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ALl\.lA..ı.~LAR Kafkurnda mütl'. 
madl blr surette llerlerk.-n 

Ruslar RIJev cephesi.ilde bı.r taauu~ 

hareketi yapm&kt;adulaor. Jtuı teb!ig. 
leriııe göre bu mıntakad:. Ru&!ar tın 

bet CliD fçinde ehemmiYt-ti kUçll:n. 
aeıımlyecek nler görmU,lt>rdir. Ro~la. 
r.uı Kafkaayada alablldlklt'rine çek! •• 
dlklert, Alınan ıayyare.:P.rlnin lrıuı 

haduduııa bir saatlik lllf'tlılfede bu • 
luaduklan zamaııda bu t,:..arruz bart'. 
kett K.atkaııtakl hareketin üzerinde 
aaprt aurette dahi teııır yapacak .ma. 
tılyette delildir. Bu harpt-_ ortaya çt. 
kan hakikatlerden blrı d · Ruı ordu. 
lannın mtid&faayı t)ıllrn.z.clan dalta 
lyl ba:7ardıklan4ır. 

Blnaenaleyb RIJev hartıı.etJııJ baya. 
lJ bir tekilde bUyUtmf'te, ondan mı.. 
h&yyei neticeler çıkarma;ta mana yo1k 
tur. R(jev hareketi !Moako\ıwı.m mu • 
kavemetinl arttırmaya b!ı:meı «:dec:-k 
bir va.zJyettedlr. l\loskovBLm mukım.•. 

Unln artması (le umum! cephe \"ll?l.)c 

ti arasında blr mllnaaebet tcalııl mth~. 
kilntıe de Rljev hareketin} bUtlhı ce -
helerdekl \ıu.lyeu derhal tashih "4~. 

oek bir a,ılıımlı nokta add~ımek ıub '11· 

kUn delildir. Fakat bal)ka bir no~ 
yı da aala ihmal etmemek tcap ed• r. 
Bu nokta Ruı ordusunun bUtlhı kıı. 

.) ıplarma raf men balA ıephenln '•lr 
noktumda kendini hlınıeltlreet"k .m ... 
maııı )erinden kımıldala<ak blı kud. 
rette oldufunu cbıterlr. Hayatın b '!;'.. 

ae.ı olmıyan bir hUkUm ııarktakJ 1D1 •• 

harebelerln çetVıliftlnl ve bundan !K•n. 
ra da aaaıl çet.ln bir oek!lde uı.a> ıp 

gld~nl anlatmaktadır. 
Şaraktakl harpleri lalnız harita ll. 

zerinde !JU veya bu tehriu uptı f\J 
veya bunların aaılması ile bir oet•c 't 

ballamak mUmktln değt1dlr. Harbln 
karakterı p.rk cepbeainde dövüşen ild 
mubarlp taraf itin de ayn, ayn mu. 
vaffakiyet prtları ha:r.ırlamııttr. lın 
tarafm oartı birbirinden çok farkhdtr. 

Alnıı:.nya fçin prk cephesinde ııı•·· 

u.fferlyetln p.rU: 

Başvekilimiz· Sivasta 
Saracoğlu tarihi binaları ve cer atelyesini gezdi, 
çalışmalardan .memnunluk duyduğunu bildirüi 

Sivas, 29 (A.A.) - Şark vllAyııt. 
lerl.nde tetkik aeyıihatlne ÇJkan pyı::ı 
bagvekillmlz ŞUkrt> Sı:.raı;oğıu. bPra. 
berlerjnde orgeneral KAr:ım Orba': o! 
duğu halde dUn saat ı~ tc şehriro!ze 
gelm!ııler, ıataayonda veli komutar 
beledlyereial, parU mUfetuıl. par ı 

rala!, askeri ve mUlld ıerY.!ıı ve putı 
pıerıaupları tarafından k:ırDJlanmı,•.ır 

ve. bir aakeri kıta taratmc:a.n aelA!T'. • 
tanmıılardl,.l'. 

laıımıı oı.an Sivaslılar, sayın Saraço~. , güzel ve çok faydalı bir eııer olar. 1 
lunu içten gelen tezahUrlt-rle ael&.mw. devlet demiryo!t~mm cer atölyelw-1.n! 
mıılardır. 1 gezmlşle\! Vil !İ b&§mda bUyllk ulr 

B&§Vekıllmiz, vi!AyetL komut.a.ıı..•ııtı, 1 neıe ıçinde çalıgır bu1duklan mOhen. 
belediyeyi, partJ ve balkeviııl ziyaı;et d1a ve f§çllere bitap ederek bUy k lf. 
ettikten sonra erkek 11.eeıılne giderek lcrtn böyle bUyllk kuvvet ve ne:e ile 
AtatUrk llaeslnl ve Sivu kongres!nln b&§ıt.rılablleceğlil.l aCSylem{fler, gör. 
toplanmıt olduğu aalor11 cl.yaret et • dükleri gayret ve intizamd:uı doıı.yı 
mi§lcr ve müteakiben aziz Milli Şef memnunluklarını bUdlrmi,ıerdir. 

Baı~kllimlzle bf.rllkte .ıeyahat et
mekte olan aaym baya.n Sara<'oJ;;ıu 

da istasyonda mUlld ve a~keı1 erklın 
refikaları tarafından k&rfılannıı,trr. 

ve cUmhurre!simiz lsmet lııönUnUn o. Buradan aynlan ba§vekillml.ı:. Sel. 
kuduklar ıaakert rUşUyeye gtdeTe:.f t çuk eserletj?lden Şl!aiye medre~!i'.e 
MUU Şe!in mektep hatıramıı ya§&tQ!' j Gök. medretıeyl ve müteakiben de öğ. 
ve mlm&ri.s! itibarile de güzel bir T'j.-k retmen ve sanaı okullarmı ve halı de.
eseri olan okulda bir müddet kalmı'ş. kuva evini gezdikten sonra askeri 
lar ve l:Sğretmenlerle ayr ayrı konı•ıı· kl§la ile hastaneyt görmU~1erdlr. 

Baıveklllerlnlgörmek ıızere ı.t~ıı. 

yondı. eehrln muhteill yerıerl.nden ~üp 
muıılardrr. Aakerl kl§layı ziyareti e.m111mdı 

Başvekilimiz bundan sonra bUyJk, muhtelif birlikler taraf~ ııel!n.ıa. 
------------------------------ nan baııvekUe karav8Jl& nUmunesı au. 

Mısır cephesinde 
taarru~lar başladı 

lial1Jan tebliğine göre 
hücumlar püskü1tüldü 

Roma, 29 (A.A.) - İtalyan or- Kahire, 29 CA.A.) - Ay J§ığın• 
dulan umu.mı ka.rarglbmm 824 da uçan !ngillz hava kuvvetlerine 
numaralı tebliği: mensup orta bomba uçaklar. per-

Mısı:r cephesinin merkez keal • §eınbe ge~i yeniden Tobruk li 
minde d~n.nm !Jl.Otörle n:ı.kledi• man1arına ve buradaki gemilere 
lc.n kuvvetlCl'i tarsfm.ian yap1lan taarruz etımşlcrdir. Bir bomba 
bir ta.amız seri ve şiddetli bir ealvosu g,.milerden birinin etro.fı
mvkabil hareketimiz neticesinde uıı. dÜfm~tUr. Ba§ka bomba!ar li• 
akim k~tır. Düfima.nın birçok l manda bulunan diğer gemilerin 
taşıtlan y:ı.kılnuf ve hareketsiz bı-1 tok ya.kının& düşmüştür. Den z u· 
rakılmı~tl!'. DUşman ztr11h tneıtla çaklarile desteklenen orta bom. 
rı tarafmcbn yapılan bir ıleri ha• 

1 

ba uça.klan sıkı iş beraberliğilc 
reke-t te akamete uğratılmı§tır. nıuhıırebe çevresinde düşman as ~ 
Birkaç esir ,.e bir tank elimize 

