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Yeni tip Amerikan uçağı 12 bin metre 
ye çıkıyor süra ti 645 kilo met re 
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Londı·o , 19 (A .A.) Bn\andv ·1.n h.va n uJl2>b ,m n "'. rolgıne 
~oı·t, Amc- ıka:ıJarı:ı son sapt k.ıa.: Jiündervo.d uc-:ı d DY'1Dtn c.ıı 
"'ıhı Blil.\ı·a.ş V"P yUkfiı·t.. iN. fa U("&ğ_Ki .. Sli• a:. saatte 64-.."i 1u.9'!"ll< re<iır 
Uçak 12,000 mttrtyı• k dar çık. b!l~r. 11.Iotor 2,ctOO "bcyg.. :"\ f\t n· 
,dP Ve '.VUVO. .. la.k tır. ,,J 

Şimali Fransaya 
Bir ihraç Yapıldı 
Çarpışmalar 9 saat devam etti 

ihraç kıt'aları tahribat yaptık
tan sonra ingiltereye döndüler 
~-~-------~---~ 

Çörçil Moskova· 
dan muvaffaki· 
yetle dönmüştü~ 

~---· .....-----·-

Almanlar 1500 • 
esır aldılar 

-------~~·-------~ 

BarellAttu 6nce ve llarelltt eınaımda 
Londra radyosu Fransızlara hlta'bede
rell sairin olmalarJaı, k11rtaıu, saatlala 
J&kıDl&ftıi1u11, 'baskının malldat llecleDI 
bir deneme oldutua11 'bildirdi 

Mo•kovo. göriifmeleri Soır 
yet Ru•yanın, uğradığı 
mevzii mağlubiyetlere rağ· 
men, /ngiltere ve Ameri· 
kanın yanında harbe ~e- ! 
vam edeceğini göater~•r ı 
tir. Esasen Sovyetlcr ıçın "=~""' 
memleket ve rejim itibarile 1 

-. . ~.; . .•. ... . . , . -.... 

-
Karaya für~ talimi ya pan Amerikan Mkerkri 

MISIR CEPHESiNDE 
Kati netice verecek 
savaşlar bekleniyor 

Mısırda yapılan kumanda deği. 
şikliği Moskova Mülakatının 

neticesi tela?~ki ediliyor 
bir 

Kahıre 19 (AJı .. J -- Elalameyn 
~epı..,-;-.,,., Y~ll>ığ> ı$y arE."t csıı.a
sır.da M. Çorçil tugay ve !Umcn 
lıon c.taııJarilc gi>rüşınüş ve A 
vt.,ıt::.J.ya ve cor>uıp Afıika ba.
taı::yıalarH!' ..im()Jl!erinı t<"!'t.iş et
miştir. 

Mıt.-,r c't'p!;esiaııfok i Yem Zc -
lamda kuvvE'\leıi ba.,..ıt·um~ı 
Geıwral Herny W iloon; Orfa -
şaı<lotaık.i Aımerik~, kuvvetleri 
har;>k c ... '11 a'l'd a.ıı ı G enı· rııl Ma" well 
ik mı:ıharip Frnnıııızlnrıır: Suri ·e 
v e Liıobnan miiım'-"'Sil.:: Grıneral 
Caıtroux da Kahire kon!C'r<,n 
slJ'~a bazı,. ·bu:u!ll1'ıı~tm. 

bir ölüm halım harbi olan ı! 
bıı mücadelede sonuna ka· 
dar dayanmanın da bir :ı:a· 
ruret olduğu meydandadır. 

Yazan: ABiDiN DAVER 

)~afkasy·adaki - h~~~ı Al.MAllLARA 06RE 

Çörçıl Kral Fanıkla görii~t ii 

Lorn!ra J9 (A.A.) - Baş\·e -
kil Ç6ı'çil 1\ks..lr.c'\.·a: a gi'1ım<ıden 
ör.cı Kahireyı ~' aret etn}'~·tır. 
z;yareti esn--..sında BaŞ'\·c~il se- l 
lrizinci oı'Clı:ı yanında b.r gun 

ka1ıı-~ ve ingil!t'redcı.~ gC'lmiş 1 
olan m Mı,iıze :.~aatı tetuş l"t· 
mi§ıtiı·. 

f 

Orta'!"rk Başkomutanlığına 

getirilen Gen<>ral Aleksandr 

Hind liderleri 

D
a ngili • Ba~ekili Çörçilin .Mo~

ke>,·a) a g:.ı;ğ; hakıkın<laki 

habcrkr ger~'<.'kleşti; fıJ;.at, 
bir müddet ev\'CI, lllihver kay • 
n•lı:larm'1an geloı i~ "lan bu lıe
bcrlcrin b.iıdisclerc tckaddiim c
de'D secisler, hııt!i> talımi.ııJ<'r ol
du;;.-.. anla~ı hl·or. Ciinkü, 1\los • e- • .. .. 

Jic \•ada hulundııi;ıt ileri .üriil • 
diiğü ciinlrrde, İngiliz Ba ş\'eki
linin Sov)etler Birliği me rkezin
de <>lnıadığı anfa.~ılıyor. Çörçil, 
l"1 oeiwva)a bu h.aberler )· a)· ıl -
dıktan h ;ıy li sonra gitmiştir. 

Btmunla lx!raber, Çörçfün lllos
kovo s<')·aha.ti, Molotof Yokla • 
11,n Londra , .e \1 aşingtou ziya • 
retleri gil>i gizli kal•m•nııış1ır; 

:M ihru ka)ıı.ııkl.ırı , ~ukuuııdaıı 
<[k.'l ce en'<·I de ulıı•, koku al • 
ıtıt!-;la.rdır. 

~foskou giirft§ıncleri hakkın
da bcr iki muharip . zi~ mırenin ı 
dii~üncelcrl ve teh.ı rlerı,' her 
rnco;clcde olduğu gibi, birbk inc 
ll) kırıdır. lllili.ere göre, So\'yet 
Rusyat bitJUn \ ' C ünıitsi;ı. \'azi -
yet!tdir; silahlarını tesliın ede
rek nıünferit ba r ış istenıek ii ·ıc

"' oldıı ;t u i~ m, Çiir~H 1940 ha
z.ir a ııııırl.ı ı-~r a n saya ko~tubrı:t . &"İ · 

hi, ~ iınd i tlc ftı~)ttya giluü~lir. 
BcrLn rad) usu i\losl..o\" görü~-. 
mdcri hakkında neşredilen teb
lig,i za•allı bulmaktadır. 

Müllefiklcre göre be, tam aıı

la~ma ill' neticelcnCu gör üşıne· 
le;, pek ınuva(faki) etli olnıu~
hır. Neşrediirn t e bliğde, Hitlcr 
J\l ıııany a>1 ) ıkıılınu)a lı.adar 

~}_~ ~~;;;.r--;;,, 
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lngili.ı.lerin bir ihr.aç har<:kcli y aptıkları şimali Fran>n 
Dicpp ~rluin.iın ınevkiini gi>!.terir har ita 

&ah ilindeki 

LONDBA 

BitD:B~YOR 

Londr, J9 (Radyo 19,45) -
lngi lız, Amc·rikan rnül1efik 

kl:m .:ı n danl1gı Avrupay .. ·ı, ihraç 
h arek'E'tle-rin :n 9 u ncusunu ve 
e n •büyü«ünü bu sa bah Dieı>pe'e
Jc y~pr.ı~!udır . l !ard;\ta ·~ti
rak Lti€".~ kuv-.,,·etle,· Brit.3,nya1ı, 
K:ı.n:...a~:ı., .;.;~. ·\· :.§J.1 1' ... ransa-11 ve A 
m<er i l·alı .ı,;riikleı'Ckn ;nürek.kep
ti Be• ku\Tetleri İ ııgiJ;-, donan
rr.•?ıt41 iı ı n1ayc- etm:ştir. 

Müşterek harekat komutan'•
ğı bugün bir tebl.ğ neşre<lerci< 
d<>m:stir ki : 

::lllişlı!'rek k ıt'ahr scçilrn nok 
t alawla karaya çıkar ılnıı r. Ifa
r<c k.it gek·ıl'!oe1edi r . Dic-ppc 'e ç:
k:.ı rı4 a n Jnı "\o\."t?tier sol kc.·sirn-dr
!l"'ri Ç<'kilırı'cıse de bi r hücuın\a 
tekrar kar ,ya ç>\>:ını,J a rdır. 

Sol cenahı.a kı ku vvetler bir 
müfr. mmat de-rıo9lıntT imha et
n1ıek \ıc gc-rni lerinrı dö ı~nıekten, 
ib<l~+ olr.n ,~uzi fel nrjn; mtı\'ct.ifa
k,;vt.•'~n )~ap.mı~;1rdir. K n.roava 

(S0 NU. S: . 3 SÜ 4) 

1 

BEBLIN 
llLDIRllOB -------

r. 
=;::cıı11ttUrıa 

harekatı yavaşladı 
Sonradaı: B " vc•k.il Kral Fa- / 

r uk tarafıından i<abui c<lılmıiş ve 
Naiıas paşa ıle dC' göruı;:müştür. 

___________ ... ; _________ _ 
Yeni bir taarruza hazırlanıyor wrü:.ımclere cenup Afrııka R e· 

isiıcumıılıııru General Smuta ve 
G en er;; l Va\''(' 1 ~1fuak etmişler -
diı;. Vi}I Barp başlıyalıdanlterl Bas ka11p

larının &,000,000 olda!}ana bildiriyor_.\ Gazetelerin mütalcası 

Loııdra 19 (A.A.) - fr.t:iliz 
8"""'1elerirun çoğu B;ışrr.a'.kale • 
lerini Ortaşa.-ktaki l ı:;g;ı,.. !ku
m anda f,ıeyetinıde yapılan degi
şik liğe tahsis etmiı/tir. 

:&>r!ill, 19 (A .A.) - ALm:ın 
OJ-dulan başkoımutanJ.ğmm .. ır 
~ ığ'i: 

Alman '"' S!()V>Qk kıt '*> 
K afkru.-y ada bir çok yol güçl>ük
lıcri ııi \~ d,aJtlık a r.azide ır.aymh 
tarla ların zorl uldarın ı böışararak 
renııba doğru baSkı ha.reket.Jc-r'
ıti i lerlctmek1ıedirlc r. 

Ha\'.a kuvvetleri yt>nidıen JUı
rı~.d('n i.:ı Rus fim-a n'.anna hta?Tuz 
etm' ı:;lc r 4 s~!ıil mı.<':1afaza gemi
si baLrmı~lar ,h ir Sovyet muh
dıoie 6 t~ıt ı:emıis• ve 8 kıO'ı na 
kil ns1Lasını ağır 1- sar.;:ı t.ğrat 

mı.şiardır. 

Don ıbüyük dirsegin dekıi le
mizbeme h aı'<'ke tk>ri sırıasu:da 
dağınık d üşman kuvveı lıer'ı yok 
€d: 1rn:-ctf tr. 

Voronej (<'v~n<i<' ,;ıyıf mev 
,~· ("arru~mc~ar olmuştur, Başı=ı.r ı 

ı.'e bitirilen şidılfUi .•avaş)ar es
nasında . düşman , l 1/ 17 Ağustoo 
tarih le ri arasında 2:061 e9·r ,·cı~ 
m is, 5{}1 tank. 31 lop ve 250 
mit:ra ' yöz "~ m:.ıyın at~cı kıav

betnıiştir. Bir l'< ;. rlMa lar t.?PIU 

(~~A_:J SU. 2) 

1 
Daily Eimpws.s gazetesi Gene

ral A u ·hilnkc'k'i.n yerine Gene
ral ale>ksandC'r'in t ayini güıven
le luı.rşılanaııalktaıdır. 

Daıilıy Telegrapıh ba§!I!lllıar -
rini ya;r.;sında şöyle dlyıor: 

Kalkasyadaki harekata iştirak Audlıinledk. yükscık an<.>Zııyctli 
eden bir Alman tankı bir So,·yet bir kı.ı.ınar.danılır. Buıı.un·la be-

köy iinclen geçiyor (SO.:U. SA. 3 SÜ. l) 

(. D:_tf1i{lii jj,J,):!' • ) 

Almanların kayıbı 
Uç ayda 1,250,000 

~-~-~~~--~111 

· Voronejde teşebbüs Sovyetlerde -Malkobaa tahllJI edlldlll Krasnador 
şebrİaın dlımedl§I bUdlrlUyor 

Ank1.1;a, 19 (flao-yo gazt tesi) - Bu ayede a:rnanl;ı.r ct-.!ike ı k;..1\"\l" t-1 
Je ri vP tt."k'ıı<lk aı.. taları bakımı>-

d.a n ccmıp kesi.ıuncıc usiün.Uk t'l- ı 
de ı •tı:ı!f.,. ve SQ\)e-Uer b.rliğ i\·ıB 

dıeınrmyrlli oı.ın rueml•ketlr·r· "'-
(sONU. SA. ~ ::;Ü, 1) 

İngiltere ile 
anlaşacaklar ____ , __ _ 
Yakında mızake

relere başlanıy r 
• 

Gaadinin oğlu 

tevkif edildi 
du 

Bombay, J9 (.'l..A, )- Hint li• 
derkr ile miizaker<de bulun
mak üzt.>re Hm l'star><' bir mu
rahlı~s h<.>:,~ti gimd.:rilmcsı hu
SUtm:· da B..:!ıadır SJprtı taraf.o 
dan L.,ı z parliımeııtosuna )d· 

.pı kır. ..ı .. ur .ıcaattaıı· sor.ra mıl'ıi:
yeıo Irnt 1 ılx!ral bırligi .ı:ei K
joy Paozad da buna benzer b.r 
1C1ebbüste bulunmc' \'e rr . ..za
kere ~klifinüı Hir 1:-tan umu
mi \'aL!<ncc yapıJma,ııı: il ri sür 
müşttir. S r.nd bu f.<'şcbbüs'ere 
İ 11gil.7k·rm ne g'bı b;r cevap \ "C· 

N'C<'ği merakla bek.<>nmekt<'d•r. 

Bcrr.C', 19 (A.A.) - K or.gre 
pa rt '.."-"-:it:e mensu~' olmıy.:ı.r.ı 11 nt 
poht.kac ı1an ıı ın son tc bbus~e

ri Londra lıükümet ma'ı>f'lı!tt'n.. 
de buyük bir a",aka uyandım.,;
tJ r. Gopa lasariar m1h~aeesinirı 
Mfillüman birl iğine, B~had.r 
Saprıınun İng :.z hükum. t ne 
hitaben neşrchikl ri me~aılari3 
Jinna~'.n g"2<.'rec•lel'<' yapt 
beyarat b'lhas..a d:kkati çck
mektt<iir. l ngil:z ?ıcikil'm-:ı. tn 
günkü rorl.uklardan kurtulmak 
için hiç tıi r fırsatı kaçırmamaga 
azmetmi Ur. 

(SONU SA. 3 SÜ. 3) 

nıüudclr) c de' •nı karar >'e. 
••mi ıe;· it edilnı~ıir. Londra 
radyosu •hu anla~ma , dü~ınaıun 

ülüııı ~anını çalmaktadır. l'tlos • 
kova görü~meleıri .'.\Joıan laur • 
tu1.unt.ı.u kırılma-sına ve mtiife
fik t a ·1>r ruıunun geli~ınesine b ir 
ba, l a ııg 1<; lc~kil edecektir. Diı ~ 
ıııa ıııu ölii ıııü be lki çabuk olını 

) acakt ı.r ; f.:tkn t bu Ul li nıii -;n•İ ) llk

laı tırtııak idn lıcr~ey y apılacıık
olr , d iyor: 

~·~~~~~~~~~~~-

________ , _______ _ 

KafKaSy•uJa ha-:-ı k.:aı. r.ğırl~ıo gir

bi ;:;;Orı.illuyor. İ nk.;it' t di 1mfyc-ct'.k 
bir .r.~kikat SoıvyM. mu"k.a'\ooemel nın 
art.11ı, oJmastdır. So\yet komu.tan
Iıg1 t"rafından kol'i rr. ı ·ydan ınlı
harı lıc.::t K a fkss ctekl·c r·ınde vcrıl
n1ek ı~1tı'n:ı.:Şt.ir. Bugünlu So\')'e1. 
f(-.vk<'-!ıide tcb1ığl J\ia ku!.ıını dJş
tugün:.l kabc: ctt!ı;i na:d!.! K ··asn -
COI'U.!1 '°il.:rınıde bulu ::ıd u.gur. ;.l b:l 
dirn,ek te \"f K b:ı.n r.t.:hnnı c~·t,.·mLk 
istf'ytn altı.an lru.,..._., 1,c, ın n gı•ri 

abldıg.nı kayd<>t:r<eı:ted'r. 

