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Moskova m-ıakatının i.itün diin
yada derin a is eri devam diyor 
Mihver M ahfilleri Mülakatı Nasıl Karşıladı? 
MOSKOVA 
Görüşmesi 

--------
Netice ne oldu, 

ne olabilir?. 
Çörçil her şeyin başında 
bir hasta hakkında kat'i 
müşahede yapan doktor 
gibi Rusyayı yakından 
gönniye ve nabzını ölç· 
miye gitmiş ve bu arada 
biı· devlet adamı olarak 
da harp gayeleri lbakı· 
nundan bir çok faydalı 
nelicelere varmı:;tır. 

ETEM iZZET BENiCE 

iki gündür, bütün diiııya l\Ios· 
ko\ .ı ınülakatı ile nlcşgui. Ortada 
•ne ) aınldığıJ DC ;yapılacağı hak
kında• l,.,ıı'i hiçbir ınalümat )·ok
tur. Esasct1 harbin en civci,·li bir 
!'trasında da bu :yolda resmi ağız· 
Jardan bcrh•mgi bir if>ıa beklene-
n.ez. 

l'"akat; rcsn1i tcbl:~Je.re, Sovyct 
\'e Loııtlra ıuatbuntının ncşriya. 
tına, rad) o y::..) ıınlarLna bakarak 
111 sk \3 mi.ıliıkatıııın sebebi \e 
fd)d lan uıcrınılc kafi talını.!n· 
le l•PmDk nıümkıindür. 

il• rıe) in başında Çorçil bir 
h •ta hakkında kat'i mü~alıede 
lapan bir doktor gibi Ru•yayı 
,-.ıkından görnıi~ e, nabıını öiç· 
~ııı)e gitmiş H bn arada bir dev
let adamı olarak da ha·rp ga· 
)cleri lıakrmındau birçok fa) dalı 
mticekre vaımıştır. 

İngiliz "e Amerikan harp gay· 
J "tin !n deve.mı ve is ten.ilen zaına· 
nııı kazanılması; Alınan ordusu
nun Jı orulnıası, l\Iihvcr manzu .. 
me•ı ihbının, iktısadi "e sınai dü· 
unin'n bozulması için Sovyet 
nıul<a\"CJnetinin sürerJi olması 
bdıemebal ı;ereklidir. 

Soıı Alman taarnırnnun K af· 
kas dağları eteklerine kadar siir· 
aıle inki~afı muhakkak ki Ameri· 
lan H İngiliz askeri mahafilini 
lcrtddiitle diişlirdiiğü kadar si
) a'-İ ricalinin de kafus.ına gayri· 
iJ.ıiı ari şu tereddüdü sokmuştur: 

.:. Acaba, Alman ıoru karşısın
da .e İııgHiz • Amerikan yardı
n11n1n zaJt[ kalması '\'e ikinci 
npbenin hala a~ılaıııanıası önün· 
de ı•u,Jar bir nıiinferit sulha gi· 
derler nıi?. Yahut da tazyikin 
.,.rtınası har~ısında Asya içlerine 
(Ckiinıc3·i dii~iinürle! ıni?. 

. 'ıiphc etıııiyorn< J..i, bu tercd
diıt <orusu İngiliz Baş,·ekilinin de 
bt·) nini bul'kmuş ve bu t<'rcddüt 
(orçil'in :Hosko\ayı ziyaretini 
kola~ la~tır~ı!Jiır . 

~ <irçil, :\loskovada bu tereddü
dünü i7.ale <imek balıli)·arlığına 
ın:.1ıhar olnıu!j göri.inıuektcdir. 
Resmi tebliğde bu hava mebzul 
ııııklarda mc..cut olduğu gibi 
rra\da, İı\'esti~·a'nın ve Londra 
n1:ıtbuatın111 ne~ri,yatından da bu 
nclite anla~ılnıaktadır. 

O halde, 
a - l\loskovada Rus nıukavc· 

metinin devam1, 
b - Rus) aya )&pılacak yardı· 

nun 5ckli, 
c - ikinci ccph<' vaziye tinin 

~cnidcn güriişülerek bir neticeye 
ba~lanına~ı .. 
halleri de SıJ\·)ct na:ızı ölçiildiik
tl'n sonra oı} rıca göril~iihnü} ve 
b arla~lırılmış olmalıdır. Bu· 
r~unla beraber, bir 3·andan Rus, 
hır ) ondan da dcnıokra>yalar 
1 a.k ef:i3rına bir ku\·vct 'e diri
lik ,,rıngas.ı )'<ıpı~nıı~ bulunduğu
lltı dil ~lıphe yot..tur. 

ııı ,, sa· J, s J: :1 de) 

-----------~ ----------

Çörçil Mısırdan geçerken birgün 
Elalemeyin cephesinde kaldı 

Altı Milyon 
R us Öldü 
Vişi, 19 (A.A.) - İngiliz 

radyosu, Alman • Rus harbi· 
niıı başlanıncındanberi G mH· 
yon Rıı~un öldiiJ;<iinü bildir
ıui~tir. \.. _______ ., Kral Faruk Başvekili kabul etti 

n.... C"P~·'· in<lfn al~ ... n endisfll 'laber A Berlin, 19 (A.A.) - Yarı resmi 
bir kayn,ıktan bildirili)or: Al
n1an Hariciye Nazırlığında beHr
tildiğine giirc MoskoYa müliıkatı 
hakkıııda diişınan memleketle
rinde nrşrolıınan haberler biı hu
susta zaten ınc\"cttl olaıı kanaati 
tel id etmektedir. Bilindiği gibi 
bu mahfiller :\I. Çörçil'in Rıı> ta:<• 
yiki altında ümitsizce bir hareke
te tcşcbbiis ettiğiııe kanidirler. 
l\llilakattan sonra :llo>kovada 
ne~rohıııan tebliğde hakikaten 
nıiisbct bir aııJa~ınıya ,·arıldığı 
hakkında ikna edici tabirlere rast 
lanmamaktadır, 

Diğer taraftan D.N.B. ajansı

nın muhabiri şunları yazmakta
dır: 

•Bn tebliğin metnini eweldcn 
tahnıi.n chnck ıniim!~i.indii. Zafc· 
re kadar Jıarbe dernm olunacağ• 
elbette lebliğde belirtilecek rn 
kar~ılıklı bir anlaşma bulunduğu 
muhakkak Jazılacaktı? .• 

BLı;;;ünkii şartlar güzöniinde 
tutulttrsa ıesnü tebli~in kısır ol· 

Vazifesinden g.;; alınan İngili1; 
Orta Ş<rk Komutanı 

General Olıi-ılek \ 

Suriyedeki İngı· 
liz kuma ndanı 
Bağdada gitti 
BdLn 19 (R'.l<lyo}- Tahraır 

dan bHdfril<lı:ği.1'.e gör<\ İng.Jiz o
nuncu: ordu kumandanı General 
Vinan 9 u.ncuı ordu kumaıı
danı ile görüşmek üzere Bai;dJ.
da gitmiştir. 

Beş Brezilya 
gemisinin torpil 
lenmesi Üzerine 
Mlll vır aıeylllae 

proteıto 
atlmayı,ıerı yapıldı 

Lol'dra 19 (A.A.)- B.B.C. Beş 
Brezilya gemisinin mihverciler 

tarafından toı'J>illcnmcsi üzer:ne 
Brezilyada infJalı arı.maktadır. 
D ün gündüzün Alm~nya \'e gece 
de İtalya aleyhine protesto nü
may:,leııi yapılmışlıl'. 

Cumhur1.cişi Vıt:'l".gas: ..;- Aza
mi kı.;v\'etlc hareke! ederek m:h
ver hiicumlaı11ı cez..ıla..ıd.!raca

/l:m• demi~t:r. 

•jJ1z Baş..e.kili Çörçil 

dııj::,tı.t , eı yeni bir -;c-y ifade ctnıc
digi anlaşılm.kladır. \'e hadisc
len11 ~(iyle inkişaf ettiğini talı
n1in yalan o-lrua1.: 

ler ;11 :;,;ırç.Ji vaz'yel;_Yakındon .gör_mek imanlar da 480 
u1el."burıyet.inıdc bıı nAınış.t~r . Inı:ılız 
Başvekili Sovyetıer:n maneviyatını b • • •• 1 •• l k 
yükıcltrr.o·k \'e emn;y,.ıs!ı.Jiği izole et- l n l o u o m a 
nıck :steı11~~tir, ~"'akut bunlardan ır.a .. 
~da ~I. Çörr;il ikinci Ct'pıhe hakkında u•• z 1 • ı 
DO diiıündiii,<ÜnÜ l\l, 5\o]ine s<;yJem!'k ere mı yon-
l\)('Cblil'İyt'tindc bul..ıntı.Yo!'du. Gen('- d 
ra. Vovı•('!n de J\!O ko\·oya gölüı:u'.· an fazla kayıp 
m<' 1 b ı dü t1ncPyc kuv'iı~ct verır.ektc-
rlir. ço:,. , K3 1:ıiredc·ı gCı;t rken. :·~- d o ) 
z'ı'flon coddi ği i go:ınıı;.c' ir Jeg J,z v e r 1 e r 
J/<:ıo0ı; '!- l ıı~gıı1zlt1· :ı l!indist.~ntla 'l.·e 
ı.ı ı:-d:.Ju 1< ltlaıtık an mü;,killa·ı 2\1. 
Sta~ine kar,sı bır xvz. o·arak ile ·i si!:.·
mı.i,tü;. Aın rı1uın !U B'lt ~L da Sta-
11ne y~!1l ya ·dımlar "\·aad etmıştlr. Fa
ka!. Atiaı:r·~te gemi'ı~r:!l drni.zl boy
hıdığı bir sır&.da bu vaad b<ı-' söz.C.en 
ibar o'tliı'. ~t. Çöıçil ne kad:.:.r .şa ·i bc
J[ıgatinı kull~nrr.ıs oluf'!l olsun, wf!.
]lıın b!r şt'y vcı dır ki o d~; as'.<• ri ha-
1 ek.etin inli.- .. ~ ctliitc.e bi: nıan.e.,,·:ya"t 
br· .·kln~unu::ı h ·\ilnı. sürdiiğüdü; 
ÇÖRÇİL KUIİREDEı.J' GF;n:RKE:'I 

KRAi, FARl.K TAR.\fl. 'DAı.J' 
KABl.L LDİl.llİ 

lond a l9 (A~\) _. •B. B. C.> 2\1, 
Çö .. ":l Kr.h ""eyi :z;yarcti e nrıs•nc 8 ır-

lDC'\ am1 Sa 3, Sa: 6 ) 

Londra, 19 (A.A.) - -Dün gece 
l\Iosko\ a radyosu, Leningrad cep· 
he~inde Alnı'1nların bir d<.'"nıi!·. 
youl yakınlarında geri atıldıkla· 
rınL bi1dirıuiştir. 

So\yct istihbarat biir0>11 son 
allı ay zarfında tıi:,'l'anılaıı ka~ ıp· 

!ar lı&kkında bazı rakamlar vcr
Lıi~tir. Alm&nlar '180.000 i ölli ol
n1ak iizcre lıir nıilyon 115 hiıı kişi 
kaybclıni~lerdir. Dii~nıan 4000 toıı 
ve 40tHl tank kav}J(·t~ni~tir. 

ı~inc a~·ni biironun if~:t ettiği· 

ne göre~ dii~uıan 011 :ıltı al da 
Yoronej'de Jıir tek adım lıile at:ı-
nıanıı~!ır. 

-- -<>-

Ruslar Hazerdeki Bombayda ve 
·ı l k d l , Kalkütede ma -

gemı ere e oy u ar temnümayişleri 
A lmanlar Stalingrada ve Grozniye 

doğru yeni arazi elde ettiler 
'\"i~i, 19 (A.A.) - Tahrandan 

alınan bir habere göre, Rtblar 

Hazer denizinde i~lenıckle olan 
küçiik ta~ıların hı>p5İne d alını§· 

lardır. 

Londra, 19 (A.A.) - Mo<ko
vada neşredilen So,yet gece ı a
rısı tebliği: 

Dün gündiizün, kuv\·ctlcrin1iz 

(DC\'3Jlll Sa: 3, SO: 5 dı') 

• 1 

~.,,: .... j 
,,,- - .. 

Doi:,'ll cepı-nde ıumanlanıi. ac ele kurdukları köprülerden iııri 

:ALMANYAY A ŞİDDETLİ BiR AKIN DAR 

Osnabruk'a 50 bin 
yangın bombası atıldı 

Bir buçuk saat devam eden akında 
şehrin harabe haline geldiği anlaşıhyor 

e!Ji bin yang:c' bom'l:ıası ile en a
i;.r ııfiliıklı yÜkS<!k bombabı· a
tılmıctır. Bu şehir 9 ağustosta da 
ht.iyü~ bir 13\'a 'hücu1nuna uğ
rarr.ış Ye o \'a!.:;it dört yüz elJi ton 
yü';.;;sek ir:ıfilikl.. hon1ba c.lılnı:~t:r. 

Berl:n 19 (Ra 1)1)}- Stoho,olm• 
(ic .ı b .~flrı o...ğ t:... gfi!X' H t _ lis!..:ın. 

d. ı kar.ış!k!ııklar Jit"\<..m etrn..-.kt..?
dir. l\ladr:ı.s <~"ırır.de 'r bir' ·rcc 
Hintl.i nümayiş vapmt~lır iııgil:z 
po•ı:sıcıtl .bun~a ... a kar;=ı a1'c.ş a-ç-. 
m-:~l1r. 

KaH·•Üta<la ciJ ıürr ~i~"'Ç;·ıeıe a
t•t:ş cti~IJli~-t.:.r. 

... "1..nı.eri~a~1 ın'uıhaıb:., "rırıc- gO~ı""' 

Bonlbav ılc Kalkütada r•at~m 
nümayJş1t:r.i )~apıln1ı~lır. 

• 
Istanbulun hu· 
bu hat borcu 1 

Ay sonuna kadıtr tes- 1 
lim edilmiş olacak 
htanbul , .. iıı ctJDin hılkürr.c!e 

borçlandı;;, hubııbat ı'.I' ktarı hu 
ay ni1'ayeti!',c- kaclaı· t<ın"ımcn 
rt.cs~'.,nı edi.j:n'5 01.1.cakıır. HlJ.ıbu
batı tcsl.m dan heyctJ~r her ıa
raf'.a büyük b;r faaliyetle iş:crine 

(Devarnı S01: 3, SU: 3 de) 

Paşa bahçede 
bu sabahki 
yangın 

Bir deli kadın üç evin 
yanmasına sebep oldu 

Bu ~abalı saat dört\c Paşah<'.ı· 
çede ınc;rı:köyüntle Harıımacar 

sokağ,nda J 9-~1 numaralı N"'.fia 
;sminc!e bir kadının evinden yan· 
gın ~kmışlır. •ramamcn ahşap 
olan ev ihemeıı ~"3nmı;; ve ateş 
ç;;bucak geniş}o·cr<>k ;lfaiyeniıı 

tekmil gayretine rağmen yan<n· 
daki kaptım &yfi~'e ait iki eve 
de sirayet elmişt...r. 

Londra 19 (A.A.}- B.B.C. İn
g;Ez hava kuvvetleri Almanya
nın en müh Jn sa. a_y~ merkezle

rL ek::- bircni d,ı!:ıa :tıi:r hasara uğ· 
ratn11ş•ır. l\<'n bölgesindeki. Os
n~"'.rl k :12Pr ..-:c 1.5 eaat cicvan1 c
de!l b.ir h.' a alunı y~pı:moş \'C Wc,·c ı Sa: 3, SJ: s dı) , 

Nct:ccdc bu fö C\'İn üst kıs.ım
lar• da yanc\;kıan soı r.ı s:at ye
d.ne ~t<'ş sôndül"l'ebı .ni<l r. Bey 

(D~\·o.:nı Sa. 3, '>ı.. 5 dd 

Ticaret Vekilin in 
bu sabahki.beyanatı 

Birlikler lağvedilecek mi ? 

Bu sabah Bursaya giden Behcet 
Uz yarın şehrin1ize dönerek 

Pazara A nkara'ya avdet edecek 
')";cı-.>t Vdoili BC'h t u.. bu. 

s..bah s;ıat 9.50 ele Tr~k vıapuıi!e 
İsl.anbuk!an :\1udenyav~· .lıarekct 
e:mi~Ur. Oradan dolru Bursaya 

gıd<•cek olan Bchcd tJ~ oun o '(1? 
yemeğin; ilfual.X ve •'ıracat b.r· 
lik!eri· kon1J.c!crr a:.>.alar.!e b.irlik-

(Dd'•»: So: 3, SJ! ü <h;) 

eeG 
• 

Şayanı Dikkat Bir iddia -
Ticaret Vekilin
den Hakikatle 

S anıyormu? 
Vekil ile görüşecek tüccarlar 
seçiliyor ve talimat veriliyormuş 

Behçet Uz'un bu 
iddiaya cevabı 

B; o,a ay'l ga c T 4 

şch • i, rk t .. k ı ı 

teı::c ! · \'ek l Jle fi 

c• nr e!<.'tdı ler l" l 
kJ ı \! r :; t le i ı..: 

et \ .. eki r: t 

~ua b:uı ı 

. " :nııl<1 :ı 
tx.nlara Ye- 1 
,. • 1 k .... -

dJ b r tl~rde 1 \'\eı 1 ~ b ,;"'t ya -
lc.ı :ık 1-0p.a tıı ırda ~.ı ıe l \c:,\ı ı e 
ko.ı ı ~gı v" han ... i .ıı k· .1.,za ' m " 
da* :ı : ""cccklP .. İ t\! >. r o . ..ın kh1. lr. 
IIa. u ı hak ka Je n fa.ıdc.nn n 

ve ~c ~tı "ııM..rıdı 
a c.Ya l \'i:k l ve 
tiı zarar gürrc' ı b c hl 
~ .. yın Jfk l'n bL no ya n 

(D"''ru: Sa: 3. Su· ) 

Ç nberlita sineması cinayetini 

muhakemesi bu sabah başladı 

Locada karısının aşı
kını öldüren Cemil 

neler aµlatıyor ? 

IC -E ~ Ç E V EJ 
VOLGA, VOLGA! •• 

M es.hur sarkı nınlltm: . , 
Vo·ga, Volga'. 
Ttı ti ta tay ta• .. 

