
Bulan 
balıur • 

lıaynarır, 
bulmayan 

om.zunu 
oynatır. 

' 
Renkli 

haritamız 

AKŞAM POST&Sr 

Amerilmmn istllıf'ali.tmı \'fi ıana. 
yilni gösteren dört renkli 
haritamız son sayfadadu. 
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Amerlllaa llawveaerı lagU· Stalingrada karşı 
tereye şelAle gibi ~kıyor Alman tazyiki 

D6vDşen 
Fransa 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

DVŞMA.."'i karJmmda siJihmı 

Ticaret 
Vekili 

Dun birliklerde 
meşgul oldu 

Petrol ve benzin •ılnnt... 
olnuulıfı .<Jylem)'or 

Ticaret vekW doktor Behçet Uz, 
dUn itııallt ve ihracat birliklerinch 
ve petrol ol18te meıgul olmuıttur. 

Amerikan 
pilotfarı 

ilk dala olarak 

Mısır 
çölünde 

\Alman ha~a 
kuvvetlerile 
çarpıştllar 

Lcmdra 16 (A.A.) - İn8'11tere
deki ~rik&n kuvveti~ kuman
dam Arnold, Ameri:k&n taYY&lleCi
ler;nin İngiltereye bir şelale halin. 
de c..ktiklannı ve bunların Britan
ya havacr1ığıam ~kniğini öğren • 
dilde:riJ. 9Öylemiıl ve eöyie d~miştir: 

- Askerlerimizi maddeten ol • 
Eun, ma.nen oleu:n duımadan ı.e. • 
zırlıyorus. General Perl H&rbur 
teakmmd&n beri ııco Amerikan 
Uf:&ğııuıı 1459 Japon uçağüle kar· 
r;ılqtığmt, l 04 ka.yıba mukabil l:OO 
Japon uçağını <IUşürdükler.ıııl aö)"• 
Jemi§tir. 

Çinliler!~ birlikte Çlıl'pll&D nçaa 
kaplıaalıım.r. i8e 84 b.yiba. mukabil 
218 Ja.pon tayyaresi d~llrdUkleri-1 
ni ilave etmi.<Jtir. 

Hindlstanda 
Din 1eı iden llaıı 
!ıAdlseıer olda 

Londra, 18 (A.A.) - Hfndiatand& 
dün de bazı hldlaeler olmu§tur. Bir 
çok yerlerde telgraf hatlan keallmif, 
nUmayi~çilere kar§I &tef etmek mec.. 
burlyetı hasıl olmu,ıur. Kalkatada 
mektepler daha blr hatta kapalı k& • 
lacaktır. Beııareste polllı ateı etmele 
mecbur olmuştur, Maamafih umumi • 
yet itibarile vaziyette bir iYlllk var. 
dır. 

arttı 
Kaf kasgadaki 
ilerleyiş tavsadı 

Bir Alman kolu Astragana 
doğru yürüyor 

Bnılar bir ttıacar grapnnn teillaa 
almaya mecbar etti 

Londra, 16 (A.A.) - Rusyaden ı pe için inatla emPl.Şılmışhr. AP-
-, gelen haberler Stalingrad etrafında manlar taı:ıklar da kunanmıflıardır... 

Ş E K E R E 
ki tehlikenhı Al'lbiınL huna muka- Fakat taarruz netice vermemil}tir. 

1 
bil Kal'kasyada Alman ileri hare • Krasnodar mmtakasında alır bıtr 
kelinin yavqladılını bildiriyor. kaç Alınan hamlesi tanledilmJf, 
Gece yarısı l\foskovada neşredilen 400 den fula Ahnan öldflrülmqş-• 

15 K U R U Ş j Sovyet t~liAi :j•ıdur: "15 ağustos- (Devamı 3 IJK>ilde) 
ta Kletskaya'nın cenubunda, Don 

1 kavslnde, Kotelnikovo'oun pınal o N 
Y P 1 L D 1 

dolusunda, Kafkasya ve Cerkask. s A L o M ZAM A 1 Mineralnievody, KrasnGdar, Mai.. 
ı kop mıntakalannda :ÇarP~ar 

~ j oı;::~~t ynpıl:ın ekte şu izahat A O ALA R 1 N O A 
Satia 1 vardır: "Kletskaya'nın cen~ do" Satış sah 

hınUan ftibaren 
serbest olacak 

• 1 luaunda Almanlar çelin biıtao bO-
cum yapmışlardır. Hficumlar neti- • 

cesfz kalmıştır. Bir Alman ebft Amerikalılar 
370 ki•i k•ybetmi,tir. So"'9t ar 

(l'azm S lbıctlcie) 

bırakmıyarak sonuna kadar 
vatanı müdafaa rulımuı t.emsil e 
den hllr dövüten Fransa hareketi 
liOll gönlerde büyük bir muvaffa• 
klyet kazandı Dövüaen Frwamn 
muharebe meydaıılarmdlif ne kadar 
b9ll ve te1'ef toplat.lıj! Birtilhak~ 
mlldafaasiyle göze ÇarpJJlIŞhr. Bu
~ön bahsettiğimiz muvaffakıyet ise 
fikir ve ma.:ı.eviyat sahasında elde 
ediJwqtiJ'. 

BUyük petrol şirkeUerinden bazı • 
lan TUrkiyeye gelen petrol ve ben • 
zinln miktarı ve mevcudunun her za.. 
man ihtiyacı karşılıyacak n1sbette 
olduğıına ve bir sıkıntı mevzuubahs 
~-.atma ffant etmlftir. 

Va.§ington, 16 (A.A.) - Kah~· ı 
~en alm::ı.n bir habere göre, A:. 
merlka.n pilotları ilk defa olarak '--;;;;::;:::;:;;;::=== 
l1JS1r çöl.iiındo .Almıe.ıı lıava. kuwet• 

terleri feragatle harbedfyorJar. B'r 
keşif kolu Alman mevzilerme ka
dar yaklaşarak radyo ile Rus top
larını idare etmiştir. KotelnikoTO
nnn ~imal d~uS:Unda 2 mühim le-

mevzilerini 
sağlamlaştı-

Bu meyanda bu sıkı tevzi ıekline 

mukabil kara borsada tonlarla maki. 
ne yağ?, benzin vesaire satılması da 
aynca nazan dikkati celbetmektedir, 

Gerek bugtlııkU tevziat §ekli, ge • 
rekae petrol otüıin1n devamına 1Uzum 
olup olmadığl keyfiyeti bu tetkikler 
sonunda taayyün edecektir. 

Petrol offsl yerine evvelce oldulı.ı 
gibi bazı memleketlerden mayı mah. 
nık mUbayaasma tavassut edeeek 
bir bUronun kurulması da ihtimal 
dahilinde görUlmekt,i!dlr. 

Ticaret vek111, yann da birliklerde 
m&§gul olacaktır. 

Po!on a ordusu 

lerlle ~rpı'1DJl]ardır. 
Fuka ve Eldabbada hava alan• 

lan bombaırclmıruı edilmi~ti'r. Maı. 
sa.metruh !im.an teeislerine yeni • 
den taa.mız edilmiştir. 1 
Vaşington, 16 (A.A.) -Ameri• 

kan Ayım aıasmdan biri, basma 
1 yaptl#I 'bir domeçte, Alman nakli• 

yatmın, İngiliz bava. kuvvetlerinin 
3apuğı akrn!ar nıet.ieesinde son de
rece sa.rınldığıaı söyLemiştlr. 

Ayan azusı devamla demiştir ki: 
Bi!hass'.l. May~nce'a karşı yapı• 

llın hava :ı.Itmr Almanya için. büyUk 
bir darbe otmuştUJ". Burada bulu • 
van vagon ·ıe loY.;omotif tamir fabo 
rikalarr ba'ka bölgeJı....rde aramak 
bo~ olur. Durmadan tnşTtları ht• 
~ara uğrayan bir Almanya için bu 
fabrlkalarm ne kad:l!' ehemmiyetli 
c,lduğu gözönUne geti.rilebllir • Ttlrk saaeteclle~ ~eri 19hlrlerl sBsteren pilin 

rıgorlar 

ıapoa nweairl 
Jalaml&~ _....._ 
v~ 18 (A.A.) - 8&lomca 

adalarmda Araerill&lıla! mentleri .. 
nt~&k~. 

Bu adalarda cereyan eden prpııf. 
ma.l&rd&n bahseden lıj,r uJrıeıt ~ 
cll, Japon kuvvetlerinin bUJ'8ılalıdllb 
çık&nlm&k 11zeN oJdaklaruu 8lSyle. 
mlştir. 

V&§inpoa, 16 (A.,A.) - Tmıi Gl-• 
nede, Kopodadan k&ÇD1Jf olaa J'apon 
kuvvetleri ne Amerikan kuvwtıal 
arasında yentden ça.rpl§JD&lar '-1 • 
lamıgtır. 

Vitinin bundan enelki Ankara 
el~isl dövüten Fra.nsanm Dlüdafaa 
ettiği ideale iltihak ederek onlarla 
beraber mücadele etmek üzere Su
riyeye gitmiştir. Sefir, verdijp be.. 
yanatta ötedenberi Hür Fransa ta 
raftan olduğunu, fakat LA.valin 
hüktllnet başına gelmesinden son• 
ra ba babdaki kanaatlerinin daha 
ziyade kuvvet bularak ve artık Vi
şl idaresine açıktan açığa meydan 
okmnaam bir vazife teşkil ettiğini 
gôre~k dövüıen Frao"'a hareket;. 
ne iltihak ettiğini bildirmiştir. Li. 
'Alin Fransaya yaptıp i1ık hizmet 
flimdİye ksdar dövüşen Fransızlara 
sefir piyesini Dııu etmit bir dip 
Jomatm ilk defa olarak ilt"hak et
mesine sebebiy.et venniı olmftlildır. 
Bunm ehemmiyeti ve delilet etti• 
ğj mlna gözden kaçmamak icap 
der. Fransan1n eski Ankara ser:. 
rj ~ tetvik ve propaga.ndaya ka. 
ııılDUf, hissiyatına mağl1ip olmuş 
\'e dövöten Fransa hal'e'ketlne 5Ü 
rükleınm~ denilmesine imki.n ydk• 
tur. O, bir diplomat ve hilkfımet 
adamıydı. itleri, içyliziinden görü· 
yor, tskip ve mnhakeme ediyordn. 
V;,t hüktbnetlnin bilhassa Uvi'· 
den llOllJ"& tuttuğu yolup Fransa 

ıaoaooo 111şıye 
· ıa•aıb 

Va.tlngto!l, 16 (A.A.)- - Polon 
ya taşvekili Londnv.19. verdiği bir 
nutukta Pol6nya ordu.sunun ş rndi 

ALMAft'AYA GiDEN GAZETECILERiMiZ DONOO 
Buradaki A:meriltıı.n kuvvetıerı L 

lerlemeler kaydetmı,ıerdir. 
Loadra. 18 (A,A.) - Amerlbn 

b&hriye nazırlığından blldirildltfne 
göre Klak& _adası dolaylarmda Ame. 
nkan uça.klan blr J'apoıı muhriblDi 
ağır hasara uğratmıılarda. 

' w 100.090 mevcutla yaklaştrgmr, hava 
kuvvetlerinin ııaı;bin başla.ngrornda 
ki kuvvetinin iki misline vardığr • 
ııı ııöy~tir. · -

Alöt adalan dolaytarmda Perlll&r
burdanberi batırılan ge:aıl &dec!l 2Z 
dir. Bunlarm H 11 harp gem!sldir. 

Vüit hı lılillarzırı Aıım Us ıe1a11at1a çok ı,a geçtlllnl, 
lanltaı.rma gazete ... • 1uıcaıuaı ılpledl 

Londra, 18 (A.A.) - :M:Uttefık cır. 
ve mlsa!lipetverlikten çok memnun ı bu ııab&h b1r muharrtriml.Ze aeyahati- ta bomba uçakları dUn Tlmor adum& 
oldukla.rını: söylemektedir. ntn çok iyi geçtllf, her tarafta mUm. taarruz ederek liman tesislerinde b&. 

baklanda ne kadar zararlı olduğu. Alman hllkQmetlnln daveti Uzerı • 
na yalandan kanaat getirebilecek ne .Alm&rıya.ya giden TUı·k gaııetecfler 
bir mevkide bulunuyoP.lo. Aynı z& heyeti ve matbua.t umum mUdQrl.l 
manda mtiphede ettiği olayları 5 llolaıul&lı aeum Sarper bu sabahki ekspresle 
muhakeme edobilme'k ' 'e \'alana •.U.• Al gehrlmbıe dönmU§lerdir. Heyet Sir -
zararh olup ohmulildan ha.kkıncla !tDl'IUDA Ul'Wil·awa kecl ':ıt::.syonundıı. Alınan sefaret mU.. 
bir kanaat peyda etmek kabiliyet!· .. te"arı, Alman matbuat ve ajans mu. · Londr:ı, 18 (A.A.) - Al.manlaır u ,.. 
ne malikti. İşte bundan do!ay:ıt1ır messill0 ri!e Tllrk gazetecı'leri tarafm Holandah tut$ kur~una dlzmişler • 
lıi eski bllyilk elçinin bütün olay- dir, Bu, Roterdaıncla yapılan sulkas· dan k:ırş:la1U1U§lardır, Ga.zctecileri • 
lan giiZden getirdikten sonra Df • miz Aımanyada, M:aca...ıstnndıı ve Bul tm failleri ele geçirllmed.ğindc?ı ya.: •• 
\ftfeD ~ hare1

<etine iştirAk garlstanda gördükleri hüsnü kabul 
pfmlye karar venneei çok mAna?ı ı:,P::1:1~::::tı:r·:_ ________ ~~-,:--------------
gCJrtllmek tabüdir • 

Ban&ll ba.,ka bir noktadaın da 
btiyttk bir ehemmiy:eti o!d ı~n ""ÖZ. 

