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Gıutt)'e gönderilen enak iade "dilm"' 
, Sah;p ve Ba;muh...-rtrl: ETEl'tl İZZET BENİCE . EN SON TELURAFLABI VE BABIBLBBI VERiN AKŞAM GAZETEii 

Almanların 
can noktası 

Rus ordıısunu 
imha 

edebilmektir 
Eğer Almanya bu sonba
har sonuna kadar Sov· 
yet ordularını imha ede
mezse istikbal kendisi 
için çok tehlikeli olabilir. 
- zmrz?CT 

ETEM iZZET BENiCE 

Sovyet • Ahruın mücadelesin
de bero;ey iki noktaya ba&lıclır: 

a - S<>vyetltre göre, Rus ordu
sunun mahfuz kalma>ı ve nıulı.a
vem.et lrnbiliyt>tini k:ıybetmeıncsi, 

b - Almanlara göre, Rus ordu· 
sunun imha edilmesi ve Sı" yet 
mııkanmctinin ılulnıası. 

lfor türlü hesap, plıln, program 
ve te,c.bbü. bu iki noktadan biri· 
nin tez.alıür \ e lc<ellbiııe bağlı
dır. So\'l et ordusu henüz ~lmalde 
ve merk.,L.Alc olduğu gibi durmak
tadır. Ct'Dupt;ıki .\l:ı.rt>şal Tinı<>
ten.ko ordu grupları da illlllıa edil· 
ruiş veya boz,,""Ulla uğratılmış de
i:ildir. Alnıa.ıı.l&rm imha edildığ'ııni 
halı-Or Hrdiklcri Ru• ku\'\·eıtlcri 
olsa ol•a nıl;lcfcrrik, ric'atini la· 
paııuımı;, yolunıı şa>j-lnnış kiiçük 
kunellcrdir. Bunun dışında bü
y ül.. bir Rus birlir,inm esir cdil
dii;..; uya lnı.Jıa pluıı.duğıı henüz 
duyulıııaruıştıır. Belki, bundan ö
~ye Alınanlarla Ruslar arasında 
ccuup d.ıl\"D.'SlnJB kat'i \."C ni'hai sa.f
hasıw ı;oz6r.ünc çıkararak hakiki 
ve büyük çaplı nrnharebcJ«r ola· 
raktır. llla.re.,~1 Tiıunçenko, bugü
ne luıda= di(şmaoını oyalamayı, 
yıpratma~ ı u fakat .müınkiin ol
dugu derN:rde kcndı kuv\·ctlcriıı.i 
n1:hltrz tutn1:.yı e as saynı;-ştır. 

Halbuki, Alman Qrdusunun işine 
elveren bu tlei;ildir. Almanyaıun 
Rus ordusunu bir iki noktada sı-
1..ı~hrarnk mahv 'e iınha eyleme· 
si ran noklasuıı t~kil ediyor. Çün
kü, zanıan .ımnokra yalar1"' lehi
ne tııım bir müttdik yardımı ile 
işliyar. AJmonyanm, henii:ı harbe 
girmemi~ sayılıtbilecelı. halde bu
lunan lngilt('OJ'e \'C Amerika ile 
karşıla~nıa;ı "e cenkleşmesi va· 
ziyetinde Sov~<'t Rusyadaıı kur
lulm~. A,~·a "' Orta Şa.rk İngi
liı hıilümiyeti.ni >arSJlll~ olması 
birind ~arıtır. Alınan ordusu bu· 
ı:'.ine kadaf' tufoştui;u her harbi 
ka~ınmı..lır. Fakat lıiçbir ga· 

> 
lôlıiyet onu harbi kazanmak 
hedefine ulaştıramamıştır. Al
ınan ordusu nerey-e vardı 
İse ~illere ve Amerikayı ora
da bulooııaıın•~· Eninde ve so
ııunda bu harbi kazanmak İngil
ı.c.,., \'e Amerikaya ı.pes• dedir!· 
nıiye bağlı clduğıına ı:öre bu iki 
kuvvet Rıl1'yada da yoktur ve 
Rll6ya maghip olsa dahi yine İn
giltere ,e Amerika ,·ardır. O hal
de, bu iki ku~'\-ete ~·a taa.uırz ede
r..,k, ya taarnalarını kırsnk har
bi ka-.tanmak lazııııd>r. Buuwı için 
de yiikl<'rden kurtulmak, cephe
liorin teııcn"tiıindeıı kurtulmak, 
) ıpranınn·mak gerektir. Şimdiki 
haldeAlınan)antn sırtında yiikün 
eu ağırı Ru•pılır. Rusya yıkılı.rsa 
.ı\lman or<iu>u Orta'"'' Yakın Şar• 
kı tehdit et!lıekt.e, Akdeııi<i kapa
lllakt.ı, balta İngillereye saldır
lrıalcla se~lıc•tler. Almaııyamn da 
hesabı budur. Fakat, Almanyamn 
bütün bu he-,ap ve ga)rctine ve 
A&ust08un illı. haftasına gelinmiş 
buiuıım~na rııCmen Rus ordusu 
yine Alman ordll'Su.tıUD karşısıo
dadı.r ,.e az.ılı rnukavenM?tinden 
bü)ü.lı. bir ıer kaybetmemiştir. 
Sonbahar rnouna kadar da va:ıi
yd bu olmakta de' aru eder, ~imal 
ve merkez Ruıs orduları sapasağ
lam; l\Iare;ırl Ti.ın<>çe.ııko ordu 
grupları da ınuloa\ emet edebilir 
halde kalır ve Jı.ı.ıı bu şartlarla ge
çer,;e l!i-13 A Jıuanya için haki.ka
k o tc,hlikcler ,.e vwlıataralarla 
d1>lıı bir yıl olur. K<ıJın Almaııya· 
da, ınanHiyat üstünlü.,"'n ve daha 
ku\ Htli ün;itlere ba{ilamlmı~ bu· 
'wıularal ı:eçirilebilme:>' için hiç 

ırı<:,·arnı :;.., a, Sü; 3 dd 

RUS CEPHESi 

Almanlar 
Kafkas 
eteğinde 

• 
Büyük Don 
meydan mu
harebesi baş· 
lamak Üzere 
Londra, 4 (A.A.) - •B.B.C.

Alnıan kuvvet?eriniıı Si)otre:-:.k'e 
yaklaştıkları bildirilmektedir. Bu 
haber doğru ise Alınanlar Rostof
dan 166 kilonıet.re cenuba ilerle
miş bulunuyorlar dt'nıektir. 
Almanların Kuban nehri mec

rasına kadar ilerledikleri lıakkı.,.. 
daki iddialarını Moskova henüz 
teyUI et.meıııistir. • 

İki ordu ...-"usında .,,.,ı şiddetli 
mııharebelerin bir ik.i gün içinde 
lıaşlıyacağı anlaşılruaktadır. Al· 
nıan müsademe kıt'aları sağlam 

bir Rus müdafaa lıattı ile k:trtıu· 

(Dl'Vamı Sa: 3, Sü: 5 <ie) 

Almanlar Kuban 
nehri kıyılarına 

vardılar 

iki k pra baçı kur
dukları ·ıc1irlllyor 

Berlin, 4 (A.A.) - Re"1llen te
yid edildiğiJJe göre, Alman kllV
' etleri 2 Ağustosta Tikor'1ı:aya'wn 
40 kilometre ~nvbunda Kuban 
nehri. kı) ılarma varml§la.r ve 2 
köprüba1• kurmuşlardır. Bunlar
dan biri l{ropotkin, diğeri Tiflis· 
kaya bölı,:ı·~indı:-dir. 

Musolini ikincı 
cephenin kuru· 
lamıyacağını 

söyledi 
Vişi, 4 (A.A.) - B. JlfUSS<>lini 

Gorista'ya gıtmiş, harp ölüleri a
·bidesinc çeJ.,nk koyduktan sonra 
Geııelkurmoy Başkanı General 
Knvalero ile gör\işmiıştür. B. 
l\lussolini halka hitap ile demiş· 
tir ki: 
•İknd oophc ne burada, ne baş

ka l·erdc kurolnuyacaktrr. Esa· 
sen llfthver hıma kar§• durmıya 
hazırdır .• 

Ruslar büyük 
bir taarruza 
mı kalktı? 

Bcı i'n. 4 (A.A.) - D. :,ı, B, n<n as
k:.f"ri knyn.a.k.tan ö;7e:itliğinf' göre, Don 
büyük ciir.&eğiı)(fGKi Alman vıe m'ı.l~

fik kuvvet:eı; günü ııu·1üne Sovy~t 
kıt''llar\yle tank . .ı..ı·uu c~m~k.toed.r_ Ka
laç Şimal Batı çcv:-cSındı! ~\~yetıler 

23 Tmmuzdanberl 267 lwık kaybet
mJ~ler ve en kü9ük bir muv<ıflwyet 
elde edemck:s0n kanlı Aa.yıplara uğ
ramı.;lardır. Don dirset•nin büt.ün Si· 
ınal kısmı ile Voront>j'in il~ne ka
dar Don nehrinön tekmil Batı kıyıısı 
halen .Aln'lanlann el•nı:e 1>ulunn1'1iı.l;.

dı:r. 
~ loev\kler Timoçe.'lko ıruvveUennln 

(Devamı Sa: a. Sü: a del 

Ankara treni 
bir kadını 

PARÇALADI 
Dün Ankarad&o Hc.yda~ g<>l

mei<l<ı elan yolcu •reni Anli;r6 ova
rındak; Adliye köyü y~ hal4:an 
8etrr.ı;ıkte olan bir kad.ına çarperak öl
cfürmü:tür. Bu yüz.den Elc<l>cı!S, Ada
pazar. v~ S&nıswı t.rı•nleri kişrr saaıt 

1ıeehblirte yollarıııa dc\'a.m ~-niı;lor

.ı.r. 

'RJı htw.i.A. R1 .'?J'-U ı. ·l'~ ... ı'ebeftn~ ~ 

<li ""•,ecrği ır.r..111.Ştlo.;ı SoV?ret Ordula.n 
Rıs!<u!ı1~ındanı Mart.şad. Tim<>QP.ı.11o 

Düseldorf 
1 

akını 
1 Bombardıman
dan 12 saat son
ra yangınlar de
vam ediyordu 
Loı:dra, 4 A.A.) B.B.C. Di1-

se!dorfa yıtpılan hava ahnmıın 
n1'!c~lerin.i tesb:ıt t>lımek ürrere 

cnew.nn sa: 3, oo, e d~> 

I Siberya'ya karşı 

Japonlar 
harekete 

1 geçiyor 
• 

Bütün hazır- 1 

/ıklar bu ih- i 

l timali kuv
vet l endirigor 
Lorıd:ra 4 (A..A.)- İııgiltcreye 

gelen llıaber; Ja;ponlann ya.'ı:ıru:_~ 
So\'~·et Rusyaya taarruz edecegı 
hakkındaki kanaati kuv\'et1c--ıdi
riy<>r. Japonlar Ru; Jıuıdudıında 
büyük ölçüde askel" tıc;plaml§·'ar
drr .. .Almanların Ruı<yada, Japı>n· 
tarın Uzak Doğuda kazanç'larını 
sai!Uımla.dıkttn sonra Japonların 
.ıı~ete geçmeleri muhıtemeldir. 
Bıınu.ıı«a J;craber Çinin bir ha-

(De\1'8.mı Sa: 3, Sil: ·I de) 

ızıanda'ya bir 
hava akını 

I.ondra 4 (A.A.) - zlaoo.ldak Bir
leşik Aıııeril<a ...ıı:erı moı<anıları. bir 
1$yya!'Ollln ~eri te•'slerden b>r>11e 
i,ıoIDba:a.r attığıını ve mitraly<n at~ 
tuttuğunu b\ldimıi;.ierdir, Hasar çok 
had'i!tir. iIL;:i2nca za.yiZı.t olmamıştır. 

~ ·!:ar:, ayaklan bıril;iriı.Gen k.ıba olan V1' l.J~ıoo:ı g.[~n geı~t;W."'C hüytyerek şım<ıi d.Ört 
;ra.şındo J:ıen yalnız k•'•sı 9 buc;uk k&lo g<>len ta1'bsiz t'lltma, d" ", falciı· anne

siyle b(!'h'lti;.' ... 

Bir Hılkai Garibesi 

Başı mütemadiyen 
büyüyen kız çocuğu I 
Şimdi dört yaşında olduğu halde, kafası do
kuz buçuk kilo gelen Fatma, günde 30 litre 
su içiyor; Babası köyde geyik zennedilerek 
öldürülen bu talihsiz yavru, Fatihte bir arsa· 
da taşlar üstünde annesile yardım beklivor 

1 

/ 

jst.a.nbuld• biç b4' iıra$1•ba.neııirı. k:ıbul ,• n«1;ıı; FaC.macık onnesiyJ o b<>rıı.beı• Fa
tihte bir ıı.rs:ıda sığındığı taşlar ü:ııeıinci.e yardım >·e şetlkat b.;J,yor ... Fatmanın 

~l'Cn yıllci bir resmi ... 

Dünya li.zerinde insan ı.·arlığı- euklaır doğmuştur. İşte yukarıda 
mn meydana geldiği, daha doğ- reınıiııi gördüğtinm küçük Fat-
nısıı k.adınm ana oldıı'"' günden-. nıa da böyle vebal.si, doğanlarda<n 
beri •Ocııbei hilkat. ismi altınd« biri, başucunda.ki de tAlih•i:ı genç 
birçok acaip ı.e ı:arip ~ekilde ço- (Dc, .. nu S•. 3, Sil: 6 da) 

~eni. lran K~: 1 Meclis Parti Grunu 
bınesı teşekkul r 
etmek Üzere.~ saat 15 te toplanıgor 
Kıvamussaltana Baş
vekaleti kabul etti 
Londra, 4 (A.A.) - •B.B.C.

Kıvıı.ınfui<;altana )'Cni kabineyi 
teşkil vazÜe!>İnİ kabul etmiş. Köy. 
terin Tahran muhabiri, yeni ka
binenin müttefiklerle samimi tıe,· 
riki mesnidıe bıılımacağmı belirt
mekfudir. 

Batı Çölde 
hava harekah 
şiddetlendi 

Lond.ra 4 (A.A.)- B.B.C. Gar
lı! çölde kara harcikfı.tı dev.ııiıye fa_ 
aliyeti.ne inhisar emı.ştir. Hava· 
da faaliyet ar~mış; düşmanın le
vaz:rrrı ücJ'erine, münakale hatla
nna ve muharebe mevzH~rine 

hücumlar yapılm.;tr Tdbnik, 
Sidi Barrar Marsa Matruh tek
rar bomba!.ıınm•~tır. Marsa Mat
ruhıaki petrc.: tesi.6atı.ııda yan
ır.r.lar çıkarılmıştır. 

Azak denizinde 
iki Alman 

vapuru batırıldı 
·Londra 4 (A.A.)- B.B.C. Moo

kova radyosu; Sovyet tay~are- !:
kılan Aza'.> deııız.'rul.: 15 bin tQr.
luk bir ve 6000 torıluk dığ<?r ıki 
Alman gemisini batırdık arını 

bildimıi ~.r. 
Rus pike 1ıayyar<1<:r: b:r Alr 

m.:ın uçak me~-dan :ıda 15 tayya
reyi imha, dığer 2() sini hasara 
$aı:ınışlard.ar. 

:..---o----

Ali Haydar 
Aktayın cena
zesi bu sabah 

kaldırıldı 
vcıa•ıuı tees;ıiı·k b-ldin!!pııı z eoo 

r.tw:rova Bll.)'t:ık El::t-.n % A i Ha 
.Ak~yuı cenaz buaı n menıs!n'lk B-.ı-
7:.rıtaı!adaJci c-~·ı,d ~n 1o".::!::ümli ve 
busı.:si vapurla İstar L .a. fi:'<;'i. ı erek 
EZ!irn~'-!>;daı< Ş !ı.ıı ğc e<mıul.-mlş-

•..:r 

Saracoğlu, yeni kabinenin icraat 
programı etrafında izahat verecek 

An.kara 4 (Telefonla)- Meclis 
Parti Grupu !bugün saat on bcşt.e 
roplamıcslktır. Bu tıopl:mtıda Baş
vekil ~coğlımun yeni hü.1<0.
metin progra.ımnı Parti grupuı

nun tasvibine an:edcceği anlaşıl 
maktaiır. Şillaii Saraootlu:prog
rımırnı y-a.Tm MttelWte olııuyacalk
tı.r. 

Diğer taraıttan )'atı: tatilini ik
mal eden Mecl'İB di.Jn saat on beş· 
te Re:fet Carute:ıLn reıiBbğin.de 
fuplarunıştır. 

CI>ev9mı s..: 3. sn: ., do>) 

lskendcriyeye bir hava 
akını yapıldı• 

Londra 4 (A.A.)- B.B.C. Pazar 
gecesi mihver tayyareleri İsken 
der'ye iiozeriıııde lJ\'llllllŞlardır. Ge
ce a·~ı tayyareleri bir Ahnan 
bcmbardıJl'an tay1yareı<!ni deni
ze, diğer bir banıbar.drman tayya 
n.'Siru de M.sı.r iizcor> nde d~ür
müşlcrdir. 

