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S ETJUR meooıunsı ikinci ı ğUnll, yemeklerine dikkat ettiğini, 
cephele clnir beş sual.ı? ce t-iabah lmli\'nltısmda .Jambon, yu· 

'np \erdi. murta yediğini, kahve içtiğini 
Almanların Rus~ ıı.dnl'i s0n ha- yaz<lılnr. Bu mnnil.o;ız tnf'!lilfıt A· 

ı eketleri bilhnssn l\loslm\'adaki ınerikıılılımn hoşunn gicliyor, fııı
Stalin • Çürçil · gurüS'IJlesi il<.incl 1.nt bu sefe-r 5ono gelmedi. 
cephe ri~ayetterini bir kat daha S - İkinci cepheye yetişecek 
clıeınmiyctti bir lıale geti.rmi5tir. kıtdar 1ngiliz ve Ame1 iknn ~t'll\İ';i 
Bilhn Diyep akını bn7.1lırma \'cır mı"? 

!kinci cephenin yakında kurula • İ'liinci cepheyi i.;temek k!ifi de-
cnğmı anlnunı tı. ğil. A('nhilmel' de lUZJnı. 

GCQen hafta gelen Sctjur mec ı İngiliz \'e Ameriknlıl:tr için en 
ıııunsı ikinci cephe mese~İ!le dnir csa lı me elru bıırnılndır. istila or
Ç<ı'k entcre~:ın bir ynzı Yn7.mıştır. , du.,,-unu nıısıl tnsımnh. sonra na..,,ı 
O z.amıımlnnbeıi hiıtlio;eler biraz Lr;slemeli? Rir eri Ye 'ıu tek ere 
dahn. geli mi olrnnl loı lw-.raber ha· lfu:rııı Je,'llznnı •~ ıyaiıılm"I; için 7 
liı ehemmiyetini muh~fazıı. ellen tonluk gemi lftzrm<'lır. Bir tlimeni 
hu yazıyı lüzumsuuz tcferrUotı n." 1 ıınldetm~k ir.in 1()0.\l:\O ton ister. 
tarak nakle<liyomz. \"nnı 1 o hih ılk nııkliye ~emı ı. 

1 - Afrikn. hareketleri ikinci Almnnyuyr dıi<>Undiirece!< bir orcla 
A\'Mtp:ı ecııhe ini ynklnştmyor için de milyonlarca t<>n ı;wnıdır. 
mu, u:ı:akl:ıc;tınyor mu? fhrncm mtı\'nffnlc o!rla~ıtntt fur• 

Alıiı:tnlnrın AlrJlca zaferi Tob· 7.e(lelim. fkinei rephe~ i h~!emek 
roğnn cJiiı;me<ıiyJe başlar, EIAle· \'e tak\iye etmek lnzım. nıı ıniite" 
meyn onllncle~i durmasi)le nilın • madiy<'n İng>ltere ile l'rnn n ara
;)ctlenir • mtln gic.lip gelecel< mmınnnı bir 

Bu hadi .. il.inci cephenin ~ıl· nakliye filoc;u <lenıc-l>tir. 
rn:ıı mı ,ıteeihlirir mi ~abu1da..hrır HnlhuVi mlitt,.fiklcr bir ~emi 
nuf AmerikahJ:ır !\lısırdıtkl boz. lıu11rlııır içeri iı clc<lir. Almanlar 
gunun ikfnoi e phcnin :ıçılmn$Hlt• ayıln 1 mllycm ton ~emi batmlık· 
~nbnkl!l tmıca ·ına inıuuyorlnr. !arını idrlin ecHyorlnr. frıt;ıHzler 

Amerikalit:ırn ~öre buılttn onra Lnnu fnltnr•C4Ji~or. Hangic;i doğru 
ingiliz1~r Afril tıda lhırın mü<lıı - hnn~i i yıı.fnn? .Belki İki tnrnftnlti 
fansi~le ~gol olncaklnr, yeni fle 'loğru dci;1iüir. • 
Dla<'eralam atılm:ıyno:ı.J,fari!ır. l\lı- Ocvli l\foyl ga:r.et .. sl Lir ~·ansın· 
bırda bir tn:ınuz için ha7.ırlanen füı "hiihfımetin clo~rııyıı j;yıcme" 
İn~Jiz 'e \merll.nn lrnHetleri i li\zımrlır, eliyor. Deni~ in<:ırntın" 
pelril.ffi A\rapado. i"«inc! bir cephe da ~alış:ın tt50.000 nmele yaptık· 
nçılm:ısı Jrjn kul•:tnıbhilir. ları İŞ1n f:lyclnlı o!cluğunu bilnıe't< 

Lo:rd Biverbnık d:ı. bu fikirde· için bunu öğrenmek ihtiyarınıla
dir. Lorda göre Afrilmıla 18.000 <lır. 
kilometrelı'lt bir yola mulıtn~ bir Roz\elt ele gemi bııhrnııındım 
taarruz huel•ctlne ~irişmekten e habse<1fyor. \' hıa nuz,elt bu hu· 
düsm:ı.nm kalbi demek olttit A\Tu- sn tn i~·im enlir. l<"ııl.at bn h·im· 
ı:ad:ı bir cephe l'l~nk daha rloğnı "erliğine rn~'111en 14 hazirnn.dn.ki 
bir ha.re1<et olur. V.e ı:alıuk zafer nutJmnd.:ı ş~ kayıtlan Jwynıu'}tur: 
ir:in iyi bir yol olur. ''En acele ihtiyarı oları nokta• 

Bare<la deği'}en bir tngili7. 2lh- lnra ilah \'.e mühimrr.nt t:iindere· 
niyetinden babsetınel< faydalı o-· bilmektir. ~ Ta1di~e harbi sık15ık 
Tur. Şimdiye lmclnr 1ngilizlel" h:ır- lıir c1evredeclir. 
hin çok uzun c;Urcr.eğini öyfüyor, Am ... riknnm meshıır lnndt 00 
uzun bir hıırh"' h;111r1nnıyorlardı. le-.ıfflihınıln 295 krza'k fü:crinıle g~ 
imcli Jn~iltf!r('nin hu fil<ri tleği~f celi ı:;Und\izlü 29"'> ı;eıni yapıyor. 

mise benzer. t~iliz 1:azeteleri Uu ~emilerin üçt~ iki-ı! nakliye 
"eri zaferden bahcı,.diyor. ~emilPriclir. 7500 tonluk olan bu 

Ameriknldar cl::ı Ufıhlnnma j • f.eri gcmi!eıı:len ~ilmle 2 tnnesi 
lermi hrzlıla tmnt,tır. Efü rrumu· Yeti«i or. rıı'knt lmanlnr <l:ıh:ı 
miyc h:ırbi bir an e\"\'el bittml.ek r.ok batınyorl:ır. 
i.;tfyor. trlandnyn ı;ıkıınlnn Anıe • Ne''J'Ork Tn~'lllls ~1\7.c.tı"•i ikin· 
rikan ~rJeri "iı;;leri çabuk bl • ci <'epherlen bahsederken nlııllıC!I. 
tirmc!'n ,.e e\'(' dönnıelt'' ten ba?t e- hir "ÖZ siiyJU\·or: 
fllyorlnr. 1ngiltere<1e lı:ırel,tte r;e· "fkinr.1 ccJJlıe gemi znyintrmızın 
çilmec;ini isteyen mitingler '\'Rpı • otnldığı \"e insnntımrzın iki mic;li • 
lıyor. fc;tid:ıl:ır ver1liyo;. İlirı;olı r.e rrlthğı bir znmnni'!l açılabilir.,, 
1ngiliz1er ikinci cephe aı;ılnıasınr Bu yazının mimn ı ard>tır. 3ıücı· 
biricilı L."tlrtulus yolu ~ibl giirii · ~ ö l\folotf'f ft{lııcj reıı!:cnln knnıl. 
yorlar. Afn1< bo7.t;unu bu ku.nnn.. duihJno görmC'k inin en a7. rnuı U 
ti I? mn!ll trr. be1diyeeel<tir. 

Yeni ekmek 
• • 

çeşnısı 
---<>--

Safi buğdaydan ekmeklerin 
rutubet derece~i tesbit 

ediliyor 

ka 

Dlln öğleden sonra toprak mahsul. 
lerı ofisinde valjnln relsllğjnde bir top 
lantı yapılm.Jtır. Toplantıda 12 kay. 
mnkam da hazır bulunmuştur. Şchrın 
un sıkmtıın çekmem si ıçtn §ehırde 

on gUnlUk un stoku yapılmasına baş. 
ıanılmnsı kararln.ştınlmıştır. 

DUnden itibaren ekmekler bas l,uğ. 
d:ıydan mamul olduklarından yeni çeş 
ni teshlt edilmiştir. Çe!?Dlnln rfıt~be. 

ti dnha az ve randımanı normal ola~ 
rak heeap edilmiştir. KimS"ahan~ yeni 
bir rtitubet mlktannı ve lktısat mu. 
cUrlU~ dl:' bir çuvaı ur.dan çı"acak 

ekmek miktarını tesblt ettikten ııonra 
beledlve mUlettl.şl.crl çeşni bakımın. 

dan fırmlan kontrol edeceklerdir. 

Zeytin ağcılar bir 
trös kul·muşlar 1 
Uı a ve '!'rabzon 
yağı fielmoye 

la ı 
Dün §Chrimize ilk defa olarak 

Diynrbakırdan ynğ gelmiş ve 310 
kurmıtan ~tlhn:~trr. Diyınbakıı
dan yen· pn.rtilt'r gelmek Uzcre o!• 
duğu habe!" verilmekted1:-. Trab
zondan da 400 teneke ke.dar )ağ 
E:elrniRtir. Fiyatlar dUn toptan 2ı30 
kuruş:ı kadaı· dUşmilştlir. 

Zeytinyağ fiyatları jı;e yeniden 
kara bors'.lya dö{lmü -tl1r. Zeytin· 
yağı tacir'erı Ticaret Od'.lsrnda 
komiteleri'lde-n verdikleri rıözc rağ 
:n~n c;imrll kiloda 12 kuruı; fatura, 
harici para almnktndn ln'!'. Zeytin 
ya cıların l;>ir tröst yartıkl n da 
l'>aher vcı ilmekt-:dir. 

Ticaret Odasındaki peynir ko • 
mitcsi de beyaz peynirin toptan 
120, perakende 140 k1ıru~3 Batll -
masına kare.r venniııtir. Halbuki 
dtin l SO kuruştan toptan :peynir 
~atılmıştır. 

Miilga iaşe mUdUrlUğUnde 
yo · suzluklar olmuş 

}'aknt buna mukabil ikinr.I ceır ıf - İkinci rephe" m~selc.. .. imle 
henin bir delilik oldu!;-ıına innnn.w 1~onc1ra ''e V:u:;inaton uvu-;nbilir Belediye dahtıi c-ncllmeni liiğve• 
1ar ela \'nr<lır, flüst ·ı 1ngili7. m; ! • · · dilen !stlll".bul !a.,e M11dUrlUğilnUn 
mebusu Stefıın '.Kin~ Hcl bcYnna.- Lonılr:ıcla birrolt" Aın~.rilmn s1•. işlC"t"ini devir aldığı sırn.dn t~§ki· 
tmdz şunhn öyJiiyor: • lınylnn \"!lr. İn!!:ili7. ımr~< \'C hnlıı;e- liıtı tetkik ederken bazt yolsuzluk• 

- Mosko\'n \'e Vnsinı::ton ~ ]erinde Am".!riknn o'rdıılarınm ~;ı. lnra muttali olmu~tur. 
t"Cphe<le harbettiğimiz.l galiba bil- clırJ:ın bulunuyor, Amcrilmn as- Bu yolc;ıız!ukJa:rın mahiyetini 
mi~rlnr. Ben ar.ı.yno da görsün.. !terleri hnreket;iz1fü1en cılnlı~·or. ~eydana çıkarma.;ı.'I EncU~en, ken 
Jer. l - iç eepbe, 2 - Yedi de- ~u iki ~ 'ker nnc;ıJ i~lılrliği :ra- di &.ılllhiyeti haricinde gördilğiln
niz ceph.e!li, S - Aimanya üzerin• pelıılccektir? fnı:::ı:"! komuta Jıe· den k:ap eden tahkikatı ynparok 
de hava cephesi, 4 - Afrilm. ~·etini ltorlmtnn cıebcp Birle~ik or- mesuliyetleti tayin için Ankara • 
ttphesl, 5 - lrn.11, Snriye cephe" duJnrm lcl:ırec;i mescle<;idir. ln~iT' dan hir heyet gönderilmesini iste. 
si, 6 - JUnt cephesi, 7 -- A\'Ut;" lereclekj Amerllmn ord-lnnnın ıco· rıifJtir. Ankaracla hemen tnyin c
turnlyn. ceılhcs.i. Buna Cebeliittn.• mutanı general J},cnfıo\'cr çok dilmi~ olan bu heyetin buglin ya· 
nk, Malta \".e ~lad4ga.slmr cephe- faal ve colt jhtiraslı bir ntlnmclrr rm !stanbula gelmeSi bt"'l{lenmek • 

• 

BELÇİKA ordu'iu, J8 gün, 
knhnm:ıncasmıı. c;nrııı~uır 

tan ''C pek <ı<f.i telefat \'erd!kteıı 
&<>nrtı, 28 mayıs 1940 günü Almn?ı. 
larn teslim olmu~tu. 

rrn.nsnn.ın o z~nnkl bııŞ'·.eklli 
Pol Rcno, bu Jıfıdiscyi, rad~oJn. 
Be1';lka kıralı ilçüncü Leopoldun 
ihan~t ,.e hiy:ıne\i di~·r, diin)·aya i
llin etmiş ve onun, Lejyon d'onör 
n1snnını t:ışımnk hakkını isket et• 
misti. 
Mareşal Peten, bu hak ız i ant 

\'e iftirayı, Jurula, nisanı tao;;ımnk 
hakkını iade etme~ uretllc, Frnn 
n namma gerı aldı. 

Bu vesile ile, Belçika klrnlı ü • 
çüncü Leopoldun, cliğer devlet reis
leri gibi kaçmaktan lstinkôf etme. 
sinin sebebini, bilhruısn orılu unu 
f.<!Sliıne 5eVkeden ı,anıret Ve' mec
buriyeti, Papa ile Birle ik J>e,·Jet' 
ler Cümhurreiıoı Roz,·eltc biltliren, 
~·ine aynı 28 Mnyıs 1910 dıı. gön • 
flcrrliAi mektuba, tarihi bir ''esika 
olmak üv.ıre, ııalıletme~·l nııı,·~fık 

götdi:'&. 
"Pek mnl•atldes bnbn, 
(l~is efencli) 
Ben, içinde hulunihıj!umnz \'e 

takdiri iml{ansrz bnhınan gliL lut • 
ıstrtnc!llc k:ıd:ır slirntle "f.reyan et• 
mi olnn hii.disele.rin meydana ~e· 
tlrrlifü umumi lmrga ~hl' ortn m
dn, R~lçili:ı. ile orclus:ınun, bUllln 
\'nzifesini )"aptr::.,nı bcynn dmiye 
mccbunım. 

.&c!çikn, C\'\'elii, hitanıflığını, ~ılu 
t.rkıya muhnfazn etmekle, sonr:ı. ''" 
nr:12Jslni boydan boya, adım nılım 
müdafaa eylP?nelde, milletlernraı,ı 
vecil>e1e•ini ifa etmişti!'. 

Pek büyük knn·etJerin hUrumu. 
nı:ı maruz kulan ordular, iıı;tlıııdat 
etti~imiz ''7limin fle\'letler" ordıı• 
lariyle irtibat 1ınllnd~ bulunacak 
Eurettc, iyi tnhkfm celi.imiş bir ·nli 
clafıın hnttl.nıı ~ilmiye muvnffak 
o'du. Hal böyle ike:-ı, nrnrlmi7. ba· 
rjrinde cereyan eden ac;keri hiı.l!i· 
.. <'ler, bizi, bu h:ırp mevılanını tnhe 
!iyeye ,.e bir qrn ricatlerle rlenizc 

-~--- , l 
knılar geriye gitmfyc mcrbur ettı. l 
Ordumuz, o zaman, mıittefik or • 1 
üulı:İrla, tam bir ahenl• dahilinde 
dört gtütld'L< bir hnrpte, elinden 
gtlcni ynptı. Nihayet. nUfn u rel> 
lif' if olan ve fazla olarak hnvn 
bcımbaı-drmnnlarlleo bir yerden dj. 
ğer yere ta':irnıp duran, mec;kemıiz 
yiyecek!iiz ,.e iÇccek suyu olnııyan 
yU7. b'nleıce im.Ikın istilılsınıı ıığr.ı 
ınrş bnlunnn son <lereNrle dar bir 
cruide çe,·riltıik. 

Dün. on mUclııfnl\ imkitrıJmımız 
cln, adetçe ,.e tayynrc<'e ez.lci o
lan bir fnikiyetin nğırlığı altında 
f,ırıldı. 

'nen, bn senılt dahilinde, bugtin, 
nıütt.efiklere hiçbir fııvda tc>min 
e<lemeden, mnhwmızr intaç edecek 
"lnn bir muh:ırebt:den nlnnm:d' 
nıe<-lıuriyetin<le knldım; çUnl<ü 
beyhnıl~ yere in nnlnrrn hayatına 
krynuık ha~kı kim eye \'erilmemlş
tir. 

