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Sovgetler her ne pahasına olursa 
olsun acele gardım istiyorlar! 

Vaşingtondaki RusSefiriAmeri
kan hariciyesine müracaat etti 
Pravdanın bir yazısı: l 

yardım "Anglosaksonların elinde Rusgaga 
edecek kadar kafi kuvvet vardır. 

Fakat müzakerelerle vakit kagbedigorlar I,, 

CEPHELERiN BU 
GONKO DURUMU 
Düğüm noktası 
Stalingrad 

Sovyet Ru,ya harbinin 
kat'i neticelerinden biri 
Stalingradda alınacağı 
gibi 1942 harp planının 
kat'i seyri de yine bu 
çelik ve istihkam •ehri
nin :ı.apbndan sonra 
belli olacaktır. 

ETEM iZZET BENiCE 

-Busyada. hücuma g>l'ÇeD 1ıtr süvari kolu 

~. 7 (RadıY<>) - s...,et ıı.uı.-. ilıfwe ~. 
y;mı.ıı v~ ~ EJç;ııi Ll1ıvl- Dô!er taraftan Demokrat devletle
DOf Amı>rdir.an Hariciye N.ezatt,1lne r1n siyaseüni tehl'l eden PrOllıda ıra

ııcı.,..;. l1ci bliyülo Anclo - 5a!aıon 
MISD' cepb~incle harekat dur- ııMi•!rk acele JWBya için _.mm p;n.. df"Vlıetlnin elime Soıv'.Y<!t R-a Yll"-

ıl b.tir lih · b 1 doeı'lJm.ini ~tir. Keoofi;yetl tahlll dun ~ -r 1ıDfi mii<ta rııa kuv-
mı.g say a 1 

• 1\ vttıo am e- eden 4T\mes> ııazete.oı ~eti.erio bu wt bulunduiiunıı. faltaı rnUzalo<ereleJ.'o 
ai eğer kat'i bir ta.arnn mahi· yardımıo her ne bailıı6ına olurııa ol· le vak.it Jtaşbettiılı:lerinJ, pek fazla tıa-
1etiırule id.iyı;e muvaffak olama· eun d.-1 ,..,ım.aeını ı.tcdlkleriDI ,..>ıere l<apıjdMılaruu ye:nınsldoıdir. 
~bo:. Birke"' taarruzwıdan İil8' i===-============a=-==========oc==== 
n:t idiyse karşısında dcmokras-
yırların daha çok kuvvetlemn;ş ol· 
duğunu görmüştür. lranda muhtekir

ler idam edilecek 
Bedin, 7 (~) - Talının ~ 

11Uin1D l>ildirdiğ'.ne göre İran, hiikfüne .. 
U yJı1ecelt maddelCTinin memlelr.?t
te ta.nzlmi ;ş!ıı; bir Amerikan müte
iıesıs'-ııa bıraJmı.ıştır, Diler ıara.ttan 

İnn ııa.vcklll g~l! bı>ğday toplıyan.. 
ların v~ lllllhtell'ôrlerin idam edilect'lc
leriııi 00ylem.iştir, Burıd<ı.n baş1"' Tai>
z<ıO<la bir İaşe K~.nu kurul~ 
tur. 

Buzveıun b111111ı 

mlmesılll ıııa

dea ıonra AalEa
r aya geliyor 

Vandel Vil
ki'nin yeni 1 

beyanatı 
• 

"Eğer burada fazla 
malzememiz bulun 
ıa idi vaziyet her 
halde ıimdikinden 
başka olacaktı 1,, 

Cephede iken 
Vilkinin yanına 
bombalar düştü 

Londra 7 {A.A.)- BJ3.C. 
R uııveltin şahsi mu r alılhası o
'up Orta Şarkta bır ~eya!ıa!•; 
çıkan ve elyevm ~.;:clıircc!e 
buluran Mister V·lki bugün, 
sek'zinci ordu kumandanı 

General Monr~omeri .. ..,'0 Ame-
1 

ı.kan ordurn kumaııcfonı Ge
neral Maksivel ile beraber ı 
batı çölü ceph~ni gezmiştir. 

. (De'Va.mı Sa: 3, Sü: 5 de) 

\-

Yugoslav 
Kralı 

Digor ki: 
"Kuvvetlerimiz yak· 
laşan kat'i an için ha
zırlanıyor. Yugoslav
ya tekrar dirilecek ,, 

Londra 7 {A.A.)- Yı.gos!avya 
Kralı p;yer 19 ııncu yıldönömü 
münaGebetile bu ak?am radyoda 
milletine hitaben söyıediği b.r 
nurukta demiştir ki: 

(Deve.mı Sa: 3, Sü: 4 de) 

Sovyet • Alman ceplıeısiDe ~· 
}ince, Novorosiski zaptecl.ilmiştir. 
Odesa ve Sıvaslopol'daıı sonra 
Bus donanma5ı için en kuvvetli 
deım üssü "lan bu yerin döşme,J 
bi.ç fiiphesiz Rus filosunu müşkiil 
bir duruma ı.okauk, ayni zaman-
4a soo sığınak noktalan Sohum, 
Poti ve Batumun da kıyı boy-un
ca yolunu açmış olacaktır. Taman 
YıırımadaWlolll da zaptı tamrun
lanmlflır. Bu suretle Türk - Bul· 
gar deniT. hududundan Novorosis· 
ki garbiııe kadar Karadeniz sahili 
ı.am;.1en l\lüı,·er emriae g~miş 
bulunuyor. Orta Kafka&yada da 
Alman hücum kıt'alan cenuba 
doğru terakki etmektediı'kr. Bii· 
tün bunlarla beraber muhakkak 
lı.i Alman • Rus harbinin en büyük 
savaşı Stalingrad öniinde cereyan 
etmekl<!dir. Bu çelik \C istihkam 
f"hri Rus müdafaasının en anut 
gayretini üzerinde topladrğı ka· 
dar Sovyet • Alman mücadelesi· 
nin belki en kat'i neticelerinden 
biri de yine bu şehir ününde ce
reyan eden savaşa bağlanmış bu
lunmaktadır. 

Cinayet mi? Kaza mı ? 
1 Almanyayı gece, 

• · gündüz şimalden 

Stali.ograd'ın zaptı 1942 Alman 
harp planının bak.iki ve .kat'i in
Jtl§afım gözörüıı.e çıkaracağı gibi 
iı.tikhaldeki Sovytt harp ı;ayre
tinin dunımtlllu •la tayine yarar 
bcllib~ Iı bir 1ı;.d'-sc teşkil ede
~cktir. · 
Almanların bu ~chri düşüN!ıııe· 

nıelerl ıtortık bir ihtimal halinde 
hah·· meHnu olamaz. Alma., Baş· 
lonıutanlığ?nın her ne paha-s}ua 
ve n~ kadar ağır za} iata nıalolur• 
sa olsun burayı dii~iirmck gayre· 
tini elde tuttuğu aşikar şekilde 
görülüyor. l\luhakluık ki, Ruslar 

(Deva.mı sa: 3. Su: 3 de) 

ıuaCN 
l nci sahifemizde 

Haftalık Gikeş :\1usahsbesi 

Fiı.tz NURULLAH 
Yaa:an: 

M. SAMİ KABAYEL 

Bir Banka Memuru vccenuptanbom· 

bayan ölü bulundu balayınız! 
Adliye ve zabıta bu sabah şüp- d\rolım;ş .tabibiadli H .. kmet Tü- Lo n d r adak i Rus 

heli bir ölüm vak'a.mıın tahl<i- mer cesedi muayene etmi·;t;,. Sefiri böyle diyor 
katına elkoymuşlard;r. Talıkjkata d~am o~~·nmaı<lac!or, 

To:,.(ıan:'de Karabaş mahalle

sinde Hamamçıkn•azında 8 nu
maralı evde otur"n ve Merkez 
Banka.sı kupanlar servi.si memur
larından 20 ya~larınd:ı Halide E
dip Öı.ooy bu sabah y:ıtok odasın 
da ölü olarak bu'ur>mu~tur. 

Hadise za;bııa ve adliyeye bil-

Mahkemeler bu 
sabah açddı 

20 Trn>ımıll'da başlıyan b'r buçuk 
.o,v!ı.lt Ad!')"<! tatili Çumerte.i günü 
sona crd!ğin~n bu sabahtan ittba.rcn 
Huku'{ ve Ci1ı.a A1ahkerr..eleri mutat 
tr.e;Gi}r.rin~ (_~_·van1a ba..<Jamısla?"dır. 

Londra 7 {A.A.l - Sovyet Rus 
yanın Londra bü) ılk e!çisi Mais· 
ki Alnıanyaya yapılan ha~·a bom 
bardtmanından ?ahs<0dtrek de-
miştir ki: · 

Milttciik lıa,·a ordusu son de
rece kuvvetli bir ordudur. Bu or
duyu gerek şimd gerek gt-lccek 

(Deva.mı Su: 3, Su: 4 de) 

BATI ÇÖLÜNDE SON HARP VAZiYETi 

Sıkışan A an e nta an 
kuvvet~eri 'an geriliyor! 
Mihverciler bir hafta evvel taarruza başlarken 

hareket ettikleri nol<taya vardılar 
Londra 7 fA.A •-Batı çölün

de doğudan ve şimaltle'l n·:ütle· 
!ık kuvwtlerinin sıkıştırmal<ta 

olduğu mihver kuvvetleri el'an 
gerilemcktro:r. Düşman ıı;. h'f-

1a evvel hareket etti~i rl:'ktaya 
varmıs bulunmakt~dır. 

l Röyter ajansııı.r. husu!.' nıu
lhabiri mih\''" km ,·ctler:n n ı:,ir 
iki kere taarr.ız teşc bb•Hüı>de 
bulunduklarını, fakaı bunlar:!l 

hepsinin geri atıld,;-Jarını ıJildır

mektedir. 
(De>&mı Sa: 3, Sü: 4 dt) 

1 Basrada örfi idare 
Ber' n 7 (Rado)- Basrada ~r 

H ha~k ingiliz ask(\:·ierin'' ta~rruz 
etmiştir. Irak hüklımet: bunun ü
a.erine idarei öriıye ilan etmeğe 
m<dur ka:m.ş'ır. 

•• 
• 

ovorosıs Limani 
1 Edi idi? Nasıl işga 

Almanlar çok güç bir muhare
be.den sonra Rumen Suvari 
Tümenlerinin gardımı ile dün 
şehre girmige muvaffak oldu 
Kerçten gemilerle getirilen Alman askerleri 
sahilden de bu son Karadeniz limanına çıktı 

-
Novorll';l5k lim:ınmı ve Kafkasyayı ~ö;;terir harita 

~---~~Alman Hususi Tebliği 
Başvekl•ıı•n vıı, 7 (AA) -Alman o~:ı men kıtaları ;.ı:lrl·tu ~=ı· _ıaa•ru..Uan 

Bajllrumaodanılığınm :neşrett•g• bır sonra dün ~c g.ıın~lerd.r. 
• • tOOloi•' eöre, K•rad~r.iz s:ıhil•nde bu- Berhn 7 {Radyo)- Alınan or-

Hitabesi hman Rus limanı Novorosisk~Jman,. dulan başkumandanfağı tara!ın-

Darlıktan neşe yarat
ma ancak genç ruh-
1 arın ve kuvvetli 

kalblerin karıdır 
Tralımn, 6 (A.A.) - Evvlpki gün 

a:lqıım tw.ü şelmm<ze ı:ıeJını.ş ohuı 

BaşYekil B. Ş:ik.ru Saracoğlu, clün 
m'Üt-eacl}t :z.iyaı'et:erüe bull.-nduktan 
ve mttrtSM'ISIE'leri g~\ t'·f'n sonra eaat 
on yt'"cli-d•l Bel.ed·)e t.a:-afınd.'.ln Jialkr-. 

<DOVlll!U S•: a, Sü; 6 da) ! 

larm el!ne gl'çmiştlr. Alman ve RlJJ- (Denum Sa: 3, Sil: f d~ 

STALİNGRAD ÖNÜNDE 

Delışetli muharebe
ler devam ediyor I 
Londra'ya göre şimal batıda 
Alman taarruzu durdurulmuş 

M o s kova rad- Lonclra, 7 (A.A.) - •BBC:> sın- ı man taarruzu <lurdurulınıştur. n" 
U.r.grad önündt). rnis~a göıillm.emif bj.r man ağır kayııpl.;:ıı·a ~aın.u... • D1r 

Yosun un Kızıl ı;iddoette . kanlı mubarebel~r devam l ltl<Siınde 6 M•hver tan!" tahrlj> • e -
etmek.t.ı>dir. ıniıt•r. d • 1 Stainıı:radın Şimal Batıo1nda Al- <D.,.·amı sa. 3, sc: s d ) 

or uya mesaJı:
1 

•• •••••••• •• • • •• • ••• • • 

Artık gerilemek için ç E R Ç E V E 

yerimiz ketlmamıştır. 
Düşmanı urdurmak 

zamanı gelmiştir 
Vişi, 7 {RadJo) - l\foskova 

radyosu diin Sovyct askt!rlt!rine 
hitaben bir mesaj göndermiştir. 
Mookova radyosu ezcilmle şun· 
!arı d"m' tir. ·Arlık gerilemek 

(Devar~ Sa: 3, Sü: 1 d.e) 

Yeniden bazı 
fırınların un
ları kesilecek! 

• • 
Ekmeklerin JI zır 
Jlzer tartılmaıı 
bakkında lırıncılarıa 
marıcatı reddedildi 

IYa.ıııoı Sa: 3, SU: 1 dr) 

• 

Dedi-

D edi: 
- (. ·oworosisk) dıiştü! 

Dedim: 
- Sovyet donanması hesabına 

bu hadise. l{aradcniıin suyu bo· 
şallılnuş bir havuz lıa tine gelmesi 
demek ... 

Dedi: 
- Ne olur şimdi bu donamna? 
Dedim: 
- Suyu boşaltılmış bir havu

zun dibindeki delik kon ... 
Dedi: 
- (Staliııgrad)dD S<>kak muha

rebe1eri oluyor! 
Dedim: 
- Biırka\' giine kadar (Stalin

grad) yerle bir olur ve arlık ora
da ne sok11k kalır, :ne de sokak 
muharebesi ... 

Dedi: 
- Ya (Staliugrıtl) elli~ 

Dedi 
NEdP FAZJI, K S Kl RJ>li 

sonra ne olur? 
Dedim: 
- B:r şe~ bclı olur: • ' et 

Rus) anın iık beti \e bunun he
men arka,ından dcnıok.-asyalarııı 
niyet ve hareketi ... 

Ded.i: 
- l\lıı.ırda (Ronınıcl) taarruzu 

akinı! 

Dedim: 
- Bunu. ya·ı orıa,ında, {Rom

mel) sa:pan t1141 gibi nzıldıyarak 
çöl &emalannt yutarken kestire
bilmekteydi hiiner.,, 

Dedi: 
- (Rı.rnelt)in pıh o;j nıüıue:: ili 

, Ankaraya grli~·o(. 
Dedim: 
- Pek ~akında lıiı.di;eleria 

(projektör)ü Oı:>ta \e Yakın Şark 
JW15pası üzerindeki numaralan 
aydmıa....ıya başlasa gerek •.• 



2 - S O N T EL G R A F - '1 HI.OL lNI -
HALK FiLOZOFU 

MANEVİ TAHRİPLER 

1911 diiı;ya kavgasını taklp 
~den seuelt>rde, harp zengin !e
rinin hayatına dııir, cilllcr do
)u!'iu kitap ya-:cılm1ştı. Ga-zefe· 
!er, beycconlı tefrikalar neşre· 
diyorlor, kitapç>lar, forma for· 
ıua hatıralar basıyorla.rdı. O 
harpten sonra kendini tanımı· 
l & baş!ıya.n nesil, böyle bir neş· 
riy•t tufanı içinde yeti~ti. 

