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ITALYAN 
ORDUSU! -

• • 

1 lngiliz Hava Nazırı Söylüyor: 
1 

"Berline gireceği-
Sesi sadası çek.. • •• I k 
mıgan bu ordu mız gun ge ece ,,. 
neyi bekliyor 

Dünya harbinin günlük 
aeyri içinde İtalyan or
duaundan hiç bahaedi[.. 
mez olınuttur. Fakat sesi 
aadaai kesilmi• olmaı;ı
na rağmen bu ordunun 
da herhalde bir vazifesi 
veya bekled iği olduğunu 
kabul ebnck lazımdır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Dünya hOTbİı>'n günlük ha.Jif;oe. 
lerı içinde it.,Jyan ordu•ıtm>ı> adı 
lıch ta unutıılnrnş gibidir. Afrika· 
.ı. ı,; menii faalİJ<>I, Rus cephe
ain ~{eki lıir '· ~\ tüıne-n.iu ıne\•l"tldi· 
yeti hesaba katıhnazı.ıı iıd<>ta Ital
ya11 ordusunun harpı., mi, sullıta 
mı J ~dığına karııır vet'mek müş
küt 1>lın. Hakikaten bu ondu o 
k•da.r unululmuş, o kadar sessiz 
"' • arlas.ız kalmı~t .... 

llalıbuki, İtalya harpted.i-r v• 
ha dıe gireri<en de 4,500,000 ki
şilil< bir an&valan ordusuııa 
da) B1>mıştır. Bu dört bu~ mil
YOOotJn b<ı~ bir .ınllY'JllU dahi 
haip h<l.linde def:ildi;r. Almany& 
emrmdc şarkta va:zire ala.n İtal
yanl:ı.rın hey'eti ınttmuası 8 • 9 
tümenden ibarettir. Atrikada da 1 

bııudan Iazl yoktllT. Balkamtt· 
d~ da 20 fümenden daha ~<>k lıir 
ltal)~n ıru,·vetl bulunabilerqini . 
zaıınetmiyoru<. O halde Jıu 38 tü- 1 

men ~daki kuvv<>tler ne yapı· 
:y~?. Frım -.z hoouctı.rıu mo lı<ık· 
li}or, ital)·ııtı . abillerlnıi mi be.k
lı) Gr, yok a Norveçte, glll'p Freıı
sa...OOa, H1>landa ve Belçiıka ltıyı
lar.nda mı bulunuyol', Rodos ve 
Yunan - İtalyan adatanıııda m.ı 
dırnryor?. Bütün bunlar değil de 
sila!ı al:tında anca:k bi.r mi:lyoolu.k 
bir ordu nr da iiıst tarafı ltaiya
da rahlbt rahat mıılrnrne ~C>l"ba>ll 

il:ip ka"raı:öz sey.reder giıbi dünya 
00\'Ü~üniin SC)'il'İDİ nıi tal.ip edJ. 
yer?. B<>rhalde, ha.kikf va:•iyeti 
bilnrok .-e söylemek kolay değil
cfü. Fa.lıaıt, ı.esi ı.adası kesilmiş ol· 
masR>B ,.e hatta unutuı.,..,,.. gibi 
ıröruıın:esine rai'men bu ordUflllD 
·da herhalde bir vazifeo;i. veya bek· 
tediği oldu&ı>ııu kabul etmek ıa. 
&ın>dır. 

İtalyan ordllfiuınun heırşeyin ba
şında Almanya için bir •muavi.ıı 
ordu. haliııde bulundıığunır ka
bul et.ıııek doğru olmakla beraber 
b iue bu ord,\ mn ,·azife ilıtnual
leti ştı.ırl•rdJT: 

a - Kafluı.s U.lila hal'elreli ta· 
uıaıırlaııabilruği takdirde Ya.kın 
Ş rJ<.ıa har .. kete geçmek, 

b - Rommel ord ı"un.u tak,·i3·e 
ve :"ltsın fetheyloemek: 

c - Alma<ı ordıısunııo şukta 
hütiin me. cıudi)'eti ile '™"ıgul ol
dıuğu bu anlarda Avnıpa renu
bundan gelebilecek heT t\Ulti ta
ar.rırıi bir haırcıkele ~ı tedafüi 
va:ıi) et muhıılaza ey lenıd., 

d - Ga;rpte bir ikiııci cephe a
çıld~ takd•rde Alman ordusuna 
yardımcı olmak ve garp müdJı· 
faasına fiilen İ§lirak etmek .. 

e - Vişi Fra.nsas.mı lıaslu ııJ. 
tında tut=k ve irahında bir reh· 
d t nı:suru halinde kullanılmak 
üze.re hazrr buhı:nmak. 

Uu ihtimaller i~inde beJı.liyen 
j,illJan ordusunun )ine bu ihti
mallere gore vazife saati geniş 
iil~üdo gehııe~ demdwr. Çüıı
kü, şiuıdiki halde Roooınıel ordu-

coevaaı s. 3, su: 3 de) 

r . 
BUZDOLABI 
GE:\ERAL ELEKTRiK mar· 

ka 8 :;yai< yenidir, YUNKEBS 

hnagui fırını. Lüks 

tcıı;iıhlar sat.ıhl..tır. 

Gala1.3: Arabcami E'erga.mut 
ı;.cıkzk , ·o. 3 Teleu ıı: 41237 

İngiliz tayyareleri dün de diyep 
şehrine yeni bir akın yaptılar ----

Bir Alman 
Generali 

Öldü 
Londra 23 (A.A.)- BB.C. In· 

g.112 avcı tayyareleri dün Dıyep 
ş<>hrine yeni bir alon yapırı ;lar
dır. Tek askeT müşahede edilrne
nıiI>tir. Alman teısi.slerinin hara
beye döndüğü görülmü§Uir. 

Bu akından 4 İng.liz ı.ayyaresi 
ger döıınıemıştir 

i:NG!LlZ HAVA NAZJRININ 
DÜN GFCEKI BEY A.'\JATI 

Londr.a 23 (A.A.)- İngihz Ha
va Nazın dün gece 9Öyledi.ği bı.r 

nutukıa <N'miştir l<i: • 
(De\'amı Sa 3. Sü: 3 de) 

ı------

Uruguay 
da·Harbe 
Giriyor 

Londra 23 (A.A.)- Uruguva
yın yakında Almanyaya 'haıp i· 
riın edeceği Mon!C'\'İ<l.eoda tahmin 
~dilmektedir. 

GF.(,'EN HARPTE OLDUGU G~ 
Londra 23 (AA.)- lkezilya 

'hükumeti dün Almanya ve İtal· 
yaya haııp il9.n ebniştir. BKzilya 
;hükilmetı takın<bıgı vaztyı:tten 

Uruguvay ve Arjantin hükumet· 
!erini ıtıaberdar emııştıu. 

Brt'7.ilyarun Almanvaya harp 
(D•T&mJ sa· 3, sn: • del 

\ 

Iııı:ilü. tayy•~~ Sen N._. ve Dlyep müstahkem m~TI<il6ine 
yaptıdı:laın alonlann istika metiermi göt.terir harita 

Rusya Savaşında Son Durum 

Doğu Cephesinde 
Havaıa ·r Bozdu 
Kafkas dağlarında Ruslar yeni 
mevzilertt çekildiklerini bildiriyor 

Londra 23 (A.A.)- Moskovada 
nc~redilen S<Jlll'Yel gree yarısı teb
liği: Stalingrad şclırme dQğru Al
man tazyiki artmıık!adır. Klets

kayarun cenup doğurunda Don 

nehrini geçmiş olan AL"Tian kuv
vetleriu n büyük kısrrı ımha ed.1-

miş!ir Almanlar müdafaa hatla
nnda bir gedik açınıya muva:ffak 

olm~rdır Bir günde 50 Alnına 
tankı t.ek bir kesimd.e ta.h~ıp ed!le 
mi~t:r. 

ş;maı Kafkasyada Karadenize 

(DcHıno S..; 3. SU: 5 d") 

Efgan istiklalinin 
23 üncü. gıldönümü 
Bugün başhyan merasim yedi gün 

devam edecek. Kr ahn 
radyod a b i r hitabesi bekleniyor 
Londra 23 (Radyo) - B.B.C. 

Bugün, Ef4ıan i.stii<l.alınin_ 23 ünc'li 
yıldönümü mündS(:\ıetile, Efga
rustanda büyti.k nwras..'m yıı;pıl

maktadır. Merasim 7 gü.n de,·am 
edeçckt;z 

Ef4ıa.n Kralı M&unet Zah.r Şa
hın radyoda halka bir hilabede 
bulunması ve kıtaatı reftı~ etmes: 

b.:klenmek!edir. Komşu d"'-·lct
l~rden bır \'Ok z,yardçilcr Kab·ie 
gelmi§Jeroir., 

Vaşingto n d an 

Bildiriliyor 

Sırp çeteleri 
• 
Italyanlar-
dan bir şehri 
zaptettiler 

• 
Yugoslav tayyare
leri de bir İtalyan 
kolunu imha ettiler 
V~n 23 (A.A.)- Yu

gosle.vya<lan alınan bir habe· 
re göre, .Mlhailoviç kuwetle
ri, yeni bir şehri İtalyanlar.ın 
elinden almışlardır. Y~~ 
ihava kuv,·et!eri de bir Ital
yan koluna ıaamız ederek bu 
kolu imha e!ıntişle«lir. 

\, ./ 

Kamyoncular 
nakliye ücretle
rini 2 misli art-

tırmışlar! 
Bunlar Milli Korun
ma Mahkemesine 

veri lecekle r r 
Belediye ı.ktısat m · ıdürlü.ğü son 

ı:amaularda kömür nakleden kJm
yonlann' fjatları kendi kendjlerm<> 
a.rltırınası üzerine lbu hususta U>t
kiklerc b:ışlamış, dün Ku•uçeşrne
ye tir raportör gönd<•nniştir. 

Kamyon sahipler. bir buçuk ay 
hdar evvel be!ctliyeye müracaat 
ed}p ~"Ü?.de yüz zam isıem~t'T. ik· 
tı.sat müdürlüğü de bundan !az.ı:ı 
para alrruımalan kaydile bu takbi 
yerine getimıişti. Fakat kamyon 
sah:pleri bu vai tlerine rağmen 

(De'\.-anıı &o: 3, Sü. 7 dP} 

Akdenizde bir 
İngiliz deniz

altısı battı 
Loruln, 23 (A.A.) - ~iliz 

AmiraUik dairesi Ophalden deni• 
zaltu;ınm bııti ığu» kroerle bildir
mektedir. Gemi uzun 7Almandan
beri ;Maitada:ıı hareket ebn.i ti. Bu 
gemi ve e!radına artık k:a3 bol
mu~ nawrile ba•kMın<ıktachr. 0-
pl,;.ıdıen en "şağı b~ diişnw., ge. 
misi batumJ'jtı. 

~__,,...___ 

Dondurmay ı 
20 kuruşa ., . . 

sattıgı ıçın ..... 
15 kur~ ,atı:n1.1St lcap eden dm

durnıa)·" 20 kunı,µ la tığıı.."Jd.lr.ı jhti
kfı.r suçuyla Adl~yeyt~ vo t'n, Harbi
yedeki Ha~·Jiyl Pa.s~hanet;inln bir haf
ta nıüddeilt kAp:ıt.Jmasma karar \·{'
ril..roift,i. Secf kararı k.hl.iyet. ~ti
g;nden pastaıhanr dü~ alq;am 'POiis ma
rifl'tiyl-e tahliye etlirı}n1..ş ve 8.<jat 9 da 

kapatı.lııuıtıı" ___.,..__ 

Amerika fabrikal,ıttın
da hummalı faaliyet 
Vaşiongtoo, 23 (A.A.) - Ağtıs. 

tos ayında J\ıuerilrnıı istihsalinde 
şu ika'i hamle göriilnıektedi..~ 

Uçak istihsali yüzde on btr, Ü· 

caret gemisi inşao.ı ) üzdc altı ve 
harp malıenıesi istihsali yüzde 
) inııi aUı arlmı~hr. 

-------~ 
Sayın doktor \'e et."L8t.'1laıını 1 

nazan d;kkatiıU': 

S. i. M. V. den y...; müsaade.;i 
alınan 

TRİFORSiN· 
KAN YAPICI, KUVVET VE 
İŞTİ1IA ŞURUBL PİYASA· 

YA ARZEDİLMİSTİR. 
Her ec:z:ıne ve eıc·w depoo.w......,Oa 

buluwı~. , _ ______ .J t 

Ekmeğin bu sabahtan 
itibaren saf Buğdaydan 

imaline başlandı 
Fırancala için de ne miktar una 
ihtiyaç olduğu tetkik edil~qor 

Tica..el Vekili Bc.hçet Uz dün bir mağauı •ııhibi ile konuşm ken ve şerefine rnrılen :u~·aJette 

r ~ Yedek Subay 
okuluna Alay 
sancağı verildi 

• Bayrak Milli Şef 
namına t e s l im 
e di l i r e n heye. 
canlı h i t abe ler 

ıöyiendl 

Yedek Subay nam
ze tleri g ü z e l b ir 
geçit resmi yapa
rak, zafer abidesi
ne çelenk koydular 

' 
Al'lkdra 23 (Hrum.si) - Yeni 

teşkil edilen yedek subay okulu 
alayına dıiln mera:;· mlc ;;ancak 
Vl'filın;iştir , 

Bu münasebetle ipu<!rornda ya
pılan tön>nde Başvekil Şükrü Sa
racoğlu, Hariciye, Dahiliye ve 
Münakalat Vekilleri de hazır bu
lunmuşlardır. 

Merasime saat 16 da ;,1:ııtal 

mar;;Jle başlanmış, bwıu mütea
kip Ankara garnizonu komutanı 
Korgeneral Hüsnü Kılkı.ş, loP a- · 

(Dl'\'OJT4 Sa: S, S!i: ,; de) 

lO bin ton maden 
kömürü 

daha getiriliyor 

Sto arı Ş OoaD 
ba Her cıtı r al t v. 

zlat J'~ ı!acaP! 
Ercğliden maden ve )<ok kömü

rü yü..1<k-mekle olaıı Suat ve AtHr 
ıa vapurNır• pe.k yakında limanı
mıza r,eiecckler<li.r. Bunların ge .. 
tirdogı köw hle deı<hal mavna•ar 
İÇ;ııde bayilere VI.: rj}ere.k .sat:şa 

çıkarı!acak1o:rdır. 

D gP.r dr dan bayi~ere kö-
mür verilmesine dev~m '>lı.n
rnakt;ıdır 8"'Jk nıev'C'U<lti •b:ı n·ş 
ise de bayılere yenı gele«ek ulan 
kömür partis;.r.d<.n cl ... rtıal te-vz..c.t 
yap Jacaktir 
yapı l:ıcak!;r. 

~a!"ya \'C İs•ıkhal • rları 
w ..... m. s ... 3, !:'o. 4 de) 

1 

Behcet Uz bu akşam 
Ankaraya dönüyor 

Ticaret \'f")U niın '\'t"rrl~ C.rnıİir u~ 

r>ne bugiın<len ,tobar< elandclRor yal
nız bul;da)"dan yapı!:><~. Ek:rr,el!:

Jıorln iç.nde beyaz b:ığday rıi.!tıEtl 
mttrTL1t1!n ol.dulu kadiir cıo;c o !\CR1tt;r 

1''ranca::l JÇ -. c::e ne- una lh&~

)' a.ç oJC' ğı.ı •ı•t..ıc f'd m(it".cdJr I,.; • 
le~ '\'t'l!'•İt"fl. ~ianE'k m :tanoın 'i51l 
ı:r.ıır... ~, •L...c:ı. k ta."n.ın Ey :ı1 

IDı"' nn Sa 3 S • 8 dıı) 

İskenderigedekibazı 
Fransız vapurlarını 
satın alnıak içiıı. e . 

Münakalat Vekaleti a lakadar Fransız ma
kamları nezdinde teşebbü slerde bulunuyor 

T i<:wret tilornıuu takviye etnıek 
ve bu suretl.c bugünkü fevkalade 
şarHaır içincl<ı n akliyt.' hhmctle· 
ırini d aha kolay bir surette temin 

etmek için l\füna.kalat Vekal~tinin 

bazı teşebbü•~ giriştiği öğı-enjl. 

miştir. Alınan haberlere göre Ve

kalet İskenderiyede buhmnn bazı 
Fransız ticırrt't •·apurla.-.n.111 satın 

alınması için alakadar Fran":ı. 
makamlaTilc tema,Iara ba lanıış
tır. 

Vekiılelçe Japılan ttkli.i l'raoı · 

"'z Jıükünıcli tarafaıdan müsnil 
kar,ılandığı tal<<lirde d<>rhal J'l'll• 
z&rlığa girişilecek \:e i,·lcrinıfe 

petrol gemi<i de bulunan bi:rl-..ıı, 

'\'apunıın ~atın alınn1ac,;uıa ~alı ı · 
laraktır. 

ıc RC EVE] 
Nihai Safha 

Ş ark cep 'nde harclrotin 
buguııkü tabiıı.t nıüsnad.l'Si 

all -d:ı dernın ed ·bilmesi ı.çm da
ha ik.1 al·lı~t 2ama.n var. 

Sark eepho•i11<k 1912 yaz ruev
si~ harek"tine ba~Jı:yalı henüz 
iki aydan daha az zanıan sarfet
miş olan Almanla:r, önümüz<leki 
iki ay zar.iuııla )'irk cephe:,J ~ini 
hır tasfiye miibiirilc Wı.mg:ılıJ a
cak nihai hamle) e giri mck im
kiın>ndan mahrum dc{:ilW... 

Şarok e"pbe~i i~İnin 19!2 yılın
da bir ta,;fi~·e ınühiirile damgala
nabilıne;İ için Eylfıl 1ıyı.na kadar 
(Stalingr~d).n dii~mesi \'e sonra 
bir yandan ronuptan !Jinı.a!e \.'e 
bir ~·andan garptcn şarka doğo'u 
hd'~te geçe<:ek Alman kun<el· 
lt"riııin ( Moskorn) '" (Leu1.ıı
~rad)ı wubahar ~er(t'\~ i İ\fodc 

dil~ürebilınt'.'ti JU1ıındır. 
K"r~dcui:.:le lla.ı('-r aıl'a~ınQ ko-

NEclP F;\ZIL KISAKt'RF:K 

<'liman hir çi\·i ~':11..-ıııı , (Volga)yı 
8'SJnl!i, SuV}'cl J..ıimc!erini «'< Up• 

tan "' garpten ka r nış; \c 
ra (l\losl..'11rn) \'C (L ıı r, tlJı 

diişı...rerelı onl:ırı h yuk bir d<h.'1 
kii ·e içinde h•ps imi·, J..ısmcn çu-

• rüğe çıkarnıış \e kısmen (l .ral) 
dağlırrına kadar sürnı~ bir lllilı. 

