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Bafl ~ ladıklanmız 

l'auo: SADRI ERTEM 

H UDUTLAIU dı 1mda panııi3oner 
de,,letlerd~n PolOD.)a.110 baş • 

\ek.UJ generııı Slkor&~I L rndra n1. 
)oaunda Sovyet _ l'olon.)a lltirakmın 
blrlııcl J,ldönllmli m.l.ı:u~.J;,t.le k:>. 
llOf*-1.Slkorııldn'At &'l>yl dlklJrl htlk • 
bale alt Omltlerdlr ,.e ,·atandan uı.ak 
muhitlerde konupn de,·ıct ıt.1•.ınnın 
blluö.ntl taşımakts.Jrr. Fakat n'3 l>.J 
hbnün ıte de lııtlkb&l için 3a.pılan 

tabmlnlerı.ıı yeni blr cephesi yoktur. 
Slkonktnln bllz.UnlU aealnde Polonya 
tarihinin romantb'Dl \"e ı·arp 9oor.l!ll 
dll.ıtyaaının batalı görll::ılerbln a,d5-

lert birer levha b'\Unde canlanıuııkta.. 
dıl'. 

General Slkonıklyl ş<abııan 1tham 
e&mek taraftan deflllz. Onun 19341 
da ne,reclllen bir kitabında Y""11 hup 
n ,artları bakkmda llert ııilrnı •n n. 
Jılrlerde bugtln tahakkak eden bau 
hakikatlerin proftll reıımedllml,tır. 

Fakat :harp ııonraaa Polonyaaı daldı
tı tarlld :rommntlk sl~t uyk'ıl• 
'Ve harp aonraar Avrupa devlet adam. 
Jarıının batası ylbllndıın harbin mlh. 
ra.kma tik d8'en memleket olda. Po. 
lonya IUup aonraaıncla dalla reallııt 

bir atyaııet takip edebUaeydl, SMlnl 
Avrupaya duyurmata, llatıl koın,a
lanna l!lltıtrı,Jteğe muvaffak olsaydı 
ıallmln olunur ki bu barp bfoJld de 
meydana çıkmudt. 

A vrupanın bUyilk devlellerln'-t b&.. 

ımda bulunanlar bUyülc ha::lılıll da. 
\-alannm artrumcla köçilk devletleri 
blreır tlerl karakol, blrer icra. v:uıb. 
aı haline koydular "Ve kendileri tçla 
çhdlklerl beylik ptllnlan realiteye 
temae ettlrmeclller. BllyUk devletle. 
ria ... lllda bulunan profeııyonbl po. 
lltlkacilann yirmi yıllık hlllyalan 
bir sQn kanlı bir Avrupa levbaslle 
nlbayete eırdL Polonya bu Avnıp& 

lflnde tntellk bir de romantik pulltl. 
ka daH•nı tahakkuk ettlrm'lk ar • 
zuınma kapıldı. 

Poldllya llıltJ'\tk harbin lbdıu etti. 
tı bir devletti. 1 allat ouun "e hae.. 
mı, ne de 1ıa,arabllecetı itler bak. 
kında deriet ldareıılnt ellerine alan. 
JarD reel cörOJ mevonttu. Polımr:s. 
bö,rtlk dftvleUer ortasınds aı!cı1 ·ınıı 

bir küçtuı ıtevlettt. Fakat btr turid 
Poloayaam kllollk devlet oldujunu 
ldattdlerlae anlatmak mtlmklbl oL 
mıyOl'du. Sovyetlere kal'fl kazanılan 
... ıertea •nrs Poloaya kanlltnl 
tin ..,r df!Tlet llaUnde Jlrmete ba,. 
ladı, Polonyanın bu pıılkolojlalnl ıe. 

11eral Vey&'Ulflul A11karapalaata bir 
muhaftırtl euaHDde eöyledltf tu 
ettmıe 11e stisel oe~lem~tedlr: 

.. _ Orada en ~k blnbaıı ken. 
dini betikte Nap11;ron faneder." 

Poloayada lkumuadall fazla ha. 
elm peyda eden bu irade onun bartcl 
elyaeettne de meaaet oldu. ~trafında. 
ki lıily8k cle\rletlere k&fll kUçük dev. 
Jetlerle bir aıılatm& yaparak B.l.lhk
tan Karadenlse kadar kuvvetli btr 
nllt eepltesl kurablllrıU. Bu 11Uretle 
hem .Raeyaya bem Almanyaya karıı 
bu ktlçtlk deyletlerden m\lrekkep 
srapla bir Mlllıı UllMlrtl oltm!a. 

Balllakl Polonya 1rtt91lk dffle&lert 
bir nameTCat .faraıtmekte mrar ettt. 
Battıl o ka4ar ki Avnıpada mlllt'tler 
eemtyetl ftkrlne kal'f1 isyan orada 
baf1acb. Avra.pada "dörtler'" MklmL 
J'etl ftkrhtl 1Mıflnclel Polonya olmak 
prtUe tantp etti. 

Nlllayet ırttoak 1co1119Glannm eeee. 
dl esertacle _,_. trampet.elert 9&1411. 
Btlttbl llaalar Poloayanm r?mvıtlk 

sBrlltti•1111 birer tfadealydl. NlhaJ"!t 
harp lut da Polonvaıua kanına gtr. 
melt 11m1me bsetadı. 

Polonya bqli• ,......cc memleke&-

• r~ -": 1 

[ ı Sovvet hususi tebliöi il 
AJmaa tebllll 

Vor o şilovsk 
zaptedildi 

~;t · 

ESKi MOSKOVA ELÇiMiZ 
HAYDAR AKTAY GOMOLOÜ 

IH;ase:ı ı:>t· mhar 1Jaı;umı KAtlbl m erlHi
ır an aueıf nl zlyar~ı ederek 

ecıa: c~mbarun taz!yes~nı bllıllrdt 
Sabık Mo:!kova bJylik elçisi Hay. 

dar Aktsym C"naı--si Bly<l't'l'.h:h'l 
hususi biı· vcp ı~ıa Sirk.?::i ls~e!aJine 
;etlrllml~tır. Cenı:.z~ buradan saat 
11.30 da mcraııl ıı\c kl\\dırıl nı§tır. 

Önde blr aılva.rl mUfrczc3i, bir pi. 
yade kıtası, p:>Ue ve ınz:ıbıt mltre. 
z:eııl ve asken b'r bıLndo olduğu halde 
cenaze alayı Sirl;:eci, Ank'lra caddesi, 
belediye ve Çarşık:ı.pı tra nvay c:ı.d 

delerin! taldb:ı:ı B~;;azxta getlrll nl7 
ve namazı Bly.ı~at C'.\ınlslnJe kılın 
dıktan ao:ıra CJir l!l npı dt§tn.hld 
ıtehltllğe defnedll!lu,ur. 

Cenazede cUmhurrrelııl namına 

cümhurnyaııeti umumi k1tlbl K:ı:n11 

İngilizler 
Hindistandan 
çıkmah mı? 

Gancli eyaletlerden dönen 
hey•tlerle wöriiferelı 

Ba baıuıta BlnW
lerln dişlacelerını 

sor da 

Hind komüni•tleri IQfİ•t 
tecavüzüne karıı 

koyacaklarını .öylüyorlar 

Bumbay, ' (A.A.) - Gandl dıln 
Hind kongresi id:ır1 ko:nlteslnln tn. 
glllzlerln Hlndlstandan çekilmeleri • 
nı talep eden karar nreUni haliun 
nasıl karııladığ'ını anlamak Uzare 
Hlndlatan ~yalctıerlnde dol&§ıp dö • 
nen muhtelit ajanlal'ı kabul ~derek 
bunlarla görUşmU,tUr. 

Patel, Gecerat eyaletinde Gandl 
tarafından Uerl ıUrUlecek her emre 
itaat edileceğini aöylemlfUr. Pa.ndid 
Nehru da, blrlegmlı eya\etıer b&k _ 

kında ayni cı.ımoçte b:.ılun'llUftur. 

