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Birinci yazısı bugün ikinci sayfamızdadır. Bu yazı

da Odemiı,.te Başvekllimizin çocukluğunu tanıyan 

lsmau ust& ne bır konuşma vardır. 

Zamanın 
dugahiligormuguz? 

• 
acı sesını 

• 

Geçen gün, Ticaret 

pek lezzetli ve çeşitli 

ruhlarında bir açlık 

Odasının ziyafetinde 

yemekleri işti ha 

bulunonlat, 

ile yediler. Fakat 

hissi duydular. 

Yazan : Ahmet Emin 'YALMAN 
B ir, ıkl ıun evvel lstanbul ===========================~

Ticaret Odası, Ticaret Ve. 

kili şerefine T•kslm gazinosunda ı-T k ı 
b r zıyafot verdi. Yemek boldu • t v • • 
mükemmeldi, bir kişiye mahsu! ıcare e 1 1 
yemekte on kl;iyl doyurac•k ka· 
dar ka.lorl vardı LezzeUe ve ıştıha 
ile yed.k. 

Fakat maddi bakımdan bu seç· 
me yemeğin zevkine Varırken 
sofrada bulunanlardan her birinin 
yüreği hiç şüphesiz cızladı, lokma 
ları boğazlarında düğümlendi. Bü
tün dünya bugün aç... Zaruri 
tahditler ve pahalılık yüzünden 
memleket mızde de vücutlarının 

muhtaç oldu{:u asgari gıdayı te 
ml0 edemlyer.ler hiç eksik değil ... 
Bu haller ortada dururken; bu 
kadar çeşitli ve bol bir yemek in· 
sanın vücudunu şiş•rmekle kıh 

yor, ruhunu <l!Ç bırakıyor. Hele: 
bütün vatandaşlara gıda yet ştir .. 
meğe mcn1ur olan bir Ticaret Ve· 
kiline verilen yemek, cok !'ade ol· 
malr, dünyada ve menılekette hü 
küm süren darlığın ıstırabını ak
~ttirmell idi. 

Maksadım, yemeğini yed kten 
nezaketini gördüi\.ıcn sonra ·rı::1· 

ret Odasır:a çatn1ak değildir. Ocia. 
kanun haricinde hiç bir muamele· 
de bulunmamıştır. ]ı.1emleket miz 
de ekmekten başka şeyler için pa. 
ranın satın alma kudreti tahdH 
edilmiş değildir. Ticaret Odasının 

da böyle bir yemeğin parasını sı

Borsaya gitti 
Mahsul vaziycfini, koza müba

yaa işlerini, fiyafları tetkik edecek 
danyaya gitmiştir. Vekil Mudan-
yadan Bursc:ya gidecek ve bir gün 
c..ı·ada kalarak nlahsul vaziyeti 
Uzerinde tetkiklerde bu1unacz ktır. 

Tıcaret Vek li dün sabah hare· 
ketinden evvel kendisile görüşen 

gazetecilere demiştir ki: 
•- Bursada tetkik ı deceğ:im 

işler n başında mahsul vaziye.U ve 
mahsulün teslimi gelmektedir. 
Bur.dan başka lpek, koza muba
yaa lşlerinl ve fıyatları da tetkik 
edeceğim. Bu tetk klerim çok kı. 

sa ~ilrecck, yarın (bugün) tekrar 
İstanbula döneceğim ve İstanbul
daki tetkikl>Erime deve.m edece· 
ğim. 

İlharnt birliklerinin kaldırılıp 
kaldırılmamatı hakkında henüz 

(Devamı: Sa. S, SU.. 8; da) l 
kıntı çekmeden ödcye~ek kad~r • Ti<artt Wkllimlr Behtet t:• 
parası vardır. 

Bundan başka dünyadaki ıstı· 

rapların icap ettirdiği vıcdanf tah. 
dltıerl hatırlsmamak bakımından 

Ticaret Odası b•r lst•sna teşk 1 et- --------------
mcz. Harp haricinde oımılmıza 

un 

ikinci cephe açılıyor u7 
1
1ngilizler, Fransanın Diyep,bölge
si ne bir ihraç hareketi yaptılar 

ihraç, ·piyade ve· tanklarla yapıldı 

.., 

Fransaya lhraç hareketine Amerikalılar da ı,tırak ettiler. Resim 
Amerikan askerinin hüeuma kalLı:ışını gösteriyor 

Çörcil 

Berlin, kıt' aların İmha edildiği· 
ni, Ingiliz~erde tekrar gemilere 
bindiri~diklerini bildiriyor~ar 
Londra, 19 (A.A.) - Kc.mblnc' Fransada Dieppe bölgesine bir a 

hareketler ur11un\İ kar-.; rg3hı, bu k'.n yapıln11ştır. Harekat, hala dc

i&bah aşağ:d:>ki tcbl.ğ neşretmiş.. vam etmektedir. Tamamlayıcı ra
tlr: porlar alınınca başka b r tebl:ğ 

Bugünkü çarşamba gür.il saba rreşrolunacaktir. Fr< rsız hüküme 
hın il}< saatlerinde işgal altındakı (Devamı: Sa. 3, Sü. 5; de) -!-

Alman - Rus harbi ______ ....,_ 

Grosny için tehlike 
gittikçe artıyor 

Rus kaybı 6 milyon, Almanl:ı rın da 
1 milyon 200 bin 

Bertin, 19 (A.A.) - Alman or· doğru b< Eki hareketlerini tlerlel 
duları başkomutanlığının tebliği: rnektedirlcr. 

Alman ve Slovak kıtal.art Kaf. Hava kuvvetleri yeniden Kara· 
kasyada b rçok yol güçlüklerin deniz Rus !imanlarına taarruz et. 

bir ve dağlık arazide mayir.li tarlala. m·şıer, 4 sahil muhafaza gemisi 
1 rın zorlukl'l.J'Jnı başararak cenuba (Devamı Sa. S, S.i~. # C:e) (-) 

- Stalin mülakatı 
S~~2:~ı~:.~~~;~~~~t~i: ::.~~ H 8 r ·ı c ·ı Ye ll yapılacak Sl·parı·şler 11 tirememi;ş, bize feragatin hazzını 

duyuramamış, harp terbiyesi na 

Konuşmanın esası, ikinci cephe 
meselesi olduğu anlaşılıyor kıymet katmamıştır. ( mın· varlığımız· hiç bir m•nevl Veka" letı"nde j , 

Bu kaygusuzluk, ıstıraba karşı N ki• t •• [""ki • • 

1 
bu saygısızlık bıze yakışmaz. Ay. Q ıga guç U erınz 
rı ayrı birçok vatBndaşlar bunun Çörçil, Staline ikinci cephenin 

