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HALA NEYi 
Bekliyorlar? 

Mısırda taarru· 
• za geçmenın za· 

manı gelmiştir .• I 
a:ııs 4W- W 

·İngilizler bir yandan 
Orta ve Yakın Şarkın 
müdafaaaını ıağlamıya, 

bir yandan da daha 
çabuk davranıp Rommel 
ordusunu Afrikadan alr 
mıya mecburdurlar. 

ETEM i ZZET BENiCE 

Alnuın ı>rduru Kafkasyadakl 
harekatına d"~am ediyor. Haro
kihn ne~ede duracağı beniiz belli 
.olmamı~tır. iki noktai na-zar hala 
tcrcddüdiinli takibini nıuhafaza 
ooi~nr: 

a - :;;imali Kafka;ya hıni bi· 
tirlp şimale dönecekler .. 

b - Bu y•z H sonbahar Kaf
kasl·ada ;onuna kadar gilnıi)e 

c.;alışacaklac, şin1'al "·e n1erkeı. 

Ru ..... )"a~ında nıiidafaa tertiplerini 
'a.tla~}aın;,ıkla nı.e"],gul ola-caklar .• 

. 'cklind~· iL~.idC cdcbiJece~iıniz 

bu iki noktai nazardan hangi.!,i
nin hakh .;ıkacağı.nı ancak ilexi
ddi inki,aflar gö,terecektir. Sa· 
d<!°", K~fkasya.daki rnziyet ne 
olnro.a olsun bu ~aziyetle demok· 
rasyaJarın da sıkı bir alıikası 

mevcut ~ldıığu muhakk;ıl tır. 
Bu alaka, Kaika;,ıadan itibaren 

llindistaı• yolunun, Orta ve Yakın 
Şark İn:;iliz İınparatnriuğunun, 
İranın nınh:ıfaı.a~ı ile biı arada 
Şimali Airikadan gelecek tclılİ· 
keleri önlemek alakasıdır. 

F..ğer, AlJLan~ a ~İn1Qli \·e mer• 
~ezı Rusyada kışlamak i~in mü
dafaa tf'lrtiple-.rini sağlanıa~·ı ter
t·ih edcrt"k n1uuhasıran Ka{kas}·a 
i~tı13sını taınaınJanıoık ,.e }linclis
ıan yolunu a\ınak, Orta ,.e Yakın 
Sarkı tehdidi altına almak ve bu , 
lıe<lefini ba~rmak yolunu (utar· 
'" muhakkak ki, cenubi Kalka,. 
yayı · tilıi eder etmez bir çığ gibi 
lran üzerinden sağa so]a ve ce ... 
nulıa innıiye başlıyacaklır. Bn 
iniş karşL ... ında tutunabilnıek için 
Jngilterenin bu bölgelerde çok 
ktıvH>Ui olması gerektir. Çok kuv
.etli olduğu hakkında da ~örü
niirde knt'i bir delil )ı>ktur. lli:ı
dist8;1J heııü• veriıuli halde .ı,g;J. 
dir. Sabotaj \'e anarşi sinik Jıai:le 
dc,·am ediyor. İranda, Arap Ya
rınıadaıs.ı tiı.eı.rinde, Irakta, ~l&\-C· 

rayı Ürdün, Filist'.a ve Mı~ır böl
gelerinde an~k milyooluk İngi
liz &rdırlanııın şimdiden her türHi 
harp Jıt.\·az1n1 ve ''asıtasına 5ahip 
olarak bulunnıa~ı J;i-zıındır ki, ce· 
nııhi Kalkasyaııın Alınan isti.lası· 

na ıığrama;ı takdirinde yukarı
dıın a~ağıya kopup gel.,.,c:k çığı 

önlemek mümkün olabil.sin. 1Fil. 
hJkilı.a, Ingiliz Orta ve Ylıkuı 
Şark kmıı1>tanhklarmda 'e knr· 
nıay hey'elleriııde bir hayli de· 
ği.~iklikler yapdmı}l>r. Fakat, bu 
kadarı kafi mid~r?. İngilizler \:C 

nıiitte(ikleri Avru(lada Alınan) a
J'ı ıııağlüp etmek fikriııc saplı ka
lara& Ru~ ınukaveı11etinin ).·ıkıl

m:.M takdkinde Orta ""' Yokın 
ŞartJ. icahuıa gi)re feda etıuek 
:kararını daha cn·elden vermemiş 
bu!ıınu)·orlana hakikateu bu böl· 
geler ilıeridıı.e çok kuvvetli bu· 
lunııuık znrundadırlar. Bunun 
içôu de ,imdiden hatifi cenubi 
Ka!ka<ynrun müdafaasına işi:ra!< 
ve durup dinleıııme:ksizin bu böl· 
gcltti asker, taıık 'c tayyare ile 
takvil·e etmeleri liızımdrr. Her 
ge~n gün sonradan telfıfisi ınii.Jn. 

(Devamı Sa· 3, Sü; 3 de) 

NAMLI TÜRK '") 
SUCUKLARI 

KAY ERİLİ 

APİKOGLU 
Tt"miz. sı.hhi \e nefis. 

Her yerde arayın z. 
Tele.fon: 24.340 

Pasifik'te Yeni Bir 
Amerikan· i hrac ı 
Jilbert Adalarına Kara ve 
Deniz Kuvvetleri Çıkarıldı 
Ruzveltin büyük oğlunun kumanda ettiği 

, harekat muvaffakıyetle netice verdi 

- ·-- ---; 
E ... "' .•, ) 

... o ,-:: •• 

.-8 
__ ,. ___ .. ____ , 

c.,ı1ırow• 

Amerikan ihraç hareketinin ı:en~ediği Salomnn aılala:rile Jilbe 1'I adaS>111 gösterir harita 

Loııdr:ı., 22 (A.A.) - cB. B. C:> Bu 
s&>ah F.:ı.sif!kteki Aını:=rikan donanma ... 
·sı na8kumendanı Aınıı~J, Ntın .. tz t.Jll'a
fın<lan IH."il'Olunan bir teb 1 ğı~ ~gö:"e A
mı•rıkah!r.r Pasitikte yeni bir lhraç 

harek.ctincie bulurm1uşlı:ırdıl-
sa1offil·n Takım Adalarının 3-000 ki

Joırıı·tre Şirne.li Şarh-l~ı:..iekl Jllbert A-

dabrı bu hücuma uıhM ol~"' ve Ma
k '~ Ada.1na kara ve citıniz kuvvetıeri 
muvn!fskiyetJe ÇJ'°1tış1 ardrr 

An~er ka Rt"isicumhur:.ı !\t. Ruzvelt.io. 
buyük oğ.lu M. Cey 's Rt•AVC-lt kaıa
J.il ~ıka.n askerlcrln h:-.rekatı'.11 rda.rc 

Salomon adala
rında temizleme 
devresi başladı 

' 

·ormanlara ka an Ja .. 
po11Jar öldürülüyor 

E'{r.ıi: ve ac:adakı 80 japon oldürü} ... 
m :ştur Burarl.<lk c'll niz tayyare:eri 

Kızı l Maske çetesi 
Bu sabah bir tütüncü ölümle 
tehdit edilerek 100 lira istendi 
Kepenklerin arasına bırakılan mektupta 

imza yerine bir kuru kafa resmi vat 1 
~uı·l·osnıani:/cdc En1i.ı0tıü Ha;ıe

EVı }:u.ış:.sında 58 num ... ralı dü~

ka1'<ia ,;;,üncülük yapan L:ıtfi 

b.ı s.ıt>ah dükkanını a~arken ke· 
re.ıh.'trin arastna sıkı!jt~rılmı~ ga
r:j,) bi, tE>hdit J'll(;ktubu bulınuo;.ur. 
Miin·kkeplc ve ı;ccmi bir yaz, •ie 
;·aıı:rr. ~ olan bu mektup~a .eger 
ı .. zartesi gür.il ara sokağ~ \i üz 1.-ra 
hırlkrrazsan kendini öl!nü~ bil!> 
aenı!rrckıcdir. l\.lektubun inııza 

ycri•ı<le «K;z1l nıaoke. cüm1ı. ile 

bir ~ı.. ·1.1ka1a rebnıi bulunmakta
dır. Ayr.'" bir de hanç.>r geç rıl· 
n1;ş, l:ö.nları ctkan bir kalb :·e·smi 
\'art!:r M~ktu!' hemen ı..tııtaya 
ı.:eJ.· hn~.ş ve k~y.fiyet bı'ıd rılm~

tir Pı;nuP bi" l~tilfe mi oldu/;'U, 
vt< yan ut çccukla~ ta·af.n<lan şa· 
ka ôl'in mi bırak:l<lığ. tahkikat 
net cc~inde anıa .... ılarakt r. 

Maamafiıh yaztr:ın pek a<'('"môce 
yaz lı .... ı~ş cıılnırısı bıP1u bi!J: çoctr:~UJl 
yap!ığı zannın: ;ır'tt.nıma:kt:ıdı.r. 1 

üssJ ve r<ıd,yo merkeı.ı tahrip .edilmiş 
ve sudo bulunan lki tayyare batıııl· 
mlf{ıı·. 

Loncird, 22 (A.A.) c.B,B,C:» IUl~er~
kulı;.ır Saıomc.n Ad:ıJanna yaplıkla4 

rı :rı\t'.'Bf!akıyetli ('ıkarma.dan SOO'Ta 

şiP.dı trnıi?Jleme devresine başlamış

larrl r. 
Doğlara \C orooan" kaçan ;,.pon. 

ı ... o'•lıl uJmc.lr ew. >ün bunların ve 
tP,ı nır knreya çıkıu ıst ymJerin 670 i 
~mha cdilmLştir. jap.,:ı';ar son nefı•rleri
nc kacl::ır dayanm:ş::ır:I r. ı\n.er!~alı

:a'l'l.i;ııı 28 ölü, 72 yarn~ı vaı-dır. 

Yeni K ubi ~ef 
Büyük Elçimiz 

. Vişi, 22 (A.A.) - Türkiyenin 
yeııi Büyiik Elçösi Cevat Açıkalın, 
Rus Hariciye Komi eri l\folotof 
tara(ından kabul edilmiştir. 

5 Musevi tüccar 
tevkif edildi 

Saltanhamamında. tıcaıetle uğ. 
ra,·n İsak. Avalor, Halıonı ve 
A~-ran>, Fcriı Bclla,· ısimieriıı<le 
5 , f;ıstvi tücca•·ı 200 sand,,k ardi· 
~ e:c:lndc por::<:len, emaye ~ya 
. akl:ldıkları ve günirüğc t;eimiş 
oi.ın ~00 sandık n1 ... llu.rını da uzun 
''"';; ttr çıkarm~d:kla~ı ·!n 
rn ıli korunma mahkemesine ı.·e
•derek 1cvkif edı'mişlerdir 

====================================~=======-==-=====:;=:;===========~ 

EN SON DAKİKA 

Surigede lcarışıklıl<-lar oluyor 
Halep · Berut demiryolu birkaç yerden kesildi 
Vıtt' 22 (A.A.) - Filı~t\nde~ Tc!'1-

viv •, ~ }l:ıytada gıda rnadd~ı sıkıntısı 

d vam eunektedir. Suriyede de ka.rı
şt!c..ık!ar olm.<ıkt:.:ıdır. Ha.1C;o - Bty-

rıı~ dmı )·clu bü k'"·ı . .tC'"İnden M ·ı .. 
m.~tir. 

L('lnQ ·c., 22 (R-o.dyo) - Iı-a ·taki y:
)'EC't"k k;:'ıııı,ı karş 1":.r.a .\t· Y<: NaZJn 
yf.dek gı<l ... maddı•ler·n;r, dıü·itt biıınin 

hii!ttl.:'11e:e -tt'_..;lımiru emı·t•tlllit.!r. Bu 

f'll fi? r:r.yet f'!.nılyPn1~r cezay-a Ça:"J)ı!a

C'; ve 15 yıla kadar .h:ı.pls edilebil<'· 

rtkt.il'. 

N orv eç ve Çekoslovakyada idam edilenler 
Lond'i'a 22 (Ra<lyo)- Çeko.;kı· 

vök) ,da 10 k~ S!lah :aşımak ve 
d:i.;r. aı:ıa yardım ~llııek suçıie 

danı olunmll§tur. 

Nor\'eçıe bir limana çıkan ka· 
!J.·ıc ele Rus tayüala•ına yiy.x:ck 
\'eren G<.; Norv€'\·1i de ku?"Şuna di
.zi1ı11ı~r. 

D.ğer taraftan Parısıe bir Fran· 
s,z ı;eı:oe, duvarlara af.ş yapıştı

rırk<':t polis tarafından görülmüş 
.... ~ cldürülmüııtür. 

Zagrep ekspiresine suikast yapıldı, 21 kişi öldü 

Looing'racl dv-da bir Alman 
nöbet~i 

Leningrad 
muha sar asının 1 
yıldönümü 1 

Ruslar dün bu mü
nasebetle mahalJi 

bir taarruza geçtiler 
Lc.>d '.I.. •2 · R yo) - L<·n•nı; d 

n.uh.\s'l.a:.:n:n c . ..ın bırinci yı!dönUmU 
td.i, Almanlac· bı.md~n bir yıl e-ı.ı•:eı 

dü!" 30tJ bina rr lG-00 ta ve 1000 
tay;-are ilt. bu şf'-hre ka ·~ı hlıcum.a. g.~ç

rni'l:er f<lktlt e 6-n bir r.eti~· nJan1~m1~
la· •hı'. Ruslar bey döni..uniiflü bir m:ı
tıaf ,j taar.ı uza gı'C•p nılıhİO"' bir yer•i 
zao· trnek:e tf- 'ı1 §l, d 

Don nehri kan
dan kıpkırmızı 

akıyor! 

Klctskayan1n cenubu 
garbisinde Ruslar 

yeniden gerilediler 
Vişi, 22 (A.A.) - Von Bock nr· 

dolan murnffakiyetle taarruzla
rına devam ,etmektedirler. Den 
knrımı doğusunda ııuslar Al· 
manları durdumıya yelteıınıişlcr 

( p,.,.,1mı S•. 3, Su: 5 df') 

' ' ' ~ .. - ' ·-~ .. . 

Milli Şef 
Kay seriden P azarören 

Enstitüsüne gittiler 
Kır:ı seri, 21 (A.A.) - Bir ted

kik se)·ahatiııe çıkmış olan Cıını· 
hurrci~iıaniz İı,.ınct İnönü bu sa· 
hah !JChriınize gehn~ler ,.e istas
yoııda \'qJi, 1ncb111S;lar, n1cvki ko
mutanı, bel<di~ e, Parti ve Halke· 
,.j reisJ~rİ \iC ;jzaları, viJi)·ct er• 
kanı, ka wlnrılan gelen bey'eiler
Je kalabahk bir halk kiitlesi iara
fı,ııdan k..ar~•lann11şlard1r, 

ll>eVl\.ılH S.:ı.: 3. Sil: 3 dt') 

-_ ...... - ,. ..... ... _\., ,-~ , 

us uçakları 
Varşova ve 
silezyayı bom· 

baladılar ! 
Londra, 22 (Radyo) - Kııv~etli 

Rns tayyare IC§ekküllcri r,ece 
Var~o,a ile Şarki Prusyayı ve yu. 
karı SüeZ"ya) ı şiddetle bom bardı· 
mruı etmişlerdir. Varşovada bü
) ük yangınlar ÇLkarılmış ve bil· 
ha. sa ana dcıııiryolu iizerinde, 
mühimmat depolarında talır:bat 
yapılmıştır. 

İktısat Vekili ve 
Parti Genel 

Sekreteri geldi 
• 1 1 lk~u:ıt Vr,kı ı Sırrı D.Jy ve Paı G ,_ 

BLldapt~!e, 22 (A .. \ .. - Nışro,uı:~n ı s · · il. ... ı~r bır ~ 11.~t;t ne-tıC>'.<>Mnde { al~nJ'l ıştır. r 

b;ı· rcsn1i tebLitd~~ bılcın cl1ğine gö:-P PJpJk r-ıv., ınoa :,.ı .dan. çıkmıştır. ! dJ,~ı:e ~aıc.ıo,nıJ.:~ t;ıhk~ık<-ıta ba~J .. nıl- ı' 
(.•unı:ırtf'::ı erc~ı Z. ,. e-p - Bı1 g >.td ':...~ ı rn b·r k ~ u .hu •• c.ıt JZ ıkı inşı y;.l- n "'• ~ ...... L..... ~\ .ı.· \. ._ .ıııa a ın. u.., Lır. 

r.el Se!ttt teri ~en,d:rh Ş· vJıı;:et F..s rdJ) 
b ı snb:>hki >:,-sp'"ı s:e Ank-arad·ın PJ14 

mız.~ ı,e!'ll-ı.Ş eM;r Bur~da b;r k.aç 
2·~n !~:\ a13k tetk S\leı• yoıJ>al'flk:.~!'dı.i. 

İNGİLİZ'LER 
Diep Halkına 
teşekkür etti l:!'·siye!eri büytiK ~n ayış gJ· 

• h.l yetı takciir edi.mC'kte \>e 

Baılua Hakkında 

l a Sa b ab k l 

Y E Ni TAFS2LAT 

Londra radyosu ile n eır. .er tubr:1< olu m,,•.ı. 

1 • l d rlar 
yapı an tavsıye ere Me<ajda Fransrz halkın n 

itin a 1ar1 tak d i r -gc;<;(el'(fiğı soğuk:kaı>l lıg za
y;au asgar leştırdrğı ve a • 

e d i l i y o r c' klan *ayan dikkdt harek<'t 
&ıcttının İ1'.gi1 zl~in vazıfc )inı 

par ı ı t e il I Alm !il k'J~~yl::-şlr<l.ğ tl5vc olunnıak-

mlmeıılU ., diJOr 1"dır.36 FRANSIZ ÖLDÜ 

Çarpşmalal'(f.,. ha ct2n S6 
1 n g İ f İZ fer çekil• '<;z ölmüştür. Mesajda 

\.unların ruhları tebc·,ı ed ı. 
dikten sonra sa· m<'kle ~-e bilahrae şöyle de-

• atll bombalar ye- r.;rmektedir: 
•- Şımtlıye ıtadar \ »r<liği· 

n iden büyük yan· mı, malümat muteberdir. 
1 k d Fili ya·rdımımza müracaat e-

gın ar ÇI ar f dcceğimil 1'İİJI gel nciye ka· 
dar bize kolaylık gösıermeğe 

Şelıirde tele Ot>\'am edir..}z.• 
- • Diğer taraftan Paris:~kı 

f on Ve elek • Fransız miimessili Di:ıbrürıo 
iı~reketie Fransız halkı:rı n 

• k / /ı ""l A biiyuk bir sükünetle hareket f T l e T Q Q ett:klermi söyk:mistir. Mu-
m.ileyh büyük fıasar yapıld.· 

Y.apılamadı flnl da ilave eimişlir 
. Mümessılin if.a ettiğine gö-

Londra 22 (Radyo)- Yük· re; son İngifü askeri dönduk· 
s::k B~ tanya kumand~ları ttn sonra konmuş olan ayar!~ 
k.:rargithı ta.raiın<lan gece saati bombalar yeni yaJllgın· 
DıeptC'ki Frans:z halkına hi· Jaa sebebiyet vermi~ir. 
taben radyo fıe bir t~kkür . Tahrip olunan mafıalli it>· 

mea..j• göndcrilmiştır. J . <ınlar hfüa işiememekte ve 
Bu mesajda halkın Lon<lra >tlektrik!er ise şurada burada 

yosu ile yapılmış olan yopılmJ<ı bulunmaktadır 

~~--~~--------~----------_, 

Bu 1 gar i s t anda 
geniş e ifler ! 