den kaçamaz. s .. irin 'crı _:i ı-~ 
rar mihver tımıfmm ~~ip gelen'· 
yeceflne ecak kati bir ttiıırıaat o•
ticesi olmak lüımdır Ctlnkil s~fir 
mffttef:'klerin gRl"h~ edemifec w·. Dün Pendfkte fSCi bir clenlz kav..sı da blr kadındır, DUn sabah denfze gl.
ne ihtimal Vt>rsey!li Dö\ U~r. Fran. 0 muş, d-ni2de :\ azmek lıttiYen 90 rlp serinlemek maksadlle sandala 
sa hareketini tesvlk etmekle Frr..n ya. .. L'lda bir ihtiyar kad:n bofu!:aıuş • bbımi§, denize atlıı.mış. Fakat bir da.. 
saya bir hiunet ifa eılilmiı ollnıya• tur. h& IU yUzUne çıkrnn.nı,tır. 
eatm&, hili.lJj!I Franoıa~m uğnyu • BoC\Jlan kadın, Pcn ·ı) te oturan İhtiyar kadının c::;edi sandalcılar 
ealı ZMal'lann Jt1h~ zıyade a~ı~ı- 1 Hamide Girgin adında tam oo yaşm. tarafından bulunmu§tur. 
Jaea~ takdirt~erd:. Onn · 11 

1 

ı.• •• tıır:ı.. . . • 1 
=~ yan.:~.::ı .;:: '· 'n ~ .. :.Ic

0 

sine itaat e4ıafek yUrümU~lerdit". hWdbn ~e ~~tal&ası ı;ıok k_!)-met~, 
rl ::..bmd:uı add,.derdi. Ba~lan~ıç• ı-tı.lmt iki ser-e1 ik bir tecrübede1! t~rttbelı bütün a~va.ie ~i.kıf. bır 
fa Hür Fransız hareketi Fransnnm sonra bir büj'llk elç\n"n her şeyı dapl~ttan si.dır O!Dlak ıt}ba~ıYl.e 

f k r.t~nnak idn hesaba ka.tmssı ve atacağı acluuın bilmyet taraftarlannı sevındırmış 
tere .. ~rıın:u,.u ~ .;;. h heme- ,. tanı hn.hlrnıda faydalı elac-.ağına \'e takviye etmiştir. Dölilten Fran. 
•h 1 l"'-da Bomsa ~ıs t~amlar k~naat gettrdlkteıt sonra karar t:ız mazisine ve şerefli anan.elerine 

a mum 1. una au an a .• ,1 ! B •··- J' ,~ı. ki w • ı.na. .. u •. 0 r: 
muhaJrlı'lıl\ ki.Nıdece vazif&Diu E:e- \Clm.i§ olnıaaı ta.Luuar. u war 1 

1&.Juo. o UKUDU ı•- euu • 

GazetecllerlmJS Tllrklyeden Berline ktlıı ola.n kolaylıkları gördUklerini, sar vuku& getlrml§lerdir. 
kadar trenle .litmi§ler, oradan ııonra 1 

enteresan buldutu aeyahat intıbalan Y.:ını Britanya açıklarında bJr ıremt 
Viyanaya kadar olan aeyahatıerini m gazetealne yazacatuu "6y1emiıtir. kafilesine taarruz edllml!tlr. otobtlale yapm.I§lardır. Bertinden -,:_::::.:.:.:::.:.:...::....::..:..._; • ..:.._.....:.._..::.._..:_ ___________ _ 

~s:·~~:n:ı~n~u~~:rg~::n: AlmaDJ&da bllllm ılraa kanaatı gire 
StUtgard, l4Unfh, Salzburgu hep oto. 
bUale dolqDU§lardır. Viyanadan 80JI... 

ra tayyare ile Slvastopola giden ga.. 
r:etecllertmiz orada muhaNbeden aoo 
rak.l vaziyeti gf!rmUıler ve gene tay. 
yare Ue Peşteye dönmU,lerdj,r. Pette. 
de lkl gUn kalınarak Bulgaristan& 
gel{nml§, Bulgartatanda da blr gt1ıı 
bir gece kalmmııtır. 

Gazeteciler heyeti araamda bulu • 
na.n Vakrt 'ba§muharrlrt A.am Ua, 

Çok şükür! .. 
Fazıl Ahmet Aykaç' ın 

yazın yarınki .ayımızda 

Rus mukadderatı 
eylQlde beUi olacak 

Londradaki kanaate göre de muhare
be önümüzdeki aylarda şiddetlenecek 

Vlfl, 18 (A.A.) - Bernden blldlril. etmektedirler. Bunlar& göre Al.mail.. 
dlğine göre Berltn ve Londrada htı • lar StaliJıgrad 6ntındek1 Rus mUda -
kUm süren kanaate göre muharebe taaamı aorıayamad!kları takdirde va. 
önUmtlzdekl hattalar içinde haddi &· Zi)'et 19'1 aenes ndekl Moskova mu. 

barebeBi son aatlıasma benzjyecekUr. zamlye eri§ecektlr. 
Besler Nakrihten gıı.: ~esinin Lon. Naayonal Çaytunga göre Alman. 

dra muhabirine göre muharipler önfL yada hllkUm süren kanaat ı;elecek 
mUzdekı Uç ay içinde fevkal&de ga7. llaftalarm Sovyet Rusya için en bQ.. 

reUer sarf~eklerdfr. y11k buhranlan ihtiva edecektir. -
ı Pheslnde Rus va- mukadderatının eyIUlde taayyUn ede • .igillZ!er cenup ce 

zlyet!Din biraz l)'..i.leıtlğinl mtl§ahede 1 ceğinl Berlln hUkmetmcktedir. 
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16 AGUSTOS - 1942 

uonı~ 
ftrldye ....... 
1&.11 Ilı. n.to K.t, 

• •:rıaa 'iM • l&.M • 
4.00 • &.Ol • 

LM • L .. • 

Kiska Adasında 
BHI JAPOI 

MUHRt8i TU-

HA B ER - Alqam Poıta11 • 
HADED L ER lr~~!!.~.!-~~-!L~.f---....... " 

•· 
Surige müdafaası 
On binlerce Suriyeli müda

faa tesislerinde çalışıyor 

Bedbinlerden uzaklaş mz? 
/f sahaaınJa atılgan olmak fÜphe yok ki iyidir. 

Fakat inıan, tam atılmaya hazırlandığı bir sırada bir 
bedbin göriişlünün aözlerine kanarak bu iyi ve belki de 
heıaplı hamleıinclen vazgecmek zaruretincle kalır. 

lı ıahasında muvaffak olmak icin· ilk şart bedbiH 
Ouetefe .... ! ..... 
ICvralı 11111 teıllmea T u ŞT u R u L D u Loadr&, ıe (A.A.) - Son günler liti ·ve müdafaa bl!ı.'Zll'lıtı ya.pmakta. J 

· r.artmda Sutjyeden Londraya gelen dıl'. On binlerce Surjyeli müdafaa te. ! .. -----------------------·•-----~ 4 __ , .................. , . . . ===ru~~u:ısı :::::: =~ı:ıc:; k=~~~ ı::= ::~;:. HAFTA SOHBET i ; ou•• nden 1 . • dtıı'1l alb&Y Antunn dem.fştir ki: Surjyede muntazam Fransız kıt.ala-

görüşlü arko.J.a.larınızdan uzaklaşmak olmaltclır. 

' Adatlaki Japon ortl .. Gltuwı j rmdan ba§ka 20 binde fazla yerli 
~ B •• ~~ 3/lOO mermi atılJı . ··~ bıuhman ll'ranmz kUTVet.. askerden mttrekkep husuır! kıtalar 
~ ugune tı Vaşlngton, 16 (A.A.) _Bahri-' leıi;general Vllsonun kum~de.:ıı al. vardır. Bu kıtalar sahil mUdalaası 
•++•w•••• • •••••••••••••F ye neztrlığı g ağueıoeta Amerikan tımd&lri 9 unCll 1ngUiz orduei}e ış.-blı".1 ~vazifesini ele alml§tır ... 

uçaıklen ile deırls lkuvntleri ta • 
Btndlıtaada daram rafından Kutra tmeriıtde yaprıaa ,.IE l&llll&slHe 

Ahd !I d , I akı,n eena.smda bir Japon torpido VI na IDıZ 8 JC meribini.n i~t alc:IIğmr ve tu • c:sq taralı ı iaeide) 
F ransaya dönen 

esirler muf!R?8b8 tuttııru~ğunu cumartesi günü ~~ tür. Koban nehrini geçme ~ 
ber Ye!'DlJştir, Bu Japon mulımı sii neticesiz bırak~. 3 köpısil 

Uindi.slaut.la kargaşalıklar sona 
erıuiş ;;ılıi görünmektedir. Arala • 
rında eski Bombay meclis İtzasııı

<lan ~lunşi ve Derai gibi çok lanın• 
mış Hind liderlerinin Lle bu!uııdu· 
ğu Hind şeflerinin bir toplantı ya
parak vaziyeti tetkik ede<:eklcri 
ha.lıcr verilmektedir. 

Bu busust:\ eski Madras başvekili 
RaJ:ı Kopalş.ıri ile istiş:ıre edi1ınek• 
tcdır. Eğer lıu 1•derelr arasındak1 
ıslişareler nıcıununiyet ,·erici bir 
ı;alhuya gircr~c gayl'i resmi bir ma· 
biyelle bir kon ı craıı!; ~·a.pılması 

imkiını hasıl olacaktır. Bu konfe • 
ran.:ıa parlisiılcr de iştirak edebi· 
leceklerdir. Bunlaı,n arasında li• 
beraller lideri Sapru ile tarafsızlar 
gu~ıpu reisi Ja~akur da vardır. 

bu taarruz esna.mnda Isa.bet aldığı ba,ı tahrip edilmiş, 500 Aım.n,öt• Bordo balıeıinden 
bildl..rilen gtmilerin dördüncüsü • dürülmüşlür. Mine-nHn~'rle ı Almanyava enden kadın 
dür. Aynı taarruz devam ettiği ıUınan tanklarına ve mot&ıize kl• ·~ o· 
müddet i~inde Kiskadaki Japon talarına ka-rı;i çeMn müdafaa mu. \ İ!Çilerin adedi ziyadeleşti 
Ol'dl1gtlbı üzerine 3000 mermi düş. harebeleri yapılıyor. V1tl. 18 (A.A.) - Şarte garına Al. 
müştür. Sahilde de büyük yangın • ! Dün yukarı Don'.da ve V°"°'1ez manyadan yenı bir Y1r kafilesi geL 
lBr ı:ıka.rtaıı bombe.rdıme.n bittiği 1 mmtı.kaemda Atnmlbir ''ltMııillı\~ ~~'Hl ~k·tııWJrUtle tara!mdan 
zama...'l bu d-u,m.:ın torp!do mubri- mişleı:dıir. Ruslar hafifçe geri.~1 •kar§ılanmqjılr. 
bi Hmand:ı. alevl~ saçıyordu. Er- ki·lmişler. Maama!ih bir SOvyet Vlşl, ıa C.A.A..) - Bordo bölgesinde 
tesi gün donanmaya men!lup uçak• cüzü 600 Macan harp har.tel etmiş. 1Almanyaya giden ifÇ1 adedi gitgide 
lar bombe.rdJımanm sebebiyet ver • Macarlardan bir gurupu 4aoılim ol• r"1tııızlaıa~maktadır. Yeni toplama bu. 
diği lm.rgaşa.llğı artırmak idn ~· maAa mec:bU!" eylenıiJtir • ., rolan kurulmll§tllr. 
dikleri zaman yangınlar hlll de• Stokholm, 16 (A.A.), - Ofi: Bir 
va.m edi)'wdu. BüyiUı: ordugAlım Alman ileri kolu &lmdao doiru· 11---da kAQ ·ıf 
cenubunda balmııan ikiııci derece • ya Volga nebri'llin aPımfaki Astrn• lftlM'f vy 
de bir ard.Ugth ve ada boyunca kan'a ilerileınekt.edir. Bu Jıol 10ı f ı· ı· l 
mewat ugala!Java.r 'be.taryalan kcıa 1 gün evvel VC>r0ı7iıo.ek'tan hM'eketlı aa tye 1 oıuyor 
bamlhıtlanmq ve blitUn salı.il batsr etm~tir. Şimdi ABlrM:an'ın 30 ıcı. 
)'illan suatuırulmuştur. Bombard:· lometre cenu.p batısında Avfgor'a Beı mlllver ıalapar-
mandan evvel lim&nda takriben vannı41tır. . 
diltJ'nanm 10 pa.!'Ça yük ve nakil· Londra, 16 (A.A), - &ı sabah J'UI taJlrlp edildi 

ÇiçeMe ve Kadına 
dair ••• 

~%~ 
Ll2e Hol&ndalr lmdatm, daha dofrusu o iba.nll k&dmlo.nnrn se~ 

dUl, Mavi gözlu, sarı MÇIJ, iAct. .Bilııl··°beYW difll bir Flaıoot kadını ı,w We 
giOı zarif ve &aı"ldlr. 

İç titret.en kokualle meneJıroe, ~ iJleeliğUı, §Uhhığun, QIMlllm_ 
lığ:n, ne§enin, eğlenoe!lbl, zevkln, bwnj,n, hararetin t1Ill8a.li olon ~ 
güzel Fransız k&dmla.rma ne kadar benzer. lklsi de çapkmdrr, İklQı,m"ede 
kori.wıwıda, renginde bayıltan, aarh<>§ eden btr tuaun, 'bir büyü, tarj,f edile... 

mı~ bir ııey vardır. 
Arpa tarlala.nmıı.. bqalrlarm. bU •~ 7eşüliği.n ortasından bU;)ljllk bJl'. 

gururla yUk.lelen geMD.clk, lurımzı p.lva.rlı, mya:h kadife cepkenli, ıdıP.h 

'IL!;iln gözlü, ytirUrken her tarafı kıvır krnr oyna.yan hovarda ve pepe.~ 
gıoı hUlyalı ~:.ngene kadınlara. benzemez mi 1 

Koyu gWie;, halhallı, gözleri bir kor ıibi yanan İran kadınl.a.t:ma :ne 
kaear benzer, 1klat de !§t.tbaa?er, ik1sl de ihttra- ve heyecanı ka.mçiJar, O 
).{ada.r baygın ve bayıltıcıdır. 

