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Hakimin 
Karısı? 
BUGtlN BAŞLADI 
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Reisicü ur muz. •• o 
ün şehrinıizi -ş r 1 

Stalingradda harp meclisi yazu~ ( 4 üncü saytada) 

Almanlar Gru.·zni pet- , 
rol mıntakasına çok 

Salomon Mısırda Yeni Zelan
adalarında ıdalllar taarruza geçti 

Hava ve deniz l italyanların Bolonya tÜmeni 
muharebesi _, mevzilerinden atıld ı . _yaklaştı 

Stalingrad etrafındaki 
kıskaç darallyor 

Almanlar Rus kıtalarının 
mütemadiyen paraşütçü 

gerilerine 
indiriyor 

Lond.ra. 21 ( A.A.Z - Dlln gece 
:ransı neşredilen resmi Rus tebı:. 
§,inde: 26 a(tustos giinti kıtaaıtıımz 
Stalinıırad bölgesinde Klenckııya• 
nın cenubu şarkisiyle şim3li garb'• 
sinde ve Koleln;kovo'ıun ~lınali 
ş&rkisinde TrohlandnJja ile Mozdok 
bölgelerinde düşmanla c:ırpışmış
Jardır. 

Mozdo'IC flk CJefa Ru~ ieliliğin"ıle 
zikredilmektedir. Bu şrbir. Proh 
Iadnayanın 40 ki'ometre ı;arlı:ında 
bulundu#una göre Almanlar Gro .. · 
niye biraz daha yaklasnuşfa,aır. 

Rus ek tebli~inde Jlafkas ha:·c

Stalingrad etrafındaki kıskae dn.lıa 
ziyade daralmıştır. Almıınlar St.ı• 
1ingradın 5() ikiloınetre şimalind! 

(Devamı 8 üncüde) 

r ~ 

Başvekil 
Ba üıam bir 

tetkik seyabaUae 
çıkıyor 

Htı h:ıkJundıı pek, az mallımal ~~- A.nk.ara.da.n vertleıı bir habere gö. 
rfhnek_tedir. i ' ' · ~ -~· ,,_ re &"öre, Batvekll ŞUkrll Saraçoğlu 

Stalıngrad çevr('sinde muharebe ' bu ak§am orta Anadoluda blr tetkik 
bütün ~idde'flyle ~evam edi)•or. Ş.:tı seyahat,iııe ı.ıka-Oaktır. Bu seyahBt 
tin şimali şarktsinde Rnslıır Alman Saraı:oğlunuu Bıı§vekll olarak mem. 
hücumlarını pfiskürlmi·şler ve baz. iekeı dahjliıllde yapacağı ılk tt"tklk 
kesimlerde AlmanJan geri atmış · seyalıatı olaaık ve on ~§ Sllıı de • 1 
!ardır. vam edecektir. 1 

Stokholm, 27 "(A.A.J - Havas: 
Doğudan gelen hııherler, l ~~k Sta• 
lingraı:!da ve gerek Kalkasyada .., •• 
zlntin .,.-:ıhnmct!nf te,·iılediyo: 

Hindistanda 
kargaşa lıklar 

Ven;den ölenler var 
Moban nahiyesinde halk 
mahkemeye taarruz etti 

Dombay, 27 (A.A.) - Blha.r eya'f: 
~inin mulıtelil bölgelerinde k.argaş&. 
ı tklar olmuştur. Tangani1e asker• 
•ıtalar, halka ate~ etr.al~ ve altı ki
p ötmUştür, 
Hazaıiba~da Moban nahjyesinde ~ 

tıtrkaç k!~ln!D öld'JC;U bt1.1l r1lm" ktf 
dl:-. Burada halk mahallt nıahkeme 

) e ıaarru.~ cL'Ulıit.Lr, 

Aclllye Vekili 
Öıkldar bapts11a. 

nes~~i ıezdl 
Ad!iye vekili Hasan Menemrnc!o;

m bu saba.b saat 10 da Üf'kl.ldara ı;c~ 
ır.iş ve ÜskUdar mllddelumumtdl t z. 
<?:eti de refakatine alarak Ü.!!<Udar 
cezaevln.1 gı?znıf§tır. 

Vekil hapıahaı:ıenin kovuşlarını a. 
rolyelı.rjnl gezmiş, matkümlal'la ko • 
nu;ruu§tur. MUteaklben de adliye bj. 
Msma geım.i;ı öğle~e kadar tetkikle. 
rın<> burada devam etml~t,ir. 

Tayyareden fırlayan 
lngiliz top~·usu 

Londra, 27 ( A.A.) - Dllk dli Kt?l
L.n de oıumııne sebebive, vere!l l!?Y
y;ı:-e kazasından bjr k~lnin ağrr !'a;a 
ile kurtuıduğ'u haber alımı:ı~ttr. Bu 
~ahıt tayyarenın gen toı:ıçu~u ·iur. 

Tsyyare aırla çarpll~ı ze mı:n, çırp. 

m:rnıı:ı ş[ddetile dı~arı tır:Kınıı: vt ı.ıu 

iec! kazactaı:ı aftır yarala.r.mak sure 
tt!e kurtulnıu · tur. 

•merlllada 
Dün Uç harp gemiıi 

denize indirildi 
Loadra, 11 (AA.) - DU.n Aıl!erl

k&d& yeniden Ug harp gemiai denize 
inel'n-'i..1.ıni§ör. Bunl&.rdan btrl k!"trva. 
zör, djğe~t.1. deııtroyudir, 

-----:"-----
Ruzve;t 

Bugl nlerde dç 
mlblm natuk 

slyllye11ek 
Vaşington: 27, (A.A.) - Bu 

günlerde ROOSC'Veltın Uç nutuk 
sCiylem..-s.i beklerımC"ktedir. Cümlıur 
reisi :pa.:t;arteei günü Marylandda 
Yeni bir deniz silılıiye merkezinin 
açrlın.ası münasebetile mtihtm bir 
nutuk söyleyecc-ktir. 3 Eylftlde 
ROOE.vclt dünya gençliğine bitap 
edecek ve 7 Eylfılde iş bayra.m.J 
münasebetilc millete hitaben en 
flasyon aleyhinde b'r_ mesaj ncş. 
redece!ttir • . • ...i.:.!. 

~ " . , . 

devam ediyor ı ıw!~~r~~ ~!~ar~! .. ~~!1!:~1~.~~~~~;.~·:Ö" 
1 cephe&indeki durgunluk sona er- ıi.llmü.~tür. Dört tam isabet kaydc 

J8pOD)lftD ! n.•J§>t:r. Ajans haberlerinde dün sa dilmiş ve yangın1ar çıkarılmıştır .• 
! bah Yeni Zelands. kuvvetlerinin Ayni gece 1.n;gilın hava kuvvet 

! tayyare ge .. ılle 

12 harp gemisi 
batırıldı -Amerika bahriye nazırlığı 

muharebe hakkında k::!t i 
bir fikir aöylemek için vak. 

tin erken olduğunu 
bildiriyor 

r.'lerkezde bulunan İtalyan tUme- leline mensup <Y.!'1:a bomba ta:-'Ya 
nine hüClIID. ederek b~la~ mev reler ile B:r!~ik Amerika tayya• 
~ilerinden a.tmağ:ı. muvaffak ollduk releri ve cenubi Afrika hafif bom 
lı>rı bild.lıi!.mektedtr, Kuvvetli bir le tayye.releri Eldelıa. c.i\•armda 

! topçu ateşini müteakip yapılan bu üç hava meydanına. ta.amız etmiş· 
1 hücum neticesinde İtalyanlar fıu.• lerdir. Dağınık bir halde duran 
' la zayiat vermişlerdir. Milhim Lıihver tayyarelerinin arasınıla. 
'ı ıniktard:ı. esir alınmıştır • bt mb3la.rm patw.dığr, infi'fıkfar vu 

Bu taarruzun umumi harekatın kubuldı•ğıı ve yangınlar çıkt.Jğı gö 

ı 
bir başl:ı.ngıcı c>lınası ihtima.li kuv rl).lınii~tur. 
vetlidir. Hafif bir ecnubt Afrika bomh& 

1 
Diğer taraftan Bir1e~ik Amerl- tayy:ı!'e<>i Fuka. civarm<la b!r kar..ı 

ka ha\Ta kuvvetleri, Girid adasın PT bôrnbalamış ve ta'.:ıt1 arı dağıt" 
. da Suda kovuns. ve Yunanii'tanda. m.L"tır • 

Lon.dra: 27, (A.A.) - ::5alom9n Rorent kan;ınna akınlar yapar:ı;t ----------- -
adalan aç.tkl3.l"Indak.i hava ve de· bundaki düşman ı;eı:ıilcrini bom 
niz muharebesi devam etmektedir. l·:ıl2rnışlardır. 

Eirleş!k Amerika bahriye ncza Kahire: 27, (A.A.) - !ngi!iz 
r('tinin dün akşam ne~rcttiğı teb- hava kuvwl J.erine in'!nsup orta 
bğde şöyle de:ı.ilnıektedir: bomba tayyarel ... ri ile tlonanmaya 

Sa!omon adaları açıklarında de n~C'n.sup t::ı.yyar·!ler, dün ıne:Otaph 
v:ı.m eden muharebe etrafınrla he- bir gecede muh:uebe bölgesinde, 
r.üz bir fikir sövlcmek için vakit I mihvt-r tophılukJ:ırnu bombalamr~· 
~kendir. (D~''ıtDll S üncüde) !ardır. Tankların Ye taŞıthrın a · 

Nahas paşa 
-dedi ki: 

Ekmeğe Fasulqe, Nohut karışlırılıl}or 
. -

İngiliz ittifakı· 
na fiilen de 

sadık 
kalacağız! h soysazlağa şiddetle 

tenkil etmek ıazımdır ı 
1 

Duşüiıdüğümüz yegane çareyi valimizin 
tetkik ve alakasına layık buluyoruz 

Şehtfmizd<:ki bir kısmı faınClllar;ı 

tekrar hUe yoluna saptıkları h&yret ve 
esefle gBrlllmU~tUr. Bilinclığı gHı:t ti -
caret Vf!kA.leti. ekmeklik unlara !Lrttl: 
arpa vesaire gibi yabancı ma,.jdeler 
karıştırılmıyarak ekmeğin sat bug • 
ılaydan yapılmMma karar verml§ ve 
bu kararın tatbikine de başlantn13 -
trr. Fakat biz !sto.ntıuUular, ba~is 
buğday unundan ekmek beklerken Mr 
de karşımıza evwl-:e bazı sıkıilk za. 
manlarda olduğu gibi kara kunı, tez. 
zetsiz ve bam:ır kU!çesı hıı.linde ek • 
m ekler çrkarıldığını görerek hayret. 
lcr içınde kaldık., 

Belediye iktısa.t mUdUrlUğU.tılln, 
yaptığı t&hkik&t neticeaı.nde, bj,rçok 
fırmcxlarm, kendileri.ne verilen hıı...!ia 

buğday unundan ta.aa.rrut etmek m:ı !t. 

1 Nuretti;öRv AN ! 
sadile ekmeklik un bs.Uta.ama tuu!ye, 
nohut ve bakla unu karıştırdıkııı.n ~.::
renllmlştlr. Bu sırada Beyoğlu kay • 
makamltğI da yaptırd•ğı kontroll<"rde 
bir !mnda bakla ve fasulye unu bul. 

mu~tur. Piyasada da bakla, !uı:.ıye 

"nohut unları llzerlnde aon gl~n!~i c.e 
muamel<elGrin hararetlt!Ddığj g~lı • 
mektedir. 

Bir kısım fınnl'.ılarm ötedenberi 
ekmekleri eksik Çikanna.k 1}1 p!%i,. • 
memek, ekmekleri fazla sulu vt .!:&. 

mur yapmak suretile bir ı:uft.! un • 
Jan muayyen miktardan daha fı.:>Ja 

ekmek yapmak ve bu taz.ıa mtl""ruı 
tanesl.nl 50.GO kuruşa satınak ~;bl 
çeşitli hile ve marifetlerle be1('d:ye 
teftiş kadrosuna ıroluk &lc'ırrr.:ı.c!'l• 1::.n 
maıümdur. FakRt betkm ba~ &ıda!l 

(De\·fUDJ 3 üncüde) 

Londr.ı, 27 (A.A.) - Mısır Bll~'ie• 

kill Nahes paşa !ngiliz _ Mısır itti
fakmın yıldöni!mti mUna.sebetlle cUn 
radyoda bir hitab-ede bulunarıuı: <!e
miştir ki; 

"İngiliz ittifakına yalnız ltı:ı.vlen de. 
ğil fiilen de sadık katına.1< CIL\-:ı!e • 
y!z. Ve bu azmi teyit ederım. De • 
mokras1 memleketlerinin da vll.!ı bj. 
zim davamızdır. Elden geldiğt K~ı1ar 
buna yardım ettik ve edeceğiZ. C.1Jc. 
be, gerek şarkta ve gerek garpla 
milletlerin hUrrjyetJerini. be§er<ve 
tin haysiyetıerille l.st.rnat ct~ır: ~nt>: 
<'.ek bir devrey..ı yol açabilecekt:r, hti. 
yol ~üçtuklerlt> doludur. Fakat eı:ı .nl
lıay;t mUttefiklt.>r zaferi elde e-:l,·rek. 

Ur. 

İngiltere üzerinde 
Lonrlm; 27 (A .A.) - Hava ne· 

zaretinin tebliği: Dliıı sabah lk.i 
dfüınıan tayyar~si İng ltercni:ı cc. 
uup s:ı.lıilin<le bir m:ı.hsJe bomba; 
!ar atmrstır. 1nsı:ı.nca za)iat ve ba 
sar aulır. Hü.cu.m ede:ı t?.yyD'::ı:::· 
Cen biri hn.va lxıtarya:arınm ate · 
ılc di'~ürülmil§tür. 
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lia1clir fani 111 

Blllldlll JW: Valılt llatbe•• 

·--fA&'IL&IU ......,. -.111 
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•• ,.... ..... • l&.lt • 
1 .,,... t.11 • LM • 
1 a)l&lr lM • .. ... 

Ouetıe~ ........ 
EYNll& pd ..ram. 

Milli Şef bugDn Şeh
rimizi şereflendirdi 
Reisicumhurumuz Haydarpaşada 

hararetle istikbal olundular 

ıaıomo• adllanada 
(&f tarafı l iaclde) 

Japonlann Ouadelkanaı adum 
daki saJ.dmllaıma k11J1t müttefik 
kuvve~ mevkilerini munffaki • ı 
)"etle muhafaa etmekte ve dUpıa 
na alır zayiat vcrdtnnektedirlcr. 

