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[auAkşaml 
~?ııırıa yeJI 
rttuballl partisi 

Yaı.ao: SADRI ERTEM 

MıSJ.B parJAme.ııtosunıla yeni 
bir muhalefet p.ırtlıtl k ırul 

lllu-,rur. Ba J!3Mlnln şefi Nalı:ııı ı•ıı. 
~ıının mı-mıup old:ı;:.ı \ "afd p:ıl"tlslı:ıln 
&ene.ı aekreterl iken Mmr parlA.. 
lııeııtosunda Başvel•ll lle ı;-ıkan lbtL 
ltr Ylir.Unden partiden tardedllen 
~&kra.m pa.,:ıdır. 

1th.knı.m paf:ı eski bir \'afdeıdır. 
l>ıırtıoıa kuruluşunda bUyllk hl7.m~t1 
Cu~ım~ttır. Makr&m pıı'}a Nalıtl!i 
Pa,_ araundııkl lhtlULf hükl\nı~tten 
hpılan bir l!ıtl:r.ah mün:ıs&betlle or. 
laya ı:ıktı. Nahas paşıı bar.ı mebuala. 
.,Uı &Jrdup suııll~re d~rbal cevap 
"~rıım~ı ıaratt&nydı. Mı&kram pa. 
•• l•tlm!lm "°biri tarafları oldağ"unıı 
'ö)ledl, B<h lt"Ce bir c.else ~nasmd:a 
'-tvekllle, .genel selcreter ayn, ayn 
~l .. bJrlerlne düşman .saflara girdiler, 
.:tl&meı:ıtod3 \"Ukua gelen ve blr a. 
la "-1U ıe.Jrt )Dparı hAdiee bir baf. 
ki "ııı: değil, belld bir neticedir. BeL 

4 
de bu bardağı tu'jıran &On dAnıla 

''· ~eAeleııln olat seyri bPnllz unuı 
•arıu ı.. mıılQm değildir. J<~kat bu an. 

l>IQaz!ıg-ın bu harp ıı:lnJe Muurm 
~•ZJyeu ile al~kah oldutuna ıah :nln 
tllt dı-ğlld~. 
t'\bıku ba;}l·Pl<llle genel .ekretertn 

"°aaındakl lbtllıU yalnız bir lstlınh 
11611 lbsrct ols3y:lı l\IAk:.ım p3J:ınııı 
~deli.' sarına gPC"rel• etrafımı da 

~ lbebu'l;ı nlnıası bahis nıe\-:r.ııa ol. 

1 
1.4ı. hAdlıı3 devıı.mlı bir lhtllfif 

tade etmezdi. Hıılbukl Makranı p3. 

~ bugün MLt;ırm sh'll9i mııkaddern.. 
1

111da bfr tHlr ve n.U!ıJ:ı ler.ı etmek 
tJıtıa.sm.ı:ı bıılunm" ''bdır. 

Cl;ı ~krıuu pa~anm ınuhnlef~I l\lmr. 
Uj le bir za:u:ınıla tabııkkuk edl 

~r ki, btuıu 3eşU sahD.Ja cereyan e.. 
~ rı harptf'n ayrı tell'.l!(kl t:>tm •\'" im. 
,
1 

rı )oktur. Bu harp bahis mevzuu 
.__ıııı.:!a. Mmnn 1ngllterc ıtc olan mU. 
ı. ' beti, b rp ıı:ın:ıo durum ı.nlha~·eı 
tı." harbe glrlp girmeme.il, tn:lltere. 
,. 11 Mısır topraldarında talırlba.l ya. 
"'ll ' . ,
1 

,, arımanı:ı ı, b.ı.nı. kıır,ı Mısınn 

il; ~3ıh nı:I.> et te be.."ba katılmak 
tı~a f!der. 

\ılı p:ı.ratorluI;un Slngapur ınağlQ.. 
-.!,t~aden soura l\lısırda lnglltare 
~lllı~1ılne, dalla doğrusu Naho.s paııı 
~Qıııetı ale,> hine ba:ı.ı cereyanlar ba.t 
lıı_ bu cer<"y:ınlara güre baı.ı Mısır. 
~, ,. Pllba b.ı,ıarıni~ baı.ı mli'1lnı 
' rıUruzlı.ı ph!llyetıe perde arka<iın. 
\ı.,)rer alm:ık prtlle faaliyete b ~,ıa. 'r. Mısırın İngllterenlu Birmanya... 
' Alaıe-zyada, oldu~ .ı-lbt 1'1ı!lırda 
.,_ 'icat e.ttlğl Abalartla tahripler 
... rıllla.ına mll•as.de cdlp etınlyeceği 
'-> '-'4!9e-lc bullnl ~dı. Bunun maııa.'M 
.... ~ Mısır bilkQmetl tahribe mu~ 
'- et~ıe hem keındl memleketini 
~~ haline koymıış, hem de mut. 
~tlu mlldataaaıaa bluoet etmı, 
t1 "ıı tı. Bir kıenn Mısır polltlkacıla. 
'nun ıık6>1 k:ınastın:!eyd!ler. Tl\h. 

"- önUne ceçlllDf'ıl ve müUenı.ıc. 
''-'u!.-avemeWıe ~ardım olııumıı. 
-...~ ~al kabul ediyorlardı, Bu t.e~ 
·~denbert Almanyo.nıu ve ltol. 
'--Ilı al!itemll bir aurette t.elkLıılot 

ıı-.._ 01an melıltlerde .lyJ bir feklldl' 
ı. landı. 
S'ıa~ pap bu teldlfier önllnde 
~t.teye kartı olau ı;emiJ:ı.tl!ılul 
~ tl)'acle tzb&r edeoek vtıılleler 
~ 4'11 .Mahir paıtanm tevkifi hA. 
~, 4e bu uma.nlarda vukubulJu. 

1 lb paff:ınm da M11ırın vaı.lye. 
:ı-•ere kortı daha Hmp:ıtlk bir 

' • idare etıııek latiyenlerl~ btı. 
':\.' ı.u1ıınmıısı oıuhteınl'lıllr. lladl. 

1 e .. buna teyit eder gibi J!ÔrÜrı . 
"d,. 

luıpıbı rnıla 

Şarkta 

Kıtal arımız 
Don nehrini 

geçtiler 
Voiga nehri 

lzcrinlie 3 l!Stroı 
gemisi yakıldl 

Berliu, 20 (.\.A..) - Alman ordu. 
lıırı baş~.umandaulığının tebl!fl: 

P.ostotun cenubunda ve doğu3Undn 
cereyan eden çetin mulıarebeler.:ıen 
sonra Don nehri geçllm~tır. Nehrin 
cenup kıyısında muntazam ve insi • 
camlı bir cephe kurnıak :ınııks:ıdlle 

GOşmanın yaptığı teşebbUsler aklın 

kalmııtır. t.:çaklanmız Don nehri 
mansabında bir Sovytt topçekerini 
bat!rmt'llardır. 

Volga nehri UzerindekJ hedefler 
gec.?11 gUndUzlü hUcumlıırda bulunan 
Alman bomba uç:ıkları topyekQn 
6.000 ton hacminde 3 petrol g~mlslnl 
y:ıkmı:ılar ve cepheye malzeme gı>. 

türmekte olan 3 bUyUk mavnayı b3. 
tırmışlardır. 

Don nehrinin bUyUk bir kavis çiz. 
dlğl bölgede Alman ve Romen kıta. 
!arı dU~anın zırhlı blrllkl~rl ve pi. 
yade kuvvetıerl ile muharebe ediyor. 
lar. Alman ve Romen öncüleri oeh. 
re varmışlardır. 