Hususi kalem mü 1 t da k f d k azabrnı duym•kla beraber m•dec:. o r a. .n. a l raca açılamıyacagv 1 kanaat_ ini_ vermiş 
lerc mahsus hisler ortalıga h&kim dürlüğüne Şadi 

~~~~~~~:; :ı;~:~ı'2:ak1;~ı~~ ·~~.~ Kavur tayin edildi hır buro kuruldu 1 Lo~~:;r;~d~:.~~~~;. G:;~~; bırl~:~1 ~~~:, ;:;;::ı~~ !;!!i:v:;.s;: 
zat tahdit etmek, gıda istihlflkin j neşriyatta Çörçil • Stalin görUşn1e. miş olmaları bu mUtaJAayı kuvvet· 
asgari dertccye düşürmek, hcı Ankara, 19 (Vatan) - Hartel- Ankara, 19 (Vatan) - :ıcaret V~-ı yat gUçJUklerinl ortadan kaldırmağa !inden sonra .~1ıhver basını ile umu- lendırmekledir. Amerikan basını da 
lokmayı ağzımıza korken aç vatan· cw.e ın e mu e ve a e er m · ı ç ı,.aca ır. mt efkA.rı ıkınci bir cephenin açıla· aynı mütalAadadır. ye \'elulletı hususi kalem mUdür- k• • t d hl lif k 1 ti ü al • kt ı 

Jilfüne eski Hariciye VekAletl ııı ı d Ur kk b 1 BU d ı ı daşları düşünmek meylt henüz ıness er n en m e ep ır mer- ro, aynı zaman a ngi ız hrası· cağına kanaat getirdiğini söylemiş. Washington Post, şöyle yazıyor: 
umumi kıitlplik hu.susl kalem k · bü k ı şt a dah·ı ı k tJ hayatımıza karışamamıştır. Ço- ez sıparış rosu uru mu ur. n ı meme e ere memleketi_ tir. Churchill Moskovaya tesellicl söz.. 
mi.ıdlirü Şadi Kavur ta)in edil. B bil h llh tl d 1 sil 1 ·zd 1 k ·ı d cuklarımıza bu fcvkalcide zamanıo u ro a azır şar arı 0 ayı e,, ını en ısmar anaca ma. arı a kon. Radyo bu taarruz hareketinde her lert götürmek veya yapılmış olan 
mı,ur. Bu kıymetJI harJcly~LmJ- · t·d ı dd t · ı d al't · tr ı alt al kt B ic.ap ettırdigı terbiyeyt vereme-

1 
ıp 1 8 ma e emın n e ve ım c.. -

1 

° ına aca ır. u memleket- şeyin en ufak teferruatına kadar ha- yardım vaitlerinl teyit etmek için 
ze yeni vazlfcslnde de mu"·affa· t a· ı lk A k d ı ti ı ·ı ı ı k il d k, kadınlarımız hlç blr zevk ve a, ır eş merı a ev e er 1 e ere ısma.r anaca. ma arın memleke- zırlanıldığlnı, yalnız bunun nerede ve gltmemlştir. Rusyaya hakiki yardım 

lükslerinden fcdakArlrk etmek lh klyetıer temenni ederiz. Ingiliz lirası sahasındaki memleket-, timızin mübrem \"e haluk! ihtiyaçla.. ne zaman yapılacağının bıldırilemi· batıda ikinci bir cephe açmakla olur. 

-~<:D:•:~:m=ı:~S:•:·~S:·:S:ü:·:Z:ı~d:e:>~·~f:·~~=============~=~:r:~~y:a:p:ı:la:c:a:k~m:u:•:m:e:l:•:'•:r:ln~n=~="=·~_:<:D:m_·:a:°':':':~:•_·_s:,_s:ü:·:6:"•:d:a:)~Q~· ~~niı~Re~~~ ~u~el~nlkl~-~~m~a 
Ankara, 19 fRadyo Gazetesi) - alı\kadar olmadığını farz.etmek bir 

VATAN ailesinin en 

t;3zer"'f1H7. cttın Od y~ıor bitirerek ilQ ya..,ına bastı. Vatan aUP~I bo 
.._;ıtıu ct\•ıAıi.111) '1f'I l6.,anı içindfl \"e btlyük bir sevinçle kotıadı. 

ı·llkarıckf:I r-1.ıttlv ıw 7ıl var ki, bayatını bu yuvaya \·akfoderek ç-a.-

.. .. 
gunu mutlu ve sevinçli 

l h~ \~atan aUesinl bir vada v@ yemek sofrasında tesbit etmektedir. 

1 
Bu mesut gilnU idrakfmizden dolayı dün bir çok kJmselerden tebrik 

teJgr&fJarJ aklık. Ke.ııdilerlne bilh.2.Ma tqekkUrler edc.rlz. 

Mihver kaynaklarına göre, blr Isveç 
gazetesinin Londra muhabiri Mos· 
kova konferansında ÇOrçil'in Staline 

hatAdır. 

(De•amı sa. 3, SU. 3 de) C=l B. Stalln 

1 
:kinci cephenin bu sene açılamıyaca_ 
ğt kanaatıni \·crdığl ve bunun için 
ÇOrçil'in otorıtesınl bile kullandığını 

blldirn1ıştır. 

Va~ington, 19 (A.A.) - Siyasi ve 
resmi mahfillerde hAkim olan kana· 
ate göre, Çörçil • Stalin görUşmele· 
rinde baş,hca mevzuu ikinci cephe 
mesclcsj te~kıl etmıştir. Bu mahfiller 
müzakere edilen· diğer bütün mesele .. 
lerin teferruattan ibaret kaldığını 

ve es~ müzakerenin Rus cephesinde
ki Alnıan baskısının mümkün oldu-

Gandinin oğlu da 
tevkif edildi 

Zorluklardan kurtulmak içir: 
lngilizler hiç fırsaf kaçırmıyac.:::k 

ıu kadar çabuk hafifletilmesi çare- Yeni Delhi, 19 (A.A.) - Ga.ndl'nln ntn başmuharriri Dev&das, Hindistan 
leıttnl araştırmak etrafında yapıldı. oğlu ve Hindıst&nın Tun.es gazetesi· müdafaası kanunu hükümlerine gö· 

re tevkif edılmışlir. 

1 Memurlara taksitle 
----------~--k ö nı ü r verilecek -----------Ankara, 19 (\'atan) - lktısa.t "VekA.1etı, rlevlet memurları Ue dt.-v-

Jet lktı.!tadi te5Ckküllerlnde çah~nJara mUhJm bl~ kolavlı..!t yopnl•l ı 
karar altına almak üzeredir. U:ı.erinde knnn,uhnakta o!.::n bu kara

ra göre, bu kabil memurlara kıtın .,vaka.cakl3rı maden kömürü tak. 
sltle verilecektir. 

Konu'}maların bir iki güne kadar bitecefl ve müspet bir l}Ckllda 
balledilooeğl zannedilmektedir • 

Hindistanın muhtelif k~ımlarında. 

Vazıyet iyilefmekte de\'am ediyor. 

Bom bay, 19 < A.A. l - Hint lıder· 
teri ile müzııı.terede bu:unmak üzere 
Hindistana bır ınurahhas heyet; gön. 
derilmesi hususunda Bahadır Sn.pru 
tarafından lngiliz parl<lmento:-.una 
yapılan milracaatL:ın sonra miil'y,~t

çi Hint liberal birliği reisi Bijoy Pa· 
ozad da buna benzer bir teşcb~~ste 

1 

bulunmuş ve milzak"'re teklifıni Hin
dist.an umumt valis::nce yapılınıt~ını 

i:eri stlrmUşlür. $ımdl bu tt-.-;,,.bblls. 
l lere lngilizlerin nt gibi bir rc\'~p \'e· 
receg-i merakla beklenmc_~t.rJır. 

DUi\ Hindista.nrta. um.~nıivetle h~-
1 . • 
. diseıt.ız Jrt.;.m\Ştir. $o"! Jel gü.tı zarfın. 

ı 
ı ''" Bh.,~a..!e ve A.bsflm •ya~_.t er'nın 
1 lıa.zı ı.srl~·rlf!riııııe ~ıfaK t~!'ell ;,:.:..:s..a. 

lt.r .,ımuştı;.r. \T~rı)I\ ki:\yil C"İVtlrl'\Cİ.\ 

'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j (Jle»"'1: Sa. 3, SiL ~ dei )1( 



Cehennemi ıslıklar 
Yazan: ZIJa talllr 

.. 
VATAN 

Şah 
1Haberlerl 

• 1 

ı r 

Çemberlitaş 
cinayeti 

muhakemesi 
\ p,aşvekilimizin hayatın Tatlı üzüntü 

A ~met Enıiıı l;&lman, \'atall'ın 
uç l a.ı,ına haıoma.ı l'elile.lle 

l ıurlığl dünkii başyaztd•, gazeU!. 
nılzden ıishinc tltr~llA'I hir çı'4:uj11 

gibi hah!)edlyor. Haklıdır, Bir gaze· 
tenirı nc rlndrleme emekJorln bir dan canlı sayf a,I ar 

Sinemada karısının ara~a geınıe ne ı:•kt.~ını az çok 111. 
cadele esnasında idi ki, imparator • lf!lllcr, gazeteciliğin çoeuk besleyip 

Jıı.0 Seba t)anl ellnde uzun Ki ııon bir uınıt ile: dosiUnU öldüren genç lsmaı·ı ustanın an· lattıkları hU)ülıııek karlar tatlı bir lizüntij ı cı o duğu halde, oradan oroya - Gre)ova... Grejovaı. oldu~tııııı bilirler. 
koşuyor, mOneV.yatı sarsıln;ııya Dıye bağırdı. hadiseyi anlohyor Baı;ınuharrlrimlz pz.ete)I çocuh 

-48-

başlıya n kerlerlnl t kvıycye İmp ratorun, bu kısa emir le ne Yazan .· r hcnutnı<-kte çok haklıdır: Uııtiine 
d 

Bundan bir müddet evvel Çeın· uat ·-·:ıp B ........ 
ça ı 

1
yordu. Butun tehlıkelere rat- emek vp ne yapmak stedıı;ı an- 1 .u. CIAllil emek "::rfedllnıeıııi". ..aıctf', fcnı ı ı bcrllt.a§ slncmasındıı. karısı Glız - .. 1 lmp rator Kostantın da o 8§ı mıştı. e ,.J • hakılaıı hlr Ç.()('Uk gibi (•rlız, ,·erim. 

B 1 k ık. n1 bir genen kolları arasmd1 ırö- aernış yolundavız... Tren ort b ı · ı· · ı ·· ,_ı mC'vkıdcn yrılamıyordu. u Cll\ r, anca ındlye dogru " a oyu ve sevım 1 yıız u '' r mız, Şükrüyü okutmak için hiç lilz 'C iıalırı>ız olur. Emek n•rlleq 
Öglc vaktıne kadar, yalnız tunç tatbik edilebildi. Dcn.z hnrplerln· rünce tabancasını çeken ve karı· İstlkllıl Mlıcadeleılrün deE ihtiyar, bizi güler yuzle karşıladı. bir Ccçlakfırlıktan çekinmedi. ~ıu.ctr. i.,e, ıyt bakılan bir ,...,..uk "''• 

d k 1 
sının dostu Muza!!crl öldüren ma- tanı s k 1 ~-- "' to rın bomb rdımanı devam et. e ·u lanı~n ve ancak lımandakl ar yaratan topraklarından 1 · sık gülümsemekten ° acak Kcndıs de babasının ve ınem hl. hl'!r bakımdan s-cll-:tll<çc kendi· 

d 1 d 
rangoz Cemilin duru~asına dün ger Yil · · ı ı ı · ti. Fakat birdenbire meşhur Uç epo ıır a bulunan Grcjova fıçıları " yor... zıi kadar sesi de ya ıoz er n n yanı çok kırışmış... lcketfn ~ üılinü a.,a rttı do.tırusu.. .t.11<' uğra~anl~ra hlr iftihar 'e.. .. ııesl 

d h 
de ikinci agtrcezado devam olun· nık bl k .. ı· · ıı · d toptan b rısl gürledi. Cehennemi er s.ı harp yer ne getirildi. . r uyu delikanlısı, ııdı dil· cm dükkanını tctkık c •yor, - Mehmet usta, hangi dilkkan t'o;kll eder. 

ıslıklar çalarıık h vanın boşlukla- Şimdi fıçılar açılıyor. İçlerinde- ml.ljtur. !erde gezen bu diyar kahraman- hem de lk su~llml soruyorum: c\a çalışırdı? Gazetr. her ..-o<·uk gibi 1tU)"!llUlu• 
ı ında uçnn o al.tl yüz kiloluk taş ki miıthlş madde, hu&usl aletlerle Cemil vcrd.J:l radedc şunları Iarlf>ın içli türkülertaı 9atırmak. - İsmail uslıı, Sayın Başve- - DlikkAnımız, şu köşedeki ğa lstldatlıdır; onu iyi hu~·ıu ;\'•JI• 

mC'rmllerden biri, seyyar kulenin ateşlenerek Turklcrın uzcrine sav Miylemlştir: ta... kUlmlzj ..,e babaı;ını yııkından ta- uncu dükkanının 3erjndeydl. Sa- maık liıuıtdır. Ga&eU her ~- ıt .. 
~akınındakl bürçlerdcn birıne 

0 
ka- ruluyordu. - - Benim Muzafferi <.ildUı"meğe Akşamın aJacakaranlıiı uzak- nıdığınızı söylediler. Öyle mt? rııçlıkln üzerine yoktu Ödemiş- hl 'ımarmağa l8!Jnedir: 099u ..tı.· 

dar şiddetli ınd ki, koca bUrç bil- Bu oyle bir a.teştı ki, kar§ısında niyetim yoklu; Sil maksadım ka- lardakl eBozdafı ı örterken, gö- İhtiyar, maziyi hatırlamanın tc ... İyi ele kazanırdık... la';'tırınadan ağ'ır ba'Jı yapmak ~e· 
tun heyetı ne, sarsıl.ırak büytık bır durulamazdı. su ile s<>ndürtılmcsl- rımı oklürmektl. Çünku o bana zümde sava5 gUnlerınln 'e'lıya eh~·ecanı içinde: - Mehmet ustanın hayatı na. rektlr. GıtzPte her çocuk ıtbl • ..,_._ 
k mı h(:ndeklcrın ıçınc y~ıl'Yer. ne mtkAA <Ntnıyan ve havaya t~mas dalma hanet ctml tlı'. Vazlrctn ben~ly~n hatıraları canlanıyor... - Elbette, dedı, Saracoğlu ŞUk şıl geçerdı? kalarınrn huyuna hfznv.t etmek~n 
dı ct.t kçe etrafına olumler saçan bu dolayısUc Anadoluda bulunduğum B r ıstasyona geldik. Yanıında·: rüniln babası, benim ust mdı. - Her zaman 16 ıc, gucüylc l'IJoade kendi ı;u~'Una ~lkne,le mey. 

Bu p rlak tam isabet, seyyar ku- korkunç ateş, bir enda hendekleri sıralarda dalmıı başkalarlle düşüp kt arkada~: ·İ~te, diyor, Ödemiş Merhumur. en yaşlı çırağıyım. meşgul bir sanatkardı. Saktn ve yaldlr; onu herkese e'ıtlnnek ma-
dek 'I'ürk p ya~lcrıne büyük bir sardı ve Türk piyadelerinin, hen- kalkmıştır. Ben izrnlrde ~keo ka- efelerinin dUsmıına ılk kurıunu Beni yetiştiren odur. Rahmetlik tcrb yeli bır z. ttı. A ı h bil r yn, rlff'ttir. \atan ailesi, iki ııeneıllr 

..ırho luk verdı. Karma karışık dckleri doldurmak !çın attıkları rım MuzalCcrle tanı~mıılıır ve ko- attıkları yer burasıdırl.ıı çc.k çalışkan \'e namuslu bir a- h ç bır giın giJnlıimi.ızı. kırmadı . hunları tahakkuk ı-ttirmek )Çin dıır-
l kb r snd hırlle, Bizanslıları tıtre-j çalılar, odunlar ve hattfl topraklar nuşmala ba:;lamı lar. Bu son İs- Zaten adı therlnfk: ilk kur- damdı. Her vakit yilijı"ll gdrurdük. E· maıfan dinlenmeden ufra,tı. elln-
t 

0 
nfıra avazclerl yukseldi. bıle lutusarak her t&Taf cehennemi tanbula gelişimden evvel yine gel- şun ... Fed&klır Ödemiş halkının Geniş bir nefes aldıktan sonra ,. ne ve çocı.ıı-:·ıırınıı çok dü::iklır.- dPn geleni l•Ph Vf' ıele<-ettn daha 

