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Sahip v r Bıı.şım:1.1 ııcıorrir! · ET~ İZZET BENİCE 
- - EN SON TELGBAfLABI VE BABEBLEBI VEREN· AKŞAM GAZETESİ \ • Gazete)·e gfüıderilen e\ ral. iade edilnıc7 ' 

a - ,,,/ 

Bir de madalya· 
nın ters tarafı 

Eğer Almanya bu yıl 
içinde Ruı mukavemeti
ni tamamile yenip hiç 
olmazsa İran hududuna 
dıcyanamaz vı: ıimal -
merkez Ruı orl,lularını 
hırpalıyamazsa 1943 ya
zı Almanya için 3 - 4 
cephede çarpısmayı icap 
ettiren çok tehlikeli, sar

ııntılı ve vahim ihtimal
lerle dolu bir y:ız olur. 

ETEM lZZEf BENiCE 

Şimdiki hnlde z.a{cr <:ıust Al· 
llıanyndadır. Cenup bÖlgcsiıı<le 
llua L • • t ·• " mıo~avcın~tuıın aa· ar gorun· 
tıı.e..ine rağmen Alman taarmz 
ha111lesi kır;lnıaWın \'e brlakis ~id
dctini uttırcrak denm L'<ii)or. 
tı.<Iki de, Sov,et mukavemeti bü
tün "ayretini .. Ye sürpri~Jrrini top
l~ı ~rak t~arrw.ıı bir no!,tatla öıı· 
lı; tcektir. Rmların oldu~u kadar 
Al 111nul<ırın da 1942 boi;aL:a~ma
aını lı;l'" olilm ve k.u.Lnı nıüca.Uı.::lcsi 
h~: c b .nuıa ~al §Lıkları a~i· 
kard T GiUıa sa Alıııaular için bu 
ı, . ~ .. b . d' )et '\,l;nb.ı ınuto. aıız ır. 

~Unl J, nihayet Ruslar ı\lınaJıları 
durdırrnıı)a ve yenmiye mu,a[· 
fak olurlaT a bütüıı. ı ükli sırlın
daıı •tıııış ,.c tam ku.rlıılu§a ka· 
\'u l ş._ ~ ol~lar. llalh~ıki, Alınan-
ar ıçııı boyle dci;ıltlır. ııu )O ·ı 

4ıııı:ı,,ıılc haritadan sil>.clc.r bile 
r7hata çıknı- .. ohıu)ac~ klar, 1n
gılıere ve Anı rika ık de lı-Oi::ıış· 
lllak, Yenişmek ı.orııııa knll.-na· 
caklaidır. Bunun itiııdir ki, Al· 
11 "l'•IMn yüki.ı d:ıhu ıığı.nlır, he· 
dt.ıe ,-arnıal< ,-e mu\ ~ffak olmak 
htısusuııdalu ıı:cni da.ha farklıdır. 
Buııa gür Alınan) a en az zaı İat· 
la Uıısyı:.yı t;.ıruınule bertaraf et· 
111ek, Orta ve Yakııı Sark ha-kimi· 
l'etııı< elde etmek, • J:ıpouya ile 
llluvllbala ııramak, İngiltere \'e .\
llıcrik.aı·ı kıt'ayı istibi tehdidine 
lnanız bır;ıkacak u,ıerden uzak· 
la.ıtırnıak, yerloştlği noktalardaki 
he .. 1 r tur ü hayat ve madde kay· 
llaklar.ıııı İ)lcterck Anglo - Sak· 
llOn.luk iılcıniudcn gdccck darbe.. 
lere karşı liLUil mukavronet imka· 
~ına sahip olmak ihtiyacın'1adır. 
l lıalde, Alnı;ruyaııın bütün bun· 
arı ba.~arıı.hilnıı lı.tcki zamanı sa· 

fh_. ~~tlanmı1 a muhtaç olduğu 
b"<l;ık..,Jık a~ırıdır. 1942 yılı son• 
ı.::;att •onuua l.adar Alınan Baş· 
b ıutanltğı bu b.,dcIIHe varmış 
~lııııursa Anglo. Saksonluk ale

ınıuııen gelecek darbeleri karşıJa
llıllk hususunda bir lıayli ferah 
"' . b' ıı:vctc ka\'uşmuş olur. Fa.kat, 
~ de ınadalyanın ters taralı var· 

· Yi.ni, bu hedeflere yarama· 
~~k. İ~e, o .~-a~t ~lınau1a baki· 

. en çok nııı,kul hır duruma gır· 
9ıiş olur, Binaeaı.:rlc1·h, eğer Al· 
tııa.nya bu l 11 içinde Rus ıuuka,·c· 
::~ini tanıamile ycuiıı hiç olmaz· 

ran hududuna da\'anamaz ,-c 
!tirnaı, -merkez ordularını lıupalı· 
~anı. 1.Sa 19,13 yazı Alınan)'a için 
.,{l'cl'.Qrt cephede çarpı~ınayı icap 

V 1
": n çok tehlike!~ sar.ıuhlı ve 

a '"" ilı . ol . . lanullcrle dulu bir yaz 
ur. l.ıra, şimdiı:m kıt\'\'etli talı· 

111.ınlere ·· ıso g,,.o Dritan3a adalarında 
,. 0,~Uıınen luıdar İngiliz asktri 

8
,,, ır. Aıucrikan kn'aları da allı 
,,- uaj, h: . . 

'-ı. tL ınuntazan1:ı.u. lrh1.nda, 
v. a!lıu;ı 
111 1 \~ nnıaıı)·a aJ.ıl:uına ~ık· 

a" t:ıdtr ' -. 
A 

, • .unc 19ı3 ı azına kadar 
IUetıka İ . ı· I n ve ııg. fL harp hazır· 

'I: 1 ı:e r <>k ııı. a n, g c r ek mal rnıııe 
\'e ,.,,,, •- k ı.., ııdroları bakımından 
en ) uksek haıidine vasıl olmuş 
bııhı1>acak, belki 120,0<JO tasyare, 
lGU,o·ıo ı_an~ ve bu ni.sbetler için
de her t.urlu ınukiııeli lıarı1 \·ası.tası 
barbc lı.nır bir hale •okulmuş 0 • 

lacaktır. Bu çapla ıınıazzam bir 
lu.\\·ctiu eıı Ö•L<:C ate~ kc;afeliıı
deıı h~lıJatnk • ·urrn~ ve garbi 
'imali l:ıansa>t )olu ile Alıu•n>a. 
3« taa.-nrza b"'ilaması ve ) ine ce
llllbi Kafk:ı.,~anm \'e Rusyanın 
lltütıelik ordular ileri hamle için 
lı.rcr kuvvetli üs teşkil etmesi 
\'t. biıyllk Rus • İngiliz . Amerikan. 
lun·ctıcriniıı lıer yandan Alman· 
Ya, ı s.ıkı tırnıt) a başla.maM ne 1,. 
hskal, n~ de btisgar olunacak bir 

l~\ ..wnı Sa: 2. Sı.;; 3 deJ. 

Şark Cephesinde 

Almanlar üç 
koldan hızla 

ilerliyor! 
• 

Ağır kayıplara 
bakmıyorlar ! 