... . . 
Bomlıey 4 (A.A.) - Evvelce hak. 

kında hUkCınetin aldığı faaliyeti tah. 
dit tedbirleri aon zamanlarda killdı_ 
nlmıı olan Hind komUnlst partlalnln 
genel ııeknıterl Joal, p:ızıı.rtest gUnll 
yaptığı bir demeçte de:nl~tır kl: 

Hind komUnlstlerl, taşlat tecavü • 
zUne mukave;nete azmetml§ bulunu. 
yorlar. Milli bir HUki:lmet kurulma 
at ve Hlndt.t&rım birle.şm{f mllletıe. 
re katılmıı.sı için kongre ile mUs!U. 
manlar birliği arasmda derhal bir 
ittihada vanlma:sını talep ediyoruz. 

lerde mlııallrdlr. Yabancı memleket. 
lerde na.zart surette ımı.aladıfı mu. 
aJaedelertu tabakkuk11n11 beklemek • 
tedlr. 

Harp sonrası Annpasmıl& bu nm 
hatalar blr bayU ljlencll. Fakat llarp 
aonraın batalarmı a,ıı,_ bll)'ttk 

devletlerin bunlan. b.&taıaraua aeu.. 
RDı bllyttk u.tıraplarla, böy9k amelL 
yatlarla oekmete mtlaaltılr. Fakat 
Polonya küı;Wdtı ve hatuı onu alir' 
atle ~rlfan etti. Biz iter mlUetbı 
keacll mulladder&tMta ll&blp otmasau 
ıaterlz. Fakat yakın tarihin b.&talan. 
aı unutmamllk da beteri bir vulfe • 
dlr. Slkoraklnln nutkunu cllalerken 
llualan b.&tuladık. 

Gedeleç, vali mua vlnl, vllı\yct, par. 
ti ve 'belediye erlt9.nı, aıskorl crk4.n, 
yabancı dcvletl~r mll:n!!SllHeri, ak. 
rabaeı ve dostları ha.zır b:.ılunm•.ı,_ 

iardır. 

Cenazeye, 1>11,ta cllmhurreiel:nlze 
aı t olan fevkallld~ mutena bir çe _ 
lcnkıe birlikte t t'l.nb:.ıl b3le11ycsi 
\'C dostları tarafından pek çok çc • 
lenk gönderllm~Ur. 

COmhurrlyuetı uınuınt ka.Ubl Ke. 
msl Gedeleı:, b:.ıgUn BUyUkadaya gi. 
derek merhum Haydar Aklayın al. 
lealnl ziyaret etmt, ve Cıl n'ııırrelsi 
namma ta.ziyade b'..llUn'llu,tur. 

ikinci 
cephe 

.. 

Amerika Hariciye 
Nazırı diyor ki : 
sızı Bublye ve 
BabrlJe rtazırıa. 
rına bırakmayı 
terclb ediyorum 
Sanliran•i•kotla ~ıkan bir 
Gazete de diyor ki: 

Bu ış Londra mıtinglerina 
gıtmıye benzemez 

Vaı.ıtn~t-On, 4 (A.A.) - lkincl cep. 
he hakkında sorulan b,.,k:ı bir sullie 
Hal fU cevapla mukıı~le etı:ni§tlr: 

"Şimdilik bu hususta sözU harbiye 
ve bahriye makamlanna bırakmayı 
tercih ediyorum.,. 

Sanlıranalako, 4 (A.A.) - San!ı. 
ran:siııko Kronik! gaz;)teııl, i'kiıı::i 

cephe hakkındaki bir yazısında diyor 
ki: 

Bu son hatta içinde, ikinci cephe 
meaeleal ile allkalı olarak hava de • 
flfmlte benziyor. Londra gazeteler!, 
bir ikinci cephenin muva.ttaklyetl 
için IUzumlu ıarUarı lnglllz halkına 
bildirmefe başlamı§lardır, Birkaç 
gUn evvel albay Flrederlk Palmer, 
fklncl cephenin Ruslara blyUk yar • 
dant dokunamıyacağmı ve Hltlerln 
Bak<lya doğru ileri ho.rekctlııo de • 
vam edeceğini a!Syleml§Ur. Buna rat 
men, ikinci cephe 8çılmazaa bu bil. 
yUk hayal inkisarı doğuracak ve Ruı 
lara karşı aldığ'ımız tuh'ıllUer tu • 
tulmamlf olacaktır. Fak!lt şurası d~ 
blr haklkatt!r ki bir ikinci cephe • 
nln açılması yalnız L?ndo;l Sikar ve. 
yahut Madlaon Sikardal<t ınltlngıere 
gitmekle halledilemez:. 

~Jlısırda 
Betli kolları 
ıaauyett olda 

Roma, t (A.A.) - İtalyan ordula. 
rı umumi kararglhmın 793 ııımıaralr 
teblttt: 

Kuıır cepbulnde ketlt kolları fa 
allyetl oimU§tur. 

Yapılan birkaç çarpır-nıı. uouın 
da Alman avcııarı 11g Slpltrayr ve 
Uç Harlk&D dilfürpıllflerdlr, 

Kıletskaya 
bölgesinde 

ltalyfla ı11talarıaın 
blrBaç taarruzu 
plıklrtlldt 

---<>-

Seri ordu teşehhUllerı 
Kuban ns ~. rina uıaşhlar 
Bedin, 4 (A.A.) - Aünan or

ciula.rı beşlut:?:alldanhğtnm tebliği: 
AzR.k deııiz~.in earlıında Alman 

lialganlar 
2000 ölü 
verdiler 

\

' tüm.enleri kitlm.e:l inatla mücadele 
eden Bo}fie\-:k ~ muh • 
vemetiııi krnnıalaı-dır, Seri ordu 
teŞk:i!lımi ve ıkrtala.n eüretklrane 
bir ileri hareket net~ahıde b1rbç 

Romen süvarileriyle Don 
kazakları ara.nnda ,ok 

ıiddetli çarpıırnalar oluyor 
Moekoa, 4 (A.A.) - Sovyet ötle 

tebllfl: 
8 a.ğltatos geceai kuvvetlariınb. Kt. 

leakaya, SlmiHnakaya, Salak ,.. Ku 
ıevskaya çevrelerinde dlltm&nla çar. 
pı~alar yapm11lardır. Cepheııln bal 
ka kelimlerlnde bir değl.fikltk olma. 

noktada Kulxın nehrine ul111D111 • 
lardlr. 

Bir endilstri ~ehri ol&n Voroti • 
lıolovsk Evden eve yapılan lid~tll 
biT mtlc&deledeıın eoıı.ra zaptedtl
m~. 

H&vıa tCl]a"Ueri llaçmekta olan 
~ kolb.rm& 1anıenıılyle talı• 
ripkar neticelerle taamzz etmlıler 
ve düşmanın hava meydanl.....ı 
nakliy~ lkollarnu ve .-ndifer t. 
lii&eriDi Kat.kuyanın ıtmal lehe • 
ıt.ılerine tiııdM" ~ve gt1ındfts bom 
boJamıı:l&Mlr. 

Sal ve Don nehlrlri anumıda A1• 

mıştı". mon ve Rbmen krtalan pı!m dof-
Moakova, 4 <A.A.> - Öğle tı.rt . ru ileri iı~lerine denm ırt • 

n~redilen buwıd lebllte ek: ~. 
Kıltstskaya. bölgulnde .mukeln IKr 

mahal civarında tarlüann hlmayeıln Volga tlırerindeki ~ bTll 
yapüa.n bir gece. taammı esnum

de ltalya.nlar taratınd&n yapıt&n bir da t.ayyuelerimiz bir Sovyet pet-
kaç taarruz: geri pilııkllrtUlınUıtUr. rol g~Di ıbatrnDll1aıdır. 
ttalyanlann kaybı lkl btn mtldtır. BUyük Don kaVlidc 'hol~1tr 

Kllfe\'lkaya böl.gealnde kanlı mu. hiçbir netice venn~ mak'lbi! ta. 
harebeler cereyan etmektedir. Dl1f • anvsla.muı. dC'P31!1 etmt.Ierdir. 
man bot yere :birkaç dsta nehri seç. RjeY kesimitıde dll,mamn tek • 
meğe teıebblllı etıntıttr. ruladlfı .. prbna ta&n'111d•n tidıt 

Salak bölğestnde Sovyet ıutal&n detH muh&re~Jer netlceıdndı ıert 
dıı,maıun flddeUl taarru.zlanm pOa.. plüıltUrtillmüttur. 
kürttükten ıonra yeni me\PZUere çe. 
kt\mek zorunda ka.lnuılardrl'. 

atı.,,. 

