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, Rijevde Rus taarruzu 
devam ediYor 

.. '\ --
Staiirlgrad etrafanda çok 
kanlı muharebeler oluyor 

·- ~" ...& ,w:.ıt:... ~··-"--"~-"1Si~-·,.,__,. ...... 
llelalcllmlıııruruuzun dlln tebrlnılı:l te ttllendlrmlı olduklannı ~apwıtın, MW1 Şef doğnıt"a l<'Uoryaya gltmlıılerttJr, 

L\ 1man1 ar G r oz n İV e 95 l ~A-m-er-ik-an-.... 
kilometre yaklaştılar deniz tayyareleri 

Resimde Milli Şenllllz Haydarpaşa ıııtasyonundn ~ıkularken görlllmektedlr .•• 

Kalkaıyacıa Aimaa taarruza J ROTERDAM. 
~Başvekil~ 

• Şarkta tetkik 
s.eyahatine çıktı 
Refikaları ile Orgeneral Kazım 

Orbay Başv~kilimize refakat ediyorlat 
Ankara: r.. (A.A.) - Bafvekll Şllkrn Saraçot1u, Şark vU&yetleri11de 

tetk:kler~ b.llunmak uere, refakatinde Orgeneral KAz1m Orbay oldt•fu 
t&lda, bu akpP.1 .ut 2l.30 da ,ehrfm!zden hareket etmiflerdlr, 

Sayın Beyan S&ra;c-Qiu da Ba,veldlı. beraber HYaha.t. eylamôtadlr. 
~ Şllluil SaraçoUu. ~syonda Vekiller, mebuşlar, ıeneraller mttlkt 
•• uır.rt ~ıı n do.ıt'ar: taratmdan uğurlamnı§t]!"· 

Norveçte 
ıeı 11111 sabotaı 
cirminden idam 

edildi 
tondra, 28 (A.A.), - Norveçte 

A!Dn gece beş Norveçli idam edil
mJşUr. Bunlar sabdtaJdan suçlu~ 
Cfular, Ayrıca Oç Norveçli de ağır 
h.,,.e konuhnuştur. 

SALOMON 
ADALARINDA 

ı 

Nana Velllll geldi 
Nafıa VeldJi General Ali l'uat 

Cebeeoy, bu ısa.bahki ekepreslc An 
karadan şehrimize gel.mittir. 

Fon Papen 
&arıcıyı velıtllmlzl 

zıraret etti 
İki gl1n evvel ekspresle Ankara.o 

ya giden Alman bUyU.k el!:iai 
Fon Papen, Hariciye Velci'i Nu· 
man Mcnemencioğlu ile gölilttilk
ten l!IOtll'& diln tayyare ile latan • 
bula dönmüştnr. 

Nehru hapisha
neden kaçmış 
Viff : 28, (A.A.) - "CiıTjera Dtlla 

Sella,. gazetee1nln Bangkoktakl mu
ha blrlne göre, Pa.ndlt Nehru hapl!ha 
neden kaçma#& muva!!ak olmuıcur .. 

Hindistanda 
Dün yeniden bazı nüm&yit-

ler oldu ' 
l'..ondra, 28 ( A.A) - Hindisun

aa dün de mevzii bazl pilmayfşler 
olmuştur. Umuml intiba ,·nziyeUa 
dilıelmiye doltru gfttiltidir. 

in! ııa! ediyor l J R S 
Londra, 28 (A.A.) - Bu 3abah• l:~cbc~r ol~or. Alınan tar.~iki - E AN E LE R I • 

k.i Rus tebliği: nın hafıflediğı sanılınaktad.ır, Kaf· 

~~ijı:~a~eu;;:~:n~~i=li~ü~ ~=tc\!:~:a Ci~~~~~;~ Nı· BOMBA-
gT&d, Kotelniltovo Prolchaaya ve muvaffak olmuşlardır. , 
Kraanodar bölgelerlııd.e ~a.rp •~a • Londra, 28 (A.A.) - Krzı\yıldJZ 

~C:~cl=t~~yde değer ~~~ !:!v :!deh~: LA D 1 LA R 
hiçbir VC')' olmamıştır, , ~yazmaktadır: 

Londra, 28 (A.A.) - Rus cep- Almanlar Moa.kovaya taemız et 
ht.aiı:ııden alman c-n önemli haber, ınftt iç'n burada 9 tllmen topla • 1 
Rusların Moslro\'llnU\ şlınal tauım ~ş:ardı. Ruala.r evveli bfr t<>p atc
da ta:ı.rruza ge<;erck ilerledikleri - §i ile işe başlamış \"C sonra yapılım 
ni 'bildfren haberdir. ilk taarnız Alınan h:ıtlarınm bi • 

Dife.r bir ha.ber muharebelerin ıinc!aini Y&.rml§tır. İkinci hat da 
R.ijev eehıi dolaylarınd:ı cereyan yanlmıştır. 
Ett~ bildirmektedir. 2 Rua piyade blrlift l 4 kl:omeı-
Sta.lfngrad h&l'icinde kanlı mu- re kadar ilerleme:c muvaffak ol -

D•U§tur. Balen ı:arpışmalar devam 

ı blJllE llarp ge. 
ın'ııae tam llalle 
ıer il &JtldUlll 

Afrikaya 
BOYOK -TAYYARELERLE MiH
VER KUVVETLERi TAŞINIYOR 

etmektedir. 
Almanle.r tm.ıdl Grozn.iye 3~ ki• 

lometre meaa!ede bulunmaktadır• 
lar. Kafkn.syada. Karaclen~ ba • 
kan yrunaı;:ta,'da A~, , l kuvvet eri 
ht.zı iurlırmeler kaydctmit"ir. 

<Devamı 3 llnctitle) 

Kerç 
. boğazında 
ıeı Sovyef gemf ıl 

batırıldı 

Hava muhmebelerinde 3 
Alman, 9 1 ngiliz tayyareti 

cliiftü. 

Londr&: 28, <A.A.> - lngm'll sı
Pitfayer avcı tayyareıerlnJn hima,.. 
~ daJı1a tan&nleq ao
terd&m tenaneieı1n1 bomNJamlJ1ar. 
dır. Havuzda bulunan iki bUytlk hup 

' gemiaiDe tam isabetler kaydedilınft
tir. Harikan avcr t&yya.reLert «W fimA 
11 Franaada askeri hede!lere hQcum, 
etn:li§lerdir. 3 dU§man avcw dU~"Ül
mU§tUr. Şiddetli 'hava muharebelerin 
de 9 İngiliz tayyaresi tl.llerlne döDo 
memiftır. Batı çölünde faaliyet gene durgunlaşll 

Londra: 28, (A.A.), - Batı QIS'Hln
de kar& faaliyeti gene durgunla7ll1J1 
tu'. Hava f&alfyeU ise fazla mi~-u
ta oımuotur. Müttefik ııç&klan nuıt>a 
rebe .ııahumda dtl§man toplulukla.rı • 
na, ve hava alanlarına. t'!L&.?TUZ etmif 
ler ft blr çok yangmlarm çıJrmunıa 
aebeb,iyet vennfllerdlr. 

Londra: 28, (A.A,) - Akdeniz tı
loau kumandam Amiral Hc.rtvooô, İn 

gWz denizaltııarmın faallyetleri:ıcı rağ 

men mihverin Afrlkaya Mlyük tsyya

relerıe kuvvetler geçtnneğe muvsl • 

tak Olduğunu zamıettitini ıröyıemJı 
tir. 

Londra: 28, CA.A,) - AJman u
çaklan dUn lngilte~nln cenup dotu 

Viıi 28 (A.A.) - Alman radyosu, laylırmda bir ıehre bombalar atm·.

hlrkaç Rus gemisinin Kerç bo~n- ı ur. 
. . Bir ka b1U ve a.z haııar va. zından geçmeye yeltendıklerml, ç ?'1!Jr. 

fakat bunlardan beşinin batırıldı- 1NGlLlZ HAVA NF.ZARf:TlStN 
aını ve birinin aAır olarak basana TEBLlGt 
uğradığını bildirnıektedir. Londra, 28 (A.A. ) - Hava ne

zaretinin teb'iği : 

Muharebe tevak .. 
kuf devresine girdı 
Teaı Gineye çıka 
rııaa Japoaıarıa 

flddeW mallarebe 
ıer OIDJOr 

Bir sandalcının 
cesedi bulundu 

Veli Yalçın admda bir ilay1lcç1 
evvelki~ aenda.lma haddi ir 
tiablt.inden fazla mUı;:teri alarak 
Üf:.tUda.rdan lstanbula d~ru yo
la Ç'Ik:mJttır. Fakat hav& fn1ınab 
olduğundan eandal Saraybul'DU a· 
çıkJarmda devrilmiştir. 

Çinliler bir şehri 
dalıa geri aldılar 

Viıi, %8 (A.A,) - BerJlnden a. 
lınan bir habere göre, son 24 s ıat 
:rarfında Alman silAhlan 6 müttefik 
ticaret gemisini batırmıştır. 

Spitf:relerin refaketinde hare • 
ket eden Hurı'ie:uı bombe l"lY.YtLre

(De\ amı S tlnetide) 

Y olcularm hepsi de yetiıen san 
da1cılar tarafından kUTt&r.lmJ18a 
da r.anda.lcı Veli Yalçm dalgalara 
ktnlflnlf, bulunamanıııtır. • 

Velinin cesedi bu aa.bah Sirkeci 
yolcu salonunun önünde bulunmuı, 

Hunanda Japonlar büyük bir 
taarruza hazırlanıyorlarrr: ış! 

Londn, 28 (A.A.) - Ameı. çıkatılmJtUr: Va.kaya mlldd"Clumu• Londra, 28 (A.A.). - Cenup dolu 
kıuı Bahriye Nezaretinin tebliğı ıntli.lc el koy~, tahkikata bq1an Cinle Cin kuvvetleri ilerlemekted!.r. 
ııe g5re, Salomon adalarm.da m~ mlfttt. Çingsun4J şehrinin alındı#& habe
huebe bir tevakkd dcvreıtn.e gır t .....;;--------------------;;__---:
miltir. Japonlann TulakiYe asker l 
çıkardıklan tahmin edilm<:ıktedir. • 

Guadalkanalda vukubulaıı ,,re Ja • 
pon h&:p gemilerinin püskilrtlll • 
meti ve o:ı ~sinin hasara uğra• ; 
tıbiıall !le ııc1icc1encn deniz .ınu i 
b~den sonra yeni bir deniz 

BU SABAH BEYKOZDA FECi 
BiR CiNAYET iŞLINDi 

, ~aftfl obnamnJtır. Yeni Zelacdc ; 
nt•larmdaJ:ı Kuch, Salomno A - ı 
:ıaıanndati 1!1~1>c:ıerdcn bah- ,Akbaba lllylade kadın .rekabeti ylıla· 
ı:ederkr.ı wnyetin milttefjk!c:1·e d illa d •ı 
;Jdukça tnU.•a.lt oldufunu Ve Japor /tlea bir adam tıçıllla e a .,111 edllv 
ı-cmilerinden banlıannm dc1.ğıuı • . 
ırğtm aöy]e?lliştir. ı Bu sabah Beykozda, Akbaba Jt5. I tesbit edılmeyen maktul buradan 
Yeııt Gin~in ucuna çık:ınlan ı ytnde kanı bir cir.ayet if cnmiş, ge.çerken, sanı!dığma göre. arnsı 

lapon kuvvetluine kartı m~ttefik lirisi bıçakla delik d:ş:'k ctlderek 

1 
bir k!ıdın ır.esı:Iesinden açık olan 

r taarruza ~ta.mışiardır. Ş{d • c1dUrtıbnü<JtUr. kati Iile ka.rşılaşm13, aralarında 
ci~t.U bir hava muharrbcsinde 6 HAdis~. köydeki bir mmr tnrln· çıkan kavga sonunda katil blçn.ğr 
tapon avc:r v 2 pike tu-ayre"I tah tından 100 met:-e kadar ilerJe ce• tu ~:ırerek kendisini muhtelit yerrip edihni§ ~ilşman mı~vna'arı ve reyan etmiştiT. Henllz hüviyeti ler in~en ynra:amak suretile öldil.P 
mahrak.at d,polıtn at~e verilmış mtl<;tur. 

rini bir Çunking teblili vermekte
dir, Şimdi Cin ku"''ellcri bir ha"a 
alanı yakınlarında olan Cuhsin.g 
şehrini tehdit etmektedirler. 

Bir Cin askeri sözcüsünt> gart, 
Japonlar Hunan eyaletinde mühirr. 
hazırlıldar yapt:.k.1adırlar. Japon• 
Jarın burada mühim kuvvetlerle 
taarruza geçecekleri ts~min edil
mektedir. 

Cazip B,lr 
Blportaı Serlll 

?? 
a a 

Pek y~kında 

HABER 
sütunlarında 

tir. Balodaki Japon tayyare me)'" Bir Amerikan muhribi b.••tı Katil , ~akayı mUteakip kN-nlı bı• 
damıta da hilcum edilmiş, 4 .Tapon \'işi, 28 (A.A.) - AmerikH bllh .:.ağını hır ı:uk1Jl'3 atar!Ut kaçmış
ta}')'aftlBi dDIUrftlınlt~tlr. Tapon :·;ye nazırlığmdan bildiril:i gine tır. Vakaya Beykoz r:ıliddelumuml· ı 
tayyareleri Şimalf Avustra lynda göre, Amerlcıln muhrıöi 1n~eat · si ile ja.."ld~a kumandanı el koy 
.8raft ve !>anine httcum etmie • Jt>an bir çat'ptŞma r.eticeain<le ~t- nıug, tahkıkata b3Şhı.nrr.ıetrr. , ._ __________ _. 
1--- "'- haear -ı. azdır ./ Jlll§Ur. Katil haıb tutulaJ?l4m'l,!ttr, • ~ W7U'elerl tanfmdaa bom Wanaa ._...., ..... lılr. &it'9ıril• 
,~.. ~ . , , 

• 
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Alma oyaya 
hücum 

Mühim bir gıda olan / HA~(şi:"ıER 
P) ao R> Da N ç , .. ARIH 

1 

Basta ballıcıbll 
Hakkında biraz. bilgi . aaıere1111,ıerdea 

. : biridir 
Yazan: 

VIL Y AIVI B. ZIF 
Amerikaın Askeri Muha.rrirlerinden 

Nafia Vekaleti yen! makine 
le~ getirtecek 

Nafia VekMeti ,yol in~aat işlerı• 

mizin hızlandırılması !çin yol in• 
şaatına insan kuvveti yerine maki• 
ne kuvvetinin ~ür'atlc konulması 

Barp, Dzalldola rellalletıaı llaldlrıac~ 
Avrapa•aıa 11raat meadellıtıerlade, 
pirinç ziraatı de lallllal etmıre batladı 

1 · Ank.vada ve htanbalda hasta 
ı :,akıcılık mektep ve kursları var ; 
( Junlara. yeniılen tGlebc .ı&lmacak: 
i ·adyo hemen her gl1n prtlan ilin 

euiyor • 
Has1Bbakıcıhk en ~rt:fli mes• 

teklerden biridir. E'5kl harplerde 
rnrulap ölenlerin mtihim birkısmı 
ita bakmısızlığm. kurbanı olorl:ır
dı. Ağrılan dindlnnek, yaraları 

Ha"Va bombardon.anlan vasıtasi. l,faadır. Zira dtl§lllamn ba§lrca kav 
le Almanyayı harap etmek müm· \'el menbalarını, esash Mnayi mer 
küııdttr. Fakat bu azan ve yorucu kezlerinf tehdit etmeyecektir. Ta• 
hazırlıklara bağlıdır. Zira b<iyle, arruz öz Alınan ya.hat öz .Japon 
bir pli.nm muvaffak obbilmesi i• topraklarına yapılır. 
çin mtlttefikledn blltlin enerjileri- o halde, Almanyayı vannak i
ni 1 bütln kaynaklarını, bütün in• ı:in en çlka.T yol bava yoludur. • 
!.an ve makine 1'11vv,tlerini Alman Dtişmsnı kat'i ıJekikle ancak gök 
yaya hava.dan yapılacak umumi bir yüzünden yenebiliriz. Yalnu 1m 
hücum için teksif etmeleri icap e- ~ahad!l sanayiimizin kuvveti, tek
der. nik menbalamnız ve tahiyemiz 

Bununla beraber oe kadar Çeş• düı;msna n:ı.z:na.n ytlk<1ektir. 
ui olursa olsun bu hwıusta sarfe- Geçerr harpt~n beri savaş ilmi 
tliJecek ga~tler Avnıpa kıtasm• ktiçiik b"r nisbett defi!'lmi11Jtlr E· 
da bir. istil& harbi yapmak için sas pre::sip hl!a ~yn.d.i-: En. "ma
!.ariedıleoe~ gayrete naza.r~n • da· sait noktaya mümktin olduğu ka. 
ita azdır. Zıra Avrapaya bir ıhraç 1 dar fazla :ı!ôlker ve at" edecek si" 
milyonlarca. eri. me'gul edet'ek ~~ lih yığmak. Yalnız cllr.etli birkaç, 
m11MZ8111 bir fıloyla tqma«'ak mu asker meseli. Amerikan generali 
hlmma~ datlsnna ihtiyaç gi>1te- Bi1H Mi.çel, VI!! İtalyan p;ene."'Bli ou; 
rroeoktil' • harp tMni~mden de esash bir de 

Vulyetin son. inkişafları ve bil- ğ;şiklik o1dağomı söylemeye c:esa
ba911a Rasyadakı hareket mtttt.e • ret etmişlerdir Eskiden asker YI" 
fikle~ ergeç ~~i ~ir cephe aç- imlan harp ın:eydanlarmda topla. 
malan ıcap ~tt!ğin' i?•t~rlyor • Bu nryordn. Bugttn milletler fabrilm.1a 
oephe kıt'a •tıliet Jçın ıcap eden nndaki amele ile çarpışıyor. Zırh• 
bötttn lıazırhklar yapıldığı zamon h ejderler ııttn~tln yerini tattn. 
~ktır. ~at bu h_!lzrrlıktıı.rr Harp bir lstihsil ve sanayi ekono· 
YBINl«'ftk vsktimız ""ar mır. nuna 1pı m'8i rekabeti halini aldı. 
bna ben bilhas'!a Amerıkayı göz Sil!hh bir oarpı,manm en eR!lh 
&ıtbr4e tutarak w~a saaJc "hayır~, unsarlan uçaklar, motorla araba. 
cevabmı V6eeegım. Hattı Amerı· Jar petrol top v bun be1l%er ter 
ka hiiktimeti kudretli, mükemmel lerd"r Ve' bnn'fa~ he~inin ti!lttln 
sı1UıJarla teÇbiz edllmiı, bir _?rd~ fle ~ı,;nık eoğraft vaziyet gayet mü 
ham"lasa bile bu orduyu Atlantı• hi'll bir rol o:mnmaktadır. 
ğin &te kıymma nasıl g~ttirecektir? • 
Erler, cDibler, petrol, yiyecek, mü tngiHz adalan mtlkemmol bir l· 
hfnımat o kadar mtthlm meseleler· Icri U9ttlr. 
dir ki, sncsk llftlaZZam bir nakli· 
yat f~ite bydedilebillr • 

Anapaya ~ zot"hıtttan: 

A"'-"'P8ya illraç meH1etıi dllşü· 
ntifttı1ren bag1lne kadar deruıı: lmv
\etlerinin Avrupa kıyılarma ya.. 
napnwbklarmı gözönttnd.e tut" 
msk 1&mn. gelir. Denk kuvvetleri 
A'n'Upl. laydarma yanaşamıyor •• 
c;;Bnlrll bu kıyılar tayyareler tara • 
tmd&n korunmalrtsdrr ve 1m tay
J'll~ layılara yakın O!lllerden ha 
qJamnatrtadJT. Dandan ba'ka A ~ 
l'llpada iyi tilim glJrm~ b~ 
S&VBı!Jlardan mferle çıkm1' milyon 
larea Abnan o~kerfnin çrka«'nk kav 
,·et~!'İ hakledilini de nnatmama
lrchr. Dtl§man lasa ve iyi banrlan
mq mftnakale ycıllsrrna mlliktir; 
bj:ı ~ktığmm yerlerd., yeni tl"ler 
karmaya mecbaraz. O hMTr tııJle • 
rlnden istifade ~~ektir. Vamınis 
tan, Norv.eç ve MaleZVft !lanşlan 
lıire ha hususta klfi dersler Vf/I .. 
mit olM ~-Almanlar fngı"l
terey1 ktil• icln ~k mtlbmmet 1'& 

.ml•••ııwlanh. Fakat bana ~ 
•a•td'fı* olıı.madılar. soon deli • 
lıilnlmın Jt:ı1.vs.1arda m8ı1~faam 1Ja 
llJf «hlrdmthı. 