Voronej bölgeslnde bUtUıı Sovyet 
bOcumları kıtalarımızın ,ıddetı1 mu. 
kavemetile karşılo.şmıştır. Şehrin şl. 

mal • batısında düşmanın kes!! as. 
ker toplulukları piyade ve zırhlı 

te§kllleı·lmiz ve hava kuvvctlcrlmlzln 
müşterek hllcumlan neticesinde dağ?. 
tumıştır. DUıımanm karşı hUcumlarr 
netlce!lz kalmı;;ur. Y:ılnız bir kesim 
de 48 dUşman tankı tahrip edilmiş. 
tir. 

Dogu cephesinin diğer l:cs!mlerin. 
de mevzıt faaliyet kayde1ilml5tır 

(Bu cep!ıeye d!ılr dli'er tf'lg"ır:ı~ı.ır 

2 ncJ ıayfada) 

Voroçllc2 Londraya 
gitmiş" 1 

\'f~ı. 2G (A.A.) - Berlinln l.ıita 

rnf ~iy:ısi mrıhfillerinde süyll'tıcl.~i· 
ne gifre, ~l:ırt'şnl \'oroşilor şimdi 

Londrııda lıııhınm:ık•ııclır. ıınrP~J· 
im Lonılraya ln~IJizlcrdc ıı nre1 
yı.rrhm i~l<'mek w:n giıti•i ıı:,,·e ··• 
ı:!ılmekledir. 

Alman kaynüldarından 
verife;ı haberlere göre 

Bosna da 
Temizleme hare
keti clevan1 ediyor 

--0--

500 (etecı 
teıHm oldn 

----0--

Ilirçok otomatik silahlar 
ve tüf ekler ele geçti 

:Berlin, 26 (A.A.) - D.N.B. nln 
s:ılo..hlyetll kaynakta:ı öğ"rendiğine 

göre, Hosnadakl temizleme hııreıcetl 

mUrettep pl1ü.n nıucfolnce ge~en bat. 
ta da bru;:ırı >le .devam etmlş:.ir. Ko. 
zara dağlık vadilerindeki çeteler ta. 
mamero temiz.lenmiştir. Şlmlll Blro. 
aa.ra şlmatl:ıde Sa\•a nehrini çevreli 
yen mUnhat topraktarda ve etraı 

bıı tal:lıkJıı.rda mukave :net ortadan 
kallunışt1r. Çetecilerden gen kalan 
000 ktş1 teslim olmuşlardır. Bir ç<>k 
otoma tllc slllhlar ve tUtekler ele ge. 
çlrllm1our. Temizleme I.,şlcri Alman 
ve Hırvat kıtalannm yardımı ile de. 
vam etmektedir. 

barp edillrkea oıubu.lefet pa:thinl 
kuruyor, Bu partinin lnırulU!Jtl h:&k. 
kında henw tada tafalltat verilme. 
oılı olmakla berab~r ınl~ver kuvvet. 
lerl g:ıle~ ettlfl tal:dl:-de l\lr!lır m>'\'. 

idi li<tıd:ırın' ır.:ıınz.et b•ıhı • ı o ıKtadır. 

'-lmrdn kurulan muh:tll'ff't p:ırtl!!!lnln 

'Jıudiilk rulli bu ~ıu ~uıyoruı. 

fıaslfik harbinde 

Japonlar 
ilk l!e~a a-ıarak 

Bir ihraç 
lıareketinde 
muvaffak 
olamadılar 

--o---

Japon askeri 

IDıs!Hz teb: Uti 

Mısırda 

Karşıhkh 
topçu düel · 
losu oluyor 

--o--
Mibver kuvvetleri 

maya tar-laiarı 
vliGoYa yetlrlyor 

y4ikli 3 D8Rli:;e Uuhıre, 2G (A.A.) - Rllyter aja:ı. 

1 1 b tı ı
a'i. sı:ıı.n cenup Afrikalı kuvvetler ya. 

gem s a rı ul nmdakl hususi muhabiri bilı.Jiriyor: 1 
El~leme>nde mlb;•er mı.ldalııad:ı 

Melburn, 26 (A.A.) - l'asüik har. 1 dır Son ik: . u ., Af 'k 
11 

• . ı g nue cenup r . a ı ar 
binde ilk defa olarak Japonların bir 1 vo Avustralyalılar tarafın:ta :"7im1.l 

Klrİps 
di9or ki: lhraç hareketi yapmalarının önUne kesım·nde k "' f · 1 • ·· ı l 

• \i:;· 1ç1n .ı:?rJye gu::ı :.r • 
geçilmiştir. Japonlar Pnpu 1nın şlma len zırhiı otomob.I d!\·:!'lye.leri dilf • 
!inde bulunan B•ınayı ele geçirmek 
istiyorlardı. ~Lltte!ıklerin ıı!.1ıl :tıl 

taarruzlarına uğ'rıyaıı Japonlar bir 
çok geınJ ltaybet.nl§lerdır. Diğer Ja • 
pon gemileri ere hsrp gemllerlnln hl. 
maycsı altınd:ı. gerlsl gerıya dön . 
mll~lcrdir. Topyekun olarak Japon 
askerleri yüklU 3 taşıt batırılmıştır. 

Çinin merkezinde çıkan 
bir gazeteye göre 

Müttefikler artık 
taarruza geçn1elidir 
Zaman mlhverc .. ıe
re de blyö.k yar. 

iımda bulunacaktır 
Çuntıiııg, 2G (A.A.) - Şina Tay. 

mis gazetesi diyor ki: 
Birleşml:ı mllletıerin mUtteflki o • 

lan zaman eğer bu mU!eUer hare. 
ketsl::. kalrrlars.. demoKrasllerin ta. 
raondıın ınıhverc;Jerin tarafına geçe. 
bilir. Japonya ııımdi c<ın~p • batı Pa. 
s!flkt<!l~I kazançlarını h:ızmetmei<le 

meşguldi.lr. Oraııırda bulunan zangiu 
lt:ı)nakları kullanmasına mllsa.ı.de 

edlllrs .. Japonya uzun aUrecek b!r 
harp yapııt>ıHr. Japonyıınm zamıı.nıı. 

ihtiyacı vardır ve .zaptettiğl torak. 
lan rahatça ıııleteblllrae zaman onun 
mutteflki oıac:ı.ktır. 

Bu, Almanya lçin de böyledir. Ba. 
h:ıscı:ı. Kafkasyayı ele geı;lrebilir e. 
Eğer bu lkı meıntek'"t z:ı.pt.ettlkle. 

rı vey:ı cdecPklerl yerleri kullanabl • 
llrler.&e hıı.tp Eeneleree d:ıha ııUre<:ek. 
tir. 

lngllterenln Rusyaya olan yardı • 
mmı daha zlyalle ıırttırac.ığın: ve 
Amerikanın da J&t>:>Uy:ı.ya taarruz'.l 
geçccı>ğiı!I flmlt ederiz. Pasltıkte bir 
tn:ırrJM ı;ol: e!ıemmlyetıldlr. Çllnkll 
cenup • batı Pasifik ırof'erinJan sonra 
Japonyaya karşı harbe devam eden 
yegflne memleket Çindir. Cenup de. 
nlzl ç .• vrelerlnln Japonlar la.rafından 
kullanıımasmn Çin mani oıam:ız. Bu 
husu:ota l'llnde hiçbir vasıta yoktur. 
Blnaonaleyh bu vazife Amerlkaya 
yUklenmektcdlr. 

Amerikada 
3 Alman kaJJdalE-

çııı aranıyor 
\'uşiıt[1fv11, 26 ( A.A.J _ Ar:ışth .. 

mo.lıır fedrral bürosu şefi Edg:ır 
Hoo\·er, cum:ırtcsi günü millcllcn, 
Amcrıkııya gelmiş olmnlo.rı muhle • 
mel olan üç mütehassıs Alman kun• 
dakçısının nı anılmasını islemişlir. 

Hoovcr, Alman L:ılt:ılam:ı mekle
binde ders görmüş ol:ın bu üç ad:.· 
mın, yüksek Alman komut1n ı~ın• 
don Amerikay:ı gelip hayatt ehem· 
nılyeti haiz horn sıınııyiini ıııhr:p 
eımek için emir aldıkl:ırını bildir • 
ml5tir. 