1 

kel' kam.botlanna ve otomobil ta • 
dü§I!lUştUr. §ttlanna tarrruz ctmiştr. Birçok 

lnsiliz ıayyar~leri llt>ri mevzile• infilaklara !'ebep olm1Jşlardır. 
rimizi bombalanıa.k M;in yaptıkları 1 AMERİKAN TANKTARI 
bir teısebbll! es:ıa.smds 3 birlik ' Kahire, 29 (A.A.) - Ilirçok A· 
kaybetmi:l"ıdir. Bu 3 tayyare Ari men1can ta.nklan Mrsıra gel:nhı ve 
ete ism.in1eki tUmenlmizin bava EJ.Alemeynd.e mevki almı9tır. Tank 
bataryaları tarafından rlüşilrül • kıtalan c;c..k iyi talim görmUşler 
ınH§tUr. İki tayyare de Malta il ~i!. Amerikan erleri ça.11ll§lllak 
zerinde ys.pıl:ın hava muharebe• ıçın hararetli bir arzu duyrmıkta• 
lerinde a\•cılarmıu. tarafından tlU • dır. Almanlar da piynde ve bnk 
~ürillmUştür. Bir hava muharebe • takviyeleri almışlardır. Yakmda 
Einde bir Spitfire tahrlp edilmiş s~rp!{l'lla ba§ltyacak ve tahmine 
tir. Akdenizdc bir kafilemiz lngi• göre kati olacaktı:-. Bu ~arpıŞl?la 
liz tayyarelerinin taarruzuna uğ • tanklar ve ıı:ırhlı alaylar arasmda 
ramıştrr. Bunlardan 3 U refakat yapılacaktır. --------------------------gemilerinin ateşiyle .denize düııü • 
rülmü~tUr. Fırtınaya tu'i:ulan ıandal 

DUŞJ?lan tayyareler: dUn Sicilya 
nın bazı me9kün merk~erinc bO'lll 5amatyada oturan Ye711kapı ortao. 
balar atmışlar ve mitralyözle hli kulu talebe8inden 16 yaolarmda Nf'C· 
cum etmişlerdir. Sivil nhaliden ö- det, Met.ı.n ve tbsan, kiratadıklan Ar. 
len ve yar2lanan yoktur. ttn!n aandaJr ile gezmek için deı.1ze 

L-.ıdoga. fÖlU ilzerinde faaliyette 1 açılınııııardır. Havanın bozulmaa:ıe 
t.uluna..'1 bir hava filomuz 15 n. • 1 aa.ndal, Zeytinburnu aı;ıklanda devril 
ğustos gec,.si Lentngrada gitmek- ml§, içinde bulunanlar denize dökl!l • 

nulmuıı ve çok lezzetli buldukları aa. 
ker yemeğini yiyerek komutan ve e. 
rata hitaben "karde§llk ıtırın t!lrlU 
olur, ben karavananızı yemekle 1'1· • 
gUn.den ltıbaren karavana kard~•l de 
oldum,, demlıııerdir. 

Eratın gUrllyen "aağol,. 1eı1el'i nra. 
smda gıırnizondan aynlaıı başv~k!'.! • 
mlz askeri haataneye giderek hasta • 
1arı ziyaret ve hatırlarını aormu~lar 
ve hastane hekimleri ile görU~re1' 

meınnunluklarun b11dinnl§Ierdlr. 
Saat 20.SO da Sıvaa C.H.P. refı' ta

rafından halkevJn~ ıereflerlne ver! • 
len zıyafctte bulunmuıııardrr. 

Suat Hayri 
lıt•nbal Parti 

Reisi oJda 

' Yeni Parti Ba"kam 
UAT HA 1."Rt tlRGt.."PLU 

_... l'a:r.111 2 nd aaJ·fa4a 

' 

, Şark cephesinin 
9 kesiminde mOthiş 
mu'1arebeler oluyor 

Uç Alman tank 
tlimeni tahrio edildi 

Moıjco\-a, 29 (A.A) - Sovyet S:! · 

bah tebliği: 
Sovyet kıtaıan rece Rljev'in dış 

mahallelerinde, Kletakaya bölgeav. • 
de, Stallngradm §imall garbtainde Xo 
te!Dikovonun ~lmaıı §&I'klıruıde, Prok. 
le.dnaya ve Mozdok bölgelerinde " 
Krasnodarm cenubunda. dUf?llanla çar 
pt§tIU;ılardır. 

Stallngradı:n pmaıi garbıainde mu. 
kabil taarruza geçen Sovyet kıta.1sn 
dU§manı gert atmııııardır B&§ka bir 
mul°"' ı-ebe kelllminde Sov ;et hatlal".Dl 
yaran Almruı tank ve piyade kuvve:t
lerlle rfddeUi mubarebaler yapı!.mak .. 
t&drr. 

Barentz denizinde Ru.s gemi!erj, 

hcpsı 12.000 tonluk iki dU§man o:.a"
llye gemi.sini batırmıalart'ır. 

••• 
Londra, 29 (A.A) - Tass aj&Jlli. -ı.. 

dnn aıman bir telgrat, dokuzuncu, 
onblrlncl ve ondCSrdUncU J.lman t•ı:ıık • 
tümenleriyle Alınan hU.-um kıta:an • ' 
ı:m "Daha bl1yUk Almanya,, tank tU. 
meninin ağır Sovyet tank.arı tarı. ·ır 

dan tahrip edUml§ olduklarını bll llr. 
m.ektcdir. Sovyet tanklarının tekııfk 
üstUnlUğU, Alman komutımhğınl u •• 
biye değiıtlrmek ve Sovvet t!Lnklujle 
doğrudan doğruya kar~ıl~ma~ ~an 
kaçınmak zorunda bır.alt•1ıışttr. 

(Diğer hıırp haber. 

lert 2 ntl( aayfamuda) 

Saloınon muharebesi !Türk Hava Kurumu-
Okland 29 (A.A.) - (Yeni Zela.r. 

da~aat 5.80 da (mahal:1 aaat) verilen na yüksek teberru-
blr lıabere göre, Salomon muharc.ba. 1 
sinin üçUncll aafha.aı baflamıı ve ol:. er devam ediyor 
Yük miktarda Amerikan harp gt:.•.ı.f . 

lerı Japon bahrlyeaine ağu kayıpı:ır 

verdl.rmi§tir. 
Bazı mahfillerde haul olan kanıı.a. 

te göre, Pas!!ik muharebe.linin §lı.Ql"I. 
ki aafhaar cereyan etmekte olan U
dlaelerin aıacaıı ~kle göre netice!f' 
nebllecek ve bu netice t>to..kJ de bb • 
kaç ııaat jçlnde blldlrUecekUr. 
Şlmdllq halde V&fington, Japon 

dona.ıımasının ağır kayıplara uğra 11-
gmı ve Salomon adala.ruıı gerj olm,k 
lifin yaptığı teıebbüsle.rde muvalf11k 
clamadığmı blldirmektt.dL: 

Alman ardyolarında 
Dumlupınar konutmalu: 
Dumlupınar zaferinln yıldönümU 

Alman radyo ıatuyonmrı tarafm:t:'ln 
da aoılacakur. Konuıaca'J.. olan Aı • 
man radyo lıtasyonlarınn. dalga u. 
zunlu:Unu ve konuıma 1Pt&tlnl ı.;ı11g-1. 

da biıJdlrlyoruz: 
Türkiye 

yaz saati: 
9.9.15 h. 

Türkiye 
yaz saati 
20,4fı.21 b 

Dalyıı 

uzun!utu. 
sı .ır 

25,24 
49:po; 

825.fı 

oaı,-ıı 

uzımıut.:: 

:.lfı :.!4 
- 2:5,r.' 

31.2!' 

