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Yaun: SADRI ERTEM 

S ALOMON adal&rı deD.iz mu.ha. 
rebeııl bakkmda Japon reblJ. 

11 Ue k&rfı tarafın yaptığı neşriynt 
arumda göze r.arpaıı bariz bir aykı. 

• nlık vardır. Bu aykırıWt lı;ln ln51W 
birook ıtebebler a.rayab}llr , .e bulabl. 
Ur de. Eııue.n harp tebliğleri bir ta. 
nttaa bir propaganda hizmetinde, 
bir taraftan erkAnıharblye hizmetin. 
dedJr. Blnaenale) h bir telkin \'Btııta. 

11111m, \C ukerllk teknlğLnde mana ifa 
de eden tebliğlerin mutlaka haklk&tt 
oldujıt gibi flÖ)lemelerl beklenemez. 
Fakat h tebliğlerjn de lhthıa ettiği 
bir baklkaı blaeeal vardır. Bamın 

dO&UDu tayin eden prensipler, devle. 
tla tabi oldufu rejim tara, zihni) et 
denıcıesl, z.a nı retıe.rı'U r. 

muka
vemet 

gösteriyor -Bir noktada ehemmiyet•i~ 
düıman kuvvetlerinin 

muvasalası ke•ilerek imha 
edildi 

Bertin, H (A.A.) - Alman ordu. 
Jarı bqkumandanıığının tebliği: 

Kafkaı çevresinde, bUhaua mUda. 
faaya elverl§lt dağlık araziden fayda 
lanan dU§man fimall Katkaaya kıyı. 
.eı limanlarından ba§lamak üzere de. 
niz yoluyla rlcatinl kapatmak için 
inatlı bir mukavemet göet.ermekte • 
dlr. 

Bu mukavemete rağmen, Alman 
kuvveUerinin taarruzu iyi prt.ı&rla 

terakki etmektedir. Bir nokta.da e. 
hemmiyetııiz dtlıman kuvvetJ.erjnlD 
Uelerlle olan muvaaaluı kesllml§ ve 
c!ağıtılmıııtır. 

Karadeniz kıyıamdakl dll§man U -
man te11i11lerl Alman hava kuvvetle. 
rinfn tesirli taarrıızlarma hedef tu _ 
tu1maktadır. Bu taarruzlar ııırumda 
bombalarla iki bUyük t&ftt gemiııi 

hasara uğra tılmrotır. 

Reeml tebllJlerde hakikate aykırı 
möb&lltaJı haberler , ·ermek tetekkll. 
lll llNka kartı meaullyet eaa.sına da. 
yanan nıJlmlerde pek mUşkUldür. 

'l'ehl}kelldJr, battı\ mümkün değildir. 
Demokratik rejimlerde devletin ku. 10 atustOB gecem bir Atman hızlı 
rulllfU, eıı&8ı ltJmat. inanma eMıma botu Tuapııe aç1ğtnda '.000 tonluk 
dayanır. bir tB.§ıt lMltırmı§tır. 

Devlet makinesi an,_ak ba eartlar Don dlrııcğlnde bir Alman bava a • 
altında lıler. Meııull)et ancak bu fe. lanma taarruza teıebbll.e eden bir dtlf 

kUde t;a!lakkuk ede.r .MUsbet zilınlyetln man uçak teşkili Alman avcılan ve 
de ,-tlkııek bir bU\1Yet an.ettiği mem hava kal"§ıkoyma ate,,lle fillen yok 
leketlercle ln•nlar lılttlklerl her ııö. edilml§t.ir. fl5 mUtearnz u~ktan 36 t 
zil ka)ıt,aız ve ,aıt.ır. kabul etmez. dllDUrtllmOıtur. 

ler tenklcl ııUzgectnden geçirirler ve Kal~da 606 Sovyet 
baklk&tt nlıbl bir ııurette bile olsa tayyareai dÜfÜrüldii 
aramaya r.al151rlar. Bertin, 14 (A.A.) Alman radyoeu. 

Parllmentolar, partiler, efkAnu. nun bildirdiğine göre, Kalaç kUf&tma 
mumlye mtieııııeııe.lerl matbuat de. muharebesi ınraınnda, ha•a generali 
mokraııllerde vakı olmıya.nı vakl ol. Baron Von Rlcbtbo!en komutumda • 
Dlllf gibi göllf,ermekten belki ı;ekln. ki kar§ıkoyma mutruelerlle bava 
mester, fakat kareılarmda kendi <lfnıı. teşkilleri bava çarprımalarmda 606 
lerlıHlen kuneUl bir mukavemetle düşman uçağı dUıürmtlfler ve ayn. 
karfılaıacaklan itin hesaplı hareket ca yerde 107 Bovyet uçağı t&hrib 
etmete mecbur olurJar. etmiolerdlr. 

Böniyett,en gelen zarar, gene hllr. 
~ seJen fayda ile tellfl olu. M~koya l4 (A.A.) - Sovyet 

gece yRnsı tebl'ği ekinde Klettıka• aur. Bu nevi memlektj;lerde yalan ye. 
rtnl tam ıöylenmlyen hakikatlere yanın cencbıınıiıı dilşman sayıca 
terkedeblllr. t.r.Jn kuvvetleriyle sıwaııılar ya • 

Demokruflerde çok defa devlet a.. pıldığt bildiriliyor. Bir Alman 

t&mlannm: 
"- Yalan ııöylem)yorom, :fa.kat 

ller olanı da btldlnntyonım dedikleri,, 
Yaklcllr. 

Totaliter cemiyetlere gellınoe de'\'let 
eUıazı ancak ıetıerln kontrolUne ta. 
blcllr. !)eller meııul drğlldJr. ıuesuli
yetlerj tarihe ,.e V}Cdanlarına :ıcaraı. 
dır, Bu balamdan harbin başmdanbe. 
l'f Japon tebllklert Ue Amerikan teb. 
Utlerl aruındald mUno.sebetfn en 
llllUıfmml meydana tıkmı~ oluyor. 

Japonya totaliter idareye tabi oL 
dutu &'fbl Jriltle arasında da mllıbet 
alhnlyet kesU bir ııurette yer almış 
41ettlcllr. Binaenaleyh Japon tebllkle. 
rt daha ziyade o gllnUn loaplarma 
rtre bazırlanablllr. Amerlkan•.n gtL 
itin l<'&plarma göre bir tt-iıllğ hn7.1r. 
lamuı daha güı;ttır. Arndakj bu fnr. 
kı bir ahlAk, bir kr. ra.l<fer bir millet 
farkı addetmek hatadır. 

Her mtllet ahlll<lıdır. Her millet 
karakterlidir. Ancak devlet cihazının 
lnırultlf ,eldi onlara h3klkaten lnhl. 
tat derecesini ta) in ettirir. 
TotaılterlM için "eflerce fayda ta. 

•V\'ur edllen her tc~ln ıcraın kolay. 
dır. l!:mlrler ~ahııf olduğu gtbt tnhJlğ'. 
hır' de bu çeınlyt tafıyah'"r ... "•!iğ. 
ler araamdakl aykırılık!-: -:rn tıa.kUd 
9ebebl budar. 

taburu mağlflp edilmiıtir. 
Krasnodar b6lgeSinde Rualar i • 

natla yapılan taarnızla-rı püekUr.. 
mUBler ve 20.000 kadar Alman öl• 
dUrm.Uılertlir. 
Brianırk cephesinde imni söylen• 

miyen bir ırmağı geçen RU6la.r bir 
çok meskun maiıa:Ji zaptetmişler • 
dir. Kotelntkovonun doğu ccnu • 
tund:ı hara.retli savaılar ce"reyqn 
etmiı;tir. Ruelar kaı:,,t taamıza. ge
çerek Alınanları firara mecbur et
mişlerdir. 