Blme dre ne& Alman toprağı 
..,. nef"ıs tr:apGD t.opra.. o'lmaym 
nolrtalara yapılar.ak heıttan~ bir 
llflker ~ taamtm tına mUc1a 

81* ~ elinde -
.......,lılıapna da İllalUJGr. Otele 

Bogtln iein Almanya,-. bava 
hücmn1an yapmakta f.ngı1tere ada
larından ideıal bir U!:1JI saha.ıın ola• 
ra'k istifade edilebilir. Alman sa • 
nayi, merkezlerinden birkaç yüz 
Mlometre uzakta olan 1Ja adalar 
mitstakbel hal'eklt i~ln bir ileri ils 
clarak kabul edilebiUr. 1'81 de. A
mffikatt ~e ır;eeeral Mi
çel ''harbi bzannuık için dfü:ıman 
o:rduuna ve donanmasını talıriı
et.mek zsrmt defilclir. dtt~an-.ı 
1..-ovvetlni t9'kil etten !lanayi mel' • 
k~Jerlni ydcm:ık lılfldir, , demi,ti. 
Bugihı istifadeli bir ~kilde takip 
edecefimiz noktA bodur. DO~an 
kenör1iııe bizden htOn insan -
makeme kuvveti vereeek olan Ar 
ya ve Afrikıulaki yeni menbalar • 
dan istifadeye be§lunadan evvel 
eski kayna.klannı muhakkak taJrı 
rip etmek zorundayn. 

(Devamı 1 ftncllde) 

ilk okııılla'fda kayit 
tık okullara bu yıl 93~ • 936 yıh 

doamh.Jlar kaimi edilecektlr. Her 
okulun alacalı talebe hazırlanan 
seınt barltasına s<>re tayin edlle
celdtir. Ta~radan «elenlerfn JriJT 
ceklerf okullar maarif mftdürlilitü 
tarahndaD' tayin edilacektir. Kayıta 
Jara 31 alustosta başlanacllktıT'. 

için har~eıe . ~eçmiştir. Bilhaı:sa Harbin, bagUnldl dtınya· •tia • 
taşk~rma ışlerının ameleler yerme di tında v bilhusa !ate mese.1 .. 
makınelerle yaptırılması mukarrer· Y_• ,._ et &. • ihtl --ı-.;. 
d . B · · ı ·ı d • leroı....., yaratı .. J'eDi J-v--ır. unun ıçın ngı tere en oto- .. .. de . IDymetlerd biri 
malik taşkırma makine ve trakte~ onun~ ar:- eD 

Jeri getirilecektir. ded teno a.el. • • llımal 
Bir ~üddet evvel .. Nafi.n VeU~eli, dile: bir~~: bir~ 

bu makıne ve lraktorlcrın getırll· addesi değildi bagllnkll ka 
mesini bir müteahhid~ havale el• ~ -h---:- ti' ~........... d 
miş fakat müteahhit getirtemedi· fa~ldl,~bolda,e e -~,:ili~!.,! 
~· d . V k·ı ı . d' t k Yı ve UCllll ..._._. ,,--eın en e 11 e şıın ı aş ınna nıtı.• d• Ha~ ...... _ _.. • •n,.lerl, 
ki l . k'" I . b' ~·• u. "-• u-- pırı""JI' ne erı ve ıra ıor erı ızz .... S!"' A kad ktllll tl" Ii • . . vrapaya o aı ye ı ge 
tırtm~e ka~r vennış,tı:. yordu ki, AVMpa memleketlerinde 

Yenı makıneler geldıkten sonra ·~ • ti bıJripfmı darb 1i • 
yol inşaatın~a bill'.ilk. bir sOr'at ve ~~rdu.z:ll. İtalya,~ pi-
tasarruf temın edılmış olacaktı". • ı-ı-.! ka d -.: • . noç re__,..... J'Şl!llll a, yer11 p .. 
Aynı zamanda ınşaaıta kullanılan rJ le • • edirebilmek lç"n fev-
ıt~şıa: daha iyi bir şekılde elde e- ka~ ~rtere mtlracaı:t; mec. 
dılmış olacaktır. b111' kaldı. 

3 fırında 
Çuvaltarla fasulye, nohut 

unu bulunudu l 
Fınnlarm emek imali Jçin kcn

ciilerine verilen unu pMtaer, simit
çi ve börekçilere verip ekmeğe 
bakla ve nohut unu ka.rıştırdrltla • 
rnlı dün yazmıştık. Evvelki gece 
İstanbul ta.rafı fnı:nları.nda yapı,. 
lan kontrol neticesinde Beyazıtta 
Mehmet Emin, Şehremininde Mus 
tafa., Aksal'aY Yusufpaşada Httse· 
Yin fmnla.rmdan ~vallarla. fasııl • 
ya ve nohut unu bulımmuştur. Fı· 
rmcılar mahkıcmeye ftr.llmietir. 

Taksilerde 
gece nöbeti 

Tak.sllerin ,.ım- baı1clne çılru,a• 

lan ııerbest brrakılmtftı. Fakat bele 
dı~ye yapılan flltt.yetıerden acar.e
rin bu gib! ~rıer !çtn ft.hl§ tıya.ı ts
tediklerl telıbit edllmi§tir. Bu gibi 
yerlu tç!n yeni bir tarlfe hastr~a- · 
caktır. Aynca. taksUer mmta.kalan
na göre g~ nöbeti tutaca.kla.r:!ır •. 
Bu ınıretle geoe anı T&kalarda otomo 
bil bulmak m1!mktbı olacaktır . .msbet 
cetvelı 6 ııcr §ube mMtlr~ tarafın 
dan hazırlamnakt&dır, 

Mahrukat ofisi 
Odun ıatq fiatlan 

teıbit edildi 
Mahrukat afisinin dt!P91ara ter 

Hm odun ııa1:ış fiyatı dftn hnrrlar 
ıtırıım..-. Depoya teslim fiyatlar.. 
sigorta ftcrett de dıııtı.fl oldua halde 
me~e oduna kesllmeml~ çekisi 75~ 
meşe odunu keırilmemi' çekisi 780, 
kesilıni4 820, hn'1k ode tesıı. 
meıniı, 7H, Jııesilml,, 790 lmruttur. 
K&mır fiyatıan. Bulgarlstandald 

heyetin alac.lı nedcelerden 10nra 
belH oleealttı1". 

Harp ba§laJ'IDCa, azakprktan 
pirinç gebeyili, bu defa aksi bir 
tetıir yaptı. Hele ekmek vesair 
beselyleİ p1alamı azlı.. önllııde, 
pahah da olsa, azaktark pirinci 
kadar iyi de olmua, pirino artrm
ya batbdı. Hele. pirine zina.ti oı
mıyan yahut ehemmiyet9~ otan 
memleketlerde, bagttnktl dttnya l· 
qe p.rtlan &ıUnde, ook daha :ri • 
yade ib~ bqg69terdi. Dilber 
sa, Avrapamn cenup ve eenuba 
şarki metnleketlP.rl, ııtec:en sene ve 
ba sene, hem kenc1i ihti~larriıı 
tmıin etnıiye, hem de Aft'llpanm 
pirinç mahnımiyeti içinde balanan 
milletlerine pirin~ •tarak para 
k·>;:mımya fuJıa ebemQıİ7et ver• 
ruiye başladı. , 

-, 

l'l'ALY AD~ 

Avrapanm ~ ,.eti~ 
ın...ıetıetlerinin bel1Dı1a, ttaJJa 
bnl.unuyor. 

İtalyanm. kanallpla ıa1.anıan 
'"Po vadisı"" bavalislade, tec!'llbeli 
çlftdJer, genit aftlllide ~o J'4t • 
tiştiriyorlar. ttaly1amn b&rpten ev. 
velki pirinç mah!ıoltl, ftlati ola • 
rak 800.- tGnd1I. Bmum blytlk 
kıtımı memlekette istı"hıt.k ediliyor, 
180,000 tıona da harice satdrınrda. 
Alrmnya, ttalyadan 80.000 ton 
kadar ~ abyol'da. 

ttalya, 1941. cJe ~"k tarlalal'P 
Dl artmll. Daha fazla pirinç Jet.it 
tinniye bafladı. Pirin§ slraati 
progr8mına gik'e, bu 1eneclen ..... 
ra da ~ etrirni tazlalaştınla • 
mktır. Banan ~ de •hıma b • 
nallan artmlaealrbr. Cen9.l'bt t
talya ile eda1ardeki btlyttk hanJ
lar ikmal edildill saman, ttaıyanm 
plıin9 IJİtlatl ook genlı,lemit bala. 
"8tlaktn'. 

İtalya., pirinç farlalannı artll' • 
lmlds benheıı',. hktR .......... o • 
1• piri~ verimini aMırmaya da 
gayret etmek'tıed!r. Harp nlltayet • 
knc1i1rtm llOllN. tecırllbel pirin4: 
çH~ memt.1mellhrlne c1Btu18k 
leri mmaa, ba randıman 111et1elesi 
dalla ko1aylı1rla 'haRedle19heeektir. 

beni otcmlOhiliyle ıötlr4U. Böno 
radyoda söz söylttyor. Ot.iei Jrailm 
hlngtlr htbıgUr ağlıyor. Bir ta'8fo 
tan da Rönonan bir ctlm19Sllli t.e1P 
rar ediyor: "Vaı&iyet ağırdır, fa • 
kat lm:ltllz deiildir." K&Iblere 
kuvvet veren güzel bir propagım. 
rla deill mi?' 
X-tinantaı otel• gittim ru 

·s; IOflrll Pari!lliJeri istuyonlan 
tatınmta JDeH"Ul oldatwıo söyJe
tli. 
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Tel Apolhm iaimll Ba8 edebi mee. 
muumda~kgllzelt•~d~ 
l'I JMIYOJ'da. ztpn IBmikİIİllİ de 
1evlyor ve eski R•yaya aft cok 
gdıııeI hlkAyeler ıöylllyor. ltatyft.n 
operalam.u erJ»eM biliyor. Sola 
kaçftG fikirlerime a1t!ybtar olmake 
la bel"üer benimle ~tb tatlı ko
nu111yor. Şimdi 10 ~ır ve 
•utadlr. Karın Ljyaba aylardaa • 
beri y&Vllf yavaı llllyor. 'll'abt 
koeuma ili.il. bajb. Ba iki •vaDı 
he!lta son gftılWrinin rüat geee • 
ceklerinl umuyorlar. tki odalı it 
9'ik bir evde oturuyorlar, ~tırcl.,. 
YAn hasır sandalyeleri, 117.erl mu. 
'8Dlba örttlltt yemek mM&lan var. 
Pi.ver kendö.sine veırdllim eski ce. 
keti giyiyor. 

Rdltımla Bon llOkal!mn kl5şe91n
delri ufacık lokanbla yeme-k ye. 
ilik. Genç Ve ~ gal"IOD kız ke. 
eler İoeı'sL'lde, ~ :u.kenle 15 
t.. i!nclttr mektup almam~ lia kız 
Mamlyahdır ve garip bir cenup 
nksaıı.fyle fran"IZCB. konn'113'or. 
Baıns ı;unlan liJyledl • 

- Hürriyetin ne oldulunu bil. 
miyen ı"limlerin idı&resi altmda 
l atanamaz. Sen nııohrine alt,fmak 
hürriyetsiz ~tan daha iyi. 
<lir. Erkeklerimiz cephede a•lanlar 
ıtibl 4öltlllyor. Fakat 2000 tanka 
klll'fl ne yapabllhier kit Zavallı 
Rilao dsh 19SlJ de motllrlb bir 
ordu :raprhnMnn i8tiyord11. :Siçin 
o Yiıkit 6tlna ctnlemediler! Da-
1~ ve __.,,lewt ı.. blyUk .. 
,._ ...._. ~1ar, M11jino

0 

19attı l1e ~ .._.. billıt yr 
f.er ae.m.r. ,........ .... ~· 
~· 11111.hh '9ıh ..m.t ~. 

Ohlde ltfbw Jla'P'4!!1!!" .,... ~ 
~;.. .,,.., .............. wı.. • 

eaaa c1lık tehliJreli gllnlıar lfltİr• göıdtim. O* sdapk bir vasiyet • 
dilini aöylemeJde tıeılelll bul11J8r. tder. Paıisden çıkacak vas ta ba
Kendiaine on huk verdim. lamıyorlar. Babıalar bile ne JiyJp 

Davit Skot Alman bombardıman ne ieecekler. Onlara tlmit verme· 
larmm artMalaı tahmin ediyor. ye ~!Jtnn. Eğer Almanlar Pari • 
Mo bombudıman Mlitmlt, timdi !I~ se gireıeek olurlarsa kapalı tngtl. 
ra Paricılntlir. Beyli Telpaf. malta• tereye atmak thnidlyle Parhıten 
biri Varenk Alman n.dy~ din- . kaçacsiun. Fa~at Pariııı Almanla. 
itmiş. Bu ndyoy:. göft, tnlltf.e•jk. nn işgalinde blına onlara nasıl 
lerin AlmanyaY& karıı ~tıklan yardan edebilirim f Bura.,ıkta Pa-
81 hava hücumundan yaln1a Jedl- r~teki beyaz Rutılara dair biraz 
si askeri hedefler tızerine yapılmıı, izahat vermek faydalı olur. 
Alman radyo9unda11 gel<.'ft l-a 1111r Bunlar p 8ıkıpk bir 'aziyette 
lerin minaa oalarm da miıdlfeme t.kseritıi ihtiyar ve ellnlnclen hlo 
tedbirleri yapat'8klımnr ve açık 1tir it gel•ez ingnlar. Tarudıkla• 
~leri bombardıman edetıekle- nmdaa ya1mz birisi, bir Amerikan 
rlni haber ftnn.k olM ~erektir. DJües&e!ıe&inoo c:a.tı,abiliyor. J-iyr 

PAZAR 19 HATIR 

Biltraç telgnl göaderdlm, Fa • 
ltat t•lgraflanmı almadılar. I>aha 
evvel imzamı po1i.t.eo ta..clik ettir. 
mek liıanunııJ. B1I da yeni bir kai
cle. Tabi l1e PaıW IÖYle bir doo 
~ Solm.ldarda (ocaklar cana
,.. t1U{ltik1eı.rlni taldft ediyorlar. 
!bfiJv ~ •e balM1 Liyubayı 

r~ OOk eskidenberl tanrran. Çarlık 
Unsya§Jnda memurdu. fakat iti• 
flt"ft ziyade edebiyn.tla atrqmb. 
Rus, İngiliz, Alman, Fruısıı edr 
Liyatınd:t11 bi~* pat"Çalar hlfıu· 
emda. Puşkfnden Tohtoya kadar 
bittttn Rm mubamr!erini ~yet 
~lr tet!<ik etmi,. Bayronu, ~ 
liyi, Bodh!ri, lfAyneyf ve Gllteyi 
battaa atalı okamut. Harpten ev. 

Liynbanın llç lmkardeti var. Son 
J1', Anyata ve Nadya. Naclya hA.. 
len 10 yaş~ ..-;lan bembeyam, 
fakat l!laflam. Ot8yde kttr,llk bit 
apartımanda otıuqyor. Kızı ve da• 
nutdr da beraberdir. l'1ı kadm vuk 
tiyle Petroın-adrn 811 bUvUk kllıt 
mffessesMinln Jtapnds idi ve altm 
içinde yavaı+.mryoldu. RllA Fin • 
11.ndiyadaki kiğıt fabrikalarmda.n 
bahseder. Km L:;!n !SO ).._l'Dc:llıl•r 
ve kocuma ('ok bafbdrr. Damadı 
RerJ vaktlvle Balkımlanla Ba!ll kon 
l'ö<tlo8u olarak buhmmoıt111'. Çl>k es 
ki Ve ~ asn bir alJeden oJdaitJ
na iddia eder. Lizayı pal'MI için 
aldrflm her "f'&kit s&yler. ~etJ si
yasi fikirler! itibariyle taıa mit" 
temaylldir. Nazı1eri belenir, 

O>evaau '81') 

Şimdi İle, en ehemmiyetli pirinç 
siraati mınt.akalaİ'lnda, pek çok 
kadm ~.abttırmakla iller yllrütut 

İtalya, ~ ziraatlni artırmak t-~ bele t~Ul vermek husu• 
için, pirim de vermektedir. fl1!ftda erkeklerin kadınlardan az 

tsPANYADA \ 

İapuıJuam 48.000 hekta,lık a· 
nslslndo çe)tik. ekı"hnl!'ktedir. Bu 
memleket, pirin9 istihsalinde. Av. 
rupaam, İtalysdan sonra, ikinci 
geliyor. 

hpanyanm m ook plrift9 yeti, • 
tiren yeri, Valin!liya eyaletidir ,.e 
li6tUn İspanyada yet:işe-n pirinç 
milttan 250.000 tondur. 

