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\, • S•h'P ve Eaşnuharrlrl: ETEM İZZET BENİCE) EN SON TELOBAFLABI VI BAIBBLIBI VIBlll AKŞAM O ztr11 ~SI Gueteye gliııderilen evrak iade edilmez 

HARP NERE,YE 
DOGRU GELiYOR? 
Mısır - Ka/ kas /,ıskacı vazi
yeti ig ice tebellür ediyor .. 

Alman ordusu merkez ve şimal Rus 
ordularının tazyikini ön:emiş olarak 
bütün ihtimallerle Kafkaslar - Orht ve 
Yakın Şark hedefine doğru inme~c. 
yolunda bulunuyor .. 

ETEM iZZET BENiCE 

Harp vaziydınfn inkişafı geliş
tikçe akınıu hangi hedeflere doğ
"' ılerkmek azmini muhafaza et
tiği daha iyi seziliyor. 
Almıın ıa.ı>rru:ıunun başlaması

nı müteakip ko)dugunıuz istika- ı 

mel teşhisi hak kazanmıştır. 
Alınanlarfü şinıal ve merk~ 

Rm ordularına kar~ı muka~ernıette 
kaiar8'k herşeyin başında bütün 
KaO;asya)ı istila, Sovyet Rusya
yı tecrit, Orla ve Yakın Şarkı ;,... 
tili veya t·ehdil altına almak be
definj güttükleri şimdi daha iyi 
anlaşıılıyor ve o vakitler bize ay
kırı kalan ı:ôrüşler de yine şi.m· 
di bİ7.İ.m görüş \'e düşün~iimiizıe 
~tira.k ediyorlar. 

Ge.rçe-ktcn Almanlar: 
a - Sovyet Rusy&yı her ttirlu 

hayat, harp ve maden madde.;n
den mahrum bırakmak ve mab. 
dut Asya kaynaklarına terkct
DH'k, 

man ordu•unu tep..U.. inme bir 
darbe ile perifjan elmek içi.n Sov
yetlerin muonam bir kırvvetle 
merkeız bölı:esi,nde yaptıkları ta• 
arruı. ıne\'ı..Ü kaLını~tır. Eğer, bu 
laarrmlarında So\ yeder büyük 
bir muvaffakiyet kazanmış ola
rak üerlr.môye devam edebilseler
di Alınanlıırın vaziyeti hakika
ten ıniithiş bir t<.>hHke haline çev
rilebili<rdi. Buoon içiındir ki, Al
:manılll!' bu tB!likeyi şimdiki hal
de önlem4 olarnk l ine Kafkas
yadak.i laaliyetlerini bir nevi 
•gönill rahatlığı• içinde idame 
ediyorlar. Ancak, Sovyetlerden 
daha hu tip bnı şiddetli ve kal'i 
netkıe alnı.alı; isti;yen taarruzlann 

(De\'amı Sa: S, Sü. 3 de) 

\ . . ·" ., .. . ~., ..... 

MİLLİ ŞEFİMİZ 
b - Demolıra.sy a !arın Oı ta ve 

Ya'km Şark müdafaalarını yık

mak, 
c - Uzıın harp y•llan iht.iımali 

lıarşısmda muıkaveınetlerini art
tırmak, 

) Bugün den: köşkünde 
istirahat buyurdular 

d - 1943 den itibAren harbi 
A.-nıpa, Asya. Şima.li Afril<a dı
şına. sürmek '"' Okyanuslar harbi 
yapmak.. 

Plinı ve azmi peşindedirler. 
Bwrun içiıı de M;h ver planının 
mukadderatı. J\lısır - Kafkas Jı.ı.s. 
kacırun ucuwı bağlanmıştır. Bu 
i.lo.i ll'S birleşmek i.mkinmı kaza
nır<a harbin A.-rupa, Asya, Şi
mali Afrika safhası halledilmiş 
,. harp hakikaten Okyanuslar 
harbi haline sokulmuş oluır. Bu 
kıskaç kapananıaz;a o vakit de 
Almanya gelecek ilkba.har ve ya
zın getireceği siirp.rirıler bakı
mınılan bir hayli müşkül vıniyete 
girmiş bıılnnur. 
Alınan or<lıısu ş:m.diılı.i halde 

c:enubi J{afluısyaya, Hazer ve Ka
radeniz kıyJlanna doğru rlerli
yor; en çetin sa.-aşı da Stafoıgırad 
bölgesinde .-eriyor, AlmanJar ce
nubi Kafkasyaya inmek, her ta
rafa birden yay,lmak hususunda 
y.-pyeni bir teknik ve nüfu:ı ediş 
sistemi takip ediyorlar. Belki de 
kısa bir zaman mesafesi içinde 
af'iğıya doğru uzanan bir şah da
nıarm >ki kolu gibi bir koldan Ba
kiıya öbür koldan Batuma inmi~ 
olacaklar ve umwni tasfiyelerini 
bımda.ı . oMa Kafkaslar içi·nde 
ya J>Uaklardır. 

Kalka<yadaki AlımaD inişini ve 
Slatiııgrad önündeki tazyiki ha
fifletmek w ayni zaıoo<nda Al-

r lsuoüNI ' 
2 inci . Sayfada 

MAREŞAL'E 
Açık Mektup 

• 
Pazar günkü 
AT YARIŞLARI 

E
btemel neticeler hakkınr 

tahminlerimizi yannki 
ayımuda okuyunıvz, _ _, 
YARIN 
2 nci sayfada 

Bir Alman harp 
s;ırrı keşfedildi 

Dün öğleyin şehrimizi ereflen· 
dirdiğini haber 'erdiğimiz Milli 
Şefimiz İsmet Jnönü Haydarpa.
şadan Siıvat \&pu.rile doğruca 

Floryaya geçmişler ve Deniz Köş
künde istirahat buyu.rımuşlardır. 

Milli ŞcfimrL bugün öğleye 
kadar bir yere çıkmanuşlardır, 

• "" ~ ... . . -.··.:.-.;.. -""dl' • ' ' 

BATI ÇÖLDE 

iNGiliZ 
hamgesi 
durdu 

Cephede yine eski 
sükunet var 

Lood111., 28 (A.A.) - <B..B,C:o Gar
bi Çôlde El A.lem,.yin ~d., k;ı
rada sii.ıeUnet yrnıdeıı <ıvdr.t etımişiir7 
F.aaliyet d'ün de yalnız hcrva lruvveUe
ri ıharek\iltıın.a. nıü.nhs.t:ı.r k.almış ve 
mUh!el~ kora n.aik.liyt kolla..nn.a bü-

(D""amı Sa: 3, Sıi: 5 de) 

İhtiyar bir ka
dın pencereden 
aşağıya düştü 

Baıtabınede 6ld0 
FaWP Hüsamhey m6hall<sinx!e ö
~ ~ sokqında 8 Numarlı evda 
oturan 75 yaşlarında Abdülkerim kızı 
F~rid.e dün akşam evLnin pollCC'TCStıll
~ sok.agı ııeyreılerken cadde>"' chie
miif. batı "6k.;ık kaldmmlerlrJQ çac
paralı: beyni parça Jamru~. 

İhbyar kadın kaldınldıb Haseltl 
Haslaluıneslııde 6lmtiştür. 

Bu sabah fırın
larda yapılan 

ani teftişler 
• 

Bakla unu kanştıran
larla 1589 kilo eksik 

ekmek bulundu 

' 

Rus Cephesinde Son Muharebe Vaziyeti 30 Ağustos Zafer 
Rjev cephesinde Ruslaı~ ikinci ve tayyare bayram 
Alman hattını da yardılar 

----------.. ----~-----~ 
Bir ingiliz gazetesi: ''Stalingrad 

düşerse ingil•z adalari 
için tehlike artacaktır,, diyor 

---mı---

Rjev şehrinde 
evden eve mu
lzarehe oluyor 
Ruslar bu bölgede 14 
kilometre ilerlediler 
Lood:ra, 28 (A.A.) - Kızıl Yıldız ga-

2Jflt.f·si Rjev bölgesındc devam rtım~ 
"' olan muharebe hakkı.rır:i.a ,unları 
ynLmıBk:tadır: 

Almanlar Mı08k.O'YôyQ taa.rruz e1.'roek 
içi.n burad 9 tümen topJamışiardı. 
Ruslar ev\•f']ft bir to;:> ateşi ile i t' baş

lamış ve sonra y:;ıpıhı.n ilk ta~ Al_
man hatlarının birioci:::ılni ya.nnıştır. ı ... 
kinci hat ı.1 yartlmı~tır. 

2 Ru~ p:y.a<le birl ig; 14 t..ilometre ka
dar ilerırmt0 ğe muva.rf.ak. olmuştur, 
Haleıı çarl)ışınala-r devaım etmek.tedir. 

A1ma.nl-::ı.r ~imdi Groz.ny"yr 95 kil0-
ml'l,-e mesal«de buhmmak1ı8dırb.r. 
Ka(kıasya'da, Kaa-adrnize ~kan ya-

ıİı..,aı:nı Sa: 3_ Sil: 6 da) 

Kerç boğazında 

5 Rus gemisi 
batırıldı 

Viı;i, 28 (A.A.) - Alman rad· 
y06u, birkaç Rus gemisinin Kerç 

boğavndan geçmiye yeltendiğini, 

fakat bıoılardan beşinin batırıldı

ğını ve birinin ağır olarak hasa
ra uğradığını bildihnckt.edir. 

!'tlcrke2 ke.<imitıdc Rusların taarruza geçtikleri Rjev 
• bölgesinin nıe,·kii ni gösterir ha:rita 

Slr eci önCade din geceki kaza 

Devrilen sandaldan 
5 kişi denize döküldü -Dördü kurtuldu, boğulan bir kişi

ııin cesedi denizden çıkarıldı 
IDün gece Sirl<ıeci önlerinde iki 

sanda: çaııpı.şmış, bu yüııden de
nne dökülen beş ki~iden biri bo
ğulmuştuT. 

de-vrilmiş, çınde l:.uıunan1"r de
nize dökülmii~le.dir. 

Dört kıazazede etro.ftan yet ~:
l>erEk kurd,nlm<5, ancak Ahmet 
adında biri boğulmuştur, 

f" l 

Ba.şvekilimizin 
Büyük Yurt 
Seyahatleri 

iki Hafta Kadar 
Devam Edecek 

Emekli ve Malul subaylarla askeri memurlar 
o gün Generalletin davetlisi olarak Orduevi, 
Fındıklı, Tıbbiye ve Selimiyede toplanacaklaı 

İnönü Gezgisi de Saat 12,30 
da M:erasimle Açılacak 

30 Ağustos Zafer ve Tayyare 
Bayramı münasebetile şehrimizde 
yapılım h3'lırlıklar tamamJan· 
mışbr: 

O g\in saat 10 da Taksim mey
danında büyük. bir geçit resmi 

(Drvaını So: 3, Su: 4 d,') 

Yerli kumaşın 
metresini İngiliz 
malı diye otuz 
liraya satmış! 

Saraskl mileaıesesı 
tezgilıtarı bu sabah 

Adliyeye Yerildi 
Sultanha:ınamındaki Surııski 

miiessesesinde tezgahtar:lıl< ya. 
pan Dayını Moskovi~ aklade yerli 

lrnmaşlaırı İngifü kumaşı dh erek 
swttıi:mdB'D sut üstünde ya.kalan
mış ve bu sabah İstanlnıl Milli 
Korunma J\füddeiunmmiliğine .,..,_ 
rilmiştir. Yapılan tahldketta Ha
yıının bu alelade yerli kumaşın 
ınetr9ıe İngilirı. kllll18§) mye O· 

tuz l!n istediği ve ilç metreı;İn.i 
d<>k.san lira)·a ~tığı anl"§ılmıştız. 

Dumlupınar
da yapılacak 

• 
merasım 

Üniversite Hey'etl 
ecıisi ve Şee,ir 

Mümessili bu sa
bah hareket etti!er 

30 Ağust°" Zafer Boyraını mü
na~cbetill' Dumlııptnarda yapıla. 

cak büyü.k merasimde Ünh·cni
tel i t•m•il edecek olan 25 kişilik 
talebe he~"eti bu 'abahlıi tnnle 
Haydarpa~adan harekct .-tmi.ştir. 

Doçent B. Sulhi Dönmezeriıı 

reislitınde bulunan bu hey 'etten 
başka Şehir Meclisi miimbs;Ji B. 
Zahit Erol da ayni !T"'1le gitmirr 
ür. 

Norveç'te 5 kişi daha 
idam edildi 

Loııdra, %8 (A.A.) - •B.B.c .• 
Non·eçtc dün 5 ki~i daha Alman
yanın düşmanlarına lıi2met ve 
sabotajla itham edHenlı: idama 
mah!..Uın eclilnıi§llir. 

Yankesici iki genç 
kadın gaka/andı 
Bunlardan birisi 13 yaşında 
Emıtiyei 2 inci şııibe müdürlüğü 

mcımuTlan şclır.ıı muMıelif yer
lerinde faali~tıte bulunan yan
kesicilerin kontrcıl ve tak.illıine 
son gün:-crd.e çok önem"' verm~ 
]Ct'di.r. 

[):in wk)IIDI !Mtfahat adında 
genı; bir k>Z Errunönü dmPğında 
tramvay bek)erken yanına.şık 
giyinmiş bir kadın sokulmuş, me
haretle M.ela.haı'n çantıasın. a.ca
rak içinde bulaman 57 lim.yı ça· 
]arken emniyet 3 üncü kısım mc- 1 

murlan tara-tından suçJStünd<' 
yaıkalanrnışlır. 

13 yaşlarındG lD yriye ıs l' nc\e 
lDt•'\:aını Sa 3, S 4 de) 

Hindistanda mevzii 
nümayişler oldu 

Londra, 28 (A.A.) - •B.B.C • 
Dün Hindisbmda muhtelif ) •~
lerde ın"vziô nümayişler )apıf. 

mı5tır. Fakat umumiyet iti.bari!~ 
vaz.iyette düzelme göriilnıüştiir. 

iÇ, E R ~ E V E] AoH adında bır ka.)'ı.kıçının ı da
resındıeki sandal diin gece Salı· 

paza.rından Köpriiyc doğru gelir
ken, aksi tarafta yol almakta O· 

'Lan diğer bi.r sand,Jıa çarpı.şr·UŞ· 

tır. 
!Bu kazııı ne1.1resindc sandallar 

.AıJı.medin cesedi bu sabah Sir
keci satı llerinde 1buLunmuş, ad
liye doktoru Kiımil tarafından 
muayene<;i ~ılmıştuc. 

Kazmun sebe-bi taihkik edıl
edilmektedir · 

Anka11<, 28 (T<'l•foola) - Ba:,
vrkJlin)iz B. Ş:.ikrü Saracoğ:u rda
kaılerınde refikaları ve Orgeneral 
Közını Or'bay olduğu halde gecr 
saat 22,30 da hıı!<=usi tı'Nlle şcttrJ
miı.den haxefc.ı·t ı,;tm4't.ir. Başveki

. ..mizcı bu Orta Anadolu ve Sa.'* 
seyaneu ilk; halla kadar sürecek
tir. Ş<:hrimiz mf'hafilinde bu ~
Y'lhate çek büyük lrir Eill'l11'!J>Öyet 
vl'rilmekU! ve $ü!<ıil Sara.coğ\u
nun avdetin.de memlekrtin zbla.J, 
il<tı""d! tıayatı.'l(!a değişik.l.ikler ya
pacak 'bazı hükUmrt k.ru.·arla.rı..mn 

Mes'ul ve Müsebbip 
1 NBdP FAZIL Kl8AKÜRF.K 

Salomonlarda 
Muharebe 
Durakladı 

Yeni bir deniz hare
keti de olmadı 

Lonıdra, 28 (A.A.) - Vaşing
tanda neşredilen l'esmi tebliğ, Sa· 

(Devamı Sa: 3, Sü: ıı del 

Fon Papen Hariciye 
Vekilini ziyaret etti 

Ankara, 28 (Telefonla) - Ev· 
velki günkü ekspre51e şeh:rinıize 
gelen Alnırut Büyiik Elçisi Fon 
Papen Hariciye Vekili Numan 
Menemencioğlunu ziyaret etmiş 
ve dün tayyare ile lstanbula dön

uı~tiU-

Bulgaristan 20 

1 
bin ton mangal 
kömürü verecek 
lltza'kereıer mlıbet 

aettcı verdi 
Alu>an haberlere göre Bulga,. 

ri.>tanla bir müddettenberi devam 
etmekte olan müzakereler müs

bet bir şekilde ı>eticeleıınriş ve 
Bulgaristan bu mevsim zarfında 

Tlirkiyeye 20 bin ton mangal kö
mürü verınıcyi taahhüt ebu.iştri. 

Ha be.r aldığımıza göre bu kö
nıürlere mu:kabil Bulgarlar& bal.

mumu, yatlı tohumlar Ve5aire 

verilecektir. Bulgarlarla yapılan 

an!aşınaya göre kararla~tırJlan 

i.Dl.!\raınl Sil. J, su. 6 d~ 

lnı::cağı sijylt·~melrtedir, 

Roterdam'da 
tersaneler ve 
tezgahlar bom
bardıman edildi 
iki harp geınısıne 

isabet!er oldu 
Londra, 28 (A.A.) - «B.B.C:> 1X1r> 

Mu:(f1Jt ı..va Jrun-elJ~r: G~l'Ple pek 

ziyad-e f.aa ay~t gö...1ıertniş'e·rdir: 

. Am-erik'an deniz tayya.rc!eri Fele

menk limenı Roter ıaın'da tersane!.e-ri 
ve gEmı '1ışaat t<2g:...hlo•"nı bombala
mı.şlar ve h0.Vl7.da. yatan lki harp ge- 1 

E (er, S<,vyet Rusya 1939 da 

Almanlula kaTşıılıkb sal
dırmayış misalunı i.mulayıp 
Mihveri demolaasyalara ve de· 
mokrasyaları Mihv'l!re ycıdinnek 
ve dünyayı harap bir baykuıı )-U· 

vası halinde komünrzrna adına 

teslim almak pilanını takip etın6-

aeydi, belki harp hiç çdmıazdı. 