Hava akınlarına clönt ilJOOOrlü 
Halifaks bombardıman Uıy•yarele
ri de iştirak etımcktediT. 

r 
MİLLi ŞEF 
ANKARA DA 
Anıi<aı-a, 8 (A.l\.) - M•Jll Şet 

Rc'slcumlıur i.sor.et fooo!i, bug!lıı 
>ll•t 11,45 te Ar. araya a~t ır~
Y U."mU,j'ia:·dı.r, 

Reislcıımhıımınuz Et:mesU":tıı. 
Başvekil ŞükJil S•racol':!u. Anka
ra ılali ve ~JeC.ye Reisi Nevuı 
':.'anc!o~n, An:tj.ra ganıı&ı. da B. 
ıı.r. Mecl~i Rcısi Abd.ü]hıılilı: Ren~ 
d•, G<!oell<uı•r.•y Bnif<arıı M...-C· 
,al :F'e'"ızi Ç&i\.-:11o.tk:, \ 1e&iHer, .Parti 
Genrl Sekreteıi Menıdu-h Şe-i<et 
F,ı;enC..I, Par~ Me<lôs Grupu Reis 
Ve-küle ı, Parti idare Hcy't}tJ ua.
ları, Meb'uıs~ar, GPT.el K~Jrm&y \°1! 

V· k'l~ler Ht•ri cıelf'nle-r, ArJta.ra 
''e.;; Muavini, Ga~ll'.>n K<1rnuıt:a .. 
"'. taraJ:ından ka.-,şılan1T1ışlardlr. 
Garın i~ ve d;ş kıı&ı::r.larmıaa 

l<ıplanmış o]en k.labal;k ıı.r b.aJk 
kU:lt:.Si Milli ş-.f;mizi ("()şl;:.m. te-
zahürler:e •·lilmlarn;şla!"dır. 

Piyasayı tanzim ve fiyatlarda ahenk temini için. 

Bu sabah Ticaret oda
sında toplantı yapıldı . 

'Muhtelif ticaret zümreleri ara~ın .. 
dan ihtısas heyetleri seçildi 

• 
TO.ccarlarımızıa naş

veldle waAdl 
Elk~nulan madc!der:n satı~.ı

nın serbest bı:-altıhr.ıs ndan son
ra piFsayı tanı:. 'l1: \'C flatlal"~a 
aht . .ık t.crr. rı! ,. n tÜC'C'Uf ,.r esnaf 
ticaret odasında Vaiinm reioliğin 
de ~oplanm • .,,lardı.. 1\1 .. hteLf lşti
aa1 zümreleri arasınd n bu mak 
o 

sa bia seçihncsi içt.mada kararla§
tırlan c .. Misas h""Yetlcri. nin int:• 
babına başlam!mlŞ'.:r. 

'11'caret odası idare lıeyel! <l 
bu sabaılı saat 10 d<t fe\·kaVıde b;,r 
toplar'İ· yapmı1 \'oC tacırkr ara-

1 :;ından S<oÇilecek b11o r'. tis:ıs hc
)eNNi üzeı1• de görü.şmüy"ür 

Toplant gazeı. r.- z m kıneye 

vcrwnceye kadar dtvam etmek· 
te idi Bugü kü l>aplanlı.cla sm:

(Dcva ı S : ~. s.ıı: 6 l 

Ct"lSZ.ı•yt hAmll ol.... y.rpur. şaat 
ıı.30 da 5;,.ı .. ·cı Araba V39uru Iııireff. l "' ~ ,-. 
.stn l geln:iş, buxada c n~ze alJ.y trcf.Ql f -., ' 
e<li;.- r·i 1• B<;ş'..a r.,;yasetıC'Ulllhu.r Umu- "1p • ~ ~ 
ırJ K"1ibl olrralc ü.z1'rr ...ı..rı Ku.rnan- , _ 

V .. E] 
danlar, \~il fi.yet v.c ı•aı ti e.$ı.lıu \'P mer-

hu.mun c:O$Llı ı mf!ta! Jidıe hazU bı.:- JAPONLAR luınr.t.şlardır. • 
Ccnaır, önd<! matenı ı::.- a<ı çalan 

askrrl b:lr.d<> olduilu taklıe ve iki ıa· 
rafta blrir a~t'l' vC' yolis le 'alar1 •

(Devamı Sa. 3, Sil: 7 de) 

Moskova Büyük 
Elçimiz Ankara
dan hareket etti 
5,v>eller Birligı r.,-:z<i,nJe Tiı..'1ti.ve 

Büyük Elçiliğine ta~in e<.•lcn Ci" t A
çiK.alın dün aksam Ankarn.dan Bağda.
cia hareket etıni,tir, Oradan Tahrcna 

ieçı>c•>k ve Tahrandar. tayy ore k Ku
bite!'< g.dccok'.ir. 

-Vaziyet
Aşağı Don ve 
Stalingrad b ü
yük muharebe-
leri başhyor 
Rus cephesiıııde Roı>tlJI! w 

&&k istlkıaıml'llorinaeın Ka:f
/k35 dağ'1aı-ına d<>gru bclirffiİ'l 
ola.n Atman ileri haT.,'.keti git
tikçe gelişrookıtcdir. Alman
kır Kuban nehrinin .)'-.ıılron 
ıın.rorasınQ y4daştı!kla:n.-ın gö
ıre, Rootıof'dan i1Aiba1'<'!1 150 Jti.. 
ilıonıetroocn f'61Zla eoenuba doğ· 
ru sat"Nmış bul umna:ırtadırlar 

<ne,·:ı.mı S.: 3 SQ· 4 de) 

NEdP FAZU.. KıSAKtiRF.K 

Ş 
imdi de Japonların l.'za.k 
Doğudan so~~etleo:e sal· 

dırması 'bekleniyor. 
Buna, Çin, Amerikan, lnı;ilfı. 

ka)'nakları J;.un'Ctlc inanmakla 
ve hatta başlıy·acak Japoıı taarru
zuna alt 1..anıan \'.e nıekan ta~·in111i 
bile ilımal etıneıncktedir. 

Gü~:a ..:\!;ustosun ikinci\~ f ·ün ... 
cü ha[l..ı.:..ı.rı So\·ycl taaNu~unun 
başlangıcı olacaktu·, 

Japonların yeni dii il) a haro[ni 
geni~leinı.ck arifesinde buluııdui(u 
sıralarda, biı, her ,·esileyle bir Ja
pon • Sovyet karşıla~n1asıntn mu• 
k:ıdder olduğuııu iddia etmiş, bu 
mevzudaki uı.ribi, . iy·ası, içtimai, 
i.l.tıo.adi saikleri öne sünııüş; ,.e 
Japoola.nn harbe, ya doğrudan 
dogruya So,·yct topraklarına da
larak, yahut başlangıçla Uzak Do
ğu İngi.IU ve Amerikan kilit n 

istinat noktalarım tasfiye e~Jİ 
ve ondan sonra SO\Jet Rusyaya 
döwneyi tercih ederek gi.roceirini 
belirtnıiştik. 

Japonlar lıarbc girdi; ve ~lan
gıçta Uzak Doğu İngiliz ve Ame
rikan kilit \'G istinat noh.t..lannı 
tasfiye etme ·i teN:ilı edc.rck gir• 
di. Yam teşhisitniz~ıı ikiııd şı.kkl. 
bir k16mile ı:erçcklr~mi~ oldu. 
Şimdi &) ui teşhisim öbür kıı>ıni· 
ı., de gerçek!e§DlCl>i i~in Japonla
rın So\'yetlere diiomesi liizııu-. 

Böyle olduı;ıı takdirde, Japmı 

harp pilanı şıı mann~ı ala<'akt>r: 
İlk hamlede Uzak Doğu lngil~ 

'\'C Aıucrikan kilit \'C h~tinat nok· 
talannı ta..,fı~ e ctınek, b4iyltce 
lıer~e~den e,., el Japon anayata
nıurn, Uzak J)oğud.1ki St.v~·et ils-
lcri n1i.i ... ıc~na, her isıikanı"tf' knr
§1 ~l·lfınıc lini lt:ınin clın<'k: JaJ>on 
ana\alan.ını h nen hcınen taı) ik 
ve tesir allına alınaınaı hale ı:e
tirınel ... Bn arada Sov\ e11t're 
kıtrşı güya İ) i n1iiıı;.1~ebet l;ehre• 
sini ınuhafaıa edip, JapPıl ana-.a
tanına pek )akın So\~ t•t ü~lerin• 
den denıokrasyalarm faydalan
ınasına m3.ni olnıak... J,e)inden 

deriıal ve en büyiik ga~ c halinde 
Sibir~·a kapılarına yükll•nınek; ta 
19 uncu a<Jr -;onları ,.e 20 nci a<ır 
başl::mndanberi Japon kalkmına· 
sıııı hedefi olan !)arki Sihir~·· ı 

yııtnıak... Ondan sonra da., hem 
de biitün garp alemine h.ıı t AY 
yaıııu bl'yi "iatile miid.,,fanda 
kalın::ık ve Çin i~;ııi ) n\ ~~ ~·:ı,·a· 

fos{iy·e y·olundJ hareket dml'k. .• 
llladeınki \·ozi~eti böyle görıi· 

yorum, demek So' yctlere bir Ja
pon taarruwnu kU\ \otlc bekli}O· 
rtın1. 

Fakat bugıin<> kadar l abız ken
di hesrıplarına \:e 1nuhtcşcnı bir 
(Solo) mahiyetinde hareket eden 
Japanlıır, Alınan zafl'riuc bizzat 
~yard1nı et.ınenıek i~in So\ Jetlerin 
pestil lıaline gelmesini heklenıİ• 
'~ bu bekleyişinde U.c ı; .. ıib., ha· 
ta~-a ~iL~uıcıni~tir. 
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HALK FİLOZOFU 

VAPUR YOLCULUGU 

Bir gürültü var, bir dt- ~ma
ta .. umumi bir yenle gürültü 
etnıcl şamı>la yRpmak, en hafif 
t..birlte letbiy~ixlioktir. Mese
la, ,·a.puıfla Adaya gidiyorsu
nuz.. Giiycrledesiniz. Yaıım.
da ve kıı'1'nızda oturan iki sara 
inan, gürültü .,di)orla:r. 

Gürültıi ediyodar, deyince, 
p~t yüksek sesle, lıir meule
yi münaka~ ediy&rlar, "'ana
sını taıbii çıkal'll'Sınll!. 

Bu ;..,.anılar şamata yaptyor
lar.sıı, c<>k yüksek sesle, bağıra, 
çağıra~ konuşu)orlar, gü-lüşü· 
yorlar, ıslık çalıyorlar. şar*ı 
sö~ lüvı>rlar, Iu.hkaha atıyorlar, 
demektir. Yani, lü7.umsuo:, yer
stz, ifrata ,·aran bir ·n~·o ve 
eğlenre tana, 

Halbuki, vapuz umumı yer
dir. Siz, bıı.şmızı dinlemek ihti.
) acmda ol&bili.rı;ini~. \ apurun 
slikunetiııde bütün yolcuların 

ÇOCUKLARIN 

İDARESi 

lla:ı.ı kliçiik çocuklarııı b"line 
bir kayış t.akıyorlaı, bir kayış da 
ona bağlıyorlar. Cadde !erde çekip 
giitiiriiyorlar. Benzetmek gibi ol· 
ma.sın amma, bu vaz.iyctlıe, ço
cuklar brr eye •benayor. 

Allah Hre de, çocıık'3r, büyü
diılr.te.n sonra da a11alannm ~ek
tik.lemi tarafa celseler. 

l.~ıiDi 
NEREDE?. 

Bir arkııdaıım var, ~nı.ancadır. 
S.caklara hiç dıryaınamaz. Geçen 
gün, yine buz aramış, bulanmınq.. 
şöyle drdi: 

- Biiliin ümidim Belediyenin 
buz işini biuııt kendisi ve mım· 
taızaın şekilde yapmasında.. 

Bir diğer arkadaş ce\'Bp verdi: 
- Şnrada yas tiedijia - bldı 

ki? .. Üzme hııclini.. 

SATILIK 

tı.ANLARI 

Şıı günlerde satılık arsa ilıinlan 
çokça gözüme Çlll'Pıyor. Halbuki, 
şcıhl'Öo mut- yerlerinde aatıl.ık 
bir k:uış t<>prak yoktnr. 
AYtık ilanlarla satışa çıkarılan 

ırsa k<r>n nasıl ve nerelerde ol
dllğunu dii§ünün!~ 

KADIN 
ÇORAPLARI 

REŞAT FEYZi 

hakkı rnrdıı·.Fakat ~amala ede.n 
insanlara b1.1ı11u anlata1D·rc;mız. 
Zate-n, böyle bir i)<' ıcşt·bbüs 
etmeyiniz. Çünkü, şamata, gü· 
rültiiy~ talııav,iil ooer, yani, a
ı:ıınuıda en• münakaşa b~lar. 
Bu ise, yloe wapur ;ı.olcularını 
rahatsız eden hir hiuiisc ola· 
,.aktır. İstemiyerelı., terbiyesiz
liğı lıiuat siz yapnıl§ olacııbl-
111z. 

Yum lti.7.im vapurlar biT a
lemdir. Nasıl, npu,.. girip 
rıkınasJDI bilaiyorsak, vapur
da oturup seyahat elruesini de 
bilmeyi?. Öyleleri vardır ki, 
parayı n:.rip bileti aldıktan 

soıııra, bütiiıı deııizM.ri, vapıırn 
satın aldığım zannecier. Ve 
dünyanın ltiçbir memltkethıde, 
hiçbir ıer,gin adam, kudi hu
susi ) atıı·da, bizim vapurlacda 
~· aptığılill2 kadar şamata et
mrL 

Horhor caddesi 
Bir kısım evler yıkı
larak genişletilecek 
Saraçhancl:ıaş.ndım Ai<s...•aya 

inep cliorhor. caddestn"n tar2i
mi ve asfa'J &lşenmesi işine be
lediyece ör.ilıınüzdeki yıl başlan
ması: kar ... rlaştırıhnıştır. 

cH.or:bor• caddeı;."r.in e><ser kı
sımlar. ger.işl«ik<:ektir. Bu mü
nasl be1:e her rk' tarafla-ki birçok 
evler i:iliınla.k ooi!.erek yık.:acak 
ve arsalarının yOl:ıı giden kısım
larından artacak olar .. ar is'..:yen
ICl'e satılacaktır • 

.Batan Ri- uapurunun enkaza 

çıkarılıyor 

MuhteU! yı!J.ı.roa limar.Jaı:-ırnıız
da 'bacmoş olan gmıik-riıı çıkaıı1-
ması 4fne dc"'V&m olunma.k'iedır. 
Bartın limanında mağruk Rize 
vapurunun mkıatzı da bu ay ~ 
karılarak maliyece satı'Jacakıtl!I". 

ı Çapa lıız orta mehtebinin 
•ergUi 

Çaqıa hı oıtte. mek.te.bi t:a100e
lıet-i tarafından evvelki giin Emin 
önü Halkevmde vüzel \ıiır r€sim 
serg.'s! açılmıştır. Bir hafta müd 
d~ he. gün öğl.cden sonra ar
zu edenler bu..seıııgiyi ı.iyaret ede
biıecekkrdir. 

• • ··~ • > ' - ·".•,li :.: 't'2J j ~"'le··.· ; .. ""~ 
~--- ... ··?''• 

(:ocaklar ve 
meybaneıer I 

Yazın bahçeli gwzıolar, llYI'• Z'!· I 
IIWllLQ. bi;.• ne-.."i m~:-e1 a le! Pr ıç'..n d-0 

-· - -- -- -- - - - -- - - - - - - - --
----- - -- - - - -- -

Harp Va z i~ e t _ i 
Bir ıöçmen köyln· 

dea latıba•ıar Alman zırhlı ordusu Kafkas 
Gcç<·nlcı<ie, kı.<a l.rr yurt ~;ıtıali

™: ç~ıp dörtıniirştü..~. _Bir me!TJf>.:ı1re.1. j 
ıkıô.',ro'l'dt', yı,lurn, yı•nı Jturulan gôc;
mon ki'.tYJer.ndt"n b:rıne ı-Mfadı Kö
ye ıı:nl•k. · Bir sıraya aiz,1m~ 

0

t:vlrr 
va«lı. Blm>ya. bundan ye<il yıl evvel 
B~.3!aı.d::ın ı;c!cn ,ı:5ç.r...tr.ır_.!r ycr
«';;lirllmlı.ıtl. Olur<'dt, kahw :ç1ar. 
Köylülerle k<rı>uşc.roııııt. Hummalı 
bıı- hanın.an faaliyt.tı. \-al' . Köyde, liç 

lı<ş öht yar erice-k vt' ınuJıtar ,-ar. n;. 
ğrr l.."'U-lü!rl'Ön h<'fn•n hepsi kııdınlı er
loekll haro>"1ll yer!ulode ve köyün 
~ tarlaJ.anl&, kı"""' cüneıı al
tında ça.Jıı;·yurlar. 

petrolüne doğru koşuyor ! 
(Yazan: 1.. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri) 

Genç bir loöyhl ile kDr.uı;uy<>rdult. 

Harman yeandeo köye bir :ıey almllJ'l 
gel.-nl;ı14. n.r an.a yanımıza oturdn. 
Kooıış.uyoroz. 

- Kaç cloğwnlusı.:n? Diye sordwn.. 
- 3~ doğumlu ..• Dedi... ' 
- Doha çocıık.rnuşsun, c!çdiın, bcı, 

nOfos k;gıdınd:ıkl ya0ın mı, yok5a 
h:L~l yaşın mı?. 

- Hak.ikl yQşım, dedô, nU!us kl· 
ğldllll d.ı.bıı çlk:maıü ki .•• 

- N~rn~. 

- nlz 1939 yılında ı:öçmcn geldik. 
Evve!A, l>r b:ı.ıka V1l;lı;.Yctc bizi gön
dcr<liler. Sonra bu:<ya )"'Ol;&d4ar ve 
bu lcÖ)"e y._ rı, · :ııtircialcı". IUlA, nürus 
kayıum-:,;.z buı 'Yil gef~nedıi. 1tuarr.e .. 
~esı. y;lJll~:yon:nU$. Omın (çi_n nüfus 
kağıdım herow; çıJaıuıdı. 