İspanya htlkftmeti, ~elb"k ziraa • 
tinin al."llla5llla ve randımanın faz. 
lalaşmuma. bttyttk blr ehemmiyet 
,·ermektedir. 

2Jlraat nezareti, 29 nisan 1942 
tarihli bramame ile, pirinç zinr 
at~ilerini, geQen St>ne ektikleri a • 
nı:zlden eksik pirinç ekmlye mec
bor balandamyor. Bundan ba,ka 
dahi'lt harpte, ook zamr görmü' &

lan plrJnç l"tih!lalini telifi için ted 
birler tatbik ediyor. 

fepanya b\lk6metinin ~zc1e bu • 
lundınrdala progl"9.Dl, fazla pirinç 
)·etittirmt"k. memlek4'"t ltıtiyaern • 
dan fula iıııtihsal edilecek ıo-.mı 
ihraç etmektir. Pirin( f!ltflt!lla1 ve 

tII itleri bir sendika tarahndan 
idare ec1ilmekt~lr • 

C<1ENUBU ~A'RR.tnl'! 

Bagtlnktt barP, A ft'llpelllJl ae • 
naba prld mtmleketlerinde de, 
plrino ainatinin artmlmuma ve 
telmiftne bir gayret ayandmnıt • 
tır. Ba ara.da . 'biffııaua Romanya, 
bu h--.., pek ı.asuı tedbirlere 
... vannakt:ıdır • 

...... ,. .. ~~'bin 
bel . yüz bektarhk arazide ,._irine 
yetiftirlliyoıdu. Ba sene, ha arazi, 
bir misli artmldı ve S.000 ~kta
ra ~dı. Bundan bekleruten 
gaye, timdWk mem'*et Rtdaana 
JardJmc1ır • 
Romuı,a ıılrin9 mtl!ıtabsllleri, 

IOD wnwtJarda, bir BeDdib vll "' 
cade &etirmitlerdir Ve htlkftmet, 
lrendilerlni mllıellef"ıyet muafiyet
leri ft ma8 yardımkrla tetvik et
mektedir. 

Balgarlsfan, tef\'lk ve tedbirler 
le, pirlno zinathıi, 4.000 bektar
Wıa 18,000 hektara çıkarmak gibi 
dikkate tayan bir muvaffaklJ'et 
gletennittir. 

Oeoen ilkbabarda, Malret'lonya 
98 ~ eline yeni gef• 
yerlerde, pirin9 zira.atinin artma • 
mna b1Jt1k bir c1illat sarfetml~ • 
tir. Bu 79ni piring rnmtaka1an y., 
ili teıAtc11 ea. senc1ikalaım ı:;ay. 
retiyle, ~a sulanabilmekte • 
c1i:r. 
Yaunİltaa• -11nee: Banda, 

pi~ dNati, dalla pek yenidiP. 
YluUmfstaıı 1929 9'elle&inde, 

1000 hekta1'lrk 1Jlr araait'len ba§la• 
mü 91111eti1e, pirin(! sinatine gi
rifti. Ondan sonra ~~n on sene • 
"'" hl' •l'll'!İ 2.500 helktara yUkset• 
tildi. Bu sene, memleket ia.-ine 
yardnnı olabilecek ~kilde, ba zira· 
ati lnki~f ett•nniye ~ahfılmakta. 
dlr. Yanani!ltancla nlamil. ciheti 
kf!Ja,,~• ... "..,..~Hiiti ic:in. Epirde 
l 1).00() ve me~tnl Yunafıidanılıt 
ela S.000 Jtektar araztnin pirine, zL 
rl"tine tabsist mtimldhı glTillmek. 
kılir. 
Maeart"t~da piri1tc: ziraati, he

ntlz tettll~ devrf!'!'iniledir. Bn tP.c
rtthelt?r. en ziva<lt>. 'J.';7JIR 1'anaım 
c1a yapılma.ktııi1'1'. Eld~ edt'en ne
f;t-.,1•r, f'JGlt ftmlt vePlr;flir. Vuati 
ninclrnan, M'7.l yerleme, İtalyan 
nı--'mft42mı da gecmekteclir. 

Mac-aıfsten, uirinee e1t9'tmİ}'et 
~te i1e de. bu ga:vet1ini ne 
"1!l'etle ta'h!t~~k ettire.-.91f llalt • 
1~~ henilz bir program çimle • 
m'"t.ır. 

Tllı1thı:eye ~lince; Msnt ve 
Anteo. Tosva. Anta.Iys ile bera • 
ber bll'(.ok pirinç mıntaka1•n var. 
dır. Efflnde bir istatist'k olnıadılı 
için, ne ~ arazi ekildiği ve ne 
miktar maıhtnıl almclılr hakkında 
liir leY söyleyerniy~iim,. 

Y~lnız söyHyebileeeön ıaifar 
iri: Bb.deld piıinççi1ik hep ferdt 
t(;:febbtklerle ve epeyce aar 7,iJınj. 
yet ve teknikle ytlrttm8ş ve f()k 
~Mdlr ki, epeyce mahnl ve'l'melr. 
t<ı bulaw-mn!ttnr • 

!'llrkiyenin pirin9 mahHlll. mem 

nınvaff9k oldaklan ıüpbeAizdir; 
ba itibarla hasta balaeıbk mesle~i 
kadınlara mahsus bir me"Jlek teliık• 
ki edllebilir. 

Jkle vatan mlldafaası~a cep
he ile. cephe gerisi hizmetleri, teh• 
likf'lerl nisbetinde birbirine mtl!lla• 
vi bir tekil abyor. Kaldı td, kadın• 
1ar timdi yalnrz hasta bftkrcılık I~ 
!erinde değil ,iqe, levszim, fabri
ka i~Jerinde de miihim mevki al
m.,lardır. Şimdi ~ki~i ıdbi yahıız 
ordular harp et.m.iyor; milh!t\er. 
harp ediyorlar. 

Tllrk ordasunan Ttlrk hasta:ıa• 
nelerinde iyi yetişmb ha!lta bakı
cılara olan ihtiyaelan Çok bttyfiklı 
ttlr; Jnzlanmız ve kadmlanmız bu 
mesleğe rağbet etmelidirler; bat
ta JMSlek olal'ak değil en mrüri 
ihtiyaÇ diye öğr~elidlrter. Avru
pa ve Amerikada tarunmş ve zeıro 
gln alle kızlan bile, i!ltisna edil· 
meksizin lla!lta heJacılık öğrenirler. 
Banda.o bir kaç tıf'Dıe ~~. latan'" 
bul ı\lm~ ha!ltsbanesinde kızınr, 
tedavi ettlren bir baba orada Ato 
auuayanrr. Ankara sefiri Fon Pa
pen'in Immm bir hizmetçi gibi ça• 
11,bğını, !ltaj yaptığını göııdO; har 
ranlık dl13?dn. Koca bir sethin kızr 
hastanın ve hastalann en adi ib• 
tiyaÇ ve hi.zmetkırine vannca,va ka
dar, bftytlk bir te'ftZ'li'le, yttbek bir 
vazife hi.Mi altmda, cevap veriyor
du. 

TUrk butabakıedan anwnda, 
yftksek ~f kazacımıt olaniar var
dır. '1lk Türk hasta balaemı., de" 
nilmeğe li.yik olan Safiye Hllseyin 
bunlarm hıt§mda gelir. Geçen btt
yUk harpte, Çnnn.kkalede, Jleıcıit 

t • 
Pata ismindeki. hastahane gemi" 
!inde feraptıe çalıttt; ayni t:aht" 
mayı daha sonra hMtalıanelerıle 
yaptı. Harp blttiti zaman tefkat. 
ve f'9Clak&rhk semboltl ol'Ul bu ka
dmm göP,Hnde sekiz nipn parı.
yorda; banlann &1'8811lda barp ına· 
daJYHi de vardı. 

Muhterem bayan Saf'ıye R119e9 
yin eliyor iri: 

- Bazarı ya.nyana yatan molı
telif milletlerin yaralrlamtm du
daklanndu hayatlannm <ton daki
kalarmc1s, Almanca. tngH'zre, 
Türkçe ayni gelime birden yükse
lirdi~ Anne! ••• 

BtltDn kaı'lmlar ~edirler: he" 
ntlz, anne olmayanlar c1a ı-. mat
llb mayası vardır; ilk fuwetta ba 
kAntrter kendisini g<SAtere<-~ktir •• 
Şefkat ve M\'gi eepbesimle an!l.eler 
çolalmalıc1ır. 

Ttlrk nlsn ve kaılmlan. ha."ta 
bakıcılık i~niniz; ba b'kl , size 
bir fttln yavnmm, amıenigi, bfba• 
nrzr, kocannr, vatan ev1:M!1annı ;;
llbnden Jmrtamıak gibi en IMiftlk 
7aferi bzanchrabUir. 

Katlircan K..AF LI 

8111• llartıarı 
Ankar&daa blldtrildlJbıe göre, aıı.r

lyete gt.rml§ olan basın kartı iliz'> ·n• 
na.meam• göre birlik menaup•ar.ı.a 
matbuat umum mUdUrltlfll tva: n• 
dıuı kart tevziatı yapılmak tlHl'l" ~ . r. 

Ancak daha evvel bum btrlllt mıııta 
ka fdare heyetleri, hariçte menıu~}Pt 
gibi gazeteclllkten ba11ra. me§IP.' s! 
olmayan faal azanm bir lfatesbll ıt r 
Rtle hazrrtıyarak merkezto g'5nd,,r•Co'k 
lerdjr, 

---------------------- ·~-
it ketin yüzde yetmi' beti pirinç 
yemediği, bulgurs ralbet ettiği 
balde, görilyo~ ki, bagfta, kilo
su ugarl 120 karop 1atıaln Hlks 
bir madde halindedir. Ekmeğin 
nhioıdata ve bulgunın bulunama• 
maııından pirinç istibWd ne kac1ar 
kabanııq olu ve ziraat masrafr 
ile derececle artmıt balv.'!lsa. bu 
mübarek nesnenin f"ıyatı l!O i!l 
~ıso kal'Olll ytibehnemek ırap e • 
derdi. Orbda, milyoner olınıp 
heveslenenlerin C!eplerW clflcha • 
ran bir ibtiklr var. 

Ticaret Vekili. pirlno fiyatını 
yarıya indirmiye çabpyor. Çok 789 
riDde bir harekeıtir • 

BiT de dlıer m81lleketle"1e, pt· 
rinç ziraati, iki Be 1e11e IOnl'at mil 
him netieeler vel'f!eektir. Bizim de 
pirinç istiluıalimidn blkilBfqu dil .......... _ .. 
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Şark cephesinde 
(Ba.5t:arafı 1 nclde) 

Visi, 28 (A.A.) - Sta'ı ·,..;·e.d 
t:trafınriı;lı;i çe:ıb->r J·tgi<l~ dori\ 
t!lmaktadır, Alrn.anlar bıı şchır i· 
çin yaprla.:l. çs..rpısm.Dh.rı l:>ir kale 
iıt;in yaprla.n çarpışmalara ..ıenzcl• 

Her hareketinizde .. 
şuurUJnuz hakim oıo~ahdır ! 
F elaketle.r., kazalar. pek de sanıldığı gibi insanlara tc. 
peden inme musallat olmaz. 

lnsanlar,tfelakeileriJ çok zaman kencliJ.eri davet ecier. 
ler, "gel, blana sen yakısırsın!,, derler. Oazehlfe ~OndPrUPD 

ICvrall gert verUwl!':l Liman işletmesi mavuna vermek 

P ................ ~. mecburiy·etinde olmadığını bildiriyor .. d 1 Un en t ı Kurtuluşta Bozkur:t caddesinc'e 1 yasadan şimdiye kadtı,. na~ıl m~-

8 .. f ı Hınumara.d~ ~ıu:~n CelAI .~kkurum v~~a temin ~~~iJiyo:Jarsa y_ine .e~ıe .. ugune " aıiını.J,ı lıı~ı-,ı, !~ tı H~n',; .koınur sa· brlı~ler. Dedıgıın gıbi bu ış hızı:n 
!"-. • lış suhc~ınden :ıldı;:ı hır tonluk nızıfe,·e vecibelermiz nra~ırıda l•r• 
r - • o ................... .....,...,.... ordino~ u. FeriköYde .\ \'Ul.nt cad- ğıldir. M:ıvon:ılarntt7. arlar":ı. o zı.-

*'"'•tler ta~trUZ l de~inıle .. ~ 1:! numara!~. c\'dc otuı·&_n ~a.n ticaret olsun cıi~e Jdral:ıyı:ıbi-
• J "' huıııal ~ulcj ııı:..n Ko.,c~ c ~aıtıı;ıı h, ız.,, 

llıabareteieriD8 için ~ akal:ınııuş, ikınci :.\lılli Ko• J Diğer taraftan :.ömür 1.ıa) i'erinin 

b ı dl l 1 runma nıalıkemcsiııce Hı liı·a paııı ' bu surcUe hareket etmelerine yeı:i 
81 Bul ar ceıa~ma ı.:arpııııu~ıır. j ictarcnin sıkı ıedhırıeri ırnr .... ısınc1n 

"ı>etler şark cephesi ııde taaı·· 
muharebeleri ~ npmay~ı ba~ı .. -

~"dır. Bir Sov~ et telılijjıııclc 
t deniyordu: 
tl'kez cepltesinde kıtal.arnmz 
~ muha.rebel~rı yapmağa de
Ctlnişler ve bir ı;ok meskun 
~i i§ga.l ctmhlerrlir. "N'' teş. 
il:~ ~~li bir sava.~ ncticeıo n
"""'~ ö~mli bir müstalı -
~evkiinl ele geçi~:ruşti.:. Düı;-

n 30 top, 42 nu.::ılyoz. 12 
~ topu iki zırhlı a:ı.ıba iğti -
~ilmiştil". Baı::!rn hir ~esim
•Ierim.iz 3 ağır Alman tankını 
l> e~er ve 40 Alman öl -
'Alşıer, esirler alnn~lıır, geni .. 
~ele geçirnWşl-er<lir. Ur,akl:ı-
5 dU:man tayyaresi ilüşür
~ir. 
lingradın doğu c:iınalindeki 
~e kıtalarımız ö.1cmli düş -
t1ttıvvetlerine knn;ı ı;iddetli 
ıl'ebeıer ve..""ltliklerdir. Bir }{e. 
! Almanlar top ateşiyle ve 
an ile ta.a.rnız haurlığı yap
ı sonra muharebeye önemli 
lJ1.k grupu sürmüşterdir. As
l'İnıizin Sçtığı ateş 18 tank1 
Parça. etmiştir. El bombala
~ alevli şişelerle eilah!ı hu
tlllfre2lee'ri!:liz ha tlnnmtzt yar 

nıuVRffıı..k olan bir talı'm:ı 
lttn hakkından gelmişlerdir. 
'elnikovonun doğu <;:imal böl
iie dümnan tankları ve piyn.
f.erlenıeğe te!'ebbfüı e~mıı;ııe 
l'.ıçumuzun şidrletli mildahale
liııkiirtillnrJc;tiir. Siiva.ri bir • 
Pnizitıden biri Alman lıatln -
gcrisi!ıe sokulmuş v~ düş .. 

~
~ğll" kayıplar verôim1i!':tir. 
odann cenup böl::-e.,inde 

l nırıharebe devam e':!ıyor. 

rrıinıd'! Alı!ıanlar i.'nem' i bir 
İRgalc tc-;ebhils elmişlenı~ 

~UJn:ız düşman t~piuhığunu 
ırııştır. Piyademiz kRr~r taar
Feçmiş ve ~ö,f..!s ~oğiise ya
~vaşlard R. vi.izrl<'n fazla Al
)IdürulmU§tür. 
hıactn~ya bölg"S'İ "'l::İ!" nehri 
i için yapılan siıldetli muha
~evam etmekterli''. !1iiı;manm 
'1ıh koprfuıil tahrl ı · e•lılmiş 
t t<ınk ve ~yarin toplııluğu 
lnııştır. 
l<lof bölgesinrle diıı;rr.nnm 
~tına. ve seyyar piyııı.l.! kolla
arşı mUdafa.a muharebeleri 
lığı bildirll.iyor. Brjvan~kdaki 
f, tank ve kamy•>n nakler~en 
!'ilan katarını yoldan çrkar

rchr. 4J) vagon t.ımamile tah
li'rni~tir. 

r taraftan AJman tebliği ,·fo 
Ilı hakkında '!junlr:.rı hil<li •• 
'dir: 
,ita.ayada durmadar. tıınrruza 
ltıta.IantıılZ J.n.atla. çe.rpışRc dil~ 

1 elinden bıı.zI 6nemli dat: mev. 
almrftı:r. stallngrad battsm -

~ıne.n ileri doğru u?..aklare. ka . 
liınuımu, olıı.n AJm&n bUcu.ıxı 
~na ka.rp. §lddetıl karşı tRar 
~ bulunmu~tur. Düşman ağır 
larıa pUskUrtUlmllş ve bu hare . 
~taklar da bUyUk k:ıvve~lule 
t et.mi§lerdir. Bu arada tO tırn~ 
edilmiştır. Kaluganm h:ıt 

ilde ve Rljev dolay!armcııı ~u, 
1en.1deıı taarruz etmıuır • .Büt H.ı.1 
~a.r kareı taarruzlarla pUı>kür. 
ttUr • .Modinln batı ~imı>..lı .. 
t'rad OnUnde mevzll sava, faa. 
'llard[(' • .Müsademe kuvvetlerjııjıı 
~ biı hareket esnasmda dllşm~ 
~ muharebe mevzll tabrlP edil.. 

Av uçakları ve uçaıuıavar top
~11 ve 26 ağustosta. 153 Sovyet 
~esi düşürmüşlerdir. Yerde 4 
~l tayyaresi a::ıha tahrip edi!. 
~. 9 Alman uçağı dü!lman toD"' 

· t'ı ü:ı:erin.de ~ptıkları uçuş. 

il dönmemişlerdir, 

t;>y ADA ~LARbf: • 
l'l gece Sofyaı.Ja ve nulg::ırist1· 
iaşka bircok şehirlerinde hava 
e iş«reli verilmi~tir. 

l!iyelı ,l>ıJinmhcıı jki uçağm 

Diğer taraftan J\aılıl,ör "e (\ • • fazla ve açıktan para lrnzıınm.ık 
küdar hnvafüinrlcki kömür hı:t) ile- rırsatlarınııı elrlcn ~iltiilini görm • 
ı ·inin, Di Bank kömür lt'\"Zİ ~ulw· Jeriue sebe polar,ık ,ı.ıöslerilıııC'klc·· 

sine nıüruc;ıat ederek lıu hi artık tlir. 
yapmak istl'mediklel'ini bu s::ıbahki -------------
bir iki gaı:ele yazınıştıı · . 

