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Londradan Türkiyeye f--Ç6rÇill tnönü, Ankaraya döndü 
l .

1 
_ 1 Hindistan 1 

f!.gı tere istihbaratı durumunu l Milli Şef, dün akşam 
J anlattı J 

Nazırı ve Rauf Orhayı Son vaziyetlEri J lstanbuldan ayrıldılar 
J Japon 5 i nci J • 

Rauf, mevkiini cidden doldurmakta ~~r~:: 1 --~~,..,,');-
ve memleketi hakkmdaki sevgi ve •·7a.::...:··• J 
alakayı hergün genişletmektedir 

Londra 9, <Basmuharrirtmlzden 
-:lsızle > 

1 stıhbarat Nazırı Brendan 

Brat·ken eı.kl bir gazeteci. 

dır. Resmi hayata g irince gazete. 
ciliciııı unutmamıştır. Gazeteclle. 
rlıni;.o~ verd.ğl çoic samimi ziyafet. 
teki nutuk ria bunu goste-ı· ıyor. 
Nullu.:nda dc:nistır ki: 

• - Gazeteel.~r bir memleketin 
umumi hayatının bekçilerhiir. Ba. 
zan ısırırlar fakat tahammü l l iı. 

zımdır. Çi.ınkü fa) dalllrı büyUk. 
tür. Gönüllü olarak gördükleri 1§· 
leri hüküınet memur'ariie yapmak 
ıazım gebeydi b inlerce meınuc 
kullanmak, mllyonlar sar!etmek 
ıcap ederdı. Fakat y:ıı~ maksat 
temin ~ıemezdC. 

Türk gazetecllerlr.den mürek-
kEp bir heyetin b izi görmege gel. 
Jı!;.lerine memn unuz. seyahat ka
f.lesl gezdirir albı dolaşlırmağa 

.. a!klfacak değıliz. Her yer kend .. 
!erine .u;:ktır, lstcdıklerlııı gorcbl. 
l ırler. maiümıtlarını lsteclıklerin. 

den alabi lirler. Ml~aflrimlı oldıtk

ıarı için b ize nezaketle davranma. 
larmı, hoşumuza gidecek §eyler 
.> azmalarııJı beklemeyiz, kanaatle
rini serbestçe yazmalarına daha 
çok kıymet veririz. Aramızda is. 
tcdiklerl kadar kaldıktan sonra 
Amerlkaya g ideceklerdir. Her iki 

Alamet Emin YALMAN 

Londra Büyük Elçim.iz lnıil tP.re btlhb:ırat Nazırı IJe 

memlekette gördüklerini birleştı. - ---------------------------

rlnce harp gayretlerimiz hakkında J:----------------------------• 
bir tı k ir sahıbi olacaklardır.. v 
Yalçın, bu nutka cevaben gaze- e k ı· ı ı e r heyet ı• tecılerln lntıbalarınt anlatmış ve 

~;es~~~~~~~~8bi~~~~~~~~u~ad~~; 1 

Wyndham Deedes nutku ıngilizce. 

ye tercüme etmiştir. 

İstihbarat Nazırı bundan sonra 
Londra sEfırlmlz hakkında bize 
şunları söylemiştir: 

•- Gemiciler hakkında eski bir 
şarkımız vır, bu şarkıya göre her 1 
güze l kız gemicileri sever. Rauf 

1 

O rbay dlplcmat olmakla beraber 
yine gemıcidlr. Şarkının ruhuna 
uyarak hepimlı kendisini sevlyo. 
ruz. Londra hayatının bir temel 
ta5ı m E:vkiinl almııtır.• 

(Devanu: Sa. S ; S tl. 1 de) // 

Dün, uzun süren bir 
toplantı yaptı 

Ankara, IO (\'a tan) - Ve killer Heyeti, bug"Un öR-leden ıon
ra Ba,,nkH Şükrü Sarat·oğlunun bal}kanlığı altında uzun bir içti
ma akdP.tml,t lr. Baş,·ekllln, bu Jç ttmada ~yahatt hakknıdakı ln
t ı halarını anlattııtı , .e alınmaıııı Jizım gelen k a rarlar hakkında 
görü,üldilA'ü tahmin edilmektedir . 

_ __;;Ş_a_r._k __ c __ e_p_h_e_s_ı n_d_e __ / 

Stalinuratta yeniden bazı 
istihkimlar isgal edildi 

Kazak civarına Alman köyü 
paraşütçüleri indi 

Berlln, 10 (A.A .) - Alman or- 1 Rjcv b ölgesinde düşman büyük,ka kesimlerde de Rumen plyade-
duları bafkum~nlığının tebll. , piyade ve zırhlı kuvvetlerllc yeni. sinin hücumları püskürtülmü5tür. 
ğinde b ilhassa şoyle denilmekte- den taarruz etmiştir. Bu kuvvet. ı Düşman bir kesimde 350 olü ver-
dlr : ler tayyarelerin yardımile yok mlştlr. 

Novrosh•lt'in t'enubu şarkisinde edilmiş ve bu kesimde 77 Sovyet Stallngradın cenup batısında 
yenld~ bazı ıırtlar l:ıgal edilmi:ı- tankı tahrip olunmuştur. düşman hücumları püskürtülmüş. 

Londra, 10 (Radyo _ saat 22,15) 
Başvekıl Mister Çörç ı bugün öğ
leden sonra Avam kamarasında, 
Hindistan durumu hakkında be. 1 

yar.atta bulunmuş ve e~ci.ımle de- I 
mı~t!r ki; . l 

• - Hındıstnnda durum lylliğc 
doğru gelfşmekte devam cdlvor. 
Krips preıısiplcrlle gösterılen °bü
y(ik ö lçüde müsaad ler hiç b ir za. 
man dc~ışm lyecek , .e lı ı ç bir k im
se larafı r:dnn değişti r lcmlyecel: lr. 
Bu prensipler b tlhi .ı şi.unul ll c ol. 
duğu gibi durmaktad ır. 

1 Bu tek.lıflerle. harpten so r ra 
Hıını. ıc rın ıırıı:.aıP•oa an1aşm k 
sureı;ıe müstakil bir hükümct ku. 
rabi!eccklcri bıld fr!lm lt::ti 

Koıı.zre pıt~t:sf , Hındlst ıı nda ek- Rel.,lcilın hurumuL :\filli Şer lnonii harel,ellcrlnıl~n en ci Orgeneral F. Altua iltifatta bulunuyorlar 
~er!yetı l ~ msıı c·:mlyor. Bu parti . 
dışında fik irlerini serbestçe söyle. 1 B ı r muddettcnbNI şehrtınızde ı met İnönUnu Haydarpaşa lstasyo., Reisicumhurumuz, kendilerin • 
ven 90 mı iyon ınüsll\nıan vard ır. ıstlrahat etmekte. o'an fle!slcumhu. nunda Vali \"e Belediye Relsı dok. uğurlamai:a gelenlerin ayrı a-yrı 
Hlndi!<tanın umum i ntlfusu olan 1 rııınuz Mılli ~cC ism e t İnünii. clün tor Lütfi Kırdar. Orgeneral Fa h-

11 1 
i k k t' l 

. . · e er n sı ma sure ı e iltifatta .rno mllyc.ndan 230 milyonu bu akşam saat 19 ,3 0 da husu::ıı tren- re ttın Altay, Örfi İdare Komutanı 
grupa dahil değild ir. Kongre parti. İerlle Ankara) a ınülevcccilıen İs- Korgeneral Sabit Noyan, İstanbul 
sinin siyasetine muhalif biiy ük bir tanbulda n hareket buyurmuşlar. Parti İdare h r;·eti reisi Suat Hayri 

bulunınu~Jardır. 

Dün akşamki trenle Maarif Vc

kllı Hasan Alı Yücel de Ankarnya 

gitmiştir. 

ekseriyet mevcuttur Bunlar. par- dır. Ürgüplü ve daha b irçok generaller. 
(Denmı: Sa. 3, Sü. 3; de) = Reisicumhurumuz M illi Şef İs- le tan:nmış zevat uğurlamışlardır. 

M. Vilki, dün git~i 
........_...._.._., 

Uzakşark l 
Misafirimiz, Ankaradan 1 Japonlar, · Yeni t 

Ginede taarruza ı 

Miyo:::::; müt- i 
K b 1 1 d b T ki k h tefik ır.evzileri i " a i o sa a ütün ür : ri g 2lece reisicu m ur J işg~l edildi f 

ayrıhrken dedi ki: 

intihabında Amerikaya götürebi~SAm Londra. ıo rA.A.) - Yenı cıne~" • • 1' bir mahalden a'ıııan bir telgrafa gö-

Hltlu - !\fu••ollni Brennt'r mülakatında 

--, Ankara, 10 ( A.A. ) - Bırlcşlk dev· re, mUtlPfik uçakları Kokoda bölge· 
Jetler reisi Roo!'e\•eltın husuı;t mil· sindeki Japon mevzilerlnı mitralyöz· 
nıessnı Vandel Vılkl, bu sabah .sa- le tiramak için 40 hınde.n fazla mcr 

1 
at 7,15 de Ankara h.B\·a meydanından mi kullanmışlardır. Bu tayyareler bır 
tayyare ile hareket etml~tir. M. Ven· çok Japo:ı askeri öldürmllştllr. Ha· 

l del Vilklyl Ankaradan ayrılışında hU· vadan yapı 'an bu yardım ·dağlarda çc 
ld'ımet adına Protokol mUdUrU Sala· tın muharebeler yapmakta olan A· 

1 hattın Arbel lle Hariciye Hususi Ka- vııııtralya kıtalarını teŞ\'ik edici ma-
1 ıem mıldlirü Şadı Kavur uğurlamış- hlyettedir. 

1 
lardır. Uğurlama töreninde Blrle,,lk Vi1'i. 10 ( A .A ) - Gcnel'al Mac 
Devletler Biiylik Elçisi M. Steinhard A rthur'Un kıırllrgAhından blldirildlğı· 1 
il e refikası, Bırleşl k Devletler Bil· ne göre, Japonlar, şımdl Port Mo· 
ylik elçiliği crkı\nı, IngıUz Hava A· resby limanına ;o kilometre mesa· 
t11Şe.9i ve Inglliz BUytik Elçiliğinden fede bulunmaktadırlar. 
dlğl'r bazı ze,·at l' e bir çok Tilrk ,.e Me'bourne, 10 (A .A.) - Neşredi· 
yabanc. ~ıızetecller hazır bulunmuş-

1
1cn r~sml tcbll~ Japonların Yen ı Gl 

tur. I nedt Oven Stanley sıra dağlar böl· 
Ankara. 10 (A.A.) - Müstakil geslnde fiddetıi bir hücuma kalktık· 

Fransa Ajansının muhabiri, Ankara- ı !arını ve Mlyoladakl müttefik mev· 
(Deumı: Sa. 3, Sü. 5; de) -/- 1 ( Deumı: Sa. 3, Sil. 4 ; de) 9'o 

__.....,------------ --.--------eem r ~~...._.......... z:._n<41V...._...................,......_....._......._.......... - - , 

J Avam kamarasında ~ 

1 Çörçilin, iktidar 1 
1 mevkiinde kalması 

Hitler-Mussolini Milli bir felaket olarak 1 
tavsif ediliyor 1 

tir. Dün gece Sovyet tayyareleri tür. Londra, 10 (A.A.) - DUn Av&m 1 da münakaşa yaptığımız strala.rda ga 
T erek üzerln<k, zırhlı b ir tüme. şarkt Almanya üzerinde h ırpalama Novroslsk çevresinde siddctll sa. v • d • • • • Kıı.marasında M. Klngsley Vood'dan zeteler Atına sol.:ılklıırında açlık· 

ne men sup bir A lman muharebe u~uşları yapmışlardır. ,·as devam etıncktr dir. Şehrin dış ıya na a goruş• sonra söz alan M. Lavreııce bilhassa tan ölenlerin fotoğraflannı ncşredl· 
grupu ş dd~tJe ta.ırruza geçen düş. :Sovyet hava kuvvetleri dün 128 nı>ı :ıallclcrind~ düşman kıtalarımı .... şöyle demiştir: yordu. Gerek M. Çörçifl- gerek haş-
ma.nı g~rl püsk(ir\.miiş ' ve batar- tayyare kaybetmişlerdir. Bundıın z1 gcrıletm lşse de kıtalarımız ka rşı .. Millet, blztm için ne kadar ağır o· ka bir lnglllz devlet adamınm AUl'n· 
yalarını tahrip etmiştir. başka Almarı av tayynrcleri Sev. hiicum yaparak düşrııan kuvvetle. ki hırsa olsun, ceaur mllttefiklerimlz tiğln öte taraf::ıda söylenen nulıık · 
Stıılingrad bölgesinde hava kuv. yetlerln bir sabit balonunu dü~Ur. rl.ı! tekrar "eri atmışlardır. B:n- Ruslara ilk fırsatta yardım hususun.

1 

lar gibi bir nutuk söylememış olması 
vctletlnlr, yarıiıml'e yeniden bazı müşlerdır. 8 Almıın tayyaresi 1 üs- den fazla Alman ölmü~llir. me yapaca ar da hiç bir fedakArlıktan kaçınılmı· teessüf edlleccl< b!r haldır. 
lstlhkAmlar ftılral edilm iştir. Sov- süne dönmemlştır. 1 !\lozdok çevresinde kıı a larıınız yacağına emin olınak istiyor. Işçı meb:ıslardan M. George Sen 
yet'~rln a4 tankı tahr;p edılmlştir. Moskovıı, 10 'A.A.) - Bu s'.1 - rl·:1: ~r: cenup kıyısı i.ızerı • de düş- Liberallerden M. Graham Vlte, In· !on '" saz eri söylemiştir: 
Mubıır ... be t•yyıırelerl A~tra-j b&hkl Sovyeı tcbiiğlnc ektir: 1 mara darb. lcr ı nd! rme(:· de,·aın Londra, ıo (A .A) - Rcutcr: menler arasındaki anlaşmazlıklar ı gll!z milletin in bllyük ekseriyetinin Başkaları. mtıkayese edllemlyecek 

ga.n"tn hman le$i.-ılfl!ri İe iaşe der. • I Stalinı;:rari'ın batıs:nda di.ışnıa!1 ed ıyor. fü•racla \iç giinde 53 :aıık. Hitlcr ve l\lussolinl tik defa ola rak 
1 

da _ı::ori.işülccektlr. Yugoslavyada. şimdiye kadar hiç bir. mail fedıkar- kadar yUkst!< bır hayat sürerken lş
laMnı bomtı.ıamısıard:r. 1 tanklarına ve motôrli.l piyadesine 3 zırhlı olomc.bil. 13 kamyon , ı u 1 tsarrtn projelerinden degıl milda. ki ıtalyan kıtalarının yerine Bul. lıkta. bulunmad:ğını söylemiş ve şun çiler, gUndelik'erin tesbftın. kabul et. 
Vn\can ı n şRrkınd•kl ha va mey- karşt savaş devam etm iştir. Oir top tahrip ve bir piyade alavı yok faa projclerindrn bahsedecekler- gar ve Macar kıtaları konulacak. ları ıllve etmiştir. .. miyeceklerdir. 

