
i ........ ....................................... . 
: -nüı• 'rf l1nıuı.1 Nt-orh·at )tlJllUn• i 

:

ii hakkı tarık. uı ı 
1 Hıuoılılığı )erı 

\'AKIT l\L.\TCAA~I 
İ .\nkartt t'ndd('ftl VAliTI l"ıırdu f 

Şükrü Saracoğlu dedi ki: 

1 5 ı 
1 AOUSTOS 1942 ı 
ÇARŞAMBA! 

,,;~.7;:~~ .. ~;,;;,,~~~~~.:~~ .. 
lsuAkşaml 
Harp ban gi salllada 

Harici politikainız; 
Dostluğa, hudutsuz bir hüsnüniyetle meşbu 

dostlukla cevap vermek 
Düşmanlığa, enerjik ve sarsılmaz bir 

cesaretle karşı koymak 
Yazan: SADRI ERTEM 

HARP ne :r.aman bltooekP Na.sıl 
bitecek'! Bugün kıı.zanılan 

işte hükumetinizin harici siyasetinin 
ka t'i ifadesi bu olacaktır 

muharH>eler harbin kimin tarafııı. 

dan ban,ı;i fikir \'e h&nJOI m&nfaa.t la. Ankara, IS CHoıu.. mubablrlmJ:r. 1 Bafvekll, 1nciltere Ue &ranu:zd&kl mak ve ha~tAD bufday settrmek 
ta fl dil ..,1 1 t kt den telefonla) - Ba.§vek\J Sar .. ~. I mUııasebatı izah ederken· ........ _k _ auretl'- .... .__.. ___ •-••-- ·-u-•• bine a ye e ecc6 oı ana ms an ~e ...... "" .... ~ ......... ......., ..... ....., 

uzaktır. Oanr.lg taarruı.u ba.Jladığı lu, hUkQmetın progra.mnu bugün aa. tqlllz ittifakı bin&& re&U~nln lfa. olduğunu, bu &r&da İJl&1ltenıdma 100 
umandaoberl bu sual c::ıvapsız kııl. at on beşte Meclisin umum! heyet dM1dlr. Ve blnu evvel izah ettattmlı kllsur bhı ton bufday getdlğinl, A • 1 
nıı,tır. Bu aualc r.evap vermek lçln toplantısında okumuştur. Kalabalık •iyaaet slııt.&mlnln esaslı bir tınıı.llnl merikaya mllra.c&&t edildiği za.man \ 
h':- dUzUııeye yakın dc,·let mahvold1ı. Mmiin kUUcsl dBil!L evvelden bütün teıklJ etme)rtıecllr." demltfir, Bunu Amerika hilkılmeti nakliye 1§1 bize 
.;)iıı ıınl&re!' -1ns.u nldU q!!hlrlor ha- dinleyici yerlerini d~durmuş bulunu. mllteaktp Sara.coğtu, ,u sözleri .,y. ait olmak ilaere 45 gilııde on bet bin 
np oldu, Kıtalar btı.'tı'"u t>aı,a bir ı yordu. Tam saat OD bette celse ~ UJ'9rek 4lJ politikamı.sın bir bula.sa. ton bqday vermeyi kabul etuttnı, 
:ııuıgın man~aaı &netti. Oımlzlt'r dı. Meclis Res. vekili !ıl&zhar ~r • unı yaparak dedi kl: ttade ederek yaptlan yardımd&n de. 
taze insan ceeetlerlne w. mslze u:>. men teııla!Atı esasiye kanunu muct. ''- Doeüuj'a, budut&uz bir hbııU layı ber Un JıUktlmete Kec.lia kllrsU. 
,.e kandı. l<'akat tıarbln ka.dcrt bak. blnce yeni tetekkW eden hUkQmetın Diyetle meebu blr dostlukla cevap Bllnden lefekkllr etti. Bundan aonra 
knıda hiçbir "mare ortaya çıkın:ı.tlı. programının okunmuı ic!ıp ettiğini V81'm&k n clO,maıılıp enerjik ve sar Almanya ile yapılan &nl8fm&71 Ye 

Bartın Kafku kııptların:f:ı, NU beyan ederek söz Bafvekilin dedi. aılmaz bir oeearetle Dl'Jı koym:ık. bu anl&§manm eaulannı tatblk m.v 
boylarmcla dovam ed~n eetln ve ne. Bunun Uzerlne kUrsUye gelen ŞUk.- ltt.e hUkClmetlmlzla harici siya.eti • kiine koymak llzere bir heyetin Alo 
ticeyi ta.) in edeook ıcibl görünen mu.. rU Saracoğlu, Retlk Saydamm ha.. oln kaU ifadeli bu olacaktır.,. maoyada bulwıdUfwıu lıfade etti. 
hareketler de harbin neticesi haltkrnda tıraamı yadettlktea 90llra k&bılne lJe4veklJ, bundan .ııonra dsh1U 8ı. Başvekil, bu llllslertııJ mQtea.klp but
bir ftklr vermekten ur.aktır. Ne ElA. ark&dllflaruu !ıfecUM takdim etU. yasete gcçtl, ve yapılacak ı,ıer etra. daydan bafka dlğer hububat clnale 
lı.'meynde ne de Kafkıı.syada kaı.anı. Ve nutkuna harld afyaaetlmtzl " tında genlt lzahst verirken bunların rlnln bu sene berekeUI oldutunu .,. 
lııl'.ak zafer harbi ortadan kaldıraca.k, bugUnkU dUnya durumu karııısmda •n başında lktrsadt ııaha.da alınacak bunların 11&b§ınm eerbest bırakıldı • 
uııl bir taratın zaferi önUnıle k&~ı 1 Türkiyenln hattı hareketini izahla tedbirlerin nelerden ibaret olacnğmt ğuu ve bundan sonra istlhaall artır. 
tarafı dlz ~ktUrecek vaziyet yarata. eöze başladı. anlattı ve hUkılmetln icraata başla. mak için daha çok çalışıla.cağını yUn. 
bUooektlr. Bolkl bu zaferler mUtte. Başvekil dedl ki: ını~ olduğunu, evvelA. hubu'bat mese- lü ve pamuklu kumaş 1stib9allni ar. 
flkler için yeni gllçlllkler lhda.~ eder. "- TopraklanmlZt harp dı,ında lesinin ele alındığını ve vorllcn llk lirmak için fabrikalarda Uçer ekip. 
Faka& gUçlUk sulh demek değ'lldlr. 1 tutmak için bütün haaaaalyet ve dlk. kararın gerek halk ve gerek tUccar le çalışılacağmı, bu tedbirlere yakın. 
Bu Jkl kelime aruıncla nihayetsiz. fark lnıttmtzle sayretler aarfet~kteyiz. arasmda gayet iyi tesir yaptığını, da bllfvurulacağını söyledikten IOllra 
vardır. lngiltenı lçln barol devam et. Bu vazifeyi •onuna kadar götrUınek yapılan neşriyat, gönderilen heyetler sözlerini hUk~~tın bundan aonra 
t1rme:ıla prtJ ne Mısır, ne lllndllı • azmlndcylz. Fakat bııttln dlkkat ve ve mektuplar ve tclgiratlarla bunun yapacatı manevı sahada alacağı ted. 
tandır. ln~Utere için barbl devam et. lhttmamıza ratmerı bir gün la&tkll. meydana çıktıgını aöyledlkten aonra birleri izahla dedi kl: 
tlrmenln tek prtJ adada kunetu ol. Umlz veya toprak bllttlnlütumllz bir harpten evvel hUkQmetln 220.000 ton "- Biz Ttlrkltz, Ttlrkpllytl& ve da._ 
mak, Amerikan harp makinesini ha. taarru1.a maruz kalacak otuna, bil • buğday atoku yaptığını, bıı miktar • lma TUrkçU kalac&l'n-'' 
rekete ıretlrrnektlr. Ra,ya)'B gelln. &Un mevcudlyetlml.% bir tek idealin dan biraz daha azmm halkın elinde Baıvekll, memlekette millet bAkl 
re Ruaya da mu'cavc~te devam et. biz.metine ~-erilecektlr: Son erimize bulunduğunu ve bu mlkdar buğdsyıa ml)etlnln her ıeyln üatande bulan. 
tfk~ bu muka~a.net nerade teen!ls k&cJar çarpııtmak. 80!ıun içindir ki, memleketin iki eene idare edlld!ğ'inl, doğunu. 51111f b6kltnlyetıne blçblr za 
e-denıe etsin harbi biraz da.ha uz&t. ordumuzu ber saman kuvvetli ve we :ıılhayet bu buğday stokunun bit. ma.n me-ydan Terllmiyeoetinl, Parti 

