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• 
ikinci cephe 
de nemeler i 

Dünlcü gayret 
boş değildir 

ingılız ve müttefik kıl' a
larm dünkü ih .-aç teşeb
büsleTinin bir deneme
den ibaret olduğu mu
hakkaktır. Bu tecrübenin 
i~tikbalde yapılacak asıl 
çıkarma bakımından .>ü
yük bir kıymet muhafaza 
ettiğinden de ıüpbe edi
lemez. 

ETEM i ZZET BENiCE 

Rııglin, bii!iin dittıva (Diyep) 
clvarma yapılaıı ba,kınm tefsiri 
ile meşguldiir. 

- Bu bir ihraç hareketinin 
başlaııgıcf"nıı idi?. 

Sadece bir deneme mi idi?. 
Sone! Rusyayı tatmin he' c· 

gj.ni güi.cıı hir nün1ayi-: ıni idi?. 
Ahnanl.lrı taı.ibe ~arar bir ha

rektt n1i idi?. 
Dünya gazetelerini, radyolarını 

\ıe hntli ht.'rk~in diınağını ıııc~· 
gul eden ,ualler bunlardır. Al

nıanbra göre. İn<.;ilizler bu çıkar
nıoda mu\'a(fok olsa~ dılar, bunu 
bir g•i•lcri halinden çıkarıp haki
li bir çık:ı·rınaya çe\'iroceklerdi. 
Biız~t deınokra>ı·alara göre de, 
bu sadl'(e bir denomeden ioliaret-
tir~ 
'" ' I • 

Ha.kil.at halde, bu hare.ketin 
•ad<"'e bir denemeden iharot bu
luoouı:unu kabul etmek doğru
dur. Bu ne IJ.ir hakiki çıkannanm 
J>a~laııg><:ıdır, ~ Ru•yayı t<ıtmiıı 
he>esmi güden bir te~ebbüstiir, 
"" de A!manlan tazip edebilir bir 
l=cket de dcğilıhr. Olamaz da. 

Dwn de vin<' bu siitunda izah 
efti!;imi~ glbi '.\Joskova mülfıka· 
twrla ınuhokkak ki bi .. inei plan
da .. ikinri cephe nı;ıhnaS'l• n1ev· 
ZUU g:cJn1i~tİr. Sol·yrt)cr ÜZC"TIC
rindeki tazyiki azaltmak, Alınan 
ordu;;unu ıayaflatınak ve hatta 
nııal"~lUhi,·ete u~ratnırik irin ikir.ci b • h • 

•ephrmin a<1lıııa.<ını tek çare ha
linde giirnıckt...drrler ve bunda d~ 
haklı~ırlu. Fakat, Ru<lar böyle 
j .. tİJor ve Ru..,Jarı böyle bir hare-
ket kurtarabilir .. diye lıenıence

<ik İngiltere vt Anı.,rikanm geli
şigiiLel bir cephe açacağı da bek
lenenıt'l: , . ., kabul edilemez. İkinci 
cephe .. demokrası·aların öliim \'e 
lrnlııııında en ""' kozdur. Bina
enale~·h. l"H oJgun \·e en iistiin 
hali tle açıhnak lfızıındır. Bunun 
i,.,;in de bu tilrü içinde hazır bu
lnnnıak gerrktir. Çi.inkü, Rusya 
nı.aj.!IÜp olsa dahi onu yine kur .. 
tarornk ve herhangi şekli ile o-
1ttr"-:t olsun hiirrİ:Yetiııc ,.e- istik15.· 
]ine ka\ uş-turftcak sonuncu ihnit 
rlc drınokra,yaların IPı i.in1idi, bu 
l•e21rhğ1. bu ~on kozudur. O hal
de. diinkü ha>k.ın \'C çıkarma 

•Srn:ıt .. '""azl"r•, •Pol~tiyi .. lr.ı...'>kın-
1-.lrır.a g-örr dalla gl"ıti~ kadrolu, 
ılalıa geni~ ölçülii bir çıkarma de
ıı.cıııe•idir, lngili7lcr Oiycıı d<>ne
nıt ı ile ~unları !'ınannşlardır: 

a - Almanların gorp!eki mii
dcfi.la ku\·veill•ri ne n1ikt·ardadır?. 

ı.. _ 'J'~l:hi,.. ... , .. ckll mü<Jafaa 
.'1 .. -- ,..-. :--ı- --

st, temi ncd:r?. 
c - Ne derece bir kııHct ihra

<ına kar<ı mevcut kunctlcrlc 
lard ı:meliye.i yapabilecek haJd.,.. 
dirkr?. 

d - r.llhalli halhın d"1'UIDU na· 
sılılır?. 

B:ıular karpya ait olan sebep· 
kr•lır. Kc,ıdilcrine gelince, bu hu
tus:a da d<"Jıeıneye mecbur olduk
ları şunlardır: 

a - Alman müdafaa tert ipleri
''" k'ır" en kolay ihraç ruısıl ya
t>ıl,ıbilir?. 

h - Ne ıleıcre bir kunc!le ilk 
lıüııriiba~ı tutıılJbilir?. 

~ - Ne- ~&rılarla ik . .ııı.a.) kıt'ala.rı 
tıharnt.;ık ıni.iıukiindiir?. 

Diyep'e yapılan ihraç ilk 
ecrübe mahiyetinde mi? 

BERLINE GÖRE, ÇIKAN KUVVETLERiN BÜYÜK. BiR KISMI iMHA 
EDİLDİ. INGILIZLERE GÖRE HEPSi GERi ÇEKiLDİ 
. , . ' 
lngilizler tayyareierle tanklar da indirdiler - Bir radyo ,. 

~ istasyonu, altı batarya, bir cephanelik tahrip edildi 
} = -

• 

l ki tarafın da 
ağır zagıat ver 
diği anlaşı lıyor 

1 Brezilya lıarp 
ilan etmek 

Lonu, a, 20 (R~ıcıyc.\ - J.·g.ıl al'tin
drı'.i: I ransanın n;ep n nt· .... Jt'tt dt.ıo 

y;,pf:in 9 saaııl..k l\..n h M:.:no p 'Y
d·-rpry rr.ütl'ırrr.-ııın r.·:ı1lım.ıt 'J!ınnhık

:adır· 

Bu lıaırkc>t yop .. ,1 r ll t~t; r \uV
vct.:: karada dokur ..ı' l<a!d!.:...ta.n 
ve K sdc1tlklrr1 vaz4.eyı y p! ktJn 
5tıH a dlln gl'ce Br ı )'.ıy;, a11det et
ıı. era· . Aktnôa b ... iıc::ı g y.. ı Jd~ 

olunnıu tur T.<::•k \ c atı 1"c ı atlı 
(D"vam' S" 3, Sil: 6 el«) 

Alma n filosu 
da muharebeye . .. . . .. 

iştirak etti 
Berfin, 20 (A.A.) - İngilizle

rin Diepc yaııtıkları ihreç hart"
ketinde \'ukıı n gpJcn dC<ıiz muha
rebelerin<? Alman donanma!.1mlJI, 
birlikleri de işfüak etıni~lcrdir. 

Ber! in 'e Göre 

! Son 24 saatte 
33 gemi daha 

batırıldı 
Berlin, 20 (Rad~ o) - Ro

nı ada uesr< 1unan bir tebliğ- · 
d e İtaJya;1J:ı.r tarafından ~i.ın- ' . . 
diye kadaı bir nıil~ on 36 bin 
toııluk dii~uı;ın geıni~i batın]- , 
dığı bildrrilmektedir. 
Di'f~cr taraftan son ~·irn1i 

dörl saatle Atlantik'de. Şimal 

Diyep lima.ııının ıne ,·kiini gostc'MT harita 

Lo ndraya ve Vi~iye Göre 

· Novorosisl' limanı ve 
Stalingrad tehlikede! 

1 Alm an lar Kafkasgada dağ
ların içlerinde ilerliyor 

Vi~i 20 (A.A.)- Almanlar Kaf· 
ka,yada, dağJarııı içerlermde iler
J.emektedireer. Bu iclri hareketi 

Voroncj ~• .mıııde, bütün R·ıs 
ak1nlar1 get"i at1T.m1ştır 

m;s TElBLİCi 
ve Buz dcnİ:ıilc K~lradcniı. ,.e mayn alrl_•larınn rağmen mu\•o.f-

1 Akdenizıle Almanlar da 33 fakiyetle yapılmaktaqıl'. 
Londra 20 (A.A.)- :lfoskovach 

nt . cd!len So\")'et .,r-..:c ya .. ıs: trb-
gemi batırm ı şlardır. Stal ngrad kesiminde milinr 

1 -._ _________ __ _) k'..lv\·f'r!c·ri- ıbi çok n1Lt\'Offak ıyct-
1 !i-ği: 

Dun günrlüz, 

üzere mi? 
_\~·· :!ı) <A . ..\) F; • lyn gt .ie-

yın;n 'Jlf· • .._ ı ncrn u.1. -n. B.fzi?-
yuh• .u!,;ı·t( b-..tup 13.~•.}<l t:f•rrtleri
n. 1 en ,.. K , D"e-tılya , mBll!n.a iltica 
etr..t· eı r.ı _ H?"JŞ• ... Ayn! z.,rrıar:da. 
ordl,<la ''P dt):} rn {t:l but l:ı. a·nıer 
k ... Ic.._ ·ıınu'iT'ı··. 

---o----
• 

_ı inhisarlar idare-
! sinin yanlış 

hareketi! 
bir 1 

jşç~··~ 
llalılık 

·-~~Çii jii.~ 
Z&iiiı !illDIİiiD 

Yergi keıtlm e ı ı 
d'oğru değildir ! 

İnhLarl r aıe..ın. C>ba'., 
Üsküdar afolyele.mde ~·e aıger 
bazı yerlerde çalışan ışçıkriııden 
yanlış bir tef~ıp u runa oldukça 
mü!ıl m bıı- orra ke. Hi~i şikayet 
ed~'ımekte<l :\lcıtbcıcınıza gelen 
şi.-<ciy~:<,·i ı .. .-:lcr dı)orlar ki: 

,_ İda•e bize k<ınun mue.b·n
ce cpahaiıhk ;.:.amnıı,. namilc.· ınun
zam l'T ücret \'envor Fcık'-·1 bu 
paradan hi~ıbıı vergi ke: lm€mes~ 

(Dev:ımı Sa ~. i"ii. 5 de) 
---r---

VENi F.:K~!IEK 
K ARNELERi 
Cumartesiden it iba
ren damgalanıp evle

re dağıtılacak 

ler e!de etrı-:' lerd.r. (J)P\0='lnıl !'a· l. SU: 5 <lı) 

1 R usla r Danzig I=======---====== 
, ve Königsberg'· SAHTE rıküBAD;L eo ·osu ısı 

Belediye •Ktı .. , amı..dürlügti 900 
kı.isur bin ekmek karnesini .ka
zalara le\·zie d, nr :me.<teuir. 
Tevziat ya. Jl akşama ka<l.T bı

ti :"llccck \'e curr. "'tc-;i 6'~ "Un den 
:1.baren e\'lere karne dat;ıtılma· 

bombaladılar 1 ~o Senelik mahkumi-
Londra. 20 (Rad~ o) - Ru~ ' 

sına baş'·nacakt r. ' 
Eyhil '\C bi ·ncı !P ay1 'lrı 

için te'hrn··"'.Ze 'e t. un viliıyet
lerc da~ıt1la11 c n1rı .. .ii. mE?ıe.ı ı

nın ren.,.. grı:<ll•. ÇlıC K ve pi"ı_r 

i~.ı;ı karneıeri de ge t•n defa ,,]. bon1hardıman tay~arelerind~ıı 1 t •• ••ld •• 
nıiirekkeıı bii;ı;iik bir teşdıkiil; ge cezası az d QTlR U 1 

gec~, Baltıktaki Danzig ile Şarki O ı---------------
Prtı!!t,)":ıdu König~lıerg'e \."C diğer 1<.ISACA 

!Devamı Sa 3, S~: 4 de) 

bir ~chrc biituında bulunnıu~tur. ... • • 1 •• • 11 1 

:;:ıncııdifoı ~·~-~;:.~, ~ '-.:i-eıi•yi~~~- nail:zi -ğLÇ;'iii~ ~~ "';;~= -
!ara ,.e hangarlara tam ısabeller b ı d J 

kaydedilmiş, ağır }ıa,aılar yapıl- ya hu sabah tekrar aş an ı 1 

mı~tır, 

deA~::ııi~~i i~f,,~~ıı t;~~~r~~~:i k·u~J~~ı:,.~üs~~~\\ı:0n~:~\e~:i·!~~~ 1 LA,., s •. K 
merkezini bombalamıştır. dolandırıcılık ve yalan beyanatta 

bulunmak surctilc mulıı.
4 

r tarih- Tev z ı·atı '' EGL '' Uçak !erde müteaddit Ziraat Bank&!a-
rı ~u.beld nden 100 bin liraya 

G 
• • • • • yakın para çekmeğe muvaffak 

emısının ıntı- oJan biT' şebtke efradı bir müd· 
det ewel b::şla el.ebaşıları Nihat 

kamı alındı 
Gemiyi batıran deni

zaltı da batırıldı 

(Ilt-\';'lmı $1: 4, Sü: 4 dr) 

Yakın mesafeye 
•• • •• •• • m uşterı goturmı-

yen şoförler 

Bundan sonra ithalat 
birliklerince yapılacak 

ş: d•y k. · Bo 1 ~c i:ı~ ıı :\f'tc!:i ·lü-
gü ve \ 1 HJy-.:1 ta,..ıf nau,_. yapı ıTıl o
]i:ın oto obiı ve kamvon IAsıl~1 tev
zı:ıtı bundan &onr.ı itJ1aUıt Birli,;.lcri 
t•· .11ı.: ·c. .. n yarı. <ıcaıt·ır- Btll'd;y.. i~
tı•oı.L :\tuo .. I' u u bu hus ... s•1!:i ('\'ra!.:. 
se n u c:aa ıQel~ J B'. ·ı 1:!e!' U
rr: rr c K:l' p ı!!l" c.e\re b şla nış•ır. 

i~ "' 
C~· I"; 

.. _ ..... _____ --
11,. ı: - Si • ,; z tc ..ıt'." A~m<1n

c:ı.1 ~~rdn ızc:ı, İ · ~.~ bı n.. y~ but ta 
g ll tı n1c n eii tte n ulup ne b-ttiğıni 
g .. re:Pk n:ınu: -yri< n:u''· 

J) dLm; __, Neıdt.'lh bu t:ı:hkıKa H.:zum 
gördu.ı". 

J){;Ui: - Baksana AJ:nanyay.ı, İn
gi}t(·!'t"Yı., harı. har.l ga.ı.t:~ecı hey·et
l•.1r! giô'yor .. 

De-din.: - Gcızet.enılz sıy.;.5i ra::;atla
rıncia ,.c hüküınle.·ın<i11 l"n olgun ha1-
de<iır ve bunu topta<lığ; blıyük ölçü
de:r-.i n.ıgbCtıy:e UJ.b;:ıt tl.nJ:;ıt.t'. ,.\\11a:ın

ca, !o'ran:ızca, i·l.'_fiııcı• bill'n:erimiz 
dıı bir hilylirl r !\1u~ "irleriıniz de bi
r nci e,nıf ı~ 1h'1 ı •ı ~:dı. 

n .. ~d.: - o halde n.C'·n ga2c• .... nil bu. 
lı"y'ef erde te~m.. rd-!n.ıyor?., 

Dfoım· - cSon Tc ıo.ıft ·r rk n1il-
1i 'yasltı içl:xi"' t;;.m tar·.-.f:,:cz g, __ .,_ 
tlir :\c ec"'( i daveti bek 1 

.. ..ı•1 ne cc
r.l(''h d;...' etırr. • ea "' ec.: .. f tc 1 n 
iı.a' ·a f} z nşa.:ın h ~di ke .c,.., -

Bu işte de mi kırtasiyecilik?.: 
1 

Mahrukat Ofisi satış 
için hala emir bekliyor 
Halbuki Ofisin depoları ton
larla odun ve kömürle doldu 
Gelen mallarager bulunmuyor 

llfalka odun ve mangal kömürü 
sat;şlarının b:ışlamast için henüz 
kat'i bir !<arar verikmenıl« ol
ması mah1'ukar ofisini <le m"'Üşkül 
vaziyete sokmuştur. Ofis tar:.iın 

dan ~ehrin nıuhteUf ycrler;nde 
tutulan 11 depo tamam<>n dolmuş-, 
·Beşikttştan Kasımpa~aya kadar c
laın sahilletdekf· anıala!-<la ve s:r
keci •banliyösündek. islaıoyonlar 

civarında da dört~ metre yük
sekliğ'nde odun tepelt-ri vücudc 
gelmistir. Her gün asgari karadan 
on beş vagon ,.e dcn:zden de 5-6 
motör oc!.un \'e kömiir gelmekte
c'lr Ofis. ·bunlan yerk<tirecek 
yer bulm_kta gü0 lük çekmekte
dir. B'Ul.ga·(...tana giden heyetin 

1 
teşebbüsleri net ;ceo;ıııdc y ~ıwıda • 
oradan da kömür get>neğe Mşh· 

CDt•\-an11 Sôıı' 3, s. a da) 

Bu 

Toprak Ofis 
Adana Müdürü 

J tevkif edildi 
Kasadan on bin 

lira çahnmış 1 
Adana 20 (Husw.i)- Şcl"rfrr.•Z 

toprakofis müdürü Sedat dun sa
!Dcvaını SJ: 3, Su. 5 ~e) 

Babasın ın paralarını çalıp 
sonra kendini gedikten 

• • Köprii d en aenıze attı / 

Sandalcdar tarafından kur lardan g nç 
Bakırköy hast hanesine yatırlldı 

Aks«rayda ~tular rna milesin
de oturan kısap M1~ned!n oğiu. 

Ya~ar ismı.aıriıi 17 ya.;-ında bı.r çl1-
cuk babasının c\'indeıı 65 lira pa
ra ça'mı.ş ,.e •bunu ycdıktcn soma 
Köprüde ~ziııırkeıı b'r h1,!hra'l 
esn .. ..:;ında <leniz0 dü~mü~tür. Y:\
şar etraftan yetişen :>andalc:lor 

tarafından kurtarılmış, fakn ;;. 
lbu.n: s..buk söylencL i goru:ere" 
tıbbıcdli nıüşaiıedehanes.ne ı atı

nhn:ştı.r. Nctt.:edc Yn~a':"'lll &:~'i 
muYazencsinin bozuk oldu~ dD· 

laşı'.arak dün Bakırköy emr.ıZı ak 
l.iıyc ve asabiye h;;,staı1r~ine na:e.
lolunnıuştur, 

lC R c: v 
A?)LA ' ••• (AC 

I• ngilizlerin en umu lmaz an· 
da Fr<an'1Z sahillerine çıkış 

teşebbiis ii, harıku liıde bi r tiyatro 
sahnesinin her ihtimale karşı ay
rı ayrı birer (acaba?) pay ını mu
hafaza e<kn hile inceliklerik do
lıı ..• 

(Acaha?)lar, bir bakımdan bir 
çift, öbür bakımdan da bir çift, 
yini tanı dört tanedir. 