20 bin kişi haps veya 
kampa gönderilmiş ! 
Bazı idam hükümleri infaz edilir

ken halkın dışarı çıkmaması 
için hava tehlike işareti verilmiş! 

Bu sabah Rume-
Lr,,..dra, 22 (Radyo) - Be ga .an. 

dan alınan habderl,}, l'ore ş1mciıyt' ka
dJr tevki[ veya tec,.ıt kampına gon
deı·:lt"nlı·rln sayHH yııml bini bulmUl-

tur. Ko:nun.st lfc rn YY• ol<:lJ.t"' - 1 ı" hı" sar} n da b )• r 
dan o.o};,,yı bazı asker erin rle rl hı. 
bu andugu ik yüz k ~ rıın. idam ·et ld'- .. 

ğ ii:;::ı•nılm·şlir. ceset bulundu 
B, ıaamlar ınfa• ol rıu"ken h kın 

dl§arı çı'kma:-na~ı için ha-.:a teh,ike ~
reli ,·c·rı!mi:-ılır. .; ) 

IC E R Ç E V ÇJ 
Ne demek.miş? 

I• şte size bir frcnk niiktc. i: 
B;r rliplonıal (l::u•t! .. ) der· 

~c (H<-lki• .. ) dt>mektir. 
(Belki! .. ) der.e (Hayır! .. ) ~ 

ınclıtir. 
(Hayır! .. ) derse artik diplomat 

olmak hassasın• kaybetmiştir. 
Bir kadın (Hayır!..) derse (Bel· 

lı.i! .. ) d<!lllcktir. 
(Bclki! .. ) derse (Evet? .. ) de

md .. Ur. 
(Evet..) ılerse arlık kadın ol

mak ha;sa>ıw kayhctıııi§tir. 

• 
Şimdi bu ııükteyi kendi mev· 

zularınuza t;.tbik edelim: 
Zamane miiııckkuli (Kôtii? .. ) 

hükıuiiııü vcıir>• (Şöyle Böyle?.,) 
demektir • 

(Şöl le Böyle! .. ) acrı.e (İyi? .. ) 
de nı.,.k ı ir. 

(İyi! .. ) nı.ıııek cesareiitıi göste- • 
rirse arlık .zanıaıı.e nıü.oekkidligi 
11a ... ~aı,1nı k:ı)- u~t ı11jstir. 

örıı .. ı.. nıuamoı (i~ ı! .. ) hükmü· 

N.EC!P FAZIL KISAKURF.K 

nii Hri"e (Şü~le Il<i~·lc' .. ) d(• 
nıcktir. 

\Şo' le Biil·~? .. ) derse CKöhi' ) 
dı•ıııelıHr. 

(li4ılu! .. ) denıek cc..,arl.'iını g ç .. 

!erirse arıık örnek muaUiııılik 
has.asuıı ka~ betmi~tiır. 

• 
Öz Ana<lollu (Tokum! .. } dcrso 

(Ölınilec•k kadar! .. ) demektir. 
(Ölmi)ecek k..ıd•r! . .J dcrı.e CA· 

çını! .. ) demekıi.r. 
(Açını! .. ) dNsc arlık öz Ana

dolluluk hassa..ını kaybetmi'lı~. 
JJaJiq be.ıirgiin ı1aını..t.'1lı { .. 

çım!.,) ıı.,.,,, (Ölmiyccck kadar! .. ) 
denı~ktir. 

(ÖlmiJerek kadar! .. ) dnse iT• 
lrnnı' .. ) demektir. 

(Tokum! .. ) dc"'e arhk hnlit 
bezirgan nanu.et!i~i hassasım k••Y· 
betıniştir. 

• 
'e luy• aklvaki? ... 



2 - s o N T E L G R A F - 22 AC.Usros ıtcı -
HALK FiLOZOFU 

MAHKEMELERDE:: 

BİZİM MAHALLE 

UWldan beş ay k;ıda.- evvel, 
ınahalleJ.,rcie halk birliklerini.o 
L.umlına.sı m.ewuubııhs olduğu 
~ır.ıJittda, bu ı,ütunda )a:<dığım 
brr Iı.krayı l>atl!'byomın. Bir
lak,m """tlar tahakkuk etmez.. 
""• bu birliklerden hiçbir fayda 
temin edilenıiyeeeğini kaydet
mi~tiıtu. İsted.iğim şartla«, o n6-

vi<len idi L.i, bizim al.ışageldi
i:İmiz usul , . ., göreneklerle pek 
tc'lif edihmıezdi. Bioaen.aleyh 
td:<J<kulrn çok zoed u. 

REŞAT FEYZi 1 

Hatalan1D.1.1Alan b•tİ de, Da7Al· 

riyala pek fazla oaplanıp kal
m:ı.mızdtr. Fiklrler, projeler bi· 
zi, ta gönliiıııilıden bir anda 
sa.rıveriyor. Tatbikat ıı.e şekil

de tezahür edecektir, Cemcye· 
tin hususiyetleri, bariz karak
teri, eleınanlarwll7. nelerdir?. 
Bwılan pek uzun boylu düşün
müyoruz, 

Taşradaki mlnev
verıerıa hayatı 

Allah sabıkalı 
!Birmanya- Hindistan hududun· diye alnına dam· · 
1 

da Japon taarruz hazırlığı ve i ~:.~~~~:~!.r~:: l 
müttefiklerin taarruz hareketi ::~~=~~~, Hii. 11 '"'"~· davas= 

Blncrıtaaa Dair 
Neşrlyeiıl .• 

İ;tad:ıwci~n çıkıp Aa>adalu ve Tr~ 
ya ııohi:: ve k~abaiaTını OO~Qtjırsanız, 
en ı.iyade- y~rinı ya<iırgıyanlaruı.. bu 
yurt ~leırinıae oturan münt•vver 
zümre olduğunu kl•:ktdi•.m.ir\iz.. Bu şe. 
hir ve kasabala.rcla.ki n1ünevve-.r züm
rey~ daha ziyade menlllır sın.ı.fı teşkil 

eder. Vazi!~ icabı, or.a.da oturma.kta
dır. 

Bu in.tanların hayatı ne.sil geçer?. 
Pasifik \ c Uza.k Şark: ikmal giı9lüJderi çekmektedir. 

1 
l - Gar.incıdR otruyoroum. Şapkanıı 

( Y i. S Eskı" Bu."kreş Ate'-emı"lı.teri ) 1 port.nıanıoya as111ı.şnaL B"· ~ı-alık .ı:ö-\... azan : • • y .../ zum portmarıtoy~ ılıştı; :,.».pkayı gore-

mı_•dim. Tanı ;ıyaga '1<.alktun. Por~man-

Nitekim. bö,·le oldu. Bugün 
rr.aballerero.. kurulduğu ç<>k 
evvel l>aber ,·erilen halk birlik-
1' dnin rumrütankadan farkı 
olduğunu samimi olarak söyli
y...,ekler, beri gelsin .. 

Bu aracJa, birçok kağıtlar dol
dtıruldu, bir 'iirü kırı.a.,ı mal
zeme sarfodildi. llalbuL.i, .5u za
manda, kağıt ne kadar in)· metli 
bir )ey .. 

Diğer bir tabirle, az realist 
oluyorwı. Kağıt .iizerinde mü
lenımel gör<düıiümü:ı her fikri, 
lıeınen ertesi günü t.atbika geç
mek ıstiyoruz. Halbuki pratik 
hayat ve hakikatler bambaşka
dır, Neticede iş, bizim istedi
ğimiz şekle değil, .,Juruna va· 
rıyor. 

J\lahalle birliklerini kurar· 

Bu, ı;<>k şayam d.k""t l>ir hüdioedir. 
Ben, bir ~k kaıısaba ve Şt>)lir doJaştrm·. 
l\.lüeevveır sınJ.!a nıensup olduklarını 

a:ıyliyen bu irısanla.ıın günlük hayatı
nı, ... efle oiiyhyeyim k~ beğellllıedim. 
Bu sınLfta hil:lm olan 7.al'mlyc-t ekserı
yrUe ;udur: Bu yurt köşesône bir la.
hh e:eri olarak atıJmıçtı.r. Burada ge
çen günler, ömürden sayılmaz, Bıt' an 
&we, bir k<>layını bul~ liliin \·eya fa.
f.iin fehiT veya 'ktaisabaya atlarnak U
zKndır. 

Amerikalılar Salo01-0u adaların
da müleb:ık; Japon kuv\'etlerioi 
tem.izleıniye ko),ılruu.5lardır, A· 
ralarırula Tulagi ve Florida bnlu· 
n.an 3 ada Anıerikalılann bt'i 
hakimi)·eti albna geçmiştir. Böy
lelikle Amcrikahla.r Jaııonlara 
karşı giriştikl<>ri ilk taaı:rıml.a 
muvaffak olmuşlardır. 

Ameı·ikaıı ~tratcjisi ~.öyle hu· 
lasa edilebilir: Bir taraftan Japon 
d1>nanmasını ımuharcbe)·e mecbur 
ederek biiyiik kısmıru imha etmek, 1 

diğer taraftan Japon adalarına 1 
bii~ iik hava akıııl .. rı yapmak su
retile Japon 5'!naJÜni ve şch:rte
riui tahriı> e~·Jenıc-k. 

Çinliler bo~alttıkları ~ehlrlerde 
yalnız ihtryarlarJ bıralunışlardu; 
i~ görecek erkek ve kadınları, ço
cukları heraber gi.itürmü~ltrdir. 

1 Şintdiye kad-a 60 • 70 fabrika garp 
ülkelerine ıı"klcdilmi~, Japonlu 
sanayi naııunıa bir şey bulaına~ 
mı~larchr. Bundan başka Çiın<hı 
bol oı .. u bakır, demir, kalay ve 
çinko maıieuleri Çinlilerin elinde 
bultrnn1aktaılır. Araziye gl"lincc, 

1 
toya doğru ,ytirürken yaruından bu. İb
rJh:ır: geç . Şapk~:n or.un b:ışınd-aydı. 
IIem<"TI yakaif;.na saı. dnn. 

- Şapkayı nert'Yt:' &ıötürL;yor~"\.lnı? 
Dedim 

- 1\·e şa.pk.a.s.a? Dedi. Şôılıpka benim ..• 
lkenilirıe ge . 

B""n, şapl<aırnı 'kınıınaz niıyını? Gri 
rf'nkte, Bor..;aiino ~apka ... 

- İşte dedim .. • Benim şapkam.. 
İ-çlndıe de_ H. K. ma~a~ı vardır. Hüs
nti Ka.raoı:anoglu. 

O aralık baıı;;ı küfür eLt.i. Ktmdisin... 
den hen~ ·kU.fü.r l'liiği iç~n. heın de şnp
kaın1 ça!mıya ~i.>bbs t•ltiği iç.in da
vacıyırr.: cC'zillandırılmasını isterim. 
Ht'Tn d~', sal>tkil!ı y.ankesici iınlş, Ka
rak<>!ıda tanıd1ılar. 

RÜYÜK 
HADİSELER 

Ajanslar, geçenlerde şöJlc bir 
lıabc.r veriyorlardı: •Bİİ)iik bir 
bfıdİ.9Nl"1 , ·ukuu pek yaku-. .• 

j 

lfaı bin b:.şıııd:ınbcri, ara ıra, 
bo)·k haber1"r verilir. Halbuki, 
!iç yıldır, dünyada ne !.adar bü· 
viık lıiıdb.cler olup, dı..-uyur. 
G.,çın~ hılıfuelere ~yı., hır ba
kın!. U.ıba bül ük nasıl hu- hiıdıse 1 
beldoniyor, akıl ı:mte~! 
YAPILAMfYA.'11 

n~:p harbi i.a-bdığ>ıtclül'ı<Ori, 1 
irn.Jıoa <--t:l~lt.:.ı Ru.i ~r.clu.lııt"t.mn ade. 1 

1 di k::.,a bıtliğ oldu, A'.i.Jı lıili.r. j 

ken, Türk mahallesini, o ma
hall(.\))in sakinlerini, mahalle
nüı J1a\-·asın1 jyi tanunak ıa .. 
2ımdrr. 

TREN 
Biletleri 

Üzerlerine ücretlerin 
yazılmasına başlandı 

Yolcuların trenlerde vermc-leri 
iC'ap eden paral.lrın ·bilctl.tr Ü?JC

ı.He yaz.unasl usulünün tat'bikine 
l!.:a•Jıınılm 'l>"l'lr. 

İlk olarak Ankara-· Haydarpa
a tı-en •bı!(."(ieri ücretıerı :htiva 

e<lcr bir şckilrle ha.zrlanarak sa
l~a ç · an.mıştır. Bilet ücretleri· 
• " vergi, !X'Str.tlt'ıt n d~i,~bilmc

s ... ilıtdnaiine k~ırş1 ü1~r.lcrinde ~<:~ 
··etler yaz h "biletlerden mümkün 
vlau.ğu 'kadar az ücret yapılacaktrr, 

159 bin liraya tamir edilecek 
bir mendirek 

Nafıa \\!kaleti Antalya lıına• 
ı··aı"'3.t, rıi-H~c.ın.aJ..jyc:a, .Ru.s o:rdu
l:ı. ı ıııütr'n~i.ycı:\ muhor<"be ot• 
ıncltc de·.:ntt1 ~di.' ı,rlnT. 

R• . ..,liWl"Iıl, Deo.!( t,...:a.tioo \ e rutııaZ• 
7~!J\ ~-eLıkl~ h .• 1111.a.un~ oldW...
hır. i~s.r.t.!l h.ay:-~~ı \Cri.l·or. llaki .. 
katr-ı1, l,,u k...~·l"rını k:1ıılYl' be&ap 

ııınd;;ki mendire,qi esa<;Lı bır şe
J :.ılde ram r ve t.ccdit etnooı(i ka
l racı...,,,, n•11t;r, Bu 1-oe yüz elU b:n 

Fl.,.DlK 

JHESIIJ.'.R.i 
' 

ı, ~;:t~~~~~;:;k~~. ba~ında ın-
Banka ordiyelerindeki mal 
lor da piyaaaya çıkartılıyor 

1 S«ı;.ı1alaruı .ı:roiyelerinıa(' m~.-

Bu zilıniyeUr yaşıyan bir iıı,.an, A
deta, diken üstünde otwyor g"bldlr \""c 
ça]~sı., zannetmem kt, tam ~ .. ndı

~ versin. Bu ia.sanlard&n bir kısımı 
da, kendilerini lko~ verm I-erdLr 
ırer akşam bir arkadcaşın _ evıineie top

anı11. l\ıia~r k•.:..::ulur. Iç:t.i e-r -çl1·r. 

Sa.z roz de varta ne il~~ ... \'e b· hal, 
he...: keselen, hem n df' eı tahrip e
deı· 

Eİ.l' k.ı.3lnl da va.ı·dJ.r kt. Ken.w!er:inl 
.pokere ,-errt,lflerdır Artık bu poke
rın. n·,zlh bir cglencc veya oyun o'.du
ğufl'U iddia edomey z. Bu, ~aya 
kuman!· . Gt."Code on yirmıi linı kay
bctmC'k \•ry"1 ko;::ı.nm:ıtı: kuır.ar cirğiJ 
de D'1.,,'<J.i.!:?. Bu yüz,den, 'bittabi ır~:ıa~la r, 
çabucak suyunu çe~uııektrdir Fonrn, iş 
b<>!·çi.anma faslına u:ış:ama.ktadu·. 

Vakit ö;dünnr..k, <'ks.eri Anadolu ve 
Trakya &<hlr ve kas<1ü~lartr&. vaşıy.aıı 
rnUnevvprl<'T Qrasıod:ı müıbim bir dert
tir, \~akit <J!dürmek neden ~ruridı.r~ 

ÖlciOrlilmPJ;i h\rzım ~len btr- va.kıt 
var mıdır?. Ve bu va.kit bakıkaten bu 
kadar çok mudu.r'. 

ÖidUriılıncsi ts~en~ıı. vak t.t n başka 
t.Jrlü istifade edi eımf'z mı'. Bu " k;t, 
sahiplerlr.e dil.ha f':.r.ytla'ı olarr,:JQ: ~nı<>. 
B:.ı suall~rını cevabın. brn ver"'liyrce
ğım. Çilnku. mm-zuuın, nmnevver t<kli
alı 11SJ.nıa.ra -.tlU:r. o i~anrar 1.1;e, el
bPtte, bu suallerin cı..•.\·abı.nı bulmalk
ta gliçlü.k ('('oktnl.C'zier. Ben.. sad:ece in
tıba art.nu J.:.aydt)C]iyorum. 

R. SABiT 

/Yeni Fen ve 
Edebiyat 

Fakülteleri 
ht;ınirnlckı bir (ıııdık ıoeşl.tti 

açıl"ca.kuu,<. Ifarcd.a fı.ud.tkiaa 
mamı.:.I gıda mad.deleri göstcri!<!-
eck \'C noüsabaknlar tertip edile
crk .. j,ı,.nbul fındık<;ı m«şlıerlc
ri11oden bıktı, usandı; b.ıJ<ikat..,, 

biroz da [ınrlık ı:rrşl>eri görelion!. 