23 ve 25 Alutoeta hava kuv-1 
vetleltmiz ıs dt111DU1 tayyareıi dU 
i>llnnUaJerdir • 

Cenubu garbi Saıamon adalanıı 

NUTMAYINIZ.---. ....... 
Gören gözler arasında 

fark vardtr 

l .. ÔÜn.den ........ I ::E: a..::!ı:!1; 
B 

.. karadan hareket buyurmutJardır. 

ugu ne 1'tl ~~~:.:.ı:~:nlk.S:r!:"ekll .,...k. 
+oeaoooooo+o+vvo 000000 .,t halkam marepl Fevzi Çakmak, Yaldller, me • 

A'd911k ...... Adlb'e Vekllt a- da mllttefi!derin mevkilcriıu mu • 1 
Jlın • •aıa. OeaellmımaJ lldJlcl bafua için yaptıklan çalışmaJor 
... ..,.., orswraa Ama otmfts. v. Umid verici btr ıeldl.iedir. ' ,....ı Füretüa Altay, dlter ,..._ Bu deniz ve ha.va muharebe , .. ______________________ ..... 

nl w lroınataaJarla Boma"°"* eL sinde JaponJ&.nn on dört harp ge
cllllls B88e11a Basıp Baydar, BDbet miai batmlmıttır. Bunlann içınde 
..,..... lfamduı1a1t Sapbl Taanılftr, iki tayyare ge:nisi, bir urhl' ve 
...,....... .... QDH ............ , yq ... flir )r.aç L'"U\'UÔr bulunmaktadır .. 
'8ledlıe ...._. L6tft Kırdar, putı ,._ Cenubu garbi Puifikteki mlltte 
W. ulreıt wı mtllld erUa t.ar&fnldm Cilt kararglJu, ~ Japon konvoyu 
llarUetht ı.wm.ı ohmnmt•N'dlr. Yeni Gine civannda karaya asker 

llmel• l•llllJ• .. ••••t 
lllftftınrorllnlll M8•leiletlaall8 bualar, mlllkl ve ukert erkb ıara • 

fmdan llJurlanDllfl&nbr. 

ıeıeoelE oıaa VOlll ..• , ... ' 
Amerika c:ümburreiıı Ruznlt n 

h u 1 mllnıPs ili sıfatfyle memle
ketımJaf ve aynı zamanda Irıık 
lr n Ye bqka memleketleri ziyar•t 
edeeek olan Vanrt l \'ıJ 1 ~almıdı1 
ae halıne başlı) ::ıcaktır. \'ılJd d,.. 
m tr ki: 

• Son IOnlerde reis 11unelt tara• 
fınd n blldfril<'n bu se)ahalin pro
fe en )' P lı ok zaman oldu. 
H U h zırd kı ıruma aıt mesel"' 
Jrr 1 kın 1 Tur k seflerJyle 11(1-

r 1 e , e 1 u " l i zıJ arel etmek 
fıra nı Hbır ızlıkla bekledim. 

Al 1 de bir Arııeı ık:ın yurttaşı 
oJm lıiıına r::ığnıen . cümbur reı • 
l 1 eçbnle ınd n llb'ill: ıi)'ul 
P rt terden b rını ıcıı..sJl eıtmft bl!lt 
lun ıjım Dırlcsık Ame 
rık nın de ıe 'c 11r ılmaz o .. 
«lu na "e Ame .. ıkan nıilleılimn 
hr.p bir ar la top) ek n harp etti• 
r lif biıtün dun) ııy:ı duyurmak •e 
l•andınnak. nzım 'e k.ırarını veri• 
;ror." 

'ARJC CEPllESINnE: 
DOnkl Alman blı leni Uerlee 

•~terden bah •Jı)o . Tebliide 
'6yle deailmekledir: 

llelalatlllllamaımaa ...... t ıt il 
de l8ll1'lmllıl teıeae.eımitle,..r 1111. a Şefi -.n tree tJ.M de aa,.._.,... 

Bel•lmbmamaa .........,.. p. ~ıkarma teşebbU5Unde bulunduğu 
Jea sevaım eDerlal ıukarak uwaua r.D'8da mUtt--..fik hava kuvvetleri : 
IRdwuaatlv •e '"1na mat;ealdp ea.,. ııin fiddetli bir taam.ızuna uğra • 
darpqa nlltumnda lıekJemelde .aaa nua'sr Bir nakliye geıniai l:atml 
wı emirlerine tallala edlı.a a...aı ft.. m11 bir destroyer hasara uğramıt 
parana dotru ilerlemltludlr • .Bellll • ve bir kruvazör eakatlanmııtır. 

Bel~ eellrimlzd• IJU • eDmlnıromua latuJ•dmo çdmdarka Jlerlurn, 27 <4.A.) _ ~vuı. ,. 
lwaan BDytllc MDlet llfldlal llel9I Abo etrafı doldurmut olaa keeff 111.r MllE ralyadı>ki mütle~·k karar ı'ılhının 

,. san• ıtnnlı •• Bel...,.....tmruanas 
..... lllr elma ile Y&plllanıldaa ta • 

ldlt.IMI tararmdan allotlar wı - ~ lebliji : 
ınMünat ıle kaıtJlaamlfludır. Şiddetli .bir ba,·u mukırvc111etınc 
JltLLI p:FtN YVBT U:YAIU.TIN ralJDen dfl~an rcece küçük bir kıı• 

Am•lll• 1&1111111'111• DE~ AVDlm..&BI • ·· filenin kara kuneUeruıı Mılnelnvr 
·- ldd Allllan. I• eıkarmı,hr. Milttefıkler:n aiıtr bow· "" • ıa il (AA.) - Cllm-·-· 1, ba tayyarclerı bır JaPon nakhy~ 

tertl
.... Jıll1ll Şefimi• hmet tnöatı. dofuda, ;. geınlıini batırmı$ı.ır bir fcruvaz&r .. 
U ,u yapWdan •)'&h&tten bugt1n Mllt 11 hasara ulntmı,l:ır :e 11ahp bir fit. 

Loa4ra, 11 (A,A.) _ Çartamb& de huaual trenlerile Anbra)'a d&l. tlmalle batımuı,lar Te bir muhrıbl 
akpmı radJOCI& ıtmall Amerika)'& mtlflerdir, hasara u;ır:1tnuşla•dır. Müttefik ta .. 
hıtaP eden tnıllız 1-tihSallt na.un Berekil Ştlkrll Saraotlu ve Ankan yareleri hiç müaaıt oln-n~an ha\:ı 
•Lyttelton btrletfk Amerikanm ban 1 vali ve behd17e reı.ı Nevu.t Taı\do. ,artıanna ratmen havı.iıtnsrak a'• 
bombardımanı tehlikem karpalllda tan. KDU Mmilıt ~ hududunda çaktan uçm:ık sut"etiyle taarr ızlaru .ı 
kalmıt oldu&ımu •e tnıtıteraln A-

1 
karpl•mlf)v'" .AakaraJa ~~t• başrmıflardur. 

merlk&D bava mtıdala&aml takYlYe ,. ı:e1mlf1el'dlr. Yeni Gi.neain rArit Mhilinde bu
etmek makAdile Atlantflln ırar:ı ctlml&urrebılmls. latuJOftda ... ı • lunan Mllneblldıe bir mü•tefik tayy;;o11 
aa.billne derhal tayyareler, baY& 1DU. :UnD&)' mpanı m&ref&l l'eVlll Çak.. reıi dÜfürilhnfi4lur. \lütleflk Or.11 

dal&& toplan ve baraj balonlan ~n. ıak, yeJdDer, C,B.P. mo.t&Jdl l'UP bomba ve av ta,.,,arelnl düşma" 
deJ'lllil olduluJıu lfp •tmifUr. relal, mebu.llar, mttlld " uımt rto&l detılstqıtları ıJe a91\tir çıkardH 

Amerika ve Karalp abillel'l ~ t&nfuıdu ..ıtm1anm!f1ardlr. 411tıınan ku•Yeılini •e malaemealoi 
da cMUıaltl muhanbMlnl ~ ~- •lddetle ~ardır. BJr oaı.-

mele -- &Y tananJni W danla'ltl u' •skodar ar1t1Y• es•ın- ;yaqmhır eıbnbnlflw. AJb 'l*atw pmDıul de pdertlmllUr. ma nıawama isabetler b)'dedile 
ımftUr, 

Ulat tuafl l iackJe) 
olan ekmeli dü& iyi lrelitedıa verebil 
mek tÇlJI htıkClmetlD btlUiD ~ Ye 

gayretiıd w belediJe kolltroUerirWl 
btıtUn hedef •e gayellDl biçe illdtrebl. 
lecek bu derece ctıretkuane blr h&. 
relcetlert ula ıörUlmemı,tL '!'apda • 
cak f91 bu aoJIUSlulu ılddetle teakil 
lçln btlttbı belediye tefkllAtlm derhal 
aeterber etmek ve blUıula Jı1dmm 
ııtıraUle barekeu uu tutmaktır l'Ut. 
-rl.mjace :veıue n mu..tr cu. fil • 

lmaaritlel', fenni ltir lu,...t 
kazandı 

bnıan&balığı d1?lıl, u bU_.4 
cıcara artt11 ~ok mu, t: ~ 
ritler, bt.qpln, sajl.k teh~ 
aldı ve i&marılçılere gün~ 

Fransnca hır ••zelenın Y-9-
na 16re, Fransad~ büt.üm 
CJPl't• tillıikı buhranı, müb....,... 
ilmarltclHk ticareti meJ da ...... 

ı. 5cfstlclarda, kahvcle""""J.r 

Her fırma bir memur ikame ederek nolana önler.iade, &stil hafi _.,. 
n1&ıı fallı ...,fr s(ll'fl ç.Gı"\Jk dnı.n-.. U1 

dur: 

çık& ber &in ekmekte blrv ta- marit n~rlannıt. Sop~.,.,-.:• 
ne almak ve bunlan fmDm &dft9lle •tılaa her CJ8&J'a fttllının ~ 
eUketll)'erek ~ kamyonetleri il- rill 
bl rırmıan dolqacak bir 1ı.r.ı lıe19di- Yarmıt-~nolan, :Cl4~ilm'9i1111.-. 

mı yertft'e, kqla c6z. ara !m·: 
ye otomobllile lllraUe kilDJÜAM-Y• ukl -:'!. c ar dalıyor, sandalyalar. 
aevketmek, &YDi &11JıUn ak§ammd& a-
lmac&k t&blil neticelerine göre ııuu. al!ındakl ianarit~i kapıp .... , 

larmq. 
nuıa Ye be1edlJ'8 aJWyeUerlnln en a. 
in' yuınrulUJlu indjrmek verilen c:e- Guete, Jımarit<ıQeri '6Jkf 5 2 • 

ediyor: 
ayı da fll'lnc:1Dm lıinl ve adrellle bir. 
ılkt• --"-tt '"''"'llne •ueteıerıe .,._ BWılarpt Mr kıımıı, ken~:Jır, 

•- ..... • - lanna çahfırorlal"'JlJlt. Ele• 
etUrmek. Bu at.la kontrol 19ktl Jıaf. "" 
tanm pyrimuayyen birkaO atınt!Dde leri eıgara Mtıklannı k~ 

i clyorlarmıı. 
abah bqıayıp akpm netice •lmacak Diler bir kısmı, top~ ..y. 
tıılı' dntle tatbik edllelılldfll takdir· 

---~= -----kati .untte eaJenmlf mlltaıe.. 'Oell'ICG Ye en mlhlm klUtll ile. 
umfa71S, BadlaeJt blltlln _....,. natf7acı idn ıcan utla 
tile •)'ID vali " ~ ~ loplaJıortemuJ 
al&kuma 1')'lk buluJOfUS. Frattsısca aueteler. bll~Ji.-1 

KaılruJada Alman dal kJtal&n, ı------------ deki• hldı"se Yeni bir turrus esnnında müt • 
tefik avcılan hnulaıwılflk Ozere bu 

Nurettin ORY A.'I ~nen 4mmı tlzennde duıUjii stec, 
-------------·ı ane bebaların, çocuklannın ~ dtl§manıD llddetıı mulcuemettne rat. 

arıea ,au.k dal gegttlerlnden bir oo. 
awaa elde etm1fleı'dlr. 

Ll8IDgnd mtmndakt kealmde dtlf. 

.... - ...... 1111111 •\'llflal'daa 
ecma talUJa dolJ'a llllrlllmtlfttlr. Btl-
~ JUIPldanD taıııib&t yapmakta 
oJdulu 8ta1Jnırada Alman uçaklan 
*-rafmda JUllJll Ye 1Dfllllc bomba. 
lan Sil ~ rtmdtızlll taamızlar 
1apdmlftlr. 

E&Jupma oeaup b&tmnda, llecdl
... .-.ı atmnda "'• Rljev )'&JaDm.. 
da ....... 1ıUlldut& dutekleMD btL 
dlmJanDa dnam etml§ ve bu eanad& 
~ •Jl&ta k&Uyeıı ehemmt79t 
,.erlUIDjfUr. BtltOD bu htlcuml&r, AL 
nıan Jut,&Jarmm anıınıu mtldataam 
hr,ıamda akam•t• utramlftır. 
il tank ,ok edilm1ttlr. Ban im•· 

"'•UerilDIS. dUpnanı lıllba-. RljeY 
k•mtnde lrulı aa)'lata utratnuıtır. 
ı..abJlnd llDODde dtlpnanm bir çok 

ta&l'rualan. lmmen göttla s6111M ,._ 
pı.laıı mubanbeler ıırt.ıceatnde, ptll 
kDrtllmllftilr. 

Bir atuıtos ile 24 oluı1tos ara• 
ınd• SovyeUer 2505 tayyare kay• 

betmlflerdir. Bunlardan 1923 fı 
hHa muharebeleri esnasında du'*ü
ıillmllt veya zaptedılımş, 337 si u. 
~ Jı:aaftl' bebtr7alan, 185 1, ordı
sıu• tetkflleri tarafından •e mftt'!9 
hakisi de yerde tahrip edilmittir. 
AJDı müddet kinde dolu ceph~ 

sinde 140 Alman uçalt kaybolmuş. 
tur. 

D ter taraftan Sovyeller dıJn 
tte bir bmosl teblll ııeşretmltleı

oıJ r. Banda deniyor 'ki: Bu ıcce 
n redDen hususi bir t~lli!de bil 
ditildiiine ı&e bundıın 15 giın 
evvel Kal'Jnin cephesinı\e 115 kilo 
ınetre ıenillilinde bir ıaba Uıerin 
de So'fyet Jutalan Almanlan 40 
50 JdJcımetn kadar seriye atmı~ 
lar Ye Togoıeloye - Joredithe, 
KarmaıMıl tehirleriyle dıjer 610 
me1'dl -' -..lardır. 