• 
Eğer Sov) et Rusya, ayrı ayrt 

kendisine dü~an ıelilli ettiği 
demok.ra.;yaLar ve l'tlibver unsu· 

runu birbi<inıt yedirip uzaktan 
keyif çatmak emelini gütmemış 

olsaydı, bugün Mihver ve komü· 
n.i~ma unsuT!annın birbirini )·e

mesi meydana gelmez ve So,·yet• 
ler, ba~kalarıno kurdui:u tuzaı::a 

bizzat düşmezdi. 

• n1!sine dt• tam Jsabetler k'lydP':nişıcr- ' 
<Lr. Eğ-er g~en sene bu vakitle'<, 

(Dl"v:ım.ı. s.: 3, &ü; ~ .ı~ı i So\ )'et RlL') a. 1'.raıı,aııııı denili· 

§indeki hız ve kolaylıkla sırtüstü 
yere gelseydi, Amcril<a harbe gir
mez; belki Japonya bu tar.oda de
nıokrasyalann üzerine ~0Idırma2, 
yahut saldırtılmaz ve . lilınrle 

dernokrasyalar bir 112lu~nu~·a var
maktan başka çıkar )'ol bulamu
lardı. 

• 
Eğer So\•yet Rusya, 20 yıldan

beri gizli gizli, bütiin dünyr 
istila edecek veya biitiin dün)ayı 

hasım saJtp karşı ko)abilccek 
mikyasta haz.ırlanmamı~ oba~ dı. 
1939 dan başıh~ arak takındığı 

trı\ ırların, giri.!Jtiği t~ebbUs.lerin, 
&östcrdiği nıuka\'L"Mftleria hi-shi
ı·ine malik olanıazdı. 

• 
Bazı '·arlıklar kabul l'<i•biliı"~ 

ki, it'adP-1eri1e ,-e~ :ı bü~hiitiin ırn
drsiz olarnk sndcee nı<nu<Hy«t· 
lerile hemen her .eyin wesw v• 
mU.clı.bibidirl er. 



2 - S O N T E L G R A F - 28 AGUSTOS 194! -
HALK FİLOZOFU 

TALEBENiN SIHHATİ 

Maarif VekiHij;..jnin, mektep-
1erdekt sağltk , .. aziyetini ebem
mi.yetle tedkik etmı>},-te o\.duğıı 
anlaşılıyor. Yen> b'>rtakını ta• 
s:l\ \urlara göre, ~teıtlenle, 
wııı ,a;_lıık t~';kilatı genişleti· 

!ecel<, 4aha müsbet if 1:9'Tür ha· 
lr "'""alacak, lıeın de, yeti bir· 
takııu sağlık ınücs..c.;escleri vü· 
cuff getiriluektir. 

Mu.cif Vekilliği de .., la 
tır ki, nıektetıllerdeki doktorla· 
rın yüzde dok:)anııtın hiçbir 
b~da" tlokuumamaktathr. Fay. 
~a. plnız mektep dokterl:rn
nın j-nhıslarına mahsus ve mün
ha ırdtr. İlive bir üeret al
ınaktndırlar. 

Çlinkü, iyi nıtıa,ycne, i.}i teş
his, iy· tedavi içfo zam:ın la· 
z.ırn dır. .\foktc ı> doktorlarının 
cl .. seris.fnin zamanı kıtLr. Yüz
leTtt tal<'hrnin yüxünc hal<mak 
idtt dahi. lti-t'Cr dıtkikadan yüz· 
\erce ılakıkaya ihtiyaç \'<l.rdır. 

llııfüııla ancak bir iki giin ve 

REŞAT FEYZi 

birl<aç saat, yahut, bilemı>diulı:, 
hergiin bir iki saat mektebe 
uğrıyan ve adeta tm<en iistü.a
de oturan h""°1n ne iş görebi· 
]ir?. 

Amma, kadroda, iter nıdde· 
bi.ıı bir doktoru buhnMhi:ıınu 
lı.ilğıt!ar üurinde gör.,bil;rsi
niz. 
Sai<lamıya lüzıım yek: Birim 

çocuklarrnu&, diğer lıirçok 
memleketlcrocki takbeden da
ha fazla muayene "" tedaviye 
nruhtaç yavrulaordrr. Eğer, 

Mu.riI Vek;lliği, hu s<!ler .ıü~ 
cLüğil v.e tatbikiııe ba~l1yacağı• 

sa"lık ıe,kitatou viieude geti
rebllir;e, cidden, en hayırlı "e 
ıııiisbet i~lcNlen birin; daha 
görmüş olur. 

Sağ'lanl olarak bü)·iitebilc
c:eğimiz çocuklarımız, şiiphe 

yok ki, bugünkünden daho çc>k 
ral ·•bil<!cckler, daha az iknı.a· 

le, d:ıha az ımıı.Cta k:ı.lac.aJdar
dır. 

-~·-====================~=============== 

KULENİ~ 
TE! ELLERİ 

Kırk 'c'liııin temclfe.ri üzerinde 1 

son ı;ünlerıle çok durulu~·or. İd
dialara güre, U.mellcrde bau taı· 
lar Jl'r.indcn oynanuş vesaire ... 

}'ak,.t, ö)'le b.ir zamaıı.da ya;ı· 

~ """' 1LJ, dün)'ıınııı Uınıelleri ye· 
ritMlen o;, nu) or da, kim. etUıı al· 
ıLr.li ettiği ~o.k! 

"l LH 
r ·;n·ı::nı:ru 

Uarp dcv:uu cdedut>wı, nbt 
,·:1kit d-e ,.ulh N~ayetlcri ,-e a
':iaları ortn,ya çıkar. \"e bu.. rlva
~:etlrl', k:a,·~t..ntn en luzıştı_ğı giin· 
kre lJt<ilar. 

(;.aliba, bu riva.•·etler, ınuharip
lNin ru; alaTıııd&ki lıasretten do
ğu,yor! llani, ne.rede r,ulh enıar.e• 
s.i~ .. 

PAlir\IN 
K:ADI 

Gcçcnl,rde, bir arka-:!~ yazdı· 
ğ-1 biı iıkrada şöyle diyordu: •Pa· 
rhn!n it.adı düa-,·anta tadını ka· 
ı:rdJ .• 
Fakat. ı ıbükme biz ı><'k inan

m .. ~·t,--ruz. ('lin~-iıi, bak!anaa cebi· 
: •• mcı.er. yok, ii.iıı~ ıııa ta· 

dı "i- :r<>k! 

BE.IWERLERİN 

ııuı- n:ın 

llrrherlcr. tekrar mektep aç
lll • i:.tiyorl.ar~! Şu haTp, darp 
~·ı:Iarıııda herl>CT mektehiDtle kaç 
ta!'t.>enin okl.Ull.H ıisf.i)·<"CO'~i cid· 
ıltn nıeraklı bir mevzudur. 

Çun1'.ii. üç yıldır, dünya pro-
paı:ıa><ia kayııakl .. rı, i.ıuaıı !ara a:& 

mı bcri>erlik öğrettiler?. 
AH.'dET RAUF 

4D bin zeytin aiacı kesilip 
odun halinde satılacak 

lanısa. 28 (Hwı.:.>i)- • Iuradi
} e ve Horos köy·ü sahalarında 
·5 W bin zeytin ağacı k~ me\-si
mıt·cıex, s<.oğuklar yüzünden ku· 
r.1.mı~tl.!T Bı.:nları muayene et-

ek üz.e~ Ankaıııııdan g~~n b:r 
mıutc\ıass;, hepsinin kesilip odun 
halinde saltlma.smı miiı!aıııip gör· 
.,., u f!.ür. 

YENİ ZEYTİN MAHSULÜ 

D;:e-r taraüan -yeni zeytin mah 
stt ..nun toplanılmasına 3 ay son· 
N oaş!an•lacakt..r. Bu yılki rekol
te ıy1 ve g()Çe" yı:&an daha bol-

Poıta idaresi imtihaala 
ıne.-nur alacalı 

Or.tı rek..t.>p mez"nları. arasın· 
-i"' ~m r a mak ıı.1ıere bir 
r ""k rnt. ı. · ı açı:.....,_ ştır. 

} " nı ~av ~ cuncmış ol· 
n ı .. -, e n tn1 ~ "" imt:ha-

• rı.ı 15 'ra t.::ui ornaq 
w CO 1 ·~ •ct • c ~.ı rdır. 

cı 

~ 'lı..._ m ·· rlıuğilne 
cvnı: n 29 un 

g • mına kadardır. 

T cphapı cioarrmla zengin 
manga:ıe:ı: madeni bulundu 

K ır.crbu gaz nahiycs.ne tab1 
T pkap va 12 kilometre 
erle b nan cCebeci

'"' m2ngar ? ma· 
dvı ı m Y~•·a ımıştı.r. 

Bir kömür 
yolsuzluğu 

Y edikule Gazhanesi 
kömür satış memuru 
mahkemeye veriidi 
Yedikule gamanesindekl kö

ınıırsatışlarındıa yo.l9uzl:uk ppıl-
dığı idd•a olunmuştur. Bunun Ü· 

zerine tahkikata geiçlmis ve hii· 
dise ınil~i korunm miıdda ıurnu
miliğ.ııe in!ika' etmiştir. M<:1kür 
gaZh.ıiııe neztllnde kömür ,.atış 

meıntırl ı.ı,ğunu ıfa eden Talalın 
bu münasebetle muhakemesine 
lüzum gorülmiiştilr. 

T emyiz.ce tasdik edilen 
ihtikar nuJJ;.iuniyetleri 

İhtikar sı.ıçile ıırul!.1 korur.ma 
mahkeroe;;iııe verilen Balatıa 
KevkirL sokak 26 numarada o
turan ve seyyar manifaturacılık 
yapan Kanakcı ~lu Yahya JO lira 
pa~a cezasına, Kuruçetrocde tram 
vay caddesinde 4 n.uma.r:.ıda tü
tüncü Yorgi Din~ dört lira on ku
ruş para cezasır>a ve blr lıaita 
n üddeı)e dükkiinının kapatılma
sına, Top!ıar.ede Nccı:tilıey cad
desind<> 3-10 nuroara~ tlitüncü ve 
müskiratcı Biltıl oğlu Şükrü Ser 
med ve Akil km Muzaffer Ser
med !5 er lira para cezasına, 

Çar51hp:da y.,'liort:ı sokakta tii
tü.ncil \'C müskiratçı ZülfiI~ar Z5 
lira para cezasına, Fati!ı!e Çar
arnba caddesir.de 26 nl!"T.: rada 

kömürdi Atıf Erdı>ğdu 22 lira pa
ra cezasına ve c :i Lk.inının bir 
hafta kapalılmaııı .. a, Yenl.şehırde 
Ö~rpaşa cadtreı;inde Deret:oyun 
da 12 numarada kaı;:;ıp Twaşoğ

lu D.mitri 25 lira para cez&6ına• 
ve bir hafta dükk.iınının kapatıl· 
masına malıkôm olunmll';;lardı. 

Bu kere cezaları Temy.iııce tas
dik olunarak hükümler infaz o
iunmt·~+ur. ---G ümrükte belıli;yen 28 bin 

çuı>al kahı>e 

Haftçt&n gıehı'.ı.iıi olan lrnhve 
partilerinden İzmir gümrüğiind<! 
yirmi sekiz· bin. çuval çekrdek 
ltııhven n mevcut olduğu an~.apl
:mıştır. 

Buııların piyasaya çıkarılması 
için Vekalcle müracaat olunın12ş
tur. Diger taraftan şehrimizde 

mevcut smk kahvelerin yc:.:unu 
peyderpey az-tı:naktadT. 

·~ır::ı 
• Lokıataıarda llailar 
l f,..ıı ut:ı:ıtlı biltiln ı.okaalauırda, va

~·Y t 1u<lu.r: Fiy•t.lar, peyMr,pey y;L;. 
J ~ı :ı-ekte. pors~yor:lardaki yeme;.. rui-k

tarı da 1;{'Ydtrl>L'Y aı.a akı:.ad.ır. ~Iulı
ıelıt $tnı.Ilal'iian o!.ao lokantol.ar ara. 
•ın~i f.yat .faıkı "ASe mu · :r. Lo-
1<.:ıo.:.a nh'plrri, gı.da ıruıd<lclerinin gi~ 
tikçe pahalandığını ileri sUrt:l:'\!ırlcr. 
Ulkat. l>u ddia rrutlak ~ebde ':loğ..,.. 

ve mikc değildir 

ÇiinkU yemekle-rin bil"&f<tıtı k:lr ve 
t:ızaııç. nomıal zame.zılarda. pek [>:ıl& 
ldl, Lok!intacılar, b~ün dt' ayni kfı.n 

,.e kazaç oi.3bet.in.i muhafaza etmek .is
tiyorlar. BOtüo 1.ica,.t ıutıe.eruıde bu. 
ztonıyEl lıtıkimc.\ir: F<-vkallıt'!e zaman
lardan bi!lstifade daha çok k...ız..ınrnak.. 

Fakat. n.aaşlı müstrhltkin yaziyfil 
ne o!'1(..11k?. 

BVRHAN CEVAT. 

Boıanma daYaları•· 
da afır lt~ımıar 
Boşan.mu v~alaı!nın ıi.t.tiıkçe ar1.tı

jt;. ı:<n "'1üııde ıuıuJ.arak, bu y<>idalıi 
.oe,rıyat.a deQ.n.l edlliyo.r. Re ıi ına-

1..""ll!n.lar da bir tar&fta.n tet.k.i.klertnıi 
1Jerleııiyorlur. Büyük bir ~')ruaj ink.ılilp 
Ct>çİı:miş ve h:5.la da bu inkıl.ıibın için
ckl balW\.an bı.r cem~yet içı.n, b·.ı l:ı:idise 
beJ<leııeb'11rdL 

Sular da:gaiıanma.dan durulmıyaco0 1 
l(,."10.. Ct'mıy(•t iıçindek i. ımodıem ve ıyi. te
~i ve z.:.nhn.iyetlerıiı:ı de ruhlara, ve 
kaUl•r• yerl~ect'l6fl gü.n.e kadar. bazı 
fırtınaı.:ır ol.rnası tabıidir E<Jo.ı ve çok 
kapalı bir ha,..a.t sist~. tama
nıeıı YCPt'I UI k.ıyıaıet hükiimlerJ taşı.

yan bambaşka bır hayal sistemi içiııe 
girdik. 

Bu a.rad~ı erk-ek te, kadıın da bocala.
dı. Dünün bıı· çok t •Jfı.kıloıl~ri yıkıldı. 
Yerine ~r».~i.ıııı kısmen koyabildilt:, 
Jtıgrnen daha ha~me~IDCdik. Jlu )"(iz
dt'.".n ık.adın v-e erkek daimi ıhtıl!if halin
ded;r. Ve dolay •yit. boı;anına vak'a
ları olmaklack. , 

Geçenlerde, bu mühim tçtimo.l ve 
h~ .:rnesele i.ı,ain<le, müıetıassu: bir 
a ın ı .. kıirleri.ni ok uJ um. Bu ı.a ta gö
re, m~:keıııelerde, boıanma davaları 

al•r! d ·:•1, .ı:"-'• .•lmal>iır. Çilnldl, 
bo,,_ ann:.ak il:zere maıhkeıue,.-e müracaat 
eden b>r çift. birib r" >e MetJ d · !11'ın 
kesilmekte, ve da.w·ayı kazanmak içln 
envaı türlü tt•z.v-~· ve iftira yollarına 
.sa.pm2k.1.xlır Bu arada en mühi n ola
rnk kadınıo iU...t! üz,eriDde durulınak
tadır. 

Kadın iffet sab.ibı olur veya 'llnuya
bJir. Fakat, her boşanmak jstiyen er
keğ'.n, karı ını it!-elsizlikle itham ebne
sl -elbette mantı.kl dfğildir. Bu. öyle bir 
haldir ki, şüyuu, vukuundan beterdir. 
Ve biz~ cem.iy~tin, dcdkoduya ne 
der.ece killah attığını biİirs1ni1.. Kadı
na yapılan her isnat mutlaka doğrtı 
mudur?. Boşa.nıabi!mck .İ(İn, kanunwı 
göstl'rdjği diğer sebep~-er vardır Me-
sıe~ şiddr1ll ~imsizlik gtbi ' 

Clinkü bütün iddialara rağmen, ka
dın \."t' erk-ek zina mevzutmda müsavi 
şartlar .atlında değ.i!dir. B~r k;ı;<fın me
ııelA m"hhn-.- bo.<anmak ;ç;n koca,. 
sına :ıina. lsr~t l'de::e, bu,_ erkek iç.in 1 
P•k lıny 'Y" -,~ bir h.l.dıs te,kil et
m.emrkt,•dlr. Fo.ık:ıt, zin& SU(U, er4t.ek 
taraf:ndan kadına isnat edilı:r ve bu Js-

• nat herkes tararındaıı duyulur.sa, ıbu 
hal, kadınırı mü.stakhel hayalı üuxi:n
de <:Ok büy!>~ rol ~.)'CZınaıctadır. 

Kadının, böyle bi.r ıt.hamla k'OC'VJn
cian ayrı1m~"ı, onun n.fı:vnda b;Jyiik 
dc1· "kli'k~er ~·~Pfl'lôlkta. halın, ('Q-k df"fa, 
bu kadır.ı karanlık yollara s.üt ükle
w ktcd;r. cı•ın:Y"tl tc bir a:le kı\<iırııru, 
l>tı sı.retıe kaybeh!ıe\1.ed:r. 