IJGk o dJrıe-
01 n de dOnyaaıa 
en kauıı ıavat a

n olay r 

Voronej tarafların· 
da Ruslar şiddetli 
mukabil hücumla-

•K..,.n•ı" Karadenize döküldiiğil mmtakayı işgal tden Alnıan ordu !arı şômdi :Maikop pe-trol saha6ı 
U., NoVW<lsiıH'yi !Rhdit albna al nıış l>Uhmnıaktaıltrlar. Ynkarıki haritada Novoro•isk.i'nin mevkii ile 

Kmmdan Kafkasyaya dcğru unnan saha görülmektedir. 

ra geçtiler 
Stokholm, 3 (A.A.) - Şark rep· 

lıcı.iııden alıııon lınhcıılerc göre 
şimali Kafknsyada rnıttba doğru l 
l\for<-şal Fon n0< k orduları ü~ t 
koldon lıızla llcl'-'m ktedirler. En 
ileri giden merkez koludur. Bii-
J ıık Don nehri dir,;egindc> dil~ a
nın en k lı savaşları certyan tıl• 
mcktedrr. ~obrukta esir edilen tayyaJ"eciler 

Londra, :ı (A.A.) _ •B.n.c.. b' kamyonda 

Röytcr ınuhalıôrinln hildird.igliıo G •• J •• d 
göre yuhrı Don_nclırlpln Voro- arp ÇO UD e 

1.L·~\. ı.ı S .. : ... , SU: 5 d1..1 ) 

~ harekat dur-

Tokycya Göre 

1 
Japon hükô: 
meti Hind·s· 
tanın ist ·kıa.-
line geniş bir 
yol açıyor! 

D 

İngil!eredcn Rusyoyn gömleTilen 
lına dıifi hataryalnrmdan biri 

''Almanyayı 
mağlup edebil

-.:"'-

11=·~..,,,..., ..... ,,........._, .......... ~--_,,,,~---..,.._..__~ ........ ~-

M e c l is bug··n 
saat ·15 de açılıy r 
Başvekilimiz Ş. Saracoğlu; 

Kabinenin programını bıı 
hafta Mecliste okuyacak 
~~a: 3 (Telefonla) - Büyük 111illet M<'Cfüi •lmgiiıı yaz 

tatihnı b1tirerek saat on. be~ le açılacaktır. inlıihnıı '1airelerino 
ve ı-.tanhıla gi<lf'lll melı'ııshır hUD40D bepri bu <;abah şclırimi-c 
dömuüşletdir. ' 

BugilaJUl toırlanhda Wan l>ı.ıl. llleb'UGU Baş.-.,ltil Doktor Re-

~ 
fılt S~•nun vefatı lıaklmıda Baş,•ekalet teo:keresi ve Y<'nİ ka· 
binenin ıe,ı.ili hakkındaki Riyaı.eticıınıhUT te-Lkcrt-leri ve 
Er7İn.can Meb'ıısu Safft-t Arı kanın meb'usluktao istifasa11 bil

\. diren takrid okunacaktır. (Deııı..-nı sa. 3, Sü: 4 de) 

-----~--'---~--~-----~~} 

Tren Yolcularına Kolaylık! 

Köprüde 100 nöbetci 
taksi bulunacak I 
Bu sabahtan itibaren ye i bir 
şekil ··tatbikine başlandı 

ALı~ıcı ç_u~e ır,;;tGu.;J~ü Ana- ! cularm nakliye v · ıt.sı sık ntıı;ı 
dtıl:ııdan yuııtıl' mu.r .eli! ı;:ı.atk- e.,ikrrem<'sı için ~~i< ye ;nd<> tctl-
~ı:ı<le §"'hrim.i.le trenle g~ '"n yol- (Dııv=ı.c sa• 3, su: 6 ) 

Rus spoi·cuları... 1 ... • • • guıı ugunu mu-
Birmanya'ya 
37 yerli vali 
tayin edildi 

mek • çin daha =ı=st=a=n=bu=ı=n=z=a=r=G=G=a=ı =r=ı =N=aı=ı=ı =E=l=en=i=y=or=?= 

nın mıtıngı: haf aza ediyor 
"İngiliz ve Amerika

lılar A!rnanlan 
Batıda vurmahdırlar,, 

\

çok gayret sar
f etmek l'"zım,, 

Mc<i.korn 3 (A.A.)- Rus sıxır
cwan d.ınk.ıl pazar gıi Ü öğk><kn 
soııır .... ?.'f--l-·1to1\ hl n ft nn ale:ı~
tarı bir mit.ng a . .;:,•("tr ~Jer ve İnı
giliz ve .'I mc-r''kalı sy.oı'c'ul~rda"> 
A1.."'""':J'"\r•,·ın ha' <la vt ·utnalar nı 
ist<:m'ılfrd r 

-- -0-- ·-

60 mifyon 
Amerikan 

• • • • 
sanayı rşçısı 

Yalnız, hav f 
yeti gitf il<çe arttı 

Iıondra 3 (AA.)- B.B.C. Garp 
çöHindc karadaki çarpupnalar el
an duJ'€.ıınlugunu mu! afaza et
mcıl<ıtedir. Yalnız ha\·a faaliyeti 
aı<'.makl ad ır. 

;'l.fottefik llxmıba tayyareleri, 
m·~ıvcrin Tobruk ve Manıa Mat-
ruh ı;ıınanlarından isti!&de ede· 
nwnıeleri için çalışm"i'.ardır. 

l\fohıeli! ye,.kıxleki '.iç mihver 
gen[l !~trnl"g{.,11na ş ddetli hava 
Hiumları y~pıJmı.,'<tL". 

in ko gre i 
yerli halkı itaate 

davet edf yor 
Tdkyo 3 (A.A.)- Birmanyada 

dün ta11bikine başkınılan yeni i
dare burada bey an cdili:liğine 
gö:c Hin~anın !IJ\iklfıline gen!ş 
b;r vol aıım:ı;;:ıtıır. Birmanyanm 
37 bÔ!geı;u;in valis.i yerli halk't<ın, 
Birmanyalı dlacaktır; Ancak ba
z.ı mıntakalaı-a Japon -ı;a!.iler ta
yın oıunaca-ktır. 

(Dl"Va.ml Sa: 3, Sü: 5 de) 

DELİNİN İNTİKAMI ! 

Londradaki Rus Sefiri 
böyle diyor 

, &rn 3 (A.A.)- Trilbüne dö 
CeneVJ"c gazete.>inin ya:tJLğmıa· gö 
re Londradaki Ruı; scf;ri Mniski 
İngiHz meıb'ııs1arınrl~ n bn~~rn ka
biine eıikanı "' geı•elD<111anay ü· 
yelerile de göıil'>Jmüştür. 

Ruzveltin emrine 

veriliyor IBfr akıl lıastası sıhhi-
Va~gt-On, 3 (A.A.) - Pad[t:nento 

Vaşingtıoın 3 (A.A.)- Lonıdra
daki Rus sefi.:Mıin 1n;ııJiz ~abine 
eı:G<iıru ile görüşmesinde sefirin 
gE"ÇCnlerde Bring!onda yapılan 
bi• ropıantıda oku~an mektubun· 
da beyan ettiği g.l Al.manyayı 
ma~Itııp ooeb:Lmek •çin müf.le
fikler tarafında 1 sarfolunan gay 
retlerin çıık daha geniş bir öl
çüde aı:llttırı!masıııa te= ettiği 
anlaşılmaktadır. 

~~t:hti~ il .;~~1,~r.~,;~~;'. ~K:~~lı)i~~ ye memurunu vurdu Va 1 i An.ka.ra-
ti vı•rcn Yl'n ! lı' 'kan "'\ J:iy la ını 
rnW< .. >'ı-C <·decckt:,., Bu ,f.y;h."'n ya gı ttı 
rna..c t i.:-ı n en ~rji ve kud~ti.ni a-

z;rrr ! n~~·::::" yakalanan katil - "o bana iğııe Vali ve I '.e<liye RC:si Dok.ta:' 
Lirtıfi Kmlar dün akşam Anka
raya gitm;ştır. 

Beynelmilel yapıp canımı acıtmıştı ben de 
buğday konse· canınt yaktım,, diyor ! 

Val, A·lllkar.da Vckiılet!cr ta
,afrcdar. 1ctill cıdf!ır..cl:tte olan 
bcle<l.ye)<- yeni r;c:.C· temin ede· 
cek te-1,1:-fil<-r üzerrd~ al.akadar-

yi toplanıyor 
Londra 3 (A.A.)- Beynelmilel 

buğıcıav kon eyi; ilk topları.tısını 

Va~•n!f.oncla ) .pacac~ıır. Bugün
lerde yapılacak toplantıya B'iyiıık 
Bn:.-.nya, Birleş k All'.'er:ka. A
vu:rtral!ya Kana a v<> Arjantin 
i;:t ra\ cdec-lfür. 

'l"QPl.;mtıdn 100 mıhon İnrıHz 
k:li.•i bir buNlay std.:u Jap'1ınası 
ka<aı'laştırılacaktır. 

