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Milli Müdafaa tahvilleri 

Her tarafta M. M. istikraz tahvil 
ferine, Milli Şefin irşatlarma 
uyıun derin bir ilgi gösteriliyor 

CümhurreiSimiz ' . 

. ' Ankaraya gi_ttiter 
Milli · Şef, ·Nümune hastahanes3n&e Hari

c iv e V e k i l i nı ! z i z i y a r e t e t ti l e r 
'Mllh ~r.lmi7. l!'nwt lnönii dün .ı.abah Ankar&J& 

Jftmek üzere ' hriırılır.ıll'n ayrılmı~lardır. 
• ln&ıü HaJdHp·•.,a')·a: ~·anların•la Ordu miifl'I tl-

'91 Orreneral l<'ahrettln Alta)', Kllt.ım Oı.alp 'c dij:cr 
bar.ı :r;e\ at old 1tu halde, Jtf',lınl~IPr '"" rıhtımda I>r. 
LOtfi Kınlar. Odi lda.~e .. komutanı. Pıtrtl lı~llrt', h'!- I 
,}'eti re:'-ı. emnlye~ mııduriı, General 'e ~mıra! erle l 
<'o,kun bir halk kutıe .. ı tarafındın ka~":•lanını~lıtr· 
dır. 

ı ~~leümhunanuuu a«urlıunak için Mıİ"J"Ontla 
. bekliyen u'al ara.,ında ıncbu !ar, Dr. Adnan, Pro- , 

' 

fe .. ör TeYflk S!l~lam. Prof~ö, Ahmet Kemal, 1'ıl•nn 

Rlrliğl mıntaka idare heyeti ' rebl Hakkı Tartk Utı, 

Beledi~ e rri" ınuın ini Rifat \'enci bulunu~· ordu. 
l'li:li !jı•r keııdi.,inl ufurlamıya gelenlerin ellerini 

ayrı a~ rı "•kınak lltifıUta bulunduktan "'Onra trene 
binnıi,ıerdir. ( 'Üınhurııel'slmidn anneleri, Bayan 

Inönli \e rn(·uklorı da &Jnı trende bulunmaktaydı· 
l,ır. Tren hiiyii ; bir halk l..ılllblnin \C te':~·ie gelen· 

!erin "ücrkll t•zahlıratı araı.ında tam 8 de hareket 
O>e\aruı: S:ı. 3, :su. 3; de) = , 

Eden ·I 
........,...,.._~'IU9d .... 

işe kot'i 
o:~rck' son verm~k 
zôrund:ı~:ıi ,. diycr 

' ' V:ndra, 27 (A./)·} - Bugür pa. 
sif mÜda!aa 'rmmsupları ndan 2000 
üyenin C<. vcntry'dekl toplantıla. 

rında söz alan Harlclyc Nazırı M. 
Edec şbylc dcmlıtir: 

Bu sefer kati ciarl\k hu işe !'On 

vermek zarurctlndcylz .. Bu lş' n 20 

ve 

·Afr""ka.dan 
Röpo~t~j· 

Afrikanın garhine, 
At/antiğe doğru 

• senede olr tekerrür etmesine mli. 
sama ha edemeyiz, l~i~lz. bıt1;1ce: bu 1 · oyur.c::ğı ycpon .sebepferi edadan ~ 

i. kad::r ins:nlığ;n mu(odderotını toossubunjl S 

~azan : All•ıt imla YALllAN 

G ~~~na~:ı~t~~u~:s:b::~":ı~l~V.Jk• d d.: k• 
\'arında bir yere indiğimizden bah- 1 ıe e 1 1 • 
lietınlştın. e 

Ta) ya reden çıkınca, vali mua. 
vini ile mır.taka komiseri bizi kar. 
şılııdılar. Doğruca yalı muavininin 
evine glttık. Geri bir muhiti kendı 
zevk ve ihtiyacına uydurmak bu 
kadar oluır. Basit malzemeden ya. 
pılmış bir katlı, üç odalı ev, güzel 
behçeslle, Unsanm içini açan tara. 
saslle kuçcmc bir saray htsslnı verı. 
}'or. 

Biraı sonra komiserin eşi geldi. 
Harp çıkıoea İngıltercde bulunu
~urmuş. İş$z kadınların seyahati. 
nıe müsaade edllıncdığı için koca. 
6ının katibi olarak çalışmak ve bf• 
erkek memurun büylecc yerinı a. 
lara k he rp naksntları için çalış. 
ınasına lmkfin bırakmak taahhü
düyle bura~a gelebilmiş. 
Kadın buıularda bulundul;una ve 

;eri bir muhiti ilerletmek için ko. 
casının snrfcttlgı gayretlere ıştlrak 
edebfldlğlne memnun. .. Afrlkanın 

Rusyaya en iyi yardım 
Hakiki ikinci cephe kurmakt1r 
''Rus kayıpları 5 mi'yondur. Yi,.~cek, giye· 
cek ve yakacak kıtlığı baı gösfermiıtir.. Bu

nunla l: eraber Rusya da hiç . kimse , savaıtan 
vazgeçi~mesini ağzına bi:e almıyor,, 

Vilkie .Cine gitti 
i:öbeğlnd~ yeışamnğı ı.ondrada ö Moskova, 27 (A .A.) - ?it. Ruz.. 1 tlyacındadır. ÖJıwnuzdckı yazı bek 
ll'IÜr surmeğe tercih cd ıyor. vellln şahsi mümesslli V!Jkl. ya. !ersek çok geç kalmı;ı olabiliriz. 

Kocl!man b.lr ak amber ağacınır• bancı ga.ı.etecilere veralgl yazılı bir 
1 

Rus Habuler servlsinln rapc.rları 
golgeslndc çayiarımızı içerken, An demeçte bllhassa demiştir ld: da gösteriyor ki, 3lmdiye kadar 
kara rady<.sunu dinliyoruz. Sc• Şimdi kanı c;ldum ki Rusyaya yaptığıll}ız bir kaç hava akını Al. 
hiç pürüzsiiz aksediyor. 1 ~'" oapllcc~i;l.nıl;r. en iyi yardım in: men milleti üzerinde tahrip ed'ci 

Şehri dolaşmağa çıl(ıyoruz. Va'. gillcre ile birlikte :Avrupada askcrı ve maneviyat bozucu bir ıcsır ·yap. 
l'nalaryadan has1!a yatmakla .beraber j şerıerlıniz m:ıvafakat eder etmez, mıştır. Rusya Almanya üzerine her 
tvlne uğruyoru;~. Burası bır vakit derhal hakllü bir cephe kurmak- gece bin!lk uçaklarla akınlar yapı~. 
Darfur sullanın1J1 sarayı imiş. u. j tır. Askeri §eflerlmlzden bazıları, masmı lstiY.or. 

(Deumı: Sa. 3, Sü. :=: del i·C belki de alenen teşvik edilmek ih. (Denmı: Sa. I; Sü. 4 de) u 

Ordu Şefleri, B. Hitlerden 
takviye istemişler 

~talingratta muharebe şiddetle devam ediyor 

llttifaJde gew~ denız ıubaynnız 
hıtabe&lnl okuyor 

Büyuk Türk denizcisi Barbaros 
Jlayrettın ihtifali, her scr.e cldti°ğu 
gibi bu sene de Bcşiktaştaki tür: 
besi öqünde dün büyük mera. 
simle yapı.Imıştır .. 

Mer~mdc Vali ve Belediye Rel. 
sı Lutfi Kırdar, Donanma kuman. 
danr :Amiral Şilkrü Okan ile Gene. 
ral Ziya Yazgan. Belediye Reis 

: ' (Devamı 8i. !, Stt. S de) /n/ • 

on Ribentrop 
Oçlü p::ktın yı' dônü 
mü vesilesil ! verdiği 
kabu1 resm'nd~ bir 
· nuiuk söyled i 

1 ~ıısanlahn tekrar a) ııl işe bgşl« . 
mamularır.ı . temin ctm<'k yoluııda. 

vıı. Bu, Bi'ıyi.ik Brilanyd i ~e B irle. 
~lk ' mi11<:tlcri n azim ''C kararıdır. 

M . E
1

den, ıni"ıcadclcnin uzun sil. 
rüp "ııünniycceğ nln · h ~ç klınsc ta. 

<~vanu M. S, Sü. 7 de) (//) 

mihv~re 
ka··~ı "te~birler 

Mekalko. 27 CA.A.) -Me~o ma· 
k&mran 'L-ıınuı'İ-rui. Panıtma kanalın· 
dan uçakla altı saat uza~ta .sropos 
dev1etı • e:nrrlarında Alml\Illara alt 
çittlJklerde keşfedilen a.ltı gizli hava 
meydanmı tahrip etmi~lerdlr, 
Mek~ika hUk~meti düşman uçak· . . . 

lan · tarafından ha\'a meydanı olarak 
kuila.nıtnıalarına ımAni olmak• için 40 
büyük çlftlfğe el koymuştur. 

J 1l k:ld.rm2k yofurıdcdır. f 
IAHıdra, 27 (Ba~muharrlrlmlzclen tf'l,.17.11") - lnl'llterenln !\lard!d 

ııellrl sır Samut'! HoKr'ıın ga7.elrll'rlnıitılı- haklı tr.nkitlrr uyandıran be· 
~·anatr, büytlk t'l~·ı olduıtu halde aynı umanda ııarlamento ii7.alrğını n1u
hafaza etme .. Jnln netkc.,idlr. I.ord llallfax dahil olduğu halde bu 'ckllıte 
bir kaç tayin \ardır. 

!'ilr Samuel Hoare dlııloınat sıra tile harlc·lye ıfü•lpllnlne tithl nldu~ıı 

haldi! ııarli~nto ıiza!'ı Qlarak iter -,e~f "ö~·lf'Jıırkte "'Crbeı.t olduğundan 
serboıi tlMftl ltulı&nnl&J \e müntehlplerln& hıtaben ku 1aW dü,linc:elerinl 
Mlylem~tlr. ~öı: !tahlblnln ı..a,·al'le beraber Habect meseleıılnde zecri ted· 
lirlerl hüktim~üı: hırakan adam oldulunu 'e \&kit ,·akit ortaya ko~·ıtu~ıı 
fikirlerin bugiin lngiltercıle hfıklm gidişe l1.' mallığını gözönünde tutmak 
Ui1.1mdır. 

Buradaki geni' temas \f', tetkiklerime cöre Slr Sanıuel Hoare'un ileri 
ııbrdU~ü fikirler lngllt.-rede hukUm ıüreu \eya kök tutabilecek olan bir 
<'erP.,anı tem .. ıı etme~·lp umumi cereyan bunun taınanılle zıddıdır. rmu. 
mi rere)·an, nefret \e lbtllii.f uyandıran ve bugüne kadar insanlığın mu· 
kadderatını taası;ubun oyunrafı yap11n mli"W"bblplcri ortadan kaldırmak 
yQlundadır. Ahmet Emin YALMAN 

:f enerbahçe -
Rövanş nıaçını 3- O 

, . 

Beşiktaş 

F'enerbahçe kazandı 

Yukanda: Fenerbah!,'t: • lle,ıktl ': a,atrııa: lstanbul!ıpor - \'efa 
~!arından iki safha 

Lig m.: ç .o:· : 

, Beşiktaş2 - 8 ~ vkoz l 
D.Pdfa 7 .' lf.Pa,;a 1 

Vefa l . İ.Spor l 
(.Maçların tafs ilatı ''c diğer 
ı;por habcr' crı ~ lh cU sayfn. 
mızdadır. ) _______ ..) 



:: • 

Şehir 
Haberleri 

VATAN 

Edebi tetkiki er 
& 

Sanate dair Ünnap ve 
kestane 

Fa ih, Topkapıda ... 
ı Fen ve Edebi
yat Fakülteleri 

Her iki binanan temel 
ofm:J töreni C:.;mhu
. riyet Bayramında 

Sanat, insan hayatındaki sadeliği, 
yavanlığı değiştirerek, bunun geri
ne ince bir yaşayış zevki getirmiştir 

H ava.hır ne kadar a,ewk, ne ka· 

dal' &"iizel, 11e lıdar ıhk olur
sa elsun, lıtanbo.J r;okakla.rında un· 
nap 'fi kastaoe ,.atılmağa ba~ladı· 
jı ıanıan, .kışın ııatlam adrmlarla 
J ak~~ta uldoğu- ltökmedebl· 
Jıri.ı;, 

Yazan: ZİYA ŞAKia 
-sc-

Malyctindc bulunanlardan bir 
çokları, yüzlcrınde meserret tcbcs
suml rı parlıyarak galıp hı.ikilmda. 

ra yaklaşıyorlar. Atınm ı.izencllert. 
oı tutarak: 

- Gazan, mübarek olsun sul
tanım •.. 
Dıyc tebrık1erdc bulunuyorlardı. 

Evet .. bedbaht ımparator Kostan. 
Un'in dalmıı !Koca Türk) diye ya. 
dettıgl (2 ncı Sultan Mehmet), tam 
elli dort gün silrcn çetın bir muha
sara ve muharebeden sonra, ı:lriş. 
1.ığı bu buyuk gazanın şanlı ve şe
refli netlccsını almış .. (Fatıh) un. 
vanı ile beraber her tüı'lu tebrikle. 
re ve takdırlere hak kazanmıştı. 

Bu büyilk ve tarihi hadise, yal. 
nız bır kal nin zaptından ve sade
ce. muazzam bır beldenin ele geçi. 
rllme inden ıbaret dcgildl ... (Fa. 
tıb) in sıyasi dehası ve Türk kılıcı. 
r.ın kah r dar.besııe, (şarki Roma 
Jmparatorluğu) nun tahtı dn dev. 
r imiş.. çifte başlı kartalın tacı, 
Türk postallarının altında ezilmişti. 

<Fatlm) in bindi~! (Canbulad) 
ısmlndckl beyaz at. (mukaddes bcL 
de) nin topr&klarına ayak basar 
basmaz, cihan tarihinin (orta devri) 
kapanmış. (şon devir) denilen yep. 
yeni bir devir 8.(ılmıştı. Orta As. 
yanın evlatları, köhne Bızansın asır. 
dıde surları ıçlocfo şlmdı yeni bir 
medeniyet şulcsı uyandıracaklar •. 
Auupa ıle A yanın birleştiği nok. 
tada, şark kuU.tiril Uc garp ktiltü
runun arasında, bir lllm ve irfan 
koprüsu kuracaklardı 

Bu~ ilk tarihi hfıdtseyt, müslü. 
manların CRcsuH\ ckreml) de vak
Ulc k<'şfrtmıştı vc•bu muazzam ha. 
d scd<'n, 857 sene evvel: 

(Letcftchcnncl Krıstantanlyycte 

ve lcııl'mcl cmlrU cmiruhA ve le. 
nı'mel el Ü zallk('l cJş .. J • 

Hadisi er fi ile, (Kostantaniyye 
belde ını fethedecek kumandanı ve 
ınun askcrlerını) peşinen takdir ve 
tebcil cylcrm ti. 

mcsulu ckrcm cler.dım\jı) tn bu 
d ı r !indeki faktHrlere maz. 

har olmak için mıHeaddıt tslfım ku. 
mandan'arı \C muhtelif lslfım or. 
duları sızans kal .sınin • yani, Kos. 
tantaniyye beki lntn - etrafını sar. 
mı~'ardı ve büyUk Ccdaklırlıklara 

katlanmışlardı ... Fakat hiçbırl, CFa. 
tih) ile onun kahraman askerleri. 
nın kazandıkları büyük şerefe nail 
olamamışlardı. 