ş mdl, seyyar kule, yavaş yavaş bir hal aldı. miştfm ve onları b r arada yakaln· m lli bir heyecanla nasıl §ahlandr. "lı\ve etti: dil. Bazı geceler Şerif Ağanın iyi, daha ba,arılr Kilnlerl he-aba 
one doğru kaymıya başladı. İmpa- Or~hk kararmata başlndığı za. mıştım, fakat cahlkhrler, gençtir- iını ve Türk yurtteverllğinin 1- - Ba§vekilimiz Saraco~lunun kahvc-ınd~ oturmaktan llacı lln katılnı11dan ilahi, sanırım ki tlmıll. 
r torun ııklı b şından giderek, sa. man, hendeklerin tçınden alevler Jer, diye af!etmlştlm, Muzaf'ferı de Jerllyen dUı1mana, namlu ağızıyla çocukluğuı::u, gençliğini ve nasıl fızın Ahı~ıecliıı sazını ·d.nlemek~ ılen ınU\affak da oldu. 
ctık kumandanı Jan Scb st yaniye: fıııkırıye>rdu. Bu alevlerin şiddetini karımın yanı'l1dan kolmuştum. Bu nasıl bir cevap verdiğini, gizliye. yeliştla:lnl çok yı bilirim. Ken- len 1'CVk alırdı. Merhum, 60 yaş- •

0 

Oraya koş ... Şu enda, mu- arttırmak lçın de surlann uzerln_ sefer de karım yine beni lzm re medlğ m bir gurur ıçinde dUşU. dislni de candan s<:verm. Eksik l:ırında. oldu... Ren, kendi h'sabıma, umumiyet 
ı,add 

5 
beıden.n mukadderatı se- den mi.ıtcmadıyen grcjova fıçılHı gitmek üzere selAmetledl, ben de nüyor ve tekrar inanıyorum ki: olmasın, Ödemijc gcldljl zaman - So.racc glu ılc y'.'lkınd s<ı, le •'oı'ukları pek sı-Yerlm. Helf' ~·ii· 

in kıl cın ı b ğlanmıştır. • atılıyordu. o ge-ce İzmlre hareket edrcek o· en büyük kudretimiz, toprak ve .muhakkak dükkanıınn uğrar ve: rü<:tünüz ınli? rıııııe~t· 'e lrnnıı!;onıala ~•ıtıktaıı 
D ~c bağırdı. Tilrk piyadeler!, bu korkunç a- lan vapuru kaçırınca eglenmek ata sevglmııdfr. Bu der n ve kô •ıısmarla bakalın1 kahvelerl!ıı de. - Göru§mıyc\i çok cldu. Fıı- ~onra ı·O('uklar hf'nlm ":in H\1llne 
J, Seba tıy nl, bütün Latin as- teş çl.nde diri diri kavrulmamak için Çemberlftaş sinema ına git- kü "1<rihe dayanan ezen sevgi: Y P şu perekcnln (1) üzerine o- kal ilk fırsatta çok ı;evdlğ 111 \'e rlo~aınaılığım n~e"' ~·arhk kAyııa-

• r c nı topladı. Açılan gedığe ko ıçtn, derhal d ğıldılar. Seyyar ku- tim. Perde açtlm~a et.rafta dost, tetfgl çeken ilk parmata kuvvet turur, benimle uzu11 uıun gani- takdir c-t• ğim SaraçoJ:lunu gbr- ~ıdrrlar. 
rak kuvveUı bir mudafaa tmt. ledeki a kerler de, ayni sebepten ahbap k mse var mı diye bakınır- vermiş, düsmanı denize dcikcn şür. v•k iç n /\ Jı;araya S tnıek 1 te Y.~nıekllyerek. daha ~nra setttlell_ 

b tı ldı... Bu müddet zarfında dolayı kuleyi terketmlyc mecbur ken bir de locada ne gôreyim, ka- son dipçil n kerıdisl olmu§tur... tim ...... ğlmı de )erine ıetl ~crPk llcrtlı-.nıe*e çalışan ~•tun 
e)) r kul<' d<', yıkı.lan burcun ô: kaldılar. rımla Muzaffer haşhaşa sevdalılar ö d 1 1 L B -' ~·rıı,.·'ıiım ı . rırıın in a ı .. h ... • bir glln hiçbir )ere tutunmadan yU-

n n" dtı'' mı tı Bızans:Jı~r bu muvaffakıyetten gıbl oturup du ...... uyorl~r mı,•.. em ş gez yorum. Sayın gözden .. eçlrerek: 'Hani rtiılllı;l\nU görmek; öare tek tük, .. ., .... "' 
11 

ı:. T11t11 ozlti ve gUler ytızlu 1ı; 
TurklC'rl Blza.nslıl:ır bırbırlert- cesaret alarak se~ yar kulenın iıze- Bunun üzerine b&tiin muvazc· Sa~vek im izin dojduğu o eski silfıhlıklar, hamaylllcr ve mail ustanın dı.ikklınındıın yrı. hlra:ı sonra. peltek peltek, ilaha 

o kadar yakın bulunu'--orhlrdı rinc barut fıçıları, neft ve zift do_ 1 k dlyardayıı. Bu sev'mll şeh r, her tozluklar!• d ve takılır. 1 rk<' •, rf•ııde, h ·'k ra atk'·rJarı- suııra ıfıı ~ıırım ~arnalaJ< MlyJetıen 
o1 ı ı nem aybederek tabancamı karı- " ' n fi ı ı ü ı ı k tut k df'to bırblrlcrlnln hırı; ve he- u Blie er ve aır pRrlayıeı madde- gün biraz dana gU:ıelleşmekte ve İsmail ustt, alnını kaşıyıp na. nın ruha huzur ve emnlycıl ve- voru un ı r g n ' re onut uıın 

) can le homurtuları.ııı işttıyorlar_ ler atmıya başladılar. mın itzertne doğru çevirerek ate~ daha çok gelişmeye mlısaıt gö. tıralarını yokladı ve devamla, ren ne~esl vardı gbrını>k sınırı olnııyan bir keyiftir. 
dı. Yaş deve der lerl scyy r kuleyi ettimse de tabanca patlamadı, Mu- rünmektedlr. - SaracoJ;lıı, ktiçüklüğitr.dcn. Fuat t;dlp Bak5ı I)* 

B zı Türk kıtalnrı da, sıperlerln- bır mtiftdet muhafaza etmıştı. Fn· zaffer karımı kurtıarmak için ona Ödemi~tn pazarına rastıadıjım bcr· ı-ok zekı \'C gayrC'tll idi. l ı: ~nşnı" huan Vatan'ı ~mrtı 
d l 1 

kat kı a bl üddct 1,.111 dikk·t· 1 .. d 1 v ki' · ,_ uıı.ln ç•ıl< se' ı~ orum. Çünkü, • Jıer 
n ır anıı~ r hcndcklcr.n kena- r m sonra Fatihın s"per oldu; ben de istemeden ona " • " m uzcr.n e lop ıyan a - ını uoş geçirmez, d~rslerilc ( 1) Pereke, dukkAııların önl'ın. o b" · k h · h lk h tli ı helılıı iz de farkınclasınızdır - iki 

~ kla mı•dardı. Bunlar da .nl. uyu 1mmet eseri de, grejo. t §ey: a ın arare c. ıi verişi ve uj!raşır u;ra<:ırdı. Mehmet u~ta· d'"'ki tnl1ta do··ı::emeyc denir. " 
1 1 

a eş açmış oldum .. Karımı da bı· b " " ıı seıır. ~orııııııla ıadamak il ..ıı ü cı n n g~r e oradaki hendegc va a ev erınln tesiri altına g rdi. u yolda harcadıAı ıayreller ol- " · 
1 

' ~ .. r yor, atıyorlardı Kar ıya ~cçm~ lçin İ~paratoru, Jaıı Justinyanlyl ve çalımın ter.sı Uc yaraladım. demiş- du. Akşama dotru kahveleri tık.,- lykc \!' ... 1,\1 koıııı-:uyıır. Oııun bu 
d erıne b r yol y.apnuya çalı butun oradak, mbda!ılerl sabahhın Ur. lım tıklım ıorünce beni gezdiren ;-- 1 V. 1 hail kar~ııtında, ıecen günlerin tat 

i~p;:~~orun ded ğt g;tb. mukad~ 1 ~:ı c~~~;~ı;;~r c;~~~~o~~:ul<!A;~~ si ~!~:a:~~1 c, g~::t~~ı~~~~:;;ı~e· ~:~ı~~~a~e~?:?r;ı~~;~k~o~;u::.1~~ 1 { tCL CL ~ 1 •aı• :~::ı~n:~~~:.ı =~;~~~.~~ diye anıl· 
b en n muJ\addcratı, yine bu- zam•nda da surlar uzer ndcn mc- Yeni Pastahanede a 1 lcrck şu cevabı vcrd: «Ödemlıaı- ~ D ~ KOR XAJ>I 

u b r tehlıkeye g rmls-tt. Eğer 1 serret avazelcrt yiıkc;eiiyordu. Y PJ an mızin kahveleri, birer iş bürosu• c • k b .., b •ı k s h d b r ·· 
uhucumdurdurulamazsa Bzans_ Bu vaka cereyan cdcrk<'n, Fa- İ~tİfiS ~u.r. ~ördücünüz bu kal .. ballk, evız Q ugu l e almadı' ,6 za 0 aş.n _ a tur8y8·1 

bckled kl~ mcşu~ ~kıbet L h m:akt. dC'ğ ld Bir gece evvel, onumuzdekl pazarın hazırJıklerı • 0 g llC la 
uhur edec kt. bOyuk bir muvaffakiyctle yapıl· Dun lk ne ağırcezada Ycnlpos· nı konuşuyorlardır •.. ıı ve parma" IH rr o;eylrı kollek .. lyonunu yap- ~~hatlrıe nit intilHtlarını helirten lkJq. s y ll u r 
Jan Seb tıyonl, korkulan felft_ mış oıa.n eser nın bır gece sonra tanede yapılan bir tahrifat suçu- gile . gôstererck: •Bakınız, ded , mata. her teYin .. taU.U«lnl <'! yazısında ,\iman rııilletlııiıı teı:ki- Şehıadebaşında üç serseri ço 

kel n onune i: emek için butun ale\'ler orasında mahvclup gltm si, nun muhakemesine bakılmıştır. Jçlerınde hiç oyun oynayın var 1 tutmaf:a • tabii lmkhları dalre5irı-1 •at kablllyetlnln her şııJ·ıJen Usfün rıı. cuk tUrcmışt!r. Bunlar dar tralık· 
uvvC'tlle çal şı)or, seyyar kulenin bu bOyUk adamı zerre kııdar mu_ lPoatııne mUvezzllerinden Saim, mı? ... 11 de. meraklı bir arkad9'rm \ar, Uüıı ıluA-una da l~rtot edi~er. Zıatı dü11y11p larda gene ç Ctlerııı karşısına ı;: 

uzer ne ok r ve taşlar yağdırtı- \ e s r elmedı. Acı bir guHlmseme para h .. vale kağıtlarında tnhrlfat Arkartaşın hakkı vardı, hepsi kf'nıfl .. ine ra.,thlyını•a sorduııı: 1 ıta dıl8t düşınan herk~s. Alman ıe,. karak p~ra istemekte, vermezler· 
-.ordu İmparator da mi.tenvir bürç-ı 1 e basını mımar Mustillltt ne çe. yaparak, bunları seyyar satıcılar· yüksek sesle b rblrlerlle 'örüş\ı· ı - l ' f'nl hir ı:-r.ylerln \ar 1111 -: kllAt kudretine ııerçekt<-n hayrıındır. sc kavga çıkarmaktadırlar. Mu· 

rdc> bulunnn butün Bizanslı ~s- vırerck. dan bir arkadaşı namına çıkart- yorlardı. - A1-lzlm, ııaıııl balıklar denlııle flu huı;uı;ta ı::-e~·en harı>ten kalına ııo, rııt, Ramazan ve ibrahlroı tıdındB· 
kcr cı imdada çagırıyordu. - Yarın, dort kule dahıı ya- makta ve bu suretle vezneden (E ya,amağa muhkiımııa artık ın,.anlar bir hiklt~·e ıle anlatırlar. Belki din· kı bu on b~li. on ultı yaıır:daki 

O daracık mc-vkl bir volkan gl 1 pılacak. para çekmekte iken yakalanarak rtesi ıon, konu.şm•lar a.1 da :ralnız karada ,·.,amağa ıııahkfım. lemrmi'"inizdır, anlatıu·ıın: gecl' soyguncuları bundan bir 
b ka>nı)or. Mahşere b nzıycn bı; Emrini verdı. Adi yeye teslim edılmlştir. rasında, dcğcrlı Bnşvekt, I, durlar. <-·~en Büyük harpte Alman kıta. mUddeı evv ı Hamdı V" Ayıc n-
ka b ık, b rb rın eZ"p çlgnemek İmparator Kostant n, başından DUn, mnhkmede ilk tahkikatta lımızı, çok y2kından tanıyan ufs· Anlarnıyarak ~ iirıme haktını. O de· 1 ları 1'omıuıya~·ı Jşgal ettlj'I uaıııaıı dındak ıkı g.,nc!.:1 karşısına çıka· 

1 
ç gınca )C'kd ı:erının uz.erine tulgasını çıkarmış, scma)a doğru alınan ifadeleri okunmuş, dosyala· mail Coşar» dan b:ıh~ettıler. Ken. 1 um ettir kUçllk riitbede bir ı.ubay da be,tı on 1. k: 

lı yordu. kaldırmış· rı tetkık t'dllmek Uzcre lddıa ma- dtslle konuemak arzusunu yene- - Dün oturdıım, harrı tebliğlerl erle birlikte ufık hlr ko.'e yerıe;1111,. _ P@ra! 
J Seb st..ya ı ile, imdada ıeı- - Ey az•zlcrl All hın elınc tev- kamına verllml"=tlr. ~edim ve llalkevl Ba~k~nı Mu-1 kollc.k..,lyonlarımda muharlpl<-rln !1301 ubıt,)a köyün en ı~ı e,·ını Hrrnı~. Dcmışlerdır. 

m o u cephe kumund olarından dı cttlglmız mukadde bcldcmızl arrcr:ı ~aran~an ben ı:öruştOr, e,)lfıliındenherl batırdıklarırıı bildir. ler. Rıınıınla beraber "ubay ıı:e<:~ Hnmdl, yanı ela fa~l-.,ıte ilrkeıı 
T odor Kari tcnos, pc-k güçlukl bu defa dcı fc•aketten sıyanet çt Küçük hırsızlar mesın r ca ettım. Kalktık, bera- ı dikleri gemilerin tonajını toplarlrm. . . ' kızı korkutm8mak .çın ve vazlye-
v z yete h kım ol bılmlşlerdı. Ve tığınız ç n, ze hangi lısan ile şük: l k'f d' bercc Saraçlar çarşısına &ittik. 1 Bulduğum r.tkkam 1tıitün dun)a \il- lıafıflemr:k ıhUyJM•ını du~ııca aramı.,, ti d::ıh' tcdblrlı bir surette hallf't· 

tun kUV\ terini, on beş ylrm rcdeceğml bilemiyorum. ev 1 8 1ldl Yolda, Halkevi başkanı, fsmall pur tonajının bir kaç ml"li c;ıktı. Ru taramış, JOO numarayı hularnamıı: 'I': mek maksad le: 
D ' r t Coşara alt şu mal(ım~ tı \'erdi: hesap"a denizlerde 'anıır de~ll. hlr 1 nlhay't l'\' ~ahlhlni U) andırıp derrll· 

ır olarak ged cın arkasır dukl boş . 1 c erya edı) ordu Marpuççularda blr hımın ıçın· ~ " .. 1 ı ı t - Kaç para" lmpa ,, b oİsmılll usta, biz m Ödeml.,ln <-e,iz kabu"u hile kalmamı"hr. s,·u n aıı a ınııt. 
u a yerle tırmı~lerdt. 'ra...,run u feryadı ıle be- dekı mağaıadan paket, J'llct vesa- " "' • Diye sormu onlar da: rsber surları h hem gülü, hem bulbülüdür. En halde insanların artık ... ·aınır karadı 1 

r,,. ııahlhl ~ol .ıtÖttterıııloı: ı 