KanadadaÇay, 
. Kahve 

vesikaya ta.bi ! 
Haftada beher nüfusa 
30 gram çay verilecek 

Id zünden NazilLde !e<:i bir cınaye• larlıt tcrnıı.o;.arc)a buluıı;;ca.k, ay-
:AJ;o; lrn la.1.ığına mt.iıı>telu o u· rı.ca belc<liyeye ckvrcdinniş olan 

• ' ,, l ı '1 · ;~ıcmf'f(ir. E .• hususta Naz.ill'i mu-
gunoun "°' ayı geçen Y•• "' anısa " - ia~e ;~'ı:rini ve :ml"mUr kadrosu-

kıi b . h t '-a'bı'rim ;ı; <U tafsıl'1Jtı vermekte-eırıırazı a se ve asa ıy-e as a- " • nu gc. r ~1e1.mek ;çirı. J..rz m gelen 
nesiııdo bır müddet kda'1i <-He- ıd r: Kazamızın Horsunlu köyü talı.;.s<ı·tn !Hr."n tr.<'!~'""' "li d<0 

'--'" ~ "' b '· ı '"a"ından Hasnn Man:fıa akıl lrek • .;,..,,a1-e se ııc~, ıra:.~ı an " - gö.ıü: ccclk1ic. 

=IH=a=s:ı=n=isn=1=in=d=e=b=i=ri=in=tl=k=am=);,,,"iı=' ·=====t=D=:t'\::'•arnı==s"=·=3=· S=(=i:=
4
=d=·"= yen! v an uavlal D 

Hırsızlığı ı Hayatile Öd di ! 8~~i2vaı~;~ıaviııi·~~1~,a 
Ünal hu sal•ah Vila) do gelerek •. kt n ka ça n k u·· yeni vnıift.-sin<" başlanııştır. o pe e • Y"ni Vali :\lua\'ininc muvalfa· 
k~ etler dileriz. 

çük bir hırs z ı - ,,_ 
d .. .. r• ıd-' ,Fazla para alan 

Dun ~~n~~~ hı~ .. ;;-\ ŞUP O .. uı N~ .. 00<_1 12 şoför 
ya~- ye k<ılk · b'r '>- '"' koli! tand~· ku,ı 1 ,&Qnn~IL'" 'e !cezalandırıldı 
harckf'.'f.ııl- h )G Sle (X:lc ::br: kt:r. :IİlP""İnl ~;,' ff"e k v:ı a-

Alt.ını:ı tı:ılx> mcrr.urlm'!. taksi 
ow..•ull.lkn ve owbiıskt· lıak
kırdak, sıılo k •ntr<>?lcrine devam 

B.i!u$:oy u c p.1, , loal)ncto o- 1 mı ya ba~ıa.nıışü; ·d İ • bu k ç ,ıa 
1.\ıriin 16 yaş arınC!a o n ısmındc bı... ve ko~lama es:ıa ı.;:;;Ja O:ihan, bos. 

tanda b~ unan ağıl ar k \ _va ~
n.-i...Ş ve ku~"o.r Q ıy ak botul çoct d~in gı$cP. sa.ıt ... 2 "'' yan nd..ı 

7'nc >ndi c;::ıgmaa 1t aı Aa.şiy ~:- 1 
~anc c~ ı ~IN;. S .ı.:r .. t be. ';:a 

girerek t.: "M ça'n ı:ı;; iStt.'11 ~ r-1 
t1. -

H 
p; 

'fv'\fza..:ıl 
uır 

c.-•rr e<i rftc r Ottava 3 (A.A.)- Ycnn<lan i
tibaren Kıınad'(lda Çrt:; ve kahve 
vesika llfıl<lun<e tab tU-.UlaCakt:r. 
Had:ttıda ..Oam ba~na 30 gr.;ım 
çay ,-e l~O ı:r m k~hH ver:ıe
ecktir. 

di.r F bo ı =ı • . ı·l"J. tı ',,.._ l 

'-- ın.ısı t:ı. ı· ... e \ ... -yettt J. '7c1ot'"lhelt ~n l d 

Son bu- ı!- f a iç nde yı.Jı:u al
.ı·· \r--\a f._z a pa,. .... :;t ~·.,..on 

.. ", C<'L 12"'~' ı nı •rr Bu11 .. 
(Du\':lmö Sa: 3, Sü: 5 d•) 

Yakacık Y olcul ğ 
"yakacık diyip te atma yakadan, abı lıa vasr 
latiftir kaçn1a paradan,, diyen şairin yanılışı
Eğlenceli bir vapur yolculuğu - Güğertede 
futbol oynanır mı? - Otel terasında Zenci 

dansı yapan Bayanlar 
No zaman Yıı:knnktan bahis 

açılsa, ,-akti!e mC';hıır çmaı-lh 
kalıvelcriı.dcn hiriııdc gözüme 
iliş-n bôr Jnlıad:ı.k; şu mısrları 
hatırlaum: 

Yakacık d<)ip de atma~ aiedaıı 
Ahı lıno.'>l lı'tti!tir ka~mn pa· 

radan 
Hele dün, bir alay tran.,·ı>y, va· 

pur, tren ve nihayet tnksi parası 
VeTjp, süzün1 ona bi.r ptl'r~iyon şiş 

R 

kclıalıile bir miktar Yak~<·k füti
nıünc bir adet gürniiş lirayı .ı;;uJa. 
d>kian sonra bu cidden mahalline 

masruf (!} be) ti~ ıı:nnrllı~·an şa· 
rre ) crJen f;(;ğe kadar hak nr
dlın: 

Uün Köpriiden geçcı~ı:ı nere· 
deu akl.ma gı:.lrlô bilmem. bu haf a 
da Y nkacığa ıı.uına)· uıı tled .ııı. 
VapıLr g~cılcrinin önii hı.·rnuıtat 

(Do,·anoı Sı: 4. Sü C da) .. r--
'' olculuk v r. '' 

Bir ma•sık. .. 1\liithi• bir mar
sık. •. 1\lütlıiş lıir LC\ k,ızlık 

mar>ığı... 1\~iitlıiş lıir ıcvk,iılik 

mar>.ı~ı tülli1 or.. Bütlirı İ tan· 
bulda, ı,,,;l,;i de biiliiu T Jrkiyedc 
mütlıi~ bir Z<'\·ksizlik marsığı tii· 
fü) ur. 

Bir ş:trkıl~ın iba1·ci bu ınars1k! .. 
E"·ct, bilyh~üıı, kü iiğiin, kadının 
erkcgiu, d~h .. ı:..cinin, z.clli: 1 niıı1 ca
hilla, iı.liıııiıı, n1cmurun, işsizin 
dilinde lıir ~u> ],,, 

- Yolculı:k \Dr, yol~uJuli.! Var, 
var, \·a.ı·! l.olıulı.;.k \·ar! 

Bu aş~nm bayı;,"fısı ve hayaj;.-ı
nuı aşagısı nakarut, bir zaınanlar 
(Tclı;rafııı tdleri, )'llnıuk gibi el
leri), (Yanık Öıncr). (Ben hmeri 
fıstık ile bc!Icr:ııı) cin,iJ.,kıı ya
bani otlorm dem~tine şahane hir 
diken glLi o~u.rtulınuştur: 

- Yolculuk -.ur, • olculuk' Var, 
''ar, var! Yokııluk var! 