1 
tvı<:ıza olunan her türlü gıda rr.ad - , 
ciel<•rite ıt-tıakit ..şya.s.ının pip.sa
va• cıkarılması i<:in Ticar<:t Vekiı-
ieı, . uıraf:ndan °rmır vcr:]ır;'~tir. 
B'ı"kz!.:lr mai ıı;ı.J-.ipfcrine tcbl'gat 
y;ıp~rak muasyen bir müddet 
arlı1~d::ı nıallarını c..~km<.•'erini 
ı,, ldirrr.c.ktcdirler 

B ı 8obah 150 bin liralık birinci 
kısmın inşaatı münakasaya 

çıkarıldı 

oTos "·s 
Ml.SE'LESİ 

Hca:z!.n t~arru[u dolayı,iJe, g~ .. 
~rnlcrde şclıir otobiı..<J..•tinil> bü
tiuı bUtün kaltlorıln1ası f~LLti üze· 
ri1tıle dnrulm~lu, 

)U istanlıul şehri, ne barpten 
C\ \ ~l. ne <le har;> içinde <..~vbüs 
ıın"t:el~lerlıt'll-On kurtularu:ı.ın~br, 
vc.-ı:ım: Otr.lıüs, galU,a, bizim 
ıçın u;.'11.rSUZ bir ~ey: 

A.U/,fET RAUF 

Bir makini•tlik kuruau 
açılıyor 

= 

Ot.-\ ~et Demiıtvr.ıihn ıda resi 
•tuı'ıwt st başrnakınıst ve fen me· 
mııru Y"t.<tumek maksa.dil<> san· 
.~ rr~ktd>i •me>:unları kın bi:r 
lı:urs ~Y'l icarrl3f!t1rnt.ı5;ır Ka-
211n..1la.ra yüzer ~ ayı1' ücret 
ver Jt.oekttr. 

Sf:leymanlyentn 

}:."\~ :.17.ılta yatııa·n Zeyncphancn 
l· l'Jgı yer nde yeniden yapılacak 
ol.ır. Fen ve Edc-bi~·at fai<ülte!<·ri 
1~ r.:.:.arrur~ btr·nc" k 1 .')ım ut-.:ı!'tı 
. .,,u ~ı Na' a \'c!<lllf'L. tc:raS1n
rl;ı, <lOTt 0 J:u1 cuma ,:ıtinü 750 i'in 
1 "'aya rnüna'k2~ava l'Jk.cııılmı::tır. 
.Ju o: en a:z bedelle kabu {.'rh~·ek 

a 'ı r muteahh de \edece' \'e 
ı ilı.eııı"'· ır ,aata İ'>. şlanıl:ıcnktır. 

etralı l-r-------.... 
Su eym.ın.yc Cam Jın cept.e i ' r- ı T A K V İ M • 

la.r nı i~a.l ed,cı: tl" ı.!ınl rlı.~- -

ı..-ın t'U.rndan J<ll~ ılank, ra.mın• !Lm11~581 HIZJH ı Hıcrl ı•eı 
n.e~•d&n.:t ç·k.arıl.a.:-aiı habr. v r. 1 Ytır- .-1GU.STOS lQg ŞABAN 
du, Kf.>za '!Dflılın .Jr'r<d .lrafıııdn '.\"f>r- 9 1 9 
leşrnış b1.luı.an Dvkrncetler (.~ııı~ı • dl -

v l h•z Ay tt VA_ıı:p l bunıdan ·kalüı.r ~.'"lktı, S•Hf'y- • 1 1.'"t 0 V•kll .. 

mazt•.r• •. bl, i.•taıllbu " ı=ı.. AG-USTOS s6 l7r s n 
geJl'.'n b~r sarr'at ~b,dcs nın Oü.lün g·ı-
t.el}ık ve hV..,..·lruıy e mf'ydar..ı çıkr:ıa
slno!\ ya:"6yaoa.k her Hl JU çalıŞ?r'.alan 

takdirle luırşılama!ı: Jlı:ı::.n.d.r. 
H&tt."l~ su söy;rn<""bilır: SL•:eyrr.anf

.>1!11'a ctrrlfınrn açılD"'.ası, biı az gt"( ita i
m~ cWığıı ı~ 

BURHAN CEVAT 

22 
1317 
17 03 
19 5g 

Cumartesi 2~ ~~ 

.:iıın'" 10 18 

ötıe 5 18 
İklnc 9 05 

-\Jt.fArr 12 00 

Yaı.ı 1 39 
t'""::ıt.- 8 27 

--·-
EDEBi ROMAN: 68 - Röylıe rlrme: bana. l."'llat etti&~ 

gC:r,a!un btu:ükluJUı-U kavramJyor 
nlUSlL"l.?. AŞK ve .GÖZYAŞI 

Yatan : S E ı, A M I t Z Z ET "'------==----! K J N c t K J s 1 IU 

- _ .~b. b~r k.er .. ı.ı..ıt~f" o.ltı· ·'Ji\ınu 
Cıglı,; c:"ll. 

__ Ne ~·~·a<·aks\ol\ı 
- ....,ı_!n bıhnıtı ne Ji .. pı1.caıı ? l 
-- ·.; fkır ... ı d ...... k "" ,·n" .. 
_ On•J &-0.4 ıye · ıırı, yolu. ~k;I- 1 

r ·' 1. m .nu yak "°"'ıı ıtOrcet"t, rn. K.,_ 
uar, l•:~r..J tını :..n 1• 91ıyuu. onu;,n f,O(}- f 
.a f:." ~ lu ıırıut•H, J"ıne k~-c::~ rnı a.. 
~-a;r k l:J!'tlf l~k c,ım. n 

Lr..gın al:ıy e..ı~· ~; 

- \r.. l ( C8ıl1"Sa ~ • l'ı ô t, 
- .ı\. ... ~ ı..sa 11.ıırtu-·ı.u:ı. l • .. '<.rre 

Jı..,· L. .ı..ıt..yı ar c.:t·ıın !ı;ırt artık. 
b• , \ ~ yoı a, . ')~rııJe e::ıf:l!."r ya

f3 ·'fol";' ıe~n ··""1~ ı··· 'arr.an1, rakat 
... • u ' ,. er· strr .. ıı, ~o'JC'\..~ ımuru alı .. 

• n t. Kat K~rul._ı. ~ıl'ıln.'\ gıJn1QJ.SlZ 

ol ~ıfT'lu •f! ur s~ '• 0nı>r boyn~ıma ı..-a .. 
rı cak ~. Buna •nı ı 1 •11ı lle.n.i ~uk &~v-
eı ,;ıı.ı • n.m. 

r:nj' l r;..nl t('ktı• 

~'İ!,,. ('trne-l Jı.l.Y;\ •• 

' "D kl!ııdl~ 

_____ J ı 

- l!ay ,' mı' 

- Hem de kuru n.ty.ll, boş b. :"'3-J .•• 
1·aıi1 t•:r ruvı. ecir ıyursw.n. • ~cnı u
~andtı ·ık ~IClnf'_'D, '"'k.a;. nt!' :.apa
yım, 'b· tı bt.y ,, dü)\ltın;.uy .ım ve 
h:tya:e i. :rp. a.nı:,•oru·u 

- h.!'ı•nn .ı.nıt..'11 .", • 

- L·lüU d·Yl'O J"C•.(. 

- J.t ;ı..rtl"'rl'l.u J' .. ::n..yor, ma:ic:rm bana 
para y,oocenyor, onu rı:ısıl o's:ı l'~r gUn 
bu!J•cat?ı.m_ Ona bıt ı~ın r.ct!:-r.1.;ırrıam 
Iırık~ı~ı·<.!i.r Mafuın :·.ı, d~ dd.i:..ıo k:ı
''U$1l..<MJU4 a.rnm.a .• insan in~ana kavu .. 
.-w-;nuşl 

- Bu doğııı, fak ,ı KeıJGn l;,.ındtli

ğ•nd~r.. k5lk.ıp ~~ ı:e•ir d ye t.1.o..ırre .. 
........ Ben art.ık ~cn1 &~nıeıd~,l~r" hük
roedıyorum • 

- :.Je-d<·n?. 
_ :-:ıı:"' bira.ı. olsun """nnş >l'S:ı.ydı. 

s.enf.! .. n bu k•dar ve l&y' e uı t ( ka.1-
: •• auiı, :kalamıazdl fienın burh<Ja oi-
r.uı:~nu bılc. ,~ ııA '•' .o. ;atı. ,·~.:t.la-
Q'l;u;uu ,_~, - v •: 

- K .. \Tıyo.ı·lım. 

- Şu h:ı:de? 'İıı.sar et, t'}'t'r • thi~ 
den o:- ın bana y::ıp!ık' ~rına. ka"'Şı ~n 

ona. z ~·,letlıği gtoı, i.h.ınct etnı;., 1-

snydım, onu aldat .L) oL'\aychn) brni 
nwar m .y " • SL"n on ... n J' ndt: o!$..1ll 
arar n. F n". O C beor:·ı k•· •disın! lha
ne tt .,, ~T't:•"O:' Y ıdı un · ":ll"k
tupla Jy'e onu atdat µ i bn:huJdG t...as
ka -bir :ıc!.amıc ya~ndml. \'e ondan d.n 
bt.. Ç'eCUb'l.l."D o:c: J r tHyordu •• Böy e 
d:ı...-rro makta h&x.lı, yerden g~e ~i.a. 
hakkı \·ar. 

t:D~ı.ş m bL kE'r-e Engı~. Bu· dam Jcı, 
bır k dııu ca~ı gibl se-vıyoı, o kadının 
uğr..rıa n:oddl, ın: ~' vl her t rlü fl'da
k!ır'~"'' yBpıyor ve bır- gun l>u kadın
dan <ha.net g.:m:iuğünü aıııiı~r. Böyle 
bj.ı· erıtek, bQyle b:r kadına hiç b\i 
m.1.>am;ıha g-&.;l('rPmcı. ..• 

• •Ilrn ı.,unu l>'ld.f·m ı·e k.ndlsine 
h. k '\ı·eriığim fı;ln na<ıl oısa guııle-rden 
bir gün OT"J bulmü ümldinl kaybet
"1ıycırum, Hem her e-eyt> ·ağın~ı ~ni 

seraı~ lnrakmak . tl-rntdl. Ç\.c-nğu 
ça/arax intıikarrıını dlnıakla bı•n;ber, 
para da rt• ıdt'r yo.,.. 

-ıYın C:~ mt"r·ı vP !.:cen'tJ) davrandı 
doğrusu... 10eı; ...,., \'•r• 

• 

Japonlar bmıları ekip b~mek için 
çalL~trraca·k Çinli bnlaımyorlar, 
Orduların her türlü ihtiyaçları 
Japoııyad.an göıtdcrilnıcktedir . Bu 
>cb.Eı>le Jopanbr biraz ilerledik
t~n 1;0nra durınıya ve geTi İ!2Jeri
uj Jcn:den tanzim etıniye mecbur 
oJuvorlar. 

Ibrahını Ba.şağa 'fı:~ etti 

İste Amerikalılar illi stralejil·i 
es~ tutarak h.wbe g:ri~n':~ltT<lir. 
An.ca.k JapClll donanmasını Jı:iyük 
1..-ısınile pıuharrbeye ntt"Cbur 
etmd;, Amerik::.hlorın elinde de
ğildir. Pas;f:k'de Japon üs.leri ço
ğalını~ ve şarkUın garbe doğru 3 
müdafaa hattı ınel·d.ana gelmiş- j 
tir, Aınerıkahlar bunu bıldil<leri 

için Japonlar büyük M\ a . deniz 1 
nıuharcbe-ltrinden knçındık<;a, on
br da birer mrer üsleri ve ada
ları elde etmiJe ~alışacaklar \'e 1 

Japonları geldiklm yollarcfaın ıı;lri ı 
gönd<>I'<'eeklcrd:r. Salomıın ada
larına yopua.ıı ihraç hareketi, bu 
Amerik•n stratejisinin ilk mühim 
aliımct.idiT. 

Londra raci osu. k"'a bir lıa
bcrle H nd;standal.i miittdik kuv- ı 

- Ben, &sA den cahillikle bir rki !ke .. 
re l'ıJ -"I x J apl n1, Şin1di, namusumla 
ça 1 lŞtYi>tL n. B(tn bu ıur ap.k ını ça 1-
,.,,ctdı.m. B..-r de g:....c. n otur•.:..yc.rdurn.. 
B"'n:m de :ı:vnl rc"tkll' şapkarr vatdL.; 
Ben de şa.pk tını o a asm t.an .. Yan
ışı ·Ia. br-n n ş:ıµkaın ltye giydim. 
Başıma a:ı uyC..ı~ f rkt deın(\(}im. Yok
S<l, çala.n da.iT' r,. böyle kof.aJınJ sal .. 
lıya sJI ·ya herkes n ıçinde gez.rr mi?. 

Çindc Japon harekatında bir 
değişiklik yoktur. Ancak Çinlikr 
cenup doğu Çiıtd<> büyük bir ta
arruza geçerek Japonları geri at
_nuşl:ıır; ve Fuçeu limanını ıekru ı 
geri almı~lardır. Bununla beraber 
Joponla.rm Kiangsi bölgesinde I 
bir ku;ı~tıııa t.aarruıu.n.a \ eya 1 
Ya.ng1;1> nehri boJuııca Çung- 1 
King'e karşı büyii.k bir cephe ta
arruzu i.;in hazırJandıkların:ı ilrli- I 
mal \'erilebilir. Japonlar Çinde 

( TARİH 

,-ctI.crin Ilır~1anyaya taarru..z et

tiklerini bildirdi. Bu hı.r<.kctten 
uıaksa.t. hudut cirnrmda Jupoııla
nıı 'iicuılc gotirdikleri tesisleri 
tahrip etnı~k ve dü~n1a-n hazırlık· 
lan lıakkmda mnhimat a,lmak 
inıi~. 

Ağ'u:--tos ,.e hatta EyJUI ayında, 
Birınanya »e Hindistanda biiyük 
harekiıla girişmek, lrava ,.e iklim 

şartları do}a)'ı>ilc çok güçtür. An
cak Biır'.,ncite~ri11 aJ)nda harck5.t.a l 
lıaşlunabilir. İht;md Jaı'oıtlaı· bıı 

xamanı hekli~orlar. l\tarC!jUI Çan· 1 

Kay-Ş<>k ınidt1'fiklerl~ ir~ilıa~ı te- 1 

ıniıı ve nıalzenıc ~evkı JÇın Çıtta-., 
p:o-ng 1iınanı .. A~~anı - Şö.ııgtu • 
Çııngking yolıınıı kullanına.k için ı 

binlerce amele çulıshrınaktadtr. J 

Japoaılmın bu JDlu k.c'ın<>k için. ' 
Birincitcşrinde Hindistan hudu
-0.unu a~rak taarruza ge~·ntelrri 
mulıt>emeldi.r, J\lüttclikler, bl'lki 
de bu Japou h:rıırlığını ho7.mak 
için önee da\ raumışlardır. 

- Se-nfr- şapkan haı:gi.'ii?. 
- 'işte ı fen.diın ... Bu! 
H<i-kim., 

- İb!"ch•rn. dedi, nu şapka ,.u sa...
kaya bt:nr: ·or nnı h:ç? ı layd; *"gin
df'n, eski ·b'.:ndcn yenili~inden c1!'1fıya
mndın, F'ine alınca, scı-U~k:. yumu.pk
Iığ~ndan da m nrı!.:ı.m~dm?. Blri yu
rnusak. ipek g:bi, öbUru, ·pütür pil.tür, 
kec:e gibi! ..• 

- FarkPd-rmedlm ı ff'l1.drtr. 
~ahıt:t-r dinlenildi, IIakirn, İbt1lhimin 

.sab ka kayıtl:i :rıı telkik eth. Sabıka 
'kay·t:a:ıntia bazı ka ·ı Jk'lıklar vardı, 
H J.kin', mı.;ha.k'f"mPyj, İbru.hhn:n sablkıa. 
kayıtiaı·ır.111 yPnidl:'n ro-uln'af'ı için 

Prte-,1 güne bıraktı ve ıl•amt!g;Uı g&:
trı'Cm•'.clıgi ic:ln, İ!J~·ah:min te-v'kifine 
k<trar verdi. 

İbrahin., k:ıp111~1~ ıiııündıe- tevkif mü
i'Ckkrrf.',Lnin kı~ilmı ini beklerkf.>n <lcıt 
yanıyo:-du: 

- Bir v~ r.1-zlıkta.n t,:-ık jl>aşııılıa ne1rr 
.$'."Tdi<> ·.'!ı. h ınısanı li' bıkoılı vo.pma-
tın! 

HÜSEYİN BEHÇET 

MUSAHABELERİ ) 
~-'--~~~~~~'-~-:; 

Ekmekci Zade Sipahi Ahmet ile 
Meyhanedeki Harabatı Derviş 

On ,~edınc: as.rın birinci )''arı,.ın
da os"manlı taJm~:t oturan a\t.ı 
lıuk·ım:d rdıan, dördt.i, !!J.;rinc1 
Atın et. İkinci Osman, Dör ltiıı~ü 
\foı &d ve Dördüncü MMınet 7-
1-ı ~· t."lclrında (b'lrı.:-r çccuk, i\1USt:'J'a 
yAri lnıparatvrluk tahtından zi. 
yuJe • . aıb.ne olan zir.cirlik b'"' 
l':!,, İhrı<lıinı1 'lü dejen!'re ;dı. 
'fürkıye tarihinde, kız ve l•ğlan 
gözıkler. musahip)er, dalkavuk
'•"r ı.asck !er k:ilfalar, wlde sul-

lr Yazan: '\ I 
l Reşı_ıt Ekrem Koçu ) I 

s;•rnn BPl"U'd'e !•1uStafa Çelebi 
·l!;dirııe ıht~ap :ığalıgııı :., l(aran
fil z;'dı; •Mur:ıd:vc ll'Üteve!IJliği
" a ~tc m ~. Sıra Baki B~ye gel
ını5: 

" . . 
t::ı fa~ hüyi.iık vaJ<le ;ultanlar, 
lban~~·~;ıl~oıı., ocak ağaları ve 
!ne-«l.at; .ıgala.rı adile bir takım 
tad•:>lar ve tür-etliler devlet i.,;leri
r.e kıınşrnak fırsatııu buldu; rii:ş
,.0t ve ~-uıistimal kapılcrı aı·dına 

kaaar aç:ldı, merıUcket işleri eh
li"•tsiz, call'l ve uğursuz ellere 
kaldı saray binbir entrika yuva
sı clciu, tl'!Tliz ve doğru devlet a
damları, ya bir köşeye ~lıldılar, 
yahtıt ·doğruluk \"e ~_cm.izli-klerinin 
n:iikf.tfatını çeltf..rtarın kcnıen<l ve 
sa: rn!da qördi.ıler. . 