Brn, bu valacdaşın nJlus kağıdının 
n.üs.ı.l olap haU. c;ıkarıl~ıne.nuı olcW
ğur.a httyr· t ct.Wm, Daha bö..""le. heı.üz 

nllf:.ra. t.~><h çıl=amış göç"1U>ler 
)>"al"'lllŞ. 

B' r do işin t111 tar:ı!ı ,.ac, B:ı vatan
daşların isimleri iÖ9fnCn kalıyor. Ne
den?. ~n lııöyil, &ÖQl'lienler, göç. 
mt.n evi, gÖQmen ntıhlsu .•• 

Bu, fena bir Şf!Y •.. 

Yedi yılllk gii e ~ köyUndi> otu
ruı'I=, et,.,,ra b:ı.l<:t" .: B;r tt§< dlkiü 
$ç yoktu. A1.ıçsız bil' köy. Hayı et 
eıtı.r .. '.:\eden dikiiııırCiğin.i sord'Uln. 
"\ .. etişrniyurt dcdi!rr. buna lno.ı..ınıa<lı.nı. 

ÇUnk11, hiç bır nevi ağa.cm yetı~
diğl blı: f<>pra · üzer.ne yı·ııi bir köy 
kurmak gibi bir hlrtanın ;şlenoo'lt ce
p aldım aLınııdı. Henhalde, bu köy
de de bazı nC\1 ağ•çlııl' pdk ala yeti. 
tJE•biindf, Faıloat, lıuna kQylLlQte anh.t

mak, Uıi'if t:.•\r.k1 g03ternıek, ölrf·!.mek 
ır.zımciı.r. 

E(JH. ~..rd:i y~ f:\\'\"f'l bu köyt' nğd.ç 
fidan!arı dOJ<Jln ;, ols:ıydı, ııitncli. bü
tilıı köy !Htv:le c>Piıık '"' se,~rnolz de
ğil, yemye§il olurdu. . 

R.SABIT 

ıVapur ve banliyö tren ücret· 
lerin"e de .zam yapılacak 

Hayat p;!halılığı kaı'ıısında 

Doğu caph~ind<': 
Voronej l,Jlgesinde RuslaT Don 

ne!ırirun b:.tısında oldı.ıkça geniş 
bir cepiı.e üzeriode Almarılal"l'a 
muhare<beye devam ~edir. 
BuııarlQ büyUk değ~iklıik olııııa
lll'lf gi>iclir. 

Faılmt ij<İ>ınali Kar«a<syQ 1ı0prak
larmda Alman zıırolı oı·dwıu ce· 
mıba doğru ilerlemekıtedir. üç 
koldan ilerlediğine bakılırw bu 
Alman ordl.!6uır.un hedefi, Rl.15 sol 
oenaolu.nı ceplıedecı ve sağ cer.ıa<h
taaı kavrıy•aTıik .mağJÜp etıınc.tiiır. 
Böylelikle Almanla~ Maikop pe'l:
rol l:Kw·&ıısile Novrcosi.Sk limanını, 
Kr""8nOC!ar tasfiyoha::clerini. elde 
edebileceklerdir. Bilhassa Salzık 
üzcrittlon Almavir veya V <l'I'OŞÖ
l.afslı. istikametinde ı.leor~ek isti
yen Alman k-0lu, Rı.ıs sol cenahı 
için bor toolıke roş:dJ ctmekıtcdir. 
Bu kxıl sür'atle cenuba ilerlemıi:ıre 
muv fak dursa, Rusların Ku
ba!!l nehri ger" ·nde mukavemet 
e1ııneleri de güçleşecektir. 

A!manlara göre; en cenuıp ke
si.mkle ceceyan e<lcn savaşlar Al
man öncül01"ile Rus artçıları, ara
sında geçen mııharebelerden iba

rcilir. Mareşal Tinn;enkıonun a· 
sıl kuvvet!eri heı:!lıalde daha ce
nupta Kuban nehri üzerinde bu· 
hınmakıtadar ve dofayısile iki ta
rafm anıı kuV\~de<i arasında he
nüz temas basıl oimamıştır. 

Şu ahlde Mareşal T.imoçenko 
Kı..;ban nehri lboyuooa kari mu-

h<arebelC>r verece1<t.ir .Demek ki Rus 
sol cenahıo, eV\·clki Alman idıdia
lar, hi!Af;.na <ılarak borıulmamış
tır. Aksine olara.k oynak müda
faa ile Alman ordusunu durdur
m~ğa çal~aliıtadır. 

Fakat üç koklan ilerlıyen AL
man ıırhlli ordusu muhakkak ki 
çok üstündür. Staiingradla irti
batı kesikn Rus sol cenahı aı'lık 
ya!onrı. Kdkasyadan yan:lım bek
ibyct!lir. Bu b:ı.kmırlan vaziyeti 
9'.Jk. müşk ülıiü:r. 
' Atman zırhlı o1'd usu Maikop 
petrol havzasından nihayet b:r 
:Yiirüyüş mesafesi waktadı.r. Bu
günlertle Kub~n nehri kıydarın
da buı petrol kuyu1arı için büıy[Jk 

savaşfann inkişaf c-mıesi mu :ıie
meldir. 

Stalingrad cephesine gelince; 
Burada RUoSl.ar şidıdetle mukave
vet etmekted'.r. Denilebilir ki Al 
man toarm:zu muvaffak. otnıamış 
ve Don dirseğinin balı koyıların· 
da du:raklamı~,ı r. 

Yalnz Stalingrad !.stıkamet.inde 
nehri geçemiyecc-klerini anlıyan 
Almanf,ar; şinl'C!i S:mlianskaya
dan Don n~rinin cenubi sahili 
boyunca doğu ist;kametinde iler
kmzye ça11';~""0rlar. iRuslar <bu 
A)man ileri harcket'ııi önlemiş

lerdir. Almanlar ıınuvaffak olur
la1'Sa, Stalingrad bölgesini ve Don 
di:-..c'i ndek.i ımüdafaa teııt lıatını 
cenuptan kaVl'amak Wı kl:-.nı el· 
de .edebilirler. 

T;moçcnko ~· dı.ı1arının .m"lıvol 
duğunu ve fü.:; cenup kanaci.nın 
ortadan kafk:tığmı iddia etm·ş o
lanı.ar, .şü;mesiz ya'lılnı <.nlır. 

Bi1al;!ls cq;hc Ka!knsyaya c.oğru 
genişlemiştir; ve Timoçenk,ı or
duları. iyi kötü hail üöQ,ü,.cımekte 
dir. 
Kışa 60 gün kalıın.,t:r. Hafüu

ki geçen 60 gün için.ele Mareşal 
Timoçenko ordulan yani telmııil 
Rus .ordularımn üçte birL,inin hi· 
le inJlıa edileımediği anlaşılıyor. 
Almanlar ordu YQk cf.nıiye değil, 

petrole kO!;U)'()rlar. Bu vazi.yette 
haTbin ,bu sene doğuda brteceğin.i 
idldia etmek, yanlış bir ~rüııtür. 

Kadıköy İafe iılerinin 
belediyeye devri tamamlandı 

Kadı.köy k.azıası iaşe U;;leı ı,r.de 

yı:pt.lklaın eayret:ıe<Iin. göşt"ıdik 
!eri faaliyetin ve.rdig.; ;yi \"e >n
ti:zarnllı net'~rden dol&y> mez
k.Ur kaza i2.;ıe ı;cf; Saobri Omır ile 
C. H. P. ır..çıhaJ.te mümess>:lerin

d.en Cevdet S~. İsmail Kadan 
ve k&)'Irrn'k2m Ed"ıp tarafmdan 
talmlı- ve tebrik alunmlll!jtard.r. 

Sabft OnuTla tidtad~arının 

devizrle!! ror.-ra dalı> .be:>Cdiyıı 

namuıa i~ işlerini tarı.z;..me de
vam etmeleri .. ıuvaU!t görWrrı-ü.ş
tür. 

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

MAHKEMELERDE: 

Tekdir ile uslan· 
mı yanın 

hakkı kötektir. 
llak.i.ı.n tn-.ızmın"'· 

- Siz. de::ıi, konlŞ1.1.nu.ı Muz.affcria 
QOCUğu l\fltr:yi dil\ ı~~i.lnüz.. BabafJı. 
öy-le iddia ııd~r. Söyl~eriııi dı,ı. 

i;lil~i-L.. Doğru !UU bu ~t!fl.f>.nleır?. 

- Doğru amma, a~yWn efen.. 
"'d.V .... Şu • gördUgü.nüz ~tık:, Nuri. 

Al!ah;n bir d.f~\oi ... Mauallabll :rıow, 
bandon, mahallede ylika ııilıımedJ< 

1 
kimse yoktur Carr.hrı ta ·!ar... tavuk

_lan ~ar ... Köyleri, köpellini taıı
lar ... DılahaUeclcn ge900 yabancıl&n 
taşar ... Y.a.pnıs<lığı yoktur. Haşari u» 
haşaııi ..• Yaranıaz mı yetnıımaz. 

Çooutoo babası Muzaffer ay:ıja 
kalık>tı: 

- Yaramaz Ç<lcu.k zeki olur, dc<il, 
Senin Ç<lcu..1< gibi aptal mı olmalı her 
wıcll<k? Sen;nık.i düpedüz ~alak 

Hil.ktı:n ,;uslard-.u: 
- Susunuz! s;ze liÖZ "w<ıerildiğl. za

man söy!e,,jnöz, Hem buniar, hakkı 
müdafaaya t.:ıall(ı.1< elın;yo.r. 

Son!'a, maznuna diJndil: : 
- Slz de sözJ uza\ıyorswıuo:. Kes

limi0den auıo tın. N :,.,, ve nası döv
dünüz?, 

- Evet e!enU?ı.. Bu h:ış:ıri ço
cıE, hct1te:: n oldugu gibi b!1.im. eve. 
biz'"' b:ıhçry<> de m !!attır. Brnde
niz bahçr<!e ölebıi ye~\ r n;ye me
raklıy1!1'dır. S. lala! t, !ıe~uoı k ba
ğı ""ti.saire yelişti~,.,..m_ Fideler d, var
dır. Fideleri önce c:nr«'kluılar ,çfode 
yPti.şt.irirlm. Sonra toprağa <L::f«:im; 
bLLnkı.r heps1., bir mı·rak efendim. N'l
ri. ca.m~ .. nıları taşlıya tz.şlwa 1 çer .. 
Qeve halinde bıraktı. Kaç kere ya·ka
Jayıp; 

- Yaramaz. dedim, senin kulskla
nnı çekerW. Bik, ben senin ~.mca
nım. Bunlara ması·.ıf ediyorum. Ya
zıiktı:r, gilnahtı.r. ~n 

Bugün, y fne duvara çWwş, ca.me
k~nın son ktlan bir iki caınıuı da la§
l'Yor. Usulcrıclk, duvarın dbinrl(·n 
pltiın. Kolundan yııkal<ıYıP bahçeye 
aldL-n. Bir iki. tao~ y::.pıştıı,itım ıu.rs. 
la ... 
<ı"\'.wtı ile yok> gelm;yt"ni etmeli telı:

clir> 
•Tc.kdir ile w:oııınryanuı b::.ldcı kö

Dodtm. Sl..ııııd.i \'ar babana 
söyle!. .. 

le'kt<r> 
srli\m 

Sc•yfinin Mı.:a.trerin ÇOCl7&U Nuriyi 
dö'~dügUırO gürı n biı· il .. komşu -.it 
ohnk d:nleır!ldi. ~lahken:e karan 
vero;.: St·yfi, 25 lira para. ceızasllJ.3. 
mahküın rdildl. 

Mahlremcden ç:ktt'.ar. Jl.!uzef!er, 
lrou:.,<uSu Sc_ı·iiyc, 

- •Tt:kd.ar i~e c.slan.m.ı..)·anın hakkı 
köt.ektir.• 

Arnmo, dcdl; ırowjli atanın d• -
t:ı 25 tmOır. 

Öl<tri k11.gındl ... Sesini bil~ çıkar
madı. Yaln2 cLfJhıvlt!> der gibi ba. 
~mı iıki ta!'S.!~ B9.Hcıo1 \-e yiiıiidü. 

IIf!S:P.YlN JU.'BÇET 

masraflıırı ~ artan be.led:-yeye 
varidat temini için birinci mevki 
rrı:.mvay ücretıerine ikiışer, 2 :oıı:ıci 
mevk:Iere bir~r kuruş zam ya
pı:m .. sı haklmı.ı:lald. teklifi müza
kere için ~b;r mecJ.isj 'bu ay fev
kal<1d<! olar<:ık topıooacaktıa-. 

~~YAL~I 
BADİSLERİ 

M ·UH- A ~R - RiR VE 
MEGALOMANİ 1 

Ilamit Nuri 

IRMAK 
.! 

Ş ·r dah'.l:i vapurlarla banliyö 
trrnlerinin bilet ~retleı<me de 
be".rd ye hı.ssesi olar-.:.k nyıni nis
beL:.e b!r zam yapılacağı talunin 
oluunaktadır. 

~ - - -

Kadın çorapları tcdkikatı de
•ram ediyor. Daha sağlam ve ucuz 
elack. tuuayyen bir iki tipte yapı
lacak.. Bu menimde, kad,., çorabı 
me\'ZUU içimizde prk dert dc{:il
ılir. Ila')·nnlar çıplak dolaşıyorlar. eğle~ce yeı•i olcyo;. Bu g2Zn<>l'1r'da ı-------------

ı Asabi ve akli ıa'babct, ıruhi kıs
m;le birlikte bir şuhedir. Bu şu
ıbenin ksta!,kları :ı.rasmd.a Me
gakırr.ani dairi vardır. Meg3lo
man> pc'. çok t!ibbi ıstıiaıhhır gi
ibıi eski. yt>rancadan alınmıış bir 
kc 'jmcdir . 

Mcga!ar.ani hastaların'~ ruhi 
tabac'beıte göre z.ek!ıları, hafh7.aları, 
uıı:umi 1T'..ıö·himat1a.rı. tazJı.•ı tab .. 
s:1.:1er f(!zlaca r.()ksa!llık!a.r göster 
m!yebiiir. Sakatl:.k, menfi ruha; 
ruhi ha!lta'. ğa; bur.:arm 'lcsir1e
nm tilbi bulunmalarmdadıı-; y ü-

kadar fatihler irleal yara.tam~mış 
lard . Es<>· 'o-i, fütuharJar, lıayat
ıa~·nm h'l<an:'.e b'rl•kte söndü. 
Ta! "he hat• ·a kald•. Pc•ygaml:ıer
ler ,idea' ok"de m<'yd~na gctir
mlş'Nıı:H. M ::e• kütltkrini c asır
lar·~atıbexi mctkürdcrine ve tıki
'Cle'.c•rıne tabi bulu,r.duruvorlar. 
<Mi.!ıli, s;yasi, i~·timai, iku93d1 mcf 
.küreler' m<:ydaııa getiren büyük 
fillhsiyetlcr, onu kütleye yayınca 
<yaşatabilirler. Kmnalizrni'!ı Türk 
ink~:fı.bmm mciküresinln Tüt1< 
ımil!ietine yayı.'ıınış oliması hase
i:ıile mm·affak okluğu, y~ad.ığı, 
~·a.,""~'.acsğı kat"i oluak lfa<ie o- · 
lluıxıb:li:r. 

Fakat, iki aya kadar lıu i~i her
hald<ı bir neticeye bağlamak la-

AHMET RAUF 

Uir kuru kahvecinin dükkanı 
bir halta kapatıldı 

P,rr'kt::.şıa tr2mVay cadlddn
de :.uru kalw~i ~ki ilı:lilciir su
~·c rrJlr.i k<lrunma ma'lı:kemesi 
tudın<lan ·bir hafta ticaretten 
menedilmiş ve dün dükk.S.u ka
l>atdrr.l9tır. 

k1.ı.\rucC:ık çaclJK..ar gö .. ü ür:m. Ana ve 
ba:Jal:ırının yanında g .nı'°!e·d·r. g -
ct'n:n geç saati rine k Gar ıdA lı 1 le-r 

üme:rl..nö..-·, m:ua baŞlllda otUI"'..ır~ duI'ur
lar. Hı:kiko tte, blr çoic bahçe.ti gazi

uo!artn b:rer m()Q'ıaneden larlti yl.t;;:
t'l.l.. Hrm de muh~ıf seviyrdc in
sanların doleuğ'.ı W ınııyh.ane ••• Uflık 
çocuklan!'t mt>sela, sine.mö.Jara gitınc

sine m-O!ıade e!ıniyoruz da, böyll• 
11-reoyba.nelrte g!tmc ndt' rr.ahzır. gör
mü-,O!'.UZ. Hiç o!mazsa. analar, blb.:ı:
lar, ~laruu bu rakı masalarına. 

all<!lıl'mMnlllıdır. Bu, mühim bir ter
biyevi davadır. 

BORHAN CEVAT 

re TA n VM l . "'\ 
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EDEBi ROMAN: 51 

AŞK ve GÖZYAŞI 
Yszıın : S E L A M i İ Z Z E T 

BiRiNCİ KISUI 

· Kad!n oo.du; 
--- ı;o.;;lı !.l.9irıiz?. 
K , nın b.I':!ı·!lbire lan çatıldı. 

~.Ultin damarllln ger»di: 
- HllG'.r: 

- E !er. eğe d~ ""' 1-nız. ~k ga. 
»la, ı-1 7.r> dom ı. :ı an.:dun. ı 

- 11 ç n;y m yo...:! 