Ben. ne olur-;a olsun, ordumun 
'e milJetimin mnkadılerntınıı. işti. 
r:ıkte de\'am etmlye lii7.t:ım glir\i • 
l orum. Birkaç gtindenberi, a ker 
inimi bırnlup (ekilmeın istenb•or 
ıhı; bir 

1 
or<lu ımm:ınılnnı iı;hı, btt, 

lıir firar telkini idi, reddet· 
tim. Bunc\'r.1 ba..5ka milli toprnl• U· 
7.erinde knlmaliln feluket icinıle bu
hınım milletime fstlnatgilh olnınk 
\ 
ıı;tiyonım. 

Kuclsiyetpennhilerinin (Rirleşik 
Devletler AmenkMmm) Bclı:iknya 
k!U'§t daima _gös1 r.rclikle':"İ ~efliat, 
Lnna, :ı:nman fe,·t.etmeclen, olan 
bit~! olcluğu gibJ iz.ah etmek \'a
ıifcslni yükletiyor. 

Belçika krralt 
ÜçilncU LEOPOLD" 

Ba brihi \'csikayı lıa~·clettihten 
sonra. bitarnf memleketler mntbu
ntının vercliltleri haberlere İ!!tina • 
den wyliyelim Jd, Kırııltn Relçikn· 
fln kalması, bir taraftan milli te • 
~nnüdiln cle,·:unmı diğer taraftan 
(la, i tllii tnryik ve ma7.n.l't'atmın 
rı.7.alm:\Srnı temin etmiştir. 

[Kij,Ç:~:- ~~~~E~] Hariç!en 9500 _ton 
• Umumi arzu Uzerlnc uzat.Jlan bugdav geldı 

millt oyunlar festivali dUn akıııun 
M$kalm .salonlarında. bir mUıillmerc -0-

vermiştir, Müsamere bu ILkşam da Müstahsil, hükumet hissesini 
gene ayni saıonlnrd:ı. tekrar edılcl'ek. süra\le veriyor 
tır. Fcstlvaıc i§tlrak eden gruplar 
hafta sonunda memleketıertnc döne • 
ceklerdir. 

ıı: İzmir manitatunıcılar §irketi na. 
mma memleketimize yeniden 1ld mil. 
yon Uralık İngiliz menşcll pamuklu 
ıoonsucat gelmiştir. Bu mallar, yakın. 
da gümrüklerden çıknnıarnk satışa 

arzolunacaktll'. 

Petrol ofiıi Ankaraya 
nakledildi 

1starı.bulcla vazife gören petrol o
fisl umum mUdUrIUğU, vekO.letıe sıkı 
temn.s1ar temin etmek lçln }..nkıırnya 
nnkledilmi§tir. İstanbulda ofisin faal 
kısmı bir muavinin idaresinde çnlıgıı.. 

caktır. 

Yen! çalışma tCIJkllAtmtıa ofis vlll. 
yetlerin petrol ihtiyacını toplu olnrnk 
vUlyet emriiıe verecek, nakil vasıta. 
lanna ayn ayn tevzlaUa meşgul ol. 
mıyacaktll'. 

Her vlldyct kendi kontenjanmı te~. 
kllltile vasıtalarına tevzi ecfecektir. 

Ankara, 25 (A.A.) - Hartoten te. 
darlk edilen 5000 ton buğdayın latan. 
bula ve aynca 4:SO ton buğdayla 3000 
ton kadar di~r bamulcnjn lekende . 
run Jjmanına geldiği haber alınmış • 
trr. 

Diğer tnrıı.ftan ticaret veka.letine 
gelen malCımata göre mUstahsll, hU • 
kCımetın hubılbat hissesini sUnıtle 

tMllm etmektedir. MUbayıı.atm eylUl 
sonunda arkasının almııcağı anla§ıl • 

maktadır. 

Dün gece ay tutuldu 
DUn ~ce sabahıı. kBl"§t ay tutuL 

muş ve memleketimizin her tarafm -
dan bulutsuz havalarda açıkça g6rUıe 
bilmlşUr. Husuf, TOrklye saatıle sa. 
bah beşi bir dakika geçe ba~lıı.mr:ı ve 
ay tedricen gl'.llgelcnerek tam saat aL 
tıyı bir ~çe bUtUn bUtOn gölgelenmlıı 
ve bu var.lyet altıyı kırk sekiz geçeye 
kadar devam etmiştir. lwini de ilave edebilir ·iniz Bu (Devamı 4 Uncüde) tedir. 

<'e}lhcJer ycti<mıb•onnus ~ibi. ne • ------ıc:a-----=-..;..;. ______________ ~-----------------------------
den A' nıpatln hir iklncı t.'Cl'he is" 
teniyor? 

2 - v~ inj.!'tonda Çr.rçjl ,.e 
nuz\'.eJt ikin<'i repheden tJah .. ctti' 
ier. 

24 h:ı.zirandnki Ruzvelt • Çörçil 
millakntı Uzerincle çolt şeyler ya
zlldı, çok tahminler yapılclr. Pnkat 
en ş:ıy:ı.nı<llkJmt yazı Ne,·york 
Taymisin b!r ynzı ıdır. 

Bu bUyillt rnerikan g37.et hıin 
yazdığrnp ı:;öre Çörrll A\·mpnda 
iyice hazırlanrnmlnn nçtlacak bir 
itinri cephmin mUttclikler için 
ltil' felil.l<ct olncagm11 sövlemis . ' 
Rnn•clt ise merikn.n Mlteri \"e 
ı;.iviı maJ,amlarnırn miittenklerln 
f?ııreket izliğinılım hi!) de•mt:mnun 
olmadılı'lnn ndi,tn rnclıı 1snır et" 
micıtir. 

Amerikalılam göre A'•rupada 
mily0nlaren in an ''e bi:ço!: mü~ 
Jıim \ "nl'. Bunlar Jnızoiltcrecle boşn 
hosunıı. oturnyor. Orarln bırnkır 
maktruısn A' nıp:ıcln ikinl'j cephe
:'"i n(mnk clııhıı doi:'Tlı olur. 

Ne'J'Ork Ttıymls bu .vı11.ıy1 ihtr 
mal ki emin 111ıe!lbal::ırdıın öğrendi. 
n<'lki ele lıeynu. nrarr blrşeyler 
öyJemiye mtthur etmek irin uv -
ı1nrou. • 

Fal t beyaı: saray lıit;bir Şey 
Miylenıedi. Ve Amerikan gnzetclc.H 
rt (J(Jrçil • RoZ\·elt glirtlsmesine 
d:ılr Rncak ehemmiyet jz taf Hat 
verd>ildtle. Mc11C1iı. Ç-OJ'!illn ı:o'k 
"'inirli cı'ttfa~unn, yn.prıık cıgaraln
rmr cihıediğini. sık ık söndiirclii-

Korner guetecller toplantı mdn 
Ahruı.n motörlü birlilderinin tıf.f. 

• niğirıi :ml:ıtryor. Canının çok ılnl. 
<lığı bcsbclli, Omdan çıkınca Jil
berle bn..mber h1trbiye nnzrrhğın • 
da albay Tomn.sın konfern n3ın:.ı 
f.ı-idiyonmı. AJbny bugiln dUnkli Jte. 
d~r emin değil. A'l'clenlcrde bliyllk 
bır Ahnan tnsrruzunun gelismek. 
te oldu~'llndnn bahsetti Al~ıuıla. 
un birçok 11oktaJar,1a F~on rz hat
larını ddlılikletini bilir gibi duru. 
~~or. G~len orduya azclrjtı gün. 
luk emırde: ''Ölmek yahut yen· 
!1°1~! dt'mJş, ~lmektçn e yenmek 
ıyıdır.,, l\le\'l{ıin<len nyrılacn"mı 
bilen bir Jmmandtın l~in bu ~zü 
bii~·l:?meik ko!nyclır. Vey~nnd Pa • 
riste. Şayi:ı.lnr.ı ~iirc Veygnndın 
Gaml~nin yerine bnşkumnnc1:ın oJ. 
mnsr bir sn.at mesolcııiclir. 

lfomer dün ge<"c Çörçilin Frnu. 
.-.ızlara (lnir beyanatta buhınclum. 
nu si>ylüyor. Çörçil Frarı ,rzlnrrn 
lı:ıynt lmdretini, Jmrnr '\'erme ka· 
bili ·etini, kcnılilcrine ~th·enme 
mezi:retini uzun uınclı~ıı. Ö\lllÜ';. 
f ngilizT8 Pr:tn'!lnyn ytl:'ln yığın 3\' 

ta~J'nre-ıi göndeıiyorlnrmt . Tam 
zamanı doğrusu • 

Pati~ bo<1ınhyoT". Artılı okal<lıı.r. 
dıı otomobiller yok Otohii ler i. 
m:ılıle nsker tasnnn'kta \'e i.;gnlc 
uğrayan \'erlerden mııhncir ta!ito 
makta kullanılıyor. Tnk iler nndiı'. 
r•ariste bl~k Relçika nrnhMı cln 
glir0nt1yor. nunlarla. Belçikaılnn 
muhacir gelmi41. 

Yaznn: 

'Aleksander Vert 
15 Çevtnını 

Muzaller Esen 
.Jilber Logyc, ben Ktırbonide ye· ine garip bir t~ellj bile ynrnU • 

mek vedik. Pcnni nraştırmaJar yor: 
l;üros~ mlidiii'U olan J,,ogycye - BliyUk tarihi o.nlarda ya a. • 
Frnnsızlann gizli bir ilahı olup mak acı bir ~y. Fnlmt Alınanlar 
olmndı,:;mı sordum. Frans:ıyı tamamen i tilA etseler, 

- Evet. dedi. Bir~ok gizli si. lın.tta Fransayı CJennenleştirseler 
Iiılılnnnm: \'nr. J:ı'nkat cok ince ·bile in anlrk bakunındıın llrkecek 
eyler. Mii<lür

0 

Almnnlıı.rm (fa yeni bir BCY yok, zira AlmMlar Fran. 
icat <1ıayıln.bilecek bir silithı olma. sızhırfa bernber yaşa.ya ya aya 
•lığmı iıtıli:ı. e<llyor. MU<llire göre nıedenileşece1'lef". 
AlmnnJar yalnn tanklnrn sıkıı:t1o Büyük Rus h!kAyeci i Çchofun 
rılmıs hava ile hnreket e<ler bir bir cümlesiyle ce\'ap verelim: 
kısım ilii.,·e ederek ha ehemmiyetli - 800 sene ~onra hayat çol gU. 
harp siliihlnrmm nehirleri <le gc-· zel olal'd. 
ı;ebilmesini temin etmişler. J,ogye Lugye gUJdU: 
son 20 seneclenberi Fransız • tn. - Evet, balrk lmvftin çıktığı 
giliz politikn'!lmı sirldetle tenl<it ımman. 
ediyor. Mliılilre gfüıe bu IJOlitilm Ve sonrn bir hilıiı.ye anlattı: 
Hitlere hiı; muka\'emet etmemiş, - Hasta doktora gitmiş, k.en· 
cnu her ah:tdn erbeı;t bırnknns ilini muayene ettirmiş, doktor 
ve Hitlere istecliği saatte harJl t\Ço "Jmrkaeak bir ey yok .. ' demi'S, 100 
mak imldinlnnnı \'ermiştir. Müdür sene bı1e yaşayabilirsiniz, yalnız 
J.avaltlen lJahseclerkcn: "O biiylik L'ıgn.ra içmiyecc>ksiniz, S3rap lçmi· 
lıir canidir'' tnbirfıni kullanıyor. ra· ~·Eoekslnlz, kıulına yanesınıyacnk. 
knt ne olur n olsun iyimser kal. Jntz.'' Rıısta "'Ommş: 
tn.'lk için çnhahyor. Ha.ttn kendi. "Bunlan yapal"l'am hakik11ten 

l 00 sene yaşar mıymı?" 
Doktor ceYap vemıiıt: 
"Yaşa.mno-saıırz bile ynı;nyn-:ağı. 

nı7,a inanırsınız..,. 
Cumal't~i 18 maYJ9. 
Cepheden gelen haberler nı:ık· 

tan açığa fena .Almnnlnnn }'mır 
&aya. ynğdmlıklnrı tanklar her ta. 
rafta koc:ı.man oepler açıyor. Frnn 
sanın me~ur tanksavar to}lbn 
n~rede Jmldıf AlmnnL'lr l\lajino 
huttmı Seılanclan çC\'ireeekler mi 'l' 
Yoksa gıırbe dönere':< Pnris iizeri • 
ne mi ytir\iyccekler? Yok B yine 
ı:rarpten ylir\iyer~l• 1'tlan,.a mı ~ı]\n· 
ccklar? Romyenln Fignro gazete'" 
~irıde 90k güzel bir yazı ı çıkrnı . 
fakat sansür bu ~·azıyı o kndnr çiz. 
mlı; ki nınna anlamaycı. inıkil. yoli, 
Belçtim hükOmeti Ostanda ta~ın. 
mış. Jlnlbuki bir hafta evvel Rr\ik. 
e!<lon bir yere nyrılnınyncnğını 
ıı.öylllyordu. HnttA Röno per5enbe 
g\ir..U aynı §eyi parlimentoda teli· 
mrtamıııu. 

BUroya yürüyerek gittim. Kapı. 
cı Paristen çıkmak ic;in tedbir n.Jıp 
nlmaılığnnı sordu. Henti7 böyle bir 
nJyctim olmadığını söyledim, "Ka.. 
pırıya yalan söylemiştim, Pnrlsten 
knrmayı dilşUnmUyor değildim.,, 
Solnıldarda esys dola Belçika ,.e 
Fransız arnbalan ''nr. llerkes kn
ı;ı~·or. Aya.ktmbı \"C bavul ~atnn 
dükki'inlann önU rnU5terilerlc dolu. 
Go7.eteler kııpı,rlıyor. ·Fakat hiç 
bhin(le ümit verir.i bir mııncıet 
ynl{. ·ne,·amı \'Dr) 
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ilusyada arp 
sa ayll yeni 

değildir 
G EÇNl .. ERDE "Ruı;yarun 

kudreti" bn<jl•ğl altında 
Lir yuzı yıu.mıştnn. Okuyucuhtrmı .. 
dn.n biti o ynzıdalti mütalealırnn 
lıir kı num doğnı bulmamış, diyor 
ki: 

- <\ lmnnyıı çok eski \"e pek ile· 
ri bir !!:ırıayi mt'mlekctidir. fazla 
ofarnk bu"Ün Alm:ı.n ordu u irin 
ynlnız Almanyad:ıld değil hemen 
l.emen blltün Avnıpadnki fabrikn. 
lar çalı ,ıyor.. E :ıscn diiııynnın 
fubrikalar latası olıı.n A nuıınl ıı 
lılikim bir devletle sıınn.yide ant'ak 
On be5 c;enelik bir mıınsi olnn 
nu ya arasında mlisavnt olıımnz. 
Hu itibarla \'e ,,imdi.ki narplerdc 
f-ilfıh fnhriknlanı1rn zafer payı !.'Ok 
ıııühim, hemen hemen ba.5h bıı~ıncı. 
olduı;'ll cihetle AJmanya Rusyadan 
pek ku\'\'etliclir. 

İlk ba!Hsta bu mUtn.lea do~ru \'c 

yerimle gor\ilür; falt.at htiktimleri 
hnt<ikatiu iç f.arnfl:ırın:ı nüfuz et· 
tiktcn,•rıı.knmlıır ti7.erimle dıırclak. 
tan _onra 'eı mek lfızmı~eUr; böyle 
ynpm:ı.ya.u bir çoklarının ynnrldık· 
larmı gördük. Son dünya harbi 
rıııtlndığı sırada biz. de böyle bir 
!.otaya dti5tük: geçen harbin mu. 
ııffer Jo"ra.rı~asmı gözUmiizUn iınü 

ne getirerek, onun on ''nziyetJ.ni 
Lilmiyerelt, Almayn.nm kudretini 
tetkik etmediğimiT:den dalın o zn. 
rnr.n Alman ordularmm çok zorluk 
C)cl{eceklerini, hııttfl. yenileceğini 
zıınhettik: htı.diseler aksini göster. 
ıli. 

Rusynnm yirmi be"} sene e\'\'eli. 
ne göre sannşi<1e pek ileri oldu
ğunu, mlitnlC'nlıımnı Cloı:,'TU bulma• 
yan okuyucumuz da kabul ccllyor, 
Birlmç <ln!<ika kin geçen büylik 
lıarp patı mntlan evvelki va'liyeti 
gÖ'Ldeu gec;irclim: 

Bir memleketin snnayi ahıı.'!im• 
clnt\i lmdret \'e gellsnıelerini tes. 
hit fçin en ke!>tirme yol işçi nyr 
ı.ıclır. 1914 • 1918 seneleri nra mdıı. 
Rus fııbrikalnrmda tamam Uh'?.000 
amele vardı, Amele i cliğ~l' mem· 
lcketlı-re gör5 ~k olan Almnnyada 
bu milttar hangi rnkamla gö te· 
rillyorcla? Tamam 8~(\000 ki i ... 
Demek ki Rusyaclnn 22.000 ek il<. 
tir, nunclnn bıı. ... ka fabrikalnrm her 
biri ne knclnr biiyiik olursa çıkar. 
dıklnn mnlln.rın mırliyet fiyatı ı1h 
D ni'ibette dUşer; istihıml ni11beti 
urlar. Amerika Birleı;ik de,·lctle. 
rinde Amelenin yüzde otoziki 1 en 
az beşyüz amele lrnH:ı.nan fahri· 
knlnrda topl:ınmrstı; tm nisbet 
l"iizde cUi dörttfı. Rusyıı<la bliyük 
fabriknlsrcln ortalama 1400 nmele 
ı;nh51yord11: Birlesik Ameriluıcla, 
hntta Almanyndıı. dokuz yiizden 
for.la değildi. 

