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Sene 12 - No. 4295 )'azı işleri telefonu : 20203 PERŞEMBE 23 TEMMUZ 1942 

B u sab ahki .. .. 
H aberler 

! •• ~~, ... • 
Almanlar 
Kerçtea 
kar şıra 

geçmişler 
V ..şi, 23 (AA.) ·- Stok'holmda 

D3;brepo$ gazete.si muhabir.inin b il. 
dirdiğirre göre Von Mannstein kuv ;...,.~.;...~l!:I!!!~ 

Dr. Göbels 
Tflrk basın 
beretını 

kabul etti 
Heyet tetkik 

seyahatine başladı 
Propaganda nazırı tJe 

devlet sekreteri vetleri Kıerç boğazını ge~ Ta. , 
ınan yarımadasında b.r köprii'başı • gazetecilerimizle uzun 
tesis etmişlerdir. Bu· ihavadis ta- Rostof bundan evvelki Alman işgali esnasında 

~~~b~ı:~:.:~:::'. T ehliğlere ~öre r ....... CENUBDA_, .... ""ı ..,u,,,,z~aır:"'d'ô"."ıgma görüştüler 
Roıtofta Ruslar çekılıyor şarkta Vazıyet 
Vişi,, 23 (AA.) - Alma~ t~yya. ALMAN BASKISI releri tarafından yapılan ıstıkşaf.. 

landa Rost.of' cwarmda bul unqn •ı 1 L 
Sovyet ~t'aJ!M"ından baz~larının A man ar ARTIRI Dl 
Don nclı.rıni geçerek çelkılm.ekte 

olcM<K;~;J~~i~ktR~~r. Bostol Bii yük bir 

~!i~~~!~;ou~.r~:~!uı. . iaflnde meydan 
NovorosiSkıi limanı Alman tay:yare. m u.h&r8 b&Si 
!eri tarafıın'dan pek ıŞid<letli bom- Aşal.Jı don nehr·ı bardıımana taıbi tutulmaktadır. g olu woza 

Rus donanmasının Potide b u- • b h ol 1 
lunduığu s6ylenilmektedir. gen iŞ ir cep e - ~ 

Kafkasyanın Rostof Stalingrad'a 
müdafaası Voroşilofa üzerinde geçildi toplu hücumlar ı 

bırakılmış başlamak üzere 

İdare i,Teri telefonu: 20203 Fiatı 5 lcuruı 

Milli Şef9in 
tetkikleri 

• ( 

( 

( 
( 

( 
( 

Reisicumhur Kongada halkla~ 
görüştükten sonra ~ 

Ereğlige hareket buyurdular) 
Konya 22 (A.A.) - Milli 

Şef Rcisicümhur İsmet İnönü 
bu sa'bah saat dokuzu beş ge. 
~ şehrlırurz.i şereftendir.miş • 
!erdir. Çifı'çilerhniz adına bu. 
ketler sunulmuştur. Kendile. 
ıni hal!km coşkun tezahürü a • 
rasında y.aya olarak Halke • 

V:in.e ge~er, burada ziraat, ~ 
yol. mektobler hakkında ali. ' 
kadadarla ve halkla hasbi • i 
ha'.lde bu.'.lwltlll'ktan sonra saat 
10 da Karapınar kazası üze • 
rinden Ereğliye har~ket bu • 
yurmu.ş1ardır. ~ 

Teni ve mü.hinı 
kararlar 
----------- ----·-

Birçok iktisadı teşekklll· 
Ier lağvedilmek nzere! 

iaşe müsteşarlığı, Petro~ , Dağıtma ofisleri, 
Fiat mürakabe komisyo:ıları, Subaşı teşkilah 
kaldırılacak makam ve teşekküller arasında 

. V~i. 23 (A.A.} _ Stokholmdan "Yeni Sovget kuvvet- ! -
bıldıril.diğine göre Ruslar Stalin- /erinin yok edilmesi i Almanlar bir gedik . ~n~ara. ~ ~Husu~i) .-. İaşe t*ı ıa~ı ~e ~·C~ııe~~~ekaletine bağl 
grad _ Krasnodar . Novorosisk: de. : küatında muhmı degışıiklilkler ya. yem bır mudurlugun teşkili muva. 
rni~uınu ve Kafkasya yakınları. hareketi tamam/andı } daha BÇtılar pılmak ıüzerediT. Fiat mürakabe fık görülmüştür. 
~~ koruya<:<a'k olan i'kinci müdafaa " ! - D kt " komis)"Onları kaldırılmakta bu va. Diğer taraftan, petrol ofisi gibı 
uqtiuu ttalkııt.lıwe.; 1W:asım"'lrtadır- • 12 

iBArlin: 22 ~}-RU. 0 or Gobeıı züe belediyelerin uhtesine \~r.ı. son :zamanlarda kurulmuş olan o. 
~ar, Bu müdafaa hattının Mare"Rl K1iJlhşerıe .ıkT1Je a ava heSi:'n,n cemib kesim;nde b~~t ~. 22 (A.A.) - Propag:ıflda mektedlr. Vileyet1er'd~ki subaşılık fis1erin de lağvı mutasavverctir. 
Voro~ilofun ilrumandasına verilece. tehl"k · · t• "ld" bir imha meydan mu!harebe • 1 nazırı Dr. GO"'bels, hükfunetin da. ~la.t.ı da ilga olunacaktır. Hükfım:et tarafından hububat 
ği SÖyl€!mndl6\e<iir. 1 ası IŞ8r8 1 Yarı 1 sinin cereyan etımekte olduğu : veti tiu;rin€ Alınanyada bir tetkik İa~e Müsteşarlığı "':. ~u .~üs~- satın alına, ıtalimatnamesi de hazır~ 
Amerikahlar ne düşünüyor . - bıldirilımelatedir. Kuşatılmış sey~ati yapm~a .. olan Türk ga. şarlıga bağlı umum mudurluklerm lanmış bu1unmaktadır, 

Berlin, 22 (AA.) - Alman or. b.zıçdk Sovy.et teŞkilleri yok e. zetecıler heyetim dun kabul etım:ış 
Vaş ng!lx>n, 23 <~-:'-· > - '!!ew duları baŞkomutan!lı.ğın ın teb liği : dilınekıtedir. (Devamı 5 inci sayfada) Blndlstaa l(M h . " 

~?ı1k Tunes gazetesını~ yaı..dı~ına Ro.ttof çevresinde düşmanın mun Alman baıkı11 ısır Cep eSJ) 
gor~ :,~arı Donda vaz:yet Ruslar 1 tazam mukaveme ti kırıl mış.tır, Al. Loildra 22 (A.A.) Röyte • Raz•elt -
~hınod1T, ~nu?<Ia her .ne xadaı jman ve müttefik kıtalar ~İmal ıehri rin Moslknvadaiki muhabirin - • reni bl• 'T' 
.ut mulk~~tı artmış ıse e va- , yarım daire ~linde çevirmekte den: . • . .ı opçu ve 

Zl~~\tlJ~ı.md:r: . ' facaik tek o~an müstahkom köprü başına var. <Jeı?he gerisinden acele ye. Llt•lnofla lbt·ıAı 
iş y~ı ~~~ 1

h:va ~:vvetlerini 1 mış bulun~yorlar. Do~eç'in ~oğ~ ni llruıvıvıeıt.ıer geti.ı"en .v~m Boo'k, W 1 il haVQ ./aaligeti 
SÜr tl . ıyu .. d rmeık ahud sun da aşagı Don ne.hrı ge!ll§ hır Kailkasyaya doğru gırış -kapısı ö 1 ti J ~ 
d a e Rusya?.'a gon e . Y cephe üzerinde geçilmiştir. 1talyan Rostof ile Volga üzerindeki g I' • il ' I d l 
taaarAl~anya u1Jen:€ genış hava te§kiJlcri 19 Temmuzda Doneç dir. Tan'k şeıhri olan Stalingrad iS.. T ar es D e o ugor 

ruz nrı yapma ır. •eğinde dü~manıı takibleri eırasında fkametinde ba.9ktsını şiddetle 
ehemmiyetli kömür madenleri böl. artınma'kıtadır. Jk• • h 
gesi olan Kraaniluç"u ele geçİrmiı . Timoç.erllro ordulannın ardçı ıncı cep e mesele· Gandı·nı·n so·· zıer·ı 
lerdir. Pdc çıaık sayıda esir alınmış kuV'\rffi!leri üstündeki Almnn sinin kon uşuJduğu 
ve elı~nuniyetlı miktarda harb mal. s!&:ıışı gittikçe iazlalaşmakta -
zemeaı top1anmı:şıtJT. dır. Bu iki şehre ikarşı toplu tahmin ediliyor ,. ngı·ııerede hoşnud 

Don dirseğinde :zayıflamış olan düş halde hücuan.lar başlamak üze. - • 

İngilizler Giriddeki 
mihver gemilerine 

hücum ettiler 

Mısırda İngilizler 
Eltagayı geri 
aldılar mı? man aınca'k. az ibir mukavemet gö!. (Dev.mı S l"ci aeyfada) Vaşingtx>n 22 (AA) L 't . f suzluk dogvurdu 

(Devamı 5 inci sayfada ) \ .................................. _ •• _ ...... ) buıgün Bcyazsarayda ·R~eı~:ı~~- Kahire 22 (A.A. ) - Dün El .A. 

Londra bu tacırruzda mühim c rti:şınüştür &wyet bü~ık elçisi gö. lemoy:n ceplhesınin şimal kesimin.. 
ilerleme ı.:aydedildig"ini, Te- •ıkeını -. azlyet ::J rüşmede~ ~nr .. a bey~n~tta buJun . Bern 22 (A.A.) - Havas: Gan. de ~r .ikı taraf a~a~ında topçu le " A A . W ma!ktan .iBtii:nkfü etımıştır. Bununla . . . . faaLyetı olduğu İngılız teblıği.nde 

liaa tepuinin istirdadını ..1 beraber. anuşahidler, ikinci cephe dmm son nurtulklarının Hındıstan. b.iid1riliyor. Büyük bir kuvvet ha. 

bildiriyor . R o stof ş eh rt· A 1man1 ara işinin göııülşül<lüğünü tahmin et • da meydana ç.ı!kardı.ğı vaziyet, Lon linde ihare'ket yapan İngiliz hafif 
Londra, 23 (A.A.) _ El Ale. melırtedri.rlcr. dradaki siyasi mahfellerde hoş - bomba uçakları gündüz düşman 

~rneynde dün öX-Ied"n sonra merllrez ~eıihal bir ikinci cephe açıiması nudsuzlufk do,ğuırmuştur. Her za - mevzilerine va arabalar h" 
Y 5 

" ı..Jl..:nd · R Lt ezd' d ·· :...ı:n..ıı·u leh'-d · t ına ucum eni Zelanda ve Hind piyadeleri t'lU e reıs uzve n ın e mu. man ~w.A.la uL e ncışrıya ya. etm~lerdir Müteadd;d . bctıl 

ıeenrd~akın hedeflerini ele geçinmiş. mukavemet edemı'yecek mı' ". rac~~tta .. bUlundu~n~ dair o1arak pan News Ohronicle gazetesi, Yeni kaydedibn~. başlıca· ih~~:fleXe ır. ~ bu:gunk1ü basında ıntışar eden ha- Delhideıki hususi muhabirinden al- ~ .. ı. 
1 S b be ı ha!Jdk d ı ı L 't . yangınıar Ç=arı mıştır. Merkez 

h .. a ahheyfo İngiliz n:yadesi de r er ın 8 soru an sua e, 1 • dıgıy ha,'berleri neşrederken bır a. ke · · d b' b d ·· uc I"" v'nof, ~u ~in kendisinin . . ' sımın e .n ara a an murekkeb 
Ş~ma geçmı'ştir. h • d •• reis Ruzvelt1e görüşmesinden ev • ya kalmaz lbır ıhtilal zuhur ede. b'r top.luluğa hücum edilmiş ve 
ıma!lde harci<ette 'buluınan A.. Bu şe rın uşmesile bı·r taraftan Karadenı·z, ,..... .:ı.;ı.,.,.. ""' k · ·ı VUstral ı ı vel yayıldıkları hususunu kavdey ceA:~1T, ....,,...,r. cenuu esımi ı e merkez :kesimin.. 

h" ya .. ı ar olmuşıardır. En son k H "' 
b ~bere gore şimdi.ki muharebede Aza ve azer denizi sahillerinin, diğer ıemiştir. c0evam• s inci aayfad•> <Devamı s inc ı sayfada> 

nı~!t:;~~ ile:rıL gidildiği kaydedil- taraftan Kafkas silsilesinin tehlikeye 
ı~~a~:~iw~a:ııebcnin neticesi ma. maruz kalacağı meydandadır . . 
gt~~r~~ n:uh.abirine ıı?ör{' Ett<ı- Yazan : Emekli General K. O. · 

Toz ve d istırdad ıedilmiştir. . . 
kesif bir lh~an bulutları 0 kadar Son kır.le. eekıız saat zarfında Şark ' o rdusunun Stalıngrad ıehrinin ba. 
L,-d....,l i ~<' .eli ki tayya 1 cephe.9inin cenıJb mıntakası duru. tısmdıı Don keaimfoe 80 ki.lometre 
ıı:t" t"1 er n gore-rn . T(' er il. ı... 'l l '- - d '-1 y l' tt b t :'ttlı.şler ve ~z f· mundaki müpnemyct ruıraz zaı o - &a ar yaıır; aıt ıgı nı bildirmektedır 
a Ö:ı e u tımnUıŞlardır. " u. muş ve Alman'larla mvüttefklerinin ~2 T emmuz tariMi Alman tebliğl 

g e.de~ ıS~r~ saat 3 de ı 'nC'i yeniden devam ettimıege başladıkla ıse Rostof sahasında planlı Sovyet 
ve 7 ınaı İn;g.l Z zııiı.1ı tümc.nleri rı ıtaarruz ve takih hareketlerinde bu rnulkavemetinin 3'ıırıldığını, A lman 
~-oll~.,.mJ de~~~ etl~t:kte ;diler. Yiik ve ç.ok chemmiyecli gelişmeler v.e mütte:f le ıkıt' alarının Roıstat şeh. 

Son senelerin en unzel tarihi romanı 
PATRONA 

~ ... --
Du::-:m.ın büyuk b r savletle çar. göriilmüştür. rınin tJtrafıında yarım daire şeklin. 