B r taraftan surlardak. muda· e ler' k r er koşcı;ındcn, dua lre çalan Remzi dında 14 yaşııı- .T ·ı - Kesenin yettıeı kııd•r! fı r hücum <'den Turkl rl ok ve En )üuhis, yordu. da bir çocuğun kkcı aslıycdc tev· bariz husustyelf yl kalblll'St \'<! )aşıunal'a rnahkilm ulfluklarına !ıfln '. . - McrdiH~ndtn lııiniz, ııokak kapı- Cevabını verince Hamdi cebin 

t 
ır. 

1 11 
d d m m m"scl" "lk 

1 
b f neşesidir. Dü"'iinlerde bayraktar· df! ıtkıl erdirdin ya'? "1nr1aıı ~·ıkın ız. l<ar~rkı t&rla~a edlniı. c'c blıl .. n•'l ı~ zukları \•er'"'rek 

a yatimur ar e ur urınaya ça- .. "• " ı an tır. kı ınc karar verilın litir. 6 
• ... "' ..., .. lı ıyor rdı. Ged ık teki askerler de, cvileıtaymelnrıctbml ckh, Usabnıı olm dan ev_ * Dundan ba"ka Mum han cad· lık va:ılfesJni hl"p kendisine yap, - .-\kıl erdirdim. 1''a4'at, hır <·r,ır. Hiç oo., le ~Y olur mu'? Alman ı.u. ellerıııdcn kurtulmuş fakat ark~ 

r cum t 
1 

Mk " tırırlar. B11yraktarlık demek dil kabutu hllfl kalrnl\'an denizlerde ;o1·a-' ha\• tabii köpürmli .. · Arılık) d {' ti ' 1. ld• 
en r kuleden uz pan koprülerı c t esinin desinde oturan Yakup adında bir .. . - · · · , .. ıır an s ıra e po ısr g e· 

\ m rd \en er balta darbelerile on üne geçmekti. imparator, mal- çocuk da sarho~ olan Drk~daşı Ha· sunun umumi ahengini fdarc et- rın. !;hür ~iııı yine bir 11ürü , ·apur - Yahu hu ne teşklhitsı.dık ! rck vazı yel ihbar etmlştır. Poll . 

Par 1 mak 
r n bu.tun ,.nyretlerlnl yetındekl muh fızları 0 c \'ardakı b• mek demektir. Balo komiserli~! hatıraı•aklar, i'te ona akıl r.rdlreml- Rıınıa . 1 k. bu 0 ok k 1 1 1 k 1 .,, .... h 

11 1 
sEnın ce •nden parasını aşırırken lbl bl . n)a ı, sa ın, <·e,·ap \f'rını .. : ç s a scrser sn ya aya· 

arr d yort rd ma a e ere ı:ondcr rek, kadın, er· "ak ı k A ıı g r !ICy ... Görcccksınlz ya ynrum. - Ah, efe.ndiın, o rtizdekl .... Qk.ll'·t rak Adi yeye teslim etmi•tlr. Dün 

t (' t lın b 1 boıt"z bo ~za mtı kek 'WC hattlıı rocukların bıle ora. ,, -a anarn d yeye \'erılm ~tir ustamız k l ti b d d o .. ı un; ona he d 1 --:r .. .. 

0

.. ., " Birıncı sulh cezada duruşması ço R ı r a am ır..... - n,_ru!iunu 5 en n " hlzdı- olı;ayılı böyle mı olurdut ~en ikinci ağ rl"ezada yapılan duruş· 
""'======--=....,,=====· ya ,geU.rıtme,ı;ını cmrettı ... Askerler yapılan Yakup d tevkif e.Jı'Jmie- s İ akıl erdiremiyorum! ~nim tarlama ede<>ewıne ben ı.enln mada .. uçlu çocuklar şu Cııdevi 
- (Ark w ., araç smııll Coşarın dük. T KtTDRETI "' • rıF\ K:: ~l aı a&ı \'&r) tir E;KJI,AT ' tarlanıa ederdim! vermişlerdir· GIJA li l)A\ '~ r . 1 kAnına g rdl,lmlı z•marı, Aktıım ~muharrlrı Alman)• ··- Tatlıtert - Bız uçilmilz sinemaya gide· 

- Aılcmın nııkıt paradan z•y.ade çok cektlk ÜçUmilıHn birden glrmc-

fl)& 111 
, mlz ıçın y rnıl kuruşumuz eksik· 

• ' kı~met 1 toprakları vardır. Tnb ldır kı dl El z A B G' L de lulUyordum. Gladıs'ln çok fettan ve ti. Bunun iç n 20 kuruş lstedık' 
~ toprak fazla ırat gC'tırmez. Ailemde daı_ hoppa bir kadın olduğu rivayet edllırdi. demişlerdir. 

'"-~•••••••••••ıc:· ma gel·rden ziyade masraf Olur, bu 4ae- • 1 1 1 1 D• ma erkeklerden iltifat duymalı, &ti· Muhakeme, ;ıahitler n dlıılenmc-

l
•f 1 h f bl I ta bir an,.ne cıb dir Fakat ne memleke· ~ zel kalmıjı ve eilenıneli sevdilf söyle. ıi için başka güne bırakrlmııtır. 

O yO Orp e ig"' 0_ri-e tım olan İtalyad , ne de uzun zn:n, an Y" ~ı ~ ~ 1 d F " • n yor u akat bunlar bır kabahat dejll Ş k ki b' b k 
bii naz: re şadıgım Frans dn h ç k msc bcnı b"rçll <I... 8 8r Sa ıyan lr 8 • 

olarak gösteremez. l\IBdanı E~·scniich, Yaıa.: Jrene N-•ro-"- Evet b k .ıft d k J l kal mahkemeye Y8rı'ldı' 
/Aı. lnıanl:ırla JtalJnnlar "lk) miıt

/1=:.~ tt."flkllr, mcraıılm gUnlerlndtı 
hlrhlrlf'rl hnkkındn ha;\ r:ınılık sözler 

ıJ lerler, fakat kalpler! arasında hl~ 
bir zaman Jıııklki hlr Jol bulunaıııa
ınıo;tır. 

I.fb\ adakl Alman kıtalarınrn alay 
ıı:ın çıkurdıklırı bir cı>ı>he gazetaı
ıln bir ııu hası lnı:-llizlerlıı t>llne ~eç
nl<ıtlr. nıı niı!>hada ltaJ3 an harp teb
llğll'rlne ı;fü le blr nazire yazılmıştır: 

«'l'olınık rephe-.i: Bu cephede bil)'Ük 
ilah un ktı\\ etleri, bMklctlı dııt~ıan 
u kerlııe hlıeum etııılsler 'e ukerf 
hlı;lklelt<-ıı lnmcğc nıeebur hırakınıf

lardır '\~ır 'c !;ilrekll bir nıiWadele
dt>n o;oıırıı kU\ 'etlerlınl;r., blslklet.iu 
lıl"tlklrrlııl ılt"lnı<-ğ"e rııu,afrak alnı~. 

ı.uıfır. On lekerlt>k tahrip edllmlttlr, 
rkıt lekl'rleğln tle tahribe utramıt 
ılunına~ı Ihtlmal dahilindedir. 
m kll'tln gidonu ellınlze ~eı:nıtş

r. diğer ıw,'tnılara hAklnı olmak 
nınk.,adlle çok acı 'e şkNeUI bir ~ar-
ııı ,ma de\Bnı edi~ or.» ~ERÇE 

çok zengin bir kadındı Frıkat kcndı şah ı .,.... ··-ı - t - (:eTt,..: ... un 4 , li. I'~ - • u a._r a a mak uartl e ... 
\ c mezlycllcrı benı scrvctınden fuzlı:ı - Koeıımın ve benim Kont Montıye Dun Alemdar civarında Art ıı 
cez.bctml ve kt>ndısl e bağlamıştır. Zen_ - Marıc, Suzanne, Pcrcı~r... kında ne b'ıısonunuz? çok hürmet ve muhabbetimiz vardır. •dında bir bakkal kendiılnde 100 
cın olduğu ç n mevkiimlze \'e ş rcfimı- - Kaç ynşındasınız? K Kend sini bedbaht edebilecek olan böyle kilodan fazla teker bulunmadı"ı 

- Yirmi be - adınlar blrblrlerıle arkada:; olur. bir lzdlv çtan vaz~eçmesınl çok defalar • 
mı.> ı geç rcbılecektlk Bana - Nerede olş... Jar, fakat her zaman sırda~ olnıııı::lar. Biz tavsiye etmiclzdlr. hakkında beyanname verdlli hal· 

getıreceğı paraya karşılık olarak ben de uruyorsunuz? d Ol d" ' de bu bevannameyl verdikten bir F 1 e 11 s ile. arkadaştık Ar.ımızdnkı # kendısınc ""rerıı bır 
1
• ,,... V"recekt•m - a sand~rıe soka•ı, 8 nu .. 1ara .. a. k ı - 'Munun ile Kont çok sevlşlrl«r ve lk "iln sonl'tl bir defa 200 ve bir ,..- ...... M ı • .. -. onuşma ar hep havai mevzulara dairdı. • 

Bızlm memlekette umumiyetle bütü.ı k·· - es cg nlz ncd r., 'ferzllerden, e"'lcnceden, 1ezmedcr. bah, me5Ut yaprlar mıydı? 11 defa da 100 kilo olmak üzere allO 
b 11 ı ı u - Mesleslm yoktur. » kil k ı ar a cer n scrve eri, yaşad:.k'trı ha. sederdlk. T•bıJ ben de herkes &lbl Kont - Mesut côrünüyorlardı. Fakat za o şe er majazasınd•n başkıı 
latı temıA etmekten çok uz kt .. ·. Be ım b - S z cin ;>et akşamı maınunla her•- Montl ile olan mUnasebetlni bil yordum. vallı Glaôıs, çok fazla kıskançlık ederd: tarafa tsııtırken yakalanarak Mıl. 
bu P ra ızlığımın mahkeme lı1.ı•urund er yem; k yiyenlerden biri imişsiniz Fakat bundan b şka hususi hııvat .. dair M ı il Korunm:ı ~hkemesine ve-r'·· 
bir suç '<' kabahat olarak yilzılmc vu. yn. zamanda maznunun da samimi b; hiç bir malumatım yoktur. ., un s ve yumşak huylu ı bl ıörUnilr, mlJtlr· 
rulacagını doğrusu hiç tahm'r. edeme· arkndıışıııız olduğu şöylenıyor. A k fakat çok hiddetli ve öfkecldir. Bu kor· ==========:====== 
mıştım. Gladıs iyi arkadaşımdı. Onu çok - r adaıınızrn Kont Mon'l'nln iz- kunç cinayeti haber aldılım z•rnıın hl,. r- T A K V 1 M ) 

c dı Hlılfı d dlvaç teki flerlnJ dalma reddetmiş ol- ha t " ı 
- sızı hı,. bır .... n1 n k~bah'.ltl 'ı addet- s \'er m. ıı. severim. Kendisine mas nın b b" yre etmedim. Gladlşln böyle bir -y .. , AG " .... • !! <'ccd 1 se e nedir? Bunu blllyor mu. ya bil ı · r "' USTOS IH2 

mlyoruz. Mahkeml' heyeti verd ğıulz ce- n ı c acıyorum. sunuz? pa ece ıoı hep sanırdım. Esrarengiz PERŞEMBE 
vnplLr lçın teşeJckUr eder, Çcklleb'lırsl- Bu ozlcrl söylerken döndü ve maz Madam Percier hafıfçe omuzlarını ıll bir kadındır. Mfırıaı;ız ve hırçın hare· AY 1 - GtiN UZ - Bııır 107 
r ız. Başka bır şahit dlnler:ccekt r. ııuıın b. ktı, ı;.ilümscdl. s~nki sözlerin~ kerck: - ketleri varclır. Scvdl,CI erkdin kendiri- RUMİ 1351 - AGUSTOS 7 

U b r kıırşılık bekler gibi idi. • ne sadık kalmıısını muhakkak isterdi Bu j 
çUncü şahit olarak gilzcl bir kadın Glad s de onur yilzücc baktı. Dudakları -.Her halde Gladls, fazla Jcı~ met ver· ıün dünyada aıdık erkek kalmış mıdır? R CJU 1361 - ŞABAN 7 

orta)a çıktı. Ufak tefek, beyı:z tenli, sus- acı acı kıHıldı. iki kadın, bir an içinde dlii hürriyet nl krybetmemek ve i.tedlil Güzclilllne ve caz:ibeılne çok emindi. Viltr ZIEVAJ,j l:ZANI 
ıu, kürkler ve elmaslar içinde bir genç bo) ölçil§en ık diıı:man gibi, blrblrl•rlne' ıilıi serbest )aşamak için bu teklttlerl Fakat YIJın da t k GÜNEŞ 6,1~ 10,lq kadındı. Uzun siyah eldlvenler.ni rık~r- .... "' reddetınlftlr. ı unu mama lizım ... lş ÖGLE 13,17 5,l:S ~ a baktılar. Şah t kadın bunun ü··erlne ür· • t.e bUtOn bunl•rı dUiil"•mly k k•...a- • 1.uotN t dı. YilzUnO orten kısa tulU kaldırdı ve .. - Ne demek lştedlf.nlzi · daha açık ·- ece -r ~ D 17,04 9,03 
ce\ap v rmıyc hazırlandı pt'rmlş ı;:lbJ kürklerine 6:ırıld ve baıını bir rcl 'de söyler miılnlz? ldrlkılzllk ederdi. Kontun büYilk •tkı· AKŞAM 20,01 12,00 

..:.. Adınız ve sov.adınız ..... dir? cevirdi. Fena blr d aun ı~mlş r.lduluna b ·r türlü lhti.mal YATSI 21,43 1,40 
ol· .... - Ad;•.,.ilGJZın hı.wu:il ı,.vııtı "'··•·- - . şey emek isı.tmiyorurrı. wı.ek ~. '"'-" ,,.... Hukesıa 14ıkrar eiöi.i dtlliM*•wrı ben ;lJ910AK 4,23 ı.21 ı , . 

------- - - - ------ - ---.______._. -~~l 
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Askeri du rum 1 BAŞMAKALEDEN DEVAM Alman - Rı:.: 
Harbi r Yaz 1 <k~ı ı ıncide) .~. 1 bet b,r kıynıet konaman1ışttr. r <Batı 1 ıncitie> <-> 

ıb.... BllıO· BAN 1 t.ı·~cını du)·am•dı~ar. Yo\\suzla.ra B:raz geç bile olsa bu ışe s•rıL baıırmışlar, bir Sovyet muhrıo4e _ - ı yardın1dan ~aki~ ~"'kit bahsethk J nıak lazımdır: Dün)·jyı stran har~ 6 taşıt gemlsi ve 8 kıyı n.1kll \·a•. 
'----------------' fakat çok bır ·c) ) e pamadık'. Ge. 1 acılarının akısleri :ralnız umumı tasını iğır hasara uğratmışlardır 
/\1ihver kıskacı ve ı çco harp zamanınd•k• dcrcccdol hayatta da kalmamalı, her Türtı Don büyük dlr,.Jindek; tcmız (S..,ı ı incide) -!. ucundan Anııcns de öteki ucur.da· 

ikinci cephe 
açılıyor mu? 

SiYASffcMAL 
Fransaya yeni 

baskın 
b1'.c o:!iun, 

1
çt1mni h z:net v yar~ ev•nc g:lrmell, her türlü gôstcrı~le. leme harcket!er sıra.!lında daıınık ti, '-\.·annamelerlc bu akının ~lr dır. Dıeppe limanının btr .ncı kıs· Müttefik müdafaası d k ı ~, 

dın1 havasını yaratanl.a 
1 

•. ri ve israfları, hele ı:;:da. israf arını düşman kuvvctlcrı yok edilmış· lstilA olmad:gından haberdar edll· ını bir kılometrcdeıı uzun olan ve Yazan: ~t. R. ZAT. 
~ ..411 lh\·er kı..,kaernın uc;ları. Or· 

U WU laıtarka doğru .)'Ütlerc:(' kilo· 

rnetre uzan11ı;tır. Bir ueu ~lınali Kat. 
ka\o,\"&da Darya.I if'fldl önündr dl· 
~er uc·u :°th"ıırda 1Mk('ndrriy4'nin GO 
klloınetre garblnde hulunn1aktadır. 

.\hnanların Karka11 tlıtğlarını n~· 

rak lran ,.e Türkiye hudutlarına 

)·urü)·ttrkltrlnt ihtimal \-eriliyor: 
bu makı;atıa ba~lı<'a Uç ı .. tikanu•tte 
llf'rll~·eceklerl talunln edtıl.vor. Ru 
lstikaıneUer, garpte Karıulenlı. 'ıa· 

hlll. ortada Daryal seçldl, farkta 
Uazer denizi -,ahllldir .. .\lnlan kov .. 
\"etl('rl g8.rJlie ,.e ortada 'hndlde-n 
daflara. çatınışlnrdır. ı~,ak•t ,arkta 
fhıtız<'!r denizine dotru uzanan araı:i 
