
Bugünkü Alman tebliğirıe göre 

Kaf asgada Ruslar inatlı 
mukavemet göste_riyor 

i =·~:·~·;~~i~;:·;;;;~·::~~·;~~~ .. ı Don bGya!k dlrsetfn~n pma1 döneme. 
tsa. .. ııdıtı )er: cinde iki gln içinde 

\'~KIT MATBAA~I 
4•k•ro<l•••~>VAKl1\'uMu 1 Almanlar 12800 esir,· 

418 j 47 tank ve 252 
, Atrn T s 1942 j top aldılar 
1 
S L l ıı Berl}n, 18 (A.A.) - Alma.n ordula. 
N rı ba~komutanlı,tnıııı tebliği: 

L~~~;;,~,,~~~ .~;!~~?.!.:~~J 1 ~;~~c:~:~tc:=~~~ml=; 
• 1 ~man mukavemetine ve arazinin 

~
- ı gösterdiği güç!Uklcre rağmen UstUva 

IBU Akşam s:cnl:lığına bezızlyeıı 1lddeU1 bir hara.. 
ret altında. baıan ile devam etmekle. 
dlr. Karadeniz liman~rmda. bomba ı. 
le 12 kıyı g-emiısı ile bUyUk bir aa.r. 

1Propagae !il' alar nıçlI gemi batırılmıı ve m11himmat 

Ortasında 
taıııyan 8 bUyUk mavııa tjddl huara 
uğra tılmıııtır. 

Müsll.man milletler Don bllyük dJrseğlnl.n fima.1 döne -
mecl.nde, 115 ve 17 ağuııtoı g1lnler1 a... 

razan: SADRJ ERTEM rumda yapılan çarpıımalarda, IOn 

R 
rakamJ&ra, göre 12.800 e.ljr eljm.lze 

. ARBIN ba.'ındn.nherl muba.rfp. dll§mnı. f7 tank 1!e aynca 232 top 
- ler, kütlelcrl harbe sokmak taraftmızdan almmlf veya talırip 0 • 

1~ ber telkln \'UJtnsmdan istifade ıunmuıtur. Savq sııhumın temtzıen.. 
ettiler. Blllıaıısa din hl at bunların a me ili devam etmektedir. 
l'UIDda tin ll&fta gelmektedir. Vlazma dofuWnda birçok dll§man 

VAkıa tarihe bakılacak ohır1a dln ı-rru.zl&n ımmen karfılık taarruz. 
ldMt 11%Un aaular ınsanları ceınaat lar1a p\laktırtnımO,,tllr. 

ler balJnde dövtl§mcfe sevkctmJş, Rljev çevresinde dll§m&n muhtelif 
lnııanlan en haııBM yerlndeıı yalınla- yerlerde ava, hattma bllyUk aayıd& 
11111 7&mall bfr propaganda kalırama. piyade teıkillcrlle tanklan Deri IÜ _ 
nıdır. Tarlh~kl nllmanelerl.ne baka 
ralı: bal \'tl btlkbalde de aynJ teslrl rerek taarruza g~. Bllt\Uı ta-

arruzlar pllsktırttumuıtnr. 
yape.cafma inananlar bir hayli çokt;ur 
Tallbt 8&deee bir t,ekerrtlrden fbnrct Ha•a kunetıerlmlrle J8lll]&n &rnek 
unanıar Jçtn bldlse böyledir. o1a.calıt mabette mtıkemmel bir if be. 

Fakat bir zamanlar ınsanlan cııum raberlfğ:I fiddetlı mQdataa aavqlan 
cJea ISW:me, mahrumiyetten mahruml: BirUUlda 80 temmuadanberl 1068 
Yete eevkeden bAktm kanaatJer bir dll§m&n tanla yok edilml§tir. 
zaman aonra manasız, tnhr1k kon"e. CephenJn flmal Jamıı Ue dllfl"'nm 
tbd kaybet;mlı soluk, cnıısrz mahlftk. ~vzll ta&rruzlan da alı:!m kalmlf -
Jar baUDI alırlar. Artık onun eıikl ate. ~. 
tt ll&ımtl§, drftkleJ10J kudret! mab • -------------

volmaı~. 
Ortazaman tarlblnl kanftu'anlar r 

~lılar ııeferiııl.n dln hlıssJ De beslen. R e c e p p e k e r dlttnl pek1U& bUirler. Fakat gene llQll 

aarm ~lhtne ıöyle bir göz atanlar 
da bilirler ki dfn hissi artık bUyllk bir 
tahrfk vaıııtaııı detıldlr. Gerçi zaman 
zaman ld1t,leler Uzcrl.nde mtıesalr ol. 
mam11 def.ildir. Fakat hanı.rettnt kay. 
betmllt,lr. 

BtıyUk ~ fel&m memlcketlertn
de din hbııl, tahrik bakımından b~ de 
ıa1cıaıı bir rol oyınamıı de#Dcllr. Ab. 
c!tllmedd mmaııınc1a Blndlat,a.nda Si. 
~ lııyanı zuhur ctml~tt. lngtılzlere 
l<&J'fı ıdlAJıa aarılan Bfnd mUıılllman. 
lan Abdlllmecfdln bir fermanlle ln. 
gUJılere ltaaı ettiler. Folcaı geçen a. 
sll'da ve bu asırda bunuın emsall pek 
de bol deflldlr. 

Bir defa din teeadtln'1 h1N1 yerine 
mlllet veya tlDlıf tetıanlld8 hAklm ol. 
muıtur. Binaenaleyh bunlann yanın. 
da dini teeaııüd 7a bir alılAk, yahat 

Dahiliye 
Vekili oldu 
Aıık&ra, 11 (A..o\.) - Dolıtor 

Fikri Tuzeıin ''efatı ile inhiW e. 
den Dahiliye veklUiği.ae Kütahya 
mebusu Recep Peker tayla edil • 
mi3 ve keyfiyet Y6ksek tuıJika 
iktiran etmiıtir. 

Yeni dalıill1e ~ekı1imiz ftec-ep 
Peker, Cllmburlyet tarı"lıinde bir 
çok kıymetli hizmetleri1e kendi • 
sine mümtaz bir yer a'Y'fl'IDll cle\--
1 et a&mlanmırdan hiı\dir. 

bir estetik meM"lesl halini atm~tu Yeni vekile vaz~inde nnrvaf. 
Klltlelera bugtbı llflVkeden bOyUk bas- 1 falnyetler temenni ederiz. 

"'aalyet mevzuu artık dln hlııaf değll. ı-------------11 
elli. Bu refekkttr tanı mlltekAmU ce. 
ııı&YeOer bakkmda doğru olduğa gibi 
teklmtllünlhı ıterl kademelerine Tal'&. 

:mamıı f'emlyetJerde de ba§ka ııeibeb

ler aJtmda tekevvlln ederek taılr yap. 
mqt,ır. 

Meeell kolonilerde din blul yerini 
tum dbnlyetJnc VCJ a mUJfyet bfııslıoe 
vermedJA'I halde dlnl tahrik mUeııslr 

olamamqtır. 

