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tana, Romanyaya. Bulgaristana res
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ı:urumu -;;ereflendlrdlklerl gii· 
niln yddönümü ılün Halke

ve 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
vinde büyük bir törenle kutlıın_ 

mıştır. 

1 ).-~----~~--...... ...-.---~ 
- ugün ikinci sayfamızda ko-,-
- münlzm harici propagan· • 
dasının §eklllerlne dair Amerika· 
da çıkan bir yazının ikinci kısmını 
bulacaksınız. 

Bu yazıyı, sütunlarımıza geçir. 
mekten maksat, ne komşumuz 

Rusy::ı. elçyhinde düşmanlık, şüphe 
nefret uyandırmaktır, ne de nazllik 
ve faıılsUik davnsrna hizmet et. 
m ektir. 

Rus orduları, bugün, <'lünyanın 
en büyük askeri kuvvetlnın sal
dırışına göğüs vermekle meşgul· 
dür. Bu mücadeleyi biitün demok. 
rası lileml benimsemiştir. Bu, bir 
b<"lkımdan bizim de mücadelemiz. 
dlr. Çünkü hcrhrngl bir askeri 
kuvvetin dünvanın mukadderatımı 
tek başına hfıkım olması, \iıska 
mlllctlrrln isı.kliıllnl ooş bir laf 
haline indirir. Halbuki blzm için 
istiklal, nefes almak için ihtiyaç 
duyduğumuz havay.a benzer. İkin
ci bir kuvvetin, hakim askeri kud· 
retl:! çarpışmağı kabul etmesi 
ve muvazene kurmağa Amil olma. 
sı, bütün dünya hesabına bir hiz_ 
mettir ki, bunda bizlm de payımız 
vardır. 

Rus mllletl böyle .ağır bir mü· 
cadele ile meşgul iken arkadan 
kemllğlni söylemek hoşumuza gl· 
der b r şey değildir. Fakat bütün 
insanlık için ve biz.im için esas da. 
va, bu htn"bi Almanyanın, -Rusya. 
r.ın veya !llAn devletin k•:unması 
değildir; tam ve saf mlinasılc ba· 
rış ve emniyet fikrinin kazanma· 
sıd 1 r. Bunun için Alman askeri 
kuvvetlr.in zaferini re kadar iste. 
ınezsek Rus askeri kudretinin de 
zaferini istemeyiz. Barış ve emni
yet rıkrinl suy.a düşürecek hiç bir 
zafere taraftar olamayız. 

Yarın, barış ve müşterek emnl· 
yet fikirlerinin zahiren ve resmen 
kurulmasına rağmen Sovyct Rus· 
va emperyalizm heveslerini gizli 
• htılal teşkllfıttnın yardımile ger. 
çeklcştl.rmiye uğraşırsa bu da na. 
zl ve faşist yeni nizamının açık
tan açığa zaf~r kazanması kadar 
büyük bir tehlikedir. 

Amcrlkııda ve dilnyanın her ta· 
rafında bir çok fikir adamları; bir 
taraftan Rusyanın mihver saldı. 
rışlarına mukavemet edcbllmcslnl 
.:ımden isterken, diğer taraftan da 
S 0 vyct Rusyadn kurulu bulunan 
cihan ihtllfıli teşkilatı hakkındaki 
kanaatlerini de hiç gizlemiyorlar; 
bu teşkilatın emellerini yarınki 
dünyanın ahengi için en büyük bir 
tehlıke ssyıyorlar. 

İhtllfıl teşkllAtI her kılığa glrdL 
ğlnl, her nlk&bı taktığını. maks:· 
dına varmak için her vasıtayı mu· 
bah saydığını hareketlerlle ve ca. 
lışma usullerlle butün lilcme isbat 
etm 1ştlr. Zaten işin lçınde akıl ve 
'idrfık tanımıyan bir dir.i taassup 
ta vnrdır. Bunun için bütan dünya; 
Rusyanın bundan sonra vicdan 
hürriyet ine riayet edeceğine, to
leran.o: esası"; tanaftar olacağına 
\'c ihtilal teşkilatına desteklik et· 
miyeceğlne dair verdiği teminata 
itimat edemiyor ve etmemekte hak 
kr vardır. 

Bunun için de yapılacak şey, 

bazı ihtiyat tedbirlerine bsşvur· 
msk komünizm teşkilatını nikap. 
ların°dan mahrum etmek ve kendi 
memleketlerlnın yükselişine hiz. 
met edebilecek gençleri, komUnlzm 
misyonerleri tarafın< '" zchlrlen· 
mekten kurtarmal:a çalışmaktır. 

İşte B. Eastmşn'ın, Amerlkadakl 
komünizm tcşk!llıtının lçyilzü ve 
nlkapları hakkında yaptığı ifşaat 
bu maksada hizmet ettiği için bun· 
ları sütunlarımızıt geçlrmeğl ve b ir 
taraftan hükumet ve pvrtiyi, diğer 
taraftan kurban diye seçllebllccek 
gençleri ikaz elmegi f~ydelı say. 

~ dık. 

Fakat derhal şunu da ilave et
m~k ıazıındır ki, nazi teşkilatının 
çaJıŞın şekli, komün'zm teşkllA· 
tından daha az zararlı \'e tehllkclı 
rıı:rıl emf z, Hele bu zamanda mem 
Jekdc o iı;tlkametten gelebilecek 
tehlike belki de daha büyuktür. 

(Dl!\'11mı : ~il. 8, ~ü. ~: de) (") 

' 

• 

Mihver 
alayhine 

kaynaşmalar 
Fransanm büyük bir 
şehrinde ~okak mu

harebeleri oldu 

Yugoslav yurlsEverleri 
Belgrat şarkrndaki 

tepelere yerleşti/er 
Londra, 19 (AA.) - Reuter bil_ 

diriyor: 
Lond rndakl Hür Fransızlar umu_ 

mı karnrgahına gelen haberlere 
göre, 14 temmuz günü Grenoble'· 
de sokak muharebeleri olmuştur. 
Notrdam ve Grenetlc meydanla
rında toplanan halk, makineli tü
feklerle mücehhez pol ıs ve asker 
kıtaları tarafındtn dağıtılmıştır. 
Kargaşalık, P elen lejyonuna men. 
sup 20 ki§lnln «yaşa ın de Gaulleıı 
diye bağırması üzerine başlamış· 
tır. Halk buna cYaşasın de G aulle, 
ya~asın cümhuriyct. diye bağır

mak suretile mukabele etmiştir. 
J .. yon'da 100 bin k.şi bir araya 

toplanarak sokaklarda dolaşmış· 
tır. Asker ve polis bu halkın Lon. 
dradaki Hür Fransızlar karargahı 
tarafından toplantı yeri olarak ka
rarlaştrıılan Carnol meydanına git 
meslne mani olmak maksadile kor_ 
donlar tesıs etmiştir. Nümayişçiler 

(De~·amı: Sa. S, Sü. 7 ; de) (: :) 

topra k orta"ıntla mevzi aJmış bir IngUlz m akineli tüfeği 

Görh1QI 
Hava başkumandanl ığ ı 
vazifesinden atmdı mı? 

Barentz' de büyük bir 
hava muharebesi oldu 

İngilizler Ruhru, fl/man
lar bir İngiliz tayyare 
fabrikasrnı bombaladılar 

Zürlch, 19 (A.A.) - Buraya ge. 
len. fakat honilz teyit edilmemiş o· 
lan haberlC're göre, Görlng Alman 

(Dt>,·o.mı: ısa. S • SU. 1 ; de) ) ( 

Tobruk'u 
almadan 
rahat yok 

Almanlar kamyonlarla 
acele piyade kuvvet

leri geiirmektedirler 

Rommele malzeme için 
deniz yolu büyük 
ö 'çilde kulhmlly or 

Londtıı, 19 (A.A.l - Ccnubl Afri· 

ka başvekilı Mareşal Smuts .şöyle de. 
rniştır: 

cTobrugu alınadan bize rahat yok
tur. Zayiata uğrayan bifincl cenubi 
Afrika motorize tUnıeninln boş safla
rı doldurulmakta ve ikinci bir moto
ı·ize piyade tümeni kurulmaktadır.> 

Kahire. 19 ( A.A. l - Reuter ajan_ 
sının Elalemeyn civarındaki husw;i 
muhabiri yazıyor: 

Cumartesı sabahı dllşman alellce
le kamyonlarla piyade kuvveti getir
miş ve bunu yeni bir karşı taarruz 
takip etmiştir. Bununla beraber top· 
farımız ve cenubi Afrika topçu kuv_ 
vctleri ateş açmışlardır. Bu topların 

ateşiarazlnln doğu cenuptakl hafit 
dalgalı kısımları arkasında kamyon
lar çıkarmakla meşgul bulunan Al· 
man kuvvetlerine isabet etmiştir. 

Durum dilnkünlln aynıdır. Avuı· 

tralyalılar zaptcttlklerı araziyi mu_ 
hafaza ediyorlar. Hintli kı talar mer· 

(Devamı : Sa. S ; Sil. 5 te) (/) 

Atılayın hazin sonu 
''Bu millet, tekneleri al tından' direkleri gümüşten' yel
kenleri ipekten yeni donanmalar yapmaya kadirdir.,, 

Cümhuriyet idaremiz bu kayıbı, daha iyiierini 
donanmasına ilave etmekle unutturacaktır 

D ün Başvekalctin resmt lisa
nından en yeni bir Türk 

denizaltı gemisinin keybını der n 
teessürle öğrendik. Bin bir d k. 
katle ~ eti§tlrllmlş genç vatan ço· 
cuklarının hazin akıbetlerine IS· 

tıraplı göz yaşları dökerken yur. 
dun bu kıymetli evlatlarına da 
layık olduğu takdirlerin• esirge
miyeccği kanaatıle teselli bul· 
m· kt;ıyı;ı:. 

Yazan : Blsamettin tlLSEL 
Türk yurdunun müdafaasını 

temin edecek tecrübeler yapar. 
ken Akdeniz.in esrarlı suları ara· 
sır.a korışan Atılnyın yerine mil· 
!elimizin daha mükemmellerini 
koyacağını bildigimlz için musle. 
r ihiz, 

Ahlayrn daldıktan sorrn çık· 

mamasındakı sebepleri layıkile 

incelemek ve bu husustıı miita· 
liıalarda hulu nmak pek (:üçtür. 

Her söylenecek söz gemi ile be. 
raber Çanakkaler.ln derinlikler in
de gizlenmiş bir muammanın hal
line medar ol_maz, imkan vere. 
nıez. 

BI r dcı! zafü gemls' b•lhassa 
dalmışken .seat makinesi kadar 
hass~s ve naziktir. Perlskc.p um· 
kunun altır.da veya periskopun 
kullanılmadığı zamanlarda bu ge· 

(f)('utm ı .~. 3, su. 4 ele) • §• 

Ekin1 geniş etilecek 
Yurdun muhtelif yerlerinde 
devletçiftlikvetar aları kurulacak 
Ankara, 19 (Vatan) - Ziraat ı rll e tnrl lar kurması etrafında i· kili Dr. Behçet Uz, tetkik seyahatin_ 

Vekllll~ı önün,üzdeki ekim mevsi· cap cd.n ıncelemcler b r hayli ilC'r. den, bııg\\n saat 20 de tayyare ile 
• 1 . 1. 1 1 1 IC't llmıst lr. Bu ctıınleden o'arıık ve· Aduna'dan Anknra'ya avdet etmiş 

mı çı0 gerek ı hazır ık ara baş ıı . 
1 kiJllk elde bulunan z r aat f'ıletlerL \'e Mllli şer RelslcUmhur lsmet Inö· 

mış bulunmaktadır. Vek 11.k bu e· ı dıı "ıtmıva devam e tmekle pul· ı · 
. n ı; • . ' ntl tarafından kabul edılerek Adana. 

kim mevsımlnde devlet cllle yapıl· Juk "ap ım ve do.ğıtm ı ş rı de hız. 
' · ı ı t d ve Mersln'lilerin se,·~ı ve say-makta olan ziraatin ger. .şletllmesı . lnndırrnıs bu unma < a ır. . -

ne ka 1 d h 1 Tl<'aret 'ekili Ankarı.H • ılömlii ı gılannı Milli Şef'c ıblA.ğ eylemiş_ rar verm ş \"e yur un mu • · 
teliC bölgelerinde devlet çiftl ikle- Ankara, 19 (A.A.) - TicarC't Ve· , IC'rdlr • 

.......... _.... ......... ......_ ......... ~~ 
Berline s;?'Ö!"e BBI 

1cenupta taltip 
J devamediyor 
ı -J Timoçenkonun Doneç 
)ordul-an için Llôket 
J boşlcdı 

~ 

1 
Bu felaket: Sovyet 
Mareşalmın uğradığı 

hezi met.'eii n en 
büyüği.:'dür 

Berlin, 19 (A.A.l ~ P..csıııl tebtığ: 

Doğu cephesi~ C'cnup kesiminde. 
yenilen dUşmanın takibi, yolların 

pek :z:ıyade harap olmuş olma.sına 

rağmen. seyrini takibetmcktedlr. Hn· 
va kuvvetleri, Voroşllqfgrııd çevre. 
sinde çekilmekte olan yenilm iş Sov· 
yet kuwetıerlne muvaffnklyetle hU· 
cum etmiş, demiryollnrıı \'c Rcıştov 

çevres.ına~ t op anmı!ll dUŞnınn knrr
lelerı arasında tahribata sebep olmuş. 
tur. 

Mariupol'un doğusunda, Rumen 
kıtaları hafif düşman kuvvetleri ta· 

I\:arşılaştıkları ~üçlUklcre raj!'ınrn toııraklıırından atılma.mata 

ı:alı';'an Uus n~kerJerl 

rafından yapılan bir çıkarma tcşeb· - - --, M k ··re 
blisünU akim bırakmışlardır. Macar! J h tl f ı OS Ovaya go 
teşkilleri Don nehrinin ötesinde nclı·' ~ p on e Q 1 
ri.~ batı kıyısında kalmış olan ~ir ı u (j A I m 8 n I 8 r ~~ş:~:a:er:e~~em;5 ~~sş~~~nt:~:d;~; Ka çat k a mı" ' 
geçırılmlş veya tahrip edilmiştir. m . K f k . 

Bcrlln, 19 (A.A. ) - D. N. B. nln • , .• • a asya şı ma. askeri muharriri yazıyor: 
Alman başkumandnnlıt\'ının bugün_ 1 1 h 

kU resmi tebliğinde bildlrlldi~i gibi Ç ;n 1 e r UÇ şe rl ı • 11 ki 8 

~~:f:irn;;~~e~:s~:~~~~o!~::s~: ;~: ,.?e~" hor:\k, gl n e(Ar j-A.)a ~ ~le~yrork 1 n e y u en 1 yor 
moçenko'nun Doneç orduları için bir ,. • J " . 