VC'1' oı:du nxiyeti, bütün bu iş!eri 
İlktcşrin sonuna kadar ba~am il
n-ı_ıek şartilc şark cephesinin ii!' t Ü• 

ne tnsfiye miihiiriinii basar. 
Biitlin bu işlt.'.r, nihaJct 1!)42 

ı.onbahan nihnyethır kadar haşa
rılabilir mi? 

Yüzde eıı;den bır derece fazla 
bir ihtimalle ba Tılabilir; \'C )Ü"'° 

de c!lideıı bir dl"rece eksik bir ih· 
tinıatle ba~anlarnaz! 

(İlle ba arılahilir!) demek ihti. 
)~acında olanlarla, (ille ha~ ,..,.., 
nı.ız!) denıek ihıi~·acıııda olanı..... 

W<' b • s. 3, Su: O <lıı) 

• 
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2 - S O rıt T EL G R A F - t:~ MWA1'88 ıta -
Berberler Cemiyetinde 

Esnafın ihtiyaç ve dileklerini 
teshil için "Mıntaka Mümes

sillik Teşkilatı,, kuruldu . 
29 semtte tenis edilen bu teşkilat 

işsiz berberlere iş de bulacak 
Be.r~rlcr cemiyeti :dar~ beye

tı ŞC"lın-ı 29 mntakaya tefrik ede
rek berl>er eo;na.fu için 'bir .mın
ta.k.;;.; miin1essillik teş""ifan, vücu
de ı,etirmiştfr. Her mınlaka mü
nv=lligi b n ..:sta ıkisi ~alfa ol
mak ıizere üç kişiden mürekkc-p
tır fü,:nJar be~berler cemiyeti ;.. 
clare ne•-Pti namırı,a. esnafın her 
tı.irl ckr~ler'inı, d.loekk>rini tegj)it 
cdet.ek ve h~r berberin mal.t.eme 
iht,,·acını. <"emiyetıPn neler bek· 
loo ,:nı, işçi ·e ilit,'o;rçları olan 
<hık.kan saHpleırini ve işı;.z:leri 

not e<kccktcr. 
İE'.ınbu: gıbı dağı ·5 bu clıırde 

WZ..'< yerk-rde bulunar beJ"bcrlc
nn ) k . k CPf"" yPt .nrk("Zİ ne 11\:a
c. r gt' •rek İare 1 eyctleri ile ıe
ın· etmeleri rnümk- olmad·ğ:n 

dan afun~ll < k. atı bu hıı
sw a ıdare '>eyeti ye,~e kaim 
ol · ~ r 

:nıes:ı.Jk, notctlikleri i usu-
t. r :al~"""~" .c rn~yet <la.~e 

!1-e,·et.'le b'. c!;rece1<",~r'<h İşsiz 
" l n bet berlcrl!" ı~ci a:Myanlar 

Df.'.'IİZ 
l\IUHAREBl:.LERl 

Bu harp için.d<,, hi(bir deniz 
nn:hsrcbe,,;i.nin lıakiJı:i iıilançosı.ı 
öğttnilr.ncdi, gitti, ikt taraf da, 
as.ı1 hat<:ın \e battrıJaın grıni ınik
tı>r .nı doğr11 olnak bildirmiyorlar. 

ı~uka.t, h:ı!il, {r.racta bir deııiı. 

nıııharcl>t lcri oldui:ı<na göre, iki 
taralm da bi.lün gcmılcrinin he· 
uiiz batınuınt~ oWuğu ııetieeı.,i çı-

ka<ılabıı.r. Doj;Tu ~lao şimdilik 
lııı. 

SAKLAf,!\llŞ 

.MAOOE Gl51~ 

Uzun L~n1ao ho~ta 3·attıktan 

sonra, sc, iınli hallı. sanatkarı ko
mik na~ıt, mbayc-t, tekrar salım· 
ye ka\'U;tıı. Nruıidi \Ok &even bir 
arkadaş, ll1l hasretini dindirnıiı 
bir "';an sılatilc, şö~ le dedi: 

- N~1~ft Gt, birç.,k ınadde!rriıı 
)okluğu, gibi, şu bubraıı.lı gün
lttde bi~e üllÖntü veriyordu. Ni
ha; et kavu~tuk 

ı\R.\flALI 

SlCUl..AC 

J.ir Jı3, udisc gi;re, tstanbulda 
t.'ıı ç<>k hileli su •atanlar, araba 
He uculuk Y•panlar imi, ,.e bun· 

1.ıt ntııay-<"nc edilıuiyonnn~. 
Ar basız >U ı.alaular doğru a· 

damlar c;.luyor da, arabalılar ne. 
deın t•ğri olnyor. Acaba, arabanın 
..., k:ıbahıtli va.ı:?. 

i'Zl'l\1 
Pt:'t. ·m, Ela1EK 

Bu sene ii'l.Ün1lcrin henı bM. ve 
hem de i ·i olduğ•.ı haheı verili
ym. Ucuz "1ac11ğı da k-meııni edi· 
Ur. l'akdt, üzümle beyn peynir 
yemek yine muazuım bir hovar
da!~ .. 250 gram iyi rio~ıı beyaz 
J>t'.Vn'rc kar kuTı.ı.ş ötleınek lünıu?. 
JIİ~ diişündiia:üz mü!. 

AHMET RAUF 

da bu mlime<'l'!illıklerden 4itıiade 
c-cİ<>bilcceklerdir. 

Saç ksme m&k~i ve enısa"" 
bazı malzemelerin cemiyet ta.a
fından azalara tevzi o.!urrması işi 

de g_.:nişlelilccektır. 
' 

Finlandiya lahri konsoloaa 
öldü 

İzmtr 23 (Husu.,i) - F>nland;ya 
nın hmir fahri knnsol<J~u Rahmi 
Ka~•>Ci:ıvud hastalanarnk vefat et· 
ıı-ıiş .,. ceı:a;,esi <ilin katdtrılmış

t r Be· münasebetle ·elm'Tl:ıı:deki 

!<J .so!os!ıa.ı.eler bayraklar ru ya• 
''.P indi·:ımşlerd;r. 

Haı•a rasat memurlukları içinı' 
bir i_mtihan açıldı 

M('teoroloj - hava rasat ı ıas

:•n"'J.ı.'"' ıç n orta rr ktcy ve lise 
n1t!'ZHnl.orı ar ~1 r. • memurlar ~ 
lır.mak ün-re b' rr•tlı·n ıı.., ma
:ı 'ka•u1aştttılmi.şto.r ".rü· eaat 
i- ı<ıcleti bu ay,n sonuna kadardır, 

(Jı taköy gençlik kulübünün 
levkaüule kongTe•i 

O•ıa.koy G€nçli~ kulübUPün 
frvk. iade kong~sı 'b<ı ayı.n 28 :n
cı cumartesi güııii saaL 17 de 
Ha1k Parti.i b:nas.'!daki :kulüp 
m<'Tkezinde yapı.'acaktır. Azal.a:rın 
g<ien,(!eri rlca ol:ı . aktaJ.:r 

Milli korun kanununa 
muhalefet 

Eeşik\ıışt Şeluta:;.ın cailiı :s. n· 
de ':'4 nli.rr .ırat, kd°r\·pcl ~l'('h'net 

Clğiu Bekir ~ın~r 11;i.ili ·orıtnma 

~numtl'a muhal <'t 9UÇİ'le 2,5 
lirJ para .cmasına "" Jtlkk&nın•n 
7 cün p•üd®tle kapat.im.ısına 
nı .• küm cdiı.-l'(':t ı,u cezıl'lı tas
d.k olunmuştur 

Der• malzemelerini 
ısaklamağa kalklf'Jnlar 

.M<-ktep.erin açı'1ıa zamaı~ıııın 

y.1klr.ştığ .şu sıralardı> ekser kır
tasiyec dükkiınlannda dc(1er voe 
rt.'61m ka~•. karton, kaiem gibi 
Je"~ malwmelerin>n bulun!l"adığı 
Gör~'rnü~l~r Burlar·n i.k-r;de 
fazla kir ümi<lile sı.kla.IH1Qı• süp
he>i üzerine whk. ltata geçiınu-r 
tı" 

Geç aniadılt 
Mıs:r Ça:ı 5,nın .il.nırı Y'dnm Ka dı 

\en den dw e yap. -'""le. c!. t.şk şarl
ırja br" i><ı~-i:a ııJU ~~ rıT<le ver leoc..-e.k, 

\"e t:ı.m·r~ tekT:ır <:. 1.1tıtn <ılun.."...cak 

fI.ı.rbJ.k•, L·u ~~n •ıı, :ı ::-ıon.1:>i:h ı ""c: b!- 1 
t~ tt~ '-1 mdi. ~ bı~ iti yıl cüre
c• ~ P,ıJ!l ıı1 sE•bt"bi tıl:lac-(t ve D.Çtıt· Dır ı 
tdli-,,-ın1 ir: JtL ve t.aın.r:ıt lşlrn ,,.oır ıı.ı, 

'bug\h.ıf.U fSltit.aıaue ~-az;~ vf' ş;,ı t.lar 1 
d·' :1 .ıy'e ı... r. r gfc:ük!ı>, batta lm.
); ,13:zlık. a 1:. ı.;~ı; !ID!kt ... dıı•. 

l !139 d> ci .ij, UNO hı değ.,!, tıaM, 

ır,41 yı ının ilk ysrıs:rıd11. b.it.~ rıünya 

bL1 hr:ınının r.z,.nıetın: c..nlıyaroadık, hec ~ 

n··vi ted~r'.l~r:m.ıı.l oı).a gOre alama- • 
6ık, he: r.ev· tşi'-'riırni.z: ooa gu:-c dU.. 1 

Zlnliyemed>kBORHAN CEVAT j 

EDEBi ROMAN: 69 "' 

AŞ~=~~L~~~!;AŞtj 
İKİN Ci 

~ 11!ar U ""az SW! a 'Et1'; ;J 

f '1 ·' d!"Gi, eS)Ud~n ıböy1~ Jro... 
ntı ıy r.d .,. B• ,gı_;..-.e kadar :s:e::ııd.cn 
l~ıy.. ıSıCı.t.lf'r duyQ1adım.. 

- 1' dlyı>ttlum l>E't>? ••• 

- f»r treıe çocuğll K~nanuı çaJ::nr, 
o. g- re .rie katıaat .geti.Tml
Y' ı .. n. Çocugu.rı t>MJn.ı o:d•rğunu kot'l 
o. o,...t"t:mı"'d~ boy!e br şey yap
ır...t.z, )Ctı.ıt çalmu e {:"dun ... 

A ım;.ı ~ .. a d -nO'JJl'i. Çocu-
ğı " bwa '> .-. d• k-iı!• d<.>ği! 
m 

- ıı ·r ş"Ye ı::n•n .,.dandı E-
ter bir d:ıkil<a cımtıı ~ya~ bir 
dal< kn durup b•r t~k y ar.:ı<.ı;t o._ 
s ydı, li k>'limc soyleseydı ... 

- OL .m.aı. Jm. bu~m bu hal.er o!
rı r.ı .aKt.. F~kat teıc ttlLtne !":Ö~emıc

den, h'<: bor şey omı•dan kaçıp g: ~ 
m ;;.r tı ,.,ayn! inkisJ.ıın:n bil-
;ruk.ı.ug ı.n. • şkiaet ne de1Hdı.r, •• Ne 
ııe. "Ce hıd.uct.cı.c1 t, b.r rev SO!'\JP 

KISIM 

dıa ~e; n b<'1'mdan lıeUi. .::ievc.iı!.&ıı 
ve ·~\n1Clfi-lt' eı,n.n ~dugu "1ıf i<o.<ll

JlW ~r.el. Jta.'\" ::.nda çridırdı .. 1 

Se•;ç'ıt k-:.ll. a.c;~"• ba;ı:m •al
ladı. 

- Hıık .;d .... n.11 .. ıı.• yaµ,o hak- ı 
lıdtr ... ~arnı Vt=rı'Y"r çünkii, beni 
bu ceza)'• müstarwı.: 6.ar!i:yur •. Ne 
yaps:ı hax .uitr. 

D'ııcin iıtCl J.cl. hc.ımurd11Jını; 

- ser, böyle '.<-lilkkt cdLJb~,ı""1, 

çliııldl sen ouu >e> •YO< uıı, on.ı. Aşık
sın. Ben ne &:vıyorum. n<" de ru,ı .. 
kL-n .. O beıam ~'>>eugumun h. srz:ı, 
1>c ,,; d• katilidir. Ona olç:ık d•yorum, 
ı.1cd&n,,ız diyorum, ben de ouu bôy:e 
te l~kk; ,.;;J'C)<'Um. 

Bi.r 3n nıo:rJ erini rn.r~ bir nr>k ta.ya 
d1kk 

- ~r dedı buclJıfl Y\B.ıfurcıu se
pasagtam geuree. bana ı..c>e / e, oil· 
luına, eı..·l.1d.ın• ka.vLı;J.ilQm, onu yine 
affcdemc :n ... Bana bu de:-ece .ıtırap 

K6yde ılnek 
ve sıtma 

Yur•Ju~ bır böıgf )ınde yaptrğluı 

l •!krth st•yah<o'.nett:, biJhasFa k.Qy~ri 

ı.ıoia,ır, kJ.1rlü.eıiıt Rı.t~ında ya,ar, on-
iartn haya-tını. y::ı'.otı<M:n görÜI'iCJCn, göz.. 
Jerımin On~ hep ls1:o:nbW, i,tenbul-
0.ı.n r;arç~ rır, l'thl bL: oo me8elf'lerl, 
İstanbL•lı ~lann ~ :-1: :y ,.:.teri gt·lcit. 

GP:;er.'.eroe, l'.~:ı-eıı kôyf;>r:nden 
l>a.nsPt·rjşt u, Bu«ı1u, yLue ib:r vt"Sile. 
ıle g~içınen köfa'r.ı drr, bah.-f'dcce&İ1Tı. 
!\t~a.fir kaldıt::ım gOc;f)t"l köyü rıenüz 

7 sE';ı.ı ı:k. ly o.r t'vrit• ınisafir edıildim. 
ö·~ ı:" ıer ik:ı g~t;ı. ~·ani, du oO:tlı. Hı•p
st .oir 1:·ınnin arnt c!.uı evler. Evin ar
r. '"·t: e hır gö~ a~ht9 \ar. Orası ahır. 
J{Vylü oraya öküzünü, !.nı~i ve eşe
i'? !li ı{Ovuyo.r. 

llk ;-:.ıılıgnn g:ı•ce e~·;tı iı;ind.e- b•r ko
ku, b.ir gubr~ k<lkJ!U nıacıa:-ı ctkkat:t. 
~nı el klı. llav:\ <i.:.: !:ıll'::ıktt. 5;ordurrı. 

Kôy.ü, g::ayet SC>g.ı'kkar.L, kok.uO'lln a
hırdaa gt"ldiğ:n 1 ~(Jy[L<l~ Ert.esi >:ıb:ıh 

etr .... fı c:o.olaş.tını, Gh ... ! ı;.ezdin1. 1'~f'ğer, 

hay\•.ania.r~ aramızda~ tllee br duvar 
varnuş 

l!~ılırı-n11, Bt·;·Lı.;udaJa, araba ahır

lJr ·ıın :!''.ler:.ı ~ ,., .. •:nJ f::ı.~Ja sol.-ul
• lll3 ol<ltık.iarı :ı;~ halitm Bn.lrdtye
ye yc:p:ıgı ş!~ytıılcr ,eldi, güLdürn. 

Bu g..ı<;T. •n P\ t yrrh yaptırıılJ.:7 
bu11.la· y ı1.Jd..."'C11, hi!Kim..et, ahır ola
caK go~t." , lıt ~ ı.:; urı yatıp ka kacağı 
.,ç.zJt.-n Q raz {,.İ. ü ... kta y&pt'1"'3.Jnaz 
•rn idı• Bum. düş"'"tüy<>rum. n.ıw.t, 

belkı de kO.t.l...."l hay.ıt! bakırr.ından. 
"• ın o· P (ok y kL" .a olm• ı ::: rı:.
ndır, Athu-ın böyl-e y;ıkın okqası \"f' 

,fl lırt!etın de evJ.n cınunı• - tam önıü
ne, ırau:ti bır çıçek ._.rhı gibı - 1>eril
tnl ·r ... şu il~S.:U~r oluyur: Dol ka-
r ,c.k Ya.fJIJ·'·.. (.;•\·._,.da sıtmalLk. 

rrı.'Ttak1ı. da var. Bu s.inek1e-r eoval 
1 ır nukrop!u -~ ..... , .. e,.e kornry,ırlar, 

1(1nı a. gphp rı~nı..ıı yüzün~ konuyor. 
~•lma OOı i'air.a', .kuyjü a 1 ·~ık. Ha

t-ıı·E:t 40 oluyor. Koy!~ yatıyor Nö
b .t tuttı.:., dıyıJr. l,.·teioi gün geç•nce, 
ı-.eııtfr. ka kıyor, f'n gücunf' bak'Y'fH". 
Yan., 'köyılli ıbın.11~a. bh:i.m rıez!ey(\ 
\'ercııg•nıi.z ~ht."ırr:n yı · hı. e vermiyor. 

F ök&l bt"r:: ın sint-k errien şi~yrlcl 
o:d..ıgcı:n ka..ıcı.r. c ~ · dı•fa. hatt.5:. 
k,.!101.e.nne siı.rr~ ç,1kh.ığ;1ndan ba · .c-t
t .:ı...11 Yakıt, gJJdl:.ıet 

- 1-:. \'llrtftr dPd.ler. o h2yvan da 
.i\. eb.n kuHı· orğı' rr." O ">ı !'Zkın\ 

&.-..r, dola.şır 

R. SABiT 

Ziraat U. Müdürlüğü 
~ıra.at utnum .müdüılügıut~e U

;nuıın mildür muavmı su:.,yman 
~'eohrn·; KalaylC'!Jlın tayini yükS<'k 
ta><L:kc iktiran ell'llişt.iT. 