Mlncra.l:ıivodi ve Cerknk böl· ı 
ge-le'rinde sayıca üstün dilpaan kav 
vetlerine karşı şiddetli müdafaa 
sava.şiarı cereyan etmift:ir. 

Voronez ibölgeııinı.ic ~sltOn bir 
mahal zaptedilml11 ve bir Alman n
hıyı fil"BrR mecbur edibni~tir. 

Moskova, 14 ( :\.A.) - ~\-yet 
t-:b~i: 

13 Ağustos gecc&i kuvvetlerimiz 
]{letslmya, Kotelni~ovo ıimal do • 
~ lx>l~elerlle Mineralnivodi, 
Çerkask, Maykop ve Krasnodar çeT 
rrlcrinde dU!!manla çarp11§nıa1ar 
y:ıpmıslıırdır. Cephenin ':>afka ke
ı:imlerind~ hiçbir değişiklik "ima • 
mLcıtrr. 

Yeni bir lıpanyol tümeni 
Şark cephesine gidiyor 

Sen Sebaııtlyen H (A.A,) - Ru.11 
cephesinden dönen tapanyol cıtnnnu 

lranJa yeni kc.bine itimat tUmenı etradmrn yerine perıembe gU. 
al.dı nll yeni bir !ııpanyol göııUllil katllesi 

Tahran : 14. (A.A.) - 1ran mecll hareket etmiştir. 
ıı Yenı kabineye 116 mebusun 100 r* • ~ (Şark oeplıelıtrHı alt dtftır 
~ Ue itimat bildlrmi§Ur. \ • baberler 1 IDC!l ~) 

Ticaret Vekili geldi 
'W' .... "" - 'ıf"'-ıo 

Behçet Uz öğleden sonra 
lıemen tetkiklere haşladı 

Ticaret VekilJ Doktor Behçet 1 D:>.ktor B~h~et Uz, istasyonda ı c.ılan her yerden buğday getirtmek 
Uz, bu sabahki f'k!prese baği annn kendisini karşılayan b!l" muhalT'i-1 i<;in te:ıebbUslere f"'Çmi~ bulunu • 
huausi vagonla Anknradn.n ~ehri• rim:ze şu beya.-.ı:ıtta bulunmuştur: yoruz. 
mize gelmiştir. Vekil, Haydarpaşa 1 "- !stanbulda Lir hafta ı..~aar I Birlikler meselesi ve börek, si • 
garında Vali ve belediye reisi knlacnğım. Bu mUddct za,-fında, mit imali hakkında, burada yapa. 
Doktor Lfıtfi Kırdar. belediye ik· 1::-ir ticaret vekili:ıin nelerle meş • cağ m tetkiklerden sonra bir ka • 
tısat müdilıil Saffet Sezen, ticaret ~ olın:ı.sı 15zunc;a onlarla meşgul rara varılacaktır.'' 
oda81 umumi klitlbi Mahmut l'e• j olncağun. Tetkiklerimin sonunda Vek:J, Haydarpa33 g:ı.nnria vali 
kin, mmta.ka. ticaret mUdUrU, za • 1 matbuata mufassal malumat veri• Lutfi Kırda....-cfan, ofis umwn mU • 
bire borsası umumt katibi. ofisler l~eği te.biidir. dilr muaYini Şakir Turalıdan, tıı
f'rklnı ve diğer vekA.lete bağlı mil Maam:.>fih ş·mdllik şu kadarını tanbul toprak r.ıahsullei ofısi sa
euescler mUdUrleri ,.~ matbuat ı:.öyliyeyim ki, İ!!tanhulun ekmek bık mUdUrU Nuri Oraktan, buğday 
mUme-ssiJJe-ri tarafından karşılan· İ§i memnuniyet vericidir. Bugün• mevcudu etrofmda izahat almış • 
mı~tır. kU ekmeğin kalitesini çok güzel t.ır. Vekil, Anka.radan gelirken Po

Vekile kale-mi mahsus mildürU l buldum. Gec;ende bir gazetenin latlıda., otl!'I tarnfınd:ın kaylün\ln 
ile teskil~tlandrrma umum ır.tiılü· A1·jantinclen buğday getirlhnesini borçlandırılması sUTetile mUbayaa 
rü Avni Sakman refakat etmekte• teklü eden yazısını ben de okudum edilmiş olan buğdaylardan 16 va.• 
ôir. sade Arjantinden değil, mllrnkUn gr.-ıunun lırt:a.nbula sevki için emir 

Afla11Uk ma'1aveıe
ııaıa yıldOnfJml 
mlnaıebetlle 

Salomon adalan 
barekAb bakkıa~a 

Japon tebliği 

vtrmiştir. Behçd Uz, Lfltfi Kırda .. 
ra, on be~ yirmi gilne !kadar !et.an 
1:'.ulun buğday l5tokunun bir aylık 
ihtiyaca tekabül edecek mikda.ra 

· çrkar.:Ja.cağmı 8Ö}1emi§tir. 
Ticaret Vekili. Denizyollan va• 

purlarmdan biriyle k6prQye geç • 
miıııtlr. V~1cil, bu sabsh viJlyettc 

KURUi 

·:-...c) .. , ·--. ~--er~·_, . 
... . ' .. ·•-..."t ..... 

Aka en izde 

Bir ingiliz 
kafilesi 

Mihver hava 
ve deniz 

kuvvetlerinin 
taarruzuna 

uğradı 

Muharebe 
devam ediyor 

ltalyanlar 2 kruvazörle bir 
torpido batırdıklarım 

bildiriyorlar 

Amerikaaa 
Sivil bavacılar 
seferber edil · ı 

Ruzveltin 
Çörçile mesajı 

--o---

J3 müttefik 
vıalfnin nC%dind e ya.!)llan bir top- V-.fngton, U (A.A.) - Harb le 

latiklôl, hü"iyet, din ve 
adalet prennplerini da1ıa 
me•t bir dünyaya doğru 

6Ötüreceğiz 

Vawlnston, H (A..A.) - AtlanUk 
mukanJe8lnln Imzumm ytldönilmU 
mUnuebetile reis Ruzveıtın Çörçlle 
gönderdiği me11&j ezcümle ~!Syle de • 
:mekt~r.: 

•1!tfr aeie evvel mUrterek barbar 
kuvvete karoı mukavemet gösteren 
mlDetler, mevcudiyetleri lçln çarpı • 
pn blrljkler veya kllçt.lk gruplar ha. 
lindeydJ, Şimdi bu milletler ve grup. 
lar blrleılk milletler halini aldıt.ar. 

Bu milletler, AtlanUk muka.veleslıe 

llln edJlen prenlip,er{n ve mUı:terek 
programm tahakkuku l'Uretlle muş. 
terek dOtmanlara karır bUtUıı dlln • 
yaya ıamll bir zafer kazanmak jçin 
kendUertnt vakfeden bUyUk bir ln _ 
aanlık vabdeU tqkll ettiler . ., 

Relı RuzveJtin mesajı, yegAne yük. 
ııek hedef ve mak11adın mütecaviz 
mihver kuvvetıertnı yenmek olduğu. 
nu ve blrleıtk milletlerin bu hedefe 
ulaımak Uzere bOtUn kaynaklarmı 

ve bütün hamle ve gayretlerini bu ga 
yeye tah.sl• ettiklerini belirtmekte • 
dir. 

