
ikinci ceplıe!!._e karşt 
Avrupanın şimal batısında 

~ manlar taralıadaa kav
wedlıll lstlbkimlar yapıldı 

~ ( 
Bir YımgUlz mubarrlrl dtyor ki : 

l·~~·:·~~:z~:~;:~:~~:~·~~·~~~~·~··ııJ 
\ 

Har şevim;zi kurtarabilmek için K::ıı.ıldıiı'J yer : 
\' \ l\IT ~l:\ TBAASJ : ' 

• 
İ '\nıuıru c ~ddr,.ı VAKn VordTJ i 
ı • • t 

her şeye cüret edeliın ! 
ı 41~ 1 
1.1.@Uffj""(j ll9.U l 
PAZAR 

··Hitler, idilu tehdidiyle lngilterede milyonlarca 
· · askeri hareketaiz bırakmağa muvaffak oldu 
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istihktı.m kıtala;:; devamır çalışmalar 

neticesinde muazzam bir mUdafaa 
cephesi kurmuşlardır. Bu müdafaa 

ıİ-!temi harp mevzllerjnl, irtlbat, emir 
verme, ihtiyatların harckeU, mUhim
ms.t ve mıılzeme stokları ve nihayet 
elektrik tesisleri ıcın yerııltı dehl~· 

!eriyle clhazlandıl"ılmıştır. Dcnjz top
ları ve bombalar, ağırlıklıın ve kul• 
retleri her ne olursa olsun bu tesisle
re karşı tesirsiz knımağa mahk1hn• 
dur .. 

Bundan ba§ka en modern tes:isll cıe.. 
n1z üsleri ve betondan yapılDU§ uçuo IBuAkşaml A 'maM tebll"I yollarını ''e geni§ hangarları bulunan 

n.M s:a "'! tayyare meydanları kuruımu,tur. - ' lal .a ıardaa · 
Gc ra 

Mitralyözler, tank ve uçak kar§l• 

1/ af kas ya da 1 koyma toplııriyle diğer toplar için yUz 
l~ binlerce metre kUp beton dökUlmtl§--

tUr, Bu en son eistem s!lAhlarm ar• 
~-

l'azao: SADRI ERTEM D U•• ş m an kasında mUkemmel techfzetlı, mü
kemmel talim görınUıı ve gerek mil• 

,, AF.KASLARDA o1up biten artçılarını d:ıfaa gerek taarruz harbinde te<:rtı
l \ hlidiselerin birinci safhası n be sahibi olmu:ı bjr ordu !la.zır duru• 

aıihayet bulmu,tur. Bu safhayı şiiy. mukavemetı• yor. le huli.sa etmek mümkündür: Kaf• Bu iJJUhkl\m ıebelıeslni kuvvetıen-
11.asya .'1hnnn istilfısıua uArnmıştır. dirmek için sa.h.11 boyundakı adalar • 

Buna muk:ıbll Rus ordusu ııek kırıldı dan ba§lıyarak ti\ koyların derinlikle-
rine kadar uzanan mania ve sahra 

az zayiatlı çekilmi~tir. Rusbr şi· ·~ r 
mal aephesinde -olduğa gibi duru. ~ ~ lstihkamlıın vUcud:ı geUr.Uml§tir. ö y• 
yorlar. Cenııpta geniş bir ileri hı:- Kuvvet!erimiz gittikçe artan le kJ Avrupamn rımal • bat.l cenahı 
ek i l u---- b _. 1 b. h k . l bugün muazzam blr kale haline gel• .r el y e .aua.u=. sa iUerme. yalda• ır taarruz are etıy e 

J llıı b k 1 mi§tlr. DUşmanrn ikincı cephe ku~ 
IŞl)'Or nr. • rıta~ 11 ~ n.n ınsan n. ileriye geçtiler mak için yapabilecek her tOrlU teııetı-
nn nazan ııskerı malumata daya .. 1 Be 110 16 (AA > _ Al d _ 

rak ~ "Ik h'::A." b h r • • • maıı or u bUs kendisi tçln ağır kayıplarla aklın :a Yere.c::,a 1 . u .. um, u .a- lan bqkumandanlığmm tebllg'i: kalacaktır, 
eket, klasıl. nUkümJere benzemı • K fk lnd Al utt 

F'Uı ı.·k "'-h" • a as çevrea c man ve m e• Londra 16 (A.A.) - Sunday Eiıtsp-
yor, ı a ·ı a s.'l u ayetli askerler, ı k kıtal k tll d"• ·•-AJmanlann Kafkas har ket" d 1 an uvve -man artç ..... • rea gazetesinde Garvin ''her geyimlzl 

. . e ın e ruıaı mukavemetini kırmıılar ve gtt.• kurtarabjlmek tçin her §eye cür'et e-
tJDlUf'llJYetle ~k oeplıe~ındc stra. tik _.. __ ,,.,_ t h k ti 1 ·· • .. le bir b • 1 çe a~L41l uu aarruz are e Ye delim,. ba§!ığı altında diyor ki : 
tepyı 5oy esasa rn tetmı' <' • tleriye geçmi§lerdir. !kinci cephe hakmda hakikat ne-
duklanoı anlatıyorlar. Hava kuvvetleri Karadeniz llınan- dir? Ruaya muharebesi gitgide ııieo 

Almll!lya dü,m.anm ka~lliyetini larlıe Kere; boğıı.zmda dU§man t&hliye detıeniyor. Batı devletleri ne yapı• 
nazari Ma~lara tercih edıyor. Ba ve irkl\p hareketlerine kargı mUcade- yor? H[tler eski istila tehdidiyle ln • 
ıouretle mUdafanlan taarruzların • !Mi~ devam etmfştjr gilterede milyonlarca askeri hareket• 
<la? daha kuvve~li o&~n Ruslann Bu hareketler eon~da Sovyet do- plz bırakmağa muvaffak oldu. Rusya 
~üdafaa ed.emedı~lerı sn.halara ak na.nmaaı iki bUyUk tn§ıt gemisiyle ile yaptığımı::ı: harp plAnmda her hal• 
ınay. pre~ıp luı.1ın.e koyu~orlar. iki kıyı gemisi kaybetmiftlr. Ba.~ka de ikicci cep.be meselesi ba.h1a mevzuu 

Meseleııın as~erlık bakımrnd~ bir bllyUk t••ıt .. emlalyle iki denlZ olmaktadır. Bu, ne za-an olacaktıl'? 
~u \e~ıı bu §ekıldc haliedilme'!lfnı ...,. " _.. 
mliteha,srslara terkO'Jelfm, biz ne- devriyeııı clddt hasara uttr~tılmı~tır. Bunun cevab! Londnıda. Va§lngtonda 

