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\ ~ Stalingrat nihayet I 
l işg ;l edildi J 

Oiııı Şf'hrırnizi şneflenılir<'n R~isldiınuhurumuz Iniinii llu~·ılnrpaşa ıstas~ onunda 

• • • • 

onu, istas onda yük 
rşı andı te ah"ra 

RclsicUmh•ır ;-.ııııı Şef l smet lnö:ıU 
dun sabnh saat !1.30 da Haychrpn aya 
mtı\"B'Snlat eden hususi trenle ,ehrt· 
mızı ,orc!'lcndirmlşlcr \'C ıstasyond" 

bir mUdrlettı nherı Tstltnbu da htılurıan 
M!llı l\llld:ıfn~ VeJ<lll /\ i Rıza Ar
tunkal. llıtısat Vekili Sıı ı ı Oay, Par
ti idare hevctı rei~I Suat Haydi Ur· 
~Up li. mebu. ıar. generaller ve daha 
l:ıir çolı tanınmış zevat tarafınd:o.ıı 

~:nrşılıınmışlaı dır 

J\hllt Şef trenden iner inmez ken· 
dl ini kaı ılıva•ıl lrın a;>TI ayrı ha· 
tır arını rmuo;, lltıf..ıtta buluııınu -
!ardır 

Reisicumhurumuz bu bUyUk teza
hUrat ara ında Haydarpaş1 tstasyo· 
nunda kcndilrrlnc tahsis edilen bir 
motöı·le doğruca F'loryödakı koşkle· 
rlne gıtmişlcı dir. 

ReisicUnıhur }.Un Şef Ismıst tnönll 
diln kendi.sini istasyonda ka.rşılıyan 

Vekiller ve ıstanbul Parti idare hrye
ti ı-elsi Sııat llayrl UrgUplU ile ko· 
nuşmuşlar ve iltifatta bulunmuşlar

a 

Milli Şr.C I niinü llııydarp aşa ic;ta yonun<la n t;ıkarlarken 

Anglosakson
lar bizden 

çok geridirler 
"Raı1anuı bagln kola 

bacağı knllmlttlr,, 
Berlln, 17 (A.A.) - Propagandıı 

nazırı Göbbels Das Rayh gazetesinde 
' yazdığı bir başyazıda bu harbin ne 
kadar sUreceğl meselesini incelemek
tedir. Nazır diyor ki: 

cHarbin dördllncil yılında dost ve 
düşman herkes harbin ne kadar sU· 
receği sualin i sormaktadır. Bu 4 yıl 

zarfında yalnız harp değil, insanlar 
ve milletler de bır değişme geçirmiş· 
tir. BtitUn nıemleketlcrcle bugUn her 
şey daha realist manzara gösteriyor. 
Biz harbin iptidasında reaHst görUşle 
bakmıştık. Şimdi aldanmış değıliz. 

Harp bUtUn mııır kuvvetin kullanıl· 

masiyle zafere varılması icap eden 
muazzam bir milletler trajedis\dır. 

(Deumı: ~a. 3, ·u. :? ; de) X 

Madagaskar 
ve Fransızlar i 
İng!Hzlerin teklif

leri reddedildi 

l11gillzlır ttloe1e adar 
mücadele1e (.. ewanı 

edecekler 
Londra. 17 ( A A . l - \'ışı hil.'<fı· 

meli Madagaskar'da mtltareke kdl 
ıçın yapılan lngılız tekllfleı·ının u· 
rnumi vali Aıınet tarafında" redde· 

ı 
dıldi~inl \'e l<~ransız mukavcınetının 

devam edcec~lııı oıldıı mekteıJiı· ı 

1 Londra, 17 ı A A.ı - nugtiııku 
l perşembe günu ıyı bir kaynaktan 

haber aıındıgına göre Mııdag-nsknr· dır. 

- -----------------·------------------------' dakı Inı:;llız kr,füu mıırahhaslaıla 

>--......---.---.---.-------( Türkıye hakkında bir makale 

JTicaret Vekili J . . . 
1 Antalyada l 0 g 11 t r O 1 k 1 

halen müzakere cdıımr.ktc olan mU-
tareke ~art1arının tesbit ve kabulilne 
kadar askeri mahıyctı olmaktan ZI· 
yade maddi engellerle yu·aşlayflr. 

ilerı hareketlcrınc devam edecekler
dir. 

Londra, 17 (A.A .l - Vı~ı radyosu 
dtin ak~am Ambaja'nın cenubundtı. 

Ingilizlerin karaya yemden asker çı· 

kardıklarını b:ldırmi,tir. 1 1 A E .. d. k. , Vekil, Antolyoda > n ar rısı ınr ı · A . . M"h >söylediği bir nutukta) " u • r1antın 1 vere 
J . memnuniyetini J At t .. k . d . . / 1 h3rp m~ ilan ediyor i bildirdi J a u r , ı are ıçın y ara ı -
J B11rd11ra da 11jjra1a11 ı mış radyumdan bir insandı Brezilyad~ umu~i 

J 
Ve'-11 az blr middıt ~ !:eferberlık cmrı 

• Londra, 17 (A.A.) - Sunday' tında bulunan bu toprrıklarda yeni 
kalarak 8Jrıldı Times gazetesi İngHtcrcnın eski hükumetler tcşckkul tınışt r. Ti.ir. verildi 

Ankara Buyük Elçisi Perey Lore. kiye bunlara fena nazarla bakını- Buenos-Alres. 17 1 A.A.) - Iyi ha-
Antalya, 17 (A.A.) - Dün ak. 

şam, 11cre!lcrlne Hnlkevl salonun
da vcrlkn ziyafetin sonlarında T•-

nin bir makalesini büyük başlıkla yor. ber alan mahfillerde çarşamba ak-
ncşretmcktcdır. Makalede dcnıliycr j Yeni Türkiye, siyasi istiklfıllni şamı izhıır edilen kanaııte göre Ar· 
ki: müdnfanya azmetmiştir. Bu husus_ jaııtin mebusım meclisi kUçUk b.r 

caret Vekili Doktor Behçet Uz, An. 
talyada gördüsU candan samimi te
zahürata tcşckklir eltlktcn sonra, 
uzun ve "takdlrklır beyanatla bulu. 

Yeni Türkiyeyi vasıflandıran ~- la imkanlar çok büyüktıır. TürkL ekseriyetle MlhYer devletlerile siyası 
ı;as nokta btilünlülı; \'e lılraklir. ı ycı11. nufusu takriben 20 milyon- mUnıısebetleri kesıimesı lehinde rey 
Türkler mıHccanıs olmıynn eski ı dur. Tlirkler lstcdık'crı gcllşrncy verecektir. Yapılan tahminlere gö
Osmnnlı imparatorluğunu aramı_ temin etmek için sulh arzu ediyor. re böy'e bir kararın lehinde 011111 gu
yorlar. Bu imparatorluğun Türk oL lar. Turk hukumet ııdam'arı hu. rubu i!l reye karşı SO ı ey tenı5il et· 

- Antalynda gezerken yakından mıvan kısımları atılmıştır. Eskiden sunkn olayları evvelden görmüş. mrktedir. 
narak demiştir ki: 

(De, a nu : :::ıa. 3, Sıi. 4 ; de) % halife ve sultanların hiıklmtycti aı. l ( DC\•anıı : ~a. 3, :-.ıi. 3; ue) = Rio de Janciro, 17 (A.A.ı llre· 
zllya cUnıhurrelsi B. V rı;-ns unıu'ml 
se!erberli!< emrini vermişt.ı. 20 ya· 
şındsn 4li yaşına kadnr blitlhı erkek· 
ler silAh altına ça~ırılmışlnrdrı. Kömür i i bi f ··rlü 

halledilem ·yor 
Birçok fabrikalann i ş i tatil mecburiy ~tinde 

k a 1 a c a k 1 a r ı s ö yl e n i y o r 
Zor.ı;uldaktan kömür gelmemesi j lunamaması bu taahhüdün de yeri_' dilmiştir. Şimdi, bir çok fabr kai:ır 

kömiır tevzi ışlerlnl tamamile ak.· r.c gctlrllt memesine sebep olmak-! kömürsUzlüktcn şıklıyet etmekte 
satmıştır. İstanbul Kömilr Tevzi \'e 1 tadır. \'e bu iş böyle devam ederse, f.ta. 
Satış Müessesesi bir çok ihtiyaçları Şirketi Hnyriycnln kömursüz ı i!yetlerlni tatil etmek mecburiye
Yarı yarıya, hatta çok az bir n!s-ı kalma tehlikesi, kendıslne ayrılan tinde kalacaklarını bıld.rm ktcdlr
bettc knrşılamayı taahhüt et niş,,e vapurun bin bır müşkülatla İstan., ler. 
de, bugün istar.bulda komür bu. buln gçlmeslnden dola~ı bertaraf e- (De\·anıı ba. 3, SU. ı de) «0• 

Buenos - Aires, 17 iA.,\.1 Nnzıl 
taraftarı talebelerin sık sık ı;ıkardık 

ları hii.di.c;eler dolayısile hlikfımct mJ. 
kamları hukuk mcktelı\ni knpııtmağa ı 
kara!" vermişle ı-diı. f 

\ 

Y eni Japo -, 
H ::. rıc-ye ~~az ·~,·~,:"~:\ 
Tokyo, l 7 ( J\.A.) Resmen bil· 

dıı ildiğine ı,:"Öre istihbarat bürosu ~e· 
fi Masayııkl T ·nl hariciye nnzırlı~ına 
ta~·in edilmiştir. 

Tokyo, 17 (A.A.) Nankln hUklı· 
meli nezdinde Japon lktısat mUşaviı'i 
B. Kazuoaokl. Tokyo hUkOmeti dev· 
Jet nazırlı.ğına tayin edilmiştir. BU
yUk A'Sya lt;ln ihdas edilecek yrn! 

nazırlı~a nanızettır. 

J ı 
J Ruslar, şehir üze rind~ ki hava akınlarını ı 
J vah~iyane diye vasıfland ı rıyorlar i 
---------------------------; Bükreş, 17 (A.A.) - Rador A-

Mühim bir karar daha 

942 yılı hububat 
mahsu,üne elko uyur 

Bele .. l igeler her yerde 
serbestçe mubagaada 

bulunabilecekler 
Ankara, 17 (Radyo Gazetesi) - Yarın (Bu~Unl resmi gazetede hu· 

bubat alım ve satımı hakkında yeni bir Koordinasyon kararı neşrcdı· 
ıecektll". Yeni karnrın hUkUınlerl'1c ~öre, 1912 yılı hububat mahsulU
nün t.stiho;al l'<!ilen miktarının muhtelif nisbctlcrlnc hUkı1met tarafın

dan eı konu makta ve mecburi elımtı tlı.bi tutulmaktadır. Milstahsllln 
(De,·amı : ~a. 3; ~ı:ı. 4 de) «» 

jansının Berlın muhabiri Stalln. 

1 

cradın işgal edildiğini blldlrmek-
1 tedır. Her an bu hususta bir tcb. 

1 

lığ neşredilmesi bekleniyor. 
Moskova, 17 (A.A.) - Mosko

va radyosu bu sabah Stallngrad mu 
1 harebesl~ın «bilhassa şiddetli ve 
, kanlı,. bır safhaya girdi{:inı bild r-
1 mlştir. 

Spiker, ~ehre doğru Alman ileri 
hareketinin devam ettiğini lla\C 
etml tir. Düşman büyük kayıplara 
uğramasına rağmen daima terakki. 
!er kaydetmektedir. 

(Denmı: Sa. S, Sü. 5; de) (O) 

.,......._. ...... ~._.......--.-.,. 
l Uzak Şarkta 1 
J Japon ı 
;f hareketi 1 

'---------------------------·---"' J Japon donanması J 
~ ile şi d detli çarpış· • ç J molar oluyor J 

Elkonma kararının 
piyasadaki akisleri 

J 
ı 

Japon taarrazanan ~ 
Haladorr1a1a slra1et1 ı 

tahmin ediliyor ) 
Pcarl Harbour, 17 (A.A.) - Bu

gün, düşmnnın Sıılomon adalarını 

geri almak lç.n glrişt!j;i tcşebbfü 

Pırinç fıyatıar;nın alabildiğine yllk· 
selmcğe başladığı ve pirincin bnkal· 
!arda 180 kunışa kad r satıldığ"ı bu 
zamanda htikCımetin pirinç işine mil· 
dahalesi ve el koyması her tarafta 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Bu kararın ant oluşu ve yeni mah- esnasında Japon donanması ile şici. 
suıun henUz ldrA.k edildiği bir <lev- dctli çarpışmalar olduğu blldiril
redc yapılışı. pirinç spekIDA.törlerinl mektcdlr. Amerikan s!lahcr.dazlar1 

çok gafil avlamıştJr. mevzilerini muhafaza etmcğe mu. 
AIAkadarlann söyledıgıne göre bu vaffnk olmuşlar ve duşmonın Gu~. 

(De,anıı Sa 4, ~ii. 1 de) )-( 1 ( De\·anıı s·ı. 3. ~ti. 2 de) »-« 

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

Vali Ankara- i Feci Bir kamyon kazası 

dan dün geldi Bir kamyon Az k yoku-
jnönü sb dı ~ın i nşasına 

müsaade ed i idi 

ia,aat derhal batbf a· 
cak ye st.d :rakında 

ikmal edilecek 

s u ~E dan ağ ıu 
Vilayet ve Belediyeyi allı.kadar 

eden işler üzerinde temaslarda bulun· 
nıak Uzere Ankaraya giden \".ıli ''e 

Biri on iki, diğeri y:di yaşı n da 
iki çocuk parça l and ı 

Belediye reis" Dr. LiHfı Kırd.:ıı dUr. Dün Kumkepıda saat 11 sıarala-
şehı ımlze dönmUştl.ir. rında çok t'ecı bir kamyon kazası ol· 

(De,·amı: s a. 3, ~u. :?; dl') ~• { ınuştur ı 115 numaralı çöp kamyonu 
1 Tıyatıo yokuşundan nşağ"ıya inerken ---- ' 

bırde:ıblrc onUne çıknn b!r • cyyar 
sııt,cıyı çığnememek ıt;:n direksıyonu 

sola kırarak kamyonu kal<lırınıa b. 

(Dcuunı: ::.a. 3, ~''· .!; ıle) )·( 

•ıun feci hir ı.azJtya etıeıl olan kam~ ıın \ e kaıa nın 'uku bu!du:;u yer 



VA TAN 

il il 
Şehir 

Haberleri il O EN ı · z C 1 GOZOYLE 1 
il il 

Bir muhtekir 
•• surgune •• Madagaskardakl 

Anadolu askerlerinin hücumu 
Yazan: Ziya Şakir 

gönderi~iyor 

İplik i hiikô rı yapan 
Mehmet, Kemoh J 

sürgün edilecek 

İngili~ hareketler~ 
Yazan: Blıamettla 'OLIBL - '76 - • 

Vazıyet değı~mış .• Hiıcwn kolu
nun mevkii, çok muşküllcşmlştl. 
Çunkü, llk açılan yaylımateşlerl, 

ön saflarda bulunanları altüst et
miş ve bunlardan bir hayli askerin 
kanlar ıçınde y{!rlere serilmesine 
ı;ebeblyet vermişti. 