pısmaktadır. Cerçdkiten. 2 1 Temmu:l tarihli delk1 miliitahkem lköprü ıbaşı mcv7.i. ( Patrona ) yı k 1 d 
B B. C. mu'habiri muhareben:n Alman teh1iğ:i Alıman ve müttefık inin önünde bulundıuklaıı, Dont.çin 0 uyan ar IÇln onun &Yamı, yen iden 

~ay<!-t mahdud bir hare:1:<eıt oldu. kıt"aların Ro tov'a karş: batıdan , şarkında Don ınehrinm geniş bir başhyacaklar İÇİn tamamen m üstakil b ir eser 
ğ~n:ı. buı:l'n bir v mıa yahud j]-eri şimalden 'Ve doğudan taarruz ba. cephe üzerinden cenuba doğru geçil B 
~~1'Uc:: tel :ınt'i edi m·y~ce~·ni b~l- linde oiduklarını, ş.ehnn yanmakta diğini ve ltalyan birlikleriniP. 19 uun 1 ı•ç sayfalarımız a okuyunuz! 
ırm lkık-.0 r. bulunduğunu, Don üzerındekı e;öp- Tanınırzda Doneç kav!sınde!<i mü. 

d Bu ha .. " t en "On rac'J V" ka. rülcrin tnhrib edi;diğini ve daha şi. him Krasn1 Lutz kömiır bölgesini ::===========s===============:S~======= l ar ta:~r"1"'ını~ oı'l~ bil' Auc'hin. maide cenub doğıu iatikamet'~de ele geçirmeğe muva~fak olduklar.nı • 
~ p.anmın tıefernıntıdır. e\iratlc ilerleyen diier bir Alman (Devamı 5 ıncl aayfad.a} 
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Alanı T8oakkDr 
~ ~tn bir 11111e11Jat 

la .._ eeaeı.teınhrl mutarlb bulan. 
Atam mümıln flstolclen beni lnlriaran 
ttalsoan ha .. •neıd miiıl&rü Jll'Orallr Dr 
G. lenal ııe muhterem JJPOhsir Dr. o. 
Vloll " ..ı.taaı.rmı, ha9'alıtım ema • 
sına "1tilE bir tefb& ft Dl lınıam • 
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Vı 
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~ ....... ---Sı fı hat-ı---- Yeni mevsim 
lig maçları 

lYlescid ile cami arasında 

Çocuklarımızı korumıya Bir genç lkadın burada tcferriia. bağlı. Bu. bağ küçük yap üç çoc:.. 
Yeni mevsim lıg maçlan mem • t:~, an!atmıya lüzum gföımediğim ğun t~ etıtiğıi biır zinci!' hallc.uı 

:lıdket.in her tarafında 6 Eyfiı11de ~IJıız maddi biraz da hi3si bir iht.i. ile çe1ik~eşmi~. 

nereden başlamalı? 
başlamış olacaktır. Fwtıbol fede _ laftan dol~yı ıkend'i ailcsı ile kocası Bu vaziycıt!te genç kadının ayak 
rasyom.ı v~ıımi:ş oldugu karan bü. a.rasında ıbır va.ziycıt aımak zarure- baaacaiı yıo'lu kıendfü~inden b~u1 
tün tbrö'l;gelerıe teb'!ıiğ efJmi~ir.. tınde kalmiş.. olması icalb ederdi. 

İsta.rlbul ajanlığı 'klüblerin ıha _ Bana gönclerİ-ğİI bir me'ktltbda ne Anne baha h.aıYatlarımızı k~ 
zlırl~ zaman!arını göz.önünde tu - ıyap~ı 18:2ımge1diğini eoruyor. lcrinc borçlu olduğumuz iki varhk-

• 
Yazan: Profesör doktor Ihsan Hilmi Alanlar 

taratk lig oyunlarmı EylUl nlhaye. Bö~e lbır suaıliın cevabını vermek tir, dillıimiz dönımiye baı;ladtğı :z.a 
tine doğru başlatmak arz.usunda _ zarur~tıncle kalmış o~mayı hiç İ3te. rnaın ilk ıo'laralk. onları öğrenim, dili. 

mezdım falat çar · ·· ]' · ...__ ~--..ı.. ı__ ~ d dır. Bu ımevsNrı lig taksimatında Y• ' e51z aoy ıyece. rnız nareıu::vten ıutlacagı zaman e 
mühim değ~ikler yapılması da ~ 'k d k gene o kdirneleri tekrarlarız. Ke~ 

Çocuk 'korumanın çok önemli oLlo'krnayJ!P önceleri az çok püıi.izlii hasta ol'SbilJ.i'r, ~'k alil olabilir, iüŞünü'lımelk:t..""Cirr. , • u. a ınıın • ~aaından hiçbir ti- d iterini incitıınernelk biz· m için mu. 
dugu çdk açıık bır olaydır; bu işe ve eğri l;üğrü yolJ.arda gid .ş tarzın çocuk lbel1kj. ölmüştür- de.. . Birinci ligde altı takım bu'lun • kaycti yo'k. Brla:Jcie kocaaına a,kla (Devamı 4 / 2 de) 
di.ınyanm lher tarafında h~.men he. da olım~ ve .gitgide ufuk daha iyi Hafil>Uki QOCt.Pk k-0rumada en ö _ rnası esas· na doğru ku:vvctH b:r 
men ayni kııymet verilm'şttr; her. aydın olarak ıgörunere!k oraya doğ. nemli iş ÇOCUJn°'1n doğ<luğunu he _ cereyan vardır. 
hangi mcmlC'ketc gidersGk gidelim. ru yol alınagelınu:ştir; €Sasen yoluın men ihalbıer aıhnakıtır; yeni b.r ~u Bu unevsiımde bütün J'gJ-e .. ara • 
nereyi dolıaşıTSa.k dolaşalun, her doğru Oh.ışu Ulfuğun aydınlığı .le ğun doğdı.ı:ğu bili inmez ise çocuğnn smda kupa mac1arı yap'aaı"aiktır. 
yende gördüğümüz hemen ht-men berrwber gıdeır; burada ufll!o>'.u gör - korunmasına nasııl başlanıla:bilir? ller avın i~lk hnitac;ı lmsusi mac:1ar Bunlnrd an 30 tanesini halledaelt b ;r arada y ollryan hu 
b~nbirine benıze:r; .çocu:klara önem m~k şaııtıtır; yalnız geleceğin şöyle Bir ~uğun doğduğu ya nna ... ·rap '.l.masl için serıo"st bıraikılacak. ok .. 1ıuCtımuuı bir !ı.tliye takdim eJeeefls 1 

1 2 3 
verune, yardım etıne, ço • olmasını dileme ile iş görülmüş sa. baba tara:fıın.dan haber verilir, v~. ırr. Soldan sağa d<>i'. 
cuk:ları lkıomıma, ~ocwkları es'rge • ~·ııbnaz; onun öylece g-Orülme~ini vallmd o giinlerd'e böyılc b'r çocu • Fatih Güreı Klühii salonu ru: 
me her .:rneıınleııcetin baş düstürü temin etımeıktıe gerek''d1r. ğun <ioja.cağını bilen birisi varıdır· İst.a bt 

1 001 ,.. . F t'h .. k1- ı - ktanbulda 
olaı::re!mıştin Zaıten öyle o1masayc1ı * ıou tc• .onanın, balrcının halber v<'r~ ı..,~: 1"' 

1 ,~es; t ~ı. ~u;rc:GO·lluO bir scml UOJ. 1 
• ' ...n • • b""'~ı ~.:ı • •ıu sa onunu ı.c\•sı ~ m~ ı<; n oras• çıoıkıta:n ba.ş.arh bır memleket Şu b~ıanığıçtan sonra çocuikları. mesını <ll\I :<mı\....,,. en zıyadc sade bu r 

1 
k bi tahs-· t ık b 

1 
~ . .,.. . .? - Işıklar l 6) . 

2 
11--·ı--ı----

o !maktan çıbruştı; çünsü çocukla- mızın korunması konusuna gelebi. 'ş!e uğır~ın bövJc bir harberci her ıra ı r .ısa 8 u ("' m .ır. JAhz:ı c21 • 
rını dünyaya geldikleri gibi hıra • l~iz; bu konu.da yapılacak lbin b~r halde ook daha i:f.dir. Fenerb.ahce stadı tamir 3 _ Bir ,il'\ • 

3 kan memlEikeıtle!"'n henüz bir ileri- iş vaııchr; bun'!ar sayıııaklıa biıt:miye Bö ·le bir chabercu köy1erde edilecek yet.lmlzde dol';a.ıı 
leme çağına gcL'lledikl'eri her ıa - ook ıkadar ~ktur da ... Fakat bu köy eb~i, şe!hirlerdc c yaı~ımcı Fener'ba'h('e stadının t"r'biinleri UO). 4 - . -
man ve her yeroe görül<.-gelmekte. i~lerin ~inı1dc ilık.leri, ortadakileri herrı.<;~r~~· olmhalıdır. mevsiım anaç'larmdan e"-vel ec;aslı 4 - Ekm ek ya. _ __ ~-__ 
dir. \•e sonuncu arı, yani :ırola girer'ken, Bu e'-"! veya ~re böyı1e bir 'lıiır ısurette tı:ım;r r'(} lt"C<'ktir. t tan pıhr (%), bir emir 5 •• 

Acaba lbu memle!ket'lercfc çocuk yostıllun orlt~dabve yo\un oonunda oocuğun doğ;duğunu bu işlerle i·~$- buJ bO]gcsi bu hu usta tt:ıt.kaknt c2ı. __ __ _ ___ . .__, _ __.. 
korumaya nası:l başlamı.ştır ? Bura ıy.aeag:ımız ll'QC1k du:radtlar bu li yerlere bildirir; burası da bu iş. va.ı.muıikıtııdır. fcab ~'.i"rs"' k'!üb b;- :> - Sevgi (3), 6 • • il 
ıykc me_ııaklla ta'k.ib ed.l.mesi ve 'unma!ktach:r; işte bu banis de en lcre mahsus olan deftere o ~u • n<>s·m tam:T etımC:k arzoound~<l•r. Gaıeteıerln muh • __ _ 
b 1 nmesi gerekli olan bir .i,ştir; başta çocuğun hayatını korumak ğu.n kaydını yapar ve ancak bul' d telif mewular ü • 

7 
• 

hiçb!r memITekei ona böyle biır e - gelir; onun boyu~ bir ge-rdnnJı{k dan ronra o ven' .doğan ha'kıkında Linga bostanı yer:nde sta 
•~ı. a'k l zerlnıie yazdıkları -------- --------

m:r verHince hemen çocuklarını "°""m <fuğiL . Çocuğun hayatını cıkoııuma. baışlamrş sayılır. Bu ehe. yapı ıyor kıs:ı yazılar (5). 8 • • 
şimdiıki ~nişı\!lctıe koruımıya başla.kurtaıımak iıçin ontasınd:ı canı k~r-nin ve il1ıeımşirenin :verine ve za:na. A:ksarayıdaıki Lan~a bostcın?aırı - 6 _ Eserler m. ---------- ------,ı==ı--n 
mamış dti.~ dü~ünmek hiç de yan. tarıi!aca'k kaç çocuk vard:ıır? Ilk na g.öııe haftada veva awla bir 0 '1ln olduğı,ı verde ma balli ihtlvacı tsım c2ı. 9 g • 
lı:ş değild:r; herhalde diğerleri- gi. önce .b:ınu b'il~nmesi icab e~for; ~u- ~cuğu t:e!kra.T .grn.:nesi, anneye ö. ka~laımaık üzere b'r stad vapı1 • rAk'ıo··r K(adG)ı.ıı çd:.:ıo·-------_

1 

____ _ 
bi orası .fa herthan~ bir başlangıç nun :ı.çm yıenı doğa~ her çocugwı ~d1.er verımesı. çok v<>riını: ol'ur: masına ıka'I"ar vcrilm'<nir İstanbul •. ._, il 
safha~ı geçfuun'ştir; bu ba~lanğ1ç ayrı ayn ~ın~ası ikt.İ'za eder: iş.. ~uık köıme ise, cocuı~ hasla is~ bölgesi bu hususta icab ~n J...Tc::fl r:u.t:ı (3). --------==-il 
dew-e..-i mamlle'kete göre değişiklfk t'C memle!ket ımızde eksık <>lan lbu - 'innen:n ('l"\"t'~fa d~hn ook t.'11Tra~ v.aPt:ıırarak araziyi d.e11hal istimlak 
ler göstenmiş olabUir; bu devrede dur; vakıa nüfus dalreler.!ımiz her ması 3stenh~a çocu.ı'.111 J?Öriişler "'drcekıtıir. 
bazı m~mıle'kcllerde yatrlış yollara rı:üraca~:ta açı'k b'r ~apı olup vak. d·a:ha ~1a~ı:ıl•r: ve bövl<'ec ço - Bakırköy Halkevinin s u 
da sapılnnı.ş fa!Jtat bir müddet son. tinde ımur~at etımıyenler şu ka. cu:k daıma b r kontrol altında bu. sporları mür.abaknsı 
ra bu yanı,,.ıuk doğrutulmu.ş doğru dardan şu kadara kadar cezaya !umnuış o1uır. Bak .J1 ••• H '•"- lik 

1 . ~ Ö ' . lacak'Jl rıd bu w A . lb .. v:ı ·~ı ,. k hı.ıroJ a .. -.eıv sene ye -
v~l bul'ıuın.mustwr. btirler.inde ıs~ "~rpı w 1a ırd; nb~ rak1"1en ge. ~: n~ : ~ctı :· ..;ı.. orıı~ub; - ken ve küreık yaşlar:nı önümüı..de-
va ·,,,; '.'O'l!da v.iirüyen memleketien rıe doğ'ulm a.nn a ırco ıan ana, V-0!' \h..Of!Jt€ıl\ll..1T, VO.t'Sa uemangı T ki p .. .. B , ~-. n.l 

ı., .. J "- ~- lb k ı 1 ,~ ı..ı bi k d , azar gunu a:nrn.oyue yapa • ?rneik savarak veyahud baışta bu. baba, a~ra a ve omc::u aırca ıe - 'VY' ~~ Y1 ua r un ura V<""TTll" • ktır Mulııt rf t , 
1 

d 
lun~nlann iyı' düsünmesi ile doğru 'TlE"n fakat nüfusca ancaık bir veya 'ı'r bn~n-a ('()('tı-f!a avdıı bi .. 'ıa,,,~m ca 

1 
· ~- eı, 6i{n1~.er1 a~1:.~ a 

" · ' h 11. ı -., .... d. "· ::.+...ıı .. • h ft d b. b vapı ac-aı11. ya'l"Jt?ıara a aKa ı '"' uu1er vo1a gimi~ ve artı.tc bu ,~ld:ı Y'U- b•nka-ç yı1 sonra e ~ o ımı:ı:.K.~a ıı: '"t"'l:U2.!l\., u:xıl\.. ne a a a ır çor J • .,. . k ed dkılerd. y 
1 riiMg-0lımiştir· bu iyi yo!ti" tutuc: t~ biı~kaç yıl iiçinde de neler geçmez; :çiııme'k dlaıhn baıcı!<ac:•rrn p.ı·.n" on :"'fv ec • h:· ,arış aTa ~ 

~~ ~:ıv::':~ 13 ~:J~n~~:~tır. 