Yunan k&d.mları, bir cl!Te, bir ipe, blr renk bir i§tiba e~il iQiıJde, 
g&.-;lere güzellik ve incelik bedielan ~ katmerle~ ve kamelyaı&n.oibaiı.. 
ur. Yunan kadmla.n, bu çiçekler gibf cnveli, işvebaz, sıcak ve tenleri. yv... 
m:ıp.k ve kokwudur. 

lJiğer larafı.ııı ı; n ıı ıl i n i n 
L.atıbi l\l:ılıdc' lJc,ai'nin ha. 
pıblıa.nıede ölınliş 0lduğu haber ve
rilmektedir. Keııd si hapjahancnin 
mi.ıdüril Albay Şandcri ve diğer i· 
ki mevkaf ile komşmakta iken ö
H.ım. hadisesi vukua gelııqtir. Ay• 
ni bina dahilinde mahpus buluoan 
Gandinin dokto!1.ı Sushlla. derhal, 
ı:ağrılmıf isede Mahdev Deaai 20 
dakika içinde ölmüştür. 

ye gemiei ile 4 denizaltı• ve J'1 • alınan telgraflar Stalingrad'a ka.-şı Londra, 16 (.A.A.> - Batı çölünde 
k9.nda zikri geçen torpido matri• Alman tazyıkının arıttıAım bildir- ke§if fa.alifletinden-baoka ö~mli bir 
bi bulunduğu görülmiiftih'. Düş • mektedir. Almanlar bn mmtakıwta ,ey olmamqtır. Yabus mtıttefik hava 
maıı deniz uçakları ile AY uçakla· 1 Volga nehrine yaklaşmayınca neh• kuvvetleriher zamanki faaliyetlerlne 
rmın 88hll ba.ıaryaJan tarafm.da.n ' rin Hazer denizine döküldüıtü yer- devam etml§terdlr. Ş1mal1 Afrika.41L 
a.;rlen fuıl&lı atetlerie deetetlene de, AstnWlran'da Vol(Ja'ya varmak lıfll açiklarmd& .talaparyalera taaı'- • 
rek yaptJklan hUcam Ameribn i.sti)"Orlar. nuı edilmf§ w 1)"i net;iceJer elde edU-

Türk, Çerkea, Gürcü lu&larmı, kadınlan mı aon.ıyoraunuz? .. ODJ&rAIQ. 

tün çiçekler~ beuerler. Onl&r, bOtün çiçekler gibi gilzel, çapkın. sıcak, ne. 
§e'ıi, kokulu, d!lber zarif, §f.ll, ihtlr&Blr ve çapkındır. Onlarda Wtll.o. ~C.ek.. 
lerin kokwıu vardır. Onla=. bU.tün çiçeklerden mlltqekkil bir' demdtir, 
orlez bir ııiırdir, bir mecıııuai et•ardır, onl&r blr ne,tdedir. Yakan, ı.srtan. 
sarhof eden, bayıltan, baz, nC§e, zev'k veren. bir neşide ... fakat, ne yazık 
ki, bl1t\1n dUnya. kadınlan gibl, onlar da yalancı ve .rlya'kA.rdırlar: ~it ya.. 
ıanerm ve rtyakAn ..• 

Çlçekler:i ka.dmlara, kadınlan çioetdere beruıete.nJ.er, çiçeklere birer de 
mana verm4Jer, bir çiçek alf&beei yapım§lardir. Mesel&., karanfil, kırık bir 
kaJ.b, manolya ul~vvilcena~. llle .watıık, knmm g1D haris aşk, beyaz gül 
lal 8.§k, aan gül ölmU, &§.1(' ifaretkllr. Eskiden, A§ıkla.r bunlarla k<>nuşur, 
bir ge.ııç veya kadın aevgtlialne 1111.n bir gül gönderdi mi, bu, "artık e.şlam 
öl:.iü!., anJamma gelirdi. 

Akdenizde gecen ha\'a deniz mil" 
h:ırebesi hıtkkında Dcrlinde hususi 
lıir tebliğ ucşredilmi~tir. Tebli~ 
11ynen fi>yled.ll': 
KUınr ilan 98 deniz kuvvetleri • 

nin kahramanca mQdaba!eal aayeain. 
de Akdeniz hava \'e de.nlz meydan mu 
barebeal d11fDl&IUD tam bir bezime • 
tile netiCeleomfftir, 

Alm&n aoa haberlere göre son dere. 
ce kuTvetlı bir himaye altmda SL 
cilya bot&Jlmda.n geçmeye te§ebbtı.a 

tdcn dt1pıaıı den.iz katilellini teokii 
cdeıı H ticaret ve petrol gemiaiDmln 
topyelron 180.000 tonll&toluk 15 11 
baUnlmıııtır. Kalileıie bulunan petrol 
\apurlarmm bepai batırıltnlftır, Bat. 
mıyan birkaç ticaret vapuru kısmen 
oi.ıyttk ha.aa.ra u~amıı:ı olduğ'u halde 
Malt&Y& varmt§tır. 

22.600 tonllltoluk Egale tayyare 
gem131, ll.300 tonlllloluk Mançester 
ağır kruvazörü ile diğer bir kruvazör 
uc; torpidQ ..muhribi de ayrıca batırıL 

kuvvetlerini k,al'Şrlqddan yetrlne KRASNODAR MINTAKASINDA ml§tlr. Bunlard&n 1i t&DHt tahrip e. 
mmavem.eti tetkiJ etmiştir. Ame • Jloskova. 16 ( A.A.) - Röyter: nilmiştır. 
n'kan ~ri bu hareketler el!llla• Almanlar Krasnodar'da bi<r Rus Uçakl&rmmı Tobruk ve Marsa 
SJnd3. hi~btr hasara uğramemı,trr. mevziini 2 istikamette yarmaRa Matruba hava akmla.n yapmışlardır. 
Bir Amerik.a.n uçağı lmYbedilmi!I • muvaffak olmuşla:rdrr. Koban neh• 
tir. rini bit' kuvvet g~e "de Ruslar Akdenizde 

ŞiliJe benzin clarlıfı 
Viti, 16 (A.A.) - ŞiJide hemin 

dıarl'Iğı gitgide kendini göstermek• 
tediT". Yeni Sl'kı tedbirler aımıru.,. 

bu kuvnti kal"Şılann~lardır. Çerk. 
sak'ta A!man ileri hareketi hız!ı 
deAildir. Almanlar ~mdilik dağlık Mihver hava kuvve\lerinin 
yerlerde hareketten t"ekinmekte, . kayrbı ne kadar? 
düz yerleri tercih etme-ktedir. K~ 16 (.A.A.), - Reamen bildi 

Vi,i, 16 ( A.A) _ Fon Boclt or- 1 rllditfne göl'e Malt& İnglliz uçakl~n 
dulan Stalinşrad istikametinde t~ j Akde.nizde bir 1ngmz gemı k&ftluine 

niş ölçüde harekat hakkındaki ra• arruzlanna muvaıffa1uyetle devam taarruz eden mihver uçaklannı agu 
porlaıra intizar edilmektedir. et~tedirler. Azak nehri dcıyı)a• ! zayiata uÇatm.ıflardıl'. 13 ve 14 a. 

Alman rlenizallılanndan birinin rında Akhtari limanı işgal Milmfş• r' ğul!tt;oeta lngUiz u.,a.klan 4 Alınan ve 
tahrip eM!<liği şimdiden bildiriı.. tir. 4 İtalyan uçağı düşUrmUşler, takat 
miştir. Başka bir denizaltının daha Vi,i, 16 ( A.A.J - Berlinden ıılı• l mihver uçaklarının kayıplan henüz 

trr. 

batınlmış oıc>;uğu şimdi tahakkuk nan bir haber, Hazer denizi isti- ı bilinmiyor. 
· · kametinde üç motöriz• AlmRn ko• İngiliz bomba uçakları 19 atwıtoe-

elmıştır. "' 1 T b 
"Eagle" nin kaybından sonra a• lunun ilerlemekte old:&ığunu bildir- tan 13 ağustot& kadar her ge~e 0 

• 

mirallı.k dairesi l\tancester kruvazö- mektedir. ruk limanına hücum etmişierdır, Bab. 

:rünün de kayıbını bildirmekle mü- Vo#nglon, 16 ( A.A.) - Voronej• 11 
riye uçakla.rmın !~kile . ~anıa • 

teessirdir. Mürettebs.ttan çoğu kur• de ''e Stalingrad'ın batısında üstün Matruh üzerine v-e sahlldekı dığer he
lük Rusların elindedir. Ru<:lar lı•ı deflere daha az ebemmJycUl hücum -

larılmıştır. Bir kısmının da Tunus ! k ı m mevzilere ~ahip old k •ı 1 • la.r yapmışlardır. Bu ıı m ar eanaa • 
sahiline çıktıkları sanılmaktadır. • u ı;a, ·"' man ·1 • • • ı ve k1 hll 

mıştır. rın sol kanadı he . . 1 hd'I d.a mıhvenn bır mavnaıı l • 
11lustrloua tiPinde 23.000 tonilato- Bu mahiyette geniş '"e tehlikeli a.ltın.l'fn gÖninme-kır/n ıı;ın c ı cumbotu batınlml§tır. Da.ha ba§ka 

luk bir ıayyue gemisUe 2Z,i50 tonL ·harekatın düşman üslerine yakın e ır. mavna ve hUcumbotu ağır han.ra uğ. 
ıltoluk l"uriaus tayyare gemiıerı ağır hir yerde hiçbir kayıp '\"erihneksi• H A N G ı• ratıımıştrr. 
hasara u~amııı oldukları halde Cebe. zin yapılması beklenemezdi. Hare- 88_.88"8 8d811 

kat hakkmda bütün dilter iafsilAI, ı-v 3 
•G.ttarıka varmı§tır. d 

Bunlardan ba§ka d•fer üç kriıva... veri~cek malümsıın düşmana fa).. M EM u R L R bOmbalaD 1 
.ı:örle torpido muhribi ciddi ha.sar gör dası dokunmıyaraEtı onlaşı.klıkça A A -"'' d 

l l 'ld' ·ı kı· v;.; 16 (A.A.> - KH.1Ure en a• 
ıoUştUr. Alınan ve İtayan kayıpları ıemen ıı ırı ece . ır. .,..., f' 

Düşmanın bize verdirdiği kayıp- iTiiia.n ıbir habere göre, Mütte ık U• 
nafittlr. . .. b 1 .. ~ 1 El ,,8:ıtıan Sa.rden.}'ada hava alanları. 

DP'er taraftan fndiJiz amirallık !ar hakkındaki ıddıa~ı mu a .. ga ı- bı•seıt•k kumaş . eo ..,. d 11a t.aa.m.ı-z etmiŞlt'rdir. 
dairesi de bu muharebe hakkında ır. Yerd" Mtlunan 1talya.n tayyaı-e-
rn tebUli ne.,retnı.işlir: Şark cephesi harekMına gelince V akk b lt'ri e.rasroda yangınlar ~Ikanldı. 

Son günlerde batı ve orta Akl'fe'" burada harekiıt Almanalrın lehine e ay a f 
ı•ııde bi~ deniz muharebesi ecre • inkişaf etınektodir. Dünkü Almu.... Floryada bir otel yapılacak 

• • K I . . . Lebli#i şunları bildirmi~tir: ver·ııec k 11 Fı"Io~·a pı'laJ'larmın mevcut l:a.• \ 1411 eUnlfÜ', U\'\"el crımız \'IS e r •J 

ıııılral Syfre~in kumandası altında Kafkasya bö!g~.!linde Alman " · • bine ın'lkda.M artınlacakt.Jr, Yeni· 
11..ılunuyordu, Malta kalesine iaşe müttefik kttahı.rm ilerleyi.şi dal'- Ankaradan haber verildiğin öre den yilz kabine yaprlmıştır. Aynca 

larda. yapıla.n inAiçı muharebeler ahval dola .... •ne e g helediyc , kiracı ile bir anlaşma 
\'e takviye götürütınesini temin l'.raaında fasılasız surette devam et< •-- .,...... ma.q veya Ucret a • d 
eden bu harek8t takviyenin geçme• m..ıı.t.-.ııır' . nao-ı .... bö'lıg•nı'n ..,;,,.,alin ...... ktlçük nvnıurıarm giyim huauauıı yaparak Filurya a 100 yataklı bir 

C111o cu ,., ..... " .,_ da u"""'ad kl otel in"a ettirec~ktir. Ot~l 15 sene •ine engel olmak için rlüşrnanın d Rostof·Ba.ku demirvolu battı Ü- ı;• ı arı müşklllAtı kısmen ön. 
topladığı ÇOk muau:am J~·ın-etlere e .. .,, . • lemek üzıere hUk1\met tarafından bir Eonra belediyeye: terkedUecktir. 

zerinde J1Jr)1Veak zaptedt!mt" ve kanun lA"' .. -- h PiHijlara. önümüzclki ~ne, mev 
ra#men muvaffak olmuştur. Bu tak· .. "O a.cr... .........,. ,,1_ ..... ,..;....;ımı'ati·r. 

1 

. .,. ......... 1 azırlanmaktadır. 
l> .. •~l:" .,,..JIC' ... -,,..... "./ y A..a., cut kabinel{!r<len bnft'l...a 200 kabi· 

viye bir milı.1.ar av ta:n-aresi;ıi de Al-,,- ha:"'a ku ....... 1 ... ..:ne bag~lt ...... ,,. ... aya. göre, eline ayda 75 llra <J.qA .......... • .. ·= ..... ne <lalı'.1 ilave e<lilece-ktir . 
ihtiva eılmekteydi. ttuıka v tahrip ta.yyareJıeri dilto , ma&§ veya ücret gec;en küçük memur ---~----------
Düşman kuvvetleri orta Akdenjz ·:mııımn ~vcmetini kırmak huau· ı la~ hem kendilerine, hf'm de aile- Alman gelirine valimizin 

lıoğ:nında harekAt yapan deniz.- 8U'llıd.a vardnncla bulur.mUfllardır. lerıne ·{e§lerine) birer elbiselik ku. z.iyoleti 
•lJrından çok miktarda torpi1 Rı"ca·t eden d~ı~an latalan ve ma§ ve yalnız memurlarm kt>ndlleri. V 1. 

"'P.. b1 -'f a ı ve lıelıe<ll,\·e reisi Lutfi Krr tayyaresinden, pike bomba tayya· l\.·a-..L. ... : .. 58 1.!1! a-·ı.ı-nndald ge- ne r '" t aya.kkabı verilee<?ktir. . •-.oı:...... ~ı.J.ııı ..,......,. Ell rln ılar, .A lmany:.:ı.nm Ankara büyük 
ı eleırklden torpıl alan hürumbot• ını·ı-- yenı• hu'cumla- hedef te~t.:il e e geçen para tu:arı 120 Ura 

ıc-r Ç>• na il"· lanl elçisi F'on Papcn ı;erefinc evvelki 
!arından ibaret ktı\'vetli birli-ide,- etmı'aı..~: ... Bı'r ..,_.

