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Kafkasya'da 
harp sürerken 

FAKAT ŞU 
RUSYA!. 

Eğer Alman - Rus harbi 
çıkmaaaymıf ,.eya dün
ya harbi bir kaç yıl 

gecikseymif hakikaten 
Ru~ya kolu bükülmez 
bir de,.Jet ve dünyayı 
iııtilay& muktedir bir 
kudret olacakmıı !. 

ETEM iZZET BENiCE 

~ada AlmMı - Rırs boi,'11§· 
ma..mm ~e dıuacağ.u, na6ıl 
lırr jsôiramf't talı;ip edeceiini iyi· 
~ .. katirm"" iç.in daha birlw; ı:ii· 
ıı e ihtiyaç var. 

Biz, Alıuan ordusunwı siy....a, 
~,ıu,ri, i.k!ıı.adi &ebeplerle Kailka.ıı 
tı.tiliıo;au tamanıla.mak hedefini 
t:ıideceeini bittün ,.k.,; idtlia ve 
ıuu.Llha.zaliiKit rağ"mea miidalaa 
uti.k. Kaııut "" görüşüımüzde 
lıenüı tekzibe ugr~ değiliz; 

bil~ tedril'.en bizim görü~ '" 
Dablarımıza i)ti:luk edenlerin sa
yıs.ı eü:ıı gc~ti.kçc ~-oğalmalı:tadır. 
Maahaza, kat'i hükmü, hadi<>ele· 
J"İn .oGn tecellileri ,·erecek; tah
min tt görii§ümÜZ teeyyüd ederse 
•Sun Telgraf• harbin başından· 
beri dt'vaın eden i-s:rbetli görü~
leriııe bir takdir uotn dalıa ili\'e 
etmiş ola<:aktır. 

Biz, bugün bu b•his üzerinde 
clırği.ı. fa-ıu.t JU .;aıısya!• bahsi ve 
ifadesi üzerinde clurnıo.k io;tiyoruz. 
Rusya gorçekten i)"i dövüşü~-or, 
gerçekten kuvvet H kudretini 
h~iyor. ce~~ hala diri 
~nn tt houn ayılr bir muharip 
vaziyetinde buhnıuyor. 
Şimal ve UH>rkn orduları sapa

-cı- gibidir, Mareşal ~en
ko'mm ordu gnıpları da ~en 
imha edilebilmiştir. Kafkasyada 
4a henüz zayiata uığmen çetin 
lıir Ru.. m ııkavem<'ii vardır. 

AnilaJ}rll)-OT lıi, eger Alman - R\18 
tıari:ıi çıkmamış veya dünya har
bi birka>ç ;tıl gN"ikroiş olsaynuş 
Jıakik.ıoten Rusya kolu bükülmez 
bir devlet u dünyayı istilaya 
muktedir bir loudret olaulı:mış! 
ve_ bı~ AhnM>ya olmak men 
biç1ıir devılet <le Alman • Ruıı mu
lıasaması bıı,Jayıncıya kadar bu
nun farlnıııla değilmiş: 

2( yılhk ı...s. bir ruman fa-..la6J 
f{iude lwoınünnm: 
. a - BüWınlük tem.iai, 

b - Kütle vııılıileti Ye ideaJiz. 
DUi hl-.1.iği ' 

c - :1-lakineleşlJle, 

d - Dünya loomuoist ibtiıüılini 
:,vayaıa, 

e - Düıı~·anıın. en ku•vetli Ol'· 

du una viinıde ı:-etinne_ 
bakım lanı• dan re~kıı iade. iyi çalı<
nu~ır. Ru,7ad:<l."i ırk, din, dil, 
kültür teuıdlarını hı>tta geni öl· 
~li tehcirler pRlıa.•ma b" ' olsa 
kamilen d,,nilebılecok bir h .. Jde 
kaldırllD \'e !asliye ı<lon So,ye· 
tizm bir yandan l"OeTafi biti" nlü· 
ğı:_nü tam bir tc.ınlnaı a.lbna alır
ken bir l aııda.n da im e vahde· 
tini, dcn~an.n içinde bulwıduiju 
en modern tekn.ik f'lrtlann t ... nıi· 
nini, rnakineleşıneyi birinci hedet ı 
lillYWJŞ ve hu hedot İçinde dün- 1 
yaıwı eıı bıİ')iik bir ord.umınu' 

Bu Sa bah Gelen Tebliğlere Göre~ 

Alman motörlü kolları üç istika
metten Hazere doğru ilerliyor 

... ı~~~~~~~~~~~~-

Azak nehri kıyılarında Aktari şehri işgal 
edildi; Stalingrad şehri için tehlike arttı -Voroneç'de taar· 

ruza g eçerek ile r· 
liyen Alm anl a r 
geri p ü sk ürtüldü 
I..ıınclra, !6 ( A..A.) - Moslro-vatlı 

neşredilcıı SO\') "' gt.'1:e ;arısı teb
Jıg ı : 

Kletskaya crola~ Lanncla, K<>tel· 
ai.kovo'nwı ş.unal <loğu~unda~ )fı .. 
neralııivodi, H Mnikop bölg,,.le 
rinde şiddctii çarp~llıalar de,·em 
etmektPdir. 

TliıHLİGE t;K 

----.-.. ...... --~~...,...__,~_....., 

HARBİN EN 

Güzel tezadı 
Japonlar Sa I o· 
mondan çıkanl· 
mak Ozere mi? 

Yoksa Ja p onlar 
harbi ezici galibi· 
yetle mi bitirdiler? 

V......,n, 11 (A.A) - Sa». 
moo adalal'llıılla A.meiblıl&r 
m~·aılerm ~arjftn 2

kta_ 

<iırl1-r. 

Bu 11111.lıa• c<ttyan ~ cı&l'

l>"l"'•lordaı ııa"'ecı..- bir Lllu!r1 
odııcil. jepon ~~riniın bara

a.'"Q8n "*arılmak - cıiıkılı:la
rı DJ .,;;y ı.,,,if tlr 

• Vtfi, 16 (A.A.) - Tolqrodarı 
ıth,,..., bor habar, Salomıo.ı oda,Jarı 
mllhareb<9nln jt.ponyanm ,.,....,, 
bir gaiitııyeu il~ bottiil!inl bildoir
-!dedor. , _______ J ' 

. -~ _____ .! 

Londr;o. lli (A.A.J - 8<-V)l'< 
geı:e y..-ısı tdıliğine yapılan bir 
ekte fU İ'Ohat vcrilıııcktedır: 

Klctskaya' .m cenııp dr.,...-u ... un
da Alıruınlar taarru·ılarıncla ağır 
kayıpl.a.ra uğramışlaıdı.r. 360 Al
man üldürüJ,., ü~tür. K,-a~ııdar'da 
Jlll·udane çarpı.şmalar o.Jmaktadır. 

Ticaret Vekilinin Şehrimizdeki Tetkikleri 

Kuban ncl.rini ;.eçmiye çah J 

anş Alın.anlar k'ş<>hh;;,Jorınde mu
vaffak olanıumışlardır. Rıı• tor· 
çu 3 köprühoşını tsıırip etmiş· 
lerdir, 

V<>roııej'tle Almanlar taarruza 
geçrıHşler ..e biraz ıkrlcmişlcrdi.-. 
Sonradan karşı f.aarnua geçen 
Ruco]ar AJ1n!nları aldık1:on me,·. 
ı:ilerden geri ..tını) n ınuvaUak ol· 
muşlardır. 

AUIA~'JAR J{AYIPL.llRA 
EHE.'l'lfiET VBıtılrtYOR 

L<>ndxa, 16 (A.A.) - ;\lo•lro,·a 
(Deva.mı Sa: 3. Sü: • cU>) 

BERLIN'E GÖRE 

AlmımlPTl'n Ka(ka-slara ve Ha zer deniı<ine dnpo İJlkÔfl!İ eden 
taarruz istikametl<}T ini g'ns.terir harita 

Fransaya bir 
esir kafilesi 
daha döndü 
Almanyaya g i d c iı 

KADIN 
İşçiler daha fa z la 
v;~i, 1 s (A..A.) - Bo.r<k> b6Jıı<siı:ıde 

/llm.ınyaya gieen kad:n ;ııçı adedi 1'1-
gi<l' !a~ıaııı., .. r.aıct•dır. Yenl tıııplama 
büro an lrunUm~r. 

Şeker fiabna / 
15 kuruş 

zam y apıldı 
!Elinde şeker bulunan-
1lar yarın akş ma kadar 

beyanname verecek 
~ıe0ıen tebli <ı)ildljlne ~ 

1942 • sene • .,, O"k« lı.•f11iP8!1a'a.ı lçln 
P'nc&r fiatı.arı ı..r ımk<ar arltuılaralt 
•.s. -ı,76 , ... & ı.uruıı üaerıruten ıe.ı,;t 
edi lııuel ir. 

Yarın Tüccarla Vaziyetin 
iç Y üzü Görüşülecek 

İthalat Birliklerinin kaldırılmasını is t iyen bazı 
ithalatçıların da ne maksatda oldukları anlaşılacak 

• • . • •• t'!I. ·... . ' ' . t 

BAŞVEkİLİN j 
BEVANATI 1 

T'c .~t Vek.Y. Bclle<t Uz ~ıniz
de!O tetUderirıe d"'-.m e1n.tt~lc. 
Yarın .-h Ti«ret Mll<iilrl~ 

&1derel<, çc: IJ1'Tlal1Ln<>• de,,_ edr.ce:ıı:. 
-.e tüccarla .,o~e1"r.r.e ~Jı,ya

aakı'tır, 

1'·ı n<r m•nı. t!<.,.4ınııd~iu ot 4la , .-e 
sa-?fi.yat· h"'kkmda •ıAk~!"l rdan Jı.. 
bat &!ırJştor, \·rıuı bı. ;neyaııla ,.,.!ırl. 
n:a1r)eki petrol kilmı>ıtrcyalamı.::. cf .. eJı;..

tıör1eırı ·ıe de gor4 1.l~tlT. Kumpanya. 
nıJdi.::dc:f'i, n:ıe;u •.&et n, z... t ' 
""'1n ~ •cı &a:-şı ı ·a· " rı:::b ·ıe ~
rol \~ btc•n:cir- get.ı':'\ -,_,K'l.eı u~ ı~ .lT. ınn 

Rusların akıbe· Amerikanın 
Bu •e'bep!e ,ettr tiatlarıııa k'ioda 

15 kuru~ .k:ıdn.~· bir zam yapıltn.ıştu, 
Bu sr~"e eJler\nde 100 lD!odan 

tazla ıtoz ve ktmıe §€k'f" .. bul-..:nan ha
kuu ve hWo"tıi pıh.L\;ar e:lerindt';Q şe
keı·:n .miktar VC' n(,:v'ini ~r<"n bir 
be,rann.a.m<."Yİ f" .. ."1. ıeç a:ylıl;. 17 tnci P.l.
z.ar-.cs. gl.~ .. ... a]q.ımır·tı k.&dar m<ı:'ı.al.
lin en büyük ıoö~lti Pr ttırıirinf' vt>!"e
cekl rdir, B beya.r.na.·ı,e,ı.r;e eııtı.ae 

"Ye ni Türkiye' deki 
bizler kendimizi yur· 
d umuza vakfetmiş 

vekil dün Petrol ar."°"" meecul 
olmu,. ()fam e!lnd bulunan akAr yıı.
lcıt staklarlyle l>e=in ve p<inıl eirket-

ıc;. 
(ll·~~·a111ı ~ ı, Su: 6 da) 

t i Eglul içindeıuçak kayıbı: 188 
belli olacak ' 

insanlarız,, 

Vişi, 16 (A.A.) - Bıırııden bi\
aildiğiııc güre Bc.rlin ve .Lon
tlrada hiiküm süron kanaate g-ö
re muhııre!bt> önümiizdeki hafta
lar içinde haddi azamiye erişe
coektir. 

Besler Nadıri<-hten gn'let"6i.nin 
Londra muhabirine göre muha· 
ripler öııümiizdeki ü~ D) idude 

(DC'\lon•ı So. ·ı. 5. 5 d~) 

Amerik~n pilot· 
ları ile Mısırda 

ilk savaş 
Va.,>ington 16 (AA )- K ıre

~n a'·r.an tr.r hak-re gi.ire An-.e
rı.kJr pı.1othn ıll: dc1a cbr k .1ı· 
sır <':i!ünc>c Aman ' \'a ku et· 
leri le ça"'µ:C"'T'11J larıd r 

Fuka ve E.lıldbbada '•ava alıın
la-rı bombardıaı,an edılm.şt -r Mnr
sa. Mat:ruh l man t"s ~'erine yeni
den taarruz edihniştir. 

Vl(Oor.gton, 19 (A.A.)- G<ıneıal Ar
no'.d Y~Pt.41 bir Oerneçt.eJ .Aıtıetilt.an 
uç•' l ;.yı;ı:.,.'1 hıı.ltl:ınM fU rokıım>.ın 
]'eICl..,Cr: 

(D- Sa: 3, SO· & dl') (Do"\"Wl1l S.: 3. Sü: .~ dr) 

Aııiuı.ra 15 (Ra0V<> Gıae>..e<ı)
Bosoon ra-dt','O&U mmkil neşnvntın 
da. ııç2kla meroı.eke.>!'°":ı:e gt"len 
ve •burarllan yme h<'Va )~ko A.me ' 
rikaya ®nen tanırcns bır A;me- ' 
rfran muharr',,.inin Nevyork Ti-

A l manga g l z i gar et ~~(De""'vaın~· Sa ıAiı30 
Süll:d'l: ~ d_..•>I 

eden gazeteci/erimizHind~standa dün
1 

b b h d 
.. d .. yıne bazı 

u sa a n u hadiseler oldu 
' 

Lorodra :6 IA A)-· Hırlll.'11~n-

y akında Alman gazeteci erinden fr'',.d~: :: 0
:

2 ı!"~~ -~.1:~ ~1ınr·:_ 
b 

• la-:-ı kes-iııT' r.. nüm ;,: re k~r-

m Ü r e k k e p } r ~ı ~trş e11f ek m<'<' U'"n("tı ittıs.' 

ı 
of.mu.:; "r K~li<ı .. tada me-1'ıttf~er 

hey' et de meınleketimize ge ecek ~e~:T~~:~·~-~~aıt't~~;~:~:: 
A .. nan JılJU{fımc,inin resmi d:ı- H ) et g. :d T~r ..... ve El<." .,, bu• 0 mtı "t r. Ma •ır ··.,.,um.-

vetı U'?'r>r.;n(. 'hır .n1ü<ldrt €'-"Vel ~ uu~t ıı:: D 1· t: A~tnan SE· y<:-t ı.t b4 r, \.C.L:ı.J.€~t br , 1liıt 
Au11a • .. d\a .g.ı:trr.ıı.o:J o ar Tü.rk Oa· .f' ... rct m··s~c · r ~ Akr:,.1 1..ı .K. r- va!"d•-
s.n h~yei bu s l.~lı taat 6,50 de .W).ı ..... erıkıı.nı U:r · 'l.Jan kal""!•· -~ ~~--

-
Suadiye tramvayı 

Y olum bu )·az mev-simi içinde 
şimdi:; c k::ıdar ı:ki krrc Su· 

adiye tar:ıtlaıından ı;c~ıı. İkisin· 
de de Ka1·.köyiindcıı Suad;ye 
tramvayına lıJ>nıck LOnında knl· 
dım. Yani bu ya7. m.-v. ir1ı ıçinde 
iki kc.:C ölüm tehl!kesı atlattım. 

Her defas•nda da kendi kendi· 
me 'ıD &tmli sordwn: 

- YaJıu~ n~ ı-cmtt<! oturan hir· 
bir nıuharrit, nıcb'us, miıdlir, rek, 
,.,ırgun-cr., is!ifçi, Janı s(,zb dini<'· 
ı:.ir \C t•da ·nrlaıı çcki'nilir lıcr• 

hangi hi;r auanı \"ak mu! Ojilc ya, 
~ nı1liy<' kn·kı I! hir suretle Sna· 
di\·e lrRm\ uyl•rmda bir mc7hn· 
Jı:ı fa<"iası :;e ,aclıgıııı dn\ mudık! 
Kinı.,.,niıı f;rkınd:ı olma fıl-ı, hN· 
giinhii ul.1.1 .. , f1arl~rJl."'1U d'l ıı:"1bir 
c;ı:ka,ct tr eltti~ün l""iri •'1eıı:S'i 
~· . .. 
bu her un""'trile k .• kunr c::ahue 
Df'dir-:' 

NECll' Jo'AZIL KJ$AK LlH it 

dnmla :ı:eytin~ a(:ına 'e hirkaç 
ha-O belik lıa\"U) • mah;u, ı ez ı u • 
tlır. Bu trntıt\<ı~ da ın...an)aı·m ~ .. ,. 
ger bi~lıui t:ı'.:crleri bile, ütüle~ 
111i~ \ı't" .Katt.dıııı.s nıe.ndill"r g. 
ii"Stüste \'C- bil birınl· lB}Us.1.kfı.r. 

Anı:tn Aılahun! 

Zaman, mı kt.tn, ınran 'e i h: r.. 
kmdakı kıyıııı•I bukıııümı.'zu "t · 
adi\'c tranl\:. 1 rı dert: c 1.e 
he.\ kelll•Şt;rcn bir İ"Jill'i U11 al~ 

a :ıba u.ııııiııl'I•aı: Jalı ali,u~z ara .. 
~ında ınali.k ııu.) •L. 

Artık her dur k \ermric, içrri
don dıs~r ; ı km • H · ı~nr:L 

i~er i \ l~ git 1.1(1 k İ;.,h,\ c· ~!er. n kanlı 
ihtiJ..ıh... B l :.Hl ini ını. ıklı~ an 
nı~ncıkli~ an tı bi ı lı 'rir.t" lı ırlas an 
hır :;1) ana; bn hirındcn ('OT.iilınck 
,.<' b lıhirinc hagJaıun~k i ti~ 
i~li.\ ent.· ... 