danlaraıa rıece taarru ziart yaprı. 1 kesimde, üstusıc yapılan Alman edllmiı;tir. d ı r Mii;ı:akerc Vlyanada ya p•lncıık_ , tır. Yugoslavyadakı İtalyan kıtala. Biz haftada Uç veya dort ons şeker Yine işçi mebuslardan M. Beva.n, 
ın.ııtır. 1 hücumları ptiskürhlidüğü gibi baş. (De\·amı: Sa. 3, Sil. 2; de ) ** j tır. Ayn i zamanda l\lııcarlarla Ru. rı Rusyaya sör.,dcrllccektlr. leme yeytp ylyemlyeceğımlz hususun. (De\aaıı : S:ı. 3 ; iSii. f do) o 



t 

Ferya eden bir insan kitlesi 
Yazan : Zya fa ir 

- 84 ·- ket dtt sa 5,ze kad.lr t:C1lp çar~ 
Bu bi.ı) t s\·irı , d: ter y-... zten .. ı. sa bHe ne ~n1dadınıza yetışcc 

kuçük tas\ırıer ve muAaddes k i olan kurtulu dakıkasını \M'kle~ i_ 

Şehir 
Haberleri 
Iktısat müdür
lüğünde karne 

h rsız ığı 
! sa yım 

leri 
memuru karne. 

cebine yerleş t i
r irken yako l andı 

Lef' bayrakları, (a.ılzlcr:) e a1t mu- nlz. 
bııtırek ef)o'alRr. etrafa günliik ko- Dı.ye korkud.ın ürpcrmi<.: o~an Di..in oğl~dt'n sonra B<!led.yc fk 9 

kular1 neşreden altın ve gümü~ı kadınları, halccanda. 1 t ;trcşen ın trsat müdiırlügunde gar ıp bir h.3~ 
buhurdanlar taşıyc.n bakir kızlar lianlarr teskine c;alı ş ryorl•rdı. disc 't>ımuştur. Ekınek karneler ını 
\:e ;en(. çocukLar tak.ıp edl)·ordu 1 Diın tay rlara tek<trrnp ettiği sa) şubestrde Rahm· dındRki 

But Un alay. hep bır aıızdan; za.rnan imparator da ora;.·a ıetmlş , ~~ayım n~en1uru 3 tane günluk ek. 
( .. .<\.aahım! . B.ze merhamet et. .. ) ı büyük bfr tevekkül ve :man ıle o mek ffşıni cebine yerlcştırirkpn 
Dua.slnı okuyordu. Binlerce hal. hazin me"ra!;imi temaşa etmişti.,. büro şefi Kadir tar1t f1nctan ~örül-

kın .. korkıJ ıstırapları ifade eoen Alay d'ljrldıktan sonra imparator. müş ve cOrmu meşhut halinde ya-
fesierı; ıPurfıroyenitos sarayı. na .e;itti. kalanmıştır .. 

_ Kirye Eleyson!. Kir3ı·e Eley· BU.tün hüklımcl erkanını, ayan he· Belediye lktı at n\udürü Saffet 
son' yetin1, zadegftnt Bizans ve Liltin Sezen. kendı.slne blldirılen keyfi. 

r-.;akaratlle tllreye titre~·e yük· kumarıdanlarıcı ora\'a davet etti. yet üzerine Rahminin \-azlfesine 
~eHrken. B zans scmatarında hüzü:"'.. O nlara hıtaben çok ~üessir bir nu. nıhayet verdlrnliştir. 
engız bir inilti uzayıp oldiy('"dll. 1 tuk söyledi. 

Erkekler. ağ'ıyorlardr ve müte- Bedbaht fmparator; bir braftan 
:ıı tdıyen. giır.·ihkfı:r olduk arın: ·t! va7.iyctın dehşeti, diğer taraftan da 
--a[ ederek haç çıkarıyorlardı. KA. dırıi merasimin hazin tesirile son 

F atiht ~ sabtka!ı bir hırsız 
ev sahibin· vurdu 

dınla , daha fazla coşkucdu. B uo. dcrec.tde heyecana. gelmbjU. Fa· ıhte Ta~ Kasapta kanlı b!r 
:ır, vakit vakit cezbeye gelmiş Hakikati herkesten daha iyi ve hırsızlık hoidısesı olmuştur. Bu ci. 

ilbldler zıbl kendıler nt kaybtdiyor kuvvetlı gören imparator çok ıyt varda Mehmet Tur&udun evine 
ıc:.r , dem t demtt sac:larrnr :rolu hi.s.~edlyor ve bLliyordu ki, artık ev\'clki gece Hüseyin adında sa. 
yor r. hı~kıra mıçk•ra feryad fialtanatının son demleri gelmişti. bık:ıh bir hırsız glrmiştır . Hır.sızın 
ed~p ai. rlarken, dı ... ıcri[e kolları. İyice kanaat ediyordu ki ha)latı da. ayak ucuna ba:1a basa evin içinde 
nın tlerini kopartyorlard(. 1 bıraı so-c:ra başlryacak olan o ~e13· dola~tıjmı gören Turgudun oglu 

Bu co an. hıçkıran aglıyan, fer· ket kasırgasile sönüp gıdecektı. llaydar yatağından canha\'lile fır. 
\ad eden tnsa kuttesi. bir çok k B u hislerle mütehassis olan im· la yarak bağırını:ı:, ve kaçmak ı~te_ 
İi.,.eler ayaıma arı. bir hayli aziz- parator. daha hc'iia metaneti elden yen hır;lızın arkasından ko•muş
lt-:uı mezarlarını doı ştıktan sonra. bırakmamıştı. O a nda kendisini sa. tur. Vaııyetin tehlikclı olduCunu 
surlara yaklaıtılar. Burada, keşiş_, ran h yecan ile .yüksek bir hatip gören ~ abıkalı, bıçağını c; kmiı ve 
!erle r..ı, pler, alaydan ayrıldılar. halı almış .. o ıune kadAr hıçbtr 19 y..ıştndakt llaydarın k:1rn1na 
Kale bed ler run uzerine çıktılar. yerde ı:östermedı&. bir fesaha t ve sap1amı~tır. 
i\fukaddes tasvlrltıri orada dolaştrr- beh\gatle söze başlamıştı. Vak'aya yetişen ev şahibi ve ı:ü. 
·:hlii.r Ve so::ıra, (Topkapr) da T Urk Fakat: rültüyc koşan bekçiler tara(tndan 
güllelerılc nçrlmış olan büyük ge· _ Ey muharipler!.. Ey şerefli Fabı k&iı hil'!OIZ yakalanarak Adliye. 
d ıi,c gelerek orada Jan. Ji) . ti.nyanf asılzadeler' .. ~1ukaddes beldemizl :ı ye teslim edilmiştir. 

B ınd rlı Must 
Emmi ... 

n 

~Feleğin yenemediği ihtiyar,, 
Fuat E ::ip 

~ im<l ıvc kadar, size. Boz

~ aa;; e kltrtnde başlaya.o 
ve Küçük :ıJ. _ ndel'es kıyılarında 

nıhayetc eren folklor geıimizin 

hazı intıbafacır:.ı :vnzc:lım.. Bu &. 

r&da tt!sadüf ethğin1 kayda de. 
ger birka<;" köyli.l hpinl de can_ 
landırmaya çalJştLm. 

B unhtr içinde bcrıl en ~ok il. 
gllendiren Bayır dırın, Falaka kö. 
yünden htiyar l\Iu!Slan Emmi ol. 
muştur .•. 

* Alabild~lnf': uzayı;ırı geni~ bir 
bahçenin '.'lleri c lik dağıtan gOlge. 
lcri altında ve bir akar ~uyun 
başında dinl('niyoruz. 

Hcr:jl yden o:ıcc konukları r: ı 

aiırlamayı dü~ünen kOyün ınuh
tRrın;ı: 11 S&zC'ılarınızt o kad<4r 
övdüler, o kadar ovduler ki da. 
yanamadık; kalkıp buraya gel. 
dik!,, dedim. 

Zeki ve tecrübeli mııhalabım 

gülc-rck şu cevabı verdi. 
"Doc:rudur .. çok iyi elffnı;si ıı ıı 

beyim! .. 

ihtikar vak'ar;;-1 
Kuc:ükpaziilrda dükk3nınclak1 sa_ 

tışa arzettig:t etlere c>Uket koyma. 
mak su retile fiyat aleniyetine mu
h&hf hareket etmekten suçlu ka. 
illp Yani vr çırağı NTlnamiko dün 
::\ıil11 Korunına nlahkcmcslnc ve • 

Yaıan : 
Bir aralık ı;öz. ist i kliıl Sava ·ı. 

na ve onun destanlar yaratan ha. 
tıralıirUJa intikal edtncc 
iç n l ç•kt. 

.ııı Ben btÇ'lk alt .. dan 
nu,..,•u dedi ve anlattı · 

ınuhtıır 

kurtul • 

,.Düş1nan biz.m burRları alrhgı 

zaman bizler çok g('nçtlk Da 
mar larırrıızdaki Türklük kanı 
kaynıyor; yeritnlzde duramıyor

duk . Bir gece zc.rlu bir baskın 
yaparken yakalandık. Gayri ö. 
l üm ıözü lı.lü. d•dlk. iki düşman 
askeri e1Jerln1h:i bal:ladılar \'C 

b ı zi _ dört kişiydik _ şu derenin 
içine Götürdüler 

•u lk sUngü'.\"Ü yanımd;ıki 

K:ırao:;,mana hcııtiz sapla. 

mr5lardı kı 'eriınıoı:dcn bir kur. 
şun yatmuru bası dt. Meıer bi. 
ı'mkıler. bunu hf\ber a1mış1 ar; 

daij:ın et~ıinde pu$tı kurup bek
Ieml~ler __ Al. ;onra tetel('rımll 

'e1di1~r ellrrın1:zi Ç"ti.ıüp b·zı br. 
rabcrll rlrıdc ) ayla;ra çıkardı_ 
ıar ••.• 

Bu heyeclllllı hik.iyt>·ı di:.ılrr. 

ken. elındr ince şooaslle ftkı-tn
lik bir ihtiyar, ~el;im vPrdi , otur. 
du. Yılların bır hayli k~hrır. 1 çl'!'k. 
tı.:~ halır den be-111 olııı.n bu fevım. 
ıı yüziiı adaına · 

.Nasıl ırı •i-."'-. diye ~ o ruııca 
güldü vr· 

ft F<"lfkten ıytyim!,, c<'v•b:nı 

verdı. Arkasından de\'l\m et ti: 

Bak.<Jt 
bu! .•. • ciiyip gücüne emın ınsa.,.,. 

ların l"dasilr r,:Uli!msedi. .. 
hlu::;ta\: Eınmi·· in hRkkı va.rdl: 

y -oar. ıstedil ı Kadar <.t ırhntl.ıki 
) likiı aji'ırl•!1Jtlrn1ış. yüzüne ve 
,c:özlcrinlıı kenarına bir ,;ürh çız. 

gi!er <:'kh.:: n1 iş olduğu halde. ıı eşr . 

sini soldurmamı tı. l\tancvJ var ... 
lıc,ı s &!amdı ve hayata kırıı 
_ evglsi, din1dı k ayakta duruyol'
du. 

~ iz böyle konuıurken. beri. 

u;;> yand::ı. . uç telli a;ıı.zıncıı yiil ,.. 

vaş y11\·a1 yüks len nağn1clcri nı 
ktnuşturan bir ses, Aşık Kere .. 
nlin u türküsünü söylüyordu; 
« Kt>Tl"nl 0 ('tle defterlnf' :)'tlzdırır;• 

«(i ur hfot hehRnt"tiir. n a...., iJl ge7.d lrir.> 
«Bir ırtın olur hu l'Bn br ni hezdi rlr» 
, \.gJ.ın ı ;ı .. (', dil{in1 kurbu n ı n a n1 lıty!» 

:\1u taı Eınml, bırdcnbirC' coş_ 

tu , .• ~cJI ki: 
•Çok gurbet ç•f:- rdin1. . B<"n. 

Şttmı. H llebı, Tunu~l1. Cr-zayiri 
dol ~ıııış 61 damım ... İçlndc bu-
1unın d aını savst.~ da yok ;ibtdir. 
E:ckl Cünler göz.Umde r:..nlar.dt 
Siıc h~tırlad ı gıın bir coCcznylrı' 

türki.lsli uy!cyivertyhn de din
leyin! ... 

CEZA YIRI .. 
('(" t ;t ) irin ·' lik..,ektedlr f'l'lerl , 
J ı,;i n rledir atala r ı . bt~·IC"ri .. 
T Url<('<' hi lrnPr. ara ıl('adır dlll r rl: 
( i Orn1h,hnı lıP11 f '<'ıay lrl .. ( 'C"1.rt.ylrl .. 

• 
tarafından yapılan btlhkiimlara tY'.r ve muhterem kilisemlz:n selh.mrti DUn üçü:: cü asliyede yapılan 
.:i Icr. l\Iukaddes tas\,..irlerin yüzle· icin, her şeyden evvel sizden, a~a-

1 

duruşmasında. me,vkufen dinlenen 
rini Türk ordugahına çe-vırerek letinize 1Ayık hizmet bekliyorum hir!'ız Hüseyin, eve niçin girdig!ni toFrlek bf!'rıi kendlnt.• ~!lZL·th ~al»tk olup ... . ın J Pllrrl kM1kn1adın , 
hazi!l b ir Ayin icra ettH er. BÖ)'lcce, ve bu hızmet uğrunda, hepinizin unuttuğunu , fakat hırsızlık kas. * Sultashamamında Brod ku. rmme. dilediği ~ibı ye, emcCh ." l 'h.1 ku,ıar tli n~j"ln<lr n ha kınadan .. 

rtım!şlcrdtr. 
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ikinci yüz sene 
harbi 

&dyo Gurtemtroet •frt!nd' 
ıı- ~nı, bir lapan .-U· 

o;,ü .-.Ja ponyanın Jcap Men e yü~ ff. 

ne harıl edccet fnl» Miylemt1J. 
Bunu blr arkada'a nak~ttlm; gU 

lr rf'!k: 
- .'\'a ,J3 pGnJarın yüz wne hak· 

k rndakl ölçti lrrl bamb&.l<& yahut ta 
harp etn1lyorlar, dedl. 

- Nasıl olur~ Harp etmeteılerdl 
ı ır ırJ rl şl r ı: ı rı,ınez r ao lfilct. dünya 
kada r ~·e r i natoı1l t' le ıe...~rirlerdl . 

- O 7.&ınan da k&rı,151ndakU1> 

harı> f'fnı i,rorlardı . 

l'ek te yabana R.hlacak dll'ün~ 
c,.ıc r değıt . Asıl ho,u.ma giden ta.raf, 
yenleerJ •i ının: 

- Yıkın yere! Vurun tabanlarına 
be, yüz 'llo pa! emrine karşı da.yak 
Tlyecek adamın : · 

- An1an ağa )ııa1,retterl, r• .en 
!fa:rı sayırıaııını bllmlyor1un, yaltuf 
ta öınrtiJıdt dayak l·tm~i,. ln! yo· 

Jundakl ct\'abmı arkadaşın hJ~ du· 
raklamada n: 

- Ya Japanların yüz ıeoe hak· 
kmdakl ö1( illeri baınba.,ka, yahut ta 
harıl etmiyorlar ! şekllne soku\.•er· 
nıetı l oJd u. 