!ellket başlamış oluyor. Bu feltıkct Tımcs, Aleuıt tnkım adalarından 
bu Sovyet mareşalinin şimdiye kad:ır bir kaçır.ın \'e bllhass<ı Kıska ve 
uğramış olduğ"u hezimetlerin en bll· Attu'nun Japonların elınde bulun. ı 
yU~UdUr. Sovyet stratejisi burada dusunu h~ tırlatmaktn ve bu halin 
lfli.s etmiştir denilebilir. (Dı:n·amı : Sa. S Sli, 2; 1e) »·ıı 

--------~--------~--------~~-~ ı 

SPOR 
Ankarada Başvekilimizin de tak ibettik 
leri Türkiye atlet izm birinciliklerinde 

Ankara birinci, İstanbul ikinci oldu 

Voronejde Alman 
müdafaa hatlarında 

gedikler açıldı 

Cenupta fllm anlarm 
devamlı hücum/an 

püskürtüldü 
Moskova, 19 (A.A.) - A lman 

taarruzunun sıklet merkezi şimdi 
Kafkasyanın şimal bblgesindedir \"e 
burad ıı büyük ölçlide bir muharc. 
be cereyan etmektedir. 

Kızılvıldız gazetesine gelen bir Dün, şehrimizde at yarışları , deniz müsabaka. 
ları , atış grup birincilikleri yapıld ı 

telgrafta Alm• nların mütemadi. 

1 
yen takviye cetirdiklcri ve bu tak· 
vh·clerin müdafaa hatlarımızın za· 

' yıf noktalarını aradıkları bildiri. 

Yukarıdaki ikJ re..,ım d ün şehrimizıle yaııılan at yarı ~larile deniz mli,a 
hakalarınılan iki ııafhn~·ı canlnnılım1aktadır. 

Spor harekeUcrı tarsııatını 3 üncü sayfııdn bulacaksınız. 

llyor: 
l\1oııkova, 19 C A.A.) - Bu s•

bah ki Sovyet tebliğine ektir: 
Sovyet tank ı::rupl.arı Voronej 

(Devamı ; Sa. S; Sü . S de) <=> 

8. Ruzvet, ordu ve 
donanma kumandan· 
lıklarını birleştirme 

pl anını bitirdi 
Va~iıı~ton , 19 (A.A.) - Vaşing· 

ton Post gazetesinin ba~mikAlesl. 

ne göre, Ruz.vcll ordu ve donanma 
kumandanlıklarının tam surette 
b\rle~tirilmC'slne matuf planın tan· 
ziminl bitirmiştir. 

Vaşington Po:.t gazetesi resmi 
kaynnklarden aldığı haberlere da. 
yararak Leahy'nln Ruzveltln mu· 
avlni olması ihtlmallnden bahset. 
mekte, 'fakat vazifesinin Amerikan 
kuvvctlerı başkumandan muavini 
vazl!elC'rinden daha şümullii ola· 
cağını ve bu suretle Lcahy'nin as. 
kert işlerde Ruzvclte sağ kol va· 
zifcsl goreccğinı ilave eylemek te. 
dır. 



Şehir 
Haberleri ı 

VATAN 

BİR CİHAN DAVASI: 2 

Komünizm, terakki 
hareketini temsil etmez '"" 

Mükemmel 

Fatihin keşif taarruzu 
Patates 

Fiyatları epey 
düştü 

Bugün ün komünistleri, Sovyet Rusyanın gizli 
acenteleri veya onlar 

tarafından igf al edileıı saf kimselerdir. 

H arbln deği,ik eafhalarını za• 

man zaman mükenun~ı cör• 
mek ve mükemmel g&.;terme.k mu_ 
harip devletlerin salahiyetli ma
kamları ı~n bir &det haltnc gtmıi'
tır. 

Y ozon : Ziya Şakir Bir g\ın Alman hava lftal'eşal.I. 

müdafaa terttbatmm mflkemmel olu 
• u yU7.ünilen Almanyaya ha Ya akm_ 
Ja.n yapılamıyacafını söyler. Ara
dan iki sene g-e(inee bir tf'k Alman 
~t>hrlne bin tayylU'e birden lıil<-um 
eder, bir defada 3000 ton bomba 
atar. Bu efer de im akın mükem
mel idare edlhntıı1tir. 

-20--

Korkunç bir sel gıbl hucum eden 
Türkler, rical ederken adım adım 
,ekildiler. Jak Justiny;ml'nin zırh· 
lı askerleri, Turkleri bir adım bl· 
~ takip edemcdıler. 

Gece yarısından sonra bomboş 
kalan mQcadclc sahasının manza
rası, son derecede müthişti. Bir· 
birlerine kenetlenerek can vermiş 
olan iki taraf a kcrlerlnı ayırabll. 
mek için pek çok müşküUit çekildi. 

Kale bedenlerine dayalı kalmış 
olan merdivenlerde. b r çok !;ehil
lerin ce etleri sallanıyordu. Gcdl
ğ n iç tar f1 ı dolduran ölüler, 
ust üste yıgılmış kanlı bir kütle 
halinde görünüyordu. 

Türkler, bir tek yaralı bırakma· 
dıkları gibi, b r tek es"r de ver. 
memişlerdi. Hemen hepsi de, az 
çok yaralı olarak dönmüşlerdi. 

Bu kanlı çarpışmada, iki taraf 
t:ı. zedelenmişti. H ç şüphesiz ki ö· 
!enlerin adedi, yaralananlardıtn az 
değildi. Bizans mOvcrrıhlcrl, • ve 
bilhassa (Slavon vekaylnamesl) . 
Bizansların zayiatını 1740 Rum, 
700 Ermeni 'e Latin gösterdikleri 
gıbl, Türklerin de 12 bin kişi kay. 
bettiklerindcn. bahsediyorlar. 

Barbaro vesaire gibi bazı Bi· 
wns tarihçileri ise: 

(Turk1crln, bol bol 200 kişiden 
faz.la zayiatı vardı. Halbuki bizim
kilerden, cenabı Hak sayesinde, hiç 
bir nefer telef olmadığı gibi, blr 
tek yaralımız da yoktu.) diyorlar. 

Bu kanlı mücadelenin tam altı 

aat sürduğunU kabul eden, Türk 
!erin de 200 den fazlıı zayiat ver
diklerinden bahscyliycn Bizans ta. 
rihçilerinln, kendi hesaplarına bir 
tek dlü Ye bir tek yaralı kaydet· 
•ncmclerl, çok gülünç bir taassup 
eseridir. 

* Turklcrl0 bu ilk hucumuna gös· 
terılen mukavemet, haklRatcn tak
dire sezadır. ıı<ıa1c muhafızları 
ve bi!hassa (Jan Jüst.inyani)nln 
kum;mdasınd:ı. bulunan Latinler 
bu zorlu hucuma göğüs germek i. 
çln canla, başla çalışmışlardır .•• 
Fakat bunun, hakiki bir hücum 
olmayıp ancak düşmanın harp u· 
sulünü oğrenmck istiyen Fatihin 
bir kc,if taarruzu olduğunu anlı· 

l amamışlardır. 
Kazanılan muvaffakıyet, bütün 

B:zans halkını çılgınca sevindirdi. 
Birdenbire, kalenin mfmevi kuv
' eti yükseld • 

İmparator, Mukaddes Saraya gl. 
dcrek harp elbisesini, yortu gun
lerine mahsus olan rnuhtc§cm ve 
crguv.ani renklı csvaplıırlle değiş· 
tirdi. Sonra refakatinde patrik ve 
bütun mctropolıUcr olduğu halde, 
parlak bır zafer alayı ile Ayıısofya 
kıUscslne g tti. Azizlerin önunde 
ö z çökerek. bıiyuk bir tevazula 
başını eydi. Scssızcc dua etUkten 
sonra herkesin ışltcccğj derecede 
yüksek b r sesle: 

- Patronumuz Haz.ret! l\Ierye
mln ve büttın .azizlerin himmeti, 
cesur askerlerimin şecaati sayesin. 
de, Turklcrln bütün hücumlarını 

püskürteceğiz. Onların, meyus ve 

Fransızlara kôğıt 

çamaşır 

B lr ukltler dimyanın en I;> i 1 
'1.'&nlWJırları li'ran ada yapı_ 

lırdı. :lcngiıı allelcr teyl~ dUznıek 1 

için J•uf e ko,arlardı. Opera mey
danında yalnız çama.<;ır, latak takı
mı, .. ofra örtu ü gibi bcJaz eş3n a
tan blıyiik mağaıa <liln3aca meşhur 
idi. 

~imdi 1 o J.'ran a çamaşırsız kal_ 
nu~tır. Dokuma. fabrlkaJanndan ço
ğtı kapanmrytır. Açık kalanlar da 
haftada ancak otuz tmat çalışacak 

kadar ham malzeme bulu_)orlar. Ça
maşır ıuK'ak kara plyasatla veya mü
uyedelerde tedarik cdllcbill) or. 

Is\ eç kızılhaç cetnJycttıılıı J"ran~ 

~a yardım nıakııadlle kurduğu hir 
komite hu ha.le çare olmak üzere 
I• ran a;> a bol çamaşır gı.inllcrıııc~c 

karo r '\'t'rınlştlr. l'alnız ı~n ~de ııa
mııktaıı otlırli ıkıntı olduğu için ça
ma"ı rlar klığıttan lBpılmı~tır. Bun
lardan Uk on ııek17. 'aı;-on l'arbe 
\&rn11ş \C çıımaşır mııJıruıniyetı çe.. 
kenlcr tarafından kapı,ılnııı,tır. Gelen 
çamaşırlar ara .. ında ktiğıt )elekler 
de \ardır kl bunl:ır lman3atfakl 
l'raıa ız eıılrlcri ne ıı~ rıl <' lkhr. 

SERÇE 

makhur bır halde, mukaddes bel· 
dcmızın karşısıodan ricat ettikte· 
rını goreceğlz. dedi. 

Ve kiliseden çıktıktan sonra, hal 
kın neşeli alkışları .arasında, yıne 

mukaddes saraya avdet etti. 
- 19 Nisan -

Alakalılar bu ucuzlu
ğun devam etmiye
ceğini söylüyorlar 

Yazan: il. Bastmaa 

T otallter memleketler, me
deniyete olan taarruzları. 

nı genç ve tecrübesiz unsurlara 
dayan&rak yaparlar. işte bunun 
için Amerikadaki Sovyet ajanları 
en ziyade gençliğe saldırmıştır. 

sistemini yıkmak mekscdile kul· 
!andığı bir işe isimlerini kaptır· 

mı lardır. 

Ancak Rus - Alman paktından 
sonra akılları başlarına gelmiş ve 
birlikten sessizce istifa ederek çe. 
kllmişlcrdlr. 1941 haziranında, is· 
tikamet değiştirildikten sonra ya. 
pılan kongreye pek az meşhur 

muharrir l5tirak etmiş, komünist 
muharrirler yeniden apaçık sah
nede görünmüşlerdir. 

Bir rt;n, Ruıılann lrı,tan loıtlf.ade 
ederek mUkE"mmel hazırlandı#? tıöy
JenJr. Yaz gelllk"e, Almanlar Kat_ 
kası tehdld edttek kadar flerfler
ler. Yazın da Alman taarruzu mü
kemmel ohnuştur. 

Fakat gerek halkın ve gerek hü 
kiimdarın bu neşe ve meserreti. 
uzun sürmedi. Ertesı gtin (yani, 
19 nisan gilnu) mukaddes belde. 
yi yine büyük bir korku ve he· 
ıccan istila ettı... Cilnkil Fat.h, 
bir de deniz hücumu yııpmıya ka· 
rar vermiş, lıman ağzına gerllmi§ 
olan zinciri zorlamak ıçın, Ami
ral Süleyman Reise emir gönder. 
mişU. 

Amiral, buyük mtkynsta bir ma· 
nevra ile Bizanslıları hayret ve deh 
şetc düşürmek stedi. Adetlerı yüz 
ellıye varan gemllerıne demir kal· 
dırtarak hcpslnt harp safı niza· 
mına geçirdi. Hnfif gemileri lıman 
açığında bırakarak buyük kadir. 
galarla zlnclrın üzerine doeru iler· 
ledl. 

Limanı müdafaaya memur olıın 
Gran Dük. Notnras, esasen gayet 
uyanık bulunuyordu. Hemen her 
gün ve her saat. Türklerin ani bir 
baskınını bekliyordu... Tilrk do· 
nanmasının demir kaldırmıya baş_ 
ladığını Cenevizli casuslardan ha. 
bcr alır almaz hemen harp tram· 
pctlcrint çaldırmıya başladı. Der· 
hal silah böşına koşan efradile, 
müdafaa tertibatı aldı. 

Bir kaç günden beri İzmir, Bur. 
sa, Bolu -..·e Adııpaznr tarafların
dan şehrimize ehemmiyetli miktar· 
da yeni mahsul patates gelmekte· 
dir. Bu sebeple toptan satışlarda 

kılosu 36 kuruşa kadar yükselti. 
len fiyatlar, şu bir ık! gün içinde 
gelen malların cınslcrlne ve lrilik
lcrıne göre 22 - 29 kuruşa ka· 
dar düşmüşti.ır. Alakalılar, bu de· 
rece düşen fiyatların şu bir iki gün 
içinde tekrar yilksclcceğini soyle. 
mekte ve bnna sebep olarak ta i -
tthsal mmtakalnrındaki patates 
toptancılarının her vakit olduğu 

gıbl bu di.ışüklilk kar!;ısında İs· 
tanbula patates göndermekten. sar· 
fınauırla daha yüksek piyasa ara. 
yncaklarını ileri sürmekle ve bu 
vaziyet krşısında işe al~kalı ma. 
k:ımların müdahalesini beklemek· 
tcdirler. Öğrendisimize gorc, isim· 
leri geçen yerlerden istanbula faz. 
la maı gönderilmesine, son gunler
dc piyasamızda patntesin cok para 
etmesi sebep olmuş ve lrsalatçılnr, 
vukuagelen bu düşkünlük karB1· 
sında, mallarına daha yüksek fi· 
yatla müşlerl aramağa koyulmuş, 
lardır. 