Rusya o 7,arnnn nUfmıa nislıetle 
nmelecıi nz bir memleketti: IAkin 
bnc;haşn ve rakam itibariyle U tUn. 
elli; zaten böyle olmasnyc'lı adcce 
amelenin ecıeri obn lrnmilni t ih· 
lilftli ynprl~mnzdı. Kaldı ki ihti. 
!fi.Men sonrn R.ısya.dıı. sanayi dev 
ndrmlariyle ilerlemiştir; :ılrıı. bn ka 
memleketlerde patronlarla fa.neci· 
Jcrin lül\ lt'rine, nmelenin refahına 
bar<'nnan paralar Ro yncla nnayi. 
in genişletilmesine hn redilmicıtf: 
nmete ise ı:-01, boldu; Almanya· clı
ı;.:ı..rıcln.n amele toplamak ihtiyacını 
ıiuyuyor. Rosyn ihtiH'ilinclenberj en 
gen~ çahsm:ıyı harp snnayiinc 
\"ermf tir; Almanya ancak on c
neclenberi harp sa.nnyiini yeniden 
ı~irllt~k ve bnnu hrzlandırmnk 
lmldlnmı bulmnstur. 

Kadircan KAF LI 

Mahrukat ofisi 
Evvela memurlara sonra 

halka odun satacak 
Mahrukat ofisi mUdUrU dUn VilA • 

yctte valiye yakacak !Jleri hakkmdn 
l.znbııt vermi§tir. Valı ve belediye 
rclslı odun ve kömür eatııılannın ilk 
olarak kooperatif vasıtasile yapılma. 
sın:ı, §Chrln Uç muhtelit semtfndo kış 
mevsiminde halka ııatmak üzere bol. 
&toklar bulutıdurulmıısma ve maliyet 
fJyatmın azam! deroccrle ucuza temin 
edilmesine karar vermiştir. Fiyatlnr 
üzerinde son bir kontrol yapılacak • 
tır. Maamntih, bir çeki odunun malj
yeı, fiyatı 700.710 kuru§U geçm.lye • 
ccği anlaşılmaktadır. 

I 

Mısırdan pamuk ipliği 
getirtiliyor 

Bjr firma, Mısrrda.p kUlliYetlJ mtk 
tarda pnmuk ipliği getfrmck lçjn tc. 
gcbbU !ere gcçml§tır. ?u hususta bir 
anlaıımnya vanldığı bildirilmektedir. 
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B:WaJdJgı yer: Valat Matbaam 

ABONE ŞA.HTLAkJ 
TQrldye 
H.00 li.J', 

1..50 • 
&.00 • 
ı.rıo • 

ıl.00 • 
ts..00 • 

Gıu.cıeye föndPrlleı:ı 

Evrak ~erı ,·ertlm"'7 

(B~ tarafı 1 incide) 
Çörçll, 1 !J :ığu:..tosta Mol>kovndan 

l'ahireye gc!miş ve general O~ir.
lek ile general Alcksaa:ier ve ha· 
va şef mareo~li Tedder ile yeniden 1 
görüı:ınıeler yapmıştır. Aynı za • , 
manda Mzsrr vcli:ı.hdi Prens Melı • 1 
met Aiı ile de gürfü:mUşt!ir. Öğle· 
Ql'n oonra, bu defa an<ı vntan ab· 

H ~ B E R- Alqam Postaır 

Harbiyen·n 
319 mezu arr 

(Bnştara.fı 1 ncidcl 
üçte bir nisbetinde bir tank ÜE• 

1 

tiınlüğü temin etmelerine rağmen 
Husla.rm ron deırece blr §iddetk: 

1 
çarptf;tıkla.nnı bildiriyorlar. Y.nf • 
kasyad:ı d11. vaziyet aynıdır. 

1 l'lodne.yıı etrafında dUşman hU 

3 = ==-=www 

1 

kerlerilc şul'san temas etmek için, 
·kınri dera olarak cöl cephesine j 
gitmicıtir. Bu sır:ı.da refnkntimle 1 
!'t>Vi. inci ordum:n ~eni lınşkuman- 1 

39 uncu yıl dönümlermi 
ku.ıadııar ve sınıf arka

daştarı Milli Şefe 
hır telgraf çektiler 

cuınlan akim kalmtştır. Krasnoda· 
nn cenubunda da şiddetlı muhare· 
beler olma.~tadrr. Maaıruıfih Al• 
manlar bu ı;evrede ilerleın-ektedir. 

Almanl:ı.rm da kay:lettıği vcç -
hile Ruslnr her yolu, her ka~·alı~ I is aJ.a, lakat m!?1'.aklı olunuz. 
f,i:ddetl emüdafaa ediyorb.r. Kiit'Q• l'"'IB:ı ____ ,_ _____________ ...,......, .... ~..,. ... ==-1!!!!!!!!~ 

•• ne 
~ 1 ~anı t lİml?'enerııl Montgomery ile 
~ I orta r k yer.i haı;komutanı gene • 
mı A,.ııc e..!'rlcr ve imparatorluk ge· 

• r.el kurmay 1'a.ı-.ksnı ge"lcrRI Broo- Aralarında aziz Mllll Şc!ımiz İsmet 

ar ce .. 
Gözler yıne şurk rcphes ınd~.-i 

muharebeye döndü. Dun r;:eccki Al· 
man tebli{li hu cephedekı nıulıa '-
beler hakkında yeni bazı halıerlcr 
vermektedir. Tebliğde deni\ or ki : 

Kuban nehrinin ma.nsa bında Ronıeo 
lut;alan, c:v ev yapılan c;c t ın aa,·a,. 
lardan aonnı. Temrıjul( şehır ve u. 
nıannu ele geçirmlşlcrdıı 
Apğı Kuban'ın cenubunda dUşma. 

nı:n birçok .kar(!ı tııarr.ızıar . pUs.ı:lırtıli 

mÜ§ ve SovyeUcr, mukabıı tnarruzıa. r 
sayesinde, dağlarda dah:ı ziyade gerı 
Qekllmeğe tcb..'\r edllmıştır. Alman 
dağ kıta.lan, garbl Kafkas dağ'larının 
boğazlarmı zorl.ıunı§lar ve bır k.ıımını 
hUcumla ele geçlrmlşlerdır. 

21 ağuatos gUnU sab:ıhleyjn saat 
11 de dağ kıtaıarından bır gunıp, 

Alm1 .n harp bayrağın· •• lburUz dağına 
dikmeğc muvııftak oımugtur. M30 
metre irtitamdıı. olıın bu da'ğ, Kafkas. 
yanın en yük&ek dağıdır. 

1nonUntin de bulunduğu hıırb1ye ve 
ke hıılu:ı.uvordu. 

20 nfu1<1tos' :ı , Rusv.ıd-ık· Polon • mühendja mektebinin 319 ecnesı me
zunları Ankara orducvlndo bir toplan • 

y a kU\'VE't•cri ba .. lrnmnn :lanı gene· tı yaparak mezunjyetlerjnln 39 uncu 
ral Andcrs Kahire\'e gelmiş ve . 
,...o" rr·ıı 'k' • h' .. . · d 

1 
yıldtinUmlinlı parlak bir törenıe kut. 

..,, ı !' ı "1Cı ı:: ı:::o:n.ı şm e a IH l'?.mışlardır. Bu münasebetle okulun 
.. ,, • • 319 senesl mezunları, eekl mektep vt yanm!.c::tır. 1 

, Ço::.ıı~ . ro~. l:>Uv,llk chcm~ıyet sıwaş hatıralarını canlnndtrmışlar, sı. 
'<~rclı~ hn kılıt no·ttıısı da l.ak ol 1 nıf arkadaşları olan..lsmct lnönünU 
Ml·"tur lrı"'ı'lter<'n n lr"'k · ··,,u·k n 

1 
. " . • • • " ou. . yUksck mezıyetıerlnl anmışlardır. Se. 

":"ı ' •. K~hır.cye {!'clmış \'e _bu:şveln· ı yahatte bulunan Milll Şefimize me • 
lın I ~kta.kı durumu h:ı.kkıvle kav- zunlor nnmına ko,.....eneral Ral!im Ak 
r;>\'nh lm .,. iç' . · h . •

0 
• . . . e ı . ı~ uzun ızn at \ e tuğ blr tazim telgrafı c;tkmi§ Milli 

tafsılat v~rmıc;tır ' . . · Şefimiz bu telgrafa. cevaben gönder-
Çö!'C'"l. Ir:ıkı ilgi.l~ndiren il?lC'r dikleri 

1

telgrnftıı "39 uncu subaylık 
hakJ;:•nfüı ommcu ordu komutanı yılı dolayısile sınıf arkada~lanmm be 
genem: 1 ·uin :ı.n~ He hava Vi11 mıı• ni hatırlamaıarından çok duyguısn: 
:rF>alı DeM'f'Spıgnyden de ayrı<~a ı drrn, al:r. nrkadaşlanma, Mi.yet vo mu. 
ıznh.~t .alnu~ır. . . 

1 
vaffaklyetlc uzun ömUrler diler ve 

_Çol'('ıf , Moskovnva gıdış ve dı) • , scvgı!erimle candan sel~mlar söyle • 
ufıc:lindc Tahra-:ıa uğ:mnırı \'e lrıın rım .. buyurmu§lnr ve bu telgrafı 
~ahı ile de görilsmürtiir. 1 mektep numaralarile beraber '•lıtmet 

Ka.hirerle mün:ıkaşa edilen mev· ' tnonli - 24,, diye imznlnmr§lardır. ~ 
zula.rdan biri de Yun-ınıstan ol· 
mustur. B'.\Şvekil burada Y•ınrınis
tnn bn..~wekil muavini rane'opulos 
; e de uzun bir görUşme yapmıştır. 

atom a a zııın a Mı 

deniz Rus donamııast bin tonluk === 
1:-ir düşman gemisini batı~ur 

Berlin, 26 (A.A.)- D. N. B. ye 
göre, Alnıan w;:aldan, Rus cephe -
f.inin ortasında Alman taarruzları
nı destekl~ışler, Viazmıı ve Re
zefte muhar~belere tştirlık etmi§"' 
ler. 34 Rus tankı ve bir zırhlı ti• 
reni tahrip edilmiştir . 
20 KtLO:m~RE UZUNI.UKTA 

BİR MliST.\HKEM HAT 
ZAPTEDİLDl 

Vişi, 26 (A.A.) - Stalingrada 
karşt taa.."TUZ gel~ektedir. Don 
nehri üzerinde Almaıilar yeni bir 
cok köprü b3şlan teGis etmişlerdir 
İkrkme iıarekeUeJ"i ec;nasınd'l Al: 
man kuvvetleri 20 kill)metre uzun• 
hı'!unda bir mi.ıstahkem mevki z.'lp 
t~lerdi.r. 

Alman bnva krtrnttk:'ri humma· 
h bir faaliyet göstermektedir. Dilş 
man tank ve asker toplull>klap 
mütemadi taa.rruza uğra.maktadır: 
Bu uçakJarın iş!t-rine mirni nlmak 
fatiyen 45 R.us u~ıığ': tanrin edil ~ 
miQtir. 

Alına..'1 ha.-ra kuvvetlt'ri 8tnlin• 
r.-rad ~lrrine t:ıamız etmişler v~ 
l;irçok petrol truıfiyelıanek:ri ile 
p<:trol depolannda ioolJet:er knydt't 
m.;şlerdir, 

ŞimaU Kafkasya oepheeinde Is::, 
Alm&ıle.r ~ !:ttar mmtaka· 
sına ginni.c; bulı!l1maktŞıı:Irrlar. 

Kent Dükü tayyare 
kazasında öıdU 

<Bas tarafı 1 incide) 
kuvveUeri umwnı tefij§ heyeU_ge:el 
kurmayına bağlı bulunın&kta ve emir 
a.ldlğl v~•)'Crtne getirmek 

Loa~, 26 (A.A.) - Mareg&l Pe- blaııdaya gttmek\eydi. 
ten va Lavalı dUnlrll salı gUnü Fraıı.. Uçakta bulımanlarm hepsı dült-dö 
l!a resml gazetesin~ zikredll.cn bir Kentle birlfüte ölmll§lerdir. 
kararname ile Fransız parlAmcnto • Dük dö K~t 1902 yılımda ~ 
sunu ve Ayan mediBint feahetrni~. tur. MaJe!t.e luraUn en kUçti.k er.kek 
dlr. Bu kararname, parlAmento ile a. ka'l'de§idir • .Altes, aile geleneghı! -de -
yan med.isinl llğveden ı temmuz 940 vam ettirerek .. dımll.!ıciı, preııa., 
tarihli kanunu yürllrlilg.e geçirmekte Sçbı.~~ kolej!ne gfrmt=
dlr. Gerçekte, her iki Franaa mecllfıi ııc do,mhhil-dunnnU yttzUnden kolej • 
iki yılda.n fazJa blr müddetten~ 1 dcn ıa~•LOI'Ullda kalını: ve,1929 
faallyetıertni tatil etmiı bulunmakt.a.: · ~tıeri,\hS.'llmdı:.rt~ ye -
dır. .,_g •.!l.Ut.~ec:.e btamlan .tordi aı.. 

:fatlle, r 1a Meliti va.. 

Rodo.taki hanpTlar tama • ·~ • ~~U§tu. 
mile tahr\p edildi ı ~deUicntı:ı93' de Yı.ına.n P~ 

j'Nikol&nm~~i;ktzt ~Yarma 
Kahire, 26 (A.A.) - İngiliz ha- 'i~evW:mı~fnint:ha.vocru~ !ilddct

vo. kuvvetim Romelin lrurdiığw le'~A!fada.r oJmu§;"'a'ttım~ uçakla 
mevı;ilerle muvas:ıla hatlanm ve geçen kl'a\ &ilezlndm· ilk -prenatır. 
b_ilh&ı~ Tobrukla Rodos ~mt Ba haı:pdc hıı;Uiz •ban. kuvvetlerl
şiöde~ ~ <'cvam et., ne;:ıay:W{~ilml§ ve bir aıı.vn,ş uçağı ue 
mektcdi.!· 130 ~ometre uzaktan t > sıoe kllometl'e yapml§tır. Kendilr:i 
ıgöl'!iı.lebiien ~r .. çık~ış • l930 da.nbert pıb9an pilottur. Bırçok 
ur. Bodıoı9~ ı han - [dcfruar • · 
vnrm ..,..,...~ı- t"''"-=-.....t;ım· .' ır. Daha ge. 
D, ,._....__.,"'Q'" -'•W--U• ıŞ • haıf""- ~l • §clılı'lcrlndeD 
tır 'lr .-- ..- • ;.. 

Stallngradm §imal batırsı Ue cenu. 
bunda yapmı;ı oıduğumuz taarruz, 
bolııeViklerin Umtdalz mUdafaalarma 
rağmcrı. yine blr m.Jktar arazi kazan. 
mamıza medar.elmu§tur. Sovyetlertn 
fi2 tankı tahriP edllm~tir . 

Don cephe&nde ItaJyıı.n kıt:aıar1 

dUoma.nm birçok hUcumlarmı kıameıı 
göğUB göğtl.ae yapılan muharebeler 
neticcamde pUBkilrtmll,ıerdlr. 

Alman tayyarelerinin bllhası;a Sta• 
ljngra4 tbıerinda dllşınanm gerlslne 
kargı gece ve gUndUz yapmıg olduk. 
ları tru:.rnızla: la te.ııliha, :tabrikala• 
riyle askeri tesialer tahrlp edilm~ vo 
bu teslBıerdo birçok bt1yük yangınlar 
çıktığı gl:SrülmilgtUr. 

Japonlar urgun u 
mmıen a lları mev. l k d 
1:1ıe den çıkar ·I ya ın a sona 
Um!~ 2!~A.ı110~ l e~k ~ 

'l\ım:ı.n ~mda ~n 
1-;nıvetleti d~lezff:mekte• 
<fır. 

Vl~I, 26 (A.A.) - Stol.1ro?mdan 
aldığmm: bir b ,.g.nre, Ruslar 
Sto.llngrad şebrtnt ta.h1fye etmf'l!;e b~ 

· --o-- e bulun ~a. d<lşman u • 

H 
dUltUn uçağa bom. 

indutanm•P.e:ncap valisi ba•~tral~ taarruz etm~ler. 
Kıbrısta di. 

Loıadm, 26 (A.A.)'f~~sta· .Kau hııkkmda hentlz ta!BilAt oı. 
n-ır. Penoab <'Yıilet'i \Krbns- mamakla beraber bunun bir dU§?DA11 
ta askerleri ~ ctm~"Ve §Un' a· mUdahalesinden :ileri elmedl&i aa.nı. 
rı 'sö~:lemiştir: lıyor. 