Fakat bu korkunç vaziyet, Ana_ 
dolu askerleri üzerinde hiç bir te. 
'ir husule getiremedi. Bltrıkls. h!l
cum safları daha sıklaştı. Coşkun 

b r deniz dalgası glbi kükredi. BU. 
tün kuvvetllc, varoşun siperleri 
Ozcrlce yüklendi. 

• smda bocalamaya başladılar... Bir 
,taraftan demir ı:ömlcklilcri sıkış. 

tırnrnk Türklerin kar~ısında çellk
tcm btr sıper daha vücuda ,getır

meye çalışırlarken, diğer taraftan 
da sağ. sol ccnahlardalti surların 

ı.izerlne yerleştirilmiş olan topçula
ra ve tfı.fekçllere sık sık haberler 
gönderiyorlar .. Türk hücum kolu. 
nun ilk saflarına durmo.do.n ateş 

edilmesi için emirler veriyoriardı. 

Bu ateş, ilk tesirini gösterır gös
termez, İmparo.tor çok sevindi. Sur 
!arın diğer yerlerindeki bütün kii. 
çük topların derhal oraya or.aklc. 
dllm~ni anrettl. 

Divanyolunda Plyer Lotl cadde. 
sınde oturan Mehmet Ertan, lplık 

ticaretinde lhtlkfır yaptı~ı. mahke
ınenln tahklkatlle sabit gorüldUğl.ın 
den Bır Numaralı 'Mılll Korunma 
l\lalıkcmesl kararlle 2 sene 8 ay 
müddetle Kemaha sürgün cezasına 
çarptırılmış ve 1000 lira ağır para 
cezasına mahkum fdllmlştlr. 

Brod mağazası sahibi 
de tevkif edildi (Fatih), büyuk bir pervasızlıkla. 

büsbUtnn hend klcrc yaklaştı. Sa
bahın alaca karanlıgında, tam bir 
intizamla yapılan bu parlak taarru. 
zu, daha yakından idareye başla
dı. 

Bu emir, derhal tatbik edildi. 
Si.ıraUe getirilen küçı.ik toplar, yL Dün 1 Numaralı Milli Korunma 
ne ayni sUratlc surların üzerine mahkemesi, bir mliddettenberl lh
çıkarılarak, Türk hücum kolunu tikAr yaptığı hakkındaki tahklka. 
yanlı1rdnn nteş altJına alacak su- tını tamamladığı ve mağazasında 

Hersckzade Ahmet Paşa. kendi rette yerleştirildi. buluna.n meveu.t malı satı;şa ar-
kıta!arır.a bizzat kumanda ediyor. Şimdi Türkler, • 0 devre göre zetmedlğlnl. ve bu malı sakladığını 
du. Elındckl yalın kılıcı havaya pek şiddetli sayılacak _ bir makas 1 tesblt ettiğı Bahçekapıdaki Brod 
kaldırarıı.k gür bir sesle askerleri- ateşi altında kalmışlardı. Hiç dur. mağazasının sahibi Slmon Brod .ve 
ne emirler verdiği işitiliyordu. madan yanan top ve tüfek mcrmi- I tezgAhtar Davı.t Russonun tevkıCı. 

Bu emirlere ve kumandanlara !erinin altında. mütemadiyen tele- ne karar vermışur. 
bazan (Fatih) de iştirak ediyor .. 

fat vermeye başlamışlardı. e· ht k" d h 
Bazan yuksek sesle ve ba:ı:an da lr mU 6 lr a a 
el lşareUerllc cesur Anadolu efra. Bu korkunç vaziyete rağmen, 
dını daha ~ddeUi hucuma teşvik en küçük bir yılgınlık eseri bile tevkif edildi 
ct•ığı gorüli.ıyordu. göstermeden. ileri atılıyorlar .. ar-

Şlnıdl ek-, Jan Sebastlyanlnln de- kadaşlarının kıı.nlı ceseMcrinl çiğ_ Mevcut malını satışa arzelme-
m r gômlcklllerl müşklll b1r vaı:L neyerek varoşun siperlerine tırma-ı mekten su~lu Beyol:lunda Kalyon. 

cııvorlaFdı. <·uda bir numarada Porto 2 Numa 
yele girmeye başlamısJllrdı. Biitün " 
gayretlerine raımcn, Anadolu as. LfıUnler ve h ttA Bizanslılar da r~.11 milli korunma mahkemesince 
kerl~rlnln hOcumlarını durduramı. ayni şiddetle müdafaada devam dun tevkif edilmiştir. 
yorlardı. ediyorlardı. Bunlar, yalnız kendi Ekmeğe zam mı yapılacak 

Bu halis kanlı Türkler, kalkan- h:ıvaUnrını değil, şehlrde bulunan 
lnrını başlarır.da tutarak, müte. bütün ailelerin varlıklnrmı da Frrıncılar b ugünkü ekmek fıyat. 
madlyen ller atılıyorlar.. ve her kurtarnbllmek için son kuvvetle. l larının az olduğunu iddia ederek 
defasında. varoşun siperlerine tır- rlle çalışıyorlıır .• Fasılasız bir su- geçenlerde Belediye İktısat mU
manmak için hiç bir mfınl karşı. retle kılıç sallıyorlardı. 

sındn durmak istemiyorlardı. 1 (Fatih), artık hcndek1erln kena-

O
tt ngiliı:lerln, bazı görüşleri ve 

görunQşlcrı tlerl sUrerck 

Madagaskar adasının etrafında 
ınilhlm noktaları ellerine geçir
mek için tekrar faaliyete geçtik
lerini Ajanslar bildırlyor. llkba. 
har taarruzu başlamadan evvel, 
mlJıver ıwvvet.lerllıln birbirine 
ba~lı bir surette muntazam bir 
programla hare-kete geçmek su
"rctnc mücssır neticeler alınnca. 
ğını ve bu neticeler üzerinde 
Fransız müstemlekelerinin kıy. 

metli rolü olacağını elerken Ma
dagaskar adasının ya mihver ve
ya İngiliz kuvvetleri tarafından 

işgal cdlleeeğlı;I etrafile anlatmış. 
tık. Bu mütalaamızı takip eden 
günde ittıglliı: deniz kuvveUerL 
nin Madagaskar adasının şimalin. 
de bulunan Dlyego Suarez deniz 
üssüne çıkarak ileri harekete geç. 
Uglni bı !diren haberleri !ş!l tık. 

Bu suretle bıışhyan işgal hare
ketinin gittikçe ve zamanı gel. 
dikçe büyüyeceğini beklemek ta. 
bli addedilir. Bu kış aylarının bu. 
ralarda denl:ı: harekeUerıne mü. 
salt olacağını dü§ünerek bu ada
nın emniyeti bakımından endişe
ye düşmemek lçtn kıymetli bazı 
limanları da kontrol altına almak 
gözden uzak tutulmıyacak bir 
meseledir. ' 

Hindistan ve Mısır 'ile cenubi 
Afrika İttihadı ve İnglllz ad:. ırı 
arasındaki l~ :ılz yolunun ışe yı:. 

rar bir kllldı addedilen l\Iodagas. 
kar adasında. Japon kuvvetleri
nin yerleşmesi her halde İ11gil11. 
deniz nakliyatı için pek iyi olmı. 
yacak blr durum yaratabilirct:. 

Blzans müvcrrihlerl ve o:ıların rına kadar gelmişti. (Canbolat) 

dürlül:ilne müracaat etmiş ve ek. 

mek ilyaUarına bir miktar zam 
yapılmasını istemişlerdi. Bu tehlikeyi önlemek için İngıliz 

ösrendlğlmlze göre belediye İk- deniz kuvvetlerinin işgal ettğı 
tısaı müdürlüğii fırıncıların bu dl. Madagaskar- adasının her tarafın. 

Japonya, ı:elccek bahara kadar 
sakin kalmak taraCıpı iltizam e. 
derse, Uzak Doğuda dUşmeğe 
mahkum olacağı !cUikell kabul 
etmek naçarlığında bulunacaktır. 
Uzak Doğu denizlerinde üstünlük 
buı;iln yine Japon fUosuna daha 
mUsait vaziyetler temin etmekte
dir. Japonya harbe başladığı da
kikadanberl her sahada. zaferden 
zafere koşmuş ise de ümit ettl'i 
mUhlm neticeye her.üz varama
mıştır. Bu neticenin Japonya için 
hayati bir önemi vardır. Fakat 
Japonyanın bu ncUccye varabll. 
mesl için yapacağı harek!'ıtta da
ha süratll, daha kudretli davran. 
ması lazım gelirken aksine ola
rak gösterdiği yava~lık cidden 
dikkate dC'ğer. 

Bu hareket ancak şu bakım
lnrdan mütalAa edllcblhr: 

1 - Japonyanın bugünkü kuv
veti II!ndistan ve Avustralya 
muslemlekelerine karşı harekete 
'eçccek halde değil midir': 

2 - Aldığı topraklar Japonya. 
nın istikbali için kdfi midir"! • 

3 - Japonya yalnız kendince 
malum bir düşüncenin mi ardın. 
dan koşuyoı·? 

4 - Japonya İngiltere ile an. 
!aşmak emelini mi taşıyor? 

Bu noktaları ayrı ayrı incele
mek !aydalıdır. Japonyanın bu
gunku kuvveti bu iki müstcm. 
lekeye karşı askeri hareket için 
k{ıfldlr. Buna şüphe edilemez. 
Japon nskerin!n fedakarlığı, azmi 
bu hnreketlerl başarabilir. Japcn. 
ya A syada mihverin ortııJ:ıdır. 

Fakat Japonyanın yarınkf duru
mu, mihverin harbi kazanması 1. 
le ne derece yakından alı'ıkalrdır. 

Avrup~dn endüstriyal bir numu
ne olan Almanyanın zaferi Ja. 

ponyanın ticari menfaati ile pek 
çok ilgilidir. Az zaman sonra '\ ı 

iki devlet arasında ticari reka
bet!n d(.ğııraca{:ı bir serginlik 
başlıyacaktır. Japonyanın ticari 
kayıpları lsc zamanla endi.istrl fa. 
a!lyetlni körlelceektlr. 

Elde ettiği topraklar Japonya
nın yarını için kafidir sanırız. B ü. 
Hin dünyanın en zengin ham mad 
de kaynaklarını sinesinde saklı
yan Holanda Hindistanı \le Fran. 
sız Hindi Çinisi, Tayland kıtaları 
elinde kalırsa Japonya az zaman 
içinde Uzak DoGuda çok bUyük 
olmamakla beraber çok zengin 
b!r Japon imparatorluğunu kur
muş olablllr. DünY.anın zengin ve 
mesut devleUcrl arasır a girmiş 
olur. 

K anaatlmlzce Japonya. gizll, 

fakat kendince hazırlan. 

mış bir projenin ardından koş

maktadır. Bu da müttefik dev. 
letler ile bir anlaşmaya varabile
cek bir durumu bulmaktır. Ja_ 
por yn İngllterenln dtişmanlığına 
değil. dostluğuna muhtaçtır. A
merika • İngiltere ile dostluk mü. 
nnscbctlerinl kurmafa taraftardır. 
Bunun için de çareler aramakta. 
dır. nelki mihverin garpta, Av
rupadn yaptığı taarruzlara bu 
noktadan iştirak etmemekte ve 
belki Rusyanın düşmanlığını bu 
bakımdan tizcrlne çekmek iste
memektedir. Japonyanın Hindls
tnna ve Avustralyaya karşı ha
reketsiz kalmasında ve daha doğ. 
rusu hareketini yavaşlatmasında. 
ki mana bizce ancak bu -suretle 
tefsir edilebilir. 

Kan damarlarınr teşkil eden 
Hindistan ile Avustralya ve Niyü 

(l>e\amı Sa. 4, :::ıu . ı de) 

rıvayctlerlnc istinat eden ba:ı:ı garp ismindeki beyaz muharebe atının 

tarlhç lcrl, Anadolu askerinin bu üzerinde dimdik durarak hücum 
şıddetll taarruzundan bahsederler. vaziyetini daha yakından tetkike 
ken. ayr.cn şu cümleleri kullanı. gırlşm~U. 

yorlar: Askerlerinin fazla telefat verdi-

leklerinl tetkik etmiş ve kendile. da askeri öıleml olan mıntak~ları 
rin•ı: haklı olduğunu tcsblt ederek da zaman zaman ve yavns yavaş -
ekmek fiyatlarına bir kuruş zam ele geçirmek lstlyeceklerinden ! 

! A ıadolu Pskerlerlnin yaptıkları ğlnl gördükçe, müteessir oluyordu. 
Fakat, harlkuUıdc btr 'Soğukkanlı. 
!ıkla, süklu".ctini muhafaza ediyor
du. 

hücum. Ruırc'ın.n karmakartşı'" 

efradı t rafındı-n yapılan bırfncı 

hücumdan çok $1ddetli ve çok kuv 
vetlı oldu... Lüyuk sedlJ1ı kapa
yan muvakkat 1!.l•hkfımların mü. Hücum koluna o büyQk telefatı 

yapılması için vazı eti Belediye En daha tabU t;>lr ~Y olamaz. Mada.

1

1 

cürneninc blldirmiştır. gaskar ôaası IngıHZJercc ço"k de-
Beledlye Encümeni !yatların art • ğerli olan bir yerdir. Akdcnizdc 

masını kabul ettiği takdirde ekmek Malta kadar ve belki daha mü. 
hlm bir askeri vazlyctl vardır. 

fiyatlarına bir kuru~ zam yapıla-
caktır. Adanın bütününü i§gal etmek çok Neden mi yükseliyor? 

dafilcrl bunl..ırın kar§ı ında son verdiren düşman lopçu ve tüfek. 
ı'creccde yonıldu. Orad'lkı L5tın çıll'.'rlnl azametli Türk toplarının 
ufkcr:crl, adeta ümitsizlik!? harbe. mcrmllerilc bir anda susturmak, 

güçtür. Çok kuvvete muhtuçtır. 
Fakat hayat damarlarının başları A kşamıı arkaıla':ımır «r lrlnt ~ıı halde pir incin neden yük cld lği 
olan bütiio limanlarını ve tayya- ~ neden Jİİk!iell)·or ~» ıllJe bir 1 m eleıtl, merak edilmlyecek kadar 

rliyordu. l:ıten bile değildi. Hatta (Fatih) 
Bu muntazam Turk askerleri, her ihtimale karşı büyük topların re meydanl arını clr. geç rd ktcn h~lık ko,·m uş. 1 1 l basittir: 
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Yapmacık 
kazalar 

~ ün)'ada. her ,eyin 1*P111.ttlt 
Y ' olur. faka.t kazanın yapıuacı· 
i;ı olmar. AtalarımıL bile e:ku& r•· 
llyorum demen 'iödle katanın yap. 
macıtı olanııyaC'ağını ortaya koy· 
nıuıtlardır. l·'akat o ataların torun· 
Jarı olan bl:ıler, kaı:aıun 7AP1Dacı· 

ğını da icat ettik. 
DUnkU ga:ıetelerlmlzde baıılarflM 

iki tanesı vardı: 

Kendisinden şüphe edilen Y•l
mahaUe karakolu polislerinde• biri 
komiserine a te, ediyor, komlaerlıı 

vurulduğunu unnederek ls&bı bDt· 
bütnn bozuluyor, ıllAh ıesterlne ko· 
,u,an ötek i polisler! görünce eJlade 
tabanca ile yanda.ki odaya ıtrtp 

pcncercdt>n a tlamak istiyor, fakat 
tel~Ja ayağı kapının e.J!flne takıh
yor, elindeki tabanca kazaen pa.th
yor, çıkan kurşun bafına iubet 
ediyor, ılerhal ölüyor. 