BllyUk harpte Halife clhaı llAn et. 
t ı. Fakat Halife orduıınına mağlQp e. 
denler dtl§man aafmda bulunan ml1ıı. 
IUrnaıılardı. BUyUk harpte Ballft"n(n 
karo11ma Peygamber:1'ı tonınlan el&. 

hU olduğa halde bir lliirU lslA.m cıaml. 
nlan ~ıkV. LAvrcns bir lrcsrm mllfılrı.. 

nı&nlan tngtltere hesabına Ballfe~"'P. 

karoı ayaktıındnmaya muvaffak oldu. 
Ba hUlseler tek Lir noktayı lır.ah e
derler: 

Dl.n teeazıDd8 artık harp ı.çtn tahrilı: 
Vaaıtut def.ildir. 

8on zamuılarda mndlstanda.kl llA. 
dlaeıer dolayıslle lsl!l.mlar•n tuttuğu 
l'ol bagtlnkll b\lyUlt harpte lsl~larm 
ltaınpıanndan birini terclh etmesı iL 

_.. Devamı ı nc)I sayfada 

• 

ViYANADA 
Bir uçak fabrika
sında infilak oldu 

Akaryakıt depolan 
haline geldi 

harabe 

Stokholnı, 18 (A.A.) - BUTaj'a 
gelen haıber1ere göre, Viyanada 
ve aynı zamanc'.a sun'! petrol imal 
edılmekte olan bir ~a~ fabrika • 
&'ida çıkan infillk ;vi1rinden bU • 
yilk bir ya.rıgm olm~ ve bi~ a 
t<Uyelerlıc &karyakıt depolan birer 
harabe hn.&ine gelm~. 

MU.~ahitlerin 9!Syedilderine na • 
zaraıı AvUMUrY& sa.ne.yündeki en
gelleme ha.rcketlıeııi &(b1ıdıeD ıtıne 
al'tmaktadtl", 

Fin hava kuvvetlen hava Ql.l'Pll _ 
malarmda 11 d~an uçağı du,ttr
mll§lerdir. 

Sovyet öğle tebliği 
Moskova., 18 (A.A.) - Sovyet 

cğl<e tebliği: 
17 &tustoe zecesi kıtalarmuz 

Kletskayanı:ı doğuooeenup bölgele • 
riyle Kotelnikovonun doğu ~im.alin 
de ve M.intN>lli Vodi ve Kruııodar 
bölgelerinde dllpanla ~arp:ızmo • 
Iardrr. Cepb.enin öteki kcısimlerin
<ic hiQbir değ~k olmamıft:ır. 

Roı1ıada 
Dün hava tehlikesi 

işareti verildi 
Roma, 18 (A.A.J - Diln aaat 11 · like ışa.reu verilm.i§tlr. Avcılanmız 

den aonra m1UJyeti me~tH bir uçağın sUraUe havalanmı:lar ve bunun blr 
(ı,ark oepheefDfl alt diler 
haberler ı lnct aayfada) 

~avar toplanmızm teair aahıw. Fnuımz uçatı olduğunu görmllşlerd!r. 

na. gl.rmeat Uzerine Rom.ada h&va teh-

Ş~kholmaen_gelen haberlere göre 
~ 2WWW2 - - -'-2 

Stalingrad'ın durumu 
gittikçe vahimleşiyor 
Novrosisk müdafaa edilmiyecek 

8tokbolm. ıs <A.A.> - Havu - 200 kilometre bab!mıda bulunen 
Telemoad.lY&l Jwawıl muh&birfnden: Sang>~uclu gcgmil bulunduklan 

Molılcofa S~ıı.padın. durumuna git da söylenmektedir. 
tikçe daha vahim bulmalı:t&dır • .Al Cenup C'ep'!ıeslnin öteki ucunda 
maıı köı>rt1ctllerı Don dinetl 1~ Kuban nehrini geçen Alman kuv • 
200 ldlometre usımlUiUJlda blr b61cede vetleri, eimdi Rusla.nn da ka.bul 
n~ tblerlne ~rtller &tma#a bqla ettiği gibi, Novrosiske doğru ilel" 
mI§lardır. Bu genlf cephenJn bir çok lemekte ve Berlin lburasınm pek 
yerlerinde dtl§manm k.1Spr11 kurmuı. yakında. dilşmcsi ihtimalin! 5nc 
nın !5ntıııe geçtlebllmeal Rwıl&rca n • ı;Urmekt:eıdb'. 1 
ilen t:mklnınz gibi görllnmektedir. Sovyct komutan~ bu ı:ehrin • 

Alman orduewıun Bt&llııgrad !Snll.n nrildafaasını imklnsız saydığı sa • 
deki durumu, bugtlne kad&r cenup nılmakt3d!r. Çilnkil, Alma.n ha.ve. ı 

b&tJd&n gelen ta&rru.zla.n dm'durma- 1 :ıruvvetleri tare.fmda.n yapılan ke • 
ta mun.ff&k olan ,,. Poteınikovo yo. eü !harcketleıi bura8!nm Rus lntv
la boyanca topl&nDııf bulunan Rua vetler.ince bo§altrlme:kta olduğunu 
Jnrnetıertntn ffmdı ot yaru:nd&n teb.. Hldinnck~. 
dide muuz bulun.muı )'Uzt1Dden daha. Kafbs merkez kesiminde Sov • 
mila&it bir h&l almıftır. yetlecin Grosniye doğru geri ~e • 

Aakerl mtıtebuaıalarm kan&&t).De kllme ba.reketlcri devam etmekte 
~. buradaki Rua Jaınoet)erinin ve Ru~ tebliği de bu !kesimde mil· 
durumları o nt.bette darala.e&ktır ki, öa.faa sav:ı.,ıa.n yapıldığmı kay • 
bunlu, a:JDt zaman.da ftm&l batı, b&tı deyle:nektedir. 
ve cenup batıdan taarruza yanyaca.k Nnı.a.yet, Von:ınej, Viar:ma, Rijev 
ota.ıı Sta.?1ngTadıa en yalan t~ mUda. ve Volkov keeimle~ Sovyet ta• 
faa battanııa çekilmek zonında kala.- arruzta.rile Alman karaılık taarruz 
eak1&rdlr. 

Al.m&a yedek kunetlert ceıphe,.a 

alcm&ktadır. Bir Sovyet k&ynafr, Al. 
mantarın d&ha §imdiden Scnyet hat.. 
larmda bir noktada derln bir gedik 
a.çmata muvaffak olduklarını blldlT • 

mekte'" Pravda ıue~ııt. de SoTYet 
ukerlerlnden yalı:ııs tutunmalarını 
detu, her ne. bahuma olursa otaun 
lt&rtrlık ıa.arrusl&r& geçmele.rln1 de 
lıı t eıqeırtedlr. 

Daha cenupta 12 afustostanbe • 
ti Eli~tayı almış bulunan A ıınan 
kUTVetleri .Aııtrqana doğnı ilerle
nıektt ve bozkırla.ra girmi§ bulun• 
maktadtr. Buıılılnn Astraganm 

Kara 

Alman ve ingiliz 
ağır topçuları 

Şl~detu bir dlello 
yaptılar 

Lendr&, ;ıs <A.A.> - Krla • Nez 
'" Kaledeki Alma.n aıır toplan gece 
yanemdan biraz sonra Duvr Nlilgeai 
tlzerine ate, &Çm.t§lardJr. İngiliz top. 
lan mukabele etm\§ bımu fiddetll bir. 
topçu dUelloau takip etmlıUr. 