\' :lkıa tariht.e bir ;yüz sene harbl 
'\ardır. Fakat o zaman muharipler 
dura dinle- ne harp ederlermı.,, mu· 
h arrbenin a lt'Şl de <'Cphe ı;erl "ln e U· 
l t1. <:-nıuzn11 ~. An <·ak höyle mola vere 
, ._,. rt• bu ta rihi dekor te~hit edJtmi1. 
llal bukl ,inıd lkl harpte durup din· 
l t"n nl(~k. mola \·e-rn1ek klmln ha4di · 
ne! fli f;.' bi r taraftan rAhatsı:z etme· 
i"ıtler tay~ a rele r slvrt5lnek gibi ik.l~ 

de birde ın .. anın tepe-Jlndedlr. 

* Arkadıı ":- ın hakkı var: 
- Ya Ja ponların yüz sent dlçibll 

h•~kH ... KÖRJl:ADI 

Kartal tapu dairesini 
teftiş nıeras.in1e n ihayet verdiler. canlarınızı fedaya hı:tzır bulunma- dile girmediğini söylemiş, muhakc. maş maC".:ıza.sının sahibi, mc\'cut Birşty anlamadıgı mızı. birbiri. Günlf'r rloıtuı• al .\ ·anıtı yakınıdan 

Bu dini ntlmayiş, gerek halk ve nızı i'.'ltlrham ediyorum. mc. ~"hıtlerln dinlcnmcfl için ba~. mfllr satmakt~n imtina etmek \'C' n'Iİze bııktşimızdan a nlayan ihti.. ({örınü,nn1 ht-n Crıo)lrl .. (·eı.ayJ ri.. Ioııtn.ııbul T<1pn 11icll gru J) mUdOrt 
zereok a ker Uzerlnde oldukça mil- Diye başladı&' nutktında. muva(· ka u ıc bırakılmıştır . saklamaktan suçlu olarak l\Iilli )·ar· Köyden ayr ı ldıa,ımız va kit, Ctlll AgAh, Kartal tapu !dare~ini t ef· 
J-in1 tesirler husui~ getirdi- 11.~iecan fakiycttt'n ziyade ümitsiz.liğin ifa. Bey kozda b'ır kadını Korunma mahkemesine. verilmiş. f Bak~anıza!., dtdi. [elek. bt- l\Tu tıı1n Emmi, bizi li''ı ('eŞml'nin tlş etn1t~ v~ idarenin bir odada lfe.yr 
la gerilıniş olaı:ı !'inirlert lt-Sk\n et. desi vardI. ti. Bu müessese hakkında yapılan nim de sırtımı tlpkı kcndisinlr:kl ~anına kad Ar uğu rlad ı ve son o. \'azlfe ("tnıf'k.te oldutunu_ \'e bu oda· 
tt. Adeta b.r tesent ve ümlt yerire Ayakta durarak ellerini altın öldürdüler sıkr tahkikat. iddianın dogruluğu. gibi kanıbıula trrdı. Diş'erlmı lar•;: JIUU)Ar ı söyledi: PF el ğc n•n idare thtiyac:n ı:ı kd.fı olmadıfı nı 
g~~;~ rok k ınscler. '-'apılan bu ha_ kabza;ı k ı lıcına. da -ı)'81" ve ergu- n u teyit C'tmiş. d. va evra k ı mah. d ök tü .. F Jk1.t h itl U t c. pr.- ı;a s r . \>l:'!ndPn 8f'l;\ ın edin. Dı::~:yin ki l\.'l us .-ör<"rek Ankara cadde~ lnde t apu l-

.. J \'ıln rcnl<h harınan ıyf!-sinin içinde, Evvelki g ün Beykoz.da h~mı\e kemeye V<'rilmt~llr. m~1 . 11 tan En'lmi yarenlik ka~natıp «' • Lrl aı·~sı~ın lhtiya.t.;ına k.A.fi b ir btntt..y ı 
zı ayin hütınetıııe. ı lıl•rının h ryecand•n ı ı trcd•gı hissolun• n ım - hı r kad ın birkaç erkek ıa ra fındun Afyon ihracına baş la ndı Kuşa,ında n çıkardıgı si:•r•Yı ıenıyor .. Canı sıkılıyorsa ı:els in idare noınına kinlanııştır. Bir kaç 
a!lc lur.duJ!ı... a ka aat :eı :-n i:tler. . ı·k b. t J k t drivulmüş. ve k1tdın a l dığı yaral1t. yakıp bir ikı üfledıkt~n sonra. de dcrdhll da~ıtıvf'reyim! ... ıı g-Une kadar Kartcıl tapu id a ı esl m C!Z· 
oı. parator, gıt ı çe coş•n ır a a a · • . 

1 ·· ı ·· ı d ti rın ll'sirilc bir müddet ı;onra öl. ~ Toprak M•hsullcrı· Ofı<, i t•.krar .. Kolay mı Y"! .. ~lust;;\f1 Fnımi FuPt Edip Raks ı ktır binaya nakledllecektır. 
f!ra ı a 1 ç- §up esız mı·ı·ıtur. ----- ---- ----- ------- Ayııi Z<lmanda. önllne re~ gt- e" n C b h k hl . h . ki 1 e. soz erıne şoy eco evam e ı : " t 1 1 

A t k · harı Jat •k afyon satı,lar ı r:a başlarnı~tır 1 --- ------- ~ oz )&ş!arrm za rnerh&ınet etmiş- - r 1 !ilıze ıun~ ıır m tınl~I;: \'e arazi konıısyoncn~u !ıfati-
b · 1- d k ·- ı de Bf'ykoz jarıdarma,)ı ve M • ddei. Qli b d r İ t l\.t t t r ... Surların üıerı ndtı ~ezdirdıgi· mcc urıye :n eyım 1• gun er a. s u <" a ~\ çre. acarıs an ~ ıe t::ıpu lıo,ıl<'rini taltip etm~kle oldu · 

miL mukarldes ta.svirlt·r dl', bizi beri beklediğim l z. o korkunç saat, umumiliö;i hAdise hakkında YöP- ve Amerikaya ıntıhım miktard::i fil nazArr dikkati C("lbtlmi~. ba.demA 
muhafaza edecek ve biJtun tehl:kc· pek yaklaşmıştır . Şl'hirleri.n krall· tıkları tahktki:l.tta bu kadının. kum afvor ihrilÇ etmi. Ur tapu idıtr~lerlnde 1ı:t takip edl"Cekltr 

:ero sed cekeccklerdlr d•)e, sevı n. ccsi olan mukaddes b•ldemiz, pek şuların<kın Ömer oglu Mehmet ve Revü san·nkarl~ri bir G o""z h•kkındR l••fiye yap•l•cağı ıı;l bl •V· 
r:ııc-ktelerdi. 1 yakında. belki .d. f' bu &ece- za rfın_,· h • v~t~mirde nıa11Y. ec~ kazRnC"a tAbl O· 

ark•d•şı ••rafından dövüldüaünü ap Sl 
Fakat nak.k ıin acılığmı P•k 1 ela. korkunç - duşmanlarımızın __ hu· öı!rcnmiş!ir. Adliye doktoru Salih birlik kuruyorlar lup olm•dı~• tetkik. ehliy•t ve dU· 

•-:ık bır 'UreHe ıOrcnler bu safdil cumlarır.a ugrıyacaktır... Buyuk rUMtıUkltrl tnh11kkuk ed.-n vtllytt 
ınsanları dddı:vet davet edlyc;rlar. tehlike karşısında. ~izı şecaate ve Haşin1 cesed~ muayene ctmış, ka- Jsta.nbuJdakl revü f!an&tk.trları baR 1 A rjantindt ,o~ hap,.,Jnc alınaıı ı StJl n1htin t: bana. kahrs:ı ı.k'-1 ıta- grup nıUdtriyf'lirdekl defleri n1a.hsu· 

- Mukaddes ta"Vlrler vt azizler.! mcrtliginı~ gö~tcrmey<- da~et edi. dının hfımile oldutunu ve yediği larında. Şehir Uyatro:o:unn el'ki kıy- Grv. r F:>Pf' AlmAıu har11 g~ın l· atlrrln l kald~rn1ak rrı cto ~ru hAı rekrt ı:ı•ına ka,·ıtı.u-· '""" Niilf'rek ı~ Y't Prna 
btz! ancak bır ~art ıle sıyanet eder-· yorum. Şımdıye kadar gosttırmış ctarbenın şiddctıle faıla kan zayi nıe-tıl artiqtJerinden Muamnltr oldu· l mli rf'ttr hatınd d n bir ~otu ka('- ola('ak t ır_- dU~ıın<'f 1"' .t.c.n de !~ti- ıatına n~U A-ade edtlnıf"kl.dir . 
lE-r Bir tanıftarı . bu dıni ayinleri olduğunuz fedakarlığı n , şimd i de etml~k yüzünden öldi.igünü tesbıt ~u haltiı• bır anııyn gelerrk lstanbul mt ... Gô7 h•f""I. hlldlğimJ 7 ijtf'kl hrıp- rak tdertm. ç tfnku iıtlmıd ı-aat ~. :va· 1 . d k' 
\'lparken, d:ğer taraftan dil !Urlar· rn son haddini güstermenizi istiyo· RC', il S.ınatkhrları birliğinJ teşkile (" .h<> ll :t("ll 1~7 .. .'1ttlt1ın ola-11 hapl 'ite <'· hut ı. ııati i ıt lınlzc- göre ayarlRtnak F rn1enecıler e 1 
rtakl hız:met ere ko~alım Şeref V'" rum ... Sızi bu ft>dakıirhga sevke· etmiştir kal'ar YC'rmişler \.'C' derhal faaliyete ~.., kapaınaktır. Goı ha.piilndt> ı~e gö· in1 kJ\ n1 \ (' lhtinıali ıırk ız. k urbanı 
"'amus iJe ôimeye hazırJanalım- den, ba$lıca dört ıı:ebep olduÇ:l!nu Şimdilik bu kadın1n hanıt !'c_ geçmtşlerd ı r :ıh dört Al"nıak J,"\zınıdır. Ru~iirıkil ,.:t.ı.'·fttr tak,ı l'oa&tl r ri, ~ yangının 

Oıyt'. halkı "oıı vaz'.feye davc-t unutmayJnız.. B 1rinci5t, dirınlz .• beple öldürü:ecek deret·cdc dOvül. Bu scnt" revUntin al:\ka toplad.ığı, (> EÇ KAT.,,011.,,AR c·r hl nılr.d r k i hoLuk hlr ı-a a t kii<hır GelatlldR, Ferm~net'ilt r cadde11tndr 
<'dı~·orJardı. ikincisi. mukaddC's beldeniz .. üçün- düğü te:-;bit e-di l t>memi1$tİT- T .. h kl. bilh~::ı"a Trpebafında Alabaııdanın BO F ran su.la t f'k ııarti kuruluJ·orntu~. fa ycla .. ıı.<hr. Rir "'" atlııi1.: ' a r ki I '! bir bol:a inıalflthancflll hund•n on be~ 

. ıuhakkık olan bir ~c~..- varsa , cü~ü. C nabıhakkın t:tkd ls c-ttlği katR devam olunmaktadır. Ceset dtfa tem il tdilme.!.i Yt> her akııı· m bin ora.~ ı tt. ha1•pt<' n ,~ ,\,.J , 1,,-a .... t parn - , -apurun•' Jf'ti , ınf"k l"i n haktığuıı :ı gün <'V\'tl yanm111tı. Bu yangıııd 1. ya.· 
yi'p1la n bu son d•ni a; .. ı , gerf"k : mpar:ı.torunuı .. dörduneüsii. itile. lVforga kaldırılmıştır. lf!rce Olf'rııtklryı Tt-('lf'ba.şı ba

0

h~c8inc l r r .. R,\ "l'tJ7, glhl hlr 1't,\dl. Fran!tBnın 1 7.amaıı ,\-a rıını gö ... t"lr l"' or; ge('(' Jll· raıanan I11t&\.'l'I tle Niko Juut&neye 

ahalinin \'e ger("k surlardaki mu.' nlz ve çocuklarınız... BunlardA.n, A:manyatla11 si par :ş edi.. toplan\R!Lile tezahür etmiştir. \ hezim('tin(){' hu bolluğun mühim bir 1 rı l olup 11,\·ku l ş tıhl1 e KÖ7, kllll3k· [ka.ld •1trt1.l,IRt" t 'Bunlardan I ıı ta.vri, 
haripleri!t cesaretlerini arttırmıştı.: )'Blnız b!risi için bile hayRtımtzı fe- Revü ~a nR tkArları BırJiği, bu i~ı rn1 n~· n1tdrğı l n kı\ r l'<lilf'mr7 .. ~iındi , ların11; atı r1a , tıtı 7.aman htnüı, do- e\'Ytlk i gUn hARtarırde ölmti~tUr. 

Dini alay dağıldıktan sonı·a. her ı daya mecbur olduğuınuzu kabul len vagon!ar gel: yor d11hf\ esaslı bir fekle .sokmak ga.y('· trk par ti kurınal(a çalı ,M·aklsnna kuza gf"lrueıni,lir. 8öylt ~• , ırhC'ı bir MUddeiumıım!llk, ölüme !ebebiyet 
m"-hallenin kadınları, kcı di sc-mt. eder ek, acaba hepsinin birden leh-

1 
. . sile F~minönU Halkr vinde kurs'ar ac;· l&ktlle hf'rkr. hlr tara.fa ç,knl('"'f'Y· ~t l kald •rııı atnutktan ba~kı" ~aıu· dolayıtıile yangın hakkında. d&\'a a.c;· 

ı~rinln kUı~rlerinde toplannıışlardı . likeye s!rdlği böyle fevkalade bir .Evvelce A man:vay ~ıpaı:ı~· <"d·:- mağa k1trar vtrmlş bulunmaktadırlar. dl k()('n. Fran ... a ka1Ja11111 ellnd(" kal· ı htrttk 1, ,.a_ r ınıdır~ m ı ş \'e evrakı sorgu hikimliğtnc vır-
d .. 1. .. d·' .. . i mış olan 750 vagonun 1ma1ı bıtmış B t c I' .• Ke,t::Ier \.C papazlar, buların cesa· zaman a. o umu uşunnıcmıze n1· . 