. "e n1anınra bu·! 

kurmuştur. Yme, hu o-rdııya &il· 1 "it d k" 11 
'"tnerek dü.nya komünistliği >Lti. ngı ere e 1 l"!.m&-

S-r.k<"<C ve muvasalat eden tren:..- lanm..ştır ı·Aı ) E •d 
şt:hrim!"e donmilşlilr (D....,.,,n Sa 3. oo: 5 de) . man ar J ef•ı 

I 
. . d b• 1 han'a 300 kilo 1 

Bıı her uı:•urilc krrkun~ &:ıhn<" 
şuılur: 

lll"r an. \·ap11r t ktlf"·i ~~rağın . 

da tramvay bekl';·cn "n aşıı~ 
100 ki~ ... Ilu HHl k•şi da'm.a ve 
sadtcu t<"k istikametin tek tram· 

vayına ait k.alal>alık... 'Innırny 

gelir w i~ind<"kil.,ri bo~altmak 
için kapılarıııı açar açm .. z, tam 
yüz lri)ini.n_i<:eriye dogru ~ld1rışı 
b•~lar. 

Ilıı nınnzara~ u -ıt?el'e b::r g~z 
atan, rnemkh tiıııiıdı• lıaJl:ın ( c
nıisini kHrtnı an. l ... ::ıptan .• ) ya'1ut 
(lıeı kes ba'i'"'" çaro=t at
sı.ı! .. ) dibturımd.n ba~lta hiıft>ir 

öl.;ü tanımadığını eörlir. 

lal.ini ha11rhnııya başlamıştır. Bu 
yoldaki t&ktilı- ~ an.la§tlıyor ki 
fU) Uf: A nupada, As yada, A· 
merikada knJPÜoi't re~ekkülltttni 
içten darbı !er haı:.ırlıyacak hale 
6oknıak ,.e herhangi bir mnumi 
ntu\·azcnr .iı:liğin çıknıası esna
Aında bu t<ş<lkkülleri harekete 
ge-;irm.,k, k;leo yıkıuhlar hu~ule 
ı:etirmek \'C bu fırsat içinde mil
) onluk kadro !arı ile Kmlorduyu 
harekete scvk~trnek! 

\ine anla~}lıyor ki, diiu.}'a har· 
hinin çıknıası.OOa Sovyet isticali 
ve Ahnaıı,·a ·ı dcmokırasyalat'la' 
tutuşturmak gayroti hu ana prcn-

pe davanı) ormıış ve Rııs~a bu 
~olda ı.ıımmolı hazırlığını rahat· 
~a ;ıu:ebiluıt.•k iıçin 1\lınau~arın de. 

(!:İ1ı.\a.) • ..- ...... ~ ... .) ~) 

rikan askeır:eri 
Vaşingt.an 16 (A.A.)- İngi.lte

redeki Amerikan ktıvnrt.!eri b~ 
kııırn<ındanı, yaptığı bir domeçte, 
ad<da bulunan Ameı-iksn askE'ri 
ile İııg:liz ~skeri arn•ındaki sıkı 
~birLğ!nden bahsetrni ve asker
lerimizi maddeten obun, manen 
<>!<;un durmadan hazırlıyotuz de· 
ıml~tir. 

----~--

Fransaya yeaı bir 
eı·r kalllesı geldi 
Vişi 16 (A.A.)- CJ,_rı.es garına 

AIDıanyad&n yeni bir e•;r k;;f,
ksi ge?m ş ve blabnl; :< bir ka:le 
tar. + neıJ.n t-czahürJt..J. ka.~1L1n

IPıs\ır. 

zmıt cıvarın a ır metre mesafede· 

Define aranacak 
Bu işe teşebbüs eden zat resmi 
makamlardan müsaade aldı 

• 1 

İunit ova:- n<W. aaL: bu1 unduğu c;J
nılan bUyUk b r d 1 ~.r'lı:ı tr...f'y(I rra 
tı!<.a'11rı,.;s: oç n şe1ı;J.mlzdcn •:ç ı...,,,.ıı: 
bir grup~n duıı İ ·~e .. t.T.:t, Clıii.-

Nni.m~tır. 

ta.-a1ınl.an buraya gooıurınli.Ş b ıll.111- : 
~ --1ad::" ı 

'~.anlı.o dan &ıden be;y·~ıe B•rha· I 
nf:tt n .~ e.;.k.a n tit..lhbut 'e: Y

lC' ~'.l$ı:":.n ~ r zat rşy'l8C' ~·k · ~ 

Söylend Gi:•• '"' 
k.. IT'iU , .. ayı htı\; 

r· f: e: btnle-:-ce B b ·nrl. 1 "'V\ ~ ~ bır «a.ı: dr ı a 

r.ıI l ı:ı.~·ı> se 1 ı .rıc .. 

, :ete v.e T n ... - dt n.cc l> '111 s, a At \ 
~\\... ~1-..:.-a (Le\ .3 · 4, ~...i 4 a.}) 

Slıcıh1ht>h 16 (AA)- (Uli): Bir 
Alin;~ıı ~r kolu dQgr,;d3n ctoğ· 

ruya Voııga n<lhrını.n ag2.1ndc.ki 
Ej<ie!lhan• ıieı'1<'1Yle .e<lir. Bu .tol 
10 gün ~V\-e \'or~,ovskıtan ha
rcr..et eıı<.ı1itfı,1r S!,rr ~ E~d "'!'~ar~n 
300 k~ı"'~" cer .. ;p botısinrla 
A\·!go~a \·aror .. ~J 

lhn<lra 1ıl (AA.)- Bu s:ı.bah 
atnan tdgraflar St3r:ngracra 
ka ı Aln·an ta2P--.kı,., n ıtrüığ.nı 

bildim.-rk'ed r. A c;:rıı:~Jar bı, mın· 
ta' .d-a \-. 'le r ne :;< ~fnşa• 
m~l·y·nc-a n'(: ~-r: n Pc !'r ~' ·-'ıne 
:tök .. " vç- Fr:!ert.ı::n la 

• .. 

!'ı·r saldırı~ ne "-Sldırı~. 
KeOeni~ p~hasıııa da rlsa bir 

giin teıcrü,be ctıntlMiniz ki .anlı· 

yu.Jıilesinit! c:crı:J lar a{:lar, ka

dınla-r çığ-lık k"pnrır, genç kızlar 
ııı:1rbreder, ilıttyaı1ar nn ~ek.l"?ir. 
gt'nt:!rr haıulC' eder, İ<'rtidıt ka
lan~;" ~ırpıuır f.aJıı.n fjf~n ... 
Artık tr· t:•\ 11\·:n İ(' n n '.'- e 

h 1ete)İn1? Srırdal,·a hutusn:na 
nı~) . ~t· rn'inA,rhf't' l{,ir sard·ıl\'a 
kıı.tw.uıııı.ı. ıpnrfo ııuıUal..;.. lıiriı.a( 

I{ alın! kimdedir? 
:Şol bol arvha bıılamıyan \C bıı 

yola tahsis cdrn1 i\rn 1 a~·ni za
ınanda h1ç-hir jtf3rı İnt·c-liğL• aklı 

ernıiyc-n tramYl?'' irlarc- ;ndc mı? 
"\'"oh~a. \nt'<&C'uğı i ... t.a.s' onda aJ• 

tın ,-eya ha' at bil• dagıı Isa kim
Sl'llİn bu tarzrla hü(unı '"tıni3'·c· 
cf'ği tran1\ a' Jaraı bü' lt·rt• \·ük1en• 
dia-i İ\in h. H\ta ını ! 

Dcgru-.uı~u so} lcnlr'k 1 zım ge
Iİr>c. kabalın! halkı. ,17 ,, idn • 
m:sle, r~ıhunı ;do. k;:.fa • .zla to • 

~·t'k lın 

1nit.de a~·ttf'"a ı'ıi .. en 1"- f2. ı. 'tn<ı rn 
n1iil:t·mn1e-l :ı C't ı.İı ~hıı ı SU6ıdi .. 

.)C tJillll\.J~Jdır. 
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HALK FiLOZOFU 

DERLEME Mal C8Dlll JODgaııllır 

Dil Kurultap münascl>clı1e, 
aklımıza geleıı bau. noktaları 
kağıt üıerme dökmek ve irat 
oıl.eceğıiruiz sualleri, hiç olıımı:ır 
ııa kendi keıwlimize sormak h• 
vesinden kurtulamadık. 

Dll iokıli.bı.ma bit:memiş&:. 
Tür'k dili !!'.Derindeki araştırma• 
lar daima siirüp gidecek, iJ.IDİll 
ı ığı, zengin Türk dili kökleri 
ve bünyesi üzeri.nde daima •Y· 
dınlık yapsuktrr. Bu aydnıb
ğın altında başlarım eğmi~, 
durmadan çalışan dilciler, dai
ma buluııacal..-tı.r. 

Hiçbir dil, hi~bir zam&J!, Y• 
ni tedkik ve ara tırmalanlaa 
müstağni deirldir. Henüz, ilmi. 
çalışmalara yeni başlanmış o
Jarra k Türk dili de, e.lbette, bu 
an'aoonin dışıııda kalamaz. 

Fakat, derleme i.şi M oldu!. 
Acırba, Türk kökkri nin. araştı
rılması devam ediyor mu?. Ka· 
bul cdilrmn ki, bü:tün eski 
Tü:ık kb1deri üzerindeki arat-

BlLETÇİ 
BUHRANI 

Du lıırrpte, sıkıntısı çekilen §l'Y• 

!erden biri tr11ımıay biletçi>iıdir. 
Belki de, lıa.ndajdıuı ziyade mlet
çi buhranı var. Vak.it vakit ı:au· 
teleroo, biletçi alınacağına dair 
ilanlar göriiliir. Bu işe pek fada 
rağbet olmadı~ anlaplıyor. 

Eu arabalar kinde günde hir ;ki 
defa yolculuk etmek dahi n.e müt
hiş bir hMi&e?. Ayni araltıtlania 
vazife almak ko\aY ı:ıu? 

lLİ!IIDE 
ELEKTRİK 

Il'.r ilml nıaltı!le oırudtım. l'tIU• 
ha.nit'uin Midiııısın.a göre, ilini 
tt eıde e!elatıırk varmış. Haydi, 
fizik escırlerinde elektrik olsun, 
fakat, laaletıayin lı<ır ilmi eserde 
mutlaka elektrik bahsi var mı
dır?. Bizoe, bilakis, arlık, dünya
da hiçbir ilimde ekklri!t h:ısı;ası 
y<>klw. Çünkü, b&ksanı7.a, çocuk· 
L.:unzı lı.endWııe do"ru çe&iyor 
mu? .. 

HARBİN 
MEÇHULLERi 

•llu hırrbin meçnulleri• serlev· 
halı m ı:nı., ve tedkikler son gün· 

lerde •ılı: sık göze çll!'Pııuya bq· 
Ja.d ı. !asan, bu ıı •h ulleri keşfedip 
meydana. k<ı)·an aklıevvel zeki!,.. 
rı, hayrıı.nlı.kla 6eyir ve temaşa 
od yo.r. 

n 11 lı :rrbi:ı btlSll>İyetlerin den bi.· 
ri de nedir, bilir misiniı.?. Heri;:e· 
se bir allamelik hevesi vennesi.~ 

nt.ıYA."iIN 

iı\ŞE.51 

Dün' anın bil-) ük ve mühim 
mesel •lcrindcn biri de i•§e ~ir. 
Iler devletin ul:.<ra lığı hellibaşlı 
JuC\"2ltllar İıl!" mcseleleri<lir. Bir 
d•, odüny&nın la . i. tedkı1< 

n beyll1'hnilel l>ir komite ku· 
nılılu. Her devlet, anu.k kendi 
hııdııtlım içİlldeki halk! zor do
) onırke11, bir kauııikııin, bütün 
dıt.ıya s:ılkfnlnini doyurup doyu· 
ramıyacaj;ıt11 artık sis ı..kdir e
din! 

AHMET RAUF 

Rl!ŞAT FEYZi 

inmalarrıııız bitsin. Ilenm ae 
kelimeler vanl.ır Jıi, bımian, 
bulup çıkaraıwıımışuıdır. Bu 
eski kalıploıra ~t vennek 
için de yı:Jmı,an ıiıevamlı lıir 
pynt lWımcbr. 

Bir m<ıllt_., lıir ma:ııMlm- kalıbaı buimıaş olabi.Jim. 
Veya, az 9'ık yalanlıkla, kıenı
.mmzi b- 1 ııt ..W.edebilir& 
Fıııklıt, ayoıi mefh- gayet 

küçük bir -- ile diğer ıbir 
ruh tar.ainı ifade eden, cl.ğer 
ikinci !bir kaıa. fütiyacımıs 

yok moolur?. Yeryüzünİİll en 
zengin dilleri, eıı 90lı: ketime 
sahibi o1aa d<lleırdir. Elem, 
yeis, teewııiir, mihnet, cefa, :ız. 

tı.r.:ıp kelimeleri ayni mi.nayı 
mı i.fade ederler?. Elbette de· 
j:il.. 

SM der'-: işine çok olıem· 
miyct vnmek, derleme işiııiııı 
a. 1 ·, hiçbiT zıııınao 'lıitmiyecej;-i· 
Aİ kah etmok li.zıaıdır. 

FLORYADA 
büyük bir otel 
100 yataklı bir otel 
inşası için belediyeye 

müracaat edildi 
Fl<>ryada 100 yataklı bir otel 

ilışası içlıı diiıı .1stanbu1 beledı
yesine bir müracaat yapılmıştır. 

Müracaat sahibi arsası parasız 
olarak veriJınek actil.e burada in· 
şa ed<:eeği lhü,yü.k oteli on sene 

soora bc:ed.<yey~ devredecektir. 
Otelin inşası için füzuınlu mal· 

zeme hazır oMuğunıdan belediye 

bu müt-acaaei lıD:ıaul ettiği takdir· 
de ~aata dedıal baŞanacak ve 

1944 seen'!;i ba,tangıctnda otel fa· 
ah yete geçellilecel<ıt.i r. 
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lraktan arpa ithal 
ediyoruz 

Öğr'Ml<i:ğimize göre bugünlıe<'de 
Iraklıın ımeıııl!cketimi:ıe külliyelll. 

miktan:ia arpa itlıa.l edilecekttir. 
Bu arpaların ~tim.ize nak· 

lini temin ;çın Münaka!.5.t Vcka· 
let.! [ıüzumu kadar vagonun le· 
m.iııi lıusu&ı*1.da .Devlet Demir· 
yo!larma ooıir vermiştir. 
Diğer tara~an İskenderundan 

gt>len ımalüıma.ta göre cıe Demir 

Şilebi ile Mı5ıııdan 5000 ton huğ· 
day ı<\ha l e<1:ımı; r ir. 

l'ru'alıın heooz ;,,at eölmedii' W:
W.lerne, W.ya.t ,,. ticaret ~<iri& 

EllQSına &'Öre 1ronılmuıııtu. İnsıwı.lar, 
~~a ı, ycıtişt.ird.iklec1 t.;.iYa ve 
maddeleri, birbrle!i,-!e drjiı,t..rirlerdi. 
Bu, ôlk ipti<lal zaımanlaırd.ıMcl hllo)'id ör
~. Yakın senelerde :mübadele e
eası bi\lün dünyaca lkatnı.: ed;lmifti. 
Buna Uikae denly<ırdu. Bir mernleloot
ten fil.an meınlekete ne mlktar m&! 
çııka r.;a, urııı ın<>ınlek-n öta<lne 
de o kıo'mel<e mal giriyordu. Ne fu
la, ne ek.ıilı: •• 

Bu suretle, b;r memlelr.elin parası, 
miili serveti barice -gltmNnif oluyordu. 
Dünyanın tevkalAde :zra.manla.rında, 

paradan çok mal ve m.adıde kıymst 
buluyor. Çüdcü, istihsal ve ;roal a
:ıııııl~r ve buna mul<Jılı;l irıthlfılı: çoğa. 

J.ı,oor. Öyle maddeler var ki, o mad· 
denin kendi«iru bulm•lk, ne kad&r pa. 
ra verirseniz, veıliniz mümkün olmu

:ıur. Buciln, bütün d~a bu ha.!d<ı
c>ir. 

Daha ziyade, llt1llı, ._,.. aynen 
almak ic;trı,;~ gnl;,.O<', Para ll ~ fula 
br ı, ıı:öı1l'e<emzi umıe<ııniJ'orııı.. 

Meoe!A, size, bir tene&..., U.rfa yağı be
~Jin; hesap ederek ödt!'eıer, pek 

memnmı olmaaınız. Çüdcil, bir te. 
neke Urfa y'iğuıı bulLip bııl:ı.mıo-aca

ğı.J .z: fi'-.pt-eL<lir. Fakat, ııize, bir tene

ke Urb. y ,ıuıı aynen """'cl•r çok 
d.;!h.a iı:u. a ~U.& &:eçer. 

D\;!P1l r. ha:!1> y 1 ıı...nda \.-a; '"ndaş-
1.:ıra b~ me.mı.. .arcıa n: _ş .zamm·ı 
~.ıretiy.le değ: , a.yr en bır taklm mad

deler vt ım • aıuretiy1e yilı.I'dım t>-Oer
lCtr, i~.:.ie zamanlarda maa:S 
zammı mınt!m bir ya.-dıımcı değ~dir. 