_Harp Vaziyeti, 
• 

Mısır cephesinde lngiliz taar- 1 

ruzu ve ikinci cephe 
(Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~tmilileri ) 

Pasifik' de: 
Salomen a<ılair.nnda bıra mu

hattbeleri ve ci"a:r suluda hava
den+ı. hareketleri hMa devam et
ınt!ılrtedir. Japonlar - kanıda ve 
ne de denizde Ameril<.ahları rtt· 
ate ınec!Mıır edemediier. Bfrtün 
taarruzlar boşa gitti. Gün geçtik· 
çe A.nıcrik.alı:W, işgal ~ adror 
çıkwd:ıkfarı adalaroa m~e 
doğru ilerliyorla:r. Ameri·kalıta.rın 
iddiasına bakdn:5a, Japonlar şian
diye kadar 14 harp gemisi kayhet
mişl(jrdir, ve bunların arasında 
2 tayyare gemisi, 1 zırhlı., biriı:aç 
krurnzör bulunmaktadır. Doo•Ie
hilir ki, Jnpunlarm ye<ltği bu ilk 
darbe oldukça büyüktür. Bundan 
sorun Yeni Git>e adasında bacııı
mal..rı kolay o-\mıyaca!ttn-. 

i\lıs.ırda: 
Londra ve Kalıircden geloıı lıa· 

berlere göre J\.'lısır ~cphc-ıtin·Je j 
durgunluk sona ermiştir. Ccııhe· 
""nİn merkez kesW:ninde İngifzler 

1

. 
İtalyan kuvHtlorine taan-uz e· 
dcrek buaları tııcvzilerinde)ı at
mışl.a:r ve miilı.lııı miktanl:ı .,,,ir 1 
alnuşl.arclır. l 

tikametin9e ileri hareketi devam 
ediy<>r. ltuslırr en ileride bulunan 
A.Lnıan .lr.ohııı.a mukabil tall'.l'ruııxla 
bulunmuşlarsa da muvaffak ola· 
ma.mrşlardır. Daha cenupta E· 
lista'ya yani 11'.alıııuk ua~isine 

evvelce gi.rmiş elan Alman k•"· 
vetleri bozkırlardan geçcırek aşağı 
Volgaya ve Ejderlıan istikametin
d<ı ilcrlemekh!dir . 

Kafkasyada, Ruslar Novorosisk 
ütikanıetin<le çekiliyorlar, Al· 
rnan kıt'aları takip etmektedir. 
Cenupta Elbruz tepesini işgal e
den Alman dağ kıt'asırun ileri iıa· 
reketi hakkında yeni bir ıııalfınıat 
yoktıır. 

Ruslara gelince, Moskova gar· 
b:nde merkez ccpl1esinde ~ apılan 
taarruzda 14 Alman tllmeni mağ- 1 J(ıp cdi!mi~ \e 40 · 50 kilcmcU:e 
:;eri atılm ~tır. GlO nttslniıı yer 
geri e.lııuu tır \e bunların. ara .. 
sınıla 3 ~ 1·-hiı· de ,·ardır. 

D.;;er n-ıılıclerde "ıııulı-.re-bder 
ayni ~: ll.ictlc <lcYtlln et111ektcdir. 
Yaln ~ Jiu.sLr Mcndok biil.csin
dHı balı-.cdiyoll:ır. Şu halde Al-
111auhır Grozny ~trol lıavza~ına 
b~ dalıa yakla .mı~ b11luau
J·erlaT • 

Bu hareketin biiyük ve sürekli 
bir taarruz olduğunıı ihtimal ,.e. 
rilcıuez. Belki bir b:ışlang'! ~ayı· 
labilir. Büyük bi:r taanuza giri
şilirse, biitiin İngiliz ordtıMmuu 
hava kuvve-tlerilc birlikte ve tek
mil cephe üzerinde hiicuma geç
mesi icap ed·er. 

Görülü)·or ki Kafkasyada Al
manlar daha zh·ade garbe \'C şar

,. ka dni>nı ilCTlemiyc gayret cdi-
• yorlar~ Tabii elde edecekleri li-

Alınanlar ikinci cephenin Or!Jı 1 

Şarkta açrbc&ğını tahmin ooiyor- 1 
laT; Basraya )'eııiden n1alzcnıe : 
.,., miilıimmat gelmiştir. Bn tah- ı 
nı<n doğru değildir. İkinci ceplıı>
nin yeri oorhalde Norveç ve Fran
sa sima! salıillı>rindedir. 

İngiliz ordusunun taarruza 
geç.ı.nesi kizım ·gc,J.di~ini otı>den
beri ileri sünlük; sonbahar gei- f 

m;~tir. İngflizlerin daha fazla bek· j 
lemesi d*1tde{pldir. 

1 Doğu ceph05inde: 
Almanlara göre, Stadingrad is· 1 

nıa11Ja•rdan1 Mai,kop \'e Grozny pct· 

rol lıa ... zalarıııdan tnuı.İycl.L! isti. ı 
fa~c edd>Hnrek içllı, Ruslll'rı Kaf
kas 4ağların•n tepelerine kadar 
riirmek mecburi)'etindediorler. 
Ycksn, Almanlorm bü) iik l{Df. 

:kıcs dağlarını a~mak ınaksadile 
yalnız yolsuz "e sarp otiııı EJ. 
lmız dacı istiLunetitıi iutilıap 

ettiiıieriui ta.lmıin etmek ~anlış 
olur. Almaııla<r ~fkas ila,ğfarwıı 
.:eaıoboı apnak ~ başka bir plan 
kullanacak!ar.l;r. Bun" caka '''"'" 
raki yazıJarıtntzia sırası gcklikçe 
izah .,deriz. 

Üsküdar adl"ye- j 
sindeki hadise 

Milli Korunma Müd
dei umum i ~ i cevap 

verıyor 

Ü~r M;.,! !CaruDma -
.wncıe ,görülen bir dav~ ıbıaki..nıin ceı... 

teyl saat 14 yeı-.Oe e...vı 15.Jt> da el.& 
8Çlllall1.Ul LWe.rme be:ı avukat.1D mab
kemey i trIB:ettıkJerin1 ve Adhye ve
l<folet>oe b.i.r pı-0"'8""' telgra!ı l)el<ilr:iiğtıli 
yamı~1ılt. 1.JSküdar M•Jli Xor:unma 
Müc:id.piwnumiligınden dü.n bu h.AdJse 
münacK.'betiyle ~u izahatı aldık: 

tÜsküdar Yerli Mallar Pazarı me
murlarlJlda.n biizıla.rını.n halka pamuk
lu men.sllcat tevzi olunurken memur 
edilch.k.tet·l \'a:LlU'y l suii.'.it:imıal ~ttiltleri 
zannı hasıl olaTak haJcJ.a;rmda. 80ll taıh

k.ke.t açılmış '"' duruşmaları 25/8/942 
gi.iıoü .saat 14 e bıraatılrru;;l.ı. On bir 
rnaz.uunu v-e altı avukah bu1UIW1Jl bu 
davanın her crlsl"si üç, di:L-ı ... a.a.t ı;.ür

':ı"Wk:.e olduj',ı ?çın 25 AğusloFa mual-
1.ık buJuruın da.valal.'dan bcşL !iahaiıa 
ve altıncı dava da (!Vtezl".<ür dar.ı) rnGs
La.k•lJen öğJedun so~aya t.al•k olun
rmı~tu. Sabaha ınuallak olaıı dJvalarla 
.saat 12,30 a kadaı~ ıneşgul olunmtl,) ve 
ondJ.n ıon_<J da yeni ı;t>!miş o ı aıı bir 
re.eıihlı s.ıç a .. lva~1nın duruşmzsllll3 ba
başl-:ı.:ı. ~.r. Şahıt. ,-e rr.azn:ularJ bı·~ 
l •m-eme\: ve '!qh t Sl!Ç Kıntrnu tı -
kümlt.:raJe l')ğUın hareket ld<:bi!Jnek 
\. L öğ.cdcn .sonraya mtıa1.hltlt olan da
vaya b~ bir da-.·"'1m !eka<ldümüo.C 
Jn8.nı oln:a.k ~ u y 1l}e:... saatllli. ~;aztft!- 1 
ye b~E. . ;~ ol· !1 lı' · ın ve . utiu ıu- 1 
m.._Jni sn 1 13,25 e kadar bu dsva ıle i 
""'°aşı. nış.lı:ıı· v~ nne:a.k ~t 13,30 da da-ı 
.reden ayr;'.mırla.rchr. E"~ y:ıfıtt:l o!an 
!'ı.fi:iKJ. • un1~at14,30 da I-lak.Jn de 
15 de \""3rl!f ı:eri başm.dıı bul.u.mrnıı ve 
su ıstı.ı.-naJ dav.;:ı-l!l.8. .2.ıt ccvB(lıa:-ın. 1ıel

kik-, du:uşm.aıı.Jı haz.!rltlnııı::t&J \-·e <l"ıll I 
vukd tt tkikatının c'C.rl'ya.nı ha . .:..ında 
naibtt'ı1 •'fhhi ı.z.ı.h... t ınır.ası g:bi iş... 
ler'.e saJ>t 15.3~ ye k:-ds.r 1T ~ul olun .. 1 
'mtll \tıe tam bJ s::ı:ıt.t Clorut.m aya baş.. t 
laımıı>tır Yok!Bma pp ldığmıla avu- 1 
Jbtl;ı.r;n bu:uwnadıkJi!.Tl ımiafWJ"J ve 
.cfL1ruşmaya devamı olunoı.rak ı;aa.1 17,30 
ckı celsıc_ye son veri~t: . 

Gecikme :ka.""flSn:llla protrsto yaprna
yt lüzuJn\u cörı~ avuk.a:tlar gecikme
ntn sebıID•nı IIflkin1 vı• l\lüddei~
den snrJnanı.ışJard.ır. ~meınizin 
:;\![t'$hut Suçlar Ka.r.t;nttna göre ça4ştı-
,. ı. mu.lı3.tk~·me g:,.inlerlnde ::v..al:n.:.z mu

ai.lfık Oo:.. ttn&n dr.n !arı JfÖr_rnlt\k'}e de
Jı yenl davı:-lan niyl'~ etmolde de mü-! 
"kei -ef bulwı<iuCunu n• l<It:lhut Suçle.r 1 
Kanununa tf•vfikan ıöı•ü\ıen Y<'ni dava
lann ~r.,clarda 1'k.,a:kllit humıle ııe· 

(Dı ... ;.ımt Sa: 3, Sf 5 dr) 

Hı•1~11:dde, boş.ı.naıa da va luın..;ıJ gir.- j ================================================================================= 
L oLn:ıa bir c;;mk baktmlat'dan t yda.lı 
olnc-..o.khr 
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Büyük ad a da 
mal1alle arasın
daki a hırlar! 
Z.ih:'.. Btlediye Ta .. matna.;:ncsl mu

c b.ı;.<:e e .1ir a.ahil ndl' ye rn~_"'ııı .1t• ara
la:~ınd,o a ıı.r bulun:·uıısı suıretı J...--aCiye
de merr.nı. p}dutu halde BGyfı..'radad.<> 

b""a rı:ıy ı edilme&ği heyre!'e gÖ

rıilm i<'.ed r. =u.n · , K- ııJıl m•b•l· 
1€ de L c..tya şok&{,;ı..ncb tc~ıs o~ıuı
nıuş b:.r ntıırı,n c:\"a:' l'\"k>r hal:~uıın 

ınhlıa tini t~ h d' t r >ti&". g ilbre ı: ek-usun. 
dan \'e 8l?le~erin t: b~J$J.Ddan. bu ev
lerde oturulamaz bir hale gı·ldıği şi

Hy<>t olaıı:maktııdır. K~y!iyet erwicc 
de A.da..ar Bd!!dıi)' ·ne bilciirJni:i...: ... t.-e 

d~ lıcr neci-en.sf' hiç bir aldıran ol.r;na
m'i>tı.r! ... ~·okat •bu kere yazın ı;u sı.. 

ca.k günler!ndc ınC7Jrtl.ır ahırdan ctra
U yayılan. rnü~att:Uı kokular ve güb
releı·den hava~~tp evlt•ı-de yıeın.ek

ı.ırr. ~~ !«lıı:m aıiknıp n•k•li 
ti!neklrr biı· kac ki#tnin hastalanması
na ,,.bep o!mıı;-tar. 

Keyf<yeıt y-en! .Adal.a.r K•.Ytl19kamı 
B. ~~;,..naz.arı dikltatine loo7UJ'or ve 
lieybeJiada Nabiye ..MüdWlüCW>de bu· 
.lıın<luğu .ıra.Jarda tıımJU;je ö~ıw;ı ve 
m cnaıf i i umı.ım: yt~ himnetJıeri ile de 
l<<·wli9'111 mulhtlı.e ~ genç Kay
n>akomın B.iyWı:ada.nth rn ..,.l&tııılrij: 

""' -~ bir nı.a&lleliııi ı.u pia!Uo 
711\·•mdan ıaı.ı·ı.ırm..,ı.aı t..nenıU e-

Y f!filköy kurw kap:uui ı 
Yeşil.köyde bir qüzücülü k ve 

;zcilik. kursu açm;ş olan Gazi 
ierbıye enst.itüsii beden terbiyes\ 
.ş:.h>in n bir ~)dan beri donm 
eden tedrisatı " 'Jayete rrmiştı r. 

Bu münasebetle kapanmı:; olan 
.ku.tsun talc: '.:>elcri dün al<...aın şe h • 
r.mi~n AnkaTay.a hareket et
mişlerdir. 
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[ '~= MAREŞAL'E AÇIK MEKTUP I';;'~~ ~ 
I slanbulun 500 iincü J etih yılını ] 
kutlam~ğa hazırlanırken .. 

Bizans yapısı bir kilis~ şanlı Türk ordusunun, her yaprağı altın 
ile ) azıL. ış zafer hatıraların~ "Aı~üze,, olamaz! Türk ask~rinin 
müzesini, Cümhuriyet hükume 1 i, teınel; Türk askc tinin nıüzesi 

o:arak ablacak bir abide içinde kurmahdır •• 
Ne haz:n bir hakıkattir ki, ta· [ 

ı-!h!e çaglar k2.payıp a,mı.ş \:rii
)iik Türk milletinin, ~s'z kalh
ramank.klar, muaZZElm zaier...erle 
dolu ordu!annın mukadd.es yadi
g,Uı.arı, yıl\;:ıtlanberi, küflü, çir
l:in b!r kilisenin iç'nde duruyor .. 

Ne hazin bi.r h•kikatti.r ki, Fatiıh 
Mcıhwed·n Me.hrrı~:~;k\eri, e1]. üç 
gfın süren bir ınuh,_saradan son
ra, cza,ptedilmez. .şöh:re1ini taşı
yan 1stmbu1 !lllrları.n.ı. yer ile bir 
ed'CTek bu muauam ~deyi zap
tetmi.şken ,bugün, beş YÜ-z "'ne 
k:ıdat" evvel yıkılan ıı alemin bir 
baz:liği, kapısında •Türk a~keri 
müzeg;. lemasın.ı ta~yor .. 

Ha.yır ... Hayır •..• Aya İrini ki· 
IJsc.;ı.. M€ilunetçiğin ınüzc."i olına
ğa layık bir yapı d~ğild'r. 

İstcır 11cılun, Tılık ordusu tara
fından-be~ yüzüncii fet.b yılını 
kwlam~ ha7.ır~anırken, ilk dü
ş-üneceğunız şey. 

Türk o:d11sunun, c hln "..ar'ltl
ne altın Iıaıoflcrte yaz !ınış menkı
bckriııe layık b:r muh rşeııı mü
ze - s3ray ill{:ı etm<"kt r. 

Yok '. Türk sancllkl rrfıı. Av· 
rupa A>ra ve Afı"1<a kıt ı'l~r·nda 
ve Al-d<'niz, Knrad~ -z, K~ ·,"ıde
n ı, A•l:ıs ve HıT'd Okyanu 'Jnn
da 2»erı1"n zafere koşt rmu şe
.lı t enn "e .gu11E<"in 1.uzuruna 
ç.',ac k ürum "z • ~ur. Çanak· 
ka de. Kafkasyada, I.zm:rde, Ay· 
dı•ıta, K:ırsta, E=ın.ın:c!a, İn
önii ~, Sal1ar~~ac.I.a, k rış kt.z....ş, 
adım adım, yurdumuzun her par
çası, o yındu k0rumak iç·n bir 
Türk c lavtornin şe'hıtlik kanı ıle 
sulanr tır. 

cŞülıeda çıöğdesi, bir baksana. 
da(/lar, tO.§lar •• 

cO, ru.kü olm.a$a, diıny"da 
eğihn.cz ba~la.r, 

•Vurulup tertemiz alnıft.ı:Urn 

uzııumış yalıyor, 

cfür hilal ıığrıma, Yaralı, ı.e 
güneşler baı-ıyo-r!. 

cEy bu topraklar için topraı/a 
d.ÜflnÜŞ, asker! 

•Gökten ecda.t iıterek öpse o 
piik alnı değert 

cSana dar gelmiyeeek mmoı..en 
lcrııı.le.- lı:azsın? 

cGöme!im gel seni t<ırihe .. • 
desem, $1.ğma.::ıı n .. • 

Ha~r!. Hayır!. Türkı o.rd~su

mm .ıcafur yad•pları, gar.a ar
mağanları, sancaklarımız, kuı~ia
r:.nuz, z.ırhlannıız, miğferler' 1tiz, 
ve nihayet .. binbir milli haı,ra. 
nuz bır yobancı yapının içinde, 
Trtrk orchı3tınun kdıcı ile ~·ıkıl
n11ş Bizan.sin Aya İrini b:ızi ğin
dıe duramaz .. Yüz binlere~ lira mı? 
sarfetmeli~·iz'. M.l~on mu?. Te
reddütsüz verme!! via. .. 