4 5 7 8 6 11 

:ı-ı-ı;J 
9 

8 - Eksilen (6), 1 blr nehir (4). 
9 - Bir kmm ehli hayvanların b&ruı.. 6 ınG~-- T eli la 

Ö 
- .._..... « n ı rse sa lab.l"lh 

dıklan yer (5), mriin so?u (4). kullanılan lblr nesne olar (3). -
10 - Fo'oirahn tab'a amade oldui11 Motörıt 

zaman aldığı şekil UiJ , nakil va&ıtalannı d urdurma aleti (4), 
Yllkandan a.µğıya aotru: '1 - Ud çaba (3). Bir azama (2) , 

ı - RexabH (9). 8 - Gitme! l3), Büyük e y Ye apart,,, 
2 - Bri millet (3). Bir )·emiş (4). mantarda iblr nevi mulıafıı (6). 

3 - İyi konuşan, iyi nutuk söyliyen 9 - Baş tara.nara:ı ''1), Ze\·c ve71 
insan (9l. ~evce, tqıkısı (2). 

4 - Sa.ha. (4), Teıniı.liyen (5) . 10 - Ameri\anın remzi {3), Tarıı. 
5 - Aıwlohula bir ıöı {3). Aııyacla bir m ücla.fu. T.lSlıa&l m. 



-- -- - ----------------~ - -
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NUS'l?ET SAfA eCfKUN 
- I - Hi-ç, tı4çbir şey hi.hniıyoMu.! ken lbukhııl.ar. Patrona yüksek me-

Siciım g::bi yağmur yağı.yoırdu. Koca İstıanbulu üç gün iıçlıı<lf' mwiye(ı1'eıro.e baştan aşağıya bir Neml1i gözle.rile sisli göııdiiığıü Yed.ad, ha.ra.retlıe elini sıkanlata ~liyorda?ldı. 
Al ı<."€pkıenli ıhum.baracılar c<ıiıl.a ca.. a]tfurt Edip ~ Ahm.edin :ydmıi değişilk.llk yaıpı.l.masını ~iyor, kol sahneye daha dfk'kath bakıtı. ceva'b ~tişıtkem.iY'Qr, tebriklere, Onden derıhal tanıdığı krzı koştı-
m.i:o önündeki son cemaat yerine seneliJk ıtaıhıtını başına ters geçin:n ketı."lıüd.aeı C'Deli' Mustafa, itiraz e. Onu:n da çoık muzıtarib olduğu. meıdıiıhlere teıva.zu!a boyınuınu bü- yor, aılka.smdan Semahat, yürü· 
sıhıırmı.~lardı. Etmeydaru, yağmur 1genç adamın 1l!27lın ki.rpiitleri ara.. cllyıo.rdu. nu, aıyni ihcisler için.de boğulduığunu kerek teşeklkür etmekten otı.urı.ma. yıordu., onun hemen arkasından da 
altında ikaibuğuna çeik:ilmiş kap. sın~ göz;y.&şı dannlalan titreştiğini Haliıl Uke ~ çııkıştı: gıörii,yQrdu. Başı adeıta göğsüne ğa vakit bulamı~rdu. Gözü, sah- kocası görünmüştü. 
lt.ıırr:~le.ra tbe!rz.lyıordu. ~cL ~. · - Bre gen ikarışmn! d~müştü. Elleri ağır hareketlerle neyıe çıkan merdi.ven başmda, her Ne yap.acağıuı, ne söylıiyeceğjnl 
leı· ot.uz seki:z gündenbeti dağıl. Sanç ~ daha 2iyade ya. Deli Muataia ses çdrannadan drlk kl:avyelru-i okşuyor, dargın, tama. an onun gc•hnesin.i b~i-yorı, etra. şaşmn.ıştı.. 
ma.."lll.Ş!arrlı. ÜÇür:ııcii Ahmed.in ye. ttniJk eıtımıeğe cesattt edemedi, ko. dik belkıtı. Koğuş kapısı birdenbire mfile ke:nıdi aleminde ı;:a!Lyordu. f:nı sara:n /kalabalığın b;r an evvel Genç kız hevecandan ti-treyf'!l 
r.ne biırlnci Mahmud.un geçmesi P:uş kapısı ~nda srrb. duva:ııa a.çılacak iıçe.ri~ kalluk çavttşlarıL. Son esıer, hararetli alkışlar, .bra d.:ıığıllm462.nı tem€nniı edi)'l()r<lu. A- bir sesle: • 
cE!nneyti.a.nımb yeni btr şey getir- daıyad.ı olarak d~nen manav dan biti Rirdiı, telaşlı tcli...<:lı selam vo, s~otti.~ sona ermişti. Genç caba o gclec~ mi? Dört g6ıle,, hç.- - Tebrilk ederim efendiım, diye• 
memi.ş ıgibiyıdi. Kalın sesli b~ C'Mu:sltı.> mm yanına sokul'.du, ba. ver.ip~ seBle söyledi: kız ~en fı.rı!am!ş, bir oelile an- yecanla beJkiiyor, bu hararetli t.eb- rek eıl'ini uzatmıştı ... Bilmem beni 
müez:z.iın :ikindi eızanıru acele aceı~ şile ~ ederek dışarıya çağırdı: _ Haliıl pehlivanın pi buJJ.ın.. nesinin. diğer elile babasının ko. nJ:ler lkendisine hi~ir şey söyle. t.an:dmı.:z mı.? 
dkuduıkıtan sonra camie girdi. Bu. - AL eelilT anüsü~ Yolıia..<:tm7 duğu hane semti anlasıld:ı. yold~ lum.w y.akalaırnış: m:,yur. Onıı gör.ımeık. .intıbalarını Vakit ıkazanmo.'k, kendini tnpa!• 
gün orta cami çok k&labalıktL. Pat. Kmlu., derin uykulardan· uyan;. Sllll! · - Sahneye g:delim, haydi- çabuk yi:-.zünden okumak, etini avuçları Iamak malksadil~, gülmeğe, genÇ 
rona Hal.il ve beş arkadaşı. Aıli, yıormuş gibi iııkil~: Hep !birden ~aşırdıla:-. Hali] peh. oh~. ıkaıl.aıbaJ.ığa_ ~:ı-r~a~an- rç~nde bu~ arzus!le ~~anıyo~. kıza taklılrnağa calıstı· 
Mushı. Urlu, Saraç Mehmed ve - Haa ... Gelelnn yoldaşım. livan on yıedmci arta çorbacısı idi. Dıyıe on!aın suruklemege çaJış:ıı. .Faıkaıt nıçıin. hlıl~ gozü.'kmedi. - Nasıl tanıman{ küçük h3nım; 
Dcli Musta:ia bi:r sah namaz_ kı: . ~ Meh.m~le birlikte on ye. İh:tililde hi.r tarafa savuşmuş, yol. yottluı. _ .. .. . T;ıyıatro ~ldığı içın. peni_: açıl- pantaı:.onl.lllllu parçalamı.ş.tını2. 
lup dua ettikten sonra on yıedinci dmcı orta ımerıditvenlen başına çık. da.şlar arasına .ka'b.lmamıştı Bü;iik Babası b:il' taraftarı surüldenı.. mlJŞ, ıpamtenn ı.şııkJon sonmuş, sa- Genç loz mahcub, başını eğm~· 
ortaya çe~vtrnıı:r. . tılar. ~ . hiıyanet sa;yıılan bu hareketinden yoc, diğer tarafta:

1 
n si.>vleniyord-u. iıom~n temi:ı.lıenı..-nesin-e b~lanılmıŞ- ti: 

Sertt yagırnur taneler:ı. camlara Dnşarııda y.a.gmur serttı, ovu!lda. dolayı peıhliıvanı yaıkalar yaıkala- - Dur, ıkı.zıı."n. Acele etme... tı tbıle. •. - Aman o hadiseyi hatırhtıruı• 
ça.rpııp kınlryor, kış aıla.met!er.ni yan soğuk cKası.'rrı poyrazı Et:.. ma.-:t EUı:rııeyl&ınında orta cami ö _ - Sahneye niQin gidiyoruz? Bu.. - Sonsu:z teıhrilkler Ved:ad Bey!. yı.ırı ef0rıcl'im. Düşündü.kçe öyle U• 

getiren aoğı.* bir poyraz ~eyda.. rr.e~~ı~a döne~iyıordu. İhtiiMin nündeiki ıWyıi1'k çmara asmağa ka. ı nu anla.madun! .. .. .. . Sa~€1t Hanım, daha uzaktan tan1Yorum ki ... 
nım yalıay~ailt pencere ve Kapıları yıen:çen ~ Saraç MeJımed ken- rar ve.ro:nişlerıdi. Patrona Hal'i.ıl es. Ana kırz .. bu sozu 00'.Yhyen ada. seslemvıordu: S~ yaklaşmıştı. 
göğüsliiyor®. . ,. disinc ik.etlhü.da tayin edilen «Mus.. iri ç.orbat:ısıın.a daha bir yıl eıv-velın.. m.a lh.idde1!e baktılar. - Kalabalığ'ı. . yarıp gırmceye ~ ~V!UCU, ~çinde buldu. ikisi 
Sul~ ~hım~ ~a.l ·~en soma !u-. yol~n kolun~ tutu.p merdi.. den ıg'Ü·C'e'nı'.lk 01ıduğu iç?n yü.zıü gü'l.. Yan1ar:ına ı;>o~~da:ı gelen adam! k~~r ne:ı~r çekt~m Vedad Bey~ de görlerini, kaldırıp b ı·b!nerine 

on yedrncı orta.~~~ .. •salma. ven ke~T~na :eokti; . dü, cabulk çaıbt.JX sotdu: Geru; k:z Stnırlı bır sesle: Sızı tebriıkte geç k.al~ıımın sebebı b.a!kanu~~~~ Vedad, ses: _boğa-
ya> hasır .at!ıp huküm yu:rıu't~ P~t - HalıJ.ı:n g zlen yaşlı ıdi yol.. _ Ya fkang' semtte :ihtiıfa eyle- ~ Ne tuıha.fsımz Adnan amca h·.ı... . . . . z.ında du~lene-1-ek ~eke eJ.: 
r<>na Halil durgun ve kederlı go.. daşı.m. ı:ruştir? dedi. Annem ve baıbam Vedad Be- E11ni, ateşlı a:vucuı ıçınde sıkı. - Ooo .•• Hoş geldıniz Semahat 
rünüyor, iıtilaiin otuz sekiz gün. Ma.mııv Mı.8Iu hafifçe gü 1dü: Mlhrimlı!h Su'tan .. . Vi tanıyıorla:r. Bu fır.satı kaçıraıfo- yoııdu. Hanım! ... 
ruk yeniçe.."'i ağası Saraç Me~ - Aldırman, anın bağrı dahi f' - VSttMtd A l camıı ~r:- ğmnı mı samvursunuz. Ben de ta. - O ıka<lar feıvıkaladeydiniz ki... Devam edemedi. Ağzı kurumuş.-
şen şen ~lüyordu. Orta pencere. t.aışlt.ll'Juır! me. .ki~ f~~s~raya 

1
:a_g- m..,QJ'Mik. tRıbı:-·k etmek istiwrum. Her;Kes havran ... Birlncinin ben tu. DudaklCN':ı kıp.ı·damıyordu. 

sin~n .Afıımediye tarafındaık. bö. - r.oom isi mi ayaktaşım? ru men 1 ne zo a r.a ır yo • - Ben s!-zi ka.J)v.h b~l"~!'ıım. nlA.,~mu sıih•lemeğe lüz.um yok Sizi tebri·k için kelime b~Ja. 
lük binalarına ~ ba'kan Patro. - 1rıkin .~ül maslahatı idi, ka- şnn. . . .. . ... ? Çok yıorıgum.ım. Evveli par.:ıdide ta'b=i... mıyıoııuım Vedad Bey! Mu:v2.f.fakı· 
na Haliilin yanına sokularak sol rmda-c r-ıikt:Jar! - H~eyı bılur mus:ı'Z. canım cıktı. y.anını:z.ı~+i VP.. br<s Bir ıtaraftan Saadet Hanıma ce- yetini2i b.:.çbir kellin.'! ile anla.tına. 
omuzuna ab.anıdı: - Halil lbi'lımede11 kız karındaşı- .- Beti yoldaşım, V'ası aıvk.ısu da.. k.a1ımaımıı<: ols.aydı, yuJrnnda 'kabu.r. va.b yetişt.:ırir.ken, diğer taıraftan ğa i.mlk.an yok. 

