
CAŞ'.\IUllARUmt 

AhmGt Emin YALMAN 

- - Vetan Evi -
~aloğlu, Molla Fenart E y l Ü L 

ıokafı: 30 _ 32 

MENF AA .TİNiZ ... 

V A T A N ' '6 Bil 
Klçllı ııanıar.·ıaı 

Telef. ınss - Telg. VAT~'i ın f 9 4 2 Yıl : 3 - Sayı: 69i cDOGRUY A DOGRU • EGRIYE EGRlt Fiyat. 5 Kuruı Salt g ünleri 4 cü sayfarmzda 1okumakflr. 

--~= 

Trab z onluların 
dileklerini dinledi 

Saracoğlu, kimsesiz on çocuğun 
bakım masrafını üstüne aldı 

Trabzon, 6 (A.A.) - Evvelki 1 ve eşleri Klsarna maden suycna 
a]qam. şehrimize gelen Başvekil gitmişler ve oradaki tesısatı gör
Şükrü ıSaracoglu dun saat ı 0.30 da dükten sonra şehre dönerek bcle
vllayeti, komutanlığı, partiyi, be· diye bahçesinde bir gezinti yap
lecrycyl ve kız enstitüsünü zlvaret mışlardır. 
etmiılerdlr. Buradan sonra yaya olarak çar· 

Saat 15 de snyın mısaflrlerımız (De\·amı Sa, S Sü, 7 de) W 

Vandel Yllkl 

•• 

' 
u un 

eıyor 
Auknra, 6 (\'atan) - Amerika cümhurrel inin şah i nıilmeııslll B. 

"\1lkl'nln yarın (BugUnl ımat 14,30 da tan-are ile şehrimize ıelmet.i bek
lenmel<tecllr. n. \'ilki saat 17 ele ga:r.etecllerimizl kabul ederek kendileri_ 
le görüşıwektlr. Ilaricl~e Veklllml:r.ln B. Ytlkl ~l'rCfine bir akpm ziyafeti 
,·ermesi memuldür. B. \"llkl'nln perşembe günU Tahran'a hareket ebnesl 
muhtcnıdıllr. 

V k·, Batı cö ü gezdi 
Kudll , 6 (Radyo _ S. %2.5) - Mister Roose,·eıt'ln -:ah!oti murahha.,ı 

,hıp orıa.,arkta hir eya hate çıkan 'e elye' m Kahlrede hulunan Mister 
\"ilki hugıin, "r.klzlncl ordu kumandanı General longomeri , e Amerika n 
ordusu kum:ındanı General Mak he! ile beraber bat ı !,'Öl ıi ceııheslnl gez· 
ınl!ıtır. 

• \"ilki ct>phcdrn dönUo:Unde şunları !llöylemı,tır: 
«.ı\lına ıılı:ırın hu t•cphetle durdurulduğu H Mı ıra t.vclh t>dllen tPhdl_ 

din ıırtaclnn lmlktıi:ı kanaatinde.) im. 
•Bu on muharebe, bundan l ıo sene en·el NapolJonıın hczlnıctill' ne· 

tlcelencn muharebe kaılar önem ka:ıanacaktır Hl belki de bu harbin dô

nilm noktusı olM•nktır.ı> 

Başmuharririmiz 
1 ngilt_rede hava akınlarından 
harap olmuş yerlere ait 

inhba:arını anlatıyor 
Londra, 6 (Telsizle) - Londranın davranmağa, kahreman rolU oynama.

tahribe uğrayan noktalarını iki gUn· 1 ~a. bayılıyor. Harp ateı,inl alevlen.. 
dUr gözden geçirdik. Canterbury'yi dirmeğe A.mil oluyor. Demek ki mil· 
gördUk. Bu harbin en mühim cephesi dafaasız sivil halka saldırmanın; har_ 
olan Dover ve Fo:.kston !ahillerinde ! bin tabıt gayelerine hizmet etmek gl
dolaştık. Neticede vardığ'ım kanaat bi bir mazereti bile bile gayret sar_ 
şudur ki. sivil halkın evlerini yık. !edildiği göze çarpıyor. 

mak Jilzumsuz barbarlıktır. Harbin Bunlar insanların mUştl'rCk malı· 

sonunu yakla!!tırmak bakımından l\e- 1 dır. Eski asırları canlandıran, mik. 
ıe Ingiltere gibi bir memlekette mil. tarı mahdut, yeri dolmaz yadigfırlar
tecaviz hesabına faydası yoktur, za· dır. Bunlara hücumlar müşterek ln. 
rarı vardır. Evi yıkılan halk, yıimı. sanlık \'lcdanrnı ııızlatıyor. 

yor. Memleketi hesabına yeis kaynağı ı Dover ve Folkstonda dolaşırken bu 
olmuyor, aksine olarak soğukkanlı (Devamı : Sa. S, :Siı. f; de) % 

Bre mene 
müthiş akın 
Şehre yarım saatte 
3600 ton bomba atıldı 

Amerika 
altındaki 

uçan ka ;el eri de işgal 

Fransayı bombaladılar 
Londra, 6 (A.A.) - DUn yeni· ı Dumanlar "2500 metreye kadar yük 

den Almanya her iki taraftan bom ı;elmektc idi. 
bnrdımana uğramıştır. D iğer taraftan l\Ioskova radyo· 

ing llz uçakları Brcmcn şehrine su~un bildfrdlğine göre, Rus bom· 
taarruz etmişlerdir. Dı-nlzaltı tez· ba uçakları Kcenlgsberg'c taarruz 
gahlarmda ve uçak fabrikllfarında etmi~lerdlr. Burada 24 yangın çıka· 
ntng'tntar çrkat'ılınışur. Bu ıı kf i n• ılını~ır. B 'r Ru ı yıptr 
glllı. uçaklarının Brl'mcn §Chrlııcl I.ondra, 6 (A.A.) - Hava Na· 
yaptıkları 9 uncu akındır. zır'lığı ve Amerikan umumi karar· 

İki tonluk bc.mbalar sanıyede bir 

1 

giı.hının müşterek tebliği: 
tane olmak üzere şehre atılmıştır. :Uirleşik Amerika o.~~usuna men· 
Ateş, 1800 saniye devam etm ' ştir. (De,·amı : Sa. S, ~u. 3; de) = 

Amerika tayyareleri 
... .............................................................. ____ 

Giride başarılı bir 
akın yaptılar 

Afrikada, Mihver kuvvetleri batıya 
doğru çekilmiye devam etti 

Kahire, 6 (A.A.) - Orta.şarkta ı lerd>r. Elektr;k santralinin işlemez 
builf=an Amerikan kuvvetlerinin bir hale getirlidfgi söyJcrmekted ır, 
umumi karargahı bıldirlyor: Antrepolarda ve ckıklarda tam lsa· 

5 Eylulde Amcr 'kan ağır br.rn· betler görülmüştür . .Doklar mınta· 
ba uçakları muvaffakıyetle Girit kasında yangınlar çıkarılmıştır. Bü 
körfezinde deniz tesislerine ve bir ı tün Amerikan ~ıçnklar~ ~allmen üş· 
elektrik santraline taarruz etmiş· (Devamı : Sa . S, ~u. S; de) = 

B~l.;s11t1 

D SARATO 

... 

::itallngrad, Xono:,i!>k \e diğer mühim ooı.talara Alma• hilcumlannı \ e ııon \8Zİ)eti goııterir harlt. 

Londraııa göre : 
Stalingrad etraf mda 25.000 

Alman ölüsü yatıyor 
Berline göre: 

Stalingrad ve Novorosisk önle
rinde çetin muharebeler oh.~yor 
Son dakika 

Novrosisk düştü mü'? 
Danimarka radyo .. u kı-.aca, XoHo İ<ik'!n ) fihH•r 1 Rumen Jutıııl~n nın ':f'hr~ dnl:ru ~·akla':'makta ol· 

kun:etıerl eline d~tü~unlı bildirdi. Alman tebliği du.klarını blldlrm~kle iktifa etmektedir. Bu ltibarlR ı 
ft>hlr Mihkitmlarının dı!) ~emberlnl yaran Alma n ve ı sukut haberini .,ımdllik ih tiyatla kaydebnek gerektfr.

1 

Vilkinin seyahati 
ve Türkiye ' 

-, [ D. :>i. B. askeri muharririnin ~ta· 
~------~------- - - - ---------- - -- - -,.- -- - -........-..-~-----------~----.------"'---.----.-- - -- - -AP1'---llııııt' Jin.,....ad'm naMI tahkim edild'~I \C I ..._.............._........... ~ ............ ~sar~...._....._...-<aar<4V~Z$U>............. ~ ............... ~............... ~.......-- ~ .............................. <LUYnauv----- ' •· .., 

J 1942 - 1943 futbol mevsimi dün açıldı l l ~~~f :~:~;~==:::::::~ 
f Maarif Vekilinin bir vuruşuyla başlıyan nıaçı, Sabih ile 1 ~~t~:~1:;~j~;~~~.~~~tJ."~~~f;~~ 
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YAZAN: 
İbsan BORAN 

baoın ,.e Letııebl :\fehnı 0t ınu ııtelltlerinin matından 'heyecanlı bir an • I<ıt lkfAı marşını ihtiram \ Ui~etlnde ırınııyen 11porı: uıar _ :n aarif \"cklllm b: HMan Ali Yücel muhtl'litler ma.;ının «ba,ıama , ·uru,a :t na yap11or. 
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Fa ihe ma dilerı uydurmalar 1

· 

Belediye 
otobüsleri 

Yakmda lskenderiyeden 
Yazan: 

-66- retle esırlerlnlzın arasına katacak· 
Bunun 1.1zcrı.ne LaUnler kesele· sınız .• 

rını açtılar. Blza.:ıslı Rumlar•n i • 
tediklerı ucrcU pe~ın n verme) e 
meebur oldular Böylece. seyyar 
sıpcrlcrı burç arır 'e surların uzc· 
rıne taşıttılar. Fakat bu siperlerin 
taşınması, gece vaktine kadar de· 
\ am etti Tabıidlr kı karanlıkta, 
tc.ap eden yerlere yerleştırılemcdt. 
Bu yUzden de, umumi hucumda 
Liıtınlerlıı vazt) ctı muşkülleştı. 
Bunlardan, ı yık!) le rstıfade temtn 
edılcmedı. 

* (Fatlh) umumı hucum haı.ırlıgı 
emrinı vcrd ktcn sonra., ordu ve 
büyuk (cuzütam) kumandanlarmı 

huzurur.a cclbettı Bunlara; hart· 
ket planını tamamlle ~eh eyledik· 
ten sonra. gayet mucssır bır lisan· 
1 ~ 

Muhterem okuyucularımızı ıs-
rendirmemek !çın, <Fransa llım 
encUmcnl) üzasınııı, tem bir Bızans 

zihnıyetJ ıle yazmış oldul:u (nu· 
tuk) a devam etmıye Iuzum gor· 
mü) orum. Yalnız, (Fatıh) gıbi 
yük ek ctyclı. son derecede ah· 
lak ve fazilet sahihi, dini ve milli 
anahelcrıne gayet hürmetkar bir 
hilkumdara yukarıdaki sözler! söy· 
letmek suretl.}(ı kara taassup his· 
lerln1 tatmine çah,şan.. (Fatih) in 
şahsıyetı hakkında en küçiik bir 
malUmatı olmadığına zerre kadar 
şiıphc bulunmıyan bu muharrır n, 
(Fransa ilim eııeilmenl) ndc nasıl 

yer bulabildiğine hayret edıyorum. 
Fakat meselenin n,sıl dikkat şa· 

yan olan ciheti şurasıdır ki, bu ca· 
hil ve gafil (lllm adamı), (Fatih) e 

- Bcldcnın :Ccthl nasıp ve mü· soylettlğl uzun nutkuna hitam ve· 
)e.sser olur :ı, (Rcsulullah) Efen· rJrken . yınc (Fatih) in lisanından 
dlmlzin bir mubarek (Hadisi şerı· olmak üzere • şu sat.ırları ilave edi· 
Ci) yerıni bulncaktır. Ve o hadiste· yor: 
kı taltif ve takdir d , bizlere kıs· - Şunu unutmayınız ki .. parlak 

şehrimize gelmek iizere 
yola çıkarılacak 

Amerika.dan getlrtllmektc olan 
lstanbul Bclechyeslne alt otobus· 

rln İskorderiye~ e ge\dı(:ı111 e' • 
velce yazmıştık. Bunların oradan 
şchrımızc. naklı i ile me,.gul olmak 
üzere İskendcriyeye gllml(i olan 
Elcktrık ve Tramvay uınuın mil· 
düründen gelen bir habere göre o· 
tobUslerın scvkı iŞi temin edilmiş· 
tir. Bu suretle, otobüslerin yakında 
yoln çıkarılacac1 anlasılrnaktadır. 

Pazartesi günleri bak
kallar un verecekl ~r 
Pazartcsı gunlcrı verılecek kar· 

neler mukabı\ırde ıstiyenlere bak. 
kallıırın on altı kuru. a 422 gram 
un vermeleri hakkınad Bc,edl) c 
Daımi Encunıcnl kararının tatblkı· 

c;c pek yakında başlanncaktır. 