Garp tarlhçll<.'rinden bazıları, (Fa 
tıh) in §U ndakı vaziyetini, şöyle 
t <;\' r -cd rlcr: 

(Şark mayısının bu parlak gü. 
nunde . güneşin keskin ve ı:öz ka. 
maştırıcı ziyaları bu vAsi, hazin ve 
fakat uh i sahne üzerinde yükse. 
Urken (Sultan Mehmet), dehalar 
. açarı genç! ftının büyük gayretlle, 
nlha) et muvaf!aklyete ermişti. Ö
nünden geçen muzaffer askerlcrıni 
temasa ederken, tam bir gurur ve 
heyecan içinde idı. 

ıson ıkl nsır zarfında, cihanın 
butUn mılletlcrl tarafı an yapt. 
lan yirmi muhasara, aklm kalmı~. 
tı Fakat (I<'aUh), gösterdiği şiddet 
\C cayrct, sebat ve metanet, asker. 
lcrlı.dckl ateşin cOret ve faaliyet, 
b !hassa topçusundakl hayre te ııa. 
yan dikkat ve isabet sayesinde. 
cmsııı iz bir zafer kazanm'lştı. 

[Şark hırlstıyan bcldelerlnln asır. 
dıde kraliçe ı • yani, (Bizans) şeh
ri • • mOsltimanların ve Türklerin 
sonmlycn arzu ve iştiyaklarına dai. 
mi bir surette meydan okumuş olan 

İlk hava taarruzu 
" lk ho\a tıınrror.u bundan 03 sene 
D ~Hd A\'o tralyalılann \'enedltl 

bombardım nı ile başlamı • 
ı ranz t:chatiu 1 mlndc bir mn-

heııdis imparatora miıracaat ederek 
bomba dolu 50 balonla Jtalyaya taar
ruz. etmek ı,,tcdlklnl öylemlş \C iste
flnln lmlıuHı ile lis l nptığı (Volr.ano) 
gemi !nelen her glln bir bnlon -.almıya 
başlamıştır. 

Bir sahnd;ı. p: tlıynn ilk bomba 
bil) Uk bir ımnlğe ebcp olmuş ve he.r 
düşen bomba bir ~angın c;ıkarınıştır. 
Umunıi kal ıJl 4 \C yRrolılar '.?6 kL,ı 

olmasına nı~nıen YcneıUkliler kor
lcudan oknğıı çıkamaz olmuşlar. 

ll:ılk nçlıktaıı kn rılmı)n ba l:ııııış, 
\ 'cnedlklller hu korkudan l1chatıusun 
rakiplerini elde etmek \C bunlar 'ası
tasiJ le onu düşürmekle kurtuJmu,
ıar. 

SERÇE 

bu mağrur kale. ştmdi artık Türk. 
lerın• h~kimıyetlerinc boyun eğı

yordu. yopilacok 
Yazan : Celi1 llLAY 

ı Devrinin en kwvvctlı ordusuna 
kumanda eden, mislı görUlmenıış 
bır muhasaradan sonra bu on beş 
asırlık muazzam V'<.' zengin bcldtyj 
Cfcth) eden bu henüz yirmi iki ya. 
şındakı yüksek hükümdarın şu ;ın. 
da hissettiği büyük meserret. nasıl 
tasvır edılcbllir. 

!At üz rinde, büyilk sancatının 
altında, muhteşem hükümdarh&ı. 
nın bütün debdebelerlle muhat olan 
(Sultan Mehmet), heybetli asker 
kütlelcrınln şehre girişini. çok hak. 
lı bir gurur ile, uzun müddet t~ma. 
şa etti... Artık bu gatıp kütleler. 
kısmen harap olan surlardllll ve 
kısmen de kapılardan girerek; ce
reyanı kesilmlyen bir ;;el cihi. md. 
lQp beldeye akıp gttmekt~lerdı J 

Müdafıler. muvaffaktyettcn i.imlL 
lerlfıi keser kesmez. beş on daltika 
zarfında bQtiln surları tcrkedıvcr

mlşlerdl. Artık Blıans kalesi, Türk. 
lerın her noktadan şehre girmeleri. 
ne bir mflni teııkıl edemlyecck hale 
geldi. 

Haliç cephesinde de bir bahriye 
müfrezesi, cebrt hücurn ile surları 
aşmıştı. Marmara sahillerindeki 
surların önı.inde de büyük btr faa. 
Uyct başlamıştı... Gemiler. tama. 
mile karaya yanaştırılm1ştı. Surla. 
ta merdivenler kuran Türk denız. 
elleri de fiehre atılıyorlar •. her ta. 
rafa dağılıyorlardı. 

Haliç surlarına kar~ yaptlan ta. 

arruz, çok ıiıühlm safha'ar ıeçlr. 

dl ... Zağnos pafa. gecenin karanlı

ğından istifade ederek. dubalara 
asker dolduroırak sahile yana.şıp 

surlara. hrmanmak l ı. Fakat bu 

Oğrendığimlzc ı;ore. bundan bil" 
mOddet evvel yanan Zeyncptıanım kO· 

rıağı arsasında yapılacak olan U.tan
buı Unlversıtesı ı-~cn ve Edebıyat fa· 
ktiltclcr) blnalerı '!:in hazırlanan pro. 
jeyı Nafıa Vekaletı ta.Sdtk etmiş ve 
bu büyük lnf&lllın iki kısma ayrıt.· 

rak yapılmasına karıı.r verllmlftir. 
Blrıncı kısım ınşaat bırınclteşrın 

sonunda l:ıaflıyacaktır. Birinci kısım 
tn(l&at !çın 845 btn lira tahSlSat ay· 
nim ıştır . 

Bu inşaat Ukbaharda lkma.I ed.ilmlf 
olacak ve bund3n sonra ıklneı kısım 
inşaat başlıyacaktır. 

Her iki yenı fakültenin inşaatı 943 
ders yılına kadar tamamlanacaktır. 
MezkCır fakUlteıcrın temel atma me
rasimleri Cllmhuriyet bayrammda 
yapılacaktır. 

Barbaros 
ihtifali 

(89'1 1 'tltcHie) /P/ 
muavıni Lütfi Aksoy. askeri ve 
mülki erkAn Jle vapurcular ve de. 
nlz teşekküllerı mensupları. kala. 
balık bır halk kütlesi hazır bulun
muştur. 

Törene tam ıo da Denaz bando. 
sunun çaldı(!! ve hazır bulunanla. 
rın hep bir ağızdan sö)•lcdıkleri ts. 

tiki~! marşı ile başlanmış ve bu es. 

nada Limanda bulunan vapurlar 

da düdüklcrınl çalmak suretllc me. 

raşime iştırak etmişlerdlr. 

İstiklal marşından sonra muh

telif teşekküller tarafından hazır. 

hOeuma sevkettlğl kuvvet. kafi !anan çelenkler büyük Türk Anıl. 
gelmedi. rall~n türbesine bırakılmıştır. 

Bunun üzerine cesur kumandan, Bu arada tOrbe bahçesinde deniz 
bütün kuvvetini, muvakkat koprü. talim ala)•ından ayrılmış olan ıki 

manga er, havaya iiç el ateş etmış, 

büyilk Türk denizcisinin ruhunu 

taıh'n )(iın bir dakika ihtiram sü. 

S ana.{, zthnt .hayat-ıo yarattı. 
ğı bır ımtıyaçur; btr mu. 

sı k! eseri tle dtr.lenmc çareleri .a. 
rayan bu zihnJ yorgunluk gıbl, be. 
deni pır bczglnllk te. kendını bır 

minder üzerine -atıp lstırahat et
mek tste.r. O musikiden bu mtn. 
dere kadar etrafımızda . h<!r 
şeyde sanatin hcrhanıi şubcsıne 
aıt ..-asıtalar bulunur. 

Zıhntn sanatt.e aradığı, ve bul. 
mak surctile tatmin otunduiu bü. 
yiiyc (bedii heyecan> deniyor. 

Mlnderın pencere yanına serl
hşi, koltuğun odanın güıcl 'bir ye. 
rlne yerleştirlllşı dahi, ıptidaI ve 
basit bile ol.sa, ylllt' bedii bir zev. 
kın ~l olmak lazım ıellr. 

Bu sureUe sanaUn müdahalesi, 
hayatımızın en alelade hallerJnden 
fevkaladcliklerlnc kadar bizi iha. 
ta etmlştır. dcnllebıllr. 
~denden zihne. yanı hayvan. 

dan tnsarıa doğru değişen bu ha. 
yat a11layıj1, vücudun. a~ak bir 
sinir ürperme.si halinde kalan zev. 
kını azımsıyarak, şuurun bedıf 

heyecanlarla sarhoş olması unkan. 
larını yaratmıştır. 

Bu mesut sa.rhoşıucu sanatin 
zevkıne varabllenler tadar 

Ş chlr hayatı zihni dalma ger_ 

bin bulundurmıya mecbur 
ettlgi ıçın, şehirli bu· zihni yorıun-

ıu:u dh11cndtrmc çarelerine baş. 
vuruyor;" bu çareleri musikide, 
dansta, sinema, tıyatro ve kıtap .. 
ı:ibi vasıtalarda buluyor. 

Sıncmanın halk sevlyestnl do. 
yuran bcdıi lnccliijindc.n, mutenıı 

bir şiire kada.r geni~ bir seviye 
cr.a!iği çizen bu sanat ;tült(lru bu. 
&Unün &damını, dünya anlayışında 
mütemadiyen ılerıye tıötürmekte. 
dir. 

Bugiln, bedli heyecan. gunün a. 
damıntn. eıı önemli ihtiyaçlarından 
biri haline gelmiş bulunuyor. 

Bu suretle sanat. insanın haya. 
tındaki sadeliği, yavanlı;ı dcClş. 
tlrerek. bunun yerine .1cc bir ye. 
şayış zevki getirmıştır. 

Giylnlşlmlzdekl incelik, evimi
zin iç ve dış şekıllerl, ı:ördOsu
mDz. dokunduğumuz eşyalar 

dinledtıımtı sarkı ve mustk ılcr. 
konuştueumuz dlJln şivesi. hep 
sa.nate taalluk eden hallr-rdır 

Zihni hayatın kazandıiı fUUI" 

1evlycsi, bt>denl hayatı dahi sarı. 
yor. \'C mesela zevkle dinlenen 
bir musiki uzvıyctln yorgunluğu. 

nu. halta. rahatsızıı,ını unuttura. 
biliyor. < 1 > 

~ analın büyüsünü teşkil c. 
;:;;;;;!J den bu sırrı kavrayabil
mek ıçin. onun duyuluş ve yara
tılışı hakkında biraz bilgi edinmek 
rnzımdır; nasıl bir iç titreyişi ile 

iaşe me!1tu"lar1nın 
pahahlık zammı 

f meydana geldigi ve neler anlattıCı 
1 farkedılemlyen bir musiki eserlnl, 

yabancı bir ruhlll dinleyen kımsc 
ondan çok az tad alabhr. 

Ticaret Veklletınden belediyeye 
de\Tedilen iaşe teşkılltı rnemurarı· 

nm yüzde yirmi beş pahalılık zam· 
!arı {!ubat ayından atustos ayına ka
dar verllmemlf. aftı tos aylıkları be· 
ledlye tarafından zammıle beraber 
verilmiştir. Belediye fubattan ağ\J!I· 

tosa kadar olan zamları, o zaman 
teı,kllltJn Ticaret VekA!eUne bağlı 

olması tllbarlle ·uremlyeeegtnt bildir· 
ml~ir. 

Halbuki, sanatın bu şub~indc 
bırıız bil~i 1 ola.n bir kimseyi, ha.. 
kıki bir musiki derhal kavrar, o. 
nu kendinden geçirecek derece 
zevke bogar. Aleliıde muzlk ise 
ancak güzel nağıne şekilleri ,·ara. 
tarak ınsanı oyalayabilecek, hat. 
tA, belki can sıkabılecck kadar 
zavallıdır. 

Sdnat crintn a.ratıh ı ve d ... 
yuruluşu hakkmda bulunması IA. 

-

zım ~elen kültür btlhassa Jiir ıç,n 
elzemdir. 

Sahih bır şlirden alınan zevk, 
mA.r evi alemı ısıtan, doyuran çok 
kuvvet!i bir bedii heyecana ma. 
lıktlr, zitının en hass:ıs melekelc. 
rinde yarattığı zeyklc. tnsa.ru bir. 
denblrc ustun yaralılı§ııun mana. 
sına fırlatır. 

Şiir. beşer aklının mucız.esı o
lan lisanın. iftiharıdır Resim eseri 
dahi, anlaşılmak için kültür isti. 
yen sanat şubelerinin bellı başlı. 
!arından sayılmak lhım gelir. iKu. 
ru ve çıplak hayatımıza. sanatkar 
muhayyllesı ve tasavvurlarının 

birer IHemio.1 hediye eden bu sa. 
nat, hayala bakış zevkimfzı ln. 
ccltmck, ona yenl bir şuur kazan. 
dırmak J:lbı bir kudrete sahiptir. 

O
.. nsanın. hemen bütün mi. 

nasını sanattcn aldı&ı id. 

dıa edilebilir. Mayatın yavanlığı., 
nı. kuruluğunu giderebilen, onun · 
yerine ses, oz.. şekil . rer k . ahcn. 
glnl ~etlrcıı sanatten başka eli. 
mlzdc b !r vasıta yvktur. 

Guıel şcy1cr duyan bu dun:uıa. 
rını guzelce konuşan insan· dahi 
bizzat bir sanal eseridir. Tablatfn 
sert kanunundan gelen, ve cemi. 
yetin ~irift şartları tçlnde buna. 
lan lnııan1 yumuşatacak, yaşıı.ma. 

~a 1ahamı:nül ettirecek, or.u haz!a 
oyalayacak ve sevindirecek ycg~. 
ne cevher. sanattır. 