- Öyie d~ünmen sağ'd.LÇ, !ki na mı clühuh eyledi yo~daşım? hı vardır. .. g.a kemı;rrJ'er;ım kır1laı:-aktı. göıtile sallıne k.apısı·na baıkı~rchı. Kocası da elini uzatmıştı, hara-
kere iki dört eıtıt'ğin bilımez miS.:z? - Yok. n=ıkruhlı :diler, düğünJen .. Del _!Vi~stafa kızarup başını o. Som.ahıaıt.in kocası: K.a.La:baı!ıktan geç kal'mış olacaklar. retl:e s.l!ka.::lk:n: 

Patrona ceıvab vermeden da};gın olman:uş idi. nune eğJch. Paıtrcma ve .arıkad~~ları - Peki, d:e.di, sıe.n bizi kapıda dı. Yeni bir üroidle heyeca!rla ika- - Kon9ermize yeıbişme•k iç:n ba· 
dalgın b.ş nı salladı. Babası Ab.. .._ Ya, ana cyanaşmadı> mı der şen şen looıkıştılar. Ha.hl ptlıılivan- bekle!... pıklı. SemaJıatin gelmesi ümid· nA şu ana kızın ne:er çek,fr.:ıikk· 
dülgani (Cerrah Mahmud) ve ık.ız sin? dan 'hepsi de sakınııyor1ardı: On ye Yüiiidiül.ter. daıha kaytbolmamış demekti. rini bir ibil:sen.iz, divordu., Hele Gö .. 
kardC-?i Nigan Topka,p,dan sela- - Yade. hatıra p-et:rmen! dinci octa ço~bacısı c()Cak> ta çok Çdk yüklü bir insan seli merdi- Eniştesinin Saadet Ha!llıma ta .. nüL.. Yer bulamadık diye b~ırru.rı 
mctfoc:UU sa;b:ıh üzerın<len ıta.m o. Saraç Mehmerl ü""zeıri mavi döv- sfuü geçer hi:r .adamdı. Bunun için venle.relen., 'looridodard::ı.n akıyor, kııln:ı..asl, ona bir-aız roı.lıat ne.fes al- et!Ili :vıedi. 
tuz sek'..z uzun gün geç_ meli ve fı:rıca •kıllı iri p'.lr.nak:lı ehle yaka.yı el~ ıver.rp soluk aldırmadan fuaj~yenin önünde bir delta yitpa- dırmı~·tı, En:şte Bey: Ablası iıındadına yetişınis. Gönü· 
mi:ş old\lğu halde esa~lık-. pa1a bıyıı'klarıını sıvazladı: asılması .. !hem ~b~et olacak ;ıem d~ ra:k antreY'e boşalıyordu. - Bütün ibüro hepiniz gelınişsi- 1'ii ve Semah.atin kocasını 15.fa tut• 
haber'lerini alamam._,ı-..ı! Bal - - Nedmneıt yaşı sanmu~ 6.dfr.k! kendi: n:uf'uz ve ıt barlarını artt,ra. Hiç kilmsıenin ne yüzünde, ne di- niz yahu ... Yarın sabah yazıhane- m~u. 
ka:r.iları Gdametle aşmrışlar. .Kı- 1\.ftıS!u lkıorikunç adamı.n omuzu. caıktL Manav Mtıslu elini yatağan lfode saaitleri.ıni boşuna haır:ama- de meımur buliamıyacağız galib:ı-.. İkisi de bir an etraflarının boşa· 
zanlığa.ı. gül .babçelCı!"ine kavu<şa.. nu yaıvasVt d.ksadı: bıçağının saıpına götüreTC'k sordu: rnış b!r insmım şikayeti görünme- Saadet Hanım gülecek Vedadın hsmıdaın ist'i~ıde ettiler: 
bilm~cr ırniıydi? cNı!cihaun> diye - Yii're-ğinrr.e .ı~n, <lfrşünnoı. - Han.eyi va!kit geçirm€den ba- J"Or. Yüzlerde hari·ku1ade musik:- yüzüıne bakıyordu: - Na<>·km Vr'Ckd1 ... 
gönül vc-dp te kız kardeşi ç.ıktığı- sehvedensi:z ynlda~ım. salıan mı dersüı.? nin ku1aik1aTdan <'.lks~de-n ha7.zı gö. - Doğ:rusu hic hir'miz bu kon- - Gcldiğin icin çok mes'udum! 
nı gördüğü cNigfrr~ ıtımdi ne ya. Ya~u.T giıttikçe hız.lamyordı1. Ha<;;rr üstünde bağdaşık oturan. züiküyor, bultün konusmalar kon. sc-ri k.a.çırıma'k istemed:k. - Geld'iım i"t.e ııö.rii\·orsı·n' 
pıyordu? Vezir bahçesıind-= damad Tekrar ikr.ı~ıııc:-a $rdik1P!"i zaman 1<mla.n b:ri de başını kaldırıp ce.. setiin muv-a.ffak1yeti üzerinde tup- Binden sarsııld.1. - Bunu b~ddivnrdum. Sa'nnda 
torahim Paşanın ca1dığı:o aklı ve.. Patroııa Hami ::ı.rkadaslarile yer- vab veremedi. Patrona gözleırini 1aruyıondu. Vıiiıcuıdı.ıın.da t..ı.tlı bir ürperme! bulundu;fonu öğreninceye kadaıl' 
riıne gelmiş mi:yrli! Kendine gt!lin. deıkr hasu- üzerine 'bağdaşmış, ihti. SıÇJP bi!r efiın.i ka.lıdrrdı. Saıhneıdclki kalabalık taı, hemen R'Uhunda boğucu biT heyecan çdk. ilizgündüım.. 
t>0• J:rı:ı~;,ı.; :Jn,.n,,lkiıı-i ~l"nmı<ı .Tn1vAt'l l~J ;,,,.ı..,,.;. ;;~ 'lT\A<!'HdftOd. lr .. .,..,._.,. ..... __.. ..... .._ __________________ ..._.._.__~~'---



4/1 Sayf SON POSTA. femmuz 23 
tırkı.mndlllJZ mı? - Rica ederım' Ci..1.1C :J·-nuc,I q. t dı d'l'--' 

D . uıw ~ 'Jl 11.a a i ıuuen düşmüvnrmuş. El. 
ıycre'k yaklaştı; elini uzattı. - Sen de rica ederı'm ..... 1...-lı ol ıı.. .; ~ 

Fu d 'D- ilv>r•~ ... ~uu za onun .uayal'nde hep o e"'1·ı· •nn' 
a =Y ~·ı çevirdi; "*;...1e. da SÖ'zfuı1u" kr>nt'ne! .,.11. ..... • . q,·ı1k 5v.... --~ - genç kızdır; hatta fazla olaral 

nnı ı aç defa açıp lknpıyarak - P · · söz verl~rum 'k ısını da tıatırlat.r·, belk 
arlkadaşıım süzdü: ' .; ~ . . . · ı ası 
_Hatırlıyorum; sızin adınız F<". - Fuadv Bey mu-ştr Fc~ah kıyımetı bundan .barettır. 

riddir :ııas:ılsıını.z? Paşa~~ ogludur; babası onu ga. İşte Fuad Bey yirmi !kiz sene. 
- Teşoldkür ederim. ya siz?· y~t titiz Y~; kend~si gi: deınberi bo rüyay1 yaşıyor ve 0 rü 
- Bilc!:.o-üiniz gibi ••. Sizi rahatsız ~~f~ ~yzullah Paş:ı ellerını yedı yadaki hayali sevgiliye 8.şıktıı 

etmeyim, hoşçn kalınız efendim! eıta b.yınar su ve snb.unla Hayali sevgili diyorum. zira Elzr 
y K ad· K fl ıwın.aade lbeklemecren yüruyüp YJ?t~adan sofraya otımmazmı~. onun için bir ~1u aydınıatnn şim 

, . .. _ azan: lTCBn a l gj,tıti; onu Uc:,"urladık ve arkasın _ ~ır gun yemekte ve t~ntl: bir şciklli'; ç.aktı. gi)sterdi; sev!ndi. Hh 
. S~h'tatıberi lodos csryıo~;ı;I muyoruı;r; gören d'e ~'tu. Ya peki m'kul~ ?ınvasmı alabildiğine ci ~ dan epeyce zamnn bakıp kaldık. smok ~~ğı, .dan~ar gıbt bagırp bir kadınla .görüşmez, h'ç bir ka. 

bırbı.rını alıma alarak ezen ve yUk erken gidlıy~r, 6rCÇ gehyordu, Y3· ğerle~ dolduruyor; derin gök • Feride so.rdum: atı~~~ ıtep~~ ":_e bu hal yu. dına bakmaz; hayalinde kurduğı 
sclip al~lnn dalgalar kayalık kzyı. hurl d1~ı h.iç çrlanıyordu lere, arası:ra bau~au ~ayan yıldız.. - Deme!k. am bu adamı tanıyur. ~egıne merek olduğ~ meşihUTdur. aş.\ mabed' in •ıkJlınaması 'çir 
da köpilkletn:i~r. parçalanıyor, ~- Merak ed!p kimseye sormadım; lara. ufuJota kızaran aya ooklj"or sun· nereden? .uad Beye göre kadın bir melek- k di . . . . ı 
talığ.ı .uğult~lar.la doldıınıyordu. çü1*ıü il"!~ b:ır şey benim ~in cinun susuyıordu. Sonra başını indırdi v~ ~ Tapu dairesinden ... Sekiz on tir; kadının_ Y~ yeme ·ne bil.e ~a ~:,ayale kaptırmış, baştar 
Denız yeşil bir renk alm:ştı; yer bu hallcrınden daha meraklı ola. den:ze baktı: sene evvel orada bir müddet ça _ ~r ~ammul edılır, meğer k ' mı. Z ıi' d 

1 
yer bazJn lwyulaşı~r, baza.n açı. mazdı; g&lere söyliycn bir adaım.. - Uydmn yoksa sahile kadar lışmıştım. n~ı.rıı IOOımalarla bir ma'nık n gi. - ava 1 a am .. • · 
l.ııyor, hazan da adeta :kapk ra olu. dı; gözlerim; onunla o kadar alt. yürüyelim! Onun hıt'kikında şunun bunun bi; ~tıkmldım yesinler. Bir lnzı - Asla!. .. O bununla mcs'ud · 
yordu. Fa1kat. o zaman b:ıe. o 'k:a. 'kalı idi ati bütiln kudretıım ba'kış. Dedi. Yürüdük. Ferid m nok _ söyledikler.ini anlatıtım. Dedi ki: sevım:ış; ~ :istediği gib· imiş: fa. dur ve saadet her nerede h;E?r ne 
ranhğın .içinı:ie bile yangın güc. le~ topltınıyordu; kula-kları.m, tayı gösterdi; sordu: - En doğrusu en son ihtimal - kat evlendiidten c.ıonrR genç kadın sebebI; ol~l"S3 olsun saa~eUır. E: 
müş w çhnen rengi g~ müm- elle~ ve diğer his vasıtalan san. - Şu kaya tıp~ bir !:nsana ben. dir. ayn odada yatmak istememiş; o. h~yetlı ?lan şey geçılen yo 
kündü. k W.Qi.iz kalmıştı. 

1 

zemiyw mu? _ Aşık mıdıT? n~n .. odasıoa ~~~ı.ş: zannetmiş d.cğil hedefltır; or~ya vnrılsm, o 
Bir .iki yü-z adını ileride mini~- .Onmı hs1dlrmda n ler söylen _ - Benzemiyor, ~nkü 0 Eerçıck. _ Evet... k! böyl~ce kendı~ını daha çok. sey. racla. yaşa~ d.a, ~sterse yolumu· 

ni hir burun, ucunda büyücek bır mıyordu: ten bir insandlcr'! _Peki sevgilisi ne olmıJ~ ımı. d:ırecclt! Halbukı kadının ç•rılcin yanl:ş. ~ çır.ıan ve :roonası 
kaya vardı. O kayan!n ü ür:<i; ~fr . - Delidir, fa'kat zara?'SI2 bir de. ~~anberl kendtmi misafir. rada 'bo-o~lım~ mu? yeri~ çirlrin halleri, meselA .~~e- 0~'::· ' • 

adam oturuYQrdu; dtrıcltlerını d!z. lı... Jerırne o kadar vermişim ki bunun H şimx:li e olduğunu biL mcsı, horlaması aksırması ~..ızune Dönup ~ım ve Fuad :Bey r 
}erine, avuçlarını çenesine daya.. - für çocuğu varmış da, deniz. ~a var.m~.an· ~ ,,;:,..,.. :-- ayıır, nzıunan ı..:r ban- ,arpdı'kıça Fuad Bey iğrenm;ş. Za. ikıorunun sik ağaçlan arasmdakı' 

-~ıı. . ..:ı.. ~ R" d bov ,_ ı , • b~- mıyorwn aınll'lla o - ten ""'""' .. d" Ç l k '· d kaTanlığa ka,,....+-ı"..~ .. d" 
mış, han:Ae'tlsi2 uuruyoro.u. uz.. e W:1'.ımUŞ.... dük.ledmi anlatır., ~r.hmlnlerini ö&. k da da~tilo idi. Ölmediyse ayni m'°.,..,ur soz ur: p a , ... a m • ..,.....g nı gor um. 
gir onuın uzunca ve ağılrmış .sac. - Fi.lorofmue; hayat dalgaları. rem.:nfün. 

0 

:rdedir· elli yaslarmdn ihtiyar çirlh.indir: kadıncağ1'7 ise vücudu. Kadriccm K:aflı 
larını savuruyıo~u. Yaka~ı, s•ytih na aid felsefesini denı2 dalıgala - Feri<i d~!klkaıtae hak!ı: ı. lkız. 'V~J.le :n.erroc etmiş de nu bol bol göstermeğc mern'klı .................................................. .. 
kr~vatı,. ~miın yenler1, etek. nnı ~tıid~. ~erek yazacal::mı~! . - Doğru söylüyıorsun, kimdir ~ görmüştüm; ş:şmanlıktan imiş. Karısının daha baŞka ve mu. Çucuklarımızı korumıya 
len. pantalc~~un pa~.alan da -sav. Şaır, m'U%1.<;ycn olduğunu l~a bu adam? ~-ura ba.'tmlş koyu mavi gözl~, ayyen zamanlara mahsus çirkin 
nıl~rdu. R~~ n 'bll'er.oy~~cıt'k ~enler de vardı; nşlk olduğu 1d : An~~un •• r::ıera'k ettl. ~ğu ağar~)(~ alaca r.t yclesL hallerini de görünce Fuad Bey onu nereden başlama 1 ? 
hal:tıe g(."llmdıi bu 'iC lerın açın.de dııası en sona lk'alıyordu; halbukı - Şıınerını yaratan. fakat yaza. . ndıran saçlar şişkin ve dü.,.c:ük bll'akıp lluıQmIŞ· b3rkaç sene dün. 
yalt;ız o, o~~ğu kaya 'f?ib. sert. gö.~nü~ b:ıblırsa en b:ışta gel • ~yanla~an bri olsa. gerek. İçi • ~r a göğüs, meşe ·kütüğü bir bel. yayı dolaşmış. 'Ba xa aşk aramış, 
s::ss2z "ve hıç bır ~en babef"Si"ı Tnesi 13zmı.dJ. m 7Jde şaı:~er. yalnız ŞllT yazmış O- yayvan kalç.afar. kilise di.reği gibi bulamamış. Bunu dönüşte buimuş! 