Volga, eski Ru,yndan beri, 
(step)leriıı sonsuzluk ~arkı!Jrını 
ınLrıldanaıı Rus ha::,a~i)·ctinin 

mane, ·i bir remzi oldııi;u kadar, 
madde öl~lisile de Rus) anın en 
hnı;sas \·arlıklarıııdan birini ya
şıı.tır. 

Volga, Volga! .• 
ra ti ta tay ta! .• 

Volga, cenup Rıısı·a'1nı nıer-. 

keze ve şima l e bai;lıyan en lıas
sas yoldur. Her sene bu yoldan 
şimale doj;rrıı tanı 30 mil)·on toı:
luk emtia nakledilir, Kafkas pet
rollcriniıı 7 m ilyon tonu da bu 
emtianın i~in de... Volga Alman 
ordular ı tarnfıodao tutulduğu an
da dır k i, Ru·~·anııı belinden a~a· 
ğı sı koıı arılıııı~ olacak; Rusyanın 
iki ayağı demek olan pelı ol böy
lece kendisini Ruslardan • malı· 
ruın edince, onlar i~iıı artık ayak· 
ta durabilmek mümkün olmıya• 

caktır. 
Bazı kayr.aJ..lara göre R11>lur, 

(Bakü ) petrollerinin ~erini tuta
b ilecek başka kaynaklara malik· 
sc de, biz biilün bu ka~·11nkların, 
Kafkas petrr.llerile onda bir de· 
rcce,inde bile Jı;r n111ka) c•e hay
siyeti gösteriıml u·cini" hilenkr· 
deniz. 

NECiP FA7n. KiSi\ \{; '"''< 
Afıııanlarc.:a da' il, kenc:llJ<s-U~ n 

Kafkns petrollerine nlc:~.11a ... ıD · 

dan C'\ ,.-el, Rtt~ farın ora) la ;Jak.:: ... 
~ını ke:>nıek ve sonra hc!ki de ~

nıale dönl;p Rus küıne1cnni t~p · 

yekiın cnsL~lrniye «·alı~ır·o k .•• 
Bunun 'c hcr~ey. i;·;ıı d~ . .\J . 

manlarca \'ol;;:a kı:yılar .. ıw. tutuı:aJr 
ıazını ... 

YolgJ, \"ılga'. 
Ttı ti ta tcıy t · 1 •• 

İ~tc şimdi bliyiık (D"n) kn· 
sinde Rus 1.tiınclcri \.·o:ga~ ı hu 
§arkuıın hilı.ııi?c ıniidafr.a ettibi 
gibi> A~ntau lnı\·vctlrr 1 ılc a) r.i 
~ark1nııt ıı..:~·C'"Si]e ~a!dırısor \'"al
ga üstünde, (Stalin)in h·nıiııi ta
şılan şehir karşhonıdoıki ciiınbü., 

sebep ve ııt tiee bakımır.don i~ıe 
budur! 

(Stalingrad) d liştiiğü ' c Volga 
Almanlar t:,ra fınd:ın tıı t ulrtui;u 

anda, beıı. nıerkc7e ve ~iıııale 
doğru nıil th iş bir Ahnan çe,·irn1e 
hareketinin ha~lı:yacağını \'e un . 
dan sonra i~ l crin iki taı·nftan bi
rini bağ bozıin1uıı:ı siirilkli~ ecc 
ğin i sanıycruın. 

Almnıı'araı (Stalin1;r.<d)ı dii
~ürmck surctilc \ 'olg:a a. ~~u-:: . 
tos a ·ı ir.: nd(" \·arnhilcceklcz&ni 
de tahıuiiı ctti~inıi r.izı.:t I· ni ... 
,·etinde drğ liuı. 

Vcl '~. Volg·' .. 
Ta tı la tay t;ı• •• 

' 
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HALK FiLOZOFU 

KİBARLIK 

Bakıyorum da, bala, b!Tta
J;.uıı liik~ g;azino ve lokantalar, 
mü;.teri çekmek için ecnebi ar
tibt b.imlerfni rekıliımlarıntn 

ön planına sürüyorlar.Bir mües 
sese liık:s mü?. Orada mutlaka 
ecnebi arli•t numara yapacak, 
dan.' edecek ve ~arkı söyliye
<:ek .. 

Bu adaml.,.ın topu birden 
hakikaten artist midir?. San'at 
kıymeti olınıyaı>iara bu gibi 
işler )'a>ak. Fakat, san 'atkiır ise 
g("lip çalışabflir. 

İyi amma, bu ecnebi a.:list 
hayranlığı ve lulkıuıluı:u :ııe

rede.n geH)·or?. Eıı ıniinevvcr 

\'e moknl mü~teriden ıuınn da, 
Mlnradon görme göbeği sb)tin 
zen.gino kıHlar, herke,, ecnebi 
nrti't hevesılisi. 

lümkün değil. i. mi Ali, Vell 
olan bir atisti, böyle liiks ve ki· 
bar sayılan (kibarlıi(ın esası 

REŞAT FEYZi 

nedir, bu da belli değil ya .. ) 
bir 111\ies~e hfttırranıa2sı· 

nız. 

Halbuki, gııdiba, bu giıbi sa,,,_ 
atları Türk vatandaşlarına has· 
reden kanunun ruhu, artist ta
bir ,.e mefhumundan başka şey 
ka.<detmiştir. Ve ne kasdetti;i 
de hep~ce mallımdur. Bura
da apıca münakaşa ve aahına 
liizum yoktur. 

Size bir sual !;<>rayını: Türki· 
yeye gelip, aylarca, hatta yıl
larca kalan, bir müessese ile 
mukavele yaparak, AHahın gü. 
nü veya gecesi oyııı~·an, dans 
eden, 5ark.ı söyliyen ecnebi, ka· 
nunun kasdi!ttiği san'atkitr mı· 
dır?. 

Bu, b""1Nl) ağı küçük esnaf· 
tır. Kanun, beynelmilel sanc'at 
kıynıetluioden vareste kalmı
yalını, diye bir madde koymuş
tur, bu maddenin tatbikattaki 
şekline bakınız .• 

mm~f!!ll'Taşradan lstan
bula gelenlerin 

HARBiN 
ts.re·E DAİR 

Geçen gün bir mecliste, bu har
biu L n1inin ne olacağı müııakaşa 
edili) ordu. Birçokları •Yeni dün
) a harbi. adına itiraz cderel<, is
tikbalde, daha birçok yeni difnya 
harbi olabiltteğine işaret ettiler. 
n>r arkadaş: 

- İnsanlanla bu akıl varkoo, 
daha çok •;ı.eni dünya harple,tj,,. 
olur, dedi, 

TİCARl:.'T 
\"liRGUNCUL~ 

Ticaret serbest, vırrguncuJuk 

ynsak .. fAkat, bir kısuo maddele
rin ticareti o hale geldi ki, bu ha· 
dbc~·i, ,·urgırnculuk yapmadan 
lıa~rınak k4bil değil .• yiıni, piya
•ada o kadar karlı i§ler tiiretli .. 

Galiba, işin doğrusu, ticaretle 
yurgunculuğun bazı sahalarda 
n:ml ayırd edilebileceğinin henii:ı 
nıaliım elmamasıdır. 

BİR BAŞKA 

'IJCARET 

Y<ni bk tic~ret nev'i de, ikmale 
kalan talebeye ders veren müesse
seler açın•ktır. Bu ~ibı miiessese
lcrin gaz..telcrde füinlanna sık sık 
t"adüf ediliyor. Dem, bu, öyU! 
bir ticaret ki, harp içinde de, 
harpten sonra ıh baki kalacaktn. 

YAZLII\. 

l\lEVZULAR 

Ağıı•tosım ortaSID'I geçtikten 
so.ıra, İ. tanbul yırı mevsımıne 
\eda eder. Bu yıl da, yine böyle 
oluyor. Bu arada, gazeteler de, bir 
çe>k ya7lık mevzulara veda edi
yorlar. Fakat, dikkat ediniz, yaz· 
!ık ~ehir meselelerinden nıiilıim 

~ıir kısmı henüz halledilemcmis· 
t'r. Gelecek yaz, bunlara yeni ;e 
taze me\ zular olarak tema~ edece
ğiıniz için, bize ne mutlu.! 

AHMET RAUF 

Ağaçtan düfen kız 
Eyü:pıe Gümüşdere soka~nda 

18 r.umarah evde oturan R~p 
k;zı '' Y< ~nnda Asiye, evler n
d"" C<?vfa ağacımliın ceviz top
l<lr~n düşmüş, ağu- surette ya
rıilaı mıştır. 

ekmek karneleri 
Bu sabahtan itibaren 
mecburi değiştirilmi

ye başlandı 
1stanbul haric'nC:Cki '.)'erlerde 
• --1o"<ian şehrirnıze gck>nle

rin ellerindıeki Y">;:iL rcııkci ekmek 
kam.elerinin burada def:iştidme
sine 'hu sabaiıtıan itibaren ıtıazı 
kazalarda başlanılmıştır 

Ka,-makamhkiar yolculıırın kıır 
nel€rini alarak yerin-c İstar.bula 
mahsus karne vermekredirler. 

Kıarncsi kalmı'.)<-an İstanbul ka
z~lar;nd.a ise karne~r İstanıbula 
.ait mühürle mühürlenmektedir. 
Bu suretle peytle"!'Cy şehrimizde 
hiç bir fırında diğer ~dıirloere ait 
ekn;ek karneleri kabul olunmı

yar:ık yolsuz~uk önlellffi4 olacak 
tır. 

Cece yarıaından sonra çalınan 
gramofon ııe radyolar 

Bazı ev ve apartımanlarda ge
ce yar1S1ndan sonra rnba. a ka,. 
dar radyo, gramofon v·e pi~·ano 
g:bi musiki alel\er;nin yüksek 
perdeden çal,ndığı ve bunların 
civar halkını rahatsız ettiği hak
kındaki şikayede: üzerin<': bu 
kabil hareketi.erin wbıtai beledi
ye. tal:Jmfnaır.esine muhalif ol
duğu ve cC1Jayı mucip bulurctı' ğu 
kaymakıamlı.klara >lırlatıhn;~tır. 

iıtll rivayetleri 
Şayialara inanmak dıoğıtı değildir. 

Fakot, söyl•ndftine gore, b~· .ı<ısım 
tÜCC'J.r, çuvallarla pt: nç vesalreyı, ıe.. 

nelcelerle yağı, p··~ .:ri d<iX>'•rında 
Eaklamakta ve f;yatların <! f z!a 
a.rlınasını bekleımek~Pd r. B n,ar Q).'e 
madd !erdir 1':.I, hcrkos..:n göro 11.gü gf
bL aı.kıniısını Ç• kıyoruz. 

Acaba1 b:.ı depolar Lettlerdedir?. Bu 
depolar, aranıp bulunaınaı ı ~ Bu 
ma !ar meydana çıkarıl~ p.yasaya 
arzt·di'.emez mi?. Her .şe-yt" r .. •1,rmen, 
Eıt; · tçilik yapan tiiccdrın bu huyundan 
vaz:geçt:ğini zamıetmek sa!diJJık olur. 
İstilçi vurııun 5&atini bekl.Jıyor. Fırsat 
venn.iyelim, 

BURHAN CEVAT 

f EDEBi ROMAN: o5 

1 
ŞK ve GÖZYA 1 

Yazıın : S ELA M i t Z Z ET 

"------ İKİNCİ KISIM I 
ly am'Dla, böylP b•r bal karıı.t ında ı 

n cc\·ap verecektı?. Çocugu .. aıoırdı.:.:-
t n :;0nra onu.illa ı:ı! kadar oımarr.ası 
) yln .,ğı:·h,un b~r at daha 
a t• 'llC .tL. 

a Narlı KJrohc.'" ŞPytan!a 
y .:kavclı de, .•teclA-i 't- nan, is· 
t G o!lıı nda çocuğun kendı.slne a·l~sln.ı. 

ıa " · ş, Ka.m.bı1r da, tiUnu kabu'. 
etı şta. Kdın..,ur çocğun llJ'PJıanmı,ya. 

ca,. :ıı, .) b.akılaca..,uu da taoı: ınt.it. eL· 

' Narh to.Yle dUşunu.)ordu: 

- b ı..~ k n ı,f"' z· de tutamaz da 
ht" y be .. Cd ~. \cya söyler .. 

m da: 
u en ı;aldın' • 

t.yk1.r.ıc....k Oill 

) 1 
D 

k. ık a. 

" 1 
D yrı eğ·n .. 

•c k ve 'r3 sı· 

cC ı b~na ver' • 

, ben soğuk 

D rıcc de ş•rt lro: C'3lcrtı: 
-Ç m, takat ba· 

na mut., bana bağ!~ barı:ı •sıı<hk bir 
kadın o:ac k ın ... Her su .. U.mü dinliye
cek, her ded.f m.. yapacak.sın... Ka
rım ola!'11.!\.. ın ..• Bu r.ı~tı:ı çoculunu 
ve ır·m. Yoksa onun yüzünü. göremlye
ceksin. .. 

M tafa .N'.lrluıın bü'"iln ümidı bun
da ıdı. Kı:ır ından b.: kere intikam al

mı.ştı, b1.ıooan sonra da onu kendine 
rom edcceı<:, bir türlü ::ılamadığı beve-
6in1 alacaktı. 

Pak.at o Kambur Şeytan p!"Ojelerinl 
a tııst etml:,ıtl. 

Çocuk c::ılındıktan Gonra Narlı Kam
bura çceuğu ne yaptıj1nı ısorntUŞ. 
Kam.bur da: 

- Siz onu hiç dUıünn~eyiniz, bir ka ... 
dına teslim ett:m, verdiğln:z pal'a il.Q 
gül g;bi bakılır! Derni.sti. 

Buuü.n Uzc.rlne Mustafa Narlı b.Adi
seyi k:ırl!.41a antetacağı zamanı bek
lf'mlş ve niJıaye-t bu zamanı:ı geld;ğl. 
ne kail orunca Kamburu ç:ığu·tmıştL 

- Çve• su ~örmek ot;yorwıı. 

Bizim k6ylerde 
mabtar 

Size, t>k- müddrt. evvel, yurt tçinde 
b'r ;ey•ohat.e çıka ak, bazı k-öy!erl do
ıa~ığın.ı, oralarda güııleı~ kaldıi\mı 
söylemiştim. Bu ,;j•'yahtin, benım' üze
rimde bıraktığı ını-iıbafar ook mUhim
dir. Fm..t düştilltçe ve sır..,ı geldık
ce, aldlğtm bu not}aJ'l bİTCC birer ya
zacağım. 

Türk köyü uzaklan bakıl<hğı ve gö
rü-ldüğü gibi d.eğ1 idir. Türk köyil bir 

ill~md;r ve tel'k;ik.e muhtaçtır. Bugüne 
kadar Türk köylüsü ve Türk köyü 
hıtkında yazılanlarl.rı mühim bir k.llsma. 
hayal mahsulü olan ef.sanelerdir. 

O gl'ce kalacağımız köy<ie, akşam 
üzeri. bh e\·ln önündeki bah(P.de top.. 

lanını.t.ık . Söz yeni mahsulün kasa
baya ıötürülüp hük.Umetc satılması 
ba!ui Qzeıine intikal Etti. Haıman yar
pıhyordu. Batı köyler de barma'llları
nı bitbıüşler, mah.-ullcrl.nt k,,...ba,-a 
sal:nıya gatilrüyorlarıU. 
Yanımda oturan bir köyJU, yü.zünü 

mAnalı bir şek;Jde ouruşlıurarak: 
- Hazan haksızlık olızyor, dedi, tıe-

piır.izin tarı..,., çltt.çüiğ! ayrı ayrı .. . 
Çok eken var, az eken,, orta. ektt .. . 

Azından az, çoğundan QOk satın almak 
lo'ı:ım. Böyle ıı.!muyor. M...e~. ben, ~ıı 
~ r tıul;day ııötilrüp tesımı etmiye 
mecburum. Halbuki, filfıın klryJü ben. 
den biraz l;ıızla göı.ürüp teslim ed1yor. 
Halbuki onun çlttli(:i daba bii(yüklür. 
O, benim bir mislim fazla götürup ver
melid1r. Ya~[.li'ken, htrhalde bir yan
lışlık olmuş ... Araya biraz. hatır, gö
nUI giriyor. Zenginin sözü olu:yor, Bi
zi din:(yen pek olmuyor. 

Köylü bunları anlatırlı:en, isimler 
zikred;yordu. Htldi~uın mü.met oldu
ğuna şuradan kanaat getlTiyorxium ki, 
yamn:ız.claki diğer ılç ki;ylü de taodik 
ediyordu. Dönüp d-oiaşa, iş muhtara 
!l"l;y.or. Bu işlerde, kasabaya gidip te· 
mastar yaop:ın_ mahsul vazt;rctinl anla .. 
tan, yad.ıran, çiullrı'n muhtar ... 1.ıluh
tar, ahbaplarını biraz himaye ecı;yor, 
Bcnln1 anladığım bu. 

Mııı.tar, hele bugünkü günde, köy
de çok mühim bir şahsiyet. Muhtarı 
iyi 8"Çmek, mubtan iyi müral<abe et
mek l~zım. Mııhtann işi de çok. Ken
di şahsi işlerini yapamı,yacak kadaır 

resınl işleri çok oluyor. Bir çok köy
lüler de -akıllı, :tikt:-li vr bu i$i daha. 
iyi yapıibü'r vaziyette oldukları hal
de- mufıtarlıtı iizP.:lerine almak iı>
temiyorlar Bazı kıöy!erde, bu yüzq.en 
ıI11uhtarlık. biriınci d.err.cede tleğil, jki~ 
c~ üçüncü derecede kl\Ylül x elinde 
kalıyor. 

R. SABiT 

Duvarın üstünde oyun 
oynamanın akıbeti 

K&dıköyünde Kuşdili Çilek so
kağında 6 numarada oturan Ra
hlınirı 6 yaşlarındaki. oğlu Ertuğ
rul bahçe duv11rmda oynarken 7 

~tre yük>eHktE:n düşmiL tür. Bu 
yaramazlı[r.n neticesinde vücudü
nün m uhte!U verler nden yar:ı

lanan Ertuğruİ hastaneye kaltlı
rılm:ştır 

DENİZE DÜŞ&'< BJ.R YARA.\11\Z 

Balatta oturan Jak isnıltıde di
ğ~r hir yaramaz çocuk da dün 
a~ .a111 k' ~rünün E~r.önü cihe
t~ki demir pann.aklıkl:an ya
m.nda oyımı'kcn dıenizıe d~üş 

ve kurtıarıhru.ştır . 