Celil SILAY 

Cl) ltalya.da blr akordiyonı.st, 
ayağı kesilmek üzere amel iyat 
masasına yatırılır, acıyı duyma. 
mast içln.,dQktorlar kendisin( ba
yıltmak lsterlcr. Hasta ise şu tek
lifte bulunur: 

•- Bana akordlyonumı.: veri. 
ıı 7, ond-:ııı sonra ayafınıı kese. 
bllırslnlz.n der. Nağmelerin mu 
clzcsl içinde kenclletndcr. .(ece, 
nıısta llllleliyat esnasında h iç b ir 
aar.11nı. gtistermedcn bu uıvl a. 
cıya tahammül eder. 

dcB silra.tlc (Ayvansaray) a g~lr
cfı Henilz ortalık aydıntanmıya bas 

Jarkcn bunları, surlar ile denizin 
arasına sıkışmış olan daracık kara 
parçasına scvkettl. O şerit gibi in. 
ce ve uzun sahll kısmında, Ayvan. 
saray koşcslndeç, (Unkapanı) ci
varına kadar, bir hücum hattı vü. 
cudc getirdi. 

kütu yapılmıştır. • mış ve Beşlkt.a§takl merasime böy. 
Bundan sonra kürsüye gelen Be. lece nihayet vcrlJmtşttr. 

~ktaş kaymakamı Sabr\, biiyUk A. Din ıeeekl merastn1 Ç..o.J&.~ 
Merasim gece de devam elmif. 

tir. Dün gece Basbarosun türbesi, Bir macerası 

Unnap ,.e kestane-
JUtrn müjd~I iN ftd Jemif er

taııkta giSrtlnlince. art~ • sMzet ~• 
ıhk ha\'alar, meı; inıta ..nıu ~çl· 

rebtldltl ııN )"&tirk eAluler pbı
dlr. 

Mana' larda ldremtdt zeytin iane
leri Slbı ünnaplar, IOkak ba91&r1ıtda 
tuıdık bir koku çıkararak kebap 
olu ke&t.aneler röıe çarpmeja ı,.,. 
ladıgı zaman, yava, y&v&§ ıe>Nları 
kurmanın, k"lık elbise v·e ~il'• 
ları hazır bulundurmanın vllllU ıeı. 
mlş demektAr. 

Uıınap n'\ ke tane. •• 
Bunlar, kardan abbını ıırtau ıe· 

tJrml~. boı.daa a&1U1ın1 e.Une alnu,, 
)'U'& 3u-aı:, fakat sailam adım· 
larla ılertlJCn kı~ın 1kJ ö11elb6tlür. 

Kı!f." 
Bo mculmln, harbin dördllnrU 

yılında mAna!iı 'e öneınf her zaman- { 
kinden cenifttr. Get.en ,.Oıı bir ,.a. 
ıtlrııton telı;rafı, bu ytl Avropada 
ylyet"ek maddelerlndea • ne derrce-· 
Yfi kadar doj"rudur. bthnJyoruı -
pek Mkıntı çekllrntyec-etı•I Wldir
rneı;Jne mukabil yakacak baJumın-
dan •ıkıntı olacağını haber vermı,,. 
ti. Demek ki Avrupa, kelay kola,y 
Uitnılyec.ek ocak batl•t11da Utrey&
rek kışla kartılalflM'&ktır. 

Fakat bu k*ın &iıll rninu. ~e 
önemi, IMr buçuk yıldır blrblri111n 
ırtını yerr ~etlr~e u~r-,an lkf 

dev için hnyuktur: Statingrad •hili 
kahramanca dayanır ve Groz.ny ~lo 
hala kaı•alı tutalurkcıı .'·akla,an ıkı' 
RIJ ya ı ı:tn ~·eni bir ümit, Alm89l& 
i~·ln de h1":5Bplad ığı t.ir netlcmin 
ba'ka bir yıta kalma.sı demektk. 

ltÖR KA.Dl 

lzmit köy:erinden 
birinde genç bi .. 
kadın 3 yaşınd~i 
çocuğunu ö!dürtfü 
Izmıt (Vatanı - Şehrimize Mllı 

B&h~lk ıyıl\ly~nln Oöns<>I leoylln 

de e\'velkl gi.ln genç bir anne .ıMire· 

rek Oç ya.şındaki çocuğunu toğmuş 

ve feci şekilde olUmtine f:ebep..olmuş. 
tur. 

l"aı:ıa şoyle cereyan etmı~tıır: 

Dongel koyllnde 33 yaşla.rıeda. Ha
cer lsmindt' bir kadın 3 yaşmdaki kızı 

Elmas'ın lizerlnc nacak derrilf'n balta 
Surla rın (ölü zaviyesi) içine ı:ir

mlş olan bu hat hücum noktasına 
yerleşirken, Haliçteki Türk donan. 
ması da. sahlle yaklaştı. Surları 

şıddclle bombardımana ve müda. 
fllcrc ok yağdırmıya başladı. 

mlralin kahramanlıklarından veciz 

bir şekilde bah~ttlktcn sonra soz. 
lcriıne şöyle devam etm~tlr: 
•- Prevezc deniz zaferini Türk 

tarihine &an ve şerefle aunan cesur 
ve mahir Türk amirali Barbaros 
Hayrettin. cesaret, şecaat ve kah. 
ramanbkla tanınmışlJr. Bu kahra_ 
man Türk denlzclslnln yüce namı 
bugün denizcilik tarihimizde mu
vaffakıyet ve kuvvet sembolü ol
muştur. 

kafilenin 
Bı!1edlye tarafından yapılan projck. R usyaya ıtldcn ı.on gemi kafi· ı bildirilen k. aflleyi 75 harp ıemhıl hl· i!ekhboUrum tlmlş ve boğaz:ı™"'n sıka· 
törlerle tenvir edilmiştir. 1_ 1 '"·' t t1 ra ğmuştıır. "" artık oldukça aydın· maye e 1111'!' r. HAdiseden bir müddet S<Jı ıra Ha· 

Arkası var 

Vapurda bir kaza 
Dün saat 10 da UskOdardan kal

kan vapur Kızkulesi açıklarına gel
diği • ırada yolculardan Ahmet oğlu 
Recebe fenalık gelmiş ve muvazene· 
sini kllybedcrek gfi\'erteden denize 
dllşmllştUr. Recep etraftan yetişen

ler tarafından kurtarılmıştır. 

Vanhşlıkla zehir içmiş 
Zinclrlikuyuda 85 sayılı evde otu· 

ran 18 yaşında ismet adında bir ı-enç 
kadın dUn yanlışlıkla llAç yerine ze. 
hlr içmiş ve sancılanarak baygın bir 
lJalde Beyotlu hutahancsine kaldı
rılmıştır. 

Vaka etrafında tahkikata başlan· 
mıştır. 

Bilirsiniz ki, tarihe geçen zorlu 
gücUnü ve eşsiz zckAsın1 donanma. 
sının başında harp ederken çekUğl 
kılıcınt sade dostları değıl , düşman. 
!arı da beğenmiştir. Onun Akde. 
nizdekl muvalfakıydlerinl, mağ. 

lCıp ett1ğl düşmanların bugünkü o
jolları blle takdırle yadetmckte ve 
böyle bir Amirale kar§ı mağhi.bl. 
yetlerlnl bir şeref telAkkl etmek. 
tcdirler.• 

B. Sabrlnin çok alkışlanan bu ve
ciz nutkund~n sonra Deniz tejmeni 
Ertujrul bir bıtabede bulurımuştur. 

Nihayet türbenin önOndc çok 
muntazam bir geçit resmi yapıl-

Bu arada Dcnlzyollar1 v Şirketi Bu kadar kunetıı bir filo, hatta Jıı.nını~ bulunmaktadır. Almanlar, 15 
Hayriye vapurları da türbe önUıı. 

den ı:eçtiklerl sırada projektörle. 

rini türbeden tarafa çcvJrcrck ta. 

zlm ve ihtiramda bulunmuşlardır. 

Ayrıca dlln akşam halkevlerlnde de 

toplantılar tertip edilerek bQyUk 
Barbarosun kahramanlıkları anlatıl 
mıştır. 

Beyotlu H>lkevlnde 

Dün gece Beyo&;lu Halkevlnde 
Barbaros günü ınünasebetlle zen. 
cin bir proı:ram tatbik edilmiştir. 

Halkevlne davetli bulunan büyük 
bir kalabBlık. İstiklal marşından 
sonra, Halkevi reisi Ekrem Tur'ur. 
büyük Türk Amiralinin eşsiz ha. 
ya.t ve hizmetleri hakkındakı kon. 
feransını derin bir ilgi ile dinle. 
mlşUr. 

Konferansı bir konser Ve masa. 
mere takip etmişttr. 

&"eınlden mli~kldl olan hu kafllfl· 
df"n 88 cemlnln, yani mfl\Cudun dört
te Ü(·ünden farlasının batırıldııtını, 

geri kanların rla ha.,arıt uiraınıı' hal
de datıtddığını blldinnl~Jerdl. 

filodan zl~ade donanma adı urllocek 
bir kuHrtlf' &\<'ı uçakları tarafından 
hlma)·e Millen .f:> gemilik bir kafile
nin hemen hemen tamamlle tahrip 
edllmi' olma meta bir ha)ll miiblllAla 
oldu~u anıa,ılnıaktadır. Zira böyle 

Rlr müıldet onra tnrlllr.lcr, 'imdi- bir donanmanın hiç değ"llr.e yarı ı tm. 
ye karlar Ru .. yaya ıtönclerllenlcrln en ha edilmeden 15 .-emlllk bir kafileden 
biiyüğü olan l"enıl kaflle<,lııln ı;af ııa-, 38 inin batırılnıaiiıtlll, geri kalanların 
llm Rll5 Hmaaına 'ardılını, ta,ıdık- huara uı:-ratılmuına akıl erdirmek 
tarı büyUk miktarda .miihlmmat n biraz &'Ü{'tür. Esa en Almanlar da 
mab;emeyi boşaıttrktan -.onra dönü'l- teblljtlerlnılf' S8 ticaret ı:emlr;I yanın· 
te utradıkları hlicumda bir kaı.• &"eml, da an<-ak bir k~ ufak harp J'emlslnl 
bir torpido muhribi, bir ıııa~-Jn .ı;-eml- tahrip ettiklerini blldlrmı-:ıerdl. An
sı, dört avcı ~ağı kayhedlldlğlnl, bu- la,ılı3·or ki taarruz e<len ha.\·a \e de· 
na kar,ılık,ktrk l\tlhl<'r uçağınm dli- nlıa.ltr kunetıertnln yanlı' nya tah
ııUrdüğünü, H<I d~hJlltının hatırı!- mini raı>0rları üzerine Alman tebll· 
dıkırır, dört denizaltının da ağır ba- llnde mUbalifaya dliı:ülmü,tür. Vok
fiara ufratıldılmı haber lerıliler. N In~lzlerin k&flleyt bekllyen teh· 

lnı:lltere Jıaril'lye naıırının aon bir ilkeyi iyice müdrik olarak himayeye 
nutkundan da ötreniyoruz ki Ru!iiya- memur ettikleri '75 harp ıemı inin de 
ya gönderilen ,.e Almanlar tarafın- ağu kayıplara uframa!t l&zımdı. 
dan 4:S 3ilk remiıılnden ibaret oldufu Tatluıert 

cer'ln kocası Şaban eve q?lmı' ve 
gece karanlıkla oda lçind~ aya.tına 

bir cisim t.a.kılmı~tır. Bu Qismln ço
cuğu olduğunu görerek a.nııeslnl ça· 
tırmış, Ce\'ap alamamış, Elleri kana 
boyanınca çocuğ'u ay ışı~na çıkar. 

mış. ölü oldu~unu göt'Unc:e (çocuğu 

öldilrmUşlel") diye haykııtmağa baş

lamıştır. 

Ertesi g{ln Hacer mııh~rın evinin 
önünde anormal bir vazi~elte bıılun· 
muştur. Hacer çocuğunu. nertye bı

raktığı sorulduğu zaman (yılanle.rı 

gebf'rttim) elem iştir. 
Tahkikata C. Af . unı'fmı muavin· 

!erinden Seyrettin elko~tnuştur. Kıı.· 

tll anne t ıbbı adltye sev.t.edilmişUr 

Orduja yani ekmek . . 
çeşmsı 

:..... Yaı;ını saklamak kadar kolay ne 
var? diye teselll buluyordu. 

Harp eski aşfr.alarını dünyanın başka 
başka köşelerine daiıtmıştı. zaman o ka. 
dar çabuk geçiyor ki, insanlar her şeyi 
herkesi unutuyorlar .. 

- Yok canım, daha pek güzel. Cami 
yıkılsa da mihrabı yerinde ... Hem böv
le genç kalmasından kime ne zıırar ı; ~. 

Ordu, '27 (A.A.) - :Burada belcdı· 
ye tarafından, tek tip ·ona yUzde otuz 
beş nUıbetlnde patates. karıştınlmak 
suretilc yapılan ekmek; tecrübesi mu· 

1 vaffak olmuştur. Yatından itibaren 
fırınlar bu tıp ckme't çıkaracaklar· 

dır. 

Geçmiş senelere• alt bCtün hatıraları 
ortadan yok etmişti. HattA maziden bahs 
bile etmek istemiyordu. Rlch•rd'a Marle 
Thercsc'e alt hatıraları düşünmek bile 
istemiyordu. Evin her tarafını dolduran 
resimleri kaldırmıştı. O zamana alt elbl. 
selerle tarihleri anlamak mümkün idi. 
Onun için resim olarak yalnız Marle The. 
rcse'ln saçları omuzlarında dökilk yedi 
yaşındaki bir resmini alakoymuştu. Bu 
resim yalnız bir baş resmi idi. Kıyafetinin 
ne olduğu anlaşılmıyordu. Soranlara: • 

- Küçücük iken kızımı kaybettim. dl. 
) ordu. Herkes de Marle .Threse'ln çocuk 
iken öldüğüne inanıyordu. Hatti Qlr za. 
mıın oldu kf kendisi blle hakıkati unu~tu. 
da buna inandı 

Durmadan şcyahat ediyordu. Maı.i ile 
sUikayı kesmek dalma yeni ufuklarda 
yeni ,yüzler, yeni aşinalar bulmak lstL 
yordu. Bazan birdenbire olduju yerden 
.:canım sıkıldı• diyerek kaç•rdı. Fakat 
hakikatte bu sıkıntı dejlldl, Orada ya 
eski tanıdıCı bir insan, yahut ,ta maziyi 
hatırlatan bir manzara görerek üzülmüş. 

.tü. 
Purmadan kaçmak, oldu:u yerden 
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başka yerJere ııtmek, heyecan ve ateşile 
yan"ıyordu. Kendi geçmiş günler'ındcn on. 
Jarm hatırasından kaçıyordu. 