Büyiik dünya harplerinin, 
cemiyetlerin maddi dc!;<il de, 
ma...,vi servetleri iiuriııdeki 

tahriıllcri daha ıniihiındir, di
~·enleriıı hakları vardır. 25 yıl 

önceki badireden hirçok insan· 
la.r, birçok gençler, birçok çı>
cuklar, foz.iletlniru, bütiin ma
nevi nrlıkları11J bırakarak çık-
t. lar. 

1910 t'ransa, bu yü-zden yı
kıldı. 

niğer bazı m111etlerın nuı

ne\İ '""heler;ooe bugün açıl· 
d~ r.ı •rVüğüınüz rühncle-rin 

REŞAT FEYZi 

ill< izlerini, geçen harp yılla. 
nnda aramak laıımdır. 

Bugün yaşadığımız şartlar, 

yeni yetişmekte olan çocukla· 
rımıza, delikanlılara, hiç de iyi 
örnek olacak bir mahiyet a.r
zetmiyor. Devletin, tiea:ret ha
yatıınızdaki, oldukça geniş bir 
suiniyetle meşbu hale ~lmiş, 
lı.iır zihniyetle mütemadiyen 
mücadele· ettiğini görüyoruz. 
Bu zihniyeti yaratan amiller 
nedir?. Devleti bu kadar yMan, 
masum vatandaşları bu kadar 
S!kırtı ve :nılrraba maruz brra
kan bu zihniyetin kökleri ne
rededir?. 

G"çen harbin ömekleri, tec
rübeleri, o harbin bir kısım 
ruhlarda yaptığı tahripler, aç
tığı rahnıe)er nti?. 1\lanzara, 
J~lnız, bir ihtrkar .-e iktı,adi 
dava malıi) etinde d"ğil, bir 
cemiyetin ma.neviyatmın ko
rurıınası davasıdı.-. 

Fa 
1 

b~~~~~, 

ir, uslu mah
kumlara sıcak 

r 

1 Ş6valyelerın zırh 
elblseıerı .. 

Buglln ~'<bfııYOr ıc;, 1939 .Ey!~ün
de, hanp başladığı vmt, Polonya so
feri1 Aiımn ol'dt..9u için b4rük t.eroü.
be~ ı.;..,..oo.,.... w Jm~ yen oı. 
lllU$lw-. Bu "'°"Jbeleri, Ffllm& mtmıı.
rt."besi 1.Xl.g1n!~,.1t.ı11~tir. Bu haa~in 
baş!""' .ııaııı olan tank, t•kıamül ede 
ede, nitıayet, bugün Ruııyada ıru:.:=ı
Jan halıtıi almıştır. 

Tankııo ankası.ndao, a6ı.l mul>a!rı·be
yı yuıpacak, .so:'i v~ lke.iU at.q: kudını.ııt.ı
""'sahip p710eyi sUmn<:C, ileri ı!ıatla ı 
götü nrek, düşmanla ~ı l«ill;ıya ııe
"<'ınek l<lzımdır. 

Bu !Y.t"P b<i:;la:o'.ten, p:yadey;, k.am
yonlaa-a ôimfi.r\yorlardı. VJ:_ J;ıu cim 
pcyadoye bincl"rılıni§ pi;yade ismi verl
l~u. P<ılcm.ya sef.,.rind~ gö!'Ü~ 
14. ioamyortlarla naide<iil<D pi;-ade, 
bilhassa m{lıstahkem hatlar önilnde 
fatla zayiata uğram..ı.ktadır. 

Piy.a.dEıyi, asıl muha.ı:ıcbe haıttma, 

daha ıoli.ır, daha z.a.yiat&ı:z, daha er:nint 
b!r ı;ckildç na..lcleiımek.l!ıuınhr. BU!IWl 
!Çil do, zııhlı ·aımyoo.lar ,..:pılmıo'tr. 
Ş'mdi, tanklar lıücum ederaen. a.ııka
sından, zırhlı k:ıınycmlara b"1c!..rilmiş 
pıyace kıt'aları '1rrli~r. Bu ıkı.t'alar, 

h!ç za.y'al YP.l'rlL'<i<'n, ...ı çarplŞ3<lak· 
hm ~re kada:r tıİd1;cr:>k tne\"ZİO giriyor
lar. \ <lilş:nan ikıcır~ deıtıa.l 
laa.l'l'tu e<:iYQrlaT. 

. 
Ha r p v · a z i y e t ~·, ı _MAHKEM~LERDEt 

_ _ 1 A vanagım keş •• 1 

Moskova önündeki taarruz bir liraya yarım Ada ile çil arasında., 
b · ı l Yazan: Ali Kemal Sanman ve müdafaa, Stalingrad ı et a mışsın... _Alınan haberler Akdenizde •• • d mihver nakıııyatı sekteye uğra-

OD ÜD e tekrarlanıyor '· Bor P'YllllllO lh.~~ııde Ot'takl!ı.k .cl<rta tıldığını, gerek mllrver, gerek 
ve ih41Atı.n<lan ç.ı&m..a bir dava. .• Ta.- İ "- h ııgi.U ava ve deniz kuvv-etleri 
rafJelltiaı bıı ı anla.tıyOl'; 

Mısır cephesinde 5 gün suren 
muharebenin ilk neticesi nedir ? 

(Yazan: l. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri 
Mısrr cephe5inde: 
İngiliz rc>mi tebliği Mihverin 

altı gün evvel yaptığı taarruz 
hakkında kısa fakat açık ınalU
mat vermektedir. Bu malumata 
göre, Mihverin 15 inci, 21 inci .1 
zırhlı tüınenlerfüı İtalyan ZJ1r1ılı 1 
ve seyyar kıt'alarından mürek· ı 
kep bir tao.rruz kuneti 30/31 A· 

ğustos g<>eesi İıı-giliz mayo la•rla
larının batısında toplanmış ve 
ilerlemiye başlamıştı.r. Fakat İn
giliz kara ve hava kuv.e1lcrlnin 

,mukabil taarruza denm ettiği 

anlaşılmaktad>r. Yalnız bu hM&
ketin müdafaa maksadile mi, 

yoksa J\rıb\·er ordusu cenup c&
nahını tamanıile mağlup etmek 
gayesile mi yapıldığını şimdiden 
kest_iırmek kabil değildir. Her·'ıaJ. 
de lngiliz mukabil taarruzu bü
~·ük değiBir. Ancak büyümesi ve 
tekmil ceplıe)·e ya)-ılınası ihtimali 

'ard r. Çöl muharebelerinde ilk 
mu\llffakıyet, büyük neticelere 
yol a:;ar. 
Doğu cep]ıesiııdc: 

- s;ıetı ortak aldıktı ... Bir fü·ası- arasında \'Ukuatm eksik olmadı· 
nı ben vcro.m, bir J;rıwını ca 0 ver- ğını ~stermektedir. Vakit vakit 
dqdi. Aramızdııl tckh! lfdk ~. iti- gelen fasıl.aya ve duııgun!uğa 
ma~rı, bıleti onda tıı.raıctı.ın. AI>- :rağmen unutmamak lazım ki Al· 
tık, iı=Oırı talıi.mc mi, onun ta!iiıııe ıikadak:; muıharebenin bir safha-
mı, her """""· biletıımze bin lira sı da A.kdenizde Malta adasında, 
çılctı. Bin lira çıkuıca, lbe., seviııd!nı,, 
Hemen koştuım,. bu adarım üzerinde cereyan et-

- Nami, d.edim... Bilatimiııe bıu mekt<>clı.r. Çöldeki muharebe ile 
li:ra çıktı. adanın havasındaki mu.l:ıarelıe 

- All~h aşkma? Dc<ll. Doğru mu bi~birinden ayrılamaz bir halde-
söylüyorsun?. diır. 940 haziranında İtalyanın dı 

- Yalan olur mu? İşt~ gazele &-
l•mde, dedITTı. harbe girmesi ile mihver t<ıraf1· 

Eı,(esi gün lıste çıktı. Sahkicn bak· nın yirmi dört aydanbcr' mu.l:ı· 
,1>1ı: ki, b;n lira.. Zat.en, kasiooc;ı g;ıze. telif fasılalıarla fakat her defasın 
te, h'zle alay edecek dc~ii yal uzat· da pek şiddetli bombardımanla· 
mıyaum dendim lAiı... Gicıp paxa.- rına rağmen Malta adası daya-
ları aldık. E-;ct onda değ•l mi?. Pa- nıp durmaktadır. 
ra,yı o aldı. Pü:Yla<şacaiğunrz z:ı.ma..n 

Adanın üzerine neden o ka· iki yilz c.lli.dn baruı "~rdi; yedi ıriiz 
ell•yi c~b"1e iıl([irdi. Svzde, bilelin dar bomba yağdınlıyur? Bunun 
yarısı doğil de, çcyr.eCI t>er,iımıiş. sebepleri malünıdttr. Şimali Af· 
Hal bu · ·ı, ne aslı vaT, ne astarı. Pa- rikndaJti Alman klll\..,.etlerine yar 
ray,, u'l fü de, bı!i-itlıt de, 1ıı!l<.hi de dınıcı yolılamak lazım gel.yor. 
yarı y.rı.ya. veroL<, Herkes bfür. Kaıı Böyle sıralarda Maltadaki İnıiliz 
tane ~hid·rr. v:.T. 

D · · · 1 , elli tayyarekrini çok uğraşt.ırmak 
.ğcn, .ı.n.ı irıa.ıık ıbir b ... ~Lin 

.kunıııı:nu davacının, y(lz elli ıruru- icap eder ki onlar gid.p mihverin 

b:L::ı!!IÜ'ıı:iı!ZU~J\It..:! yemek verilecek 

Bu h:rpıc, eınır'n. çelığ\n. zı.ı1hlQ 
'1}"lladığı rol Pi'k n\!\lihim olmıııııur. Bu 
!urrpte, ne bdar çeUk sa.rtl 'diii.!ı.i 
ileride y ... pı!.cıık Jslat>Gtikl-cı'licu öğro. 
ııfccgız. 

daimi baskısı oetit~inde insanca 
-vo malzcınece ağır kayıplaıra uğ

rawrşhr. lllihver kun etleri bütün ı 
ga)'Tetlerine rai;'TDCn fngilizJcrin 

esas müdafaa sistemine girmiye 1 
muvaffak ol:ımamı~lardır. 

J\lihver tnrai, bu muva(fakiyet
sizliği örtmek için ta.arruzun ba-

Stalingrad önünde, gere;ı sene 
l\1%kova (\nündeki muh~rebelere 
benzer sava !ar cereyan etmek
tedir. Ru• !ar son anıla gösterJik· 
!eri büyiik mukavemetle Mosko-

vayı kurtarmışlardı. Alman """" 
mi sözcüsü, Stali:ııgrad çe\'Tesin>
de beton ve demir tahkimatın bü
yük mikta.rda mevcudiyetinden 
bahsetmiştir. Rusların bu asri 
tabkim.,tı, az zamanda nasıl mey
dana getirdiklerini aklım almadı. 

$Ullu da ıkıendisinio vr.rdl~in; davar- nakliyatını sekteye ugratma.:nn; 
cınm yüzde yiruni O.,,., ortak ol<iu· diyorlar. Maltanm Akdeniz co~ 
ğunu iddia o~ti. O da bazı ptı<der rafyasındaki mevkii ve ada"a 
ııo:ıt.eroi. İ.ııi tarai;ıı §ahitlcrinlıı de her asrın askerlik tarihlnde b'r \'AR ::\U? I İstanbul ceza evinde bulu.nan 

~ehrin IJir ınıutukastndaki inek· 
çiler, siıtçuler, ge~enlerde .Sagıcı· 
lar birli-;;,.-;. isimli bi.r lc§ekkül vü· 
cude gl'tirmişlerdi. J\1aksatları, 

ga) el eri nedir, bllmeın.. bir a'fka· 
da) öyle bir sual sordu: 

- Fakat, İ>taııbulda, esasen bir 
Surular cenıiyeti ıne\·cuttu.r, ay· 
<"ıea bir birli.ğe lü-zum .ar mı?. 

J\IER.'\K 
EDiLiYOR 

' 

mahklım ve mev ·uflaruan b zı. 

farınııı varidatı.arı ve h.yatta hiç 
k.mseleri olmadığı _ı;ın çoı< peri· 
şan bir vaziyette bulundukları 
göril~nril ür. Yen- tesis olunan 
~rapçılık, '·'-'lldurac•lık ve terzi
lik a~ölyel;eri hasıla tından cüz"i 
lıir kısmının ayrJlarak bu para 
, le şimdilik bunlara haftada iki 
gün sıcak y-emek verilmesi ka~ 
rnrl~lı_.ı.lmıştır. 

liazı fırıncıların ekmeklere bak· 1 
la ve fasulye ımu da karı,tırdık· 

i ,tan bul ceza e\" ndekı 1100 
maıhkıimdan 110 una bu şekilde 
sıcak yemek veri 1.ecek ve ileride 
her güne çıkarılacaktır. Ancak 
sıcak yemek vcrikr<>k r>1an k;m· 
sesiz ve muhtaç mu.~ kum ıann 
uslu ve ıslahıhale mü•taıt bulun
malarına da bilhassa dikkat olu
nı:caktır. 

< 
]arını du)'ını~sunuzdur. Bu yüz ... 
den bu \ki mad<lenio fiatlarının 

artacağı ,.e piyasada azalıp azal- 1 
mıl acagı merak ediliyordu. 1 

Ben de şuna merak ediyorum: 1 
Acaba, bu fasulye ve bakla unla· 
rınt hangi değirmenler ü'riitüyor?. 

SINIF 
!'ıtESELE.Sf 

Bi>r kı'1m l'taobul l<tkantalann
da, bu hal, lıestalılc halindedir: 
İkide bir, sınıflarını yiikseltıne.lı: 
iı.terfor. Şimdi yine ikinci sınıf 
<>lan ba1.1 lokantalar hirin.:i sınıf 
olmak >stiyorlaınnış .• 

Yahu, birı, sınıfsız, imtiyazsuı 

bir millcttz.. smıf değiştirip na 
J ap. >ca4ınız?" 

\' AI.IŞİY A.~E 

ÇARl'lŞ.''tIALA& 

Cir gazetede ~öyle bir serlev· 
ha göziJ:le ili~ti: •Salomun adala· 
rında bir s a vahşiyane çarpış
mnlar oluyor .• 

ııı.san kendi kendine şöyle so
rıt)or: :piğer hı>rp sahalarnd.aki 
~arp şmalar daha naxik, daha ki
barca mı oluyor?" 

AHMET RAUF 

Kadıköy iııl:eleai büfesi ihti· 
hardan bir halta kapalıldı , 

'Köprii:rle Kadt:k6y, Haydarpa
şa vapur isk.elıesinin içindeki 
dükkanda tütün, çıloolata ve iç· 
ki satan büfecı Cavadın dükkanı 
ihti~ suçile 2 numaralı milli ko • 
ronma mahke.llli!si kararile bir 
hafta müddetle kapatılmıştır. 

Karne dolandırıcdari çoğaldı 
Beş:ktaşta bazı evlere müraca

at eden açıkgöz!er:n kendilerine 
sahte ia~e kontrol memuru süsü 
verı-rek ekmek karnelerini ahp 
kaçtıklarını dün yazmıştık. 

Liilclide Mesmp~ caddesinde 
bakkal Hü.seyinin evine d-e b.r. 
dolandırıcı ayni şekilde müraca· 
at etmiş ve karneleri karısından 
alıp kaçmıştır. Bu kabil ~çıkgöz-
1.ere karşı halkımızin müteyak
kız bulunmasını tavsiye ederiz. 

Komşu mem ~erde ha ""v• g'" 
c!a ve.sa r .ııUyaç mııdclele1' vm:;yetı, = u:o ·e .mcsly1.e ı:ncak aııl •ılabi... 