1 Celi Ö i i i; f I i§.Çi ti (1i4 Q 1) 
Güzel - Sanatlar Akademisinin 

Altmışıncı · Yıldöniimü İlıi tarafın tabi i ı;ônilnıtk la • 
zıın geltn propı>;;·au.Ja neşri ·a
hu, bir tarala b ırakırsak l\fo,, • 
I.o,a göı-ii~meJ.,..inin en bariz 
11 •Ü<:•si ~udur': So\yetler B ir • 
liginin, nıiittcfiklcriuden ayn • 
lıp harbe denmdan vazgtte~eği , 
lolu ndak.i rh a) c lle.r ka fi bir 
lckzihe u.i{ ra nuştır: .)l~ku\ a. 
l ondra H Va~iııglonla birlikte 
h arı, ,. dnam .-decckı i:r. Eğer 
ıs ı lin, lı a k i ka l eıı böJ le bir a·rw r· f o.rııa) ül gö ternı i~se, ( 'örçi-
lJt Z"İ3- arctind cn ~onra , bu ndan 
\ aı J:t•rnııs \t' bfi\ lece 1940 ha. 
1.itun111da ıtransa.~a gi f,1 i!!i 7a· 
lluın sı.) i bir nıu \ a flaki\e ız
lı~ l· ~raını§ olan :\1. Çi>r~il bu 

($(,.,\ ~. SA. l SU. 1) 

İngilizler, Alman 
gemi tezgAlllarıaı 

'bom'baladılar 

"Menfaat karşısında t Ü c carın birbirine 
polislik etmesine imkan yoktur" deniyor 

Lonarn, 19 (AA. ) - iııgil
tere l wva mızırlıj; ı rebliığt .; 

Dünkü Salı • Ç.arşıımıba ge;;e
si b omba uçakl<.rınıız şimdi Al
man)<.da ve b:l!hıassa gemi "" 
denizaltılar inşaat ıx:zg.l:lılarının 
bulunduğu Pl<'ıısbo rg'dakıi !ıc

ddkre taarruz ebn şlerdir. U
ç~ ~'a"ımı:>irlan 4 ü eksik t ir. 

So, ·yctl<rin hn\8 faali)cÜ 
M~J<oı 19 ( A A ) - fü;,s fob

n<!e b'kl'~ılrliı; 1C' göre, eurra 
, R · • "a <i n D .. nt-

Yenı hüıkü ırı ~bı) aerbfın p.yas..ı "t: 
,..,kone ı 1ol;Je darlıkla mocadele 
s s• {: ıı-Un ı ır .. bui e;.1.iji, b~ · n dola~ 

Y• oa b•r ~->l< gıda ınaddclerln:n ve 
bltbubat;n eerb t bıı~kıkhıgı ma
lümdur. 

Ancak RC"ı"bı:-st. piyıısa ~temı k01-
bul eu.Jmd< e ocrabcr b•zcle •ş ah
lu!n henUz aSlı nı en tck~n1ille ttr ,.._ 
mcdıgı ·r: ndır kı p;J asanın busbu-
t li l JrontrfJlsuz bır · :lrn · !l"la6ı da 
l ~ "t be ış, Tıcareı 

dlln eı diyı;.c. le 
.J tıca·e· oda rln \f', ıt-

ı · nbul 
l 

• Korn g>'be. ı \C T· b: 't e- ı ~ 
}l d na n U'\ aff ı, H•I !e 0011 -
bw.:lıırr n c işıcIY!r .. 

T c reı v• Y• od · ı 
, ı )eıe ç:oç ....,k pıy= n 

.cert.:'-
k b< 'C'OI k m 

\ - y~ o' \ı.; .. 

bı.; ~ n;i.n 9 k unl· te ~ı;:l e-ı·ck p ;yasa
nın bu şekilde kontrol üne b•şlını.. 
m ~ bu~unmaktadır. 

S ·1>f' t piyasa Vf' s;eıbfsıt rekabe-
t.n kabu,a e ı koyma zam.ın!.arında 

sa.klallm!~ malları P•Y3.0aya çıkal'l
m ve tiya<!arı a~ur+.ı k gaye-
8"1 ı:.ı.:.duı•ncki.eci:. Baz.ı ıa.ı.ett lr-r, bli 

ıgayer~ c \'~rd·ğinı. ıb;ızı gaa>eteJılT 
dP tucca.ın tU«"ar t~~fınd.a.n !tont
rolunun - k.~?ıdi tablı-.::e - kecliyr. 
e>ğe t s im etn ·k cı.c.~nek Cı duğ n~·, 
1 ..ıtl:ı rı k"\!a bors.ı.ya ~!'& dU~ 
n ı k _ r du.nrun brl ı - ır:-lr-

d~ ya.;; ar V<' ba~ b .ıı. 

r ı ıdc · 
zı tac 

1 1ı ""' ' ış-

:ıd biz, ır: ··-
b ~v ·• 

<;ONU. SA. 3 SU. 3) 

SOVYET FEVKALADE TEBLİGİ 
\'a,:. AlJllAl KAYll'LAJll 

Mc'Sko\S, 19 <Rodyo 19) - Sov
yet enforma- >"m bu''O"u.n un tcbl iğı: 

15 mcıyısdan 15 ağutı t06a kadaı: ya 
prlan muha -d>t!erio b!lAn~oııu :ıu

dur: 
K ızıl ot'qu, Vonır.ı!Jde, Don dir

seğinde v11 cl"ni.l.ptD taarrıız eden 
( ) •r . .., kanLı kayıpla• 'tı'd!nnek
tco Y~z ba1]on.gıcır"' a a nan k~ 
zr,u ınlıg.ı bU.l o kıw; \:etJı nı C'f'n p 
ct"ph~nue t.ah.ş t ~.t.m~tı. Alma:ııar 

Fr·o.r-""""'a B ç· ~ "c Ho ıan · <.'"':..~ 
gar::ı~onl ··ı oo lttJ. -ve 22 h.i'Ti. • 
ctpheye surdı.ı Bu..~r n a 2 
tm·· ı. ıenı b knu,y J '• il ile , 
iıa ya. Ro "1nT ' Sk. kyııdo. 70 
luğayı sı-1 . r et •· 1 "ı>h -
sımdı.--kı l- n kı.ı \: ı o -

Yazımın haşlığını gö.-Ier 
- her gören degil, güzel sam'at -
lar akademisinin alımışıMı ytl 
dönümü ile ilgil; olnlar • : 

- Ç'>k geç kaldın~ .. di ·ecek
ler. 

Haklan yok clt'ğil , fakat be • 
nim de hakkım \"ar, O yıl dönü
mü nıüna.scbetile yapılan türen.. 
~ağırıları salanlar • İ<.taııbul vi
la) et i ile Akademi müdi;rlöğü • 
hC'nİ ne gautf'ci ne de san'atse
••er sa ·dıklarından olacak, ~a • 
ğırı gönd ermediler. Bu yiizde'ıl 
Guzel Soıı'atla r Akademisinin 
altn1ı ın<' ı Yıl d4-in ün1ü nd C' k u r .. hi.ı df' (' 1 

Çtk . D ., 

reze ' r clcvs uı 

1 dn<:u • rgin in arılıs türen.in d e 
·j d~lct kon cnatu a ; ı t iya tro k~-

YAZAN: 

GF.LAMI İZZET SEi>~ 
lu talclıclerinin Antican tenıs>
linde bulunamadım. O gü'ııkü 
töreuden ve Anflcon tcm~ilin -
den elb~tte konuşanıudJm; gel 
gelelim. açılışında bulunamadı
ğım serginin kapanı~ıncla bu • 
lunduğunı '"' gördtiklerim de 
lıoşuwna gittiği i<jıı , sergiden 
kon~eağım . 

• 
• • 

Akademinin Fındıklıdaki bi -
nasına gi t t i ğim gün, ser~·; kal• 
dırnıa lı a zı r lı~ına h:ı~lanmı~ h. 
Müdür nıu a ,·i ni . ı;t;stcrd iği ne • 
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EKMEK l GÜNÜN İÇİNDEN .• ; ) ıoıs PotmKAJ 

ŞAHiKALARIN~A PEYNiR Rusyadandönüş 
KARNELERİ Milli piyasanın tasfiyesi Yrızan:AliK•mıaısuNMAN 

Yakın Mazinin Kan1ı Hôdiseleri 

Yazan: ZİYA ŞAKİR No. 11 

Ku.fi<asyı:ılılar için asıl büyük 
i.elh!lkc, IG mcı asrın hrtaım bul
ciugu ser.eler içinde yapı·1'yor. 

bu (bi.iıfüik t.ehd!Uke) yi doğu· 
runla.r, (K&:wk) larıdıır. 

Kao:aklar o tarih<le, Ruı;.;wıan 
şaı'kında, oen'ubtmda ve Lehi.;. 
t.a.n civarında yerleşmiş buhınıı
yorla.r. Hür, müstaık;il, pervasız 

bir .kü~le halinde yaşıyorlar ... 
Hi.ikümet teywii.~ları yok. Ka
" un v>e oiızam d;ye de, hiç bir 
§'€') .bi1mıl~·or ve tanmıl'j"orlar. 
Tam ma>n~rlile serbest bir ha
yal tak'ip ed>y'<lrlar. Hatta, kC>y 
ve 'ka,a:balora bile girıniyorlar. 

Büılün hay0>tlarıııı, kendi deri 
çadırlarının afünda geçiriyor -
!ar. Denİ2 ve gezi avları peşin -
de gez <>rlar ve or.larla geçi -
n.iyorlar .Bunun haricinde de, 
mııılntler;nd<"k.i ironışulaT!a mü
temadiyen harplere giri§iyorlar. 

Leh.. .an hüküıneti ile Mos -
k.ava dilkal.ğı, artuk bun !arın 
saldınşlarıurlan biZ>ar ve aciz ka
lıyorlar. F<>!<at bı.ına rağmen, 

y ~n<' kızalklarla u~u.n mücade -
l<'lere katl~ııyorla.r. Maddi ve 
manevi birçok fedakarl:ııkfar ih
t-ıyar ediıyorlar. Bu uızuın uğraş
maJardan sonra clhayet bu 'bBl!ı 
boş' in.san sürülerini bir dere -
ceye kadar medeniyet hayatcna 
soktfjoıc>rlar. Hatta bira.0< da (di>IJ) 
hissi veriyorlar. 

Çarl•k teşelokül ed>p biraz da 
kıwvcllmxl,kten :;;oı:ra, rnaılıira-

. ne siyaset manevraları başbyor. 
Lellıistan Krallarının yan4 ve 
hı.lalı hareketleri yfr1ıür.den 

(Kazaklar), Çarlıık tahtının et
raf>na t<ıplanıY"'l'. Ve artıık d<a
za,l<>lar çaı•hğm .taıbü bir ordusu 
'""' en Irorkunç bir kuvveti olu
yor. 

C'arbk, lbu kıo~kunç ku,_,veli 
bii}'i.ilk 'bi.F meharetle idare cdi
,-or ... Osmanlı hükumeti, Le -
lıit>trJn lkraliyeti ve (Kırım !ıan
lıığı) ile giriştiği U'ZOO muhare
belerde, daima ka.zakları İleri 

süı·üyor. Ve o1'lara her harpte, 
bü) üık milkyasta (ya.ğma) im~i

yazı yeı-fy:or. 

.kulland•ğı !kazakların, re rınüt
ihi~ bir silah ve ™' müılrim bir 
unsur olduığumu deııhal anl<ll!Jlı -
tı. Ve bunu anla.dı.ğı an<lan iti -
barer. de kazakla!'> mai'liranıe bk 
siyasetle kuliananaya başladı. 
Bu caıhil, ·bu mutaaıssııp, ibu mıih
teriıs güruhu, Mooloova tahtımın 
ay&l<lanoa birer altın zi:ncir ile 
bağla:dı. 

Karoklar, lıa.disata karııf..ik;ça 
,gözlel"i açılıyıordu. Ve medenl 
d1.l\,vguları da al't>yordu. .Arb;ık 
köylere, kasabalara, şehirlere 

yerletırrıek iht;y.acı baş göste 
riıyordu. 

Çarlı-k, kazaikıların bu ihisle 
rinı ve diişiiince1eri.rj anlamak
ta da gecilkımedi. Onları biliıyük 
~ehirlerin ha·yat1 arasına karış -
tırına:\<.!arı.sa, e.ı büyill< raılciıp ve 
dütımanlannm huıdu.tlanr.a yer
leştirmeyi terofu ebtı. 

Ewela; b.Liyi.ik lci1tleler ha -
lior-rleki kazalk ku'VVetleri, Le -
histanın şartk huudutlarma yer
le,ıtil'ildi. Soma, Rusyımu-. ce -
r.ı.ıl:>llnda ve O!ID!anlı hüJdl!rne -
ti.nin hudwtları civarında kazak 
kolonileri teşkil edildi. Ve hu 
te.<jkilnHan oonra kazak reisleri 
toplanaraık onlara, .Lehiıstıaın ve 
Os.manh huıdutları gösterJ!di: 

- btc .. sizi servet ve refaha 
kavuşfuraca'k hcrşey, bu huduıt
ları.r. gerisındedir. Yavaş yavaış 

ilerleyilniz. Saaıdetmillze elzem o
lan maddeleri b'2ılıat ele geçi -
rlniz. 

Denildi. 
Kazaklara verilen 'bu direk

tif, Çarhğın siyasi programının 
en esaslı ımıılidelerir..dendi. Bu 
cahil ve munteri'S ackrm>l"1', yap
tıkları ~in faı:ıloında olmıy.aTaık 
işe atık1'lar. Çarl;ğ.ı.n (istila pro
grarm) nı, yavaş )'&vaş uıtli>ika 
başladilar. 

Gün geçtikçe, kazak !arın taz· 
yih"'i artıyordu. Bir taralltaiD. 
(Lehli!er J, diğer taraftan da 
(Osmanlılar), bu tacyiika <laıya
r.aanıynrlar .. Ağır ağır geri çe • 
Jciliyor lardı. 

Artık Çarlığın huduıtla.rı, ya- ; 
vaş ya.vaş gffiişliyordu. Ve y<lne 
yavaş yavaş, Avnııpadail<i (bii -
yük Rusya) vücude geliywdu. 

(Datıa var) 

K8zak.lar, her harpte gÖ-deri
ni buıdaılrtan sakıı.nııuyorlar .. Mu
harnbe me;ı.ıda.nlarır.ı a1tüst e -
ru;-ıorlardı. Harplerde ne ken - 1

1 
dil.eri teslim olmL1Yorla,t'<h. Ken,. 

dılerlne tesHın ohıınlara da .li<at- ~,;::=========== 
1 

i.yy(m (aıman) vemıiymlan;lı. Yal 1 1\ UÇUK tiABERLEM 
m• haubi ;ı.--'Uıanaıyı .. ve harbi 1 • 
k<axındııkıtan ""nra da, ganiımet * Eski İıstaııbut Vil.iyft; •e!~ıober-
aJ.mayı d~üıni.qorlartlı. Hanl>m j;k müdlllil Ekrem Gön&n Petürge 

m.)!-,n.et ve meşaJ<ikatlerini ve 
haut.ii öli.im tehükeler:rJ hi-çe "3-

yıyorlar.. Önlerme gelen iıer 
manJaıyo devir;p geçiyorlar .. Gir
Wkleri kıöy ve kasabaıl.ıın bir 
a.ı>da harııl>eye çeviriyorlardı. 

(Atlı) kıaıa'k.lar, at üstüınden 
inmi;1.<>r !ardı. (Yaya) k•zakla-r 
da, }ıürümelk!ter. yılıp usanttm -
yorlaroı ... Aım garihi şınıasoclır 
J;ıi, hıristiyaınlığı henüz ka.hwl et
miş okııala<rına raığm.en, hayret
lere şı:ıya.n derecede din taassu
bu gösleriyıorlardı. (Diındar hı -
ristiyaın ve haıkiıki mÜi!nİn) ol • 
dııkılarım gooterımek ôç>ia! de, 
(Hıristiyan Çarlıık) m diŞnan
larını ele geçir<tlkıçe yatırıp bo
ğazla:nıakıtan, büyWk ibir zevik 
dır.yuyorlardı. 

Çarlık, d~aıılarma lkmşı 

Eh, ded:i, k.1!'.d;ert,n böyle cil
V<?ler.i ele ohır. 

kJ.y mJkamlığuı.a tayin edilmiştir. 

* Kızılayın Yunanistana yardım 
eşya5ını .grötürmek üzPre kiralan.an 
Duınlupına.r va.purunun altıncı sefer 
hazırhk!.arı tamamlanmak üzeredir. 
harek,~t içln eınt.ı: geldiği. takdirde va
pur yarl.ll Pireye hareket e.decektir. 
Ohn.aısa. öbiir gün gide.cektLr. 

+ Ticart Vçkftleti müşav~rlcrinden 
e.~ı i~taınb.ıl bölge iaşe müıdü.rilı Miırrı.
~az Rek tel!k.,ikl·e.r yapmak üzere Bur
~ya gitm~i. Hursadan gelen Müm
taz Rek 5imdi de İ.z.n1ire ~jdccek.tir. 

Sinopta bir kereste 
fabrikası kurulacak 

Alınanyadan gelen lıir tabnka
tör Rir.opıta bir kerest.e fabrikası 

kurr.ıağa teşebbüs ctmişUr. Fabr.
kanın sermayesi bir milyon lira ola
ea.klll'. 

VAŞANMIŞ 

---Ankaradan gel~n 
on yedi •andık 

kırık çıkb ! 