H<.ıtTJ 1258 

AGl:STOS 

6 

HIZI~ 

106 
Yıl 0·12 Ay 8 \'~" 

AGUSiOS ~ 6 l: 
19 

1317 

Leci l~~l 

ŞABAN 

6 

vaıcu 
f . 

s D 

(iü.oe. 10 12 
ötıe 5 15 
iı.lndl 9 02 17 05 

20 03 

~arşam~a 2~ ~~ 
Aka•rr• 12 00 

Yab? 1 41 

trn-rı"' 8 18 

- Hangi ÇOcuğu? ••• 
Kamburun bu suali M\.ISl.afa Narlıyı 

deliye döndürdü. 
- Ça'.dığın çoeuii;u! Diye haykltdı. 
Kambur Ş"ytan ink.rr etti: 
- Ben çocuk falan çalmadım..,. 
Fak<ot l\Iu tala Narlı Kaınburun 

gırtlağ"Tna yap:.ş.ı,p onu tüy gibi havaya 
k .. dnınra Kıın:.bur kf'kelcdi: 

- Oocuğun nerede olduğunu bitmi
yorum.. 

- IIani bir kadına emanet elmJş. 
tin<> •• 

- Etm~tlm, fakat kadm çocutun 
kaçtığ.nı iddia ediyor! ... 

?ı.'l~tafa N- rlı hk!detindrn ne ya... 
pacağını 'Ş3Şlrdı; Kamburu bir yum
rukta ye.re sermcn1ek, sonra ü-ı.erir.e 
çu.Janıp gl·bcrtm mek için ke!ldir.i güç 
zaptet.ti. Ağzın:ı. gtlcn kü!ürü s:ıvurdu 

' ' · Ne d'n ·bıraktı, rn' ı.vral; en galiz kil-
fürleri ,.·11.ğdaıyordu. 
Fak~t buton r1ı söyledik!~ri brylhu

deye gitti. Ç.x: ık artık ll'eydanda yok
lu. ne olduğur .ı da kifl1f'e Oi'miyordu. 
Kamburdan b~'ra hiç bir ~Y öğrı'nE> 
mcdi. 

-4-

Sevgin t}c Enginin otomobili d\ırdu
ğu zam.an arkadan da :rı.ı tar;ı. Narlı 

ge'.:yordu. Ot<Jnobilrlen 'baldızının in
diğini gö~·ünce, gı.ıyet n~k bir eda ile 

(De\'anu \tar) 

1 

1 Hare Vaziyeti 
MAHKEMELERDE: 

Turp elle mi çı
kar, belle mi? 

1 

Orta Şarkta kumanda deği .. 
şiklikleri, General 

Auchinleck ne oldu? 
Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 

Pasifik cephesinde: 
Salomon adalarnıdaki hava • 

deniz muharebeleri iıiola devam 
etmektedir. 'l'okyodan gelen ha· 
bere bakılırsa Amerikan taarru
zu tanıamile durmuştur. Ameri
kalılar yalnız Tulagi ve diğer 
küçük bir adaya bahriye efradı 
çıkarabilmi§lerdir, bunlar111 da 
vaziyeti ümitsizmi§ ve Japon ta· 
arnızları karşısında nihayet tes
lim olacaklarmış? 

Londra, Amerikalılann Tulagi, 
Guadalkalar \"e Florida adalarını 
işgal ettiğini ve ayrıca Sahıt İza
bellc ve Yeni Georgiye adalanna 
da asker çıkirdıklarını bildirmiş· 
tir. Ne de olsa görüliiyor ki, Ja· 
ponlar yanlış ve mübalagalı ha
berler yaymalarına rağmen, A· 
merikalılarm en mühim iki ada· 
ya asker çıkannıya muvaffak ol
duklarını itiraf ediyorlar. Yine 
Londra, Anıcrikalılann yeni si· 
lıihlar kullandığını haber veriyor. 
Bu silahlar arasında, hem karada 
ve hem denizde hareket eoobHen 
traktörler ve 13 tonluk tanklar 
vardır. Amerikalıların paraşütçü
ler indirdiklerine de ihtimal ve· 
riliyor. Denilebilir ki, Amerika· 
War, harekitın ilk safhasında 
muvaffak olmuşlar ve adaların 
üçte birine yerleşmişlerdir. 

Do[,'11 cephesinde: 
İki tarafm tebliğlerinde yeni 

bir ınalfunat yoktur. Anuk Stok
holm'den gelen haberler, dünkü 
yarunızda Stalingrad . Astrakao 
arasındaki cephede büyümekte O· 

lan Alman tehlikesine dair tah
min ettiğimiz vaziyeti belirtmek· 
tedir. Almanlar, bir taraftan Don 
dirseği içinde kalan son Rus kuv
vetlerini temizlerken, diğer ta· 
raftan nehri geçmek için geniş 
hazırlıklarına ve nehir üzerine 
birçok noktalarda köpriiler kur
mıya başlamışlardır. 

Fakat asıl Alman ta.arruzlan 
KotelnikA>vo ~evresinde beliN>
cektir, ve burada Almanlnnn bü- ı 
yük kırvvetler topladılcları!JA şüp· 
he edilemez. Daha cenupta Elis
ta · A.•trakan şosesini takiben 
ilerliyen Alman kuvvetlerinin 
ocrey>e vardıkları malum değil
dir. 

Kafkasyaya gelince, garpte 
Ruslar deuiz yolile ric'ate devam 
ediyorlar; Alman bıwa kuvvetle
ri de sürekli bombardımanlarla 
buna m8.ni olınıya ç:;hşıyor1ar9 
yeniden 12 kı;·ı g~ın\~i hatırı!. 
mışhr. Ancak Rusların bu tahli-

ye hareketinde büyük ölçüde mu
vaffak olduktan tahmin edilebi
lir. 

Alınanları:n KriSnodar'da, Ku· 
ban nehrini cenuba aşıııalan, No· 
vorosi>.k ve Auapa limaıılarııu 
yakın bir tehlikeye düşürmüştür. 
Bu limanların yakın bir zaman. 
da düşmesi muhtemeldir. 

Cenup istikametinde ilerHyen 
Alman kuvvetleri hakkında hiç· 
bir malumat yoktur. Ruslar ar. 
tık Kafkas dağlarını bırakamaz· 
!ar; buradaki umumi vaziyet Ba
kıl petrollerinin ve Karadeniz 
donanmasının akıbetile çok ala
kadardır. Dün de yazdığıoıız vcç
hile, .Moskova konferansında bu 
meselenin görüşiilnıiiş olması ve 
Orta ŞarktaJ..; bazı kuvvetlerle 
Ruslara KaCkasyada fiili J ardım 
yapılmasına karar verilmiş bu
lunması çok muhtemeldir. 

Orta Şarkta kumanda değişik
likleri: 

İngilizler, Orta Şark Başku
mandanı ile sekizinci vo onuncu 
kumandanlarını yeniden değiş

tirdiler. General At>ebinleck.in 

yerine Orta Şark Ba~kumandan

lığına General Alexander tayin 
edilmiş ve General Ritcbie'nin 

yerine sekizinci ordu kumandan
lığına General Montgoınery geti
rilmiştir. Anlaşılmıyan bir nokta 

kalıyor: General Anchiıılcck ne 
oldu? AJırı<:a Mısır cephesi )ru. 

mandanı mı kaldı, yoksa baska 
bir vazifeye mi tayin edildi? Yal
nu: vaziyetin nazik bir safhaya 
girdiği bi.r devrede General Au· 

chinleck'in Mareşal Rommel kar
şısından alınması doğru olmasa 
gerek. Böyle bir şey yapılmış ise, 
biziın görüşümiize göre hatadır. 

Yağmur münasebetile milli 
oyunlar le.tivali tehir edileceh 

Bu akşam Bebek belediye ga
ziııo;uııda ,.e y:mn da Tep€başı 
H&lk gazinosunda yapılacak olan 
Milli oyunlar fıestivali hava y~ğ
mıırlu olduğu takci'rde tehir edi· 
!,~cc'.ctır. Fakat bu gece ve yaı-ın 
g!X!e Melek s:nema.:·ııı.da festiv.'.11 
~np .. ~c•ktır. 

Ttlıır ed;lcn suvareler iç;n cla
\'etiye alan1ar Melek Sinemasına 
da g.;_~cbi1ıeoekl~rd.ir. 

Tti•ır edilen suvar('lerin ne 'ra
kit y;;.pılccağı bugün kararlaştı· 
rihcaktır. 

Da\~,cı, naı..bu.r Mı..st.ala, da.\ a ett•~ 
de yı\~('111 Kadir'dı, Mu.s~fanın söy .. 
led•ğn;e göre, Kadir kiın>es;z kald:ıgı 

lçın kli.çük y~ınıı.noerı yan:.na almış, 
bakıp bü,ytitm~ ınrydana &:t>t.trnıilt, 
yinn! >~"JOJ kadar bakrruştı lCeudi 
.evıadı olıma.dığı lc;in, cvl:.it mu.hai.>oeti· 
nl l 1ire vermış !ak.at K.ttdir onun 
aırzuJarıntn aksin(., mektepte ~ku.me. ... 
mJŞ, dli.kkQnda çal ışmı.ya da. yac.ışma
ın~. llrlus~fa.na1 tabiri ile d>oy beyi> gi
b' ı:ez.p hayiaz.lık elmiştl. Mustafa 
bwıları anlattık.tan .sonra, şöyje de
\"Bm (tti; 

- Üzüm üzüme boık3rak kararır> 
derler. Bu da, i~F.z gl:.~ilz, ayak takı
mından .;ı•kadıışlarla diıeup kalkmıya 

baştadı .... Onüırın huyundan ... Gün
den ,çi>ne haylıazlığı arU:u"tiı. Genç ya
ı;ll;da. içkıy~, kuınara başladı. Benden 
türlü bahanelerle para çektlği. gibi, ev
den d"E: öteberi aşırıp satmıya b"'1adı. 
Bir na.si.hat, iki naslhat ... Hayır etme
di. PQ;tdya. kestim. Parayı kesince, ba
na kabadayılanmıya, ba.ri:>ar!anmıya 

ba,)lad~. Nıhayrt işi azıttı; tı>iı.dir:le, bı

ç:.. ~ ,,.n.,,:ye kadar va..rdırdi. Dün ge
ce, yirıe para i:rtedi. 

- Bundan oonra. dedim, sana, adam 
o UJıCıya kadar netellk yok. Du hal.o 
de\·am ed e rsen, evden de kovacağım. 
Ona gOt e ayagını ıfenx: nl: ••• 

Ben b •.ı nu. söyleyince, clJnt kçryn.una 
attı, Koskoca bir saldırma çıkardı. 

- Senıi bununla, ıutır kıtır keserim., 
dCdL 

Seıde, eski kabadaytlık var Bir 
pundUDa gelirdim. Üzerine atlayın
ca, eiıııden saldımıayı aldım, Aldım 
amma, artık, emniyetiın kalmadı. rttr
ııeli, gece cyurken filan gelip bir 4 
y:_ı.pabilir. Onun i'çin, polise teslim et
ettim. Artık eve de almıyac:ığım. Mi
rasım~an da o.~Jırum edeceğim. K~ 
rü altında yat•un. Öğrensin bakalım, 
lıu<ı>. dle ml çıkar, belle mi? ... 

HA.kim, Ka.dire, 
Ka<i:r, dedi, dn.yının SıÖYlcdiklerini 

duydun ... N~ diyecekısin' Bıçak çekip 
üzerine yU.rün1üşsUn. 

Kn.dir, g:ıyct pişkindt. Yüzü. kı.zarınaı
dan ve zerrecr hicap ılıisseıtm('-den. A... 
deta bir marifet yapmış gibi sıntarak: 

- B<:n, dedi, dayıJın·ıı QOk: severim. 
Kendi5iyle her zaman latife ederim. 
·Dili\ gece de, şaka ol un, bira.z ko~ 

kııtıytm da gül~lim diye, Jooltuı,<umun 
'1'jluıa bir bı<;'!k sıkı.şlırdım. Eve gelôp 
b«:o"ı çekiim. Mal<.sadlm, .§aka yap
maktı. 

- Dayın qyJe anlatmıyor ... İşilme· 
dm. ml?. Hayatımdan e.min değilim, 
diyor. 

- Efrı'Cliın ... B'r:ız kmı, asabü* 
ti de. or.-dan öy!e &öyH.iyor. Yoksa., et 
tırnaktan Eıyrıhr mı? Da~ yine da,... 
yıntdır; ,·eJinimetimdlr ..• Şfmdt böyle 
aöylf·r. '\'arını !11:'.l:t 1;an.ra, kolkıola cf.
rip e\·e gi<icriz. 

~nıst•fa, ba.~rnnı ~alladı., 

- Sen, s:ıy'1<la, ô~di; eokaklıı<da 

.sür:i.ntirsen, görürsün Hanyanm. Kon
yanın ne olduğuınu?. 

Tahkikat~n genişletilm('Si için mu,.. 
hakeme ba..,ka güne bırakıld:ı.. 

Mahkemt.•den çıkınca, Kadir, 
- Dayıcıgı.m, diye MU!'t:ıfanın ya

nına yaklaştı. Bir §i'Y ~öyliyecek'tl, Fa .. 
kat Mus!..<tfa, 

- H?j.·di cırad:ın! Dcdi. Be-nim, se
nin gibi. ycit nim yC>!t. Drfıol şuradan! 

Ve h~:7.lı hız~ı yürüyeTek y~enin
dcn uzaklaştı. 