Elli Y.a&ına glrdljl &iln her saat kulak
larında ıu korkunç sesi duydu. Bu ses 
ona: 

- Elli yaşındıuıın Gladys. Daha düne 
kadar bunu lnkAr ediyordun. Fakat elli 
yaşındaaın. Gitti elden gençllıln, güzeli!. 
lln .. Bunları art.it bir daha bulamıyacak. 
ı.ın.. diyordu. 

Elll yapna baatıj1 cün ilk defa olarak 
bir randevu evine &itti. Ve o ıamandan. 
beri de içine fazla acı ve şüphe doldu mu 
vraya gider, bir iki saat· geçirirdi. 

Beraber bulunduju meçhul erkek eğer 
ona fazla iltifat eder ve her husu~la 
cömert davranırsa içi rahat ederdi. sa. 
zan da korkardı: 

- Ya birisi beni burada görürse ne 
eler? AhlAksız ve delf der. Çünkü ben 
serbest ve zenıln bir kadınım. Buralara 
~elmeğe ihtiyacım yok ki .•. Ahlaksız de. 
sinler, rtcli desinler de ihtiyar demesinler. 

Her şeye tahammül edebilirim. Fakat bu 
korkunç jhtlyarlığa edemem. 

Ho§a gltllglnl, yanındaki sevmediği 
meçhul adamın bllc kendisine hayran 
bllktıj!ını görmek, ona da zevk veriyor. 
du. BUtün vücudu öl.eki duydugu zevk. 
ten daha şiddetli bir ürperme ile ürper!. 
yordu. Eskiden yüzlerine bile bakmadı~ı 
erkekler ona: 

- Sizinle bir buluşsak dedikleri zaman 
içi ferahlıyordu. 

Gladys öyle bir yaşa gelmişti ki, artık 
gözle görünür. şekilde değişmiyordu . va: 
vaş yavaş ve hissedilmiyci:ek bir şekilde 
bozuluyordu. Yüzüne sürdüğü pudra ve 
boyaların altından bu ddişlkllk pek belll 
olmuyordu. Bu devrede bütün kadınlar 
böyledir. Fazla. olarak Parls te bu husus. 
ta insaflıdır. Kadınların kusurlarını ve 
çirkin taraflarını affeder. 

Gladys'ln hoş ve zarif bir hali vardı. 
Btızıları ona baJsarak: 

- Gladys h\l? Bırak onu artık, o koca 
karı olmuş. Diyecek olsa başkaları: 

Jlyor? 
Gladys hava ne kadar soğuk olursa ol. 

sun ince ve narin boynunu daima açık 

tutardı. Vücudu hala bir genç kız vücu
du kadar terütaze idi. Yüzü ancak otuz 
yaşında fıniş itadar körpe görünilyordu . 
Sabahları v2 ıece geç vakit kırk ya la. 
rında imi~ gibi b iraz yorgun oluyordu. 

Fakat Gladys, bu kadarını bile çok bıı. 
luyor ve tlıılma yirmi yaşında 1mlş ı:ibl 
körpe kal.ask ıstlyordıı. Sabahlara kadar 
dans ellikten sonra bile pudrasız ve a). 
hksız bir çiçek g ibi taze görünmek esklsl 

gibi olmak, en büyük ı:ayesi id i. Sokak. 
ta bir adam dönüp ona bakınca kıılbı se. 
vln~ ve heyecanla çarpardı. Hafızas1üd:ı 
mütemadiyen maziye ait h!tıralar carı:a. 
nırdr. Eğer Marie Thcrese yaşamıı ol
saydı, şfmdt yirmi beş yasında ols.caktı 
Kızına genç yaşında öldü d iye acıyacak 
yerde ha.set ediyordu. Gençlik ve gençlik 
hevesleri... Kalbinde bunlardan başk:ı 
arzusu yoktu ki .•• 

Bir akıam yine bir barda idi. Yanın. 
dakl masada boyalı saçlı, göisü kat kat 
sarkmış korkunç ve ihtiyar bir kadın 
kendisine bakarak ıülüınsüyordu. Daha 
dojrusu bu kad.ının gülümseyen yalnı~ 

<Arkalı var> 

Parti Genel 
doğudaki 

Sekret: rinin 
'aetk:kleri 

Diyarbak ır, 27 (l~.A.J - Doğud~ 

tetkiklerde bulunma~ta olan Cümhu· 
rJyet Halk P artisi genel sekreteri 
Memduh Şevket Esımdal, dUn ak~am 
birinci umumt mUO?ttiş Abldın Oı· 

men ile birlikte şehrimize gelmiş. \'a• 
il, başmUşavlr, konıutan, belediye ve 
Halkcvi reisleri ile daha bazı zeva t 
tarafından karşılagımıştır. Memduh 
Şevket Esendal, ~hrinıizdc Qç ı;Un 

kalarak inceleme!~ yapacak ve kalk· 
!~ g6rUşccektır. 

TA.~: V İM 
28 EYL(JL 94% 
PAZARTiSİ 

AY 9 - GU:S 2'71 - Hııır 146 
RUMİ 1358 - EYLilL lS 
HiCRİ 136.1. .... RA.'.\IAZAN 17 
\'AKIT ıJE\'ALI EZASI 
GÜNEŞ 6,54 11,55 
ÖGLE 13,05 6 ,07 
İKİ:\Dİ 18,25 9.28 
AKŞAM 18,57 12,00 
YATSI 20,30 l ,31 
İl\ISAK 5,15 10.18 



1 VATAN 
~ . . 

vJ~~·ADY-0. TELE FON .TELGRAF HAB~ERLERi j GQnun olayları 
·Askeri durum 
r 
1 

) 

1 

Yazan: 
lbıaa IOIAN 

noğu cephe!' inie 

Uç yeni demeÇ 
Yazon: illıan •eran 

B Roofevelt'ht lfahıll ımll.mM· l ~onra Sovyetler, medent dünyan111 ye. ı ukratmak, daha fazla .zarar yapma· 

M erkcı. "ephe"lnde bilyük hir 1 8 Mlı B. Wil.lt~. ~lfl' nl<X>n kurulu~u u~urunda bufUnkü larının önUnr ge!:mektir. Akıntar haf. 
Alman taarruzunun başladı~•· Bir'iğinın Amerika sefh1 B. Litvbıo! idare şeklini ıMğl~tirmeyi J:ÖU :mi tadan hafta;1a aydan aya flldtldPnc· 

nı lddla etmiş olanlar, bu tahminle· M 
11 
ş f' ve lngiltede hariciye nazırı B. FAen alıyor? Iııte dtinyanm bu inanma· oektır. 'hau slr.e .temin rddliilirbn.» 

rinde yanıldıklarını elbet anlamışlar- ,· "ı e 
1
• n 

1
• rşa d ed 

1
• cı• birer demeçte bulundular. Her demeç, ma:ı:Jığı dolayısiledir ki B. L!h·lnof 1 Cörillllyor kl B. Eden. Almıı.nyaya 

M. M. istikraz tahvil
lerine gösterilen ilgi 

dır. Merkeulekl hareketler stalln· mUhim blr noktaya umas etıncJcte· sözlerini temenniye benur şu etimle 1ı karşı yapılacak hava akınlıırile har· 
~rad ııııntaka ınıla 'e 1\afkasyada dtr. ile bitiriyor: bin kazanılaca.#ınn kani detıldır. Bu 
yapılan muharebeler yanında pek rol· 88 1 8 b • B. Wilkle şunu söylüyor: - «Demokrat puıteterln en 19ij. I bava harbi, ancak zam ~b1 :mUhtm 
ı:ede kalnıaktadır. soz er 1 ne u y g u n 1 r hJm \·a7.lfeşl, harp sonraııı düny8nın bir vasıtadır. Bu hakikat Jngiltercöc 

St H d 
- «Hitlnl mahH!~hrM'"'f' karar 'e· k ı a nıra mıntakasımla ne olu· "' urulu~u hakkında Rc»ya.ın )'J nl· 1 de bu(:'Un tama mile anlaşılmı~ de· 

• Bl .__ ren tam mana .. ilf' 'RU!ıı halllıdır. On-) or • r ~ .... ın içinde bir de dışında 1 )etler be .. leınedl~lne dair yaı-la" mekUr. 
şimal batıı;ına dü,en çe,rede çetin k k 1 k d arın "'&lıt~lannı, nn uz fedaklrhk· 1 8 8 8 t • !arını göılerlmlf' "'Ördiim. 8u ınuha· propAcandanın uhirli teı1lrlle mika- Harpt,.n sonra ,,_,..t ,-an'trmtk 
muharebeler oluyor. An1aclığımız. iki y u s e 1 e 1 r ., mühim nokta var: ""'benin nrttf'e.slnin 'Rmı~·a l~ln ya za. dtle etmektlr.ıt 1 malUiadlle lngllter.e, Amerika, r.usya 

ı) Mareşal Jo"on Rock. şehrin içinde fer, ;'lll ölöm o1dufonu anlamı~lardır.• B. Lit\'lnof'un istediği şey çok bli· \'e Çin arasında yaprlacak işblrntiM 
~Mlp (rup dti\'ÜO}en Ruıt ordusunun Ankara, 27 CA.A.l - Mılll Müda· f ödemek hususunda ;ötterdıklt>ri ol· Bu bizce yepyeni bir şey değildir. yt\ktor. Çünkü Sovyellet' Rirhginln , gelince. bu lhuso~ta bir.1m ft.Yli.Y"celı: 
~rhhtt. yani \ 'olga ü&erlnden irtibat fa.a tsUkruı tııhvlllcr:lnın günlük sa-~ gunlufun b'l netıceyl almakta bliyük Rus hRlkının Stalin re-Jirıtlne ba,ğlı ke-ndi inkılilbını ayıık altına alarak bit' fıkrimlz yo1'tur. Çünkü ~31e btr 
'" m ,. 1 h ı· k 1 ti tışları etrafınd& muhablrlerlmlz'in tesiri oldufuna ,Uphe y<>ktur. Bu ol· oldu#!'ıı ge-çen sene tamamlle anla•ıl· . ' 
. Ul sa L<iını en ıı: e..o;erııenı ş r. 6 d rdlkl d rnıwtır nuby t l d .. 1 ,.v i>ütlin .vaptıklarmı unutarak demok· mütalfııt, zarcı pensirrln 11.rtı1< de· 

aus Hıu,lmmandanlı~ı bu orduya Vol- ı: n c eri tell'r&flıır, halkımızın gunıuıun pirlak blr misalini e, tev- 'I • " anın ç n C'n yı .. ı aca,..rııı 
P üıerlndrn takl iye kıtaıarı gönde- bu tahvillere karşı gösterdiği rağbet kalade milli müdafaa ihtiyaçlarını bekhyenler, bu göıililerfade çolı al· ra.cıi prensıplerine dtinec~ine lkirruıe mol<rasJ tarafına $Önü! "~rcll#I "e 
ttblllyor. Tabii gönıte~lldltf mildilet ''e a!Akanın önemini belirtmektedir. kar ılantak Uzerc bu sene çıkarılan danmıflardır. :,Uphe yok ki harp Tc inanamıyor. Hele bııg'CnkU Ru&yamn onun kucatma ab'd:ğı ~ıc .görW· 

R 1 
. Bu arada Adana hususi rrıuhabırımt:r: ş b r: dU t ı;e u& ar ,elırt mtıdafaa edecekler, tasarruf bonolarının kiirfıl~ığı rağ· unun o.usyaya ~etırdlğl telli.ketler, da, emfW'ryallst <'nır.llcr b<'filcmcdi"'l· k e:l soma y:UriltUlebilır Eo;ıı.scn. 

ip uutıM·aklardır. l'r:atmakta ra\da güzel bır buluş lle, Büyük Millet Mec· d d .. . Rus halkının zaten J<ökU kesilmemiş ne lnaıımRk . harr dolavıı i'·ıc ""'r.··· harbı demokrasi tarafı kar.ansa •eh. · ı · ı it bette görilyoruı. Bun an o.avı bU· 1 _, ,. • 
unıuyorlar, bizim anladığımı~ı& göre ısın n a ıncı intihap devresinin üçün- • 0 an vatan ve mı ilet blo;lerln1 \•e SJav- dana çıkan a.c:l<erl hazırlrklarJ dola· ) eni ha)·atı y111n1z o t11TI1fın ,.arata· 
-"- L.-kları , ar. Çünkü·. 1 cU içtima yılının açış nutkunda MUU tUn vatandıuıları tebrik elmck benim lik rulıunu canlandırmıştır nı1 ba"' - nn -? • " e· ~ ısiyle • çok ı:-UçtOr. bl1eceğlnr. ,namnayu: Su1h ma!!112'!1n• 

Artık Stallncrad nıuharebcf!lnln Şer InönU'nUn, devlet. varidatının ve· ı !çın bir ZC\'klir.> !ılık olmasaydı, Sol·yet1t>r Birliği har- B. Ed~n dı>nıccindc ll<l noıttayıı. da, m11ı;10p hftlc{ımr.tlPrin s5z ı-!Syle· 
atırlıtı şehrin içhtde değildir. Bu rlmll eenışıemesinden baJUiederlerken Adana muhabirimiz telgrafını şu bl Aki senedir uzatamazdı. temas etml,tlr. Biri, ha\•a lıarblne mlye hak istmıi.re belki h•klerı nJ. 
attrlık, iki taraf lletıüına şehrin ,ı. malkımızın memleket. borcunu öde- suretle bıUrlyor: Bir J,.itvinof, SovyeUer 'Blrlitinin kuvvet verlleecğl, Cıtekl harpten son· I nr~·ıı.bnlr. Jl'akat insanı w bOtUn me. 
mal batısındaki ct>pheye kaymıştır. mek huswıunda JÖl!termekte oldufu cYcni Mim MUdafaa. isUkrazına oıınyanın ilerki yapılışı W? bUt.Uıı ra yeni hayat yaratmak için ln;;il· d~n1 dönya~·ı 1<,'M elan 4er.amlı bir 
Dananın kUJ rufu, atraujl bakımın· olgunluğa ait aöylediğt sözlere 1'aret iştirak için tasarruflarını bu tah\'il· memleketlerde şahsi hakların mu ha- terenin Amerika, r.usytı ve Çin"le lf' 11ulh :O"afl&bfmck içın, m•~p miJlfı!l. 
dan, şehrin lçlnde aetıı. bu cephede eylemektedir. lere yatırmakta ~österdikleri teh 9 • fazası için mtitteClklerle y(lzde yil:ı: blrll~ı yapaca~ıdır. J.,rın de tıelchtiııu '~ do\a~'Ull!·~ .. 
korıe<·akhr. Rlı bunu e\'\'elkl )azala· Fllhaklka milll Şd bu utııkların· J ılkle hallumız, ~Hm Şef'in bu ytik· nis~Unde işbirliği yapacağını bildir· R. Eden hava harbi hakkında dl· hırm de ~ll~1ne 11 ·&kat~., ııru. 
rımı~da fzah etmı,tık. da şöyle demiflerdl! Eek takdirlerine !Ayık olduğuııu bir miştir. B. Litvino!'un bu sözlerine yor ki: m11k ıAzımdw 