Morkova, 4 (A..A.,) - Sovyet teb. 
litıı\_e ek: 
Ku~vakaya b5J&'ealnde btllaua 

ıtddet11 muharebeler olmU§tur. 8a.l* 
y&kmlarmda dllfman t&nldarma n 
plyadealne karfl ıtddeW .mUdataa 
muharebeleri wrUmfıtlr, 

Tisbnlllaıılkayada da lnatcı .mu • 
harebeler olmq, burada Sovyet top. 
çuau ve tankları, k&!'lt hllcumlards, 
8 Alrman tankmı ta?ırlp etmlf ve yal 
nız bir kesimde 2t50 AhnaJı er ve ıtu.. 
xyı öldUrülmUJtUr. 

Kıleta'kaya bölgeıslnde Sovyet kar. 
§1 hUcUmları ya.pılmrttır. Bu keslm. 
de, Sovyet uçakları, 18 düşman uçağr 

dll§Urmti§lerdir. 
BirlaMk ve Kare il cepbeatnde ma. 

halli çarp~malar olm~tur. 

... . " 
Moskova, 4 (A.A.) - Cepheden 

lsvestla ga.zeteslne gönderilen blr 
habere göre b:.ıglin Don dlrnlfn4-
pek mUhtm blr kl)prUb!l.fl civarrnd!. 
\'azlyet gerglnle§mi§tlr. Alma.nlar 
blı4kaç istika.metten taarruz etmek. 
te ve tayyarelerin himayesinde bil • 
yük piyadr ve tank k'Jvvetleri kut. 
!anmaktadırlar. Romen ııQvarl kıta. 

ları, doğdukları toprakları tlddetle 
mUdafaa eden Don ve Kuban kazak. 
!'arını ezınGk gayrellle Kuıevıkayaya 
getirflml§lerdir. 

Diln bir çok taarruzlar geri pUı • 
kUrtuımll§ ve bu arads. bazı kasaba. 
lar blı·kaç kere eıden ele geçmı.,Ur. 
Muharebe buğday tarlalannm Uzert • 
ne yayılıp çekllmekt.edlr. Bu tarla. 
tarın bazıtarmda ekinler blçllmifllr. 
Umumiyet itibarile Almanlar dUn 
m\lhbn terakkller kaydet:nernlşler _ 
dlr. 

Salak bölgesinde muharebe tiddet. 
lenmiıUr. Vaziyet nezaketini muha. 
faza etmektedir. 

(Bu Cl.'pbey(' dlllr dlpr 
telgra.nıır ı ın ·I sayfada) 

Norv~ lnralımn clofum 
yılı miinasebetile 

Oslo'da halk 
tezahürat 

yaptı 
lllr ÇOll •tmıeler 

te 1111 edildi 
--o-

Kır al Hakon Lonclrada 
Norveç müfrezelerini tnfİf 

etti 
8tokholm, 4 (A.A.) - Osloda Ha.. 

konun doğum yıldönl:lmU mQnaaebe
Ule balkın göğsUne çiçek t&lcm&aı 

menedilmlftlr. F&kat oehlrde tez&llUr 
ler yapılml§ ve birçok ldfl tevkif 
olunmU§tur. BUtlln gtln tak'Viye edlL 
mı., polla ve Kialingin hUcum kıtal&. 
rı, aokakl&rda devriye gez;nl§tlr, ÇL 
çek mapzalan ka.palı kaltnl§tır. la
veç ajaneı .=ıuhablrinln verdilf ha. 
berlere göre, Oılonun merke& kıamm 
da aokaklarda toptanWar olmUf, 
polla bu toplantılara mUdahaM et • 
mi§ ve buı k!mıelerl tevki! etml§Ur. 

Londra, ' (A.A.) - Norveç kıralı 
yedinci Hakon dUıı Londr&da yetml. 
fi.ne! yıldönUmUnll kutlam:,tu. Bu, 
Norveç mfiletinln kırata gösterdiği 

teaanUdUn parlak tezabUrUne gl1zel 
bir fırsat verml§tlr. Kıral, Haydpark 
ta Norveç halkının ve No"eç ordu. 
8UD& :ımnaup mllfreselerin seçlt l'Q. 

mlnde hazır bulunmuı ve krtal&n 
tetttı etmlıtlr. Geı:tt rumlndeıı 90ll.. 

ra yapılan toptantlja kırat ıerenne 

btr nutuk ırat eden Norv<!Ç 1ıa1vııldll 
Nl.gaartsvotd ezcUmle, Norveçteld 
vatanperverlerin hllkUmdarlanna 
tam bir tthnat beıledllderfnl belirt. 
mlftlr. 

Fakir ailelerin çoouklanna 
dağıtılacak şeker meselesi 

Tahsisat geldi, talimatname beklenivor 
Sıhhat vek~etlnce çok gocuklu fa.. 

klr ailelere pkeı:. tevzi edıleoetl bll. 
dlrllmtııu. Bunun lçila İltanbula t&h
als edilen •il bin Ura Srhbat KUdUr. 
rüğllne gelml§Ur. Tevzlin yapıl&bll. 

me~i için talimatna:nc!\ln gelmHI 
beklenmektedir. Maamatıtı tem lfl. 
nin hayrr cemlyeUerl naıtaalle ya • • 

pılmaeı kuvvetle muhtemeldir. Be • 
§lkt&f, üskildar ve EdlrnGkıpı mın. 

tak&larmdakl çocuk adedi Sıhhat 

Jıllldllr1Uf11noe malflmdur. Tallm:ıt. 

n&11ı1 pldlkten enra &!ter ıaıııt&. 

kalard&kl fakir ı:ocu!uar da teablt 

edlleoelrtlP. 

T aymiain Stoklaolm 
malaabirine göre 

Almanlar ............... 
45 tümenlik 

kuvvet 
sürmüşler 

Rulann Kolu daflanıtıı 
yaptılılan atnıtejilı ~U..lil 

ylUibHlcn 

Tlmoçeüe 
......... AllW .....,.. 
~·(A.A.)-Rmt ... 

deki .... 4anm ..... -- --. 
~ gbılN ..... H_ ... dtN. 

eme Qlll telı1l ımıllafaa ......._ • 

dtr. Rus onhaları m.~ - • 
~ ft dtlpna• -cır bfllllar 
~Doll~ Jlll'lb 
gittikçe artan bir mdmftlmlt ... -
termütıedlr • .AJmplMrıt "-- tenk.. 
ldler' elde ett:Bded ak 1'ftN RoRat 

OfllÜld1ll'. Gartbltlfe ser.. --
Alm ........ ae.t-llml flddeUl Dllllla. 
ftımt ~ Ru ~ tıaNfln.. 
dan yapdm.&kta ve Rua ... kıınet_ 
lerl de d&ba OM ... bGJnnmalrtfııdır. 

JlGIAa olU'fllr. a1maD haıbmiw mıu. 

~ '" P08D sttDlere DWbeU~ 
bira dab& oeunt wrtaldlr, 

'l'&J"ml.m atokbolm m1*ablrl, A.1. 
JDUl&1'm Doın nıablt dhetbı4e fid • 
detll ÇU'plflUl&na JÇdm&kta ol 
dul'IJ mm~~ a-'ft'ellbıtt. te 
rakldler k&J'detmedlklertnı JUmak 
tadır. Barad& durdW"Ulan Alma 
Jawnu.ri llerllmılle mun.U&'k olıt 
.,..,._...., Gnrrıl ..ıa Bok'u 

~ .ııt. .ulll übeten k 
lmı7 tenlddler, Alman pnııpapadas 
am ...,....,.. Jebbıde toprak kasa.n,. 

oldJllWm Jıddlrm.ulne ratmen. Ber. 
Undaki aüert mQfahltı.ri endifey 
dlJtQrtlr stlıl &'6rQmnekt.dlr. 80k1Hl 
pglftJrllea --..il olay, AJıman pUa 
11111& sare. dab.& IYmlru. aymda t&h 
rlp edbmlf olmaa gweken 'nmoçen. 
ko ordalarmm a&ll&m dmma.kta ol. 
duldandrr. İ8"Ç 'bummm ihtl71LU1 
muhabirleri mtıcade1ıenin bu bayau 
mamanımı eörmete be.glamıılar ve 
Don dinetfnde geçirilen fayda.mı sa. 
mania Ruslarm ltdku daflarma 
dotru 7&11.tıkl&n atırat.jlk gert oeJd.I. 
me yQzQDden Alman harp ma.k1nesl. 
Din karplqtrtr tehlikenin bQyttkl11 -
tnntı öne ailrmekt.e bulunmufl&rdrr. 
ineç burnr, fayda.sız geglrllen ısa. 

m.&lllarla lnAnoa uğr&nrlaa k&JIP. 
larm Ruslardan IQ&de AlmanJ&r t;in 
çok vahim otdal'ana ıpret etmek. 
tedlT. 