Kampı bitiren 
üniversiteliler 

met olacaktır .•• Asker kullarıma, bl'r muharebe için üç esaslı şart tinıvcrsıte ve yüksek okullar u· 
ayrı ayrı tcnbıh edinız. İslamiyetin vardır. Birinclsı, hüsnü niyet . ıkin- çilncü devr<: askerlik kampını bi· 
şe.rclıni arttıracak olan bu büyuk elsi, fena hareketlen hayA .. üçuncil· tiren talebeler Cümhurlyet Abide. 
zaferimizin şerefını, şcrıatlmizin ru de, amırlcre ttaat... sine bır ihtiram çelengi koymuş· 
ahkfım•JlJl muhalif hareketlerle Ih· Fransız Alimi, bu satırların jrinde' 1 d . " ar ır. 
IAI etmesinler. lVIAbctlerc, keşışle·ı kı (fena hareketten hoyA) kelımc- . 
re, s'lllhsız ve kendısinl mudafa· Ierlni yazarken, acaba yukarıdaki Üsküdar cezaevire eroin 

sokulurken ... adan aciz kim~lere katiy.en teca· (hayasız) ca sozlerl ne çabuk unu· 
vuz eylemcsinler. tııyor? Ve pcrhızde yenen lahana 

Diye, n.asıhaUer ve ka.i'l emirler turşusu gibi, bir taraftan (Fatih) i 
"erdi. yağmııcılı ın ve ırz dil~manlığının 

Bizans mu\•crrıhlen - ve Hıris· müşevviki gibi gfutcrrrkcn, diğer 
Uyanlık taa subuna kapılarak Bi· taraftan dn ona, (fena ~eketten 
za.nsltlara. taraftarlık eden - bazı A· hı\yft) ediniz, dOOırtiyor. 
rap tarihçileri, (!<'at.ıh) ın kuman·! (Orta devir) de (harp kanunla· 
danlar)1]n. 1.erdiğı bu emirleri pek 1 rı). her hakkı (galipler) e ver· 
çok uzatırlar .. Uzun bir nutuk ha· miştı. 
line getırirler ... Asıl garıbi şurası· - Veyi mağluplara ... 
dır ki (Fntfh) in haklkı emirlerini Soziı, o devrin kanunlarını hula· 
tamamne tahrif ederek, adeta ti- sa eden, en çık bir vecize idi. 
ycıtro sahnclerlndekl mor..oloğları Galip bir ordu, hücum ile zap· 
nd.ırnn duz.me bir nutuku, (Fat•b) teWğl bir beldenin malına ve ca-

e malclmck isterler. nına tamamlle tasarruf ederdi. 
(Fransa ılmi encümen azasından· Mnğlupların malı, eşyası, parası, 

GüsUıv Şlumberje), lstanbulun mu ha)vnnı, gene, ihtıyarı, kadını, kt· 
hasara ve zaptına dalr yazdığı e- zı ve hattfı, beşikteld çocukları, 

serde bu nutuktan bahsederken: klımllen (galtpleT) ln clıne geçer· 
~içblr Ar, hiçbir haya ve hiçbir hl· dl ve galipler ellerine gcçirdlldcri 
cap duymadan, Fa\lhe şu sözlerı ~ canlı, cansız • her nc\'i (sıllıh 
ııoylcUr: hakkı) nı, dlledıği suretle kullan-

< .. Bu liıtıf belde, her nevi ser· makta serbestti. 
vct v s me.n ile lebaleptır. İmpa· (Fatih) in Bız ns surları o nüne 
ratorun, zadcgfının vesair esbabı gelmesinden tam iki buçuk asır ev
erveUn .arayları doludur. .. Bu ve! (yanı 120-i scncslr.de) (Ehlısa- · 

haztncler n en ağırları, kıymet bl- lıp) namını taşıyan {!Mitin) ordusu 
çlleml;ı;en ıncilC''"I, ve aır kıymetli cebren (mukaddes belde) ye girdi· 
taşlar il muzeyycn altın ve gıi· ğı vakıt, cihan tarlhlnln hlçblr dev· 
mü çcrçlveler, bırçok kllıselcrde rinde gorlllmemiş olan rezalet ve 
yığılmıştır. Her tar fta, altın ve fezahat vukua geldi. 

Ikı gun evvel, Üsküdar cezac· 
vindc bulunan sabıknlılardnn Mev
IQt adında birine hariçten bir kü
fe itinde yiyecek maddeleri ccti· 
rllcr>ek arama memurluğunun odn· 
sına bırakılm~ttr. fo'aknt bu <'ş· 

yayı getiren adamın bırdcnbirc or. 
tadan kaybolması dikkati çekml~ ''e 
küfe lcindckller iyice muııyer.e t'· 

dillrkcn zcytlny11ğı dolu bir lbrl· 
ğın yapılış tarzı şüphe uyandırmış· 

tır. Memurlar zeytin yasını baş. 

ka bir kaba boşalttıktan sosra ib· 
rlgi ktrmı~lar ve iki kat bakırdan 
yapılan. bu kabın glzh yerinde 50 

rnm erol bulmu la.rdır. 

Bir taraftan Mcvlut sorguya ç~· 
kilmiş, dığer taraftan da eşyayı 

getiren adamın nranmıısına başlan· 
mıştır. 

Parti c:caklFrrnın dünkü 
kongreleri 

Dun sabah Ruınelılrnvağı, Tarab
ya., Uskumru koy{i, Üskiidarda Mu 
ra.t Reis, Ercnkl•yunde Yeni Sııhrıı, 
Kızıltopr kta Zilhtu Paşa. Tuğlacı. 
Kadıkoyündc Caforağa. Ha an Pa· 
şa, '.Mecıdlye, Osmanağa, Beykoz
da Anadolu!enerl, Ha kdyde Siltliı· 
ce, Keçeci Piri, Be~iktaşta Dikili· 
taş. Ycşi1koy Merkez ve Kıralıada 
Ctimhurly<-t Halk Partısi ocak kon 
grel~i yapılmı~ır. 

VATAN 

Kitaba işık 
b'ir bakkal! 

• 

Bu kadarı 
olabilir mi? 

5",_ şıı~daki \'UrgtlD hikfı.yMhıl 

~bir kaç lerde dbrledim. Ht:r 

anlatan doğnı oldıığtınll temin edi
~ or. Ben bu tembıa.ta rağmf'D Wlt 

kadıtnms a....<ota tbttmal wıremiyorum 
Bonunlıı ~rsbt>.r, uydurma ela ol a, 
'urguncularuı ne lmnıazhk'l.a.ra ba' 
\'Unı.bllecıekk'rinl ~termml bakı. 
mmdan, a.nlattlanı -..,ataya nakledl· 
yorum. 

Yazan: had AKSI 

Y e{ır: Tıredeyiz... G.tııel bk 

ye:- doğrusu... Sıze ktSa· 

c;ısı kf'Okıs.ınl çizeyim: istasyonun 
b!raz ilerisinde başlıyan ,eniş ve 
ağaçlıklı asfalt hır yol, iyi tf'rt\p
lenmi~ bir p<ırkla n!hayetlenır. 

Bu parkın sağında orta okul, so· 
!unda hükumet bınaları var. Hü
kumet bmasının arkasındaki Be· 
ledlye yapı:.ı ve parkı da şehrııı 

methalinı süslemektcdi\'. Tirede 
dikkati çeken lllt y: blrbirioe 
muvazi ve bulvar ek:lınde:kl u· 
zun çarşı\;rdır. Bu çarşılara. g:>l· 
ge veren çınar ağaçlar: oldukça 

duktan sonra ulflal ren.k • bit-er 
çay ısmarladı . . 

B. ŞişLk'in dükkanı~ GOZden 
geçiriyorum: Ör.de sabun ve tuz 
çuvalları, kenarda yıgınlarla kltt1p 
ve raflarda 'öteberi. .. 

Araıınızda şciyle bir konuşınn 

gcctl: 
- B. Şişik. sizin kitaba çok me· 

rakit 0ldujıunuzu sôyluyorlıır. 

- Merak ta söz mu beyim! Ben 
cı~itap., a aş~k blr adamım . En 
yakın arkadaşım . dostum ve hem 
derdim kitaplarımdır. YüzU sarar
mıs bir yazmarlan aldığım zevkl. 
hıç bir şeyd<?n alamıyorum. Size * bir fikir vermek ıçin kazancımın 
üçte birini bu yolda harcadığımı 

:-ı-:asiı .•• 

Holke1.·l Reisi Ulv!den aldı~ı- ~yliycbılırlm . 
mız izahattan öğrendik ki. Tire - Kaç kitabınız var? 
eskiden bır .,ilim ve ldan mcr· 

- Sayısını pek bilmem! Fakat 
kczı,, imiş... Bu sevimli şehrin 
namlı medreseleri ve külturi.im!.&· kısa bir zaman sonra iyi btr kti-
ze değcrlı eserler hediye de 1 b!r tüphaneye malık ola.cRj?ımı umu· 
çok alimleri varmış. yor ve bunun tahakkukuna çalı · 

Bugün bıle Tirenin kendine g!:>· şıyorum. İstediğim kıtabı elde et· 
re kıymetli sayılab!lec<ık bir ıımü. ınek uğrunda gunlerimi feda et
ze.si ve ıengin bir kUttiphanesı Uğif.' ve 30 - 40 lirayı gdzden 
mevcuttur. Bir aralık soz, Tire. çıkiirdığım olmu~tur. Ben, İzml· 
tarihine ıntiknl cdınec bu konu re daha çok kıymetli eserler top · 

lamıya gidiyorum. 
iiı.eriııde yıllard&nbcrl meŞGul bu· 

Sevınçle ıla\'c etti: 
lunan ve Jdtapseverlığile meşhur. 
B. Şı:iıR'tcn bahscttıler Bu gay· - Şimcl ı. .yazma bir kıtap 
retli arknd~ın ne 16 tuttuğunu peşindeyim. Yakında bunu da a· 
_orduğum zaman. « Bakkallık ya- lırım inşallah! . 
pıyor!11 cevabını verdıler. Hayre- - cKıyınetll ı> dedığinız eser
tlml ağzımdan kaçırıverdiğim bir !erden bazılarını görebllır m!yıın? 
uYa!?n ile ifade etmekten kendi- B. Şişık "Hay! hay!• ded i ve 
mi alamadım. c;ocuklarlle alfıkadar olunmuş bir 

b~ba. gururlle kıılkıp y&ndakl raf· 

H azır lşınılz yokken B. Şişik· tırn yazma bir •Kura.:ııkf'rlın .. gc· 
le görüşmeye gittik. Dar tirdi. Türk hattatlığınııı bir şuh· 

hısslnl verıyordu. 

B. Şışik , bu eser uzerlııde şu 

izllıha tı \'erdi: 
- Dikkat cder5enlz. kar~ılıklı 

say!alard.ı geçen kellmclt"r, kır· 

mızı mürekkeple yazılmıştır. Ay· 
rıca bu kclımeler. kitabı l\apadı· 
tınız 1.ama n, üs ti.iste gelect>k bir 
ş. kilde terliplcnml~tlr. Hatlallrk. 
ta bu çok zor bir ıştır. Dıt:l'r c· 
hcmmlyeli bir nokta da: e-:erin 
~cetvel tc1.yinatı , nın yckn~s:ık 
olmamasıdır. 

GMiiync:unuz ki her yüz baş· 
ka \'e uygun bir şekılle süslen· 
mişt.lr. 

- Kaça aldınız bu Kuranıke
r lmi? 

- Elh liraya ... Fakat şimdi beş 
) üze vermem. Satacak olsnm. bu· 
gün ıkı yl.iz. i'ıç yiiz tıraya ala· 
caklısı \'ardır 

Kuranıkerim. cidden nadid bir 
eserdi. 

B. Şlşikl .. n :;on olarak ~uııu 

ciğrenmek istedim: 
- Sizin kitabınız. yaıılarınız 

var mı? 
Güldü \'e: 
_ Çoklanberi Tıre Ahmlerine 

nair bir tetkik yapmakla mcşgu· 
IQm. Bu tetkiklerimi bitirirsem, 
ortaya • kltap v dıyeblleccğımiz 

bır şey çıkacaktIT .. Dedi. 

~ u takdıre değer bakkahn. 

~ alış \•erişlr.c engel olma- 'ı 
mllk ıc;ın müs:ıade isteyip ayrıl

dık Yelda kendi kendime şu I 
!l11all ~ordum: -..Kaç miınevver · 
mlzde, bu bakkaldaki kitap sev· 
glsl var? .. 

Ne yalan söylıyeylm bu soru
yu cevaplandırmak işime gelme· 
dı .•• 

Fuat EdJ-p Ba.kst 

Bir 'ahodl \'ataııdaşat eti.Dde kırk 
bın Ura luymetiııde ma.nifatura var· 
nıış. Vo.tandaş bunu az buı: k&rla 
ctC'tll, tanı yh bin Hra 'kaEana.ra.k 
.satnıl\,\ ı kBfa,.mn k-0ymoıı. Fakn.t 
böyle bir kA.rı temin k;'.tu ne.sil bir 
ı;arf' hulımılı-: Kendt bo}a.maymra 
tanıdıi:ı .iJ,;j dilldaf aNllllata baş 
nırmu,_ Banlar beE rtiD mühlet ıs. 
U'ınl ler \>C hu m~t bitiaoe Q• ' 

tand91!ıı bir ycıl ırO.UrmitJE>r. 
Gösterilen ) on göre işin iist ta- J 

rafı şO~I~ c ·e~yan .. etmi!: 'J 
llanlfaturacı gm:eoditf taıuddc_ . 

Janna \e akraba'ma btT ~ürü bor~ 
ııe.nl'.tlerl lmuılamı . Senetleri öd,. 
yememiş; soule alacaklılar ıra.. 
ı~tcnılşler. lflA5 kara.rı çıkntış "ff' 

manlfnturalar UIU masası tarar•· 
dan arttumaya. konma,. Manif8*o. 
rM'rnın kayınbiraderl bu maıtarı 
yfü. ve~ a yUz. lö.lisur btn llra.:18- çı
kArara k aJmr~. Dlter ııözde ala.t.&k
Jılar da paralanuı &1m11lar. Jlaı:rın. 

birader. manifatura.lan !fU lıaadar 
liraya ifl4s mua&nd&n satm aldı· 
ğına ıılt hlr \'tsika ile o zmıpan]cf 
fiyat mUrakıı.bc komJByonnna lııa' 
''urmuş ve 115u.lden olduğu ÖUM 
mııllyet fly:l..t.ı.na yüzde 'o kadar 
meşru bir kü kopararak mrcnlta.tu
relar:ı ya'\'B.ş Y•V8ıl} tasfiye t'ftm ~· 

Tekrar ediyorum: 
Ilf'n hu hll4'baz.hğm yarı•m:ıyaca. 

ğını detıı. bu ı:ekfJde bir bfleba7:· 
lıi;n mt:~ dan ·rnrllcblleoeğlııi aklıma 
ııldıramadığım için bu hlUyenJn 
do~ruluğuna ıı.sla lhtim;ıal vereml
yorıııtı. Fakl\.t, kazara yaoılıy-0r .. am 
ıtoğnı~u pe ! 