2) ~rln lflmaJ batısına dl1r:en cVatandl.fl&rın memlekel borcunu 
1 
defa daha go!'.termektedir:.t inanmak bt>lki de büt.iln dUnyııya ~ç - dla,·R alunları"da mm·affakl· 

t" rede, lkJ fRraf blrblrtle adanıa· gı-Je1.·eklir. Çünkü, 11ııJ1.5I bııklann 
'Tr:n\ hayat, bir tıt:nıfh ~ı 

~ ttln ı.ırrı devamlıtıı..lır. Te<trn11"1 r. birlikt~ kıırıılabilir. Bıı , d+ 
dan ,;-aJe Almaıılıırı korkutmak ıt,.. taN1' i;iıı de, Mıh\'l'r tarar 
ğll, o"lann harp ıtıı)·rctll'rinl leh ayntdır. 

h"fl 
krısl 

3'n de kıllı kaPltm•ştır. Marepl Tlm~enko, Af k d •• • ı mubafazaı;ı fikrl'e So\'yet rejimi 
tlmaldea gelen kUV\dlerle yeni l>lr rı· a an roportaJ tabaıi tabana zıd ~eyle.rdır. Harpten 
Bu'I o~una sahip olmu~ 'e bunu 
~afı ~·•karı Ht • IS cündr.nberl Ma· v 1 r~ı Fon J?o<'k ordu unun ~mat ya- <--.. ı llıclde) ):( ':resi, yalnız çop mavnalarını çeken ~ kı• dedı"' kı• • 
"'™1akl lrnnetlere ulmrı:tır. Bu •· muml harple sultan ayan edip kaç 1 motörler !ı;ın .senede yüz elll h\n . ' . W 
~~~~~-~ok yerindedir. 7..atcn mu- maı:ı.a mecbur cdillnce vali konat~ ! lira sarf ediyor. Hem de bu çöpler (B~ı: l incide) «» 1 cumartesi akşamı Kr~ml1nde Vıll•I 

Şark 
cep~esinde 

........,... ...... a Don dl~f;I içinde baş· • ı h .. .. 
ı le 

• 1 haline kı:.nulmuş, o zamandan kal.
1 

Y ne sa 1llere dökulOyor. Çop yak- Vilkı. denıccl e §oyle devam et. şerefin .. blr akşam .ziyafeti '\'f'..rmlş. 
•mlf en, Ru..larnı 'bu cll!'Sek şıma· bl t lib .. d t' k · · d 

H d hl 
ma ıarlp ve hoş eşya ile canlı r ma er atı vucu e ge ırme • ışı mek\e ır: • tir. DavcHU~r e raFmda ln,g' lız Vf' 

n f' r v~nl taarruı grupmanı ,,.P· I h · ı ·ı ı · • müzeye benziyor. er neder.sc eskiden beri ls_lanbu 5 mı yen Rus olınüş. yaralanmış ı Amerilt11n büyük f'lçıl~ri, ~Pn'C'r&I 
mal8rı IN.Rn Seldltfnl galiba t>n önt•e Bel dl ini ö - d ._ .. ·· ı - ıct- k b l · 1 1 e yes n s zun c ,.,uyu u u, \'<:ya ay o muştur. H•ı; dcğı ı;c 60 Bradley, General Faymc.n\•il, Mo. 
1ııiz yar.mıştık. Ru<J başkuınnndanlıtı Şehrin pazar yerine do:ru )Ü· gitti. Halbuki Abidin Daverin an- mılyon Rus d~ Hltl~rln idarc-.si al. lotof, Mare~a l Voroşılof, Amiral <~ 1 ~l n 
bira:r. ~ lıa:r.ırlandı ama, temiz yap- d'kk latt ,. .. LI B led' Jl j t ,... s•-•t rüyoruz. Mahkeme b',nası 1 ·a~ ı5ına gorıe, yon c ıye~ • tına geçen Rus topraklarında cdr Kuznctsf Ye daha ba~ka Sovyet er- hPpd "'" atır Uptrn %f diİfJTlllll tankı 
r,..ı • ... 9Jrad WIUh&l'ebelcrlnla aza. · bl k .. J k .. - dl k masından anla ıh ·nr. timizi çekiyor. ünündeki r aç çop erı omur ye Y~ ~a ın yo. kalınıştır. Bu kış Rusyad~ yly<'l'Ck kanı hazır hulunnuftur. tıhrtp rtnıl'1i.r. Sın')'f'tltt. ~CiMii 
~I 

1 
Tl f 3 ttsırlık b\r agacın gölseşl dav•eı- lunu bulmuş, bununla ışçı mahalle. Lc.ndra, 27 (A.A.) - Vi1kl, "C· ·hava 'hücmnla.n 'ı:etiC'esint\e 11~1r ıka· 

• areşa mnçeuko ııano yapmak . az olııcaktır V<' hatta azdan da da. " 1 i ti ]arın bekleme yert imiş. lerınln sTcak su Jhliyacı temin e. m~kte şunları söylem~tır: y-plar !\'Wmif'lf!l'dlr. ~·man ,.e RumM 
• 1~0~nııı:a lif' Don dlr eğl arasında· Mahkemenin duvarlarına Kur'. diliy_ormuş. , ha fena ol:H·nktır. Mllyoıılarca Rus insan bu harbin manıısını bura. ,J>a,'q uçıklan t~:JIJe:·ı , ~Nt Vol· 
ki "Alman Uıt f k it . andan adaletle allı kalı ~yeUcr ya. Dıkkatc layık olan tar~( şu ki, c,cağı bu kış. yakıt yüzü pek ı:ilr. ds 11nı .. r . Rus halkının, 11aziun1n Yı- l 1;a 4emıryoilırı tizerlnde dllfmsn ıav 
:mali• " : attR ~ ug;:u yar· zılnuş, fakat bir tarafta pek iyi bır Afrfkada gordüğümüz ~chlr lcr<le ml~·erf'ktır. Ordu ve esaslı hıırp kılınas1 için çıı.rpıftııını ve h çb!r 

1 maıu.m ·nın imhrsm.a dn"am etmi;ı
,.,, :m,., =• a 

1
• F r';E k' ya~ı- yazı ile yazılmış arapça bir levha asfalt cııdde. park filan bulunmak. imRlatı .. da <:alı~an i~c;iler hariç ol. Rıısıın hiç bir zıım~n tesJlm olmı. 11 Ur. 

. ftşa o" oc. un ıı ki k d h t f 1 { 1 1 la bAraber her "e'-·den cvvt?l te. mak üzere halka verilmek için hf". D müdıafaa ~cPhetllm INr tllrl varamı- var , a ının aya e e es n ve . .""" ., ~ h h ...., yaragını nnladım. on cıephesinde ma.M.lH !a.all;ı.~ 
n.. t • adalet Jlkrınl ızah ediyor. Levhanın mızlık ve saglık işleri tcmuı edll- ı mcn emen iç ~•yecck kalmamış. Vllkl çı-.1ft • 1 Juıydedllmictir. 

y11r. ,....oı Jrnn ıı !eri Jld aırt I~ tılr t · t • ·ıu~ ..,, 

11 
.. 

1 
k !i<t r d • meali şu: ,şu dünyada rahat yc.Jc, m•ştlr. Afrika orte.Jnd:ıki f( hir V(! ır. Bır çok ı nçlar hiç yoktur. Eu- l\Tnsko\'a. 27 tA A.) _ Vende! l·oron~j'in f'nutl babsmda btr ço.k 

lrio~_u a akral • a ınpa garnızon~a kısabalara bu bakımdan imrence• nunb beraber Rusyada hiç kimse 1 rar ya aı,mış 1sf! de 'tııı tablı ITTI t>lümden $ef81ıt derscnl1 o da ~ok. .... . 
1 

_ Vılkl, bu ~abah l\toskovadat" Çunl?. d0'1Jıan htkumu "hır\<~ daha aka-
d ~ıi Fak t M . ıonra kaz:a denilen lhtlmallerd•n ilmi hiç hatıra ıeµrmeml§tlm . savaştan va.zgeçılmes ni agzına bılc kln,qe harck!'t etmiftlr. l mete uğram~. 

eA • a aretal J<"on Bock u almıyor. 
Stallftg-rad'dan bazı ku\\etlerl ç'ke· kaçıp kurtulmanın da yolu keşfe- Çıınkinız. 27 (A.A.) - Vcnd.,l Rjt!\' dvır..nd8, dOfmaıı. tazı'k ,e 
"'" im C'~phf!,Hı ı-etirmlye me<'bur et. dilmemiş ..• O halele böyle bir alem- Tayyare meydanındaki lokanta Stallnfn 7.iyafetl Vllk !'ıı ln Sınk1ang"a geldiği r~ men w:•k'annın himayeııhid' mühim lkuv. 
fiil de muhakkak. de geçinip ııtmek için hile yoluna ve otelın müdürü meğer Midill li l\To!'lrnva, 27 (A.A.) - Sltılın, btlcl!rilmektt>dr. , ,.,.U,.rie h1T kesimde htlcum etmı,,tir. 

:?) KJP.h:kaya • \'ıırıınC'j ara ında sapıtmak zahmete deger mi? ıı bir Rum imiş. Bı2e nefis bir ·yemek · ŞlddeUl muharebeler hılll del'am ~i· 
:l~ı ı b i ed · n ~.Jlllltz_.____...__,, ....... ....._.~~....-..-......-

mtınuıp noktalardan r>nn nt!hrlnl C'f'· Adalet .,n u zav Y en gort yedirdi. 
yt'>I'. 

nuba a,ar.ak Alman orduıtunun •C'rl hoş me&repli kadı He tanışmak is-• ·t · b Sabah karanlıkta göıumüzı.i aı;-
muva ... alaMnı tl"hdlt rtmek: ~farl' al tedlk. Mı•ğcr tarlasına J:I mış, u. 
T!mnçrnk11 bunu da ba.şarnıağa çalı- lu~amadık. tııımız zaman ayni dere«ede nefis 
şr~·or. Fakat nehri a,ınak kolay değil. Kasabanın pazarı bil' alem ••. bir kahvaltı bulduk. 

Stallngraıl ~hrl dı~ında dC\·am Çcsu yiyecek. içeceıc. dair garip 
Nlf'n hu mııharf'helf'rln sonu M za-J garip şeyler, tilrlü türlü baharat 

. man gelecek '" hanıı tıtraf kaı.ana· satılıyor. Derlcllllc epeyce ileri glt. 
cali:! ı mlş. Koca koca yılan ve timsah de. 

Nzlm slirU ümllu röre, bu muha- rllcri yok pahasına satılıyor. Ara
rebf'lerln onu kara kış ortalığı kap- da arapça kitap ve İslam büy{ik
ladıktan onra (P.leblllr; o da kıu I }erini go teren efı;ane,·1 levha sa
bir fuıla için. (,'iinklı Ruıı1ar kı har.I tan dükkAnlar da ~kslk değil •.• 
hine g~ı· taarruz.larıı ıtc\&ııı p,de- Yerli ahali güler yuzlü, şakacı, İn. 
reklf'rdfr. AlmRnlar •• tallııgnail muJ gHizlcrlc Bhbnpça konuşuyGrlar. 
hareJ>c:.lnl henli1. kazanmış "a~·ıla· j Belli ki. iş blrllgl eıasına dayanan 
nıaıJRr. Stallnı::rRıl'ı teııılılf'mek , •• bir münasebet tarzı var. 
:r.lyf'linıı r.ri'iıııiş lkr.n yukardan yeni BUylik camiye uğruyoruz. 1çi, 
bir Jtuı; nrduıiUnun taarruı:una utra- dışı , tuiladan yapi'tmış, ıenlş. ıü. 
nu~lar, hunu durdurmak i<:ln ona kar- zel btr yer. minare.si itina ile işleıı
ı:ı c·rphf' ile alııu,ıardır. Efcr bu Ru,s mi~, vaktllc buralarda düşen bir 
nrdıuunu mallfıp edemezlerse, k.,ı tayyarenin alüminyum tabakalarile 
l'itaııncrad'da rahat geçirecekleri çok de bir kubbe yapılmış. 
tüpbell sörUnüyor. Camiden sonra şehır klübüne 

>olumuz düşiiyor. Burada hiç bek
lemedllimlz tarzda bir hayat bu

Yolumuz bir gün evvelden u. 
zun ... İki yerde kısaca konakladık. 
tan sonra, Garbi Afrıka sah lıte 
varacağız. 

Son kısımda kesif buhıUera rast. 
ıeldlk. Bunların üstüne. fıı: bin m t
re yükseğe çıktık. Hayal iileml gibi 
bir §eY··· Her tarafta şekil eldi 
bulutlar var. BazRn birinin içinden 
ıeçip biraz 13lknıyoruz. Yer go
rünmüyor. 

Bir noktada kcndlmlıl aşai• ver. 
dik. Aletler o kadar mükemmel ki 
pilot eiile koymuş .,.ıbt tayyare mey. 
danını buldu. 

Güzel bir limandayı7.. Hiiküınet 

mümessilleri t.arafır:dan karşılan. 

dık ve kendimizi tasavvur ııaricln. 
de bir derecede mamur bir Afrika 
şehrinin hayatına karışmış bulduk. 

Ahmet Emin YALMAN 

Von Ribbentrop luyoruz. Kasabanın küçük memur- --------------
lar.r. sanatUrlaııı. tuccacı, qlllz Cümhurreiıimiz 

(Bafı l lacide) -

tefıklerl olan milletlerin kudreti, 
ş1mdi~ e kadar hiç bır zaman lees-
us etmemiş derecede kuvveti! bir 

grup teşkil c)lcınektc ve bu da ga.. 
~ c~ e varmakta emin bir i&ranU ol. 
nnkta idi. Hldlseler bu tahmini 
l<'yit eyleml§t.ir. 

8. Rlbbontrop Stallrıgrad mey. 
dan muharebesinin de zaferle neti. 
ccleneceğlne olan emniyetini belirt 
nılştlr. • 

ÖTEKi MEMLEKETLERDE 
(Anadolu AJanMnm Sofya, Tok)o 

'c Rnma'dan alarak \tırclll'I tel~af

lara röre bu ıntmılekeUer basını ~lU 
S-alchıı yıldönümünü k•tlam&\tadır· 
lar.) 

usulü kiup hayatı eeçlrlyorlar. Ki. A k 
mi kahve içerek konuşuyor, kimi • n araya g!ttile'!" 
radyo dlnllyor. Oyun salotıunda (Başı ı l1M:lde) = 
kumkan oyununa her şeyden zi_ 
yad ral)>et var. Fakat ıatranç, 
tavla oynıyanlar da ekilk detll .•. 
Kiıtüphar.e ı:alonu dolu .•. tnıillıce 
ve arapça kitap ve mecmualar o
kunuyor. Yerli bir arapça sazete 