Birinci (acaba?): 
Acaba (Çiirçil), bütiin maiyeti

]e beraber Ru.~ .) n~ a, kendisi he
niiz aYdrt .:roJunda:ykcu },ransaya 
kar§ı clddi \'e e-a'lı bir istila ha
rekeli J'3pılsııı; ve büı iik idare i
lcr İngiltcred< bl!lunmaJıi;ı için 
hareket tan1nınilc n1a.sk~l .. 1.ıniş 
olsıın diıe mi gll!i? 

Dnlayısil~ ikinci (acabn?): 
Acaba bu çıkış teşebbüsü, doğ-

! 
~.:!;..;;..U~~·n lki~ ~~.c nıi
hiyetinde, ciddi \'C e!'aslı bir istiliı 

• hareketinin bn<jl:.ıngırı nu? 
Bıı iki (acaba?hı mü.bet iar

zedccek olursak, (Çör\"il)in, tam 
istila hareketi arifesinde, büyük 
askeri müm~sillcrle Ru!tyayı zi
yaretini, gerçektl"ll harikulade 
bir tiyatro sahnesine ait hile bu
luşu derccesh1de ynnıan bir 111as .. 

keleme hareketi kabul edebiliriz. 
Aınma ... An1nınsı \" ar!.. 
Çlinkü üçiineü (acaba) da ya

mandır: 
Acaba, son n1ukavcı11 ct un~u

TUna kadar Rus:Yanın biitiin rucv• 
cudunu sarfettirınck davasını 

giidE:tl ve ondan ıı,onra ne yap a
caksa yapacak olan (Çür~i l ), bu 
hareketi, kendi gıJaLmda SO\'· 

l·etlere lıar~ı bir ycın horusu nıa-

NEdP FJlZIL KISAKLRF.IC 

demokrasyalarııı &rlık fa<1Ji~ et 
kıvamına geldiğini, fakat lıa.fac 
k iiçii k bir deneme ınalıiy·etiııde 
olduğu i<:İn nttt\'a{faki~ct ar~ınıa
dığını, artık en yakın {ır:-.atta 

ciddi ve esaslı harekete ı;iri~cce
ğini il.in ederken, Fransada! i .. \i
man nıüdafaa.:)ı ve istila tc.:~cbbii· 

sünün aıneli ~artJarı h3kkınd1oı da 
nıükeı11n1cl 

olacaktır. 

bir l«criıbc :-.~lubi 

, \'e dola~·ı,.ile d<>rdiiııci.i (aca .. 
ba?): 

Acaba Fr.ıtns.tL .sahill( rinc < ıkı!'i 
tc~ebbti!)Ü, ~Hdete nıc\ıji bir Jc .. 
ncn1c m.ahiıetin~l' ıuidir: 

Şimdi' biiıiin tef,,, gfüh i, bu 
(acaha?)lard::ın herhangi biri u1cı
rindc karar kıluıak i . l h ıd" r .. 
lcriu ink!~af ettnl·:;.İııı bekle k\;n, 
biz ~arahatlc k~ınaatinıi ... i lti"llır· 
la .. tır·alı'""'' :i , .... 

d - !{nfi bir ihr~~ için ne sa• 
3· fia. ta~)tı•c.•\l', geııı.yr, hiıuaye 
{ u:ı .. ibl\•ı;\'::rrlır. 

Londra, 20 (Radyo) - Akde· 
nizde l!:gl ta)·ya·re genıisinj bir 
tor}Jiilc batıran Alınan dt.·niL<,ltı~ı 

bir Britaoya d°'trny erı tarafııı-
s 1 r'..ınlr ... ş o.• n y.n"' yı:ı~ :ıı Şo101 ı,. 1 tı tıl;; "llı.a Jç,n Ltı t'r.. z,n dr.vı t ~ o .ı .< <l 'l' u h k n- ı 

hiyrt:ndc oıarak ıııı tcrl p etti'~ 

Hem de t,~ h hir tertip ki, So,·
yc.il:c \·ı.: Lütün dLııyi1Ja ı·ar~ı 

Dcıııokra'iyalnrın göz 'n.it.• ınu· 
kal'enıet ikt:<l rının stın v:uJ ~i 
yo~ııan So\)c!kr. artı!< k ndile
riııce hir tehlike ~lnıakt:ın çıkma 
arifesinde bulundtığu ic:in, ikinci 
cephenin, )iıni hakikatte tek la· 

raflı birinci cephenin açılına vakii 
henıen hemen geln1iştir. BiivJece 
deınokras)"a l ar, Fransı.ı -..ahılit:::rİ · 

ne çıkış !e}ebbü,ünii, bu teşeb · 

b üs!en ilk ham lede hangi neticeyi 
a1ır lars.a on a göre tefsir c h ntk \.C 

dört i h !iuıalin h erbjrine göre de 
in kişaf c t tir!n<"k iizt·tl', h<'r z.a. 
nıanki scci)t:İl'li ic:;ıhı, kat"i\·et ,.e 
Jnutlah. İ ,)ctten t+ı:ıJ.., fnb..ı.t lıl'r ih
tinıale lı~kiuı lıir ı~" f,İı~~ınişlt·r
dir. Da.\·anın r:ıhu ~nJur l.i, de
nıok~asyalar, UugUn ioı;iıı !nLi,het 
\.'cya tnenfi h;ın.:;i nct:ceyi alı.rsa. 

onu bugiin \'l' y. rl'ı i:ı.in lc'·:L"l"İno 

Cl'\ ;rıııcl. tc '.'1011 tlt: re c ust L.k s::ı .. 
lıilı;Uir • 

• , • ~ 3 S•. 3 dci j (De' •.m s. 3, ::;., 4 del. 
f ı"'l:ı.:.ınd l Lı.ıh<.ü.tıC • .,., !LhaJtıt B1T

1 ~e ıT. l'at. .. t cocct der-
a r 

n•c .. ı ı c r t. t ... ın 1lg, v y J ı<· 

(l.ı \·:lu)l ~a. , Sı-; 4. dcJ 
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HALK FİLOZOFU 
e A • 

BiR AHLAK MESELESi 

• lerakla, tikcarın kendi ken-
41.isini k(Jılltrol elnıe~in~n, n~ ne
tice ,.~•ğil\i btkliyorum. Bu 
lıadi.se. bon:ı, şu tarzda gÜrü
nüyor: \'İl·danlan. bir kararla 
harekete geçirmek. Halbuki, 
'icdıtn, zatülh•reke bir ilet 
ı:;bi, daima ha. sas ve ditıamik 
olınak icap etmez nıi?. 

Jesela. düne kadar, kılını 

kıpırdatn11yan filan tüccarın 

\icdanı, görüstük, kararla.Ur· 
dık, komittle; )'aptık, nutırklar 
söyledik, di3 e, bugünden itiba-

. ren aıakt mi gösterecek?. 
Ifakiki tüccar ,·icdanı, oto

matik bir surette zaten bugü
'" kadar kendi ktntli~İni mura
kabe ed;yordu, Bu nevi \'İcdan
lar için :;yrıca te kilata, bMik 
kıırmıya, komiteler kurup ka
rarlar \·ermiye lüzum ~:oktu. 

Ve son bir yıldanberi, nıuh-

GOHAFTALIK 
MUHAREBE 

Sark cephesludeki Cus . Alman 
harbi 60 ıncı harta idnde imi~ .. 
halbuki, il" ba !arken, Rus se{~. 
r; n 6 haftada bltirilecci;i ümit 
eılilmiş.. artık, bu 60 haftalık 

t' n muluınbele,.den sonra, 1939 
dün ·a harbine •yıldırım harbi. 
ismi ,·erilmesi kabil nı.i?. 

DAHA İKİ 
YIL )fi?. 

Bir ri\.a) ete ,.e iddiaya göre, 
nihayet iki ay sonra, harp sona 
erecektir. Diğer bir iddiaya göre 
de ili~. hatta 194 l yılları da harp. 
le g~ecektiı, 

Ilaı:.gi<i doğru olacak.. şimıülik 
~ ııale cevap verl1>Ck çıık mü1· 

kül.. fak•t, görünen köye kıla· j 
\uz i. ter mi?. Bilmiyoruz, dünya, r 
daha iki yıl, harbe t.ahal' 
bılir mi?. J 
SEBZE 
BAll('El,Eltİ' 

Sebze fiatlarınııı yalnız ls~n

bul".ı p3halı olduğunu znnnetme· 
yiniz. Geçuılerde bir ajans tcl
grafı, Loodra civarıuıl;ıki blitün 
parklara, umumi bahçelere .:.ebzc 
dikildiğini bildiri) ordu. Biz de 
bu~·lc yaptık. Fakat, galiba, bah· 
fi\·anlar, bu yeni rekabet karşı· 
sınJa kızarak, fiatlan daha ziya
d~ ~·üksclttiler. 

Kl~ 

n,u.·iFı 

JJıinya r:;,at!ıaııeleri, ıbu sene 
kı~ ıueniınifiln ga) et hafif ge
çeceğini tahmin ediyormuş .. Al· 
lah \'Cre de, bu tahminler, ••keri 
mulıarridcrin harp tahminlerine 
henzrnıe in ve doğru çıksın! 

D iki do~rudur, geçen kış çek
ti~.-iıni-z kifi görülmüştür. 

AHMET RAUF 

Yeni hükümet konakları 
Hıa:J.m.et konaklannın eni ve 

moıfum b·r şekle ifrağ o'~nması 
faaliyetine devam olunmaktadır. 
Bu mey"'1!da Kırıkkale kasaba
ı;mda da yüz otuz bin ~tmi~ dört 
lı.ra sarfrle yeni bir hükil:met ko
ııa :ı b "1ası i~ oknımaeı k&.ral'-
1 ırı1 ş\fı". 

REŞAT FEYZi 

telif -.halaırda iş 3·apan tüc
carla kaç defa görii~lu1üş, 
kendilerinden söz alınmıştır. 

Sözii, kC'lld; vicdanına karşı 

daha evvel vermiş olan tüccar, 
;tapacak yeni bir hareket bula
madıcı için, bu aleni sö,~uıe
den belki de muzt.arip olmuş
tur. 

Bit- kı'ltlu ise, aleni sÖ:tl")· 
miye bıyık altından gülmüş ve 
hokkabazlık oyunlarını · fazla 
itimada layık olduğunu hayret
le görerek . çeşitlendirmiş ve 
genişletmiştir. 

Tüccarın kendi kendi~iııi nıu .. 
rakabe etmeı;i mesel..- i. bir ka· 
rar, konıite hfıdisesi değil. ma· 
nni bir hadisedir, Bu manevi 
hadiseye, içtimai il.imlerde ah
lak denir, Ortada, bir cemiye
tin umumi karakter mr§ıt"lesl, 

~hfftk se\iyesi ınc\zuuhah tir. 

Ecnebi mektepleri maarif 
mıidürlüğünün teklifini kabul 

eitiler; fakat ekalliyet 
mektepleri İse •.. 

Şdırimizd<.>I· ecnebi ve ekalıli
yet rr.ektepJeriıı;n yeni ders yılı 

bütçelernin maarif rniklürtügü 
!ardından retkikine ba J.aırı·lmış

t r Bütçekre muallimlıer i~.ıı ha
yat pahalııJğr zarr.mı konulması 

hakkındaki mrnrif ır üdürlüğü· 
nür tckl:fi e<:nlbi mekkpleti ka
bul etmi1tir. Fakat eksı?r ekıılli· 
yet mekt<'plerin n böyle bir zam 
ma yana adı';t\arı haıyret ve te-

ilfle görülmü<:<tür. 

Mektep diploma ve tasdikna· 
melerine kaçar kuru!flrık pul 

yırpl§tırılaccJı? 
Yeni damıga ka,.,unu zamlar· 

muc'lbince ~~<e ve muall:ım ncek
!dıi mezıın.;~t cl:plo~arma yü-
2le.r kuruşluk, lise w mıuaıı:m 

mektebi 2 ille\ devre talcllr.lerinc 
ve-ilc<:Pk tasdikn~melere eır 

kuruşluk; seyahat ve;sika!arına da 
otuzar kuııuşl'llk dımg.a ?Ulu y-a 
prşhnlması ·cap ett'ği '!\faari.f Ve 

klılehnce tekımil mektep\ere tel>
li.ğ olunmuştur. 

oyaz J'8jEir 
Bt'7az peoyıı.ırin İi'stanbuıda neden 

p:thalı o dutuna şıı,,mamak lazım. 
Çünkü, peyniııin lst.ilmal m.ıntakası o
lan Trakyada, hey~z peynir İstanbul
dan ®ha pahalıdır. Trıby1ıda b'r k•· 
za merkez:nde oturan b r <>kuyucu!l\uZ 
biıe gônderdı.ğj b.r n• k!tıpla diyor ki. 

cBeya:ı peynirin kJosunu ı;ıırşı için. 
.ı.ı.ı p&s balokafdan HO kunı.şa abyoruz. 
Sonra, bu tiyl& blr peynir ki, İ~tcı.nbul

da, halka kılosU1U1 5'.) kur~a Vf'I'St·niz 

almaız..: Bir kl7a par.;ası .g.bl &erl, ll"Z
zıellıs!z, y~ .sararmış bir peynir .. 
Başka peynir olmadı.ğı için, a 1 ıp yiyo. 

ruz Bu hal neden i)Pri gt>ü3or?. Se
bepleri•• bulmak koiay d<ııl•ldir.• 

1 

a;z bu lşe sadece fafl,)'OrllZ Vr söy-

1 
len<ıcek &üz bulamıyoruz. 

BURHAN CEVAT ı 

ZDEBI ROMAN: 66 

MAHKEMELERDE: Har_e. Vaz iye !_i 
Zevcim a.nor

Fransa sahiline İngiliz çıkar- maldir, müs-Harpten ıonra 
ikinci maırıl 

Ge<-en.erdl', bir itüçUk ajans telgra
fı, za.\:al!ı Yuplaıvya:nın rr..er.kezı o
lan BeJrr.ı.d ~n yeı.i<t•· ıIIŞ&LSl.D"iııl 
ba,!and1._ını bıldiriyoı"d.u. I!k evvel, 
jehri.n ınerk.ez mahalltleri in~ oluna-

ması ve ikinci ıcephe meselesi/ r!~çt~~~~~~!!~ıh~ 
Yazan: ı. s. Eski Bükreş Ate~emiliteri} zuru.ııda ayaga kahı.iL ... Oqün bir 

cak ve bu iş .çın m.i.yonlarca dinar sar- Fransa sahiline İngiliz çıkar· 
fedikotkt•r. Bu küçük haber, bt·ni da- """'1: 

kikalarca düşilOOürdü. Bıv.ı:ı .muhı.rrirlc:r, Moskova kon-
Aratia bir, daha .ııyn-de Vaşıngton- f 

dan gelen ba.zı telg.ı:.U h:tbt:'rlert oku- eTan-smda ikinci cephe açıhnası 
.ruz. Bu haberler, yeni dünya harbi fikrinden büsbütün vazgeçildiği-
ıuasra!larının, geçen Umuıni Harp ni tahmin ettiler; İngiltere ve A-
masraf'arınt ıfrrıalı ftcsah g~ttgini nı't."rikaıun yalnız hava kttvvetle-
i:>i!dirir. Yan~ bu harp, ya)oız madde rile Almanaya hücumlarda bulu.-
bak1n1urdan da:h:i, ıns;__ınlıga çok paha- nabilcceklcrini sö)·lediler. 
lıya mal olmuştu!' , .• o!makta d;,vam Fakat bu id-Oialart serdettikleri 
eınx k tcdir. 

Henüz ba11> ;t,itmcdı. Sonuna ltndar, gün İngilizler, Fransa sahiline 
bu harp içln, <iünya n Llı'I"'" bütçe- evvelkilerden daha büyükçe yeni 
lerınden ne kad~r str\•et harcanac;ık". bir akın ya)Jtılar. Bu hareket An· 
Bitı.abi h"nil• bu nokt ı malum de&•l- glo • Sksoıılann ikinci cephe ka-
dir Fakat, bu y~ni d:ıarp ıçin ha:·ca:nnı rartoda sebat ettiklerini ycrtid-cn 
servetin nf' ınuana~ bir y o.»<:a- göst-crntiştir. 

ğt tasa\"VUl" edll~b r Çünku, bu yeni İngiJiz.lcr, Fra.nsanın 1\-Ian.;. sa-
bat1bin malzeme ,.e v :1nı .. n çok pa- -s 
hah fl'yler. Ad.et. ıoc· l',Ya gibi.. bilinde Dicı>pe ~ehrinin iki tara-
B:na-enalt.Yh faı:la r.,sr:ıf.• Jluyoı. fuıda, geniş b!r cephe üzerinde 

ş;,,,.;, Belcı:adın yen"1<n '" ya bir çıkarnıa haı·~keti ~·aıımı lar-
ba ia ın 1.Pdan .. tııl '" h ı-t>: dır Alnı.;'ıı hu~usi tchHğindcn şun .. 
takip edet k masrai aı ı dU.Ş mek IJ· lart (.)~reniyoruz: 
~~.,. I>ünya mll et~·, bln1:ıı sıkıntı ı _ Çıkarılan kuvvet, lnı,:-iliz, 
ve mah. u "yc-te 'ka~· na.ıli:t, hmı: 4.nı-e.a:ikah, Kano.;,dalı ve hür l'ran-
mılyaı:laTY":a 1 11 h rp rea a"ı ödt Ji- · 

k '. 1 d . " " b' le:•, tıe n Q ou .P .1 1 e, du yac. ı bi s11 il a erın an mureKK~l, it 

("Ok gı.;z ı mt n,,yet nerke er ti, e- tün1eıı kadardu; 
sc e ı mı" Ier. Y:;,;tl.n, harap o. 2 - Çıkorma geniş cephede 
lan b ş hlr r, faorii<a:ar y ' ar, kütle halinde yapılmı~tır; 
loöpruler, ~b dt ler, bala '.;>urlar 3 _ Hareket, bü3·ük deniz ve 
hu 6ı3a fı.er ş Y hat'ı)te<>:ı on:a YCllldt>n ıha\·a ktı\·vctlerı.nJıı htlııaye::,İnde 
ya.,ı!aca ·tır 

Bu ye rı 111$3 vr ı:r.ar i ·in.ın ma.s- ba ·lamı..ı;tır; 
raf nı da y•ne md•'tler ödiyCC!'kllr B; ·I - İııgilziler karaya tanklar 
harp o kadar kırm, yakıcı oldu k•, çıkarmak suretile ç1karma hare. 
harpten "°nı-a, yen.den •- mesel.,,;. kelini .de<leklemek i temişlerd'l'T. 1 
nin ö.rle- kü.çuk: hr m.asrar:a m irnkiin Gerek İngiliz ve g·crckse Alıttan 
ot cağını sannuyoruz. Billta.<,a hava tebliğinden anlaşıldığına göre, çı-
boıOOa naıı an, ~'<$ taş listlnd< b•- kan kuyvetler karada tntunaıua-
rakmadıl:ır 

Oı.;mek oluy k•, t.arp b!tti 1 giin ııÜşlardır. Alınanlara göre, 28 
dah., ın tler n kesesine ıtgı.r1 hını ta.nk tahrJp edilmi'i ve GO ı Kana .. 
~~se 1 lıirecek iki ne- 'e yE:noi ıbi masra! ı dah .su bav olnıak iizerc 1500 esir 
yQkQ \--aro.ır.,, . . . • alınnt.t tı;; İngilizlerin uğradığı 

H~.>ptrn ır.uztac,p, Mkln ,.e perııan. kanlı ka)'ıplar çok yüksek. Deniz 
fo.lcru .efalot i•)nıl., ha,ta, yaralı, j ,.. hava kun•etleri de ağu bir 
yorgun ç~ncak o':ın "'miilı•tlf".. bu . ..ı.· • •• 
ikinci nııa fa n ıl c ki r? darbe yenn-;Jerlr!r. 83 Jngı-lız tay ... . :ıs ayar.uca a . . d.. .. .. 1 .. 