(Şirketi Uoni;·e) yapurıında 
keınani dH~ııc; hu ~arkilc pnrsrr:y:ı 
ç•lo)·or ... Tuliıtt kumpnnyrrbrınıu 
aJl•ntl~ dilho ri. lı.ol~ nınvafiakİ· 
yetini bn :ı-nrlodn aramasın dıı 
görsiin! •• Dti .. dr·~tc.n ikmale ka 
lan ~ocıı~un ~egane ezbt-ri bu 
prkı ... Tesbilıini çekerek mırıl 
dan~n <'lllO~li mr r bu saıinyı 

hecelemekte .• J ıı • lrnlıııkta da· 

NECiP FAZ fi, KI~Al• L Kflt 

,·ar•nı sı:lip i ton bula paı n l c-rni 
se gelen cc t:hin rnkı uın~a~ında 
Lu ~arkı en n t fis nu:ze: 

- YoleuluJ .. var, :voJculuk~ ''ar 
\·ar, \-':lr! YoJculuk , .. r' 

1\Iel'sin\ nir' sin1 nın nıi .J.;\ha 
ınnşrapasnıı dolfl:.ıru~ t.;.~ 1 rnı bli). 
le vr~ih.: lcre '"allit •ldtıl·ra, ht:mrn 
lıer kıynıC't ~u 1>e Llldt• r hhcr~rz 
nırn1lckctL11in ıc,·k ht!l 1P,ıı1.J.~n 
da lınlini tair hir tc7a.ı 1 k ıd~· 
de gorı:yorı n;. • 

Şu, kbrıka 'e d!'po it si rinin 
nteş:ıtlı~ı Z:?' nHt az:\, "'00 
s~nel:k tC'nc' .... p,·Je:r , e , r• nkavj 
soka.!<lnr; ş , ıuii uı..;abe u
hasebesiz eMrnf n: \'O<Uk 1-; labn· 
lı;4ı; şu. soL-r;'d,an görınf' Lübika 
ııcsli piç bina, kl'p.1z<" JwJı~ ve 
SOJ'f\UZ li!Uln c-Unbil ii irinJe bu 
şark•. aeaha ıniikeınn1el hi"' uh('nk 
Üarle- etnıiyoı nıu? 

Ortalıkta hu nrl,ı n bıı aliıka 

\:arken, biz de oluı rnu" ~iir n• ir, 
tiı-atr<>, tedkik, nıaJrnlc- fıkra pe
şinde ge-ziyoruz. 

Efendi. n ddi n 'sin~ 
Sahilden birtakım '-' rarlı ha· 

retl r ,-erın<kl~ hie deııtzl<'rdl' k~
sirgn diner mi? 
Doğrıt eft:.nd m, do ru' 
z;ra ~·r!c·ıluı "'·:ır ' ' u'uk! 

~..rar1 \itır, \j:l.f· Yolculu' \ -

f 
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1-1 AL K FİLOZOFU 

BULMAK 

Suıu1apnak kmokra~yaya 
~ ı>raşımrz .Sııııf ve imıiyaz da 
der«'il, db!D<>lo.rasi ile :ı.ıcl hal
lerdir. Fakat, bir içti:nıai seviye 
vaıdır ki, birlalüııı de.ecclc.:in 

k:ı.bu!iinii 2aruri kılar. Bu de
receler, ı .. ,hi)·e, hiJ.ı:i, zel.a ve 
me<ılek Lııynıclle.ıine göre sıra• 
laııır. Bll babmdı>n •·atanWış
lar, ınııhtd:J: tcriıiye, meslek 
ve zeka nıanzıuneleri, diğer bi.r 
ifade il•, biortnkım içtimai se· 
'i~c zümreleri M~eder. 

Her zıimreıriın hayatı biı- lı!lŞ
kn iıleımlir. Şa:rtiarı, tdilli-
1\..ri. ~'-'rgü~ü a~ rtdır. l'i.:1Çinı ve 
ıu~et tarZJ farldıı!ır. Mali im· 
k:ınlan çok dc:f~iktir. llu ha· 
kımbrıl::m, her ~rı:ıre lı<r kn· 
tı.:p olduğuna göre, L:ı kntuıı· 
hrın yan~•a.ıı Mılunm:ısı ve)·a 
lrir noktada birlqmcsi, insa.ıı:ı 
garip bJ manzara verir. 

ı ela. umumi lıir bahçeyi 
göziJıüne gelirini%. Orad:ı otu· 

IHTİY ACI 
REŞAT FEYzl 

nırke>1, i&leriz ki, etrafımızda· 
.ki bütün insanlar, kendi sevi· 
~e.ıuudu obun. I::ğcr, sağ ya.nı
mm!aki muatb bizden üstün, 
sol yanımızdaki masada bizden 

ıı~ağı soviy ede insanlar otur
mu§Sa, rııb•• .. zlık duyarız. 
Çünkü oraAla üç kutup Jıir ara
ya gelmi,tir. Halhuki, bu üç 
2i1ınrenin hay .. tı da bu ba;&a 
ve apayrı bir alemclir. llususi 
huyatında, herJ,.s J«,nıli ale
minde olm:)k >!ıti)·ocmdadır. 

Kendtmirden fark.lı seviyede 
"nsanlarıu yalPlnıla, kendi ale
mimizde c>lıiınayll. Burada o
tunnalıtan ıabalsız olmuşuz· 

dur. Uir daha sf.'ferc, kendimi· 
"'"·kendi sniy~mize uygun bir 
iılcm arnıız. 

Bu !ıkıni arnnıak, bulmak id
ra!c ve iı..otİ)acı in :ınlıırın ken
di de cl<'li için olgunlukla· 
r•nı gösterir. Hepimiz, bu idrak 
olı;unı •;.unu gu.ternıcli> i.z. 

Yelkenli gemi arbk 
yapmıyor muyuz?~ 
Geçe.ılcrdc t,ır li...lil<ale "°'.ırnAJr 

twn. U1,.;·"r.Y'8 \'W'-'y-cti dOla.;·ı~yJl', y eı

kw"ıLi gc, l'rırı t>hemm.lyet.inıı tebaıüz. 
~,tıt.icı:yol' ve yelk~nlıi goeoı.~ıı de\l'Pıntj 

-bir t:ıık.:<ın şa::tJ.'.ırl:ı- dönınd.:c lazım 
geJj_b-ıuı uulıruıt..-yorou. 

Hc!e, bt.:.vn çııvi vasrta ve kaynak
ları mahdut olan rr.cm.:.• :, tlt:.r .ç!n .. 

Bugun, dt..teya harbi do1;y~iy}e, ye
ni &emi yaptmrmt. alıp get<rır,Lk 
mJmlcbn ul&.ıruyor. Biz d~ yapon.l;">
ruz. Gemi yaf>11C.3;:ı. sı&zti., nflayet Son 
on Y•luır soylcncn b.r edei:>'yat cü:n
le3ine1.Cıı c!atu. 'J' ıi gidemırı.~r. Bu, 
loo!ay !,•1' o;ı <lc. ıd r, Mese:c 00- ~k 
gemi ya;:ırnal< d g;w;r. Bunu elbette 
yaptık ve yapzy<>ruz. F•k.ııt, dava, 
rnt(Qlliekc tin Jiı ... ~cmı karsılıyac:ık sc
,., hal<ııde ı:emı yatımıı:ıttır, 

»u .at', bir QOk ısart:ar istiyen bü ... 
yLlt,sanayi işidir, 

Ben, b.ndın bir t;;ç yıl evvel, Yu
n:ıms+ .... dan mavna ahp gc· :::d.i0iml.ı.i. 

hatıı·Ia...mı. B:..o. hazin c.cg._ mı?. Yel
llı:.:nlı g l1' Vl mavn c;-ı. modern li
c.ret fıloı;..ı yapacagız,, ~-ye, g:ıliba, 1 
çr.:; llruol tt',.ijc. Ha bu ki, denılz Us· , 
-lnt!e gıde..71. ~ :.Jll.l ı,:ör n.. her nevı \ 
v •• ya Gaıma J:ı:.q3ç -,.:arui.I'. 