Bilakis, mQ.aş zanmıı, hay:ıtln bir 
misli c.ba pııba!a~ -p olur. 
N•tcl<im blıııle, hlikılr.ıet maaşlara yüz. 

de yirm! beşe kadar zam yşpa.r :f11P· 
llUIZ, h•yat birdenbire )'fuıde elli o.is- . 
betlndo paha,lımı:!ı. ' 

Ba stıer, memurlara b\r elbi9elk 
ktlll13Ş ve bir ayak.kabının bedelsiz 
olarak ve .,.nen. vecilmeei ka-rarlaş.. 

mı.t bu,uuJ"<)r. Bayle zamanlarda ma. 
lm kıy:neti \10lı; büıYiilııltlr. Bir elbise

! kuması, bir "71!~ı ııu zam11D· 
da .ntın a.lıme.lı: ko!a<y değildir. Bun· 
lann parasını daıht verseler, k\Jlll8111L 

bulama.z:nnıız:, istediğinfz B(Y'3Ntabı iç.in 

çıı:ılt !iyz: ls\erler, bir de bakarsınız, 
para harcanılllŞtır. Yine elbiefsiz, a
yalckJ.bısız. ka lırslınıt. 

Hll«(lau>lin dllşilndtli)il y&rdırn eis

!eıno, buııı.iıın şaMJonn& en L."tl""1 o-

lanıd~:-. 

R. SABİT 

Is an ul Mahru at 
Ofis Müdürlüğü 
lstaabul Mahrııbıt Ofisi Umum 

Mödii:rlüğü:ne l\lersin Tarsus 
Orman İşlrtme Müdürü Zeki 
Koııcil tayiB edilınişlir. 

--..-

Çardak araba vapuru
na bayrak çekildi 
İskcnderiyeden Mersin limanı

na gelen .çaroak. ırrıııba vaptır\l" 
muza törenle l:ıa:ı-rak çekilmi1tir. 

ı Vapurun şir:dilik :\ftt•İn ve İs· 
h!,~iıfl!:ılflııaııi~~!tıoafalıl~,~ 1 kenderun limımlannda kııllanıla

cağı, bi·lah:ır" lstımimla getirile· 
dtıllalla.r eeği öğreııilmıştir. 

~ kı;E.di ı:e:xı; .,ı ~ .ur ıJ<a. 
be 1'1mesi fell..li, bj!.m:!yor-~;.Z., nasıl bir 

1 

nelice verec(fc. Geç<:nle.rde t:ıplanan 
tüııcarla "dan bir &r"P, bıı. ~eki n '1i 
~ voı~ ileri sdr<lu.. p·y:ıs:ı
da · • bir sallıh var denen-ez. .r;r t:ı= de, !(yal yoiilcs ıı,ıwn ıuocar ::ars
r:na ~ d !T nu. tüec&!'uı böyle b:r şey l 

IMeDıc-0 n', bürliln teccafl..'l naımı.M)

lu oldııtunu idl1ia etti. 
İfle, u:ııalrsef ııunr. gilç olan 

sözler. Hiidioe y_e rrıımurt. ıGne.ı gibi 
ortada ôkı n bu stiziere inaI11mak kabil 
mil. !'>yat :rJı:oel~ yüzüJı.Jen zengin 
olan bi,_ <1etuiz tüccarla"<iır. 

BURHAN CEVAT 
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lkıurtulu ruz... Yapttiıı yanılşlığı anla
yınca o~lı..."llu ren v~ri.r, Yusuf& ka.
vuşursun. 

AŞK ve GÖZYAŞI 
)azım : SELAM i f Z Z ET 

\.. İKİNCİ KISllH 

_ r.lb tt13 eı:nhli..-n Sc\'eın . Ben b:
lc r ac or.u b>bçede g6nlilt'.im a-
d :..re. nunun üzenne sıo-
r • ı:ım, İ.>pan)"Ol asilz.des; 
o u mu üıtrendim .. Koca.ııta aia.ka-

~ """'' SC\ı:·n d•"1Jndü, b141N salladı: 
_ 0:1u :ıla ıttonuşrnam 1 izmı dedi. 
All: 
_ nuntlan ko~a.yı yok, yarın nere

de tut'duğunu <~renir sa.na hlb(:r 
'\ Yer yu.ıLınd.e insan lrus'1na 

b r s n .1 '''"' görlip kon~uk--
ha.y et il. ğUmü.z.e ina.- ' 

r:ı , !l y cevap ve 11· 

s " n cev&-ı> ve~i. 
r r ye e d. 1. iskarpini ·i

buar k y :rcyor, sanı!o 

• a h:ı.7 eU dir ;roJ~k .stf. 
v;;;_-.:e>., her ne k.dar hızlı 

mobil<le!U adam Kenııııdı. 
Koc:ısıru tarumaclısına, başk.V'ını 

kı>a;ın.. beozt ş olmaı;uıa iml<An 
yO!g'.u. 

Sirkecide bır o~~ b:ndiler, 
AWeıı ayn.dı]ar. 

-3-
Gaı. .ya kadar Sc-vgin tek kelime 

~le 11Cdi. 
B.uıkalar cad.de..lne geldiklerl za

man b" az kendini topladı ... Foka! h.!.· 
lA ka'b• yerinden 1<.">p>cel=ış gibi 
ı;mpcyordu. 

- N·'il"r bu başıma gcleıı! D:ye 
mırıldandı. 

- Kocan mı zannettin?. 
- Alinin ~er;ne raf:men Mla 

zann.e<hyormn, zannediyorum değil, 
Kenan o~C:.ığuna f\.:r,inim... Ker;,andı, 

mutıakkıı3c Kenandı, Bı•n kıocanu tanı. 

maz olur muyum?... K~ke daha dik:
kaıtli blll!t""" o!S:>ydım Olomobôl de 
öyle hllzlı g('\'I; tol ... Eler Kenon ı,. 
E.ııgin her şey 1'Uluna. ~iror, deı-tıte.n. 

Eng:n ıç;n; çekti: 
- ~r sağ lee... HMı bal<.,\ım 

ke!llisi de Yasufun nerede olduğunU 
biliyor mu? 

_ N.,.ıl bilmez? Heıbalde bizden 
çal-<l*tan sonra onu yüz tiıSlü bırakıp 
gi ruş.tir. KPnan zengin olmuştu, 

Yusufu sı>fl bll'almıarn~. 
Engin mJrı.dandı: 

- Ya Yusı;f öldü .ser ..• 
Ve derhal lAve elli: 
_ .Aımına o gördfltOn Kenan de-

ğ:•.ı;; onLD kim o!dutwıa Ali •öy]il
:ror En lüks otomobilin satı:..bi olan, 
a'\"Uç dollk!u para l:k'\rcı.yan, ü.:ıt.e!ik te 

İ9Jlaıı,yol olan bu adam elbe~te K•· 
nan C!~ildir ... Hem kocan bu. derece 
zenginleşmedi. 

Sevg:n o üşiln.dü: 
- Farı:a bir §C-Y iddda edomiyece

ıı;.n Fabt onu bir kere daha, da
ha ya'ltır.dan, ı:örıııealk~e iç. n ralıat 

etmiyecek. .. Dilşü:1: Ya Ken&rn.;..-1? ••• 
- Rüya görüyot'!u.n ka rd~ ..• 

Hem fa.net ki, Ken:ın.dır, bundan ne 
çıl<arl Artık eenl değ:], b<>rabt'r ya
oadığı kad:nı sevl:ror. 

- "'e olu.na olsun; ~n kendimi 
mü.ılafa eder, tett;ze çlk>r. hak ka

.(D<>va.ııa Var= 

Hare.Vaziyet~, 
Kafkasyada Almanlar Darial 

ve Kuş geçitlerine· 
yaklaşmıya çalışıyorlar 
(Yazan: ı. S. Eski Bükrcş Ateşcmiliteri) 
Doğa cephesinde: 
Voroncj'de kayda değtt mühim 

bir değişi'klik yoktur. Evvelce de
diğimiz gibi, Alıııumlar buraya 
daha fazla kuvvet getiTJnok mec
buriyetindedirler. 

Stalingrad mııntakısuıdaki mu· 
hare'beler şiddetini kaybetmeden 
devaım ediyor. Ruslar her tarafta. 
büyii'k bir mukvemet gösteri~· 
la.r, halta bcı ooı.t.aıa...ıa muka
bil hücuml&nla bulunuyorlar. 
Bu mulıaırobeler, in&aıı.a l:'C'ÇMI se· 
ne l\fos1."0va önüııde yapılın:ış o
lan çetin savşlan ha.tırlatıyor. 
Alman ol'dusu, Staliograd mm• 
t:ı.kasında, Moskova gaıriıinde çal· 
tığı büyük mukavemetle kaı:şı

Jaşmışt·r. 

Alınanlar Kalaç'da iki orduya 
yaı..,n Rus kuvveti imha ettikl<>
rini ve 50 bin esir aldıklarını bir 
ka-ç gün evvel haber vermişlerdi. 
ş· diye kadar Stalingrıttl isti'ka· 
metinde Dou n !trini Kalaç cin· 
ruıda bile ;ışmıya ınuvaifak ol· 
duklım ha11"1noda yeni hir lıalber 
gelmemesi, garip göriinüyor. 

Kaikasyaya gelince, j\.lman or
dusunun gırrp ve cenup isti4<amet· 
lorinde yaptığı hareketler, dağlık 
arazi yüzünden ağrrlaşnuştı:r. 
Garpte Almanlar Krasnodar'da 
Rus cephesini yaruuya muvaffak. 
olduklar>ndan Kııbao nehrini .,... 
nıiba geçmişlerdir. Bu itibarla 
Alman ht'alan Anapa ve Novo
l'O&İlllı: ~ iıiraa: daha 
yaklaşmış buhınuyOTlar. 

Cenuptm vaziyete lıelkarsalı:, 
Alınan nrd:asunım Kıı.fkas dağlan 

iiZAlrindeki başlıca geçit ve yoUa· 
ra ulasmak istediğine hüloM11e
biliriz. Georgiev,.Jı: ~elırinin Al· 
manlar eline düş~ceğini ta!bmiıı 
etmiştik. 

Kafka.;laT<la başlıca ikıi geçit 
vardır. Bunlardan birisi Dava! 
geçidiıUz. Vlllıllkafkaıs • Tifüs yo. 
lu buradan geÇCT. Bir Alman ikri 
kolu, pm.tiki halde h°"un şİlna· 
!inde bulunan mıotabda duırmuı 
ve Rus krt'&larile ı<arşılaşmıştır. 

İkıinci geçit Kuş geçididir. Da· 
ha garpte olup Kutais'e giden yol 
bıır3'!.ıın geçer. Yilııi Batum hav· 

:ıas:ma bu yol vasıt.ile inebiliır.. 
lşto Almanlar tm geçitlere yö

laşmıya çaA.ışıywloor, fakaot lbım

ları conuba aşarak Batum ve Be- 1 
kil üzerine ilerlemek çok~ ıı... 
rolretlerdir. Mareşal Timoçenioo, 

1 

· şüpha.iz bu geçitleri ve yollan 
ilerden kuvvetle tutacak ve mur 
annidane mii<!afaa edecektir. 

Bir eroin kaçakçısı 
yakalandı 

Eyüp'!e Hayri)'!? isminde bir ze.. 
hır !kaçakçısı yak8lanmıştır. Za· 
bıta bu 'kadından çokıtanbcr; şüp

he etmekte o.'ıduğundun dü.n Ü· 

zen-ıde bir arama yıl?' ış ve 
ç~nıtası~t1°k> tuvnk>t ııy,..as.run a· 
rasında g:ı' &arak b:r mi~tar 
ero:n bu' "nm~tur 

Üniversite üçü cü 
devre kampı 

Ün 'versite ikinci dev.re kamp-
1arı dün ruhayet bull:muştur. Ya· 
l'ln Pend:kte üçücürı devre kampı 

başhyacakıt•r. 6 eyli:ı:!.e kadar de

vam eclecek olan bu clcvre kam· 
pına hukuk fak.üttcsi talebes, de 
işt.kak edecektir . 

Kuduz köpeklerle 
mücadele 

Şehrim.ııde kuduz vak'alannın 
flÖr'Ü)mesi ii:zıerine belediye ser

seri l<iipek<lere karşı mücadel.esi· 
tti ~idrletlendirmi§lir. Bu ci.ilnle
den o1aorak son biT ay i~inde 384 
kedi ve 14'«> !köpek öldüriilmiiştiir. 

iş mükellefiyeti . 
tehir edildi 

İstanbul Vilayetinden tOOliğ 
olunmuştur: 

İkinci devre iş milkellefiyeti 
tatbik edilmek üzere 17 /8/9t2 pa· 
zartesi günil dıwet edilen birinci 

posta kamyonların sevki, görülen 
lüzum üzerine nmvakkateo tehir 
edilmiştir. Sevk günü ayrı<:a ga· 
zetelerle ilan ed>lecektir. Keyfi· 
yeli ilan edetiıo. 

MAHKEMELERDE: 

Harman çayı 
mı,Adaça yı mı? 
Dava<:ı Şerif ~ orlıa, 

l:ııo:Yiu, tıknu, OIU yqb bir zoıt. S!
nirlô ve heycanh ... 

- Ah e!end.n abl l)iyl>r. cOoatla 
n iç, alı: verir ~· Deder. N<! 
doiııı ""1ımO.. Bendeniz çay tiryalıôol
ırmı.. Muhtar Altbıılu efeııdi, oame, 
yimı. oeş yıllık dootumuıo, atıbabı

mııı:. Alı bu til'Y'lltll-.:, hlç bir l'lr" 
lbe=em;y<ır e!eııdim. ~. al'lfl]ııuş. 

n.ıtiden çayı sandıkla alı.rdım. Ben· 
denizin aizım• unun maısı bic ha!r
manım vardı ... Ondan alın:lıım. Cava, 
ıııınıc1;,.ı., ~eylan. Patıqt, Aklı:~ 

çaylarının lwmanı... V~e. ı;aırın 

uıcuıı:lulı: zamanında o ~ klloswııı 
on on i!ı:i li....,.. alırdım. Çq p:ıtı.e>a 
çıkınca... Her neıoee e!rnıdim. Eıl<i· 

dıen aldığım çay bibin ,.;ıa luılılu. 
Biı.im Muhtar AJlltulu Efendi:rf P
tim .•. Der<lflni açtım, 

- Ne esefleııiJo<>l'9UJl. Şeri! Bty?, 
Ded;. Kol"O'lllı buluruz. Bende ı.-. 

man payı var. Sa.na bir AIA bir J>ar. 

man yapayı.m. Yalnız AJııltwTujum 

ıydı:! Dedi. Uu!mıyalwn efendim D
losu ootuz 1;:-adan, üç lolo ~ verdi. 
Parasını d bıla:ı men ôdC'dim. ~
ııele!i n. eve g;,ı.;p çoyı la§ı:ıd»n. Eı>
k; harınanlanm O<L.yı miıı gibi koku· 
tw-dıı. Bu, Adaç:ı:yuıa beııııer, ot ko
kıısuna benze~ aca;p bir lkMu y~ 
L~ne baıııtmı . Ayr*. ki'lrilDü Jru,.. 

rutnıuıı. 'ltiıynatm~ il iW-Orsun gibi 
bir ş•y .. Her !halde, bma, Sey!Aa, 

C•w• diy~ Bursa, yahut la Rize çaırı 

verot Ke.DdiS-:nıdeo davacıı:rmn. 

M;ubtar Al ilrulu da J(ıyle ~r: 

- Benim verdiğim ~ halis Cav&, 
Seyl.in, Vf Iı.ııdi,'a hpmıanıdır. Şim.. 

cii, otuz dotil, kilosun& elli lira da 

wril5" bulunamaz. Bende ~ 

llmmıştı bunlar ... Kendim ôç<n salın. 
yonlumı. Isranıta, rieaa1.na dayan.a

madıin; yarıs1nı :ı,ırıp kendİ!ine ver
<Hm. T-•h'ıtik ed;.kz ... Çaylar Hi~ 
Caıva, sey!Aa hıumaru mJdır, değil. 

midir? Şimdi bu çayın kılk>ou kaça a
Jınabi\;t? Bulunur mu, bu]ıın.ma>: 

mı? Bunlan Wi!tik edince benim aı.. 
1JC<ıfır ve sabtekarl* yaıpmııdıtım an-
l~ılır. • 

Malılııem<>ye, bu ~!arın anll!!'an. 
]ardan mürekkep bir hey'ele muaye. 
ne etttriJerdc nevi}er:nin toobitme 
ve a:ıns.cak nct,.icetye gör.e f~at t.e.bit 
ve takrlir etıtirilırnesine kat"6r verdi. 

Şerif Ş•).lılbenderoğlu mallkemeden 
çıkılıl;; an sonra da hAlA eSkl ıônirlili

jlni m ,, af aza ecf.yordu. Sinirli sinirli, 

- Ar"'k. cLyordu, Ç11QO(i&n da ~ 
geçm~II... Kııtı: yıl!ılc lııd~ti bıral<ıın.a
]ı. .. Lblamur mu olur, Adaçayı mıl o. 

hırt ayr~k k.01.il mil olur, m:!flr pü9k.ü.
lü mü olur, bir ş"'l'e alıpmlı v"3Ee
lfıan. .. 

llt}sEYIN BEHÇET 

C PAZAR SOHBETİ .__ _______________________________________________________________ ~./ 
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Festival ve Festival Dönüşü 
Emimnü Halkev:nin tertiple

diği festival har • .kalide ; di. Aman 
Allahım, onlar ne güzel, ne ş.ırın 
oyunlar, ne tat1'ı, ne cana yakın 
ho.reketler, ne yürekler ho;>latln 
muG.iki idi. 

Zaten ii't.edenberi güzc>l·ği ile 
maruf olan 2c-ybek ve yukarı 
Ka"atlcniz qyunLarını, yint öte
denberi hıtaooul 1anır ve bil!rdi. 
Fakat o Sivas, Art'Vin, G:re:>un, 
Kastaınoou, Tül'kistan <>yı.nlan 

ne er.fes, oe gö•·ülccek şc·ylerdi. 
Burada bunların hangi birini ve 
hangi birinin ayrı ayrı güzellik· 
leıini yazayım nca'ba? 