ırr Mese!A; s~. F .oliooc bil
hassa gı<la ma'"" en vaz!y~tinhı cUB
tenhği ma.oıaro cidden kDr".tCU?lJ;tur. 
Beyrutta, bir ide cııımehı 150 in~ 
ole ğuuu bab(>.r veriyur(91'. O da bu· 
1'1.mu:yor ID'Jo?. _ 

Tilı!! iyede, dev]ot, en ~ ,ış lr- '~ 
n;yeı.le valand.ıışlann bulun >htcyaçfa. 
rtnı temine çalı.şı.yor. Ha~, k""""n 
noıımal :zamunlarm ölçiisiı;ylc. Bazı 
maddeler, iınlaAınsı.zhk dolayıs;yJe, az,. 

dır. WIA, bu maoclde!O'fi u&m:ık, bu
ııımamaictan §il<ıflyc< ·tıook, naııkD!'

klktür. 
BURHAN CEVAT 

r 
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AŞK ve GÖZYAŞI 
Yazan : SEL A lU t J Z Z ET 

İKİNCİ KISIM 
\.. ____ _ 
dtı"'•m "' er!<<>ğlıni te.kro r e.e gc- ı 
ç.M> ye yelten>,o:>:lum... j 

- S n bır şey s<>y<emedln mi? ... 
.._ oylı 1.ım. 
Kcnı.. nı t.an~bt.on mı!. 

- f~'"":.c :n t•:m. K"Cnarun ni-
L ı 11 o.~dui: Tn.ı. söy ed.ıı::.1. 

- N• y pt,•. 
-- • ~..ı.ı ı. r:~ber yaşadı:ı a-

~daı 'l>ldağumı bil yor, na 
el<> 1 o uğunu, K nan sö;rleme· 
n \'a,ıuz mr.m a evk"!lCC'ğ'.ne söz 
\ Olu üm!l b<.<li'.Yl'mq ••• 

- O ·rıni.Dü m .... 

hu<Ln '48~ 11> '."l bunu lı:-ıa 

e tıa bulu a ı... bc.ı"1 lıae<'t ıroı. I 
ır~ı,y..ıc.ol.k. 

- An;;unad m. 1 
- C• n K an •ll<l b kışımbın 

'he :tr.y• ll dı:ıl,. Benclen ayrılın!tya 

k ·~:.-, n:•hkcm<-ye bılŞVt1t"1ccıi<, 

ot! .. bunu y~nı:.ı ı.atoo kabrımdanı 
~ıU U'Q. 

• Engin yrı;c k'endi deııduııe düştü: 
- Ya oğlwn? ... 
- Ondan tıaıı.e.ı. ır.d- Hoç 

ııe.Ydrn bahııedcıned m Ba:ıa 
ba.l<tı~ıru gcr!wı:e bay>ld. n. 
tüm. 

Engin: 

bir 
ı;yı 

du~-

- B<m gid."p 
Dedi. 

onı .. -nla Jrorr ... rwn. 

- Kocamla mı'. 
- Evet. ltocar . Oğlur.u !l!" yap.. 

tığ•nı, oırl nun n<.r de oİduğı.L-ıu b • 
na ı!lOyleın Ye mC'd>urdur. 

Sevgin diişündu: 
- Sana da lıa.br t edı'r do·e ko,.. 

ka.r lll.JılW. sc:ı yapma. 

- Oyl~yse A: ı:Its . A.min ço. 
<utm"lll ara.m:ılı: Nbetıe b.:ıldadır. Bir 
baba <'!bette çoc;mun rıerode tıi!du. 
k'.ınu scr.ır. 

- Acaba revaıp 
Acaba Ali;ri k.abul 
;Jur mu? 

verir rn. de1"in' I 
m.1. Konu-

Tarihin <Eki zıtmaınlaınr.da. ve orta 
zaımanlarda rmıaı>ripltı·, o:rılicalbJ,•ie:. ~ö
vaijyeler, »ıtılı Pll>iselcr giycrJeroi. Bu
gün mıilzclt'.lde bu r Jbist_lerin her çc... 
ştdi vardır. Zııttı elbı.s., içind~ kAroı 
k-".qı,ya ge!ED mWıoriıı>ler. kılıç ıruv-. 
V<'ti ile, lhıtıirlerir>i 1Qf. ha:ı.;c; y~ 
mıya çalışırlardı_ 

Tarliı bir t.dterrürdeıı lbateitlır, d<ll'
ler. B~ün de, dün yapılan ıey bir 
başka şck;lde tekror edilm<yor mu?. 
l:"ainız, dün, bir ~k askeTi,n mlJhaıCa

z.ıı..<ı ;ç;u zıııh:lı f'"lbise "8Pılı.YO"lu. Bu
gun, kerin yine zwhm- lçinık olrna.:u 
bmran ed•rO"Ol'. Y.a:nı.z bu ZJ;ıiı_ ya, lb;r 
min:ı::ı.lılrom ılta.lı-<i•r, ya, tanktır, ya 
zuıblı kaınyandı.ır, ydtut da, tay,yare, 
w•lılı troı:dtr. 

Yani buııün, zıı!ılı el:ı'-e biiyüm(jş, 
zm:f1Jı oto ha.Jini .aıJmJf!Lr. Dün zınh gl
yl-hyo.pdu, bugün zıtlıın içine g\r[!zyor. 

.İnsan!ıaT, bundan sonra, derrıare, çe
ı;ııe, dıaıhe Ç<ıiı: kıymet v..-Jerdir. 

R. SABiT 
. 

Umumi mürakabe heyeti 
a=ltğı 

Yüksek maden mühendislerin
den ve hesap mütehassıs-tarından 
Cevat Adı.güne umumi mürakabe 
heyeti a-zalığına tayin olunmuş
tUr. 

Baz.ı iskelelerin müruriye 
tarifeleri ayba§ından itibaren 

değişiyor 

deneme olduğunu söy'lemi~tir. Fa
kat 3 zu-hlı tümıınle bir keşif ta
arruzu ynpıldığına akıl erdi.rmek 
giiçtür. Bizim anladığımıza göıre, 

Mareşal Ronmıel İngili-ı sol eena· 
hını bafakl ık şimalinden ayınnak 
böylelikle İngiliz mevzilerinin en 

mühim parçasını koparmak isti
yordu. Bu sayede, İskenderiyeye 
doi",'Tu bir yol •<;abileceğini sanı- ., 
yı>rdu. Fakat İngilizler tahmin et
tiğimiz veçhilc iyi mukavemet 
etmi~lcr, hatta mukabil taa,rruza 
geçerek Mihverin biiyük kısım 
kuvvetlerini biıraz daha batıya 
doğru geri çckilmiye mttbur e(. 

m~lenlir. 

Y~'Di vaziyete daİr de .İl'giliz 
tebliği şu haberi veırmiştİr: 4/5 
Eylfil gecesi keşif luıllar1mız cep· 
henin şimal kesiminde faaliyetle
rine devam etmiştir. Dün cenup 
kesimde Mihver taraf seyyar 
kollarımızın ve topçumunıın b
kts:ı altında batı isti.kametinde ge· 
;ri çekilmesine .ıevam etm · tir. 

Bu kısa haberden İngirr;r; ordu
sıımıo bilhassa cenup kesimde 

Görünüşe göre Alman ordusu, 
şehrin çok ;vakınlannda. Rusların 

son müdafaa hattına çatmış, ve 
bütün gayretlerine rağmen bunu 
henüz ) aramam1ştır. Bundan 

başka, Rııslırr Stalingrad'da her 
binayı bir istinat ll()ktası haline 

getrimi.~lerdir. Şehri ev ev müda
faa edeceklerdir, Şimalden yeti

şen Rııs lıava kuvvetlerinin hü-
euınlıtrı, Alman kıt'alarmı epey
ce kayıplara uğratmıştır. Fırk.at 
biitün Rus müdafaası. yalruız cep· 
heden mukavemeb inhisar et
mektedir. Mareşal Timoçenko, 
Alman ordusunun §İmal yanma 

büyük bir taarruza hali giri~ 
ın.iş ıkJ;<ildir. Girı,,tiği takdirde, 

Stalingrad'm yakın ikılıeti belki 
değişebilir. 

çagrılıp dinlen;Jmıcsine kare.r verildi 
ve mahkemeden çıktılar. Yanlermdıa 
diirt beş aıik.adavları vardı. Hı>p be
raber, knnuşarak yürQvorlaıdı. Ba
his, hep, dava ~uu oJan piyango 
'biletleri üııör!ncı.,ydi_ Her:k<s piyaııgo 
hak-kında başka bU' F,y söylü;yo.rdu. 
Bir "3.n.esi, 

- Yahu, ctıeıf;, duydunuz mu? AI-
tik, piyangod-an çı.k.an '1<-raımiyclerCı 

ı yarısını veri,yo~laır. Bir başkası, 
- Kim demiş. Dedi. J{inı söyledi 

sana onu?. 
- Kim sQyliy·coek? Bar.a ilci lira 

3.ımortl ç:kmaştı... Almıya git.tim. İ.ık::i 

lira y rine bir lira verd•ler... Bit< 
başkası, 

- Eyvah! Dedi. Mabvoldwnf 
- Nt>den? Diye ecm:htlar. 
- Neden olacak?. Dedi. Celhmcl<>, 

önOmiadeki Jtıeş1.dcnin bir bil~ti ,"3[", 

Şimcl<, bana ·büyük ik unôye çııkama, 
yüııde <•lWsini keserlerse, yarısını ve
riı·lt:.t'se ne yapa.!"'lm beıo.?. Mahvol
dum git.ti~.~. 

tk.rıa.mJor.enin yarısı mcselE:>si mü... 
nakaşası devam ediyor, herkes, • 

- O"lmae ijy1e ~7 canım. •• Y~w
nı ne<kn k.eseceitle.rırnis? Diyor.. ta
kaıt, nic biri aıuı ede.niy<>Nu: n11ıa
:yetı- ı •biri atcıl ed.ip sordu. 

Bileti kaça a.Jdmdı? 

(Devamı Sa: 4, Sii· 7 de) 

Silivri, Sinop, Sürmene, Mer
sin, Mudanya, İmraz, İııınit, Ka· 
ramürsel, Ku dası, Giresun, 
Zor.•guldak ve Ayvalık ile diğer 
bazı skel_çJ,erin limt•n müruriye 
t~"'.felerinin b'ıl ~ '.'Şliniev·\ !<len 
:tıbarcn tadil olunrr.ası kararlaş· 
tırılmıştır. 
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- Neden ılroıJu:7m:ı'Sm!. 

- O kadrıun nüfuzu altnı.a.. 

kadın da bcm köt:ü, hem kötü 
o 

yü,. 

.rekli, hem d.e çok k~k.B.r.'ÇL Oka. 
dm, kocasına geçmiş zanı.anı hat11"la.

ta.:ak berkc.-&e, ht'r şcy-.c düşmandır. 

Bunu bt 1 ediyor. J(enan da benim 

loenıiıslne i!ıaoot 'ttiğime inandığı 

ıçln, na•ıl yüzünllf b:ı.k>p gcçop gilt; 
ise, ya-mda en.mi b;J,e ağıza •ldı.r-

mın. 

Engır, müteessir oldu: 
- Z Yaı.!ı k..-;nn di:di, lıuna da 

& :;ep o,Jum. 
Seve· n ;-nır ldandı. 

- E lrli0 ı tie bı ;J,irlm zin 

ke!ını :ı.azırla '. se,. beni lııocoıtndaıı 

ayırdın, ben •eni evla1's>z Çı.r.ıktını. 
- An:~ a a i1lt benim. Bf'Slirnı 

giln ı .ı Qek yor..z. Bu ı lı1k{lt hep 

bc.nım :t ümden •.• 

.Biraz dü.,-;;ndU, h•ıın-ı salladı: 

- Ha;rır dedi, >lJJllçm lııık'.k.ııti öğ. 

ren.nce ş CeA!şir, 

SC>\ııto o ılb:ooi: 

- Ba b:-.t<Jdato cna ltlm 
cek ı:ırr.. m~ ... tac~?. 

sö:Yli;re· 

(D<>v:ırnı Var) 

Türk pıiılivanlan içinde dev 
cüsseli b'.r pebkvan vardı. Bu 
pehlivanın okkası tam yuz altmış 

1 bes. boyu da .ki metre on sekiz 
santimdi. Bu pcl>' vanın i ,mi 
Fi•'"'- NurullE.hlır. 

Fı'.iz Nuruı.Iah t>n sekiz yüz 
doksan dcJrnz senes·ncle meŞhur 
Cihan Peiılivanı Kara Achmet.!e 
beraber Pari.<;e gitmişti. F.liz Nu
rullah Kara Ah:-:ıetle Pariue ci
han pehlivanlığı mii.sahıkrua.nna 
işti.rak edecekti. 

Bu iki Türk pahhvanı Pariste 
teşekküL eden beynelıniJel gür~ 
komitesine müracaat et.tiler. Ko
mite, Filiz Nurullahı görünce ~a
şırdı. Düny& yüzünde ne böyle 
bir adam ve ne de böyle bir peh- · 
livan mevcuttu. Yüz altmış beş 
okka iki metre on sekiz santim 

' boyunda ejdeıiıa gibi olan Türk 
pehlivanı insanlara korku veri
yordu, 

~yne!.ınil-el güreş komitesi 
K 2ra Ahmedi giireşlere kabul et· 
ti. Nuru!laha da şu kararı tNbliğ 
eyled · 

- Fevkalbeşer yaradılışta b:r 
\-Ücude malik olduığundan cihan 
pchli,·anLıJ;'l müsabakalarına so
kulrunıye.caktır. 

K::>mitPnin hu karan haklı de
ğ ld .. l\ı!adeır.ki i "'.Ja.,ler a .. ası~da 
b r c ·'-an pe ı·v:ınlıı:'• '!lÜSabaka

sı yapı'1caktı oraya müracaat e
ı.lecek!.E:-ir bovu bosu, okkası ne 
o'ursa olsun kabul edilmesi liızım 
ge1.rdi. c ·han pch"ıvanlığına gi
rc-ceklcr elbette :Cevkz<:beşerler 

olac:ıktı. 

Her ne hal ise ... FiUz Nurullah 
bu tale dl4ünce gazetelerd neş
r yat yapı!dı, Filizin dev cüsse 
resimleri ga.ıeıelerin i:k sahifele
rini doldurdu. 

Bu, böyıle de·vam ed;p giderken 

Japon pehlivanlan Parise geleli. 
Bunlar da e.llıan oehlivanlığı 

müsabakalarına gi.receklerdi. İki 
Japon pehlivanı beynelmilel gü
reş komitesine müracaat ettiler. 
Japonlann boyu küçüoiilt, okka· 
1srı da ell şer ki1o idi. 

Beynelmilel komite bunları 
çok küçük gördü, ezilip kırılma
larından korktu ye hakalrında şu 
kararı verdi: 

- Tahtelbeşer ve pek küçük 
olduklsrmdan cihan pehliva·nlığı 
müsabakalarında ayarlarında 
pehlivan omıadığından güreş ha· 
rici add-Olunmuşlardır. 

Japonlar bu karara kııd.ıLar. 
Bunlann hali de gazetelerde de
dilroclu mevzuu oldu. N:lıa-yet 

Japonlar · kll2Jdılar ve gazetelerle 
şu ilanı yaptılar: 

- Bin al.tın Napolyon koyuyo
ruz. Bizi kim ma,ğlüp ederse or
taya çıksın!. 