Taşra karneleri 
ay b•şına kadar 
kabul edilecek 1 

Evv>el,oe, karne ile e.k.ı:nıek 
t.evzünm yalnız İstanbul, iz
ıntr ~ Ankaray.ıı cillhisar et
th-ilımesine, memlekietin diğıer 
ye;rlerinde ekm'<!k satışırun 

serbest bırakılmasına karar 
veri~ruği ya'Zlılm•ştı. 

Aldığımız son malıi.n:ıata gö 
re bu k.a>ra'I." memleketin her 
barafında mahsulün tama.mi
le satışa arzıııd2n sonra tat
bık edilecektır. O ıısımana ka
dıar meseı.a Bul'sa g>bi büyük 
şehiderde ekmeğ.in. şimdiki gi· 
bi karne ile sa,ılmas• Jüzum
lıu görülmüştür. Bu citı.etııe ilk 
o1arak Bursaya yeri! ekmek 
karneleri gönd,,rihruştlr. Di
ğer m l>him bazı vjliryel:lere 
de gönderi.lecekt.ir. 

Yeni nnahs•ıl tam•ımile a
ı,ndıkba nsonra, istanllml, İz
mir, Anıkara hariç yıudun 
ıher tara.iında ekmek satışları 
uımamile seıfuesc bırakılabile
cektir. Bu takdirde buııaılaıda 
dağtılan ekmek kam.elen top 
lattı.rıl,acaktı.r. 

Tası·adan şehrimize getiri
len 45 binden fczl,a gri ekmek 
karnesm'in de Ağustos ayı so 
nuna kadar fı ı·' nlaııca kabulü 
k!ararlaştmlmı·Ş ve aI.akıadar
lara teıbliğat yapılmıştır. 

Di·ğer taraftan İst.anbulun 
Elylıül ve Teşrin;evvel aylıarı· 
na ait elrn?ek ka'l'IlElleriınJ:n 
~e<hrimize gekliğini dün yıaız
mısttk. Bu kamele1fın kend>\l
ğu, sandıklıardrn 17 si'nin kır 
rık ve açık çıktığı görtMmiiş
tü r. K.a rne sandıklaruın kim
ler taruıfndan ve na&lı açılrlığı. 
tah!kik edl'ılıme'lctıedir. 

Deniz nakliyat 
komisyonu 

-

k l 
. Dün beş kuruş daha 00 ııgiliz Başve.lrilinin ge~eıUer-

g e r e e Ş l g 0 T yükseltildi de Rı»ya~a gitmesi, ımıda 
------- ----~-"""\ kalması, şimdi de döı>nıüş r l olması meraklı bir seyıthat \'3-

Mi ll i vicdan icaplarına hiç bir mucizeyle Bazba ıelerde 150 kıasuhr. Rı.ıoya seyahatinin ıniil· 

l · bin teneke Pevnlr , teı.il<Lerin davası itibarile mu -
uymasına imkan bu unamayan ve gayrı- J ••rfakiyetirı<leın şüphe edenlcc 

me<:rU uıullerle piyasayı soyan unsurla- var, Fakat... de o yolcuhığun ı.;, olmazsa 
~ menJdı, vak'a olduğunu kabul 

dd k l k • d Beyaz peyn.'Jr diiıı kara borsa: 
rln il• ...tle ta . ı·p . o.unara pıyasa an ük ediyorlar. "' :füatiarrnda he's kurus da!ıa y·· 

k 1 d b k kt seklik kayrlei;,,iştir. -Yani, fiat- BunllO bir siyır.ıi ınuvaffaki -
çı arı malarıD an aş a çare yo ur ·'· yet teşkil ettifrinı· düşünenler de 

J lar 130 kuruştan 135 e ç,,,.mış- - ~ 

Hi.ç kimse şüphe edemez ki 
yeni bükUmetimiz, uiilli piya -
sam.ızı düzeltmek, yani allak 
bullak edilmiş olan is\ihsal ve 
istihlak ni.zaııumnı yekpare bir 
millete yaraşır bir sağlığa er'~ 
timıek içi.ıı en iyi niyetlerle, 
imkiinların en büyüğünü yap -
mı~ ve yapmaktadır. Piyasanın 

kalkmınas.ı için, piyasan.n ea 
büyük alıcısı sıfatile, muaz-zanı 

biJ: yeküu tutaca'ğına §iipbe ol
m•~·aıı fiat farkını devlet hazi • 
nesinden ödeyerek piyasayı 

kuvvetlendİTmeyi bile göze a.l
makla bütün müst,.bslller ve 

1 
bütün tacir zümrelerini yakın -
dan wnleyerek imkanlı ve hak
lı olaıı bütün isteklerini yerine 
getirnıektedir. 

Hükiıınetiınfı, bu lriiyük ça
lışmayı yaparken, gayet tabii o
larak, milli piyasanın nazım -
ları &lan tirccarlarnmzın da her 
§eyden önce bu memleketin ev -
!atları olduğıµıa güvenmek ve 
onları milli \'İcdanro emrine 
çağırmak durumundadır. 

J)ii'ııyanın geçirdiği emsalsiz 
felaketi para vurgunu için ku· 
durulacak kadar avanta bayraını 
bilen ölü soyucu rubu, ı•iyasayı 
bir husrı: yatağıea ~evirmeği 
·o kadar tabii bulmuştur ki hü-

, kllınelin milyonlar dönen l>ir pi
y.,sayı hissiyalla ve pa.rlaık lilf
larla idareye kalkma.sına pek 
şaşmışlardır. Evet, bu \'U>rgUn· 
en değil, soyguncular bu saf 
düşünüşe pek şaşmakta hak -
hdır!ar. Çfuıkii, eğer ••atam e
debiyatla bir vkdan bfr kasa • 
da.n daha ınukaddes ola-bilsey

di, çok daha yetişkin memk>ket
ler vicdaıı\arını da kasalanna 
kapayanlara idam cezası koymak 

- - ---- rır. Zeytin.yağı ve ·sabun f>atla- şunu hatırlıyorlar: 939 y.aımda 
Yazan: HAYRI MUHiDDiN mıda d.a vükseklıik vardır. Rusya ile İngiltere arasında gi-

diUderini, hakikatte, halk ver -
mektedir. Oıılıı.rın bu yurda 
kendi kesderindeıı bakik,.tle beş 
para 1aydalan yoktur. 

Milli vicdanm ödevlerine ııy
dundabilmeleri için hiçbir mu
cize keşfodilmediği görülen bu 
ruhda ;asanların ellerine geçir
dikler,i servetforle yarın elbette 
sadece daha büyük fenalıkla" 
işleyeceklerine kimsenin şi.iphesi 
olamaz. 

Onun için, bugiin, karşLmıza 

çıkan hakikat, nülij piyasanın 
bu gibi ıınsurlardau gökten tas
fiyesi gereklidir. 

l\tadeıııki alicenap Türk vic -
danı idamı ağır bulmakta·du; 
meşru olmıyan ve meş10n hiçbir 
şey tanımaz, doymaz hıırsla.rile ı 
soymakta olan, bi,r millete ya. 
şaınaJ< gibi eu mukaddes hak
kında azap çektiren bu gı1ıi un
surlara wşı, devletin, çaldık -
ları s&r'Vetleri hurunlanudaıı 
getirecek gayet ağır para ceza
lan lroyınast \'e memlekete za~ 
rarları dıı.rdurulaınıyan bu un
surlarm milli piyasamız gibi bu
gün milletin bayatı demek olan 
bir cepheden şiddetli takiplerle 
çıkarılıp .. tıluıalarlDdan başka 