lı: b bl d .. _ v.pra ...... m~k hazır tutmaktayız ve onu büttın lbt.ı., ı ü _._ t k ..., ı k umdelerlle bu mem ....... ·etlıılda-•-ın ma , asmı ra:ı a .... ., • ... ·• ınes ze .. ~e yen aranar a ına .,..,... ....,..... 
_. 1 t ktp t k•~df mamnnızıa Te dlkkatlınlztn !berin. b rl i ,._ ... 1s•-J:ayeınn a , e me ... , r. ınec u yetin n h ..... ıı olduğunu ""ylc. esas '>ldufonu ifade ederek Mecl -

Şark harbi iki taraf için ~o li:;I de t..khUf ettltl kuvvetli bir birlik ıU. l.ııtihaall artırmakı ı.UhlAki azalt itimat istedi ve Htllakla ıttmst aldt, 
l da ktad olarak yaşatmakta devam ecleoettz.. -----------------prop eme yanma il'. 

Al mkım da k b bL Orılumuzu her &11n daha kudretli ıör 
manya ın n pr ar k hepi 1 il bl l 

nln nihayetlenmesi için Ru.ııva moka. me '° z ç n r saye 0 makta 
..,_ bl ... 1 •1 11 .. 1 Ye bUkftmr.tlmlz için de bir program 

\emet ewcmez r ... e g rme ur. edeoektlr., 
Bnnu11 temlnl kolay deflldlr. Glln ttmakta deT&m • 
i!'CÇttkçe müıkUIAtı artmaktadt1'. Bu sözleri mUteaklp ŞUkrU Sara. 

Raaya için mnvatfaldyet Alman. ~ğlu aözU barld slyaaete intikal et. 

1 --•-11...0.--•- d MJ bl d tirdi CümhurlyeUn mUcssir ve mil& 
;)ayı ser .,..- cwuo .. e6 ., r yer e · 
durdurmak, Alin&n orclulannı meşgul bet hancı politikasının birçok imU. 
etmektir. Harbin devamı için bir ta. 'unlar geçirdiğini lfade ederek bu illa 
lam ,artlar ileri stırUlmektedlr. Fa. ıasetl devamlılık ve latikrar slyaae. 
kat bllyilk harpte oldutu gibi bu tJ olarak tavslt ettikten sonra dedi 

harpte de yapılan besaplann zrttma iti: 
olarak harp uzun .Urmektedlr. Pet. "- Sınırları dıtmda blçblr aerıT. 
roı.ttz Almanya Uç yıl barbt ldıt.-ne r~te kotmamıı ve kotmıyaeak olan 
f'ttlrdlkten aonra petrol menbafarını furklye, harbin dıtıncla kalroık im. 
!k& 'beden Rus 'BJtın da mlşlciil:i.ta kanlarını araın~ ve bunları ıuurlu 
uf:amakla .!,raber 'ırf Kafkas te faal bir bltaranıkt.a bulmuıtur.'' 
petrollerini kaybettikten sonra ıılllı. 

bıaı testim edııcetf brzo1uH::n:ııı. 
Şa balde harbin tlçllııcU yılı nlb&. 

~et bulurken lıAli\ muharebe meydan. 
larmda nihayet bulacağı hakkında 

bir fJfJY möylemek mUmkUo değildir. 

Ba vaalyet muharipleri yeniden bil. 
ttln mDU kudretlerlle hazırlan:nsya 

uzan allrecek bir mukavemet harbine 
aevketmektc41r. 

Hu taraf artık k"nd"'lnln harp 
kudretini rofaltm1y:ı, harbf ozlltm1' 
lmltAnrnı arttırmaya ç.ahşm·ıktadır. 

Bunt1n ldn mrıh nlpler bl\tün lmk!ln. 
1a"9 rferbM etm"l<tedlrl ... r. fn~ll • 
trrenln a•l•erlil• ananesi ol-rı1'rnakla 

i hcrAber harbi llç seneden taı.la sü.. 

rUldedl, Amerika bir harp tecrlibesl 
ge~lrmemlştlr. Fakat harbi uzatmak 
lçln lml<Anlara sahip bulunmskta!lır. 

Ruıya meeaf bin lmkAnı:ıJaıı azs_ 
mi istifade otmek arzumın Jaılrr. R.ı.. 

nun ltla harb\ idame ettirmek hus'l!lun 
ela ber tınaf azami kadretlnl Hrfet. 
mektedlr. fktlaadt, pıılkolojlk, ve tek. 
nlk kuvvetler azamı muka\-emet 1-
çla hazırlanmaktadır. "Zamaıı,, mn. 
harlplen.- h11ll cllvelı>r yapmaktadır. 

Her iki taraf uın:ını ken:!I •ehlııe 

Jm:ı::nmak. kend·n • müttl'fllc yapmak 
tçln blHUn ruhı ve maddi clhRzlarla 
kendilerini kuvve.tlf'n<!lrmrktedlrler. 
Harp 1161.l bu ~. 

.5uadigede cinayet 
Bir adam kıskandığı 
sevgilisini 61d0rd0 

BugUn Suadiyede bir ada.m, aevgl-ı yı arkasından ve b:ı.caklarııı:ian ya. 
llsinin tabanca ile vurduktan sonı-a ralam11tır. Bu clnayetlnl mllteaklp 
aynı tabancanın kurıunlle kendisi katli, §&§kın bir halde dol&§ırken ay. 
de can verınl§tır. nı yerde kendi tabancasınm kurtunu 

Suadiycde o:uran tamall Hakkı ile can verınl.şUr, 
isimli b!r şahıs, Tevtike islmll bir Tevfika kaldırıldığı Haydarpaıa 
kadınla blr mUddettenberl sevlşmı:ık Nümune haataneslnde kıa blr müdo 
tedlr. 1.eınall Hakkı, bu kadını dı:ıd det aonra ötmtl§tllr. 
gibi sevmekte, lıcrkutcn, her §eyden HAdiaeye Kadıköy mUddelumumtsi 
lnskanmal<tadır. Genç adam, son zn. Sıtkı Ka.rattan bıı.dlaeye el koymuş 
mantarda hatltme~rııp karakterde tur .. 

bulunan sevgilisinden §Uphetcnmlye ---=-=-=-.-
1
-r-d-.-.-.. ---.. ---

baslam~ ve bu yUz:len bazı asabi na& u ....... 
buhranlara kapılmıştır. Nihayet bu 
gün laman Hakkı, eevgUlal Tevfika 
ile buluşmuı ve Suadiyede Boz;curt 
sokağından geçerek Kozyatağındakl 
çayıra ~lm~Jerdlr. nk tabkllcatts 
henüz anlll§tlamıya.n bir sebep yllrtln• 
den milnakn~:ıya b:ı!Jlıyan çlfUrrin 
bu mUnaka§alan sonradan !eci bir 
~kil almı,; Ismall Hakkt yanmdıı 

• tefldrfı ta'b&naayı çekerek Tevfika. 