heniiz motörU\ hlrllklerln hareketine 
t>h<erı,ıı bulun.nuı.ktadır. 

Almanlar daha. cenuba yürü,e1tr 
de, yürllıne,..eoler de An.-ıo .. ~ak'tonlar 
Kafkas3~adakJ za,,- ı f Ru!I kU\"\·rtıerip 
ni deateklernek meeburlyetJndtdlr· 
ler. ~ter mukabil taarruz dilı;unüJU· 
yor!oıa. bu ınuhakkak lı.izırndır. 

DUnkll yazunlzda bu yardıının 

~·apılarağ-mı yazmı';'hk. Bugiin D•· 
lly E'ııre"oı gazeteo-lnln a.,keri ın:.ı

harriri Irak \:e t ran'da. bulunan in· 
glllz ,,., nı l\tteflk ku,·vetlerinln T<.ar_ 
kasya. müdafaasına i~tırak edecek· 
lf'lrlnl )·azıyor. Alınan ku\.·\etlerl dal 
etrkle•lnde kıliı&. \<alırlarsa, durun1-
lart hl(' de ı~:J olmıyarakhr. Eter 
Ruslar \."e Anglo·!'S&kl!iontar do~u 

c·•ılhetolnde Jı11.rbi ka7.ann1a.k: ı-.ter .. 
l<'rııut, Kafka~yada J&lnız mtidaraada 
kalmak kıifi detfldlr. Kı' de"·re'-lnde 
~·l\pılarak taarruzlarla Alınanlar 

Kafka~~·adan Don nehri boyuna dot .. 
ru atılabilir. 

~lı•ur'a. gelince, Londra yeni bir 
'rıh\·er taarrur:unun beklendiflnl ,.e 
'fih,·er hatlarında bunu göo;teren 
haırrhlcl ar prühhiğlinü haber ,·erL 
~ or. Şüphe~lz, -;\l&rt"':'ftl Ronımet .:\n. 
rıo·Saksonfarın dikkatini 'e entlll}l"· 
-ılni kendi üı.erine c;ıekmek tc;ıln ol & 
da :vakında taarruz edecektir. KaL 

" dı, kı onun hedefi Süvey kanalıdır; 
ltokeııderi)·e ~arbinde duraklaınat.ıı, 

hugiln Kafka•)·ada inkı,ar eden AJ. 

ınan harekıltı dolaJı"lle artık bahi!I 
ıne' zuu olaınaz. 

Jn'"illıler, Ortao:arkta. artık i(' 
hatlarda lııırbe devııın ctnıek \azı. 

.'"<'I i1Jr girnll7lerdir. Kafka"l~·a.Yt hO';' 
hırakanıatlar, !\fısır <'e11heslni de lh· 
mal edtnıeı;ler. Nltckln1, Jn_gJllz ba,. 
,·ek.ilinin. '.\fn .. ko,·adan Kahire.ye get· 
nıc~ı. a~keri şenerıe görü,n1r'\ 'e 
kuma11danhklarda değl']lkllkler ~·ap· 
ma..ı,ı, Orta,arkta In.ı;lllı.ler h;ln ar
tık iki harı> cephe"I oldutunu ""e 
hunun için daha bazı tedbirler alı .. 
1uı<'a~u11 gö.,terınektedir. 

l'ukarıda ı.Uyledlflmiz gibi, Kaf· 

J..a"Jyada &)-rr bir eephe kumandan· 

lıltı lbda5 rdJIC<'ek Ye Ru-. kuvvetle· 
rl Orta~arktan gönd(>rlleeek .!oılh\h, 

t·r ılhane ,.e )-ardını kıtal arlle tak'L 

.':o edJlecektlr. Jlcrhalde Batum, Ba· 

kü nıUttclik lerin elinde kalınalı 'e 

Kafka..' (e<'ltJerl n1uhafaza edllmc· 

lldl r. :'.\1Uttt'fikler buna mu,·ı:ırrak 

nlurlarıoıa, • .\ln1anlar bu kı';t ikmal ,.e 

nıuYa"ıala l'lizünden pt"k btly-ijk g-üç .. 

JUklf' rle kBr .ı l 1ı1 &C'aklardır. 

l\tnnr'da, Gt"nt"ra l .A.uehlnlt"rk'ln 
C":'~phe kun1a.ndanJığında katıp kal .. 
111ad ıkt aııla<;ılamaınıştır; ben ı nrt· 

llı l erln :\tıırıır C't"pheı,lndr t•aruıa 

Keçmelerinl daha do,tru hulu)·orunt. 
'fPt0t"bhil<iih .\ (aret•I Roınm~·~ hı· 

rakınak onun <'kınrğlııe yaıf P.Urmrk 
df" ınektlr. ,\Jare~alln bu ~efer dahıı 

KCnlt hlr plü.n kullann.ra~ı a nla,ılı .. 
~-o r ; h•taklık f·t"nuhunda Si\t \. a• 
h:ı.~ını ı,ral etrnr .. ı, bir enınlyrt ted· 
hlrl detlldlr. Bunu daha Zf.'·ade t~ 
arru.ı ıuak,adilr 1'11':11 etın lııtır. 

önlemelidir. Çocuklarınıız, fcr
9

· tir mi§ttf. deniz tarafındıı.n müdafaa tahkı. 
Fevka!;id~ btr zıma,:dş bazıl G rı gatın, {edaka.rtığın, mahrumtyetln Voronej çcvreı;inde ıayıf mev- 1nıUıı radyolarının Fransız matı ile hımaye (dilen b r kan; ı 

açken, dı~er baıılarının vücutları· maddi zevklerinden daha leziz ve zli çarpışmalar olmu;ılur. Baıarı halkına hıtabı ile yekdlterine baj::r birçok hav 
na doldurdukları faz~a gıd ı. yı erit hazlı şeyler olablleccğ:nı bu ves le i'.c bıtirtlen ş ddctlı sJvaşlar esna. Londra, 19 (AA.) - lnglltı zaları vardır. 
mek ıÇ"ın sun'i çare ve ıllıç oraya Jlc öğrcnmclidırJcr. Çocuklarımızı sında, dü~n1an, l 1 • 17 a&ustos ti· radyoları, bu sab-·hk Dicppe akı· Bcrlın , 19 {/\ A) - O N. B. 
cak ŞC'kHdc ycytp çmclcrı, günün şımartacak yerde bOyle bır terbi· rihlcrt arasında 2561 esir vcrmış 1 nı esnasınd. Fransız halkına aşa., Dlcppe yakinlcrıııde Frc sa kıy·-
ın ddi VC' hayvani ZC'Vklcrinden ye verır.''.Ck hayat mücadeleiinde 501 tank, 31 tc.p ve 250 mitralyöz ğıdakı tarzda. hıtapta bulur.muş, sına kütle helinde İngııtzlcrin yaµ. 
jlerJs. dü~fÜl'lnıed l kl rint ;ôstcre. üstün çıkınaları \IC ın.mlekcte fay. ve ınayin atıcı kaybctm ştir. ! tur: ., tıkları asker çıkarma t~jcbbfuü 

M o .. ko,·a. konrt-rano;ının ardı11. 

ilan heye<-anlı bir habrr du 
)·ııldu: Jnglll1:lrr, t·~r&n,ayıı .'·rni hh 
ba..,kın ~·aparak ta)·."·arelt'rle para· 
\oiltçü lndlrnıl~lrr... Bu haber dun 
atızdan a,C-ıza dola~ırkrn, .~,ruı1a 

luta~ına uınunıi hir ihrarın ba.,ıadı
ğr tarzında nlllhalıiğah ~"kHler dr 

cck tatıd•1 
ha y t s.urmclerı, b r dalı oln1ıları mk3oınL yükselt· DLişman Volkof (.ızerınde limen' Emn.yctınızı tchlıkeyc dı.işı.ire· mütecavizlerlıı tam b.r muv;ıf($ · 

ccmiye .. lçın ıyı bır ıçt:nıai ımtihan 11 ., oluruz ·ı d • und" boc ye k h h 1 
~ C"o unun .~enup OaUS • "' • ~ ce · er aıı~tı bir harekette bu· kıyet.gizlı~:crıle netıcc:enmıştir Bu llalbuki ln'"llfıl~rin Fran~ı7 haL 

!i1l)'Jl ınaz . Bugü: kil dünyanın t~ bıi ıstıda· re ıne\·zıı taarruzlar Jıiapmıştır , lunn1ayınız. İ~b:rltğın zı ıstcmek gLin ik ndıde .. b,·ri Avrupa. kıtasın· kına hltabE'n ncı~rt'ttiklerl beJannn· 
fazla cıdanın \'Crd ~ 1 ıevk. ge· dı. her~cyi maddilcştirmektır Bir Londra 19 (A.A) Dün gece• zam~nı gelınce, bunu sıu bıldıre-ı da Amerikan olsun, 1ngllız ol:;un 

01
"' de göı,,teriJor ki bunu bl\~·Uk ül-

aııtı. 

çici b:r~eydir, bu zevkin bedelin; mılyar küsur insanın hayatınt c~· !\Ic.:;kov~ rrdYO!U, Lenlngrad cep ce&,ız. Bunu size vadettik. Vaadi Kanadalı olsun hiç bir dilşm .. ıı as- C'lldt- bir lhrarın ba':"langırı 'B.\nıak 
vi.ıcudun sars~_:masllc,. ruhun. hay 1 henncıTie çe,·irc~. re:oi.kell-:rde.n. ha~l..d~ Almanların btr demıryolu rn zi tut;1cağ1z Bui:ün siz. şu:.uJ keri kalnıan1 ıştır Airn3 rı ~o r. Jıa . roir. değildir. Jnfiliılrr Yakit \akit 
vanla~n1a::;ıle oderız Halbukı b ş çlin1ai tcrblyemızı ve insanca te. l·akınlarında gerı atıldJklarını bıl- söyhıyoruz: Almanlar~ıı misileme berlcre göre bin esir e!ınınıştır r·ran ıı.. 'l" Nor\e~ ~Rhillf"rine ~·aıl
k:ilarını düı;;ünerek r:chı ınızı mah. / sa:üdüınüzı..i t 3 ınamlamak için dirmlşt r. tedbirlerine hedef olmaytnız . Kur· ı 1\1ütecav\zler n uğradıkları kanLI tıkları ha ... kınların bir ha~ka tUrlil. 
rumiyete scvketmenıı1 zcvkı, s:c· 1,;t:radc etmeğı bilmezsek kendi Sovyct istıhbarat burosu son al·' tulu~ gün il Fransantn ve mütte· zayiatla malz~me kayıplarını sim ı,,Unii, btlkl de blra1 g-enl~çesinl ha-
ride güzel izler bırakır ruhumuzu mızc cidden yazık etmiş, muazz•m . tı ay zarfında uğranılan kayıplar' fiklerln 5izlere ihtiyacı olacaktır d'dcn tahmin etmek ımkan,.,dır 1 ,-a ·'·011:rı,. ynpn11,ıardır. 
yükseler, ası l leştırır. fırsaılaı kaçırmıı oluruz hakkınd, bczı rakamlar ... vermlŞ-1 lnrHlz ak•nı bu d.efa geni~ ölçüde· Dü~mmın uğradığı bu ağ·ı m ·ğ · '\·aınor. hu ,

0
n ha-kının hau , .•. 

Ahmet E m in YAI.MA N l tır Alnıanlar 480,000 1 olü olmak Lo:1dra, 19 (A • .\.) - Alnıan lübıyct hnkkında ileride yeni b r 1 li,\·le :vaptlına.sr olduk('& ndlınalıdı ... 
Geçen harpte A,maııy,da blr J uzcrc bir mılyon 1 l5 bin k~; kay, hJberler ajan~:;ının yayımtndan an tebHC neşredı:ecc-ktir. Berlinin aş ııarp ,808 tı kuruldu kurulalı. ta:t .. · 

sene harp muhabırl ğı cttım, ~on· B i r a p o D betınışlcrdir. Düşm~r.. 4000 top ve laşıldrğina göre, Fran~ıl s:ıh;llc.ri. kerl n1ahfillcr nde tahmin edildi.! ruı \'e ınddmran >tilı\hlarındakl lnkı .. 
ra da e:azeteci sıfatile senede bir, 4000 tank kaybetmıştır. . • j r.e ya)':la:l konıblne İngiliz akını ğine &öre Çörçll bu hareket. Sta !<>aflar adını artını hlrhlrlni takip 

1 tkı defı ya yalnızca veya gazetecı k •• •• Gene aynj bLironun ı[şa ettlğ ne ntn bundan evvelkil-:re nisbetleo lint ba~ kıs1 altr da :ra1pm f •
1 

r ~tınlı, tir. Bu harı>te denlı ,.e kaı-·• 
grupu halinde Almir.yaya gıttınl ru vazoru göre, dtişnıan son altı ayda Voro· çok geniş ölçüde yppıldığı intıba- Starın Çörc;il'I bu fed.akarlığt yap 1 nakll~P'>lnJn maruı hnlundııtu tP<":t 
Her defssınd3 birçok z yafctlcr nefde b·r tek adım bile ata.ma- ını teyit etmektedir Alman ajansı mağa ısrırtrla teşvik etnı·ş ve Çör ,n

7 
ırhlikf'lerl o k3dar bliyüktUr ld 

oidu. Almanyanın o z.ama.nki ııda batırıldı ııııştır. tngilızlerJn kuvvetli genıi ve uçak ' çil bu fcdakfı.rlı~ ~keri nıLitehaı- hatıra g«"ltn tabii n1iidafaa ~·01 01 • 
sevıyc~iııe ntsbetle fedakdrlık 53 Vişi, 19 (A.A.) - Tahr.ındM.n I blrlıkler le desteklenmek sur"tti1e sıslarıntn tddlalarına rajınen y~p I naklf~·f' i':lerlnt mbmkUn oldu:!" ı 

1 

yılın yemeklerden, içmelerden hıç Londra. 19 (Rc:dyo . 23.45) _ alır.an bir habere gôre. Ruslaı piyade ve tanklarla bır ihraç h•· mışt:r . kadar ha.,-a.ra. geçlrınrktlr. 
birinin hatırasını ~aklan~. yor~ın B:r Amerikan tebliğinde bildırild .

1 

Haz.~r denizinde 1f1emektc 
1
°13

" rekctl y.ıptık\arını bildirmekte ve Berlın, l9 (A.A.) _ o. N. C Alnıantar hu ı~tt" ileri «ltml~1<'r, 
bunlar, vücudun herıünku kım. ğıne göre Alusien adalarında bır kuc;uk taşıtların hcps ne el a mı~ .. Al:n9n 1nildafc:asının sistemli b ı a,keri bir kaynaktıın ögreniyor I lı:t\u ~·oJl~·Je ;rnpıla<'ak bir knra\·;1 1 
yevi değ şıkltkleri arasına karıştı Japvn kruvazörü batırılmıştır ı lardır . P~f\:-. dahilinde tatb'.k olu•ldugunu D cppe yaki:-!erlnde Fransa kr · çıkma te~ehhü .. i.iniin Jlk <'anh tirn •• 

gittı. Otuzuncu Ordu Kumandanlıfı Moskova, 19 (AA.) - Sovyet ilit\"e eytemektedır. yılarını aske~ çrkarmış ola:\ İn· kini (•'riıl'dl"! ortaya koymuııtardıp. 
Fakat şahsi ı5tıha ve zevkten Londra, 19 (A.A.) _ 30 uncu! tcbl!ğ'.ne ektir: , }l afl"ke te 1nuhan11 Fransızlara g l:z1C're k rşt yapıla:-ı metcdlu "\imanlar; Libyada tutunntalarını 

1 feragat ve [edakQrlık gösteren her Sovyet _ ktla.l.arr . Kle~.!!l .. ~'~yma ncıvn mcn-,up bir nıüfreze de ı .. t =rak ,ıt nıü:llfct.\ hareketleri e~:ıasın::IJ ,.P htıklnı bir rol oynamalarınr d ı 
hA.dise, ruhumda silinmez izler bt· kolo.rdu kumandantıaına General cenup dogu bölgesındc . Londr l!l (.A :\) - B:r!e~lk A'mı ·ı sah:' batar ... ·al::ırı muhare. hııxada bir lokon1otır tayyare~lnl' 

k l S bl t d. bır ek•am' Got! un yerlııe Gerera.I H Lums · ı k·ı ı ı d. B çckılnıe · · · ' " 1 
ra mış ır ır san ~ · : . . zı ere çc 

1 
m ~er ır. ,. , ~ , Anıcrıka ordus·; u:nu:ııi kararıi~ ı belf"re tesir cd!c~ tarzdı ıştırik et. allı kadar ııliı.nör, ya111: 1 ınotör .. liı. 

yorgun argın, r.takenzen ordu gru·ı :en n tayın edildığt bıldlrilmekte. Alnıan tank ve motor.il ~i) ade / hr tebliğ: . mi-=:• r Öğlede., b .. i! sonra İngl · ha,·a ,-agonu takınak "iuretlla ~Pnl1 
1 punu:ı karargflhına geldıj m z~. ır. kuvvetler ne verilen kanlı bır rnu- Dieppe çevresinde yaptlın kom llz,.askcrlnl~ kcro1~a çıknıasında ölc:üde ha'a nakll~att ~.ıpmaların.ı 