İatiklAI, htırrlyet, din, ın.ean huku.. 
kunun mabtuziyctl ve adalet prensip. 
Jerini yeniden teyit eden relıı Ruz. 
veltln meaa11r, "bu prenslpleriınizf 

daha meaut bir dünyaya ~ğı'u gl!ltU· 
receflz,. cUmieslle bitmektedir. 

Amerikada ıeker vesika ile 
dağıtılacak 

V~ton, 1' (A.A,) - !aıc ofisi. 
nln bildJrdftine göre, ııonktı.nun 1943 

den aonra daha genı, ölçüde şeker da 
tıtımmı temin ll)aksadlle ockcr ve11j.. 
kaya tabı tutulacaktır. 

kruvazörle 9 
torpito batırıldı 
2 lapon kravazlrl 

baıara aıradl 

Amerika bahriye nezareti 
harekatın henüz Jevam 

ettiğini bildiriyor 
T-ıkyo, H (A.A.) - Salomon \da. 

ları deniz muharebeaf hakkında Ja
pon umumi karargA.hı yeni bir t•b!it 
neşretmi§tlr: 

Bu tebliğe göre, ıimdlye kadar 
teııblt edilen rakamlar ıunlardrr. Ja_ 
pon kuvvetıert 13 İngtllz ve A.merl. 
kan knıvazörUnü 9 torpido muhriblnl 
3 denizaltı ve ıo nakliye semlllinl 
batrrmıı ve 'bir kruvuöril, 3 torpido 
muhribini ve bir nakliye geml11ini a. 
ğır hasara uğratml§lardrr. 

Japon kayıpları ebemmlyetalz ad. 
dedllebillr. 2 kruvazör hıuıara uğra _ 
mııııa da bu kl'Uvar.örler muharebe 
d~ı kalınaml§ttr. 21 Japon t.ayya.eei 
kayıptır. Bu ta.yyarelerln pllotlan 
tevkallde bir ceaaretıe inaan bomba. 
ırı halinde kendJlerinl tayyare ile bir. 
lfkte hedeflere atmr~ard.ır. 

Londra: H, ·(A.A.} - Salomon a
dalarmdakl bareklt devam etmekt~ 
dlr. Dlln gece VA§lngtonda neırecll· 
len tebliğde kısa bareklta de.vam 
ed!ldlğl bildJrllmektedir. 

Amerika bahriye nazın Albay 
Nok11, buradaki harekAtm mitte • 
tikler lehine inld§afmm mtımktln ~ 
duğunu ıöyle:nlotır. 

Diğer taraftan mUtte!lk orta ve 
ağrr bomba ıayyareıerı Japonlarm 
Yeni Ginedeki üslerini ve mUnakalA . 
tını durmadan bombalamaktadrrlar~ 
Düıı gündüz Japon nakl!ye gemUert• 
ne Uç defa taarruz edllm.lıtir. 

HALK TORKULERi ve OYUN 
HAVALARI TOPLANIYOR 
Şimdiqe 

plaka 
kadar 4000 
aoıduruldu 

Ankara, H (A.A.) - Haber aldı. 
ğun.ı.&& ıöre, maarif vekilliği her yıl 
oldu&ıı gibi bu yıl da memleket halk 
tllrkUlerfnl Te oyun h.avalarmı plAk. 
l&ra aldalmıft.ır. Tt!§kll edUe.n mQte. 
ııa.... heyet, haziran ayı ortasından 

atuatoe b&ıına kadar aUren bir buçuk 
aylık derlem• aeyabatlnde tııparta. 

Burdur, Antalya ve lılutıa vl!Ayet -
terinde çalıfml§ ve '15 parça cırljjnal 
halk tUrkUsUnU ve oyun bava11mı pl&. 
ta almııtır. Antalya vlllyetl doğu 

kaa1an yilrWderi yayl.alaıda bulun. 

dukla.rmdan bu tarafların türkü Te o. 
yun havalan tçel ve Hatay villyet -
lerlne yapılacak bir kı§ seyahatinde 
derletllecektir. 

Altı aenedenberi devam eden derle. 
melerde toplanan Türk halk ugtlerl. 
nln aayı.eı 4.000 e yaklanm~trr. Bu 
malzeme devlet konaervatuarı folklor 

a11lvjnde tasnif ve muhafaza edil • 

mekte. bunlardan uzman ög-rctmenler 

le talebenin Lııtif&desl temin olwı • 
maktadır. 

lantrya ~ ebni~tir. ıuwrlığmm tebltgf : 
Vckl1. ~n sonra Ticaret oo Sivil hava te,,kllltı meru-·•.,, r• ee.. 

cia!ltna gitmil, tütün koml11ycnu • ferber edJJ:ı:ııl§t.ir. Bunlar d rhal aıı • 
nun ç.ı.lışmalıan?lz tdldk etmi~tin ker1 hava birliklerinde hizmete gire. 
Vekil, bir mDddet itnret mUtft\r'ıı . ceklf!rı!lr. 

ğilne giderek burada 1mıf?' ve nıı ı-:l-· ---------
tan bttl bora heyetlermm ıor.:an aıı 

8Dlıll riya~ emu,. ~ J Mısırda ekmek ve iqe tlf'!"risledli yd'ln. 
dan meeg11!l olmuıııtur. 

16000 ftlfÜt partiJm 
çıkanlıyor 

Londra: 14, (A.A.) - P'a§iat p&rw 
tttıt azalarmdan 78 bln kif1nin P&J"t 
tiden lbr&Cl kararıa.ıtmınurtır. 

Eu karar, dlln !ıfuaaolinfn rlyue. 
tinde yapılan bir Parti toplant.ıamda 
ffp edilml§Ur. 

Bu azalarm gayretmzlftı n teha.. 
lilksllzlUğU ileri stlrUlmek~dJr. 

ıandarma Dmam 
Komutanı geldi 

Ja.nda.rma Umum Komutanı Kor
general Rilştü Aktn bu sabah §eh· 
rimize gelı::ıiştir. 

Devriye faaliyeti 
devam ediyor 

Kahire, 14 (A.A..) - Ortll§&rk 1n. 
gi1lz kııvvt!tleri t.ebli#i: 

12.1.S atuatoa gecesı devrfYe taa. 
llyetlmlz devam etmi§ ve fimal ke. 
.elminde düşm&m:n amele btrliklerjlc 
devriye ıataıa.rma kayıplar verdlrll. 
mi§Ur. Merkez keslmlnde topçumuz 
dtlDman mevzilerlnl ateı altına al • 
mııt;ır. Dlliı kara kuvveUerimizin fa. 
a!iYetıerlne ait olarak kayda değer 

bir hMlse olmamrıtır. GUndllz av -
bomba uçaklanını:z dU§man la§ıtlan. 
na ve aııker topluluklaPrna taarruz 
etml§lerdir. 

".Saldh var mı, 
yok mu? 