.adalannd:ı. cereyan...eden ~ 1 s zl ci in 
beler hn.k:k:mdR ~'hie)bir ha.her l 

lamışıardır. 

Vişl, 26 (A.A.) - lngillz radyo 
spjkeri Stııli~adda ve i{afkasyada 
Rus ordusunun vaziyetinden ba.hacder 
ken ı94Cı senesinde Frall81z ordwıunun 
bulunduğu vaziyete bcnzlyor demiş 

''H'nd a.!kcrleri d\i§menla ÇRl'o Dü'k dö Kent, en az :ı,po ecnedenb<-
r-~a.k i<}in fırsat ke>lluyorlnr.'' ri mB.aena.h kuvvetler emrinde ölcr 

Volga Uzıertnde iki ta,,ıt batmlm 

vı. 
.Kaluganm ccnı:p bat:.-mda ve .Mv• 

din'uı §imal bat.ıamda düşmanın yap. 
mı§ olduğu .idddli htlcuınıar akam~ 
te uc:-ramıııtır. 

Rshevrcheve çevresinde A.Lman kı. 
taıan düıımanm mUhim mlktarda pi• 
yade kuvveUeri ve zıı· teşkllJerlylo 

neticesi değt.ıılk muharebelere giriş. 

mlolerdir. 
SovycUern C3 tankı uıhrip edllm 

ur. Bunlarde.ıı kırkı t.ıır ·•yade tllmc. 
n1~ keflimlnde ıatırlp 01·.nmnştur. 

tımc:ı göl Un Un cenup •· usunda 
·..cnıngrad ·nünde yalnız m"vzjl fa.ali 
ycUer vuku bulduğu bildirilmektedir 

Di~er taraftan dün s:ıbııhki So,·· 
yet ek tebliğinde de şu hul.ıcrlrr ve
rilmektedir: 

Kotelnlkovonun §imal doğ\!s:.•nda 

kızıJordu, Sovyet mcvzılerı arasında 

bir gedik açtnl§ olan büyük '58yıdıs 

cıu~an tank ve plyad<ı blrliklt!rjne 
hücumlarda bulunmaktadır. En u 30C! 
Alman öldUrülmtl§ ve 11 Alman tan 
kı uıJırlp e~tir. 

Krasnodarın cenubunda Almıın•ar 

bir noktaya bUyllk kuvvetter tahş!~ 

ctmişler ve Sovyeı kıt,ı\lannı ı;erllet_ 

ml§lerdlr. 
Prohlandaya. bölgesinde, Sovyet kı

taıan dU§man tanklıırma ve motörlll 
pıyadesine kar§ı mUdafaa muhıırclx' 
lf:ri vermi§lerdlr. 

Klet.&kaya bölgesinde, kıtalarınıız 
dan bir birlik, hucuma geçml;, ve Al. 
manıan blr mllstahke.m mevziden ge 
ı·ı atDU.ltn'· Don nehrinin ııol kıyısına 
geçmeğc muvaffak olan düşman tank 
tarına vo moterıu ;p!Sadeııinc :tarşı 

verilen mulıa.r be bilhassa fiddctı 

oımuoıur. ,. .. 

Çörçilin sôzlcrl: 
İngiliz Başvekili Cörcll balı •:n 

Hlnfi ziyıırcli esnasında ı:mzctccilcr 
le de görilşmüş ,.e ~unları söylemiş 

tir: 
••- Bumda ~n:r;ır bulunanların 

tepsini son haftaların ani hadise. 
cıi ve knral"Slzlıkları ortası:ıda 
•"sterdikleri çok mükemmel tarzı 
ıareketten dolayı tebril: ederim. 
·ımdi çok dahn kuvvetli bir d~
umd<ı bulunuyoruz. lstikb:ıl: sü
t•jn ve iti.malla bakJYorum. Çölde
<j da.srtant ve t1l.riht mUcadelenın, 
§acağmıız yol uzun olmasına ve 

1u ~"Olu aşarken bir çok tuzaklnra 
·e sukutu hayallere uğramamız 

'l1Uhakka.k olm!'..&Tln roğmen, za
f rrle netire1encccr.i kanaatinde
yim. Sır n?kt.D. v:ı.:r ki apaçık söy-

gel.mmıi3t1r. Japon kuvvcUeri .A - GrdU Q b t • •kral ailesine mensup ilk prensdir. 
merilm.."'I. siHUıcndnzlarını enhil de J I 
tuttu.klan mevznt'l"den c;ıkn.mıağa azı 1 
c;aiışnınktadrr. tama 

Londra, 26 (A.A.) - G=neral 
Msk Artür kararg-ahının teb':ğ:: 1ı MUttef'ık UÇ?.kl:ı.n d'ln Timor R • Lonara, 26 <A.A.) - Batı çöltlnde 
dasına lilicum ederek birçok ~an _ d~rgunluk de,-am etmektedir. EweL 
gınlar .,;rkar::nışlardır. k. haberlere eklenecek hic;olr haber 

y . B • _._ d i;elmemi§tir. 
ı:_nı rıtanya aUüSI a taıı.ttu• Ajans ha.iıerleıi bu durgunluğun 

za ugramL~ ve yerde bulunan 3 .Tn yakında biteceğini belirtmektedir 
~~ bomba uçağı tahrip etlilmi~ • Sekizinci ordu.§imdi bUtUn h~lık. 

• • larmı yapm1&1 bir vaziyette bulunmak 
Yenı Gıne açrklarrn'in uç.aklan• ta.dır. Herhalde mihverin de bu dur

~ız ~:yretmekte olan bi~ gemi ka· 1 gwnluk dcvresinden'"T!tttade edip ha. 
fı!c~ıne taa:--rı.ız etmİ!',·er.~e ~ir zırlandığı tahmin edilmektedir. 
kuç~k gambotu bnurara.1< dıger ıki Lcctdra, 26 :A.A.J - Müttefik ha. 
ge~~Yi .h.~~ uğrat:rm;lnrdrr. va uçaklan Tobruk, sahil yolu uze 

ır muttefık uçagı kayıptır. r-ınde hedefler, ve muhnrcbc sahıtsm
da dUşmnn topluluklarma tnarruz et

!emek isterim. Mrstr icin ve Nil va. 
cJisl idn, bunlar sa.nk.i binncfııihi 
İr.gilterenin topraklan iıniş gibi 
mücadele etmeğe azmetmig bulu-
nuyonız. 

Bu hedefe varmak için ne la
zrm'3:ı. ya.prlnea!<tır. Düşmanı püs. 
ktirtmek hem de taamı1. kuvveti 
ynk edilecek şekilde pliskUrtmck 
İ('İn dc-nizden ve hsva<hn n~ ta§ı
yrp getirmek mümkürıse getirece
ğiz. Harp talıhi değ!ııi:-, fakat ne 
olu~ olsun, size söyledi~inı söz
leri unutmayınız. Ve emin olun11z 
;cj harbin t.nrih.i okundtığu znman 
mun.heclen:n taarih ettiği vecibele-

mişlerdir. 

Kabirf', 26 (A.A.) - DUn ırece 

rnUttefik uça.klan gllzel bjr ay ıeığm.. 
c'a Tobrukda ve Marsa • Matrub - El. 
aaba yolu üstllnookı mlhver mot!lr. 

lU tS§ıt hedc!lertne taarruz etmiştir. 
lı:gUiz, cenup Afrika ve birleşik A
merika ordusuna mensup hava kuv • 
vetleiinin hatif, orta ve ağır bomba 
uçakları bu geniş ıı.kmlarda vazife 
almışlardır. Harp sahasmdnki h"def _ 
ler de ayni zamanda bombalanmış ve 
mitralyöz ıı.t.cşlııe tutumıuııtur Müt. 
tefik gece avcılan bir Almıın Yun -
kers uç:ağı dUşUrmü~terdir. 

ri yeri:ıc getirmekte kusur etme- o 
miş buhınaess;z. Nil vaılisıni ve o s a 
tlelta mil 'erini her tUrlU \•abancı · 
taarnızuna ve hücumuna k~rçı ko-

rumak iı;in e limlzde olan her §eYi et• ı r ı• • z 
yapmak knmnndayu.,. 

MACAR NATBININ CF.SEOl: 
M:ıcnr Neih ,-ekilinln cesedi,.,f l.IJ ' t fi ·ı • d f 

hamil hu•mt tren <!ün okşam Bu-il ıuO .o o a 1 (1 e a 
pc<;tcnin ı·ennp sarına selmiştir. . go·· r·u· ştU 
Hava nkaılenıisl lalcheleri tarafın• 

d:ııı tnşınnn tıılıııt knlnfnlkn konu!• 
(lukton sonra ordu pcskono~u, H:ıc;- l\foo;l\o\-a. 26 (A.A.) - Röytcr: 
vekil Nikola de Kallay ile hfıkfımct Türkiye!l.in Moskovn yeni bUyük 
erkiını, ı;encl kunnay ııa 5kanı ,.,. t:;~isi Cevad Açıkalın geçen hııfta. 
hir cok nskcr1 ve siyası mümessiller Moskovayn Seli!?indenberi Sovyct 
huzurunda dua etmiştir. Duayı rnii· I h.~ricirc komiseri Molot..üfla iki gö
tcakip tabut bir 1op nrnb'nsınn '''!r rufrllle yapmI§tır. BUyUk elçi. Mos • 
le~tirilnıiş ve siyah hnyrnklnrln do• kova.A:la k>endisine gösterilen sami• 
natılan cıı<ldelerdcn geçmiştir. Son ~~ kab.ulden .~ütehaesis olduğunu 
drı ece tee~sfır içinde bulunan on r.oylemış ve ikı memleket arnııın .. 
bin!crce in<;:ın tabutun teşhir edılc 1 <J~ki. çok iyi münasebetleri ~llrt• 
reflı p:ırlı\nıcnto binasına kadar sı· mıştır. 
ralanmış bulunuyordu. Alman, ltal- -----0-----

Malta üzerinde 

Ur. 
ALMAJlı'LAU ŞEHİRDE?\" 1>0 

KİWMETRE UZAKTA 
Stokholm, 26 (A.A.) - Röytt>rjn 

hususı muhablrlne göre Alınanlıınn ' 
50 kilometre ötesinde bulundııkları 
Stalingradın durumu pek !azla vanim 
lcşUğ'ine ııOphe yoktur. Almanlar 
Donda. mUtoa<'dit kllprU ba~larr ı(Ur • 
nıuşla.r, tank ?e pjyadelerlnl geçirmiş 
Jerdlr. Bu kllprU ba§larının en mühim
mi Uvaya kesjminde bulunanıdtr Al 
nıanJar dahn cenupta, daha ıız cb.-?m: 
mlyette başka k!Sprtl başlan da kur. 
muşlordl?'. 

Arkalarında Don nehri bulunan Al
manlarm dunımu da sıkışıkt.rr. Fakat. 
tank ,·e hava üstünlUkteri ııayeırlnde 

durumlarını dUzeltcbl1jyorlar. 
nerıın, 26 (A.A.J - Alman uçakla. 

n yedi Rus trenini ve Volgada Llt~ ge. 
mfyi tahrip etın.i§lerdjr. Tayyareleri. 
mlz, geceli g1lndUzlU Stallngradı 

bombardıman etmekte, pek bUyUk 
yangınlar ı;ıkarmakta ve tahripler 
yapmaktadır. 

Nevyorkta alarm 
Nl'l\"3'0rş, 26 (A.A.) - DUn gece 

Novyorkda hava tehlike işareti vertL 
miştlr. Şchrın bUtUn .~:kları hemen 
biranda söndUrUimllştUr. Bu harbin 
ba§Dldanbcri Ncvyorkda verjlen ikjnci 
tehlike i§areUdir. 

l 
lngiltTe ile Amerika arasında 

yeni bir anltı§ma 
Va5ington, 26 (A.A.) - Röyte• 

riıı bildirdiğine göre İngiltere ıle 
Amerika arasnıdc. eh:mmiyetıi bi: 
ödüne; verme ve kiralama anlaşmn• 
sı ya9ıldığı hafta sonunda ilan e
cilecektir. Avustralya ve Yeni Zc
landa ile Birle&ik Amer ka arasın• 
da Yeni anlaşmalar da vapılmak 
Uzeredir. • 

Kartsız ekmek satan bir 
bakkal yakalandı 

N~.antaşında Ekonomi bakknli • 
Ye mağazası s~ibl Yorgi Mnkro
pvlosun karnesiz ob.TS.k 40 kuruş
tan ekmek sattığı haber alınmış ve 
dün Emniyet Kac;akçthk memurla• 
n dUkkann mfü:teri gibi giderek 
b r 2det cluneği kırk kuruştan al· 
mnk ~uretile bakkP.lı cUrnıUreeı;hut 
halinde yakalamuıln.rdır. 

eni kararlar 
Bugünlerde neşri 

bekleniyor 
Anknradnn btldirHdiAinc sorc. 

Tıcııret vekiıletinin bu günlerde Hı· 
racatcıları, ithal-it tnclrlcrinl, ma .. 
kornıı jm:ıli'r:Jıanell•rıni, ithaliil hir
liklerini nllil..adar edecek bir sıra 
kurıırlnrın neşri heklenmeklcdir. Alı 
ııacnk hu karnrlnrla lstnnbul, lznıir 
ve c'i~er ·erlerde ticaret crl.ı:ıbı bi• 
raz fcrahlıyabilecek, tuccarlarn ha• 
riçten mal getirebilme'> iıııklrnı h t• 

sıl olacak, e:vvclac teshil edilen kür 
lerın makul hadde indirilmesi mcsc 
l~i de tetkik C'dilmcktc olup yakm 
da bir k11rarn l ıa~lanacuklır. 

-- - -v-- -

Bir çocuk otobüs altında 
kalcll 

Ye§lltulumbada, çamurlu sokakta 
oturan Mehmet adında birisinin 10 ya 
fındaki oğlu Mustafa dUn kereattl(.iler 
den geçerken §O!ör Muııtafaııam 3141 
numaralı ot.ob~ü altında kalmıştır. 

Çocuk, aaremeyi müteakip birkaç 
metre llerjye fırlatmış, muhtcll! yer • 
lerintlen ağır surette yaralaı..ıı.rak 

baygın bir halde Şişli çocu'K hutıUıe. 
elnc kaıdınlmqıtır. 

Bir kız yüzünclen arkaclQ§lnt 
yaralaclı 

Dün Sirkeci~ blr kız yllzUnden bir 
yaralama vakası olmu§, bir yahudl 
genci bir arkada,şmı yara.lam.I§tır. 
Yaralıyan yahudi gentj, Ankara 

caddesinde Acmıuaıuk sokağında 11 
numarada oturan Aron oğlu Salnaz
dır. So.inıız, bir kız yüzünden Sirke. 
cjde İ>arilSBeade soka!ında otura.o 1r. 
!nn adındaki delikanlıya dl§ bilelll4:k. 
tedir. 

DUn gene bu yüzden bir kavıraya 

tutu§mu§lar ve kav a sonunda Sal. 
naz bıçağma. sarılmış rr. Netlccı.!e 1r. 
!anı ııol kolundan •nralamış, knçar • 
ken yakalanmı§tır. 

Yaralı tedavi aJtma atmmıştı~ 

ynn. Bulgar, Hırvat. Fin ve Japon, 
mumec;ı;lllcrinin gelmesi beklen'• 
ynr. Bunların nudapcştcye )'!lrtrı 

varmaları muhtrmeldlr. Cenar.c tore 
nı perşcıul>e günü yapıl.ıca.klır. 

Lı:ındm., 26 (A.A.) - DUn,. Mal~ıı a. 
dası Uzerıncre iki dU§man uçat:'J uc. 
mu§ ve bunlardan bjrlnl lng-ıl!z uçak. 
lıırı tahrip etml~lcrcllr, 

Vurguncu y:ıknlandılhrıı anL'l· 
pnca. memura 5 !ira. rUşvet ''er • 
mck ic;tcm.jş. ha.kkmda bıı suçtan 1 
dn zabıt tanzim oJunnrok cUrmU• 

üCAUL 

DUknn üç çocuğu vardır. Babası 
nm Unvanını alacak olan büyük oğtl 
prens Edvart 1935 de, kızkarde~ 

prenses >.teksandra 1936 da ve en kü. 
ı:Uk erkek kardC§l pren& Jorj Franklen 
ı:;-cı:en 5 ağustosda doğmuş ve reis 
Ruzvelt vaftts babalığını yapm.ştır. 

Dük dö KCllt uçak kazasllc !Slcı. 

kral afleıılnin tik preosıdir. ÖIUm ha.. 
bert derhal dilşes do Kente, krala \
kraliçeye bildirilmietlr. 

Adliyeden ezeli şikayet 
( Ba~tarafı l iocıde) 

Bunun Uzerlnc de adliye vek1Uetine 
bir telgraf çekmcğe karar vermielcr 
ı c bu mli§terek müracaatta hl~eyi 
bUIAsa ettJkten ııonra kClldilerlnin de 
llmme işlerjnı görmiyc memur kim • 
ıcıer olduklannı, başka iıılcrle de bağ. 
Lı bulunduklarını, wat 14 de çagytl _ 
dıkları halde ııebebsız yere bekletildik 
terini anlamaJan Uzenne Üsküdar ad
Uyesl binasını terke mecbur kaJdıkla.. 
rmı bUdirmi§lerdır. 