man. erlere mahsus basa yemegı G d • • .... , d h:ırebed~n sonra yaptlmışhr. Bu bine hareketlere rnuhar·:> Francıız· kullanılan ta,ıtlt1rda'.l birçoğu ba· borcludurlar. 
başkumandanla beraber yemek an lDln Og U a muharebede 10 dü,man ta~k• .. tah· icra mensup küçük bir mtifreze tırılmıştır. B rçok taşıtlardan nıU. Dt'ınokrasl tararı da. dt"rhal hu 

1 
mtdemı belki de hoşnut bırakma. tevkif edildi rip edılmış ve 800 _Aım~n öl~urlll- ile birlikte mütehassıs İntt•llı kıt · rkkep olı1n bir kİflle müe~s!r su 
dı. fakoıt böyle bir hissin hazzını mUştür Bu. cephenın dıger bı~ ke.ı atarı. Kan"aı kuvvetleri ve Btrleşlk ~ettıe boınbardın1 ana tAb tutul · 
ve asil manasrr.t dtl)"&bilcn l\Jare- (Ba'ı l incide)):( simtndc 700 mihver askeri ımha Amer kanı:ı Ra:-jersıı taburunun! duktsn sor:ra vaztfeslni başarama-

k h k ilmez :5 ki~i ölmüş ve 3 kişi yaralanmıştrr. ed imiştir f 
~al r.takenzcn'e arşı ·ç e s Burada. Hint tatili e1'nasrnda. yapılan ~ bir mü rezesı :ştirak etınekled:r da~ acığa doğru cek.'.mtıı.ıtır. 
bLr saygı bağladım. Baskal. rı da· nümayi~lerde poJig tahrlkçller üzeri·. d Kdo~el~iakovho:.nun ı~~~! ~:~:~,:~ Btrlin İng-iliı: k tıı l o1.r1nın yok B~rttn, 19 (A.A.) - D., eppe Y 1 

•ha çok ekmek bulsun \"e. mtmle ne ateli! açmak zorunda kalmı,tır 1 a uşm n ucum k t 1 1 edUdlJt;uı blldlrlyor kınındaki k \"t hattına çıkarıl ~ n 
ketin mukavemeti artsın dıye kcn- · · · met eden 'l vyet ı a arı "·a nıı B rlin 19 (AA) o N". a . . · 

1 

ne\ ı nakll)·r- inıktınlarını harırlan1:ı 

P;a ko3·ulnlU': 't- plfinör tertıbatınr 

lleriletnıl':'tlr "" Titrlde AYrupa kı
tasına bir lhrae ~·apılat"ak olur .. 1 

hunu denl7c\en değil, ha' adan hel<~ 

itmek lı\Tım ~eltte,tlne: Fran'\l\:l 
~·aınıan "IOn baskın !tir işaret sa_yı. Halk bir pol:s karakoluna hUcum · . .. p . ld · . 

1 

(' • - lngılıı kuvvetlerine karşı A ınanl 
dl ekmek veslk9sını gözümür: ederek e.v rakı yrrtmı~ ve mobllyeyl 1 bır ko~·de 600 duşm J n o urınu~. askeri kaynaktan öğrenıyor: kıtaları la rafından yapılan karşı 

•ününde yırtan Bcrlin Belediye aza- kırİnıştır l(rdır . 1\1a eh. den!zinin Fran .. a kıyı. lık taarruzun birkaç saRttenberl ----------- ----
d B 'in adı hiç unut· Rus kuvvcılerı j(aşnador bol d Dl ı ı ı k. ı - f 

ailn an renner · 21 milliyetçi ,-a.zete nefrıyatıarını. . . , sın ,~ eppe şe ır n n 1 : ra ın. 1 ilerlemekte olduğu tskert kaynak· 

lablllr. 

mayaca&ım is:mlerden biridir. tatil etn1eve karar vermiştir g~slnde karşı hücuma geçmış.er·ı da geniş bir cephe Lİ tünde yapı· tan öğrenllnıektE'dir. Alman ktt-
1914 191 • Almanvasının ruhunu - dtr. Bur:ıda Almanlar Kuban neh- ı 1 ·ıı t .

1 
da •ı. . k 

-

0 

" Berne, 19 (A.A,) - Kongre par- , ~ an ngı z aarruzu sıra::. n ·"' aları plan dah Hnde ıJerleme te 
k ıetın sırrını bana böy. rını ıeçmege muvaffak olmuılar.

1 
k ti d·ı k !ti · . . t 

1 ve mu a.ven tı~. ine mensup olmıyan Hint pollttka· man uvve erı t şman ı arı. cJ.irler Jnı:Iızlerln rsan ve ma ıc-
le adamlar oğrettl. cı"arının son teşebbUsleri IAndra hU. dır . 'nrn bir kısmını yok etmlşlerd r n

13 
bikın1:nd n k.ayıpl•rı hsyU 

k1'.lmet mahfıllerındc büyük bır ala.· ! u ı aa vaşı~ a,rının er il muhıtnd:r 
Son ge en ıme meCOl\J,B · ka uyandn mt.ştır. Gopala.şa.rıar mth· • re e e geçmes yuz n en U) u Londra 

19 
( :6ı. A.) _ Ofı it.es· 

Ruslar Danzig 
va Königsbergi . . · ı Vororej in cencbunda yen den l\ı··cı f •·ı d h 1 ha 

1 T !arın kanlı çarpı~n1ltar olmuştur ~"ıl l k t ı ·· il d b., .··k 
d V · ı ncıa . manlard n b!r miktar es•r alın· . 1 ki ıı . . . · · · dan blrir.de oku ~m: sşıne o racestntn müslüman birlığlne. Baha.-

1 1 
. sayıda düşınan ao ar e laşıt ı:e m<°I;. hildlrJdlj\ııe jl:Ör(' Di.ı..•ppe 

Ru~vclt'in resmi ıkamet yeri olan dır Sapru'rıun ln«llız hUkOmetine hı. Ol şt rli ~ n Ül'l· mllr:ı ~mY,.l ôlunmıtştur. 1 dolaylarınde harekiltla bulunan bomba la d 1 far 
Be:>~azevdekJ. hayat. harp -tarlları·ı taben nefrettiklert rnef!:ajtarla Jin-ı a.r n, _19 <A_.A-). 1 So ~-·ı Puskur tmc ha rtkettne Al man kuvvetler karaya ava.k ba,.trktan 
na tamaın·te uygun b:r h.G:le getl nah'ın gaıetccilere yaptığı beyanat lerde StaJıngtfld :n şım~. bat;. ·o,; de~iz te!iıktlierl l'?tlra.k e~t~ 9 saat sonrıi y:niden gcm·ıere 
rilmlş. Bura}•a artık çuvalla şeker bilha.qsa dikkati çekmektedir. Ingi- geslnde denı ryo u 

1 
mu~ak~.at.r. Bcrlın. 19 CA.A.) - İngılızler bınınl lerdir. Her iki tarafın uf· Londra, 19 <Radyo • 23.4~1 - ln. 

alınmıyormuş Kıhve çay için an-ı ıız hUkOınetı bugUnkU zorluklards'l karşı yapılan çok ş ddel hucum tarafından 1\llııch·dakl Fransız kt. d ğ ~ k lıı: ğ dı 
72 

düşınao J 'iliz ve Sovye-t tay)"areleri dlin ak-
cak kilvlarla tedarik, ediliyormus I kurtu

1
mak içın hıçb. ır rır..satı kaçır- lôr müteakıp harekat iç n ehcnı·[ yrsına yapılan .•. skcr Çıkarma ha rn ı 1 ~yılphrl a ırdıl r.i·tlr Üsle şam Könlgıberg ve Da..-ızic-'e htiQum 

k m.ıyetli neticeler vermiştir 131rçok tayyaresı a r p e · m ,. · ı Yemeklerın sonunda tatlı_ yeme mamağa azmetnıt~tır. .. . · , 

1 

reketi:lin püıkurtülmcsir.e Alman . dün.mı ·en in ıllz uçaklarının ederek geniş yangınlar çıkarmı~lar 
it'}·adı k·lkmıc;:. üstlük d'ye mey·J \raşington. 19 (A.A .) - Haricıye yuk trcn.lcrlnın tnhrıp edllmış oL deniz harp te~k.llerl de ba5art lle~ r ne · 

1
Y g ve bU\1lk h.i.! ara ı;el.ıep olmu,ıardır 

• • w· 1 I' B ı lk k ~ . o::ayıs• 93 t r · va veya salata ılc iktifa olunuyor-, nazırı ~tıster Cordell Hun gazetecl_ mts .e cEpheyc taze 0 şev · 11 1 lştır k etmişlC'rdır · · . · . ---------------
mui Bir günün yeme;inin kihn· lerE" beyanatta. 'oulunarak hUkC.mctin • alarının getlrilmcs, ıorluklar..1 ui· Alman Sil.l•İ mahf tllert mütaıaa Bl\,ka yüz duşman uça_ğı muh. Ey'. O'. ay ı ekmek 
tı erte.-· "Ün yahni, türlü, köC· Rindtsta"dakt vuiyetln inkl,afını ramış ve demiryollarır:da yapıla.n beyan etnllyo r la r tem~l olı:.rak ya tahrip pdılm.ış ~·~· 
ı:"~eklln~ ;onularak Ruzvelt'lnl gilnil gUnUne takip ettığını söylemış- ge.'.ıış tahriba.t yüzünden •llih ve Bcrlin, !9 (A.A.) _ y.1 rı re;- Y3, hasara u&ratılmı~tır. 21 lngılız 
so[r~sına Qlkarıhycrmuş, bunu.ı tır muhlmm3.t gönderilmesi de hemen mi kaynaktan b ldirillyor: pı.otu kurtarılmıştır. karneleri tevz ı"at ı 
da kahntılarlle hayvan besleniyor· Amerıkan sosy•lıst liderlerinden tamomen durmuitur. Dünkü teb· I\1anch denizi ktyılartna yapılan Berlin, 19 (A.A,.) - Alman or· 1 

' muş. J-Turda maden ve kAtıt t,,. ,._tister Norman Thon1as'ın harlcıye liğde alındığı b ldtrilen 12800 esir İngiliz ihraç hareketi hakkında duları umumt kararaihının hu?u 
/ kilAtının araba ı hcrgün Beyaıevln. nazırt ile yaptığı bir görüşmeden nrasında bir Sovyeot p·yade tüme- Alm•n siya~i mahfilleri, bunun ıt tebliği: 

önünde durµr, biriken tıurdalarıl !!onra nazırın söyled:ğl bu sözler dik- nirln kumtnd 1 rıı da vardır- Dü' doğrudan doğruya blr ask.ri ha· Kar11ya a.$k&r çıkarma te-·ebbü. 
ve k;iJttt. parçalarını alırmış_ Oto. kat çekmi~tır. Bilindiği gibi. J\.tister manın asker kayıpları da çok ağır reket olması tibarile n1ütalAa be- sünde müttefikler 1500 d~n fazlı 
mobiller._ ancak resmt ,·azife içini Thoma~. Cordell Hull ile görUftük· olmuştur. yrınına salahiyetli bulurımadrklı es·r vermişlerdir. Buı.Jarırı birço
mutlaka ıcıp ett ği zaman kullanı- ten sonra demeçte bulunarak Ame.. Londra, 19 (AA.) - Rus cep· rtn belirtmektedırler. lu Kanadalı ~ubllydır. 3 muhrip 
1r ·ormu~. Bayan Ruıvclt herke:ıı:rj rika _hükQmetinın gayrı ~e~mı olarak hesind::n alınan sen habcr~cre gô· ı oöro ı t.ıraft art bi r n1üfreze de ve 2 torpito batırılmıe, 83 uçak 
örnek olmak üzere hususi otomo· lngilız hilk'Cımetlle Gandı nın mümes- re. mıhver ku,·vetlcrl Stalıngradın karaya ç ıkarıld ı ctüşürülmı.1$ ve 28 tank tahrip 
bilini garaja çekmli. h .. r vatanda' sillerlne müracaat edip 1htilılflı me· cer.up batısında arazi kaı.anmışler! Amstcrdam, 19 CA-A.) - D. N edilmiştir. 
nakliye in1kiını bulmek için ne ya. '"lelere bir ç4re bulunmaııH hu1ıuaun .. ve Gro.sn:ı-·'de _ lerlemelerlne de.J B.: fngltlz haberler sl'r\'lil neşre- Londrı, 19 (A.A.) - Resm~ıı 
pıyorıa o da onu yapıyormuş da tavassut_ etmek a~zusu~da bulun_ v.,m etmışlerdır. dllen hu~ust b·r teblltle. DieppE" bildirildiğine göre. nıüttefk kuv· 
Ruzvelt, Beyazevın bahçelerin duğunu blldırdlğlnl soylemıştır l\1oskova, 19 (A.A-) - sovyef ;yakinirıde karaya çıkartlan ktt•· vetlEr evvelce tesblt ed•lnıiş olan 
gıd' maddelerl ye_tlştırecek blr J S 1. haberler bürosu, aşağıdaki hususi la.rın başlıca KrnadalıLrdan ve bütün noktalarda karaya çıkmış 
111 23 fer bahçesi• hah ne çevırmek Çörç i - la lft tebliiı neşretınl~tlr: 1 sırleşlk Amerıka piyade müfreze- lardtr a:r ınüttf'Hk müfre:resi dü~-
fı;ln z roıt Neı"'rctlne her vatan. ··ı ""k t Sc.n iki ay iç,g.de, Almanlar lerlııden mürekkep olduğunu bil n

1
an tarafındiıin püsklirtü1müşse 

I ctaı &ibl müracaat etm:ş. Eğer top. mu R .: l Fransadan. Belçikad8n ve Holan dirınekted·r. De Gaul taraftarı bir de yen den kendini tc.plamaya ve 
rağ:ın uygun ve _verlmlı Gl_duğu (Ba.,ı 1 incide) f=J dadan_ ilcisi zırhlı olmak üzere 221 müfrezenin d~ karaya çıkarıldıj,ı Fran~ız topragına aygk baarnağa 
inceJeme netlce5;ınde anıa,ılırıa ~lWlemeyn · 19 lA.A) - B. Chur- tümcr.ı Sovyct cephesine getlr söylcnmcktedır 1 rnuvfl.Cfak olmuştur. Muharebe 
milsaadı;; edllec.·('km , .. _.. chlll'in 8 inci orduyu ziyareti sıra- m ·~ıerdlr Londra. 19 (A.A-) - Dicppc dUşmanın şiddetlı mukavemeti 

Ruzvelt, maddi tıtıh;:5ını, iti. !!l ında ~kı Orta.fark ba.tkumandanı Vişi, 19 (A.A.) - İnJ"lllz rad çevresinde yapılan Ekın, Comman·ı karıısında devam tdiyor. 
vatları daire•;nde karıılayıcak General \Vavell, General Auchinleek'I yosu, Alman _ Rus herbinin baş dos'lar tarafından yapılmış olan Londra. 19 (A.A.) - Dieppe 

T evziot bi rkaç gÜn6 

kadar b o şlıyc cok 
Eylül \"P bırlnciteşrin ekm<>k 

karnelerı:un şehrimize c:eld ğin 
bildirmi~tik. 

Karneler dündeıı itibılN'n ka;y. 
makaml·klara dağıtılma11a ba~l r:. 
mıştır :\tahallc birl·k rci;:ıleri d: 
2 - 3 güne kadar evlere ekmek 
karnelt•rinı tevzi ctnıee. başlan1u· 

1'.lrı ıçi , cmır s•mı~lardır. 

Bu dc[c.k! karneler. ye~il. J; l 
,.e sarı olmak üzere Jc renk üte. 
rinden ver lec ktır. 

Ekmek karncı:ll tevziatı g<'('C'f' 
drfakl gibi yapılacaktır. 

· b b ı çöldeki karargahında z;yaret ederek J 
kadar ıeker. et, se ~e u amaı langıcındanbcri 6 milyon Ru•un bir akındır. Fakat bu harpte ya- ~ehrine karşı yapılan baskına iş_ 

F?ınsasahilineİngi/izakını mı? Elbette b~lur. Jıakat demek kendlslle karş~lıklı b~yük. faydaları öldüğünü bildırm·ştır. pılmtş olan akrıların en şlddetll trak rtmiş olan Komandoslardan 
kl günüıt a;idi~ıne ayak uydur_ olacağından ştiphe ed.ılemıyecek gö- Berli.n, 19 <A.A.) - o. N. B. ajan. sidir. İng·liz tar.kları. Kantda kıt. bir kısmının öğleden sor:ra geç 

Diğer taraftan Bcledi~·e İktH•a:t 