çare yoktur. 
l'ı1illi piyasanın tasfiyesi gerek 

olduğundan bugiiıı hiç kimse 
şüphe edemez. 

~~~~~~~~ 

20 
• 

K ay bolan 
Alman gencı 

Ara,tırmalar so
nu ada gençlerin 
Yalovaya sı§111dık-

Y;0.pıJan. ar~tırmaıardarı buz- rişilen müzakereler aylal'Ca son• 
hane ve depolarda 150 bi.n tene- ra akiın kalmış, gitmişti. İıııgilt& 
k~ yağlı beyaz peyniı: bu]ur;du- renİıl o zamO'nki Başvekili Çeın· 

beralyn buodı>n dolayı eski Baıı
ğlı nal:aşılrnışhr. 

Pe-yniro,lcr, yeni hi.r hileye vekil Loyd Corcun hücmnlarıua 
b~v~rarak depolardaki beyaz uğramıştı. Loyd Corc diyordu kr 

b k - Rusya müzakerelerinin e -peynirle.in mühiın ir ısnurrıı 
müstahsil ııamıno. kaydettirme- bemmiyeti tı>kdir edihncdi. Bali· 
ğe muvaffak olmuslardır. Mal- vekil kendisi kalkıp Moskonya 
tarın müstahsile ait olduğunu gitmeli idi. 938 sonbaharında Al-
isbat ic:n de kö'-/ıüden taı1.1riri ve nıanyaya gittiği gibi ... ve saire. 

, · sl Şimdik; Ba~vekil daha ameli 
sikalar al'Uağı u~utma:rrıı, ar- · ı b.arekct elti. Doğrudan doğru -
·dır. Bu n<>ynirler kıme aıt ol:ur-

r ya gidip görüşmcği tercih etti. 
sa olsun mutlaka satışa çıkarı-

Fekalade şerait içinde miişkü • 
lacakl<r. !atla edilen b1' seyahatin ehem• 

Dün m.eıo:Pmek., ~rasulye, nohut nıiyct~ ise yaln1z gizli tutulması 
fiat!?rırda kticük dü~üklükleT ,.e meraklı olmasından ibaret 
kaydedilmi~tir. değililir. Fakat M. Çörçili Rus -

---~.r---

Sinema loca~ında 
'islenen cinayet 

Katil cürmünü 
itiraf etti 

Bir kıaç ay evv~l Çember~·<aş 
sinemasıiıda bir lccada karısı 
Güzini Muzaffer adında birisi 
i!e kum'k kucağa görünee karı
sını yaralayan, Muzafferi de öl 
<düren marangoz CLmil'in muha
kemes·,n.e dün 2 inci ruğırıceza 
malıkemeslnde ba~lanmı'itır. Ce 
mil sorgusunds <.Jcm~tir ki: 

yaya göfüren amiller aylardan
heri birikmiş oldukları içm bi· 
raz da onlara bakmak laznn ge
li)·or; 

942 nia i!kaylannda S>r Staf-
ford Kri1•ps'i.n nıül3hazast şu 

idi: 
Rus tara(ı Almanyayı bir giin 

yencbileccğiııe ka,ııidir# Hatt:i 
yalnız başına kalsa da bu işde 
bir giin muvaffak olabileceğine 
emniyeti vardır. Fakat bunu 
beklemek irin cok zaman isti • 
yecektir. İşte b-;.hsin 'bu Jl<)ktası 
gelince müttefiklerin Rusya"·a 
yardımı meselesi kendiliğ"inden 
ortaya ~ıkı~·or. 

Şikayetler üzerine me- ı 
saiııi tetkik ediliyor 

gerekliği hissetmezlerdi. 

Baylar, emin olunuz ki, ınilli 
piyasamızdaki vicdansızca soy
gunda'n namuslu memleket ev· 
liidı olun füecarunız herkesten 

ıarıı anlaşıldı 
Şellır.imizde bııLunan Alman 

ikonsolıosuna mensup 18 - 20 ka
dar genç evvıelki giın Öğleden 
evvel cAltınkaya> motöriinü kiı 
tJalıyarak gezmeğe çı·kmoşlıardır. 
Fakat zkşam geç vakoe kada.ı
ıgençlıer geri dönmeylnoe ailelerl 

şü.pıhe1enerel'I keıyfiyıelten gece 

saat 23,30 da alakadarlar~ l!ıaber 

dar etmişlerdir. 

•- İzmirde ik»>Jl karımın Mu

zaffonle sev>şı:iğini ve beraber 

ya~aıdıığını duy<l cı m. Keıı.CliS'ru. 
alıp göl ürmek iirere İstanbula 
gel<iim. Bana: .sen git ben bir 
'hafta sonra gdeceğim• dedi. 
F~lkat ,-apur 'lı:madığından o gün 
gidemedim ve sinı>maya girdim_ 
Karımı locada .Muzafferle ku
cak 'kucağa görü l'!ce l<ıend!imi 
kaybettim, ta.bancomı. çekti~ 
MuzaMer araya girdi, vıe kur
şun omı saplandı. Güz.ini \ıen 
vurmak ist.!c!im, siliıh atıeş ~Jl:rmı. 
<lı. B1çağırnı çektim kıının<lan 
'çıkmadı. Ve ben de kını iole onu 
vurdum. Cezama razıyım.• 

İıı.gilterenin eski Moskova el
cisi Sir sı~fford Kripps Rusya -
dan memleketRıe döndükten 
sonra orada edinuıİij olduğu ka· 
naati Anglo-Sakson matbuatına 
anlatırkeıı aşağı yukar.ı böyle 
sÖyliiyorıhı. Fakat Rusyanm 
yalnız ba~ma muharebe~·e de -
vam ederek müttefiklerin mü • 
essir bir yardımı ohuaks.ızm 
harbi kazanması keyfiyeti -Oyle 
nazari:yelere, fal'aziyelere ta • 
hammülü olmıyıon bir mesele 
te~kil etınektedrr. 

De:nıiz. ınak!!i1Yat !k(o~nu· 
ınun iyi çalışmadığına dair şi.k&.
~Uer vakii olmuş~u. Bu komis
yonda bir müırnesil bulundumııak 
suretlle T.icaret Vekii.leııi de a
zaı okluğu için Vekillet koınıis
yonun şimı:li~ kadar olan faa{;. 

y<?t mesais'iıti tıe'tl<iıl< ettirmoe<ğe 

baş!,aımışur. 

D>ğe. aılfıkad:ar Vekfiletlerin 
de tahkikat yaptırtaca.lclan an
i.aşılmaktadır. 

Ticaret Vekili 
-

Din Barsaya gitti 
Ticaret Vekiü Dr. ~ Uz, 

d'ii.n sı:ıbah 1l ,50 d<! kalkan vapur 
}a Mudanya.ya g.i~miışt.ir. Veki\ 
Mudaınya&an Bursaya geıçmişt.i:r. 
~hçet Uz, curada tetk,Mer yrup 
tıktan sonr .. , kuvvetli bir mıtiınaıl 
le :yıann şeilırimize döneoektir. 

' ı fazla müteessirdir. Milli vicda • 
nı çfüüyiip de altın diş gib.i al
tın kaplatmamış olan öz yurt 
taeİJ'lerimiz, piyasada bugün 
soyguncul1ılc cinayetinin mana
sını herkesten iyi biliyorlar. 

Çiinkü, hakikatte, mini piya· 
sayı soymak, sadece bir soygun 
değildir. Ayni zaın:ında, devleti, 
orduyu ve halkı soymak gibi 
milli müdafaa cinayetidir. Onun 
rçin s"l>otajhmn en biiyüğü -
dür. 

Hakik,.t üzednile yiirfüsck 
daha facialı hakikatlerin kor • 
kun.ç havlamalı>nnı işiti.ri'Z: 

Zira, piyasa soygun-eusu, milli 
serveti yağma ctmeshıe karşı 
hakikatte, on para ticaret ver
gisi dalıi vermez. 

Çünkü devlete veya hava kıı
rumıma bol bol verir görün • 

Mmtaka· ~ıınan ı"'isı.iği dcrihai 
kadrosundaki vasıta ve imkan
ları sefonber ed-arek kaıyıp ço
cukları Marmarada ansmağa 
ok)r.ulmuştur. Alman sefaret
hanesi a1.1a-ştırma!aır için Neveser 
va,puıııınu kiralamıştır. 

Vapurda Deniüyollarının mü-
4;ehassı!arı oulnduğu h.<i!dle ara
malara devam ebJ.~lerdlır. 

Netice><:k genelerin havanın 

sert olu~undm dolayı Y'81!ovay.aı 

il'tl ıca eıtik!Leri anlııŞJlmış vıe lhu
rad:a sağ ve salinı bu1unmuşl.ar
dir. 

Mtlıkeme şah '.tler .için başkıa 
bir güne bır'8kılmi§tır. 

Eyüp Cinayeti 

Cinayetin paraya 
tamaan yapıldığı 

blldlrUiyor 
Eyüpte Mol<>rcu ll!ıMmed; öldü

fl'n Cemilin ·maıh.k-emtsinc dün 2 inci 
Ağır Ceza mahkemesinde: devam edil
miştir. 

Suçlunun iddiasına göre, karısını 
Mehrr.etl'C birlikte rakı içerken ya~ 
kalamış ve bu vaziy(•t taıhaınm.ül 
edemtyerck Meıhmedı öldürmüştür. 

Cemilin karısı. ifa.desinde <Cemil 
Meıhmedi evine davet ed.Rrak Mdı .. 
m-edi parasına tamac,ı öldürmüş
tür.> dem~tir. 

MÜTHİŞ MACERALAR di Mahkeme iOhitlerin celbL ;çin 
lb&ıka. b;r güne lırrakılmış',ı,r. 

Rusyadan döıtüşünde eski İı>· 
gifü elçisine böyle sualler so • 
rarak hoşa gidon cevapJa,r al
mak istiyen ga-ıeteciler olabi -
lirdi. Lakiıı Sir Stafford Kripps 
bu bahrın hakikat ve ameliyat 
itibarile kıymet verilecek cihe
tine temas edi)·ordu ki o da şu
dur: İngiltere jJe Amerikanın 
yardımı olmaksızın muharebey~ 
devam elmeği Ruslar göze al • 
mış olsalar hile bu yardHnı gör
meden olaınıyacaklardır. Çün -
kü bu yardun elzemdir. Bu yar
dım yalnı7. harp malzemC6İ gön
dermekteıı ibaret kalmasın ;sti· 
yorlar. Ruslar bir gün Alınan 
or.dularını ına.ğıliıp ederek Rus· 
yanın hudutlarından çık3racak
larını ümit ediyorlar. F<tkat At 
manları Rus~·adan dışarı çika • 
rırkcn de iki müttefik ordula · 
no başka taraflardan yetişerek 
Almanyan1n üzerine yürii.me • 
sini de istiy..-lar. Hulasa yar • 
d1111 yalıın: harp malzemesi yol· 

lamaktan ibaret kalmamalı. Çit 
kü Ruslar bunn kafi görmüyor
lar. 

El nni.ze hiç bic şey geçmedi
ği halde, bu tren baskını bütün 
C:.ilııi)'a ırnabbuacmda 'büyük a
k;sl< r yzptı. Neci-endir, bilinmez. 

Silahlı müfrezeler teŞkil edil
c!i, ıbütün btı kuvıetler Jenings 
çete3ini tenkıJ,e mc;r.ıur edilınİij 

ti. 

ALLAHIN BELASI 
Kendıımloıi emniyette hissetti

ğim.iz bir )ıere varınca, orada dıu 
ralad:ık, }ıiı'birimlzin yaraLaırım 

sardık. 

Ben, dizimün tanı iistünden 
yaralanıma~1ıım. Fakat ku~n 
kemiğe de d()kunmuıtu. Karoe
;ı'nı Frank'ın clbisesınden yirmi 
be~ kurııun geçmişti, fr kat biç 
biri vücudüne dokunmamıştı. 

Mahrukat ofisi 
satışa başlıyor 

Avnıpa Jut'asında ikinci bir cef 
he açılması için Rusları!' gös • 
terdiği ısrtta karp verilen ce• 
vap şimdiye kadar henüz An • 
glo-Saksoı> tarofını.n ilaha tam>• 
mile hazulanmamış olduğu meır 
kezinde idi. Buna karşı yine An 
glo-Saksnn tnrafında Rwşyaya 

yardnu içın ikinci cephenin açıl
masını elunı gören zümredeki 
İngilizılerle Amerikalılar da ) e· 
ni dünyadan da getirilmiş lmv• 
vetlerle İngilizlerin Avrupa kıf.. 
asına bir "'ker çıkarma hareke· 
tine tcçehbü~ edebilt-ce/?ini ileri 
süriiyorlar. 942 niu yaz ayları 
geçerke't! halin böylece gözden 
geÇirilme;,i kabildir. 

Bı> kadar sıkı takibat netice
Sİ"'dt. nihayet çetem.iz yakayı· 

ele verdi.. Harlis •srninıde tanıdı
ğım;z b:r <ıil ı':>abın çiftliğinde e
se, dosta randevu vermiştik. 
, Bir gece kapı çalmcb. D~r·ı
d;ı rnüthi§ 'hior b1.·na vardı. 

Halis'in 'karısı kapıyı açma
ğa gitti. Üst.ü ba§ı çamur içinde, 
gözleri ş'şm<ş bir adam yatına.k 
i~in yer istedi. 

Bı; adam da civ:ı~ çiftlik sahip 
lıer'nden biri ıdi. 

!Ios geldi, safa geldi amma, 
be adamın esp. yon olduğunu 
d.,rhal anlam•şlık. H-erif içeri 
girince, feliikf'tin neredeyse ba
şc.mıza çölrereğine de kani bulu-

Yazan: 
AL iENiNGS 

r>.uyorduk. Ne yapahı!irdik? Ge
len adam Harlis'm ahh·bı idi. 
Sonra ortada bir delil yoktu 
amma, şüphelerimiz knvvetli idi. 
Hulasa muUıa.yyelemiz bu şüpihe 
alt,nda boyuna işlediği için, o 
g~ uyuyamadık. 

Ertesi sal:ıaılı şafı.k sök.erken 
madam Harlis kuyudan su çek
me.1'e gitmişti. Fabt gitımesi ile 
lhoşup gelmesi b:r oldu. Nefes 
r.dese ve yav~ bir sesle: 

- Sus, dedi, ı:o'Js! Elvi sardı

lar. Al1ahım, Alhhım, ne olaca
ğız? 

Frank ile Meks ellerinde ta-

Tefrika No. 6 Türkçesi: 
MUAM!.fER A LA T U-R 

banca ile mer,Jivenleri dörder 
aö>r<ler a tll\ ara!< asağıya fırla

dı\&r. Maciaın He~lis çocujımu 
'1<uc~ğına alarak kapıya kaştu. 
B.;n de mu bfağm penceresin.in 
yanına gclıdim. 

Dı~arıdan b'r kur-şun yağmu
ru haş!adı. Cam!,ar şangır şun
gur aşağıya iniyordu. 

Bun.a rağmen Fıı::nk, Meks ve 
ben, çiftliğin arka tarafmdaki 
bir kulübeye ulaşmağa muvaf
fak olmustuk. Kuliibe. sanki 
muk. ~-vadanmış gibi, burasııır 

delik deı;' k eı:l ıyord u. 
Üçümüz de yaralanmıştık. Ya 

ralarımıza rağ"nıen, vaziyeti iyi
ce bir ınülfııhzza ettik. Üç taTaf~ 
ta'!l. sadmış bulnuyorduk. Yal
nız cenup tarafımız serbest gibi 
görünüyoıdu. FJkat l,u tacaf ta 
a'paçık, :lümdCız b>r ~Jyırlıktan 
iıbarcltr.. 

O zam::-n biL cie ateşe b~la
dık. Ç .rpı~a belki kırk dakilta 
devam etti. Öyle ki kulübııden 
;ııa:yH· k<ılmamı~tı. Attık burada 
barınm2ğa· imki'ın kalmayınca, 
çay-rlıqa fırladı!:, .a.rk:ınıı:oa ateş 

ede ede koşuyor ve kaçıyorduk. 
Nedrnse jar.darma. bu öÇ>k ara
zide bizi ta.kibe cesaı'et edeme-

Çiftlikten uzaklaşnktan sonra, 
dağlaı>a ulaştık. Son kurşunumu 
za kadar kendimizi rr.ü<laf.,,aya. 
meobur bir vaziy1'!tte hulun.u· 
yorduk. 

Bütün gün saklandık. Hava 
son derece soğuktu. C;;biımizde 

iki elma vardı. Üç gü'l, üç gece 
bu iki el,ma ile tağ.:·y:ııüş ettik. 
En r.ilıayet tehl1ken:'1 uzaklaştı
ğı kanaatile bulunduğL•muz yer
den çıktık. 

Az gide. uz gi.Je Kanada hudu 
duna kadzT vardık. D z:mdeki 
yara giltik~ şi yordu Rahat 
nefes a.lma.k için yolda 'ki defa 

'Daha var) 

. Resmi müesseselerin 
ihtiyaçları tesbit 

ediliyor 
IM2ilıTukat ofisi umum müdür

lüğüne tayin edi!en Zeki Kok
if['in tayin emri vilayete bildi
ırilmiştir. YC'Tl.i umum mü.dür lbu 
,günJ,erde vaz5>t"e.;.inı~ ba.:;hya~ak 
ve ilk olarak bugüne ka.dar ne>şri. 
tıetı.i red:l.cn kömıir, odun fiaılıaırı 
ilan edılecek. 
Uımum müdür muavinliği'tl.i 

yapmakla olan İzret Güney şirn 
di resmi müesseselerin od.un ve 