Hııyilerın bu şekilde harekcllcrı• 

ne sebep olarak ıla liman ida·resı 
tarafından urtık kendilerine ııak 1 
ıçın m;n oııa 'PrilnıcıiiJirıi iılıli:ı 

ellikleri de ayrıca ta~rilı rdilnıch.· 

ledir. 
Limanlar umum nıuıliirü R.,uf 

:\fanyas. bu hususla bu ısabuh d~
mış.tir ki: 

- Bunlnra biz ınııvon:ı vereme
yiz, vermek ıne,·kiindc ıl~ me' ki· 
inde de lıulunmoyoruz Biz, ''aF(oıı• 
!arın 'eya ''apur \'C ~em ileri il t:ı lı. 

mil tahliyesi) le uğraşı~·oı uz. 
1stanbuldu kıyıdan kıyıro n.ıi,Ji 

işi serbestli r. Liman<ln scrhc~I Pİ• 

Bulgar top?"akları üstünde uctuğı.ı 

resmen hildirilm~edir. Tehlıke 

işareti 35 dakik'& devam etmiştir. 
Uçaksavar topları faaliyete ~me
m?ştir. 

Pasif müdafaa komutanlığı ta. -
rafından neşredilen bir tebliğ, 26 • 
27 ağustos gcıocsi iki yabancı tay
yarenin Bulıgar toprakları Ustttn -
de uçtuğunu. komi.inm beyaıma. 
mel eri attığmı vıe halkı komUnizm 
lehinde nüm:ay'işl~r ynpmağa da -
vet eti r' ini bildirmektedir. Yaban
cı tayyarelere ~cc avcıları tara. 
fınrlau taarruz ~ilm:e ve bunlar 
ceııup Bulgaristan iJtikametinde 
kaçnn.51ardrr. 

SA.LOMON .w !L.\Rr~:n .1.KI 
HARE[{.iT: 
Salomon adaalrında Amerikan 

ve Japon kuvvetleri arasındaki h::ı· 

va 'Ve deniz carpışrne1lurının kat'l 
safhasına girdiAi !'iÖY1enınektedir. 

Çarpışma şimdi Midv,ıy Mercan 
cleııizi muharebelerinde olduğu gl• 
bi denizde "e ha rnda bir sıra \•alı

şiyane karşılaşmalnr şekltnde ~c .. 
Jişmekleciir. İyi haber elan mahrl 1• 
ler, den iz faaliyetinın, Jüdland 
nrnhı:m•hcsinde oldulju tıibl, hare• 
kat ".ıhasıııın çok geniş olması yii• 

züııden, bü~ ük deniz çarpışma:.ı 

şeJ,.Jinde gelişme~inin nek az muh· 
!emel olrluğu.nu kaydetmekte ve 
halım süren çarpışmanın kat'i ne
ticesinin ancak birçok günler son· 
ra malum olabileceğini il.he eyle
mektedirler. 

Bu ma.tıtıUer, Salomon adalannm 
Aklbt>tinin devam eden muharebe ne. 
tlces!ne ba61ı olduğunu iıaretle Aır.e. 
rlka donanml:l.8ının ezic» bir galiblVPf 
kazanacağına ve böyle bir gallb~letin 
ltlmadla beklenebileceği fikrini ı!l.hıu 

tle bu takdirde Amerjka.n kuvvetlel'L 
nln şimale doğru tekrar yt\rUyu,e geç 
mek için aoluk alablleCE'ğln! tll•e et· 
mektedirler. 
Aynı mahfiller, şlmdikJ taarru!? a. 

kim kallraa Jeponıann tekrar btıytlk 
bır taarruza geçebilmek i!;uı hart h" 
lunmadıklan fjkrindedlr. 

Amerikan entelijansııervt.sl, Salo • 
mon adaıan cenubunda blrincı, ı!dn.. 

el, be~eı ve altıncı fiJolarmı ktıllan
dıklannı, bundan baı:ıka Hi.000 uker 
ile 200 uçakları bulunduğunu tı!lbe.r 

almıştır. Ancak, kendi kıyılarını ve 
çok uzun muvasala yollarını korumak 
ihtiyacı savaşa .ııUrUlecek harp gem!. 
1erjnin sayısuu tahdld etmek zorun. 
da bll"akmaktadır. 

Jaıionya kıyılarını himayesiz btr&k. 
tığı takdirde öldUrUcU bir yıldınm ta· 
tı.rnızu.tıun başka b1r istikametttm. Ja. 
ponya Uzerlne saJdırmıyacafmdlLll e. 
min değildir. 

Bu itibarla Japonya, kara.da çok bU 
yük kuvvetler kullanmak tmktnmd;; 
olmakla. beraLer harp fllolaruun ta~ 
kudretle kullaııılabilmeleri o lıUldar 

kolay değildir. 
Japonlar, mahza Amerikan Jmnet

lerille bir şaşırtma hareketı ,._'tıll. 
miş olmak ic;ill Umlt.ıılz 'bir ba.mJe ilE' 
Yeni Gine cenup doğuı.una aaku gı 
karmışlardır, 

Rus 
tayyareleri 

Alman şebırıerlal 
bombalamıya 
başladılar 

Londra, 28 ( A .A.) - Rus tay • 
yareleri dün gece Berliıı ve şar
ki Alınan~·ada Köı:ıigslıcri, Danzig 
ve Sitelin şehirleı-ine hucum etnıış.· 
lerdir. Bur~larda 9-10 yang1n çı• 
kanlnıışlır. LeııinA"rad radyosu ay .. 
rıca Rus boııılıarı.lıman t::ıyYııreleri• 
nın ismi Yerilmiycn lıir şehri ı.Je 
bombaladıklarını bilrlirmişlir. 
~--~~~~~~~_...;.~~~-

Bopada 
Bir Rus tayyaresi 

denize düştü 
Hopa: 27, (A.A.) - Evvelki giin 

Arhavi açıklarında alevler içinde bir 
Rus tayyaresi denıze düşnıt\§ ve "der• 
l:al M.dise yerjne giden muhafaza. mo 
Lörü mtırettebatı tarafından tayyare 
de bulunanlardan 1kis1 kurtanlmı~trr. 
Tayyare ba tmı§tir. 

Egenin tacir ve 
izim rekoltesi 
lzmir: 27, (A.A.} - Ege bölgl'sj• 

nin bu seneki Uzlim lekoltesl 43 bin 
fnclr rekolt~ıti de 20 bin ton olarak 
tesbit ed.llm1§tır. 

Malta lzerlade 
Londra, 28 (A.A.), - Malta üzeri• 

ne dün mihver tayyareleri tarafın• 
·dan iki defa hücum edilmiş lir. İki 
mihver tayyaresi düşürülınüştüı·. 

' 

Kızkatesl tamir 
edilecek 

MUns.ka.lı\t Vekaleti, Kızkuleııi • 
~m tamiri i~in tahsisat ayrrmzşttr. 
Limanlar Umum MUdürlüğU, kule· 
nin tsmıri için ne miktar para 18.· 
zmı olduğunu tesblt etmek rn~k.sa
aiJe bugünlerde mahallinde keşü 
yapurtacaktır. 

Afyona giden heyetler 

30 ağustosta Dumlupınarcla ~ ap •• 
lacak büyük merasime, şehrimiz

den Vilayet, P::ırti ve Üniversit,• 
namına iştirak edeeck heyetler 
bugün saat 11,15 le Afyona hart-hl 
etmişlerdir. Diğer viiaJ etlerden 
gelen heye!ler de cum:ırte~i giinlİ 

Afyona vnrmış bulunacaklar, gcc~
Yi orada geçirdikten son rn p:ızur 
sabahı hıısusi trenlerle Dtnnlupın., .. 
ra gideceklerdir. 

Cenubi Afrikada Zenci it 
sendikaları tanınıyor 

Am.ııterdam: 28, (A.A.) - İn&iliz 

Lstihbarat ajansının bildirdiğine göre, 
cenubi Afrikadak1 i§Çj sendikaları, 

§1.mdi beyaz işçilere verilen haklarılan 
istifade etmektedirler. 

Cenubl .Afrika iş nazın, Zenci işçi 
ııendjkalarmm ta.mamile tanındığını 

ve bunlara. ezcilmle mu,terek kontrat 
!ar akdetmek sellhiyetı verildiğini 

eöylemına 

r.c..ektcdiırler. 
Rijevde Rus taarruzu a~:rdır. 

Falca.t Ruslrur bara.da ancak b!rkaç 
k;lametre ilerliyebilmişlıerrl .1. 

Ka.fkasvada Alım.anlar taan-uz -
~rında devam et.rnekt:?ılirler. 

Moslwı•a, 2S (.\_,1) - Röytl'r :1• 
jrınsımn :.\loskovadakı husu!ıi mıtlıu· 
bıri Harold King bildiriyor: 

Ha"a ve topçu kuv\"ellcrinin k• 
sirli himayesinde ilerle) en ~ener.ti 
Zııkof'un kumandasındaki kı t.ıl.ı ı 
dtin merkez cephesinde Alnı.lllldr;ıı 
hıı~·ali ehemmiyette bir mü~lahk:-:m 
me,·kii olan Azev dolaylarına ~:d-

• <l<>tlc hücum ermektl'dırler. l 1ıun 
j menzilli Rus toplan durnrndan 
şehre ateş ederken Rus PÜ aı.Jc si 
miistııhkc-m nok!alar1 bire- hirer 
zaptetmcktedir. Almanlar dokuz 
müstahkem kas&>badan daha atıl .. 
mışlardır. Bu suretle llkribeıı iki 
hafla evvel başlayan taanu-r.d.ın 

beri ı:ıeri ıdınan me~kı'.ln malı!tlle• 
rin sayısı 620 yi bulmııştur. 

Ruslar her karış topr;ık için şi~ ... 
detle çarpışmak zorun<ia<iırlar. 120 
kilometreUk bir cephede yaııılıın 
Sovyet taarroınınun şiddetli Ye .ın l 
olması Rus piyadesine hafif ko) ıı • 
!ar paha.sına sür'atle ilNJeme!; ll!F 

kfmını vermiştir. Alman piyadesi 
ardcı muharebeleri yapmakla ilolı· 
fa etmektedir. Ancak Alman hav;ı 
kuvvetleri ci<ldl bir mukavemet 
göstermektedirler. 

Slalingradda Almanlar her sa:1t 
yçni tak viycler almakta ve Al!T1'311 
tayyareleri Sovyetlerin ilk hatlarııu 
ve münakale yollannı durın:ıtlan 

l>ombalamak lad.ırlar. 
Londra: 28, (.A.A.) - Moskova 

radyOBUnun diln. akşam verdlğ1 bir 
haber& göre, ·Leningrad cephesinden 
gelen Sovyet tayyal'eleq iıı:mJ blldiril· 
meyen bir düşmsn..~ boımbala. 
nuşlardrr. Bu şehriıt omuıba garbtaln 
de Uç tnfilA.k mll§ahede ed.ilml.,t!!' .. 
Mühim bir harp fa.brlkasmda yanzın 
çıkanlmış ve dört taraftan alevlı•rin 
yU.kseldi,ği gör\lJmüştllr, 

Moskova radyo.su, bu §ehrln mü

him ha.sarlara. uğ'ratıldığıru ila.vo ey
lemektedir. Bir kaç depo tahrip edil· 
m.i§tlr. BütUn Sovyet tayyarelerı lle
lerlne dönmüşlerdir. 

Londra, 28 ( A.A.) - Mo~kov.a 

radyosu . askeri kayn:ıklardan al• 
dığ1malümata göre mareşal Fon 
Bock'un Slalingrad'a taarruz için 
bir milyon asker tahsis etlığın ' 

bildirmiştir. 

1n estiya ı;ıazelesinc güre-, Stıı· 
lingrarl'ın şimnli garbisinde bir 
Ru~ lanl.: kolu, şehre gHınekte olan 
ynln kııpamışlır. Almanlar, Htı-; 

ıanklannıı iki cenahtan taarruz eı .. 
ınişlerrJir. Uzun bir muharebe baş
lar111şlır. 

Hnşka bir Sovyet gazetesi de AJ .. 
man kuvYetlerinin hava kuvvetle
rin in himayesi sayesinde Rus hat• 
larına derin bir sureı.t le nüfuz el• 
tiklerini yazıyor. 

Moskova radyosuna göre .•. 
Londra : 28. ( A.A.) - Mos.kova 

radyosu dUn akşam, Gen(;ra.l Po1nnet 
kumandaıımdakl kuvvetlerin merkez 
cephesinde iki meskün mahalll dı.tıa 

r 
geri aldıkııırmı bildirmi;ıtir. E!ovyet 
kıtırlarmın ilerı hareketı deva ın et· 
mektf'dir. 

Amerikan tayyarelerının 
hücumu 

ı (Baş tarafı 1 incide) 
leTi dün sabah Diep ~rğında düş· 
man gemilerine taart'ılZ etmişler
cHr. Dört gemiye bombalar isabet 
etmiştir. 

Öğl~cien sonra kuvvetli bir av 
tcşkıHnin himayesinde harekete 
h< çen bil" Baston filosu AbbvH!eıllJ 
bir AJm:ın hava meydanmı bomba· 
la.mı~tır. l:ç•lŞ pi!::ti üzerincıe ve 
dağ bölgelerinde bomhıii~rrn pa~· 
~adığı görülmtiştür. Hava batrı.rya• 
larınm ateşi iie yarı:tlanan bir 
Boston ziyaa uğ'ramıştır. Bıı tay· 
yarenin mürettebatından biri;;i i'l• 
nıü..cı ilcisi yaralı olan diğer ınü
r.ett~bat denizde kurtar:lmrştır. 

Avcılarımız bu rıkın eRn·ıııınıla 1 
vı~ kurtarm?- ;şlerini yanarken dı's · • • - 1 
man :.weıla.rile birçok c;arptşmala1· 1 
ynpmL'ılz.ri!ır. Düşman avctlıırın • ı 
dan ücü tahrip edilmiı;-~ir. Dokuz 
::.vcımrz dönlI1eIPi;:tir. 

Cide Liman Reisliği 

Gariptirı ki, felaketi kendisi davet eilenler dahi, ma. 
svm olduk'fhrı kanaatini tcı§ırlar. 

Felaketi cağıran adam, heıapsız yo/fa. cıkan adamdır. 
Felaketleri şı.uırsu:ı. harelıetler doğurU!T. Her cdım alıst
mzda adımrnıza ~uanmuz hakim olfmalıdır. 

._-------------------------'~ 
DUNYA~--::--'_::~-,; ı 
~ ooNovoR Baskıya 

lı'!'!----!"!111"~~--~· 
Amerikan Hariciye Naz!rı Ve r·ı rke 

ne yapar? n 
DUnyaye. yeni bir nizam vermek. 

Amerikan Haneiye Na.zın Mister Kor 
del Hal ve 1nglltere Hariciye Nuın 
Antoni Eden son nutuklarında bu 

nıesele üzerinde ehemmiyetle du'l'du· 
lar. 

Mihver zaten yeni nizam iQı.n harp 
ettiğini her frr.ııatta söylUyor. 

Dün.yaya yeni bir nizam vernıek, 
yeni bir fıkır değildir. Napolyoıı bar
bederken ayni §eyi iddia ediyordu. Va 
terlodan sonra Viya.na kongreaf bu 
nıaksat için toplandı. BUyttk harb!.D 
sonlarmda Amerikadan gelen Vllaoo 
nun H prensibi bir dfuıya 1.ıı!Ab.at pro
Jesidir. İki harp arası devam ejen 21 
sene jçersinde diinya.yı dUzelt.ınek, 

diinyayı yeniden kurmak, dUnyaya 
)'eni bir şekil, tn.sanl.ığa yeni bir refah 
vermek sözleri binlerce defa a~ıı.r
da gevelendi. Bugün i.n.sa.nlrğm l;ir 

ya.rım, diğer bir yarısı ile çarpı§trlren 
ayni &ÖZier söylenjyor. Yalnız bir 
tark v:ır. Ştmdiye-lmdar dünyayı dü
zeltmek projeleri yalnız ATl'UplLd& 
hazll"lamrdı. Amerika kflx!ı yarmı. 

klireSjne çekilmi_ş yalmz kendı f~!e. 

rlyle uğl'a§ll'dı. Vfl8on Amerikayı bu 
kcerrüdü.nden ayumak iatedi, mu
nffa.k olamadı. Şimdi &Drdel Hal, 
Amerikanm dünya. ilEHıJilıı:adar oldu· 
ğunu resmen söylüyor., SöZ'lerl tııı °t'a
kımdan ehem:ıniyetıidir. 

Mi.eter Kordel Hal eskiden bert bu 

yolun yolcusudur. Amerikan dl§ si
ya.setinde bır çok muhalefetleN rağ 
men do.ı:uz senedenbert hJı: bJr ffkrjn1 

değl§tlnnemi.ştir. Amerik&n haric!ye 
nazın bu uğ'urda bir !:Ok muhalefet. 
!erle karşıl!!.§tığııu itlra.fdan ı;ekın

mlyor. Bir gün •'dUnyada. önünde o
turduğum masadan daha tehlikeli bir 
Yel' olmadığmı biliyorum., deıniştl 

Amerıkan hariciye nazrrbğı koıay 

bir ış değildir. Miater KordeJ Hal 
gUnde 16 saat çalışıyor. Gecesi gün. 
düzü yok. 

Kendl.ıılnden bahsederken A.meJ'f -

kan ba.riciYe nazm diyonı.z, f&kat 
Mister Kordel Halin mevkii Avrupa 
hariciye nazırlığına benzemez. Ameri
ka bariciye nazın parlamentoya kal'
ııı mesul değ'il<lir. Ayan ve meb•ısıın 
mecliıılerlnde hiçbir suale cevap v<>r· 

!Ruslar 
Rıjive 

,girdiler 
'M08kova, 28 (A.A.) - B• ;tano

~a: Sovyet krtaJRn F.ij"'Yi c-ember• 
hiyen 45 tabiyeyi tahrir et ·ikteu 
&onra şeh.l-e girm'şlerdir :::i rık;ı k • 
larda evden eve muhareb.?1er ce• 
rcyan etmektedir. Alr.1anbr top· 
ra.k altnıa yerle§tirmic; olılukları 
toplan ve boonba toplannı ·rı,lJan • 
maktadırlar. Onlara her ne bıılıa.• 
~na olunsa olsun muka,·emet et· 
mok emri verilmiş olduğundan 
bU.yük kayrpla.ra uğramaktanrrJar. 
Birçıok mahalleler ateş içinde ve 
çe3rir dumanlarla. kaplr buh.rınıık· 
tadrr. 