müdürlüğü, başka vilayetlerden 
iChrimize k<içak olarak karne gr. 
t rllmemc~I ıçı, ;.ybs~ına k11.ö~r 

:-,;eni tedbirler almağı kararl<.ı!'tır· 
ln J;"lll7-l<'r Frantta •&.hlllnde Dlt-ppe 

ha , alfo;lne hlr akın yapm ı ~lardır; 
l\fo<ıı;ko\·a konferaı11oıında. tkln<'f c·t- p. 
he açıln1a'41ndı n 'azı;e-çlldltfnl tah· 
-nfn ~de nlt" r htrhalde yanılmıı1la rdı r. 
nu harekttl ta ftı ll.A.t ı 'tldlkten onra 
ln<'eHyebll lrl't • 

Avrupaya tütün 
: hracına başlandı 

ilk olorok Fronsoyo 
mühim miktarda 
tütü :ı gönderil di 

d · Amerika vatan rUışmel~rde bulunnıuftur. 1 . hti F 1 ·ıı d.. .. 
makta ve ken r:ı • E . , , . 

1 
ıının askert muhabiri yazıyor: aları, Amerıkan ve r ranııı vakit nıı ereyt ondukleri bil-

d• IJrındlln herhsne:l birinin mev 1 · Churchıll e g incı orduyu zıya. Dog-u cephesinln cenup kesiminde müfrezeleri hareketlere iştirak et- dirilmektedir. mıştır. 
kiindo fornırkte daha büytlk blı 1 rl eti esıtıaslınkd• refakt•I etmekbte kolan ba,ııyan yeni bUyUk taraaroz acaba mlşlerdlr. Almanların top batarya· Paşabahçede iki ev ya n rı 

mpara or u gene kurmay aş anı · · •k J . 
h•z bu.~)·or sır Alan Brooke teıu,ıere devam et· hangi istikamette, .• ne ,.kilde lnki·ı tarının ve mühimmat depolarmın Amerı a nailtereye . . ' . . 

- ktedt J 'af edecektir'?' MalOm olan tek nokta, tahrip ed"lmlş olduğu şlmdıden ' 6 Pasabahçt ındc 80 )aş.oda ~Ilı 
Mehrumıyıti ve fera&atı en bil· m;_ahir:. 19 (A.A.) _ Elllenıeyn Kafkasdatlorının yamaçlarını aşan öJrenilmiştir. İrglliz tayyare kuv- yapılacak s i parişler fı• adında ~>r ka1dın gece yatık 

yük zevk diye ;österecek b r içti, C:f'J'lhesine yaptıtı ziyaret esnas nda Alman kıtt1larınrn bu dafl&-rda yeni- vetlerınin birçok filoları, Comman ( Bı-ı 
1 1 

ld ) tan ... or.ra lambas nı pencere per· 
1 hiç 

1 

1 d t ı · t lk dit kt b ·ı h k •ı . d et· ·1 n<' e «> desının kenarında bırekmı-: ve mat t'rbi)·t, Türk seciyCi ne B Churchill tuı=-ay ve tUmen komu- en anz m 't" en! e me e u_ dos •rın art e~ er ne l ar ım rına cevap verecek bir nl&hiyett 
F k t b ne · 1 d * d 1 ı ı d1 e 1 llmba alevınden perdel'r tutuşa· de yabancı deQ:ildlr, a a U • tanlarile görUı:m~ ve Avll.ıitralya "·e un u~u ur. m şer r . _ olmasını lemin tdecektır. Bu maksat-

1 
bu ev ve yanındekı ev kAıııı-

1 vt zevkleri makbul kıymet hılir.e cenubi Afrika bata.,aları ile tUnıen· Staıınrrad önünde de aynı vazıyet Brltanova, bu •kının gupegtln la d~ bundan böyle tacırı .. · gerek' r k 
1 

N f h kk d ~ 
koymak iç n devamlı bir müca, terini te!ti~ etmlttlr. vardır. Büytlk Don dırııetlnln dUş- düz Fransa ya yapılar. ilk akın ol- r8-'ml d&ıre gerekse pi:o,;aı~ 'için bu J len >anmı-: ır ~!akıta •d 

1 
1 . ad 

1 d . lı 1 b ki d h • ı t ki dl o eppe mal ve tedbırsız ı en c &\J nv dele l&ıtmdır. ns•nler ken ı a · ?\fısır ceph~slndekt Yenı Zelanda man kuy,·etıerl a yulnden temiz· uı;una ışare e me e r memleketlere yaparakJa.rı sıparlşlerl ı · 
ıcrlPe bırıkılırşa maddi zevkleri kuvYetleri ba~kuınandanı General lenmesinden sonra yakında muhare· Jinıanı nnes-k fevkalAde gayretlrr kurulan büroya "bıldırmek mecburıye. açılmı:,tır. 
kolayca doyurmaQ:t n1•rlltt say Henry \Vilııon, Ortafa.rkl•ki ;..merı .. • be:erin burada da.. katt merha.ltye sayesinde eldt" ed11eb lir bır ııman_I tindedırfcr. "Büro ancak tekenlmill --------------
mak yolunu tutarlar, bu tabii isti. kan kuvvetleri ba,kunıandanı Oene· ulaşması beklenebıllr. Stalingr4d'ın d•r llu liman methılıne hAklnı ~- etmiş ... e<'nebl fırmalarca kabul Amuk ovası ~atııkl ı klar 
d•tlara aykırı bir h•va yaratmak ral Maı<well ıle muharip Fran•ız!a· Rus cephesinin can alacak noktasını ı Jın tepeler arasında \'C stratej k olunmuş siparıflerl nazarı llıbara k f 1 k 
ancak çek zahmetli u~raşma pa rın Suriye ve Lübnan mOme11slli Ge- te4kll ttllğlnl gö.st@ren delil Sovyet_ bir zavlyeni., re~lnde bulunm:k· alacaktır. 1 UrU U aca 
hasına mümkün olabil r. nt"ral Catroux da. Kahir' konferan- lertn bu bOlg-edekt muhırebe1ere bir tadır. Geçenlerde Amcr kRn uç il;· Büronun l~tlgal nıevzuunu mübrem ,.\nkar'I. 19 ıVatanl N"afıa ,~ •. 

Esefle ltir"'f etmek tazınıdır ki aında hazır bulunmuı:ıtur. aydanb~rl muazzam asker ve malze· tarı tareıftnd:n bombardıman e.~ı ıhtıyaçlar teı:ıkıl ettığlnden tAlt dere- kAleti Amuk O\'lsı b&t:lklıkhırınır 
böyle bir cereyan açmak için el.. Londra, 19 (A.A.) ...- Başvekil me ihtıratıarı sUrmekte bulunması· miş olan Roue::ı, bu zeviyen n bir cedeki IUzumtu maddelerle utra~mı. kurutulması ve A~i nehri uılMh.nın 

inhie;arJar idarcıi Avrupa mem birliği yapıl$mamı~tır. Bir kısım Churchlll Moskovaya &:itmeden önce dır. yecak ve tlhahlb;1ların bu yoldaki ikmal iflı::-ri için yeni bir karar al-
leketlorllle tütün ihracına başla- hükô.mct makamları, herşey ta Kahireyl ziyaret etmiştir. Ziyareti Filhakika bu bö:gede c;ok geni!) "e !erin aı.kerf dıırunlU çok fenalaşa· mUracaatıerinl nazarı itibara almı- mı,tır, 
rrıış bulunmtıktadır. bli törmeğc ve ;öslermeic mey .. esnasında bafvekil sekizinci ordu ya· çetin muharebeler cereyan etmtftir. caktır. yacaktır. Bu i~l ikmal ~ın bir buçuk milyor 

ötrendi;tmize göre lk olar.ık letmiıler, zamar.ın acılığını duyur, nında bir &'tin kalmış ve In:iltereden Ztrhh ku,·vetlerle topçu kuvvetleri 1 Mo.sko\·a, 19 (A.A.) - dR~,~i!~b. lira sarfedllecektir. 
rr"nsaya mühim miktarda tütün 1 m~k ve bundan içtimai terbiye. relmlş olan motörize kıtaatı tefti.!J arasında. ı;ıiddetll. muharebeler hAlA lifine yapılan bir ekte bil ır · ıne Ticaret Vekil i 

mızi tamamlamak icin ist"fade et, ,tmLşttr. devam etmektedır. Umumt intibaa göre, Gı:ozny petrol iiihaları için tıô:-derilmlıtir. b k i d ki Al llk tt··d t kt dır Ek pet ( Batı ı lacld•) l eden n1eseleler üzerinde n1eş~ul Dlier taraftan son iki ar zar •. mek meylllerı hep lftfta .kalmıştır Sonradan başvekil Kral Faruk ta· ıöre u es m e man ihtiyatları teh e g ... ı e ar ma a · • • - İ 
fındıı Türk ttitünler·ne rağbet gün

1 
l\tese16 son İstanbul festıvali bü. rafından kabul edilmiş ve Nahas pa· cenup cephesinin şimal kısmını ta- 1 rol .sahalarının 240 kilometre şln1al bir k•r•r ver:lmeml=tir. star.bul_ olacağım ve paz•r akşamı Anka· 

den "Üne artmaktadır. Bu arad~ yük bir kısım vat2ndaşların h·sıe .. ş& ile de ıörUşn1U~tUr. GörU~elere,mamen vt k•tt. ola~ak tle reçtrnıttk batı•ında, Pyatiı~r~k .ç~vresln~e d•kl tetklklerim sonunda buna raya döneceğm. 
muht:ııı memleketlerden ~ehrim rini ıedelemiı, buna karjr; yUksek cenubi Afrika ref!"licümhuru Gener•l maksa.diyle bUyük bır hUcuma haz ır. , Rueıa.rın rerl çekıldıklerını bıldır: bir kırar verilecektir. AnkarAya rlör:trkrn ~flzetelerr. 

j bir •anat zevki v• intizamlı te .... ' Smut.ıııı ve General Vavel i~tirak et .. : ıann1nktedır, BiJ hOcum muvatfakl· nıektedır. Alma nlar bu bölgeye yenı Pazara k~dAr İstanbulda kala., tctkiklcrim etr.afrnd-1 mufassal ına '° heyetler ıılmelfte ve tütUnler • • 1 d ktedl 1 '· · ı t . l'k d 1. ti 
kilat ç:cklir.de olsun, ortaya müs.: mlıJlerdlr. yctle neticelendikten sonra. Sovyet· ! takviye kıt.darı •bn erme r er. rak Ticaret Vea.a e ını a .- a ar umat verece ım-> mizc talip olmaktadırlar. • 
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llallsl 

REKOR BBKOB 
ZEYTINY Ailnın en 
P i RiN Ç UNUnaa en aeftsl 

---e!ii5i;::::;:: Markaya Dikkat .. !!!!!!!!Bll!--

RE K o R ZEYTINYAiLABI . 
( 5 Kiloluk T enekef erde ) 

REKO PİB ~ NÇ DNLABI 
250 ve .500 gram/Jk amb,/ajlarda 

Bakkalınızdan IAl'&J'la arayınıs 

Depo adresi: 

Istanbul Tütün Gümrük, Kemerli Sokak Zl, Tet: 24197 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden : 
Yd. UıUhkd.m Tğm. Hayri Tokatl~ c37434• Un acele l}obemize 

müracaatı. (8S3 • 8946) 

Teknik O k ulu Satınalma Komisyonundan: 
.. ahmtn f i, Tahmtn bedell ilk 

Cin.... tik tan Kuru, Tut.an Temin.at 

Patates 
Kuru soğu 

Zeytlıt 

Sa bur. 

12000 Kil<> 
10000 ~ 

l200 • 
L800 > 

38 
23 

77 
88 

Ura Karuş Lira 

41560 00 
2500 00 

7060 00 
924 00 

1584 00 

2508 00 

. 142 

Yıldız"da bulunan Teknik okulunun 1942 maa yılı ihtiyacı oıan yuka
; eda cins ve mlktarlle tahmin bedellerı ve ilk teminatı yazılı 4 kalem 
kuru erzak iki ayn şartnamesine göre 7/9/942 pazartesi günü patates, 
kuru soğan kapalı zarf usulile saat lt de; zeytin, ııablın aı;1k eksiltme tıe 
!18At 14.30 da GUmüşsuyunda Yüksek Millıendis mf'ktebi muh~besinde 

toplanacak komisyonda lhale.sı yapılmak üzere eksiltmeye konuJmu,tur. 
lsteklllerin şartnnmelerl görmek ve ilk teminatı yatırmak lir.ere bir gün 
evveline kadar okulumuza ve eksiltme günü GtimUŞ8uyunda Yüksek 
Mühendis mektebi muhasebesine gelmelen. 

Teklif mektupları eksiltmeden btr saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde veritmeai IAzımdır. Postada vaki gecıkmeler k&bul edilmez. 

(8938) 

Marmarada kaybolan 15 
Alman genci bulu 11 du 

BULMACA ....................... 

Birkaç gUn evvel blr motorle / 
Adalar c varında t cnczzilbc çıkan 1 t--:t--t--t-~-
15 Alman genel bulun&rnad ığı için .J 
denızdc kaybolmaları ihtima.line 
blAaen şlddelle aranmaktalardır 't 
Yap1lan araştırmalar neticesinde 
bu 15 Almantn Yalovaya sal1men ' 
çıktıkları habcrl alınmıştır. ; 

Yarıdan fazla sermayesi 1 

devtet3 ait müesseselerin ' 
ithal edecekleri mallar 
Yarıdan fazla sermayesi devlete 

alt olan, aynl zamanda ithalatla 
•iştigal eden müessese ve fabrika 
sah plerl şimdiye kadar Avrupa. 
dan muhtelif c tnstc lthalU eşyası 

geUrip mcmlcketlmlzdc 51:rbestçe 
satabiliyorlardı. 

Ö#rendlğım ze göre, yukarıda 
adı geçen fabrlkntörlere alt olan 
bu karar dc#ıştirllmlştlr. 

Bundan sonra getirilecek olan 
mallar b r defaya mahsus olmak 
üzere serbest satılacaktır. 

İkinci defa ithal cdll-e-n mallar 
tevzlc tabi tutulacak, lthalfıt ve 
İhracat birlikleri kanalından geç
tikten sonra pi~·asaya arzed lecck-
tir. 

B ORSA 
19 AGUSTOS 19'2 

Soldan sata: l - Beyin mah· 
fazası; Musiki işareti. 2 - Halk 
Ek. 3 - Pap as; Btr hayvan. 4 -
Rehin olarak mahcuz. 5 - LAti· 
!c; Bir çiçek. 6 - B r nota; Ter
si: gomul! Zamanın >ı:ısrmlarrndan. 

7 - Ya pma; Le.kar.ta. 8 - Bir 
edatın kısası; Tutsaklar: B ir renk 
9 - BiT millet: İçinde kok ulu bir 
otun kendisi veya hülA8ası bulu· 
nan. 10 - Hınç: Der·~liğı sonu 
Bir nota. 11 - Ufak m~ğ•ra; Bir 
ölçü; ilçe 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Bir 
çlçek; ~yan ed&tı. 2 - Ceylan; 
Bravo. 3 - Pahalı ; Bir gıda mad· I 
desi. 4 - Tersi: bir n evi tıkaçla 
kapat; Mt>rkez. 5 - Tersi: zehirl 
bir nebat; Bir ncta . 6 - Darılma; 
İnllti. 7 - Bir nota ; Bir millet 
8 - Sıcakla ~ğuk arKI bir hale 

1 Sterlin 5,22 
100 Dolar 130,70 

. 100 Pezet.a 12 89 
100 1sv çrc fran:.ı 30,365 

' gelen. 9 - Yuva; Barsaklar. 10 -
Eve~ler; Bavul. 11 - MAnla • 
Meuu. 

1 

100 İsveç kronu 31,16 
ESHAM ve TAHVİLAT 

İkram4yel N'r 5 933 Ergani 22,05 