Hoover. Vıışingtonıin muhakemE 
ecl ilmekle olan 8 kundakçı ile bun 
l:ırın ıntinosebelle buhınrluklnrını 
ilihc etmiştir. Aronnı.1!,la olan 3 ki 
şiııln resimlerini. eşkı.ılini ve isim· 
!erini h:ıvi yüz hiı:lcrce arış bOHln 
Anıcriknya d:ığılı1mıştır. 

Detroıt, 26 (A.A.) - Detrolt böl. 
gcslnde Benton, Harburg ve Mlşl. 
gnnda cumartesi gUnU Mihver mer • 
kezlerlne polls baskm yapmış ve Al. 
manıarııı ltalyanıarm elinde bulunan 
bir mll·tıır slltıh t'otog-rat maki.Desi 
Vt: radyolara el kcyıııuıtur, 

m:ır.m ma yn .ı:aha.l :ır •. 1 1 ı; .. rls:nJ~ 
bulunauğunu b!ldlrml,ıe: lir. 

Müttefikler, El~lemeynln batısm • Sağlam bir medeni· 
d:ı. Kntt:ırn bs.tağınıı. kıı.d:ır uz11n'l.':l İ t · k ı . • 

ve iki tara! hatları ara:JI~da intizam. ye tn uruttnası tÇtn 
sız bir şekilde y:ıyılan s:ılayı bom. 

bardıman etmek s:.ıretile d.ı.Jın:uıı Mllf ~tıe 8 ,z. 
rahııt bırakmamak lçla elln:l~n gele. ~ r .. ra,ınua 
nı yapmaktadır. jl3~!aill bir ISOlfJiM 

Hergl.lıı cephe boyunca birçok kar. • lıJ• 
oılıklı topçu ateşi olmaktadır. karı:lmabdır 

Müttefik kara ve hava kuvvetleri 
arasındaltl sılc: !,t.ıırllği muhnrebenln 
en barız vosıflanndan biridir. 

Kııhlre, 26 (A.A.) - Orta,ark 
lnglliz kuvvetleri umu~ karar&"~hı • 
nın pıızar harp teblltı: 

DUn kara ceph .. slnin bUtUn kesim. 
lertnck'kl hareketlft' ynlnız devriye 
ve to~ faallycllerlne inhl!lar etmiş. 
tir. 

Hava faailyetl mahdut ölçU~e ol • 
mu~. yalnız liiflf bomba uçakları. 

mı.z dlişmsn taşıtlarına karşı sabah. 
leyin teslrll bir taarnıza geçm.l.şler. 
dlr. 
Ağır bomba uçaklarımız Tobrult 

tepesine ve harp sahası Ç'!vresine ba.. 
~anlı gece taarnızları yapml§lardır. 

Deniz av uçaklarımız Port SaU 
açığında 8. 79 Uplnde lkf dUıınan 

uçağı dUgUrmUşler ve u~un hareket 
sahalı avcılarımız da lleraa Matruh 
şhno.ı bs.tısuı;Iakl dll,man taşıt mav. 
nalarına taarruz etm~lerdtr. 

Delta bö1gesl UstUııde k6§if hare. 
keti yapan iki Yunkers 8S utağında.n 
birisi a vcılıı.rımızm taarruzu Ue dl. 
§UrUlmllş ve öteki vahlm hasar:ı uğ. 
ratılmıştır. 

(Bıı cepheye <lalr dlter tel:ıratıa.r 
2 ne! sa~"fııd:ı) 

MaıoUnl 
Mıaırdan dönerken 
Atinaya l!ğramıı ! 

/,011dro, 21; (A.A.> - Musolin' • 
nin Liuyoyı ziyaret bııberinin do;:!• 
ru olıh:ğu söylemnrktedlr. Dıı seyıı
hııl 29 hnzir:ından 20 temmuza !<n-
der sünııiişlür. Muc;olini 
Atineya dıı uğr:ımışlır. 

dönüş!e 

Dlm şellrlmlzde 
1111 zelzele olda 

İsbı.nbul, 26 (.~.A.) - DUn 
hafif şiddette iki zelzele kaydedil 
miştir. Birincisi yaz saat le 11,i15 
dakika 6 saniye geçe, ikincisi 16,yı 
41 dakika 43 snniye ge~e olmuş . 
tur. Aynı merkezden gelen bu ıki 
zelzele ikişer saniye kadar devam 
etmiştir. Merkez Ussil rnsathene. 
den 90 kilometre mesafededir. 

lskender Artun 
gömüldü 

CUmhurlyet Halk Partisi Umumi 
İdare Heyeti azasından Erzincan 
mebusu ve Ulus refikimizin imtiyaz 
sahibi İskender Artunun cena.zest 
bugUn Yeşllk6yde bulunduğu evden 
aımaTak Te~vlklye camisine getlrlL 
miş, öğle namazı kılmdıkLan aonra 
Asri mezarlığa gl!mlllmllştllr. 

Cenazede BUyUk Millet lrlecllsl Re. 
181 AbdUlhallk Renda, Parti Genel. 
Sekreteri Memduh Şevket Eseııdal, 

vali LQtfl Kırdar, İstanbul parti re. 
isi Reşat Mlm:ı.roğlu -.e·merbumua 
dostları h:ı.zır bulunmuş, bir çok çe. 
ıenk gl:Snderllmlştır. 

Lon•Jra, 26 (A.A.) - Kırtpa, ln. 
gUlzler cemlyetlndi! söyleditf bir nu. 
tukta de.ııfB 'lr ki: 

Harpte:ı s.>rna, blrle'1ik mllletler e. 
sa'.llı ham mad :hl~:!ıı enter.ı.ıv.:ı.u.ı 

bL usall ve dağıtımı m~ıteleslnl tek. 
r:ır ele almaları l!'ızımdır. 

Ham Ye l(;lerıml§ ma1delerln kul. 
lanılması ı,ıne gelince, bugiln millet. 
ler ara.sında her ~mandan daha yük. 
aek bir ı,bırı ği dereeeslne varm• 
bulunuyoruz. Ss.g-ıam bir medeniye • 
t:n kurulın!ı.sı için bu ı, b\riltl harp. 
ten sonra da devam e::ıecektlr. Harp 
iktısadı:ıı b!r refah l..:tiısat maklııesi 
hallne getirmeliyiz. 

Atıanllk d:ım:ıcl, 11u katı kaııaatlD 

bir ıtade!idlr. DUnyanm milli kay. 
nal<l&rı, iyi Jcull:ınılaıak şarWe, bil • 
tun milletlerin ıAyık ve haklı olduk. 
ıarı elverı,u blr yqayq temlnfne 
k~tidir. Şunu itiraf etmeliyiz ki. 
geçmlş~e milli kaynaklanmızı iyi kul 
ıanamadık.AUantlk demeclnln gerçek 
leşmcslnl istiyorsak yeni uı:ıılere 

Vt' yeni teşkili.ta ba§'Vurmamız ge. 
rektir. 

laglUz tanarelerl 

Dört Alman 
şehrine 

Alır bir baıkıa 
yaptılar 

Bazı yerlerde büyük 
hasarlar oldu 

Berl'n, 26 (A.A.) - Teker teker 
uçan bazı lnglliz u;:ıklan dUn ııııı.. 
dllzleyln Ren bölgealne gell§lgUzeı 

bombalar atm~lardır. Dlln gece ta.. 
~llz hava kuvvetleri bab Almanya 
Uzerlne bir s.km ya.pa.:-ak Dulıbur;:, 
Hamombek ve .Moers §e'.:ılrlerln.? ye. 
nlden hllcum etmi§lerdlr. Halle ara. 
ıında ölen ve yaralanan olmuştur. 

Bazı mahallerde bllytlk hasar vardır. 
Gece avcıları ne uçak.savar batarya. 
lan 11 İngiliz bomba uçafı dU,Dr. 
mUşlerdir. 

