
' :.; .--. 

Milli ŞEFiN HUZURLARIYLA 
~ ..... ~ - 2-,_,, --- - --

Dördüncü Dil K urultagı 
bu sabah Ankarada topland_ 

lr::~·::~:~7fa~i:~:~~~··ıl üaaıldığl ye.r: i 
\'AKIT i\IATBAASJ • 

Maarif Vekili Kurumun f aaliyaU 
etraf; nda beyanatta bulundu 

1 ~nkBru Oa.ddt'f'I VAKJ1 Vo.rctn i 
110 i 

AGUST 19~2 
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l!onra kuruıta.yuı birinci gün çal.1§. 
rnalanna nihayet ,·erildi. Encümen.. 
ler bugün ve yanıı çalışmaıa.rma de
vam edeceklerdir. Umumi heyet ö 
bUrgü.n toplanarak enctımen meaal 
lerinl fncellyecek ve kurultay kapa. 
nacaktır 

Ankara, 10 (Hususi muhabirim.iz. 
den telefonla) - DördUncU dil kurul. 
tayı bugün ııaat 10.80 da ilk toplan. 
tıaını yaptı. Saat onda kurum be.1 • 
kanı başta olmak üzere kurultay ü. 
yelerl Ebedl Şet AtatUrkUn muv&k. 
kıı.t kabrini zj,yaret ettiler ve bUyU.k 
bir çelenk koydular. 

Celse 10.30 da 1.sUklll marıUe a • 1 

Numara: 1055 Sene: 3 
Tel: 2~72 Posta kutusu: 214 

1111 ............................................ . 

Mlnlbe alt 
BAtıralar 

Yar.an: SADRI ERTEM 
J NGtLlZ barlclye nawı Eden 

Çekoalova.kyanm eak1 LoGd.ra 
lefirl ve lngilteredekl Çekoelovak 
bllkamettnln baıiclye na.un olan Ma. 
T.&rlke İDgllterenln MUnlh 'fu>la~L 
ili 1esbettlğlnl blldlrmt,ttr. 19-U )'L 

lında alman bu kararın bugün lçln 
nut bir kıymeti yoktur. lng1lterenln 
MUnlh anıa,maııını feshetm!D olma
sa, bllyUk bıı.rp ıwnroaı siyasi 1aa1L 
yet,lcrlnl- gayeaJnl, hedefini iyice t.a
)1n etmeden, rota&ını çizmeden yapL 
lan hal'eket,ler ııllsll ine yeni blr 
"'hat., •vap,, cetveli UAve etmekte. 
dlr. 

Bu bata ıı.avap, cıetvell 1918 1lfl 
10.'\9 arasmda geçen yıllarm mUte. 
reddlt dhnlyet;lnl tcbartlz ettirmek 
itibarile tarih! bir kıymeti vardır. 

Galiplerin l!HS de vüoude getirmek 
istedikleri dllnya ne 1939 da l\ltlnlh 
budut,lannı çlz.d.lklerj Avrupa araam.. 
da ne mUthlş farklar vardır. tık &'6-
t.e parpan nokta 1918 gallplerlnln 
bUt1hı galibiyet; vasıflan kendilerinde 
ınevout iken on dokuz ııene aonra ba 
galebeden ellerinde hiçbir oeY kalma. 
m11 olmasıdır. 

Venay ve emwl muahedeler blr 
baelıı.rıgır:tı. Oyle bir ba§laııgıç ki 
seneler geçt,lkÇe mu:r.afferterln mev. 
kilnl .kuvvetlendirecek, mağlQplan 
gttıı geotıkçe biraz daha aıkqık \-a. 
~!yete ıokacakt;ı. Muahedelere göre 
btıtUn nar.art lmld.ıılar gallplerle be.. 
r&berdl. Tatbikatta da bütün ku~ı;et. 

ler galipler emrine Ama.deydi. Fııkat 
l939 yazında galip devletlerin mu. 

rahhMlan 81llhu muhalar.a için Av • 
rupanm kaderlnl 1918 mıı~lQbuna be. 

diye olarnlt takdlm ettflr.r. 

Çemberlayn, Udi MUnlhden dö. 
nU,te bir ııu1h meleği halinde kaf'DL 
landılar. Mllnlb baldı mıydı, bakıııs 

mıydı oekllnde bir mUt.,alea (lerl sur. 
ıneğe lllzum yoktur. ÇUnkU hak da. 
\'&81 daha en·elkl btr va:rlyet,e daya. 
nan nlııbl görU,ttlr. Bunun için bu 
nlabJ görU,ıerln haklı ve haksız oL 
dııfunu mUtalca etmekten ne çıkar f 
Uıı.klryı, hakııızı aramaktansa 1918 
galiplerini 1939 da l\IUnlhde dize ge. 
tlreu hAdlsenln sebebini talılll etmek 

daha yerinde olur. 

GaHpler bütlln zahiri ııartıar ken. 
dUerlle beraberken ruurıl oldu da emri 
\'Skiler &ıllnde blrandn mağlOp ol • 
dular': Mllnlb 1918 galipleri ıcın ger
Ç('kt,f'.11 bir ber.lmettf. 

1918 galebesini, 1939 MUnlb bezi. 
ınetı haline koyan aobeblerl oöylece 
tahlil mllmkUndllr. 

Muahedeler Auup:ı.nın reall. 
lesine mlllcUerln lnkl,:ıf ıı:ntlanna 

alla uygun değlldl, Harita tızerlnde 

nazari blr Avrup:ı. \.-Uctıda getlrUcll, 
1'arllıf lnld~flar yerine aulb konfe. 
ruııııına ~o;(,lrak edenlerin akıllıt.rma 

göre bir dftnya kuruldu. Veınlden tan. 
:ı.lm edilen dUnyımın hu:lutıan Ue ııe 

nııııet lcrln ktlltllr hayatı ne de eko.. 
n!)mlk vaht'letlert temin eılllchlldl, 

Nıı-ıarl olarak vücuda gctlrUcn dev • 
lf't.lerle, parçnlıı.n&11, blrblrlerlle bir. 
le ~I meneden df!det)erdeD m4l. 

rckkep acayip bir ınoı.a~ lk \'Ucuda p 

çıldı. Toplantıyı BC.yük M'.illl Şefi. ~ - ""'\ 

mil: tınnet 1nônU de §ereflend;irmifler Baş ve k ,., im ı· - ., 
dJ. BUyük Millet Meci,iC reja1 Abdl11 
halik Renda, Ba§Yekıi.l Şllkrtı 8&ra.c;. * b 
oğlu, bütllıı vekiller, mebualar, tını. ı z l n el/ana t l 
veraite profcs'irJeri, gazet.ctler aa • ı 
tonda yer alml§lardı. R d d • 

Maarl.f vekili Haııan Ali Yücel kUr. ı oman ya a erın 
sUye reıerek açlf nutkunu aöyledl, 

1 
b 

Vekil nutkunda Türk dil kurumunun" ır tesı•r yaptı 
göeterdlği faaliyet etratmda beya • 
na.tta bulundu. Bundan ııonra kurul. ı 

tay ba§kanlığı ile a•b&§kanlık ve O 
Mrt k&tiP aeOi,mıne geçildi. Ba§kan. alversnı gazetesi 
lığa maarif veklli H.uan Ali Yücel ' dl ••ı 
intihap edlldL Bunda.n IODJ'& kuru • I yor D : 
mwı genel ıekreterl İbrahim Necmi 
Dilmen kurumun ç&lıfmalan etra. l Şuurlu bir vatanperverliğe 
fmda izahat verdi. c;.neı HJaeter 

1 
davanan, hic bir .zaman za 

kurum çalı~m&larmm &na yoUa.rm • 
1 

al eaeri göatermemiı olan 
d&ll, Tllrk el.ilinin k.ayııağından, ta • i bu siyaaete gayrikabili in. 
rihten ö.ncelq çalı§mıı.Jardan, TUrki /tar manevi bir kuvvet ve. 
ye tl1rkçeel tızerlndekl meaalde.ı:ı., 

ııramer çalıp&Iarmdan da diğer 
t&allyetıerden blr saat beyanatta bu. 

Jundu. 
Encilmenler ııeçlml J&Pıldıktaıı 

,. _______ , 
Yeni 100 lirahk 
banknotlarımız 

15 ataıtosta 
tedavtlle 

çıllarıbyor 

,\nkara: 10 ( A.A.) - Biıe verilen 
malumata göre, memleketimize getl 
.rilirken yolda denlı llaznsına ~rı. 
yan 100 liralık bankonotlarıınmn 

yerine Alınrnya da beslırılnn 100 
liralık hanknotlarımı.z, AAuslo5 
ayının on beşinden itibaren teda~fi
le çıkarılma~a b:ışlanacaklır. 

Bunlardan tedııvüle cıkarılacak 
mikclar, J,nnunl ledAviıl hıuldl rla. 
hilinde ka)acnk ve ancak kupür leb. 
ehli \'e~a kup::rıer arasındaki nis. 
peti tanzim etmek için peyderpey 
tedlyatta kullanılmak suretiyle te . 
davfile cıkarıla.:aktır. 

Pamuk cekirdeği fiatları 
ıerbeat bırakıldı. 

Aııkara, 10 ( A.A.) - Ticaret vl' 
kAlelinden tebliğ edilmişUr: 

Pamuk cekird~i itin vekAletce 
teshil edilmiş bulunan ffaUar 10 
A~ustos tarihinden itibaren kaldan•. 

mıştır. 

ren ıey, umumun ta.vibini 
kazanmCf olmcuıdır. 
...Y--2ncl~ 

KaradenizdeL 
ki .Sovyet 
donanması 

Alman ııaaıı 
altında balanan 

~ 

Bir limana cüretli 
bir akın yaptı 

Cephane yüktu gemiler 
batırıldı, askeri hedefler 

bombalandı 
Moakova; ıo. (A.A.) - BlldJr.i.1· 

dlğine göre, Sovyet donanmuı Ka 
radenfzde Alman !§gali altında bu. 
luna.n bir Umana karşı cUretU bir 
akın yapml§tır. Sovyet gemileri ge 
ce, maynlenml§ koya girerek ııntre. 
potan ate,I altına almQ, cephane 
yt\kltl geml).erı b&tırml§ ve aııkert he 
detlerj bombardıman etmiştir. HU 
cwzı o kadar anl olmu,ştur ki, sahil 
b&taryala.n çok geç ateı aı;mı:tır •. 
Vazifelerini yaptıktan ııonra Sovyet 
harp gemileri kayıp vermeden ve 
zarara uğramadan cekllm,iştlr. 

Sovyet tayyarele.r:i kuvvetli bt.r 
himaye altmda ilerleyen iki vapur • 
dan mürekkep blr deniz ka!Uefilne 
hOcum e~rek vapurlardan blrtııı ba 

trrm11 ve refakat gemUertnden bazı• 
Jarmı hasara uğratI?U§t.Ir. Urfldt. Mnabecleler bu kadar lleMp. 

eız, bu kadar kannt.kal1fl)rtı. 
1919 muabecıeıer1nın .. meııert za.. Amerıkan fılosunun 

)'11tl. Bualann ~rWdUJtlnll tsb6t I· h k" d d 
ı;ln 19 acne k&fl geldi. Bunlar yetmt. are cıll avam e ıyor 
yorm114 gibi barp aonraaı Avnıpaaına Londra, 10 (A.A.) - Ameriknn 
h!klm olan bir zlluılyet de pUpler ve müttefik donannusnı.ın ~alô" 

arasmdakl &bengt bolıdu. mabvetth mon adala.nııa k1lr31 başladığı ta
Bu snretle p.llpler arumdakl lfblr. tıJTUZ devam etmektedir. 
llğl nihayet bulunca Mltnlh &ldbetl- DU.n gece Vaşingtonda neDredi-
ne bf'nur bldlaeler ootatda.. len tebliğde, taarruz hareketinin 

Mllnlh aıılqmumclaa 10nra Avnı· inkişaf etmeltte olduğu ve oidukçe 
panrn harbe dofru ytlrtlytlftı. claba kuvvetli bir öüşmnn mukavemeti 
ıtıratlendl. Fıwı1a Raıya ile olan an. ile karşılandığı bildirilmekte ve 
lqmaanıdan ayrıldı. Sovyet • Alman &.lınan netieelerin henüz malilm el• 
aaldırmadık paktı, bunan netll~I o. madığı UA.ve edilmektedir. 
!arak imzalandı. Ve barp ıllratıe A• Kiska ada.stna yaptlan taarruz 
rupa memleketlerlnl ı.lyaret ettl Bu. hareketi de nihayet bulmuştur. 
gUn tngtlterenlu htıkUmlerlnl fnhet. Amerikan filosunu tetjkil eden 
tlfl Htıalh aıı.ln.şm"9ı Avnıpanra ka. harp gemileri üslerine döndükten 
tertnde ......_ ıel •.1"Mmıt bir aonra t1l8lTUZ neticeleri etrafında 
b&dlaecllr. maHmıst alınabDeoektJr, 

Kırasnodar 
• 

nasıl 
zaptedildi ? 
Ba ,elılr SOvyet 
ıllib 6Ddlıtrlıl 
merkezıerlndea 
en mlblmmldlr 

Berlln, 10 (A.A.) - Alman ordula. 
rı ba§kuma.ndanlığt, Kraanod&rm u.p 
tını !l:ıl.ld,iren hll8Ull tebliğ bakkuıd& 
ıu tamamlayıcı malQmatJ ve.rmiftlr: 

Kuban bmgeainln merkezi Kruııo
dan za.pteden tümen. bundan oıı U!; 

gi1ıı evvel Rosto! ve Ba.taı.ıık bUcnm -
ıarma iştirak bu auretle dllpıanm 

Don üzerindeki mUda.fıı.umı yıkma. 