A merikada çıkan komunist 

gazete~rfni takip eden 
her adam. gençlik hareketimizin 
Mos':tcvanın tesiri altında olduğu 
:nu der>ıııl anlar. NeV) orkta çıkan 
(Parti Te.skilatçısı) adlı gazztc 
nln l•er sayısında gen~llk kongre. 
slni:ı n:ısıl hareket etmesi lfwm 
gcl~clıne dair yazılar vardır ki 
bunlar. cgullarını bcnlmsiyen bir 
baba 1avrı lisanile y2zılmı§tır. 
Her gün çıkan (İşçi) gazetesi, 
ııGençlik kongresı gibi yaman bir 
propaganda vasıtasının komün"st 
partisinin avucu içinde olduğun· 
dan» övünerek bahsctmlştJr. Hal. 
bukl devlet reisi Ruzvclt, müd
deiumumi Jackson, Dahiliye Na_ 
zırı Ickes ve vatanseverliklerin· 
den şüphe etmek caiz olmıya:ı 
yüzlerce tanınmış Amerikalı. gö· 
rünüşc aldanarak, Amerikan genç 
lik kongresini: o.Gençler arasın
da :fikir lstlklal!nin uyandığcı.a 
bir alameb diye hararetle alkııs. 
lamışlardır. Bayan Ruzvelt te bu 
teşebbüs hakkındaki duygularını 
bir ana. şefkati ile ifade ctmi~Ur. 

Bakınız, Earl Brovder, (Ame· 
rikada komünizm) adlı kitabın
da .ayni gençlik kongre i hakkın
da ne diyor: «Amerikan gençlik 
kongresi, Amerikan gençleri ko. 
mUnlst b rliğlnln ağırlık merkc· 
zidir. Kongrede münakaşa edilen 
esas fikirler bizden gelir, tutu
lacak yolları biz çizcrlz.11 

İkinci adım olarak ta Amerl· 
kan muharrirleri birliğini ele al· 
mışlar ve Amerikan yazı alemini 
bu suretle Moskova. hesabına ka
zanmıya 9al~mı~lardır. Bu bir. 
lik işi, masum bir maksatla ku· 
rulan bir işe gizlice komünist 
mayası sokmak ve kundc:klamıık 
şeklinde olmamıştır. Blrlık ipti· 
d111dan bir komünist tc§cbbUsü 
şeklinde kurulmuştur. 1935 n'. 
sanında Nevyorkta yerleşen ihtl. 
liilcl muharrirler kongresi tara· 
fından yaratılmış ve milletler a· 
rıısı ihtflfıl ordusunun bir tabu
rundan başka bir şey olmadı~ını 
bir sene kadar müddet hiç gizle. 
memişt!r. 

Moskova, <(Halk cephesiıı siya· 
setini kabul edince, usullerin de· 
ğişmesl lazım geldiği birligc .CısıL 
danmıştır. Bunun üzerine ihtilal 
lfıkırdısından derhal vazgeçilmiş 

ve saygı kazanmış muharrirleri. 
birliğe çekmek, bdylccc tcşebbU. 
siln asıı mahiyetini niknplamak 
ihtiyacı duyulmuştur. Yani ko· 
münist davaya taraft:ır kaz.•n· 
maldan muvakkat surette vazgc. 
çilmiş, Hitlere karşı mücadelede 
Sovyet leh:ne sevgı toplamak ta. 
rafına ehemmiyet vcrilmlstlr. 

A melkadaki fikir cereyanla. 
ruıa r.:J;skov.a heı;abına 

hAklm olmak maksadlle girışilen 
diğer b r teşebbüs tc, Amerika 
«Halk seferberliğ i ,, denilen hare· 
kettir. Bu hareket, en evvel 1932 
senesinde: 11Harbe kar~ı mucade· 
le Amerikan komitesi» adı aL 
tında ortaya atılmıştır. Hadct 
manz.c:rası tamıımilc Amerikalı ol 
ciuğu halde maksadı, Sovyet ha. 
r!ci siyasetinin nikaplı bir aleti 
sıfntllc iıs görmek ve Amerikalı· 
ları gafil avlamaku. Bir barış ha· 
VJsı yaratmıya çalı~maıoındakl 

hedef te, Sovyet Ruc:yaya karşı 
harp açılmasını önlemek ve teca
vüze uğradıfı takdirde Ameri, 
knda destek bulmaktı. 

Bir ırün JaponJarm mDkemmel 
b&<ıkınlarla mtittefilder donanma.-
11ının kıymetini yarı yarıya indir_ 
dlği haber nrlHr. Fakat. a.onra Mer
<'.an denizinde, MJdway önJerlnde, 
~uradıı Ye burada Japon donanma
sı mükemmel darbf>Jer l·er. 

Bir gün '}imali Afrlkada n1Ukenı
mı-I hir müttefik ordu•u lronılduğu 
llfın edilir. Bu ordu Blngad ötele
rine kadar dayanır, fakat ba'ka bir 
glin Elalamcyn'e kadar geriler. Bu 
<if'fer de :'\lare,al Ronımel mtlkenı
mcl bir ı, "önnü,tür. 

:'\fih\·er denizaltıları ticaret \'&

JlUrlarını mükemmel torpUlerkeıı 

denizaltılara kar,l mükemmel ted
birler alınır ,.e Amerika _ Inıt"ilt<'re 
tezg6hlarının yeni gemi ln,.atı mU· 
kemmeJdlr. 

• •• 

Notarnsın rnalyctındc, çok iyi 
teçhiz edilmiş ve ekserisi zırhlı 
gömlekler giymiş güzide deniz 
harp kıtaları bultınuyordu. Ve 
bunlar da, kırılması mümkün ol
mıyaıı zincirn gcrıslndc, Türk ka. 
dirgalarrna nisbetle çok yüksek o· 
lan gemilerde bulundukları için, 
evvela hiç bir tarafta telftş eseri 
görülmüyordu. 

Kızkulcsl önlerine kadar açılan 
Türk kadirgaları, orada bir ka.vis 
çevirerek limana doğru sür.atlc i
lerlemlyc ba~ladılar. Fakat Bizans 
gcmllerfnln ok ve taş mcozlllerine 

gelince, yollarını keserek yi.ırüyüş. 
leI'ini ağırlaştırdılar. 

lstanbulun kültür parkı 
Şehircllık mütehassısı Prost ta

rafından yapılmıısıııa karar verilen 
Kültürpıırka ait tafsllf.ıtlı plfın ha· 
zırlnmıştır. Yea-nibahçc dışında ya
pılması münasip görülen bu park. 
ta hayvanat, nebatat baht;elerl bu
lunacaktır. Kültürparkta ne gibi 
hayvanlar bulundurulocağı ve ne 
cins nebat yeti~lrtıeceğl tesbit e· 
dflmektedlr. 

Fatih devrine ait eserler 
İstanbul fethinin SOO üncü ~)rldO.. 

numünün kutlanması için yapıl. 
ması kararlaştırılan törene alt ha.. 
zırlıklara başlanmıştır. Bu arada, 
lstanbulun tarihi mefahiri-ne ve Fa
tih devrine alt. eserler de toplatıl· 

maktadır. Bu eserlerle yepyeni bir 
kütüphane tesis edilecek ve buna 
ııİstanbul külup~anesh adı veri. 
lecektlr. 

İki taraf ta, gittikçe artan bir 
heyecıın ile bil'birlni suzüyordu. 
Devam eden sükun, korkunç bir 
kasırganın başlangıcına benziyor. 
du. 

Bu sükun, uzun sürmedi. Türk Baloda at1atılan bir kaza 
gemilerinin amfraU, (zincir üzeri· Evvelki gece Sarıyerdc Canhba-
nc hücum) emrini verdi. 

işte o zaman beklenen kasırga, 
birdenbire ~ıtladı. Türk gemile· 
rınden ~ulbanklar, tekbir sadaları 
ve tehditkar naralar yüksclmiye 
başladı. 

Türk kadırgaları, sanki bir çlz
CI çekılmlş gibi ayni hizayı mu 
halaza ediyorlar, Bizans gemile: 
rinden yağdırılan oklara ve taşla
ra ehemmiyet vermlyerek, oklar 
ve taşlar ynğdıra yağdıra şiddetle 
ileri ııtılıyorlıırdı. 

(Aı kası ftl') 

BAŞVEKALET HUSUSi KALEM 
~IÜDÜRÜ 

Ba:lvckiılct Hususi Kalem Mü
dürü Hasan Şilkril Adal, üç &y 
mezuniyet almıştır. Bu vazlfeyl 
şimdilik Hariciye Hususi Kalem 
Müdüru Nedim Veysel İlgin ve· 
kfıletcn yapmaktadır. 

tık lokantasında !sta~bul Yardım· 

sevenler cemiyeti tarafından vcrl· 

len balo esnasında bir hadise ol. 

muştur. Baloda bulunanlar zevk 

\'e neşe içinde dans edip eğlenir-

lerken gazino zemininin dört met· 

re murabbalık bir kısmı ansızın 

çökmüş ve bu yer illerinde bu· 

lunan bir kaç ki§ı düşmüştür. Çok 

iyl b!r tesadüf eseri olarak dü§cn. 
terden hiç birine bir §CY olmadığı 

memnuniyetle görülmüştür. 

ZİRAAT VEKALETİ HUSUSi 
KALE:\l ımiDlİRLÜGtl 

Ziraat Vckflllği hususi kalem 
müdüril Ragıp Adısanlı, Kastamo· 
nu zlr~t müdürlüğüne naklolun. 
muştur. Yerine yüksek ziraat cns.. 
tltüsu asistanlarından Nevzat Gür· 
pınar tayin cdllml11tir. 

müthiş bir f§ kadını !di. Müşterinin ar
zularını yerine getirmek onların suyuna 
gıtmck en çok becerdiği şey~dl. o sı· 
rada çok süslü. cicili bicili elbiseler mo. 
da idi. Roslc llk tııyyörleri ortaya attı. 
Uzun etekle kısa cakeıleri moda halini." 
getirdi ,.e rnu\•affak da oldu. 

İhtiyar mad:ım: 

Bayno Ruzvelt, gençlik kongre_ 
sinin, Alman - Rus paktından 
sonra birdenbire mesleğini değiş. 
tirdiğini, farkctmlyeı·ek kongre· 
n.fn liderlerini beyaz eve çağırmıs 
ve parlak bir kabul resmi yap• 
mı~tır. Davetli gençler bol bol 
yeyip içtikten sonra bahçeye çık. 
mışlar ve içlerinden bir kısmı, 

hiç ısüphcsiz partilerinden aldık, 
•lar:ı. -emirle, Devlet Reisi Ruz· 
velt aleyhine dogruaan aoğruya 
Beyaz Evin bahçesinde, hakaretli 
bir nümayiş yapmıslardır. 

Bunun üzerine Bayan Ruzvelt 
bir sene hiç -nğzını açmamış, son· 
ra dcmi~tir ki: 

- Gençlerdeki fJkir Jstiklfı.llnl 

hala takdir ediyorum, fakat harfe! 
sıyaset hakkında. fikirlermız uy_ 
muyor. 

Birlik 1937 senesinde ikinci 
kongresini yapınca taııınmı~ ko· 
münist muharrirlerin isimleri bir 
dcnblre aza listelerinden yok ol· 
muştur. Çünkü Moskova; (Mu
harrirler Birliği) hareketinin ta. 
mamilc amerikanca b!r şekil al· 
masını ve .Moskovn lehindeki duy 
gulara serbest bir kanaat yoluy· 
la varılmasını maksada daha uy· 

guıı bulmuştur. Yalnız :\foskova. 
nın siyaseti aleyhinde ~azı yaz· 
mış muharrirlerin blrl .ğe aza ol· 
mamasına dikk•l edllmiıztir. 

Birlik yeni şeklinde de Mosko. 
va tarafından idare edBdiği hal. 
de bir çok mcshur Amerikan mu 
harrlrleri, bunu fakedememıııler 

ve Moskovanın Amerikan siyasi 

Teşekkül, 1932 senesinden son· 
ra altı defa adını değ ştirmiştir. 

İlk isim; vHarbe karşı cihan kon
gresi» adı altında Ye açıktan açı
l;:a Sovyct himayesinde olarak 
.Amsterdamda toplanan kongr~. 

ye uyarak takılmıştı. Hitler o za· 
man iş başında değildi. İktidar 

mevki.ne geçince isim "Harbe ve 
faşizme karşı birlik• şeklini al· 
mı!Ztır. 

İlk zamanlar Amerikan partisi 
bu teşekkülü açıkt.on. açığa ıdare 
etmiş ve idare heyeti komünistler 
den ibaret bulunmuştur. HattA 
komünist muharrir Brovder, Mos 
kovaya yazdığı raporda: uTc,eb. 
büs başından sonuna kadar par
timiz t.arafından açıktan idare e· 
dilmiştir• demiştir. 

Giinlük e:Vorker. gazetesi de 
teşekküli.t11 parti yüksek komi· 
~S\ t.araftrıdan idare eclildlğın:t 

defalarla övünerek ileri sürmüş, 
tür. 
(Dnamı Sa. 4, Sli. 1 ıle) 

A caba Bayan Ruz.velt, hima. J 
ye ettiği sençlcrln 1939 da 

Rus - Alman paktı lmznlandığı 
zaman, sonra 1941 de Rus)a tc· 
cavüzc uğradıkan sonra bir an 
içinde !ıkirlerini de~tştirdlklerl· 
ne dikkat etmiş midir? Buna dik
kat etmişse şurasını anlamış mı. 
dır ki bu gençlerde fikir ıstık.· 

lfllinden eser yoktur ve Amcrl
knn vatandaşı ve Amerikanın ya. 
rınkl ümidi oldukları halde Mos· 
kovadan gelen i3aretlere kor kö
riınc uy.ocak bir hale dü~müş, 

lerdlr? 

Cinsiyle tedavi 

Bu sual şahsi değildir. Bayan 
Ruzvelt, Amerikadakl hür f kir· 
lerin en aı;il ve güzel nevini tem· 
sll eder. Ayni zamanda da Mos
kovanın takip ettiği usullerle en 
iyi ve tem'z insanların gözO na. 
sıl bağlanab'.leceğlne canlı bir 
misaldir. İşte bundan dolayı kcn· 
dısinc açık· bir sual sormak ihtl· 
yacını duydum. 

A merikalılar 70 tonluk uçan 

vapurlar lo,a edlyorlarm". 

Bu ıtayyareJer AtJantlkte denJultı. 

lara kfll1ı çok tesirli bir sllıi.h obı.-

cakmı:ş. Anıerika tayyare in~aatı 
komJt~nin direktörü: «Şimdi inşa 

edilmekte olan bu tipte bJıı uçan , .•• 
pur AtlanUkte vadyetin derhal de· 
ği!}me&I lmkıinını nrec.ektln demiş. 

Demek ki havaya uçurulan '\'&pur _ 
lan ha\"&da uçan vapurlar kıırtara· 
cak .. 

YALANCINIX :'\IU~-

lngillzlertn Kablrede ııarayr askeri 
muhasara altın& alarak k~ı te);;lid 
ettikleri hakkında yalnız kulağı de· 
llk ( :) Bulgar radyoau tarafından 

verilen haberi güJUn~ buJmu' ve bıı 
•titunda biraz da alay etmı,ttm. 

:Wı!!ır reemi makamlan bu haberi 
en kati bir ı:el<Ude yalanladılar. 

)leşhar ııözdür: Yalancının mon1u 
yat.tya kadar yanar ama, biç olmaz. 
ı.a mumun yat8ıya kadar yanmıuıını 
temin ctmeğ'l becerebUmelll .. 