Li
• 1 bak 1 Don bUyUk dirseğtnbı §ımaı doğu ve Moskova.da verilmelidir. Her§e · ce ere a un. 
JC&fkaalnrıı uz:uıruı h&Teketjn h~. d_önemeelndc Alman piyade ttımen.k• cür'et etmeliyiz. Bu harpte yanm 

ifeft nedir? Daha. nerelere kRdar rı;yle hızlı tümenler hava kuvvetlerı~... tedb!J".ler olamaz, 
gitmek tasa\'VUrondadır! llu lıert~ le it beraberliği yaparak düfim&n Sunday Crenjcle gazetesinde ha°"!' 
fin petrol kuyulnrmı tutmak, ,.e ' mevzjlerlnl delml§l?r ve Don nehrlı:ıe mareplı Port)ll 'diyor ki: 
rnllttefiklerin Rusyadaki petrol 1 kadar tlerleml§lerdır. Macar kıtala.rı: Daha harbin ba~danberl Alman• 
l..Tılynalda.mu muattal brrakmak bap.rı ile bitirilen ça.rp&§malarda 16 yanm yığm hn.llnde havadıın bomba • 
mümklln 0 1ur;a Ir:ıl< ve İran pe~ dUIJllan tankını yoketmJ§terdlr, lanmaaı dUşt\nUlmll§tür. tngfliz 'f"r. A• 
rol yollan Uzerinc kontrol koymak VdorondUeJ çevretesinkde ve Rjev yala.. merikan lıava kuvveUerinin Alman 
ld ı;. h • a·ı b" · B h nm a şmanm rar ett.iği bir çok endUstrlalni yokedecekterl zaman yak 0 n~u ta mm e- ı G ılı.r. u ~e· taarruzlar flddetlt dU§man sava§la• 

ketin muha1•ka.k f:ırtı ile tacı&\\ ur r!yle netleeSiz kalm11tır. Bu çarplf" 
1~:~~r. taraftan yine ayni gıız,tcde 

E.Clilen hedef arasında her zaman ala aırasrnda dU n•-- La 
6 

· t b ı b•t B" m r §man Y~ R,,..v ınıı.re~al Lord Mine tclc kumanda me-
ayruye o uımın' ~·a ı Jr. mnen_a • , .. ,ıgee.:ncıe 71 tank kaybet""'ntl•. 
l h hldi ukubnJd k ,. llV ~~ • selesini tekral' ele a~yor ve diyor ki: 
f
ey se ' 0 ça mtn3

•• 11men gölünUn enup doğusunda ve 
alayet , ·eya muvaffakıyetsfz!l'k Vo~kof .,,.kmmda ye:nt d"-an ta•- Umumiyetle dUııtınnıenln terıılne o

l'Dsf aJ " - ""Ş"' .- • larak ben §ISyle zannediyorum ki, 
F:~t :i.retler ilaha evvelden rulan kanlı kayıplar verdirilerek böyle bir şey lı:nkbsızdır, ÇQnkU hiç 

t ~HU tm•._t' pUskllrtlllmU§tUr. Fin hava kuvvetle- bir adam 1>15yle bir ı~'t başarama.z. Foç 
CK. n.r e ıh ':..ı. . .;ı_ b • rl hava çarpıımalarmda, 8 u Hurr:• au.ı\ .. '1.ftl n. cz>etiDw: u nıyc. bile yalnız batı ccpb,.Sindeki ordu la• 

t• d • t• • •·- canea tipinde olmak olmak üzere 6 rm idaresini elinde tutuyOTdu, Ne tn• 
m zam:Y.ıımrz me enıye ıoın -n dll nrmu~lerdir 

d.'Ullan o'\nn petrole sahip olmak dll§man uçağı ~ · gll!z lruvvetJeri ne Mıılteıdonya ve ne 
\°~ ondan sonra <la müttefiklerin SOVYET ööLE TEBLtGI de Surlyedekl kuvvetler onun emrine 
A~Akl on beş mlly0n toA k:ı· Moskova, 18 (A.A.) - Sovyet ö~e tabiydi. İngiliz doruınmnsma da Foç 
11ar petrol vcttn Jrn~ ve hım Irn.. tebligi: kumanda etmiyordu, 
Ytılannı elde e~ek. Baaradan He. 15 ağuıtos gccm kuvvetlerimiZ Reynolds Neva gazetesf ille tam81" 
ıere kadar uuıruın Ru~ yarilun yo. Kletskaya cenup doğu ve Kotelnikovo miyle bunun eksine olarak ş6y1e di• 
hına tıkımınk, bu suretle na!tyayı cenup doğu çevreleriyle Mineralnh·c.• yor: 
hnrict yarc'lmıdsn mahrum bırnk • dl, Çerkıu!".t, M11.ykop ve KT&SDOdar Moakovada. y1lksck bir harp mecll· 
lnaktn". Filliaki'l<a Knfkastan u~ıla. ~en-e1er:inde dUf?Danla çarpııJtnRğ& sinin zarureti tetkik edilmelidir. ln• 
!'ak Basra ve Hıızer arası Alman devam elml§lerdtr, Cephenin baı;kıı ı;ilterenln, Amerikanm, Rusyanm ve 
lı.ontroltine geçecek olarsa bUyük ke9fm!ertnde 1'nem1l bir de#iıiklfk ol- , H&:ıd16t&nın aakert kudretleri bu harp 
ciisseJi bir b~enin fnceclk boynu m&mlft'n'. meellsı 1e:rafmdan tanzim olunmalı-
bir Pf!'Jl(c tnrafmdan sf.alryormaı (Şark ~ne alt diğer dır. B•ı fikir ancak 1ngtlterenln te-
hi!<ıi hl'lıl obc&ktır. haberler ı lncl eayfacla) §CbbUsUyle ııel!J..ere vereb!ljr • 

nu lt;be.rla Kafkaslardan sonra 
lıstfif b:ızı kuvvetlerle ksra • Ha. 
ter yohıno tutmak klSt'\i netit'ele.r 
doğurabilir, Evveli, yardan yola
'1111 kapar. 

llalbuld Jrmya -. petrot, ha. 
htılıat. hem madde, sanayi mmfa. 
katarını bybettı"kten aonra Ba9l'L 
~fal.er ygJıı yttrile ytlz ~hemmiyet 
• ~7annı19tı. Bilwsa k1f mC'Yllimi 
~'ll Rll'llYltonm ---ı: -... ma>.e-•n • ...........,.., 1§9U..., 

e haknnmdan besJenmc!Iİ bn yol 

Vft4'ıta'liy~e yaptlır.oa1dt. 
Sonra, Ru5yanm elimle ı1aha ba. 

u petrol b:rnsklan Ye stoklan bu. 
Iannuılda ber&Mr, petrol lcuynlıı • 
muıt ~ veya. oldalu gibi Al
anuılana elhıe ieçnUt olması Al , 
manlann h:\l'p kabiliydini ftl'ttT • 
rmdıtan ziy-aıle Ru9l:ı.rm mokave • 
metini zayifbtan bir amil olur. 
Petrol n1111armnı tahribi bittin 
Mkil \'a.9ttalnn, petrol mU'!'t~kAti· 

le n19yen ATIUpa Ratıyasmda lmıa 
bir z;ıunan !IOtlra felt manzara!I 
ınedeeektir. 

Kafk:ı.slara kadar ııznnan hare • 
ketin hedefi ordolann yegane ha. 
reket kudretini temin eden pet • 
rolü elcle etmek ve rıetrolHn itleri 
ü.>erincle yUriime!rtir. Niyet hudur. 
Fakat bu nİ\'(:tin nasıl tahııJ(.mk 

edeceğini_g~le~ günler s~stere
cektir. / ......._ 

Adanalı çif içiler 
Borçlandıkları buğdayı taman1en 

of ise teslim ettUer 
Adana. 18 (A.A..) - Son koordinuyon karan mucibince agıJato un 

115 inci alqamJn& kadar hubube..t borcunu ödemeye davet edilen 
Adana çjtt.clleri borçlandığı buğdayı .tamamen arpa ve yulafı fozla
al)'le toprak ofiııine teslim et~erdir. Vatan m1lda.taasmda daima 
önde gide:ı Adanalılar:n kısa. bir mtıddet iç]_nde bUyU.k bir sevk gayret· 
le otı. mt'rkezlerine koşarak borçla.rmI ödemiş olmalıı.rmdnn dolayı 

Seyhan va!iaı Akit Eyidoğan mahall1 gazetelerle kendilerine t akdir ve 
tetekldl.rlerini blld!l':ıni§tiJ'. VilA~ dfğeı' ltaa.laT ve köylllsU de 
&km aJmı o!iı.e mthılcaat etmektedir. 