ğa yardım etml§ olan tUmendir. He. 
zlmete fığnyan dO,m&nJ bırakmakaı
sm tııkip eden bu tllmene mensup 
latalar §iddetu aıcaklar altında ta.. 
aılasız harp ederek Donu Kuband&ll 
ayıran 280 kUometrellk blr m~sa.feyi 
kat.etmişlerdir. Kraanodar mevzileri 
çetin muharebelerden sonra ve dÜ§ • 

manm §iddet.li mukavemetine Ta# • 
men ya.nlıxıı§ vıe mllnbit kara top -
raklardan mUte§ekkfl bir vadide bu.. 
lunan Krasnodar {lehrı cebrt hUeum. 
la zaptedllml§tir. PJya.de ile m.IAl 
t~kil edecek bir eurette itıbirllği ya. 
pan hat}! bataryalanmız katt muvaf. 
fakiyetı temin edecek bir ölçllde ha. 
reka.ta. yardmı etml§tlr. Kubanm ft
mal kıyısmda bulunan Kraanodar, 
Staliııgrad • Novoroatak ve Prtmoako, 
Norol.l§ovsk - Ahterkoy demiryolla _ 
rmm kavuşak noktasıdır. 210.000 nll. 
fusu vardır. Bu oehlr Sovyet allAlı 

endüstrisinin ba§1ıca merkezlerinden 
b!ricllr. Gıda maddeleri ve petrol 
sevkiyatı baK,pnmdan bu tehir vaııı. 
tas!le ve nehirler yoluyla yapılan 

nakliyat bUyUk bir inkipf göster • 
m.lştlr. Kra.ımodardn ailAh lmal eden 
mUhlm çelik fabrtk&lan, petrol tas. 
tı.yehanelerl, gtd& maddeleri fabrika. 
lan ve ha.fl.f sanayı fabrikaları var • 

drr. 

Tramvay durağında 
Bir genç kıza 

sarkıntılık eden 
tevkil edildi 

Bugün Ga\atn.~y tramva.y du. 
rağmda bir sarkıntılık b!dise!i ol. 
muştur. 

Hatice isimli 19 ya.şlannda bir 
genç b 1sta.nbula gitmek Uure 
G&latıısaray d~.rrağmda tramvay 
beklerken, yanına Salih isimli bir 
genç soku1muş ve çirkin bazı har
reketlerde buhınmuştur. Hatice, 
kendisini mUdafaa etnıek zorunda 
kaIDıca bu genç sinirlemıi§ ve 
kızı dövmek istemistir. 

Salih devriye gezen poli.sle:r tn. 
rafından yakalanmış, adliyeye 
teslim ed.ilerek tevki fcdihni§ti'r. 

ikinci cep
heye karşı 

Alm&DJIDID 
Norveçte yap tılı 

llazırlılılar nelerdir 
8tokllolm 10 (A..A.J - Stokholm. 

dald bltar&f mtl§ah1tlenı ıöre, Al -
maıılarm ildncl oephe t-ehllkeıı!M 

k&rfı koymak maluıa.dlle yaptılı b&.. 
zır1ıklarm ~em.miy•t,l.u dl.lr Hor • 
veçtıeki Alman kom\Mıam sener&ı 

Falke ıNhorat, taratmdan Uerı sl1rtl.. 
len iddJal&r mUb&lAgalıdır. 

Almanlarm lk1 aenedenberl Nonıeç 
~ hllmmalı bir PYI'fltl• çalıflL1'&k 
tahkimat yaptıkiarma f{ıphe yoktur. 
Fakat Londranm alAkalı ma.hfUlerj 
bu tahlr:imat al.ltemlne blltlhı te!er. 
ruatile vAkıt bulunma.ktadır. 

Dlfer taraltan Non.otekı AJıman 
Jatalarmm mevcudu, bu memlekette 
ihraç yapabllecek bC.1.tllıı noktalarm 
mUd&faumı ıtemine ki.ti deJtlcıt.r. 

Himler Finlantliyaya gidip 
gelmif! 

Londra, 10 (A.A..) - Alınan is. 
tihbar büroeunun bildirdiğine gö • 
re, Alman poliıl ~ Himlcr, geçen 
hafta FinlAndiyaya ~ reisi • 
cllmhurla Marc,.cıal Mannerhaymı 

Eiyaret etmiştir. 

Sark cepbeslncle -
Alrr.an kıtaları 

Kaıaç'ın 
batısında 

Mühim bir Sovyet 
guru11unu çenber 

içine aldılar 
Bedin, 10 (A.A.) - Doa nehri

nin bUyilk dirseğinde Atman kıta· 
lan, ileri h:ı.reketleri csnasmllıa 
Q ağu.sıosta Kalaç:n batısında mü
l.lm bir düşman gunıpunu çember 
içine a~l:ı.rdır. 

Mosko a, 10 (A.A..) - Ehem.mi
ynll Sovyet kuvvetleri Voronejin 
cenubunda. Don nehrini geçmiştir. 
Pike bomba tan-:ı.releri tarafmdan 
müzaheret gören Sovyet tankları 
Don nehrin.in batı sahilinde iler • 
lıycrek mcskün dört noktayı iHBl 
etmiş, Alma.n ve Mc.car a8kcrler 
aramııds pa.nik çıkarmıştır. Bu ha
reket, Voronej oephcrinin ccmıp 
cenahında yap!lan Sovyct hUcn -
muuun dö~Uncil günü muvaffelt 
c,Jmuştıır. Bu hattket esnasmı!a 
müstahkem. bUyük ve lrllçUk köy
ler dU.sman:1a.n geri alınmış ve c!!!ıl 
me.n 12 kiloıınetre kadar ba.tı'Y& a
tılmıttir. 

Stokholm, 10 (A.A.) - Ofi a
:ansmın husuısl muhabiri bildiri • 
yor: 

Piyatigorsk'u geç.en Alınan ko•· 
\•.etleri ~di Prokladnor civana -
rma ~tardır. 

(Bu oephej(' dair diğer 

tclgrafiar 2 lncl •yfada) 

Hindistan 
meselesi 

İngiliz kabinesinde· 
müzakere edildi 
Müslümanla-

* • 
rın reısı 

Mlsltlmaaıana 
teblllıeU kitle 

barak ettaıa 11ı,mda 
IEalmalarmı 
tavsiye etti 

Hind i!Çileri kongrenbı a: 
rarına karıı lroyacaklar 

~"YA&JSISnd~ 

·qüıı 1.lr1 fil~ ıı ~ sı.: 

Mihver Petrole 
Kavuştu 

Yaı.aa: BiR MUHbRIR 

M AYKOPUN :uına.ıılar tarafın. 
dan iJs&:I yalnıx askeri defli, 

lktı1841 bakımdan da bu clban har. 

btnlD en ebemmlyet.11 bAdlaelcrjnden 
blrtcllr. Çünkü Alma•la~ bu hatpte 
Pk defa olarak l&V&f yoluyla büyük 
bir petrol kaynatıru ele ıeçlrmlş 

oluyorlar • .laponlar sfbl onlar da dtıı. 
maa tarahndan tahrip ecıuen petrol 
kuyularını btrkaç ayda tamir edecek. 
lerlne göre, bllhaııea beınzln lıtuısaU 
bakımmdan Sovyetler BlrlJğlnJn en 
cleferll k.aynatı olan Maykopun iş • 
gali, Almanlara ea çok muhtaç ol • 
duldan bam maddeyi bol bol temin 
f'den blr lktleadi zafer kıymet)ndedlr. 

DemokraeD~rln en bllytlk nmldl, 
mlh'\"erjn petrolsaz kalarak harbe de. 
\ 'ILDl edememeal lbtlmallydl, Daha bu 
rJJuuı harbi bqlamadan evvel neıre. 

dUen propaganda rakamlan mlhve • 
rln bfrk~ aylık petrol ıtokuno t11. 
kettlkten ıonra h:ırbe devanı edemi. 
yece!lne halkı lnal\ilırmağa ça!.,ı 

yorda. Frana barbJnde lngiltz kay. 
nak1ann4an iki g1lnd6 b\r vertırn 

baberJeır Alman zntııı ve mot,brlli 

knvvet.ıerıatn besadDl tllk~iiJıl, 
:rarı yolıta blmak tebllkeel tı.tcöa

terdltınJ llAD edip clurmuttur. 
Bütün ba lddlal&rm aa1ı tıkmadı. 

Olha11 harblnbı dördtlnCtl .eneetae 
girmek tlzere olctotumıız halde, ma 
'-er, baf&an bata mo&6rlll ve ntllJı 
kuV\'etıerle yaptıfl eavaılara deTIWD 
c.t,mektcdlr. ÇUnkll Rom&n)"& pet. 
rolUnden be.oka bluat l•tlha&l etti,il 
.entetJk petrol onnn lhtlyaçlarma 
klfl gelml,ftr. Bununla beraber, mib
,·erln petrol kayn&kları bol olm&dıi• 
itin, bu kifayet muvaze.neatntn ~mı. 
nl, ancak pek beııaph ve ekonomik 
hareket 1&yealnde mtlmkön olabil . 
mittir. 

Belki sırf petro tuarrutu umre. 
tJle mfh,·er, askeri hareketleri daha 
genlı ölçtıde yapmaktan aak11UDif. 
tt. Ayla.roa duruyor, petrol at,oklan. 
nr taı.ellyor, ancak uı.ua bir zaman 
kaybettikten aonra bllytlk çapta bir 
taarruza gCÇ'ebWyordu. Almanyanm 
ve btltlln .\vrupanuı z.lral, ımal la. 
tlhııalı temin eden bir çak maldnele. 
rt !iletmek kin de petrole llıtf;racı 

\.'ardır. Bu ma4dene1n kıtlrfl Avro 
pıuıın iktisadi hayatmı da flddetlr 
1&myordu. 

Maykop petrol havr.&1UU11 Alman 
ve mlltteflk ordıılammı elble ı;tr;:ne. 
rJ yalnız askeri değil, mlhver ~ 
bu harbin en bllyUk lktlaadl IEMY. 
cıdır. 



! - EN SON DAKİKA - 10 AGUSTOS 1!H2 PAZARTE!Jt 

Başrekilimizin beyanatı J 
ve Romen gazeteleri 1 k ~il ahkeme Salonıa·rında· Çin kuvvetleri Bır, 1 in~ , 

me it 8 tayyare.! Genişliyen §ehir rıs .. nı oe•ldu•• en 
EN SON DAKiKA j 

Küçük ilanlar Kuponn f 
Bükres, 10 (A. A.) -- Yeni j 

'.l ilrk B~~ili Şükri.i Saraçoğh • 
nun BüyUk Millet Meclisindc~i be
yan'l!ml Romen gazeteleri neşret• 
nıi~lerdir. Bu beyanat sa.ralıati ve 
s:ım!:mfüğiyle derin bir tesir yap • 
nıışur • 

l"'rcın&D w~rdı'""ivJe Kar§ı~ında .fehirli ~e &.\. · 
u 1 1 .il ev aaa J Beledıye hızmetlerı k b • (Bu ı..-upona eklenerek ;-öudorilooell 

S h J t t ııı •Tama ve il verme il.Anları ED Son ivan şe rini R~n HalıehtirtdeKnalay:~. 'ı~talanbbouLY uyu,ncu erae e l Dakikada parun aeşradlleoeımr. L 
....... ._. .. Ukılana razete<le rörllldilğtl te!dldf' 

Za tettller dan bu.hseden bir fıkra yaznııı! Şeb. O olma111na dikkat edilmelidir. Evleo. 

p rLn kaynn.yıp ta~an bir kamn haline Leon Artlnyanı dlfter bir cürüm lfl8· me teklltl &'ÖDdereD oıruyucıılııruı 

--.: 

.Romen umumi efltılr:nın bu hr. 
F..U5taki duvgularına. ve düşüncele. 
rin-e tercüman olan Universul g3.
zete~i, ilk sayfasında ne§rettiği 
bir makalede Saraçoğlunun söz:c. 
rini ta.hl~! edere it ~öyle diyor: 

Yeni Tilrk Başvekilinin sözleri, 
'Iürltiyerun harp b~mJanber1 t · .. 
lcip ettiği .siyasete tamamiyl~ uy • 
gundur. Türltiye faal bil" bitaraf ~ 
lık si,vn..~tl tatbik etmek maks:ı • 
c'linedır ki ttlttin taa?.h"ıiltlerine ve 
itt.fa.klnrına eı:ı.dakat göstermekte ıı 
dir. Faknt diğer taraf~an Türkiye, 
herhangi bir · tec::ı.vüze kuvvetle 
mukabele edebilmek için ordusu:rru 
miltema-diyım kuvvetlen\lirmekte 
ve bu hu5ugt'l bUytik fedakar;ık. 
!ara k!ı t 1 n.nnıa.ktadrr. Türk ıycnin 
hiç bir zamaıı inhir~ etmediği bu 
oç:rk ve s..ı.mimi siyaset Saraçoğlu.
nıı mane•:i nUfuz vermektedir. 

Bu nUfuz Türk ıılyasetinl tayin 
etm.iş olan mllll §Uurdan geliyor,. Tür 
kiye bu milll §UUra dayanarak do. 
kunulmaz haklarını ll!n etmiştir. 
. TUrk-}yenln iki muharip zümreye 
karşr tam bir dUrüstlilk1e tatbik et 
tiği bitarnthk BlYascti, Saraçoğlu

nun bu kadar açık ve katı bir lisan.. 
la konuşma.smr kolaylaştıran A.m.11 
lerden başlıc~rdır. Ylne Türk siyase 

· tindeki bu ciUrüatlUktUr ki, TUrki• 
yenin; İngiltere ile lttl!akr muha.fa .. 
za etmesine r:ığ'men, Almanya ne bir 
pakt iınznlamnsmı mUmkUn kılmış 

tır. 