/ ıtt aa.t;:h Puteel blrblrlne ut 
Utl lddlaııın flllDi>lYonu oldu: 

Ctimlıurtşet ıakadafımu.a göre, Uca. 
ret vek.lletlnln bazı rıda maddeleri 
e&tııtını ıterbelt bırakmaııından ııonra 

plyaaada 8&lAll vardır. Ttkıcal'IA keıı. 
dl kendini kontrol etmesi tedbiri llze. 
rflle bir pirinç taciri piyasaya kUow 
9.5 kuruıtan 268 ~\'&) mal vermı, ve 
1lyatlan dllfllrmtıı. Tasviri EfkAr 
arkad.af11Dı:r: plywda hiçbir ııalAh ol. 
madıtpıa kanidir. Aynen töyle yaz.ı. 
7or: 

"latanbulcla pirinç plyuuını e.lln. 
de tutan btlJtUt bir nema ellnclekl 
ptrlnd H lnlnıt&aa (t;optancılara!) 

vermete razı olmuı. Gene bu komite 
toptancıJarın yüzde 4, perakendeclle. 
rln de ytız de UI klr almaııını k&. 
bul etmlt. Böylece bekkalardıı - o 
da tn..nr, vtcdanlı, dllrllst olanlann. 
da? - plrjncln lUI kuru§& 11atıimaııı 

temla edllmlt oluyor. Dofruııu bu 
müjdeye dlyettk yok! Pirin!: kara 
borsada, battA bu karar verlldlğl za,. 

1D&Da kadar ıterbest pl~·uada da ge. 
ne bu fiyata almıp •tılmıyor muy. 
du f Salllı bmlD11 nereıılnclef anlaya. 
madde gitti . ., 

Tanlrt EfkArın dlfer gıda madde. 
lerlntn ftyatları bakkmda verdiği ra. 
kamlar 11&11.h ld:!laımı büsbtıtlln b:s.J. 
tatıyor: "1%0 kuru,a 1&tılM tıeoy:u 

peynir dtirt bet gündür H0.1!50 ~ 
fırladı. Ona baka baka nazı artan 
katar peyniri 200 tt boyladı. Ply&6&. 

Yaz.an: BiR MUHARRiR 

da mah oemallerlnl lötltel'DK'fe ba~. 
lıyan kunı bekla, faııulye, nohut 1ı1ıı 

,eylerin de bAlA 45.60 den qağı c!Uıı 
tftklerlnl gören var JDJf Zeytlnyagı 
130, zeyf,ln 70.90, ııadeyaf 850 dr 
mıblamp kalm&mlf mıcbrf" 

Taa\1rJ EtkArm bakin var. Herkf! 
sin bUdlti bu rakamlar İstanbul p i 
yaaaımm sal1!ba dofru gıtmekt• ı 

~ok m.ak olduğunu «611t.erlyor. 
Evvelce bu ılltunda pek ~k def:B 

yazdığımn: gibi el koymak ınanaaıı 
dır, fakat serbeııt bırakmak da mu 
ammanm anahtarı değildir. Da\°& nr 
el koymakf3, ne eerbeııt bıralrnBk~ 
dır. Satışı oldam olaaı ııerbeet ne tlatJ 
yaç maddeleri var ki atee pabuırıo 
ııatıtmaktadır. ÇUnkU lstlhlA.kln ba§ı 

bot kaldıkı;a tllccar, bu cllı:glnıılr. ta. 
lebl lııtlsmar eder. Ha(tA lııtttı..11 

lstllıllke bol bol yeten maddelerin 111. 
le, maliyet fiyatlarından kat kaf 
llııtlln, normal kir haddinden çok a 
şın fb·atla rla ııatıldığını görUyom1 
ld memlekette bayat pahalılığını hu 
dereceye çıkaran da budar. l>emek k 
pek çok, pek çok defa burada yudı 

ğmıız, tekrarlamaktan bıkıp u11111 
madıfmıız z;Jbl davayı temeıtncırr. 

kavranm.k llzımdıl'. Falan madclek 
rln tf!rbest bıralolmaeı, bele ''tUooa. 
rıu kendi kendini kontrol ~ .• gt 
hl ted,blrlerle ba~tan b6p Mft~DH''" 
ge~ken hiltiln bir lld1sadl me'kıı njz 
mnnı.ıı clilzeleceğlne ınanmak ba tıı o. 
la.r. 
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ı - EN SON DAKiKA - H ACVSTO JCl!! Ct:l'IA 
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~ahkeme Salonlarınd~ 

ereden N erege 
Bıcağı cekmif, yere yuvarlanmıslar. i~te bu aıracla bıçak 

/;oluna ı:ıplanmı11. ıonra buradan kendi kendine cıkıp .. .. . . , , 
~ozune ~ırmıs .• ... 

lklııi de Rizeliydi. Birisi Mehmet l lçl.n, tııçağuu çekince ycrleştlrın!§, 
Yılmaz, dığert Hamdı Erle.§. Hamdı Ertaııın kahvesine koıımuştu, 

Mehmet Yılmaz, Hamdi Erla§ı bı. j Sonra blr kavga bir gürüllU ve yerle 
çııkta iki yerl.nden yarala.mı§, 1,5 ay I kanlar içinde bir yaralı. 
mUddet:e hastanede yatmaama sebeb - Kalk bakaıım ayağa Mehmet. 
olmuştu. Nedir bu, neden yaraladın Hamdiyi? 