Etiketsiz; mal ~manın cez€dı! 

K .. rtalıfa f"uk:ur m:ı:lıaUe.sin-:ıe 
1 ~ ncma.rııda otur.n bakkal :!\us

ıa. Öl-can etiketsiz nıal satt·ıti'n
dan Üski.:d•r milli 1<-0runma mah
k ,~srn<:e on üç lıra <·k9en ku
"!'1J;:? ağ·!ır tpara cezasına 4"l'U.lııkü.rn 

oı1o.1nırıus.lü.r. 

leyli ve meccani ziraal 
talebeıi alınıyor 

• 

1 H • 1 • / MAHKEMELERDE: j 

. a r p v a z ı y e 1 ( ıoevriilem seyyahr! : 

K fk d ı k. t hl•k \ ,~.:: b~;·;::, tr ~;~j~~-!, ~·:,:~~. i,~~ Daba ne bekleniyor 'l a asya an ge ece e 1 e-1 si.L il rl!agma k•cior cuı,"ITleli, kemer!; S IJ a ( f 
U r avcı ceket.,. Bc.ıynundan çapras.t- • • 

Ye kar~ı Orta Şarkta hazırlık -•· "" .. mş b.r ci1.~bün. bir termos. 
~ b.r uf ı..·an~ (ıcr.?.uııac. ad~ecl hır.er 

C 
'\ p:.tı·ır.ii.lt k~Jıı 1 ~ıgında b'.r gözlük .. ba-

y azan: 1. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri 1 •

1 

•"'d' ac.•p '" ka.ı..et .. koııugunwı 
../ .;:.n.ıtıdoı. kalın bır dc·tler ... Yaşı .kırka 

Doğu cephesinde: !eri Alınan. Rumen kıt'ala.n tara- yak:n . , ,. 
Laüoga gölü cenubımdan ta Vo- fııı<lan :ı.ap!edilmiştir. Ruslar Kras- B'·.,~·~ '' 0 o•t' 1'

0
"'

1' hn;•hkeınhcye 
.• .. eetırı.vı. !çer.ye gı! ıncl~, aıı':•ının u-

roneJ e kadar olan uzun cephede ıı<Hlar c~ubunda mudafa1ey·a ~- zurunde., rrd .. ibıt!tıgz:iı l..ıir revereti.nsla 
Rtts orduları yer yer taarrnız ha- vam ediyorlar. Art.ık Novorosısk ye!r\.'re kact:-.ı.r ~ ı.<ii, 6elgmladı. o~ıdan 
lindedir. Bt.nu her defasında Al· limanı çok yakın bir tehl>ke al· tonrA, go.<ıerii"n rnu.nun ,.n<tolyası.. 
nıan tebliği bildirmekte \·e Rutr tiudadır. ı~1. gt-~ip kuruıti;ı. !l&k~ın, 

!ar bu taarnızlara dair biçbiır ma· Cenupta Kat:kas dağlan c>tek- - Kalk bakallm, d('<li. semn adın 
itimat vermemektedirler, e olur- terindeki cephede bül;;k •bir de- npc\ir: . ı 

- Ha~&n Ta!ı.ii.n Ihsan MUıhsın Ka.I.. sa olsun, Rusların bir olmazsa ğ;şiklilk yoktur. An<:ak miiUelik· 1 
kaı;ktlıçloptü!e~ •.. 

Rejew, Viazma, Briansk, Orel, lerin her ihtimale karşı !rakı har- _ I~ç yaşınd.lt>ın·r 
Kl>l"Sk ve Voronej kesimlerinde be hazrrl.ıdıkları anlaşılıyor. Baş· _ utıız ..,k•ı ... 
stratejik sahada kuvvetli taarruz- vekil Kafkasya<lan gelecek her- - Sen• ci.len f'heı. yakalamışlar bir 
lar yapmaları icap eder. hangi bir teblilte)'e kar~ k.oyaca· ı; ••. notio .. ne d fccck "'? 

İşte Almanlar her defasnıda ğmı ve Irakın Jıarp ilan ederek - ı..:ın.. "' m J'. Bı,, doğrudan d<ığ-
Ru~laırm böyle taarruzlar Japttk- ınüttefiklerin yanıba.-unda dOvü~ ruya iıı:-aı •. n h.:ıy ·ye!in<', vakarına, 

· .. nnınusuna tf{;a\·t.zdiır. !ren dilenci de-
lı;rmı, fakat Alman müdafaası se, cegı.ıı1 söylemis.tir. İTanın da g: 1:n1. Aslô keıbul ctmr :n. 
karşısında neticesiz kaldıklaTım buna benzer şe.kilde lıaırekcte ge· -- l'l'ki. n•Z ıod.1 ne .V"pıyordun? 
söy itiyorlar. Fakat bizinı :ıınhıdı· çip ge.;miyeceği biliueıne-z. _ ı:ıe:.u-1.1. an , tay<:ı,: Ben. dcv-
ğ1n11ı:a gi)rc bu taarruzlaır büSıbü- Alnıanlann Batımı - Tiflis _ Ba- r uleın cyy'1!ı. 1 )' :n. Çoclıklukt3nberi 
tün neticesi:z kalmamaktadn. Rus· küya kadar inmek istedikleri hak· duny,.yı u 1 yı c • nurdü . Ni-
laı:- bilhas~ ~jcw, Via.ı.nıa \'e Vo- kındaık.i emareler giindeu güne art.. ha) et, §tır ... ı ııa P u!du. Sı:-yahaı rl-

b. cnıı h<ız, ad~ n. liatt bastırdnn. 
ronej koes:ı11lerinde Aln1anlar1 ih- maktadrr. Rı;slann ve Anglo - Iştt şu da c:e~ m. G tti~i 11 her yer-
tiy&t kuv\"etlcrini ku1Janıı111ya &kson.hırın da Kaikasyada nlÜŞ.. dı, r· n .. 1 bu Ll ~ aa rına 1n.1:w.la-
mcrbUl' i!ıtmişlerdi.r. AlmanJax tl·rck blx cephe kurnıları nıechu- tJc ... 0 lm. Lb:nl ~Lime g ,ıp cvle.cecc-
Sta1IDgrad ,.e Kafkas~·a t.-.cphe.. ı·iycli gü.n ge!ltikçe fazlala~ınak- guu. Gu atf·t , v.Jdıına yad.gıir o!a: ı 
Ie.rine yukurxlan büyü·k k11\·vot- taW.r. Bu ıuak~.atl.:ı Orta Şa::rkta r .. k Lııraiı:.n. _;, - İ)•I; .uı.;ıjey m, bütün 

lor ç0.kemt!ZI«. lraık ve ira-nın nıüttcfi;klın- ı~lTa- ti.iktıT' • .. n tJn. ıı. Du l Jtr, ça~ı:ım, 
tıb.u1cıı. du<a .. .,,. ıı:, '· r c _..rn. hepcs:i 

Eugiinkii Alnıan tebliği Stalin· fmda ~u alması t:ı.b.i.i görülebilir. 
.J l3ıt :ıın. Bı:- de portat b:5lk1rt yaph-

grad :ve Don d.in.ıeği içinde nlU- rıp çanta ~:inde lıt ym ma asac""ğım. 
hare belere da~ hiçbir nıalilmat M l . . kk b Yoru!duın rn ı, b:s.kle.. ı.-urup bınecl!-emur ar ıçın aya a ı vertniyo.r. Ru~la·r Kletzkaya ce· ğin1. 
nubwoda Almanlara anı bir bas· yapılmağa bQflandı - Peki .. ""YY•'1.>:n da, nl'drn d en;. 
kın yaphklannı bildiriyorlar. Bı.ı H'Gkü.met .memurkaı i<;in Sü- yordc:n? 

k me"ı....""''kın n,ykoz ku-~uı·a fat.. - Ben di.•"'runiyorchıın. Anuna, pa. \ aziy ele gi>re gere Don ıl irseği ""''u ,,_, """ .,. · 
., d akk !b - al't na b ra!!Z d::ı seyahat olur mu? Seya'h..1te çı-

iı.·inde ve gerekse cenubunda Ko- r ><l:-'>n a a_v aı ı ım a ı aş 
ti 'I ı karkl n, b .. raz po.ı'l t·eıırmek içın, kart.. 

tcııı,,·'-o··~ nıınt-'--sınd• yaıı<lan iaııılm!·'.w·. Btı m:inas oe, e \)· 1 1 B d. ~ .. " «A.U ao "i1' arLnL dagıt.:,p para a ıyoı'l.ını.. u, ı-
Ahnaın. tearruı.ları Ri' tfıhi)'"O ve lL~r 8'rttığından 120 şer kurll§ ye\,·· lennıck değ fdır ki .. H~r yerde Adet. 
il<! de strafojik s.~hada henüz hir ırnıv< den 'başlamıtk ve yüzde 25 ı;r_ ııü;ük s"yhot!c"·e ç•kanlar, böyle 
inkişaf göstermcnıişUr. Fa•Xat ~u fe-.'k'-l&dc zaman zammı ile sıca·k kart c.la,ıt:tıp p!lra rlır H~. Bu. herkes 
hıtkik.at aıtık anla~ılrntşt:r: Don ög-1,~ semeği ve Ls,çi chbisesi ,·crilr- için içtım;ıt bir vaı:ft.' ~ı· de ..• Cielinı-

d . - ·· · d R ı l'- mck üzere m~zkfır f: bdkaya ye- ce, E yah:ıtnamrde yozacağırn. İşte, 
ırM}g-i uzer;,n c us ası n1u r"re~ kartıma b~kın~ 

be hallı, nehrin ,rk sabili.n<lc- m.ılen i.şçiler alınmasına pazanesl 
dir ve l\lar<'şal Tinıoçcnko Staliıı- güı•ü bu~lan:lacaktır. 

----0---
grnd·ı Don nehri ~,ında mOOa-
foa mak>adile büyük kuvvetler 
toıılamı~lır. Bu sebepledir ki Af. 
m:ıular Doıı dirseği iç.indeki Jnıv
vc!leri hala temizliycmo~lcr •e 
Don tıt"hTini de aşanı.anıışlardl.T. 

Almı>,ı t"bliğinc göre, aşağı Kıı- ı 
bau kesiminde geride kalan Kri
maıı&ka~-l \'e Kt<rçıınskaya ~bir· ı 

Bardakla J0rap satan 
tütiitıciiler 

B .. rdakla şarap satan bakkal ve 
fü~üJ.'CÜ leı'I n; düldu'in larmaı ö
Ltl: <le, sokkataki müştc.ilere sa
t.~ y~am•,laı·ı bardakla ~ara~ 
!Arıı:ı yalnız dükkan içinde satıl

ması alaka<lariara 'bildirilmiştir. 

Çc:..nta5:J1!l açtı. İçınrien bir kart çı-
• kar~p halcıme uzattı. Ilu .kartın ;jzt,"t'in

de ]{JJ.P."1:.1;ınkıllçlcptı..ı!rğ:n bir rrsn1i, 
att:ncia ~a iki satır yazı vardı. Hflkimı. 
yazıyı okudu: 

.:Df·\.·ri:ile·n ı:ey:yaht• 
... II:ısan ... Tab.5in Kalkan.kllu;toptü

fek> 
Hilkım.. tekrar sordu: 
- Seyahat.<_., ı~~reye çıkacnktın'! 

- Bütün dii.ny;;,yı dolaşacağımı. Av-

• Dcv"'.mı Sa: 3. SU: 7 de) 

( 

PAZAR 
C~~~~~~~~~-

SOHBETi 

B i r Yaz Zigaf etine Hazırlık 
Kalabalıkta 

VE 
Kesilen Eşeğin Kııgruğu 

Yazan: -ı 

Osman Cemal Kaygılı! 
1 -

- Yen'i>aJı~edek, Yw;efin !bah
çesi ... 

- FJor:.·ac:aki H:wuzlubalıçe .• 
- Tnpkapı <ı·~ı~daki bağlaıtlm 

biri . . 

Yazan: Ali Keme.! Sunman 
.Basveki.I Çör<;· , ı·"'i~ bLl· 

lundugu gtinlerut ve .ıtt..:.n or..1dan 

döndükten beri de İngiliz matbu
atında yükselen ses şöyle duyul

maktadır: İkinci cepheyi açmak 
ve Rusy .. 'l11n yükünü hafi·fllctmek 

içi<ı daha ne beklen.i>"Or?. Londra 
matbuat aleminde pek ıanırm ış 

bir siyasi muharrir olan M. j. Gar
viın· de haftadan hafta,· yazıd:ğı 

ve pek dikkate değer makalele
rinde ötedenbı>ri hep Rusyaya 

yardım hususunda asrar göstere 
mektedir. Bu yardımın Avrupada 
ik,·nci bir cePhe açmek s:..ır-etile 

de daha vasi ibir derece.ve çıkar

mak lüzumu artık İngiliz si,·asi 
ve ask<"ri muhnrrirlerinin mühim 

bir zümresi tar.fından ileri sürıiJ.. 
mPkten g ri kall!'amaktadır. Bun 

dan evvelki ihtiyati: mülahazala
rın yerine şimdi daha geniş urt· 

te Ru•yayt ya!'CL.m er-ek'.e '-"' 
rar gö.stenlmesı eylarda:rl\ı('r İn

giliz efk5rmda deı·am ede l,(,n 
bir "ekanıülün nercesi ı IBa ,. rek. 

L&k.n hucu. aj:ni zamanrle Ar- ~~.!o

sak>-0n farafın•n gi!;gide ha ır!an-

makta ve kuvvetlcno:ıektc olma· 
sında da aramak ıkt-za etrrekle-

dir. Onun ıçin m.e,;elô Gar\ '1, son 
bir makalesinde <şağı yuka ' öy
le diyor: İQgi1terede rpüh'm bir 
ordu haz:rlaıımış, beklemek edir. 

Ne~ f rbeklıyor?. N nznlar ta·afın 
dan İngil~reyi ist.la etmeğe te

şebbüs ed.lccek okluğu için lngi
gi1!zler de buna kat'Şt gafil a.vl:n-
nıamak üzere dai.ına hazır'ıklı ve 
kı.wv<'tl' bulumna,yı dJ,şÜ'llÜ c.ır

lar ve o 0•epy<>ni orduyu İng· te
~ede bekletip duruvorlar. Harbu· 
ki İngllterenin istıı.aya- u,.,O"r..\·tcağı. 
bahsinde Alman tarafı biiy'.(' bir 

kuru tehdit k İng:lizleri <iüşün
dürmekıe ve İngiliz ordw;unu da 

İngil~crod<? !belcJ.ettirmektcdir. 
ArLık Alman tara.fonın istl':"ı h<1 

reketine geçeceği erıdises ·O:i bir 
tarafa bırakarak yeni ve kuvvefü 

orduyu asılacak ikinci C<."fke ;.. 
sinde 'lıarek<'te getirmclı... ve 
sa. re gib!. .. · 

İkinci cephe açılmalı; diyenlet<-
1~ henüz bunun vakti gelmediği 
:fikııin~ olanı.arın J<~ılık1' ne gi-

Z<.c..8.t mPktepler;r.e talC-'b(' C:dy
Wh:1 nı~ .na b.:ı.ş.!El'ıJ.m.ştır Bursa 
zı -aaıı n:ektc-b~e rle , ":a mektep 
r. L"ZUJ'1Wirı a ... 4.ı::ı 1 ncian kıPk ''·J li ve 
'1'<>XU.i 1al<>be ;Wnacakl.ir 

l\.ri:t.ıda~l .rdan bı.ri, yed. ı.:H:kı.z 
:ı.hhap aras;nda bir liıdos oyunu 
tert;µ'..:Jıı ş. Ladeste l'cr ~~danan 
büyL.k tenc-ke kumbaraya on ku
ru'i ataıı:a ve bu !rnn;ıbara dv'.un
ca anıLico·k icindcn c-.han pG.Ta i-.f "I: ' .. , 

le aı·&ı.1uwa bir kır yizaJeU veri-

cagı.z, Fabhten ncay~ nasıl götü· 
receğiz? 

- P:;.)ahai-çedeki Sulta~ ye ça
vır: ... 

bl mü~ıazlar yürüttükleri ~'"'" 
dye kaçlar aylard&r>beıi &'?<'ğı 
yukarı etraflı bi:r sureıto belli ol

muştur. Gar\·in de şi:n:~·c ka
dar hep Ruısyaya müessir suTette 

yardım edilmes;ni tekrar edC'tll.c.T
den nlmzkla beraber İngiltereyi 

,-,,rmak iç,n Aoman tara!. ın i~

giliz adalarını islil<i e<fT"h1< t , ·
ı·uruı'dan vrızgeçn1Niifrini du ÜH
mez d'gild:. Bu noktay l·er va
vit ha't·rlatırdı. Onun iç. n b ~en 

pazar neşrettiği lhaıbl r \ €1 ''n 
makale;i•ıde İngilt.M<t>dek1 f.i.:du
nun ikinci cophe ;, on harekete 
getirilffie;:nl ileri sürmüş olma~-ı 
bun<ian =>vlat'Ca C\.\."'{;İki nilikT.ıa

zabrilc b r te-zal lcşkil e>dc:!ilir 
g;bi olmasa gerek. Bilakis bc.n· 

dan anlaşılan şu olu:\-0r ki lng;J. 
!Rrenin istiliÜsına Alınan tarafın. 

ca te:-·ebbiis edileceğlne d~:r gös
tcı;len er.di..,.,.1er yersiz olmail ğı 

g!bi bu eooişeleri şmd?ye k: .dar 
,gösterıni.~ olanlarm artık ;,;;u i, 
daha rahat edebi1€eek bir ha.!de 
görülrrektcd:ir. 
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~..,ldırd.Jö i\-in Kerumı atfetmeme im
kl\n yoklur 

Engin bir.ız d~-ündü, dudağın.:. 
bu .. ,+.u: 

B~r Lu1U ı;ık.i-1 •11 ya~Y(J•t" diye 
":lendi; acaba y • ..., fu çalın Kenan 

n .. • 
1'~vr Engtllı btr tUrı ü OCna. ıonan,

m.;k i.'l.te:r. YLti'ttU. K~·rdeşirtic VHdiği 

te.n ıata i"ft ıç • kurt <1ll.$'.mllJ1U, 
o kocı uı n şüpr.f ,.dıyordu. J\.T&ia
!.ı :\·a.·· Jllc ar ot ::ı b ı, ftısatlı !c-...a' .ı:z 

Y' Ptı.:lı m ar, ııt.ı: h ~ar Engini lıü
t n oo~~n K kı1 T ı\.Cd'ırıyard-ı.1, 

.-\d ta ha.Vl!"'.ırdı: 

- C°' :ııp veı'><"lle SeveınJ ... Yusu!I! 
K ruı.n rn.ı ald L •• 

Sl'V,&ı.n oev;".i> •enuedi. 
Hiur~ı gir<lı. 