Saraçoğlunun beyanatı bazı şa• 
yıaları bir kere daha tekzip· etmiş 
ve hcrhangı bir entrika teşc!XıllsU

nUn fnydası:tlığ'ını i,sp:ıt etmiştir. 

Nnlversul gazetcı::i yazısını şlı~e 

bltlrlyor: 
Şuurlu bir vatanperverliğe daya. 

nan ve hiç bir zaman zaat eseri gös· 
termemlş ol:ın bu siyn~~ gayri ka
bili inltılr m.ancvt bir kuvvet veren 
~ey umumun tnsvlblnl kazanmış ol 
masrdır. 

Lonrlro, 10 (t1,A) - Tiusynd 1 

'ıİ'11nli lhfknsy:ııla Alınan hareke) 
İnklş11C ediyor, Slnlingraô'ın renu;> 
ıloğusurıdn Alnınn':ır bir gcclik ııı . 

ıııı )larsn <l:ı Sovyct ınnlt}.;, ı tıınr.-·. 

,ıu c111rd11rrnu<>lırıhr. Don ı.lirsrı.lira 
de Alm:ı:ıl;ır şiddetli riiicııml:ırdu 

bulunuyorhr. 
Ru!! ktıv\•elleıi Yoronezin rcntı• 

L:.ı"r'., d. h:ı hir \<'rclc Don nchr·. 
ni r ı;ml5lcr,lir. Dir noklnd:ı iler· 1~ 
yor':ır. 

Sl:ıliı1~r. ıl'il'l Pı ~ cepJıesi y:ırı 1 

mı•tır. Bur:ıcln şlddelli hir tank 
mııh:ıre~Jcsi ccreynn eımekledir. 

SOVl'UT 1'El'Ll01 

T.ondra. 10 (.4,ıt.> - Gece yarm 
:Woıdco,•ıırl:ı ncşrcilllcn Sovyct le]·. 
lil!i: "0 rı~,. 'o '.:ı Kletsk:ıy:ı, Kolt•"ıı 

niko\·onun şimnl dosti'üntA.: Krl'ft • 
Yir ve l{ropoUdn kc~imlerinde şirl .. 
rlclli muhıırcbcler olmuştur. Diğer 
kc~inıl--rrle değişiklik yoktur. 

Tebl::e :yııpılan ekte deniyor ki: 
"Armııvir ve Kropolkin k~~imlerir:. 
de düşnı:ın lnzyıktbüyümüştür. E
asen h:ımle ıı~Uko"' ve Krnsnodı:ır'.ı 
doğnıdur ... 

lı'• .... 

Vl§J, 10 (A.A.) - Moskovada. Sov. 
yet ricnl! ile !İıgiltere ve Amerika 
bllyU!c etçllert, Amerikanın Ankara 
büyUk elçlal Stelnhard, Amerikan ge_ 

nerali Bııa.dley a.raemda yapxlan gö: 
rtl§meler bİtmı§, kon~~ana mesatsinf 
tamn.mlanu§~. ,. ı "' 

Yeni Dclhl, 10 (A.A.) _ çunklng geldiginJ, ııanl•J her goce havo.dan mab.luz kalmak ltzere .artb ,....adrtıaıe. 

radyosunun bildirdiğine göre Çin göte ta.,. yeriııo kö~k yağdığıru, daha. meslnl ö emek üzere kendisi Bakır . öy rlnJ bUdlrmeler1 lAzımdır. / 
kuvvetıerl Amerikan ordusuna. men. diln çorak olan tarlcı.lann yerinde d ( 
sup tayyarelerin yardımı ile Klankal kübik yapı:ların yUk!'leldJğlnl &öyll • Emrazı A~llJ'e Hastallane in e Eulenme teklilleriı 1 

eyaletinde Linşuangın cenubu şarki. yerek dlyor ki: ~ 1!cı~ aza 8 te avı alt na al nacak ''Asıl ts· .. ··nbul terkedU ..... bir aa'"-e Ut Uu." 1 ~ 28 yaşında, dul, orta tahsUll, sinde bulunan S!vanı zaptetml§ler - .,.. ·- ~ 
dj,r. Llnşuanga karşı yapılan Çin taar ml dooecek'l,, ytlluıek aileden, ev işlerini mUkem. 

Muharrir, lıs'"no•bııln boy atma u. Geçen ay Şişlide cereyan eden 1 ı:eaziyesi olmadığı \'e kansını bir mel bilen bir bayan, 60 lira maıı§lı 3S ruzu şiddetini arttırmaktadır. ,,.... 
letlnden kurtarmıık l~ln ne yapın.ak bu aile facia011, "Mahkeme salonp , buhran esna~mdn öldilrdüğü fenni YB.§ında, esmer ve §l§man bir bayla 

Mısırda 
harekat 
durgun ı 

----0--

T obrukta teslim olan lngiliz 
kıtaları hangileridir? 

Rom1t, 10 (A.A.) - İtalyan ordu. 
lu.rı umumi karnrgAhının 804 numa. 
ralr t e bllği: 
Mısır cepheıılnde kara ve hava 

kuvvetlerinin chemmlyetıt.i.Z ta.ali -
yeti görülmUştür. lngil.i.Z uçakları 

hatlarımızın gerisindeki bir çok mer. 
kezlere bombalar at.mı~ardır. Yerli. 
lerden 5 sıvıı ölmüştür. Hasarat cUzi 
dlr. 

Mihver uçakları gece ve gUndUz 
Malta adasının hava ve deniz üsle
rine hücumlarda. bulunmuşlardır. 

Londra, 10 (A.ı\.) - Harbi.Ye na. 
zırlığından resmen blldlrildl~lne gö. 
re, 21 haziranda Tobruk düştüğü za. 
man aşağıdaki birlikler düşmana 

teslim olmak zorunda kalmışlardır. 
201 jncı lng!liz motörlU tuğayı, 

32 incı İngiliz tank tuğayı, cenup 
Afı.ılka kuvvctlcrl ka.rarg~ heyeti 
~ inci cenup Afrika tllmcni , cenup 
Afrika G ncr p}yade tu~ayı, 11 inci 
Hind piyade tuğayı. 

Tobruk garnizonunu teşkil eden bu 
kıtalar arasında. kral , tank tabunı 
ile ikinci muhafız piyade alayı ve !s 
koçya muha!ız a.lnyı bilhassa. kayde 
değer bi,rliklerdlr, 

lagllfz ve Amerikan 
iı vvetıeri 

izi ndada büyük bır 
menevra yaptılar 

l.ondra, 10 (.i.A.) - Geçen hafta 
1z1ırnd ldn Amerikan ve İngiliz kı. 
talıırıııın yoplıklıırı büyük bir mn. 
nen:ı mm·affakıyetle nelict?lcıımı~. 
lir. ----o----

!Azımsa ya.pılmasınr, aya.ğuı yorga. farında,, stltttnumwcla bütlin tafs'.. ~ raporlarla sabit olduğundan be ,. evlenmek 1.stemektedlr. (Kırmızı glll) 
na, yani ,,elırtn lradmıı. Ye nütusuna latiyle yazmıştık. 1 raet etmiştir. Hemen serbest 'bıra- remzine müracaat • 19 
göre u7.at,ılmaımu ifaret ediyor. Bilindiği üzere, genç kar~ını , lalaca.ktrr. :t- Yaş 25, orta boylu, sarışın 1 ae. 

.Be.fik ll&Ut Karayın temas ettiği yersiz bir kıs'lrn.n~lık ylizümlen öl- Ancak, kendisinin b:ı.slm cürtim. nedenberi kocasmdan boşanm.ıa er. 
bu mevzu saneleroo evvel belediye düren katil, Unııalıçart'ıdıı sene• ler i~lemesi tehlikesi olıJuğu rn• ment duı bir bayan, 30.40 yaşların. 
meclisinde milzııkere mevzuu olmu,, Jer<lenberi koyumculuk y:ıpmalita por!arla sabit görülı.lüğiinden, kıı-- da, esmer, kazancı 1~ den yukan 
bunun öollne ımıı.r plta.nmm geçcce. olan Leon Artinynn nılm<la bir ııunen kendisinin mulıafazıı ve te-. olan bir. bayla evlenmek istemekte • 
ğl lle-rt silrülmll.ştü. O :ra.ınan ise J·;rrneııiydir. ı d:ıvi altrn:ı. almmllsı W.nmdır. foa. dlr. (San gül) remzine mUraeaat .:.ıo 
henüz plH\n Jıazırla.ıımamıştL Leon Attinyamn l<arıl!lr Diruhi, bmm yapılması iı:in l.ıeon el'ra't\iy. * 27 Ya§ında, uzunca boylı.ı, lnce 

Bugtin ıehrln bir tınar pllfı.nı var. kendisine nazaran çolc genı:tlr. He-
1 
ıo hirW<te müddeiunıumiliğe tos. yapılı llse ta.ıısiU görmüş, evine düş. 

dır ve bu Jılla.n tatbike başlanmıştır, ııüz 35 ~mdaclır ve hnyli de Jiın ediltt'1?ktil', kUn, dUrüat kibar bir kız, tahsil gör. 
l'ilil.n tehir içinde ka.t adedini, bln.ıı.. güzel bir Iuı<lmdır, Leon Artiny:ın mütemadiyen rnU§, ciddt bir bayla evlenmek iste • 
nın cadde ve sokağın ne lta<Jaı- geri. Leon Artinyan ı;:-~nç kRrrt'llnı ağlıyordu. Karar UzerJne mı>Jtke- mcktedlr. (Dürnev 68) renızlne mu. 
sinde yapılacağını tesblt otmekte • çılgın gibi ~vmcl•edir. Bu mesut meye te~!•lriirter et!İ ve dışnn çı. racnat • 21 
dlr. Yeoll sahalar, parkla.r da bu pL karı Jcocanm en biiyüğiJ %1 ya5ın. hırıldı. 1/- Ya§ 25, boy orta, kumral, yakı. 
lAııda ı~ edilmlı bulullII13.k1;adır. da U!}.de oğla vardrr. Kuyumcu Balnrhöy Akıl Juıstn• §ıklıca aylık kazancı ı~o Ura olan 
Aşağı yukarı ~hrin getırestnt mun. Arthıynnm !<endi ifadesine na. hanesine yatınlae:tktrr. ı müzisyen, kimsesiz bir Türk genci, 
tazam ve gl.lzel bir hale sokmak tçfıı zaran, karıı;mı çok ~evmek \"e d..,. ADJ,fYE MUHA.R1Rt esmer, balık etinde müzikten ho§la. • 
gayret adımlan atılmaya baflan _ lnyısiyle de kıskanmak yilıünden - nan, hassas, bir evi otan na.musıu 

IDlf bulunmaktadır. Ancak geıılşle • &on ~m:ı.nJnr<fa akli mU\'azenesln. ı•ng•ııtere' de ltız veya dul bir bayanla evlenmek 
me, !fl!fme tatlda.dı nereye k&dardır'l de hır bozulduk ba$östermi-;Ur. istemektedir. (Müzik) remzine mu • 
Bn tesblt edllmem1:1tfr. Dn ıışme ÇooukJarı \'e nkrnbal:ın keneli, ini Harp İ§lerinde çalı§maya racaat _ 22 
evvelce MecidiyekUy taraflarınday _ miiteaddit akıl 'hl•torl:ınoa gös • Javet edilen kadtnlann lf. Ya§ 40, boy 1,69, ayda 160 lUa 
dı. Birkaç ııen~ Sua.dlycdon başla. tenni~ler \"e hepsi de Artlnyanrn maaşı olan, iyi bir meslek sahibi bir 
yıp Maltepe, Bostancı, Kı:ırtala ırn. _ rnutlak bir tedavi altına. nlrnmıı.sım miktarı bay, 25.30 ya§lannda temiz, ciddi ve 
dar da.yandı. l:icnz ar&& tedarllt eden \5emi~Jıerdir. Iı"al•at buna. kuyumcu 8 mfl'!JCD8 Çll<tfn iffet sahibi, lyi glylnen, §l§m.a.n, kı. 
orta haUller ba§larmı 110k1LCak bir itiraz etmi~tir .Zirn, ge'Jl!; ·karı• sa boylu asil bir aile kızı lle evlen • 
ev, zenginler vlllAta.r dikmeye başta.. MndAn uz::ı.k J:ı~:t.yıımıynC'ııktır Ay. wndr:ı., 10 (A.A.) - 1809 do- mel<: istemektedir, (Bir 1kiJ.1Cl). rem. 
ddaT, Şimdi Hl\ydarp6ıııı. ve Kn.dtl•öy. ni z:ımanda da beynini bir kurt ğumlu kadınların da çağnılınasıle zine müracat. , • 1 .,(ı 
den kilometrelerce uzak hat boyun. yemeğe ba~lnnır5tır. İngilterede harp işler"ne davet e• 
da ve hat gerJlerlndekl kulanı& ev _ BüyüJ' oğlu ile kansı sevişme!!. dilen kadtnlarm miktarı sekiz miL. /ş ve iıçi arıyanlaT 
ler ,göze çarpıyor. tedlr? yona. çtlmııştıT. 