Hel.e o Ka.rayılan denilen Kas
tamonu köylüsü del kalımı, da
vulla göstt:niiği büneı!ler pek gö· 
rülecek bir şeydi. San'atınııc pek 
yaman lbir ustası olan Karayılan 
davuı. iJe ıtıp.kı zurna., tıplu saz, 
tıpkı kemençe ile çalınan havalar 
gibi hava çahy«>r, tokmakla ıteğ. 
neğe türküler söyletiyor ve bun
ları, lbazan da>Vu1u boyııunc'a ar· 
kaüstü yere yatarak ppıyordu. 
Evvelı?.:i gece Ta~m gaz.;·n~sun
da yapılan festivalin en hoşa gi· 
den, insanı k~·tl'nd·•n g~çirtn 
manzaralarından biri da !\.danalı 
genç !bir okuyucu ile Bıırs~Jı ve 
c.Ma y_şlı b'r ba1'ı>1 arnac;n•n hir
hk>t.e Çalıp söylediıdcri türk'; ·rd>. 
Güf eleri besıelerınden, \:fS"ıel~r1 

güfte'.eHnden ve çalm;ş, s?yle/i§ 
tarzları ile eda'.arı '>irb;r nden 
güzel olan bu türküler fe~tivalin 
en hatırı sayılan, en dişe ı4o'<unan 
parço larındandı. 

Türkistanlı geı.ç kız ,.P erkek· 
1.crin tek armon Kle çal; p Jyrıa· 
d kları havaların k~ııdılcrine 
mha~us adabınca, zari[, nar=n, 

lnvrak güzelliği ise '>Ü-soi.ıtün 
başka, bü<ıbütün göza~ırı, gömil 
aç:c: idi. Rizeli Hasan Çavuşun 
kenJi çn'dığı k~mençe H.e yal· 
ruz b~ına çalıp söy!~d'iii yukar! 

Yazan: 
Osman Cemal Kaygılı 

Karaden.z türküleri, yaz ortalı;. 

rında Karadenız, k..yılarıpı tatlı 

se~' ıJ:ı.jr eda ile yd~ı.zeliyen yaz 
me'itenıieri gibi insanın için. yel
pa2e<l yor<lu. Hul"5a fe,;livaUn 
lıerşey: güzel, hcrşeyi ~-iı ;,,di. 

Kastamıonuıruların sepet hava· 
farını, :EJıv.urumluların, Artvinli
lerin, Sivaslılal'ln .ooralann• ve 
bunlaııdan çoğunu, pek nefis zu ... 
nas;Je idare eden Yo:ı:gatl.ı zuma· 
cının o sayısız meharetini insan, 
bir iki de-fa seyrc-tmekle doyamaz 
ki ... 
Eminörıü Ha\keviııin en hoşa 

giden, en sevimli teşelıtıüsJe..in· 
de.ı. bil': de dün ge<:e göğsümüzü 
sevinçle katıar'lmış n!an bu mi!lt 
oyunlar nınu. 
Mi~ ojN.miar ... :Su havaJar, bu 

oyunlar yalnız musiki ve raks ba 
kımından değ<!, daılıa ba~ka ba· 
kım~ard11n d~ lbizım gönlllmüze 
neler SÖ}ledi ve lher ürkü. her 
çalı;ı, <ıer oyun o türkü. o çalgı 
ve D'yunun söyleııd ği, çalındıfp 

Ôynandığ yerlere karşı iç!mıizde 
ne sevg.ı;cr uyanc n:lı bilcenız ... 

* Festivat yanmda l:ıilti ve ben 
eve tam üçü çeyrek kala vardım. 
Hem de öy\le bi·r varı~ ki turşu 
gı.bi ... Tranııvayılara binemedtm. 
01ıomdb . .\ ise gündüız pek 7.0r lbu
lunur1'en, hiç g~cen.in o saatinde 

har 'İ akıllı şOOıör, beni BeyoğLun 
dan ar<Oasına alır da Edirnekapı 
dan lb;r buçuk koometre öteye 
bırakırdı. Uzun zaman var ki ak
şamılan erken yanmya ah<1k o!• 
du.ğum için, saat birde gözlcr.ıın• 
den uyku a.lı:arak Be~u cad
desinden me•.uı melül biı süziiJü· 
ş U.m vardı ki ... 

- Ot lde ka!sayıd n! 
D:yece:c;iniz. O lhiç a.detun de

ğilir. 
- Bir arkadaşa misaf:r ak;ay· 

d.n• 
Huyı..racaksın12. Yal8ğımdan 

başka yerde \ıOO.: ıpelk uyku tut· 
maz.' Onun için verelin; Kas.ım
paşa deyip Tepeba:şından aşağ;ı 

kıvn1ıdım. İskc'• "" geld:tğ;m za· 
man bir buçuk o'.ıııuştu. Orada 
sanda.lında ı..yuklıyan sandııJc;yı 

uynadırıp: • 
- Çek bakalım Deftıerda<a! 
Dedıtm. Ailamcağrz sandalı çek 

meğe l:ıaş!aııiı, ben ne lrndar uy
kusuz isem o da şimdi o kadar 
uylcu sersemi \"e tıay!'ı yaşlı oJ.. 
duğu için bi2 artık saaııte ancak 
bir mi'41e yoJ.a. düziiıklük. Yolda 
adam sordu: 

- Sen galiba ya çaılgıcısın, ya 
oyuncu? 

- Ne-den lbil'dn? 
- iB u va kite kadar B ey<>{ı!urı.da 

ya çaıgıcı ıkalır, ya ayuncu! 
- Başka kiımıse kaLm3ız mı? 
- Bir ide ıparası QOk, ald, tıo-

vard:ılar kalır 

- Ben ne ça:ıgıcıymı, ne oyun 
cu, ne 0 o ded "in hovardalardan. 

- Öy<le :se nereden geiiyo.rsun 
bu raman 00;,·~? 

Adama nereden geldiğimi an· 
J.at:nca ~ekrar oordu 

- Nasıl !l:ıizi.m uşakla~ yavuz 
htıron ettller mi? (oynedıiar mı) 

- EM:ez olur1ar mı? Görsen 
bayılırdın!. 

Bunun üzerine »bliyar aşka ge
bp de kürek~ere adamakı;J sa

r:1masm mı• Bereket ki adam
ak11!1 sa<ı'tdi. Yoksa o ilk ['ıd:'1e 

biz ancak gül' doğar'kl'fl eve va
racak ve !bugünü de uykuda ge· 
çireceğimiz iç'n size bu vazıyı 
yaza.m·vacak:tık. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

' • c 

DIŞ POL1'.f'l.~l~ 
·, . . ...~ - ..... >··.·;.(~~'il!"~~ 

Mı 11r cepllııladeld 
ılkll• 

)'ıuaa: Mnnet SiiJrni ESMER 
Maıreşa.l Rc>mmelm taarruzu 

başbyalıı iki buçuk ayı geçiyw. 
Bu aym yinni -:ııtısı geldiği z.a
m&ll iiç ayı buuıcatmr. Rommel 
ilk :lııırm'ede yüılmm sür'ati~~ ileı
liyerek. 1~li*ıi Libyadan at
tık+.ln ve Mersa Matruhu da ala· 
rak İskende<iyeye yüz kilJmetteı 
ye kadar yaldaş!.ıkıtan sonra Ela
~eyn mevkiinde durakhımıştız, 
Elatemeyn, cenupta Kattara oba
takhldaırile Akıdı•tıiz ara• rJa Ça· 
taleayı andıran b'r mevkidır. İki 
aydanberi, Bııitanya kuvve:lerile 
mihver kuvvetleri, Ela4err.eynde 
blıibirini ıkarşılamakta ve ya.pıl.a
cak yeni luımle için haıırlanmıUi 
tadııdar. 

Mihvel'Cilıer, Bntanys kU\..,et• 
ler>1'i E1atemey00en geri 'twaıC 
MIStn i~al ede!:>ileeek!erin: um
muşlardı. Ha!A 1t.ılyan Bderi Mu-, 
oolm.i, ımuzaffer mihver o.rdına
rının başında İskenderlyeye gir
ıoek için şimal Afrikaya h"'' Fa
kat Yakın Şarlctaltl kuvvc.'erinl 
aceıle ile ~ mll!lafaasına Y"'" 
tiştjırl!I\ hıgili7Jer, E'aıemn·ıdeıt 
geri atıı.madılar. Dil'!er tar !"ıra 
İngiHzlerin mıhverc lerı ••s•rfa• 
•tmak için gir:ışt itleri K.Ş( bbfüı de 

netice ve111Uemiştir. GöriiHü ki 
bir ~arttın kayıphn, d.ğer tara• 
fın da yorgunl•ığu, is:ibdaf ed;... 
len gayeye vanlmıya Pngc; cıi.
muştur. Bu şartlar aoltında her 
iki taraf da hazırl.lnı.1uk lü2u
mun11 duFrTIUŞ ve iki aydaobel'i 
de ıbu hazırlı.k devam etmekted~ 

Bu hazıri:ılı: no:rta6ı ndar. mi' .. 
verin Bı'ı~anyalılara nazaran da
ha elverişli vaziyette oldı.ğu İn· 
gi'liıı:fıer tara!fından ıcla inkıi.r edil
meomektedir: Bir defa ge\en ta• 
arruz mihverin daha 'yi sil;ihlarlıı. ~ 
tf'S1hlz edildiğini anlatmıştır. Al
manlar 8.80 çapımla tank daft 
topları kuBandık'..an balda 1n~'
'lizlerin taı:ı.k dafi t.<>pları 4.";0 çıı:-. 

pmda idi. Alman tar.kkrı ~a şi• 
mal Afrika hareketleı·ipi'• kulla
nıılan Amerikan tanklarıntlon da• 
ha ağırdı. Amerikan bı;kb:ı.nın 
süratleri daha büyük w mane-9'• 
raları da da-ha k•ı!~ olmakla br.·. 
raber, Alın.an !akları.mn wiıtan 
daıha kalındı. Bir de mihverci9eritı 
hav1 kuvve-tlerile kara ku\ tle
ri arasındaki daha ahrnh çalır 
ma, datma kendilerine üsl ınli'LA 
temin .,.den hır vaziyet vı,,ıuştur. 
İngilizler her neuens~, kara ku v
vctlerile haYa kuvve( ;:in; ayni 
kumandanın emrine bırakmamıı 
laıdır. Bu sebeple iki tPşkilat a
rasırıda ahenlııti iıjbi;·: iği • emlıW 
ıoolay olmamıştır. Bu•uara İngi
liz k>talı;.rının mütec.ın's o1mame 
lanııı da ilaYc etmek lazımdır. 

Bu hazırlık a;,o!arı za~fında f,... 
giLzler, gerek teçhizat ve gere 
t~lM noktasındaki bu ekmk· 
leri ve kayııpları ıslah ve '.e~fl 
etmek mecburiy~hndedir\er. Hal 
buki mihver üstünli.;ğü trcrübe. 
ile sab .. t ol.an te~iXat, teşk;:·a.t ve 
hatta tiılbiye ile gcl.ec<>k teşebbüse 
girışecek't\r. 

Bir ele münaluıle nokt~•ından 
mıhver daha elveri lı bir v•ziyet
ted.~. İngili:ıler şark1 dc>ğ:u gert 
çeıl<i.lımederi.nde Tobruk ve M e1"!a 
atruh gibı limanları mi!Yvercile,. 
terlret1iklerinden Akd eru:ıxie ken 
di müna.kadele.'.n · :zıorlaflı..""lT11Şlar 
ve o niSlıeite mihv>erin münakale 
islerini kı00ı;1a. tı11:nı~lardır. İıı
kesıderiyenin g~"bmde İngi.li.tleria 
elerinde yaIDız bi< Malta adası 
kalmıştır. Mlhver\'iler yalnız bu 
adaya karşı giriştikileri sert hava 
taanuzlarile Matta üzerindeki, 
İngi.liz tayyare!.er.ni işgal ederelt 
Sicilya Je şimali Afrika arru;ın
daki nak~.atlaraıı yapıın11ktadır
lar. Malta adasının boınbardıl"'3· 
nı her i~t'tiiği zaman bir nıihver 
kafil.esının vola çıktığı e.,.,-niycr· 
le söyıeoobifu.. Dund~n b · <a 
Almaı:llar akııliy t İ<""' Yı. 2 ı s• 
tan Af ka r.a' ndaki h 'a 
yolunu da kd! nınzkt.ıd rlar Yu 
nanı.stı:ndan gele.- haJ:.crlcr, bu 
memleke. :ııralclar·I'd il < :n !i 
AfTka;a yapılan asker nakl ,. • 
tının her yimıi döl"t s· t.:te b ne 
baliğ olduğunu biluil'm~ktwir. 
Bu hesaıba göre A\m< nların, yal• 
mz t>u \'(}\ üzerinden ~~ v rınl 
beş hl~ ask':?r oak ' < ol• 
malar: lazımdır 

Bununta beraber. Brit n,·r.lı• 
!ar da bu müıfılct zarfında ı V'i' 

m!llT11'lôt°, elleTiııde bulun· r t>i• 
tün i,;,Jdnlard1ft'I i.!lt:ifadP n(I •'<le 

Mısır cephesiru tw ' e < r• 
dir. İııg'li;deriın g<'Ç<'n har<'İ<·.ı. 

(Dev-nı S• 4, Sc 2 rld 



SON 24 SAAT .İCİNDEKİ 

~~Dil s E. ~, EJR 
(Bu y::ııın•n mflt.irılerl Anadolu A
jansı Büllenlerina.., almrıuşlır.) 

Telhis eden Mu.ı.ın.ıner Al.ATUR 

• T .,yıni5> gazctıesi N wnan Me
nmnecioğlunun Har:ciye VekiJfli
ği.ne t.yini hakkında yaııdığı !ıir 
y:ı:z.ısında ş&)~ aüy'lc~kıted>r: 

cTüı:Ociyenin Hariciye Vekili 
~>mdiye kadar işgal elıtiği rouhte· 
hf mev.k.ilerde o kaıdar dikkate 
değer bir d:ı-ayet ve meharet gös 
tecmiş'.ir ki Tür'kiyen.:.n dışında 
bi~ en muktedir diplomat şöh
rctuıi kazanmı~ı.r. 

Mi ntrö aDlaşmasında, Londra 
ve Paris ziyaretindffı sonra İn
g,-hcre ve Fransa ;ıe Türkiye na
~ na ımzaladığı iktısadi anlaşma 
la«:!a, geçen ılkteşrinde imzaladı
ğı Türkiye • Almanya anlaşma
sında Menemencioğılunun çetin 
rncsaıye c»an kıı!ı~yeti ve mu
vatr ıbyet1eri büyüktür. . 
TLrıt.yenin s·yaeetine ilıam ve 

ve< ıe veren ve gerek Lozan k~ın
f ı~· ve gerekse ClllU takip 
ecı n on beş sene .çinde Başvekil 
sıf t le devC«: ada: ığın n v dip 

n en parlak vasıf!anra 
m· k ğunu b·o:.ere" fmıet 
İDbnu, Ha•'ci)"e Vakili süa!ile 
·ıb·n bu'lı:rar• z=anında üç 

bı UK SC""E"d r büyük bir ısabet 
ve ~~ar...ae Tüııkiyenin dış si
yasNini l'<lare eden Başvekil Şük
rü Saraooı~lu ve ru"'.:ııoyet Tüdtiye
l'.n yeni Hariciye Ve:kili Numan 
Menemenci<>JPu. 

Bu surcüe Türkiyen:n, bu güç 
a™arda tccrilbesi, bilgisi ve me
l a .... ti bulunan bir siyaset ekipine 
rr l"k olmak gih" lbi-r talfıi vardı•. 

FrlM!Sız •Figaro> gazeıtesi de 
cTi nkiıye re haııp• baŞ!ığı altında 
n<'~ğ bir makalesi~ e"llCÜm

lıe diyar · c!Meneınencioğlu 
Fr-ıısa "çin 'bir yabaneı değildir. 
1939 da müh.im bir ticarei anlaş
ın~ y.ı..-mak üzere Parise gcl:mişti . 
Fransız rnahf•neri o zaman bu 
büyük diplomatın mü!ltesna me
h • retini ve yüksek iktidarını ya
kı'ldan takdir etm& f111Satıru bul 
mu u. 

Tür&iye tııım minasile birl:ilı: 
kıııımuş ibir merrileket olduğu ve 
kendmi id2ıre edenlere itimat et
tı.gi çindir ki, dürü!lt. bir bitarat
lı.k siyasetı ta p edOOilmiştir. Bir 
k.' me ile btılifuııı etnnek lftzım 
gelirse Türkler Atatürk tarafın
dan ç -i!,t;n birlik ve ahenk ;poli
t. • - gerçek:J.e,ftmmC.ş bulun
dı:.rma:ktad vlar.> 

RUS CEPHIIBİNDE VAZİYET 
Alınan ıc'bliği, Kafkasyada dağ

lık biJ..genin ~alinde Rostaf -
BaKO. tlemlr.)lolu !hattı üzerinde 
J o-j >Ycvsk şehrinin ~ zaptedilı
c;,g ını b lcilrıniştir. 

Voroneçin şiımalinde ve şimal 
b nd:ı Rus11"rın ~ere yap-
t ınma hiicum~ar de<Vam 
ed"yur. Bi.itün bu hücumlar püs
ku~ .. "ınektedir. 