- E "l .rr.. de ; k; brn Iıı.._!"rtytUmi 

~v· ""m, r~ r ·ltın...'ia y "yam .m. 
B·~ :-;O- t ,· e- k:: u rıı, uğ~dı&ı telA

kıct: h.-.;tı:iıy n K,"nif.n f na. h:ı!de sin.ir
lcnc·, r- .n b·r s .c: 

- B n do, dedi, iı:adındm n~fret 

tek: •.' 
K ı ,rı !... .. nı s:ı. ll:ıd1, her-ı de Lrlcll... 

ii; i;.•az ;., Uctunc ulonartllt: 

- H ıJSind n rrj! •.• Diye rdu 
K<:ırısınö.ın lh11net gö:d l~ilne kani 

'lım KPIWn .• rt cevap vrrcli: 
- Evot, l'.t>PS!nden! ... 
Ve S&,g rıi düşilnert!k 11M eeıti: 
- l:n du.r~-t. • ı m::ıü .. z.:ınne<lilcıı • 

kadın ıosanı en tcl•y al<laLan · kad:n
dır. En yuımıı;ak kı!.am •u~aııın ka.ibl
r.s hiç fu r ..z plll'ÇOLar. 

Suan <l"Or;:aııdi gülüıı:s<·di: 

- An.aşıldı, sizi alda~ar, aşk. 
ta ald.a ınu~ 

Bir yabancı k:ıdına içini tlOkmek, 
ka -nin yar:tsını gôs.tc mt.k istcmiye.c. 
Kenen: 

- Ben mi? .•. Diye ı kayıt aorrlu~ 
tıen ömrümde sevmedim. aşkm ne ol
d u.c.-rc.tFu b i }mt)m. 

Kad;n <ımUZ •lkti: 
- AŞkın DC olduğunu bilruiycn bir 

eme!< lkadınlard:ın ce!ret eıcg;n[ 
royl"yc,,.e:Uer. &;zl riıllzden a:;kın 

'•~abıru çcl<:tif,nôz ar.!:: : ı:vor. İllS&ll 
b!r kadından nefret etme<!t'n hepo"'U>
dı'."n bhVt'"ll nefret c-deme-z •.• Ben er
-.<rden netrtt etmiyorum, çünkü 
biç bir eıin'lı: çıkıp ta baııa fenalık 

Mllğtftl ~""' ~e karaı 
d.aJma Ww;yıt k•ldı.ın. 

Kıenan bu sözılPıı• ne inandı. ne 
inanmadı. Kadınia o kadar meşgul 

dl'ğ:ldi ki, ses c•arıı..adı. bir şey söy
Jur.t·di. 
Y.avaş yavq yakuş aşağı. iniyorlar

dı. Fı.:\"' nl .. :ir bir g~.oPydi. Böyle &n
celerı!e, henuz. Yll" ı<apanmırınoı 

k:llb!• r ı:ok h cs clor. K n : 
yı.t ka!dıgı bduıın m cı.d ;eratuıı e
H~l' aıa~<ı ını aldın;ı bilı.; getinm:iyorı.. 

du. 
D . rloı rn gfa •I Jt, ·ulu b!r rüz.. 

g3.r · !iye u: yos1.ın koku1.Jn.na Yat:ıe
min ve g J 1 kıok•.ılıırı karııı:rordu. 

KonuşmUJ-Ol" aı'Ciı. 

ikisi d · k n<li ~:ıoelerine da!
rnı,f at, yan yana ı ·ı yüı·üyıorl:ı.rdı. 

Aşağıdo, ot.elin önilne geld;l<:l,ri za
man Kenan: 

- B•!n gl"!diın dfdi, fakat ıuii<aaı!e 
ed('T"ıi!oCni:z s:ı.ı gOtürcyim. 
Kadın sordt:: 

- Kerede otı. uyoısumız, 
Kt nan ote ! i gösterdi: 
- Bu otelde. 
Kadın güliiınscdi: 

- Ben de b"rada oturu,.,,rum. 
Aynl oteli giAerdi. 
Farl<ında bile olma~an a.> Ill çalı

nın altında imlşler .... 
Kadın çatmdı: 

Hcrh&ngi bir mc·slek crbz•bı a· 
''""'Jlda <1'"1 ğu g.ılıi, ııe.şıi,yn·fü• 
,t;ğr~şnnlar için<l<• dahi Megalo
maniye dücar olaı\ ruh h. staiarı 
bulu,;abiJ;r: Bu ha .ta lığa ruhi ta• 
haıbette bi1 ·ük:ük, kcnd:Sini yük
sek ve büyük gör.ınek ismi veri
lir. Ilu hastalar pey;gamberlcrlni 
D.<hi beğenmeder. Biiyük ku..,,an 
,danları milletle!'in kanlarını brış
yere akıtmı.ş olmakla itham eyler
ler. Büyük fatih~, inkwptıfur, 
mJ!eU, kütleleri yanlı,? düşüne~ 
leri uğıwıda feJekete sürü:klcm.iş 
.ollar~k tavS.:f olıunur ve bütün 
bun1arm içtimai, i.kıtıısadi, felsefi 
ilimh:~ vuku.fsuzlt.Pkları yüzjin
den milletle-rin yanlış fikirl.cr, 
kan ve kıtal ark~ıııda kcşturuı. 
!dutu <ldia edilir. 
' .Megalıxm=.n:ye ve ruhi hasta
~rğa düçar o)mı.:ş. yahut aslında 
bu hastalıkla malül bir halde bu
lur,mus o1anları rkes b'lmez. 
iBir v<ry- m telif muhitlerde ta
nıd.ıklarile, tesadUfcn tanıştıkla

rile konuşurlarsa, telkinat ya,>ar
Jar. Muhataplarını inandır!'t'lar 
ve kencUer:tı;.n gen~ vukufları-
11a, felısefe, içtimaiyat; ruhiyat; 
•ktınt; tarih ilimlerind~•.a beh· 
reler.ne hayran 'bırokırl.ar . 
Mega1cmani hastaları şayet neş
rlvet s~ı, 0 sı~'rla bulunuyorlsrS:?, 
vaz~fe almışlar, çalışıvorla.rsa he
m<'!l her ~ l'Z' arırld<:ıı rne'ı-lfi dü
,-üncdcrin. f:kir vayma\armın le· 
zahü~ieri l!(-rülü r. Bu takdirde 
kUt1ec;e C:erin tetkiklere; muha
keıncleie gil'İ"ŞCID;ı:.cn veya giriş
mek ist•miyenkr arasıllda bun- • 
!arın t. 1kldirka:rları nk!ukça fazla 
blr ı'<'kün tutar. 

1 ru• ı.lcn ileri süriilen \'C yayılan 
fik:rleri nde, mulıa kemE-kr< ntle
dıir. 

İnsanlar, milletl.cr; kütleler fi
'k:.TSiz. ?l'.efkiırrsı:z; gayeso: ola· 
rak sevk ,.e idare edilmcıınl-ılcr· 
dir. İdeal ycya nıefkürelcr ise a
ı,,,ı muhakeme usullerile, vastta
larlie meydana ge'Jrilemez. Küt
leye yaı.ruzca b'ssi usullerle ya
;pkr. 

Ta.ııihteki pek ç<>k harpler, Eh
tiıszq;p mtıaıarebeleri veya Haçlı 
seferlıeri, Sen Bartelemi ııa&sele
ri, Eııgizi~n zulümleri; 1789 
Fı-arıısa :Mll'ilıi; i'nkdiıbı id€"lll de
ğişti:me'k içindi. Fıçılar ddlduran 
kmlar bu yWden akıtılmışt~. 

1939 harbi dahi ayni zamanda 
!Cçırl değifJ!i'mlek yüzünden baş 

1 lamş, devam etmektedir. 
İdcolojc tezadar1111 temsil eden 

nıefkureler uğruna milJetletin 
kütlelerin müeadelesidir ki, sayı.. 
sız fıçıbr db}iuran milyonlarca 
br.san kanınin akmasına sebep 

l'.llmw;tur. Mef'kürelcri meydana · 
gettmıek için olduığu glıbi, yık
mak hususunda dahi sarfc:i.unan 
;gayret, dökü"len kanlar, telef olan 
irısa.nlar hesaJl6ızdı>r. Neden böy 
le olluyur? Akrl ve muıhakEllle. 
nin; manıtığ~n talıi>llleri; hiküm
Jeri bu suale cevap veremez. Bu 
)n!da hareketle ve,.il«ek cevap
lar, göstcrikcek del.iil hükümsüz 
dür. Çünkü bu hususta h.sler ve 
sırlar h5.lcirndlrler • 

* H"mclistanda Ganj nehri hava-
lisine .Mıs11:a ,Afrikaya kadar is
w.a hareketi yapan Büyük İs
k<Cr.tien:!cn, NapPl:j"OO BQ?laparıta 

İnkı!;.,p hamleleri içinde gaze
teye gelince mtJharrir veya baş
muharrir olsun kütleye kendi 
k~asına., manuğma, mulıakeıne

sine; tetkik ve talıli'lli!rine göre; 
tmcaJı: bağlandığı me-fkürenin e
saslarını kütleye yaymak, aşı.la,. 

mıak rclünü yapar. Gazeteci·, mu
harrir, başrnullıar!Kr olsun içtima
iyat !:ıuku'k, felsefe, iktı.sadiyat; 

ıeşkHat "iılimi o'rnak meobmiye
tinde değ>lıdir. Bu i1imleriıı Alim
leri, müteha.ssısları sırası.na ve 
lüızumuııa göre; idbktorl&r g:m 
ihtisaslarr dair<'sir.de y3'Zl>lıar ya
zarlar. İnkıli\bı.rı bu il.imlı?Tin e
ı;aslarile sahal.a.rına göre nazar.i
~·<e Terini teıf.ip, tanzim ve idare 
eyleı<ler. 

Muharri~l.ik, başmuharrirlik 
.gö~ü.şün, kavrayışın, inkıılaıba; in
:ıtt~ıya l<a.rİşı iyi niyetlenin 'Cle
'~esile tantllıl"; neşriyatılar1 bu 
.TJıStıleı1e tetkik olunur. 

Muhalefet. tenkid, tetkik, iti
ra'.llar; tasvipler bu dalreyıt aşa

inaz. A~ar 'l:e geçerse Mcg:Jo. 
mani veya ruılıi hastalık; iht"ras 
ımH<li 'mcnafre; tesanüde aykm-
1.ık hare<k("(leriııe gıöre tct'l<'k e
di1erek hii kWnı ler VPrilıı:ıek li! 
o:u.mlari.le karşılaşlll"lar. 

DIŞ POLİTiK/, 

ikinci cephe we 
.&lmaaya 

Yaıı .. : Ah,_, .ş;;.,_. ESMElt 

İkinci cephe rnes< lesi lbu ha,,_ 
bin en çok münakaşa edilen mev 
o:ulanndan birini teşkil elııniştir. 

lik'incıi cephenin ciddi olarak ar 
taya anhrı2& Rwıyanm <taz.yLki. 
<neticesidir. Bu ta:ııy'kin Lond'ra· 
ifan ziyade Vllfiırgl'oo<la mücmir 
oWı.ığu anlaşı•lıyor. Amerikalılar 
rın l:ıöyJe bir cephenin deriıaJ a
çılmasında ısıv ett1iklerine §Üp

he yoktur. Ve Rusvanın üzerin
deki Alman 'baskıs; ağrrla.-rtıkça., 
bu ısrar da at'lıJnaktadır. Son gün 
ilerde cııphe açt)ması meseles;, A
merikan ve 'lıaMa b&?.l İngiliz şe
ihirleriıııin sokak1arına da intika.I 

etmiş halk küıtreLeri mitir.gler yar 
<paralı: derhal harekete geçilme
sini istemişııir. Gerek gazete sü
tunlarınıda ve gerek miting kür
sülerinde loullandan manbk m tik 
nidir: Aknımya ıtrutün agırhgile 
'.Rusyanın üzerine yüklemr. -.,r. 
Askeri kuvvetinin Ç(lk biiıyük k ~ 
mmı şarka nakletmiş bu·lun· or. 
Eğer Rusya Y"kılacak oiW"S< bıı 
askerleri garbe m.1<1cdeb ~e~ · n
den Av~ada bir cepl:e ~'..~ası 
bahis mN·zuu olamaz. Be: dizler· 
deki Ill<!nlığın 'km'VNİJ\e bir cLye
cek :'!""Oktur. Fakat gazete sütun
lcrmda ve ııol>1ak mitinıglerinde 
bu derece aç>k olarak izaıh edi.len 
bu vaziyeti İngiliz ve Amerikan 
gene!kuıımaylannın takdir etmiş, 
olmamalarına .ilrrimaJ verilemez. 
Bu hale gö:-e, ikinci cephenin a
çıhrıasrna engel olan vaziyet, yük 
sek strateji düşüncelerinden .ba
rettir. Resmi tngrnere ve Aımeri
kada. böyle bir cephenin zamanı 
gelfüğinde açıfacağını söylf.mck 
fırsatım 'hı.ç lbir zaman kaçmna
mıştı.ır ve bu, Anglo - Saksonlarlıa 
Rll'S<ya arasnda >nıızala•nan bir mı. 
kavolenin mevzU11 bile teşkil et
miştir. 

İkinci cephenin açılaeağı o ka
dar çıok tekrar edibn~tir ki, bu· 
nun gaı1bi A~TUpa~a Alman as
keri çekmek için bir manevradan 
Jbar<>t olduğu bile bazıl.an tara• 
fından söylerımişt:r. Şimdiye ka• 
dar Aiınanyanın telakkisi de bu 
idıi. Alınan prQPagand:. t~kilıim 
ikinci bir cephe açı.Jmasrnm müm· 
kün ohrıatlığını, bunun Anglo • 
Saksonl-ar <tarafından da taktl'r 
edıiı.J>ğini ve teşebbüs hskkında 
söylenen sözlerin Almacıarı km· 
kı;(mak için ter!;p edilmiş bir 
pnqpaganrladan ibaret oldll>ğunu 
idıd:a ed:iytırrlu. Faekat son gün
lerde bu ıe!akkinin değtşm:~ ol
duğunu anlat•n eınareler giirün
mektedir. Bunt>n en lıe frm;.; bir 
örneği Propaganda Nazm G<>b
belsin .nas Reich• gazetcs;nde 
çıl:an b r ınrakaleskUr. Şirr'.itıye 
ikı:ilru- ikinol . ccphı> c·(~; f ,~ wki 
sözleri bir alay mevzuu olarak o
le alan Prop:ı.ganıc'"1 Nazın, bu 
mak2 leslnde Ar p;lo - ~~nlar 

tara-undan lhöyle bir teşebbüse 
girr.ı.meyi yakm iht T!'al olarak 
kEbul etımekMdir. Anr,lo - Sak· 
s,:ınları böyle bir teşebbüse giriş
miye wrlzyan sebepk· ve tesel>
büsüm. net"cesi hakkında.ki ta!ı

m'nler. ıbir propaganda nazırına 
yakı<ar ruzler olarak bir ta.ala 
bırakılıc~k <'lursa JJas REi"Ma 
çıka<n makalen >rı, ne gibi bir 
ma:Iasatla yazilriığı açık olarak an
laşılmaktadır. GörüLüyo. ki Göb
bels, Alman ha.>kını böyle bir te
şebbüs için ş]md:den hazu'larnak 
tadır. Propaganda nazırı, ın.aka· 
lemin ibir yninde demektedir kL 
.lııgilıizlerin ve Aıme.i.kalıların 
karakterleri yinilrulen bö) 'e b'r 
teşıM>üse girişebilecek!<;l'Jni sanı.. 

)""Oruz .• Hatta Göbbels daha ileri 
giderek Ang'lo - Saksıı:ın tcşt'bbü
siia:ıün i!k hmılrde muvaffak olur 
gfui görüneceğir , cfü~ınan pro
pagandasının l:ı<·nd.:-n isfüuie e
derek, buınu dünyaya büvü.k za
fer olara.k sunacığını, f ka:, net"
cede nuııMup cdilccc-ğini de laYe 
etımekıtedir. 

Yukarıda da ~:A!Xliğ:miz gibi 
teşel:ııbüsün not·cesi hakk·ndaki 
sözler; propagatrla pEyı ohır,ık 
isl~to edi"me.<<k. Bclk' dr Göb
belsin bu nıcrkt~a'.ci ta'ınıir: 1'oğ
ru ç:kar. Fak~t bu mabk. n c
hemıniy~!' iklncı cephe •e•dı'.U
süne gir· ;ilmesin:n Att•"'"1'Ca 
ya:<ın bir il-tima trlnkk. €.·,·; ·
ni ifk defa o'ara"< kah:! etr"esin
dedir. Acaba b.:. cq:ıhenııc 1'a~i
katen açı'mak Ü7'rc- bdur- '.cıg:u· 
na tıir ek' n olarak da kabul edi· 
leWlö mi?. 
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SON 24 SAAT İCİNDEKİ 

~-&\DJl, $? .~ l).;;.~J!~ 
(Bu 7aZL'\Ul. mt>tiıılCTl Anadolu A
l '151 BUJ•enlcrinden •lıu=fUI'-) 

Tellıi eden llu.ımmu ALATUR" 

Alman td\>ıiğJerine göre, .A tınan 
z.ı ı<ı. "'1.H\-e ri Kuıba11 ndırHıin 
· "ı rr,ecl'ô.Sına y..;kI~,mışl:ıtd.ır. 
Rwolr o iri:ib:ılsz mu!<avc:.r.etleri 
k>rılmıı,'llın-. Çal Ye Don nelıci ara
MlliCia Alın:ııı. ve Rumen lruıYW.,.. 
.!eri Rus.an şaı'loa doğru ı;ü!rmok-
t<xlirler. 