KÖ& ıtADI 
bir sokaıın içindeki dükkıinındıı eseri olan bu Tanrı Buyruğu, çok 
bizi. kırmızı yüzlü • ,·e soyadının fnc-c bir zevkin mııhsulli ırll. Say. 
da söylediği gibi • dolgun bir zat talar, dün yazılmıs gıbt parlaktı 
karşıladı. Ayrı ayrı hatırımızı sor· ve mürekkep henuı kurumuş 

-------------------------------- ---------------------------------
Ankara · Iımir 
bisi:J~t koşusu Otnmobil altında kalan 

çocuk 
Ak.sarayda Millet caddesinöe o· 

turan 10 ya~larındakı Yavuz, U· 
leli caddesinden geçerken 2751 nu· Cellat, 

Mustafa Kemalpaşa, 6 (A.A.) -
Anndolu ıan.o;ının Aı:nkera • iz: 
mlr bisiklet kosusunu taltip eden 
hususi ınuhablrı bıld.,iyor: 

Ar.kara • İzmir kot;usunun Bıır· 
sa - l\i. Kcmıılp~.,. mahallcsıne, 

on ı<ene evvel bir Jllds yaptığı 111akL dün saat 14 de Bursada Ataturkün 
neleri ::olnıdf bir kaç ,;iındf' ~-aıu~or- ı anıtının oniınden başlar.dı. Mey· 
mu':'· danda büyük b\r kalabalık toplan· 

kazıkla şu herif:eri 
maralı olomobilın çarpmasile muh· 

. chtiJılal» ~ cı(ellal! K&zılda ,u 
tclıf yerlerınden yaralanmıştır. Ço· j ._ __ ,.,, , ... , bJ ba J k · · d"-'""' '"f!rı .ıt uıYC r ıı ı gor wn. 
cuk Cerrahpaşa hııstanesirıc kaldı· Ben bunu ilk göriişte 'vurgunculara 
rılmış. ,ofor Arif yakNlanmıştır. vf'rilen günlük bir eııılr ıındını. O~lt> 

Ek k k 1 · · 1 ya: Yurguocudan tıa.-:ıka, insan kat.ık. me arne 8rlnJ Ç3. nllŞ lıyQn banK{ N"Jlat ,·ı-.r~ Yanılmıı:ım, 
nıt>ğı>r ba~hk, tarihi hir tf"frikaya 
aiımlş. 

BlR ~"tUt HAKJU'!liDA 

Ba.~muharririmlzln Londradan tel. mıştı. Vali ve vilayıetln bütün bü· 
sizle \PrlJI dünkıı ~ıı:umızda t;ıkan yıı- yüklf'rl orada haza· bulunuyordu. 
7Nnıla (:'ılih\crln harp makinesinin Vali, Bursnya ilk gıren Ankarah 
uratle-, demokra<ılnin harp makJM· Orhan Sudı:ıya bu muvaffakıyetin 
inin mnka"'emete ıt<ire ayar rıcHlıtitb l.ılr hatırac:ı olmak üzere bir kol 

btldirttıvordu. saati hediye etti. Kısa bir nutuk 
. · . . so) il) en vali. Bursalılıırın bu ya· 

Dun Liılelı M sihpaşa caddesınde 

bakkallık eden Hüseyinın evine 
kendisine iaşe mufet\.! 1 süsu verf'n 
b!r şahıs gftlerck bakkalın karısın· 
cien ekmek kart.W.rını lstemiştir. 
Kadından kartları alan bu meçhul 
şahıs, bütün hızıyla kaçarak goz· 
den kaybolınuşlur. Yakalanamıyan 
bu sahte müff'ttlş aranmaktadır. 

::oımdi Amerika bahrıye mustf'ı:arı- 1 r~tn tckerrurüm.l.. görmt".kteo du· 
nın "o:ı:lcrilr. ha-:mutıarrtrlmi:ı:!n du. ) acııgt sevınci oolirtt ktcn sonra, 
':'iinc-eini ~an~ ana ıtf'tlrirııek ~ nt>ti· sporcuları tebrık ve başarılar te

anhttan l}&ir diyor ki: c-e)e \arırıı: menni etti. 

Oman Veli'nin bir ,tlı1 gO'l'ume rn,ti. 
Bu ,tinle keniUnl anlatan pir diyor 
ki: 

Duydum ki merftk C'dtyormu,~unaz, 
Mlhur üratJ~ i'lf bıtirMl!IL de Hareketi müteakıp yarış blrden 

gümü vazc.lar vesalr kıymettar eş G rp tarihlerinin gayet açık blr 
yalarla kar.ılaşacaksırız Ve bun- hsan ılc )azdıklarına nazaran, şeb
.ara, klı.milen malık olm k saade· riıı btiyuk bir kısmı, cayır cayır 
tıne nan olacaksınız... Sonr.:ı, bir· atc,.lere yakıktı. Tccavuzc ıığramı· 
çok yüksel. mevki sahibi insanları yan ev, namusu lckelenıniyen bir 
ele cçireccksınız. Bunları, e ir e· tek kadın ve kız 'kalmadı. Bütün 
dec kstnlz. Bunlardan başka, son killsclc.r t.ımamilc soyulduktan son 
derccedf' latif cnd:ıma mallk dıl· ra. harap dildi. Bir çokları da 
bcr kadııılar, henüz hıç kımsenin ahır haline geürıldl. Şchır, 0 ka
gorıneğc muvaffak olamadıgı asil d.nr müthiş btr yagmaya uğradı kı. 
ailelere mensup genç kadınlara, he ımparatordan en lıdl halk tabaka· 
nüz bülu a eı mıs bınlerce kızlara sına kadar bu tün hısanlar, çırıl çıp· 
da rnstı;elec kslnlz. Ve onları da lak kaldı. Bizaıı şehrinin gerek 
c<ırlerlnlzın arnlarına ıthal cylı:ye· ahaliye ve gerek kiliselere aıt eş· 

lstanbul belediyesi 10 ve r
halkma çimento 

TAKVİM 
7 EYl,UL 194? 
PAZARTESİ 

Hu"u"'i hayatmu, 
I Anlata:nm: 

) F.\\f')İl adaınıı.n. )&ili 

l"irk hayvanı falan dl'illinı. 
Burnum \·er, kula.f:un Yar. 

hnrp lk ~, ~·• daha' ııüre~ t>1lgiin bire hızlandı , Ankarndan Orhar.Ja 
bir kat; gıindf'! :\ apılan Aınf'rikan mıt. , Aydo"lmuşun, lstanbuldan Muzaf· 
klnt'\lerl hir kat; saatte :varıtnuya ferin ve E ~i~h rden ~smıının 
NMıln'B .. ak , 40 hu sürat 0nnndf'! mu- hamlcl~ri hl,rbıı:.nj takip edıyor ve 
k&~e~et f'tınek karsı t.ar1lfa dü .. N·<·k. Bursa - M. Kl!malpaşa elapı, bü-

Al' 9 - GUS %49 - Hır.ır 125 
RUl\tl ıns - AGUS'fOS '?5 
HiCRİ 1361 - ~AB~ X 25 
\'AKİT ZEV.4.J ! EZA!lıil 

•Sirk hayvanı f&lan dAğlli11n """
ra.ının ı;onunda \akıt\ hlr ııokta ,·ıı.r 

ıvı BASLADI · IYI BITSt~· ' yiik bir rekabet havası içinde. çek 
. • ' :ıızlı kakdll1yarckı. 

Rma heınf'n bu mıoıradıuı .. onra «bur· l•Nlerbahçc c.tadında. futbol mel ı. N ti d b 10 d 1 · · .. . · ,. ce e u muca e eyı yın<! .-~n 

' 

"um yar lrnJauıın yar" "Oıtlnün ~el. nılııin ııçılrna~ı H~"llesllc yapılan d 0 h S d '· d ' ~ . kara an r an • u a ... azan ı v 
eksınlz Bunlardan bir kısmını ken yası, aylarca ve senelerce Avrupa 

dinlze zevce yapacaksınız Yahut, ve bılhessn Fransa • memleketle· 
cariye gıbl kul! nacnksınız. İsteme rıne taşındı. (Ortodoks Ayını) ile 
dlğı ,izi de, atacaksınız .. Binaen· istihza etmek, Llıtlnlere en bfiyı.ik 
a'eyh aynı zamanda, hem zevke ve bır ze1.k ve eğlence teşkil etti. Pa· 
hem de servete sahip olacaksınız. pazlar o derecede tahkir edildi ki, 

Jktısa~ Vekaleti. bcledıyc lnş<ıa
tı ıçın luzumlu çimentonun verıl. 
mcsı u;ın İstanbul belc·diyesl tara.· 
fındn.n yapılan talebı kabul etmiş· 
tır. Bundan b ı ka Vekalet. istan· 
bul halkına da a~da 200 ton çi. 
mcnto verme>fı münasip bulmuş ve 
ilk partlyı göndermiştir. Bu çimen· 
tolar. belediye tarafından ancak 
inşaatı bıtmemlş bınnhır ve zaruri1 

tamirler ıçın dağıtı:acaktır. 

GÜNEŞ 6.33 10.59 
ÖGLE ta, 1' 5.38 
İKİNDİ 16,41 0,16 
AKŞAM 19,33 12,00 
YATSI 21.or l,34 
İMSAK oi.49 9.15 

mesi '°arlı> dl\~müş. ~ilrl olm~km in· muh~lıtlf'r m~ında.. topa ilk vııru,u K 1 ki 1 57 daki· 
" h anında ... if .. kil' · .... rlf M . ema pa~ya ı saa 

sanın alllına acaba .. tr.. •Y'· ... ııar •" ımız: ~·upmı... ,naa 1 1 k eldi B t 
burun \C kulak ,·oı.. mu oali l'elhe. j Vekilinin hu hareket~ ha;h)an )t:nl kada bkırıncı 

1 
° akra_ • g b''. üka,b~ la 

• . . kayma anı o ma uzcre uy r 
riYor futbnl nlf'"\ <ilmlnın futb.,IC'ularımız 1 la b kl . d 

• . AYARL~R Ot~ıı;;ıttsE... le-in ulhln ıM:•khıtı» içinde geı;nıcsını , kalabalık sporcu r
1
J 

1 
e ıyohr _ u tvle 

. · Orhanın sehre gtr § teza ura a 
Aınıı·rika bahriye miı'ite.,<ı&.rmın M>y- t'mennlH'. bUmem ki, lüzum \·ar mıf 1 " h d'" k 1 · A--..ıka bo.nd·- • T tJ t karşı andı. Or anı ıı.cr Oıiucu ar 

INliğlAe bakıhl'!I& "_., -· a rser . . En asil Bizans ailelerinın bir alay (Arka~ \iV) 

CŞabu emrcdl lcrıni. yine ayni su· 

. 
örneği 

111 ngllterl' krnlı Y(ICflncf Eiharo 1 

O hlr glin bir ko.)Mn geçerken kö.) 

m kt4"biııi gormrl istemiş. 

"\lcktebe girince çocuklara bav 
şe ·ıer S-Ormağıı b lamı>:: 

- En b\niik hükfimdurlarımız.dan 
tıazılıırmın ilhınnı soyllyebHir mi. 
.. ınır. '! 

Blıtiın çoeuklnr hlr utrzdan <!e\ ap 
\Crm~lr.r: 

- Hral Alfred ili! kralic:e \'lktorya, 
Bo sırada o'rretınen kuç.uk bir ço

c ıığun kulağın bir ı im f"'lıunıs, o 
da bnjırmı.,: 

- Yedind l~<hard: .. 
Kral gülerek çocuğa sormuş: • 
- Peki, \'edlncı F.charcl na~ıl bü-

) tik bir lıj ı;ordu '! 
Çocuk şaşırını'\': 

- Bilmh onım. 
Kral çocuğu ok mış: 

- Mutefl!'Slr olma ıı' mm, ben de 
1>enbı a;thi hllmiy-0mnı. 

- Gladys scncl rce yalnız sizi düsün· 
dUm. Iruna karşılık sizden ne gördiim. 
sız sadece sevilmek istiyordunuz. 

Gladys başını kaldırdı. Gözforindcn 
~n lar akı~r.rdu :'wlcırk, malıwn mahzun 
~ uwnc bdktı ve sadcc.:e· 

- Gıadys ded Ne kadar k.ıdııısınız. 
Sizden avrılmıtk cesareUni sosleriyorum 
dıye &iındı sız.in ıçın kıymetıı mi oldum 
Adeta beni ka~ bctmekten müteessır ol· 
du~w'.uza inanacagım gell~r 

- ~ zc kar ı derın hır muhabbetım 

, ıı.r !\1ark Buna nanmanız lazım . 

- Halbukı ben sızc dellce aşıktını. 

S•ı: sev.lmcge o kadar ahşkındmız ki 
benim hu hl lcrlm size pek tabıi gell· 
;ı;ordu. Bauın ne kadar zalim olurdunuz . 
Kendinizden emın herkese her şeye mey· 
dan okuyan o haliniz ne kadar hoşurna 
gıderdl. Sizı pek çok sevdim Gla.dys! 

- Benimle böyle konuşmaymız. San· 
kı olmuııüm de mezarımın başında ba· 
na acıyornrnşsunuz gibi geliyor. Neden 
buraya geldiniz? Gelmemeliydiniz siz 
ı :erınlzde olrlugu gıbi aşkta da ananele
re rıa)ct cdiyor!lunuz Şoyle tanışılır, 

boylc e\•ılır Şöylece de lllAka ke,,,nır 

di)e basma kalıp şekillere bakıyor. on· 
lara uygun hareket etmek istıyorsunıız. 

N<! diye pe ımden geldiniz. Bir müddet 
uzak kalsaydınız. Mektup da yazmasay· 
dınız. Her 5C'Y' kend•Jiğlndcn blh>rdl Ben 
farkına bılc vat-mazdrm . 

-~-

Glad)s bu sozlcr.ı öfke ile soylemlştl. 
Mark dikkatle ytizüne bakarak: 

- Ay:rıldıgımıza çok mu uzülüyorsu· 
nuz? diye sordu. Fakat sualine cevap 
alamadı. Gladys mutemadlyen soy~nl· 
)ordu. 

- Ne diye ~eldınız? Şimdi de ne dıye 
"ldıyorsunuz? Bana soylediğinlz i(?yler· 
d~ı bRjka daha mühim bir sebep var 
gıtliba. Yoksa ba~kıı bir kadına mı lflk 
oldunuz? Bana doğrusunu sciyleylniz 

Bılirslnlz ki ben hiç kıskanç dejılim. 
Bana hr.r şeyi oldugu gıbj anlatabillrsi· 
nız İçim rahat edecektir. Söyleyınlz. 