Londra, %8 (A.A.) - lng:lltere ha. 
va n.azırlıfı tebliği: 

DUn gece bom b8 uçaklartm1%:l&n 
mllrekkap btlyUk bir teşkil Rur hav. 
zası Uattlnde uçmuştur. Ano. hedef. 
Lulz.burg ile Holuıdadakl hava alan. 
!arı c.lmuştur. 

Bu .sabah eı·kendeıı b:>mbalar atan 
mUııferit uçaklarımız ııanayl bölge. 
!erinde ve Lulzburg doklarında yan. 
gmıarın bll!l devam etmekte oldu. 
funu görmlişlerdır, . 

Gece av .ervfs:ne nıensup uçakla. 
nmız dUpnan Ualerl yakmmda iki 
mlbver bomba uı;ağr tahrip etmlşler, 

clemlryolları lle 1.§gal altındaki top . 
raklarda ba.:7ka hedefleri bombala. 
mı:lar ve Fransız kıyıaı açıfmda 

dUşı.1an deniz ml1na1U4.tma taarruz 
l&r yapmıılarclll'. 

Bu hareketler nettceahıde bombe 
eervlslmtzden H ve av aervlslrıı\z. 

da de yalm:l 1ılr qak iokAndU'. · 

Blad Uberaı 
ıenerlnden Sapra 

diyor ki: 

İngilizlerin 
Hindistan dan 
çekilmeleri 

Harp sonuna 
bırakılmaiı dJr ı 

Allalıabad, 211 (A •• .\.) - Hindi\ 
liberal ıener1nJen S~p:-.ı Hiad siya.al 
er~ı\nına barblD ııevn "'ll 111aJd~tınce 
bir anl&.§maya var.ıııal&rcı.ı ve dalıııl 
anayasa meselesiııl ha:i>~a:ı ıo:ır&ya. 
oırnk:n:ı.larıru tek!lf etml~Ur. 

İngiliz idaresinin Hindist&ı:ıdan 
<;ekilmesi hakkında Hind koagrulnc• 
verilen karan S:ı.prıl ''iyi c!'iiifilitüliie. 
mı,, yerılz,, blr lcarar rur.wnıe tav. 
ıll etm.ı:tir. 

S:ı.pru, Myter ajaıuı muhabirine 
demiştir ki : 
Hladiıtana §imdi ko:n1u olan dU,. 

m&D& k" r:•koymuı lçiD Hl.Ad ım.ııe. 

tine yuf bir ruh a9rla:n:ık :erektir. 
Fakat böyle blr ruh ancak ldıtle hL 
reketlle b&§anlabllir. Binaenaleyh 
bu çıkmaza blr çare bulmak lçlıl tıc. 
ra kaınlte.l azumın bareıc.te ceç. 
meal zamanı getınlı:ıtır. 

---o--
Amerıtadalrl 

rıa lı oaıoıc11aa. 
neleri 

Bu ay ıonancla kapanıyor 

V&fluııoa, !6 (A.A.) - ~ aeta. 
retı, cumartesl günll Birleşik A:mert. 
kadaki kon.oloab&Delerinl kapatması 
için Amerilta hUknmeu tar&fmd&ıı 

kendis!ne yapılan ta.ıebe ceY ... olarak 
Flnlt.nda bllk!lmetinln bir nota Son. 
dererek nıutat nokta! D&&ar teatil&rt 
yapılmakSlZJn böyle bir karar alın. 
ma.eından mlltcveıut bayret:lni bUdlr. 
ınııur. 

Fin lıWtümetlnin notumda ~n 
kon.aoloehanelerin!n ay ııonund"n ıv. 
vel kapatılması iı;ln icap eden emir. 
lerln Terlımiı olduğu beyazı ohmma.k 
tadır. 

Ars idUk Otto 
diyor ki: 

Avast11ryablar 
b0Jaad11nlıtaa 

lıartaımü lltlr•r 
\'aşington. 26 ( A •• -t.J - A\"usluı• 

l·a tahtının varisi olmak iddiasında 
bulunıın nrşidıik Otto, cumartesi 
akşamı radyoda söylediği bir nu • 
ıukıa, mflle:inln no:ıilere roukave .. 
mel ruhunu muhafaı.a etmiş oldu • 
ğunu ve Avusturyanın kurtulutun:ı 
k:ıdnr bu ruhu muh:ıfazıı edeuf"ni 
söylemiştir. 

Arşidilk, bilhassa şöyle d~işfü: 
Almanynnın iaşe ve ikmal hat:!a• 

rıııın ve .A.vnıpnnın cenup doğUS'Joo 
da işgal ordul:ıTı münakıılatının .. 
nahları olan A\·usturyanın, müüe
fiklerin ikinci cephelerinin hare • 
kat s:ıhnsı olmak ihtimali vardır. 
Ab:ıllnin l üzde 901. boyunlanndak! 
boyunduruğu ııımıık zam• - ael 
mesiai beklemektf'dirlet". 

.~rşidDk, bu nutku OolfllsOn lil • 
dürülmesfnin S inci l,ldönümü rı1 n 
ııas.Wtile &QylemlJ!ir. 



"' l't'" .. "ll 'l 111n PAZAR : - EN SO"ı.' n'• •·· · 

ahkeme Salonlarında Bir, iki nokta ll"iŞÇi ALINACA~-
Umumi yerlerde 

eai bir me • 
anecı 

Bir müşteriye~ bir kendisine vere vere 
saat 12 yi buiunca, adamakılh 

kat ayı tutuvermiş ... 
u • ısı ömründe ağzına rakı, ıçii: ı 

. "'l 1 n n t'm "'de.'l k.ı~: ını K ı n 
•mş, muta.aSJıp, dindar, diğeri ise ne 
"Ce !ll tız yarım kilo rakı lçen bı 

meyhanec ıydl. Aralarında dağlar ka 
d ar knrnltter farkı olan bu Ud klşı 
ı: tmJI 3 U.ıc!l sulh oe.za hjkiminin kar 

ı rnda,blrblrlerlnden hem davacı,bem 

de suçıuydulnr. 
Mutaassıp olanı, uzunc:ı boylu, nz 

sakallı, mlltcmndlycn ellorlnl kavuş. 

turan orta yaşlı bir ad:ım:lı. Diğeri 1. 
sc daimi bir mUstchZI tebessüm ile 
kendlBlnl ez.ip duruyordu. Bu adam 
bir meyhaneciydi. Kendlslne ideal 
meyhaneci demek daha doğru olur. 
du. Ç!lnkü mU~terilcre her rakı ve. 
rtşlnde bir tane de kendisinin attı. 

ğını, böylece gece yarısı dUkklUıı 

kapattığı zaman adamakıllı ka!ayı 

tutmuş 01duğ'wıu kendisi söylemiş • 
tl. 

Ha.kim sözü evvelA, Saide, verdi 
Salt: 

- Elendim, dedi, biz bu adamla. 
blr evin aynı kntrııda ayrı ııyn o. 
d:ılo.rda otururuz. Bil, her gece, geç 
vakltlerde &arhoş gelir, kapıyı hızla 
kapatır, merdivenleri yuvarlıınırc&.. 

SIIl!I. 1:1kar, blltUn ev halkını heye. 
cnnla yatakla.rmdan fırlatır, uykula. 
rmı haram eder. 

Dün gece de, meyhaneslnde sarho, 
olduktan sonra, yanında mıılıdumu 

lJe birlikte geldi. Bendeniz erkenden 
namıuımı kılmııı, yatmıştım. 

BUyUk bir gllrUltü ile yukarı çıktı. 
gene bUtUn ev halkmı uyandır"ıırıı.k 

ko.rı.uı ile kavgaya baııtadı. Blr aralık 
karısına, benim odamı göstererek: 

- ~te kocan kary<>lada yatıyor, 

dedi. 
- Allah .Allah? 
- YanJ, benim karısının akıl ko. 

cası olduğumu söylemek lııtıyordu, 

GQya hanım abla.mı ben aleyhlne kö. 
rükllyerelt. kavga etUiiyormu:ıum. 