1
·do muhribi o arın Yalnız ailelerine bir elbise • 

t · ~·~L"- .... .t' lik kum gün Fılory;ı.da bir ziyafet vermiş-
len mftrekkegi. çlennde 8 ve 10 ve dört saıhll gcmisJ. batmlml§ ve &§, 210 lira alanların da yal-
ınsluk t.p11ffia mücehhez ıarnUcr lıir baŞk:ıı toı1'ido muhribi de has na bndiler?ne ı çift ayakkabı veri. tir.:--------------
if! bulunmn bil' d~an knn-azör ra uğm.t11ıml.,tır. ~kttr. f§ mükellefiyetine tabi 

filosu Tren~n ddrii"r.ıtitde toptan• V~j'in şimal ve giıDBI ba• Şubeye davet kamyonlar 
ınıı 't'e bfilemizin ~cişine mani tınıda düşman bo~ yere y&ptığI ll'atih askerlik §Ubeslnden: İ:.tanbul VilA.yetinclen tebliğ 
olmak intibaını vennek için cenıı· sa--a h"--' .. -a de\lml et• To "-t clıın-_u~tur·. - s~....... U'CU1WJ.-.11 p, .n.o etıxı. Halli o~lu Şaha bettin "' " 
ba dotru yol almıştır. Fakat t-(:ı ınit Ye bu hüomnlv kuvwtli h!,va (47467) İkinci devre iş muıkellefiyeti 
teşkil kafileye yaklaşmış ve taHıı• teŞlri4tlıeııinin ya..1'Clmu ile püsklirtUl trı.tbik edilıınek üu.re 17 /8/!'14.2 Pa• 
relerhuh:in hfü~umuna uArayınea milştl1r. Dlişnan yeniden 93 tank ZAYİ - 1942 ae?Mlldnde Emniyet 4 zartcsi gilnii davet edilen birinci 
,•eri dfhımftştür. Bunun üzerine de- ka~ • IJU'bedeıı aldığtm 31/i2960 numaralt poS:.a kamyonla...'"In l!oeVki, görtilen 
nizaltılamı:ıdan biri knıvazörlere V'lananıtı doğul9unda ve Rjev ikamet tezkenıtni zayt ettim,Yenlsini luzum tizerine muvakkaten tehir 
hücum etmiş ve bunlardan biri..,t' hö}geaind~ coğu ağır olmak üzere aıaeattmıdan eskisinin hükmıt yoktur. edilrr..iştir. Sevk günü aynca gaze· 
iki torpil isabet ettirmiştir. Hna j 83 tank h:ll! ckvaın ed~n çetin Trakya muhacirlerinden \"u • tele'!' le ilan edilec~ktir. Keyfiyeti 
l;U'l-'\'etlerimizin ve bırhriyeye men• j nrildafa..ı muhart'beleri eM•autd!l nan tPbaah All Osman oğlu ilan ederim. İstanbul \'ali!i N. 
sup uçaklarımızın sirittikleri se- t.alırip edikni§tir • Şükrü Abmet Kınık 

Gelecek yaznnda d& bu mevzuu lnceliyecek, konuııan ~içeklerdea ba.lı. 
ser.eceğim.. Münir Söleyına.ı ÇAPANOOLU 

Şellere 151İ1mq 
zam edildi 

Ankara: 15, (A.A.) - Bqve• 
kileıtten tebliğ edilmiştir: 

1 - 1942 senesi !!eker kam• 
ııanyası için ıtıeker pa.nçarr fiatlaın 
4.5 , 4. 75 ve 5 kuruş olenk tespit 
edilmişt!ır • 

2 - P~ fiatle.rımn arttmı. 
ması dolı&ymiyle :küp ve kristal Şe· 
ker fiatlarına 18. 8. 19•2 salı sa
ba.hından itibaren 15 Şer kuruş 
zamm.edilmiştir. 

3 - A§ağıdaki maddede yazrlI 
bakild ve hükmt şahıslarm 18. 8. 
1942 salı günü eabahma kadar şe
ker aa.tmalan veya şekeri her han· 
gi bir surette imal3tta kullanmala• 
n veya evvelce a.stmış olup da 
henüz teslim etmedikleri şelterleri 
teslim veya. her hangi bir sebepte 
diğer bir yere nakletmeleri yasak 
edilmiştir. 

4 - Ticaretle iştigftl eden bil• 
tün hskild ve hükml ::!Shrsların ti· 
caret ma.ksadile nezdlerinde şeker 
bulunduranlar ve şekeri jmal etti· 
ği maddelerde kullanan bilıınıum 
hakiıkl ve hükmi ~ahıslar 15. 8. 
1942 Cumartcei günü akşam? tica• 
rethane. mağaza, dilkkan, depo, 
anba.r, faıbrika ve ima.lAthanelerin .. 
de şnbe, komisyonr.u ve acentelen 
nc,;dine ve sair yerlerde mevcut 
şekerlerinin cinslerini ve mikdar • 
larrnı ve bclunduklırı yerleri gös 
teren beyannameleri 17. 8. 1942 
Pazartesi :ıık~a kadar bulunduk 
ları yerin en bilyUk mülkiye me · 
muruınıa. 11'.3.khıız muikabilinde vere· 
ceklerdir. 

5 - 15. 8. l 942 Cumartel!i ak• 
~ammdan evvel salrlmrş olupta he• 
nüz müşterilere teslim veya gÖ!ı 

terdikJeri yt-rlere sevked.lemeye • 
rek sıatrcr elinde kalmrş olan şeker 
ltr satıcı tara.fıncb.n verilecek be· 
yanna.meye de:-colun.acaktır 

- 15. 8. 1942 Cumartesi ak• 
~anımdan eıvvel -aulmrş ve mlic;tc" 
tilerine te!!lim erlilmek üzere yol::ı. 
çrkanlmL~. yani hıı.~·iin etinden çrk· 
ınış "e f:ılc.."\t müşteri eHne v:u-ma• 
mış nlan şekerler müşteriye vardı
ğı gilnü taki~ eden gilnün akşn • 
mma ka.dar ildnci mruldede ya.Zll -
rlığı ~ekfkle ~yrı bir beyanname i• 
~ bildirilecektir . 

7 - ~e'ker ı.ııatı~ı ile iştfğal e
rlenle'rden J 5. 8. 1042 Ctrınarıesi 
:?kş:mu ellerinde sı!i 100 kilodB!t. 
az seker bıılunan perRkendecilerle 
Türkiye ıııeker fa.brik.alan anonim, 

Do. NYA ____ _ 
~----=~~~~~ 

DONOYOR ---
----------------· Tayyareci kadınlar 

tayyarecilerle evleniyor 

İntıili% mecmuasının harpten 
evvel bir t.deti vaNh: Evlene.ı 
çiftlerin bol bol resimlerini t:or • 
laroı. Harp bir çok şeyleri değiş• 

tirdiği htide İngiliz mecmuaları.nın 
bu adetini değiştirmemiştir. Şimdi 
İngiliz mecmualarında y:ı.tıyana Ril· 
rünen mesut çiftlerin ekseris tay. 
yaireei $UbnyJar daha ziyade hava• 
cılık kadınlar ştibesine mensun 
kızlarla <evleniyorlar. Ha\'a ünifo; • 
mn.sı hem erkeklere hem knrlınlarcı J 

çok yaJoşma'ktadır • 
Harbin haşlangırında İngı'l.terc 

hava nezareti ayni serviste ç.alıışan 

kadın ve erkeklerin aş.klan bahset· 
memeleri icin cok sıkı tedhirJP.r al• 
mıştı. Fakat iecrübe bu karşılıklı 
sevgilerden ordu~ a bir zarar gel • 
mediğini meydana çıkardığından 

şimdi hu husustu rski i kadar sıkı 
rlavranılnıanıaktadır. 

Tayyaredlik1e çalışıın kadınlı" 

rın ta.yyare suha~ bri:-ı le c'\"lennıe· 

leri şaşılacak bir şey drğildir. A~· 
ni meslekten olan ,.e :ı:rni mak~ııl 

uıtrurtda !t;:ılışanların hil'le~mesin· 
rlen daha tabii ne ol ıhi lir. Yruııı7. 

bu evlenmelerde nazarı dikJ,:ıtı er:• 
bedecek hir mesrk ':ır: 1-\.ıılınl:"lı 
kendilerinden daha :riik~rı; rülhe!ı 
hir subayla rvlen'lıi\ or1 ır. Er, ni; 
onbaşı, onbaşıyı; ç:ıvuş, ... ıvu~ıı 
buluyor. Galiba J..o<"nsrna hrr r•ıs· 

geldıği yerde sr':inı rnzh elı alnı.ık 
kndınlıırın pek ho..:un:ı ı:ıilmiyor. 

Jfayıı y·ırdımcı sı>r' :~inde ı::ı • 
san kadınlRrın haz:ın par:ı~lıtı;!ill'ı
le rle evlendiil i~öriılih·or. Oi~ı:r 
laraft:ı·ı 1 avo şubr~inc mcn~ı·ı1 

erkekkr harp1f' nişan :ılmış k:ıılın• 
lan ter<"ih rlmektP.di.rler. 

ı.irkt>ti t-ey::ı.nnruneye tabi r!eğild;r. 
8 - Akide. lokum. çikolata, 

lebkıbi şekeri ve saire gibi şekCJ'o 
cen yap~~ mwde1erin alını ,,. 
satımı .serbest olduğu gfbi bunlı!lr 
beyya .. rınameye tabi de~tldir • 

9 -- Beyıtnnımıeler mürıdereea
tı c.la.kalı memurlar ta.rafm.dan 7« 
lt>rinde kontrol edileeekt!r • 

ıo - 1s. 8. 1942 salı~ 
dan itih'ı.ren ~ekcrin yine birer ki· 
fo olarsk sa hşı serbesttir. 



• H A B E R - Akşam Pot1tasr 

Tarihin büyük da\ıaları 
~ .... - ~ _. ~3-& ._-. ,,_,, -

ce,pdp yman paşa davası 
11n ündsebetıime Toplayan: Muzaffer Esen 

-.s- Bundan sonrn bugünkü hukuk 1 ğü \'e en kıdems1:r.1ntlen lın~lıyarak re kırdmnasınd:ın dolayı su~lu mu. 

l - •~1 Olgncm matbuat hatıraları haKkmda yazdığım .Ik yazıdan sonra nıc:•.-zu:ıtmn göre orğu hakimi ~ı - her azaya a,yn :ı~·rı 5u ualleı·i ~or· t.ivr, değil midir? 
u.r 1r..t'a yazrnl§tım: lfllz.n. meııle~e d:ılr) başlıklı bir fıkra .. bunda, ha. lnt , .e snlahlyetini haiz olan \'e o 1 du: . 1 5 - '.funu :.ark ordu.,.unıı \Rr• 

ııraların, tıırı1ln ön pll(Lnüa selen bir yardımcısı olduğunu, h~dıselerın 1_ 'ul<İt dıl\ n 'f"ki i i mi altın ln SU. 1 - }}s~d Zağr.ıy:ı ~idcrk~n -.nı; clığtnda 6ıl \ 'e mlim"tüin11;e il) tabur 

1 
ı:ıı.ı: g.rmlıı, v~luaları:l içı;,ae yaşamı§ insanların, herhangi bir infial, bir ~ym:ın ı•nsnnııı ilk if:ıdeoıini ulm.• lmnııt fırı.ıı..,ının cliı:;-manla nıuha • 1 a:ara.'k ve O<;manpazarınrlan gide-
kı/.gınlık bir Mlaemazlık )'t.ızUndcn, bazı ınaanlar hakkında .)anlış şeyleı yıı mecbur edilmi;:; bu:u:ınn mirll\a rebcyc hıtustuğu \'c lOJJ <>e !eri da. , ırk llujmanın Zil.) ıf <ilan r.:ığ ka • 

ı.::.rnz.k!r bir lisan kullann•amıılıdır, demjştlm. Sonra ~:ı.hitlerin listeoıi oktın<ht. mc.,inden dolayı SUleymaıı İ'a!i:l uan dolayı ::.ııı;lu mudur, cle~:il ııı'· l 
.} azı..r.. ı , /i mala rı tahri: etmeleri doğru değıldir. Bu glbl hatıralarda İbrahim J>a5nnın tnkriri okunclıı. lı1 işitildiği hnld:- imclud:ı gitme • nudrna cid<li taarruz yapm:ıılığın • 

Sayın arkad:ışımız, bntıralarmda bu nol<taya riayet etmedıg1 görü. r' Bu listede btt..<ıtn ern ker Rauf E'Uçlu mıulnr, cle-_;riı midir? dir! 
tuyor. Eııer1nın oku)ablla.ğım }'arça.Jannda bazan aotke.r, be.zan da imn. ı•n n olm.nk üzere cı'kfını asl•eriye. 2 - l•"erdiç '"'? linin hoğar.'nrın· 6 - Tuna ı.arl• ortlusuııl!a.n fiO 
laı.a b.rtakıaı kinuıeler• l l.c:um ediyor. Jtlskelenıeğe çalı§ıyor. Birtakım den )-'"l<i Znğra ,.e l\ı:rnnlık e';'rU· clnn slirnt1e ~-:ı:'p Ballinnla.r·ıı nr • taburln. süratlc gnrbe Ualkana J;e. 
mııntıı: knzlyc le i le hırpa!ömak ieted1ği kimseler arasında bugün dUnyn. fındnn 'e ~rkeı; beyleri-nelen 31.l ki· kasın ela. şark ortlu u i:e hirle~crek t:ıerek bıı tarafta lıulunaıı tabıır;nr. 
.ı.wı değl;)Urm.ş olanla r dıı. vardı. Kendı.ıılni mUd!lfaa edemjyecek oıanlarn ~in:n ;~mi Y&r<lı. <lilr:ımnn iı:r.erine .. !itme.i liı·.:ı~ tıı•. in toplu bir tabiye takip etmeme • 
salJırm:ık, ~ıcrnalde bir fczilct değ'!ldlr, yn:ı:ıcılığın en sevimsiz tarafıdır. Süleyman ı•aşa şahit licıtc ine lirken <loğnıc:ı Şiplm~·" hareket !!İnüen dr.lu~ ı Süleyman Pa~a. suı;. 