- Ne sbyleylm bilmem ~ı? 
Gladys birdenbire Orkmüş &ibı yertn· 

den fırladı ve merak sordu: 
- Yoksa ihtiyarladım dl~'C mi? 
Sonra kendi kendine: 
- Ne diye böyle mAnasız bir \lal 

sordum. Ben gencim, hall "•'!:im diye 
kendi kendınl teseııı etti. 

'·"rk ba~ını sallı)·arak: 

Bllmlynrum. dedi. insan sevdigl 
kadının sade güzel yüziıne mi bakar ııa· 
nıyorı;u.'luz? .Daluı derinl,re, maneviya
tın derınliklerlne gider. Baz:an insan dü· 
~iınür. cıAcaba bu kadın bana yıne fena
lık edecek mi? Beni üzmekten ne zaman 
vaı: geçec-ek. Acaba benı hlılll seviyor 
mu?» görüycır musunuz Gladys insan· 
larm en çok sevdiklerini sandıkları an· 
da bile yine kendllerinı düşuni.ıyorlar 

Eve wırmışfarciı Güne~ doğmuş. Her 
tar11C aydınlanmıştı . Dahc;e yolunda bir 
kaç adım yürüdti\.>r Gladys o zamana 
kadar hlı: hlsselm~dıgl bir ıstırap duyu· 
yordu. Hıslerlnde yanılmıyordu. Sevdi· 
ği içı ndl'ğ11 de art1" sevıimcdıg. içın 

uılilü)·r:-du. O zamanı. k2dar daima gu· 
rururıt: oıcpyısıı r.ıslcrle karşılaşm15tı. 
Yanında ydrüyen a.oıPaıa baktı ve dü· 
ştlndü: 

- Şımaı bu ana; boynuna sarılsam 
beni tekrar kolları ar~1nP ıılsa .. belki de 
o :zaman beni "brr~. Fak&t bu n· 

dar l.:iiçülmek bana yakışmaz. varsın 
gitsin. Ben güzelim. Daha ger.cmi. daha 
iyisini bulurum, bu giderse bir ba~kası 
gelir. 

Elinı uzattı ve: 
- A1laha ı marladrk Mark dedi. 
AdRm titriyordu. Yine biran Gladys 

bu erkeğin ilr.crinclr.ki te~irıni ölçtü ve 
maırur oldu. Mark uzar.an eli eJlcri ara· 
sınıi aldı. DudRklarına götürmeğr. cesıt· 
ret edemiyordu Neden sonra öptü. Ba.· 
ısını kaldırdıgı zaman sakinleşmişti. Ya· 
vaşça: 

- Allaha ısmarladık. ~di ve sıttı. 
Vl 

Carmen bir taraftan Gladys'in ı;:üzel 
vücuduna !Tleb'dj yapıyor. Bir tara!fan 
da konuşuyordu: 

- Siz hiç ibtiyarlamıyacaksınız. Çün· 
kil kendınize çok erkenden bakmağa 
ba&)lldınız. Güzellik elden gittikten son· 
ra çare aramak para etmez ki... 

Gl&dys'! bu sözler tatmın etmiyordu. 
1htiyar·.ıımaktan buru~maktaıı o kadar 
korkuyordu ki &ozle görünmlyecek kL 
dar bile olsa yüziiude ,·ücudündc kusur 
olrnilsMa taha,.~.·· 1" etmiyort!u. ·~ençll· 
gin paı lak ''e '- ... ı•·•ı zaferh>li ne bahll· 
sına olursa olsun murıafaza etm<:k ıstı· 

yordu. 
Yold&n geçen yabar.cıların, kilçilk .o· 

kak satıcılarının velhasıl herkesin onu 
(A.rkaa YIU') 

şu sıra ile tak p edıyorlardı: 
Eskişchhden O man, Aı::kara· 

dan Aydr.g1r1uş, Kocaellden Ahmet, 
lstıınbuldau Halit, Bursadan Hik· 
met. 

Müsabaka, yarın Balıkesirc dol:· 
rıı devam edecektir. 

Ergene suyunda bir 
çocuk buguldu 

Murailı. (Vatan) - Muratlı na
hlyeslı'l!in Aşağı Sevindlkll köyünde 
oturan Hüseyin oğlu 10 yo~nda Ah· 
met KÖ5cler yıkanmakta olduğu 
Ergene ı;uyundn b gulmuştuı-. 

Fırın do p~t::.tes 

O
D ld kilo ım•teoıi ~yarak ha,ıa

dmı. Dlltnı dilim ke~rek bir 

tf'~I lc;inl' ycrl~tirdlm. Aralanna 
bi~ yağ ko) dıını. Dört. eorba lıa~ı· 

l f:'t o• H')ahut !lirin~· ona da olabUlr. 
. ne, ~ uınurt.a, yıit. ~ ı ·ınJ beş ~·m 
rendelenmiş kaşar pel nlıl, mce doğ. 
rannuş mayclaooz Te tuz ile 1)&lka • 
hyaeak pat&t«ıeilerin Ü7A'.rlne döküp 
fı'lllAA gundcrdiın. Fınnclan cellBce 
tı.Jıla gibi ftfliierek sıeak aıcak 90f • 
a,a n.rdUn. EV KADDı"J 
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Askeri durum 1 Londraga göre: 

'--i_1aı_aS:_"z9n_ort_AN_lı Stalingrad etraf mda 25,000 
Doğu cephesinde 

R U!<fara gorc Stallngrıul'm ,ı. 

mal halısı llıı cenup batısın· Alman ölüsü yatıyor 
da, Soumıi k finıaııı ile !'11oıdok tıol- (Bao:ı t inı·ıde) ** netice elde edememl9tir. A iman bu. 
gelcrlnde ~lddetlı nıulıarchcler cerc. pıyade kuvvetlerine kar~ı şiddetli bir' kısının daha kuvvetli olduğu bir ke
l an etnıektecllr. muharebe cereyan etmektedir. AL simde Alman tankları mevzllerlmtz. 

Staliagnı.d'ın daha uııııı zaman manların bütUn t.eşcbbUslerı akame. I de bir kaç kere. gedil\ açmışlarsa da 
Ruslar ell.ıadr. knlar.:aiın:ı Uıtlmal \'e· te uğratılmıştır. 1 daha fazla ılerıye gidememişlerdir. 
remiyorum. Son anda, belki de ~hruı Novrosısk'ln şimal halısında düş. Kuvvetlerimiz tarafından serian ya
kenarlarrndıı. f:'lrl!jtlkkri nnıkı:ıbil ta- manın mühim kUV\'etlerlne karşı mU. I pılan yan taarruzları Alman tankla... 
arruzta Alınıın cebri hücumunu dur. dafaa sa\•aşları devam etmektedir. rının llerleyLşlnl durdurmuş ve bun
darmuş o!ahllirler. 1-"ukat ı:-ehlr ı.tra- Merkez cephesinde So\'yet kıtaları, !arı ~eri çekilmeye mecbur etmiştir. 
tejik laynıetlru k11ybctmlştlr; Ru Jar bir çok meskQn mahallerden tardet. Lenlnırsd'da 
Alman ordusunun ~imal yanma bü· mlşler ve dU91Tiana ağ'ır zaylıı.t nr· 1 Mosko\·a, 6 tA.A.) - Kızıl Yıldız 
yük bir tası-ruz. )Bpmadıkça st.alin. dtrmııılerdlr. 1 gazetesine göre Lenlngrad dolayla. 
grad'ın •kıbetlnl tloğ~Uremlyocek- Şimal Buz denizinde bir Sovyet J rında son 4 gUn zarfında cereyan eden 
le-r. dentzaltrsı, düşmanın bUyUk bir taşL çarpışmalarda Rus pilotları 62 Alman 
Kafkaıt)ada Alman harekatı 1kl tını batırmıştır uı;ağını dü4UrmUşler ve 16 sını da 

he&-f gtldü,Jor: Londrayo göre hasara uğratmışlardır. 
1 - f{aradenlı Mhili hoyun<'ll Rus 

1 
Londra, 6 (A.A.) - Reuter ajan- :Souoı-lıık'de 

limanlarını birer birer zaptetmek \C sının Moskovadakl muhabiri Sllllin. Berlın, 6 (A.A.) - Alman ordu· 
Bahım'a kadar Ulaşarak Rllfi donan· grad'da Rus mukavemet.inin artmak- !arı başkonıutanhğmın bildirdiğine 
ınıw.ınr e;af Jıarlcf kılmak. Almanlar ta olduğunu bildirmektedir. Şehrin gön'. Alman \'e Rumen kıtaıarı beton 
Sonosisk'i dü~ürrnek üu~rı>~ Ruslar dolaylarındaki steplerde 25.000 Al. sığınak sistemleri arasında cereyan 
ıla ll&hll hoyı.ınca uzanan lol Ur.erin. manın ölllsU yatmaktadır. eden şiddetli muharebelerden sonra. 
de, ınHdafaııya eherlşli arazi kesim- Muhabire t;'Öre, Alman hava kuv- Novroslsk lstıhkAınlarınm dış çem.. 
~rinde )r.nl mc\7.lle.r \e n1ü.niler \'Ü· vetlerintn de uğradığı Jrayıplar ağır. berini yaımışlardır. Alman ve Rume.n 
cuck! geUrnw_J<tlldtr. dır. GUnde tnkrtben 50 Alman uçağı kıtaları şimdi Xovroslsk ~chrıne doğ· 

! - Şarkta Almanlar Groıny pet. işe yaramaz bir hale gr.tlrllmekted!r. ru yaklaşmaktadırlar. 
rol ha\"'ı:Mmı tstllA maksadilc taar- Xonost.,.tk'de tehlikr. artıyor 

Bremene müthiş 
akın 

ro7a de\'Um ediyorlar. Bakft'nUn yo- I..ondra, 6 (A.A.) - Kara.denl:z: Rus 
lu buradan geçmektedir. Kafkas da~- limanlarından Novroslrıtk için tehlike 
lımnın ıııarp hoğazlannı 7Aırlamakta.n artmış bulunmaktadır. Kun•etıı Al-
a. Gro7.nr petrol ha\ıaı-.ını JstllAdan ma.n kolları şehre şimal batıdan Uer_ 
•rınra Jfaıt_•r denizi ııahili boyuoc-a )f'mektedlr. Yapılan ıııkı hın·a ve ka- (Baljı l 1ot'lde) = 
B:ıku'ye yUrt\mrk daha kolaydır. ra lılkumları akabinde Ruslar yeni sup hafı! ve agır bomba uçakları 

Goril1üyor ki Knfkaır;yada bir Al· mevzilere ~ekilmlşlerdlr. dün Frıınsanııı me§gul arazisindeki 
nıan kı!oıka"ı tıellrml~tlr. Kıskacm Mozdak kesiminde bir Alman köp. hedeflere iki ~fa hücum etmi~ler· 
uçları Kıırad~nlz \'6 Hazer denizi 8L rUııU bcrha\'o edilmiştir. dir. Boston 27 tıp! uçaklardan bir 
hlllerl hoyvncıı. u1.anauk, Ratum ,-e MoskO\'llllın balı ve şımal balısın- filo ôgleden evvel Havr doklarını 
B:ıkiı'dcn onra Kafkas dağları ce- da. Ruslar yeni blr kaç mevzii geri bombalamıştır. Biraz sonr:ı uçan 
ııuhunda yont Tinls'de blrıe.,eeektlr. nlmrya mll\•af'fak olmuşlardır. kalelerden mürekkep ilç füo yük· 
nu arad:ı mümkün e Almanlar VladJ Lenlngrad cephesinde son iki gUn sekten geçerek Rendeki hcdcl Uze· 
Kafkaıı'dan Ttflls'e inen dağ yohuıu zarlında Alman ha\'a kU\"\'eUen 39 rir.de müteaddıt mfilaklar görül· 
da Utrlıyacaldardır. uçak kay'betmlştlr. 6 uçak da hasara mü;?tür. 

işte Rmılar bu ~ mtihlm tMlka.. u~ülmışt.ır. Müteaddit avcı f!lolar bu hare· 
mrti ku\ \'etle tut111$k "e cenuba Alman teblijt ketlere iştirak etmişler ve bomba 
doğru adıın adım müdafaa etmek Berltn, 6 (A.A.) - Alınan başku. tiçaklarına refakat ederek şaşırt· 
mectmrlyetlndedlrler. Yukanda ~ta- mandanlığının tebllğl : ma taarruzları yapınışlardır. Blr
llııgrad'ı iıratle kaybettlklert takdir. Taman yarım ada.c;ında sUratli bas. leşik Amerika ve Domlnyonlar tay 
dl' yapa('.akları mukabele lkJ türlü kınlar yapılmıştır. Düşmanın gerlsl. yare fJlolarılc müttefik filoları bu 
iz.ah edebilir: ne yapılan bu baskınlar, cenuba doğ- hareketlere i&lirak dmişlerdir. Sa· 

J - A,ağı Votga şark sahltinde ru tevcih edilmiş ve düşmanın son vaşlar esnasında ıkl dü~man av u· 
ınüdafaaya de\·am, mukavemeti kırılmıştır. O surette ki çağı tahrip elmi~tlr. Avcılarımız 

2 - Alman ordusunun Yolp garp Kerç boğ~ı~ın ı,ıarkın~akl bUtün ya.