1 
i 

1 
·-

1 
~ a ~ .,,ı Tah~in \'e gazeteci ar· rnaı.u ı . JIC' m şofOrJ (' r .. anıldı~ı kadar hak· nıiştlr. 

reC~rlni bir kat daha arttıracak kiin \·&r mıdır'?. _ Elli üe atındenbrri i' e vagoc ar şehr m zc gondcr•lme. kada!!'l<irımıtdiln Ulunay oldu#'u h .11 ~ sr.L:\1\ll~IN J-fAKKt \T.ı\& "11. dJt 1 tlE" ı(ildlrl<'r. K"r" hor. ada. lı\s- ı ---~-----------
vaızltr verivorlardr· mukaddes bf'ldemlzio rtrafını ku_ ğe başlannltştır . de, hwftanın muayyen gUnltrlnde na· seı :'uni 1?7.e t St>d e~ «Ş-Ofö r ıro;a nn 11.Y· tlğl bllın('ın ka~ rli7f', henzinf hllmf"m T A. K V ,. M -..,_ 

_ Bctş a'çık, ya1ı:ı a~·ak. dQktü·. atan \'C başımıza ynğdırd(klar( Ev~elki gün de Sirkeci garına zari l'e ameli der!lf'r ·verilecektir. nıı:t.:r .... a. l'ıf'n -:;oforf" U)' !» dl)or. l 'r rln · nr~-e: alıfıktan .. ~nra. onla.rın da ara · (- t 
gümüz &o~ yaşları. h iç ~i.ıphesiz k~ ~t~~:le bl~c göz R<:tırmıya~ Tüı~kler. mezkur vagonların bır kı n1t i:el. Birliğin kurulnıa,,ında. bıtıfjllıc-a A· ı d'· hlr ta , .. ı lr ama arand• A' ı 1'&ınan bala nndRkf ...,uıtın q,_ya rına UJ ınala.rr 11 EYl .. i"L 1942 
Cer.ııbrh1tkkln mC'rhamctın ı celbct· muteadd 1t d(•falar uzerlm.ze hucuın n1ı'"tir. ınil olan .sanatkfır ?ı.fu"ınmerl bu n1u· o rt a lıkta. t.-k ... I bulunmu,\·or, tak~I bu· ko1•,Y drflhllr. En do~ru'iu, bu ı ,e 1 CUt\tA 
mf tir. Artık (Jfazrl'tl l\leryem). 1 ettiler. Fakat bizi dalma ~tyanct Bu dc[a gönderilen v11ganl. rın varfak teşebbU~linden dolayı trbrık 1 ıunu r ... a ':'o rörli hulunnıu3 or k ı uya · maııtıki bir ı:are buln1akhr. A'f". 9 - GÜN 254 - J{ıı.ır 129 

il , h d ,ı\.rka oı;ı -va r üsth~ rt kapalıd'r· ederiz. lı n1! TATJ. .. JSERT I R.l' ~ll 1358 - AGUSTOS 29 
kı "" e\'l~l.drın :ı bey u e yere 

1 

HİCRİ 1361 - ' ABAN 29 
mRhV Ve hefcik olmalarına mÜSa:l. r·--------------------------------------------------·--------------------------. .. V AKİ'f ZEVALİ EZANİ de etmıyecektlr. Bütün azızlcr. bu 

Sor. ra ani blr mcıtkla li.orduo d g n d .. ı ı ib tt GÜNE" 6 36 l1 O" müth ş mücadelede btz sağ elleri. <'n c ç, sen en guzc o masına c e c '-l • • " 

rıl uzatacaklardrr. Ve bızt, korktu. - Beni çok sever ml..l:ı !\.larie Theresc '! Eıl z " III~ G' L c.lışacaksııı . Bir yere &ittlginlz zaman ÖGLE J :J, J 1 5 ,44 
- Evet, aııne ... Çok S<:'\·erim F akat h kes on b · k b k !KİNDİ 16 4 :'S 9 19 ı:umuz fE'l!i.kctten koru)'arı:ı.klardır . , 1 Pr · u "ıtenecr • ona a acak ye ' · ' 

Ey miimlnler' . Butün tin1ltl('rin:z ~. yaşlanmadan korkmanızı anlamıyorum. 1 1 1 :;en silik kalac.•ak tn. Şı ınd i artık yaşamık AKŞAl\t 19. 26 12,00 
Henüz o klldar ı::enç·.dn lz kı .. Anne de· t-viln k d G" Ü b l t YATSI 20 Ol 1 33 

mukaddesa~ınıza raptedın l ı. Felil· mele çeklniyorun1. Halbukl beyöz saç· ,'~ /11....,AA ,,',,~hAA ,.,J/ J ~= ~ir yal~an~;r:;~:;~~n~rkay~~n~m ~i~ İMSAK 4:54 0:27 
larırız ve buruşuk yüzünı)z olsa izinle (.,ı(.)"'1'''~''-' ~ ycce ktir. D a.ha iOr.ra küçük çocu kl•r sa. 

Bil iyor muydunuz? 
.A,. mtrlk ;ın dnnnnnıa ~ı hu~n dtln 

~ ~da al:Jka ) ı f'O k çekın"ktedl r. 
'fuhteıı r hirllklerinin i hnlPrln tn na ıl 

konduğunu a nlatan ~l) lf" bir u .. uı va r· 
mı .,: '.\te .. el.\. ..,a r ı ha rp gf'mllt-ri dttl
ma Birl f'llk .\ mf·rlka de, Je tlr rindt n 
b irinin tc,n1i, krtı \ <l7.0 rler R lrl eı, ik _\ . 
nıtrlka ırhlr le rinden hir lnln J'ı ml ; 

de ... troyerler _.\ n ı rrl kalt hir f" .. k ı bü .. 
, ·uk kunıan<lan ı,nl i; dPn lı.altıla r -~· 

nı e rlka lı t8k i de'li J: kah ranl:tınlarının 

ı .. imler lnl , ına .\ i n tarıt.\ ıeı lar dalma 
hir ku~ l'nıini l a, ırla rnl l':I· lfep .. i iç in 
~ r-ri n ı l f' hir ruı re l.. rt olan bu J ln1 ko)·· 
1111.l -,E·l . lln~ kar,ılı k nlB ) i n tara~ ırr 

le rına ku, 1,.,in1 lflPI kon ma...~tnın e~ 

bf'bini ıt.a.h •tnıek b i ra.ı &iu: oı .. a J f"· 
reJ<. b.t;ll~'E 

o aha iyi konu~up anla··abılirim gıbı ge . ııa büyük annemiz diye ~okulı:ı.cak lı r . 
liyor. l:'MıRn : lrtnt . "P ntlro,·11ky - 30 - Çt\lren : Rezzan A. E . l'AJ.,.;.'IAN H ayat bu! Hayır hnyır bunlı r ben ım için 

Bö ... ·le !'iO.vlemr çocugum. B<'n bu B n u . y mümkün styler de"lldir. Benim başıma 
" - f" flidlim. I-Iem senın gidıp ya t· - a .. N e zamandanberf. · o 

anda hiçbir sö~ l~tmek l~temiyorum. rna'ı da l~zım. Elbi.scn çok ır.ce. Sonra Yüzünün bc.,valarını çıkarmaklii. me>ş· bunlar :ele mez. Diye lı-;yan et ti. 
"'ı'~a$<idr&ımr unutup uyumak, gü.ı:el ru~ hıı.sta olurJıun, gulrlii . Alnında ve .raraklarındaki yagt Bütün b u riüşüncelf'r zihnindtn biran 
'.·.ılıır görnıek istlvorum. Ah senın ibt oı içinde <::imşf"k "''bı ç•kıp •eçn1iştl. Boguk 

1 - mam. yavaş yavaş silen UT.un parmakları belir" "' lfı ,'!o 

tasa!iiız. kedersiz bir küçük kız 0 nbU· Git \•e htr~k bir •·~le ,ııııordu : - Y"-t. gf'ç oldu. :-1ız; bir şekilde titriyordu. Aynada yüzü.. ~ 
~eydim. 

Marfe Thercse gı.ilümsedi. 

ıaçl'1rnı okşı~·arak: 

- Asıt siz bır küçük kız:-.-ınıı anne_ 
c·jım ve ka.dın olan da beriin1 Be bu· 
nu ize her zaman söyleriın de bana 
1nanmazsınız. Ben ılzt kend iniz.den zıya· 

de tanırım . Annem olduğunuza emln 
mi iniz? Ben buna bazan inanm1yoru n1. 
Ke ki hakikatle ana kız o:ma.aydık da 
sızın le arkadaş, kardeş or. aydrk. O za· 
man her şeyden, aşktan konu. urduk. 

- Aşktan mı dediıı"! 

Evet-. kim bıllr sizi ne kadar çok 
"cvmi ·.erdir ar:neeig•m'? 

G ladys birdenbire yerinden fırladı ve: 
- Hava serinledi. Haydi içeri :ıırelim 

d dt. 
- Hıç serin deeit. RU.L&'ir esmiyor k i. 

. Uykum YDk anne! nr daha dikkatle baktı. Sanki hiç tanı- - Olımaz M•rie Therese .. bu müın· 
Ikisı bcriilb<.>r GIAdys ın o(iasına gi tti- rı1s d ı11 yabancı btr kadınmış ~lbi kcr: d in1 kOn dt-gil, yalan söylüyo rsun d~gtı ml? 

1er. Gloıd}·s aynanın ikt taraftr dakl l!jık.· seyredl)'Ordu. K~fasının içinde şu kell- - Neden olamazmış anne? BIIAkis pek 
loırı ya k tı ve aynada :rUzürıe baktı. Kızı meler ~lmşek gibi çaktı. tabii bir ha l. Yaşımı unuttunuz ıahba. 
ırk9 :-:ındsı rlnurmuş annesini seyredlyor- Güzel Gladys'ln k ızı evleniyor. G U- Ben on sekiz yaşı n dayım. Artık çocuk 
du. Gladys'ia. güzel ve ku~ur!iiuz Yüzü:ı· zçl G ladys kaynana oluyor- değilim k i .. 
de yorgunluğun ve senelerin hafif çızgi· Göi;!iiüne derin bir aQ,rı ~aplandı. H iç Gla d ys tıtriyordu. Hırstan, öfked 'n 
Itri beilrm Ge başlamıztı. Glia dys bunla· ses çık armadan dudakları asabi ve hırçın deliye d önmUttü. 
rı kızına b·le göstermek istemedi ve hır- bir şekilde krvrılm 1 ş bakıyordu. HAIA ne - S us, dedi. Ya.lan .. sen daha çocuk · 
c;:ın bir sesle· kadar llÜZE"ldi. Kızı ev1E" nse bile o yine sun. O nasıl lAkırd ı . 

- Neden böyle bakıyorsun .• "e var? hoşa gidebilir ve sevilebtllrdİ . Ba~ını sal· - Hayır anne! Artık çocuk deci lim. 
dedi. Çocuk anr.csine birdenbire yak· lactı. Öyle yarım muvaf faklyetler ba,ka- Siz a rkadaşlarrınzdan bt'nim ya şım ı ıak .. 

!aşarak: tarın• göre idi. O tam v<:' ınut 1 1tk bir za· 1amakla he p on beş yaşımda oldu&umu 
- SfzinlC' konllşmsk isti ·orum anneci· frr i! rdi. GençUğir, güzelliğin bütün ~Oylemekle senelerin geçme~ini durdu m 

ğını. dedi. muvaffakiyeti ona !Ayıktı. m u santyorsunuz? Artık ne ben on bf'$ 
- Peki, konuı yavrum. Söyle ne isli· Az şeyle ik ti fa edemem. Ben öyle alış, yaşında, r.e de siı otu z yaşındasınız. Sim. 

yorsun? madım di1·~ dü $ür.dü. Sonra kızınr.n söz- diye kadar bana hep çocuk m uamele•i 
- Anne~ Beo. nişanlandım . Jeri hAtırına g eldi ve içinden b ir s~i ona: ettini:ı;. Bu hat sizin hoşunu:ıa gidiyor 
Gl• dys ıayet sakin sordu: - Alı~trsın, dıyordu. Çocutunu n sen· •zkaaı var 

Kuşbaşı et 

ıa 
ııı;-U n ku~ba,ı et ~·aptım. Etltrl 

ufak ufa k parı;aladun. DJ f'r 

t.raftan dorn&tM \ ' fi !ilnğanlarr dlllm 
dilim do~r&dırn . Bir ten<'~re. içine e'f· 
vet• hir k"t fl'tmatH, llOftH blr Ut 

, f't, dı ha w.nra kat sot•n dlı:dlm vt 
h,r üç , ıraı1a da tuı biber, ytnJ l;ıahAr, 

n1aydanoı atmayı unutmadım. 

Tencereyı bu . kilde doldurduktu 
sonra :ra va~ bir atf'ljfl' koyduın. 

Bu ,)'f"mrkt~ dikkat edUfl'c~k nttk
ta u uı.,., etr11tnırkttr. v.-mek, 
kMdi OU)'U il• pl,..-tktfr, 
Yeınek olduktan 10nra. biraz pata· 

teırt lnıarttun . 'Bunları da eUe bera
ber garnltllr olarak >ofraya koyp" .. 

1 ca ıay~ı ~ b!r •kfı\tn YflllMj\ 7e-
cWı, .llV • <U>DQ , 

\ 
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Askeri durum 

r ·raza11: 

lbıu BORAN 
Sta!ingrad meydan 

muharebesi 

" 1 

Şark cephesinde 

Sta ingradda yeniden bazı 
istihkamlar işgal edildi 

S tallngrad meydan muhare. 
besi yeni bir safhaya gir. <Batı 1 bicide) •• 1 st..ılngr.ad m!ydan mtJharebeslnde 

mtıttr. Bu safha, Mare al c'I'imo. Stkholm. 10 <A·A-> - Kafkasl Alman kuvveUerının ıkt.iham ıorur:· 

YATAN 

rs---·~ı-J M. Vilki dün gitti 

1 Almanyayı ay~!~~.~~~~.""~!~!,..~~: ... .,, ) b b ı 1 dan bu sabati hareket eden Vandel kat dahı arttırdıtından ~llptıe edile· ) om a ıyor > Vllklnin yine bu sabah Beyruta \'ar• bllır mi? 

Ankara, 10 {Vatan) Ankara, Amerikan mllnasebetlcrlne ve bunlar 

SiYASITCMAl 
2 • il o 

lngiltere ve 
Anşlus 

1 nfilt~re HaridJe Nazırı B. 

Eden .\\aaı KamlM'Uınct.kl 

btr ifadesinde, harı>ten t;Oara tnıll· 
terenin ı\lmanlann An-:lus adım Ter 

dlklerı A \'ll!ltUrJ a lHlakını tanımak 

mecburiyetinde olmadığını ltiJdtrdl. 
Bu «1neCborl)et.lnde olmadıtı» tıkll 
«tanımak nb etinde olmadıtr» ifa· 
deııloln östl1 kapalı lııir ~lldlr. 

Ot nko'ıwn Don dlrseıı şlmallne kesimi de Alman yürüyüş kotları da bulunduldarı ı,ıtilmr.mı~ derece· 
ıonderılen yeni Rus kuvvetlerlle Terek sııhllı boyunca ilerllyerck de bUyUk gilç!Ukler tnerlnde ısrar et. 
yapUiı mukabil taarruzla ~la. Grozny'nın 50 kilometre ilmall mektedlrler. Volıa nehrinin aat kı· 
mıştır. Bu mukabil taarruz, Sta. garblslndc bu unan Naourskaya•ya ı yısında 40 kilometreden faıJa uzun· 
llngrada hucwn eden Alman ordu. varmışlardır. lukta bir yer Jcaplıyan ~hrln tiılı· 
sunun şimal kanadındaki kuvvet- Moskova, 10 <A.A.) - Mosko_ 1 yatta çember altını aJınmasınm ka· 

J 
J 

dıfını blldirmittlr. Ankara 'örüıpnf'lerlnde Tllrl< -

Budopeşte, Königs.. nıUhtm günlerinden bir ka~ını tekrar arasında t~euı ve lktuadl bahtllf:re 
t b yaşadı. Mister Vılkinln ziyareti, yal· bUyük bir ~r vertlditı vtlphf!flzdlr.