Bır mu!.ııır.r, eltnd-'kj kalemi, kendi maksatıannın hızınetinde bir itiraz etti: c.tmc•İnden ötiırü <;•Jçlu mıııhır, hı rnu<lur, cle~il miılir? 
u~ı.I< gibi ku:lanamaz. Yalancı §Ohltlık için mahkemeye ı;a.;-tramıyacağı - Cunların ekserisi maiyetim - rlt~-il midir? 7 - l{umarlmm t-erk'nılen son. 
gibı. Bu, mc.:.l~ğe bir haknret, ve hem hakikate bir tecavüz o!ur. de memurdu. Vnzifelerlni yapımın. İ 8 - Umumi ~mmanrfan Mehmet rn Llıtlln ·ı~lieri 1'ıtaları t.clirııede 

Fikrfmlzce, tnrjhln VE- rcaljtelcrln yanında, bulaşık ve telvelı !lklrlcr, tlılnr, onl:ırı mııhnkeme altına nl • ı Ali Paşıı tarMı:ıdan Tımarn Uzc • l?lllnmadığmclnn do"n~~- ~ıil.cl.ı~.nn 
yamn yumru ve sunı dU§Uc:cler ve bilhassa be§e:ı1 infialler yer alamaz. dım. licndilerin<len <ln\'n<'ı oldu • r:ne hareket etine i hnldcınctn ke-;•. l a:::;a suçlu mudur, de~ıl nıııhr · 
Tanh ve hakikatle atba'ı beraber yUrtıycmez, j:,"l.lm ıı.d:ımlar aleyhimde na ıl ~nıuı. disine emir Yerilmişl<"n bu emre 8 -· ~iil~ymtın Pıı.-ava htnnbu. 

Tefrikayı ııı. ırmek nohtasma gelince, aayın U.tadımız, bunu yapııla. det cdt'biUrler, Jedi. 1 itnat etm~c i~ıleıı ,fohl' ı;uçlu I!' ~ormad.t.n ~er şeyı ~:ıpn:ıy:1 ~c· 
dığmı iddia f'C:cUljr mi? •. J02 te•rikanın hlçbjr tazıa tarafı yok mu? .. Bir Ve bunrtan sonra esas hnkkıncl.ı 

1 
ını•<lıı!', ıle~·I mıcllr? 1 lnhıl'et ,·erılmı~l>f"n hnr .~eyı bum. 

oırnyueu sıfn•nc eleği!, ., ır esnaf, blr meslek adamı aıfatlle tereddütsüz şu ı•n.,aum ı;or.ı,"ll<>una geçildi. 4 - Şm~a"n ~eldi~i ,.e orn'arın ı l·ula. oranık ,·ak1t :.;e~ı.rnıe~iı;~~n 
cevabı vereh lırlm: çok! •. fakat, üstat bunda haklıdır, çUnkü l§ln ucunda ~ii'cymıı.n ı•n'j:ının ı;orgu~u 24, çol< smıı \'e düşr,mn tnrnfmcln.n x.ı\' <lolnyı 'll~~hı mudur, dt'<;ıl nııılır · 
dünyalık var, §lşirmek !Azım. 25, 29 haziran ''e 12 temmuz ~lh-. Yetle tnhlıim edilmi' l'lc~uihın•ı gö~ , .? .- Suleym

1
nn J>a,a hnrıı me\-. 

Hayal l..llrııJtırmak w yanlış ııeyler yazmak noktasına geljnce, tetn. l\U içtimn.lar'la <ıer:ı~ker Ruur Pıı· diiltti ''e hi-rk~ç ~efa hilcuml:ı tcir. 11ıı~1 terke?~re.• muharebe h:ıhn • 
kalan tedarıl: et:.1m. Okuyorum. Bunları tesblte çııııııacağım. Benim de 31 ı-aya soru~n su:ıllcrc pa~:ının tnh. fnt ""r'11Ri 'I'! z:mtmın mliml;ün llt-sı~·ı.c Eclır~1ecJ~ otur.nn-;ın«l~n \'e 
yı!ıık blr gazı>tccWk hayatım var, bu i§e stajyerllklc baııladım, muhbirlik, rlren ,·erdiği ce\'u;ı okundu. Tem • ulm:ıdı~ım an'a!l•l!ı !ı'.l 1 rl~ yine hü. 1 ı.skerı mc\liı erı b:ıo;;lmnıanı.:rnsıı 
mus:ıhhlhlik, gece sekroterlığl, sekreter muavjnllği. yazı işleri mUdUrlUğJ muzun 16 ne! gün il yaı·ılao ı·z~incj rnmıı ele' ıımlıı. n'!Iİ>erl bcyhu<lc yı:• lıır~~m:ıs;~·u~;L'l cJolnyı ı.uı;lu muclur, 
yaptım, iyi i:ötU öteber1 d~ yazdım. Ulvl Olgacın anlattığı şeyleri, matbu. muh:ı.kemcde sl.h·ılri miri'\ n-;ı l\lelı- H b . • llt.gı mlı 1 ~." , • 

at l§lerlnl az,;ok bilirim. Bu itibarla, Ulvi Olgarın hatıralannua yanlış yer m::t Paşn~mı Ç~rl.crz b~ylerinılen ia er ın bunnacası ıo - Suleynıan 1 llfje.nııı Iuna 
ler var mı, t>unları i§arct cde.blleceğlml zannediyorum. l\lc!ıınet Beyin, J~ski 7~•~ra c~rafır. ~ark orducu~(~n.n garp Hııll•an or. 
'" Ali Kemnl, (Hı!Afet) gazetesini çıkarmak ıstcdi!tl zaman, Uıvı Olga. cinn Emin Pnşanm, ym·cr kola~o. 1 2 l 1. · '!ı 9 ıo , , tlusuna. t~hnlı sı~asrn<ln _ıle,·let 
-cı, sağ eli glbl kullan mı.,. llı:nu ha tıralannda kendisi de yazıyor. Benim sı Ichm~t neyin. Şiir.ıyı n~keriye ı~terk~ıının 'erdlğı emre ı;ııre ~"· 
b!lfüğlme göre, Alı Kemal gazetenin kurulmıuıı işinde, yalnız Ulviyi değıl, t•ı:ısm:lnn crkamh:ırp mirlj,·ası O•. 1 1 ın.yaden ba~lıynr:ık !ııırp ınevkı • 
cskı (11cdam)ın yazı l&ılcrl mUdUrU eski dostum Kenanı de. ı.:unanmıştı. ııı:ın Pn~ıınm Sü'cym:ın rn-:,nnın l Iı:rınıle bulc;ınn aı.l>erı ~ıtalnrı tcf-
H:ıttA, daha !azla bir .ııs.l~J;lyetle, idarehaneyi, matbaayı, bulan Kenandı. crkiinıhnrbl luwmnlmnı '\'mmf Ue. 3 tı~ \ e tahltıl' etmemesınd~n \'e hu 
Tutulan bina ve matbaa Galatadaydı, ı ;ı in, pndi51!Jın ;·:n crlerin<len tcol:ı. ı. b~rdle ~:~·~t emrini ıJinlempm:: 

Kenan, <HılAfet) gnzetesine ait yazılan ~ylerln ve Ali Kemale nlt fa 1 F:ı.il< n~~·in •-r.ııh ffacleleri ,,.. 5 un<len oturU <111çlu mudur, degıl 
hırlakım hat:raların yanlı!' c!duğunu, Ulvi Olgacın bu bahlate hakikatten 1 kunıhı. · 6 nıidJr? 
~zakla§tığtnı 'lbylUyor. Bunu, evvelki ak§tı.m, bir dostumun edip arlcadaşım 17 temml17. tarihli Y<'dinı:i mal·. 7 11 - M~yet inde 180 l>ukadıır 
Hı\mit Refikin yanında da tekrarladı, HattA, bu yanlı§ları. gazetede. kır. 1 ı,~me ccı ... :<:ind~ E ki Zııf;rn e rn. S tabnr. ':e bır o ?mdıı.r ıln top ,·nr-
mızı kaleml,. ııınret etmı, satırların altına dikkat hattı çekml§! fm<l:ı-:ı Emin Pf'<]..'\ \'c: SÜ\'ari lh•a,1 I ı.eıı 1-.dırn: ro.dı1~inı bırakıp ıırp 

Kenanm, Ali Kemalle yakmlığı, çok eskidir . .Meşrutiyetin ilfınından bir ~ Ü"mnn P.ıs:ı . P:ıcli!'}nhın '\'O\'erlc • 9 yollarda orduyu periı!an etme-cin • 
ay :oonrıı. ct:ı:darn)a lnt,.isablle ba§lnr. llk (Peyam)da beraberdi. Bu iti. ı rsnılt'n F:ı.;ı. :&ev tekrnr • mahke • 10 <1en dol:ıyı Süleyman Pa,n -.ııçlıı 
'bar!& bildiği ı?-Y!!rln yııcıış olmıyaca.ğma kanllm.Bakalım o ne allyllyeeek ? me huıutıınrl:ı .,;jıa<let ettiler. 1.1~ ·1 mudur, değ1 1 midir~ 

Sayın arkadşımız Uıv! Olgaç, beni, "bir atnclcl tahtjrdcn ziyade yUk- 1 tdtc birı'~rj yıııı"ı 30 "ahhlin ılin· .12 - M~ııriyetini yeni bir e. 
11ek perdeden ve yllksek s&ndalyadan a§ağ'ılarma mUstehzlyanc bağ'ırnn VC" l lcruııC'si ter.ın·umn 20 inci '!2 fnci. Soldan sau,.,: nıır alrııad:uı terke<l~rek Şipka or· 
tııı.lı.an bir patron hülyasına knpılmış .. a benzctıyor. Ne eski yazılanmda ve j zt Uncli. ?!) uncu, 30 uncıı tılln1•. _ 1 :- Bir~n~ onu kliçi,HliicO s5:ı:ler dusunun 'a.ktl?_le ric:ıtirc enıi~ .. ' ·er. 
ne <..e iki )0ıldanberi hergtır. bu aUtunda yazdığım fıkralarda böyle bfr hUl. ı r i •J,. r::..,1 ~ocu., 2 inci. 7 inri n soylı,> en ( ıkı kclııııe). 2 - 1.üıum, ıııeden çekıldıgln<len dolayı ~ııley. 
:,o)a kapııd·~ı ve bu tarzda bir yazı yazdığımı bilmiyorum. E"'er, Ul. ı unr ıı . 16 ,..<'1, w ıınMı. ~3 hncii,' 26 l.ıir ı·iııs deri, 3 - · Sııknt, bir cı kek ınnn P:ı :ı suçlu mudur, clciW nıi· 
vi Olgaç, tend.ıdc bu manr.yı veriyorsa <> ba§ka. w .. C' '"lllrı 2 "". G m·ı glmleTin. ı i ıui, 4 ~ noş \ e ıııunn ıı şey, ııı..· uir? (De' amı VnTl 

Doğnıyu se\'1llek ve gernzaıı: söylemek, doci'ruyu müdafaa et mek ve 1 (\.,! ı "'n' ı·emc ~el eler:ndc oldu. ıık drğıl, j - lnı, n eli ~ i: enin 
Aalier kadınlar 

16 ACUSTOS- lS~Z 

(0-&emb:bl btrtad .. yı.ı...ınıııo 

baflıll yanmdıWI ı:arth ~reeve.etaı ~" 

Uyerek aröncle~ olnlyut'llllannıııu 
Ucar1 OlllblJP&I tıau otmıy- nçtUt .. 

IAııtan pan.a at .. rohww.~ 

Ec. i~nme teklifleri: 

ı;: Yq 30. kilo 62, boy 1,7!!, esmer 
ayakta seyyar mal ıatıcıaı, ayda as. 
gart 60 lira kazancından ba§ka hlçblr 
aen·etı olmıyan, kimsesi olmadığı 

için panıılyon~r Y8.§ıyan, her kaduıı 

mesut edecek kadar. bilgi ve gllrtlştl 

bulunan, §imdiye kadar hiç evlen • 
mcmjş bir bay; 25 ya§ından aşağı au 
veya kız, lwmral veya ean§m, biraz 
okur yazar bir bayanla evlenmek ır. 

temektedlr. BA.yanın l§çl olmasında 
mahzur yoktur. Bayın kulakları bir 
az oğır işitmektedir. (Pul) remzlnt' 
müracaat. 

*27 ya§tnda nnşı.n. ye§ll gllzlU 
mütenasip vücutJu, orta boylu. ev 
eşyası bulunan, dul blr bayan; e&m<'r 
ayda iki yUz lira gelin olan bir bay. 
ıa evlcnmel< istemektedir. Bayın yaşı 
40 tan yukarı olmamalıdır. (Birsen\ 
remzine mOracaaı. 

11< 39 ya§mda, orta boylu, ~retli 

bir meslek sahibi, kır saçlı bir bay: 
uzunca boylu, a9fl, kibar. gUzelce 25-
28 yaşlarında bir kızıa evlenmek ıs • 
temektedlr. (Son karar) remzine 
müracaat. 

* Hayatta yapayalnız knlml§. baht 
sız bir kadın. namu!!lu, dUrtlst çal~. 
kan 50-55 ya§larmda bir bayla evlen. 
mek istemektedir. !Değer) remzine 
müracaat. 

• Yaş 40, boY 1,69, ayda 160 lira 
maaşı o!an, jyl bir meelek sahibi bir 
bny; 25.30 yaşlarında .temiz, ciddJ 
ve ılfet ııahibl, uzunca boylu, narin 
yapılı bir bayanla evlenmek istemek. 
tedlr. rBlr ikinci) rcmztnc müracaat 

/ f ve i~çı arı yanlar: 

.;: ıs ya§uıda bir geııı: B&bahl&n 12 
ye kadar çalışmak Uzere elekttjkçUjk 
ve mak!niııtlik veyahut bir radyo a. 
usı:;eılnde ı~ aramaktadır, Elinde bon 
servt11ıerı vRrdır. (tnu) ~ınzlne mu 
racnllt. 

* lS ya,ında. orta tahs!lll dakUlo 
mektebinden mezun. yazısı dUzgün 

telefon ınuba bera tından antıyan bir 
gcııı;: resmi veya hıısuııt bir mUeıı.'leu 
de fi aramaktadır. (Oknyı ~mzım 

müracaat . 

onı;.r hlzmetkı\n olmak, t~nkid etmek, yanlıııları söylemek, yllksekten t;uml.:ın !!Onra!'j cz '<ıeler ennk 0• .' :ır15ı. lıir renk. l.ıir lıtı) 'aıı ııı lcr-
t11kmak, müırtelızlyane konurmak mıdır.? Ne tuhaf' tefsir de~ıı mı? kunm:ıo;;'. ı:n': itlC'rin telırnr fliıılen. 1 si, G - Bir cins oı. noltı, 7 - Zu-

Yaumı !IDZ:\larken, dostumuz Ulvj Olgaca §U meşhur sözU hatırlatmak m .. s: , ... l"t"ft\"J'ftn P:?.11'1'1m c;nfıitl~. rıı:ının lııksimalındıın. lll'llll'Up olıı:ı, 
iıt•rim: •·sırç.ı. l•Ö§ktc oturanlar ba§knamm penceresine taş ııtmamnlı' r~n 'fndr'<.'l':n,. ~!1'"''' olnn itir.ı.7.l:ın 8 Borcunu ,·ermek. t·llılscniıı 1.ı 1 r 

Olkadardır bu hlkıl)ct: 
i~ti. kı ıııı, 9 - J>:ıpaz, yemeğin ıcr,i, 

1
- ı?o• • ·ı • !• · l • 1 .. • lıir renk, 10 - Fr;.ınsı1. ciıııılıurei-LAEORI • "ı:"ıftc;ı ı ıınr ,ecırın n•n ' ın . . .. ___ ,, __ ,.,.,_n!9.....,~---------------==~!IO'I::~ c· ... re: ..... '- ,. .... "a ·n • 1 f .,,. ! sının s:ırnyı, knb:ı kumrış salan. - 1 ı; .... .,~ .. T" ,. un • .. o r ,., c .. n o • . . 