öte yandan Ta,,matn Mkerl mu.. 
hablrl, Rulllula Almanların Don u. 
vqlarmda hiç f1lphells bttttın ihti. 
yatıarmr ~ stırmedlklerlnl ve elle 
rlnlSe dalı& bir çok önemli tnsan kay. 
nalcıan buluııdutunu yazmaktadır 

Alm&ntann Don aav&§larma 415 tU • 
menlik bir kuYTetle lftirak etmlt ol 
malan mubtemel g5rllmnektedlr. 

Son l ıene zırllaü 

20 milyon Çinli 
sif Ah altına ahrdı 

--.... o--
1 O milyon Çinli f 

wörüyor 

Çunklng, 4 (A.A.) - l '1 ııara>iye 

nazırı general HcM •, a Ti 
sene zarımda 20 mllı8' .... ~ &. 
ıt.ıı altına alındığını bUgllrı aöyle • 
mlııtır. Bu rakama halen 9 mllyon~ 
harp bölgelerine gönderllm!J bulu . 
nah 11 milyon Çin crl dahildir. 10 
milyon Çinli ıılmdl talim görmekte • 

r cllr. 

Ra• • Amerikan ficare' 
muahedesi azalıltlı 

Lonılra, 4 (A.A.) - RU9 • -'·mt'~ 
k&n ticaret muabade.saı.ı ~ı:l•ğ 

aa d&lr dDn gece Vt'.Şlnort~ Ruz . 
velt tarafından bır beyanname n«ı 
redll m 1'tJ r. 
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de 
ıqıııra, 6 (A.A.J - Mosko\·a ge. 

ı tebU~inde, Kleçko.ya, ::; ıı 

l!'ııllt y11 ve S:ıls~ çe\•re er ııJ çarpı l 
,aıarın devam etttğı bil Jirllm~.ue 

ıtr. Tebliğde şi mali ~a!K:ısyacL'\:ı ıı. 

ıer yoktur. 
,uıyterln Moskova muhabirlnln ve· ı 
ıg\ WıllAtta l..!ıc, Almo.ntarın şlm-ı;· 

Aafkuyad llerl kıaımları ,ıd:i!· ı~ ! 
tazyik etlikleri ve Rus ccphcoı!:ı. 1 • 
kiye ayrı!mak tehllke.ııi göJterd J 
ılldlrllmekt dlr. Alma.:ııaruı Roıtv •. 
,.ın sonra ccnuOO. doğru 160 kilo • 
netrellk bir saha d:ıaıl.nde lle.ıemi~ 

ılmaıan kuvvetli bir lhUmaı dahi . 
tndeC:ır . 

\lmanl.ınn Sallık hatunı geçire ... 
.ubtı.nın yukartaına kadar llerleı nl!ı 

ıldukı:ırı g::ce geç vakte kadar M' . 
.ı.ovada teyit ednmemışur, Vl§l r:ııl 

yosu bu lteslnıde Alm!ı.nlıı.rın şld;iet. 
Ji bir mukabele beklediklerini ve b! • 

kaç güne k&dar çok gljdet!ı çarp. , 
mnlar olacağını, Almİı.nların eo.ğlaru 
ve dayanıklı Ruı mU~afa batlarl!c 

'lrotlaoacaklo.nnı aöylemlştlr. 

Batalakde bir k:ız-ık cUzUtamı, 

ıkJ Alman aıayına ağır zayiat ver • 
ırmıaur. 

Daha şimalde \'oronej ve $talln 
.;rad kMlmlerln:le muepı Timooeı:ı. 

ko, Alman nUcumlarını aurdurmakta 
devam ediyor. Hu kesl:ttlerde Alman 
lar bUtUn gayreti rııı rag :nen k y. 
da değer bir ll"rteyl!J yapamamışlar. 
dır. 

Don neı:ırt cer.up kıyısında kuvvet 
ıı mevzilere glrmlş bulur.an krzılor. 

du devam eımekt.e olan nehir muha. 
rebelerJnde çok ılddetıı bir mukav~. 
met göatermcktecllr. Bu kesimde çok 
c;etln hava ııava,1 n da yapılmakta. 
dır. 

Rus tUoııunuı:ı ba\'a koluna mensup 
pilotlar 15 bin tonluk bir nıı.'ldlye ge. 
.nııı batırllUllardır, 

.mıradenlZ filosuna. mensup RWI 

pike tayya.relerl bir Alman hava aın. 
ı:ıında 15 to.n nre tahrip etmişler ve 
20 kado.r tayyareyi dıı hıuıara u~ra~. 
m~ardrr. 
Diğer Sovyet pike tayyareleri de 

blr Alm ı:ı denlZ UB!U:ıe taarruz ede. 
rek geı:ıtv mikyasta zarar verdirmiş. 
!erdir. 

!\-loako\"11., 4 (A.A.) - Almanlar 
l>on rnuharebeıtlne yeni kuvvetler 
ııokmuııardır. Slmlllyansk bölgeıılı:ıde 
ıumanlarm Don nehrini geçmek için 
gece gündUz yaptıktan teşebbUeler 

akim kalm!.§ltr. Fe.kat cepheden alı. 
ne.n bir telgrafa g6re Almanlar neh 
'"C doğrU bir karm.eıı. aUrllsU gibi ya. 
va,, yavq ilerlemekte devam ediyor. 
hır. Almanlar §lmdı blrc;ok noktada 
kUçUk mUfrezelerle Donu geçmece 
"alı§lYOTlar. 

ALMANLARIN HEDEFl 
tokholm, 4 (A.A.) - 'Motörlll Al. 

man kuvvetleri Kropotldn dolayın. 

nnda Kuba.n nehrine yakla§Zllışt:r. 

Alman Heri harekeU aynı ca.bııkluk. 
ta devam ederse Almanların bu hat. 
tn lçinde hedeflerine vn.racaklannı 

kabul etmek lcap eder, 
Azalt denizi sahl11nde Alınan ileri 

hareketi daha a.ğırdır. Bıırada. Jels'< 
Umanı henUz Ruslo.rm elindedir. Da. 
h8. ıılmalde Kletsgayadan Stmlllyans 
ka kadar 200 kilometre genlşUğlnde 
bir cephede Don oevreııtnde Ru.s mu.. 
kavemeti eok giddeWdtr. Almanlar 
buraya yeni kuvveUer ~nderml§ler. 
dtr. 
Almanların stratejik hedefleri. ev. 

velA Kraanodar ve Malkop petrol 
ea.haaı, sonra Stallngorad Te ihtimal 
A8t.rakan ve BaldldUr. 

Rir Alman tümgenerali öldü 
Londra, 4. (A.A.) - Almaa ttlmge. 

nerallorindcn Halt ölm.U§tUr. Gene • 
ral geçen umuml harpten sonra AL 
rıı.an ordusunu ıalah işinde bUyUk rol 
yı:ıam.ı;,tı. 