KENDiNE GOJtE TEFSiR 

BeJatta bir hrmcı yeni e-kmek nar_ 

hını bir giin evnl tatblka kalkı,aul}

Bu fırırK'I he-maide, cbusünün l~Jııl 

yarına bırakma... mü.nü keııdJne göre 
el'frlp çelirerek: «Yarının ı,ını bu
günde.n gor» ,eklinde tef!'l'ir etmı, 

olacak! .. 
Tath!!>ert 

Aksi takdirde gerek Ros!e. gerekse da. 
yım fena halde kızarlardı. Bana da bu 
kızlar gibi hareket etmemi daima söyler
lerdi. 

Yasan: Andre Ma11l'Ois ÇeTlren: Hazan A. E. YALMAN 

- Reddedemezsin.Sonra benim müşteri· 
lcrlm kaçar. Hem senden faıla bir sey 
fst.emiyorlar ki beraber yeyip içip eğle· 
neceksiniz. İşte bu kadar ... 

2.9 -- E . ..sonra ... Sonra. 
Dıye sabırsızlanıyordıt. 

Valentine devam etti: 

- Rosic'yl hayatımın donilm noktasr 
olan bir zamanda tanıdım. Zevk sahibi 
ıdım. Resim yapmakta da epeyce me· 
harctim vardı. :Fakat meziyetlerin mu. 
vaffak olmak için karı olmadığını bu kL 
dından öğrendim. Yanında :ıltı sene ça· 
hştım. Fı;kat muvaffakıyct.n sırrını son 
iki sene içinde öğrendim. Kendisini dil· 
rUndOğüm zaman hep gözumün önüne 
çıplak bir kızın uz.erine metrelerce ku. 
maş sarmakla v.e model icat etmekle mcş 
gulken göri.\ni.ır. 

kadındı. Çok erkek sevmemişti- Beraber 
yaşadığı erkekleri sevdiği için değil de 
,şlnc faydalı olabileceklerini duşünerek 
ona gore seçerdi. Bir gün dayıma şöyle 
söylemişti: 

yaşıı.;da bir çocuk tsavvur ediniz ki, sı
kı b ı· terbiye görmuş, ~n temiz namus 
tcU!kkllerine göre büyütülmüş, ondan 
sonra ya~m~ olduğu bu tertemiz muhit
ten çıkmış ve hiç bir ahlak kaidesinin 
hüküm sürmediği bir muhite atılmış ... 

Madam de lıı. Guichardcric sordu: 

- Siz de kabul eder miydiniz? 
- Hayır. Fakat buna çok defa pişman 

olurdum. Çok gençtim, çok toydum. Lo. 
kantade. akşam yemeği yemek, tiyatro· 
ya gitmek benim ~in büyük bir zevk 
olablllrdi. İki cami arasında binamaz ka· 
lıyordum. Annem bana muvaffak olma
nın sırrının çalışma olduğunu söylerdi. 
Halbuki yaı,ıadıf ım bu yeni muhitte mu. 
vaf(ak olmanın sırrını başka taraflarda 
arayıp buluyorlardı. Kadınlar aralarında: 

Rosie yorulmak bıln;ıcıdl. :'devslmlık 
kolleks·yonunu flazırlarken gecenin onıı
na kadaı hepimizi çalıstırırdı. O kadar 
zevkli bir !.ştl kf yorulduğumuzu anla· 
mazdık. Yemek zamanı gellnee civardaki 
büyük lokantalardan birinden bizlere 
yemek getirtirdi. 'Mevsimlik kolleksi· 
yonları haz.ırladığt umanlar hiç bir fiey 
kendisini ışinden alıkoyamazdı. Hususi 
hayıatmda. Çak sa.kin uc kendi halinde bir 

- .Aııık olmaktan daha müh m işlerim 
ver. Böyle boş şeylerle vakit geçiremem. 

Rosfe'den cok öfkeli olduğu için kor. 
kardım. Fakat ayni zamanda kendisini 
çok ta takdir ederdim. Yeni icat etmis 
olduğu bir modeli evire çevire bir td
klk edisl, kusur buluşu, ve bu kusurları 
tashih edişi vardı ki hepimize ne guzcl 
dersler oluyordu. iıte bütun gençlıgım 
böyle çetin bir meslek sahibi olabilmek 
için uğraşmıı.kl.:ı geçti. Başlıı.ngıçUi öyle 
devreler oldu ki çok kahır çektim. 

Bundan sonra anlatacskl<ırımı dinler
ken sakın beni ayıplamayınız. Bazan he
plnızin takdir cd p sevdiği kendimi ben 
ayıplıyorum, fakat o zamanki kızın ha. 
yatını dilşur,dükçc pna acı~k1an ken
dimi alamıyorum. 

Eğer sızco mümküme madlm. ca,::al!J. 

Etrafımdaki işçi arkadaşlar güzel, ne. 
~ll ve iyi kalpli kızlardı. Hayatta yeyip 
ıçcbılmck için b!Je kazandıkları para ye_ 
tişmczdi. l\tutlaka bir erkeğin himaye· 
sine muhtaçtılar. Onlarca temizlik ve 
dürilstülk bır tek erkekle yaşamak ve 
beraber yaşadıkları erkeği de sık sık 

değiş tre.mekten ibaretti. 
Onları ay1plamazdım. Kaza.ndıkları 

para ayda üç yüz fr.angı g(çmezdi. İpek 
çorap giyn1iye boyanıp süslcnmiye rnec· 
bur<lular. Bir ı;oğu uzak mahallelerden 
gelirlerdi. Yol parası epey tutardı. Son. 
ra meslekler! icabı olarak gelen zengin 
müşterilere ve Amerlkah komisyoncu
larcı karşı nazik, hattA yumu~ak davran· 
maiarı lbzmdı. Yemeğe davet edildik· 
.leri zamifl kabul et~ mtcburdular. 

- Güzelsin, gençsin ... Sallil. bakacak 
birlslıti mutlaka bulursun. Çalışmaya ne 
lüzum var, diyorlardı. 

Bu telakkilere ve teşviklere rağmen, 
ben kendimi uzun zaman müdafaa ede
bildim. Amerikalı komisyoncuların ço· 
gu davetlerini reddettiğim zaman ısrar 

e~zler ve kıunulardı. Bizimkilere ise 
ellerinden kurtulmak için "Meşgulüm. 
Bir dM'tum var. diyordum. Bu doğru 
değildi. Dayım da böyle söyledıgım için 
b&na. kızardı. 

'llu·rada ,-Aı:oden habamba'r "öz.• 
lt'rlnl bitirirken: 

- Allah insanı mükemmel ya.rat· 
mı,tır, demi,. 

Bir çocuk ımtındakl ko~koca b!r 
kamburu gir.it.ererek itiraz etmı,: 

- Olamaz! )fe.fıela ben mükem. 
mel mlyJm! 

Hahamba.,r ecvap vermi': 
- Evet ojlum, aen de mükem 

mel bir kamburımnt 
ı:ıoıc; 

E' et, muhariplerin dunımu, bil· 
tün kamburluklan da dahil olarak, 
daima mükemmeldir! .. 

SEBZE VE ~IEYVA SATIŞLA
RINDA FATURA USULÜ 

Sebze ve meyva fiyatlarını ma. 
kul bir had dairesinde tutmak ü
zere tatbik edllmes~ne karar ve· 
rilen fatura usulü yarından itiba· 
ren latb.k olunacaktır. Kontrol i. 
5inin layıkı veçhile yapılabilmesi 
için resmi ve sivil olarak icabı mik. 
tarında zabıta memuru ayrılmıştır. 
Bundan ba~ka kaza kaymakamları 
da kendi mıntakaları içinde kon· 
trol teşkilatı yapacak ve bu !!U· 

retle sebze ve mcyva ihtikarına 

meydan b•rakılmıyacaktır. 

Askerlik iş!eri : 
Beı,lkta, A kerllk şubesinden: 
Aşağıda. isimleri yazılı Yd. Sb. la· 

rın (24) saat zarfında Şubemize mü
racaatları. etmedikleri takdirde hak. 
larında (1076) sayılı kanunun mad 
deyi mahsusuna göre muamele ya 
pılacağı l!An olunur. 

Sait Bekdemir, Samı Arm, Kud
ret Is!endiya oğlu, Fahrettln Gürsel, 
Feflk Akgün, Ali Naki Erenyo. 
Haydar Salih Tokal. 

Bükme asma kabağı 

B u sabah bizim köyün ~arşıın

na lndkn, ne göreyim: Yaymı 

yayun ııebuler, küfe dolusu yemı,. 
Jer, karpuz ı<>erslleri, yumurta ııatan 
köyliller, kafeıoler dollll'u piliçler, 
aman". Ne hoşuma gitti, mkl günle· 
rln bollofunu hatırlatıyor, hatta o 
zamanlar kadar da bol, yalnız her 
,eyin fl~-ah da ~1>k yol alabildiğine 
yükııelmlş, l!ltanbul piyaaasile ahenk. 
il- Her ne hallı>e hiç olmazaa gör:· 
lerbn eflendl ya.. bu sene henüz al
mactıtnnı:z a&mal<abafıru görünce en 
büytıjünden bir tane aldnn, heme.o 
bir metreden lnundu. Yanın kilo ko· 
yon eti, bir kilo da domates &la.rak 
ntı döndüm. AMTiakabağmı ııoydum, 
büyük bir ten<'t're içine bolr.a tuzlu 
IAI yaptım, kabakları kınnadan u:ıon_ 

lağuna dört parça,Ya a;> rrdım, ı.uya 

baııtır&rak ~·wnu,adıkça bük-ıum. 
Büyük halkalar halinde tuzlu ıruda 

bir müdtlet bıraktım, etleri ufak 
par!:alara <loğrıyarak blra7. yağ v~ 
salçA ile kuşhanc>de kaynattım , .e bir 
domates koyarak ıslanmış kabakları 
büke büke ko,rutneye yerleıttlrdirn, 

biraz da ııı<"Sk sn ,.e tuz attım. ka
padım. Aheste ate.,te pl,lrdlm. l'e
mek zamanı e\'velll suyunu süzdiim, 
k~haneyt yunrlak bir tabaka çe\ir
dim. nl!;.aııını üzerine gczdlrdlm, 

~V. KADINI 
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Askeri durum 
( Yazan: --=ı 
1 İbsan BORAN 1 

ikinci cephe: 
!! _ 8 ay e,·,·~J bu m" ele dlin;)a 

malhuatında bahl me~zuu oldu"u 
zaman, biz de bu noktaya dokuıımuf, 
\ c ba:z.ı tah11'inlıırdc hulıtııilluştuk. 

O giırllşlerlnılz.dc lngiliz \'C Amt'rl
kalılann l•'rıınsa )mal kıl ıl:ınna ,.e 
aynm Non eç 1.-ıl ılarıııa bir çıkarma 
yapmalarını mümkün görmü.' ve 
bunun zaman ttJbarlle ancak yaz. b:ı.. 
şınds yapdııblJcccğlnl llerl Um1llş
Hik. Çünkü biz doğµ <'ephesinde Al
ınan ordu unun da ıınea'k yaz tııaı:m
ıla biiyiik taarruzlara ı;lrl<Jcbileeeğl· 
ııl tahmin ctnıı,tık. ' 

4\Jmanlar hakikaten yaz başımla 
büyük harekAfa gfrl~tller. :Fakat ln
glltcr<' ve Amerika, ikinci cephe aç_ 
mak maksadilc batı Avrupada bir 
<"ıknnna tcşebbüsUne glrl cmedUer. 
Röylelikle biz de, bu tahmlnlmlzde 
şimdilik aldanmış olduk. 

Bu mesele attık eski masallara 
döndü. lkinti cephe a~ılmadığı l~ln. 

bu hUSU8ta tilrlil mrın, g\ıdp dediko
dular da yapılrnağa başlamıştır. Met>e 
rn. lngUlzJer Llb)n \'Olüodc mahsus 
ö~·ıe ricat etmişler, maksatlan Al·
rupada Jklll<'"i cephe açmamakmı, '! 
\'eya, Jnglltere ,.e Amerika Rus or· 
du1armın Volgn :nehri gerilerine çe
kilın66lni bekliyorlarmış, lkin<'I cep_ 
heyi bundan onra nçacaklarm1şf 

Veyahut :Jngntcre \e Amerika. hem 
bol.,elizm'ln 'c hem de na yona! 05· 

ya.lizm'ln erimesini ıstlyorıa.rm.,, a ıl 
ondan onra dö,ilşcceklerml ? 

Tabii, lbu fikirlerin harbin Jcapla
rı ne zerre kadar alıikMı yoktur ,.e 
saçma oldukları 1çtn ancak birer de_ 
-Olkodudan fazla <lcğcr kaz.anamaz
la r. Alman ordusu, <loğu ceplıcslnde 
tanınmile meı,gul iken Jngilte.re "• 
Amerika hu ışı ba aramazsa, daha 

GÖRING 
(Başı l jlKllde) )( 

hava kuvvetleri başkumandanlığı 
vazifesinden alınmış, yerine Ges
tapo ıiC!i Himm~r tnyin ed.Jml§tır. 
Bu haberlere göre, Göring bir Al· 
man hava. birliğine kumanda el 
mek üzere Rusyaya gönderilmiştir: 

Büyük bir muharebe 
Moskova, 19 (A.A.) _ Pr;ıvda 

gazetesinin muhabiri yazıyor: 
BarQlltz denizinde b!r kafileye 

yapılan bir Alman hava hücumu 
milnasebetlle 400 Sovyet ve Almcın 
uçağı arasında bütün gün devam 
eden büyiik bir hava muha~bcsl 
olmuştur. Almanlar, hiç bir isa
bet kaydedememiş, fakat 30 da11 
fazla uçak kaybetmişlerdir. 

Londra, 19 (A.A.) _ Hava Ne
zareti tebliği: 

Bugün öğleden biraz sonra Lcın
casler bomba tayyareleri hiç bir 
kayba uğram!l(Jan Ruhr'da bazı 
hedeflere taarruz etmişlerdir. Da. 
ha sonra Cherbourg yarım adnsı 
açıklarında bir diişman iaşe gemi
si alevler içinde yana yatmış bir 
ihaldı:; bı:Qakılmış, başka bir ia!:e 
gc.misı i~ kafileye mensup iki ta;. 
Yarcsavmn hasara uğr:ıtılmıştır. 

Bcrlln, 19 (A.A.) - Askeri kay 
naklardan alınan rnnlCırnata göre 
İnglltcrede Lcamington'daki tayy~ 
re fabrikalarına yapılan .akına ait 
fotoğrafların tctkıki neticesinde üç 
taraftan tamamen tahrip edi!mil,) 
olduğu müşahede edilmiştir. 

Japon hedefi 
Kamçatka mı? 