30 ağUatos zafer ve tayyare bır.y. 

ramı mUnuebetlle Türk bava kunı. 
mu İstanbul §Ubesinde bir toplallt,ı 

yapaıı deri fabrikatör ve tücc1o .. !11n, 

yurt mUdafaaaında kıyaıetij dc~"rı 
bulunan tayyareclllğimlzl,; fnlıışafı 

yolunda samimi musahal)clude btııun 
muıılar ve memleke t imizde geni: bir 
varlık gösteren dericilik aaneyll &ıE'n~ 
aupları bu makeat için bUyUk mjkvı..-s. 
ta teberrulnrda bulur.m ğı. k:ırar 
verml§lerd1r. Bu meyand<ı budarrıın 
ônarbl.n Uraya kadar lebcrru!a:uıı 

yUksel~ceklcrt memnuniyetlf' ö~c.nı,. 

mtaur. 
İstanbul demircilik itrut.ll.t Te ibroı.. 

catçı taclrlerj de, l:lnUmUznek1 çar,:am 
ba gUnU T.H.K. İBtanbul ~ubeslno1 

bl.r toplantı yaparak bu ıı.evzu U1Prln 
de kararlar alacaklardır Bııv •arı 

peyderpey diğer sanayi ı:ıli!mıuplarmuı 
takip edeceği h..ıber almmıuır. 

~1isatirlere ekn1ek 
karUarı nasıl 
vertlecek ? 

VllAyet ma.kammm teblıtt: 

1 _: Yeni ekmek kartlarının tt-v..11 
1.1ıra~ında esas btaııbuı ıı.ı.klnleriııdPn 

Her ,eyden e\'"\·el Ruıı ordııııunu bn. 
ba etmek, onu aııla muka\·emet e..!t:. 

me:r. bir bale koymak ve bu "urt·tle 
büyük Rus ara:r.lslnl A,·nıpa nizamı. 
nın vaııdettlğl ~ekllde /\ \Tupanrn 18. 
tııımanna açmaktır. ÇUnkt\ de.ıılzJer11 
açılamıyaa, denJzaaın ıınhaJan ntlf•ızu 
•ltma alarak kendi kruıdjne klf1l'ft>t 

edemlyeaı Avrupayı hnm maddt."de ' "" 
ıcıda maddeleri ile bef.leyeml)'f'rt m11S· 

te\11 Avrupanm earkmda O:r.&;\TP f 4 • 

dt>n Sovyet otarıfslnl yıkmak !Azını • 
dır. Alman'.\'& için r.aff',rln t~tı11mı tn. 
radadır. 

te olan Sovyet birliklerinden mu mUşlerdir. 
rckkep bir kafileye ta.arrıız etmİ6- Metin Yüzerek sahile ı:rkmııı . Nec-
tir. Filo 1300 tonluk bir grunbotu det!c ihsanı İdromya mo!öı1l aıtiifbl 

lnRiiteıede Riyecek nakil key:fl.)etl uzun sUrecek olanlar. 
lar \-azlyetlerinı her beyannanıe \C 

nutus tez.kerelerlnı hanıllt>ıı lk:urt 
ettikleri ka:ı:.anm ckmelo! bUroııuna 

ınllraca&t ederek nakllue kadar mu. 
\&kkat kart alşcaklardır. Bu aur~le 
hiçbir \"lltanda~m aç bırakılmama•• 
için teşkflAta teabeden en.&rlPr \ 'eril • 
mıııtlr. 

torpilliyerelt batırmıştır. Ahmet görmUı ve kurtarmıştır. 

Almanlar Dakar . 
QssDnden istifade mi 

ediyorlar ? 

tahditleri 
[ NGtLTEREDE yalnız yiyecek 

değil, gtyooek tNıdJtlert oe 
\'ardır ''e bunun littllu;e ıt4detl'!lllôil. 
fi görtllllyor. Londradan ,.elen blr tel. 
grnfta okuyoruz: "Brltnnya tkal'f't 
r.azırınm dlır halka blldlrdlğlne gi).-e, 

ISrltanya ticaret flloaunıuı ufnu!ığı 

lca~ıplar ve lıtçl uokııanı )-U:r.tlnıtt'n 

Yazan: BiR MUHARRiR 

,----oı----

inhisarlar vekili bu •abah 
lnbisarlar Vekili Raif Karade • 

niz, bu &.bahki ektprcs}C Ankara· 
dan flchrim.izc gelmiştir. 

Rul!lyaya gelince: Onun dnvayı kay. 
hl-tmemeııt tçln Alm .. ~y:ı kadar mf'I. 
tul olmasına. Almıu1ya kadnr fı ~.ı. 

kArlıklar lh'tyar etme~lnt" lllnım yok. 
tıır. Herhanl!"I bir ;\'Prdf' Aluıan~anın 

ÖQllnde bir mukavemet hallı:dt> dur • 
nııuıı A1marıya,), bulunduğu yerdt .... u. 
\Ük ııllAh kUV\'etllll mub11ın1.ayıı ll't•ın 
t•trneıd Alman pHl.nmın uıhakku!ıuna 

rnanı olmaııı kUldlr. 
llarlıin başladığı gllndenbf'rı ~m 

f'den kartılıldı muharipler 9anıı1 ~ 
t\lıı de cephenin bllyUk ~irinfll('l çı. 

kıntrıar gö•termeslne \'e lldt>t:ı rrn-:.r 
llf'pbesinln ortadan kıUkmıı!'!ınl\ ~-" t U 
} Ök gtl!>!Uklertn ort U;\ ıt <.-ıknıl\ .. ına 

'•trnen vaziyet pek tok def:l~m!l! Gc. 
~ildir. HugUnkU şartlara ra§'mM ~,.,k 
"ephP11lnln ı•hrnpb w ~iki df '-11. 

lfUnkttndt>n CIJlha kötU ,artlar la V"~I 
"'<'f'f1 bir hayli mr\' lmlt>r url!rr. 

Londrada has11 olan kana ata göre 
Lavaı tekrar sıkışllrıhyor 

bau menııucat kat.rlannuı kuponluı 
en clce sı:mlclığ:ndan dalu:. uuuı mttd. 
det sürecektir. Na:ı:ır denı'ııtlr ki; -

Kadml:ır çor:ıpııız. gez.men çalıınıAlı. 
bi:ı: de ıtnpka 3lymemeğe :ılııtnuılı)'u.,., 

da sertyf:r.. lylce yt:rU ırumaşlar.mıı 

ln~Ulz. lpllflle dokunur Flll<at bi:r.d~kl 

cibl moda cautıeıılle delil aırf roL:. 
11uUuk yüzUndt-o kadınlan ,orap ·ıı., 
erkekleri ,apkaa11. gezmett alıp& in. 
gUt,ereden buraya artık kuınae dl' 
ı;-elemn, tpllk de. Nett'.kım plyw;s.da 
kumaıı buhranı da ba5!'ilD&1tJr. Ayı.il. 

kabı ti.) otlan da alablldftlne ytlkıulL 
yor. 1'.:tlket UııtUnde 80 d.kamını da 
gördük. Demek bir m!i:!det sonn. a. 
yakkabmm yüz liraya oılıtıtuu da. g l). 
receflz. 