İşte, böyle bir dev''l'.de, Impa
r<l.tcrlu.k h.aız:in<"Sin.in. sa.rıfnn.a ve 
irl ,ı( s;z bir defte .. darın, şeytana 
p:c..bı<~unu ters giydirece-k kadar 
zek1 ve zam::ınını.n irtiş..ı~ına, SUı'
iHjınal'.c:rine do pek 1"'ii..\:ew'll<>I 
.1·yak uydıırlJ<'ak karı.kkrde ol
clu.ğn w-'ıınühlrse ,devleti ve mi!
letı ıı <,) ooyacağı j)<'k ::ydın tah
m cdıl!r· 

E r'fl('i Ahme<l dewinin hazine 
nazır, Ftındı:çi '.>de Ahmi!t P:§<l, 
m•lv~n';ır çamı s ve kulak tıkat
mak a'tız kapa~mak iç n de cö
mert ı'\ı dillere destan olınıı., bir 
devletlü vezir idi. 

fX;~::.an ya~:ır. na doğl'u f,.a.dra
zam olan m ··hur Ku}"UCU Murad 
Pasa, rnücessemi namus b r adanı 
dı:. At:a<lolud.a, aııa.nn 1.eovs ve 
fos 0<lma karş: tutıışturUlan is-yan 
a•e~lniııi bir kan derya.<ı ıçinde 
h.: ~m"• mı.i.tegall;beyP, zalim ve 
bıısız ic:ıaN, i\mirlerine :kat1.jı a
r•ılı €12 lı,1' ım;ka.delcve ıgir'ıorniş, 

fahı. 'b·ma! \•alde sultanın rüş

vetin' al·'4!'. ı::ı.:ı-.:;ek.çi ı.ade ile 

l:>a• ı {·ı.kamamı.ştı ı 

Ek,,.,ek.çı za<l~ Ah"'1e-d, E .. J. meli 
ı\'.ii. Bir s;p::.hı oğlu idi, çift çt:ıbuk 
hı;,m h:>mam, 'bahçe ve de<ğirmen 
"'.Jı.ibi ıdı Cocuk <lerıi'«!:ıi'~~k 
yaşlıtrır.<l.nı fübart'n, aıoka<lasları
nın ara..."111tla el nin -...ç1k11ğ 

1 
llttfu, 

~l'l."(trıi v~ ho\·ard:ıhgı 1'. rr:eş
hır<lu. 

Gcr.ıcji.gı, Edirne me,yJıaııc \'e 
·l:ah<~0!crıılıd:c 1 mohpare C~'\.T.'l-:larla 
işiiişret ile gcv-m~ti; bı.ı a!emler
rlck: en meşhur ayakd2·şları Züb
de F:ey, Baki Bey (Paşa), Mirim 
Çelebi ve Sinan Beyzade gibi bi· 
'.ah"rt' ~vrini:n tanmmı5 simaları 
v~a<?ak gençlerdi ve .M:ri me<:lİS• 
de dtima kendisi idi. 
· Zübde Bey, sipahi Alırr.edin 

baht ve tali<h açıklığından b:ı.hse
oerken şöyk! bir fıkra naklederdi: 

B r gün devam ed~gelrlikleri 

ıre,,haN·ve 'bi.r harabatı deııv~ 
gel ·nış, ı.;k başına •bir okka şarap 
1'('1 .. · •• ş. 

ı:x.-rn.·iş'n hali sipahi A:lunedin 
hı..>~'l.r~ -git.rr.iş, 1neyfhn~eciyi ç-a
gırar&k dt'rv~ b<lıaya, her ;{Ün 
kendi kcs.:s ı , n ~1rap ve ndis 
taııttı lar ip:ı.,;ş etmiş. Böyie bir 
knç gün ;,"cçm · s... J\'ih "'et. bir 
gün har.ııbati dervı.ş dclık nlua-
7'-a yc.klaşr11LŞ: 

- YaMn Edırncden gidf'rz bi~ 
ka~ gtııdür sizinle sohbet ~itik, 
rıir:.ır"tiniz.i )r~JcJ mliJ ... ofıfat lazım 
geldi, her bir:niz b:r murad ta'""P 
edin, AllaJıın kap • .>ı ~çrktır! de
n1is. 

(rl!n.çler güluşmüşler. S'pah> 
Ahr·ed: 

- Nola dervişim, istiyelim! de
mı;;. Evvel<;i Zübcfo Bey: 

",ch11eve sipahiler kelhüda
~, oıın ak iste-rirn! ch:ıınis. 

J\[rrırn Çeiebi sildlıt<ır bölüğün
den iill: 

- Ben d~ •ilihtarıa; kettı.üd.as1 
, olma.k iııteriml dem.ş. 

~ ·i 1..o ... ba nc~i~' Ben 
y . ı;< r 'im., dua eye, II k Teala 
b .~~ k:rk b:n fılorih \"f'rsin! 

D<"vı~ cı kaldırıp dua elmiş; 
S·Jnr~ s '!J3hı Alıır.ode dorerck: 

- O.ğu!. ~en istt:> istiycccğin',. 
!;;unlar gibı adi Şf'V'ıE'r istenıe!, de-
~"nce; A·hmed: 

- Suitan::m, ,her nl1 ldy· k ise 
söyl~ L<1iveLm!. 

D:y€ sonn u.ş. De Niş b~ın ı a
şağ, eğerek gülmüş: 

- Oğul. devlN· Osmaniyenin 
T..azi':e5in: sn.na ve:rdiler, aıeLn pa
<'.işalı t~rasına muUı.btk olacak!. 
dem:"S. 

Genç~r gülü~miişler; 

- Ahmet, derviş baba seni pa
dişah yaptı!. 

Diye alay etınişlcr. Derviş baba: 

- Afüıhm ihsanına payan yok
tur, sizi Afüllıa ı.'marladık, hu!. 

Dzyip -ncyhanedcn çıkmış ve 
bir C: ha görünnıem'ş. 

Bu dcı'\'i.ş baba ac<ıba Hızır mı 
im_.ş~? 

Yıİlar geçrri~, Zübde Bey Edir
ıoe .p1'.ııiler kc-Lııüdası, Mirim ~e
ll·bi siltıhıa ketlı'üdas., S nan 
Bevnde Edirne ihtisap a.;as-. Ka
ra~fil zı:Jc :Muradiye mü.ev€1lisi 
f1lı"lu5. Baki Beye gelince; de<f-
1crda; ve vezir olmuş v·e ~ıazine
den, lbiT kalemde tt<scllüm cbtiği 
en btiyük meblağ •kırk bin fiLo
rin .. o1muş;bu parÇ:nın 'keselerine 
mül>ürünii /bastıktan • sonra da 
bahtı dünmeğe başlam•~ .. 

SiJ>ı.hi Ahır.Me gel. nce; İstan
bula geldi, mı•hY,lif 'flsliye me
murh.:klarırı.da çal;ştı. İbrahim 
Paşa serdarlığmda ba.,<ıd<>fterdar 
olup vnarct ve.'ldi; on sc,kiz yıl, 
:am bır c'likl31 ı.,. k'lC., bir İm· 
O<itO\')rlu ~n defterdan oldıı. Bi· 

Yazan: Ali Kemal Sunman 

En ç"k sÖz g6t : ren bellı başlı 
mevzLdaı'C!an Oır de Hindistan 
rrıeseJesj oldugu mc.JUn1 Dünya 
nı;<ti:ıuatmda ·bun~ dair ,,undıye 
kM.ar y32. 1madı.k hır ~y ·ka!ma
nııştır Fakat bu neşriyatı ikıye 
ayırn·ak yanlış olmıyıceak. Bıri 
bü!ün Hind.;;tan meselesi dıye 
rr.evcut olan ,.e baslanı:ıeı çok 
vukarı senelere kadar çıkan mev-
7.udur. Buna dair yazılanlar, !>Öy
leıı.enler m<'SC''.cnin yakıın, tJz.ak 
ge~wi, saıl'balarını. daha bu haıv
ten co~ cvvt"lki senelerde olanla
rı ı1ı,_'tırlatmaktarlır Eğer o safha
lar, geçmiş senelerin vukuatı ha
tıra gdmezse 'bugünkü hadiSC'lcri 
de tayin etmek kolay olrraz .di
vori&r 
· İk :ı:ei kısım neşrıyat bu lıa'l>" 
tenbErJ, da1ıa doğrU$U jc·ponların 
Uzak Şa•kta \~ Ok.y2nusta Amc
r:k<ı l · ları, İn<gil z' c o kadar teh
did" baslad•kl. ı ayla•dar ::,eri 
ffn fü an· nl<'se:eoin,n all!'rş o;. 
d.; ;ı ren.ge dair y;ız la la c zi. 
leııleroir. Neşl"l') : n bu smı d.
ha z:yade hey .. 1..2111.<d;r, Her gün 
rner.klt bır iıaberı ortaya atarak 
etrafı <imlemek l,;11.ur gclin<:e ll .n 
oist~r<la ;ıu ve:- a bu vak'a ~ ]stı
~ıni, Hintli rci.sler<.iPn birinin su

r.u dediğini SÖ)'ICrr ek adet olnıu~ 
gib'dir Sö,vıemeğn lüzum yok ki 
Hindistan ,·akay nin ne hai ala
c:ı,ğı mihver tarafı için pek ehem 
miy.,tle takio ed.foı, bcr keyfiyct
t:r. Hirdistantla umumi bir k.\aru 
oıacı;.k, oradan iıı.g.ılizh•r <;J'<arı
lacak dive mihv r tardu:t:ı1 c
vo.ın eden neşriyatı herhalde b r 
ka<; h<Xlefe birden varma~ ·'İn 
o!dı:ğu cihetle yiııc mıhver bakı· 
ının<;an beyhude görünmemek· 
tedir. Hindistan.dan İ ng;Jizl~r cı

:k~·rll'ak ~ Hintli1rre görrlünil
nıeJ, isteniyor. Onlar bumı ~·ap

'sın, oı~dan sonra .'.llindist.;ınııı 1s· 
tiklaıln: tanımak da miılı\'l'r tara
fınır. ilk işi olacak. Böy!ıclikle ffn 
dislanJl dalhilin<le karı~ıklrk çı· · 
l-·a"(Irak sureti!e İngilizl('ri m~
r.·ıl etnıey miılıver tarafı P' ıc 
istiy<>t Fakat bundan dah~ az 
'1".til .. m olrnıyan d<ğer lıi.r ke) r•vet 
Yardır. O da mihver ıncrrk •,efc
,.,rıde pfkilrın Hindistan n1e"rit1 

" 

mqgu! e<lild)ğidir. Orası ' ' ~ L r 
diyar olduığu için Hindislnna r 
~öyleııen1eri de tetk:·k \'e n1ti ra
kc.'be etmek kolay olmuyor 

İ!l.g!lizlcr Hi.nd :;tandan hı< Jn 
var)n ~1krp ,gidiyorlıar di ·t• or~aya 

~iiriilE'n bir söz İngiliz İrn:parc.wr• 
lıığ';ınuırı yıkılması il<" zaf<r.n <n· 
7~r·11i,c~ı ün1:d ni bcs''s(· ı 1· ~

f':n >· ınanılac~k ka!i.ır tat;L 
g •lmcl<tcdir. 

Japc. ya için de <hal bü}k H n
e ·ı ·n2 1 vak.n ola~ Japonla
rın orava daiı~ ald-ı:k'ar) th~b r crı; 
<!oha iyi tetkk c<lebı "<:ek n vk:· 

el~ oin aJa.rı hzt " gelir. Fal< .t 
pon cf-karı da Hinn ':an ic n .
vük iimitlere k~p 1 ""l11Ş, or d,uı 

.. . 
İ::ıgiliz1er.in çııl.tarılrı ısı bugrn J l .. 

rını•k ibir ·'5} oldu;cuna jvpucv 

halkı ara.sır.da ıı ananla,. çc1 ~· ı

ınışltr. l\i~h'lf·er tarr..fı, b h ~ 

ıa;;ıoı:ya pek aşık.ir .bır raa \ '··· 
dir. Hındistan iş'cri Jıer ~a. 'l 

d':rect dikkat ile takip el k 

İng;lizlere Hincilı;t~nda rüııı . ' ~ 
kül.1•. ~ıkarmak rnlund~ki gayret 
krclen hlç ~ri kahrım.yaca.kt:r • 
Bı.na ;!'av<! edilecek şu vardır; H:r 
ba.r? gemisi bir yere gönder «"ce1' 
en mükeınınel bir elıı;ıirlir; derler. 

Hind~tanda d& muvaifak o lmak 
;~,n iher ""ydcn evvel İngiliz ta
rnfına karşı :kuvvetini gösrermck 
lazım gelecc.ğini mihver tarafı, 
bilhcssa japon pek..;l[ı bilir. Hal· 
'fük; Hindis~n h:id ·eleıi bu ay
•1ıda hep propa.garda sı:..'1r.sırda
kı fe liyetle dikkati çckırc. ve 
valnız prcıpagandadan ibaret kal
:0•..tır. Şiındi görülüyor kı r' yat 
'alı,,.s.na .:;unlma.1< i..<tcndigi za· 
man daha çok yapılacak · '.ı: r nr· 
ci'r. Ke.r ... ::la \.·e denizde jc:.p0nla" n 
gelc>c:ek aylarrla neln }' p•cağı 
beklcı mc-kledir. Hindiştar~ k• 
faal propagandanın aHI tcsi h•rni 
r.önnek içın japonln.rm L>ilh ssa 
Hint stılarmda mm·affaHJ c.t.ıe:r 
.göstermeleri !azın' gelc<:ck. 

rine? Ahmed cülı'.ıs <>!.ıiğinde pa
oi<ahın tur•rasmdaki cAhmet bin ' ~ 
MPhJ'"eı.. loürıyes~ kenciı ·1<ünye-
s'.niıı ayni idi!!!!. 

Ei<n:ekçi zadenin maecrala~ını 

gelecer v•zıınıla ıamnmlıvaı:-a;!Lm 
RESAT EKREM 



(Bu yazının :ııf·l.AJJerı Auadolu A-
J.t!n.<:l BG'.tt'nlerlnden a:uunış\tr.} • 

Diep çılcırnıası - W. Will
kie 'l'iirJriyeye "cleeck -
Brezilya harbe ıftdi miı'? -
l\IüUefiklerio gemi kayıp
l'!_rı - Hinclistand& va"Zoiyot -

Tellus eden Mw.mnı.er ALATUR 

i l{;ıLdor:n l\!an~ kıyısına yap-
1.:ğı oon Dıyep a;;.ın; haldkım

d~ bu·lin wn defa ~u ınatumatı 
•erın>j<ir İngiliLler 617 si yaralı 
ıim ÜZN<' 2095 ..sir, ölcioiirülmüş 
v~ v<~ıut lx.•ğulmu.ş ingiLiz askeı·· 
I< rn.ın mJ<tarı m""lıuldür. 

~rd"rruz esnasırıda düşürülmüş 
don du:;ınıan uçaklarının adedı 

!!~ tlen 127 ye c kıurstır. Alman 
t• " • kayıp!aıı 3:i dır. ·lreal altın· 
dakı Fransız ınun•!ılıası da İngi· 
lız rin 3.'iOO ölü ve E"kser ~i Ka· 
!W<l ı olmak üzere 1,800 esir ver· 
d g.nı söyl< mrytir. Fransız hal
k ·dan da 36 kişi ölmüş \'e 63 kişi 
yr.r .... _.nmL.:tır. 
VlLK~ TÜRKİYEYE GELJ,,'CEK 
L~ndr ndyosunuın verdiği ma· 

!ı·ı'J',ıta gar~ Rtrn\'clt; Vander Vil· 
k r· Yakın Şoıka yapacağı se-

'" t2' TürK ycy, resmen 7İyarPt 
<--U"'-eil i b'ldirrr',t•r Verilen 
ma·ı •• • J göre Vilki l\!ı.: T Ara
ı .. ı +ar, Fiı stın ve Surıyeyc uğra
n\ı<', sonra Anka•aya g'dnek 
•, ·.·k.ye Cumhurreisine Ruzveltin 

. bir mesnj nı tdkd, - cd''cok-

• r 
LJ,EZİLYA HARBE GİRDİ MI? 

H) o - de - Jane· ro'dan Yerilen 
m ımata gure Brezıoya ile Al
m y.ı ec·Jsında harp hali mev· 
cut.ur Brez:lya uçakları denizde 
d. , urak Alman dcnizal.lıları a· 
ıam:J. t.ı.lırlar. Biııacnaleyh harp 
' 1ı kzumsuz görülmektedir. Al
lı rı bır Br<YZilya t-:<:areı g-=misi 
bt rı!Gığınd•n Cumhurreisi bir 
k:ıç A'ııı~n tebaasnın tutak ola
rak lt'\ kıfini emretmiştir. Brezil
') a ~'-··1 A lr • .,an ~ pıomat1arl Al
ı. v~naki Brezil) a diplomatla
r f c·~ği'1ırılmek üzere yol.a ç:
kJ.tı ır .slar<l:r ~ 

MÜTTEFİKLERİN GEMİ 
KAYlPLARI 

/\ u" r· yosu ı;on 24 saat zar· 
(mda d•i man deniz kuvvctle.rinin 
5 haııp gemisi ye 4 taşıt kaylbet
t klN ni bil<lirınekkdir. 

~İNDİSTANDA VAZİYET 
l!. Jistar.da k&rr§,klıklar de\·am 

{~n\.lkted.r. KaL~ütanın Koura·v 
ınatıa' esinde bir p. rinç dc•posuna 
ıı rn•eğc k~:t,bbüs eden halkı da
l! t 0 •k içı.n '!'<llis ateş açmıştır. 
} .. al ·üta borsacılaor bir-li:ği reisi 
tcv'<if ed :."Tl~ir Kalkütada 4 ü 
ır.gi' . .ce olmak Ü7.('re 13 gazete 
, ... rı<ler. ;t,baren ncşriyatlarını ta-

(, SEHİRDEN ve 

ti! etm'.'jlerdir. 

ŞAlbK OEJF1HES1 
B<·frnın wrdiği nı.:ı·Lü.mala gö

re AITran krt'aları Kafkaoyada i· 
letlcır.t'sine devam eımektedir. 
Don cephesinde Rusların neh1" 
geçme teşebbüsleri akim kalmı;;
tır. Fin hava kuwetleri 19 ve 20 
~ğustosta rki R'lls derıizal.tısı·nı ba
t:rmışlardır, Rus !hava kuvvetleri 
doğu Almany.a· ve Polonya ara
z si üzerinde hırpalama uçuşlar1 

yaıpını.;laı•dır. Varşovada s!viı a· 
h:ıU arnsında zayiat olmuştur. Ve 
rık'r. m>lı'.ımata göre Finler Rus 
haıbi başladığından.beri 1~5 Rus 
tayyaresi düışünnüşlerd·r. 

1\1:1'kovadan verilen ma'.ümata 
göre, Rus kazakluı 4 üncü Alman 
d~g tıığayına mensup 13 ü·neü ve 
94 iiııclı alaylarm1 kılıçtan geçir· 
m'şltıdir, ~~...,.... 

Ticaret Vekilin 
beyanatı 

Ticar<ıt Vcldli B. Behçet Uz 
hu sabah Ticaret Ofisi 'c Ticaret 
Odasında 1 l.edkiklerde bıılunmll§· 
tar. 