.Adliye taribimızde ilk dc!a görillen 
bu harEketı yapan avukatlar, Suat 
Tahsin TUrk, Şeref Adoran, Muhittin 
Göne! Ziya Muzaffer Bayııal ve Sunt 
Bengtlden mUrekkeptır. 
Beş avukat nyrıca İstanbul Bıı.ro • 

suna da rr.Uracaat ederek üskUd&r 
mllll korunma mahkemesinde görUlcn 
dünkU duruşmada mUekktllerini mU 
da!aada yalnız bırakmak z.orund.3 ka. 
dıkıarmı ve buna da yukardaki hlld • 
se.nin aebeb olduğunu bildirerek Bıı.. 
ronun bu işle M!mcn meşgul olmasını 
tatem.J:ılerdir. 

Mehkemede cclBe saat 8 ü fO ~e<:" 

açılmıııtır. 

Harbiyecle bir otomobil 
kazası 

Dı1n sabah Hnrblyede bir otomobil 
kazası olmuş, Alman ııe!arelha:ıesl 
ataoemjliterınc ait otomobn jçindc a. 
tıışemillterln karısı olduğu hald 
Harbiyeden ge!;1lrkcn, .Ali adındö blr 
tramvay biletçisine çarpmıştır. 

Kaza ııonundn, blletçınlıı eyatı lu 
rılmış, muhtrl f yerlerinden de yara 
ıanml§tır. Yaııılı hastaneye kaldll'll • 
mış. ootıır hakkında kanuni takibata 
gin,ilml§tlr. 

• 
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Bir sokaktan 
ı!ec;erken l •• 

A HLA.K, el UstUnce tutuımaaı lbımgelen ~lr varlıktır. Cemiyet 
a!l•Akıa yUksear. Terakki eder. Kudret ve enerji sahibi olur. 

Ahlllı zal'fa tercddlyı. uğramı§ uıualar, dalma dalma ezilmloler, esır 
,.0 ecir m~vkline d~rollt!erdir. Tarih, bunı&rın miaallerile doludur. 

llcri c<-ı:rJyet han..IC:~ri ancak ahlA.ka verilen kıymet ile yapılır. 
Royle hıırcket edilmez, ahllka etıemmlyet verilmezse mllU bUnye 
t.:ı.ltıııanmı~ olur. 

tnsan ty1 blr ""BtJ.11d&1 olabilmek jçln her §eyden ~nce sağlam 
nlıiaklı ol~alıJır. Alııal• ilstUnlliğUnU köklcıtlrmek uğrunda çalıfmı. 
~an jnsan incıan olano.k dahi yok farzedılmellcilr. Bu uğurda, yalnız 
acvlelin rı~til hcpiml,.JD, Uzerımıze dUoen telkin rollcrlnı 'başarmamız, 
bu l e öne n vcrmem!2 gerektir. 

Bana. ÖJU satlrlu& ~'llzdrran §ey dUn gördUğUm llubali, fakat acı 
ve acıklı manz:ıra o!ılu. 

~yoğlun:m en :~:ek bir sokağından, Ağacamlinden apğı iniyor. 
C:um. A~n:ıs sokağının bnUnden seçerken, kulaklarıma kahkahalar, 
famat.aıar ÇP...."J>tl. B•ı r.eDler, vilcutlarmı kiralayan gUnahkA.rlarm .1eıı
?cıiydl. 

Umuml evlerin l.r.apıls:rma dlzllmişler, blrblrlertıe pkalaşıyorlar, 
burada tekrar]ama)"l utı.ndığım bir takım aözler, söy!Uyorlardı. Hat
tA. birbirlıırir:e yaka..'11 açılmam:ıı kümuner de ediyorlardı. GUlüyor, 
ltahkaha\ar ta\-unıy >t!ıı.r diye, onlara. kızmak dogru dcğtldir. Fakat, 
'hüfUr ne oluyor? Sövnıel~ ne oluyor? .. Bundan b&fka kıyafetler! de 
ytlz "kızart:.:ı _ gl5gU!I. bağır bUtUn mU§temlll~lle açık. Bazılarının gö. 
lx:klcrt N:c merdand"~·· ayaklarmda gayet k11a, ancak mahrem uzuv. 
ı:ırını ka:;>avan bir puıtıılon_. diğer taraflar hep meydanda .... 

Bu cl\":ırdıuı aile ;ccdmlan geçjyor, bura.daa mekteplı çocuklar ge. 
çıyor, buradan genç lm.la.r geı;lyor. Onların, bu vazlyc.tlcrl, bu çıplak 
.,;ıcuuan görmeleri doğru mudur? •. KUfUrlerl. llubali sözleri loltme. 
lerl mu,-afık mıdrr? 

Umumi ahl4.ka k:lı~ı bu derecede ,hürmetsizlik göstermek hakkı. 
ru kim vc'iyor bunlara? ••• Beyoğlunun, en kalabalık en i~lek iki cad. 
dl'sfnln or~aamda. bulunan bu aokakta. evlerin önUnde çınlçrplak dur. 
mak, gelene geçene r.ııı!mak, doğru bir oey olmasa gerekUr. Fuhşu mU. 
'hah sayıı.n uıı.-slarda. hile, bu derecede lluballllklere &:15z yummazlar. 

Benim &!llamadrj;ım bir nokta da §U: 

Umumi evler, nJçin. Beyotlunun &'Uzel aokaklarmdan birinde top. 
ınnm~t.tr. Bunlar başka bir yere nakl~ilemez mi? .. Jdesell, Bfağllara, 
y::hut şehlr ~al... • 

LAk!n kime aö}'ierahı eyftll: 

Beygirlerin uykusu 
Bc~girler, uyumnk için, ')'ere Yll 

mny.-ı muhtac deltildirler. Söylenil 
dığine ore, bir beygir, aylarca ye 
re ) atrnııdan, ayakla durabiliyor • 
ıınuş. Bud:ı. adalesinin teşekknt tar
zmöan ileri geliyormuş. Cünku vü 
cudünün ibütün a~ırh~ dört a)a~ı, 
üzerine <lnyanıycr, ona yor;ilınlu'..,; 

hissettimıiyonnnş. 
Ne dersiniz? Sü'tçü beygirleri gi• 

hi düşünenlerde de bu mııva1ene 

var mı? 
Papyamento dili 

Holanda milstcmlel<clerinden, J:ı 
ponların eline geomemiş, iki ada 
vardır. 

Bu adalardan birisi, "Kurasao,, 
i.sroıntlC1Hr \'e VenezüelJCı sahlli bo
yuncn uzanmaktadır. Burası. H99 
da, Ojeda isıntinde· bir gemici tara
fından ıkcşTedilmişli, sonra 1632 df' 
Holandalıların m:ıh oldu. 

Holandahların meşhur likürlerie 
nin ''Kürasao., ismini taşıması. o 
ltküru , bu adadan gelen portak tl, 
kabtıklarilc yaptıklarındandır. 

Bu adanın Yillemştad. 'isminde 
bir mer.kezi ıvaııdır ki. burada, dün· 
lanın .en surip dili olan Papyamen• 
ta lisanı .söylenir. Ru <lil, Esı>eran• 
t'1 gibi uydumuı bir dildir ve Felt"' 
mcnkçc, Fransızc:ı. İspanyolca, Por 
"ckizce \"C yerli lisanlarından alın
mıc; kelimcl~rdcn mürekkeptir. A• 
danın halkı d:ı. mulıtcliC millcller
den mürekkep oldukları için bu die 
li ikullanıırak ôiriıirlerilc , kolayca 

LAEDRİ 

' anlaşabilmektedid~r. 
Son zamnnlard:ı, snhillerlndc, b:r 

Alman taht~lbaharinin göründu"lü. 
bildirilen. "Arulın., adınd:ıki ikıncı 
:ıclaya gelince: Bu, Hol:ınd:ıyo nıı 

bulunan lı:ücük Anlil adalarının en 
garplc bulunanıdır. 

Eski zamanlarda gaz 
Boğucu saılnrdan bah~eılcn en 

<>ski eser. Yunanlılardıın Tüsiclit'in 
4arllıidir.Bu tarih, l\tilüddan 429 '''" 
ne evvel vuku!l gelen Pclopone7. 
harplerinden bahsetmektedir. I..ı • 
kcdcmonylalılar, Plntc o;~hrini nı~ 
hsara etmişler ve :bir çok hücumhlrıı 
girişllkleri halde ele secirememiş • 
ler.Bunun üzerine şehriıı ecnulmndn 
surların boyunca toprak yı~nuo:iur . 
Du yıJınların üz:rindc, dfte bulan 
mı, ve iısllerine kiikürt sepilmiş n· 

·taçlar yakmışlar. 
Runhrın diişündüklcri şev, riıı· 

gAr. kükürtlü dumanları ~eh,.e sa· 
wnnakla muhasnradn huhın<ınları 

teslime mecbur etmek imiş. Demek 
ki, yirmi dört asır evvel de , boğu• 
en gaz kull'lnılmu'-• hi'fo ı~ onnuş. 

Rali ve Amerika 
lnsilizlcrin Yrılter !lali isminde, 

tarihi bir adamlıırı ,·nr. Bu tıd1ııı. 
,·aklilc, şimali Amerikayı müstcınlc• 
ke haline eelirmcye tok r;;ayrct el· 
mJş. O, Amerikayı lkarış karış gez· 
mlş ve orasını en tok bilen tıir n· 
dam say.ılıyomıuş; halbu ki, son 
yapılan tetkiklerde, bu adamın, bir 
defa hile Amerikaya nyak ibasmndı· 
lı anlaşılmış. 
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Alman vapurundaki 
~casusluk~~ 
~- ~~~ 

1 

llyerek ı;öndrorecek okUyuculıı 

tfrarl mahl~etı haiz olmıyıtn ı. 

llı.nlıırı paraııtt nqrolunur.) 

Evlenme telılilleri: 

* Yaş 25, bol l,60, kUo &: 
oldukça yakl§ıkuğ bayatta 
olmıyan ayda 60 Ura m&&§lı 
bir bay maz:ıııl temiz, boya k~ 
yan, ev ışlerlnden anlıyan. it 
dul, bir bayanla evlenmek la 

dJr. Bayın t&§rada bat n ar 
dır. (M. Usta) remzllıe mu.ı 

9. Toplayan: Muzaffer ESEN 
Hamburgda Marin Nahrinten !iul'lu olduklanna beş dakika.da. ka.• 

Stel §irketinde }~me MiiU.er rar nrdl. Fakat Gla'Jer ,.e Uüm • 
Hn.mburg Marin Nnhrinten Stel rih için iki gUn dü5ümlü. 

~irkctlndc asıl adı biUnmiyen San- Nihayet karar g\inll ~eldı • .Mnh. 
ders. ''Bu adamın J\lllllerle aynı !•eme snlonıı tıklmı tıklım doluy. 
sıı.hıs olduğu mahkeme blttikten du. Rei~ Nola celseyi 'JU sôderle 
ec-nrn. a.nlat;ılmıştır." açtı: 

lsmi 'e aılr~si belli olmıyıın Şmit. - Amerikııd1. nasıl Jıüküıu \'e· 
Almn.n~·adn. gayrimn.lfun bir l"cr· rildiğini bütün dünyanın bHmesint 

ılc Herbert Jenih~. istlyonım. Mahkeme herke'Je açık· 
Alnıanynda gayri maHim bir yeı- tır. Ve biz bir insanın f'linden gel· 

de 'l'codol' Şuç. difü kadar adil olmıya çah,ırız. 
.Almanynda ı;ııyri mn.lüm bir yer Suçlular hakimin hıııurunn. tı -

de mırı ŞJuter. knnldı. H8.kim Noks casuslara 
Almnnyıı.dn gayri m:.tlfun bir yer. bnktıktan o;onrıı.: 

de Karl Ftyel - Eğer. <ledi. Suçtular ha,ka 
Berlfnde Jı:wn nezaretinde \'il· bir nıemlc'kette bu fşi yııpmı5 o'. 

hclm L<>nkM·ski, uıJardı akıb<:.tleri pel\ feci olurdu. 
Pasaport-=uz Almanyaya kaçnn J."akıı.t burada. herkes <lemoln·at hir 

llol<tor Gribi. milletin adalet Ye ruii<ıanıahnsmı 
Pn"in.portsuz Almnnya~"8. 'kaçan görcrektir. 

Ycrncr Gudeml-~rı::. • \ Sonr:ı yapılan suçun mahiyetini 
tskoçyad:ı caı;n•uk "ucnnd:ın 4 nnlnttı. Bu sözl~ri hır,lcırarak din. 

seneye n•ahküm olnrı:l: hnplsaııede liyen l\li~ l'olı:ı.nna Hofmanı §t! söz-
l•nlunnn J\~ist.~rs Jessi .lor<leın. lerle teselli etti: 

Ameril~dıı me\ltuf Gunter GU.:. - Hareketinizin büyiıklü!:iinü 
tn<: RUmrih . unlıyonım, kız.mı. BI! lmrcketinİ7.İn 

All'-"Til:.nda mc\'kuf J!!nni yahut bri \'at.on hi1.m'!ti ohluj:."tlu:\ fiİ7.İ 
l"ohanna Hofm:ın • İnandırmışlıı.r. 

AmeriJmdıı me\ kuf Erih Glaser --------------

Yo'!.meril.ndıı mc,·kuf Otto Jlerman Haber ,in bulmacası 
Bu :ıd:ımlardnn r..oğunun suçlan. 

drrılm:ısı ic:;in ehemmiyetini gi~"tc. 
ren sembolik bir }nn ol:ırak yapıt· 
mı5tı. lı'o::ı Ronin, l\lı?nzel, Püf:ıJ • 
fel ~ibj c;uçluhn e•e ~eçiı·memiz 
imkfınsızdı. Öh'lti!2r ele ya ortn· 
dnn lmvbolmus ~ "'ınt Alınnnya~·ıı. 
~m~mı~tı. !\fnltl.cmenin l•ar ıc;ında 
yulnız Rt!mrih, Jenni Glaser Ye 
lferman 'ardı. · 

Su~lulnrrn m ult:ıtlığmı Ameri • 
lmnın en tenınmıs avukatları iizr. 
rine :ı.lmı }ardı .• Jenni Hofınanrn 
nıiidııfn:ı-.raı Birleşik Amfrikanın 
bUyUl< tı "'ayılan Hauri Dikıs 
yaJHyor,iu. lliks dn,·ayı m:ntmnk 
i~in clindrn ı;:cl<>ni yaptı. \liynııa. 
dn dokt<:'Tlul< :rap::ın Orilılin İ"ll -
11abc t.?rik'yl'? ihclcsıni ahlrrdı. 
Anı tınn "nr büro u sefinl hn suc· 
tarı 11vdc mu-ı olm:'lkla itham etti. 

Drftto· Griblin bu u~·ıturmn ımı;
iılrda ı..:>'isc yardıın ıettiğini \C pc>
lis tanır 1d:ın Amerilmılan J.a!;•. 
r.tı'lrğmı ı;in lcdi. Bu iddiıı'lınıln o 
Imrbr ıs~r ct'I ki, nınhkemc mu. 
Imtb f><:rnb"r l•eycti hfil<imcdcn 
biri i11i \ l~mıayıı ı:ı;önılerip dokto
nın 51lhadctinc mürncııat etmiye 
karar \erdi .Almam·t\ h!H<iıınctin· 
den ımreti malı<;u!ltldn mii~nlldc a• 
lındı. A\'llkat, müddeiumumi, bir 
hakim, nraştırmnlar biirMundım 
iiç müfetti5 Bcrline gittilcT. !:"e -
kat doktor Gribi AlmMya<ln eıf!(i 
ifntlcsindc ı rar t>Uİ. Sn~lularn <lair 
hiçbir sey bilmediğini, .\ merikaıla 
rorııteı tazyik ı::örme•liğlni, gii~. 
r!üi!U Ifü:nm lizerine .ı\mcrikadıın 
anu u ile lmçtığmı l ı"a"n anl:.Uı. 

D::wa. u:r.~dıkra uuznılı. Nihııyct 
2!) l)irincikAnunda mnlıl>ent~ bitti, 
jüri miiz:ıkcr.e od.'\sınıı tekilrli . .J\i. 
ri mfüo~ltc"c o<b.sma celdliı'l\erı ha
l<tm No~ kendilerine !'iti ricnda 
bıı lun masta: 

- Sm:hılann milliyetini 11u,un
ıneyınız, AmC'rfknlı imi~ler gihi 
lıarelcet ediniz. 

Ji\ri lı.eyeti Jlcrmanm, ,Jenlnin 
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Soldan sağa: 
1 - Eski deYirlcrdc lıüyfik Lir 

Türk hükfinıdarı, hem ı:ıılgı hem su 
yolu, 2 - Arop nlfobesinılc hır 

h::rC, SC\'İlll'iİZ \"C zehirli hir ha)\'Dll. 
3 - Yiizc sülürülük, kfıçiik hir <lr• 
nlz, 4 - Mekıinlar, 5 - lc;knmhilde 
bir rt"'lk, Ci - llc~·az, Mr ce~il kıı· 
ın:ır. 7 - Rı7.ık hulup bulu~llırııu. 
l..c ıci Aletlerden biri, S - S.1hi"ı. 
bir sun! eıhlı, suyun cere~nrı. !1 -
Alellcr, bir ıfat f'dııtı, 10 - B:ıyu. 

sı. rlln~lı. 