- Yooıeıt hııı.ırı D«1i 
ikı kız kardeş :remek -salo:ıc"" ı:cç-
ı·r 

Yw""' -.Z v~ ha-zin eeçti. K·""'*" 
rr.: ... yorlar.:iı. 

Erbın ~ Sevg:.U twr arada ok:ı.u~ı..:a
n zaman dertlr..riocien başka kon~ 
cak ft'J" bt.ı.Jaırıyıor rd.ı, art:k onrla.n 
keıı.dı . d~en ba:~a hiç bir şey 
kikaoa~ <'lm•yardu. Yalnız oldııklıorı 
~Han ~rp bunda11 ba006clip yc.re..tcıc
rını dd:;: l)•vrJJ.C, yalnız olnıad:kları 
zanı.aa d...;; çok ~ SL.suyorla.rci.ı... 

(Deva.nu Van 

le.:ek. für buçuk, >ki aydır si.ıı üıp 
gid.eı. bu h~l, gali~ . ı.-m sura 

eriyorn1u..~, cün.kü o koc'A teneke 
ku1ııban.ı cınlı.r~lar çeyrckieri.c do
la d''-"ıa ar~ık . \r(rme.z 'b..r hale 
ge!nnş .. tçlr.de ı.aluninen kırk ı:ra 
kc<lar btr para o:rikıni~. 

İv.: amn1a bu ziyafel. önümüz
deki hafta ıçirıde n(·.rede ve r .• .;ıl 
olacak? İşte en önemn mesele bu! 

İki aksam ö!l'Ce 'bu L.<i tertipliwn 
arkad~şın e;·iınde yedi, sekız k'~i 
top1"-r.dık .. İçi çe).rek de>lu o ko
ca lrumbaraYı karşımıza a~"P yer 
seroıe.>e ha;,,.,dık .. Biri Sular ~ 

- o ..-

di, biri Betl'dler d~i; biri Beykozu 
öıekr Kdam>Şı öne sürdü. Bir 
b~'kası ck~ı-a yakın, yine bir b:ı:;
kaı;ı ıla dı.ha ucuzca ve z!!!hnıet
S'. 4 bır yt"ri t.e6.lif etti. Nihayet ve 
k~m bir saat sonra. :ıe'hre ~ncak 

bir çeyreklik yeı'liekı gayet ha
vadar ,bol sulu, bol gölge!.., bol 
ma.'t'Zara.lı bostaı1lardcaı 'bırin n 
pe'lc uzun yıllar gl)rmü~ ~cç;rmiş 
olan ulu ct:vi-z ~ğaÇ' .. r noan hır. .. 
ııin alt:n.ı koıra.r ,~criLdf. 

.Bu LarM .. d.o.n sonra sıra yiyeıceK:, 
ı,ç«-ek Jl\c-;clesine geldi. B:ri ilık 

olarak kuzu dolmas:ııdan. biri 
srrıkta JTu7.U çe\~inne_:.;inden, b!ri 

tandır keb<>bmdan, biri kum ve 
yahut koyun 1ır·n\amasmclan, bi
r• oo:, eilı hr pilfı.vındzn, h.rı ka-

za:nda çoban kobabmdan. biri 
se ı,lü$ten. biri piPzoladan, biri 

bilmem r.eden uzun uzun ve ha· 
ral'etli ı,a,.'ısetti. Sonra, i>); bütün 

bunlaruı ayrı ayn zahmet, czıyet 

ve mahzurlar:na gelip day~ndr: 

- Kuzu dolmasmt kim yapa
cak, onu nerede ve nasıl doldura-

- S:rLkta kuzu dc/.ması, orada 
hioç deği!:>e yar'm n;etre d 0 rinli
gınde ve b' mcLre gen, .şliı;inde 
b' r çukur ister. Sonra onun ba
~;.n,la insan cayır c:yır yanar ve 
b·ı işin eı-b:ılbı olm.ayır:ca bu çe
virn;,e bir ~c·ye btnzerrıez! 

- Taııd:r kebabı da hayli zor 
bır işt:T. O da zahmet, külfet ba
lkım•n<lm ötekilerden aşa81 kale 
ma:z: 1• 

- Et• fı:rmlatmak iyi amma fı
l'lndarı oraya gidinci,ye .kadar, 
soc;ur, buz olur. Hem buna lros
koca bir cep.si ister. 

Hui,asa, et meseles:nin lıi~ bi
rinde btr kul'ar verilemeyi.rıeı:\ işi 
deciiler, bir de biY.i.mle q,irUkle o
raya gelecek olan bayanlarımıza 
<lan.şalım! 

'Moo2'1e~;. ertesi gün, yani' dün 
öı(le<len sonra bir de bayanl'.::.a-, 

uzun borlu görüşmüşler. Fakat 

o zavalh1ar et meselesini lıallccJ.e.. 
Lm! derk n bizim önce ye tam 

bir saatw verdığimız yer mescle
smı:!Pl<i kar•n bozm~ı'i ve arala
rında dehseü b;T ihtilafa dü ırWş 
ıe;, Bir de dün akşam bayanları0n 
ete dair olan kararlarını öğren

mek üzPre ~rkadz.~ımın Kıztaşın
daki C\' n.e gidince ne gör..~k be

ğcrlrsiı:iz? Bayanlar yer m<'sele
stni yeıı oc-n :n('('lemek ve bir o· 
lasıya bag!amak için bizi beklemi
yorlar mı? 

Haydt bu sefer kadınlar Ye er
kekler yer meselesini yeniden 

müukt"re ve her kafad.a.n yeni 
yeni sesler: 

- Küçük<ıu ... 
_ 'r,'l_.;1,..,.~n korusu ..• 

- Sılahto.rağa .. 

· - Büvükd<-re Sultansuyu .. 
- Kazıklıbağ .. 
- Ve!i.cfcndidelo Çör_!'kıc;i ... 
- Bayrtn paşada Van.gelin bos-

tanı. .. 
- Sar'1vburnu .. 
- Mccidi:"eköyü <lutluklan ... 
- Narlıkapı ... 
Ve arın Stze en'tıı:hafını: 
- Ak.<ara~· parkı~. 

Bu Abar.•y parkın< duyunca 
artık day~r .<madım: -

- Fatİİ't parloı He Beyazıt ha
vuzunun kl·narı daha y•km ve 
dııha hoş değil mı,? 

Diye işi 'bii<ilrütün alaya VUl'

dum. Vurdum amma saat alıtı bu
çukt .. başlıyı.ıı bizinı bu kadınlı. 
erkekli yer 'müzakeresi saat se
kiz buçuğa ge!><liğ: halde h'r türlü 
lü olura bağlanamayınca rr.üza
keıeyi pazc.crtf'Si ak.şamına bırak
malt Ü7.ct-e bizim mecli.~ de yan 
beııgin, yan killik.ün bir halde cla
ğı..'dı ''e bu dağılışta en çok bo
yunları bükülen de bir ağtdo.s 
gezmesine g;deceg;z diye kaç gün 
dür SC\"nen çocuklar oldu. Te
vel:kel ,frrnem işkr: 

<K.aLb.alkta eşeğin kuyruğ'u 
kesilmez! .. 

Diye ... Bakalım .yarınki paza:-
tcsi akşQmı ayn. ko.' ~balık !oplan 
tıda yer ml.\Selesi bir olura bağ
lanabili.ı-se yemek ve hele ınalıut 
et mesele"' de bir !başka gün hal
lolunur ve biz de y3.7. geçmerlen 
bir daha muradımıza ereriz Yok, 
bu meselclcr yiııe h:ı.lledibnez.se 
bir arkacla·ş;n de<ii.~ gibi. yalnız 
bi-z eı'kekter kumbarayı omucıla

y•nca. bir a4am meşhur lokant3-
C'llar.ın brinde roiu/{u ııJ.aca.ğcıı. 

İnşaallah öyle oiınr.G. 

, Biri!"i.zi."DEgoi 
ti•pımızın j 

Seyyar Esnafın 
mahalle aralarında 
dolaşmalarına mü-
saade ediln1elidir 
K d .öytinrle G:ıZhan('d-c BJ't" 

so ·:ağı.T'lda 15 r.um..'\rılı bıı.-:eo; 

R:ıyan Bı:•dia Tunç yazıyor; 

- Bt-l diyenin; seyyar cm,. 
fı.n :r.a!ıafle ur'llarınOO de ... 
arını n..cnede.r1"k bt:nlaı ~n p:ııöt 

1 rleı•;nı tctks~nı ed: e t JUr t.ilt!~ 

tLl.eı'<ie o~ud.t.ak. F.v' ,nı dPn çı
karr . ...yan çocuk u \~·a k on ., 
kld...n ve ilıtiya..rJu :ırll bo) b"• 
kJ .. ar çok mı l·kı.t· :ı'1 y -,.~ 

ri.nde olacaktır Çunıitil o• :ıı..~ 

c-arştya, p;1;7 ... ı.r yer DC r 
c!: ·n~-cz. Bf>icdiyl·n'n btı11<ırı 

nP.rck o~Jn seyy;r ~ .... f'. 

hnllr aralarında dol c:"Tl 

ırQ.sa;ıc1c rt.ıneısi :ı1:rr. 

c!ikk:ıti 

riın.> 

cı•.:teL:nenizl r-icu 

.. 
.i•tı 

r~ ,., . 
1'!' l 1 

ey'<' 
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}Jfl!l.l BJ tonierinden a.!uun~-) 

Tdhl.'I eden Mu.ımmer AI.ATUR 

Nlha~\ Bl'e:ı;ilya da mihver 
O:c.'\~1etll~ır.C harp ilaı1 elti. Va,. 
şiı>gLoııdak> Brezilya büyük. clç. 6i 
B~z!l;ya ile Alnı"'1ya ve i t.a}ya 
ar;;sındJt harp hafüıın mevcut ol
dt nmu haber veren lı.ükümeti
ni~ Jıusus'i bir m"6<1jıru Amerı«a 
h_ı.:;mwtine tevd. etmiştir. 

Eiçi Hancıye Nazın ve miiste
şaı:ı ile 20 dak:ka gürü,~mü~tür. 
~: i HaricıY'! nazıı1ığından ayr1-
lı.r.kcn. g.zc•ecilere: cŞu anda 
Brezilya Hı.yük eı.;is:i olmaktan 
>f ~·ar du;.·uyorum• demiştir. 

Be~~ Amerika Cumhurreisi 
de Brezilva Cum!ıurrcisi Varga
sa önderd;ği bir ır.esa}da, bu 
kararn Amcrik&da büyfık bir he
yecanla karşılandıgını bildirmiş 
v bu ka..-arl'l hürriy-et ordulan
nın naddi \"e ır.anevi kudret'.cro
nı arttırnr ğır.ı i\5ve etmi,1.ir. 

Z t<'n Br • Jya i1.e mihver ara
s:nrla ha:ıp hali bilf'ıl başlam;ş 
I; 1t.rl.'.:y'lrd . B·r •hab€'re göre, 
Ercz:ka denlz \"e !ıava kuvvetleri 
cm~' İ Atlan tikte dol'' Alır.an de
r • • 1<ıl'ı bıt:rm-.ş bulunu ·orlar 

CEPHELERDE VAZİYET 
A an tebliğleri, I<::ııban kcsi

mıı de Rusların ş:ddetli ,..,uka
veı: e' l1<? r.ığmen Krimanskaya 
"" l{u ·an: 'rnya şdıırlerin.;n zap
tc-:lıldıgıni bildirmektedir. Alman 
':ı.· Rusla!'t n'Ustahi<em dağ mev
zık• ndcn de geri atmağa b~a
m şla.rt.!ır. 

R"'t:'\' "e V yazma bolgekrinde 
R;ı !arın ıa ı<larla yaptıklan ta
o.rruz;.ır püskiiltülrnü~l\lr 

R...., tebliğ:eri Klctskaya· cenup 
doğusu ile Potelnikovo ı;evresin
de ır.uharebelerin en şiddetle de
v= ettığ;ni bik!ir.yor. _Kletska
yada uşnıana ani bir baskın ya
pıl~t.r A\manlar ağır kayııpla
ra uğruyorlar. P.yatiyanskın do
gu oem.bunda Rus mevzilerine 
taarrı. . .z e<len bir Alman gruptı sa
nt .ış ve unıha ed.imiştir. 

'Baltıkta 15000 ııoniliı.toruk bir 
Alman gcmiSi batır.ılrnıştır. Ay-. 
roca bk mayn gemisi ile dığer bir 
\1lpm hasara uğratılmıştır. 

PASİFİK MUH.AREBESİ 
P - f k Amer:kan donar.m:ı.s:ı 

kı ın~ndanlığın!n tobUi;in~ göre; 
Am:>rikan siI.ahendazbrı 17 :ı_.<Ttıs
t.osra Makin adasuıa ç!kmL<1ardır. 
SO jaı::oo ôldo\iriilmıü~tür. 

P" s Rl ... l':c·,~:n oğl.1.1 lbin.~>261 
C.:; mis Ruzvclt tıarnk~tı idare 
etmi;.Lr 

Adalara (,'lkmağa çalısan 700 ja
pcıre3n ~ i Jklfır..ilmiis, ı:ıeri 

Brn>"lyıa hükl'\.meti Alman
ya ve İtnlyaya hırrp ilan et
ti - Doğu cl'phesinde Al
m.'lD'.lı>r iki şehir daha aldı
lar - Buslar Varşovaya hir 
hava akını y&ptıl;tT - İngi
lizler 15 Temmuza .kaWrr bir 
milyon tondan fazla gemi 
batmhklannı bildiriyorlar. 

kalaıu esır edilmiştir. J3'lonlar 
şimdi adanın sı« ormanlarına 

doğ.ru kaçmaktadır. 

Amerikan Bahriye Nv.ırhğının 
bir lcb'ığine göre de, den.ioıal tılar 
4 japon gemi6ini ve belki de hir 
torpito muhribini batırmL5lard11. 

Bu harek~tler Aleut adalarının 
batı nih'<t)'etinde vukua gelm.:Ştir. 

NGİLİZU'R BİR 'MII.,YON 
TONLUK GElMI BATIR!MIŞ.LA-R 

Röyterin bildirdiğine göre; İn
giliz hava ve deniz kuvvetle-ri ge
~en 15 temmuza kadar Manş ka-' 
nalında ve ŞimaL den:zinde 1 mil
yon toni\atodan fa:tl:ı, gemi batır
m•'ilardır. Topyeklın 223 gemi ba
tırılmıştır. Bunların ~Talarnda 
harp gemileri de vardr. 135 ~mt 
de hasara uğratılmıştır. 

VAfil?OVAYA AGIR :BIR 
HA, VA AKINI 

Varşovaya yapılan ha~·a aloru 
hakkında Sovyet radyosu ~u ma
lı'.ı.mah vermi;\ir: .20 ağustos ge
cesi Rus hava kuvvetleri Val''J"O
\'ada ve yukarı Silezyada baz.ı 
hcdcf'leri borclıalamış.lardır Bu' 
akına mü .im bomba teşki·lleri iş
tiı.ak ctm~ir. Varşovada dördü 
büyük olmak üzere 14 yangın ç;
karılnıı~t.r. V:Jna demiryol.u is
tasyonu civarıooa 12, Varşovada 
9 inf.bk oiduğu görülmüştür. 
Varşov a demiryolu garında da 

infil-aklar olmuştur. Rus uçakları
nın ·hcpı;i geri dönmüşl.er(h. 
ÇİNLİLERİ.N YE."<I TAARRUZU 

Ç unk1n<>den verilen malümata 
~ 

göre; Çan;.ayı;ekin gi~4(i büyük 
taarruzun ;lk giinlerinde Kuang
pen mfısta!hkem şehri ile diğc r üç 
mühim demiry<ılu ~rkez ı,e)ıri 
geri al,nmış-lır. ç;n taarruo:tı tam 
.hı7Ja dcv~m etmektetlir. 

Kaia~sangda tl'Uyük yangınlar 
o~<i~ğu vo japon'arırt ~ehri tahli
Y<"'·c hazırland,klan bildirilmek
todir 
HIRVAr.IS'l'ANDA İDAM'LAıR 

İsviçre.de Züdıte çık.on Bazler 
Nahrihtcn gazcte..:n:n Berlin mu
habirine göl'e; Hırvatistan Stara 
Pa .. sova .ş<'h rinde on ki~ a~kP.ri 
m?hJ<eme karariic kur§una· dı:zil
mı.<tir Bunların hang: suçtan i
da;n edilr.iikleri açığa vurP1ma
m1...;;tır. 

S'l'RİYEDE L<;YAN Çll-(i'.1,11.;> 
Vişiden bild rildiğire ~re, Su

rıvedc karı.•ikhklar <ılnoa1<t.;d•~. 
H·alcp - B<"'TUt demi~o.lu bin1<aç 
yerir.d~n 1:esilrni~tir. 

( S E II I R O E !'I ve lr1 E M L F K E T T E N ) 

* }lOl'.!'Jnyauan aıınan ıbır tel
grafta Rt!men hükiım~tinin 350 
ba~ 'i ihracına mıisaade etL!(i 
bi d'r 1:m. ştır. Bu band~jlar gel
d kl :1 sonra daha f~"lla tramvay 
a .. t s nın çahştırı~ma~ı mfın1kün 
o·-:ıc k,Jir. * &.:.ıek - ıslinye yolunun ya
p, , a~ı şini üzerine alan mü:ıe
'" tlüt dün nşaata 'ba~lam1$\ır Ilk 
o;~rak Bubek - Rurr·dıhi.s•rı ar:ı.
sın-daki rıJıtımlar yapılmakı~dır. 

flCA.llE"f ve SANA.fi: * Şehrimize gelen İktıead,Ve-

kill Sırn Day i•tanbulda bT h"1 
ta krdar Ka.~cak ve etkıklcrde 
bulunacakıır 

MÜTEFERRiK: 

* L~"\~Jıılar umun~ n üdüru Ra
ufi:\lanyas bugiın Ankarayo. gi
decekt 1· * Yeııı kurulan v' . .iye\ "-"nıur 
L&r kooperotifine ıı.ı.a kaydına b~ş 

lanmıştır. :Memurlar 20 lira mu

kabllinde bir hisse alarak yenl 
teşkilata dahil olableceklerdir. * Rume!.i s1.h;[Jerinde lbir er
kek ce<;c<li bulın:muştur. Ceset 
Morga koldırılm:şur. 