General Sikorski dedi ki : Hindistan da 
Almanya kıştan evvel tevkifler 

sulh teklif edecek devam edıyor 
Fakat, müttefikler bunu 

kabul etmigecektir 
Londr&, 16 (A.A • .) - Polonyalı ~ 

kerter gUnU mUnascbctlylc Polonya 
mllll meclisinde bir nutuk aöyleyen 
ba§nkll general Slkorskı deml§tlr ki: 

Almanya, Rusyada elde edeoeflni 
tahmin ettiği zaferlerden aonra n 
Avrupa için çok tehlikeli görünen 
harbin d6;Püncll kı§ından enıel thti
malki blr kompromı ıulhu teklif ede.. 
cektir. Alma.ııya bUtUn Umidfni buna 
ba~l&DlJI tll'. 

Bu tekU!ler mUttefikler tarafından 
katıyetıe reddedjlecekt.lr. Böyle bir 
sulhu mUttefik1ere ancak .Almanya. 
zaferi yUzde yüz kazandığı takdirde 
kabul ettlrileb1llr. Böyle bir za.feri de 
Almanya kazanamaz. 

ilklerden mürekkep .,,. mGldm btr Z"Ol 
oynayabilecek kuvvetli OJ'dulann ter 
killnt mUmkUn ~-
Ruı cephemden belıaeden general 

Stkonki demiştlr .kl: 
Stallngrad. Voronej n Leıı!ngrad 

da,.ndı'kça ve R~ :han>etmek 
latıye.ıı kuTVetler buhindukça kml 
ordunun m&ğlO-bl,.etbıdıen babıledll

mez. 
Slkonlri ııazterme ,ıs~ nttıa:vet 

vermi:§ttr: 
M:arepl 'nm.oçıenlro ordu8a mmrta

zam blr §ekllde rıcat e~. ~ 
aan lti&jka 'J'imoçımılfonua DcG 
Votga hattı Uzerinde mtn:tm ~ 
lan bulUi:ı.m&k ıcabei!er. Ruıl&r S1ım'fde 
ki harehUer iÇln bQy9k bir .ıbmn-

Polonya ordularmm mevcudu ıımcn miyeti olan Voroaejl sıla tıJtmakta ve 
100.coo kişiyi ı;-eçmf§tır. Ve Polony& Btalingrad'm ehemmJyıetiaf mlldrik 
lıava kuvvetleri de ıılmd.l harpten bulunmaktadır . .Almanlar cemıp Ka· 
evvelkinin iki mi:ılldir, Rwıyadakl bU- oerala.rma glri§mekle lbQyQ)c tehlfke
tUn Polonya kuvvetlerinin bopltıı• ı ıer göze alını§ oluyorlar. Çttnk11 mtı
ma.sı, bütUn bu k'lvvetlerln orta Şark nakale hattan tebllkell surette uza
ta toplruıarak motörlU ve ~rhlı bir- maktadır. 

Rusjaya yeni kuvvetler gönderdiği takdirde 

HiTLER 
Slovakyanın Macaristana 

ilhakını vaadetmiş ! 
,, 

Macaristan ba tekllll kabal etmemıı 
Londra, 16 (.A.~) - Reuter,, I de parlamentonun haricjye cncUme 

Londraya. gelen haberlere göre nindıe gizli bU toplantıda d~tir 
Hitler Ma.caristana Rusyaya lıa:rp kJ: 
yeni Maco.r lkuvvetlel'ıi gönderil• ı H.itler Slova.kyannı müstaldl bir 
mcsine mul<abil Slovakya.ıun il· devlıet olarak yqrya.bileccğinde.ıı 
hak?ru teklif ctnıl~tıi.r. rllphe ettiğil).i bı1direreı'k Slove.k· 

Pdi. JUJWın gıkca naa.lz 
İltiyen gr.aplıcaa ateı etti 

Jıiılgpu.r, 16~ - «lQın ak(ıam 
r .. rrn teblrğ: 
~ nsl;,yet;i'ı:oıd& lı::a)'da ~ br 
~ 'Vmdır. ~ mmua
lar b1"'"'"'JD ve dllkkAnlıt,r ~ 
aoahna#a hapmxıvtır. Bununla bem• 
ber 'bir 1k1 ıxwballpı(\e hel:ıtlz .sıııron 

ımıct~. 
cama aqıımı potisler ııııl aakcrt 

ıaı.ıar .ka.npdrk çtluıran Uç gnıpa 
a&,,. ~. Bu guruplardan bir 
hUf;ahaneye bağlı olaıı morkta yan· 
guı çıka.rmqt,ır. lk1nc!a1 s okaklard 
barikatlar yapnıa.ğ& ve tıı:u:ncuaıı d( 
Yatma)'& te§ebbüs etmlştjr. 

E)'alıette 'l:ıa§ka hadise kaydedilnu
m.lştir. 

Bombay, 16 (AA) - Daccada 24 

kili tev'kit edllııı1§tlr, 

.Alıub?'fde kongre A.za.smdan es 
Aaeam bafvekfli Ban!olOj hap.ser. · 
mJatlı'. Gençlerden mittqckkil guru! • 
lar Daocada hu.swı1 binalara ve bir"ka 
tıe:rbiyc mUesacses!De b1lctim etmt~tlr 
15 ld§tyS tecavtız eden toplantılar ya 
.sak edllmiştlr. 

Amerika kimya 
harbine hazır ! 

25 aenelik arQ!1tırmalCIJ' 
lmooetli bir .ervia yarattı 

Novyork, 16 (A.A-) - Kimya har
b! §Ubcs1 re1s1 general Porter d~ 
ttr ld: 

Amerika B1rle§1k deıvıetıerı her 
hangi 15lçtlde olur&& oısmı bel' yerde 
ve her sn !Uztan g6rülür veya ica.bc
derse kimya harbine hazirdır. 25 ~ 
nelik arqtırmaln.r ve tecrübeler tek
nik ve maJ:uıme bakmı.ından ~k ku..
vcUı bJr servis ~tmı§tır. 

Anstaralyadakl 
Mtlttelik ta yare 

kuvve ı r~ Macar başve."cili ve ha.riciye na,. :yaıım Ma.ca.rista.na mı.aıa için ta• 
ztn M. Kallay Alırum umı.mıt karar "lt'8E8Ut teklifinde bulunmuş ve bu
gi}una yapuğı zi.varetten dön~n 11a br§ı:lık Maca.rist:uıda.ıı daha Mütemadiyen takviye alıyor 

Almanyaya giden 
gazeteciler döndü 
Alman hUk6.metJnbı daveti tlzeri _ 

ne Almanyaya gidm Türk ga:rıetec.ı1er 
heyeti ve matbuat umum mtldllrt1 
Selim Sarper bu aabahkJ ekspresle 
§Chrimlze dönmUşlerdir. Heyet Sir _ 
kecl i.staayonwıda Alın&n sefaret mua 
te§arı, Alman matbuat ve ajana mn. 
meıısillerfle Tllrk gazet~lerl tara.tm 
dan k&r§1lanmı§lardır. Gazetecileri -
miz AJmany&da, Macarjetanda ve Bul 
garistanda ıördllklerl hUantı kabul 
ve mlsa.flrperverlikten gok memnun 
olduklamu stsylemektedlr. 

Ga::ı:etecller heyeti arasında bulu • 
nan Vakrt ba§nıuharrirl A8mı Ua, 
bu sabah bir muharrirlmlr.e eeyab&ti
nln çok iyi geçtig'i, her tarafta milm.. 
kUn olan kolaylıkları gördftklerinl, 
enteresan bulduğu ıeyahat fntıbalan 
m gazetesine yazacağını söyıemfıtır. 