3 
'd 

ı .• ~e. bu. cidden müh·n1 bir n-:ı· ı~.r yaresı uşuru muş, torpı o 
1-Iarp sonr1:1,arı n-e: lE"h·r'.Di.n eıı k.arı- ı ınuhribi. 2 to-rpido ve 2 11akliyo 
şı ~ v~- çrt.l'C'fil oi..ını ua ıbıdur. g-cınisi bntırılınış, 5 kruvazör ve 

~ hacyt~ v'eı:, iı 1n-ol'" n n\Mı j 2 nakHfe ı.-mt,sl n~ır ha.ar• uğ. 
tamır. ı~a J.St h..ç muıTııkuu <Jegıl •. r.atılnııştır, 
Sakat kalan vo kolacak ~ı•n :nMnla- B Al .,d. ı 'hl" ti u ınan 1u ıa arını ı ıya -a 
ruı yarası da e.4Jf'Ltt" teJM1 ediJ(m1y~ ... ' . 
e .... k . Bu g~~1Pr !alihlerir..e icü..rı;ü:ı,.... karştolnınak dogru olırr. Yeıu taf· 
)er.. • sfüıt geldikçe, hareket tıuzını, 

Daha onrn, m::ılwol:ı:n .. yıkılan nıa- kuvvetin miktarını ve neticeyi 
nevi ~n.·tt.ı.er tu lıiç ye-rinf! gl"tlril~- dalıa iyi öğrenebileceğiz. ŞUphc-
"'iY'<'0k ... Haı,•len •nnra.. slılôk, ka- siz yalnız Di~ppe'e yaııılan bu 
rakıler, inşan ruhu, :ruan :e.,,;ı.cu ,.e .'.!· mahdut hedefli çıkanwı hareke· 
oaleti nasıl 1>ir. h•! :ıl.cak, neler ke:Y- tinin ikinci cephe aç.ılmasile ta· 
b(>tm!ş <>?aı B:k mt·ydcına çık~cak? A'-
lah bil;r.... biye ve strateji salıasın-Oa bir 

R. SA RIT 

./ ifadeyle anlatmıya bofidı: 

miinasebet.i yoktur. İkinci cephe 
açılmak Kl.errirse, böyle münf&
rit fasılalı harek<ıtlerle bir fayda 
eld<' edilemez. 

Fakat bu tecrübe de gösleri
YM ki, Angkı • SaksonlaT ıçın 
deniz:i geçmek loolaydır, ellerinde 
nakliye gemi-si, harp gemisi \'C 

tay) al'e oldukça bu deniz yolcu-
• luğıımı muv•ffakiyetle geçirebi

lirler; karaya da ayak !>asabi
lirler. Azim ve iınkiin birleşİJJce, 
kU\ vetle müdafaa edilen bir sa· 
hil" çıkmak da mümkündür. Hat
ta motörlü birlikler de çıkarıla
bilir. Fakat güç olan şey, çıkılan 
yerde tutunmak ve ilk safhada 
müdafiin ınuka:bil hücumlarına, 
d3'1·belerinc \'O taarruzlarına da-
.Yanuı..aktır. 

lluJi\sa bu yeni İngiliz çıkar
ına ını da, büyükçe Jı.ir bllöktn 
den<ome ·i olarak kabul etmelidir. 
İngilizler ilk safhada tanklar çı· 
~alıileç~leriı>e ve bı..nJan kul
lanmak imkanı bulaca:üiırına ~ 
naat getirmişlerdir. Fakat, köprü
başılannda tutunmanın, müdafün 
üstün hücumlarına dayanmanın 
pek müşkül ve çok kanlı kayıp
lıora malOiacağmı bir defa daha 
anlamışlardır. 

Rami ilk mektebinde sünnet 
düğünü 

Remi nahiyes> Çocuk Esirge
me. Yardımscvcruer Ku•urnlan 
ve Grnçl.ik kulübü tarafından bıu 
cumartesi günü ak§amı mczkUı
n&ruyenin ılk mektep 'binası bah
çesinde büyük lbir sünnet düğü
nü yapılac:Jctır. Düğünün mü
kemmel\yeli için bizzat nahiye 
müdürü Q,;man Fevzi Olçay meş
ff 1 olmaktadır. 

Orman teıkilatına imtihanla 
memur alınacak 

Orman umum ınltı!!ll"lüğü ~ 
k' '.ıtmda münlh-.l olan on lira ma
~ aslili katiplik ve mesaha me
murluklarına 8 eyluldıe icra olu
nacak Jnr imtihanla memurlar ..,_ 
t,1naenktır. M<Mn.'llrin kanunul1lln 
döniü:ncü ımaddesiındeki şeraiti 

lıai:z olmalan ic<ıp eden talipler 
azami eylfılün yedisine kadar mü
racaat eoob"leceklerdir. 

..... BJ:t!·ı<lirrı .. zc ... 1.:~.:ı bıraz. ı·aba"t.tiız

ca<iır. Bu rc.ıhakiızl~ı, dimat. Son za
mano. .... , bir·az aı-amız a('ıldı; e-ve, s~y
l'l'k ~ıÇar oldu. Haıtanın üç ~sinde 
g-el;n;e~ dört ,...,~ gelmemıy-e baş
ladı. Ora<Sı ~yanı ı hemmiyet cieğı[. 
Krndİ!iiinin, uzakt~ıı <ı.krabasından. 

Şükran Hanım var. İşi.ttiğin1e göre:, 
gelmtdlği geceler or<rda kalıyormuş. 
Geçenlerde, eve ıeld-iği eecelerdıen bi
rinde, 

- B~n, dedi, Erenköyündeki köşkü. 
YiiJcsekkaldırımdalci apartımanı, Sarı
f'ÜZ.4·16.eki konağı Şükran Hamma hibe 
coiyorum. Znvallı kadın~ pek,: fakir 
dU.şmüı. 

Hen itiraz ettim. MP&C\e o &ünlük 
Oyfe kaldı. Biloihare, :rr.uam(•lesinj yap
tırarak Erenloöyündekl 'kıiSfkü. Yük
sekkaldırımdakl apartımanı ve San
ı!Jzeldtiti konağı Şf1.kran ııanıma hi
be ve temlik etti, 

s:md.i, müddeam ı;;; Zevcin\ anor
r.ınıdir •.. Miısrift.4r. Ayyaftır ve idare
den &cızdir. Kendisin;n Ka-nunu MOOe
nlnin 3li6 ıncı ınadd~sl bükmune gi>
::0 hacir ve vesayet alt.na alırunasını 
fJ.tiyorum. 

Genç kadın bunları söyJed.ikten son-
1"1\. oturdu. Mü.ddeiallC'Y'lı vekili ayaca 
kalkt:. Muddeia{e)11 mahkemede yok

ı 

tu. Vekili müdafaaya l>~!.!l.d1: 

- Nefise Hanım, buyuı~yorlar ki: 
Kocı.!n1 ayyaştır, müsriftir .. ev ida.re
sinôen klzdfr vr .lnonualdir. BllTlla
rın hepsi, tasn~a'Man ibarettir. Müek ... 
kllim hukuk mf'zunudur. Aklı bn.şın

dadır. Ser,·ct sahibidir. Fazla ol.arak 
da. rikkati kslbiyeye, Ieval<idl! ıner
hatl'.)et hissine maliktir. Dilş'künlere, 

1.c.yt!!ara yardımdan, insant hClcr sa.i
lr~il e, büyük bir zevk duyar. Tcma
yü!leri ı;ahsi ve lıodg§m detiJ, g~
ri·ıhsi \~ digergi...:.ıdu" 1$te t.undmı 

dOlllylÖJ.r kr, k.Pndis~r·n !-'Ck ya;_ .ll ak.
rab.as1ndan oi.an Şükran Har.ını.ın za
ruı·cte duçar olduğunu g1rünce, ken-. 
di-sin;n hadde h~a gı•lmiyen serve.. 
tinin yar..ıT!'Cla l5:şcy m~besinde olan 
bir köşk, bir apartıman vP. bir konağı 
L'be ctrnlflir. Kanunu J\ledenl bükilm
lerioe güre c:::\1'.edent hetk!arını i::.'timal 
s.a'ithiytine "'ah.ip 'llan herk('~. hibe 
yap:ıbilir.> Şu lutldı•. .. Asıl mesele 

ı iµr'ur: Bv tıi.beır ınUckkiliıuin rı·rkası 

har.·n>ı ıİ~.rlendirm~tiı. Bu i,,..;; ke:r
fiyeUnden kendisi Qıl iddi.a.sı •n·o.sın

da bahsetmşlir. İşi,, bu hibe kı•y!,yeti 
dolayısilNiir ki, bizim a?ryhimizde bu 
nevi !Asniatt.a bulunmuştur. Taleb\n 
rrddiu~ isterim. 
MUdde~ 'N~fif'e aY"ta. ka1ktı, lCoca. .. 

sınt>ı syya.tlık, isr•f ve anonnalllk hal
lrrir.i o<ıhit!er:e i$b3t edeceğin! söyle
di. f\f.ahl~emc bu jahillerin hüvQrett~-

(Deva.mı Sa: 3, Sü: 7 dLe) 

Motosikletle gezen bir 
atölyeci mahküm edildi 

Ankarada Akköprü caddesmde 
176 numarzJı eı-.;e oturan ve .ı\k
köprüde Emnrvet S' rketi mobily<> 
>atölyesi saılıil:i Ab<lul;atı oğ'lu 

Fazlt Cenı, m<'n yasak olmasına 
rağmen motosıklet kulland ğ·n
dan 100 liı-a aqır poira !'ezasrna 
mahkum eclJmiştir. 

HAVACI

LIK BA· 

HİSLERi 

I· HARP US,ULLERİNDE 
1 Tayyarelerin Rolleri 1 

Hamit Nuri ·~ 
IRMAK 

,,, . Tli • •. l·l 1~58 l.IZI ıc:-ıı·~ı 

AGUSTOS 
107 

~ABAN 

7 7 
Yıl 942 Ay 8 .a· f,z 

ASUSTOS 
s r \'a.Jtit s D 

6 15 iüne .. 10 13 

20 13 12 Ölle 515 
17 04 İkin~. 9 03 
20 Ol <\.k"arr. 12 00 

Perşem~e 21 43 Yat.ı 1 40 
4 24 j,....•tol- ~ 21 

aııyorum. Hiç bir i"Y b•lmese, böyle 
şeyler söyltyelbillr m•? ... 

l\1e~ivt·nleri çık ~r1arken Engin 
Sevginin koluna gir.-:ı:~li, t.ltr:lyo.rdu: 

Tayyarelerin, Jı,"ıbı ı k~. ,]arda 
ve deILzlerru,kı tıio:ye v.e sevk:ul,
ccyş, yah.oıt &tra•eji u;uller.mi e
sasınd.ı:ı tlet,;j~.rdiğı bi:r hak'kat 
o'.du .Dünyanm en lniyük askeri 
mektEplerinde okuyarak, p:yade, 
süvari, topçu, ist.E.kanı, makin-eli 
tüfek, mu ıaberc gibi as.keci t.eş
ik'.iıt kısmırda S'llbay, general, 
gt'ttel'.<ı..rm:ıy suoayı olan on:lu 
mer.sup!.arı, tank~rdan başka ve 
b\lhas>,a tayyareler.in .Ubıye ve 
sevku!ıoevş uwllerinin esasların
da husu,c getirm'ş lJldugu d ği
çiklıkle.i müt,ı'.ea. tetkik mccbu
riyetleri1e karşılıı§rrrşlardır. 

Bugünün ve yarının askeri 
mektepı ....... ·!"'~~ oku;ıran-!arla oku
yacaklar yeri ti.biye ve sevkulc 
a~vş uı;ulleı'ne, c:oııslaıılmsı göre 
tcfu, ı'at . ya·pılmas1 zaruretı.eri 
me,yd:ana gelmişti.r. 

J.arı gibl, S!Yastopol kalesinin is
t.hkiımiarıncta ve hatta Almanla
nn ş::ı.rk ceph<.-si nde taarruı;a O.ış 
J,1drk!~rı 22 haziran 941 den son
ra geçen zaman içinde yenilikler 
görülmüş ,tanklardm ba~ka, bil
hassa tayyare bombardımanları
n.ıı d~/i~tirdi.ği müdo!aa, tabiye 
ve sc' k.ııloey.ş us~ııerine göre 
mücrlıg·ün ~an jJf .. ,re td~1'k1mat1n 

yapılmasuıa sür'atıle devam olıun· 
mıu.ştu. 

Şim•1 "·· c'han harb'nin başla
dığı eylul 1939 daıııberi yapılan 
mu<ı·ırebelel'd<! Alınan ordusunun 
göo;teruiği çeşi.tli muvaffaki•yetler 
de t:ınklardan başka t&yya~ler
den i'stifadeler ·başlıca ihnli olmuş 
hu yen:• silahların önemlerine kul 
anılı.ş'~na göre tab:ye ve sev
~Y4 t><>U·~rini evvelden Alr 
ırnaıı !';<. oaylarnun, generalleri1e 
genelkurmay heyel!lerinin layıki- . 
le öğre-run· old'Uklal'! a:n~lımıştı. 

* 

manda subay, genE't'al ve bu si
lfrhları kuttanmakta kfıfi iht.sasa 
sırhip olmu§ efradın dıa hazırlan
madığı alınan neticeled.e ııgıl<ça 
anlaşılm.~tı. 

İngilt.ert ordusunda d<ıhi tank
lard:aın baska tayyareler hUBUsun 
da ,bu siı.ahların mütehassıs sı.r
baylarını, ~Pneralle. 

0

.1..i, mütelı-0.!r 

LS erlerini lta2llrlamak cihet'nde 
:ilhmallerdcn b~ka nak.>artlar da 
fazıa• idi. Birleşik .Amerika crdu
sunda bu vaziyet İr>gilterede.kin
den dı:•ha az müsaitti. 

* İngilere ve B:lrleşik Amerikada 

• 
AŞK ve ~ÖZYAŞI 

&l 
ı:azao : :lL'L- •IU• i:.11;1,,.,(' 

,;J D .f\. l•.I 1 a ~ h Cı 

- Bu adamın bir b:Jdigi var, mu
• ı ha)ı;'9ak hir §eyJ~r tı!ll)'or ..L i;..W4• . -~ 

sak:ı,.vor. 

Eski harpl.ercle, hatta 1914 de 
başöıyan ve 4 yıl dıeva.m eden c;.. 
'lnn harb'ndc dalhi ta 'YarocJ.en 
başka tankı.arın da <O ileri vardı 
Fakat şimdiki c''1an harbinde ki

ne nisbetle ü te ıbir d~esinde 
ibile değildi. T'ııb'ye ve sevkulceyş 
usulleri karalardaki harp sahne
lerinde tapçu, piy:ıtloe, mak;neli 
tüfek g.tbi sakeıi k:.t'aların <"ÜlÜ

taml,arının taarrtız \'.! müdaı'.L.>Q 
hareket\eriJıe dayanmıştı. 

19:Jı9 c;,\-.nt '!ıarbiniıı başl,1 'r.a~mdan 
ev\'elki ~llarda Soq·et 0r(!u un-

1 ifa tflrrİ<: ~ ta;~re1~e k.: ·;1 ;mıi• 
ıat, h."UJlJnaca < elemı:;nlar vet'tştir-

tanklardan •başka ayyare hazırlık 
l31'1r.daki büyük gayretler, Alman 
ordusund~ki dereceye göre btt 
silahlarm ;malini temine matuf
tur. Kanadadıa, Birleşik Ameri• 
katla, İngilterede açılan mektep
lerde mütehassıs tank ve tayyare 
erleri yeti~lrilmes'I ,subaylıar hat

. zırlanma~ı gayrı;ıleri de yine bu 
sebeple rdcn<li.,. 

Bi.rle<ik Aroerikada tayya~ ;.. 
..._._~ .aAl'WMl ~6 ...... ı· 200 :At.ôM. 

İKİNCİ 

ona t:-u yQrudil, tl•ni sık'tı. 
:ıt""' Se\'gınCen nefrt"t ettiğıni bPlll 

et.: mk 'tİn, ona kaıfl na:z.lk ~<Vran ... 
m.y y ('d!nmqtl 

ı ak.: t Se\-g.nin cnıştc.;ini gönin.ce 

l:JY ort U.-per,yordu; l.:ard<ıO>o·n katill 
·~i "" kuycıJğu bu ad3Tr.ı e!ınden gel-
se arcı:. 

ı t ' n :n nazfk ed1ls:na mukabil. 
1 ~-. b " adlım verdi. 

'..af.,. Narh a!dl~ ctı:r:..edı~ Sevgi
'S d \T3.nrna.:.ın.a af'ltk alışmış-

tı G ><:e eronı g>cırdaı:ınk tatlı 
gül~ ı;ed;: 

- ·e yaci ki, Uu ~Ol s.zinle be
rab r Yl n E.a. yıye Joof'~ m. dedi. 

ı._. na nJr.i.: 
- lı zır.e ye lı.al>er venn ye geli

Y lum; hem de pPkamı deglrti,... 
cek .m. 

Sonı-a a:Cı.r'J izaıha.t vt-nnck ist~or-
ır:ı & bı ı I\ ~t1i. 