Müsabaka ile 
memur alınacaktır 

l\1ÜNAKALAT VEKALE~; 
ev!et Lim2:n~arı işletme Umum Mü

c(i.iriüğünden: 
> ı Lıman 1ar1 İ)lıe ne Un.t n .tud .·1U~G. rner}:ı"Z k&d">'ar.c.ja uıünıh.?ıl 

!.ı..>lı ;c: Antrepo ve e-.ı.t::"e l .. hadUıi:Lıı: n'l'.nuıl.ı.gıt rr.:.ı.:.a.hnkl ır lıh::..n·ııa 

ru tÇ"n· 
: __ M •1ı;r 

0

va ''.nt hııız v~ fili :uk er~ ı.. y t\olU1ş ve :.S yi.şı.'.'U. lcca.vi.iôi: 

" :>nm:>k: 
2 - Or tkt?p ·ır:.~UilU 'l!lllMl"-

E f'vntı hı: 1. b!ıhI"l •. ~!ar to;h:"'lrt ; hhuıa tabi tutu &akıa~ı. ınrtlh..ı.n-
da :..it oıa lır O:.ı.~ J{J.n •nu n'A:<: b'.nce uylık vecı!et.ı~kti rtrı:.:rs.ca-
&' 9 .! k ı 1-.ud.u.r- lıre:- l.:tic"a ii.e- y.~p·lac~ \·e dil&;lccc dö:'-
d .. r •rp ı ves.ıı .. a.lar b·4-g!1 buluna.C'.a.klır. 

.1 ~ günL saat 15 te Um\lıiU Mtidi.irı:Wc binası:ıda. ya· 

( [Evltt f rr:.!ntllMı ve limanları işletme U. ld~rasi İlanları 
20 E• ı ıtı-12 ı.r.blıı<Jen ftd>ıı-en S..rhtıı.ıı<.ş lludut gE>noş ha.ttıOO&k.i ,....,_ 

r ui.a da ::.acnı.th v.g\#lJıflrta. tah:nül vo tahliye n•üddeL.e.:- 1 6 d~ v ... gon.-
k.r."n tah ı.ı .nüdc~tlerı 5 t.....b ;te nıJ.cid6!J.ııerı 4. sa<ı.te indirilmı~ür. · 

. Faz....cı ;,w.h;.t .çtn ı.sı~y ... on.wTa oıı:ii.ı"kc1at edi~ruc..... c691 l> c9003• 

Hinistanda ka- ıBrczilyanın harpLizhon açıkla·· 
rışıklıklar )İlan etmesi Lon- rında bir 

devam ediyor 1drada memnuni-ka/i/eye hücum 
Visi 23 (A.A.)- Bombaydan 

bildirild..ğine göre; Ben,gale eya
letinde polis ve halk arasında çar 
pışmalar olmuş \'e bir çok kim
seler ölrn°'1tür. İdari ma kamla:r 
Borrfuay şr-hri belediyesini kapat
mı.ştır. 

İngiliz hava Nazırı 
(! inci Sahifeden Devam) 

Acımaksızın, Alrrı.anyaya karşı 
töarruzlanmıza de\'am cdcce;';iz. 
Yaplan t®ribat feci bir şek.\ aL
m-ı:..,tır. Renaul \'C Matford fabri
kaları yQk edilmiştir. Haföuki ya·l
nız bu fal;>rikalar 5 tfımeni siliıh
landı.ralbil rdi. 

Kolonyada yapılrn ıahribat da 
ağ,.dıt. 250 fabrika yok edilmiş
tir. S~en, bu Alman halk·ıun 
uğra<lığı feliı.kete ·bakarak sevin
menizi islemiyorum. Fakat şunu 
b'lmelisiniz ki, bunların hepsinl 
kendisi istemiştir. 

İleride binlik akınlara yeniden 
b~lyacağı7.. 'Bordba uçaklarımız; 
bütün uçklaıtlan iyidir. Alınan 
sanay; bölgeleri gitgide çevrelcn
moktcdir. Hedefimize yara bilme 
miz için daha vakit tazım<jır. Fa
kat bi.z yav~ yav~ bu hedefe 
va-racağız. Birleşmiş milletler or
dularının Ber1ne g'<ecekleri gün 
gelecektir. 

POLONYA UÇAKLARI DA 
FAALİYEI'E GEÇTİ 

Londra 23 (AA.)- İki Polon
yalı bava filotilliısı şimali Fransa 
üzerinde UÇIIl'llstur. 4 fılbr>kaya 
taa<ruZ ediT,~ş 've bunl~rdan bi
riı:de yangınlar ç>kanlnuştı r. Bu 
uçakların taarruz ettikleri hedef
i~ ara&.nda lokon:ıolifler. lıa\'a 
alanları ı-e bloklıavz!.ar bulunmak 
laydı. -

B1R A!LJ\{A"'.'f GENERALİ 
DÜŞÜP ÖLDÜ -Londra 23 (A.A.)- Almo.nya 

ii7erirı'o cereyan eden brr höva 
('arp~ması 1.'Snasmda Al:naeyanın 
sayılı teknik baş;arndaon bori olan 
Gereral Von Gablcns uçaği!.e dü
.j'Üp ölmüştür. Ayni uçakta dvkiDr 
Gr·mm 1 bıılurın'akta idi. 

İTALYAN 
·ORDUSU! 

(Ba~ruakaı dE;ı L»c:oı.mt 

e:.unu takviye eyieıuı.:ı'ktcn. 1>~{..kta 
dl;:ar ittinıal ~'llıalan va'Z~fc ila
sın açık hulunm ... 1)-~r. 
~5uı, ~~·kta Alınan ordusu CC· 

ııubi K~tl;. .. )'il) n da inntck \'e bu
•.u.v1 da L.Jali altına abı,~'k intk~
n•ıu bulı:ı 3a her~:-· in ba~ında 1-
ran \'e ü:ık vetrollerindc·u 11'gil
teırc\'·i ıuabrunı cllneyi biı·:nci 
şa.rt~ tt>hlkki cd,"'<"c~ine &öre İtal
":ın orr~ı...~l~nn )'1:~tr taa.rruıuııu 

;·ııpmak \-"C Filisr ıL 'e~·a Sl!<tiy-e
~·e ıic11i-,d.ın '""Jıa,ddan ~,·JdıTmıık 
bir d~ı-ecc) e kaJ.ır L<>rç hiikınün
do bulLUı~calctır. O hol<k. halfan 
ordıasuıııı ve bu ordunım henüz 
yııvanm31mş -0lara.k du.rduğwıu 
gii.ııii.n h~di>eleri içinde unutın:ı
mak ''-' dahili lıesap etowk yer· 
s:z olnııımal.: fuırudır .• ıw~:ık, bii
tiin bu \"azii.ı iblimalleri a-rasııtda 
italya1Ull acı>ba dünya meseleleri 
bııJrrınwdan k-cndine göre de ta
•arlotl,ı;.., bazı he»pla.r , . ., bu he
sapl;uı tclıakkuk efürınek için 
kuvvclli kalmak arzusu yok ınıt
dur?. Şimdiki halde, bu suale bir
domiıirc: 

- Ha~ır .. 
dcıııooLn imkanı yoktur. Ihrh31-
dc. Alıı!anramJı zatı vey.ıı Luv,·e
ti nisbctindc bu \ıa.rbin scyri·oe, 
sonııua·nazaran İt:ıl)aDtn t!a bu.ı 
hu~sui ıoii13lwzaları buluııJ1iğı1n
dan, hilhas•a lıaq>ltm önceki İ· 
la\'laıı cm-ı>l '" ihti.rasla:rıllJ hafı
za. ve >~un!.ada t::.zelt!'tuck s.urcti-

lc, şüphe etıncı~cl<. lazuııdır. Yal
ru,., bu ha.rbin ıtaly.ıı.ıı mcgaloına
ııisi ve biin)'eı.i üzerinde bü~ ilk 

ve tahripkar tc;irler y-apt.ı~'l "" 
birçok tasa\'\tırlarını suya <lü~iir
mü~ bı.lundugu da bi.r lıaki-kat
tir. Bıınıuı içindir ki, hu•u.;.İ İtal
yan hcs:ıplarm.n umwni vıaiyd 
ve IK'liceler dışıııda ve ire•tiinde 
bi.r tatbik ür.11tı bıılahilmcsi çok 
güç, hatta imkansız gibidir. 

ETEM iZZET ll!iN/CE 

yctle karşılandı 
Londra, 23 (A.A.) - .Bre2üya

uın Mihver devk>tlcrin.e harp ila
m Londrada derin bir :ıncmnuni
yctle k.ıırşılaıınuşbr. Bu ha.her der
hal İll'giitero Haııiciyo Nazın M. 
Eden'e ve Jy.,şhoa hükumet ark&
nma bildirilmiştir, Salahiyetli 
mahfiUorde, Bne-ı:ilya Jı.amrı çok 
iyi aşılanmış oluıakl-a bc.ııa.ber 
hayret uyan<lırınamışt.ır, 

Bre:zilya = zamanla:rdıınbcıri 
Almanlar tarafı.ndau ideal bir 
ınüsteınlcko gibi sayılma.kl·a, nü
fnsu ve u·nı:i:n kaynaklan Alman 
yurdu için i~lotilclıiJeceık bir mu
hn olarak ı;ürülliyordu. 

Reis Va·rgas hi~bir :ıaman JUih
\·eri.n kendi memlcketiniu is1'kliı· 
!ini tehlikeye dü,ürecek vahim 
tehdil}cri k~rşısmı!~ zayıf kalma-
11ıı.ş, Ç'Cking1!DÜk gö~te.nncmiştir. 
Reffi Vargas'm BrezilyaJıtki Al
man le<jekkülleri karşısında aldı
ğı şiddetli durınn v-0 kullap.?ığı 
vas•talıtr takdir ve saygı ile :ınıl· 
ııı a 1"Uı dır. 
Bttzilyanın şimdiye kacl:rr zoo

gin tabii kaynaklarını, limanlarını, 
hav:ı iislcrilı.i Birleşik l\lillctler 
eımıi.n-c \'ermek sııırotile yaptığı 
ya:rdım derin bir mionetle hats
lanmakta<lır 

Biitü.n İıı.gHiz milleti ve Lıgiliz 
nazmları Brezilyalıları yeni bir 
miitt.eIDc ve silfılı arkada~• olarak 
heyecanla a\kışlmal<tailır. 

Varşovaya yapllan 
akın 

Landra. 23 (A.A.) - S;rr.dı ö!~ni!

diğint' görP, Rı.c:; U(''\.i:kJ.atıın:n Vaı~\'3r 
ya yaptıkları haı·a ~k.nı ~,-..hı,·i Ulti o
Jaca.k ba6t1n.ruşt.tr. D;,ihi.n ışıklar yan .. 
makta idi, 

Evvelce de bJd.,..\d'ı;i gib' g•rda "" 
bir cepha.n~-te t.arn i~\>t:11~r cJ..111.~ 

tur. 

Uruguay 
(l inci Soh•ltden ne·,aır.) 

ilanı 1017 deki harp i!Iınır.ın tak
riben avnidır. G..-çen se!er de Al
man d~nız.altılarının Brczil~·a ge
m:lerine taarruz etmel{:ri harp i-
1iınına sebebiyet v.ermi:jti. 

Vıışin.gton 23 (A.A.)- BreziJ.. 
yarun Almanya ve Ilalyaya harp 
ilan ettiği rosroen teyit e<Mmek
tedir. 

Bu gec:en pazaı·tesi gününden
ber 5 B•czilya ll<'mi>ini batıran 
Aln1an denizaltı1• 'rın taarrı.:z!arı

na cev::ptır. 
Brc7·lya Almanyr.ya harp iliın 

eden 1nil~etlerin 23 ·~r..ct.sl;dur. 
Harp iiiını ıiün sabo.h yapılın şı,._ 

'.BREi'.İLYA _HAKKl:-IDA 
MALUMAT 

Lur.dra '.!J (A.A.) B ;.;!ya 
hıi.ikünıetin:n ar"'z:~i ı\me .. i!:an'.n 
k:nd~n fazladır. Na;u&u .t3 1nil
yocdur . .Mütı.erk kun·<>tler ;çtn 
tükenırıe~ bir kauc;i..~k ır.crbaıdır. 
3 ıane ten;anes' vardır ~c son za
n"?anlarda deniz kuvv~tleıine ye
ni ciizkr katTl'l§tı. 

16 BREZİLYA GF.M:iSj 
BATIRILMIŞ 

Londra 23 (A.A.I - Şimd'ye 
kad::rr batır lan Brezilya gerc.lt'
riO:n adedi 16 dır. Bun~rdı.n altısı 
son hafla zarfında batırılmıslır. 
BR•EZİLYANtN RESM'.t TIEBLtGi 

Londra ı:ı (AA)- Almanya 
ı·e İtalyava ~ıarp ik'mı hakkında 
Brezilya hükıime\i ş11 tebligi °'*' 
retm~Hr: 

Mi'li baklarımm çiğned;klerin
dcn c\o\ayı, . Br.,.,;Jva rükumeti 
Al.,,anva ve Italyaya harp ilün et
ır.<' k wci i r. 

L<lıim gcl...•n kıbLgat yapılm''>-

lı". 

10 bin ton maden 
kö:nürü 

CJ inci ı:-':ı'tı c.:len D.•vam) 

da maden ve kok kon-.uri.i yükl~ 
me1<. üzere Ereğlive g:tm~lerdir. 
Bunltr da bcr haftaya kadar 'Ielc
l'ckle,·dir. Bu dört vapurun hep
si bir ,-eferLeıinde on b'n ton kö
mür R<'Lrırıtş o~acaklardır. Lüzum 
görülürse v~ıt>Ur!~r mii.t~add1t se
ferler ynpacaklard•r. flirnd:ye ka
dar elde r-d -len nctıN'ı<'l'C' göre; 
f,Vnbul için tahsis edi!.miş olan 
80 bin ton kok \·e 6.'i bin ton ma
den kömüNn\in ~ehir ihti~·acınr 

bo lbol ka~ı·hyaceğı ~nlaşılmış

tır . 

VŞi 23 (A.A.) - Lrıbondan 
bildirildiğine göre; Ll:ı.bon Ioyısı 
çıklarında bir gemi k.afıJ.esi Al
man uçaklarının taarruzuna uğ
ramı;;tw:. İsabetler olm~tur. 

Çölde hava hare· 
kati devamda 

Lor_ıdra 23 (A.A.)- Cuma ge
cesi lngiliz uçakları Marsa Mat
ruha, geride b>r hava alanına ve 
dü~ıanın çölde devazım lrolları-
na taarruz etıniı;tir. 

Rusya savasında 
son durum 

Cl !nc1 S:ıhift"a. ?"n Df'>\·am) 
yarmak nıyet.i ile Kuban vadi,;ini 
ıak'p etmekte olan di4roana Rus
lar ağır kayıplar \'ertllrmekte:Lr. 

p·valP"Orı;k il.e asıl Koı!.kas dağ
ları parçası arasında Ruslar yeni 
mevzil<.>re çekilıınişle!'dir. 

RUSLARIN ARKASINDA '>.'ENİ 
BİR ORDU VAR 

Vaşington 23 (A.A.)- Nevyork 
Timcs gazetesinin Moskov2da bu
lunan muh&birin n bil.Qinl;ğine 

göre, şimrli çarpışmakta olan Rus 
ordusunun arkasında bir baışka 
Rus ordusu ıbulunmaktadı.r. Bu 
ordu, dağlarda mt1harebe etmek 
üzere taL:m görmii;Ştür. 

RUS RlC'ATİ :MUNTAZAM: 
Vaşi,,ı;ton 23 (A.A.)- Rus ccv 

hesinden alınan bir habere göre, 
SovyeUer şimal K:ı.fkasy•da mun 
t.au.m bir şekilde ger! çekilmek
tcchlcr. 
NOVROSİSKE 50 KİL0."1'.ETRE 

KALDI 
Vi..şi 23 (A.A.)- Alınanlar do

ğu cephe.,inde i!erlcme'erinc de
vam etmekl.E'.<lirkr. Kafkaos dağ
lannda Ru.sl~nn müstahkem mev 
kileri i~al ed lmi!jıir. Şimıh Al
manlar Novrosisk ı;manına 50 ki
lometre m~safededirler, 

für günde, bu cephede 100 Rllii 
uçaı:tı tahrip edilm~lir. 
RU.S ORDUSU ARTIK K,\RŞI 

TAARRUZA GEÇ.EJ\1EZ 
Y. i 23 (A.A.)- Stokholm ga

zetel~r;ndcn b:ri, Rus or<lusu arlık 
karşı taarruza geremez, bu ordu
yu ya<ptı'(l r,«in tic'~\ lı~reketi 

pek t:'Ok ha::pal2mıştrr: der.1L~tir 

KA~'KASYADA HAVALAR 
BOZDU 

Visi 23 (/U\.)- Doğu ccp!ıesln 
dtn ·alıl'an halıerle•e göre: Al
rnı>.n1ar 'batı Knbcnda mm·~ffaki
yet!cr elde etnı şlercl:ı-. Kafkasya 
d3.gl.ı.rında çarpr,ma'<ta olt Al
n.,nn ku'\•\r t1er1 müs~.t oJrnıyan 

b:r hava tarafınd.n kn:; bir tarı: 
d::ı hırpo!anTJ'aktsc ı-. 

St.ailı grad dot.aylarınd~ , . ._!.iyct 
Ruslar için daha kötüdür. 