M < a, · mdô, v 1 (U:ittan"1 b"3filt 
\e ıw.J m ma-w, l nız. ye .s.cr.ı.:..i ge-
n: lerirotz olS:\ ~ yaTarnu mı?. ıe-

1 Halkalı Zir at mektebine 1 '-'""~ u<ı çor:"' nı .,.ıe. n»t.>r.:.uzlu.:. 
leyli ve meccani talebe alınıyor: .Y.°züm " • · - ·'" "' "·jy<>rouz, bll-

1 1 PO 'k ı;eh ' " • rinde topl.m-
Lc) ii v' ır.ee1:~m olan I, .. :c-ralı :ror. Marna v' y Jt ~, geml ırıııaıı-

yaş nrası~j art.a ınelııtcy rne- da ""'•şı!ar, F;::k.;ıt. "'~ y,,iann hmali l 
Zlroat r. f"qteJ. ne b;ı y.: .15 • 18 · !arı ı·.ı .lrı:\.1 , .><:de ,·ardır. iııt,y•c• 

. L la -• bu işJ bir.a• c...,.,.,.l"''-. "'ıoıil!ı rap·· zı.:r ant:ım 10.:t,:ııcrt? ç.:.ıtr".T. asına . J ... ~ ~ • .. 
At.USTOSUN l ,acaiit ııı·y, b:ı davayı dedl3l cl>eımni 
y ARISI 'başfanı~ır. Kayııl!nr bir eyliıl :yOlle ele al:nak "° im!<:r.t>ln~ımı:ı 1,: 

st·!.:< gUıııü akş:ırr. :na kadar de- bcındc, St'ri ıı..Jınde bu deniz ns':ı...-
Ağust'lSllll yaruı yırı, yansı k'-1" va.m cdeeC:-1:ir. İm• hania.r on ey- la:mdan bo, rı.J<.lard• ıu;a elımckUr. 

tır, derler. Bu sene•'~ öyle ıru ola· llll pe~em'be ı;ür Ü §clırimızde H liçtıl bu .şi yLpagelen b'r QO!t t.cz-

.cak, bilm•rorum. Fakat, ıncv>im Uüıou ta'.>u}"<: n .ix:ra olunn<'ak· 'l! _goıult«>c sahil-er ~e. Karadeniz ı 
~faikçe, hesap; fiz:..1'; k::mya ve g!i!ıla_r va=dı.r. M~ büyllk mJcyasta 

başında, sayfİ)e ev!erıuin kirala· ~Jandır. D•rtın \"6 cıvaruıda, he· 

rıııı todk:ke başhyan komisyon, 
bir rİ\"O)"'(:te ~Iıre, h:t~fı tcdki!iı.le.-İ· 
ne devacı ed·yorm~-

Ağusto:; oılLSttıda'l sonra, şid
clc tli rü::~i.riar ga libr., bu komis

. yonun ~·L~ifesiae nihayet vere• 
cek.~. 

KAIJP.;LAROA 

YA§ l.\IE ':iL'LESİ 

Kadınlar meclisin:le ycş bahsi 
konuşniu)wdu. Bir ba)"ll1l .lıenüz 

~ 'rmi dört rı.~ma baS111•l. üwre 
oldıı:U•ıı :.öylü7oriu. Bu __...... 
salacıı OJl, oıı ilıl JBl'nda bir ço· 
cuk ı;irdl: 

- Anıı.., di.> o sesl~ncü. 

tır. men bi:.ı.ıl!ı Ka:-•deniz. sıhill<>rınrle. 

1

, bl!h3sa, ger'..aıde ı:e:ııö lcşasr iç;n fü -
. inhisarlar idaresi yirmi üç =' ~ k "C te rıt-an orn;ıanlan olan 
milyon ıi,e mantarı arıyor kıyılarda, gmııl ınş:ıiyecil wnı mlil<em-

! me.!'C'O oanlnodırab.1f!'iz. 
İchlsadar i'da.resl müskir&< şi· ıı.ıavna, y ll<enl!, liy]e vasf.ala:dır 

~rleıire trtıntm temini içifl çc- ki, ne nnı'üOt, ne bı•r.mn, ne de yeğ is. 
'.k,'ı.cıı miiş.loü!atı; .na.zan dil<ikate ter. Gilniln ııırtı:ırı ve z~ruretlcri.rıe 

t~, oruı göre tt'dbir almak en 
ala~ n:W:im militarda mantar ih3t•l; kafuların bu!Gıulu tPdlı<r•lir. 
.satrn alıp stok }"llpmaıyı kararlaş· Yal""' mesele yanlış enll!J<'<n•mıılı-
tı:ımış;rır. ·Bu ey 20X23 c!>'adırırla C:ır: Do,,., yelkenli gMliye dönır."k 

yim>i mJu'o.ıı rakı. wsi .rnr.:11\ar<, 
~eki2 ~·:iz hın E<f.r ?e b:ı'kııııya 

=tarı, iki mlly-0n beş ,yüz bin 
şarap ımıntarı, iki ~'ÜZ bin galo.n 
marıtan ve 40X40 oo'ıı<lr.da cb 
dll bln f:çr mantan ıpazarlı.lola 
s:::.tın alı:ns<eaG<:tıır. 

d 0 ,j\il, bııgürıft<;~ deniz va.:lala.'mın ya· 
nı bync'a. g!ln n iı:>plonnı gl!z öniiıı
de tutar:t.r mav•na Te yC'll:-c-nl gPımf 
~·A.M ~e ıMSJcl)ni carJ.:ı.nd.ırma.kb.r. 

Bll5ln. cle!ıi7. \1'.St\aaı ka<\•r kıV'lllelıli 
btr ef'fY yoktur. Sag aır.ca bir Yl ıi.enl.1-
si o:au her 6en:zoi, dilf\YB bdar para 
ııı:a...u"'r. İhtiY"c Q<Jk ıaat·ı ~ mlib
n.ıu·. Deııhııl iŞe başlamak !"'2ımoır. 

R. SABİT 

MAHKEMELERDEt 

;Harp Vaziyeti ''Sonradan çı
Şimali Kafkasyada Almanlarınl kan boynuz 
hedefi: Maikop petrol havzası: kulağı geçer!" ( ı J-Iexnı.ı: pt,A ı.ı:>nç<.t... Yü.ıLJ. t;ol.'1 de, 

\ Yazan: J. S. Eski Bükreş AteşcmHiteri ıı;,. a,aıe• """" '"'yor ı:iiJ<ydi. iıısıı.-
' 1 nın, onu eılJfl"!nOe ıQl t.·pçeyJc :etin.r-
Doğu ceph~inde: manl~ tııraf.ıı<ian istili\sı halinde iten göounee !ul"1u .) ıiı dıi ""'1ıifvr, '>' 

Şimali K-rı·as,·a topraklarında E 1 U 1 nakUyall k ., \ 
00""uvyoınu, •~t, "'"'~'tc""'Y" 11-

<Rb , US orı~ pc 0 ço gu.ç· ı'p t~ durı.;;:na ~l"Y"""'- İlloilüill 
petrol içiıı. çok şiddetli muharebe- lcşc<:eklır. FeJı.&t harbe devam az. ı ;,;inde belit._-.. me-.«ıame!.} bem.cr ı ... 
lcr cereyan etmektedir. Don noo- mimle bulwıan Ru.olar, llnzer de· ka;ı.Wlu,yor, )er•nv bor uu!ı • k•.ın o-
rinin a._..ağı mecrası conubııuda ve ni:zi doğu ~ahi.ılerinden istifade ı lt,Jordu. 
demiryollan üzerinde lı'lllunan ederek birçok miişkiilıitı ytııımiyo ,:ııu. bir hırsız, bir &'CC!l m, .. ızş<lı. 
Kuçevskaya '\'e Salzk çevrelerin- çalısaoeaklardır. ı Bu- g«:e, bJ_ı· '' aı;ı:!a.'lıa tı;,tünd.:>i« 
de, Aluıaıı ordusu tekrar taarruza B;zı kimoder Alıııauların Rus• ~·~': ,'."'r• g.ror<Jk ~ı.*ç k•y· 

· · ""1 al F n __ ,_ l b t .1 1 mQW.ı ':e KU1~ı e:ıya ~ kaç-
gc-çınt~tır • .._, arcş on .DVC.:A, or• :ırı u sene an1anlıl c yere 5C're· ı mış, bir n:fiL.~lt·t so.n:: l, Ou.tılıarı sat:a.r-
du bü~ ük kı>1nilc tank ve zırhlı ceğini ve bunun için d.,, önümüz- ~"'" y:ıi<ayı ele V(Im:l.l~, 1 
birlikleTinin ~oğunu, Rus !-.-O:l ce- ·deki dört ayın btt i;ı;e kifi gc!ecc· . 1\1; lık~~ncde eöılt'ıin.i kı,rı:madan, bil 
nahına karşı kullanıyor. Ilu sc· ğini lddia cdi) r.rlar. Rusyada son· ""'"" l><r ın:.ır•let aI11'1tıyvrmuş g;ı,ı, , 
heple Ruslll'fın K~evskaya ve bnhard" askeri harekat kışı müj- m~tıl<;• aı •\-:>.; na..; penccr•eye Cık:P 
Salxk çcnelcriodı:>u cenuha d<>ğ· dcliyen giiçliikılcrle k8'r~ıla!fJyor. içer.ye ıııasıl r.ro•ıi<n<, Pll)'Qyl n.uıl ça