1 

dan altısı noksandır. Bomba uçak
ııahili boyune.a şimale llerlt"mcslne nmada clımu:e ;;eçmıştır. Bır çok larımızın hepsi salımen üslerine 
kar,ı koynıa.k; buau t.aarruı 'eklin· esir aldığ~ız glbı 37 hafif ve ağır donmüştür. Amerikan av uçakların 
el~ yapmak elbette daha doğıudur. top zaptettık _ dan yukarı hareketlere• iştirak e· 

Mısır cephesinde: 

:\luharl'hcnln aıtmeı gilnü. TBMruz 
eden )l}h\'~r taraf değil, Inpliı or _ 
Clusu. ı;o radan "., '"X&liliea@n Sikn 
llııbe.rlere söre, muharebe bittin cep· 
ltt tiurine yayılnnşhr. ltalyao telJti. 
tinden de lng-lltı: ordmunun merkez 
,-e renup <"enelıta eğır ba tığını anlı· 
yoruı:. Mibuır kuV\'otlerl biraz daha 
batıya doğra !:)f'.kDrnlşlerdlr. 

lta.lyan teblltl, Mthver taarruzunu 
bir dene-mc olarıtk gMtermi,se de 
huna akrl erdirmek güçtür. M•r•l 
Bommf'I keflf taarrına dt'ğf I, lngilh: 
aol centı1tıoı batakbk l}lma1 kf!nann. 
dan kopc.rmak "" böylelikle Dk fiflf· 
itada bsfltı D~oo .hiklm oı_ 

mok jstenılş; bunwı k;ln de en seçme 
ınrhh bfrttklerlru kullarunıı;tEr. Ma
h&rebe ~· yukarı IS gün dfwam et. 
nn, ,.e lnı-iJiı: mnka\·t>.metl karşısında 
&ldm kalmıftır. 

Dlinkö yaıımdıı Jnı:illzlerln mu. 
kabD tAan11Z8 faıJa eltenıml.)et -ıcr. 
dlklerinl ya7.mıJhnı: Şimdi lnıflk 

ordusu ta&rrn halindedir. G~raJ 

Auchbll«Jc, Mlh\ er orrtuso.nu batıya 
doğı'u ııöttmemt,tt. Bakalım General 
Alf'.,.....-r \~ General Montg'Olnery 
'>u l~t,. mmııffılk ttlM-a.klar ntı 'l Kaş 
yapeY'Jm derken röı. çıkarmak lhtl
maH de , ·ar. Kıınf!tH ıMıvzlJerlJtden 

lkıırt çıkan lhl'Ulı; ordoııu taarraw 
mli&emadiJ'f'..n befıilem6U ki Ma,..ı 
Rommel'in ,--ı trir tmağına dll,me. 
ilin. 

İ ktısat Vek:li 
Zonguldokta 

Zonguldak, 8 (A.A.) - İktısat 
Vekili Sırrı Day, Havzada tetkık· 
J.crde bulunmak üzere bu sabah 

• şehrimize gelmiştir. 

,Radyo 1 
BUG'ÖNK:tl PBOGJILAM 

SA.RAB 
7.30 Program ve 11a.a.t ayarı, 

7.32 \'Ucudumuzu ça.lıştıra lım, 
7.(0 Ajans haberleri, 7.M Rad.. 
yo salon orkestrası. 

OGLJ: 
12.30 Program ve saat ayarJ, 

12.33 KPrışık progrrun (Pa.), 
12.45 Ajans haberleri, 13.00 Şarkı 
ve tlll'küler. 

A ır ı\ 1\1 
18.00 Program v~ saat ayarı, 

18.03 F'asıi sazı. 18.45 Radyo 
dans orkestrası. 19.30 saat ay~n 
ve ajans haberleri, 11.l.4~ Konuş

ma, 19.55 Muhayyer mııkıı.mın

dan tarkılar, 20.15 Radyo Gaze. 
lesi, 20.fO Bir marş öğı·eniyoruz. 
21.00 Konu~ına. 21.15 Keman so· 
loları, 21.~ Konuşma, 21.45 Rad· 
yo senfoni orkeatruı, 22.30 saat 
ayan, a.ja.n1 hLJıP.rlerl ve borsa. 
lar, 22.4~ Ya!'1nlti program e 
kapanıf. 

Novrosı.ıık onUndc Alman Rumen denlerln hiç birisi noksan değildir. 
kıtalan, şehrin pek yaldnindekl kuv. Londra. 6 (A.A.) _Alman uçak
vetle tahkim cdılmiş mevzilere ya.k. !arı dun Londra. dolaylarında bir 
laşma.kta ve bunun için ç~tln muha- şehri bombalıyarak bir sıra. işçi e· 
rdıeler verın~t.edirler. K&rwnian vlbf't•hr•p etmlifer ve l!ıiPl=çok kim 
doltJsunt'la Alman seri hUcunı botta.. se!er'n de ölmesine sebep olmuıı· 
n, bir kCllf hareketi yapnıı,lar ve bıı I !ardır. 
hareket <'!nasında düşmanın 9500 Bir dü§man uçağı da orta ingtl· 
tona baliğ olan 4 vapurunu batırmış. terede bir şehir üzerinde alçaktan 

lardrr. uçmuştur. Burada hıç)ir hadise 
Kafkaeya'da. dağ kuvvetleri, gün. 

olmamıştır. 
!erce devam eden muharebtlerden 

l\l&ltaya. akrn 
sonra düşmanın inatlı mukavemetıne 
nihayet vermek için ı;ok yilksek bir 
mevzii işgal etmişlerdir. 

Stalıngrad kl'simındekl şlddeUI mu
harebeler, devam etmektedir. Dlln 
Sovyct uçaklarının yapmı~ oldukları 
taaı;ruzlar akamete uğratılmıştır. 
Düşmanın 84 tankı tahrip edilmiştir. 
Gece g{lndüz Stalinı;rad'ı ve Volga_ 
nın doğusund:ı. uçak ala.nlarmı ve 
SovycUerln iaşe ve ikmal hatlarını 
bonıba.rdıman ellik. , 

voron<'j kestmlndc dU~anın 27 
uçağt tahnp edilmiştir. 

Kaluga'nın cenup batunnda ve 
Rjcv'in ~nup doğusunda düşmıının 

yapmış olduğu yenı taarruzlar, aka
mete uğramıştır. 
DUşmnnın bir çok uçak alanlarına 

hUcuın u bu c nada La.doga gölünUn 
cenubunda ve Nolochov köprU bqın. 
da ve LenlnJ;"rad'ın çemberleme cep· 
hcsinde yerde bulunan 20 Sovyet tay_ 
yaresinl tahrip ettik. 

Kronstadt yaklninde deniz batar
yaluı. dU'1J'lanın bir mayin tarama 
gemisini batırnuştır. Diğer bir ma. 
yin tarama gemisi de Finlandiya kör
fe:z:inde bombalarla hasara utratıL 
mıftır. 

Buz denızl cephesinde harp uçaJc. 
larımı:ı:. Mourmansk harp limanı ile 
demıryolu tesisl!'rini bOmbardıman 
ederek mÜllpet neticeler elde etmilf.
lerdir. 

25 ağustos ile 4 cylQJ arasında Sov· 
yet hava kuvveUerl, 1062 uçak kay
betmiştir. Bunların 812 si hava. mu· 
harebesi esnasında. 175 i uçaksavar 
ba.taryaları ve S3 ü k&ra ordusu tef. 
killeri tarafından ve mUteNklsl de 
yerde tahrip edllml.ttir. Aynı dewe 
csnaı;ında 49 tayyaremız. doğu cep· 
hefiinde .kaybolm~tur. 

Staıtnrrad'da 

Moskova, 6 (A.A.) - Reuter ajan. 
sının hususi muhabiri Harold King 
blldırlyor: 

Almanlar dlln Stalingrad'ın cenup 
batısında şimdiye kadar vukua gelen 
t.aıırruzların en bllyUtfuıU yapmı'l'lar
dır. KuvveUI zırhlı te.şk!ller 3 mühim 
kesime taarruz etnılştır. Her taarruzu 
Alman uçaklarının dalga halinde yap. 
tıklan bir hava bombardımanı takip 
etmiştir Bıı ha\'a bombardımanları 

iki saat dll\ a.m r.lmlştir. Bu usul sa
yesinde düfmen u~kJarından bazı. 

alrı Rus müdafaa ha.Uarına sokulma. 
ğa muvaffak olmut:ardır. Rus kara 
müdafaa haUan ııaraılmamı.ştU'. 

:Kızıl Yıldız l}Öyle yazmaktadır: 
Alman tank hücumlarından hiçbırı 

Londra, 6 < A.A.) - Malta adası· 
na dün Alman uçakları iki dal_ı:a 

halinde taarruz etn1işlerdir. Bir 
Alman uçağı tahrip ~ilmi,tlr. İ· 
kinci dalga şehrin üzerine varma· 
dan kuv\•etlerimiz tarafından da· 
jrtıl m"ıştır. 

Amerikan 
tayy.are_eri 

(BA,ı l IJl(o\de) -

lerine donmuşlerd r. Bu tcıırruz es 
nasında İngiliz hava kuvvetlerınc 
mensup bomba uçakları Glr:t kör· 
:ezi dolaylannda bulunan bir ha 
va alanına muvaffakıyetle taarruz 
ctmi§lerdir. 

B&tı c:itünde 
Kahire. 6 (A.A.) - Pazar günü 

Kahirede bildirfüliğlnc göre, mih· 
verin yaptığı son taarruzda dilşman 
elinde bulunan hava kuv\·cUerir.I 
kullanmış. fakat ciddi surette dö· 
vülmüştür. 

Kahire, 6 (A.A.) - İngiliz Or· 
ta.şark tebliği: 

4/5 eylül gecesi, keşif kollarımız 
cephen:n şimal keslmınde faaliyet· 
!erine devam etmiştir. 

Dün cenup kesiminde düşman 

seyyar kcllarımızın ve topçumuzun 
şiddetli baskısı altında batı istika· 
metınde geri çek ;lmesıne devam et· 
mlştir. Düşmanın esas toplulukları 
30/31 ağustos g~sl yeniden ıler· 
!emeğe baıladıtı mayin tarlaları 
mızın batısında bulunmaktadır. O 
:ıamandanberl Alman Afrika kıt. 
lafındı:ın, 15 inoı ve 21 inci zırhlı 
ttimenlerden 19 uncu ha.fi! tüme 
ninden ve İtalyao. zırhlı ve seyyar 
unı;urlarından mürekkep olarak b 
kesimde faaliyette bulunan dU 
man kuvvetleri kara ve hava km'.. 
vetlerimlzln dalmt baskısı netle 
s'nde insanca ve malzcmece ağı: 
kayıplara uğramıştır. Düsmnn l• 
tün gayretlerine ragmen hiç bir 
vcrde esas müdafaa sistemimiz~ 
girmeğe muvaffak o!Rmamıştır. 
Havanın fena olmıısına ragmc 

bombl\ ve av uçaklarımız, dün c c 
nup kesiminde rlcat halındeki dii5 
manı hırpalamakta devam etınf,1e 

dlr. Dun gece. afır bomba uçaJcla· 
rımız Tobruğu bombalamı§tır. 

Maltada bir düşman av teşkill

r.ln yaptığı keşif hücumu esnasın 
da avcılarımız b'r Macchl • 202 
uçağı düşürmüş ve bir çok Messer· 
schmıtt baAra. uir&tmıştır. 

B 

Vilkinin seyahati 
Ve Türkiye 

Yazan: fHSAN BORAN 
lrleşik Amerikada harp gay- kiki olayları ve hakiki rakkamları 
rctlerlnln ka.ynağı §Üpheslz ortaya atmak ~in burada bulunu· 

ar.lııyıc; ve kanaattir. Cümhurrelsi yorum-> 

- + -- +------- ~~ -------------------

Futbol mevsimini 
-Maarif VekH~m:z açtı 

At dokuzuncu yarışlar ı nın 
haftası ~ürprizli 

, . 
geçu 

Ruzvclt bu neticeyi <?ide etmek için Göriıluyor ki, Birleşik Amerika, 
iki sene mücadele etti; bütün mil· harbın hüküm sürdüğü bütun cep 
!et, harp etmek lazım geldiğini an· heleri, kendi harp cephesi saymak. 
ladıktan soora ordular meydana ta ve her cepheye kuvvet ve mal
getlrmek. memleketin bütün ıst!h. zcnıe yetiştirmiye çalı§maktadır. 
sal kaynaklarını harp maksatları Bırleşlk Amerika muazzam sana· 
fçln kullanmak kolaydı. Bugün yiine layık nisbette askeri tcşkl 
şahsi mümessili olan Vende! yılki· l:itn sahip oluncaya kı-dar. deniz. 1942 - 1943 yılı futbol mc\•sl· his 2050 kuruş. ikinci ve üçUnc1l ko· 
nln büyük vazlf~ler görmek üzere !erde, karalarda ve hnvalarda bu· mine dUn Fenerbahçe stadında yn· şular arnsındakı çifte bahis de 875 
kıtalar aşırı ~eyahate çıkması de- Yilk taarruzlara ba~layıncnya kıt pılan parlak bir merasimle girlldl. kuruş kazandırdı. 
rln bır mana ifade etmektedir. dar Rusya ve Çin ayakta durma- Şeref tribüniır.de Maarif Vekili Dördtincii ko-:-u: 

vendel Vilki, Birleşik Şimali A· lıdır Birleşik Amcriknnın ba~ar. Ha~an Ali Yücel de bulunuyordu. Uç ve daha yukarı ya~taki )'erli 
merika Cümhuriyct Pllrtisinln ciim- mak istediği iki büyük iş işte bun· Saal tam 15,30 da bahri.> c ban· ya.rınılcan In~liz at \'e, kısrakla.rının 
hurreis namzedi idi; Ruzveltın mu· lardır. Bay Ruzvelt, bu haklı en unun arkasında altııbc sırasile ı ıştırak ettlğı bu koşu 2000 nıetre 
arıı:ı ve rakibi bulunuyordu. Bir· dişe lle Stalin ve Mareşal Çan Kıı • ~ıan klbplcr muntazam bir dahilındo yapıldı 
leşık Amerikanın dış siyaseti ve Şek'c yeni mahrem mcsajlıır gö halkı :;elamlS<lıktcın sonra Neticede: Birinci Menc\1Ş. ıklnci 
harp meselelerinde bu iki biıyük dermiye lilwm görmüş ve bu bü· ~nhanııı ortasına geldiler istlkllll Alecyldn, Uçüncü Tıryakl geldi. !Ko. 
adamın fıkir farkları görülüyordu. yük vazifeyi de kendi çapında bil- marşını müteakıp Vefalı muhteşem ~unun ganyanı UiO kuruş verdi. Iklll 
Vt;ndel Vilki. Birleşık Amerikanın yük olan Vende! Vilkl'ye te\•di et· :;poreu grnçl.k namına aşağıdaki bahıs de 240 kuruş kazandırdı. 
harbe karışmasını istemiyordu mıştir. Ayni zamanda Vende! Vll· ~özlerle and içti: nrşlnd koşu: 