de var. 

Meıer klilbün reisi Anadolulu 
bir Rummuş. Burada yirmi üç A
nadolulu Rum ''e Yunanlı da v•r
mış. Fakat' mahsul zamanı civar 
köylere gtıtiklerl için ıörü,eme

dlk 
Bahçede yerli memurlardan mü. 

rekkep bir grupla oturduk:. fyl i n. 
gllizce konuşuyorlar. Sıhhiye ve 
z.lrut memuru. öiretmen ve sal. 
re sıfatlle bir meslek mektebinde 
okumuşlar. Türkiyeye dair türlü 
l\}rlU kilap okumuşlar. alaka ile 
ıualler soruyorlar. 

Ankara. 27 (A.A.) - Cümhur. 
reisi Mll!i Şe! ismet lnönü, bu 
akşam saat 21,30 da Ankaraya a\'. 
ck!t buyurmuŞlar ve istasyonda 
Büyük l\lillet Meclisi Reisi Abdül. 
halik Renda, Başvekil Şükrü sıı. 
racoğlu, Genelkurmay Başkanı Ma. 
reşal Fcv~I Çakmak, vekiller, me
buslar. Parti idare heyeti rets ve 
üyeleri, Ankara valisi, Garnizon 
komutanı ve Emniyet müdürü ta. 
rafından seltımlanmışlardır. Kala. 
balık bir halk kütlesi, Milli Şefi . 
hararetle ulkışlamıştır. 

Cümhurrelsl ismet lnönü, lstas. 
yondan Nümune hastanesine gide
rek iki ameliyat 'eçlrmlş olan Ha
riciye Vekili Numan Menemenci. 
ojluyu ziyaret etmişler ve bura. 
dan Çankayndakl köşklerine git. 
mişlerdlr. 

Küçük hlılerler 
T,adn~s goliinlin cenubunda, bir ~k 

ı dil~man bticıınıu pijakilrtillm!lştUr. 

• 
Dllfman. kanlı kayıplara u~ramış ,.e 

bütün sllıUılann ,.e han kuV\'eUco.ri· 

nin ateşi, hlkuma hazıriaM.n batka 

düfman ku\'veUerini imha etmift.ir. 

I'lilfman, ı-enlş bir Ct!pheden Neva'yı 

uçağı gPçnıd·e teşebbllı; etmiftJr. Bu tep:b

J btls eenaııında 260 top imA.t. ~ilmiş * Alı:eslras, 27 (A.A.l - Dün gece CebelUUuık'da olacanüslU W-
1 

VI' bfT miktar e_,lr alınm!lltr. 

Londra. 27 ı A.A ) - Polonya umumi karargahının dün a.lc:ş.am bil· 
dırdi~lnf' 1:örf! lO eylQle l<ada.r Po~onyR tayyarecileri 488 dti~an nı;11gı 

düşı1mıüşlcrdir. 

Oil''[lPI' akınında Polonyalı tayyarecller tarafından 16 Alma.n 
dllşUrülmüştiir. 

blrlrr ıılınmıı,ıtır. Şehirde \ 'e limacda ışıklar ta.mamf'n kara.rtılm!f hulu· Dün. Sovyetler 50 uçaıt kaybetmı,. 
nuyordu. 

Hava alanında, gece av uçakları her an hu·alannıak için uçuşa hazır 

bulunmuşlarsa. da hiçbir ayrılma <>lmamıftır. 

ll'l"dir. 3 Alman uçağı kayıptır. 

Alman kumandanlann müra"aatı 

Malaya zırhlısı ile bır kruvazör ve hef muhrıp Mli CeM!üttank Mosko\'ı, 2i {A.A.) - Reuter ajan 

ı aının bu.euaı muhabiri bildiri1<>f: limanı önUnde deınlrlidir. 

Bundan başka, ll<i muhrip ve Uç yük 
rinde tamirdedir. 

gemisi de denız Uılsü atölyele- Sovyet orduııunun m'rkez ve Le· 

* Parls. 27 (A.A.) - D. N. B: 
De\'let sekrelrrl B. Bf'.noiııt Mechin hUkOme-tt~n ayrılmıştır. B. Lanı 

bu münasebetle baSına a.,&ğıdaki demeci yapmıştrr: 
cHUkOmetln otoritesine tecal'ÜZ edilmnine hiçbir suretle müsaade 

etmlyeceğım. Bu her zamandan çok bugiln ic;tn zaruridir. HWtOmet kUT· 
vetlidır ve kuvvetli kalmamıuıı için h\çbir Mbep de yoktur. Vagjfemi SO· 

nuna kadar yapmak 1lZlm ''e kararmda~-ım.> * Budapcşte, ~7 (A.A.) - Sanlt·Ettenne'ln mukaddes tacını mu· 
hafazaya memur Kont Telek! bu sabah 71 yaşında ölmn,tnr. 

nlnırrRd cepht>lerinde yaptıcı baskın 

Alman kumandanlığını Jrufkulandır· 

nıaktadır. Alman ordulsrı şefleri tak· 
vlye istemek lç!n Rus cephesinin her 
tarafından Hitler'ln umumi karargl
hına te'paflar çekmektedirler. Sov. 
yet kıt.alan Rjev'de temizlik ıanıeli

yeJeri yapuken Atmanlann 1tu bQl. 
gede çok muhtaç oldukları alayllU' 
Sinyavlne'ya nakledilml~r. 

s.,·,.~t teblffl * Prag-, 27 (A.A.) - Bohl'mya ve Moravya himaye id1.te11i fefinln Moakova, 21 (A.A:l _ So\'yet ge-
buglin ~azetelerde çıkan blr emirnAmesl ile, Heydrich'in katli dolayudle ceyar .. ı tebl!li ekinde haber Verildi· 
bUtUn himaye idaresindeki Sırp - Bizans ortodoks dini cemiyetleri lif· Aine cöre, Etalirıgrad'ın b&tı şimalin. 

vedilmlştir. de Rw:ı kıtaları buı terakkiler kay-* Yeni Delhi, 27 (A.A. l - Kar~i'dM ötrenildiA'ine göre Hint baf· ı detmrğe ;-ıu,·ıtffak o~mu,lardır. Al· 
vekili Allbahııh. «Hll\di.stan üzerindeki emperyalist Ingillz: tAıhakkllmünll ınanlar UstUste kar~ı taarruzlar YAP· 
protesto için Kanbahadur \'e Büyük Britanya ııubaylı~ı unvanlannı terk ı m!.fl&r ile de bunların hepsi püekÖI'· 
dmlı:ıtlr. tülmUftUr. Dötmanın takriben 2000 

Emperyalizme karfı savaşmayı kendisı için b1r vazi!e bildiğini ve kiti kaybf!ttifi tahmin olunuyor. Jtloz. 
Hindistanı istilA.ya tefebbüıı edecek he-r mUtecavize kartı mmıteketl n:ü- dok DöJıe.siııcle A1man1ar 5 defa ta
dafaa et-nenin de her HinUI için bır vuife olduğunu · söylemlftir. arrua& geçmişler \'e hepsi püıIBUrtU· 

len bu taarruzlarda .ırr kayıplara * Tokyo, 27 (A.A.) - Iıtıhbarat nazırhtı s&cUsU JJ.' Heri dlln uJrartııflardır. 
ak~m neşrettiği bir demeçte Brezilyada. buJunan 200 bin Japona kartı 

yapılın muameleye ipret etm~ \'e Bruilya bUk6.meUnin, siy.at mOna· 

şebetler kesilelidenberl, Japonlara fena muamele edilmesini güden devamlı 

tedbirler aldığını bll<!irmlttlr. 

Novorosisk' ln doğu cenubur:aa bu:ı 
Alman taarruzları püsk!lrtUlmllftllf. 
Bir tepenin zaptı için yapılan aavı.ş 
.-nasında çok mUı:tard& Alman u
kerl yok edilmiştir. Silyavino böl&'•· 
ainde Sovyet llıtaları Alman taarruıı
larını pllskUrtmilflerdir. 

StaJlnırad eeheonemlade 

... 
Gemi inşasında 

rekor 

B ~ilk ıtmailsh'il~rhı ,.abiltl bu. 

lunıın, fıikal Aınerilia harbe 

gır!nci~" kadar gemi inşn6ilc h19 il
gllflllnlt!tııi' olan Ke) ,,ıer a!tınd:ı bır 
mlibe!fti..,, Anıerll<a hıı.ı·hr girdikten 
"Onf'a h11 enılihtri~ e de el attı 'e bir 
ı:<>R şantiyeler kurdu. 

'ftu t-antlycll'rde « Hilrri~ f't gemi· 
... ı o it& \'lfl'Hen iJ0500 t-0nluk a~nl 

tlph~ ~tkttl'!'t ~eaı1lerinln ~ri Jı:ılin· 

de ~apılma,,nıa buşlamtı. 
Uk ·~mı ıeurıha konulducu u

man ıııDteha,,sıı;Jar bu geminin in· 
~"ı miıdktlnl 103 pin olıı.rak tah· 
ımtn oomıılerdL 1-"alalt wu-,-... lcr, kim 
hlllr ııt J:lbi uo;ullere haş,·urarak hu 
tah111hıll!ri ılol'fll ('ık•rdı "e llık :'f'· 
Bth1 &"i ~nlle deıa1ze Uıdirdl. 

Atlaııtlk ıreıua.rehcst öyle ftddel· 
luıne.tl' bac-ladı Jıi. rnerika t'&ııtti
.. elerhıin :y.alnır (!"" Kemi d~I. bu 
~nrik'..ri rck ratJl !'npntası Jlı.r.ılı't· 

dı. 

::\lnau.am Md.l&.-«rilerln idlH'Noln· 
de ,.,uni ir k11ılre1 ~steren KeJş. 
lt:r nr ~·aptı ~ ar'ft, şaatl_H38inde r...
lflri ht,a nMiMctınl 85 gi\nden 15 ıc-li· 

~ ladtnM. 
Bir srmi l~l!J için tahmin edl.Je.n 

lniiddP.ıtt~ tam üç ~i ~·rm l< bu
J'1ik bir .b&~anJdı . .ırakat, M1n gelf'lll 
.__rler, Ke,r*'1in bu kadarla da 
~ahnaikitnı hllber 'ermPldedir: 

1'e)'liler f&Dtl~elerl, JOSOO tnnJuk 
biT l"!m\yi, omurgaMnın \Dı'ındaıı · 
ttım ı.ıı gün J1>00r.a dı-.nize lndirmi~ 

!Nthınoıa k t ıul ı r. 
.Su. akılları ta!lırlan bir rı•kordur 

'r hir tek tanU>·enl• !tir ~ ılda 
181'.!W tonıuı.: Eeroi :rapması. demell· 

tir. 

* Zaf~ !Mirıııı yol dmakta ..,_Si 
'"* Hk9'i nla,}Jar Aı;atla.r llarp :ınai· 
~ UIL .. llnJn \e hele haya.ti 
nnt-mdf'kl Atla.ntlk nıuharebe"I kar

ı,ısında gP.ml inşa ının rnliı bü;l-nk 
olflutnnR :ı:orc J&l'iOe tonhık bir S:f!· 

111lnln ıo ~11 i\'llttlr df'nlze lnctirl· 
U\ erm~inJ• ne demek olduğu lm· 
layca ..ıa,alır. 

Sa. ip 

Eden 
(Bıt~ı 1 Jnclde) (//) 

r&frn.dan biliremıyCCt' ğıni ilave et. 
mis, ayni zamanda Alman milleti
nin itaat "~ disıplh:inı avmsa.m.arun 
VC)2 Gestaponun Alman mılleti us. 
tündeki nüfuzuru küçumsemdt? le 
şebbüs etmenin bir ihtiyatsızlık o. 
1acaT:ını sôylern!şUr. 

Na:ıır. sözlerine §Öyle dcva.m et
miştir: 

Müc&dPicyc. bunun, daha c;ok u
zun sürebnec ğ'i fikri Uc ve utun 
\'e kısa da sür:;e. Büyük Brita~~·a 
il<' bütün diinyanın rahatlık ve f'm. 
niyet içinde yBşaması maksııdile 
8(,nuna kadar ilcvam etmek azim 
ve kararilc önlemek ve karşı '.koy. 
mak zorundayız. 

Libya cephesinde 
Kah\re. 27 (A.t\.) - İnglliz Or. 

taşark tebliği: 
25126 cyllıl gecesı, şimal kesi_ 

mindc. keşi! kolları faaliyeti ve top 
çu duellosu devam ctmi~tir. 

25 cyl(ılde uçaksavarlarımtz., 

Kufra \'&hasma hurum eden Öufı. 

man teşkilinden 2 bomba uçagını 
dü$ürmüşlerdir. 

25 26 cylul gecesi bomba ~ak. 
!arımız, Tobruk, Sollum. l\laaden 
ve Baguşu bombalamı~lnrdır. 

Av uçaklarımız Bardla ve Tob. 
ı:uk arasındaki yolda nakliye araba 
larına hücumlar yapmışlardır. 

Bf'rlin. 27 (A.A.) - Alman teblı· 
ğlnden : 

Şimal Afnkada, Alman s&\'1l4 uçak· 
ları, 25 cylQlde, Kufra vahasındaki 
Ingillz üssUne anl bir hücum yapm14-
tır. Bombalar ve makineli tllfeklerle 
lstihkA.mlarda, hava meydanları te
slSlcrinde ve kışlalarda h8ssrlar ya
pr1mış ve yB11gınlar çıkarılmı.ştır. 

Pasifikte 
Melbourne, 27 (AA.) - Pa~.fık 

batı cenubu müfü:fık umumi karar. 
gAhının tebliği: 

Toblrr.nt adası: müttefik orta 
bomba uçakları Kitava adası açı. 
tında bir düşman taşıtını tahrip et. 
mlşlerdir. 

Rabaul : Muttefık ağır bomba u
çakları limandaki düşman gemile
rine alçaktan uçarak bir gece hU. 
cumu yapmışlardır. 

Darvln: 3 düşman bomba utağı 
tesirsiz bir gece akını yapmı~lar. 
hiç bir hasar verememişlerdir 

B. Rlbbcntrop, Rusyanın nüfu. 
hunun yarısmdar !aı:lnsım, en mü
him •ptldal madde ve cndustrl kay. 
nakıar1nı kaybetti&lni ve petrol kay 
naklarını kaybetmek üzere oldu. 
~unu söyllyerck: •Böyle kayıplara 
Uirarr11$ olan bir memlekeUn ergcç 
80n nefesine varmak zorunda k:ıl. 
dığına ıse hıç şüphe olamaz» de
rrııştır 

Kasabada yer yer kırmızı tul
ladan kür;i.lk kuleler gördük. «Ne. 
dirh dlyr. sorduk. Meler çöpleri 
yakmağn mahsusmuş. Gayet )nas. 