Beykoz cıaayeU 
niçin lşlenmı, 

Beykozda l§lencn cıııaycıtln ear•rı 

aydınlanmak Uz.eredir, "Bugün Oğleccn 

aonra cinayetin ı.şıe.ndllt mahallin Ci· 

~ljf>vd,.kl bnrt'l<et nenlb ordııııtın 

._tlanı nldıığuna mul<a\'enıt>f ıı:öı.t <' r<' 
llıtt. Ud&r kU\'"l"'t't il hulıırıılu!; ıma n.l 
'-l ~rnırkf Pdlr, Hn "''""' ,ıırıı c Jl · 
tıeııınıt~ı harbin prenı.lp bakmırn<'an 

Londra, 2~ (A.A.) - Lonorıının 

ıııyaa1 mabfıllerlnde baıı•• o•an kımıı.. 

ate göre, ı..AvllUn anıır!Lı Darla. ve 
Platon ile "'ajanıaı meş.ıJest .. nakk ıı. . 

da gorfl§tll~line dair sı ·nan l'lt!c.eı 

Fran~z. domınmasının t~ ırNı'ı tırk • 
kmdal<f mUnakaşalan yeı,tcten cıı.-ı•sı: 

dıracaktır. Atmıı.nlarııı bıt"ıaıı'" ~!tr:a · 

U Afrlt-.daki lo'ran. rz de01ız. llaıe~.n • 

bttmekt~n uuı.k oldu:ıınu ı:Hıotermto(. 

tf'dlr. t<lje\ in ı.aptı fıhoım. bir ıı.·hA 

l'larekrtlnln başlırngı<'ı dejlltllr, ola . 
nıaz. Fakat harbin tok u~un stırm~ 

den 1dti!ade edebilmek 11. .. ~uau ile L!. 
v!ll aıkı§tırdıkları r.annc1Umekth :. 
O zamruı.danberı Alman den!zaıcı vr 
ba ttA (ienizUstU gemllerfnin Frıum: 

garbi Afrjkasınm bir llınt.nı o!~ Da. 
kardan fst!!ade ettikleri zanr.oluıı.ı·~k 
tadır. Bir hafta evvel L~vfl! Dakards. 
ki Fransız ku\-vetlerı kurne.nıt11nırJ 

Vişlde kabul ett:ıi§tlr. 

için !Azım olan bUyllk bit prt1n be. 
nU:r meve.uı bulur:dıııtunu gUı.term ı.

tcdlr. 
Rljc\iıı z:ıptının nıanaı.ı ::.odur. 

Bl\yllk Brjtanya lmparatorbsAu 
benı ham madde clhellndrn dttnye.u. 
en :r.Pngln, hem dt menl'Gtat ısan:apl 

baluround!ln eo ıle.rl memleketidıı. 

Or:ırla bu glJ im tahdltlf'rlnt· ••..$VWlll. 

rnu!<ı, telgrııfta ltlraf f'djld.i;I gibi , ti. 
<'arl!t filosu kayıı:l:ın h. ı,ı;ı !'\11!<..Jını 

yUz.Und.-n\ljr. 1.nglltcre bu tl\h~t1: 

b:ııt\ıırmasaJdı ph'll~ ıı:ru~ konaıte 

\ 't.' ppkıı btıl•:.,•ıı faır:Jlt a.n:ıtlıtn -
TUrld~ edekl g-lbl - a:. & l•ıl!t .. e..
çıknr.lı. 

iliz hıun ıı::ıuı:e bcıı..ıu..rd·ı n ~t'şflk 

ı Brltıuı\"a fınp:u·at ,•ıu~o "bi :ı:~ıl 
:'!cğlllı.; WC'N'ol•.P\ __ !° ... •ıc......-.· 

Halbuk1 Polonya.da All&UI l1galln. 
dt-o •onra bir tlft kunduranın 100 ıı. 
raya .atıldılını ga~teler1mt7 ı~n varında bulunan mısır t.Arlaaı aabtbi 
!>'Dt' ııarp felılket1nin ruUthl:; bir te. İ!yaa, Allpna alt baht;erur. babçtvall.. 
·clll"l bııı!.ıu.: .)ıt1.nn~lftrdı. ıarı Mehmet Uran ve NllmUDe ba!:ı~. 

1.t'rld.)<' 'De. ha:-~. bele ..e ~ °"~ 8lnlıı korucusu dinlenmieıerdir. 
telf.lfetJ l•,lnc:c.c:z.. aı.aa rafruen m. İ Tahkikata mUddeiumındltk ve :Rey 
r.u:, V'! ır~u•ttv"' n]a.dlt.nı"ıı·ı tııııı. *'""· ı ka• ~darm.a lfomutanbJı ahemmL 
eı1 yGk!ıd~. _.,,_. ;.~.':tJııt-"I t"'l • j reoUe ~''41 ntmekted1rler. 
!>"""{ l:>rrr.l•t~ ldrı4'r. 1 ~a CCTe "b.!1 cıln&Jet .,_,. 

l..11ı-ıoal •e _,,,,,, :r.~ ,,..ı.~. 1 OIUI. s...tlp geçen bası yo1COIAl"UI .. 

~e:ı tıUl ·lııt..ı .:0-611-. ~;.i~ "'' 1- ( ll&bo':"hırClea ,-eımlt ıre ~ &lmılll • 
ııtr llv•t,r ,.,._. lıtniJ•t .... f'dl. l t'llll tlllloti•>< i(ll!J ~ ı -.ıw. t&"llla· 
_,oı. r--.ıt .._ ~~tea ~1'; it. bt bu cılb:ı.tn na-.rı ltib&ra al::a 
~r ~df' ftCJ~'· ak ,.apftıalı:!.'c!tr. 



~1ahkeme Salonlarında 
'Bir,. iki nokta! Ordu terli /iste•i yüksekiai;ka iktıran eı~i ı' t, o OA iKA 

15 gl(Jnera amıra I Küçük ltô.ıılat Kupon• 

sonu 
Deniz sporlc:hncı ni~in 
Ehemmiyet vermi;>•oruz Terfi edenler arasındadır . .Sarhoşluğun 

Mahallebici dükkanını alt üst etm1ş, 
bekçiyi dövmek istemiş, poHsin 

parmağını çıkarmış ... 

YUltDUMUZUN her tarafı de. 
nlzlo kaplı olduğu belde ne 

yaz.ıi{ ki, memleJıetimi.ı::ııfı kUrek ,.e 
ylken sporu IAyık olduğu alAka v<ı 

rağbeti bulamamıştır. tııtn.nbulda ;;!ıc. 

run ~u ıubesllo başlı baııına uğ::ıı,·~n 

ancak bir llq kulüp • var. uıı;erl~ri 
gençlerı meşin top peşinde ko,tuT • 
mak için gayret sarted!p duruyorlar. 

Ankara, 28 (Telefonla) - 80 ağı.ı.S. ı fat öztorun, !hsa."l Ögürler, Arıôl.I· 
tos Mkert terfi listest yUkaek tasd!ha. lalı Lav. 

\Bu l<up(ına eklenerek göaderilooeh 
i'! arama ve iş verme ıtAnları En Son 
Ual•lkada paraşız ucşredjlecekttr . • : • 
lu.olarm gazetede görWdUfU ıeWld. 

olmasına d!kkat edilmelidir. Eıvle~. 
me t-eklı.tı gönderen okuyucıılann 

LUllafuz kalmak üzere eatjb allretilıı • 

iktıra.n eylemlştjr. Bu Us~ye göre, Tuğgeneralliğe terfi edec Leva7Jıo 
org~neralliğe terfi eden korgeneral!~, Albay 
şunlardır: thııan Sona.km. 

Mustafa Muğlalı, Cemti Ce.hlt Toy Tuğgeneralllte terfi eden 
demir. · Tabtb Albay 

Korgeneralllte terfl eden Niyazi ~et GözcU. 
Tttmgenerallcr , Tuğgeneralliğe tere eden 

rlnl blldlrmelert IAzımdn'. 

Evlenme teklifleri: 
ı ... 

Suçlu, benilz ~irn.'i beşi geçn.ı!J sil getirin: dl~·e masayı. çökmek lıı. 