"°nmu:yordu. . * . lanJar. degıldrr.. bacas:!ar ve bir kargn sesi... Çünkü :tesadüf ettiği genç lZ ka.. 

Yaz olsun kış olsun, . bulutsuz Aritada.şlarn:n .ne ~amandanben: Dedi, sı:>~ra il.ftove e~'ti: . _ Ne söylüyorsun, öyle ise bu rısma booziyomıuş! 

(&§tarafı 3 / 1 de) 
kuruş sikıştu-mak veyahud bi 
gôm1'eık hedyııe etmek hk a bu JŞ 
iere başlandığının b.r işa.eti de . 
ğildir; ~ bu h~.ye'en nlanla· geceleme onu gene aynı yerde, - ~a2rlıa bır k&ık nlırsm da - Haydi o tarafa gıdelim, ya _ ~ .:.-"' d .,...1 delidı·r1 Şimd'ki ll'lik 'ht' k • · ~ .... -.._..ı- 1<'~.11r t b' ..__ · · . ..- t ,___ · H .. . .. • u.ı;ı ~- e&· · - ı e ı ı ıyar 1ı1 mı 

ayrı.~ vımyette 15"'" ......... um . .ure>e,r e. ~ ıvı.:. 17.1 nue .. <:_e~ı~zsın. em t~ndG~ goTeyım! . Ben böylelermi _ Hayır ... 0 :se\•gil.:sinin ~imd;. - .. ? artık ha~tını bir dcreceve k aı 
saduf edersem yamaçtan .layrsa U- f!t'l 'P f.{\mek o!S'tİVl.)ruz. he..'Jl tre scverrm. Btmlar :ı.nsanlann en t<>. - •• bilmi or bilmemek ve gomruş kurtarmış biiyüc ço~\ik'a'!'d r 
:zayan karnnl orunun içinden bunun için baha.ne arıyoruz. Bu m·~ lkalbli. en .zararsız ve jyi ah _ ki ha!inı r. ' her ; . ya ~ - ~et!. Fa::-at onun}a konuş - h.n.lbu!ki b ':z hem.en yem d<.ığmuşlon 
bir karaltı halinde çılatığı gözüme bahaneyi sen yarat! l8ıltlı olanlar.ıdır. onu gonm~~ ~ ror' ş yı ma.'k ıçın hıç bır :teşeb'buste bulun. n ve süt çıoouklannı anlatıyoruz 
çar.par, bende esırarlı bit' tesir bı- D'yıorlarıdJ. - Haklkm var. pı~r. ?.1uv: o u~ . n kur ~ış; hatım. böyl<? bahaneler çık.. Çocuık iro.Tunmasında en on-e~l 
rakırdı; uyıkusuz kaldığım Ay ışığında başları duman sar- A:ır"Slk .sesimizi duymuş olmalı ki - Görse ~ bu hastalıkta • tı ıse onlardaı:ı ~açmış: . . ,... olan şey ~u,..<ru yerind ı;törmel!t 
geceleme tarassu.da oturur. &ı'kça tabiat ve hayat bü~J:'tün gü.. başını çevir-Od. Oraya doğru gitti _ tulsa 5ab~ hastalı~ scv!vor. Sen - Bu ~-z kın:ıı~ ~:,Sı unış? uer- onun bUıl\mdu~ yerin kapıs.n: ça 
ken ayni korunwı ı'k:aranlığında zelleşiyordu; Nnciycnin tan'buru, ğiım.lzi anlayıın.ca da kal~tı; rahat. b" Ö çakıt~n guzel mı ımış. maı'ktrr: e&.or bSız her ann n n knpı 

bi ~-~ hi~ u'r-uza tutuldun mu? yle tatlı E'-- · · d b ' y hudi k 0
-git't.ikçc eriyen ve silinen r h.d - Ferlıc:Hn !kemanı ve sesi, Nurinin sız olmuştu;v3Jkit her zama:n'kinden '!< .; - ıuı ~u~. e ır a ~~ - mrzı oabnasmı be'kli rorsa~ <;ok şe' 

raltıya benrıediğine dr'kkat eder- nü.ktcleri. Ferhadm bazıları açrk.. biT.az erken olmaıkla beraber dön. kaşınır ki... 1~ ... VaMHe guzel olduğunu so ·- ler kaybedea-iz... · 
d :m ve bu da bende ayni esrarlı ça olan fl.kraları. MuaHanm bir mee-c 'karar verdi~i anlaşılıyordu. - Alayı bırak! l~ymla;. Dostları z.a':'allı Fua~ .~"-
tesiri yaparoı. gong sesini andıran uzun VP titrek Yaklaşıt.ken Ferirl bnna f?Sıldadı: - Afay etmiyorum; Fuad Bey ~ m~ud et:rc-k lÇJn seygıhSJle ( ~~ 

Onu tanıynrdwn, lfildn ad1ı:m. ~alan bl'Zi çok eğlendirdi; - Bu adrum 'bana yabancı gel • o a.tlı ~~madan :°1a.hrum ~lln - ~ırl~k ıstetruiler; atız da bu yeni neşriyatJ 
kim oTduğUJ'lu bilmiyoroum. B:r Tavıfur yen· şiirlerini okudu; rad- mh~! ma~ açın pek b sıt ve pek Y ışe bayılıyonn~; fakat adamcağız -------------...J-
gün y.a..'tonıdan gördüm: Elli yaş _ \'Oda çalan i nnyol tangolarına Önümüroen .geç~·ken onu se • olan Jlaçtan kaçı~r. h~i ırOO.d:!tmi~ crica edcri..m. t, ·sAN ve l'TAN - Giu de mu 
larında vardı· gaye1 güzel tını-; ol- awk. \~rud V<' nıh a~unrnk l&nladıan: - Bunun sebebı ne? . benim aşk m.a:bedimi yıkmaymızh harrirlerlınlzden Bl.aan Simtıu Ayv~r· 
muştu; gayet ıtcmiz giyinmişt.: ve tlaıns ettik Kad:kövde oturan Fe. - At!ed'2.!'Sin:z, 7.anncdersem si- - cAyrı oda:t m~sf'lesı... derm:ış. .Aıl":Saray yangınında dinin bu edebi, ıı.i, fclıcfı, hOl ı;a 
her zaman böyle otduğumı. rup!!ıP ridi.n :;öı:>rüdeın \.-apur bulrnac;ı ~iı: zi ra'ha1sız ettik! - O d.a ne. ~e~?.. .. evJeri, dükıkıa.nl:ırı yannuş; fakir hltelik bil) •••• romanı Ga.Jrrt lUtabeı; 
~.ıo'ktı.ı. Yr.macın ötesinde bir OOğ or heh>tlı~; owlde ka!mas! ihltmnal!I - Yok, hayrr! Za't:en oönecek • - Evlıler ~n ikı turlu 1:aşama düşm.~; memur olm~. Bir müd- ta.ra.fınd&n tab ve !leşrcdllmlşUr. Mu 
tasındaki küçük evde oturuyordu; van:lı; zorla~a ~i:t:mekıten vaı: tim. şekli vardır: Ya kan koca bır oda. det ·gizli g!zli lozm yolunu bekler. c.a.ıcasuu biilün ka.rilerl.mizc tıı.vslH e~ 
kiımsesi ~uş. Orada nasıl ya. gec;fti w b!Tli:kte öte.1<ileri son va. ~min:dl'!lberi oou d 'hlrntle tet.. da \'C bir yatak.ta yatarlar, yahud onu uıakıtan seyrederm•ş; onun ne rlz. 
şar? Bir ~i var mıdır? Bil'mıyo • l)ııni u~ur1adık lki:lc eden Ferid he ee:ınlı bir sesle: 'her birin.in odaları. ayrıdır. Kadm red-e çalıştığı.nı öğrend'kn.en sonra 'FOTO MAGAZİN - 82 ncl sarısı ~ık 
ı:yım. Fakat 4!tindüz onu ih.iç gör. Ferid dönüşte gecenin serin v~ - Merhaba Fuad Bey, 11.M!ni !ha. iz.in \•erirse aradakı kapı açılır. btr daha ne aramı.ş, ne sormuş; fa. ~-tır. Fia.tı Ut) huruşlu.r. 
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-
( ___ e~'"~r•_~d ___ ,_'l'_e_l~e_f~o_•~V----e~'l' __ e_ı_s_i_z ____________ _., 
Yuyaslaty~ hak· All)erikanm 14 lngiliz torpidosu jTebliğlere göreı Askeri vaziyet 

kmda Beriindİ yeni _ ~,. kayıptan ve iki Japon prkta vaziyet 
ldı · il (A.A.) lfaı4)' • • batmld ( ..... llfl 1 IDcl _,,..., (Relh alı l iıılcl ~) ie ve kupıtmala uinfıyorlar, de. 

Lİtt anLl•ma Japl ..J:--~ ~~1~ gemlSI 1 terme'ktedir_ \:oroaefiın ,;malinde tah~""Nbe. .!!'~ ~a ~ım~!tir. ... 
1 

'I'"! • •• .., ..s...._. ba t....r.. ~....;...- - ...,._ • RO- ~et aaft -·· .., - nıı...... ..._., (j 11-Dmlll • 
•~ yı tirı Bedn, 24 (A.A.) - Alman do. ve ,..._. t u.....-nın yap. •etlerinin 8· 20 Temmuz tuMd IDQml dvnmm Sovy~ · V • 

Bellin 22 (~A) - ~..,.. &altia bprclanMri .Amer.kan nanmaima ~hatif bil\ikler tı~ı taarrulll.r -- ...,&arla pii&. eraeında v." Mn.n ova tavved: taanwdarıma • ıwaffak :.:.Ua: 
Ja..,a •eldi iJe ~ ~ siflı'b ILuvftderinin •~tadrjı ka. düıDıJW ain İ:::ft!:: ck'Mnmall he. küdlmüıltir. 25 ~ tub tala.. linin 70 ta--r.- k-ı.:.:.._ L-- •29 .ı_~ .-~· • t -Li-. 
.. ~ ll'V 1111e•e-.. _ ~ - ...,_.. rib clfhn:-..ı- ,,,,_ ... •r- Aal" .. v ~ - uzenae za en van-
llh ..,9:.;. fimil olmak üı.ere 7ı yıp 44.1.43 ölı_ı, ~alı ve ka~r. fif ıbi.rliklerile tıeınau &elmitlen;tir. c.e ~·"Olta tu , .._ ve ~ tan-are k~nıit ......._ da il.. letmifli. 1-. et:tiiimiz bu 900 hl .. 
.,. 1942 " " Ber1inde ha. Bunun 4.801 ı mu, 3.218 1 yaralı, Alman blrll.ilderi bu sında tJllgiUz . ....... . 1 Te elımıelltediı. eeler u.e•- Ye 1-Ju -ında .. 
~~ w ~nu uıda alakadar 36.024 ü kayıptır. tor,p!dolanna *J aç:zm.flar ve ken ri&ercM ~~" oı.a ~ ~an Ahanlano bu iti td>lflinclım .._ •'- Don eelninin cenuba cloina 
=-~~~~~li mümeBsll Bu ..,.ıa. Pea:ıt Harbour'da al- diler! bıyulJe uğrunadan torpido. a~n 11

• ·~ ec:lihai ba. aeı1e .,. manalar çıltarılalılln seçi' •ı cılın•J.. c:lıola)'lai'8 bu vat&. 
leri h~ Almanya, ttaı,.: ranan Uylpla.rla l:ıugibıe ~:: =-===· Dtlşman torpi. re~~ ı':~ VoL 1 - ~. • aitr taalr. met~ haeidine 7"'-tmlflır, er.. 
Bulgaıüstan Hırvatilıtalı w )faca.. t9eD b8'b byıp1ann P8l çarpqma esna• koi .. . cl.W le:" .. l:ıeıtı Ufllllln. farını ela D T ....., llli'etile V-.. neıL • 
. ~ b' 1 iJ1lZa billıtir B+.mda ordu, donanma. 8Dla bat&mfbır. ...., opna aez köprii batı bö~ bq1 ,..._ C&riiaiit Wr. ki Kafk111ıııyaDl&l 
Dıtan aırası a ır an aşma bahTi. il~zılM'l, sahil lrora. Bir İngi\iz. seri topçekeri başka da ~ın müteaddid taıarruzla~ı aıakt& <feıvam et'tilderi Pdclcledi ta. ea bea ~ bpıaı addohman bL 
elummnştıur. ~ve Fiiipiıı öncüleri, hepi1i. baro .gem'lm tuafından ımahm.u.z lend.-.e .Pek •iır ~plar ver?'- arruz4ar a.kiİm kalmak.ta de'ftlD et. )'iik Roeof fdıri faAa mukavenMt 

d
. Tdt !anar.ak batmıştır. Bu arada İng!. riJerek akim hınJnilnııtır. Ba kiP- mektedir ve Almanı başkommanlıit edani7ecek, h'r ld a&n içinde AL 

Almanyaya gun Z va . Uz bad> ba,ratl ele gıeçiTiknişt'ir. Til batını mt.uı lawvelıler 31 S(h.yet pçen her yeni gthlea •e geceden manlarla mütte&klerinin ehe g~ • ç· nı b• h• A~. esi:'l« arı~ıstar. !.ankını it~~ ~an .ohnak flıtifade ile Voroınej tıahaaın~ Sovyet ceılc ve bu•r, zaonedenek •~ 

k 1 1 ın 1 er ır şe ır ~ Jlıpoa ....... batırıldı UZeTe tahııl> --.&erdır. Sima;l~e taarruZlar•na kaışl &t.ha iyi m6da.. 29 lkinciteşıinde. Fon K\aywı zı...W V8 gece a ın ar . Çu"dk.iqı. 2tı (A.A.) - Ameri'kan b~lıkçı1a.r ı:a.rım adasına yerietıı~ıL laa edeb1ecdt bir bale getirmekte. ordusu l,u tehri tahliyeye mech.r 

daha geri aldılar bomba uçalkları. Fuha ırmağı kıyı.,mıı otan~ ba.tary~rı pıke dir. olduktan wıra netredifen bir AL 
Londra 22 (A.A.) -- Hava na • smda K.aı'ılgs. eyaletinde Fü~v c•- tayyarelennuzın tabri> edıçı taamız 2 Alman b • 1 ğ• b man ıemmi tebiliiinde bahsi geç• 

arlığı bildirl~r: . varında. iki Jaıpon gemisini bom- lanna uirMnıfl*r. . d . ait ov::;n 
1 Do u cnayı t~ ederfer mi; etmezı. 

BorrJba ~aıklarındın mürekkeıb ÇuapmY, 22 (AA.) - Çın ak. ba'tamış ve batı.muşlardır. 8 Temmuzan 20 Temmuza kadar ~--- ::ııemn~ e ah C:: aiı IMM.a Wlem.yiz.. Bizim maıc.... 