Bu bUIUll t.lılllde turlb edildlltM 
Un llu llUllW'elıelerde Alman ıuta.. 

lan '6blıa 1df1 Jra1betmlttlr. Bundan 
..,_ Jaaft mub&N'belerlnde " uçao· 
..var Jıat....,urı tarafındaa 2&J AL 
ıoa ta7JUUI dtlfllrWmtı, Ye 80 t&7 
,.. .. ,.. t&brlp edUm!t ...,. ha 

111\N 1111atdmlftn'· 
~aqeyblllp91ndede ,,......,._ 
babanın beyaf sahası nerel•ri 

olmalı! Tanınmış t alyon muharrir 
lerindtn '.\'lrJJnya Gayda .Jurn.11 
d'fl.J1* lfUelesinde ttaJyanın bAıt 
at MbUI Jıaldunda bir makale 

n~rebDlfllr· 
Ga)'dqa a&e ttaıyanm iddia 

ettili llüıar, b9t bir emperyalist 
liJttea delD fakat mllletln hayati 
ıanretJerinclen dolJrıa'lrtadır. PiJ. 
hQJU ltlı1ınma al1fum PiL ~ 

de o bde.r arbnqtlr ki ,allUI 'im 
artıl lsviçtt, No~ veya ll'in • 
landfya gibi m,mletetlerin nfttu. ..... ,.,. .... ..-. ........... 
cllr ld ltalya, millete OıtlYatlUIJe 
mtltenaip yapma imklnlan ve 
hareht eerbeltliii temin edecek 
t.ir hayat aaha11 istemektedir. 

Bu hayat aabuJD.UL e1&11lUT tun 
lardlr, Akdenizde hareket aerbeıt 
bii. okyaııuJara aerbeıtçe clkıt .. 
ana vatandan tapD. ful& nllfu • 
anı ~esine mu..ıt ve bul 
mehauJler temin edebilecek mad
de~ri ~ tedarik etmek 
halda. 

Bunlar harpte bulunan İtalyanın 
dileklerini teşki1 etmektedir. Bu 
bmu1ta söyle diyor: 

"Her ljeydr.n ""1 dofn Afrika· 
u ltalysn imparatorluiunun ihya
• llrnnchr. Bu imparatorluiU, da· 
hiıt b61a'elerl l&hll toprülan Ue 
blrleıtlrerek tamsmlamak zarure
ti vardır. 
Şimal Afrikamda vaktile Ttlr

ldyeye ait olan topraklan ttalya. 
ya iade etmek icap eder. Çtınktl 
İtalya, 1911 • 12 hlLl'bi aonunda b1l 
araslye ttftrila etmi~i. J!raota ba 
aruidcki sahU bölge'cri ile iç böJ. 
gt-Jeri hileye b!l~\'Uf'Dllk auretile 
i"al etmiltir. Bundan bqka ltal
yanm t~rihl emell~i de gerçek • 
letmelldir ... 

Gayda atlantik okyanusuna dol 
ru uzanan topral-tarm da ılhalanı 
iltrmekt~ ve ~;ovle demektedir: 

"İtalyanın okysnuslara ffrbeBt· 
ce c;dn,tnı ancak 1!11.l sureti teınfn 
cdebtlir. 
Lıöy:ınm cenubundaki Çad 151tl 

tö!geai de ftalyava vertmelidir. 
ÇUnkU burası da, vaktile Türkiye. 
Ye &it ttldu~ıı cihetle, hukuksa ı. 
ta·yaya intikal etmek lbmu{elir. 
Fransa buralan da haksiz olarak 
iılal rtml,,41tlr. 

Ba b&lnnln t~madlıi olarak ce
nup - batı latikametinde uzayu 
ve okyanusa ~ N;geriya ara
zısi vardır ki bul'UI bugtin lngiliı 
lerln elinde bulunmaktadır. Bu 1>31 
gede ltalyaya Vf'rilmelldlr. J.ibya 
!le atıantik arumdalci bOttlıı bu a
razı tabibat.Ue, lt:..Jyan nOfuau 
ve mbtemleke aistemine tabi ol. 
malıchr, 

bıta edilecek btl~otı~ bir ıahra 
~olu bu ID1lhtelif billgelerl idari ve 
iktllladl balamdan bir bt1tDll ball
ne ntfrQlılr. Bu IUretle ltalya 
hep milli ~ •ecmek 
ıu~ oir)r&ll1lla ~il olur.,. 
. Difft' taraftan Akdeniz m .. ıe. 

wnd,n büleden Gayda ttalyamn 
Kol'lfka, DA}maçya •e Malta ile
rindeki ldc!llarmJ teYlt etmekte " 
Sllvente Cebe11lttank kaleleripla 
l'!"!J•IR' llt•dtt!VI 1 

Gecikmeye bir naethut IUÇ 

clauaaının gelmai aebeb • .... ..,.,.w. . 
Anatı• llılda•ta 
tülltat raınıacall 

Junan on dü,man avcısına hücum 
etmişlerdir. Bunlardan altısı tahrip 
edilmiş, ikisi hao;:ıra 1 •lrahlmıştıı. 
Bir alUellk tan.....a ayıptır. 

Mauent orta bomba ftanarele ·I 
Tfmor eduın.da DJlllya tanrruz ede• 
rek 1apon tesis1erinde yangıniaı· 
çrkarmışJardır. 

1•11 c11111e11a11e 
Dlinkll nü.lb•mmda, ttıkUd1r 

miUI korunma malrkeme9inin bir 
oavuı için cel8eyi 14. de açmam 
ılmn gelıirten' ı~,40 a kadar ag-
maması tır.erl..ııe duruşmı.d a.ıd mas <Battuafı l aclde> 
nunlann &vı*atlarmda,n bazdan • bulunan Dorokt.. ilerliyorlar. '.e'" 
nm diğer davaJarmr kaçırmamak nupta PleoOQkaJ ı geçmişler n St .ıe 
için ~yemiyerek gittikle'lini, linırada 40 kllom•tre )'aJdHmışlaı
ve vazi) ~ bir ıeJcrafla adli:y e v~ dır. Almenlar Adienerel o cephr
Jriletine tiklYet ettiklerini yumıt sinde Volsadan 30 kilcıretre uzak· 
tır. ta bulunuyorlar, 

'OllkUdv miUI korunma müddet"" Tarafaız mütahitler Rusların a'1• 
ı.mumililindcn 6trendiğiınizc g6- cak pek 4IC:detli blr hilcumla nzi· 
re, ~ür mahkemeye saat tam Jeti d!lzeltebilecekleri mutaleasınd:ı 
12,30 da bir etlnnftmelh~d hldiae- bulunuyorlar. Dünkü Rus teblıtll 
al g6nderilmiı ve mahkeme de bu SovyeUerin Kotetniko, o b!liminde 
uu rliyete ba.ilayarak öğle paydosu mevzii bir mu•affakı)el kaıandı:.--O 
;;r•pmadan 13,25 e kadar bumıDla Jarı. fakat diler LesıR"leı·dtı muda
uğrqmq ve hl.kimle, mUddt:umu. faa muharebeleri yaplhklarını bl'• 
mi muavini 13,30 da yemek için dirmekledir. Alm \nlar Jiuı1 hatları• 
dairedtn ayniL~bıimişlercHr. nın ı rilerine 1J:1ratulçüler ind r 

Evi ya.km olan mUddaiumum! • tekte, sonra bu:u:ırı, hava yoli)le 
H,30 da, hlkim d~ 15 de vazıfele- naklettikleri tanklari11 mücehhet 
ri bqında bulunmuı ve BUÜJtimııl lrıtalarla tabiye dme".tedirler. 
davur;na a.it cevaplann tetkilu, du Kafkasyada f.!"m:z daA• tepe~ı 
~manın ha.zırla.ıunıuı Vt ehliW" şidd~U bir fırtına biıküm siırdillü 
kuf tttkikatmm cerey~ı bakkm• esnada zaptedilmlıatir. 
da n&Jpten rifahl iahat eJınmuı, Almanlar f nıillı ku' vetlerl ~1"' 
gibi işlerle llLa.t 15,32 ye kadar meden evvel Anapa ile No•oroai., 
:nttlgltl ol'.mmuş ve tam bu aaatte kiye \armak ıstlyorla • Batı Gu
dun:tmaya ba lanmıttll'. Yoklama clstanı da işgale çalı,.u: klardır. 
yapdcJlfmda avukatların bulunma- Anapaıan ima bir __..da saptı 
c..1Jdan anlqılmıı ve durupaaya tlmlt edilmekte, NnOl"Cll!lakhlbl vul. 
devtm olunara.'tc ~aat 1'1,30 da ceJ- Jeti de vabtm sGrlllmektedir Kara • 
aeye 90D Yeril~tlr. denizde ileri hareketi, tlddetıı aıca.k. 

r.una ~. çalıgmkt.a, mahkeme ediyor. 

Ordu maıonari 
Dün Ankarada 28 aimlCMU 

kutladılar 
Anlw"s. 26, (A.A.) - Epiz 

bir zaf~rle neticcleneı& bUyUk ta• 
ar:uzun.bqladılt ik siln 26 Ağua
toa cmtu hsrp maHilleriDia hwıu.al 
iilnil olduğu için Ankarada.k: .harp 
mlllti.ileri, eeçkin davetlllerin ve 
a.Rerf bando t.akJımnm fltlrlkiyle 
l!lb meydanında kutlSltlJ!lardır •• 
Törene iıatl<W marıile baıtlanmll 
ve AtatUm anıciına bir çe1enk koy 
dt.ıktan 80Dra Türk t/lulU ve a.zls 
Milli Şef için "ref tesahllrü y...
pılmııtır. Bundan BODra barp dr 
UUlerl tehltlilı zi:varet etmffler, 
c;raya da çelenk koynuk 111retiyle 
ıthitltrimi=i nbil hatD'iannı yi• 
dtdip oııtarm yUkaek manevi hu. 
ZUJ')al'lllOa jbtinun dunı~nda bu
Jumnuılardır. 

Ankara garnizon komutanbit, 
ta.rafınd&n rrslül gaziler için ak
t,am bir ziyaf~t verilecektir • 

Mal tada 
SiiJıanetle ppn bir 

•eceden .anra ••• 
....... 11 (A,A.) - BOki\netle 

peen bir seceden eonra dtlfİDa:ı dOD 
kil carpmba aabahı Kalta)'a a-y ta;r. 
1SN1erlnden mürekkep bU)'ük bir 
taarruz devrıyeal göndermlftlr. Bu 
tayyarelerin oldukça mllhlm bir im. 
mı adaya yalclaımad&n ser& pQelıtlP. 
tlllm1lt, bt tuafln Spltfayerler ta • 
rafından datıtııauttır. 

Öll•dell 80lll'& clQfm&n avcıd&rmdaa 
mtlrekkep birkaç ktlçük sruP llalta. 
)'a y&kl&fmıpa da aablll ............ 
lir. 

Mahkeme m~h6t a1tçlar kanu. , .ıara ve aarp araatye re.tmen devam 

gllnleriDde yalruz mualllk bulunan lloüo ... 21 <A.A.J - Röyterdell: 
davalarl cGrmeltle delil, yeni da• Alman tanktan kütle halinde !!ta. ı-------------
valan rüyet etmekie df! mükellef ıınırada yttrllmektedir. Don nehrini Bir lıallın trentlen lliftii 
bulumnak~1Jr. geçen Alm&n tank ve piyadeleri ıelL rllorpdakl pU&jlardall blJ'l8l!lde 

lıleth6t euçlar kanununa tevtie ıenk hayret verecek bir atlratte !]er. çabpa V.artuhi admda 11,aflDd& lılr 
kan göriUen Yeni davalnr program ıemete bqlaml§lardır. hveat;lya p. kac1m dtbı ll'Uoryadan tnnJe 8trbcL 
Iarda &1mak11k husule getirebile- aete.t, Almanlar Ru. mtıdalaumda. 7e plmif, tnm durmadan atla,mda 
ceii t.abildir. bir gedik bularak daJDllfl&r ve bir • dllfllallftUr. 

Diler taraftan mildd~ımum.. denbire Stalfngradm flm&Unde görUJı K&dm llUkat eonu'l4& bafmdan ve 
ak de avukatl:ı.rm gecikme sebe- mllflerdlr, diJor • mubt.eut Jederbu:len atır ınantte 
bini U'l!tmD&ğa ltlsum görmeden Son telgran.;.. sOnı Ruıl&r, Kat. ,.....ıamn.ı,, ifade wremea bir hlde 
anı.nada ver.&Jeıi bir kararla kuyada. aon 2' aaat sarfmd& ProJıJa. Hue_. butanealne kaldlrdmlfbl', 

m~Yi teftedip gitmelıerini ıtuuada. Alman tU)'lktDI b&fln.tmlf. 
kan.mı ve vazife ieaplarmdan ve lerdir. Fakat ayıca tıat11n blT dit- Yeni kurulan bir birlik 
mahkıemenin tf.!>i -:>ldııfu usf.ıl prt mana kartı barbetmek~ruııdadn'l&r. DQn Kıınkh Pvti oeairnda ıop 
larmdo dofmuı bir hld:seyi adli ı---~--------1ıanan1atanbu1 inek ve kO)'UJI sa-
ye tarlıinde g6rtllmemiı bir vaka h!plftl, bir birlik kurmqlarcbr •• 
cıi~ vallfJandJranıı ıiklyet etme• Bir lnıiliz ıilebi hatmldı Blrlil!n pye&i aJmtan url ve fen 
~riai avukatlık lft'ef ve vekarile Llzbon. !7 (A.4.J - Nen:.M.ın n1 bir telde 110kmaJc ve u;pan 
\'e dola.yale mlleılıldllerinin huku- bildlrlldiline dre. prkt Afrıka malini ilıllh içiD bit' ~ 
tunu mtlcbf~ı:_ e9U1ariJe kabili teo sahili ııt'tlında bir .Japnn denizaltısı kuftaalstır. 
lif &6rmeYen:a haklannda inzibati Carafından batınlıın VeJfort lsmla- llftllıli idaftJe CtAY AJml 
nnmnete yapıJm:ısı tç.n baro riya• deki fnırtllı tllepl mlll'f'tleıbatuıcl;ın Soydan. !fiyasl, KlmfJ Allmet 
BCtble mUracs.at etmiı,, aynca ıc. MI kal nJar bir Portekla balık.• pehlivan, Om.er Tlfıkçi MçibDİI" 
aypl !!YMckY.eAe lil1Ftlttlr• P!P.! f.ltUiaa kUl'lurılnuJbr. ~~ • 

lannı, ıararlı iliyat•ar.ına filli 
rmlerine kur.ban ehnelerine .... ~ 
llYGrlar • 

Bir ..-..m bir fW•amdu 
"°8ul(&a. bmant top.ama-. elilst 

sibl, -,.laı• bir ıQmre:ıın lmUpab 
iti olmaktan çı.kmı1. bütan ._. 
içenlerin •ünlük '?adolleri a~a 
yer almqtır. Teroiye kaıdeler' .mık 
bunu. tııkbıh etm•yor. Herlcm; Jı<e 
celdomeden, tesadür eltili eıtıan 
•tblına saldmyor. HaMl, biıllara 
-.ıabıus alızl*lar da lc11d edflrıjılf. 