Ecnebiler hayrete d~tüler. 
Eli. kiJ.oluk Japonla-r dünyaya 
meydan okuyorlardı. Nihayet 
Fransızların arslanı ve dünya 
şampiyonu Polpons J apona kar
şı çıktı. Polpons yüz yirm' okka
lık bir devdi. İki pehlivan istedi
ği gibi birbirmı tutacak ve kıra
caktı. Kimkime aman dedirir.;e 
rr.~ğlüp addolun:ıcaktı. Görünü
şe göıe elli kiloluk Japon pehli
van.nın kırıkcağı ve aman d:IJ. 
yeceği D§lk5rdı. Fakat böyle ol
madı. Japon pehli<vanı Polponsu 
b'r iki dakika içinde ezdi ve ba
yılttı ve böylece Japon pehliva
nı bir ki pehhvan daha mağlüp 
etti. 
Nihayet Filiz Nurullııtı, Japona 
karjı m"y<iana çıktı. Filiz mey
dana çıkar çıkıınaz Japonun ko
lundan y:ıpı.ştı, havalandırdı. Ma· 
cuncu fırıldağı gibi çevirdi, çe-

vird;. Sonra yüzü.ltoyun yere vu
rarak üzerine oturdu. Japon kı· 
pırdıyunuyıordu. Bu suretle Filiz 
Nurullah galip il:ln olundu. 

Sonra aıılaşıldı ki, ufak Japon· 
!arın her tarufoı.rı ikişer parmak 
kal·nlığında nasıriı imi:;... Vü
CLtlı.ımıa parmak gı>çir,;,ek müm 
kün değilmiş... Onlar, karşıları
na çıkan hasımlarını bilek maf
saJ!arından, k;<ıl mafsallarından 
sıkarak felce uğraıırJ,anınış .. Na· 
s:rlı, çivi gibi pannaklarile nere
den tutarla·rsa hasımlarını biti
rirlenıniş. .. Bunu anlıyan Filiz 
Nuruilah, &tiç bir yerini kaptır
madan J aponun bilıeğinden ya· 
pışarak döndürüp ®ndürüp ser· 
sem ettikten sonra yüzüktıyun 

y-ere vurank bir ç-eltitaşı g:bi Ü· 
zerine oturmuştur. 

Fil;z Ntırullahın bu muvaffa
kiyeti gazerelerle ilan olundu. 
Japon güreşi ve Japonların gü
r~ meh.areti o günden ;t;baren 
anlaş;ldı. 

Japon güreş:, anatomik bir gü
rE'Ştir. Her Japon pehlivanı, na
sırLı ve mengene _gibi parnıakla

~le bir hasmın b!lcğinden tu1a
rak oradaki adale irt kiız noı..-ta
ları"• eze eze felce uğrat r Bir 
daha o kolda hayır b ıız ... 
Ha<mın d ğer kolunu d.. ı, r t ·• 
tuşta bu h.ı.!e getirdJ<t~n nra 
i~ini bitirir. 

Japon güreşine J üü jlitsu iler
ler. Bu güre0 ! bil€n bır pelıl'vu.n 
herhangi Lsulde güreşır hır peh
l:vm olursa ols~n dir.1cmez ye
ner Yan' aman dedirtir. 

A'!r.e rikalı!B r, İnıf" liz,l.er J a pc:.ı 
gureşini ordularında, polis mek· 
tcplerinae ta~bik Pderler. B r .Ta
pon pehli,•anıru m;ığlüp et.menin 
imkt1ı11ı yoktur. 

kıymet verdirmiştir. Bu sefer de 
Maltanın müstahkem bir deniz 
ve hava üssü olması Afr:ka mu
harebelerinde cma ba~ka bir -,J 
vermektedir. 

Haz'ran ayının ortasında Tob
ruk mağlubiy-eti oldu. Bu mağlü
biyete kadoır Malta adasındaki 
İngiliz ha.va kuvvetleri Alınanla-· 
rın şimali Aıtrikaya gitmek üzere 
Akdenizden yolladıkları yardımi 
çok defa kese-bil' yorlardı. Fakat 
Tobrukta sekizinci İngiliz ordu-

suna mensup kuvvetler o mağ
lı'.iliiyete uğradıktan sonra Mal· 
taya Alınan taarruzları dafrıa sık· 
!aşmıştır. Çöl muharebesi bakı
mından buna verilen mana şu
dur ki Mareşal Rommel Tobruk
taki muvaffakiyeti kMi. görme
miştir. Tdbruk muvaffakiyeti 
çöldeki harbin sonunu getirmiş, 

Mısır ülkesini de m :hvere vermi§ 
olmuyordu. Bunu Mareşal Rom. 
mel çok iyi bildiği için yeniden 
kuvvet istemiş, gelecek harekata 
hazırlığa girişınişti!f. 

Malt.anın işi şimdi daha ehem
miyet alınış oldu. Çünkü Afrika· 
ya geçiri~k Alman yardımcı 
kuV'lfetlerinİ bi.ı'-Sbütün değilse bi· 
le herhalde bunlardan çoğunun 
gcçmes;ne mani olmak işi Malta
daki İngiliz hava kuvvetlerince 
göı:ıülmeğe ça.ıışıl.ryor. Mihverin 
Afrikadaki ordularına gönderil
mek üzere vola rıkanlan yiırecek 
ve saire yüklü gemi!crden bir 
kıkı geçen lhafl~laı-da batırıldı; 
bir kısmı da yoltarına devam e
demiyerek limanlanna dönmeğe 
mecbur kaldı. 

Sözün neticesi ve yeni alınan 
h&lberlerden ıkanlaeak mana 
<odur ki Malta ade·ından kal,ktn 
tnı;(liz tavyar~lerinin Akdenizde 
mihverin nak.,vatrnı 9ekteye uğ 
ratmak yolundaki faaliyeti İngi
lrzleri memnun e<lecek gibidir. 
Son zamanlarda bu faalıyet da· 
ha müessir olmuştur. Almanlar 
da bomba yağdırmaktan geri kal 
mamağa çalışıyorlar. Mareşal 
Roınmele yarılım yolları İngiliz· 
lerce d~a büsbütün keslleme
miştir. Çöl mu.l:ıarebesinin bir 
sa1llıts1 da Malta adasının üze-
rinde cereyan ediyor. 

Açık iı ve memuriyetler 
Sümerfbankm Bursa Meriruıs 

fabrikasına saatte 20-40 kuruş a· 
zami ücret verilmek şartil-e ve 
sanayi mek.ebi mezuQlan tercih 
olunmak üzere 4 buhar türbini 
pbmpac;sı, 2 tesviyeci, :ki elek· 

trikçi ve bobinör. 4 elektrikçi us
tası, 3 c'ektrik tesviyccisi ve ta
mırc si, bir boru ve ka lorifcr ış
!erinuen anlar ucıa Ye üç \:ı:.har 
kazanlarında çalışmış, yüksek 
ta:zvı di kazan idaresinden anlar 

kaz~ .cı \'e kaza~ t ll!'. rcısi usta 
talep olur.maktadır. 

Gala•adaki limanbr umm ı mü.• 
dürlı:_;jj kaptıın, çarkçı, şoför, 

yağc tayfa Ye ı tc i'"r ar rr 1k
taıiır. 30 y ını ~cavıi~ et .,, ş 
olan lise mezul warı ar ndan 
3 teşr:n,evvcl çumuicsi günü ic· 
ra olımacak bi• imtiılıanla F ~ni· 
yet So •dlğına 7"-100 lira aylu..ıa 
memurlar alınnc ktır. 

Trnrı vav ıd'~ re ! vr.,man 
b.!retçiltr ·ıı·am 1'<1 d r. 

ve 



-Günün siyasi icmau·--------- BiR KUNDURACININ 
==Son24Saat içinde Şayanı Dikkat ifşaatı: 

. Hlldi~elere Bakış . . . . . . Hazır Aya kabıla-
iSekizinci lngiliz ordusuna ya- l~gılız 1!a!v~-j Amerıka~ ~çan 'f.ek:nıI Macarıs- rın hİÇ biri 3 aydan 
pılan bir teslim olma teklifi ! kıl muavınının] kalelerının t a n d a ışıklar . 
Bu teklifi gükrek reddeden lngi lrzler ilerliyor - .Şartı: cep~sinde 
son \aziyet - Giride şiddetü biır hava akım - Batırılan gemiler. 

K hirede gece neşrolunan ln
r, ,z resmi tebliğinde bild:rildi
il·ı;e güre Mı.sır ~-cplıesinin cenup 
t{L ..... L1ı::ae m,;,ı .. vcrci:cr batıya 

uogru çek.ime hareketine devam 
etmektcc!ırler. Cepılıen.n her tara
f• Ga hava faaliyeti dün de çok 
ş cL tli t'muş1ur. 

Dığc. araftan Kudü rndyo
sunun bıld~.~.; .ne göre~ İn~(1 z 
kuvvetlen: n bu son t;ıarruzla
r ndaki ıleri har ket eri başlar

k· ıı n.h f > r Hd sc o'~ ··tur 
B yıız \:. nk 'a,ryan iki Al

IT rı c- bay, İngilız vzıl rine 
duğru gc mış 'e kar 1 .J<.ları 
z ıT an .sc t.z ncı İ!l€il z ordusu
nun her ~raftan çevrılr.i oldu
ğunu. soy · ·erek teslim c'mıya 
davet etmiştir. 

lnı;ilizler bu tek! fi kPhkaha 'le 
kaı-şJıyar l. r!.'ddetmişlerd"r. 
ŞARK CEPHESİNDE AL..'l\iAX

LARA GÖRE VAZİYET 
Dün ak'ş3m neşrolunan Alman 

tebi'ğinde kaydoLunduğuna göre 
d ·n A1m n kuvvetleri taraıfından 
Taman yanmadasında süratli 
ba k· . .,!ar yapılmıştır. Rusların 

ger:sine yapılan bu baskınlar ce
nuba doğru tevcih edilm'ş ve 
R.ıs! .. rın mukavcmct.i kırı!fü <tır. 
Ko ç boğazının şarkmdaki nü!ü'll 
yarımada Almanların eline ge!;
m (.ir. Novoıesisk önünde Al
man ve Romen kıt'aları şelı.rin 
pe~ yakınındaki kuvvetle tahkim 
edıımiş mevzilere yaklaşmakta ve 
bunun için çetin muharebeler 
vermektedirler. 

Karadeniz dıoğu<;unda Alman 
seri hücumbotları bir keşiıf hare
keti yapmışı.ar ve bu hareket es
nasında düşmanın 9500 tona ba
liğ olan 4 vapurunu batırmışlar
dır. 

Kal"ka.yada dal! lı:uvvetleri gi.in 
kı<>e devam eden muharebeler
den sonra Rusların matla muka
vemet.ine niıhayet veomek .çın 

çok yüksek bir mevzii i~al et
mişlerdir. 

Stalı.ııgrat kesimindeki s;ddetll 
n~t·harebeler devam etmektedir. 
Dün şimalden gelen mühim kuv
vetlerin iştirakile SC>\-yet uçakla· 
r,~ n yapmış oldukları taarruzlar 
n1 aml'te t:.ltratıJm1rrtır. Rusların 
&4 tankı tallırip ed;Lmiştir. 

RUSLARA GÖRE .. 
) n mki ' ""'a tebl.-

ğınJe ise şöyle denilmektedir: 
.Sta, ngrad şimal batıStnda bir 

Scvyet birliğı; dü(':manın bir ıaar 
ruzunu püskürtmıişlilr. Stal n
ı:• dın cenup batu;ında şehre dog 
ı kendilerine ) ol ac;mak istiyen 
t nk!tlra ve piyade kuvvetlerine 
karşı !Jiddetli bir muha.-cbe cere
yar etmektedir. Ahnnfonn bü
tün teşebt<üsleri akamete ugratıl~ 
mı-şt.r. 

!~o,,orosiskinin şimal ba!ısında 

düsmanın mühim kuvvetlerine 
k:u'.şı müdafaa savaşları devam 
etmektedir. Merkez cephesinde 
Sc\·yet k:t'aları, bir QOk meskun 
mahallerden tardetmişler ve d~
mana a.ğır zayiat verdirınişlerrur. 

Şimal Buz denizinde Sovyet 
denizalusı, dü~anın büyük bir 
ta~tını batırmıştır.> 

KAHlRENİN AÇIK ŞEHİR 
CLA.RAK iı..ANI İSTEl\'İYOR 
Bel'lin radyoounun bildirdiğine 

nazaran Mısır parlamento azasın 
on bir heyet, Başvekil Na.has 
Pa<ayı ziyaret ederek Kahirenin 
a, · _ hir ilan ed lmes'nl istemiş 
k rd:r. Heyet 3zası, şehrin siddet-

( SEHIRDEN ve 

Muammer ALATUB 

1i hava boorıbardımanlarına ma
ruz kalmakta olduğunu ıleri sü
rerek buna İn.gi!Yzı ordusunllll 
Kahirede yerleşıni~ olmasını se
bep göstermi§tir. 
AMERİKAN VE İNGİLlZ TAY

y ARELERL'<İN GİRIDE 
ŞİDDETLİ BİR AKLNI 

Orta Şarkta bulunan Amerikan 
kuvıretlerinin uınumi karargahı

nın bildirdiğine göre: 
5 eytü!<le Amcdkan ağır bom

ba uçakları muvaffakiyctle G rit 
kur!ez,nde den:z tes:sıerine ve 
bir clckfrik santralıua ta~rruz et
nıışlerdir. Elektrik santralının iş
i.-mez bir hale getirildiği söylcn
mekted "· Antrepolarda ve dok
larda tam isabetler görülmüştür. 
Doklar mıntakasında yangınlar 
çtkarllm!ştır. Bütün Amerikan u
caklar sclimen üs'.erine dönmüş
lerdir. Bu taarruz esnasında İn
gil'z hava kuvvetlerine mensup 
bomha ucakları Girit köriez; do-
1.a) larınd~ bulunan bir hava ala
nına taarruz etmişlerdir. 

BATIRILAN GIDMİLER 
B!,ue ad:ndaki Amerikan muh

r:,bi ve Ca'.A:ıunn ad>!'ldaki gemiler 
Pasifikte Almanlar tarafından 

batınlm1'j!ır. Blue muhribinin to
najı 1500 ve mürettebatı 172 ki-

' şrden .baret 15 torpil atardan >ba
retti 

Ortadan kay
bolan 

manifatura lar 
Şimdiye kadar gelen manifa

tura eşyası ve İngiliz kumaf:'ları 

ifü.rLÜt tarafından ,;ormal fiatla 
p yasada alakadarlara M!'Vzi edil
diği halde. perake:ıd<• satışlarda 

hiç ucuzluk farkı giirlilmcnıi~ir. 
BirUkten çekilen ve kalitesi ol

dukça yi olan bu ı"allar piyasa
da derh. l kayf'oolmuştur. Fırsat
çıların :lerid<> fiar!ar daha bir 
miktar yükseldiği esnada bun'.a
rı kara borsada sat~cakları anla
şılmıştır. 

Yeni mallar piya;aya çık.nl
dı1~tan sonra satıs scııbest sinin i
yi ,·eya fena netice vereeeğı mey 

ı dana çıkaeakt'r.:,_ __ 

ıMaslakta bir oto· 
mobil lcazası 

Dün ö·~eye doğru B.ı t.Kde
reden İstar bı la gelme .tc > an 
3087 pla a sayıl t k,,, otomobili 

Zincirl•k yu mevkiinde bir çı
nar ağacına çaıpmıştır. 

Şoför mahailınde oturan bir 
bayan yüızündcn ·ve bacağ.ndan 

hafif yaralan:nış, ctomob:Jin sağ 

çamurluk ve tekerleği de hasara 

uğramıştır. Şoför yakal3r.m'§ ve 

ta!hkikata !başlanmıştır. 