Hanımablam alevıendl, ben de 
kalktım: 

- Zarar yok, aldırma, bu şlmdl 
sarhoştu.r. Yarın sabah ne yapacağı. 
mızı k()ll~ruz., dedlm. 

FaJrat, sarbo:ı bu. Blzhn alttan aL 

Mısır cephesinde 
Loııdra, 26 ( A.A.) - Batı çölde, 

<lurgunhık devam etmektedir. Zırh• 
lı otomobil keşif ve topçıt faaliyeti 
olrnuştu r. 

Almanlar, Telela!ı. tepesine ka~ı 

yoplıkl:ırı hücumlardan sonr11 yeni 
mC\'Zİlt're çekilmişlerdir. Dtişman, 
mayin tarlaları vUcude getirmek. 

le men uldür. 
T .. ondra, 2C (A.A.) - Dün, b:ıtı 

çölde hava faaliyeti olmuştur. Cu• 
ına geced, El::ılemcynln cenup ba· 
tısında, müttefik uçakları düşına:ı 
lanklorıno hficum etmişler \'e iyi 
neticeler elde etmişlerdir. 

Gerilerde kurulmuş olan Amerl • 
kan tamirhaneleri Ohlnlek ordusu
na yeni bir kuvvet ili\ve etmekte • 
dlr. 

Vişi, 26 ( A.A.) - Berlin ve Ro
mn radyol:ırı, lnsllizlerin nıtır kı • 
yıplara ıı~r:ıynr:ık yaptıl:ları taar • 
ruzlardt111 sonr:ı yeniden taarru-ta 
kıılkmndıklorını söylemektedirler. 

İngiliz uçakları Tobruk limanı • 
nı homb:ırdıman etmişlerdir. Sivil 
ah:ıli ara ındn ölenler v:ırdır. 

ltal;1an tebliği 
Roma, 20 (A.A.) - l talyan ordu. 

ları umumt karargtl.bmm 789 numa. 
ralı tebll~i: 

Mıa1r cephesinde bataryalat'1D11"ir 

düşman 'kollarına, mUfrozcletlne ve 
nakil vaıııtalarına tsaootll end!Lhtl&r 
J. apmışlardır. 

Mihverin teıklllerl, İngiliz tayyıı... 
relerinin faa.llyetıne ılddetle muka. 
belode bulunmuoıardır. 3 !nglllz tay. 
yo.resl dllgUrUlmU:ttUr. 

Tirento tUmenlnln G2 nci piyade a. 
lnyınıı:ı S üncü taburu, 16 dUşman 
tankını tahrip etmek suretlle son 
çetin muharebelerde temayllz etıııi§. 
Ur. 

Müşerref Osmancık 
• }a 

Kamran Söley 

Jlll&DlandllaJ' 

26. '7. 1942 pazar 

3 milyon Holandalı 
dofuya •iirülmüıl 

Londra, ~6 ( A,A.) .- HolanrJ:ı 
l!:ışnklU Holın!f.ıdan 3 milyoR Ho 
Jnndıılınıa .totnvı ıQrilldü!ü ha • 
berini verm!Jtiı', 

Jığıuıız• g!SrUnce bUsbUtlln alevlendi, 
>a:J'<ldı bıze klltürler etmeğe, ha.ka . 

ter ta vurmaga, 
- Ne dedi? .. 

• Söylesene, ne aedl l 
-Bunları ın -:hkemede söylemeğe 

J JUb ederim, elendim. 
HAkim bir hayli ısrar "derek ma.h.. 

•.emede böyle şeylerin süyıenebilcce. 
ğlni kend!slne anlatmağa !:alı!Jtı ise 
de muvaffak olo. madı. 

- Pck~l. sen 'tle diyeceksin, ba. 

kalım Musto..ta? 
- Ne diyeyim, efendim. Bunların 

hepsi yıuan. 
-Doğru söyle. Sarho, muydun 

o gece? 
- Eh biraz keylttlm. Blzlm mah... 

dumla meyhaneden d!SndUk. Yukarı 
çıktık. Tam yntacakken, karım baş. 
ladı bağırma.ğıı.. Bu da odasından çık 
tı. :Meğer daha evvel sözl09mlşler. 

''Allah seni ko.hretsla., diyerek beni 
nıtıarına. ıı!Jılo.r, d::ivdiller, dövdUler 
lstersen~ beni muayenoye gönde . 

rln, vUcudumda blr çok yarnıar, b~. 
reler vardır. 

GQya ben bu l'iO yaşımdan sonra 
b~kn ko.dın sevlyormuııum d:ı, ita • 
rımı ııldatıyormu,um d:ı, paralar. 
h f p l•ötU kadınlara s:ı.rte:liyor:nu.,um 
da ... 

Bundan sonra şahitler çağrıldı. 

İlk şaht V'1viye admda b!t' genç kız. 
dı. 

- Bence, dedi, kab:ıhat Mustafa 
efendidedir. Her gece sarhO:J gelir, 
kıı.rıslle kavga ederek heplmf.zl u • 
yandırır, rahatsız eder. 

Dün gece de sarhoıı geldi, karısı • 
na: 

- Ben ba.aka kadın seviyor\ım. 

.Artık senden bıktım. Git b1ııımdan 

karımı ... diye bağırdı. 
Sonra Salt efendlye de kll.fUrler et. 

ti. 
- Ev klminc.11rt 
- Ev Mustafa efendinin ko.ruıı Sa. 

tiye Ue kıırdeııl Salt e!endinlndir. 
- Yaıuı, demek bunlar kalnbtra. 

derdir. 
- Evet efendim. 
Salt efendi sliz aldı: 
- Yan! ko.rd~ sayılırız, efendim,. 

Yedi sekiz senedir, bir yer, içeriz. 
Yoksa öz kardeş değiliz. Ben kendi. 
slne "banımabla,. derim. 

1klncl §'lhlt de ihtiyar bir kad:n-11. 
Bu da bir kavga çıktığını, blr takım 
kU!Urler işittiğini söyledi. 

- Hangisi, hanglslne kU!rettı? 
- Safiye hanım kimseye bir ~Y 

söylemedi. 
- Canım Safiye hanımın şimdi ne 

işi var b.ırada?.. Bunla rda.n hangisi 
hangisine küfretti? 

- tklsl de birbirlerine klltrettller. 
- Ha, böyle söylesemı 7 
Başka şahit olmadığından muba. 

keme b!tmlgtl. Nelleede, M.ltlm, her 
ikisinin de birbirlerine hakaret ettik. 
lerlne kanaat geUrorek, iklsln! de 
birer lira para ve S er gUn hapis ce. 
zasına çarptı. Fakat karuılrlclı ha • 
karette b:.ılunduğuudan cezalarını da 
dll§Urdü. Ancak: 

- Dllcko.t edin, bir daha karşıma 
gelirseniz, o zaman b:ışlca tUrJU ya. 
parız haaa?, diye lrendllerlne lhtard'l 
da bulundu. 

ADLiYE l\IUHAillR1 

Şahika gcniı; bir nefes nldı: 
- Allaha 1Ukred •llm ki, Iklmt% de 

kurtulduk. Qeue tallhll hısanlarm.ı. 

lflZ-. 
iki arkada:t küıtkün ~hçe&lne ba • 

kan pencerenin fü1Unde b:ı.şb.aşa kal. 
Dllfitı, Şahllta \'edadın yaptığı fena. 
lıkl:ırı nıılatırkea, blrılenblre tekrar 
üğilrnıcğe tıawtadı. 

Lcoyltı: 

- Ne oluyorswı, dedi, rah&tıau: 

mısın? 