Yakında Alman gazeteı:llcrlnden 

mUrekkep blr heye.t de mcmlckctimı• 
ze gelecektir, 

~i bit- askeri yardım istemi§ NC\-york, 16 (A,.A.) - Avust rnlya• 
tir. dakt mUtt efik ordular tayynrc itUm· 

Kendbine bunun im:k:&nsu: ol• rlyle mUtemadiyen takviye ıılmakta
duğunu söyledim, ancak Macar dır, 
endfuııtrisinin Alman kontrolu a l• ' Amerika ile Avustrnıya arasmdak! 
tına girmesi.ne ve .Ahrıanyaya y!· hnva lrtibatı bUtUn Amerikan .hııv 
Yccck gön.de..-ilmcsinc muvaffakat ticaret yollarmm il"tilndedlr B ı su· 
ettim.. rcUe devamlı ve çok sUr•atıı oıaraı 

Hü•eyİn Ragıp Baydur geldi 
Roma büyük elçimiz HUscyin aa. 

gıp Baydur mezun'en ttalyadan §ehri• 
mfze gelmiştir. 

Avustraıyaya bomba tayyaroleri d 
Cs.hll olduğu halde harp malzern 
r.!ınıakta ve Jnponynya kar.ı yap • 
mııkta oı-ın taarnız kudr<'tlni arttı 
maktadır. 

Bugünkü yarışlarda 
Hangi atlar c 

l 

Altmcı hatta at y&n§1armm neti• 
cesi oayledlr: 

B1rlnet koşuda Menevi§ blrlnej, 
Tiryaki tklııcj, Kader Uçtlnctı geldl 
Tiryaki ile Menevj§lln ganyald 100, 
Tiryaklnln plA.ıreaı 25 kuru§tur. 

İkinci koşuda Humayun birinci, 
Polad ikinci, Varad llcUneü gel lj. 
Humayunun ganyakl ıoo. pluesı 100, 
Pola.dm pl.Aaeal l50 Irunı,ıur, 

İldli bahis 225 kuru, verdi. 
ÜçUncü koşuda F.,:a..ı. Q, ">I ba•• 

b3.§n. ynrl§ı bltll';.ı.)lll ~ gcld lt"~ 
Rlnd UçUnU ge' ..... plO. '!1 260 
Hıztrm plfl,-esl 'Ttl~ O::t;ıı,n ph'!.ses 
100, kuruştur. Drd:.mU kc ı-!'l Toto
muruk blrinci, S.'lva ı ı'l · , rı .na U• 
çUncU grldi. 

Bc~incı koşuda özckmir hlrlnc~ C',oo 
bankw lcincl, D:ındi UçUncU -«eldi. 
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Mahkeme Salonlar da \'liir, -iki nokta 

amam b hçası 
gibi sokağa atmış! 
DUkkanlarrnda yüz numarası olmıyan 

meyhanecilerin, derhal tedbir aımak için 
bu azıyı mu iaka o.kumaları lazımdır 
Curmuıneşhut üçüncü sulh ccın 

mahkemc5i dun garip bir di)vıne 
~e schıme durnsını ncltcelendlrdi. 

Y:ıko hakikaten bir hayli ga· 
rfp 'e eğlencelidir. 

Suçlu Onnik ndındn bir mc) lıa· 
necidir. l>;nacısı do Ihsan adınd:ı 
bfr fubrikntördOr. Okunan tııhki· 
luıt evrakından anlnşıldığıno glire 
hftclise şö~ le cereyan etmiştir: 

Onnlğin meyhanesi Çnrşıkopı• 

mn işlekçc bir sok:ıAında huluıı· 
maktadır. Her gece yüzlerce kişi 
buraya girip çekmekte, rakı, bira 
içerek eğlenmektedir, Fakat Onni• 
[lin me) hanesinin adamakıllı bir 
'üz numara ı yoktur. Bahçenin dl· 
binde derme çatma bir hor:ıka h;u 
işi görmektedir. 1.Akin zaten akşam 
vakti lAzım olnc:ık olan bu helt\yo 
girilip çıkılac:ıj:lı :ı:nmnn ne hnh~c· 
de, ne de burada elektrik hulun .. 

rika odnlıırında oturulııbilmckte. 
dlr. Kara inekler :Uçuşmakta '\'e 
pis kokular dalga dalsa clrnfa ya· 
yıJmnktadır. 

Du bale bir sabreden, Jki sıtbrc
dcn İhsan, aJJın~et dayanamamış 
ve gccenlerde bir gUn Onni~in 

meyhanesine girerek: 
- Nedir bu hnl, artık eu helAnı 

tnmir cllirece!tscn ettir, bir de e .. 
lektrlk tok da bU hallere bir nib:ı .. 
yet \'eri demiştir. 

Fakat iş zamanının en hararetli 
bir anında İh'l'Anın bıı ım1racaatı 
Onniğl il<udurtmuştur. Bu l il~cn 
şiddetli hlr milnaknşa cıkmış, m\ı• 
naknşn esnasında ihsanın goz:u, 
dllkAndan cılop yine dunnnın 
köşesine do{Jru ilerley n bir müş· 
terhe takılmıştır, Bu mUşleri lahit 
münakaşanın mohlyeUnf bilmedi • 
sinden duvar ken:ınnn nbdest bor 

mnmnklndır. mağn başlamıştır. İhsan hemen 
Bunun üzerine de zaten kufalnrı ileri atılmış ve Tatyos adındaki bu 

dumanlı olan mü~teriler, haJıce,·c müşteriyi yakalayarak bir temlt 
çıkınca, karanlıkla orlnlı~ı şöyle dövmüşlfir. 
bir ~a' ullamaktn 'e tnblt helfıyı o Buna kızan Onnik do: 
halde bul:ımı)nrnk kBşedeki du,•n• - Vay sen benim müşterilerime 
ra yıınaşnıoktndırJnr. .ne hakla dayak atarsın! diyerek 

Bu dnvnr, fn.brikntör İhsanın fnL• İhsanın üstüne atılmış ve Onnlk de 
rfüa~ınındır. fnbrlkatörfi hem dövmüş, hem de 

Bu vaziyet karşısında da, sıcak tahkir etmiştir: 
yaz günlerinde ne fabrikanın ch·:ı· Bundan sonra da yakasına yapı~· 
nnda geçilebiJmekte ve ne de fab.. mış ve kendini dükktmdan dışarı 
...,,..:E:ı .. ~ICi:l!"CZr.:zn--ıaa--.....,~ atmı..,tır. 

Ihsan. davasını anlatarak Onni• 
(!in ce:ı:elandınlma.sını istedi. On• 
nik iiste!Lk bir de a''Utat getlnniş
U. Kendisini şiddetle mOdafaa e• 
diyor ve İhsanın anlattı~ !Afların 
hie birisinin doitnı o!mad~nı sl>) ... 
Jnyordu. 

na a a
kl arekAt 

YB§ingtoın, 16 (A.A.) - Saloman 
adalıırmda. Amerikalılar mevıııler1 • 

ni .sağla.mln.§tırmo.ktadırlar. 
Bu adalarda cereyan eden ç&rplf. 

malardan bahseden bir uker1 aö:a.. 
cü, Japon ırovvetlerinin burolardan 
çıkanlınak üzere olduklarım 8071•. 
ml§tlr. 

Vıı~ngton, lG (A.&.) - Yeni Gi
nede, Kopodadan kaçım§ olan Japon 
kuvvetleri ile Amerikan kunetlerf 
arrunnda yeniden ç&rpI§malar bo.§ • 

lamı~trr. 