Daha şimalde tan.k'ar mi.ı~tah -
kem hatta o;iddetlc tııarnız etmek 
tedirler, 

Cenupta Stalingrad muharebesi 
şl<idetle devam etmekteılir. Tim~ 
çu:ı.ko ilk defa olarak ihti,·?. ttu bu 
h:.ndurduğu zırhlı aıayları ıı ı kul -
lanm:-ıktadu'. T:ınk tabu r a ·ından 
mürekkep olan bu km-vetlcr r;im
oi r;ehrin kapılarını nıuhaf za et" 
mekted!r. 

Bugün çtl<an 
üç karaı 

---o-

Ekimi arttırm:ık için y.ı:ıni 
tahsisat ver;fdi 

Dairelerde lüzum. 
saz kiiıtıar 
atıımıyacak 

mez, hlçbjı meseleye dair izahat ver Bugu!lkıl Resmi Ga.,.etedc intl• 
mez. E~r Kordeı Hale uıl gllrdUğil ı;ar eden bir Koordinasyon hey.eti 
işe göre bir ısim vermek JA..zım :;e- ku.ra.rr gereğince cievlet zirai kom 
llnıe :•Amerikan C!lmhurreisinin dış 1ir.a.la.r iş1 etme~i idaresıne milli 
siyaset işlerinde yardrrncısı., deırck kt'runma serm:ı.y~sinden 600 bin 
icap eder. Mister Kordel Halın haki- llra tahsıs edilmektedir. B'.ı para 
kt va.zjfest t.UtUn yardımcılarirle be- 1 zirai istihsalin n.rtrrrlması maksa· 
raber haric! slyeseı işlerinde R~eltt 1 <:ile zirai kombinalar teşkiline, 
aydmlatmak ve Ci.lmhurreisinl.ı:? ver- j çıftliklerlnrle doğrudan doğruya 

diğl kararları icra etmektir. Kordel, I ;iraat yapabi.mcsi V'.? faaliyetini 
Hal bugUne kadar ecnebilerıe 19 tica- gcnlsletmesi iç n verilmektedir. 
ret anlaşma.sı imzalamış ve LA.tin A- Devlet zir.ıi ko.nhinalar te~ekkülü. 
merikası ile birle§ik Amerlka ara!l?l• nı.in !'.ennayesi göru!e11 Iiızum iıze· 

dakl mttnasebetıer1 iyUe,tırmJşttr. rınc 3,376,000 lira~"a çıkarılmıştır. 

Ati etizm birıncilikleri 
Türkiye ferdi atleti7.llı tıiri n ~ i

likleri 30 ağu.slos paznr ızünii saat 
lfi da Fenerhahçe slııdvoıııunclu 

~'epılacaktır. Hu mÜ\ahakalara .20 
bölgeye mensupl Hl atlet da, et C• 

dilmiştir. Bu 5ene ili, ılcfıı olıırak 
müsabakalara lst'.lnbul ve .\ıık:ıra 
böll(eleri kız allelleri dı.: işlir:1k 

edecekll'rdir. Mü<>ahakaların seı; • 
mekri :varın saat 16 da ~ apılacaJ..· 

tır, Öğrendiğimize göre ~taclromı 
giriş parasızdır. 

Patates cken1erc deka~ başına 
~ lira. pirim verme işini t:l<'~iye 

ic;;in Ziraat Vekalet; ~mrine 
1 320()0() liı'a \'eıfünişıir Fatah'B 
c.1im.inde pirim usıılüniin iyi neti· 
celf'r verdiği n.nlaşıimakta<.lrr. 

Diğer b:r kararn ?.meye göre de 
1 memlekeıtte ka~ıt tas::ı.rrufunu ge

r.iş ö'çti<le temin etmek mak!;ıtd ilc 

renni daiı-cleriu v e :;:çnuaye~i ü ev· 
!et tar:ıfmdan ö<lenmis nıfü~. ~escle• 
rın g-ünli.lk muarr.ele~~rinde:ı biri· 
iien her nevi lüzums uz kağıt ve 
karton mul:af.ıza o•uıwcak ve bun· 
lar bedelsız o" ıu"k S ıi rner Ba nk 
oevredilec -:1.(tir. 

:•·----· ZA.FER DA YRAMI ŞF.lREF1.NT 

LALE njn bU;ı. ül< prn~ramu 

ILKDEFA 

ZAFER 
GARY 

COOPER 1 
MADALEİN 

CARROL 

BUOCN 

TÜRKÇE 

ORDlJSU 
1 

PAULtrl'F. J A U 1 IJ 
G o D D A R r:ı r.~!\flROFJF 

LALE' de. 
Bir müddettenberi tr.fü~h:ıl bu • 

lunan Karadeniz'.'l.e Ci11e Jlmnn r~ I 
isliğire, Necdet Tihan terfi,ın ta• ı 

y!n edimi§ ve va":ife2li bu~ına git- Ilı•••••••••• .. ---•••••• El 2 
rui.stir 

1 



4 

' Alma~yaya 
hücum 

Yazan~ Amerikan askeri muharrirlerinde 
Vıfyan B. Zıf 

(Bnştarafı 2 inc!de) 
- Mihv.'.!l'. bina mm temel taşı ..:\~· 
ınar.y:ı.dır. Alman kalesi harn(> '>" 
lursn. hn.rp kazanılır. Ben nisheten 
kı a.-l>ir zıuna.n içerlı;inrle sistemli 
bir çalışma ile Almanyayı tahrip 
edebileceğimizi v.e zaferi knz:uıaca 
ğımızı iddia ediyorum. Yeterki bü• 
tün birle."-miş milletlerin harp gay 
retleri bu gaye etrnfınıfa birleşsin. 
Bugün ıı.yda yüzl~rce diirt motörlü 
bom~ıman u~nğı yııpı;roruz. Kr 
sa bir zaman sonm Orh\ ve Kü~ök 
ı;çak1an h~a 'lmtmak. .. rıın ayda. 
500 lbüylik uçak ynpn.cak Jıa~ gele 
ce& Bundan başka yn.pahileceğ~· 
miz u~ S!\yısmı a:nla. l 000 taneye 
çıkaracak ka.clar da Jmdrctimiz 
'\'ardır. 

Ilüll~n taarruz kudretimir. haş-
1:rc.n. dii~nmıu ol:ın Almanyaya, 
1m11:1Jmllanrlm:{J{ für;ere tngtlter.etle 
toplanm:ıhdrr. 

J\Tec:;hur Fon fHn\·se,•iç her 2a• 
tu:m ~ ltiym.eti ()fan bir prensip 
lmpnustıu.: Bütün b\icum kuvvet
lerini net;cenin istihsal cdilec.eği 
nokta<Ja t~ ve ikin<:i derece 

c'lirmevzileri :r.ayif bmılana.kta. te 
ft<ldil etmemek. 

Hücum itin bava filoso : 
Birleşmiş MiHetl'ar Almanya ü• 
~ wyttıi bir hanı taarrozu Y:\
~bilmı:'k için ss.a.tte 6.'IO 'kilcmetre 
giden 5000 bombnrdnnan. u~ağma. 
mulı~tırbr. :Cn milletlerin fab
~bn bu 5000 tıçıığm giinlük 7.Jlr' 

~tını ikapanın.k ~in la7.im gelen 
:çmi uçn.ldlU'f günü güniine ham"l1L 
:rnbilirler. 

Mme.nbnn bu k1' ~ cephesi 
iize!rinde maııtT. kaldıktan nğır za.· 
yi::ıttnn e\Tel Sir Al'?!ibalt·Seokler 
batın tngfliz hava kuvvetlerinin 
Alma.n hava kuvvetJerine fa.ı°k ol
dıığırnu "'öylemistl. Fa"ftt bu tn
g,1tereınin üslerinden m.ak her 
noktayı nyni hun-etle koctrol e• 
dcbilo'?('ek h:ılde olduğu manasına 
gehnez. Banu tngtliz1er de Hıtyor
lnr. Onun icindir ki, bomba. uça.k
lannı nznn mec;afeJı-..re ltadDr ta • 
kip eelecek av uçaklnn yapmakta 
t.ercddüt etm.emi~lenlir. Kolonya· 
;vn. kadar bnmb:ı uçakfariyle bera.• 

her giclen V est:taml "'irlvint i:İpin
dı>lti çift mot:oıfa yen\ İngiliz av 
u~nl,brı bu ız:ayretin mahs.tıliidür. 

Bugün hütiin h:wıı. J-.-m<yetimi21 
düsmn.n üzerinde top1ayabilec.~ 

ü~tün bir da:nımdaş:ız . • \Jmanya ay 
ni Şeyi ;ynpamaz. Zira. So,·yetler a• 
leyhine bitip tükenmeyen bir bar 
Jıc giri~~tir. Nn.polyon: Arkadan· 
ı:cvircrc'k zapt.edebilcceğini7. bir 
mel\'2İe .ı('epheden katiyyen hücum 
etmeyinh, d<?rdi. Buzii-n hava. knv 
\etlerimiz mifyonl:ı.rca Alman M

kerlerinin i:şgali altmda lmJunaıı, 
Avrupa kıtasma nrkn.dan hücum 
edecek vaziyettedir. Elimizde bn 
im'kfin ı:arken nodeın bir cephe hn• 
cunıı;mıı. giri~lim? 

:Oir~i~ oıjlletlerin hiitün PT' 
reli :ne b:ıbıııo;mn. olursa olsun A1· 
manya.yn. hav:ı. hticumbmun ağır]ı
b"lnI nrtırnmı:ı: olmalıdır. !\ğcr bom 
bardmı.ıt..'1: tayyareleri kendi vac:;ıta• 
lnrhfo İn~iltereye k:ırtar gitlebi1-
cliklerinden bunlarm yapılma~ı ta• 
nınmiyJ.e Aır~~r;kayn bırP.1u1maJrdır .• 
lngilizler yalruz sava.5 tayynreleri 
ynpmabdır. nas <'eplıesi :ı~ık ha:· 

1 dıkça. bn h:l\'3 filosu hakiki bir 
ikinei cephe yaratmaya muktedir .. 
tlir. 

Rn sefer di1cka.tle hnrr!anmış, 
tam \·e k:ıti zaferi hMap?ayan umu 
mi bir pli.na dayanmııhdrr. Spor, 
ruhunun bakim olcluğu intizamsız 
bombardnnanlar i<ıt.~nileıı netice .. 
1 eri \ 't'reme:t. l' oll:ıı.!'tn k~" şok nok 
talıınn:n1 l•öprülerin, deniı. tez • 
:?iıhl&rmın, biiyiik fabrilmlann, ben 
zio depol:ınnın 1·e sanııyi merkez• 
]erinin miitemadi \'e plıln clahilinde 
bombardnnanı <lH~mam bozguna 
uğra,t:ıbilir, 

Almanynl, ns.sıl bombardım:ın 
etmeli? 

Şimdi mükt-mmelen ha.zır1nnmıs 
bir haYa. hücumu için tarnn km"\·et 
Jeri ,gözden g~irelim. Her hiicnm 
i~in :ığrr, orfa ve Jıafif bmnbnr<h• 
man u~klariyl.-:? o;;:nnı uca'klnrrn • 
<İM mi.irıeklu!P bir fi'o tac:;:Wl'tır c• 
clJyomm. Bütün filo ı:ok ~ likıııekte•ı 
uçarak k:ırarla.5tmla.n nokta iize
rine gelecek , .. ~ğrr bombardıman 
nçaklan bo filonun ortnsmcla bu
luIL,caktrr,. Bu filo şu c;uretle ~urıt 
lacaktır:. ;,o Ton bomba tasıyan 
ıo ağır bombardmınn m:nğr, ıo 
ton ta~ıy:m 50 orta. bomb:ır.1mıan 
U(.ai;t, 5 ton patlayıcı ma<l<1e1cl' ta 
şı:an 100 hafif bombartlımıın n,.a• 
ğJ. Bu uı:ıckkül her seferinde diic:;
man üzerin'.? 2000 ton tahrip ınad· 
desi atabilir. Bu suretle ıJöği.ilen 
bir nokta tsm:ınıen harap olur. 

Bombala.nn ağırlığını artırmak 
da mürnL.iindür. 10 tonluk bh· bom 
1ıa nı'lır kutnı 8 klk>rnetre olan 
bir aahayı tahrip eılcr. nu büyük 
bombalarla yapılan hiicnmlar, yan 
ğm bombalariyleı ikmal e<lllirse, 
'herhangi bir ~hıi ,·eyalmt bir san 
at merkezini kül lınlilıe g:etircbilir. 

Bu şekilde hareket edebilecek 
bjr bava filosunun korulmao;ı ilk 
kkışt& çok güç görülür. J.fı:tnn o• 
lan blınleree uc;ak ancak l:ıtlyutı: Ça 
IJa!amalar ve ağrr fed:ıkarhldar mu 
kabilin~ yapılabilir. Faknt birles· 
miş milletlerin siyasi \'C aS:,eri i· 
darecileri bu i~in milyonluk ordn· 
lar hazırlamaktan da.ha. kolay ol• 
ıJuğunn unutınarmlhdır. Almnn~·n 
aleyhine topyekiin harp l'o.ti zafe• 
rin ilk ıtartıdır. Alman ha,·ıı. lıiiki· 
miyı?ti ortndan lmllmr ve Almnnyıı. 
nın hsyat merkezleri ;pkılrrsa, Al· 
manya h~r taraftan :ı~ık hir niş:ın 
tahtasm:ı benzeır. o '-nkit istila 
mümkün olur. 

Girid \"e Holl:rnda tel·riiheleri 
gö!temıiştir t:i, cıistemlj h:wn hü 
cmnlarmdruı ~sının bir millet ha• 
n.dnın inen işgal ordularına çok 
z~yıf bir mnlmvem.et yapabiliyor .. 
Miitt.efik paraşütçüler hav:ı filola· 
rımn ic.lini gsyet koL"\y tnm:tmlar· 
tar. 

Amerika 2 milyonluk bir hın:ı 
&rdusu kurmak üzr.::ırlir. Ve ~clec~k 
,;ene sonunda 185000 u~ak ynpa • 
~jimı he%plıyor. Bıı rakamlara 
yaklaştık~a. Almanyaya Yap1Jaca!i 
taarruz günden g;ine ~idc1ctlenir .• 

Bir Ame~ meomunsrmn ,·aı; 
dığı su..sl\tırlar.~ok'&ğnı<lnr · . •·IJa. 
Ya. bizıİln ·olnmü:zdur, oou açnn bi• 
zi:ı:, ha.'":.l. ı;avaşr Cla bizimmınhare -
hemiz o1aen1'!.Ir.,, 

Yalnız Alman sema!anncla!ci. 
si<ltletli bir ha.rp~blze seri nıı lmti 
bir zafer sunabiJir. 

~H A B ER - "Alişam Postası 
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Tarihin büyük davaları 
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ımın 

-2· 
Soldnn ev sahibinin d:ıiresi vnr• 

dı. Bahçeye b:ılı:an yntak oılası, 
tuva.lct oda"ı ,.e giyinme odası. Bn 
ouabrd~ yere 8.b~ halıfar serili idi. 
Uuvarlarda. tanınmı~ re!isatnlann 
tablolnn v.ardı ,.e di:ışemeler znma• 
nınm en kiymetli döşemeleri idi. 

lfill•imler bu güzel halllar, bu 
meşhur tablolar Ye bu kiymetli ı.lö 
Şemeferlc me., .. oı olmıı.ddar. On• 
lann IJac:;ka isi var. Tia:n lekeli ya• 
tağımlu. ip~l;: rirtiiı......r iÇerisinde bir 
daha oyrınmamıık üzre uyuyıuı Mar 
l\ız. Kadmm 'lrolaklarmda. ı,iyınctli 
küp~ler ,-:ı.rdı. Yıı.ta~ ba.şueuncla 
küçüeül< elmaslı bir c:;a.at iı?lemekte 
Ckvnm ediyordu • 

Bu kıymetli EŞyalarr:ı unutul • 
nnL<ı olma51 ~~ıl mi.imkün olabilir 
di? Zira cinayetin hırsızlık için 
ynpıldı-;.1 a :a<'tk görün\iyorclu. Oda 
:ınfab!nıa 1 mümkün olma!acnk ı;e 
l,j:ife k:ı.rmaknn5f.ctr. 

l\lnrokcn cüzılnnlar. bol'} mik,c\1 

lwr m!lbfo2.'\1.arı, küçUcük anahtar· 
lar yerde ~:ıtryor, Markizin yur 
mas:ısının c:ekme<>i <le 'kırıbn1s. Kii.• 
ğ\t1nr t·c pnm bütiin e-:ıyalıırm ü· 
zerine ~inırş. Acaba hangi h8di• 
~G hırs17Jan ölUnUn üzerindeki mil 
cevherntı n.1m:ulan alelacele knç -
maya mecbur etmls t:? Bir koltuk 
vzerinde bir ~este banJ>not. Yerde 
içersi'l le clm:ı..q i~lcr, bir altın 
l'.!)ertlanlfıt, birkaç küpe, orta yerin 
de hfıl<imin minyatüı· bir r~mi bu· 
lunan bir madalyon, üzeri elma<ıh 
tabakiıır, gUmü-. iğneler, çok kiy
metli clnntelafar ve bfhlo1arfa. <lolo 
lıir çelmıecc. Btı ooaya giren in• 
ı:.aıı bir hrl""rzhlrtan ziyade bir yağ 
tm:ıyr, bir :ıra.c:;tımı:ıyı Jrntırhynr. 

Adliye nı..omurb.n ::ı.rnştırmnla• 
rmcla de\·am ettilo-. Birisi yatağı 
bozdu <ıid<letJ~ altmrta 'bir ~eyler a 
radı, faknt 11\çbir t:ıraftn katilin 
koJlnndığı cinııyct Eilcti holunmadr. 

1 
Şimdi ynpıla<'flk i<> lmtilin, ister 

hizmetçiler olsun, iısterı>c <11~l'rılan 
f:'.İrmiş bulunsun O:lı.rl gir<liğini W~ 
ıı:ıstl hiç bir iz bıraknıaclan r,ıktı• 
ğını görmeli oln<'JJ.~•tr. l"nprlar ve 
ı>encereler <likkat1e nra~tırıldı. 
Bunlann birr;nb'U nznn zamandan 
beri açılm:ımı •ı. Çerçen?ler ı1iş • 
mi~, 1·c her lı:Ö'"-':.';\'"e öriimceli1er ağ· 
lannı örmüı;tü. Sonm Markizin bir 
l:ie helq:isi 1·nrılı. Diticoik odafü' ıfa 
ima ::ı.ym yerele ~-:ıtnn l;;ornman llİr 
köpek. Blitün arn~tmnalnr lıcylnı• 
de oldu. Ilin:ıya hari•' t<'n rlnyan • 
mış bir m.,.rdit·en izi d~ hulunnmn• 
cl.ı. 