:-ıuı- ı b r ı. çin ... 
E ;ı: :ı; 

KISIM 

- Güle güle? Dodi. 
Soora kanil'şine rica etti: 
- Ne olur bari sea k.J .. Yrnıeği 

yairu, yemlyQylm ... 
M~la Narlı atıldı: 

- K i:ın·z ... R1nnt rahat konuşur
sunuz.. I-!enhal~e \,Iritılrinrz:e söy .. 
liyecek. '(Ok f(•yınrı. vardır ... SiZ'Cle ıır 
bir deı•ı ki ... 

Engin l'V\--eil k.~ıca 'baktı, sonra 
karclıelini süzdü. Koeasınuı bu imalan 
onu dcll edecektı. _.\1lJSta!a Narlt bir 
ş.ey biliyor &"iıbi lrorLu.Şu.,yt)Tdu Htç bir 

,eyden h:Oeri oltn.tylln bir ad.:;aıın 
b(,yle amalar yap:r:ası imk.aıı:s!zdı ... 

l\lustafa NaTlı k flyı ç:ı:dı, por-tma~ 
t.od.aki ppka.smı aldı ve karısının yü
züne, görzler~nl.n. içın,.• 6ert serL ba
karak; 

..:_ HOIÇI lra)ın! ... 
Dedi ve gittl. 
- Öyle anla~ oluyor ki, yürf'ğim nğ

z.ıma gclıyor. J!eış.ey, b•.ıyor. ofJ ·m:ı 
da be.nden intikam almak ı<;ln , çaldı 

Sevg.n baı:nı aalbdı· 
- Olamaz.! 

- Neden?. 

Spvg:n Mu.stara Nariının ı:n.aksadı
nı bı:med g: içl!l boyle bır s.ı..rrı s!lklı
yabi'. t· ' 'lına y:ı.hramly()l'du 

- Ee;: ı' ıl)i oyd-i kendiıu tut;:ooz, 
muhakkak M:ıylerdi. 

- Nrden söylesin?. 

- Stnı bir kat d~ha harap etn.ek 
ve bu.ntlan ZC\:k duyr.ı:.k .çin.. Çocu

tunu ayırdıtını haber veniır ve ıPni 
k8Ql$lnda kLvrandLC~rGı. O yara .t(lŞ

ta bir &dam için bund.ilJ dah:ı b üyUit 
bir :Dev~ olmaz. Kötı.i insm.u yap. 

tıklan fena! karı ••klamazlar, b.'~kis 
yayarlar. herkes d•::.·::u~ btlsln lwt.er
ler ... 

Engin dilşCinüyordu: 
- Acaba?. 
- H.ç ıüphe C" nı~ .Cğer Yuo;ufu ça-

lan Mustafa olsayd:, b"nu send~n ••k
): ma-z ve ç<>cDğu g~~ 'erm<·'k ıçın de 
sona bir t.-:c •fır şa t :ı.r koşordı ~rı 

(Devamı Var\ 

Fransızların meşhur Majiro 
ha'.t., Sovyet Rus;-anın S'., .. ıL:n 
hattı, Kının, Liyej, Namur, Ver
dün g!b' maJtal.krdeki kaleler bu 

arada Pel<e>grad kalesi daıh~ zi~ 
yade t.opç-.ıJurıc u!lu.ıı,e.r:nin, lwv
vetlcrlnin taarruzlarına kar~.ı. mü· 
dıı.:f;m esaslarına t;"re •1a:o;rlan
ın--şt., dcneb'lir. Müstahkt'm hat
larda ve i!'titıkı\mlarda ale ·sa
~an mak ek?re, yaıhut harı:> si
J1ih,J;:;ırma kariı dahi aLnm::ş tN
tibatın, bu ik.ısımd;a dahi huwle 
ııelen yeniliklere öre k.ifi o!ına 
dı((ı ım la~ı lmışlı. 

Pctrograd kales.inh istihkam... 

=k lıu9Usıtr. fazl.a gayretler 
sar"ediimi " l!Ml haziran ayı-
ll•D 22 5;rdenbeti devam <'den 
sark •()phcs: mu:h";ı-obelerinde 

Rus.1.al'ln bu .;ahadaki haZ'LTlanma
lar>n:;:ı Al~ nıaro:ıkine ""' A.lman 
ordusuıv.Jo•kiTie göre daha ·~er.de 

l>J.bnmadığı anı.aşum1ŞLır. Bu si.-
1.ıhlara giire taLl;.ye ve ~cvlo-Jlc~y.ş 
usullerinde mütehassıs Alman 

gıeoc-raHcrıl~ suJ>avı.arının ctalıa 

üstün tarzdı> yeti,tirlmiş olduğu 
nu diğnr bır hak'kat göster:r. 
Fran~anın 194-0 hazirarıındaki 

he~'1T!eti, Fransa ordusunda tay
yıa!'l"lerin kMi miktarda hazırlan
mannş. t?nkların da yetecek mik
t•r-ia ve lftıı m ~elıen evsafta i
mal o!unar~k cerheve göooer'A
memi~ olc!ı ğunu i.qbaı ey'edi. Yi
ne ~'rans.;o oınusunda ayni za-

••"-·'!-"-~ C~1 • ... , ı dJtı-a ...... IL 

bu sene bilha!ISSo son aylarda 3300 
mlktarına <,1ıkımştlr. Tank ima
latında da büyük miktaı:ıda iler-
1em<"ler görü!ınektedir. cAvrolan
caster. isimli 8 ton borrlba taşı

Y'HI, 8 ki<i tarafmdan iôare edi.
lcn, saatte 550 kilometre sür'atin
de uçan 4 motörlü İ1'nlJiz tayya
releri ve Hal.!cfaks uçakları bu a
Tada zikrcdilebil "" 
Bir~k Ameriki::da dahi •Gleen 

Col'pS• ve •Man;. isimli 500 adet 
kara ve deniz nak1 !yat tayyarele
r:.n.in imasına bo~!andı!iı ıınl~şıh
yordu. Bu tayyare' r 70 ser ton
dut. AvMca 20 tonluk 'ki ~otörlü 
ve cIIull. tiıpinde deniz tavvare
lcrini:n tecrübeleri de vapıl~ıstı.-. 

Almanya. İn,g'dte-re ~·p· Bi.rl~gik 
Am;erikad:a. tanklardan başka tay 
yare im31, 'hzar 'le bur-1 "<lan i<
Made ,-anşımn l(Cnişl.ediği söv-
1enet»lir. 

Raı. Japon harblaı 
llojra mu 1 

Yaıı:an: Ahmet Şiiltrii ESMER 
Büyük devletler arasınd;;•kı •nu· 

harebe zincirinin eksik kalan bir 
'barkası, Japonyanın Rusva ile 
harp halinde bu \unmam:ı.btdır. 
Anglo • Saksonlar mihver dev
letlcrin'ın hepsile de harp h&Ln
dedirler. Her üç mihver devleti de 
iki Anglo - Sakson devl.etile harp 
ediyor. Fakat Rwıya, İngillcrcnin 
ve Aıne..ikanın müttefik; olduğu 
hciıcle Japonya ile harp halin~ 
değildir. 

Vaziyetin aykırdğı mey-
danda olduğundan Japonyarın 
Rusyaya karşı haıfue girişmek ka
rıaırırula old~ ikitle b 'l' tekrar 
edilmektedir. 

Fakat Japonyanın, her hzlde 
şimdilik, ıböyle bir niyette oldu

ğuna ddalet eden ciddi det ller 
yoktur. Tersine olarak, Japonya

nın beklemeyi tercih edeceği s6y
lerı.ehilir. Bunun: sebepleri.Di an
lamak zor değildir: 

1- Evve!.ii J.:ıponya Rıısyanın 
yıkılac.ağmdan emin olmak isler. 
Alınanyarun Fransaya ka!"',. ta

at'I'Uza geçtiği sı.....-.da İtaly~ ne
ticeden emil\ olmadıkça ;ıdım at

madığı gibi, Japonya da Rus · Al
man mücadelesinin net c"" den 
emin olınadıkçıa, harckl'tc TCÇ

mckten çekinecektir. 

2- Almanya, Rusyayı yıkııak 
vazifesini üzerine a:m~ bu'u <iu
,ğuna göre, JılıPOTJyanın bu ıı Al
manya.ya 'bırak=G1 tabii .görül
me liir. Mademki Almanya Ja

ponyanın da menfaatlerine t>).,utı 
bir hedcle de>i;'l!U yürümekledı.r, 

yükü pa~ak .için orla<ia bir 
sclbep yoktur. 

3- Temine olarak, Alınanyanın 
da bu vazifeyi görürken y~prau
ması Japonyanın işi.ne el\·er>r 

Çiinkii m·ıı.ver zafer ika2l:ınacak 

olursa, Japonya. eı>geç Alrear.va 

ile ka~ıla.<ııcağını iıesalııı k.ı:walc 

~. 
Gerçi Japonya ile Almanya 1941 

senesi eyl.UJünde imzaladı kh-ı üç
lü pakt anlaşmasile düızyayı ara

larında paylruımış4ırdır. Fakat bu 
anla,.<ıına ;;ıncak lıaı>p kazan•lıı><:•Y3 
kadı:ıu- mer'i olacaktır. Hanl>i ka
zanacak olıır\arsa, yeni nizam o..
taklannın lbiı:lbir~e hatibe tııt.u~ 

mala.rı bir :zam@n meselesıd.r Ja
yonya, ortaklarını kendi düşmanı 
olan A~lc • Saksonlar ve Rus
yayı mağlup edecek dereeedc 
kıuvvetli., fak:::• kendine karşı mey 
dan olouyaınıyacak derecede za· 
yci görmek ister. Bu sebeple Al
maııyamn Ru>-yayı mağlüp !er
k-en yııpran.ınası Japony.:ının ~e 

eh·.erir. Ve bunun iÇnd •• k. \i
man • R'lls !harbine .karı ı:ıas \ a
kın bir ihtimal -Olarak kabu' edı
lemez. 

Fakat Uzak Şarktaki vaZ'i; et de 
Japonya aleyhine bi.r cereyan aı.

maktadır. Japonya, ilk ha~ 1ede 

Anglo - Saksonlann Uzı.ık Şark
taki alakalarını tasfiye C'ttl. Bun 
dan slJnra Rusya)·a karsı :flareke
te ~eb:ılirdi, Fakat yuk·rda zalı 

edilen düşüncelerle Japonya bok
lemeyi tel'Cili etti. Şu var ki böy

le bir bekleme polit kası takip 
ederk<ın Ameril<ahla.r, c~nubi Pa 
snik sahasında Japonyayı meşgul 
edecek yeni ibir ceı:ıhe açmı.şlar

diır. 

Yani Jponya Rusya ile harbe 
wlıuşmak iÇİ!ll f;rsat kollarken, 
başka saohalarda :rorJ.uJdı:ırl a kar

şılıışmıya b~aınışt:r. Bu, Japon
yayı Rusyaıya karnı harekete geç· 
mekten alılooyan 3'C,11 lfı: Amil 

, • .. t -

oırak belirmektedir .• 'evyôrk Tay 
mis gazetesi, Rıısyatlakı h· e ·t· • 
!erle Süleyman adahr.,, • •· ha
rekeper arasındaki rrrunasc b~ti. 
geçen gün ya1Xhi!ı bir rr. k, 'ede 
şu manalı söz~rle belirtm'ş ı 

cRusya biz'm ''"in Vciga r ,ri 
üzerinde dö~;-. t l\ü gıb'. '>'2 dı> 

Rıısya. için Süleyman adal..rındıı 
döğüşmekteyiz. 

Açık İf ve memuriyetler 
Ankra relediyesine J iiksclc 

mektep mezunho~ araslllrla yapı· 
lacak bir müsabaka 'mi oa ı ne· 
ticesinde 170. 210 ve 2()0 ~or lir~ 

lylık ücretli üç ve 50 lira maaşı 
aslili bir müfettiş a.lın,ıcaktr 

İş Bankası umum mü~(Jrlü~il 
a~ansöT. tek{()(l Ve c-1 ktr:k :..
sisatından ve moti:irle n 1:1'!" •· 
tnt<fan anlıy:ı'hi1en bir <ısta P!ek· 
ı. 'kçi aramaktadtr. 



<Bu yazın1n mrt.tnlerl Anadolu A
ja-ısı B:.a..'Lealt>.ı o.en aıı.nm..ı,tlr- ) 

Teli.is etlen A-luulllllier AL.l\.TUR 

Şimali Fra!lbada Diyep şehri 
bölgcoınc İngiliz,l<!Tin yapm~ ol· 
dcgü i.hraç hareketi gün.ün en 
öı:ıem1i !>it Jıl;<lJ.sesini teşkil et
fl'lEktedir. İngili:<'.erin l>u defa 
Ynvt.ık !arı bll i<hr:>ç hareketi, yine 
ma .'11i kahruş olmakla beraber, 
bundan C\"Vt!l yapılan ihraç ha
~tet~crinin en mühnnm~ o!mtış-
tıı •. Çünkü karaya tank ve ağır 

• teçıııızat da çık;,.ırılmıştır. 
Karadan ve denizden destekle

nen lııu kuwetlerin 'bir tümen ka· 
dar oıdugu 'bildi.riliyor • 

JlJ 'hareket, şimd ;ye kadar İn· 
g:l :ı.lerin Auupaya yaptıkl«;n 9 
uııe ihrac har<'keidir. Fran.saya 
çrkarıl,ıın kuvvetler arasında İn
si;:·?, K:. ndalı ve savaşan Fransa 
kıı\\·ctlerı 'bulunmakta idi. Neş· 
r<.d en tebl.gdc deniliyor ki: 

iıi eıck .kıt'alar seç len nok· . . 
karaya çıkanl.m "1Jr. Dı· 

n ç kdrılan bu kunctler sol 
de ger ye çekilmiş>e de, 

b8 hucı:mhı tekrar karaya çık· 
n r 

s 1 c nan•aki km'Vetler bir 
müh"ıımıat <lep ınu ımha etmek 
.re gem.lernıe dönmekten ibaret 
o•ün vaz1ıfe1erint muva'!fa~;:,.·~t~~ 
yapmı§l'1ı-<l1r. 
Tankh~· merkeroeki kesime çı

karılmıştır. Buradaki kuvvetlerin. 
muhim kısmını Kanada·iılar teş
kil ed>yorlardı. Naki .ye gemileri, 
avıcı tayyarelerinin h;mcıyesinde 
hol miktarda asker taq vabilmiş
rir.> 

İ. gıLz radyosu Fransızlara hO.
t~p eden ııeşriyaotıncla. bu hare
ket"n l\fo.konıda ''erilen askeri 
karariarla hil; bir alakası olmadı
!\ nı bild:rm· tir. 

i9ıı ra~yoya göre. tbrzıç hareke
t • .!e iki tarafın da zarannı tah
nı n etmek güçtür. Bu hareket 
A an müdafaa51nın mılıiyetini 
anlamak .çin ya.pılmışlır. 

Lo!ld<adan verilen ha be derde, 
~ Aiır.anlann -.top bataryalarının ve 
mu:. •-:r.mat depcla<ının tdırip ~ 
<lildiği • 1nd'den öğrenilmi~tir. 

!Brnanova ajansr 1u ma-l\ımatı 
veri-yor: 
ıAk n güpegündüz yapılmıştır. 

D y p. ancak fevkrı\:we gayretler 
sa)e>ıode elde edihhlecek bir 
ı:mendı.> 

Birleı<ik kll'VVeUer karaya ayak 
bastıkt~n 9 saat son ra tekrar ge
miler ne binınişlerdir Her iki ta
rafın uğradrğı kay•plar ağırdır. 

72 Alman tavyar<!Sl tohr!p edil" 
mi:şt Üslerine dönmiyen İngiliz 
uçaklarının sayısı da 65 dir. 21 av 
uç'lğı pilobu kurtulmuştur. Bi~ 
k...; tank kaj1bedilmi;,ı;r. Karaya 
taıı.k ç.karma 'lş!nde yem küçük 
ı:eınller kullanı\mi.ştir. 

MİHVER KA YNAKLAP..INA 
GÖRE İNGİLİZ ZAYIATI 

ACIRDIR 
Ahn~n ıstıbharat bür09U Diyep 

b ;;ır ndan bahsederken şunları 
s6 '.;}or: cKaTaya çıkarılan İn
giJ.z'er derhal Almanların inatçı 
ve tesirli mukavcmctlerile karşı · 

]aşmışlardır. B.ır çok İngiliz tank
l.rı Alınan topçuıru tarafından 

derhal tahrfp edilmiştir. 

Aman tobl~~i vazi~·eti -:öyle 
"oster;yor: <Bu hareket karaya 
çıkanlııcak d'.ğer kuvvetlerin ilk 
dalgasını teşkil ecHyordu. Fa·kat 
bu teşebbüsü düşmana ağır ka
Y•plar verdirilı<>rek, ak!m huakıl
ıruştır. Saat 16 dan itibaren kıt'a 
üzerinde silahlı bir tek düşman 
kalmamıştır. ihtiyat kuvvetlerine 
mU•acaate lüzum kalmamıştır. 

İlk çıktııına kafilesi sahahley.n 
ark den'r.ıiP nak\iye gemi·lerin

.:tl~ n 300 1 i9!l tsı~ıd.a aktarın~ ~ 

Diyep muhanbcsi hakkın. 
da pcyclerpey tafsilat gel
mekted ir - 9 saat smcn 
ınuharebeıkn sonra İ.ııgili~ 
!er geri döndüler - Alman• 
Jar KırOul,;~atla dağların 
içinde ilerli)·or. 

dilmiş, 13 il!fı 15 kru va.Wr ve dest
royerin ve av te~~üllerin:n hl
mayoolnde saat altıyı •be;i geçe 
satıile vaımıştır. 

Bu ilk kafüen'ln arkasrnda ilk 
ihtiyat kuvvetifü taşryan 6 nakli· 
ye, 3 yük gemisi ve d~ şimalde 
26 nakliye gemilr.k diğeı· bir grup 
wlunuyordu. Heııhal.de hu grup 
ihraC" külli kuvvetlerini hami.l 
l>ulıunmakta idi. İlk kame Diyep 
limaın eta-afında köp.rühaşı kıuru

lur kurulmaz, geridekı ihiiyat 
kuvvetler de karaya çıkanlacak
tı. Fakat bu köprübaşı kurola
mamı~tır. 

Düşm:m yakından yapılan mu· 
h;ırehelerle darmadal:ınık edilmiş 

ve denirze sürülmüştür. 
Karaya çıkarıhp tahr:p edil.en 

tanklardan .'limdiye kada, 23 ta
ne sayılmıştır. 

60 ı Kanadalı sı.:ıhay olmak ü
zere 1500 esir A!mı;'!ll.arın e!;ne 
dc"ıımüsıür, 

Top<;-urııun at~i ile 3 torpile 
mLI'hrihi, 2 torpil-0, 2 nak!Jye ge
misi batırılmıştır. 