--~--

Yedek ~ubıy o1'ulu 
(1 ine: S lııfed n De'\ aın) 

r.:ı.b~ı Ü?.erinde bir hitabe suyli
yerck saııcı·ğı Okd Komutanına 
\'Crmi~ ve e>ıCÜnıle şunları !'Öylc
mi:jlir: 

Yen. kurulınllş nlan yedek Sl>

lbay okulu alay• ve oııun yiğit lwo
ınutaı'ı 

Bu Tüı·k sancağını Türk.iye Cum
hllıl'rcisi İsmet İr.önii namma bu 
alay,. ve bu alayın k<'nıutanı o
lan si-ze ıcı:!im ediyorun'. Bu şe
reUi sancağı size verirkıen Cum
tıurrcis n'.n sel!ı_nı ye SC\"g'.lcr!ni 

b'ld:rmr klc h•I'-' ,•arım. Bıı san
cak a"n.,nıza Türk m.llelınin e
n~• netidir.• 

Buna cevaben ycckk subay o
kırlu alayının Komu to,u kut ma.r 
All·av Ali Rıza Gürcan heyecanlı 
bir hita.be ir.ıd ederek <>2'Climle 
dem>1t.r ki: , 

,_ s. :ı ın 1.-umutanım, buyük
lerim; 

BCJ\iik ye asil miHM.:m ve onun 
Ulu Şefi Ba•lıui:um İnönü adına, 
tevdi ve emanet ettğiniz şarrlı 
ve sevıgili sanıcağun.ızt !!albim1n 
en cn._ı:ı"kun heyecanını duyarak 
al,yorum. 
Kan,mı"l onun rengini as!a sol

d~ınıyacak, imaıı dolu göı'sümiiz 
ona siper, ll:r.ışımııı mesnet o'la
caktır. • 

Bundan sonra parlak bir geçit 
resmi .'·apılmı.ş ve genç1.er:'m.'z 
Zafer übidesine çelenk koy;n~ 
Jaıuır, 

$ - S O N T E L G R A F ~ 8.S AIO{WJIQIJ 1NI 

Nihai Safha 
Cl inci SithH:f"den Devam) 

dım herl<es. işine ı:eldiği ıibi hiik
nıetsin; hakikat şudur ki, büti\n 
bu işierin karakıştan evvel llJih
"crce başanlabilmcsi ihtiına'li, 
başarılallY.lmas. ihtiın:ılinden bir 
derece dah.a .kuvvetlidir. 

Bir der~e daha kuvvetli ihti
male abanıp neticeyi gömtiyc ça
lı5ır>ak, dem<>kl'ııısyalann S-Ov)·et 
Rusyada işte hala bu m'hai saflıa
rı beld-0d.iğ;ni ve bn nihai saflıa 

· 1eşelcıkül eder etmu, henüz ıı.i.hıo. 
yete ermeden harcJ..--ete geçmek 
kan.uııımdau bruıka hiçbİ:r düstura 
baş eitn.:diğini bir kere daha mü
şahede altına almı~ olıırı:z. 

Sovyet Rusyada uihai ı;afhalllD 
a~·an beyan teza.J:ıürfuıden soora 
eğer d<-ınokrasral<>r hareket,, g>eç· 
mektc en kiiçük te-rl'lldüdii gÜ6U-

NEC'tP FAZIL K.lSAKÜllı;K 

ri11te, arhk Mihvcırle udaşru~ 
• tan b~ka hiçbir şey dilşliDiıl.,_. 
diğine inanın.ak ioop edN. 

Nihai safha, pek yakmmıttdıtki 
Ey!Ul ve İlkteşıin aylan i,;mde-

NOT - DürOOi yaızmııda, bir 
Freıı'lı: nülo1.eslni kendi mevııııJa~ 
r muza. ta tiıik eıdemen, • ('2'8:!11911e 
müneıdı:idi, öo: Anadollu, halif; be
~irg-.ln namzedi) gibi umurltar 
içinde, bir de (örnek muı:ılli..,._) 

diye bir kayda tesadü1 ettim. Be
nim kal.ernıimden çı:kııınş olan tör
;ıwk muallim) değil, (ömeı..~ .. ) 
başka hir tiptir. Her neyse ... Ga.
reteıni ma:zur görüyvrwn! 

Dünkü yazının sonu.r.dıaık:i (V 6 

kıys aletbcval<ıi) kaydı da, müret
tip hııtası yüzünden {Ve bys a. 
lelvaıkıi) çıkırnııf! .• 

Ekm ğin bu sabahtan itibaren saf 
buğdaydan yapılmasına ba~landı 

(1 Uıcı Sıhtıeden Devam) 
l>a§ında w1ı1.>.1ı. cd Iı:ce•ı a.o'll<JıJ.nısk:!:ı.
dır, 

TİC,\KET VEKİLİJ\'IN 
"IL'TKİKLEKİ 

1.'i.carct \"ekhı Behç~t Uz d:ıln ~~hn-
rniırleki tt'tk.klPrıne devam e~tir. 

\re~il pr,.a .. da b çok magaz::ı!a.ra. 
g·,.;p kendio·ııi tanıtmadan mtib;cyaa.t.
ta buJu.nınu.ı bu ,-c:, le j~e t"~Ya.nı dik
kat bazl halt,-kat«?.r orlrya ç1k1r41ır. 

Behçet Uz bu aı ada bir kwufura1 

bir göJTht.'kçi ve b:..r de mı1<:nifa · ·ırr<: 
dil.!dt;'ıu\.l'IOCı mÜ()a.v;ıatta lru1un:nalq 
i.sl.ı!-miş bu. ci~:-...;. ~·da O,lı'Ctüğü f:yat 
yUA..:l<I k eri h•ldı.,ııda hız.zat dıw.iın 

bUhip~ı1ır.'Oen iz.:U12..t a:mışhr 
Bı.rı-Jıd.ı-ki t 1.kıkle:;n• bftlruı Veki! 

b?r c..rl\.acia}M"'llZa den11Ştir k1': 

- GörCJüyor ki her y v•..11-d:.r. Bir' 
mCiddet e'\-"'\"CI gıi.irülır.-e~te olan malı
Jarnı Çt"ki~mt ,.e yNc" olm gibi ba
zı hare-C:etleor dumı~ı.: r-. ~frınlekette 
COk ıniıCdarQa ltıiıa!-'.t eş:JMl YClrdır. 
B·.mJan p::ra~a sur'atlf" çJJı:arnt':!tız.. 

O zam.n.n 1Llllr:ın t.ela"'ı ve ·her bu~tt
ğtıtnu f'y.ta ba kmadon a.lm&k ırey!i 

d<- 00rucak1.tr. Ya.r.n~ fiyat ~Pcle& 
ver ki, bu da a~.ve t..lebP bat'ıdır. 

1 
Deni; Levazım Sabnalnı;' 

Komisyonu llanlatı ' 
-----

1 - K~i muc.b<nce t:ıtmhn rd;

iC'ıl bı·d~lı c.?253.3.3• ••tı or~11 23 nıı

n r,211 gil.mn..k motörü.rn:n makine 
l:..r.•ır:ıtrua aıt paz:lrl•;;, 24/8/942 Pa. 
z:ır\.t:' ı:i.lnü saat 11 de K:l:Bımpa.'8-d.&. 

buh . ..ııan Dt nız L&\ J."ı n S t.ı11 Aln-a 
Koı1ta..-..yo,,u.nd::ı yo.pılaca.1-t.ır. 

2 - l'•• ı. tc::n•.aah c:16C.";":>:.ı ~ı.rJ. 
o\·~ lır. .e-! her g -:ı. iş s..ıati da
" 'l<İ~ :ıc.z ~ur kon1· -yor.dan bcdl"lsi:z. 
a.: 1 aoih .. 

3 ~ ek. rfrı ~-190 s:JyJı kamlı-
n n istedi~ vt.: ik ,Jr ı. biı lkte be i
n gun w s;ı .... tc aru .. n k ~ona 

mü.r ıea:ıt Hrı. •B!l73• 

e 
1 - K nn c rı·nce ı.:a..ır-....n ~dllen 

Oı c!ı Jı 1718 J!i• iir:a. ol n ' in-e gö
('.(! P ı To' takrilıl 1018,320 k!,o dö
lk-..ın iş.ı:'\.i..., ?6/8!942 Çar-an,:ba gC.aü 
S" t 14 de K~wn~ <la b:.ılur. ın De· 
r Le\·;nı-rr Satın .\J. ia Kt>mis.yonunı
c\a. pa.tai.~~. yap -:ıc~k • 

2 - Kı:ı~'i İt'.mın .. t.ı 4.707.7l• Lra o
lup sartt:ıa.ı e~; her gün ~ a.aU da!L
: u<..ı• tr.ı•z;..ur kc.,nı..: yo.lÔ.an bedel.siz 

a.!meb~Lir, Re-L in . .ieı' l.'"O!nisy00ıo.1. eô
,_-u .ır. 

3 - İ.stekllleı<n 2'~0 sayılı kanll
nun ~ıted.igi \~ika'artn birlıktıf belit 

glin vr saaııe. ad· ~n ko~~ 
ır:ür.a.c:lnt ırı. c897.-~ 

'reKıl b'r çok dQldi.: ::ıila.nn vitrinle
rmd~ki l'lyatt:an nı ılı.ayaoe eder<:lt 
:Borsaya gıtrniş ve bnrada mü.bayaacı 

t.ıcirlerle görılşmüştLOr. Bundun oo-
ra Hallı. S>udtğıno. g'<1~rek alikad.ır
la.rdan iz&'lıat aln1 tı:-

'l\caret Yeklli öğ. yeınRı;.li Taı... 
stın Beledıy~ Babç<' nriıe şCtt<t!Ile ve
r•ien zlynfettc yed )::ten 1<>nra bfra. 
beri!lde \'ali ve Be"'cflye R~ sı LCılti 
-"'rda.r olduğu halele A,r.-anuraydaki 
Ç!'\ti!<: vcı b~l.k' f !>rlkalanm gemıil 
ve i..ta.n'bul içm bUyük bir bulgur &b>
ka da vUcude getirilrr:e.>ini emret.mişUı; 
'l'i~t Vı1dl1 b•.ı ı:;.kşa!n Ankanya 
döoeccktlr-. 

Bl' SABAH FIRNLARIS 
ö.,.-ü KALABALIKTI 

Bu s:~ah ılıalk fli"nı!!:.r cmunde bi
rikmiş ve ekııneJpii ı;~mıcıe alab•l
mi.5t'r. 1'ıtı>tığmr.z t:ı~kildt!a B<~'<> O
fisin b"r ik! gtın müddet.le tı.rmcı.!.ard:mı 
kc-ıt·ği bıte.ır çuval \JntııO. b•Jna r .-;ebep 
o!dl.~"LI nnlaışı!mıştu-. Fakat bu uDla.
rın ke.-!lmesini ;c.ıp ettiren -.,pı.e<' 
.ait ..:d<ı,1lJCldan T~rak ~'d•Ü.,u.lle<i 0-
fıe:i fırıncıların un istihkaklarJnı yinır 

tf'elim ettil<.leri ıt....ı.ei...-c güre taaı o
ı~rak venr.iye b~r. 

Kamyoncular 
t ı inci :>i:lhitedrn Devam) 

şimdi nak:iye ücretlerini iki misli 
daha antırmışlıard.ır. 

Bu vazyct karşısnda; be'.eci:ye 
iktsat müdi.ırlii.ğü bir tar•ıftan tct
k:kler icra eder~en kamyon sa
hipleri t.r.Cın.dan n..kliye ücret• 
l.<'rni:r, tade haric: artt.ınlmasııu; 
d-O)lru bulmıyar:ı.k fazla para is
t) cn!erin deı'lı:ıi milli korunma 
m.hlımcsıne teYdi clunmaların.ı 
laakadarlara '"bliğ eL~ir. 

Devriarem 2eyyah;! 
(2 inci Sah.ıted~ Devaru) 

r p. ;:, A yı.yı. Arrıl<a~ ı, Am:: k yı, 
()ky'ln v yı, F.tzan sUnı, B.uc~t.a. ... 
r. 1\-f·-~· ı;. ~ Çukur~ nı. 

- Şlm 'ı 11nıpad:ı, .t\. ,1arl Afrf-
k· o.$, h r tJ afta h rp o w.Y.Qr. Se 
l u sıra. · mı? He,· yer kann ... ıuı· I$ıl~ 
Şu sey3'-:. ~ ort..ılı..': uuzeWikteil son ... 
raya b~r~r;:s.c.yı:iın. 

- Ecu, rvve~ft. t""rıstk.~~ o"mıyatt 
y r!rrdcn g.ez-rı:iy~ bas• rrm. O "akte 
k~d3r da, ba:.ka t.a ~'L.ır dilze1~r Ora· 
J.;;.ra sanrı g.derim. 

Ila.s.an •ralliin n U.!l.Ot""T.31 lJ.r nd'Jm 
o~duğu anfaşılı,Y,;)rdu. Hali, oo.:lerJ. tıa• 
ır,a nt·n bun:-t delcile~ tc!·yor gibiydi. 

H.ikin11 Ifa53n Tahsin .iıhsan l\1ulnt.n 
K •. lk:m'.tılıç~ptüf~_.;n f!".üşah~·de c;.llına 

alınTP..-sına. karar vt 1"d• 
HÜSEYİ..~ BEHÇET 

İzmit Deniz Sahnalma Komisyonundan: 
ı _ Kl"f;iıl btM-İi ~OIO li,ra 24 kunı~b'n i-baret oJ,~p b'\ti\r:,11cc~lt bır ma. 

htı. d~ ya.ptı•·,l&-CJ.k: oıa.n bet.on inşaatı işinin k.apllı za.rr u.,,,--ul:y '-' e ~ l'..Si 7 Ey

, lül P-42 Pa.1;ı.rte"J gu.nı. &&at 16 da İzadıtte Tel15 .. ..ne K~pı;ındaki K ):T'Aj'Cnd-J ya
pı\;.ca.ktır. 

Bu ~ at fı nni ve hususi şartna~ k<'şf. v.e p:uJ-eler' htt gun l:on •zyonda 
görti1.eblli.r 'M1&\1lkbt tt·minatı 2-1-79.62 }t~adır. 

3 _ F.J<ı<il.tmr~" '41ı -ak ed~lrron, bu gıbi ~lerl yaı1t•l:bnM <t>or eltsı L 
m~dn aıami brş gün ev\·el Nafa Müdür:üldel.nden e.'a.caklan hi~·et ~e ~c -
rf'l vf'Sflilll<-rt..nt, E:r. et l\tu ü.rl· ğiind<n. al cak!:ı.r: bU...~üha! ,-:ı,ra.ka rını ve 
kanumm taı:\l•lı '"";lı'le lan>, ro•ceı.ı .. :ı tektr mc!<tuıı>Ja,ruu. . rxıa y lı 
ıem· .Gt .m.ı.k~l.621.a.riyl~ bi, .. l!lrte muayyen gün ç-e ıs:.Jt.t.-o biz' ~a.t ov\ehre it -
d;:z kon~;-ona veımeli.-r1 • c..9911• 

lstanbul Defterdarlığından : 
Ka.pa.lı zaı·r usul;YlC ek!Jit!~neye kou --n Defi,Crdarlık::: b'n.ı ı a.:_~a. <i1P'l.F'· 

Rinde J•ptırı..acak (2~6€5,56) l•rn keş t bedelli 'lıota <kı\':ııtY · yol t.1-ıı •U 

nf'I ihale gürlü ol:ın 10/6/942 t rhinıde ta tp çıkmadıl•~an hu ~ IL.ezk(ır ta.. 
r. !en itibaren bir ar lç!n<ir paurlığa ba-..kılınış!ı.r. r.ıuvı:ı· "11 ı,,,,,·n ıı 1899 
lira 92 kurwtur. 

istekll'tUı ('naz b'r t.aahb +te (tSl>ltt) li.rnl?k bu işe b<!n.,.:r iş yapt k -m31 

cıatr idare· ri..'lıdr.n alrrJş oldukları vcs!k. " a ist.itıadeıı İ.stanıbul 'rıl;lyctlı:ıe mü

rı.caa.tla iha. e gı.lniimkn ta!iJ gilnlerl hııriç Oç gün f'\·vel s~ınnuş eJı iyet ve 
9'42 yılımı aıı Ttc•rı·t Qda31 Vl'S!J<:ısı \~ te-ninat =ldı.W.ariy\e blrilkt<ı bir ay 
z:ı.rfmda bf>r P:wı.rtesi günu 18>1 14 ch"::l 16 y<> kaoar M dl Emlak Mut ·~ü-

f ğünP müı·acrıat1a.rı. 
Ket.!, şart.namJ~ \ ar eı:ri\Q <8687• 
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l 
Yazan: M. Sami Karayel _J 

Suriyenin müdafaası için yola çıkacak 
o lan Rıdvan'ı, o esnada Batınilerd"n 

biri ·katlettirmiye tevessül etti 
ra Mı·r<lımıler bw-asını zaptcl
rnu;l<'rd;. J\Ierdanile-riıı hük<iın ve 
nüf= Diyar:beki:re kadar imti· 
d&t ecııııynn!u. Bu hü~ümdar za
iıntliklerindrn d<>layı ba1kça nıerı.
fı:T <'lıdlı€tıından Halat sckooesi 
Sekıman oo.ır.ında bir Tür.ı;e mü.
rnca<ıte mecbur oklulor. 

&<kıınan, Azerbaycanda )!'r!~
nu.ş olan Sekt:ık ail<'si hük t>mdar
IBT.ıala.n Ktı~betıtin İ!lmai.Jln kö~ 
si olık$l cihetle Elk.u1Jbi li>k<ııbile 
yi.ıdedi liyon:iıı. Haia: a.'ıaliısi wını

fından dant roilen s .. l<ıın.ac bu
rny .. giıtı!ı. '.\ferclaııilerı k<lvdu . 
llükı.:nodar ilan Pdildi. Ermenib

t:ın Jlii;ku•n"lurı un\"anını aldı. 

Y.lıli namı Salı. Eır!'n old •. Ba
t ıı:Qler de 5ı.riycde U~ssiis etımi
ye 'bcşlam "i !ardı. 

i~te Franklar Suıiycye girdıık
I~u zaman da bu kıt":ını.n vaı:yeti 
b u IJ1(Jlikwde idi. Fra!11klar Suri
ycde her tarofa fiJtu'!ıatlarmı t~ 
mil cll:ilt"f. Çı.inkıü Araplar, '1'1Uda
faadan adz lıdHer Bir mı.iddet 
~' vel, Elbu Muhınr.met ooımıııda 
bior Joııdı'nın .iıdare.:;mde bulunan 
C '."bele şoorini zap:a te~ebbilii et
nılo;lcrdı. 