Buradalq Amerikan kuvvetıerı L 
lerlemeler kaydetmişlerdir. 

- Bay İhsan, mftştcrllerlmde'l 
Tatyosu dövmft.ş ise, kendisine 1m 
ynptı~nın ~ olmadı!ıını aô)• 
lemişfmdlr. Yoksam, kendlslni scr
koğn Mınamışımdır. 

Bu nezaketsizlik benim sdatımda 
göriinOor, 

Dflkklınımda lıe:lft yok Jse, .kaba• 
hattfr. F.lı mtışteridir, ibu, kefi IS"' 
teor duvar ken nna abdest bozaor 
yıı.kımmı )'apışaeamı, kl.1.. 

H:ılbtikl asıl kobahat İhsnndooır. 
Oiikklına bir hışmıı ilen gelm~ ve 
bana yoktan mlişterHerim önihıde 

hakaretlCT ctmiş.tfT. Ama, ben ken• 
disinl dava etmedim? Hayır. Ilı· 

r&ktmı, ki o kendi yaptundnn u• 

Belediye zabıtan tqkilah 
kurulmalı mı? ... 

I
• AŞE ve kontrol lıılcrl belediye~ 

)e devrcdllmlş bulundu#1JIP" 
dan belediye zabıtası teşldlntının lh" 
yası meselesi yeniden orta~a çıktı. 

rniyle bir te:tkilMa lüzum vıır mr, 
yok mu f Bu tşldlAtJD ubıtnya bağ

lanmasından bu zıımann kad:ır ge~en 
zaman zarlrnd:\kl mUşahe:Je \C tet • 
k1kler ortnda ... 

Emniyet ve o.snyt5 glbJ mühim bir 
vn~feyl llzc-rlne ıılmı bulnn:ın zabıta 

teakU tımızm bu munzam vazifeyi de 
ytlklerıdlktcn sonra 15lcrln}n ~ok art-
tığı ,.e bugUnl<U ı.abltn tC§ldlahnın 

belediye , ·e7..3l..flne ycUşemedlğl sabit 
olmu:t bulunnınkt,adır. 

NeteJdm sıı.lı\hlyctlJ bir zatın beya ' 
nntındnn bu hakikati öğrendik. 

Böyle olduğuna göre, beledly<mln 
tkJbuçuk mllyon lira nçılt verdJA'ı bir 
sene lç~de ) nrrm milyon llrn t,ııhs!• 

u 1 betUrecel( bir ~kUl no.stl 
kurulablllrf 

Bun& rnğmen, dbeblllrf~ kJ, beledi· 

yenln ) Uldendlğl kontrol ı;nll'lhlyctı 

bu te1'kflll.tın kurıılınıuıını zaruri kıl• 
mıı.kt,ndır. 

Fovknltıde nb\'alln do~rduğu \n· 
ıdyctler lmrııısındu. luıcıtrol anha \'e 
ı,ıümulUnUn gcnl~lt'mel'li keyfiyeti zail 
ol bile, cnclcrdenbcrl l)(lhlr mecll
r.lndcn seçilmiş mütn.lııuısııı bir Jcomls" 
yonun hnz.ırladığı )enı belediye zabı• 
taııı tnllmntnamesl hUl<ilmlcrlnin 
kont;rolU i~ ylno böyle bir teekllMn 
lhum haıııl olacaktır. 

&ıedlycctllk ruıaıl bir fen ubeııl 

haline gelmhsc belediye 7.abttnııı ft!l!" 
kU tında vazife alacak olnn memur
lar cln adet.a bir nevi mlltnhn!! 111 oı.. 
malıdır. Blae ynlan m:ıdde)l ihtiva 
eden lıeledlye :r.abıtı:un t,allmatnameıır 
nı ıınl'Ak b!Sylo huımıd bir tcşkiltıt tnı
mamen tntblk ctUrebfllr. 

Kmdllerfne dolgun bir runAŞ verile.. 
eelc dUrli t. enerjt!c, toorllbo gönnU:t 
memurları kadrosuna a.lacak btı ~ 
oekklll fChlrllye bllyttk hizmet göre'" 
cektJr. 

Belediyenin büdçeııindr.n ııyımcağı 

bir mlktor tabı;i ta. devletin y&J'dım 
etmesi keyfiyeti dU,llnUtUnıc, bu tcı
şokkUlU kr bir 7',8.IDllnda Jmnılrmıe 

rörebıllirtz. 
YEKTA RAGIP ÖNEN 

V atmanlann ve bilet~ilerin 
nezaketi 

Tramvaylıınn hnll nınllmı. Vııt": 

n13.Dlann ve bjlotçllerln ne zoriulc 

lçln<le ~da BU ~Uımez 
blr baklknttır, I<nkat bugiln phidl 
olduğıım.uz blr lıAd1Ac, b1ze bir keı
re daha gösterdi ki, vatrmn ~·o bl~ 
lct!;tler arasında. a§In derecede teP 
blyosint bozan lnsanlAr da vardır. 
Onlann halka dabn iyi muamele 
etmeleri, hlı; olmauıa, haknret; et
memeleri t;emtn f'Jc!Ocmez mı f 

lansıo'I Dor;u de1ldlr? ı•,...------------·• 
Hllklm, Onni~in de sözlerini :r:&p.. 

ta yudırdıktan sonra ~itleri ca• 
~rttı. 

Sahitlerfo hepsi de, nşaAı yukarı 
şöyle ifade verdller: 

- lhsnn, dükkana seldi ~ mer 
hane müşterilerinden Tatyocm ya.• 
kalayıp, dövdfi. 

Bunun üzerine Onnlk lh.unı )a• 
J.:oladı dövdQ, sövdn ve bir hamaıı:ı 
bohçası gibi dükktından dışarıya 

attı. 

1h.san, meyhane müşter:ilcrinin 
ıf'abrikosının duvanne nbdest bot • 
malarına kıunı11tı.,, 

Tntyoıı davacı olmadı~ından, bu 
n:r:iyct kaMJuıında Onnlğin suçu 
Bnhit oluyordu. 

~ctlcede mahkeme. Onni~in. İlı
sıını düvclüitünO, sövdüğünü Ye bir 
hamam bobç.ru;ı ( !) gibi soknltn 
attığını ssbtt gördü. Kendisini 3 
gOn hapse, 31 lira da para cezası"' 
nn m:ıh'köm etti. 

ADI.iYE !tlUllABIRI 

40000 
yahudi ailesi 

Dolu vr 
lr 1 

Londra, 16 (A.A;) - Alman ıkoot
:rolü ~lt.md& 'buhman Ptı.rls !adyosu
nun bjldl.rdtğine garc, 1.§gal edllmjyen 

Frtuısada.ı:ı '<I bbı Ya!ıudl alleaı gelm~ 
v~ bunıar nece doğu Avnıpaya eU
ı1llmU3tUr. 

ZATI - Artvin v11tı)"8tinln Şavşat 
kazasından aldığan nlltua ctızda.nımla 
Şavpt aekerllk §Ubesinden a.ltlıtmı 
aakerllk tezkeremi ı:a)'i eWm. Yen!• 
IerlnJ alacağmıdan eskilerinin hUlmıU 
yoktur. 