ff!l!"F.vtN RFHC'ET 

_,c- Avrupa Harbinin Yeni esele eri 
~~~~~~---; . ...---~~~~~~~~~~~~~~---) 

AMERiKAN ORDUSU 
Avru;pa kıt'asına çıkarılmak 

1çin hazır}anan Am<'tikan kıt'ala
rının a:.:wdıan.beri irlandanm ş;. 
mal tarafına getirilciıi.kl~ri m<llüm 
dur. Şımdiye kadar getirilmiş o
lanlar asıl geleceklerin ileri kol
lar: sayıJ.maktadır. Gelener ar.a
sında asd Amerikalı ol.an yeTll-
1.,roen koyu renkli -askerler de 
vard'f. 

Bir;qik Amerika ordusuna giı-
mUj Ilieksi.kalı, ze~tin renginde 
askerler de ş;mali lrlıandıara gd
mis balunuyorlar. Bunlar Itlanda 
n:n .uşını gördüler, şimdi )'.azını 
geçiri; orlar. Fakat 'bu harp dün
y,a hari:ıi olduğu ve dünyanın beş 
k:t"asına da yayıldığı için o beş 
kıt'adan gelm:.ş birbider;nin kar
şısına çıkmış b'r çok jn.s,a;nın bu
luimas· ilerideki dünya millelleri 
arasıı.~a.t~: münasebctJ.crin inki
şafında az mü~'.ir olrnı~·zcağ-9. 
bc'1uyor. Çünkü malirmdur ki 
gfü•i.ilcn işin ehemm:ye".ıi ıı'l!sJ(.,_ 
tinde yorulanlar ş.ras•nda kendi
liğinden bir müsavat kurulrmk
ınd•r. Muhtelif kıt'alarda yaşa
makta oıanlar da sonun.da bwhir
lc•i,,, daha iyi anlamı;; olacaklar. 
Lai<'n o bahis ayrı. 
Yenı ordu Amcr:karun bu harp 

iç'n hazır.amakta okluğu kuvvet 
!erin ilk kı!>m:<'..ır. Yani ordwıun 
Birle,.k Amerika h.oırbe girdi gi
rdi ı:tçirdiği imt hanlar mühlm
d'r. Bu imtılıan 1 aı'Cla ~ni ol'du 
muv~ffaki)"E!! göstermiştir. Jaıpon 
ıaarr":;.ıı ka.rşu;ınaa F.lipin mü
dafaas.'1<13 Am .rı • lı a!ikc!' ken-

ı~~ Yazan: 1 

Ali Kemal SUNMAN! 
1;;;;;;;;;;;;;;~~~--1 
d:smıkn be~nen sebat ve gay
reti i;;bat ettiği gibi fen cihet.in... 
dFn, lı:1gi noktasıcndan Qa O ,as-

kerin ·oaşında bulun~M ı:ırı 

yetişm4 olduklarını anlıatmı.şlar
dır. A;.glosakson işbirlığinde w 
iş b;iltiınünde Avustralyanın mi1-
dwası da Ameıik:alılara vıer<l-

miştir. Coğrafyamn ve askerliğin 
icapları olarak Ayustralyarun er
geç vı..kubulınası muhakkak sa
yı:Qn Japon taarruzuna karşı mü
dafaa&ı daha ziyade .Amerikah
larm boynuı;a borçtur. Yeni A
merik.;n ordusundan. hir çok kuv
\'clledn Avustralyaya göndıerJ.. 
ıne,i daha kolay olmuşıur. Fakat 

yaluz müdafaa değ!I, A'ITl('rik.a.
Llar kr.'1di ordularının git.gide 
büyük bir Uıarruz kU\·vct.i teşkiL 
edece-~ suretOO h.aznr edilrnes1nID 
istiyo.1&r. Bunun .çin de h'<!cbin 
şıındiye kadar geçır.ekle olan üç 
senesi z:rfında elde cd.i!miş t1CCrü· 
belero.<n, uzak yakın tct.k.,attan 
çıkan neticelerden azami istıf.ade 
cdihnek düşiınüirnektedir. 

Bu asnn ortasında cereyan e
drn OJ)'le bü-yüi< bir harbin ikue:ı 
ellid•ğ. bilhassa ki büyük amil 
vardır: Sürat i:e kudre•. Ame

ritcılı esasen sür'ati sıever. Kul.lıa.a 
dıı,ı her vasıtavı •la az z·manda 
çok ış çıkarm.ak b:.kırrun<i:.n eli· 
ne a~r. Bu harpte !uzlı İ< giJrmek 

!ıiizom o:tcL0 unu da düşününee 

bundan memnun ok.vor. Fa'l<lat 
yalnız sür'at d,;ğil, kuclı>et de el
zem. İşte yeni orounun bu <Jı:t 
büyük harp amilini kendinde top 
lıyab:lıncsine, mükemmel bir hatııı 

makinesi haline getirJ.ıneslıle ça· 
lışılmaktadır. 

iki çocuğu öldüren uğurna 
kamyon 

Ba •. kesir 18 .(Hususi:)- Reşat 

Ak'1"~ ismi11<ıe biır şoförün ida
•esindeki 4421 numaralı kamyon 
cMil.i lkuvvetlı:>r cpdde!#,, nden 
ge~cr~€n 8 yaşında Enver Kanlı 
frminde .bir çocuğu ezerek öldür
ıı:üşti.ir. Re~t Akbaş tevkif olun 
Ir uş, fakat ayni. .k.amyon ertesi 
; ii ~ Hakı Dinçal nsmında diğer 
b'r "°förün idar.sirde 16 yaşın
<la b'r köylü çocuğunu ezerek 
öl<liırnıüşlür. Şoför Hakkı Dinçal 
da tevkif olunmuştur. 

Dar kaldırımlarda kolkola 
yürüyen ııeya durarak konu· 

§anlardan para cezası 
lınacak 

Dar olan vara kaldınml.arında 
k<•nuşma k içın vey>a baska bir 
sebeple dura.-k ve y>ahut ki ki
şi<lcn fazla yanyana, kolkola yü
rü~·e.-ek baskalarının kokı;•'j·klıa 
~~ç.mesine mani olanların para 
cezasi1e tec-li/eleri be!t'di:re r<'is

lir:irce alııika<larlara tebliğ olun
muştur, 

-P~.ş .. ~QL11;~.l5A 
- I ,(,ijf,L - .,, _r '• .. - .. ...,,_. """··"'-"" i___. .. 

İki ihtimal 
Y cuan: Ahmet Şiikrii EımR. 
Alm,rn ordularının Kafkoslana 

dogru iıerk?yi.şien son güntcr ~ 
fında tn_ hızlı temposuna ı <trmıt; 

b~Iunı..;or. Rostofu ald>k.ban oon
ıa cer.uıba ve şarka doğru sarkan 
A~m:Gn kıt'ıaları, ""'Ylf mukaı"E>
ır.et!e karşılıaşmq;lar ve K~ rkas 
d~ijlarmı.n eteklerine kadar iler
lem!.şkrdir. Öyle gö.·ünüyor ki 
dağla.r.n şimal kısmı bır kaç gün. 
içrnde tA..ı:ııam ıı.e Alman la r rn el
IHi ne gtçecektir. Şic..di sorulan 
mühi,n sual §Udur: Ac<ıba Arman,. 
lar Kı<.fkas dıağLarına \"ard!ıktan 

sonra iıangi islıkamete doğru iler 
lıyeceiderdir? İki ihbimafden bah 
sediliyor: 

1- ~zı mü tehassı6iarın kan<l
aıler!ıoe göre, Alman onlulıarı Kat 
lras dağisr.ına kadar :icr!ıc'd'kten 
sonra, Rus ordularının üzeıine 

<iönecckl<'rdir. Şimalde Rus <ıır
dııları durduk~, Alın ınların K.aoJI. 
kasya ,;teler.ine c:ıo· u ı\crlcmele
rıni tehi.keli say.n müıelh slıar 

çoğunıuğu teşkil etmektıed r . 
2- ;kinci bir :oümre, Alır.aı;la

rın Kaflıns dstikametinde aler!.i
y.-çeh.:cn.ne inanmakt.ad:r. Bun.
lara ı,.ure, Ahnanya ,...m deki 
Rus ordularına karşı t.edafüi ı·a

ziyett.e kalarak Kafkaslara ve dıa~ 
ha iler .. ere doğru yürüyecek, bir 
taraftan bu isti.kamete doğru yü~ 
rürl«'n, diğer taraftan Ronunel 
de tekrar taarruza g~çecek ve 
Mısır üzerinden ilerlıyeoek olan 
Afrika kıt'alar.le Kafkasları ll§3· 

cak ol.an Alıman kıı'alar.ı Ortaı 

, Şrkın hır nokLasmda birleşecek· 
lerd.ır. Mütt<.>fiklerle ;nu\ıasalası 

kesilecek olan Rusyanın ezilmesi 
sırası bundan s~IU'a geLecektir. 

Bu Uı:ı iht:ıınalden h~ngisi doğ
rudur?. Alman gen.elkurmayJJUn 
ne dli~lindüğün<i. kestirmek kol.ay 
değildır. Ötedeı'.'l:ıeri takip cililen 
klıasik muharebe ka.<k1e -
r.ne gare, AJ.maııların Rus ordu
lar• dururken Ka.fka.slara doğru 
yürürnemelerii llzımdır, Alınan 
yanm Rusya.ya karşı harp açına.
sının Sebebi de bu idi. Eğer Aı
:ınıanlar, Ru3y<>l}'1 eıımeden Bri
tanya İ'llparatnduğunun Yakın 
Şarkta« alıika arını ta~fiye ede
bılecek!eri.ne ın~ıuıuş olsalardı., 
on dört ay evvcı SovyetJ.er Bir· 
liğ.r.e karşı taJ:tınıa. geçınezler
dı. Rus:, ayı M• .için bir tehL ke 
saysalar ıbile önce İngil !ete !m
pnrnwr.ı.;ğ unu :n•ğhip ederler ve 
s~nra Rusyaıııw Ü2leri!.e döner
ludi. Rusy~a ı.arşı taauu'Z,a 
gc-çmel<?r·nin selx>pk:'ini izah e
derken, Alın=I.ar, da:ima 'bu d•v· 
let şarkta dur..ı ıkça geniş ölçü.
de başkl ha~~<·\ler.: girişem'ye
cekl.erinı iddıı etmişl<>rd:r: Şimdi 
K2fkasların 01Cf ne doğru ilerle
meler:, Rusyaya k.;rşı harp aç· 
maJ.~ izah için Eöyledikleri 
sözlerle tıezat teşkil edecek-tir. 
G<!rçi ı,usyan,n btı on dört ay 
;çinde ağır ka> ıp~kra ugrad Tı lir 
hakikatt r. F:ık<ıt R~~ orduları ın 

.daı boııu 'ımadllkları ve losa b'.r 
ıoaman ;çinde ı.a<;fıye cdilme<..kçe 
Alrn.anJa için .;,,lİ) ilk tı·h ikc teş
kil edecekler <le ci~ğrudur 

Bunnn'..a be•aoe~ A rn~r :ır bu 
muıharelıede dama k!Asik harp 
usulle:-:ııe g~:-c hrı·Ek<. t etmcm·ş

rero:ır. Doğrusunu söyhemck hizım 
gelirse, '.X!kicnmcdik tetebbüslero 
girişme>t, bu h4r;ıte A'.!nan genel
kurmayının kuv\'etli taraflıarında:ı 
birini ı.:şkil e:ır- ştir. S40 senesi 
oll<fbaharcnda Aln.aı.y; nın Nor
Yeçe k~·Şı l!<larruza gN:mesi hiç 
beklenmiyordu. Bu hueket.ler 
başla:lıktan hır kaç gün sonra in
g:f>;ere B.aşv~kili M·ster Çörç;\ 
Alrna'1vanm büyük h•ta işlediği
ni ve c.layl...rın bı:nu Almanlara 
anlatac.·ğı1't söylemi~.ı. Halbuki 
Atman ·ar, kısa bir zart an içinde 
Norve· lı<ır.kat:nı muvaffakiyet
'.le tasfiye ettiler. Şimal Afrika 
harek~~ da bekknm<.<lik bir sii.rp
riz te~<il elti. Hele ı~ ıınanlnrın, 
geçen ~·ayısta yen: ya1 sıcl!!{kırL 
başlarktıı, Mıs.r:n .ş·;~iini ı :-def 
alan b'ı~·ük bır tr.arı.ı,. harek ti
ne ~iı:;~"'cc~:crl hiç l'ıııu'muyor
du. B11 "·:irft'!Z ur.sı r1· u Alın~n 

f.ara i:;ı{.-t l•:n~in '-tmt h.t.f\ mühim 
b'ır amil olduğu şü, r. Klı1-
silt ha.:p ka:dt:~, .. ~ .. ı '"'"g"'n clmı
yan hareketler bunlaT0 münl-~sır 
değilde.•. Bu s,•bPpledir ki A mı:.n 
1.ann Rus ordt:!arı;ıa 1 arşı mü
cbfaa vaLiyetır.de ka.1rak Kaf
kaslar·r, ilerisine doğr•ı atıl ~!arı 
da b:r iht:ma~ıdir, 
Almanıarı böyle bir 1-arrn sev 

ked<!~ek mü'ıim b r <Pl rp İn~il
tereye ve Amerikaya (•rta 8 
takı vaz:yetl~r!ni ~(1ğla"'1,.aşt rmak 

(Devamı. Sa: 3, Sii: 1 ele) 
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(Bu ,.azının mPJ.iıııleri Anadolu /t.r 

j.arw Billtenlerinden ı}ınm1fW".) 

_Tolhi• eden Mııam.ıner ALA'l'UR 

A.ma.n hoırp 1ıebtığlerine göre; 
Kafkıaslard.3 harcl1;i t, düşman 
mukavemetine, aram ;irı3ıılarma 
ve son derece şiddetli sı.aak:ma 
Npn muvaffalc>yetJ.e de<V.am et
mektedir. K<.radeniz limanlarm
da Waıba ı1.e 12 kıyı gemi9i dQha 
baı.rılmıştır. 

Don büyük; ctimeğinde 15-17 
ag~t.os arns•ıı.d.akli. rmılu•reıbelıer
~ 12,800 e.•ir alınmışt.ı.r. 47 tanlıı: 

ve ayrıca 252 top iğtıi.n am edilmiş 
""""' tahrip otunmtııjtu~ 

Vı v-ao:ma doğusuncb bir ço.k 
aıi.:man t aarruzl.a.~ı püskürtü .. 
mlıştür. llıejw !ıölgesiıl'de de 
Rusların nhude \"e tank tıeşkihleri 
i.lıe yapt·kian büyük taarruzlıa<r 
ak.ı.r bıraktırıhnıştı.r. 

Swk!OO'mı<ien verilen cüi,"<'r bir 
lı.ı:ıbere göre Stalinıgradın durumu 
g t ık.çt' feıı.a.la,ımak bdı r A •;mr..uı. 
• J Don ne"n Ü2ıerin~ 200 kilo
m re uzu nl uğııncla ber b<:;Jg<>de 
k"pn.. r atrr ğa l~\:,mış!.ard r 

R , wbl .erine göre Koıelni
k•J\ onu. d gu şim .ı n<l1>, Kras
r. ~r oo)gclt-ninıdc çarpışmalar 
oll"f' •ştcr. •D'ğer !bö~lcnlıe dleği
Ş:.k• k yQktur. 

C "1 AI. OITİ'NLEK DE 
GERİ ALINDI 

lngıliz Milli Müdafaa Nazırhğı 
C.:neral Olı.i.ıı.lckin }"erine Orta 
Şar'k IB"<:lrumaııd:ıl?1hğma Gene
mi A1eksan<k>rin baıy'n edildiğini 

tı d =~ir General Rçin.!ırı ye
r·ıV'> sc'kitinci ordu kumand:anlı
ı;,na G<!n.enal Mongome.i, onuncu 
cw.du lku!11,TUtanltj'(·n da Gene
ra l Gotwı ~<er:ne Goneral Lllt11&
der lıavln edilm"şııir 

MüSKOVA MÜLAKATI ETRA
FINDA YFJNİ .MALÜMAT 

05.-Vl '""' Ruzvelt.n mümes.•ili 
M~c· Har<man Mosk,waya var
d kları .kşam SlıaHnle Ük görür 
meı;ernı 'll'P'IY\ıış\aır<hr. Bu konuş
m:ı!.ar dort saat sürmüştür. Çö.r
çil \"'l' Hantirnan ert~sf gü.n Mır 
bı·''la w l'ekrar Slıaliı le görü,,_ 
müşicıtiir. Cuma Ak.ş.:anı Stalın 
tru-afıOOıın .Krom.'•n saııa·yrnda 
in zıiv.:ıfet veNnıi!ıtir. Yi.rmi beşı 
def.a Jıad.:h k:ıldmlmışt.ır. 

Hin stan Komulanı Gencraıl 
v~noel ~ndan 1ıa,...,kct ettik
ten sonra l<ü,..;;k h'< arımva u~ 1 ,- . ' 1 
:rt\ n 1BY)"'1!'.eSİ U!"l'"3r Tcllıırarıa ' 
ouı~tür. Genemi Vavı>l haşka 
bır uçakla hareket ederek perşem 
be gıınü Mookovaya gelmişti.ı". 

Çörçil. Ha:rriman. V3'1.--el cumar 

( SEHIRDEN v• 

'.l:ICARET ve SANAYİ: 

+ Şt:hr nuz;de btr Mı.&Sevl ıhracJk;ı 
firrn nııw İtaly.nya uc:uz fıyatla yu .. 

t:-t.l tınak ıçaı ~ebb~ giriştig~ 

o.: rı n ~ ve P.i:us.c\·I firın:ıt.ı Ml•dde-
1 ıge \·'l'rilmi,;itlr. * Yerli J\.tallar Pa.z.an Balıke.sirde 

., bı ştobe acmı..şt r. :EBk.iiehir vt: 
Z:J g• ~akta da birer -iU*>e ku.rulacak
t:r * Ma!ımLlıpoşadıı K~üJ< Çor. pçı 
H nı. da hırdavalçWJı: yapan Banıh 

lhl k;ir .uçuy!a y<ılı:alaıımı,,t,ı·. 
+ X.ıJtı,ye i;lerin1n t.a.fl%İnti fçln gö

.-_,,,ne!erde bulunmak üı:ere dün ak:
ıaın Bu garı.:;:t.anıa. bir hey'et g'tnıiştir. 

Almanlar Don clirsePıde 
köprüler kurmıya ~dı