kömür 'htiyaçlarını tesb';t et
mektedir. Tesb.>t işi tamamlanın
ca le 'Zi t yapılıacaktır. Resmi 
müe;;.xseler'.n odun ve kömür 

ili~;.yacı 'karıi \ınri•:-tan so:ı:rıı 
halka satış yapıh.:aklı< 

Bulg.aristana giden 3 k;ıjl•k he 
yet yeniden kömür angaı ~2rı

larına gir'ışecek ve şchrinıia.<' 
bol miktarda kömür göııcreril' 
mesini temin edecek•:r. 
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MISIR 
cephesinde ---·-·---Kal'i net.ice vere· 
cek savaş'.ar 

bekleniyor 
Ba.ş Ta.rafı Bir-:ncı S&yfada 

,racer hükômet onun yerine baş
. ıu.swı{ getirm<!'k ıw.ııımu.nu iYis
eetıınlşbi~. Yeni kuırnandanilat" 
mtıhteli<f harp sahr.elerinde de
ğer.locrini isbat ehmi.ş general -
!enik. İnıgili2 Baıılk~.....ııtı 
bu deığiş!lklıiklen yakında cere -
yao edecek kat'i mah.~yettetd 
mnıharebeler baıkımınrları Jü.zum-
1 u gönınüştiir. 

N ews Clhronicle'ir, a&ed· ya
zarı yeni IromııtarıJarın kendi - 1 

lel'i.ne tevdi edilen vaz>feye la
yı'k oldulldarlll>ı isbat edecekle -
rinıi ümit etmekıiedi r. 

Daily Mirror garzetesi ise Çör
;ilin Mos'Jrova ııeyahatir.den ıbah
>edel'Ck bu vııı;iıyeti.ıı, iki mem
leket a:rasmda işbirliği yapı.] -
ıınası husı.ısımda maruz kalman 
ror!ııJklan i!zale için atılmış ö -

nemli bir adım teşkil ettiğıiıni aa
zıyor. Ayt>i ga.Y.eter.in mütalea
suıa göre, Moskıova gör~ele -
ruıin i~k neticesi Oı·taışark ku -
ma>rıdanJ.ığında y aptlan değlşiık

n:tıer olmuştur. 

Daily E:ıketch, Ortaı;al'k ku -
marnda heyctiırile ya'.P'llan değ' 
~iıkliklerin ha.ki.ki oebeplerinin 
biraz zaıman geçmeden öğrenil
mes.'ıne in;ık;l,n o~madığını helirl
mekıtedir. 

K~hir~ 19 (Ratiyo 22,15) - Sa
b.ı.ic Orta şark. kuvvetleTi ba~on1u
tan genera-l Ohtnlek 8 inci w·duya 
bi.r Tr.rs.aj giiod&rnlıişlir. Bu mı-..sa

jlii1ıd.a mi'hver k.uvvetlt>ırinln 60n iki 
ayda on bin esJc verdik!l•l'ini ifşa. 

eılrr, i.:ftir. 

Kah;rc, 19 (Radyo 22,1~) _ Çör

çil ElaLameyn cepb<!s<n.i z;yanet ott.lği 

osn.ada bazı ilıori hava gruplarunı 
leıft:iş elınişt.ir, 

YENİ TAXVİl'ELEll. GllLDi 

Ne\'york, 19 (A.A.) 
!ICll'n •on te]gru•([&f'daı> 

K•!ı.redıen 
ba~eden 

gaze1ıele-r, Mı"-lıf'a ondan f'vvc!.kilc.re 
nispetle <;<>k büyük sayı.da bir Ame
rikan ~t·ieı· hevcti gör.ıderildıi§nıe işa
ret etını>..kıtedirıf.er. 

Sovyetfere göre 
(BAŞ TAJlAfl ı iNd SAH'İFEDE} 
ti:u -eitiler. Bunlar aras&.ll'da Vo~ 
lofgr;~d. Novostcrskan.. Ma.ykop ve 
Arnıovirt zapteıttıi.~.er. AınUlnlar Vo
ronı:dde .ise b•r ıbuçuk aydanberi 
ayni yerlerd~ ~aynıaktad.ıırla.r, üs
telik oon zaınanl<uda Sovıyeıt.ler bir 
çok ycrlattle dısiyativi ~lleröne ııJ... 
dılar. 

~vy-et.\er Briyatt'ik, Ka.1.inin ve 
şinıaidr fa.al muıh.a.reb~ h.arelc.atı 
yapınaktu ve on !binlerce 
YQk cı~mektrdlr. 

alın.anı 

Almanlar son üıç ayda ::.!Uııi 15 nıa
yı.ıan 15 a,gustoso. kadar 1,250,000 
a:skror ve sı.:bay k3YbetLiler. Bunlar
dan 480 b"'1 mal<lul düşlü. Aynca 
3390 tank, 4-000 top, en a•dan 4000 
Uçak kay'betti!Ct"_ 

Ayni zan1a.n ~çi.n.deki Sov-ı,y::!ıt zayi
atı da şudur: Ölii, !Yaralı ve lcayıp 
olnı·ak 6,600, 2240 tank, 3162 top, ı 

2162 uçak. 

- Sr>vyet resmt tebUği 

Mos.kova, 19 (AA.) - SCNy"et 
öğfe tebliği: 

18 Ağustoo geoesi kuvvetle
Tlm.iz Klets kayıa cenup c:loğusu 
ilıe KoteJnııkovo şimal doğusun

da ve Pyatigorsk ile Kmsnodar 
~Teierinde düşmanı... çaııpışrn.a 
la.r yapımşlat'dır. Cephenin di
i;er k.esitrik>rinde hlç bir değişik 
~ ·k olmamıştır. 

Yalnıız kendioıinilı. h angi iş!erıde, 
"'' şeki1de muıaffak olduğunu 
k> 3 aelme<Mın geç:y· ruz. Çünkü 
bt tamamen ~h;;i bir mesele
d'r 

İstabulun, bugün ,en gü7,el,, en 
şık aduılan şüphesiz kıı YaJ:ıu<li 
l\.·!·cLr. 

B;r 7.aman'.ar, bundan r>n beş 
Yi<nıi sene evve~ halkın sı.k sık 
ku'lanmakta ulduğu .Pis Yahu
di, tabı"" bugıin aruk ka}'bol
'll'luş gllülir. Yahud:ler zeka ve 
'n(ib· < it bar'lc yüksek J<abil:'
Y'C'tJi tiJ;r kavıım oJdukf,an için, 
terok1'i dıenilen 9eoy<i en evvel be
.,.nı::. ırr·s. en ev!V!el asri ha1yat.a 
ll.\JllU<la.ı-clır 
Umıım1 H.."11p~lıeri İstanbul 

Y~1ı~Jifori o ııarnı:ı·na kadar ge
l •!'dikleri •Cemaalı. ha'Jalında.n 
c~J<.ar"k .__'l\ıionde· ıdıernlıen aleme 
·gil'dil<>r, mütarel:e seneleroinde 
1 k;lll"ül ettiler ve §imde, tama
n'En bu ali:mııe 'hakimdirler 

Ca:;:bant ile An>Prika filmleri
'ni.n gf'Uı"{fı;kf.eri Amerikanızm•, 
Fı·anSJ.z ve Al.ınaoı ad..'>()iyatınaı 

r
ltalyan Denizaltı İhtikarla müca .. 

Gemileri dele ve tacilrer ____ , __ _ 
Şimdiye kadar 1 
milyon 39 bin ton· 
luk gemi batırdılar 
ıBerliiı, 19 (Ra~o 21,46) İıal,-

yan denitz.att.ıl.arı ?mdiye kadar 
1 mily0<1 3tl bin tonu! k d'üşmaı:ı. 
goomi&i l:ıos.hnmış!ardır. 

Almanlara göre 
(BAŞ ·rAıtAFI l İNCİ SAHİFEDE) 

ku'V'O'etlerle yapılan Sovyet ta
arruzl.arı sonunda.ki dü,=an Jro
yıplıarı O~Ü bfc yükse.kılil< 
göstermektedir. 

Beı1ıin, 19 (A.A.) - D. N. B. 
nin a&kieri muhımiri yaıı:•yor: 

A lmaol.ar ilıarbin üçüncü sa:f
hıı.sına giııml.ş bulunuyor. Bu saf 
ha K ,.lliı<>ya nın i'leri bölgelerin. 
de geHşnıeğe başlıaımştır. 

A9kerl haberleri yaymak hu
susunda Alın.anl,arı.n takıip ettiği 
usuller göz önünde tutulıa.cak ve 
Alm;;n ordull;an ~kom tL~ı.ıni!r 
ğ:n.n son te'bliğlerti tetkik ed'i
lecek oluı'.;a harp harelililının 
ıekra< bir sükiıt pel'<lesi ilıe ör
tül.düğü J"nb bir devııeye gir
m<ş olduğumuz kolayca anhştl
lır. Almankır geniş ölçüde hare
katta ibulundukları za.ınan dari
ma sükutu tercih ctmiı;lıeı•h. 
Doğu oepı.esinin cenup kesi

minde baj;hyıan yeni büyü:k taal'
ruz acal:ıa· hwıgi ;,,cik.amette ve 
l'e .oekrlde inki'ıjaf edecektıir? 
Simdj bütün asl<eri mü~hHJıeriı 
;n 1;yade ;Jıgilıendiren nokta bu
dur. 

Malüm o~n tek nokta, K.ai
kıas -O.ağlarının yama.;larrıu ~şan 
A,;man kıt'aların:ın bu dağlaııdaı 
yeniden tanzim ""' tensik edıil.
mekte buluııdUığoour. Fi.lbaki!kıaı 
yü..'lısek d~'.l!da mu\ıaJll'akıiyel 
1e harp .edefuilmek için başka 
usullere baş vıunınak \1l başka 
kıtı vvetler kullıanmıaJı: liıızımdır. 
Gerıı·ıı ovalıı."daku 'h.aıre'kıatta hl
klm unsur olan. zniliı1ı .!ıeşkill:er 
dağlık arazide aynı rolü ~k ta
bii oı,arak, oynı:;;,ma.z. 

Staliııgrad ön tinde de a_}'flı """' 
ziyet ''ar<hr. BU.yük Don ~ 
ğ'iTI!in dü~nııan kuvvet1e-T~ baki
yesmdıen temfr.:1eııımesind.en son 
ra yıakında muha!ıebeledn bu-mı 
da da kat'i merhaleye ul,aşınıas. 
bek'eııehil.lr. ,Stalingradm Rus. 
ceı>besirı.in o>n alacak nokta= 
teşkil, ettiğini göslıeren de~! SoV" 
yıt"!'Lett'ııı bu lıölgedıeki muıhare

lere b:,,- aıyıd.anbl"ri mua:zızıam as
k<!r ve malı.eme 1htiyatlıarı !Iİ.İ.t'
ımıekte ilıulunmaS«Lr. 

Filhakika ,bu bölıgede çok ge
niş ve çetin muharebeler oere
yan etmıi.şti'!'. Zırhlı kuvvet',erJıe 

topçu Jm.ııvıelleti arasında şiddet
L,, muharebeler ·hfilı:i devam et
mektedit, Umumi iı1i1baa göre 

bu kesimdeki Alınan ilhnyatlan 
cenup cephesinin şima1 kısmını 
tamamen ve kat'! olarak ele ge
ç.irmek makısadibe büvük .}:J',,. 'hü
cuma ha7ıırlan.nı.aktadır. 

Vi'Şi, 19 (A.A.) - İngi!liız ~d
yosu, Alman - Rus harbinin ıbaış 
langıcnıdan bc-ri 6 milyon Ru-
9Un öldüğü bildinmi~tir, 

Tren btJetJerl 
Ankara, 19 (İkd<ım Muhabi

:rİindeıı) - Devlet Demoiryollan. 
İşletme U. Müdürlüğü !badema 
tren J:f'1ıelierinin Ü7..er;ndıe f.i.at
krrını yazılmasına karar Wl'

mişt'ir. 

(B "f t,..._t'ı 1 incide) 
dekı !ikı.ı·ler~ teWit.e ıneınur ett..ik. 
Aldl(jı.nnz. c-6\.'&p\.ıl'ı dıereed.iyoruz; 

TauınmlJJ tacil"leıt>den Faik U.slAw:, 
deıuiştir ~: 

«- Tüocetın. tüo:arL kontröl ~ 
tn~ni istClıle.k m.an1N.ıulır. Çünkü 
evvel bcevv-el !bir tüccar diğe.r füc .. 
carı ieC:C!'Je:mie kalkışmaz, Her n1·es
le~ eıi>abı da 'bö1l~ dütünür zan
n-ederiın. Bil' tüocar

1 
tü.ccardır; po.. 

lis olaınaz . .Baiıa Jcaluoa .Jrontri>l 
işini ~,·J,.cin doiılU<l maaoıılı, teerü
beli metnurları ya.pmalıd..-lırr. Tüc
carın tlloc:ır aleyhin.el<· yı.ırwnesi, 

rapor vemıeai ak!a sıga.r bir şey de
gı:Idlr ve bu is b~c tü.ocar için leke 
1.eş1c;ı ('der, Bana bô.rle bir i~ te!<
lif l'diie<:el< olurwa kabul edemeın. 
VelhAsıl tüocııc, k<-ndi menJaa!i 

bıJcı.ımndan da; bu kontrol i:sini la
yı.kıll.e y•pamaz. öm·ıiiniın ııonun.a 
kadar keudi-le.ril-e •hi veı:if edeceği 
insanle.rla kôtil. k.iı,i olamaz. 

P.iyasal.arım12!dan haLkınıu-z goou 
gününe lhabe"'f1dıa.r edilirse .\>diri ıront
rol sit;temioıe yardım rdihnJş olur. 
O zaman diller med~ni meml<>kct.. 
lrı'll.e olduğu gi\:ıi halkımızda Kıt.
karla mücadele hlJll'u, ~ında daha oI
gun.l~ı.r ve kendi hakkını aramaya 
ve nlüdafaaya daha fazia Mlemmlyet 
verir,., 
TÜCCAR llAXİBİNİN AYAGINA 

KAltPUZ KABUGU KOYMAK 
İSTER 

Aptul'lah Yasin (deri ve tiftik 
taciri) - BiZde tüccar, re.kiıbleri
r:.in ayağına k:ırpuz lroıbuğtt lroymak>-
ta te-ııeddüt etmfdrği i(,"in bu lş iyl 
nr"f:.l.c.e ve-rebilir :ı:{lru1.eder'm Ziı'G. 
laeirin meelıekdaşı dıeınek ~akib d;
n1ektir v~ ayni işi y.a:piıı.ktanı icli<nı 
i~in büılün inceJiklr-ri.n:f bilirler. E
ğt'l" ayni yoldan yilrü~kle-ıae ra
ki·bi .ihbilcl.ra saplı ını derihal ihlbar 
ed.Pr. 

Has:.n Vafi (Hububat, za.ll;re. yağ 
ta;Oiri) - Tacirli>r samimf dav.ra.~ 
nırlaTsa iyi bir iş görehilirler. Fa
kat en büıyük rol ticaTet v~ ?.ahire 
borısalar;na dli-şMf"ktf'd~r. Odalar işi 

ciddt takib ederle-r VP komit-eJeri 
yalnız bıraknıazla1R:ı v? komit~lrr 

de vicd:ın~l çal~ırrlarsa, iyi bir tr
r,;r yap..Ab.ilJ.rfer. . . 

llhtiıoa.rl.a. 1nü.carlelc isıe başka bir 
mese1edtr. Tacirler,_ ahın fiyatlar
da atrl<ı§Jrl.a.1'6a ilıtikftr çabuk önle-
r. ehi.lir, 

tsmaıil Barker (Halı, paffi\lk ta-
ciri) - Saıniıni olurl.a..ffia, Falrat 
ben tüccar~ ınenfaat kat'§l..')JD)dıa ·la· 

mimi o1nıaı5l.Ila. imkan görmüyorwn. 
Mcırlaat kaTŞı>ında insanlar çok 
zaaf gllilerdikleri ~n vatan, l"fl-err_
Lekrt merıfaati millet fitin gibi söz
~rin müessir olacağına inanamı
yc.rıım. Düşünce makuldur, fakat 
ar:zrtbiğim ruıhi şaıtlar datb~incie iyi . 
b;r n<!tice veroc{•ğinl söyleyemem.> 
Ruhnıi İış:mrn (Tüocar, konıi:zyoı)

cu) - 'l'tca.retin Tu!ıu sırdır. Bin-ao
enaleyıh. tüccarın tüccarı ihbarı, bu 
ruha mug.ay.irdıir ve tiearM aıhli\\.kı 
bakıırnından ..g.a.yri altl'Mct teldkki ed~
Iir. Tüccar, her :;eyden evvel kendi 
nrenıfaat.ini düşünür.> 

Hind liderleri 
(Bruj tarafı 1 inıci sahifede) 

trmumi inliıbaa göre kx>I(,,~e şe!le

ııi yanlış ıbir yol tulrtuktarQ a.çıık

ca itiraf ed:eı-ek si.vil id.a.at.si.zlıOC ha.. 
J'IC,keti.ni durd·uracak ve öLeki pa.r
tıilenin rnümC'SSille.ri ile nı.üza,kereye 

gi.r:i~ecek olurlaTSS. iz~ili.z hü.kUme
t.i harp devam etıtiği müddoetce mer'i 
olmak üızere 4ıMod du.s Vivenıdi:. a 
tanımaya ıha.zır bulurun.akıladıır. inı.. 
~ilıt'ıe-re fhalı?trm .sonra nt:fı!'l.Lti bir 
idare k1Jrulaca~ı ~1usu.sund.a. yeıııtden 
teminat '\'~emekt.c.n ç('kin.m.iyeıcekt:.r. 

BLıgü.n İ.Qİ.n mu'hakk:.ak olan bi.r şe.y 
varsa O' -el", Hiıı.dı~.~tnnda hlik.tim süı.. 
l't'n ·iryan ha.vaısı VI" entrikal3r için .. 
de he.ııha.ııgi b~ anlB..şma yapıla.mı4 

1aeaktır. 

Yeni Delbi, 19 (AIA.) _ Gan.di
n~n oğlu ve H~n.d.Ltruni Times gaze.. 
le..qif'\in başmuharriri Dovaıi:ın Hfil
dista.n müda.faası kaıwnu hillru.mıe
riın.f' göre tevkiıt ediltrAşl\r. 

Hitı<i~.tnrun mı>htelit kıl<ınıdnrın'!ia 
va:t::iyet iyileşmrkte devam edlyGr. 

ıKDAM 

Berlin 
bildiriyor 

(fhıt tara{, 1 incide) 

tir. Alman mıuabi!l redbtt>erinln. 
aJ~nmasına sistıetrdli bir 3llrette 
devam OO'lmektedir. 

Berlintn aıık.eıi mahfi.l~ecinde 

tillınUıı edi1diğine gıöre Çörçil bu 
ıha:!'<'lı:Eti Stıali.ııin .baskı& allındiaı 
yapmııştı>r. Stıılm Çörçi:l.i bu f;e
dakarı,.gı yapmajşa. ısraırla ~ 