Bir 1Jencllk gazete kolleblyollla
rını karııJtırırsak, elinde tabancaeile 
ko a rken ayefı mntlaka ~fe ta
kılarak düşen, aksi rtbı hepsinin de 
taban<'.ası patlıyan, yine aJnt lfbt 
tabancadan çıkan karfUR Jııepelnln 

de b~ına. isabet eden bir ıllrll bu 
kurbanları buluruz. 

Bu d:ı i klnclııl: DnlandrneıJılr ıa· 
çundan marnun biri, Adliye korldor
Jarında yanında \ulunan memu•la
rın önilntlC'n birdenbire f'!lıyor, ~ık 

pen<"ereden "okağa atlıyorum zannl· 
le okaktan daha a~ğ"ıda olan posta 
Mare!>lnln a\·l uo;una dli,üyor, 1Nyai 
p:ırçalanıuak ölüyor. 

) l aznunun parçalanan beyni içl.n
tle bulunsak "okajta atlamak lstedi
~inl, fakat sokaktan daha qafıcla

kt avlu~·u farkedemediğlnl bllem&
~1z: hlleme~ iz ama bilir • ibl de 
yaLarrr.. 

* lfolllvud'un biitün rejl!'ıörJıerl bir 
a raya a:cl~<' kua ıahnclerJ t.ertıbin

dc hlzlmle yarı~ edemez. F akat, 
tertip ettıj!'lmlz bu kaza ıahnelerl
ni, kara cahil olmı.)an ve anadan 
aptal do~nıamı' bulunan yüz ki'fl
Je okutalım, hiç değilse doksan do· 
kum hıı kaıaların iç yüzilllil blze 
()erhnl 'iÖyliyert>ktlr. 

Kura eşhll ı;aı:ete okumaz; ana
dan doğma aptal 1 e &(rk yazılanı 

dahi a nlamar. O halde, bu kaz.& ıah.-
nelerini nlı;ln tertip ediyoruz f 

Ba it: Kanuna uymak Ye kanwa 
dan lıavadi ka!;'ırmak 11;1n! 

KÖR KADI 

Beyazıtta, hasta bir 
çocuk annesinin kuca

ğında öldü 
buyuk bir harıl nrzuslle; mcvı.ilerlni değiştirtmiş.. surlara 

1 
daha yakın bir mesafeye çektir-

- Allah .. A lah ... 

Bir müezzinin 
feci ölümü . .. ı · Elde bir pirinç ' ar, mağazada ela 

sonra artık bu ada ıçln duşman Akşaııı' ın merakını tatmin t'ılnlıw kk . . • • 1 r a :un yazma!>ınr hilen bir adam. 
devletlerden endışc duyulmaz. .\1ııhallrmlr.de hiı' uk, hhviik oldu- R 1 r k hl k .. t·· DUn Beyazılta acıklı bir çocuk · · ıı nı ~un u a.c· ı r mu a,·,·a u<ı une 

M 
adagaskar adasını tama. ttıı karlar ıla e<iklllll hakımınıtan pi- hlr rakknın ~·azıyor, mukavvayı 111 •

1 
ölümü va kası cereyan etmişti~. D·Y bagırıı.::nk ve korkuı:1; na. mişti. .. Fakat şimdi Anadolu as. 

ralar atarak lerl atılıyorlardı. kcrlerl vnroşun siperleri üzerinde, 
Em·n olmaldır ki. bir a:ı bile olQ. demır gömleklilerle boğaz boğaza 
mu dilşunmuyorlardı. harbe tutuştukları için, surlnrn a-
Rumelı askerlerinin arkasına çılacak topçu ateşi, hiç şüphesiz 

1 
ki onlara da büvQk bir ziyan ve 

yerleştirilen ve onları zorla mu_ " • recektl. 

Kumkapı cam:sinin 

müezzını ezan okur
ken düşerek öldü 

il 1 it 
.. ı k ynsıtıla tan11ınt1':' hlr hnkkali~·e m!\~a- rlnl'in ii ... tiine diklvor· a radan bir ka••. Tramvay dura,mda hasta bır a. 

m e emn yel a ına cuma 1 r· - 1 k 1 · ' 'j ı · 11 . ı.ası 'arc ır. ırınc-e <' onu nı11 7 hıı · ır;iiıı ır;eçlnı·c hao;ka bir mukananı ı:a, y ne hasta olan çacugunu Şış 
hareke~ıntn altında biz gelecek ıuıııluğıı giın lerde hu mağıızada kn· hıı"ka hlr rakkıu~ ,·a1.arak C"kl 111•11• Etral hastanesine götürmek üzere 
bahar ı,.ın Hint Okuanusunda de- I"'" kolıı~· ııirin'" Jıulunmu ' du ı···· ' . • b ki kl ik · k " " "·' -' ~· • nr · ı.- kıwvR,· ı ) enı'<ile değirıtiriyor. B u de- e eme e en, çocugu ucrı. 
nlz harcketlerlnlp ger.iş bir ŞC- kat nıklR ki el koyma kararı kaldı· . • ğında ölmüı;tür Adliye dok'orı.. 
kllde başlı~.n~ağını gösteren bazı rıldı, hemen ertöi :ün bu mağaza· ;:~;::;:~~ ~'i:ı i::.ıe~~~ '";!:d::~:~e~.::~ Hikmet No;ıcr 

0

ccsedln gomül~esl. 
harebC'ye sevkedcn, kırbaçlı ve 

1 1 Y nl 1 
d ö -L Bu sebepten dolayı (Fatih), şu 

pa a ı c çerı er en. eser g ru 
d il A 

.. , 1 TU k" anda topçularından istifade edebi. 

Dün Kumkapıda bir müezzinin 
ölilmlle neticelenen müessif bir düş 
me hadisesi olmuştur. 

emareler goruyoruz. Amerikanın nın 'it rlninrlc fa ulya, nohut ~hl dl· ma .. ını hilrn adam ·ı ne izin vermistir 
Salomon adalarını işgali bu ka- - . k sa :\ ıları da ma --------· -------

1 
ı;cr yıyecr marlılC'lt>rlle hirlikte 'e arthrdrak ~·a··-m~ını 0·r-renmı"•· .... l e· · muyor u. er nauu u r u, 

b k bl 1 ti 1 
lecek vaz.iyette de ildi. Maamafıh 

uyu r man ve cesare e, s per. 
1 hu dl d 

topların derhal akşe hazır bulun Kumkapıdaki caminin minaresi 
yıkıldığı çın muczzln cami avı'ti. 
sıında bulunan lııcir ağacında ezn ı 
vermekte imiş. DUn de incire ç•k
rrı~ ve ezan verirken bastığı da'ın 
kırılmasile on metre irtifadan a\.'lıı 
nun taşları üzerine düsmüş ve za. 
vallı müezzin tehlikeli surette ya
ralanıırnk Ccrrahpaşa hastanesine 
kaldırılmışsa da orada bir saat ya. 
şamadan dlmüştür. 

naatimizl kuvvetler.diren fım ller. - ~ .. ...., " ' ·• T A K V 1 ""' ı.anneıler .. t'm 00 kuruş ctıkctlle pi- ,--- l ~ ı ~ 
den biridir. Gelecek bahar son. 'elfı 100 ü 1 lO ~·apmasını hili_yor da r 1 rlnç dr göründü. Dl'mek ki ellnrl<' ııl· 18 l 'YL'-.L 19A., 

c re cum e yor u. 1 • 1 • 
A 1 

' d ki b T ki malarını emrctmışt. Topçular. a_ 
n aşıııyor u u ur er, 

cebren harbetmlyorlnrdı. Bunlar, ~iş için top baŞtnda bcklemekteler-

(dln) !erinin, kahraman mücahitle. · ArkA.,1 var 

'l'ASHİll 
TC'frikamızda Venedlkll (Jan 

re vadettlğı (cer.net ) in ebedi nL 
met ve saadetlerine kavu'şmak 
ıç.n. kendilerin! bekleyen olUme 
atılmakla zerre kadar tercddllt ıastınyanl) nln ismi, bir kaç yerde 

· t ı 1 korkunr yara I sehven (San Sebastlyanl) şeklinde 
gos erm yor ar. en .- - ık şt ö ü •ı hl 
Iılar bile kanlar içinde can verir. ~e~~ı ır. z r d• er ve tas h e-

larına doğru Amerikan donanma. ~ ı 10 u 100 lBpmasını bir turlu hece- • v .... 
sında daha bıışka bir canlılığın rlnci olmıyan, yahut da oldugunu bel- remiyor. CU:\lA 

il e tml e b a~a 1 kovma A Y 9 - G C~ 261 - Bızır 136 
ba~Iıyaca~ı şüphesizdir. Amerika. ( Y n 11 nı " 1.unın e · Şimdi Akşam refikimiz ln!llaC bu· 

ı RUMİ 1358 - EYLÜL G 
da oglltere için tezg~hlnrda bu- l•a rarı nın kalkmasile pirinç tedarik ~ ur<;un: Bir adamın rllndo pir inç 

HİCRİ 1361 - RA~lAZAN 7 
lunan ağır zırhlıların yapılması ediverme.,i veyahut da rllndeklnl or- olur da o adam rakkam yazına.,mı 

VA KİT ZEVALİ EZANİ 
da hayli ilerlemiş bulunduğundan laya ~·ıkarı\·ermeı:;I bir oldu. blllr, fakat rakkamlan daima arttıra 
bunların da İngiliz donanmasına O zaman(lanherl bu majfazanın rak ra:r.masınr öğrenml~ olup da GÜNEŞ 5

,
4

3 11.28 
pek yaK.ında katılacağı tabiidir. önünden g!'l;tikı;~ gör.iirn dalma hu azaıtma-.mr ~remtLse , e plrlnc·in ÖGI,E 13.08 5,53 

İKİNDİ 16,37 9,22 
Bu suretle de kuvvetlenecek olan ,· ıt rlndt>kl piri nı; tedir. Pirin e; ~·C'rln- 1 üstlindekl rakkamı da ikide bir yeni. 
müttefikler donanması Uzak Do- de duruyor, fakat litıtundekl etiket lemtk itiyadın& yakalanmı' olursa A'KŞAM l0,l

4 12.00 
lcrkcr, en küçük bir ıstırap es.eri Aç;k muhabere: 
tzhar eylemiyorlardı.) Avukat MllAslı. Bay Gad Franko: 

Gerek İmparator ve gerek .Tan t zahınıza teşekkürler ederim. z. ş. 
Sebastlyanl, Anadolu askerlcrlnin 

Adliye doktoru bu elim kazava 
kurban giden müezzinin cescdlı;in 
gömülmesine ~in vermiştir. 

·· d 1 YATSI 20,48 1,3'.~ 
ğu denizlerinde Japonya donan. her glin dcğll<ı!' bile iki Uç gıın e h r pirinç fl)alı ne olur! -
masını harbe icbar edecek duru. ıloği~IJor: ı oo.'. ı.o t : t 10: 115: 120; j Dü,eı·ck değil ya, elbette yiikı;tll r! İMSAK 5,03 9,47 
m u kazanmış olacaktır. 180 ... en "OD gorduğlim zaman 1-iO clı. Tatlı.,ert 

bu daynnılmaz hllcumları karşı-

Gizli defineler 
IES) lr Alman CtlimJ senelerce de

(9) 'nm eden derin araştırmalar 
netlc~lnde aklı olup da bili ba lu
na1111.)1ln muhtelif memleketlerdeki 
definelerin bir ll!!le ini yapmış. 

Banlar ara ındıı: :Fernand ( )ortez 
idaresindeki lspan.)ollarııı 1519 da 
i\lck ikayı keşfçttlklcrl uıman orada 
rasladıkları bil.> Uk bir medeni.) et e
, Jy~lne erişmiş bulunan Aztcklerln 
kıymetli hazineleri, Rus cferlnl kay
bettiği zaman dôncrken Napolyonun 
steplerdıı terke! Ujtl baha lı~llmez 
kıymetler, relıılcilmhur lbügertn 1900 
ıte sakl:ıdığı Boerlerln 400 ka a al· 
tından ibaret enctlerl en ba,ta &"e: 
lhormuş. 

ln..nnlar gayrctlerlnı birbirlerini 
bldllrml.)e arfedecelderlne bn defi
neleri ke.')fc uğra' alardı « klı de.ft
nu blkA.)eslndekl gibi herhalde pek 
c;ok 3enl senetler bulacaklardı. 

"SERÇE 

- Çocuğumu öldüreceğimi mi sanı. 

yorsunuz? Hayır! Ben böyle bir cinayet 
)Oapamam. Doğurduktan sonra çocuğumu 
boğmakla şimdi aldırtmak arasında ben
ce fark yoktur. Ben onu doğuracağım ve 
ondan utanmıyacağım, saklamıyııcağ ım . 

Göreceksiniz. nasıl büyütcce!lnı ve seve
reğlm. Siz beni tanımıyorsunuz anne! 
Sôyledlkıerlnl:ı:f yapacak kadın qeğilim. 

- Sen delisin •. EvvelA sen henüz ka
dın değilsin. Cahil, tecrübesiz bir çocuk
sun. Senin gibi :ı:engin, tanınmış bir aile 
kızı boylc bir piçi nasıl bUyülebillr? •. 
Ben buna müsaade eder miyim sanki. 
Benim de bu meselede bir reyim yok 
mu? 

- Hiç bir reylnlz yok. Anne! Vaktlle 
evlcnmemıze mtını olmasaydınız,· b u nla
rın hiç blrlsl olmazdı. 

- Neye Ollvler'nln metresi oldun? 
- Oldum ve cezamı da çekmeğe ra. 

z.ıyım. 

- On doku:ı: ya§ında oldµl u nu u nu
tuyorsun. Daha lkl sene hayatına ve is. 
tlkballnc karı§mağa hakkım var. Çünkü 
henüz reşit değilsin. , 

- Peki ne yapacaksınız? Zorla çocu
ğumu öldUremezslnlz ya .. 

Gladys ellerlle yüzünli kapadı ve: 
- B lr gün baıka bir erkek se·;:Jlgln 

zaman bana hak vereceksin. İnsan bütün 
hayatıncn bir gecelik bir scvg~li için nı
layamaz ki. Hayat uzun. Elbette bir blş-

Yat.an: lı~ne Nemlronky - 37 - ('.eviren: Bu.zan A. E. Y~ 

kasını seveceksin. Seni plçlnle kim alır? 
Çocuğuna karşı beslediğin şefkat hisleri 
analık hisleri olamaz. Sen henüz kendin 
çocuksun.. Bana karşı gelmek, beııden 
inUkam almak istiyorsun. Seni ana ola. 
r ak, günahkar bir kadın olarak gorme!t 
benim için tahammülsüz bir azap oldu
ğunu biliyorsun. Evlenmeni ger.lktirdim 
diye beni cezalandırmak istiyorsun. H al. 
bukl inadın yüzünden kendi fe!aketınl 
hazırlıyorsun. . . Bunu sonradan anl:ıya. 
caksın. 