Volga iizerinddki gemilere de 
,altl.:.rla taarruzlar d.ev:mı eru

Yor. Bir petrol gemisi ile altı tica
:rc.t \'&para 'batırılııı.ı:ş, dokw ti~ 
caret vapuru ele hamra uğrnıtıl
m:: tır. 

8Ldkllıa!m'den ıbii!irildipıe gö
re, Mn-..mların stırat-ejiık hedefleri 
evveki K.ra:ır..tıdar, Ma.il<Dp. Son
ra StaLngred ve iht.iım:l Ej<l-ern an 
~ BcJ!,illdur. 

B r.;nln yarı resııJ ~alda
n " ven: n j- ha'bcre göre, 
Çol\i1 rle Stı.lln aras.nda bir mü-
1 ·• y ;:ıılJ «ı haldkınııfa y""1ancı 
:ır :ıılolı.'erde dıôlaşa.. ş;..yıalar, 
Be 1 d gc~tl•. h:ikm sa
. ı,,tlı A !T'llll m hfıl orı kı:ın-

Jl c 1 mJyl)Cck bı. g' bi ş..y .ı r 
h ' , ı roıftalca beya el:ın~ 

< cd..: Bil'krcşten v-eıileın bir 
h..:bere gCııe, Rom ... ıya Kralı Bi
t:; ;:.i M.bail •beraxı 'ıııd<! Ma:ro-

1 Ant<.-~ olduğu r..a.ıde şark 
ı in::lol<ıi teftiş scy:ılı::ıtinden 

<!un a'kşam &J;k~ döıı.nıirştür. 
Rus te'bliği 2 ağustos gecesinde 

K. [-ll:zkaya, Sıııil:an&kaya, Kır
ççı; <aya ve Salzk bö'.ıgclerinde 
çanpıç:n:ılann devam etriğln. bil-
:miŞ:r. 

l ıeındra kayna·kları; Almanların 

S:.a ~~ada ka.rş• yaptıkları. şid
detli bÜC1m\}ara. Rasi.arın' esaslı 
hir mukavemet gü<ıterınckte ol
d'ııkların.1 ıfıJdimıı-ktedir. 

RL:s sporcuları pazar günü öğ
leden sonra; Mos'kıovada faşizim 
ale~tarı ı!:ıir miting yapmışlar<fı.r. 

Röy!et"in :Mtıalrova muhabirine 
göre; Mareşal Thn Book Don 
rnejıdan muharebesine ycci kuv
vetler sokımuştur. Ruslar bu cep
hede de dt:ı-mana karşı şiddetle 
mukavemette hulunmakl>dırl&r. 

İKİNCİ CFIPHEYt AÇ'MA.K 
KOLAY IJE(';fL 

Amerikan mütE"hassısları ik'nci 

Doğu cephesQıde Rus maka· 
ve.neli aru;ror - Almıania 
Knlnm nehri mecr~ı:ıt'll ya.k
laı;ı:ı;orlar - Ruslar, ikinci 
eepl.cnin derlıııl açılma!D.D.1 

İnı;iltere w: Anıcırikad:ı.ıı. 
istcmi~er - Gaudi kongre 
toplanbsmda buluruuak üze· 
ıre Bombaya ı-eldi. 

cephe meselesi hııitlmıda ımUta
lea yüriJtürlerken, yeni •bıir D6n· 
ker'kin. tekerriir e<lımesiı;c mani 
o~k için :ikinci ceplıen.n çok 
iistün vasıtalula aç.!ana!!I gerek
tiğini söydemelkıtedirl-er. 

Nev;oork rad)"osu ise; Sovyet
ler Birlı(ffen:n ,'\,merika ve İngil
tetederı deıbal bir cephe açı<J:rna
sını iııtealgl bildirilmiştir. 

Ruı.ıvelıtin hususi mümessili 
Lııanıgfılin Currele ikinci ceıplı~ 
nin mUJtlaka A-vrupada açtlacağı
ru söylemiş ve demiştir kıi: 

c- Amerikan stratejisi tutu
na!!ı:lecek bir hat bukmak i<;in ça· 
!~yor. Öyle bir yere ılıra~ yap
malıyız ki, orada tutunab.!dikten 
başka, taarruz için de hazır\an
mamaa 'mk5n hasıl olsun .. 

c1 "ttvyork Tayı:nis> gczeksi bir 
t g.liz - Anoerkan yüksek ko
mutan! 'ı kuruhn~sı işin n Lcmd· 
ra ve va;ngoonda cidl:liy"!le dü
şünıHme1ııte olduğunu yazıyor. 

Anc2k bu mesele ılıakkmda bir
kaç lıafıa evvel bir karar veril
mesi mı..1ıtemel değild.r. 

HIINT İORA KOIMİTESİNIN 
KARARINI MÜZAKEREYE 

ooGRU 
Boon!baydan verilen malümata 

göre; Gandi Borrlbaya gelmiş ve 
kalabalık birlhalk tarafından kar
şılanm ı:;tır. Gandi, kx>n,grenin te'lr 
kikat encümeni tarafından ka· 
bul edi-lrn ve cHindistanı 1.erke
d:ni:z. ismini alan karar suretinin 
cmna günü b&§l<yacak ol.an mii-
zakeı-elerinde iıa:zır bulU'1lmak 
üzere bcn!baya ge)mjş bulunmak 
tadır. 

TÜRK BASIN HEYETİ 
SALZ.BURGDA 

Aimnnyada seyaJıat etımekte o
lan Türk gazcrecil-eri Müııihten 
Sanrlıurga geçınişlerdiı. 

Nadir Nadi Türk heyeti adına 
bÜI) ük ko~tör Mozartın doğ
du,ğu eve çelenk koymuştur. 

Gazetecilerim.;z oradt.n Viya
naya hareket etmişlerdir. 

( SEHİRDEN ve MEMLEKE.T.fEN J 
ANKARADANn 
ME.\11.EKET'IEN: * ISılanbul Vaijsı, rnlı.ı"ıt~li! isler 
hakkında alı.kadarJarJa temaslara ba~
ıo.rr.ıstır. * Çarum 5'1ı:h'7e MUdüru Doktor 
Rifıt Dedevğlu İl<•acl Umumi .Mu!ct.. 
~şı,k Sıhhl M~v.rllğiıı.ıı tay;n olun
r::"ı:.o,tur 

ı\IU'l'EFERRİK: * c;ıa.ı sıı•au.,. B:rliii Reelm Şu
be; , ıı;ısö, dün saal. 11,:ıo da Gala
ta..a:-ay Mekteb\ılde açılınışlır. * ıstanbuldaki ,.ab•ncı elanelı:. kar
nele -ı rr,ıktar otuz altı btnıi bu.lmuştur. * Dumlupımır '-ıı.punmuıı buııdao 
t;onr p reye gı.mıytce~ b•ld4'ilmc.:ıt.
t· * ı.se ye O!'l:ıoltullara pa.ra<t• ya
t.ılı ~ bt:lcr~n namı.el olara ks.yı.tla.rı
oa et •anmı.ştır. * Altın tıatl. ri tekrar y.>l clmek
led•r. DUn so1s kurur.an •:>ı.hnı;;tır. * R r !":."lüddet ('Vı.:ı:! Kw ıpıda ~ 
PJJh.ı PPrilianı b:çakJıyııı...ıt öldüren 
ve k :ı 2nnC'31 Fatnıayı da a.,r,.r su
rt'"ı...4.: y.:ır-o1. ıyan Sadık M'ın d.Pl irk id
dia!. \:arıt gvrülmemiş ve dıJn n:.uha
kt'l:i1 -'~ de-vam f'<i:il.nı4'~. * Bir mOddettenl>cı< yapl'.mıya.n iz
l!b\ ve !mroz pootallıt bu halta t(lS.. 

rır u~ ,,Y.X"'k'tı.r. 

* !'>yasaya ~o !Qo. ;,mbaıaı kagıdı 
çnkô rt;,m~iı.r, 

Ofis Terkos 
ormanlarından 
da mangal kö
mürü getiriyor 
Maıhrukat Ofisi kömür ,.e odun 

satışma başlamak için büti.'-n ha· 
zırlıkl:uını tamanılamıştır. Odu
nun satış fiatı d.a tesLit edilmiş
tir. Yalnız Vali Ankarndan dön
medoo evvel satışa bnşlanamıya
cağı gl'.>i fi.atlar da ilan olunamı
y:ıcaktır. Valmin birkaç gün daha 
Ankarada la.lacai,"I sanılmaktadır. 

Diğer taraftan ofis Terkos gölü 
civarındaki Balabanbumu yakı· 
nındaki l.1ecik Mandıra >akıf o.r
manından İstanbula teslim şarı;ıc 
kilosu sekiz kuruşla.n üç yüz tou 
maogal kömürü g<ıtiI'!eceJ..'iir. 

'1 DEN ~ Z KULÜBÜNÜN =tıl 
7 nci senei dıwriyu;i münase betile 23 Tcmnnız perşeımbe ıikşaımı 
!.;in teırtıip edim balon•un 15 Ağ1.1.>tı:JG 942 rum"1'tesi aikş:ıımııır.ı 
bclı:iT Nilldii;'i ilfıın oluııruır. İDARE HEY'E'fİ 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

~l "la· \~ İçtıi-ın....1 'l,fuavcoot \rok41..Tcti çia. ::o,oor. ~dt-t orctanlı l nin a.'TipulO 
lııı.ı , aı; k ~.tmcsıı bnuln"-Ştu . 

Fk.ltm• 19.8.9<2 ÇJrı;arntı3 glnil .a•: 14.ZO da Cağaloğluıııfa S:hlı:>. ve 
f~ ı. • ıav n .. l u. u.rlugü binasında kur •. :u komıcyonda y p.ti.acaıklır. 

... !." "' ... nrn bedel beher anıpul imaliyr.!J.f i~in 4,5 kurU41ur. 

a v.ılcltııo\ te:ıonaı. ıı;s lira 75 k=tur. 
4 - !elek 1 r rt me..ni ça.lr;ına günlcı ode ~da g(lttb;tı11.-r. 

- !.>k:" r 1942 yılı Ticart-t Odası ve~'ka!iyle 2490 ı:ıyı1 1 kanur~j3 yazı-
u. v I' ' "' b )"eter muvakkat ~monat nl!L{buz veya banlv.ı tt~biyle 
t .... 1' ._ n v s.'12.tte k..>.r. iryona }t't_~ !rnelct•i c8337> 

CiALI ACAK , 
Üsküdar-Kadıköy ve Ha valisi Halk Trar.1-
vay arı T. A. Ş. Tasfiye Memurluğundan 

Ifarek<:t ı;e ı.>i ıçln biletçi alı n.acaktır. Askcrli.k:le ilişiği olmıyo.n 
istuıuı:eıin ldac~nın & .. larooşmdı;ıki ı.ıerkezine ınüracaatlerı. 

Bir Japon San'atkir Na .. 
vapur kafilesi .. .. şid'in sıhhati 

ne hücum 
MelOOrıı 4 (A.A.) - Reıımen 

bilıdiriiktiğine göre; son günlerde 
Yeni Ginede Konaya g~ j.apon 
deniz kafilesi.ııin iki kruva2ilr, üç 
t.oopit<> ım~lıribi ve beş asker ta
.şrt ge.ınisimfon ib&ret (}~Uğlf OOY 
lenmekıtıed!r. 

Saıaıluk tellUkeıı 
yolıturl 

N~:J<l.iyaıt ikpmiı,·yroıunun .vak
.tinde vapı.>r temin cd'Eınemesıi 
yüzünden su\ar ·dae-r.ıi Terloos 
göfün<l"ki fa:brikı;ı;m.n ve diğer 
. tesisatımn sen-elik kıömür ilıtiya
cmın Ş'.)mdiye kadar ancak dört 
ayl:ığ.nı U:min edebilm:ştir Fa· 
kot huna rağan~n Zortgul:la'krtan 
da !WmÜT gC'tirmek kıthll o'du
ğuııda.n klştn l'ı:i.ç bir susıızlı>lt 
tE>hlikes; ~kilıniyeceğı tern:n e
d iJımE kteıliır. 

Almanların 
can noktası 

(BaşmaXaledl!n Devam\ 
olmaz.•a Kafka~ • İran • Basra hii· 
kimiyetiniu Almmıya eline g~
mcsi, Alı.ıan - Japv.ıı mm asalası
nın tcmın edilmiş olnuısı Iazun
dır. Bu ta!<di~ yalıı.ız Asya kay
naklarına baj:lı olarak ~ide ve 
moritezde kalan Rusyıuun 1943 e 
intikal eııre•İ Alına.nya hesabına 

• daha az tr.h:ikeli olobilir. Hallruki, 
1943 Rus>:'1aki bütün ctphele.rin 
baki ka\ına.;,.ı jeklinde Alıruı.nya.
yı bir harp dırnımu içincie bulun
ıruy a ırneebur ederse en gct o Y .ıl 

• içinde bir de garp ~ephesi ı;çıla· 
cağına gö11e Ahuanyımııı tikeı-1 
vaziyeti kedar, içtima.ive iktısadi 
durumu aa bir(ok tehlikdi ı;aıflıa
lara maruz .kalabilir. Bu tehlike
ler içinde .-e bilhassa halk lJUlllt>

viyalııu şimdiden !arsan hava 
taızyiki urşısmda Almanya içbı 
1!143 de harp şansını çok pallWı: 
görmi)e aşağı yukarı mııntıf!a ve 
sağlam b.ir aklın müsaadesi ola
maz. Bu itibarladır ki, 19-12 için
de her ne pahasına olursa olsun 
Rusyayı yenmek. Rus ordusunu 
cenırptan ooşlıyarak şimalde ve 
merkezde de parçalar hıı.linde im· 
ha eylemek Alnıanyımın ano he
defi olmı.şlur. ı-:ğer, bu hedefe 
varılamazsa, istikbal hiç şüphe 
yo!k ki Alnıanya ~in bugüne ka 
dar olduğnııdan çok farklı bir 
harp şıı.ıısı ka~«ledC"ektir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Ruslar büyük bir 
taarrza mı kal ı? 

Hastahaneden çıkma
sına müsaade 

edilmiyor, fakat ... 
Sekis aytbaberi Bakuköy Em· 

.ra:.n Akliye ve Asabiye bastan.e
sinde, yaşlı! tk w yorgırnlukla 
tanslyı>n yüksekliğinden tahtı te
davide buluna.n kıymetli .. ib&lk 
san'atkarım:rı koınik Naşit Ozca
nıın ahvali sııhhiye'i istirıihat ve 
yapı\aıı tedavilerle iyi~) e yüz 
tutmuş bulunmakta.dır. Fak~t 
hastane idaresi daJıa uzun bir 
müddet i&tirabat ve tedaviye l~· 
zum gördüğünden çıknıasma ınu· 
s3"de emıe.nektedir. Arkad:tşlan 
Naşid.in §erefine on iki Aı;'ll!ltoS 
çarşamba &.kşamı biT. miis.s~c 
tertip etm~lerdir. Naşıt bu nı.us~· 
me:rede bulunıJlayı :ırı.u etnııştır · 
Kendhmi tedavi eden doktor faz· 
la yonılmama.lı. şart.ile rol ~ı~ı
n.a da mahzur görmcmcl.1.:'"~· 
Naşi! hastan.eyi bngii~ ~ti
yaırile terkederek ın.ezkiir. ınu."."· 
mereye iştirak edecek ve bır mud· 
det son.ra yine yatacaktır-

Sibirya'ya karşı 
(l inci saıı>red!h Duvam) 

relk~ yapması mümkün olrru~a: 
cak derecede b'1kin düşnesmı 
beltk>melıeri ib1ıianali de varım. 

J&pOUiar İç Mogolistaııa tare 
kuvvetler göndcrın~r, Çin Sed
di arkasında mühiırn asker topLa
m.şUırdır. !Bu bareketJıcr yalln".2 
Ruslara kıırşıclır. Bunu ~-uslar a.a 
/lcliıyorb VE ktt~"V'Ct!enın lll'lt· 

nyurla,. Ş:mdi Siı\ryada (\3 ibin 
Rus a-41-:eri vardır. Amerı ka da 
Alaska<fa kınvetle.-;ni artt.mıak 
tadıT. İiıeride J;apanyaıya k•rşu bir 
harekette Ma:oJ<anm büyük bi.r 
ehromı\y<'ti oLıcakılr. --VAZiYET 

(1 inci !',ıdıİfedl\. Dt. vam) 

Bu ta-aNıFZıı bir Alınan zııiılı 
ordusu idare ecio>yor. H~ın 
seyrine bakıl.ırsa, Alrnanlar bir an 
evvel Kaofr.aos gcçitloerinc ul:ışm1lk 
ı:.zminıiedir'le!'.. Bundan oonralkıi 
hardkiı.~ın kıat'i taarrıız için ş:ıınru.e 
te~-ecoüıh 0tm-esi kıuv\."t.li bir futi.
.ınal dalhilindc göııülmodkıtedıir. 

Afmı:ıD zrdın lınlvvetleı·inm 

Kafkıa5 o1xıklerine varoıl<ltan .ooın
t-a, bu ôrırııalı =ide millhırn bir 
iş g0rcrrniyeceğıİ için, bıınıı:kL tw
tuırıarak, şimele doi:""1 ~aptlacak 
harclcilta iştii:rak etmcı;ı bok:k"ll-

mokıtıedir. 