vik etmiş ve Çöı<çiJ bu f-edakıa.rlı
ğı askıeri mü ıı.ıhaıısr.sı.aruun ideli 
alıı.rıılıa rağmen yapm~r. 

Berlin, 19 (A.A.) - D. N. B. 
Bedin, 19 (A.A.) - Alınan or 

d uları bşkumandanlığı.run bw;u
si tebliği: 

İngiliz, Amerikıan, Kanadalı 
ve de Gaulle'cü kıt'a.fardan mü 
:roekkep bir Hümen kadar askıer 

kütle halin.de Fr&nSanın Maı:ıış 

sahiJindıe Dieppe yakınlıan.nda 

büyük clen'ız ve bava kıuvvetlıe
riTıin lhimayesiD<Je karaya çıka
dn:uııştı.r. Bıu çıkarma karayı& 
çıkarılacak baııka kuV'V,,Ueıin 
ilk dalgasnı re;;Jtil ediyoııdu. Sa.
Gül ıınu.haüeasmı temin eden Al 
man kuvvoellerinin hareket; sa
yeeinde, tanklann da desteği i
J,e vuku bulan bu dü~ıı.an hare
keti a.ğtr ve ka.nlı kayıpt2.rla a

kim ikalmıstır. Saat 16 dan.beri 
kt'a üzerinde siıl.fth[ tıek UİT dü~ 
man kalmamıştır. Bu büyük mu 
vaıfif.aki~0et bımarniıle ba-zı lruv
vetloer hariç olın.1'l:k fuıeı<e lbaş
kumaooanloğıın i:htiyatla.rma mü 
racaat kat'iyıyıen fözum kalmak 
sızın elde edilmTştir. 

Bu ilk çıkarma kafilesi sa.hah 
leyin açık .reııoi'2lde naltl'lye ge
miJ.erindıen 300 ila 400 taşıta ~k
tamıa edilmiş ve 13 ila 15 lcrıı
vazör ve de6troY"I'in vıe keza 
çok küçük av teşkillerinin ıh'~ 

mayesi altrnda saat altıyı .beş 

geçe scibile vaı'!nışt:ır. Bu j[k ka 
:fillerıin arkas>r.da ilk ilhtiyat 
kuvvetin~ taşeyan 6 nakliye gıe
misi He üç yük gemisi ve da
ha şi·ma!ıde 26 nakliye ıgoemıilik 
di.ğer bir ~p lbulwııuy:ordu. 
!Her haldıe bu gt'U;p hareket '.llıti 

y~,tmı ve Ihraıç kmrayi külli'}'Z'Sİ• 
ni teşkil edi.yo.rıd.u. Dk çıkarıma 
kafilesi Di<eppe" liman~ etrafında 
bir k'Öprü ~ kurmağa muv:ııf
fak orur olmaz lb.u gerıdıeki iıh

tiyat\a.M n kal'llyjj çıkarıhnası k.a. 
rarlaştırılmışlı. 

.Bu .köpr"Ü ba'ft ku_rulamam~tır. 

Karaya .çıkan. düşman yı.kıncian ya ... 
p1lan muharebeler netıcesinde htt 
tara!lta da•rm"D.dağuı. edi\m<tıı: ve d-eni
zc .süriihnü.,tiir. K:ı.ı-oıva tı·kıa.rılan 
ve oo.nra 'l'a.hrib edilf'n ta'/l:kJardaın 
şimdiye kadar 23 tn-ne ıSayılmı,ştır. 

Bütün payaın.aık noktaJcrl'ı değp.rlıi 

sahll garnizonu tarafın.öa!lı tutrul'muış

tur. 60 ı Kanadalı subay olmak üze
re Aln1aınalrın eline 1500 esir d* 
mil-';'tiir. Düşmanın uğradığı kanlı 

kayııplar çok yüksekt:r. 
Topçunun a.teşi ile 3 torp:to muh

ciıbi, 2 torpito ve 2 nakliye gemisl 
batırılmıştır. 

A'man hava kuvvetleri 83 düşman 
tayyaresi düşürmüş, hususi olarak 
ya-;ıılnı.ış 2 nakliye ıgr>mis.llp bir hü
cum botunu ba-tı:rmış ve bom'ba isa,.. 

betl~.rıi rle5 .kruvazör veya büyük 
toııpi:do rrıuhribi ile ikıi nakliye ge.m.i.
sini nğır ha.sara uğrıı.tnuştır. 

Düşman ancak ~iyaPi tnakıss tlarla 
ve hiı; bir askeri hcde!.i olamıyan 
bu çıkarma tıeşebbüsi.inıde bir yıld.ı
Ttm mağlübiyrline u~ramışb.r. 

Batıdaki alman mulıafız!ıarı, bu. 
amatör hareketine lmk olan ceva
bı v{'rm~lerdir. AlnıBın muha!ızlart' 
yU:z.Jer-ce rr:l"y-dan muharebcsindte' 
bayrak'<ırına za.ferıi takmış. olan bir 
ordunun fükünet vr kuvv.c-ti Ue bu 
düşmanın d;ğer bütün ~OOl:ıüsle
ımi bekliyor. 

BiR PAPAS UÇTU ... 
z s• •'•*&=-= .......... W r ~::;:;: 

Vazaa: 
girerek onu sapayileştirmiş <>- l 
lan aslen Yah.ı:ii 1"' •Tle. ı.n 
ıedebivatı İStanhul Y leı~-
run wıerıııde R" Enneıı.ı ve 
Türklerdıen doha çok evvel mü
es.sir o\du, pek k~palı .bir mıı.ıhıt 
ve dini adıetler hududu içi.nde 
y-aşıyan YaJh ııdl 'ı. ri 'bu manoa
ı,a'!"dan Ç"ıkararak, KCYllmnpolıit.li
ğe alıştı1·d1. Yeni iılemlıerle r~ 
maslar netıicesiııde, Yahıudüer, 
başka milletlere mensup ônoon
larla evlıerı.dilıt>r, ı>nların yüksek 
haıvro·tl.armıı benımsedilc-r, v-e Ya
iıu<lıi nesli melm çocuklar ver
megc• başlad1 Öyle ki eırve!ce; 
lıcr Yahudiyi üç kilomel.rt> uz.ak 
tan tanım•k kebıil •kt>n, fimdı, 

a-ncak konllf:!tllgU = -o d.a 

FİKRET 
güçlükle- tan hilı(YOr. 

Fak.at bunl rı r.\çin si~·Y' ;;yx>
rıum? Çünku, ı;.ır.di ~.fo~ Jmdt:> 
yJz, bir balo var. Bu !.>al Ya
hud• cemaabi tarafundan 'Venil
m'2 <terb.';r. Bumda ha?.ı bulu
nanlann yüzde dnkS<ın bes• Ya
hud•dir, 

İşte su masada Gol<' 'r ailesi 
oturuyor. T'na d'3 oııad.a. Yamn
daki ""asada lbulu'1an genç lnz
Jarlıa görii,'liiyor 

- Son günlerde 1- ç bul uşanı.
yoru.ı Tina nen:-lıerd •s,,n? 

Ti. a, bır göz ışaı ' v~ııor: 
- Meşgu!um. Çak h.J"m çok 

meşgul. 
Bu genç kızl.ar Tiı>anın ku

zinkridır Merak ıle Ti.nanın et-

c :eze 
•• - -·- -
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rnJını alıyorlar. Fakat Tin.'!! faila 
•k>:r ~ ~i>ylemiyor. Gözü kap.ı
''"' .JJ,_1,;uu bıel~dlği muhak>
kak. 

M"dam Golder tın, kı.z nm kl• 
pı:va JX k fazla iboakt•grnı hils&et 
ınŞt.i. Derhal, baş'..rıı çeviımeder, 
br.>:>·ı görci:ıileoek vruziyete ~
""' Kız ile kııpıy:ı, biT hlz.ava ge
t:i.rcrek, i<,x'ıu gın.'<'ek olan;. kızı
nın yfüı:undcn anl•yacak, tanıya
c·.ktı. 

S at hlre geliyordu. Bilıdr>n
bire T na kıızaı-dı. M.akısimin mer 
diven.1ıe-\.r:dec IPapes, Galatis, 
Toto M ·at ;niyo:farnı. Maı.l.am 
Gold,,.r, kızınon bu yenı girenlere 
al:ika•ını görmüş, ·çinden 

- Mı.;.fuı.kkak beklecüğ; geldi. 

Londra 
bildiriyor 

(Ba~ lar,.fı 1 incide) 

lıanklann c:kı. çıkanld;ğı merkeo: 
de !ba1"'kiıl devam elnnekteillr. 
Bu k.esiİI>deki kuvvetlerı Kana
da.hlar tıeşltil eıjivor. 

Nakliye gemi~ini Brit.ı.nşa 
donanması ı.·ımaye etmiş ve nak 
liye ge.müeıi de bol miktarda 
aslrer ~hlllış, avcı tayyareler 
ihavadıan müdafaa yapmışlardır. 

Hrekıat baJtkı:nda bU tebliğ da 
h.~ neşred.ilecektir. 

B. B. C. radyosunun FranslZ" 
ca neşriyat se.-viSi Fransa.ya hi
tap etmı:ıştiı-. Ve bu hat't'katın 
mahdut ve m•ıayyen nıeUceti. ol 
duğuruı bikiirroiştir. Ayrıca de
miştir ki: 

cBu ~reketin Moskovada ve
rilen agked kararlarla hiç !:fır a
Hıka~ı yoktur.• 

Londı·a rady<.1Sunun siv..cusu 
harekat hakkında ~nla.rı bildiı.~ 
mişt.iı:: 

KJrava ill<'aç hareketir..de iki 
taratın zarannı lahm"n et~k 
güçtür. Bu •harekıiıt Alman mü
dafaasının m<>tıiye11'r.i, ağır kuv 
vetloerin kaN.ya çıkarma bakı

mınc!an yaptlaoak muvaffak:ve 
ti ar. lamak i.çin yapılmıştır. 

Almaıılar İngitiz hava Iiloları
T.ı 1'arşılaınağa teşebbüs etmiş

ıeı· ve hav.da bir çok siddetli sa 
vaşl«r yapmışlardır. 

Kah;ı:ıc, 19 (Rıo-dy.o 22,15) -
!lilm::n a.ians hl'berJcr-in~ göre 
bu,?. ün İngiliz uca.k 1 ;:ın Fransa 
üz-. ınıle bir sel halinde uçmuş 
fa,-dıı. Diepr:e hasJ,:nınrian ~ 
v';,ı 1 e ıtıücu.m <>'T..as, nd a Londra 
ıra:'!.\·osu .Fr.ans1z.aro .bir mesaj 
ııeşr. tmiı;tir. Bu m<'.'Sajöc Fran
sız milletinin haıdcita ioştirak 

ederek bir çok kimselerin kur
şuna dıizrlmeler ıne sebebiyet ver 

memesi, Fransız milletinin faal 

yari!mını istemek 1amar.1 ge:.-ıı 
(•e kendilerinin haıberda. edile

c.ği bildirilmiş ""' .M:~:~ı,eme 
ıhare.kerine mani oLunuz!• c>enil
·:lni.ştir .. 

LaııCra, i9 (A.A,) - D;l'PJ)e çerJ
re~inde yaıpılan akın, Commtnttos
\at" tarafından ;yn[Jllmış olan bir a
kınıclır. Fakat bu h..ırpt-e Y<tilliın!ş 
olan ak\nların en şiC-dctli.:;Miir. İır.ıgi
li'Z. tankları, Kanada k.ıtaları, Ame
ril;on ve Hür Fransız müfrl"l!Meri 
ha.reketleı~ ~tiradt e-bniı:ıl~r. Al
maJılnnn top b:ı.taryaJar;run vr ınü
himmat C.epol.arıntn tahfı:p rdiJ.ıniş 0'1 
doı,ığı.t şimdiden öğren.ilnrlştir. İngi
liz tayyare kuvvetlerinin bir çok 
fi]o!arı, Coın:man.dos'ların h:ıı-e-kp1-
lf'.rine yardw etm.işl.er•dir. 

Brltanova, bu akının güpe gUn
dilz Fransr.ya ya~nlan tik akın oldu
ğuna Şare t e bnr1ııte di r. n; "l>ııe li
manı anıcak fevka'l-Jde gayreblEa- sa.
yeslnde rıldr edilebilir bir liman
&ır. Bu liman, med'ha.line hı1.kim o ... 
lan tepel<>r anısında ve stralriil< 
bir z8'\dyıenin ~iııdc bulunmakta.. 
dx. Geçenlerde Amerikan cçakla.rl 

t.a:afından ıbombardı-ma.n edilmiş o
lan Roue.n, bu-zaviyen~n b'r t•ttrv.!a 
Amiens ~ ötekt ucı.;ıDdatiıır. Di<'p
pe limanının ıbiııinci kısmı bir kilo
nıetreden uzun olan ,.e dcnıı'z ta.ra.
fında·n müdafaa tahkin1ahı ile hima
ye edi:lrn blT ka.nal-iJ.r yr•kd~ğerine 
bağlı bir çok haı.-zalart vaI'd..'lir. 

Lonılra, 19 (A.A.) - Ofi. 

Resmen bildılrild•ğine göı-e Di~ 
Pt:' dolaylarında .har{'kô\.ta bulunan 
kuvvGUer karaya ayak bastıktan 9 
saat sonra yp,nkien gemil-ere bin
n1iş1C'Ntiır. Her iki tarı?ıfm uğra:dığı 

kayıplar ağwdır. 72 düı;ıman tayya
rePi t:ıhTib edilnWştir. Üslerine dV'l
miyen i:ngiliJı u:e;aklannın sayısı 95 
dir. 

Başka yü.z. düşman UÇ:&ğt muhte
mel o!a.rak Jla f.al\rib edi1ıniş Vf'ya 

Demi~ti. Fakat bu üç kişiden 
ha.ngıs'?. Üçü de gençti, üçü de 
k':ndile~ııe m:ı.hsus hi!rer gü?.e!~ 
1 ıge sa!h.ipt.i 'bu gençlerin! 

Pcpas ve arkadaşlan Go'""
·ı . "-' ' """'r a 1 es.ının W m2.S'a Ötesind~, biıt-

masaya oturdular E'--fl • wr,a, arına 

fazla ve hususi bir alaka ~ster
meden kon.uşmai!a b.1•',adıla 

Ba
l .-:ı -s r, 

. . .oda ne yapılır? İçilir. eğle
nı!ı.r, dan.sedili'r. Hususi 'bir 'ha
la da L5<!, bu üç hı;.d·ise bir dör
düncü Je d.aıha ziyade tatbik ye-
rı bulıır: Saınin:tiı.yet. 

Saat dörde doğru, artık ma.~
lar, fbb:ıbir1'erine k.arl§'mı§, da.ha 

doğrusu, bütün masalar, bir tek 
masa olm:us. Maksim, 'bii.,vük bir 
•Aile. salonu hal'ine gelmışti. 

Madam Golder, tanıdıklarm

dan birisi ile dansa kalkmıştı. 

Bi'r\Jirlerjne aerpınlıo.n atarak sa

mimi.yet tes's edenler 1eklif.si1xıe 
ve müt.ekabilen dansetmeğe baş 
lam ıslardı. 

(Daha var) 
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ıc DA GAR C 1 K ... JI 
Kaldırım tıraşlarından 

kurtu/11.goruz ! 

Boledry,e hm hi:r sı1<mtıdaıt 
daha kurlan) or. Bir deı.....,I bal
o; iki s.ıkıutttlan,, Bıa~lard;,. biri 
y<>.I kenaırmda uımuca ve gayet 
sı-kıcı tıraş sıkıntısı .. Biri de ay. 
nı yerde, herhangi birini ayak 
üstü braşa kalkan şifahi berber
le za<\·allı müşterisinin y<>lu k,., 
payarak yolcnlara verdiği sı -
kınlı .. Bllincisi sıkıntıdaıt ben 
~aten o kadar yaka silkenler -
dendi:m ki yaya kaldınıııı:n<ia na 
sılsa yakalanmış olduğum böyle 
braşl:..-1'an kurtulmak icin tı _ 
ra~ıyt daha uzaklan g<~rÜr, gür· 
'!'ez ya kendimi karşı kaldtrmıa 
at""" yahut da sağ veya wlunı • 
daki dükkanlardan birine da • 
!ardım. Hrle burada isimlerini 
sayaıruyaeağım, en m~but yaya 
kaldırımı hraşcılaırından b;rka
ç.ı vardır ki bunlar ne varda.dan 
anlarlardı, ı1e destuı·daıı, ne par
dondan, ne de oı;nuz, dir:.ek kak
masından .. 
Böyklerindım biri, bir gün 

0-.ın c-•I KAYGILI 

Bah~ekapacqlı:i yaya kıoid.ıntıUll 
birinde baııa, hem <le o daldaa 
?. dala atlıyaırek bir.kaç mevzu. 
.,,..,...,,de upınun bir .k'Onfetab& 
verirlı:en, Jlimizin de .lı.iç t.a nı • 
~dtğı hir adımı, dönüp yüzü _ 
mu>:e bıokarıtk: 

. - Darılmayın .. ....,. ııfkolııu.ıa 
sırae! 

Demi§ ve birim de ona: 
- Ne oldu ki atkohmn ? 
Diyorsunuz, dememize karsıı 

şu cevabı vermişti: ' 
- Daha ue olaeak, ben demin 

buradan geçerluın siz yine bu
racıkta yolu kesmiş, ıırnlıabbet 
ediy.or<iunuz, ben Karaköye ı:it
tim, işimi gördiim, döndüm, ba
kıyorum, hela bwada çene ça
lıyorsttnıtz! 

Belediyeıriu 50n verdiği ha. -
yırlı kararlardan biti de şu J aya 
kaldırımlar..ııı kahve pcykesi 
sanarak oralarda dakikalarca 
muhabbet edeo.lerde.n ceza al -
maya kalkınasıdır. 

Günün tenkitleri Çörçil Moskova· 
. -(llaş tardı 1 incide) dan muvaff aki 

zakete teşckkiir ederim - ser - • 
giyi gönnek için odaları a<;tır _ ı yet le d •• ·· İ" 
dıth. Idare müdürü _ keuctisini onmuş UJ 
2ahnıete soktuğum için özür di- (Baş tarafı ı i.ocide) 
forim - bütün salonltKı ge'Odird:i. defa Mosko,·adan Lond:raya si-

•', Y""İ biı: muvaffakiyetle dön -
f':;üze[ San'atlar Ak....ı..ıınisiııin mü.ştür; hayli ilcrle.nıiş yasına 