(Beşı l iıK'.ide) -
Vaşingtonda bir çok kimseler ta
rafından Sıberyaya ve Alaskadan 
ziyade belki Kamçatkaya karşı ya 
pılacak bir taarruzun başlangıcı ol
duğu tarzında tefsir edildiğini i
lave eylemektedir. 

Çunking, 19 (A.A.) - Pazar ak 
~mı neşredilen Çin tebliCI: 

Çeklang eyaletinin önemli bir li. 
manı olan Vanşov Çinliler tara· 
.fından ged ıaımmıştır. vanşovun 
batı cenubunda 15 kilometre me
safede bulunan Julan da. zaptedil
rnl.ştir. Çeklang • Kiangsl demir· 
yolu üzerinde kain Hengfen Çin 
kuvvetleri tarafından geri alınmıs
tır. 

IBaıfı 1 iDclde) '=> 
Çl.!Vresinde düfmanı me\•zile!"inden 
çıkararak Alman müdafaa. hattına 
doğru gedikler açmıştır. Tankları. 
mız bir çok tanksavar topları um
rip etmiş, :?00 Alman eidürülmüs· 
tür. 
Başka kesimde de, adı vcrllml

yen bir mcskün yerde sokak sa. 
vaışları bildiriliyor, burada Alman
lar .arka arkaya karşı hücumda 
bulunmuşlarsa da 400 kl~i ve 29 
tank kaybettikten sonra ilk mev
zilerine çekilmişlerdir. 

Tebliğde, 'Mlllerovo cenubundB
ki düsman btrliklcrile yapılan şld. 
detli muharebeler hakkında malü· 
mat. verilmektedir. Almanlar Ros
tof doğusundaki hücumlarını Mil. 
lerovonun oonubundan yapmeğa 
çah~ıyorlar. Alman-tar ağır kayıp. 

Iar vermektedir. 
Cenup cephesinin bir kesiminde 

Almanların arka arkaya yaptıkları 
hücumlar püskürtülerek 19 Alman 
tankı ile 70 kamyon tahrip edil· 
miştir. Başka bir kesimoo de 23 
tank, 33 top ve iki piyade alayı 

ı:avaş dısı edilmiştir. 
Kalinln cephesinde mevzii ma

hiyette savaşlar oluyor. Burada Al 
m;ınlar akim kalan bir hücumla. 
rında 12 tank kaybetmlslerdir. 

Daha ~imalde, Lcningrad cephe. 
sinde Sovyet topçusu ve siper top· 
!arı düşmanın tahkimi! mevzilerini 
bombalamağa devam ediyorlar. Bu 
cephede 300 esir alınmıştır. 

Londra, 19 (A.A.) - Oslo şehrine 
yaralılar doğu cephesinden kafile ha. 
linde gönderilmektedir. 

Ruslar tarafından esir alınan b!r 
Alman doktoru, şu i!şaatta bulun· 
muştur: 

cKammdan yaralı olanların yüzde 
doksanı, ciğerlerinden yaralı olanla
rın yüzde doksan beşi ölmektedir. 

Londra, 19 (A.A.) - Hlndis
tan1n Londradaki Müslüman yiik· 
sek komiseri Muhammed Aziz UI. 
hukul 100 bin gönlillünün İngUiz 
ordusuna hizmet etmekte bulundu· 
ğwm söylemi~tir. Hindistandaki 
fabrlkalarda imparatorluğun baş
ka memleketlerdeki fabrikalarda 
bulunan işçi miktarı kadar gönüllü 
Hintliler çalışmaktadır. 40 bin Hint 
li deniz tlcaretl servislerinde va. 
zifc görmektedir. 

"Bu millet tekneleri altından, direkleri gümüşten yel
kenleri ipekten yeni donanmalar yapmaya kadirdir'' 

Dr. Goebbels'in 
itirafı 

fmlll' ı ......_. T 
milerde rüyet hi~ yoktur. Ge_ 
minin seyri esnasında ui'kf vazi
yeti muhafaza etmesi, bulunduğu 
umkun üstüne çıkıp altına inmesi 
rota~ı değiştirmesi gibi lnre· 
ketler sa.dece hesapla yapılır. Dal 
mış bir denlzalt.ı gemisinin mu. 
vazeneslnde mürettebatın yerbıl 
~ştirmcsl bLle mühim bir fı· 
mildir. Vazife aldığı bır bölme
den başka bir bölmeye gidecek 
her subay veya er komutanına 
malümat. vermiye mecburdur. 
Komutan bu sıklet değişmeleri. 
nin geminin muvazene ve tlrl
minde yapacağı değişiklikleri dal 
ma sarnıçlarına su ı:lmnk veya 
su boşaltmak suret.le karşılar. 
Erzak sıkletinin b'le göz öniin· 
de &ulundurulması zaruri oldu
ğunu söylersek gemilerin hassa. 
siyeti hakkır.da bir fikir vermiş 

şünrncdiğini, baş taraI-a aiarak o· 
turması icap ederken akıntıyı 

bordasına aldığını, bu sebepten 
geminin bütün sathına yayılan taz 
yikin buna sebep olduğunu ilave 
etti. Tekrar ma.ııevra yaparak dl· 
be ott1rttu. Bu kumandan geçen 
Harbi Umumide İngiltere adata. 
rıftfn etrafında senelerce kışın, 

fl1"tınamn, düşmanın kuvvetine 
kıymet vermtyerek gc.misıle mu· 
vaffak olmuş mücerrep bır de· 
mz zabitı idi. Sözünü bitirdiği za. 
man mülarekcdcnberl uzaklaştığı 
mesleğinın tecrübelerinden pek 
çok şcylor kaybettiğini şimdi an· 
ladığını teessürle söyledi. 

Yazan: 1. D. ZAL V ukarda söylediğimiz gibı 1 
denizaltı gemUerl en na· A 

zik saatler kadar hassastır. Kil. 

lman ııropaganda nazırı Dr. 

Goebbels'ln <ıon ~anlarda 

6Ciyledlfl bir nutuk, bitaraf memle
ketlerde çok dikkat \'e alaka ayan_ 
dınnıştır. Goebbels, harp zamanın~ 
da bir memleket halkının hislerini 
idare etmek bakımından dcmokra
"inin t()taJlter ll ullerden daha \'C• 

rinıli bir nııl olduğunu iUraf et,-

oiuruz. 

y ine orada, ckmilaltı sürat 
'tecrübesi yaparken küçük 

bir dümen harekeUnin gemiyi sü· 
ratle denizin üstüne çıkardığını 
ve tekrar denizin derinliklerine 
doğru götürdüğünü de gördük. 

Her denizci denizaltı gemllerin! 

H ava boşlıJ.kları uçaklarm kul~nacağı suların billün vasıf 
düşmesine sebep olduğu Jarını iyiden iyiye bilmek ıstıra: 

gibi umktakl kesafet değlşmele· rmdadır. Bu hususta yazılmış ki· 
rl de denizaltı gemileri için he- tapları hatırlamak icap eder. Ke 
men karşılanması icnp eden ani di sahilinin denizleri altındaki fJ.n 
tehlikeler doğurur. Dünya bahri. rızalar hakkında tam mallımal sa: 
yelerinde yalnız bu yüzden ksy- hlbi olması ~arttır. Bunun için 
bedllmiş denizaltı gemilerinin ye tabii arızalardan başka suni ınfı
künu kabarık bir sayı tutar. A· niaları da her fırsat dii§tiikç~ et. 
kıntılar ve bunların akış istika. ra!ile tcsbit etmek bir va;ıifedir. 
metlerinin değişmesi de belli başlı Deniz'n hzr.gl noktasında ve kaç 
birer tehlikecl:r. Çünkü ekseri· kulaç suda batmıs tekneler var· 
yetle satıhtaki akış istikameti de· dır. Bunları birer birer harita ü· 
rinliklere indikçe değişir. Birin. zerinde göstermek lazımdır. Bun 
den diğerine geçl;;te geminin mu- lar bilinmediği takdirde denlzalt~ 
vazenes!ndc vukuagclccek tebed- gemilerinin böyle bir maniayıı. 
dül kısa zamanda karşılanıp ber. çarparak yaralanması ve batma· 
taraf edilemezse gemi kasra ka- sı daima varit olabilir. 

çük bit' arıza. ehemmiyetsiz ı;ıibl 
görünen bir ihmal, taleplere k&r· 
şı laka)·di büyük felaketler do· 
ğurur. Bir harb-: canlandıracak 

sekıldeki tecrübelerin, ardı arası 
kcsilmiyen •talimlerın denizde çok 
büyük kıymeti vardır. 

Bir İngiliz amirali (Şimal deni. 
zınin ve Manş kanahnm sularını 
boşaıtırsar.ız altında İngiliz mer· 
mllerinden yapıtını~ bir parke bu 
lursunuz) diyor. 

.Memleketin uğradığı kayıp çok 
acıdır. Vakıa d::nizcllerin meza· 
rı yoktur. Buna inanırız. Refah 
vapurunda verdiğimiz kurbanla. 
ra iltihak eden bu kıymetli yav· 
rularımıza yanarız. Bunları ye· 
nlden yetiştirmek i~in sarfedece 
ğimiz zemnn uzundur. Fakat hiç 
bir emeği bunlardan C5irgemeylz. 
B•lmcm hatırınızda mı? Koca 
Türk sadrazamı tec:ssürle kar~ı. 
sında duran Kaptan Paşaya: (Pa 
şn, bu millet tekneleri altından, 
direkleri gümüşten. yelkenleri i
pekten yeni donanmalar yapmı
ya kadirdir) diyerek mi\letlm 1zın 
her hadiseden daha kuvvetle çı. 
kacağına, her felaketten yeni bir 
hız alarıık yürüyeceğine i~aret et 
ınlştir. 

T ürk yurdunun miidafaı;sm· 

da, Türk azın nln kudre· 

tini biitfın dünyaya güstercn ciim 
hurlyet lrtarcmlz bu kaybı daha 
iyilerini donanmasına ilave et. 
mekle unutturacaktır. Buna eml· 
nlz. ffüqıneddin ÜLSEL 

dar gidip oraya çarpar ve sakal· -
!anabilir, bazı ahvalde albura bl.1 T-b--·..,----

1
---d--------------

le oıur. \ o rugu a ma an 1 ~- -~ı o eni~aıtı . gemilerinde ge· rahat yok . ~~~-
mıye gıren ve çıkan her (Ba'ı ı int'ldf') (/) 

şey derhal ayarlanmağa muhtnç- kez ltesimindekl Alman mev-zllerinde Tqrk!ye atletizm 
tır. Mesela dü~mana atılan bir daha ev..-eı vücudc getirilen çıkıntı· birincilikler·ı 
torpidonun ağırlığı derhal ayar yı genlşletmeğe çalışmaktadırlar. 

ml,tJr. 
Totaliter 1 teminin propagaııda
ıoa memur otan muhim blr 

,:\°a:ı:i llıJerinlıı demokrasi muı_ 

lerl hakkında böyle bir M;z 5Jlr
letmefll çok Myecanh hir hitdise 
sa~ ılablllr. Harp her ~yden enr.t 
bir sinir ynrı~ıdır. Sinirleri dlğf'r 

taraftan f'Hel boıulan taraf maıı:
ltiptur. Goebbel!t'ln, deınok~Jnlıı 

ı.lnlr mukavrmetl ölçihllf' daha ,.r_ 
rimli bir ıı'!lll olduğunu öylemeır.I. 

ı.lırir yarıı:ı hakımmdan ı:ıık nnalı 

bir M'ir, ıı.ırafıdır. 
Mc ele :ı.aten ba-:ka türlü olınnaı. 

Bütün lr:ıılelerl bir tek iradfo~e bağ
lı~ R'1 \e klnt!;eye düşünme ,.e 50RI 

"orma fırsatı hırakmı_\Bn bir sis
tem, kı a \&de.il bir ),ldınm Jıarbl 
itin en mükemmel bir bteındir. 

.Fakat ı, ULBr,.a, ) ıldırım usulii ııa· 
ra elnıt11.ı;e ~istemin \erimi gittik. 
':rı azalıııağa mahkumdur. Ilele Al· 
ıııan milleti gibi irfan "m iyesi ytik
-.ek bir millet ilk fırsatta "11&1 5nr
mağa baı:Jar. Aklına ve iıtraklne 

hıtap edllmcz.<ıe, a~k münal."'tlşa 

) a."'8k olursa, kanaat \'e tmanı günü 
g-ıinflne tamir edtlemezı;e ŞC\ki J<rrı. 
Jır, sabn ,.~ t~katt tökenlr, gidi bir 
kar,. dunna oo,ıar, liderler a.rtıı. 

kf'ndi.,indf'n ha7.ır ,.e kolay bir alet 

di~·e lı;11fade edemezler. 
Goebbeh'in nutlnı, totaliter usul

lerln u.ı:un nılhld~t nomıal \'ttlın 

,·eruniyeceklerinf' ilk re<ımi itiraf
tır ki bunun derin bir aJı\ka ne kar-
':ılanması pek tabiidir. 

M~hver aleyhine 
kaynaşmalar 

(B~ı ! incide) (::) 

ttEkmek ve sili.ıh isteriz. Yaşasııı 

de Gaulle, kahrolsun Lavab diye 

bağırmışlardır. 

onrıı Alınan ordu unun muzaffer 
olması veya kışı g~lrmek Uzttc Ru _ 
lara karşı mliclafa.aya gC9ınesl ha
linde nastl ba.,arablllrterf Bu sebep_ 
ledlr ki RU'S gazetelerinde ikinci cep
Jıe meseletol ıııUhlm JJlr ıne\ızu olmak
ta de\·aın ediyor. Pravda gazeteııt 

~·anlığı bir nuıkalede Kızılorduyu 

ııa,ka bir kU\'\Ctln yardımına ika.dar 
ınuka\eınctc da\'ct etmektedir. Çok 
nn ,.e fclliketll darbeleri a.tlatmaka 
çalı an Ru!!la.r, kendilerine mtiahede 
ile bağlı mllttefiklcrlnin bu hususta 
\'ermi~ oldukları bUJilk laadden hila 
ümit k~memh:lerdlr. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

sarnıçlarile tanzim edilir. Bu ı. Kahire, 19 (A.A.) - Reuter ajan- Ankara, 19 r A.A.} - Bölgeleı ara ı 
zahl<;rdan anlıyoruz ki denizaltı sının husus1 muhabirinden: ı 'Nlrkiye atletizm birinciliği mUsaba
gemllerl en ehemmiyetsiz sörü· Bir Hintli tümeni dünkü cıımar. kaları bugün neticelenmiştir. 19 Ma
nen noktalarına kadar bir çocuk tesl gUnll merkez kesiminde kilçük yıs stadyomunda şimdiye kadar aL 
lhtimamile kontrol edilmek lhll· bir ilerleyiş kaydetmiş ve düşmanını l~t!zm mtisabakalarmdıı gorülmlyen 
yacını gösterlrtl~r. Bu sebepten tanklarla yaptığı birkaç hücuma mıı- bır kalabalık mUsabııkaları takip et
tamirleri denlzUstü gemilerine na ruz kalmıştır. I<arşı hUcum topçu 

1 
mlş ve Başvekilimiz ŞUkrll Saracoğ

zaran çok dnha fazla dikkat ve tarafından !azla. gUçlllğe uğl'anıima- lu da baştan ııona kadar müsabaka· 
itine ister.-Sıkle mesclesimn bü. dan pUskürtUlmU,tur. lnn şereflendlrmişlerdlr. 