Vaka, Ud ay evvel bir gece yarısı. Orta boylu, aarışı.n bıyıklı, acrt ba. 
na doğru, Kas1mpo.şada cereya.n et. ıu,11 Mehmet Yılmaz, başını ve elle
ml§tl. Hamdi Ertaı kahveclydj. Bir rlni ııiddeUl hareketlerle sallıyarak: 

~~~:~~o:::aı s~:::ı:· ka~g:'1':~ 'ı bi;-k::~:~.:.edl,hJ~u~:ııag:::ı!i~ 
mi§ w Recebt bir tokatla yere ),k. yoktur. 
mışlı. Bunu haber alan Mehmet Yıl. - Peki otur yerine, sen kaık baka. 
maz da babasının ıntlkammı almak lım Hamdi, nasıl yaraladı, seni bu? 

d DiZ eki 
arelle 

Berlin, 1 ~ ( A.A) - Almnn lı, 
.. ust lebliE!i: 

lngill:ıler Mı 1rdo çekmekte ol· 
duklnrı zorlukların ~ Ukünü hafif" 
lclınck için 4S büyük gemiden mii.. 
rekkep bir kafile i~ takviye kılao'ı 
ile malzeme getinneac teşebbiis 
elm işlerdir. İçinde miileaddit pet .. 
rol gemileri bulunan bu kafile 3 
:ıırlılı, 4 uçnk ı;eml I, birçok mulı
rlplerin himayesinde bulunuvordu. 
43 gemiden mürekkep olan bu ka · 
fileye Alman ve ltalyan deniz ve 
ha,·n ku\'vclleri devamlı hü<.'umlar .. 
ılı bııhınmaf;a bnşlamışlnrdır. 

11 a~stoslo bu Almıın tahteltıa
lıi i ıarofınd.ın h:ıtınlmı$ ol.., .. 
hııgle tayyar<' şıemi,lnden maada 
şinıdil e kadar 90.0;JO lonluk tlca 
ret penıisi lıatırılmıştır. 

rurlous uçak gemisi al!ır hıı . • 
uf;r.unış ve Cebelüıtnrık llmnnın1 

l .ınn l atmış bir halde ,·armıştır. 
Yosv Amerikan tııyyare gemi i 

6 lam i nbcl almış ve yanmaAa haş 
ı.mn~tır. Bu ı;cmi l\fııltnya sısınmı· 

~ ıı ıığraşmııktndır. Bundan manda 
i · 1 ~uvnzör ve : • .000 tonlu'< 11llı 

hüyhk ~ilep ıığır lınsnra uğnıtılmı; .. 
tır. Himal'e gemilerinin bfiyük bir 
kısını batıya do~ seri d8nmü•,. 
Jrrclır. 

Muharebe cll'vnm etmektedir. 

/,rmdra, 14 (A.A.) - Mihver 
lelı!iğlerincle Akdenlzde bir lngi .. 
l:~ kon,•oyunn mühim :ıornrlar veı• 
dirildiği haberini Büyük Dritony:ı 
b:ıhri)e nctnreti tekzlb elnıektcdir. 

B.ılırhe ncr.oreli her iki tarafın 
•I ı ın} iııt Yerdiği mır hakkak olm~'·· 
hı beraber mihver tebliğlerinde bü· 
yük bir mUbalAğa bulundu ve bUtUn 
lafsilıil geldiği zomon bir beyanat 
ııeşreclilccelıinl bildırmektedir. 

1TALYAN HU usı TEBLlOt 
Romn, 14 (A.A.) - İtalyan u• 

rıumi kararglhı batı Akdeniz lıava 
ve deniz muharebesi hakkında 
diın gece a!}nğıdaki hususi tebliği 
n~şretmiştir: 

11 ağus~ sabahı erkenden dee 
n:Zaltılnrnnrz ve ke8if to.yynrcleTi· 
miı batı Akdcnizde CebelUtta.rık • 
um doğuyn doğru gitmekte olan 
l üyUk b.r knfile görmn,ıerdir. Ka 
file 21 ticaret gcmisiyl~ btJYllnra 
refakat eden 3 er rr harp ve 4 tay. 
yare gemisi, birı;ok kruvaz?ir, dU· 
zUnelerce torpido muhribi ve daha 
küçUk tcmilil..todn Gi~er birkec; ge • 
miden mürekkepti. 

O glln, ltalyll!l • Almnn hava ve 
deniz teŞkillerf mUkemmet bir iş 
birliği ile bu kalabalık dU§man 
kafilesine 'karşı taarnıza geçmJş • 
lcrdir. 

Pek bOy(lk av tayyare te3kille • 
riırin himnyesin<le hareket ec\en 
dımizaltılamntt, torp1dolanmız, bü 
cumbotl:ı.rmuzln bomba, stuka ve 
torpfl nyyn.releıimJz dalgalar hı. 
ıinde tM.rrudarda bulunmuıslar "'C 
dUşmanrn ı;;lddetli kargı koyma a• 
tcşine ve av tayyarelerinin mUdn• 
halelnine rağmen kaf5ledeki ge • 
mileri torpillemişlcr ve bomb;ı.la • 
ını§}ardrr. 
DUşnıan e,•ağıdaki kayıplara uğ

raımııtrr: 

1tnlyan deniz birliklerinin taar
ruzivle 1 kruvazör, ve ile; ticaret 
gemisi, İtalyan havn. kuvvetlerinin 
uuırruruylı?. da 1 kruvazör, l tor
pido muhribi ve yine üç ticaret 
gemisi bntmlm , Alman deniz ve 
hava kuvvetleri de EagJe tayyare 
Sf'misinden b~ca. dört ticaret 
gemisini lxı.tmn.ağa muvaffak ol • 
mır,ılardır. 

Bunlardan b:!Şa, aralarmda bir 
eaffıharp gemis!le iki tayyare ge
misi bulunan diğer birçok vnpur 
ve harp g~nıisi de hasara uğramış 

Dr.ıar:lııtJJ birWa( ~ mtıt~ 
at!dtt :l9tlbetter al1tm.k o kndar a· 
~ 1m9ara u~trr. ki, bunla • 
rm batmıe alduklan tahmin edile
biliJ' 

- Etendlm, benim dayımın çocuğu 
Abdili vardır. 

- Eec? 
- Bunun da bemılr&Si vardır. 

Eeee? 
- Benim de kUçtlk kardcgıim var. 

dır • 
Hllklm sabırıızlanıyordu: 
- Eeee! 
- l§te '.bu klZ, karde§iml.n karım. 

dır. 

- Canım bunların ne 111 var, '.bu· 

rada. 
Esas meıteleye geliyorum da 

onun için anlatıyorum, bunlan. 
- PckAlll, aonral 
- Ha. 1gto bu kadm ytıztınden 

memlekette ~ ~ meseleler çıkmış, 

dayımın çocuğu Abdili de, bunun ba. 
bam Recep buraya gelince, gltmtı 

kendisfno, dıımı, "nedir, bu l§lcrf., 
Recep kUtretmi§, bunun Uzcfine de 
AbdUl kendllılno bir tokat vurmuo. 

- :Sıına kim anlattı bunları ? 
- Ha ben orada !bulundum, da. 
- Ama, başkaaı ııöyleml§ gibi an. 

!atıyorsun. 

- Meseleye gelmek için yapıyor. 
dum böyle. Recep tokat) yer yemez 
yere d~to. Ben tuttum, kaldırdım, 
kendla1nl. 

- Ne vakit oldu bu T 
- Ene vakndo.n bir alqam evvel. 
- Bel! aramıısuıu:, yanf .. 
- Erteııi ak§am, Mehmet kahveye 

~ldi, bir kahve içti, gitti. Sonra Ulk
rar geldi. Beni dıoarıya çağırdı: 

- AbdlllO nerede bulurum, dedl 
- Abdlll ya kahvededir, ya evde 

dedlm. 
Sonra birdenbire çclttJ, bıı;ağinı 

vurdu benL Eğer etraftan yctıımesc. 
lerdl, 61mUo, gitmlgtfm, §imdi. 

- Peki, AbdlllU ne jÇin anyorlar. 