lıu: - General Obin.Jtık de
ğiştiribli - Mo•kova miiu
Jrereleri etrafında umami 
aıalu. clıovıun ediyor - Bir 
AlmaJ> tehri daha bomlıa. 
laııdı. 

tıesıi gününü Moskovoa yakınında 
bir ki:iydıe ~ .. Akşam ü
zeri ıekra:r Stıall.nle ~rüşm U.,~ 
dir. Bil tün bu 2le'V'B;tın g1ehniş 1*
dud<lerın.ı Mookovada pek az k.işl 
lbil!iyordu. 

Afıcnı;;ın lda.rcırllar illakındıe. dıün 
neşrett~ resmi tıe.bbğ hari
cinde, yeni bi:ı" şey bildi.rilmiyor.sa 
da, .])eyli Skeç> pı:<>tesi d.ıyor 

'ki: c!İl<ô.ncl cepbe meselesi mu.
hakkalı: ki Berlimle gönişülmüş
tik Aırtık !bundan bahsedilmesi
ne lüzum yokrur .• 

Moo.ko\'3da 6Qnunoa lmdııır .mü
cadeleye devam Joıuıarı verildigıne 
şüpıhe edilemez. Rus komünist 
partisin J1 propag<tnda şefi Alek
sand:ral şunları si\y<\eıThştir: .şmı, 
d4 ha;ıa ti ehemıJiryıeti h«i z v""'ife, 
Almanları cenup1ıa <hırdu.nna.k

tır .. 
Loııdra radyosu Moskorn gö

rüşmek.ini üçüncü Ray!ı~~n ölüm 
çoır.mın çalıaımas.ı diye •belfrımek
tedir. Aımanya ıçin ölüm bet.ki 
uzun sıirecektkr. F ık.at b'u ölümü 
<;t-buk"I ı .l'lll:ık xin. Moskovada 
bütün tıE' irler alı.rınıış!tr. 

ciM.ançesl'eT Guawl.('f.an • dıryor 
kıi: .Tebli~ ikili<:\ C'<'phe i\-in 
tek ke''me yoktur. Neden söylıen• 
sm? Mütll'Iikler Ruslara söz vel'
mis!.erdıtr. Hıaz>rl,aruyoı<kr.• 

ıii.R ALMA:-f ŞmRi DAHA 
BOMBALANDI 

t.nıgilıi:z tayyareleri dün de Ren 
bôl.geS:r.de Almanların 0..'"Ila.bruk 
Şl•hrin • bombaLamıslard:r. B<!rJ.in 
..akeri 1oacyna'.l&lll yr.ıpı.lan akın
lara tahrip w ya:ı>gın bom1ba!arı 
atıli::'l.•,ı, flj·Ynas<>a i:l«m<?tgıfıih 
mahallelerinde has:trlar oıdu.ğu
n-u bikhrmektedir. 

Yenr Dahiliye Ve
kilimizin tamimi 
~'\nl<arıı.. ıs (A.A.J - D~hil'y~ ve

k:U R' cep Pek-er yer1i vazife--i:'le baş
laı ken a~agıdaki. tarr,ıroi / :i•~d('rmiş
w: 

•lı:-h;Jiye Vrkili o~arak bugün işe 
bW;ta<!tm Wk.tlet v~z;tel-cri ara~nd& 
t.. ... htli t"l.1niyet mese>lf'.: her unıan hc-r 
işıı~ b:ıs1n.Ca geli!'. Bur:.uu yanuıdıa. dev

Jct~e ,ı.mn.> olan klıs3t tf<lbirlerl
!1ıo biz,. düşen kuoım!arının tatbiki \'C 
bu yo!1a yap11scak m;iınllt işler gii
nll şa. -tları içinde en mühim vaz.ife
:er:tn!zi tı•şk~t t'der. B'.r yandan diğer 
1 :er;in.;ı:! görmege dev:nn ederkı·n ça
:,,.r ;..lor,01121 bi!hc'.:ı.<ı:a bu t'fiO.slar ü
zerınJt• topla.rLp sık!aştrnnak rr.es'uli
yet ı:.rkaô•slarımdan ön r:catr.dır.~ 

MEMLEKET'fEN) 

+ TicarM Vekill~ği gümrü:Clerdc 
bek.i.iyı?n malların bir m evvel çeki1-
m sl !il- n a.lAka.darlara ıcat'l en1irler 
vcrm.~:ır 

+ K kavan Znd'e~cre ait 103 ton
~uk K sr.ıt•t mot:Jrü Kily~ ~ahJinde 
ka ·-Jya oturarak ba n1ı.ştu. 
+ Oı1a Merh p v Li.Se-!ere alına

,.11c pa'.:. ·ı.ı: y'ltı.lı t· Icben'.n kayıtları 

y.ı'1ln ;:K.Şu.m k3!;Jnn~c3.klır. 

Çölde ükunet 
Londra 19 (A .A.)- B'l'tl çôlıle 

kara ciın·gunluğu <lE-Yam eımek
tıedlr. Her iki tarafta haı·.aı Jlaal'
~-.eti az ıılsbet-te olmuştur. 

fltvlet [Emiryolları ve limanları lılntma U. Maresi İlaJlırı 
Muhammen bedeli 28775 (Yirnı; altı bin yed' yüıı: yetmiş beş) lira olan 9000 

adr tak,olı<n 595 M3 meşe m".den d•reji 28/8/1942 Cuma günü saat 15.30 da ka
f.,.tlt zarf wulü ile Ar\karada Ida:e bin&1 ;nda toplanan MerKcız 9 uncu Kom.i19Yo
nunc .. salm a]ınacaıklı.r. 

Bu l;e ginnelı: .ııtiyenlı'ıin 2008.13 (İk; bin srlclz !.ra on tiç kuruş) liralık: 
mı.: l\!t .. l teminat il~ kanunJn Laı,'in fl'ttİ g; ve~-aları ve ta.kl:flerıinl ayni gün sa
at ı.ı_o a ka.dar adı geı:en Kf)ltl-s.yon Reisliğine vennelf>ri l.\z.ımdır 

S.ft't.na..aıeier p•t"aslZ olarak A.nkarad a M,:ı.!zetnı• Dairesinden, 
0

Haydarpaşa.da 
1· .... lı.ım vt! sC\'liı; Şeı:ı&ıınden ve H:ıvı.a. istasyon Sı'!liğinden, temin olunur. 

(6588) 

ht .haır.mpn bedeL 10150 (on bin yilı e1Ji) ı:ra olan 700 (yedi yü1.) adet Yüo. 
• Jn ;1e (31 Ağ11.>-t-Os 1942) Panrtesi gUnil .... (15.30) on be~ buçukta Haydar

<..' r binası dah;lıodek:ı kom\$yon tarıfından kapalı za•:f usul:ylc sa.tın 
aı, .ıı::ak 11· 

n_ tŞtl gi ·mfk ı.stry<"nlcr· 761 (yedi ,-Ü'Z ~ıtm~ bir) lira 25 (y;rmi beş) ku
mu va ide-at. ten11n:ı.L, kanunun tayin("ttı~i ve:;,ikal<ırla tek~ !lc:-irıi muhtev; 

r Car nı ayni gün ,s:ıa~ (14,3-0) on dört otuı.:ı ~adar Kom.l.qyon Reisliğine ver
m • e-ı1 .lızımdır 

Ba Iıe ail "t.ııameler komisyoıı<len nar8'Uz olarak dıtlt~ıl:n;,ktadır. (8803) 

---
HUSUSi Z , 

Şişli Terakki Lisesi 
Nişantap - Çı.ııar caddesi 

KIZ - ERKEK - YATILI - YA TISIZ 
Y U V A - İ L K - O R T A ve L 1 S E 

1 - Yeııl ve ki ta.ebeninkayıt işlerine 9 dan 12 ye:ı kadar bakılır. 
2 - U<k• taıet>eruıı 5 Eylülelcadar ·Jı:ıoy>1latıru yenilemeleri ge....ırtlr. 
3 - Ilulünlem"' sına.vlanna 31 A,ğwtosla ba;ı!anacaktı<. 
(Ta:ebenuzA dı:ııs saatlerin• !liiwel-On ücrelısiz yabancı dil Jrurla:rı 

tıll'-cakt.rr.) T!e!on: 80547 

1 Ticaret Vekilinin 
bu sabahki beyanatı 

1 

Mısırda geni :iııgiltereye yeni- . . . 
Mihver taarru .. I den Kanadalı lngılızler Fransa· 
zubeklenigor 'kuvvetler geldi da Diyep limanı· 

Londra, u A.A.>- Kanad•'dan 'na bir ihraç hare· Londra 19 (A.A.)- .Mısıra lıru
şı yeni lrır mtı ~r taamrı:u bek
lenmektedir. Mltver hııt.laruıd.a 

bunu ıgıö.;ııeren ha.zıı,lıltlar görül
mekbedir. 

fstanbulun hububat 
borcu 

(J ;ııa Sah>led"D Devamı 
dıevaro etmekte vıe lııend> mınta
kaiarında k.i ..-IJıiiın işi.eritti bi
tiren ekiplıer dr,ğer l<ı:ıııaiar.aı yar
dım etrneki.edi<l.er. 

Sili.\ Ti kılj!laSMdıa' İ ~leri ta• 
mamlaJlNlk üzıere Çorludan ekıp
lıer ge!.rni11.ir. Çatalca- kazasında
ki huhulbatı Ziraat Banka"' •eslim 
alaruk ~po'ıar.a koy:makt.::<lır. 

Eyüp, FalMı, Eminönü kazalan 
Ayvansa•a(Y devosun.a, Beyoğlu, 

13.eş'.ktaş Mumhane deposuna. 
Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Be)-. 
kre Havdall>":raı s'ıloları.na test.im 
edıec<' kkrtli r. 
Yakıvada aynca -bir reolim m~r

kezi kurul,mu:şrur . 
Sarıyer kaıı>as:lldaki borç' andLt 

ma< işi.eri ni:lıayetlenmi~ ve müs
Uı!hsiL taaılııhüt ettikleri mahsulü 
ta:rıııaınıen tes1ıın etmişlerdir. Bu 
sebeple buradaki eJci,p de Bakır
köyü~e gitmiştir. 

MOSKOVA 
Görüşmesi 

{Ba!ltıak.ah:dcu IJcvaın) 

Şimdi dovaııın büyüğü, vaziye
tin Moskovada görüşülenlerle ka· 
lacııtı mıdır; yokı.a llfookova mü· 
lak<ıt ve kararlarının ameli bazı 
neticelere varacağı ııuılır?. 

Bizim •absi kanaatimize göre 
Ruslllt her ne pahasına o!UTsa 
olsun ~lnoske>vu ve şhnal bölgeleri 
dahli olmak üzere Asya içerileri
ne doğru uzanan varlıklarını har
bin sonuna kadar ellerinck tut
mak azmi içindedirler ve bunun 
için de ordularmm kesafetini bu 
biilgelenle tutmaktadırlar. Bu 
haltıbareketin tesiri ile de Kaf
kas bölgesinde fazla fedakarlık 
yapınakt:ın çekiwnekte ve ancak 
tefrilı: ettikleri kuvvetle harbi 
idare etmiye, Alınan ordusunu 
yıpra.bıuya uğr"lmakadırlar.. Bu 
v:u.i~·et ve bu k:ı.rar karş15ında 

Rusların deıııolıırasyalara karşı 
açık şartlan herhalde şu olmll§
tur: 

a - Biz ordumuzu ei<le tuta
cağız. llfoskorn ve şimal bölgesi
ni. bütün gücün~üzle müdafaa e
deceğiz. Kaikasyaya daha fazla 
kuvvet tefrik "demeyiz. Mevcn· 
dun mukavemeti He iktifa edece
ğiz .• 

b - Hindistan ymılnu ve cenu· 
bi Kafkasyayı miidafaada demok
rasyaları kendi ihtiyarlarına ve 
kendi menfaatlerine terkediyo
ruz .. 

c - İkinci cephe açılmasını, bu 
açıl:ımazsa Almanyanın hava 
bombardımanları ile yıpratılma
sını ısrarla lstiyorm .• 

d - Volga yolu kesildiği tak
dirde tayyare, tank vesair harp 
malzemesi ile hububat yudrrnı 
yapılmasını Hindistan ; e şuna! 
yollann<ian beldiyorm. 

Sovyetlerin bu açık ,artlanııa 
mul,abil demokrasyalarm da şu 
k:uarla.ra vasıl olduklarını tah
min etmek mümkündür: 

a - Siz llfoskova ve şimal böl
gesinde 1'aya-nınız, Kafkas bölge· 
sinde de son takatinlıi sarfediniz. 
Cenubi Kafkasyanın ve Hin1'i.taıı 
yolwıun müdafaasına iştiraki ka
bul ediyoruz. Bu şartlarla 1943 Ü 

idrak edersek zafer bizimdir. 
b - Vakti gelince, ikinci cep

heJi aç~<ağız. Fakat, daha evvel 
bava kuvvetlerimizle Alınw sa· 
nayi mcrkeılerjnj, ıniinakale böl .. 
gclerini, muvo.rs.ala santra!Jorıru, 
müdafaa tesislerini elden gelebi
len imkanla tahrip etnıiJc çalı
şacağız. 

c - Hindistan ve şimal yolları 
ile size hububat, harp malwıncsi 
ve tayyare göndcrmiye çJlışaca-
ğız. 

ç - Şimal ve merloez bölges.in
de Alman ordusuna tekaıldüm o
don bir taaruzda bulunursanız 
bwıdan da ayrıca mc.ınnun ola-

yeni takviye krtaatı İııgiltereye • 

geçmiştir .. Bunlar d&ni:ı ve bıwa ketı yaptılar 
kmrvetlernı., mensuptuT. 

Çenberlitaş sii1e· 
ması cinayeti 

Bundan bir kaç ay evvel b<r :yaz 
gecesi. ÇeınbPrlitaş s:inem~ınd.a vu
kua geitn Jc.a.nlı biı• cinayet.iu. muha
keınusine bu sabah O(!JL?"iınlz 2 ~ci A
ğırccı.a Mahke~nrie b<1şlanılmıştır. 
H~:aeJS!ı rnunwı.u Cı!:-.... il fsminde bir 
gençı1r ve ÜZerine ilı&nc·t eden genç 
k&rbı Güzinl mezkür sınemada tl.$ı.D 
ile bir :-ocada y:it.blıyarak r~ıuzarı:er 
it:>:nindt:Jtıi bu adamı öldi.Lrmü~ ve Gü
ziru <l<. yara!a.m..ış<~ır. 

İDDİANA:HE 
Bu srM>ah s ... at on l•u<;>akt.'\ başııyan 

ml.iha.kcmede evYıC~ t,:.hk kat ev:-akı 
ve b;lCJ!>are :r..ıüddeıumumta:n • ddı..a
nan1tsi okunmU§tur. 

lddianameye gör~ cemJ.~ ı,,uçu sa
b:t &0: ı... rnek.te fa;.ca.t h3.d:.SCde ct..c~
rik> olduğu da nat...ı.ı·ı di-kkate alına
:,:{ Ce1.J. Karrununun 4i8 in.el m:;.dd·"'
!:ne &öre tecziyesi talep olwwna.K:t.a
d:r. 

MES'UT GtlNLEIL VE ltAllININ 
NANKÖKLUGÜ 

lll is bundan sorxra ka.tJ Cemile ne 
d yeceğlni 90rm~1.;,;r. o ad ayağa kal
karak hazin v.e heyecandan t!lriyeo 
b:r s(·~ic bir h&ywt faciasını. ,u surPlle 
ı·nlatmtttır: 

- - <Güzin!• llç yıldır evli idik. Bcrl
Lir!m.zi çoic; hem pek çok s~·iyor, 
mes'ut yaşıyorduk. Krnıdil!li fakir b 1r > 
ilenin kızı idi. Fakat ben one. çok iyi 
bakıyor, temiz 5\k gezdiriyordum.. 
Hatt.I Jo:c~ar, 

-·Bak ... E&ki fakir Gü= i=<!l bir 
prenses gibi giy.iniyor, ra.lıal yacjıyar .... > 
Diye ona gıpt& ile baJqyorlar, arka.
~:ndan f11SıldajlJ'orlardı! ... 

Faltn-t bu saadetimiz çok devam et
JT:.e<t.:: Geçen k.1'} bi.r ış için izmlre git.. 
tim. Üç a,y orada kaldım. Ke.rdeşutı 
Ahınctten Fatihten aldığım bir nıek
tupta GL.-z.inin vaz.i.yet:nin d~.ştiği ,.e 
bana i.h11net etmi)"e 'b~l&<hc;.1. bildi!"i .. 
liyortlu! •.. 
Bwıu öğrenince btynimden vurul

muŞa döndüm. Hem~n İstanbul& gel
d~ın. Kcııdlsinl eiipbcleı><fam<!den ta.. 
klbe başladım. Nihayet o glin., İurure 
g:cliyormuş gibi yaptım ve sa.klanara.k. 
ta:a.99'..ıd.o koyuldum. 

LOCADA KARŞILAŞMA! 
Alqm saat 20 ye d<>ğru Gilzin rus

lenmiş, boyanmııı b;r lı<ılde evden çık
tı. Çemberlllaf si°""'"""'" g>tt<. Ta-
kip •ttim. İçeriei çok kalabalıktı. Bir 
eralık byt>Mtim. Fakat ~ıklar yamn
c:.. onu baüwndaki loealaNlan bJri.nde 
~~ıkı ile kucak kucağa gıördUm. Titro
ôlm'.. 

AŞIKIN YALVARMASI 
iBüli.in bir sevgi v<> ~mürle bağ· 

far.dığım, gül gibi h:ık!ı~ım ka
rım olacak a<lırun ihanetini· tek· 
mil fecaati.le gösteren '.ıu sa.hne 
boni şuurSUZ •bir hale tLJ ı.iü.rınüş
tii Derhal sil~ sarıldım. Onu, 
ııa.'1kör kadını öldüceoek. 1'-'miz-

l:y-ecekt'm. 
M~zaffer ism;ndel\i aşıkı bu 

ftı.a:-ek.cti görmüştü. Hc·een Gü· 
zir.in önüne siper a!e·:ak bana: 

c- Yalvarırım ~ 311 r onu ö kiü"r-
111'::~ > diye r"ica C'tli. Havkirdtm: 

,_ Sen ~kil orudnn ... Yoksa 
}.urşun Sıma g<>l<'oek' • 