Roma, 5 (A.A.) - İtalyan ordula. 
rı umumı kararıtAlımln 799 numaralı 
tcbllğl: 

'Mısırda kara cephesinde kavda 
değer bir §f!Y oımaml§tır. Bir düşman 
tayynresl bUyUk blrliklerlmlzden bl. 
rlnın hava mUdat'aa batarya91 tara • 
fmdan dört düşman tayyaresi de AL 
man avcılan taratından dllfUr1llınU,. 
tUr, 

• 

lia~'rekll ŞllkrU SBracoğlu Mecllate beyanatta bulnnurkeıı ... 

Alman tebllll 

K.uropotkin 
zaptedilai 

Baban aebrlaln 
ıarp ıabtllnde 

Köprü başları 
tesis ettik 

Alman. Romen teşekkDllerı 
Jaısk • Tıgoresk 

demiryoıuna yaklaşıyor 

Berlin, 5 (A.A. - Alman ordu• 
lan baş.kumandanlığının tebliğı. 

Az:ı.k denizinin §arkında Alman 
ve Romen tümenleri geniş bir cepe 
hede Jejşk•tigoresk demir yolun:ı 
y:ıkla~:ıkta.Cırlar. dil§man ancak 
münferid n<>ktalarda muk<ı\ emet 
etmektedir. 

Kuban nehri üzerinde orduya. 
mensuo blr hücum teşkili şiddetli 
bir nıtiharroe rtt'tices!.nde müh"m 
bir demir yolu kavşa..1< noktası ohn 
kuropotkin'i hücumla zapttetmit-• 
tir. Bu sureti~ 100 kilometreden 
fltzla bir cephede nehre vanlmzş· 
trr. 

Arms.vir'in ş'realinde. Kuban 
nehr'..nin garp s1hilinde köprü baş
ları tesisi cdilımiştir. Motörlu t~· 
kilierln sm ileri hareketi netcc
Bi1ıdc bJr ~ d4L'!Jllan kollan rtcat 
lıat•an kerllerek yok edilmiştir. 

Ha.va kt.:•r-.·etl~rimiz Kafkasyay:ı 
doğru çekilmekte olan dür;mn.."\a 
durmadan ta:ırnız et.miş ve nakl:• 
yat dolayisııe tren haı1nrını:ı tüm• 
nan kısunlarmı pek tcsirlı bir suo 
rette bomDalanu~tır. lki u:-'!ılt tren 
le 24 nakliye treni stuke.lıır tara• 
fından tahrip edılm.iştir. 

Sal ve don nehirleri arasında 
mvaş ve muharebe te<>kfllerl Rark 
istikametinde ilerleyen zırhlı teşkil 
leri uçaklarına yol açmaktndırlnr. 

Büyük don kavsinde bolşeviklc'r 
dün zayıf kuvvetlerle rnuvn.ffaki· 
yet.siz taarruzlarda bulunmuşlar
dır. 

Rjev bölgesinde Soryetıer biiyllk 
ı~yade ve ZD"hlı blrl'klerilc ya;>tık 
!arı taarruzları cephenin diğer ke• 
slmlerinede yaymIBla.rdrr. Ş~r.n 
şimalinde btltün ~aşırtma taarruz
ları lat:ılanmrzın qğlnm azmi ve 
mukavemeti ve bütUn tıınıflsmı 
örnek elm:u:ak iş birlfkleri kurtI• 
t!.lll da etıimişt lr. 

Volkof Uzerinde ve 1..eningrad 
-... ~smn birltaç taft.mmı 
topcumm 5-id~tli a~ ka!"§ısmda 
erimi'Jttr. 

Nevyork Poıt gazete.inin 
Mcnkova muhabiri yazıyor: 

Muttef iki erin harbi 
kazanmaları için 
Ancak 40 

gDnleri 
kaldı 

aa mlddet geçerı ~ 

Harp yüzde 90 
kay aedılecektir 

----0-

Sovyetlerin yardımına der 
hal hoıulmaua bundan 

böyle Rualar taralmdan 
desteklenmek iddia1111da 

bulunamıyacaklC1Tdır. 

Nevyork, 6 (A.A.) - O!l, 
Nevyork, Post gazete.ıılnin ?dosko. 

\"& muhabiri şunlan yazıyor: 
0

Blrleşlk millııUerln harbi k'l.Z!Ln • 
maları iÇin ancak daha 'kırk g-Un va. 
kıtıerl vardır. Birle,ik Amerika ve 
U:ıyUk Bıitanya önUınUzdekl ktrk 
gUn zarfında lıarbi kaybet-n ~k kati 
tehlikesi karşısındadırlar. MJi:.teflk 
ler Avrupada ao!luna kadar mtıtteflk 
sı.fatUe Rusları ellerinde b..ılundura. 

madıkları takdirde ALmanya ve Ja 
ponyayı yenemlyeceklerdir. Birleşık 

Amerika ve bUyUk Brltanyıı kuvvet. 
!eri, Sovyotıerln yardımını kotmak 
ta acele etmezlerse bundan b!:iyl 
Ruslar taratmdan deııtekleıı'Dek ld. 
dıasında bulunamıyacakıardır. BUyUh 
Britanya ve Birleşik Amerlk!L yUk 
sek komutanlığı derhal mUJ.ıhal 

edebilecek durumda değildir. Gele • 
cek kırk gün içinde Almanya ve Ja. 
ponyaya karşı harbi kaybetmenin 
yUzdc dokaa.D nlabetınde ihUmal ı 

vardır. Bununla beraber b:?nüz vn\Jt 
geçmlf değildir. Daha gece yarısma 

beş daldkalık bir zaman var,.ır ... 

Bir liaı kravazıra 
iJatırıliı 

.Roma, 5 (AA.) - ltalya.ıı tebll. 
~inden: 

Kırımda Feodosya sularında hQ • 
cumbotıarındnn mürelrkep bir İllıl. 
yan tilo<~u bir Sovyet deniz teşklU. 
karşı cilret!i bir gece ta.:ırrt.&Zu yapa. 
rak ''Ktz•l Kırım , sın tında:ıl llOO 
tonluk bir kruv.:ızı>rU batı~. 

Dütmaauı tıddetll rırn~:'i 1·,.m nı 
men bOUln birlikle.rimlz n.del'IDe 
dönmtı;ıer~r. 
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distanr 
azırladığı pi an 

neşretlil i 
C.ondra, 5 (A.A.) - Hindistnu 

u kümctı, Br.tanyanm Hind stn:u 
Lerlwtmesi için bamlndığı pilanı 
ı eşr::.tmiştir . 