Nunwn Mt:nenııem~unun 
Hariciye Ve1rolletiae g.._,i 

et,. mmılebıtlerde -
ıı.iyclle tuıqılanııh - Alman. 
ve SOY) et teı.liığieri Rusla
rın yeni &ail.emelorind.en 
bahsediyor - İngiliz tayya
releri Efganistecnda bir b· 
sabayı honibalnchla1'. 

'Rtltllar yeniden 93 1J!lnk ırnyJ:ıet
mtşlerdir. 

Viyaıııına dbğusUllda ve Rejev 
bölge&iııde hiı.la çetın muha-reiıe

Jeor devam edi>yor. Ruslar buraAa 
da 83 tank kaytıe~lenl.;r. 
İlmen giiüırün cen1.14> doğusım 

da, Vol'kofta diişıraı büıeumları 
göğüs göğıııe m!Jh.arebe!.erle tar
d.ed>lıniştir. 

Rus tebnğieti, Ki_,od.aırda çe
tin muhazebeleroen sonra, üSWn 
.Mınan ku\'Vetlerinin dermtiğe 
gedik a~:ığa muvaffak ol<iukla
rını b;Jıdiriyor. 

Bir AJm:ı.ıı kohı KJ.eottkayanın 
cNıubunda da. Rll6 mevzilerine 
derinliğine nü!uz eQn;ştir. Kotet
nilıovooun cenıtbunda da Rınılar 
yenı mevzilere çekil!ın ~ir. 

Kra9nodar çevresind<> Amanlar 
K~1ıan nehrini r n.o1::l:ıdaıı. geç. 
meğe muvaffak olmuşlani r 

lfkr.(Y1lah bir çete ay4!lt'danberi 
devam ed~n d'aaliye"ti esansında 
62 A1ıman subay. iJ.e 600 Alman 
askeri.ni öliü1ımü.ş, .iki kunınay 
heyetin; ~ eeni.ş, 13 ıl<Xıprüyü 
uçıımıu._"- bir askeri treni )"Olrlan 
çıkarmışta~. 

PASIF.tK HARBİ 
Salomon adaların.da Amerikan 

denı:z piyade;> tubtuklran adaları 
kuV'VN!ıe nd!imıeğe dev •ım edıiyor 
!ar. Amerikan tayyareleri ras
geltlikleri Jaıpon vapurlarına a
kınlar yapmal<tadırtar. 

Afeusyen adalarına da Ameri
kan hava akınl.arı dıcvaım ediyw. 
Son bi• hava hüctmlun.da yedi 
J apoo denirz tayyaresi imha ed:il• 
miŞtir . 

İNGİLİZl.ıER BlıR EFGAN 
KASAiBASl!NI J31QMlRA.LADILAR 

Efigan Ballıter ajansımn bildirdi -
ğine g6tt, :ıo temmuzda üç İngi
liz hup ta;rya.resi ~an hudu
dw:ıda bir kasabayı borbarrlıman 
etmşlertiir.. 7 kişi öhnüş, 4 ~i 
yaıraMnmış, 20 ev ve bir rnesıci.t 
ha.rap o'.ıırıuşrur. 

Efgan hüokt'lmetHıin prot.estDsı.ı 
üıııerine K.abi!OO · 1n.giliz sefiri 
O'enlerin ve yarafanan!arın aHe

. !erine ve evkri lhatap olanlarııı 

taıııııinat verileccğmi. bild!rımiştir. 

HİNDIDA!NDA VAZİYET 
iHind:ıstaıı.da küçük mikyasta 

isyan har~devam e41mekıte
dir. Fakaıt vaz'yet sa.fiıha d.oğru 

gi1ımeldbedir. 

Gandini:n ~i:bi Mab<! v Desai 
hapishanede <llır.ü.,<rtür. Ayni bi
na dıı.lıiL:node mevkuf bulun.an 
Gand'nin ~ru der'lı.11 çağınr
m1'i'Sa da. 'IQt'bi kun=ak m>iiıın
kün olmamışt.r. 

GEHIRDEN ve MEMLEKET'fEN) 

ANKARADA.'lf ve 
lllE?ıll .EKET'I"EN: 

* 12 _ 13 A!U>tos gec.S 
g# ~ n zc z 'ede aç-...kta kalan K.ırk.aja-1 
c"1 c;e enbe mıh ~i hallLına Kmlıı9' 
t:ır ı nd:ın 300 ç dır 1·e 1000 lira gön-
d ılrtııştir 

TİCARET ve SANAYİ: 

* Dün 1"r altın 32.50 kuruştan ve 
bir gram kiilçc 431i k~n sa.t.ım.ıe
tır, * Yeni yüı< hnlıktır dünden iU.ba
ren ttdavüle çık.ırünıııtır. * Ey(4> Kııza.<ının mjjslo.hsil va"llİ
yr.ıc· olm;yan 11 köyÜN Tupr.ık Mab.

s ··1e 1 ottai tarafından un verilmesi 
tal; -ür eı.m;ş!i r. * 11ı: i Oyunlar Festiva !< muvaf!a
l')'eıle devam elımel<tedir. Fe.iival 

eğlen.c<leri bu •k:şam B~adada Yö
rl:ıkaltde verııe~ırur. 

+ I-Lu··1Vnet pekmtz .ima'.ınt teşvik 
ctmektedlr. Bu sure~• ıı<ker lhtiyoct
nırı b!eyuk bir k"""ı pelome.ııd n temin 
edi ı !niş o 13aı 1ct.ır. * Dumlupınar va.purıı. önümüzdelti 
hlıfta :ç ode YLm.ani.s:.a.na mn btr sefer 
daha yapccaol;:hr. Bu mıRı.a..CeUe J<ı:>.. 

li ltabu'üne d<>v:ı.m cdilmek.:.edir. 

MÜTEFERB.İK: * İstanbu.I Havı Kuııınw B.ll'anı 
Rtz.a Oran .İıltanlbul Böigcsi TeitOş He:y' 
et.i Reits.liğin.e, İstanbul Hava Kurumu 
Ba.":kanlığ:na da Genel Merkl'2 mü.ra
k1pleri~n Ferli tayin ediJrn~r. * Börı·k ve emsali şeyJer"1 yapıl
rmı<t ha1<k>n<lakıi hükiimler henürz ,...,_ 
men kaldırılmadığl lçirı daha bir müd
det bu gibl imallta mü.saa<J.<, ed•lmi
yect·kti.r, 

Po:onya ordusu 
100 bin kişi 

1 · Beş Holandah 

\ • .,,ton 16 (A.A.)- Polonya 
'Başvekili I.ol\drada veAf'i:i bir 
nutukta, Po!ı:ınya orıclıısunun şim· 
u 100 000 me\-cuda. yaklaştığını, 
hava 'kuv•·et!~rin!n harbin baş

ta gıe1".d ı- kt•vveıtinin iki m[s· 
lıPe V rU 'rnı SÖy\cımi~İr. 

irm nyaya Hava 
Akını 

V'aş !'
0 

on 16 (A.A.)- B rman
are Ut bulu nan Ameri· 

a 

me 
üç hafta :çiııde 

.k ctcmi~lıı 
nı rdir. a: Birman 
Ju1 a tu" J·.,.ı• r!n hcp3i 

1 kurşuna diz"ldi 
Looora, 16 (A..A.) - Almaıılar 

5 Holandah tutağı kurşuna diz

m~lerdir. Bu, Roterdanı'da yapı
lan suikast.n foillcri ele .geçi.n1-
mediği-ndeıı. yapıbnı~hr. 

Amerikanın 6ski 
Fransa Sefiri 

Vişı 16 (A.A.)- Dublinden a
lınan bir haber, Reis Rusvelıtin 

hususi mümessili Aıme.rikanın 

e~i Fransa sefiri Villiam Buli
tine hiikü.meli ne:odiru:leki Ame

rika sefiri yanında bulunduğunu 

bı ~ın .cN'iıE:d.i.r. 

.• 
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Suriyede 20 bin 
yerli sahil 

muhafazasında 
Leıulra, 1' (A.A.) - Soıı giiıl· 

lu zar.fıoda Swiye'don Londra· 
ya gelen Hlr· Fransız kuvvetleri 
lromand:mı Gen.eal Caıtroux'nua 

husuoi k.alem müdürü Albay A.a· 
tein demiştir ki: 

•Suriycde buJunan Fransız kuv· 
vetleri General Vilson'u.n kınnan
da61 albndıık1 9 unca İngiliz or
d'll5İle işbirliği ve müdafaa hazır· 
lığıı yapmaktadır. On binlerce Sg,. 
riycli müdafaa tesislcriııde çalı· 
şıyor. Birçok Lübnanlı :.~üttefik 
kuvvt'll!cre iltihak etnı;ştir. 

Suriyede ıııunt.:' 7am FrM?SlCl 
Jat'alanodıı.n başk\ 20 binden 
fazla yerli ıoskerden mürekkep 
husw.i kıt'alar var~ır. d kıt'a· 
lar "8-lıil mi dalan ı vaz r~sini e· 
le almıştır.• 

• --o---

lngiliz hava akın-
larıııın Almanya-

da tesirleri 
V"'Şinıgtmı 16 (A.A.)- Ameri

kan ayan a'Zasııııda.n biri, basına 
yaphğı bir demeçte, Alman nak
hya·1ıının, iınıgiliz hava kuV'Vetleri 
nin Y'-Ijhğı ak nlaıi netices'1lde 
son derece sareıldı~11> söylemiş
ti •. 
~ aza-sı devamla demiştir ki: 
Billlıaf;Sa Mıryansa karşı yapı.tan 

hava a'lı.ını Almanya için biiyük 
bir daıfbe olmuştur. Burada bu
lunan va.gon w lclktımotif taımr 
faıbrikak>rı ba.Şka Jıö\ıelerde ara
mak boş olur. Duımıadan ~dan 
hasara uğnya.n bir Ahnanya ıçin 
bu fabı-ik:alacın ne klldar ebem
mi>yetli o~uğu göz önüne ~tiri-

'lebiLir, 

Kafkasya'da 
harp sürerken 

Ciı1ım".akaledPn Devaml 
mokrıısyalarla boğuıla:ımasıııda 
en büyük faydayı ıuuuyomnıış. BaL 
tık meınlekıetlerinin ıllıakı, Po
kıny:ının işgali, Besarabyanm is
tiNladı da }İne bu ana hMiefe da
yanıyormuş. 

Yine anlllşrlıyor ki, Rt16yayı he
definde yanıltan '"" bugihııkü Ya· 

zi, ete düşüren iki mühim ilıııil 
ı;anlır: 

a _ Fran>2nın seri yıkıl~t, de· 
ınokrasyaların harbe hazır olma
yışı, 

b - llubiıı uzun yıllar mü<a· 
delesi lınline intiıkal etn:ıoe!'i ile ve 
J\lınıın erdu:mnım J\nupayı bir 
tdaneıl.e ;yıkması ile mukavemet 
yılları hazıri!ğına girişmesi ve 
Rus tehlikeoini ı.ezmesL 

Batı çölünde sii-"J 
kunet berdevam 

Londra, 16 (A..A.) - Batı çö· 
liin11e keşif faaliyetinden başka 
önemli bir ıey olmam.ıştır. Yalıııır: 
müttefik hava !kuvvetleri her za. 
manki faal.i}"etleri:ne de\"&m et
mişlerdir. Şimıli Al.rika sahili 
açıklarında salapııryalara taarruz 
edilıı:Ut ve iyi neticeh .. elde edil
miştir. Bunlardan 5 tanesi tahrip 
edilmiştir. 

U çaklaı-nar:ı: Tollınık v.ıı MaJ>Sa 
MatruJı'a hava alunlan yapmq
lardır. 

Kiskada bir 
Japon muhribi 
hasara uğradı 
Londra, 16 (A.A.) - Amerikan 

Bahriye Nnırhğmdan bildirildi· 
ğine göre, Kisıka ndosı dolayla· 
rmda Amerikan uçukları bir Ja
pon mtıhriıl>ioi aj;'ll' hlll'lara uğrat· 
mışlaTd.u-. ----* Londra ıe (A.A. ı - B<r Ameri
kruı ter.an~ bu orne seld2m.ci de
naa.ıtı gemisi denUıe indirilınlştir. 

Başvekilin Beyanatı 
(1 inci Satıiftıden ı:>ov:ı.m) 

mes g~etesiııde cTü1'ltiye ve 
Saraccı,ğlu• hakkmıda çı!r"an .bir 
yazısını hulôsa ~r. Bu ~e
ri.kah muhlllllTir.in yazdığına g~. 
Başvekil Saraooğhı kcndisi4' ko
nuşunken şunları 00-j!eıılŞ!iır: 

•Bizden Ç"'ık uzak yerde Y8f>" 
yan insanlaruı, bu kıt'ada ha~· 
den miletlerin durumunu ve bı
ziın faaliyelimi-zi anlamaları ve 
müşlı.ülleriıınizi bihneleri çok güç
tür. Yeni Tiirkiyedeki bizler, ken
dimizi yurdumuza valdeımiş bu· 
lunuyoruz. Bı..nım ne demek ol
duiıınu anlamıyan ve bılruiyen
le.r, Türlıiyenin ne yapmak iste· 
diğiııi ve TUn. şerefinin ne oldu· 
ğunu bilemnler "\:e anlıyaınaz
lar.> 

Bu sabah gelen 
tebliğler.e göre 

cı itlci ?..uh-itcdt'.p, D••va-rn) 
rady08Una göre, Ko-lelnikovo'c!J 
şiddetli çınp:şmal.arda Almanla t 
a«ır kayıpl!U"a uğramışlardır. Al
.:anıar burada yeniden taarruz 
geçm:~ıerJir. Uğradıkları kayıp 
ları dü,man, gö2ön ·· de tutma
maktadır. 

AKTJ\Rİ İŞGAL EDİLDi 
Vişi, 16 (A.A.) - Von Bock or

duları Stalingrııd ~tikametiude 
taorruzlarına muvııfiıbk.iyetle d& 
vam ctıuekted.irler. Azak ı,.,bri 
kıyili:.rı;ııda Aklıtarıi limanı i~gal 
edil.oıi~lir. 

UÇ MOTÖRLÜ _KOL 
HAZEUE tı:,ı:;RLIYOR 

Vişi, 16 ( J\.A.) - B<>rlinden alı· 
nnn bir haber, Hazer denizi isti• 
kaınetinde Ü~ moliiriz.e Alman 
.kolunun i!&rlemeılı.te olduğı.mu 
ıbildirmektedir. 
STALİNGRA!l'DA TEHLİKE 

BÜYtl"YOR 

Dün geceki 
Rus tebliğine 
yapılan ek 
Dilııitü n.., •••· lliine ,.apıı1an ~ 

şöyle dea~.kııeaır. 
cKlı~1lska;raıun Cen.., Doğllsunda 

A 'manlor ç<?tin Od" k:ı.ç hücıan yapmış
lardır. Hücumlar netice.ırz kalmıştır. 
B'r Alman cüz'ii 370 kişi ka>1><1ın;ş
tir. Sovyet a3kerlcri feragot!e harp e
diyorlar. Bir keşif .lı:<>iu ~ mew;. 
l~rine kad.ar )'"Qk[~aralr: radıYo ile Rus 
toplan.nı idare etm;ştir. Kotelniko\'0-
nuıı Şimal Doğusundo 2 rn(ih;m trpe 
için inatla çarpııı!mllif.ı<, Almanlar 
l:anklar da kullanmı~lordır. Foka! t&
a.rr~ netice veı'D"crnıştı r. 

Krosnocar mnıt.< :asında ağır lıir 
kaç Alman hamlesi tardcdilm'lJ, 400 
den l•z' A nan öld rti1,n üştar. Ku
ban ...,.. in ıırnc t~ neticesiz 
bırak :n ~ 3 köprülıS4ı rıp edil -
nış, 500 Al an ö d ülr. uşt Mine
ra ' vofV'de A~'.'Ttan 
m<ı~ıize kıta. rına Kı..l'Şl 

fal::I .rrı f2 -ei t-,. ya ...ye:-. 
Dün vuk r.. l)() • a v V• • - z 

.,ıntak Alm 1 h cuın rı 
IPI""'ır R l r haf t cerı rek. Tm -
,er :ır n f'ib bir So\ı:!f c z'J fı!){) 

ıı.rac r-: harp haricı rtnıış, Mac-:ırl ~\n 
lb r gru.pu tesI m ohn.ığa med:ı'Jr 0 yle
!n 17tir.> 

Almanyayı ziyaret 
eden gazeteciler 

C l incl Süıl!cdcn De\:lm) 
Bu salbad! kcr.d' ne görilşcn bir 

nıu;.'urrinmr..e heyet re"' Nec
medk:lin Sadak şunhırı söy"enı:oş
tir: 

c- DC>3t Almaıryada her tür
lü tahmjnin fevkinde bir hüsnü
kabul gforlük. Q)cJukıç1ı. uzun bir 
müddet devaım eden se yaha lL '!li z 
esnasında Aımıan hükfurı{!ti her 
tünlü lro!ıayıhğı ~rdi. Bu mem 
leketitcki tetik' k ve temaslarunız 
hak:k!.ndn Anadolu Ajansı mun
tazaman malümat vermiştir. Şu
nu ooyliyebila:ıın ki, .Allmanyada 
ooyc.t nomıa1 bir şek.ilde devam 
ecnek"e ve ilıerı.~s huırnııalı b~ 

faaliyetle çahşırıııkrt adır. 

Aıvdetim.iıJie ıi:>ğrudan d.">ğruyı. 

B~!Wclen İstanibu\a tayyare ile 
döıı.memiz mukarrerdi. Fuat bi
!lalhare M&eıar hükümet::n?n dave
ti üııerine ıprograımıda d.e-ğişiklilı: 
yap>nak medburiyetinde kaldık: 

ve Pe.;ıt<?ye trenle geldik. B'zianie 
biTli.kte h:T .Mınan hasın heyeti 
de gelerek ımemlelretimiroe bir 
kaç ,ün ka\ocnl..iıı. Jo'akat Peşte 
ve Sufyaya da uğramakhğımız 
takarrür eııtikten sonra Alman 
ga-zetecilerinm bu ziyareti başka 
1nr tar-.he tchJ- e Jdi. 