Şahlkn sapsan kesildi: 
- Evet. Blrıu midem bozuk da. 
Zaten o mldeslııln bozuldutu.ııa ı . 

DIU1M11LI, 

Saraylı Jı.tınım cm kızına yolda ıe. 
llrl,en: 

- ı·a mide. ya alalr bozuklufu,. 
Dememiş miydi 'l 
Le) 1J1 derhul Şahikaya llAile ıeke. 

rt ,·erdi: 

- Yarw sabah lılr ı:nzoz ıceralıı.., 

bir ııeyln kalmaz, karıle§lm! 
Şahllm mıne ıeluırlnl yedi. 
n:endlnl güo tutuyor ve blr daha 

öğUrmı-meğe ~alışıyordu. 

loımıe mUtbJ:t bir bulantı vardı. 

LeJlll: 
- Yarm ni an olacak, Şflhik~cı • 

j'nıl! ~ecU • ne nksl tesııdUf. lleuilo• 
aol&na .1eıı1 .ta.uta a:uaacakl&r .. 

Konuşulan dil meıeleıi B u·. y u·. K o E R E 
/

STANBUl,I>A yaşıyıı.u gayri. 
mUlıllıo vııtandıııılardan T\lrk 

ı Bu kupuna eklenerek ıo:ıcserlleooa 

e •'rarna ve lt verme Ulnlara Eıı Son 
laklkada parasız aesrecW-Ktlr. L 
1111lano gu:ıetede görllJdll,tU 1ekUde 
·luuumıa dikkat edllmelldlr. l';vloa... 
ne tekHn cUuderen o"ııyucuı2na 

ııab.J'uz kalmak üzere ııarl.11 acııt:Me. 

~ini blldlrmelerl IAumd.ır. 

tlıııu"' 1<arıı 'ioaf&"ı ıstıyuruı. Hur ,·ı· J,ll•BRı•T FABRı.KASt' 
mesut TUrklyede )'ıı.pmsk tıııbtl • R 
yıırlığ'uı:ı erwlıı olıuı, k&nunlıınmrı. 

vo aluwıtarımız luır&ılıın J.ı hiç bir 
'J'ilrktan ayrı muamele gurmiyen M O D O R l Y E T J N D E N : 
l'ılusevl, Rum ve ErmeııJ vata.nııa.1. 

larımızdaa bu saygıyı ıstom.?l(te yer. 
den göte ı.udu haldıyu: Tilrk top. 
ratındıı tllrkçe.-
Kurtul~ gtde.u trıııuv&ylarda. ı'L 

dalnru gldeu \'Apar!:ı:-J~ şı,ha.n2 

) oku.,unılııkl ve Tepeb:ı1ın:lıı.ki bah. 
çeler de, Beyoğ'lunıın t:ı.:ıın :nıs bU.} Uk 
otellerinde, ayal semtin b ıylık ına. 

pzıılarında konu;:ulan Usan, tUrkçc 
değlldlr. 

- ~oı,crez, kekerr.z.._ 
- Asunparl, hoscgur ... 
- Pupa'I vire, pezlnıo.,. etil vire. .. 

;-lbl kcllıuelerlo ba,lıyıı.a ve fasılasız 
bir şeldldl•, bozuk bir &'rıımofon pi. 

1 
IA~ınrııı tekrarhyao kı mı ~11'1 devam , 
eülp giden bu turzdald e-üt'l.t,meler 
kulnklnnmıu dalına tah.rl7 et:n~t. 

tedlr. 
Oayrlmtı.ııllm v.ntıuıd&ıl.arm umunıl 

) Crlerde bu dereoo lAubaU aurctte ha. 
rcket etmeleri yenl defllJ!r. Artım. 
ruıdakl cemiyet tophuıtıb.rınJıı. tllrk. ı 
ce konuşmak için &Uz verdller tut. 
ınadılıır, tuaWıUtı.o bulun 1ular, rla. ! 
.rette bulunm.ıdılar. Onive,slte ~ene. 1 
llflrıin zaman 7.ıı.nuu lıa.klı ika.:ı.ı d.ı \ 
kilr etmrdl. Pııkat... arlık uıui.lıui 1 
~·erlerde tUrkçe konııııu:ı.uıl\kta ıuıı.r 1 

eden vatand~,ıarımızın memleket ıJı. 

şanda.ki ırkıta.::ılarını Kinleri önU..'l& 
gellrerclt, yafj.ndıkları topr:ıiın dl • l 
Une nrtı1t ışu zamanda olsurı b\lrm~t 
etmelerini bir de!a daha lııtemek yer. 
&lz değildir, zıınno:lerlı.o. 

Yekta Ragıp Ö!lı"ES 

Son Posta refikimiz 
13 yaşında 

Son Po ta refildmlı., bugllnkll sayı. 
sile 12 inci yıııtını bitirmiş ıs DncUsiL 
ne basmış bulunuyur. Kendisine uzun 
ömürler t~mcnnl ederiz. 

Şark cephesinde 
Lımdrıı, 26 (A.,A.) - Mosko"·ada 

ne§redllen Sovyet gece yarısı tebll. 
ği: 

2Ci temmuzda, kuvvetlerimiz, Ros. 
tor, Novorçerkcs, Çinllyesl~a. ve Vo. 
ronej kesimlerinde dU~manla çarpış. 
malarına devam etmlşlerdlr. 
Diğer kesimlerde kayda değer hiç 

bir ıey olmamıştır. 
Londl'a, 26 (A.A.) - Çinllyes. 

kada pek çetin çarpışmalnr olmak • 
tadır. Ruslar vaziyetin burada pek 
clddt olduğunu kabul etmektedirler. 

Almanlar, Don nchrlnl geçmeğe 

muvartak olan kuvvetlerine bUyük 
h:ıva kU\'Vetierl sayesinde yardım 

göndcrebllmektedlrler. 
Cenupta, Don nehrlııl geçmcğe mu 

vn!tak olan Alman kuvvetleri lmha 
edilmişse de, dllşmanm nehrln doğu 

kıyısınn yeniden ayak basmak için 
harekete geçeceği muhakkaktır. 

Voronej keslmlnde Ruslar yeniden 
taarruza geçerek Almanlan geriye 

Kibri: fabr1kaaı içln -:ağıda yaz.ılı tartlar altında erkek. llladıı 

•e çocuk .ı.iÇI a!macakuı 

ı - ·rekmlı fabrika illfllerina ~ günleri paruız .ııcak Oğle yeme6 
ı rrlllr. 

2 - OcreUer: 
aj Erkek t~cıtere. 
Norma: me ıal eaauan tçlıı erkek Lşçllere yaptırııacatc l~lı 

mah!~ e tın~ gOre saat bat ma Ucret ne.sabile •Unde 100 kuruştan ı 7 

kuruıa li:adnr. 
b) Kadıu llÇllere: 
Normal mesai sa.atlan ıçln kadın Lşçtıere yaptırılacak işin mn 

niyetine göre 75 kuru~tan 110 kuru,a kadar. 
c) 12 yıı.şındao l& yaııma kadar olan erkek •e ıu.ı. ooouıdııra: 
Norma.ı meslll matlan ıçln çocuk işçilere saat baaı ucretl D ~ 

sabl!ı, 8~ kuruş. 

d> Tahmil ve l'abUye. avla ltçllert: 
Bu kabil tıılerde çalışanlara işin mahiyetine •6~ 100 kuru~ 

tan 1'10 kuruşa kaoar. 
•> Fazla mesai DcreUerL 

Koordtnuyo!\ HeyeU kararlyle tabrtkanm günde yapa.cağ 

S aaatııK fazla çalıfl'r.&lsrın % 80 zammı 11.Ave edildikte norma.ı me 
sal ile 100 - 170 kuruşa kadar Ccret alan bir Lşçlye 100 den U1. 
kuru$ıı ıradr.r. 73 - 110 kuruşa kadar a1a.n bir ı.,,çlya 110 - 16( 
lruruşı1 kadar, 63 kuru§ alan ltçiye 9~ kuruş: 100 - 170 kuruıı 
~adar a!atl !fçlye 22(1 - 250 kurll.!Jll kadar gtındellk verllecakUr. 