Elmas 
Vehip Taylanın İngilizceden oevirdiği bir 
1 zabıta romanıdır. 

ıaıtaa bqa lleyecaaıa dola ba gDzeı 
eıerı yarından itibaren 

telrlllaya ba'1ııoraı 

lan da devamlı olarak sürmekte
dir. 

Ruslar bUtUn bu hareket1cr hak· 
kmda sWdhu muhafam ederken, 
Berlin bu kesimlcroc.ki Rus taa-r
ruzlannm 10 ağust.osta.nbC'l'ı her 
gUn, 100 tankla yaprlmakta oldu -
ğunu resmen bildirmektedir. 

Ç ÖRÇtlll.n Mo!Oı:ovaya gtWft 
hakkındaki pyfalar doğru 

pktı. lngUlz ba§veklllnln Savyetler 

blrl1tt merkezine kadar rttmete " 
Stall.Dle görüp:nefe lUz.um görmesj, 
Kızılordanun m&ncvt~tını kuvvet. 
Jendlrmeğe yarıyacıak bir nllmayl§ de. 
ltldlr. Bo 1ıey&bat. her eeycıe.ı evvel, 
demokrasllerl.n Sovyet muka.vemeUne 
"Nl'41kleri fevkalAdo bOyt\k ebemml
,.eU gösteriyor. Her fırsatta yar..clıı;rı. 
mız gibi. Boıya mağU\p olduğu ~
dlrde, lngllterenln de, Amer.lkanm aa 
mihveri yenmek 19ln en bUylUc Umlt~ 
leli Aya dil,er. ÇllnkU Avrupeda Ttl 

~ önüne duracak belllbn§h hl~ 
bir kuvvet kahnıyan mihver orclolan. 
mn bava bombudımanlarlle ıolha fc.. 
1*r edilmeleri UmJdJ, bir pocuk haya. 
Unden başka bir teY detfl41r. Rusya. 
nm batta petrol ve buğday, bUtnn 
ham madde kaynaklan nı be1ll~h 

ıwıayf bölgeleri Almaııya ne mlltUı.. 
flklerlnln eline geçtikten sonra, ba. 
g1bl blltı bütnnU kalm.ıyıın ııbluluıdım 
meded ummak da oe>cokoa bir hayal 

olor. 
07leyse mihver nasıl mıtıap edl.. 

tecek! 
Tek ttmıt Sovyetter blrllltndedlr. 
Fakat Boıyanm en ziyade gtıveaaı. 

1J ve lottanbert • Alınan taarnımoon 
cenuptan yapdacatmı pek dotnı ı.ıı. 
mtn etıf tt için • olancıa gayretlle 
tablrlm ve olancıa kuvnıt11e mftc!afaa 
lltttfl cıeınop cepbeeı çökttl. Maretal 
Tlm~ko orduları daftldı, blrkat; 
parçaya aynldL tlkbahardanMrl bir 
mtlyoacJan fllllla H>fr aJdıldAmıı bOdl:;;;;;;;;:;;;;;:;;.;;:;.;;;::;;:;;;:;.;;, ==--~•=-..: .. ::;;;:,;:;;:;:.,.;r..:-:;;;;:;; .. :;;;.;;.;;;,4; .. ;;P";:::;;:;:;;.;:;,;;;1 :::;;u;; .,...,, o\lm~n orfh;au. 'Mttttn DM! hıı .... .ıı • 

~ 

~oskova 

iştirak eden 

Çörçil 
londra~ 
ya döndü 

-o-

Müşterek birtebUğ 
neşredildi 

ı any em ttc. 
ilkleri imba edl

H clye kadar 
harbe devam 
ararı verA .. d.I 

---0-

Konleransta lngiliz. genel 
kurmay bct§kanı Allenbnık, 
general Vavel, Mısırdaki 
Amerikan kuvvetleri ko
mutanı frfa.ksvel de Jıazır 

bulunda 
_., Ya:z.ıın ı ncl ıa,-fada 

Mısırda devriye 
faaliyeti oluyor 

Kalıirc, 18 (A.A.) - Ort.n§ark 1n. 
g1lli: tebliği: 

16-17 nğustos gecesi yapılan devrL 
ye faallyct,krindeıı ~ka dllnkU g1Uı 
kara kuvvetıerlmfzhı ha.rc.kctıerl 211\k 
kmda. kayda değer bir haber yoktur. 

Muharebe bölgesi üsttl.nde dUıık11 

hava taallycU mahdut ölı;Qde olmu§ 
tur. 

Roma, 18 (A.A.) - ltayan ordula. 
n umum karargDJımrn 818 numanı.lı 
tebliği: 

Mısır cephesinde dOşmanm kuvvPt. 
lı topçu ateııt topçumuz taratmdan 
ıılddetll l•ar§ılık görmU§tür. Düşman 
zırhlı kuvvetlerinin bazı teşebbUale
rt süratlc pUskUrtuırnuıtur. 

rar.ao: BiR MUHARRiR 
smı zapt.ettlkten aonm iç Katkaa.)A.)n 
ve Hıızer kıyılarına dofru ilcrllJ·or. 
Dunıman Ruslar besabr.na "nıulk, 
vahim, tôhllkeU, fena,, olduğuna aöy. 
llyenler mlhvercller değil, blı.mt Sov. 
;) etler '\<'e demokra.sllerdlr. 
Durdurulamıyaıı Alm3n taarruzu 

yıldınm hızUe ilerledltlno göre, bar. 
bin netJceslnl tftylıı edebilecek ola.n 
bllyUk lelAkct yakl:ı~mnkt.adır. HaL 
LıukJ demokrasUer Rus.)ıuun btlttiııı 

bütün dünya önUnde açık!)& lat.ecllk. 
lert lkind cephe yarclımmı yapama&. 
lar. B1ltı.kl.s daha Alman taanımınun 
bll§ltuıgıcında Lftvlnof bu Udnd eep. 
henfn artılı: g~ kalmıt oldutwua ._ 
·toosllzierllebonıber_ dünyaya 1lAıı ettJ 

Bay le bir clııru.mda lııgUiıltır, 1ao1.. 

r;evtk mllttemderlnl daha fazla ,.ıma 
bmıkamn.zlardJ. lnglltere ~ 
bugtl.n l~n 'mtlmldlın olan ,_.ıa. 

Sovyet ba§vekllfne bluai IDllı ~ 
lotn Moskovaya kadar • 1C1G gepeaı 
ıurm ~de Uk c1efa \'11111 .._ • 
bu MPbatt )'aptı. 

Bagtbı ~ mQmkb ... ~ 
nedlrf 

Ba yardım, llmdl7e b4- , • ., 

olıuıclan fazla oıama._ ÇQaktl Mr p. 
om:ı gt1n SovyeUertıı a1ıQ'ı b e 5tıı w 
Alınan ~rnıza bef'N'rlıı ... a .. 
J'f c1unmı, mth~r leldne. Ol* ~· 
mlş1lr. Almanlar Volp wı Haller ID. 
yıl&rma vannc:a, 4emokrasllerta BM. 
l'9 ,ıroloyla yaptddan :yMdDll e tıeb. 

llkeye dl\ter. 
lltosl\O\"a gö~melerlabt I* e.f. 

jf,pue ıur.b.lyet&dea llNt._w - ~ 
gt\9'1!l.~ ..... .... • .... 