M~rle T herese basını önüne eğml§ti. 
Düşündükten sonra şöyle cevap verdi: 

- Belki de dcdi(linlz gibi felaketimi 
kendi elimle hazırlad:m. Fakat insan 
sıı:ln yaptığınız gibi hayatta yaı ,.~~ ken
dini düşünemez ki. Ben çocuğumun ya
şamasını, mes'ut olmasını istiyorum. 
Kendim bundan zarar görsem, ıstırap 

çeksem de aldırmam. Elverir ki o yaşa. 

sın. 

Sonra pişman olacaksın. Fakat iş 

işten geçmiş olacaktır. 

Size benzememi mi istiyorsunuz? .. 
As.lal Buna imkan yoktur. Bana şimdi 
bllc tatlı sözler söylerken yine kendi 
kendinizi düşünüyorsunuz. Size büyük 
nnne demesinler d!ye be-nim çocuğumu 

ôldUrmek istiyorsunuz. Büyük annelik! 
İşle tahammül edemlyeceğinlz bir hal. 
Sözlerim bile sizi Utrlyor ... Ben çocu
ğumu doğurursam her an siz büyük an. 
ne olduğunuzu düşüneceksiniz. Aynada 
gü:ıcl yi.izünUze, altın saçlarınıza bak
tıkça büyük anneliğiniz hatırınıza gele
cek ve hayatınızııı zevki kalmıyacak 
Ben sizi iyi tanırım. Hislerinizi iyl tahlil 
ctmi~lmdlr. Eğer ben Ollvier'le evlenmiş 
olsaydım. meşru bir çocuk doğurmuş 
olsaydım ~·lnc ayni ıiCkilde isyan ederdi
niz. Fııkat o zaman bu çirkin ve gayrila. 
bli hlslerlnızl ortaya koyamazdınız. Hal
buki şimdi söylcmeğe, itiraz etmcğc 

kendinizde hak b.uluyorsunuz. BOyilk 
anne olmamıık için çocuğumu öldürmek 
istiyorsunuz. 

- O çocuk henUz yaşamıyor ki ben 

onu öldi.ıreylm. Hiç bir şey duyacak hal. 
de değildir. Birçok insanlar bu cinayet 
ôedlğln şeyi hergün yapıyorlar. 

- Mümkündür. Fakat ben yapmaya
cağım. 

Marle Thercse henüz teşekkül bile 
etmemiş olan çocuğunu vahşi ve inatçı 
bir ana şefkatile müdafaa ediyordu. Dün 
yada bu çocuktan başka ~cvgisl kalma. 
mıştı. Gladys halA yalvarıyordu: 

- Peki mademki istiyorsun. Hakkın. 
dır, doğurursun. Fakat rezaletin önüne 
de ge~emczsln ya. Sen de, ben de Aleme 
karşı rezil olacağız. Bunu düşünmüyor 

musun? 
Marie Therese acı acı gülümseyerek: 
- Düşünüyorum. dedi. 
Gladys teessür ve heyecan içinde idi. 
- Bana hiç mi acımıyorsun. Ben sana 

ne yaptım? Bu felaket başına geldiyse 
kabahat bende mi? Muharebe olacağını 
nered en bilirdim?. Ev!atlarının vak itsiz 
evlenmesine mani olan ana babıt nek a.. 
dar çoktur. Her :zaman böyle felaketler 
olmaz kl. Ben onlardan başka ne yap. 
tım? 

- O nna. ve babalar da belki yanlış 
hareket etmiş olurlar. E\.·l~tları üzülür. 
ler. LAkln analarına kabahat bulamaz
lar. Halbuki siz yalnız kendinizi düşün
dünüz. Evlenme yaşına gelmiş bir kız 

anası olmak, öyle görünm~k istemedln:z. 
Arkalı"' 

Sı ğ · r dili 
11:5} lr <,ığır dilini gü:ıeke t emlz-

1.g) liyerek soğuk suda bir iki 

saat bırakmalı. iki kilo lllkll sığır 

kemiği H~ hlr tane dana paça.ırıını da 
beraber u..ıatmalı . lki ü~ ha, M>kan, 
yarım kilo patateıı, bir demet ha, uç, 
hlra:ı çalı fasulya ı , biraz da ktrC\·l~ 

yapratı bunları da ayıklıl·arak ha· 
zırlamalı. E Uerl sudan çıkararak bü
yük bir ten<'trede ı !iınınış olan suyun 
içine ııol'anlarla beraber atmalı. Ağ: 
Lını kapıyarak harlı aU\~te kaynat
malı. Bir !'laat sonra ayıklanmı~ , e 
yıkanmı' ı.ehzelerl i~lne atmalı , i~ i<'~ 

pi'!inclye k ac!ar ateşte bırakmalı. A · 
te,ten inlm·e mükemmel bir et ı.uyu 
olmuştur. SU:r.meli, dllJ keskin b ir bı
çakla derisinden ayırarak dlllm dilim 
doğramalı, tabağa yerleştirerek ııeb

zelerl yanma koymalı. Arzu edlllrse 
bir domate~ ı.alçası y~pıl.ırak üzer i· 
ne dôküHir. Olmazl'a .-tıvl!' olarak da 
biraz hardalla blrlllc lP ,.eneblllr, ev
l'Cla f incanla ra konar. ~ suyunu ister 
~ıcak ister &opk olarak sofraya ver
meli, arkadan da dil tabağı gt"Jlr n 
bu pek mükemmel bir yem~k nlur. 