K<dı bu ';l<'hrin m"-<hlrnanlar 
el" den ~ı.l<.ma·sına miın.i ol!mak 
ı-,ir om Şam hiıkll-ndan Da>ı.a

ikın atıM>eyi yaJıu1 nazırı Tuj;'1c· 
kml'.' uklıf E.'llli. Arap E'Jli.ri, nina
yl'I bir Tü~•kesığınma:,·ı kabul et- ı 

ırı: '<" .Çunlni Fr:ıırık1'ıırın feeaıyi.. 
oo·Jarı ürküt.m~ü. 

T ;;-tcı!dn, aerh;ıl oglu Tacül
nJuliık Bcdri'yi blll"aya gönrlere-
1·1..:.: ;ıcıhıi Araplardan trshm al:dı . 
Fak-:n bu lrumandcnın haırekcti 

yuzimden Araplar M»n- Halife
leri taırafmdan Trôıblus valisi bu-

r~...ı~;a!~'4:'. 

lı.ır.en Ebı.. Alı"ye gel;p Ceolıetiyi 
2.ıptetıme;ııı; tekli{ ey le:liler. 
Ebu Ali'nin orousu Bedriyi 
.mağlup etti. Bedd Tr..bluısşıııına 
götiirüldu. O!"adan pcdcnne iade 
«!ildi. Cebele ),hmlılauı taihtı 
tabiiyetine ı;eçti. Çok geçmeden 
Fran:klar bcırnsını ıaptettiler. 

K u.düıs Krn:lı God F e.nı.a dö Bu-
y on o ternit.> vefat etti. :am..Jeri 
Edıes loon tu Boch an kırallıı;ğa sa
h.iıp oknak üızere :)'1'.'la ç~.ıştı. Bu
nun lıa,reketir.den hı.•be«lar olan 
Şanı Hü<kümdan D•k<>k bir p llbU 

ı:urncaık ve esir etmok f;krile as
kerle!'lııi topladı. Kopal< çayı kur
bür:de tehhkclı ve gayet dar bi.r 

geı;idı tuttu. Bu, sarulde dagia:r 
ve yalçm k~a1aır ara.;ınd.a .kiıin ı 
bıt ndkta idi. 

Yeni KudiiE Kralı sai lıırl vası

tasile Türk.Le:riın ma.Jr • .,..dın.ı ... ~ va
ziye1ıini haber alıooa g>dip ü:zıeır
Jerine hÜC'UOm ı.ıtıti. Görulüyor ki, 
E< lısat:ıb<~ Jrarşı )~ne Tüııfıtler 

geimişti. AraplaT seyirci idL 

Tiiiık.ler gu,OOi ıyi tıııt.nıw,!aııdı. 
Ge<;i•t d ar idi. Fraonklann lııücıırnu 
boşa gitti. Her t:m-al'tan Tiın<leıin 
oklarldla maruz kaldılar. F1raıılkıJar 
bi.itiin gçce baskınla~a ııoğradılar. 

Güneş doğar dogma2 Franklar 
tc-krar har<'kata başladıLaa: . Faıkat 
Tü 'klt'l", du.mıadan hücum etti-
ler. Şioddctl. çarpışmalar oldu. Ni
iıa)ct Framla.r Türkienn elilnden 
canlfil"ı:nı kuıl'ta.ra;rak kaÇ'lııılar. 

Türk ıkuımmdanı Dakak, hııist'i
yanları büsbü'Ltin ma!lwe1nıeye k<>
yuldu. Peşlerine düştü. Daıkakın 
birad€ri. Hı.lqı Huk.fondaın Rırl
dan i<li. 

:; HiGH SCHOOL 
( lngiliz Erkek Mektebi: Nlşanta$ 

~ 

Kayıt işleri: PAZARTESİ, PER~EMBE günleri saat 10 - 12 
arasmda )apılu . Leyli ye>rlerimiz mahduttur. 

İkın:ııl imtmımları: İtı«ifu.ce kısmı 16/9/1942 de 
l=al iınt:iıhaınları: Türkçe kl9l1lı 17/9/1942 de (Orta) 
Lkmal iant>haoılan: Türkçe kısmı 18/9/1942 <k> (Llse) 
Mdkicp 23/9/1942 çarşamba günü aıçıl aca!lrur. Telefon· 61078 f~ 

,..,. ı ı:~ ~m :r7J 
~ 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Merkez llıfzıssıhha Müessesesi Satınalma 

Komisyonundan 
1 - M'<'r'kl-1'. llı.f7.19:ıht\a M'li" ·sıeet bahcı <ıı:ıtnde ytnıd.etı JDŞ.., edıi1ece.k: ('i~~: 

filf'J~ ""tk. ' lt"1-.ı y11 koo Imuştur. 
2 - Kesıır bf"<:W'Ji :15-00 mııvalck.,:ıt ~inat 262 )lora ~ .kurı*1.ur 

a - Eklılll'aTHJ 28.8.942 Cuma ıunu -.at ı ı de mi•~ tclP!an;.ın Sa1ın 

Ahn.a K~"Unt.Wıda yapılaca.Jd.\·. 

4 Tal-ı>!er"1 f'hlı,yd v('dı:altı.ı·ıyle °' rl.Jl te ~l"1;e g"..ınıJ muotyym saatte 

Vf· prtn llflle..n.ı ıorn•f!IK vıe mu\ ~·itkaıt \err...-ıQ1. )'atl:-rr.aık u.tert' oaha eıvvcl Ko-
1.11~• mWöcaa't ~elerı otd6 1 6 • ot8614.> 

' · BELSAMiTOL " 
Jdırd1' ,.,.lları >ttihabı. yeni ve eeıu BELSOGUKLl'Gl!, >dıoar ııonugu, 1 
roıPaane ve pT'CJE'tat ııo.tıat>l, ~tit Vf'I ıtr.olı si&4t.lery. böbt't'k ratıat.-;ız

ltk.1<ır.ma k.a.r~ı ~n n1il:Lclllmtl b.r ;ıaç BELSAJW.TOl.'dur. B~SAMİ

TOL lw}lanan.:~T yukar:da yazılı hwta!r!dard<ın Ç<lb.ıit kurtulu:lar. 
Bulun Ecı.ane ve Ec7a d.fopo)arında anıy!nl2, 

ÇORAP iŞÇiSi ARANIYOR 
Eyupısulbncia bir No lu Askeri dikim e\ .no.e çorap ı..şÇJ.$1 alm~caktır. İ.sıe-k:IL 

Jenn 1~UT: d:.k·m "'"'1 ::'•füdilrlü.ğüne hf' n1ft"l. mür.'1ıeıı. • .ı..la, •8'1 _ 9034, 

( Zabıta Romanı No. 56 .. ~ 

Sen mi Oldürdün? 1 
Yozon:" EDGAR VALLAS Çe,·iren: MUAMMER ALATUR 

dm Eğe• cebıı:uzdc bin Jirn ,·ar
• ha de• 1, Fraııık Sut
tc.n' vcıinrz •c hemen obır 6aJU

yc uıybdmE<len lngilı.creoen ç•
k .> gitain. •Kanıııda. vapuru ya
r ·n Liıverpol'den hareket ediyor. 
Trene binmen.in tııım sırasidır. 

Par.mgıle Frarik Stttton'ıı g&
kı erek: 

- Sı:.o >bu adarım: kım oldııgu-
11u ıoilO"Or mwi.Uıuz? dt..>di .• Kurt:. 
de·.)leııo ıneşhur adam i<,te bouıcıur. 
Bu .ı<h-"' na.,'11 oluyor da d:<mat-
1 u ırı.tiI'.up ediytırsuıııız? 

Devaım etti: 
- B>~ ad= mcc zavallıların, 

rıcc ması>m po:-6 memurlarının 
• c g'.tır< !erine sebep olmuş
tur Şirrd va.ziifesi si"~ soyıııı.'.llktır . 

s:ı, de menf;b·a gönderen 
bu aöam mıdır? 

- K c <•)le olı-a)dı. .• 

1"M&ınan ) ~ bir fıııt nanın çi'k
masına muıı olrn2k iç 1 c.Ddı ·. 

- LcJJ, sen ne SO.> Jesen, ·ben 
I=ır..ml ... l'ı-arlk Sutton"a çı!lbşmak 
istı) o.rsunurı a<mma, bunıda &i.zı 
biraz hak ıı. görüyorum. Teferru
ata girişmıyehm. Ben si2iıı hi~le· 
rinı.zi pckiıliı anl.ıyoruan. Yalnı.ı: 

şunu: söyliyeyiın . Ömriiıınıde en bü
)'iid< emeliını Bı?ril'ı mes'ut gör
rr.ekten başka bir şey dı:ğildir. 

Leli derhi! cev"P vcr<lı: 
- Ben de zaten bundar. o~a 

'bi t!'Y ıchı~rmıüyorum. 
Sonra Frarık'a diln<k.: 
- Beni diı,ıc aW-.ıaş. Eğer Be

ril ile edenirser. seni billahi kö
pek gibi gelbc.ı~im. 

Frank'a oo:;ru bit'. admı iler
ledi. Fıidıtıc•n derhaJ araları.na 

girdi. 
Y _lıu. ı.en delı lll'6in, g it 
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SOLDA_"lll SAGA: 

1 - a~l' tip er.k<"k güttli (iki keli
nw). 2 - Bi>~rna. B Jfıve&ry]e <1h:nak, 
3 - Nota, Üye, ikametg;dj.1, 4 - iM, 
S<>pa, 5 - Beynini •ı-Je:e.ı., 8 - Başıona 
H il.fıvet:-Q-11"' A llah, Kör, 7 - Nota, E
zıiyt't, dumarun bıra.ic1ığl1 8 - B;r vi-
1.t:yllt'm&z. 9 - tn ;ıgı.z. 

YUKAllIDAN AŞA~IYA: 
J _ Yazılaı·ı hl'r glin zıeıvlt.le oku

nan !ıkra ~arririmiız, 2 - Azt:n "e 
1\f'fsr h.'lkirniyet, 3 - Yüe, Yeı·pm&k, 
İs.im, 4 - Her ta.ra..rı su Jt~ çevııbr.iş 
topoırk1 Tavı"', 5 - Muınarrır (iki ke
}tmı•). 6 - İy., bizi ctl\ğul'&ll, 7 - T~r. 
sı! tu:ıak, Fasıla, T~ ~u. 8 - i~lt'r1 
9 - Ha:rf"k~ınıda a.yki .. 'I adam (Kul
hanbcy ~b;ri). 

l">üNtU Bl•imııram ! Zll'l 

Halled:llmlf ~lr.11 

1 2 3 4 s 6 7 g 9 
lYEN NiZAM 
2AZADE.ATA 
3RAMf ENİK 
4ANA. -EZIKI 

.5 De Z EV AL 8 N 
6AK.ME.ENE 
7NAMAGÖRE 
seMANtL VE 
9MAÇ.RüYA 

İstanbul Dördüncü 
lcra Memurluğundan: 

!Ml/3118 
Evvelce Beşiıktaşta Yenima
halle de Şerbctbane sokak 25 
numıu a,da mukim iken halen 
adresi bulunaouyan Hacı 

Ahmed'e 
HaZ.:nel rı.ıa .y~yt, iza1eten İıft.aııbul 

Sayın Halkımıza 
Kömür rastladığınız 

• • 
alım ve sabmında 
zorlukları haber verınız. 

Tozlu, lslak ve Eksik kömür almayınız. 
Kömür fiatı muayyendir. Fazla para ver
meyiniz. Sarih adres ve müsbet vakıah 

şikayetleriniz derhal takip edilir. 

menfaatiniz icabı 
borcudur. 

Bu hareketiniz kendi 
olduğu kadar, vatan 

Müracaat yeri: (Ankara ve lstanbulda) 
Türkiye Kömür Sataş ve Tevzi Müessesesi 

SATILIK 
ALMAN Plyaaoıa 

Her «ün 13 - 18 ara.;l!lda Kı· 
zı;wprıllt Hamd; Bey S<>kıak No. 
11. fi müracaat. 

lstanbul Deniz Komutanhğından: 
J - Deni-.t Lı-es ve Dcnlz GrdM:l~ Okuhnun kayıt vf' .k.aıb:.ıl muddeti 26. 

8.942 giı.nli akşaınm.::ı kadar uzatıı!mıştı.r. 
2 - Dt•nıı Lsı•sine k:.yıt o!unan okurJar1n 27.8,9'l2 Per:;;.erri>e ve G~i 

Okuluna kayıı olunan oku.r'.arın 28.8.94~ Cun1a. günü ı1'>ksa-n ve~i.kal.ormı 1.a- ! 
:namJ:ıyı.rc::ık ı;;aat 9 da Kasını.p;ı ·a G<·dikli Okıılun<ia bu'umnal::ıl'ı. •9009:t 

~------------11:-----lstanbul Yapı ve Us
ta Okulu Satın alma 
Komisyonu Başkan
lığından: 
CiMı .Miktarı 

--. , 
Kereste 40 M3 
j!:um 20-0 > 
C•kıl 150 • 

Muhammen İllr. Te. Eksilme saati 
Bedel• 

5400 405 15 
2000 150 15.15 
1800 135 13.30 

,_ ........... am .................. ...__~ 

Burdur 

POKER 
Traş Bıçakları 

Cildi tahnş etmez, 

cildi yum~atır. 

H er yferde P O K E R traş 

bıçaklarını arayını-ı. 

Maliye Muhakemot A-lı..ıdJ:rJüğü tara- yapı Uftlıa okuluna J~izumu olan cins 
Valiliğinde: 

1 - Ek.silt.mye kon.an. iş: iından İ!JtanbıJ Atıı:liye BP$İ'111C'i. Hukuk ve mıkıa..rı ve tahmin <bedei! yukarıda 
Mabk<'1rJeı6.İn\n 937/79d esas sayıh Hl\- yazılı malzeme eksi..ltmeyf' konulmuş
mına mi.ıstenidt'n Beş liTa cwı.ık..1.tllkı tur. Ekaikrre 26 AğW:ıt.-06 942 çarşam- da 
licretoylc lli'tmda müncleriç m«S<ll"'f; ba stınü &aa< 15 de Yük6ek Mek1ep;er 
muhıakıe!T'.e '\."f_lo63.İr nı.asr.a!lurlııı b irliltie Muha&cbr.ciliği bi nasında toplanan Sa-

Burdur - Ant:ı.lya yoluııUn ~ 4 500 - 9 -l- a.50 ınciı ki!omf'tl<·leri nrdE-.-ı
•23753> lim •56> kuruş bcd-c)t k-t•.şıIU f1t8S.h ~a tamirat Jıt;dir 
2 - Bu ~e °"'~ ~\·ıak ;;unfaıoıc· 

t.a.J ii ta!'f'b'yl~ tam.im 01ıJ> yukal"I"- tın Alma KomİSJ'DD.lJllde yapıJ.caktır. 
dakt adrı:sin'.ıe gM<lıerilen icra t'l111"i İsteklilerin yeni sCJ>e Ticaret Odası 
aOres>na:ııı meçhul buh:nması lıa.5cbi.. ves;kasıı il'k teminat akçt"6i v~ bedt'l• 
le \>'IA 1.<-bliğ iade ~ilm.ı ve zabıuıaı. 
da yaptrıl::.n tahldknt n<>tiers.kı.dt ad'- 5000 lirayı geçe-rı ke-reete için vf'rt'Cf'k-
t't"siniz bu;"UnRma.m,, oldugundan İs... leri U•k)Jf mPktupları ile birhkte ko-
Uınbul İ<"ra Hi!!~~ml1ğir~e İr:ra emrl... n:i'yona mür.acaa.t eıtn~cJeri Teklif 

A _... B;c.sıltn,e o .. rtaıtnıeE-• , 
B ._ :N11fia İşi Gl'Tlf'i rt-ır.n~ 

C - Sosa fu>prül•r fenni ,:ırıınıaırA'fıi. 

D - HU6usi şa. tnanJıC, 
F: - Keşif hu lJAAı'>ı. 
~, - ?ıteı.raj 'ı· grafık. 

1 İstı•:...tilc-r bu c·vr;:ıkı B'.ıı.rdur Dcnni Enc11n1-t"Tl Mi.ımı·yyiz:ığ:ndf. 
rt·bil.rJer. nin bir a:v .Jl'Ylj.dde-Ue i itnen tebl!ğbı~ mekttıplar1 e.k..qtltmp saatindP.n b1r sa,_ 

kanır vr.ri.n-r.ş olduğundaiı tar"1i ilM- aıt evv.el 'komisyona \-eTi.lecektir. Şar1- 3 - Fiui~lnıe .kapa1 ı ı..;.ıı'lf tıful.yle- 4 ~ ~142 C.ıo;oa gi..lnü sJat eli> on bı~'d.i.: 
dan. i!.J:ııe.rcn meı.k\i- müddet içinde namPlPri Yüksfok ~'lf'ktepler '\tuhJW:'- Vi.5ye• maknxı•ld.a top!eı.nac;ı lı:' D•hm1 E.:n.eühıffi huzurunda y pı]aı-aktı'". 