D~r cc~elı!rdıe ise, RllS ınu.
kaveme!i. gitıtil<ıçe ~
Aşağı Don ve Stalingraıd rephe
leı::"nin bii!,viik muh:ırebdcır !J:!"fe
sinrlc oltiug.u'l>B şüphe edilım-meli<
tıedir. _ __., __ _ 
* LoOOra, 4 (A A.I - İgll' n;r.ln 

Ş>)nal .dJUSuıda bır .ı.\!man tay.)"'3.J.('Sl 
tahr:ı> ~dllmiş1'1' Gı~t.:e akın olmam:;;· 

btitür~ Don nehri boyu.oca. SimıLyans
k:lya ~nubıızıdan Şam.Qlr. Voroııcj'e 

iad.::ır taernız..1 gf'~ğ: haktur.<la ha
berler yaynı.~lardır. Hakiki durum 
kal"!"ı5IDC.a. Bolşevik!(' rıin arzuiaı·.ıııı bi
rer ~•"<'\:ot ol::ırok ı.e;lıl<l<Wy" kai~ [ 
lan açıkı:a vö,.:i1.rı1d-:ted!r. tır. - - -----

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Nlüdür-

lüğünden: 
T\l'l1ln 

()İI18& Adet .Fiyatı 

Kr. Ll<a -
Göm <lı: 8000 12 960 

F~ıı!:a 8000 ı; 400 
400 

Don bOOO 5 
!OlıGO ~ 200 

Trli çora~ 200 
~1c:nc.iıl 10()()0 2 

lOO 
Y~~a hUOO .; 

luOO 20 :oo 
Pi}arr.a 
~<.1.p.~a beyaz.ı c:kıep> lü0() 6 60 

zcoo 3 90 
H~vıu 20 
H:ırr.~ n ha\'!LSU {·JO 5 

300 10 "0 
Eıo~J. '" po 
pant 'vn 1000 15 

150 
ca~et 1000 l~ 

ı25 
•rul..:nı 5C!l ~5 

~ o ıo ~o 
J<; _, 25 
Ati t ı;oo 5 

7 ~.5 
Ür.kk 500 

50~ 10 50 
Sotra örH.ı.sO.. 

3 60 
Ya~'"' k.ü(ı ~000 

3L1!ıO J 00 
P~ÇCle 

17C) ıo ] 70 
Ya~~.:ıt. kı l:fi. 

8 160 
lp t:;ık ça..r~a.tı. 2000 

60 ıo 5 'J"e-.rr. ootı 
Prr<!~ --

4000 300 

Laval ikinci 
cepheye karşı 
tedbir alıyor 
Londııa, 4 (A.A-) - Madrit'den 

Daily ~lail ınetesine bildi<oüiy<li:. 
B. Lava! iklıtci eephe kurnlruası
ııa teşebbüs edildiği takdirde bu
nu mırvafiıılıiyetsizliğe uğratmak 
için AJmanlara minab.erete lırar 
vermi~tir. 

F;-a.nsa.ya aslı:er çıkımlması ihti
uıaline karşı tedbir alınacaktır. 
Karaya çlkcaklara yardmı edecek 
her Fr;.nsız vatan lıaini sayılarak 
ölüm cezasına mahklım edilecek
tir. Lava!, Fransız polisinin Al· 
nıınlarla işbidiği :'.'• pına;>ıu vali
lere emretm~r. Ban ~e' relerde 
gj.cfiş geliş yasak edilmiştk • 

Düsfsldorf a ını 
cı lncJ SaUif..ıen Devam) 

c• ma gün.ıi ibıt !:'f'hir ürzcrmdc U· 

çao tayyareler hh<,'Cik !atıograf
J ar a .lırııışl ardtt. 

Aradan 12 saat geçtiği hafide 
yangm!arın lcil.l devam etmekte 
olduğu g\irülmilştür. Yalntz dıôI't 
duvarı ka'ımJ<l fabrikaların ad-edi 
çol:tızr. DÜl&'ldorf l:xınliyöııtm<lc 
üç çc'lik fabrikası, b:r kimya fab
rikası, meı.,,,ucat ve kağıt foıbri• 
·katarı y amn:ştır. 

Şdıt"in cenubundaki yolun k~ 
narındaki !binalarda da büyül: 
tıasa.rlıar obnuşrnr 

BERLİN iNGİLİZLERN BiR 
HA'VA HÜCUMUNU BEKLİYOR 

L:mdra 4 (A.A.)- B.B.C.,Stok 
tro!ınrlen yeri.len matfıma.'Ul g1).re 
şimd; BerHnde yapılması mı.ı:~te
me! İTgiliz ha\'.a akınlarında.n 
dolayı endişe duyulmal<itn<lır. 

;Bcrlin eanniyct müdürlüğü; <>
dalarında !:1m1 torbalar> b111.un
durmaları için halk:ı lhtaorda bu
lıınmıışt11r. 

Rus Cephesi 
(1 ınd Salti!eden ı ıenm) 

şaıcıtklu ""' bu hattı zorlatru) a 
mecbıır kaU.Caklardır. Alınanlar 
mittemadiyeıı takviye kunetleri 
getinnektedtı-ler. Rus mukabil 
hücumları J..cndilerine pek paha· 
lıya malolmaktaılır. K&.<ahlar 
düşnıa.n. gerilerinde cür'etkiira.ne 
taoc:izlorJe buhmmaktodırlar. 

Almanlar Staliıngrad cepbesin,.. 
de Don n"hrini kiitli kuvvetlerk 
geçmiye hala muvaffak <ılımıa· 
mı~lardır. Nehrin cenup kıyısuıda 
km-vem me' zi alan Kızılordu 
Almanların nehri geçmek teşeb· 
biisl-erini topçu ııkşi ve bava ta
arruzlarile aldın bıl'llknıaktadır. 
Bazı yerlerde nehri geçmiye mu.
valfak olan Alma.n kun·etl<ri inı· 
ha cdil:ııi.j, T okları neJıl'<> ~Ü· 
rültniiş •« boğulmuştur. Bu yüz
den şiddetli hava mııJ:ıar.,bekori 
olmaktadır. Almanlar mütemadi.. 
yen uf:h. r iizl~rin.dcn g<."\itler besi .. 
sine çal~ı~·orlar. , .. , 
Satılık Çiftlik 

A r;ye İstaşyvnuna y-'mıı diıkJ
ıca , C1'afcde Sok,.rya Nehri lr.e
n:ırmda 8 odalı bü;r'<il< bir evi 
baş\c:.aca müt.e:ı&:ı;t çi!tçi odaları. 

hır '-"C Earoanlı.k \o:e JJııbar, işh~r 
.!eğirmeni l!e 800 küsur dônfl!n 
sraz!~i olan Ad~p~rcı ~r saat 
msa~e Şükrür1 r Köyil naıniylc 
anılan QOk münb.t ve mahsuldar 
st'nevl asgari 10 b!n lira lr~d ge
t.iren kü<;ük bir çi!Uik !nlıl:ktır. 

Daha raz\a abat almak i•t!yrn· 
ft•r su OOrese mür.acı&at edcbil.ir
h•r. 

Kıı.ı ll.op~ Baiı<!at eadd~sl No. 
1:7 
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f Başı mütemadiyen 
büyüyen kız çocuğu/ 

'1 iJlC• .:::. .. t.ı.ft.!ile Dev;m} 
aruı .. dır .• o.nu; :l"atibin hrrea· 
vatçı ve k<ıltukçu diikkiınlumın 
dvldurdı>j;•u Malta ~a:rşısındaki 
Şekerci haıımrn iiçiincü katında 
bir taş odada uıası Bayan Servi.
nazın km·agında ) atar buldwn. 

Henüz ;·imıt bir y.:şmda tall
ilıin dul lbıra.l<!'..ığı E;enç ana oda· 
başır..n mamdle ~ld?ğimi görün
ce lrucağı.nda'kıi. iti~ y~ 
nu Jere koyarak a,~ ağ'a kalktL ve 
mahçup bir kıöyı.'ü k.Lzı edasile: 
c- Bıryurun!. diye bfze yer gös
terdi. BalıtslZl~ın sefale.tle hü· 
küan süııdüğü ve binb'r !kara si
neğin cirı'ıt qynadığı bu çı;plak 
odadla ıAuırmamLZa imkan yoktu. 
S:cıığın tc\S;rik olacak, rı.ıtuıbet:le 
kaırışık ağı.r bir koku yüzlim-üaıe 
ça"PYOrdu Dışarıya çıktık. Biraz 
1-.:>nuştuktan sonra çocuğu 1oal't· 
tuıdık ve 'bllfilıarc Ba:. an Servü
niyaıı hayntı.nı anlattı: 

Aslen Here.keli o!a~ Servüni
yaz 'bu~ n alt yıl önce Hencke
de Ke-nal ism nde bir genç' ev· 
1-eııım~ ve ı~i yı. sonra da Jt ço
cuk'.Jarı F~lma ~ Daba 
kmr gü Jük L· ı.: ş ~ın .,oze 
çarpar derecede l:. • ~k, ga) n ta
b;; oliuğı;. gc ::ımüş .. E: dost; 
lıısırn, alkTat.a wta t'tınişl rsc de 
babası Kemal : 

c- Onda hi y yok ... Siz bil
me7.Sniz; ba~ büyil'c çockk cdev 
let!i>; ayuğı bfryük ~·vru ise 
cSllıihat1J. ohır. Bcnını kuzımın 
başı büyı.1k ... Bi2ıe u~ V\' kHnet 
getirecek:. diyer<:k diğer alle ef· 
radının tdaşını yersiz horakıınş
'hr. Fı&ı.t gün ge.;-tib;e 1oüJ;iik 
Fatmı:ın:n başı i>üyılmüş, ağ•rlaş
mı~, bı:caklar \'C gövde inkişaf 
ooemlyerek ince, zay.f kalmış .. 
Talı.at sanki bü.ılln :nldşafın ba
§ına vermiş .ve ba~, her ıı.y gittik
çe büyüyerek zavallı ya,n:cuk 
~IU tc~ıyaıır.az bir hale gell!miş!. 

Şim:I: on üç kilo ooII\ yüz gı-..ın 
gelen Fatma.nın yatnız 'başının 
a ğıilı.ğı dokuı: bı.ı.çuk kilt<ftı r Ka
fasınır kt.·tru 64 <antirrdır. 

Başına lııç su dokiı.::mez. yı

l:anarnaz. Çünkfı su dilkül2ne:e 
:ı[:Lmdan beyaz köpüitler çılcara1ı: 
bayılrr ye koma hali alır. Sağ 
a~·~~ı \'{! kolu soP.~ror,oan dört 
sc..1ıt'm 'kısaıdrr. 

Hilkat gar'besi yıaln'2 bu s.-ocu-
-------

Bu sabah ticaret 
odasında top· 
rantı yepı!dı 

(1 inci S'ltfed<'n D1'V'!m) 
leri tesbıt olunarak yarm •yiruı 
yap•lacak bi:r t.opkntıda seçi!oecek 
olan iht ·•as heyeı: r tüccarlar,,. 
ıml:.ın tıükıiıır.e1ı'e zj.>!rlı:ğj yap
m3\armda mü'hi.- bir rul oynrya
caktıc. 

DiL-er ta raf':an İ~ar.vul, İzmir 
ve An.kara tıcnct odaıar mu.
aıh'l-ıa 'arından murekkop b!r he· 
ye dilrı Av karada Başvek imiz 
ve 'Dcaret Vekili tarrf.ndan ka· 
bu:ı oluımıuştu.r. 

Pi:yasanın asay· ini bozan, c-tıe
rinde mal'ları olmzdan havadan 
para kazanm•ra kalk'fjan tufeyli 
ı.ıtn5U?'larla da ti.tccarhr miı~adcle 
edecekiir. 

Büyük MiRet Meclısınin on gün 
sonra teşrrııisaniye kadar y~
sı muhtem-el olan tacil devresin
de T!carot Vekili Behçet Uz şeb- • 
rimize gelerek ve :tüccarl.arla te
mas edece kıtir. 

Festivalde ha n g i 
millt oyunlar 
oynanacak? 

ğun başına, ay 2 ;.;ıı rınn, kDluııa 

değıl mideooe de anıdır. 
GÜNDE DÖRT ÖGÜN Yfı.VIEK 

Küçük Fa4ma günde dört defa 
yetmek yer ve her uıu. u.~ta bir 
e&ıııneğir.. OOl'fıt.e üçünü bitiriT. Sık 
E;ık çok ~ içec \'() her içişinde 
beoş at.. ba.rrlak birden içer. Bir 
bo:t'd:lğın hacmi otuz santilitre ol
duğ:utıa göre giklde 15 - 2ll sall

tilJtre &U "çiynr d'emektir!. 
Dfut yaşında olımnsına :r:ığmen 

biç JıbnuşamaQ!. Yalnız tek bir 
•keMıe öğrenmiştir: 
ı - Anne ... 

Ağlamaları sessiz, dcwmtıdır. 
'Babası geçoo yılm biz l:i.r ey

Jiıl akpmında Il'erd<c civarmda 
avlann .ıya çıkan köy delikanldla 
n.nın geyik zı:ınrr le ı:ıttıkla:rt bir 
.k!l'Z:ı lrurşıınile ölmüş. Fatmayı 
<tcşclcltü ~. ve ;ıık .şa~ı tabii ol·an 
k~,.ük kırrdıe; A:, • nla "lie za
vallı 2.-.ıesile yot m b:ıı-~~ır.a 
yar. Sen; iL..iyaz uı.ndan on beş 
gün e\"\'el ma: "il Fatm" YL Ldavi 
~çın şchr m:ze g<. erek Ş ,J ço
l:t..A hasta nc::.nc l:>aı; ..mı • a da 
.!:- ane çc.caj!u k. oul c .... ::tir. 

Burada !hiç tar ~ ğı oEıyan 

~E elt 11 &yağ • ba .ıyan çoc.ğıı 
bir yne bınk p çalşnak rmkanı 
!ıı:ılu.: ım~ an b:ça.-e kadıncağıız 
g~nkrcc aç, para-?Z, r.crişan bir 
l:ıak!-e 'ı:§ITtış V<' hafH b'ir kaç 
geceyi y•nvruısile F·tihrl-e ars:ırl:a 
taşfar üzerinde ya arak geçımıiş
.tir. Nihayet hi.r hay•r sahlb O'll

Jara ncey<ır&k muvakkaten Şe
k-erci tıanma almllft:«. 

Şafijji zavallı Fat.maci • ve an
rıedği bu rac:p han köşe~inde 
kenıhlerine uz:.nec~k 1ıir b&y1'l' 
ve şefkat rniiesseses:.nin yardım 
e!,ini bütün ve yegane bir ümil!e 
hclUemek1 edi.rkr. 

Hı:Ucatiı> !Wçiik bir ~uvıı.:ruğa 
ıe,·a gördüğü bu eziyeti ve Iıa-zin 
bı.~·a.t iacı:ısıını burada efkarı u
rouıınryeye lbiM t"irtkcn Çoc-uık E
sirgeır.e Kurumu, Kı.zılay gibi 
lhayır kun.ımlarırnıztıı ve zyflilo. 
se,·er 2eııi:fnkrimizin bu biçare 
yanucuk>la &nneo ğirrl sefak>tt.en 
kururma4a"m tememıi ederim. 

BÜLEND HA.MDİ ERfM 

Sııhıı: Ye BlfmuhııT'..ri Etem İDOl 
.Btr.ice - Ne-t~ı:! Dire:JrtôrO. 

C..Tdot KAR-.BİLGU" 
SON TELGILU' M!l.TBAASI 

----

100 bin liralık 
kazanç vergisi 

Galata rılltım ha aı
larına iade ıdllecelE 

MaJ:ye V c-Jı::Leti ,m ııtrlE"lif se
ne leııde Galata rlıtımında çalı
şan 465 hamaldan kes: imiş oian 
ve yekiınu yüz hin lirayı bulan 
k1:2anç \e-rgl6i~ın alı:11d ğ> kim
s.le•e iadesini kararl'aşlınn~tı.r. 
Bu par mevcut kayıtlara göre 
Kimlerden Jre.silımiş;e onlara geri 
Vl'r lecek bu· arada ölenler \-a.I"Sa 

para \"aris!erine öı.!en~ekı.r --o---· 
Meclis Parti Grupu 

c ı lnu Salı.ıtedeu D '\"Dm) 
Evvela Başvekil ve İstanbul 

mcl>'usu Relik &.)'ld:ım ile Sam
sım nıdı'u.;u Mel Ul~ıın ve
faıt ettiklerine da.ir B · ek.i.'le-t 
te:ılkereleri okuııdultltan s:ınra ha
tııralarını taziz için iki dak ka a-. 
yakba sükin edil!Iıi.<ıt.lr. 

• :ı.ı;ııı Oyunlar Frst.ivallne işliı-..ıc ;çin 
~I ı>J:ell<nizn mubtfl•f ...-nt.letmden 
gruplar pcyd.erp•'Y grl:nıı:4<trdil'Jer. Bu
gJne kadar gel mil olan m t:btcli! grup
]<L?'Ul eyn0yıımlan ~lıca o;ı;unlarm 

pro.abr yapılm:.ktadır. uenu. ,,,._ ı 
a.em;ş olan grupla-ın oıruı>Iıı:rı hariç I 
g;>lm'ş bulunanla dan programa ııJı,.. 
nan lor şunlardır: 

Bundan sooıra; Istanbul meb
U9U Dr. Refik Saydamın lrt'hali 
üze.ine hükı'.mıcLn klilt'i ~ldkü
Lüne kadar Ba;rcekalcı \"azifesl
nin vekakten ifasına Da. :li-ye 
Vekili Erzurum mellı'usu Dr Fik
ri Tüıerin mcımur ecir.kliğine, 
Ba·şvekilliğe İı:mir mcb'usu Şük
rü s~racoğlun.un tayin ed<:ı:lığİ'lle, 
İı:mir m<>b'usu s-- 1--ü Saracoğlu
ımn. reisliğ:nde. 1eşekküi e&n 
İcra. Vekil,;E"n Jievetını r,~ren 
ls'.<'n!n OC<tulriu ur.a da-ır r..ıya
set;cıtnfuur ı:czl:erelor:le, Bcrlin 
biiıyük e\;Jiğine ta')i .ru dolayısir 
le Erzincan ıme-b'U5U .>atfet Arı
kan,n !T'eb'usruktan U;t;fa ett -
ne dair takriri okuranu~ı •• 

Acı Bir Olüm 
Eski Moıkova sefiri Ali 

Haydar Aklayın cenazesi bu 
gün saat (10) da hususi bir 

vapur ile Büyükadadan Sir
keciye getiril.erek oradan me
ı:-asimle Beyazıt caıniine nak
lile cenaze namazı kılındık
tan sonra Edirnekapı Şehit
li~indeki aile makbereıine 

defnedilecektir. 