Mı.wffer d.inleıtty?rdu. Tetiği 

çektim. Kurşun ~n'- ö,;abet ede
rek y~e yıkıldı. Güzin kaçmak 

istiy ... rdu. Ona: 
•-Dur. Kaçma• diye !ıağıroım 

v~: ,_ Senin yiizüı:der. hlr gen
ce kıV'Clıın kalı.ak. diyo::-ek btça
f::rnln üzerine hücıım ettım. He
w·rondan bııçağı. kmında:n çıka
;.,.nı~mıştım. Kn ·le saplad;m. Ne
t.< .,de Muzaflfer öldil. Gü,i.'J... va
rnlnıdı. Ben de b•ı it~n"t yüzün
dt•n rrıahvvklum!.• 

Cemilin ·bu lıa~ın i~',afından 
sanr:i ~ .. h;tler:n di,,~PnM('g_ıne ge
dlm <ıır. Muhak:,.ne d~vam et
~1Cktcdir. 

cağız .• 
Bize öyle geliyor ki, bu esaslar 

iki tarafın görüşmesine \·e kara
rına hakim olmuştur. Yine bu e
saslı<ra dayanıu:ak d;yebiliriz ki, 
Çörçil Sovyet mukavenıeli'nin 

i!c,·ar.unı tem.in etmiş "°e bir ıuün
icrit sulh akdini önlemiştir. Sov
yet kuvvetlerinin mukavemet 
kabili)etini öltmüştür. Cenubi 
Kafka•ya ve Hin1'istanın onfda
faasında aktif olmak liızım gel
diğini anlnmışhr. Sovyel muka
vemetiui ayakta tutabilmek ve 
1943 c Rusyasız iı>iikal ehnemek 
için irap eden yardnnların lemi· 
ni irap ettiğini kavran1ıştır. 

E'l"E;,\1 iZZET BLNİCB 

Lcmdr•, 19 (AA.) - ittı<li2Je,., Fran
sız sahihode Dieppe havali.sine bir &- 1 

kın 7apmşlaı'1ır. Hareket devam et
mektedir,, Bu bu;:;u.Jta müternmiıu taf
si!ôt bekleniyor. 

Akının bir istila lı .rt·ketı olma 
dığı, düşmana yardım edilmeme
si ;haılas saatinin ydı<ında gele<:e
ği Fransız millet>n~ hdber vcml
;nişt.:r . 

lsveçte iki musevt 
• casus 

Berlin 19 (Radyo)- İsvı.'Ç hü
~U-n<'t Tl~r~~Jlı.4 P~lli>"Ya ,eh.ne 
casusluk yapan ıki Mu.<ıevi tev
kıif ol.unm~ur. Btl!''aruı evLeriıı 
dıe gizi: rad~-o alıcı ve wr;ci is
Wısyonları bu.Iumnuştur. 

Orozdibak binasın, 
Sümer Bank aabn 

aldı 
l'tleınlclı:etirrıiıiıı eıı eski mües

seselerinden biri olan •Orozdi
bak. ticarethanesinin Balıç.ıka

pıdaki büyük binası Sümer Bank 
tarafından satın alınııştır. Alt 
katta Yerli !lfallar Pazarlan açı· 
lı:cak, üst katta Sümer Bankın 
muhtelif şubelori çalışa-raktır. 
Orozdibak da memleketimizdeki 
faaliyetini tatil etmiş olacaktır, 

Şayanı dikkat bir 
iddia 

(1 inci S1h;fed<ııı De\''lm) 
kati enx~ilmektedir 

o:gf'r tarattası bu id,dia.nın daha zi
)"6de ithaltrt ve İhrac?t Birliklerine 
ait c!~uğu anlaşılm.ı.'<tadır. Çünkü ıt... 

ha.)iıtçıl:ır umumiyetle blrliklerce ya
iJı~an ~M·ti s~lnin kaldırılmasını 

·;l 'er':>estl \·erilmesı n: tıılep etmekte
dirler. Huzı ldrnsel~r i~e buna hi.ç ta.. 
ra!tar tlt-:!ildirler. 

J\Iı•vz..ıu ba.he: iddia hakkında bu •
ba.h Ticaret VekHI B Behçet Uz ;Je 
görüştlk B~ ded; ki: 

·-c Bunu ben dt' ~~»rdüm. Fakat ben 
herkrs' e göril.şüyor ve perakendeci~,._ 
ri, ıtha•:Jtçıları da dinl,yorum. İ\haltıt 
ve- İhracat Birl;kirri hakkındakı tet
k\Y.~erim bitmeıniştir Avdr.b!T'.de bu 
mtvzulr. yine meşgul olacağım.> 

Almanya'Ja şlddetu 
bir llava akını 

(1 in« Sı•Mooen Devıı.rn) 
Son e.kından soınr.a. Osnabruk ü
wrmde ı5tikıafliar yapan pil-Otlar 
dan biri ert.es; gece y~ııgınlann 
bitliı devam e ı-i, diğeri 3000 
metreye yıikselen du.rran sütun
larının e1'm görü\du-ünü .söy1e
m'..ş ve üçüıı.cüsiı de şkidetle yan
makta olan bin.ııl.anıı arasmdan 
a~:.r bombaların p:cıtlmnıııkto ol
du:ğu"U '" 'e etm,'Şlı;r 

RUSLAR 
rı tncl Sohif•• "' Devam) 

Kletska:ya'nın cenup doğusunda, 
•e Kotelnikovo'nun cenup doğu

sunda düşmanla ça.rpışıuaları.na 
devam etmişlerd;r. 
Diğer bölgelerde kayda değer 

bir şey olmamıştır. 

ALMA.'i KUVVErLERt 
İLERLİYOR 

Londra, 19 (A.A.) - Rus cep
hesinden alınaıı son haberlere gö· 
re, Mitıver ku•-vetleri Staliııgra
dın cenup batı>1nda arazi kaun
mışlar ve Gro•ny'de ilerlemele
rine devam cfnıişle.rdir. 

--u---
Paşabahçedcki yangın 

( 1 i•k• f ı. Jfede;, Devam) 
koz jandorır.c Ktımandanı yüzba
şı Vedat • ı.kıata elkoyunuş ve 
yangının Nafıanın ,;eceden kısık 
bır;ıktıi)i gaz }iınıbası:ıın devnl
mcsi ;ıe çtktığıııi lb>lu: elmef.«. 

Nana şuuru. bozuk J-~r 1<adın 

ol:rrak tanınıldıgmd::n iarbayı: 
kendislnin d<"virınış olması kuv
vet'.e tahmin edilı!-cl:teıj <. Mea
mafih rüzgara da devirmesi muh 
temeldir Nafia ınii.şa''"de altına 
alimna-k üzere bu saLa,!, ad!· ı:b 
;,,_teri umuım .ı1üdüriüğü ·ntL<ıa'lıe
d ·ron ·&ine s<?Vkolurmuş ve k.a
cimlar iusmın.& konuhnuştur, 

cı inci StJı!!e.dr:ı 01.'vam) 1 r;1r is~ır.JbuL.ı dôneceğim ve .} ,ne 
te Park oteii:ndıP '"'. -st r y.,:uı ıct::!k: .... nme ete\ .tı:ı cdcı:..c-g." E· 
öilirden sonra iki yııı.e Yak ·n ta- ;: •2•1 İötanbuldaki t~t:o'klt'rim 
o•r Ye esnaf, kabu edereK ken-1 b •nw;: üzeredir İt:ha.'-t b'rlıkı~ 
dtle ri le gö TÜ';lffi Ü şt Ü r. ~ ır.ıı '1 kakiırtlıp kc.. ldırılmıa.mas-&. 

Vek•l fabr;kaıcr'.• t ouıı<lan ' iı.:ıkl"n.d.a henü:z bir ka··ar v>eıtJ.-
uzun 'bir müd<J,,t E'\'Vel ticaret o- ııw:nuşt.:. Gelince d-· b<: mev2'Uda 
fon tarafından alınan, fakat be- mı >,gul olı.cağım. P· zar günü ak-
dıeli el'an VeriJınen•!§ olan 12() ,,,,,,, buradan Ankar.,•a avoo ,,_ 
ton l;auçuğun geri \'erikmesi tı.&.k- d('ı(.:~ğlm. Sizlerle,, ~;in l..t~W1 uzun 
kındaki d:Jeklerinı bki göımüş [;Öriişiiriiz .• 
bu kauçuklann ladı:-oı:. iç'n emir :,,============== 
vermiştir. Zeytiny.a;ğ tacirleri, te
r.eke faı<k.inın bakk,,allar.a veriJ.. 
mesl usulünün k.<.Mırılması saye-
sindoe k.iloda sekiz kuruş bir ucuz,. 
lu1- teır~n edi\eoeğinı roylemi<r 
J.ı.roiT • 

.M'an.fattırac:ı•ıar bü,·ük bir 
Tiırk şirk.jıı k1>ıulm"sn'.. tek';[ 
etmişler ,.e ba7ll di.leklc~ bulun 
muşlardır. 

:-.ct;:rınenciler, toprak r. tthstıl· 
~c r oiısin~n <legirmcn r• O: ~dt 
ça'ı~tırnııasından se dc:iFrırıenl~ri 
ı ontroı al Unda tut:ırdk dcğ"rme:ı 
c.: ere \er' 1?oek b.ı;,o.ıy~n Kendı-. 
: ( r. •araf ooan Kırılrr .. sı takdirın· 
de hugüPkü gec:kme c-rin ait o
•• .:cğı gfoi dev.et çin ci:ılıa fay
'i lı o'nb· cceğinl süyL ·1ıi<;lerdir. 

Bir çok esnaf 1€ l<kiilkri ırü
n <~sil:<'ri muht "! m1d<l!efeııın ı 

i. 1 "1.ı!ır..~ temenni etn1"' ve tev1iat 
:iı.·;..:li-rl-rt ipkas1111 f't rnişl~r;iir. 

'f'caret Vekih akşam 18. de ti
ca '"et ofüiııe gid,-rek geç vakte 
~<:ıda"'" oflst.e fru;\~gul ohnu;, umum 
rot.dür Ahmet CMktan muhııelit 
mevzul.a,r üzerunde izahat almış-
~ır. 

Tıcoret Ve"kili bu sab~h Trak 
vapurunda lreııdiı;ile görü 1 ~n bir 
ıoulı~a·•r;rn.ize ~u bcya:ıatta bu
lunm~tur: 

<- Buı:sada tıetki!c eık>ceğım iş-

1'Cn .ıı ba.şındc- mahsuı v:ııoyeti ve 
n :ı.hsulün teslimi bulunmaktadır, 
İpE'k koza müıbayaa işl~rl ve fiat
larını cia tetkik ederek yarın tek-

Ömer İnönü biı 
uçuştan dönüş .. 
te ihtisaslarını 

anlatıyor 
Mü.lıend.s meı<tebin:n YeşiJ... 

köyde kurduğu havac;Lk kamı;..
.rı.a M•lli Şclim:'Ltn bü) ü!: .ıglu 
Omer Icönü .ı, numaıa ile ~ı.i-

' rak etmiştir. Dwı bır u"' .n 
Qönda~ esıım ö ·1<:· t onu 
kcn<iiosi!.e görül,l!n bir r.ı ıhı.rrır> 
mize a "odakı şu soz'crı sci• ie
miştır: 

•- Havactlığı Çl>l': s \•iv0rum. 
E~r uçmasaydım. hndır.11 ımıı 
kıılm.~ teliıkkı ederaim B•z• ne
si1 ve daıha sonr""ı JPt1hakk1k u
çacakt•r. 

h.nın:ı j,çın bu sahada cUha çok 
öğ•cni:ece'1: şeyler vard:r. istan
buld.ı bul.undııitum müddeiıç(' bu
ra<la:t.i kampla ka:acağıı.n Eğer 

A'1l<aoraya gi!n ek :neclıuriyeti 

\.ı·.sıl olursa ora~a herhlrlı> uçuşu 
lır3.:ıntak .niyl'!ttıd.e değJ;'.11.• 

Dört parmağı koptu 
Fatih<le otul"'!ıı ve Cibıli tütün 

fabrik.asında ça \ıp 1 R~mziye ig. 
•nındo; bir kadı'! fabr,kada s'gı.

•a makine .• .,,, dört parır.ağıı" 

),aptınr~ ve H~kl ha!';• , r.ıı 
ka'o:iı~.hnıştır. 

Moskova mülakatının bütün dün .. 
yada derin akisleri devanı ediyor 

il inci fialtilcden D<vam) \ 
ci o~<lu kuvvet\eri~ bir gün geçirmiş
tir. Ingiliz Başvekili O:"la Şı>rlı:taki 
D~vlet Nazırını. Büyük IDçiyı kabul 
rtmı. ve 0rı. Şarittaki vaziyeti başt.Mı 
<()Clğı göııdıen geçirmıştir. O>rcılin ya.
nında İmparatorluk. Gc.ncl Kurmay 
Reisi de bulunmakta idi. M. Çörçil 
Mı.sır Kralı Faruk: tara!ınd:ın kal:ıul 
olw:.nuş ve ?\115ır Başveklli Nahns Pa
şa ııe <!<? gö;'ilşmüşttir. Görüşmelere 
Cenubi A!rikA Başvekili ~r>erul SU
m.u·tts ve General Va.vel de ıştir<lk et
mı,stir. Ayrıca. 9 uncu Brilanya ordu .. 
su Kumandanı ~1. y·json Yeni Zela.ı>

da ku\-vet!ı•ri KumaOOa::u, Amıerik~ 
kuvvr!l~ i Kumandanı Gener .. 1 ~a.ks
vrl, Hür Fransız; Lideri General Kat
ru, Savaşan Fransız.1.ar Şefi Gt'neral 
De Gol Je göruşmfiştur. M. Çörçil Mı
&re ınu.\·asa':at~ndan sonra El· ıı mryn 
\'l' H:ıvr.}~ıla cephe>..~e orduyu zi
yaret et:n~ ~"ke-rler tara1ıOOan t('ı,a

hi.ı.ra lia ktırşı!arurıı..şt.ır. 

İJil.'iCİ CEPHE '"1>SE:LESI 

Ber!ı.n, 19 (Rdyo) - Unıdradaki 

İ3veç .gaı.etecllı"rı.niu Sl"O.k!ıo!nm bildir
dirdilt:erine ~~ M. Çörçllin Moslro .. 
vayı zlya:~Un.dıen ~sıl rnaıkı: at, ~kinci 

crphe açı1mooın.ı.n niçin ınümkün ol
rr.adlğını anlatmak ve Yaşi"g(cn ile 
Londradaki Rus sefirlerin'.n bll huswt
ta arlı.il; propaeanda' yapaı.a.ınGlarını 
M. Stalinden- ısrarla ı·~ ct.nı.ek(ır. Çü.tr 
ki.ı bu propag. ndall'r Ruzve!ti.n ve 
Çör-.;-ili.n mevkilı:rini ÇQk. sa~uşhr. 
cizVESTİ.U NIN BİR lllAKALESI 
lllo.kova, 19 (A.A.) - İızv...tia ga

z.ete& yazıyor: Neşroll.i.l'!an resmi bir 
tı<bliğ M. Çörçil Ye d;gu erkiınla Mos
ko\•a.J.a müza.k.e:e!er ya1'.nldığını bildir
meKte~r. '\!. Çörçili..-ı tuTaya g~lınıesl 

ve al n.ı:n kararJar·n ırahiyt"tl İngiliz
},.;~·le- tiö\.yetler ve Btrleş·k dcv:.etlr·r 
arasında.k• müna.s{"l."lf'l!erin inkişafı 

bakımından tbGyfüt t"hemmiıyPtin; gö&
termiye k..'\.fıdi.r Sovyet.er ıuna kaoi
diriP.r ki nıltttt•!ik tılıyük hük\'in1~in 

B:ı,..~kı!inırı :r.;yare-ti HiUertzme k•t'Gl 
-..:ücude gr-tiri-IL>o .sağlam b?-ğlan daha 
ziyadP kuvvet C.ndi .. c<'eklir. Hltler 
Aı ma.:lyasıne k-a11ı '." a:pılan harp kat'ı 
saflhaısına ginncltted!r 

Alrn.n.nlar kaıt•t m'9.hİ)·etıt.e lbir zafer 

elde elm ·k isH;or!ar Ve mül\•fikl•
rin bird(l'n harekete &t?çmeler~nden 
korka.rtk tekrr: l gAy ~tlerin.ı ıar!edi
Y ·ar ing 'z l[! r:c.: e Na;.r• M. E
ck'n <grı<;-e · rde bir f,J.zet~de yazdığı 

b;r mlka r<le ebugür İn.gi!.z ve Rus 
milletleri .ka.rtt,tltlı b~r anlayı, zihni-

:re'-i1le ~rek't'n çaiııımıya kar&.l' 
,-erd•ld ·ı iı;in blnbirloıitli\ d&ha .yi 
tsn:!Jlaları Jııwndır.> Demi6ti. Bu >öa 
çok a"oğrudur. in.ı;an1ar her zaman 
mlısterek bir dilşnıana karşı harek-et 
c."'Clerlt:<:n daha :tyi bi-zbirleri.ni anlorla.r. 
Mfillk.;;t net9ce51nde 'VLriien kararlar 
Almarıya ile ortaklarına tıilın'l bulun
mak.t.a1ır. Bl:r.ler mü~tcrek d-0. .. :nanın. 
nih~t hez!meıtine kadar lılU"bc tZ.!nı• 
de-vam edttcklz. 
DARBİN İ.sTiKAMF.TINE TESDt 

E:Dl!CEK 11ıt'LAKATLAR 
Lot>dra. 19 ( A.A ) - <B. B, C ~ Ka

tı..~e M. Ç<ırçil ile ı;orlJŞ('n Cenubt 
At'rilca B:Jt1Ye-kilı Grn~ral !==um ıta 
mJia!uıita eibemmiyrth nok tl2UU" 

d<!tlşm l•ıi yapı d .ğı !IÖŞ vu 
SWll•l'l ilave etm l r: 

- cK::ı...'1·re ve ·~ kov1 J n~ a .. 
Ia-ınuı harbin :stik\11 T t ?'.!~ r ·:ı bir 
surroltc tt>: ·,. ede l :-n ~aklu:k bulun~ 

mnk'tadrr.> 

( 2 inci Sah ı ed.: n Devam) 

fıısa.t v 0 imk~nır.ı ·. eı , "'m~k dil
şütice~id' • . ~:;mdiye kadıar Orta 
Şarkta 1ng:1terc ku> •, , v t
te idi. Bir taraftan J n nın 

harbe girmesı iızcr:ne hazı İn.gı
liz kt~'alarınırı bu ö,:1~~. çckil
~ri ,diğer ı.ar:ıftan oa Rom
mel.n laarruz harek 0 li ka '.ı.sı.n

da uğranan ağır k:ıy!plar İrg ii;o
lerin vaıiyl'tlerini ~arsınıştır t~ 