Zemin 1mtrnclıı ve ikin<'i katta 
da nynı :tr:l"tmna1;ır y:ıpıldı, z~ • 
min " n m btltiin pcn"er<'leri de
mirl ! l{ft TI'.\1trc k:ıpıt:ırı Iuıpm ta• 
ıafm '.l n sür!!iilf'nmİ<:ti. Kulfnnıl • 
m::n nn ortalar ltilitli W! T'~ annhtft.I' 
l-ır JLfarkinin oda<:m<ln llıırnyonln. 

O rn!d l ndliye rnemnrları h:ıoıka 
Mr ihtimn1 i dü~ilmliil r. Ratiller'n 
e\· iı;rn<b birsuçortağıv:ırdı, o lm· 
Jııyı a«:mıc:; , .c anımm o<lasrnn 'kn.· 
dar götlirmiistfi. 

Anber, nhır, !1.rnbalrk ffa muııye
nc c(l11~l'. Kmk bir pen<'ere yol<, 
el>silı: bir nnahtnr yok, zorJanmr" 
bir 'kilit yol<tiı. Bu ev i:vj nmhnf:tza. 
eolliyomu Kiıhya Bint-~·j hu dik -
kati den <lolnyı l"'brik etmek ıa • 
71mı'h. 

B:ıhc.~yc inilıli; durnrl:ır. 1:imen 
'er, yollnr rtr:lŞtmldr, h;ç hir &eY 
:ft'!k ılliye mı;>murlnn lmrnıln ye 
ni kazılmı" 1 opr:ıl\lar. latnh c1bi • 

Toplayan: r"ozaller ESEN 
seler, Jcı.til aleti olan usturayı hu
lacaklannı ümit ediyorlardı. Ve bu 
ümide ~k bağlanmı!jla.rdı. Çünkü1 

i:.ilünün od:ısMda bol bol Juın nr 
clı. Ve katilin kana. bnJıı.nmadnn 
bnradan çdmıası imkansızdı. Kaniı 
1.?TbiseJeriyle ııokağa ~ıktl.lllayaeak 
olan suçlnnun bn e1bi'ltleri bina l• 
çerııindc değiştirm~ o!ma~ı tabii 
görünüyordu. Fakat bütün bu ümit 
fer boşa ı;:ıktı. Ne bintı. i~ersin<le, 
ne bahç.odc bir damla. bile kan 
bulunmadı. Fakat katilin 1>ina i
çersinde bir yerele e"*e değiş -
tir,liği ve yıkandığr muhakka'it.tı • 

Bu mu:ımma karşr.nnda. hakim 
Marki Antreka"to tekrar intilınr 
fikrini ileri siirdü, fakat miiddeln• 
momi bu fikre ~iddetle itiraz et
t j: ''Hayır. doktorun raı;oru kati• 
dir. Katil belki, 1<adrnın odac;mdan 
çıknu.5 sonrn kuyuya. inerek orada 
sn kJa.nm.ıştrr.,. 

Bu manas11; mlilah:mrn tahl•ik 
için kuyuya :ı.cla.m indiMldi. Jii<; 
lıir şey bulunmadı, hattı\ katil ii.Je• 
ti olan piç:ık veya ustura bile. 

Haber'in bulmacası 
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Soldnn snffn 

1 - l\l<'ınlekctimizin meşhur cJ1f? 
silsi'lelerindcn hiri, tarihimizin 
meşhur şahsiyetlerinden biri, 2 
All:ılıa tapma, çekme. 3 - Ntı•ı 
pcy~ambcrinin !laşma gelen, 'lir 
~it pnsta, 4 - Ilir emir. bir 
memleketin ınuhlAr idare ile kul' .. • 
nılan parçası, 5 - Biı:: ed~ın ı.i• 

saltılmışı, t<>k onun h3linden an• 
l:ımaz, nota, 6 - Ar11pca "hası ı· 
Iıklan kalkın iyi olma", 7 - Ta• 
manıiy!e inanmış. viicudun et kı• .. 
mı, 8 - K.ırşılı:C. 9 - Gezinli ge
misi, henüz kemale ~cln.emiş, 10 -
Bazı kapıların seçecek yerlerintleki 
tümsek, vekil. 

Yukarıdan nşafj111a: 

1 - \'a.ktiylc All:ıs Okyanurnn<hı 
batmı~ olan büyiık bir gemi, bir 
emir, 2 - Doymak bilmiyım, ~İJ• 
ı>iirgenin :ırk:ıd:ışı, 3 - Az pi~miş 
yumurt:ı, lngiliz :ıHabesindc ıı·r 
h:ırfin okunuşu, 4 - Evin tak,ı· 
malınd3n lıiri, ziraat, 5 - 8/G:ı 

~aat, alalurJrn bir musild iil<'ti, G -· 

Geceleri hepimiz onul"\ içiııdcyız, 

7 - Bir !;UOI edılı, bir fa7.lıılık ('• 
datı, 8 - Onun ı.rclme!lıne bir b'lş 
ağn.~ı dıı h::ı.h:ınc olııhilir, hem ·" · 
lisi, hem de tallıo;ı olur, 9 - Mcr!\r .. 
zi, 10 - Er~ck, esas. 

])ürıkü bıılmacnmı:ın hnlli: 
1 - Tiınıır. Boru, 2 - Elir 

Çi:ı:an, 3 - Riya, lzak, 4 - Emıı• 
kin, S, 5 - Y, V, Karo, U. fi -
Ak, Bakara, 7 - fiecim, Çaki. 8 -
iş, Ne, Akis, 9 - Allit, Li, 10 -
Adil, sulh, K. 

Tahkik heyeti tekrar f\"e '1öıı• 
di.ı. 1'a5lıkta su dolu bir ba1'11' le
ğen ,·ardL F:ılmt bu Leğendel(j su 
tertemizıl~ Ye hiç 1.'ir hanlı f'!l değ• 
memi~i. Bir daha odava don:lıil~r, 
her tar:ıfa bir cfaha baktılar. yok, 
~«ık, yok. 

Hizmetçiler yeniden Mrguya. çe 
kildi, Marki bunu 5iddetle itiraz 
<.diyor, onlınn suç:.uz olcluğuncla. 

israr efliyordn: 
Adamlanm n:ı..'Iloslo in~anlardrr. 

Cinayet kamnm müc~\:he.·lerini 
çalmak isteyen bir yahancr tarafın 
d:ı n yapılmıı:;tır. 

Bu sözleri c:.övle<liktcn sonra, 
maırsasınm basına ~eçti ve çalman 
e~)~asma dair yazdığı uzun :'lir ra• 
pom mü<lueiun:mmiye \:ereli. 

Ert:! .. İ eıhı !\fnrı.ınin mo;mor 
yüzünil, '-en:ırlan <'Ürümü5 ı-ö:ı;;cri 
ni \"e çekik çizı:.ı;iierini ~örenler ge 
ceyi ..ağlay:n~m 'e uyirll'm7. g-eçir-
mis olduih1nu atılndıl:ır. Fakat ak 
lı başmda i:li. Mücldeimnumiye -r1a• 
niden verdiği bir sil<fiyetnamede 
şu sahrlan yazeyordn: 

''1784 yılı 30 Mayısını 3l ~lııyı
sıt b~le.yan gecede karım 1:1;-; şclı
rindeki e\·inde ölcliiriilmii5 Ye 

n 1 t ı n k il ı> e l e r i ~alınmış 
tır. Bn küpdcrin fam orta yerinde 
bir gül yapmğı iizcrine konmuş 
elmaslar 1·ardı. Müdddunıumili'k 
bunların kayboJdnğunu göziiniinde 
tutarak şiddetle a.rnmaTtdrr. Bnn• 
far bulunut"!la karanın katili de 
lmJtmur.,, 

Ye'll\ek yerken konmmlanlar: 
Feci cinayetten sonra. 118.l{im An 

trokasto halası madpm Blonclelin 
yanmda. otll:'oyorda. 

M::ı.rJı:i ve halası sofrayıı. otur .. 
mak ÜZe!'e idiler. Bine !:tk~ t:n' ıli. 

Uine 1\larkizin öldüğü e\·de °llf!Hi 
Uıhki~•atb mec:;gtıl Arlliyeye yardnn 
etmek üzere ornı'la kalmı~tı. Bo 

~abah tıı.hlôl•atn. memur l\lösyö 
Lanje bir defa. daha evi ~ez111i5 . 
l\ltırl•i Antreka-,tonun e~ya.,mı ka• 
nştTnDı' ve Markinin tuvnlet e<; • 
y:ısmı tetkik ederken bir ustura • 
11m Pk'>ik ok1uğunu g•irmü.,. Bine 
hafif \'e boğuk bir se<:le anlattı: 

- Mösyö Lanjc u~ak Ogüstü 
ı;nğırdı. Bu uc;turanm ne kadar ;-e. 
nıamlan heri ek<ıil< oMıığunn sorclu. 
O(tiist cuma.rtesi ~iinii sizi trraş et· 
tiğinj l"e tnaş talpmmm o ~ün ta· 
marn o'duğunu o;ö,yler1i. Ve sonra 
';>u sözleri ilihe etti: "hatınmda. 

l:nldığma. göre :Mösyö lö l\Jarki tı• 
raı;ı olduktan ısonra n"tura;n aldr, 
ıı:ırmaklari le muayene etti, o ı;:ün 
den !.onr:ı. bir daha usturayr ~ör· 
ınedlm.,, 

Mnrlnnı B1oncl.cI ""rıhı: 
- Yani? 
- Sonra Mösyö Lnn]t' Og\i<:te 

btı cum.'trlec; j gününün nmyı~m 29 
unrn ~ünü olup oJmadığlnı sordu, 
u-:ak, eıvet. dedi. 

- Eud:tl:ı! 
- MÖ'i;\'"Ö faınje ckı;ıik olan m,• 

t ırnnm far1·1nin pnmıakl:ın iize
r:nrJ.... <1en~d;;:ri uqutııra oluıl o:• 
mndığnud:ı. 5ordm uo:al< htı ~ıınfo 
hatır~Rm:Hlı~n.ı <ıöy!e~·ere'k ce\"ll!l 
,·erdi. Etı Min ;;;~leye btıfar e\ in 
tarl\fmda, Jr-!ır.~~lc u'turnyı aradı
lar. 

- Bnlrtulnr mr? 
-llayır. 
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' Fran~ızca gazet.:>lerden füri: 
"Vaktiyle, Boks nıerakb!lı ı;·r 

kadın, dövüşmeyi daha iyi glSreb"'
mck için, en önde bir yere otur• 
muş. Tam dövüşün L:\şladdh anda, 
çantr • ı nı yere dü~ürmüş, dilip a~ 
r! ığı ve başını kaldırd1~1 zama.ı 
maçın bltti~ini gömıüş. Maç., lif· 
saniye sürdüğü için, kadının e!tilil' 
k:ılkm:ıs1 arasında nihayet buJmuş .• , 

Diye, bu fıkrayı anlnthk!an sonra, 
hapishanede bulunan Fransız nazır
larının muhakemesinde bulunma!t 
iızere. Riyom'a J{İrien ,:t:ızeteciler1ıı 

de, böylece, hayal sulrutuna ulra• 
dıkl:ırını ve bir gazetecinin kıza• 

r:ık: 

· - İşte, bir de!a "daha anlaaını 
ki, hu adnmiar. bizim feJAketimizi 
haz ı rll'tmışlardır. Bu soğukta, J)Q. 
kadar yorgunluktan sonra. Da1atl· 
:yenin hastalanması, mııhkeme huzll"' 

runa ııel,.memesi yüıünden, boş elle 
geriye dönmemiz bir feiaket ddil 
midir. Evet .. Her şeyde fc:laketimi
ze sebep olan onlar ••• 

Dedtf:,ir..i yaııyor 

Sinema gibi 

Harbin öyle gJ"İP tesaetnnert l:l"' 

Juyor ki... İşte, bunl:ırdan bir h• 
1 ııesi: 

Brit:ınyıı v:ıporu, Allarıtikt~ AJ
mnnlnr larafınrlan torpI1Jendiııi ZI• 

mıın, knzazedelerin arasında littln
n:ın bir kl7:, bir tııhtaya sarılmış. 

snallerce denizde kaJrrış. 
Yapurun torpillendiğini lial:ier 

alan bir 1ngiHz h:ırp gemisi hadise 
yerine gitmiş, kızı, bitkin blr hal
ele kurtarmış. Kız, gemiye çıkarıl. 
rlığı z:ım:ın bayılmış. Tesadüfe ba• 
kınıı ki, harp gemisinin doktoru, 
kızın babnsı~1111ş. Ne l'trinde bir 
inıdnt değil mi? 

(Gazetemizin blrlael aa,.,._... 
bıışhl• yanmdaHI tarih ~rçe~ •k 
tıyer~ gönderettlı: okuyuculaftllDQn 

ticari mahl~·etı lı&lz olmıyan ~ a.. 
lllnları parasız Df'1~oluaar,) 

Evlenme tekU.lleri: 

* Yaş 32, boy 1,64, kilo 60, sa.nşm 
bel:a.r, kimsesiz. iyi bir mUesıesede 

çalrşru:. ayda net 38 Ura. kazançU bir 
bay: ıs ıuı 25 yaşlarında, orta bovlu. 
iyi ahlAkJı, nam .. ~ıu bir taya?Wı ev. 
lE'nmek i!itemekteclir. Bir evi ol&D ter. 
cih edilir. (S.E.Z. 152 

I f ve işçi art yanlar: 

~ Tıp fakültesinin son smıfmds o.. 
kuya.n bir genç; öğleden aonraıa.rr Ç&. 

lı§mak istemektedir. {Kabul) ııuıu!ne 
mUracaat. 

Aldırınız: 

A ııe ğıda r~mizluf ya:nb ela , 
knyncolanmlDD ııamlana ...... 
ınel<tııplan idarehaııemtz~n (pu&P. 

lan hıHlç) hergiin aab&btan 1118" 
kadar "e aaat 17 •a ıoara aldlnll&. 
tarı. 

<Ateş 6) (A.G.) (Bultımna) 

<Dokumacı) (E.25.l!l) {H. 4r.oı 

<1.S. ı.ıerbl>st) (!NG) (t.o. ~) 
IL~le 11) (M.E.491 IM.ıı.h!r) (N.45.Jıf.T) 
rR,H. 1) (Tallhfm HMfD) 

---~--··--·--------------------------·---------------~~------ö--------------· Birnz enci dile gelen1 etrafı 
Lereımümler içinde bırakan renk 
\·e lcoh"Ullnn he:r rulmırla birn7. cln
ht!. ı:ıüld1ta gömüldilğunii du;.,.arak 
ı:.Ittikç:ı serinleyen ı:ter.eniıı nğrr 
1e nı\W.iç gölgderi altında dotn~ı. 
yordu. 
Ağnçlnr, yollar '!nhn zjy;ulc ':<a

ronld,laşmrş gihiydi. rJ2:ıkta, bu • 
lutalrm ar!ıns~a doğ:ın ay rc;.ıi{t 
cJtrntln lrliçük hayali b·r birll gibi 
yilk-scl.iyorou. 

BUfün aznıifc hst1m'la~i dü~ün
celeıi d:ı.ğrtm:ı.k fstedikc:..:, tıu ko5· 
1.dn, simdi sikin \ "c t:ıtlr bir u:r 
lmv:ı. d:ı1J.JI ~zc~ J:rzı <lü,.iinmekten 
'kc~dini :ıb~ryordn. 

S:ıbri, sonu gelme:ren bir havil 
f>İlsilesj içinde geceniu ı<ol:n1 u u~ 
!eslerinin genç l.."TZm cl:ıl'rn;l; ı-.ac
lnrmm çerÇeHJI: içinılc bir gonr..a, 
ı:ıi:r.elliğile a<:ılnn dmlıılil:ınn1ı ve
receği rilyiUı tebessümü goriirordu. 