Karaköy Rtuı nt.elhıde AbduTblı oğlu 

Şevket 

ah, öğle, a am 
Her yemek\:en sonra günde 

dişlerinizi RADYOLlN 

üç defa muntazaman 
ile fırçalnyınız 

Doğu Cephesinde 
1.otıdra, 16 (A.A.) - Rusyadan 

selen hnbe'rler Stalingrad etrafında 
ki tehlikenin arttığını, buna muka· 
bil Karkasyada Alman ileri hare • 
ketinin l avaşladığını bildiriyor. 
Gece yarı:-ı l\loskovadn neşredilen 
Sovyct tebliği ;·ıclur: "15 ağustos· 
ta Kletska)·a'nın cenubunda., Don 
knvsinde, Ko1elnfkovo'nun ~bnal 
doğusunda, Knfknsyn ve Cerkns'k. 
l\Jincrnlnievody, Krnsnodar, Mal .. 
twp mınt:ıkalarında çnrp1';5mnl:ır 

olmuştur.,, 

'J'eblilıe yapılan ekte şu faah:ıl 

vardır: "Kletskaya'nın cenup do• 
l!usunda Almanlar çelin lıinkaÇ hO
cum yapmışlardır. Hücumlar neti• 
ccsiz kalmıştır. Bir Alman cUzli 
3i0 kişi kaybetmiştir. Sovyet as
kerleri fenısmlc hnrbediyorlnr. B'r 
keşif kolu Alınan mevzilerine ka• 
dnr ynkltışarak radyo ile Rus top• 
!arını ııinre ct.miştir. Kolelnikovo
nun şimal do~uMında 2 mUbim te
pe için inatla çnrpışılmıştır, Al
mnnlnr tnnklnr dn kttllnnm~lardır. 
Fnkat laamız netice vermemiştir. 

Krnsnodnr mınlııkasında atıır bir 
kaç Alman hamlesi lardedilmfş, 

400 den fazla Alman öldürülmtır 
tür. Koban nebrini geçme teşebhtı
sfi neticesiz bırakılmıştır. 3 S.öprii 
başı tahrip edilmiş, 500 Ahnan öt• 
düriilmO~Ur. Mineralnievody'de 
Alman lanklannn ve motariu k1" 
talarına knrşı ç.ctin mndnfaa mu.. 
hnrcbcleri yapılıyor. 

Dnn yakan Don'dn ve Voronez 
:mmtalrosın-dn Almanlar hilcum et• 
mlşlerdir. Ruslar hafifçe geri ç.e -
kilmişler. Maamafih bir Sovyet 
cftzü 600 Mncarı horp harici etmiş, 
l\fııcnrlıırdan bir sunrpu tC3lim ol• 
ma~ mecbur eytemlştlr •• , 

Slokholm, 16 ( A.A.) - Of!: Bir 
Ahruın ileri kolu do~dan doönr' 
ya Volsa nehrinin ağzında.ki Astr:ı• 
kan'n ilcrllcmcktedir. Bu kol 10 
gün evvel Voroşilovsk'tan hareket 
etınişUr. Şimdi Astrokım'ın 30 kf .. 
lometre cenup batısında Avfgor'a 
\"nrmıştır. 

/,,ondra, 16 (A.A) - B!u sabelı 
ahnnn telgranar Stalinsrad'a karşı 
Alman ttızylkının arttığını bildir
mektedir. Almonlıır bn mıntnkadn 

On binleTCe Suriyeli 
i.tihkiim yapıyor 

Londra. 16 (A.A.) - Son gUnler 
zarfında SurifeCkn ı.onars.ya gelen 
Htır Franmz kuvvetleri kumandanı 

general Katrtı'nun hwnl.81 kalem mn. 
dtırll &lba.y Antuva.zı demi§tlr kl: 

'•Surlyede bulwıa.n Fransız kuvvet. 
teri gmeral VUsonuıı kumanda.aı al • 
tmdllkl 9 uncu lngtllz ordusilc io bir. 
11~ ve müdafaa b~hğl yapmaJtta
~. Onibhilenıe SUıiJd~.mDdafaa te. 
&islcı1Ude çnlıfı)9or. Bjrçok Lübnanlı 
mUt:t.efik kuvvetlere tltlhak et.mtotlr. 

Surjyede muntıı.znm ll'rııııınz kltalA-
rmdan b8§ka. 20 binden fazla. yerli 
ıuıko.rden m1lrekkep huaıııst kıtalar 

vardn'. Bu krtnlar sa.hil mOdata.MI 
va.zt!estni ele nlml§ttr.,. 

Ku"§ana dizilen 
Hollandalılar 

J...ondr6, 16 (A.A.) - Almanlar ~ 
Holandnlı tutağı kurıuna dizmlJler • 
dlr. Bu, Roterd&mda yapılan sulkaş
tm :ta.tileri ele ~rllmedl~nden ya. 
pU YilllJt;ıl'. 

\Tolga nehrine ynklaşmayıncn neh· 
rin Hazer denizine d\)küldü~ yer
de, Astrnkan'do Yolga'ya varmak 
istiyorlar. 

KRASNODAR lı!INTAKASINDA 
Moskova. 16 (A.A.) - Höyler: 

Almanlar Kr:ısnodar'da bir Rus 
mevziini 2 istikamette yann:ığa 
muvaffak olmoşlardır. Kob:ın nelr" 
rini bir knvvet eecmişııe de Ruslar 
bu kuvveti karşılamışlardır. Çerk. 
sak'ta Aknan ileri hareketi hızlı 

de~ldir. Almnnlnr şimdilik da~lık 
yerlerde horeketten çekinmekte, 
<liiz: yerleri tercih ebnektcdir. 

Vlşl, 1G (A.A) - Fon Bock or
dumrı Stallngrnd lstik:ı.metinde ta
arruzlarına muvnıffnkıyetlc d~vam 

etmektedirler. Aza'k nehri kıyıla• 
nnda. Akhtari limanı işgal edilmiş
tir. 

Vip, 16 (A,A.) - Berlinden nlı• 
nan bir haber, Hazer deni:r:l islh 
komeHnde ile motörize Alınan ko• 
lunun ilerlemekte orn~ıaunu bildir
mekledlr. 

Vaşinofon, 16 (A.A.) - VoroneJ'" 
de ve Stnlingrnd'ın batısında fisliln 
Ink Rusların elindedir. Rn,,.lar b•ı 
mevzilere sahip oldukça, Almnnı.,• 
rın sol kanadı her an için teı'hdit 

altında görü~ektedir, 

Onümiizdeki aylarda 
muharebeler ıiJdetlenecek 

'Y16l, 18 (A..A.) - Bernden b11diri1. 
dlğine göre Berlln ve Londrada hll • 
kam 8Ureıı kanaate göre muharebe 
ısnnmtı:zdek1 haftalar içinde haddi a. 
zamiye cri§ecektir. 

Bcaler Nn.krjhten gazetcaiiıln Lon. 
dra muhabli:'IM göre muharipler an.u. 
nıtlzdekı 'ÜÇ ay içinde !evko.lAdo gay. 
retler sa.rfedeceklerd].r. 

İfglllzJer cenup cephealrıde Rua va.
:r:lyeUnin biraz fyfleGtiğini mtl§abede 
etmekt;edlrler. Dunlara göre Alman. 
lar Stnllngnı.d ısnnndekı Rus müda • 
faa.stnı :r:orla.yama.dıklan takdirde va. 
2'Ji1e[ il941 senesindeki HoakOY& mu. 
hnrebe8i son sa.fhasma ben:r:iyecektir. 