1 , e r g, B e r 1 i n nız A \TUpamn df'ğll. harp sonra:ıı Odllnç verme ve kh'alama kanununun 

ln&il~re zafere pNı "*1n~• 
bir duruma S"elııeydJ, ..,.... dört 
!Jflne~c ~ukın hlr zaman seçtikten 
ı;onra birdenbire ortaya böyle Wr 
Şf:Y at.dnıaemın mi.nası ea.biJlrdl. 
ll:ılbukı lnJ:"iltercnln ~aff're pek >•· 
kınlaşhtı hakJu"da prünftr bir e· 
marc J okhır. lnll!'lltf!rellin 111uthb 
ı:;alı-he çalaı·ağı kanaatne bq, 9iıüıt 

ııarfedUnılş ohnaaı hatıra plebUlr· 
ııe ılr, hu takdirde de, bunun ilerde 
ortıı~·a konm88ı daha uygun olurcl .. 
Bö~·ıe olmakla beraber, B. Edf'nlı 
me\·,..Jmslz gibi görünen bu lfadeııl, 
hiç 1:1irhcsız. maksatsız df'fildlr. 

!ere tevcih edılmi§tlr. va radyosu. Kazak köyü civarında bil olmadıtı bilhassa belirtilmektedir. 
Alıuanlaır Don dırsdlnl aştıktan yere inen Alman paraşUtçUler!nln Voııanın ıkl kıyısını birbirine bağlı

sonra Stalln&riıd». şimal batıdan ekserisi lhtıyar, kadın ve çocuk yan köprilltrın sayısı o kadıı.r çol\· 
batıdan ve cenup batıdan olmak olan koy halkı tarafından ımha tur ki, Alman hava lçuvvetler!n!n bli· 
iııere başhca üç lştlkamette taar. edUdlllnı bildırmtıtlt. Yere 200 tun hUcumtarınıı. Himen muhasara 
ruza gırlşmışlcrdl. Ruslar bu üç paraşütçii tnerck kciyü işgal etmiş. aıtındakı şehre durmadan lnsıırı v~ 
istikamet üıerinde muannldane !erdir. Köylüler en yakın k11.rar- malzeme takvıyesı gelmekte bcrde
ınildafae etmek usulünün klfl gel. gAha malumat vermişlerse de son. vamdır. 

1 . bombalandı J dUnyasında rol oynaması mumal~ka'k do.ha pnıUk ve geniş bir tarza ko· ı 
) ) ve muhadder olan yenı dUnyanın da nulmaaı Ttlrklyeye mümkün merte· 

Ne"york. 10 (A.A.) - 1'fc\'york gozlerinı sakin, \aktır, kuvvetli ba· be fazlıı Amerikan malzemesi gon· 
Tıml's t'8Zı>tesi mUttefık tayyareleri· rı' Türkıyesine ve onıın şanlı me.rke· derilmesi, meselelerine temas edilmiş 
nln Almanyaya tanrruz eden nus tay Zine doğru bir defa daha çevırmeslne ölm:ısı uıı muhakkak gitıldfr. Deha 
yareleri ile glttıkc;c daha sıkı bir f'e· vesile oldu. ı;;ınıdıden bu kanunun çerçevesi da· 
'kil alan bir iş bırllğı halinde f~a· GUnlük işlerini tayyare glbi gören, hllinde Tilrklyeye gelen Amerikan 
liyette bulunduklarını yazmaktadır. tayyareyi otomobil gıbl ildi hir nakil malları •e malıemesı zannedlldıg-ln· 
Bu hafta Ruslar Koenıgsberg, Buda· vasıtası şekline sokfln Amerikalıları den pek çoktur \'e ::tttikçe sel gtbl medı;ını anlamakta ı:eclkmedllcr. radan beklemeksizin harekete geç Stallngrad ctr:ıfında tesl! edilmiş 

Bat.ı \·c cenup batıda.o taarruz mcğc karaır vcrmışlerdır Köylü- olan ıstıhkfı.nılıır sistemi, çok iyı dU· 
eden Alma.n kuvvetlerine karşı ler ecdattan kalma cskı kılıçları şUnUlmUş bir sıstemdır ve lıtlhkam-

kullanmı;ılardır. far hayret \'erecek derecede aaf~m· 
ancak etpbeden mukavemet ve ParaıütçUh::rtn üzerine önce bir dır. Arazinin vaııyctı de Sovyet mu· 
lüzumu halinde cepheden muka. ka\'emcllne . d 
bil ta:ırnıt yapabillrlcrdl. Fakat ıhtıyar saldırmış ve bu saldırış jar ım etmektedir. 

1ımal batıdan ,eıen kuvvetlere kaır hücum işareti olmu~tur. Beyaz sa- Stallngrad etrafındaki step arazı. 
şı b&fka bir tabiye kullanabUlrlcr- kallı karnının üzcr\r.de tltrlyerck dalgalı bir deniz gibldır. Bırblrlni 
di. şımal batıda kendi cepheleri kılıcın; sallaya sallaya bu lhtlyıır. takip eden bUyUk hurreler vardır. 
Don nehri şark sahııt boyunca Mos da intikam ruhunun cı,ımleşml5 So\•yct krlalJırr. sllW.hları, topçuları 
kovaya uzanıyordu. 'Bundan ıstıfa. bir timsali görülüyordu\. ihtiyar ve tankları ile buralara sığınmış bu· 
de ederek Don dlrsegl ~imaline ve hücum ettiği subay tarafıno3n öl. lunmaJüadır Şthro doğrt1 hUcum e· 

, Stallncnıdtn şimal batısına yeni dilrıilmüştür. Onı:n gibi birçok den Alman askerlerı, hemen toprak 
kuvvetler gelireb.lirlcr ve Alınan başka köylü de hayatlarını ver- se\'lyesinde ate~ eden blnlerl'e eıll· 
«ol kamıdına yandan btr taarruz mi~lcrsc de Sovyet müfrezesi gel_ hın e.te.şi ıle muhakkak bir ölüme ug-. 
~·:ıpabillTlerdl. diğl zaman Alman paraşiltçillerln. ramanıak ıçın, baun günlerce, y(lı· 

Bundan birkaç ı:Un evvel Ma. den ancak yirmi kadarı scığ kal. lerl toprağa yapışmıt vaziyette dur· 
rc.,21 Tlmoçenko böyle b•r taarru. mış bulunuyordu. maktadırlar. 
ıa glristı. Bugüne kadar elde etti. Mo:;kova, 10 (A.A.) - Sl•lin, Bazı zamanlar ateşin şldclet! o 

peşte ve Berlıni bo~bala.mı~lar, mut. takip etmek. başta guetecllcr için akacaktır. 
tefik tayyareleri ise Dufsbıırg, Frank kolay olmadı. Fakat bu Uç glln, hat· Harpten !kt.Judl ve sosyal bUn· 
lort, Uepzıa-. Hamburg, \'e Bremene ta iki b~uk günde bir çok ı:cylrre, ycsi altüst olmuş, yıkılmış ve daha 
taarruz etmişlerdir. Bu müddet için- hayırlı hlıdisclerc şahit olmak fır n· yıkılacak zavallı A''nıpa, bir gUn 
de Amerlkalıı~r. In;iltereye "e Rus· tını bulduk. Bu kadar az bir zam ı: her halde Amerıkaya. gençliğine, son 
yaya bir çok tayyareler göndermiş· da Vilki ne kadar canlı, ne kadar suz maddi ye m8.nc\1 rnembalarma 
lı:rdır. Va~lngtonda pek yakın bir za- sempatik, inançlı Ye dinamık suzlerl dalma çok muhtaç olacaktır. Bu hn.r· 
manda, Almanya ve bılh~~a Berlln ve şahslyetile Amerikalıları bize da· bin kanlı ve derin yaralarını snrmaJ\, 
fabrıkaları üzerinde demir ve ate~ ha ziyade yaklaştırdı. Hiç şUphesiı iptıdıf madde ihtiyacını temin ıçlr. 
yağacağı söylenmektedir. o da bizi yakından tanıdılüan hatttt bıı harpten sonra milletler arasında 

Devlet Şorasının 
bir kararı 

sevdikten sonra TUrklyeyl Amerika · bir barış ba~lıyaeaktır. Binat:'naleyh 
da daha ı;ok tanıtmak için elindP.ıl Amerika ile en sıkı nıUııasebetler kur 
g'f')enl yapacaktır. Ve bunu Vıt«t te ınıı.k, bu bUyiik ra~rla, bu dünya· 
ctmlftlr. nın riıaddl , .• m!ne\'f bUyUk memba· 

Harp .sonrası dünyasında esaslı, ha. lnrfle sıkı mUnasf'~tler tesis etmek 
yall bir rol oynıya<-ak olan şlma· nncak tayda 'crebU!r. Şimdiye ka· 

Ankara, 10 (Vatanı - Jzmlrdc bıı. it Amerikanın bUyUlt cUmhurlyetııc, dar uzağı görmesini bild!Jinl bır çok 
lunan Rahmi Pilibell ,.e Kardeşleri Tllrklye CUmhuriyctı ıırnsınd:ıkı mU· defalar tsbat <'dcı: Türk slyasetınlıı 
un fabrtkaııı ı ı:lleri. hayat pahalılı· nasebetlerln sıklaşması \'e samimi· böyle bır ka.ldeyı ırtirmemeeı Ameri· 
ğı dolayıslle ücretlerine bir nılkt~r leşmesı iki mUll'lin hlrblrlerlni dahaı ka ı:e sıkı mUnaaebeUerl araştır
zam yapılma:;r ve fabrıkanın çalış- iyi anlaması, herkes için ancak ha· mamıısı ta. Jv\·ur edilebilir mi? De· 
madı~ı ~~nler. zarfında işçilere ya· ı yırlı ve. m.esut neticeler \'erebilir. nebillr ki, Türk siyaseti bu Yadide, 
rımşar J:'Undelık ödenmesini ıstcmlş· \:llkı Ankaradn. ne Y•rtı ~ 1 c.sııslı ad:mlar atmasmı bıl:nlştır. 
lerdı. . Evv.eli konuştu, sonra dinledi, ı:ok E\·ct, Vılkl'nin Ankara S<'yabatl 

Du yüzden işçilerle iş verf'nler a·' dınledı. Vllkl yalnız çok iyi konuş· her bakımdan iyi olmu~tur .• tillet
rasında !htılAf çıkmıştır. Işçllertn bıı ınasını degll dınlemcsinl de ~nk iyi bi. ler arasında. sen!"lerdeııber; harırlı 
ıddialarına karşı iş verenler makine, len kuv,·etli ve me~lııır bır O\'Ukatlır. l~lcr gören bir köprü, bütün mil. 
malzeme ve diğer cmlea fiyatlarının• Devlet adamlarımızla, "On giindc Sa.! tellerin büyük kıymetini takdir 
artmast, 1ş hacimkrinln :ızalması yti- 1 yın Ba~vrklllmtzl<' görüşme fırsatını 1 ettikleri Tiirkiyc koprüsünün ehem 
zllıı~~n zara.r. ettiklrr!nl, bunun için buldu. B~ ııretle Türkıyrnın :.?O ."c· ı mlyctl !)ıraı daha arımışfır. Uıı 
lşçı ucretlerını arttırmanın mUmkllıı ı nedenbcrı nıalOm olan açık, rlllrılst hıı rpten evvel dünya slya~etlndekl 
olmadıfını, fabrikanın bazı gllnlı•r ~lyaseUnln ana hntlarmı Ank:ırada 1 roHlmUz: büyümeğc ba~lamıı:tı. 
çalışıp, bazı gtinlcr çalışmadığına ge. 1 yakından otrendi. ı Harp içinde bıı rol, de\• adımlarilc 
. \°itkinin Anıerik.A.lıların harp g-11· . ı ld B 1 .. ıınce, bunun da Toprak Malısuller! . terli h .. ~o a ı. u ro un harple barış a. 

. . ~ e e a.rp sonrası dıınyası için dll· ra"ındakl mUtareke devrinden 
orısı tarafndan fabrikaya klfl mık- ,undUklerinl. Amerikanın bu hUl!US• . t d h 1 başlayarak harı-ten sonra da kuv-
ar ~ . ub~bat ''.crılmemesınden Heri takı projl"lerlnl dcv:~t adamlarımıza vctle muhnfaza edileceğine inan. 
geldığınl soylemışlf'rdl. anlattlğında şUp,h~ ) oktur. 1 ma'k için bir delil, birkac sebep 

Devlet şüraııı DördUncU daU'e reısl 1 Vllklnln harp ıçmcle RoosevelUn en vardır. Vllki'nln dünya siyasetini 
Saf!•l Tuneayın relılltlnde toplanan r~U,YUJ( yardımcılarından ve kuv\·eı·1 alllkadar eden fikirleri arasında 
iş ihUIUları ~·Uksek hakem gl'upu, j •ertndc.n olması. yarının en ktı\"YeUI Alınan ml1letl ve slyaı.eU hakkın 

• şunce er e nazarı ı - a 

Kanaatimizce makı.at şu olabilir: 
Zafer, birleşik milletlere te\cc-rlilt 
cttlf I takdirde, mlhurin ıtiUeahll, e 
ıııllf ınllletıerln sulh konferan' ma-
aoıında ıaJipler tara.tının ilfkemle· 

inin,. otunıca~ ınlinı~ illeri şimdi· 
dım hazı1'dır. llalbukl deınokraııller· 
ce a~ nl smeıerden birini yem~ ı.:ı

yıla.n Al uı;turyayı temi.il edec.k bir 
te"":eıkk\\I ·''oktur. Demokraalle1' ':"11 
kanaat:cttırıer ki, An,huı. A\'uııtur· 
J&lrlarııı hiç df',Jllse f!berlyettne •or 
la kat.ut ~ttlrilmlif bir ı,eydlr ve bu 
eksrrlyt'lln tem il eclllmest liı.u"· 

dır. 

lqgUtero 'e Alltel'lkada bir rok 
.\,,. turyalılt.f , .. rdır. Bıanlaıdaa. 

An,ıu 'u ta.nınııyan bir dliir Auıa· 
tur~ahlau tnıııuıutuııun mne.rclana 
!;ıkanlnıaM, hunun en,•kle «llör 
J.'l'MI 1ılar» ın yaptıj"ı ~W hareket 
etmeııı, ı.afer haJhule de Anı•tur· 
Yl&l'I ukrar l<itlklı\lc ka,,u,turacıak 

miimf!Ş,..IJ sıfat.ile maN ı..,.na c•· 
recck durumunun •İllldidea bazır· 
lanma!lı lteklenmlyttell ttlr 1'f'Y de· 
ğildir. 