Ev buhmnmı önlemek ookrmmdan Evet, Leon kendi öz oğlımdan ----cı1----
bu lnşa.ııttaıı menuıun olmak Ui.zım. I kansını kısk:ınmn~cta<lır ve Jıastn. 
Fakat kırda böy!orı birkaç ev yapıl. haneye tzd:wi ~in yatırılmasına 
dıktan, sonra. saldıılerı belediyeye bir 

1 
dair ileri sllrUl~ ıcırarlan 5idıletJe 

mazbata ile mUrocaat ctmekl.c, ee.mt reddetmektedir. Filrrine göre, ken
lerfne elektrik, su, yol, ıuı.va.gau iL d~ni hnstahaneye yatmlılctan 
temel•tedlrlcr. Bu g1bl lsteklerlıı ye. &onra ana. oğul rahat rahat sevi. 

* Eski türk!:~den tahııflll ve da. 

rfne getlrllmesf l!;lln ldıı.ro ve r:lrket. §cc.eklerdir. 
Jerin nlz.amnn.meler}nde birtakım Ba kurt, ~engin koyumcunnn 
kayıtlar va.rdır. Su için mesel~ 25 beynini kemJrip dannaktn \'e hB"ıı 
abone,. elel<trlk lçlo ıu kft.dar nıasra. talığı gittikçe artmaktadır, 
fa iıttlrak gibi ... B:ınlıı.r yapılma • Nilıayet bir snoolı i>alıvaltı eder
yınca o semtten nUdiyetler yiiltseı • ken de o~lunn,, ann.e<Jbe goz kırr• 
meye baıılıır, • tığmı annasinin de kendisin<' nıu-

- Biz §t'hrl imar OOiyornz da., be. kn~Ie ettiğini görmU,tür. EY\'clli 
ledlye bir kııldırnu bile dö§cınlyor, hiç Seı<mi c:ıkarmnmııt ,.e çocukları 
bir çöpçü bile nlJ'rımuyorY Mcdcn\ ıliilckii.n:ı. giu:ı;;ten sonra mntfaktn 
blr rJ('hJrde gaz 11\mbasr ne otu~l{ i~ gören luı.rısınn: • 
neye 'l .. veıı:ılre, vesaire... - Bn sn b:th :ırtr\t işi anladım. 

Beri tanıfta oelıir lı;lndo bfnlerce Ben bu ÇOC0,'11 C\'dcn lm\'~cağrm ! 
A 1 • 

e en te bl esi 
öjretmenlerl için 

Bugün şehrimizde bir teka 
mül kursu açıldı 

rülmualllma.t mezunu blr bayan hu. 
susı mUesseae ~ya yazıhanelerde ~ 
aramaktadır. 10 ııene devlet h.l.zme • 
tinde dahlliye ve ha.ric.lye vekAletıe. 
rinde çalışmı§ttr. Bonserviıılerl n.r . 
dır. (DarUlmualltmat 12) reuıztne 

müracaat. 4. 

'i- 19 yaşında, İstanbul llııeılntn 

9 uncu sınıfından çıkDU§ blr gene 
herhangi bir müessesede çıı.II§mı.ı.k 1'· 
temektedlr. Taşraya da gider. (S. 
Özak&n) remzine müracaat. 

Maarif vekilliğinin lise ve orta 
ckul bed!n terbiyesi öğretmenleri 
frin !ı az!rhdığr tekamiil kursu bu .. 
gün aÇilll!IŞUr. Ktır<'.Aı 107 öğret. 
men i§tiralc etmektedir, Kurs ted .. 
riımtmı Üniver.ıitenin ve Gazi Terp 
· · ~t"tilsün"" t d ·s ı m::ı •Ayda ı~ ura. Ue teorUbeU bir mu. 
oıye e ~ ı un e rı e e • r. 

1 
nn-s'ı> resml tUcce.rt defterıert gQııO 

l:ırı idare crlecektir. Bir ay devnm 
edecek olınn çalşmıa.lardan sonra ., .ılne muntazaman tut.mağı taah • 
öğretmenlere Hsnnslar verllecelctir. lıUt et.mektedir. (L.A. 10) rem.zıncı 

müracaat. 

e ıes 
metre murabbaı yn.ngın yeri bomboş uem ~tir. 
durmakt.adır.Arada yUkse,len binalar ]{ansı en·ela böyle jğren~ fi • Lonüra 10 (A.A,) - Britanova: 
sahlplerı de ayni ısteı;'i ilerJ sUrmekte l•irlere lmpılnıamnsnıı söylemiı:;, Gandi ile kongrenin diğer li. 

il- Lisenin son ıımıtmda blr genÇ 
tauı mUnasebetlle iş aramıı.ktadll"· 
mektep ze.ma.nmda öğleden sonra de. 
vam edebilir. lGUn Vur) ~mzlne mO 
racaat. 

dlr. Belediye hangi birisinin ısteğlnJ Jimnı11 ve nihayet de pek hal<h clerlcrinin tevkifinden ronra. Hin. Buzvoltln bir 11ıutka yerıne getirmeye sn.va3sın. cJarak: c:ıstanda t:ıh::.aaus eden vaziyet, 
cu \"azfyet ım.ı·şısındıı. ne yapmalı? - Ben o~lumıın e\'İnden ;::i~- . tlün Londraaa nazırlar meclisinde 

* L111e son suut talebesi, şimdilik 
askerlikle Ulşlği olmryan bir genç. 
rosmı, hususi müesseselerde, emtAk T..ondlQ, 10 (.1,ıU - Ilirieşik 

Amcrik::ı Cilrn hıırreisl Huzvclt söy. 
!ediği bir nutukla islihs:ıliılın k~. 
bil oldutıu ttndıır çoğ::ıltılmaıa k:il 
rttiği, düşmunın rnıtğlfıp edilmesi 
için lıizım olan şeyin bu olduğunu 
söylemiş ve istihsnlat snhasınd'l 
büyiik işler bnş:ıran lar için :reni 
bir harp mad:ılyası ihdas edildiği. 
ni siirleıniştir. 

Vilki Rusyaya 
geliyor 

Vaşington, 10 (A.A.) - Söylendi. 
ğ"lne göre Vandel Vllki yakında orta 
şark ve Rus ecpheıerinl ziyaret ede. 
~ektir. Vlllı:l dUn Ruzvelt ile uzun 
bir millA.kat yapmış ve bundan sonra 
gazetecilere cUmhurre.ı.tl ile bu se _ 
ya.hat hakkında görtıştüğünü söyle _ 

mesı"nJ hı",. bir w.aman ı"st .. ınem ! müzakere zemii1.i te"ltil ctmistir. :yapacak şey eehlr hududunu dıı.ralt. .. ı. ,,. ~ • 

miık, b;ıradnlü hlz.meUerl blrl.ncl pl • deyince Artinvnn mns:ı<la.ki iri ve Rritanova."lın siye.si muhal:iri, 
alım eatnn ışıerlnde velhasıl her tur. 
ıu bllQmum işlerde ça.lı§mak istemek. 
tcdlr. (M.N.U.) remzine mtlraca.at. IAnıı. almaktır. Beledtye et l~dığı kesl•in cltme!• bıçağını kapmıı;ı, tin.. lıükfı.met:n her ihtimale karşı br. 

ya.prlıyor diye Mecldlyeltöj'llnll ıehlr rrnına vormağn başlamr~ıtır. tiin tedlıirl!rini almış olduğunu 
hududu ıı:ıne aldığı glbl aynı endl~e Diruhl ille darbc'~rde yere yı • temin etmektedir. Hiıı.d valii umu.. Alclırtnı%t 
ile de Ma.ltepcyl gene şehlr hudodu. kılmış ve yah·nran gözlerle ko • nlii•inin te•.·kifotı yapmak için verp 
na soktu ve belediye zrıbıta. memur. casına: · • ıniş vlduğu lc2r:ır, Hinrlistan ofisi 
larmın önllyemedlkierı bir kntakçı • - Yeter artık vurma Areinyan ve Lonclraclııki harp kabinesiyl~ 
lık yllzilnlcn aehlr hududunu kendi!l beni ölclüreceksi~ ! diye sızlannıı~ m~~a?ı1c.1rnlnıdıktnn ronra ittih'.lz 
genislettı. lır. ı~almt Artinynn hırsını nlam:ı. cdıınıı;~ır. _ . . .• 

A,a~ıda remfır:lf'l'f "yanı; F)fH • , 

kuyucubrmuz.m oa.ııı1anna ıceıeıı 

aıcl\tuplan ldarebanl'ml:ıdea (pa:a.ar 
hın hıırlt J «ıerg11ıı ıaabaht.ıwa Oğleyt 

ıtadıu n .aat n ..ıem 9011.ra aldınııa. 

met t;ablatlle h:ı.yll ıı.zalacal•tır. Bu k:ıçmak istey.:m knrısmm arkasm:ı. de. NlPn urnumı valı, kongrenın ll\rı. 
Belediye, hududu daraltıran hlz - mış ve güç beUL !•allup kapıdan ·ı lngılız lrn.oin:sJnın _tasvibını ~l

hudut dışrnda kala.oakların hb:met _ dıı. bir defa ,·nraı-nk JcendMni 5'.11.ım .u:ısw:ı~nnm iş kom tesinin (Akgün· 25) CA.M.) (A.T.A.) 
ıerı de yapılmamıı.lı değil. Ancak rnnsrz ofarn[< ye:-.<? sermiştir Sı~:ısetını t:tJtıb:den Yazgeçmeler·. (Bshar) (B.V.) (B.L.M,C) 
bunların belodlyeye ödlyoc~ltlerl ver. ·.y. • • • j ne meydan \'ermek igin diğer ted· CE.2:;.N) (E. Ural) (l!l.0.) (E.L.) 

•·ık bırl:!rin tatbikinden evvel kafi r P:.N.S.) (Garı (H.B. 888) (HUiya) gl ve resimlerin nılkt~rı !iehir ıçln • Artiııyruım mııhakemcsinin 1 
deki yapr ııahlplerlııln ödeıtllderln • ccl<>esinde ,a1di munlzencs!nin !lf • bir ~m:ı----: fa.sılam l;ııru.!unağo. karar (H. Önsal) (H. 45) IH. f.50) 
den fazla olm.."\lıdır. 7U1t oldu~u ~Öl'illmiis ''e rr.üşahe- V<'rTnıjt r. Cl.D.26) <!.N. 324) (Kılıç) (KUre 
Belediyeden 2:.i.80 ha.nelik bir semt. uchaneye foıldrrılmıştı. l\füşnl>-ecte. Soıı dak~kaya ka.ıiar mutedillc.. D. !'>7) (K.A.l.) (M.T.R.) 0.1 E 

1 ğ 1 ., 2 Jıanc r:ıpımına göre, Artlnyan, bjr rin nüfuzlu.rım i<.ıtimal cder.ckl'.!ri 49) (MavJ Mektup) (N,N) tS· 
tken senede a. aca ı uO. 00 llrııya mu. t"'l . f"k . l. te iım.irli mubaznza edl1miştir. Hind C.K.) (Nelll) (Neriman) (N,O.D.l 

abil binlerce lira harc.'l.mtı!lı istene. ·• um gnrıp ı ·rı sa Ht rn miir-

mtştlr. Vllkl husus1 surette seyahat 
dat .... zlDdeD ·.,. edecek fakat glırU:tUğU bt!kümet Şfıf. 

~ • < terine reislcUm.hurun bir moeajını ve 

mez. Zaten brıgün oldutu gtbl hıten. tela olup cfnayetinl ile böyle bir ir,lel'i namı Ameıin.l.n i§::ıret etti~ <R.G.S.) (R.H, 1} <Sabire) 
buhran ~rrasınd:ı isledigwinı· ıh gibi kongre, Hind efkan umu .. (S.T.) (Sevgi) <Ş.C.K) (Ş.F.) 

se de bu t.ıılep yerine getJrllemez. maktaydı. - yar. miyesinin yarrsnıı bile temsil et- (15 Tulay) (T.A.)(T.A.Ş.) CT.H.R.Z> 
Daha. on sene evvel yüzlerce ap:ırtı. mem k d" {Tekcan) CTalllm kim) .1n .... -t ve 
manın lmpladığ'ı Cihangir BCmttnln Bunun Uzerine mahkeme \"llZİ • c e ır · ' ...... .. 

Fransa ile . Almanya ~~llne hususı bir mesajını tevdı • _ 
, dece'kttr. . 

arasında i tıl~f mı çıkıyor? 
Londra, 10 (A.A.J - flritanovı:ı: 
Londrayu gelen haberlere göre 

Vişl mr.murları bile Frtmsnn ııı ş'

mı:ıl ve şnrk huLlııtl:ırının tadiline 
rl:ıir A1ınnnlnr tarafından hazırla. 
nan plAnlnr clulnvısiyle endi~e rluy. 
mnktadırlar. Dern'e g&len son ha _ 
herlere ~öre Almanya 'S0trıme neı ... 
rinin aj'.tıı civorınrla bulunan trc • 
port'lnn Nıınci'ye ve Nançi'den Dı
jon'n uznnnn bir hudut teklif et L 

mcktedirlr. Frnna hu surellc Dclçi .. 
kad:ın ayrılmış olnc~k ve geniş bir 
endii iri bölgesi Almnnlarm eline 
geçcrcktir. Polon) anın p:ırçnlnnınr. 
sındnn rnesuı o"ınn ~iman eksperi~. 
rinin Ailıiens, llheims, Nnnçi, Epi
mıl ve t.>ijon'fln büro!:ır nçlıkl:ırını 

etmr.kt.edir. Di4er cihcıteıı 
LhllUn bn '1tt!llst:ı J!erlinden ira • 
hat f~ed:,fi tıı!:at memnuniyete şn. 
~·ıın bft ecvnf) alııınadı~ı söylenmek 
tcdir, - - ~-

Alüsiyen adalarındaki 
harekat 

Tokyo, ıo (A.A.) - Dornel ajansı 
bildiriyor: 

Japon umumt ka.ra.rg!hmm bugUn 
ııaa.t 15.30 (Japonya saati) bildirdi • 
ğine göre AlUs!yen adaları sularında 
Japon deniz kuvvetleri dtl§manın 

tnühlm deniz birliklerini geri püs -
kürtaıUı,lerdlr. 

lngiltere üzerinde uçan 
tayyareler 

l.ondra, 10 (,1.A.J _ Dnn şimali 
ş:ırkt lizcrindc ıı<:ıı"n dnAınık diiş • 
m::ın l:ıyynrelcri birçok bonıhn at 
mı5l:ırdır. nomh::ıl:ır larlalor:ı diiş. 
nıüş .h::ıfir h:ısnr ik:ı elmiştir. Ölii 
v~ ynrnlı yoktur. 