Fakat Japonyanın da harp llfm ki, Ortaşarkta. Rusyada ve Çin. - e<Blz futbolcular yeni me\•· •Dört ve daha yukarı yaşta.ki saC-
etmeslle beraber Vende! Vilkl, deki askeri. maddi ve manevi va· s me girerken. memleket sp-.ru- kan Arap at \'C kısraklarının sirdıği 
Ruzvelte hak verdi ve 

0 
gür.den zlyetleri bizzat gorecck. dônuşte :-.n hizmet etmeğe, birbirlmlı::e bu koşu 2200 metrede yapıldı. Bırln. • 

B R it. ki tlt ,.. .. ı le k d ı 'kt ı cı Tarzan, ikinci Bora. UçUncü Kurı:~ itibaren muarız ve rakip vende! ay uzve ı ymc boruş erı çarpışır en C.rüsl u en ııyrı • 
t 1 d ktl l geldi. Ganyan 125, plAselcr 100, 22!'> 

Vilkl, kendisini Reis Ruzveltln emir env r e ece r. mamaga and !çer z,tt 
Es 1 )• f • ı la h--" kuruş verdi. Iklll bahis de 240 kuru.;, 

\'e hizmetine v"rdi. Bu iki büvük Bundan başka Ortaşarkta bulu· k m::ı ı u.bo eu r sa ...,a • 1 dördüncll \'C beşin<'i koşular llıerin· 
adamın fikir ve is. b!rlı"'! bııt'ün nan bitaraf mcmlekeller de Birleş.k Muntazam bir ~eki de geçen mc· 

"' dl'ki çifte bahis de 240 kuruş ka:Lan. 
Birleşik Amerikaya yayıldı. ııo Aml!rık::ıH yakı'ldaıı ..ı:iıJ..a,Jıır , ı. rns mi mfitl'Rkıp gün!in ilk maçını dırdı. 
milyon Amerikalı Reıs Rm:vcllin mekted'r. Bunda.ıı evvci, Atatür- eııki milli futbolculardan teşkil c· 
etrafında ayni anlayış ve kanaatle kün s:ıglıgırıda şabık İngiltere Kı· dilen b!r ekiple hakem taktmı yap-
birleşti. Bu. Birleşik Amerika için raJının Türkiyeyi ziyaretini b·..: tı. 
mesut bir hadisedir. Vendel Vllki· Türkler me:;erreUe kar~ıladık. O TAKIMLAR: 

B 1 .,. • 
aşveı:Lım?z 

{Safı 1 incide) W 
nlıı bu hareketi bize şu kıymetli ziyaretten iki mıllel için de mcs.ıt l\1ılli takım: Hamdi; Burhan, Ya-
sözü hatırlatmaktadır: ulr.san va- netice.er dogdu. !;er iki m:ıı tc d ~ şar, Kemal Rifat, M. Reşat, Şeklp. şıdan S çcn Başvek 1 ve cı;;lcrı h · 
tanı ıçin yalnız yaptığı fenalıktan şc.rer :-·. •· , ~arettcnberı İngl· ı •. Mehmet. Alfıeddin, Sab h. Lfıtıf. kın coşkun teıahurlerı nrasınd:ı 
degil, yapabileceği halde yııpnıadı- Ilı ve Tiirk milleti dost k ldıiar Bedri. b r müdck:t yürlıınuşler ve bu es· 
gı iyılikten de mesuldür.• ve bugün de muttefık bulunuyor- Hakem takımı: Malik. Ha ıın. nads muhtelif sanat ve meslek s •. • 

Vendel Vilkl, şüphe yok ki, fık- lıır. Türkiye. tarihte örnek olacak Jo'azıl, Selami, Sami, Münir, lfa- hiplcrıle temaslarda bulunmuş'a:· 
ren yüksek olduğu kadar ahlfıkan bir dürüstlükle (aal bir bitarııfhk Ut. llüsametUn, Mustafa. Muzaffer. dır. 
da yüksek vasıflar taşıyan büyük siyaseti gütmektedir. Bu açık v E~ref. Başvekil yeni yapılan lis~ birn· 
bir sedye adamıdır. Onun şimdi dilrüst slyasetile Türkiye. büti.ın Oyunun birinci devresı eski mil- sıle çocuk bakım evini de gcz!"'l <:· 

Ru.ıveltin mahrQm mesajlarını insaniyete ve hatta muharip tarnC-ı li lnkunı üstünlıi!;ü altında grçtl. !erdir. Çocuk bnkım evinde 'Öt'" 

hamil olarak uzun seyahate çık- lara bile hizmet etmektedir. Biz. VP. Allıcddinln attığı güzel bir goHe dükleri lntlznmdan memnun o'an 
ması ikinci güzel bir jesttir. Ven- Ver.del Vilklnln Cümhurreislmızl, hsfln>nıı 1-0 galıp bıtlrdl. İline! Başvekilimiz bu yoldakı çalışnıa· 
del Vilki, Türkiye Cümhurrelsln· ziyaretinden ve AnkarRda yapa· devrede her ik1 takımın da yorul· tarda miıcsscsenln daha çok (a~
den sonra, Stalin ve Mare~al Çan cağı temaslardan her iki taraf için j dıığıı gihülüyordu. Bılhassa bu ~er dalı olmnsı .~emennlslnde hulu.1 
Kay Şeki ziyarl't edecek, nııs v~ de faydalar çıkacağını tahmin edl· ı gunluk eski futbol yıfdrzlarırnız· mu~lar ve muesseseye ılfıveter. alı 
Çin devlet reıslerinc Ruzvcltin hu- yoruz. Vende! Vilki. Ankarada da biisbiitün göze çarpnınkta 1dl. nnrak daha on k.msesız çoeu~u ı 
susi mektuplarını 1evdı edecektir. Cümlıuriyelimi.ün güzel ve bü~·üJt, Bundan i8t fode edrıı Hakl"m takı· bakım masrafını deruhte buyur· 

Vendef Vılklnln Kahlrede ga· eserlerini görecek, Tiırk milletini mı cyur.un bitme:;ine lki dakıka mu.l:ırdır. 
zetccilere verdi~! cevaplarda şu 1 ve büyüklerini yakından tanıyacak kala J!:şrcfin nyağlle beraberligc u· ı Saat 17 de belediye tııraf~cd:ı•ı 
iki nokta dlkkatı çekmektedir: 1 ve onların ağızlarından Türktycnin 1 !aştı. Maç 1-1 beraberlikle blttı. halkcvlııde sayın mısailrlerimı~ fe· 

ı - G.Geçen ay A\man denizat_ faal bitaraflık siyasetini devam et· hı muhtelit ka~ılaşıyor rcflne bir çay zlyafctı \'erllm ştır 
tılarının batırdıkları gemi sayı- tlrnıek azminde olduğunu işitmek Günün son maçı lstanbulun bl· Bu munasebetle beledye rcisı bl,· 
sından fazla \çkne yapıldı; Ame· fırsatına nail olacaktır. rlnci lig kl~plcrınden teşkil cdılc-:j nutuk söyl!yeı·ek Ba§veklllerm· 
rfkade tank ve uçak imali tasarla· Biz Veııdel Vılkfnln TürlCiycyl ıki muhtelit ara:!mde --yapıldı. Bu Trubz:onluların ııralarında görmt''k· 
nan planları geçti. Yalnız atustos ziyaretini me ut bir hiıdlse olsrak takımlardan birine eski mlJll oyun-! 
llyında 5 bin uçak yQpıldı. Yakında memnuniyetle k&.rşılarız. Zlrıı. A- cu Fencrbahçeli Sabih, diğerine de I ten do~an sevinçlerini blldırmtş ve 
büyilk miktarda Amerikan uçakla. merlkaya dönüşte Vendcl Vilkinln GııJatasaraylı L. Mehmet kaptanlık hoş geldınlz demıştlr. 
rı Ortaşarka geleceklerdir... biz Türklerl Amerikalılara daha ediyordu: Başvl'kll bu nutka aşağıdaki söz 

2 - «Demokrasiler galibiyl'tinlo iyi tanıtacağını da umuyonız. TAKIMLAR: !erle mukabele <?tmlştir: 
muhakkak olduğunu gösteren ha· İHSAN BORAX Snblh takIJnı: Cihat; Murat, Mu- «Arkadaşlar, Karadenlzin sert, 

BaşmLBharrir"m~z 
lngilter~de hava 

harap olmuş 
inhbalannı 

akınlarından 

yerlere 
anlahyor 

ait 

ammPr, Ömer, Esat. Kadri. Gazan-
fer. Kadir, Melih. MükE'rreın, Nncl, cesur ve kahraman çocukları. 

L. :!\Iehmet takımı: O::man, En- Buraya sizlerı görmek, görilş· 
ver. Muhteşem, Eşref, Tarık, Bn· m~k dertlerinizi ve sevlnçlcrtnlzl 
hadır, K. Fikret. Arlf, Hakkı, Re· paylaşmak !çın geldım. DUodcııbc· 

ref, Şiıkrü. rl aranızda bulunuyorum. Güzel 
Hakı-m: Dı-. Nihat Dorkan. 
Oyuna Maarif Vekllı Hasan Ali memleketimizin guzellıklerıni cor· 

Yucelın vuruş le ba~lar:dı. Top bir duğilm ı;: bl !Karadeniz çocultlarm· 
müddet ortalarda dolaştı. Zamıın· dan pek çogu ile görüştilm. Bu gör· ' 
Ja. ağır basmağa bas]ı)an L. Meh· me ve görüşmenin bende uyandır· 

dı"ı duygu şudur: Türk yurdunun met taktmı Şukrünün bir ~tiı ile • 
1-0 galip vaziyete giriverdi. Bir bu guıel k~esl çocuklarile ne ka· 

(Ba~ı 1 hK'ide) % çok heyecanlı oldu. Karşı sahilde 21 müddet maç karşılıklı fakat neti· dar mağrur ire bu çocuklar da. yurt 
harb;n .ın mlihını '1t!phcsl Uzrrinde mil uzaktaki kale gözle görUJlıyordu. ceslz hamlelerle geçt'. Melih or· tarının güzelliğine 0 kadar mağrur 
olduğ'unıuzıı her an hissettik. Ru cep- OnHnıUzdekı ,SU yığını Oir siperden talardan yakaladıgı topu ferdi gay dur. Buraya ı:elmcden evvel baz 
henin kahramanları yıılııız göze gö. ibaretti. Harbi bıtırmek için bu si· r~tıle sıiriikllyerck takımmı bern )erlerlmizde oldugu gibi burada da 
riinmez kinıselerdir.~ilfıh başında bek pf'ıi a~nıak lazımdır. Halbuki Ingil. berlığe ulaştırdı. Hemen biraz son· b r ekmek darlığı bulunduğur.u bl 
Jiyen ıısker değildir. I<arşı sahilin hiç terenin Dover kayalıklarındliki t•n ra yine '.Melih Sabih takımının ikin· llyorıım. 
a.rk&Jiı ke.si1miyeıı top ateflnıı ve Al-1 ilf'ri müda~a.a. hattı. on asırdanberl I ci, devrenin sonlarına dogru Nııcl Daha yolda ıken ve buraya var· 
man tayyarelerinin fasılaııız ziyaret- olduğu gibı. sıllı.h başında.dır. Bura· ilçiıncü goll~rinl yaptılar. dıktan sonra öğrendim. Bu darlık 
ıerint ra~en. pr.n'llliızea işlle meş. sını ziyaret edeıı adanı, siperin a~ıl. Blrincı devre Sabih takımı sa· sl:ılerdc bir ıstırap kaynagı dcl:ll. 
gul halktır. Runinrhı. geniş temeli mıu: halde olduğuna kanaal sctirlyor. nadan 3_ 1 galip ayrıldı bilakis sizler için bir e~ı:nce ve 
fırsatları bulduk. şunu anlsttııar: Ahmet Emln 1·AL:\IAS 1 İkinci devrede takımında değl· şakıt mevzuu teşkil etmıstır. Dar 

<Müşterek tehlike ,.e akıbet bizi * ş klık yapan L. Mehmet bu dl'ğl-1 lıktan neşe yara~a ancak s·n~ 
birlestlrdl. Eskiden komşumuz, ya-1 . şlkliğln ı;cıncrcslni almakta gcclk-1 ruhların ve kuvvetlı kalplerin kfı· 

' . 1 Londra, 6 (A.A.) - Insılterc'ııln I · .... b k _. ı lb! K • ban<'ımızdı. Bı:ı:ınt lşımızc b<'nzer iş . medl For hattına Eşref yE'rlne $a- r-uır, unu anca .,,z n g ar.ı 
yapan a.dam rakip ve dUşmandı. Bu. ll.Jl milhrm haf~lık gautelerınden hap .ı;:antrhafa Arif beke de Mem 1 denizin sert dalgalarile boğuşa br. 

' olıın Sunday Times, ba.şya.zılarıııdan • ' ::. r. ı , t · in 
giin evi yıkılan komşuya öz karde- . . duhu alarak sahnya çıkan L Meh· t;U§ll yul!>uru mu§ ve ~c ı~mış 

bırtni Ingıltereyi zıyaret, etmekte olan l , b'li B b'" ··k h 
şımiz imiş gibi evimizi aı;ıyonız. Bu. . . . met takımı lklnoi devrede esaslı san ar lapa 1 r. u uyu ru u 

. . Tfirk gazetecllenne tahsis etmışLir. h '-- b l" ~ 
gün ona ise yarm bızedır. Dllkklnı bir üstünlük teminine muvaffak 0 1. ep .,.,ra er se am arım·• . 
yıkılan eski rakibi dtikkfinımıza ça· Bu gazete. diyor ki: du. Birbirini takip eden &kanlarla Bur.dan sonra muhtelif dıleklerı 
ğırıyoruz. BE'raberre çalışıp gl'çinl. Şimdi bizim misafirlerimiz olan Mehmet takımı Şahabın ve Şükrli· dinl~ycn Başvekil. bunlara birer 
yoruz.Harbı, bize fE'<iakfı.rlığm ytlksek Türk gautecilerlni çok ckıetene hla. r:ün ya.ptıgı !'ayılarla ~raberllgi el- birer ~cvap vcrdıkten sonra bu dl· 
hazzını öğrPttiği için seviyoruz.> lerle k~ıiıyoruı:. de etti. Baştan sona kadar zevkli leklerın pek çoğunun hOkl~ınclç~ 

Man\' cephesi Uzerinde Y""8-:van .ııi. Dostlarımızın bizi ziyaret etmeleri, v~ heyecanlı bir hava içinde gcçell dahA evvel diişumile!l te<lbirlerlc 
vil halk, kahramanca har~ketle, so· bizi çok mı>mnun eden hir hadisedir. maçta takımlar yenl~meden saha karşılanmış bulunduğunu ~zah e-
g-tıkkanhhkta yarış halindedir. Ge. Dost ve mümtaz ziyaretçilerimize d•n ayrıldılar. derek: .. Görüyorsunuz kı hukCımr.-
çen gUn bir kısmını gülle alıp göttl· hnlz lhUyaı;larınız karşısında sizin 
ren bir evin, bir oda.sında seksen Y&f- gizleyecek hiçbir şeyimiz yoktur, bel· fi. t yarışları arzularınız dahllınde çareler de a· 
lannda bir karı kocanın çay içmeğe ki göstereceğimiz bir çok ı;tylerlmlz ıstanbul at yarışlarınm dokuzuncu ramak yolundadır ve hüküınetımiı 
de\'am ettikleri görillmUftilr. Ka· ı vardır .. ~lr çok zamanlar, biz bıle haftası dUn Veliefertiiidc yarıldı ,";) miimkun goriıldugü ııisbette b~ ça. 
dın demiştir ki: sıırfeltığımlz ga)Tl'tlf'rl tam bir su. aşağıdaki neti~ler alındı: rclerı temin cdecektlr11 demlştır. 