mı§, sorma dm mı? 

- Sormaz olur muyum? sordum, 
- Ne dedi: 
- Babama tokat vurmug mu, vur. 

mamıo mı, onu anlayacağım, dedi. 
- Davacı mısrn kendisinden ! 
- Tabii davacıyım ve hemen ceke. 

ttnı sırtından çıkararak kolunu sıyır 
dı. - Daha yaralarım bile geçme • 
migtlr, r 

- Ba§ka ne istiyor.un? 
- Tazminat istiyorum. 
- Ne kadar? 
- Bin lira. 
Hllklm bundan sonra, evrak arasm. 

dıı bulunan Mchmedln yakalandığı 

zamanki ltade.slnt okutturdu. Meb. 
met Yumaz bura.da, Hamdiye, baba. 
smm dövüldUğüDUn sahi olup olma. 
dığmı sorduğunu, bu sual Uzeıine 

Ho.mdlnlıı kendlelne kntrederek elL 
ne bir demir vurduğunu, mllteakiben 
de bıçağını «:ekerelc üzeri.ne atı!dığı. 
nı, ikl.sinln birden yere yuvarlandığı. 
m söylüyor ve e6yle diyordu: 

- f§te yerde yuvarlanırken bıçak 

aaplıı.nııu§tır, Hamdiye. Ben VUl"Ina. 

mıonndır, kendfsinl. 
Mehmet Yılmaz '.bu ltadeatnin doğ. 

ru olduğıınu söyledi. Fakat §ahitler 
gelmemfgtl. Mahkeme bunlann çağı. 
nlması için muhakemeyi başka blr 
gUne btra ktı. 

ADLtl.'E MUHABlnt 

- llanlya kitapçıya ufrayacak.. 
tık .. KftAp alac:ıktık. 

- Sen unuttun, Şft.hlkao,'IIll! Be· 
nim de aklıma geJmodlM 

- !tlacera eserlerini okuyup kw
dfml onutma.Jc istiyorum. Çok fena 
oldu: k ke, bir kaı; kitap alsaydık. 

Hcdlha, ŞAhlkanm görmediği bir 
kaç kitap getirdi: 

- nuıııan unnederlm ki, oku
ma.dm •• 

ŞAhllsa klüıplara ıöyle bir göz 
g~frdt: 

- Saadet yuvası ..• Muz.t,arfp bir 
kndmrn son gilnlerL. Jluknddes u!;'n· 
rum .. 

- Fena eserler değil, de#fl mi T 
- Evet. Bllha n son tldel ~.,k 

fffe.re&ln. "Muztarfp bir kadının son 
günlerin bir Fmnın:r. romnne<'ı!lınm 

Meri. 
- öteki de bir Jnglllz mttelllfl• 

nJn ~ok he7ccaııh roma.nlamıdan bi
ridir. Bum:ı beD& hocam hediye et• 

Bir, iki nokta 1 

Zafer bayramı yaklaşırken 
Havalarımızın müdafaası 

D ONl' A medenileı;tlltı;e talırjp 
v a s ı t a l a r J da o nlsbct. 

t.e ~oğnhyor, teslr snh:ılnn nrtıyor 

vo lne:ınlnr ölUm saçan Yasıtalann 

daha yıkıcı, ez.le! olmnsı ıı:ın gece 
gilndü~ djcUnlyor. Senelerce en·cı bir 
~ bcyG'frllk bir motöro bağlı lkl 
kanat Uzerfnde scımnbra doğru yük. 
ııelen in anlnrdan beşeriyet için ne 
kndar bllyük fnydnlıır temin cdllcce. 
ı;ı dUşUnUlerek uçnldıır ne lcndur çolc 1 
nlkışlnnmı,tı. Daha birkaç .sene c\'. 
\'el A\TUpadan Amerika.ya gldlp G'e- • 
len t.ayyarecllerı bUtUn insanlık ne 
kndıır takdirle knrıJılanıı§. indikleri 
yerlerde gör1llmcml.ş ist;lkb: 1 törenle. 
rl yapılmıııtı. 

Harp başlıyahberı tayyare denen 
bu cansız ku~lnr bUtün bcrrıyetın 

b ııu,manı kesildi. İz.belere, Jrnvuk. 
la.ra aığmmııı lnaanl:ır tayyare mo. 
törlerlnln sc ını dU) manıak için ku. 
laklarını tıkıyor. Babalar, dün ı;oluk 

çocuğllc fnl.ıılnl bllytll( bir ıııttynklıı 
bcldcdlğl tayyareye kar'§ı mnklnelltü 
fel<, top ba§tnd3 bcltUyor. Eııldden 

hnrp yalnız Jcarada. ve donlzde olur. 
du. Bundıın onrakf haJ'p tarlhl, ııe. 
malardaiq büyük taı"Pl61D3lara bOyUk 
bir yer ayırac:alt? 

En mUthtıı sllft.hlnn havaya yük • 
eeltf'n bu sUrntıı taştlllt' vasıtası kar. 
11ııı.ında Türk milletinin dtrumu ne • 
dlrT Şüphe yok kJ bUyllk bir lnlul~p 
yapan a) dm Tilrk milleti yurdun:ı. 

saldıracak bn va.sıt,nlara kar,ı tcd • 
birini atını, bulunmaktadır. BUyllklc. 
rimlzln sık sık emir ve J~retlcrlle ı. 
lerf bıunlelcr atruı TUrk hava Jronı. 
mu devletin hazırlığına, wtn.ndllola. • 
rın yardımı nlsbet;lndc lşUrtı.k «:tmck. 
tedlr. llnvncıhk, buglln TUrk yurdun. 
da belli b:ışh bir dım~ mahiyetini nı. 
mı:J bulunmaktadır. Geçen hA.rpte 
donnnma cemiyetine yapılan yardım. 
tarla bugün hava kurumuna ldiylU ve 
şr.hlrllnln teborrunlnrı artı.8mda ne 
kad!ır bUyUk fark vnr?., İnUnft kam. 
pıncla binlerce havacı Ttlrk gencinin 
) cttştlğlnı görmelde, Etımeımt ıayya. 
re fııbrllmıımcb yeı1l uçaklar yapıl. 
dığun okumakla ne kndar lftlbnr du. 
~ ııyoruz ! Uçucu genı:ler amo;ında kız 
Jarımızın bulunnuı.sı. dOnyıı muva • 
ceheıılnde TUrltUn yurt müdn.fıınsın:ı. 

verdiği önemı belirtecek btr Mdlse 
değil nıfdlr'l 

SO ağustos uıfer bayramllcı blrlllt. 
te tayyare baymmmı da kntlıyaca.. 

ğız! TUrk t,nrlhlno altın kalemle ya. 
zılmııt bu sanlı T.Rfcrln 20 inci yıl 
cfönümU g1lnüne t~llf c.-dcn bu bay 
nımd yurtdnolanmız.m hava kum. 
munn yardrmlarmı dahi\ gen!B tuta. 
caklarını limit etmek ve bun:ı imdi. 
den bazırl&nmnlnnıu ıııtcmcl• yersiz 
değlldfr. Verilecek para mavi \'0 

bcrrnk gUklcrlmlzfn temiz hn\-asını 

bulıuıdırmamnk h:in, mUdnfna siUlh1 
tc.mln eden Türk ha\'a kunımunun 

knsasma girecektir. Bunu unut;mcya. 
lnn! 

Yekta Ragıp ô:NEN 

a 

Hasköyde, Mektep sokağında. o
turan Mison adında birisinin ı ya· 
ı;ındaki oğlu lsak, dUn bahçede 
dola.5Jr~n 10 met,.e der nliğindeki 
kuyuya dUşmUfıtilr. 

Çocuk boğulmak Uzereyken kur
tnrtlmt~, Balat hastanC'sine kaldı

rılmıştır. 

Bir musevi balkondan düşüp 
öldü 

Tophanede Nccatjbcy caddesinde 38 
numaralı evde oturo.n Mlşon, öğleden 
sonra 'CvjDln balkonunu tamlr etmek 
içln parmaklıkların dış taratma. geç. 
mi§, fakat ell.nin gevşek bulunduğu 