altmı.şmcı yıl dönümii uıünase- rağmen, uı-nn ve tehlikeli • b.i.r 
betile kıırıılmuş olan sergiyi gö- seyahati göze ald.ırmıs olru.a6ı 
~enlerde ilk uyanan intılıa şu, boşuna gitmem~. ı94ı AUan-
dur: Akad<"mi çalışıyor, akade- tik beyamıamesinio görüşülüp 
nıi iyi idare ediliyor. imzalandiğı günün, aşağı yu.ka. 
Altmış yıldanberi bu akademi n Yıl ;löniimüne tesaıfü( 00..n 

ne yapını.şlır? Bunu inceleye • bu yeni ınuvaffakiyet, İngili~ 
medinı; fakat Bürhan Toprak B~vekiliniııı soDUJla kada·r ha.r· 
Aka.demiy., ınüdür olahdanberi be de\'am a.zıni:ıi, l\losko\·adaki 
Fın1hklıd•ki binaya bir düzen müttefiklerine de aşı.la<lığuu 
\'erildiği talebelere çalqma zev- gö•tcrmekte<lir, 
l<.i ve gayreti aşılaı><iığı ınuhak- Moskovada yalnrı: siyMi de _ 
k ak; hele kadim Türk tnyini ğil, askeri göriişmeler de ~a;ul-
san'atma \'C şehirciliğe yer V&- mış; h&rbİn !M>\'k Ve idarefİne 
ulıniş olması her liirlü takdire ait kararlar alınmışbr. Bu ka • 
değer. radarın neşri elbette beklene • 

• "'+ Jnıe?.;_ fakat SovyetJere mu htaç 
oldugn her türlü yardını.ın ve 
.ikinci cephe meselesiniıi konu
şnlduğuna şiiphe oktur, Nesre
dilan resmi tebliğde .ikinci ~p
lı ..,J.eıı bahsedilmemiş olması, 
bllllun açılıwyacağına bir delil 
t"§lril etmez, Bu, bi.r imkan me
selesidir. Eğer iınkfuı \'arsa i
kinci cephenin bahsedilsin v~ya 
edi.Lmesln açllacağı tabiidir. 
Çün.kü bunım en ınünasp zaman 
ve mevsimi tam şimdidir. 

Mimari, şehittilik, resim, hey
kel üzerinde durmıyacağun ; bu
nu çok daha salalıiyetli kalem
Jer.e buakıyol'lltn; kadinı Türk 

tezyiıı.l san'atı üzer ind e d e sa
lahiyeUe duraınaın, ancak bir 
noktaya işaret edec.eğinı: 

Türk te-ıyini san'atlar sal.o • 
nwıda gördüğüm eserlerin çoğu 
kopye idi. Zannederim çinicilik 
de öyle • ., Eski Ç<>k giize.l Jropye 
edilmiş. 

Acaba bu doğru mu?., 
Güz.el Sau'atlar Akadenıis.hı _ 

de kadim Türk tezyini , san'at 
ıı~r~eri üslup bakımından eski, 
g<>ru bakınundan yeni olmalı • 
dır di~orımı. 

1:ikrimi etraflı anlatayım: Me
s~la: Nasreddin Hocanın çok es
kiden kalma bir resmi vardır. 
Bu resmi kopye etmektense es
ki üslUp ile gene mesela Ha;,,,di 
beyin bir tablosu resmedilen~~ 

"? -mı ..• 

Bürhan Toprak ile Türk tez
yini sa:n'aUa.r profesörünün bu 
h11SUStalci fı1tiirlerini yıoymaluı 
Ç6k Q>'> olur diyorum. 

hasara uğilltıhnı.ştLır 2'1 ingili.z p~ 
!otu kurtarılınıştır •. 

Lonıdl'a 19 (A.A.) - Müşterek 
hareiketler umumi lkarargam şu 
tebliği neşretmekıtedir 

Dieppe basloır..ı haklkında, sa
bah altıda , neşrettiğimrı: ve Fnın 
sızlara radyoda saat 6,15 de o
kuıduğumuız sadh tebliğe rağ -
men, Alman propagar.ıdası, ha
rekatını aldığı şekilden !başka bir 
netice çikarma.k imkanslrllığın -
da bulu.-.d<ıığuındaa>, bu baskının 
bir istila teşebbüsü oldı.ıığunu ve 
bUiI1un Alımanlar taraiuırlaaı .a
kamete ı.ı:ğratıldığun iddia et -
meikıtedir. 

Harekata iştirak eden llruv 
vetleıirı külliyetli kıısmınıaın ye
niden gemilere bindirilmesi tes
bit- edilen. saatten altı daik;Jka 
sonTa yaınlımış ve 'bu hareket 
karıeya ayalk bası.ldı.kt'1'Il tam 
do'kı.w saat sonra sor.a erımi,<1tir. 
Kanıda ceveyan eden çaırpış • 
maılar esı:ası11'da birıkaç ta·nlk kuy
"etıtilk. Aman raporlar mulhare
benin ç;ık şidıfotli ol'lluğu(r.a işa- ı 
ret elımeiktedir . Irısarca kayııplar 
her iki tarafta da ağırdır. Ancak 1 

Fakat, Avrupa bat1S1na 
Aııglo-Sııkı;oıı nrduları çıka • 
rılnıak sı.retile ikinci cephe 
açtl.aınasa dahi İngiliz - Ameri., 
kan hava k11 vvetlcri ile Alman
ya üzerine daha şiddetli ve daha 
devamlı akınlar yapılacağını ve 
bu sureUe Sovyetler Birliğine 
hem maddi, hem mane•·i bir 
lardını yapılmak i:stenileeeği ta. 
biidir. 

Hulasa, Moskova görüşmele _ 
ri, şimdilik göriiniirde müsbet 
bir hadise ve netice olarak Sov• 
yel Rnsya-nın, uğradığı m<!>V -
zii mağlubiyetle.re rağmen, İn· 
g:iltere ve Anıerikanm• yanında 

harbe devam edeceğini g'ÖSter. 
miştir. Esasen, Sovyetler B ir • 
liği için, memlelret ve rejim iti
baırile bir ölüm ltalım harbi o • 
lan bu ınücad<,lede son una ka
dar dayanmanın bir zaruret ol
duğu da meydandadır. 

ABiD!"! DAVER 

ZAYİ - Eminönü lciızasmdan ar .. 
ı,i{ım 398 numaralll askeri yardımı 

CL.:Zd.arumı kaybettim. Yeni<tini ala
cağın'Xi.an hükmü yoktur. 

Bali Paşa yoku.5u 120 No. da as-
1:Pr Mürr: • ailıısi Fulik. 

bü<tün kuıvvetıeri:n:ili İnıgilterey1 
döndükleri vakilt tamaınJaıyıcı 
raporlar neşredileıbilecekıtir. 

Buıgün ilk defa olarak kal'l\ya 
tanlk çıkarma işin de yeni küçük 
gemiler ku llan1lmıştır. 

Şiıındiye kadaT a'1man rapor • 

lara göre 72 düşman uç~ğı tah • 

rip. edilmiştir Bu sayıda gemi
lerm dü§i.irdükler:j uçak adedi 
mev.:ut değildir. 95 uçağıımız kay 
bol.muş fakat 21 ıN uçağı pikıtt 
kurtuJrn~tı.ır. Diğer pilotların 
do kurtulmuş oklukları zanne • 
d.ilmeiktedir. 
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BAŞ PEBLİVANLARJ 

Ya~an: AI. S A ~l l KARAY E L Tefrika 

l'lh, seud«ı ) •şhy:mı. Çok 
ı,-ordıik bu da-)g .. bn bie, P..erı, 
h><; )".>tar mı) ını. Bu sd>Ep.le 
~ <!.di ı;.:ıtkt.ım lie meydaın yerine 
c,;, ı~.;.r;.ı'.: :-.; ait.:.nı da D"iil:.Qıbs.ıka

;) n ~~~ırrlım. 

Ba~! •Dik:tat !l't.. A:na.sy a.hlat" 
ıı·.eyd•na ne k.ıdrlr zoç gelecek
.!• r '!:ıt'ıi bir k~· defa ç.ağ•rıJ.. 
dJ :ı. rn .sonr:ı. 

lfulök:ıreıı, Am."'·a: lar n.ö• 
rıa n;,1,l:;r,a soyt•ıuıy •. >rlard1. Mey 
dıma <'ıl!İ'X • · cL!aıı•: ha'.de geç 
ııe~m<'ğe ~al~yorlard:. 

Kd Ha..<ıan, ~.,ıavcrryi ;uı;ad:

;.:1 i~·n kıjp(;rnıi.~tü. ~1-r:Jopd.ana 

ı·:~· p Am 6yal,1ar•n l;)rnaziıkla-
1 r.; JIJn ctrr.e'< -~tiyr:.r 1:t1, 

t~ .:ı'·at; 1,.i..irüko~h.ı. bu aceın.i ve 
cw1ııl drf.k<r' ~": y~rhı.cJ,~ tuttu ve 
• l.•,tlı: ··tl ı . Daha "'.'akin ve r.arzjk 
ıi1 r .-ıı'· -r An· ~:-:ya1ıl:ıra k.a.r~ı 

kc.yn.~~., dv~u"' :.t II tl~rtrı.:ı h'!a· 
ben: 

Kızma1 b.'.l.~ ş .ır.d-t ontar'n 
iu .• rn::ı.~ kla7ına kar-~ı b' ı1 ı~c ~:.
p:ıca~ım• ... Hasan b<>.ıiır.;c be
t[,!J·~· mcyd::.n.a gel .. 

Deywce, 'fok.at !ıl•r.n, Kasta
monulul•nn, S'\'aSLların alılJ 
ba§ına gclmi~ti. l3in'.<rce k işi bi
raz evvelkıi bag.rt! yerine şöyle 
sıskn'y0rl ,r<k 

- i'ürük oğlı..nıın söyledilcler1 
dogru ... 

On binrerce ki~i i.ı bağırtı..ı 

•e muglak lir c;:phe alışı Amas
:> alıların sesinı ört'b~.s ebni§t.i. 

Ayıbo~an olduğ·ı yeı-de Yü
rükoğh:r.a ba,<rnH çe,•nniş d<şle
ür.i gıc:roatıyoı'Cltı. Ve yamnd:;.ı 
b<.ıhınan Aınasy,,ı, bir ağaüa d": 

- !ı h; gahbeıwliı, göriiyon 
mu biyol.. Nasıl k .7.lğırn.ı çıkar
maga çaı,~1yor? 

Sözün- kısası; Yiırükoğhın~n 

L~i anlay~ı AmHyalila~m ma
Tl<'\'ral.aırm. "n':· ancla altüst e<ii-
VPrmilşti. ' 

Faka<; ç=ıaçar hakem İ.c:yc
lir.;n ver<>.~·; kar.ır.ı. t-.bi olm.k
tan başka ~a.rc yuk<U. Sonra; a
~ak• h<>ye!i cie lıakcm lıe) elı
n11. kararL"ll tasd:k e:.n1iq.1i. 

DEM 

Mey demi saki ~.r dem 

sun bize can a,ıru>a 

Öyle bir dem is ittim lı.i cı.,m 

gibi ho-, o lmalt 

Bir ifrıiııll mahsulii o-1sun 

dem gi bi cam ı nda mey, 

Dem İ\i Jl her de m gö nül 

-~·c, ferahlık bulmalı 

Ey mey in tdtadesi hfç içme 

dem<lcn başka dem 

İs~mem beo ba şka dem, 

ı;arsa bu d~, ill e bu dem 

1 

1 K DAM 

K, TN;ARRUF 
HESAJ>[,A J\I 

2 iri..in.citr·r·~n 
K-e'.:lidıı.si!lı ~ cıyr:ı:an 

ıkrn~ıiyj•!eı· 
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SABAH, ÖGLE, AKŞAM· 
Her yemekten sonra günde üç defa 
muntazaman diş!erinizi RADYOLİN 

ile fırçalayınız. 

• Is tan bul enız Kom 1:1tanl!ğından 
Deniz Gedikli 

Şartları 
Deniz Lisesi 

Okuluna 
DENİZ LİSESİ 

ve 
Girme 

1 - Denız lisı·shl-in bınnci "'llU.fına glı"mf'ğe ;.,tekli <ıkı..rtiıırden ıGuna'e ka· 
Janl?.'!' alınıaC'Qkt:-. 

.'\ - L:a bit ;ncl 61llıt\a *.mc..e kalanı;-ır deniz 1..sf.,.ı bır·m·i sınıfın.a, 
B - Orta okul son sınıfı.:1da. ikmale kt.lanl,rd.ın doo'z ıç(.'Si ~MO<'i sın• 

fına 1a .. p ~?anlar ııkın';ı.J imtihanlarını vt'i'diıkeri tınkdi1'\c aJ:n"':"':a. ı("'f're J\3 
yıı y;.ı..p! l•c.uktır. 

c - u~e b-r-ınci ~ın:r Y'nf haddi 15--18 dı" .AJtı ~y 1ut(ük t•l:ı .t .. k;ı:
bu] eo;lır 

DE~İZ GEDİKLİ OKULU· 

2 - Th·nv. gfdi>c!i oı..ulıınun heı;ı· U«; ~ınıJına orta e«td<la i;.·.ıt n·~ Jt3]ar.
laı· tı.iı.rlOCtJclır. 

A - B.ılulldııkl::! "1 ~ınJ/;a.rın nıtı Adıli otan geöiklı 011u1u su ,..~r -:ıa l-:a 
yıt edilt~ceıkleNfir 

.E - ~l tık11:una g;ri(' y;;ış haddi b;ri.nc· Jlı1 12- 17. ıkır.c !!"' f;n.1 

13-18, ü~ünou !ını!ına 14-19 ya.ş:annöa. C):an aı ltabı.ıl e<f:ecı:kle··chr 
3 - i~tellbu] ve cıv~rJnd:ı b u]una.."J.Jr fs;f.aJ'lbu derı'.~ korr. ~~nn];g·on • lk. pehlivan çok geçmeden 

rı•~ydan yerine ô·kı::r.i~erd • 
Yt!rfkoğ1-unun r~~ra1· ~alın sesi 
"'-~ tilıJ.': 

Duytlun1, d:..tyrna 1 rr .. J1·mc
Yl" z B .. ~ giirC'~l.en g1yrı o~aıı 
~lü ~ab.:ıkr:lar ık;nd:ye K-ıdar b~t

rı ·ş c.lacak1.1r. i•< -lii vu. 1~Ene ka
tl" r gürC'~1r-ri~ · tl.)' r t etrr.~~~f>nlPr 
ılo(•nlıerc b·ra 1

-: ?:ıca,·ı·r B~r.ı· 

lx-r ,,,r· kilb:.ıl ptrr.f· in it•tı..l'l <.-de
r<·kk~rı mazeretler 1<aou' <-<l:I 
nıJ')<""C~k...ir. Bu st•b, oie- pd- 1,i\·r,p 

laı· t.~s.mlarıle b r ::n fvvcl gu· 
rt.~erini D.)'J!"\ cı->:• 1

• r 

Bu hal karşısında Amasya!< 
pc1hlivanhı.nı1 ft.:ı.iye'e geçtik1c
l ' • görülGyorc.lu. Evve'ce a.~ır 
d ı,vranan Vıe ha-. ın1ar ını pu?1<lu 
gdcliği halde mağiuı) etmriyen A
ma>"')'<:hlar s.'rı:di <;ok gcçme<l.en 
ibirer bırer ha>ım \ır:ııı mağlup 
edt·rck IDC) Uant tı: ·n.z~-l.yorlardı. 

ı.ıanlrnl A•l .. ye Altıocı huJwk h~ 1 
Teknik okulu sahnalma 

komisyonundan 

İb-1.anbu] b.-u·.iciı1c1e bulunanlar mellb--~;p olri~la.Tl Dı~f'rJ;k ~ .• bt'':-erin1 ,n Jr 
s~atlan.. 

4 - ~ı~ müd....ı;_ 20 46ıusio< 9•2 ·'~ın1 kadarvır. IB~03) 

k•n•i•g:nden: 941/1617 ı 

\'eta ca<kie"' ?-1.olla !)emı,f-'<dıdin su
k<:-k 5 No. fla mu~irne Zeyn1>p t;.tra
rındı:ın a:yn hanede muk:O·,ı tk{'n ha
len ikanıetg;.ı-hı ll'.Ct;hu: 1\Tt·hnwt a:ey
h nı• ;ı(,·ı 1 .an talak ıı. t('S(;ıJı d.avatiry nı 

yapı1 .ın r11u·1akemesı c:onund.a: ~fa

J1alı ılıuhakPnıı den \"t' nıüd<le~in id
d:ac:ı ~c yPmınle dinfennen ş.ahlCi.lerin 
şah;;drtinar·n taJınssu 1 e:de'.'l. knn.."tat vf' 
netay;ce naı.<.ı!·an: r.ı~.dde-iye Zeynep 
ilı~ n~üddı•;ı~ryh J\.1 trret kan k<lro 
ıkl"!l 13-10 s.<>nec;:nde :.Jlkiimı ı;r.bıka 

da·.. 1l<le hoş;inaroı:k bir dah..'1 bir 
c:ı, ya gı•lmı diiderı s;;ıb.t c 1duğundJn 

864 No. lu mcı-iy. t t:ınunun 1. ve 9, 
cu rnacL::i'(.'ler .,e tı~vtıi<an vukqa p;ı l
mLŞ bu/;.;n.1n :~l a kın. ni.i!us kilH.:giinf" 
tP·(.:ı ine \'I' nı<l"arili nıııhnkrme olcın 
770 kuru l:n nıiı™.teiden a1ınma.,1.'"ia· 

lt'rny·•f kalJıl oJnıuk ii1.ere 8/6/942 
tarihindP sadır olan hükun1 müdd'l'
ı Iı·yh"anın ~kJ..rnel.g;.~ nln meçhu~,;ye
t•nC ıb:naen un beş gün miiddrtle iJ;j
llJna kal'cır verıle::-rlı. ilan surı·ti de 
n-ahk-enıt~ <1!vantıanesm.... asılın~ ol
n1ak!a tlavc' JwıNuıır.din tarih; i;iın

rlJ.n ı1tiıaı·rn on "~7 g._.n ı...ı.•., nda mah
K<' cm ıc rnt.. ·ae;;,ıtla me-ı..k(ır hük:
ııu tı•myizı tia\'.l. talı·bındc bulu."'l ... 
ın3<1H?.1 l:lkdi .. Je hükm.ü mezkUrun 
kat·~eşn1 ş Jdediıı·cı.'"ğı k·bJ.g yı·r~::e 

er :-nx~k bzı rı· l.~-1 'lunu ... 

TaJr.nın Pi Tahm 'n b•d• il 
tut.arı 

J.lrn Kı 

ilk 

Yürükoğ'u 1.u ·! t·.!'ı yapt k
t:-,n 'l:"'l"'a :nrkati:ı: !e-· 1E:kr2r yc-
1'": ( (;<°""miiş1 ü. 

Fak.c.ıt· bu ılıti.1,. . .ı)n1r..::y lıiı:ır '1 

1ı~<' 1( net •17i-cmı~tı r.~p b~r

d~n bağınma~a bs<,.1a ''lı:;lardı. 
Jltıt fi. UlT•dmi ıti~'"r>\'İ tr.~~5€- n~r 

<nL-ı.r r..ğo.t1a.r sa..f1!.cld bu·una,1 
Amd~') .. '\a'l :iğaldr h~~('1nıın ba· 

iliı'ar ve ~a'lın l Lraz ~t:n::,; ·