Kürek çekmek, yelken kullanıuıık 

halbuki oe kadar zevkUd•.r değil ..nl-: 
'Siteldm 12.14 '\'e daha yukarı ya~. 
tnkl çocukların iskelelere kayıttı pa. 
zar kayıldarıru bile saat hes:ıbUt- tu. 
tup denizde gez.meye çıktıkları jJi 

kUrek ı.-ullıınma bllmedllderlnden do. 
layı kar.alşra maruı; lalldıklarmı g!S • 
rüyoruz. Bu, gençlil<te denize, d<'niı; 

l'lporona kareı ,bir anu ve alA}(a oldu. 
ğunıı. bir delil değil midir 't Pazar kıl. 
yrğını, yahut taonna vasıtası olank 
kullanıla.o sandallıın ldralnyan bu ~o
cuıf ve gen~lor oturdukları yerde ~e. 
ni~ ı;porlle ujiraıan kulüpler bnlealar 
pek tabiidir. ki bunlıua aza kaydolu. 
nur ve deniz vıısıtalıınndıın istifade 
ederin, Kulilpte müteha1111ıı;lar kffi· 
dllerlne ıııındal ve kiklerlıı naeıl kul. 
ıa.nrlacağmı, denizde nasıl yttzült'l<'eğl. 
ını de peklilA öğre~blllrlf',l' 

Ekrem Baydar, Şemsettin Taner, Veterlner AIOOJ' 

* 46 ya§ında .iyi kazanır, TUrk tc. 
baaamdan blr ecnebi bay, na.musit· ve 
çirkin olmıyan ev işlerinden kaçını • 
yan kendislle Anadoluya eldeb1JeceJ: 
bir bayıı.nıa evlenmek istemekteı'ir. 

Fotoğraf gönderenin, anınşıts.madı(l 
takdirde fotoğrafı ıade edll1r, (Fc:c 
remzine müı-~caat (17009) 

TAYif uz.un bOylu bir gt'.nçti, ffitl ı temi'}. İshak Avnl Akdağ, l, liakkı A.kotlJz, "Ali Karadenl.Z. 
renldj poıttncı elbisesi ötesj,nden o.·rl. Mehmet Ali de çırnkları:ıı ı;;ağırarali 
l!llııden yırtılmııı, çam~rlıınmq -ve ba7.ı hep beraber kentlisini dışarı atmışv. 

Rifat Mataracı. Deniz: Tuğ&m}ralllğlnc tl'rfi eden 
TUmgeneralllğe terfi eden Tuğbay 

yerleri de kıınla.ıımııttı. Oeccnln bu ıuıntlndeld gürülri::;••• Tuğgeneraller Cevat Ulman, 

Adı ŞilkrUydU. Ewellit gece oir 
kaç meybanr.ye uğrıyarak bir hsyU 

rakı lı;miıı, sarhoıı bir halde eokap 
tnkarak evine yollanmt'Jt• Fakat tnm 
çcmberlltA§takı maballeblclye celdt -
ğ:l ınrada, \•ltrindekl gözıılıeı mahalle. 
bfler, sUtlliçlur ıı:tahmı gıdıklamııı ,.e 
blr ftt'Y yemek U:ıcre dükktından ıç .... 
rlye girmişti. 

tablat,ile nöbet~I polisle beJ(QllPr kfl • 
şuşmu=lar ve Şükrtı3 ü l;aralrnl.ı g•I 
tU.nnek ıstemlşlcrdl. 

~vdet Bilgl§in, H, Fehınl Atakan, Barem 4. dereceye te•il eden 
M. Sırrı Seyrek, Emin Çınar, M. Ke. As. Ad. HAklm!~ 
nan Esenkut, M. Rasim Topeever, Abdürrahman thaan Tcksıs~. Şeın. 

iş ve ifçi arıyanlar 

Vakit gerenf,n 11,.5 ğtul.lr ve dilk • 
kAn da kapanmak Uzeredı.r. tJstdik 
Şül,rilnün sıkılır derecede sarho!t el. 
duğunu gören mahallt'bi<'i M. Ali ker.. 
djsinl; 

- Va.kit ~ol•, lınpıyoru:ı! diyerek 
dı;,nrı çıkarmak isteml5tı. 

Sarhoı;ıa böyle şey &öyl"nir mi'! 
Tabii Şükrü; 
- O da ne demek, bl!>n böyle !.!!.'~ 

aıılamam. Çabuk hana bir 'tavuk g(i~. 

Şark c~p~eslade 
Londra., 29 (A.A.) - DUn ~ece 

lıloskovıı.dan gelen haberlere gö.e, 
Alma..1ların ağır tazyikın6 rağmen, 

nuslar mukavemet etmı.:kte ve Sta _ 
lil':grad bari,.Jn1e deh!ietli mubareljç; • 
ler cereyan etmektedir, 

DUn gece yarısı Moskovada neır·; -
dilen resmi Rus tebliği, dUn Rus kuv. 
veUenııln btr gece evvel!:;! teoliğde 

blldlr)lon yerlerde çarpı§UklıırIDJ tek. 
rarlamaktadır. Stallngradı: kar'§l ;.1. 
man taarruzları artıp şıddetlenr:ıı~. 
Rusların muks.vemeU de .ııertleşmqtir 
Şehrin §imali ~arbisinde bil' Alman 
:11rblı kolu yarma hareketi ya,pmı:f,'! 
teııebbUB ettiğı zaman tjdd! bir te'llL 
ke belirmiş, fakat Rus lutalan Vl.'.lı: -

tinde yetişmiştir. 60 Alman taııı..ı 
talırip edilmlı:tlr. 

Almanlar Stalingrada dalga.ıar ,ha. 
linde hava hUcumlarma devam etmek 
te ve §ChT'I ııi:Jtemlı bir oek!lde bo:ıı -
bal.«maktadır, Almanların bu bav~ 
hücurı:lıırından maksadı, ıtehir ha.ikt. 
nm maneviyatını ae.rsmaktır. Şehriu 
semalarında birçok hava mubareu · -
leri cereyan etmektedir. Tayyar·:1er 
şehrin. merkezinde biiyük tahribat YBP 

mıa1arJır. 
Ruslar, Don dirseği içinde b.ılun1'n 

Kletskayado. mukavemet etmekte ve 
.A iman te;ıe't>bUslerlne mani olnıe.k • 
tadır. Almanlar, Stallngradın şimsU 
garbisinrl n de ııerliyememJ~lerdlr. 
Doğu cephesinin merkez kesim:ncP. 

genen! Zukofun komutaundaki ~·.ı.t 

kuvvetıeıi ilerJiyerek birçok nıeskf.n 
ycrlerı daha almışlar ve Alman .ı.·t• • 
<lafa.o. haltında bir rahrıe a.c,;nıışlardrr, 

Kafkas cephesine ge!ince muha~c- • 
beler, Prohlaônaya, Mozdok ve Kra:::. 
noclar cenubunda cereyan e~mekte • 
dır. Ruslar Prohladnayanm • cem:.' "t' 
ııarltlslne indh1len bir Alman pa.rp. 
ııUtçU mUfreı.esinl k1S111en imha 'e 
kısmen esır etmişlerdir. 

J.ondra, 2f\ ( A.A.) - Britano• 
vn: 

İ§te bu arad:ı ne olnıuı;"'a olmuş ,.e 
Şükrü - iddiasına gllre -· adıırr.alulh 
bir dayak yiyerek, tr.ılıkl!~ııt evrn.'rnın 
göre de sarhoılul<tan ;ı.·ero dıl'.!'et,.!< 

yüzünden ;ı.·aralannıı,, kllJllar tçLıJ!' 

kalımr,tı. Bu aradıı bckı;lye de ktif. 
rettığJ llerj sürülmli~ ı.·e hakkınd" 
tutulan bir zabıt varalfaslle asllJe !il'. 
kiı.lnCi cczıı mahlıeıneslnc verllmfsll. 

~Ukril ııhndl nyıkt ı ve bulundu~ 
vaı.lyetten mUtteesslrdj. Uikln gt>ll<! 

de hlçblr ıe;ı.1 kabul etmiyordu. Si'z, 
evvel§. davacı olan Bekçi Mebnı'!ae 

verildi; 
- Vallahi beyim, dedi, bu şaJııa ge. 

ce çok 9erloştu. Gürültüyü duyup 
koııtuk. U:arakola buyur t'ttlk. Gt'I • 
mem, decII. 'Özerimizfl yürudü, 

- Siz bu .kadar k1!71, o yalnız, yok. 

sa sizi döğdli mü'! 
- Yoh emme a:ıı kalsın döver,t'l!ıtt. 

Ve lüldn çok ııefro,tu./ ayRğT kaydt, 
yere dü~tii. 