rafsız bir usulle çöpleri yok et. 
menin yolunu bulmuşlar. Sonradan 
Lagosa ıeldlilm!z zamarı buradaki 
çöp yakma tertibatının yirmi beş 
bin 1ngniz Urasına mal olduğunu 
ve günde yüz ton çöp yakıldığını 
ögrendlk~ Halbuki İstanbul Beledi, 

Uzakşarkta 

* Vichy, 27 (A.A.) - Mtıatemleke de\'let ıSe.k,reterllfine gelen lt&· 
berlere göre, Madagaskar'da 25 eylQJ gtinü Tananarive'in fO kilometre«· 
nubunda Behinje cephesinde Franaız devriyeleri bUyillc faaliyet ,&tter· 
mlşlerdir. 26 eylQI gUnU şiddeUI bir bombardımandan MC>nra :rranaız 

nıevkllcrine taarru:r.lar yapılmıttır. Saat 9 da Fraruıız kuvvetleri bafar: ııe 
mukavemete devanı etmekte ve bir ka& eeir almıt bulunmakta idi. 

Moekova. 27 (A. A.) Al· lan 12 ta.a.rruzlannda ~2 tank kay· 

B. Rlbbentrop, bugün son dere. 
ce kuvvetli olan Almanya ve mut. 
leflklerlnln ikinci, üçüncü. hatta 
dördüncü cepheleri bile kurmak 1. 
çı., yapılacak hrrhangl tecriıbeyı a. 
kamete ugratacağını ilave etmiş{ r. 

Çunkglng, 27 CA.A.) - Çekyang 
vllayetlnde Kinhva ve Lanld ke. 
simlerinde durum hiç değişmemiş. 
tir. 

Şantung'da Şansianın batısından 

ıeçen hat boyunca japonlar taar. 
ruzda bulunmuşlarsa da bu taarruz 
lar Çin kıtalan tarafından durdu. 
rulmujtur. 

* Cenevre, 27 CA.A.) - D. N. B: 
Londradan bildiriliyor: Sunday Tlmetı gazetainin lriyasl muhabiri, 

baŞ\'ekO Churhclll'ln Avam kamarasının tatil d&!Uş:ünde, son hMINler 
hakkında beyanatta bulunacağını, fakat askeri duruma. alt olarak uzun 
bir iz.ahın beklenilmemesi Ilzım g-eldit"lnl bildirmektedir. 

Londra mahfillerinin fikrine ıöre, en önemli müzakereler k6mür i'1 
lizerindc toplırnacaktır. Daha şimdiden 'lddeUi tenkitler duJUJanlLkttt ve 
ma.hrukatın imkanlanndan korkulmakta.dır. 

manıar &ta.ıiııcrad'da ktlU• ha.. l)etmişleroir . 

!inde tanklar icııJluarak ve fiddetll Moııdok'da Ru .. bticumları 

bir ha.va bombardımanının himaye- Mosko\·a, 27 IA.A.) - Moskova 
•inde olıırnk taarruzlarda bulunmuş- radyosunun cumartesi sabahı erken· 
laıısa da delrılardan. pencereıerden ve den bildirdiğıne göre, Sovyct kıtal&.· 
m&Menla'den el bonıbaaı yafmuruna rı Mosdok bölgesindeki sisli ha\·adan 
tutulmuflardır. Bu t.aarruEda.n evvel istifade ederek kuvvetlerini sllratle 
de Alman ~rı;usu So\•yet hatlarını bir aray tC'plamışlar ve ani hücum-
~- '-lmanJar neticea~ ka· . lar yapmışlardır. 

• 



.r~~~~~~~·~rt :.~i~ 
F enerbahçe, Beşil(taşı 

3 - O yendi 
B:şi kta ş , Beykozu 2 1; Davufpaş:ı, 

Kasrmpa iayı 7 - 1 mağ! Op etti 

Ve/ a - İslanhulspor 1-1 berabere kaldı 
Dün 1"ne futbol meraklıları he

yecar..lt bir gün yaşadı. Bir taraftan 
renerbahçelller, stad. htssesınden 
dogan ihttJAf dolayısl!.c sahadan Ga. 
in.ta.sarayın çekilmesi üzerine. Be. 
şikt&fla kupa maçının revanşHıı ya. 
parken, dlgcr taraftan da BeŞ'ktaş, 
BeyJı:ozla , Vefa İ!ıtanbulsparla, Da. 
vutpaşa da Ka~mpaşa ıle ııc kar
fıla.,ıqnalarını yaptılar. 

Fener stadını yine her şeye rağ. 
men üç, dort bin k·~ilik bir me
raklı kutlesi doldurmuş bulunu. 
~ordu. Fencrb:ıhÇEnln birinci maç. 

• ta 3-1 mağlub yeti bu karşılaşma. 
nın altikasını arttırmış buiunuycr. 
du. Bu m çın kupa gallbiı;l mey. 
dana çıkarması itibarile de ehem. 
miyell bı.iyuJı;ti1. Siyah Beyazlılar 
kupayı elden kaçırmamak için lky 
koz müsabakuını bile tchi':.keye 
koymuş bulunı.ıyorlardı. Onı .. t'ı ı. 
çlndlr ki Fenerbahçe ö.r.üne. as 
oyuncular arasına genç elemanları 
da karıştırarak kuvveti! bir takım 
çıkarmışlardı. 

Burada biz. gunUn en muhlm ma 
çı olan F<Terbahçe - Beşiktaş ma. 
çrnın tafsilatını vermekle başlıya. 
c.ğaız. 

Fen~rb~hçe - Beşiktaş 
Her iki takım sahaya çrktıkları 

zaman sarı liıclvertlilerln şöyle bir 
kadro ıle Beşiktaş karşısmda yer 
aldı,kları ıöruldu: 

Cihat • Muammer, Murat • Ö. 
mer. Ali Rıza. E at • Fikret, Naci, 
Müzdad, Rebli, Halit. 

Buna mukabil, Beşıktaşlılar da 
ŞU şekilde idi: 

Mehmet • Yani, Yavuz • Rlfat, 
Osman, Feyzi • Vecdi, Cahlt, Tlko 
Mehmet, Hüseyin, Şükrü. 

Oyun Nlhaiiın h•kemllğt altında 
başladı. 

Feııcrbahçeliler daha ilk dakika. 
dan oyuna htıklm olarak Beşikta · 
müdafaasını bir tazyik çemberi L 
çlne aldılar. Bilhassa Müzdaddan 
başlıyarak Rebti, Halit cenahı ~ene. 
lerdenberi sahada göremediğimiz 

bır kombinezonla kolaylıkla Be. 
şiktaş kaleeine iniyorlar ve her ı. 

ni§te büyuk bir tehlike c.luyordu. 
Futbol meraklıları da E'enerbahçe, 
nin bu !'Ol tarafır ın çıkardlgı oyunu 
~vkle seyredıyordu. 

Bu baskılı oyun muhakkak su. 
rette !<?meres•ni v~recektl. H 1ç bir 
mudefea. bu tazyik karşısında du. 
ramazdr. Blrbirlrt'I takfp eden hii. 
cumlardan bırlsı ergeç golle neti. 
celenecktl. 

Ortadar. aQılRll, bir Fenerbahçe 
hücumunda Rebi! t<.pu sola geç!r. 
dı. Halldln yerinde bir mildııhaJe .. ı 
ve güzel b·r vuruşu ile Fcncrbahçe 
ilk golıı kazandı. Oyun bundan son 
ra daha Liyadc düze!dı. Uzun za. 
mıı.rdn.nbcrl beklecflklerı oyunu gö_ 

remiyen Fenr.rbnhçe taraftarları 
rtadı çınlatıyorlardı 

da şampiyonluğun en ltun:cth bir' Buna mukabıl Beykozlular da 
namzedi o•duklarını göııterd:•:!r· Ta Bahadırdan mahrum olarak saha. 
kımdıt )llllnız !kıncı devrede uzun ya çıkmışlardır. 
zamandanberı antrerman yapmadı. Oyun Adnan Akının' hakemlig1 
ğı !çın Esat aksıvordu. Cihat her aıtmda bıışlamış ve derhal haki. 
zamanki Cihattı. Müdafaa çc.k gü. mıY'cti ele alan Beşktaşlılar 15 ine! 
zeldl, Muavin hattında Alı Rıza en 1 dakikada birinci gollerını kazan. 
ı,>ilen !dl. 1 mışlardır. Bu gol Beykoziuları can 

Bu maç gol farkile, Fenerbahçe. landırmış ve hücuma geçımşlerdlr. 
lile~ stad kupayı ka.ı:andJrmış oldu. Birlt;cı devre de bu sur(:tie 1-1 be. 

Kemal ONA:S rabçrc hıtmi,ılr. 

' Vefa · İstanbulspor 
Büyük maçtan evvel Fener sta. 

dıı:da Vda ile İstanbul5por 
karşılaştı. Bu maç çok ~etin ve 
zevkli oldu. Her iki takım da ,ga_ 

llblyetı elde e1mek için çc.k çalış.. 
tılar, fakat bcraberlııı bozamadı. 
lar. 

Her iki takım sahaya am kad
rolarile çıkmışlardı. Oyun müte
vazin bır ştklldc cereyan ediyor. 
du. Birinci devre 0-0 beraberlikle 
neticelendi. İkh:ci devrede her iki 
ta.raf ta birer gol kaydettiler. Mnç 
ta bu suretle 1.1 beraberlikle ne. 
ticelcndi. 

Sere f stadında : . 
Kasımpaşa - Davutpaşa 
Şeref suıdının ilk birind küme 

karşılaşması Davutpaşa _ Kasım
paş;,ı arasında oynanmı;ilır. Geçen 
hafta Beykozu mağ!Up eden Da. 
vutpa.şanın Kasımpa§a ile oynaya. 
cağı oyun oldukça ehemmiyetli idı. 

Oyun K.asımpasanın hücumile baıı 
lamış ve bir müddet rnı.Hevazln bir 
şekUde geçmiş. fakat bu arada Ka
~ımpaşa bir gol kaze.r.mıştrr. Bu sa. 
ylJe canlanan Davutpaşalılar der. 
hal oyuna hakim olmuşlar.dır. Dev. 
renin sonlarına doğru da Orhan, 
beraberliği temin etm!ŞUr. 

İklncl devred• çok canlı bir o
yun oynayan Davutpasalılar arka 
arkaya 6 gol kaydederek maçı 7.1 
gibi bek~nmiyen bır netlce lle ka. 
zanmışlardır. 

B!!ykoz - Beşiktaş 
Şeref stadının son birlr:ci küme 

maçı Beykoz • lkşlktaş aruında 

olmuştur. Siyah beyazJılar sahaya 
şöyle bir kadro ile çıkmışlardır: 

M. Ali - Hüsnü, Hristo - Hü
seyin, Ömer, Saim - Sabri, Hakkı, 
İbrahim, ~cref. İbrahim. 

Bu maçın lidncı de.,·rest ço\ı: çe. 
tın geçmiş. ve Siyah beyazlılar bü. 
yok bir tehlike gc('lnnlşlerdlr. Te. 
dafüi bir oyun oynayan Bey!<oz. 
lular Beşiktaşlılara gol k•ydet1'!ek 
imkanını vermemişlerdir. Maçın ar 
tık berabere net!celeneceğı kaııaa. 

ti tanıamen hasıl olmuşken ve o
yunun bıtmesinc 30 saniye kala, 
Sabri, lk!Jlktaşı gahbiyete uıa,tı. 

ran ıolü kaydetmiştir ve Bc~koz. 
berabere bitirmek üzere olduğu o. 
yundcın 2-1 magiôp çıkmı~tır. 

Ga/at:Jsaray • Pera 
Beykoz sahasında oynanan Ga. 

]atasa.ray Pera karşılatm•sını Ga. 
lat&6araylılr 7 .2 kau.nmıtlardır. 

. Ankara at yarışları 
Ankara, 27 (Vatan) - A1tkara 

~onbahar at yfl.fışları buıün baş. 

!adı. Neticeler ~yledır: 

BİRİ~Ci KOŞU: 
Bırincl Meneviş, ık.ıncı Tiryaki, 

üçür:cü Kader. 
Müşterek bahis Ttryaki ve Me. 

nevişiıı ganyanı 110, Tlryakının 

plasesi 115, Menevışin plasesi, 115 
kuruş. • 

İKİ!llCİ KO!)U: 
Blrincı • Tomurcuk, ikinci Sava, 

üçüncü Ceytantek. 
Tomurcutuo ganyanı 170, plüe. 

si 115. Savanın plAsesl 120 kuruş. 

ÜÇUNCÜ KO~U: 
Birinci Gonca, ıkinei Komiııa.rj, 

üçüncü Sifkap. 
Goncar.ın ıanyanı 235, plbes• 

160, Komisarjın plasesi 260 kuruş. 
DÖRDÜNCÜ KOŞU: 
Birınci. Gungadin, kinci Demet, 

üçüncü Karabiber. 
Gungadlnlıı ganyanı 15:5 kuruş. 

BEŞİNCİ KOŞU: 
B 1rinci Destl'gi.ll, !kinci Varadin, 

üçüncü Haspa. · 
Dest(gülnn ganyanı 12 lira, pla. 

sesi 235, 240 kuruş, Varadin!n pla. 

Şark cephesinde son hafta j 

Harekatın Almanlar ta rafından 
yapılan bir hulasası 

Beşiktaşlılar bir parça canlaııır Berlın, 27 CA.A.) - ~keri lıcay. I rl muvaffakıyetle netıooenmiştır. 

ı:lbı oldular. Fakat yapılan bir kaç nakt.an bildiriliyor: j Rjcv yakınlarındll oldukça· ehen;r. 
hucum, gerek müdafaada vr. ge. 20126 cylfıl haftası içinde, Alman mlyetll muhareb-.:-ler cereyan etmiş_ 
rckse Cıhadın ellerinde eriyordu. ve Rumen kıtaları şimal batı Kaf. tir. Burada da &.·vyetler muvaffak 
Fakat bu o kadar uzun surmc dı 1 kasyada ormanlık ve geçilmesi güç olamamışlar ve hafta scı~arındalc! 
Tekrıır F<'ner bukı ı başladı. Bu arazide taarruzlarına devam etmiş. faaliyetleri, bir .çok t&rk ıt•ybettllt. 
arada Naci muhakkak der.ecek iki ler ve bir çok ehemmiyetli dağ mev ten sonra kuvvetten düşmü,tür. 