Biri diin nl.:ş:ım hlri dl' aN•f! o·. 
.mıık lbcre iki düşma•ı tayyaresi 
d~şürülmüştnr. · 

bile doğru dUrlist blrlcaç sokağı var. Yeti bir defa ila tıbbı adli 'mcc:i • Ycnı DeHıj, lO (.A.A.) - HJnd jşçt sanat) (Temlz soy) -<2!S V.Y.) (Ye. 
yaya kaldırımlarla parke a.ra.smda sinden somıağa kn.rnr vennisti. fedarasyonu icra komitesi, eıvıı ıtaat dek denizci) (Yuvam ve E§lm) ( 

1 Bnrr>lnJdi muhiıkeme"'e tıbbı n·•ı·ı sizlik hareketine başlanması hakkın. ça.mnrlu sah:ıla.r, ka dırımsn; yollar _ ... ~ u u d k _, d ril Dikkat: 
da caba! ... Kn.nalluı.ııyoııun ise daha. nı~Jisinin raporu okımdu: :ı. onrgre tar.w.ın an ve en kara. 
9enelerce yapılacaret etıpheli... Jandarma refnk:ıtlnde. mahke • rın harp gayretini sekteye uğrat • 

Şehrin ba~ıbo3, böyle nla.blldiğiııo meye getirilen Jmtil kuyumcuıb, mak fçln kasten verjldlğ'"ı,ni flA.n et • 
genlıtlemeslnln önUne geçmeli! Retlk rakalandığr 21Unaıtki hnl kalma • mlş ve bugUn bUttin te~kUA.tından 
Halit Karayın dediği gibi lstanbıılu mı_ştr. OmuzJ:ın ~öknıüş hu lmın. bu kaı·ara kar§I koymasınr ve bu meş 
bu zaman~ keyli boya.tmıı. Uletın. ıamım içinde snçlan btı-.İ1tıtiln he· ~ml~~;~büsle nıUcad1!Ie etmcsinl ts. 

Uzun zama.ndanbert a1dınlmatarı 
UA.n edlldlğl halde, h1mllz aldmlm8' 
mış buJunai mektuplar, bu ayın ııs 
ncı günUne kadar da aldinlmamJ: 
bulunursa imha edilecektir. 

den kurtarmalı! YM lıınmr~tı. 
Yekta. Ragıp Ö!li'EN Olrnn:!ı.., :mpor<la Jnsa.ca 1'1iyle ite-

ni 'm"!!'"teydi: 

Kisling Hitler tmalından 
kabul edildi 

Londr:ı, 10 (A.A.) - Alman is 
tilıoorat bUrosu....,un bildirdiğ'.ıı .. gö 
re, Ki.'31ing, Hitltt tarafmdt>.n lte· 
bul edilmiştir. 

. - / 
Bır ölt.01il:ı:iin gozyn.~lannı ktınıt. 

malct:ın <l-Jm ferah Yerici ne 
vartlır? 

Çocuk Esir~<'tnc Kurumıt Genel 
l~rkezj 

l\Ji.i!'.-.!:cd"hnne mtidürlliğiiniin 
r:ır>oru t".mam('n fenne uygundur. 
kon Artb.yan kronik Ye ~ifıı hnL 
nınz bi-r nk1I hastalıj:;•rıı:ı. milp~cl~• 
öır. F.hliyeti oe:ıniyecıi yol<tur, 
L~na r:l!Jora Jmr151 ne dıyec ... ~i 

!>Oru!dn Artinyan tı~bynrnk: 
~ Xc <1iW!\İm, insnn kenı:i ~. 

nmdı~n fazı"a "sevitiği J:~rl'lfnı vn. 
rur mu 't diye "öylen<li • 

Hunrfan sonra mnhkcme, miiifde. 
iııınumiuin tnlcbi v~hile su kll.N!a 

Ti ,·erdi: 

K:ı:rısı Dinıhlyi ökliimıekten 
~urlu Leon Artin:vanın ehl~~·cLi 

Bombay: 10 (A.A.) - MUs1Uman 
birliği rei,ei Jiruın.h, kendi tara!ta.rl.A~ 
rı:'ldan "çok tehlikeli kütle hareket!.. 
njn,, dıştnda kalma!armı istemiş ve 
Hind halkını henüz vakit geçmemiş.. 
iten dahjll harbf önlemeğe davet et. 
mjatlr. 

Londra: 10, (A.A.) - Hlndlsta.n 
nazırr M. Ameri, radyode yaptıfı bir 
konu:maı:I:ı. §Öyle demlştlr: 

Hind hlikfıme~nln şimdiki me~ 
leleri p::ılis ve mııhkemelcr vasltınly-

*' (X..9 FujJyama) ve (M.H. GUr. 
kan) reınlzlerUe mektup yazan oku. 
yucularrmıza.: Sarih acıresıerıntz Ol • 
ma.dığı için llA.nmm nearedemedllt. 

* (Ne§e) ve '(ltlcal) reınztıe mel< 
tup ya~ okuyucularımıza _ sarib 
adreslnJz olmadığı için llft.nmız neş • 
redllmedL 

Je halletmek kudreUnde btılunduğ'ıJna. ı 4 SATILIK APABTII\IAN - F~ 
&:,Zl t<?min edebilirim. Hind hUkO.. tlhte Fevzlpqa caddesinde a dn.t.red 
meti seri ,.e azimli kararı ile II!ndjs bir apartımrı.n sahJıktır. rnirmek IB· 
tanın ve müttefiklerin davnııını va-ı tıyenler Fatih Altay Mey!llcııet aokal< 
him bir fe!!lketten kurtarmıı.ıtrr. No. 18 e müracaat. 
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EN SON DAKİKA - 10 AOSTO:s 1942 PAZARTESl 

Mısırda fuhuş; 
salgın hô.lini aldı 
Bu yüzden, umumi efkar telaşla ... 
Münevverler feryatta ... ve hUkOmet 

. de buna çare aramaktadır 
İki muhaıım ordunun boğaz boğa- , ''Tabll evlenmlJ bulunacatu:: fakat 

za geldiği b~r harp aahasmın, ~lmdl. l o zamana kadar hUlya ile vakit ge. 
ki halde, blraz kenarında bulunan, çirmemlze lllzum yok. Evleninceye 
fakat bUyı.lk nehirleri, sık sık bom • kadar, ya 1.yl aile kızlarmuı peşinde 
balanan Mısınn, !ubU§ salgını yU • koşmakla, onları ba§t&n çıkarmaya 
Zllnjeıı dercU ne kadar bUyUk ve de- çalışmakla vakit g~lreceğl.L Yahut 
rtn olmalı kL böyle, hayat memat en. diğer tabU ısteklerfmlzl t•tmin etti. 
di§esl içinde knTandığı gUnlerde bL ğimlz gibi, fazla blr ebemm!yet ver. 
fo, o derde çareler anyor. meden, tızyolojlk ihtı.Yacnnw inalya. 

Bir t'azete, bu abıtı.kt vaziyeti, teş. kımıza tabı olarak muntazaman g1 • 
rih etmek için: dermeye çalı§&eağuı. Bu iki halden 

''Fuhı;un, en mUhlm sebeblerl, sc- birincisinin ahlAkl t-Ohl!kessı, ikinci • 
falet, terbiye noksanı, sııuflarm bjr. sinden çok fazladır. Bunun için do, 
birine kan§maııı, fena. bir terbiyenin tuh§un nizam altına aıınma.smı ıste. 
netı~ı olan hayasızlık ve ahlAksız. dik, Bunun faydıısı, blzi, cins! mUna. 
lık, eğlence cemiyetlerinin devam-.» sebet dU&ıUnmekten kurta.rmasmda, 
i§çllerin ekser!yetıe az ücret ~lma daha. salim bir kafa ile Ça.ll§ma.mıza 
lan, ahlft.ld nızamı olmıyan bir mu • imkAn vermeslndedlr. Hayat arka • 
hJtJn teslrl glbj §Cylerdlr; dapmız olacak olan kadını bulduğu. 

Dedikten sonra, M.uıırm, içinde bu. muz zaman lae, ahla.k.1 aafiyetimiZ • 
l:unduğu acıklı haJl, §Öyle taavlr e • den feda.kAr'lık etmemeye çalııacs. 
cUyor: ğız. Şimdi, kızlar arasında bulundu 

"Ortada, öyle bir ~l vardır kl, ğumuz zamanlarda, fent fUt1rlere 
hUkQmet, yalnız bunu dUşUnse blle sa.pmıya.bllJ.yoruz; fakat fuhtı§ orta. 
katidir. dan kalkarsa, böyle hareket edebilir 

"M18ır, üç seneden fazla bir za miyiz?,, 
mandanberl, orta:ıarkm sevkulccY!ı! Mısrr gazetesindeki yazıda, bjr 
hatıannrıı kavuştuğU ve nihııyetıen. mUtalca var: 
diğl. bir dört yol ağzıdır. İki seneden "Mesele, §imdik! halde, §U cere • 
fazla. bir zamandanberl, Kahire. ls • yanı takip ediyor: 
kenderjyc, Port • Salt, SUvey§, es. "HUkQmct, harbin en hararetli 
kiden hiç b!llnmediğl bir faaliyet L zamanında, fuhJu ortadan kaldırmak 
çinde bulunuyor, Buralarda, her köşe için, bir kanun 18.ylhaaı hazırlıyor. 
başmda barlar açıldı. Buralara, vllA.. "Fakat bu mUhlm l9i2 senesinde, 
Yetlerden, kız sUrUlerl akm ettl Ev. iki yUz kilometre kadar ötem~e 
velce, Tantada, Zagazlgde, Manrure. harp var. Harp edenler, bizim mUt • 
de ve diğer yerlerde S'i,zl:i, aş!kA.r 1§. tefiklerlm!zdlr, Bu mUtteliklerimlz • 
gören umumhaneler, bu §eh!rlerde den birkaç bini, ıtddetll bir harpten 
kaldtrtm ve b:ır sermayellği yapma • sonra. bir nkşam :ıeh!rler!mize gellr. 
ya ba§ladı. BlltUn bunlar, aylıkları. Jerse ve onıara: 
nı feda eden askerlere zevk aaatıerl "Hlllromet, ıehrl kısırla§tırdı. A:r. 
yagatıyor. tık fizyolojik lhtlyacmılı tatmine 

"ZUhrcvt hastalıklarm ytızdc 99 u, imkAn yok! 
pansiyon, otel gibi fuhşun en Denirse, zannetmem kl, mU§terek 
çok faaliyette bulunduğu kapalı yer. gayeye bUyllk bir hlznıet edilml§ ol • 
lerdcn çıkıyor, sun!,, 

•'SUslU halılarla kaplanmıg duvar. Diyor. Sonra da nizami fuhşun tan 
larm g!Slgesinde, &efahat, kokain zım olunması ne berııber serbest, giz. 
keyfi, kUcUk ynşta kız ve erkek ço. ıı fuhşun tedricen ortadan kaldml • 
CUklirı başıan çıkarma gayreti kay. masını hattA harp nlbayetleninceye 
tıayıp gidiyor. Ah!A.k zabıtasmın bu. kadar bu l§tn sık dokunup incelenme 
nu bllmcdl~i ld1.la etmiyoruz. Bu - mesinl tavsiye edjyor. 
nun içindir ki, b.~metten, fuhşu Gazete, ecnebt asker ve zabitlerin 
kenar mahallelere hasretmesini ve key!Ilerinln bozulma.masmı mı 1.ııU. 
onu kontrol altına almasını lstlyo. yor? 
ruz.,. Burasım, 1y!ce anlayamadım. 

* * • 
Mısır gazetelerinden anlaşıldığına 

göre, orado., umumhane yok. Avru 
pada, Amcrlkada olduğu gibi eğlen. 
cede hürriyet kaidesine uyulmu!' 
ve §imdi de, ate,, bacayı sarınca, te. 
lfiş başlamı§. 

Bizde de, galiba 
senesınd~ydi. ŞUkrU 

bir zlhn!yet.ıe: 

1929 ya.but otuz 
Kaya., A vrupat 

- Ayıp oey! bir memlekette u. 
mumhane olması, gerilik ala.metl. 
dir. Medeni memleketlerde böyle ~y 
Yoktur. 
DUşUnceslle umumhaneler! ilga et. 

nı~ti. Sonra, bir iki sene gtbl kısa 

bir mllddel zarfmda, alıp yUrUyen 
serbest fuh,.~n de~tll zararları gö. 
ruımlye ,.e her taraftan ıt.ıta.yetler 
ya~maya bıı§lnymca. balukate dönUl. 
dU, 

llöyle kQçUeUk bir ~aretten sonra 
tnevzuuml•za gec:;c?'.m. 