Nuyonal Çe.ytung11. göre Alme.ıı.. 

yada hUkUm sllren kana.at gelecek 
ha.ft;alarm Sovyet Rusya için en bU. 
yük btihranlan ihtiva edecektir. Rus 
mukaddera.tmm eylUlde taayythı ede. 
ceğini Berlln hUkmetmclrtedir. 

ihtiyar bir kadın denizde 
boğuldu 

Dt1n Pendikte !eq blr deniz kazul 
olmUf, denizde yüzmek lstiYen 90 
yqmda. bU ihtiyar kadın boğulınU§ -
tur. 
Boğulan kadın, Pc:ı:ıdikte oturan 

Ha.fulde Gtrgtn a.dmda tam 90 yqm.. 
da blr ko.dmdrr. DUn aabah denize gt. 
np serinlemek makMdile sandala 
binmiş, den!Ze at,\aDıJş. Faltat bir da. 
ha au yUztıne çık.manıııtır. 

lhtjyar kadının oescdl sandalcılar 

tan>.!mdnn bulunmuştur. 

Smdunya bombalandı 
Vi !, 16 (A.A.) - lfahlrcdeıı a• 

lınan lbir habere g5re, M.Ut~fik U• 

ı:oJtlnn Sa.roenyada hava alanlnrr· 
na tn.a.m.rz etmişlerdir. 
Yerd~ bulunan 1talya.n tnyynre

lt-ri ~remnda yangrnlar çıkanldı. 
Şilide benzin dmlığı 

Yişi, 16 (A.A.) - Şilidc benzin 
darlığı gitgide kendhıi g5stermek· 
tcdir. Yeni sı:kI tedbirler ahruruş
tn·. 

Vıı:;lngton, lG (A.A.) - Bahri• 
ye nazırlığı 8 ağu.!tostn Amerikan 
uça.klan ile de?ı.iz kuvv~erl ta • 
rafmdan Kiska Wıcıinde yaprlan 
akın esnasrr.da. bir Jnpaıı torpido 
muhribinin i~t eldığmi ve tu • 
tuşturuldtığunu cumarteei giinü ha 
bcr vermiştir. Bu Japon muhribi 
bu taarruz esnasında isabet aldığı 
bildirilen gcmı1erin dördllndlsU • 
dür. Aynı taarruz devam ettiği 
müddet isinde Ki.9ndaki Japon 
orducü.h1 üzerine 3000 mermi dU§e 
mUştUr. S:ıhilde de bUyük yangnı • 
lar çıkartan bombardıman bittiği 
zaman bu dUş:ınM torpido muhri
bi Jima.ncb. alevler saçıyordıı. E~ 
tesi gün ~nmnaya mensup uçak• 
lar bom'ba.."liı:manm sebebiyet ver • 
diğl karga.,al~'l utırmak i~n gel
dilde..'i za.mnn yangınlar hAlll. de • 
vam ediyordu. Bilyi\k ordugahm 
cenubunda bulurum ikinci de~ce • 
de bir OI'dugi.h ve c.da boyunca 
mevcut uçaksavar bataryalan keza 
txmıba.lan~ ve bUtün sahil batar 
~lan sustı.mılm~. Boımbardı. 
mandan C\'V'Cl llirnmda. takriben 
tlüsmanm 10 p..u-<:a ylik ve nakil • 
ye gemisi ~ 4 denimltısı ve yu • 
bnda. zikri geı:en torpido muhrl• 
bi bulunduğu g6rUlmıı,tilr. Dllş • 
man deni"Z uçakları ile Av uçakla
rmı:n tıahil bataryaları tA.rafmdan 
açıla.n :f':ısıla.lı atf'3lerlc desteklene 
rek yaptıklarl hUcmn Amerikan 
kuwetlerini karşıl~tiklırn yegane 
mukavemeti teşkil e~iştir. Ame • 
rikan gemileri bu hareketler esna• 
ı;ınd:ı hiçbir hasa.rn uğranuunıııtrr. 
Bir Amerikan ~#I lcaybcdilmi!J • 
tir. 

ŞAHİKA, ÇOOU()U KARNINDA 
DOKUZ Al.' '.rAŞIDI •• 

Emlrpnda Şalılkanm eın büytık te
selllsf, tnglltıı; mubarrtrlnln romanı 

nı okumaktı. 

Mu 
·112. 

r 
Yazan: iSKE DERF .SERTELLi 

bf, mini mtnl göZlerlnt annesine dlk.. 
t1. tık ~ık menıesını fllDmeğe be.şla. 
dı. 

Şahika ~~ "Mukaddes,, ncıı. 
nı vcrmfe1i 

Londra, 16 (A.A.) - Amerikan 
bahriye nazırlığından bildirildiğine 

göre Kiaka o.dası dolaylarmda Ame. 
nkıin uçakları bir Japon muhribini 
ağıl' hasara uğrattn.l§brrdır. 

Alöt adalan dolaylarmdn Perlhar-
burdanberi batınlan gemi adedi 22 
dlr. Bunlarm H U harp gemisidir, 

Loadr&, 16 (A.A.) - Müttefik or. 
•tıı.- 4 , ,.., 9ı 'n.. adasına 
~ edeftk Uman tcsialcrtndc ha. 

su vıalrua gelll'IDlolerdlr, 
Ye:nl Bl'ft,8Jı3'a aotk2amııS& tıır ıemf 

1tafil ıaarr- ..mmtptr. 

Aradan aylar geçtlkee, karnmda 
bilytıtttlğU babasız oocuğn karııı bl1. 
ytlk bir Df'lkat duyuyor ve kendl 
kendine bir takmı mantıklar, felse. 
leler kumrak: 

- Bu mukaddf!S o~rumdan beni 
ancak gene ben Jmrtaracafrm, diyor
du, 

Şahika aıUk yt\rUyemez, koruya 
tıkaınaT olmuştu. 

Ve bir eabal:ı koı'ktuğundan, um. 
doğundan ~k kolay bir oekllde doJ;"Ur 
du. 

Emlrgb ebeslı 
- Mll,Jdo yaTIUm .• "'1 erkek ço • 

cujıln dtinyaya pJdt. 
H9JclMW ftrdl. 

Btr lnee, IDlM!um ııes ytucııctdl: 
- Ovvee .. Uvveee .. 
Şahlkı:ıııın göz:.lerl )ıışardL 
Mediha biraz gerjde mrnldamyordn 
- Ah, ne olur.. u ~!tun babası 

da bmadn ol ydıP! 

Şıı.blka ~ı, ınoak l)lr &eBle oovap 
verdlı 

- Onun ana ı da babn ı dıl bcıtılm, 

Medthacığım: Onu ben yarattnn .. 
ben dojturdıım .. ben bUyUtcceğlm. 

Ebenin çntık k~lnrlle ve 8e.rt; bir 
tavırla l\fedlhnyıı bak~r, bu tecrübe. 
eh: ku.ın dııha fada pot kırmaBına 

manı oldu, 
- A kn.ım, Jobamp 

e&zler ııö7lenlr m! f HaydJ acn 1&1ne 
git baka,.nn.. 

Medthn yavaşta odadan çıktı. 
Şahika ı:ok nctcllydl .. bir erkek 

ı:ocuıc doğurdağu !iİıll'9 lUM!ar e\ lııl
yordu kL 

Yedi gUn aonrt.. • 
Şahika kucağındllkl çocuğuna me. 

mc ~rlrken eöy1enlyordu: 
- ll'ukaddQS! haydi yavnım .• be. 

Dl Dı:rnc, al memml ! nedmt ba~ın. 
yonun bu kadar! Bnbl\ru mı nrıyor. 
rmn yo~T ... 

Ç'..ocok btn!eablre aea!ni kestt. 
V'O mumn ı.daafarOe ~ sL 

Ta.m bu turada kapı fa}ll'ldı" 
Bir y&huıll aarraf beyooanla tçertye 

gireli: 
- Şahika hanımıı bet yü~ bin tnınk 

fsnbet ettt. '.'\IOJdemt tst rtm. 
Şahika blrdenbJre ppladl. 
Bu p&rn nCl'den t bet etmlatl ! 
Sarraf llAve etti. 
- Hanımefendi, numarasını bana 

brrnkhğınu bir Mısır tnh\'Ulno bu p&.. 
ra l!nhet etrnte. Şlnldl İ&kcnderl)oo('Jı 
telgraf aldım. 