- Eeeee!l .. 
- Sonra da ba§ı kaldırımın keııa • 

nna geldi. 
- Demek ;)arnları bundaıı _ dolayı 

oldu. 
- lle. 
- Sana ne )"aph T • 
- Bana mı'! bana hal taret etti. ı 

- Başka? 

- Palaskasını çıkardı bama vur. 
mo.k 1-.tooL 

- Demek davacısuı, 
- Elbette beyim. Ben' l.'lğer bımun 

dedüğll gibi bir ~ıs oJı.ıaydnn, beni 
bekçi lyapar).Rr mlydl '! 

- Dotru mu bunlar ~UkrU. ! Mö 
ne dlyecel<sln T 

1 

- Ba§tan başa yalan efendim, l>alJ. 
ıaıı başa yalan. 

- Demelt biç birinin aııb yok, 
- Tabii beyim, doğnıırn.nu lsteN.'!· 

nlz. bunlardıın .a.ıııl ben davacı olmah. 
ylm. Benden de mahallebt~. ' 

- Allah Allah. 
- F~lbette ya, banlar oenl dövdü • 

ler. Yüı;ümli yaraladılar, YUzüru gö. 
ı;üm, her yerim kan ıç.lnde knldı hte 
celuıtlıuln bu tarn.lma bakını.z kan 
lekeleri doludur. Hu taraf11u da k'lra. 
kolda yıkadılar. Şlmdj dl' bu bekMyl 
bf'nden dııvaN yııpmışlıır, mahallt>lJj. 
clyl de ıah~t göııtermişler HRlbu::t 
ortada bir hlldlı!ıe varsa o da mahalle. 
hi<'l dilkkftnmda olmuştur. Ben haka. 
ret etr.em etsem mahallel:trtye etmf. 
~n'ıdJr. 

Bundan sonra &ahit olorak dinle. 
nen polis ile mnhallebicller hMlseyl 
bek<:lnln anlattığı gibi hll<aye ettllrr. 
Polis de parmağ'ı.nı gösterdi: 

- Bakınz buraya beyim. Bunu ti'<;" 

kin fçln uıtra,ırken pnnn:ığ'ımı çıkRr. 
dı. Dol>tora gittim, bjnblr acı [le Vf'
rlne koydurdum. 

- Eh ne yaptıhm, g~mı, olsun. 

ŞlikrUnün ıı;:ırboşlıı~ıı d'l tııhlb m . 
porlle sabitti. Bt•:Hllln sonrn mlldde •1 

lumıımt mütnle:ı.ıı·.n: 11ö~·ll'dl ve ce7a. 
ı;mı l'ltedl, Mahkeme de tuna gilro 
ŞükrUyU boktlye va7jfest sırac;ı"da 

hakaretten l ay hapis c!":lasına, re:ra. 
Iet çıkaracak deı-eeede •arho,luktım . . 

Doktor içimi otmmak Jster gibi göz 
lerlnl bir müıldet yUzüme dikti. 

Birkaç gUn evvel Fenerbahçe ı: :zl 
yerinde dört ldııi~ b(r aJleye tesadüf 
ettim. Sabahtan akıtarna kadıır yeıll. 
ler, içtJler, uyudular, denl:ı:e g_lrlp 
çıktılar. Artık ak,am oluyordu. Grnı: 
kadın yelkenli aandala atladı, ablası 

kızı ve kocası kcndlslnl tıJi}p ettiler. 
Bir yanda.rı yelkenleri nazırla.dılın-, 
dllmenı taktılu. Küreklerle ııanda&ı 

oturduğu yerden kaldırdılar. Bu dört, 
kişilik allenln her ferdi bir f'f görü. 
yordu. ·Dele ı;;en9 1mdm !... l'a~alau 
sıvayıp denize giı1ı:l, yelken kullanışı 
ile kocaımn bile gertı.le bırnkryordu 

Serince rüzgA.r esiyordu. YelkenlP.r 
şişti ve twıdal Uakttdar J11ttkametln • 
de uzakla.,tı, gl\_tl. Bu aile bir hafta. 
dan bert deniz üzerinde imJıt '! Yalova. 
dan tstanbula gelml§ler. Oanlarmın 

istediklerı yerde sandlllı sahUe ya.ıtat· 
tırıp gtlndüzli orada, geceyi başka bir 
yerde geçtrlyorlarmı,: Adeta bir nevl 
sayfiyeye çıkmışlar ... 

Buntiı.rm yelkmlerı !il!JlrlP sandal. 
lannı deniz i'ızerlnde l:aydlnnablrı 

sahilde duran gencı nıtka getirdi. Ya.. 
nına tkl krz da alarak bir 9&11dal Uf!' 
~ılmak istedi. Fakat ne yelkeni a • 
damakıUı 11i!Jlrebild1, ne kü.reklere 
kuvvette b&bJp oJa.bl)dl, nelld ya.rmı 
ııa. ,t deniz Uzeıinde ı·-.oaladıkian son. 
ra sahllo döndü. 

KUrel. çekmek, yelken lmDıınmelc 

cldden bir maharetth' , . ._ bunu hak • 
kile öğrenmek de ııenelerln işldir. 

Yukarda bahsettJfjim a.lle ana ve k-

ooda.n denlı:Ci lmll}!:!l' .• 
Dalgalar ara&mda ye&:;"1 açıp git. 

mefı de bir knlllpre değlls:ı de ıı.ene 1l'r 

c:e aııa ve b::balarmın yanmda bulun
, malda öfrenmlşlerdir ~bii. .. 

Genı:lerlmJ:ı:;Je denfa sporuna k1>rııı 

olan sevgiyi kuvvetleııdlrellm, ynş~

talım. Bcnun ıı:tn de bol malze-mı. çe 
veııaltl olan denir ktılUpterlne (!ıflynç 
vardır. 

Yekta ~ Öl'ııı~N 

• • • 
DUnkU yazımda bazı tıı.shlh hata • 

lan vardn', ÖzUr diler düzeltirim: 
Yazının ba~ındakı Manlsa kel!mt-:.l 

"tanısa da,. olacağı gibi bayağı keli. 
meSi de "bş.bayani,, göreceği ltellmc. 
si de "göreneği,. olacak. 

da ı Um hanr para cezasına mnhkt\oı 
etti. Ş.tlkrii ayni xnmıında der~ 
tevkif de olunacaktı. 

Karan mUteaidp jandıırmnya tf'.ı. 

Um edlldl ve neden dolayı ceza ye • 
mı, olduğuna hAIA akıl erdlremeıı.lş 

gibi ba~ını iki tarafa salb.ya ull'\3 A 

umklaıttı, gjtti. 
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Hakkı Tekçe, M. Sellm Aydın, M'. Lütfi GüvenÇ, Atı Rıza Onan, .Ahmet 
Sait Balioğlu, AbdWkadk Seven, HA.. Adnan Akan, Necmettin GUnbay, 
mit Doğruer, A. Besim ~sin. M. Ri- Kadri Perk, Raif Yasar. 

31 ağustos pazarteıi akşamından itibaren 

AKSiM 
tıalonunda Gu.etelerlc UAn edlloo ve sabırsızlıkla l>E'klcnen 

~(•)•l§:J313 f~+J.~• 
namındaki 40 kişilik mahte,em rev 

Büyü~ Gala ile Başhyor 
Y azan: Mahmut Yeıari 

Aynca: :H kitlllk mua11zam SAZ HEYETİ 

* Ortamektep mezunu btmıiaıı ilti 
sene öğretmenlik yapmı§ ve aaımıo 
bilen bjr genç kız husus! mUeuo.elcr. 
de ve resmi dairelerde çalı§mak Uıere 
tş aramaktadır. (S.A.), remzine ııı.U~ 

racatıarı • 3 1 r:~Hvtı 5' 
Müteferrik: •t "\"' ~ ..ıı:ı~·ı. 