EV KADINI 

~~~----------------------------..................................... ~-----
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Askeri durum Uzakşarkta Japon 
harekatı 

Fon Papen, 
Peşteye 

L on d r a ~ak i ı u~-·-• I ~İVı-===lS=oı:::::=::=İ re=::. ~=-A~ 
gazetecıler 1 s. Göhhets'in 

Bu sene filmlerin ekserisini yazısı 
l RBft 1 incide) >-« g e d • r y b 

delcanal hava üssünU almak !çın J l y 0 a 80CJ gazetC• 

l 
1 

komediler teşkil ediyor· yaptı ı ıe ebblisü akim bırakmış. •} fı d 
ıardır. Japonlar ehemmiyetli mık- Pe~tede bir ov cı er tara n an 
tardq uçak kaybetmişlerdir. -w b 

Stalingrat"tan sonra 

ne olacak? 

l'a ütün dUnya matbuatı. bir ~ok Cenuba doğru bir ılerl hareke- porfj5j yopocok İf ziyafet Verildi 
19 meçhullerle yiiklil olan bo tinde bulunmak ve Amerikalıları Alman Büyu""k Elçisi Von Papen Londra 17 <AA) ln ... ilterede H ff •• 1 f · ı • ( M J k) f 

Salomon adalarından atmak 1.-ln ' ' ·. -
0 a anın en QUZ ~ • mi O e e 

SWlli Jlişi.inllyor, Almanya letrinde .. Macar Kral naibinin daveti üzeri. bulunmakta olan Türk gazetecileri '- ' .... 
ıe,ya ale)hlndc Hırlü mllta1Aalar yü- Japonların ellerinde bulunan bü. ne Karpatlarda bir av partisi ıçın dUıı B. Herbertm Moprisson tarafın· 11 ~ G .. . d. 
riıtüyor. Bu miıtaJB..'llar 1çlnd6 tek tün ı:emllcrl topladıkları tahmin c. cumartesi günü Budap.ştcye hare. dan kabul edildikten sonra, yabancı oynanan ~ e C J · -: Un e Ş ,, 1 r 
m&,terek fikir · şudur: Staııngrad dllmektcdır. Japon taarruzunun ye ket edecektir. BüyOk elçi, Eudape:,ı gazeteciler birliği tarafından öğleden 
alındıktan sonra dB Alman ordusu nl 'Kalcdonyaya da sirayet cdeceğı leden Şark cephesinde üçüncU de sonra tertip edilen bir toplantıda ha
kıı:laınak \ıız.lyctlnc ı;-~ooektlr. Kı'8 sanılmaktadır. Ağustos ayının blda. ! fa olarak yaralanan oğlunu gör: zır bulunmuşlardır. Bu toplantıya 
1..5 • :? a~·Jık daha vakit ol<lu!1'undan. Y tinde. Salom,?n adalarına karşı mek üzere Berline gidecektir. se. Tiirl{ gazetec~ler heyetinden maada 
bu müddettf>n btlfadc ederek yeni taar_ruz ba~ladtgı sırada tahmin c- yahal 15 gür. kadar sürecektir. lsı·oç gazetecileri de çağrılmış bulu-

' Jıarekfita girl~ektlr. \"eni harekllt dlldığine gorc. eğer deniz muhare. nuyordu. Hariciye nazırlığı erklnın-
planı ,.e hedefterl ne nlacakf işte bu besi başlamadıysa, b~şlanıak üze. GöbbeJ'· ·"!edi k ~ dan bir çok şahsiyetler top'antıya 
noktalarda nıUtalilalar birbirinden redir. Deniz muharebesi mütchas. (Ba~ı 1 ln<'iilc) X geldiği gibi Türkiye hUyUk elçisi de 
tamamlle ayrılı~·or. sısları ~lmdıkı halde kısa mcsa!c. Hudutsuz hürıiyol veya ölmemiz, ;-elmiştir. Bu vesile ile Yunan, Yu· 

Bazıları diyor ki: Almanlar, ~ta- den çarpışmaların ~k vukua gel- harbın neticesine bağlıdır. goslavya, Polonya, Fransız ve Çek 
llnıradı aldıkt•n onra Kafka yada· medlğinl ve denizle hava muhare- Muh11rebcııin ne kadar süreceği gazctecileı>i Türk meslekta.~ları ile 
ki ku' H!tleri tak' iye ederek Kara- belerin in cereyan etmesini bekle. hakkındaki sualin kati bir cevabı 1 uz.un uzadıya konuşmak fırsatını bul. 
denk ,.e Hacer dentzl eahlllerl be- mek icap ettiglni söylemektedirler. yoktur. Nasıl ki bir harbe tekaddtim muşlardır. TUrk gazetecilerine seya-
unca Ratunı'a ve Rakfı'ye ytlr\iye- Yeni Gineden alınan t~bhğlcr, eden günlerde harbin ne zaman ve hat intıbaları hakkında bir çok suaı. 

·ekler; bu iki şehri zaptederek Rus- Stanley dııijlarında vaziyette hiçbir ne şekilde çıkacağı da bilinemez. Fa- !er sorulduğu gibi keııdı memlekct
ya~ ı Karadeoiı. donanınMından ,.e değlşıklik olmadıeını, yalnız dev. kat tecrübe şunu ispat eder ki harp leri hakkında da müteaddit sualler 
(letrold<'n mahrum bınıkacaklardır. rlye faatıyett olduğunu bildirmek. ıtbı sulh da birdenbire çıkacaktır. sorulmuştur. 
,\~ nı 7.anıandR RRsra'dan gelen mlit· tedir. Inglllzler. bütün muhareb!'IE'r kay. Türk gazeteciler heyeti reisi HU· 
tettk ~·ardımına mı\nl ol!M'aklardır. Vaşington, 17 (A.A.A) _ 16 ey. bedilir, sonuncusu kazıınılır, diyorlar. seyın Cahid Yalçın da transızca kısa 
Bazıları da bunun ak&lne olarak, lülde bahriye slllhcndazları koluna Bu söylenen sozlcrin en aptalcı:ısıdır. bir nutuk söyliyert"k gazetecilere dil· 

\iman ordu,.unun ~ımııle döneceğini d . lk bo b Bu ancak 1914 harbinde bizim yap· şen çok mUşkUI vazifeyı ince nlikle· mensup enız p c rn a tayya. ..ıı. _.b 
'e l\foskonayı alarak Rus merkez. or- releri 41noualas tehrlp tayyareleri>t tıt-ımız o• 1, galibiyetlerimize rağ· ferle izah \'e hazır bulunenlıırın kaJp. 
1ularını ına~lfııı etıneğe çalıo:acalını ve donanmaya mensup müntakım j men, mu~arebeyi terketmekle kabil Jerini teshir etmiştir. 
ddia f!dtyorlar. nu arada, Alınanların Orumman,, tipinde torpiilı tayyare. olur. Bugun galip Almanyanın elinde 

hf'r iki hartkı\tı yapmefa gıt)·ret 1 lcr Cholseul adasının cenubunda, o kadar garantiler vardır ki harbin M Ü h j m b i r 
l"de<'eklerinl iddia edenler de var. [Japon destrovcrlerlne hücum etmiş netıcesınden endı~e duymasına mahal 

Ri~ hu huo;nsta ıfüşünılüklerlmld lerdlr. Bir kruvazör torpille ve L yoktur. karar daha 
:\·Ytlce ynınııştık. Bu yazımızda ye-1 klncı bır kruvazör de bı>mbalıırla f r Al~anya hiçbir zaman taarruz (Başı l inC'lde) n 
nlden bir hollııa yaıııyoru7: hasara uğrntıimıştır. p ensıplerını fedl etmemiştir. Ha- elinde "'er! kalan miktar n satışı ser-

1) No,·orot1l"k ıtmanı: Ratum'a ~-U- Lo d Al l a sımlanmız millemedlyen gelecek te- best ol:caktır. Yalnız hti~umete veri· 
rüntf'k için mökenunel btr hareket 

1 
n ra, 17 ( A.A.) -;; d eu · ŞebbUsü beklemişlerdir. Her yeni yaz lecck mlktnr ver'! d 1serbest1 

U!!ııilılür. Bu iki liman arııı;ındaki me- da arı dolaylarında, Kıs a a a~ı va Şimdıye kadar bUlUn sahalard:ı harp ı mc en evve ı 
roşlarında yapılan çarpışmalarda k d . ı bıral<ılacak mahsulün satışı ve devri ıcGccc \ . .ıtne<:iı> filminin ~·ıMı7.ı "onla Henle 

~afe kuş bakı'ı 500 kUometredir. Al- ıs· u retımtzi fazlal~tırmıştu. Iplldat yasakl r , 
manlar bo mesafeyi J,6 • 2 ayda mu- 2 Japon mayin tal rama gem 

1 
ve madde ve slllh bakımından vaziyeti· 'IUs~a.h.sll bor,.land M "ktn .. ın Sinema mevsimi ba_ıamış bulu. 

harehe ,·ere \'ere yiirüyemeı.Jer mi~ . m z, harbin iptidasından daha iyidir. ,0 75 ini alım merkezlerine teslim nuyor. Şehrımızlr. Beyoğlu sem tın. 
eden, ve eğlence ile kültürü bir a. 
rada veren bu medeniyet h!irfka. 
sının sUn geçtikçe çok ileri bır tC'k. 

3 denızaltı batırı mıştır. 1 r " :r 1t>• mı ... . . 

81ınun henbmı AJnıan b&~lmman- Adadaki tesıslerln makineli tüfek Anglosaksonlar bizden hllfı. t;')k ge. 'tt·IT· lakd·ırd bo 
1 

d kl deki bcllibaşlı slnemalnrı vcnı 
ıı ta n a J ponlara 500 kl&ly id. c ıbı e rç anma ı arı • 

dıuıhcı Jacırhalde yapmı~trr. Bu me- e rıı m• sı a e r ırler. lptldaf madde ve ınsan b9.- miktarı serbestçe satışn arzcdcbllc· programlarına ~aşladılar. Saray, ııiklc miıkemmclleşm~si se\•lnılceek 
""'~ a"lmakla, Alınanlıt hiitiin Ka- mal olmuştur. kımından çok zengin oıan Rıısyanın 1 ceklerdir. Sümer. Melek, lpek .. gibi sinema. , bir sar.at 1'ıızanc1 olmaktadır. 
radeni"&C haklın olacakbr. Onun böy· Çunking, 17 (A.A.) - Resmi bugUn kolu bacağı kesilmiştir. Harp Mli.stahsiller borçlandıkları miktar ların suareleri kış gecelerinde ol. Bilhassa intihap ve tercih edil. 
il' bir dt'friz mu\'8 ala8ına ~k büyük tebliğ, Çin kuvvetlerinin düşmana kuvvetl zayıflamış tcH\klu edilebilir. haricindeki lstihsallerinl hclcdiyclere duılu s.lbi dolup bo§alıyor. Bu scııC'. dı~ı . anlaşılan ko!llcdıli, danslı ve 
ihtiya<'ı ,·ardır. l\"ovMo"io;k'<lrn Ba-1 ağır zayiat verdirerek Kinhva Is. V ı·A k d=' ld" j satabileceklerdır. Belediyeler mahal- cvveB:ı senelere nısbelle sl~cınn- müzıkll fılmlcrc Istanbul halkı da 

ol I 1 . "mendtf h t- tıkametindc. Vuyi nın şımal batı. ~ 
lum'a kadar ilerlemek için mU aiti , . . a 1 0 ara .TI ~e. l 1 lın en bUyUk mUlklvc Amiri vasılasllc ya daha çok ragbcl goslcrılcc S çok ra~lıct göstermektedir. Geçen 

h rd;o'"._::,;.)·n<:a ıır \!' er a sında tıcrl hareketlerine devam ~t. (Ba,ı 1 lncfdfl) •• her yerden sı:rbest mUbayaada bulu· ı aı.laşılmaktadır. sene tutunan Illmlerln hemen hep. 
yaıı Ankarada i~fe l~lerl. hububat nabilecektir. Mali durumu mUsalt: ol· Sinemaların frasmanlarında co. si bu ncvldcndi. Tedris mahiyetin. 

2) Şarkta Gror.ny de Bakt'yf' ilf'.r· tiklerini blldlrmektcdlr. mubay~.ıuıı, beledıye . bUtçe.'t'indekl 1 mıyanlar istikraz için lilzumlu kRY· ri.ılduğu üzere bu sene Amerıkad:ır deki eserlerden kaçınılarak Ya C'S· 

lcmek ~in mükemmel hlr hareket I Japonlar 16 cyluldc, Kinhvanır. açık. komlir ifl ve JnönU sledyomu· nak temin edebileceklerdir. gelen filmlerin ekserisi komedidir. rarlı cınaycUere, yahut. eğler celi 
iı"sildiir. Bakıl'~ e kadar '.nlkalt bir i balJsında. karşı taarruza geçl)llşler nun inşaatı meselen Uurinde temas-• Mlistahsllin bcledıycle.re yaptıC'. Büyük sinema şirketleri harp sı- mevzulara doğru alabildiğine giden 
'ol w~ a"Tl<'a bir •lmendıfer hattı lar yapmı• ve hem An hAmen hepsin b 1 d 1· b b • 

J "' ..... ta klar .-ı d h ı d ır. v ' · ' • • 
1 
satışlar hUkOmete olan borçlarına kıntısı i.-lndc bunalan lnsa.ntıı.ı bu u yen per c sana ı ugun eşerı 

\ardır •. '\l-·fe ele .vlne kuş bakıo.ı 500 .... n t saye., n e şe r n o .. u "' ı> ..,_._ ,- de mUsbet net!ee.ler eld~ elmıştir. mahsup edilemez. kc.nıık perde oyunlnrıle eğlcndiı. bir kültür meselesi olmak bakımın. 
kllometredh'. Alm9n ordu u lm me- mahallelerine varmı&}ardlt". Sonra. . Vafi Vt> •• Beled~y~ relsın~en memnu- mek prcnsıptnl duşünmüş olacak. dan üstünde durulacak bir halk 
'llfeyt de mattarebe \'ere ''ere 1,15 - 2 dan bu kuvwflcr, ağır kayıplara nıyetıe otfendığımlzc gore, In6nü tır! sanaU şubesi olmuştur. 
a~·da ytiruyemez mi'? Bu mesafe aşıl- u~ratılarak... ....... -r.pı. r. .... "'•-r..ı ... _ 8t;.".,'ııt in~at.nuı mll.ıiaade cdllml"· Ticaret Vekili 

MI _, " ---~--·· -........· "' Eı.•velkt gece Melek sinemasında Evvelki gece Melek sır.emasında 
maki& Ra9ya en '1* ~e en :mea,..n dır. Ur. flu müaaadeYf alan V&Jf ve Bele· A f l d Sonlc Henlft ve Ray Mlll~nd tara. .. n a ya a gosterilen .fılmd<! olduğu cıbl bu .. .. 
rw,tr!'>I havF.umdan mıthnrm edllece•- dıye resi derhal bu hususta alA.kadar- k cd 1 d 1 bl fından oynanan (Gece Güneci) ı .. K ı d' kt·tı .... 1 B (R•-ı 1 in<'ide) ,,.,_ om ı er. aynı zamıın a esrar t r 1 • ~ • 
.. r. amyon kazası ara . ıre ı er verece"' r. undan •--v 7f1 • b" ... d"" ("l .. t •· l\" l" 1 simli f ilm esrarlı bir cinayet SU"Un .~AA ki'- t ...... ı b . .. d. . . k me\zua urun ur ı muş ur. ıcsc., "' • 

Şiındi ııoralım: ...... ., rume re ın;r • ır ka.ç sene evvel temelı atılarak ol· gor lim ve ıman ettıın ı, toprak, b h f S . dnn aranmakta olan bir doktorun 
rl • ı ti 1 ı •kJ <--· ı hldde) ) ·( d . . d 1 :r. h b u a ta umer sıncmasında oyna. ' ı- ooyle ıa~·atı rhemm ye ıa z • .....,. • uğu gıbı bırakılan Dolmabnhçedekı en z, a6 aç. er şey urada varlık. K k ~ izini bulmak üzere blr kasnbny:ı 
mühim hooP.f \arken Alman be'ku· dlrmı, ve durdulmuftur. Fakat );ne Inbnü stadının inşaatına derhal baş- 1 ııırın 1 btiyük haşmet ve kudretle nen ( or ak Kahr~man) gibı ta. ..,iden iki az.ete muhbirini 
ll'I d 1 ıı. K fk 'da k ı k ı birdenbire ''Ol alan kam ... ·on tirenle· 1 -•· bi d de · 1 M 1 · .. mamen, I\lclekte gostcrllcn (Gece b g 0 aşk an an ı,,ı a B!lya ı~ a nz • ., • anac...,.. ve en yakın r zaman. a da. ıfa edıyor ar. i:m eketın guzel ı .. 1 • •

1 
, va kasını gbstcrmektedir. 