}l!lp nasJ! ~~gır.ı. n;ıt.•t <:3 Ra.ıf!eni-n. 
nı çekilmeleri ""' yc11i miida!aa Bir petrol havzasına eri~mek için w.ndr u·r , .fta ııns<l "" aııı:llğını, 
uıen:ileri tulmıı.ları ınuhtC'mcldir. koca yazı g<'~ircn Alınanların bun- t~ g;:_z.et-e;tzt!., nasıl t."'P ettiği. 
Almımlar, Rus sal cenahlnın ta· dan wnn kışa kadar Ru lan yere r, , b<r muk;u, sonnı. nı~:k ıu...eooı 

maııUle bozulduj;'UDu, ric'at citiği· screbilece!<leriııi pek t:ıhnıiıı el· za.ı ciGu ıı. a kar c. :.ı .-.,"'ö'ı birer 
ni ve lıaıtii bir kıspımın ku.'.?Stılıp nıiyorıız. tıırer '"a. 1 F.ırt::::r.r.ı 00,..adli'Jnl, bir b.r 
imha edildiğini iddia cdebHirfor. ' anş_:ı.ı' •I« &nıcn i. ç.,..~m ç 
Fnkat bu doğru olsaydı, Alman Ticaret mekteplerine mAılek '·ı .. ·•· . u "' _. A - r· Ü vı .111.Jc ııı r detle,i 
nwtörl:i bcrlllderi rnııdi K=an dersleri muallimleri alınıyor deı;,tc"f c ...r.• ,. ,'11\;jor<h.. ,;vve:ıd 
nemini ı;eçnıi vo İlıaikop pclrol ı· b.r l g • .:ne 8.-"1 - • ulr 
lıtı\'7.:ı3llla gitnıiş bulunu.r!a.nlı. Bu y.ı rrui ~ rf vilı~)\..\,\(r"ın~'Z S.111) ır.,.ı.:~ t' h ;e ~·.: vEr~....;.ı.. 
Hatta, 'ovrosisk ,-e Tuapsc liman· d ki t efrct ri'sE"le.-:~e ve <e."'ta ti- Malı!.' • ma.l>lı:<ru' en çi. rıltlı. 
!arına d:ı ulaşırlardı. l!akikııt şu- carct rrdctep ·ine m<! eki ders Th:.C..:~" •ne t";;rar k gcı;iı'ildı. 
dur ki, &us 901 eeııı>hı, ç1>k üstüo ler içi,ı yit'. se<k .. lctı.:<at ve t C'~ıret jar.c~ııma •• m nezare:, alı.., . malı.o 

_.,,.,J-~-A...~d- m~zıın ol-1 komt:n n Jwpı.s:a-n -"-n"-e b'r k• 0 a e-
t:uırr~zlnrn kar•ı '"nak bir mil· "·'""'.._....,,.. ••• ~ ,,., anon, u ,.._ -· ' °"" hl' 1--'· al·~ al k ye otuı>:!ı.. CobınOCo, l<cl~~eli tıd e-
dafaa ilA da,awnaktadır. 1"''" .:m 0 "!""" ~··n rırı ·axar -~ ~ , liyie baticn tut:ıraGt cıl<:ırdıfı algara 

l'llaikop petrol kuyularından l.aştırılıın:ştrr. Iluıtlardırn talip <r paklindoo, lıuLu:.i bir nıelh.ırelle bir 
senede 2 mil~·on ton petrol çık:ı· lanfa.r ör.fumizdc'ki aymı yfrıninci S'gara c>k&niJ ,.ı..., ~c'.epçt'li iki eıı7• 
rılıuakladır. Krasnoünr'da petrol ı;ün,üıne kadar Maarif Vclı:iıletir le ruıtuğu k.iimt i<utusuııtlan oynl hu-

tasfiyclıancleri vardır. Rus sol ce· ne miiracaat edebi..\ec.eklexdir. •us.i metı.oretJo çıkıkdıgı kıibtiti c•-
nahı, belki bu Slllai hede. lleri u· ka:a.k Y• lı, A~zı.nı bilz!lp açarak, 

k Ç k 
!ıalka haJı,;:ı. ç>F.aı\l:ğı dumanlan sey· 

zun müddet miidaiaa edemez. Beşi laf ocu Esirgeme re başladı.,. 
Fakat Almanların eline geçmesi Kurumunun balom . Etr:ı!ırda, l>iraz aç.kla bir kaç ki· 
ilıtlnınH l>cfüinoc, Ru:>lar hu pet· Bcş;Jdaş rocu - esirgeme kuru- i' l<ıpl&nna <ı; ar:ılarmda ~uyor. 
rol kuyularını h!lftalarc:a ve~·a ay- il'.U TU('nfaı.tine btt ayın besinci I;ırdı,.. B•r;,,;, 
larca açılarnıyacıık ~ckildo yı~- çars<nfua günü ak.•al""ı S~·. tt<ve - Gikd!in mu? Dedi. Nasıl da ıa-
cakl yak 1J d ~ - 'kılmadan, ç• Ct nmed~n an!atı,yc.r 7BP-

. nr"" ·:x:a · ar ır. plaj.ula fev'kalil~ bir balo tertip tığ> kap"-'.;' e:ıi.,. 
Alın<n ,.ı cenahına gdince, e-J ·'.'ınM :r. lştirak cdcoch-'!er fa•kir Ba,ıuı t ,.; .. cm'<lp ver.>:: 

Don dir~nde ve nehrin batı kı· yavruları SC\indirımckle ber:lber - AıH• onan ar d,marı t<>blanııo . 
Yılarında buhanmakbrlır. St~lın· • Alfalı '-'- · ~ neş"elr bir gece geçiım'ş o'.:.cak- A"'~c.rre v(>l[rr,"3in böyle evlat! 
grr.d istikD•r.etind1' Doıı no.hrini ?ard,LT. B:li>ka bil'is'; 
hiilıi a~an1nnu~trr. Ruslartn bt1ra• - Bu, ti.

4'."di, ~ur gt"CO hırs!rLl 
Su00nnet du""g"ıınu·· ·• Ton;bo! ıı da nehrin dot;rıı kıyılarını ~k iyi a ·~•ruıı yetiş'-'oınf'l3i. Amır.•. 

tuttukları anlaşılmaktadır. Çccuık <>s:ıt-a-A ku~-u Alem· ~z zamanda C<'4< il ya,plı. T<m:J>ola --""~ • _.. H"""U bile geçrrok. 
Staliı>gTaıl • Krosnodar demir- dar ve Kıımka<nı lro-~armdan: · -r - FJı ..• Ô.l'!eci.ir. Souradan çıkaıı 

y<>lu kc;ihl;~;nc g<ire. l~u<lar ar- 29/8f.!42 de YenikEp:da yapt- boynuz <t<ılağı ııeçcr ... 
tık Baki! petrol nalrJiyatı için ye- lacrıt< ciincet düğünfu:ıle sünnet -Amma, şu yapt;fı ~B bsk!.,. Glr-
ni hir mnnsnla temin etmek zo. olacak yavrukrm t"tlilrri pazar- eliği mağ::zıının pern:c.resi yc:ı'den kaç 
ruı>da bıihım>yorlor. Bu mak'Satla dan başk:ı her gün saat 9-H de rnetr~ y:UC.-ı;!k:ın;ş. lı•liyor mıısurı7 
pmtlililı. Uuer aenni. At"iı Val- kadar ~n> dispanıoe:rine Tam ,::ı:.--;z metre... Be müb>r<ic, 

::a'dan Mifooe ederl"klcri sün.'ie- mihı<caat e<luek kaydettLimC'e,r', Iierlcnkele misin ki menlivcruıiz düı 
sadir. A!;A'!ı Volga boyu~· Al· d~vara ç;t~vor.-un?, Merıli\""'9iz, ıı.a· 

-...--e. rica olun.ur~ sıl çıkar. rı:as.ıl inenin~ 
---- Th!~!l birisi, llirK evvel yaştllU\ U 61duiun11 

siô) iiycll lıJJ<'ntll > ü,ü J.:pkırJll.lZl 
olmuştu. 