,. ..... ""' r'l~1'-
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ahl<eme Salonlarında 

u k 
en o 

~~~~-oı~~~~-

Tek aya h ama, iki, Uç bekçi i 
saatlerce uğraş ırmış 

. u, lıAkl, oeket;lf, kum bı. turlero bnşladı. Bu amıda kendi tnln 
• ıı, keskin bakışlı blrlsl)dl, Sol n.. topal olduğunu gördUm. Koltuk değ

~ağı, diz.inden 1tibnrcn ke lkti. l•ol. neğl )Orde idi ve tek ayağı Uz.ertnde 
tul• de~neğl llıı hastonuııu, sırnnm duruyordu, l\lanevrn kayııınna o ıw.. 

) ma dayıımı,., göz.lerlnl bir nokta. ®r ı;lddetlc n ıldığı ki, ltay:ııı koptu 
)& dikerek bekliyordu. Sağ Juışı Uz.c. 'o rnhrl tepet,nldnk yere dU erel< alnı 
rtnden )tualı)clı. hıınl:ır r,-umleğlnc ta,a çarptı, 3nnldı, 
n.kmr,, gümle •I )Cr yer ltlrlenınlııtl· Sonra imdat için dıldUk çaldım, ar. 
03vnc151 iri )&rı tir bekçiydi. \alca ı J.l.\daşlnr geldi nldık knrııllola götUr. 

• '" • ••w "'n:ıı• .w:eı+ > 1 
.ıl$ it,_ ifd flOkit.J 

!rf illi oyunlarımız:n 
Zenginliği ve yabancı 
Memleketlerin dcnsları 
E l\llNöNO h.ııll\evinln tertJp et 

tlği fe.ıtl\'lll deYam ediyor 
Hnıul.atlle Jstıınoul taJdrlorlnln ııc 

vindlrlleceğl fctıthıalln açılış gcceıılıı. 

de bl>n de bulunduın. Gldnkl'Sl ta,ıdı. 
ğım his, oyuolan gördükten sonra 
tAmnmcn dcğtııtJ, bn tan baµ mllll 
oyunlıırlA bet.eıunlıt leııtJml büyUk bjr 
mu\·nlfaklyct kazandı. 

Uç buçuk e:.\at içinde Ege, Se)han, 
Kaatnmonu, llamdcnız. sahili, orta 
Anadolunun oyunlunnı gördük, l'nğız; 
ı; hrclı d~llk.ınlıhır, tnm TUrk tipini 
temsil eden t•rkeklcr, renk renk milli 
luyafcllere blırünmll' olarak blz.c 
zevkli, he)ecaııh \6 gururlu dakika. 
lur g~lrdller, Doğrusu ben mUli oyun 
larımrzın bu ltad:ır mUteneV\i, z.engln 
oldu roııu bilml) ordum. Biz.e b;ıylo blr 
fırsaı haz.ırlı)nn EmLntinU hıılkevl 

ı mıın uplnrınn teşckkilr etme) 1 bir 
'Şebzndebs~ı cııdd ıiinde, gect'yansın. I dlli<: 
ıtan ıı~rıı. ooreynn etmişti. - Da"-acı mısın f 

borç blllrlm. 
Her O)Unun kendine hns gllı.elllk . 

Hılklm owelA d!ıvıuıı olan bckel.Ye - TabU be)1ın. 
z; verdi. Bekçı dedi Id: - Hnlk bakalım, Fnhrt nedir bu 

--- - - - - ·_.. - - . . 
~ -- ~ -----~ ........ 
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adarıarın naz ı k ti 
ıı:slanbııl dördUncU noterliğinden musadda.k 9.7,9i2 tarlh ve 6163 No. lı 
, eklUctname ile §lrketiruızln gilmrtlk servisi l§lerinde istihdam cdilm<'k. 
c bulunıın Turhıu: 1)chmengll Uc Hayrı Okkeyin görUlen !Uzum Uzerl. 

"lı. vazlfcJcrJ.nc nihayet verlierek §lrketimlZle mUnıuıebetlert kcs1lml3 

' 

· e §lrkettm.ız namına hiçbir muamele i1nııına sıfat ve ııalablyetlerj kal 
mnmı§ buh.ndu(;u alAkeöarlarca bl!lnmck Uzere llAn olunur, 

E rem Reşit ve Ce a eşit'in 
En yeni büytlk za:ferlerS 

ALABVNDA 
revUeUnUn bUt\ln yıldızlan ve me~bur parçalan 

SAF i. YE 
MUAMMER ve KELEBEK 

ile beraber ok'Jdukls.n §&rkılarr yalnız 

LU • 
1 

plUlanudadır 

a;aıa::ıımm••Orkestrayt idare eden: BiuatCEMAL REştr6gmı;~1111B~ 

.. t • p 

tJ so AKi 
Küçük Iliınlaı Kuoonu 

1 

1 

(Hu ırupon ı eı. 1~aerck gönderil~ 

l~ •nıl'D!I n ı; ~ertnc llinbn En So' 
1 Ualrlkad:ı paraııu oeşreıWooekttr. L 
ı l ıların gu:r.etede görWdUğl> ,ekllcı. 
olmnıoın' dlld<nt edJlcnellııtr. E"'len. 
ene tckll1J göndcreo okuyoeulıına 

ınahiaz kalmak tız.crc sarlb a<lrealo. 
rlnJ bUdlrmelerl laumdır. 

Evlenme tek/illeri: 
* Yeı;ı 22, boy 1,72, kilo 68, tıp 

ta.hsUi yapn.n, klmaeslz bir genç, tah
siline devam ed bilmek ıçln kendinne 
yardım edebilecek bir ba.yıı.nla. evlen • 
mck istemektedir. (182,N.K.T) remzi • 
ne müracaat;. 

ıı;ı 25 yaşında, kumroı, orta boylu, 
balık etinde, ev işlerine tamamon 

1 

vdkıt, ll!o tahallll, ciddl ve temiz bir 
aile kızı, yUltsck tah illi, içki kullan.. 
mıyn.n, dUrUst, karakter an.hibl ay • 
!ık knzruıcı 180 llradıın a§nğl olmı • 
yan S0.40 yaşlarında blr bayla evlen.. 
mek istemektedir. (Ciddi kız) remzi· 
ııe müracaat. 

- Snat, gece ~ensını geçmı,, so • ~lerP 

kl:ır tenhala nu,tı, Fnhr~ değııeğlno ihtiyaç bll!l!etmı. 

lerlnl \O opııyanlı:ın nyn ayn burada •===========::ım::::::::::::: 
yaz.mıya )Cr nıü alt değili Ancak .... 

* Y~ 85, boy 1,67, kilo 156, çiçıekçi. 
llkle me§gul, ayda 80 lira kazanan bir 
bay, ev C§yası olan, ev işlerine va.ktt 
dul veya kız bir bayan!a. evlenmek is. 
tcmektcdir. {Çiçek) remzine müra • 
caat. 

Ilculye gezerken, ca.ddcııin bir ite. ycrek tı)ağ'a knlldı: 