Htlne yani nıil<lafaaya ı:eçnıck ister rındeki bir arızadan dolayı sürat al- ikmal edilecektir. bir çok topraklarında yeni halkı Gur.eş ) \ e Sarayda lrae cdı en ı . 
ını 1 F.lbett~ l!!temM

4 0 halde ltu he· mış ve yıldırım f,'lbl yoku1Jl&n a.şağı· d"" k- h lkl k dil k (Saadet Gecesi) gibi kısmen komik Bu eserde, bilhassa komC'dı bli. 
ıleflf'r<' ~ürUye<>ektir. ya inmeğe başlamıştır. T Ür kiye hakkında d~;e~~c ~üy~k ~):~cr:kk~~ı:~~k {ilmler gi>sterilmektedir. yük bir . ~1rharetle ve

1 
ç~k zıırlf bir 

ıra.kat, Stalfn•rad. Voron"". l\loıı- Tehlikeyi goren şoför, yokuşun aşa. 1 · 1 d ·· d"'k " t 1 d d Yeni filmlerde geçen sene istld:ıt suretle ı.?"cnmlşttr. A eladc hııller. 
» ~,. bı•r makale fC iŞ iÇ n C {ZOI" U •• Hll li yet a a d k l h 1 k 

ko' a araı.;ınıtakl cephede Ahnan or- ~ısında YUeefilkU lisesinin sır&sında k k b·ıı lll · 1 .• d"" A l erı "Örülen veni komlklcre bol en ·a lka a ar koparlaca dere. ço ·a ı ye ınsan ar &:or um. n ., • 1 •tu .. unun v4! Don"'"den """"n mıwa- 24 numaralı e\in önündeki kaldırıma (~ı 1 htclde} :;: 1 1 1 •· k b"ll 1 · bol rol verildi/Ti "Örünmektcdlr cede kuvvetli espri er yaratılmış • 
•. ,.. e""~ ta ya ı arın cnerJı ve a ı yet erını ı " "' • 

ııaıa yollarının 'azlyetı ne olacsk1 bindirmiş, kamyon orada da durmı· lerdlr. Türalycnın bu "örüc:ünc bır b 1 1 k h bb l · t Bu yenı komedı teğnlğinde bilhassa tır. Bu :Cllmde de komediye, dansa 
o w as ı ı , mu a e ve samımıyc • u pı b 1 b 1 'l ı b 

Alman ordııım hu Cf!pltecfo müdafaa· rak Kumkapı meydanına çıkan çok devletler lnanmamışlardır· Cüm lerlnl derin tthassusle müşahede mübalfığalı jestlerden kaçınılarak ~C' m z. ı;.e 0 0 yer vcrı m ş u. 
•la mı kalaoak 1 Böyle hareket ııder- yolun sağında bulunan lkı küçijk ata- huriyelılın ilaıundmbcri vatandaş. ettim. tabii hallerden espri yapılmış ol. unuyor. 
!il'. o halde Ru!I ordularının büyük cı devirmiştir. !ardan bır çok mali fcdakfırlık Is. Güzel, çalı~kan mesaisini sor. ması dikkati çekmektedir. Bu hal .'Icvıu. dağ başında bir otelde 
kı .. mı üzerinde hu ııene de bli iik bir Yıne aynı hızla yoluna devam eden 1 tcnml~tlr. Gelirin yüzde 25 _ 30 u düm. KablliyeUı, kudretlı valiniz, perde sanatının en yeni bir veçhe. dört beş kişi arasında cereyan et. 
netkf'I alınış n~•laınaz. Rut1lar ha k~myon, meydanın ortasında bulunanı milli müdafaaya ıahsıs edilmiştir. İçcanın güzel ümitler vcr.tn eser. sini gösteriyor. mcklc beraber film kaliycn can sık 
\ati\f'itl fırıuıt hllerck. "' 'elr.f'i yaz- dört taraflı ~eşmeye çarparak laf· Bütün vatandaşlar bunu seve seve lerl bir Türk çocuğunun neler ya. Sinema, son asırda. lnsanlıtjın mamaktadır. Melek sinemasının bu 
dı~ıınu: 'e<.•hlle l>Pndi cephclerlnln lannı. söküp parçalamış ve oradan 1 kabul etml~lerdır. Türklyenin sılah. pablleceğlnın en güzel şahididir. An 1 günlük ıhtıynçları arasına karışmı~ sete gösterdiği bu ilk film bu mcv. 
.\r.ü dMl7inr. en lakın olan kıı;mın· iki gün evvel Ali Rıza lsmınde birine ıarı kimseyi tehdit etmiyor. ancak d 1 sim sinema hayatı için güzel ve 

d 

1 
talyalıları çok ka ırş nas buldum.! slbldlr. Zihnin açılışına, dünya gö. 

da kış lif' herahfor taarruılars girişe· evredllen 67 numaralı Ulttincli dük- lstiklAlinl korumak ıçlndır. Bıı tak. Antalvalılar arasında gcçırdığım, _ .. ..ı 
1 

. d müjdclı bir başlangıç olmuştur. 
<'eklM, ~tallngrada nı Kafkasyaya 1 k~ına çarparak dllkklnı harar et- dire değer bir misaldir bugü~tin hatıraslllı dalma anaca- ruşunun zen5•n eşmesıne yar ım Seylrcl 
llrRnnw,ı olan ollyiik Alınan çıkıntısı mışl!r. Asıl facıa çeşme baı,ında baş-ı Yeni Tu·· rkiye ha)·atının en kıy. ~ · · gım Gördüğüm ınesaıyı ve ahengi 
~·an ve ~rrl"i }!ltlkanıctlr.rlnde ka\'· ı lamışur. O sırada çeşmeden su dol- metli unsuru köylüdür. Türk kör. tcbrık ve takdır ederım, 

Stalingrad nihayet işgal 'edildi 

JN.. lmnn,·a propa~nda nazırı n. 
~ GhtKlcls, Da Rekh ıuete~i
nı:ı ~·a~dığı bir beş ·azıda harbin ne 
kadar süreceği meselesini incc-leıll. 

Stalinı:radın diio:mosl gibi büJıık 
hlr mu' affaklyel daha belirdiği bir 
sırada ııroııagandn nazırının bu mt· 
eleye tema etmesi ntf&naJııhr \ c 
yazısındaki cıharhln dördiıncü ),lın

ılıı do"'t \ c dli man herkes harbin 
ne kadar ı>llreceğl sualini "ormakta. 
dır» ba..-,ınııgıeına rağmen hu yaz.ı, 

do't \e ılll~nıandan ziyade Alma'l 
h:ılk•nm ıncnıkını tahnln için ya7ıl
nıı~ gibidir. Ojll' anlaşılı.}or ki. -:arl• 
c-cııheslndckl biıylik nıuqıffııkiyrt

lerr, Atlaııtlk muhareh<'.!>lnd" her 
ı;iin ıs<'l,iı on gemi hatırılnu•~ına. 

Afrikııılakl Ilh\·cr kıtalarının ~iı· 

ır kapılarına da.} anmıı: olma.,ıııa 

rtı~ınen Alınan milleti. harbi hitire· 
ı Pk kati hlr za!l're heniiz uıa,ıtanıl'· 
dıf:: ııı oıılJnıış ,.e hu anla.} ı'iın ,,,, 
ğıırdııl:u 41hnrr ne ka<lar slirecel< ~. 
!-itı:ıllerı dillerin uruna g'elmeml': ~ 
bllf' ıdhlnlertle ~er ctme~e ba~ln

mıştır. 

ı~te n. r.ohbel11 hıma t'ernr 'rrl
yor 'e 41muh rebcnln ne kadar .. ıı. 
TC'<'<'~I hııkkındokl sualin kati hlr 
c-euıbı ;vokhır. Na~ıl ki bir tıarh~ 
t:ıknddılm eden gllnlerdc harhin "" 
zanııın 'c ne ~ek ilde çıkar.ağı •' ı 
hillnC'111ez. Fnknt tC'!crlihe ~unu iı.p.:ı t 
rder ki h:ırıı gibi .. ulh da blrdenhl· 
re 1;ıkacaktını diyor. 

Bu r.iimlrlf'rdc. «harp ne kad" r 
sllrec-ek!ı. dl\•p meral<lıınanlara '" 
yahut da sahırsızlıınanlara. yarın 

hltecP.knıl gibi tımlt \·P.r<'n 'e uz.un 
sUrecekml' gtoı dayanıklık tavsh e 
eden iki ml\nn omu7 omuz.a yiırU

mcktedlr. Fakat B. Göbbc?~·ın da
ha ~'1Jl•arıdn «hııdut uz. hılrrlyC't 

\"f'J"l'I öl.mPmlr.. hnrhln neUc~lnl' 

ııaıı.lıdır• demesi, bu cümlelcrln da
lııt 7.1.rnlle 11ıızun bir harbe katlan· 
mıtk gerek» tıu ı>lyr. ini ta"!'tdılın ı 

delalet ediyor. Nitekim. hundan Mn
ra, r\lıııan mu\-aff.akiye.tlerlnl bir 
kaı: l"limfo !<;inde hnlAı..a eitherP.n n . 
Göbhel.,'ln yazının M>nlanna chlğrıı 

•udl et, hlze hfitlin zafer 'An!>l:\· 
rını hildlrml~tır. Fakat bl:ıden dalı:\ 
hlr çok şeyler istlyecek lir» deme~! 
de bunu teyld etmekt<'dlr. 

Kı .. aı•ıt'-1, yaıının m6na~ı 'ııdıır: 

cRlı.e huıhılsıız lılirrlyet 1;ehr~lı 

<>lan 7.aferin zamanı hP.nüz beUi de· 
ğildir. Ne kadar uzak olul"5& olsun 
bu r.afcre ulaşın<'ıyıı kadar taham
nılll 'e rcıtnkArJık J:'Crektlr. Ak~i 
takdirde ölüm mukadılcrdlr.» 

• Sa - ip 

Pamuk müstah
silleri Ankarada 
Bcşvekilimizle uzun 

bir konuşma y-ptı'or 
Ankara, 17 (Vatan} - Adana H 

Mersin pamuk müstahsillerinin mU· 
messlllcrlnden mürekltep bir hC'yct 
şehrimizde bulunmaktadır. Heyet 
Ziraat. Maliye \'c Dahıliyc Vekilleri· 
nl ziyaret ettikten sonrrı. dUn de Bil!'· 
vekil ŞUkrli Saracoğlu ile görUşmu~
lcrdir. Bu pamuk çiftçıleri son lı:ıf· 

tnlıır zarfında hUkQmel tarafından 

pamuğa blı;ilcn salın alma fiyatını az 
bulmaktadırlar. Söylediklerine gore 
hcrı,ıeyin fiynlı arttığı gibi eskiden kil 
çllk bir para ile lultultları ameleleri 

raııraya ı;R lı,a(•aklıırilır. Almanlar hu durmakla bulunan cıvarın saka.'lı 32 lüı;ü azım sahibi, ~rt ınsanlardır. Burdur, 17 (A.A-ı - Ticaret 
nus taarruzlımnı ııraıl tt'rketmeden yaşlarında Ali kamyonun çarpmaslle Sabahtan akşama kadar çalışırlar. Vekili Doktor Bchcct Uz, bu sa. 
kıramaılar"a, nımas&la bü)iik bir bir ltenara fırlamış ve başından pek Taı-lalarını ekip bi(.·erlcr. Vatan mü bah saat 8.50 de Antalyadan bu
IPhltkl"yc düşr.c·ektfr. ağır surette yaralanmıştır. Aynı an- 1 dafaasına çağırılınca sapanlarını b; raya gelmış. mebuslar ve ileri sc. 
Şunu ılcııırk l tlyoruz ki bugünkü da tUtUncU dUkklnına Yakın bulunan rakarak silaha sarılırlar. Tiirk köv tenler tarafından karşılanmıştır. 

(Baı:ıı 1 incide) (O) 1 roncj köprü ba§ını geri almak için bugtln 2.ı:i liraya ':e bin milşkUllıl ile 
Radyo şehir Üll'rinde durmadan yaptığı teşebblisler dün de şiddetli elde edcbllmekledırler. Çıftçller v.ı

yapılan hava muharebelerini avah. mlidafaa savaşları lle akim kalmış. zlyetlerlnl iki saat yanında kaldıkları 
şiyancD dıyc vasıflandırmıştır. tır. B~ckllc söylemişler, ŞUkrU Sarae-rrııhıı \'aı.h·cti dolayı ııe Doneç'den biri on iki diğeri 7 yaşında ıkl çocuk ı ··s"n" ha b ah lnd · . 

1 

u u un mu re e s nes c cesa Doktor Behçet Uz, şehrimizde, 
ı:~E'n Alınan murnsalası pek de emin da kamyonun ltnl gelmcsııe kaçmağa retinln hududu yoktur. Kendisi!~ kısa bir müddet kaldıktan sonra. 
ıleflldir. Kışın don!ln nehirler mini vakit bulamamı~lar ve kamyonun düşman vaziyetinde bulunanların İzmır trenıne binmek üzere oto. 
8ayılanıazlar. Bu hakımdan Alnıan- çarpması:e parc;elanarak derhal öl- hepsı buna hOrmctı öğrenmişlerdir mobille Dinara hareket etmiştir. 

Kömür işi bir türlü 
halledilemiyor 

lar, l'\htlingrad'dan onra şimale biraz mUşlcrdlr. Kemalist Türkiye bütün komşu. 
<laha llC'!rlC'!mek, hlc olma?Aa Ru~ or· O .sırada dükk~nda bulunan Ali larilc iyi münasebetler kurmuştur. 
dıı<ıunu \'oroneç • Don orta sıraSI Rıza'nın oğlu Baha da kamyo~u~ su. Rusları dost yapan, asırlık ihtılafa 
hattından ılaha şarka n tlnıale sür- raUe dUkkllnın Uzerlne. ~~dlğını SÖ· nihayet veren sultanlar ck!fll. ycnı 
tllek meeburlyetindedirler. Bunu yap- rUnce heyecanla kendil!!ını teZl;'~htnıı Tilrkıyedir. Yunanlstanla ve dlğçr 
rnakıa, :lfO'!iko\'8)1 'e Ruı merkez dışarı atm~ ve muhakkak bır olüm· I kom~ularla dostluk tesis eden yine (Başı 1 incide) «<»> 
orduııunu da c-enııptan tehdit edecek den kurtulmuştur. sultanlar değil Cümhıırlvet hlikı'.ı Dün öğrendığımlze gore bir çok 
vaıl)·et~ gc-leı·ckh•rdlr. Ağır yaralanan saka Ali derhal metidlr.· Bcyh~d<! yere ç~Jışmış 01: fabrikalar kömür lemin edcmıye. 

l·"akat şurıuıı ıımlıakkak ki Alman· can kurtnra.n otomobili ıle Cerrahpa- mnkla beraber Bulgaristnndaıı Bal. ceklcrinl anladıklarından bu ihti. 
ta bu "enr dil Rusyayı yere ı;erc-ml· şa hastahanesine kaldırılmıştır. Ali kan antantına girmesini lstiycnlcr yaçlarını başka bir şekilde karşı. 
~·e<'ektir. Jlanr;I tarafa tc\'ecdih eder- C\'lidir ve beş çoc.uk sahıbldfr. yine Türklyenln hükumet adamları lamayı dü~ünmüşler ve Pirina Czey 
· e etııin, Ru .. ~alı iradesine tlbi kıla- \'akadan ha~eı:_dar edilen mUdd~i- dır. Saadabat paktına giren ve A~ . tin küspesi) satın almağa ba~ıa. 
lllıyll('.ak Hı l'!ulha mecbur edenılye- umumi muavinı Kumkapı nahiye mü- yadaki komsularllc dost yaşıımağı mışlardır. Ayvalık havalisinde zcy. 
C'eJı.tır. Doğ-11 ı ·C'!pheslnde gördüğümUı: dDrU. belediye fen memuru dcrha: temin eden yine su ltanlar değıl 1 tin mahsulünün yağ çıkarıldıktnıı 
t.ııferler n~ m11ğ'lflhlyctlcrln hiç birisi vaka yerine gelerek ke~if yapmıflar yeni Türkiyedir. ' sonra -elde edilen pirina kQspelerl 
l'Olh getirici mahiyette değildirler. ve hAdlseyl tesblt etmişlerdir. l\lakaleml iki adamdan bahs.de. kömü.r kadar rağbet görmekle, ve 
s~Hngrad ml';\·dan muharebesi blle Cesetleri muayene eden Adliye dok- rek bitirmek istiyorum. Atatürk ve ı ~imdi bazı fabrikalar tarafır.dan sn. 
~•lar için bir oyalama ı;tratejlslnln toru g6millmeler1 için izin verml.ştlr. İnönü. Türkiyenln kendini idare et tın alınmaktadır. 
büyUk ölçüde tathlklııılcn başka bir Asabı fe\•kalAde bozulan şoför Ha- mek için bulmak mazhar!ylt 11~ Diğer taraftan öğrendiğimize gö. 
~Y dPllldlr. Alınan .. ordu unu oraya san ağlamakta idi ve verdiği ifadede nail olduğu lkl adam. İkisinde de re, şehrimizde bulunan İktısat Ve. 
~a. kın .. kıe ,.e u1.un do' u,mekle 4 haf- ağaca çarptıktan sonra kendll!ini ayni olan şu iki meziyet var: Koya kili, kömür meseleslle yakından 
la kazaıımı' ,.c kı'a eri,mlş oluyor· kaybel_tltlnl ve bir şey ha.tırlamadı· kadar sağlam namus ve &ere!, çok meşgul olmakta devam etmektedir. 

r. ğını soylemektcdlr. yüksek bir vatanseverlik. İnönü B. Sırrı Day dün İstanbul Valı ve 