Vekil ~erefinc bugün ı.:ıat 13 de 
Taksİın Bcll"diye gazinosunda bir 
ziyafet verilmiştir. Vekil ~ehri

mizdcki tedkiklerinin bitmesi 
nıünoıscbetile gazetecilere beya· 
natta buluna.orak e>u:iimle de
miştir ki: 

•- Tam bir itm.inanla söyliye
hilirim ki i.aşe vuiyetim izde te
laş rn endiı,eyi mudp sebep yok· 
tur. Aldığının tedbirlerin müsbet 
neticelerindeı1 emiıı olnıak ınev

kiin<lc~ iz. Ticaret \'C Petrol O· 
{islerinin çalışmırlanna yeni isti
kn metler verikeektir, Akar ya.kıt 
,.o makine yağı gibi maddelerın 
ithaline ınatuf hususi teşebbüs
leri de memııuni)etle kaıvlrya-

c:ağız.. ı 
Vekil. ithalat \C ibracat birli!k

l~rinin iilğvoltınını)·at:ıağını ,.e bi· 1 
Jiıkis 1ak,·iyc edileceğini söyle- 1 
dik1"n sonra ticaret ab13kıını gü
venilir bir lnymct olar:tk tanıdı· 
ğını söylCln~ ve: 

•- Aldığımız tedbirlerin mÜıs· 
bet neticeltrinden eminİ'ı. Bun· 
)arı zara uğratmıya çahsacak sin
si ınenfaat ha·reketleri belirirse 
fıkıhetleri t.ğır olacaktır., de· 
mi~tir. 

) 
hk!crl :ç·n Emi~ar.:. tıalk'O'w bt\yuk b ( 
progr~m hazırlat:ıı~tır. BıJ ın.onn r·bct-

~ - S O Pf T l f. <: fit A F ..:._ ., ... 
-~ 

! AT YARIŞLARI 

Hind Birliği "Rus ordusu 1Amerikan de
müslüman pro- ı Almanları ye· iniz ~uvvetleri-

1 

jesini reddetti 'neceğinden' nin kayıpları 
Bombay, 22 (A.A.)- l\lasbahlıa b•l • d• f 

Hind Birliği Partisi dün bir he· ı e emın )f .,, Şimdiye kadar J 2438 1 

yMın.aıne neşrederek, Pakistan J 

teşkili h,.kkınt!aki mü:slüm•n pro- R d-•d .. b' kişi Ölni Üş 1 1 

jesini reddettiğini bilıHrmişfü. U5Yll an onen lr 1 5 k.140, 22 (A.A) _ An>erc a llenız 
Girit itsilerinin faaliyeti Çek Generali böyle 1 B"-' 1n ~rrvıso n· i!l:'öın yüzbajı Le· 

laı.ri L:ı\elı::tte dln ilk dı la olarak A-
Lond!a, 22 (A.A.) - Girid'de- diyor 1 ILCJ' ,, cion;z kuvwl'cr;nın uğradığ• 

ki çetecıler Vrçok muaffakiyetler ~ay·p.ım aç.Sn ··"rın.ı,tur. 
elde e!nıi~lt'r ve baskına ul(rattık· Londra 22 (.A.A.)- Rusyayt n,gi:ııf kadar p.;,. · 'k Aır.<>nka de-
Iarı Al•nan ~uha.ylarını yemek boydan bo~ra u-çak ile geçın' olan rJz ku vf'tlerir.ch•n ı2 438 ki~l ölınü.i, 
c.suasıoda e'ir almı~lardrr. Giritli Çel< g<>neralı İngr.;t Loı;draya yaı :.rmış wya k .. rcolmutılur. 

t 'I r [ 1 ı'ıo· ıımü'.'' buiwıu•·or, Bi.'lsın s .... rvlsi ])ir~k~örU, Anlerikanın çe ecı e;· uencra Enıııı:ıınue -. , ı:.u :i.ı t1..k1 ka.'.- ·~ ın•n, burdaıı ev-
1\ıandakl•'ı'n kuı n·' it d ''ek Generaıı· ı• •l"u'uuu ıak- 1 k ııa ua~ı a uı a- Y "'... ~ \'C ::r ~t•g: bülıuı ı--.a.. ı.--Jer ~ki kayıp:a-
dır. AL,ı.ınla buradı: ıniitemadi- l<.n..:!a ştıınları söyleınişt·r: .ı yrkünune n.: be~e dal a~ ol&ı-
yen bır::ıalaı.ınaktad,ı. Bdtün Rus memkkeli toplan ğuou ~··• "tmoşl. 

Diyepte hina~ar 
ağır hassra uğradı 

LcJi!rl 22 f A.~' ) - Dt.: Bıinon, 
lı Y~ ' c: nr ... d~ ., J,01rın ağır hasa
r;ı: l ·"-.t.1 fın ıf$ etn ;ştır 

--<--
Yugoslavya
da isyanlar ! 
Hırvatistanda da on 
kişi kurşuna dizildi 
Zurletı, 22 (A.A.) - Basl~r Naeh

nchten gaı.t>te.sini:ı. BeJ.l.in muhabirinin 
-bıldır<.: i;ne görr, :ıss.crt ınülıkerne ka
r:ıı·iyle D<.ğu ll!rv,,t;:<ıt&naa Stara Pa
ıova ;· hııı.de lJ ki~ kl.;l"§una d.izilrr.ış
t:r. 

Bul" Jr1 ·1· 1uını::· :.ıçla ibham olun-
duklnrı e ıg.a v,... uııutın~tır. Belgra
dın b:r kaç kiloı;·.e-t~e ilen,,in<ie Tuna. 
ÜZl.,rindı1 S 1'n1lın ~t'hri polis müdu.r
~ 1ğ:Jııün neşrett.:1,ı Lir k"b:..iğ, bu aytn 
ı 1 k lj g;.r:;,.ı zarfır,da hı?' polis anıirınin 
Oldtit·i..:'.ügiinii çe bir Alnı<ıno subayı
n•n ~ ... bı.r sokak!nt 11,d:ı yJralandıgınt 

b.ldirınt.kledir. 
S ınlin 1n hı~r :..ı1aI!nda, bu ayın IJk 

h:ıfta}a?";.nda koıl'll:cıis.' u.n:sur[o:ır ve tn
r<1ftc.r g· .plnr i:ırnnı..,r çıJcamuşlardır. 

MiLLİ ŞEF 
(1 inci S.,},itı:-dl'n, Df'VllOı) 

l\Iilli Şefimiz şehrinıhde kısa 

bir mii11d"t knlım~lar, Parti ve 
Halk.,viııi ziyaret etmişler, ala· 
kadarlardan ve temas ettikleri 
halkbn vila)"Ctiu umumi duru· 
mu hnkkında izahat aldıktan ;oıı
ra Pa7ariircn köy cnstitii~,Fnii 

gezınek üzere saat 9,10 da ht~uşi 
tı·eulerile Kayseriden ayr.ıJ1nış~ 
lıırdır. 

h.ı.nl: ın lçind«lir. Gerıleı-:ie cep
heye yar,Lm etmekten ba ka bir 
iik r bulunamtyıor. Rus ordu.'AI, 
Atın .. n c.rcıusunu <1111-dt.ı.racagrn

dan otek•l ) eneceğ:nJ .. bıle c·nın·· 
dil. 

Yeni Çin taarru
zu genişliyor! 
Çunking 2'2 (A.A) - Çinden 

gelen telgraflara göre, Çckiang 
q, Kiaogsi eyaletlerirıde Kanka· 
.ıı;erıdeki kar§ılıJc taarruz gittikçe 
gcni~lemekıedir. Kuaııgpen müs
tabktm ~hrile diğer üç mühim 
dem ryol merkez şehrinin geri 
alındığı 'bugünkü r~rlarda bi!dı· 
ıilm<>ktedir. 

Son gelen rıı.porlar, Çin karşılık 
taarruronun tam hızla devamını 
kaydcylemektroır. 

Fransada verici 
radyo kuHananlar 

idam ediJecek 
J.ondra 22 (AA.)- Vi~.<lt'n a· 

L.nan bir hi.bcre göre, Fransız Da~ 
lı.liye Nazm veri<:i makine kul· 
!.:ın~n heıke.>ın öbüme m:ı.hkı'.ım 
<:dileccğıni lbildınniitir 

Bu sabah Rumeli· 
hfsarında, 

bir ceset bulundu 
Bu sab<l.h Sanyerde R~·nıelife

m rirvit! Mağra mevkiindeki ~ahil· 
de ibir <erkek ce.edi bulunmu.< 
~ıcsdt den jand'arma habeııdar ;;_ 
<lilnıışt:r. 

_.....,__ 
T obruğa şiddetli! 

bir akın 
K .J r" 22 (A.A.) - Cerıup Af

rika lıa\'a ku\'\•ellcrinc mensup 
orta bomba uçakları, P€'t-embe 
gecesi Tobruk lınıanır.dakı gemi
Jer:e tesislere başarı ile taarruz et 
rıişl~r<hr. Limanın i1ç ve dışında
k gcm.lerc iki ıam isabl't kayda· 
lunrııu~ ve bir çok bômbalar da 
ihcdeflcrin pek yakm:na cllL\'mÜş.
tür. Rıhtım boylarında bombalar 
ıpat"rn~. 'büyük mendirek çev· 
resinde inf.lt..klar olmuş ve şimal 
bııd~ki petrot tesislerinde kiiçük 
bir yar.gın çıkmı.ştır. 

Uçan karelerin bfr 
muvaffakıyeti 

ı.or.dra 22 (A.A.)- Şimal de
n:z:nd~ ll Amerikan uçan kalesi 
ile 25 Ai.ınan Fok•·uı uçak.lsrı a· 
rasmıfa yirmi <lak'ka süren bir 
çarp:.§Ill"- Ocmustur. 6 dü~man u
Çlğı khrip cdilm:~ıir, Bir pılotu· 
muz ölnctiş ve b;ı- p !ot yara ~1-
m·~tır. 

Don nehri 
(1 inci S"h f(d n Dr" ın\ 

lakttl n1uv&ffak oJanıaın~la·rdır. 
liıi:lct~kaya'nın cenup dogusuud.a 
Rttslar yeııideıı geril.,,müşlerdir. 

Bir gerileme hareketi daha Kros-
• 

11ouar'ın ceuuhıın<la ,·ul.-ııhul-

muşt.ur. 
, 

. ·---- -· 

Yarınki garzşlaraa 
neler göreceğiz? 
G1..'\·en hafı anın ~ ar+arı gibı, 

)'ar•n.kı yar·s.!arda da ııwu~~erek 

ıaiıı> ·ı'<''<' pek >ş yok gibi. : Hal
b·Jk.i C\1"\'e'1s1 hafta oyunC'ulann 
hı· h:.~ını h;ın n<.! c'arh

0 

bir harta 
o}m~tu E~ r yar~ritı yarı-..lardan 
oJLıl&n tabii bir halde geçmeyin 
jı; b> ı.l.rd. boklemrıro!k seyler, 
'a.rı sürprizler olursa o zaman 
n.eseıe değişir. Fakat yarınki ya
r rla...0.8 hu beklerrtniyen S:irpriz
kri ı. rr:T<'r. hangi hay\·anlar. han· 
g. jt.Jkc,·lc-r yaıpa<.-ak t<Caba?. 

Dört Vo:.'\ 1 rıdn vuk;ın varıınkan 
ingili'zlc~-Tin Pir<"Ce·ıi b'.ri1-:i varışın 
tab;; •'et Cl'Si şu o'mak ıi · mdır: 
11iı·!nri ~er'rr>an., 1kınc. Ak.ey~, 
i'ıe i. ('U Perihan.. \"[ıkıa Ba.vra
n.ııı bır.d ~ Alce~·tiin.n Neriıruını 
Vı.rına - ııh.hn1a'i \arsa da RKf
van;n bındigi Ner mania s~·en ser 
~- ne bdar birincilik 8'.iıı;;, da 
ıh' ·i hat rlard.ıd . NE't 'C J ş:m

< den belli olan bu yarışta Bayan 
Per.lıdn b r•nci gelme!J ki aJloCak 
o Z'11"' an beklenmiyen bir sul'pr'z 
o.suu .. O da imkansız bır sevdir 

Rcu, Vıdo, Yıldırım, Gür:ıoyıın 
npöcai<laı·ı iki ya.,md~ki saf kan 
İr..giJfz taylarının yarışına gelince: 
Bunda da lıerkes'n favurisı vine 
toku\ayın bineceği Ren ve pİasa
da Muslafanın bineceği V•<:o o
ldca.1ctır Fakat )arın \'elodendi
dc ilk d"fa olarak boy gösıcreeek 
0lan Gürsoy isimlı ttın öt<"kiler
den epeyce ha:f f kilo ile ko ·aca
ğı ve bu yeni hay\'anın da henüz 
ııc kıratta bir tay o'duğu biline-
1Yled.ği iç n, kimbilir. bu tay bel
.kı dt• yarın h'ç umulmıyan bir 
eyıcr ya.pabi!i-r. Hele yarın ken

d•sin bir de yar,~tan önce teşhir 
ycrin<ie sslınırkPn görelim. 

en ho .. sürpr.zıcnndcn b;ri b.u ~ 
'uret!l rr.eydana g<'lrn'§ olur. 

a yaşon<laki halis Arap taylarıı 
dördlincü yar;_s1 geçen haftrtkinin 
"' .d r \'<' vine Hızır g.-çen hd
!2kı gi'b;. en yan an rak.bi olan 
L'•lı.ye karşı altı kilo fazla ile 
l!'oşacsktır. E.'ki sinirli, huysuz, 
y!'Tllmaz. haşarı, söz d;nJ.,mez, fa. 
i<at ik! haftadır bu adetler nden 
ha li \'32~erek uıt,k uslu .akıl
lıcr. hı7a:va girıü.,ge b~'am.ş o-
1~n Rınl ı~ bu hsfta Daoıden 
an~:>k bir kilo .. :.:<;ık'e kendin gös
tereC(k\r. Geçen hafla )arşın en 
kuvHtli !ayları ara;ında azarsız, 
~.ı.rıb~~~ız. ınahn~uzsuz üçüncü gel 
n , o!an Rint b. kalt>n ) arın. bi
raz zorlanacak olursa bu en kala· 
bo'ık \'<' heyecanlı y r,~ta d ha 
fazla b:O"Şeyler yapabilecek mı' 
Bclk d< yapabilır Fa.ka · <;ır di· 
d n go•ü' u t b., ııeace ö\h.• 
olmak gel'<'kLr: 

1 Hızı . 2 Dahi, ~ R r" ... 
Fakat "Ju-nların arasında Ce) :u· 
nun da plıiseliğı haıırc a..~ ç•ı<,.,1-
mMı.&ldır. Bu yarifla hiç he' e
rıilnııyen ve kendisine oynı) anla
r-n ~-:fü.iir:ıü güidürecek ~· r sui,,. 
rizi de yapsa yapsa yüzde en &! 

ih .ima ile Vecize yapab:lir. 
Dl\rttt'n yukarı yaştaki Arapla. 

r;n 1800 mdrelik ysrışın da t.er 
kes için ba§ta gelecekler Bora .fe 
Tarzaıı ve pUıse1erde Kurtı§la Mu 
rw, yahut Kısmt'tlir. 

Ya!r,ız Kı.smct.n kilosu ·~cniiz 

b~l olmad•ğı ·ç:n burada fazla 
birşcy söylenemez, Murad n kilo· 
N ise Boradan 20 ve Taruından 
H ki:o a,'3.ğıd;r, Bu kad.r : lo far

kı da az hır 'l'Y ()1411adığı iç'n Mu
r,ıdd2.n da bu yarı,:a fazla t>ır;ey· 
lcr ıbekleııebllir, 

ESK.i BİR SEY]S 

MEVLÜT 
KALKA VAN zade 
Tahsin'in Mevtfıcu 

SevgHi hatıra!'-1, ~ndi ini 
tanıyan ve seı.·c-o~rin 1'1:ıllıin

den hiçb~ zaman 'ilinnu~·e
cek olan babamız IULKA· 
VA.'I z~de TAHSİN'iıı 4ıJ me\
lüdu 23. 8. 942 ııauı r güııü 
öğle ıu.manııı müteakip Be· 

TiCARET vo SANAYİ: 1 
* A ı ll r ıo .rn ta. gör~. ü•yatb3-

kı Aı .ıh •. , K.,. ı \'f' Uıfn...i.r."l ş~hri
m kt. •da ya.,. g(',rrıektt>-

le korıftı.:ı.11ıt1Iar, ~l'-rnr-il!~r vrıı.l-ec-ek !=============== 
flıı,ı r ~r.>.etedlt1 ı•t•1':1"r 

35 , ·glarrnıda lbir sahsa ait oı.
duğu. ıaiımin eöılC'n cesed;n hü-

Londra. 22 (Radyo) - ~rk 

cephesiııdeıı bu sabah alınan ha

berlere göre Kafkasyada şiddet

li çmp1'ınalar ~·eniılen parl&mak
•tadır. Alıııanlıu bir yeni tank 
fırkası ile bir nıotörize fırkayı 

daha <'cpheye sokımışl~rdır. Da· 

Cer.! ilrren koşusu olan üçüncü 
yarış yarJnki ;}~an5lar1n ~n aİ.aka
Lsıd' Yukıa IJ'unda Romans, Um 
m~<'I fildn yok, fakat son ü<; haf
tanın Pt"k ,·aman kahramanı olan 
Özıdeı~irle. m<'~lnır em<'ktar Dan
di \'ar, Eger y<.rınki yarış Cenıil
nırn koşusu olma•aydı muhakkak 
kı yiııe özdemir birinci, hatta 
J;:çır,;~arj 'kiı:ı.ci ge'.irlerdi. Fa.kat 
~·ar,n son 1ıaitaların kehramam 
Özd-en·.ir~ Jn<'~ur joke}- Sokula.v 
blnJi:•i~·ect>gi g:bi, Kom's2rı~ da 
.t'\ı·ka<ii .kc·:;turmı)C!C"ak, Dandiyi 
Ccnt !men koşuiar•n:n daima bi
~:ııc:sı olan Sait Aksun, Özdcmiri 
d' Ô7demir Atman idare edecek· 
ı;r, Jokey Mecidin altmda geçen 
sene bir kaç defa har kalar gOO
:;erırnis o~an )"~ş1 0;;.ııdi ayni jo
keyin alt rda bu "'~ üçünrulük 
c>!lC 2laım:d•ğı halde burd.ın ön
ceki Ccnt.lrnen k.osusuııda ve 
s~ıt Aksunun altında enfes bir 
t .. r·nC" ı,k a 1 

... st ı: On·.n iç·n, bi
z~ Ö\ 1e geliyor k• yarınki Ccrrt 1-
mrn kaşusumı, 'galiba ~;n,, Daııdi 
t .ıcnK. bu yı' n en g,izdc hayvanı 

mta"! Sim.npn!-ıB eaıniinde o
kunarak, mcı hı:nıun aziz ru
huna ithd cdiltcek ve hatı
rac;ı taziz olt!narağ1ndan arzu 
edenlerin teıırifleri rka vlu· 

c 
kel. y , .;: pı ~. tn[_k· . k.3-

l:iı ln..::l't T...-nıumi ı-=::ıtıpll

K :şb~ 

ru Ga. r.n inştJah b.l~'tl'k 

il . r 3() A.:,u .. ~v. 'Z" fer B:ıyranı~n

da ..::-.2 1 kJş ~ tt""-..ın: büyük bir tö
r r:le 1apı1 <:ı. 1 .t:.r. 

lllÜTEFERRIK: 
+ [ kJrkOy I•nlkevlnin lbu akş:m 

i4 te '1. etl.igı lı:.ılo ~ Eyliil • tihine 
t.k ,.t-. * S rı gur. ı c!e .DhyU1t48d'acia yeni
een ı. I' f:t: sık·rıtıst \:'f &ilnıiye ba!ilan
r. ı ·~.· A ya t~!.!..·S f·li!e.n 1u t.rkla- · 
'ınrl rı zıtarın.r. t,:ı<J:1•a ihtıy~c::aı·da 

ku lı.:111 na::-1 bı.ı ~ık:r.l yı riuğur'Tli.~

~Jı 

+ !1C A.ğı.ı.stosL"t ~·r.pıl.1cak bava şen-

* \'al dUn K~ct· ı,.vilode Kurbağıı
ıır renın tt nizJrn:r:(> i için ya.p1l~n 

faa ıypli telk k e~·nişt r 

+ K~ci;l(;öyu?1Je "'.fe 1 d.~ğırmenınde 

• V& :! ı .... n .. nd•· bi: n " dı>.'Co"l'na~ı olılW

dı~t :ı..:ııdt dışçıl .~ :,. ıı•ıı;t ö~r<·nilnıis 

vr te:-~lp edı.f'n bir cilrnlil 'l1lr 'tut ~
ticcsindc ~aht.e d'şçl :uç ı.sta yakal ... n- l 
mıştI!' * ~1.1. ayın 2.3 uoc4 Pac'tt· g •. un4 uçµ
cu ve: y~pıcı tal.:-bc·lcr aı-asındn Ye
şi kl,y :Xuri Derr <'.• t~yyn.:·c al1nında 

uı,:-.ış :r.Gsabakal::.rı y.spılacaktır * )'f'Cek Sut.ay Okutun.uza buglln 

~:t:ıt !!!,dO da Ipodromfia büyük me
r.<:.s;mle Al1ly S:tıı('ağı veriJP.cf'ktJr 

+ !lerrzlıt :..-,•rir.e otomobil ve 
k.:ur.y. :_jarda ağ;;. .. r.t.J'T.ilrü y;ıkılma.!:t 

~Çin ıtlkiklt r y&pılnıok!achr. 