<Mihverin keyfı olsun diye çayı. rette görmete muvaffak olamadık. Birin<'! k~u: · Gec vakte kadar ~vam eden bu 
mızı yarıda bırakacak dıııllldik ya!> 

1 
iki yrupııdaki safkan Ingıliz erkek samimi toplantıdan Başvekil Hal· 

Yüz bir yaşında bir kadın evinin Af • k A ve diş! taylarının 1200 metrede yıtp· ke\-inln ve binanın etrafını doldu-
bomba yilzilnden yıkılmuına rağmen rı aya me• tığı bu koşuya ıld tay girdi. Yıldırım ran Trabzonluların heyecanlı teza· 
ı;ağ kalmıştır. Muvakkat surette yer- birinci, GUr.soy ikinei geldi. Ganyan lıtUrlerl ve .alkışları arasında a) rıl· 
!cştirlldiği sığınakta bızc dedi ki: 115 km ıış verdi. mışlar ve ıkamellerlne tahsis edi· 

cuzun ömrUmii k\saltnıak ıçın c. •ı ka k 1 • lkllM'I kOftU: len köşke gitmişlerdir. 
.-imi yıktılar. Tnatlıirınn yaşanıap r as er er 1 iki Y9.Jmdakl sa!kan Arap erkek Başvekilimiz ve sayın eşleri or· 
ie\·am edecej\tim.t ve dl'i taylıırının 1200 metrtde yap. du evinde yapılan bır aile toplan· 

GünJUk programımız çok dolu idi. tı~ı bu koşunun neticesinde bırlnrl tısına şeref vermişler. oynanan 
•·ak&t içinde hakiki harp sahneleri g !"\ ı d ~ Hızır, ikinci Dabl, ilçUncU Vecize milli oyunlar. takdirle seyretm p 
,·oktıı. bunu Almanlar tamamladılar. J j geldi. Ko,unun ganyanı 100. phisclerı !erdir. 

ram biz Dover'e glrerken bir Alman ıoo, 160 kuruş verdi. Iklll bahis 180 Tı"carel Vekı"l.ı" 
tayyare.si Uzerimizde uçtu. Uçak sa- V141lngton. 6 (A.A.) - Belçika kıırus kazandırdı. 

\'ar topları atrıJ açtı. Otomobillerden konı:-osuna .Amerikan askerleri gel. ll\·üncti ko~n: Ankaraya döndü 
nerek heyeca~rettlk. Bize de mlştir. Burası, müttefik milif'Ucrın Uç ve daha xukarı ya.ştakl yerlı 

mermi dUşeblli~a.kat harp saha- Afrika kıtaııındıı Mısır'a kadar iaşe aafkan lnailiz at ve kıtta.klarının 
smda ı,ıah~l endişe hatıra bile gelml. hatları için bir himaye bölglfil t~kll ısoo nıl\trede yaptığı bu koşu sonun. 
yor. Sahil muhafazasına mt>.mur bir etmektedir. da blrınel Da\•alaclro. ikinci Dc.'llet, 
amirıı.lin kayalar arıısındakı kuman. Ingiltereye yeni bir Kanada as.ker UçUncU Heybeli geldi. Ganyan 1050, 
da köprüstlnden Mıuı.J'ı seyretmek Jutası gelml~tlr. pilse 270, 120 kurUf verdi. ikili b&.. 

Ankara, 6 (A.A.) - Ankara ve 
Esklşehlrln kaza ve köylerınde tet
ktklerde bulunan Ticaret Vekili 
Dr. Behçet Uz, Ankaraya donmil~· 
tür. 
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GÖZEN KREM 
GOZEN°PUDRA 

en. ince tut1L11 pudra yeni renkler 

r.'l -

"'·Gözen Br i ya·. tini' 
Krl.!rt&liu ve likit 

Yağk _ Yağsı2 -Güzellik Sütü - Cildi gençleşt · rir. 
Kadife g ibi bir ten yarahr. 

GÖZEN ALLIGI cazip renkler Lavanta ciçeğ_i 

GOZEN'in dort kokulu losyonları 

-~EV BE~'"' 
O~· A 
ESWY.R 
H ULYA 

GÖZEN'in Dud'.ll t 10 Ka be parfumu 
ItTi~·at depolan Ginen m~!le'§eoıl B llytik PO!ltane <'.add~I ~o. 5 
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. T o R K 1 y E c o ra H u R 1 y E T ' 

Z~RAAT BA 'AS 
Kur~ tarihi: 1888. - Sermaye:!i: 100.000.000 Tlirk ltruı 

Şube ~ ajana adedi: 26:S. 
zıra.ı • e ti<:art her nevlbanka. muameleleri. 

Pıu'& lılrikttrenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

72 llk Harı.son tipi mUct'ddet veya müstamel çorap maıdn~ alına- ' 
e&ktır. Bu makineleri satmak arzu edenlerin muflUIS8.l teklif mektupla,. ,, ,....+-_,.~-"~~;-.,..'"ıı.ıoııl-~IMil 
nnı bir ha!ta zarfında Tophanede Ist. Levazım lunirllğine verme.eri. ft 

(9ô33) .__.__..__ 

Maarif Vekilliği Erkek Terzilik Okulu 
Müdürlüğünd@n: 

ı - Nlhıtrt. parasız ve muhtelıt olan erkek terzilik okuluna en az 
lk okul mezunları alınır 

2 - Uç yıllık dıkiş tah!!llinden eonra mezunlara dıki~ ve dördllncü 
sene biçki tahsllınden sonra da biçki d~loması venlır. 

3 - Kayıt ve kabul ~artııın orta okullar gıbldir. 

4 - Saat 19 da ba.şlıyan biçki kursları vardır. 
5 - Kayıt devam etmektedir. 
Fa.zla i.Zahat almak ıçin o:tuıa müracaat edilmelidir. (9498) 

Stalingrad 

&.ldan sağa: ı - K • ; Coğt1ı.f· 
ya tenmlerlııden. 2 - İ:ş'çl; B ir ~ 
sebze. 3 - Nebat fpliğı; Mağl{ıp. 

4 - Sanat; Kavga, 5 - Bir hay
vanrn feryadı; Sırt. 6 - Dilinde 
rekaket olan; Eski b r sıl~h. 7 -· 
Kemer bağı imal eden; Bir nevi 
bıçak. 8 - İş; Rüzgar. 9 - Sanat. 
10 - Gozyaşı dokmeme; Zamanın 

kısımlarından. 11 - Ou4.Cı; Peşin 

ve hesaba verilen. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Bir n&

Vl zeytın; lsrm. 2 - Melike; Bır 
Yur.an harfı. 3 - Kaldırma; Ter· 
si: yama; Sıfat eki. 4 - VilAyct; 
Usta ile çırak arası. 5 - Ara bu· 
lan; Su. 6 - Nefer; Ufak ufak 
dogra; Şlkflr. 7 - Valide; Bir 
meyva. 8 - İstıda; Zamanın kı· 
sımlarından. 9 - Afrlkada önemli 
bir üs; El içi. 10 - Bir renk ; K or
kunç bir hastalık. 11 - Agarmış 

yüz kılı; Bir soru. 
DÜNKU B UL MACANIN BALLl 

Soldan sağa: 1 - Şarabi; O ba. 

. Zıraa.t Bank:asmda kumbaralı ve ihbarsız Warl"'.l! hesapl.&rmd! 
en az 50 lirası bulunanla.r& 8e:Jlede 4. de4 ~ecek kur'a ile a11f.ğı· 
daki pliı.na göre ikramiye da.gıtılaca.ktır. 

4 &Alet ı.OGO liralık .ı,ooo lira ıee a.ılet 60 liralık 6,oot lira 
' • 600 lt 2,000 lt 

' lt 250 lt 1,000 lt 
l !O lt 40 4,800 lt 

'° lt 100 lt 4,000 lt 160 lt zo lt s,200 lt 

DIKKAT : HeeaplarmdalO parslıı.r b!r sene içinde 50 liradan a,a. 
tı dü.şmlyenlere ikramiye çıktıtı ta.kdfrde % 20 fazi.&sile verllecekur. 

Kurala.r aenede 4. defa, 11 mart, 11 hazır&n, 11 eylCl, 
11 Birlr.cikıl.nunda çekilecektir. 

Oyle tahkim edilmiş ki Almanlar 
burasını ad ım adım zaptetmek 
için son derece büyük gayretler 2 - Okumıı; •Kavun. 3 - K ahin; 

A ta. 4 - Aristo. 5 - Lane; LL 
mc.n. 6 - Ali; Vo (ov); Yer. 7 -
Kavu~a'k. 8 - Zısako.la (alfıka~ız); 

Öz. 9 - Aya.n; Kabuk. 10 - Tüm: 

... - aw 1; 

sarfcttı k l e rini kabul ediyorlar 
Ayhatilk (Kütahya) . 11 - İz; O· 
da; Naz. 

Çevalye Satın Alınacak 
Münakalat Vekaleti Devlet Limanları 

1 let .e U mum Müdürlüğünden: 

- --- -

ARTIK~ ELLi' ·vAS.LARINDAKI 
KADlrllAR 35 lnde ' GÖRÜNEBİLİRLER 

"l - 9 - 9U 

rBOtün dünyada meşhur bir clld 'iin; daba beyaz, daha...,.'&Ze, 'daha 
mütehassısı tar:ı.!ındar • kcşf ve nermln ve daha gen~' olduğunu 

•buyuk bir itina ile seçUen genç görürsönUz. Gündüzleri de (Beyaz
hayvanlnnn clld hüceyrelerınden Yağsız, Tokalon kremlnlıtkullanı' 

~ . 
1stlhre.ç edilen yeni cevher,• genç nu .. Bu basit ve kolay tarzı tedavi 

1ve sağlam pir cildin unsurlarına sayesinde heı : kadu ıo - H yaş 
müşabihtir. BİOCEL •.abir '· dilen daha gençleşebilir ve bıitfiı genç 
bu cevher şimdi cild ·gıdası \olan kızları'\ gıpta_t',nazarlle bakacağı 
pembe renkteki Tokalon .kre.ninln ı;ayanr hayret birhen tıemin ede-' 
terkibinde mevcuttur Bu ; kremi, bllir .... Yegıine rcild groJn olat ToJ 
aksamlıırı yatınazdar evvel kulla- kalori kremlerinin - memnuniyet 
nmız. ~!z uyurken.!. clldinh bu verici.Jneticelert, ka.t'13en~ garanti-

• kıymetll unsurları masscdeı ~ve ttdi~Aksi ... hal~ paı:anız ı~~olu:. 
her sabah uyandığınızda cildin!-

1 
nur. -

LEY L 1 ve NEDA n ı 

BENUA · .. Z ERl<EK LiSESi 
Istanbul Gal:ıta posta kutusu 1330 

Ilk ve Orta mektebi bitirenler lçtD 
nızari fransızca kurslan vardır. 

KLASİK l'C MODERN TEDRİSA'l 
Olgunluk imtihanlarına hazırlar 

Kayıd muame'esi Pazartesi ve Pel'f}embe günleri saat 9 aan 12 ye 
kadar yapılır. Okul 16 Eylt\l Ça~mba günti açllacaktır. 

• Bununla beraber D N B nin askeri mu
harriri, burayı müdafaa eden kıt'aların 
son nefer ine kad<>.r ezileceğini söylüyor 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Şokola; 
Zati. 2 - Aka; Altıyüz. 3 - Ru, 
hani; Sam. 4 - Amire: Kan. 5 -
Bani; Vak (kav}; Ad. 6 - Slo
vakya. 7 - Kat'!; Ulah. 8 - A· 
tom; Şaban. 9 - O va; Oya; Uta 
11 - Ani, 

Yıllık ihtiyaç olarak 115000 adet P'.reğli, 5000 adet kok, 3000 adet orta 
pasa ve 1000 adet k!lçtik pasa çevalyesi satın ahruıcaktır. 1 

Tallp'erln 15.9.942 ak~amma kada.r nilmunelerile birlikte ctelle sa.. 
rılmak auretile takviye edilmiş c;evafye teklı.fleri tercıhan tetkik edile_ 
cektir.~ Teklifler:ıni idare merkezindeki Levazrm mildürlüğilne tevdı eL 
melen ilAn oltınur. (9703) 

• 
1. - 4223 sayı l ı kahve ve çıy inhisarı 

kanununun muval,kat üçüncü maddesi hükmü
ne tavfikan 7-10-942 tarihinden itibaren inhi
sar kahve Y.3 ça yı inhisarlar idaresince yeni fi
yatlarla satışa çıkarı l acak ve tüccar t arafından 
yapılage:mekte olan sattş lara nihayf t varile
c9ktir. 