güvenilmeğe l{iyık, nadir ~örülür Belediye Reisi ile İstanbulun kö
görüş berraklı(:ına malik, insanhırı mür işleri etrafında uzun bir koLALE--. 

Yeni mC'!\alml, şeretlne Jfıyık bir 'cklldo ka,.ılamak için bu hafta 
kapılarını sevgili mü.'}terilerine ka(l4lmıttır. 

L A L E 
!• Eyllil PERŞEMBE akşamı 1942 • 48 ainema mevslmlnl eııılz bir 

' mu~&flaklyeUe açacalLDı müjdıeler , 

sevk ve idare etmesinı bilen bir nuşma yapm1ştır. 
~cftlr. Kemalist Türkiyenin anane. Bundan başka hl'ılen İstanbul Ko 
lerlni onun kadar iyi muhafaza e. mür Tevzi ve Satış. Müessesesi, ba. 
decek bulunamazdı. şınde bulunan Etlb&nk Köınür Tcv. 

Atatürk için §Unları söyllyecc. zi Ye Satış Müessesesi miidur mu. 
iim: •O sevk ve idare için yaratı!. avını B. Eyüp Sabri, tekrar eski 
mış radyumdan bir insandı. Ölüm- vazifesine alınmış ve İstanbul mil
den korkmuyordu. Harbi bfllyordu, diirlUğüntf. Bankanın eski mUdürti. 
fakat kan dökm~ie razı değildi. Etlbank müfettlşleriıı1rn Bay Ra. 
Sulh onun ba~ııca gayesiydi... slmln geleceği söylenmekted r. 

Moskova. 17 (A.A.) - S<N)<'ı Rjcv bölgesinde ~üşmıının zayıf oğlu da bu meselcyl Vekiller hey~tl 
tebliği ekinde haber vcrlldığinc gö. hücum t şebbüsleri akim kalmıştır.! toplantısında b:ıhis mc\·zuu c~ece~P11 
re Stallngradın doğu şımal çe\·re- Dlic:man 21 zırhlı tank kaybetmiş. vaadetmlşUr. Bu heyet kendıs!le de 
sinde bir Sovyet Birliği düşman ti g6rUşmek üzere, seyahatle bulunan 
taarruzlarını püskiirtmüş, altı tıınk rLondra, 17 (A.A.) - İngiliz 1s. Tıcaret Vekllln~n şehrimize dönmesi. 
tahrip etmiştir. Başka bir kesimde tihsalfıt Nalın 1\i. Lytilton. Ruslar ni beklemcktcdır. 
düşmanın bir mitralyöz birliği ta. bir kaç hafta daha taarruzda daya iki Japon amıralı 
mamll YOk cdilnılııtır. Göğüs gö. nırlarsa, şans bizım tarafımıza ge. 
i:iisc sa\·asıarda 400 düşman ö\du. çer, demiştir. Ankaraya geliyor 
rülınüştür. Londrar ı 7 (A.A.) - Reııter ajan. 

Tebliğde şunlar ilfıve edillyor: sının Moskovadaki hususi muhabiri 
Stalinsradın batı cenubunda b•r Harold Klng yazıyor. 

liklcrimiz diişmanın tank ve piya: DDnkO gün Alman tankları Ue hfi· 
de hücumlarını püskürtmüşlc!rdir. cum kıtnlarının &"lrtneğe muvaffak 
Bir kesimde 11 tank tahrip edıl. oldukları Slallngrıld doğu şimalinde 
mış vr 250 Alman oldürülmü~tür. kanlı bir muharebe cereyan etmek· 
Merkez cephesinin bir kesiminde tcdlr. Her tavanarası, her mahzen ve 
Sc.vyct kıtaları müstahkem bir hat. her pencere bir siper haline gelml'tir 
tı ele gcçlrmtşlcr, ıı zırhlı lstıh. \•c Almanlarla Ruslar ekseriya so

k{ımla 26 toprak ve ahsap ıstlhk{ı. kaklann lkl başında ka:-şılıkh çar· 
mı tahrip etmişlerdir. pışmaktadırlar. Muhıa.rebe kfth bir ta-

Bcrlln, 17 (A.A.) _ Alman or- rafa, kllh öte tarafa temayül etmek· 
duları başkumandanlığının tebllğl: le ve So\·yet kuvvetleri stratejik 

Terek üzerinde düşmanın inatla önemde tepeleri geri almak için sık 
mukavemetine >ağmcn savaşlar de. sık çıkışlar yapmaktadır. 
vam -etmektedir. Düşmanın muka. Ruslar Terck'in cenup sahilinde bir 
blI taarruzları püskürtülmilştü:-. karşı taarnız yapmışlardır. Alman· 
Müstahkem Stalıngrad şehri için lar bura.da Crozny petrol madenleri 
muharebe durmadan gelişmekte. ıııtıkıımetlnde bir yarma harelretlne 
dlr. teşebbüs etmektedirler. Sovyctler ye-

Don cephesinde düşmanın yaptığı niden bir kasaba daha almışlar ve bir 
taarruzlar Macar kıtalartoın knrşı muharebede 800 Almanı kısmen ya. 
hücumları ile püskürtülmüştür. Dliş ralamış, kısmen öldilrmOşlcrdlr. Al· 
manın bir çok savaş grupları kıs. manlar nehrin Mozdok doğusundaki 
men yok edilmiş, kısmen esir a. şimal sahilinde şaşırtma maksadlyle 
"11mı'i ve 24 zırhlı tahrip ed!lmlş. taarruzlar yapmışlardrr. 
tır. Rjev • Vlnzma cephesinde Mosko-

IJoğu cephesinde düşmanın Vo. vanın doğusunda önemli bir mUda!aa 

Ankara, 17 (Vatan) - Celeçeğinl 

bıldırdiğlmlz iki Jııpoıı amirali cu
martesi günl! şehr!mizde olacaklar
dır. Amiraller mütenekkiren seyahat 
etmektedirler ve seyahatleri de a
rnamım hususi mahiyettedir . 

Yorkoav uçak 
gemisi battı 

Va~n,gton. 17 (A.A.) - York 
tovn uçak gemisinin, Mıdvay mu~ 
harebesl esnasında 7 haziranda, şld 
detll hovn ve denizaltı hücumla. 
rına maruz kaldlktan sonra batırıl. 
dığını bildirmektedir. 

hattına karşı yapılan bir Alman hU· 
cumu pllskllrtUlmUşttlr. 129 uncu Al· 
man piyade tümeni kumandanı gene
ral Rlttau, Rjev yakınınr'la yapılan 
bir savnşta ölmüştür. Cesedinin bir 
kaç gUıı evvel muharehe meydanmdı 
bulunduğu ve Uzerınde hüviyetini gös 
t".ren hiçbir vesika ele gc~medığ'I bu· 
gün haber R.'mmışlır Cf':""t esir edl· 
len bir Alman subayının ş:ı.r.2.detı •ı.. 

teşhis edilmlftlr. 
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ASA OZU YAGI 
tJ'murnf zafiyet, ,·erem ve kansrz.Jıkta gıda suretHe .-üeude afiy~t vtreon ,...P.ne Jnı,,·fıt ,1? Kfd.a ka~tıdır. B1rmti ve ikilt("i ,.~remleri Jratfyetle ı:rt tıtter. ı,tt1tayı tezytd edıe'r. B alık yaf't nda n ..-e bötin 1n0ka.YVI llAtJardttn tle.lta ma.gaddl ve daha mu• 

kaYTidlr. Vitamin, kalori ittbartle en zenpn bir yeğthr. Blr kilosu on kUo bahk yağına mua.dUdir. Bir kilo içen nurtlak• bir kaç ktıo iıırttf'ade edel', lla8Mt Depıoıtu ve Şubeleri. 

Pirinç meselesi iş mükellefiyetine 
kamyonla/' 

tabi , ~------------------------~ 
lstanbul Emniyet İstanbul vilayetının tebl1tı: 

1 - İk:incl C:evre ücretli iş mü. 
kellef"ıyctine tAbi bilü.mum kamyon 
ve kamyonetlerin i\c; ci kafilesi 
21 .9.942 pazartesi günü sevkedlle
cektir. 

2 - Sevke t:ibi kamyonların p13 

(Ba,, 1 l""ldc) )-( 
L'tnekt piri~ mıı.h~lü ~!(en sentlere 
nlsbeten kat kat fazladır. F~~·atların 
180 kuruşa. delt'il. 100 kuru,,a b~le ol
ması gayrlbtbHdir. Cenııp vilR.yetlf'ri
mi.zde. Trakyacta VP biJhllııı~a Kara 
deniz hava1 i:;:i..ndE" yeni rf'koltf'. htikO· 
metin tesHit ettil"!'i fiyptJ:ı. -;ı:ıttlRC'Rk 
cılurı:ııı. köylüytl fazla.~ile t:ıtmın ed.--

ka numaraları aşağıda gösteı-11-miş. 

tR~f"~inde ekmt"k hr. Bu kamyonlar o gün ,_aat l 0.30 
cektir. 

BugUn, halk1n 
kadar mUhım nhın r>irinC'iO. bazı ~Pf'· 
ktıtA.törler e!inde ı"'teııild~ği Kıbj Jll'

li.4!mar ediime!'Jinin öntine ~,.ctımesi, 

mE'mlekf't lktuıAdiyatına, ml!·· im te
~irler icra edecf'k. he. ttlı bir tnk ,S::"ıdR 

maddelerinin fiyat arının dü~me.-tne 

bile sebep olacaktır. 

O#rendı~mi"-"' ~öre. TUrki:venin 
~hca pırinç lic-aretıni avuçlarına 

alan ÇanR.\~çalı biraderler, bu karar-

d~ SL11tanahmet meydanında loplw. 

nacaklardır. 

3 - Ka.myonl&t"tn mütehll!St!'llar 

tara(tndan muayenesı de ya.pılacıı 

ğından muayyerı saatte •Ç 'ma ye 

:-ıne gctirilmelerı ıazımdtr. 

4 - İşbu iıilın tebli&lt mah :ve--

linC:edlr. 

3773 3522 aeeı 3905 3534 3soa 

3996 3571 4039 4047 
dan fazla.sile mUtee..~ir olmu.ı;ılardır 

Çeltik mtibaya ıuıı için Anadolu ~e- 3924 353S 
3585 4058 4102 3650 4268 4109 
3664 4291 4294 3702 4330 4334 
3432 4337 4343 4352 3424 3607 
4354 3434 3517 4165 3435 4:;sıı 

5 Sile 3449 20 Şile 23 Şıle 3514 
24 Şıle 3520. 

yahatine çıkmı~ bulunan iki Çanak
~alı kardeı,.erden B Mur.•:afa bugün 
Mera.ş'tadır. KardP~l B Ahmet Ça
nakçalı ise Anka-ra'da bulunmakts.· 
d;r. Bunlar buKUne kadar yüz bin
lerce kilo çeltik mtib&'.\-"8.fl etmi.,let' 
ve bu mtibayaalarını, bUyük !lehir
lerde bugtınkü fiyatları nazan tttba
ra alarak yapmı~lardır. 

HilkQmet tarafından ahnan bu ka-

Prof. Sadi lrmak'ın 
konferansı 

rar bu iki çeltlkçiyi oldu~ı kş_dar Prof Dr Sadt Irmak 26 E'."'IQl cu· 

1 

Baş, diş, nezle, gr·p, romatizma ' 
Nevra lji, kırıklık ve bütün ağrıları derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

,, __ _ 
JSTANB UL NİŞANTAŞl - K ARAKOL KAltŞ ISINDA 

_ __ , 
1 

::T: ~ 1L~s: O Ş O rK iL Ö S ~ ~ G y:~ıL;~ :::ı~:z 
K URULUŞ TARIBI : 1885 • 1'l'RKIYf.Nll'i El\' ESK i HUSUSi LİSESİDiR 

Emsall arasında 'erattı en ehven Vf' şahsi n1enfaat beklemıyen bir ılım m Uesseıııeeıdır Guzıde bir talinı he· 

1 yetıne maliktir. OnürnUzdf"kl der~ yılında LiRan tcdrısatına bılhı:assa ehemnı\yet \•erileeek: ders ımaUer1 Oı
~ında huau:.t Lvı.an kursları açılal!ak, müzığe istidadı olan çocukların bu husustakı ge.-ı-tıin1ine de önem ve-=a., rılecekt.r. Telefon: 80879 

f ULMACA Yüksek Zi ra;ıt Ensf tüsü r:e ·ı a lebe 
Kavıt ve Kabul Sartları 

diJ;er spekU'l.törlf"rl de hA.lkın men- marte.<.ıı günü u..at (21) c:\e Eminönti ı 
YUksek Ziraat Enstitüsünün zira.at, orman, Yeteriner fakti.telertne 

parasız yatrh. paralı yatılı, yatısız talebe alınacaktır Isteklileriu 30 
Eyl0.1 942 ak~amına kada.r enstitü rektörlfJğüne aşağıdakı Ve.!lka.larla 
müracaat etmeleri lci.zımdır · 

taatine olarak zarara sokac:ktır. Halkevi salonunda cOll Bayramın:n t-r+--t--4 
Dün öğrendıtlmize g6re l"tanbul m&nıtm• mevzuunda bır konferans J 1-+-+-+-i 

JMyuaema gelen yeni mahsulden 231 verecektir. 't 
v&gon ptrince derhal Pi konmulll ve Konferansı mtlteakıp mUteaddıt 

bunhır piyll88.nın lhtıyacıM ayrılmak ,urı~r okunacak ve eski yenı ciili te- , 
üzere Toprtk Mah..;ullerı Oti.sıne dev.\ barUz ettlf'en Uci temsil venlecektır. 
rediJmt.ytir. 

Halkın en mühim gıda madd••I Sabıkalı bir h ı rsız 
olan, h&Jrt.ala.rın f;OrbVn, çoculda.rın 1 k 1 d 
pıri.nı; unu, l!pa gıbi zaruri ;htiya<;- ya a an 1 
larmda ku1lanılan pirın( hakkında 

Bır müddertenberı şehrimtzin 
aJınart bu karar, yalnız p'Tin( hak· 
kında olmakla mUhlm te'.\kki edil· muhtelif yerlerinden hırsızhklnr 
memelidir. Bu karar. yeni hükümetin yapmaktan suçlu olan Jak adında 
yapa.fıdan ~nra gıda maddeJerınde bir adam yakalanmıştır. 
de !llerbe!t satı~ı~, bugUnkU ıhtıyac:- Dün İkinci Asliyede yapılan du
l ı kabılı teı1 t omadı"""'nı gOrdtiğ'tt ruşma~ı sor:unda sabıkalı h•rsız 2 
ara •• h hk" edil '•ti ,.e müdahale sl'Jtemıne başladığını 1 ay apse mı um m.., r 

l•pat etmektedır. ZA Y1 ILA!-11 
Temenni edehm kl bU müdahale. 

Emniyet Sandığı MüdürlUğünden: 
dlinkU ~a:emizde okuduğunuz Yf!',ılkoy Bıldırcın moka.k No. 38 de 
g-lbi bug11n Ingllterede cari tedbirli 1 mukım Bayan Fatma Uyraç 15:5.• 942 
bir müdahaleye mUncer ol:eıun ve halk, tarihinde Sandığımıu bıraktığı para 
her nevi gıı.ti.a. maddesini bol ve ucuz için verilen 62861 numaraJı bonoyu 
tıcmın edebilsin. zayi ettiğini !llöylemiŞtlr Yenisi veri-

leceğinden esk.IAhıin hilkmU ol.1'i1ad1ğt 

UA.n olunur. 

Soldan sağa: 1 - Muazzam çe. 
kiç, 2 - Bir lş uğruna canını ko. 
yan adam; Bir nevi relır; 3 - Hü
cum; Ceriha. 4 - Asri sürme. Sa
ha; 5 - Bir renkj Bir tatlı; 6 -
Yeler; Genişlik; 7 - Ufak mağa. 
ra. Portakaliyle meşhur bir yer; 
Ç<ık iyi; 8 - Japon parası: E••sen: 
Sanal; 9 - Sanat yıldız.ı: Bir seb. 
ze; 10 - Terai: bir hayvan: B ır 

hayvan: Mevhum heyula; 11 -
Bir nota; Leke. 

Şehremini iaşe memuru 
tevkif edil ~ i 

Yukardan aşağıya: 1 - Farze. 
dilen ş~_,.Irr: 2 - Bı~ n:; Har;r rüz
gAr; 3 - YUrQyUş O'çusü; 4 - Bır 

ikametı;:.ı.h · Zamanın kısımlar1ndan 

Tersi; villyet; 5 - Blr not:ı; Ge-

-miİİİİİİİİİİİİİl~ı><>;i;&~ro;()ıRR' mİİİİİİİİİİ·J·· veze; 6 - Söyllyerek; 7 -Bir m•- ı 
but; MtilAhazasız; 8 - Memleket; 

Şehremini Fatmasultan mahalle. 

ıinde iaşe memuru iken yaptığı yol 

<UzJuklar tesblt edilen Kasım Al

tan dün btr numaralı milli korun. 

ma mahkemeılnce tevkıf edilmiş. 

tır. 

ORF ANİDf S 
CUd •e Zt»ı:rel1 mUttıtıa:.aun 

~yoğ1u Suterazt sokak. No. ~ 

Nil ap&rtımıuı 2 el kat Tel 43734 

BORSA 

Ayı yuvası; 9 - Sinirli et; Baya. 
ğı: 10 - Sarhoş nidası; Bir renk; 1 
Bir uzvumuz; 11 - M•dagailka. I 
rın merkeıl. 

DtlNlt Ü BULMACANIN RALLi 

Soldan sağa; 1 - H asta: Alay; 
2-Etl; ya; Ab; 3-Liman: Karga: 

1 - Istenılen vesikalar, A • Kendı el yaztaile hangi fakülteye, nasd 