J~te B. Edenin mel!ffmslı föriinClll 
ifadetııı bu •Hür Avulilur)'Mılar» ı 

me.)dana çıkarmanın bir 114tl••ıırı 
olsa gerektir. 

s.--lp 

Dün güneş 
tutuldu 

sı muvaffakiyet, Alman sol ccna. grada karşı batıdan ~apıla ı Yeni derecedır ki Sovyct kıtalarının bu. 
hını şimalc karşı bir koltuk teşkl- cephe hücumu Ruslarm Alman lundu'u bu çukurlar, ateş saçan 
linc ve taarruzdan alıkovarak mü piyadesi ve Alman tankları tara.. j hakıkl bir volkan aszı mahıyetlnl 
dafaava mecbur etmcstdlr. Bu su: fından yapılmakta olan §iddetll ''e almaktadır. Bu vaziyette a.ncnk 
retle 'stalingrad müdafilerinin yü. mUkr.rrer hücumlara büyilk bir büyük itinalarla bir çukurdan bir 
kü biraz hafıflcdi. Şimdı kat'! oııı. ı:üçlükle mukavemet edebilmeleri- çukura atlayarak llcrllyebllmcktc, 
rak söyliyebillriz ki Alman ı;ol cc- ne rai:mcn son 24 saat zarfında dlr. Çür.kü aya'a kalkmak ve düş. 
nahı şimalden taarruz eden Rus kayda dct:cr htc: bir terakki gös_ mana ~özükmek. bır saniyede yü:ı: 
kuvvetlerine karşı mildafaa halin- ~rmcmlştır· Düşman şehrin batı kere öllıme meydan okumaktır. Bu 
dedir. Alınan kumandanlığı. ordu. şımallndc ııu sırada adeta tama- çukurlar. aynı zamanda birer ta. 
ııun ~imal yanını müdafao. költu- men durmuş gibi görünen muha- b1i tank tuzagı va:.:lfeslni de gör. 
gllc muhafauıyn çalışırken mer. re~ neticesinde hedefh'ıe varama. mektedlr. Den ile Volga arasıııdıı 
kez v~ çcnuptakl kuvvetlerl'le sta. dıgından şehrin batısına külliyetli 80 kilometre genlşllktdl ve ı 00 kf. 
lingrada taarruza dc\•am edıyor. miktarda tank ve nıotörlfi piyade linıetre derlnllktr: bir arıı..zlyc ıhtı
Şehrl dü,Ormek için bua:ünlerde kuvveti yığmıştı. Hiç şüphe yok va eden muharebe meydanının va 
çok gayret g&terdlğlnc ve acele kt şiddetli ve ani bir hiicumla ça- zıyetı böyledır. ' · 
ettiğine şiiphe edilemez. Bunun ?uk bir gedik açm~k ümidinde 1 Bu vaziyete ııyrıca şunu dıı. ili. 
sebebi malOm: Eğer Mareşal Tı- idi,. Bu ıstıkamct dea:ı,tırmc hare- ve etmek lazımdır ki harbııı baş 
moçcnko, şimalden tc\ eih ettiil ta. ketı kısmen muvaffak olmu~tur. I Jangıcındanbcrl IJk defa ı k 
arrutla Alman mOdııfaa koltuğunu Zire Ruslar sayıca Ustun dOşma. kıtalar. stepin mutlak kur~:r~ 
yarıp centiba ilerlerse, Alınan Ot'. nm t>a.kııı alhnda dün ilk müda- Yilıüııden hiç bir ııjınıja m~~~ 
:!usunun vıı.zl:retl vahim olabilir_ faa hatlarını terketmek zaruretin. l bulunmamaktadırlar ve askerler. 
Mar~•l Tımoçenko, meydan mu- de 'ka1mtılardır. Fakat bu böiıe. kendilerine sonbaharın tik kötü 
ha~eslnin en hassas noktasını deki muharebeler şehırckn bun- zevkini tattıran snlnıık yağmurlar. 
bulmuş ve oraya yüklcnml~tir. Fa-1 dan evvelkine .r.şzaran dnha. uzak. la birçok defa sırılsıkhım olmuş-
ltat Stalin&radı kurtarmak ve Al. ta cereyan etmektedir. Bınaena. !ardır. 

mcsclıoyt ıncellyerek fe\•kalüde hal· ı Reis.cUmhur namzedi addcdllmtaı, dRkl dü .. 1 ı d d kk t·ı 

!erin de~·amı yllzünd~n hu~ule g~len c:ekml5tır. Vllkl'r.in Aln1an milleti H L 1 l ld 
pahalılık dola.yıslle ı~~ılenn maışet 

1 

( istedıği zaman barıı olıbillr. deme- QVQ L U Uf U 0 UğUn 
darlığını karşılamak uz.ere bu fa.b· ı ı b ku b ' ·· ı A d • ' d . . . . A . k s o ve ru ır soz o•maz. _ on 90. ru· eme ,. 
rıkııdakı ışçılerın ücretlerine 11nıumf. m e r 1 a Jka I ti} d .. mer nın n 1apsız. unya zen 
yıotlfl yllzde 10 zıtm yarıımesmı 'Börç ı ı ilk b 1 h k -g n mem a arını er ese aı;a. Dun ııkşam gür.eş tutulmuit'l!ı 

nıı11 ordusunu rlcate mecbur et. Icyh bu istikametle çok yakın bir Fakat bftrn b ·ı 1 ki ,. 
mck için. cenuba doCru . Uratle t.clıllke mevcut dc,lldlr. nıt>n Alm~n ı k ~ r;:ı ç ~· ere, rda.,-
llerlemesi ıtızım. Ruslar bu mıık. Stokholn1, 10 ( A.A.) - Ruslar i _.' ..,_ h .. u1' ve er u

811 
a. 

lı:u- \'e Iş kanunu hllkiimlerlrıc lav· carıı, herk<-~ !çin ~dil bir barı~ ta. fıkb d 1 1 1 
t 1 " Küsuf saat 18 l 56 dakika 10 s•. 

pn a aıne en n çn ı., ırı madığl F fta ld - ı kk d ki .. ı ı ra r o ugu 1a ın a soz er 
günler zarfında I• Vf!renler tarafın• r a n s a _,_ ab t l niye geçe başlamış Ve yarım Hlt 

. ı tfk 1 re,,ınvc are,.et e lf"ker teker sıa. 
s:ıtla yeni kuvvetler getirebıllrlcr. Stallnıradda garp s ame inden li rad t (ı a i . 
Bu yan tnarruzıında Alman müda do~rudan dojruya Von Bock ta- galg ~~ elcrad .. nd k m~vıılcrl 1~· 

. ~ y ana a ı amaz. 
dn.n ışçıl<'re talepleri \'eç-hıle varım- 'f" k ' 1 d'. . 1 müddetle rrüne• bahr.cı""' ltadır . .. . • ur ıyen n unya sıyaset ndc " " ,,-

• d ı k eudt u~manı .. emlrmekte 
faasınn karşı fazla km·vet topla. ra!ın an yapı an taarruza mu a- dlrlcr. · 
n1aları kabildir. vcmet etrnektedlrfor. Alm:ın ge. 

Almanlıırın bu vaziyetten cndlıie ıncrall emrindeki tümenleri ıkl Sovyet mukavemetınln dC'vam şar gUııdelık ödenmesınc kanır ver· a • ğ 1'. h ı ti ı bl 

mlştir. 1 mu·~ nasebatı 1 ~~~ ~a~ar;ısur':n:k e~~ ~~g~nlerd~ cdçceğl ~iz:Jemnm.,ktec!lr Hatta ettikleri de muhakkak. StallnJT•d ı:rupa ayırmıştır. Bunlardan biri 
§imal batısında müdafaaya devam kanalın şimal sahUI boyunca Vol
cderken, batıda taarruza 'eçmı§- ga ile Don arasından, diğeri kan~. 
lcr ve yeniden arazi kaıı:anınışhır. iın cenubundan taarruz etmekte. 

Lavoro Fasclsta gczcts! muhıblrl
nln ılcrl sürdüğü milfalAaya göre, 
Staliııgrad şehri iagnt edilse dahi, 
Ruslar bunn rağmen şehrln ittlsa. 
lınclcki sarplnskaya ada!lında c;nr. 
pı"rrıava d,.vam edeceklC'rcl!r. 

Ankaradn bulur:ınak lazımdı. \Til 

Avam kamarası!!da ki'nln Ankara günlerini hepimi~ 
(Baı:ı ı incide) «» 1 1 bir 7evk ve huzur içinde yaşadık. 

\ rtır. Uuliı.ia, StaUngrııa meydan dir. Bu taarruz Stalıngrad kalele. 
muharebesi önce Şl"hrln ce'1up ı,a. 

bundan iki ay C\'\'el samur mPSCle· ~ 

si hakkındıı. yapılan münakıu,ıada ol· 
tluğu gıbl M. Çörçlle şiddetle hilcum 
etmiştir. 

iki dev!etin orası 
ı .. ne karşı şimdiye kadar yapılmış 

tı!ında ba~ladı. sonra §imal bııtı. 
ıaına in11kal l"ttl; daha sonra batı!;ı. olan hııcumlerın en şiddetlisidir. 
na seçti. Benim göriişüme göre Ruslar isllhklınılıırını sUratlc art. 
ııtral"jlk sa)ıada iki taraf tc:lp de tırmaktadırlar. Sovyetlerin tayya. 

nerlin, 10 < A.A. l - Sovyet uçak· 
la dUn g'ece d11ju Alm•n:va üıtrinde 
izaç ll!:U'U yıpmı,ıardır. Bir kaç ıı· 
ÇRk Berllne Jcadar l'elml('Se de Ber· 
1!11e hiç bir bomba atılmn.mrftır. kari netlc-e yeri şimal cenahtadır. 

Alnıan nrdusıı, Don dirseği şlma. 

llnde toplanan ve giin ıeçtikc;c 
artması muhtemel olan yeni Rus 
.:>rdusunu mağlüp edemezse. Sttı
llngradı almtı: olması ehemmi) eli 
h:ılt değildir. Muhn.rcbc sahası gtıh. 
re o kador yakın ki artık ondan 
iki tarafın da lııtlfede etmesi 'ka
bı! değildir. Almanlar Stalinı:rad 
mıntakasına yeni kuvvetler getir. 
ntek ve şimalden gelen tehlikeyi 
uzaklaştırmak mceburlyetlndedlr. 
lcr. Bunu yapamazlarsa, Stalln. 
grad meydan muharebesinin sonu 
umulduğundan başka türlü de ne
tlcclencbilır. 

BAŞr..1AKALEDEN 
• DEVA!\1 

(L;i ı bicide) il 
Nazırın bu IÖıleri Londrada 

.i.ıküm süren umumi kanaatin 
lfadaldlr. Rauf Orbay mevkllnl 
cıdden doldurmakta, memleket 
hakkmdakl sevıı ve alikay1 her
Cün ıenleletmektec:llr. 

releri AJın;ınlnra nlsbctle ail!Sa da 

Sovyctler bu noksanlarını telifi et_ 

mek için pıanörler kullanmakta. 

dırlar. Tayyareler tararınnıın c:c
kUen bu planörler Alman hatları~ 
na bu sureti daha çok mıktarda 
bomba yağdırılrn• ını temin et. 
mcktedırler · 

M. Sevan tıılhusa şöyle demı,ur: 

Çör çil 

MUzakereııin böyle bir ı;ıknıaı1t 11r 
meı;inden Baf\'t:'kil mMıılrlllr.8on giz. 
lı Celseden önce M. Çörçil 50 kadar 
gaZf'le<-'iye pek fll:gla malOmat vtr· 
mil,'llr. Bt1nıı )of. Ruzveltin gazeteci· 

<Batı 1 hıelde) = !erte yaptığı toplanblıtrla mukaye· 
tinin takip r.tllgl siyaseti hoıı gör. se edemeyiz. Çünkü Rıııveıt ne fı.ylln 
memcktedirlcr. azaaıdır, ne de mebııstur. Ba.fvekll. 

Kongre partlsl, bir takım ban Avam Kamarası azasından biri ol· 
kacılar taraf:ndan hima~·c göre~ mak sıfaUle kendisine lüzumundan 
bir siyasi partidir. Ve hOtün faa. fazla tenkit fırsatı verm!9 oldukta· 
liyetlerinl Japon Beşine! Kolu ha. rmı söylemek suretlle onlarla fııUhza 
zırlamıştır. etmı,ur. Bu, ınrnız tarihinde l'Örill· 

«Memlekette münakalatı :>ekteye memlş 'bir ne,·ı ıiyasl tehdit tetkll 
leri Almar:larınklndcn fazladır. Bu -u".atmayı. yer yer l~lşaşlar çıka· tıder. 

Von Bock muhoreheye bırçok 
ihtiyat alaylıırı ve bu arada ML 
carlıırla Ruınenlerl sokmuştur. Fa_ 
kat Tlmoçenkonun ihtiyat kuvvet. 

kuvvetler iyi talim sörmiiş ve iyi rarak müdafaayı güçleştirmeyi hedef M. Bcvan, Çörçillll Amerikan t&· 
teçhiz ~dilmiştir. tutan bu partinin Jııpon fi inci knlun. tlhııal! hakkındaki ııöılerint •Çocukça 

Moskova, lO (A.A.) - Sovyct 1 dan büyUk lk. ,, gevezelikler> dlve vaıııflandırmış ve 
h . b ı b.. . m ;:uta yardım gordll· · a er er urosunun ncşreıtıgı hu- ğti muhakk •·t Amerlkada istihsal iıılerinin büytık 

• b' b a .. ır. rnsı ır eyannamedc bir mayıs. «l<'akat b zorluldarla karşılaştıfını ilflve etmiş· 
tan 31 a~uııtoşa kadar ıcçen müd. . unun rnllttefıkler ordusun Ur. 
det zarfında 73 dUıman lünıeninin da. gönilllti olarak hiznıct <'den bir~ Hatip, sözlerine şoyle devam e.ylc· 
Kızılordu tarafından tamamile boz mılyondan fazJa Hintli l'engaver üze. I mlştir: 
JtUna uğratıldığı soylenmektedlr. rinde bir te81r! olmamıştır. Hindi&· Almanya en aşağı Amerika ka· 

Ayni mllddet zarfında 42 Sov- tarıda mecburi askerlik yoktur. Buna dar iktısadl ra.ndınıan vermek kabili· 
~et ı;lllhendaz tümer.lle 14 ü tank ratmen, son zamanlarda l41) bin yetlrn? maliktir. Ka:rnaklarımıı.ın se. 
lıvası olan 25 liva büyük kayıp. Hintli gcinUllil yazılmı,tır. ff'rher edltmesindenberi Uç sene ıeç· 
lara ujramııtır. cKorıgre, . uke~l~rl ve ffıntlı me· tlği halde yapab!ldlfimlz yeıtne te~ 

Sovyel beyannam~stnde Kızılor murları \'azıfelerını terke da,·et etti· Mısırda bir kaç bin Alman ve ltal· 
dunun bozıuna uğrattığı 73 dü,: ti haldf' muvaffak olamamış. bllyllk yanı işgal edebHmekten öteye ı:ec;· 
man tümeninin 54 Ü Alman, 8 i blı· tııyan da çıkaramamıştır. mcmlşUr. 
Rumen oldu~u. geri lrnlanın İtal. ~e askerler slllıhlarını, ne cııı Hint. M. Bevan sözlerıne nıhayet verir· 
yan, Macar. Slovak ve daha baı~ li mf'murlar vazıfelerıni bırakmıt- ken derhal ikinci bir l'f'phe açılma· 
ka mlJletıer kılalarrndan teşekkül !ardır BUtiln işler normal bir .ııt1rette l!lnı istemiş ve M. Çörı;llin lkUdıı.r 
ettiği llf&ve olunuyor. Bıı kuvvet l!<'yrlni takip etmektedir, mevk!inde kalmasını milll bir fell· 
lerın me,·cudu yüzde 70 nlsbetln: cYağmaeılığııı, çapulculuğun önU ket -&Irak tavıif etmiftir. 