63 düflTlan tayyarctii diı.şürül
müşıür. Husu.si olarak yapılan ik~ 
ri,k!iye gemisi ne ·bır hü.c.uın bo~ 
tu da hatırılmı~.ıı-. Be~ kruvazör 
ve ya torpil-O muhr.hi, iki nalcliye 
gem·si ağır hasara uğratılmıştır. 

Dli§man an.cai< slyr.si maksat
larl.a ve hiç bir askeri hedefi ol
mıyan bu çı.kal'!na ıeşebhü.sünde 
•bir vıldırım magluh:yetine uğra
mıştır .• 

CEPHELERDE VAZİYET 
Alm:ın tdlıliğlerine göre, Kaf

kasyada mayn tarlal.arma rağ· 

men, Alman ve Slovak kıt"aları 
yeniden ilerlem.işleı-dir. Karade
niz Rus limanlarma yapılan ha
va :hücumlarında 4 sahil muha
faza gemisi hatırılınıış, biT muh
rip, 6 t~ıt gerr'.sii, 8 kı)11 na!lcil 
vas1tası ağır hasara ıı:ğratıimıştır. 

Don biiyilk dirsefiooe temide
me devam ediyor. Voron~'d~ za
yıf m vzii çarpışrr.alar olmuştuır. 
11 - 17 Ağustos arasında 2561 
e:;ir alınmş, 561 tank, 31 Wp v~ 
saire talıri.p edilmiştir. D.N.B.'nın 

a eri mulıan'iri, şim'.!i Kafıkas 
eeıfıeı•me yeni büyiific bir taar
ruzun başla.d.ığını ya:ıı;yur ve di
ycr ki: •Acaba hu t~a= hangi 
istlk-~rr.ettc iınlki~af edecek? Ş'ımdi 
askeri müşahitleri en ziyade ilgi
lendiren nokt buıdur. 

Stalin;gccd -önünde de vaziyet 
l:ıöylcdir. 

Voroneç'de tCŞDbbüs Sovyct
lerdedir. Kletskaya, Kotclnlkovo 
ve Kra9nodar'da şiddetli o:ımha
rebeler devaım etmektedir. 

ML'lır cepheı;mde kat'i neticeli 
bir rnıudıarhenin iba~l:mıa.sı anbe
an beklenmektedir. Son yaıpılan 
kuanaııda degi:jlkliği, 1\1.oo:o:>va 
mülaka<tıntn bir nL·t~~.si ol:ı.u-a~ 
telal1ki edilırr.ektcdir. 

İ~iliz gazeteleri hu değ;;:•'.diık
lerdcn cihomımiyctle ıbahsediyor

lar. 
Vazifeden alıınan General 0-

hinlek orduya bir mesaj gönder
miştir. Bu mesaj<la Mıhver kuıv
votlerinin son iki ayda on hin 
esir \•erdiikleri ifıa edilm-OktE-cir. 

17 sandıktaki k ar
neler çahndı mı ? 

Yeni ekmek k•'l"Tleleri Anka ra
dan şehrimiıze getirilirken sandık 
!arından on yedisinin kırık oldu
ğu burada hayreUe görü:müştür . 

·Buni<ırın lrt nin sarsın11ısından 

kırı ldı~> tahmin olunmakla bero
ber içleıindeki karneler say lmak
tadır, 

Burd ur Valiliğinde: 
1 EtaJt.nye kor.un ~; 
nu.~Jr - Anlalya yo!UllU(l ;; + 500 - 9 + 250 lru:i kilometreleri ar~•ın-

4a C--~ıiJ3> lira •56• İtllfll,j beı.i\llt kcşJli~saslı ~a tamirat 'f;di~. 
2 - Bu .şe ait evr;1k ~un~ardır: 

A - F.itsiltme i'a,·tanmesı, 
D N fıa İşlerı Gt•Of•l scırt.1s.mesi, 

Şı:ısa Köprüler fenni 1aı1na.1nesi, 

D - H.ı.sıul f.ll:tllan,.., 
•: Keşif lru \füı.<ı."1. 
F i\ı lr j V•' s,rufık . 

"er bu C\rakı Buır..:ur Dai'rnt Eıcilme'?l !\.ftımcyyizll~;:,de her tün gö
rebıı 1.h.r. 

3 - Pıt Utme k.:q'3. 1 ı zaı1 utuliyle 4.9 !H.2 (~uma günü s:ıat cll• on birde 
Vi }Ct mak ınd;1 top1 ~n t"a°ıt Daiml Encü111en huzurunda l~Pııacaktır. 

t _ E ye gır<.~;J! ınl'k i<,·in i~te:. iler ,ı7ii> lim 450> ku.rı~ % 7,5 
mı.: ..ıc. t ~ m.ın:ıt ,.:fi'f.!c·eA' rd'r. ~ 

5 __ T kiplerin 't ... le tarihindt>n üç gün evvt•l müracaatla Burdur Vi13ye.. 
tinden f tn ı ye ı e-ı,,;\X"ekl •rine dalr eh;,y~t vrsik.aları .llrnaları şartt•r. 

G _ Te~lir me ... tuallarını Uı;üncü ma ';fedP ya7..;ı .saıatte:ı b:r saat e\•vpf'ne 

ka V·'~ et r-n :ııeı1 Reisrğ:r·e gct. s ~ m3kbuz mukabiJlndc v(lJ\1~\('rdlr. 
Posta ile s6ndlT11e~e; mektup!arru nilıa.: t üçüncil maddl'dc yaz.ılı sa.t'.\:' };~dar 

Ee!m .)im ı ve dı .,. ~Ttnm ıııühür muınu ile .1t:tpatıl.m.ış bunoını<Uiı ::..z.ıın<lıır. 
,1. ta 1 rı g :mr er kabul olunr.ıtı. 

a - ıı., t~r • ..:.n ıı.=afJ«ı mü.l•ı,;Uıjdine ..itti r. .aa~7•. 

• 
3 - S O N T E L C R ' F - 20 At.t •H>S tt.tt 

Diyep'e yapılan ihraç ilk 
tecrübe mahiyet inde mi ? 

<1 inci ~ .... h .. ~f.lın Dı·vam) 

kuY'\<>etıt"rın karıya çıb..oarı ında ka-
,anılo..n lt'crübe d clıemı) cı d.r 

Stalingrad mü- ]Japonlara göre İngiliz Başvekili · 
dafaa hattına !Moskova müla- Çörçil Tahran- j 

hücum başladı ' tı boş şey! dan geçerken ... 

Kııc:ya çtka:-ıah~ 1t \..._ • r1 bC' 
raryo .~t· ..,yonu~u, f) <ııphı bı b:ıtar

.vayı, O:r ceıphanoehgı \·e bir ııçakı:a\"&r 
Oataryasıııı ~hrip l lmi§~ •raır. üu ı"t>

nada J~ın k•r&c'ld ve hem ha\.·aria çok 
şidd< l!ı ça: P1.Ş1H« . .ıı· uln uş' .l.l'. i)..>nıa.n,.. 
!na ve miltte.fJt tııyy:ır('.t·r. \ara ve 
L.~:zdtk" kıt~3tı ta"' nmtastyle hi
maye Pdı;>reııt tayya'!Tle .. :tt yı}dJ•·.beri 
~n e:•ddf>Uıi çarrLşmAy yapmtjlardıT. 
I 1 1ı: defa o/J.rak t>u. hava akırıında 
t::nk ııttımaı edıln11st r A :ter-lcr intl
hı p c-lunan trk111 l ).C:"ıt' c;lka:ı.~a
t- •. 1nı~1rr Ya1ruz; b;,,ı y~:·lcrd~ düş-. 
mt.n rrıuka\"'f'!T'tE'" gö1Aı.:"'mışUr. Karaya 
ayak b3Snı ya m.\1\•tf1 oHıın tsker}e.
rin bir cilz'lit.s.mı bid .. yrtı t:ı -dolun
uıuş . ..'.rı Ci'Q bunlar· bdibar,,. knrnsDlJıjı 

zap:etnı ılerdlr. Dig ~:- lı.r müfreze de 
ça.buc·acJ.. gayesiııı· erifnll.Ştir. 

E .. r ... ya tan c k. ı :ıa c! Jı aa ,,~ 

defa bu hart!t.il». aşt.rc'k et ı ıtr1J" .. 

!lı'Iültt•f. • tayyaı..-..e ıe akın c~ v ~a. 
h' ı· Lıraflan !aauJHe ıcç~!'Ş c, Bi
ı:.ıı:ı.re hava çarpı~:-r:ıa 1 rı h rr ~ ddel 
\"tl hr.ın de .kesat"ı >.ı betm'şlir 

ll•:ueıtiıtta Bl:itanyı:ı hSill g"tn,derl
niın düş!irdükJ,..,Mnd~ b&$ka C2 A.m
tayyD.! c.sı d~UrU1ıı uşfl,r. 

Soı; c..ıakikada mlı;5te ·e~ ıta g;;,l'.C.O.. 
tıt!'froltI:l~n bir tebli d,.. ü m:ınıa. 
Y.JZO{"tı fa~ıa byya·w-n t:l daha rrJıa 
eı.l'lctiğı wya hasarı ~rra- t d b di.
rilmf'kfeoir. İQlıl~•r 95 ta.vr•re l .._,_ 
Ut tmtŞlcrdır . . f'akO.t t>ı.•nuo 21 rvçı pr 
lotu kurtu~mlJ,ftoır Dır4-..r e .. !11n dq 
kuı t<ırıl:11ası çok mı; ·c e ıı 

V işi, 20 (A.A.) - Stokbolm
dcn alınan haberlere naz.aran AJ.. 
man zırhlı kuv\"etleri dütl ilk de
fa olarak Stalingr.ad şehrinin ha< 
rici müdafaa ha tlarına k.arşı u
mumi lıücurua geçm"11erdir. Bu 
şehôr lizerindeki tazyik artmakta
dır. 

Ruslar Danun cenup kıyısı üze
rin<k siddetle mukavemet gös
termekİ.ıdirkr. ALmanhır şimal· 
do bazı (crokkilcr kaydetmişler· 
dir. 

Şehir etr:ıfoıdaki miidaf"-1 hat
ları kııv.-etli<lir. Şehri ayni za
manda ınayn tarlaları örtuıelde
dir. 

Bir Avustralya 
kruvazör-Ü de 

batırıidı 
Melbournc, 20 (A.A.) - Avus

tralya nıiitt.efik umuuıi ka.rargahı, 

Camherra Avustralya ktııvaıörÜ• 
nün Saloınon adaları çarpışm.ala
rmda battığını resnıen bildirmek· 
tedir 
C:ımberra kruva'llörü Avustral

ya donaınmasııun kaybettiği en 
büyük gemidir. B°''Ulanhırın sa
yısı nisbekıı hafiftir. 

Cenubi Alrlkalıların 
Tobrukta kayıpları 

Vişi, 2Q (A.A.) - Pretoriaclaıı al .. 
n;ın bır habere göre, Cenup Afrikalı .. 
}a.rın Te:bruk öok~rindckl 'k~yıplan 
ı 0.000 klj <lir. 

• 
ikinci cephe 
denemeleri 

CB;ı$mnx.:.ılrdrıı Devam\ 
e - Ağırlıklar, tanklar, zırhlı 

ve m<>törlü \·asıtalar ne dereci! 
bir sür'at ölçüsü. içinde karnya çı
kaTılabil ir?. 

f - Asgari bir tünıen veya al~ 
~· ın hütifn harp cihHhm ile kara
ya çık&rılınası için geçecek zaman 
nedi.r ve el:lc urcvcu l \·ası.talar 
tam ihraç yapmak için kiifi mi
d ir?. 

j - Demokras)· :ı l ar ordu.su A v
rupa kıt'asıoda Alman ordusuna 
kar'ı lıarbedebikcek şekilde ta-, 
lim ve terbiye e~ılmişlcr midir?. 

g - Ak>aklık nerelerde \·wrdır, 
daha ııe gibi tcdbirLere ve vasıt.a
la!'a ihtiyaç \ardır. 

Herhalılc,dliıı~ü baskınla lngi
lizleı· ve du11okr.asyala.r hu sual,. 
lcrin ta1n cevaplarınt alını~lardtr. 
Uartl<fıt dokuz sa•t ~ürdilğüne, 
tanklar çık<ırılobildiğinc, bazı ha· 
t arJa nıevziLcri tnhrip o lunUuğu
na, çıkarına ve kv.çırnuı ınümkiiıı 
olduğuna gUr~ lıcr~cyıu b'*'5ında 
lııg:Eı. ve dcınokrasyotlar ba!lko-
mutarılıklarına he<haldc şu ka
naat gelmiş olın.lı.iır: Avrupa 
garp kı) ılarm-.ı batta Alman or
dusunun e n çok hazırlıklı ve mü
te)·akkız huluııdulı,ları noktalar
da dahi bir ç ı.Koır ına yapmalı. 
mümkündür. 

Dün Dicppc c İ\·arın a çıka rılan 
lut'aların lıat..ıki ıııikta.rıııı bıhui· 
) oruz. Al ıııa ıılara göre bu hiT tıi
nıcnıliı· . Dcmokrsyalara göre de 
muhtelit ldiçiik hir birl'kti r. Fa· 
kut, ııc uluroa olsun Jıakikat ~u

iİur ki, bir çıkarma yapılabilmiş 
ve çıkarılan kıt'alar asgari 6 • '. 
~aat Oicppc"dc harekatta buluna· 
bilnlislcrdir. Eg&, bu çıkaı ma 

1 
sayıc~ Ustiin kuvvetlere , .c harp 
vasıtalarına. i~iinat ctt.irtlirse de
mek k.i, bir giin bir garp ceııhcsi 
arınek ınüınkün olabilecektiı· ve 
Alınanlar henüz garp te hasımla· 
rm.ı hiç karaya .ayak hastırıruya
cak halde dei;<illcrdir. O halde, 
Dieppe denemesi ile, bir gün ha
k ika ten, deınokras)aların Av.rupa 
kıt'aoıııa bir hal.iki ve kat'ı ç>
k arma yapabilc<cklerj kanaatine 
v ll'.)tl olabiliri z; Aııının, bunu ne 
zaınan, hangi şartlarla "e neJ:edea 

)·apacaklardır?. Oru e~ kafi.ola.~ 
rak zaman sö)·liyccektır. Dıı nku 
tecnibo> hakilı.i çıkarma hazırlık
ları )>Olunda oldukça büyük ve 
muvaffak netıteler voron hir s.ı
na n1ad ır. 

E.TEM iZZEr. BENİCE 

Tok)"o 20 (A.A.)- Japon hü
kUmet söııcüsü yabancı hasın mü· 
messilleri tarafından Moskova 
konferanBı •hakkında sorulan bir 
suale hugün ~ cevabı vermiştir: 
Moıskova konferansının neLce

leri, her•hangi bir i<"fs rde bulun
mayı haklı gösterecek kadar mü
him eleği ldir. 

saıomoada muhare
be de:ıam ediyor 
Vlşi, :?O (A.A.) - S11omon adala... 

rıno.ı. Amrrikan ınti~ları ıe ia· 
pon alke.rleri araısLJlQ& ça "Pl na ara 
devom edilıneklı>dir. 

--0----
"Eg!,, uçak gemisi 

ll lnt.ı Rahi!eden P~vaQl1 
daıı yana~ma aur.ti.!e batırılmış· 
tır. 

Batan Alman deniz.it; r-ı::ret· 
teobı..tından hıJç k;mse kı;;rtu lma· 
mtştır, 

Den· iıl'!!ı ıgemisilli mahmuzLı
yan .Volvıu'in mulıı:ihi süvarisi 
şunları söylemiştir: 

cDenizal1ının tam kuksi hiza· 
sından üzerine bindirdik ve ge
miyi sar::"ıaten ikiye böldük. Baş 
to.-afıml7JC!an 30 metre kadar ileri 
sürük!cdikten sonra hemen yol 
kesL k ve kalın bir yağ tabaka31-
nın suyun üstünü kapladığını gör 
dlik. Bi:ı.1 takıp eden başka hir 
muJırip denizden sesler geldiğini 
ve denizaltı mürettohatındon ha· 
zı':ırının ..,.üzmekte olduğunu gör
m%tür. Buna rağmen vaziyet, 
durmamıza ve denize düşenleı:ı:ı 
lru.rhrma01'7ıa müsait olmam~ 
tır.• 

Yeni ekmek karneleri 
(1 lnci Sahilcden Devamı 

d.uğıı gibi san renktedir. 
HER GÜN TAŞRADAN 80 BİN 

KARNE GELİYOR.~UŞ 
Taşradan şehrimize her gün 80 

bine yakın ekmek karnesi geldi· 
ği an!aşı'1nııştı.r. 
Bunların şc"hrimi?.de değ'şt.°Til· 

mesi usulünün .geri bıTakılmasi 

dün bir em;r!e ıebliğ olunmuştur. 
H;ı)buki yeni kameler ayni renk 
te oldugundan belcd ye iktrsat 
müdürhi Ü nrimiz:dekl karne
leri tefr,k etır.ek için bunların 
her k:;ponunu soğu'.· darr.ga le 
d2rfllcia!vmayı muv fık ı;ijnrü:;
tür .. Daır..gn.larna işirıi 

1;".lzalar ya
pac ,~<.'aı 'ir Lakin lı"'·ı:=c bu js 
p:k kabili tı;lbik dc·ı 1 d r Cünkü 
9{)Q b"n karnenın her kqı(;nunu 
iki gün ··inrle koz:>.' •da da!l'ga
lama'.< oHu~n l"Uıı. m her mese
dir, ___ ..,___ __ 
Sahte mübadele 

bonosu 
Cl ıncı S~hi!eo. ~n D~m) 

Öz'ç$t't"ll ye Se1anikli Hüsnü 
oın:;.ifu ~ıalde 2 irci ağırcez,ada 
otu7.u yıl Jıapı>e mahküm edilm:ş.

k.r<li. 
Sııçlıılar tarafından temyiz e-

dilen bu dava, temyiz cez;ıı dai· 
resi tarafından nakzcdild.ijinden 
da\'a evrakı şehrimiz adliyesine 

gönderilıni!', bu sabah 2 iner; ağır 
ceza<!• nakzan dumşınıya l:ıaşlan

m~t.r. 
Okunan temyiz kararına göre, 

terr.yız ba;µnüdde;.umum.I'ği maz 
m:nıard;.rı Ni!ıatla H.iisnü hakla-

rındaki cezaların arttırılması . ıa
lehinrle bulunmuş C<'Za da(:resı dıı 
bu iddia ve<;hile karar verm;şlir. 

Bll enteresan .sa'ıtekfı.rlık da
·a;ın.n duru:;::masına devam edil· 

rne!.;tedır. 

Şoför[ er 
(1 inci. Sahifeden l'r.varr.) 