Tramvaydan düştü 
Fatilhte Atpazarında l(} sayılı 

evde oturan Must3fa adında biri 

bu sabah Veznecilerden tra.nwa
ya atlamak isterk~n düşmüş, mü
teaddit yerlerinden yaral,anmış

tır. Mustafa hastaneye kaldırıl-

m ~. kaza ıetrafında 

başlanmıştır. 

taılı.kii kata 

MEMLEKETTEN) 

~~KARADAN ve 1 
il .~ILE.Kl T TEN: 

* &-1 
, ~ rin y;rminc1 

i8 odu u!'lu 700, keslrrllşi, 820, keıdl
njemia ıu: '"!§ık cdu'1u i'&O v~ +ces irolŞi 
WO k-u.>'Uö•~n Eotac t B llar 
depoda t • !imdir, 

k yılı dLn .u yUk. rrw-
r ışıır. 

* 
ılı Erhçı t Uı; Arı.ka-

ML'TEFEURIK: 

* K lıç~eoe Faadın Mr >Suca• 
F ,;,,ır.-_:cası:.cdan kuma; ~-a n Aırcıe 

, • ay h i)J m h:kü..: c m.~

t r. * İ, .sat Veklı.letl istaı11>"1 Bek-
dt)' ill.iy .cı. için çim' 1tc> ve.r!Iınrs!. 
nı bôldlnnlştir. 
+ l.1ahn;.kat Olı.si. lrr.sı uıemJs me-

* a,•: diy<> İktu.lt l\l <ine a ev-
1.cn P-lrol ! ;;i <i• 0 = ! :ı n~ 

t:.r Petrol tevziatı ayln. dokuzundan 
t b:ı n y~pıl.aca:k ır * hdyda.rpa.,oa İ.Sk•les";, gelen bir 

lurdan h.rnUz yan.a..şıL;;lclıın at,ıyan 

N· rlyeı l'e Hatiee ıs:mlerinıde .ıkI k:ı.
C .n de.nae düşmüş. kurtarılmış ar
<i.i.r. 

* rensocat teknloiyen.l yetŞtlr-

mtk zere istanbuld.> beş sınırlı 
Meoouca, Tı>knlk.ım Mek!el» açı!=ı 
kararla5m~tır. 

izahatı Fransaya akını karartılıyor faz a d 8 y 8 n m 8 Z ! 
Londra, 7 (A.A.l - İııl:'liz Ba:;ıve- Londra 7 (A.A.) - İngiliz ve Budapeşte, 7 (A.A.) - HID"biye 1 

kil Muaıvin.. M. At'..l;ıe, haı<bin lllt \iı; Amerikan tayyareleri, şimal! Nazırlığı 5 ylulden itibaren bü-
ııene&ııde tam olarai< İngiltere haıl>e Fransaya şiddetli hücumlarda tün l\lacaristanda hava teblikesi- Ayakkabıcılar bir yandan fiatları 

yükseltirken imalatta da 
iştirak etmi:t<r, dem~tir. ka 1 
Başvekil Muavini ~ylıe devam et.. bµlunmuşlardır. Boulcıgne dok- ne · rşı tanı karartma yapı mır 

~lir: lan boın~rdıman edilmiştir. Bü- sıru emretmiştir. 
14 - 6Q yaı;mda <herke.. İngi!!Cl"~de tün Amerikan tayyareleri bu a

herhangi bir mwataa işinde ça1* kından salimen dönmüştür. 
maktadır. Bu 22 milyoo iman O.emek- Amerikan uçan i>dleleri, Ftan-
t.ir. Bu sen~ki top lstaı&alün!z grııco sada Abbeville ile Saint-Omer-
oeı>eki.rıinltini iki kcre aı;mııştlr. G>da 
macl<lt'lcriınizi üçte ikisini ~imdi ıoenr deki Alman tayyare meydanları
dim;z elde etmekteyiz. nı ve bu civarda tayyare iskeleti 

Yeni Gine'de 
HAVA 

muharebe/ eri 
Melburn 7 (A.A.) - :Müttefik 

umumi karangfııhının tebliğinde 
e<!Cümle deniliyıor ki: 

Yeni Ginede, Kokoda"da müt
tefik av uçakl.arı teşkillmi düş

man tesislerine ı<arşı üç defa 
bomba ve mitralyöz h~umu yap 
mı§lardır. Doğ.ı ;:enupta bfr dili
man yük gemisine taarruz edil
m:şse de taar.ruzun neticesi belli. 
değildk. Batı şimalde faaliyet ke
şif harekıetlerine inhisar etmiştir. 

yapan bir fa.hrikayı bombardıman 
etmiş!.erdir. Alman tayyareleri 
şiddetli bir mu!kavemet göster
miş~rdı!r. Beş Alman tayyaresi 
dlisürülmüştür. Bu akınlarda müt 
tofik bomba tayyarelerine 400 
ırvcı tayyaresi refakat etmiştir. 
Yalnız 2 Amerık<ın bomba ve 3 
müıttefik avcı tayy:ıre.;i kayıptır. 

Bombayda yeni 
kargaşalıklar 

Boonhay 7 (AA.)- Pazar gü
nü akşamı Boın!:ıayın cenubun
daki üç bölgede k-Owtre aZ'aları 
bir geçit tertibine teşel>Oüs ettik 
!eri sırada yeniden kargaşalıklar 
çıkmı'Ştır. Polis, nümay:şç;ıere 
ateş açmak mecb!dyerinde kal

Cephele rİn bu m1Ş, btn sırada iki kişi yaralan-
mışt_ır. 

günkü durumu ~ k. 
(Başmokakc!en Devam) Ankara da 1 

bu kilit noktasının ehemmiyeti:ni k. v· . f. • 
tamanıile kavramış olarak en üs- es 1 ışı se ırı 
tün ve en azılı mukavemet unsur-
larını bu şehre ve civ:ınna topla
nıış bulunulorlar. Alman komu
tanlığı da karşısında bulduğu bu 
beklenmez, olağanüstü sert mu· 
kavemcti, akla gelmc-.ı: ve hayale 
sığınaz ta hlrima tı i tiral e tmek ten 
çeki.nıniyor. Yine, Alman zayiatı
nuı abrırlığını, hiicumun gHç in ici .. 
şııflarını efkarı nmumiyeye izah 
eylemek ve Stalingrad'uı zaptı ka· 
dar miida(aa~mdaki hmu.ıiyMiııi 
de aydınlatmak ihtiyacını h&se· 
diyor. Haki'koten, dünya harp ta
rinin şimdiye kadar "'}mi kaydet
metliği kanlı, ölümlü, inhidamlı 
ve lnyamctli bir savaş·ıı burada 
cereyan ettiğine inann1ak; yalnız 
Alman kaynaklarına değil, Rus, 
AnH..-.ıiknn, İngiliz ka~naklarLnın 
intıh.aJnrı.na da k.:ılak vt"rnıek; su
rclile yerindedir. 

l\füc~delenin ehemmiyet ve hu· 
st1siyef!1i hu ~rkilde t~lıit ettik
ten sonra yine bu mücadelenin 
ncrrl'sine hağlı o\:ırak hala gü .. 
niln ıncr ik me\'ZUU şudur: 

- StalJJı,rad dü,U,üldii.ktcn 
.sonra .J\.lnı:;ın t arrtt:L Jıaıaıc i ce
nulıa n11, ş.ınal~ n:i le\·-t·ctli'ı ede· 
cc-.ktil''!. 

Biz. şah;aıı ımilead<ltt fır;alJar
]a bu lıusu:-.taki d~ıUnce ,.e ınÜ· 
tntcalarunızı ~i.i~ lc-111· bulunu} O· 
ruz. Bizce, Alınan Ba'ikonıutan-

1 ~ı i~in şiın.al-c dönınek, güvd~si 
iki)e bölünmi~ Sov)cl merkez 
ve şimal orıtularını tınhaya te
şebbüs eylemek ne kadar ha~·ati 
bir gaye ve ehemmiyet ta~yor;a 
ccııub u tamaınile söktürmek de 
siyasi, iktısadi, harp gayreti.nin 
idamesi bakımından birçok neti
celeri mülahaza edı>n hayati bir 
hedef çe rçevesi içinde bulunınak
ta d>r. Binaenaleyh , Stalingrad dü· 
ğümiiniin ~özfrlmesinden sonra 
Alman gayretini ber iki hayati 
lıedef üzerin.de de iııkişaf eder 
halde görmek mümkiin olacaktır. 

Stalingrad harbinin minasını 

ve bu harpten sonraki safhan:ıı 

ne olabileceğini biızim görfrşünıÜ· 
zil teyidcn ifadelendiren bugünkü 
bir Alnıau tebliğinin şu satırları 

ne kadar nıühimdir: 

•- Ne kadar garip görüniiNc 
görünsün şurası iddia o1unab=ırr 
ki Kafkasya ve Ilakü pcüollcri 
meydan nıuharebesiıı'.n kafi ne· 
ticeli ilk •afhası Stalingrad öniin· 
de yapılmaktadır.• 

Göriilüyor k~ ilk. defa Alman

lar açıkça Stali~radın Bakiıyu 

da içine alan bir hedef olduğunu 
t.-barÜ7. ettiriyorlar. O halde, Al· 
man B koınutanlığır>ı Staliugrad 
safhasından .sonra münhas1ra.n 

şimale dönecek snııanlar bir görüş 

ve anla~ ı, hatasına dü~üyorlar, 

demt:ktir. 
ETEM iZZET BENiCE 

Başkatiple birlikte 
Fransız tabiiyetinden 

çıkarıldı 
Vi~i, 7 ( Of\ ajansı bildiriyor:)

Fransanın eski Ankara Sefiri M. 
J an ile başkatip Jorj Barlan do 
Golcülere iltihak ettiklerinden 
dün n~rolunan bir kıauname 
ile Fransız tabiiyetinden iskat 
olunmuşlardır. 

Batı çö lünde 
u inci Sahifeden J.\evatt".) 

Cenupta ger:lemektc olan ro•h 
\•er kuvvetlerini hava km--;ct~e
rinıiz durmada:ı hırpa'nmai<t~ lır. 

Tobruk kalesı taarrı... a u?!ra
mı~trr Çııı:arı1an yangınl~r 10 Ki
hmetrc mesafejcn görülme'.de 
idi. 

!manyayı gece D· 
düz bombalayıaız 

( ı uı.:ı S bıteden De-vam \ 
uy:3r z rfın~a naz A!rna!'ya •:a 
ı: 0r,1 mi mku . mertebe fazla 
kullnnr:ıtııız n1t:: (\kt:.tımın ar .. 
zusudur. Almanynya ka·şı yaptı
ğın:z h&va t~arr· zunun ~:ddeti 

ve kuvveti sür'atle v~ devamlı 
şeki'rle tııt:ıcağır J. Lam itimadım 
var. a.z.i A manyasın ri~cc gün~ 

düz şim31den \"<! cenı:r 'an ş;ddet 
le ve durmada.ı Oo!":b layınıı. 
Bu önemli b'r iştir. Bu harbin en 
önemli işlerinden biridir. Ümit 
edi\•orum ki çok geçmeden İngi
liz · ,.e SavYct t1yyarec.leri nazi 
Almanyası üzerimle birle~cek
ler ve müşterek dü.,=anı ha~a
dan bir arada dövece'.<!erdir. Bu 
ne kadar erken c.'ursa indirilen 
daılbe o kadar ku~t': olacak, 
zaferimize o kadar çabuk ula~a
cağıo; ve bu zafer ~ n·~bette aza 
makılacaklır. 

--<>---

Yugoslav Krah 
( 1 inci S3hifeden Devan}-) 

İstıklıale güv~nle bakıyorum. 
Yugo>lavya tt?krar kalkınacaktır. 
Yugosla vyamızda tedhiş ve alı.im 
ı akiM~ r Baıbarnı kurban eden 
ayn el \'c ayni rnh lı.aU old,rü

cu fa 1 yetıne de\•am ediyor. A

mansız adalet gunü bütün katil
ler ,;in ve onlann suç ortakları 

iç ) ak; şmaktar r. 1'oprak1ıarı

m•xda onlarca Jiır.an tıimeni 

bu ndurulmaktad•: ve mu'ıar;p 
kı. vv~tlerimiz duşır. nla çarp 

ı k.a ve ~ md. yaklaşan ,.,a,'i an 
.çın hazı•lanmal!t;ıdır. General 

Mihaikıviçi tak'p .-dinız ve yalnız 
o ;,aret verdiği zaman harekete 
geC:n z. 

Günlük Sovyet kayıp
ları: 6-7 bin kişi! 

Londra, 7 (A.A.) _ Sovyet Rus
ya.om Londra Bı.ıYülc Elçisi Maiı.kl b<r 
nutuk stiyJiyeroıt Sovyct ıtayıplannın 
vasaU olıarak gün.de 6 _ 7 bin k!şi ol
dı.ığ\n> apğa vurmuştur. 

----0-

fng'lterede kulla
nılmış lastikleri 

im a etmek yesak 
Lon<lra 7 (A.A.)- İngilterıede 

bu.gün mer'iyete gu-ecek bir ka
nun mucibince kullarul.mış las
tik:lern inlha edecek olanlar ceza
ya çarptırılacaklardır. 

---<>---

STALINGRAD 
cı nı Sahi!edın newmı 

Mozddlc !=ininde b;r tepe lı;in ya
pılan çarpışmalarda <füşırum BQO 'it~ 

kaYt>etıni\<~ı .. 
Voro""J kcsiıniıı.de Almanlar bir le

i>00"1 geri çelri]m;şlerdir. 

Novorosisk limanı 
işgal edildi 

(1 inci S&hifeden Devam) 

dan neşrolunan hususi tebliğ: 
Sivastopolun sulrutundan oon

r'a Rusların Karadenizde son haıp 
limanı olan cNo•:orosisk. dün 
düşmüştür. Çok güç bir muhare
beden sonra Romen Süvari tü
menlerinin yar<Lmile Alman kuv
vetler burasını i.:ıgaL etmişlerdir. 

Diı\lffiSnın uzun amandanberi 
tWık;m ed;p topoğrafya vaziyeti 
bakımından da çoi< güç şartlar 
g~-ıeren bu limanın zaptı muv& 
!akiy<?ti, Rumen süvuilerı'nin de 
yardımile Vurtembe1.1g, Bade, 
Frankfurt ve Hess tümenleri ta
rafından kazanıl~t1r. 
Berlın 7 (Radyool)- Kerç boğa

zın.n geçilmesi neticesinde Rus
ların A;ıak· denizile olan her tür
lü rt'ba!'.::n kesilmiştir. 

Bu suretle Nm'0!10Sisk üzerine 
yeni ve daha şiddetli tazyik ya
pılması da mümkün olmuş ve 
Alman ballıriye siMl!ıerıdazları 
saıhildcn de NOIVQrosi6ke çılını:ş

lardır. 

Ruzvelt'in hususi 
mümessili 

(1 inci Sa.blfe~n Dwaro) 

vıı ki dem:.Ştir ki: 
c- Burada mühim bir muha

re:be \'erilmşitir. İntı:baıın şudur 
kı bunda bugün cereya eden 
hadiseler çölde Mıs.ı-ı tehdıl eden 
tehlikeyi ortadan koldırmıştır. 
Almanların bu cephede durdu-

ı mı.muş o!dugu zannınday>m. Bu 
ron mdharebe tıundan yüz ırk 
yıl evvel Napol)"Onun hezimet'le 
nct'ceknen muharc'be kadar ö
nt•m kszanaeaktır. Belki de har
b;n dönüm noktası olacaktır. 

Gördüğüm muharebe malzeme 
ihtiya~nı bir kere daha tebarüz 
ettirmiştir. Eğer burada fazla 
malzememiz olsaydı vaziyel her
halde başka olacakh!.. 

Vılki cephede iken yanına boı:n 
balar düşmüştür. Üzerinde cere
yan eden bir hava muharebesin
de bir mihver uçağı yere düşü
rü1müıStür. 

Vilki Britanyj Akdeniz donan
masının başkumandanı ile de gö
rü fıştür. 