ı:ı * • 
Ezber Unlversl • ı pl'ofes!lrlerin -

den b;rı: "hUkilmcı, fuhşu ilga etme. 
11 mı ? Nlı;ln?,, diye bir anket aç mı§. 
Ankete cevap veren 85 talebeden 
33 U " vet,, diye cevap vcrml§ ve ~u 
eebeblP.rl serdetmişler: 

"ÇünkU fubu§, doğur.ıu azaltıyor. 

•·çtınkU, birçok zUhrevı hastalıkla . 

n meydana gctlrıyor. 
"ÇünkU, o sefahati, bcka.rlığı teı • 

vik edjyor. 
"ÇUnkU kı.dm erkekle mUs:ıvi bu. 

lunmak icap cde:lwn, bu vaziyetteki 
lıadın bir yllk beyelrl mahiyetinde. 

Yazının altmda "B.F.,, ımza.sı var. 
Memleketin ahl!kmdan cömertlik ya 
pan bu muharrir, hiç ftlphe.s!Z, Mı • 
sırda pek çok olan tatlı su frenkle. 
rindcn biridir. 

Netıce: kısaadan hisse. 
M. R.0. 

Marmarada puıla ayar mer. 
kezi kruluyor 

İstanbul mıntaka Uman rlyaııetfnln 
:Marmarada her tllrlU mıknatıat tesir 
lere en az maruz bulunan bir pu.ala 
ayar merkezi tes!s etmek için tetkik. 
ıer yaptığtnı yazmıtıtık. Bu mevki 
Maltepeburnu ile Kınahadanın cenup 
burnu arasında ve Maltepe burnunun 
takriben haklk1 batı ciheUnden 13,6 
gotye mesa.fede bulunmuştur. Bir he. 
yet mllhalUnde tetkikat yaparak bu. 
rasını muvafık ı;OrmO§tUr, 

Şlmdlllk bu mevkle gönderli bir 1. 
pre şamandıraıı konulmuştur. Blltl.. 
bıre icap eden tesisatın yapıluıa.sr 

mukarrerdir. 

- Katili odur dedim ya. tate o ka. 

dar .. 
- Doktor merdlvf'nclen inip gitti. 
Sıı.ral h hanım akmbalanna tel • 

gr:ıf yazarak, Sedat beyin 61Um habe. 
rl.nl verdi: 

Ve ertesi giln un"Blh Sedat beyLo 
cennzcıılnl knldıl'.ıp Bllyllknd:ı mez.ar. 
lığıııa gömdüler, 

• 
d r. tlç AY SOS'RA .. 

"ÇUnkQ, lçUmal ah!a.k znrar gö • Şııt:ll<a Hoğ'azjçlnde Emlrgt.DcJa .. 
rüyor Mcmurl9rın bıraızlığı, vazife koruya giden yol Uatllııde blr arltn.da. 
lhın:ıllcrj b:.ındnn ll~ı1 geliyor. Sonra ı:ınııı C\ inde misafir. 
Ucretl! a§k, tc.r.fell sevgi tabıate mu Mediha onan m~kttp arkadaılarm. 
.... rıv!rdir .. , dandL 

85 tr.lebedcn ikisi ise: Şııbll<l bir glln, babası 6ldllkten 
"Ha yırk ıuhı;u l!ga değil tanz!m sonra l\ledlbaya rastladı: 

ttrr.ek ll'ızımdır ... diyor. - Aman kardeşim, pek rahatsı. 
Profesör. bu iki talebeyi, sıgayll :ırm .. pek bunaldım. Evinde müsait 

Ç kh·or ve: bir yer vursa Emirgdna gelmek isti. 
•'Verdlği:ı\z ceva;>lar, işte. gözU • yornm. Kendi masra(ımı da <rerece • 

n tın önünde . onları ol<udum, tekrar . ğlın. 

ı:;'"lrl ı;tlnl7 :1-A me.:ı ne yapacakstnız? yntı,ır. 

Diyor., lkl uı.lebe de cevap \'eri • Ş:ıhllta g1!bellğfnl ~ylemeıH. 

Üçüncü Leopold baabn Albcrın 
uanında .; 

MAZiYE KISA BiR BAKIS 

Fransı:z orduları başkomutanı 
Gamlen 17 mayıs 1940 da şu gün .. 
Jük emri neşretmişti: 

"Askerler. vatanın mukadderatı 
mevzuubnhlstir. 1ıerliyeml)•en ordP. 
lar kendilerine emanet edilen 
Fransız topra'klarından bir karış 
yeri terketmektense oldukları ver. 
de ölmeyi tercih etmelidirler. B.ı 
saatte size verdiAim emir şudur: 
Yenmeli yahut ölmeli. Biz yenece.. 
ğiz,,, 

18 mayıta Reyno kabinesi yenı. 
den kuruldu; l!J mayısta general 
Veygand nazik bir durumda olan 
müttefik orduların başkomutanhğ·. 
nı eline aldı, Anderson Fransız fa. 
ela.sına dair yıızdılı kitapta: ''Kara 
günler tekrar seldi, diyor, fakat i. 
yimserlik her şeyJn üstünde. Ccph~ 
den gelen haberler biç cesaret ve. 
rici mahiyette de~ll. Orduauna çok 
emin olduliumuz Belçika yalnız 1 B 
gün harbetliktcn sonra teslim oldu. 
Flander ha?"bf kanlı bir facia ile. 
Dünkerkin hoşaltılmasiyle netice. 
lendi. Simall F.ransada ordu her 
gün kanlı harpler vere vere cckili 
yor. Belclka ordusu 28 mayısta 
teslim olduğu vakJt Reyno rallyo. 
da bir demcc yaptı, Beklka kıra. 
hnın harpten vazgccme kararını 
t'Ok ~ır kelimelerle tavsif ettı 
hallA Leopolddan bahsederken onu 
''milletini ve yardımına davet etti 
f;ı milttefiklerinJ, hıyanete benze
yen bir hareketle, terkedivermekle,. 
ith:ım etu ... 

Pol Reynonun bu acı MSılerl ~.ı. 
çika kıralına çok dokundu. Dugnn 
bu vakaya alt biltlln tafsllO.tı bili. 
yoruz. Belçika hilkOmetf bu mese. 
leye dafr tafsiırıt vererek ge.1c k·. 
ral {)zerine sfiMllen lekeyi lamnmiy. 
le sildi. Şimdi biliyoruz ki miltte 
tikleri Belcikanın yardımına ça. 
Aıran kıral kısa bir muharebeden 
sonra cok fena bir durumda kal • 
mışlı. Bu fena durumdan m1Iletinl 
kurıarmıık için kendini feda edr. 
rek bu kararı vermiştir. Fakat bu. 
na rn~e.n hu ilham kıralı kal • 
binden yaralamıştı, O bntftn diln
va efkftnumumll'cşf mu\•acehesir. 
de kendisini temize c.ı&aracnk ve 
bu harekeli yapmaya mecbur eden 
sebC"plcri nnlntabilecek gilnil sabır. 
sızlıkla flekliyor. Arada geçen mild. 
det iceri~inde tnglliz ltmirnll Sir 
Role Keys Londrada hlr sene evvel 
Leken esfrf iı;ml altında bir kitap 
neşrederek Belçika kıralının hare
ketindeki mazeretleri efkArıumu 1 

miyeye anlatmnk lıusmunda kırala 
çok yardım etmiştir, Amiral bu 
kflahınd:ı herkese örnek olacnk bir 
samimiyetle ve her türlü ~nhst fi· 
kirltri bir tarafa bırakarak, kıral 
I.eopoldun son dakikaya en kiiçük 
bir zafer ümidi Juılmayıncaya ka • 
dar rnnıı~rık kıırmnylnrla ook sık• 
bir lşbirliAi yapmış oldununu acık· 
ça yazn:nşlır. T .()Nf Grot İngiliz or. 
dıılarının netçik:ıdnn cekilmesl em
rini ,·erdikten ııonra kıralın ümit
siz bir müradcleye ı'lc,·nmnnn vnz, 
geçmiş olmııı;ı şnşılncak birşry ciro 

i}ilrll. 

Belçika Kıralı 

3 üncü Le·opo d 
Günlerini nasıl geçiriyor? 
Sesslzllte glmllen kıratın biricik 

teseııısı bayat arkadaşı ve 
lstlktı aı proıeıerldlr 

UMULMAYAN BiR SEKILDB 
YERiNE QELEN ARZU 

HarpLcn en·el kıtal Leopold ara 
sıra de,·lct işlerini bırakır ve 
günlük meselelerle ~·orulan kafasını 
dinlendirmek icin daJı s,porlan yap 
mıık üzere İsviçrcye gelirdi. O va
kit fsvjçrcdc kmılın şu sözleri sık 
sılı: söyledisini hatırlayanlar pek 
çoktur: 
"Eğer bir senecik lsvfç.redc ı'lir. 

Ienebllieydim dUnyonın en bııliti. 
Yar bir adamı olurdum,.. DugQn 
Belclka kıralının bu dinlenme nrzu. 
su yerine gelmiştir, fakat !.en ' 
nln ve biç kjmsenin tahmin etme. 
di~I bir şcldlde. 

İki senedenberl Belçika kra!ı 
Brüksel civarında Laken şatosunda 
kendi kendini hapsetmiştir, Orada 
ook sakin bir hayat geçiriyor. He.. 
nilz 40 yaşnıın hfililn ctınlılığır.ı 
mtıh:ıfaza edr.n ve ömrn tariht vıı. 

rnışlardı. O g{lndenl:ierl kıral bu 
sessiz şatoyu hiç terketmemiş ve 
Alman hilk<imetf tarafından Brük • 
seldeki kıral sarayına selmesl hak. 
kındaki bütün tekllnerl reddetmiş• 
tir. 

Kıralın evlendikten sonra bnltı~ ı 
seyahati jçln Pnrise gitti~i hnklmı. 
da bazı şayinlnr çıkmıştır, fnknl 
kıralın etrafında yaşayanlar bu ş ... 
Yinları şiddetle tckılp etmlşlerdlı. 

• • • 
Belçika kıralı 1940 da aleyhlnd<' 

st'ylcnen sözlerden kalbinde doğan 
büyük elemi henüz sflememişUr. F. 
sa.sen eskiden de kınıl cemiyet ha 
yatından biraz uzak yaşar ve yaşıı. 
yış şekli bir kıraldan ziyade çile 
çıkaran bir papaza benzerdi. Onun 
iç.in kıra! J.al;:en şatosunda eşini 

zlyal'ete gelen misafirlerle kat'iyen 
konuşmaz. 
Amerikanın harbe slrdi#l snn 

Amerika :::ızılhnçınn mensup bir 
heyet kıral Lcopold tarafından kil. 
bul edilmek nrzusunu göstermişti. 
Alman makamları görüşmede Al. 
man memurlarının hazır bulunması 
şartlyle bu mfilflkatın yapılmıısına 
razı oldular, fakat kıra! Amerikalı. 
lar1 kabul etmedi, Kıral :bll8'ün bile 
yaveri genecnl Overstraten ile Bel. 
çika ordusunun teslimi meselesini 
uzun uzadıya münakaşa etmekte • 
dır. Nazırları Piyerlo ve Spııkla 
yaptığı son müIAkatın hatı.raların • 
dan da sık sık bahseder. Acaba 
Hollanda kırnliçesi \'Hhelmln gibi 
lngiltereye kaçsa~·dı daha mı iyi 
ol:ıcaktı? 

Fakat kırat mevkiinde ikalara'k 
ve Belçikanm son 30 sene içer.isin. 
deki ikiaei istlllisının acılıklarını 
milletiyle paylaşarak cok ivf bir 
lş yapmış oldu~u konantlndedir. 

Üçüncü Leopold her snh:ı.h aske. 
rl ve siyast müşavirlerini kabul 
eder. Bu müşavirler kırala Taziyet 

kalnr arasında geçen Belçikn kıra. hakkında rapor verirler, Belcikadn 
Jının bugiln yapablldiAi işler bııh• ve yabancı diyaı:lorda çıkan gazete 
civanlık, golf oynamak ''e esaret hulasalar.mı sunarlar. 