Gen~ göğ<;iinün )"lJ\'arlnidt.~ı 
S'ttcrnn muntanm tcncffüc, hare
ltetler!..nl bi .. ~ecliyor, örtülerin üze-
rTndel.1 mini mini ellerini, uyln.ı
ııun hal"Cketsbı haJ atı içınde a-
'lnnıı.n vlicudunun alıe;ıkli \f~ güzel 
~~~ri h:ıyaten göriiyor<.~u. 

Korkuya be.mer bir hisle, daha 
rok muztarip olmalctıın tekinen bir 
tuhran içerisinde kın:man , ücu• 
dunu t midin o kn<l:ır ynloncLllci 
bir odnya götiirilp ~·ntağn atacnk 
ı,(ln•et bul:ınııyordu. 

Xaime, Ad~[la7.llrtnıla, ı:atma• 
tarda. "nndığı Vmirli 8alırinin l•e • 
ralıerinıle , kn~ısında. glirünr.c bir 
u tuhafl:ıc;tı. F:ık!ıt bu, lılç bir \ a 
J..it her z~m:rnki ı;cflrntile onları 
karsılamusma nınni olmadı. 

Ge-nç luz, onu öpeı·lrnıı t1udakla• 
rmda bir sev~i sıtmlll'ınrn tiı·ı>er • 
nıeııi \'arilr. :Saime bıı nadir ..,e,·gi 
titreyi~ini p~k iyi tnnırclı. 

tJmid "11lplcac;mı ç:.:u\r:mak, so
~ tmmak bahanesi'.e ocln<iına lmçer-
1.en v~isinden o·ım lıiteıı islere 
ilidr izt~hat \erme&ini el<.> riı'a et• 
miı:!, yiil\ü liı!rinılen atnmtı. 

~fahri IDC'lf'feyj iıah .ederken 
lıendisinin ve g1;nç luzın hisleriae 
dair ağzmclan hir 5ev k:V'ırmamak 
için çok dikkntli l"e~ <ı~!u~canlı clav 
randı. 

tlmid l'ııbcı~ ~ellrken nıhmı• 
dnlci btiyUk teessür h~:vecıınma kc
pıhııakbn başka. bir ~·~Y ~ npınnmıs
tı 

Nakteden: Mazaller ESEN 
Onu 'n isine surüldeyen sehep

ler in en chcmmiyetli~i, ıınnes:nin 
arzularına raf;'1llen blr ka.rnr \.et• 

rıu·'k mecburiyetintn rubona ,•er<li 
fü nzap 'e tcc;iHli .• Ih tees ... uu bir 
ı ostıı açm:ılr için nıhurı<la !ıü' iılc 

lıiı istek clııymu<ı \'e bu '!eyııhnti 
ynprnıstı. 

Sonra, :ıcinci hir scbı:?p ele ha• 
:rntmı:ı p~k lıansık, r.lü~mliı bir 
uoktıısıncln ı,cndisine e, z.iyuılc 
ıııulıtaç 0 1uu"u bir zam~nda orta. · 
dan l•:ıybolan hu ihmale\ \'asbini 
,·:ızifeye u:ı.\ et l1akkı ifli. 

lUlikerremi on~in reddettiğini iznh 
E.tlprse1 ru1nmu dolılura.n bu nznp, 
~·rğmlarınr,.-ı nznh<'a~ım hu ımretle 
~·.ı::ni bir mlin!\ka5nnm i!c:;li.hı dol· 
<kmıı yorğunhı<:.'lllla mlf.ıunemet e 
clebilece~ni fahmin etmişti. foıte 
h"mcn h"men bu ~·bi dii11iincderle 
g.zr.ç kız Ynk!lcrğa ko~moştn. 

SabrJ. cn:eia bu ziyaretten pek 

1.rnnı,, müteessir olmu~tn. Fakat 
b11 zavallı kJ7m anlattrldarı 

üzerine yumoşamadr. 
Aulaı;m:ıda.n en·et göndrrmeh: 

i!:.fememi~ti. İtimadını kunetlendi 
rerek t:ı<ıaYvut'lan, biraz havali 
oisa. da, düşlincelcri, [s.tikbalc nit 
üınitlerı hahkınd:ı, itirııfn dayanan 
!.uvvetli bir tnkTnl izah:ıt ıılnıacl:ı~ 
<•nu bırıı.kınamı,u... Sonra ~e".e 
rnktı onu 1stanbula. getimıek ele 
eıııa hirnz tchaf gi}:-ünmiiştiı .. ~e\"· 
l.iyede onunln beıııber ofcluğ11 foin 
ılü~ üniileo mah·lllrl:ınn yarı yarty~ı 
ııze.lclığmı he•ap ederek , genç kı
~.m el·ind<> ka~masm'1a hir beis 
~örmemişti. 

Naime! nazik bir tıworlıt. d:\ha. 
bir çok mazeretler söylemf'~İni 
beklemeyorek: 

- Pek a'i, ~k lla .. d~lL Va• 
z.i~ eti anladım. ÇO<'uğun azarlan• 
mClSDla ortada bir seb~ ,yok. Yal-

mı ~nim ile beraber siz de tastlk 
et:~rs;niz ki, bu hi<liscnin aramız• 
tla lt:ılm!lSı l:'.'ıınn geUr. 

ümid , izclh·aç teldif'i Icaro:ı ... m• 
ılı. size srğmmak halduoe1. malil• 
o· <lu:';:,'1ınu b:1rnemelidir. İh ti:v:ıt ta 
bunu icnı• c1ıirir. ''e b!rılen dam 
tlun rlii!Jer gibi ili\'e etti: 

- Ef,cr bıı tar:ıd:ı h:ırekel et
mezseniz o;ıu izin a!ınım11. lszmı 
gelecektir d06ttPn. 

N:ıinıc irinden J>e!c hidrletli idi. 
}'akat itid:ı.lini muhafo.zı\ ediyor 
gibi ~Öl'ünüyorclu. Son rümleleri• 
ııin bimz ıte( im:ılarmı te,·i~ iı;:in 
iffı.Ye etti: • 

- Çür.~cti azizim ,;jz de henüz 
lca•Iına k:ııımır; l;jr 'licUt ve ı;:~hre 
alfunetj y;ıktnr. Ilir:ız iyi niye~\e 
hu i~ olup bitebilir. 

thtiy:lr kadının bu cümlesi Sab• 
riıle bir tebessüm uya·nıhrmadı .• 
Hatta bil:ıl•iıı:ı o canrnıu sılnldığmı 

bile gizliyemedi: 
- Sizi temin ederim ki, ll\tife 

etmek hiç :ıkhmdıuı ge~miyor. Bir 
akis 1'a'liyetıin beni nnbeıın korku 
tnyor_ nen. "Ümide i~·i bir anne bnl 
cl11m. F:ıkat z:ırn.Ilı dc·,tum Ken:m 
l~erid, kızma 'korkarım ki, iyi bir 

'asi '>t'!;emedi. Herışe:v benim b8 
rnzlfe İçin lazım e;eldiği ıibi h• 
;rır1anmadığunı gösteriyor .. Bir ita
ba, bir 'atıj olm:ık için llziın ıt• 
len <'irlıli:vet. nslulnk ve ya, lıııen
rfo yok. Bn işleri bir ttlrltt bee' "2

' 

mlyorum. Sı>nra bu &oluk ııe,.tt_
l•ann. o kadar yabancı l[eliyor Jd, 
Korkıırun ki en ,t)klti bir ya' ye. 

l\iinu b11e hana o ,;aadeti, o eiddL 
~ etj getir:!mi:V~atir, Ve 41h:lerini 
~arip hlr miitalea ile bitirdi: 

- Zl\valh Müh:errenı Perçine 
~ok neıyorum. derli. 

tlmit ondan ~üz ~evlrdijii, ber. 
.kesin olop h:tmiş ...ındıjh bir zidiva. 
rı r.eddctti~i d:Wık:ıdan itibaren bQ 
IJfçare l\Jlikerrem ı~ın kalbinde 
merhnmete çok yakın bir his ta1t
:ı ordu. 

Fuat, P:ı7A'\r için de IJyte olmsmq 
ınıı.;rlı~ Genç kızın ona ~r d!!·• 
enrli5e ver~cek alikmıı o1madıiJin 
iiğrcninc-.? b ugenre kartı Sabrinin 
duyduğu nefret de ortada akallaaif 
tı_ 

Şimdi c:;a'Jd~t yddm Şekip Dire
k.in olin<le doğmıı.,tu. 

(Devamı t'P.J\ 
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YAZAN: ISK.ENDER F. SERTELLi 
• 7. 

H A B ER ::::. Mşam Poıtüı 2lS AuVSTUS~ 194f~. 

Bu pazar yapılaca~ 8 inci if AFTA-PROGRAM J 
' at yarışları .. - - -- . . BİRİNCİ KO~U . . 

) Mevsimin sekjzincı baft& ko:uıarı Vt ya,mdakj yerli yanm bn tngi liz erkek ve illsi ta~'lara nıahsus. Jl<ramiyesj SOO lira,' sıklet 5G kilo~ 

ı 
önümüzdeki pazar, yine heyecan ve Mesafesi 1200 mdre. 

k.oşulara oldukça fazla tıayvan kay. Z: Abn Sahibi : Anb enörü ..!: 

- Allah "ca.ıumı çabuk alt, deme-k. I bugün Azerbaycanın yerinde Jeller 
le lnaanm camn1 almaz.. ''Öm.rtıııtı u. e.mqıtL 

zat:,, diye yalvarmakla da bh k1m.. Bu şözler Sellmln bOfWl,a rltt.l 

zevkle takip edilecektir. Bu pazar 1 O A T 1 f"-1~-:.-----':"--:ı:---.,....----~---

dedllmlştir. en tsmı ttennı 1 Babası 1 >- ..:ıı: 
Bilha.asa 1kt ya~ındak! tngUiz tay. YO AnA.Sl rn 

lan koııusunda ;,imdiye kadar ko~u. 

sunu gordUğürotız taylar da mevcut. 
tur. 

1 
ı 
3 
4 

F. t~bilen r\odcr doru er. 11 •. 
·rıg :\iuherra 

A ln:ızlı 
\fü 

3 
3 
3 
3 

Reşnı 
\fıısl:ıfa 
\fıı~tl!fa 

senm ömrü uzamaz. lnsanm a.lnı.o.m - Peki nr .... .,. ___ _.. b k - ...._,.,..., er ea.e kartı Dört ve daha yukan y&ftakl ve 
mesafesi (3000) metre olaıı arap at. 
ları ko;usu muhakkak gfuıUn en he
yecanla takip edilecek koşularmdaD 

S. Karaosman 
S. Karaoc;mnn 
'f. Gürler 

Tiryaki 
Meneviş 

fkuaı 

• doru E>r. \'raignscon 
Vr:ıiıra~C'on 
Fııtalis 

ya:ı.w ne ıee onu görllı' 8en oe lat.e. öldü diye lJAıı ett).k.. Şimdi tekrar 
~eıı, oe dlleııen bonur. lt ola.cağ"ma meydana çlkarııa, Alem oeJer IÖyk • 
varır, yavrum! 

kır dişi 

doru dışi Yerli 

!KİNCİ KOŞH biridir, Muntazam cetvel .lıalindek! 

meı.. Hem ben onu prenalıı de göztı.n. 
- lyi ama, bana ya'llk de~}l o.ıJ ! den ozaklaştırmak• tıtted!m. 

BenJ &e\•diğinlzl ıöylu,yorııunu"t. l!ıe • 
ven insan, sevglHı.lni ölmeden mo:za. 
ra 10kar mı! 

- Bu ml"zat değU_ aa.rayımm eıı 

;ı üze!, en ıııeııısiz bir dairesidir. 
11&<',er efeodblne ııe .. öyledly..e, ne 

kadar yalvardı~·ı.ıı panl etmedl. &> • 

limln kıskançlığı son hadı!lnf bulro:ııt. 
tu, O: 

- Senin yltzUııU yer)·iizüode. be-o. 

deo ba.,kı:ı bJr erkek görnıl~·ect>k ! 
Diyordu. f;ğcr Hacı•r blr arkadaşa 

muhtaç olnıa:.aydı, Sellm, Zeynı..t>, bi
le onun yanında bırakmıyaraktL 

Oıbrğ'in veziri o ıtece içti. i~h .. 
Fakat, her z.nmankı glh1 ta1hı. !l'l~t.u, 

olmadı. Tam vaktmıla knlJ,tı .;ı,·~· 

ceğl .. ırada Hacer ,·e:r.lriıı ayaklar.Mı 

k apa.nd.J : 

- Eııkldı>n koyun ııcr.ına vıı•.ıu

dık.. l7zun ı.a~larımı omt.a:ılıı.rmı.ı ctb

lıi:er ve bf>.ni aatll•rce ko'iarmızın a• 
rasmde ıukarak aeverdjwz 1;1ımaj bu 
mahzende sabaha kadar yanCDJdt< ~al 

mıyor ve brnl r!iklııl gibi ııevml~ or~u· 
nuz ! Hen bıı mezarda • giinler, huf. 
talar , aylara kalboldukc;a • ııevrı:t•· .. t
nı t10uıaca~ım. Ne,ı•ıni nnuttuğ•.m 

gibl. 
Scllm kendini gliçltiJd~ tuttu_ 
Ellerlle ı;enç kadınm "&!:larmı oıt· 

şadt. 

Harem ağa111 kapıyı a,çtı. 

Hacer: 
- Bu gece beni bunda bıraknJJl.a 

yınl 

Diye yah·ardı Ve Seılıllin JlıJ, rl
ne sarıldı. 

sellıD U-adeslne ııahlptl GiSr.dı ... !r,c 
kar,ı zaaf eMırt göııterml'dı. 

- Sôı ~·eriyorum, Hacer! flir.ız 

ıtalı.a .abret. Seni buradan kurt,ıu·ıı.<'a 

l;llJL 

il. 

Oedi. Kapıyı l<apO.\IP çıktı. 

Oemir kııpı dı-ıındao l<jlldlendl. 
Veıi.r aıwhturı altlı ve udaı.rnu ~it 

o gece Sellnıln uyl,usu knçmı!jjtı .. 
Harem ağa ına ııordu: 

- Sen bu kızdan ~üphf'h·nl~or 

mısın: 

- Hayır, ,·eHnlmetlm! O tüy ~bi 
ince ve zarif bir kızdır, Bl'z.e ne f~n ... • 
W< yapnblllr ki..'? Ondur. llcrknı!'lk e, 
ıendlmJze ~ara~ma:1.. Sjz, ko111'1wa 
l'englz ordmıunu ters 3'ÜLl.ine ~ev~ o 
ve (C:Cbl") gibi bir komutanı B\'lll:'l'lln 
'll"kl bir ,·e:ı;irslni..ı:? Siz olmasal ıımız, 

Demiry.>lunun her i:-.ta .. yonun<la 
da, her• l\Öpl'ii~.i!rı<le de, kU\'V;;tli 
mil<lafaa topbn \'ardır. 

Almanlar, Ru,.Jarın kolaylıkla. 
tamir ettikleri, cfomil'ynhmu tnh -
rip etmelıle iktifa etmezer.l Tay
yarel~rle, tirenlere de, lol<0motille 
re de hiırum eder, bomba atarlar. 

Bir Almun raporumla: 
"Bu arazi~·i, gömıiyenler,. en 

cldı;;uı-.u tahmin edem~zler. ~u -
rs .. r, Alman kıtn larının '>Üratle i
IP.rley~hildi~i ~ark cephe5inin ak
"'~mına benıern:?z. Ilıınun iı;-in. bıı
rnclaJ•i kora harıılcri <le bii .. bütim 
hıı5ko ı:-artl.lra tnblılir • ., 

Bu cephetl~ Ruc;,Yar ep~yre lmv
""Ptlir'!ir, lh1111n iı:in. bir çok ıiefa
lar, ::ıurmans'< i ' e Petr;;:ımo arıısın 
<lald ,.e Fin!.'.ı ndi\'anm narentz de
••izi h"'nan:ı'ln bir l'marıı ol11n J,j_ 
"" y:ıkmlnn"rl<"lti mücldAn hatta. 
rını rsrnıava \'e lm ,.9~-ecle. hem 
\lrn:uı - Fin knn·rt'"r1ni ~eri ot
mıwn h .. m rlc tn~ili7'erin ~on-e~ 
te tt.tnnm;ılıı.nnı temin e!meve ~a 
lfc;ı"lıı;l•u .. a <la mu' nffak olama -
mıc;farı1Ir' ~linl\it hu ırımtrı1m. kar, 
lıı 1 ;,.iı!'lf' l\:ıvalnrclnn. derin vii
ı1ôf!"rd~n lharet verlerclir ''e bir 
k"rıc: wrinılc. ac;lcer•erin hnrmma. 
«ına imıcı\,, verm~mektcıHr. 

Dah!l f·t.-nım t:ır?.fJ:ırı l'I". <'ftmur 
\"e bf\1:ll\h c c;3tınbnılır, nn .. !arm 
:ıır.:ımarlı'•l lrı hu :verJerclP., Finler 
!te•< !'!'İ:ç'ii!ıle i'erı .. \.·elı 1~rr.cl\lrılir -
ler. Cnnlnr. :ınc:ık. hnra!arı ağaç 
(J;}o,;,~~·erek o-ef•ehilme"f;tcrlirler, 

Rn nntatfı 1d\lr"Tllrı'Jan nnYaşıla 
ra~ iller., Rnc;l:ı.r, ran r::ıtın-ımn 1 
~nrm:lnc;k rJı,>m;rvolonn mtıh:ıfa _ 
1n~:ı c:a 1 •<=•• ·orl:ır: ('iinkli lıu~ün 
1'1o<ıko' :ı • Ro"-tof cletnİ~">'n kr .. n
itilite11. \'o':rn "" yolu da tehlike. 
:ve "'rıtil1f('rı c;onra, .\ n~losakson
larla irtibatını, :ınratc l\frırmnnc;k 
ii1°r;nrlPn mtthnr:ıfn cılcbil~cek • 
tir. r.tı'"'" i,.in"tr ki. ~fmanlaT d11, 
bu d....,fn .'Jlana \'e tm \'9-<;tta ile 
r'lnrfon ll~htlyl\tR, d:trırarlan r;al. 
'11nvorlat' 

- Bunun kolayı var, a velinlme. 
tim! Siz biç \izWmeyln. ll&certn öl• 
düğünü herkes biliyor. ş•.ıneı ooıı ı.:ıı 

dandan çıkar1r ve baremt yeni btr ca 
riye gel~ gibi getlrlrlz.. 

programımıza bakarak koııuıan i.DCe- Cı; yaşındaki yerli safi.an 

leyellm: 

arap erkek ve di)i tay:ara nıah'>us. t~<l'ftrniresi 300 lira, sıklet 5G ki:o, 
Meo;;:ıfe: 1200 mct·e. 

- l'a aıb .. 't 
Harem nfası gö:ıler(nf açaralı OA.. 

ve ettı: 

Biri.Bet KOl}O: 
Uç yaşıııda. yeril yarımkan İni"!liz 

lere mahsus bu ko:uya dbrt tay ya_ 
zıımıştır. Bu koı:ıu §U sıra Ue netice. 
ıenecektir. Meneviıı birinci, Tı.ryıı.k 

ikinci, Kader UçUncU. 
iıwuıı Kosa: 

1 
2 
3 
4 
5 

~lı Ersan 
\f. Bavrıım 
<:. Böhe 
~. K&k:ıosm::;n 
\f. Fr<;ov 

Hind 
Can 
Dı.bi 

Hızır 
'('Cİ7C 

r<ır er. 
al er. 
:ıl ('•', , 
:ıl .. r. 

f\iıhcyliın 

Berk 

'f:·mrfani 

~Jera:n 

'·!aidı-
:\fimrıriıi~e 

\y 
f'irt 

3 
3 
3 
3 
~ 

11ayram 
!. Alı;-t 
F. AUı 
" KaraosmRı 
P. Hıılim 