"Sokakta iam!lrıt ı. •cıh• ... -
mı .. Bulan, kule una abJıDi'~ • 
lnrda ,ıulnolarda "e b?.Snı 
ıi:ren amonıl yerlenRı. c 
lartnda 16ncltlrGlmtlf chtnn 
n. ıe. ıere ,are, eJJer ıu•9.lilP .. 
:ror. SosJ'ele ha)osiyeU,. 
cılılını, bıraz ırQçle 

kimse ıormeJen. •cya b 
luitu marifetıyle iti b 
ıun,,, 

••• 
Tiryııııldliiti ltıtmın edfınwmiıliJla 

dinden, umumileşen bu de4'1ıhar 
babet de a1Aka&ı1tı arttırm 1:1-
yonda toplanan bfr t• 
yaldlik meseleslnı, uıun 

tetkiklerden 1eçirmi1o milhlür.s•• 
ticeler meydana çıbrmıttır. 

Tiltün balamıyao hrJak~ 
tates "eeaire libi neballann 
raklannı kunatup içıyorla 
hal, 11bbate eok .nuıir ımlt- ~ 
hastal*lanndan bafka, tiltiln ,.ı. 
ne bu aibi şeyler tuRananlara. at
ha)te~ Ur plmak mabakblımıt-

Bunun için, dolılorlar, ten'ilh...
tikattni, iımanleilie t al'fı nilliır 
mabada bolmutlu. Bundan ..a.olfr 
da, 11n1ariUerin ıdılıl malı .... f, 
anreden inceye al'aflınnı,ıar .. ;.aıe 
edilen netiee, cıı:ın artıld-.iıiln 
lehinde. 

Proreaar Beun90D, '° &tnt.ı 
- tmaaritl emmeuenb. lak fjl• 

tf'hlik•i yoktur. 
Fransa sallıt itieri t6nm -" 

klUhl doitor Bruyan da: 
- TOtiln. tabiatı leaubl. ..t • 

septiktir. C11M'8 a~trı.., blr 
ızblda l~liliols tak4irıde, llir lıut.
lık bpmıyacalıa•ıA• ...... 
btunlalr. 

Diyor. 
Ylae "8 .,.._., tltlnln .._,. 

battı.ela 
"ftlla. ..,an, bir balWl•ı 

çDül, ı.aoctan, tabatiette • .._ 
W. Mr rol oynayan l>.P. vt1udlrı 
elde etlllmekledlr. Bunan z:ınn; ~ 
u onlan 61dilrilr." 

Bvet.. TlltDnde P. P. ~l.t. 
mı•. B&Jte olanca Ye "lltMnhl 
11 dnam ettit~ fllttınc!etı ---ı 
yaealız ÖyfeySe, cıg ra çeaJer 
Gel keyfim ıell 

' 
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' Stallagrad 
barp meclisi 

GeneraDer, yUksek memqrlar ve arazinin nlltııau 80 mllyonta 10 mil • 
Stalln tıırafından da\"Ct !"dilen elvU yon arasındadır. 
mUtehassısl:ırı StalLnjn etrafında top. Atmanlar !lerledlkçe bu zayiat t1ı1. 
landıldan \'akit .Halenkof ber volıltk! tul de kabanyor. Kafkaayaya dc•~ru 
gib1, umum karargAb komutanı tara. Uerleyif buğday, arpa mı•ı. rsrla"ıı. 
fından alınan emıılyeı tt'rtibatını kon. rmı \'e 100.000 ba3"'11ndan ınUrekkep 
trol etmek Uı.ere blru:ı giclktl. Monra ıUrWerı tehdit edJyor. 
Hus t arlhlntn en ehemmiyetli harp 
mecllslerinden biri ba'ladı. SOVET RUSYANIN ASYADAH1 

Bu hilul e Uostofun düttUğU JUn, GIZLt KAYNAKLARI 
Sl!ılin~ clvnrındu \'olga ,·ııdlslnde 

kUçuk bir eehlrde 2-1 temmuzda rerc
)aD etti. 

Stalın 1\Josko\adan zırhlı bir tren. 
le gPlmlştl. Blllldan 3 lrml iki ııene ev 
\el "'talin burada o vakit. ııdı Çarlı. 
1.ln olan StalJngradı nenlklnln bey~ 

Ru !arına ka~ı mlıdafaa l'dlyordu. 
Blrkae ıene sonra ~bir Stallngrad a. 
dını aldı. 

24 temmuzda Stalln~ topladıtı 

harp meclis.inde marepl Ş&pota.lkof, 
Tlmoçenko, Yukof ve topçu senenll 
Tltnof \'llrdı. 

Bn toplantıdan kati olarak üO teY 
bWn)yor. 1 - Toplantı sırasında Sta. 
Un öfkeliydi . .:: - Topl.ıwıtıda Bu•la
rın Alınan llerleyJıinl durdurmak için 
takip edecekleri tabiye ile beraber 
.Ruayanın mücadeleye devam için ma. 
lfk olduğu mUhjD!!llat. jnllUI kaynak. 
lan gözden geçlrlldL S - Bu mlluke
relerln sonunda mareeaJ Timoçenko, 
ı-:.ovyet ordularının aanlmaaına lllADI 
olmak bere rlcat emrini yazdlrdı. 

BİR RUS MlJTEBASSISl ''llA.llP 
l•SID.U~'DE YENİ BlR tll'I1LAL 
1' Al>ACAOIZ,, dedi. 

JW2 yaz aıwaşları için Sovyet llo. 
mutanlıfl Ruıyanın lllt)aadelıı b~yat 

Qlıaaı olan Don ban.MiDi kant kant 
mlldafaa ~tmetı dütllnmüıtll. .Möe&.. 
cıele birkaç hafta bu euela devam et
u. Sonra clAatiti harpler batla.dı. bu 
muharebeler de yerini munta&am çe. 
lıJUıılere ıerkettj. Zira Sovyet komu • 
l1\Dhğt orduyu kurtarmatı arazi)I 
müdafııadan daha mühim ıörmUtttı. 
Mayıs ayında Sovyet;lerln eD ıaam. 

mış uker muharrlrı olan Kn.d Yılda 
gaı&t'teııln(n salılbt \'adlaof Deyll Eka. 
presin Moııko\1' muhabirine ftrdtii 
~yanatta: 

"Nnpol~ onun 1812 deki rlcat,lnden 
aoa~ harp ııanatlnJn en ebemmJyeW 
terakkisi olan dört yenJ kfltftmiz 
,ar,, demini. 

1 - Taarruzda aflr ve mtltebarrlk 
toplar kullanmak. 

2 - Mııhaua yapılmıı uçakl&m bin 
ml!J uata t,ayya.r~ııer dllfmaa a
çnklanna !Aldrrmak. 

8 - Ta.nldarı boı.mak lçln UfSll • 
toplnr lrullanm&k. 

4 - l>lyado ııavqmda yenı blr ala. 
tem kııbnl ct.mek • ., 

Uu ilkbahar tomurcuklan yazın 

brklen('II mcy,·alan vermedi. Ve :U 
t ~mınuz: harp mecllal &'Cri çeldlme 
1 :ırarı \CrdL Zira Soyyet Rua toprak
ları c~k geni~ ,.e çok zengindir. 

._. alrıA S0\'3 et toprakları yttrtlmek. 
Je bitip tUkrnme7~ Fakat bo topr:ık. 
lnnn f:ıydalı ıtahalan ne de olsa mah. 
ıluttur. 

l\Iosko\-a gazeteleri burulan sonra 
"\'atan k'hllkede, demete bafladdar. 
HattA Pravda bir ·a~ıeında petrol 
ek lidJğtnden bahtettL 

Alrnıın ve lnglllz mUtehauıalan 
Sovyet :ı.aylatmı ıu eoretıe btılAM e. 
dJyorlar: 

Sovyetler, J<ömürlerintn yhde M,'7 
11lnl, demirlerinin )1lzde 69,5 t, man. 
pnnlerkıln )iizde H,ı, dölmte demtr
Jntlnln yüzde 60.7 ıf, ~llklerlnla ytıs.. 
de 48,8 J, kimya ııtlhsallerlnln J1l&de 
J 1,8 ln1 lmybctmlılerdlr. 

Almanlar tarafından işgal edtma 

Soyyet Aayaeı meçhOI bir AlP.mdlr. 
Ural dağlarının arkasında Avrupa 
Ruııyaamdan dört defa bUyUk bir Aıı. 
ya Ruıya11 \'ar. Bura11J ş!meudiferle 
a.ncak on gUnde atılır. Sovyetln bu 
topraklan çarlık Ruıyaııı zamanında 
da olduğu glbı bot bıral<mamışlar, bu 
cenıı topraklardan ÇıJk l!!itlfadıı r.tml:ı 

lr.rdlr. Bu genlı, ııahada beo ayhk u. 
2un bir ııeyahat yapan bir Amerikan 
mnbarrlrl Slblrya hakkında ıunlan 

ıazıyor: 

''Ural dağlannrn arkaımdan avnl • 
clıfınız bir ıtehre bir ay aonra gelııe • 
nfz bu ıehrl tanımanıı.a lmkln ) uk
tur. Bir köy olarak bıraktığınız yeri 
bir Amerikan 9ebr1 olarak bulunu. 
DUZ.11 

l!M! de tamamlanan be' senelik ile. 
tıudl pUAna göre Rus fabrikalarının 
yttzde elllıı Ural dağlarnıın arkıı.1ma 
naklolunmuetur. 

Bu topraklarda bugUn 41S milyon 
Sovyet; vatandatı oturuyor. Nüfusu 
ytn bin ile bir milyon arasında bulu. 
nan birçok ıehirler vardır. 

Hiç 1Upbe yoktur ki harp de\"llm e. 
derken Rualar Slbl1"31lda çok sıkı ça.. 
bfmıtlardn. Taymlı ga:ı.etealnjo bfr 
)'a&lama ~öre llarkof tehrinln bUtlln 
fabrllcalan parça parça ııökülm\lş 

'7000 vasonla daha prka naklolıınmnı 
tur. 

.umanlann Slblryaya dair \•erdlkle. 
ri rakamlar t1e ıunlardır: Slblrya kö. 
mUr ban~alan aenede on yedi buçuk 
milyon ton kömür, Slblr)ada kilomet. 
re murabbaı ı.oına yalnız 80 metre 
demtryolu vardır. Rusyanm yUl<ı.ek 

lcudretJnden yüzde dokum ve elt'.ktrlk 
kucltttlnden yttzde altmqı Slhlryadn
dlr. 

BUtön Sovyet a-ayretlerlnt' nğrren 
btlytlk Sovyet aanayl kudreHnln a .... 
eak otum 8t'hfry&da ktıru•abll~"~ır. 

Sept dura'dan kıaalıı!arak 

ALO-ALO 
Amerikanın garip icatları 

Birleşik dcvlcl'rr Amrrlknsı ' ' ]h,. 
tını~ hcratlıırı" biırosıı ,lıer sene. 
mucidlerc Yerilen tuıycl ıııhıır bercıt· 
lorın liı>!eslni ne5rcder. Bu Jio;lcl< • 
rin sonuncusunda, bir berat "ıırd ır 
ki, bu, bürosu, hır h:ırp l'lcklrı 1< 
fonerinc ~nkılınc:ı, h.,rckctc SCÇl' ll 
ve yüze \•cya vücuda ııudrn scrp.m 
bir mnkineye aittir. 

DiAer biri de, tnnıkl:ırı yuınurı· 

lıımak için yuvasına gırince, kap·· 
sı, kendi kendine kııp:ınmaktıı w 
tavuk yumurtlamadan açılmıırnak· 

tadır. Tavuk. yumurtıısını koyuve
rincc, kapı. )ine kendi kendinn r ... 
cılmııktnılır. Bu hareketler, ym·ıı •n 
konulmuş olan ve la\ ui'.ıun basm:ı• 
dan gecmiyeee~ı ,.e ) umurtımnı 
içine lııraKıtıAı aletlerin harc:.c•r 
geçmesiyle vukun grli:t or. 