bvveıtli bir ~il dün gece Ruhr tam t.biiiit So,yyet heıva ~inin kaıyıbı -:"'UIC'j. a.sı taarruz areo d1tmz; ıadece bc;,te bir.. clatumu eL 
'8ıki hedıeflere taarruz etırnJitir, Bet sün bet gece llİiHn pddetli M h • 829 tayyaredir. ~ devrede Al. tsne fiddel!le ~am etme~tedir v~ de etmderinin k1w~di ve yakın 1:ıit" 

Aı.- teMlll -~r~ ~ bab Tchekiangda ISJ1 Cep eSJ nuı.n hava iuvvetlerl doiu ~e.ift =·~..::::• ~:!:- iht'mal dahriiıne (rmit olduiumJ\, 

Be lin 22 (AA.)_ Resmi tEblii: Oıinet geııı alımnıflı.r. (Jlatlanf1 ı inQ. 1a7fada) de 70 tayyare ~dir. 1___ Do L--.....e ....ı...u R-'-f helirtmdtten l>aMttir. r . a.-Lla: -un Deç a.avw. saııu e ""'" D..--L .....a. . • ..J. • •• • 
TUi- ..:;.-:w\ .. .d.... batı Alınaiıya de 1dfl1iıvetlll miıktarda kam."'"'n da So.7et -.. __ .._ -- - .ı u .___ _ _..._; · • _1_ &~Dl" ,..,nıınart 0 ...-... uzeıme 
~ .....-.-- _,, ,,~ ) D.....:; .. a,;; BUUlSlnaaag "'1P'Ve't'J .... m gen ÇQllY b' ._1t.. A-L K d · b 
·~ iirıerlade lngim bombı Ka k la ğııtıJ.mıştır. Maıııllmva 22 (AA. - ~-.. mebe ~ i.tif d d • tara.nan ~& ve ara en z. b 
tayyaraleıfain ~· ittiii mu.vatta.ki- yma am r Mü1ltefiik a~ bomba uçak'lan Sovyet ö«1e tebliğinde deniliyor ki: 1 L gD--L-f -'~ 11.Jlv~ eı:ad~ taraftan da Hazeır denizi ahilleriaın 

d.. -....1 ~ l ızı•• ve ~a )'ıur.Mlf Ki il• • v_,ı::ı.. --''-'L--' • L::..:~ 
;etsiz t~ en sonra Uf • d ~ız G'ridde!ki Suda körfezfrure 21 Temmm ~ aa a anm Do neh · · d Rocıtof rltı d Te ayrııca "'-• -nın uu7 .... 
111an 04>N'leıyin bilhassa DWsbou:rg 8lasJD a ..ı.-ı.--an ~ne 'karşı şiddetli Voroııej ~mnrJıe ve Voroşilog - . ~ dnna' e ... •- n .an bir te.Yikeya maııu kalacaiı mey. •--- • 1~ ~· ~ • .,....,... _ ........ __ _.a dü' la y ... en enn ve en ıeın f -.an.n. ..J __ ..J_ ..J Ka111 ___ __,,__,1:: • 
lf!ıhrine ve clolay•arma o UVA'I"' e • bfr lrlkıama geçırni~let"d.ir. Daha baş gradın ~ cmuuuuua ~an da cenuba daim eçmek suretile QMJQM1lt'. ~-sa. serçı ıe. 
bemmryetll mltterda intillk v_e Ankara 22 (Hususi) - Buldan ka bomba ~aklan Tobruka taar. ~· . . bu 

0twvvetteıi Le.iti ~e bütün tae,-e. çidle~ çok ız. teıp~ ço~ ~~ 
Jangın bombalan atıncştır. Şehır kaymakamı Bahaeddin: KariIDm ruz etmişlerdir. B1;L har~Ter ne • ~ ~ kesımlerinde e. tile lmptrna\ imünmı dele eder ve yubdt ~e~ hı" m"'nıdır 
halkı bJıblara uğramııŞır. Ta• • · ICaraıburun kaymakamı ticesim:le üç İngihz uçağı noksan- saA ıdeği§ilklınt yok.tm-. ib• lmıqtur Fakat. uzun\uğvnun 1100 kilomet.. 
ruz eden bomba tayyareleriDdC!l 6 Huılki Metinin ~açaya. Anamur dır. T.wiP ek il ; o M. n eMo re ıcılnwı na U'lfl ıeo.ifliiinin niıııbt 
11 ~Jmüttı(lr. ııraunıalkamı han özalpın Hozata. Alman ajamlna söre JııfıoakıaVa 22 (AA.) - Sovyet St 1i -d r!~- nnoc;D ehn~ ten az olmaeı da hu bvvert· mev. 

~ ,,... (A.A. D N B ,._'L..,:~ -11.: .... .ı- denil' ı..: a ngra ·~•ya• °" 0 rı ·· f _ _..... t •,_!.! ed Kazaisali bymakamı 'Naci Akatm Berlin 22 - . : : a. ı.cv.ı..;..- '1:1&11-.: ıyor -: Roileof ba b" .. h ZllD zayı uouu n1 etıuı er 

B
• " • ı· • "I k aık s eki jansınm Mısırdaki hususi muha. Vomnej bölgesinde kıfalarımaz mecrası. . ttımı utun ~e- Bu .d>eble, Mareşal r~enkonun 
ır g:ızellık kra ıçesı Iğdıra. ~ eır 8~ amı a bi.ri El Alemeyn çevresindek sa • 4iişmanı pUSkünmii'1ıar ve Don tile mtidafaa,. lıla.yet edec~ dere. bugün içinde bu!unduia Tllllim du. 
CASUS1UK CÜrıaile =al~:a~ ::-=. : vaş1arın şidldetim belir~e ve Debri ~~de. ken~aine ~ar • ~~-~f!tez::..dlı. v o!'11;:ıgt an1e. nnn taYed kencftaini ~eni hattan hü 

•k Muhte General Odh.inledtin tedarik ede. beler indiımişlenlir. Biır kesimde ,__...~ : • ~ vyeıt: ma. yük hı1palamnalara maruz bırakirltı 
ya1'alandı na, Şaıtal~ ka)"IL 1~1 . rem bileoeği bütüın malzemeyı mu.ha • taDldmıımız 17 düşman tankı ~ rıeşa~n .\ili ~~tıı • ~ay~ı Kf\aa daitaT·on1n ne derec~e kadaT 

Vezneda.roglunun Na7J:mıye, Cum.. reı~ &dkımağa karar vermiş gö • r~b ~erdir. Almanı..d.. miiftefi1Jer.mn K&D.lf müd faa edilebi\eceii d c1- inli~ 
M~. 22 (A.A.) _ B'ır ~ü- ra 'k~•amı- Kemal Erenin Pa~ rü.ndüğünü bildirmektedir. Mıuha. Vor<ışiloıvg;radın doğu cenubun • Don maniini geınıİ.t bir ceph'! ü~erin cek ~ir meı.e'ıe ha.tini aı:. uı e. 

~'baltada Franaı libeHlc kra~ na, Uıılik ~~amı F~edd'in bir, !ngirız meıvzılerlnin kodtunç da kıfalanmız müdafaa saıv~şlan d"'? hu lca~~r ~ltla ıeçehi~ Önümikd~ günler -. Şark 
11 unvanını kazanan fakat sonra. Alkmm Şemdinlıye, Şemd·nli kay. lkuıdretiDli. anlattıktan sonra !tal _ yaıpınrşlar ve daha başka kEsim - leri pek rii:mkuın olamıyacaiı Rlbı cephesimn bu ~nub mumlcaaında 
elan .Aılman .. olduğu. nlapl~n Ellsa. makaı111. ~adan Altıokun Pasin • yan • Alman kı.t.'alarını:n saf teş1tl- lerde kıt'ianımız düşmnın büıtün Alm~ msıni tcbliii de biiyük Don ehemmiyet her ogürı a.rtan yeni ol.y 
'-e11ı. Pi•.~ .cıuualuk cunntı ile lere, N~ıp kaymakamı Cevad rndıeki süı'atilıerini ve İngiliz 'ku - kuvvetleıfutin baskısı karşısında ye ltawmcle yalnı2 zayılça Sovyd bav lar hazu\amaktadlT. Almanlarla 
~ıf edı1mıştir. P t.z ~940 .d• Mek Yuıtta.ş.ı.n Hirzana, Saray kay • manda:n1ı.ğının kullandığı \k.ililli • ni me".~l.ere çekilmişlerdir. Bir vetlerhıin lk'ea muıkavemetler gös. müttefiklleri, şayed Stalinerad • Ros 
ilik.aya gıe-~ ve zeng~ bir adem maıkaımı H*kı On.eyin Kıebanı, ~ mtkltarda'ki tankın M_\hveır kesimde Alınanlar az çok ile!"1e • tiennekte olduklarından bah&etmez. tof !hattında tahmin ettikleri gibı 
ol~n. Eu:~~mıa Almazan ıle ev1en. K.!:rılkiıan byma'kamı: Mahmud topçuları ltaraündan nasıl talhrib meğe mu:vatfak olmuşlarsa da top. di. bir mu~aHakıyet kazanırlarsa çok 
mf1'. Şimdi Mlıver ~aıbma ca. Kemal Gürlekin Posofa, İs'lrende • edildiğini belirtmektedir. çunUıll ve havan :<>plarmın şiddet. Şu baılde. Mareial Timoçen'ko.. ...ı'knıı bir haıe ıeleceiuıe inan. 
sus ~aı:ı.~V,~. G~po_21:ı:,:?~ run kayırnajtamı Mehm.ed Belekin lta!Yan tebliği lıi ateşi il~ desteklenen bil' yan Dı\H1 ~ Ro.ıtıoi bölge.rinde Don mak 'lazılllielen ha.unlarının elin. 
~ ·~ •. -• ....,..... Mu:r~, Hiatm aymikiiini Roma 2ı2 (A .) - İtalyan ordu. kal'Ş) hüaıımu neticesinde )'dt e- lcawinde ve Stabsrad aalıaa11ıda dee Kalku dağlarife onun cenuboo 
itham ~. . Melih Yululrun Karlıovaya, Acıp:ı. ları ummni 'kara.rphmııı 785 nu .. dihıütJlenlir. A'lmanlar bir pLyade o1malt üzere aıç eı.aaiı grupla Alman da btıılunup ~et rt:;imine en ~z 

.. O yam kaymakamı Said Költsalm maralı: tebliği.: ala.ya. 19 ıtailk, 68 kaII\VOO ka)'bet. laTla ~ mukavemete ve ıatmnlf oldukları IÖ,.lencn mııl.tel f 
Dun 2eceki yanıın'ar Suona, Wleb.ırgaz kaymakamı Fe Mısır ~ tiddetl.i ~ mi;şlerdir. ........ bir SNllia • ..-il Dota nltlan kNa bir zam• içinde k.opa. 

rid ~lin TU211uçaya, Paı!n. düelloları w kıetif ~ faali • Moakova 22 AA.) - Don neh- .ı...ıac:Wö nellria cenubuna a~en ..ıp almaiı ve Sovyetl.rin Karade. 
Dün ~ saat 2.30 da Mah. ler ~ Hakkr Baylkalın İL yeti 0ı.:ma,. yapılan müteadıdid ha- rinin Voronıej bO"'Jgesindeti yukarı müftefik ~ ka"' aözedeme Diz dloaanm,ıı.lar.ıını imLa etmeii yani 

muıdpaşada Hoca Hanında sandal. kenderuın &ıpaçay kaymakanu va savaşlan Mihver tayyerecileri Macaristaında bulunan bOtiin arıa ve oıya.hna lıareketlerı icruına cenub yanfat"ını bülbütün em!'iyet a 
1 

~ ~ yangın çı1anlt ve Bedreddıı'ı Sanalı!! Pmarbaşıya, lehine•l>iUJı'.ştk. leöpril~ Almanlarm eiinclen a • çalıftliı bir eıt-&da Almanlada m&t. tına dmaiı-llir teıcriibeıye tlb hltme 
and&ı,e fabrdıkaa tamamen yan. ltıud•lan ta,.nlıkamı Hihni Tu~ ttalıyan avcıları da 2 Spitfelr lıı:rmuıştır. teflderi de üç veya döııt: eeatlı gnı,> dq ~ harekat hedefi olarak mey 
llllffr. • cenı KEl!lalpaşaya, Hizan kayma. tayyan!ıli indiımrişlerdiır. Ayrıca ~ .... •J'! -' tııafinde taa.ııudarint flerfetmefe Te dana ~aeak otan MollDM• mın~ · * kimı ~ Cenaıbuı Gördese Han. i.ki 1~ tayyaresi TobrlAta ya • X.u~işef 22 (A..A.) - Bu ~ Timoçenkıomm yoituım şaşuını1 mün kuıııdaki Sovyet o!'dulerl ~t 

D6n gece CWtı&darda YenimahaL bey1! ka)'ltlakamı Hamdi eıfıunun rmı b1an bir akın esnasmda uçak. Kuybfşefldıe. tldı defa hava.tebl'hsı ı.icl bV'+Aıiınl ,_ yf!r imha eder- tessectih ede~-. .tnlezler. mı> 
'9de çıkaa bir 1-.ıa netic..mde ~ So8on kaymakamı Nan savar ıtıopçusu tarafından c:lilşürOl. işareti venJımiştir. l• ipret ~ ltea dibim veıya miiıbimce kuvvet Bunu bqka bır yazımızda t.-tlrik • 
..,._;,. aid ild hllh 'bir• ya111111f'nı. Ök:tftnm' Krihana, Muradiye kay ~· ~ ~a :.= :+as:t terimi de ~ ötı;ilerde Çfttrme. deceğiz. K. D. 