::..:ı... becllıg\ndf' -l!örültbiıir .-~16) 4 - 1'..k}.dtrr: 'ye- ı:,ırOOlım •k ic;ın ı.•tıet.•iler •l777t l'ra -c50> kurı!ş 3 7,5 
bo•~u ~·rren.iz veya iti:-a.z.]a nıahk.e- !n'H\•akkat tl'!Hifn.:--t \~"'1-ek1, •t:ıı:fı• 
mPi aidı'6irıderı ıt;1:rı icra karaı1 ge- !---------------, 
tln:rıl"tı-.z. Jtızı.mdır. Yine bu müddet MUSEVi• 5 - 'fa.hp:e:in t.:ıt.le t a.rıhin™·n 'Uc gı..n f'VV't'l müra.raatla Dardur VjJttye-
iıctn<le mal bf'yanmda buhınma-nn: 1 ha- tilld4"r t;cı;.11n11 -"~ gi~bi.:t'Ct'kl ·rinr dair rh. ~et vf·sikala.-rı Jl'li.-llnn ş..'lrttıı• 
kika'~ m~ıtı ]Jıt bey.ında bııhındu~- L 

1
. s Es 

1
. 6 - 'fe-kı·f n•t.·ktııpla.·1m urüı'l(;u ;na~ı·rlı• y;-ı~, ı sa.a.tte:ı bir saat t"V\'t•lir~ 

nuz t;:ıkdi~·de h34):.:tlfl N?..a,andırıJace- kad:;r V d1ıyt-L Entütı~Pn Re!sl'!."::re gttir ert'k mJkb u.z m.;k.ab•linOe \~rıecCıklc..'"dir. 
t~nı:ı Jüzunltı ~.-ra emri td>}tği meka~ [Po.t\~ ılc ~ontiı:;r:jer~c. ı~cktupta-ıı,ı nih&3"t ürJncii °.'addrdc yazılı sa::ı. .. Y.cıdar 

mı:ıa. k-a'.rn o'!nııak üzere il4n ohmuT. Kayıt v-e koı.bul muaır.~lt'lt'ı'ine gcln.ış Olffuısı ve d;~ z ... rtının ıııl.itıur mtL11.:r t!e .capa~ılml..'i b1.ı . ..ıırna.aı li.7J1J1'(hr 

-.- KfMY AGER~ 
BÖSAMEDDIN 

b.aşl6D'mı.,tır. 31/8/~2 tarihirıe ı 7 - .i'•;.ı.tada ola":l ~rokmrlrr kabul oiunr.:&.z.. 
~r Pazartesi \lif' ferşembe 1 8 - rlı' .. türlu :ı.:.i.n mas:r;ıf :r• mUto...hJıtdine .,rtt:r 

gunlı•ri ondan POllr• h{>_r güı1 \-----

iorar, 'kan vr Mir tahlil~~. 
müracaat. edileb•Iir. ı f't••••U•••••••••••••••••••mmaı 
nu~~~E=E ~;::~-;:~:L~A · GA YRiMENKUL SATIŞ [LANI Ernmöntl, Eml o'\ k , . .r, Ey1am Bar~

Kas itarşl6md.a i~t Bey H.a.nı Bilhaa;Q kJçlii< sınıfların Ü<:· Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Ba~tipliğin<len: 942/51 
retleri oldu\ıu1 a tenzil eô\Idiğindetı 
müracaatların ~alacağı. mpmül 

- 2 <> kal No. 6 -

RAŞlD RIZA TIY ATROSU old uğu v~ sınıflar• kabul oluna-
Halide Pi şkin beraber cak tald>e miktAr> t•hdit edildi. 

ği ıç:in nıüracaattarın bir an evvt>l 
Ht-r ak.şam aat 21 bu.çu.kt.a liarbiye- ı 

yapll1na.sı tawiye o unur. 
dt'", Be!vı..i B.hi,:~n.in .ııaLurk.a kı..smındal.~!!!!!!!.M::!!;uı;::e~,~·i~L~iseS~.::_; 2M~üd~u~·ı~·Ju~· ğ~u~· ~ 

Bu Gece 
Y U M U R C A K Sahin ve B•şm.,bırrir; F.iem i:arl 

Vodvil 3 Perde B€'-·C'P _ Neşı-Tyat Uirlktörü 

Heye{ neı· &ece B»l\'ü ~5'Cl<le Cevdet 4A!lABİLGİ~ 
tcın3'l \'emwk uiir. SON TELGRAF 1\IATBAASI 

lk.e nıcı•, a ııe mcscıeıennıe 1na;=guı 

ol. Sa.brırr.ı tüketiyorsun. 
Leli <Uk dik Fri-dman:ı baktı: 
- BJ.rak da, dedi, biraz Frank 

da loonıışsı.:ıı. Elbet onıuı da ooy
liyecegı ~ey lcr varcı.r. 

Frank s<.<lece dedı ki: 
Beııim sbylryc'CC:girn §'Udur: 

II• i ı.,.yatımla b~l·al;ırım.n 

meşgu. olnraı;ıııı istemem. 
Lclt müıı1<.irziyane cev~ vc:roi~ 
- Evet, l.<Jl;ıkını.z var. llıJıSusi 

'hayatınızla ~l~ meşgul 
olnıoar;mı i:;temiye!bilirsini~. Çiin
kü işioiz~ gelml'Z. Ben siızin mü
e&~csenizıck ticaret ~esi müdu
rüyıim . Bi•· &lay faturalar çıılrnn
')'Qrstmuz. H arıgi mal gelmi§ de, 
kime sa t:m;~sım:ı da bu faot.u;ı:e.lar 
çıkl'.)"<>r? S0n.1·a kıme göııderili 

yor? 
Fr\dına7ı. ne yap c ağıını ş:ışır

rnı:şı.: 

- All:ıha.j-krna kavga etmeyi
niz, dedi. 

F<llkat Ld l"ndını tı 1amıyor
du: 

- Bm, <oenı.n Beı ıı'i 1'8->ıl bir 
fe~i1k<'ic do~rı.,. survx1to igıni hil-

ıniyorımı n: u, zannectiyorsun? 
•Parslar ıdü.tıü•nde bır oyun <YY· 
ruyr.cağ>.11.z: l:iliyor::.ı I'a·kat bu 
ikumarda ı.,;..bedecd·.-,,:z. 

Fridır.an'a i·akıt.: 

- Siz de ~ ı. kl'ibüıı ne işler 
görd.iğı.r,ü l"<·nıd0n ıyi bı rsinl2', 
de<li. 

Te:ın o ~."oda m ::. " t;ı Vf nden a
ya:K oe:leri ou~ uki.ı. 

Beril'rn salo-ıa ınrwkte okluğu
ı:ı'll ar>lı/d'1 Frıdmaı~ §Jl1ıdet par

mağım ağzın.ı göturcr~k. Leli'ye 
çıkıştı. 

- Ri~a ed~ rırn, k:sa kesinlll ve 
hemen bı:rdan çıkı;.• ıp<lin>z. 

Ve Leli') i büsbü.tıiir asdıileştir
memek .ç::- elini orru.~una k.oydu: 

- Benım bildiğim s.z, itiıdali se
ver bir irısoı.~ınıı.·z. Çok rjca ede

rim, sii,yliyecek sözlerini2..i. bir 
ba~ka zamı;n dmliyeltnı 

Ve Leli'y: yavaş yavaş kapıya 
doğ. u ıtıni, e başladı. F&:ka1 Leli 
gıtlikçc alevleniyordu. Frank'a 
sert st>rt hı:.oktı: 

(Deı'amı r ar ) 

Ya.se! M:iı.rahı Oteı•kUf ıle h-ta~ona Vitji-n Ö~ı~rkuş:..ın şa.yian -ve müş.. 
"tert·ken muwsarr,fı blı:undukları Ga.!-atada Yolcuz.ad11 1ntitıallet;ırıde 

?ı-1-e-~ı..cp sokaAJnda ve Tu,çı soka~ı kö:;eıslnde ka:n eski 3 yen~ 25 ka.p.ı 
No. ıJe nı.ur.lkK.ım Vt' l\.1ckt.ep .so~ğ!na P.eAi.ı. but'uk \•e Tcı.la~ı sokağ:ıl'Q 
12 metre cEpb<: genişlıği bu .. ınan iki k tJı harict'n kdg·r. dahilen aitr,;.'lp 
o!uı. b:r taş!:k, altı od.a, ikı heli, ki mlıtfr.k, blr ~"'lfa, b~r taraşa, l.k1 kö
mfrrlii.ğU1 eit>ktrik v-e terk<>& ınyu tesls:;ıı!ntı v1• ~ kuyıı~Wlu havi tn-•n.ım 
2{) mt:tre nıurabbaı mesahai sathiJl'$lndP ve 9000 <loku1. bin liı-a .kl.)'11-:<:11 

ın:..hanın:t•ncsı:.Jcie b;r bap hane jyuunun 11-RI~>.sl- zur.nında açık arttır
:na.ya .konu .. bn~tuı·. Taksimatı 1.-e t<t!Silah ':az'ıyed z.o~ıt varakas.!nda VP 

kcıif faporuodc1; yaztlıdı .• 
B.rın<.·• açık al'btırması 15/9/942 ı.:ı.. thir.e teısadi.i..t oclt•11 Salı günü s.ııcıt 

14 tl'n 16 y.a k.ıdar Beyoğlu Sulh :ı.tahkt·mc[eri kah'm odasıncta Ba~.ı

Cp nc.1.dlnde y..ıpılac4:1k1.ır. Arttırma. bede!. muhan:mcn k?YJll(:tın .. yüzUe 
)·ı...n1~ ~ıni buırr.aaıgı takdirde en s,11 arıtıranuı taahhüdü ba.kı kal-

ak i:.1.l're rnüzayı de on gün uza rak tc"ınci ~<,·lk. arttırma~ı 25/9/942 
tu:·ihine mtısadıf Cuın~ günı..ı • a"'t 14 den 16 ya Jtadar tcra ı•duere-k t'TJ. 

... k arttır....na kat'i o!a .. ak ihal<" edılece ''l' İhalE" gününe k ti .. :- hirikn 
ve- b r·kt·ı:ek Hrıld!ye blına vergıle yl-c evka[ icares hissedar-Jara, d-eJ 1ôi·· 
ye r\J.ıı;u.ruır, ıhale pulu, 20 st\rıelık. Laı.:iz bc(leU, t.a .. ·u ve k t.I<1St.;ru narçl.,1:•1 

llı!•c .. ıy• a ~t r . .c\rt~ırmaya iştı:-at edı..~cCıc.lr:4n mı'h"*mnen kıyınıet.ın. 

~ .. y ii buçuğu n.'.-;b Lı:J.de ~Y kç ırı. , .. eya m l!i bıı b.....: 1·.an_;n bu"""! 
nı b tte tem•· t nıe.ıc. ..:.:bunu verm ıeri ~=ı1.tıı-. .1\rttırn-:.ı )f> Jı Jyri men-
k" k~ı.c ihale O.:unan tarafı. dan dı.~ı'hal veya lhalı• gil" ..l'l(len i ba~ 
en vı• ı ecdt rr.uhlet içinde Mahk nı.c k.:ı .,s.ı.,.,,n ödt·rur.Esı rOıe'C-b• i Ö

cıeıımed ,,ı t::ıkdirde i.ha.e fe:Jı.cdıleı k kı 10.0.lPind.en eıvvel e-r. yüksek tek
!:ttc bulunan k.i~e arzein1~ o!du.,u bed~l i]e a.ına.ğa raı..ı olul'tia on;.; 
itı:i:e t·dilect•k ve o da rozı olmaz veya bu!u.nmaı.$8 benlen yCa• gü.a 
nüdd-eıılc aç~ arttırır.aya çıkarı~acaktır. Yapılacak i)an alAkada!'IL..ra 
tebliğ pdiJmiyecekt'r. Müı..ayede sonuKia rn çok aı ·tlırana kat1i ola.r..tk 
iha.1e edHeıctk ve b(>.r iki halde b!rl.nci ih~ f'dilt:n kimse lkl ihale ara· 
sındaki !arıktan ve zaMJ-dan me~uJ tutı.ı!acr.ktır İlıa~ ~<"li farkt vfl 

g<>çl'n g[1!)lerin yJzde beş !alzj arıC'O h<ikme haeei k lmahız:n Wı-
:t olunca.khr. İµtJtck s::ıh.b\ a!ac"'K~ılar ~ ,sa;r a1f1k.adaı·li1rın gayr 

men4tu) 1.izerindı'ki haklarınt fatZ ve masraıf'a ve .. ah'f?'ye d-:Ur o!an kl ... 
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23 Ağustc s 1942 
18 00 Progı 

yaı ı. 

1~03 M ıık Hey> D>ıs 
18 40 ?\.! .lL l"ıı.S: })ı y"tt • 

l~l .':>J ~t.·"r -ektt Sal' Ay 
19.45 l"it.nnbu1 At \n 

• saat A-

19.5.') ı\.l jzık: Kerr •• ıı Sn,0· 1• ı n;). 
20.15 Kc-ıı .ş. a (T ,tım Vt" B.,"" ıll) 

20.~0 l\ıfü? .. li..: Ş11·k1 \·c Türkiı.cr. 

21 .ıo Tcınsir - K nı-g J '\•.<' 
2130 !\·lüz:k: Rru(·hnı•r 
22.:IO Mf•nl-el<et S<.t Ay.r• 

1'"a lih Sulh Üt;üncü Hukıık 
llitk i ıııliğinden: 42/li9 Tereke 

Mahkemece resmen ta•fiye
sine ka.-ar 'erilmiş oian ölii fı
rt11eı Nuri O'kardan alacak id
dia edenlerin , ·e•ikalMile birlik
te nıahkeıneye rnüracaatla.rı luık
kın<ln ev,·ck~ Tas, •irieflu\-r ga
zetesinin / /~42 tarihl i nlısha
sında yap:ılan resıni dıh N ilanın
dan sonra ölünün gayrim ı: .k, ıll-c

rinin açı.k artt . rınayla pa•raya 
çe\I rihn~h1e kara r \· c-r iJJni:) tİl'. 

Mahkeme~ takdir edibui~ olan 
kıy metlerin yüzde oatı~ sı;ıa

tinde.n y ,rım gün evvel teminat 
yatırına)<. \Hlrlile . ınüzaycdıeye 
herkes g irebilir. Ancak mü~teri
leriıı •ıfaı ve clıliy ctlerinüı ka
sariyetler inden <Mılay1 satı~ gı!'l' İ 
bıralnlaıııaz. 

Müzayede günü nıahkcmec:c tak. 
di.r edilen kıymetler haddi layık

Jarm ı buJm.a ısa veya müzn~ ede· 
nin telıiı.rinde rağbt:t nı\ililh a;,:a e .. 
dilirse satı~ ikinci arttı.rnıa gtlnü
.ne ta lik edilebilinir. 

B u takdirde biı'ine i a.rt1ırmada 

s on talibin taa hhiidü baki ka la
caktır. 
Müuıycdcye ç ı l.a.r ılan gayri

ıncııkull erin mükellefiyetleri miiş. 
tcrj)'e aittir. Vergi, icarc ve sair 
ayni baklaxla mükellefiyetler 

.m ii~ ter iy e a itür. İhale srıa•ti ne 
kad u·r müzayedey e i ştirak t-.den
lıorin ne ticey i beklemeleri icap 
ettiğinden mahke m ece nxilrel'k 
karar ancak tefhiın cdilcttk ve 
y aLiy le tebl iğ ed ilmiycccği nc go
re h uzur muamele-;; oıı yılacaktır. 

ihaley i takip eden on g ii n için
de bedeli ih a le olan paran: n la· 
n1an 11 öd ennı iş olacaktır. .:\le . i 
ta k rii ro e iizerinc ihale edilM 
kim~enin teminatı irat kayıt ve 
k<"ndisiııe ikinci bi.r ihbara hattt 
kalmaksız ın müzay~de teıkr•a.-l a
nacakıhr. Bu takdirde ara<lalı i 

n ok,an ayrıca (:Lhsil e dilece.lt tir, 
Ziyades i r eddcdilmiy ec<'k ve 

tcnı ina.tı Şoı.1<1' \.ı ccza ı ol aı·a.k i.rat 
kaydedilmiş olacaktır. 

Salı~a çıJı:a~ tılaıı gayrimen kul
le r in C\"SRfını m ahallinde gö.rebi· 
leceğ: i g i:bi dosyas ına ıniiracaat la 

da C\ rakını tedk ik edebilir .~ lii ş· 

terilorin bu nok sanı ll\ÜutJ edt>

dcn ev n l ifa timi~ addc-ılil<><:ck

tir. 
Sa tışa dört p ar~a ı;ay riıneft

ku l çıkartılmı ~ ve ıuUzay·ede gün
leri de !esb it cdilmi ştir . 

Cerr"'1tp.ruıa Ktıeanı ıı •l.ala Pş. 

·cııfldesi 38 kapı 11~9 ada 38 pa.r
sel numazah 23 M2 maha·l ÜLeri 
ne ah'ı"P dükkanın Juy·nH!ti m u
han1n1enesi 7 '5 liradır. 

BirLnci ihalesi v e müz.aJcde6İ 
17. 9. 942 per'ı<""bc günü saa t 16 
dan 16.30 dek. 
İkind miizay ed e ve iha lesi 6. 10 

942 salı giinü saa t 16 dan 16.30 d a. 
Cerxahpaşa K oca mustafa Pş. 

cadde~inde 22 ka pı 1129 ada 75 
p ar-.-,, ! No.lu kar:;ir dükkuu ,.e 
ili.tünde tek oda 'e he la ele.kirik 
ve t erkos 50 1\12 mahal ü:n:rinc 
kıymeti 1500 liradır. 

Birinci artı ırma sı 17. 9. 91 2 per
§embe günii saal 16 dan 16.30 dt k 

İcabında ikinci ar ttırma G. 10. 
942 salı gün ii saal 16 dan 16.30 
kadar . 
Crrrclıp asa Koc:;ınustafa P~ • 

cad. ~ o kapı l lZU ada 74 par,cl 
nun1a:ralı üstünde oda~·ı, tcrkoc 
rn elektriği )>a ,·i 42 :\12 m hl ıi· 

wriııd.ki ga)l· ~e la:Jıııı d" k<y• 
meli lü2 liradır. 

Birinci arttırnı ... st 18. 9. 9ll cu
m a g <ln.ı saat lG <lan 16.30 &-1', 

ikiudsi iub,uda 7. 111. 942 çar• 
şanıha giinii saa t 16 dan 16.30 dek. 
Cerrahpaşa Kocaınustafa Pş. 

cad . 2-1 kapı numaxa lı ba lı t:c ve 
ahırları ve 5,5 be)·girlik d izel mo
törlii hamur makinesini m uhte, ·i 
i~l er bir halde tam b ir fırın ve 
maJı..cnıesi v-c iisiündek i bhıa~• 
669 1\12 bah çeı,ile bir likte kıymeti 
19924 liradır. 

Bir inci ihalesi , .e arttıTın 

1~. 9. 942 cuma giinii aat 16 •lan 
16.30 dek. 

İcabında ik in ci, ; 7. 10. ~M2 çar• 
~a ıııba güııii ;an t JG dan 16.30 d~lı. 

Jüza yed elc r ;·a zılı şartlarla 

ma lıkt:.ıne kaleuı i nde :·ap ılMa.k· 
tı r. 