P..cddedilen bu pilana karşı ha· 
ırlıı.can ve neşredilen b'r kurard:ı, 

Gnncllnin iLl{ ad!Dll b:!!ld de Japcı:. 
) a ile m!i~:ıl~ereye girişmek ola • 

..ıktır denmC'kted r. 
Partis z gurup milmessili .Nciıru, 

ı~ripsin notasının gözönünde tu • 
.ılmasını .istemiştir. 
Amc-rika:ı gnzeteler. eğer Hin • 
ıEtan kon~iıesi rr.cydnn okumak 

:sterse Britmya hilkfımetinir. şld· 
.. etli tcdb'rl'.!r almak mec~uriyc • 
ı.nde knlacuk;"lnı yazm!ktndırlar. 

Yeni D~!lıl, 5 (A.A.) - Pnn· 
ııt Nehnı verdiği bir mUliıkat sı • 
nısmda şöyle dC'mi.cıtir: 

''B z 1ns;ilizlcroen Htndistandan 
çr'1ril,.,.. .. lerini lc;tiyoruz. lngfüler 
buracl:-n çeln1dikt.cn sonra Japon• 
ya ile müzakereye girmeğı düşU • 
receğiz. Ve belki de onunln birta• 
k lm nnla.şmıtlara \'Rrııcağız. 

Bu anla'.jDU!.!a.r bizim için sivil 
dari ilktidan. onhr için de mesela 
toprn.kla.rnnızdan ordularmı geç r • 
melrri ~lbi as'!{-:rl iktidan ihtiva 
edebi 1ecck!:!r. 

İngiltere. Hindi'!tanm kcn'.il a!cy 
hinde Japonra ts.rafmdan kulla • 
ntlmnS1n:ı mtls~adc edemez. 

İngiltere projenin kabullinll red• 
ded"rse mcnft kalncağız fakat na• 
zariye itib::ı.rıle mihver dcvletieri:e 
hağt.ıuırnr!J bulunacağız. .Ja~n;-a 
Uıarruz Jcin l,endini mnzur gbstcre 
bilir. Fakat biz de, içinden c:ıkıl • 
mrız rrtl!:lll!tlcr k:ırı:w.ndn kalncn • 

m r1 l l 
ingilterede 150 
hava ıneydanı 

yaptyor 
Bura ır a 400.000 

ı ı ça ı ma ta 
Londrn., G (A.A.) Amerikan 

kUV\'Ctlerlnlı: ııtmdl lngllterede tam 
1150 hava meydanı vardır. B:ıralarda 
400,000 kişi çalı,maktıı:1ır. tn;Utere. 
ye mütemadiyen Amerikalı plloUar 
gelmel<tedlr. Bunların sayıları daha 
şlmdldcn çok artmı§tır. 

Yedi ay zarlında 

.amer '"a a yesi' 
5354 öl@ ver ı 

\'a31ııgton, li (A.A.) - Bahriye n::ı.. 
zırlığı, 7 ll!tkô.nun 1941 den 25 tem. 
muz 19t2 tarihine kadar blrle;ılk A. 

merika bahriye sllAhendazları ve kı. 
yı muhaflZları kayıplarının, ~3.5U i 
61U,• 924 yaralı ve 7.877 kayıp olmak 
üzere 12 342 den ibaret olduğunu bil. 
dinml;ıtır. 

~ 
e 

Lonc.lrcı, 5, (A. A.) - Ru.s~aıl.ı 
Alınan kun·eUerlnin Kafkaı;l:ıı·ll 
doğru ilerleyişi hiıliı gelişme halin 
dedir, Son Sovyct lcbliliinde ilk 
defo lll:ılnyııdon lıohı;cdiliyor. Al 
manlorın bura)·n erişmeleri Şimali 

J\ııfknsyaıln ileri horcl;cllerinin h ı· 
zını koybelmediAlnl gösteriyor. Al 
m:ınlar Kub:ın kıyılarına kadar , .. ı 
dıklnrıııı iddia celi~ orlıır. Salo;kın 

80 kilometre cenup bnlısında m 
f,rzHa.rcket bakımından Gandl rrcıa eloglinsk şehri yakınıncl~ muhare • 
•es inin tat'-'ld 'cin h 'c-blr milni vok beler oluyor. Burası Krnsnodor 
tur. Gnndi kendl dUşllncesine t!.öre Stol!ngrad şimenctifer hallı üzerin 
Ja oony:ı.yt ilt"?..run ediyor.'' dedır. . 

Hükümet tc:-bll:;lnl tefsir den 1 Huslnr Don kavsın de Klc~sk• y. 
Nehru şu•tlr.n söylemlı:ıtir: cenubunda birçok Alı~an hucum• 

"Projenin etas hedefi kongreye Ja_rmı pO-;kiJrlmiişlcrdır. Al.mankr 
::apo:-~a il· mUclere serbestlslni 1 hır nok~adan durma~a~ yenı kuv . 
vermekti Miiza.kere aka.metle ne • vcllq surerek ve muhıın knyıplıır, 
tkclend'~i taldirde Japonlara, vererek ilerliyeıbilmişlcrdlr. Faka• 

iiidet ihtiva c';miyE'n bir mukave- bütün geçitler Ruslann elindedir. 
nıet g8stcrilc~kUr. Şimalde, bilhassa Leningrad mın 

Koı'!rede mUn:ıkr.şa1ar, ela!crl • takasında muhnrcbc şl<lclcllendi. Fin 
~·etin sUJt(m tarnftan olduğun!! \'C tebliğine göre, Ruslar şiddetli hii 
ekall•yetin de dUnyn muvacehe • cumlarda bulunuyorlar. 
ıı ;nde kongrenin itıbnrmm tehlike- l.ondra, 5 (A.A.} - Moskovad:ı 
ve dii~menıerl için karar suretinin gece yarısı neşredılen Sovyct teJJI 
rr,cre,dı oekilde kaleme ahnm:ısını ğl: 4 Al~ustosta kuvvcllcrfml:ı Kici~ 
i tediğlni gÖ3terdl" kaya, Cymliansk, Blolayn, Kuçcvsk 

Pnndit Nehru sfü:ler.lne ş~yle de· mıntnkalarındn şiddetle çarpışını~ 
v:ını etmiştir, !ardır. Diğer kesimlerde esaslı bir 

"Ja.pony:ı. ile mllzakercler ye • şey yoktur. 
ıı:ldığı ho.kkmdaki telmihler tama• Berlin: 6 (A.A.) - Alman raJ 
r.ıen a.sı;sızdır. Gandi, milcade?eye Yosunun hildirdl!ıine göre, Alman. 
l:a~lnmadan evvel hasmını haber • 'kuHcllcri Azak c!enizi do!Ju ~und:ı 
<lor e<ler. Eğer de<'flcleri glhi ol- Eknterinovska şehrini clün hficunı 
rnyclı Japonyndsn yalnız Hindis - la z:ıptctınişlerdir. Bu şehir Jey:ı 
tana girmemes.ini değil, aynı zn • nehri üstnnde Ye Koutchevo;k:ı.ya • 
manda Çinrlcn çılı.mnsmı da ister- dan 40 kilometre cenup doitud:ı.dır 
dl. Herl nlde, bizler, Hindistanda Vlşi, ;;, (A.A.) - Alın:ı.nlnr Şi 
ıniltec:ıvizlc'rln hepsine mukave. • moll Karka!!yııd:ı petrol ı;ahasınn 
mete l::ı.tiyen karar vennh; olduğu. doğru bllyük hızla ilcrliyorl:ır. Rus 
ı:r.uz gibi Hind milletinln de bu artçılarının ın:ıknvemctı kırılmış · 
mukavemeti öli.ınceye kadar dcvnm tır, Almanlar cüretklırane bir harf'!" 
ettirmesini istedik. Biz hiçbir za• kelle birçok noklnlardıı Kııban neh 
man boyun eğmeyiz, İçimizde be~ rine Yarmışlardır. 
hangi birisinin Jaronya}a Hindis- Vorochilovckun zaptı çok mü -

Ot&lrdukları yerden 
Krpırdanmryan kiracılar 
Ve dört odalı bir daireye 
l stenen kira 

HER ıı.ene bu ayl.a.rda hemen 
her 1emtte bir çok evlerin 

kapılarında, camlarının üz:erlııde 

''kiralık,, levtınsı görıilUrdU ve snyfl. 
yede oturanlar 8emt s~mt dotn,ıırak 
kL' için münasip ve ucur.oa yer arar. 
l•udı. 