r Radyo, 
BUGfiNıttl PROGRAM 

SABAH 
7.3n Program ve saat ayarı, 

7.32 VUcudumuzu çal~tırahm, 

1.40 Ajans haberleri, 7.öS Karı. 
~k program (Pi.). 8 20 Evin 
saati. 

ÖGLE 
12.30 Program ve saat ayan, 

12 33 lf!fahan makamından ~ar
kılar, 12.45 Ajans haberleri, 13.30 
Şarkı ve tUrkUler. 

AKŞAl\1 

18 00 Program ve saat ayarı, 
19.00 ı:onu~a. 19.15 Dans mil· 
zıği (Pi.), 19.30 Saat ayarı ve 
ajans haberler!, 19.45 Yurttan 
sesler, 20.15 Rııdyo Gazetesi, 
20.45 Saz eserler!, 21.00 Zlraa{ 
takvimi, 21.10 Şarkı ve türkUler, 
21.30 Konuşma, 21.45 Senfonik 
program (Pi.) , 22.30 Saat ay.arı, 
ajan .. haberleri ve borsalar, 22.45 
Yarınki program ''e kapa.nıf. 

t> l'Nıt ti BU'LMACANJN BALLI 

Soldaa sağa: 1 - Kepe..zel k 
2 - LlklAka. 3 - Pike; N. K. s. I 
4 - Fasulya. 5 - Mart; Veb (a). 
6 - At; Keql. 7 - Sik ; Saray 
8 - İtale; Çeıııe. 9 - Bu; Sanic 
(cin&!) . 10 - irat; Ek. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - K ap 
Sini. 2 - İfakat. 3 - Kar; K ab a. 
4 - Aleste; Lut. 5 - Za (az) 
6 - Ekele; Se. 7 - L . L.; Kaç-ak. 
8 - İ~e ~ren. 9 - K. K. K.; 
Edani. 10 - Asabiyecı . 

Yeni Neşriyat: 

Foto Magazin çıktı 
Foto M~nln ann aa.yıaı çıkmı~· 

tır. Bu seferki sa)'1da zengin bir 
mll:ndericat ve çe.,itli jmzalar bulun. 
maktadır. KarUerimlze tavsiye ede· 
n~. 

Futbol hakemler1ni davet 
b t. 1"athnl ..\Jaehtınlan : 

Bölgenıize mensup futbol hakem ve 
hakem namzetlerinin uı faaliyeti et
ra.fmda görtlfWmek Uure 24/8/1942 
pazartesi günü ea.at 18 ete Bölge mer· 
kez:ıne teıfrifleri ne& olunur. 

Otomobil ve kamyon sahip· 
lerine candan tavsiyeler 

OtomobilL1iz ... Kamyonunuz ve lastikleri-

nizd~n is~i :ade etmenizi A " 

azamı 
• 

t~ mi n ed e cek çareleri bildiriyoruz 

. 
Bugtin öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, satm&k tçln lllna fılAna ltizum yok. Hele 

>tomobille, kamyonla. JllsUkle alA.kah her bır malın yüz alıcı.sı var. 
Fakat ticaret yalnız satmak demek deıtıldır, müşteriyf' hizmet etmek, kendıslle iş 

birliği yapmak, itimadını ve dostlu~.ınu her vakit ıçın kazanmak tarafı da vardtr. 

Zaten otomobil, kamyon, 14.stik gibi malların bakımı ve uzun ömr11 için yol gos· 

temıek: aatıcıların Uzerlerine aldıkları tabii vazife ve mesuliyetin bir lcabıdrr. 

Bugün bu vazifenin ifası çok nazik ve lüzumlu bir fekil almı~ır, çünkü dünya. 

ıtıarbi neticesinde temini en güç bir şekil ıılan malzemenin başında otomobil ve kam
yon llistiklerile yedek parçaları gelmektedir. 

Bu nıUşklll vazıyette yapılacak ilk şey elde me\'CUt .btlk, kamyon ve o\omobll· 

!erden lzaml ömtir ve hizmet temin edecek tedbırler almaktır. 

Bır llA.n sensl hAlinde bl!d.receğimlz bu ledbirlerı memleketımızdekı bütün 90!ör. 

lenn ehemmiyetle na.zan itibara almaları yalnız menfaatleri lktızası değildır, aynı 

zaınaooa bu- memleket vazlfesıdır. 

ı rJ~mara:ı 'favDlye 

1 

Ankara EınlAk acenta.sı l!ah1bl Hayn Dilman Iat&nbulda Beyoğ· 

hında TUnel hanında 

ANKARA EMLA K ACENTASI 
/STANBUL BEYOGLU ŞUBESi 

adile bir şube açmıştır. Ankara'da olduğu gibi burada. d a bütün mUş
terilenn emir ve arzularını tam bır itlmad ve emniyetle takip ede· 
cektır. Ankara'nın en eski ve tanınmış bir emllk müessesesi olan 

Ankara Emlak Acentası 
şube..~e her iş için bi'Atereddllt \'e tam bır inanla müracaat edebi. 
llrslniz. - Ankarada olan btltUn işlerinizi de bu vasıta ile yaptırınız. 

Her nevi 
:dare 

Emlak, Arazi, Alım Satım, 
ve Kira İşleri deruh~e eder. 

Müracaat e len yanılmaz. 
ADRES : Ankara Ulus meydanı. Telefon: 2181 

L'ltanbul Beyoğlu SUmbUI sokak Tllnel hanı lcapı 

daire 7 - Telefon: 42004. 
11, 
T 

'ası ~ 

Devlet Demiryolları Umum 

l\~üdürl :: ğünden : 
fdarcnıizde kurs \'e staj gorcr"k mn.klnlst ve ba~ makinist teknilf 

bllro petsoneıı \'e fen memuru yetiştırmek üzere JUzumu kadar sanat o. 
kulu mezunu alınacaktır. Yııpılac:ak kabul lmtılıanında gösterecekleri mu 
\•ııffak ıyete ~ore sanatktı.r un\·anlle ayda 100 hr.a.ya; kadar ücret verile· 
cektır 

Bır senelik .HaJ mUddetıni muva!faklyetıe bitirenler teı>cil edltır 
ve müteakip kurslardaki aranılan şartlar şunlardır! 

1. - Sanat okulu mezunu o'mak, 
2' - Askerliti:ıl yaplnış bulunmak, 
3 - Yaşı otuzu geçmemış olmak, 
t - F.cnebı ile evli olmamak. 
Talıp olanlarm okul diploma"'t, kısa hal tercUm csl, istida. ve lıonser. 

l ô.st!k !c>rin Ömrünii artt ·rmak İçin 

1 - nk YaJK}M"ak şey sUratl azaltmaktı!". Otonl<ıbll , ·eya kamyononuzu ne k'.!dar yava, 

•ürer~nl7. ll!otl,tfn ömrü o derece uzun olur. 30 kllome-t re ııilratle !!eVkedUen oto

mobil listlk lerinln ömnı, 60 kilometre siiratıe !lf'vkedflen otomoblklekl la!ltıi!derin öm · 

!1hıün iki ml!llidlr. Sürat J :i.!lttğin ömr ünü azaltır . Y A V A Ş Sürünüz. 

1 
vi!'! sureUerile 1519 9-12 gtinbne kaclıu· Haydarpaşa, Ankara, Balıkesir, 
Kayser.1, Malatya, Adana, Afyon, Iznıir, Sirkeci. Erzurum ve E!lkl.fehu 
isletme mildlirlUklerine müracaatları ve bllA.hare adreslerine bildirilece.lı 
yerde ve gUııde ımtihana gelmeleri lilzumu ,11ln olunur. c669b c8799A 

% - UııUk~rfntı.:ı fabrlkaJarm tavsiye ettiği hava der~lnde ,ışırintz. Ü 'IHkltre Mk· 

8an koydutunuz her libre ha\&, iiı.ııtlKln a.,ıJtmıuıını ~ 12 1/2 fazlala.,tuır. Ha d· 

<!inden fazla ha\·a aynı zararı ver ir. Otnmobll, kamyonttlniı:e ne derece ha\·a koy· 

inak lc-..ap ettiğin i bUınJyornruz marka, mf)(lel ve J&.<ıtlk ebadını bl.ldirerek bizden 
aornar.. 

t - r-.ıara, ya ya kaldırımları ve h~ndf'klere ÇArpmayınn: . B e1: inı.alan ehemmiyetlidir. 

~I çok Amalı b\lıtl~e kauı:uta.j (yeniden taban geı;lrmt'ı) yapılamaz. 

f - ~r &t'klz bin k ilome trede blr tekerleklerin \&d yetlnl df'tl,tlriniz. Bu tedbi r lıi.'I· 

tiklerin ômrilnU arttırır ,.e aynı sel·lye , .e şekilde a,ınllla8inı temin eder. On 

u t l&ıttiA'f saf arkaya, ııağ a rka laııtl~l ıool öne, sol ön llstlği ııol arkaya , M I 

arka IAlltıtı aağ öne gf'Çirinlz. Ve her 8000 kilometre aynı istikameti takip ede. 
rek de,..,ttrinlz. 

6 - Ant hareketler ve a nt fren yapmaymız. Bu hareke tler lu tUtJerinizden kilome treler
le aerviı yapabilecek Lac;tlği sıyırır gotürür . 

• - Uıf!Uklerhtlzl her &'ıia muayene. ediniz. E n küçük keslk, berelerı bile he-men tamir 
ediniz. ihmal edilen kl~lik k esikler u ma nla büyük ve esalllı ıi.nzalar çıkanr. 

, - Viraj ahrflen tedrici ore~ çok ya,-a.,ı.ayıntF~ YlraJtan &llntte •ÖIUIMİ'lt ı Ull ç~k 

a,otdınr. Süratıı alıJl!UI bir ıudrellk viraj diu.de on metrelik yol kadar lbtlk 

IMJındınr. 

8 - Otomobil ve ka myonetlnlze haddinden fazla yük koymayınız. LMtlğln emrünli azal

tıp An za lhtım.allnl arttırmnarz. 

t - LUüklerin bakunı hakkında öğrenmek iııtedlği.nlz noktalar ~·arsa ıarib adrnfııW 

blld.lrel"!l!lk aonınuz. Derhal memnuniyetle ceva p vermeğe amadeyiz. 

Godgir Lastikleri ve Doç otomobil ve kamyonliJ.rt 
TÜRKİYE MÜMESSİLi: 

Kemal Halil Tanır, M. Rif at Yalman ve Ş !!, · 

TATKO Şirketi 
Bevoafu: Taksim Bahçesi karşısındc 

~ i 

coMHuRıvErı ı Makinist TÜRKiYE 

ZiRAAT ~ANKASI 1 Aranıyor 
Kuruluş talihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk liraaı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevlbanka mua.melelerl. 

Para birikt.ırenlere 28,000 lira lkra.miye venyor. 

Zıiraat Banl4:aarnda kumbaralı ve ihbarsız ta.ıı&rn.ıf heMplannd.ı 
en az l'iO lirası bulunanlara senede 4 defa ç~Uecek kur'a ile &fMCı· 
daki plA.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet J,OOG Hra.Jık 4,000 lira 100 adet 5e Unılık ti,90G Ura 
4 lt 64HI lt 2,900 lt 

4 lt 250 lt 1,000 ... 120 lt 40 lt 

40 lt 100 ıt 4,000 ıt 160 .. 20 lt S,2e0 ıt 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir -ııene içinde W liradan a.şa
fı dU~iyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile verilecektir. 

Kuralar ııenede ,4 defa., 11 mart, 11 hazıran, ıı eylül, 
11 Birlncikanunda çekilecektir. 

...._. .. N..,. w : ~ ICm1a y +IMA,M 

V .... Jfefilp& "nrk LW. fa&. Vaua lla*•• 

Muotla silindirlerde çal19· 
malt ttzere altı iyi makinlate lh· 
Uyaç vardır. Talipterin vesaik. 
!erile bir likte Gtı.lata Asigüraz
yoni General han 73 No. ya 
müracaatları. 

ZAYi 

Askerl m•uhatımı 

yat cüzdanrmı zayi ettım . 

~aracapndan ıe.skısınnı 

yoktur . 

328 doğumlu Muııtafa oflu 
Vahap Kekevi 

ŞISE VE .CAM 
KIRIKLARI 

P era.kende ve toptan alınır. 

Müracaat yeri: Galata Ktmer· 
altı caddesi Izmir li oğlu Han 
altında No. 9 Ali Rıza Gebzeli. 

Askerlik işleri : 
Btıyoğlu yerff a.oıkerftk fuhefıtndt"JI: 

339 doğumlular ve bu dojtumlular. 
la muameleye tAbi olanların ilk ve 
80n yok1amala1'ı atustos nihayetınde 
hitama ereceğinden cezalı kalmama
ları için 'bir an evvel ayın çift günle· 
rinde mUracaa.t etmeleri. Nüfus cüz
danları ve ikamet kı\ğıtlarile birlik. 
te ,ubeye müra.ca.at etmeleri. 

(11791) 

1&XUL GAZMASKE --.. 
r ... brlk~ s ı Mö d lrllOladen: 

Tahminen 2.5 Ton Miktarında BezU ve K.lllD&IJlı • 

KA'DÇ ~ K KIBPINTISI 
Çift Kapa// Zarf Usu/i le $3ftfacakfJr. 

Taliplerın teklif mektuplarını 2/ D 942 günU saat H e kadar An. 

karada Mıu;ke Fabrikası MUdliriyetıne vennelerl ılıi.n olunur. 

Hatay l\!af :a Müdürlüğünd~n : 
- Iskenderun . Paya& yolunun c6 + 7:'i0 - 21 + 526~ kilometre• 

leri arasında noksan kalan k~smın şose inşa.'lı kapalı zarf usulile mllna· 
kasaya konulmuştur. 

2 '- Eksiltme 25 ağustos 912 sa'ı gUnU saat 11 de Antakya Nafıa 
'.Müdürlüğü odasında mUte~ckkU komU1yonda yapılacaktır. 

3 - l sUyenler hususi ş_artname ile proje ve evrakı keşfiyeyi Nafıa 
Mfidürlilğünde görebilirler. 

4 - Bu işin keşif bedeli 74223 lira 69 kuruttıır. 
5 - Muvakkat teminat 4962 liradır. 
6 - Taliplerin ihaleden en az 3 gün evvel bıı işe tıenzer fn~t: 

başardıklarına dair evrakı mUsbltelerile birlikte vılAyet makamına mU. 
racaat ederek alacakları ehliyet veııika.sını 24-90 sayılı kanuna uygun o 
Jarak haZTrlıyacakları teklif mektuplarını ve bun'arla birlikte teminat 
mektup veya makbuzlarım ve ticaret oda..ııı vesikasını lhale gUnU saat 
10 a kadar komisyon r iyasetine makbuz mukabilinde vereceklerdı.r. 

Postada. olan gecikmeı.er kabui edilmez. {6231) (8382) ,, ................................... ~. 
1 

Türk Armaförl =ri Birl iğinden: 
ithalatçı Tüccarlarmm Nazarı Dikkatine : 
Bırlıtimlzle alA.kalı vapur ve motör r;ahibi Armatörlerimiz gemi· 

lerıne g-erek tamir ve gerek seferJerınde muktezı her türlü malzemeyi 
satın almak arzusundadırlar. 

Ellerinde bu gibi mal7..eme bulunan veya. yakın zamanda. hariçten 
getirtebilecek ithalatçı tüccarların arada rnutava.ssıt bulunmamak 
~artile birllğimıze teklif yapmaları rica ve i!an olunur. 

Adres: Galata Ka.ramustafa sokak 66 No. 

T . İŞ BANltASI 
K. TASARRUF 

RESAPLAAI 
% lk.lncıi~rln 

Kel}ideııi.ne &Yl'll&zı 
i.kJ'afTüyeler: 

1 adet 1000 liral.ık 
1 > CIOO > 
2 • .2M • 
ı• • 100 • 

50 > 
25 > 
10 > 

• 