giliz kııvvctlerı h<:m .{&fl<ıas öt.e
lerini hem de Mısırı müdafaa et
mıck ~bi bir vaııi:;:Pt b'J\· om. 
bulun'l!akı.adırlar. Eğe v k t ka
zatıa~aıt o:urlar.:."a, Arncr

0

k3.l ' 

da yardımile vazi;-etkrıaı t 
ye ed~k:erine şıi">h y~ktur. A
mıenkah!.oır, eski İ!a':yan si>mür
geSi oJ.an Er,l:re<lc .büyük .e sl 
vücude gctirmet ı. ve büıun c k
ka~rıni Orta Şarka çevi..'"JTI '. e
dirlter. Almanyan n Anglo - S.ak>
S()Mı:ıra %a=lanmak' iır-atı ver
mek is~miy"c, ; tnhlid r 

Hut!ıoa her ki ihı.m Jin l"h ., .. 
de ve aleyhind• söylenecclc söz .. 
lıer w!'<lır. B•ınla«lııtı han;;. r·n 
ooğru o'.duğu iı iki dt• bu bir'·nç 
gıin içir.d. e.nlıışılacaktu-. 

-~~~~~~~~~~ 

Antalya 1 No.Ju SahnaJma Komisyonundan: 
ı - At<k<>r! llıt yaç ~ •6000> kilo eriınoş •adcyağımn kap>lı 7..lrfl ıhalcsı 

3 EtY'ui 9.\2 Peı:ıcmbe gtinü r.ı•t 15 de Ant>Jyada Topçu k 'asında:ıtı ko • .,._ 
yond:a yapılacaktır 

2 - Muhamn:e-n ıbt'delı «10020> }irad ~. 1 v&ıtkat tenwıatı C7!il:t l"rJ. SOi 

k1'ruııtur 
3 - Şartnanıel"r he-r gün Salln Al r:a Kom"6')'Qn...ında gurfile~' 

I 4 - İ.9'.Pklil~rin şartr: ~dP ) ·ı.!ı esuus·a.r.a teklif rr "'khl;)l "".JI ~ıe 
saatm<lo!n ıı.r aaat ev.-clinc ıı:..ıa. k""""Yo.n venne!eri ;ıan olwı ır, 893'1> 
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r[hlisaub;,;K;;;;kKıl:~ Arslan '! 1 J~:uLM~cAj 
1 2 3 • 5 6 7 8 9 

Yazan: M. Sami Karayel -J 

Arapların dehaleti üzerine Türklerle 
söz birliği eden Arap kumandanları, 
Emirlerini öldürmek için tertibat aldı 

1\11GlPr, iki yl,ü; ~cncxicıı fazla 
Hıbaljp cr<lular•~:ı. kar~ı koy
n:akkı kalmadılar . Rumları da 
Aı;;pları da snğl• sollu ta!lıtı ita
._ıtlcl·~r .. c alp ~nrh~, garbe tam 
m5.r.~)1C :--Jkiın ol<!:... 'ar. Bt:, Türk 
n- '~d<:le ruhı.Pa en büyCck de
ltt.ı !r. 

Her ne hal ise, Halife, 'Tli1Ue
viıı ;ındat ıi~·.ı.ını fh .• :a; etti. Frcn
sı" ordusu Ku<l'üse hare:<cl için 
ha• rhnın::;tı. Anta•kyaden !ıaTc
l.Lte lıaı-rhı>tlıgı sm>da Ezaz na
rı .. n<la. civ~r Lir '-~a:c.n;n E:xlri 
!Ldvana br~ı E'ıl' ; ::ı.ın mua
\ t':Y.J;jr 1 rica etti. Bu E.zaz Emir•, 
ı ı +tı. R..Jv:ın ;s Türk EmL ı 
ı:..;i. Bu .ı\ı ap En~ • ço..'.tt~ı ~:·i 

Jf~.1cp ar'". "-:c ~k1n ) ap:)ordu. 
Frınkl~nn gelnıe~hıtlcn ı;onra 

Lrçok h!l'. ,ı;yan kad.nları bu 
J'ı.rvp F.mir.~u1 eline ciii:;TI J'itü. 
Bu. me') anda katlcs.!iln·:ş ıJl;:ııı. 
Folk namır.fa b!ri ·n karısı da 
daJlildi. 
Emırin z:ıb ıtlcrir.ıden biri ka

dının güzelliğine meftun olarak, 
h ız.mo11cı · n;n :mükiıfatı o1ır.a'.c 
t?JCrc .b11 J::ıdına n-aril olmuık ew.c
lilc g[<Jı;p Hal<:-p Em rl\mn meına

li.kir>i tahrip etti. 
G ıL!tık\c s:ık la~n bu akınlar 

Tt•rk ErrJri Rı<lvanı, bütü. as
k rhl toplıl')'~ E= Arap F.ın:

fil' n ~erine l:iA:um eLrriye mec-
1; :r etti. 

'J'üıık Elınıc:-ı Rı.dvan, Arap E..-ni
ri üzcr'~.- yürüyünıce Eza-, dcr
h11 Frıı.n.\:lara mür {'a_t!e t'ğlu 
Mc-.hmcd rclıine olara.k göndtr
«ı. \"/,onlarla b'r muahıcck y;ı.p
tı. Dıl•k dö Loren :le daha sa'r ba

zı ratsanı. til'hıtı k man<l"'-,:) nd-a 
1JiJ 1unan ot:..~ bin k ~>1"~ bir ordu 
k rk bin Jcişi.lik bir ord:ı taraf;r.-

dan mu.hasara a!t.n<la bulundu
ruL .. ı.ı. Ezaze ya~>::laş~ı. 
Rıdvan, Ar;:p ~~:r:irınin kiıflır

lerc dch.1lct eltlgiııı ,.~ kiifir kuv
ve:tıer;iıc 1nü~tcre~{ olar~k 0z-er!
r..c geidi&'1r..i görünce dt.ı~.ııal n1u
lrasaraıy·, te!k ile l{lJJ\. t~çrilc 
Ifolcp )"<llunu tuttu. Fakat Tür~ 
kun-:and~rıı, 0>tuz bin ki~ lit~ Frank 
or<lusu Ezaze in:dada gcl:r.eden 
en"el ve h:rlstlı aıılar:n bi)gisi 
haridnd~ mı.rhıı.Mrayı terkle ı:s
taca ,a.<i l p gitn- _ti. Bu acu•aııe 
ric'ati hır ,tl)·anlarea 'mCÇ<hul kal
dı. Onun i;m lıı.rd.iyan as!kerlc
ri,,'k'n bir k'"mı Ar tak yadan ç:
kırrca R.c'.\·anm cıı::e nüştülcr. 

Dük dö Loren bu c$r diişcn as
knkri lrurtarımık içiıı durn>Jya 
JHcbur ol<lu. Bir,-o;< hırü,t1ı:ı.n c
s'.rlcrim abp gö'üren Rıdvara 
bir şey yap[.maw. Arap fu iri, 
Loı"en'i hüS'rii k~bu' ile blc ka
pılarını açt;.. izaz \~e Ekram cy!e
di. iş:e bu kale bu •'retle adeta 
Frac.kların tahtı h:ik.mfrne gc·ç
n;ijtir. Fak.ıt bu vaziycti FrallJk
lar suiistlll:al ettiler. Ora:ya btt'" 
ra o kadar çok mik!arda dol<lu
for ki, nfüayet Arap halkını :k:ş
kırtm>ya \"e.ile oldular. 

Aıxıplar, hırJ.9tıyanlarm kala
ba! ;;.na ş:.Jdı:ı~\'i olu~ca , Emir. 
de buıLan çağırd ~ '"" piı;rr an 
ol !u. 
• Ş«hir ahalisi ei\ .<lakı Türk
lerle ı; .,ı; terl!lx t rncu<le gEtir

d!iı:r. Araplar, oi\'ardaki Türık'e

re dclıal~t eti~ <Şludi. Arapla·, 
Tür~l'Cr~ bı.rl;.k ola.rak Emiri:ı 

ölctüı-Jbıcsinc karar YC. 1 ~er. 

Ti.ırklere ka!E kapııar·nı a;ac~<

la1dı. Faıkat A~ap hafa n111 bu tcr
t bat• haber al ~ı. ikri gdc. !er 
,yc:l:.l!.Ianara.S. göz!C'Ii v) .ıldu 

(Deramı ı-ar) 

Ayni zamanda bu iğnelerin graın<>fon için olanları da gelmiştir. 
Kutusu 70 kuruştur. 

Sirkeci N İ HAT 1 Ş 1 K Mağaza,ın da 
ve Pliık aldığınız bayilerden alınız. 

Telgraf: Radyofon • Posta kutusu 346 - Telefon: 21268 

Hatay Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Vi:J.yı t.'.n nıuhtelf maha:lc ;r,Ge şos~. as!J~t kaptr_:ıJ ve rôJ:ar ın~ı 

k•ı a:ı znrt usı..: ·yıe c!rs! trr,rye konın.u§t ..ı.r . 

~ - Eksiltn:.e 22 Ag _..too 94.2 Cumar ;.1, i günl: ~al 11 de A11t;;1t~-a .ı. ~ava :!\IJ
d Pr' gü odasında mı.itf•şekkil k:umlc..yonca y~p:,ncSiR'ır. 

3 istıl')·e!l.lcr husu~i şartn.arne ile p:ojc \·e cvı ~:" 'keş:fiyr)'; tl::!> lir.:ı ,(;s, 
ku u:ı lı<ıdcl mulrab1!o1ı;..N'afa uı;:es!"d"" .atın nlob "dcı·. 

4 - Btı Ş:.n keşıf bı·df' i •253~39:> lir .-cg kur"ı:tur. 
~ , ı:uv::ı,;cka·t tem~na• cı3888.> lira<lı:-

6 - Tarp1er n ihaiede-::ı en az uı; gün rn·r·l bu ~e b<'ü.Zc.· 1rr,,.... .. t 1 b~n
d~ııı"!lla daır evrU..:{t m•isb:teler·Jo·Je b rl • ;e \~ı 53tt n-.akam na -muraca~t ı·dc· 
n-k alaca:k.1nrı eh iyet vc.:1kasınJ. ~4!>0 sayJ!ı kanuni'.. ın: tı olaıak haL!!'lıyac .. di

L ı ttk if rı\t k•up!a~.;. \'e bunlarla bi.·! ~tıe tf'--q;""at mek.._p \ E"Y'l C"'&Abt..ız'aı ;nı 
vr T·carct Od ı ve~ka"'inı iba c gC:.nü 5-a t 10 ;ı. taCar Kon syon Riya.: etme 
n :ık.buz rn .:&::ı:bı ı le ve1'1.·\.~ek!crdi:. 

rosJ:ada o~an gt'o!kn e!er kabu l·di"m•·Z. 48440> 462';'CJ 
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1 Sen mi Öldürdün ? 1 
\. Yarıııı: EDGAR VALLAS Çeviren: MUA.,11\IER ALATIJR ) 

'rilman bu söze aldırış etrr.edi; 
-- Acaba sn: de beni taırıy()r 

.ıv:sunuz? diye düşünüyorum. 
Jlephaldc birbirimize bir yerde 
r,:.st~OOJk. 

- Tabii! Meşhur Kolhorst da
,·:t::Jı sır3.!;ıwJaJ sizi ağırceza ır.aih
J<l'·ı1ooi'1<le görmG~tüm. Gahba üç, 
d;)ı t scn0 nlu)·or .• Kız1l Ars1an• 
lokant~sı.ıda i~ilen biraları unu
tu,y<>r mt:~untt(? 

E\·et, hı.'r zanı-z.n bc-nıi. tanıdı
ğı ... ı t'"'irrtn edtJ-0rom. Fakat 
n : ct.· gö. - _t''fr.:ı1üzü blr türlü 
k1tırıl) r.mı)Ol"lttm. 

_ ... l~: ı ... tı ! tt\rn . O zan:an 
b > htJ '. .. ı ı.r:a j. '·tu. Fz.~-...:;t 

ben d.c l:-ı " c , ın ~ üzüııde~ zl
) .ıc e hal v ... rt\.aı nı hiç un ... !-
ı!l' • Ç -~ it' n yfrrJr.ü dı>ğiş-

- B!r ı<:ıclch daha buyurunuz, 
pnra~ı cebi. .. ~cn çıkmıyor aziz'm. 
Ccı<z.va dedi kl; 

- Ha, bi!'isi da1ıa bCnim s.izi 
tanıyııp tar.rmadığ:.ını sormuştu. 

Ki.ııı.di o bakayım: Ma<t-mazel 
T ren!. Bu kı.dıının sizi müessese
den kovduı·maık istediğirri an!,yor 
g;.,.:yiın. Herlıald<:! siz de fa'ı'kın

dasını:zdır. • 
İıkisi de giildü , TiJ.man : 
- Hani i'y1e olsa! dcd . 
Coıı:va s&lcnun drafıııa bakın

d·, yava.~ bir !:esle: • 
- Tilnıö.n, dec.i 1 siziın bana \re .. 

recegin:iz .v.:-nı b!.r haber var n:rı? 
Herhalde c>,-r.ad·ğını bil )''Oftl!.'11. 

F,.~,t ben sJ.c ycrı! lıır I:aber \-e
re) >m. CLr. L~li ta: iye cdild,. 

C::ı:va bun· söylc .. ~rn 1 nı~ '1atc-
b 111 i1._;.t. .. • de ·der n b· ... te,:r 

1 

1 

1 

t~r r l, '1~:·ni, ln\·r.n1 r .. a
~~ı dr c!·~i.ı_"J.ı.? b1.ı. WC'ill.,•'":l L "laeıl:yv:c.·. il:"!- ı 

1 
2 
3 .----._ -.·-
5 • 

6 -- • 7 
-. -.-

8 . ---
9 - . .-
SOLDAN SACA: 

l - B r! \.tı\ 2 - K:ıdr..ı1 ıot\t iar, 
KOpek, J - Tnv'.ad:ı b:r t&bır, Nota, 
4 - B:r ,~ kl,. ısmi, B .. yınd~t .k, 5 -
E t, E:lya-g1!1k 6 - Gty:k, B;r g~ 
rengi, 1 - S.ğ ol· 11yan, PC.:JCf'rCl 1Te 
~-:1r .... !", 8 - Tcı-l.,!n~ ı, ll;.;ha!Jz lı yf'r, 
9 - P.· n, Be-.}'t;lr,. 

YUKARIDAN AŞA~IYA.: 

J - O!•]C~~f",l 1 2 - C~r .. -\"ap :smi, 
3 - B·f' cık 0

{ ı.Sml, Th :·rıda ~r duğ, 
4 - Jyi, fi yı, 5 - Ö~ d n Ceğ.l, 6 -
Du' 1a:-. Dır h!ce, 7 _ Kar ~ık renkli, 
8 - )Jükils. İJ •• \ - llio.ı Tü~~·Ier, 
l.";!unluk. 

1 
2 
3 

• 5 
6 
7 
8 
9 

• 
DıinkU Buin;;ocam:zın 

Hallecıaıru. Şekil 

1 2 3 • s 6 7 8 9 
s E R E N A nes 
t L ı K • s A D A 
L A K • ş • • E D 
A • s E F A L E T 
HERfKİSi9 
8RE88Ne8E 
SAÇ8T0SEB 
E Z i Y E Tift LE 
F j N A L ,~: R E D 

DH.REDİLl:CLK İHTİRA BERATI 

Yene. > 1• ':la ı:ı:ah a-
mc1 ·Yt:> ha \.kına. K.ı h~ırl için i:i.!. .s;ıt 

V· k l ıg a~n n m,,.. o an 28 J\.,Ç'.ıstcs 
940 ia:·h ve 3Cı.t2 r\:), lu lıbtira br~ah .. 

n "l t: va t!"li huk ık, b• kerı-e b:ıf
k .. a dı.:\·. \ey hı..t :<'ar .... Türkı:ytdP 
lT"C'\'l<ıı !iıle lroyabı"ır.ei. için sata~;yet 
ci. ı1i v 1 bı er~ği h·k ! edı1mrkte o!
rr .. .; :ı, bı lı .., a f~z.ln. nwlümat ecı·1-
rr c~{ ·yenler;!\ G .. l:ıta<la., ,\Elan Jian 
5 ınc l:at 1-3 Xo, Jara xr~ürac~<.t fY· 
Irrr.c!r.rı lüz.L'T.U 'ln olunar. 

Fatih Birinci Hukuk 
Hakimliğinden: 

!M.2/55 

Tcb ., ett-r n: I 'anl-•ı1 \'ajuf.aı B::ş-

m .. iu:-1üğJ. 
Teb!.ığ edılı C:t"r ta··af· FiJaet Özt~:-: 

ç p;:ı. M!rc .. ca .ıe ~ !!591 2 ıa-

y ...-p. 

D a~·ı \·c:.k ',J.:- Bn.ı. ld lrli.iı;.u ta
i' ( ı< ·~ Çup da J\.Iı1~c:t ca. s:nc.ç ;;59/'.! 
.. y ı EıpJı1 .:ii:ıdn <Jt..ıfııll) F". ret Ozt'r 
~ 'C) t' 11 l ra 47 :.. -ll:i ın t:G~li zı:n
n 1Ca- ~çılan c.t~anl"' .... k.!'ınarı n:u
hak cs.~ie 

ll .. ddcab!!t 11 : ra- 47 k .. ruşun 5,9; 
go1:1 c~ lt barl'n hesap e<rlece.k yJ:...<le 
beş 11:a.::ı_.YJi fa'..~ ı;·e ayrıca y;J:r.ie ycı..li 

'·ek. ı t ı...crc ı·yle bir!;kt~ E·zden tah.ii
line Kf!f!lr \•edlmiş cJup Usulü=ı 437 i,n.. 

ci rnaddc-s. muciblnce IŞ;".>u Bd~ktı:ttp 

h'ba -na....-nesJnc ilan !u!'etiyle muttali 

o'.d-...ığunu:.ı: tar•htcn ıt:taı-en 8 gün z.ar

fL"1C°J. teC".)' t. eJ.t·a et:nC .l'.ğir;z f.c:kcl:r

C.C hU.tüm al·3ıbln~z. .... kec bi kat'iyet e

dece,ı::ı Bı.. .. ~t.1p !hba 'tls.mtsi makan1;
na k Jm olrr. ı:t üzere 1J°'nen t,,:-bl ğ ç)ı.:~ 
nı • (4533) 

RAŞID RIZA TİYATROSU 
Halide Pişkin beraber 

He· a~ m !a t 21 b .ı;; Jk2 Hın·lıiye

de, Bt".\U a· ı,çes i:ı a:;:ı.t .. ka. k mında 

Bu Grre 
YU:\IURCAK 

Voılvil 3 Perde 

bu:.~i ötte<;, h r kılı hile oynama
den güJiirr,•<<li : 

- Eğer t:ı; llyc cclilmeseydj, o 
zamt.11 .ı ~r·1 ı-'t c.tlerd u1ı, d-edi. 

Sofad, n qü~ült.ule,· iş:tildi, Til
man kapı;' koşup &dtii : 

- Gelint'l bavulbr;nı iındiri
yorlar, cic<l!. 

Az soııra Ccril saiı'na girdi ve 
doğru Coz\ a .. ,,:ı yan; na gelere~ 
Y"-vaşça sor~u: 

- •Akş~!ll ı.ostası•na, .ıllin na
mınıza mek!Pp göndersem, elinize 
geçer mi? 

Cozva gülü."1.Sedi: 
- Eğe?'r üz;erinc .şahsidir~ kay

dını l<oyal';a~ z, mck!ıtp benim 
eLme g('<;'lltiye kadı:ı, üç dört 
k,i.~i okur. 

Beril dnha tır ŞI'; lrr söyliyc
cokti. F aJkJt hiç pc:;ini b;rakmı
yan Fl'idm'.lıı içer:ye gir-nce sustu. 

İht>yar :c l,ın gc.z<-tcci ile alay 
ediyordu: 

- Sici' mr l• sef b"g:n oh•yu