Yııl:rırulan a~a{jıya: 

1 - Bnşlır:ı ~ıdn'nrımızıl:m hlr:, 
2 - Bilgi. alış,·erlş dııı ııı.rılııhu 

~ - ]{edinin h:ıgırışı. b•r sıfot ccla
tı, 4 - Kiicıik C\· dilkktın ve~n!r", 
5 - Bir ycrrlc ı.nkin olnıııl,, fi -

Bir çeşit knb, 7 - BUyUk i!lnc. 
Hind lıl\kt.mdıırı, 8 - Eo;klrJcn kn. 
d•nlnrın lınşlnrınn h:ığ!odıkl"lrı b:r 
şeyin kcııarınıl:ıki !.Ü,\cr, < ıftçlı1111 
en lii7.ın1Jı "ılcllcrindcn biri, 9 -
Hnl crintı, her],('~ k<.'ndtsinın ı. ıııı 
be{!cnır, 10 - BııRllııyııı dcğırıneıı

den çıktıktan sonrnki h::ıli. işaret 

edalı, fnzl:ı~ı gÜZ" zarar verir. 
IJ111ılo'ii bulııuıcamı: ıtt lı11lli: 
- Knr:ıkol, Tr, 2 - Alabora, Or. 

~i - i\lcmel, Z:ıp, 4 - Aloy, H J· 

l nn, !i - Rıız. K:ır. TJ. 6 - Odnlık. 
Ç, Z, i - 'fenl!I, Pol:l. 8 - lilh, 
Bnm, !l - Defo, Ayan, lO - Ezan. 
Sn nem. 

Sonra sesi f'iddilc iverdi ''e: 
- Mis Hofmrt.n, deol, iti cll>rt 

&ene. ha~ mahkfım ediyorum. 
Hermanı li sene lıapRc malı'küm 

elli. 

$ 35 ya~mda, 30 Ura uu J 

ıan bir devlet memuru eVj 
sUz:el, sarışm ve namuıılu bir 
l'Vlen:nek istemektedir. {Ben, 
De müracaat. 

,Jüri Glnc;erin hareketinde f'ez.a· 
sı hafiflete:ı sebepl0 r bulmuştu. 
Onun için onu yn.lmz iki ene hap
se nıahhitm etti. 
Smı Rümrihe gelmişti. !\"ok .. o

na ~ ~ôzl eri söyledi· 

j Aldırrmsı 

- Siz Am,.rllmya ı:ult hiiyiik fl'. 
ııalık ettiniz. Fn'cnt unı1a tahkikn. 
tın bnc;mcl:ı her 5evi siivlemek ~ır 
rct:yle ndnlctc ·arclmı ettin\1. Bu. 
nu nnznn <lilt·:ıte nhyor \'e sitj 
İl<i sene hı;:.pc;c m:ıbklım N!iyonım. 

' 

Apğtda ttmlzl~r1 yuıb 
ku.)ııcıularımııın oamJanaa 
mektuplan ldarebanemtzde• 
tnrı hariç) htrgUn aabaJıtU 
kadar 'e saat 1'7 den 1onra ı 

1 lan. 

Oi~cr ~nı:tulnra ~eHncc, onl:ın 
<lt< yalmlr.ndıl<l .. Hı zamau mc!ıl<i'ım 
t<J..ece f,i m • 

1 (Atee 6) (A. 21) <A.;G.) 

Amcı·tı<nclnki Alman r:ıc;mılnrı 
ıJaYası <l:ı bu sfü;lerle tarihe karış· 
tr. 

Son. 

(Bulunmaz) (Ciddi kız) 
(Ookumaco (Degirmen) ( 
IF.D.R.) (H. 450) 11.S. ! 
(İNG) ıt.o. 26) (Klm) (L 
C:M.E. 49) (N.C.D.) {Ok) 
<R.H. ı) (Talihim ııenaln) 

ikin c! cephe meseleıl 
(Baş tarnfı 2 ncilie) 

Zaferi kaznnmak ,.e 'illr-ıc1nı.e'k 
istiyor. Ordular bu zatın idare i 
altına. bırakılır mi'! 

nunıı mukabil lıı~iliı. genel lmr· 
u.ay ba~knnı Sir Allenb:ı.ık soğuk" 
kanlı ve ihtiyatı seven b\r adam
dır, kılı kırk yarar. Avrupa hare· 
ketincle müttefik orcJıılarm ku • 
ın:ı.nd:ı 1 bu adama bırakılabilir 
mi'! 

Bun!ı mukabil İngiliz gel1.f'lkur • 
may balkanı Sir Allıenbruk "6ğuk 
1.-ıınlı \'e ihtiyatı seven bir adnm • 
dır, lalı knic yanr. A nupıı hare
ketinde mUttefik orduların ku· 
mandası bu ndama bırakılabilir 
mi~ 

İtin en iyisi ü~üncli bir k1Mnn• 
ten bulmaktır. Rhayetlere ~öre, 
ikincl cephe komutanlığı icin J:nz
\'ıelt Amerikan ordulan bn.şlmman 
elanı m:ıresah ta\~İyc ctmi"', C'ör • 
~il Sir Allenbrukcla ısrar etm"~tir. 
\'e ondan sonradır ki, bu komu. 
ttuılığa ü~lbıctt bir namzet dHşil· 
nii1müştilr. Bu namzet Kanadalı 
tufgenera.1 Msk Noğtondnr. Alim 
lıir ad:ımdfl'. İkinci ~ taraf. 
tardır. 1914 denberl ikinci cephe • 
nin :ıçılm:ısmı ta~ etmektedir. 

Bu münakafa hlli. devam eıli • 
~·or. ''c ~:oı:ını d!tl1ıı da den\m "• 
cl"cdc, Bu husnst& Vnsin-:ton Post 
ı:azctcsinin hir ~-ırısıncl ın nltlı~ı. 

nm: hir p:ı.rra i''! hu hah i kapıya· 
hm: 

" l:'nri r"ph .. orılmt"•ımn knr11r 
' :rinc~v" l·nchr clUrıvanm v:ırt'-"J 
eJİ.!!l'z ı-n Pi•t1• Komut11., balmıra. 
~·o , ... 11~ .. r•"''i ··n'l" ı-ı <1'l lovbet
n1f!'__, .. r;: b.._ .. ,i." 

c; _ A' 1. .., ~ 1'{\t"'TI 
('F.PP •nrl\i t!ll'l'"\l"YQ"q :'C'? 
n,,-•;., ;Vİ"'l!,.~Mir, İ"\ iı:rr ~Hr· 

tc'.~rl ~ t .. •-" pfl 11 rı urnun•1'\"'P.s;"nin 
ı:ıf::-rr in:ı~ l, .. .,~, t- b:t ,..-1;vor P,u 
1-:n .,.. ... • t''"" ,. ü-" n-c••'\ •l k:1 ti 1·-. 
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Göbels 7 ~uzda Dasrayh 
tesinde bir yazı ne1retmlıtt 
bels A \TUp:ı o;ahillerine bir 1 
.Ameri1rnn ihracını m\lmktln : 
yor. Jo"akat Alm:ınyanuı bı 
1 orkma.clı~ı ~ıatta korlanıu 
de bir sebep olmadıiını söy 

Göbelsc göre, bütün Alma 
zrrbğı yapılmıştır. İn~ilizleriı 
r.:ıç lmn·eti ne olursn. olsuY 
ihraç ister yapılsm ister yar 
un Alm.:ınya garp cephesinde 
bir nefer geri c:ekecek n. d 
cepheye yeniden htr nefer g. 
recktir. 

İngilizlerin bir ümitli daha 
tngfliz ordulan Avrupa.da kar 
Çikarsa istili altmda bulunan 
rupa milletleri ypr yer kQ'anı 

<lecek Ye 1nı:;ili7Jere yardım 
cektir. 

Fakat bnna ın~i1terede 
ınümkiln görmiyenler '\'&r, lr 
mebuc;lanndan Kin~ Jtelm bı; 
!'08 iı;in 'öyl~ diyor: 

"MotörlU harplerden e\'\1el i 
Bltnı<1ıı bulunan bir millet tll 
ıtl saman y:ığmlan arasında ıı 
)abilir ''e icabında dU man or 
irin bir tehlike olordu. Faliııı 
tankı. bir bombardıman 11r ·ıı 
ya bir topu ~a\damal: 'e kab 
kullanmak mümkün (lelildir. 

.\ 'man 11\nn garıı kıyılamadı 
30 tUmenleri 'nr. Bu kun•tleı 
ı.;tile bir kordon t~ı;kil etm)] 
tar. n:r p:ırça ilerde mvhtelif 
lcrd'! kırnrgii.h kurmuşlardır. 
rıimnrk:ulan İ<>panya kı "I!arına 
dar ozlUl!lll ~nj?lnm ~o•lar bu • 
\"etlerin Jc;teni''n :ver" na) 
mıimkün kılm:ıkt:ıd;r. İngili 
:ı.sker çık:ıi'clıklan yerin bo :rı 
ı,ez'cr.. uzakbf.ms \·eya ynkır 
na giire hnr"'"~ctin ikinci. beşi 
nihayet onuncu gtlnU bu kuwc 
le ç:ırnışmıyn mecbur k:ı.lacakl 
clır. flıincl f'ephfn1n en tehir 
yeri burn.sıdır. 

Dü-,ünceleıinıh:i hnliıırıa et 
liriz. Bcırlin 19;1~ ;vazı için il 
ceph .. cl.~n knrkmın'O"'. 1943 J"rl 
i " bu cepheyi :ıema.I< helki f) 
ı.cıay oln~lttır, fakat rok J;M! 
ınış h1r hareket olMak. 

----------------------------------------------------------------·---------·· Sabri. t~midin arkasmdan kapa· dır. Unutubnuı mllmkUn bir h3.fli- ........... ;lfW*** f!NQS - 5M mı = ,, <Jo:nştı~ı rnllit ~·:ı.
0

aH im \'a&ilik ınıs \"e bu <ııcnk H\'kin arka~ır 
n:ın kapıya. bir müddet baktı. Son se ıtibi ka~abdrr. Ben öyle isti· ~~~Erl!':. n ~'!(1 !JdJı.W~ö'Uf-1 1 ::J r:H_• ıın •, "IJ 'n.dfc~ini Yl!Pt•Jınıı ı.uni~ di, "e' ilen l<11tlın, veni hir kaıhn ı 
rıı. ağır bir t.:n,rln nıerdl,·enle.rl roram ... Öyle olnr.\lıdır ••• Bn aşk, -IS-:-~ 97' ~ ~ : - ~ ..:'! :J,I ~ - • ~ Yalnız arnda "'rrlt , .a .. ı i'c Ümit ıntı.,tu. Uir miic1c1et •ora nrtı~ 
lnerck b:ıhı;cye çf.ttt. Fa'lrlasa: ba ihtri&' laskanı;hkla şicldetli bir nrac;m~ o methııl \c cnı:'lırr r:-c-nc i':ten g~mi" ,.e Sabri 0 n•1&'.'r 
<'ıpıra. ~iyor ,.e her taraftan ~ ~un mfth!lullidiir. Kun·etli kııın h:tJ :-ıı gi.-.:)cı'", ~nbrivı bul-,. n;mt.tmağa h:ı.ı:1sunıttı. 
itil gat lm'mlıı.nnı derin derin k~· lıir irade, bu hutftlı~n roühlın \'C • 46 • Nakleden: Maz211er iSEN Tll:t'nm cJıi~"ırii: ordu. o hayal. o o. uzun 7.aman l'Uhnnd11ki 
layordu. Havnda sanki binlerce tehlikeli bir hal alma44ma meydan ~arı :ırları Ye ıtltın r:i•1 l'l'h il' ıı"'i"b. \'e!'Jil~e kendini •iiıtte 
~e~ gül me\·simini terennüm edi" ,·ermeden ~me'linl ttmin eder" Sabri h~yatt:ı btcdiği l nıl11:':1 ı,aı- d~J;'••meyi lnkir etmi,ti. t'~raoır 
yor gibi bir hal '\arclı. lnn 'aziyc1i ıtnYet aı:ık hatlnrlıı incelik kanatlariyle ~ö:ıUl s•n•a" "'l:ıı;tığr hi'lsinl \eren lın~ al ,.a;, lmcler'e, nhn '.·azıcıi.,le Jıoğ11 

tliY. or. Fakat dudal;lorından son • • .. .. 1 1 1 b" ,·iicut 1 f 1 1 • " ı;iıilmcmi!ll mıdır! sının uc.ıtunl e • o aŞ&.n ır · ': a :nn ,um< a uıun aı,:;ır ve f'tın ~ihi uğr:ışmıştı. ı:;abrlnin duc1:ıklarmdl\ fikirleri 
ni dUzeltm hiıılerini he•t•leyen 
bir cUmle dola,ıyor, fakat bu elim" 
leyi 1'imse duym:ıyordu. 

Sabit \'e ha.kim bir fikrin kov • 
'eUi pl!lllç~inden kurtulmak için 
en ''<ldetU m~guliyetlerin ' 'e en 
Mfih h:ıyntın bile 5if a veren bir 
te iri ohnuyor. 

Bir zam:ınkl şen, likayt 
Sabrinin yeri~de şimdi yti?Une ya.· 
)ancı bir tebcs!>-üm mask~i takmış 
bir talisiz kahnıstı. 
Artık Mısırh pren ... in pürilatr 

na a.,kı ,ate,ten 'buseleri hi!" onu 
gaıle:yana getirecek, ruhunu ta,ı • 
raeak l»ir kuvveti llaia görünm~ 
pda. Km.eli kendine: 

"'Bil ~ atin da bütün ev
i as -cibt- aatUlabilir bir v.sm-

k•lime dökllliir döl<Ulmcz ha!fı 0 " Onu bir hab:ı şefkatinden, bir olmuştu. 1>ılnrı bir c'-si7liğln ha-.ıamnsın:ı 
muzlan Uzerinde Cmitsl7. snllıın· ağabey bağlıhğındıın tıaska. tUrliı Biraz !.ODra bn temaı:ııya nlrşın· "r.b~p olmuştu. nu s~bah hile icinitekl h:,-tt 
ıh. ı.e,ıncli m 1'vdi'! ı:;onra. kr.u<'ti<•ine cu hafıu.-.1 canlanmış, mıuJ· cnn • \'erilec<.'k lsm~ "~ nt\lp 0 ft'ftd 

. d - " Çok d~f:ı ıı.L•ri vı:.nınıl:ıki ı::-enı; ı · ki 1 k. bi ,._, 11 
E\·et böyle sinirler g:~ın, a biıvUk bı'r .,:ıf, etle hn..,n.ıano.n bu Jaruır3lc Sabri•'e nelerelı za\'aliı ın unr ıı ıon. ı r 1.oe.l'e4' 1 \ 

-~ " " .. kıı.ı o menhul genç kız snnnııstı. ... F k ı k ... "- ·ı marlar ate'! gibi.)'1<en dudak:arın • ı:,ıwuk rubu, mulıabbet:..-<leki hıı üo tu J~nnn Feridin ken<li!ilnr r. 'aruı. •ıı nt er,.. '"ıLnı;;ının 1 
... <.'.ı eldcri. ·~·· ~ıı,ıcl ·.lt:Phl"ı ı istt. ı •· '·• 111 

da rrUJiim"'a""•lerle U'-"11'-"lln bir ıle"i ·İl.li!<t"n ne lmclnr sarınlarn~•. man .. _t ettlg·1• kııı ~ar"• ınclıı bu:uıı- rn'lmı ''" Y!' urı .;:JotKnflf! 
1

; nr 
e """~"'"' " " "' " " yen o. 1?ÖZ:1erinin \'C c1udaklarınm ! 'kı..-

"ehrenın· hayafi1.·1- 'larlıo~. o'malt ıır- ltndar miitcessir ol:ıraktı. t:sııı· dulTnnıı sHylemi•ti. lırmn a ·:ın. trm:o\ "'"''1 ırurum• ~- J~ ...... 11 en tatlı '~ en :lık bnrcltctleriyle ı 1 h h" ı · ' kl " ıztı • sen hu mUna .. cbc~iz, garip, lna - Bn ı;ocuk için babııc;;ı daha haı:-· mmtı ıvan u 1§ erı n r m~ ne l{ilzel, ne tatlı fakat ne 
raplı bir ~ydi. 

Ah siz böyle korkıınç, eıid, 
rnab\'edicı bir iskenec:ıin gtirün 
r:1.t'!Z ccrrahlanndıı pa.rı;alanıp kryr" 
lırkeısı bütün bu ıztu-.splnrs Kebeıı 
o1anm sakin bir uykunun <1er·n 
ufuklannda rüyalarla be.raher do· 
ıa,tılmı düıtünmek de ayn lılr e
lvn, ayrı bir iç yaraoıı. 