•rmda, boylu b?yunca yntnuıl<tn o. - \'allnhl bl>ylm, dedi, ne diyeyim. 

::.n bir cl5lm gllrdilm. Yıınını:ı. )tlkla • Belki de hep l do~nıdur, 
rnca, tunun bir insan olduğunu fnrk - Peki neden bellq diyorsun f 
ttfm. Ji~kln bir alkol lrnku5u da ge. -Çünkü kendimde değlldim, be. 

il ordu. Sarb:ıştu, )1m. Çok snrhoıttum. 
- Bu muydu, o? - ıııo bir 5ey hı:ı.tırlnmıyonım, e. 
- Evet. lğildlm ve omuzunıı vıırn. fcndjm, Fı:ı.kat hepıılnl ynpm~ olnbl. 

mk: lirim. 
- Hemşeri, imik, btJrnda yatılm!l:r., - Rıık kaşın yanımı~, kimseden 

1Uıy4I cvfne git! dedim, dın acı mıııın? 

Göı.lerlnl açtı ve yQzUme sert ııert - Hıı.~,r. beyim. IUmseden davaeı 
bakaral : değtllm. Cezam ne ıııe \•('rlnlz, rnzı. 

- Gtt isine, beni rahı:ıtsrz etme? ynrı. 

dedi. Fahri yaptığına çok pI,m:ındı: 
- Anın, dedim, seni bu bnlde cad- - Ancrık ltendlme kıuakolda gelo. 

d('dO bırakamam. Evtnl söyle, götüre. blldlm, Ulr daha da l~kl lçme~o töv. 

)Dnık tUrlcUler &ö3 llyen Adanalı geııı; 
ile ıJn:ımna 03nıya.n Kıuıtamonuln Kn. 
raydan başlı ba3ma birer 81UlD(.kAr 

cıldukl:ırını i bat cttller. Biri 6C5t,c dl. 
ı\"l•rı oyunda hnrlkuU'ldeydl. 

Ji rnydnn, bir e nat heeerl olan 
dm;ulıı.nu ba.,mdn, kal~asında, ark&. 
sın<ln tutara!' ıuwnda daireler çizdi. 
rerek, dol81Jtımrnk çalıyor, bir ya.n. 
dan da ıumdi ı e,n modern bir• da.ne 
'mektebinden mC7.nn dansfü; gibi oy. 
nuyordu. Yere yatıyor, davuluna ıok
mııt;"I gene §3§ınad:ı.."1, Ahengini bo~ 

m:ıdıın indiriyordu. Oynnu, da\'Ul tal. 
mnsı birer aaheser olıın Kal'ayılnıım 

ııa.hne~en çcklllrkcn göstcrdl'rf tevazu 
temiz. Türk evlddına lüyık bir hare. 1 

... 

A iT gezi 1 
~-Marmarada mehtap alemi 

23 Ağustos Paı:ar güni:i Yakıt okuyucuları için hazırlanan kır ve 
mehtap geıintisi, İJtirak •denleri hayran bırakacak ve hayatlarının en 
güzel ve neıeli gününti ge(irtecektlr. 

Çubukludaki Hidiv'ln korusu ve köıkünü ıimdiye kadar pek az in· 
san görmüıtür. Bugün bile halka kapalı bulunan bu köık ve koru 23 
A~ustos günO hususl müsaade ile Yakıt okuyucularına açılacaktır. 
Koru, Boğaziçinln manzarası en güzel yerindedir. Oradan Boğazın 
titrek sularını ayaklarınıza serilmiı gibi seyredersiniz. Köık için söyli· 
yebileceğlmiı: iki tek kelime vardır: Harikulôde ve ıaheser ••• 

Y~ 41, boy 1,75, liae tahallll, ayda 
120 lira kazancı olan, ıııhbatll, vtıcu
duru!a hıı;blr arıza Jıulunmryan, ~v. 

let memuru bir bay, ya§lle mUtenaelp 
zayıf, ırn: veya. dul b1r ha.yanla evlen. 
mck istemektedir, bir çocuğu da Ola. 
bilir (Değirmen) remzine müracaa.t. 

I ş ve işçi anyanl ar 

ylm. be ettim. ketti. 1 

Gezinti proRıramı 

* Yüksek tktıaat ve Ucareı mekte. 
blnc devam ed~n ve rlyazlyeai kuv • 
vctll bir genç,t&tll a.yıarmda bUtllıı ve 
ders senesı lı;in~ yalnız öğleden aon.. 
ralan olmak üzere remnt veya hUBU! 
bir müessesede çnh~ak istemekte • 
dir. (Or - Bay) remzine müracaat. 

- Çekil git bl>, diye bağlrdr, Bundan sonm şnhjtler çağrıldı, nk Da\'UI ve z.urnayı baıılt birer musl. 
l•l ı\letl telı\kkl eden filtra modern 
1;örtı"m b3y ve ooynnbrımız.n danll 
mektf'p,ı:r., lrnnservntuvarsız; bir mu. 

Bnırtun kı bumda yatma'-n niyet- oıt.hlt Emln adında blr çocuk~ 
U. - Gece yarısı bir gOrUltü ile 11)1\n. 

- Öyle ise, dedlm, yürü lmralcolıı drm. Pencereden baktrm ki, bu bekçi 
ı:;cıeıım dr, hllvlyctlnl ı,esblt edelim. bu snç1uyu C3ddeden ltnldırmak l!tl. bitte )Ctl11en btı Tllrk ~tlannı 

görmelerini uwslyo derim. 
Her h:ırekette bacnk kaldırıp ıu.ra. 

Ben bunl:ın ö31er sllylemcz, bld. yordu, 
dl'tle ayağa kalktı ve yakanın ynpL Suçhı dn tek ayağı üzerinde doru. 
arnk: yordu. Scınra dlğer bekt:fler gellp Jm. mı, burasını göııtermeyı birinci pi. 

l!ınn ıı.lan 3abııncı memleketlerin dans 
lartle bb:lm mllll O)'tJlllnmmz; ara&Jn. 
da nez.ııbet, lncellk, ÇC\"lkllk, erkeklfk, 
luıhmmnnlık vasıflan :farktan hattın 
vli%ublle gözönUne bir kere dııha kon. 

- Ben scınln bekçi gibi .•• db"e kll.. raltola götttrdliler. 

- n:ı~tarafı 1 ncl sayfada 
ımgcl1.fğı proplaı:nlnı yeniden ortaya 

tt~ ' 
ttefll.ler mnd mllsltım:uılanmn 

'.ongre Jau11.rilo o.lcbt.lnn kıı.rard:ın 

mıımnunıbırtn.r. I:Utün mUalllmanla
rıo demola.-asilerin ccıphoslııdo yer al. 
ı:mılMJDJ ıstemoktodlrler. ~o lıar. 

b!n Jmsmdruıbcıi müttefik mcnilekot. 
ıcr raclyOlan bu m:ıksatla al'apçn 