Gözü.'nün önüne, rntı!hte§eın 
b'r "'~pıdiln cvve", güzel b'.r park 
g<!liyor: Yollarının iki far.,fııın 

merır.rrd0'l ve tuzv;tan tıeykeller 
sıralar.m1ş: 

Gl'T!'ici Kara lchmei· Nevci
van b.r Karaıieniz uşa;;.yrlı.. çX.k 
üstün kuwetlerk dôğü~ülcn bir 
deniz ce ":nde, bütün arkadaşla· 
rı h ~ düştükten sonra, yaralı 
\"Ücudli!ıü :barut ambarına sü-rük
'~yerek, 'barut f·çı~ar~na ateş ve
rm ve ge'Tiisile beraber re~ha'\"a 
<ılan bir 1ral1raman ... 
Dcmıroo~ Hasan: Kırk arkada

şJe, File-k kalesinin bir burcuna, 
ine<'<'ik b'.r m<'rrlivenle t.m1 nan 
ve rr.a~aldan d! an cı..<mı bin 
okkal·~ lı.r lopu, namlu~:.ın'1. 'lV· 

yela gögsüni.i, 5""1ıra clı ba.~tnı dr.
yıyaı ak oürdülotoen sonra d>lkılıç 
kaleye g;ren ve bir karla\ yuva· 
o:na ~entiyen o ıtaleyi zaptedcn 
bir kııhıaınan!. 

Ulıilia.d!ı H~: B!= .t111rla
nn.a ilk Türk EQncağ!nı diktiıkten 
sorı:ra şeo!ıit olıın, ik. bus-uk metre ! 
boyundaki dev kahra.m.an .•. 

"Budinin Küçül: Mehmetçiği: 

Bir .gece, ; .• osJ<.oea bir dü~man te>
puna halat bağlıyarak kalO!J'l' al~ 

dırtan on yaşındak! hır rırrrncak .. 
l<ıi, Bud!n dilşm•n eline geçtiği 

gün, şchiller ar=ııda bu.lunu· 
yordu. 

Evet... Yüzlerce mermer ve 
tunç he~·k.eıter ... Sonra mu ud,.. 
dit salonl.:ıı-dan mür~kkep bir 
müze b!nası, he[ ...-;alonunda, bir 
zııJer;mız ~iid eti. lml'Şlir: 

Mesela: bt.a.nbulun muhasara
sı ve zaptı salOflu ... 

Ortada lstanbulun b'r kabart-
ma alıçı harri.a.51. .. Şe-lırı snr.au 

Tcırk ordu.unun vayıl:ş ı;Jrzı ..• 
Linm.anın zinciriıf'ri... . DUD.ll1ma .. 
ro zın d.. 1ıı.ı..rrıcı.. Lımanı tl'i en 
r eşhur :::-a."l topu ... K ~ · ur
lanr.- rio - bateryalar ve .,..cş-. 
h'..lr ejd~.ha toplar... Kar.lWo:l 
J.ru u:en ~:-nı.ter ... Hu1*sa: r: 

g.!:nün müce.sem lul<Aycsı .. 
\'"tr"· • :de: O erıi~ ve Fati

hin k1 'ıç1.an ... !\-1 l-. .. leri .•. ?ırh
ları. •. ve sair hat ra.ari.. Du\ ar
brda bu şanlı mevzu üzerine ya
pılm~ t.'lblolar ... K,bartmal-r • 
mada1~nJar ... 

!stanbıılun mı.:hasaro.s.ı ve za.p
tı salonu .•• Mohıı~ <;alcmu . Plev
!'e sal<1n..ı ..• Ça.r.akka'e salor.,.1. .. 
İnönü salnnu .. Sak.ır.v.a ' rıt.. •• 
B.ıyük ta;.rn;z \~ zaefr sa\on'..l ..• 

1 

Amerlka'ma il rp 
gayre eri 

Y ~: AJı.et .şaluii Esmer, 
Harp uzadık " ro.!Yverle b:r 

ölüm kalım mi.liıadelesine g.riır 

miş olan milleılerm kurtuluş Ü· 

mitie<"i Amerika üz<>t"inde toplan
maktachr. 

Gerçi ş.ınd~ kadar Amerıka
lıl.ar belli bati> bir cephede belli 
haşh rol oynamış değillerdir. Fa· 
k.at acele yardıma ihtiyaç görü
len her cepheye ko~muşiardır. 
Avustralya Aıneı·ikanın yarduni
le japon istilasrnda11. kurtulmuş
tur. Avustralya artık japon ,.;tiI:a 
tehlikainden kurtulduğu gibi, 
ja;ponlann ellerine geçen toprak 
lara kar91 girişilecek taarruz ha· 
reketi için ·kuvveth bir üs b;:.ini 
almışbr. Avustral~da üs\.,nen 
Amerika tayyare kuvvetl<:r: sıl 

sık Yeni Gine ve Süleyman ada· 
larındaki japon kuvvetlerini bom 
balaımıki.adtr. Bu da göseu;yor 
k, Amerikaı.tlar bu 'bölgede rrıü
dafaad.an tecavüze g<>ı;m.~. dL 

Ancak Amerikan harp g'" \"r(•t
J.t'-r>1in en e.hermi.fttli saf!":.Jsı 
sanayi istı.hsali nol·tesında top
arm;,ştrr. Ve bup,i'nk'ü har~ bir 
rr~nkıne harbi oldc~ ına gör'il, en n 
de ~,.rıonda, rn- ce.~E:'lenin t cesi 
ı:. t ır.de mue"SS!~ olacak )'-.il il·n1 

da budur. Bu sa.>ıa-U.ki faa'· ve. 
tin ijlçu_: olan ra<.~m!arı hat rda 
tutmak kolay bir "ş ı:kğ'.ldir .. Fa
Kat RuZ\·eltin 1942 senesind alt· 
mc' bin, 1943 senesindıe de 125 
ıı:ı.,;" tayyare pııogT"'1Ttı, !harfi 1ıar
fine tıatb;k .,di\m<:lctedir. T~m
mu" ayı zarfında 800 bin to .ıac• 

minde t.caret gl'mısi y~p; stır. 

Arncrik n harp gayre"',Jer nin 
sekiz ay evvel hesaba k.atılm:yan 
ve esasen p"ek hes.c"a da sı{."1111yao 
bir saf.hası, son zaımanlarda pek 
verimE olarak çahşmıya başla· 
mı.ştır. Bu da yüksek Amer'kan 
tekniğinııı icat 'kudretidir Bu 
sahadaki .gayretlerin neticekxinıı 
önceden tayin etmek müTkün 
doğildir. Ke yapılacağını icat eden 
fen adamı da kestirt.'mez. Bu, 
harp deı·am ettikc;e, başaınhcak 
işlerin malı:yeti fen 11.daml:ın ta· 
rafından anlaşıldıkc;a tekemmül 
eden ve verimi artan bit çalı~m<> 
sahasıdır. Amerikanın fen adıım
laı•ı, şin•cLve koıdar çalışm':l .uı 
.sulh 2JCL'Qnıncaki ilııiyaç;ar ~zer 
ne topl:ım;;>lardı. En mü'ke:ıın ,,ı 
otomob, l, en az elektri.K c- jisı 
saricden buz dolabı, ses'< en 
iyi a4an ve binOir~nden en İ' a~ 
vıran ..adyo ına1<in,.1er;. Ş ır>di. 
Aıneri ..., n tıckn k aci:ın~ , en 
ı:nü.k.cmmel tayyare, iop \e tunk 
imli eltikten h· ka, icat o1rtuğu 
için kim,enin aklına gclm yeh 
ıuı,p .ı:rıakinelerı de yapac !ar
dır. Sulıh ııa:m:ınan::la ir.>ıJ" rın 
en n:..ılınl V'ı3.saına1(J.rın. t€'T n İC1 n 

sar!ed len e;erji. ~ ırd • ia• 
dJ"ha k lay yu~'ınek için ·fc 
dilecekl.ir. 

AlmJol'Va, Aın r:ıt' 1' -rp av 
ıretleriııin uzun biı· mul• r t; le 
ne derece müc sır r ı ' .;.i.

ığ"ını Ç-Ok ;yi bJ4yor Bun t' iç 1n 
olacaktır ki bu g~yretie ita· 
'.lamak ıiçin guçc~!.eırc>e deı ıltı 
gemilerinden Amcrikaya bolta· 
layıcı-.r çıkı.ı.n!rn.,.o;t• An"'r.kali
}ar bıuılııı:rin ı;ek uı;i y'11w.t..)·<ra1< 
ceza1and>rnl1~;.n;lır. B uı: la rdan 
l;ı.~a baltıw.La:}JC1.0m Ameril<..ı top 
r.aklıaorııı. -ç.k.ıjp çıJomadı.ğı malUın 
değikhr. ·Fakat ,Aroerik.a Ja;br:1'.a
la.r.ında ha~ dınreketl.,r hak 
lo.rua d1aber ~diğ;ne b.a'<ıla
cak 01.ııo:•a, 3"a ~ka balll 'oyıc• 
çıkmamıştır; )1h;iiu.t da ç:kın ise 
bir q · ~ramıı-()rlıar. E'".scn 

mu.a=m b.r ~dü..t.r<yi oci> • dı· 
şarı:1:aı:ı yollanan 1.1nsurhrla bal
tl lıamak kolay bı.r iş değildir. A· 
merik.an harp ı;ayret\eri ım1k 
i\e<rden q;ücr .arasında y ı 1 a· 
ca:, t..ihrik'e!f,e balt.~1-n' 'ir. 
Halliı.:ki .Aınrr ıın işç:si~ " ıbu 
harp ij.iP~ ..:\.mrr 'on Sel,-- n 
den daha buyu.k b r 'hat "'" 
r•ldıE(ı görü\mekle-li . t•z .,_ 
nelerdt.,i>rri lıirili,..ıLe ı::;..ı ' ~ 

'hı' nıie bt:lı.m~n iki bt: •• 
t .. 1i_~:rt.Jrı n, ba-ı avret1 r t .. 

t:rm.k 1 ·n lJirlc rop1 ·i ~ ırn 

.. siPı" u mC.- .,.. ee 
ı:.dd:)<"'' _ ele aldı.;:nı aL:.a rr,aK• 

tadır. 

Kırk elli salon .• 
Ve rcr sale>t>d n °ı • 

d.:ığtmııda mcr' um ME h • \ '<ı· 
f.n bir ısra:ı: 

c Yine biT şe-ı• rıh ı.ı, n 
d"itıc"'.ı.-,-n 11 1 ın!., 

Tii.ı-k. I" t'DU'l r.lı i "l'l 1 Ö· 

~ ıcde >ı::ıcd ile, h lhlı ·1e <' "' ·<>-

RE$AT EKREl\f 



(Bu yannm nu•iml•"1. Alladolu &

Ja.ruıı Bftll~ulerindeıı alıDJnıstlr.) 

Telli.ıs eden ıu...,:wm.,. AI..ATU& 

Anado1u Ajansının Hqı;;dan 

dik!n resmi tebligde şöyle den.il· 
A. •i aç-..klıanndıa aie'vier için
de bi ı· Rus tayyaresi denize düş
ırüş '"" demal m~ yerine g;
ckn muhaıt:ı.ı..a rnotörü mÜt"C-tle
lı tı tarafından tayyarede bulu
nan ...roa.ıı ıkisi kurt.arılmışt.ır. 

ranare baunıştır. 
BATI ÇÖLDElKi İN'GİLİZ 

TAARRUZU 
!Eı:.: çölde 'bir İngil,;z taarruzu

a uu ı;:.ailadığma dl~ dün verilen 
lıaber Jıak;J..-uıda Kabirede neşre
<lli<!n resm itebl.ğde fiiyle denil
n.ekte<tiT: cingiliz ıru ... vetleri 26-
26 nğu«tos gocesi merke-z kesi- · 
nLnde. Elrnireir bö•,gesinde mu
'-:..ffakiyetle b:ten bir akın yap
~ -'..ıırdw. Dilşmana kayflllıar \·eı:-
d:r:miş, eslrier alınmışt>r. Bu ha
rt'k t esnasnda :topçu ı-M!rkez ıke-

:n 1ı:: n düşı:n;m mew.ilerini 
ba: 'ı:ırdur.an ctmi~'r.• 

Dünk<· hıt.>erl.erde bu hareke
ti" 1lu) ...k lir taarruz b~:>:,,gıcı 
olmaEı muhtıemel bulıı"lduğunu 
b.Jc;;rmekl€ idL Yııkarıki K'blii;~n 
iliırlesine b.'.lkılı."'da, har~ ''et. n 
movzıi b1r kcçi.f •baskını olduf'Una 
hi!Cmıetmek Jıanm geli)IU". 

Amerikan tanıoıreleri de G;rit
te Suda koyunda ve Korent ka
mı nda bulunan mihver gemile
r ne 22 ton ağırlığında bomba 
ııım ışlıardır. 

İKİ:'K!İ CEPHE İÇIN YENI 
BİR TAHMİN 

ro ı!tlre maıhfillerine göre, A1-
man!ar ikinci cephenin o..ı.a şark
ta .. "1'ı:ıcağım t:ahm!n etllyor~at'. 

1~-vlçrcde çtk.an Bazler Naiıril:ı 
ten ffJZetesin:n Bedin muhabiri, 
o~ hın tonluk millıimmat, k:ım
~·on tank ,..., o:ryyıare teçhizatının 
1<6CS' ooıın i.lk on beşiııOO .Baısraya 
fli' d "rini h:l~·c. . wıhabir, 
B.ığd.atlı1n gelen haberlere atfen 
İr,gil.z ve Irt.k kıt'a\arının hudut 
oo~ ur:ıa mew:i ldıklarmı ilave 
ıc.. ,, ' "":{;.·. 

VOGU CEPHESİ1\'DE 
VAZİY'.ET 

Hopa açıidamıda bir Rm 
tayyaresi deni-ze dö§fü, iirl 
kişi kurterıklı - Çöldeki İn
giliz taarnıauııım mevzii bir 

_ hareket O'lduğu anlaşıldı -
Stokholm'e ı:ı; ... , Alm-lmr 
Volgaya varddar - İki ya
bancı tayynTe Bulga.rİıotıl>ıuı 

komünist bcyımııa111eleri attı. 

ist:i:kaınetinde 'başlı>ını.ı; ol.an Rus 
taa:ı:ruzu IJııllen bu şehr.:ı1 v..-oş

km.nda deYam ~r. Daha 
oenu~ı RınAarın V;yaıııruıya 

doğru ıi.lerlErliJ<Leri söyleniyor. 
Yine bu kaynaklardan gc.\e'n 

diğer bir halberde ise, Alm.anlarm 
Stalingı>ad bölgesinde Sovyet bat 
!arını Çlalino doğusunda y:ı rarak 
ilk defa VoJıgıaya ulıaşml.'J olduJı:-
1.aırı da bil<linlmekted.r. Donu .,,. 
şan kuvW"tler RUSla.rı doğuye. 

doğ.-u sü.rüyorlar. Alroan ta!)'ya
releri Stalingnı.dı mütemad.yen 
döğıooktıeclir. Bu da, en son hü
cumun beşhyaeağı ·bir belirti gi
lhi ~er:lmekt«lir. 

Stalingrad etrafındaki kıskıaç 
gittik.çe daralmaktadtr. 

Kaikasya.daki vaz.iyel€ gelince: 
Elbruz tepesi şiddetli biır fırtırua 
htlkü.m sürdüğü esnada zapk-d'l
rnıştir. A'manlar Amııpa ve No
vcııos'skc bu' an .en.°W'l varır.ak 
Jw.iyorkı:r. An~nın k111a b'.r za
manda zaptı ümit ed'lrurkte, No
vol"OS\skin vaziyeti de vah:.m gö
rülrr.ekredir. 

'BUI.&AU!STAN ÜZE'Rİ~DE 
YABANCI TAYYARELER 

Soıfyadan bildi.rildiğine göre, 
Safya ve ):ıaşka Bulglr 'l"hirle
r:nde dün hava tehlikes\ i_r-..reti 
ve ri.!mişrir. 

.Milliyeti bilinmiyen ;ıc; uçak 
Bulgar toprakları üstünde uç
ma~tur. Tehlike ~aret~ 35 dakika 
devam etmiş, uçaksavar 'bataoya,. 
km fnl3Pıiye<te geçm€mi~ir. 
Diğey bir hab<-rde de, bu tay

yartlıerin looroünist beynrı!'an:e

leri afoğı ve lhlkın komünizm 
lelıirde nün111yişler yaf>n·ağa d;ı.

vet e<!'ld;,ği bild'ci1rr.<'kkdit. 
Yabancı tayy:..l"':ere gece avcı· 

lar- tarafından t.ıarrnz edil!n~ 
ve !bunlar cenup Bulgaristan is· 
t:;.aınetind<! kacm.Jşlard:r. 

Nafia Vekili şehrimizde 

1 

Almanlar 9 ka
sabadan 

daha geri atıldı 
Mookova 2S (A.A.) - Röyrer 

ajansının Mc>skovadaki hususi 
muhabiri Harold King bildir yor: 

Ha'Va ve kıpçu ku.vVoet'!erinin 
te>irli ltimayeı.~noo ilerl•yen Ge
neraY llul<r.:ıfun· k.uı.'Uanda."1ncıaki 
!rıt'alar ınerke-z c<;ı.fıesin<le Al
rnankı.r.n hay1aki el~yet'..e bir 
müsoahkem mevkii oı.an Azev do
laylarına ~:.ddetle lıücurrn etır.ck
teduier, Uzun menzilli R ııs top
ları durmadan şehre ateş tdill'
ken Rus plyadc:l müsı.ı~ :.taem 
noktGları lbirer b;rer za;pletmek
tedir. Almanlıar ckıkı.;z müs'.ah
kem kasooadan daha .. tılnıışlJ.1'
dır, Bu suretle takriben ıkı hafla 
eVV'C! başlıyan raTruzdanlx ·i geri 
.elı.nan mt:"sklın m-c ·1aH.c-rin sayısı 

620 yi bulmuştur, __ ....,.. __ 
Harp nereye 
doğ~u geliyor? 