Fsk:ıt h:ıkikat ortada dei;il nıi ! 
EtoMeD onun o ~enç kıza karşı o-

l tecı.c!f,Ur eden o i,U. \"ollnrih ~.... •·ün mfi"<lil mlmıru:nl< bir hnrckrt olurclu. kn cmelbr d'! beslemiı; ıaltfı son • ·' ••• 
, ıip µ:eç•nlerin hakıı;lıtrı onun bu .. ~ "a'.lnl!lf h bu hiq değ'işnıesinh yazdığı bir mel<h•pl:ı onu l'int:. vınldjn Mill<errem P~~ini r 

ı.'.lsıl ni!:ır n ··ır clıuno.,.!arınn girdi· riye \'erirse gözlerini bu aleme hi c;'ni kuv\ ctlenttiriyorıhı. O bo.· <le.·tt'ğini jc;ittlfü ~iyeıle ıçır 
il .. h . Jmılnda me nt bir kot'a 'ey.ı. imn.•- 1 1 ğini, bUtün ' c:uuıına ~ayıid:ğmı ılaha doymuş \·e dıtha uzur ıı:in- l<n!clığı 1-:ıı er o k:'H :u kıımıa .. arr 

1 . • nile:ı hir ııc:lia çel r ·ı ... n h:ı.srıet var· 
:ııılamıs, tn!ı.!I etrniııtı. <le kap3yacağıııı b11dirmıŞti. iıli ki lrir mU<ldct ne y'tpl<'&İt' 

Sevalt:ı.ttf'n clönti"Unde Sabri• f<"akat Sabri, emaneti enınnet di- tlı. nı ~ci;\·liyeceğini hatti ne ılu~ll. 
ıı:n t;tlı hn" dönmeleri ıı:iı1 ılc 5c\·. ye muh:ıf:ız:ıyı \'e bu g.enç kmı ba- Sahri~·J kemiklerine l<nr1Ar !':ı. ceğini bile t:ı.kc1ir edememiıotl. 
ılii i t~r..Jit d .. ,.:.;ı li. Gimlünli kai}tır b:ılıtc etmeği tercih etnıi' ve Yıısisi r:ın, bokul:ır:ık ~ilıl ~i~tdetli heye· çık oln,.:ık duydulu :teY, Se11siz b. 
dığı 'ticut h1t; tanım~ilı~ı rıen~l~.r olmu:Jto. ranlıırn cli!5lir~n işte hu idi. kanr:lığmm hu haberden son eler 
gi~·ı ... mi'I nefis bir ı?cnç lmch. G~zdirio el:lcr.dir:l'iti, rıa"taeı· Yan~ ya,:ı.•, zaman :!e!:tikı:e ee derin bir haz içinde kaldılt 
Gen~ kı- k:ırlm'ıf!ın ecırar·ı ı:e· lardnn, ı itekçile~ 1tadıır t .. tanhu. bu arkHrla,c;lık Sabriyi e\ ,-,.ı;, inan. dı. 

li~mesi kinde scrpilnıi,, zarafet, Jnn bütün mağaz:ılarını beraber mnk i!lteme<liği bir h:ııla bajlıı. 
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enılın'ın f vka-
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( imanlar Rusyayı a 
6-- --. Aımaalar Jtu budlt" 

dad ................... chlı 
lllDn, 9oT)oet l\aa7anın, bana 
~ W1 lcfll\ Wbnda. 
•imdiye kadar. bir cok, birbirine 
aıd flktrler aenledildl. Bu noktanın 
~daaı.n.u.ı. tarih bftkımındaa ea 
bemmiyedlydi. 

Hitler, nutuklannde, Ro!lıyanııı 
btrbe 97 IOıtft tu1'1'81a •ille~ 
f~ln, baırlutUkta oldalaeu .e,. 
lttdl, Halbuki beri yanda, Almanlar 
da dllttetll bir fn'du toplMnı•t'dı. 
SoYVet "'8f'ı, lla bdlrlall bUm'
~l"du da AlnHt1119tıa nw.t tor..._ 
ıaamnı bir taorrua için dell1 et., 
btır tht11'1 ffdblrl ..-.sı1d1n!I Mu al. 
fidftotdat 

$Hadi, lı:omtlnlıt fırkuı merkeat 
.. J'8t basından birinin nepettill 
... lll'ldaft, ... ....... aoltiri .,. 
dh&ttı AalatthJOr ti. ...,._ • 
ırüınta. Aı'manlann laarrmu :ı 

1Jii'ayaealını 1uıtınna bJle ıetlrml
nrdll tanteOlfJle pfll nlanmlfla. 

.itte. l'UOadaa ttarellme ...._., 
._fbaaa •YBlt fU ........ ,. 
aıclır: 

DedJ. 8(,an: 
- Bir .. ,. ... llllıftMft ,.. ant 

Harpr Rarpl Bbd• et•el daTnı..,. 
ddar. 11'am felüeU Dert•11• baSYlı:et 
etmellsınısr 

lllllflCBS Utttn.'Dı 
KrelttHlie lidlrlln Jôlda, bet 

'4'YI 61rendlm. Yine ~ndim ki. 
"'Pof ltbllra" dan, ylluıa ldaaof 
Moalı:onda •• , Alkert .. fterln ldt l"9 
rı mncud deffJ, h•ıf dl ıcayflh• 
IPrde-. Slalln'ln yezlık llcall'etcı1bı 
"Perlovlla" De mabilMre edlleaP
y0r, O poe, Staba, askeft t._. 
reisi IWlll&>. N.K,\'.D, lnıaall ·~ 
kllAt reisi BerJ• De "Bll)'lk opera" 
)'lldıalanndan .. LePfillMikaya" de 
'4Jlesenr" "• diler bltbe f6hrelll 
aan'atkln. aa)'flıellne da•et «mt,.. 
u. v~ Kalllll• clt 117•fet• 
te bahtma.. ftktt D7h7e. 
Jerlne ........ .,.. .... .,. •• 

Aaclh,..ı, ... ._. ile Bıwoef 
ldnll balan11J'orllırdı, &anl791 ip 
letl tomt•rl Mftdlof, laltıt ınem 
..... lel1M11 WMlllf ......, bula· ..,.,,.. ........... .... . .,. .... .. 
...... IMllalldalllilr&m .._. idi • 
ml)'OrdW. • 

tdanot, Mfttrlir ••iiNJVnla. 
Rerlı:es, tactltell' Mi- MWe IUllJ'Of'ı> 
da. 1C.,..• m-.c11, )'llat!arın
d ... fwhlMlf fdllllr,1 ............ 
'."lflurarak -.sere. ba..,.rlanlaa 
lana mtldafffaı ... ltrıaı ~ 
ten~.,. toplan, Ktent
tta .......... 
IU ...... t .... • ... lmlecladtll .... ....... ... ...... ~ ...... 
eetıt WtdNfi Mttdle drlll.,.. 
ret ıeçt~. toplaruu .,. .. ,.,,.._ 
Jerlıaf Sputl bpı•uı ,_.. del._ 
terine eeTfrlyorda, . 

TBLBFONUR 

lflf ... 
Atı • SoTJet ctalr_.. tt. ..._,.._ 
tonıJte dlrelflrter llılkt1'tı datrett. 
rı• nln baluacfata :ren! binanın •• 
:ma tmridorhın ~ " ..,,. 
..... lol•dt7«1t 

fdaaotaa eline. yal ..._.. '* 
~ ............. ....... ...... ı....ı ............ ...... .................... _ , ... 
~: ~*= :tJ!ıta ~.,. 

llllllJWdall, • 
.......... !MılakHWteldı 

ADJadlk: VOl'Ofilol, lNrlal hlltt .. 
ywda: 

- Nedir bu hel7 Sen, bbblhhı 
ıalal~t ~ ...ıaıannı 
Jlll1'ealarlaJ'IEen, len bunda, lloako
nda duru~nunr 

OlJOl'du. 
Vorotllof drlnd8, pek ftfmııı 

yGattl olan •eneral ı<uıneçot'u iti .. 
tfrlp daruyotdu, Ba pneral, BıHık 
Jiuatakatı Ol'dullltlbl b8flumand:t
..... lkJaı de, •daaof'mt odamıtıt 
illJaralı: kaJt>oldular. 

Yeniden bir YJlı• te1'raf ..WJ. 
GDr8İtG ,cfttaçe ıJ'IUIDl'du. JUltlı:le. 
rfnden ıetirllen ra.. ıetmeltte dcı
'ftJll edi)'Ordu. 

STALIN &al.JrOR 
Ortada, 1'llqira .....,_ bir fı .. 

uJtı esu •• ... ..ıd:a •...actt: 
-06Ur 
Kapı •eıldı. Vorbfllol'la ldınof, 

onunlan llNtndekl bqlannı bük. 
nifltler, ıetle .ı. lrıOrtdordın 
leflfhw. Afbllnnclatt Oıırbakof 
~ .. 

- Petrod, .... iltlJor, 
General Kuaeoot, telefon AllılJ.al 

•lnfrll linlrll ,.Uaı.tı na · 
- Bk' tanarer Dl,. -..etti. 
Oıul ..... ,..... Jl"aft ~ ... 

............ dl. 'I ... 

..,..,. - certtllı:of'Ja ........ --

.......... He iM CIMlllia ..... b8'o 
• e. daretit ........ ,.. ı ... 
..,... faa 
-.dlaeletl ;,n,. .. __ 
oelnlan• tatff ._ 'flllbletını ba
nrtı)'OI', Mllft rtleÜmn ~andılı ... .._.,....ere ..ıonem, tmı:1. 
,. 16ttırtlltlyordu, 

Su gün ehemmıvetre üzerınae cıurutan verı~rden 

Alman taarruzunun tehdıdi altında bulunan 

Stalingrad 
Sovyet Rusyaıun 12 mGhim 
,ehirlerlnden biri ve harp 

sanayii bakımından da aç~ 
bir merkezdir 

S TALlNGBAD, Se\7et R-. 
pam, ıs Mi millim te•• 

ıi olt!Uta11 .,..-, eea... IUtll 
...,...... .....,., tle8"* , .. lllL 
.... arp ......ait ........ ........ ................ ...,.., ..,..t .. . .. ..., ..... 

lclm v..a- Mll1'lnin ..,, 
~ -a;..... 11181: ('arialn 
itil •• tu"ldı .... ·~ ...... 
dft.000 ... fdla delMI. 

Btalln, 1919 ........... ...... 
,_~ .... o~ı. 
ııinia 1-ir ...... ... ÇukıiM 
ırtldi. OrüMi ........ ..... 
.... 'Ol'Otilaıl1& - ... , ...... 
W• 'ftnood'lrO ile tamtl• •• 
.. 19111dyeti ... oMwla ... 
Mdlloei'ftlll,.....,..YeboJe 
.. illliiU ... ettl. ..... 'ba ,.. 
Mc1ir ..., biWure, ım ••11111. 
.......... Mi W'Mirlldi.,. 
...... olth • 

11B1 a:ıu:ı.a PLINLABDAN 
IOJfM 

taalı:tno'dı, Pufkino'da. 1Unsko1~ 
de, PaTŞlno'da ıeelnnlye sldlror. 
du. ()parlörlet', son haberler\ bildi· 
rlyorl dı: .... 
J'8...:'lllAl-.O. 
-Xaın.,.......mahareh· .... _ 
- Fnln11da luU..., 
- tJkrQna, l•Hllmemtf bir ha. 

..... lt.arlaa110t... • 
- Staıaaftte Gudcııhn rekonı
Klane, ...... lale Karadeniz 

........ ... _..da sel ılbi kan atfa. ...... ..,..t memıt saatinin calclıı
~ lıardır .ı..dell~ 

•· 1lASIM OZG~ 

- SalDI. ulihn 'f'aM etbldeni• 
... ,.,........ ...., ...... yl 
etme. .wa. ıiklll f.MM. kll'Jıya 
_.... tlltlff 

- lealnl ftkU. J'Okl Keadta .. , 
_ ı.6if.I. Tun11 du ederim, 

Ble idi fili ..,mlb'oram dftr libt 
.......... Mlllm .. Me karaıdllll. ne 
.... ,..,. etU.w, ......... , 
.- TtfJI ıldeeell ~ mi fttt 

.,. ........ dldılıt -- o

... Whls barata'. 
- 1'antı n1M1 fol• .._. et 

lfitl ılnnGyorum, bem 4' ,.an.,. 
..,_. meuıiıktu ~ •or..,_ram. Korku10tmn1 .......... lı:or 
lnf;rorum. nblm. 

Bek~t itini çeklJOI': 
- Bıtıma musallat oldun. Piki, 

-dl ril'Cll 
Bekçi •• rlhlp JClı'lııluJ• IMıtbJD ... 

111'. tan yaaa 6atal ctnntu,.... 
JOI' ._ IUIUyOl'IM', IUklerlae llln 
ratap rtlfclr, btneılıror, Kara...-

'- IOrllnmı.,.. ••· .......,. 
l'lk lstıertne lıt 1alniar damlllan 
... l70rlar.,. Hl,..,_, bemn .. 
tan bap .. btrltfntller17le bfıln
llllf-
• Belı:çl, UIUJI bir dktltan .,..,., 

- Yatnıs bit acıtt.7a Khlll 7.aP 
muor. ldi19 a8;tenlJOI' bara,. llr 
al ...... , "8hJIJ'cll O...~ 



6 

YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi 

• 5 -
Prens Özbek vezirinin canı sıkıldı. ' - Sen yarın vdzir me,gulkl'n, bir 

j;ını anladı .. Selime döndU: aralık benim odaıU;ı gel .. unutma! 
- Hııcerln ıı.rnğı uğurludur. Onu - Unutm:ım, şe,·V.:tlinı: 

biraz: ;,anımda. dursun, bjre de uğur Sell:n bu gt.tJı konu,mayr duyma 
getirsin diye ı;ntYJrdıın. ma.kla, beraber, prensle sevgilisinin 

DOOL. Selim cunli bir ;üll\,te tıaBı söz.leşmlt olmalar111dan şüphelenmiş 
ııı snllnıiı. ti. • 

IJ>renıı bu sırtı.da tnrgenlere eliyle O :;-ece mteafirler dağılırkPn, prens 
f~uret Pttı. Sazt>ndt"ler fı:ısla ba~la.dı. Özbek de dairesine ç.-Jdldl. 
l!ır. SeJjm ıe•·glllsjnl alarak evine dön. 

"Abgöz.ler., :fush çok heyecaul• na~ ıJü. 

nıelerle !(tlrçatuk ml'l:ıfirlerlıı dlkkıı. O gece 9ok eğieneeıı geçmlştJ. 
tlnl ı;:::ı:cndcler üzcrıııo çckmiı:ıtı. Her. 
kes s:ız: dinliyordu. Tan.enlerden biri 
am sıra .!iıtrln söyl!i~ or, bir tanbur 
inlltis.I t•ııvuzun suları üstünde dnrln 
akl ll"r l:ıpıyordu. 

İ!:! bn kadarın krılsl\ydı, Selimin bld. 
deti ı:::.~!t gcçcceı,tı. Pnlmt. Jlrt'n" 
oz:bc!' ''lt l:ıgöı.lcr,, fnslındıı.n MJnra 
Hacerden bir turkU lstoml[jti, 

t.,te flmdj Srlimln kıilknnçlık fnsh 
başlıyordu. 

H3cer yani efendiıılntn yüzlıne bak. 
tı .. ,.e onlln çattk kaolarından kork. 
tn. Fakat. eski efend!sl de türkü bek
llyordu. ffnrkesln mfnnettnı kazana:ı 

böyle mnz:arter bir hükümdann arzu. 
&u oıısıl reddedUebllirdl '? 

Bu.ııu Selimin de takdir etmesi ge. 
rektl. 

, Jiııce.rin dorumu çok nadktf, 

ôzbck: 
ı - Seni bekllyorur., Hacer! 

DeylDce, vezirin gözdesi 
lğdl .• 

t.ıynunu 

ı Güzel, sıcak seslle okunıap 
ladı: 

bat. 

"Ay gölgesin sil yüzUnden menden 
ışık kuıkanma! 

Men bir gariP yolcuydum, kaldım 
kara dağlarda. 

.A.b ~kemen, aç yilzUnU, meni yıı.

man göz sa.'lma!., 

•Aç yttzUnll, saç nurunu: uçurum. 
lar, kayalar, 

~k alımı, aydınlansm.. gölgeleri 
silinsin. 

.Tan yıldızı doğar iken elbet meni 
o bekler, 

Saç nurunw yolcu garip hasretine 
kıı VU§SU.n ... 

• Hacerin tatlı btr Hl"rl lehoesile o. 
kudÜğu türktiden manalar çıkarmağa 
~an Scll!D neredeyse hiddetinden 
~atııynaılitı. 

Misafirler: 
- ~·ııpsın ofurln k~ .• 

ı Djye ba:n&ıp alluşlarken, Racl"r 
boynunu bükerek gözlt'!rlnt yere indir. 
di ''e efondlsJnln kl"ndlıılnı alkı5lnms. 
dlğını g6rUnce müteeeslr oldu. 

"'Scllmln bir endişesi vardı; Acaba 
.prens telırnr Hacerı ~ma mı ala. 
mıkttt 

., Fnknt bu takdirde SeUmlD de O:r.. 
ı ~e söylenecek ıöz:lert wrdt. J\öyle 
,_btr Dt'Y olursa, 01bcke: 
"4 - noyttkleT; tUkftrdilğthıU Yl'la • 
ma.z. nmct\ırnlar1nr, vcrdl~nl gerl a]. 