n~3at ynpm::kta, radyo mikrofon. 
brı tcıUnıle hıılUlar Jinr'nnda.n ~yet. 
l~r oh-um:ı.lcta. ısının U~maııı rftdyoda 
\-nazlar \ermrurtc<ürler. 

1stiun cllnı ile demokraallcr a.msm. 
dakl flkıi lrtfbo.1lar ban. 
lı:ı.r ılcrl .s\lrlilmClıte(Ur. 

lUllıvero &0Dnco, Alomııyımm ol-
s , ltalyn.nm olSUD en ıııı:ı rı an y:tl. 
d bari üuırl.ıl4e lhtım.:unla lf1Icnen 

~ 
bir t~m propagn.nıhınn vardır. Bon. 
lar ~it bnlmmınUo d:IJıa roo1lst.ce 
hareket etmclcte \"e mntteflklertn 
:raratmak Jstcdik1eı:i dil, mUı. 
VCl' ldıı!ııl ortn<!an l:nlıhrm:ıl: btemek 
tedlrler. HB~ bunlar harp sonrıw 

d~dıı. m~fiklcrfn Is iUe. 
mlııe 1nirşI verdfültırı .U::U tut,madık.. 
lanndan 1sUNn Alcmlne keı~i'erinln 

dl\ba hllı'mctkU bu!unduldMındım 
b:ıhsetmc~calrlcr.Bn~~c:ın!ir~ 
mlhver ınporl:ı.n bergim •aatle.rcc 
maw! olrurbr, m~c!ıın 

1erJ dOnyt\ ufuklnrma )-a,yıltr. 
Muscllulnln n~ "SoyfiiHftlAID,, a. 

tl;ıu nl:L:ğmı ba JıMi<;elerJ tnrutıı1mı.n 

m; d{ıb: iyi izah mthnh'lhl4ür. Dı • 
t:ır:ıl'tan dn ~ı~ ditıi·mens 

ını kendi ı.::ı.mı.m:.rmn ~vot etmekte
, rter. Fı.\ t h:ıJd!~ ~utldr: 

Bugfln mfitttmlls bir l&l!lm fthıml 

, okfıar. ku""°et1l ~ roda tıno 
lrllk gürtcrtmiycn, tori!ıl rtbn 

mtlı:att olduf'tı :ıı:mı.l8Zl'lıı cıephe 
·. :ıbıl.)ti ~n lsl.'lm 1tlbdma 
ı:n:ıtp o!anlnr ı;:Cııı ~ \'0)'3 bu 
tcYilnl ilo değil ~ıı \"cyo. bn mıınf;a:ıtflı 
tMtrilc <'I t veya Gtipbruı cılurl!V. 

Jflıii:liefu eki mlls1iL rcı ttu. 
ı;-u ırol bleblr t~raf !Çin bir 
ldl ~~mez. Çllnl.u nı Hhı "'b.n bu. 
";'ı nl.U gtbt bll'taknn men! • le :tn. 
~tereye bnğlı o1d im l~.in ısınm lm. 
l"~C'!!i:ı!n fi!\Jl citlğ'I m kııddM dh:M!ft. 

kM'f:t sll!Uıa ıcnldı. 

rk mllietıeıht MI 
ctratmıb "-c blr dbod 
se;"n'. :ıkr uırthln h3" nn 
lrtJhAP 11 :ı:to-6imr. rkta bf:ı. ar-
tık ftnı:ımt d gll miJlef.ttu" caıniM'r 
g~yonız. Mnieiler i<ro k l kader. 
lcrlnl lren l.k:rl W.yln eılerlN". Blr clcv. 
ıiJı D!llva'tt:ılc olm~;; olan vasıtahın 

~ bir d irde aoc:ı.k .. a:ı.dooc bir 
kıız lıatka 

- Peld ktı.fıuıma ne olmu'? 
- Bilmem.. 
- NatiJl bflmezstn. Bn takdirde yn 

, ~en yapm15sm, ynhnt da beltçJ. 
- Ne münasebet efendim. Ben yan 

larma gidince, Fnhrl cekPtinl 
VCT'el'f'k: 

bnruı 

- Tnt §UDU da ~ lwktLnln hee:ı.. 

hını gtiro)1m, dedi. Fnkat ben celte. 

tJnl almadım. nnnnn Uzerlne bn'ltonu 
ile ayninJııa \'Ordu. 

Balrnıız, nynğrm hlUA ağnyor. Dün 

geredenberl gö:r.llme O) lru girmedi. 
Al"ldan kıvranıyorum. 

Hakllmtt!n çoeoğu,ı sol a~'flğl yara. 
hylh. lle:ılerle bnllamf§ vo ayaldmbı 
g1ymomlM;I. 

Neticede mııhkenıe, dll;-er ~ahitl~ • 
rln celbine ko.rar verdi ve mohake • 
me)1 b:ı~ka bir gtlne brra.ktı. 

ADLİl.'E MUHAilİRl 

mus oldu, 
Temennim, gen~rlmlze milli oyun 

lanmı:r.ı öğreten bir mUessceenln ım. 
rulmn ını ıstemektlr. 

Ye~ Rngıp Öl!lı'EN 

aır .li ce llesıa e 
Londra, 18 ( A.A.) - Moslı:oTadıı 

neşredilen Sovyet gece yanın 

tebliği: 
Dnn gQndlizün, kuvvetıerlmJz düş· 

mnnla, Klclskayamn cenup doAu • 
sunda, KotelnHrnvonun şimal doğu· 
~undn. Mineralvodl bölgesinde Ye 

Krnsnodar dolaylarında ç.arpışma" 

!arına devam etmiştir. 
DiAer bölgelerde knydn de~er &

nemli hlc bir şey olmamıştır. 
iri 1.oııdra, 18 (A.A.) - DOnkU ~ 

pışmalıır hnlı:kındn Sovyet y{lksek 
lmmandanlı~ı ~u izahatı vennektfl" 
dir: 

Eti Bank İstanbul k5milr s:ılış şu
besi mfidüril Zeker'.iynmn yerine 
EU Bnnk kömür müc.c;sesesi umw t 
müdür mnnvlni :Eyfip Snhrınin 
getirildiğini yıızmışlık. Yeni nıli• 
dürün tş.ba,ınn getirilmesinin, .s.1· 
dece. i:ıir istife ile aUıkador olmedı• 
~ı, ayni ıamnndn bazı yolsuzlukla.ı
Ja dn ilgili bnhınduğu ımlnşıhnnlı.• 

tadır. 

Bu sırbobki bir rettkimizln ynr 
tlıRtoo g~re. yeni müdür, Ankara • 
dfınbeş ~lik bir cltiple şehrimi
ze gelmiş Te fşlerJ dcvrnldıldnr> 

sonnı 7olsuzluk suçıiylo beş kf4iye 
işten el ı;ekt1rmiştlr. 

Diğer tarıırtnn cll müdUr, Zeke• 
eyanın çcMJi i ~ bn nriyetle r 
Piiladnrdır. Yeni teş!<il:ıt 18 kn· 
dar kômOr mııhteldrmi de adliye,ye " . vermiş bulunıuıikladır. Bunlarm 
~inde bmmcı da müesse3enin ~eç
t -i Jromür bay· dir. 

Dinı adliyeye \'erilon kömür muh
WYirleri arasında ııa& bcyımnmne 
satmnk1an değ.1, tartısız. lı:llınt.ir 

•cnnck.lan, narhtan razlıı}a sahş 

ve ı:ı:ins?z k6m0r mıılnvnssılh~ı yaır 
m klon suçlu ol-anlar dn TttTdır, 

MııhirkemeJerine bug{inlerde bn!;Ja-

Kletskayanın renup do~ısunda 