(B:ı~nuıkt1.leden Devam) 

vukuıınu her a-n beklemek Alman 
Ba§l<omutanlığı içi.n mukadder
dir. Bu mukadder olduğu gibi 
S<>vyci hava kuvvctlcriıuwn de 
ağır tazyiki.er bekle;n<>k yine mu
kaddcr.dir, ı:itekim Roo tayyare
leri diin.denberi 5dcta cepheyi bı
raita.rak cephe ı;crileTinc ve Al
man şohirlerine, hatta BcrLİtle 
sald.Jrmıya başla.ıuşlardır. Maa
haza, bütün bu saldınşların Kaf
kas ileri hare.ketinin durdurul
masına mani olabileceğini unnet
mek pek yerinde olmaz. 

Şimdi harbin ~inde bulunduğu 
vaziyet !>öyle olmakla beraoor asıl 
KalW • )fısır kıskacının iki uç· 
tan kap.ttilalıilmesi plô.ıun!'n ta.
ha.kkı.ı.lt ettirilme-si keyfi~ et ve 
karar..n gelıi·ıu:e, bu hfıdi~c: lıiç 
~iipbe yok ki Altna.n ordt.LSunııın 
iran bıtdntbrma dayanmasııulll'I\ 
_... başlıyauktır. 

Çinliler bir 
şehri daha 

geri aldılar 
Lopdm 28 (AA.)- Cenup do

ğu Çinde Ç.n kuv\"l!tlıeri ilerle
mektedirler. Çiı>gsung ~rinin 
alındığı haberini bir Çunking 
te'blıği vıeımekrodir. Şimdi Ç n 
lrtwvetler.i bir haıva alanı yakın
hırıntla olan Çuıhsing şetırini tclı 
dit efuıektedirler. 

'B'r Çin askeri sözcüsüne göre 
j~~iar Hunan eyaletinde mü
him hu~ır"..klar l~ITJG·ktadırlar. 
japonların bmad.a müaıim kuv
\~fer'e taarruza gıeçooekleri tah 
mi n cdilınek:t.edir. 

Rus uçakları Ber·I 
lini bombaladı 
Londra, 28 (A.A,) - Mosl<ava Rod

yosuna göre~ Rus uçakls.n aerhn, 
Dantz.ig Vf' KoP.nlgsberg şehirlerini 

tıoıntıardım"" e1rnd;lerıhr. 
Bir çok yanııwılar çı.UıV,mı;;tır. 

--<>-

Stalingratta Al
manlar yeni 

gedikler açtı 
Vişi 28 (A.A.)- Stalingrad ö

nün'li'e şim:fı ve .ş-mali garhidek.i 
Roo müdafaa. hatfannda yeni ve 
derin gedikler açıhnıştır. 

Merkez kLimında Almıaıı «uV'
vcileri cepheden .tıücunuı kalk
ırağa Jı- zırl:ınmakta<i•rlac. 

Alm.an\ar Sovyet müdafaa hat 
Jaanrun ge-ri !erine mühim rn :ı!< tar 
da paraşütçüler indirmektıedır!er. 
Bun\.ır Rus hatlarını arkJdan 

1

' vurnıakJtR ve Ru">!e.rı bozguna uj'
ro:mak-t.adıda.r, 

Sofyadaki Yahu· 
diler şehirden dı
şarıya çıkarılıyor 

V şi 28 (A.A.)- Soıfyıadan biJr. 
dirildiğine göre, na.? .. r!<ır ımıclisi 

y.,-ni Y a.h udi ni2'8mnamesi.ni ka
bul etmiştir. 

IBi:r c Yahudi ış}eri koınllse<'lıği> 
ihdas edilmi.şt.ir. 

Yo&hucLler ınillıiyetlerini göste
ren birer akimeti faril<ıa taşıya
caklardır. Bu ai:;'ind YaJmdi tioa.
retlıane ve evlerinin kapılarına 
da varedile<;ektir. 

Teşrinisaııiye kadar bütün Yıa.

hudıJer Sô'yayı tt>ı·ket.miş o:acak 
kırdı.-. 

Yllhıı<li.ler ziliire ve zirai mır.h
suller, ila<; ve tıbbi eczalar ticare
ti yapamı~ıacakkırdır 

--<>-

·Panc.'iit Nehru 
pish~neden 

ha
k açta 

Vişi, 28 (A.A.) - •Corriera 
Della Sclla• gazetesinin Bag
kok'daki uıuhbi:riue göre, Pand.it 
Nehnı hapishaneden kaçmıya mu
vaffak olmuştur. 
~ 

Zakol Ruı Milli Illl· 
dalaa Komiseri oı.tu 

Oen~-vııe 38 (Radyo)- Haber 
alındığına göre General Zukoff 
Milli Müd"'faa Komi:;erugine ta
yin edi!rn.ştir. 

Batı çöide 
(1 inci S.Vııtcdeu J1t•·.•aır.) 

cllln rdi,ı.n ~t,r. Bu mt yanci;ı El o bba 
i e l"uık.a ara.•;ıoa ı yolua Uu i.:.lla.J\ 

no.;..-1 iye \·ı.nı'a[arı ~ddeı e bJ!dlalan-
mış~ • 
llİHVFIU'İLER B{JYt'K T, Yl'All.E

LDU.J,; ASKER GE'l'İRİYOR 
Londr~, 28 ( A.A.. I - B.l.l.C > İn

giı.::ert.,ı.ın A:ioea-z t. •'.J.SU B:ı:.. ·'.l~a.D.

d3nt • .ı\mir~i Ha1vurt ob~lin ~'\kOcn.i~ 
<İ<"k· h'lva lruvvetlt·"stıir. f!'\"'\"Clir.ıe- n.a... 
z;.ı-ıın dell:ı ık1.1vvct:i o!ch.ı.Ç:ı.nuı ve ha
·va, deniz kuVV~'..ler!. a ·asm iki ~eşrik.t 

mı·~ide y.enı!. tek;;i-n . ..:~~c.r ya.pıl.iıgtnı 

~oylemişt.iı·. 

&..-vy.,t tebligleııi, ıneı:kez cep
lırsır.de g:?!Lşiloo taan:ırL muba
r<'ıeleM'le ela.ha eh<:rnmıyct ver
m•ktedir. 

s~c.kho tPden veri'ıen nralUnııa.la { 
gürl' de. on ı.ı,., i!Ün evvel Rejev· 

l\'a.fıa Vekili All Fu.at C<'besoy 
Ankaradan şalninıize gelmiştir. 

Vekil bir kaç güıı İstanhulJa ka
lacak ve Nafıa Veld\ı,.tino br.~lı 
müessL·se1c-rde tet'- k~cııi·~ bulu
n2caktır. 

Şimd;ki 1ıaldc lııgilizler böyle 
bir dw-u.nı& .k;ır'!' letlafüi t.dı..U
alııııya ha)lanu~lardır, Fakat, ho

=====·,,,==--===================="'=='= ı nüz Rcınıı:cl'i :\lı.sır kapıs:.ııd:ın 

\ SALO~~~~~!~:?a,~ 
l 

lo1non adaları muhnrebc"':uln te
valdaıL devresine gi.rdiğini !.li)·le. 

. ın<>k ı.ecı ir. 
Yeni bir deırlo: hareketi <>iına

mı~tır. Son çarpışmada 10 Japon 
gem.iıil lıasar:ı uğratthn1stlr. 

Aıniral, n'.aa.·1uıf 1 \ h""r ~y 'n kara 
oh 't'{'k!ıfı.na day.andıgını vı· cl·phe F.f .. '.· 
leı:nryın..iıe ıbuluuduıkça !ilonoo y.a'
~ tnalıö.ut bir yerJ.e Iaaliy<-tle bJ.lu ... 
no.b.Uti~ınl, t'lli~rııanın .;yfi4t tsyyare
Ie:-:e ~Irat getirebilcı·~:ru i.li-.e e,ıı\Jş:

tir. 
"' :ıtaınaımşlaı'CI r. Dür>kü "' en·eJ. 

l...;S:;..;;E;..;H~l~R-D.-E-.N_.;v.;e_.;.li.;.1..;E;..;M;.;..L;;.;E;:,J.;K;,;..;E:;;_;T~T:.,.:E:..:,N;;_~,J ki günkü ını:iln taarnnıı Alımın 

VİLAYET ,.e BELEDiYE: * Beledye .. yyar ı...t1ı-z.lilı: ekipl.e
ı l t.o,ıtıl clmey• karart>{tu-m\jtu, Bı> 
El'~ n:.il.t-emadiYl"'J'\ ~Wimiz iç SD• 
k 11 dola~.ırak çOp toplıı..ılukle.ruu 

\ıi uuzl ;ycc k:erc.1r. * ~eı!:...iıb.ada b-1rakı.!3n ıçyağlar
can B ~ Y"' P<nd:ye ka<Ur :55,000 li
ra ho tt !1'ır.in cı.t.;ı~.r YU baı;ıruı. 

kı bu ltta.r 10-0 Mı kcyı bula
cak· ır. 

..:,.. Ta}aş fiaUarızun artmış olma-. 
8 ı au b uular fiatların artt-ırılma-

51n. ;.ı.... ı;k>rdir, Buzu.n k.ila.u bu
f'L-,lerde 6 kurufa çık<-rı1:ı.ca\ctı.r. 

, IAAıılF ve ÜNİVERSİTE : 
* Bu yı. uk!JV'...10Ep1.ere Jl36 d~

, .. alınacak;itır, K:':yıt ve kobule 31 
. A{,; to too !tibarc.n bt:ş~:uu.caktır. 

'ifCARET n SANAYİ: * Pİ)'MO<'!> piı·<~ ar.ah\ıtuıdan 6.. 
at1a r :n~l i~r bq;lam~tır * Çı;•al ila.l!:ı.ruldlıki ·7iWıelL!ilı; 1 
c'.e a-m edi,.o.r . .a.ki ..çuYalla.r lDD yrııi 1 
,.,,,·;,ı!;ıı.r iOO lt;;r!Ji~ •ai.ıl'IZMlk:ladJc. 

* Ithalit mallannı.ı futcnı ~ 
mecnle:ket~.erinden vcı~j9:1 f<:ıturalar 

esas tu.tulaı-ak: t.eab:t 4:;dilccektir. Du 
tatu.ralar orada.ki ticaret mU.mt~i
ğ'.nıiz l.arAtın<Uın t.a~ik ettiril'-'Crlrtir. 
+ M:ohrukat 01'.ti:lce <>.1tın (;atları 

te!hit €'dilnıi;;,.1.ir. :i\teşe od\ınu kesı.1-

mf•m:ş 780, k-esi!fı)J 8'20 kururtur. Bu 
drpo teslirr.A.ıir. 
+ Petrol Ofisi A1kar:ıya na.k[edi

}COf;ğinJoo. mrw·:..ı l rr.UJ.fTH•le .. :n.; dev
retm.iyt! ba~la.mış~r . * ll1üuak.a!at V•.kalMOcin eUtrlyl• 
K.ızk.ule;sinin tamiri.n.c baslarma~tl!". 

Bir ihtikar ihbarı 
Marpt!ççularda biT M:ı.ııscvi tiiı::

rorın 15 ton kaı')'.liti kiloou 99 ku
ru~ yerine 2!i0-26(} ku.ruşa sa<a
ro.k 40 bin liro kadar biT i.!ıtikar 

yııptığı m.illô kru-unma m.iid~'u
mumiliğine ihbar oJıııırnıış ve taıb 
kikat~ ~imiştir. 

29 Atıulos CDID ar.lesi ıı;ünü a.kşam1 

e··yükdere Beyaz Parktta 
Zafer baynlmı şerefine fevkalade program 

OZEY ENSE AR 
lfCATI TDKYAV ve Arkadaşları Konseri 

.ınildafW:a hı:thnı ~arsanıa.nıış ve 
ınevzii Uir ke~if ta!ltru.z.u haliı!.dc 
kaLıtu tır. C.:ın..nıd, tak•iye aldı· 
ğ;na ve Elal<"nıcyn hattında ııuh
l&tup kaldığ·na göre tehlikeli va
ziyeti n11llırrfaı.a ctl!yor \'C ta. 
arruz i(hı Alın:ı!l orduswı'lın $ta· 
Ji.ııgraıd·ı da diişiirerrk Kafkas.
ya:yı tatnantiJ.e eli altına gcçir.me
siui bekliyor, dem<>klir. Ru an.da, 
Ltgilizlor Ira.ı,dan :Sil deltasıııa 
kadıu: UZdnaıı bö.lgc i~i11de iki ta· 
r~flı ate~e ntbruz 'ulacnklar ve 
lıPlki JaP<>n tl<>ıtnn•na!>.1 H'n-1 ve 
l!ımııan deuİ•luinde lrgilizlerin 
İran ve Ba~aya yupacaıkla.rı yar· 
dııru da ihlale gayret sa.r!otmiyc 
ve botta IJ~ıu zoırlamıya 

---o--

1 
Yankesici iki genç 

1 

kaclın 
(1 tnc! S!'tif~ ,n Dl"varuJ 

b'ı· kız da dün g~ s:rk<·~·dc 
Lıh•x..::.l'k yapan Yakubtın cuz-
C,;;rill'ı Beyazıt me~ ·u~ırı ja a'<'
nrkl.!n ·rri0lnur1 r bra.fın:ian c:Ôx
n-1Un ~lıul .haLnce tutu:rı' ~ı u.r. 

Bu "" .n emn'yet mür:ı.l.rlügtL"I 
Ge sorg~ .arı yapıl.an her ıkı ka
dın yan :\.(.•s·ci Jc eskı ve U'5lu y::ın
'b.--e.;icıledn deıfı:.cl ve U.v,.i5 c~ile 
bu ;şe baŞiad.ıkw-:ıu sÖyieım:;ltır
clir . 

ba~bya<0aktır. 

Görfüiiyor iri, ı:ı.u yaz_ sonba- 30 Ağustos 
har • Jrı1 harbi ve hat.ti 1H3 ilk· U IDC< S;.h'feden D<\•ıml 
bahDTı harbi bütiin sikleti il-e her yı>p.ı.ak ve ınüte-ak.ibeo saat 
nkit üzerin.de .ı:srırm durduğu· 12,30 da Taksimdeki •İııi>nü Gu-
mwı: (Hind - Ka-fka• Mı.sır ıııü- gisianin asılı§ merasimi kra olu-
seUc,;i) içine getir~ v~ getiz.&. nacaktır. 
cek bulunmaktadır ve dünya bar- Halen silah aUuıda buhmuuyan 
bi.ni;n S<>-ıu bakımıudhn er mühim cınckli ve ıualül •uhuylarla as-
netieeleri orla>a sık.araeak kanlı kel'l memurlar 30 Ağustos Zafer 
mul,.r<>beler bu böl;::ccie ce-reyan bayTamını be.rabcrce tcs'id cd&-

-<>--

Bu~garıstaeıd~ 20-
gal isimlrO. ıeuyor 

(1 ıncl S'Jl1 fı•df"n {J .. m} 

köruiir ıııüb3yaa fiatları , ohri
ınizdeki .. ıaL.ıdaılara bildirildik· 
tt~n SGl\!Ta bu könıii 1<.~ritı runJiyet 
fiatlan hesap edilecek ve hımrlan 
soııra L,t.aı.bulda köıniiT '<llı~ fiat.. 
!arı teshil ve ilan edliecektir. 
Öt:Ien-d~ğlıniı:e güre Uulgar~tan· 

dan bu kömüırleri nakle-tmclc ~in 
BUıYg<tU hıısın;i ınotörler gorulo
rilecc-k '"" bunlar kafile halinde 
gi.dip gel<ıce!..lerorr. 

Doierdam'4a 
(1 :nci Sa.'ı.if<"den Dtvan\) 

Bu Fkına k?'iA """"'1e(i 8'9Cı t>yya... 
reJ<.-n d~ ~~ etmi$1'erdir. Avcl ta)"
yfı.rrlerinin bu, .ert unm. tıar~ktıdir .. 
Bundan PV\-cllri tn \l'l'Wl h&rdaet Şima
li Ga.->bi Fnınsaya y3'pllmı.şıt,. 

Y'\O.f" dün $ima it Fn:ı.Madalti AJ:ı,e .. 

v~H ta,.,.a.t"' limanı ılr ~ bôUt yer
i...- bomba ı.mmışt..-. 

--<>--

Üsküdar Adliye
sindeki hadise 

etınektedir ve tdecektôr. Şimdi rcklcrdir. (2 ine• Satı•feden Devam) 
bu vaziyet kar)ıs.nda de.nwkras· Generaller, tilmcn ve dana yu- tirt-b<l>ereğ"'1 iyi l>i!meloe:. ı.oap eden 
yalara uıi.ite\.~t.ctih ~ıarak gü11Üın ]~an birlrklerc kwn.anda etınjş a.\·u.kat~<ı.rlJl gocıknı.e sebeplerini araş· 
i,ki sorcsu vardır: olanlar 0 gütı saat ıı de Ha<l>i- tırnı;.ya ll\zum bJe g<;rm<:d ·n lı.>tb<-

boı arai.a.rıncia v~rd~ 1 rri bir lt.a.rarlu 
1 - Dcmok.Tasyalar !Ilı.sırda yedt'ki Orou<e•·intle Orgeneralin ma.'t~ıne b•rosını tcrkcdip g'treekn 

Romm<ıl taarrınımu mu beUiyc- davetli<i o!ara-k top!anacaklaroır. ltarnın ve -..vı.. "'1ıp:.nndıın ,.e mBh.-
t"ek1er?. Beyoğlu yaka!'ıııJak.i to."Ub:ıJ-· ve k• rrwızı;tı ü-"lıı oldu,tt.ıı ~~w. şarl'arından 

3 - S O N TEL G R AF - 28 Aensroı! ~Kı 

Rus cephesinde son 
muharebe vaziyeti 

il inci SabO!eden o,vaml 
re&( I• rtta Al,,_. ıcın-, e~ baz.ı il ... -
lem<!ler lı:oyd_...tır. 