Rotta bir ı;ok yerlerde "klrnlık,, 

ıe,·Jıalan ta nls:ındn. c:ı.meklln:ı ya. • 
pı~tırılır, bütUn yıı.z oo~ darnn ka.t. 
lar, e\·ler göze çarpardı. 

Bıı acne dolaş-tığım ııemtlerde, rnğ. 
bot ı;öreu ve görmlyenlerlndo bile 
kirnltk levhası sözüme parpnudı. 

Her sene sıçflyeye giden \.'e gttml • 
yen tanıdıklnr a.rıı.sınd:ı yaptığım 

Anketten ııu notletı çılrtı. S.ıyflye.f'} 

gidenler dön~to yer bulıım:ı.,nk eıı. 
dlşesl lle kışın oturdu~ıı ycrJen çık. 
mıl·or. Ş:ıytıyeye gitmek lktıd:.ınn • 
da olmıyanlsr ise, oturJuğu yerden 
daha ueuı.a bulamıyacağı lçtn kıpır. 

<2.:ınmıyor. 

!\filli korunma l.nnunu ldrııl:ırın 

orttırılırr.ısım ö:tle:nl, b:ılJ.n n"!<t.~ . 
tlır. Fnkat ev sahipleri kannnun b.ı 

kıı.U Uade ve mahiyetine rağmen 

gene lı,tln kaı;amak tarafını b:ılm.ı,. 
!ardır. 

Kiracısı (ıkıp da yeni bir kiracı 
Ue knrı:ılc!'jtıklıı.rı z:ımao oı;ıl, açılt 

yüksek rnkt\m istemekte, ı,ı pazarlı. 
ğa dökmektedirler. Anla,nırı hasıl ol. 
duğu takdirde koııt.urat Cölı.l allık 

Uz.erinden yapılmllkta., ara.daltl öO. 

100-200 liralık farkı pc,:lnM alm 'k 
t&dırlar. Klra<'ı ile mal ııahlbl ara. 
smda Mnradnn bir JhtllM çıkıp d:ı 

l' mııhkcıneye n.ksedoock blle ol!lu 
mal ıınblbl böyle bir ımra cılmadıj;"l. 

nı söyllye~eğindıın kiracı t:ıblatilı: 

lddl:ıınnı lsb:ıt ode:nlyeeektlr. i3to 
bütün kiracılar açıkta lcW.mak veya 
fazla para ödem3k şı1d11nndan blrl:ıl 

tercih etmek 'ınzlyettne dU,'Ilcml'k ı. 

çlo oldoldan yer4on çıkmıyorlar. 
l:'alnız ov sahiplerine hmoı olup dn 

ba&ka l>lr yere tnşmm:ılt lstlyenlerlıı 
ve yerini bolanlıınn b:ılundukl:uı 

apartımıı.n katlu.rını, ve ovl .. rl tanı. 

dıklannl', ahb:ı.btl'nao. d"vrettlk. 
lc.rt de vaki olmıyor de 11! 

Mnu korunma kanonunun kirada 
oturanlan cidden ve ı;ok haklı olsrıık 
korudufo gün geptıkoc s:ı.blt oluyor. 
l'alnız kanundo. yeni yapılıp d:.ı kira. 
)"8 \."orileook btnalar hnkkm:la bir 
tı0mhat yok? 
Qağaloğluncb. yeni yapıla.n bir o... 

rartımanın dört dalrell kBtını ~lne 

daha yaltın olmak nrzmılle tutmak 
hevesine kapılan bir do tumdao la. 
tonen para odur: 

- Ayda 100 Ura_ 
Doetum eneın nlta.yıı atarak "ea.. 

mm do~sonu söyleyin, uyuşuruz, 

belki!" demi e de f'lf1 sahibi bunda 
ıakaya benzer taraf olmadıt"l ceva. 
hını venn1ş, çekip ytlrUmU~tllr. 

Taksimde, Ta.llmhanede, kalörlfer. 
il, hergtlıı ıııc:ık sulu beş o.lh odalı 

dalrelu 83.'70 llrnya verilirken ts. 
tanool tııra.fında dört odııya 103 liri\ 
istemek lhtlklll' de~l\do, nedir": I•'IL 

vaki malzeme fiyatı, L-n;I licretl hAyll 
:yUksol~tlr. Anealt lsteııc:ı ra~a!nm 
makul bir hadde olm:ısı lcııp etmez 
ınlP 

E ki mal sahlplcrlnln hilelerini, yo. 
nll"rlnln de lstedlklerlnl üğre:ıillktcn 
BOnra, oturdukları yerler J~n kıpır. 

danmıyanlıua. hak veriyor.un. 
Yf!ldu ltagıp ÖNE.~ 

ahkeme Salonlarında 

rgada e 
.. 
l 

ar da bir 
B =r kar1ıuz, domates, bir şişe rakı 

ve... 13 yaşında bir Kıpti kız,.u 
- Hiç korkmayı.ı b~. b:ı:ı 111.zı kur. darma tarladan d:>ğru garip inllUıer 

furaca.ğııın. 1.§lUnce merak etmi~ ve yanlarına 
rn5ğsünU §lşl ·erck ve ellnl sallıya.. gelince de kendilerini suç Uzerlnde 

rak bu sözleri söyllycn. bcnllz 18 ya.kalamı§tt. , 
yaşmdo. kUçUk t!r kızdı. KUçUk kız, çlngeneydL üsLUndc 
MuhatablarınJ.ı:ı sırllnja eaki bir ıstesı berisi, l.ğne tle, telle tutturul. 

tulum bulunan ve ç•p!ak nyaklan bir muş klrll bir e-ıtarl vardı, HenUz 13 
kösele gibi slm.,ly!l!ı kesilm~ olan yar;ındoydı, anı9. çoktan kadın olmll§ 
y~ııcam kencllsl.n-a ch?ınınlyet ver. olduğu belliydi. 