talebe olaral• girmek istediğini bildiren bır dilekçe. B _ Lise bıtlrme, 
olgunluk d.plomaları veya not~rlikten tasdıkli suı "t erı, C - Nüfus tez
keres:, O - Aşı kfı~ıdt, E • Omeği enstitüden V<'Y&. vilayet orman, 
veteriner, ziraat mti.dUrlüklerinden ahna.cak sıhhat raporu, F - Belediye 
veya polisten alınacak iYi hal kA.tıdı, G . A}tı adet -4, 5X6 fotoğraftrr. 
Evrakı tam olmayan, vaktinde gelmeyen, pu~!.IZ dilekçeler kabu edil. 
mez. 

2 - Para.arz yatılı gırmek isteyen talebelerın 25 ya.,ından büyük 
olmaması ve seçim imtihanında muvaf!aık olması şarttır Seçim imti
hanları Ankara YUkr· k Ziraat E!1s ~itUsünde, lstanbulda Sultanahmet 
YUkaek T~aret ve lklı~at. mektebinde aşatıdakı günlerde "a.pı.J:a.caktır. 

7/ 10,'942 Çarşamba saat 14..30 da tUrkçe kompozi.."lyon. 
8 ·10;942 Perşembe !&at 8.30 da. matamatik cem!ali ikidır.:> 
8/ 10/ 94·2 Per~embe saat 14.30 da. yabancı dU cfı a.naızca, a;manca, 

ingiUzce dillerinden bıet> 
9/10;91.2 Cuma eaat 8.30 da. biyoloji 
9 '10ı 942 Cuma saat 14.30 da fizik 

10, 10/94.2 Cumutest .saat 8.30 da. kim)•a. 
• 

3 Paralı yatılı ve yatısız talebtler aeçim ımt:haıun a. tAbi- delil· 

dır. Paralı yatılı talebeden tatil müddeti hariç bir sene için Uç taksitte 
300 lira ücret alınır . (8700/8891) 

Muhasebeci aranıyor 111• - 113-
İstsnbulda Büyük bir Husu,ı Şlrk~tın T~rüb•lı iki Türk Mu

hasibe ihtiyacı vardır. Alftkadın tara, K abiliyetlerine göre maaş 

verilecektir. Tlllp olıtnların r-n e;eç 20 Eylül 1942 tarihine kadar 

mektupla İstarıbul 399 nurnara'ı Posta kutusuna ınüracaat!arı 

lflAımdn·. 

Müracaat mektuplarına el yazısı ile hal tercümesi yazıln1alı, 

bir adet Fotografla nü!us cüzdan sureti ve var.,a referanslarının 

suretleri ıliştirilrneli ve lstenHen maaş rrdktarı bildir'llmelidir. 

Sandığından: 
Müessesemizden para almak istiycn 

sayın müşterilerimizin behemehal fo. 
toğraflı hüviyet ciizdanlarile birlikte 
müracaat etmeleri rica olunur. (10155) 

Nafıa Veka1etioden: 
Ek.'9i1tmeye "konulsn lş: 

1 - Su I~lerı on bırıncl şube mUdlirlUğü bölgesi içinde S'll'fn..t oV&• 

sının sulaması lçın Göksu nehri Uzertnde y.a-ptıJllla.oa.Jc regtllltor Sit'on, 

Kanal ve muhtelit sınat ima.li.t inşaatı, 

Tahmin edilen keşif bedelı fiyat vahıdi ~ı Uz'erinden ct.305.633> 

Hra c87» kuru.,tur. 

2 - Eksii.tme 19/ 10/ 194.2 ta..rihıne raatıeyan pe.zartesi günü n.a.t 

c15~ de Ankara-da Su l~lert reisliği. binası lıçjnde toplanan su eksiltme ko· 

miByonu oda..•und& kapalı 7.a.rf usulile yapılacaktır. 

3 - Istekhler ek'11lme ~•ame91 mııkaffle projeei, Baymdırltk 1~

Ieri genel şartnamesi, umumi su ıı,ren. fenni '.vtnamesi He husus! ve 

fenni şartnameleri ve projeleri c50 lira «00> kuruş kartılıfınd& au ış

leri reisliğinde!\ alabilirler 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c52.91'9> Hra c()2> Jru. 
rl~şluk muvakkat tf'minat vermesi ve eksiltmenin yaptlacağı gilnden en 
az Uç gün e\·vcl bir dilek<:e ile Nafıa VekAletine mUr 8C&at ederek bu tş:c 
mahsus olmak Uzt"re ,·e.<;ıika almaları ve 'Bu vesikayı göetermeleri şarttır. 

Bu rtıUddet içinde veıika lateğinde bı.tlunnııyanlar eksiltmeye g tre

mezler. 
5 - Lsteklilertn te:klit mektupıarını Ucblc.i maddede yazılı saatten 

bir sa.at önceeine kad.ar su i'lerl reisliğine makbuz ke.r.,ıhğırıda verm e-

lerl lAZımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. cl0008• «7868> 

Eınniyet Sar dığ ı Müdürlüğünden~ 
imtihanla Memur Alınacak 

MUefl'Sesemlzde münhal bulunan 75 • 100 lira ma.aşlı"muhtellt vazi
felere memur seçm ek makeadile 3659 No. h Kanunun 4. cU maddesi m u
cibince bir mU~abaka. tmtihenı açılmııı:ıttr. imtihan 3 T. evvel 912 t alihine 
mU.aılif comartesi günü yapılacaktır. Iınt!han tıUıplerin defter tutma 
ve Bankacılık me!'!leğile ilgili hesap usullerine llit bilgilerini ve umuml 
kUltUrlerint ve ifade kudret1erini yokhyacak mevzı 1H'" •ııeri.nde icra edi· 
Jecektir. Müsabakaya. gireceklerin: 

1 - En az lise mezunu olmaları 
2 - (30) y14"1ndan büyUk olmamaları 
3 - Fiill RSkerlık Mzmetlni yapmı' ve balen aıı1<4'rlik ile Jlglli bu

lunma.mı' olmaları. 
4. - Sıhhat ve hü.snUl::ıl ~hadetname.aini, nüfus cU~danı ve uker

lik veeUtBllınt hlmil bulunmaları ~arttır. 
Talipleri!\ gerekli ve.sa.iki en gok 25 E ylOI M.2 tarihinde MUdüriyetl· 

mize vermeler i icap eder. 
l mtihanda. kazananlara. yuJ;:arLdııık.I zikri geçen kanunun 5 el mad.~ 

deısi mucibince ma~ verilecek ve bunlardan bir sene sonra yapılacak 
mesleki imtihanda ehliyetlerini gOstereftlere .,et muavini namzedi mua-
melesi. yapılacaktır. (9777) 

11 E YLtlL O 4 - Analık; 5 - Ak ; Is; Hür; 6 -
Madagaskardaki 1 Sterlin 5 22 A. A.; ısı; Aza. 1 - Üç yüz iki; 

t k l 
Dolar 

13 
'
30 

8 - Şan; Blna: 9 - üm (it); Am-

ngiliz hare et eri 1 ~~ lsv!çre francı 30'_3650 yant; 10 - Maatteessüf; 11 - Ekşi: 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankas1 

12 EYLÜL 1942 VAZIYET! (Ba,ı 2 inekle) 100 Pezeta 12 89 \ L•: Ma. 
ZelAnd !ngil!erenm elinde bulun. lOO ı, k 31.16 Yukardan aş!!lıy~: 1 - Helva; 

'v"ç ronu ' Üşüme; 2 - AU; Kaçamak; 3 -
dukça bu devlet Smgapur ile d'- ESH AM ve T AHViLAT Sima; Ayn: Aş: 4 _ A ni; Ti (it); 
ıler İn&iliz mt.ı.slemlekclerini bir % 7 Erzurum • Sıvas 2.7 19,00 ı 5 _ Aynasız; At; 6 _ Sinmei 

7 
_ 

~ün geri •lmak kudretınl gösle- 1 Kırık; Yel: 8 _ Ak; l b - (Aşabt) 
recektır. Bur.u gören ve düşünen 1:5) d 
Japonya, emeli ve hedefi Holand« ,- ~a yo -..,. 9 - Ha: lns; lO - Et: Üıür.tiim: 
Hindistanı ile Fransız mü.Jtemle- l 1 11 - Bafra; F a; 
kes.in• inhisar etmek şartile, in. llUGt!NltÜ PıtOGJlAM --- ----------

S AllAB Yeni Neşriyat: 
giltere ve Amerjka ile anlaşmağa 7.30 Progn.m ve .9&.at aya.rı, 
muvaffak olablJir. Bu şart dahi. 7.32 Vücudumuzu çah~tırahm, 

1 ls:am ·Türk ansiklopedisi linde Str:gapurun k1ymeti kendL 7.40 Ajans haberleri, 7.55 Senfo-
liği.nden düşer ve bundan sonra nık pan;:a.lar ~<Pl.) 1 40 ncı nUshagı mUhim tetkikleri 

ihtiva ederek intişar etmi.ftir. ı. Ah
rette ateşin ebedt olup otmamaıu 
hakkında nıa.m ulem.ıun ara.ıundaki 
ihtilltiar ve her iki tarafın delilleri, 
2. Dünyada ateşle azap: Profesör t e
man Hakk,.ı: lzmirli, 3. At" h .. kkın
da fıkh1 hüktlmler: Temyiz reisi AU 
Himmet. 4.. Hikmeti kadimede ateş: 

Japonya için bir tehlike olmak
tan çıkar. Bu suretle Japonyll" 
mak.cı:adıL;ı. ermiş ve İn(iiiz • A
mer:kan izzeti nefsini ve dolayr. I 
sile kendistni kurtarmış olabilir. 
Fakat bu mest'~nin önümüzdeki 
kış jçlnde yapılması fayd11.]I olur. 

Bahara ka.lırsa zaman ve fırsat 1 
kaç<rılmış olur. 

A tıantık denizi macerslsrt ıtr 

~ tık en kuvvetli noktasına 
ulaşmıştır. Burada m!hverin t•
arruz barometresi en yüksek irtL 

Camı bulmuı-tur. Buna karşı tc·:. 

bitle; de ikmal edt'.mi~tir. fngi. 

lizleı·ln Madagaakar adııısında t~. 

mamlle yerleşmek maks~tnı ta . 

kip eden bu hareketleri gelecek 

baharın de'nız faaliyetleri a-'asın
da Hint OkyanuBunu~ mühim )·er 

alacağına işarettır. Bu bakımdan 

Hint Okyanusunda, yeni harEOk :ııt_ 

ler için Madagaskarın durumun·ı 

sü.f;lamlaştınnak tabii en m._.kul 

çaredir. Japonya, fngtltcr~ ilE- an

laşmağa muvaffak olamad:tı ~. 
dirde gelecek b•harın harekot 

brıkımtndan sıklet merk~zi Uz11K 

Ş"'.'"k suları olacaktır. Bu:a. emi . 

nıı;. 

lliisameitltı tiLSEL 

O fi LE 
12.30 Program ve !feat ayarı, 

12.33 Karı,ık program (Pi.). 
12.45 Ajans haberlerı, 13.00 Pef
rev, farkı ve tUrkUler. 

AKS A:>f 
18.00 Program ve saat ayarr, 

18.08 FaJııl heyeti, 18.<f<> Danll 
müzlğt (P'l.), 19.00 Konu,ma, 
19.15 Saz eoerlerl, 19.~ Saat 
ayarı ve ajans haberleri, 19.4:; 
Kl!sik Türk müziği. 20.15 Radyo 
Ga:ıetes:i, 20.45 Chopin'in eserle· 
rinden {Pi.), 21.00 Konu,n1a, 
21.15 Temsil, 22.00 Radyo salon 
orke!'ltruı, 22.30 Saat aye.rı, &• 

jans ve bor."lllar, 22.45 Yarınki 

program \.'e ka.panı.,. 

Mustafa Namık. 5. Tarikat bakımın
dan ateş ve rllfaitik: Mısır Ulemasın
dan Ferid Vecdi, 8. Halk ananesinde 
ateı: M. Şakir Ulktit&fır, 7. Ateşbaz 
Vclt: M. zeki Plkalm, 8. At.., Nem
rud: Prot. liman Hakkı Jzmlrli, 9. 
Ate!i Rumi, 10. Ate., kaü:ğı. 11. Ateıı 
Mehmet Pa"3, 12. Ate., oko: Efda.
Jedd.in, 13. ll'ftam JnJnJ.tbında Mlra.c; 
hAdisefttnin büytik ehemmiyeti: Omer 
Rıza, U. 31 - 40 lihrlatl. 

Istanbul Belediyesi ilanla~ 
Beykoz kazası dahillnde Kuyu ve Çı!tlik sokaklarının Adi kaldırım 

ln':"'•tı açıl< ek•lltmeye konnlmu~tur. K..,if bedeli l5829 ) Un ve ilk toml
natı (437) Ura (17) kuru,tur. 

Keııit ve fartname Zabıt ve Mnamel!t MUdürlUğtl k aleminde görllle
blllr. 

!hale 5,'10, 942 pazartesi günü saat 14 de Daimi EDCÜmende yapıl&-
ea.Jctır. 

Taliplerin llk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarlhinden 
(SEKIZ) gün evvel S.lediye F en iferi müdürlllğtine m üracaatla ala
cakları fenn1 ehliyet ve kanunen ibrazı 11.ı:ım gelvı diğer veaikalariyle 
ihale günü muayyen saat le Damı! Eıı.cümende blll11n ıııa lu•. d017~) 

AK T 1 F 
il-.: 

Altın: Satı KtJoer&m 74,816,478 

Banknot 
U!aklık 

················-······--··---
-·-·------·---

O.hHdel<l Muhabirler: 

TU.rk Llruı ······-----·---- --
Ha~t.ekl Mulu.blrler: 

Altın: san Kilogram 23,9t8,013 
Altına tahvili kabil serbeat dCivizler 

Diğer dövizler ve Borçlu kllring 

bakiyeleri ···········-··-·-···----·-·-
a-ID<> Tallvllleri: 

Derl&hte edl. evrakı nalı:dlye k&rflhtı 

Llra 

l!K,9~4.0'.3.09 

14.172.775.50 
208.826.68 

407.8.56.91 

33.6S4.796.38 

- .-

l58,H8~S.-

2'1 ,2%1,821,-
Kanunun 8-8 lhei maddeleri&• teYtl- 1 
kan buine taratmdan vW tedıy•t ------
~t Cüzdanı : 

Ticaı1. SeneUer ··-···· .. ·•········· 
- ~· Talı..UU Cllod9eı: 

(Deruhte edilen e~akı nakd:i-

A - (yenin karşılığı esham ve tah

( v!ll. t (t tıbarl kıymetle) •• •••• 

B - Seri>eat esham ve tahVilit ••• .--.. 
Alt.m 1'e döviS ör.erine ..ana •.•.•••.• 
Tahviltt ttzer tne a va.ne .••.... ••••• •••••• 
Sazineye lt ... ..-ad.eli avaae ... .. ...... . 

Hazluye 3800 No. lu KAnuna ıröro 

açılan altın k...,ı.ıkı 1,vana .. . ..... . 

356.373.676.22 

44.993.419.93 

10.506.443.45 

3,098.Sl 
5.783.484.95 

- .-
200,000,000,-

lelı:lln 

Lira 

119.3315.6~.27 

407.856.91 

~ .69!..226 86 

l S'-528.HJ.-

356.373.676.22 

~5.736.1161.26 

4',500,000,
l !.81Ml6..27 

1.020.687.588.17 

8alılbl ve N•J1M Müd-: ~~ Eotlıı YALMAN 
v.-. blft)r\JALTkk· LtcL şu. vaaa M·*b···· 

PAS 1 F Lira 

Serma~: ····--··-··--·-····--·--··-···-················-·····- -· 
Ilı ti yat Akııeol : 

Adi ve fevkalUe 
Hu.ıru.tl ·························--- - -

Den.hte edilen eVl'akI nakdiye 

Kanunun 6-8 inci maddeler ine teY'fl· 
kan hazine taratınd a.n vAkl tediyat 

Denıht.e edilen evra.kJ n&kdlyo b&· 

kiyesl 

K&rfllltJ tamamen altın olarak 
U&veten tedavüle vu.edılen .... .... . 

~kont mukab!ll ~veten t~a..W. 

\'uedilen ··················-··--·-··-- -
Ha.ıJ.neye yapılan altın ka.rftlıtı &• 

vana mukabili 3902 No. h kanun DIQ.• 
cibince Ul'Veten tedavtı.ıe va.zed.ilen 

M-: 

rurk Uruı ··-····--------
Altın : San Kilogram 877,422 

S86e No. h kanana Côre hadıte10 
açılan aTMLS auıkabW tevtıll: oluan 
aııuııar : 

satıl IOlôÇam 

D3vi& halth1idatı : 

Altına tahvili hbıl d!>...;&ttr 
Ditu dCMzler ve alacaklı 

b•~ ---·--
)laıateilf: 

. ········ 

9,412.135,73 
6,000.COO,-

158, 7 48,563,-

24.221.621.-

134.526. 942.-

4.0,000,000,-

288,500,000,-

I71. 700.000.-

113.552.250.86 
1 

1.234,164,051 

78,12 :·.187,90 

-.-
27.819.360.82 

Lira 

~ 

15,000,-000,-

63'-l'tl 

114.7$6.114.91 

78,!Z4 ,J..~7.90 

135.0l~.S66.8l 

:re&oa 11020.687.588.ı7 

1 remmaz - &arllllM<ıB ıtllıa-

-ato lıaddl % ' Aüua - .... "1 