•DmJ:. 

l.ı. D1yr...ektl. Mlsa.f'lrler ~re ~p. 
1;ıı ft hıuıetle bftluna~ • ~1annştı. 
~el\: 

• ;-- Ah, evimizde Myle bir carlyemlz 
o~.-

·- Diye stlylr..nlyordu. Hattrtıi bir tör. 
k8 ı:": !:mıesl bttt1ın davetlllerl11 kt!I 
kan" r!: da.mıımnıu knmçdanu!Jtı. 

Bir nralık Hacıor Vuire (löndU: 
_,.;-: Sb; ül!!tthnl1 betendlnlz mi. veli. 
~tm 1' cılyo sordu. 

Vezir Scftm be:mı: dlı,?ertnı göstere. 
rck 11mtk: 

- ':;f.: b~ğeııdlm. Rak~ler kndar 
güzel tM.rkll ~ ytnyonnın ! 
neiı.-'.i"dtrfl!Jlie ra.kkn9nler anıtımı 

ycr:arc'i~ çalıp oynıubklan ~in, r.a . 
.musiu &deier or&rana glromezlerdl. nıı 
y&ldl!n (rnklraıre) ııözU fena, o ·nak 
kadmlann sıfaUydl.. Çok yerde dr 
h~ olı:nıık lmlle.nılırdr. 

Hatıet- cernp veı-medl~ önöne hak 

tı. 

Prens Ö:r:"ek, yava§Ça vezirine dön 
c'!U: 

- H~rı kh:aden 
ScllmZ 

luııkan.ıyonıun, 

ll=.vtız: ?:::.ı;mifa saz ı;:alıır~. ~lim 1 
ile prens •~ındıt. ı,CSyle bir koolll}ma 
ı;CQf.i: 

- Ruhmuz kl'3kano bir nd:ım değ!. 
llm. S.-ıdece, bAna ...erllmlıt olnn bir 
Illt\lın s:ıhtb! clm:ı.lt l;tJyonım, 

- S0 nln malımı. eti' um tan '-er mı~ 
- ll"1'ke-5lı gliı:ö onun \izerml'le 

nn !~ı·.l· ili• ü.ıı<'I' gh:t, ııonm el Vtl. 

ıl~e "·r •- d(" ..• 
- i~ :vere Pndiı<~ , .e telAş etine. 

~ı-ıınr E"n, hiçbir :r.nmıın tüktırdl\. 
ğu::ı_lj yıı.~·an bir insnn değllinı. B:ııt. 
knlnnn:ı gellnN:',. lınrııd•ı be.nim vezJ. 
Timin ııe,·glll jııe ynn r,oz:le bakncak 
kimse solıtnr. , ·arsa, gôzUnU oynrım. 

Pre!lıı ~ b!Jyl~ vezirini tuı.n 
dırdıkt,aa Haoe!rln kc.lıığnıs ı. 

Clldl: 

Selim C\inC' dönerkl'n sab,ıh oluyor 

1 
du. 

Tebrlzde dalkavuklukta en çok Ucrl 
giden Selim o gece, çok hn~lı bulun. ! 
duğıı prense karşı kalb!.nde ı;önmez: 

bir kin beslcml"~e başladı. İl)lıı jçlne 
l>adın glrjnce eadak:ıt bağları \,'Özillü 1 
\·ermJl)tl 1 

Haecr yaman bir knl'lındı, Ateş :L 
bl, gjrdlkt ,.e dil~tlibrii Jerı mut!aka 
yaluyordu. 

fi~llm onu 11ıu blr cendereye ııok . 

m3~·ı dli,ündü. Birkaç gün sonra Teb. 
rjze bit sihirbaz gelecekti. 

Selim: 

11acağım. 

Diyordu. 
Selim se\:glllejne kıskançhtıuı gös 

ternıl~tl. 

H'.accr: 

- Beni o kadar çok mu ee'i~·or 

Dedjg-1 7.aman, Selim: 

- Evet. Seni dı>lfee lll'\·lyonım. Sen. 
yalnı:r heıılm ollK'aksm 1 

Demişti. 

l"araydakı :rjyafetın t•rtesı günü Se. 
llm evl.nl sadık uşııklarile tarassut 
olt,ma aldırdı. Bah,;eye, 'IOkağa gözcü
ler koydu. 

Hacer o gün • rrt'n!le töz; 
halde • e\·den çıkamadı. 

\'Prcflğl 

Selim sarayda ya.bnnr.• bir d<"vlet 
el!:lsfnl kabul PiJert'k onunla nıeoguJ 

olmu,tu. 
Özbek akşama kadar Hacert boş 

yere bekledi. Ve nihayet ıık;ı:ım üıtil 
Selim aarnydıın a~·rılırl<en: 

- Ha<"f'r hll.l!talandı mı T 
Dlyf' eı>rdu. Selim: 

- Hayır, ,evkl'tllm~ dedi • sıhhati 
çak iyidir. 

Ozbck kırdııO potu tamir etmek 
lstodJ: 

- n.u geco nılııa!'lrlcrjmizln t.ır ı;o. 

fu rnh:ı.tsn:lanmı;, da. Acaba Hacn 
de nıhatsız oldu mu'! diye düşlinU • 1 
yordum. ı 

Selim lrnrn81: ve anta,·15lı bir adam . 1 
dı. Bıı kı!!a konuşmadım bin türlü ma 
na ı:ıkarm15tı. Akşam üstü cvlnP ı::e 

llnc<", uşn:;!nrd:ın biri efendisine oun. 
!arı söyledi: 

- nıı karlın bugün d<'ğil!le y11rm 

ıılzin ~·anınızdan 1111raya l>ac:acaktrr. 
Onu ~vde serbl'!!t bırnkırıı:ınız. hl~ bl. 
rlml7. koruyamaş11 .• 

- ~·eıtcn ~ Kaı;mnk mı l!fl'di ! 
- Evet. Bana ıılhn bileziğini n•r 

mek istedi. ı:·ardrm dltrıll. 

&ljm hiddetlendi: 
- \'a.y alçak rny! F.Yimde rahat 

ve hUrrlyt>t yüz;U gördü. ~arayda !htl. 
yar ııarho:tnn kollarmda yatrnal•t:ın 

z:e ... ·k alıyor galiba! T 
Selim tö~·lenerek evjne ı;-irdl . 

StHIRB.1Z, VEZİRF; NELER 

ANl..ATTif,-

nırknç gü'l ııonra. 
Tifllsten gelen m.-,hur slhlrba7 

Tl"brlJ'.f! ayal< haııar b:ısmıu ,·ezlrin a. 
dnmları tnrnfıııdan yakalanarak gö. 
tll:llldü . 

:;Mlm s!h!rbtız::t bir ntllttar 
''er•Hkt"n sonm: 

~diye> 

- Benim bir l'!evgillr.1 VBT, d<'dl • 
Bıı kadlll bruıa pelt şüpheli görilnüyor 
Bunun y1lwz:rnıı tınk W! neler olac.aA-ı. 
bana söyle! 

Sll'Jrroz yı>re diz çökUp oturdıı. 
J{o<':ığtna bir tas su shfı .• 
Pn.rmıığını ımda gC7.dirm. 
~ıı d:ı.t.gnl::ındı, 

Sihjrbnz: 
- Ne göriırsem ııöyltmflğc izin nr 

mı'! 

Dlyo tıordu. 
Scl!m gtilerek ba'mı Miladı: 
- \"alan lııtt'mf'm. Acı da ol':ı ha. 

na haklkl\tl ııöyle. Ge!ecekten ,.e o . 

Jncaktnn haber ver! 
Sihlrbr-z kmdine güvrnen tir adamıı 

benz:lyordn. 
(Devamı ı·ar) 

R ASI D Rl Z A 
11YATKm:n Halide Plokfn beraber 

VUl\fVR<JAK 
\ 'od,·U - 1 - Perde 

HABER - Al<şam Postast 26 ACUSTOS- 1942 

BORSA 
Z~.8.9i2 MUA~IELESt 

Londra ı ::;terlin 
Nevyork Do'iar 
Cenevre 100 Frank 
Madrit 100 Pezcta 
Sto"kholm 100 lsv.Kr. 

:S.24 

130.70 
30.365 
12.9376 
31.16 

l!:SllAl\I VE '.fAHVlLAT 

l\luame • .l'ıluııme. 
lell leelz 

İkramiyeli % ıs, 938 
lkr. Erganı %5, 933 
%7 1/2 '!'.borcu 1,2 3, 
l::ilvas • Erzuı-um 1 
Siva..s • Erzurum 2.7 
%7, 1941 D.Y. 1 
%7, 1941 D. yolu 2 
%7, 1941 D, yoıu 2 
Anadolu D. yolu % 66 

... D. yolu 1.2 
Anadolu D.Y. Talı. 3 
Anadolu .Mümes. 
Merkez Bankası 
1~ Bankası nama ' 
lı,ı baııkaııı ha.mi tine 

İ§ bankası muesslB 
T. T. B. nama 
Aslan çimento 

.. müessis 
Şark değirruenıer 

İttihat detirmcn, 
)c 6 T bonoları 

-.- ~0.1• 

22 .. - -.-
-.- 23.55 
20.- -.-
20.05 -.
-.-. 20.05 
-.- 19.72 
-.- 19,70 
-.- 31.-
-.- ~2.ıe 

-.- :Sl.:50 
-.- •S.25 
-.-ılH. 

-.- lıl.:SO 
-.- 15.-
-.-20:5.-
-.- MO 
-.- 10.05 
-.- 12.-
-.- :5.30 
-.- ZS.50 
-.- 94.-

1'ele:On §irketı -.- 11 6C 
1st. Umum Sigorta -.- 29 
tat. Rıhtım Dok -.- 13,6C 
tst. Su T. ;drketJ -.- 5.10 

BORSA HARl<.'t ALTL~ FİV ATI 

Reşadiye 

Oiinkü Bııır;ünkü 
~.50 33.52 

Külçe altm gramı 
İsvjçrc altını 

f.56 4.60 
28.8:5 28.S& 

1 Z,30 Program 12,33 ~rkılar 12,415 
a3aıu 13,00 _ 13,30 Şarkı ve türkflıer. 
18,00 Program 18,03 radyo dana or. 
kestrıı.ıır 18,415 İnce saz faslı 19 30 
Ha~rler 19,415 serbest 10 dakilul 

1

19, 
O!\ Sa zeserleri 20,l:S radyo gcuf'test 

ile sa ve am 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dis!erinizi fırcaJaVtnız. 

ı 

SU liER llQ+if+•< 4 tti#XR 

Yerli M allaı· Pazarları 
Müessesesi Müdürlüöünden! . u 

A Y 1 N H A L ı· 1 Z 
Kuponlu satışlar 31 Ağustos akşamı kapanıyor 

Kuponla yapılan pamuklu mensucat tevziatına ait istihkaklarını alamıyan yurd 
daşlarımızın ellerindeki numaralı kuponlarla birlikte 31 Ağ•Jstos 942 akşamına ka. 
dar mağazalarımıza müracaat ederek hisselerine ayrclan mensucatı almaları lazımdır 

Müessesemiz adına ıatıı yapan bayilerin hesaplaTı kesilmiştir. lstihkaklannı bu 
bayilerden almak iizere numaraları evvelce ilan olunan kupon hamilleri de kendilerine 

tahsis olunan mensucat mağazalAl"ımızdan alabilirler. 
Mühim ve makul mazeretliler hariç olmak üzere 31 Ağustostan sonra kuponla 

aa\ı§ yapılmıyacaktır. Halkımızın emrine amade bulunan mağazalar ıunlardır: 

••·~ BAHÇEKAPI - BEYO~LU - KADIKOY - OSKÜDAR - AKSARAY w 
26,45 blr maro öğreniyoruz 21 ,00 zi
raat takvimi 21,10 Hicaz makamı 21 1 
ıc konuşma. 21,415 karı§ık program ı 

Pl. 22,30 Haberler 22,45 • 22,:SO ya. 1 
rmki program ve kapan:§. J 

Resır.ı Devaır ve MoiürUl Vesait 
SAHiPLERiNiN NAZARI DiKKATiNE: 

1mm!m:ml.._. __ .._..~--------~.ı ı-·ennln c.n ıııtın tekanıülüntı uygun olarak büyük masrafiarla meydana 
&etlrJlğlm lOl.'lltlthaU~IDdt- te<:rübeU mılteha.61H!lar nez:artıtlnde kllJ'1UD 
pilılklı olmak üzere ı-.ıısndard ve ı~tenllecek husus1 tlple;de her lııteni. 
lcıı ölçü • ı.udret '\'e f' ı.ı:dc ,ı,,·rupa ve Amerlka. nıamulAtJarlle muka) e 
•e kııbul eı!er al•Unı~ı!litlirler ' 'e bunlara mUtealUk parçalar • ebonit • 
kau~tık e,ya ve ııhlıı nıalzemeler ı:arantlll yapılmaktadır. r..e5rul ta. 
nhtıiltlcrt: öe iştirak eı.lılJr. Talep ,·ukuuııda fiyat \"e f:uıhat Vl"rllcceğl 

.{ıbj t&mlr Vt'I ıslah tçln gönderilecek akuınillAtörler de atlratle tamir 
Hı ısiııh edlllr. Ma.ml!l!it.ın diğer yerli mltmaııillerile tefriki içl0 Alem. 
dar markaııma dikkat edUme.slnl rjea eylerim. 

w 

POKER 
TIRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahrtf etme~ 

clJdt yumup.ur. 

Her yerde P O K E B trq 

bıçakJartD.J arayın~. 

İstanbul Jandarma Satnalma Komisyonundan: 
Dozuk o!.ın mtıhteli: c!ı.s ve ebatta 36 adet telefon santralı ile 68 adet 

tcıcfoıı makinecı,nln tanıi.:"i 1.§1 11.D.942 cuma ı;UnU saat 15 tc latanbul Tak.. 
.;1.-.ıde Jand:ır:ııa .ııatmalıııo. K. nunun bulunduğu mahalde açık eksiltme ile 
ihale edllecekclr. Tnmi-r:ıt.m tahmin bedeli (2008) lira olup muvakkat te. 
muı<ıtı (150) ıı~a !60) xuı-ı.§tur. Şartnamesi paTıı.sız dairemjzden alınır. 

Tamır edilec~lt makin;: ve ıantrallar da Demirkapıda jandarma e§ya anba. 
rınd:ı görülllr. hteklilerin eksiltme gUn ve sa.atinde teminat mektup veya 
ma!\tıuzları ve evraklle komiııyonumuza gelmeleri. (9176) 

T. iŞ BANKASl 

K. •r A 8 AR HU 1 

HESAPLAR : 
2 lklnclteşrlD 

Keşldesine ıı.ynlao 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 llralılı 

1 • llOO • 
2 250 

14 .. 100 • 
10 ıso • 
\O .. 2:i • 
~ 10 .. 

:\ll'hmet Ba~"Taüan, ~Işıl. Sıraoovlzler No. 73/ı9 Telefon: 819.19 
'.felgraf • Mebayrakatın. 

l : . lıfanbul Belediyesi il8nlal'::: J 
Haseki, Co>r:abp.,c;:ı, Eeyı,ğlu ve zUbrevt lıaetalıklar ha.sta.neıertle Zey. 

nı.>pkAmll dojJ~•Jrevı .E1irnekapı sıhhat merkezı ve ÜskUdar çocuk bakmı 
evjn1n yıllık ı'ıtiyacı için :ıhr.acak muhtelif cins ya~ sebze kai'alı zarf uııu • 
ille 1.kslltmeye lronuımu,ıuı-. Mecmuunun tahmin bedeli (41916) lira (l57J 
kun.~ ve ilk : enıinatı \ü14S) lira (70 kuruştur. Şartname zabıt ve mua. 
meı:il nılıı.lllı ı 11#ü kaleı.;·.!r.dtı görülebilir, 

İhale 7.1Ul42 pazartcst gUnU saat 15 te dalmt encUmende yapılacaktır. 
Tallrlerjn iLf t.en,inatı makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı !Azım. 
ı::elc:ı diğer ''C!!lkalarileı ~~ı,r, numaralı kanunun tarifatr çevttSinde baım-. 
lıyacakla.rı teı;Ilf mektuplarını thl!'le gllnU saat (14) e kadıı.r daimi encUıne. 
De '~rmelcri l.\.'t:mdır. l"IH6) ---·--------------
,-------------------!l:Wlmmll~ Türkiye Cftmburıyetl 

ZiRAA T BANKASI 

Zlraa: Bankaauı~a kıımbaralı ve Uıbanu tasarnıt tıenpıannd3 
.ın az W 1truı bUluner:lara "enede f defa çekilecek kur'a tıe a,aı;ıdakt 
9\Aııa göre ıkram!ye dağJUlac<ı.ktır, 

C adet ı ,000 liralık 4,000 Ura ıoo adet 50 Uralık 5,000 11111 

' • 600 • 2.000 • 120 .. co • uıoo • 
4 • 2-lO • 1,000 • 160 • ı3 • 1,%00 • 

•o • 100 • ı.ooo .. 
DİKKAT: Hesapısrmdakl paralar btr llllne t~tnde 50 liradan 8.§!lğı 

~11Jmlyenlere ikramiye ç:ktığt takdirde .. 20 raz.ıaslle vertıecekttr 

Kur'alar eenede ı defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 EylQl. ' 
U Bı-rlnr.lJ<lnunda çekllecl'ktlr. 