&JEV ~OOI••DEKİ 
RUS TAo\RRI ·zu 

Lo.ııdra, 28 (A.A.) - •B.B.C=> M09-
kovada.n alınan habf'ri~re göre Kwl 
Ü'!'ldu MQ·kovarun Şireal Bahsmde 1a

•rrı.tta 8•<'•"-eic ilerll."lt.E~cllr. Ruslar 
Rjev Sı('ttrinin etetdCTıM day~tŞ blr 
lunınaktadi'r. Kal«ı•n <,..ılı"*1><!e in
k.!şaf ede.o bu Rus taarruzu İ\ii.kl{ında 

şu son mütem:ntm ta:ts1At <i!ımnıştlr: 

lUmata göre P.tare~l \roın BQt.«.'un 
Stalingrad'• tu.1Tw: için blc milyoo 
as~Pr tahsis ettiğini bi~dimı•.tır. 

lEVeS~:ya gaw;et<"!i~ eön'. Stali.n..
gred'm şmıaı; G&riJ.i'fİndıe '00' RU8 
ta.nk: kıolu, şehre gitn. ı~ktf olan yo... 

lu kapam~tır. Alman;ar. Rus t;ı'*.la
nna iki cena!rt3.n ta~u-r:.l2: rtm:ş!erdira 

Uzun bir muharebe t.a.şlam ;.ır. 

Londra 28 (AA.)- Star gaze
tesınin askeri müne;dcdi Sovyet 
kıt'aları Rjevde kımın.dık.lar.ı mu· 
vaffaok:ycOen istifade edebHd'k
ler:i takdi ı'Cl.e cenup bö~i n de 
buiun.tn Ahnan kuvve11erinin 

büyük I:> r tehlikeye düşebik<cek

:lerini bildirmek tcd:C. 

Abnanlar, ~un b.idı:ayetinden:
beri K&1f"ntn ile MO&kovaya taarrus 
için Jc.I fümen te.hş•ı ~- w buraları 
mÜı.rta.hık.i·m bir müda(aa şebelc.e.si ~ 
ll'lıe •oynıuş bt.Llunuyo:-JarJı BunJara 
ka.rın taaı~ ~"n Ru;şh~ O'\Nela 

toçıpu aıcş.ncıe bulurun ~:..r ve arluı- 1
1

--------------
sında.n kıt'a!ar hücum ~~ bJ . ..nci 

Alman müda!aa hatl:.od& ged!k eı;- 'BU sa;hah fırınlarda 
ınışl:ırdır. 

ilk ~nJr ü on mc._,net nol<'taııı yapılan . eftişler 
~ırçala.-.nuştır. Alman ar Rj""' ""1- Eks ·k ekmek çıkanın ve ek. 
rindcki he.r binayı t.ahkin• etmekte-
d:r:er. Falaıı Ruslar oar.Jarı <"Vl•rde<ı meklik unlıarıı bakla unu kaI"şu-
bırer bJre:,. iırüp ,ı ,, Jotadır!aı-. r:ın fırıncılııırı yakal'31na.k ıçin 

STALl'liGRADDA ALMAN V~-li ve Belediye Reisi Lütfi Kır-
İl.l'Rl.EYİŞi ~· \V,\. LA.Dl c!ar taraıfından S>kı t.'IDİrlcr ver'.). 

000ra. %8 (AA l - <B. n C·• sta- m.ştir. Bunun uze r.e en1n ye& 
lingrad c't'p!ı•,.n.ı., A . .,an 11~.r1'ylşinin müdürlüğü altıncı .şube mı 'c:rii 
Y :wa.ı. dıtı .....,.,., lwmaıı:to.dn 

Kafit.as7ada Alır.aııl-r 0~ ,pet- Kemal bu kabil iır.ııcılacl& b=at 
rol ltuyc arına do~ru Y'""Ö<!el ;ıer!e- mücarle-lcye geçııu§, iki gündür 
:ıoşkrd:... kO'D.trollıer ~dihn"şlir. Bıı 

Rl·SLAıt NO\·o.aosi~Ii'E sabatı s.a:t dörttl'll itibaren Lrın 
CEKiLü·ox !arda ani teftişler yapan an , yet 

&rl.h, 28 (ltadyo) - B'>lşrv;ıc a.o- müdürlüğü 6 mcı ~be memı;rla
k-er kafile eci NıJ\:oras'ia..1i: Iannnıoa 
do~ru akın etınekled.rler. Alman t&y- n Beşik.başta Hasfırın caddE'sin
yart'l•ri tu k.aftklere <iurmadan hü- de 2!i :mıma..ada Kozrnan;n fın· 
cum ede <k ağır uıy .ı ~rdo!'lnekte- nnda 633, Ziyanin Aynah fırının-
a•rler. d;a 105, Pe~bepazannda l'alil 

Tayyatt\criıniz D<ın ka\'~<01:ln Şi. Recep oğlunun fırınında 92, Ga.-
mal•ad.e !Uılyan birllltlerinin ürla!aa. J.at"'<l.& Bankalar eaddcs"1de Mal'-
muharebelerne yaN·m etır.!,:ılt• ·dlr 

RVSS TEBLiGİ • ko oğk> Pczıonuıı f;rınında 62 ki-
• L01J<II1l, 28 (AA.) _ 21 Aguoıosıa lo eksik, hamur e.\:mek bu:un-
.k~vv~Ueri'.'.'"' OJşın:nıa, R(v. Klot.'. muştur. Peııonun elc.meklik unla
.ı.aya, Sta;.rıgract, hotelııikvrn, Pro- l'8 bakla unu karıştızdığı d& an
lebn•ya ,.e Kr-• od,r b3lgelor.lnde , laşıiaNi·k bir buçuk çuval bakla 
çarpı.şmaıaruı.a. ck-v:ı.JT -.tm sı: kı 

D•ier bolge~rdf> k •• yde c!eier hiç unu bu nmu:ıtur. 
ll'r ıey o/mamı,ur. Yin,. 'bu sabı>htti ~trollenle 

vişi:u-: GÖRE Beyoğ)uzıda Abdull.ın,., fmıwıtla 
vıs:, 2ll (AA.> - st~lin;;:cad etra.. on al>tı, Bala' ta ZakPriyanır. fır:. 

fl!.ıUMci (U!bt'T gıt gıo~ daraln'!'B.kt&dtt 
Alman.iar ~u ..,ıııı- •ı:ın 71IPtlon ç,.,..: nında 182, Çarşamtıade H85an 
~lan b!r ita!• ~tn ,.aı><hın ça11>..- Fehıninin' fırm.mda 242, ~Akö-
ruala<.a bena<~lcdic:er. yiıınde İpsilokinin f rınuıda 200, 

Rit'•··de Rot.. t.;,a.rnızu aguıhr. Fakat Mıo!<Budu Cır.r.ında 59, Üsk.üdıacda 
R""ıe.r lıuracfa """"'" l>ir kaç k•lomeı.. Has&nın :frrn111wl.a 1\1, Hı.l"İ$!00ım 
tt" ıteriıyebil.m~...Lr. 

K fırınnıda 26 Iiaril.:ısUır: fmnır.ıla 
ara. Yada Al"lı&ı.lar taaırruz:arma 

do,·am Hrr~k'<iırier. 80, Aıl:x>u.nralornarun :'.ınnmda 18, 
ST'\LİNGRAD DÜŞEKSE Eminde ~' B~yoğlu:da HamiKEır.ı 

V.;I, 2a (AA,) - ı:ı;ı., y Mal gıae- frı.nınd.a 38 ki cem·,n 1569 okslk 
~esr ••. st~fi.-.grad &ııehr nin ficnıt"'.sl ijc ekmek buhın&rta'k rnı.3s."lrlt.•re olun-
l"lgl,;lz .A;.. .... 111 ~"'n 1<'h~ ôJ'Lıc&klır ' 
d<onı.elı:lcıl'r muştur. Bu...,., m ı...ı Pa lıallrla-

nht 'tiL,'O:<I ASh~:RLE !llTUllf n.a<ra.k Valiy' •• ..,rile•··k ve t~-
Loı.d.ro, 2a \AA.l - M<nko..-a Rad- riirü olanla .,, unlar. i<a.t'i:yt>Lle 

)•lof\U. ~~~ri k.a)<l:lk.iardan aıl1•;;ı ma- ıkes:ilecı..:tit .. ttr 

~·ÇOCUK ES.RGEME KURUMU-~ 
Beso;\hı ka7a kolu menfaatine: Yarın ak!pıu 

AK iM Alaturka Kısmında 
SAAT 3 J.: KADAR BlJliÜK MÜSAMERE 

Bu g~><:c için z:; ki~ibk muh ~<mı SAZ HEY' ETİ, ayrıca 

kıynı<!'lli , ... ·aıku MCZJ,."YYEN' SENAR seansları \e bti 

;vük muvaıffakiyetle d,,vaın eden ŞARK RÜYASl REVÜSÜ 

Aynca ıııuhtelif numaralar ve 'ürpr.lsler. 

İŞÇİ ALINACAK 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet. 

mclcıi Umum Müdürlüğünden: 
lşi~rin'rfz. Ş·~!l ~a.nı:ı1ı.ınest İÇ\1l gö_:-.~fl,! ıefı:ifre~ ,git~ l>U.tloe •4.!l• ku

TL1.•a kadar \.eret. "'-er 1J l'E':k. ı.uret'y;e ıs t!)r::ıacı,. 9 m~ 12 tıe:»"Y~. ve ıo 
eleıkt:rikt'tye tı.tıynç ·ıa.rdır 

~·l'Jde ı.,iı1ta'>' o:mı,rlft isteklilercm rıufu9 tUıv.yet ciıaı>anı h.-ıil h 1 W
ğıdı, 4. ack'\ ve~ fo4.l'J,ğr.aLı ,, .•. ~~rndi)'le k:ıdar ca~ışmaş old.uıkl.ııın mfif!.S.'"E'. t den 

uluımış ıy• hiw-.rı veı-..1.:ala.n He btrlitobe ı Eylül M! Salı .-an .,,..t 14. den 17 ye 
katiar >dareuut. Melru lUnı Z;e.n"1 kat.uıd•l<ıı Zal İJOri ve :><c·l .Mild'J;-luğ\104 
mu.racaatla-n lue.wnu bıld•rilir. 4.!r.l49t 

lstanbul Sıhhi Müessese'.er Arttırma 
ve Eksistme Komisyonundan: 

Hayda.rpıaşa Nunl'une H'9ılli8.n~ ;>:l kafem "cı.ay• t.rl.>bly~.si aç& ksil"
nlf',ye kollu.J.rı1ufiura 
. ı - Er.s.Jtme 169.!H2 C'ariariıa. gü u ııaat 15 de Cağalot:, 00. 5'clh>ı v' 
I\'t" "l~al ~!ua\enet l\Iüıd.u.:lu~U. bına.sı:ıcLi. to.p1Ana.n k.orıl.ıSJ'Onu.a y.:ı··ıhıcaktı 

2 - Mubam.rr.en tıat 5:? ka em ecvıyt tJ:>b.ye ıçın 1Jci3 lin 25 k.tır? .ş•ı.ır 
3 - 'ı1u.v~Jt'k t t{·~..:ıtı 102 lira ::!> kt: wtur . 

4 - frkkl .ı.• şartr.r.~.nı. her gütt k y nda görebititle:r 
P,lRA51Z KIYMETLi Hl>DlYi!:Lt:.'R PİYANGOSU 

G nıuhteliI \'8ryetc tropu, alaturka oyunlar 
lfonıOO.i. milli Ol unlar 

2 - c~nt.ıbô Kar:...slarda fiilen askeri memurlar Fınd>kLdalti L Kffi'CŞ can' b·r lı.ıidıs<>yi adi1 t:ıriht' 
Rus ordv-s.u i!e bcraht.t h_;jrbe iş· Kol-ordu binasinda General .. ı\sım göt\l,;mytn ıı::..r \ .. E .ı f'.:.lc'·nrJe g32c.:lı"- ı lt 
· k t · Tın~t~penjn, İstanbul vck-ııı. n:.ıxı ~' tl.r:ne!f':l a.v~kat~ 1.k \':.ku ve .... 

5 • t' P 191:? y lı Tıearet Oda. v ,. :a..o::-ı t.' 2490 s!f.v ·ı kur. n y 
resik 11 .. ıle b 1 ytth•r Htv::ıkkat ;;t"t; :u~ r ~ \t)• ~ k..ı n · 14, 

ı:'' \e Utbe k. YO:l.<.ı 1:. ~ J;'Cl-!l'ı. 9255• 

Kon:;emasyon 43 turu ştıır. 
İ tanbııl ,..e civar köylere otobüs v:ırdır. 

(1ra · c meyı nıi, ı-\l_man oı·dusunu 1 -- "' ., "'""' le plarına oL.ıuf"u Jm.d.or m .. ,, 'kkiiier. ... 
İran.da lwrşılı>n:ayı aıı tcrdlı ede- dırkilcr Tıbbi)'e m<klebi bi:rıa>ın- r." huk•ıku"u m •do!J.ıı osa.l ·ın. da ' -
cokler?. da ?ener~! Nk'a:oı~ıi Göncn;n da- ylMı · u.. ,;n en hakl""nd& ,,,..:, t 1 rt••m_____ iLK _ OI:.TA _ LtSE 

vetlıs.i c-ıar:: yıne aJni G.321te rnuan1rle y '1Jll11J'.sı uğrunda Ba '" f:-. _ _ - • 
Bu iki soru11un ıri.ı~bc-l reva.. - - -

b 
ioplanacaklanlır. yı.;;,tm" ) mış ve di~ k nl ,,u. K ı z iSTiK AL LI _~ 

mı b:z., ancak k:sa günlc.r <'Cr· b • kek > ,\ıu••hlu yuka,•ndaküer de Se- a1u Ha '>" " ş "r. Er ,,.,_.~ . .li '" 

• l.\ı !11.J 
Y:\t:~1z İ~ta. bul Vilayeti Daırc Müdürlüğünden: 

reve.si getirecektir. 1. . e:l (k al S 1 T;.,. • b<ıdlı' "· 
' - i c Meauuasmın Ha.z' an 942 a.rır-<!an, ooşlamak üttrc May:s 913 1 ıın.ı) . e •ne:r a ih Erl.~un t küda.r MU,! K:. Mildıce•u .uM1. 

Gü.·u Ki ·rALEEE KAYDI içlı-o P.\Z.\'l:! ['İ VE rr.nşı::llBF. 

caye 4 ır 12 oy,!>: ır..st! nın şa ·tna,,wsl.ne göı'O basımı 2:ı. 8 . 942 1.arc"ı.n.. \ ETEM /ZZE.T BE.NiCE da\'etlisi bııluuacal:larJır. Ha.k.kı Ke ,. 
de.:1 t a. c:,.lha oo CUn roud ~açık eksiltmeye k.onulmuitur. ==--~-.. -~-=-=-~·--~~~---7"--~-------~=========-=..,-=--=-=-=-======~= 

2 -- \! cır. ıa en aş: ı Ur. e:ı to.zl:t. on fo;ma olacaktır Lü.zun1'! hahndt.: e't ı h/\,;A\;lllL"ERll~l Dl•ttl'lUh C.:'lDD.b E'\'DE: Rl.:SLSİ 
olJ. 1ı; • f m:;ya kadar 1yr1 k•tDp ha1lnde ilfiveşi yapı:ccLktı.r. Ek (Oi':nala l 
L e ' m C>n>11l• ı"'n bedeller; g:ıbi oiacal<tır. ı Kız • t.rltek y 1 .. y • E • Orta • u~ıı 

Yatılı - Yetı~ız 3 - He "r»lıa"'" bak• adı>di 3600 dü.r. 1 Ana - İlk 
; - r e CtinJ 1 Ey il! 942 Salı günildt\r. 

1 1 
5 Ta1 ıpl 111 ı yCırle ytdi ıJııçuk hesab:yıc 227 lira 26 kuruş t"m!nat nk~si· 

nın h :ıden evvi"l l\J;ılsa.M1fl1na. yatırm lŞ oiacaktu:. 

6 T ! 'o ;n Jte.le gunü olan J Ey!iıl 942 Salı ~ü S1lat 15 de 

b:n ırıi1ak P:urlt.ır:e ve a.rtt ... ··7n.a komisyonuna ve ş.:lrtoameyi Ofren.n.ı.& 
jJ)t • lJ l-e ~~ıt ı:ır!·~Gln-e u+\.ı.faı.:d;.ı.tlQ.rı_ <919~ 

Vilayet 

~:n Vl- / 
1 

Tal~ kayaı:na h "'ıannuşt:.r. D>Stl talebenin F:yJülün b 1 i..t'•~ kadar taksit'.le:-inı ya;'ı.rar'k ıoyı;r1r-ı yeıı.i.lt.'1l"':e <>ri 
~-zımdr-, Saı' butıJ.n1:e-tnı' irrrtınan:al'ına 31 A.ğw.tos Pau;;.ı1,,si, Lıse bıt:rme !mt'banlarırıa 8 Ey!O.! Salı. Orta k.J.Sıın 

P•Cme ıffi't.i.h.a~""ına 10 F.y!ü.l Pf•IJ •rr.he \°C olgı.wıJ•.:.k irntclıtın]arına da 24 FylU.ı Pn mb~ giınü b~,3nacaktır. 

Müracaaı. her gün 10 dan 17 ye kadardır. Ecne-bJ lisanı ilk aırufJardL"l bJ ar G 1ndüz! trrl<i>e m ~t· bi.n b~...s .1, 
••t:sA;t.ı.Y1e nakledı~.ir. TelE~l'n: 20530. 1 

Ml R.U \ \T EDİI..EB.İLİC.. 