bir sırada ,ayai_!:ı ltnyarak sokağa 

dll§mO§tUr. Kaldırım ~lan.na bey • 
ni çarpan :Mi§on kısa bir zaman son. 
ra ölmUıtur. 

ürk Maarif Cemiye i es
mi ilan işleri ilan ür osu 

imited Şi eti 
asfiye memurluğundan 

Küçük UanJaı Kuponu 

(Hu kupona eltlenerek gon.ıt:rıl<" .. 
ı;: tnuına 'e l;ı \cruıe llltnları r;n ::,oı 

ı uaıuıuıan puraııu uc::re,:ıııooeıuır l. 

1 
Uwlnrın guzeıeac goruıJu:u ftıKUtıt 
olmaııına ıUklmt edll ellJtr. E\ len. 

Temyiz ticaret mahkemesince tasdik edilmis olan rne teklifi gönderen okuyucuıarııı 
İstanbul asliye üçüncü ticaret mahkemesinin 942/1235 aıalıfu1 ıuıımıık üzere sarUı adr~ıc.. 
e$BS ve 942/38 karar numaralı ve 6.3.942 tarihli ilamı rını blldlrmeıerı UWm!hr. 

ı Evlenme teklif/en: ' A• 
mucibince stanbulda Yeni postahane karsısında Erzu. • 27 ya§ıııda, esmer, kara kaşlı. 
rum hanında icrayi faaliyet eden Türk Maarif Cemi. 

1 

ımra g6:ııu, uzun boylu, ortamektep 
yeti Resmi llan işleri Bürosu limited şirketinin fesih mezunu, erbest ~le uğra.an. ayuk 
ve tasfiyesine lstnnbul avukatlarından Necati Yalımın ıtaıa.ncı .net 70 liradan l\tlaC"ı dtl§m1. 
'tasfiye memuru tayin ve int1habına karar verilmiş ve l n bir ge.nç namuslu aileye mensup 
tasfiye memuru tarafından münfesih şirk{:\: munmel8... kız veya dul bjr bayanla evlenmek 

lslemektedlr. (Şeı:ı Gazlnocu) rcmzl. 
tının kem~fissabık tasfiye memuru nam ve hesabına ne müracaat. 

ifa olunacağı ve şirket müdür, memur ve müstahdem.. • 82 yaşında, ytıksek maa,ıı devlet 
!erinin vazifelerinde kezalik eskisi gibi icrayi vazife memuru bir bay, temt.z bir yuva kur. 
edecekleri ve miinfesih şirke'i: alacaklılarının §İrkeUeki 'llak emeltndedlr, Zenginllk mevzuu. 
hiıkukum.Y bir sene zarfında bilmiiracaa isbat etmeleri bahs değjldlr. (Ok) remzi.ne mUraca. 

Han olunur. (8751) at. 
&1?~~~-ie~i!EB!D!lir2"i:l~D~:33~m!a;;cı::ıc~m~m:'.Z:::::::::::;;::~EJ· * Yaş s1, boy 1,64, kumral yeıu 

MÜESSESESi MODORLÜGÜNDEN: 

MAGAZALAR İÇİN 

htanbul harici ~larmıız lçln Şef alımı.-03ktır. .. 
ET 170 - 260 L ra ır 

l 
,öı:lU, devlet memuru, ayda ıso Ura 
kazanc;;•ı iyi bir aileye men.sup bir 
genç; ltumrıı.l veya ss.r~m 20.26 yazı. 
.arındıı bir evl bulunan bir bayanla 
e\'lenmek ıstemektedir kız veya dul 
olabııtr. (Yalnız) renızıne mllracaat. 

* 26 yafında, balık etinde, beyaz, 
:>rtad:ın uzun boylu, mUtcn:ıslp vücut 
lu, ev Işlerinı tamamen bilen, Use tab 
silli, cıddt, klbar, her erkeğin ho~una 

1 

gidebl!ecek blr tJ.pte trarwzcaya vA.
kıf blr gene;; kız, yüksek tahsllli. d v. 
!et memuru, içki kullanmıyaı:ı, dll • 
rllııt. karalttcr sah!bt, azamı 40, as. 
gıırt 25 ya§lnrmdıı bir bayla evlen . 
mek iStemektedir. Bir de çocuğu oıa.. 

ı b lır. (TUrkfuı) remzine müracaat.. 
Bu vl':zJ.feyc alınacakların en az orta talıslllnl bltlrmıo. mıııtaza * 23 Yll§IIlda, ltııe mezunu, Allah 

rnua,melAtuıı ıdare edecek derecede bu l§lcrde tocrUbc görmUş ve as. tan ba{ll~a kimsesi olmıyan bir gene;;; 
kerUk ~etini ifa e~ olmalnn ve eJlldcn aga"'ı yaşta bulunmaları 1 şub ve uzun boylu 25 yo.şından bU . 
!Azımdır. İsteklilerin aşağıda yazılı vesikalarla 17 Ağuııtoıı 912 tarı. ~Uk olmıyan, mubtaç olmıyacak ka
hine kad!Lr Sultanhamammda. Katırcıoğlu Ha.nında MUe.ııs:ıacmlz Zat d r serveti ve oturacalt kud:ır bir evı 
!ılerl Şefliğine mUraenat etmeleri. I bulunan dul veya kız blr bayanla ev. 

l - Nl11us hUvlyet eliz.danı, lenm ~ istemektedir. Ana ve bab:ı.sı 
2 - AskerIDı; vcııdkası. '>lanlar tercllı edilir. (Tek) rcm.zl.ne 
S - Tahsil vestknsı, mUrnezı.nt,. 

J - nı~met k&ğıdı. lı ve işçi arıyanlar: 
5 - VC!llka fotogra.fı. 1 * Bir şeker tıcarethe.ne!'I lçtn rıey 

İB~CQ~ı:z::ınım::li'li:iK:m!3~!Bii:~:::!J~g~~!:::Z:~~~~~:!5i~:':ıı yar bir ldhslldar aranmaktadır. AJ!. 

150-200 metre murabbaı sahada olmak Ozerc mazbut blr depo 
aramnaktadır. 

Yenl Postane caddesi 47 numarada (İPEKlŞ) ~rketl umum mtıdUr. 
!Uğllne müracaat. Telefon: 20168 

ar cep elde 
/Jondra, H (A.A.) - Cenubi 

hareketlerine devam ediyorlar. Sta• 
Rusyada Kafkosyada Almanlar ileri 
lingrad önünde ise celin çarpışma. 
Jar oluyor. Gece yarısı l\losko\'nda 
neşredilen So\'yet tcbli(li şudur: 

"13 ağustosla Kletsknyn mınla • 
knsıııdn, KotcJnikoYo'nun şimal do· 
ı:iusundo, l\lnikop, Cerkask, Miner· 
alnlevoda bölgelerinde ç~rpışmalar 
olmuştur.,, 

nus 1eblillinde j•' defo ismi ı:ıe

çen Minernnievoda, Çcrkask'ın 80 
kilometre do~usuncla, Grosny ist • 
knmetiııdc giden ona dcmirrolu 

üzerindedir. 'Ruslnr adetçe nzlıkla-
rınn rıığmcn kahramanca ınuk:ı"c • 
mel ediyorlar. Rus tebliği ekinde 
Kııhnn ınınl:ıl.~l$ındn 70 Alman lan . 
kının tahribedildl~l bildirilmekte• 
dir. 

Don dlrselllnde muhnrebcn' ı 
ynvasl dısınn rlair cmcre yoklur. 
Adetçe iistün olan Alm:ınlor neh
rin kıyıl::ırınıı varmoğn çnlı~ıvor

lı:r. Ruslar şiddetle mukavemet C• 

diyorl:ır. Kolclnikovoda Ruslar mü-
1.iim ınayn lnrloları Ye hunların 
nrkno;ınd:ı. topçu mcnfleri vücudn 
getirmişlerdir. Oldukça mühim ha" 
va kuvvetleri de ''ardır. 

lıfoskoıra, 14 ( A.A) - ı:afknsya.
nın merkez :kısmında Sosyel 'kU\· .. 