Belçika kıralınııı ikiııcl ı.arı:.ı oları 
Prcnse11 Mart Llluan dö Reli: 
kıral hanedanından oelmediüi için 
kırallre unvanını kabul elmcmlıllr. 
Prensesin yanındaki rocuk Belçika 

veliahtı prens 'Bodven'dl.r. 

yıllarında evkındiAi ikinci kansı Du ma.ktualar arasında Almanla.. 
prenses Mnrf Lflyanla konuşmaktır. nn Belçlknya girmesine mnsnnde 
Kırnl karısından ba,kn nnncsl kır:ı. etlikleri İngiliz Amerikan gazetek
Jlce Elizabeti zırhlı kuvvetler bin. rlnden de parçalar vardır. Kıra} 
lı. şısı sıfatlyJe ve 3 ii1ltçe hnrbctmi4' sabah vaktini harpten sonra Dele:. 
ol:ın kardeşi prcn~ Şarl'ı ve o~luıvı kanın iktisadi bakımından cnnlan.. 
da görmektedir. Kıral şatosunun r.. dırılması ve iman projeleriyle meş
nünde Alman nl>betcilerl bulundu guldllr. GörOIOyor ki Belç1ka hli, 
ça hiçbir hükilmran~ık teznhüri' kümdarı devlet reisi vaılfelcrlni 
götermcmcyc knl'iven kanır ver • bırakmış deJ}ildir ve hnlA kendini 
miştir. Hiçbir tazahürcle bulunma. ~ıkı sıkıva millctıne bağlı görmek. 
mış ve hiçbir nutu'k söylememişti~. tedir. Kıral ö~le yemeğini karısı 
Bıısilnkn şortlar 'devam etılkçe g~. çocUkları, annesi ve kar.dcşlylc 
rünmiyecek ve söz söylemt'.Ollektc r.-)er. Burada kınılın ihtlynçlannın 
devam t-dccf'ktlr. Belçlknnın suı·,f. çok, mütevazı bir şt'kllde karşılan • 
a\•det clti!ıi snn kendi etrafında mış 'oldujtunu söylemek )Azımdır. 
top]anacdını dalma ilmlt etmekte-. Belçikanın sıdı: "aziyetl, maH'ım oı. 
dlr. Kıral Lcopold 1944) ın feci ff{l... duğu üzere iyi değildir. En zaruı-t 

lerindenberi Laken ş:ıtosunn an • gıdalar Belc;:ikcno eksiktir. Onun 
c:ık Oç defa terketmlştlr. Bu çıkı~ icfn kıral kendi sofrasının ort!I 
lann fkisl Berhtesgadcnde Alman halli bir Belclknhnın sofrasından 
rlt-vlet rr;sinin daveU ilzerlne o • daha milkemmel olmamnsı !cin e. 
nunla konuşmak içindir, Üçüncü mir vermiştir. Kırııhn yedlAi ye • 
çıkışı da OslanıJda bombardıman. mekler bugün harp dışında buk. 
lardan harap edilen kaleleri gör • nan memlel\et yemeklerine nar.ernn 
mck için olmuştur. O vakii şehrin ç.ok fakirdir. Spora bilhassa sile 
harahcleri nrnsındıt dol:ışnn Belci. es1.ersizlere çok meraklı olan n • 
kalılar kıralı lanımışlnr ve alkışlıı. çilncn J..eopold bugUn yalnız Rolf 

Bir eski .:aman hatırası. lJdçıi u 
kıralı bir resmioeritte hazır 
bulunmak üzere atla saraydan 

çıkıyor. 

oynamnktadır. Şatonun geniş çayır

ları bu oyuna müsalllir. Bunda:ı 
başka gene kıralit-e miikemmel bir 
golfçudur, 
Akşamları karı koca okurlar 

Prenses Retınin hlktıyeı'len c;:ok hoıı 
Jandığı söylenmektedir. Kırnliçc Jn• 
ce hislidir ve kıral için sallıl: })lr 
hayat arkadaşıdır. 

Kıralın çocuklarına da öz nnn°. 
Jcri gibi bakmaktadır, Mnri Lilyan 
iyi bir ev kadınıdır. Her sun sam· 
yın odalarını dolaşır, mutfo[b iner, 
bnhcJvnna emirler verir ve bllhas
µ r.nken şatosunun meşhur Uılele. 
rlyle yakınd:ın nlitkadar olur. Bu 
ltılelcrdcn yeni yetiştirilen birlsi.ı 
ne prenses Reli ismi verilmiştir. 

Kırnlın matmazel Mnri LHyan 
dö Bal ile evlendiği gündenberl ş:ı. 
toya hirnz neşe girer silıl olmuştu 
Zira bu şatonun bir çok masalları 
vardır. Napolron tarafından Mek· 
slkn kırallı~ınn tayin edilen ve 
Meksikıılılar tıırafından kurşuna 
ruzilen Makslmllrenln karısı zanl4 
lı fmparatorfçe Şnrlot Mııksiı.ı llyen 

kocasının ölfinıünden sonra 60 ''• 
zun sene bu şatoda de!I olarak ya .. 
şamıştı, Sntonun geniş saJonlıırın. 
da, sonsuz p:ırM ":"Jndn dolaşan!.:
bu zavallı kaı'!ının hayalini görfir 
gibi olurlar. Bu lııızin hayal bu. 
gün şatodan ve zihinlerden silin • 
miştir. Şimdi şatorıa yaşayanlar şıı. 
tonun yeni !l:ahlblnl dilşilnilyorlar4 
Parlak renkli çiçekler her tanır:t 
hayat saçıyor. Bnhc~dcn karnnl• ' 
çalılıklar uznkl:ı~tınldı, ç.nıarlar 

bııdnnılı ve gül ağaçları dikildi. 
Kıra} ve eşi serbestçe harek•t 

edebildikleri bu ı ıfni mini nıuhlt. 
ten memnun görünüyorlar. Şato • 
nun kapılnn önil" 'r Bclclltah J>O • 
lislerle beraber ntibet bekllyen At · 
m:ın ihtiram mürrezesint g!innll -
yorlar. 

Kırnlın yaver{ , ilnvanını taşıyan 

bir Alman r-:merııll de şatoda otur. 
maktadır. Bununla oernber Alman 
lnr kıralıı sivil m 1rctl erkf 111 ve 
neıcikalı yaverini neraber bulun. 
durmak nı~snndeslni ver. ı' lcrcllr. 

J.nkcnde kıralın ~ nınd.ı bıı1unıı L 

Mukaddes Uçurum 
drYkl nıl:- ' rı "· ·-ıdn Bclcll 

nab lfledJtlınhl tnka.r edebilir ml31zT nın eski Berlln sefiri 1'ıkont 
Halbuki, suç l51iyen bir insan suru. <l'.hinyonu, 1 ,r ' ı hususi klıtibi 
nu kapatmatB v~ 6rtm •fe çal11ırsa' J:onl dli J{:ıpclf VC' ba~m:ıbeyinci 
bu insan cemiyete ka~ı borçlu oldu. Vnn Zıı~Irnf sa~'ITl"k Hb:ınıdır. t ç 
fu "8zlfclerl ldrlll< ettnlıt ve cemiyete prens şatonun bir köşesinde otur. 
alcyilzle ı;:ıkabllmek ııımmuno doy. maktadırlar. flurıl r nrn, ı la lınl 
m~ demektir. Böyle bir insanı her. l ad:ıkl h:ılnlarını. lı:ı1yan ''elıah. 
uman takdir etme>llytz. Ztra. bu gt. dının eşi olan l\fıırl Joze 15 :'!~ C· 
bl kimselerin aynı suçu bir dnha I~ monteyi ziyaret etmek fü('re ltel
lememek lçln var kuvvetUe, ~hıacak yaya gi<.!.!:-lcr. Prenslerin tabo;lllne 

·106. Yazan: . lSKENDER F. SERTELLi 
mam Uç a~ tık olmuştu. Emlrgiina 
geıııı. Meılilıanuı kUçUk, mUte-,,·ıızı e.. 
"1o1nde bahçe Uıtllııe bakan blr odaya 
:rerıeeıı. 

Şabll<anın at ermeleri, öfllrmeleri 
bitıuııu. 

O, karnındaki çoeutu bir tllrlU ee. 
!'&ret edip aldırumıyor ve bunun lç}n 
bir hekime de gldemlyorclu. 

Medfha: 
- Sen biraz 11l&manlamz,ıım! 
Dedl. Şahika zayıf deJil:lL Fakat, 

karnı da onun ge~llklnl cıkara.cak 

l<adar bUyllruonıl§t1. Bö)le o•oiakla 
beraber bu söı.d0n 11Upbelendl. oda • 
ela ;)'&lnız kalınca dU'lL'ldU: 

- Bu plı: benim karnımda kalır83, 
biç ıılipbe yol< kt, dllnynyn gelme • 
den benimle beraber öbür dUnyoya 
gidecektir, i 

Oyle ya. şahlkn gibi namuslu ve 
izzeti ncfııl yllkcck bir ktulın kooa!lııt 
bir vaz.lyette nn:ıııl oocuıı doturnblllr. 
dl't 

ten tiılıce kendinden utanıyordu. 
.Mediha ona hPrgiln eskt bikAyeler 

anlatır ve bil dertli arlta:!a,ıru tflsl\I. 
Uyo calı.:Judı. 
Şahikanın derdi ne~·dl f 
Mediha bunu bilmiyordu. 
Blldlğl bir şey vardı: Şahlkanm t>:t.. 

bası ölmliştü. Şahika ~k üzgQndU. 
Tese!Uye, istirahate muhtattı. 
Şahika da ıırka•faıJ:ns bund;ın ba,, 

ks bir ııey ııöylemcıntıtt. ı 

Günler geçtıkı:e karnındaki ço • 
cuk hUyUyor •• fııknt, • nlr.eri yntı,l. 
yor ve b:>ğnzm sert hava. 1 oou tcda. 
VI ediyordu. 

• • * 
Bir akşam odanın balltonanda bıış 

b:ışa oturmuşlardı. 

l\ledlba elindeki bir lnglll:ıcc kitııp 
tan 5u satırlıın Şahikaya okuııu: 

ları mohııkk.aktrr," , hu" ~t hir M" ~..:..." nezıırct eder. 
Şnlılka gtııdU: büyükleri olan pren~ecı Jozcfin Sır. 
- Gn~lp bir nıantık_ lot 14 yaşındadır, Prenses ı•nne '• 
Mcd!lıa oo,ını aalladı: nin Ilelçiknlıların ,. k çok scl'dilti 
- Oar1p deffl.. J'tlksel< bir felıtefe. <'SKi kırAliCC AstMdln l 'nynn ör. 
- Ne o! sen de bu tlklrde ml!lln? ncEJiı'lir. Prenc;"o; J' ,; 'l 11 :o.·ıış• ı 

- Evet. Bu !lklrdeytm. Bir çocuk, dadır. Liyej prcnı;i oi:ın en kile.ık 

naınl suçunu ıınldamnğB ve ebevey kardeş prens \!b G hnz r ı '.ı sc. 
nlnden tekdir l&itmcmeğo ça.lı5ınıa,. kh: yaşına ,.. •' 'İr. Pı en'! .\lbPr 

Şnhlka arkada,mın sözünD kestt: bütün şntonun ~ım:ırık coc.-u~ııdur. 
- O canım., bımk ou sal8atnlan İşte Belı-'' n '·mıh bugün allr 

Bu manasrı: mBDtıkların cP-mlyet ı . le bcrab::r tamamiylc i , ya t'"· 
ı:Inde tat.blk sııhnın yoktur ve bulun. kilmiş olarr.k hıı şek'lı'lc ya~ı: 
maz. Bir lnııan, lş1edlfl llU~U muhak. Hiç klm-;e hillın., n lril. lıl:ır k•. 
kak surette hem de kendi lrade9lle r'llın IT'""'l'""'"''irıf ı ,1Jel'11i nnutıı· .. 
meydana \'llrmak :r.nnfını gösteroocl<. Auna, ontı k:ırşı liknvt l !!l<1,l\ı'l:.' 
tir. Bu, eski hft.:crl bir hıuıt,ahktır. 

1 
inanmıyor. Bir gün gelip de delet 

ta1ı~ıı. tutulmak btemem.. nr~retdnerek olıırı;ıı !k, •'k:ı kırıı_ 

okudum \'C birçok yerlerini not et. Mediha ı;-ok temlı. kalbll bir krr.dı, 

ı m. J.'lklrlerfnlzl :ljkkate şayan bul. faldrdl .. b:ıbıısı yoktu. Annesi hasta. 
r!•ırn. Sız!. Mvlc, dnha 19 yaşmda lıklı, fr.tl,.ıt iyi bir kadındı. Şııhlkayıı: 
ftıhu .. ~amp yonu glirdUglim ic;:ln r.ld I - Aınan lcardcşlm, dedi • l"vlm ııe. 
rlnıı "nd'qpdeylm. Yirmi beş ya,ına l nln11r. Rize ccıırsen ıılnlrlerhı çabuk 

Yorıar: · - • - Ve bir gtl.D,. kanımdald ı:t1k ta • . . ~Bwaa 1mk.b yoktu. §ahlkı\ _be!kee. 

"Suç! ı bir lnı;:ın, suı:unu s:ıltlamak 
isterse, bu, onun ruhi aıınlctı,nı glS to. 
rlr. Zira, herkes suç ısııyoblllr. Her. 
~il hayatımız lııtnde 11ayıııa stt • 

- ilen hiçbir zanıvı böyle bir baa.J arşivleri açılıp ve sizli ve lı..IM' 

- Yani mutlalm ıruı:unıı ımktıımak hnın ne ka.dnr yarıJ.ış ilhanı~ ı... 

lat;lyonwı, öyle ml T :Devamı ftl'), mıuıaz lsaldJıı!b~1*1f~ ' 
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• e erzn tatlılığı . 
TAKSIM BELEDiYE 

LOKANTA ve GAZiNOSU 
--•l'DMEB BANK-mm~ 

Yerli Mallar Pazarları 
Gece• h. rpte de, bu harpte de, için, kiliseye, en kıymetli şey ola. 
~· daha ç-Ok tatlılııştı. Üzerin<! rak, üç kelle şekeri sadaka verilm~ 
QCJt titrenilen b ir nesne oldu. Ho'• sini vnsıyet etmiş. Anlaşılıyor ya,. 1 
buki, onun, cok dnhıi z.i') ode kı). 1 Şeker ender. para da pek kıymetli. · 
mcıt kazandığı, imti)az.lııra mıız.har O vakitlerde, en zayıf hastalara, 
oıııaau devirler TIU'. etin üzerine ~er ekilerek verilir. 

Bundan altı asır evvel, 1353 se. miş. Ses kısıklığı, öksilrük, beyin 
nesinde, Fransadn, şeker sarfiyatı- nezlesi gibi hastalıklara, şeker, en 
nın tahdidi hakkında bir ferma"\ keskin deva bilinirmiş. 
neşredilmişti. Bu fermana göre, Şeker, ancak, 18 inci asır ortn. 
attarlar, Borjuvıılıını saltıldarı ŞP.- Jnrınd:ı, Alman kimyageri Margraf 
kerlemelcri balla yar>ııcaklnr, şeke. tarafından. pancardan kristal şeker 
ri asilzadelerle ha!';talara hasrede- cıkanlmasından sonra hnlk arasın. 
eeklcrdi. da intişar etmiye başladı. Bunu. 

pe~:;ıY~-~ ~al~a~;ıı:~ı;;::· dnşe:1~1: 1 piyasa maddeleri arasına sokan d·ı 
Krcspel Deli!; isminde bir hakka! .. 