3 - Kanuni vergiler tşçllere alt olmak tı.zere Ucretıer, fabrika cın 
'1ll1 tallrealLl!.ml'Blnde yanlı bllkUmıere göre ııar Hı gUn1e blr ôdeıılr. 

4 - 1o~ııer. yatacak yerlerini kentlileri :emin ederler. 
5 - l'nllp clanll\tır\ Bllyükderede BUyUkdere BatıÇE"köy yolu UZ< 

r,ııdekl Kıbrıt !abrlkıuıı mUdUrlyetine nutu.a tezkereleri ve aıtJ fotog 
rıına beraher mtlraca&t etmeleri ll&n olunur. 

Tesviyeci, tornacı, frezeci 
ah nacak 

Kibrit lmA.I eden da1relerde veya !abrlka ~amlrhııaeslnde makinls~ 
ve maklnıet muavini oUt.rak çaUfmak uzere oırtncı sınıt tesviyeci, tor. 
r.acı V(! !rezeclye thtlyaı; vardır. Fabrikada yapılacak imtihan oetıce. 
sinde g0.5tereceklerı ctıllyete göre maa, veya saat ~ı llcreUerl tayin 
o:cmecekttr. Taılp otanlarm veaalkUe birlikte B11yllkderedekl Kibrit fab. 
r kası mOdtlrlvPtlnP mOrııl!ıuı tıan l!An olunur 

atmışlardır. A.lma.ıı kunıanua.nı uı.ıra.

1 
ııudığına dair Berhnden gelen ha. 

yo. yeni t&l,vlye kıtaıarı getirmekte. berler ilzerine durumu çok ciılcJi te 
cllr, Iakki ediyorlar. Deyli hliroir c!q->r 

Londra, 2H (A..A.) - Don nehri lo: "Bize Moskovadan gelon (Va. 
boyunca mlall gOrUtmemit şiddetli tan tehlikededir) sesinin Rostof 
c~rpışmalo.r olmaktadır. muharebesinin sona erdiğini ve 

Almanlar Rostoı oehrtııe 800.000 t,lmdi Sta.lingrad meydan muhare. 
asker, 2000 tank ve tam blr lıava besinin b:ı§ladığmı blldlren bir İ· 
fllosu He hücum etmektedirler. Bu §tıret olması muhtemeldir. Rusya 
şehrin mUdafaa hatıanndıuı bazıları hakikaten bUyük bir tehlikeye ma 
yarılmıştır. ııızdur. Fakat, bu ses bir Uınit.slz.. 

Voronejcle ~uharebe Jik feryadı değildir. Bu seste mu. 
Şiddetleniyor kavemet az.mi vn.rdır." 

Moskova 26 (a. a.) - V'lronej !IO<iko\'a; 26 (a. a.) - Sovyet 
ınıL'ıare~i gıt gid~ şiddetlenmek hıtihbarat bil~unun almış oldu. 
te-dir. Prnvda gazete!llnl nmuharib ğu haberl~re göre, Besnıwm<laki 
Rus kuvvetl~rinin Almanlara ağır Alınan garnizonuna yapılan lılr ta 
darbeler indirdiklerini ve dUşma.. arı'Uz esnasında Fransız vııtanse
nı Dem nehnndcn öteve attıkları. verleri 45 ns.zi öl<lUrmUşlcr<lir. 
m CU!llartesi akşamı bıldlnııi..Jtlr. Angcı"Sde diğer bir takım ·,.o,. 
DOş.rnan, mevzilerini her ne b.ıha. tanseverler, Almanlıır için mUhlm 
ımıa oluı11a olsl!ll mu!ıa.faz:ı ede. mat imal e1en bir fabrikayı ate~e 
hilmek iç.in Vıadla mukavemet et. \'ermiı;leröir. 
mekt~r. Brestt,e vatanseverler, Hltlc:-in 

1.ondru; 26 (n. :ı.) - Gazeteler l.ara muhaftz1ı:ı:ınm btr mllfrezesi
Rostofun Alınanlsr tarafında,, a. ne hOc11m etmişlerdir 

€vlenme teklifleri: 
• Yaı 22, boy 1,ö7, balık etinde 

kaı'<\ gözlll, bufday renkti, orta tah.. 
ıım, bir evi ve şahat aervetl bulunan 
'Jlr genç kız; yUkaek tahsil görnıU~ 
cıevıet memuru veya aubay. 23.35 
yaolannd:ı., vicdan sahltıl blr bayla 
evlenmek istemektedir. (Yılmaz. 6J 
remzine mUracaat • 

• Elli yaşmd~, latanbul lle Ana. 
dolu araııuıde. yağ, anbun ve peynlr 
ticareti yapan. ayda 150 Ura kaznncı 
otan. rakı, sigara içmıyen, kumar 
.)ynamıyan bir bay: balık etinde bir 
bayanla evlenmek istemekte J!r. Bir 
de çocuğu otabUlr. (Ahmet Tek) rem 
ılne müracaat. 

• SO yaşmda, b&lık etinde, kumral 
güzelce, parlak göztu, beyaz tenll, 
14 yaı:ında terbiyeli blr ogtunılıı.A 

başka kimsesi oımıyan, moda peşltı. 
de ko~mıyıı.n bir bayan. bir mueaııeao 
stthlbl, zengin veya taııınmııı bir şah. 
sıyetle evlenmek istemektedir. Yaş 

mevzuubatı.s değlldlr. (Kızıl aa<;IJ it~. 

dını remzine müracaat. 
• Yaş 49, boy 1,70, kilo 6S, devı.,, 

memuru, ayda net 100 lira maa91 "· 
lan, İstanbul dahllinde 6 odalı bir e. 
vl, İstanbul haricinde bUyUk bir çift. 
llğt bulunan, karısı ölmUş, ve bir 
kızı Ue kaLmııı b\r bay: mazlB! le • 
mlZ, namu.aktl.r ve oldukca ev lflerln. 
de:ı anlayan, temizliği seven etine 
dolgun, oldukça gUzel S0.4~ ynşıarın. 
da bir bayanla evlenmek latemelcte. 
dlr. Klın.aulz ve servetine yakın ser. 
vell olanlar tercih edlllr. lH.G.K.) 
remzlne müracaat. 

• Yaıı 22, boy 1,57. kilo 58, buğ. 
day ?'f!nkll, kara kaşlı , kan. göılU. 

orta tahsilli, blr evi bulunan llllt bir 
aile kızı, yüksek tahsllli. subay vr.yll 
devlet memuru bir b:ıylo. evlen·n•k 
Lttemektedlr. (Hassas S) reruz.ln• 
mUracaat. 

it crrıyanltb 
• 19 yaşında, tık mektep mez-ınu. 

husuat tahsil görmllş, daktilo meı<te. 
binden mezun bir genç. mUnaslp bir 
ış uamakt.ıdır. CMeJlba SJtııy> 

remzine mUracaat. 
• Ailevi \•azlyetl dolayıalle lisenin 

ikinci sınıfından çılcmı,, dııktllo kul. 
lc.nmo.sını bUen blr genç: klt.Jplll< 
gibi bir tş aramaktadır. <R.C S.) 
remzine milracaat. 

• Eyi aileden, mUnevver bir kadıo 
bir çocuk terblyeılle meşgul olmıık 
ıstemek,edlr,. Ayni adreH mUrncaat, 

Müteferrik: 
"'" .. .... 