· mez bır tavırla başını sall:ıdı: Evveltı. korkmua. karakolda: 
- Sen istediğin kad1r bizi kurtar. - Beni zorla götUrdUler. Davacı ..; 

mağa çal!!J. Aklın §im ıı m\ başına yını, demlgti. Fakat ştm:ll yaptığm. 
geldi? Ne diye karakol1a ''davacı dan ptııman olmuş, ~ıklıırını kur. 
değilim ., demedin sanki T tarmağa çalışıyordu. Sulh mıı.hkemc. 
Diğeri atıldı: sinin ılnUne sorguları yapılmak Uzc. 
- Yaşı kUçül• be, aptal. Ne kadar re getirilmişlerdi. Henüz mahkeme. 

davacı değilim dese. gene bl.zl kodese ye alınmamışlardı, fakat zaten muba 
atarlardı. En iyisi enselen'Dlyecek ltemeleri gizli olacakı. 
Uk.. Kız, kirli tutumlunun attığı cıgara 

1kl taratıarmda birer polisle bir izmaritini yerden alarak a~m'i lif§. 
ja.ndanmanm durdUİU suçlular Uç er. tlrip derin derin blrltaç nefes çektik. 
kckti. ten sonra: 

Kirli tulumtudan bl\,k<t diğer lklııl - Klmene be, dedi, Ben ı.oıtedlm, 

henOz gençti. Heplinin de kıyafetle. der.sem s!zi bırakm:ızlar mı ld? 
rl peri.şandı. Belliydi kl, hapishaneye - Yerin dibine bntaaı ya~ın kU. ,· 
birkaç def!\ ı;irm'ş, ç11kraı7lıı.rdı. Zira c:Uk. Bırakırlar mı hiç. 
hlç umursamıyorlar, gelenden g-cçcn. - Ne olacak, §imdi, 
den stkı'lrp gl>zlerlnl yere t~lyor - Hapse n.tacakl:ı.r bizi. 
lardt. Blllı.kls bUyUk blr marifet il . - Ağlarım mahkemede. 
lemi~lcr, gibi t\dcta gurur duyuyl)r. - İstersen öl. 
!ardı, Kıpti kı.zı her §eye rağmen ft.§rkla. 

Suçları 't:ı. kUçUk krzl F11oryada., rına kendlıılnl at1cttlrmek için ne 
cldnle• o.rasınh cğ'.enmektı. Fakııt yapacaftnı b!lıniyordu. 

~in içinde hiç d• ZJr yoktu. KUc;Uk j Nihayet mUbaşlr ke:ıdilerlnl ça • 
kız kendilcrlle blrllkte gönUl rızası. 1 ~rdı. Mahkemeden içeri soktu. Mah. 
le gelmlşU. kemenln kapıları gene kap9.Ildı ve 
Koltuklarına ekmeklerini stkı,tır- sorgulan gizli olarak yaplldı. 

mışlar, bir tariathn da birkaç domıı.- Neticede, erkekler kıptl klZI henüz 
tes kopararak,, mllşte.-ekllmenfaa 13 y.a~ında olduğundan tcvklf edil • 
satm ald;.kları trl bir karpuzu d-ı ke. ıni§lerdl. GUlsUm de eğer vars:ı, al • 
screk eklnllğln çukur bir yerinde eğ. lesine teslim edllecekU. 
lenmeğc başlamışlardır. To.bU bir Fakat o, A.llıklarının tevklflno çok 
şişecik rakı dil ihmal e:mmo,ml.ştl. fena olmu,, arkalarından ağlaya 

Bir aralık clvard'i.n geç3n bir jan. eğlaya koşuyordu. 

Münnkdat vekaleti devlet limanları isletme umum 
müdürlüğünden: 

Jd:ırcye mavnacı alınacağmdnn aşağıdaltl §erattı haiz olanların Ca. 
lnb idare merkezinde erıııpektör!Uğe mUracaatları. 

l - ır.r Jvazuf ıuı>terllğinl ve 942 yoltlama3101 y:ıpmış oımak, 
2 - ~Ş.h)taca n;ı,qsa.dd&k nU~UhAl V!ll".aka.!t ye U:nıın c~:da.nn:ıı h'l~!l 

bulunmak, tf<S{I()) 

Ws ·veçte 
Tahkimat İ§lerinde kullanr ~ 

lan İ§çile:-den çoğu tevkil 
edildi 

Stokholm, o (A,A.) - tsv•ç ba. 
smın:ı. göre, Norveçte:tl to.hkU:bt li _ 
lerindc kullanılnuk Uz~re cebr:m ı,,e 

alınan Non•eçll !.§çiler nra.sında bir 
çok tevkifat yapılmı§tır, 

Gayrikanuni olarak i§lerin.Jen ay. 
rllıı.n işçileri saklıyan ;.<eya. bunlara 
yardım edenler hnklcını.I:ı. §ldJetıı. ce. 
w tatbiki gözönUnde tutulmaktadır. 

- - --o----
1 sveç iiz.crind e uçan 
yabancı tayyareler 

-Stokholm, 5 (A.A.) - Motllrtı 
ıı.r:zayıı uğnyıın blr lnglllz uç-ıCr 

dUn ögtcdruı sonra lsve,; toprakları 

üzerinde uçmu1tur. Para,utıc kurtu 1 
lan pllot yer~ inmiş ve lsveç askeri 
makaın'arın:ı tcsl:m ctlllmlştlr. 

Dr. lSLAM TAHiRBEGI 
Rusya, Baka Onlvcr ltelerlncleıı 
mezun dahlllye, ~llbr~1. cildi has. 
tatıklan. Hergll.n 8.12, 15.20 ye 

kadar Be)-aoğlu l\11 sı>la.1• So. 10 

Salı günleri fu.klrlcre me:ıeanen 

Okur yazar bir bayan 
aranıyor 

Sultanahmet ı•:ırk kar§llı M No. lı 
EmlAk yazıhaneıılnılen: 

Yakm taşrada pa.staneiie ça~tırıl. 
mak Ozere 20 uıı. 80 ya.,ııırmda ıı.z 

okur yaur bir b:ı.yano. IUzum vardır. 
Taliplerin acilen h:erı;Un 12 den 14 e 
kadar müracaatları. (16939) 

Acele gayet ucuz satılık 
hane 

DAKiK 
Küçük tlanlaı Kuponu 

ı Hu KJp:.ına 1."kleııerek 

i~ ı.rıııııa 'e l;ı. ~rme tL'\nlan En :san 
Uaklkııdn pıt r.ıo1ız o~rectııecekttr. L 
Ul11larıo ı;uz:etede g!lrUldtlğl> şımtıdr 

olm:ıaına dikkat ecıll:uelldlr. Evlen. 
me ıeklltJ gönderen okııyucmlısrıo 

mııhfuz kalmısk llzere ~rlb acıreıı&e. 
rlnJ bUdirmı:lerl l!lumı:lır. 

Evlenme tek/illeri: 
• Yaş 80 boy 1,62 kilo 68 esmer, 

ayda net 80 lira kazanan aerbeııt 

meslek s:ı.hlbl. ıtkmektep mezunu. le;. 
ki ve sigara kullanmıyan, h\ç evlen • 
memlş bk ay, ev i~lerlndcn anlar, mu 
tcnnsip vDcutlu 18.25 yıt§larındıı b!r 
bayanla evlenme~ lstemckte:i!r. Dul 
da olablllr. Bir evi olanlar tercih e • 
d!llr. Ken::ıı seviyesine uygun olması 
§arttır. (S.S. 22) remz.lne mUracaat. 