'Macaristan '~ Sofyadn. bu mem 
leketl!crir ü:~ reisl<>ri tara
fın' n kabul ed" iJt. Bu n'eınık>
k<'t' roe de rfu'ılü"" "i: iİ7. r.andsn 
a:c.ka \"e hiL'>l'U ·rtıu1ü kaydetme-
d€n ge~·yec~ m.• 

Ameri "'~n uçak 
kayı ı 

(1 tnd S,.,hi!ec '!n Devam> 
Harbin b:ı.şlaııı;.c"1\d ~ beri, Aıne

nk::ılılur 188 uç.ık k ,vbe lıı !erdir. ja
ponl· ..,n k'Y ı ""' 41J8 dir. 

Çiru!e ,., &rmanyada ça!'PllllTiakta 
<J!an c.uç~n kap~anlnr> gönül!ü Ameri
k&n p"l<>t gruı>u yalnız ıt.,..dl hesablna 
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SiNEM 1 

HOLIVUDDAN 
Hiç Ses, Seda Yok! 

Çünkü tanınmış, tanınmamış 
artistlerin çoğu orduda vazi· 

fe almış bulunuyorlar 
Mıııbarehe çmtı çıkalı, Holıvo

dun da sesı Jı:cslldi. Ne oluytır? 
Amerikalı~ an•k fili.ın çevirmi
yorlıar mı? 

Fakat düfl.>'11 harlıi Holivodu da 
sarm.ş olduğu için, ş;mdi orada
ki mllnz;.ra d':l ıicg:şti. 
Dünyanın çeşit çeşit ı..klarına 

mensup insanJa.rın ;yaşadığı bu 
şelıh-deki haya:tı, haq> ba~ a.
şağı. dcğişt.rmi ir. Gc~-cn umu
mi hoaıp~e Amerika sahil' 'rı sıkı 
bir tar ssut a: ~-ia bu" ndurul
rr '""- ":>cra'bcr ıbir hava ı<ını 
hele h ç b.r is: 1.'i t e • ve 
i<ı r'ku.••ı ) ktu M afc'<'~ çok 
"<akı! .. Fakat bugun vaziy<'t de· 
& "J: LI ır. YPir '"> :-ı-o \t ralarT, 

ı..:un ın. .11 be , )ardmıan tay
y~n·er", sclı re ı<ad.ır y ~ 
mıılan •. ıulxem.el uç \. (mt1eri, 
hulasa bütün bunlar siııcm:ı pay
t<Nılt.ın.n keyfini lraçll'llll.,,"lhr 

ArtL~tıeI'den bir ıkisın askct" ol· 
?!' 4ur. En maruf prıodckrt.örler
den makin 9'jcrc kadar çok ddın
seler pasif ır.::ütl.faııda vaz;fe al
mış buhınu)..,..Jar. 

Jim s·.....oot şimdi tepndir 
ve baft!lada 2500 doları k kaza'l· 
cını bmılrarak. jeni vaz fe~inin 
ba~oo geçm-ıiştir. 

Le,·is Sron Ka forni:va hükii
meti dahilinde bir tanliye alavına 
kum:ında e>lın<"lotcd:r. Albay Sto
nun ahı~'lnda R~r Yung, Don 
Aımeç \"e ıfi:ET bir çok metiıur 
'1Jdtöı1ıet- vaırlır. 

Amerika haribe gimıeden daha 
çok Z"a:ınan evvel Kay F'ı"ancis, 

Rooalind Rl.1!99e'1, Salı.'v Eilers ve 
diğer b>r Q<lk kadlI! artistler Klllll
haç te>ikili'rtma ginıniş ve hasta
bakı<:ılığL öğremnş bulunu;'llr'
laniı. 

Bi1.'lg Oaıley ve dört çocuğu 
pas:iıf mimfaa menfaatme puhr 
Sa.1ıa>alılta0rr1aır. 

Geçen um~ hal'!ııle de Ma«'y 
Pi.kfurd, Dugbs Fairi>anlıs ve 
Oha·rlie Olmp"!in haı.ıp i!!to"kraz tah 
villeri sata.ak, hükiımetc çok 
mıüttim para teım:n etın1işler ve o 
ıımıanki Cırıtihurrcisi Vilson da 
kendt'!eı-i~e hassa•an teşekkıürde 
bu1 unmuştu. 

Flirn müsta ı.:lerirnlen Coo. 
Fond bt'€iin deniz subayıdır. Bun 
l'ır be!ki de uzun muddet sriid
yola..da görünm yeecklerı;e de, 
ş· "ııci'.Xi va21felerinde de boş dur 
muvt>dar H:ı.np tarıhine geçecek 
fit ..,.Jer Nvirıyıorlar. A riocan 
ordusu bu'l"k..m bi!saııl'a ndan 
büyük iılt"iatlclcr temin etmekte
dir . 

Joan Benetıt \"e Hedy Lamar 
gibi ıanınmrş ıki yıldı.z<a bhtıiri 
aı«as•na evlenmiş ve çok beğe
nilen b:r ~k fihmler ~.evırmiş o
l.an Gene Maı&ey şimdi Holivud 
daiki muvaffakiycl~rini tımıa:mile 
un\IUn'UŞ ı;e faaliyetini Panama 

1 
kanalı mıntakasıvrn müdafaası ~ 
aliyetne ha.srclımiştir. 

Gene Markey yine hiç keyfini 
1 

,bcrmnı:eyor. Fıilı:at uzun mü~ 
sebl.ıesini ve mej'VllSını J apoııı 
ınıaınavl.ardan satın almış <>liır 
ğuna şiımdi plf}nanıd~. 

Frank Capra hllq)ten ııonralı:i 
fil.mi.erinden çoğunun asked fi.. 
limler olacağını ııöylü:1<>r. 

Rıabcr iMongomcrl Amerika 
hazt>e giıııneıı:den evvel, deniz su.-

' bayı o!ar<>l<ı, Aır,cor-kıın!n I oodn 
bt.IY.:.k elçillğin<k ahışe'ıik \ fe .. 
f "l gfuüj'\'.>roU. Mcz n ._ <."t .ılı,> 

.A ET • a~ ri' 1 ;:ne ı:; ·~. 
JaponlanJ' Per H nboı ra ta r
rt z c:tiğinı halber a r aiı> ız r

ha! ronirl-e"I"ne mrr·ca:ıt ed ..... k. 
~~zik~ine hazır c.'d ~nu "l'

di Bitt abi o de J>aı.ıp bit ne ye ka
dar yeni I:rr fi4iım çevirmiy <lt'r. 

Douglns Fairbnnks'm oğlu da 
deniz suhayıtiır. İlk d•!.ı İtlanda
ya gitliği z&mım. bin:ıt Amiral 
kendisini kar~ı!am1,'ır .Şbdi ne
rede o-ld.uı':unu ki:mso lıilrniyor

muş. Hatta kı.rısı :\Iar1 ı.e bile! 

Mari dahı k.<ıca~mm 'oklu'nna 
unutmaık u;iıı kızıUıa\t~ .. aı r<ıyor. 

Artık za•nan, sineıua ~ı'cız1an
nın Pasifik'de yatlarla tenezzüh· 

Iere çıktıklar zaman ıleğildir, 

Hatta bu artiılt.lerdeo F tanİ< l'IIor

gan, Vilyam Könİg, Georı:e Breat 
George Soaders, John C'arradln, 

Jadı: Vanıer, .Konald Colman hu
susi yatlarını bükıimete ,.e.nnit
Jerdir. 

Hulasıı, şinwli Holivtıd'dan h~ 

bir ses, sada golmiyor. Çtiıık:.. 

şimdi taaıamıt. b vwıııanıı1 &r• 

tistleria pi11 ordaia vasile 111-
.Gllf 1'ulaıwyoıtar. 

İngilterede şemsiye 
fabrikaları kapanacak 

V:şi 16 (A.A.)- Londradan b' 
diri'liiğine göre İngilterede mil
saad.e !'dilen bir kaç ta.nesindeıı 
maada şemsiye faorikaları §CD> 

si;ıe ;apmı. <lCaklardır. -------
Peten gençliğe bi• 
hitabede bu und1a 

Vlft, 16 (A.A..) - Mareşal Peteııı 
clün ~·c . Laval ,ıe ıı-. ,zad.ış~ 
göMlışm~tti<. l'.!i.r0$al oonr> r :IJ'o ıe: 
tosT<>ıı.ruıı g;dere ıon~J;ge en nu~ 
ırunu &ôylemqi<r 

·~....:.------

Sardunya Adas 
bomba sndı 

Vip. 16 (A.A.) - Kahireden 
alınaa bir lurhere göre, müt~fılı; 
ıas4lan Sar<iünya'da hava al~ 
ı..-- nı-n. etm.iflenlir. 

Eğer, harp 1940 dan itibaren 
garp ceplı~inde müzminleşen, 
dcmokra,yalnr ablukasmı mües
sir kıl:ı.n, Alınanyaya p~haJıya 
ma\olan bir garp miicadcleoi ha· 
liDi iktisap etmiş ve bu yılhıra 
süriikleıı.miş bulun.saymış Sovyet 
Rusyanın 1941 ve 1942 boyımca 
da ha"lı1'1'k göımesinin ne d•hşet 
verici bir hnırlık olacağına hesap 

etmenin ana.anı kalm.ıyaea\mış! 

T,.ptwze lanvetleri ile, biiüin Av
rupa sanayifnin. müzahereti ile, 

müttefiklerinin can yMdımı ve 
biifün madde imkanları ile At
manya ıın de.oberi Rusyada hali 
ter ve kan döktüğüne nazaran 

demek ki 1943 \"eya 1944 - 1945 de 
Rusyayı hırp9lıyabile<:ek bir kuv

vet ne Avrupada, ne diinı ada ko· 
lwy kolay lıulunamıyarakıııış! bu· 

günkü netice muhakkak ki Rusya 

ve komünkllik için bir hayal su· 

kutu olmu.~tur. Fakat, bu hayal 

sukuttınu Rıı:slar ve komiini"lma 
besa·bma belirtirıkcn 24 yıl içinde 
Sovy<>t Rusy"nın nasıl mnazz.ııın 

ve cihanşümli.\ bir hazırlığa ~ri~ 

miş ve !>U yolda batta mu·ı;affak 
olmuş bulunduğunu hayreil ... ve 

takd.i.rler i\irdc beliıtmrmek de 
insafsızlık olur. Hakikaten, ak>! 
ve haı,al<> sığmaz bir şekilde ha· 
zırlarunışlar, dünya sathını ıı;., 

asfalt yol gibi silindirliyerok hal
de hı12ırlanmrylar! 

L<>ndra, 16 (A.A.) - llus cep
he9ıtden alıı>an ea &on haberler, 
Stal.i.ııgrad şehri için tehlikenin 
arttığına 4aret etmektedir, ]{af. 
kaıiyadaki Alın.an ileri harekatı 
tavsamıştır· 

218 Japon uçı.ilt d~ün~. B11 gru- '============-=============== 
puu uçak k•yd>ı &4 dür. 

ETE~l İZZET BKNİCE 

voBONEJ'DE v AZIYET 
V•şington, 16 (A..A.) - Voro

ııej'de ve Sta:linograd'ın batısında 
üstünlük Rll"'lıırın elindedir. Rus
lar bu mevzilere s:ılıip oldırkçn, 
Almanların !i<>l kanadı her an için 
te!ıdit altında göriinmeklcdir, 

--· 
lzmit civarında 
Def~ne aranace < 

cı inci S~1..>-den DC'\·aml 
elde l :;nıiy-e n'.J\'ıtftaı< <ıl<lu;"U. p!3n
lc._no n J~m bazı n<ık!.!ll:ı.rını çö~::n.ek 
, ü~': ~ olO.rf\ d ğı için taharriy3ttan ı 
ınO Vet bir net c<: çıkrna.m.,t.Jr_ Bu de
f:;ki nrMnala•a e.sa~ te~ı ed:ec('k olan 
ı;linl.1!'ln vazıh olduğunu 8Ö)'liyen Bay 
B~l.n rt1«ni .rnakun.laıa da müraca
at oe rt:k icap edeu mü..::aadcyi alm11 
bulan: ıaıctadı r 

Kal.i.~r l~n ltızu~lu n.mele İırntt- j 
ten tem n cdıleClktf.... İ!.k a:·a,ıırma-
. Jrd..;ı mliı:ıbet bir n.aıtlce ç-ıkmad . .ğı t.:ı k
dirdc S;\rJ:..>gop zar lığın<!. iti de!i
nrnın t hnrrisi sır.:ıdaı ında harada ça
lışan meşhw tabokatuJarz m ~l<'hasısı 
Rus tılin1!r:e de haber ve .. ilfcek ve 
.ken<llsi İmıitt> C'PHJ d" rrek . fklr~erin- ı' 
drn ve gizli 5.l~ııe ... 1 n lsl.i1:ıde Lemi. 
wne çal~ı\acalo;nı!i? 

-·-
Berline göre 

n lııd Sa~i!eclen Jlev:ırr.) 

fevkaliide gayret!« sariedecek
lerdir. 

İngilizler cenup cephesinde Rus 
vao:ivetinin biraz iyileştiğini mü· 

şahede etmektedirler. Bunlara 

göre Almanlar Stnlingraod. önün
deki Rus nıüdaafasını zorhya
madıkları U>kdirde vaziyet 1941 
senesindeki M~kova muhııırebesi 
son ı;ailıasma benziyeccklir. 

National Ztitung'a göre Alman· 
yada hüküm üren kanaat gele
cek };aftala.rın Sovy~ Rusya İÇ.İn 
en bü_r,ik buhranları ihtiva ede
cektir. Rus mukaılderalının Ey· 
luldc taayyün edeceğini Berlin 
hiikıııetmektedir. 

Şek r Fiatları 
il inci Sahleden Devam\ 

vr tllccar el!nd.Ck k -:- mattan ancak 
Paz ı"- gC O k.,-amına hdar lt'.R>it 
edileoileeeg>ndn 8/8(942 Salı gönü 
sabalı!na kadar toz t•e krsne ue:ıter 

salı$ rı dw-d:ıru "' •ur. Salı &aba.. 
tı:nd:ın itibaren yen fiatlarLa sa.tıp 

tckra"' baf 1 a1U1caictır. Şe.kcrdeı:ı m~ul 

aki<'• iokum çııeo •ln. Jet>' bi şekeri 

vesa 0 re b"Yaııınıı.meye "'b. oJ..'llad>iı l1İo" 
bi sat.;.'1an da seroestı;,:, 

' 

Ticaret Vekilinin 
TETKiKLERi 

Cl inci Sll:ı ·Jt"dtın D('\'&m) 
1Jh- sıkıntı rnt\.-ZUU ba~ oLamıyaeajmı 
söylcn.ifltrdir. 

Tİt"ARET VF.KİLİ ŞEREFiNi! 
ZİYAFET 

Diğer tar-attan :1: Lb tacir.eri nı
mına i ta :bul Ticııı t ve Sanayi Oda
sı taratını::an B<~çc ı Uz ~- efine ya. 
rın saı 13 le T:ıl<S • ı: lecl\yc Gazi
no<n.ın~a ıoo kiş ı,;. bör zış l~ vı rfl. 
miştir. Zıyat~te \'"alı, Pi:::t.I ve B~led.ye 
erldlniyle Ticaret V~!raleUne bat:ı 
müM:Sesc~e n mild ,c ı ve tanın DIŞ' 
tlcart lhonel~rin mllmeoı&l!eri davet e
dilmtşt.;r. 

TİCARET BİRLİKLf.RTh'lN 
VAZİYF.Tl 

Ticaret Vdt:~t BehçAt Uzun İth.alit 
ve İlır:.oat Birl"k er ndc '.'r c;ı.g. t.E·t
kiklc·c l>"-!'ük bir ~hen y>t vcr'1-
mek4.adfr. Bazı 1halAtı;1 !ar bi1"1ik:erln , 
kaldtrıkn:uı ha' ndP tıar~n da.ha zi
yade mal getıriJPb teccii.ni ddla et
mek'..., ve birlıJd"nn ka\dlrılm••= 
istemelr:tl-dirle:r. Buna mukab~ pe
rnkendro; kilçllk esıu:f d• b.r; ikl~ 
k.. .. lrl.tn!ması halinc!e- ~M ınaddt' -
r;,,., nit !iya.tların yU elcoeğl v 
borsada a r iş bir inli,- ral • 1 
~acıti=l idd'a. ıı1ıaı~ rier. 

Vekilin yap:ı~ tP ikler nf'tlces:n.. 
d~ brliklE'rin f~ydı: ı birer teşekkül 

oldukları hakkında kanaat hmll olur
sa burJarın faal.y t r "i daha t'Sl!slı bir 
ı;e.i<ilde tan2ıim o!unac:ılr. ve bir!ıkier 
talcıvıye ed~ cek1ıir. 

GIDA MADDELEJl.İ.NİN FİYATLARI • 

Gld.t madde).er ni :i: -yatl~ ı il r de
ki kara!"Slzhk dAn devam etır.ek · 
Dün Ticaret Odwna yapı! c 
zeytinyag' ve 6abu:ı ıı: cırle .. :-ı r. to~ 

ü.nt:ısına )"'ala.z. tı rırır.a tŞi.I r k et 
rrDŞtfr. Mum 1 rclcn bin r .. ı: m.
decılere i.>tenild:gı t<id:>r 1:.3,5 ı< 
t.:ın ,_,,rtıııyağı vı•r, ce ,.,; b d" 

Diğer taraftan 'l"caret < )d.:Jsı '- ra.. 
fından şt"h.riml:ııdekı b~nelerde '>u• 
lun:ın peynir miktarı o::.kkuıd y ptı.
rılan t t.k kltT sona crı:: ~ .. r Var &n. 
neti~ye göre i b:tnbJl UU2!i1 ler~ 
de 80 b"n teneke pey"tllr m ·culhır. 
Taşra buzhane 1erinda. hen:.;ı malü ... 
mat g !:: emi:;t;r. 