Bu icatlar arasında, kobzasınıJıı 

di~macunu bulunan ve dişler fırc.:ı· 
Jonmıya başlayınca, d:şmacunuı.ıı 

fırçanın kılları iisHine süren lıir 
diş rırcasınır. 
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Hik im in karısı 

. ı •' Toplayan: Mazaller ESEN 

1 
i 

(Gazet,em.Jzln birinci •J'fumda 
ba§lık yanmdakl tarllı ÇN'9eftiebd ek 

Uyerek gl.lnderecek okUyueoJarunm. 
' ti<'.arl mahiyeti haiz olmJyan köı:Gk 1 

1 

Jnnlnrı parasız neerolunur.) · 

Evlenme teklilleri: 
* Yaş 28, boy 1,6:5, aerbeet mMte 

sahibi, ayda. 80 Ur& 10 lira kaz.&DC:I t 

tan bir bay; 20 UA ~ araamd& b'. 
bayanla evlenmek l.ltemektedir. (k 

K. 74) remzine müracaat. 
liM h:ıziranmm ilk günli Mnr • ı silmİ", ümit<ıiz bir ~kilde nğlıyan 1 Antreka· to bnsmı yumnılduynr '"e • * 35 yaşında, orta t&bailll, ırumı 

t.ilyanın 28 kilometre simalinde l 'e bembeyaz elbisesiyle hir hnyn. ıniltem:ıdiyen: .. Bu iş nnsıJ oldıı '!" ı ca bilen, yakışıklı, rakı, meze. tutu 
bulunan Eks ka nbası nese icersin lcte benziyen bir insan girdi. Bn, cümlesini teltrarl:ıyıp duruyo:-chı. salan bir dUkkMı olan, günde O~ Ur 
de kısa yaz gecesinin uykusundan }:ks r;ebrlnin nğrr ~ hakimi Gece kimse güriiltli isitnıemhti. kazancıı bir bay. dUkk&n eemı.ayu. 
U)andı. Jsir yortu günü. Gdn gü. l\larkl dö Antrekdtodur, yatağın Ve sabahl~yin k:ı.:ııcı lmpıyı tık~nm l "ıne (500) lira katabUeoek tAUfll 
zel \'e ı;ıcnk olacağa benziyor. Ağrr Uzerine kapandı ve hrçJ.-yra hıtkıra kapadığı gibi \E' sat;Jımı bulmu .. t ı . müzikten anlıyan, ince ruhlu kD ••Y 
bir sis nksam mıısma\j duran tepe· ağla.mrya başladı. Etrafmdııkiler Geceyi cok t:ıtlı gecJrmi:,l<>r<'ll. cuı 25.SO yaşlarında cldd! bir bayanlı 
)erin iistünü knplıırnrs, fıık:ıt par za,-allı !larkinin kendini hu su • l\fadam Antreko.sto rnnlıl;eme az ;?. evlenmek lstemektedl.r. (0C n.la 
lak sisi deliyor. ]{ıraı Tiimenin retle yiyip bitirmesine tahammill sınd:ın Mnrga1lenin e,·inde ve b;r remzine müracaat,. 
heykelinin etrafına dikilmiş r.ınnr- edemediler. Kolundan tuttular, a- çak misafirlerle beraber yemf''< A!dıı ım:z: 
tara sığıron lnıc;lnr cı\'ıltllıı.nnr kö- l!lağı kat& İndirdiler \'e e\'den 5'. · )emi5ti. Hakim yine mnlıkeme t · ı ( Ateş 6) CA.G.) (Bulunmaz 
püre liiıpüre aks.n sayl!m: ı;e~mele. karmak istediler. Fakat bakımın 'lasrnd:ın Piyer • Senfor~·a'll dô I':ı- (Dokumacı) {E.25.E) (}L fto 
rin gilrültilc;tine kan!ilttnyo:. yürüyecek. hali ~hnamı~tı. V~m~k zari <lö Toran dö Porsiyönıin c\ in-

11 ıt.s. serbest) (İNG) -(lD. 26 
Knldımnlıır üzerinde \'C yolların odnsına gırdl, hır koltnga • çoktil, de gec~i geçinntcıtf. Ora<lıı !uımnr HAie 11) (M.E.49) <Mahir) (N.45.M.T' 

ortıısındn, knhvelerin öuiiııdc-, tlin b~,rnı arkaya d:ıyadr "·e hareket • oynnmı' ve kn7anmıst,ı. E\'e e\\e· ı R.H. ll (Talihim «en.sin') 
dnr hrristiyıı.nlnnn sabah dua.sın - S!Z kaldr. la Markiz dönmii5tli. Hiı'kim geldi· r:• _ ; 

dnn ı;ıktığı 'kill ·e cinınnda gülüm· Herkes Mar".dye hnk veriy~rdu. ~i vakit genç karı!tınr oclasma «:C' ~ ş LJ N O AN ( 
semeleı' bayramlık elbiseler, ı;i· 25 ynflJldft, ~·lik!'Jek mevki sahibi kilmis buldu. Kımsınm otlnsm j ~ '1 

çeklel', ~rl\llnr, r.o<'tıklı:.rrnın elbi- hir adamın bir :lfl içe~inite fela • gitti, fakat kndrn yor~ o1du!,'1ınu ~!I B LJ N o AN t 
~clerini ~iyclirirken (ifkcienerek ket çukuruna yovarlnnıvermc.si a· ,.e ertesi snbs.Jı erken Jmlkaeağmı 1 ~':t 
zıl\'alh ynvrulara birer tol.at nş- cmmıya değer bir şeydir. ı:ö~·Je~·erek gece,·i yalnız geı:irmcl• .. ~ ' 
),eden ıuınclerin sesi \'c ~·a\Tuların Biraz o;ıonra ev do<Jtlar, akraba- İ"tediğini söyledi. lllarl(i ~nrı .. ı !I~ lngiliz kralının tahtlaTt 
aglayısı hul"isn her 5ey bir tatil Jnr Ye adliye memurl:ıriyle doldu. hunları tm~~5urken ofl:\ hıznıet~ı~ ı İngiliz kıralrnın, bir değil. muh 
günün\in nese-;ini Ye hUrri~·et.inl de orada ıdı ,.e hr.mmını !ilOyıtta 1 lif . l"rde bir cok tahtları var• 
anl:ı.tıyor. Sıc:ık ınemle1\etlcrdc iır la me-;guldü Biitün bunlar•in ne c ~e.r" ' · · · ·ı · 1 d. k b" dır. Miısternlekeler, <'lcıminyonlar 
ten ka!:m:ıl' lı;in bınbır !:e5It ve 1 e Haber,·ın bulmacası anormal ne (!ıe en •ı:e verer.e ır lngilterenin dljjer yerleri hariç o1· 
bulunur. Bu pn.7.nrlesi giinli. <le hli- nıii.na var. mak iızer<', kıralın, yalnız Londrad• 
'-ifü bir uçurtmanın lııwalanacağı 1\füddeiumnmi Mösyil J.ö Bl:ın 
" • iki tahtı bulunuyor. 
lıttber \'erilrni.;. Yortı1 \'e lun·a!a" 6 1 2 3 ~ ') " ı 8 9 '10 c;arip bir famziye vUriittü. !\tnrkız Bu lahllıırın en eskisi "Vestmln 

~~.~::tn ~ç;:-:~n :{~çı~b~~~~i b:i~~~ ~~c~:=!~~~ :;~~~~~;. ~!~ü~ö~ ler" kiliscsinclc olanıdır. Bu kilise. 
L0ndr11 si•e<;inin _ıtıırhindedir. Vak• 

sebeptir. ı le !:junrsuz bir ı:;ece yiiriiyil';'U e§ • 
h ld _ _....-+--1,._...__ nasında k"nılı' J:nııc"ı"nı" ö,dürmUc: th Jc, lnı;:ili z.._: kırah 3 ncü Hanr 

Jandarmalar geçiyor, lıer a e 3 ~ ... " ,j • a·ı · ı K 11 
ı--+---t- olması ihtimnli \"P..rdı. • ı. ra fından Jn'ill c ı m•• ' . ıra a 

§enlik yerind~ stil~fın ve intizamı c. rı n, büyük devlet aı!a:nlarının ı:> 
korurnn.'n gidh.·orlar. Bu fikl'e e\'Velll hizmetçiler iti· .,, S znrlıırı huracladır. 

Jt'aknt hayır, her halde Ce\'kaliı· raz etti. l\lmlam aklı baıo:ıncln mu. "\"estnıin<;ler sarayı" ise, 183.t se-
de bi rsey \':lr. Jandarmalar An • i .._-+--+---4--- \'azeneli bir kadındı. Sonre cin çok r csin dr yanan saravın yerinii 
trekasto ailesinin evi ö-n\ınde ılur ., dindardı. Binaena1cy1ı l<endint m· 1840 ta inşa edilen saraydır. Buraıı 
dolar \e sı·ıaıı rattı'ar. Bir·~ok me· 8 llürm~l imkan5IZ olduğu gibi 'SU • " " · p:ırlilmento !;:ıravırl•r. Bu saray, 
raklltnr J·anclanna:ann el:rafınıla. urunnn altmda giz!i bir te6'ıne 9 Ch. Harri'nin pl:inlarına göre Ti 
toplandı. Cçurtm:ı unutuldu ''e her l:apılaralt intihar cuui~ olmaı;mn "ııl ik üo;llıbunda imıa edildi. TaJ 
kes Antrel<:ıı.tolann oturcl.ı~Inrı 1 ıla ihtimal \ 'erilemezdi. Diğer tn . mis n,.hri keıı nrıncln '"e 275 metre 
C\'C girmek için jands.rmalım zor- raftan yaralnrı muayene e<len dok C! 
1 b 1--ıı \'nkıa ,,·andarma • Soldan sa~a: tor da k:ıtlrnın bo1tnıınc'ln ii~ ilerin uzunluğıınd:ı clır. Bunun yanın : 
nınıyıı. aş jlA.l • "' , onan s:ıra,·don b:ıki:re kalan Te e• 

lar :kimseyi iç.eriye sokmnctı·ar, fıı. 1 yar:lnrn linlunclttğıınu Ve bunlnr • 
• ld - ?tfemleketlmızıl" me-;hur tfıı~ dan ı.·alnız b;rinin ... en" markiıi öl· ki rlen p:ırl"ıml'nloların topJındıl 

kat ha\adls :ıj:,'lzdan :ıgıza yayı 1 <;ilsilelerinden bir', tarihimizin mcş. " ... " ''er ol:ın ''\'cstnıln~IPr HalH ismin 
\'c merakım tatmin etlen halk ya. hur şahsl .. ·etlerlnclen biri, 2 _ Al• rlürmlye Jtiıri oldu~ım, lılı :rnra -

• ·' d ğ " l""rd."'n bı"rı·~m· ı" ... -pıın ı·n,. .. nın artık ıkkf hü)·Hk salon var. 
\U'; ya\'n~ ~hl• meyv.mını: o ru 1 h k 3 h .. ·• ~ .1"" " 1 • 
:ılimıya ba<ılndı. :ı a tapma, ce me. - ı u pe)• l•endi kendine ikfncj \e i'~tincli "Vr.,lminlcr' Ii isimli yer erıı. 

* * * 1:amberın başına selen. bir çc-~iı )'ray:m yapabilmuın, fenncn im • çoklu/ıu yü7.ünc!en verdlitlmlz bu 

CiNAYET 

Bir saat l;:ıdnr en·'?I lılndam An· 
trekııstonon ocla hizmetçi i l\lari 
Bal \e hususi hizmetı:isi Dofine 
lfıkabiyle :ınr'nn mot H:ırmuln lıa
nnnbrmı uyandırma,_ üzere odnsı
ııa gitmi-;tcr. Zira mndarn uçutma. 
mn uçm:ı.,mılnn e' '\'el kilis"ye git· 
melt istlyonnus. Ve onun içift eı
l•en uy:ım1ınlınn I!ll hiı.mctı:tleri • 
r.n tenhih ctmic;. Dofine pencere • 
lerj nç:u·kc:l öteJ..i hizmetçi de Na. 
poli dnmıı lmsu kaplı ve \"eııU~ün 
bir znfer nrab:ı.sı lçersinıle giden 
lıeykeUeriyLe sU<;lenrn vatnğn ~·ıı
ııaşmıcı. Fnkıt ~:ıt:ıf;a yanat:nıa • 
&iyle haykıra haykıra rekiH5i bir 
ohnuc;. Genç markiz "'nçları knr • 
ma'i.nrışık, boynu l:esilmi~, bir kan 
umnğı iı:crsinde yntıyomıu5. tki 
lıi7.met~j ctnıfı tcı:,-,a \'ererek kaç 
tr. l\Inr1'inin u a,'1 Ogtist Rönii, ka. 
prcı Bo1dyyon, a~ı ' 1igye, teni 
ktıdın, e\e merhnmeten n?ınmr' 
l..oriye isminde bir dul kadm, ı~o'8 
koca geldi. bağırip c:ığrrdr, lj]en 

Mcrk?z iı,:in nğlatlr. Dt.rha.I dokt.-01' 
ı;etirildi, gelen doktor artık 1\endj· 
ı,;ne bir iş lcalmndığını. zııvalh J\far 
kiz.in 4-5 ~aat e\Tel ölmU' oldu • 
ğunu cıöyl:-tli. 

BUtUn bu :;irliltülcrden sonra 
blünUn odasına yUzü mosm,u ke • 

pasta, <t - Dır emtr, bir menılckc- ı.an olnıa.dığmı en lmti şeKih1c ta fsilfıllan , t ahtın nerede bulund1J-
lin muhtar idar .. ı"le kııJ,'anıJan p,:ır. 1:uı1u nrılarn"k kolayla•ır ln..ıtı• " kestirip atıyordu. ı- " " • .... . 
Cası. 5 - Bir erh.1ın kı~.ıllılmışı. kır:ılı ıc:ıe '\'crlminter Abbe· ... 111 

İntihar ihtlm:ılj ortndan ~ıııı .. ,n. · ' , ~ 
tok onun haJiııdcrı anlamnı. noıa, 1\ mı"ndckl lıu kı'lı' sede taç myer 

{'I\ usum daire inde tahkil,ata he. • ... • 
- Arapça "hastalıktan kalkıp i•·i Dur:ıdn tnht n•c•e aıııacındandı 

~ laııd ı. Sen • Sufren \'iliıyet i :ul Ji. • • ., t1 
olma,, 7 - Tamamlyle inanmış. ,.n Snnda!yusının altında da, meşhur 
cudiin et kısmı. 8 - Karşılık, O - ~f'!ıinin cina~·et tahkik sen Mti!ıyô ğ 1. . 1 "J\I k dd tıt .. 
Gezinti wemi~i. henüz kemale "::!• Lanj otelde bulıınn.n hütUıı inoıan. u ıır a ıınmct,ı. o nn b lu kn eraka'ı 

.. "' lan tecrit etti. Uı;unnnnın hn\'ala· vardır. u, .. umlu a cı ·tan ye J>9r" 
meml~. 10 - Bazı kapıların secccek nı!lrna ncz:tret etmek üı:ere \'iliıyet bir t'l~lır. Vaktiyle lnsıliiz :kıratlı; 
yerlerindeki tümsek, vekil. merkez.inden gelmiş olnn jnnılar _ rının takdıs edildikleri yer oinn 

ma hölüğilnU e\ in kapılarına elik • '"Skon' dan getirilmiş, bir tılsım ~ 
ti, <."\'e giri<ı \"e C' den ı:ıkıc:ı menet- lnr,1k ta hı c;nndaI:rasının altına yer·' 
ti. Sonm sorguya başln<lr. 1ik sor- 1cştirilmişlfr. 

Yukardan aşa!ııya: 

1 - Vaktile Atlaıı Okyanusundıı 
bntmış olan bliyük bir ı:;lnıi. bir e.. 
mir. 2 - Doymok bilmiyen, süpiir
ızcnin arkadaşı, 3 - /\z pişmiş YJ• 
rr.urt:ı, 1nıd1iz nlfaJıesindc hl rharfi n 
okunuşu. 4 - Evin taksimR!lındın 

biri, 7.lrnat, .5 - 8iGO saat, alaturka 
lıir musiki alcli, 6 - Gccclrrl Iırr. 
miz onun içindeyiz. 7 - Dır sual l
ıfalı, bir rulalık eclntı. 8 - Onun 
gelmesine bir baş drısı dn bahatt" 
olııblE.r, hem etfüi, hem de tathsı o-. 
lur. 9 - Merkezi, 10 - Erkek, c-
sos. 

61 Numaralı bulmaı-amızm haJJı: 

1 - Timur, Doru, 2 - Elif, Ci· 
;\":tn. 3 - Riya, Azıık, 4 - Emoi..ln, 
Ş. 5 - Y. V. Karo, U, G - Ak, B•• 
kıırıı. 7 - Geçim, Çakı, 8 - ls, 'Xe. 
Akış, 9 - AIAt, 1.1, 10 - Adıl, Şuh, 
K. 