Mediha cla.)ıuııumMh: 
- Şahika! bu çoeuk una ı:ok ujlnr. 

hı ıeldt. Aıtık onu lstedlğtn gtbl bil. 
JGteblllnba ı 

Küçük llAıılar Kaponu 

(Bu lmpooa eklenerek göodertıeoeıı 

~ :ramıı ve it verme ll&ı:ılan ED 8oD 
Dakikada parııınz neıredlleoelrttr, L 
lllnlnrın gnutede gOrilldUtö feldlde 
olmoaıoa <tfkkaı edilmelidir. ıı:vıeıı. 

me tıeld!O gönderen okuyucnlaruı 

mablln lı:nlmak tız.ere rUt acırcet41 
rtnJ blldlrmeıerl &Aurrıdır. 

Evlenme teklifleri: 
• Yaı:ı 30, kilo 62, boy 1,7!?, eıımer 

ayakta seyyar mal satıcısı, ayda AS· 

gart 60 11ra kaz.ancmdan ba§ka hiçbir 
scrvctJ olmıyan, klmaesi olmadığı 

için pansiyoner yqıyan, her kadını 

mesut edecek kadar, bilgi ve görtı§U 
bulunan, §lzndjyo kadar blç evlen • 
memfş bir bay; ~ ya§mdan aşağı dul 
veya kız, kumral veya s~m. biraz 
okur yazar bir bayanla evlenmek la.. 
temektedlr. Bayanın i§çi olmasında 

mnhzur yoktur. Bayın kulıı.klan blr 
az ağır igltme~dlr. (Pul) remz1ııe 

mtıracaat. 

*27 ya§llld& ııarıım, yeşil gözlU. 
mUte.nıuılp vUcut.hı, orta boylu. ev 
eayaaı bulunan, dul bir bayan; esmer, 
ayda. iki yüz lira geliri oaan bir be.y. 
la menmek il!.temektedlr. Bayın ya.§1 

40 t&n yukan olma.malıdır. o(Biraen) 
remzine müracaat. 

* 39 yaşmda, orta boylu, retli 
bir meslek sahibi, ktr a~lı bir bay; 
uzunca boylu. aeı.ı, kibar, gll:r:elee 25-
28 ya§larmda blr kı:r:l& evlenmek 18 • 
temek~edlr. (San karar) remzine 
müracaat. 

"' Hayatta yapayalnız ltalmJ§, b6ht 
ın:r: bir kadm, namuslu. dQrtıst çalı§. 
kan 50-ISIS yafle.rmda bir bayt& CTlen. 
mek istemektedir. (Değer) rems!De 
mllracaat. 

"' Yao 40, boy 1,69, ayda 160 Ura 
ma&§ı o1an, tyt blr meslek aahlbl bl.r 
ro:y; 215_80 y141larmda ,temiZ, elddf 
ve fffct sahibi, uzunca boyiu. n&rin 
ya.pılı bir bayanla evlenmek tırtemek. 
tedlr. (Bir tklnci) rem.ziDe mtlracaat. 

it v~ ifçİ anyanlar: 
* 18 yaşında bir genç sabahlan 12 

ye kadar çalJ§mıı.k Q:r:ere elektrikçilik 
ve maklnJ,.stllk v yahut b1r rad:1'0 &

tmyeslnde 1§ aramaktadır, Elinde bon 
servisleri vardır. (tnu) remz1De mn. 
racaat. 

ıı: 18 ya~md&, orta tahBlllt, da.ktno 
mektebinden mezun, yaı:uı:ı dQzgtln, 
teJe!on muhabcratmdan anlı;)"an bir 
genç; re.ımıt veya husu.s1 bir müe se 
de i§ aramaktadır, (Okay) remzine 
müracaat. 

• Unlveraite matematik talebesi 
bir genç, namuslu ve temiz bir Tllrk 
ailesinin yanında kalmak ıatemekte 
dlr. Bu allenfn çocuğuna. dert1 ve?'(!. 
rck yardım da edobWr~ •LXY...a::::C • 
remzine mllraca&~ 

A.ldırınısı 
• 

"PC'f& remtdeı1 rum 
lıuyucolarmuzm oanılarlM ~' 
mcktnplan ldarebanembdeD (puar 
1an ıuı.rto tıerstm tabeb\U ottert 
ltadar ye Mat lT den 90llN alc11rmA. 
lan. 
(A.M.)(A.. T .A) (Bahar)(B.li',) (B. V .) 
CB.L.M.C.) (Dllrnev) (E.O.) (E. Ural l 
(E.215.N.) (Fl.L.) (E.N,S.) (Gar) 
"(H,B. 888) (Hülya.) (H, ônaall 
(H. 450) (İ.D. 26) (l.N. n•> (Kılıç) 
(Kaynak) (Kolejli) (Karctn) (M.;T.R) 
(M.E. 49) (Kutlu) (M. 16) (N.N.) 
(Nelll) (Neşem) R;G.S.) o(Eka.K.) 
~Sahlre) (Sevgi) tŞ.C.K) (16 Tulay ı 
(T.A.) (T.A.Ş.) (T.H.R.Z.) (Telroanl 
(Tıı.lilm kjm) (Ttll"k&D) (Omit) 
l Vicdan) (Yedek denizd) (Yawum 
ve Eşim (ZttmrUt) 

lngiltereyc mütemadiyen 
Amerikan kuvvetleri ııeliyor 

l..ondra, 16 (.\.A.) - İnS"iltcrc
deki Amerlka.n kuvvetleri kuman• 
dam Anı.old, Amerika.n tayyareci· 
ler.on.in İngiltereye lbir şeHl.le halin .. 
de aktikla.rını ve bunlann Brltan
ya hav:ı.cil..ığmın tekniğini öğrc.'1 • 
diklerii söylemiş ve f}Öyle demiştir: 

- ASkerlcr:imizi maddeten ol • 
Eun, ma.nen olsun durma.dan ha • 
zırlıyoruz,, Generı:ı.l Perl H&rbur 
baskınından beri 1100 Amerikan 
uçağının 1459 Japon uçağiYle kar· 
f.llla.ştığmt, J04 ka.yıba mukabil 190 
Japon uçağını dilşürd.Uklermf eöy• 
lemiştir. 

Çinlileı'l-: birlikte ~an u~n 
kaplanlanr. tsc 84 ka.yıba. mukabil 
218 Ja.pon tayyaresi dUşUrdUkleri· 
ni iW.ve etırU,tir. 

Vaşington, 16 (A.A.) -Ameri• 
kan fi.yan a.zaamdan tiirl, buma 
yaptığı bir demeçte, Alman nakli• 
yatm\Jl, lng:\.i.z hava kuvvetlerinin 
yaptığı ıı.kınlar neti«sinde son de
rece 63l'Slldığıru !!IÖylemi.et:ir. 

Aygn aza.<51 devamla demi~tir ki: 
Bilhassı Mny~noe'a ~ı ya.pı • 

hın hava oJmu Almanya için bU.yUlt 
bir darbe ohnu§tur. Burada bulu • 
nen vagon ve lokomotif tamir fabe 
rikalarr başka bölgel~ nremak 
bo! olur. Durmadan tnşltlan ha
eıara uğrayan bir .Almanya i~in bU 
fabrikaların ne Dm.de ehemmlr-tli 
eıldntıı g67.611Une gedıilcbttir, 