Berhn. 6 (A.A.J - D.!'l.B. Ajan- aklın alamıyacağı derecede yükıııek-

sınrn askeri muhartirt yazıyor: 1 tir. Bu b&farılar, binlerce yıllık as-

Is ":anbu! Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri U x um Müdüriüğünden: 
1 - Muhtelif pirinç malzeme pazarlık usulil ile imal ettirilecektir. 
2 - Muvakkat teımnat maktuıın 465 lıradır. 

BUtUn askeri hareketlerin i.g-ı.s! bu 
1 

kert tarihin kaydettiği ender menkı_ 
gtin şiddeUI bır muharebeye sahne o. belerden biri olarak tarihe ~eçecck· 
lan Stnlingrndda, Vo!ga lizerlndekl tir. Bütün lstlhktı.mları birer birer ve 
bu merkezde toplanmı' bulunuyor. bütlln slhl.hlara müracaat ederek zap 
Her iki tarnf için de Stallngradın e· tetmek lüım gelmiştir. Şimdiye ka.. 
hemmlyeti cenup istikametine, yani dar bir e.,ı d:ıhıı. göril'medlk çetin- • 
Kafkasyaya. Ka!kn.s petrol haznele· Jikte cerevan eden bu muharel)e]erde 
ıine doğru uzanan Sovyet sınır şebe_ en ağır ;uk lstihkdm ve piyade as_ 
kesir.e hfıkim olmasından ileri gel!- kerlle knr'ı koyma topçu erlerine 
yor. ÇUnkU bUyUk taarru:r. harekf't- yUkknmektedır. Eğer bu askerlerin 
eri netice! nde şimali cenuba ba~- miğferleri eııasf'n ,anlı :ıaferlerle sUs-

3 - Pazarlık 11/9/942 cuma günU saat 15 de Metro hanının :S inci 
katında topta.nacak olan komisyon huzurunda yapılaıea.ktxr. 

4- Bu husustaki fartnameler idarenin levazrm mUdürl\itfulde 

hyan ve Timoçenkoya çok büyük öl lcnmemlş olsaydı bile tek ba'ına Sta_ 
çilde a.sker \'e mal::erne göndermek llngnıd meyden muharebcs.i buna ye
lmkılnını veren dcmiryollarının Al- terdı. 

para.<ıız olarak dağıtılmaktadır. (9598> 

bakımı 
d~~EE11mm11&11 ..... mammmnıE211mm:~ 

Devlet Demılz Yel arı lşlıatme umum 
maJl kıtaları tarafından kesllmesı il· Bu ı-efe.r, çok ku,·vcUe tahkırn edil_ 
zerine Volga ve Hnzerden geçen ta.. 

1 
mi~ olan bir kaleyi Ztırlamak huııu

rihl nehir ~olu eski ehemmiyetınl eunda kullanılan usul, 1939 dan beri 
tekrar kazanmı~tır. Demek oluyor kı ku !anılan usııllerdt'n bilııbütUn baı1_ 
Stalingradın tsntlnde cer<" yan etmekte kedır. 1 !l39 danbP.r! yapılan mııhar~
olan muharebe'<'r - bunu her iki ta- hP.ler<!e Almarı orduları kale'.eri ve 

hirtncl .,artıdır. 

PETEO~. NİZAM 
Uer CC'lftneft~ ııatrhr. 

K &'1d Kıu l'ı;yaır°"a 
rıı! da bil!yor - bUtun ikinci dUnya milstahkem mf'\'kllcri zaptetmek içın Hsllde rl'l-kln beratHır 
harbinin e:ı c'ıe nmlyctıı neticeler \'e- ıığır ve t'n ağtr tnpçu ve piki! tay Her a:<şam saa:. 21 buçukta Harbi· 
recek kaU harekctıcrindt'n birini _te_,_ ynrel .. rin!n vardımlle va <'enahlardn~ 

kt d s 1 ı ı hl ti ,,~ " yede, BELVU bahçesuıde alaturu 
kil etme e ır. ovyet er ç n 1 ın hUcum etmiş yahut ta çe\•ırmı,ur. kısmında bu rece 
mflnaslle bır ö!Um ve dirim mc.Qelesi, Stalıngrnda kar•ı bu harpte A man 
Al {j•t t ki i · 1 d d " OXLAR 1"1?1\tİS 1URADINA manya \'e m • e 1 er ıç n c o- askeri do~dan do~ruya c--h-..... n h!i 

~ t> -•· ""r Vmhtl _ 3 - P erde 
ttl Avrupa sahac;ının kı'lt mcvkl!nl cum etmektedır. Alman ~eri her -------------
ele gPr.lrmek mcst:le!'t bahis mevzuu· fabrikanın. her e\'ln ayrı ayrı birer 
dur. lııtihkAm haline getirilmiş oldıı~u bu 

Ne kadar gııı p ı;-orilntlrse görfln_ Sovyet endüstri merkezine cepheden 
&Un qurnsı ıdd a oıun:ıbiHr ki, Kaf- taarruz etmektedir. Dünyanın en mUs 
kıııya ''e Baku petrollen meydan mu tahkem kalt'~ı olan Sıvast.opol Al· 
harebesinln kati neticeli ilk sa!hası man askerinin emsalsiz harp kabili. 
Stal nı;-rad Ö!ll\nde yapılmaktarlır ve yeti .!!aye"l!ntie 1.aptertllebl'miştir. Yi· 
iki tnrıırtan han~iı;lnın daha daya- ne ay•ıı .!!llrP.tle, Stallng-radın i~tih_ 

nıklı old ığu d Sta lngrad önündP kl\mları na ne kadar mUkt>_mmel olur. 
belli olacaktır Muharebelerin gldl'1 sa olsun, Alman beşkomutanlığt son 
,rfec:: kııbıliyetlnın ı\lmıınyeda ve tearrıız emrlrıl \'erdiği zaman, hiçbir 
mUttefi'Lc!,.rı tarafında olduğunu l!bat işe yaramıyacnktır. 

ctmektt-dır j Bol~~vlklcr Stallngradda lnat•a, tL 
Stalını;rnd • dr~ıı ller'edil<çe daha mitsizce çarpışıyorlar. F..s.asen başka 

brlr. bil' ~ ~l!'1r h .. I r Yor ki. St l!n- çıkar yohı da yoktur. ÇünkU srka-
1\1 el• • t jl' e"ıcmmtyetlnl tama_ larındıı burada altı kllomrtre J?eniş_ 

-:ı 'f' • ~ • ,..,,, " o'l\n dilşma.u kendı llğlnde bulunan Volga gıbi bır du-
'""'' .. • .,, <' has .. as r.oktasını ve var vardır 
hel '' ,. · rb n m ıkadderatını tayın Volgnnın şiddet'! nknr suları üze_ 
(::1C""~ r .• rı b ı 'e 1 şımdiye kadar 
göıitlcn "'· lJ·ı fo ·yc,t sahra tahklrna- dnde buralarda köprU de kalmamış-
tını çvk gcr""rde bırak cak b!r tarz. t•r. Çokmekte bulunan b r .il.lemin 
da •ı.h1' r,, etnıı-.•!r Sovyetlerin bu remzi olan Stellnsn-edın bu kayadan 
en '"lı•mrn : L cnclU trl merkezi ıle yapılmış d"vln enke7J altında Sov_ 
bura}~ t e ırruz ed~"l A 'maıı kuvvet· yetlerln en seçkin kıtale.rı tşte llOY· 
teri ar ıısır"'" , .dde'l muazznm bir I!!_ lece e"llıP gitmektedir. :O::ovyetlf'r bir_ 
tıhk!"'t küt.l"": yt.;J .. •e:mckledlr. Sta- l:ğinın bu en ziyade iftihar ettiği ye. 
tıngrıdın önı•n<!e tn:ınılmıvncaı. sa. rlrı enkazı üzerinde olllnı siikflnu hil. 

yıda döner z rhlı kuleyı hcton lsfıh- ittim silrlinceye kadar llav~ çetin ol
kAm şebeke' · kııru\mııştur Bunlar makta devam edecektir. 
dıın ba.şkıı . ı; ... r ,,, l"'.s':a1 "!efrıe nır i\ lm-An ~ıete.<ıl ne dlyorf 
,·aran \e şehır etrafırıı yarım hlr da_ Bcrlin, 6 ( A.A. ı - SU.lingrad rnUs 

Ask:r'ik . ' . 
ıs·erı: 

P.!!Şikta-: a.~kerlik ~olıe@fnden: 

Şubemizde kayıtlı bultuıan emekli 
ve Yd. subaylar Ya., haddine uğra
yanlar hartç olmak Uzere 2 ışer adet 
rotografla birlikte azamı 7 /9/942 ;:1L 
nüne k<ıdar getirınrleri, geti rmeyen
ler h~k'kında 1016 s11yıiı kanun mad
de! mnh.wsıına gore muamele yapıla_ 
cağı illin olunur. 

ıe.nnı nasıl derin bir endtşe ile takip 
ettığ.nl belirtlyorlıır. 

Volkischer Bcobachter gazctcıu sta 
.ıugrad bôlgeslndekl mlıdalaa terti
batının gayet derinJere kadar g!de_ " 
cclt şelt!ldc yapılmış olduğunu ,.e 
şiddetle mUdafaa cdlldiğlnı ve bura
nın sdım adım zaptı Alman hücum 
kıtnları tarafından son derPCe blL 
yük gayretler sarfını icap cttlrdiğı- ~ 
ni oyleme!üed !'. Satrnnı,; haneleri 
tar:r.ınrl" yapılmış bir mUdafae yuva_ 
! arı !'f!brkf'si. bP.ton blnkh&vsılar, z•rh
lı kubheler, g<".nl~ mavin ta.rlıılerı ve 
çeşit çeşit mAnınl:u miiıls!ltere her 
türlil imkı\nları \'errrı~ktedlr. Bunur._ 
:ıı °b«'rabc:.· hava kuvveUl:rlnln yar
dımlle Stal!.nı,'l'Bdın ıuııı savaş t"Glııı.. 

sına. glrmeıı: !mkltnı Msıl olmuştur. 
Bu gazete, lngil.z mllşıı.hıtler!n bi

le Alman hava kuvvetlerinin <"Zicl Us_ 
tUnlUgilnil ve yaptıkları hücumların 
imba edici tesirini tereddütsüz kabu rt 

mtidürll fiG lliuıarı 

IL\RAD~"JZ R AT'II 

BAKTI~· H .\.T'l'I 

~IUDA~iYA JIA1T' 

BANvmMA HATTI 

KARABIGA H A Tn 

AY\'ALlli HATfl 

lım!r Sur•nt 

7-9-942 • 12-9-942 tarih
lerine kadar muhtelif hotla
r ım· za kalkacak vapur:arın 

isimleri ve ka lkış gü;ı ve sa
atleri ve k a'. kacakları rı ht:ml c r 

- Salı 4.00 de (Aksu) Cumn. 4.01) de 
{Karade..'liZ) Galata rıhtımından. 

Cumartesi 18.00 de tKadeş) Slrkeci 
rıhtımından. 

Pazartes.I. Salı 9.00 da Çıı.rşamba, 

Perşembe ve Cuma 16.00 da (Sus), 
Cumartesi H.00 de (Trak) Pazar 
9,00 dıı. (SUS) Galata rİhtımındnn. 

Pazartesi, Carçamba ve Cuma 
8.00 de (Trak) Galata rıhtımından, 
Ayrıca Çarşamba 20.00 de (Çanak_ 
kale) Cı.ımarte."i 20.00 de ( Anafar
ta) Tophane rıhtımından. 

Salı \'e Cuma 19.00 da 
Tophane rıhtımından. 

(Bartın> 

Çarş•.mt-a 12 no de (Ulgen) Cumar
tesi 12.00 de (Antalya> Sirke<:! rıh_ 
tımından. 

- Pazar 13.00 de (Jzmlrl Pcr.şım•be 
13.00 de (Tirherı) Galata rıht.mı'\• 
dan. 

~OT: 

Jküıci blr 1 ş'r.rı> ksdıu JZ.\flT V4\ 

IMP.OZ posta'arı yapılmıyacııktır. 

!<ıOT : Vapur mer ler i ht.kk ıTlda her tür lü mal~mat aşatıda 
~elM.on num&:-alan yazılı aeen telerimi:den öğrenilebilir. 

BAŞ ,LCJ!:NT~ GALATA GAlata rıhtmu Limanlar Unı..ı.o .MU· 
dUrlUğil biuası altında 42362 

ŞUBE AOE.,'TELIOI GALA';;'A : Galata rrht•mı Mıntaka Liman r,..;5• 

lığt binası altınca 40133 
ŞUBE ACE?'ııı'TELIGI SIRKEOI: Slrkecl, Yolcu salonu 227-10 

(!lo70) 

lre şcklınde ,;evıı en Alman 1' vvct·' tahke.'ll mevklinln zaptı için yaprJ_ 
lf'n ile ş hrın merke:, ara.sında y~nl makta olan mllcadelf' bugUn Alman 
}·eni b okhavslH. muazzam barlkaL devlet merkezi binasının dlkkat'e e
lıı.r yUkaclmektedlr. A' •'"' A\Tiıpa as- le ıı.ldığı bıı..şlıca me\'ZUdur. Bütün 
kerlcrınln buradaki ha.şanları cidden gazeteler dilşrnanm Stali~rad sava,; ettiklerin: belirtiyor. ~ .,.,.~5&!!!!1!:WJSmm~~~a;mm~Bn!Etll:Jll6ıı:lln'!i&~ıtei!'lllClrl 

2. - Kahve va çay ticaretile iştigal eden
lerle ticaret maksadile bu maddeleri eHerinde 
bulunduranlar 7-1 0-942 gününden. itibaren 48 
saat zarfında mevcutlarmı Jlir beyanname ite 
en yakın lnh=sarlar idaresine bildirecs!derdir. 

. " 

J'. 1!-: B.Aı li.A ı.:'. ı 
U. T SARRl'P' 

IIESAPLARI 
z Jkh:clteşrlo 

Keşidt:sir.tı aynl.'ln 
ikrıı.mıy6ier: 

ı il.det 1000 ı.ra.:ı.K 

ı > 500 > 

2 > 250 > 
14 ~ 100 > 
10 > so > 

Sahibi Hı Xe.-,rlyat lllildi\rü: Ahmet fr,mln YALMA...'J 
\ 'atan 1'~rlynt 'l llrk L w. şu. \'atan ~lat.b~ 

, 