gol fır~Btını boş kalcyC' atamamak ı zllerını ele geçırmiııl<!rdlr. Lado:;:a gölunun cenubunda bir 
.ı;uretllc kaçırdt. Sarı hlclvertl!lcr, Ttrek ı:ehrlnde Alman taarruzu Alman taarruzu dCişmana şfddetll 
<'ilerine düşen fırsatları ksçım1a. bu nehrin büyük dlr eğl dc.layların mukavcmetlre rağmen toprıı!~ ka. 
mış olsalardı bırlncl devreyi uç gol da. Pr<>klandl nın cenup doğusun. zancı temin elmlşt!r. 
farkla bıtırebılirlerdi. 1 da llcrlcmlş ve bir çok !jehlrler hü. Balıkçılar yarım Rdas1 sahiltnde 

Devre de bu 'su rE.tle ı.o Fener- eumla zaptedllm!§Ur. Ruslar Mc;tovski koyullJI asker cı. 
bıı.hçE' ;,.hıne sona erdi. Stallngradda şiddetli sokak mu. karma te~ebbüslerlnde bulunmuş. 

İkbcı d.cvredc oyun daha canlı harcbelerl Volga Hkamet.nde a~ır larsa da bu teşebbüs Piiskürtülmi.i5. 
ve g•izel l 'du Sarı lac!vertlller y!. olmakla beraber terakkiY.!r kaydet. tür. Hava muhıırebelerlıtde Alman 
re Mk mdl'.er. '!'akımda bl!ha .. sa mlŞtir. Bolşevikler şehrin şimalin. 1 ve FJn avcıları hiç bir kayba ui. 
Halit ve !ut bol b!lgtsl llc dah çok den ve çok yukarılarda Alman mev. ramaksızın 19 Sovyet tayyares! dü 
scnelrr ıs gorcbllt ccğlnl, glrd.ğl ta. zllerlnl yarmak tcşc bbOslerlnc de. şürmüşlerdlr. 
kımda nazım bir rol oynayacağını vam etmişlerdir. Bolşevfklcr boşa 1 Alman hava kuvvetleri 21 'le 25 
~o 1<> r F:cb ı ile Muzdad güze çar. &iden bi.itün bu taarruzlarında 251 c~lül arasında hava muharebelc. 
pı~crdu. H c ,quphc yok ki Fener. tank kaybetmişlerdir jr de ancak 26 uça.k kaybetmiştir. 
bRhçell'er Rcbllnln bilgili c,yunuy. Don cephesinde Almr Macar Buna nwkabll Ruslar hava muhc. 
la Jlal!tlc Müzdadı kazarmışl3rdır. ı ve ite.Jyan kıtaları, bu nehrı geç. r~hclerlndc 287 uçak ve yerde de 
Onları oynatan o idi. mek için Rusların yaptıkları milte. 6M uçak ka~bctmlşlerdır. 

8•r parça da ,,anssızlık c•crl, ka- addlt le•ebb!i.!llcrl püskürtmü .. Jer-1 hll'!~;·-Yahre~. cdm.iz Karadeniz ıı;ı. 
· • • ın"c enuz R. ı I' d b 

çan gol frrsatlarınd~n sonra uzak dlr. Alman hücum kıtalarının hare-
1 11 1 

uı; arın c ' 11 c u-
blr mesafede havadan gelen topu ketleri muvaffakıyetle nellcelcn. t:-an ı· man arın açıklarında bı~ 
or.ünc indiren Rcblı güzel bir vu mlştlr. yuzer .avuz: be' ticaret geml,51, b r 
rlıcla lk.nci Fcnerb1hçe .. ,.. ·· d · ına\''1 9 ve bır dPvrlye gemisi hasa . 

.,, "o.unu e Voronej ya.kınhırında, dü~man ğ t ı d 
yaptı. Ç< k geçmeden Fıkretin dl. blit ün halla arasız olarak büyuk ra u ra mış ar ır. Volga ağ:ı:rndr 
rek b.r vuruşunu Müzdad .. ,,,ole çe. tayyar~ller.mlz lk! petrol genıisln! 

1 dl M t b ı kuvvetleri taarruza geçirmiştir. Biz batırmışlardır. Ve iki nalclivc du 
v r · aç a u surete 3 • O Fe. zat Voronej şehr ine karşı gayrtt · · · 

b h ., !'b . t , . · ba51nı da hasara uiratmıclardır. 
ner ıı çcnı.n . a 1 :> c · ı.e netıce.

1 
le rinde ısrar etmemiş ise de bu şeh. Lad "J.. il ı d d • . 

ıer.d l • oga go u zer n e e b!r tıca. 
. . r!n şimal bntrsırdn hfılfı taarruz. ret gemisi bltrrrlmı \ 'e bı ti . 
Fenerbahçelflcr. dün. ·ba~•a Re. !arda bulunmaktndır. Bütün bu ta. gem: .. ııc bir devriye 

8 1 ~ h caıet 
Jll. Hd • 1 ve MUıdad olmak üzere a.rruzların yegAne neticesi bir çok ı...ğratıJ,.,ııştır • ~ 5 

asara 
hak katcn güzel bir oyun oynadı. Rus tanklarının tahribi olmuştur. Kar~dP-nlzde Alman h. bo 
lıır T~ktm deri! toplu bır vazly • Mrrkcı cephe lnt~ muht(llf nok.

1 
ları bir devriye gcmlsile ~l~ap~; 

te gırd ğı ve bu sene lıg maç arın. talarında mevzıi Alman hareketle. batırmışlardır. . · 

SoJdan sala: 1 - Bir klübürnü:ı, 
2 - G&rbi Anadolu; Bir nida; Bir 
edat~n· kısa ve kabası, 3 - Uydur
ma; &Jin kısrmlıı.rından, 4 - Miı
bayaa eden edene; 5 - Bir h•sta. 
lık, Kurum; i - Merhamet etme. 
ne. B~r"taraf. 7 - Parmağın üç har. 
fı, bir nota; Bir renk. 8 - Kü. 
melemek; 9 - İştenin kabası; Bir 
hükümdar; 10 - Sarhoş nidası; 
Tersi: Emreden, 11 - Dişleme; 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
N evra lji, kırıkl ı k ve bütün ağrıları derhal keser 

icabında günde 3 ka.şe a lınabilir. 
·. ~ . . . ~ . • . • . ~ ~ .. , ' ' ~ : t- .. ~ ';: ...... l ~ ' .. ·., .~ ~ # .. 

Ab!de. 

Yukardan •ş•iıya: 1 - Dcciz 

taşıtı komutat'ıı; 2 - Eski b!r un. 

van; Sıcağın üç harfi; Halis, 3 -
Gerekli şey~r; Bir böcek, 4 - Mü. 

bayaa; SaRat; 5 - Erkek dadr sa. 
hlbl olan. 6 - Zamanrıı. kısımların. 

dan; Dağ kovuğu. 7 - Para yar. 

dİmı, 8 - İtme, 9 - Duacı; ayni 

yaşta olanlar, 10 - Yükseklere 

ç~ran bir şey. 11 - Ek; lla)'va. 
nın ayağm1 demlrlet! 

D UNJUj B ULMACANIN llALLJ 

Soldan sağa: 1 - Kar.unucvvel, 
2 - Öde; S. 'M.; Re. 3 - ,Mizah ; 
Sem. 4 - Asabiyeci. 5 - Rahat; 
R. N. 6 - Ede~me; Ek. 7 - Hat; 
Ma; Tapa, 8 - Mıkras. 9 - Can; 
Buda , 10 - Ulah; Rıad (dlır J, 11-
l\1atara; Nema. 

Saç b&kunı &"iz.Wtiu en 

birinci l}&rtıdır. 

FET .01 NİZA". .. 
Her e<>u:ftede aat\lır. 

A•••E•• DOKTOr. W 
ORFA!~ İD~.;; ~ , 

CUd ve Zlllırevt mUteh ı-~:~: 
Bey~.u Sutera7! coj.:ak :.;:1 :> 
Nil apa:-t:man 2 el kat T.ı: '!3:'3 \ 

Yukardan aşaiıya: 1 - Kömü. --- --------
re hücum. 2 - Adi; Ada, Ala. 3-
Nezahet; Nal (Tan), 4 - A!'!am 
(masa); Ha. 5 - Hateml, 6 - Us; 
Makara, 7 - Emrine. 8 - Tabrın . 
9 - Ser; Asude. 10 - Ereenep 
{pencere). 11 - Lcm'l; Kanada. 

sesi 235 kuruş, Haııpanın 425 Kr. 

ALTI NCI KOŞU: 

Birinci Sekban, ikinci Alceylan, 
Sekbanın ga.nyanı 880 kuruş. 
3, 5 inci koşular arasında çifte 

bahis Gonca - Des!egıil 39 lira 90 
kuruş verdi. 

Rady© 
BUGV'Nııtü PKOG!U.M 

S ABAH 
7.30 Program ve sae l ayarı, 

7.32 Vücudumuzu çalı~tıralım, 

7.40 AJa.ns haberleri, 7.55 Radyo 
salon orkestrası. 

OGLE 
12.30 Program Ye ııaat ayarı, 

12.33 \{arışık program ıPI.}. 

13.00 Saz eserleri ve ~arkılar. 

AK~A:\t 

18.00 Program ve ııaat ayarı. 

1 

... ... lllllİİ ............................ , 

TÜRK i YE CüMH URIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ tarihi~ 1888. - Sermayesi: 100.000.000 'nlrk lirMt 

' Şube \'e ajans adedi: 265. 1 • 

Zirai ve ticari her nevibanka muameleleri. 
Para biriktirenlt:-e 2S,OOO lıra ikramlye venyol\. 

Ziraat Bar.kasında kumbaralı ve ihbarsız; tu&rruf benp~. 

en u M lirası bulunanlara ııeııede 4 defa çekilecek kur'a il• ~r
dakl plAna göre ikr&miye dalıtılaca.klu' . 

4 acM 1,~ lir~ 4,ote lira 100 adet 50 liralık 1,8" ll.fi. 
' 111 608 111 2,ott 111 

' 111 2so 111 ı,eoe 111 
1%0 111 

( 0 111 \ 100 111 4,000 • 180 • • 
l.>lKKAT : Hesap:arrndakl paralar bır sene içınde 50 liradan &Şa· 
tı dÜfU!iyenlere !kra.miye çıktığı ta.kdlrde ~ 20 ta.Zıasile verilecektir. 

Kuralar . senede 4 defa, 11 mart, 11 lıa&ıra.n, 11 e;rıaı. 

11 Birinclltlnunda çekileceA<tir., •w * 18.03 Fa1;1l heyeti, 18.45 Radyo 
Ankara. 27 (Vatan) - Futbol dans orke.qtra~ı. 19.30 Saat ayarı 

m~vsiml açılış kupası mııçlarma, ve ajans habuleri. 19.45 Sefııest 
ougün A:nkaragi1cU sahasında de. 10 cllil<\ka, 19 ~ Şarkı ve tUrkÜ· 

J
6' 

-·ISTANBUL 
vam edildi. Saat ı ı de oynanan ler, 20.1~ Radyo Gazete: ı. 20.45 
Ankaragücü • Kırıkkale maçı, her Bir ha' k tllrkUsU öğreniyoruz, 
iki devrede d e üstün \'e bilgili bir 21.00 Konuşma. 21.15 Kanşık 
oyun çıkaran Ankaragücü lehine progr~m !Pl.J, 21.30 Kom14ma, 
3-0 bitti. 21.4.5 Radyo. senfoni orkestrası, 

Gelecek hafta yarı son maçı Yt'. 22.30 Saat ayarı, ajans haberleri 
dek Subay Okulu ile Ankaragücü ve borııalar. 22.45 Yarınki prog-
oynayacaktır. l ,___ram __ v_e_k_ap_a_n_ı_r;. ______ __. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
' Mühendıs kısmı girit imtihanlan 2/101942 ve fen memurlufu kısmı 

giriş imtihanları 10/10/94ı-tarıhlerinde yapılacaktır. lmtıhanlara gıre· 
ceklerln bu p:ünlerde saat 8.30 da okulda bulunmaları. 

Okulun 1942 • 1943 ö&'t'etım yılına 19/ 10/ 942 pazartesi gUnU başla-
nacağı ilan olunur. t!O) 

,Resmi dairelerin lla .., ~ş1eri 
Hakkında müh:m bir 

Tebliğ 
Şimdiye kadar r~mr d&Jrelerln iünlannm neıprtne tavasııut 

eden merkezi f!ltanbulda T.nırrum Hanındaki (Türk :\fa&rJf CemJ

yetl ~mi Ilfın ı-:ıerl Bil.r08u J..imlted Şirketi) t&!tflye ballndf-dlr. 

Tıc3rl"t kanununun 232 net madd~i muclbfn('e mahkemenin 

tıı~vlb1nc iktiran etml~ bir şUrekA lulrarı olmadığından Erzurum 

Hanındaki Şirketin muame!Ala devamı kabil değUdır. Bu sebeple 

i'anların ızın dogTudan doğruya , 

ISTANBUf, ANK ARA CADDF.SİN'DE 

KAYA HANINDAKİ 

Türk Ba~m Birliği ve Ortakları Resml 
ilanlar Kollektif Şirketine . , 

giinıterllmeı.lni rica C'lerlz. Şimdiye kadıır En.urum Hanmdakl Şlr· 

kete gorıderllen llAnlann da ~irkf'tirJliTe ttwdl edllmeıılnln blldlrll-

mesını tavsiye ederiz. 

HALK SAN DIGI 
TÜRK ANONl:vt ŞI KETİNDEN: 
1 BlrirM'lt,.,rtn 94'! rer-:ıı!m~ gününden ltlba!"f'n, 

lıda g~~rtldll'i !la&Uerdc a~·ık bulunacağını saym 
blkliririz. 

!SABAH 9,JO dan 12,- Kadar 
AKŞA:W 14,-dl'n 16,
CJUMAR.TESI: 9,80 dan 11,30 

111 

» 

gı,elt>rlntlz .,.. 
mü,teri!erlnılu 

DE~O ARANIYOR 
150 • 200 metre murabbaı l'ahada olmak Uzere mazbut btr ek~ 
a.rt.ıımaktadır. • 
Yenlpostane caddesi 47 numa.rad.a dPEKIŞ> Şirketi Umu.mı M:ll

dürlüği.lne mUraca&t. Telf'..fon: 201~. 

l'. iŞ BA :\"I': \.,;;' 
& . TA~ARRfif' 

IIESAPLAJU 
% lkloe!lte,rla 

K9'ide.stne ayrı!&:l 

lkramiye1er: 
l adet 1000 11.ratı~ 
1 » 500 > 
2 > 250 > 

1( > 
10 > 
40 > 

100 > 
50 > 
25 . . 

Sahlbf \ 'C ~e,rı~·at ~tudurü Ahmet F.m!n l"AL.'\L\:'i 
\'ataa 1'\e,riyat Ttırk ı.w. Ştl. Vataıı l\latba.ua 