:t.c> t&ıof.'btl kay:ı ruurı ye-..-ı le"lln ·ne 1 ı) E:vlü.e ~ :dar de.r 
ŞEHZADEH..\.;1 POLİS l:AR \KOi U ARKA.~1 

n·ı.F:FON: f2~ 

rd 

lst. Vali ve -Be ~-diy; Riyaset" nelen: 
İstanbul da. buiunan Büy<ı M.:ı •t il! • · ; Say " ~ıasu-- • 
30 t\lus:c.& ZBttr 1"'Yi"3JTU ::r ... :')Ssebe' le P gu::ıü s:ın 10 C'a Tı:'ır 

danında yap1la.c3.k geç.ı. rPsmın• '.aklbe:n ;tı.l J2,80 da lnö.nu ~ Sıın\rı ııe. 

roerast..'Tlı y;.ıuleca.trtır. 

.ıe,.

L]" 

nr. 
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·Tarihi Tefrika: 141----, 

Ehlisalibe Karşı Kıllç Arslan 1 
Yazan: M. Sami Kara yel _J 

lslimhk namına harekete geçen Türk
lere karşı Araplar seyirci idiler .. 

Kooüı; Kralı, 'bunun içiın bir 
f ;<iyei necat teklif ebm~ de 
Türklıer, rnulraıbilinde baz1 şehıir
ler ilıtİ'yorL.ı'!'dı. Kııdıüs Kralı da 
rıza göstemılşti . Bu tarihte Tuğ

t , n Araıka kalesini de aklı. Vak
tılc EıhlisaEp bur:osını ahmya çok 
ug'loı,.mış, alL•mamrşt> . 

ı 
Franklara ait b!rtakıım kaleleri 

zapt.ederek bi{\'01< hı.r.istiyanlan 
!kılıçtan ges~rdilcr. Modod, Edes 
kalesi pişgalıına geldi. BW>Wl mu-

Ehliısal';p, Şaımı alm<11k tizere ha
rokci ctt!ielbf> de bir türlü mu
vaff~ o!:ı.l'ruldılar. Kud<Usü elle
nnde l'utın Frankla-r, bi:r tüTlü 
Şama ha.kim olamıyorla>dı. 

~·ı.kaıl. Fraıılklann An~ayı 

2aıpte1ırnelerini hir tiırlü h'11Jlllede
:miyen Tüı•kl<>r, ille bu şehri 

F ranil<larm e!leıinclen a\rnelk gay
ntır.ıı gti<lu)o:rla1-cl,. Nılh.d.yet bü
y.-K İran Türk &lçıık lmparnturu 
lıawkete geldi. Ktiçük Tiırk hü
lk.Un11et]eri üzerınıe rr.ıu.;;.ail.;t olan 
EhlJısalJui ortadan k;;klırrnty a 

l<.arar verdi. 

Bü~lk ira11 Turk ill14'ara1mu 
a91ıcrlerin.i topladı . Türkler, her 
t araMan harokcte geJ.mişl en:l.i. 'Mil- • 
li galeyan biiyüdü. Türkler, l:>ll- / 

yül< Hfukan,n verdigl işaretle ııt.i

•= t.oplanı:yorlardt. 
B u büyüik sdere Modod kuman

d an ta-ym oluııxlu . As;J i6mi, Şeı:e
furldevlıe iıdi. M od.od, MU>Su! Hü
i<• !m<farı olup katledilmiış olan 
Cc·ge<!111'1işe hglef olıınuo;>tu . M 
d un arl<a..~ı sıra Mardin Melilki E
rnı~ llgazi, Enr.en'ıstan ve Halat 
Jile; '"i Emir Sekman, Ser.car Me
lıkı T::ırr.ir.ik vt> dııha sair TüPk 
t.uhı!r.darlan geliyorlardı. 

Göı~ !oü ror lci, Türk 1 er düşm" n 
m~tercJ!ciıı tehlılke,; arttığı için 
aral.;;nnd aki ıııiMı terkt"tmiş ve 
deııhal biır!cşmişlt>rdi. 

Moooo,m maiyetinde iki yüz 
b in kır,;ıiLık bior Türk ordusu top-
1'ınd1. B u muazııarrı Türk ordusu 
iı<'men yürüyüşe geçerek Meı:za
:potamyaya giırdi . Eldes şdhri sur
larına kadar oıl!ıahğı ta<ırip C'tti. 
İıliı:mlik n.:ııın •na harııkete geçen 
Tıirk.IC'fe kacrşı Araıplar se<yirci 
idiler. 
Tüyık or dtlSl!JW yolda geçezt<en, 

haf azası Bodvanın e=f"t.i esna
sın.da Tanı!trede vcrilımişt.i. 

Tarıkret alelaceh. ask·er~rini 
topladı. Kudüs Kralını ımd~da 
çagın:lı. Bu iki hı,ri3tıyan ve m<is

tcv!ı hüktim<laa- ordularını l>iı!c-ş
tırdilıer. Tdbaşer muha.sa.ra:,-ı1e 

~~guJ olıı.n Tiıı·kler• kaTŞl ,)"Urü
duleı:. 

'fllmkılıer, urn.umi b•r nmh.arebe
y., giıriıjır.ek ;,,.teıncclı.kleri cıhclle 

d ü~anJıırını yormak ıç\n vakit 

kıı.zanırn61k filk:rirJae ><liler. Fa'k.at 
.n.:...-.ASaUa.r.Mriı anJıYô.n FrarukJar 
cıvrdaki kalek•Nı h.,p•rn " bil
has.sa Rahaya bir mok.1ac imdat 
kuvveti gör.odcrd1l'Cr. Fırat nehri
n<: ya.klaştı}.ı.r. Bu nehri geçmcude 
1rncşguJ olıduk.Jarı ve ordunun bir 
kı,;,ını karşı sahile aya.k b3"'mış 

bulunduğu sınırla Tü rlder, ani bı<' 
haıekı:tle baskın yaptto!ar. F.ranlk
Jar bcılbat bir hale geldi. Bi:rçok 
esir verdiler. Kudü:> Kralı ile 
Ta.n:kret, bu ku>'Votlere hic türlü 

mu.awnette bu lunaımadılar. Ç ün
IJ,.ii Tü.rideı: 1ruwv.,tıerin arasını 

Jtcsıniş bulunu:yorlaırdı. 

Burulan oonra Modod, biıi<aç 
kola ayrıla.rak hawlu:te ~laıdı. 

Yüz bin lcişiden mi>relakep bir kı
sım şarlt yolunu tuttu. Dif:erk>ri 
Halebe giderek sı:ferin ıı91:ı<>;:eoü
ne ka:laır çoelik}arı ve kaıdınları 

muiıeam etmc&ni ve kendlikrine 
kuvv ei iımıdacb:ye ve~ Rıd-

lDev~mı Va r) 

i1ASIR KOLTUK.. ~ 
ve MOBiı;ı: ANIZLA DİŞBUDAK 
AGACINDAS BAJIÇE KOLTUK

LA.RINIZI Hrr yf'r..:.en ucuı 
İstanbul Rn.ııpaısa )"Olru.-aıda 

66 No. 
A B M E T F E V Z İ 'nin 

ASRI MOBiLYA 
M•iaz.asuıdan alı~ , ~ 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
İlan İşleri İlan Bürosu Limited 
Şirketi Tasfiye Memurluğundan 
Temyiz ticaret mahkemeaince taadik edilmi§ olan 
İatanbul aaliye üçüncü ticaret mahkemesinin 942/1235 
eııas ve 942/38 karar numaralı ve 6/3/942 tarihli 
ilamı mucibince lstanbuld a Yeni Postahane karı ısında 
Erzurum hanında icrayi faaliyet eden Türk Maarif 
Cemiyeti Resmi ilan işleri Bürosu limited ıirketinin 
fesih ve tasfiyesine İstanbul avukatlarından Necati 
Yalımın tasfiye memuru tayin ve intihabına karar 
verilmit ve tasfiye memuru tarafından münfesih tir
ket muamelatının kemafiasabık tasfiye memuru nam 
ve heaabına ifa olunacağı ve ıirket müdür, memur ve 
müstahdemlerinin vazifelerinde kezalik eskisi gibi ic
rayi vazife edecekleri ve münfesih tirket alacaklıları
nın tirketteki hukukunu bir aene zarfında bilmüra-

caa isbat etmeleri ilan olunur. «8751 » 

Orman Koruma Genel K. S.atınalma 
Komisyonundan: 

24/8/942 tar.h,nde 14.UOO çiti Er kundurasının ek.ılt:nes\ yapı!oca!c ilotn M . 
U. . VekıilrfMnin 21/8/J42 gun ve 38375 sa.yılı emi.rJeriyle flmri ahıı;e k..ıd.a.r f'ııksij t-
mesı ı~~hır edilnılş oıdug .. ilfın olunur. 4"9244> <71-tS> 

-----Zabıta Romanı No. 88 ..,. 
•• • 1 

Sen mi Oldürdün? 1 
Yazan: EDGAR VALi.AS Çeviren: :MUA.'UMER ALATUR J 

Fr~I>k Sut!Aın sapısarı kcsıl
mlşti. Bir yapraık ı;ıbı ti'trlyurdu: 

- Saıh., sen bugti •• çıldım-uşsıın 
Mılli'cr,t.m. Ne SÖ.) lediğiıd, ne 
yaptığını 'bilmiyorsun. 

- Benimle beraber gi:leceJk m#
si ıı, gıtrnı:~"«t<k misin7 Onu söyle! 

Büttin i.ş aclôı!nlaı-1 g!bı •Kurt. 
d rı sur'aıtlc !Gıra.- veren msanla.r
dandıı. 

O d<ıkıl<ada da FTan.k'ın kaıfa
~mda bin türlü şeyler geçıiyoordu 
ve bun,ardan ·bi.r tar.esiııa hemen 
ıı Jıh.ıp C'bmok l<iınnı geliyordu: 

- Saa.t ondan oon.ra h<1reket 
edııyor, dedi, sımmle rahat rahat 
.koıı~a.k boı ı.aroanıım ız var. 
Faık.üt burası kaııuşacağı.mız yer 
değ;lıdir. B.r ~aat !iCln.-a •Parslar 
k l1' ihne g-d, beni bul! 

::Vlilli şü.plıelı .. helı Fran:k'ın 

gl zJe, ;..e bal .. ~; 

- BC'ni aptal yeri.'le koyma, 
diye bağırdı. 

Frank eliyle kadının atz.ı!l.ı ka
paıd1 . 

H alo-.iAca<t<:n o sırada sakınlm 'ka
p!Sl ıı.ralananıştı. Frank SU'lron 
ecele kapıyı Jııapaıdı vıe t.eılıar 

geldi: 
- Mi lli, eledi, şimdill1lt Allaha

ısmarlad ık. llir saat oonna ·f>ıını
lar kJiJbii , ıııde buhıışur= Yemıım 
edenrn kn, sen •benim ha!dlaand a 
çok yanl ış düşiiııniojıorsun. 

- Seni yal.oncı sem! Btr saat 
sooıra orao·a gel""ei,'Um. F'a;;at .... 
Seni orada bu lam:tzs:im, o zaıman 
ben S€'11ıi il<i poL'" mc.muı:u ıle is
tasyonda bulurum. Y aJruız bır ~ 
fa ağzmıı açıqı senin ne mataıh ol
duğunu söyluruye göreyıar., 

- Sus, yavaş loonu:ş, dedıik ya! 
P.a.ı:ıJ< y ine k;ıa:ır; a. doğru yiıru-
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SOLDAN BA~A: 

1 - 1\ ı. t.anlı, 2 - Kafko..:;ya dat
]arın;n baş.Ka blr i.smı, Yorgtıtllu-k ve
ren, 3 - Garp Yarını Klw-esi, 4 -
Söy:e, Baba, 5 - Yama, Hayvanın 

boynundaki sar;, 6 -- Ha<;talı.k, Sar• 
edat.Jnın hali!!e-tilmişi, 7 - Ayı 1'J.

vası, Saatin altmıı;ta biri, 8 - Mey
va, 9 - K ıSlr, Nota. 

YUKARIDAN AŞAGIY A: 
l - Ytik ;('ık. San'at mü~1 2-

Meo'.ğ:ı:Uılar.n önünde bulunı.n·, 3 -
Aydın k<ıbadayısı, Edat, 4 _ p;ş. 

rrıan, S - B·ı· se-n1t, tavlada atılır, 
6 B'nl.c.·i1 kısın gOrünü.r, 7 - Ken
di.ne h! kın. ulamıyan , 8 - Ayıklama 

ll•Li, ~ - Basına M ilfh•»lyle ınü
t·uin;o .tu.('S, B.':ı.yi.t~. 

D\lnkü Bulm;ıcaım1aıı 

Hallodllmlf Şekil 

1 2 3 4 s 6 7 & 9 
1 Ş E B A B/E T B 
2EDEB8CEZA 
3BED.KlR6R 
4 BiÇARE A 

S M t R A S ı• K t K 
' A y ' M AIC E R A 
7KASABA A'o 
!ATIŞMADA 

28 Aiustos 1942 
18,00 P rorr•m v~ J, ·~ı Saat 

Aya rı. 

18.00 l\i lizidc.: Fasıl Hey'cti 
18.40 Miiz.>kı: D ans Mütigi (PL) 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
19.ltO Konuşma (Kit.ap.-.C\'en:t:r Sa

ILL'I) . 
19 .15 M;uiic: Dans Muzıg, P"g·aou

nıo İkınci Kısaıu , 

Her yemekten sonra ı:ünde 3 dela ıauntazaman dişleriııiai fırçalı:ym12. 19.30 J4Pml"krt Saat Ayan ve ~ 
j ans HaberJerı . 

Antalya 1 No: lu SatınaJma Komisyonundan: ] 
l - Aıs.ir-ert mtiyaç için .:6000> k ilo erinıqt .sadey•Jtının kaopalı zarf la ihalesi 

3 Eyıoı IM2 Peııırmlıe günü oaa ı 15 de Aıılalyada Topçu fa~l:ısı.nda.Jcl kom'6-
yonda y;.ı.p1lacakhr. 

2 - Mul>ammen !>Edeli cl-0()'~> lirad ır. Muvakiu•t t°""""tı •751> Jira •5~ 
kuruıtur, 

3 - Şarlnameler lıer Cün Satm Alma Kon"""°Jlllnda ı:örükb; lir 
4 - İ-stdclderm fartn:.ıııede yazılı vesikalarla tekli! mektupla rını il\ale 

saat.inden bfr s aat eıvvel i ne kada r kOrıll'l:i&yon vermtleri i]ü olunur . c9034> 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
1.- Askeri J;selerle, Kırıkkale ıan'at, Ankara 

Musiki, Kayseri 'Ye Merzifon Gedikli okullarının 
kayıt 'Ye kabul itleri cKonya askeri orta okul hariç» 
15/Eylul/942 tarihine kadar uzatılml§tır. 

il.- Maarif liselerinde bütünlemeye kalıp da bu 
tarihe kadar bütü11leme aına vlar•m kendi okullarında 
Pmvaffakiyetle veren istddile r de askeri liselere alına
caklardır. 

Bu gibilerin namzet kayıt olunmak üzere §İmdiden 
birer dilekçe ile bulundukları yerlerin askerlik fubele-
rine veya doğrudan doğruya okul müdürlüklerine 

müracaat etmeleri ilan olunur. c9070ıo 

RAŞ1D RIZA TİYATROSU 
Halide Pişkin beraber 

Hır r akşam s.ı.at 21 buı.,~ta H arbiye
d<, Beivti Bııtıçesiıun al.turu k ısmında 

BuGeoe 
ONLAR J!llMif MlJJlADINA 

Vodv•l - 3 - Per~ 
He,-« her g rC'e Bı'lvti. Balıçeiilndıe 

Tr,,,.,.;ı v"rm<'k""'1!r. 

ı 19 45 Müzık: Kifisik Tilrk Müzijtl 
Programı. ~et; }..Jt1.sud Ormaı). 

20.15 Radyo Guzett·~ı. 

20.'IS Muzllt· Şarttı "" Turls.:il<>r. 
21.0U Zıraat 'l'akv:mı:. 

2LIO Tem!•L . 
!2.08 Müzik: R adyo Salan Orıo..1ra.

aı. (VJolorı !st Nec•p Aşkın), 
22.30 Me"'lekf' t Saat Ayarı, Ajam 

Habttlerl ve BorsalaT 
22,46/ 2.2.60 Yarınki Proe ram ve !ta

panı., . 

ht .. fkind İcr: .. Jl.lemuııluğund an: 942/1177 
Vasihlti Naetııisin Vaham ikızı Fk>rclan aldığı b'1ı ili yuz ellll J:irar 

ya nnılaıbıJ biırinci derecede ipoıtElk eylecliğıi BctYoğluooa Y~ 
ma.ha.l!esi Tu'llC'U sokağı nda eSkıi 15 yen i 13 kapı No.lu e'lrin taım.rnı 

____ 1 :meıJktır borcun ödeıımemeSimden 2004 No.Jıu kamın hC>kiımkmn<: gö-
9 S ıe, K 1 L 1• Ş E N 

-------ıEmekli, Dul ve Yetimlerin ve 

1 
Deniz Levazım Satınalma l A 

re tan. amma 2387 lira luıymet takdir edil.€rnk m<e2ıkiır kanuC11& göre 
S- satıı;>a ~tkörılıruştıx. 