J?;nya <:ekilen tabii hi~mct'"ilcr 0 ]. Kıratın Londradokf ikinci tAhh 
du. Bu~l:ırdan ild tnne i hilhnssa ise, Jordlar kamnramıdadır. Bu 
çok f}Upheli ~iirüuüyor<lu. llnnımı· taht, Birmııııyıı ağacınd;ındır. Oyul
nrn oClasmm u .. tfüleki oclnda ;vatan muş, işlenmiş ve kıymf'lli taşların 
ve hiçbir ')ey jc;itmedi1derini icldi:ı sü<;lenrnlşlir. Kıra), J..o:-dlar kamı. 
eden Mari Bal ''e Mldmin u~ağı rnsına geldiği vakit bu tahtta otu• 
OgU<ıt. :-ur. 

Loııdrnnın hııricindeki tahtların • • • 
TAHKİKAT İLERLl\OR 

İf ad~ler a1mdıkt.'\n !ilOnra nrlliye. 
ciler evi lnCE'den incl'ye tetk!k et
liler. Bu nrnşunna glinlerr.e sllr • 
<\Ü. 

tik katta sofftnrn sağmıle 1\frırld· 
:-in d11iresj 'ardı. Bu füıire m luya 
t.akan geniş bir oda, hir turn1et 
ı.nlonu \'e kimsenin otıırnın<hğı ho' bir odadan ihnret bulunuyor. 
du. 

(De\inmı \'ar) 

en şölırellısi, "Vtndsor' şatosundn• 
dır. lngilizlcrin "Vinıer" diye te
iLJffuz ellikleri b~ kelime, "Rerb" 
konııur.u dahilinde bir şE'lirin is· 
midir. Satodn şehre lzaretle isim 
almıştır. 

3 ncü Ed,·nr tarafından inşı e 
rlılmiş olan bu güzel şato, bugftn 
de. lnı;lliz lıilkümdarlarının ıldlp 
oturdukları bir yerdir. Buradaki 
tnhtı, Kıralic<' \"iktorya'ya bir ml}l. 
rnce hecli)e elmişli. 'fnht fildlşln· 
denrlir \'C nıık1şJ:ırla ve ıllmrütlerle 
süsliidür. 

--------------------·-------------------------------------------------------~oora Omit e\inde kalmıştı. <J.r. 
çi bu h:u-eket biraz Sabrinin :ınv. 
ı:u dı,utda olmuştu. Fakat ne de 
olsa i5te bu hadise Sabriyi pek 
memnun etmi,ti. Onıı uzun müd· 
det ~özle~ önünde buhııu1', bir 
gun evlıeninıe bu t:\·İft çerçc,·esine 
yer~tireccği mli'Jtakbel ~inin bft 
!nl'ndE"ki Te<sminl bu genç kızda 
tnha!!.mk etmi~ hulrr.ıı,tu. Ye '"1. 
l!Ün ~önlündekl gizli fırtmayı her 
ımm:ınkindt-n daha ~ulı \'c daha 
korkunç gör:nil,tii. Artık ba klon 
'iicudu önu s:ırho, ediyor, kendin· 
tlen geçiriyordu. 

Ah, bu 41smimi ve İ(ten gece •.• 
Sabri, Ümidin Mükerrem Perçini 

nddedişlno ıo:elıep bir ba,ka" oldu 
ğunu öğ~meden anlntı1mu bir 
hın içinde g~.en o gece. Panltıh 
ı;cıfra ..• Mavi gözlü melek ..• Ve bir 
buhurdan ~ibi etrafı dolduran ko. 
imin kadın hava.."'··· \'e bütlln 
lmnlnrb beraber mnum ,., ~uh 
bir ~onnşm:ınm açtığı geniş , .• 
ıaiir hayal 11fukfar .. He!e aynanm 
irindeld e bjr Bhz111ık tema~a ••• ,~e 
GlftlD lf .. ttt~!a•: "Sf, de genç, 
C-Ok gen~stnt. ••. ,, 

De111e5i Sabriyi birdenbire ~ 

hir ümide dli,ürmü,tü. l~aknt 
llonra yan yana bahtooeki gezinti 
Vmiciln kokuları terennümit .. Ve 
f)Onra bu sır kmnkumasrnm gôlgf' .. 
likler l~ind~i ifşaatı bn..-:ln~,nca 
arı, ellm l"natler gelmiş 'e buı:ıı. 
ne kadar kapal: kalan o ~enı: kız 
kalbinin bir yanardağ patlayısrnı 
anilıran itiraflariy~ bUt\in etraf 
dolmuştu. B~' dönme?eri i~in<fo bu 
jtirafJ:ır bitince artık Sabri her 
ffYi anl:\mıştr. 
Şimdi inkar etlemiyonlu. Sl\bri 

dostu K..ııan Fer'dnnun kızını tle· 
rin, ateı1i \"e s:ırsrlma.ı: hir a.,kla 
ısevh·ordu. Biltün ha:ratlannn • 
bütiin mühit tclıikkil~rin~ ruf: 
rnen seviyordu. Ruh111ınn bu t:ı5· 
kın lıamlesl kar,ısmcla in,.a.nlarm 
koyduğu en ylik'lek ve en kun·et• 
li seciler birer birer ,,Jnhyor, hil
tUn yer ,.e t?ök gönlüncJ.eki sevda· 
nrn y\lbe!diğh·J~ dolnyordn. nuy. 
dula ~ıı:. $imdiye kadar ken:füi -
ne lıi~bir kıvlmm <'e'kemedlği bir 
yer• ona 5liriik1~1~ti. 

Ruhundaki bu frrt.,,alam rnğ
ınen adam <l'!!l'ce•i~ se,·di~i bo 'ı;. 
ent!u bir 00"'1<ıtsma -e~er o aılam 
hakikaten bö!·le bir ifuıana llyık" 

~ifuiitllt-1 ~· · • :ı ffi i· Ü ti 1 ~ ;; ; aa &W www ua ...,.. -ı a so w 
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sa- \"ermeğe çaJıı:;acağmı 'aa ~ 
üetmişti. ı:vet, vaadetml ti Ye bu 
!.iı.ı:ünü tutrnn~'1l da azmetml~ti. 
1.8.kiıı bu göğsünden lmlhini im • 
parmak, hem ılc hiç bir rerya<la 
hnk Jc:ızanmndan kopnrm:ık de
mekti. 

Şimdı Sabri diic;Unliyor: 
- Ah yornbbil.. Onun va..~l!ll ol· 

nıamıc; ols:ı.ydon.. "nrhk b!r genç 
acln.m sa~·ılmıJnn,, l~ i vasisi olma• 
snydon. E\·pt, daima bir hami o· 
Jnrnk l<almn.k benim için blr vazi· 
fc sa ~lıyor. Kızm asil babasının ar 
kndn~ı olmaktan <loğao mulıtereın 
bir mcvki.e sahip sanılıyorum. 

za,·nllı Mükerrem Pertint" \'e 
Me!ıut ı-:ekip Direk diğe.r ~nç Jı:n. 
lar indimlc pek "o'" cazibeli. bir 
genÇ sayrlnn Snbri, bu vaziyeti ko· 
fay l<o?ay hazmtıdemlyonla. 

ŞaJı5an güzel, becJenon Jamletli 

mütenasip olmasına bir de alabil· 
etiğine zengin olması hele bu yaş. 
ta ku\"\'f!'tli Ye itibarlr bir me\'ki &a 
hibi oluşu da katılınca. sa\.,nhı.rda 
bütiin annelerin tatlı ilmil'i, genç 
kızlann yürek çarpmtısı \"e gür.el 
rüyası olmuşta. 

Kaı; ı;ift genı; \"e güzel göı, onu 
bütün kun·etlerl!e da\'et ederek 
bakını tı. 

Hiçbir zaman ~ehr.esinin, ruhu • 
nun ku\'\"etlnden, !Jliphe etmemiıdi. 
Had~scl~r de onun bu kn!JMtini he!\ 
~mlc, al•sini iddiaya oebftp olacak 
bir hadise olmamrstı. 

Pek kunetli bir ltim:ıtla herhan 
gi bir genÇ knm ba~ını döndüre
bil~iine İlt!Ulmr,tr. 

Fakat .., timide day~nınea! .. 
Azminin sa.nıldıiınr, itimat ve em 
t.iyetlnin kalmadıjı hi.llSOlu.nuyor • 
do. 

Pnıid'n ;rnurnda nralanncln meç 
hul \'e güzel kadının 'ücuılunu his 
Eettiği dakika.da o hny:ılin hem!'n 
Y:tnrbaşında pişmi:; a5a soğuk .. u 
katan YMiliı:-ini hatırlrvor, h\itHn 
knzanıl:ın c;ahal:ırdnn ceri çeJ<i. • 
meifo mecbur Jmlryorılıı. 
Eğer ı:enr; kıza lm.'hinılc o kn • 

thr büyilk bir ihtimanıl:ı salda· 
ılığı 5e5:'i17. a<jktııı 1'iı.:settirir. bii~·le 
lıir hissin gönlUnıle doğc1u~untlnn 
lJir Uplı<." ' 0 rirse Imr,;;ısmtlnkini 
Jrendlsinden lğrcnclimıektcn ,.e Bl'a 
tlaki samimi <lostluğo ıll\ l:nybet· 
rr.ekten korkuyordu. 

nu hioısio ters bir neticeye \'ar
ması ciddiyetle o;.~\'en Sahri, gibi 
bir t\şık için hakikaten l<0rkıılnc·ak 
mec;um bir ı;eydi. 

Biraz evvel kı!iktuıçlf.darrnın sU· 
ıiikleyici şiddetleri arnsmdn iı.har 
E:ttlği hislerle, keneli kendini e~ 
'crmi§ti. Bereket \"el"ıiiin knn.ısın. 
clald '\1lcut sevda aleminin o bin 
türlü hiy!e, his \'e heye~n fırtına.· 
Jarma yalnız na.zari olarak 'ö.kıru. 
hte bu suretle bu teznl1Urleri onun 
nazannda.n 9skl:ımak. derin, men· 
fur bir şilpheye knpılmadan nzi
Y•ti Jmrtaımak kAbl1 olmatta. Son j 

rn bo aşkın ııaklanma•ygı kolayla~ 
tının ebep genç kızın kendi•in • 
len bö~ le bir ~ev beklemeJOO!ll. b&y 
le bir oıe;\·i hatta mtimkün ı,ile göl' 
ını:m~<;i idi . 

Sabri, gl'nt lcızm ağlama Mlleri 
lııı:kırf.' ııı:ıJtnnakhn içinde ken
ıli ini koll:ın arMma attılı «teki • 
lrnyı kalbinde dık. ttlth ~arpmtr • 
lar rlnynrak habrladı. Bu ı..,nann 
ynmuc;alt ka\'rayı!Jı İÇtade kfmbilir 
nnsıJ bir sıfüun balmn,ta ki, yav
rncnk anl~ılması imkin!la bir ba1. 
ele ve pek ya\'&.' bir ~leı 

- Sizi çok se'iyornm r. detnitti. 
ıo;nbri, bu dU llnc.e ile alltneak 

1mdllr snUtee"!lir oldu, teeMUrtln -
ele hidt1ete benzer bir ta111nnhlr 
rla vardı. Kendi kendin• mınld_.. 
dı: 

- Ah, evet, böyle. .. r--· 
Sonra •lU"lincesinde clenm etti: 
- Beni ~vi~·ormu,. ~k lleVi • 

;rnrımc; •. Ama onu da MVİJOr ••• 
Hem de onun tarafoulan ar 
km blitün biittln kCSteleriai tam • 
drkt:ın sonra kfmbllir daha n• bL 
~iik hararetli hammalarla HY_... 
tir ••• 



Jlltec'flıa AIHıNtf Jlt® tJi 
ırrq4Qı:ebf1i ~da bir ra 
,,.,. MıHlınt,ıl_r. lla l'OpOl'UR 

111P mdnl eltınl:e oetti. Ao. 
ıun 11erw,or~1 

Q.t binit in biti l>iı' i/.atle 
. .-ıl'.JQ.J •!•!<:~ ........ llll"'""'lllllU 
~f.11 ıilwil'diririit it!" 
~ edileme: Ba.. lıl.ldfHlll m.:ı.. 
har ~~lllate • 
aının tam fllr lflMı!eıi ı.e 
lam bir ltuolrldlr. 

B'if tapora göre lİıfidva) 
ha nin plftnçoıa şudur: 

Japon %QJJl11tı. '6 açak, ge. 
iltllt, l ki alır krıwaröl't JI 
tiUIİ'Of/er, I lafıl gemisi, 275 
«ııak, .t&OO deıth eri vır a.k•r, 

Amerlltan mlliatı: !! torpil 
tlttlflı, t a~~. B ıJfke 
bombardıman rırofı, bir bom 
lHtrdrntan açalt, 1 tl"fro'll•r 
"'' tıı'tllcgemltl, 92 mtau 
111 ••• 

1 Rulran tNt dnl ..ı;.Jiua w 
at dobs baoalatıda bir Aniertkan 
Hbriyeaine menınp keıif tanare
•rı gurubu Midva;rın 700 JJl)l aeık-
' nnda .. rka dolra barrket eaeıt 
~ık dllşman iemUerlntn bu• 
'hmdulu haberini verdi. ıtarargtbı 
iftd"*lda olatı t Am.erUwı 11ÇJD b 
Wm derhal bu ıemller tllerlnde 
aemak l'e taarruz etmek emri 'Yeril 
d • .lbhn rfıporJara nauraıı Japon 
'lmetlerl 6 hat fnerfnde Jtltllye>r 
WııJla aemner arasında birçok kru 
~r. tapt semjlerl "* m~ 
c1U himaye ıemllert 'm'dı. Anierto 
"811 ordmwıan uÇ8klan bir Jmmı.. 

_. fttolttf;!e plire ie ~rdı • 
~,. uoatlar;ı •e to111ıı Jıe~n Mld 
Ya daD hareket ederek dflımana 
dOiru lifWler. Bu hllCunnın netl
ieıerl de ... auretle tesbit edfldi. 4 
JDtıJdl ucala d.._. ncllarnnn ntft 
iiirMWne " aeaba~r batarya· 
~ ber'aJ ate,tae nlnaen 1\1 dfi,. 
• ucat ıemllfu aldırdılar. lnr 

Pamte -- ..... ,.....,. ..... ... 
p ............................... . 
LlslJonda cllDlmnellıl ........... .,. 

--~- ...... --~ btt;.......,...,.... ...... . 
JJ'nıiDılii iiiiiirib', ..... ........ 