anudone ve tedafüi çarpışmalar ol
muştur. Bir bölgede Almanlar yft.z 
tnnk ve ucnk ile s.-ıldırmışlar fakat 
tığır :ı:ayiııta uğra:mışlnrdır. Son btr, 
kaç gün :ı:arfında Rw5lar 30 Alman 
lmıkını imha elml~er n 5000 Al • 
man öldünnfişlerd1r. 

:Kotelnlkovonun şimal d~asnnda 
bir Rus birlilU 7 Alman tankını 
ı rip elmi~ir. Şimıtll Kafknsyada, 
Krasnodor bölsesinde şiddetli çar"' 
ıpı~mıılnr olmaktadır. 

Kuban nehri dolnylıırında Al· 
mnnlar nehri bir noktadan geçmeife 
nıUT:rffok olm~l:rrdrt'. 

Londra, 18 (A.A.) - S~t leh"' 
lfAlne yapılan lıir ek, Karadeniz 
Rus Oo;lerinden birine tnarMt?. eden 
.ı\1.n:m hava kuvvetlerinin Jrayıp • 
larmdan habşetınektedfr. Limanda 
oskert hectenerde sabet knydedU • 
memlşlir. 
VIŞIYE GfJRE HARP DURUMU 
ı·;şı, 18 ( A.A.) - Rus cephesi o· 

de, Don kıvrımında mtthattbenin 
~iddeti gltgide artmaJdadır. Kubaa 
nehri bölgesinde Ahnanlar yeni 
ilerlemeler kay•Jetm41erd r • .Kav • 
velH bir düşmnn birliiıi sarılmaş n 
tnmnmiyle imha edilm!şUr, 

ntttdrlır. Bumda fanliyct g&termekte olan 
Bıınclan başka b:ııı halk dağıtmıı hnvn kuvvetlerinin adedi faül.ııhr. 

btrlHcleri mfi~5sfllcrinin de •oJ,.. Bunlar Knrndenlz kıymnn gitntelıil! 
sıidfillnr yaptrklnn meydana çJka• olıın biitün demiryollarına taarruz 
rrlmışhr. ctrncklcdirler. no d091iryolları hir 

Evinde sobası olm:ıdıljı halde çok noklal:ırdr:ın keslhni~ bulunmek• 
bazı kimselere sobıısı Tardır, diye tadır. Tunpse limont gene ıı~r hir 
beyanname veren birkaç birlik mü- bomh:ırdımana tnlulmuştnr. 

nıessili de adliyeye vcrilmiı;tir. Grorny hölse~inrl!!n ~·eni hiç bir 
Aıı ~ hııh, krndisi;> le J:örüştrı~ıı· ı lıııbrr nlınamıınıaıştır. 

müş müdür Eyüp Sabri, hı1discniıa Di~er bölgelerde önemli hic bir 
doQnı olduğunu beyan etmlollr. dcAltlkllk ol • 

Şirketi Hayriyel'lin en büyük vapurfanndan 71 numaralı vapur 23 
Ağustos Patcr gflnü sab'oh saat 8, 15 de kc'Sprüden hareket edecek, 8,30 
do Beıiktaı, 8,.ııfO Osküdardan, 9 da Bebek' den hareket ederek 9,30 da 
Çubukluya varacaktır. 

KöıkOn yeıilliklerl arasında bOtun bir gün sen:, ccn ve Beyoğlu hal· 
kevlnin seçkin lıalk ıanatkôrlarıntn İftİrakiyle yapılacak milli oyunlarla 
ge(ecektir. Dısarıda ve kc'Sıkün salonunda dansedilecck ve .zengin bir 
büfede her istenen yiyecek ve icecek belediye tarifeleri üzerinden alına· 

bilecektir. 
Koru'dan 22 de hareket edilecek ve 22,30 da vapura binile· 

cektir. Vapur eweltı K6prGye gelecek, buradan Marmarayo açılacak, 

S'1at bire k"ldar mehtap ~lemi yapılacaktır. Vapur buradan tekrar Bo· 
ğa:ılçlne d<inecek, Boğa:ılçinde oturanları iskelelerine bırakacaktır. 

Biletlerinizi vakit geçirmeden ahnız 
j ı Biletler, Vakıt kitap l&Sftltnda verllmeğe baflonmııtır. Kupon getiren 

okuytKular 80, kupon getirmeyenler 150 kuruı mukabilinde iıtlrak hak
lcırıtu almaktadır. Yakıt en; oldo§undan ve muayyen mfkdar bnet verile· 
ce~inden Clel'le etmensir:ı%. 

.::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::::: .... 

Çörçil Londraya döndü 

* Yüksek iktısat ve tıcarct mekte. 
bino devam eden bir genç iste.nllen 
yere gitmok ıruretue en l.y1 §Ckflde 
lnglllzce ve rjyaziyc derslerı vermek 
l.stcmektedlr. o(C.D. 2) remzine mUra.. 
caat. 

. 
* Muhtelif resmi ve hus\18! ineaat 

i§lerlnde çalI§lIU§, elinde bonııervla .. 
leri bulunan bJr bay, na:fla veya mtı. 
teahhit i§lerinde çalqm:ıak uıtemekte. 
dlr, Taşraya da gidebntr. Kumkap1 
da. Nife.nca tulumba. çıkmaz( No. 26 
da İbrahim Altoğ•a mUracaat. 

• (N.K.13) rcmzilc ya:ı:n.n okuyucu. 
ya - ncı.nmız gnzetcmlzde ~trr. 
Herhalde gözünüzden k8ÇillIO oıacak. 
Maama.tUı bir dnha ne§?'edjyoruz. 

• (Bay S) - B1z<ı remtz vermemi§ 
siniz. Sarih adresln1zl n~dcmeylı:. 
Onun için remzlniZi (Bay B) yaptık. 

Aldınm.s: 

•• AşatJda nm:ıtdert yaub 
kllJ"Donlarmmm anmıanna 
melctlqıl.an ldarehanemlzckıo (~. 

lan b.UIO) bcrg1ln ıan ~ 
li&dar ve snaı 11 d 
lan. 

Lıondra, 11 (.A..A.) - BoYyet Rusya miş olan hu müza.kcreler. ne bOyük CA.G. o(B.F.) (Bir lkiJJci) (E. 25. N) 
ba§?ekllr Bt&Uı:ıiıı d&ntl üııertııe 1n • devlet ile müttefiltled arasında mev (E,N,S.) (1.S, Serbest) (:lltjz gtll) 
gilter:e bapeldll Çlörçi1 Ubratör U. cut samimi mfinasobeUe

0

rle hemA• (1.D. 26) (1.N. 824) (Kaynak); 
pinde dört motıör1ll bf1.YU1ı: bU' tayyn. henk sı.kı dostluk ve anlayışı bir (Karcln) (IAle 11) (M.E. 49) (lıl.16)' 