Satılık yemek sobası 
Lokantalar için ı;ok elverişli ve 

kııllnnışlı, hepı tnşkömür hem odun 
in lrnlanılır, 1,80 boy ve 1,10 en!n ı• 
8 ":izlü, sıcak su ve fınn tertiba:· 
bulunan bir yemek Sobası sntılık 

tır. İsleyenlerin Vakıt matbansındu 
Orhan Temele müracatlar.. 

Afdırınu:: 
A!iaf;ıda remlzlerl yazıb otan o. 

kuyuculnrımızın namlannıı gelen 
mektuplan idarehanemtzden (pazar. 

l 
ları hariç) bergfuı sabahtıın öğleyt' 

kadar ve ıınat 1'1 den sonra &ldırml\. 
lan. 

1 (Ate§ 6) (A.G.) (Ben) (Buluruııaz) 
(Ookumacı) (E.25,El lH. 4r.AH 
(İ.Ş. serbest) (İNG) (Ule 11) CM 
E.49) (Mahir) (N.45 M.T) (Kim) 

(Tllhlm sensin). 

Yedek sub;ylan-davet -
Taksim askerlik !iUbeı;bden: 
Taksim askerlik §Ubesinde kayıtlı 

bllümum yedek subayıann tki§e.r to
toğrallarlle 3 eylUl 942 tarihine ka -
dar şubeye mUracaatlan il&.n olunur. 

' 

Pariste 
Askeri Tthbiy_e okulu Müdürlüğünden: ... ,,,, ......... -... .... .,. ...... ,. ..... ,,,. .... ,.,, ...... Y E n İ b İ r 

bulunan tablb, eczacı v• ajoçt okurların ı eylUl 942 tarihine kadar aak• ı1 1 .. 
;ı-.-do-kt-or_t.at1b-lk-at_O_. _'"_Kl_._tı_ne-tı-tih-a-kl_a.n_U_A.n_olu-nur_._(_97-t..9-36-0)--"=-I suikast ya p d 1 

Bay ve Bayanlara müjde 
Bu ta&arruf de\"rlnde fll.41tldl, boya81 soldu, renginin nuııı.a...• 

lcıymetll 

EL ÇANTALARINIZI 

"""u diye 

bir kl§eye atıp terketmeyintz. " tôlyemb; lstedlğinl.z renkte elblselerlitlıe 
.uygun nlural• e&ld ÇANTALARINIZI fenni suretla boyar '\'e yepyeni ~upnr. 
A.;rıca. her tUrlll tamir ı.e ır.madama çanta yapar. • 
Tuvalettnizln nr.glne uyar en alt sabit tırnak clla.Iannızı ancak atölyemiz. 
de temin ecleblllrslniz. 

Karalctly l\lıunhanr. tad~esı Haaan})&fa han No. 2, 8 
,( 

3 kişi 614 1 4 işi 

yaralandı 
Viı5i, 2!) <A.A.) - Versayda 

I..fıviı.L ve Deaya yapılan suikastin 
yıldönümü münasebetile cvve'ki 
gece Parls c.ivnrında Cliahyde O 
hınpia tiyatrosund::ı. Marcel Dea 
tarafından tertip edilen tniting 
(.llnası.nda atılan bir booıba Uç kişi• 
nin ölmesine ve dört kişini.n de ya• _____ _ _____________________ .,.,,""1Z_!1'91.rı ralannuı.sma se;:ıep olmuştur. 

Dea, sa'onun arka t:ı.rnfında o
turduğu ve bir pencer~Je-ı veyn 
fuayeden ~tılan hoıhba ııaJonun 
ortasında patladlğı iç·n kendisine 
h;çbir şey olmamıştrr. Yaralılar • 
dun en aşağı ikisinin vaziyeti va
himrlir. 

Kayıp bir çoca'll 
aranıyor 

sq lira aylı.Ha 

yazıhanede ı;alıpcak bir hayanıı I~ ti. 
yaç vardır. Okur yazması olan tercih 

Yusuf AygUn adında 12 yaftnr'!I\ edlıtr. 
eımer, gri elblııell ve ııiyah kaııltetıt, • 
çıplak ayaklı bir cocuk perııembfo g:.ı. 

nU Kasımpagada Araplar ıokak va~·
lada.ki 110 numaralı ev!r.d.en Çıku."'Rk 
birkaç arkadaşlle beraber Çatladılrn. 
pıda denize girmefe glt:nl.J ve bl• ~a
ha. dönmemiştir. Neredı> cıidujtunu bj. 
len veya görenlerin yuka,.C:aki adroı>. 
te babası Yozgatlı Nurlye ma!Onıat 

vermeleri ınııanlık namına rica olJn
maktkdır, 

G'alata mıımhnne oodde."11 na~ıın 
pa,:ı ha.n S No. ya mUrııc.'lat (1'7001l) 

ZAYİ - 31/ 13113 sayılı i!tamct 
tnkeremi kaybettim Yeniıoini a• 
laca~ımdan eskisinin hükmii yok• 
tur. Kıısmıp:ı.şa Zinrlanıırkasl Dut-

dibi soJcıı~c No. 86 Murat oğlu 
Ali Kulna'bi 

Suat Hayri 
ıstafibDl gtru H 

Reis\ afd 
cumhuriyet halk partisi ' latan l'ı'ıl 

heyeti rejsi Reşat Mjmarog-Lu •c' .. re 
hey•ti reisliflnden lstl!a &tmıe v. rs. 
tıtası R'abul edilmlı:ıtlr. 

KARA ELMAS 
liaber aldığunwı. g!Sre Reşat ML 

maroğlunun yerine Kayııeri me1 usu 
Suat Hayri OrkUp!Uniln taYinl kı.ra.r
laşm1ştır. 

Rijev ile StaHngraıt arasındaki 
1111hada bUyUk muharebeler cere -
yan etmckte<iır. Rije hölgesinrle 
bır ınilyonn ynkm Sovy!!t askeri 
çarı>ışma.ktadır. A ~man muvasala 
yolla.n.nın başlıca. kavşak noktası 
"'e ~rkezi tehlikededir. Hitler ce
nupta'ki umunıl karargahından Ri -
jev bölge~ine .harek~t etmiştir. 
A1manl.n.rm eylüldetn evnl bir 
Sovyet taarruzu beklemeı:Hkleri 
anlaşrlma.ktadır. Sovyeıtler cenup
ta kuvvetli bir muka.v:!!met gi>eter 
miş olıtltıkları için Almanlar bu 
l:öl~e ehemmiyet venni~ler, mer 
kezden ve ~imald.en ihtiyat lota • 
la:rmı çekerdk t~driccn ve ihtiyat• 
la cenubs sevk~tmi!i!erdi. Şimdi 
Alman ihtiyat kıtnlarmm mühim. 
l:ir lusmı cenupta, Kafkas geçitle
ıinde ~ar,pışm::iktadır, Ranları ~eri 
a larık merkeze nakletme'k pek güç 
ve herhe.l<l"l zamana muhtaç bir 
i!ıtir. 

"Alba.y Edlstonu.n ı;ıhha~ rnUkeın. 

meldir, dedi. Doktor olmak sıfa{ıı,. ııL 
ze şunu söyllyebfllrtm: Albay bu tarz 
da kendine bllkmağa devam edenıt:, 

yüz sene ynliıynblllr.,. 

11 lngilizceden çeviren: VEHIP TAYLAN 

etmı, olmalda beraber lrulağım gnv,.,t 
keskindir. Bu baknndan, albaym kıy. 
metli slllh koleksiyonunıı lhtlV'•ı ed.·.n 
bltlşik daireden gelen çok hafif bl.r tı. 
kll'tı kulağımdan kaçm~~ Gayrllh!.:
yart aklrma mts Marşani; geıdl. ö. 
Jtümdekl raftan bir kitap çıkar1Jım ,.e 
okuyormuş göründüm. Hakikat halde 
ise yan gözle ç.ıılıııma odasmr 11il!ıh 

dairesinden ayıran mavı perdeyi gö. 
'l.etltyordum. Hlçb-Jr hareket sczmo. 
dlğlm halde içimde tara!lsut edmyor 
muşum ı&"lbl bir his vaı-dı. Gayrllhtt. 