,,,.k taksi uc:>eli lste<l·kl~ri gör!ı m!lr 
tür 

Ern"'l yt't 6 ncı Şuhe tıüdürlüğü ıne
m ırl· r Şuforlcrluı bu haı·ek.ı·tı:er;ne 
,. 1cv.t('ol e n·.tm.i olmakta ve kendil-trici 
;dır-:ı r.ciırr, taklp ettn1.:ktedır. 

2105, 1788 \f' 2 1 41 numa1111 ı tak9'. 
şof&. lt i bu ıs ah ·k"ndıl"rine 1r.Üra .. 
c~at cd>;n n"'ü tc:r er yak:n n't !':;ıie
ye &efer yapamıyacal..ları Oah:ı"l.Psiyle 

:ı.ra al;;a.~·ına nlm:ım1$lar ve k()'{ltro}.e 
çıka!t nx~r.urlJ.r tarafı:-ıdan clirnıü 
n: ~u.:t h:ı.' ındcı y ;ka nnmı-.lo.:dır. 
P,undı.n brışka Aı11"a\ ııtkövl.l:rı.1e I!lrio: 
t.oPuf\ f ı da 7:l a.dı.. l taıtl ı r. ~an 
<h.r.-ek bı.< .W.."'TIU~, nıUsaOOre 'C<i or11°ı-

tj,r. 

Londra, 20 (A.A.) - Daily Mail 
gazetesinin muhabiri.,., göre Çör
çil l\foskovaya giderk.cn 3 saat ka
dar Tahran'd:ı kalmı ş, Ha.zer de
nizi ) ol uile şimale ve oradan da 
M..sk<>v:ıya doğru yolculuğuna .ı... 
vam etmeden cn·el Tabr&D"daki 
_,.kcri makam! rla görüşmeler 
yapmı~tır. Üç büyiik uçağın yere 
kondukları sırada Tahran hava 
alanı Sovyet kuvvetlerin.in muh11> 
fazası altında bulunuyordıı. Bı.ı 
uçakların birinden Çörçil çıkmı~, 
orada bulunan b&zı İngiliz, Rus 
\·e Pol.-Onyalılar ta.rafıodan alk~ 
!anarak otomobile binnıi \e alan
dan ayrıln11ştrr. 

Yakınşark Genel 
Kurmay Relslfği 
Londra, 20 (A.A.) - •B.B.C.• 

Korgcıwral I{orlwtin yerine ln
gııLZ Yakın Şadı. gcnelkurınay 

reisliı:oine Tümg.,™'ral Morgiyeri 
tayin olunmuştur. Zırhlı kıtaat 

işiııde mil~ claD Tiiıııgene
ra) şimdiye kadar Orta Şarkta 
n1iLc;teşar vazüesiııi ifa ediyordu. 

Londra ve Vişiye 
göre 

(1 tııcl Sabiteden Devam} 
dii.şmant.a; Klet,kayanın cenup 
doğusu ile Kotelıt'kovonun ı;ı
mal doğusunda ve Kafkasyada 
Piyatigorsk d·~layiannda ça.rpıı-

m~ır. 
Anudme çarpt ma!ardan ve 

düşmana .i.ıısan \'C nıa1ı:emece a
ğır kayıplar verucr ".dikten sonra 
kuV\·etlerimiz Krasnodar şehnni 
tahliye etmişlerdir. 
D'ğer bölgelerde kaydt• değer 

biT değışiklik o1mamı~tır 
STALİNGRAD YE NO\'TIOSlsK 

DE SO~ VAZİYET 

Sahildelti :-:ıı:ı.hanin o:-f •na i~c.lirilen 
tan"'klar htnH~n harck~ta .girişnı il-er
dir. 

B" baskın hakkmıl• dün sabah saat 
altıda ne.srolunan 've Fransız! ~ .ı.~d
J o ilı..• uaı i,15 dt" oi:una.,, sa ıh teb-
Jı~e ra,! en carp f) n ııl ılı ıekfi 
keııd· n 1 n!'aali. 1 oı .k f.tf cdenıı-
..-e11 A1 .an p~ g d , bunun bir 
stilA hn.:--tkf''. old n ve • rOOc. 1 -

dlğinl ddla c•,,,ektı d r H•k• .atte et
racım gem•lere ~k = rvvrlce ta
y'c olunan zam '1da~ altı clak ka soo-
ı ;rapı 11 ve pl!!l muvatfaK ':Yetle 
t.a'.bik - nLŞtir K ıradakı ha:-ekat es
n'1S1nd .. blr kaç ıa-. l~y rdilmi~tir. , 
C rp>srn !arın ~ok ş•t!detll olduğu ve ı 
hrr iki tarntın da ntı.r z•ylata maruz. 
r.ıldıgı Lnl341lmaktadrr, 1 

Huçuma ; li.rak eden oldukça mn
hinı. k~~vetle.riaı 6t \"kl, k ,l,uulma.sl ı 
ve ınd:rı n~esı husus.ır ia pek mühim 
•~eril.beler rlde o!unmL.Ştur 

ntş)ı.~ıs Bl'lT K RİR KısMı 
İMHA hDİLDİ 

Vl~!, 20 (A.A.) - !Hp y ınüı' n.
da Fı-aD6a kvı&ına. y::ıpılaa lnt:t liz a.s
kcır çıkarma hareke pfk 11.z !tlrniu,... 
tur. 

Berliııdeo. ahnan bır ~r. l'ranea 
kıy~ına ayijk basn11s olan dllşmı~ 

kuvvetlerinden büyük bir kısmmu' 
imha t'd·ld·ğfni b!ldirnı<-ktedir. 

Hareket t.am bir n1' melfı \.ğ:-amıı 
tır. 

n:n;s l.A "AL İLE GÔRİ ·ru 
\"ıı·, 20 lA.A.) !.f --esu Pc-ı n. 

l::a~vE-kı .. Lavp.l' kalı etmı '~ 1ı 
uzaa,y ı kendisi Jle G r m i Lr. 

AbeviJ şehri de 
bombalandı 

Londra, 20 (Rndyo) - Fransa• 
mn Diyep sahilin.ı ibra~ yapıJ.dığı 
i'~nada Amerikan •uçan kaleleri•. 
Fransada Ah<>vil'o yüksekten bir 
hücumda bulıırunuşlardır. 

Bu işte de mi kırtasiyecilik? 
(1 inci Sabifed~ Devam) 

yacağınsan daha müşkül bir va
ziyetin meydana gc'ccegi tahmin 
olunmakıodır. o~ .. yeni depolar 
tuLmak için t~t'!ıiJüsler yapmışsa 
da. mili;aft yer bulamamiştır. 

1 

Sonlxiharın da yaklasmııı olma· 
sı dolayısile otlun \'C kömür sa
tı~ına •ha~Jama.ı içi~ arlık Jortasi 
muame'cle.ri be!1araf edcı:ek o
fise bir an evvel t:m'r \erilrr:esi 
liı:zınd r. Emrin bu şeldde ge,,,;k. J 
melli h;lk•n da a1<~1Jıi,ıe olmakta-

dır. Çü nkıi of s·n odnn \'P kömü
rü vesika i1e salaeağı riYayetl<:>-

mecbur olmaktadır. 
Ofisin odun fiatı b~nkü pi.. 

yasadan çeki başma hir u9uk li· 
r.adan aajlğı olacağı için sat~la.rın 
ıbu şekdde gecikmesi hususi de· 
po sahiplerilıi de memnun etmelıi 
tedir. 

Londra 20 (A.A.)- Rusı.ar.n 

Krasnodar şehrinden çekilmeleri 
ile Karadenu.de Novrosisk İ1,'ln 

tehlike b~ö.stermiştir. 
\ 

rini du ·a.ıı bazı kimı.eler; bu sa· 
u.şl.arın aşlaın nı beklemekten 
se bugünkü yüks<'k »cilara razL 
olarak ihtıy~cı oıan odun \'e kö-

STOK EDİLEN MAHRUKAT 
.Şimdiye -kadar ofis .tarafından 

getirilen maJ\.qal kıömürü 8000 
tonu hulmuşlıur. i.stranca orman· 
larındtn gelmekte olan kömürler 
de JOOO tondur .Ayrıca Bulgari&
tandan da 25 hın ton körr.ıir g<' 
ti..:ılecek ve ıhu st.Lretle 50 hın ton 
olan şehir ihtiyacının dortte ü,ıi 
ofis tarafından temin edilm · ~ o
J.ac<Jctır. Odun stokl..rı oa ~chir 
lıhtiyacınm yansına yakl~ıakıa

ldır. Sla tıgrad şehııi önlerine getı 
rilcn y<"ni panzer <eşkille.ri şehor 
iç!n tehlikeyi arttırms,klödır, ---İNHİSARLAR 

(1 inci S:!!h!feden De-vam) 

icap ederken mu\'azcne v" hulı
ıan nrgisi de dahil o'.duğu halde 
yüıde )tımı be~i vepgi ol rak eli
r rlen · al:nmaktadır Bıızler esa· 
Fen Soat 8 - J5 kurt.. g·';)i cü,'i 
hı.r ücrete ç 1· •ıuruz. Mtm rl:.r 
d'l a fa la ,..... J a1ıyvr:Wr Öy'ie 
r 1ıı~ h .. ldc onlMın paLa? i.1' 
= u;:nınd" 1 1, ç bir ver-gi kcs.1-
m v.ı::ır. [3. !ı!n1,ilerJ<!n ı e kcsilı. 

.\ oı-. 
Ha:,!)uki bu zaınd 1.1 vergi kesil

mcmes: kamun icabatından de.gıl 

rr. · dir? Ö O:e olduğu hald .. h3ııgi 
emr~ istl'ınaden bu tevk!.fat yapı· 
lı,or? A'ıaı:adarların nazarı dik
ka~:ni celbormeni'Zi ri"'a eyleriz.• 

Son Telgraf- Tüt'ün işçilcrin.n 
hu şavanı d:' ·:at şikayetlerini .,_ 
hemmiye le İnhis,.-lar Umnm Mil
diirlüğünün nazan d;kkatine ko· 
yuyor ve keyfiyet :n sil'ratle tet
k'k edilerek cevap verilmesini 
hckLiyoruz. 

To nk Of i si 
<' inci Sıh:ıcdin Th>vam) 

kh vaz fesine gelir gclnıeo: W:e· 
rinde ta?dığı anahtarla kasayı aç 
inıc; ve: İ\'.indt.: bt.. ıunrnası 1cap e-
den on bin liranın verinde olma
dığını görerek vaziyetten muha· 
scbe kcntrolü İsmaile haber wr
rrı."Jlir. İsm ·1 telefonla .'id . eyi 
pc~;e bı .di.rınl.ştir. Şimdiye ka
dar toı::'anan deüllerden iş.ırı mii
rettep old$ ve paranın müdür 
Sedad tarafıru:lan yenildiği kana

atini YeTI" tir. Sedt<lın peyder
pey y pm:ş oldugu açığı kapat.

mak idn bövle h,r manevra çe· 
v~·d'ği anla,.Umaktadır. 

Kasanın yedek anahtarı da ka
sanın ;,.;,,,;,, l-ulunmuştur. 

Sedat müddeiumumi Kamırana 
verdı.ği ifdede paranın kasadan 
aşırıİmasına kendisinin de hayret 
ettiğ,ni söylem•ştir. 

Sc ·~ı tevkif edilmiştir. Diğer ta
raftan ofis muhJS<"be kontcolü 
da.1-a fazla açık bulunup bulun· 
m.dığııu tahkik eilllekt.edir, 

1 

mürü hususi yerlerd,'ll temine 

Bir delika nlı 
cergana kapıldı 
Ölüm halinde hasta

hane ye kaldırıldı 
J{:K.:. .ÖJ n e \. es: meninde Çi

' ". ı: kf.lğıı>da 10 n m r lı C\de o-
~u. an f"Uı m ~·dınd b r ç .:ıun ev-
1 · 1n h:ıh; :m.d "' e rnP~.ıl o-
! 11<..tll, t açad:ao sa~an e ktrtl; te
l ne tema e iş1 c<''tt')'ana k:.p1lııralt 
üılı..;o h . nctc ya"a- :ı ır 

Kazazl'dc bıı.ygın ıı· h 1de ,..Jl lJnC 
ıras:ahanc11i.nc kaldır:lnuştır. KP<iıköy 
,r..ıi.i .. ı.dci-.ı.mumJsi bı.. feci bkl.Srnl.n tan
k'~a~yk mllŞili"J bQlonnca.ktııdır. T•· 
bibi Adil Ifaşim, Nüınune Hastat..ıane

sinc gider(·k yaralıyı nu.ı er.e etll}Ş
tir. 

Ticaret Vekili 
bugün şehrimizde 

Ticaret Vekıli Behçet Uz bu· 
gün öğle ii.z,eri Bursaduı şehrimi
ze diinmektecfr. Vekil pazar gü
nüne kadar şohrimi:ode tetkikle
rine devam edecek ve o akşam 
Allitaraya gidecektir. 

Yedek Subay Oku· 
luna sancak 

verme merasimi 
cu:nartesi günü Ankara.da, Yrdek 

Subay Oküluooa büyük merasimle 
r..r.cll veril.eıc\' k-1.Pr. 

Törende Okul Ko.onutanı mlihitn bôr 
hllabeQe bulunacok. YOdei< Su]:.ay O
kulu talebeleri büyOk bir ll"Çi.t resmi 
~llac::ı'ktır. 

ÖLÜM 
Tanırımış ç,ttti '.erden Artin K&hy• 

uzun zamandanbcri milcpt.fll olduğu 

bast.alık~n kurtulamı:varak w.tat et
mlşfü. Cenazrsl yannki Cuma günü 
sut 14 te Yeıilktty Surp İsl<'!>•nnos 
kili~(".sinden ka'.tl1rı1.,cakh.r. 

Dul Bayan S!ranu.ş Par6rf:yaıı 
O~lu Kevm'k P•ı'l'f-;tvan 

Zevcim anorm•tdir, 
mtlıriltlr, a1yaştırl 

(2 inci Sahıiedcn Devom) 
rını teshil ederek çağırılıp di.ıılenilme-
trri!'e karar verdı. 

!\t&hkemen.in Jtaılm öniınde Jtı gttı 

&\l\lk .. t koouş:uyor 
- K•dını gordu:ı mü? Vallthı, bız

den tı \·ukat1 Şimdi. kocasını h r vo 
'"""'YCL alt:ııa ale acalt. At dan 
da, L...bf.'yl ıpta~ ettu c k il mi-
sın?. Borçlar Kan ı: ""l o 
maddes.indE' btr hıbedt cı o 
içid.t-. h:be}· L ,yap n.n ""ı • 
hacrlr.e htkmolunurşa sc · ı 
si kar:ır•lr. .C b i.a I talı.ne ı 

ı 

na.bilir, ô.ıyor Vallahı, kııdln bu.1 ya .. 
pacak. 

- Tabii yapar, ren ne za t ttlı r 
Kadın 1ıu1mık: mezunudı..;.r. B~ n Sl ... 
nıftandır. 

- Alla.h Allah! 
- Nrye şaştın? 
- E .. avukathk y:ı.pmıyor mu~ 
- İhtiyacı yok k•. 
İ1t1 genç ve cüze! ka<lm, yaıe matı. 

kemeniıı luıpwnda, öbür tartılı.a ko. 
n~;yorlar: 

- Adam, akralıam ~ kı:dını k.arı• 
dtnyor. Ne akrabası, ne bir şf·y .... A
bayı yalun1J . .Mahru, mülkünü llstüna 
ediyor. Kadın da, ne Yftpacajını p.. 
ıırdı b:çare ... 

- s en tanır m~ın bunları! 

- Nasıl taIUmam? Komşum yahuJ, 
- Adam yak.ışıklı mıdır? 

- OldukÇ'8.ı. amma, çok rengin .•. 
- Ya scvOiji kadın? 

- Karısının ayaiına su dökemeı. 
amma, gönül bu. . <Gönül kimi 0<>

verse güzel odur.• drrler, 
- Nr talihsiz kadınırullJn.. bari, 

şu adam karsıma çı~aydı da •.. 
- Aaaa•! Sus ayol! O na.tl IA!? 

Haydi yiirü! 
Yürüdüler. 

HÜSEYİ'.'l BEHÇET 

iLA N 
17.4 942 tarihiııde SJO\·aky ya 

.i.hr~ ettl!iznıiz 10 ton dert dövızı
nin sa·hş.ına da~r T. C, ~\'f ... rk :.z 
Bankaandan a!oc;ıfcm.'Z 22 Jt 942 
• .. rih ve l 159 No lu norc: oyl 
Kambiyo Iş~e kltllenm.tdılın .kay
°" l ~ k. Bu 1 acarıumz t.ax'.rd<' ltiç 
b" su.~e dii'ıiz işiılıe kull~nmak-

ZAYİ - Kamnpaıa Cftmii K-eblr 1 SIZUl f.ptal rdi!me;;. üz.er,.. K.amb;-
No. lu Hal1ı: Dıı.ğıt!Tl~ Bi<liginl~ 161 yo Mlıltlrlıı.tfino :tı.raz ~t;irri-
Nc. lu re'ırd mUhitrünü za1i ettlm.. M ta~11t1Vt ederfı. 
,. •niSrı kazdır:ıc:!ğr1.<hl.n eıskiliinin İthalat ve hır!!cat Korıtuan 
hUk:n yo'<tur. 

1 
T Ltıd. S ·. 

ı No. ı.. Balk Dağ ima D'rl ~i Reisi a, İsl<ınbul, Va öe H•n 20/'J/J. • . 
~\)C<l.tl GVLEB ......................... _. 
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Ehlisalibe Karşı Kıllç Arslan ! JsuLMACAt 
Yazan: M. Sami Karayel _ J 

Hıristiyanlar, Türklerin yalnız karınl a· 
rın ı deşmekle ve ateşte yakmakla 

kalmıyor, yamyamlar g ibi yiyorlardı 
Fra=z ordusu Kudi.ibe g:~..mi

yc iıa-Lll"lJ,..yordu. Bu s:rad& Karı~ 
<ıö Tului: Antakyadan ihl saaı ö
tf.'<ie .IJ,ira §"hrırı muha"3'ra .,ı
·?TW~tJ. Hu.. Ehi-:~al't> içjn i) ı mi.i. 
l:'ıi~iı:hare , :run ~)hl\'13.lip kuvvet
k.·ı bı.ıırada ·birJ,.~erek Pi·,. ~iı
rini zaptı-ı 1~·0) u. 'ahır. 