Çö~ilin 0vglu Navvorkta =~ 1!::ı ~~~ıer:~ Ce911bta Alman baskısı bnaç d.aktka.~ ~· Amiral Leahy Amerika Hindist'n yeni b'r 
·'" • ı artarlldı Hiç bir ~ 0 

m Jfbr. 91111 lcarmay başkanı oldu ihtilll arifesinde 
Vanşip,n 22 <A.A.) - Başvekil Yeni bir rekor ~ ı inci NY,. .. > Sivastopol mtıbare-

• Çörçilıin oğlu yüzbaft BaıdolJiı • . n..-1:- 1919 _,_. J)enftd. Rum :...:ı rin V ... Dıfllnn, 22 (A.A.) - Sah gün (8afbu'ah 1 inci sa~) 
~kılsa biır müddet otuanak L SlokWm. 22 (A.~) - Dün redir~ durd~ burada besiade ewe kü ,...._. toPantamda Roose Hindistanda ha.la mer'i olan ka. 
~:e .~~ ge~iftlr. Yilzbaşı ~"de 2.000 metreh1: it.ofu :m. defa olarak StaliıJlradı mü- kayıblan ~-ini LalıTmn Cümhucre. nunlara p lneillz makamlarnmı 
Çörçılin 8 ııncı higUız onimo saf. ~ a..ı. H-. tıaıe.fından 5 ela. d f lesi jle karşı!°aşml§ bu. Büla' 22 tA.A) Netndi'len ıs~ Geael ICUIUUllJ' başkanlıtına Gımdiyi w waıtariannı hapset .. 
larında savaş.lan iştirak e«fll :ma.. .. a 16 ~ 2/5 lik yem bil' re. 

1 
a aa :mesıe ~• bir~ .. .A.ALJi.de -Boman,,,.nın tayin ecliklllini biJdlrerek demi• ~ -~i ftnbr Bô~ le ol • 

~ br dala& lelie •=· 'r unwyor. .l"Cllll& ~· . .,- cır ld· --~ • 
• 1 • Lonclra 22. ~~~ -:- RÖjte1' a • Siv8*>pol mdıanbeaindekı kaYJP ~ .. Ol'dalarmuı başlmman malda beı:aber bit fWb!rteri ~ 

jaıası an.tııabıa bldiri;yor:. . lan 6Ci mbay, 28 ~ l"l'l3 enJen dam CJian QJmJufthll, Lem,6DJll haz etaıi,.a ~ 'ftlmemek 1~ 

Talebeler ·ıç·ın a"den zahirli gaz kursu Cem4rialki ~ .taeyiki a:rt • tbaret ölü ve byıpır. ~ karp bilyük bir itimac1 ... "'*-nlan eDerinden ge • 
\"Hl ma'kıta ve A'!maın ilerı hareketi de. · beSlemetliedir. Amiralin ta}tni b8f leni ~-

vam. etmeldtedir. Buraya YIJ:.lan Max.1ada ver •arsınmı 1wmandaııf.ığa :ıaman ve kıymeti Landra büıkQmet mahfelleri. tn . 
.. -...._ awıv-vetıeri daha artlftBiltlJ- )C• J ..ı1· -ı..--ıı--·- ı..- b · bt 
,LD.JIUAirnan mtı.1ı tümenleri ağır M~ 22 (A.A.) _Bu sabah bir ~ kaza:ndıraca'rtır.. !S"ız m~~ on angı r 
tır. --ı.....: ...___ t 

8130 
d ... -:• bır _ 18181n. 0 ısyan veya ayaklanmayı a ~' 

bir topço ve ı>i'e tayya~.1 UUUJ.m saa a IMIW.& ,,_ • ı..--1.-~: v kan .ı-.ı· F 
ba:ıdımanım SovJ«lerin l:trinci tısı dlınnqb'. Dr. -GlbalS Tlrk ltasll ~•uan1~ aatın~ r .. a. 
müdafaa hatlan üzerine teksif et. • • kat bu taladirde tekra!' ~apse g re. 
tiat.en mnra Sov,a mewilerinde Gl 1 lleJllİDI küul etti "* olan o.ndlntn Jftlden a# 
bir gedik açmala çalışmaktacisr • IUAIELE VER s (81 1 sıff 1 .... ..,,...) ,...._. b1ıt9mıasın1 &irmek hafa 
lar. Ve ve mlpnJl..le uzun uzadıya g6. ,.._bir 111Y cfelilıcUr. 

ŞanahaJB s6re TA TBIKATI ıii9"'11«r. lnplb lftWnh .....,. 
şaı..,_y 22 (A.A.) -Şanglıa1- .. _ ~ dnlet ..a.terı r ••• Loaılra 21 ı.a ..._> •--·r .. 

da1d ıilyi haber- alan malıfellen w. .. Beri.in 2.2 (AA.) _ BKici,. -. ~ - MIK ız ıt; 
rilen mai11nıata &fire, Sovıyet ~ ~ERH va IZAHLARI ztdtlı devlel; Breteri Baron Vem pMtW bilroaı, Hind mmetini Bri.. 
mandan'lılr aşalı Volgada ook -bü- 'f W ' r etiıel 4lila ölleclen .onra ~ Mlrt\nıeti ile anlqma yap • 
yüık lıuvıvlıM'er tıop]amlştır. Bunlar Yuaa: halWJe namı Von Ribbel*OR> mağa dwet etmek h~ blL 
arasında ~ BilıV8:fi kll'VVEit • NiHAD ALI VÇVNCU ac1ma '1'6ıfı c.r.ııet.ectıer heyetini gün bir karar vemıif*lr. Karanla 
leri ve barrb malzemesı vardır. Bu ınıır=• vao&u &AIRJJIU klld .-.... denilfıjW iki· tngWz llllparıtlli ınn 
~ kıt'.ı..t ma Atıyadan ge. Devlet aellreteri AhanJaCla · 
tirilm\dJ. - Q UDIU.Ul bir teılldk seyahati ,.pmakta olan cliıltmıla dlıbi1t bir itMCPdRt ha -

Diier taraftan &>lışan bir P • lll1AMBI~ ft Türlk he~tıni selatnlaını+ kendi ~ tifmallnl ve 1ıG ~etin 
Jtufttcl wtcı elcul tcıteb eteri tctbacat görilrterien yiaya ~ Stall~cfa giCmek1ıe n'l1dUTI 1LB PB1I lerile 6811\ • ımi bir lamu.pna yaı}mllf binleiik miHıetlerin pyreüeı:_ı ~ 

F~tih ~~ t&Wı:lhi için kurs ~imi Dt. Rlıad ö~e otm Stalın Kuıyıbirefde dmmul ~ ft tz.1BLAB1 ~ !harl~ nazın adma IYi S8f8 rinıle yapaeaö tesiri . büyük bir 
tecrıübe mahıi~et~nde ~ ...ıf kOI. bir taJailmame göndermiştir. --.~-~~~e =-~ Nriciflede imal olunan hatler ~. eı:Jdişe fıle düşünmektedır. 
rumna ve '1SıJ!"li· gaz k~. llÇlıl lıırnEt a ·:r- ~u.o&AAe 
11ı:ştı;r. İlk ı0lara!k bu kına Fa.uh • , ___ I ~ler yapn_.... maddeler muamele vergisi 
enta oku1uından 2 k1şilik bfııo talf!be Lue IOll muflann aauıP an ~...,,. ekmlmri . Bcıtıka, &tl.ker ~ Sigorta 
l1'UPU iŞtjr.ak etmiştir. Bu b.rafa bitti Bdn. 22. (~A.) - A&ed bır .Şiricetlerinia muamele t1ergiai 
~olarak Dr. Nihad ÖZgen nm. ı.a. ._ llDlllarının ,amıi gün. ~tan~· İthalat mU4mele Hrgili 
.m·mt1t eıtım~ir. Bir ay glbi kısa de&:kı,..,_eeen aııbrlikkaJDP Ahan ~a o~~usuaa ~ub 
bir zamamıik çalupm.a esaasmda mı m.nn -.ıa smiftir. K1bJ1P ta. lsvn'edi ~. dm Roet.ol ~~~~ 
~ 9>k i . neticeler memım. lebeleri ~ tdm ,a.diikleri liınde 5"yet kıt alarına ~e yuruıyuı 
tir. Vi'Jayet ~andan.anı ~n. yerlenle lkorrmlan1armın önünde baliod.eki,. ~~~ ~!tibrınadtıaanud"' 1z 
fe tultara!k :M.aarü Veklletine mfiı.. bil' nıani; ~ y.aptııWan 8lDl'& o. etımillerdir. Biıhirio ~ en . T 
f'aeaat etın'ıiı,, 8rurla biiıtQR mekteıb. m• ma p llWlk aMh w dMse;. ga1aı- laalin?eki ~ taa.nuzun netıce.. 
~ ~ tememıi etımif ve JıerW ~ edecelUerdi.r. tıi ~ tahrib edici obuıtul\ _ - . - .... - ~ 

CETVEL, FlBBtsT ft 
NÖHtJNELBB --İstanbUlda. Ulliver&ite, Aı*AN-

da Mdba ~ilde ataıır. 

.--• latanbul Halkana Müjde ••• 
Getlk,... Yazlık 

AZAJ< SiNEMA 
Bahçesinde Her a1t§am: Pro~ 

ZA'l'I SUllG UR 
T.emaıterinıe mwvaifakıyetle devam ,ediyw. T-cımlliler taaı saat 9 da 
l>atf•. Wilıama mahal kalmaruk için ..... tertibat alımu.ııttw· 

- " 



. ..,,. 
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONİM ştRKETI 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve T iWkiye Ct.im1nıriydi iJe miiMkit t1Wkaoe~ 

2292 Numaı·alı 10/6/1933 tarihli kamıftla tcaıdik edilMiftit' 
(24/611933 ta'Tihli 2435 Numa,.cılı Resmt Gazete) 

Sermayesi: 10.000.000 lnailU: Lİİ'ali 
lhtiya~ akçeıi : 1.250.000 lnsiliz Lira~ 

Türlıiyenin baflıca ŞehirlerituN 
PARİS, MARSİLYA ve NlS'de }. 
LONDRA .,.. MANÇE.STER'd• 

MJSIR. KIBRIS. YUNANIST AN, IRAN, lRAK, FII...ISTflıl 
.,.. MAVERA Yl ERDÜN' de 

•erlıa .,. ŞaW..i 
YUGOSLAVYA. RUMANY A. YUNANlST AN. SURiYE. LÜBNAN 

f'lralleri ......... ~ ~ ı I " ..... al .......... 

a. ani llub Mrnmeleleri ,.... 

He.!&bı cart ,. aenıat IMmpları ttilJaclı. 
Ticari trediler ft 'Nll&Hill trediler kiifadı. 
Tilrtlfe n llenebi memleketler tiUrine Hfidt ııen9daı 'MFbaa 
Borsa emlrled. 
Esham ve tah•ııAt, aJtm ft emtaa berine avana. 
Benedat tahailAtı ?e saire. 

En )'iiluJı eırmiyet ptlaruu haiz lıiraldı 
Kaalar Serviai omdu. 

Pi1uaam - •iiaait tartlarile (kumbarah ftJ& 
kmnltarulZ) ta1&1T11f hesaplan açıl1r. 

. 
Qsküdar Askerlik Şubesi Baş:.a,Iığı,dan: 

Catidar allkerllk .. 'beSiaule kaJMilı derece iiserinclen harlt malfılö. Mbar we 
erat ile eeb'4 1etlmlerbıe Hl Jı1ı t.ilün k1'l1e lkrami1eelain &emıMuaa 23/1/ 

HZ Peqembe pnti•ep itibaren aşatıa 1uılı tarih ft l'tialerde uk«llk şa. 
be91n4e b14la"N*"1'. t.diham ?e lı.ar1t*Iıtı auetı. olJa&mM ~ Wlbkak 

18hibleriale sönölMle milrar.aat etmeleri n ' aded vesika fototnfı •e Dtraml. 
re tem eli fenla.rfle _... resmi ıe•t• n nöfas 1tiivl1et e~anlaruu •lrlllde 
l'etirmeleri JAsnadır. Tarla Mllen riJalenle l'eiaiJeurtn lkrami1elerinln &ev. 
siaı& 80llllllda YerUeceit llh ohmıar. 

13/TDDIUZ/MZ Peqeabe maltı n"7lan. 
11/Te.-a/HZ Sah ıtlllil mal61 lll'lere. 
Sl/T__./M! Peqemlıre ff U ,U.tos/M2 IMı teiaW ~M. 

(548 • ,8Slt 

1 Numaralı sahn alma komisyonundan: 
OiD ............ . 

sureti lerua 

---
8olu lntt. Ke7•. 
lasmda Atm 
alma komiıl. 
rvaanda 'IA.941 Cama H 

Sa.ç bakımı güzelliğin en 
1birinci tartıdır. 

PETROL NiZAM 
Her eczaned'e satılır 

1 
SÜMER BANK 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
Müessesesinden: 

PAMUKLU TEVZi KUPONU 
Almamı' olanlara: 

ls!anbul Belediye bududlan dahfünde ikamet edip de henüz birinci devre pamuklu 
te?ı ~~nu ~.imam~? olan sayın İstanbul halkının apğıda gösterilen mahallerdeki 
ekiplenmıze nufuı cuzdanları ve ekmek karneleri ile 31.7.942 günü akıamına kadar 
~ürac_aa~ ed~rek ~e~i kuponu alm~ları ve bu tarihten sonra kupon tevz~oe memur e
ki~lenn vazıf~~en nihayet bulacagından sayın ~Ikın bu nıüd~et zarfında behemehal 
mura~tları ılan olunur. Pamuklu kuponu tevzıme memur 'edılmiı olan ekiplerimizin 
çahıtııı mahaller. 1 

(T 11' AT B O
•-a B ) 1 - Beyazıtta Veznecilerde Letafet apartımanmda Cümhuriyet Halk Partisinde· 

_ -- _ 2 - Sutltanabmedde Adli Tıb Müessesesi J&nındaki Sebil binasında, ' 
RA$b> RIZA TIY ATROSU 3 - Unkapanı Köprü batında eski Küçükpazar polis mevkii binasında, 

4 - Beyojlunda Galataaarayda Su terazisi sokağında, 
Halide Pi,ltin bez,aber 5 - Beyojlunda Taksimde Rum kiliaeai bfnalannda, 

Haıbiyed.. Bdvü bahçe.mm alatıar. 6 - Beıiktaıta Kaymakamlık binasındaki dairei mahıusada, 1 
lııa klllm.lnda BU GECE 7 - Oaküdarda Uncular sokağında, • 

« 
8 0 8 5 

T ı L ,, 8 - Kadıköyünde Kadıköy Yerli Mallar Pazarlarında, 

-~Y;a~za~n~:~M~ahm~~u~d~Y~e~sl~r~i-~~,~~9~~~B~ü~yu~"~k~ad~a~d~a~A~d~a~la~r~K~a~ym~ak~a~m~l~ıjı~~b~in~aa~ın~d~a~iate~~!~e~fl~i~iı~·n~d~e~, ~~~~~~!'.,. 