cula;"lnı"a h0ı ecaıı VC'rc·ck b'ya
ınatt;:ı bl itıın.:..~. di~, ded:. 

- Mcrrk bı·:-'u,m~y,nız. Bllı: o-
l.u) ""'" • a h ) .. oan verccü 

• 

Sayın Halkımıza 
rastladığınız 

• • 
Kömür alım ve satımında 

zorlukları haber verınız. 

Tozlu, lslak ve Eksik kömür almayınız. 
Kömür fiatı muayyendir. Fazla para ver: 
meyiniz. Sarih adres ve müsbet vakıala 

şikayetleriniz derhal takip edilir. 

Bu hareketiniz kendi men/ aatiniz icabı 
borcudur. olduğu kadar, vatan 

Müracaat yeri: (Ankara ve lstanbulda) 
Türkiye Kömür Sataş ve Tevzi Müessesesi 

ı Deniz Levazım Satmalma 1 
Komisyonu İliinlan --

1942 ma i yılı içi:ıdı~ İstanbul , Ka
radcr.:z ve Çanakkalt! BnğaP,arı, tn
roz, İ:l.lnir 1lmJn ve rrııntakalarında 
bu'unJ.n batık dcın:!' ı.inci; şamandıra 
ve enı!:'l~i malı:l'mt')İ denizden çıka
rarak 2490 ,kıyılı kan;..;nun · 66 ıncı 
madüe1i muc:b:nce t~kd"r clun:;.ct"k 
bed-.. 1 mu.-i:..b; .nde sa:.ıı ..:-c :st:yrnlerin 
bu husust .. !'ı vfl'ai*i Dn!:ın;ak üze!"e 
hcmı•:ı Kasımp::ışad:ı bu:..ınan D~nfz 
L"Yazını. Sat:n .. <\ ·.n~a Konı )·onuna 
Ir'Ü: ,. at ettr.cleri. 8801> _,,.. 

1 - Kq:fi nı..cıb:nce tah..-rnin cıd!!en 

,. ANTALYA UMUMi NAKLiYAT ~ 
TÜRK A.~ONİllI ŞİRKETİNDEN: 

AlAkıdarların Nazarı Dikkatine: 
İ6t::ın"Ju1 Di:'r4ltncü Notrrl'ği!1C:cn n.u !'ddak 9/7/042 t:ı:ıh ve 6163 

!\o. 3u -.e~:ı.lc~amo ile Ş~:k€L]ı"ll .n gu l .. "lk servisi işlı'r Jl<!e ~U..lıda".:'11 
t•dilmekte bu}urı •rıJrh::ı.:ı Dc!ı:nl":ıgıJ ~:-: lll'ly Ok:..:ry';n ı:O. Olt·n lil
zurr Jı« ne v .. ı!c c in .. n~hoyı·t \'·erı:e: k Şirklimı. 'ı rrürı l etleri kc-J 
s'.ln~iş vf ş :~ 'm z nam '!13 hiç bi:·-:ır..ı .... :nt1e '.f<:ı ıııa. 1f1t ve ... ..ıhiyetler 
ks'm:m., b !~11dugı1 a!.:k~d..s rca bı!"r::me!;: uz. re ; An olun r. 

~1--~--r;:mııır-.--... mm;~~---.ı 
Kızıhrmak Kereste ve Yapı Malzemesi 

TÜRK U'\fİTED ŞİRKETİ TASFİYE !liDil!RLU(a;~DA:'<: 

bEde't cli3·t.ô4> !irı o.an cif~ z K. e- K!zıhrma:k Kereste ve Yapı m~lzemcsi 'J.'ürk L.ıtitcıd Şirket.inin 
rat mua.rnel:J ~ı.:besi bmaS'ndn y~p:la-c•k tanu: t,-ı 2018194 ~ Pc:-s•mbe gü- 1 tasfiyesine karar verilm'ş ve ta~iiy e meno.u:luğuna Şirke} Müdürleri 
nü- ::ıa't l5 dr Kas: np. ,.;nda bulunan tayin ed~ .mi' o!d~ığuridan mez.ktir Şl:kette alacağı olan!arın Ş:rkcttc
De:ı z ı.r\; u. Sat:;1 A. -ı:J. J{on : ... ya-

1 
k: ·hukı.ıku~~d ~!.i''oat etmek üzere i~bu ii.[ın tarihin<leı1 itibaren ni·hayet 

nunda pa,a. g ynp.l•cakıı ·. b' r ser.~ za;-fında Galatada Kalafat Cadiesindc 14 No. !, Ş:J·ket mcr-
2 - K~1·i ~cmina:ı 260.23 Jiı-a olup Kczindekı •ru;..fıye :rn<:nıurluğ\ına nl üracant ~·Iemelcri i18.n olunur. 

~artr, .:.)11' Ye .. gün ş saatl dahilinde 
rr. zkür K·). J:.yonda:-ı bedel.iz. a]r:1a

bi ır. 
3 - İ lLK- leriıl be'1i g !n \.-e s.<:ıattc 

2490 ı.ayıı~ k nunı..;"l. ~:ed,b~ Vı..'ISi.ia'a:

.a b.: • .ıtt~ ac!: gı çe:ı ~l)r.ı Yima mJ-
ra~natl:ırı il:ı.n olunur. 829> ... 

1 - Me\' tC'Ş!İ n: .ı :.hince ~h .• ln 
e<.~len bcdı 938.-;-. c Gın is•. 

Sabah, öğle,. akşam 
D. K. :\( Z:'l ~.hane- ı b.rıa :n ı t~ n -
r;nin 20/8/942 Pers r.Je glnti s~_a,, !ti 
da K~.sın:pai~dtt bu n:ın D~ .__. l.e
'\.,...d- n1 Sat.n .'\lnı.:ı Ko:n·tyon11 da pa
zarıığı yapılac;:kh!". 

2 - Kaı.:i tf'n~inatı •140.8~> lira o- Her yemekten sonra günde üç defa munta
ıup ~arı.ı"m 1 ıırr gün ·Ş ... u u•h'- ' zaman dişlerinizi Radyolı"n ı·ıe fırçalayınız. 
lınV.e mr kü; korrisyond:ln bedı•lsiz 
a,ınabJir. 

3 - is:ekli'erin bc~:,j giln ve saa.tc 
2490 !Zy·L k::nunun 1~.'<'ciigi '\.'ı ~k~
l.a!·!a adı geı;c~ kom:..y(;:!:a ~ınilrac-:~t.. 

!a:ı, t88~S> 

• 

lstanbul Sıhbi Müesseseler Artbr· 
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

(HALK SÜTUNU) Ley:i T1p Ta!~.r,e- YuN!u itın 2000 ~·dt't yü::. hav ~u aç-.k ek~ııtmC',ye ko
nul.r ı;tu;c 

1 _ J:kstltrc.e 4 9.942 c ... n:a g..ını.i saat 15 cı-e Cağ~ıloğlunda S:hh:..!. ve İçt'n._~1 Bir ebe iş arıyor 
Uzun yııJardanberô muhtelif 

sağlık evlerinde çalışan m:iıe 
ıhassıs bir ebe resmi vtya h.·s1.1si 
müesse:;e1~rd-eo bir.nd'c i§ a ·a
mak!adır. İ21tiycn1erin gaze~f-nı!z 

Haı.;.c sü!uPuna ebe hctn re ru
ımu;:ile mc.'.<lup göndc::r.eler:. 

:\L.ıa\·cnet ).1-_ılfur ug ı ıbh:~-5L'ıda kurulu koın .... :yonCa yap!:acaklır 
2 _ h1uh'!,nIT"ı:n fal b(her h:;.vlu için 90 kı::ruştur. 

3 - ::vı l\ akK't!. tcn.ı:rı:ı:t 135 I;radu·. 
4 - İg.!t• li e?" ş: ~·tıı;tnıı..;;ini her gUn koml.fyonf.a gt:ırc:b lı;·'.cr . 
5 - Jtt A' • 1912 yı:ı T;co.~·et Oda..-1 veao'~;as.iylc 2490 s.ıyı:ı ktnunda y&.ı:ılı 

vc.-,i:~alnr \'l b ı y yt'iCr n1 t\Jk~at tıım;nat ıt: A.0.nız vr:ya bar.!.;:~ mt.~:tubu ile 
~ı~Ht{.t bt-l giL'l •€ s:..;:ttc ko . ...,·:.;:rona g~lmeı<> i. t.l.19.f2') 

Bir muhasebeci iş arıyor 
Es:.t: ve yent ) azıy? bı::r, ..:ar~ 

imi ·L.1<:ler1nde bulnn :'U."=, muha
s~be i~lefine fıc:~na b:r Darii1'-=a-• ' . 
faka mezunu iş aramak a~ •• Ga 
u·tt·m:z Hafk :;ütunu a D~ı.rü~~a
faka rumuzuna mtk!,ıp gfrder
rr:eleri, 

havadisleıi, başka yerlerde bula
mayınca, ker.climiz imal ederiz. 
:Mesela hatırla rım. Yirmi s~c ev
\.~'=ı .Parslar klü·bii• basıI:-nıf~tı, 
ç-0~ n:aruf tanınan bazı zevat ar
ika mcrdiv-eıtdo.1 kaı;:·p Y'4~:a:yı kur
tarr'..:ya m~vcffak olmuştu. 

Bu söz Ü'.:..~rine F1· ıd:marı · .. 'l1 çc-h
resi hafir tertip değişrr ·;ti: 

- Bra·vo, d-edi, yirm. .. sene ev
n ·· bôr Jıf.discyi umutmaım:..,ı
ruz. DemE'k "Jci y~ımza göre ha
fızanız kıu•vvc<lli ! S!z o a,kşaım da 
yô:le polıislerle beraber mi idimeız? 

- Hayır, ben p0li.slerdcn duha 
önde idim. Hatta ben bile kli1bün 
arka tarafındt·ki o demir merdi
vcı:den kaçtım. 

Fridman başmı salladı: 
- - Ne günlermi.~ o giL'11er? De. 
min dam2dtmla bu klüptcn bah
sediyorduk. o da bu klübün aza
sın...ıan ı.rrH.ş. Fa.kat birkaç za .. ı 
n;andır bı. k1ilp~o b..:Yük 111idyas

ta kuma o\nanı:ı '"· ·• •. 6·, le mi? 
- Ze:ın.."'le<ll ri.. 1 <:t.n~· u ark ta- 1 

rafa ~ i bir ~er Lwr daha 
ıı:.Yl ( ~l·:_r. ö: :c k. dört ır:...._ca j 

(Dc .. .ıııı. r~rJ 

,~-..--mısı.-----=----·--!Dm~ 
TÜRKIY E CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ .Tarihi: 1883 

Sermayesi: 100,000,0~0 Türk Lir.ut 

Şube ,.e A janıı adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
zuaat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız fa581'Tul hesaplarında en 
u 50 fuası bulunanlara sened. 4 defa çekilecek kur.'• ile apiıdald 

plana eöre ilaaıniye dağıtıluütır. 

4. adet 1.000 t.inlık 
' • 500 • 
4. • ıı5t • 

(0 • 180 • 
ıoa • a • 
120 • 4.0 • 
160 • H • 

4..000 
Z.000 
LOOO 
'-000 
S.00() 
4..800 
3.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki ;ııralar bir sene lç 'nde ~O liradan 
Vini!ı düşrnivenlcre ikramiye çJ:.tıı;t takd:rde % 2~ fazlasi!e verile
~~ktir. Kıır'al;;r s~nede 4 defa: 1 Ey hiL 1 Birincikfuıun, 1 Mart 
\'e 1 Haz ran tıırUılerinde çekilecektir. 

Sahip \C Başmuharriri Etem İzzd BEXICE - :Neşriyat Direkförü 
Ceçdel KAP.ABİLGIN 

.SON TELGRAF MATBAASI 

19 Aiustos 1942 
18.00 P.::t·~r~ın1 ve ~le el sut 

Ayarı. 

18.03 Mü:Gi:i:, Raciyo Sa~on Orkc_t :ı• 
sı (Nihad E.:ı: ng!n idare -ndı~ ). 

18.45 l\Iüzik: Fa·ıl lity·c~ı. 
19.00 ].1:cmh•k<!L S ... nt .-\.;·a ı \e A,;:-,r• 

J-1..ıbcı · •'r .. 
19.45 Serbı·~ı ıo Do!• l<:ı 
19.53 ?vH.lLik: K::ı ·ı:;ık ~::ırk."""'nr. 
20.15 Ratiy·o Ga.t. h:,.i • 
2(M,j ~1 üı. n.: n: Ilalk TC u. 'l l) ~

r~JJ yoıuz -· H::ır· ı· 1 Tü .reU< .ı 

21.00 Zire.Jt T:ı!rv .uı. 

21 10 1\füz:k: Bcrt be.r Şarkı \e S' • 
m:u:cr. 

21.30 Konu~;n:;.. (S ~t S. l ı). 
21.45 :\l ilzlk: Ka~·ı~ .< r \rgr..ı 11- 1 P!) 
22.30 l.fc-nıtı•it('lt Saat ,\yurı, .ı\ı_,r.·s 

H·ab••r1erı ve- Co .ılar. 
22.45/22.50 1~.ıı 1ıık Prcı.g l n , ~ K.1r ;- • 

nış. 

Fatih Birinci Sulh 
Hukuk Hakimliğin· 
den: 

9n/ısJ 

D:~-.. ~cı 1\.Irr-1:,.-n t t) c cık hı 1! l. ıı 
Y Jau.s Bahrı ve n~ yoğ "' .'\h. Y• ı 
m31uLr·sı Kvtlam n c. k. ~ 53 nı 
d:ı oıuran isma 1 lc:1zı Jiay ·ye ı~ 
ğeri hanın1 n ını ..... a ;ıçıJ.:ın .z.a el ı :: u. 
davasında i!inınt'tg:.~uun 11 c;hı A~ı.,• 

rr...ıs. f"Cbt'biylı• Hdn>?~ yap.~a'l M "'"t 
üz.~rin,_.. mııhkı'mE:ye gı• rrıcd'g:•· it. n 
gıy:ı.bında muh:.:\.e-nH' cra "'a ve 7/'J/ 
942 taat 13 t-. kC;,:r !ı.·ra~ırı ve b.., '• 
da!l b~.hls ıl•• bır cı.y :ı 'l1\)CdP ı: .r;ı 

gıy:ı.p kararı tc>t:g•nc du .. · .ı .n 
21 9. 9'12 s2a .. 10 ~ t il"'<! 1 • r -
rı,..,.. iş o:dcg ı ..;.1 nf"Zk gLr<le 
kcT. ye ge e: '\iCy b"r \c:ı:. ' -
de nıı si ita 1 CJl-.n · (4.'l16) 

, "•:.::.::...:....: ·• :..:•:.:or. 
~ ~ . ~ . ~ ~ ~ ~ . ~ 

~ Dr. İbrahim Denker 
~ ! 
~ B..ıllkL ll:ıstanesl n hı ıye· : .. : ... ~~- ,_,· 
~ ._ o.sı. Her g: ·1 eat ıs d n ~- • 
~~ ra Bı'yoğlu - l\ "acuır.1i1 S< k'2'- ~ 
~ <!ğacı caddı:ısi. <;iipı .ikr·ı•-;:r.e &Ok<'lk ~~ 
lil No. 13. Telefon: ı2ıcs. ! 

-~~ 
İstanbul 3üncü İcra 

Memurluğundan: 
1\1· .ıc c'd"n~ G· ~ Sı.l.:tn E .>:
z:t n.a.h. J,. :ı L' o\ı .ptıg 1 o a .-
c!a 22 No. lu han1· dc ıııı.: ~irı c :ı.. 
len kJ.mc~iı meçh l bu1..uu:.n " 
sil k 21 Evdok-iya. 

An -s Ant' lrı da"" »e &it sv 
de: ı .... nunuru..; !yıe zır me 
en ı ol:ın par nt. tt mını ~ 

""'bıdci taEarn:!unı zJ:ı buI la:ı '\it 

8 

tı hacze ahnan Gal-ııa4a ı:: ııt ı: . -
zıt ır.:.:1a[es nde €Ski Haf f _.. c! : 
D• ği -men ve !Infarl .... sok~ğı da • .;tı 

5--5-5 mfıli.Crı-c~· yeni 1-2· -3- 7 
sayılı g::ıyri nıc·':'.lk..ı'ünuzün p ... ~ :ı 

çevı-ilnH·&h"ıe c l'l 11'.ır.ı..~ Jıere t. • ~

bı vu..~u! nuı iieti,y'e- mnha iı-. c 
t.,aı'., yap:!an v .. 'ı.ycd n1 a ~ 1c 
ce~ nd11 ~iıı· g y nct':"k '.ı.n 

mamına 3G80 '.:r:ı Aıy nı·t t k ... r e- ~ .. 
ll !ş ve bu h .. usta t ·~! .ı.:ı :c'. ı 

:cap Pd.en ı·r:ıpor su c-:ı ıc h~ ."\ · 11 ı 
k:ı.rar1 m;c,bıac' beı yı t .J ğ J t... 

g:Jl ':1.~a gö:xler. 1n 1ş l"e d .. o l1 t 

l!ğ :ıde rd;len tC"b~~g3tt.ak. rL ~ • 1 

naza•an halen ika;nelg 1ın•zı.n m ·-
bul oiduğ'..ı h'.ldit'I' .ıl_ n • b 1nae"1 a 
hfıkin1!ig:T:":n .f./6/94-1 t.Jri \·e 4 > l 
ka!"ar nunıaras:ylP bir uc: RJ: 

d1.·t1c keyr;yeı n ıJt:nfn "b ·~ l" ı ..ı. 
veı ilm:ş olıra!ı: a.. h.ir oıyı·cc-;.ın. 1r • 

ts-e ~'1.:ı. tarih ndt''l iı:ıı ... :r 3!1 4;ta 

do::y~ nunı:ı:a ıyle rrı\.o i~t'tı -c "" 
zarflnda da:remııe b• '"· ·n ı. L f f 
İflas K:ını.ınun· _., 103 L. Je ı 

mucıb'.ncr n1a!üm ır. ı o! rı k \ t1 

tusuo.:t;..;:"i vaı·~y a \ taxd·ı kıy t 

:a vr nu.:1 t:ı:·af:nız:ı- t -t;,}ı • 

n.ı k;ı 1 11 oirr:'-' ı.i1.e e kcyf'ye• 5.- l 
tı:b ğ ol ne". (45~7) 

İstanbul Yapı ve Us
ta Okulu Satın alma 
Ko misyonu Başkan~ 
lığından: 

Cinsi 

K ereste 
~u!n 
Çakıl 

?ı.Iı.ıharr.incn 

Bı'del 

5400 
2000 
1600 

40:; 
150 
135 

40 MJ 
20Ô > 

15 
ı:; J 5 
13 lO 

Yapl ust.'.ı O.:{•ıluna uz.un o'an 
ve n~iktar l ve to:ıh~nin bedeli y -c 

1 

yazı 1 ı malz-cmr. 4.'k'i~ltn.eye ı~on ... , nl!~ '"' 

tw. Eksiltme 2tl A!tu·los 9<2 ('nı .• 
ba gUnü SD.at 15 de Yü~sek ~1ck'f'I ç:r 

l\.1ı;htıscbl•ci1iği binailn<ıa top".,:- .. ~f. '"' 

t.ın Alt:"la Konıi.y'Onı!nda yap:' a t r 
İstekli!crln yeni Sf'llC T·ca ·<>t Q, :ı ı 

vc:sik:'>ı, ilk tem na,t ak•"• l Ve bı 

5000 lirayı ge«n kert tc çin v c ' 
1eri t,:ok.1.! .rı1ı·ktup~&rl ıfı b r t~ K 

rr.~'YD!"!l milr ca•t et -c '1 k 
mc1{ ıp.ar1 ık i t , .. 

<:f.C\\e kl 'l" .ıec 
< ., 

,., Y .. ;ı; ıc t .. p· " 
bPc ""'utle ~ü.-u ~ııır. ct.Gıe .. 