IRnlnjlekt .................. ..... 
e~ ve 1'a ...... ileler ılfnlDIS 
d ~...,.., tlJ1e ..... 
9'17*1 

DOKTOR UJAZAB'IN RAKtKI 
ÇllllUBI 

........... ••ıs •llh, 
~ ..... .-... .... 

~ .. , ...... , 
Am ı - ,.,_ -w•nMI lep&; 
~-' ,..... ........ ~ 1ı1ta• 
ntıan ... fillııilll••lı ..... .. 
...,._ ........ O; ........ lla Udi' 

..neat,tok .... "'" .......... 
Wl'llllt ......... ~ ...... 
ilen lll)'ledlll son autlmllcla: 

"BUlınıt 'b1mak ......,, ama lla 
ı.&*. memlılllıt ........... ll'ılaM 
~ 

et. 
R'ahfp de ıllJ.k calıJ"Of, Jrotarak 

kap dan uzak~70r ft hendekten 
atladılı duyubıyor. Çbk k&dl bir 
ıeyler hisseden ve Jilll ttbiyln .. ..,...,.._ 
bekç1. cesaretila 1>tr IW'ebtl'e 
Pıtı itlyOT ve ddirlrif hpitir.tk 
gerisjqert lt&~ Ana hd1iMıta 
saparken ayd se'ihWI 1$Hl~ Ye 
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TARiHT ROMAN 

YAZAN: ISK.ENDER F. SERTELLi 
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Anlatmağa ba.,ladı: ra, kapının killtlendlj'jnl duydu, Ka. 
Pll'I zorladı, ~amadı. 

13,00 13.30 Şarkı ve türlı:ttler. 
18,00 Program 18,03 Çifte !aaıl 19,00 
konu§ma (dış politika icmali) 19,115 
dans mUzlği Pl. 19,SO Haberler 19,45 
mtizik Pl. 20,15 radyo gazetesi 20,45 
Hüzzam makamxİldan şarkılar 21,00 
ziraat takvimi 21,10 ııarkı ve tfl"~Ü.. 

ler 21,30 konu§ma 21,45 Od& mı.:sild. 
ai 22,15 Koroıu mUzik Pl. 22,30 Ha • 
herler 22,50 kapanq. 

•:- Ç()k yakında, sevd.IA"fıı kadına 

esir olacaksın! Onun sözlerine kapı
la<:ak ve gitt,igl ;)Old.an gidecckııja. 

Ondan mulınbbet bekli.yorı:ıan aldanı. 

yorsun: Onun yıldıl.I uğur.ludur, ta 
kat kendisi aıevgjden nasip atmamı,_ 

Bu, demir bir .kapıydı. . Tıpkı kale 
kapıama beı:ıziyorda. 

Mahzenin ne bir pencercal vardı, ne 
do başka bir k.&puıı. 

Gemici ve garson aran1yor 
Eminönü halkevı İ• bulma • kurtar. 

ma Yurdundan: 
ile sabah, öğle ve a~şam 

Ha.cer uzun müddet bu nıahbe•~ 
ter, o eeviUr, fakat sevmesini bUnıez,. nasıl oturablllrdi f • 

1 - Ate§Çi, mavnacı, gemlet, 
2 - Garıııon. 

Her yemekten sonra günde 3 de~a muntazaman dişlerinizi fırçalayıruz. 
Selim ürpercıJ. Selim onu bir kuş gibi kafese koy. Yukarda yazılr Iıılere talip olanla... 

rm yurt l.daresiııe mUracaatla.n . 

~ ,,. • • : ..,'J .... • t '!f' •• •• " • • • ~ . I . . . . .. ' . . ... 
Si.blrlıaz sözüne deYa.ro etti: muştu. 

.. _ ı:iel·gilin seni düşiinme<liğin j Burası, herhangi bir l<u,un yaşad1~ 
ve istemediğin bir yola sevked1.-eek. kafesten çok dahıı ınkıntılı bir yerdı. 
v sen ona u_}acaliflın! Akı.btiniı. çok 1 Ku.,ıar güneş görür , .e teıııiı; ha\·a iL 

karaohktır. Bir yuııda cellat, diğcr 1 lırdı. llacer bu.ıılardan da mahmıu 
yaııda azrail bekliyor. Neler ı::ordıL bırakılmıştı. 

gumıı bılsen akJıru O.)-natırl!ın!,, 

l:ieljmin tabammiılü ta~tı., 

Ayağını ıw.Jlıyarak: 

HACE& ÖLÜYOR MU! 

- Etı ... _,eter a.rttk, Bir gün Selim efeud(bile §"Örti,,ürken 
Di~e bağırdı \'e jhtl;)ıır ıııihirba.zı - Şevketlim, size bir ac.ı babcr 

tekme He karşısından ko\"Ju. 1 Yereceı;im ! dedi. 
Slhlrbaı: hcdfyelert alarak tlerh::J 1 Prens Özbek şa..,ırdı: 

aoka.ga fırladı. - Hayırdır ln~allah, •• 
l"ihirbazın &ôyJediklt.'ri doğru muy- - Hacer geçen gün \•elat ettl 

du)' Özbek gözlcJ'lni a~·tı: 

Yoksa. uydurma mıydı? - Bunu neden ~lnıJi~e ı.adar aaı.. 
- .Hunu kimse bilmiyordu. lııdın ~nden? 
Dotru bile olsa, ıseljmin bunlara - Uzülürıotiııtiı: dl,ye ceMret ede. 

hıanmaaına ımkan yoktu. ı medlın. 
Sjhi.rbıu. gittikten ı,oııra., Selim ken_ j - Ge;:çekt,en çok müteessir oldum, 

dl kentlJne düşündü: ı Selim! O buluııruıız: b~.r kııılındl. Na. 
- Bu kadın herhalde benim için sd oldu da birdenblre oldU? 

~ok tebllkell bir mahluktur. Onun ı -Kulunuz da anla~·ıımadım, ,e,· _ 
diinya 11o i~sinı kesmek i'>l<'rjın. Si_ ı.ctlim! bir sancı geJJj, ~·ar ·ab:ıl< öbür 
hirbazın dedlklert yalan bile olı.a, l ıllin~·.ı~·a. ;;-i>stü. Arl>asından çok ağla. 

1 
Hacert tp.nrmadığı için, bir klsın.ına dım. 

~ Kız ve Erkek kısımları - 'fi 

BOGAZIÇi LiSELERİ 
Ana sınıfı - tik - Orta - Lise 

Yatu~ ve yatısız talebe kaydına ve eski talebenio kaydmm 
yemlenmesine başlanml§t,.ır. 

ARSAVUTKÖY (.;1FTESARAYLAR - Telefon: 86.210 

Sürt uilayeti humai muhaıebe müdürlüğünden: 
- Gt'zer ruyu kenartıııl& buluııan tıusust idareye alt kavıı.kJıktaıı on bin 

adet lta..-ak ağacınm kesilerek satılması kapalı zart uaullle arttırma. 

ya çıkıırııau~tır. 
t - Arttırma 8.9.94.2 salı gilnU eaat 10 da vllAyet datmı encUmeıılnde le* 

ra ~ı!i:.!et>kt!r. 

~ -
,_ 

5 -

Blr ku·:ık ağacmm muhammen bede~i ~er Ura olup mecmuunun 
bert.eli 2000t' liradı:r. 

2000 ıı~açtaı:ı aşag-ı olmamak ~ıırUle ayn am taliplere de !ha.le edt. 
lebllir. İsteklilerin talip olacaktan miktarm muhammen bedellniıı 
yuzde yedı buı:ul;'u nj!:betinde muvakkat teminat vermeleri şarttır. 
Şartname bt.'rgiln rnel'a! saatler!nde vila.yet datmı encUmen kalemin.. 
de bedP.IBiz görılıe!:ıil!r. Taliplerin vUA~t eneUmenine mUracaatlan ı. 
!An olunur. t8'181 l 

inanma!!; gerek. BöJle büvi~etl beli.r_ I Oı.beldn nc,esi kaı;tı: 
ıııtg bir kadını prenı.in yanmdan ayır. - O, arl..ıı.:mı.üan __ a~lanacak bir l<a. p Hususi .... ••••••••••zg 
oıa.kla çok iyi hareket ettiğimden e.. I dındı. Mademkı oldü gitti.. §iınd) ş • ı • T . k k • L • • 
mlııjm. Hacer güııiın birinde lJl'CllSC ben dl j~imJ a~·aylm; Hacerı ı:ıa.na b:ı_ iŞ 1 era 1 ısesı 
bir fenalık Japabilirıti. İyi au11t, böy. ğr51.1.tlım dl a.m:ıı dofruııunu ı.ö3 lcmek 
ıe blr kadın prense fenalık yapıı.r da gerek~, onu bir türlü ~nııtamıJor • Nlşanta!lı - Çınar eadde11f 

bena Jape.maz mı, dum. HaJati daima gözümün on1ımıe KIZ-ERKEK - YA TILl-Y A TiSiZ 
:,. '(. .lfo dolaıııyort se!il kulaklarmıda \;ı.o.Jı • Y U V ,\ - t L K - O B '.l' A ve L l S l!l 

\."edrln evlnln altında birkaç ayak ;yordu. 1 - Ye!l.l n eakl ta..tebenln ka.yıd i§lertne 9 dan lT ye kadar be.kılır. 
merdivenle inilir bir bodrum vardı. _ Kulıınuz da bunun rarkmdaydım, 2 - Eski talebenin 5 <'ylUle kadar kayıtlarını yenilemelen gerektir. 

1 BW'Mlı bir mahzen &'ibl muntazam şevketlim,! H:!:t4, ölümünden bir (Talebemhe ders saatlerine Uı\veten ücretsiz yabancı dD lru.ralan ~ı 
duvarlarla. örtilmiilW. Selim burayı 1 gece önce, onu tekrar tdıe getirme. lacaktır.) T E L E F O N: 803U 

tenılslett,I .• içlnl dö,etti.. ka.puunıı. l ğe karar vermi§tlm. Slı.in üzWdUğu_ llı••••••••••l!'B•••••••• 
demir bir kilit taktı. \"e bir köoeslne nılzü gördükçe ben de nmztarlp olu_ 
büyük bir kandil yaktı. Huerln çek J·ordum. Se yazık kı ömrü \eCa et. 
se.vdiği papagansnı da bu mahzene medl. 
gotürdıl, \"a.taı:,"1111, elbi.ııelerlnl, t.a.n.. Prens ôzbel< at,anmasardı, yeı.trı. 

burunu, tefin.l, müu:vberlerln1 ve l ı. Dl.o ;yanmda ağhye.caktı. 
l ecett yemişleri de ora.ya götürdıi. 
Haceria blr ~e.)· den baberı yoktu; o 

Selim o ~ •arayda 
tınıda Hacer ba.m:rnıd.u. tlirkU aöyUye. 
rek yd.:ınıyordu. Hacer hamamdan çı. 

cerin ölümıinden bah'ie~ti. Ve onun kar çıkmaz, kendisini Zeynt>p lm~ıla. 
cesedini kendi aile meuı.rlığ'ına göm. 

w:__ Sbt efen.dimiı: alt kattaki yeni dilrdUğünü söyledi. 
SeUm, Hıı.ce-rt unutturmak istiyor. dairesinde bekllyor, dedi. 

Hacer bir ,ey aoluyaınad1, Ze~·ne • du. . civardald 
ta.kıldı tırüdti.. Kurnaz vezır bu 11ırada 

bin ~ne ·· YSell kte ı eııılr paı.arlanndan birkaç nadide kız Mahzene tndiler. m gerre n 
d& beldi rd 81\tm alıp prense bedtye etmişti. 

tıeıcgfüslnl bura • ::~ ""-llm Prens Özbek yenı kızlarla eğlence. 
Hacer içeriye gırer ıro~ ~z. """" ·e daldı 

kondlalne bir kadeh narlı ,_rap ikram l -
Ve Hacerl çabuk unuttu. 

ettı : O da her öleıı gibi unutulmağa - Haydi Haeer, içellm ve blra.'I. da 
mahkftm df'ğil miydi T 

burada eğlenellm. Hacerin mahzende yaşadığını Se_ 
Hacer ı,arabı lçtf. 

.n\n.,. riSrmü.. ilmin sadık carlyelerlndeıı Zeynepten - İyi ama, bura~ı 6 w ~" ,., 

7or. başka kjmse bllmi;t ordu. 

- Ben seni güneşten de kıskruıı • 
Zf':J'1lep de Hacer gibi yorum. 

Hacer gtlldü.. bir tuı.a~a d~ürüL mahbustu. 

mahzende 

dll.fiinil, hönlyet(nJn elden gltt1ğinl Onlara. bir hareın ağ8!'1ı hizmet edl_ 
anladı; taknt blr ııey ııöytemt>dl. yor: ııabab akşam yemeklerini, t1ııyo. 
_Ziyanı yok, aslanım! Ben mezar. nn götürüyor ve Hacere btr dl!eğl 

4a bile gülemisnl ve eğlenmesini bL olup olmadığını soruyordu, 
ljrjm, zaten eninde, ıtonunda. gin>ee. Ha.cer hergiln haremağaııma: 
timiz yer böyle bir me:r.ar değil mt. - Hlirrjyet istiyorum. Başka bir 

dileğim yok .. 
dlr~ 

Selim aldırmadı.. h:wlolarla sevgl. 
Uoıılnln vücudunu kuruladı, blllftr ıtlb\ 
~tfal göğsilnden ve ense<1indrn llptü. 

_ Sen ne güzel kadınstn, Hl\ffr! 
Sent kıskanmak hakkım değil mi' 

Hacer ~tyindt •. !!:?çlarını kunıfad• 
\·e omazl:uma döl<tü. 

Selim onu bu halde göründl", kJs_ 

knnc;hlt'ı büshiitün arttı. 
- Bt"'nı mazur ~ör. Hacer! dt>dl -

ecni Ple,·ı~·onım. f'Pnı kendi gö7.lf'riın

d~ bile l~ııı;l<anıyor:ım. 
Selim o !\"Ün ı=özdt>,&im• ı;ok kıymet.

1 it bedi~ ı:Icr verdi , -e: • 
- Bıırao\:ı bir müduet ~-atıp kalka 

rakımı! Hizmetini" Zc,rııebi verdim. 
Dedi. Clrn'l. sonra 11e3-nPbi Hnt>t>rirı 

yanmlla t>ırakarak "tkrp ,-itti. 
Huer, ,.e7.İrin arkasından hayretle 

baktı \-e oda l<apısı kapandıktan "on. 

Diyordu. 
Çok dela gt'<lf'leri Selim mah:r.f'nf' 

iner, BO!ra kurulur, içkiler içilir ve 
Selirn tekrar kendi dalres!ne çrltaralc. 
Ha«rı mahzende Zeyneple ynlnıı bı 
rakrrdı. 