• Ya~ 84, boy 1,68, orta tatuııı 

görmUş, halen ticaretle mc~gul, bir 
evi geçindirecek kadar kazn!lcı olan 
bir bay; boyu ve yaşı Ue mütenaıııp. 
ev lşlcrlnclen anlayan dul veya kız 
bir bayanla evlenmek lstemelctedlr 
(Durgun sular) re:nı:ıne mUra.caat .9 

• 29 yaşında, lise tahsili otan. 25 
llrn. asli ruaaşlı, devlet oe!lluru bir 
bay; ebe, mualllme, memur veya ter. 
z.1 gibi mesle1t aalılbl bir bayanla ev. 
lenmek istemektedir. Bir ka:lı:ıı me 
sut edebtl.mek içln her tUrlU evsafa 
maliktir. (Samimi) remzine m lra . 

caat • 10 
• Yaş 3-i, boy 1,62. kilo 67, iyi blr 

aileden, kocasının ölUmU ile dul kal. 
mtş ölU eşinden aldığı maaşla gcçl.n. 
mekte olan bir bayan, iyi karaltterU 
ve dindar bir bayl1 evlenmek iste • 
mcktedlr. Yaracağı bayın d<>vlct 
memuru veya sub:ı.y ve 100 Ura ma. 
aşı olması şarttır. (Temiz soy) roın. 
zlnc mUracnt • 11 

• Yaş 30 uzun t>oytu dul. tyt ve na. 
mu.ıılu bir uker ailesine mell$Up ye 
§il göı:JU, döşenmiş tıcş ocınu bil evi 
bulunanve topçu Uste~mcn kardeş1le 
birlikte oturan ço~-ugu bulunmıyan 

bir b:ıyan; s.sker ve sivil namuslu blr 
erkekle evlenmek istemektedir. latl 
yenler (25 V.Y.) remzine mUracaat. 

lf anvc:nlar 
• Sıhhat vekruetlnln açtığı fenni 

gö:r.IUkçUlUk kursuna devam eden. 
ilse tnhstlll, ııskerllltle lll§lğl olmı • 
yan bir opt'ısycn, hergl\n og-ıedcn 

sonra bir gözlOk tlcarethn.neslnd<l 
çnltşmak ıstemclctcdlr. (N.V.) rem • 
zlnc mUracaat • 3 

• Almanca bilen orta yaşlı bir 
b:ıyan gilndUz için iş a.rnmaktadır. 

Ayni adreste mUrcbblycllk yap:ı.bl • 
lecck ve alnfra.nga yemek pl.§lrebllen 
bayanlar da mevcuttur. aerglln aaat 
9.17 arasında mtlracant kabul edi • 
lir. Adres: Tcp!:bll§I, Yenlçertağası 

sokak No. 37/4 
• l!~n fakUltcsl matematik • flzlk 

ııubeslnden b\r genç; lise. orta ve mu 
adUl okul talebelerine, hariçten im _ 
tlha.na gtrcbileceklcre, yUkıı:ık okul. 
lara bozırlanmak lstlyenlcre ehven 
fiyatın l8tcdlkİerl mıı.halle gelerek 
matcmat!k • flzlk

0 

• ldmya dersleri 
vermek istemektedir. (H.Ö) remzine 
mUracaıı.t, 

Aldırınız: 
A'Jai:ıda remfzlf'rt vıu:ılı n1An t • 

knyueularun[2ll) oamtı>non c .. ıen 
mrktopl.an tdnrebanemlulen fpıu.ıu. 

lan 1111:-lç) !ıcr~ il\lıabtan tıeye 

1<tttt r ve Mıat l l dM "°n"' aldrrmn.. 
lan 

tandan geı:mek hakkını vereb;le • hlmdlr. nu, Rusların Alman Herle 
cek bir nnlaı:ıma ynpmağı rlü1'ündü• ylşini durduramadıklarını ı:ıöste 
SünU iddia :~k .~~ad!r Ben, riyor. Almanlar Rostofuıı z:ıptı:ı• 
J?~nyn.nın ıstıyebileccglnı f~~t dıınberl. cenuba doğru 800 kilomct 
b~~ ~ hakkı o~ vere~ly<'cı;gı. • re ilerlemişlerdir, Almon hn,·n ku" 
mızı söyledtn. BUtUn sı~timız veli hnyük faaliyet söstcrlyor. 
tecavUze ka.."§1 hudutsuz bır muka· Don ve Sal nehirleri arasında Al 
vemet gtS~ermek esasms davan - manlıır şarl;n doğru ilcrlcnıcklc dn 
mn.ktedrr. vam edlyorl:ır. Don ka\•sinde Al• 

6rç ı nerede ? mnnlar bazı mevzileri zaptctmi';ler 

ZAYİ - 3818 numn:-:.lı arabacı pi. 1 öte ynnd:ın bir Alman uçağı da 
lAkamı zayi ettim. Yenlolnl o.laca • 1 lsveç cenup kıyısı U:ıtU:ıde uQmUlS~ 1 
ğımdan eıklslnln hUkınU yoktur. da. uçalta:ıv.ı:- b:ıtaryalarını:t ihtar 

Beş od~lı kiı.~ir lterfsinde ter• 
kos, l.."llyu 'e ele!tt rik \ıı.rfü.-. J:d 
ocln bil'in i l<ntta, iki oıln ikinci 
kntt.:l \'e bir oda d:ırnc;aıtn lıeı 
lrntta hela rnnhr. 2500 lirny:ı 

sntılıktır. 

BeyQğlu: Sakı:taf.'1\ uddesı 

(A.E.) (A,G.) (A.M.) <ATA) 
(Ahmet ~k} (Bahar) !B.V) (B.L.ll C) 
(Clddt olalım 35) (Deniz) (E~1m ve e. 
şlm) (E. Ural) (E.OJ (E.L.) (F.N.Sl 
!Garı (GUncr 8) tH.B. !) Si (Hlııva) 

(H, Önsal) (H.45\ (H.450) (INO) 
ıJ.0.26) '(I.K. LcylA 441 (l N. 8241 Vbi, 5 (A.A.) - Dün Avrun 

Jmma:rnm gizli 'bir celee yapmış, 

Başvekil mna'VİT:li Atlee durum hak. 

dir. Voroncz'de Rus taarruzu lnrclc 
dilmiştir. 

Galata gUmrü!!'U arabncılarm. ntcıılerinden so:ıra y:>lunu de:ı,tır • 1 
dan Osma.n Erkurul (16933) mlşllr. 

M ru lunda beyanatta bulnnmııştur. 

Gizll oelseyc Çörl_:llin gelınem~i. 
kendisinin Londrnda bulunmadı • 
ğmı w tayyn:rc 9c Moskovaya git
tıği hakkındaki şa.yfabın kuvvet • 

- O bllAkl!J ııt!ılll'nnt sayıp duru. 
yorda. Çb~ı lç1nde iki dU'Jdd.n. Ye.. 
m~te bir mağaza.. Usklldard!I. bir 
ev •• ACIMJa bir lt~k •. daha bir oeyler • GI • Yazan· t SKENDER F. SERTELLi 
aaydı durdu. 

lendlnne'kteclir. _ Yar.ık. B:ıba~mın bıraktığı m1>1. bize l<n~ı da mı oynıynca.ktıf 
L!valin görü§llleleri lan bu soysuz herif yiyecek. - Rolden lıılan antnmam, hanım. 