,. BU AKŞAM il\ 
TEPEBAŞ/ Belediye Bahçesinde 
Kızılay'ın himayesinde aceze menfaatine 
Hewıımıa Ea R!yGh Mcıamerord 

SA i YE 
~u M ER'i 

i§ılra ıderiy le 

Büytik IW\·Ü. ~·azan: ı:::".re-1n Re~il 1nüzik: Cemal Reşit. 

~ ~ . 
HALA NEYi 
Bekliyorlar ? 

(Il ... $111 külC'dt•n D ·vam) 
kün eh.nuyacak büyük kayıplara 
ıııalolacilktır. Şurk cepl.c\i rnıi· 
Jeti bu icapları gözönitııe korken 
bir de ::\lısır ccplıc:!ı.i duıunıu \ar
dır. l\Iı ırda mii.ttc!ik.lcr içhİ ta· 
arrına geçmcll'.İıı zamanı geliniş· 
ti:r. Hatta o kadar gcln1.~tir ki, 

- Biıla '"'>i l>cldiyorlar?. 
Sorusu yersiz olmaz. '.U alta a

da-sına yardnn edebilmeııin nrta
l"U. çıkarrlığı Çl'tin ıniiskHIJcr ve 
\'erdirdi~ ağtr kayıplar Akdrniz 
İng•lrz hakimiyetinin ne J-cretc
)e kadar zayıflamı~ buhuıduğu
nun bir misaJi olmuştur. Bu mi· 
sal G~tı:.daykcn ve Rommel ordu,. 
su hc·r(l'Ün dı>ha çok kuvvf."tJ.cnir· 
kcn Elakmeyn hattında mıhlanıp 
durmak iled hadiseler b•kıının
<IRn karlı değil. anrak zararlı O· 

lab'lir. l\!alta tccriii){osi de gö,ıe. 
riyor hl, Orta A1~<lt!ııizde AlJTii!•l· 
!ar \'e ttal) anlar serbe.tçe nılina
k~le \'C muvasala tem:n edebil
mek imk:'\nuıa sehiptirlcr. it.,]. 
J·aıı ordLı:;u da hl'niiz ~·ar1 yarı;>·a 

ıll!ıi harbe girıuj~ değil1Lr. Geniş 
<i!\iide bir t"k,iyc Rı>mml.'l or
dlL"ıunu daha ör..re harekete ğcrl
rirsc t\'Iısırı kurtarmak Ye }Ja .. 

lcmc)n lıathnda tutunabilmek 

gerçekten nıii~külleşir. İngiliz. 1 

viyeti bP.lh doğildir. Sarıyer müd
de «mum ti Fahri Ka •:ı ı h:ıd.se

ye elkoym\litu.r. 
Ce~et, gi>rülen :Uzum üzerine 

n1'Clnga kaldırıım..,,.tır. 

' lıa enci Voroncj'de olduğu gibi 
Dmı ııelıri kımdan kıpkıroıuı ak
ın~ktadır. 

·-

nur. 

lan Özdemı>' <le pliısa olacakı:r. 

l\-lcrhun1un ret k~~ ı 
kardeşleri, (ocuk.lan 

fr d•nıadı 

I-:ÜKÜMET1N TÜCCARLARA GÖSTER

DİGİ lTlMATvcHÜSNÜNİYETE RAGMEN 

T(()n i<- rJ ı:e1ir.cc son .}'cJriş1.:ırda 
l.cnci d " 1 iç beklenm·yen o 
rr 1 Ia.k p :t.".:1''2"': K~rO.i : gösfe
ren l::u st, eğer ~ ~r;, >0.h b• olan 
d ktnr &fernfun alt .da da ayni 
\' ri,tı c ~hcı faz!~ıle gö.;:er;rse 
·~!e J ~aman yar.n ki yar~l:ı.rın 

SATlLIK 
L. M Pi~anoıu 

H...- gun ı l - M ara 
ı.tttoıpr1i.k Ha ı d Bey s. 
'1 (• mur caat 

J K. 

" !"lo. 

Gıda-maddeler inde 
gine ihtikar başladı! ~~~ Kız v~ Erke.k klsınıları ~ 

:~ BOGZİÇİ LİSELERİ :: 
Ana sındı - İlk - Orıla - LP.ıe 

Şeker ve Piriııç bulunmuyor; 
Zeytinyağ fiatları da 

mütemadiyen arttırılıyor! 

• Yı.ıtıh Ye yat>Sız 121ebe kıaydına ,-e ~ tı.lebcn;n kaydmm • 
~ · yenilenn::esir." •bıı.şlarunıştır. 

ARNAVUTKÖY ÇİFTESARAYLAR - Teılefmı: 36-210 \ 

llılküı ·~t. EOT! ka 11•la ... :-yıe tac lr:e 
k:ı~ .. S'r. r bir hıls~ünıyı t ve ilim t 

h ii gu .. tC' ın ~ olm na r.:ığ.ncn son 
bir .;<...ı.,. gun içlrıd" t ı:h:ı gıda ·Tı d
dt'lt> ı ü: .... ıınde p.y~sada )In-e h ... ~

haı ~ w' t er. b~l ... m~tır. 
Dü.'1 fEh ·n m\.lhtı.:. f yerlerintl•n ~ ,.._ 

ı ["" ıo ;~ncı &..ı<l.ı·::ıt·J,n n'l'lll almak 
i~--t:v~n b .. Jö:1ll '", pıri!lç \'e $' kr~ bula
m~ı:. ı,. ve ht h:ıngı toptancıya gıt
miı~ r::i<:' cpırl.ne .:ıiz, şek"• .n1 ı yu~ç> 

• 
m•~= a:rA 

zıyet d ğr,ı r gıda rntı:ddcl"'Ti üz<-ri.nde 1 
de uşag Yl...kar1 dyuıo.ıı 

[ Cevlet [En~zyolları işletme U. r:u~ürlü~ü ilanl~n ) 
P·;rr.: ·o ~er bulunmru .as:n ·ı. top. 

taıır.,. 1 ı ) en b~r fiyat )·uksel 11 111den 1 r.UDA YA HATTI 
.ıf d ıç :ı j•Hc1ı~e 1-t\"C'fl şr;..erıcri İ:!ıtanbi.lldatt 22/8/9·i2 Cuma.ttC'6i 14. }() 
t .... a :ırınd.an Uer ge!d'ğı 1<>hmin oanya tar"fesl mu-.:ax:k<Jt· n ~iştir nışt ı·. 

kaUcıcak Ee.'P d~-n iti.bar ~ l\.f:Jıo. 

ecıı :1 A · :iıı • b:ilt.
1
{al ;;ı:l', b r 1 ~aç gün 11 ·rt.>'fl.oi ta-r !eye gö e vaıpurı r İstnnbu da r · 

~\"\l'ııı.t kJct:..r bul kıoır ~eke r:r n . n Paz • Pazaıt \t S . gı Jr .. a-
• la .r ..1 :._... a 9,00 da Caı:ia Ja, P· :"§err >e \ Cumı.ı. g ı~n ~ t 16.00 da \C Cu r," g ,; 

de ' 1 aoc I' r .. : .. J.l :.ı::ın ıt~u•.•• er•ne 1 
130 ı>.ı.. u .n ver • nl:k st{·nu nı ha _ 5n.:ı.t 14.00 ln:Jkacak Sa.. P,•rşeml>e \e l"u:ı.artcsa postal:?~~ Gı nlıf P k r 
bukı 132 1turuŞ"bn satmıya •cbL.r ol- 1:dc.<"e" ... ha fa: \a maı.üm3t 2ilmak .. lyen.l(>rn Aecnte r rııize n c: a· 
C Jl·l.ırı-ncıı.n O 2Jman da alarr adık a- fn;:l Oh U (e08j') 
r.~· oy.~ın('kte::n e ... ---~~~~~~-

&hk.:r Salahaddin Pınar'ın i~tirakile ' ler, kabında Orta Şarkla scrb..,ı-

et\' bıııı almış:ardır. llal.oı...;..,. bir kaç 
gc::ı E"\ \ }ıne kadar t plancı taciı Jeı ~ 
pıtı'lç stckiıırı bulurıtlugu. ve §Eker ç!.1'- na~. ' :·. bt.: ş l ôoune il ın "'k 

çın Sek r Şilk<"t ·~ın dl'ğru n dngru
ya t:cnd '(: me E&lı:ş y-pm .ııı,.,ı lste
ını ktedıı:er, 

lstanbul Sıhhi üesseseler Artttrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 14 kişilik Bahçer.Uı Saz hey'eti. Bıı ~ama maıhsuıs 

fcrv'kaHWe eiirprwcır. Fiatla.ra zam .Yoktur. 

Bıhçen~n Ala~ranga Saiouanda 
S !baiıa kadar d~ıam etmek üzere Taksim Bole<liye BahçL-sı.nin 

bazı Atraksiyon numaralı>rını:: ~t>rskkrile fevkalade 
ZE. 'GİN - VARYETE - CAZ - KABARE 

Fiatlnra zam yoldur, ~abaha kadar dl"\·am <"<lettk olan işbu 
gere r:':!<"n<:eoine i~tirak etmekle acwye }ardunda bulnmnak 
İ<·İn lıiitiin sayın halkın Tepe başı Bahçe..ine koşacakları mu-

L · lıa·kk•klır. Tel; 4269(1 JI 

~e dö\·iişcbilın"k için Rommcl or
dıısunun taz~ikiııden kurtulmak 

,~e Akdeııiz lıôkhuiyctinl geııi5 

iilçüd-e tekrar de almak zorun
dadırlar. Bunun için de gccik
nıebizi n Ronınıd'i Afrikadan 
a.ta bi lmç lidirler. 

Belki de, komııta hey'ctlerin· 
deki yeni değişiklikler bö~ le bir 
hanı1C'Jİ ta"'7..'l·rlı~·or! 

ETEM iZZET BENiCE, 

kPt"nın c her gı.in mı..n1 1m;n top
um . dl ~tk.C .. vere. ı m . .:J.m odu •u 
ıçın bı.ı ve.. yet bakkal;ar üzer.na.e hay
ı-<'t cy11. .aır mıştır. Faka.t ~ bl.' .• ada ~ 
oa J;.a~rr:.ıIT'~tır. Topt.;,.nc:ılar bakka ,a
r ttyt ryağını 132 - 133 &.uruştan 
vcıorr ı ~t'ml erd·r. I!11kürret zry
tinyD ın.r. 123 kuru:.tc:ı.n fe1 ~a ~:ı.-

1 t:lmartı .... t"l ·""in karlr vef'T'l"lıŞ o dı:ft:r:
dan b•l.,:ka . r .reyt:n.y<ıgı .. alaına

nuŞi31 ır Bundan ba.,~a g n tSEne
drn sa llll~ bayat \'e pi.şmt ine uu'k.in 
o:ır.ı~·ar: kura Jasulyeler 11' ":l de top
tnnrıJ;u; 'i!? kuru~ ı.st.enıişJ-..~r<br. li\.ı ,a_ 

l>ıi"'r t .... af~'l tuccarlunn kendi Leyii T~p T..ı,Cbt \: ... :C..ı talebe!e~e 
kendl~c.:r'.'1i kontro! er açın ku.:ulan zarf~ <"k~ llrr-.:y~~ klln ~tur 
kom.te tnn. ıh·ç bir ra:.l•yetlcrı gö:-iıl.. l Fksilbır_. 1.ıı' .. 1 42 Çar~.ı·nba gü:.u aaoıt ıs de Ci'Jj:a,oğ.iunda S.""b1t ve 
men t .:tc.dU"'. Ala ·:ıc?arl:ır d:ı -.JL:carJ;:.... İçtı:rıai !\1l v.,.net !\fu'l .... JiljCi boasında ut 1

1 ı k·ı isyonc;.'11. y r. acakt. 
a k":"Şt glAtıet-ilen l.ıı.ı gen.ş tıu~ıra ni- 2 - Muhamr. rr fyat beher takını e bi~ec:n ;tr.3.H ct~ı. ,dır. 

3et n ;s-":-.rlz olduğı.ı · kanaati bt"llnniye ~ - Jtt"Vak.Ynt trır. natı 142-!Ç Uradı:r. 
VJ.:.ş~ rn. tır Vıtz.yf·lböyled \'llın eder.. -1 - İ t~kl!l: ;ı.; "lBmıt·inı ~r g'JD l: ·:n!".)~ nda gO·ut.r rr 

t 1000 · ttlm tiı.. f,1111 mali ~ ka~~ 

EC tnkCıme-Lin l'!Skfs;udl'n daha şiddetli . 5 İ tf'kfUer l f\42 yılı Tlc:.ret Od:ı.sı \ \ .-a yle 2.ı:ı 1 <- ~·. k n a ) zı ... 
~dlıır afmak'. gt'C"ikrr.,,_vf'ct:ı; \'e ı '~" Jı.:ı "r le bJ l' 1e-ter m vak-kat t rr n t bıJz ''l ba.rıka tubu 
t ıntla cla l~lı tıJa~·· ~ .!erı ttU~hn1'4- tılf' teY.: ,r, hevı za!'f· ır:aı lbfl,e saalınd~n tı .. ~ i::.t t.:\vel ın"lıi..~..w: ~lrıı~~ 
tcdır. ·k ın ~rc.!l \ rm.t't •9101> 



( - S O N T E L C R A F - 22 Afı~TOS lHZ 

Nesrin LİMON Çiçekleri Kolonyası Çıktı Hasan LİMON 
Kolonyası YAKINDA ÇIKACAl{ 

Ne(a<;eli ~h.ım deicr 90 derct e Ih """ ve i5 d<'Tt"tt N..,...in Iin1on ~~ekleri kolonya la n bir 01üddeıt"'1beri yııpılmıımalrla n Hasan Jı.ol<>nyalarını ~,enleT ü:ıiilmcrl.tc idi. Biı~frk fe~blda Hr nıiktar e<ıH>S eJd., edildiğin"- pd. ,. ahtı bir ,._.ınıdı 
bu nefis kol<>nyaiu' yapıJac:akttr . H&San deposu yeııi adttSi: &hçekapı Nimet Abla g~i yanında. 

Milli Müdafaa Vekaletinden : 
1.- A5keri HaeleTl«', Kırıkkale gan'at, Ankara 

Musiki, Kayseri ve Mer.ı: i fou Gedikli okullarının 

kayıt ve kabul i!leri e< Konya ••heri orta okul hariç» 
15/ Eylül/942 tarihine kadar u2ıı hlmı!lır. 

ll.- Maarif lisd.•rinde b ülünlemeye kalıp da b u 
tar ihe kadar büti:r.leme sına darnı k.:nd i okullarında 

ı:mvaffakiyetle veren İstekli !<' r <İe askeri liselere ıı. lına

caklardır. 

Bu gibilerin namzet kayıt 
birer dileltçe ile bıılundukları 
rine veya doğrudan do;inıya 

müracaat etmeleri ilan olunur. 

" 

• 
o)u.,mak üzere şimd iden 

yerlerin ukerl ik , ubele
okul müdürlüklerine 

cı 9070» 

= 
rstanbul Defterdarlığından : 

' Jst:ınıbu! J'apu v~ Kadcıstro D:· :nin (lj50.6·1) lira kEş!t bt"<h·!· çatı ta!"niri.-
t. ~' 7/':J/P4.2 P<?z.aı-teJi gtni\ a;Jt 15 de M~l:i ~t11l3k Mudü:'üğıincie müteŞıt:'k~ıI 
>ı:omı•,yondu a\.~ eks,f'rı ~ ıle iha:e edJ!ee.:ktir. Muv~k"k;:t tcınir:~·ı (118) hra {55) 
kll'1'ıJ'?lur. 