Sıhhat ve ictimai muavenet vekaleti 

merkez hıfzıssıhası müessesesi 
aabnaJma komisyonundan: 

1 - Kedıea llıfıı ±• llil-ensi R t.eellıMa lotn elm. mllular" mabam,. 
._ tMııieUle m.antkai. ıe.lllMı llflltııM palı malseme 419lk elmlUme 
wetllıe aka. aJIDNMl.ır. 

1 - Blıelltaae J.8.MZ Paariesl &ilJltl D8' 11 de _.._.. mül.eteWI 
Saimalllla lmmlqonllllda ;rapılaealııtar. 

1 - Ebllt....,,.e ifUrak c&mek ia&eJenler memUr aibı wıe 1a&Ue priaameshıl 
cönnek n muvakkat t~mtnatı 7&tlllllllk bere daha enel komls7oaa 
aüracW etmeleri. c531b cı:'1638• 

Muhaımnea MDvakka& 
Cinsi Mlkclan bedeli temlna& 

1 pannak llenair Mlıı 110 metre l'Jff 
Şiber mmlıata 1 aded 

1 Pal'm8k demir .... 1 • 
1 • dir'I* • • . ı • Nı.tıl 4 • 
1 • T. 1 • 'IS 

3.1 • Beclillld'9D 1 • 
1 • Ta,. 4 • 
! • Nlıltel 1 • 

!7'75 
'" 13 

1 ~skert Fabr~k;ıltr Satma1ma Ko.,,isyonundan 1 
Ze14t•.,... Coria ıMAh tamlrtaaneslne bamal alı.nacaktır. JIO Urut F•"· 

mlye •erlleeekUr. Berrtın meslıı6J' tamlrbane7e m1lracal ellll1D881. c89lb 

Elektrik ve Makine 
Mühendisleri· Alınacak 

Maden ialmnelericıde çaılıştırılm~ ve ehfİydtlerinc göre ( 400 _ 
Dör.tıyüz) limy., kadar ücret Yerilmek üzere, eteılttr*. ve makine 
mliıendüai ııdıınacaktır. kte'klilerin ctiplloma, dıl.iyetname, hizmet ,,e. 
eıikalaın, nüfus hüviyet ciW:lanile &Mltedik v-esilkası aaılluı nya 
t~illdli llW"ederinin bir tercümeihal Mel ,.....i.ne rapben 1 /8/942 ta. 
riıine kla.da.r Ankara Etibank umum ~ göndermeleri ilin 
olunur. 

1 LA. N 
81nkamız merkezinde ve Ereği i Kömürleri 

işletmemizde çahştıralmak va ehliyetlerine göre 
Ucret verilmek Dzere, . 

Makine Ressamı Alınacakbr 
Wıilerin evra:kı müabiteleı'İni asıl veya tud.ikil'1 :ıu.retlerini bir 

teııcümeLıl dilek.ç.esiıne rapten 15 / 6 / 942 ıtarihinıe kada.r Anbırada 
Etıibaok Umum Müdürlüğü~ gönc::l.ennderi ila.n olunur. 

• • &ııie 7aiı 4190 IOO 

• • z.u.ratı ı&otl Hl 
•• 'l.8.H2C..a H 
il 11.1.HZ~ H !::1~:me lstanbul Emniyet Sandıil Direktörlüiünden: 

lstanbul hava mıntıka depo aınirliğinr' 
Bava blrlllderl !Mbaoa ltla dıirt. bin tılft • fo&lal ..-rblda .aa.. aıu. 

ır.--ısceı.Ilıer.ııı bt'i tem.ına.t tuta.t'ı olan yedi ıbin beş yıiz U~of ı .. 
mldtirliitiine :ratuvalrı malı.buları ile birllk'e 3.8.MZ Puarte.l .... eaat 11 
de Yenlpostalıaae ~ Bürik K1DaelPD llall lkbuıl lı.&ı No. 1/10 ela 

• • Tos .... l5H lM .. 11.S.MI Pm r1ed H Acık ebllime 938/111 
Ao* eam..e ~ 4!laallılma .. roıu lltl aa:ran ~ DAıı J'Qllle tebllt 

• • .-.n HOi 119 51 M.l.MZ......_. H 

• • ~- --1580 Jıll 15 lt.l.H%1'uat1Mıel H 
Açlk eksiltme Abdullah km Baran Refet Kocammtarapaııda eakl Kocamwllafapap reni 

Ramazan m&Jıalleshıde Ramazan aokatıoda flllkl H, !9 reni 35, 35/l, 35/Z na.. 
• • ltllSll timiaı ... lt5 il lf.8.942 Paariesl H Açık eksiltme marah maa l>abçe Ura'lr blr evin tamamını birinei doeeecle lpotflk cödererelı. 

ı - Alllııeri ~ iti• TQkandakl enıııklar elaılftme He ahaaealı.tır 

% - Blsalarmda ......... etin ft ...U. •• ttat ~le it~ to. 

a - sartnameler ı.er da ı. N@: ıa eMuı alına .....,_1111ııla mesai ....uerı 
ipinde taieb edıl"9bWr. cı:'J829» 

T'OBK:I zE iş BANK A Si 
Küçllk tasamd llesaplm1 1942 llRAlllYE PLANI 

K•'QI' M: J ~ • 1Mı111. 1 Al1lllol. 1 't'nettlS'a 
~- Jllllllll. \ 

1942 ikramiyeleri . 
ı ~ 2000 UıWAt - aooo- ı.tra fıO • 100 • -to00- • 
1 • 14llO • -sooo- • IO • IO • .3500- • a • '1IO • 

_ ışeo._ 

• a • -• ... 1500.- • 300 • • • •IOOO- • 
10 • .. • -2100.- • aoo 1 ıt 1 - 3000.- • 

Z5/ll/935 ılıaıilılnde !2660 hesap nomarasile Sandıtunml&n aidatı (300) lira 

bereli s.ı.938 tarihine kadar icle.medljlnılen fals, lııoımlsJon ve muarifl Jle H. 
raber' -~ (314) lira U!') kUf'lllla varml'ştır. Bu MIMıble 1111 namerah laman 
m~ ba1ılunda len takibi lbqlanmak lılleN tandm olllnan ihbarname 
bo1'9hınan mıı*Melenamede cöateNltl lluımetcihıaa rinderllmls ise de borçlu 
BQ&a BeleUn llMekl buianesbıcle 614iitti anl-.ılnuıt w tebllt ya.pılamamıştır. 
Meskar bnanan ~ lnel maddesi vefat halinde ıtebllga.tın ilin sureıtile yapıl.. 

muuıı i.ılıWir. Bof\llU ölü Refet mirasçıları işbu IIan tarihinden itibaren bir bu. 
ouk a.y içinde Sa.ndıfımıza müraeutla murlslerinin 'borcuna öde~lert v"a 
kanmıen lı.abale •J"Ml bir ltlruları nrsa bildirmeleri li.mmda. 1'11raeoılar lpo. 

&eti ~ yeyahud başlıyan talı.l:bl 118111 dairesinde ılurıılarmaslarsa 
ipotekli pJl'l menkal medcir bnana l'Ön! Sandıkça utılaeaktır. Ba elhetltt 
ali1*briaftl& bfilnlp ona •öre harelı.Pt ecllbnek ve her birine ır.yn ayrı ihbar 
n-.e ıte1t11Ji mabmma kaim olmak iilere lıeJfl7e& iJln ol.... ('1944) 

lstanbul Emniyet Sandı ') Direktörlüğünden: 
MI/Hl 

Bmnf7et Sandalına borçhı ölü AH nrislerhıe Dln :voUle tebUt 
Ali bayaıiıt& iken, Eıllrnebplda Nesllşabsaltan mahal.lesinde Cına.rlıçetnıe 

..,. fllkl 19 reni U n...,.....h maa bahçe bir evin tamamını blrincl dereeeie 
~tek l'ÖllıeNl'flk 1/9/93! tarihinde 518/HHl heıı&p n~le Sandıtımu,. 

dan aı.ıtı lto Ura borea 3/1/94! iariblne 118411' öclemeılftlnclea fala. komlsyen 
.e •••rlft He beraber borO 12 lira t'I k111119'ur. Bu eebeble sıoz numaralı 
bn• •acA>tnoe halllunda lera takibi ~ tllıere tanzim olıman ibbarDa 

me ~inan makanlenamede söıterdljt lkame&triiıına pıulerilml, iee ele 

~hı Alinin llılfilil anlqdm11 Te tebllt J&Pılam&mıttır. Mezldlı' kanunun 
U laael ...-.ı-t ftfıM Jaalln4e tehllpt.m llb aveUle f'&Pllmasıaı imlnllr. 

a..ıa ilti AB alralcıl.vı ltb11 ll&.n tarfblD4en lt.ıbaren bir ba. 
ea • 6'(nde SUulıtuaaa& miraca&Ua m11rillerinhı bal'can• Memeleri vera 
bamen kabule _,... bir itirazları .,.,. ... blldlnneleri lbmlda. Mlruçılar lpo • . 

tett ıuuıt.aı•MI• ..,aaa IJafh7an takibi ..ı 4alrMID4e ılmdarmaılana 
IJl9Wdf pıd meat.ı memıttr baana •ire 81111d*c& atılaeaMır. Ba cihetler 
a............,.. bUinlp oaa sire hareket edilmek .e her bll'lne ayn arrı ihbar 
ume 4eWftl ...._ıaa lıalm olmalı: tbere terfl7e& Uln olanar. C'1928) 

lstan bul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
931/1114 .._.lyet 6aaılılta& 1Mql11 IHl Fatma Sada,. ftl'lelerlne llf.n rollle tebllt 

Fatma Sadae la&J14i& iken, Avraf.pazannda K:ürltıoübqı m.ıha.llesindc Bos_ 
tan Mll.A eııld ille reni '7 nmnaralı abMP flV " ba.hıoeJi birinci derecede lpotek 
silllhrlftlı 1/10/nt Wlblnıle 8'789 besap Dllılll&faalle Sandıtuımian aldıtı 

331 ika '9olıea 16/'1/938 tarlblne lı....,. ödemediltnden falı, komlQen H ma.. 
l&rill He •rıa.1t« bo~ 13 Ura 90 1ı.ıirQLar. B11 eelteble 3202 numaralı kanun 
maelılttnee lıl*kmıda icra taltlbl bqlamak tlıılere tanslm olunan ihbarname 

bofıohman m1*ıweleaamecle l'&itenlltt ıume&ıibma l'Önderlin»t ise de borçla 
""'8u. ~in ihttitil anlafılm11 .,. tebllt 7apllamamı.tır. Me!ikf&r lıananan 
45 inci .....-ı wfat halinde kıbliptıD llAn 11ar&fle rapıhnasJnı imlrcllr. 
Boııvlll ili ..._.. Sadi~ JDfrasoılan ilba ilin ıtarllılnclen itibaren bir bu. "* aw Sofude S&ndıtmııu. mttraeaa.tla murlslerinln borcuna ödemeleri veya 
ka.Danen kabale ~ bl: ıttruıarı varsa bildirmeleri liaımdlr. Mirasçılar lpo • 
tett JuıriaraıKlar 'feJaAlld baelıyan takibi ueuı da.lreslnde clurıılıırmazlarsa 

ipotekli 1'8"1'1 menkUl metkür ununa lire Sanıdtkea satılaeaktır. Bu cihetler 
alilıaıdarlanıa t.lHnlp ona röre bllllkel etlllmek ve her !birine ayrı a)"l'ı ihbar 

Ha.va Satmalma lı.omisJ'onuııda bal11n••lan. c'11U• 

Türkiye Sigorta ProüUktörıeri Cemiyetinden: 
15/1/H! tarih ye 2/17986 sayılı kararname ahkimına kYflbn prodüi:._ 

törlar ta.rafından acilen yapılması meobllri ola.o formaliteler Ye ftrilttek 
teminat hakkında ma.lfiına.t almak illere cemJ1eC.e kayıdh :1&&11m ve renlden 
prodüktör olmak talebinde baluoaalann uami Z5/'1/9'2 ıarihlne kadar . .\4ir. 
elendl cadde91. Ttlrkl1e ban 4 iincil katta Cemiyet !da.re memurluiuaa mü • 

'n raeaat etmeleri lüzuma ehemmiyetle ilin olunur. 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BANKASl 
...... lulldl .. 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şabe •e stans adedi: Z65 

Zirai ve ticari lıer nevi b&nlıa m11&melelerl 

rAKA tsıftiKTIRENLERE 28.8UU 
URA IKRAMiYE VEftiYOıi 

.... ...... •• t hNll - ..,,_ ... ... lı_ .... ,,. --............... "' .......... ..,...... ..... .. --.. 
......... ar...ın ........... . 

4 Adecl 1.000 Llnllk 4,000 Lira 
4 • &00 • 2.000 • 
4 • 2SO • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • IO • &,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 .. 20 • 3,200 • 

Dl.Jdl&t: Besa.bls.ruıdaki paralar bir sene &elnde 50 llractan qai1 
cliişmlyenlere lkr&ml,ye cıktıtı takdirde "' ze faalaa.lle verilecekUr 

Kur'alar senede 4 defa, il Mart. 11 Be.alra.n, 11 Eylul, il Blrinel 
kanun tarlhlerlnile r.ekilecelrlir. 

Son Poıta Matbaaıı: Neffİyat Müdürü: Cihad Baban 