Kendisine Allahtan rah
met, kederli ailesine bapağ
lığı dileriz. 

S&vos hal&yı 9 k;şi. Çleı<.<.es """1U 5 
lı:jşi, K.a.stair.onu C~U> 6 kŞ, 
~.ın cB;rlik Zt"ybı k·• 9 ki~, Kor.;ya 
~Kaşıklı> 8 kişi, Harroandalı 6 kişi, İı;

môr cKor<>on Zt•ybeti> 5 kişi, R<ıo cSal. 
lame.> 3 k!.:ıi, Rize üiançen 4 !#, R>
:ııe <Hemşin Tulumlu> il ki<d, J;.'ıızu. 

rum ba:ı 4 kl-:.i. Erzul'CJll cDel!o> 4 kıi
şi, Trmur ağa 9 kişi. Hoş b"lcı:i< 9 lı;;.

şl, Sıvas cTan=ru 5 ki:li, l\lr.ıı;l<a Ho
ronu 7 !cif;. G<re.run horonu 7 ~. Arl· 
,,.;n horonu 6 kişi, Köroglu 2 l<l;ıi, Elaz,ğ 
.-tl~ ayak> 6 kişi. Y..ız ç :\lıın 2 ki~ 
~ Mdıdl 4 ~. Ka.yt&rına 4 itiş,, E
pepe 3 kişi, n lanıı.ş ~ 1cc.,, Hey b<rr 
yar 5 k:i.şi. Canana sardwn bu gıecA 2 k"- 1 
t>. Hey ııeNıe 2 kivi. Oııl dö1' Oyımu 6 1 
k4ıi. 

il\tüıca..1<;ben bazı k;.nı.ı.ıı 'i ha
Ları müzak• re ve kabul ol.ınm-...r 
\UT. 

Ali H ydar Akt y 
( 1 ineJ S f<kn Dr varo 

ra-fından t.tl<>ı> ~ le k Ari. ra ca.l
des y->luyla S •.o ~de ve radan 
B~y37ldo. gôtürt ı.ı \~ P.-"' - CR• 
~ naI'C3Z1 k:llt.-d k't:an ~a oı:o.. 
:.ob r konu ra.k ı:dı ole ~:ıkl 

ıı.tJite go\il!"İ.llüp etıı c:.. ın<:di ""'" bı
..r~ı~,+ır. 
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------Tarihi Tefrika: 124 

Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
\. Yazan: M. Sami Kara yel _J 

Türklerin casus teşkilib, Ehli salibin 
vaziyetini günü gününe haber ahyordu 

Tü.!IKler, hr.isl\Y an om 11sunun 
'<\;ıgını l:x-O<hyordu. Çuk mi!ktarda 
y;ıl;an da.=i yagmurlar hıristi

yanlaırm ordu kurdukları yeri lıir 
gol hahne getirdi. ÇadırLar, esvap
J;ır, 5.<lota ÇÜriİ!mü$tÜ. /\çl:k \'e 
tı~alk yıiziiuloo birçok Ehli;a
hp deri telef oluyordu. Biraz 
I< uıvvetl ka lanlaır isc bundan lı.ilı&
tıf adıe ıb.ıt)lııa taraflara çek.Uiyor
J.ırclı. 

Hır.ıstiyawı ordu.>u yarıya te
n=ül etmi~t:i. Yüz seksen bine 
yakm hıriırniıyan askeri ya Türkle
rin baskıları eltında telef olmuş
J.ardı roy.:iliut açlık>tan, hastalık

tam öhnüşlerdi 
Tüııkler, durmadan huruç Qlarc

l<'cl.i ya.pıyıor ve, şildetli sa1gınlar
la hıristiyım ordurunun geri kalan 
yiiz yetrnilj bin ki'§iısirıi durmadan 
iz'aç ediyıor ve, Jalıçhyıordu. 

işte bunun üzerine Ehfüıali p 
kumandanları Kont dö Flander'i 
bır mAtar aslrerle civarlara göı:
dererEik y~ek tedru71k clııneyi, 

Kfil,t dö Tuloz ile Potipifllooıpo
suna ordugfmm muhafazasını tev
di eylemeyi münasip gördüler. 

Konıt dö Norınaaııdi haııır değildi. 
God dö Freua, Dük dö Loren 

hasta idi. Hn+ıltzyoolarıın bü.tfuı 

rıüfeül:a t.ıruia.n istıifade etıııeJk yo-
1 unu biılı?ıl ma:bst.ıreyn dÜ§man
dan ıhlr kısmının gaybube!ti €611a
sın.da bir huruç harekc<!i yaptılar
tıa da püskiırttü.ler. Bu m'U!larelbe

rlcn ıvnra aısekerlerden ~ıfan 

sıihibi vuıromr~ ~r beyg',;ü t:ııki
be 00.,ladılar. 

Sa'ir hmstiyan ask.ederi f:ıur.ıla
rın kaçt.ılcl,,,,.-m,a ihtimal verernk 
oıı hr dıaı Lirar ettiler. 

TümJlıer dcrlıal yeınıı1bll!r iı'llrnç 
lıard;.eti yap~ııak bunları gaıni1.er

dt'r• y.aıınlınıış ıköprüye kadar yamı 
bJıç •Jrovo, dı·l.'.n-. Hır'->'i.iyaınlar ka
ÇIQ>ordu. İlik ır.~amede ıınuvaf
fak o:lm<J'§ gıbi göcziilııoo Ellı&a!lip 
ikinci müsaıderoocie peri,<;an oldu• 
'.lar. 

Bu arada Bceınaı:ıd ı.le Kont dö 
flilıııüer bir~'Ok e.ı-.&lk He ikaı a.t"'gıi· 
h~ 00...düle.-. Ve Tüıılclerle mu<ıa
robe ~ek meabııriy etlııde kal,. 

rııışlardı. Falı.at .lıdstiyankırın 
miıktıırı çdk old~ İıçİil l:ıütfuvy;i. 
yecdkılcT ar. ~te tüıkErniıi. !Xitj
rn:an aır;ı.ııÇne y aıpı1a.ıı. akınlar 

lıkinci defa olarak kıollıık. ~wı 
hİs:;Ed'İ}mesine miıni olarnıl)'Didu. 
Civardan yiyecek bulmıyıa giden 
hıti.>tiyıan orc!ulaırı, .ınüoaderne e
derek yiya.-ek buluyorlaroı. Ci
w.ıtia bulıuıı.ruı TüDidcr, yiıyecek
ler.i.ı>! veri yor La:rd ı. 

Bundan başka RumJ.,rm, Sıııı:i

yclileriıı, Eııır..cnileııin seııbootçe 
geçmelerınoe müsa~ ~e gfutcril
mesi ooti~ olmak bi:-çok Türk
ler, hri;ıt;yaın smrt;nda karnrgiJıa 
gimrck orada gegıniş ahva1dan 
lwııberdar oluyorlar Yagı Sıiıyarıa 
anl"1ıyoda·rdı. Bunlar Türl<ılerin 
mükemmel c<>6US teŞkilatı 4d1. Elı.
lisolip orriusıınıdaı <>lan biteni gü
nü giinünıe h.alber al>yorlaırdı. Bu 

karışıllrlıi<'Jar:ı nihayet vemııek için 
.Boemaı.d esir bulunan bir mikıtar 
TüTk--ı lııatlet'lird;. So:ıra. ıı.t<-ı•te 

kebıqı eyledi. Bıı hare~"e'tltt doğ

l'w:hır. Ve, A'TUpa tıarihleri böyle 
yazı)"Qr. Hrriı>-tiy.-ıaı medeniıye!li iş-

1.e 'rürl<Jerc böyle Zll!1üm yapı

yordu. 

Hatta, Ehle.>alip kııımamiam a
teşte k<ıbap ettiği Türk.len ı.ııdrıı
sı.ııda y iy eceoğiaı.e da rı: şao-tlala.r 

neşret.ti. Tüo:ıkleır, hıri;ıtıiy<ırıların 

insan. eti yediklerine zııiıip ()]ııiu. 

lar ... Fa.kıat Ehlisalip bu sureıtle 
hareket e1ımıelcle Tüııicleri ~
taırro.ı.. Ve, cası.ıs.luk dev~ edip 
durdu. 

D.:n itlCaxlle Türklere ve Bağ
dat Haiües'.ıne düşı=n olan ve 
Suryiede münteşir Tür:;ıleri.rı Joos
bi kuııı.\'et ctmo1cırinde:n km'kan 
MısJJr Hali:feın Müsta'li, J'rorJlda
rın Türkleri zaylllat:ır.aların'd.aın 

pek merıımı.'l ohıyoııdu. Biru;ena

lcyllı ikıendilerini Ant.aG<ya ~:ı.s.,.. 
rasııtLaı dıevama ~vik eiımek ıh at
ta yardım tellıllfinde bulı.ırmıek Ü• 

zere safirler yolladı. Frrtıın::ınııı 
asıl 'büıyü.ğü ~ıa scınra kemi 
mtrnleketi ürwcindıe kcpaıc ag..n. 
o zurnan ak1ı k~sırıiyurdu. 
Görülüyor~. Tüıw1er, hıriati

yar"<laıra kaı-şı miliıhiııı ruı!,,ğı mü
dai:ıa ec!erken \'e hı. ıyıanbaınn 

Kudüs h .. ,-;..;isinJe bi~ kr.JL::• tc'
sisirn! \Xl lı.'>kimi~ot kcmrı~ına 
rnümaın~ ederler~ Arapı.ar ve, 
Arap e:ırik>ri hıı-i9tiy:ınl<!fl"a yaır
d=.cı oluyorlar ve, Türklerim e«il
meıini isüyor}andı. I!albu<k:i, yol 

(De·rnmı ı:orı 

~BÜLMAcAt 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SOLDAN SAC.~ 

1 - l'are düşmanı, ua.rarlı mah
hlk, 2 ·- N•'ft>r, Te!a 1.slm. Dudak, 
3 - Şayia. 4 - Yama, isim.. 5 - Ham 
karpu.z:, (l - Şaı·t ed~tı, Tat!ı dr·ğil, 

7 - Şüphı\ AtJz,ına x_;,dar, 8 - İçine 
para koour, Jlayv;m, 9 - P'"'1ik, va.
kft ve z.:ıır.an. 

l."UKARIDAN AŞAÖIYA: . 

1 - Seb . ..,, 2 - Mı·yva, İçki gl"tircn 
~Esi<) tab!r) 3 - K•yı, 4 - Kulla.n
m•<. & - S<-n•Mı b'r klanı, Tersi 
UY'durm:ı hİ'ka;vt, 6 - B~•şına T ilAvP
ei)r!f! taizci, 7 - Ü9t değiJ, Kalın tüq, 
8 - Nala, Don~, 9 - SoDBu.z.:Wt, 

Dtinl< li Bulmocamı:an 
HallMIJmil Şekli 

latanbul Defteri:l•rhğtnden: 
M lııham:nıl"n 

~aNo. Bı'd<•l Terrıi0ı&.t 

-~----
l , 82t Topka.pı.da B• yazıteğa nıahal!ı'S'iı:i!.n Pilşa 

nıeyda:ı.ı "'ağında e~ 21 ı-<'"ı il ve 5 No. 
ta;:ı 86 m.e+rıc mıır.ıbbaı a~anın 2/3 biss4'si, ~11 6 

52153/52 H.a9\jjyde Tu~u v•~ .Pi-ri Paı~ n1ahalle
sin>n Kuıtrbaraiıane Sokapııi!a 25 No. !u 8() 
n-ıt>t.r.e 111urabba1 ar.-;anıu t.aım.a.."lu. 48 • 

D.3/~33 :B.·y<>ğlun<la Ajecam~ mahalJ..,.:n;n Feı<ldl-

ye solroğında eski 94 y"1i 198 No lu evln 3/8 
tra.e.i. &43 6( 

l/7121 F.nıinönü Hale Celf'bi mahallı>~illin Car .. 
da.it soluıgın.da '""11 100 yenl 10 kapı 475 ada 
S parBCI sayılı di>kl<ilnın 45/~0 h.ssesi. 726 Cii 

62151/llU!i Ab'll~-da İnft>ey mahal:ooinin Koçubey 
""'°"ğında 206 pa.rta 849 a<la 20 po,,.el ..ı<i 

711 ye 22 No. ta1lı 31,50 m..trc murabbaı ar-
ı.anm ı ammnı. 115 

52301/99; lılmlnönü Beyük Çar~ı mahaJ:eslııin Sera o-
dalar han;n üst kll'lında esloi "' ~ u kapı 
sa.yılı c..danın tama...'111. 
Sarıorer Bilyükrl{'rc TcµPb:ışı s.c.-."-tağında ee
kı1 26 sayılı arsanın t&ınan11. 

75/6320 EdimP'kapı Aveıbey mehaUesi l'ürbc sdkağı 

6!!l81/79 

f'Ski 5 yeni 7 kapı s'.!l.yı]J 160 m•·tre mıırab

baı arı:a, 

Koırrlkeptda Eaki Ki~übJşı Süleyman a
l<'• yeni Boyrnm Ça.ını.ş matıalle!in:n Küıi<-
çubaşı Taşç•l<ır sok•iiında 51 pafta 185 aııla 
37 parsel e.<ıki vr yeni 36 kapı sayılı (67,5) 

45~ 

110 

34 

il 

18 

m!'tr~ murabbaı arssanm tama'D11. 128 10 

Yukarıda y:;.zılı gayrlınenull<r 10/8/942 Paz<Lrlesl ıünG ..,.ı 14 de Milli Eır.
Jlok Müdürlilğlınde. mil~l~ıJ Km-ı~da ayrı ayrı vf1 açık arttırma ile satıla.... 
caıkt~. İrJbeıklilerin nüfus hüviyet cüzrlanları vı~ te.m:nat ma.kbuzlariylıc biı11.ikte 
ibaie !aati~· k~na ve toı.la i:aihat tçin MrJU D'n!Ak MüdürlilğilDe mtiraca.-
atla=ı. (7845) 

rıvlet rurıiryclları ve limanları isletme u. i~aresi ilanları 
1 2 3 4 •5 6 7 s 9 

IKARA HARA 
2ıeeYGAYAZ 
3RAKJet>:• 
4EDİBA8KUŞ 
SÇAM Eesı 
6.LAHANA .. M 

Muh:.mn>en bedeli 2404 (ilııi bin dört yüız dört) llra 50 (tl.l\) lwruş olan 
2100 (iki bin yüz kilo İnleriôp Metali (20 Ağusto.s 1942) P~rşPmbe &iinü saat 
(H) on cftırtte Ha,ydarp%f1<1a Gar ı,;nas< aolu,,nd«<i Kon,;,,,.on tarafından açık 
eksilirr.t) u:ruli.yl~ satm alınacoktlr. 

7KiTARE - FA 
SA 8YA.DAL 
9 Z E iM A N E • M i 

(HALK SÜTUNU) 
[İş ve işçi ımyan okuyu.culuı· 

mızın mel> topları bu sütunda 
• po•tadan alınış sıra~ile • nw.o
tazaınan 'e mel'Callen neşrolunur. 
l\li~küllere ,.,. suallere ce\'8p ve
rilir.] 

GELEN İŞ VER:\tE 
MEKTUPLARI 

.Bay H. K. B: F.atlhte Sa.rıgüızel
de Çakııp ookagnla 10 No.lu a€ıız.. 

ltkçı B. A],; hane&in.d.en yupılan 
bır müraua<>\J.e sı:roan ingi..U:c.ce 

dersi al."l'Y.:k i,l>"t.endı~ bıikirilmiş'
tiT. Meıı:tiı. adr(>.';.? müraca&t et
m("r!iız mcrcııd .>r, 

Çdk iyi öğretici: Namınıza ge
len bir mlJiııtubu acele aldımınnız 

mucudur. 