Yugoslav mHliyetperverlerl 

Londra, 19 (A·A·) - Evcnıng 

Standard gazetesi y;ızıyor: 

l'hıo tekrar edelim, ki lldncl cephe 
yalnız iRu 3ayn. yardun için değil, 

A tlantlk harbi için de müttefiklerin 
ı:-ec:ikllrenılycc·eği hayntl bir mesele
dir. Atlıtntlkite Alman ha~a n~ deniz 
ıniicadeleslnden gôrülen müthl!l .ı.a

rarlar, acaba ikinci bir cephe açıl

maNı halinde nğranılacak zararlar
dan daha ar. mı nln<>..aktır'! Almanlar 
a..,ağı lııkarı gUnde 100 bin ton gemi 
batırnıağa başlamışlar; hu rakkaın 

ınUhalüğnh olmakla beraber, herhal
de Alınan denl7. km \etlerinin hu 
harpte gliıı g~tikçc yeni bir tonaj 
rekorunu kırdığına ŞÜJlhe edilemez. 
işte mUtteflkler lbu bakımdan da 
lkl~I cephe ncmak me<>.buriyctlnde
dlrler. Bu geciktikçe kaybeden 3 nL 
nız nu..3u değil, onunla beraber at-
1.Kl~ı müttctlkler de ka3bctmektedır
Jer. 

Yı11ın iklııcJ uyı geçmek üzere. Bu 
lkJ ayda harp l'\llhvor lehinde büyük 
bir inkişaf g(; tcrıııiştır; müttefikler 
hıanu ıla şimdi hcsaha kııtmak me<'
burlyctlmle olituklarıııdıın acele eL 
meler! Jılzıın geliyor. 

,. DOKTOR " 

ORF ANİDIS 
Cild \°C Zllbrevt mUtehueıııı 

Bcyotlu Suterazı ııokak No. 5 
::-;H apartunan 2 ci kat Tel 411734 

{Baı}l ı incide) (") 

Bir müddetler beşinci kol diye 
p relendlk ve gözilmüzü dört .açıp 
etrafımıza bakındık. Halbuki be· 
:Pncı kol, izini kaybetllrmenin yo. 
lunu pek iyi buldu ve müfrit Türk 
milliyelpcrvcrligl ınaskcsıi takma_ 
rak, memleketimizin fikir cereyan
larına mihver lehine tesirler yap
mak lmk6nlarını ar.adı. Çok şükür 
ki bu işlerde kullanılan vasıtalar 
saygı ve itimat kazanmamış a_ 
domlc;rdır, yoksa tehlike büyük 
olurdu, çünkıi milli hislerin ate
şinden istifade edilerek kullanılan 
sllfıhlar, çok tesirli ızeylcrd'r. 

Yurdun ufuklarını mill1 misak 
şeklinde çizmemiz ve toprak ihtl· 
raslarını kati bir tasfiyeye uğrat
mamız; At.atürkl.ın bize bıraktığı 
en mühim mllli mirastır, milli kud 
rctimizln ana kaynağıdır, öyle ol. 
duğu halde toprak yeminin zayıf 
insanlar üzerinde her vakit cozl. 
besi vardır, çünktl eski zihin iti
yatları buna göre kurulrnustur. 
Böyle bir yeme kapılmamak !cin 
akıl fren.ni kullanmak lazımdır ki 
insan bazan bOşta bulunur, bunu 
cerhal yapamaz. 

Memleketimiz zaruri sayılabile
cek bir tecrübe ve durgunluk dev. 
rlnden sonra yeni ve güzel ham
lelere hazırlanıyor. İş birliği kur-

lİğlnln ruhuna mllır kalkınma he. 
sabına hfıkim kalamayız, ufukları. 

mızın berraklığını muhafaza ede
meyiz. 
Şu veya bu memlekete ait ni

kaplı emperyalizmin, koyu milli. 
:rctperverlik veya radikal ihtilaL 
ciiik adı altında yaratmak istediği 

ifrat cereyanlarına kapılanlar, za
yıf seciyeli, dar kafalı, köle ruhlu 
adamlardır veya kötü menfaat ve 
ihtiraslara kapılmış kimselerdir. 

Zinde ruhlu Türk gencinin ha
r!çten gelecek şevk ve heyecan 
membalarına ihtiyacı yoktur. sa~ 
veya sol dinine ait iman ve taas. 
subun, yabancı bir emperyalizmin 
bir göz boyama. vasıtasından ba~ 
ka bir şey olmadığını kavrar. 

Bu yurdu yükseltmek, bütün in· 
sanlık hesa.bına yeni bir gidişin 

öncüsü yapmak için karşımızda öy
le fırsatlar •ardır ki bunlar bütan 
şevk ve herecıın ihtiyaçlarımızı 
karşılamıya, bütün giizel emelleri. 
miz ve enerjilerimiz için verimli 
bir .faaliyet sahası temin etmiye 
kcifidr. 

Bize, her ~yden e\'Vel aklın ser
best hakimiyeti lazımdır. Bunu bu· 
landırmıya çalışan her ifrat cere
yanını, varlığımıza ~ ıstiklAllmize, 

gizli ve düşmıınca. bir saldırış diye 
karşılamağa mecburuz. 

Ahmet Entin YALMAN 

yük bir kıyJncU vardır. Her de· RommeJ'e mal:r.cnıe l Anknra talcrmı 89 puvanla blrlncl 
ğlştirilen parçanın yerine kona- Kahire, 19 (A.A.} - Reuter ajan- tstenbul takımı 80 puvanla ikinci, 
cak ~ey ayni sıklette olmalıdır. sı.r.ın hususi muhabiri bildiriyor: Eskişehir takrmı 33 puvanla üçUncU, 
Merkezi sıklet ile merkezi mu. Buglln alınan haberlere göre mal- Zonguldak takımı dördüncü olmuş. 
vazene arasındaki fenni n'sbetin, zeme ve mUhimmatın Rommel'e gön_ tıır. 
yani (Metesenter) irtlfaını boza· dedlmeslnde deniz yolundan gıttikçeı AltS grup birincilikleri 
cak ve değiştirecek her şey dcnız- bUyilk bir ö~Ude istifade edllnıekle- ' 
altı gemileri için felaketli netı. dir. Istanbu\, 19 (A.A.) - Türkıye 
celer verir. Italyan hava faaliyeti hiS6edllir de- atış gnıp biriccillkleri mUsab:ıkaları 

Denizaltı gemilerinde müretle· recede artmıştır. Italyanlıır bilhassa bugUn Edirne, Ista.nbul, Kırklareli, 
bat çok ~tik, çok süratli ka- Macchi 202 ve F. 50 markalı av tay- Kocaeli ve Tekirdağ' mükellefleri bi· 
rarlar verecek kabiliyetle ve çok yareleri kullanmaktadırlar. Dlln bir rincilerinin lşlirakile Sarayburnu atış 
dikkatli bulunmalıdır. Küçük bir kaç gtindenberi ilk defa olmak Uzeı-c poligonunda yapılmıştır. 
yanlış hareket geminin bütün in. Mihver tayyareleri Bergelnrab böl. Atışlar neticesinde Istanbul biSlge
tizamını sarsar. Size bir misal ve· gesinde müttefiklerin bir iniş sahası- sinden Orhan birinci, Edimedcn Saim 
reyim: na taarruz etmişlerdir. !kin<:!. Tekirdağından KA.mll üçUncü, 

Kırklarcllnden Rıza dördUncU olmuş_ 

A vrupada Birinci ve İkinci 
İnönülerin inşasında bu· Amerikanın uğraştığı 

!ardır. 

Dünkü at yarışları 
lundum. Derin su tecrübelerine meseleler 
bal,)lamadan evvel kırk metre de. At yarı~lannın ikinci haftası dün 
rlnliğe inmek tecrübesi yapılıyor Vaşington, 19 (A.A.) - İstih· muntazam bir program dahilinde ya-
du. Fabrıkanın tesellfim ve tec· barat dairesinin bildirdiğine göre, pılmıştır. 
rübe hcyetlnı teşkil eden b•r züın Amerika hükümetl İngiliz mılle-I Birinci k~ - Uç y84ındaki yeril 
re ııe zabitlerimiz de beraberdi. ,; . h d A 'kft-' k' yarımkan In1riliZ erkek ve dl9i tay-...,nı arp zamanın a merı a.u& ı . . . 

Yugoslav milliyetperverleri Bel
gredın şarkında, Tuna üzerinde De 

mlrkapı etrafındaki tepelere yer. 

leşml§lcrdir. Almanlar bunları bu 
tepelerden kovmak için b r nehir 
fılot!llası kullanmaktadırlar. }'a 
kat şimdiye kadar milliyetperver. 
!er mevzilerini muhafaza etmeğc 
muvaffak olmuşlardır. Çünkü In6\ 

zilcre karad:ın taarruz etmek he
men imkansız gibidir. 

•rarz:ı.n ikinci geldi. 
DördllncU k~ - lki yaşında ve 
~u kazanmamış yeril sa!kan Ingı. 
Uz erkek ve dişi taylara mahsustu. 
Pulat birinci, Zehrimaı· ikinci oldu. 

Beşinci ko.şu - Dört ve daha yu
kan yaştaki Arap at ve kısnıklarına 
mahsustu. HilA.l bil'.inciliğl, :Z.1dan 
!kinclllğl aldı. 

Yüzme tesvik . 
müsabakaları 

Gemi denizin d.b ne oturduğu za !arına mahsustu. Tıryakı b!rıncl, A· 

man kuv\·et!ı' blı· sademe ile Adeta işler hakkında daha. iyi ten vır et- car lklncl oldu. I u stanbul, 19 ( A.A.) - MQkellefler 
devrllecek derecede kuv\'etli bir mck maksadlle Londrada bir büro lkincl koşu - Bir defada 2000 li. arasında ılk yUzme te.şvık m~aba-
yalpaya düştü. Masalar ve diğer .açmağıı karar vermişUr. ralık bir ikramiyeyi kazanmamış kalım bugün Moda yüzme havuzun-
müteharrik esya devrildi. Bu es· Amerikalılar şimdi bilhassa üç olan Uç yaşındaki yerli safkan Ingi- da kalabalık bir seyirci klltlesl önUn· 
nada tecrübe kumandanı derhnl mesele ile meşgul oluyorlar: liz erkek ve dl~ı taylara mahsustu. de yapılmıştır. 
sarnıçları boşaltarak ı;ıemlyi dip. l - Enflasyon, Buket birinci, Demet ikinci geldi. Müsabaka sonunda birinciliği Ra.. 
ten ayırdı. Sükunete varınca h&· 2 - Rusya ve ikinci cephe. UçürıcU koşu - Dört ve daha yu- mi"liler, ikinciliği Ortaköy, üçüncü· 
tanın kendisinde olduğunu anlat-ı 3 - Beşinci kol ve baltalama ksrı yaştaki safkan Arap at ve kıs- lüğU Zeytinburnu fabrikası kazan· 
tı. Dibe otururken .akıntıyı dü. hareketi yapanlar. raklarma mahsustu. Sava blrıncl, mıştır. 

RAŞIT RIZA TiYATROSU 
llalhle PJşkln beraber 

.iarblye Belvü bahçesi alaturkıı. 
kısmında bu gece 

noBSTn. 

mıya yarayacak güzel ve ferahlı ,. ......................................................................................................................................................................................................... ...., 
bir hava ufukta belirmiştir. r ., 

Vod\Il 3 Perde 

l'aı.nıı: )Jalunut YeSılrl 

Tam bu sırada seğ ve sol hasta- küçük yavruyu yatak yanında küçücük G . . M . . s M a s K E .u. Mıs Vt' Mister Edvard yine Ada'yı 
hklarının mikroplorı üzerinde ıs. bir karyolaya yatırdılar. llanri Abot, u u gôrmiye gelmişlerdi. Genç kadın hallı 
rarla durmak ihtiyacını duyduk, ıışağı kat.ta, dikte edilen Ill1!ktutylarz yaz- çok z;ıyıf ve bitkin olmakla beraber ni· 
çünkü bunlara karsı gafil bulunur. makla meşgul oldu. Bu dakikada Mis lıayet yatak odasından çıkıp asağıya ı. 
sak lam hızla, tam sevkl-e çalışma- Harris, gümüş maskeye bakarak, soy· nebılmJ~tl. Hanrl Abot ve çocuk ta or:ı.· 
nın yolunu bulamayız, Türk genç- tıırının yüzündeki alaylı sırıtışla titredi. so· YO" K H 1 KA" YE da idiler. Sonya Harr.s, pek içinden gcl-

Ş:mdi bu tebessümde kadın için :ıeyta. mernei:le beraber hepsine birden şiddetle 

Lokantacılar esnafına itan 
ı - Manifaturacılar IthalA.t bırliğ~den ötedenbcrl masa örtüsU kul

lanan esnafımıza tevzi edilmek Uzere bir miktar beyaz masa örttlsil le. 
min edilmiştir. Ihtiyacı olan esnafımıztn Cemiyet cUZdıını, Unvan tezke· 
resi, 039 • 9 lO - 941 seneleri kazanç vergileri makbuzları veyahut işgal 
ettiği dUkklının gayri safi varidat miktarını gösteren vesika ile birlikte 
:a Temmuz 042 ta!'lhıne kadar hergUn Cemiyete müracaat ederek hazır_ 
ln.nan talepnameyl doldurup imza etmelcrl. 

2 _ Bugüne kadar yapılan bardak ve kadeh tevziatından henftz 
alnuyıın csnıüımızın dahi herglln saat 15 den 17 ye kadar Cemiyete cüz
danılo birlıkte müracaat ederek bardaklarını almalarını, 

3 _ Gnlatada ycnı salonun UçUncU katında Etlbıınlc kömUr satış 
hllrosundaıı mUcsseselerıııln Jnşlık kömllr fhtiynçları için alacakları be· 
yannıunclcrl tasdik ettirmek Uzere hergün Cemiyete cUzdanlarlle bera· 
bcr mllıııeaat etmelcrı llun oluııuı·. 