• üniversite matematik tllletıce • 
bir genç. namuslu ve temiz bir TUrk 
ıılleıılnln yanında kalmak lstemekte 
ı:ıır. Bu atıenln çocuğuna dere vere 
rck yardım da edebU!r. (XY=C~ 
~c~zıne ınUracaat. 

Ecneul guıctelerııı ~ u:uJı8ına go· 
ıe, ln~ıilız kodıııl:ırının 11,kcl'I hiz • 
metlerde kullnnıinıaulrı. onları. ku. 
dınlık cıızıhdı: ri ndcn ınulırıım eı• 
mt>k ınohzunınu ıneydıınıı gclirı .... 
l urmuş. Çürıku 011 ':ır. lıir taral!aıı 
da H.ıısndl ı.ınıret ı.c\'J.iylc. askeri Aldırını~: 

~'®!~:!(Ô~~ 1 :'.;:~;;z~~~~~~;~::~ı'.;~;12~ f :::';'.~!:E.~;~;~~~::'.'.
00 

;:~~· ';1~ 
~,}i ___ ;.J:.~=-ı..~-c;,;,;J,.;,.~...ı:;=-='illllllmıı-:•~...ıı1•~-•• _ ... ""llıı .. :11~111",._~tr::.~~ ...... --..... -"'-..... ""-- <ı~"'~n ,. m.nıln. fııbcsınd:: hır harfın okunuşu. 

. 1 nıı it'"ı<ı.m'U\l"'nln b:r suretinin }'ııknrıt.11111 nşajjı1111: 
.-.. gk mektubu ve pıtıf ~.-,ı .. vrı :ı.n Pno;ayn ,·crilır ... ,.• ve p:ı• l - J\orunul:ııı (iki kelime), 

J"ransızcnda "PouJct" piliç dr. 
mektir Al ni kelime "nşk mcktu•J., 
mtinasınn gelir • 

snnm JTl ~;,l .. fng oımı nnl\ ,,.ör~ lı:- 71-. !! - Bır tcredtllil cı.l ntı , cih eli ı.· 
yakaladı. T:t\'llkçuyu ını•hkC'l1lC'" • ,,,..,., 1 ' rl[' rmı:•lir'.:"" »:ı a. hu im. vırlı , 3 Yazı Yasıln<; ı. ilmin ııksi. 
vcrdı . Mahkeme bu l ıl\'ukçmu çı'•. r,· , .1.,., .- ltn.,." hırnln'mıoı•ı. S: ı • 1 - Yli7.Ü nsı.k, kirli değil , 5 -
rık C'cz:ısınn~ m:ıhkümelli . Cı ! rıl '"';\'ll" '\., f.'rcn j+ ınmnr.me o!mnnr • Airnbedc hir harfin okunu~u ll'rs 

Bu kelime ikinri manayı 
r.urellc nlmı~tır bilir misiniz? 
kın size anlala)•ım: 

ne ceza~ın:ı uor:ılılnn mahkumların , .. ., ,..ıı.1 .., f , .. .,.,nı .. ctlni h!r ı:ere içer okununca iki r:ııılı •o'ur, 6 - lkı•
Ha. cllerı \"C aynklnrı ıırk asın :ı lıa.!'I • <;"" ,, ... ı..,,..r't'm•oı•ır. nıe1';üh, hnın U7.Üın, 7 - Tecim, 

nır, lıir iple ya\'ll'i ya~aş çekıl .. \ ı f · I'! : , ,,. 111fühfn:ılnııı r.kunml\. Surhcnin ıneıkezl 8-Tı•rhr)c. lıir 
bir rlİı'C'l!in lıİ Üzerine kadnr çık • c;ır••"" o.: nn"!l re:c; JU\C!ltVl\ '" mtİ'I dil, !J - B;r 8İICııin kızının koc:a•ı, 
lılır oradan hirdcnbirc tışağı'n 1 • ,1 ~ :,,p1,....,;,.,. ~öy7 .. nece' c oıö7ı ..... ı nlu'l hir sayının lerı,i, 10 - Rir cılrıtın 
rakılırdı. ,.•,...,,,,;ı;,,01 <ınrmıı<> \ ' c Jı~ iki tnrnr ıersı, lılr n:ıl.Jiyc ''n•ıtıısını iıl.ırc 

.1, q:..-1· . ... "P'·'cri <",_.,,,,,.,,,, <ıiiv. eden, t 1 - Fcr)nl, \•:tlldc 'e !,eri· 
illnlıkcme tnukçunun ~uçu ıı ( ' k' k 1" ) 

ı.,nı ..... i r z .. - ;n.. re'ı; rırıhl< •rncnin nıe 1 · ı ' (' ıınc . 
çok n,iiır gördüğli için bu <"czo rı '. .... • ...,,.. • • .t.i muııarall /ııılmacan11:-ı11 lın''i 

• • • -. • ~ , r.-t 'll f""r-. ""CfM'fı'""• -
vcnı hır ~ek il vcmıış \•e ccza ,·ı g\•• I ı - Zh :ınedcn, s, :! _ Mmclt-

e!bbt• ı:ıi~ l) orlurını~ . "~C:utıt ,...mı..ıl'rt Yı.ınlt ,., ... 

Londranın Ucyll ı;k-;pres snze • tlU)"Ul'tıll\rım•UI• UDJ.l•l'11Mo p&.J 

lcslndt•, Ber,·!n, hu mahzuru : ml'ktııııları .,,., .. h,.n,.mıı.o .. ,, ıpıaaaı 

'':'llillctlıı ııli s i lıakıııııııılnn, bıı ıan ııarı1:J 'lrrıcuı• .. heQ'4• otıey• 
lınli, ıchlikcli h!r crkc!,lc';mıedir.,. 1<adıtr -~ ·-• 11 1 .... .., .. ,.. •ı4ınııa 

l.>il or ,.e lıundı:ın llnljocıık feıın '"'' 
ııcll<'<' l!'ri, şii)lccc 'mılı~or : IA.M.) <A.T.Al ıBahar) (B.V.) 
"'Kn 1lınlık t";1zi!Jc:~rlnclcn bir <B r .. M C.) (DJmev) (E.0.) (E. Ural 1 

kısını:11 kn~hcdiyor':ır. Onlıırı, iz· <E.2~.N.) ıE.L.l (E.N.S.) (Garı 
ılh-.ıı: :ılc)'lıl:ırı yı.ıı>ı)or. Hu yllz • (H.B. 88 ) (HUlya) (H. Onaal) 
ılcn. onlnr d:ı Ö\'IC uz,·i kıırışıklıli~ (H. 450) (1.D. 26) (l.N. 82t) (Kılıç) 
ı.ır ·~ 1 !.u.ı gr!ivor ki, ıınnC'llklcrine <Kaynak) (Kercin) <M.T.R.) (M.E.49) 

ınilııf o!u~oı·. Hele fnda nıJ:ıkli (Mııttııı (N.N.) CS.C.Kı (Nelll) 
l!ehc kııdınlı.ır, rnlfornrn içinde. (Neiem) (lı G.S.l <Sarı gül) 
kıırıııl.ırınduki ~·oruklııruıı. ıııulınl • \Senıre) ı :;,.vgıı ış C.Kı Uô 1\ıııs\ 
kuk, hor.ar öldürürler., ,,. A) ıT.A Ş.ı <T H R Z l fTekcan ı 

Brvi 1, ):17.lsının niharcllııdc: (Tamın kim) (Ümltl (V.Y. 25) 
"E\·cı .. \'olonı kıırlıırııınk ll\zuıı- (Vicdanı \Yedek denizci) ı Yavrum 

rlır; fıı:..ıı ırkın nlhini ele ihınol ,e E<rim fZUmrUt) 

17 nci nsırda Fransnda hlr l· _ 
dına aşk ıııektubu göndermek kc. 
tay değildi. Onun lcin bu devrin 
Aşıkltırı sevglllleıine name gönderl' 
bılmek dçin tnvukculann yardımır. 
na lbaş \•unırlnrdı. E,·Jere Jcadar 
la\'trl{ ~ötıiren tavukçular kesilmı5 
olarak satı~ları piliçlerin kıınnlları 
altına küçüciık nameleri sıkıştırı• • 
Jar ve pılici ev sahibinin eline biı
ıat verirlerdi. 

Hlnç bir hole de sokmu~ıu . Su"l' - ~ r. :\ ~ \ rP. Ht'7it~t lcr,Fa. s _ J:fnınıık. \ "czir. 4 -
nun iki ııynğıno <'rınlı i!,:i pili ~ lı • imik, }), '.:\"::ro, ;, _ grnarc~. Hnlı, 1 
lnıımışlı. n. ~"'"E.',İ lr!imınn'!\'\ Pli:ıin w li - ot. J>c,·Jr. ni. j 1.ccıı . Al\17:c. 1 

clnı ~ ·ncliılir. llıç olmrızsn. n~k,•rc OıKkııt 
alııır.n kıılırılsrd:ı . "hlr ı::c-lıclik r;zun ıaaııındant>erı slrtrntm&lıln 

Kıskanç bir lioc,a günun hlrlnd:ı 

bir piliç lknnndı altında nameyi 

Umit, bu fznhah , ·erdikten on. 
rn. b:rkat: ke!ime ile kıır:ı.nnı ne 
ııurctıc icra ettiğini anJattı: 

-·~p~fl.. Dsytı11 Nnımenin 
~e~~en h"-bcri \1\r mı? 
--r.~. 
- Beaim1e kona,ntl\lt fstıcdi~ln·. 

zi nc<le:n 'Bo.yn.n Naimr.ye tıildir • 
ıı:nı"tinöz? 

- Söy!iy~tlim, ~linkli hu tak 
diril~ ~clip fiiti butmnmı inık!l!lc;ız 
lıir ~ sotirme!t için lftZ'ımgelen 
lıcr Şefi ynp:ı.c:ıktı. 

Ha.~ yıı. s.rmeın en lrti~llk l_şle. 
ri bile k~:n~'[ g nneli itiyc
dınd:ıılır. A~ıl r.>~ııelc)'İ hırakııı bir 
alay tr.it?rhiııttn münıı.'k:ısıısm:>. gi. 
ri5e0ek :Hil&cl dercc<>de i,Jcrlc ı - · 
ı~tı. &;'lim nolctai nazarım, 
Jıer lı~le neticeye en kıst! ycltlıın 
~ ... n ml!: bet dü~an 'c;tü onun kin 
bıı yol uı.eçt.im. Sonra. .4.rl:ıp:ızr.rır. 
dan to!graf ı :ılllılt1:m itin lm:;iin 
beni hcklcmi;ı·orl:ır. Annen. de lx
nj orn_v R"'itrniş ı:ınııi:rlc mer:-l<tun 
ı.urtulmuştur. Yeme~ borada be • 
rnbette lifece{;rfz, biraz konuştu!.
t:an sonm. J>cnj Bayan Naimeye 
~iittirccctc"i.nk. R:ıtta cl(er istan. 
bula imneğe niyetiniz yolt a Lo kı.o 

O ı:ıünden llibaren pilic kelımr liı dl CU!"ll\l" ..rl "iinll r'h·no-:ıhnnı S - Ar. Rol, ~:ıdrı 9 - ~. :i\. J\ - 1

1 
aşk mektubu miınrısındo fransı r,~rnr \ 'erme-'< til~r,. r,i?lj hir top • rnnıc'. 1n -- Tiııı:ır, 1.ı\ııc. 11 -
}0n yerleşti • lı•ntı ~·ap• ı. R ... jc; nznnm t"n lcüçli. Pazen. Şen, Y. 

ıniiclclcli., Jı··lıırdu ur, t)l ,kal • • lilln ejttcııgı naltJI' ııntız &1<11?'ı1ma. 

ıl'lnı ~ ·, lıll z ımııı ıl:ı , k.ıdı·ılıırı lılz-1 mı~ nuıunııo mektuplar. ou aynı 1f 
mclkn isı: sıı,1 l'!ıııck liızıınrlır r.cı gtıcuııe ıteasr le atdırıln:ı&ml~ 
db or. · · •ıı1ı n• ı .. ı:ıı ,.,,.,ıı e•1lll'ceı<·ır 

ıoa yolculuj:;"tl yann abnha dn b._ 
rJknbi 'riz. 

- l"nrm sabah mı? Geceyi bu. 
rnda S~lrmefü mi n.ldınrı:clon ~e. 
ı;-Iriyorsunuz? Siz hal<iknten tılgın· 
sınız. 

'Ümit, soğukkanh'ığmdan hJtbir 
~ c~· J;aylıetmedcn cevap 'cr<lj: 

- Ne olur \a<>ici~im?. 8jz'n c. 
, miz bir e;şldvn t'·'!t" ·ir.in mnğ'l.rn· 

ı <k:-.. u ya ... Dur::.cln b!r ~ece ~af. 
nı:·~ıl!ı n~ l;a~·h:?'le"~ı· . ne. i:ı 1 tel-· 
lf!tcyc ı.or~c:ıihm ~ Z<ıtcn nnnem 
Aclıı.pazımnd:ı :i!d ~Un Imln<'u~ımı 
ıı:Hyo". ürtncln tc1ı~!'I cderel• bir Ş"\ 
<le yok. 

- MM~n!lııh ! .. ne gi\zel de ""· 
':ıo'nr \'erj~ Oı:"J;Unuz. Hem hu rnl~s 
), bıml:ınız. lfıl;ın~ı arnsrna nağ • 
meler Jmr.ı;t·k~n itlisUncelcrimiıiıı 
'm;ı hn~ı1nyor. 