Yaptığır: z ta.hkik3.ta &ört' be ı~B.f
lı gı:!a !11Bdıdf~erinirı piya.s.a n 
şu f\ya'lar llzrr oceıı yı.p = !.:!dır. 
2',ey•t"nya;ı 123.5, ı dye bo:'Oz 1:!-44, 
ll'...l"ı..ıt 50 - 56, m .. r ~{ } ·s ... s~ 
pi:inç 110 - 12t .,.,._ p<tur 140, ıca.. 

IU~ 2ôQ. 

• 
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Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
Yazan: M. Sami KaraJel--' l 

Ehlisalibin k uvvei maneviyesini arttlr• ! 
mak için, Papaslar, elleıinde salip; j 

asker safları arasında ctolaşıyorZ ardı 
L,burpsmı delen ımz: '· demiri
.-..ııı şdı<irde bir tarafta topra.k al
tı.tııda gömülü bulunclugunu, eğer 

hrr:.ıti) tt.J0ı1· Y ah uc!ilcrin S:r.esinıe 
\•.nıduklaın bu ıruzr,..;., buılacak <>
h" :.:ı.ra.ı muzaf:ferlyc tteıı emin <>
k hilecdkltr!ni, falrnıt dhıa evvel 
üç gün oruç tutarak dua ile llll!Ş· 
gul e>Xnak ic<ıp ettiğini İ&ı.'ll.lll 
:k,.ndisine söylediğnu anlıı.ttı. 

l!lbüJmUhasin ile sair' bezl fl'"k 
müverrınler'illİn anlalt>IJ&n bu 
hlıiıye gaııp mü\-crıihler.inin EJır 

b;alqı tar~.ind.e de vaıı:dır. B.iır 
gllJll lJaor'.iıhçisi bu .ını.ı.rağm <>emir 
okiu.j;'Ullu söyl~or. Herlıallde, üç 
gün orı.ıı,;Uın sonra dördüncü güı1ü 
wh~ e g;d.ildi. Toprağın al•.ı.ı:ıdwı: 
m::ı.rak b.ilı.uüı. Büuun Ehl'.lıalıip 
Ul"dwu bu mucizenin sılı.ı.a.tine 
inırnaxak ce;;aı-et bwl!dulu. Yeııi 
taşt.:ıın h.aı.ıbe taraftar ol<lular. 

ll'll'İl'ıt.iyanhğm zayıi n;üınre 'S;ıi 

ba gh lrur:ıfolere lnannuya nııü .. 
sa.it~. Rahibin ortaya kqyduğu 
bu u;ydıırma rüya müteaıep ht
risı.iyan ıııüriisü ü:z.erincic tanıomi· 
.le tesirini y~tı. 

EhılEa1İi> rü.emsı ~J.a.narak 
ıırulı.aısaora(ı kalıd.u~n86llll, şetrri 
Fr.addlara bıralornasını, yahut h>
rk"tiyan rik'baSl i.le y ~ başına 
yalı ut güzkle bir ııı.l,.iar asker 
He mıJ!ıaııere.ıııi kabul eıtnıcsirııi 

k1"li yapmaıdcn eovve~ o•·aodıın j$CÇ· 

"'"'*· deııo.irı tarafında ahz.i mevaa 
etır.ıijt.i. • 

Kılıç Arslanın, y aı;mıak istıe
diği mm.imdi. Kııç.ıcaık olan hıriı;. 
tiyenların denizle yQrunu kapa
mış oldu. 

İlk iıç FrlU>SlZ taburu ~na 
karşı Jııiliı; ..,e mızrakla i:rerledller. 
Bütün asık<.Tle.- bu llrhlı şövalye
lerin -a!arm.dııın :tiirudii'ler. Mn
lıare'be umıı~et kesbelt.. Tüıı.<· 
ler, plan ID>..ıclbince geriliyorlardı. 
~a Sultam Kılııç AnJan, bu 

~rada müt:l.:1§ .J:ıofr ok :y~ 
y~an ıaı.ra arkadan k.ııLç 
w ~ile Boomooıd ü:t.er.>ne biır
deıbire ~ııiicuan ettıi. Türltlcrt.i:ıı 00-
kıom:. geri çekilirken bi.r lu>mı ım, 
KDllı)'GI Sultınımm ım.dat !ruJV'\"et· 
lcri haılııer.<izcr düşmanın gerili:ri
n.i 'kııuni,"lti. Bc::ı:ıidan luıılxrdor ol
m..~ an :Elhlliial ip habiı'E' ileri d~'ru 
çala lk.ılıç yüı:ilyoııdu. 

FQ!rat Kılıç An;laruu ~ geıi 
haslııı.ııı l>'nuıısızları allak bul.laılı: 
etti ön.den plim mur·~ince kaça
mak göııi<I-en ve hırısı·ıyan. onfu>. 
stmıı açığa d ~şüren TürJı;Jer de, 
Kıbç Amla:ı.n h1ll"akatı baŞ!ar 
başJ.ıwnaz b irdenbire gerirye dö
nüp ilerlilyen hıriıl1ıiran o.rOOsu. ü
ıre1'ine atr~ 

( Deuaımı var) 

1 2 3 4 5 
1 
2 -- •. 

3 ~- . ~ - -,.-•. ~ •• 

" 5 • , -------
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' 
SOLDAN SAGA: 

1 - İn<'<' kum, K;:ı.:·i 2 - öı. lisan, 
3 - CJnıa y.ı>ngası, 4 - Becc:"'KEizce, 
5 ~ SıJ(>: S :<.la l'r l\ un~. 8 -· DP
mır yo.u, ı·ük vapu::sıında bir tabir, 
'1 - \. .. o.ıeıdilere-k, 8 - a:: ot, 9 - G5-
t'Gltil 

YUKARIDAN AŞA~IYA: 

ı - 1f'P\'M.fn Sf"oze,e-nı~n. Utan 
~bh1k, 2 - A,.uı111 ev·, Birine ck'.t
r lr-k, 3 - Y~ri <.lm·:r.c..n.. 4 - Evin 
üs~ k:U."l.1, K•JŞUn evi, :') - Y<'rP se,.-ı: .. 
lir• 6 - 4\zmnl2!dan, l~ir r.C'Y'i Çit\ 7 -
Xoı:ıta, dJçrnan eLne "'' çm kad:n, 8 -
Bu'mJ:-"4 c;alışıl', 9 _ iklimlerin. 

DUnkü B..ıin·L-1:1.mızın 
H a lledUmlt 5e1<H 

ı 2 3 • s 6 7 a 9 
l S A!H A N 9 Y S 
2 A R . f F •ılMIA M l 
3HAMIL E.A L 
4A AeAZAMf 
5 j -1 Y 1 C E B A K 
6AMEtfYAT -
7REe VAD9 Y : ~ ~~ıf ·~ ·~ { ~ te.klıf için Fzyer Lermitı KETbu- 1-------------1 

ga'ya gürııd<>rmiye 1c.arar venhıer. M111r cephesladelll ı---------
P•y<'T Lermit gitti. Kerbıııga, bu &IJrQD MaQf azlığından müezzin 
teklifi reddederek onu mü.k..:=- ve kayyam bulunamıyor 
maoo ve, ·mağrurane harUketJerıle (2 """ Sah ıecıen Devıkı:) 
ger; döndürdü, Ma~ıKınm az.Lğı yüzünd.ı.n hır 

da havada üstün o!ıc!ukları ıruh· ı,nk carnile1'ln mül"m.in ve kay .. 
.Bunun üzerine Ehli6a.llp ruma- ver >lcaynakla.n tarafından teslim yumları işlerini bıra~m«ğa Dl(C· 

61 ertıooi gün bir m.ıhı.cebe Y"'P" ..ıüıı;şUr. San i:ki av zarfında 
rna.vı Joara!la•tı.rcilılar. ,..._.,~ do- B -'"'"'" • bur kıoJımı<ctadı.rlar. B<Jyielıikle bir , • ~......., ;, ..... .,;._.. Ameri.ka tayy.ıı.releri de '- ·•- aıı k;ıRı 
"an·'--n, ...,·.p·-•- a·yın· 1• r·""·-' t-- ,._, ÇOA camı,.,r ail161Z ,· .ır ., """ ,...., ..,__,.... ..,...,...,.. '"''S:.mer.n yardımlarına ge:rlig"in ,_,, ~o;..ıo;;,-, b • 
k-ri v-'·' ohl" Hırl3ti,·oolar ib&- va..,,,ar mü...;.. • ..;,<ii ura ara 

"""' - , den bu üst.ümük bugün ezici bir · ii nl · · k 
detiı:ııini y~'"'·'-, Ve, bü. '"n ordu ımt ıa a yenı mu~n ve ay-,,..,_, "' hal alın.ştır. Almanya bir taraf- ·"--""'- .._ ....- F 
6il<ıhlıanilı. yum ..., .... 0 ~ .11.arar ve .... ..,;. r a-

tan Rusya ile diğer taratan da k t - • ed kt " 
p..,p..z•·~. avi.n elbise!-'-' "'"'e- a murac.aa... ~., )"') ur. ru.a-

..... ,- ~ .. ~ .,., gaibi Avrupada İngiliz lmV>·etıe- _,, rrt k ·· ·nd t ' .,_ 
ı "' ellc.r'.r.de salip ile saflar arar -.-sn. a ı.rrıııı uzerı e MA.:a.• 

rile .-uı oldug'undan •-'-'kava '·r yepı'-·'-"-~ır sında do~;yorlar, aıik<>r'lerin ~-,,., ,..,, ' = ••~ 
is.ıia tayyare ay=naz. :&,a,,en ~ imvvq[ maoe\··yc~fr:ı yükselltrıuıye 

ç<>l~wlaır:iı. İptida funsı:;ı; as- coğrafy a nıbarJ.e müdafaası. ir.o- Demiryolları m emurlarina 
kerJeri §0hiı·dıe.n çıkır.J.>· a oo;ıja- lııy olan Ela!erne~ de 80D ~Jar palto yaptırılıyor 
dı. Sari.arın a!tında saiiı b~ ii- zal'fında lm~ tahkim edıidi- Devee,t Deınıryoiları t.daresl, 
:r.e.re dizildHrr. ~ Rmwnel <M sır Çata'ca- Hayclaıtı~amki remci i_~eırne 

'I\iritlıer, Pr2n0zların kqırüyü sını. kolay !mlay geçemi~klir. müdl\lı1'ü.ğü memuil'ları ile Mu-
~ieı ine man.i olmak üzere iki Fa.kat İngfliilcr d<ı Rom.meli Ela- dan.ya • Buxsa ha.t:tır.da ~an 
bin kıişi ?le yül'iidülcr. Tüıiclerizı lemeynden geri a11ınadıkça Mısır peroo:nel i~n kışlık pa!W yap'..,.. 
bu hare.keti 1a.hfıe ıd'. Bıc manev- ıçin teblike baki k..tacalı:ıtır. mağa t'.arar vezmiştir. Bunlar ya-
:raclan llıırıdtl. S~ı:de köpruyü Her gün 'başlaması beklenen kında memurlara tevz.i oluracak-
ı;"Çmek ;çin FTaııciiz J..ııv,·ctlerine yeni har~iıta her iki taraf için tır. 

m51:ıi ol4:ı<iktı. Hakikatle İl9e bir de dı.-erişli olan ve olını,yan \'a-
ikl çzrha mı.ıha.robPsinöen sonıra zi~·e.tleT v~rdı.-. Fakat şimaf Af· 
Frnnsız'la'a loöpıı(lyu geçirecektıi. .rikadaki askeri tıareke~ir ge· 
Keıı<iL"l\>ri de kaçama<: ve~- lşınesi dalma sü1'Pri1Jer'le dolu 
Juk emareleııi giietcrerelı: lııaça- olduğu için netice hakkımla her 
cGilclm'dı. Btı sw:et.le Fr&ım:ı.ları ha.ngi tahminde bulunmak müm-
l<aıedıe.u dışarı ahp Wlerir.<ten u- kü.n değildir. Yalnız şu söylene-
11.<~11-dıktan svııra 'W' bııslwı.ıısla bi'ir ki bu cephedeki harekat her 
1rpelıly.e.:o:clerd.i. ik tar~f için de ha,·ati ehemıni-

.F'rWlFızlar, Titrldere ~etle ' 
r"" yi"ti iıaizdir. Mısır cephesi tfrlr bir 

lcum <·tt>ler. 'IÜI'.uer, plan mu- ceıplıe deg. bu mücadelenin baş-
cüooe bcqun gög'..enıp ka.f•ılar. bca cephesidir. Her ik' taraıf da 
:F1ra.a;:ııdar cıı1ııala:ııı.ııdan b>vala- bunu anl-aıdıg-ı iç,;n 'hazırlıklarıni 
<' . Bu ı..,;....;,v mü.9ademe tıü1ıün ~...,- ona göre ya.pmaktadır. 

Eminönü Halkevinin 
Milli Oyunla r Festivali 
Bugü!ıkü pazar gü.nij .saat 21 ~: 

Büyii)goda Yüriikali Gar..İuo«u 

D.Jh :.liye J")ktur. 
Oyuıfar sa~ (17) de bıışlan> 

(20) de bi:.Ccegimlen lıPr eerobe 

nornnaI va. •ur "Ye tramvay 'Vll!'<lır. 

.,... KİMYAGER ıı:=:.ıt. 
&0SA EDDIN ~ ~a kôpru3-'Ü ı:c

çcırık w.aya yayılmak üzere g-.;y
rot veroi. 

B.AŞlD RJZA TİYATROSU t.ıra- kan v-: ..,, lah•cl~ 
Hılide Fişkin t.eraber :E:m;nönil, Enı Ak v~ E}"la.a Ban-

Hıri.t..\yoo. arduısu tepe.>ere dbğ- lioeı" aqam sıut 21 be~ Hartıiye- k:; ' k.ın;ı..ııda l:z:ıwt Be; Hını 

~. &!vil B; ~ııh a !una kısnunda -~~~-:_2_:oı~· ~lta~t~N~':o.~6~~·!!:~~1 
B Ge<'<' 1 

K Ö R D Ü G Ü M s ~ , e n ~ ,.,.,r. Eten: .Luet 
Kamed' 3 P&de B .,._. - •cş['iya' D•......00 j 

KAYIT GCNLERf • Yaz tatili nrlında Pazartt'Sİ ve P,,r~mb., clirıleri oat 9 dan ız ye 
• ladar, 111 Eyl(ıldeıı !l()Dra hergün. 

16 Ağustos 1942 

Bu Jıl, Erkelı: kı.sım (Robcrt Kolej)e cirmek 
18,00 Prog!'ıı.m ve }ı-1' .ı.mJe'ırt~t Saııt 

Ayarı. 

)1ÜSABAKA İMTİHANI İLE OLACAKTIR. 18.03 Mü.,ıı,: R dyo Da'"' Ork.,._ 
trsı. (N;ru.d &ıcrıgin İd•r.,,;lnd~) 

18.4.0 .llüzik: F&E:..l I!ı'y't~·li, Mıi.iısMx;lka lm1'!1--ı tarihler!: ~·!\il 1 ve 2 

Lntlhan prtları Kolej İdaresinden yazı ile isteııil4'bilir. 
19.30 1'fe·rn ·ek et ~aa~ Ayrı ·ı V!' :\JdJıa 

Haberli ri. 
19.45 1.~anbul At Yr 'Ş • ·ı.·•hn Nt-t.-

cı·~<ri. 

19.55 !'.1frzik: G:.rzt•' ~ıer (P:) 
Derslere 24 Eyltl Pırıembe saı.alu Başlanacaktı~. 

Yeni Lıftl<ll talebe İçı4 yer yol.tur, 

İstanbul Deniz Komutanhğın
dan: 
Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Okulu

na Girme Şartları 

ı _ Dtll'Z Li9eeioio l»rınci ını:ııfıaa ıhn,tjte lslctll okur;:ı.rQan ikmale 
lralan~ar a,_-ıacaktır. 

A - Lhe bif'incı sınlfta lkmale kalanlar Deniz L'lflfll81 tı-rincı auut.ı..na, 

B - Ortıı oi<uı ecm !lll.ı!ında ikmale 1<•1nnlardan Deniz L-1 b'<inc'i oııı.. 
fına ta 1p olaı~l•r i.kn.a! ir.ııtıhanJannı vıcı'<L.ıtleri takdirde ı1ınına.k. Qmffıe ka
y:t yayılKakta.r. 

C - Lise birinci e.ıııfaıa yae haddi 15 - 11 da, Altı ~ lruç1Jt o!anlu 
J;;:ı:t.;l tdi!iı. 

Denn. Gedi·:ı.li Okulll: 

20,l!'i Konu~r.a (1'·.ttuırı '"C BJ~: .. rn). 
20.30 J\!il2>k. Ka·ış,Jt Makarr. atc:aıı 

Şıır»tılar. 

21.00 Konl ::nr.a (Z rns. 1 Saati). 
21.10 'femsll - Ki·•'!:•! A.!<C! • 
21.30 Müıoil.: tCarrr.en> 0pe!'3'•ndu 

(Pi.) 
22.30 Mt:mi~i.:et Sa.;t Ayarı. ~~~m 

Haberleri vC' Bor-::alnr. 
ll2.4.6/22.ıKJ YaruıJı;I Progran:. ve Ka. -· 

2 - Doniz Gedik!, Okulunun ı.er tıç .,,utıııa om olı:uıcia ~le talan-

lııc alımıcaktır. 1 
A - Bulundulı:lan omıflaruı -dili olııc ~ Okulu a:uıl!larına ka

yıt &d>lecolı:.lerd;,-. 