İLA N 
Bu sene lklnclteşrınln birinci gUnUndc Ankarada Harp Akademisi 

emrinde açılacıılt hesap ve muamele memuru okuluna Yd. subaylardan 
ıoo talebe alınacaktıı·. ıstcklilcrin nihayet 31 Temmuz 912 tarihine ka_ 
dar bulunduk! , 1 ycrtie'ıl aslterllk şubelerine müracaat etmeleri. 

(4lll - 7613) 

ni, sert ~ırtıcc bir i!ade vardı. çıkı§tı, hele sivri burunlu Misis Edvarda 
Abot, Ada'nın bayıldığının üçüncü günü Yazan : Çeviren: ~öyle hıtap etti: 

teyze ve eniştesi ziyaretine geldiler, Enlş Bagl Valpole _ 1 Bıbla lrglyea - Artık siz de anlamalısınız ki, ben 
te Mister Edvard, genlş kırmızı suratlı, merhametsiz davrnnmak istemiyorum, 
laubali tavırlı bir adamdL Sırtında, açık düzuyc ziyaret.ine geliyorlardı. Bir defa- "crçcklcstirmck ç!n eline bir fırsat ge~- ama kendi hayti.lımı da büsbUtiin hıçe 
ve parlak renkli bir yelek vardı. Bir han- sında başka akrabalarını da beraberle- Londrada bir tek dostunuz kalmıyacak. alamam. Ben hareketi, yaşamayı seven 
cı veya meyhaneciyi andırıyordu. Ka. rinde götürdüler, uzun uzun af dilediler, Sonyıı Herrls, tek başına kalınca. se- bır kadınım .•• Halbuki bütün bu işler 
rısı, alçacık sesli, ince sivri burunlu, cı· ama Ada'ya karşı besledikleri sevgi do· nelerdenberi yapmadığı bir şeyi yaptı. beni sıktı, hayatımı altüst etli. Sert ve 
lız bir kadındı. Dümdüz göğsünde eski layıslle başka türlü hareket etmelerine Hıçkı~rak ağladı. Yarabbi, başına ge· haşin olmaktan çcklndım, sizlere biraz 
biçim bir broş vardı. Divanda yanyana imktin olmadığını da ev sahibine anlat_ !enler ne idi? Yalnız inıdesinl kaybet· yardımda bnlunmaklan memnun oldum. 
oturdul:ı:- ve sevglll yeğenleri Ada'nın tılar. Hepsi birden misafir yatak oda· meklc kalmamıştı, sıhhati de bozulmuş· Ama Mi.sıs AbOt, IM"tık evine döneblle· 
sıhhatini yo~lamıya geldiklerinl söyledi- sına doluyor ve kapalı gözlü, solgun yü- tu. Kalbi yine sapıtmıya başlamı§tı. Gc- cek kadar iyileşmiştir, fikrindeyim ve 
ler. Kadın nğlıyor, kocası samimi ve la- ze şefkatle bakıyorlardı. celeri uyuyamıyordu. Eve de adilik, bir Jıcplm~e agüle giile, sa!ayı hatırlaıı de. 
übali dola~ıyordu. İki tatsı;ı hadise, ayni zamanda geldi. berbatlık çökmüştü. Her tarafı toz kap- mek hevesindeyim. 

Tam o sırada, ev sahibinln talihsizli. Hizmetçi kız, bir sabsh, Mis Sonyaya lıyordll\, Giden hizmetçi kızın yer irıe ki. l\fisls Edvnrd, sandalyasmdan kımıl-
ğinden olacak, Mis V eston ile başka bir . artık bu evde çalışamıyacağını haber mi bulacaktı? Üzerine korkur.ç bir ka· damadan, Sonya.nın yüzüne baktı ve ce. 
dostu ziyaretine geldiler. Uzun kalma- verdi, ayni günde, Mis Veston gelmiş ve bus çökmüş gibi ldl. Bu tehlikeli güzCI, vap verdi: 
dılar ama Edvardla açıkça alay ettiler, Mis Harris ile açık bir surette konuştu. genç adamın tesir ve rıüfuzu inkar edi- - Çok büyük iyilik ettiniz. Buna 
Hanrl Abot'un teklifsizliği karsısında Söze önden blı· hücum lle başladı: lemezdl. Hem hiç bir korkutma hareke· şüphe yok, Mis Harris, bunu hepimiz ve 
hayr ete düştüler. Sonya Harrls, bütün - Herkesin hakkınızda söylediklerini tine giriştiği vuktu. Bütün yaptığı te. hele Ada daima tekrarlıyoruz. Ama onu 
bunlardan fona netice çıkardıklarını far- biliyorsunuz, zannederim, dedi. bcssüm etmekten ibaretti. Aralarında ilimdi evinizden kovmak, öldürmekle 
ketti. Herkesin söyledikleri ise, Sonya Har· aşka dair en k~ilk bir şey du seçme· birdır. En ki."çUk bır hareket yapmıya 

Bir hafta sonra Ada Abot, hala yu- ris'in blr sokak serserisi ile beraber ya. 'mişi. henüz tak.atı yok, mUhakkak yere )'ıkı_ 
karda, misafir yatak odasında yatıyordu. &adığı idi. Mis Vcslon Uave etti: Evet, artık bunlara bir son vermek lır. 
Yerinden kımıldatmak imkansız "'bi gö. - Bu adamların hepsini evinizden he- cerekti. Yoksa mahvolması işten değildi. llanri Abot, söze karıştı: 
ı-Wıüyordu. Edvard eniı;te ve teyze bir men kovmalısınız, azizim, yoksa koca İki sun .sonra, çay saatinde, kararlarını (Arkuı Qr) 
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Bir cihan davası: 2 

Komunizm 
terakki hareketi

ni temsil etmez 
(Ba,ı 2 n cide} 

İş o kadar dal budak saldır
mıştı k i 1936 da yaptıgı senelik 
kcn~rede iki milyon azalı 992 
.!fnlP temsil edilmiştir. 

Bir aralık Rus dahili işleri A· 
merikallları 'kız<tırınca teşk~ lata 
nikap takılmış ve (Barış ve de
mokrasi taraftarı Amerikan bir_ 
liği) ismi verilmiştir. Böyle bir 
ad altında kim Moskovanın par
mağını !arkedebillrdl? Zaten ko
münist partisi de resmen işin i
ç n<:len uzaklaşır gibi görünmüş· 
tü. 

Alman • Rus paktının devam 
ettlğı müddetçe teşki.lal .. A me· 
r ikan barış seferberliğh adı al
tında çalışmıştır. R usya tecavü. 
ze uğradrktan sonra adını ve si
yasetin i yeniden değiştirmiş ve 
.. faşizme karşı mücadele birliği• 
olmu~tur. 

M oskovanın idare ettiği ha· 

reketler, bu üç teşekkül· 

den ibaret değildir. Bunlar, mik. 
tarı yüzü geçen türlii türlü teş. 
kllat -t rasından ancak misal diye 
seçılm iştır. Te~ekküllerden her 
biri g ayet asil ve güzel n ikaplar 
takarak, bu binlerce saf ve gafil 
Amerikalıyı Mosl<ova hesabına 

çalıştırmakta ve Amerikan siya
si sfstemı aleyhindeki ağlarının 

büyiik bir kısmı Amerikan p a
rasılc kurulmaktadır. 

Alman - Rus paktı imzalandı. 
ğı ve Amerikan komünist ~- rtı. 
stnin Alman «Bunda teşkila tının 
uğradığı akıbete uğrar.1 asr tehli
ke::.i baş~üsterdiği zaman Ame · 
kan komUnistlerl derhal fikir, . 
ve v!cdıın hürriyeti hakkında k 
s if bir propagandaya gırişmişl 
dır. Çok gariptir ki. bu manev 
muvaffak olmuş ve bir çok 
mcrlkalılar uYaşasın hürrlyc 
d !ye bağırarak komünist parti 
ne ilişilmesine itirsz etmışler 

rı· 
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in, 9'F' eşklatlı geniş kuvvetler 

U nikap takınarak el alt 

dan yaptıkları tecavüzlere k a 
her cemiyet mudafaasızdır. Ge 
miş tarihle kazanılmış tecrübe 
re d ayantrak bu sahada yol um 
zu bulmak mümkün değildir. K 
miinlzm hareketi bir takım lk 
sadi ve 'çtimal meselelere hal ç 
-:esi bulunamamasından jlerl g 
len lcUış ve e r.di5enln ve bir 
eski d in k>r n yerine yeni bir d 
bulmak ve bu din sayesinde dil 
ya yüzür.dc bir cennet yaratma 
arzu ve ihllyacının mahsulüdi.ı 

ın_ 

rşı 

Ç-
le-
u-
o_ 
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e· 
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e-E. Lyons tarafından (Kızıl d 
vlr} adıylar neşredilen parlak b 
kitapta bu telaştan ve bu lh 
yaçlan Ruslara tapınmak şeklin 

marazi bir iptila doğduğuı ' · iz 

ir 
ti-
de 
eh 

edilm işth-. İptilaya tutulanla r, 
ve Rusyada hüküm süren hallerin 

yapılan ;şıerln iyi mi, kötü m 
">lr!uğuntı araslırmağı hatıra g 
.lrmezler. Bu noktsda akıl ve ı 

rak. ustaca propagandalar sa~ 
~inde felce uğratılmıştır. Rusy 
ıa ne yapılsa lyidır, ne söylen 
iyidir . Rusya etrafında öyle b 
men ve taassup yaratılmıştır 

1lunlara karşı akıl sillihlarile m 
"adete etmek imkansızdır. 
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Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden : 
NAZARI DİK K A TE 

. ZOJ7/9t~ - ::J/ 7/ 942 - 22/7/91'! ~iinlerı bugıinf' kadar numaraları ilan eılllm i ':' olup da henüz mallarını ma~aı.alarımn;dan ve başllerden almam-, olan Mü,terilt"riı:nluı t.ah518 ec1Um1,tır. Bu mllddet zarfında ev
\eke kupon numaraları llfı.n edUmi'}olan kim:oelerln lla n edilen mahalle re rnürat·aat !<uretllc kuponları mukabilinde i"itlhkaklarını almalara sayın halktan rlc& olunur. 

23 - 7 - 942 Tarihinden hibaren Yapılacak Tevziatın Kupon Numaraları ile Müracaat Günü ve Mahalleleri Aşağıda Gösterilmiş Olup : 
1. ) 1"um:ıraları ll ıin cılllmi; ola n kuponlar hamille rinin nüfu"i ı·iizdanlarllr. t>era her bildirilen mahalle re müracaatları. 
2 . ) Ayni soyarlım ta-:ı~an hlrk~ nuru., ı·üzdanımn, aile f'fradından Mrl<ol tarafından ibrazında kuponları mokabUlnde fstlhkaklarırun verilebileceği. 
3.) Heniiz lliın l'dllmeml': olan numaralar için müteakip UanlarımıLla hwzi g iinler i bildirile<-eğindf'n numaraları ıınn edJlmlyen kupon hAmillerinln müracaat etmemeleri. 
4. ) Ten.ı ek iplerlmi;r. tarafından e\·Jerlnin ziyare tle rinde evde bulunma) :ın \·eya henüz te\·zı kuponu aımamı' kimselere nahiyeleri mmtakasında teni kuponu verUeceğlnden bu dağıtmaya mttur etmelerI rica .... 

ilan olunur. 

BEŞİNCİ 
Müracaat olunacak 

mahal 
'!3/7/94'? 
P er; embe 
Kupon ?\o. 

Remziye Atalay Ha ımpa- 2'!6801-'!26900 
~a Uzunyol Tur, ucu sokak 
?lio. 6/ 1 

Fethi Bener Ka!\rrnpa~a 228001-2'!8100 
Bahriye cadde,ı No. 66 

Yerli ~fallar Pazarları Us- 278001-278700 
küdar mağazası 

L İS T 1 
'?4/7 /912 

( 'uma 
Ku1>0n 1'\o. 

2·!6901-'!'!7000 

228401-2'!8800 

278701-279-100 

27/ 7/ 9t!? 
Pa 7.arte<1I 
Kup'.ln Xo 

227001-2'!7100 

279tOJ-280000 

:!X/7/9tı 
f;a h 

n upon No. 

227101-227200 

2-WWl-229600 

842'?62- 8-12800 

29/ 7/ 94, 
Çarşamba 

Kupon No. 

227201-227800 

229601-280000 

8-t2801-S18i00 

Mlracaat Edilecek Olaler : 
S0/ 7/ 9!2 
Perşembe 

Kupon No. 

227801-227400 

220001-280400 

818·101--M4000 

31/7/942 
Cuma 

Kupon No. 

227401-227600 

230401-230800 

4.52001--(52700 

S/8/ 9t2 
Pazartesi 

Kupon No. 

227601-2!7600 

280801-281100 

452701--l5MOO 

4/8/H2 
Salı 

Kupon No. 

227601-227700 

231101-231400 

5/8/942 
Çarı,amba. 

Kupon No. 

227801-227900 

281401-231700 

496001-498600 

8/8/D.f! 
Per,embe 
Kupon No. 