ıı Suat Hayri, İstanbul hukuk fal.!l • 
tesl.nden mczt\ndur; lstanbulda seni'. 
ıerce avukatıık ·etml§ ve BQytlk Mı: -
let Mecllsinln son intihap devresı~~e 
KayserJ mebusluğuna sec:ilml§ti. Ru. 
at Hayri ÜürgüblU, 190~ seno~ı:de 

doğmu§, Şeyhjs!Am merhum Hayri 
efendinin oğludur, 

Sovyet gt'lerali Zukof merkez • 
rie taarruz·\ ı;eçi!eceı1; :;:ıati pek iyi 
hesarılıunı;,trr. Alınanlar cebri yü -
rüyüıııe kıtalarmı Har:tcftan şim3.· 
llgarbi böla-esine nnkl e::nektedir
ler. 

Herlrnftaki kuvvet:erin yerine 
öe bu. ~rln cem,'lundaki kıtalarr 
getfrmek U\.zongelccektir. Bu su • 
.-etle Alnııı.nlnr Sta1inı;r.ı.d önünde
ki hatlal"?T.la 1n.kv.iye krtaları gön • 
ıft1'\1'm~ 'bh' hııtle !!'el~1tlerdir. 

Lonııra, n (A.A.)" - Rus kuvv'?L 
~rı naıttıc dellls!nde b!r düşman tı:.~J. 

tını ve Kar<! dcnlZde bir dUşman d"nlz 
•,ı:~ batirmlşl(l.rdn' • 

Bir mtiddet ikimiz dEI ııustuk, Dok
tor İskoç değlrml'nlndekl hastaınr.ı 

ziyarete gitti ve bent arnbanm lçjnde 
dl:şlincelerlmle yaı.nıx bıraktı. Nor. · 
folk ,atosundo. mevcudiyetimizi i<'ııp 

ettirecek bazı blWJtselerln arifesinde 
bulundujtumuzn lYfden jyiye kanaat 
gP,tlrml!Jtlrıı. Bundan .ısonra tetlkte 
bulunmak Jcap ediyordu. 

DQntlşte, evvelki gece albayın çalış 
tııa oda'lındnın ı'ıklarını panldarkf'n 
gördüğttmtiz şatafatlı '\'lllı\mn yakı • 
nmdan ge~erken doktora sordum: 

"Bu mlikellet ,;na.da kim otnrn 
yor, doktorum'!,. 

"KorıtJuğun en zengin adamı, mi!.. 
t~r Hov. BugUnc kodıır keındisjnin 

sem~tık olduğunu iddia edecek kim. 
11e çıkmamıştır. \'l<'Clnm gayet ı:"e!.I' 

bir para bobaııı, llov albayın en yak!ll 
komtoıudur.,. 

"Herhalde dostudur cııı.:, 

''Dostu mu'!',. Doktor Brayt · acı 

acı güldü, "En amansız düşmanı de.. 

sen~ do.lıa dofm olur.,, 
"Neden acaba?,, • 
Brayt biraz dll!!ündU, Vt' sonra i1eb 

etmeı;e ba,Iadı: ''SJı:o açılıyorllllm, 

bu size karııı ıtımat tılul beıtl.ıdiğlm. 
den ileri geliyor. Hov ile Edlston ilk 
zamanlar, dost değllsıı blle, çok iyi 
geçinen komşu idiler. Hovun yegfme 
iuzı Eleonor, hemen hergll.n Norfolk 
ı:ıatosuna gelirdi. Albay bunda.o hlr 
büçuk •ene kadar cvvc.1 !\.vam kama. 
rasma seçildi, ve artık vaktinin ço. 
ğunu Londrada geçirmeğe ve aneıık 
hatta tatillerinde Norfofü ıato~una 

gelmeğe ba:ıtadı. l•'alınt aradan alt• 
ay geçmeden ansı1.ın le~aı;ını v1.•1·dl 
ve şatosuna ~)ılldl. En ıyl dostu o!. 
duğum halde bana blle ıstlfll!lınm se. 
bebinı f'7.ııh rtmemiştlr. l<'akat o ta. 
rjhten ltibııren karıııl!klı ziyarf'tl'-'r 
nihayete erdi, ve albııy kızlarına, rn!ıı 

ter Hov ve kızı l\e )<onnşmam!l~ı, 
hattA selt\mla§mamoğı aılo .ık!')·a 

ten!ıih etti. Az ı:ama.ı aonra 
Hov da avam kamarasından çek!!dl.n 

"O he.ide aralarmm açılmasıru p&l'. 

tiden çekllmelerlle alakadar görüyor. 
sunuz öyle mi+,. • 

Doktor dikdU< yüzüme baktı. 
"Ben hfçblr şey görroUyorum, l"e 

hi~bir şey de bllmtyonım. dedi. E!Ul
sen htç klmııe de blT şey bilmiyor. A. 
lft.l<adarlar da. bu hususta tam bir ke
tıım\yet muhafaza edlyorlıır. 
Şato~·a yakla,mııttık. Doktordan ay 

rılıp dU5UnceI1 dll!}Uncell bllyti.k h<lle 
Jrtrd!ın. O a.!'lda Mis Tlmm!l'I görm'!k 
ihtty&<'mı hissediyordum. YavatÇa ç.a. 
11,mo. odasınm kapıııım "ıırdum . Klrc<. 
ııe cevap vcnr..eyln<'.o k:ıp!J"I al'alllY•P 
i(erı girdim. Mis Tlmmls odada df>tl!
dı. Alba~m bitişik, ı:nlışma odMm~ 

ı:rt yoktu. Ev sablblntn, kütllpbıute • 
sinden ıııtoıllğlm rlbt l<ıtifade ef.JYkk 
'"!dindeki dııvetlnl hntuJıyarak de. 
,'8rdak1 kitap deryunıı tet,Jrtke ko -
~ldum. Mastkt hlsslm zayıf l.ıt.k!ı,d 

Ç§altler ilerliyor 
yari bu perdenin gerisinde bir tehll. ~'ungking, 29 (A.A.) - Çin kuv 
ke seziyordum. Slnlrlerlmln bil'!\~ t>..-ı. vetleri şark ic;tikametinde yaptık· 
zuk oluşunun da. a.ılla!Jılan dahil v:ır- lıı.n mukabil taarruz neticesinde 
dı. geçen cuma gıinü saat d5"rde doğru 

Yeniden çok garip bir hıtırtı kul&. Şusi~ ve bu ~ehrin ciwınndn: ! 
ğ-Jmı t~~m~ladı. Ye~d~ 11ertll kapl!l~ İ ha;a meydanın::· tamamiy~e ittgal 
postu uzerınden yürüyerek percıe:-ı etmişlerdir. Japonlar -;ekılmeden 
hafifçe kaldırdım. evvel bu büylik hava meydanı ile 

Karşılaştığım manzara blrnn lt:1n şehir civarmda...lti bütün yollan ve 
nefe'.'llmj durdualu. Albay Edlstonıın clemiryollarmı. tahrip etmişlerd!r. 

aliıl hastası oğlu DuglRs, tam odanın 25 Ağustosta Çinliler Pcıyand 
orta!!tnda. elinde keskin Mıılayn han. golilnUn s.<ı.hillerinde bulunan ~ui
çerlnl tutup sol elinin lş:ıret. parmn. :ınng ve Tuşangı ~eri ~lmışlardrr. 
ji;ınm ucuyla ke•ldnlltfnı muayıme t'. Çekinng ve Kiangsi eyaletlerinde 
diyordu. Oöı:lerlnde o kRdar korlu..ı.ç Hi \'cya 17 pıerke:ı: Çtn muknbil 
bir panltı vardı ki, ürpererek bcı.'!tllı ua.rnızu eenasmda. geri alınmış • 
ı:evfrdlm. 'Devam1 var) tD', 

..... ----------------------------------~=---------~.--~·---