re 110 çaqamb& j1brl1 'Koskovaya defa daha tebarüz etıirmi~tir,,, •lNeşen) (N.415.M.T.) (Ok) (85.~); 

TanlUftlı', Londra. 18 (A.A) _ ~r~ (Piraye) (Sahire) (15 TuJay)j 
Tayyarede Ruııftlt,in mlttılusiij. Stalln mültıkatı bütiln hür memle- (TUrkAn) (ÜzgUn) (Vicdan) (Yalnm)j 

miatlır Harrlma.n ile ÇZrçllln husud ketlerde bfiyfık memnuniyetle kar- j (Yuvam ve e§lm) (Zllmrilt) 
k&tıbl ve c1o-w.oru da baJ:rr bulunv. • J r: "" '"" '"" '"" ,.., "" ,... ,.., ,.., ,.., ,.., 

n-ı, şıJanmı~tır. Ik karşıln;.ma ~arşrun- ~ "" '"" ""' ""' ""' """ """' """' "" "" ""' ~ yw=. le h ~he nü yapılmış u görüşmeler cu'" ~~ Beyazıt SEMİHA İLDENiZ ~~ 
oum.uteaı':U:a!:':ada.r de-.= :rtesi gününe kadar deYnm etmiş- ~ BiÇKi DiKiŞ YURDU :~ 
n Cöl"Ci1. Londraya , Kü • K. l l ı:-•. d l Kayrtlara baılonmıpır. .,~ 
zıalıerelaıe .sivil ve Mlkert IO t onuşmtl ara Şun.•ıı. c en er ara· " 
ttrak et;mlotl za J§ • IJnda, rels Ruzvelt namına Harri• ~~ Adres: Beyazıt Mlthatpaşa cad-~~ 

... .--.- 18r.(A A kan, İngiliz. genel kurmay rei$İ ,} desi 27 No. "~ 
~• • .) - ~-.:.t M'OI - r: :..:: :"iP;; :..:: ~ :......: :....:: ~ ~ :...: ~ ~ :v:; 

~-- • Alan Broolke, Rus Juırlciye nazırı ,. '"" ,. '"" "" ""' ""' .., "" "" ""' ,. 
kcneya gitmek Uzere lngUtereden rq . . 
nhnadM • ...,.1 staıtnıe ~JC gtS. Molotof, mareşal Voroşllof, Ilındıs-
rtl~ alt pilAJJla.n 1'Qt9n domtn • hm ordaları kum.andanı. genemi 
_,..,. 1-§vekW r1ne bildi ~-u Vavol n Mısırdakı Aınerıkan km·-
,,._. e r....,, r. veli rl kwnıındanı general Maksvel 

L?n~rıı, 18 (A,A) - Mo6!toondıl 'bulunmaktaydı. 

Kadın terzisi ve canlı 
manken a:ramyor 

Kadın terzisi ve canlı: manken e.. 
ranmaktadır. Müra.caat: Tünel Yeme. 
nicl sokak O numaralı Hoş a.partı 
mnn kapıcrama. (16971) 

~Jtalın ile ~ ıırumdn Ttıku bu• Hltıercl Afmnnyanıu ve Avrupa• 
lan g&-ftşmeJer hakkında Loadra n dalı:i hütfin şeriklerinin imhasına 
MoskoTada nqt"edllen mişterek leh- kudar ha~be devom etmek azmi gös-
li§in metni şudar: !eritmiştir. Dr. ISLAM TAHIRBEGI 
"SO't'Yetler icra mecli5' reisi Stalin GörfiMnehır sıımlmt bir hava i"' 
ile 86•.&L. B · b•.....ı..ut f ·• Uusya, Bnlni Unlversltelor.lnden . ,,....... manya ~ .. _..... m ster c;inde cereyan eµııiştlr, Bunlnr, 1n· 
ÇörcıJ lll'r\.Sında vuku balan göriiş• gillere. Amerika ve Rusya arasın• \Dozun dııhtllye. zührevi, midi b.aa.. 
mekre Btrlqilt Aımen1c.a dnJetlerl dıı-ki ba~lan Mr daha ~ağlnmla~ır- talıkları. llergiln 8.U, ııs.ıo ye 
rel~i RurreIUn milme~lU miater mı•lır. kııdar Beyaoğlu Mis akak No. 10 

Harrimırn, SoT,.et Rmya . namma ln8iJiS ba~vektu Cörçll karşılnştı• ll!=•S:ı-h""'g=Uzn..,ıc:er=-l=fak=d=rl::1ec:ro::.::ı:mı:ıııeccnn--e=-n-• 
Molotof, mıırepl Voro~f, M.ostuı- ih mJ!!aofirperverllkten d-Olayı Sla· 
va İngiliz senri. İn«ılı~ senellcuımay ll::ıe şu te~ekkiir mesajını sön der • 
haşbnı slr Alerı Broo\:c. hariciye mlştlr: 
müste~n air GftdoBan Te lngili-ı, "Moııkovayı ziyaret ettiğimden 
Ru-ı. silMT!ı kn•~rinln diğer sa• dolayı çok memnunum, Fnydah bir 
IAhıyetlf mOmessfHerl hazır bolun- rol oynıyncnğımııdan eminim.,. 
muşlardır. Dün~ rad-yode bunlan okuy•an 

Do sfi~meler asında, Httlercl ııpikM' ş.unlnrı Jtıivt! etmiştir: 
Ahnanya ile Anupı:ufa1ti ~eriklerlnt Kartılnştı§ımız nlıraplıır ne o
knrşı ~nllii karıırJua •&nlrnı,tır. !ursa olsun, Hillerizmi mnh,•etme• 
İngillere t"e :Rusya ile Birleş.iık Amc• ğe a:ı:mettik. 
rtka •e dl~er möıtefiltler, bu haJLJı Rl•i<ı Ruzvelt'f temsil e<lcn H .. ı-
kurtulu~ hamine, Hitlerci Almanya rlkan da şöyle demiştir: 
fJe buna hcnzer l:o;libdatlnrın imha• ReJ:o; Ruz,·eH ıılınıın billiin knrnr"' 
sına kadar devanı ctıneğe nımeı• hn lasdik edecektir. Amerika Rıı • 
mişlerdh-. Tam bir 'do<;tlu'k n ııa• )"• ile birlikle )'iirüme~e denm. ,e" 
• ı.... ic:!nde eeretan efl" dıecekt:b> ' 

ZAYl - Nutus ve askeri ~zkenmıi 
zayi ettim. Yenlalnl çılcaracağrmdıuı 

ealclslnln hUkmU yoktur. 
Cağaloğlu yolru3u No. 8'7 lıımsll 
Yn,ıır oJ;lu Mehmet (169'76) 

Şubeye davet 
Tnkslm As. Şubesinden: 
Bunn As. Şube.sinde kayıtb olup 

Taksim Umn.rtin caddesi 9 numanı.11 
npıırtcnandR nyııı zamandıı tlnlTor • 
site son amxt talebcsJnden 50~3 kayıt 
numaralı y dek topçu a.steğmenl Nu. 
rctttn 'M "'lltUrkün hemen §Ubeml • 
ze milrıır nt etmcs:I, aksi takdirde 
1076 numaralı ktı.nunun tatbik edile• 
ceğl Uln olunur. , 

• 