ZZ7901--Z28000 

281701-232000 

496601--(97200 

Kenan Büyükakman Evüb- 281166-281300 
Rami ~fahmudlJe caddeı.I 

281301-'!81100 281101-2~1500 !>.P" 01-281600 281601-281700 281701-281800 281801-281900 281901-282000 288001-288100 288101-283200 283201-%83800 

:So. 2 

'\fehmed Ka fadar E;\·ilp _ '!83801-283400 
namı l\lahmucliye <"a.clde ... ı 

283101-283500 283501-283600 283601-283700 283701-283800 283801- 283900 283901-284000 833819-880000 388901-834000 389817-$39900 8399-01;.;.;.SiOOOO 

:So. 84 

Ye rli :'!fallar Pazuları Ka- 321001-3'?179:> 
dıkoy mağazası 

s28001-s281ı'>O 3287öl-329too 329 ıoı-ssoooo 386001-s86600 ss6601-s81800 88780t--888000 102001--402100 •02101-408850 403851-404000 582001-:SS!?'7150 

-~~-------------~-.--~---~·-~~ 
Kourlno ('lrklnoğlu Kadı- IS8'?751--.58'?850 53'?851-ö:iWSO 53'!951--.588100 583101-583'?00 583201-533800 538801 --.533100 588401-533500 388501--.538600 588601-588700 
kö.v Pu:aryolu No. 5'! Kon
ragül 

.• 

588701-538800 SS3801-.5SS900 

t-;ıtız.-zorluBii~· ükacta Çınar 85650J-8.'>li700 
caddefli No. 80 

3.)6701-356900-3:'>6!.lO l-.H7200--3j7'?01- 357100-357101-85 7600- - SIS760 h 'Jl>7800-SIS7'10 1 = 358000 - 353!>0 l ::..358200 - 35820-1--858400 858101-3158600 81S860l-3~00 

Oa\id Bahar Be;)koz f 'ev. 412001--11:!100 
zlpa,a eaddc.,ı ~o. 72 

.fl :? lOI-412200 41'?20l-U2800 .fJ '?301-4l '?tOO ·11 2-101-412500 41 '! 501-412600 

PeTtev Kondu Be)·koz 1·alı. u:noı--ıı 8200 113201-118300 113301--413400 ıı s ~ot-tlS500 41S-001--ll 3GOO 118601--413700 
köy Çayır C'addr. .. ı ~·o. 28 

Ahmed Turan Beykoz r e,·· ·11i'..!Ol-H 4300 114301--414100 41401--414500 111~01--4 14600 414601-414700 414701-414800 
upa, a C'&ddesl :'\o. 38 

Yf'rll :'\fallar Pazarları Ak- ·i 88'?01-J3 9000 189001-439500 139501-4-10000 16800 1-tGS.'iOO 468.501--169000 469001--469500 
"aray mağaza.,ı 

Yeril :'\fallar Pazarları B e- 450001-45 1000 151001--(52000 464001-46.5000 465001-tGGOOO 466001-467000 46i001-468000 
y o* lu ma~azası -
Jlü..,eyin O:uıar~ Be:;olkta<: 509001-500 100 509101--509200 509201-509300 509301-.'S09'00 509101--509500 509501-509600 
Ortaçe~me <·addc.. .. ı -:-.·o. 67 

Ih. an ~·e Hüııeyln Ozer Ha_ 5 10101-510 ~00 510501-510900 5 10901-.'Sll300 511SOt-511700 511701-512000 560001- 560400 
~ık~k caml<tl ~o. 15 

:'\lehmed I"aruk Kapalıçarı:-ı 454001--454 100 45.flOI- 151200 45.f'!Ol-451300 ·1.)1801-t:>HOO 45·1401-451500 454501-454600 
Slı>ahl sokak 1"o. 20 

Ahmed Gllvenı: :\11\hmudpa- 2,)1 1.'i.)'!51--455400 455101- 135 rf5.5 i01-tö5550 455.151--455700 453701-455850 455851--456000 
'}& ba'} ı rı.·o. H9 

Burhan Sunar ve Sille ;\ man 572751-573 000 478001-178300 473301--473600 473601- 173900 ''390t-t7·t'!oo 111201....rtnr.oo 
Erırene Yea lpostabane Aşır 
Ef. caddeı.l 20 

:!'llus tafa Sami Huma na'lfl 176001- 176 GOO 476601--477200 477'?01--477800 177801-178 100 478101- 179000 479001- 179600 
Yenlpo:.tahane Aşır E f . <•adf' 
desı 20 

ŞPrınln mağaza'\ı :-iultanha- 48'!601--l8'? 750 182751--182900 18'?901-4830M 4830.51- 183'!00 488201--(83300 483S01--4831:i0 
marn me~·danı No. 1/'! 

Şakir Şatır 8a~ıy~r Sari- 484001--481 200 48t201--48tt00 -t8l101- UH600 48!601- 18 1800 48!801 --485000 !8~001-185200 
yer cadde .. ı No. 9 / 11 

Burhanecldln Ba,trmar Sa_ 186201--186 ıoo 486101-486600 486601--486800 186801~187000 487001-487200 -187201--487400 
rıyer Ortnçe,me .,okıık No. 
2.5 

Ahmed Ata Kö.,eoj~'lu :'\fılh· 600 512601-513200 512001-1512 513201-.'S18800 513801~511103 511101-515000 515001-515600 
mudpa,a başı Xo. 19:S/11J7 

Kadri O:ıüyılrnaz. :\lahınud- IH8601--.518 900 518901--519'?00 519201-519500 5 19501-519800 519801-520100 3'!0101-5'!0100 
pa,a ba,ı Doğu nıağaza.,ı 

N o. 91 

Halil H ikmet t:rgeı )lah- 5'H901-5'?2 100 322101-522500 522301--5'?'?:}00 5'!'.?.JOl-;'j2'!700 522101~522900 522901-523100 
mudpa,a Irtani~·c cadde"! 

1"o. 16 

41'?601--412700 412701--112800 412801--412900 412901--413000 f18001-41S100 

418i01--lt3800 413801--i13900 413901-41(000 414001--UUOO 414101-414200 

414801-414900 114901--115000 413001--415100 415101-415200 415201-415800 

169501-470000 470001--470500 470.'JOJ-471000 471001-471500 471501-4.7'!000 

492001-493000 498001--494000 494-001-495000 493001-4.96000 508001-509000 

509601-509700 ()()9701-509800 509801-.'S09900 509901-510000 ınooo1-310100 

560t01 - 360800 560801-.'S61200 561201--661600 561601--562000 562001-362~00 

454601--454700 '54701--464800 434801-45t900 454901--4~000 455001--455100 

472001--<i72150 472151-472300 472801--472450 ,72451--472600 4'72601--472750 

ns101__:..ı1sooo 

479601-480200 480201--480800 480801--481,00 481401--482000 ,82001-482600 

483151--483600 48360l-t83700 483701--483800 488801--483900 483901-484000 

48520J--485t00 485401--485600 483601--485800 485801--486000 486001-488200 

487401--4$7600 487601--487800 ,81801--488000 (88001--488200 4.88201--4884.otı 

515601-.'Sl6200 516'?01--1516800 516801-517400 5174.01-.'S18800 518001---318600 

520101-520700 520701--521000 521001-.'S21300 521801--521600 521601--521900 

5'.?3101-523300 528301-523500 523501-528700 523701-528900 528901-524100 

Demokrasiyi bu tehlikeye ka 
şı mutlaka korumağa mecburu 
Komünizmin içtimai ve iktısa 

sistemimizi yıkmak için t&kınd 
ğı r. l kepları koparılmalıdır. 

di Ibrahlmzade Bekir S ultan. ?>'!1101-5'?4 300 .'i'? 1301-52 1500 52! 501-.'S'!1iOG 5'!1701-IS'H900 521901-525100 525101--.525300 525801-5'!5500 525501--1525700 525701-525900 52.5901-526100 526101-526800 

ı_ 

te Komünizmin dünya yüzUnde 
rııkkl cereyanını temsıl etti 
yanlıştır. Her cemiyet içinde r 
dikaller Ye t erakki yollarında ö 
ciilük ve nkır.cılık edenler bulu 
malıdır. Bir memleketle b1S) 
unsurl ar bulunması ve bunlar 
ideal atcşilc mi.icadele hallnd 
kalması bir sıhh:ıt alametidir. 

ği 

a-
n 
11.. 

·le 
ın 

e 

Fakat bugiiniin komünistle ri 
e-"ıı manarla rad·kal tıdamla r d 

!ildir, sodece Mcskovanın nüf 
ı:ıı ve menfaati için çalışan giz 
acenteler \'eya bunlar l~ rafında 

SOV) et :Rusya hesabına iğfRI 

ıı -

Ji 
n 

e_ 
dıl n ıı f kimselerdir. 

~©ı(çlyo' 
BUGÜNK Ü P ROGRAl\I 

S\BAH 
7 30 Pıogram ve sııat ayarı, 

7.32 Vflrudumuzıı çalıştıralım, 

7.40 AJanS haberleri. i .5:i Radyo 
salon orkestrası, 8.20 Evin saati. 

ÖCiL~ 
12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Şarkılar, 12.45 Ajans ha. 
berlerl, 13.00 Şarkı ve tUrkliler. 

AKŞAll 

18.00 Program ve saııt aynrı, 

18.03 Ra dyo dans orkestrası, 

18.50 !<'asıl heyeti, l!l.30 Saat 
ayarı ve Ajans habt'.'rlerı, 19.45 
Serbes t l O dakika, 19.55 Rast ve 
Suzınak makamları. 20.15 Rad· 
yo Gaze tesi. 21.00 Ziraat takvi
mi, 21.10 Peşrev, semai \·e q"r-

r ·, ~ Jtqpanış. 

hamam <'addesi E<·e ma~ıı-
zası 

Ye ril ~allar Pazarları Balı· 5'!6801-3'?7. 500 5'?7501-528700 528701-5'!0900 ,)~9901-531 000 531001-532000 536001-537200 587201-538400 588401-589600 539G01-.'S4.0800 540801-.'S42000 542001-.'Si8200 
(ekapı makazaı.;ı 

Mehmeıl Nur i Topha~ F in· 5 13201--.508 800 518801-511300 s.ııso1--514900 s.ııooı-sısıoo 5-15401-545900 545901-5~6100 5i6f01-5.f6900 516901--547400 547401---64'7900 547901-548400 H84.0l-öt9000 

can<· ı lmf .'.\lalmmdlye han 
!lı'o. 8 / t 

Hayri Doğu , .e , erik! F in- 5 •9001 - 519 .)40501-549750 .'S l !n;) l--.5,10000 550001-550250 550'?.'H-550300 550501-350750 550751-5.51000 551001- 551250 551251-551500 551501-552000 
<'Bn<' llllr !\labmudlJe ha n 
X o. 1 

Zeki Zt'.'rrln \C ortağı Fin- 5:'i'!OOl -.'S52' 552101-5;)2600 552601-53'!800 552801-553000 55S001 --55a200 553201-s53400 553101--.553600 553601--.558800 558801--554000 
cnneılar l:'u.,u!yan h:ın 

lçinıle 

Abrlülnıhıth ~f'hrl'mlnl S a- ;).')-1201 -:i.141 00 .')5 UOl- ,').) 1600 5;;.;001-rı3s200 ;;55201 -555100 355401 -555550 555551-.'S55700 555701-555800 561S801--.555900 555901-556000 
ra;\·nH•.nlıını <·aı1. No. Si --
lfii.,e;\in il ilmi " ' S iile~- .)56001.-5563 .>:JliGOl-5;}6:'.lOO 5:>6fl01- M7:!00 M'7'!0J-5.)7500 557501-5;';7800 357801--553100 558101-558-iOO 558401-558700 558701-559000 559001-569000 
rııan ~ı rrı Kapahı;ar-:-ı .\ ;) -

narılıu No. 5 

İstanbul Sıhhi Müesse 
Eksilt~e 

seler Arttırma ve 
yonundan : Komis 

LPyll Tıp Talebi'.' Yurdu t alebele rl iç in 970 çift terlik açık ekslltnıeye 

konulmuştur. 

ı - Eksıltme 5 8 91:? çarşamba g· ünli saat 1:;,.15 de Ca!taloğlundn 
il binasında toplanan komisyonda S hhat ' 'e içtimai Muavenet MUdUrlUğ. 

yapılacaktır. 

2 - :'.iuhaınmen fiynt bt'.'hcr ç,f t te 
3 - :\t u\·akkat teminatı 283 lira i2 

rlil< için 300 kuruştur. 
kuruştur. 

4 - I steldiler şaartnamesinl çn lışm a günlerinde Jrnmisyonda göre-
blliı ler. 

a - 1s t eklller 1012 yılı Tienret OıJ ası vesikasile 2490 sayılı kanun
kkat teminat makbuz veya ban_ da yazılı vesikalar ile bu l~e yeter muva 

ka m ektubile birlikte belli gUn ve saatte komisyona gelmelel'i. c7736 ~ 

tLA N 
Ol'dU hnstabakıcı Ye hemşlrelerokui una leyli \'C meccani t alebe alı

nacaktır. lı;tc:.:ı:. ı lıı en geç 30/ 8/942 gllnUne kadar Ankarada Cebeci or
du hastııhnkıcı okul mildlirlüğUne, okul kayıt kabul şartlarını havi veı::L 
kalarlle birl!kte müracaatları. 

Kayıt ve kabul ~artııirı Ankara L v. &mirliğ'i ve I stanbul Lv. Amirll-
ğ'I satın alma komisyonunda görülü r. c7705> 

Har~c~ye Vekaletinden: 
Hariciye Vf'kAletiııln ::\ft'.'rkez leşkilfıtında 13 c ll dereceden milnhal 

idari nıenıurlııklara mlls:ı baka ile kadın ve er kek memur alı nacaktır. 

Bu ida ri nıt'.'murlnnn vekaletle meslek sınıfına geçmelerine kanu
ni imkan yoktur. 

Milsabaka imtihanı :i Ağustos 9 12 pazartesi gilnll saat l O da H ar i
ciye Vekaletinde yapılacaktır. MUsabakaya i~tirak edebi lmek için talip 
lerin Memurin kanununu n 4 Uııcü maddeslndekilerden başka aşağıda 
yazılı e\'Safa da haiz olmaları IAzımdır. 

1 Lise mezunu olm al< 
2 ~luvazza.f askerliğini ifa ederek ihtiyat .smıfına nakledilmf;t 

<>lmak. 
3 - Yaşı otuzu tecavüz etmemiş bulunmak 
Taliplerin mektep diplomaları, Askerlik vesikaları , hilsnUha l ve Sıh

hat şehadetnamelerile hlivlyet cüzdanları veya suretlerini istida ile 
31/ 7/ 9·12 tarihine kadar V eklUet Sicil ve M emurin dairesi umum mtL 
dUr!Ut\'line tevdi eylemeleri ve mU.Sabaka gUnil V ekAlet te hazır bulunma· 
ları ilAn olunur. 

4 - l mtihan Tiirkçe, Kitabet, Fransızcadan Türkçeye terceme vo 
umumi malumattan yapılacaktır. c5347> c7555> 

Sahibi ,.e S e-,rlyat :\lüdUrü : Ahmet Em.in YALMAN 
Vata n Ne,rJya t Tlil'K L td. ŞtJ. Vatan Matbaaaı 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli 5000 ( beş bin ) lira olan 2000 ( ik i bin) adet yUz 

havlusu (31/ T emm uz/ 1912) cuma günil f!aat CH,30) on dort otuzda 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki k omisyon tarafından t eahhüdUnU 
ifa edeımiycn mUt eahhidi nam ve hesabına pazarlık usullle satın alı

nacaktır . 

Bu işe girmek isteyenlerin 750 (yedi y Uz elli} liralık katı temina t 
ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte paza.rlık günU saatine kadar 
komiı::yona mUracaatıan lazımdır. 

Bu lşe ait f artnamelcr komls yo ndan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(7592) 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
18/7 / 94.2 cumar t esi gllnU Saray burnu - Salacık arasına, Is tan bul 

Telefon MUdUriyeti tarafından döşettlrileceği llAn edilen deniz telefon 
kablosunun vaz'ı bazı fenni sebeple 22 t emmuz 942 çarşamba günli 
yapılacaktır. 

Bu ka bloyu dötfeyecek 'vasıtalarda beynelmilel kablo döşeyen gem i
ler e mahsw işaretler olacaktır. 

Altkadarların nazarı dikkatleri celp Te keyfiyet ilAn olunur. 
«7805> 

kılar, 21.30 Komı;;ma, 21.45 Sc:ıJ 
tonik program (Pi.) 22.30 Saat 
ayarı. Ajans luıberlerl, 22.45 Ya-

..... ~---------------' 