r 
-v 
jt) 
lÔ 
-~ 
)v 

~. : 
- Adını da değf!)th1rtz. GörPnle-re 

''Hacare çak benziyor.,, deriz,' Bulıcı. 
sin bir beurerı vordrr. 

Uç yaşında Mfkan a.rap taylara t(;f Xlf' KOŞlJ 
mahsus, mesafesi 1200 metre, nört ve daL k t •·' f •-, . "~ yu arr ya~ a .. ı !la ıi'&ll :ırap at Ye hı!iı.raı(•ara ınah"ı'"· ikramiye<;i JllO lira, srl<let: D3rt 

- Hakkın var. Fena bir buJtı~ de.. 
ğll. Fakat, bundan r.araym, yı nJ 
prens Ozbeğln haberf olmamalı. öz.. 
bek malfimya, kadın dö,künüıUl!', • 
"Hele !)U H11<'erin benzt'rtnJ btr kere 
de ben göreyim,,, derııe. oyunumaz 
meydana çıkar. Sonra pre.n!lıı yar..ın 

da mahcup olurum. 

Programda g~rUldU:U Uzere be~ yaşmdal.oler :>81 be~ \'e daha yukarı ~·nc;takller 60 lti!o fao;n:ıC'aklarıhr. 'fesafe'\iİ: 3'100 metre. 
tay kaydedjlml~lr. Burada tavor: 

1 

hlç şUphe yok ki başta Hızır .e son 1 
ra da Dayıdır. 2 

t)'~üıı:ı.cU Ko,u: 3 
BUyük arap atlarına mahsus o!aı: 4 

bu koşuya be§ hayvan gı.recektır ' 6ı:: Bizce favori 1.smail Hakkı Tekı:e e. 
ktirisidlr. 

Dördüncü Ko,u: 

t H. Tekçe 
1 H. Tekçe 
lh. Allı 
.\Ji Ersan 
S. Tanak 
F. \'ura] 

Tuna 
ı;:R\'& 

Bora 

1 

Tonıurruk 
13.lhliyar 
Tarzan 

I 
kır at 
kır at 
· ır at 

al at 
kır kıs. 
kır at 

'\uruş 

Kuru~ 

•rn lan 
1-anıfi 

l '\rmu-ş Kuru~ 

l '-,iıheyhi 
1 1<.,rndık 

1 füılut 
1 l\ıı:ıtle 
ı ·-; ,·r;ı 

' 'ii['ır\ hi 

5 
5 
6 
6 

13 
4 

1. Mçı 

.,, Atçı 
· ıecit 

>~ \'Nltn 

7.cki 
r. ... ıı, 

- l!ilz hl~ merak etrue31n, \'cillLl . 
metlm: bu ı,ı kulunuz bec'ertrhn. E 
ğer bir pot kırarum, !il" de bt'nlm 
kolumu kı.rl.Dll! 

Selfm buna raıı oldu. 

Giiniln en calibi dikkat ko,uıu bu. 
dur. Yedi tııy girmektedir. Fsvor 
biç gUphe yoktur ki, Halim ı:-uıdi:ı: 

4, cö KOŞU: (Bebek ko..,usu) 
İki :rası:ndaki yerlt s~fkan İnf,'eili.f. erkek Ye dl~i t:ı;vl!l.m ~lah;mı. İkramiy~<si 1050 lira, srklet .j6 kilo, 

l'tle<1afe~i: ııoo metre. 

Ertesi stilo barem ağıı.111 zJ..ı;.d.~, 

gidecek ve llacerı bu ııekUde kanı1.ı 

rarak, tPkr:ır vezirin bareml dairesine 
eokaC'aktı. 

B.aremağaııı. Sellmln ııajt knla de. 
mel(ti. Çok zeki, akıllı, ku.rııu b'r 
~raptı. Selimin blltlin entjrikalı işle 

rinl o çevirirdi. 

CDenmı nr) 

HUmayu.ııudur. 

Ber:ıincl Ko11ıı: 

1 
2 
3 
4 

F .. \tlı 
1'. Halim 

-::. ~ i nı:;urojı"~ t 

P. Atlı 

5 ·'·· Aynııgöz 
6 \ .. ~ ım.rn 
7 .4.. 1. .4. vtaç 

\'aral 
Hümııvun 

Dcsl(\1ÜI 
7.ehrimar 
Pmar 
H ısb:ı 
:'\'ilıifer 

doru er. 
doru er. 
ı!oru ıJrşi 

doru dişi 

doru ıii5i 

doru dişi 
doru di«i 

.... ır. 
f;on flon 
Carrir 
Coup de Roi 
·arrif 

\fanr.a 
\'irı:ılot 

:'\oce ı.l'Or 
ıı l'lura 

Chinr-ı Gırt 

Keıibıın 
f.ilhia 
'i::ınlıılin 

• . , , • 11 

" ı-. Atlı 
') .. '. lialirn 
') ~ ·ıyram 

'! F. Atb 
'l \. Aynagöı 

'!. \. Alman 
') 11 "'' ' f ı r 

Oç: ve daha yUkan yaıJt• tnı:.tJ.12 
at ve lueraklarına mahsus mesaie~ıı : 
2000 metre olan bu ko§Uda beş tıay_ 
van koşacaktır. Favori olarak Dıaşta 

Da.ııdi gözükmekte ıse de, aon idman
larında gUZel dereceler yapan diğer 

dört at da ihmaı edilemez. 
Bu hafta çüte bahisler: 2-4, ~5 

nci k<>§Ular Uzert.ndedir. 

5. ci KOŞU~ (Büyükdere ko<;u .. u) 
1~~ ve daha yukan yn~tRki safknn ingiliz at ve kısraklara nıabsus. ll<ramiveOJi 400 lira. sıklet: t:~ 
ya5md:ıkiler 53 kilo, llört ya~mda biler 58 kilo, b~ş 'e daha yul<arı ~ :ı~tnk;ler 63 ki!o taşıya<'aklardır. 

İkili ba.h~sler de: 2, 3, t, 5 ncı ko. 

şulardadır. BORSA 
:.!'7.8.l-112 '.\1UllIBLE81 

Lonara ı lSteran 
Nevyork Dol.ar 

CeneVl'e 100 . Frank 
Maarit 100 Pezeta. 

!:.:.>u 

- •t!..,... .. ....... ~~ ,.. ~ı l. ... .. -·· ... .,,. ,.. 
Stokholm 100 !sv.I<r. 

ıao.10 

30.:.:; 
J2 84 
3U.kfı 

ı---------------11 12,30 Progl"B.m 12,33 Şarkı ve tU.rkU • 

1 
2 
3 
4 
5 

Dr. Sefnof 
H. Alakıı~ 
A. Alman 
f. An:ıç 
~.Temel 

Kt•m.isarj 
D:rndy 
KJrabiber 
Heybeli 
Çolrn nkııı 

M~c;,afesi: 2000 metre. 

:ıl :ı t 
doru al 
yııiıı er. 
doru er. 
al di'ii 

Obcrt:ıs 

F:galfer 
~tratfort 

CJ:nıd Cap 
:anon Lav 

. ' 

ııhC\İa 

'!!ı;tıem'lin 

The S. Hci- · 
· fotla 
\al of Clv,•r' 

6 
9 
3 
3 

!)r. ~eferof 
~fecH 

'\. Atman 
l. Aytaç 
S. Temel 

~:SHAl\1 \'Jıl '.l'All \ ıLA·r 

&luame.&luııme 

leli kı;u: 

lkramlyelı % 5, 93S -.- !?C'. 

ler 12,46 ajans 13,00 _ 13 .30 Pe,rev 

§Rrkr ve tllrkUler. 18,00 Program 18. 
03 Fasıl heyeti 18,40 dans mUzi~; Pi 
19,CO k~:::.U!ID:l. l 0,15 damı mUztğ· prt.ı 
gramının ikinci kısmı 19 30 Ha~ıerıeı 
19,45 Klasik Türk mUztg-1 20,lti rad.. 
yo gazetesi 20,45 Şarkı ve tUrk!ller 
21_.00 ziraat .takvimi 21,10 temsU 2:.! 
radyo ı;alon orkestrası 22,30 Habtrleı 
22,50 kapanış. 

Çifte bahisler : 2 • 4, 4 • 5 ınoı koçular ızerlnC:elf lr 
iklll babrsıer: 2,3 4, 5 inci lto,&larcladır. 

İkr. Ergani %5. 933 22.- -.
<ıô7 1/2 T. borcu 1,2,3, -.- 23,50 

Sivas • Erzurum 1 19 90 - -.
Sivas - Erzurum 2, 7 20 - - -
1
1G7. 19U D.Y. l -.-. ~O. 

-.- 19.i2 
-.- 1970 

R AŞI D RIZA 
n~ATIU>ST; B.allde l'l~ktn beraber 

O!lı'L..\R ERMİŞ l\IURADINA 
Vod,·U - 3 - Perde t;o 7, 1941 D. yolu 2 

%7, 1941 D. yolu 2 
Anadolu D. y.:ılu % 66 

•• D. yolu 1.2 
-.-

111
·- 'm;ıım•11••ıı•ama•••mmım::m•mm••••••••'1 

-.- 52.7:. 1 
Anadolu D.Y. Tah. 3 
Anadolu M.liınes. 

Merkez Bankası 
lş Bıı.nkası namına 
lş Ea.nkası M.millne 
tş bankası mUessı.s 

T. T. B. nama 
Aslan çimento 

.• müessis 
Şark değırmenıer 

!ttlh&.t değirmen. 

-.- 151 .50 

-.- Hlb.7S 
-.- 14.2:> 

-.- H.71i 
-.-20ı5.-

-.- S.50 
-.-l'l. 
-.- 12.-
-.- 530 
-.-. A'67i> 

1 

1 

l 
1 

Milli Müdafaa Vekaletinden 
1 - · AskeTi liselerle, Kırıkkale sanat, Ankara mu

siki, Kayseri ve Merzifon Gedikli c•kullarının kayıt ve 
kabul iş,eri "Konya askeri orta okul hariç,. 15 eylül 942 
tarihine kadar uzatılmışbr. 

il - Maarif füıelerinde bütünlemeye kalıp da bu 
tarihe kı:ldar bütüdeme sınavlarını kendi okullarında 
muvaff at<iyetle veren istekliler de askeri liaelere alına. 

%6 T bonoları -.- 94,- caklardır. 
Teıe.:on ~irketı -.- ıı sc Bu g~bilrin namzet kaydolu:ımak .,.ilzere şimdiden 
tst. Umum Sigorta -.- 29 birer dtiekıı-P ile bulundukları yerlerin askerlik tubele. 
tat. Rıhtım Dok -.- 15 6C r- ki 
tst. su T. §lrkeu -.- 5 10 rine veya doğrudan doğruya okul müdürlü erine mü-

!acaat etmeleri ~la.a olunur. (9070) 
BO~SA BAld<.'t ALTIN FIYATJ 

Uttnkü 8ugünkü~ll~U~W~~~~~~~~~J~il~SG&i~~~~~~~~~~~k~4l~IS~i§~~~44~ 
Reşadiye 

KUlçe altın gramı 
1svjçre altını 

Yeni Eserler: 

33,05 83.l!O 
4.M 4.M 

28 so z~.2:ı 

Muhaiebede kiymet harek!'t 
leri telakkileri ve Mali.v.et 

Emekli, Dut ve Vetimlerrn ve Askeri 
Ma\OUer!n nazarı ,OikkaUna . . 

Emlak ve Eytam 
Bankasında .... 

1. - Ma~.~ıarını ~r :..amızdan temlik suretUe alan ernrklj, dul vP. 
yl'ttml~ıin ktınıwuevve:. k{munusAni, §Ubat 942 aylıkJaruun ted!.YP~t' 
1;9;9-12 sa'.ı c;'..rıJ ııaat ıs aen itibaren başlanacaktır. 

2. - .\.s~orl harp walt.lıertnin muameleleri aynı gUnde q,ba.h sıı.at ~ 
den 13 e kııdllr yapılar..ılmr. EylftlUn birinci gU.nU bu saatler dahilinde ~&o 
liıUelde::n g~yn kımseye nıeıı.~ venlmiyecektir. 

s. - Maa-: 11:\hıplerı.n~r. ellerinde bulunan fitlerde yazı.lı g1!n ve ııe.ıı.tte 
!:ıs·::banuza lliiı::-r.caa.tıa.~ı vt bunun haricindeki mUracaatıarm kat:seıı ıı.a
bul eılilmlyece~: ehemn.:iyet:e tln olunur. (9ZS3). 

ilin 

So:ı yıllarda memfekt'tjmiZllP. yı:r· 

leşen ve gUn geçtikçe lLklşaf etmekte 
bulun:ın Sinaı ve iktlsa:b hareket!eı 
muh&!ebeaınl ilml eııasıarla tetk~~ e· 
den yenl bir kıtap ınt:~ar etmiş bu
lunmaktadır. Türkiye Şeker Faıırjka· 
ıarI A..Ş. Umum1 Klltlbt Bah.ı. .ır.sat 

Karovs tarafından bozırlanan va MU· 
hasebcde kiymet barekE:'Jer1 telakiti· 
lerj ve Maliyet adını ta~ıyan bu e'lt'r 
yalnız muhasebe ile Ugll; olanları de 
ğil mUesscse ldarecllerlnl ve bu saba· 
da tetkiklerle meşgul ohnları to.tAka. 
!andıracak bir değer taşnnakta.dır. ı - Ha~en sllA.h aıt.:n(iı\ bulunmayan emekli ve malQl aublly Ye uir~"'I 

Baha Esat Karova e-wrinde aıtit.a· ı memurlar~ 3.ı. 'ı.ğusto.'. tt2 Zafer Bayram.mı beraberoo teald için o g'Jn 
sebede kJymet telAkkist duran !ı.iy· s:ı.at 17 de a:,r.gıda yaoı:ılı zevat ta.rafmda.n tertip edilen toplantıya gPlrJ'li'• 

ıı;etıer, hareket halinde k!ymet1er VP leri rıca olt•nq. 
standart maliyet bahlalerlni tanı.~ml· A - Ger.Pıa:ler, Tumeıı ve daha yukan bjrllklere komuta etm~ ol!'.n-

le yeni met odlar la. gözden geçirmE>ltte Jar Hart.iye Or~ twind ~ Crgeneral tarafından, 
ve hukuk, iktisat ve muhuebe uiml B - B~yı;ı~Ju ya~r.sındakı subay ve memurlar Fmdıkl:da C.e™'~aı 
lerl.nln biri tlti,ne kayna,tığı noktai.aı A:.'IIın TınaztepP tarafıc.~cın, 
Uzerl.nde !Jeri aürdUğü fikirlerle kl:a- C - lıı ıınbul yJ.kasmdakller, Beye.zıtta Tıbbiye Okutur.da ~Pral 
bma bir rehber ma.hlyetl verm~kte- :.-.ırz.mı Gonen ı.aratmdan, 1 

dil'. o - Anı:.'1<:1u yak"l.$1n6akUer Sellmiyede Gener&l Salih Erkuc tarafmp 

Eseri okuyuculanmıM tavsjJ't eder da.n 

ve mUellifl.ni tebrik ederi' 2 - Elblt.e ıeıbe.s~Ur. t9275, 

&ICl .... lllllllmllllllllll .. llBllllBl .. 31111mllll!ICll!llCillJ3~111111 .... SliZ'~f;1ı:a::dt~&9'~I~ 

Yeni Kolej I~ 1 . im 1 
İlk Orta . W.-e Takslı:nde Srraservreı )6 

H""r gw ı:ınut 10 , 18 &t"&ıımda talebe kardeller. 
Hu9USiyct!er1: !{ııb&ııcı diller öğretimine ehemmiyet ve..~ek, u.!e

be!ı":ln slıl:O.ıı.t ve tı:ızibatjle yakından a.J.Akadar olmaktzr. Eski talP"',... 
l!allkısyıtlnrm: Ağust 15 ser.una kadar yenilemelidir. Telefon: 411 !'i~ E!I 

Deelz Levazım ~abnalma 
Komlsye,,nu illnları 

Diı:ı&wo • Dajm.t 
Volt : trın 

Amper : ~0-20Cı 

Motör : D!::eı · } okııa benzrıı., 
Ade1i d~v•r : Aıı;:ık aevtrltıeı tercih olunur. 
To.hm:.ı !:<deli 65:50 ilr11o olan yukarda evaafı yazılı bir adeı1 el('kt?ni<İ 

!!Urubu g p {11.2 g'J.nU S&.a.~ 15 oe raıarlıkla satın a.ıınacaktır TaUpl@!".ll 
tel~: gün ve 32ntte Kt\!:ıımııı:ışadaltl komisyonumuza milracaatları. (9'Zfllı). . "" . 

tkı adP.t m1vı:a sstıo:ı almacağından elinde mavna. buluı:ıuı: ta satm'k 
ısteycnler!n 2. Eyltll. 91'~ Çar~amba gUnU akşa.mma kadar Ka.sımps.~a -a 
bı..:ıunaıı denız ıevıı.zlm satımı.lma komisyonuna mUracaa.tlan. r9Z58) 

isianbul Den!z Komutan:ığından: 
ı - · Der.!ı ,;_,esi.ne v<ı d.:nlz gedikli okulULa alınacak ta..ıebelerlD Hyıt 

L,ıe.r• 10. E;~l(ıl. 94'.. alqamma kadar uzatılmıştı.r. 
2 - Seç,n:•. ~n.e.vla~· 1( BylQ! 942 de yı;pliacakttt. Hlip1erın u~at 

ıılı..:ıa.k Uzt"re H. "g·~ lh, 942 gUnU saat li da .kaydı kabul ko.ıniayoowıor 
blilun:na:a.r; {9251J • • 

Ankıua valiliğinden: 

J - Kr.~~k&.:e na:llyeı;,.ncle yapılacak Hkol<ul jnşaatınm l.halest 7.9.94!1' 
tarihine raa~:...yal" pazat•te.ıj gllDU saat ı:ı tE vtıa.yet dalml encUmenına( 

~!iptlmak ıu·~·e .cıı.palı z.arı uııuhle eksııtıneye konulmuştur. Ke~u t>ecıeu 

9~ld'J Lira 91' .!:(Ur..:~ ve mu va K.kat teminatı 6008 lira 5 kurlljtur. 
~ - lstı:ı~.ı.IE.rın tekljı mektuplarını, muvAkkat teminat mektup veya 

aıa:ı buzıarile ticaret odM~ ve.sjkalarmı ve cıı.tıa mUdUr1Uğ1lnden bu t.ş ıc:1.t 

aia~kla:::ı feurı etll)"t'X veııtkatarını tı&.mılen yuKarda adı gaçeıı ıil.noe eaat 
14 e kaaar <!a;oıl encUmtıil reis!ığ!Le vermelert. 

8 - Bu ~ ait keşli ve şart.r.aır.eyt tıergün nana a:ıUdUrlUıtUnde göre. 
bil+:.ceklen. \6~'51.9093) 

Antıily,. 1 No. iı satmalma komisyonundan: 
ı - Aske:'l jlıtiya~ için (6CCO) kile er1ml~ sa(!eyağmtn kapalı ı:ırf'.Jll nıa.. 

ıesı 3. '!Ylll 94~ per:"robe günO saat HS te Anta.lyada Topçu IUJlurD
ds ki lr.::-mis~ ondıı yaı.o:!aca.ktll'. 

'l - M;;ha.nırner. bedeli (!0':.20) llradrr Muvakl<a~ teminau (7~1) ııra UMU 
ııu ru.ş t 'l1'. 

1 - Şa.rtnaı.re119'f hergtln ııııtmalma lcomfsyonunda görlllebllir. 
ı. 1 

f - tsteklller!n şar..r.a m&de yazılı ves1ka!ar1a teklif mektuptanm tJı&. 
~ wt:ndeı: bir s.?at evveliLe k.adal komt.ayona vermeJert UAD olu.. 
a.ıır. \89~tı - ~ 