Uzak Sa:-k 

açılıyor mu ? 

l'raaıa•a bir Aaıl'llsa· 
il tızrtk 1.ıı1r11 dırllal 
mlaaaıltıt kııuıoıls 

Londra, 10 (A.A.> - ·Blrleıik 
Amcrikıının Vişl maslahatıüzarı 

Laval'le ıörü§erek Amerikan tay. 
yarclerı tarafından yapılan ak,dar 
dolayısile Fransada hcrhanıı bir 
Amerika vatandaşı tazyik cdlleceok 
olursa Vaşlngtonla Vi,i arasındaki 
münasebetlerin derh&l keşllecejl. 

nl bildirmiştir. 

VatlngUn, 10 (.A.A.) - Reuter: 
Birleşık Amerika hükumeti Ame. 

rlkan tayyar lerı tarafından Fran. 

sanın bombardıman C'dilmeslne 
karşı Vışi hiik<ımetıntıı vaki olı111 

protestosunu reddettiği için Va
şlnııonla Vlşl arasında milnıısebet 
lcrln kesilmesi ihtimalinden tekra; 
bahsediliyor. 

Tuna konferansı 
topllnıyor 

Sofya. lO (A.A.) - Tuna sahil dev 
!etler kontcrırn:ıı. yakında Viyanada 
toplanacaktır. Konferansa, Romanya, 
Bulıaristan . Sııbiııtan, Slovakya, M• 
caristan ve Alınanya delf'geieri itti· 
rak edel·ektir. Altı aJ!kalı de\'IQtill 
mllmcssllleri, Tuna ilzf'rlnde normal 
ı;eml Bl'ferlerinin yf'niden tesiııl ile 
ilılU meıeleleri tetkik oyllyecekler
dir. 

ı Bıraz da ;urur duyduk. Acaba. 

1 

Vllkl bu sabah, tayyaresile hare
ket ederken b!?den nelfr gotürd{i. 

1 
Vilkl hiç şüphulz, iyi hislerle, 

iyi fıklrlerle Türk dos.tu olarak 
gitti. ÇaJııkan. vakur. inı;ansevM 
Türk mllletinin ve onun hiikiıme. 
tinin doı;tu olarak gittiğinde bir 
dcjll, birkaç işaret vardır. Vilki 
biraz da Amerikanın yarını dei!ll 

midir? Buradaki Amerikalı gazete. 

eller mütemadiyen Villcl için, ya. 
rrnın adamıdır, diyorlardı. 

Öyle ise buıUnkU Amerikının 

oldutu gibi yarınki Amerikanın 

sempatllinl, dostıutunu daha çok 
kuvvetlendirmek, bugünkü im. 
kanları temin etmekte Vtlkl'nln 
ziyareti her ba.kımdan hayırlı ol 
muıtur. Vilkl, alaca karanlıklar~ 
hareketindt>n evvel bizleri, onu 
sevmeie başlayan Türk gazr.lecl
lerlnl de unutmadı. Türkiyedcn 
~yrılırken. son söılerlnl onlar için 
~öyledı. Türk ıaı.etecilerlne en 
samimi kelimelerle teşekkür eden 
Vilkt, onlar vasıtası~ Türk mllletL 
ne ~on selimlarını da ıöndermi~ 
oldu Vllki'nfn tayyaresi yavaş ya. 
vaş Ankaranın temiz semasına 

yüluıelmeje ba~ladı ve biraz ~on. 
ra ıozlerlmlıe ıörunmez oldu. Bu 
anda sevdlj'lmlz bir !l\Sanın ara. 
mızdan ııyrıhı teessürünü duynıa. 
mık imkanı ~·oktu. Vilkl hakkın. 
da hoş bir fıkrayı naklederek su. 
sayım: 

Vl~kl'.):e· burada kendisini çok 
l>l!Vd•rdıglnl söyleyen bir arkadaşa 
Vllki şu cevabı vcrmljtir: 

«- Kabil olsa da bütün Türk 
!eri gelect'k Rclşicumhur intiha: 
bında Amerikaya ıötürebilsem. 111 

Raif Necdet 

Yemekten sonra Hariciye Nazırı 
tden biz:t kabul elti, yalnız Ya 
kınprk f\lbe!l mUdürü hazırdı: 
iki sene evvel bize Ankarada söy. 
ledlklerinl hatırlattı. BUtün tah. 
rnlnltrlnln dolru çıktıgı neticesine 
vardık, B. Eden serbest sual sor. 
Jnamııı istedi, münısebcllcrlmiz. 
den, hAdlsclcrin gidişinden, istik. 
halden samimi hava içinde bahset
tik. Akşam Hava Nezaretinin kok
lf'yl partisinde bulunduk itııiliz 
havacılığını idare cdenl:crle tanııı. 
dık. f ngtlteredc tahsil gören tey
:varecilerim~ haıırdı, inıillz ıay. 
ret, al6ka ,,. derecelerinden tak. 
dırle batıMttiler. 

den faı.la yok edildıii yine beyıı.n. ahnmı•tır. Bur yerle.rde ı;ıkan kar· 
~de bıldirmektedir. Ruslar ay. l,'&.falıklarda 500 kişi kadar olnıiiş· 
rıca 21 Alman piyade tümenine de tüı·. Kılr1'94alıkların önüne ge\inıek, 
asır kayıplar verdirmişler, bunla- için bir çok yeı-Jorde ıMI ahali hU· 
rın mevcudur.dan yüzde 40 111 alt- k\ımıote yardımda buhınmuştur. Hin· 
mışını yok etml3lerdlr. dlıtana bllyUk takviye kuvvetleri gön 

tallaırodda Alma.a atlıer' derilmi11tir. 
c}q>itanya hükCımeU, hayat ve em· 

Roma, lO (A.A.l - Berllqdtki l· Wd himaye için yapılacak her ha· 
ta.lyL'1 muh&blrlf!rinln pzetelenne reketı bUtUn kuvvetlle dutekliyccek· 

(Jletı 1 inekle) $(, 
zilerini ifg-al ettiklerini bildiriyor. 
Poı<t Moresby'ye 65 kllonıetre mesafe 
~e bulnan bu sıra dağlar b<ıfuında 
muharebeler cereyan etmektedir. Ge. 
neral ftovel kumandasındaki Avu11· 
tralya.lı kuvvetler çok ,.ııç prtlar i· 
çinde inatla ve ~iddeUe çarpıfmak· 
tadırlar. 

__ Iı_ta_n_b_u_I _B_e_Ie_d_i_ye_ı_i _I_li_Dları 1 

AluDet &mia 1" ALIU.Jıe biJdirditıne röre, Alman malıtilleri, UT.> 

Kaiıköy Jleledl7MiJldea: 

~ı boş olarak bir öküıo; bulunmuştur. Sahibi zuhur etmtdili tak· 
d.ifde bir hafta aonra satılac&Jı ilin olunur. ("20) 

devam etmlı:;Ur. Fakat hıı.vantn bu. 

JuUu ve yağışlı elması hAdisenln 
şehrlm'zd~n çörUlmesine m~ni ol-

muştur. 

MalCimatmcı müracaat cttığımtz 

Rasathı.ınede. ôgrcndıJimlze ,öre 

küsufun memleketimizdeki f fkl 
hattı Akdenlzde Finike ile K• rı. 
denl:ade Bafra arasında idi ve lt ke 
günes kutrullun onda bir buçu ,u 
nlsbettndc bulunuyordu. 

Üniversiteye kabul 
şartları 

btanbul, 10 (A A.} - Unlveraltf 
Rektör!Utt)nden blldlrllmlıJtlr: 

lalanbul Urılvereltesı :!akQttelertne 
ve bunlara baA'lı okullara ~cbt )'I· 
aıla'bllmek için: 

Llıe ol~nlufunu vermı. olmak. 
Bir rakUlte veya ytlkaek mektep· 

ten meıun bulunmak, 
Tahril ve hüviyet belreai ile mO· 

racaat edilmek llzı111dır. 

Tır tahsili ıçin mUracaa l cdenıcr 

600 U '"ccu:-ı tukdtrdc fiz.ık. kımy'1 
ve biölojlden, 

Kimya mUhcndlsllti l~ııl mllraca1t 
edenler 100 il aştı~ı takdirde tizll. 
kimya ve riyazıyeden y"ılı tmtihı 
aa t!bi lutulıcakls.rdır. 

lllimlerl iki dda ırtıhar llatesın• 

~e<;ml~ olanlar ımtıhanııız alıl1aeaJc 
UT. 

Bu lkı şubeye lf{rm'k ıııtı:renl~ 
15 Bırlnciteşrın 942 cuma gUnU ak· 
şamına lca.dar Fen fakUlldlne mil· 
racaat etmeleri. 

Askerfik işleri : 

Be,iktat A•kN"lfk ŞubNlacliea: 
Ata.ııda kUrıyelerı Yazıtı 1\1• 

bayların ~4 saat zarf.nda ı;ıuJ,tyt 
mUracaatlıırı. 

Etmf!diklerl takdirde haklarıne 
1078 ıayılı kanun maddel ma.hlU111-
na ıöre muamele yapılacatı tlln 
olunur 

Piyade Ttm. Abdülkadir of. Na. 
dir i0064, Tbb. Yllzbaşı Karabet ef. 
litipan Zl\'er ~316, Tbb. YUzb&fı S•t· 
rak Keklik oğlu 3:1835, Ecsacı Ttnı 
Ar(lak Yavruyın 33868, Tttp Ttm. HU 
seyin oğ. Remzı 48297. ıatihktal 
Ttm. Abbas oğ. LCtfı MTH. 
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HASAN BUZ B-OLONY.ASI 
Grip, NE:zle, Oksür\jk, R: maiizmo ve soğuktan tevellüt eden hastalıklarda bir günde şifa.yap eden hayret efza bir kolo:ıyqdır; Kalp rohafısızl ı klorı nda kalp 
üzerine biraz sürmekle i~ri eder. Nez!ede kulaklarının içine sürmek, enseyi ovolom:lk, saç ları cğuşturmok ve kokl: mok?a ka : 'iyyeı iyi eder. Ba~ ağrısın :l bir 
porço koklam · k kafidir. Romafzmc do ağrıyan yeri masaj etmelidir. Çeyrek . kiloluk şişesi 250 kuruştur. BlllD Deposa ve Şubeleri 

•·········•.·· ...................................................... ~\··········· ..... .. 
. '·~ ' ~' ··············· •••••••••• 

~ 

- Veliefendi lstanbul Yaz Yarışları Resmi Programıdır 
CUMHURREİSİ İSI\-IBT L~ÖNÜ'nün him2yeslnde ve Başvekil ŞÜKRÜ SARAÇOÖLU'nun r iytsetinde Yükı;ek Yarış ve b lah 

".:ncüm,.nınce tertip edilen Yarış:arın Resmi Programıdır. 

Onuncu Balta - 13 Eyıaı ı 9 4 2 
Blrla el co,a (San oüze! Koşusu) Saat 15,30 da 

'r.ç :fll~ ındnkl nr ka n llr3Jl Prkl'k le dl<ıl taylara mııhı.;u~hır. lk raıni)P"I 800 ll r ıuiır. Bir inciye :!:?5, iklnd.\e .'>.'I, üçiinriiye 20 llraıl ır. Sıklf't: 
56 ktlodur. KRzam;:ları ;\ f'kfınu 500 liralı dolduranlara ser kilo, dahıı fazla.,ını kazanmı' olanlara, beher 100 lira kazanç için iki~f'r kilo llAH~ 
edlllr. Me.,afeı.ı 1400 metredir. 

Sıra Hal ,·an sahibi 

~o. 