Sabah, öğle, akşam 
Her yemekten sonra ründe üç defa munta
zaman dişlerinizi Radyolin ile fırçalayını z. B - Gedikli olı:uluno. Ctl'İt 7 11 haddi b .. :ncı ııını!a 12 -17, ikin~ suu!ına 

l~ - 18, İiÇ'ÜllCÜ llllHfaıa a - 19 ya,la:ında o!m!?.r l<Uıu.l edi!eceitlerdir. 
3 - i.tanbul 'fe civanOOa bu}un&nlaT :iN.nbul D (lDz K.ormutan:lığYJa, ~ 

ta.nhl..i.l haricinde bul .... nanıa!' mensup oldukiarı A*.e:!'lik Sııbele-ı..;ne müra· 
caat~an. 

4 - Kayıt milddc~ 211 Atudoe K2 akşomıııa ki«lardır. cB603> 

T. 1.5 BANKASI 
K. T"""1rruf 

HESAPLARI 
2 l:kincitcşrin 

Kl;,>dcs>-.ıe ~~az. 
!ıkı·a.mi}·~~ • 

1 Ad..: 1000 l'ral:ılo: 

1 > 600 > 
2 > %50 > 

> 100 > 

• 50 > 
> ~5 > 

10 > 

. . 
Gümrük komisyoncaluğu 

imtihanı 
Gil=uk korıı.sv<: cusu ve ma

iyet :memuru o._ ııak icıt.ye· '<:>rio 
iznıtiharu bir ey'iılti saa< 8,30 da 

:!ıtadıul gU.mrükleri baş:ır. ıidü--
1' &~ tr.nas nda yapı.t:ıcaktı• Mu
vaifak oJıan,\ır locmis)oncu Ye 
ına.iyet mcınuı:u Jn .. ) et.l alaı:ı.k-

··~ ... 

Üniversitenin üçüncü 
devre kampı 

Ü'nive:rs;t( üçüncü devre kampı 
pazaı:ıteo;i giınü başlıyacak.tır. 

Kampa ;ştira..'b: eck<.'~k tak'bel.er 
lı z ... ~annı.~ \e saç'"arı }wq,~ 

. , ' . ' . 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
2018/942 ~~~ ı;iinü ııaaıt 15 de Müdür!illıtimz lromi9yor. odası.nda ır,03 

ı:nı ı..eyr bcdem iiı:i adet b!"lonanne oda inşaıı.tı ~ l'tc•ill>ıneyE ıronı:imll§t.ur. 

~ltikavele, e~iUıı:ne-. B:ıyı.ndırl* İşl~ri Genel, hı.ISUIC. ve ftnnl ,artıurı.nıeleri, P!'-1-

ıe keş<! huJiisaeyl~ b~na mıeterri diğer evrak Lenı.zxn Daire.ı'nde eöMUebi!i~. 

Muv.;.;.aı teminatı 75 linıdır. Weklilerineıı ıu bir taııttı(llte bin liralllr. bu ~ 

bC!!lzr" if yapiıtuıa dair iduelerinden aknış oiau&u ~.&kalareı. iıfJtinad~n ~ 

~10b~ı V.Jt.yet;n., milrac=tla eblltme tuıhindl n tatil W(lnler haı;ç üç g:.ııı 

r .. -veı a!JDml.<:ı ehliyet vt: M2 şılma ailt ~rrt Odası v-t~kalar:ıe g~lme'~r ... 
(8350) 

(_oe_niz_L_eva_zım_Sa_bn_alm_ı _Ko_mi_syo_nu_i_fan_ları_J 
! - TabmUı olunan mecmuu bede); cı6C41()> lira olruı 70.000 k·:o sab•"UD 

19 A~W:c.<: IM2 Çuşrunba ıünö -t 11 de paurJ!kla ek.•'tmes yapılac:ı.At· 
2 _ İlk 1ıem:natı 4270 lira 50 kW'Uf olup 6'11'trıı.mf'9i ber ,ı;ün kom.syon~ ıı 

'>00 Kurut muka.bı'tttMie ailıwıbilir. 

3 - lıai.ı:klılt\rin 1*i~ ıu.ı. ve ...aııe Ko~lll1P"6MUI. boluo1ın Komi o.ıua 
tıs..ıır bu]unrna!arı. c.8707> 

• .. 
133.240 H,8.942 ç ..... mba eu.n:i 

14 <!<'. 
2uOoO lı.ilo ~ 79;2 19.8.,42 C• •'ŞOnlhft il .D~ 

15 d•. 

ı _ Yukı>.."lda etııs •ııiMıtu, taltmm bedeli, ilk Wılni1'atlarır~ ck''iltıme ~ 

1 J~r> y .. :clı ioOcof!e w v~Jrela .....ılr tariı.lude pazl!l:l<l:ı. alL'll>Mkt:r, 
2 - Bı.ınlili ait ııa*amder 86CI kv nıe muk2bilin& bee giin koreisy<>n<Jaı> 

alı~bi!ir. 

3 - iı,.e&oJ;l~ bel!< sttn ..,. oaa<te dp f"den ,.~ Jwla iyl• btrlikt Kas"!>'" 
P"~•d• bulunan K<Jıni9y<>nda ı-.r lmlunmıaJ.arı. <l!700> 
--------------------------
ls tanbul Defterdarllğın dan : 

Beçiktaş ~ret $1.ad>nda yapılııcalt <2003.~2> lira lı.eşır b"<I• ta.mr i:ıl 
2418, w42 Paz~r~ günü saat 1$ de Mlı:t J:,1.lak. MOdJr?üğılndı m. te;dck ~ r.c,. 
m~yond..: a.çık ek."Aıtıme ıle ihale edL-ittekt..ir . 

Mı;~ııkkat teminat #}51> lira 4"76"t k ır··~tur • 

1 
İfteltlHt~Uı ec. az bir ı&ah.."ı!ltte '15?0> lilalık..bl.. işe b-n ...... ~ '' JP .ğ ""1 ri.a

"' .iare:e·ir,0"'1 &\rru-; oldueu -...ikalara ı.;tı~a.Jen :tstanbl va~· ( r.e 111t caa\13 
eıc-.o:bne tan'!Uı'°"'1 totil eünlerı hariç 3 ııün e~l •111>' 114 eiıliyrıt ve !»:!. yıll• 
r.a e.•l T.ıca.ı f)l, Qd.:;ı v-esikaJarmı a>ra.ı etrnel~ri muk:ta.ı.:ıcı..r. 

M'\lkavrJ!', Pksıl1ırrıe, Biıy.ın<iı.rl• İ~~t'İ GE."1e! w h Ye f '"''i.i şa .. f! ... 

len k«i•I hu;...,.;y,e bullB milılererrl dller l'Vral< Ml:Jt Ere~« Mü• rl ·ınd• 
gör\llPhı.r. t8-iii7> 

yüriiıdiı. Şolıirdt- bııraft<ı!oo bir 
m'.ı= a<.'lrerle muvasalanın ke
silmemesi ~ bu tepeleri e~ ge
~-='El! elzon..di, Keııbuga'nın lım 
d.:dına ge!.n ·, olım Kim.ya SU t&1nı 
Kılç Aıskın, Fraı:ildar bu hare-

H.,.ot ""r g-.:e D• vil Bahç~ C'o <l t KARABTLGİN ı 
t=: 1 VCl'<ll;'k\fdir. SON TELGll.A.f' .MAmAA~I tır 

b:.C ha.Tdc pazar'.<"ll sa.baJ:ıı Üni

ve ..... te b&hıçeı;ıncı~ "'oµJan~~aklar 

dır. [Evtet rcrı~irıdfarı ve Un:anları isletme U. Marasi İlan!arı 
f Zabıta Romanı No. 51 '"\ ı 

1 Sen mi Öldürdün ? 1 
\. YIU!an: EDGAR VALLAS Çeviren: MUA..,t MER ALATUR j 

\qnııruıııda J ıı1<ıoo.ıı ısmıindc bi!r zat - Salonda emirlertnk 'beldiyo-
içi.ıı kıam.ıı:alıöırın tuttıimuş olchı· ruın, dedi. 
ğur.u ~-ordu. · .Fr.iıdıır.:an daımadma baiııtı: 

- Kamaralar k!nıı:irı için tı.:tul- _ Bu sizin dı:ktilo, aımma d:a 
muş, de<tciz? t. acaiıp kadın ha! dedi 

FI'idman başını a'!OCaya çewNi. Fru.nk amu.ız.Jarını sil!kt.i: 
Bu son suali içed,ye giren Mlilll _ !ştc bir iman mr ~i 
Treııt'in sorduğımu görüocc Jıaıy- on dört sene biz;metinde kııllııınır· 
ret iç.in.de kıal!clı. Kadmın Jı.aliı si- sa böyle oluı. Çünkü onlar artık 
nlı-; U.Zerir.de icii. lreıııdilcrini her sözü ııöyJ.eırıı;ye S&-

Frmk kaşWmı çıwt!ı: Liliiyet..tar a<ldederler. 
- Orası size taallUlı: etmez, de- - Ewt, öyle olduğu ~ılı-

d i, şu daıkı!!ka bumda size lihti:Y"'- yor. 
c..~ıız yol<ıtm Fakıat Fri.dman on dört senellk 

F~t.-..ır..aıı, bu mulı:aıbcle kaI§ISlll- memur da olsa, hlr iıısmnı patro.. 
nuııa karşı =ıı böyle yü:z:siirl.ce 
luı.rcl<ıetıte bul.uııabi~e aıkı.l 
ertlL-cmroıişti. 

cia dıkt:L'aıun nc~dcyre, sert bir 
c ~ vl"l"Oek üııerc ol'd 0'U!la dıt 
, ı'tat et.rr~ti. F'Ukat dalktilıo ken

duıd tuttu. IG'.pıyıa ck>ğru yü.-üye
rbk, b a:ııııra, 

Beril bu badlsey i fırsat bi !.erek, 
hen'Cll yC'rin.deıı knJkh \'e odıosına 
çı.ktJ. 

Fr<mk i:ıtıyara sordu: 
- İs".croc-Jız, şöy ~ ıbir part. bi

J.ilıt!o ayni) .ıaın. Dog<rusıı b-wı;:tın 
o ka d aT sn ir lc:ıdi ri.ci şey l.ei' le 
lro ı:şılaşıyorı.m. lııi ıwunıııdc içi.o 
ne r~ag,mı bilıml).or.ımı.. 

- Fcl<ıa t .Jı;Cır li adam da bcıiUıroo 
<>yna..rNa, m_Uıfr.a l::ı:ybe<ler. 

Frirlıınan bini en ııükfıt iıhta r e· 
der g>l>i, pann.acğmı a.ğzme g(1t:ür
dü. Yua.<ırıya kuek kıııl:ıa.ıüı. :&•
ril'ın odaısmıa ı.'ı:digı-ni ve mpı,yı 
kapattığını işitti. 

- Kuzum Frımk, Cl<!cli, b;.. ka· 
dın bu kul&r cür'"ti ll.:'n.'<len bu· 
luyor? 

- Hangi k&dm? 
- Han!li kadın olacak? Daık!l-

kı= Milli Trer.t! Siızıe .bi.T şey 
söy&ern<ik , \91Jerim. Eğer bu kadın
la aranwd.a ilİı9sİ 'bir Nlhrta va.r~a, 
bu rabıtanın OOrıhı:I i;.&ıü.mJıen ke
ııil.rr>.Ni liıznndır. Htıtt.a bll'gilı.Ceır. 

tml ~. roüınaool:x>ti.rıirz tar.:lıe 
kar~mahd:ır ~Ben çıok enkP.kl<rnn 
t<ınırırn.. Bu.nlal"'l .lr,mı<le tı>meıın
mu.! d:ı !ar.C"lj kı:ılbil olnmycn !k;a .. 

dınlarla müns.selıE-tleri:r. iöt,qr,e 

elnııi~"C eebur kalnucı olanl,m da 

biliııılın. Eğer lbu '!Gııdı.ndan D'ııilm- ı byöl::ım1Z ydk. ~~. rıthctrn~ 
ruı.ı lrurtaronaık için tr=~!:i a it.ıt.i- ba,,ltı.rıız. 
y'<.ı:mtı: ,ıarsa, ben buroılatf m. BilarOOıı~ başına gelWJıer. 
sıım:ım~. açi!. açık ooy(]qyi- Fridıma,, 
ni.z. Çü:ııik11 ben de aıc;.ık 6'1~ ooy- - Döıkti'lo~'"U da gönden nıı:z, dır· 
li:yey'.ım kıi, n9"1l!rmıda en üst tut- di. 
tuğ.ı.ıım ı;e'J' Beril'in 5'llie<iı:lir. - Ydk, o beni biraz M<leıin. 

Fı'3<1lik dl:ıst.me :oir tar2.cla Frid" Çii'l"lkll )ıerdıak.'e gfuterikcdk. .lıi::' 
man'm koluna girdi: çok evrak vııır z.~nn>ederim. 

- Neler s&yruyorsımU/l ~. Bilardo oona em.ek üzere ı?aen, 
dedi, ,tııerJnn de. en biI'1ııci G:Jşiin- sofmnım harı:ır olduğu ha'bert ve-
oom, Beril'in saadelldlr. Fak:ı.r. bu r:ildi 
son gilıı.lerdto geçcın hadi:selerin - 19 -
biz.i nP kd:lar r.clıa tsız elıtiğıinıi bi· . 
liyorsımuz. Mesela şu Con Leli F ~~an~.~;:~ ~1 aı:ıaıwti· mesaksi. .• Aca.ha bu zıaıvaıllıya !Yar- r ..... ,.,..n o .... ;;ı...,..... en ger-
dıı:n ed~.ı: mi)ıtiz, diye d"şünü- ' ginliie ve 21VroaıkJliığe hiç mana ve
yorum. 

- Yardıım, yandım, yaırdıım. .. 
Odadan çlkıt.ııkıır. &>fadan oono. 

rın .gcçerlıeı1kıen, 1bfJ'1 bir sanda.J()·e 
üze inlde aturaın T ilman g<Llcrlne 
ilişt': 

- Ya:: u. acn tııftliı bur<>da mı-
SIL? 

- BC".!kı. bir cım.rıiıJırz olur, .cliG'e 
b k' im. 

Fr~:rJk: 

- I!~ .r, ded.., hi91:ııl.r Ş('J"e illı-

reılYi;nrd.u. Bir bahis açmaık: irŞn 
sarfedllen gaıyret.l.er a'Z scı.nm t;,Q;a 

g;d':•yordu. Her1kes iroı1Uj!IMl!ot.aıı 
ve dlıılemelaten z.?y ade, kenıdi ~ 
fasile meşgul olmak istiyordu. 

Franık &ımbn da ~ sinıirl& gö
riıni>yordu. Nihayet ycınıe.k bitip 
de ika.ln·"')i getlrdiilt'l~ci u: man, 
KoUi 0-ıa"nm gc!diğin6 lıGber 

verdıiler. 
BenJ yeıMı.c:len fırladı: 

(Vt""t;a~ı. ı;ıır) ... 

I M 111ammen bede 101~ (on bin ,.n, e•J;) ı:rı. c: · 7 
~atta ı ye (81 Afc:s'.ıı• 1942) Paz.1rtes' gü 1u saa• (15.30) on ' 

f 

pa :l:ı Olr bi.t..SQ dah.Hnde'kt lror•ı~on ~aı"'lfın~an ka ') .o 

o.lı-.. :1.(:akht •• 
B, ;ş. glrmt1: ,sı -.enlen:ı 761 (yedi y(n ~ \m~ blr) l•n ı 

ru, mu\•a)dı.:at tem.ınat, kanunun tayınt>ttJKı ~n,.ar4a ~ 

zartlar~r.ı ayni auıı saat (1(,30) on dört c• 1,a V«i.ar Komlsyoc ReC.. ·ğire ver

melı>ri Jfırı.ırndır. l 
Bu ~e ait şartnameler bü~yon.danp.:ı.raı;ız olarak da.ğ"ı.'ıhn kkiır. (t_.a:' 

. " 
iLA N 

Mahdut 
Trikotaj 

Mes'uliyetli Elle Çorap ve 
İmalcileri Kooperatifi nden : 

K~ra.Wiın·ctin Müdürlü!üoc,e bL "nan Reşat Q;cy:ı, 4/8/!>-IZ gıl· 
nlinde ya.rıl:.!n yer.:. He-y't:tı İd. r n~· vaıiCeıscnden c:.~cdilr:ıı~ .. 
Bu ta.:iht.en EıııOll.l'a kend;a "'İ ~ lrovp lr. .ıu tN:ı ;il Pllı.:m')"CC('M '-"" her 
h.o:rı.gi bır muaı:n e Jmzasınuı tıa?.~n it,;h "B a ı.nmıyac ıı: n ol 1u::r 

,. 1l0KTOR 

Feyzi AhmetOnaran 
ctı.Dfn 'VE zj İBR F.VİYE 

l{t) l'EHASSIS ı 
(Babı.~!;) Ankara cnddcs! Cağaı• 

o~lu Yoki'<m K?3~,. 1's.r·Jnda No 4-'J 

Hes'e~ i.tare D..J :ınn.ı ı.eıs 
inu. 

- Göz Hekimi 
Dr. 1"1urat Rami A'fd.11 
lJeyoğlu .. Parmakkapı, f1n1?f11 

sokak Nn. 2 Tel, 4li»3 
Jtluavene ~ e her hir'ii gvl 

omt•lh:ch fı'fı'orqv3 ıı~r~<·zdıt 

, 