Gece; bir aile uyarken eıı 
rökiü, bir kadın öldü, iki 

torunu yaralandı 
==c~-G----:u·'-· _R_E_Ş_M_U_S_A_H_A_B_E_L_E_R_ı·-) N:-ı:.J:c"r •• ~;a"'!'.ıtıa Daidod!. dedi. 

(-----------'=---------------------------' <G<ir zah'c'J k·m salıibl ir,:Ji.d ol:'~ 
TRAMVAYL'lf 

İÇiSDE.'i 

Tramvay bıncabı~ kal:ıbalıık, 

Karakörlen Baıık:ıiıır c:addesine 

şapıJıyor. Bic y .. lcu inmek istiyM, 

Jo'aka<t, no münıldin, kolumı kıpır
daıaııııy~r. 

- Yahu, eliyor, burada inece· 
ğinı, Bankalarda-. 

Birisi cevap veriyor: 

- Ne y:ıp~:rks.D, birade•, §İm· 

dl ıa11d saati, bankolar kapalı.. 

PLAJLARIN 

PAliALiul;J 

Yazlık me\-ıtuıardan birı de 
plajkırın pahalılıgıdır. Geçen gün 

bir zat şü~le diyordu: 

- Bereket verııin pli\j mn-.imi 
en fazla iki a)· sürii1or, Ma, pliıj
hruı p:ıhalılığı..W.n ziyade, plaj· 
lardan ya.pılıaa 1ikiyetleTden asa· 
nıyorımı. 

AHMET RAUF 

Giizd aan'aJlar a/cad~isi 
nrgisinin müddeti ı=ıtJdı 

Güızel sanlı.odu akatlcm';ndc 
geçen ~n on Sl!kzir.d'e aCT!mış 
"Oian \... V\ ~~{· gür li1~1 ~ f~rr,~z 

tnr"f r<.i n r:.ı L :)a. ... --et 'f.dı.:ueK 

ıa> r c- en .re nırı r-;ır ugu 

'l.;n Lr. i ol:'J:a üzer ı:e buı;;u:ı. ka· 
p;r - . C' !'" E.,., s rlı nazar cl ·"miış. 

t "· hl ~::.X s " ı ou a,yın on ü· 
ç-L .u gu u d mına k~d.:.ı' I'-CT 
flc,n saaıt 12 d n 18 <:kw...r h•l· 
L'11 ::a ~ ~ b:.:lu.;~-<Liru.ııe.J:t:.r. ------

Vshüdar ha:ıa kurumuna 
biı- t1;berrü 

t ,<ı:k·ar Batı> tıt'.dJ. <:'Ski de· 
m.r tad. • F b':r'ı Ona.; h:ı'\-·a ku
rı .mt'l'a ' ·"t',-;i taahhud..ır.den 
t-: ;uı 100 Ura t ' erek 
~\. ~ ~ ntı-ır. zn<i m b~ 
h t>l:tıe bu.funmuŞ'tur. 

K <!, "\· k • .-. ındaki .!ıaşe q. 
!erın " bekıdi}ey devr> t~mnn
lıım ı,,,.,rı! ;r. Pe• ıtl f1't\-ennıu tev.oıi 
eh mm.ıi olumı;u~ur. 

Bergama (:Hususi)- Kaınmıza 

ımza tU>! Zeyıtinıi<ı4:<ı r.ı.ıhiyesi

'llin Koytı.ıı~· lköy.U.n.de Bıozıyerler 
me'\'İkiiT.de Alime eninde ellii 

yaşır.Ca bi.r karlın tonınlan iki ya
§mda A~rınet ve 3 'Yaşı..'lda Cavit 
gece vııl-ıti "'·teri~ uyu rlar'.ı:en 

dL m brdenbıre ~km" .~. N ti
~dc A'.11'\e öl:r.:., ve ~'\ü't to
rı.ıUs.n Amnd ile Caviıt en!<az 
a:t.u:dan a~ıc yaraı. olarak has· 

trn:') e ka~Jı:hrı tt~'ı.rdı:r. 

e1va 
Sdbır.e ve meyva paıha.hl ~H",daıı 

şi.kiıyetıcr dev::ım etm.ektedi•:. Ga· 

liba, artık ucucla'ID:ılaırı ümıKli de 
kesiirniştir. Çunkti, yaz mevsimi
nin yarnnndtn klası g~t:ir. 

Her yıl bu zaıınaııJ.ıır mE!YV'B ve 
sdMcnin eo uıcıız aıyları oluırdu. 

BUDdan ı;onr;., aorıtbahwra dcıığru 

gidikeeği içın, meyva ve sdbııeni n 
daba fazla OcJ:..raca.ğı ve ucı..ml~a
ca:ğ\ ümit eo' loın . 

Hal'balci, hu yıl. selıııe \e rncy
vamn bol o duğu söy~tt Bu 
m:rlde.cr zı:mana müte~il 
olmadıgma \'il s~ldıroırrn:yar-<>ı
na göre, İstaOOU'kla, bu ynz, sot>
z e ve m :,-/'\"ll fi lJt i "!'tn ın r.ns-. 1 uau
l a-:..brıı~ : . .;ı rrcktı:sı cidden Şa~·anı 
1Jrn:~~t;r. 

BURHAN CEVAT 

Hı.-.1 ı:·eı 

KECF.P 
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lF DD o Da ~ N QJ] IF QJ] o D @) lh <Düıı mEl<'lehe vardı b~yın~~~ Onlar hlll<i lronuşı•y.:ırl:ırdL Cev·at 
j~nci.3.rın~nın ônün1:ı-, cl!eı: k;.lflpı;cli 
gıde.dkr>n, ıton:.:.şu .:ınlar1n lt'~nd·•ine a-

Yf'zan: '-'· SAMi KARAVEL 

Yıı:lm ~ Ttiırx r<:M:'\' ar "'"' :n 
deL;Jt, nW. ~\c t ,rlhinin hıydctti· 
ğz baho.ı.y.;c-:u, r n ve ı:chl1\ ..... ~;::
rm ~c~;,re urai i'iindc tek bır 
pc'hlavan vnı J,r ki, onun qi gd· 
rncıır !?tir. Beı pc:lıl.ivnn n ... .c .. 1Li 
F'J.:z N~ıu-~~alıt,r. J\Pa, baha 
Tü: :.fr!. De',~ ıımanJ.U,r. 

F>.i' NLn> iı!ı iki m<;t.r<" on se· 
kiz S<:O~'m r.. ·unda- tt-lı.elı~ gibi 
kn'e gibı b~ ,.daındı. Yüz a1 •mış 
beş o!<J<a geli)-O.rou. Kavi vüoutlu, 
ı;oo<;: cırnuıılu, geniş g;;ğiiB1ü bir 
pelt'ı:var.dı. 

Ben; Fihz Nuru:ıtaha y.eıL'!(im. 
Onunla k:sa ohnaldla beı\'.tıer ya· 
kfndan n~ada~lığırn varoır. Ben 
F'ıliz Nuruı::lahı a· tmış y~rın<iaı 
vaıdken tarudını, g,yah sakatn dev 
git.ıi bir adamdı. 

Bi'z'm Tül!k pehlivan'an fücca 
gi\ılil<ıten sonra sakal sal:,•erir''r, 
Bu sebep!.e re kadar sakallı ~,.,h. 
Fv:>.nmıız va."sa hiç <i.ü1::nmeden 
Ha<"Ca gitrı.' 'ir clfye h\lk.\lını ve· 
reoh'. 1; riz. 

Filıiıı: ·uruEı:h, iri yı.rı ob:!uığu 
... :n .F.'l'ir ha c .. ttJrıc'c ç •k sı::ıntı 

ÇE'rrd;. O, trmv2~·a ı:.:,...eıne;.;:'.i. 

c;;,, .-ü trarr.vtva sıJ;m.:ozrlı. Ara
ba a~ a dL Çiı ;; arr.banm yay 
lan kı mlı, atlan çekemezdi. 
Oktc, hına g.d'p ya.la.'T.azdı, Ç'iln 
kü ona göre ne ka~ıa, ne y~tak 
ve ne de ~X>l\;an buhunurdu. 