ZM·nlh gwç l;ız, tu)nr pnmmk. 
'ırmı ya!tmf9!1 rib; oiva.nn1lnıı lıir 
ılenbirc c~10 rini ç~t•J. 

- Oh 'tı."lif'imnı' Bu<;?"i\n lıUtll!1 
.,., Pis'··-: füı•UııUzde. rö'pJınt h .,n 
h:lc:Tm l i~ .. rtt!r"<'"t • eıf,.b: 0rdim. 
Omrllmi~n ucJı lttırıo;ıl: hir ılöniim 
~·cr•n-t.. ,. t:n ?<imc'lcn yardım i t<'• 
:rcbilir<lim ?. 

-3 • Nakleden: ozalHer msEN 
Sabrl, bil'Wl ewelki sinirli h;ı -

!inden utnn<lı: 
- Aks:J; 'İın yok, <lccli. Ynlnı.: 

hirnz <;İnir11~ im. C nımı sıkan ~m. 
rı. ıl. i-.lcrlo me gul olllum, .. Çok 
c:ılı tun, ) orntııum. l"or,qunlıık in-
ıuıı fcnn hnlılo sinirlcndir1yor. 

Oi:ior ra çok cin. mu~tnrib ·m. Uazı ela. 
hilnlarCln l<endimdcn P"C"•:?rek bu 
11tırnbı hn~m nrınn dfl ç•!<tiri;o • 
um ... r~ .. r "'ert bir li"'l!l lml1ur

ılıys:ı.ın nffmızı rica ederim. cm -
rllyoı unuz y6', b<!n de f:.' kisi ı;ibi 
ı~r - · ııın C.c•• rlcj'?c;tim. Ney e ... 

- l!J' et i:' -:ı b:ınu dııhn i'':i ti::\. 
iha'lll fnrl•tlf rn. 
- Sonr.ı hnmı hıı<ıka h:r gün 

ılo te'•rn.r cderei:rimi za~netm~mo· 
tı 0zi bilha"sa rica ed"rim. Sinirle . 
me <fRlrı zi;·n<l 0 Jınlcim olmai:'l\ ça· 
1J'lftC!lf'T!I. 

- Tt\'JH •• tebii bunlnr mm·nk • 
k:ıt bııhrnnl;ı:-clır. geçer. 

Şimcll nıcnalın-:anrn f:ıyda,,ı 

~nk •. bir defa oian o 'du, ok ya ·• 
tlan çıktı, Buraclr\ l~rnbcrcc nlı em 
~·emeğin. ·eri;ı;1 sonra ben '<İzi 1111. 

n"'nl7.e "Ötürfü Um. GnHbı. 'i~l\t ılo-
1.m:rln bir tir.:-n 'nr. Nn~ıl iyi m": 

- 1yi.. y:ılntz h-~'l. biitUn i ' ;iı 
!'İ1c hıııı1,!!..c:ı~. YnY.iyt-1 j lJiH~·or. 
ıoıunuz •. onu sôylP\·: ıı lıAbnf.~tlerini 
iirtmelc i"in ne Jfııım ı:rel1rHtt ~· 
ıı:ırsınız. Anneme lıu lıiıdi'le~'i m!'
lü•ı:m hjr \:ıhn F.eldir.tl:! R!11 l\tnı:ll< 
liıum. 

- Ba da iyi işte! Ne nnlııtnın. 
mı İ':ıti,·orcunu:r. bnka1ım? •. 

- O> •• ıum bir ey bıılursıt."luı ... 
Mcrlınmr.tinil'ı, mUkiifa~u Allah 11i 
Zt' iyi hfr maıeret, gti7el lı1r fıkir 
illınm eder. 

SOllrtı birdenbire fikrini cleti~tir 
eli: 

- Az kaldı unutuyordum .• Siz. 
de f :rıtanbulclın nyrılı;ı·ormo~sunur.. 

lntt.n l-;tmıbulıı. gider gibi ınektu. 
t•uıınzdo bu ak~m hnrc.~·f.!t e<let'e
f;in:zi de y::.:.:ou~t:nız. nemci: D\' • 

n'mıımız l~ım ~clc::el;.. h'!n ele 
Şe\l(ye ile ••. 

- GccerJ:ı nnt o:ı bm·uğıı:::tl.ı 
•\ki .... i'e ~·alnn e ·e ~idcmel:"ii • 

'"
7

• r·n !İ7.i c,·ini:ze ı ... ,1-ır ı:.ötiırl'
ı·Um. lc:ıp etlen,. ... A'~ ı~tnnbu1 ıln 
lrnlır, ne ynpnc.:o~tmı yarın o;nhah 
dUşlin ~um. 

- 'J.'eselcldil' pdırim 'ıı.sici~m. 
Gcııft l:ız Uı: k'?limcci~n oıırn 

"'ll tu \o parmn·: !ım Iıafifı;c piya. 
ııodn ~cı:ınd·ı,ten scmrn basını lcal. 
ı!ıtn:ıı!t nf i toycn esi~·Je ordu· 

- n~ınıı guk mu lurılcfınızi> 
- Ktn'm:ı.lı mı? Niçin~ 
Ümit, ('özlerini inclirerck özün· 

ıle ıle\om etti: 

- Milkerrem Perc;iııle e\ lenme. 
<llm tliye. 

- l~,··enmcdiniz db·e mi? ~en 
mi dnnl<'lım r .. 

Sc 'ııdeM l<e kin mlinn.dan ken • 
disl ele ı,uskuhı.n~ra!.c biraz durcln 
ı·e da.ha mülayim hir ~le: 

- Kınlm::ıdrm, dedi. Yalnız mU. 
teessif oldum. 

- Sizi ~ok mütee sir etmek ih· 

timali3 le ö~·I'! l>orkmuetuın ki.. 
Sabri, btitun tcc~~urUnden kur. 

ıu1mu:ı Vir ba1 ı:<ı'n ı:enç ku:a tatlı 
tatlı h.,ktı \'•sordu: 

- h'i nnın. hu U\\'ıtlh Mllkerrc
n•i blil;!e re<lrlctrıpk 1<'1n ne gihl 
<;c:h"rler:nız 'ıı.:- a.cnba ~ 

<rcnr: kıı foı.l!.tr. ri~·ıtnnnnn ~a. 
pa[:ını t.11n:ldı 'r ..... ,.;!' bir ta,,rJa: 

- !\i:ıı'l .. mlt: hı t a'1ıı ~·emek :vi • 
~·ec .. ğim. ~tli, hundan hahi'I İçin 
('l~Y \'akt'miz oln~a.k. ~imdi ba"
k:ı ~,·ler kı'\nuoı;m:ı.k it:ılıa ne•eli b'r 
:rn~. ,'7.u tı;.aot.\dl eıltr .,:ınırım. Me!leliı, 
o zavallı ''n1'fllı ~ocuk çok mu a:ınp 
<:ekti acaha 'r 

- F.\''!l, çol< muztarlp oldu. t'a. 
!mt Ni•rii!f Mr ııohır Te hlıammi\l 
ı:;ö terdi. 

-- Eğer !iİZ nlmaııaydınız e, bu 
re.o;areti g6'tereme7.di. Si7.fn se•i • 
ııinle taYırtarml'7ıla, öyle knvnt
li bir 1lY ,·ar ki. insa"n ku'•vet ''e 
itimat nrfyor. Sonra 11iz -:ok 1yi • 
~ini1~. tıunu bomda bile herkeı bi
fü·or Hatd biraz asabi uunanlan
n~ila bile hu halinizi kaybetmiyör. 
ı.unw:.. blrnz e,·,·elki nıuha\•erelf'.
riıni1ıle bl1e lX' kadar ivt ,.e ne b
dnr gtlzel görünliyord~m. 

(De\>amı Var) 
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GRAMOFO • F1J,,ı\GI 

'CÇ noş ı~TİHKAM 

O RTAI.JK suq Jl'I . Rir zabit 
emir 'eriyor1 tn1nm lıtknrna 

~cçiyor. 
Hnwct! 
İ!l!tihl am bocı. Sfpt'rlercle kimcıe 

;ro!<. 'nkrıl:ır<la hlJ" c:mlı bir .nnh. 
lul< yok. El"' l:e<'en w;ınimet, bo2ok 
Mr mltrnl)ÖZ. Bımn bir elcl·tril. 
te'i tnlıılmr-, yer nttınd n nzayıp 
~-irlivor. Rim'hilir ner 'e ! 

lnhncimler, bund:ın sonra d:l, 
ha:Hetten hnyrctc dUc;li~ orl:ır: 
çU~kU, ~ton, çeli'ıt 1.anneuiltl r· 
ı;cYl,.ıin hcpst, n • :ı(' 'e baı1n-n ... 
N~ korku. ne t d 1utJc Mlcum! 
Halbuki, bu tahl.im:ıt, tamnmlylc 
\ppmn eY. 

Almnnlnr, Ru 1nrm bu kumnz • 
hğmn n.,.ryorlttr. Ili rhiinterlc- hn. 
Jm·orlnr ' mn 14lomct~ ilerll"' ' . de nynı nyn'Pf\n brn~ ben •'en io; • 
tlhkfı.ml r \'tlr. 

A<'n,,,. bu me\ zil er dr, b"nun "·
hi nhtc' midir? Yok a bir tuZ'\l 
mı? Ve hıı.kikntC'n. müclnfnn kU\ • 
\ct'cri buradıı. mı? 

B ır.u anlım "4 • kin .. ~ı 1 
tı\., J "lm ('nrclt-ri _ k. 

t~tc •. Ruq m iılnfnıı mC'\'Zİleritt • 
ıle.. f.!Qlt verc1c, bö\12 ik'si i çü ıı;nl•. 
ti' ,ı.,11-ı il rdclri J>ııl il t 1 kem" 

erc·ı r, harp meyda • 
r azca buluşlarla, biribirini 

• rekabet ediyorlar 

kıncn: 

"Eh, bir:ıder!., di:\ c 1 ilndüın, 
Öyle hı scdi)ordum ki •• Potuhin, 

c cuklar, nine. Yegoriç, hu d ir el• 
onlorlıı birlikte ::\aşıvnn o görün -
ınrz mnhlllk ı r rınd n rf mg:ıla • 

lnrdı bile. nen. b tıl itıl ti r:ı 

on derece in n n ad:unlard ntm, 
belki ev c; h bi ol Ju um ,.e k • 
vıl kinıc·ıl l'lıı i~ ör lul{um iclndlr 
İ ~er f nmhil o:. ununuıı tô h l:ın· 
gı<"ınrla 1 llhınlz ok" , sonun 
kodnr k:ıylıedcC"r in zl' !n'lnırm · 
c r kader, :vrr\ üzfındrn ~izi ve • 

ileniıi silip 'iiipürmek isti~ or 
ın af 12c:ı t kihl'l r, 'c ·ı hrll h • 
1 ' bermuı d u n bir zln<'irin nn · 

t l r Ilc"-
Yko;ek 

SON ASIRLAflD.A 

t 
ibi 

Dnhn tııhnfı var: O ' 
kadınları, modlstrnhrınd:ın, guzel 
bi{'imde hirrr trncşirtnhtoc;ı, p{ nrs, 
avı ve sen :ırc:leri)lc bir ünM 
mnn:mmesi. Kclıkcşnn, kuynıklıı) J· 
dızdn ısmnrlıJ'Orlrırdı. 

* • * 
Bu l>nhsi bitirmek için, kndın 

hl''H•sini, canlı bir şeklldc ıınl t n 
t tlı lıir v, ,nvı nnl tnlım: 

fr hur Didro'nun luz.ı.. bir gun. 
na arnb:ı şcl l"ndc bir ~ 'n 

c rmic;. B'lb:ıc;ı sormuş: 

- Şu c; ni, bir b:ılknb ğınıı be"" 
ı, h ı ı 1 ki ŞC) ne., 

- Bır, ar:ıb:ı.. fnsnna, çok Fl'ıx 
kl~or. 

- Yn! Srn, ı:oı: cekml'~tf'n lıo .. 

itmfycct'k bir Şt''\ 

ııın h lZ<' 1 • 

rıdm' r. 
her .... 

r' ımm . 
.. .,,.,r Ml ,..ıy icl,.n r r. <1 lt!\ N•· ~.:~~~~~:;;~~~:;,;_~~~~'"·~o,:;;rc~lu~.; .. __ ID!: __ ,...;. ______ i~ı~~~~~------=--------=--------.-._..J 

13 on lıı:.rLinde) bö~le hiylelcr, 
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.ı IBugünkü rad~ 
1
. H,30 radyo salon orkestrası 18,00 

Program 18,03 radyo dans orkestra-

81 18,40 fasıl heyeti 19,30 Haberler 
Robert Kolej ER"EI( KISMI Bebek. Tel. 36 ... 3 : ~ 

fldr&r yoll&rı iltihabı, YeDl ve eek1 BELSOGUKLU<n.i, idrar zorluğu. 
mea.ne ve prostat ılt!babı, Si.!tit ve Ko}i sistitıere. Böbrek rahatsı.zlık. 
lanna. ka~ı en ıııükımımel bir i16ç BELSAMİTOL'dür BELSA.MlTOL 
ırunane.nlar ynk&rda yazılı haıttalıkla.rdan çabuk kurtulurlar. ,Bütün 

ec:!:ll.ne v,. ecza depolarından arayınIZ. ....................................... !. 

19,45 İstanbul at yarrşlarmm netice. 
lerı. 19,1515 gtizel sesler Pl. 20;115 ko • 

nU!Jma 20,30 Karışık makamlardan 

şarkılar 21,00 konuşma 21,10 • t;ı-1 
21,SO Carmen operasından Pl. %2,30 
Haberler 22,50 kapanış. 

KA YiT GlJNLERİ Yaz tatili zarfında pazartesi v~ perfembe günleri 
saat 9 don. 12 ~e kadar1 10 eylulden aonra her_gürı 

.... ~~Clm .............................. I. 
RADYO LABORATUARI Bu yıl, erkek kısmı (Robert Kolej) e girmek 

MCSABABA IMTİR~NI iLE OLACal Soıı ııı.etem, clba&larl& m11tebaasıannız ev ve oto 
radyolarını yeJJlleettrir. Salonlar için dalmJ ft mu. 

vakkat ~plitlıcawr teai.satı yapılır. Dr lbrahim Denker Hü•abaka imtihanı tarihleri: EylU:l 1ve2 
Adres Taksim cttmi)ul'(yet meyd&ru r:ı.staı han il ' ~ lmtlhan !fl'l'tlan .Kolej lda.realnden yazı Ue latenlleblllr. 