• ACELE KIJL\IJK - 'Moçkepa. 
ıas d1SrdUneU kapı ı numsraıı daire 
yaz için ldrahktır. Havadar ve bUtUn 
konfor ve haizi mobledlr. K:ıp:cıyıı 

ve içindekilere mUraco.ııt 

A.lclınnız: 
Bevoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları ~şağlda renıiderl yanlı oları • • 

ııuyucul:uımrue nau:Uaruuı 1t1:Jen 
mektuplan !cl&rebaaembdea (p&:ı.ar. 

lan ruırtu berırtui .l&babtaa öttne 
kadar •e ..aat 11 dNI ıoara aldırma. 

larL 

Aylığı 

Semti MahaUeısl Sokağı No. Cinsi Ura Kr. 

Kasım paşa Camikeblr Orta 17 Ku!Ube 10 00 

Tophane ıcemıı.nkeş Necatlbey 326 DUkkA.n 15 00 

Galata Kemanke'l Şarap iskelesi 6. Vakıfhanı 36 6. ıncı katta oda 6 00 

Galata Kemankeı Şarap iskeleal 6. Vakı.fluın 37 .3S 6 mcı katta 2 adet oda 10 00 

Galata Yenlcamı avlusunda BllO... Oda s 00 

Yukarda yazılı gayrimenkuller 31.5.943 g1lnU sonuna kadar kiraya verileceklerdir. İsteklllcrln lbale günü 
olan 28.7.942 g'llnU aaat 10 da Beyoğlu vakıflar müdUrlUğU akaret kalemine müracaatları. (77261 

( A.M.) (2. Ayla) (.A.T.A.) (Bil.har) 
(B.L.M.C) (B.V.) {Ciddi olalnn 85) 
(Deniz) (Deter) (D.18 D.) lE. Urnll 
(E.O.) (E.L) (F.D.K.) (F .N.S.) 
(GUıserenı (Garı (H.B. SSS) (Hulya! 
(H.Önsal)(H. 45) (Hepşen) <H. fWI 
(İ.~. 824) (Kaynak) (LQtfl) (M T.RI 
(lıl. Nur) ('N.J (N.N.) (N.C.K.l 
<Nelll) (S:ıml) (S.R.42) (S T.l 
(Serbest 27) (S. özakar) (S.R.l 
(Sevgi) <Ş.C.K.) (Ş.F.) (T.H.R.Z.l 
(Tekcan) (T.A.SI (Talllm kim) 

(Ulhu) (Y.B.) <Yedek deıılzcH 
(Zümrüt) 

Mukaddes Uçurum 
• 91 • Yazan : 'SKENDER F. SERTELLi 

- l'ok t'anım_ yarwa kadar bU 
~eyim katmaz., ıeçeı-. 

- Cevdet bu Cl'OO aeal göre~dl • 
tine klnıblllr ne kadar llz.lllmüttUr. 

- Bent çok mu ıevlyor sanıyor. 

ıınn1 

- Çok ıevlyor deme!' dP W mı, 

a kardCfjlm f deli oluyor ııenln için. 
- 1''en1' çocuk değil aanıyorum. 
- \'allıılıJ çok iyi çocuk. Tallln var 

mı,. \'edatla CCi:lrdli'LD o ııkmtılı 
(Unlerl ook çabuk u.ııutacak.sıal 

- Yıldı:ı.ımı:ı. bize cillmete b&fladı 
artık. Biraz da biz &'lliel!P'· Doğruııu 
ırlllmek bizim bakkıınızılır. Genç ya. 
ııımızda ıörmedlflm.U. Mkınu kalma.. 
dı. 

- Ya ben 'l ! Senden dııba tecrübe. 
tı!z olılufuın balde, beııUz evlenme • 
den neler ıcldl başıma! Şıı Vedat al. 
r;afı gözümü ilyle yıldırdı ki .• 

- l'enı ulşanlın naııtl .. iyi mi ba.. 
.. u 

- Çok iyi bir genç .. lkl sene evvel. 
'1.1 tıallıel tanıyorum. 

- YeDl &aJuaı:QIMlmıı. .uu..t 

- Hayır. Babası, babamın ahbabı 

imiş. 1kJ yıl öooe rıefaret ldtlpUlt
ae tayip edilip ııtmlftl. 

- Sonradan nuıl oldu bu lt 'l 
- Babası, pa.f& baba.mı ıörmlif. 

"Bizim oğmnı evlend1rmek latıyonız. 
Bize mektup )'Udı ve bir mlinulp 
kız bulmamu.ı blldlrd.L Ben de .ntn 
kerime ha.nuw dUtüııllyorum." demlı. 
Ailece koau:;tuk. Pata babam o de. 
ukanlıyı yakındu.~ tanıclı,tı lçlD razı 

oldu. Re.ılmler gönderildi. ı.,ıe, aoa 
relen fotofrat.ı burada. 

l'tyanonun U.Ulnden bir ktlçllk .._ 
detll çerçeve alıp Ş!Uılk&ya nzattı. 

- Bakalım beteııeoek mlaln 'l 
Şıılılka resme baktı: 
- Gllzel.. klb:4r tavırlı, yaklfı.klt 

blr J'enr• benziyor. 
- Ah, çok klbardırH çok yakı,ıkh. 

dır. İkl yıl önce btzlm küşkU.ı önlln. 
den gtçerdl,. penceredro ıörUrdll.m. 

- Ve befenirdlo, delil mt 'l 
- O 7.antan evlenme havau Hml • 

yordu b:ı ;ııudan. Wc~ Hl' 41Ul1.ıı -
mezd.lm. 

- Allar mesut et•ID 
Çok cıızeı bir cenç. 

lkl.oW de. 

LeylA bundan 10ınra ~ıadan (6.. 

çen bir vakayı ıınlatnı:ıp batladJ: 
- Gene oadan bahlt'decetım. Şahi.. 

kacıtım ! Sakın bula, ıeae onun adı. 
u anıyorum diye kızma! Bunu l&DlJ 

•nLıtmata mecbunım. Çünkll onu 
benden iyi aen t&nU'SıD! Vedat ıer . .., we Bayanlara 
tekten <:ok alçak bir adammıı. Şlm 1 
dl yaptıklarını gözUmUn önOne getl. M •• 

1
. d 

rlyorum da, böyle bir tur.ata hem 1 u e 
ıle aUece na•ıl dUttUtllmlbe ~ryo • 1 
rum. 

- Ne yaptı.. paranı, mDcevberle.. 
rlnl mi e&ldl 'l 

- Bwalan yaptaydı ale1&4e blr 
buaızdır derdim. Daha feaaamı yap. 
tı_ Arkad&fllLrllllm yanında bayslye. 
~imi berbat ettL Bir J1lıa öf le yeme. 
tine birkaç arkadafımı cl&veı •tmlt. 
tim. O da blsde yemekte bulunuyor. 
iu. Ark&datlarımdaa blrlııla kolan • 
ela dört bet yUs Ura kıymetlncle el • 
0138 blle&lklt bir kol Matl vardı. Ve. 

1 
dat bu saate cö• koymQf. Ben aer. ı 

elen bileyim onun ıös koydufuno! 
Yemekten ıaonra bep btr arada ~
dt> ~amlarm altmda kotup etıeııı1or. 1 

Bıa ıaarruf deTrinde MIDdi. DO-

yUI solda, renıtnm modam PCd 
diye la)'metll 

llL ÇANTALA.RINlZl 
Bir klJteye atıp ı.erutmeJIDIS 

A.telyemts ı.ted!ğlıds renkııt elb&
selerlnl.ze anwı olarak Nld çAJ'I 
TA ı , t~ fenni aureUa bOJ6!' 
ve , ,. , .mı yapar. Amca taer t1lJ'IO 

tamir ve ı.smarıama çanta J&r-' 

l'UTaleUDbıa nartoe 111ar ea ala 

wtı tırnak clW&rıDIZI uaall ·
,.....ıscıe tılımla edeblllrıılala. 

Karaköy Mumha:ıe .::adcıdl 

Hns:ınpas11 ııan ~o 2 v 
duk, l...:::;:;.;ım-ııı:::;o;=:~ m mpeqaıç:- 1 •...JI; 

(Deexımt tıar Jı 