ı~te-k!ile~-1r. An aL blr taahhütte (1000) ilra~;k bu i:cıı b t'mer eş )'&ptı.ğına dair 
idart:1!'";r.d{'n a!nuş ,..,Jdu~u vesiıka!Qra .i!li!loiiıden istaDb>JJ " .. ·: 1 !'ıyt-tine " ;Üt"3l"a:ıHa 
f' irsJJtn1' Uri~in~n tatıl günl1:ri hcıriç (3) gfin evvel flhnı!'iış eh'iye-t ve 942 yı
J ıne s;ı·t Ticaret Odası Vt''Sikala:-ınt ıbriız thTif'le-ri nıttk1azi.dir. · 

!\·fuk::ıve!e, eıksiltmc. BaytnıdırL.k İşlP~i genel ,;ı: hLı.tu.ıii \"~ lr.:ooJ şarlnamel('d 
ve proJe li.t'şıf hul~~~ly!e bUfla mu'effTri d.ğı•ı- e._..raJt ltılılll &al.Ak l\.fü<Jürlüğun-
de goı·u:e0il•r 9ütl• 

~e~et :e~!.e'.'.'.~ :: ~~~~~'.'., '~'.~~~~ ~ ~~~e,~'.ı:~ı'.'.. i 
lıat1-.ı ~ 1/e (31 At;: .. (+u3 94::!) P::.ı:'lrlesı gUn~ c1Jl (lS.JO) on b, ~ bLıı;u.'t.ta Jlc.ydar .. ı 
p:ı_. j .'"ar bin3.s1 Ja.Jı tıG ı kL ı. en tar..~..:ıdan k.iiipau 2<1"! :JSl.i.ıiy .I! ~atın 
~ı, ıa · ·t 

Bı i$e gırrnek ıiıyPnlt"r n 7111 j:)"edi .)'Üz :. ~n·.~ t.ir) Hra '>~ (yirmı ~) k ·
r~luk muv:ıl{'r;.1t tı· nınot. kanun Jn tayin t'.i;• \·--.ı,ı;aıarla tek, fl<'ııri 1nuhte\'1 
ıa naı nı ay i gün ı:ıa! ( 14,3(1) on do:t oh .. 4:.a 1<.ıd•t Koın•syoa Reislığint• ver
n1t'ıe ı l .. z!.Jı.d.r, 

Bu it' ait ~a:tn'"mı ter korr.ısyondanpa"~ı.t c..; ııı rak da.g.~1l:ı.ukladır. 18803) -GAYRİ MENKUL SATIŞI 
& yc·&lu 4 Ür><!Ü Sıılh Huk uk Hiıkimliğinc!en: 93\l/168 

Ten•lıçsine nıahk.cınccc elJron ulan ve tasfiyesine ~arar verilen 
ölü Jaık Oı:adyanın ulıdesin<de bulunan İstaıııbal Çelebı oğlu Alac'<Min 
mııTallo,"i Alacahamam caooesi eı.:ki 57 yeni 37 numaralı dilkikanın 
tapu kıaydı murib>nce maılı·:.:Efll<'mfa tarafından 2~/9/fH2 tarihine mü-

' sadi! Cwna günü saat 10 dan 12 ye kadar açık arttı= Ftıretilc satı-
lacaktır. Satış beddi yüzde yetmiş beşi geçmediği takdirde ikio.:i 
artt>.rması 5ı 10/942 tarfü ne ruüsa dif P:ımrte:si günü saat 10 dan 
12 ye kadar icra ed lect'ktir. Tamamının luym l.'li 9900 l iraıdı.· . Tella
liye resmi, ıhale pulu, taviz 'bt.-deli ~t~ne, sa'.ş günü"lc ı...:ta r 

vergile-r terekt>ye aittir. Arttınna) a girebilmek içın % 7,5 nısbetiınrle 
pe:ı· a1ıçe.s:i y~tınr.~k l:i.zımd:T. 

Taıfsılftt Me>ıkıir dükkan tam ~iirgır ohıp l"Cpiıcsi saç stoı'<lur. 
Dükk.cinın ct . .phesinde caımh vnrir. ve :çir.de dolaplar vardır. Wkıka
nın dö'}erncsi tahta, ta\'.3n t·:moz olup irtifaı içiçe 3,:5 mc:tredir. 
Boduruara s~y·yar merdiv<'r ·?e İ!i'-lir 11Jıv:rsı 19 nı.mı.aralı parsele ıtiıttir .. 

1~ULMACAt : 
123456789 

1 • --- --., 
~ 

3 

ol 
- - -

4 
5 
6 e • 7 
b • ' • 
SOLDAN SAC.A: 
l - }J'.l:l)"tf'11 smriı4.."l ıdare, 2 -

Se::"'Oe&t. Cf'd, 3 - B;r seırt. JO:<Jp,·k 
ya.vra."cı, 4 - Bizi doğuran, Son har
J.nin ha2ti De t."2ilmi 5 _ Nihayet 
bu-hr.a.<, 6 - B"-yaz, Ku'2!U:llun sesı, 
Artıı~a bet>, 7 - İsmr nazaran (;ki 

k.eliınt), 8 - I·-ıhPin .. '\dala.ııının 111ıP1'-

11:&1.i, E~t, 9 - Spor oyuno. Uy~uda 
göıu r. 

YUKARIDAN AŞAÖIYA: 
J - Halkeden 2 - Namaza da\·f:'t, 

Bliyur\. b1eak 1 3 - İb..idı·t, Spor oyu
n J, 4 - 1\.'lazi·, Tersi .-nektu.p, 5 -
Geni ~. H::;neye dilllul et (iki k.J•li
n1e), 6 - Elzıyr!, Cete-t, 7 - Zina 
dL'tl]P • 8 - F...skı nağrr.e 9 _ in~~ 
tt,....,ı '\"a€ıta. 

!>\l'nl:O Buim;..camttm 
Ha!J..ıllmı, Ş..ltll 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 
1 S\A DE . . . LA 
2 0 /Z AN. A S 1 L 
3 Nf M$ EDALI 
(TMeEZAN8K 
SE8ASAKİR 

6 L A N ı.: ı•ı y A K 
7 Cl i. R9GEMI 
& R I L ı• E J!.ıE ı·ı ı ş 
9 A!EJ ı K E Ç_!_tDJ_ 

IDeuiz Levazım Satınalma 1 
Komisyonu Hanları 

----· 
ı - Kt-rli ~nıcıbinıce tanmin edi

:len bt.'<lt;ı •;l-2..58.35> ti ra olan 2G nu
m~ı-a!ı gö-nırı.ık moturu:"!iln nı.Jk.inc 
tan·uı•'&l · iıi aıt paıarl ıJt 2~} 8/942 Pa
:za· ies gunu ıı;ctat 11 de Ka:sın-.pD:.a,da 

buhmoıı Dr<n.z L~vazıın Satın Alma 
Koın.syQnıında yapııaca'<1ıı-. 

K..-.ı.t'i tenı,natı 88.75> , :-a 
~~> ~a.mes~ ht..~ gün iş saati da.
hi:;nde n~ül' kom~yoD:dQ.n bedelsiz 
a lınabilir. 

3 - i'stek,ı prin 2490 sayılı k.nu,.. 
n•un ııstediğl vcsıkalar.a bırlik.'te bı·1· 

1 

Sabah, öğle, akşam 
Her yeınekten sonra günde üç defa munta
zaman dişlerinizi Radyolin ile fuçalayınız. 

Alacak verecsk ·ve Mirascıhk ilanı 
lk-)oğlu Dördüncü Sulh Hukuk Jliı kiınliğindcn : 942/106 

Pal"lga•ltı Süleyman Nazif sokak 56 nuıınarada otuıımc.1<ta iiken 30/ 
4/942 tariJıiıicle ölen Bogos Apel oğ lunı..n terekesine mahkomece cllko

nulmuştw. ilan tarihimlen b:ı>; l ama k ü.ıere ahcoık verecek ve sair su
rotle ala:kadsırların bir ay, mirasçı !arın ii<; ay içinde Beyoğlu Dör
düncü S:.ıliı HuJnıık Hıi:k.iml'ğine mürcaat etmeleri, müddet.i:nde ınü
raca"t etmiyenler h:>kkında K. M. 561, 569 uncu maddeleri hüOOüm
leı:i ta t:bi!k -,dileceği ilan olunrn" ( 4639) 

Gayri Menkul Satışı 
&yağlu ol iincü Sulh Huk u.k ;\Iahkeınesind-en: 946/63 

'l'erckcsır.., ma~.kcmece elk onulup tıasfiy esine karar verHen 
ölii' Il<icı Arif uhdesinde bulunan Galatada Bereket zade ma
halJcsi L<ın.:a svkak eski ve yeni 7, 9 nım>aralı gayriımenkulün 
ruıb•ı hi&t»i açık arttıı·m" 8tırctilc mahikememiz tarafından 
14/9/!)42 tarihine mÜı.<adif Pazaı·ı,.,, pÜ'>ll s;,a\ 10 dan 12 ye ka
dar s;ıtılacaktır. Arltırır.ıa bedeli \uzdc 75 ~i bulmadığı takıdir
<l<' ikinci arLtırması ~5/9/942 torıl'ıine ıııüsadif Cpnoa günii saat 
10 da-iı 12 ye kadar icra edilecekti". 'l~ö.'1ll<ı-'1:ınıın kıymeti 4400 
lira olu.p te!L'ıliye resın•, ihale pulu, tayi'Z bedeli mi;~tcriı<ine; 
saın>ş gıinüne kadar veıcgiler ter.:ıkcye aıttir. Arttırmaya girc
hllaneik için ;;, 7,5 riisbetindc pey akı;esi yatırmGk lazınndır. Sa
'''l ta.pu kaydı mll'Cfüince yapılacal<lt.:.r. 

Tafsilat: Binaya iki kanatlı d<.>mir kapıdan girilir. Bi.ı-inci 
lııaıt ın~rdiven saıhanlığı ki zemini parça parça kınk çinkodur. 
Bir küÇ'tik ~a bir hela bir ıfükkiin, dil'kıkanın bölmesi ı~p
tıı·. İkinci kat bir sofa büyüık J<:üçük üç ocfa bir helii blr mut
fak. Üçüncü k;ıt bir sofa büyük küçük üç oda bir hela , .e bir 
muıtfak. Dördüncü kaıt bir sofa büyük kü<;ijk üç odıi vaııdır. 

ipotek sahibi alacaklar ve diğer her alakadarların iırti:faık 
hııkkı ıı<llıiplerinin g.ı~·riımerukul üzcrinıdclki hakları hıııSusile faiz 
ve masrafa dair olan fddialarıııı evrakı miiosbitelerile birli.k!te 
sat~ giinüntlcn evwl m<lthke:neye bildüımeleri icaıp eder, akısi 
U.kdirdc hakları tapu sicilile sabit olımadıkça sat"! beddiırün 
pay'laşr:ı,asınd:ın hl\'!' İÇ kalı;cak lard a". 

L;teklikrln y'Ukande gö.•terilen gün ve saat!(' Bcyoglu Dör
diinci Sulh Huıkuk :Vlahkeme sinde hazır bulıınmalan ilan olu
nur. (4&36) 

lstanbul Ziraat 
Komisyonundan : 

Mektebi Satlnalma 

Menkul Eşya .Satışı., •eı•-. 
.8ey <>ğl ıı Dörd\incü Sıılh Hukuk Ha kiınliğind eıı : 9~217;; 

Terekesine m•hkemece elkoııu4m öbü 0vt'.ın<l&~"B ah Beyo~-. 
lu Çu!kur mah&llesi Kaıdıın Çı kmaz sokak 7 ntımaralı evde !>ulu
-an \'(! n,ar.ı.e.,.,ece •0 sbit edilen ewalar açık artiır:ıı..:ı ' rc
til-c '1Cıt!1kememi.z tarnfman 25/8/94.2 tarihine mü!'tldif sa.ı gü
nü saut 14 de s&l ı laıca.ktır. lst (>kl ilerin yuık.~,pda gostcrı,er gun 
ve saatte m<>hallinde hazır buJuıınıaları ıliın olunur (4ı>:i8) 

~-------.11m1--1111J11m-.•-~-wc.-.-.-IBEili&-
• • • 
Istanbul ikinci icra Memur-

luğundan~ 42/ 1956 
St.lt<Jn Sülliz'in jh-.andan o.ıldığı 1500 lır<.ıya Jr,uk.ıbı 'f.'Olfk. b~ ·•ı 1 tapu 

kayctJn._ı. gÖl't' Beıyoglu rfrHntonı ıınah:t 1-eaı Te.·cJrran r .i.rı1 ı. 6Q·, a~ ra..ı. ı :.kı 11 
yr~i 3 s~~ ·lı ~ark:.ın 55_ ş;ır:ıa:-cn 4-9, Gaı·bt.'n "9· Ct"nup yol ıJe .. 'ırt t (79) met .. 
re n1lıktarı00-0 vP t<ln1am ına beş bin lira k.yn1et takdir edilıııış 1 an ~'l~ evı.n 

1/4 hİ,!.!::ie-<-İ 2()04 No. hı kanuna ieoı;f:kan 11çı.k arttırma Uı> liltıJ n:.~ı.n:-ı:. kal'ar ve-
1~lıni~t,r. 

EVSA.k"I: Me:c~lır g:ıy!'i rr.t:nkul B. uğlu Kwr~baracı yok.:ş:uOOa Tı·rc4"n'a.D 

(,'A.lnaı.ı so! ... rıf:,rı ıltta 3 N\l, lu k;ıgir hanedir. 

l.El\IİN K AT: Cepheden 5 ba«amalt:ı mern1er ltıerdi'\--en!e ç1k1c ı -. Çıft Jıı:a
rwıtlı canı.PkJn1ı kap:dan gJrilir. ZCminl çini bir taşlıkta birib:rınin içinde .,;a rnıcı 

bulunan 3 oda alafra:ıga bir 'hrl.3 vaTd.ır~ Odaların b irinde 3 lira ile Mürvet \. ı
raeıd1-r 

BiRİNCİ K AT; Ui .. k,bir rotada biri bizyü;. iJ<; oda alafranga hd<l. nrcır. Ay. 
da 10 lıra ı}e Hüseyin kiracıdır. 

İKİNCİ KAT: Al·nsı camekanla bölilnmiiş bır sofada üç oda blr hı !5 var. 
dıı• Hi&.*rlar J{atice oturn1aktadır, 

3 ÜNCÜ KAT: Arası tahta de bölünmüş b>r &<>fada 3 oda b:r hela va ır ? 
lira i~e Hilmi kiracıdır. 

4 ÜNCÜ KAT; MLı'Ciıvt'n baş1ndan can ek-anla bö.ürınıuş utz"k b 
m 1n• ('imrnt{, üstü oluklu şaç-la krıpal da.ıcıcn \'e blr helfı biı· oda \ rr 
ile Fahr.a k:iı-ac:dır, 

/ OODRU!\1 KAT: İç ıçe çaınaşırlık bir Tnl.i.t!ak ve bt. hcl3 \.-.t'Clır 

Zf-

Ul\1Ul\1İ EVSA1''I: Gayrı m••nkul kfıgi-dlr. So' taraf Qede'l. dtı:\:aıı m Js··· -e}\.

tir. Bodruın ve zemin kat pcncl:re1cı·ı deınır pJ:-nıaltlıkı. birin<.: kat cu b ı ti~ 
tü bn!kor-Judur. İc;t•rdc elc·'!<lı:~k. ve tc 'kUd tefi sat ::ır.ı. vardır. Tur.- re nuhtaı;t..r, 

HUDUDU: Tapu l<nydi g>bidit. 
SAHı\SI; Tamamı 79 metre mur;ıbbaıd~ 
KfYMETİ: 5-000 ilradır. 

l - İşbu gayri meıııkulUn arttırma ;.a.rıtnamesi 25/8/942 tal.h O'dcn 11.i'.:><>rt.'ft 
42/1951 No. ile İstanbul 2 inci İcra DairP&nin muayyEn num,uııı; nda hl' "kesin 
gö~'E'ıb:ı:11e.si için açıYtır. İliı.nda yazılı ..J!anlard~n faz!a nıallırno:" :ı mak .tıyı•n er 
işbu &1rtnaml•ye vf' 42/1951 do~ya No. siyle mt.'lnu.-iyetimtze mO:·oıcaat ~ tn~e dır. 

2 - Arttırmaya iştiyak için yukarıda yazJlı kıymt'tin yüzdt~ yedi buçuğu .nı.-_ 
b~tindc pey vrya m!!li bir bankanın teminat JTlf'kt-ubu tevdi f.>dill"f':·kt>· ('J'v!ad .. 
tie 124). · 

3 - İpOtek sahibi a.lacaklılarla diğer a!fıkadnrların \;e ~.rt!fJk hakkı .sahıpie-
rin:n _gayrı mt>nkul ıucrindcki hak~aruıı hususıy e !alz. vt• ıoo..:.rat:ı dafr o1an !d
dialarıııı işbu ilAn tıarihi.nden itibaı'Pn 15 gün ıc.nde evrakı n1Jsıbite~criyle b r ... 
llktı\ meffiUrlyı•timize bild!rmeleri jcap eder Aksi halde ha~tları tııpu slcılı ile 
!:abtt. o1rr.adıkça satış b:•deliflin pay}aşrnasınc:lıı!l h.:il'ıÇ kalırlar 

4 - G&.tı.•t'.ilen günde arttırmaya lstir.:k cdc-r.:er, arttırmJ şartn .... ınzy;Jnı oku· 
mU$ ve lüzun.1lu mallınHıtı ahnış VP bun 1arı ta r".lnıPn kabul <:tm.iş ad ve jtıbaı 
olunur!ar. 

S - Gayri menkul 14/9/942 taı-.bine musau. f Pazart l g• '\Ü saat 10 tlı:ın 12 
ye kadar Jsl<ınbul 2 ınci İcra Mrmur!ugunda üç defa bağrıldrklan roır.ır rı> ço'< 
arttırtna ihale ~diUr. Ancak arttırma bedeli muhammen kıyn1e! n % 75 ır: ı u?
maz ve)·a. satış istiyl'nin alacağına riiçh~nı olan diğer a'--~k ... Qr bi.:,Jn b 
hcdeli t;Jn~arın bu ,flyri mrnkul ile temin ediln~iş alacaklalnıı.?l n·.ı:"r.nn ın<loan 

fazlaya çıkmazsa en çok arttı.ranı.n 4ıahhudü ba;~ı kalmak tize:·e art·ınna ır. gün 
dah:ı terndit rdlJer~k ~4/9/942 tarihine ınüs.ı.d.f Perşernbc • gunü saat 10 dan 12 
ye kad1:1r i~t3nbul 4 üncü icra 1'femurluğu odasında arttırma~ı icra ediler(>k en 
çok arhırana ihale cdiitcc.ktir, ipoWtli ai~<d<lar ve diğn r.er aliıkadar~arın irtifak hak,u saıhip-

1€-rinln gllyrhrenkul Uzer PritJ.:i h31k li!~ı İ1Ubtr.:ı~le Ia?z ve rt)ö.~;afa dair 
olan ıdıdı.ı:arını e\Tak. n tısbitt>kri le birli<:te rot"i giiııtinden evvd 
mad1kcmey~ bildirme eri ı<.•p eder, ak i tal<<Hrdr· haklaı, '"' u •iıc:i~.ıe 
~llit oln;.a.iıkça sati.ş '"', 1.nin pay J.aş,-ııasm.Can hıwiç k.;, lacaklaruır. 

lı g:.uı ve ır.aaltc ad.ı. gt.-ıı;t·n k<>?lıı.c;yona Ye ı;kı.ı:e C "'hune.;ir.d. '4~ "'n koku'l llalka~ıda bulunan nıı ktebp nakil aç-.k 6 - Gayri nı.cn!<ul kendisine iha:c clnan kirr..se derhal ve,a ver::oen müh· 
rıllı carıt.Iar.. •897J> "hı· :ı ye iton1: ._.t~:. B<-hcr to:>:ı kokun r>ek]iye muhammen t,e<lt•li 9 ])fa ve ilk· let içindt' parayı vcıınezs.e iha!e kararı fes.holur,arak kendisindt•n e\·\"el en yuk.-

+ tC''Yllll'ı&tı 48 ıra 60 k:J!W. ""·Eksiltme- Beyoğlu İ~tik:aı c-addesi 349 'nıı.maro.do ı.ıse- sek trk;iftc bul·una.n kln115e hrzetmiş olduğu b~cielle almağa razı o]u:-;:a ona rJ21 

lst.ekıi:it:rın ynk~? ~~a t;Osle'lilen gun ve .;~attP BeyobhJ J.:i"ırdiitJıl~ü 
Sulh Hu« k »~h l.<>mcsı ..-•. kmınde haz r bulunmala~ı ilan vlunıır. 