.1<~RL1NDEN GELEN HABERLERE 
GÖRE 

Berlin 4 (A.A.) - Remnen teyiO 
dllcllğtne göre, Alman ku-netlerl. 2 

llğustosta Ttrkorııkayanm o&O kilo -

metre cenubunda. Kuba.n nehrt kıyı • 
ıarma varmıolar ve 2 köprllbafı kur. 
aıUO}ardrr. Bunlardan biri Kropotkln, 
diğeri. Titllskaya bölgesindedir, 

RUSLARIN UMUMi TAARRUZA 
KALDlliLAm DOOR DEGtt.'l 
Burlln. <& (A.A.) - D.N.B. nln as. 

kerl kaynaktan öğrendiğine göre, 
>on bUyUk dlrsoğlndekl Alınan w 

z -~ .. a re h 

ört kaza harıtas:
nın yapıln1as; 
122175 liraya 
ı aıe ell ildi 

f;n. nc::ın, • (A.A.) - VilAyet!ml. 
zl :ı '{.ern b l<emııllye, ntç ve Ter: l"I 

K:ızaıarmıo hartta yapı\ması lşl b:.ı. 
RUn \'Bil ve belediye reisi Dr. SUkOtl 
Tukeıın re .eliğinde toplo.nıın Erzlnca.n 
~ıealyelerl bo.rl~alan birliği ldnre 
heyeti t rafınd n 12,275 Ura t.v faile 
hnrıtıı. m!lhendlsl E uln Kurala lh'!le 
edll0 rek vııayetl'l bu mUhlm bayın • 
dırlı!< iol de tamamen halledllmlştrl 

useldorfta yan~mıar 
tıAIA devam ediyor 

ı.onthıı, 4 (A.A.)-Cum'l gecesi 
DUseJdorfa yapılan hnvn akmınrlo. 
ika e<l len tahribatın fotoğraflrırı· 
r.ı çekmeğe giden mUttefik pllotla
n, truı.rruzdnn on iki s:ıat r.tı:ti&i 
halde yangınların devam etmek~ .. 
oldufhınu söylcmi!lle-rdir. Yapı'nn 
tahribat b lhassa sınat mıntnkalaT 
Uz.erinde olmu.ştur, 
Ağrr eurette tahrip edilen bln::ı • 

l:ır arasında Düteldorf banliyZile • 
rinde bir cephane, m n"nunt. bnnı, 
makine, kfınya, mensucat ve knğrt 
fabrik~:ın bulunmnktadır. 

Diğer tamftan Alman şehitleri 
Uzerlne yapılan hava nk'lll:ırı Ber
lin balkmın manc\: !yatını SlLr.ıımr§· 
tır. Bcrlin zabnası halka odaların
da kum torbalRrı bulundurnrnl.ırı 
hekkındc! fötarlnrda bulunmu,tur. 

Stokholma giden seyyıı.hlnrm s:Jy 
ledikl rt " gö,.c, Berlinliloer yn • 
kında kcndl'erinin de r.ynı seldlde 
hava hUcumlarına m e.ruz kalncalc
h\nnı eö:;Jemişlerdlr. 

Bola Kırallço ~ 
Amerika ayan meclisi 

önünde hitabe irat edecek 
VaoJngton, 4 (A.A.) - Holanda 

kraliçeal Vllhclmlne birleşik Amerı... 

ka. Qyan meclisi lle parlD.mentosun'.ln 
HnUmU:r.dekl pcroembe gU.nU ya.paco.. 
g-ı müşterek toplantıda bir hitabe 1. 
rat edecektir. Bu haber Ayan mecll. 
sl 'lıarlclye encUmcni reUıl tarafı.1 .ia:ı 

blldlrllm.lştir. 

lstanbul a mabsu 
mabayaasıaa 

aşla dı 
To~rak mahsulleri ofisinin r:ıii"

t nhsilden yeni mahsulün yüzde 25 
iııi hllkfımet namına satın Rlıı -:nğt 
kC.ylünün geriye lcalan mahsııliınU 
ıstt'diği gi'b kulL-:.nacağı vey ı sata• 
cağı ya.z:rlmıştı. 

tst.anbul vlftydl dahilindeki ka· 
znlarda ofüin hububat satın aı • 
ması bu ea'bahtnn it!baren başla • 
mışbr. "Osldlda.r ve Kıı.dıköy!inueki 
nıilbayaal Lr, ofisin buralardaki ş•.

bderinden ynpılml'..kt~vhr. ::ianycr, 
Silivri, Çata.?ca, Yalova, EyUp ka· 
znlo.rında ise h:ısıısr komıs::onlar 
teşkil edilmiştir. 

Milbayaalan, bu komisyonl.ır ya. 
pacıı.ktlr. 

Sarıyer halkevinin balosu 
Sarıyer halkevlnden: Evimiz sos. 

yal yardım §Ubesl tarafmdan 29 a. 
ğust,os 1942 cumarteg\ nk§amı Ta • 
rabyada Tokatllyan salonlannd:ı bir 
balo tertip edllml§tlr. Bölgemiz eos. 
yal yardnn çalıı:ımalarmdo. faydalı 

neticeler ıstlbdaf eden bu toplantı • 
nm davetiyeleri evlmlz idare memu. 
rundan tedarik &dlllr. Gece Taksim.. 
me otoblls vardır. 

- Uyumadı ya. Gittiğimiz günden 
beri mldcslnc1en mhıı.tS'l'Ldı. 

- Hep o burııch h351ıynn nıldc ra
Juı.f&7.1Ilfı mı f 

- Evet. lnlrlert midesini' \"tlrtnU 

kızcağızın •• 

- Oecer hanımcığım! l\forak et • 
meyJn •• o.danın havası sinir ha talık. 
larınıı birebirdir. 

- Ben de llylc bllll orum. tnpll.ah 
tekrarlamaz da benim de sinirlerim 
bozulmaz. 

- Bundan ai:r.o oo a banımcığmı 'l 
Slz de aoo g11nlerde ço tuhaf oldu. 

ınUttcfik kuvveUerl gtınU gilntlne 
Sovyet krtalarlle tanklarını ezpıekte. 
dir. Knıaç olınal bat.ı çevreelı:ıde Sov. 
yetler 23 temmuzda.nberi 867 tank 
kayootmlşlor ve en kUçUk bir mu • ntu ... Birinin lr..l ı oğrırsa, sl:t.lınkl de 
"8.ftaldyot elde edemelts!zln k&nlı ağnyor. Kızınızın sinirleri bozulıluy. 
kayıplara uğramışlardır. Don dirae • sa, sizin de atnlrlcrlnlz bozulacak do. 
ğinln bUtUı:ı §imal kısmı ile Vorone. ı;-ıı yııt.. 
in llcrlstne kadar Don nehrinin tek.. - Kazın ayağı öyle değil, Pervin! 
nll bat.ı kıyun halen Almanların elin. O benim kızımdır. Onun bir yeri ağ'. 
•e bulunmaktadır. nrsa, beolm de ayni yerim a~nr. 

Bol§evikler 'nmoçenko kuvvetle • Ben Şahikayı ~k iie\'erlm. Onun en 
-Jnln bOtUn Don ııehrl boyunca Stml-ı ııtnk rabot.sır.lığımı bile talıanımUl 
,yanskaya cenubundan şimalde Vo_ edemem. 

roneje kadar ~aarruza geçtiği hak • - Goçm~tlr art.ıl• ln~nllah .. 

unda haberler yaymışlardır. Haklld l Snrnylı hanım knhveyı hlipürdcte.. 
urum karşısında Boişevlklerln ar • rck lı:iyordıı. 

1:ular1111 birer ha'tlkat olaral{ tel&.k • - Akşam llııtll bir.im ~ye kenıU e. 
l~ kalkıııınaları nı;ıkça görUıınek • llmlc bir knhvc vıuıdettlm. Uyanınca 
cdlr, bana haber vor .. Te 1;,ki>.t.al'lık yapa. 

Bıı, Lki notka 
T ramı>ay Üc"ctlerine zam 
Karr-ısında işçilet ve y~l 
Parası 

BELl!a>ll:'ENlN vurldut 
nııkları c.rn. ııg.ı h .ı.b •r 

kn.y . 
\.·~ r ll . 

~ or. U.unlnrııı b:ışmrta ııal•ll 'ıı sıtıııa. 

rınll zam gcl:ncktedır. SJyl ~::J !lııc 

gı.ıre blrlnel me\·lu tr.~ .ıı\•.ı.v li •r •tlu. 

rlııe iki, iklncl m ::.vkl 11aretl;,rL ı • d:> 

bir kuru;, zam dUtUnJJ:n ' t e:llr. 
Bundan bnşlm )Ol verJl!ial.ı <16 l•a. 
za.no ul betine göre ııhnnınsı lnoele. 
.ıılyormu5 ! 

1stıınbul gibi genl:ı blr ıtl'hrln fo. 
mlzllğl, aydı:ıl:ıtıl .nıuı, \.' C u n ı nl 
lıluneı m..ıe5!1n el ·rınln ya, ıtıl n Hı, 

günden gUne adetleri a.rhcıı.ı. ol!ın 

hnstanclorln, dl9p!l.lt'>tırlcr murarııı. 

rının kıırşıla.nm 1'11 itin raıln g elire 
ihtiyaç vardır. 