:~~~~~W'fı~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bas.<11111. Her gttn saat 115 ten sonra 

No., l0{22. ı ı Bahk.lı Bal!ltaneeı DalıJllye ~tııte.. 

Beyoğlu • Apcamü. Sakızapcı ~ınsLERE 24 EYLÖL PERŞEMBE SABABI BAŞL4NACABTll 
Sümerbank iplik oe dokuma fabrikaları müaaese8İ ı eaddeel Qöpltlkoepıe ...... sn, ıa 

Nazilli baama labrikQI. müdürlüğünden: Telefon: 42468 m•lllBI 
Yeni leyli talebe için yer yoktur. 

Fabrikamız sahasında mevcut w mahzenlert.ı.e çrrçır dairesinden çı-
:<acak pamu~ toz ve dökUntUlerj '* sene müddetle açık arttırma ile ııa.. 

tıl:ıe&ktır. 

3,8,942 tarihindeki katı ihale 1.9.9~ t;J.rihine mllaadit salı günü saat 
Hi &ı bırakll'nı,ştır Taliplerın mukat't'er günde fabrikamuıda ha.zır bulun. 
ınflları. 

Satış şartnamesi muamelAt aervlainden tedarik edllebi,lir. Poııta pulu 
gönderildiği ~akdirde tallp'erin adreslerine de gönderilir. {8626) 

M.M. Yeki.Jeti Deniz Müsteearliğından: 
1.11.1942 tarıhir.de Ankarada Harp Akademisinde açılacak olan hesap 

ve muamele memuru oku.una deniz hesabına muamele ve hesap memuru 
yea§tiritmek tızere yedek subaylardan mUaabaka jle 20 talebe alınacaktır. 
1steklllerin ,eralti ve ımtlhan tarihini öğrenmek Uz.ere en yaktn deniz te. 
ııel:kUUerine ve Ankarad'\ bulunanlann da deniz mUateşarlığı zatlşlerl şu. 
°t'eal mtldtlrlOğüne mllra.caatlan. (6690.8797) 

----------------~--~----~ 
Sümerbank iplik ve dokuma fabrikaları müessesesi 
Nazilli basma fabrikası müdürlüğünden: 

FaDrikar.uzda bulunan aşağıda evsafı yanlt be§ a.ıılt damacanaları 

28.li.9•2 cumıı. gitl!U saat 15 te aÇtk arttırma ile satıtacaktır. 
Taliplerlr.. n•.ezkllr tarjbte fabrikada bulunmaları ilftn olunur. Arttır-

nııva ~tirak için muvakkat teminat T.L. fOO - dört.Yüz liradır. {8791) 
Damacanaların evsa!t; 
Adet Eb'adı evsafı 

810 'ro.90 litrelik demir ~ber maht&Z&lı ., 
170 bO litrelik Hasır ııepet mahfazalı. 

100 25 lttreli'k huır sepet m&hfualı. 

Deniz Levuım ~atJaaıma 
Bomısroaa ııanıarı 

1 - Ta.hmın o:unan mecmuu bedeli (60410) lira olan 70.000 kilo sabunun 
19 ağustos 942 çaıııamba. gtlnU saat 11 de pazarlıkla ekı!liltmeal ya_ 
pılacaktır. 

2 - l!k tem.ina.tı 4270 lira 50 kuruş olup şartnamesi hergQn komisyondan 
302 kuruo mu.kablll-ıde alınabilir. 

3 - 1steklilE-rin belli gUn v~ saatte Kasımpap.da bulunan komisyonda 
hazır bulunmalan. (~707) 

••• 
lıluhammen bedeli İlk teminatı 

lira 

20000 kilo kösele 133.240 7912 19.8.9~ çarşamba günü 14 te 
20000 kiJo va.keta 133,240 7912 19.8.942 çarşamba gi.inU 11> te 

l - Yukarda cins, miktar, tahmin bedeli, ilk teminatlarjle ekslttme 
flllnleri yazılı kösele ve vaketa mezki:ır tarihlerde pazarlıkla alinacaktır. 

2 - Bunlara ait §artn,,meler 666 kuruş mukabilinde hergUn komisyon. 
dan atmabilir. 

3 - 1.st .. ;clilerin belli gUn ,ve saatte icap eden veslkalarile birlikte Ka. 
ttımpaşada b•ılunan komjsyonda hazır bulunms.ları. (8706) 

Kayıp köpe.'? I 
14.8.942 cuma akşamı saat 8.30 da • • _, 

mUhendis mektebi ile Taksim arasın- ·-Bayan ıstenıyor 
da kahverengi uzun tUylU uzun ku - ~ Gözleri rahatsız bir bayın yazıln. 
laklı kısa kuyruklu adı Hayko er. I nnı okuyn":ık, işlerine nezaret 
kek bir kopek kaybolmu~tur. Bulan ve aile yanında kalabilecek ıı den 
,,. 'ören .. ağıda.ki adrese &•tirdik. 5 e kadar, Çarşı kuyumcular Va-
ı.t takctrrde fazlasfte ftle'!!mıın edl- · rakçı han karşısı No. 52 
llnkttr. ı tclf"fon : 206(1!1 

AIW u.a.neııi sertabil>ı Dr. --------11 
KUyinke (1696'7)(16965) 

--------------= Malarya Valiliğinden: 
ı - Malaty! • Akçadağ yolu tebdili güzergAhmda yapılacak 

lnşaa~. kA.pall zarf usulile ekslltmeye konulmuştur. 1 

~dırım ı•-Ekre8!n ~~~~~kvz~ıe~~mal Beııt•ıa
2 - Bu işe ait evrak: 

A - Ba.ymdırlık işler! genel şartnamesi 
B - Şcse ve köprUler ka.gtr tnııaatına dair fenni ,,artı:ıame. 
O - tlliıitl husu!'! fennt şartname 
D - s:•ail"I t!yat cetveli. 
E - t:Ct'fi! hu Lı\sa cetveıt. 

F - Ek.ıııltır.eşıırtns meal. 
G - Projeler ./ 

3 - Yaptıni~rak kaldrnm inşaatmm~ mubammen ke,tf b~den 1oqq4 lira 
M ~ ve bu işe al~ muvakkat teminat 47915 liradır. 

4 - Yaptırılacak inşaat l.8.9,i2 tarlhlnden itibaren kapalı zarfla eksilt. 
meye konulmuş olup 2t.8.942 tarihine rastııyan pazartesi günU saat 
16 da fr.al"sl yapııacaktır. 

:S - Eksllt'1JEye girmek tstıyenlerln bu kabtı işlerde laakal 215000 llralık 

inşaat vücuda gerirdlklerlne dair Nafia mUdürlllğllnden alacak!ıı.n 

942 ye slt bir V'eSika. ile ticaret odası veslkaaı ibraz etmeleri ve L 
tıaıeden ~ gün evvel Nana mUdllrıüğilnden ehllyet vesika.at alınıı.ları 

' mqruttur. 
6 - 2t90 sayılı kanun hlU!.Umlerl dairesinde ba.zırlanıntŞ tl'!kllf mektup. 

larmtıı nıaledoen bir saat evveline kadar Maı.atya 'rilAyetl dalrnJ '.ln 
c1\meni "1yaretıne makbuz mukabilinde revdil meşruttur. Posta ile 
gönderll~cek mektı:pla.nn geç vllrut etmesinden dolayı mazeret ka. 
bul edU.nez. 

7 - İhale ~delınln 2<1.000 lirası 1942 yılı tahsisatından ve geri kala.n 
mJktar:ı da 194.'3 yılt b'lltçeslne vazedilecck t~hsisattan ödenecektir. 

8 - Fazla t&.fsi!A.t almak ve şartnamesini gö'l'Yllek lstiyenlerln Malatya 
vtlAyet nafıa mUdUrlUğUne müracaatları na.n oıunur. (8442) 

Küçük Deniz Motörleri Nakliyat Bi1'liğinden: 

28 temmuz 1942 taril:inde 464 defter ve 377 ilmühaber numaraslle !s
ta.r.buı vilAyet.lnce faaliyette bulunmasına jzln verilen ve lkametgA.h ve 
merkezi Gal11.ta Karamustııfa sokak kUçUk han 1 inci katta bulunan (KÜ. 
ÇÜK DENİZ MOTÖRLER1 NAKLİYAT BİRLİGİl adlı cemi)etlmizin 
maltaadı teşekkülü: Birıiğ'e dahil gemi sahlplerini,n deniz ti<:aretıni inkişaf 
ettirmek için be?' tUrlU ihzaratta bulunarak Uzerlnde çalışmak ve meslek. 
ta!'l>!r arasmcla daımt teavün ve tesanüdü temjn etmek ve ellerinde bulu 
n:ı~ vasıtalarla re&rru v~ husust nakliye ibtlyaçlarmrn teminine deHUet et
mek. meralüp ssWplerinin bllcUmle hukuk ve menfaatlerlnt makamatı a. 
idEsi nezdindP korumalt vr. tarafların muvafakatile mesleki ihtila.tları 
halıetmek gibi a<:nizciler! alfıkada.r eden her türlU hususat hakkında ça_ 
:ı~maktan ib<ı.rct olup 1ı:tanbul vil!l.yetlnce musaddak ana nizamnamede 
yazılı esasla;- datııllnde faı>üyette bulunmak üzere (5) (dahil) rüsum to. 
nı:tı.tosundan (5JJ (hariç) rlisum tonila.tosuna kadar yUk taşıyan buharlı, 
motbrJU ve yelker.li denı.z vasıtalarına sahip kimselerden arzu edenlerin bu 
c .. rnlyete girebilecekleri V'! tab ve teksir edilen ana nizamnameyi her a. 
IQ.hr..cların bi•"ik merkc~!nden alab!Ieceklert ve motör sahiplerinden mUte. 
~kkjl idare ~PY"ti azalarrnm öz ve soyadlarile ikametgah adreslerinin 
aş1~-ıcla gösr!"llr!ılŞ old•Jğ'.; cemiyetler kanununun 5 inCi hükmüne tevfL 
k'ln UA.n olunur. 

Reis M-.arunct, Uzuno;tlu Galata Karamustafa sokak kUçUk han kat. 1. 

Reis V. Mı.·ııt.ı.fa Yazgan Cıball Fener caddesi 128.132 No. 
Muhasip Ma::tnfa. Akmturk 'C'nkııpnnr köprUbaşı No. 2 
Kfı.tjp S:ıllh Bağcı: Bt-ı;iktaş Hayrettin jske'esı 31-1. No 
Aza Osman Kumcuo~lu; Beşiktaş Yalı sokak No. 6 
Aa Mc.;.ımıııt Kumcu F.Eı.iktaş vapur iskeleSI 10 No. 
Aza: Hı!:E.y!n ôzturk l'nkapanı köprUbaşı No. 2. 

A LA 8 ANDA 
revUsUnün bUtWı yıldızları ve me§hur parçaları: 

SAF i YE -
MUAMMER ve KELEBEK 

ile beraber okudukları §arkıları: yalnız 

KOLUM B • 
1 A 

plA.klarmcloıdır 

....... Orkestrayı idare eden: Bizzat CEMAL REŞtr•••••• 

lstanbul Deniz Komutanhğından: 
Deniz lisesi ·ve deniz ge dikli okuluna girme tartlan 
DenfZ ı:ı.~91: 

ı - Denız Uaesinm crıncl sınıfına glrmeğe istekli okurl&rdan ikaı& 
le :kalanlar eı·naNi.kttr. 

A - Li?e !:>irinci ıunı.fta ikmale kalanlar dentz LISUi blriDCi smıtına 
B - Ort.a olrn! ao.n sınıfında ikmale ka.lanı.ardan deniz 11.ııesı otrtncı 

smıf.na talip .lla:ılar tkın"• lmtihanlarını verdi,klerj takcijrde a.ımm~k 
Our~ kayıt )'ap.aacakt:r 

C - l.111<- t:rr!nci Hın.tına ya.ş aaddi lO • 18 dir, Altı a.y ıtUçUk olan. 
lar kabul edillr. 

Deniz oTPcikll oktl.'u: 
2 - D .... :ıf? ge.djklj okl.•ulunun ber 11C •t11rftna orta ok1Jtı!a ıtcma•e ka. 

lanlar alm<Jcıı.k~ır. 
A - Bı;'ı.:ndı:kları nilıflarm muadili olan gedikli okuıu ıı.ıuflartDa 

kayiı edUe.::~•lercilr, 

B - Gcldiklı okulutı'\ giriş, ya~ baddı. blrind ımtıla 12 - lT. !'kincı 

snıııa, 13 - 18, Uc;Uncil smıfa ıt - 19. y~•.a.rmaa ol&D.lar kabul edil~k, 
lı>r;\ır. 

S - btanb1Jl ve .~varında t>ulunanlar , lsta.nbUI deniz komut&Dlrg?• 
na. tstanbul haricinde oulunanla.r menaup oldukları askerlik ş<lt>elerıne 

mUracaatl&'.'1 
• - Kant mUdd>?ti 2(1 Ağıııı,ıos 942 akş!\mrna kadardıt', (~603). 

l11tanbul Haııa Mıntaka Depo Amirliğinden: 

Hava mt'ıtaka depo A.mlrlJğinln 19,i2 mall yılı içerisinde ortalama. o. 
larıı.k hesap c.ılunıı.n 30000 ton mil dentz nakliye işi ne 30000 ton kllometrc 
kıır:ı nakllyf, işi tahmil, tııbllye ve Sigorta mut~ahlıidine ait olma!t u~"re 
lmoıtlı zarf<ıı. münakasaya konmuştur, Mll::ıakas;.ı 29,3.912 cum!l.rtesl g l!lti 

ııa.ıt 11 de lıı+anbul Yeııl Postane karşısında bUyUk Kmacıyan han iltjnt'I 
k~t 9.10 numarada hava eatmaJ.ma komisyonunda yapılacaktır. Muvak. 
kat temj.nat 39!J7 lira ~ kuruştur. Ton milin tahmin bedeli 87 ve ton kllo
met~enln 64 :rnnıştur. Mnr.nkaııaya iştirak edeceklerin temlna.tl,!lr.ını Ba. 
kırköy Ma!a:tldtlr!UğüM yatırarak bu kabil devleı, nakil işlerini yapmış 

olduklarına a:Jm resmi vt-slka. Ue diğer kanunt vesikalarını muhtev1 zart. 
11\rır.ı ihale tdtjııden bir s.ı.at evveline kadar komisyona vermeleri. Bu l§e 
ait §artnaır.e hergün k~lı:yonda görUlebiJ,ir. (81532) 