ı ?.lustnra Ba)Tam 
2 Ali Ersan 
3 Gr. Cemal Bbke 

Can 
Rint 
Dabi 

ı~m ı 
renkler lett Blnlcl'll 

H A Y V A N 1 N Ta,ıy11rağı Sık_ll 
j P.atıa111 I__ Ana•ı l"a,: 

~~~--~~~-ı-~~~~~~~~-;-~~~~~~~~-ı 

Maide 
Meram 

RPrk 
ırnhcy14n 

Kilheyl:'ln Dahi Altın Ruhiye 

3 
3 
3 

ikinci IEo•a ( Tepeü:tü Koşusu) 

Dllz kırmızı 65 
Lrtctvert • Kırmızı 56 
Vişne c;U .• Beyaz 56 

Ihsan 
Bayrıım 

Ahmet 

Saat 16 da 
rkı ya ındakl ,.e kar.ançları yek fı nu 400 lirayı geçınrml'! olan "af kan In;lllı l'rktk ' e dl ~I ta,\lara mah .. u:.tur. l krami\esi S50 liradır. B ir lnrl 

~e 2111, Jldnelye ~5. Uı;üncüye '!O llraılır. ıklct: 50 kilodur. Mesare ... i 1~00 metredir. 

l Fikret Atlı 
2 Cahlt ~\payık 
3 Suat Karao!!man 
4 Ahmet Atman 
5 Fıkrt't Atlı 

6 A vnl Aynagöz ve 
Selim St'yrur 

Varadirr 
iz 
Rene 
Ha...,ba 
Zehrimaı 

Pınar 

J 

Lııgabfara 

Vych Vood Abbt 
The Veld 

Manna 
Coup de Rol 
Coup de Ro! 

Apringhaard 
Mıs Atklns 
nastoka 
San talin 
Kezbaı 

Leithlll 

19 I ac1 Sofa ( Tozkop:ıran f(o;usu) 

2 

2 
2 

2 

2 

Sarı - Lacivert 56 ı 
Gri • Kırmızı kara 56 
Mor - Krem 54.5 
M!!vl - Siyah !l4,5 
Sarı - Lacıvert 5'1,5 
LU.clvcrt • Kırmızı 5·1,5 

Reşat 

Ihsan 
ı::nkolay 

I<'ilips 
Ahmet 
Zekerıya 

Saat f 6,30 d:-
Dört w~ ela ha ~,ıka rı ya'!fAkl ~at knn arap at n• kısraldara mab .,u .. t u r. lk r:ım l~·e'll 100 li rodır. Blrl nı~ı~·e 300 li ra dan maada dlihullyelc r mec

muu, iki nrl~e 75, Uçünt·uye 25 Hraılı r. Sık lf't: J)i;rt yaı:ınılakllrr 58, be';> w daha yukarı ~ll~ta.kller 60 k llo ta~ı,ya<'8klardır. Meıraft>~I s:;oo )f. 

ı A'I Ersan 
2 l. Hakkı Tekçe 
3 I. Hakkı Tekçe 
4 Fehmi Vural 
5 Suat Karaosman 

' 

Tomurcuk 
Sava 
Tuna 
Tarzan 
Sidlbarran 

Gandl 
Kuru~ 
Kuruş 

Kuru& 
Ecrk 

Suade 
Fındık 

Silbeyhl 
Sflbeyhı 

Kır Şcnsa 

D6rd6nc 6 Koşa (ff/emdar Koşusu) 

6 
5 
5 

" 4 

LAclvert • Kırmızı 60 
Beynz • Kırmızı 60 
Kırmızı • Eeyaz 60 
Yeşil - Kırmızı 58 
Mor - Krem ~8 

Bayram 
Ihsan 
Reşat 

Ahmet 
Sokolay 

Saat 17 de 
Uç ~c daha yukan ~·a5takl, yer il ı;af kan lng-lll:ı: a t \e lu rnklara ınah-.ustur. l kramlyeııl S.50 liradı r. B lrlnd~·e 27.), ikinel~·e 5j, üçüncüye 

'!O liradır. ıklet : Uç ya~ındakller 33, dort ya<:ındakiler 60, hr.ş \t' daha yukarı ya,ındn kller 6'? kilo ta-: ı yat'aklardır. Sene ıarfın<la kl kaz11nı;
ları yekiınu ~00 lirayı dolduranlara ik i.er. 500 lira.n doldu ra nlara b~er, 800 li rayı dolduranlara. be,er, 1000 lirayı dolduranlara yedi<ıer, 1500 
lira , .e ılııha fazlası nı ka.r..anmıc: o lıınlarn onar kilo llln ·e edilir . ..'\le .. afe .. ı: 2100 metre tllr, 

1 F. Slmsaroğlu 
2 ~unt Karaosman 
3 ŞUkrU Topçuoğlu 

4 Ahmet Atman 

Demet 
Davalaciro 
Alemdar 
Karabiber 

Allshah 
Viregaskon 
Onyx 
Strat!ert 

Yugonla 
Si biryan 
Ergette 
The. S. Helrn 

B e '1 D c 1 B o ş a ( H .ı .ı ika p) 

3 
3 
3 
3 

Çividi - Filizi 
Mor - Krem 
Sarı - Lacivert 
Mıı.vi. Sıyah 

58,5 Bayram 
58 Şakir 

:;:; Mehmet 
55 Fılips 

Saat 17,30 da 
Uç ,.e daha ~,ıkarı ya,takl yeril yarm1 kan l nglllz. at ' e kı rakla ra mah"u~tur. lkramll·uı :!:";O li radır. Bir inciye 175, lldncı~·t 55, üçüne-üye 

!?O llrııdır. 'lesafesl: 2400 metredir . 

ı Suat Karaosman 
2 HUsnU Ozen 
3 Suat Karaosman 
4 Ali Ertek 

Meneviş 

Alcey"A.n 
Tiryaki 
Acar 

Vlrcgaskon 
Olga 
Vlregaskon 
Silver Glav 

Mis 

Al nazlı 
Kamer 

3 
7 
3 

s r 

Mor· Krem ;z 
Sarı • Kırmızı 60 
Mor • Krem 53 
Vi~ne cU .• Pembe 48 

Sokolay 
Bayram 
Mustafa 
Baha. 

. ... .. . ,. ·' ~ .,,~ .. '. "'-{"'- ..... '( . . 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman d işlerinizi fırçalaymız 

- . . ' . ,..., •.. . . '" . .,.,~ . -.. . ~ . •""-' . mi ...... ,,., ,, ' :\1 .~. "'.. ,,..,.., \........:: \ t.-'• ""'°)' ...... ,·, ' .. ·,· ~ ~~··· t'ıl..:. t•.ı: .:,, • . . -...:.<; • ~ .•. ,-.• .... ,·.·· 3>\'.'••·:tı-··~ • ,,.,, •. . ' .. • ........ •• • . 
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" aaa sw.w İSTASBUL ~IŞA:'\"TAŞJ - KARAKOL KARl;>ISI~DA 

1 AN A _ i ı, K O Ş_ =- O K (L Ü ce ~ ~ Ü l~AıTzıLıvE_ ERKEK 
ORTA _ I,İSt:: ~ YATISIZ 

K URUL U!:> TARlfiİ: 1885 - TlinKin:;ı.; is EN E SKİ H USU 1 LİSESiDiR 

1 
Em!'!all anısında şeraiti en ehven w şah~i menfaat beklemıyen bır llım mUesseseııldlr. GUzide bir t alim he

vetıne malıktir OnUıııUzdeki ders yılında Liı:an tedrisatına bilhassa ehemmiyet verilecek; ders saatleri dı
Şındıt husust ı.:ısan kııı sları ııçılRcak, mliıi~e istidadı olan çoı.;ukla.rın bu husustaki gelişimine de önem ve· 
rilecektir. Eski talebelerin Eylülün on brşine kadar k •yıtlarını yenilemesi, aksi halde bir hak iddia edemi-

\. vecekleri ilı\n olunr. Telefon: 808i9 f 
& =---- ~ MI 

~~·ojtlu Oördiinrii Sulh Hukuk Hiı- ı Al'IWmllmlllmll!lıa•wmısma+ll'll*lli·••-••••••••••••• .. rr ö 
klmllf,indcn: (12/Wl'i) I T ~ · k• 1 B k 

Reyna tuafından Mensh,.m oğlu ur ıye ş an ası 
Mlşon Fi~e vasi tayini için a~ılan ı1e-

vanın neticesindr Ga'atada Şi'ihant 

yokuşunda ve Şiı;h.ıne ı;oka~ındı 31 
No. de oglu Sami Flsin evinde ilm-

i met etmekte olan M:enl\hcm oğlu Mi- ı 
şon Flse Iııtanbul bnrosıı avıık·ı tıa

rından I hsan Ustilnsôziln mllşa,·ir t:ı-
yin edilml~ oldu~u ilan olunur. ı 

KARt R HUI.ASASIDIR 

thtika r 912/ 318 

Millt h.orıınmıı kAnıınıına muhale· 
fette:ı <ıuçlu Zindankapı 37 numAra· 
da ~Upiirge ticar>~i'f' meşgul Hasan' 
oğlu Arif Peker hakkında Tstenbul 1 

Milli Korunma mahkemcsl>ıde ecre- ı 
yan eden mahkemesi neticesinde suç.! 
Junun fiili sabit olduğ'l.ınnan fllll ko· 
runma kanununun 31 2. iı9 3 mad· 
deleri mucibince beş lira ağır par.ı. 

cezası ödemesine ve 7 gfin mUddetıe 
de dllkkA.nının kapatılma!iına ve hil· 

A. Ş. Istanbu Ş u be Sİ n den: 
15 Eyltil 1912 salı gllnündcn ltıbarcıı şube ve ajanslarımızın gişe U· 

atleri a~sjtıda gösterıldıği veçhlle dcğiştlrlldlğınl aayın müşterileri· 
mıze arzederiz. 

Adi günlerde: !l,30 - 12 ve 14 - 16 
Cumartesi günicri: !l,:;o - 11,30 , _______________ illmi ________ __ 

İnhisarlar Umum l\1üdürlüğünden 
ı - !deremiz ihtiyacı l~ln (1000) kilo meyan köktl balı pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

2 • Pazarlık 18.9.9f2 tarihine raııtlıyan cuma gtlnU saat 10,30 da 
KııbaUışta Le\'azım şubesındckı Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Istekli:erln pazarlık Jçln tayin edilen gün ve saatte yüzde 15 
gUvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri llAn olunur. 

(9918) 

kUm katreştiJt"lnde licreti sııı;luya alt, AW••••• 
olmak üzere karar hulı'\sasının Vatan .- LEYLİ ve NE HAR 1 

gazetes inde neşredilmesine 12·6·912 SEN BENUA F R A N s 1 z ERKEK LiSESi 
tarihinde karar verildi. (986:J) 

KARAR JfUJ,ASASIDIR 

Ce7.a. D12/'!381 

Istanbul Galata post:ı kutusu 1330 
Ilk ve Orta mektebi bitirenlPr içlr 
Ih7.arı franıızca kursları vardır. 

KLASİK ''e MODERN TEDRİSA'l 
Olgunluk imtihanlarına hazırlar 

ı1.ayıd ınuamc'esi Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9 dan 12 ye 
kadar yapılır. Okul 16 EylOI Çarşamba günü açılacaktır. 

r Kız ve Erkek lu!!ımları 

BOÖAZİÇİ LİSELERİ 
ikili bahisler : 2 - 3, 4 - 5 inci- Çifte bahisler : 2 - 3 ve 4 - 5 inci koşulardadır. 

M!llt Korunma kanununa muhale

fetten. Tıık!'lim Ab!de karşısı :?2 nu

marada oto parçası satışı ile meşgul 

MihaiJ o~lu Safdells Pııpıı.soğlu hak· 

kında I stanbul Asliye 2 ncl ceza mah 

kemesinde cereyan eden muhakeme

si neticesinde ımçlunun fıill sabit ol· 

duğunda.n Milli korunma. kıınununun 
32, 52 maddeleri mucibince 50 lirll 

1 a~ır para. Cf'Zaııı ödeme~lne ve 7 gün 
müddetle de dllkklnının kapatılma
sına ve h llkilm katlleştl~nde ücreti 

rina smdı İlk Orta L;se 
Yatılı ve yatısız talebe kaydına ve eıki talebenin kaydının 

yenilenmesine baflanmı.ştır. 

ARNAVUDKÖY ÇİFTESARAYLAR - Telefon: 36·?10 

Radyo,1 EULMACA 
Devlet Demiryolları İlinları 

BUGt)NKtt PROG:RAM 
SABAH 

7,30 Program ve memleket sa-
at ayarı, 7,32 VUcudumuw çalış
tıralım. 7,40 Ajans haberleri, 7,55· 
S,30 Senfonik parçalar (PL) 

OGLE 
12,30 Program ve memleket sa-

at ayarı, 12,33 Karışık program 
<Pi.) 12.45 Ajans haberleri, 13 -
13,30 Peşrev, şarkı ve semailer. 

Alt AM 
lı;,oo Program ve memleket sa-

at ayarı, lS,03 Fasıl heyeti, 18.40 
Dans müziği (Pi.), 19 Konuşma, 
19,15 Ud ve kanunla az eserler!, 
19,30 Ml'mleket saat ayarı \'e A· 
jans haberleri, 19.45 KIAslk TUrk 
müziği programı, 20.15 Radyo Ga
zetesi. 20,4J Viyolonsel soloları 

(Pi.) 21 Konuşma (Evin saııti), 

21,15 Terll$ll. 22 Radyo Salon or 
kestrası, 22,30 'Memleket saat aya
rı, Ajahs haberleri 1.'C borsalar, 
22,45 - 22,30 Yarınki program ve ı 
kapanıf. 

, 
ı 

' 
f; 

6 

' ; 
J 
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1 - 15 .n.n.ı2 t llrihlnden itibaren D. Dır No. ır Ankara banliyö tarife· 
sine Etımesgı ıd - Sin<~an köy bölge.5i eklenmı.,tir. 

2 l5.l0.942 tarihinden itibaren kepek, razmol, paspal \'e bunlar 
gibi del!'Jrmenlerde hasıl olan dl~f'r zahire tışası ve elf'k üstü maddeler 
D. D/ 209 .No. lı tarl,(enln il ve III Uncll kısımlarına idhal tdılmlş ve 
bunlara nıt D. D 211 N"o. lı tarife ile D. D/223 :No. Jı külçe bakır tarı. 
fesi kaldırılmrştır. 

3 - Fazla bilgi lstnsyonlardan lstenilebilır. (7i31 - 9923) 

Kuş evi; Beyan edatı. 3 - B ir lım . 8 _ Süt; Alok (kola). 9 

hayvan; Bir renk. 4 - Dolayı; Kaır; İrem. 10 - Lüp; Esi. 11 
Nebat ipliği. 5 - İsim; Tanıdık. Tıkanıklık. 

Soldan sağa: t _ Ruhant bir 6 - İstanbulun kazalarilc meşhur Yukıırıdan asağıya: 1 - Fotojc. 

reis. 2 - Hakkınrfa; nır nota. :ı _ yeri; Nıknh. 7 - Bir böcek. 8 - rıik. 2 - İp. 3 - Kepek; Asılı. 

1 Blr renk; Tecrübe sahibi olmak Seyrekleştirmek. 9 - Tıraş. bıça. 4 - Ab; Üfürük. 5 - T arassut: 

1 üzere millii7.lıııct. 4 - Meşhur bir ğı. 10 _ Sahip; vazıh; Tavla sa. Pa. ~ _ Tat. 7 - Llk/ör; Çarşı. 
ressam; Bir okul. 

5 
- Duvar lıtı. yılarından. ıı - Bir edat; Doku. 8 - Al; R isale. 9 - K alomel. 

n1; Çc.k iyi. 6 - Tahtası noksan; 
Ay. 7 _ Rüzglir; Çevik. 8 - Blr rna. 10 - İnat; Rık (kır); Sı (ıs). 11 _ 

1 U:raf; Derviş nidası. O - Nifak. DCSKÜ BULMACANIN BALLl Merasim; D ik. 

10 - Sahip: Yokuşun aksi; Değ. Soldan sağa: 1 - Fakat; Uihlm. - ---- --- -----
nek. ıı - Tabii folfıketler; Yakıcı Sa hibi ve Neşriyat MlldUrll 

dd 1 d 2 - Ebabil. Ne. 3 - Tip; Yar. Ahmet Emin YAI.31A..'l ma e er en. . 
Yukarıdan aşağıya: ı - D Urya_ 4 - Operatör; T a. 5 - Sarık. 6 -ı Vatan Neşr1yat TUrk L td. ŞtL 

nın su prırçalnrından biri. 2 -I EJ; Üst; Sari. 7 - A!u (Ufa); ç a. \ 'atan Matbaaaı 

. -- ~-· 

suçluya. ait olmak Uzere karar hulA.· 
suınm Vatan gazetesinde neşredil

mesine 27.2.942 tarihinde karar ve
rildi. (9866) 

ZAYi 

Sama.tya nilfus memurlu~ndan ııl
mi, olduğum nllfus cü1.danımı z.ayl 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
htikmU yoktur. 

Samatya Çırağı Haır.an ma

ha~l No.72 Leon U~karde,ıe r 

..... Rıza TtptroM 
HaUde ~kin beraber 

Her ak'am aaat 21 buçukta Har bi
yede, BELVU bahçesinde alaturka 

kıammda bu gece 

HABİBE TEYZE 
Vodvil • S - Perde 

VAT AN GAZETESİ 
iLA.N •FİYATLARI 

Bafhll: 
l lDci •Jf 
ı acı » 
• tbtcli » 

' llıcll » 

E ORSA 
JO EYLlJL l !l42 

1 S terlin 5,24 
100 Dolar 130,70 
100 İsviçre fraMı 30,365 
100 Peıcta. 12.9375 
100 jsveç kronu 31,16 

ESHA~I v e 'fAHVİLAT 
% 5 933 Er~anl 21,85 
Merk ez Bankası 153,00 

TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.00Cl.OOO Türk Uruı 

Şube ve ajaruı adedi: 26~. 

Ziral ve ticari her nevlbanlta muameleleri. 
Para birıktirenlere 28,000 Ura ikramiye veriyor. 

Ziraa t Bankasın.da kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesııpl&rmda 
en az 50 lirası bulunanlara. senede 4 defa çekilecek kur'a ile &Ş&#ı· 
daki p lA.na ( öre ikramiye dagıtılacaktır. 

f adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 60 liralık 5,000 Un 
' :t 600 :t 2,000 :t 
' :t 250 :t 1,000 :t 1%0 » 40 » 4,800 • 

(0 :t 100 • 4,000 » 160 » 20 » 3.200 » 

Rll<KAT : Hesapıarmdakl paralar bır sene içinde :;o liradan aş&• 
tı d~iyenlere !kramtye çıktığı takdirde % 20 f azlaslle verilecektir. 

· Kuralar senede 4 deta, 11 mart, 11 haziran, 11 eylül, 
11 Birinciklnunda çekllecektlı:ı ., ....................................... . 