Bir .ıt"et>eı gene böyle içmjşlerdl. 
l\lahLende Zeynep :oıofraya. baluyor .. 

J,nrııda haremağası nöbet beldiyortla. 
Ha<'er ııarh~, olmadan, pfendib;ne 

ı;orclu: 

- 81'n ne 7.aınana lrad11r 
ı,aıacağnn T 

S<'lim gülerl'I> başmı q1Jadı~ 
- ölünce-ye kadar_ 
Ha<'Cr içini çekti: 
- 0 halde çabuk olmem i\in Alla. 

ha dua ede~·Im. 

( De,·amı ' 'ar) 

lstcmbul Defterdarlığından: 
Do!lya :So. 1'°<'Yi J\lnhammen 

be-del teminat 
~ l.'.!17 /111411-!\~~ l"l <?cidlvd<o~·ünde Balınumcu ~tuğı arazi. 

ıindcn ır.!!frez 13 pafta ı ada 3 pars()I 
No. lı ı;,:.;oo metre T!lUrabbaı arsa, 30400 

sı2·, 7/1114/l~J Mecıdiyı>byUnde Hal mumcu çiftliği arazL 
afnden ınlifrez 12 paitıı. 1 ada ı parsel No. 

22!30 

11 110.!-1 metı-e mu:-abb:ıı nrsa. 115620 1~47 

Yuknrdl\ ynzılı gayrjmenkuller 21.9.942 pazartesi gUnU saat 13 te miL 
il eml;'.ı.k mtltil:•·~f1~rrJe ml!~eiekkll kom!3yonda kapalı zarf usulile ayn ay. 
rı &atılacakLır. lstek!iltıri.ıı 2.190 sayılı kanun hllkümlcr: d:ılresinue hazır_ 
l~nmış teklıf ııııextuplarını ihale gilnll sa.at H e kadar komisyon rej.oliğine 
:P\<dı etmei~:i ~ nüfus lıü\·,yet cüzrlanlannı ibraz eyl"'melcrj muktaziu;r. 
1'"c:a iz:ı..hat :ı;'n milll ~k ml.ıdUrlUğUne mürncaat. (9200J 

lstanbul f/ava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
Bava aı.:ı:ts.ka depo a.mır!.lğ1ııln .L9'1~ mali ytlJ içerialnde ortata.ma. o. 

larak hesap ı>lunan 30000 ton mu ıle.ııjz nakliye tşi .ile 30\iOO ton kllom~tre 
"ara nakl!ye 1.§1 tahm.il, tatılıye ve ıııgorta mUteatıhidıne alt olmak Uııere 
k.-ı.Ptl.lı tar!!ıı. münakasaya konmuştur. MUnaka.sa ~9.8.9•2 cumA.rtesl günU 
aaat 11 de [;r•anbul Yeni Postane karşısmda bUyUk Km.acıyan ilan ikinci 
k;ıt 9.10 numarada navs ııatınaıma. komleyonunda yapıla-::ı'.ctrr. Muvıık.. 

kat terni.!lat 391J1 ı:ra 50 kuruştur. Ton m1lin tahmln bcdt!!ı ,7 ve ton kUo
metrenın 64 AUruştur. Mttrıakasaya iştirak edeceklerin temına tlarını Ba. 
kırköy Ma!•r.Udl\rH.lgijM yatırarak bu kabU devleı nakil i§lerUli ya.pmııı 

olduklarına ıJ:Linl resmi VN!ika ile djğer kanuni vesikalarnu ınut1tev1 uırt. 
lnrı.L1 ihale tdtJ,ılden bır kal evveline kadar komJsyona verme!eri. Bu işe 
ıı.lt eartna~e hergUn k:ımi.aıyonda görülebilir. (8532J 

lzmit Deniz Sa\malma komisyonundan: 
ı - Keşif bedelj 33Cr?O lira 2• kurunan ibaret olup gösterilec" k bir 

mahalde yaptt-.·1lacak olan ~ton inşaatı işinin kapalı zarf usu!Ue ek.sıltme
si 7 eyltll 941 pa.,arte::ı gUnU saat 16 da İzmitte tersane kapısmdaki ko. 
misyonda ya.ı•ılacalüır. 

2 - Bu ı~c aıt fenut V'\! busu.st şartname, keşfi ve projeleri bergUn ko. 
mt~ onda göıı.:!cb.ljr. Mı.:v& kkat teminat 2•79,52 liradır. 

3 - Ek~i!rmcye !şti.!'ak edeceklerin, bu gibi işleri yaptık!arma dair ek.. 
ııiltmeden azlll"lf beg gtin tvvel nafia mlldUrlllklerlnden o.lacakları ebl!yet 
ve ticaret veslkalarını, eror.iyet mUdUrlU:!Undeo alacakları hUsnUhaJ vııra. 

ka.:armı ve k.'\11'Jnun ta?it'ntr veçhiıe tanzim edeeekhrl teklll mektuplannx 
yukarda yaz.il, teminat makbuzlarile blrlikte muayyen gl1n ve saatten bir 
~aa L evveliaç Kadar ko.m.uıyona. vermeleri. (9011) 

Yüksek ziraat enstitüsüne talebe kayıt ve kabu1 
şanları 

~Uksek •tjraat enııtitü.sCDUn zira.at, orm&n, veteriner fakUltelerine pa. 
ru•z yatılı, para!ı yablı, yatıaız talebe alınacaktır. İsteklilerin SO eyıuı 
912 akşamrn;ı. ka.dar emıt,lt.U rektörlüğüne aşafıdakl vesikalarla müraca.a.t 
etmelerı lAz.-md.r. 

ı - 1.ııtenilcn vesikal&r, A - Kendi el yazısile hangi !akUlt.eye, nasıl 
t:ııebe olar-k gırmek i3tedlğini bildiren bir dilekçe, B - Lise bitirme, oı. 
f:UI'luk dlplon~ala rı veyıı .noterlikten tasdikli suretleri, C - NUlus tezke_ 
reai. D - Aşı kAlıdı, E - örneği enstitüden veya vilayet Orman, veterL 
ner, ziraat ootıdlırliıkler\n'3en alınacak sihhat raporu, F - Belediye veya 
poli::ten aı.:.~aca~c iyi bal kfı.ğıdı, G - Altı adet 4,5x6 fotoğraftır. Evrakı 
tam olmıyan vaktinde gelmıyen pulsuz dilekçeler kabul edjlmez. 

:.ı - Pcı.rabız yatılı ~ilmek istiyen talebelerin 25 yaşmdan büyük ol • 
manıa.sı ve 3t:~i.ın imtihhanrnda muvaffak olması şarttır. SeÇjm imtihan • 
lar: Ankara. yükr.ek ziraat enatltUaUnde, !stanbulda Sultanahmet yüksek 
t!•':.ı.ret ve ıkl.ısat mektel.Jrocte aşağıdaki gUnterde yapılacaktır. 

7.10.942 carşaıx:ba aııat 14,30 da türkçe kompozisyon. 
8.10.9•2 perşembe SB:\t 8.30 da matematik, "emsali ilddir ... 
8.10.942 iJerşt'mbe saat H.~o da yabancı dil "fra.nsızca, a.ımanca, ın • 

giiı.zce dlllerJ\der biri., 
9.10.9•2 cuma saat 8.3C! da biyoloji 
9.10.142 cum .. sa.at 14..30 da fizik. 
10.10.942 .:ıu.ırn.rtesı s-:..at 8.30 da kimya, 
S - Pa~alı yatıh V'! yatısız talebeler seçim lmtıhanmıı. tabı deği!dir. 

Paralı yatılı ta.let>eden tat•l mUddeti hariç bir sene içiu Uç tak~itte 300 
ii"ta ücret almır. (6700_Se91> 

•~vlet DemiryoUarı Ye Ltmanları lılctl'ln"' 
Umum idaresi ifanları ,_ ! 

Muhammen lxc!elı 211:.! (lkt bin ytiz on iki) Ura olan 41100 (dört bfn 
~ekiz yüZ) e.C'~t 24t26 Vf'lt 25 vatlık lokomotif tenvir ampulu (3. eyllll 
•912) perş~r.ıbe gUntl "'L.'-lf (14) on dörtte Haydarpaşada gar binası da. 
hilludekı ıtom.tsyon tarafn:611n açık ekejltme usulile utm .ıme.caktır. 

Bu ~e gj.-mok istiy'llı~1E'rirı 158 tyilz e!l.1 sek1z) ııra 40 (kırk) kuru,. 
•uk muvakk.J.ı tcmın:ıt v.:ı k.anunun tayin ettlğ1 vcııaikle birlikte eksiltme 
u11 tine kariar kmniayona mUracaatıarı IAznndır. 

Bu il6 a!t §&rtna.mcler konıısyondan paramz olarak d11.~trtmaktadır. 
(8918) 

letanbul Belediyesi ilanlal"ı 

Tahmin İlk 

bed~U te-mluttı 

.. . 
J 9·1.fıti 14.t:.ıı Aksa;:ıyc!a Kema.dp!i.§& mahal!esfnin yeştltulumba ıok&. 

rno.ıo 

112,10 

ğmda -ıt: ı..u:~u adada 19.45 metre murabbaı arsa 
11 9:l Aksaı ayda Kemalp8.§a mahallesinin Selimpıı.~a aoka~uı

da 49 unctı adada 15, 91 metre murabbaı salıalı arsa. 
8 41 Aksara.y.1a. Kemalpa§a ms.baileslnin Scllmi>a,a sokağın. 

dıı. 49 U"ICU adada 11,21 metre ınurahbaı saha.it araa 
T:ıAm!n b.~J,.ı.lerile jlk t~at miktarları yukarda yazılı 3 parı;:ı area 

satı;malf Uzer,. ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şa~name:erı zabıt 
ve muamellt müuurlü~ıl ka:em.indc görUle'oilir . .İhaleleri 31.S.9t2 paı.ıırt ~sl 
gllnU saat 11 t( cıaiml '!ncümende yapı!acaktlT. 'rallplerln ilk teminat m~k
buz ve~·:ı rr.ektupları v':! 1\6 nunen lbrazı 18.zımgeien diğer veslkelatjl<;? it. ı.le 

gU·~u muayy<-o &aalte i~iml eDCUmende bulu.:unaıa.r!-- (&742), 

.y. * "' 
l'ahmln tik 
bed-:li tcmjnatı 

4826.GO 36:: !·~ Hasel~· l!ııstanesj için alınacak (6!1) kalem lhtlk eldi. 
ven lratktıt ve tıbbi ı?c:za. 

?ö66.00 
1570.74: 

2".9 05 Has~l•l hastanesi için alınacak (10) kalem tıbbı ecza. 
lli.~l Has'lki hastanesi için almaca!t (17) kalem ipek t;;llk 

Kat:,u~ v<: tıbbı ecza. 
90S.36 87.'1C· Kımy:ı.lıane için (99) kalem klmyevt ecza ve AlA.t. 

Taınin 'o<·dt'lenlJ ıik teminat miktarları yukarda yazılı işler ayn ayrı 
açık eksiltmeye l:onuln1cştur. Şart•ııımeleri zabıt ve muam~!at ml.idUrltğU 
kaleminde go!'l!leoiiir. ii;a.Jeı(;ri 31.8.942 paza.rt.esı gUnü saııt 14 te d~mı 
en.ctimende yapılacaktır. Taliplerin Uk teminat makbuz veya m~ktııpları 
ve kanunen ib:-a"-' lfı.zmıgelen diğer vesikalarile ihale günU muayyen 11.l.ıtte 
dalm.l encUmerrde bulwır.ıaıarı, (8743) 

*** 
vtıa.yet dahlil:deid llkoJru•lıt:' için alınacak( 4500) adet soba bonısu(650l a. 
det Yuvarlak dtrsek va (650) adet dirsek kapalı zarf usuli~e ek.slltm~ye 

konulmuştur. 

ME.emuunu., tahmin bedel~ (9378) lira (50) kunı§ ve ilk teminatı (7C3) 
lira (38) kun.:ştur. şa: ttıaıne zabıt ve muamela.t mUdUrltlğU kaleminde 
görfilebill..r. 

!hale 7.9.'l.!_2 pazar1psl gti.nU saa.t 15 te daim! encllmende yeptlR.caktn. 
Tallpleti.n llk temtnıı.t nıakbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı lL 

zımgelt?u diğer ~·ralkala.ttle (2400) No. lı kanunun tarifatı çevresinde haz!r. 
llyacakları te~!!J' mektuplıırmı lhale gUntı eaa.t U e kadar dalml enctl.ıne. 
ne vermcleıı iAzımdır. (!Jlu8) 

lsta!'lbul Jandaı·ma Satınalma Komisyonundan: 
lpliği jat:ılııııtıa dilcmc\·lndcn verilmek ve satr şartlan pazarlık sıra. 

11rnr)a t.P.karrür .-ıttlrllmok 1;artile (15.000) c;ifte tlre çorap imali 3.9.942 per. 
şembe saat l 5 t~ lsta.nbul Taksimde J. Sa. Al. ltomtsyonumuzda pazarlıkla 
!baı~ erJilecck•tr. lmalıye ve gerekse verilecelt çorap ipliltlere ait teminat 
(31::0) ıtradr.. Çc-rap nr.n:u.nesi hergiln komisyonumuzda gortilur. İst.eklL 
ıerın ;esika, {,F"nlnat mel:tup veya makbuzla.rile pazarlık saatinde komis
yonumuza gel.ncırr;. (fl2H) ---

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü lli.nlan 

Mercan me'ıa.i:esinıle Büyü\{ çorapçx hanı ikinci katta 13. 14. 15, 16 
No. 1ı odall\r·.--: 510/47 tlPSf'!."l mahlOlen vııkfı namma senede merbut olup 
dlğe? hi:;sedıırı::mn ;ka?'I'.etgılhı meçhul olmasına mebni tebligat !!ası mi.im. 
klln oımadı;tınd.:>n tariN it!ından itibaren 31 ı;ltn zarfında alil.kalı hissedar_ 
ıarm b~zzat ve:v:ı. bllvek5.'e mahHtl!t kalemine müracaat elmer:likıerı tak. 
dir~e baldarınııı !!kat edtıt-rek mezkfır :n::ı.hlül hl3Senin talibi bulunan di
ğer hissedarına Eatı1acıo.e-ı Clı.nen tebliğ olunur. (9205), 

T. iŞ BANKASI 
K.TA8ARR0f 

HESAPLAR . 
z lklnelteşrlo 

Keşldeslne aynlan 
ikramiyeler: 

1 adet 1000 liralıl4 

1 
" 500 .. 

2 .. 250 .. 
14 • ıoc • 
LO .. {>0 .. 
ıo ... 20 • 
'&\ !O • 