di. 
GuruHü ~ogaldı. H< r k~fa-da, b.!I' 
tPs t_tkam~a baş::;d• Yti.!'ti~cğ

~ lı b1 : günıltünii!! rr•·,·· E' g.C:..-ee
l;ini kc7fc1rişt:. D·-·ı h~l otriu ~ıu 
'\""--den fır'ıa.d \·c S"\·,··c.!crc; doğ 
ı·u ~f':-1~T'd:: 

. 1'~alar, btyl ·".. !:"•~ küçrı:r 
p:İr"f'§l.c:r ikıı'1d .!." lrt .,, . .ı~c. bi~fı 
lı,,Jı"' lıa~f'Jn hC"'y 41111 t n'<it ('l•

rrH \·•r'İZ •• • Cünk\i, l~;:: .. b~r- s gf?
t·ılt.ir, Aıy:as:ya ~(ir. ·J"' 1c oidug:ı 
r ~ rrec olur .. B ~ rC:Jlır .. ..,:. k 1 r 
pr-t't.v,., r • 

ll.ttı.a ı.a.,a.Jtıra :g:ırc-~~ler 

dr bi" a,., t."\' "\~cl me) ~t:;.r.a (" ka
r;ı k rü"'-'Şc ha..~12 ıı ... lar<lı. 

~{ 'lıa~rın n :, 1i l. ~İ güJmiiştü 

Yu .;k"~lur·•..m µtt 4 ıı·dıs1zı. ~

r t · ·iız yaotı~ı bu " !T'ıi'ıirııdi 
l~c.ı.san, yılı.:;;.a r aı:: 

- ljlPn YUr-iJ~.-o?lu h~nci .b;

uıdhı A!T'asyalıla:·ı. 

Büyük orta peıor _\·an1arıı on 
ı-,. o d.~kik~ için~- l · ·b:r·c""tni 
m•ı;lup eder> k ,,,. d nd.ın ("('
kilm.;jkırd 'ı. 

Ort..'C!~n. haşa 1 !.11a güreş pclıl:i. 
vanlar kal:rr>c,tı. B~ıı ·~r da bir 
an cv\·el ı:-::.t· ·ı..ni b:tirn1ek j~"İn ça 
hj.y»rbr<'ı. ç;inkü h<>rab.\ • 
k..ı. rlaı-sa h İl~ b.:.r he a·ye alan1r
yac: klard: 

Yüriikoı;:.uıı:-n kcyf"r.e pı;.)iın 

yoktu. ik:~ tf.rd .... ı:ii~€·rrk ya
nınd:ı bu:unan 113 ar•: 

-- •aE:l Ama3)" !ardan çıka~ 
rl.k mı k.;o:kl~!"'ını ' 

- Tarr~ ver;;1öc jl!On . 
Kurn>.• a<l>11,1r1 ..• Öyl<.> 

gl'ı7.c·1 bu· p'ı...otl ktt·~u~i-a r ki 
EP,r...- bc:~1 ulrr:..a.sa~ . .-C: .,, n~ükf"'n-ıme 
len \{' lıeHi ofm~cı,,n ta~bik cd<'
cck~r,m oy ınl3r ..,ı .. 

(D;.iıa var) 

1589) 

- ---- ·.:======-
Sahibi: E. 1 Z Z E T. Neşriyat 

Direktörü: Cevd•t Kuabilı:in. 

Basıldığı yer: •Son Tdvaf. 

~---·--------------------

tstrınbul Kız Öğretmen Okulu sabnafma Komisyonundan 
M4--.d_rl T ' ' Mi.ı.hoı n.rrı< n JlJı: temjnatı F:'.<~ltnH' .şt-k il 

Çoı: .Aız 1. a K. f,:ıt ~i.in ·f\ ı-aa1: 

K unıs ------------------------ ----·-------
Daglıc tl• 
ı·: ililll 

'ıQ.\ t 1 

'J\ ı:. Ş{M.-<. . 

Kı'Stllr ş•tc.fr 

Jlı ı ;n'Ç' 
Nct1ut 
Kur11 \'tılı !n.--nıl.:r:ı"') 
H:trbqny:ı fa.sW)·o.• ı 
Yeşıl l'f:J'~L!Tlt k 

K '1n1zı mcr(' mt ..... 
S;.,de y i! 

·ya'l ıı:;ı-bz• 

!39 ta!cm) 
7.eytüıya g 
ZCy~n t.u <s' 
Sab· n 

Ek.tr<.~ 

,. :!1111;,·!u 

Sı.:.t 

K36c yoğu•'flll 
~- • vri ı.-.Cu 
B('ı);ız pı yn~!' 

K aşer pı.•;-"flllıi 
K .. \.:nı;HlU.S f.ınd;k 

Çı 'fc: rtit ~a. iiı.~ No . Il 
c . l,fdlW°iz Utı lirn No: 12 
Çam ftıil:ıt• 
Badf'ım ,~l 

Kunı inc•r: 
CP\iİZ ı~ı. 

K ır' 1 ~Y ı ~elrlrdıP'clj 
K urıı J:;..~~ı ı;ek;t'd + ·J<st2' 

cl.~..ı 
k ılo 

15030 

~f;t;() 

l'. l•i) 

:!Cııa 
31'00 
300~ 

5~ı% 
] ~~}C) 

3l00 
f.(ı<J 

rno:ı 

a:ı!l 
:-;t;o 

/o.J,.~ 

K1 1·1 

2·1'4J);'t 
21 (): ı 

15()0 
LS-00 

3()(\00 

l>Oeo 
2fl(:lj 

171/i) 
15/la 
l ~··l 

bM 
6()() 

400 
400 
75 
G:i 

eoo 
~-00 

300 
300 

Çel<• 
2"D 

A:i ! '> 
100 

:;! t.rO 

~'" 13~:1 

2l'"tl 
2JiH) 
450~ 

ı ıoo 

:>-dııo 

45-0 
1200 

2, , 
l7l'O 

f;200 
l 1 !il 
2400 
:l'f fi-0 
3420 
~['50 

846 
121 & 

1 :ıf 
752 
147 

~395 14 

110 ) 
ıeo ı 

120 ) 
93 ) 

114 ) 

6i8 
Kııpalı z.aı·r: 

31/8/1942 po:wı-te.s• 
gunii f:l<ıt 14.30 da 

> > 

l ıu l 
47) 
;;11 ) 6116 02 • • • 
17 ) 
<7 ) 
•2 ) 

199.82 404 64 K opal zarf 
31/8/1942 )lQ7ar~l 
cunü saat 15 Le. 

> 

çık A°iı 
A•nt 
1~500 

1500 

A,;H Do 11 t Dem~! 10335.70 775 18 
H:so 2400 1525 

> > 

lltiQ 

JltiO • 

23000 

11()00 
13,'() 
1300 
ı ıw 

80ü 
4.)0 

3:ıo 

230 
2;;() 
50 
~~ 

3~0 
:!31) 

150 
150 

C"™-ı 
J&O 

K :Jo. 
3000 

2814 
1080 
1290 

4800 Narh ÜZ<' 

r ;ndeo 

750 
800 
272 

1620 
1536 
870 
250 
27G 
120.73 
123.50 
28a 

4915 
490 
48-0 

2200 

437 

134 ) 
72 ) 
86 ) 

16 

~ 

40 ) 
16 ) 
~.ı ) 

J 3fi ) 
192 ) 
145 ) 
65. ) 
G9 ) 

161 ) 
190 ) 
48 ) 
919 ) 
160) 
ltiO) 

880 

11_5) 

388 80 Kapa! zarf: 

360 

;;) /8/l{M2 J.l<ILiı:-1.Y·ı;ci 

ganü. f,aat 15,30 da 
.A.çık e.Y..s ·ırr.•~ 

31 /H/1942 p,zart• s; 
günıi t-J<1f 1.5.45 te 

56 25 , , 
At.ık <·k~i}t:r.;e · 

140 02 .ll/8/1942 p • .artesi 
S>JOil srıa.t 16 t.d3, 

230 'iO J > 

• Açılc fks,J'frne: 
2M 49 31 / 8 /1 942 ııı.2>1r•~r 

1."tinU. ıa; 16,15 te 

107 77 ' > > 

1 - I ...oııibul K1:t Ögrt·trr~ ~·,•ınun rr.ualllın \·e pan.~.y-Jn klfı;1ı~'.a ı1ı:n yu'kôl:\ia nıikd~•. adf•t, rlMY:ft ve 
tahm!n bt:delleriyl" k. tcminJtiJrı "·e tk~1 Jtır.e § .t ı, ı ihı .. ~ saatlf'rı h.z"'la-:m:a yaJ:. J'ıyece-:.C \.e :\'~caklcır 
f k ıl~nl')·ı.. ~""f"ln.rr.n.<t_r. 

2 - E}u. tn:ıe Ut'y·oğlunda İ t.ik?tı.l C-:•ddcslnde İ&o!nr!J .. 1 Lisr.ler rr.uhas bf'ı..''. .. rı<"i' t.opJ :ı:ın Jo'>n,i-,yonda y&ı
P llci.i&' i ek. !c ı.k te-r.ınat aruı ı e..: ... üı n1uhc t'lec:~ k vl.ı.• r: :nl' ;•1tırarr;.., n. :ı::ıt Makbuz tull ve 1942 
ı:: Tl"'6ınc oı: t ~.cırtL Oc!-~ı v<"s;.;a~ı 'y c )),r}ıkte kr>n1ı.. ;yor." gelmc:erJ ,,..c ı-Rlıf ı <-kt -la ı:nı :ıt;S hıme ~aat!.xı
ti~ 1 b'r sa 4 evv·· t vdi e-Lrr=r'Pr. 

i ·xlılrr ~· r"r;:ı.··:p)·i okı..ı.l l<ia:ı.<ı1n..,en g•.)ı ... •ı;> ok-..\.V"ıtbı...<"('<-kleı!. ,!a11 o.~nl!r (1767: 

• 

Pülates 
Kıırıt ı-oı:•·n 

Zcytın 

Sabıın 

Kı.ır.ı,, 

12000 k i~o 38 
10000 25 

1200 > 
1800 > 

77 
ll8 

4560 00 
2500 üO 

7060 00 
9z.ı 00 

1[>34 00 

2500 (lO 

J42 

187 

"ıtı:drzıdi.o blı \•rı.o n Tı knı.lc OAulunun 1942 nı~ıi yılı lhLıy:ıtı elan yukarchıı 
c;ns ve mı.kctarllc \ah~ n bc-'Je-,leri ve ı ' .d: te•n.n;ı;tı y;ızı!t 4 k.all\:n ki.L""'J ı r-. 
ı..ak: ikı ;ıl)'rı ~a!'~nam<"Stne gö,e 7/9/942 p;...za · tesı günu patatr.~. ki.ll'u so:,'11.n 
J.:apalı z.arf usu!ile ıı:aat 14 h•: z.ı•ytııı, f ıbun açık fic:·i!tme ilt• Eaut J4,30 da ı 
Gl\ı,p Jş_:;LJyund~ Yüksek :ıvı~ihı·nd ıs ?\.I?'i.:t ( bı rn\: ha~ ı~hfs.iniie top;~n:ıccık ko· 
n1:ı-.·;,:oocl;ı ib:ı]csi ynpı!,n~aı< üzeı•..: ek-·ilı·,~eye korı.ulnHı.s;luı ]c.;tf•klilı>rın ş;ıı·t
JlJnıelcri ~•1Tı4•k ve ilk t:tnıi~Hıtı ya':rn1"ak tiZCTC bır gün evveline kadar 
ok'unıu;:a vı• t·kslitnıe güııü Gümüi,uyunda YüJ~k J\.lohf·rıdıs n~ckt<bi 
ınu!ıaı.ı'bf'3lne g.elnı.cle::i. 

Tcklıf ıııcittup:ları ck.siit:uCdcn bir sa~t ev'velirM• k.ari::ır n-;c.ık.l>uz ffıukab!
Iındt vprilm~ lazırrtjıı· J>os~sıtia vaki gec;kmcl<'r k ııbul r.dilnıez. (89-38) ,. 
Antalya Umumi Nakliyat 

T0DK ANONiM ŞiRKgTiNDEN: 
Alakadarların nazarı dikkatine: 

İstanbul Dördürıcu Noterliğinden musaddak 9/7/942 tarıh 
\~ 6163 No .lı vekfüetname Le Şirketıimırz.in Günıırük servisı iş
i•'rinde • istiihd.am edilmekte l> ulunan Turih~,, Dehmengil ile 
Hayli Okk~y'in görül<>n :.üzu m tiıcrinc ı;a?.ı!eler> ne ııilıayet 

vt<rilcrck ş: r ı.l•tlmizle mu nas" bf.1!1tri ke!'=ilnT ~ ''C ş:i·rkl'tim ,z na
mma ~ bir muamele ıfasma sıfat ve salahiy<.·tlcri k:ıfm·•nı; 

hti':-ınduğu ;ı1a:ltidarlarca ~..ili:1 mek ü1.erc i'itn oJ.uııur. 

Devlet meteoroloji i•ler i umum 
müdur;üğünden~ 

ı - Uınuır. n~ ı<ilırHi.gt.ınıU~cle m('v •ut c!ö:·t •. -dft 158 pus dingi, nJı·6.ı!elı 
ŞJ!;ı:IYP biri atobu<J diger u(·il de pa1el tıpı 1ıln1Dk iiz~~·e J-·ap(trıh·,C'aK o!an 
dO•'t <.ıdf•t kar08C'l' kLı.palı ı.ar( u;,ulıle eksı 'trrı'yc kor.uiırnur;tur 

2 _ 4 ,ıdet karoserin mı.han1n1enbedc·li 10 t>in !in: olup •lk tı>ro-ınatı 

'150 liradır 

3 - İJk l.f1minat kar§ı:..:ğ.ı nakit vrya 11a'kit y-Eı;;ne- kam hü!u."ıllY!~ıÇ"e 
kabul f-dJeın hvilleııl" bon.o~ar kor. -yorıca fi•ı.Ou~ eılilemiyece.ı;..;n<lt•n 
buTI~ «rın n: ;.. l ınUtiürJ. kJ.ccir.l · yc:.t · r'ı·a ·cık aJ;n.1ı......ak makbuı.ltlrı.n kon1ı~·>onr. 
.brcızı 

4 - ihal-e~ı 31/ağub"ios/pazartı·bi g:i'l.ü saut 15 dt~ An'karaclcı YcniŞ'('hır 
Kuıl ırınak sokak Na: 40 da De\.·!et 'f!1rn··, ~\ıjl İ.9lc·ı'i ı·.rr.unı nıü<lül'liigü 
bina!lnda topJanac:ık Sat;nalrna komis:1·onu hı c:..f ndarı y;.pıla.caktıı'. 

5 - Ta!ıplcrin 2490· E'<•-:;ılı kanu:. n 2, 3 üncü mad<ielerinde ya2:J2 
vaSıJla ··ı OOiz oJma:.:.r . 

6 - Şartnameler ır.ı--.ı.kür umun1 n)il<lıürlt;gLl.fl 1tvazını miidiirIUğünd<' 

• l>O!"»;z olarak v•ı·;! 0rNi :an <!unu !87-02) ı 

lstanbul erke(- öğretmen okulu safin- · 
alma komisyonu reisliğinden 

Beher kJo T. Fi. Mik\erı 

C'in'S. Kuru~ Kilo 
Ilk ~minat 

Lira Kr. 

Ek~ck 16 2:\000 300 
-~~~~~~--~~~~~~--~--~ 

Zl y • ,1 J·oığ 

<;· iJ:-Tn 

K FJ•ıdJ t' 

Nohuf 
Y McıetmeJo 

K . Me rcımek 

~ryaz. p ey ni r 
K Peyniri 

T oz Sl·kPı' 
K rsn·.c şek.e-r 

192 2000 

1~3 700 
81 800 

58 5000 

32 ::-000 
25 1000 
2'4 800 
18 200 

illi 500 
175 300 

~ 1500 
114 800 

283 

1 11 2'5 

217 5-0 

84 

78 60 

17t 25 

<)ku lumu2un" .ntiy acı ol a n y uk{trda yazılı :yiytıcıeklı·rin 2/ 8/19'42 ga .. 

Sultanhamanı cadd"5i. 4 T el'. 20625 

Yatı mek.teplt·rinı• ı;:ıdecrk çocuk.]a:ınw:n. Yatak, ).~organ. B ~ta
n.iye, ('Jı"':-nf, l:iavitı, P1Ke örtosu, ÇO)maşır ,e ıbl!Umuın tutıar )"ı• f'DaıSlt! 
cıh\·ı·n 1iat!aı-la ır.aitJlzamııxia b~!aOıli~n z. 

TliRKiYE 

ZiRAAT 
CUMHUR)YETl 

BANK ASI 
Kuruluş tariJti: 1888. - Se rmayesi: 100,000,000 Türk Lrası. 

Şu be ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyoı-. 
Ziı·aat Bankasında kwnba ralı ve ihbarsız tasarruf hesap· 

kur'a ile a,ğıdaki plana gö anlara ser.ede 4 defa ççkilecek 
kur'a ile aaşğıdakl plana gö re iloramiye da€ııtılacaktır. 

4 A. ı,ooo liralık f,OOt> L.11 ıoe Adet H liralık s,ooo L. 
• • soe • z,ooo • ızo • • • 4,800 • 
4 • Z50 • 1,008 • 

48 • 100 • 4,ffO • • JH • H • 3,%80 • 
DİKKAT: Hesapla rındaki p3rai~r b:r sene içinde 50 1.i:ra-

d an aşağı d~;yenlere ikra m iye çıktığı takdirde % 20 fazla. 
sile verilecekti r. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylôl ve 11 Birincikinun tarih !erinde çeki lecektir. 

iLAN 
Gazetemizde bundan böyle her hafta Salı gunu ucuz 

ilanlar sütunu tertip ediyoruz. Satılık ev, satılık arsa, 
kiralık ev, iş arayanlar, i§t,İ arayanlar, zayi. 

İlanlar 6 uıtırı geçmem k üzere 50 kuruşa neşredi!e· 
bileceğini muhterem kariforimize bildir iyoruz. İlan be· 
deli damga pulu olarak da gönderilebilir. 

~--------------------..... ---~ TUGLA 
lnşaatınızda... Ocakları nızda ••• 

En fenni şekilde imal edilmiş 
REKOR fnşaat Tuğlası 
REKOR Ateş tuğlası kullanınız 

ÇÜNKÜ 

REKOR M rka Trnıinutlır. D<po adrr": Tuıı,n gt;Ta r-.ık. Ketr.er. (ıik:-ılt Nn 21 ·ı•. l. 2~!r7 

• TAKViM • 
Ağustos: Perşembe 

ı~ı 

Iiicrt 
ŞABAN 

7 

Gun: 2~2 

20 
/ı/r: 8 

1358 

R unt l 
A j!U>los 

7 

Hur: 107 

Vasati 

~~ i 1 1 i 
oyunlar 
Festtvall 

2Q ACu..loo Pforşr·ır.be ıruntl ... ı 21 
T1-ppbqı1 Jlalk Ga.:.'n u 

D Ur.ıl ye yok.f. •• 

~>\.Y'flı gün \"t' !fa&tttıı Yen"k< pı M Ç:ıklr 

gnztnoısuı tI 

n(l ndı• ;t ap ıl an a{,·ıkı e-k.sıl.t.ınelerine ta;ip 2tdıu1· fl tmcdiğındt'n on Rt.in terr:
d it edile rek 21/8/1942 cuma günü sa~t 15 de lis ı •leı• nıui"ıastbt'$;nd4• top.. 
}anan okul ko:ni.syonunca tekrar Ck •nesi yapılacakt.ır. 

i~lf'kliler:n 194!1 yılı ".rical'rt OJ.a ı ve6ika t" e ten1in~ı.t n'.'KJlJuzlo le bir
]iktl' ı--Ozü geçı>n giin v~ taatt<' komi::;_,Jnda bulunma!nrı. Şartn.amP:lf"r ok 

E •ant 1 
Vak ille r 

1-~---·l·~~·~~--'D, S. D 

c:!1:1·!in<lOOir. (8986) 

lstanbul gümrükleri 
başmüdürlüğünden 

2- ı;ra ı;t·rrtll 2 od.a(:llık aıl.İI'Jı.a)d:r istek ~r.r·o BJsn:A ır. 1· 
ı-d(. ..ıti~ ı. (6!KA.) 

13 
15 
03 
00 

5 15 
12 12 
16 04 
19 Ol 

Güneş 

ögJe 
ikindi 
AKŞGm 

,~~' 

10 
s 
9 
12 
1 
9 

40 20 43 
23 1 1 r.sa'k: 21 3 

l DİKKAT• Gaoe';•,ye 

m. K ger vrr lıncz. 

.ç;on~1e. ı!cn 

COKTOR 
Hafız Cemal 

LOKJllAN HEKİM 
O. "GİLİYE :u ÜTIJ!ASSIS J 

Dinnyolu 101 
\1 ı.:...t'."tor.e ga'l.tl,.rf: %.5 s. Tcı l'l9J 