Ankara. 7 (Hu~· l Mc-h b r.mJz
den) - Amf'r,.ka CumhurrP.ı.St RU2-
v'lt!!t'ın şahsi mti.messii \'a v.r - 1 
k'r bugün saat 14,30 da şchr mıze gf
oe!ecc.,kl r 

hileler buluyorlaı • 
yenı 

• 
yenı 

Ha!kı.n url>h.nı t!ı~y çlannd•n biri 
olan v.c t:atJ...rı azami tı.ad~ >i.iılcse!
nwJtle bera.b"" kal;~ dl' o nı.t>.lt
ıe aıear!ye in<>n ayakta.hı meselesi. 
gıda ıruıooe~ri mı.iııuı~~şası ıl..ıtiı~t!Iı
toU arasınaa bır m ddet kend:iır.i. u
nuttwnııya ınr.ıır<L!'!aJ Ol. nu.JSa cb. ton 

gürucrde balık a.r<JSında ~ne bir d~l 
ıinevzu halini alrlll$ bu unm:tkUıdır: 

Bugun., aielümum ,giyi.lmek1e o!nn 
kutl'dw-a,arı.o vı~ı ıı.J,crdc göze 93rpan 
!.alları -! tanbu! toT~t nc.a - 18 JA 
32 lira aro•ındodi... j 

Bu kur.dıu.ralar. ısmar tım;ı olm.ı:,dJğı 
gibi ötedenl>eı·I ckavaf ij,> diye Ya
sıflanc!ırtlan hazır ayaklr--...b1 nev'inr 
den<hr. V<ı ı.oo.lardan b>raz )"iW]ne 
bakılır, g<yilecelc gibl olım.ler. 28-29 
J;radan aıağı değ;Jıfü. 

E>*i bir kınııdıuacı kal!- kendi
e&le bu lı\aısta göoilşcn 1"r muıhar
rir.iım.iz~ tpİ)"81SatYa sürülen ha1.zr aya.k
l:abıJar hıı.kkında şu malO.matı ver
mlşUr: 

._ Zamanın ayatkabı ınod<ısına 

uygu.n olarak Y"Pılan er«eıı: trundu
raları:n•ın a}tıo:la, en aşağı kenarı bi.r 

panm;lc Jta:mlıtlrıda g>ördUoğ!ia'!ie ta 
ban ancolr. ince vç lle\°ŞEI< bir kösele. 
den l>arelt.r. İJçilenn dO<rilnflerl( 
~pıp maPıalan verdiği bu ayald;a
lbılann heme.ı hepsi -SayaL:ırı. yı\nJ, 
)ilzleri müsta"na - iki bırçuk .:..; "O' 
ömürJüdrfrr Ondan sor.ra. altı giden 
üstü J<oalır!... Kımdura ta anı.nda gör• 
d!llıilDüıt o tııc parmakta:>. ta.la ka. 
lırılııı: c:rl ınclcav\ • ve k ıı:ar gösl<> 
rişinde.ı ibarc.tt.r... 11 .e. iın~ 
ouya lriı; gelıınet; m: · l g 1>; ~..,~ 

daGılıverir! . . BJ :ı,, :uıc:O 
yırz sagloırm:ı, ye · tı 

&ııretiyle bir müdd• t 
lir!> 

ı,ı.., me~- b r a ının iz.ah•• 
Bu hesaba ııure "" oyda b;r kımctun. 
e=:OOteceık bir a-!amın sen'E'de 100 !ıra 

aya.ldtabı f)8rM91 vrnnest icap e~~k

teodir! Bu. kalabalık aile reiıiler oı;iq 
iıse bübütüıı ~l ı:ı;r dUrum ar
zetmeı<tedir. Ve bu vaziyet 
81Dda Bel.cd:Ye İktısat !11Udtir ğünüıı, 
Mıürakabe Bürosunun gere kc:n tedbir· 
!eri blı" ok> ev-...,! a!tr.a.sı le p etm k> 
tcdir. 

Başvekilin hitabesi Yealdel! bazı brınır.. 
(1 ioc; SahiIC<!L'ın De-J>am) 

vfnde v>eril•n py z ya!tinde hlZlr bu
lu."l.lnuştur. Tralnım Belediye Reisi bir 
nutuk ,ıöy!iy>erek Trabzonhıların Beş
vckiJlprlni aralarında görmekten du>y
dıAla..rı &evince tıercem~n oirnt-=:tur. B. 
B. Şüiı::ııü Sa1\300ğ:u, Belediye Re6iIJoi111 
nutkuna ,su cevabı vermiştir. 

cArxıadaşlar, Karadpniı.ı.ı;. stri, oe
su.r ve kahraman. ı;oC'uhları1 

Buraya sizleri gô::ır.ck, sızlerle gö .. 
ni.ı1m('k, dertlerinfzJ ve sevinçlerlniz.i 
pnylaşmak tçln gclôim. Dü.ndenbe.ri 
ara.ruzda buluıwyo.rum. Gilozeı memle
ketin.izin gUı>ell.i:k.Iennt ~öı'\iüğiim gibi 
H:.ıraden;z çocuklarından pl'lt ~ il~ 
gfurüştüm. Bu görme ve gCırUşmenin 

Qf.nde uyandırdığı duygu ı,..ıdur: Türlıı 
:rwıclum.m bu tılllıel köeeoi çoculdariy
le ne kadar mağrur ise bu çocuıklar 
da yurtlarının gü:zelli:~ o Jı:odar 

ınakrur<kır. Buraya gelmıC<len en-el 
bazı yerleri- oldutu C'bl bura
da da blr ekmek darltğı bulurıduğu
nu b!IQ>orurn. 

Daha y<>ld:a ôlııeıt ve buraya v-..rdık
tan eoora öğreıı.chm. Bu darlık sizi ·r<ia 
b;r izlı'1lp !kaynağı değil. b'Mkiıo sizler 
için bir eg~nce ve şaka. nJeV7UU teş
kil elmıliLr. D"rlıJı:tan neş'e yaraf<na. 
ancak Gl'l'JÇ ru:hla.rı."l. ve kl.ıvvct!i 
kntbler:O kindır. \~e bunu ancak 6i
zin Gibi Karadenizın sert dalialarly1c 
boğuşa ~ Yl>Zrı:ı l1l'I ve :ret~ 
msJU>lar y.p>bi:ir. Bu b ylidt rW>ı.ı 
hep ber er selAD"'Jarım.> 

B:Jlldan sonra Ba,,.ckll muiıtc!it 
dl.ekleri d;N!y.,rek e<-v.,.ılar ver
m'ş ve bu d leldcrin pek çoğuı:ııun bii
kümctçe daha evvel d:J§i.irıülfn tcdl
birlerle karşıl•nm~ olı!utımu ız:uı. 

cd!rek Gü.-UyoJSUT:"~ iu, t ill ümet!
uiz llıtıyaç arıruz. karşısında &IZUla
rırıız d:?ıhi! nde çare e ::ıran,a~ yo':ıo.:. 

d cı • H-.:ümet m;,,ımx...._ gorll'!<il.J • ..ı. 
n .. lıette bu çareler< temin eôecfl<!;;"> 
ôt-n'tl,ltir.) 

BilŞ\o:tkil ile ı;<ty:n R,,">i Ha ~ke-vindı("n 
ayrı:O~ktan sonıra Oı'dl C\ ndı ya.pılan 
b!r a'~e top!antısıncı &!tnı·ıieıair. 

--0-

Bu sabah i lk mek
tepferde 

kayıtl ara başlandı 
İlkokullara alınacak olan tale-

henin kay1' ,.e kabulüne bn sa-
bahtan itiba ren başlanm ıştır. Ya

pılan mümcaatların taınaınen 

kıı-r ılanabilmesi içln başöğret

menlerden, ihtiyaç nisbetleri so
ru lın uş tur. i>io;.,.. ili 

rır1 unları keıilecek 
Fınnlar üzerinde yapılan son 

teftişlere a. t rapo.:ların gözütn 
geçirilerek mükerrer yolsuz ha· 
reketleri görülen fırınlar hakkın· 
da karar verilmesi için bugüıı 

Vali ve Belediye Reisin.o ı~ısli
ğinde bir komisyon toplanacaktır 
Komisyon bazı fırınların unlan
ru keSEeeği gibi evvelce kapan
mış olan fırınlardan cezaları kafi 
görül.enlere tekrar un vcr'lmesi 
hakkında da karar verecektir. 

Bundan başka komisyun. ek· 
mek işinin esaslı surette halli ı
çin icap eden lbir çok yeni teJ.nıı-• 
!er ve kararlar da alacaktır. 
D'ğei tara!tan fırınc,lı:.rın, ya

pılan kontrollerde ekme lerin 
yüczer yüzer tartıiJnası ve bu su .. 
retle eksik bulunurs~ müsaderesi 
hakkında belediyeye yaptıkları 
müracaatleıü, ;kıısat müdü•'" ii 
tarafından redd,>d.Jmi~tir. Ç, >kil 
baza ekmeklerin nok>rın, baz ,ı

n:n fazlalığı maksadı temir.e kafi 
görülmem ~tir. Ç'.iinkü bu ta1<J r
ıle b~zı kimSe'cr .Stihkaklaı-ı o
lan d..'l'Oek m' arını az Jn-~k

lardır. D:.ğer bazılarımn !azfa ~i
ması bunla.-ın z.>rar•m c '.ıette 
ka"!'§ılıyamıyaca ktır. 

Ayrıca beled yen n kan" ti f« 
rıneıiar.n istcd klerı takd r e he• 
ekmcgi tam gra ında ma ed 
bilecekleridir. 

Fakat hüsnı..niyetle lı !reket et• 

medikleri iç n hep kaçam~ka 

yollara sap:' akl•d.rl .. r. 

MOSKOVA 
RADYOSU 

( 1 inci SaMeDıın J)ao.;am) 

ıçuı yerimiz kalmamıştır. Düt
anı durdurmak zamanı gelmiştir, 

Dii§mana bir k:ırrş yer Yermeme-

liyiz. Vatanın <>mri: Sonuna k• 
dar, ölüme· kadar mukavemettir 
Kızıl asker! işitiyor musun! g0> 
riye bir adını yok. Vatanın mu-

kadderatı senin elindedir. Galı>be 
çalmalıyız .• ,. . . . 

1 P. f [(r '.ııcEaı \e limanları lşleiına U.11 re1i lllıh:ı 
Y rıı kşam Har•crye Vclcili Nu- MU!ı ""' tıed 1 (720QO) ıa olan ,tmıhtcl.t çiıılw levha 22/10/1942 P r-

m n P .la t Menemrn<: g u tarafından TJ:ıe ıı u saat 15 3Q da k p lı zart us-. il Ue A.nlrata Jdare b · uııda top-
mls rlm1z erıcfıne biT Zt.Ya!et vrrl- :rı.ıerkoz 9 ımcu K1.1m.fYOoCa S3tm alınacaktır. 
ıcceldlr QaJ"Şa.mlıa ıgunil goruşmclere 
tabsls · c<lwıni:;lir. ..!'"'1!1. lıriz 0 &Wl Bu e l!iımek .,.uy nlcnn (4B50) lira Ilı: muv-t temi at "e k n n 
u

0
.e ve ak;şam yem k er i gi .ız v: t Y n et'" ği V"5: ka arı ve te..\b!lertn4 7'll gunü saat 14,3<) a kadar ad1 g ,. 

Amerikan srf·r.erlyle yyccet::~ir. Ko_.., S'YQn Reısr.·ne venm :ı..•; 1 um~. 
ver 'en ma~ümata ııorc, \' 1 W ı- Şa tnamcler (1) 1 ta m<>kah ;nde Ar11< r:ıda Mçr:kez ve H 
k e h Jk(lm't aılam'ar T.ız! ı. h ssa Haydarv:ışa vezne.ınden temın ohmu:r (9612) 

<J ki nokta iıJJC.nnd.e temaslar yapa- 1 
ce.'k' • - Mıılı ""™"n bedr~ 19680 lira olup (l4 ElYlül 19-12) t !hinde t 

ı - Amerikanın h:ı.ıp gayo!c i - on beş buçukta Hayda~da Gar lı.nası da.h l•ndrkı ıwmısyon ta a!-. 
.ında Tuıi<.ye lıe>kuın<>l m t nvir et- . palı zar.! usuliyle .ksiJt""'8, yapılacağı ol&n edÜ o 20500 :<:s kurşun 

m Jc. 
2 _ H&!1J)t.en &0?"11"'".:tko dünyan.uı t.2n .. nun göruı.:· n ]'Ü2'tllll .:zer~ mezk!l tar ıı.te yapılaa:t o an ~ks lt:::nes 

r.ı::ıl husuısunda Tu:1; bilkıi.:n.el·n ·n nazar l'd l.rnışl r. 
nokta.! nazuınt ö~aın~k Bu l:; iç·n y<.>nid ·n :ıyr,ca elr.siltıne !lan edilcc~k~r. 19Ş24) 
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İNGİLİZ KIZ ORTA OKULU 
( English Hig h School F or Gırla) 

Kayıt muamele:. 7 9/94.2 tar1h.inden iti.bıren Pazart.cvi w .Per-

-- - - - - - -
şı·mbe günlen saat ıo dan 12 ye icada: yapılır. 

İKMAL İl\ITİHANLARI: 

Tuğtekin'in bir ordu ile Banyas 
civarına geldiğini haber alan 

Franklar, • u 1 ha talip oldular ••• 

] 
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O!'toı okul son sın:! lınt.ilıari~arı 7/9/942 sa.at 10 da. 
l'ilrıc.;.. imUhanları 23/9/942 saat 14 de . 
İngil;zcc imtihnn!an 21/9/94! ve 22 "9/942 saat 9 da 
Okul 24/9/942 Pe-·~•mbe gü·ıu açı!ac~ktır. • 

Art.>J:ciler, yanı ~Iı.>ıra lı3laioı o
hın 'Ilünkler taraiın<lan eosı'.ı: bu
lu:ırlı;rubn Kralın gaybulbt!ı.4ı<.ı e 
I< t.crnıırlıa eden portr.ık Gomımııjıı.n 
tmti aitı.da wr lan dö"'1TQj'<! baş
l<c<l;far. Seır !ular Ye Aıtüiler 

}'wı f<larn kar~ı mtJk.abelede kıu
ıuır etmediler. Hatıt:a lruvvetll bir 
t.u.n;ç haekoeti yapaorak Fraııık

Jarııı -..ü.cuıde gıcıti~i tesisatı Jcö.. 
künden yıktılar. Frank.lan k.;ı,çı1·
dıl•. 

1''raoiiıılar, bu bo2ıgulu.iotan son.ra 
tokraır i.md;,;t kuıvvetıi aldılac. Son 
derece gayretle m'..ıhasar~a de
vooı eiiıiler. 

.Ehlisalip ordusu bu işlerle uğ
r••.ııııkıen Tiirkıler, beri tarıaoftan 

başka bir manevra baızırlıyorloa.r
d ı . Ehlisalb burada ~ 
hU-denbi.re KOOüeü Şerife hücum 

f'tmek... Tüı1tlcrin Asılmlan ku
roarrlaısınrla<Jııi aılkerlıeti Kudii.!ı 

Xrallığırıın kıuwei rııfülııfaadan 
~ hô.li Jraıruğuıı görerek 
Ku<l'üsün cl!"l:.fınrlaık:\ dağl..-a 

cloğru yıürüdıü. Şohiı: ci\·arma y.ı

yılmrş olan ahal.lden bazılarını 
iıkiiırdiller. Eatılarım da ele geçi.
rcıe>< malumat al<ltloır. Frar.ıklar, 
suliırı mudaiaa ;,;in tcplandıla.r. 
.Asku'.lan, ba;km yapmoıkta muvaf
fak olaır.a:Lgı c.-llıelle hücllln'd3n 
vazgeçti. 