G«j"rim<:nkulün evse!ı; Meııkür g~eııkul balen K~lufı'la 

son t.re.mvay durağı dva.-ınıdailci Tuzcu sokıağında 13 NoJu t-eılrıe,i 

swasız ilti katlı baıh9Cli kargi:r ha ıııedir. Komisyonu tıanları keri Malullerin Nazarı Dikkatine 
D·naroo: Daıro l 
Volt: 110 
Ampeı" 8~200 
Mıotor: D14'.~ ·l cyoksa ben.7.1D > 
A.d<'dı Qı,vir: Alçalt dev.rJiler 1-0r

ctı olunur. 
Ta.ıım.n bedeli 6550 lira olan yu

lrııırıda ~ vawı yazılı bU- adcı eleıkLro
ien g;..ırubu 8.9.942 gU.Oü A at 15 de 
pa.ı.arlıkla satın a)ınac;ı.ktıc, Taliple .. 
rm belli gün ve ıaatt.e Kas..._,aı;ada
lıı:i Koml.P,)"Onum~ uıür.-caatlan. 

«9260> 

• 
lic· adet nWl\'una satın a.h.ıı.aciılğwıdan 

('Jınde m4ivuna bulunlıp ta aatmak ı&-. 
uyenlenn 2 Eylül !142 Çal"Ş&mb;ı gu,.. 
n i.ı a.kşa.m.ın.a k.1.dar Kaıı;ı.mpa.,ad.a bu
)unwı. D€1ll2 Lf\"tıı.ım 8attn A lma K o-
J'!l~ .. onun.a miJıırS.Ca.at!.nrı. c.9258> 

İıstanbul Kadastro 
dol-n. 1142/270 

Emlak ve Eytam Bankasından 
1.- Maaılarını Bankamız dan temlik ıuretile alan emekli 

dul, ve yetimlerin Kinunuevve 1 ~ K,anunuıani ~ Şubat 942 
aylıklarının tediyeııine 1/9/942 Salı günü aaat 13 den itibaren 
batlanacaktır. 

2.- Askeri harp malülle rinin muameleleri ayni günde 
ıabah aaat «8» den «13» e kadar yapılacaktır. Eylülün bi
rinci günü bu saatler dahilinde malüllerden gayri kimseye 
maq verilmiyecektir . 

3.- Maaı ıahipleıinin ellerinde bulunan fitlerde yazılı 
gün ve saatte Bankamıza müracaatları ve bunun haricindeki 
müracaatların kat'iyyen kabul edilmiyeceği ehemmiyetle ilan 
olunur. «9263ıo 

lstanbuı· Deniz Komutanhğından: 

Zemin kat: Cepheden çiıf.t kıana tlı ve cmrnekanlı denııİ>' ~an 

giri l ir. ZE'!ffi'inıi ibe1ıon bir aınıtıreden beş ba;samai< Lı mozayiıkli mertii
vene çıkı.lır. Bodu.rurn kata merdi ven; mevcwt olrmya.n ar<lbı ccme
kanla bölünmüş :ııomh:ııi beton bıix soıfada lııiıri dÖ§eınelı natamaım ilki 
oda bir ınuotfaik bir helıi v&rdm:. 

Bcıduruım kat: B iri sofıaıda iılci oda blir hellii bir mu1faık m("VC-uıt.. 
tur. Bu kısıan ela natıııınaıınıdı.r. 

Umuam evsıdı: G~eııkul ilcigirdh. Dahili sıvalııır• yapılana
ıınış o~uığ'.ı gilbi bod.ıM-u.ın katın zemıinıi topraıktır. Bahçcnm tı;ll.fuıdu 
talhtaıpcrd'f ile tahdit ediJmiş ve içi nde b.ir B.ö'Va b ir imcil' iıki l•<li< bı.ı 
asm.:ı ağacı vanlır. Elek.t.nk, hava gaııı ve terıkoıs yQktur, 

Hududu: T..pu hıa~-dı gilbidıic. 

Mesahruiı; Tamamı 104 metre 
metcıe m.uraibbaı bina mütebaıkisi 

Kıymeti: 2387 liradır. 

murai:iıaı ol\11> buncL.ın bl <>qr,..,!ı; 
baılıçed>r. 

1 - işbu gayrimenıkuJıün arttır mıa şa<rtnaınıesi 28/8/942 tanlhm
den i:tıibarerı 942/1177 say ı ile İst anbul İ.ici.ııci İcra d aiff'sinm muaıY-
yen numarasında her'keıs.iın gördbı'Jmeai için açıktır. İliınlarda yaızılı 
olanlarclıan fa0la rnıa!Umat alıınrk is ti}"eI! lcr ~u şa.rotnarne:ye ve !142/ 
1177 clıoı;ya rnımarasile meınuriyeti mize müracaat e1ımellıclir. 

TqµhanOOc D~·rterdar llillfı.dıl ı _ Deniz ~ne ft Deniz Gedik1i Okuluna elınac-alc ta}f'beleI~n k;ıyıt 
Mefuı~t El<lncl• m.i.alLesinde K e - ·işleri ıo Eylül !142 aqamıne k<ldar uzııtıl.n.~ttr 

2 - Arttıd'm<cy a işliralk için yu ka-r:ıda ya~ıl ı luymeti.n yüzde yOOıi 
buçuğu ııi"4ıt>tind e pey veya ınA lli bior baıılkan.ın tamina<ı llll'ikıı~bu 

tevcü edilecd<tir. (Madde: 124) resteıcı eoka ~tnda 14 No. da Sl'l- 2 _ SeQtnıe sınavları 15 ey:ül 942 dP ycq>ıla.caık.lır Ta;iplerrin •zabat almak 
ırr:ay~: Ü1'ere 14 Eylül 94.2 günü saat 9 da kaytl: kabul komiPyOnunda bu1umnaları. a - İıpoıtcl< sahibi aila.ceıklılaTla diğer alakadarla;rın ve ı.ruıf<ıD< 

h~lokı saiı iplerini.n gayrimer.ık<ul üz erindeki haıklannı hU5Usile fa,z ve 
masrafa dair olan ioddialanru ifau ilim .taırihi.nden it;ban'n lo gLn 
içınde evrı.kı müsbitelcriJ-e birlılkte moır.ı.;ıriye1.İımize bild rmdcr' 1<·;;p 

...ıer. Alksi luı.lde hakları taıpu sicil lıi ile saıbit oJmaıd,kça salL~ t> de-
1.iııin pa!)'laşmasıııdan hariç 'kalırlar. 

Kemaılılı S.•m 14rafından aleyhi- «&259> 
nl.ze. Ctç1l&n 1 Tophanede Def~.rdar E
bıilfad>l Mmm...t Elendi mahaile=
d t Keresteeı sokağında e,..qk; 12 No. Ju 
an.anın 3/4 hi&sealnin naml<*.nila ta&.. 
h jhi heıkltında açtııkla.rı davanın ca
ri Jndl'kıkeni.ttiindc.: göslecilen ilul.
mıcti;}ht.a 'bulun.m~dı.ğı.nız ~ 

tarafından t <'bLe'at • v.ar&kıasına. ve
rl.kn meş.-u:tıaltaıı an)~ılmakla ve 
a.dresmizın de moçhuliy<>~n<ı binaen. 
teb:igatJJı ı18.n-en ifasına. ve muhaıke

ıMnin 22 Eyltil 942 ta r.ibin.e müsa~ 
dıf Salı gu.nU saAt 10 o.na t(ı.likine 

kara.r verilmü; oldugunda.n yevmi ve 
vak:tı :mf:tlılıxla Sult.an .. hrnett..e Tapu 
Dd1re!:+.nde K ada$lro Ma.:i'Cıempsme 

gclmediğınız veya bır vekil göndf"'r
me·diginız t.akch.rOe hakkırıı.ırla g~yap 

muameJı si yapııacağı Hukıık Usulü 

M "ho!<oernelerl Kanununun 142 inci 1 
m~ade'i muc!'binoc te()Jiğ makamına 

ka ım oknıaJt ti.::.t·re ilün olurı ur. 

clü, kııipıyı araladı, d ışarıya ll:lı:tkıtı 
ve claJotiLosımu lrolundan ~uıtaraık, 
tatlı tartlı d:şarrya ı;-ıka:rd~ 

Oııta1ık iyice karw-m,;h: 
- Benj'IT', otomobi!ın;~ lbi·nersin, 

dedi, Virnıır!clon is' uyonuruia 
bcldetirsir.. BMl ele l rı. draya inr 
rnek içm l'ı mazerc! bu.!unını, 
geliriıın. Brn senı .ı yine es:lti 
Frank'ınım. BJ kadar sinirlenmi
ye lüzum y,Jk. 

F alk.a.t M;llı Trent .~s ıa. kendin
d e değildi: 

- Eğff sen1 h&pisha!ıey-e gön
de:mıeesem. h tna a.1 Milli Trent 
d em csinre •• 

- Sana c-ugün bir şeyJ.eır ol-
<ll'U.j'. 

Genç kıOO ·n 
iOOkt.ı : 

sert ser t Frallk'a 

- ------ ------

ıNGİLİZ KIZ ORTA OKULU 
( English High School F or Gır Is) 4-- G'ö<nerilen günde arttırma ya iştirak edenler ar ttıı mu ~a Lr :> 

mesini okumuş ve lüzumlu maliım atı almış ve bunlart ı .ımarr.ı ı. hı· 
bul. etmiş •d ve it.>bar olunurla•-. Kayıt muamelesi 7/!J/942 ta ·ihinden iUbart'n 

sf"'mbe günleri !-;aaL 10 cl<:l'n 12 ye kadar yaıpı)ır. 
WlAL İMTİBANJ,Altl: 

5 - Gaıyrirnıenkul 18/9/942 ta rihine müsadif cuma gunu "'"t 
14 den 16 ya kadar İstanbul İk inci icra memurluğunda üç defa ba
ğırıldıktan sonra en çok arttırana i:lıale edilir. A ncak arttırma Jl ddi 
muhammen kıymetin '.!o 75 ini bul mtz ve ya satış isti;·<:nin •la(. gt!ıa 
rüç+ı;rnt olan diğer alacaklar bulunup da bedel( buııar:n bu g·~ • mC'rı • 
kul ile temin edi lmiş alacakla rının mecmu unda n fazlaya çıkn ar • < ~ 
çok artt:ranın taahhüdü bakı kalmak. üzrre artt.rma on ı< a 
temdit edilerek 28/9/942 ı arihine müsadı.f Pazartesi günti sılo 14 den 

16 ya kadar İstanbuL İkinc : İcra m emUTluğu odasında arı:ı~a 1 ıcdeli 
satış isıiyenin alacağına rüçhanı ola n diğer ali'>laıl! ların bu ga;rttım('il'l-

Orta okul son litnı( irnt:tıan:a.rı 7/9/942 sct.a1 10 dı. , 
Tür':ç.c :n-:t•hanla,·ı 23/9/942 saat 14 dP. 
'ingJizce in.t'hanları 21/9/942 ve 22/91942 ısaat 9 Uı. 
O'-':ıı1 24/9 '942 Pe~c:r.b•' gü,u nçıJC?.c<'k1ı:-. 

ZAYİ - a.:ıı numaralı Sluıcle Bf'l<er ' 

mart-a.h 0to:l.Obilın;.:n teın~z kağıdını 

zıa.y} ettim. Yrn~i alına<'"fından es

ki.=ln hukmü y oktur, 
Yetvart Bozacı,-.n 

F ild birinci ı,;.hife !ık ır\itııian ibir 
haber gMir<' r.nı z:ı unccl e.reık san
dalym;ındaıı fırlaoı, Cozvamn 
lıoyuına :rt.Jd ı. 

B u ha1a;'' yaprr.a!l".nl ydı. Çün
kıu O:n.va ' nırı ne mal oldn;;unu 
bilı:yordu. BPlki !:avadissi:z '.kal.
d ı.ği k;ın b<;yle yap:nı~tı. Fo(,.at 
Co-~va duğ'·uluı;:uıı.a ve oku~·ucu

ya bakik<ı tL•n merak ve hc-yecan 
vercc<ıği.ıe inanım:aı.!•ğı bir hah& 
olmadııkÇ3. &" z~teye tek satıır bi

le gel:irıne>. l• . Cozv. ca şöyle bir 
ın.uyu 'Vard ı, Yazı yazma'.kıtan 80"

t lk brk:ml§tı. Fa'l<at J.iı C::~eleni 1ıa
kııp etırn cl<ıf,e r zevık f i ı:'' rdu. He
yecanlı buılduğu bir baıbeı'i. ya;z,
d1ğı :ımna-n da tam va~ıyorclu. O
nun ka·ıunak4rışrk ceplerinde, 
kimsenin ckt..yUlp arıİ )·acııyacaı. 
ğı notl.ar i<çıııci e neler, ı ~!er yvikıtu! 

MUSEVİ 
_.--LİSESİ 

Koyıt ve kabul mueı..mcJel<-rio.e 

bııı>l<amnışıır. 31/8/942 tan!Une 
k.adar P~zar\esi ""1 Peır-19eml>e 
günlrri orıdaıı 60rlra ht•r gün 
müracaat edı[F>b~lir. 
Bli1'l'~ t.EME İo'\fTİJfA Nf.ARINA 

1

,Jrul ile temin edil.m i<; a lacakları mec muundan fazlaya çıkmak ,aritle 
en çok aıl'ttır~na i hale edilir. 

6- G ayrimenkul kend1sine iha le olunan kim se dem ah ,·ey~ı VL r 1E·n 
m:ühlet iç inde parayı vermezse rh al e kararı femolu narak kcnd ı . :ndrn 
evvel en yü ksek teklifte bulu nan k .mse arzeımlş olduğu b<-de' e al

· mağa razı olursa ona olmazsa veya bulunaana1l!Sa hemen yt.Ui gun 
31/8 de başlnnacaktır. 'müddetle grttırrnaya çıkanlıp en çok artt1<ana ihale cdılır. İkı ıhn'e 

B:J..İl~ kı..ıçuit &ını!ıd~·ın üc- 1 d k ·· · t • f he ed l D 
ret!<rl o:dukça tenzJ e<iild;ğ.nden arasın akı faı ve geçen gunler içı in " 5 den aiz s~- ı r. ·~ r 
mı.irac-ıat'.arın Çt:ja!.acoıt, mrmfil zararlar ayrıca hükme he.cet kalm a ksız.ı.n ~muriyeLmizce- ahc .,,n 
o'.duğ:ı ve sını~la<a kllbul oluna- tahsi olunur. (Madde: 133) 
cak ,tale11e m k~r> talıd t <'<i'ldı- 1 7- AJ,cı arttınma b<'del haricı nele olar•k ı•n!nız tai)u fe-.ığ ~ıni 
g· ·Q>n murac•al.ar:n b•r an •vv-el yinni senelik vakıf taviz bedel.ini vıe ihale ka ı·a~ pullar;nı verrn<'ğr mec
yo.pılrn.a.sı tavsıye olunur. 

Musevl L isesi Müdürlüğü r6 jburdur. Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifa t ve dellaliye rc-:mo7nclen 
mütevellit beıı.diye rüsumu \~ mü te rakirn vakıf icaresi a lıcıya ait ol-

c--H-A_L_K su·· TUNU) ! mayıp arttırma bedelinden tıenz.ıl olu n ur. İşbu gayrim enkul yukarıda 
_ göste rilen tariht.e İsta nbu l İkinc 1 cra memurluğu odasında ı<hı, iliın 

I b • ve gü;terilen arttırma şart.na mesi dairesinde sat ılacağ ı il an olunur. 
ı arıyan ır ~enç c4746) 

l8 yaşında orta okul mezunu 
kims~iz m uhasebe işler n de !Ec

rübelı hır ge~ iş arıyor. Erenköy Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
- Eğer bPn seni hapi<jıQileye 

göndermez>.n., Co'l Leli senıi baş
>ka bı:r ii.1€rne gön<leriır, meraık et
me! dedi n çktı gıttı . 

-22-

Fıld axfliy<' muhhir•nd<cn bir ha

ber çıJrrr.ty<ıroğıru <ıılr!)'mca si· I n.rli s inirli s.ıııdejyas;ra oturdu 
ve i.şi ile menul ol.nuy ~ başladl. 

1942 - 1943 drrs yr·~ Uılt:be k~·y ıt v-e~abu!-eıin~ 31 Agu.~ 94"2 cll' ba~, .ıı'1 

"-e 2:9 Eylü. 94:2 de son \--Cr 1ecf•ktır 

! Ya.tıh kaydPdılmck ilttre f.az!a 
0

m ilra"nat olduğu..~an oka!un e!;k y.._ ı ı t.ı ... 
kbek'rinill 1.., Ey:ül 94t tar:h,nP kadar k.ayıl!il!"lnJ yt"fli!tmrleri "''' tn.k~ ltnni 

Bır ticarethanenin yazı V'f he
sap işi.erini deruhte eder. Taşraya 
g debilır. T alip olanların b u sü
mnda (X-N-D) remzine mtiraca
atlarmı rica ederim. 
-------------- bu lı<rıhe kadar oku'.a vf'rm.Clf:r.ı. l~zırn<hr • .t\k!'ı takdirde yeı'lertne- yenıdt ı mı.ıra

S ah·!"\ vr Bcı,?r.ı<h1rri?'i Etem izzrt caat !'d('('"eklrr alınacaktır. 
Cocva Kol.ı ·v ıonbell"n'dan ay. 

rıldılııiarı sonra, doğru ga2eteye 
döıırnliş'il. Yazı :~~ ı nıüdurü 

Cozva hıç L,"!ini bo-ımadan de
ch kı : 

(Dn"'"' \ "ar) 

B~ıı.ıc:e - 1'if'friyat Dirr.k:torü 
C-evdeı KAP.AlliJ.Gİ!\ 

SON TELGJ:.AF ~L\'rBAASI 

1 

ı 
tab"Nıt,crın: J)')Sı..a ııe 

lt .. ;:; . 1.u ıılt.r: oıu.rrur . 

c-c.n .t. t oek 
•.927.f.> 

e.M.ı towcbc.· .. tr de adres.lcrını <ıç ı.., f&.ıro.al&,Jll 