Bu itibarla tıelodlyenln ft'ln vaı.I • 
)·et dol~yıslle m:ı<ır ıflıı.r ı utn.n hlt. • 

m •t ,·c 111bhııt ın \e<ı~ -.sel rm ı ya.,:ıı.. 

m ııııı ıı:ın gel!rlnl Brtt ırm ı Q r"lıırlnl 

dli:;ıUnm'"•I haklndır. Nasıl ki yıı.,:ıt. 

mal< vııılfcsl ise ... F n.l.ı vıırU ıt t o. 
mini için yol vrrgı~laln k n;'!. uıa gı; . 

r e te;{l>lll cı.ıı'ın ı ttlmzıın yok. G ıı. 

'le 5lU lO k uru, k'lZ ı:ı'.la 'll" lr, H)'d:t. 

200.soo lira nın.'1 me:nur \'e 11 ·ıı :1c 
nnb nı erce llra kuznnan tUOO.'\r da al. 
tı Uru ver iyor. Ç.!ll JAD "":lıo verı&'I 

\'ermiyor, faka t c; :ıl ı 'Ilı ıı cr'.el;;tcn 
\·ergi alınıyor. 

Blrk ~ ııene cn:el bir p l'tll rda da. 

ıa,ıı ıı bir kllfed , ken llalnl yıı._ 

kolam k lııtlye ı z~ıta me:u ırhn . 
nın elln:len ııırtınıta'(l k\\fe.,ını yere 
otnıak eurotllc kac:ıp kurtuldu. Et • 
rs.tt:ın ıınrıı turdıım. Ot\ndr. prl• "" 
parıı kıu.ıuıan b ı l.:Uf <"I yol ve:ı;l3lııl 
veronıl''-1\tl için ıı •n.·ıı) orm<ıt. Nlha • 
yet p:ı:ı:~r:ı, g1r.llU'lo~ ·n.kslıın n ıl< 
lstl'nml ı Hu kH •ctden ıı 1ımu~ıt.k yol 
pıı.ra!lı k mncın:ı g6re otsaylh böyle 
l•UfC15lnl ınrtııı:ıan atıp k çmıynoa.ğı 
muhakkaktı. ({nz'.lnc.ıı ı;-öre yol ver. 
gtı.l adalet kaldcsl~e d f! uygun ola. 
aığında!l b;ın:ı kim! nln ıtır ı.ı ob. 

m::ı.og,, 

Yalnız nal(ll \'a.ıut l rı li.oretler1'ı? 

zam hal<kınd'l şu nokbyı t e:,lordz 
ettfrm .. k ı teri n. Bllh~~ tra:uvay 
Ucrctleri yn•nn \ ' il u:ı:ak ın ~fe far. 
kını ortııd:ı.:ı k&lıJırın:ı.k s·ırctlle ikin. 
cı mC\'klde birdenbire lkl kanı' n.rt. 
tı. Blrlnrl mcvldde be UQ kura, ... 
T rn m\'ııylıı rın azlığı kıı.rşı ınll::ı. bıı. 

~Un hl'men bllttln lsller v • o:ı: kozan. 
"' olanlar birinci mcvldc blnm k 
mccburl)·etlınde kalm1ld~'iır. Yani 
cBlddon lıtlne '1.8 kunışl gtdlp M • 
n ıı ı çı bugün lO kunı' ve.rmekt~ 
Olr. GUnllik farldn.r nyh blrkao Ura 

1 ;ı;c lcOn tııtnr. B:ı b!\\cım·llln l5çllerl 
dU:ıUı:ımelc 14:ı:ımdır. Bir sın f hnllt, 
işçiye nnz.ırnn fa;ı:tı psm nlmJ. t.!la 
rağıııen tramvayda tenzllMl1' gider • 
ken - Belki çalı,tıkları yerde blı;.ı 

zıı.m gUrmlycn - tşçlleri btnın~k 

mecburiyetinde oldukları hşrm'\ vn. 
ı;ıtıuıma fazla ücret fttlem k 1'3rur&
tJ.nde bırakmıl alım: l:ıollere teıır;t • 
lltlı knrt ve:llıt1 • 1 veya s!.\b!l.hl ... rı 
husuııi urobahr lşlettlrllmo!I 1lok1UA 

cm,u. ... uıeblllr-: 
Yekt" u.agıp Onen 

Yeni ıran ablnesl 
ya da ll ornlcyor 

Londrs., 4 (A. '1.) - Yeni İran 
BnevcldU Kıvamümaltana, yakın • 
dA kabme nznl nnı teıobit edecek· 
t\r. 

Röyterjn Tahran muhabiri, mu11• 
hede mucibitı<'!e bazı yerlerin :mUt· 
tefikle'r tarııfmdan tah'iyesi hu • 
Msunda yen\ lmn kabtueıstntn mi\t 
tefiklerl~ terri.ki mCSA.1 edeceğlue 
csısh bir surette itimat edi'diğini 
hildirnıektedir. 

Mahkeme Salonlarında 

Güzelliği dillere destan 
Perihan nasıl öldürüldü ? 

''Crldıraaıya sevdiğim kızdan eördüğüm bu hareket beni 
c;ı, snrsmısta. Kendimi kaybettim. Sonra•ını bilmiyorum. 

Fakat Perihanı öldürmüı ve anneıini yaralamışım.,, 

Geçenlerde bu eUtunda, el%e, bir 
müddet evvel Kumkapıda cereyan 
eden bir &§k faciasının hlklyeelnl 
naklctm!ıı, meraklı ve hazin muhake. 
me safıılıatını yaz:nı§tl n. 

Perihan adında çok gazel bir gene 
kızın bıı;nkla delik de:ık otıflak sure. 
uıe öldUğU bu h&dlao bUtUn Kumka. 
pı .semti halkını aylo.rca a!lat ıllt§. 

acı göz yaşları dHktUrmll§tü. 

Bu lıa.d lsenln muha~cmesloe dün 
de ikinci ngır cezada devam olun:ıu. 
B ldlğlniz gibi, katil Sadık Al. Perl. 
bar:ın kendisine vıırmıyacag-mı nnla. 
yınc:a ge nç kızı 6ldUrmU§. annc ... 1 Fat 
mayı da ağır surette yarato.mıştı. 

İlk mubakeıne celsesinde hen!lz 24 

mlyeceğlm. Bir daha da bize gelme, 
dedi. 

' Bu hakaret Uzerine Perlhanıı. d6n. 
dllm: 

- Dotru mu Perihan, dedim.? 
Perihan da htddetllydl: 
- Amıern doğru ıı6y1Uyor, seninle 

ovlenmiyeccğlm. BO§ yere benl bek • 
leme, art.ık al&.kant k08. 

Dedi ve o da hakaret etU. 
Gözlerim dHnmeğe, beynim zonkla.. 

ml\ğa be.,ladı, Çok sevdiğim kızdan 
gHrdUğUm bu hareket benl çok aara. 
mı,,u. Kendimi kaybettim. Sonrasını 
'bilmiyorum. B!IAhıre, Peribruıı da an. 
r.esını de yaraladığımt söylediler. 

Bu aile, !uzlarmı evlendirmek va. 
ndlle da.ha birçok klms:ıcrlo p:ıra • 

yaşında olan katli: 
B b t hl bl bil 1 

larını yemlııterdlr.,, - en o.ıs ayım, ç r şey m • 
b 1 ,. d 1 , Sadı:ı: Aıj, acele acele anlattıkta.n yorum, en muayeneye g ,,n '?r n . 

diye eöylenmig ve '.rıbbıadU mU1nlıe • sonra ref.sln işareti !herine yerine 
h , k ld 1 ' oturdu ve gözlerini bir noktaya dike. 

de anes.ne a ırı mtştt. rek bekleme~e b:ı. ııı.dı. 
İlk muha kemesine getlrlldlgl za • 0 e.i d 'P rih "Aba 

aııın , korldordll fosur toıur slgııra l. avacı yer n e e anm .,.. eı 
~ dk b 11 bi dU ,. li Abdullah bulunuyordu. Annesi F'atma çen ::;:ı. ı , ug n raz ş ... nco , 

bı t t Et f • geçen celaede, teno.l~ıp bayıldığ'ın 
mağmum r bal a mış ı. ra uıwı. 
k 1 d lg b k d 

elan bu ııeter mahkem,ye gelmemiş • 
ııere da gın a. ın a ıyor, ara. !I. 