Kudus böy:e rehliıkeye marıu 
kald;ğı sırada Sur ahalisi Fraınk
brın taarru.olan ıkar~ısında zebun 
Okal..-nt.Uan loo~k.arak M ·ır Hali
fe.<;ir,.; ve ~~ vaziyetıt.en hu
lberdar e1ıtiler. 

TIJğtıalıiin De:riıal bi.eyük biT 
ordıı.muıı. başına geçerek Ban!Yes 
şduıine ge:!Kli. Oradan, aS!rer ve 

ef<l:ıı:t rstemek >çıin Mı:sıır Harite
:ııinc moktıı:p gönderdi. Bu sıraıda 

Fr<ııık orduısunıda Mısır !bınazıla~ 
rından müham bir <IX>OOlllJlanın 
oorcl<.et ettiğine d~i:r bir haber 
Gayi oklu. 

Fraılklar, bütün bu lnwv'l?'llerin 
ayni zamanda gelip JreOOi.lıerioe 
hılıclJDl a1ımelennden ılrorloanıik. g\• 
dq, Tuğtıekıin ile h~ l<>a
rar ı.'UUiJ.er. 

Tr21bi'l>S Ko!Jtu ile KWiE Kral
lığı ekôbiriııden Kilyun dö Boris 
düşncma •karşı yıürümiye ıooımır 

oldular. Bınalrmı seiain ile .Amı 
Muılmilı t sc gekniış ola.'l V eıııedilo 
Doju da Mıısır doııarımaGIDQ karı;ı 
yilriiıyecekti. 

Mrorin bir kmm müldıekis:i 
ltalyıaın aSk.cri 11e muh asar~ de
vam için karırrgı.ı.ta. ke ldı. Thk:at 

Halife imdat göndermed..ği
0

ciht-Ue 
TugteJci.n. Fr-..nklıarın lıarok.eot.ini 

haber alır aliınaz lkendi derhal aıs

ker leıini toparladı ve va:Uyeıt a•!dı. 

'l'uğıtekın, l<ıerıdıi ımcmlekoetinıe çe
kildı. 

Bunun ÜIZ>!riıre Franklar tekrar 

mulı..--.ı.ya döndüler. Hü.cuımla

rını arttırdılar. Faıkat Su:r1ular 

rnütıhiş mukıwemet ve şecaat gös-
tcrdder. Bir ~vuç Türk Sur ŞC'h
rini ölüm pailasma müdaıfaa edi-

• • • ı• • ,_ -
·-- • • - - - ,_ • - - - - . 

' • 
SOLDAN SAGA: 

l - Man.evl.ik, 2 - KLc:."tt'lıık, Uza
ğa işaret. 3 - Heı•ıl O.ğil, Dııdak, 
4 - Edat. tstanbı>!dıı bir aemt. 5 _ 
Bir nevi kanıış, Yarım, 6 - F.srr, 7-
Şimdi gitmjy~ hazır]ıuJ.Qn 1 ku~lardan, 
8 - Emôr, Başloaıaı ı (iki ke 1 iıne) 
9 - Boya. ince tahta, 

YU'KABU>AN AŞA.GIYA: 
yorlaınlı . Eıhlisıı1iıpe >;;ide tıi1'de 1 - pap,.. Jaıdınl:JT, 2 - Krndl.11i 

Kazova inekhanesi Müdürlüğünden: 
1 - l/10/912 - 31/5'943 giln<üne k'1<la.r mjio<la4Jciemler:n yiy<>OOkleri e1<

mı•k 25/8/942 - 15/9/942 ı..~ h.fl.t' kada.r 21 gün müd<l<.'tle açiok eı.siltmeye ko
nuJnnıştur. 

2 - lluneği.n b..•hf"ri 600 graım ve Beledtyen;n. k.a.bul ettiği tipten olacaktır 
3 - Günliık ihtiyaç azami 5ı aıogarl 40 olııırak leobit e<li!mişLr. · 
4 - Ekmeğ;.., beher 600 gramln.'.l 2ı m"UŞ ~ '"">tim bıt tahrr.iın eıı.ıır..ıur. 
5 - Eksütmr 15/9/ 942 Salt günü s3'l.t l4 6e T<*at Veıterinor Müdüı•!üğündc 

y_apılac..'lk1.rr. 

6 - Talipler yazıl: gii.nde 'kal"! trmna\ları olan 387 liralık Vf'aıe veyaı 
bankaı mek1ubioy!-e biı·J:kir komü::yon-a muMenatta.rı, 

7 - Daha tazla n'ah1mQt aılmak i.stiy<n!C"":n İ:n~ Müdürlüğüne müra-
cat"tlaırı llln olunur. <9381> 

----- -- -
Sivas C. Müddei umumlliğinden : 

huruç harekıati yaıparaık ıkurtfuOo- tıeğmmiş. Garbi Anadolu bölcul. 3 - · 1 Sivaada ymı yapı •n Ceza Evinin il:i\·ci i~atı 11.apatı zarf uauliyle chllt.. 
lan ateş maıkıinelıerini tat.rip edi- Kadıl\lar ıll>.i~!li, i - Kör, l:liıı furt meye ıronulmuştur. 
yorlardı klomı. 5 - Rüt\j)et. Aıııımı:ı.ıdıa1'. 6 -

• ,,.~~ ·~,~· 7 . 1 - Münak"'a 18,9.942 Cuma günil saat U de hilkflmot konağında. c. 
T;:-'.:1-- Eh'° ı"<.: ....,_,__ •"')'~Ao ~· """""'• - BaJ<" de-

"'""""• •llSau.u<n .,.....,ına, ı;ı, İkl harf y~ımo. 8 _ T•mın~ MUddeiumumU!p odasıncja topl.....,aıc ol~n AciJ;ye ;nı;aat ek.>illme kom;"70'1Ull-
mancıru!k merroilerıine eıhemmi· ı,;r ba.,Tl'<>h:>rtlr, 9 - Unwmlleşllr- da yapılacaktır. 
yet venneden, ateş içinde kalmış m!'k. Su. 2 - Bu ~aaı..., muhammen keşif bedeli 67177 llra 17 kuruı;tur. 
bu makıinelein üstüne ateş s(in.- oıır.. 11uı.,1 .,..._ 3 - Muval<k.at teminat bedeli 5038 lira 29 kuru,tu.r, 

dürmek için ç;ıluyorlaroı. Bu §lid- ••U•O•'I l*ll i - Bu i:ıe ait evrak fUlllardır. MukavelP projesi, eksilt.ne şarl:nam.eoi, Ba-

dıetli ıniidııfaa)'a rat:men aha!ısi 1 2 J 4 S 6 7 1 9 1mdırlık İşleri Genci ta.rtnamesi. !•MI şartname, keşif Jı.ülô.s- fiat taıııı1ı ccd-

1 veli ve hususi şartn~me. 
aslan Arap elan Surlular, tasl.iın 
olrıı:ıyı dfü;ü:nüyorlardı. 2 İstrkl•rer mezkllr cnakı Siv"50 İstartoui ve Ankara c. Müddciumuın.il;ğ>nde 

e:örebilirler. 
Bunun üZErine TuğtC'k.in ordu- 5 5 - Münalrasaya girnw;, istiycnlcr rcferan• ve dığor ~hı'yet veoikalannı 

larile Banyao civarına kc~kır gel- 4 bir .St.daya baglı.yaraıc münakasa tarihbden "" az 8 giın evvel Vilayet maka-

miyc meobur oklu. bunuın ilioeri- S mma Hnnek oure\iylt bu .ş !çın ehJ:yet v !Jtası .. ı y~crkl~r ~ e bu vesiltayı 
ne Fra:rı~ar, BUJih.a taJ,i,p oldular. 

6 
l<!klif zarflarına koyacaklard·r. 

Ve Tuğ'.ekıine sef'Tl"r yollııdılar. 6 - Münakasaya işl•rak edecek olanlar 2490 numaralı artltnruı 'c rk,,;Jt.. 

Nihııyet tara!eyn birbirlerile sulh 7 mr ve !hale k:ırıunu ile eksiltme şartname" mccılhlıce i.brazına mecbur oldulda-
yaptL 8 rı evrak ve vesaiki me'Zkür kanun ve şartnamenın tarifatı dair-esll1de hazıriıya-

Fak.,1 Frarlklar, bir mi.irldet 9 cakları lekllf zarflarını 18.9.942 Cuma gilnil oaat 12,30 a kadar numaralı ınak-

SO!lTa aıh,'.ie h.yaıwt ctıılcr Dllıha ı-::====:::=====::;::=:::;-ıiıuz mukabilinde Münakasa Kornisyonıı B. ~şkanlığma verm•ı olmaları lôzıındır. 

::~':"~ı: ~:f;:."v~~~lt= 1 ~,-~----:~.~ .. ·-:::~~:· -~:.:~· .. ~ .. --·_·
0
_. _ ·f 7 - Po.slada vuku bulacak gecikme'rr naoza_r_a_aıaı_· _m_ıy_aca'ktır. c928b 

taiyanlarla Frmkl~r l arııi Fraru;ız- . , L E Y L t .,e N E H A R t ------., 
!ar yarı yoırzya taksim ettiler. F R A N $ 1 Z SEN BENUA ERKEK US.ESİ 
Arapların korika~lığı ve m:üda-

faaıdan vaoıg'('\mıcıkrı Sur şohrini İstanbul Galata Po ta Kutusu 1330 
bedava Elhlisalfüc tcrketmclc za- 7 EylfıJ 1942 tık ve Orta Mektebi bitirenler için 
ruretiai dıoı,~. Hallbuıki, Türk- İhzari Fransızca kurları vardır. 
ler bu !jlllhri son derecede ıım»m- 18.00 Procr•ın ve Memleet Saal 1U.Asl:K ve J\IODER..'l TEDRİSAT 
veınet ederek müdafaa etımiş ve A;ran. Olgunluk imtihanlaTma hazırlar. 
Franıkfa.rı n:fuı;ooıet su.lha iıdbax et- 18.03 Miiz.ik: Fasıl Sazı. Kayıt mU'alflleleei Pazartesi w Perşooııbe gıünleri saaıt 9 dan 12 
m;<+ö. Tu"""n""n"en iıttkıt vıe hi- 18.4'5 il\tüzilı:: Radbro Dana Oıi:e<trasl kadaır yapıtlır. Okul 16 Eyliıl Çarşaıınıba günü açılacakıtıır 
~....,.. s~- (Nihad F.oengirı İdaıresinıdd. 

ma:ye iStiyen Araplar, Tüıikletin 19.SO Memleket Saat A1arı ve >.-
son derıecede müdalaaloırından lana Haberleri. 
maromın olaıcaikflarına scınraklan 19.45 Korm\Vl>il (Çocuiı: ııs.rııecıı:. 

Kurumıı adına). 
gördü'.kleri 'll"Zlm ve sıkıcı rna.ıha-
rebelerıin n:ıdiği huzur.ruızludcla 

teslim olmayı tercih elıtiler. 

19,ı>S 

20.15 
20.45 

Mül'ik: Mbh.ayyer 
dan Şarkılar. 
RadyQ Gazetesi. 

Ma!aı.nun· 

MUzlit: Bir Ma'll Öçen.lyo. 
ruz - Ba,yra,ğım. Söz: Hasan 
All Ytlcel: Mln•k: Necil Kazwn 
~. 

Çavalye Satın Ahnacak 
Münakalat Vekaleti Devlet Limanları 

le mc Umum ·· rlüğün n : 
iş-

Yıllılı: ihtiyaç olar.ıc dSOOO> adet Erf'ğ <5000• adet Kok •3000• ad.el 
oda peaa ve <1000> ~ küçük pasa çavaJyesl satın ahnacakllr. 

Talopl&hn 15.9.l>l2 aJcyamına kadar nümınıelerr.vle 'birllı.te cte!le aırıl-

Franklar, Sur ırmıhasımıısüe meş
gu!l. oldu:klar• .srrada TuğtEllcin kıuv
wtlerinilı bir lasmını A.raplaır a
lıeyrunıe kullar"1?1Ştı.. Çlünloü Arap 

iı:abitelıeri ve Emirleri rahat dur
muyorlardı. Tüı<kler, Ehli<ıa]jp or

dularıile boğıışwıken Araplaır lbıın
d:ı.n is!ıilade ederek Türkler üzıe.. 
rine tasallut eruy<>rl..-dı. 

malı: suretiyle talııviye <dilmO§> çavalyı: t:..,!illerl tercihan te!kilr. edilecdctir. 
'lelclil!lerini icı,ıre Meri<<'Zirıdeki Levazım Mildürl<ığüne 1evdi etmeleri 

21.00 K<>nı>şma (Gümin M'8elelerl). ;ıan olunur. <9703• 

(Devamı Var) 

21.15 Mii"-'1<: Keman Solo'lıan. 

21.SO 
Ça!an: Fettıi Kopuz. 
KaııouliJTlGI. (K•l•psevenler 
at·). 

Sa-

21.4.5 MU.Zik: Radyo Senfoni O
tr11>ı. (S•:f: Ferid Akınr). 

Devlet Demiryolları 7 inci işletme 
Müdürlüğünden 

Mubomme -li c24, 700> lira olan <9500• metre mikap baıloast E,.""1.e - O
tura.it .ista3,yonları e.msındla muııt:elif Kim. le.-den ihzarı <!;ini<> 22.9.942 Salı gü-

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajam 00 1 15 d.c Af.yoo.d~ Yedinct I$lelme Müdfuıliiıgü biı>swıda k"'P•lı zarf usulile 

Eren köy Kız Lisesi Müdürlüğünden 2245/:.;:"":::'..U: ::: ve Ka- ekı>U:Uişe"";~ı::-y~nlerln <1852,5-0• !in muv;ık'k;rt teminat ile kanunun 10 

l!K2 _ 19t3 deı:s ,ılı tal>ebe kayıt '"!!. kabull"I'>ne 31 Ai;u•!wı 9t2 de baı;- panış. ımcu ma~n F. fıkr"".:;~eğiıı.ce lüzumlu cliliyet ve Ticaret vcsikalariylc 
lanacalı: "" 29 E.Yl<ll G4! de ..., V«"llecel<lir. ı -------------- ~iıc'if mektuplarını aynı ,..;.~~ sa.at H de l<adıar Komi.>-yoo l1e!sliğine """1leic-

Yı>lılı lr'•ydedlimdt hzere ıezla ıNıraca<lt olduğundan okvrun eoıtd yatılı ta.- ı..1K İ t ri 1'lzmıd.ır. 
lebele.M'11 15 Eyl:ll M2 taı..ııine kadıı.r tı:ayıtla.-ını y~ erl ve taıa;;Uenrıi ASKER ŞLER : ~~!er i~elıme Kom.s;yonwı<Jan alınab;lir. <9409• 
bu tar'.ı:e kadar oi<ulk vem.eleri laz.ımctır. Al«ıi takdirde 1erl~rm<> yeııi<l mii-
.N<••t edecek~· alımcaktı.r. Şubeye davet 

Kardq ve -r çoeuıklarıruıı idare mec!i!Cer:nden mazbata alınel.an ve Eminönıı Yer:.i As. Ş. den: 
tak•>tleriıh porta lle gönderecek te!ebel er do• adreslerini aÇllt ;a:ıınoalan lüzu- 1- Eminönü yerli As. ş. de 
ınu •llın ohmu:. <9274• kayıtlı levazım ve muhabere sı

RA.Şto RIZA TİYATROSU 
Halide Pişkin beraber 

Her akş>m saat (21,30) da Harbiye
de Belvü Balıçeslnin •laturta tJS-

' 

(HALK SÜTUNU ) 
Bir genç kız; İf arıyor 

lstanbul Deniz Komutanhğından : 
nı!larına mensup Yd. SlJjbaylann 
8 eylul günü şubeye müra<:aat
ları. 