Bu ırhln:, ip me~dıi•·er :f"!"iıı ı>0k
•amrdan dolı;;y ı ll< inci gün ı.oıp
teo. llr.ml'rli. 1":ı.k'~t fl.oım~ımı<:l'oo 
yeni kuvvei imdaili;yc ile mrnva· 
""!atı :Eh.isalihi d;:ıha ~i.ddt'tle 
hiı.cum rl·ıiloccik LT h~le gl)

til<i.i. 
Her ıki t.ar<ı.J':.;ıı h.t!·~ıva r.t<'ş

ln: tltr ıır·vi )ağl p:ı<;ana) !{a
l~· k;:ı al:ır ,,.,üi·. Ş<'hJ.r son de
recede m:.,~P.vNrel et~i. Jl'r t.'-''\Ç 
ı.,..-..,, ın.ıt ·:ıca Elhll:oıali.p sür•· U.:ıe 
kan-ı b:,nlarmın "Cn drrn]a~mQ 
kaclar tı'.<l;t:ıı.r. N'ıhayct l'~hb;al;p 

alr:,1i aldı. Kaledr g.,,,; )< •. •an b.r 
a'\··· ~ yaralı a~kf'lr vc1 -~hıt::i,yarlar, 
k::.:J .n ve çocW;Jar Fr:ı'Niı!7.lar:n 
!-:nlır1n:ı uğradı. Ht'psini ·jo·lıçtan 

,.,eçird~kr ve yaktılar, 
Hr.i.<11•:'.Y :ı.n mii.Ye..'Tföler, Frank

lara, öliile..'i p;rra aramak k,-i<ıı k;ı
rınlarm1 ;ıçt>khı;rmdan ye insan 
rti ye.d"ildeı•ir:dl\n dolayı akr.en 
1 ıı"'t: UPlc~c bu!unVJ:v"l)rlar. Flı-
1 ·ı p o!\lusuın.uuı vart:ğ1 zulmü 
y ık~r..<li rl~nlPrine rr.enısr~J mü
VL nı'ıler acı ~lki'ıye~ler derci< 
a' .. rns.ı.ı.iyete li rn'i~ l:ılu· 
r: _.., :Aı":ır. 

ı\ c:.p n :ver ... lhleri .;e1.ır stke
nr-:: ile yapt>rl.l;ın mu"1ıc<lt'J'C ya
rı orlh;c gi.ıımcır.E\k, yJln:z bir 
l<u\'\<ı mJllıclaza sokırnak yo:un
.cı ·ki h':. ""van tauı hütlerine ria
c-• c~rr.eci-i<lel'inden dolayı ElıLi
s.::..:1.!0i ~yıj>Jr)X>r... Arap müver
ııh~ ri, h ri,t>yan!..., j alnız ııyıp
l: rı:-a.1<.la ı!ııalııym. İşte o kadar ... 
Çıink.ü kaleyi müıdaıfaa edcınler, 

l<.ırınlan de, '!enler, Kudüıs yo
hmu kaprıy-.nlar Tii·rklerdir. Bu, 
lıabayogit 'lü~kler, yalnız din uğ
rıına dC"ği), krncl yur1.İ-2rı olan A
nad.ol~ .miiıdafua içın can ver
"" lbulu-nu.yorlard . Araplar, ne 
yıırılarını ve ne de .-!.ı!'llerırıi mü
<l.ı:la.ı etliler. Hafüı hınstiı)'Gn

larla, ba.«n beraber olarak Türk
ler ü:zerine yihüdül~r. 

Hırist\yaınlar, Tü11kl<•ıin 

karınlarını yaı-mo>-la ve 

yakrn<ıkla ~lm1yorlard.ı. Yam
yaırılar ~ :ı-iyorlaı'Clı. .Bu hali 
ve Ou v~·~y1 İ.>Jt. ya.:aıruyoruz .. 
i!.'7. UtJ<İurmı.ıyoruz, kendi müver
r'"'ılcri yazı) or. 
}!hl~tip, k4lc ve şehre J'alıı12 

bıı- rrx..ı::iı< k:ıfa sok..'llak şu\.ile 
"çui g>rıı:ek h&kk~ıı &uilıstı.nıal 
l•lınııişti. Lakin ~c'hre girip de \ a<ı
~i harekete başlayınca çoluı'.<. ço
cuk, Jl'.ti);arlar, yaralı.lar, kad>n
lar derhal 'l'ikk ınuhar;plıiğ'ni 
gösteroiler. S;:,t.ır, nacak a!lııde mu
gaıy ir ~re:..eı e,llen düşmanları- · 
nm üzerine abld>lar B>ı· kö<ji •kal
mayınc•ya ı..aoa-r dö,~üp mah
vollı:h.rlar. Franklar, kati;~ .,tt~ 
lcr Bir tek ~ı kalrr.adı §efiİır
de... Bu, i>ahs Tlırk ~elıri son 
fHd.i<ı~ kada: canlarını ,·erd!iler._ 

Buıııdon ..anr:ı F'ro.nklara yol a
~ılııuştı. Kka,·>ye, lhrna, HutlYl'lıs, 
Remle şehır'ui ile Suri)€11İn da· 
.ha bi.rcp« "<.!ur \ e kaleleri Uıli
sahp ordusona yo: Vtrcliler. Bu 
ba;<iJicla ın1 Arap ;;ebn· ve kale
leri ııdi. Hıtı>liyan'ar.ı ım:A<ave

:rııeı..iız :rol 'criyıorlaıtiı 
Ehlisalip t.u Ar.ıp şelı·irlerini 

yagomao.ın n.~>un bu ,ıJ;ı.~ı, Qilı.· 
kü Arap.~r Ehh.«~l!be yar<Lımcı 
olm~la:ı::ı. YalnıL bu Araıp çe
hırle1'i t:hlı.salıbe C.-Lak temin e
ciiyorlaı ~ •. T-:kler, l".Lm crıak
lannı .Y• '<ıyoı !ar \'P. h< rı de can
jiınnı f('~a C"ıi~)t-Or1ail.:l. Araplar ' 
ıse Jin c.ıJ,rrıdnların ... tı:::ı~ı erzak
larını vrıl)'•': ı;rdı. • Çimkü can
ı..rı azU 'di. 

İ~!e Ehlıs.ı .. p bu ~urelle Selçu
kilcrin "'!ari.ıkl!etfr~ aı-~zisinc .geç
tiler. M,sır Halifc~'P.in ülkesine 
gırdiler. Bc:ı;rnmuk~ddes namı 

diğerle Kudusü Şenfe ~.adar gel
~ilcr. Bura ı o zaıına·ı M,.;ı:r Ha
füelerine alt .idi. 

Bu «ııuhasaranın tafail.fı:t.ı ve 
Frankların Suriyenin bu kn.;.mın
daki filtu.'ıatı Selçukilerin tarihi
ne ait dei;<ildir. Tü~klerittı arazi
sinden kurtulmuş h•ılun.an ve A
rap ıırazı"•Tl<' grr~n EhlL~al':hin 
h:..ndan ronrtı'ki harekatı Arapla
ra aıttir. 

Arap n~üverı->hlerinın bundan 
"'1nra harek:itt uızerinde vcrnik
lcrı tabıiliıtı muhlasaran şurada 
hikaye oLmekle ~ktifa edeceğiz. 

( Veranıı ı:.:ır) 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
3 9 ~2 Perşcrrıbf' g~:ı·ı.. xıat 15 te İ.J.<ı 1br...'.da Neıfl<ı 1ı1ıldu~ lü.gJ E'.("'i: tmt~ 

Kornı.syonu oda:sınd.a (~4!J4.7Q) lııra keşif bedflh İPbnbul Kadı:t?;a Tct ctıe )-·u~

du tı..~ •arr:: "i ~·k f'ks lt.T.e)"'e kcnulm .. v! r. r.ıuk~\·c:e. E!a..lt1T.e, Bay .. ndır ı;... 
İşlı-•rı G<'uıc. ıısu,.._~ fennıi ş.Jı-nnamrl•·ri, prüje h'ıl~ı::a.s•)·.ie buns ı1 tı fertı cFger 
...,.-a.k dılıt'esc: .e gö:u rc•·k· r. 

Muvakkat t•m.r.at (412) J; a (10) kuı ~tur. 

J.9\ek,Jcrı 1 c-n az b' t.ıahh :~tc (3000 l ·a lk bu IŞf' bt'rızıo:ı ı .i'a.;ı'!ğma d.,ir 
'-tlnr<'!erOdı:..n al:nış o!d~ğı.ı VC6tk~lara titi LAdf', İstanbul Vi'."y~t.ne m .. rat·r.o,<ıtla 
<kı.ı!lnıı' tarıh:nıdrı:ı ta.rı g~ı·~ harı<; (3) gL 1 e"'"'"'' <.i!ınm~ eh•ıyı1 t ,-e 942 yılına 
a1l Tııt·a.ret Cda:iı ves kejarıy;e gı-ılmelcri. t8'i'56) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Merkez fiıfzıssıhha Müessesesi Satınalma 

Komisyon undan 
\ - J.{erf ("Z }J r 11., ~·1 1 •'(' • b:ı.h.,; ı.c.e yen.den ın:; E.dilecek Çlçf'k· 

tıtr• ;.t;ık e.,\_ .:n 16 t-:onu nuş1.-..ı 

2 K~ı! bcdf>11 :i500 m\iV<ıkk~t ıem nat 262 ):i.ı-a 50 kuruştJr. 

J F.:.BillJınc 28.8 942 C na güJıü F:acı.• l 1 de mÜıf"ıft>ettde t()f1ıa .::ın S.:1tın 

Alrr. K..-r. $'Y()Puııda yıpı 1cakt . 
4 - Ta i'll'·tn eh ıyet \•(Is kQ r' ·le bı .. ık~ s .,,,,. gü lU rr. , .. ,.en ~:ııatie 

vı tnarr~ni ıo~n1e& w ır. J' :.:ıt ten nat... ya• n..aJt uırr d:h<ı. eV\el Ko-

n !'Ofla n1 r "'a-&t et.n.ilPr c6516• •86 4> 

r Zabıta Romanı flo. 55 "' 

l ~~1!aT.f.9!~~~!1!i2!. J 
_y.rıyruoo ~ğıya inclıi!ir. 1 

- M'i,ter n ohır;ı;z. Sizin <lu
i:'ll>llL.nuzden belki Vimııbtldıcn"<la 
ç kan küc;iik gazete baıhscdtr. 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 

1 --·- - - - • 
2 • 

: ~=·· - ·· --= 
s - • - .ı---ı--ı 
6 - ··- --

7 ·--.--- - -

8 --~- ·= .-· •-=-
1 

1-
9!....!-l.......L-...l-~L-L_ı......J 
SOLDAN SAC:A: 

l - Ka: ı.şrea-k 1 2 - Feryat1 Bl.ıgar 

pa ,.,,ı, 3 - lliol:ı, Azamıııdan, 4 -
B«yo;.tı 111$an, 5 - iki ha.rf: yarıyana, 
Ba·a h: .. r':f''. T ohrsa. ytmf'k, 6 - Doğ:u, 
dü:-tm dt•-e:il, 7 - . .\ı•ının verdigJ, Bir 
yt ,1ıyeti.mlz, 8 - İyi, Köpek, i:C", 9 -
D:ıhı fP...ııa.. Ya'Z.ln anın.lr, 

YUKAJUDAN AŞA(iIY A! 

1 _ Ef!:sa>ot", Kapı. 2 - Umut. j., ... 

tihkliım, 3 - TPI~i ad, Ji'ibrik"anın 

yaptı.kla .. ı. 4 - Kı:;a ıa.men.. Socı.ına. 
E ı!;h~iyl,. paııra, 5 - j;m, E~reden, 
6 - Karmızı, m~yvı, 7 - Edat. Ay 

ba!fırıda a~'ll.lf, 8 - Haııoıe;ye, BEyaz, 
i~ "'l't. 9 - E!e-mler, D..,. tm.Jf.ıkıisi. 

DlltY" U B:.ılm:.e.amıa:ın 

Halleclllmlı iUll 
1 2 5 4 s 6 7 g 9 

lBERABERCE 
2EBELER.IT 
3D U BARA0Mt 
4 A L l f M A R 
or;yı:;- A6 ntLlK. 

6 . .\ l ~fü ,_i l i. jA. -~-
7 D E R i N •

1

C A M 
BAPAK K AL E 
9 N L I 1 R Aı8 A T 

lstanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

939/5019 
J.ı1~ı.cu.z. ve paraya ç('VlrilrnEtiı mu

ka.rc"'l·r iki yüz on adpdi hfunilinıe ve 
y-...L. bıl' aCıedi nama muhaJTcr olup 

.. 194-2 tenıettü kuıPOn1aırı üz.crlerindıe 
bulunan, ü~· a<let brhcri eıı;şe,- h:s.e
'.:.,.'I( ~e:- yil2 lira:ık, oo bir adet onar 
hh.;.,e' ·"ı\. yüz.er ı:r;;;ılık ''ıe l)'ine kı,rk bir 
aW•t bı ı·er hi~lik onar hralık ve yi
ne ı.r adet 327 No. ·ıu l\!iJcs;İ<; TÜR
KJYE iş BANKASl ,A. Ş. lıti 5'1rl<!w 
dl 7.9.942 t<.ırilline ra tLıyan Pa:ıartt·~i 
gunü saat 11 dP İ.:ıJ'..ar..bulda 4 cü Va· 
kıt Hamnd<:ıkl .Bo:-sac;ia .Aqık artıtırma 

tılıe eatı~acak1.~. 
BOrsoıd:ı.k.ı j{,yme' ..n.In % 75 l.nS bul

ma<i..gı ı.ako>!'de 14.9 942 tar lı •. c ras\.. 
J;y:n1 p3za tefi günü saat 11 de ayni 
ytrrle açık artıtırn'.a 1lt1 stılacak..tı:
Tal1l:crıin nHıfiallind~ bulu:rıacak rl1e
nu"'una ınti.racaaı etrrieıleı·l ilan olu.-
nur (45i0) 

Eminö ı; ii Halkeyi'nin 
l\ıli lli Oyunlar Festivali 

• 
' 

Bu ak~"m Tcpeooşı Halk bah
ç<>ınde ve Yenıkapı Mim Çak•:r 
gazı:nosunda yapı,~c~k oyun1ar 
h«\'a yar,..,,-urlu o 1 duğu takdirde 
te'ıir edilecektir. 

Buna m'Uka.b ~· l>u ak•am o
:runla~.ı Sam)' sinema.wıda de
vam Pd:·lccek ,.e tc.h'r ediLn su
arclerin ne zaman yapılacağı ay
rıc;, kararlastmlıcakıır. 

SÜT U !U) 
Geien i~ verme mektupları 
K. İ. - • ·an.rn.za Beyoğlundan 

bı m k•U.,.> gı.indcrılJI" ·tir. Halk 
s, t nu r-:emL İl• /;'1nrmdan acele 
alı.. rmanız r.ca o unur. • Ka'ip· lskc:n ienın ve ls'~n-
bu'cl~n }Oııa'lrr.ı• lki mektı.bunuz 
, ... , r. Ace!.c aıd rmanırı: rica o
lurı.ır. 

- 20 -

FrarJk bir şeyler söy!C'Illdk is
kdı: 

- Öyle ll'lnma ... riiye söıe baş
l< clJ, 11 (M .. • }iıT~_if·:ri!ID ~~ ~~ 

llızmef.o; ye. 
Çu._ r, çağır, gel,;ın bur,;~·a! 

tmrlr1 \L~ ı. 

Sonra gazeteciye dönerek: İ' iısi sakıı.da ya'~ız idiler. Til
m~n t'Srarcngı:z hır surntte orta
cı· n .t"'(l"boh:r;_;ı!u. Beril ise tek
rar od~ına ç&m?ş!ı. 

G:uete;i ile fN sôlhjjbi rufaya 
\ •kı ılar . ~'ra;."l.1.:. oı-r.ja kur,bilıic ne
) i \'t! .kemi bt'khj cxımuş glJ:ıiydi. 
Mill:i ar~da bir göruni.iyor ve tek
rnr kaı xı!L~X>rdu. D :ct,.onun da 
p= s.rarli olduğu belliydi. 

1 
Ycikı;a büyuk Loıı<lra gazeteleri, ı 
ıbcrgün her yerde yapılan ~yle 
düğünlerle rr.~guJ oh.bilir mi ya? ı 

Kom Londra gazeteJ..eri ile lkü
çiiık banliyö g~zeteleri arasında 

bir muıka'.}·ese yapmôık üzereydi, 
fakat o sırada hi'2lmetı;i içeriye 
girdi ve Fridmaaı'a hitaıben: 

- Siz de orlık gıdclıilirsini?z 

zannedçrım, dedi. 
Coova hiç scsmı çıkartmadan 

gitti. O sırada Con Leli yavaşça 
>ı;er;ye gil'Cli: 

- Mü~a•de edcı-,;eni~, Frank 
Sutt.on ile bir parça konuşaca
ğ m, de<.ii. 

Fri ~man yüıkısek sesle : 
• Frank Su:tlıon burada, karş:nC!<-

• 

. . . -· 
ADEMi l~TIDAR VE BELGEVSEKLIGINE 

KARŞI 

FORTOBiN 
s ... i l"U.t.v rnET VEKALET İ N İN RUH SATIHı H A İ zıı ı P 

UER ECZANEDE i Ul UNUR POSTA ı: urusu 228 

Devlet demli' yolları umum 
müdürlüğünden 

idartnııı.dı· kut ve staj görerek .ı .. k 1rrıst. ve b.aş !Jlcı.kın!~t tc·kn•k bn.ro 

perroneli vu fen n:t rr:u:u yetiştirmek lfı.ı•re lJı.ıwnu kadlr . .;:lnat okulu 
Jru:.!ZUTIU alına~tır, '\"apılaca\ k&bul ııntihiltıJnda g<lstt·rect·kleri ttuvaffa..
kiyete göre sa.nat\Qiır unvan.!e ~yd<l 100 •i'dY~ kadaı ucret Vf'lıfrrekt•r. 

.Bir srnel:k s.,,,J ıı~uddetıni ı11u,·::ı. takiyetlr b1t.i.rtntrr İ<'f'<'il f'dilir ve 

müteaikib iiuTSlardakı aranılan şa.rt;ilt' .,unlardır: 

ı - Sanat okulu nıl"'aınu olmak, 
2 - A....,.erli&'ioi J<ıpmış bı.:.h.nnıak, 

3 - Y~ı otu1.~1 gC('ınP.m;ıı,; rılm3k, 

4 - Ecnebi i;r r.v!1 o:ı·rr.ınu.;ı;, 

Talip olan:arın O'k<Jl diplornaG'l,kı~a h;ı.l terci.\mrsı, ~ı·1:ı ve boıı·;rrvıs 
ı:.ıetJ_.:-ı;:e 15/9/94".! gi. n~.·ı• kadarl:layd&"paş:ı, A~&rı• B;•J».rs.ır Kay

seri, M~Iaı-;·a, Ad<ı!la, Afyıı:ı. i.1.~n.r, S:rl\ı~.:. .. , E··z·H· 1ı.m V<' 1':qk ~:=h·;· ış!ı .t
ıne mi.tclüt•ltfk'e.:-in.ı n'il:'<ıcaatlan ve bilfüıc rp [•Orc.•lerin(' bl!diı·ı'.tcti;: Y""r
de ''C günde iml;hena g" ı•!c:-i lüzu H· qjn olu11ı:r (fA91) f8'i!l9) 

T. İŞ BANKASI 
K . Tas.arrul 
HES:A?LıUtf 
2 İkinciteşrin 

Kt ıd~ şıne AyJ:ıian 

İkra....,ıeyc .ı.•r: 

1 Adet 1000 hrz,hk 
1,5'00> 
2> 25(). 

• 
• 
• 
• 

100 
50 
25 
10 

• 
• 
• 
> 

:, .. 