"'elleri Ccrkıı k'ın cloğııo;unıln yeni 
den Çt•kllnıi~lcrdir. Hu .. ınr Ço· 
knsk'ın b::ıtısınclııki tepelerde s IJ 
lam tutunuyorlar. 

SloJ.holm, H (A . U - Time 
muhabiri Ru'\lıırın J\afk:ıs ıl i'!1 rı
ı:a doğru yeni bir Çl'kilme z runJ' 
olduklarını lıildlrm'slir. '\lıılı hır 

Alm:ınların Ru~ hnllarınrl J!(•dıklC"r 

oçmnğa mıl\ Cfak oldu larını bil 
dirmcktcdlr. 

l( • .r. :\'\ 

Rrrlin, H ( \. \.) - n .. ·o nı'l 
öğrcndi~int' söre ınt'rk z 1 ec;iın -
nın ~t'rllc riıırlc h:ıikı ı da "artlı 
mi)le PQlis Ye lıimaH 1r kılkr 
tarafından J)r brı' t'\' 1\ çrtr-;ın 

karın siri5ileıı ' ıııi il'ill(' lı rekcıı 
12 (l~U IO\I ı ni ... yel b • ' 1 hır 

Rıı SO\)Cl çrlc'li fi\ l:ırrlanrc1 ı 
~enlş bir ~:ıh rl ı hnrc' il rık h•ı 
lunmoktn ve bıı ce' rerıın ıktı .ı t; 
Reli.,nıesini hnll:ılurnc.~a çııi sn kt1 
idi. 

('ç hafta '\Üren hıı tenkil hare
keti csnıısınrl:ı l,e<; r orınnnlıırdn \e 
bnlaklıkl::ırdn h:ırckC'l eden bol~r 
,-iklcr tamıımiyle yokcdılmiş ve lııı 
çe\'rc tcm:ıml'" tcmizJenmi tir. 
Bu çete l'frnfıncinn J40q ıı olmü 
,.c 400 ü ~ tıkal nnnştır. Çarpı m:ı .. 
lorıla 26 top, 13 homb:ıntor. 22 mi!. 
rnll 1lz, birçok otomatik sil ih \'C• 

cephane ele gcçirilmi~tir. 

~ilkU karnımdan bqkıı ttırıu atmağa 

lmkt\n yok, Dh·e SÖ)le.ndl. 

kerliklc alakası olmaması ~rttır 

Posta kutusu No. 1158 Galata adrc. 

1 

sine mUracaat;. 
* Ticaret orta okulunun 2 l.ncl aı

nıtma kadar okumuş.. daktilo blll!n 
1 fms sız, namu!llU bir senç kız; za. 

urel dola~ slle çalı mak roecburjye. 
nde oldu urı .:ın , temiz bir ı.ş arn 
mllktndır. (S. 14 Se\'lmlf) remzın 

'1'11Jra ant. 
" 17 )aşında ert;aokul mezunu klm. 

sesiz. daktilo bllen ve muhasebe lş . 
lerlncı~ tecrUbclt bir genç, t!I ara • 
Dl!lktaC:ır. Tıı,.r ya gideblllr. (İklZ

glU) remzine müracaat. 

Aldı auz: .. · 
l\,u~ıd noml·r.len fıu:tb ">1&11 • 

ırnyur.ubnmrı:m 011nılıı.rıoa ıreı"" 

mı' t-.ıpl.ın ttıarebnaeınlıcten (pauu 
ı'r' tınrlç) 'INı>Uır -ubnbtuo O~lep 

ıuuınr "e ...:uıı l 7 1M ~ODnt aldırma 

ıarı.. 

IAyl ) (A M) (A.T.A l (BnharJ 
n.v.ı ın L.?.1,C.) (Ourgun.rJI ~> 

1 Jtirnev) 1 E.O.) (E. Ur~I) (EL ı 
cF.N.S.) (Gar) tHH. %«) IHUıYO 
ıH. Önsatı (Hamra) (a 450) 
el D 2J) (1.N. ll:.!41 (Kılıç) (Karcln) 
U·! T.R.) iM E. 49) <Mavı mektupı 
ıM•ı•ıuı (N N.) (S.C.K) (Nel'l) 
(ftG.S.) (8an gUI) (Samimi> 
!Sahıre) CS vgl) iŞ C.K) (15 Tull\yJ 
(T.A) (T.A Ş.) (T ~.R Z) (Tekcanı 
ı ı llım kim) (V,Y. 25) (Vicdan) 
(Ye k denlzcl) (Yuvam ve F.~mı 

Dikkat: 
Uzun zn •111 ndan bert ııldrrılmııları 

'11\n e,:!l d ğ il IJo, n"n iz ldll'tlm,.. 
mış bulunan m ktupı r tı•J ayın ı~ 

Del gU.nOnc kadar da aldırılw mış 

buıunur.ııa imha edllecek.Ur 

Eroinci bir k&dın yakalandı 
Sal.>ılcalı erolıı kaçakçılarından c:ıab 

rlye, buglln Iblatta. şüpheli bir va . 
zıyette doıac.ırkon yakalanmış, çan. 
tasında bulunan tuvalet aynasmm ar 
kasın:ı snkladığı bir ' miktar eroin 
meydana çıknrılm11tır. Sa'briYc ıı.dll

~cye t<'sllm edilmiştir. 

• Yazan: lSl<ENDERF.SERTELLI 
"'*. 

''MUKADOE uçunmı,, 

Ayni gece.. 

ZA Yl - KnrııgUmrük ntlfue mc. 
murluğundan aldığım nüfus kt\tJdL 
mı kaybettim. Ymlslnl alacağımdan 
eskisinin h!lkmU yoktur. 

mi.şu. ScDl temin ederim ki, ben bu 
eserı tamnm bclJ lterc olnıdum. 

- Çokmu g\llel? 
- Sado gür.el değil. Ayni znm!ln• 

da da rok cııtı'resnn lllr me\-ZU 
Ş~hika kitaba ftÖZ ı;-l'Zdlrmcte 

bn5lndı: 

- \'al, 'a Hindi t~ndu. geçiyor .. 
Ben, Hind hayatı.nı çok severim. Es
rar dolıı bir rRmlyettn hayatı ger• 
çekten cntereımndrr. / 

- Haydi Şi\hlkn ! Bu gcccdrn ltJ
b:ıren bu r.5erı olmmnğıı h:ı,b ! Hn· 
yatın ne tehlikeli, ne çapmşrlc bir 
yoldan lb:ıret olduğunu nntn)~' \'e 
btttü .. 'l kederl<'rlnl geride bımkncnlt

•ra .. Unutaeakııın? 
- Koderler ln ana muaallat O• 

lunc:ı., ;kolay lcolay unutulmaz. 
- Bu kitap, lnsnnın kederlerini 

llJ,ıtu)'or •• Scn1 temin ederim ki, bü• 
tUn ömrl.nde bunun kaılar heyecan• 
lı \6 enteresan Mr eser okuma.mı17" 
ııın1ır! 

Şahika Ileyoğlunda.n döndUğU geoo, 
l\ledlh!\nın \erdiği (l\lukııc:'ldes uçu. 
nım) romnnmı okunıağa baoladı. 

Şııtıika odasına «:kfllnel'\: 
- Anneme yann bir mektup yaz.n. 

<'nğnn .• Ye Kmjrglndn birkaç ay dıı.hn 
ltalac::ıf,ımı blldlrce<'ğlm. Annem z.ckl 
bir lmdmdır .. hundM ne demek iste. 
dlğlmı anlnr ve ynl<al"1 bıraklr. Br.n 
ti,., çorulc knrnımdn dokuz aylık olun 
ca, bugtln &;'ftf)jtlmiz doktora telcrar 
mtırncat eder vo doğnrunım. Ba 

Şnh)ka, lnglllz müelllflnlıı romunı. 
nı okuyor: 

"Ben ı;olt titiz ve Snal4:r bir muha
0

r. 
rlrlm. tnsruılnrın bltcrelı ı tedJklcrl 
ı;•tnnhlnn hiçbir :r.ıunıın affetmem. 
Uele bu günahlar ııosynl hayatımız • 
dn birer tncla olarak g67.e ı;:.nrpacalt 

olurııa, o uman scmıl\'İ bir llhum dn 
hl vaki olsa, gene ntretmem.,, 

Edlmeknpı - Hacı Mnhlddlu ma. 
hnlle i 28 numarada l\lusttıta oğlu 

\'<'hbl ÔZl ll'l.TIJ 

ZA Yl - Sllmer yerU mallar 1>3za. 
rı toptan satıe macazasnıdan aldığını 
7330 sayılı heııabı car1 cUzdanımı za.. 
Yl ettim, Yenisini alacağımdan eskisi· 
ntn bUkmU kalmıyaca6'ını llAn ede • 
rtm. 