mm®. 
Bu Gece 

HABİBE TEYZE 
Vodvil - 3 - Perde 

Daktilo yaza:bilen orta mektep 
so nsınıfa kadar okumuş genç bir 
kız ai.Jev.i vacz.iyeti dolayısilıe mües 
seselerde ih'.- iş aramaktaıdır. İş 

vermek istiyenlerin Son Telgra;f 
Halk siilunundaı <Kıvılcım. ru-

Y~ı 32 den fuLa o.mamak llzore Y<d•k Subaylardan kabul imtlharunda 
nf'._ıvatJ'alc oLdnlardan yınnlsi D~niz OrdJ.ı'.J çJ;ı hesap ve muamele memr..:ru Yf'
t ~tirılmek uzere alm~c:Lktır. 2~ EylQ.l 942 tarihin~ ka.dıa:r rnü ... acaat edilmesi 13-
tnııd.ır. ıate.k..lıler\n kayıt '-'C kabul ıart(arı ha.tclt."nC.a ma ürnat almak üzere Ko-

muUl.Olıtımııa mnracaat}arı. c932l> 

r Zabıta Romana No. 97 " 

1 Sen mi Öldürdün ? 1 
Yazan: EDGAR VALLAS Çeviren: l\1UA.Mi\1ER ALATUR J 

O rı polı.sın d.iıckr.ııUt>i 'çek."U€ao- g<>çmnol< niı t rııde ol.duıklaırmı 
a ÇW'. , c t>uı,. .. ııı y .a;a'Kiıı- ~ordu. 
ı l'JIQ!Yet ed iliği kanW!ıi l 1 Bil, başu 1 h1' :ıp cleftc:rır. _ 

2- Yd. Sını! 8. Ml. memuru 

Yahya NfüJhet· oğ. A!bbas Recai 
(35489) ile Yd. P. Tj;'ln. Abdullah 

(49441) in ~ele Şllibeye gelmeleri. 

nı kaç d « oglu C>m"e şoyk a-n
Jatmıştı: 

- Ah, St"ll bu, aC:ı.ınl b;ikınc'.a;in 
Cim ı Bana ~'!"Sİ diye ad taıkıml§
tı. immız de ge.,.e-n m u4ıcrro <'. 
ıbir un açı ı Çll'.'<IU!a kcııtli-

Sahın ve Ba,rnuhltrirl Etem İzzet 
B~ .ce _ Neşriyat . Direktörü 

Cevdet KAJlABILGİN 
SON TELGRAI'' l\tATBAASI 

d urail<ta aşoağıy a atlay p da geriye 
koşrııu'J'S'l da, IDOÇ'bul k.alhrman 
;kJaıbahk arası.nidan çoktaın ~ylx>
lu p gi1ımlşti. . 

•• 
O rukçam klii:ptc hiç c lıLJk 

} tu. I!atı.1 Cim :> ııay g,t
ıır.dk ıçin baıbas.ndan .izın bile 
almış! . 

muzuna müracaat etme1eri 
olunur. 

Bir ebe İf arıyor 

rica 

Uzun seneler Jı.astanelerde '-e 
hususi müesseselerde çahşmoş b.r 
kabile ve ayni zamanda he~U-e 
hususi Ye} a .:esın; sağL.k mües
seselerinde i.ş aramakla.dır. İş 
\"ermek istıyenlcrin Son Tclgrıtf 
Halk sütununda «:Kabile. rumu
zuna müracaattan ll'«ercudur. 

Oırp Çili Harp Sahasından Mekteplar 

Elalemegnde Hagat 
Nasıl Geçiyor? 

Dunyanın sineği en bol yeri - Yakıcı güneş 
altında en müthiş kini ve öldürmek hırsını 
ilham eden mahlukla r - Çırı l çıplak sabahle-

yin mitralyöze yerleşen askerle r: 
l\hsı.nn Elalemeyn mevJ<ıiıinde man bulmı(ya çalış:naktadır Duroda 

•buluınan Deyli Herakl'in harp yakıco. ölcrul'licü giıneş a;tında ,,,e 
muhablıinden: _ Sullı. Eüıle- lıayut; hep böyle ve gezler. kulaklar 
meyn'e avdet etıtiğ-i valkıit aıcaıba teıiide, ibtiY•tJı tı >çmekl.edir. Hariçtş 

aıd derın ı;:üitıinet araşında ara:5H'S. duyu ... 
or a aırbk s'.nıek bulunımııyaıcak J.an güıilltü, ya toplarıı; oğuldayı,1 
mı?. veya. t.ıly:yare me1mi.:.(':rtnin '\1ı.ıld~yı· 

Bu sonsuz mav:i denıi2in vıe be- eıdır. Dabolde ise: Canlı bir hazıdıld 
yaz sahillerinin saıf giizell.iğinıin ve ateşin bir intizar !aaliycl.i ... 
tlıatıra:sına rağmen hmızarıılda da- Blı· Mlbah ıı&fakla ~ı·aber dii§ma11 
ima bu sual ve sin.eklerin ımiis- avcılarmıo üstümüzde •IÇUOl>rak yolu 

mal<ineli tüfek ateşinı: ı..ttuklan za-
~ıııi mevcudiye'lıi uğuldam&lklta.- man otıoınobilimi duııduıın~tum. Ya-
dır. Zira iben Elalemeyncle sahra nı başımdan tunç reı>i<!i iki adam S'ÜI"• 

sineklerinin en sakin i.ııısanlaroa alle geçtl!er: Biri ıaınamiyle çıplaktı, 
diğerı ;.e ltısa pantalon giymş!i, T'l• 

!bile en mütlbiş kıini U'.)<<mtlııı-dığını valetlerioi yarıda bu&!taı-ak :nitra]Yl)-
ve onlara hiçbir düışmanın tıj]ırik "'l doğru a41ıyorJardı. Çıplağı mit.ral-
edc~ği derecede öldiiırıınElk )'öze yer!e.ı;tJ ve b\uıu k»a bir mermi 
!hırsını ilham ertiklerinıi gördüm. eürültüoü ta.kip etti. Fakat ç.ık rrç! ... 
Ağusb:ıos mclııtabı bile saıı!kıi tıi- AV'Cı ı;a« &!im sis içinde Jc.aybolm-
21İimle sinsi sinsi alay edfiyı:ırtlu. '1.ı •.• KıM ~ adamı tarit edi-

Bir saıbah -çc:ık enl<en ay gUkıte lemiyen sotuk kanlılıkla omuzlarını 
garip biır k.ıızıllıkla parlııyordu. ırill<U ve lltisi de çaylarını öçmiye, tu--

va.Jetle.ıilri taJr!amla.mıya dıündü ! er. 
N<:'den. ibih!Y.'m! Bu kıizıllığın O gün Xısa bör Ar> öçin ta.bil hayat a.vdı•t et-
dökülecok kanların mevcukliİ(yeti- mi~ti; b('ybat çok kısa bir zaman ;çin .• 
ni ilılbar eden ll>ir işaret lııimini Zira bu sefer de öbür dıiiı,omanlar, s;. 
verciyordu. nelder, rnuUr böcek rr taarnıza hazır..ı 

(Bir ar<kadaşa yaırlım: Ayın Janı,yorlarch. 
SEYFi MELEN manasız bü,,vü'ıt ilıeyaz çehresin-

den nefret ediyıo:ıım, neden bu 
kadaT müstıılwi •bir tar2da gülü
yor, ôsbiıkba1in hmın leıhinıi.zde ol
duığunu düşünerek bu ıbir teselli 
güki.şü olamaz mı? O!aıbilir .•.. ) 

Eskicle.n L>bya yolu üstünde basit 
bıT toprak fı.rı.z..at:.ından başka bir şey 
okn=ıyan Elaleıneynde gcçirdigım bu 
Y•zdtın brnde kal.ın esas hatıra; ya .. 
kıcı ı:üneıt.en bronızlaş~ bele lı:ad'ar 
çtplak olan askere aittir. O; k<'nd'si
ne has miio>tehzl haliyle insaniyeti 
harp:e bartştırmlö'11, yıkanma~. uyu ... 
mak, yell"ek0 içmek lçin kısa bir za-

Mahkgmelerde· 
(2 inci Sa.hi!eden Devaır.) 

- Bir lir.ıya! ..• 
- Avanağun Jreş. Bir ~; "'O.)"il. ya 

rım bilet alml.jlS>ll.. Yar:m bilet alıaı.. 
C<l.ı kramiyenin dıe yarlElnı verirler, •i lira yerine traıbii bir l~ra! 

Öl.ekiler;,, akıllan şi:mdı 1*ış)ar ıa 
gelmişti. Hopı;i bircil'n, 

- Haaııaa! 
Dedil-er. l\I.esel!c ıimdi an la~ıldı .. 

fllıletım yanmd., desene de ,.nı-eı:;. 
mizi ayna.tma&anal 

İnhisarı ar 
UMUM 

Müdürlüğünden : 
1.- 4223 &ayılı kahve ve çay inhisarı kanunu

nun muvakkat üçüncü madd eıi hükmüne tevfi
kan 7 /10/942 tarihinden itibaren inhisar kahve ve 
çayı lnhiıarlar İdaresince yeni fiatlarla ıatışa çıka
rılacak ve tüccar tarafından y lapılaıı'elmelrte olan 
ıatı,lara nihayet verilecektir. 

2.- Kahve ve çay ticaret ile İ•tigal edenler le 
tica~ makıadile bu m{lddel eri ellerinde bulu11du
ranlar 7 /10/942 gününden itibaren 48 saat zarfında 
mevcutlarını b ir beyanname ile en yakın lnhiıarlı.r 
ldareşine bildireceklerdir . 

lst . Lv . Amirliğinden: 
'i2 lik Harison tipi müc~dkict verfa. müst'aml QOl'sıp maıltinesi alln.'..ıcaktır. 
Bu makinclcrl satmaJc a.rzu e~nlerln mu:fa.sısal tekllf mf!ktuplannı bir h t 

ta zartınıda Tophanede İsi. Levazım Ammfrligine vermelt'rı. •9633> 

-ı enikapı - Sandıkburmı 

M. Çakır Gazinosu 
Sayın müşterilerinin va.ki ısrarı üzerine 

Türkiyenin Ses Kraliçesi 

Hamiyet Yüceses 
veBesteka.r Salahattin PINAR 
13/9/42 Pazar günü akşamma kadar se
an•larına devam edeceklerini bildirir. 

~ şt1. l\!ıeselii. ~t on bıl'len ka.l.dırımwl n cc-vap V("rd.: 
cnel ~C<I! ' rihnru.li. Hele ku- - He ·e. istcdııği yere gı.der. 

m.ızıı c atın ; . Bu çUkuırun 
ıçLnd~n ı.ç gun rur }ere çıA=a.. 
d c. Ker..disi z:ılxıtti. 131.'n ;ı;c hal:is 
nefc: . . F .ıkaıt batın muhcitlııeikı 
Pc'!'Li, Perı;ı di}e rut.."lp eder<h. 
Bacağum:la.n yaral:ar.ınuştun. Ya
ı-..anı sardı. t'ç gün rr.ıat.rası.ıırl~ 
ı;ı>yu, h.Pmen hemen hep bana 
içirtıt.1. Şimdi bu a:ıfaımı bir bı>l· 
sam, ilık fırsatta kr.ı;Lsiıııe bön l!ica 
ver·rmı. Ah, geçen gün otolbüs
ten 00.lıa ç~bı.ik inel>ilıseydim ... 

Saat cJo,.,w:;ı d >i;'Tt> sinemadıan 
döndü, a.911n00r memwu el!bııtıcsi
ru geydi:kten son.r a, va.ııif <:sinin 
b<ışına geçti. Yul!ıarıdan ca:ı yeri
ne, rnıdyvmın seısi geliyordu. Bir 
a:I'alı!k asa·nsörii. yukaırıya çekti, 
salar.a l>Wctı, b<il>asıının yenma 
geldi: 

<> <> 9 

.Il~f &INI~lUJIL &IMlın:~Il~&INI ~@lbın:J~ ~ ma.r oynam@k kat'i ıruret'fıe menr Sa.r.'at na göre, bell<:i ha~-
l~ılm.;şti. ye de gider . 

Klwp ni.>aınnan-.ıesi görüm.i.'jle Bil ~man vtlcudu, k.aJHl ~esi 
öyle slikı tatbik ediliyordu ki, ni- 'l;"e rıafi'L bak!§larile ku·vvetll bi'f 
zwnn muıh.allf hareket eden fıza- aıdaım g-.ll>i görüııüır idiyse de, OllUll 
emı.n ı:Mnkri bile, duvara a.-ıla.r. da z:r rdfı vardı. Bir defa hıaya.-
lbu· kağltla ı~hiır edWyordu. ürıda iık:i adıııma karşı tam rnllna.-

K u:bün k.ıır.uni şeı<ilcle seçil- sile ve derin bir ınİllllEttarlıkla 
ıııllj bır k.cı."1ıi1esi vardı. Fafı;.at bu muJ~ bağlamıştı. 
'kunıJ\enin içtlrrıoo daveti azası· Bıınlanfan birisıi Fridımıan'dı. 
nu: u.ykuıda buhıııdtığu l>ir sıra- Çüııici.i Frdiman bu klıübü açrrıası 
d a yapılırdı. için loeı::ıdisine a>~ pcıra ve--

Patron BH ve oğlu Cinn Jromı;ıte- .miştıi, Bu sebepten ona karşı son• 
ye clahil oldu'.k1aın içın, bu içti- suıı bir bağlılığı ve hünmeti vırrıL 
,.,ıa.Jaroa yine söz onlarda kıa.lırdı. Öted<isi de maalesef isıninıi. öğ-

BTr gıün Cim merakta klüp 5.- renıemediği bir dıeli:kanlı iıdi. Hat-
zalm"ll>E. Yllrl tatil lerini uerede ta bu delikanlı ile O>lan ımıcer;ıı;ı-

Bir Temanu2 günü öğleden oon
r<ı, Bil oğlu Cim'le olıoiıüıse bin>
mi;şrer, arl<ıa saıhanlıkta giliı>;"<>I'
laroı. Otobüs Pik!acüllıi cOO<lıesin
den gıeçetilııe'n, Bil kalaıbaılığ111ı .... 
ra;;ından hatı:ra6mı bir türlü unu
taınadıığı ka'hramanının siınamn.ı 
gömı<iştü. 

HeınEn otobüsün :oilini çekmiş, 
fukll't dumk yeri ileride o1d'll!ğu 
için, şoii:ir orada ı)uımıaıııç, iJ:k 

- Bugün <ralabalıik ydk! droi. 
- Eh, belli olmaz. Sorn"a saına 

lbir şey söyliyeyiın mi oğlum, sa
na ait olrnıy an işlere karışına ! 

Cim içini çeı.ti. Gençı., muJht. 
tinde daıima haieıret ve nıeş'e gi:ir
mek istiıyurau. Baıbaıımın yıaeağı
na rağmen, oorou: 

- Buranın Def/ em&, eğ!laıce
.sini ~ l9in bir şeyler icat 
edem.& miJ{ı? 

(Devamı Var) 
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~: ORTA KISIM - LİSE KISMI - TEKNİK OKUL 
Leyli ve Nellarl Bitin Kayıtlar llapanmı,tır 

Derslere 25 EYLOL PERŞEMBE Günü Başlanacaktır 
Leyli talebenin Z4 EylCıl Çııırşamba gfuıü akşamı nıff(e pte bulunması lbımdır. 

TECDb>i KAYlT: Erkek kwnmda 22 Eylill Pazartesi ve 23 Eylftl Salı günleridir. 
Kız kJımnnılaı 23 EylUl Salı ve 24 E y Kıl Çarşamba günleridir. 

.fElli ve em 'bütüo t.alıel>enin~ sıon lııayı.t ~ lliiırlıcaa tlan gereklidir. 