Janılma~ı umumlleşmemişti. Sekil. dı. Çok şeker yaptırdı ve piyasa:;a 
ce de. ya kelle, >a toz l !indeydi ; sürdü. Pek tabUdir ki, kendisi de 
kesme şeker, henüz bilinmi')'Ord·ı. laıuındı ve bir eokklm'lelere yeni 
Bakınız, Fransız kıraliçesi, 1Si2 bir kazanç knynaıtı açtı. 

de, senede ne kadar şeker sadedi. 

DIJO BAYARD DUO IOBNSON 
JJteııbnr lnglllz: Akrobatlar. 

ROZİ ve CİLLY LiLO ALAKSANDR 
Dam Monden 

ROZiTA ALONSO 
Çok Mvlmll bıpanyol dantka ve f&Dtöd 

( t1MARTES1 \"e PAZAR !!&At 18 de tekmll varyete prosra'Mlle MATiNE 

Münakcılat vekaleti devlet limanları i,.letme 

umum müdürlüğünden: 
td&reye ·"'C.avn&cı alma.cağınd&n &§llğtdakt ıeralti ha.iz otanl&rm <lala.. 

ta idare merkezinde Enapellt~rlüle mllracaatıan. 
1 - :Muvazzaf ukerUğtnl ve 9'2 yolclamaıımı ya.pmıf olmak. 
J - Zabıtaca mua&ddak hUanUhal Y&r&kUl •• Uman cl1zdaıum hamn 

Müessesesi MUdürlUüünden 
llatazaıar için 

Satış Memuru Almacak 
lat&nbul. ~ İltanbıJl h&rld mağ'asalarrmısda mUnbal aza.mı 100 Ur 

Y• 1'&dlır Ocretli •bf m.emurl&n 1Qln mağazalarda uzun mtıddot aat.1§ me 
m~:rıutu )'&.P&r&k reyyon ld&re •tmlo bulunanlar almacaktır. 

.Aüerl1k hJsmeUnl ifa etnıif olmak 14rttır. 
ı.teklilertD apj'lda yUllı nal.ka.larla 10 ağu~ 9U tarihine itada• 

Sult&Dh&mammda Katırcıotıu h&ııında mUe.saeae ZOl\t i§leri §6!ilğlne mu 
racu.t et.meJ•ri llsım.dır. 

1 - No.tu.a hQviyet c:üadaıu. 
1 - AUerllk nsik&ll, 
1 - Tah.wil '"ailtUll 
' - Hbmıet kllJdı 
15 - VNlka tototratı 

.... . .. ~ .. .. · 

~ 

l . 

yormuş. Tanesi, iki kilodan biraz Parmantye de. üzümden şeker 
~ır bulunan 4 kelle •. Bu kele şc- yapmıı;tı. İmparatora tattırınca, ,, 
kcrlcrinin beheri de, o zamanki Pi'• · kadar lezzetli bulmuştu ki, bir d • 
rayla, )iiz paraya (bugünkü para.. ha, kendis.inc üzüm şekerlnrk' 
mızla hır buçtık lira kadar). başka şeker verilmemesini emret. 

buh.ınmak. (8352) ..... -------.r - -_.,.maw:: L? s 
\ 

Papa 12 nci Jan, o asnn iptida. miş. 
farında . şekerini Marsilyadan setir.. Plyerloti, bir romanında, Fasts, 
tfyormuş. AldıE)ı 8 ldio şe' r de, hovardnblta giden arapların, bur. 
kendisine. bizim paramızla iki nnslan altında bir ktnc şekeri gl). 
bucuk liraya mal oluyormuş. türdüklerini söylüyor. 

Seker, imtiyazını , bir asır sonra Bizde de, evvelce, nişan sepetle. 
ifa muhafaza etmiş. 15 inci asırda, tinin, tepsilerinin ~ta l'erindı!, 
Dambre imıinde birisi, ölmek ÜZC"a boyamalannn arılmış kelle ştker .. 
reymi~ Günahl:ırını affettirmek . 1 leri göriilmfiyor muvdu 

" Or. lbrahim Denker ~ Or ISLAM TAHlRBEQI 
Balıklı Bastaııelaı DahWye lıltıt.e.. I . 
ııa-uıı. &er p aat US ten eonn 

1 
Rns,.a, .eaıra 'Onnenltelertodeıı 

Beyolto • ApcamD. l!lakn.aiaa mezun dablllye, :r.illu'evt, clldl b.aa.. 
caddetıt Ç-öplnk~e .okak No. u 

1 

ta.tıklan. llergi\ll ı.u, 15..%0 ye 
•••• Telefon; ~6S. kadar Beyaotlo His ıt0kak No. 10 

• Sah gllntert faldrlere meccanen 

BDfeci Aranıy ,.., 

Seb&lıın ... t 10 andan rece aaat bire kadar en ar. 1,000 ıu~uıı.ı. , 
cell " lçecekleri.DJ '9mtD edecıell blr bllfecıl aranıyor. Her gU.O ~ .... 

lcla.rebaaeıırne mUracaat. 

Bank Yerli Mallar Pazarları MOessesesinden : 
'J0.8.942 tarihinden itibaren yapılacak pamuklu teuziatının kupon numaraları ile müracaaf günü ve mahalleri a.ıafula B~•terilmiıtir: 

l _ Numaraian ilan edilmi' olan kupon hamillerinin nüfoı cüzdanlarile beraber yazılı adreslere müracaatlan. 

2 _ Ayni ~oyadım tatıyan nüfus cüzdanını aile efradından b!riıi tarafından ibrazında kuponlan mukabilinde iıtibl<aklannll' Yerilebileceği. 

3 _ Birinci devre pamuklu mensucat tevziatı iıbu altıncı ve aon liat.c ile nihayet bulacafmdan kupon himillerinin haklarını Yaktinde almalan rica ve ilan olumır. 

A cı ve son listedir MDracaat edilecek gDnler 
10.8.DU 
Pa.zaıtesıi 

Kupon No. 

11.8.HI 
Sah 

Kupon No. 

854.001-SMlOO 3Ml01-J54200 

lU.9U 
Çartamba 

KapGn No. 

3M201-SMSOO 

1S.8.9U 
Pertembe 

Kupon No. 

2154S01-S540l 

14.8.Da U.8.94% 1'7.8.90 18.8.94t 19.8.9U 20.8.Dt 
Cama Camart.esi PAıZarteel Sah Ça.rş:ı.m'>a Pe~be 

Kupon No, Kupon No. Kupon No. • Kap&n No. JCopon No. Kupon No. 
~----------------------------------------.;:_~~------_;..------~ 

854401~!500 ~1~500 834501~8154.700 35(701~800 
David Behar, Beykoz Fevzipaşa 
Clad. N o. '72 
·~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pertev Kondo: Beykoz Ya.bk6f, ~-3t515100 855101-863200 883201--IMaOO 8~-85MOO Ml5401~ 8:1M01-31!5e00 35M01-3M70G a55701-S6:'.>S<JO 85~01-855900 SM901-851l\JOO 

Çayır caddesi No. 28 

Srtkı 7.orlo: Büylikada Çınar cad• 
df!ll No. 30 

Yerli MaTiar Pn.mrtn.n Csk11dar 

a&!SOl-869000 ~9001-859UO ~9201--IGHOO MN01-a!l9800 4(16001-4M900 4M901-457800 437801---45~700 458701--459620 

499501~0000 1566001-566700 

=ma~b-='rn:::Sl:._~~~~~~~~~~__;,~~~~~"':-'.'"--:"".':':'::--o-- ~--~~~~--------------~----~~----~~~--~--------------------------~--------~--~--
Remziye Atalay: K~ Uzan. '40001-«0l.OO M0101--440t00 440201-"0800 440301-4404.00 "'°'41-440ISOO 440501-4tOO!lO 440801--HOTOO 440701-440800 440801--44C900 440901--441000 

:rol ~ca soknk No. 8/1 

Fethl Ben.er: Kus~a Bahrtye 
caddesi N o. 66 

Burha.n Sonar 'Ve Sllle;J"IDa1l Erı;. 
ne: Y entpostane Aeirefendi Oııd.. 
No. 58 

l&lımeıt ~: MftJ!tnatp .. ..a_ 
tJeet No. H9 

F.ıce msğaıs•: ~Pi Sat~ 

~ "-"." eadde.9i. 

rJıııtiı' ~ Snıı)er& &m,,tı1' cacı.. 
~ llo. 9/11 

Bbdınuıet'Jn na.,tmmr: BımJer 
~sobkNo.%5 

DOOOOl~ MOSOl-601600 IJ01eol-M2400 llOM01-l>08200 

~edl Malllll' . P8ımdan Kadıkö1 
aı'lflp« 

itlSJllDoğu "f'e ~: J!'ineanc:dar, 1566701~00 1567801~ 
llalırnudiye Ha.n No.1 

~Mallar Pıımn Ba~ ma.. IS72801-6i4000 &74001-6715200 

ı--ı 
Sadrt ~: Mnhnuıtpll§a 584001-58'800 584801-584600 
~ ınafıaMı No. 91 

Behınd Fmuk, Knpahçar§ı Sipahi 1587001-587100 587101--G!!7200 

~·· %0 

G'TlS201--676'00 676401-677500 

684601-1184900 1584901-585200 

"8801--449000 449001--449200 

üllO'l-491400 491401-491600 

~4801-563000 565001--66~200 

M9001-:i69500 1569S01-67Ct000 

1577'501-37860C 378601-1579700 

583201~585500 585501- 585500 

687401--687!500 687601--5876&> 

443401 ......... 3800 443801--4(4200 444201-444600 444501-445000 

447401-447700 t47701-44SOOO 

449201-449400 449401-44961)1) 449601--!14~500 449801-450000 

MSOOl--1563300 lı63301--t63600 563601-563900 663901~5CHOOO 

462101~2400 462401--4~270C '62701--463000 463001-463408 

489501--4.89800 489801--4PÖoo.:ı 490001-4902(;() 490201-4904vo 

491601--491800 491801-492000 

1104801--5-0SSOO 50S601-506400 506401~507200 607201~0;000 

625801--626400 62&t01--627000 627001--627500 627501--62~000 

~201-1565400 665401~56~00 1565601- 665800 665801-566000 

~70001-67060<J 6703-01-571200 571201-572000 572001- 5i2SOO 

579701-58~800 5SOSOJ - f81900 551001- SSSOOO 553001- 554000 

5&5801--5fl6100 586101-686400 586401- 556700 556701~587000 

587601- 587700 587701---587800 5~7801-587900 587901-6SSOOO 

Btıyoğta Ye'l1i Mnllar Pazan 588001~00 388801-659600 589601-590400 tı90401-591::oo 691201- 5920CO 592001-592!!00 f>92801- 59S6'10 598601-594400 69f401-39G20Cı ~95201-51)61)00 
_.;;....;;:__ ____________ ~------------~--~----~--------------""'.:"".~~~~~~~~~~--~ ~~--~------~--~------~----~~~--~~------~~~~--~~-
Zeıt i 7.e!rfn ,.e ortoğı: Fincancılar f>96001-596500 596501--697000 597001--697500 597501- 598000 598001-59~ 598501-.599000 t-99001-599500 699601-600000 600001-600500 600301-6010ıl0 

Yuımfyan ilan No. 8 

~·ehftp: ~hrcminl, Sarar· 601001-601300 601301- 601600 
•meydanı c:ıddesi N o. S7 

601601--601900 601901--60~~00 60221)1--602500 602501---602800 

--------~----~------------------~------~--~----------~----~ Jlllse7in llilml \'e SU1c9m&n Sım: 604001--604500 604601-605000 605001-60MOO 605501~000 

J\.apnhçarşı Ayınacılnr No. 5 

Mehmet Nuri Topbaş: Fincanmlar, 6090Cl-609700 609701-611)400 
Mahmudiye Hnn No. S/4 

l "crU l\Jall:ır Pnz.vı Aksaray ma. 616001--616!>00 616!>01--617000 
ğnz:ısı 

610401--611100 611101-611800 

617001-617300 617301- 61~01:0 

606001--60~500 606601--607000 

611!01--612600 6125·11--618.2')() 

618001--618500 818301--619000 

602801-603100 603101-603400 603401-603i00 60~701-604000 

607001--607500 607301--60SOOO 608001--608500 60Sj()l-6090ll0 

618201--613900 61890t....:..J4600 

619001--619500 619501~~~000 630105---630555 630556~631000 

'- ~----~--------~~----------~--------------~~--------------------------------~--~--~--------------~------------------------~~--------~~---------------
Şermin nıni;-nzn<>ı: Soltnnbnmam 620001--62,ifOO 620401--6!:CSOO 
meydnnı .No, 1/2 

Jlıicıc,·in fizcıarn~: :r.~ı;;jktıı" Ort3. 62!)001-~28200 628201--628400 
çe<ıme ctı rldeo;i No. G7 

no.lil Hikrr- t f: r ez : '~~hmut1ın~a., 631001-C31200 631201-631-i'JO 
lrrn.n·,~ rndı!Mf Nn.. 16 

620801-621200 621201--621600 

625401~628600 628601--62SSOO 

631401-631600 631601--681800 

621601--622000 622001-6224CO 628201~23600 623601--624000 

628801- R29000 629'>ô1--62P200 629201--629400 529401...:...a29600 6Z9601~629SOO 629801--630104 

631801-632000 6~j001:-;6~22,!)D 632601--6~2~00 632S01--6330u~ 

l 