Bu i~e ııı:ml+.: i,,ıiycnlerin 180 (yüz -<Pn) lira 34 (otuz dört) kur~:uk 
muva1akat fıE'rriin&t ve loorJU.nun tayin ettigo Vl"~a..ikJe birlikte tk·:..İ)ln1e l'ÜJ\Ü saa
tine l<•d<ı' lromil')'ona rnüracaa.ıl.ırı lAzır.d' 

B ... ite a!t ş-artnan.a;+·l.:-r ko;nt.~·ond.a n pa••, ız oJ&"Th..:;: ıjağıtıırr:a.Kıtad ır 
(8338) 

Kilis Gü. MII. 1. TB. Sa tnı Alma K. Başkanlığından : T. İŞ BANKASI 
K. Tasarruf 

HESAPLARI Erurlan .M•kl.;ı·n M·Jhwr.men Muvakkat Ek.:. . ı trr.c J),ir. t.ırihı, ,u..-u.; saa.ti ve 
Cina> K:"o B•\deli Teın.inatı cır:t;ı 

Lr. Kr. r..r, Kr, 
---

Patates 
' 

16500 5775 00 433 12 25/8/942 Salı ..$.-- Kapll.11 
Sıg•r V'J'< .-oyıır. tll 20000 HO-O~ 00 1()50 00 ~. 8,'942 S3}1 -.9-- Kapalı 
Koyun veyd. Sı,iır eti 26400 26t00 00 198() 00 25 8 '~ Salı ~ K.:ıpalı 
Odun 640000 22400 00 1680 00 2- a, P4.2 P~be _.9- K.apal• 
Sadey:;g 9700 2037~ Q() 1521 75 27 ı C,'~4:: Perıcıml.n.! -9- Kapalı 
Sauı-.ıa 126000 6~•00 00 4i2 ıo 27 d/942 Pofi"lllbe -9- Kapalı 

K 01 76000 76·10 00 570 00 27/3/9-:12 11t'1, :nıJ.J' -9- K.:.pab 
Doma\fıo sıa.lçası 2080 3328 00 2W 60 29.'8N42 Cl1tnnrlı•oi -9- Açık 
K. Soian 8800 1760 00 132 00 29. 3!94Z Cım>rle!li -0- Açık 
JJi.iy ülce 5500 275C 00 206 25 29.'8/9'42 Cu::no--tı!3i --9- .. .\çık 
P1!-inç 36~0 2'05 40 157 so 31/8,'042 PJznrteob -9- Açık 
Sa~,.., 2000 16<•0 00 120 00 3 ı ;s, 912 Pazartesi -9- Açık 
N<>hui 5310 212• 00 lj9 30 31/ .. ;942 Pa ... artesı. -9-- Açık 
11ııı~r To'.t; ?000 l 750 00 131 .. •• zı;s, '.94:! PJı:artcsi -9- Açık 

A - Ta.b ll" ;tt.;13cı için yukarıca y.azıiı. (l4) ka.lt'm f'.ksilt..'"l • .cye konu.1Jrı\l.'.J~Jr. 

B - Sartrıame~ri Jwrn.~nd:;d,r. GörtlIOr ve bc.dc·lsl'z a11.D4ı.>!.ir. EY.~s!!.!..'T!Pl~r tdbur k.ı. '"l:<ı.L 'ld:ı yap.!ace.ktı:-. 

C - Ac* eJcsiltmele=- içon muvakkat IMıinat rnı>kt bur.u, ll'lf'd,ye vı• Tica;-el Orllsı ,.W.><•L "ı reli1~'e>"'11.erciir. 

D - Kapalı zart!a ek!iltmt'ler için yujrnndaki vesU:: .. !a!'"lnı .. • kJ.f lT'c•ı,,.-+- ~)arını lı.,. l kapa.11 zarfla.~n: t:ıuıiltme sa.-
ÜI'rlııfıu. bir saat evvel ~n başkaıı:ıerıa rr.akbuz mukabilin~ rımJk~z oıara;.: ,~e m1s olmaı.a:ı ve c.k.,.:lt. sa.: tin-
de d~ J...omiS)"()nria baz•r bulunm::ıları. 

ı; - BilUmum ,-eııı:i}(ırJe damga t"('Bminin ve taa..~üt ı!a ır.d: n .mütev•·lVt masra!'ar:n muı'ıa.rnme:ı brdf•lleT"f' ilo\-
,,. e<Llmlf oldu[:'~ ilAn <>lunur. (8321) 

f Zabıta Romanı No. 4.2 "' 

Sen mi Öldürdün? 1 
Yazan: EDGAR VALLAS Çeviren: MUAMMER ALATUR 

- Mıııtınıaı.rel Beril buraya mı 
gelecı!k? Doğru mıı söylil,yıorsu

nuz? 
Con Leli lmlal!c]erJl!l6 i:na.ııaınu

yordu. 
- Bu sııl:ıalı. Fridman ile tıi~Jik

~ Loodraya geldi. Frank'ı ziyaret 
edf'Cakıı.eriııi 'lııilıclirdtler. 

L~Joı genç kızla gıörüşmiye söz 
verdiği i~in, şimdi ne y~aeağını 
dCifiii:ııilywdu. 

Milli sordu: 
- Dün ı&raıın siaıi gıön:lüm. H:ıl

bttki raat on bir buçı>!<ıta çıkm~
tık dPğjl m;? Siz saat kaçta gel
dır..iız.? 

yorwn. BiT oşk randevunuz yok
tu hernalde ... Han:i bu sözüme de 
güccll!Ileyıinlz. 

- Ben ilı)çibri şey c giiıcenmem. 
Tiyatrodan ç.rlotım. Burada bana 
!Azım olan bir e\•rak Yardı. Onu 
a~·a geldim. Neden soru)"OI'6U· 
nu:z? 

-Hiç ... 
O csnıada F'rank Stı: ton'un zili 

çaldı. Yanıi patron da•k1ıloy'll çağı

nyordu. Kadın çJk1t, az sonm tcJ<.
rar geldi. Yanmda 1J2un boylu, 
zayıf, ka.re.'bıyılıı!ı birisi vardı, biT 
bakışta polis mamuru oldtıi:u he
men aılaşılıyordu. 

gclcli. Canı sıkılan bir insa;ıı. ı,.v. 
rile: 

- kııizi::n, dedi, bu ru-karl::ıfı, ya
ni bu U:cınl UT dcnıC1k js!İyonıtn, 

bana kulağııoo in.anooıarlığım bazı 
sözlıer söyledi. Kendisi Mariblon 
polis loc.mio-e:nği mcımurlarındla!nı 
imi~. 

Po!ıs memuru loerı.uıı;inıı ta&rlian 
etti: 

- Ben Skıotla:nd Y~rtl dnar, et 
dairesi mqmudarındaıum. Con 
Leli lıım.inx!bki :ıd:ını si2siniız de-~ril. 
mi? Baızı sualler sormaık ic3p et
tığ.i i>,;in buraya ge1dim. 

EtrM.na bakındı ve JX'tl'OOO: 

- Bu kadına Jitt.r>Cn dışarıya 
ç.ikma-smı s.Vı !t•y;nıi.z. 

Frank: 
- Bana an!ırt.tıklarınıza göre, 

bur.o.da kab:...sı d.ıılı:ı muvafık 
zanned>Crim. 

2 lkincite~rioı 
~deline aynlan 

-.ııoan(rıplec: 

1 Adet 1000 !iralllt 
l> 500. 
ll > :ııo > 

> 100 • 

• 
> 
> 

50 > 
Z5 > 
10 > 

RAŞID RIZA TİYATROSU 
Halide Pişkin beraber 

Hartıi)'eQe, ~lvü Bahcrsinin Alal"ı1<a 
KıJımmda Hor cece saat (21,30) ea 

Bu ı::ece 

ASILZA~ELER 

KomPdi _ 3 - Perde 
Yazan: Be<lia Fon Şt:ı.t:ı&. 
Hey'et her gıece Bctvü Bahçesind~ 

temsil ~rm6-tedir. 

_ Siız.in h:cldloıııı2ıda kıar.J<x>la 

şikayet var. Ta~1!kikat yaptılk, ma
:ı:inil!e aj.t b.:;"ı malumat da elde 
ettik. 

- İyi ya~ Polisin herşeyden 
maliımatı oJırna:;ı ıazumd1". 

- Ş!mdi Düşes dö Gri!tıorn'un 
ikıaın€~abında yapıları bınınlıık 
et.r .a:f ınd a t;J-lk:ill<'oıt ya:pılmalMadır. 
Bu ih'mll<!tg-.:ı.htan bir gerdanlı4ı: ça
lınm~'tır. Benim ooi'111diğ'.m malu
m.ata gıöre, bt: gerda'!llık şi!Bii si
zin eJ.intı:dc buhı~arl>ıl'. 

Leli cliklkntle mıomımın j"ÜIZ.Ün.e 

baktı: 

- Nasıl ol ur? dedi. 
- Söylem«kle 'bir maıh'lur gör-

müyorum, gerdanlığı çalıan adaıın 
bu s.aıbah tevkif edilımiştir. Bu he

rif ç-.1khğı gE>!'<lmıhğı. dün gece sa,. 
at on birde •Kurt. iaminde !biri
sine Uısliım ctliğıini de itiraf ~
~tir. 

4 Ağustos 1942 
18.00 Pı'<!Cf- ... JıfsnlııUI ııaaı 

A.Yan. 
18.03 :r.K'2ik: R~ Dare Oı1ı.e&trıı-

sı. (Violo:ııist Necip ı\dtln) 
18.45 Mıi<.i.I<: Fas.! fü·y'tU, 
19.oo K<>nuı.vna (Der!Jeşme Sil.ali). 
1915 Mü21ik: FasJ Hey'eü Proıır•-

mının :İkl.nci K1:9mı 
10.30 Meınl'"°"t Saat A.)'orı ve AJ

Haber l.,ri. 
19.45 S!ll'best 10 D>koka. 
lU.5:; Müzlk: T.,._ ve Benıber 'Itlr-

l<VJer. 
20.15 Radyo Gaıoe~. 
'0.4~ Müzik: Film Parçaları (Pi) 
21.00 Zh-aal Tnkviı" '· 
ıı.ıo Mllı>k: ön Kliııilt ııı:stekar

lar (Pl.) 
2l.3Q Konuşma (İltt,rnt Seati), 
21.45 Müz>ic: Kla6ik Türk M!iziğl 

Programı, (Şef• Mesud Cemil.) 
:U.SO Jıf~I Saat A~ ... AJ

liaberleri ve Bo<'Alw. 

ASKERLİK İŞLERİ: 

Emekli ve malul aubaylaTa 
Beşikı'aş Al. Şıı'bcsmden: 

1 

Aramiye lkramiıye İkramiye 
Adedi Mii<ıtan Tutarı 

Lira Lira • 
l ıo.ooo • 20.000 
2 ıo.ooo 20.000 
4 5.004> 20.000 

20 2.000 40.000 
40 l.000 40.000 
110 500 40.000 

400 100 40.000 
400 50 20.009 

2.000 20 40.000 
4.000 10 40.000 

80.000 2 160.000 

86.947 - Yekıln 480.000 
Tam bilet 2, Yarım bikt 1 liradır. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer• 
kezi Sabnalma Komisyonundan: 

1 ·- Meııkezi.ıniL ve mul.ha rr.fu.tııhde~i 1ı,in açık üsiJtO'lf' ile ni.lanı"l("' 

sine göre 162 tiCt fO(in yoptırılacalctlr. Beher çir!in !;>hm.., bedeli <23> :ı.a 

•50• kur~n wnumun tul<ın <3607> liradır. 
2 _ Bu ek5iltımpye ait şaırtnameler merkez.imiz; levaz;m;OO;.n p<r'"<l'1Z a'µ"'ll ı' 

3 - El<silt:mc 7 Ail.ı>lıo< 942 Cuma günü sı:.oı 14,30 da ~•lat.ıd:ı Klr:ı • iıvA 
tap;ış• ıobiında md<ı1r ll!Cıite'L Sa~m Alma K~mlllda yapılacaklll'. 

4 - MllVailat "'m'nat mktan <285> lira c!i3> k~ur. 

5 - Etıallmeye girecelc.lt'hı lı:umiuraa o!dı>klacma dair 942 :ıı! ı Tica:-t~ 
Odası ves.ika.sı ile bu ılbi kundı.ım taahhüt iı}e-ri ya.ptılını biJC.irir blrer ve-. 
ka ibraz etm"lcri raritrr. <7899> 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden• 
1 - KuruaT.Jm'UZ eczalıarıesinin ııenelilr ecza ~Y'•cı ~t elıinlen '°'" 

han1o··en bedeller Uz.erinden açık ek&lfme suretiyle ib.alcei yap:la~ktı:"'. 
2 - 13fS kalem eczan:n muhammen fiyatı «2800> ~iradır. 

3 - llia!e G Ağusto.,; 942 günü saat 11 de Reıctörlütr bin..s.noak; rr.utc· ek• 
kJl koınisyaı tardlr>ı.O:ııı yapılacaktw. 

4 - Muvak:- t ~·n>in<.t % 7,5 IUT. 
s - Şaııt.ıntneoini ve daha fazla izahat almak islıı~erm F.mlitü D.ıird 

Müdürlüi;üne müracaatları. <7808• 4'5546> 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
Ha.va Birlikleri jhl,iy::ı.cı için 1500 adet _sıi_:•al: boyc.. yeni saç bidon pa23r~ 

lılda satın alın•caktır, İst.ek!J.ler ıraı·t '"'nônQ! ı.ı.t.ıı•ı olan 6975 ı.:-.yı &;k.:• 
köy 1Ial MüOOrh.iğ'Une yah~rak rr.a.kbu:.d3.1'1 \le bP.rabfl.r 10/8/942 Paz:ırtt'9l 
g,linQ saa.t cll> de Ycr.i;> taıuıne kaıtl<mda Bii:rtık Kınaeıvon Han lltln<:i k<' 
9/10 da Hava Sat;n AlrPa K<>mOoyonuruh bclumnaJa:ı. <Sl!!'l> 

---

1 .. _oen_iz_Le_va ... zım __ saı_ına_ıma __ KomlllZ:i~myon .. u -=lla,.nıa_n _I 
Fi.yat TcJıır..ıU 

K JrUJ 

3500 Kilo kösele kırp.nnsı b#her kilosunun 30 
50 > şah kırıpıniıeı > > 40 

2500 > Ku-pas kırpL~tısı > > 55 
1500 > Şayak l:ırpıc.t"'ı • > 30 

400 > YUn kırpıntı.sı > > 50 
1 - Yu'tarıda \ak• bl ıM<l>ır!arlyle cins \'€ lalrmin bedeıl<-t•I yazıı!ı be~ ka

lem 'kırpıntı eşya 18 Ağustos 1142 salı g-.n; saat 15 de açık a~ıtıraıı> ile at;· 
kı.caktır. 

2 - Şıı.rtamne ve kll'p:nlı eşyayı IÖl'O'll(>.k üıtiy=Jeıın he: g •n me&a• s:ı:ı'.· 
b!ıU dalıllinde ve arttımr.aya iştimk edec•'i< eıin do lıdli gün ve "" it 4'64 .ı9 
25 kuru~luk tem(naUartyie Ka~~da bulunan )ı;nrn..qyona n1uracaatla:1, 

(8111) 

Teknik Okulu Sat~nalma Komisyonu Baş· 
kanlığından : 

12/9/942 tar~ı Çarfamb3 ııünü saat a de İ•tantıul Güm ıyun<la Yül:• 
od!: Mühendis Melet<'(); eksiltme lw:ni:ıY'onu odasında <619.56• ı ra ke:;i! bl'dı ıu 
Y.ıldız Telaı.!lı: atulw>da m•cza !amiri ~:it eksilt.meye lronulmtı(."r. 

Mukavele, ek:Jillme, Bayıaıhrlık İ.ıleri Genel. husu..1 ve !ennt şa.rlnarncın· 
ri proje k8Şl.f hU1a&astle buna rr.iitrfpml diler ev~ TCknÜt Ohulunda gö:Ul€• 
~tir. 

Mtıvald<at teminat. 41l.47 liradır. İslekl>lcr!n en az <500> liraj le bu işe_ b<,,,. 
zer İl yaptılına dn€ ôdarcleriııı!en a1m,. olduğu ve$ikalara ist'zıadrn İstanbul 
~15yetine müncaatla ek:S'~'1ne toril1'ıden tat;t (Unlcri hariç <3> gün evvel 
alınrruı ehliyet ve 942 yılına alt Ticarr.t Oriıısı vc.Ykalarile ı:r!01wlerı. (8000) 

~ 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları İş· 
letme Umum Müdürlüğünden : 

&>ıı gece yans:na doğru gel
cnn. Siz g'1t'tıii.'1; ten beş da.kik.a sorı- Milli içeriye gireı:4."en: 

- Bu zat sirııinle konuşma'k is
tiyor, dedi. 

Bu t.oklif l.."lirşısmda kan'l1111u 
tek başına tern:;:.ı ed:iyonnuş gibi 
bir mahahetle, g<'lcn memur dıılk
tiloya bBiktı: 

l\Iı1li ,,(ize ·kaırır;ıtı: 

- Evet ıo.mma Can Leli dün ge. 
ce 12 ye çryrek kala burada idi. 

M. M. V. den gelen a:i'ıe maaş 
tah.'iisi h::ikkıru:!ıakıi buyrol..-tan 
mallıma.t. ed>ıımıek ve ayni zaman 
da mezk\ır bt.ryrıııkıtarı biırcr ta
ne al:ırnn.2k üzeJ"C şıııbcmi74e ka
yı.t.!arı bulıın~n emek.li ve malfil 
st>hayJarlll mi,i.ı:aca3U<ln iıJan <r 
lunu;. 

İd~ maVWJOCı alın•c<ı!lndan aşağıda.k> şeı-.Jıi haiz olanların G, . .• w.ıı 
İ.dıl.re Menl ' ıdP cmı>E*törlüje müracaaila.rı. 

ra .... 
- Poki amma, o saıtte buraya 

ne m:ıkısatla J:{'Jdijtİni:zi anlıı;·amı- Fnıul. Suttorı da arkadan oclay a 
- Felci, o da burada kalsın, dedi, 
.S.m:a Ooıı Lcl:i'y" d.U.:.iü.; 

Memur soıdu; 
1 - Muva3'9.f aSkerlf,tinl ve 942 ydc!an:arnıı y;pnıış o;:r,aıı, 

2 - Zabıt.aca m~ bilsn!i hal ara.Uı \"e lıman cu;.;a:ıınıni. !Jıiııırıbo rı0-
(De~anu Varı 1.ıımıillt. ~83Şb 