SATJLIK BAHÇFll .İ KO~K _____ , .. 

Sf(hf!' voır.is~Pı ı .n· ı H ... <.k.ı Enrr:· 1 J ·c Sı\ .. t• ın mı:ı\"" ·'t b ı· 

1 •. tno >k ~~ı F<'fıeı \ 7

0; ... i~ll'\'tc" . .\ga .v';;.c0g ı:<ia 4 nınr. "•• ı Krjşk 2 ı8/Y42 
L• ırr:ct. ~ünü a<i.t 14 den 16 ya -t nr Kad ... köy S;,.lh '\Iahk" ,e6f1;<lf' ~' -

'.ııın..ın i'la r. ,1 n ~n.lo;,;ıJrcle ılı .. .._tı'acakt. 

lstanbul Defterdarhğından : 

Deı.:·ya No. 

M ... hamn.lttl 
\ C:ın.sı 

'-~ir.l.v:Ş "ı ıldız \.- tagdn cii.dcit•<; ı)(tıe Ff>J:iye 
S:trJylM:l mlişlı•mllf.ı1~~an 11 p'irstl c-s.kı 

85, S7, 89 '"yen; 94-1-07 kapı No. • 111 
4753,501 ır.ctrı' ml ·zbbJı ye 4i5-35,14 

\ Yukarıda ynz.llı g:ıy- i ını~nk•ıl .26 18/942 Çu.ı-,.an'°il giJ:H.t _~at 15 dı• l\!il .l En:.
:.;ic 1tı{üdfrrlü.günde ınük.,şfkkıl J{orr~Ya. da kFpalı .ı.aı':l u.a.ı.ı!:yle sa~ılacak ır :iı;... 
tı·k' ~e~1 2490 ..;r•yı!ı kan1.ı::ıun buk1ırılcri dr:ı :r·~ın~ h.;;ı,, ann-, tt'Klit 1..eh..•up.. 
}arını bale günd sanı 14 .cıc kadar ko:ııi:-yt)n Reiblt~:nıe tı \C eı e er1 vt.ı 'l ;r~,,

hüv\ye-t cüzila!llnr;nı ib:a1. ey!ı•rr:ı·]fıi Pr'ukt.1·1id ı F;;zja .ı. hat H·ln n,eı.kı·l mı::ı. 

d'U,.llı:;t.,. n1ü'"a~at. 35l7t 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 

B<>gazl.;I 
> 

• 
• 
• • 

K .... t.<ı.J 

K. koy 

Pa~:ıb:ıh.. ... r 

• 
Y•ııköy 

• 
• 

Ma::fp.: 
Ttlilacı 

Sr.~agı 

1~,1pe (';7.miıi 

• 
.Ekınekçi bıayırı 

• 
C•Y'" 

,l;agdat 
Cami 

1/1 
l 
~ 
32 
!62/I 
46 
21 

Cinı6ı 

Dükk..ın 

• 
• 
> 

ılepo 

Anuı 

Duk'<iın 

Aylık K:ro..sı 

L. K. 

1 -00 
3 ·oo 

00 
3 00 
5 co 
J 50 
3 00 

Y;ı~aıı.·ıciıa cin~i '~ :nc\"k:Jeri yaıı.ı yı 1 r!et 31.5.943 tarlaü $Cr.unoı kadar mud
<lc-t.!r k ray.::ı vr .. j·rı1e.k i.izt";'f il!ina '~:'iln1:Ftir. Tlıa'eleri 31.8.942 P;?0s.r~~ gJnU 

s:ıat 14 dedir istP.khlerin KOOl.ıköy Vakıfla.- !{Jdürlfigü Akarot :i.alemHM' n'ı1ra .. 

c..ı:ı:1i<lr . 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonundan : 
CiMı 

p..,ı-.tee 

K u ~i: 

Z~y~ 

S .. bı.;n 

12000 K1Jo 
10000 > 

1200 • 
1800 • 

Ku"'<I 

36 
~ 

77 
88 

Tahınin Bed~)o 

Tutarı 

Liı·a Kuruş 

706J 
924 

1584 

00 
00 

00 
()O 

00 

25(\8 00 

Tılk Tt~·· 
mı.n,ut 

Lira 

161 

Y:ld,,roa bu un:ın Tck:nk Ok....ı!unızn ~!t 1:! Ma!ı )ııı lhi ya~t olan yukal'da cı~ 
\"e ~'!lktaı,yle tahn1in b{'de!leri \"C ılk tt·minatı y.azU, 4 kaieır lnın: erzak kl 
;;yr: ·•. tn:,:111~s·r.-c göre i 9/942 Paz:ı.rtı•sı günü patates, kurn .o~an kav- za..f 
u.;.,,ıliy 1 e saat 14 de; zeytın, sabun a(ık e~iıllmt• lJe so:ııı.t 14,30 Q..l GUrnU~yutıC. 
Yılk.<:.rk Mühpndis Mektebi Muhasebe.ı::inde tcplanacak komi.~onda '1~ ~ y:-·rtı 

Jn: .. ,;. ui.ı•re- ~kı;illm"Y':! iconulnuu,tur. İstek~ile•"in ş.artınnınpleri görr.ek \P lk t"-
1m...ıı;.;lı ya~ı:-ınak üzere bir gün t'\.'velinc kadar Okulu:nuza V·"" e~sı t111· giı: ı 

I GumU:jruywıda Yilksclı:: ).lührndiıs 1\tektebi A1uhasebe~inr gelnı~lerf. 
·rı·k:~r mektuplan e-.ksiitnııedcn bir s:ıat eıvvı·llne katlar makbuz ll'r.ıkal ıliın-

de '\'<""ılm-e.ıd lürımdır l·t• .. tada -r;-oki ge~ikmeler kabul edilmrz. (&938) 

M. M. ·v ekii~ti Denb: Müsteşarlığından: 
1/11/1942 tarihınde Ankara.da !larp .. '\.k[tdrmioinde aç1lac.:~k oıan J{ s-p 

,·p muc-mele ?r.emuru okuluna Den:r. )H1Nıb1na muamele ve hcs:p r. em ... -
nı yet.iştırilmrk ili.ere yedflk subaylardan n1üsabaıka ile 20 tal~bf' J.hn.ıı
cak'-ır. İft.ekli!erln ttra'.t ve lın.iWıa.ıı. tarihıı:i OiÇenmt-k ü.7.f'rc t•n yakın <iC· 
n - ıc eJtkOllcnne Vl' >.nktaQa. bulua•o:arın d& n.~n.ı~ At\I (" 1.ğı Zilt 
i.~,e,.i ,.ubesi mlil!ür~l~Jne mi! ~,caat!arı (6690) (8797) 

r neniz levazım Satınalma Komisyonu ilanları l 
~-· ----------------------------.-J.J 

~~Rrd 
.,;~.~~u~to~-1.~~·~ .. I\ 

S .. h ... ve B .. şrrıuh·ırrir1 Eteırı izzet 

11142 mali yılı içi!"lıd11 is.tanbul, Ka .. , 
ratic·n:z ,ııı: Çan~kk:all! B<>g..o:ılan, İm
roı:, i::anır llınan ve ır.ınt.akahı.ruHia 1 
bu!un.1n b.:tık c!emır z1n<:İ!' şarnaıxi;1·a. 
'\'e enı•.nli nıal'l't·mt""Y-' tlı·n'2rlen çıka

rarak ~490 &rıyııl kanunun 66 ıncı 

madde~i mn<:ibinoe takd.r oh •.• 
~l mukabı!inde at.ma.k: fslıyrn!'"tr1l 

bu hu ııstl'l.ki şeraiti anla!'1:l.:ıck ·.:.;!.<ft f 

hl"rrı• ., Kasımpaşada bul:..ı.nan D('n~ 
L'\":\Zı.n1 Satın Alnwı Komi.t---yonun..tı 

Ay.ın. 

16.03 :MCZ:k: Çilce F••ıl 
19.00 K0&nı~:rw (Dıe Po\ıtika İc- ı 

n~ali). 
19,15 Mii.L.İk: Da$ !loli.Ji",f(ı (P,) 

19 ·~o ;,iı·;nlc~ct S 1 ... t· ı\~...ır~ 'ı• .l\.i~.1s 1 
H .. berlt·ri. 

19.45 f\I.iz:-;'c Yu1':ta:ı S+"S "'r 

20.15 'Raıiyo G: "Z• tı• 
20.4ı5 1\1.\.~-ik: s~.;.. E:·e· :e.d. 
21.00 Z. a • To.k n 
21.ıo. l\I JZ':t: Sa!'kl ve 11.irkU.ler. 
21 3() Komışrna (K ""'·ama lar Sa

a' ) 
2"1 45 1t1 J ıc: Sl'nf1 11 K P .. oıgr. "'Tl (Pl.) 
2:?,30 }ı:!~ ıc f't ~Jat Avarı. }\.;a. s 

ll b•. c vt F lı.r. 
:!2.45 ::., 50 Y... ~ Pı ~ v Kapa-

n1ş. 

le Ydıu<liler !ır.l<ıkırdc.l<i filcrimi 
gakıba degrj'tırl~o . ..;..aniz. Bu ne 
cr-;arc·l bi-n.·Je? 

_ İl'ıfa~ •ıııza teı;ckkür edo i.m . 

Lfkin e\·iır.de katga guıiiltu is
k."<>.m. T~1,lfye ctlilmi.;ı.;ir:Z. Teb-' 
rık e<krıırn. Bi'Z n memleketin 
karu.nlarırufa bir drği~:0tlk mi 
oklu ydksa ... 

Leli göri:nil Franka dik:ır.'cı bir 
halele Fe>.lnoana cevap Yerdi: 

- Kanunlar değişmomiştir am
ma, kı' fade etmesinin yulunu bil
melidir. Sahtekarlar kürek ceza
sına ma.Jılkum olı:brlir. Mul!ı lrirler 
de takip edilebilir. 
Fridıman son derece !et.ilkte du

ruıyor, gözünü LcH'tlen ayııımı

yordu • 

Bt l.<:t - N<-şriyat. Dirf kt.örü 

, Cl:\"dt·ı KAltABlLGlN 
SON TELGRAF 1\tA'l'BAASJ mu~f'r.ıtt ~tme.ed. •8801> 

is t&nbu l Kız Öğretmen Oku:u sabnalma Komisyonundar 

Daglı, tlO 
KLl ... ılı 

s,g;,. c• 
T<. · r:rr 
Ke :tı şdk.C'r 

1· riıu; 
N -hut 
K 11 c;e f3~J1:Nı:<) 

Barbu , y fa'luly:ı."-ı 

vcşıl merclJnı>k 

K !l""I'". ı.ı rcimrk 
S< rlr y.,g 

)-T=' srlı7.C 

C J k le ) 
Zeytıny. 

ZL!;:,rt n tant !.-' 
S<ıllun 

Eı.:• 

Kfı~c yog-ırdu 
<.: \i !"I \ 'Cll\ 
neyr.z r ıır 

Knşer pcrftıdrl 
KllVTu m fl.Tldık 

, 

Çt.'lk;r<lı biz Uı.t.iım No. 11 
Çekirdek rz üzllm No: 12 
Ç.:ıın f~tı.k 

B"1dom iti 
Kuru incıt 

Cf·VİZ lı:L 

Kuru fk'G~vıısı çekir~i 
l(11ru kayır;ı ı;Cklf'dt·.k.si2 

Odı.::n glirgt~n 

Çok 
kilo 

3553/l 

~it'JOO::trı Tut.;rı 

Lira K. ";ok AJ. 

4000 
8['0 

2ovo 
3000 
30\lll 
tiô0-0 
JBW 
3200 

r.oo 
ll'W 

350 
:07c0 

/o.u. 
Kıo 

24655 
~11){) 

!~00 

ı:wo 

~0000 

":· ,;; 
2000 
17C-O 
!600 
120~ 

800 
600 
400 
400 

75 
65 

600 
500 

3-00 
3-00 

3100 
450 

l 3-00 
2100 
21 (l() 

450-0 
12-00 
2600 

450 
1200 

250 
1100 

5200 
1441! 
240-0 
2iYO 
3420 .... 
6050 

8•6 
1216 

1~6 

752 
147 

539;j H 

Çok Az 
Aue!. Acle-t Den1et De-rr.et 
19500 14250 2400 J 525 
!500 2314 
1 00 1000 
J ıco 

2300Q 

cı:ı; 

1<00 
lJ o 
11 ıl:ı 

800 
450 

330 
230 
230 
50 
45 

330 
230 

150 
150 

129-0 

4800 Narh ilze 
rind~ 

~o 
800 
273 
7~.i 

1620 
!536 
810 
260 
2i6 
120.75 
123 50 
288 

491J 
46() 
480 

2200 

Mi.ııhaınmen 

fiatı 

Kuruş 

Ilı< \em.nah EkS>lt.nw ~il 
ı;ün VP ı.·'-·atı 

L 1ra K. 

130 ) 
180 ) 
120 ) 
00 ) 
IJ4 ) 
ııo ı 
47 ) 
38 ) 
17 ) 
47 ) 
42 ) 

199,82 

Kap:ıh zn 11'· 
676 31/8/!9-12 pazart.•sı 

c:i.ınu sarıt ı 4.30 da 
465 76 ) ., > 

• • 

404 64 Knpal znıt: 
31/811942 pazn ~,$! 
~unu ~ t 15 te. 

10335.ôO 775 '6 
!3• ) 

• ' 
72 ) 388 
86 ) 

80 K ... i>aı zurt 
~ı ·aı~a42 pa.4:.:ıM•' i 
g..ınu i.tal 15.30 <~ 
Açık el ıltmc: 

31/8/1942 pazn :ttısi 
g· 1•l ı1<>at 15.45 ~e 

16 

:r 
40 l 
16 ) 
53 ) 
!35 ) 
192 ) 
145 ) 
G5 ) 
69 ) 

161 ) 
190 ) 
48 ) 
99 ) 
HHl) 
160) 

880 

360 

• • 
Açı.!c ,~ s ln .e-. 

HO 02 J: 8/1942 p tos; 
g .r..ı so:ı.t IG 1.do. 

236 70 ;t 

Açrk <I<:. ;Jı.,.,,, 
254 49 3!/8/!942 pa:ıarteıt 

günü ıaat 16,15 

!97 77 • • 
1''1oJJ;;: ı:...ıetedy<' b<r ricada bu

l ı>Ju. 

- A,ı.z.im Kolli, dedi, iz<liva
cnn h,..,k' d gca....e .. eı ze taıbii 

su.too sutun .} aıı!ar ya.:urna.zsınız. 
Çi.ınku bl.nun ne yeri nı:, ne 
11 • n&Sl! Duğ'1nt.1mL..Z. ai:c ara.:>ın
d. ve ır.,lr em., et i~ · • y•pıl
rrıı.tı r. Fr~n1t !iılc bcr;.ka gc\·eze
hl:i...r etn ed.. mı? 

- Efenciım, si:zi istiyorlar. 

- Klmmiş i9\iyen? 
- Gelen ~::ıt ·Con Leli i>;ti;or• • 

dersiniz, a<di. 

\ da bulun:.ıo-or. S!zi evi:me ka.bul 
edişiınıin sebebi, ske olan itima
d11>.<land.r. Fakat herhangi hajın 1 

hır mu.a.r.cl~yc kaJka~·n.;ız, nıü-

- Lclı, dedi. ,.;,-e açtk bir söz 
sö~·Hy-<·.v~nı. Bin lira yeriı'"6em, 
'bt:rı;dıaı ç;kıp gider misiriz? 

Fra:ık ilk defa ağzını :-.çtı; 

- Benim Con Leli "ye karşı bir 
r •rn\kll . ?' ydtJ\ur. 

,""c-kı 

250 
Ki'.o 
3800 

Çekı 

180 
Kilo 
3-0-00 437 ll,5) 

1 - ist.anbul }{;z Öğr<~tme-!'l ok· ,unun m ıa:..liın ve p~iisıyon kısı.rn!a: lrlin yukurda mı :e.dar ud{·t. de- 11 • \"9 
tahmin bffie' c iy' ilk tem;natiarı ve f"ksiltme şf"kli, glin ve saatıl.ı'ri tizala.~ ,da ya:ıı1ı yı~cc-k \(' ya~<: Kİ' r 
Pksıl'4nt-ye kc·rı.Jnl.1$1...::r. 

"du. Kıı;a bir sukut fasılası 
Ga.!'ll'Cı Frank Sl.tton'ı.:n sııpı;a

rı kesi'.d ~ ne dikıkat ett:. 
Fr.O..'TI<. ı gelen h-'llc-lç ye. 
- Pcıkfıla, gebın! dedı. 

d hale cC' co(,>irr.e de cır..:.,, cl:ıbi-
1 . i.nİ"l. 

C~ııı Lc-li rukiıne:le cevap ver
di 

- Bravo Frııdmnn, bu sifhL.nüz. 

Con Lı.•U Friılma11'a döı:dü: 
Bf'n burava k" vgnya d('ğil, 

s~-zc bir j" n~cttP bu :.rni1' 1ya g€1-
( /Je •·am' var) 

2 T" Ek 1•me E''yoğhrrıda İ~lal C":'!rll'.!~~inırle i~ıPıbul L~~e-r muhas•'l'eL·:lığinciı• toplana11 kom •)O IJ y~· 
p •• raK ı-r ı tf'kltirr ilk: İ"'rn ·1 ' r.'1ı "C ,fır m1ili 'SCIJ.ot-ırk • Pm<'sinc yaııı ıak t+' n ':l .. ~ r l(bı.. :ıı ve !911 

s ~ırıt• • ı~ 1<t:c.J'"e1. Odas1 \:e ala ye bır)iktc konvsyn.' g lmf'1 c>r1 ve r+Jit rr.<· plaıtc 2l e f.l.ı,tbııııo 
C.r• b ~ t V'\! 1 t(l\ <"'l t: 

3 - Jstcit. Jt r •. tra~ yı w.ul l\.. ;Et ncl.en gnr_\""J ok -abı ert:klcDi ~~ olanı:....-. (1 ifSl 