Pnris, 5 ( ı\.A.) - llüklimeL ~e.. _ '\'nllnhl yiyecek baoımcıtnn! cığrm! o soce b:uıa blr~ok !:ieylcr 
fi Piyer l.Jıvfil dUn sa.bah l.fatig • Onun bizim ktıçUk hanımd!l da. gö. &ordu. ''Mı»elA dedi, Şıı.hlka Jıa;:ıııw 
non otelinde hUkümet nzalnrmdnn ıı,tı vardı ama .• neyse, ırcçtı bo fırtı. alacak olsam, bAbası bsna mahnd;ı:ı 
birçokln.mu ıkn.~l etmiştir. bir aey hediye eder mi?,, na_ 

liıvfıl Parz;te ikameti sınısrnda ı•ervln ağnndan naertsa bir §"Yler Saraylı hanım yerinden hopladı: 
Fn:ınsrz işçilerile llışe işleri etra• ka.çırmretr. - Ey l!lonra ... aeo ne cev p ,-er. 
fında işga.1 maka.mls.n mUmesslllc- Kumaz aaraylı bunun farkına var. din T 
rllc <le gö'l'lişmeler yapmIŞtır. cb: - Ben !ılç elle ırırrını meydana 

9 ( gllnd 3 bir forp;to - RAngı fırttn"dan bahcsellyor • koyar mıyım, h.11.'lımeığım Y ••u ... nım 
Londrn, 15 (A.A.) _ Blrle§ik Am.e. suıı 'l böyle ~ylero n.klım erm":ı:. Siz t;L 

Pervin boynuna bllltlii.. ' dırdınız mı'! NeclA hıınımlıı nlııanlan. rıka b:ı.hr'ye nezareti, Mercan denizi 
ve Mldvııy muharebelerinde bir A • 
mcrıkan o.v filosunun dört tayyare 
knytırna muko.bU 154 Japon tnyyaresl 
dü~rmUş otduğunu ve ıs Japon to.y. 
ya.restnt;ı de muhtemel olarak tahrip 
rdlldlğtnl bildirmiştir. 

Valı öbür gün geliyor 

Gülllm!edl.: dmn:. Bl:z1m küçük hanımla na8ıl 

- Hiç .. gecml:J ~y1er, hannncıtun. evleneblllrslııl:t1',, dedim. 
- Kız. söyle b:lkııymı. ~nln dlll. - Gllzel cevap verm~!lln ams, 

nln altında bir şeyler var. Haydl k~kl bunu banıı. erte 1 S"tin Öl'le • 
gevelrylp dormn kareımda.. ıeydln. 

- l'ıı.llahl ı orlruyomnı. hanımcı • - Ortalığı karı tırnı :ı.m-ık lçln, 
ğım! Fakat, aınuıı getml ken M.)11. ııöyleıneğe eeıı ret edemed(m. 
ye)im: Salnn l<\lçlilt hanım duyms. S:lrııylı hanım hiddetinden at~ 

11111 •• bu herif bizde kllldığı son ge • pü.oıkiirüyordu. 

"'' Dr. J.(ıtfj Kırdar, ee ?>enden ıılz:ln ııı !hırını~ lıakknııta. Çamın altında bir m!lddet lıılrll 
yarm alqıs.."'ft Aıdulradan hareketle \ malt\mat l8teml.stt. adımlarla dolaı;tı: 
5bilr gUn sa.bahlf'Yln §ehrimize gel• Sıırayh hanımın gazleP1 d!Snclıı: - Vııy namuıt dü.,m.ıını •. Vl'Y mftl 
miı,ı olaca.ktrr. ı - Ne dcdl.o T ba berl1 ayu.1 rolll dtı:uxıanı horl1 \-ay! Dc!!lt\:le evlmlwo 

yılanlar be:ıleml~~ Vedatla Ekrem 

btr ku:npanya ımı,ıcr m ter. P~ 
nıu bakin vnrmı:'.f. Her ıteYl yerinden 
öğrenmı,. 

Penin kapının etlğln:le dıırayor. 
du. 

Kendi k~\.'ldlne mınldaodı: 

- Oldu olacısk .. her duydutuınıJ 

söyledim. 
\'o lıe.şını u;ıattı: 
- nlr !!CJ lcr d:\ha duydum, hanını. 

cağım! l• nlmt, Allab eıtkına bıı laf. 
laf nrauuı;cl:ı kal ın. Ben:l.>n çıktığı. 
nı ldmse lluymıunn. 

- Kız ccn deli mhln ~ Ben ıı.'\ntı. 

e\·lAt ı;3zUyie bakıyor..ım. Biz blrbL 
rmlzl.'l sırrını &3klıım ı.j;& m r.b:ınrı. 

t{ır.ıma att duyduğ'ıın ba§ka btr ~y 
\'Brsn bunu herlcesten ön<'.e b:uın aöy. 
lcmcll ln! 

- O halele içimde kalmuuı. Bunu 
da si>ylfyeylm: Ekrem bey bftllcondn 
oturuyordu. Nedi hanım ayakta do. 
myordıı. r:krem ~Y bir aralık: "Sen 
bMk~I ~ok namıı!llu ıı:ınıyol'81'rt a. 
ma, ben OD cQn aonra. ba na.mu .. a 

,\th )~•;ns f>Oknk ın :Sumernılıı 

S.'llıibjne rnar:ıcruıt. 

geçinen hannnefendllcrden birinin 
karnı şlst.ığlnl ve aş r.r~·f;e ba')l:.l • 
dığmı g3rlirsen. o :ı:.o.man b na hale 

\-erirsin!,, dedi. 
- Ey, bundan ne çık-n.rf klmb!Ur 

kimi ka!!dctml:ıtır" 
- Bayır, hanımcığım! O Blçal• 

(Kaynak) °(KUre D. 87) (M.1H1 
(M.E. 49) (Mavi Mektup) '(N.N.) 
(N.C.K) (Nelll)Nerlman) (N,4~.M.1') 
(R,G.S.) (Sami) (Sahire) (S.R. 42) 
(S,T.) (Sevgi} {Ş.C.K) (Ş F.) 
l 15 Tulay) {T.A Ş.) (T.H.R.Z.) 
(Tekcan) (Talllm kim) (2:1 V.Y.) 
(Yedek denl.zcl) 

herif bl:r.lm kttçltk bnnımı kn5tedl • ll"'-----------!IJD-111!1111 
yor4ıL 

Saraylı hıı.nım bilnu duyunca Per. 
Yir.ln tnorfn" yürildll: 

- KJZ, 111'..n bugt\n beni ~ıldırtuıağa 
mı azmettin T 

- Knmayın, a hNıım efen:ll! Ben 
dnydukbrımı sl>ytayoru:n. Uanlya 1 
her eır aramızda kalııcaktı'l? 1! 

- O herif ht"rkesln na.m~snnu kir. l 
letmeğe çalı,ıyor. Böylelllde NeclA •

1 nın gll2Un1!1 glrmı,. Budala kız... I 
renin birdenbire ees duyma, gibi: 
- Galib-.ı beyefendi çağınyor. l 
Diyerek içeriye girdi. 1 
Ssrayh hanım yıldrnmlll beynLn • 

den vuurlmup dünnıu,ıu. j 
Per\dn neler soylüyordD T 1 
Acaba Şa.bJkaııın g-obl'llğlnden Ek. 

remin haberi mi vnrdıt' 
-Hayır .• hayır .. bu olamaz. Dlr 

ana, kızı ne kadar kötn olsa, bu kıt.

dar korkıılıo lbtlmalleri d$;llaeme?:, 1 

Dlyerelr: kaııapeye oturdu. 

ay elaya la a 
Mü.de 

Bu tasarruf devrinde eskidi. tıo. 

yıı.m &oldu, rengtniD :nodaaı s-çU 
diye JaymeW 

ıı:ı. CANTALARINIZl 
Bir ıııs.eye atıp terketme,ınu 

AtelyeınU tated!ğlıı1z renkte elbl 
seıertnize uygun olarak ealct ÇA.N 
rALARINIZl tennı suretle bOysı 

ve yepyent yapar. A)'ne& her ttırıu 
tamlr ve ıam rlama çanta yapar 

l'unlettnlzbı renrtoe ayar em ala 
"ahit &tnıak cllAlantllZI anoall •ıel 

,eml:r.de temtD edebtılrtdnb. 

Karaköy Mum.hanı eacscıecı 

Raanpa,a tıan No. ~ 8 