ı4637) 

l - Tahmin ohınıLın nl'Ec:mu \>rdt:i ler Muhasebecı ~!nrlc tvplannn konı..syoncta 7/9/942, Pa.zartesı günü -aat 10 da oinıaz veya. bulunmazsa hemen yedi gün müddı tle arttı...,naya çık.a:·ı;ıp t-n çok 
cJe.000> 11r.a o;a.,.., i60.UOO Clet>ımetrc yap }acaktır, :kt<.·k!ıler'n bL4 şi baı::aracak Kabil;yeLt, kanxrona .sahip old"ı.ıkiarını artt:7"ana ihale edilir. İki ihal<?- arasınd3ki fark \•e geçen gilnler H;in '1 ö den 
r1ıuı::ıbbaı A:JI)Cnkan v;c1ıaıasın1n 24. Emnwyet 6 cı .;,.-u.bPden aiınm:ş rvı-ak ile tevsik etn1c:eri ve ,. .. <.ı'ktindt• adı geçen h<·sap olunacak faiz ve diğer za rarlar ayrıca hükn1e hacet ka mak-•ızın ı11ı·ıııı.:-
Ağı.ısıos 942 Pazartesi günü. Eaat 14,30 ~iyetimizce alıcıdan tahsil olunu r . (Maddt" 133) 
da """'""~:nhkı,.oı. eksiltrr.e.::ıi yapıla~akt:.~. n1U'haselıf'!"" y"tL.~c.ık":kıı·ı ilk tt•minat PQ:·ası ınaki>U2.u \;'e nüfus cüz.danl:ırile bir-
~ 7 - Alıcı arttırma bedeli haricindı• o1aı:ak yalnız tapı.ı fıınığ hare nı, y . 111 

2 _ ilk tı·rr.ıntı c2850> lıra olup likte k:O:llİ'-y~na muı~c::ıatları ve sı:r:·tnan1eyi hrr gün mı>zkllr Jr.uhase-becihkte gö~ s enı·Hk Vakıf bedelini ve- ihall' karar pu]la.ı-ın ı vc.~megı• mrcburdur 
şa1<*..nan1csı hl'r gün kom.isy<Jndan rüp °"reM:c!erı. •~086.) 
<190> kuruş bti.lf'l mukabtlinde alın:ı-is tan bul Deniz Komutanlığından: b!lır. 

1 - Der:..z l-.:Cs \"e Ü':'· ·1 ~ m u~.· ve • kabı. muodctı 26. 
8 9'42 t: .ıır.ı.o k~'"O. c;.1 .... r .. n ac.o11ı..1u-. 

3 - İstcltlilerfn k&n.ınun istediği 
v~ai.kl-e birJı.k.tfJ Kd.oın~ bulu
JJan kom.syona be~li gün ve fiıt:.ı.tte-2 - llfl.Tl..ı:;· L! re ~ )'rt ol,:.: an ""* r ann 27.8,942 Pe ·embe \'e G"d!kli 

Okulıır a katıt o hır.an okc ı -~n 28.8.944 Cıınıa günU rw>ksen V'O"W<a.laı wı ıa~ rntı.: 1caat]a!"ı. 8970.> 

lf'a4 ı .. ya;ai<, .s.:ı.at 9 ""4 1', .. ..tı'"•P""~-:ı. Gt·d·klı Uk ı'unıua Oulunıuaları . •90-09> 
ZAYİ - Kd:.acabey Ni.ifus mernur

,ı:..gundan aırr.ış olcJı.ığum nü.fUıS cüz... 
dan11J1l zayi e:.tln1. Y1,;n:sıni çıkar.ta 

ca.ğı ·T.dan NkiE.l..nn hUkü.nAJüz old'Uıu
nu :lo.ın eylerim. 

----- -- -- -----
Antalya 1 No.lu Sahna;ma Kor.1isyonundan: 

1 • A · er! lhtiyaç için et:{>{)()) kflo Priın~ , aıJeıyaı: n· k.fPa ı z.<ııiıa ihalesi 
l J:oı-.ü 94~ P<- .. mbe ı:unü "at 15 de A.ntalyata Topçu k~ ı~ akı komtS
"f-Onda ya.pıl1c"kj.ır 

K:ıbataş Toprak Ofisi Dt-po Bekçisi 
Mustafa YILDIZ 

2 - J.._,tl.J"ıa-aınten be~e~ı cl0020> jt.Jdır. Z\tırvakkat tern..,'latı c751> lira • 50' 
b.ı uşı ..;.r. RA,c:.JD RIZA TİYATROSU 

Halide Pişkin beraber 3 - Ş-<...,.i'.13.meJ~r he-r c:o.1 Sat.:n .\hr.a I<on1~yonı.;nda görülr·biıır 
4 - ~e~I:Jer:.n :i<:. ........ ,a..ı.ncde yaı!lı veslkil!arla tek f mektuplaıını ihale Bu Ge('{I' 

YUlllUR C AK 1a:ı'.n<lı"n bir saat evve!;nc kadar korr.:.;yon vermc:!erı lJ.ln ol:.ınu::-. •8934~ 

(HALK SÜTUN~J 
Bir daktilo ile iki iıçi kız 

aranıyor 

T<'Crü'bo1ı b 'ır bayan arı'Yonım. 
Eski türkçıe b.Jen terc:h eilllir. 
Ayr= okı .'iÇ) loı.a da ıht.;ey;:ı_ç va• 
dl,. Tatp oJa.nlar Jn Tah1a.ka1t."de 
.S<.>yhdavud har.ıııda 3 numaT 'a 
K~d r T>·n<' tiC'2ret.ı-a~ ı .,,;ne mjj-

Eminönü 1-Ia lkevi'nin 
Milli Oyun !ar Festi vali 

• Bııgür.kü Cumart<"Si saat 17 \'(; 21 
F entrhoh(e Stadııtda 

n uhuli,)'c yoktur. 
S.n~-· y r rr.da. · ta~yonun Qnür.-

<1r n td;f ~cı' t't>.'t' tramvay 1 

se;: v.si ve st.at lıil"!e Kc,d,kii'yden 
Ku):"'l.İY(? bir vap11r v:ırdır. Ki~pni
o va.pua-ı...'1 k..ö.ı:1ı~ığ1 tfdJn\:,y ser--
'\ .ıcll VCdıcı ır. 

• 
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1
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Istanbul Kadastro Hakim
liğinden: 

Beyoğlu Ağa Camiinde Çöplük Çeş
me sokağında 15 No. ]u )ıane<İe 
sofok1i Kostaryadi kızı Anika'ya: 

l-\a" 'nei !'1di:·eye lıafetle lstan'btıl Muhakemat \1tid\irlüğü 
vekili Avu!oa:t Hüsc)~n K.'.ızım tarafından Büyükadada Ayani.ko
'a cad.d-csinde 20 No.lu ı>rsa ka)•dının hazine namına t"sh'1lıine 
daır ate:yhcn'zc açılan dava r.:n cari muh<>k(':T]<'Sc :dr· ('.Q;'teri
lcn ı.kc.mclgiiiıta b.:iunma<lığmız mu.ba~ir tarafıı::d.an tcıbGgat 
\'3mkas.na verilen rfu>şruhattan anlaşıld;ğından \'e halen adresi
" '·~n de mcçhuli)·etine i>inaen t<<\ıligatm ilar.C'll Y3:!Jıfm•sına ve 
muha!<l'm nin 24 1Eyliı1;94~ !arihine mii'ldrlif P"'rşemıbe günü saat 
or,a ı. :ık•~.e karar verilmiş oldıı.ğıın<lan ye1ımi '~ va kiti mez
kı'.ırda Sotı ltan~hmette Kadastro duôırl' i için-de İs!an•bJI Kadas
tro mcrxemesineıo gelımecüği niz \·eya b;r vekil datti gör.derme
d if:['-.iz t.:ıkdirde hakl<rn ızd a gıyap muam•Je,i yapılacağı tebliğ 
m"1< amına kıı,;m olmu•k üzere Huk ı;;. Usulü Muhakemeleri Kanu
nuaıurı Hl inci maddesi m uci biııce ilan olunur. 

---- ----------
Orman Koruma Genel K. Satın alma 

Komisyonundan: 

Müterakim. verıgl ter, tenvirat ve tan.z;rat ve dt•ltoi\iyf' re.,minden m,ı.ı.te\: e:, ~t 
Beled.ye rü.Rumu ve milterakim vakıf ıcaresi alıcıya alt 01111.:.yıp r•tırma b('ck

linden ı.e.rizil olunur. İşbu gayri menkul yukarıda gö:tcrılE'n ta· hte İ ~nbul 
2 inci İcra l\Iı 1 murlug:ı odasında iş.Otı il~ın ve gös.:er•;en :ırttı:.·11.a vaıt(Jame 0..'1-
ir~indc ,atılac:ı~ı iltı.:ı ohJnur. (4602) 

ı - Ornıan K oruma Gf'nPl K. Bü·lik ı•rı ihityscı !çin 14.000 con dô.rt bln> 
çift er kundurası kapalı zart usoıiyle dksiltmeye konulmuştuı'. Bk.siltrnr& 
24.8 .942 Pezart.~si güııü saat 15 de Yendşehi-rdc Ornıan Koruma Grnel K. bTna
ıırıdaki satın atma kCllnisyonunda yapılacakh.r. -GAYRi .MENKUL SATIŞI 

2 - Mu~mmf"n bedrli 189.000 lira olup n1uvakkat tMninah 10.700 liradır: 
3 - istek ı;ıerin kanıınl vt>ıılkalar;yıe tı·klit mektuplarını ihole saaknd<'D 

bir saat evveline kadar komisy-ona verır.clC'l'İ mecburidir c6230--838l> · 

Bey<>ğlıı Dördüncü Sulh Hukuk Diık i ınliğimltn : 940/lSS 
Tercl<.usine mahıkenıece elko nulı.;.p tasfiyesine karar veriler 

ölü Ha.'lan uhdesinde bulunan Kası mpaşa Nalıncı yokuş Me!:trp oo. 
kaık 1 nwmaralı gayr;menkıılün mahkememi< tarafıııck<11 a.;>k <ırltı~ma 
suretilc 21/9/942 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 10 dan 12 ye 
kadar ı;&tılacaıkttr. Satıış bedeli yüz de 75 ~i b.,,lm;,d.ğı takdirde iKuıci 
Mttınması 1/10/942 tarihine müsa.dif Per~c,;nbc günü saat 10 d.n 12 
ye Jmdar icra edilecektir. Taırna-mı mn k yımeti 450 lira olup tdliıl>y e 
resmi, iıhale p ul u, t aviz bedeli mü§terisine; sı;t~ gününe ka<lar Hrsilcr 
krl'kCY" aittir. Arttwmaya girebil mEk için ~;, 7,5 n.isbetinde pey c.k
çesi yalırma-k lazm>C! ı r. Satış tapu kaydı mudbince yapılacuH11· 

NURİ DElllİRAÖ 

Yeşilköy 
Tayyare alanında 
Bu ayın 23 ünc ü tı"zaı· günü uçu
cu ,·e yapıcı talebeler aı-asında 
tayyaı>e ve planör mfuı.ool<l<ılan 
yopılı:cak, mükifatlar tevzi olu
nacö ktır. Gi»tl'ri ve yaırı.şlııra 
s<.ot 14.30 da başlanacak:tı.r. 

\"'°atruıı dl.ışın.mı. tecavüzünden 
ma..'ım bulundurm«·k için Nı:tiya:t 
e leman yeti;,timıek. gaycsin,., ma
tıuf ve T :.i rk de!iloanlılarma yara
şacak yegane spor b u nevi hoce
ketlerd..ir. 

Her Tıirk gelir seyredebilir. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BER"'TI 
Yemek yağla"l ihzarına rnah ... u a

mcnYf'• hakkır.daJıı:ı ıhtira için iktısat 
Vr·k;lliğindt'n a!ınm ıs olan 28 Agustos 
94-0 tarih ve 3n42 No. lu ;htir".l beratı. 
nın ·lıth·a t!>tt ğı hukuk, bu. kerre baŞ
kas.:na dı·v•r veyahut !cadı Tilrt.iyede 
mevkii fiilt" h"'Oy~biJmek 'c;in s.aJ~tı'.,)iet 
d: i vPrr b'.·ec--ği t.t.~ .. ı f ~J.ilrr.tı~l(' ol
mak'a bu hu..;us.ı fazla -rnalüm;;t Niin
me-k tsti.ycnlerin Gc.lat~da, Aslan Han 
5 inri k lt 1-3 No, ~dl'l'.I müraC'aat "Y
,t"tr.Cİı•ri lüzwnu ll§n olunur 

s, 1ı:rı ve Başmııh1:·;·l! ı !<;t('tn izzet 
E· ).ce - Neşı~ya~ Din•!<WTü 

C'.evdPI K.~n.~BİLGİN 

~rı~ 'l'I:LGRAF MA'l'BAAı<I 

18.00 P ı.gram ve Me · ·kel Saoı Tatsilitt; Meııkı'.ı r gayrimerlliı.ule sok.a'ktan bir kapı ile gir ll'r. Ô-
Ayarı. nünde u.fk bahçe oluıp yanyana ~ oda<la·n ibaret olup her odun, ka· 

IS.OJ Mü.zik: lli<dyo D.ın, Ork29txa- n.ıları b;:;ıhçeye açılır odalar doğrudoan dıo~uya topraık üzerine ta ve 
s nın Her Tı•!rlıen PrOiraını. r-
(N•had El!;"'1g:n İdace•"1de). tı:ğladan yapılmış , odaların tabar.la rı pcrçere v~ kapıları adi tıı· tadı.r, 

18 ~5 Ra<iyo Çocuk Klllbü. Uıım:ı:mmın mesalıası 45 metre mur ııbbx<lır. 
!9 ·'.O ;.ı .. m'€ltcı S•• l Ay<ırı ve Aj3DS İpotekli ;,Iu.:aklar ve d:ğer her alakadarkrır; irtifak hak~ı ~t •P-

Balxrlı'r;. !erinin gayrimerJrul üzeri n<lıeki hakları hll'!;~ ,oi]e faiz ve mas;·da daır 
ı9.45 ~ı,btı<;t 10 Dakika. olan iddiaları :ıı evrakı n.übiıteleri Jc birlik((< stil!Ş gıiıı~nd .,'. t'vvel 
19.M Mıızok : Saz E<>erleri ·v" Oyun mahkeme;,·e ı:, ; 1<1irmelcr i i< r.p eder, ~i taJ:ıcl.ı"de hakla r :apı sicil.ile 

:ro .ı s :::;;,·~oze\&;i. sabit oknad•kça sal.ıi :.~clL1:nin ~:ıy I~:ıma•ınian hariç ı:~ •ı..:Jk . a.ı:~rr ... 
20.45 Müz,lc; $arkı ve Ttirkil.1•r. İstek •ileriıı yuka ı ıd:. goorerılen gun ve s 0 e. tte Beyo~ı,; r crduncu 
21.00 Kor.uşma (Ana E>ı,ı•,e:) 1 Sulh Hukı.ık Mahkenı~si ·:U.lemlı>C!e haza bu lunmaian föı c:unur 
21 15 Ml<ızilt: Dinıe>icı L:;tek"en. (~4) 
21.45 Konu~ın.a. (Ş!!r ve Nes,r Saati), 

22.00 Müz1k Radyo Salon t"lrk11.strası. 

(Vio!o00üıt NPc•p A.ıtın) 
2:: 30 ~Icınlckc·t SdaL Aywrı, Ajans 

II.:ıberlerl ve: Bors:;.!ar 
22.4.3 22 50 Yari.Dkı P;-ogram ve 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttlrma 
ve Eksiltme Komisyonundan~ 

Kaı>an"i. ı::;.Y""ı ç.,:-·.ık ·H::t!i.l3h;;ır.es.nin 50 ka l t>m ıı:icı J• ık eks:ı.tnıfye kcn1.. 1.nu~tur 
1 --------------- ı ı - E~;,:ı1ıe. 4.9 ~-12 Cuma_ güniJ .s:ı<;t ı ı,:ıo da Caı";::a!oe..L,nct:ı SıLlıa\ .... e 

SADi TEK TİYATROSU i<:t.aı"!Ji :ı.ı ... a' lnct MuUnii.o·H•Zu bınasında t ı u r..-ortı:.yond yaı ı oııca~u: 

Bu gocc 1 2 - ~LıJıJırHnen !:yat 12.\-5 !irR 58 k"' uf, mı..v~aı tc:-ınincı.t 93 ı!'lı "2 ~· 
·'\af1.u r T a,uçim Altmtepe A'l<' B· ı ·~· nde 1 3 - İ;c:;1&kltı er şa rt~:l.....,~ i ça1:$nta tunlt•r n~~ k.o•rıi"')"or d11 ,.Off'ı}ı·i'r tt. 

1 
" - )ftı·!Ui ler. I !Jıt:l sı.ı 'rıı·3rf t ()ri::ı,· vt.~ı .tas:y le 2'1 t•h cw.v,ı ı ;ı 1l. n.ıır.ı:ı. ,ya1.ıll 

voıı-1\\A' ar ·:~· mı işt> yP • 4 ·.ı l.._.,,u,:.ı ı tn:o k'buz. veya l-ı.nli 

'~n 'ı. C s..1.a \te ~.l'- ll ~ .ey.nna i".lııl<le.rJ .ai•J.' 

;A.MURDA ZA.MBAK 

• 