bir tanıdık blr eı.ınayıı. rastlayı:ıca, tl. 
Abdullah ıöz aldı ve mahkemeye 

acı acı gUIUmeUyordu, 

Nihayet mahkemey-ı alındı ve ev. 
veUI. Tıbbıadllden gelen mu,stl le 
mporu okun!lu. Raporda Sadık Agın 
cezai ehllyeUnl azaltacak borhans-ı 

bi r şuur bozukluğu oıma.dığı, ancak 
çabuk hiddetlenmek gibi, b:ı.zr hare. 
ketıerlnlı:ı mahkeme::c IUzum gHrill 
dUğU takdirde cezayı hafifietecck bir 
sebcb olarak gözHnUne alınmascnıo 

muva.1k olacağı yazılıyordu. j 
Ro.porda.n sonra reLI, Sadıka ne 

diyceğlnl sordu. Sadık: 
- Rapora. karıı ne diyeceğim ola. 

blllr, dedl ve ilk celsede bir tUrlU 
anlatmadığı cinayetini şöyle taevlr 
etti: 

- Pcrihanla, ht1dlseden lkl sene 
kada r evvel nl:-Janlanmı:tık. Kendi -
ısını çok ıovtyor ve bir dediğini iki 
etmeme~ çahşıyord:.ım. 

Fakat Perihan bu ,sıralarda Rııma. 
zan ve İbsan adında ikl gençle mil • 
nasebcttc bulunmağa bn.,şladı. Kıa. 

kandrm ve bunların. bir da.ha g6rll§
memeslnl söyledlm. İtiraz edloce 'de 
bıı;akta kendislni yaraladım. 

- Bu 1§ için mahkfltn oldunuz mu? 
- Evet. 10 ay 26 gUn hapis yat. 

tım. 

- PekM&. devam edlnlz. 
- Hapishaneden çıktıktan BrJnra, 

Perlhanı buldum. Yalvıırdım, ya.kar. 
dım. Ve tekrar nlşaıılandım. Artık 

evlenecektik. Biltlln kazancımı gö • 
tUrüp anne.el Fntmaya teslim ediyor. 
dum. 

- Nlk&.hı biran evvel yap:ılım, ar. 
t.ık fıızla b~kllyemiycceğim! dlye 
kendilerini eıkı~tınyordum. Fakat 
onln-r bir tUrlll buna yana,ınıyorlar. 
dı. Hep birer bahane ile atlst.Iyot' • 
tardı. 

Nlhayet \·azife fie S&rıkamtp giL 
tim. Bir mUddct eonra l:zinte buraya 
gelince, Perlhanı:n gene o lhsan ve 
Ramazan ile g6rıı,tUğUnU öğrendim. 

Tekrar Sankamıp gideceğim gU. 
nUn akşamı vcdıı için. evlerlnı: ufra. 
drm : 

- Ben artrk gidiyorum. dedim. 
Antıe81 Fatma: 
- Cehenneme kııdar git. Daha an. 

ıo.mıyor musun, ben ktzımr .es,na ver. 

bir istida verdi. 
Baba, ıstıda~ında, kn:ınm Sadık ta .. 

rııfmdan tasarlanarak öldQrUldUltU • 
nU .ı;öyıUyor ve cezasr ile beraber 5 
bin llra ötum tazm1natı istiyordu. 

Netice mahkeme, duru§mayı şahit 
terin cllnlenllmE>sl için ba§ka btr gUne 
bıraktı. 

ADLİYE MUHABlRt 

Norveçte 
Motörlü deniz vcaıta..":ırı 

müıadere edilecek 
Stokholm, ı (A.A.) - Norveç Klı. 

llng idare.ti makamları motörlü de. 
niz vasıtaları sahlplerlnln yarında.n 

evvel bu vasıtaları kaydettirmeleri 
emrini verml§tlr. Burılann Alman • 
lar' \ · tarafmdan mUaadere edilmesi 
lb.tlm.~l vardır. 

lzlandaya hava hücuma 
bQflryor mu? 

Londra, ı (A.A.) - lzlandadalci 
blrle§lk Amerika aaker1 makamlo.n 
bir tayyarenin askert tesislerden bL. 
rina bombalar attığını ve mitralyöz 
ate§lne tuttuğunu blldirml§ler<llr. 
Hasar Çok hafiftir. lns~nca zayiat 
yoktur. 

lskenderiye üzerinde clüıen 
tayyareler 

Londrıı, 4 (A.A.) - Pazar gUnU 
takcnderiye Uzerlnde uçan Alman 
bOmbardrman tayyo.reıerlnden blri 
4UşUrUlmUııtur. Ayrıca cuma günU do 
bir bombardıman tayya~sinln du.,u. 
rUldUğU anlaşılouştu:. 

Yoklamaya clarJet 
P.:mlnlinU Yeril As. Ş. den: 
1 - 839 doğumlu ve bu doğumlu.. 

larıa muameleye tabi eratın yokla. 
malan 28. ağustoıı 942 de sona ere. 
ceğlnden gerek 889 doğınnlu veya 
herhang~ bir sebeblc bu do~mıuıara 
terkedllmlıı dtğer doğumlu eratın he. 
men şubeye müracaat ederek yokla.. 
mslarını yaptırmaları. 

2 - ~lmlyenler hakkrnda kanuot 
takibat yaptlacağt ııruı olunur. 

M .. addes Uçurum &lemin namusllo böyle oynanır mı f 
Namus denilen !}Oy, pazarda !Ahana 
gtbl, patlıcan gibi satın alınır blr 
şey mldlrf ·100. Yazan: tSKENOER F. SERTELLi 

yun diye 11akın br.men lıurnuna bir 
kahve dıışıuu:ı! 

- Amııo hanımcığım.. size :ı.ııh. 

met olacak. Ben yapar göturUrUm; 
huııım<'fl'ııdl .Pl!,llrıll derim .• olmn't mıf 

Saraylı hanım glildü: 
- Aft•rkı. İşte b'lylc becerikli, ldn. 

reli olmalı. 
Saraylı hanım nkşama kadar Per. 

\'inle çene yanştırdı. 
- N~lfldan ne haber var'l 
Diye sordu, Pervin; 
Diln Ekrem bey geldi_ urun boy. 

lu konu tular_ ka\'gulnr, gürültUlcr 
koptu. Fakat, akşıa.oı ti5tt1 kollcola çı. 
krp gittiler, dedi. 
Sanı~ lı banımm parmağ) ağzında 

kaldı: 

- Ne dedLn .• kn\•gadan sonra tek. 
rar kollmla ~·ıkıp gtttller mi f 

- Eve& hı.ı.nımcığım. \'allaht ben 
de pştım bu lşo. l:Wyle blr :r:nmnn4a 
evlcnmC'ğf' ) 0eltenmf'k dellllkU:n, t* 
ka bir tıey değil .. 

- Hayır, Evlenmek biç de clelllllıı 

değildir. l•'s.k"l• blr kadın soçtlil er. 
kl'ğln fenalıklarını gij:ı:üyle rönlüjtll 
halde kapılırsa., işte delilik o .uuna11 
ba~lar. 

- Hem bu Ekrem denlll!l!l ad&m 
dolandırıcnun blrlymı,, ha.nınıcıf;ım ! 
Balkonda neler konuıtma.dılıu neler." 

- Bıı eenln eski boyundur .. pne 
herkesi dl.nlcdin, değil mil' 

- \'alla.hl dinlemedim. Siz evde 
yoksunuz diye h17.h hızlı konu,oyor. 
lardr. 

- Eh, neler söylediler bakalım. 
Penin anlatmai;-a b&§ladı: 
- Bu a.dam ook k~tU nıhlo bir 

eı-kekmlş, hnnımoıfım! Balkonda 
NceULya dedi ki: ''Benim lc;ln nıımu• 
Meta para ile satın alınır bir metah. 
tır. Mesel& bfılt lııte.1'8em, eenln eu ~k 
namu lu aandığm ark8d&,ın Şahika. 
yı bUe avucumun tçlne alrnm., yahut 
aya~!\ dUşlirUrl\m . ., 

Saraylı hanım köp\lrdU: 
- Vay AIQ&k vay •• bf.nlm krıımm 

adını De oe.retıe aı- ab,ıorf. 

- tıt.e bu adam 6yle tıöylüyordu 

b.aoımtığıml öyle sinirlendim, öyle 
hlddetlrııdlm ki .. az kaldı pencereden 
bay kıracaktım .. 

- Keşkl skzuım payım vcrscy • 
din.~ 

- Kızardınız, dlyo smıtum. 
- Hlt; de krz.mıu.dım. Vay köJM"lı: 

._y! Durdukça lçerllyorwn bu lAfa. 
Elbette o benim kaf'Jtma çıkar. Ala.. 
u..-ı olsun o lunzırm. 

- Siz onun yuvıM!Inı yapnl'fnntt, 
hanımcığım! l§t.e bunlan dü.ıJllndl1k. 

ııe NeclA ha.ıııma çok acıyoru.n. 
-Pekli&, Neden kavı;a ettiler f 

- Bir mal ytizUadcn. lytce anlaya. 
tn&dnn orasuu .. 

- Ne diyordu 'Ekrem f 
- "&>nln de bir lfl:rln :rolcnnı' a 

<'.anım.. yann ıııkmtıya dllşeraek, ne 
yaJ>Mlattı ! .. diyordu. 

Saraylı haııım hiddetle b6§ını snl • 
lad.ı: 

- Zaten bayle berlfierln gözll ka. 
dındıı. de~ll, alacalı kadının matında. 

drr. Nedi\ bunu hAIA anlayamıunıı 

mı t . lDıvamr var) 

1 
l:N SON DAKiltA 

Küçük llanlaı Kuponu 

"'· ı Hı.ı tnıpona ~Prek c«JııClertıcoek 
le .ru.ma ve lt \'erme Ulu.tarı ~n oo 
ııu:dk•da parasu neıre lucektu. L 
111.!ıloırıo guzetcdo görUIOUğU ttıkildc 

,ıınaıııoa rlll<kaı edll:nellıUr. Evlen. 
we teklifi ~oadl'rııo okufUC'lll rı,, 

mahfuz kalmak üzere ~rlb a~<"ale. 
rtol blldlrmertvt l~ırnllır. 

' 
f;,;ı/enme teklifleri: 

• Ye.ş 30 uzun bOyıu dul. l}'r\'e na. 
muslu bir aaker ailesine mtttı.."UP ye. 
Vfl göz!U, d6şenmlş be§ odalı btr evi 
bulunnnve topçu Uııteğmen kardeJ!le 
blrllktc otuıcan !:Ql't:bU bulunmıyan 

bir bayan; asker \'e sivil namuslu bir 
erkekle evlenmek fdtemektedlr. l!t1. 
yenler (25 V,Y.) remzine müracaat. 

lf .,.,ya·r:!ar 
• tngillzceyl iki ile; ay zarlınc:ıa 

öğretebilecek ba.y veya baynn bir 
öğretmen aranmaktadır. Fazlo. bir 
ücret verllmlycoektlr. '(Oe yan Spak 
tngllsh) r emzine mUrocaat. 

* Sıhhat veklUetinfn açtığı Ce.ı:ınl 

gözlilkçUlUk kursuna devam &den. 
lise tahsilli, ıuıkerllkle ili§lğl olmı -
yıı.n bir opti8yen, hergUn Hğledeı:ı 

sonrıı. bir gözlUk tjcareth:ıneslnde 

çalıgmak istemekte~~ (N.V.) rem • 
zlı:ıe müracaat • S • 

Aldırınu: 
Apfıd• remtdert yanlı ora• e , 

ımyoeıılanror..uıı oamtarm.u celen 
mektuplan ldarebancml..zden (pazar 

lan h:ırlt • tıergtln übabtan Olliyt 
kadar ve 888t n dm !lonra aldırma 
lan 
( A.E.) (A,G.) (A.M.) (A. T.A..) 
(Ahmet tek) ( Bahar) (B.V) (B.L.M.C) 
(Ciddi olalrın 35) (Denlz) (Evim ve e. 
vlm) (E. Ural ) (E.0) (E.L.) (F .N.SI 
(Gar) (GDner S) (H.B. 888) (HOlya) 
(H. ônsal) (H.-&5) {H.450) (lNG) 

(1.D.26) (İ.K. Leyl&. 44) (1.N. 324) 
(Kaynak) (KUre D, 87) CM.T.R.l 
(M.E. -&9) (Mavi Mektup) (N.N.) 
(N.C.K) (NelllJNerlmıın) (.N.4Ud.T) 
(R.G.S.) (Sami) {Sahire) (S.R. 42) 
(S.T.) (Sevgi) (Ş.C.K) (Ş.F.) 

(l!S Tulay) (T.A.Ş.) (T.H.R,Z.) 
(Tekcan) (Talllm klm) (2:i V.Y.) 
(Yedek denl.zcl) 

(Kara taUhbn) remzUe mektup 
yazan bkuyucuya: - Bu §ekil llı\ı:ı -
lan neşretmedlğlmlzden elzln U!nı • 
llIZI da koyamadık. 

Sultanahmet nçUncU Sulh Hukuk 
Mahkemealnden: 

942/13 
Halice Melek ve SanL 

yeı:ıln p.ylan ve mUştercken muta.. 
aarrtf oldukları lst.D.nbul Gedlkpaşa. 
da Mki Dlvanırui ve :Mlm.ır Hayret.. 

tın mahallesl.ndc Sinekli Medrese ao. 
ko.ğtnda eski (5) ve yen\ (9) kapı 

ve (205) ada ve (8) parsel numara.. 
lı mukaddema hane olyevm bir kıta 
arsanın tzalei şuyuu mm.nmda. tunt.ı. 
tu takarrur ederek mUzayedeye vaz. 
olunmu§tur: Kıymeti muhammenesi 
(l 700) bJn yedi ytız lll'adir: Birinci 
açık arttırması 25.8.9!2 tarihi.ne mu. 
aadlt aalı gUnU saat (10 dan 12 ye) 
kadar icra olunacaktır: 

KıymeU muhammenestnln yüzde 
yetmiş be§lı:ıl bulduğu takdirde o gtın 
lhıı.lei kaUyesi yapılacaktır: Bulmadı 
dığr takdirde en .son arttrrıı.nm taah. 
hUdU baki kalmak Uzere on gUı:ı mUd 
detle temdit edllerek ikinci ac;ık art.. 
tırmaaı o&.9.942 tarihine mUa&dlt cu. 
ma gUnU saat (10 dan 12 ye) kad<ır 
icra kIJmacak ve o gUn en ı;ok arttı.. 
rana ihale edllecekUr; ipotek .s&hibl 
alacaklılarla diğer a.la.ka1arlarm iş. 
bu gayrlm.enkul Uzerlndold haklan .. 
ı:ıı husuane faiz ve masrafa dalr 01an 
iddialarını evrakı mllabttelerlle on 
be§ gün zart da blldirmelert lAzım. 
dır: Aksı halde haklan tapu aicflle • 
rlle sa.bit olmadıkça satış bodcllı:ıln 

payıavmasından hariç kalo.caklar • 
dır. MUteraklm vergiler hlsseda:-lo.ra 
''e tell!llyo ve vakI!lar kanunu mucl.. 
blnce verilmesi 11!.znngelen yirmi se. 
nelik taviz bedeli vo ihale pulu vo 
tapu maaratıan mUştcrlyo nltUr: Sa .. 
tış pe§lı:ı para ile vo tapu kaydı 

mucibince ve lora ve ınruı kanununa 
tevfikan icra edlllr: Arttırma şart • 
namesi işbu U!uı tarlhtn:len ttibıı.ren 
malıkemo divanhanesine talik kılın. 
mı:ştır. Talip olanların kıymeti mu.. 
hammeneslnln yUzde yodi buçuğtı 

nlsbctinckı pey akçe.sini hamilen o 
gün ve saatte İstanbul Sultanaboıet 
tapu blnasmın alt katında d:ıirel mah 
susasında Suıtana:ımet UçUncU sulh 
Hukuk Mahkemesi Ba.şkltbeUne 042/ 
13 numara ile mOracaaUan U!n olu.. 
nur. (16932) 

ZA Y 1- 3879 numııralı kamyon ar. 
k:ı pi!Akamı zayl etUm. Ycnlslnl ala.. 
cağımdan eskisinin hUkmQ yoktur. 

Aslan Tuğla Klroıntt fabrlka91 
u.h.lbl Sabri özaııl.a.n (169M) 