Allah rahmet (.".'1"es1n! .Bana 
her vakit şu ;o'.\fa Ş:·<Üyet c-dertli: 

- Abc isıen·c.m istar.bula gel· 
mek be!. l!Jh.eeey!, Hc;Jtı>n h·:ı;;,;ı 

düşüyorum be!. Pal'°° arn'bası al
maz be!. Otcller ~'1ma:z be!. Baka 
hal:mc be!. Bana il."<üz ot.-abası 
&m be!. Abe, şe':ıı:r içinde de 
ökliız an;.1;ası;., mi gid'p gelec~!';iz 
be!. 

Za\ al' ı Filiz [';urullah!. bık· 
m ştı. II e, ycmd< mese.lesi onu 
biiSbüt.ün cılt-{ien ÇTkanyordu. 
Lokanıtadaki pruslyo."llu ytımck.- ı 

lcr C1'U dayu.-,,nn~xr.du. 
Fmz Nurulblıın Pars s.) a'ıati 

ve P. ns h:ıyırtı hir alemd.J'. Za
t•a'!m:n Avrt'Pada c;ek<ik:.ieti bi
rer cı:c~ta!". d . .r ( 1). 

P ~.:c .l -ıu·u· ,ıhı, A"·,.;-~r.a; gü 
l'!'Ş lıırr.''csi ıı.ycr' da adam yok 
ti. r d~~-·e ır.ıı.lı::aıt:ı2!\.a\ıt~ s·~Ym:ıdı. 
Ond~n bile mshrt:ın k.;l 'r' : riç· 
te ı.Jıldı, Giires k.oJr,i esi hakkın
da şu kararı ;·crrr, ' 1: 

- ~r!e edam &maz .. Fevkal
beşer hır yar~dı 1 ;~a rn:ı .. !ikHr. A
yar.r.da adam }-d<tuı-. Güreş lıa
ric: ad<kcınmiştiır. 
Halh~ki, cihan pehlivanlığına• 

iştir'ak eden ecnehl pehlivanların 
kinde ,.u.z otuz Cll<A;alık d~vkr 
v"arc!ı. BÜ,·J~ Gldt;ğu halde Filiz; 
müsabakalar ıha,r:c' kcldı 

* 
Ben; F~·!izi, Tak~~m gürcş~erin

de tan•4:m. Bundan otuz beşse· 
ne evvel ü:ıanlıula bir k~nııpanya 
geldi. 

Avn-r.&nın ne kadsr mc$lıur 
bn.şp-e~ ı ·vtnl.arı vn•-sa bcra~rin
de ı;et:rtlL Bu kumo:ıınyanın p3t· 

nu bir İttl)-ıı, . mi de r<:liti 
!di llr ."te'if rrt~ı-ct1 L're rrııensup 
ecn€hı 'baoehJv,nLırını Türk 
pehlivanla ·ıe ı;urC1)1.irecckt.i. F:.. 
liz bu vak:ıtl~r· a'.lbn1Lı<;, aiı:.m:"S: lıeş 
YZ' '. ... rır.c1:a yard,ı. 

Ben; n 'Ict:ış k'ij;,iinÜn m::.es
sisk:r·:ı:ıc ye güreş nıu...ıl!ınıı!e
rindcn in m. Y:rıni, y:rmi bır ynş 
larmda vatodım. Aroi!i hımpan
yası Taksim ırneyıdamnın bir ta-
1"1fına bü ü1< bir cambaz ç.?.dırı 
kuırnuştu. P<hl'vanlar burada 
gür€seceıdi. Filiz Nurul'laht da. 
angaje cl'ffi~i. Beş ki~ l<u!ü
bü ı:I: burada Tü:i<iye<le Hk de· 

(1 ) B"' imi im •1"=1ıabt->mk 
Pil'-in U1' Jıayı:ı~ndnıı bnJ de> 
cefferıı. 

fa o~araK an.atör pt·!ılivanlar gü
reşi y~pcıcak~i. 

Biz Tün~, ... r. ik~ Enr .. :.:n~yi ka
zandım'am '·c için çalışı~ıoduk. 
On';ı• da 'b zi ycnwrk iç"ı ha
ZL'T"laıo='3.cdı. H~r iki E.'"II!cn> 
pclıtvrnı çetin deliıkantıl&rdı. He
le<>. Art-:n ... 

Ben; fransıı:ca bil:liğim ir nFi
lz Nınullatı ile Arditi .orasında 
tercii.nıanlık yapıyordum. Ar.diti, 
Filiz Nurul'ıalıın yemek içmek 
m:u.raflarını n:reeekti, Ay:da da 
eYi Napo}y.on afünırnı.aş E.Jaeaktı. 
Arditi, ona, Bcyıo1;-lc.nd.a 'bir lo
kanta g&ilermi~Li. İ.'11€ıi ği kadar 
yi~ erekti. Teroüma·nlığ~ mu
kaveleyi yaptı.k, 

Bir gün ArdiU, ~ni çağırdı. 

Heri:f'.n gözkri falıt«§ı gib'. açrl
m~ı. Nedir diye so:Uum. L<>kan 
t~nıa bir ha.r.a;ık fatura hesıcbırıı 
el:m., tu,tuşturdu ve: 

- Sami Bel", Bu ne haldir?. 
Bir insanın 'bi;~rnede ~·:yeceğini 
bir haftadn yt"ln:~,, l:l'iahvoldum. 

Dedi .Fi' iz Nurut.ah h;ç lok.a-n
tada dnyar m:)'IC!ı?. Hesa~ıı tet'kik 
için Wkanta ·a git m. Lokan lacı 
ne dese bcğenminiz?. 

- Aman bcy":n,,. Parad_.n pul 
dan vaz;ıeçtim. 13• ; pehlivan bu· 
rada yrn e'.c yemesin,, Bütün 
milı)lerileriıni kayvedeceğ'm. 

- Neden? 
Diye sordum. Herif ellerini ha· 

vaya kakhruak: 
-A!man Allahım .. Bir otuTuı;ta 

bir <ef>Sİ pa.tlıcan karnıyarığı, bir 

l€pöi böreğ., b'.J' tencere pi4ivı, 
ne kıadar tath v.at"Sa hepsini, ke
ba'bı Vt> külbastı{arı yl)~ &Üpil· 

ııüıyor, Gelen ırnü;rtcriler'me bir 
~ey vNemiyorum. 

Demesin mi?. Uzatımıyalım, ~ 
dif'ove gPld:m. va1i:yeti anlaııtıın, 
Fil'iz Nurullah da lolk~ntadan 
memmuı değı>di. Çünkü istediği 

it -0Jdı:~..:.nu anI:ım!.Ştı. Kora.ı~nl:ı:ı., 
şijyle ıeı:od ·n ıaız;erCk ,,...::modan 
gecti ve y ilıOOü. 

lfOSEYIN BEHCET 

g;bi dnynı:ıdıaın• suJ'~em. Niha
yet A<dXyc ş .. f01·•r.ü:ıl ooldum: 

Fo''ze her rü.r. yarım altın ve
recekti. O n' yaparsa yapacaktı. 
Filiz, bu uyuşml) a ncemnun ol
du .Çünl:ii. Tc•;ıhtl'ede otur<lu.ğu 
hantla !~?ted:ğ:ni )''İj~ordu. Nası1 
b<t)-oc ımusunuı?, Şöyle: 
Beş cf«"«a kü.lbt;.;tı aldırıyor fırı 

na ver.y0r, b'.r lenger yoı;un, ko
c~ bir kaıı:mz, beş o'loka nro.m, 
hır kelle beyn peynir salata fi. 
Llıı b:r o.kka ekmek kı~·ırıp içine 
sindiri)~rdu. 

Salıa!ı, öğle, a~m tam cti<a 
üç tane e.kmek yenli. 

* 
Güıreşe çık:a.calqtık. !Biz ama-

törler ooyunduk.. KoUarımızı, 

g.ö.i:tü.nci:ıc·ü s: 1 rmis biıtıirimize 
caka e<l'ytmlı·k • 

Dcn<en bir kö~den Filiz Nu
rullah soyururuş olduğu halde 
görilildü. Uzaktan bizi görü.nce 
üızcrimize yür\1.'ü. Şöyle baştan 
aş.ağı bizi r,üzcii:Qtcn sonr.a: 

- .Aıbe!. Ne goyundunuz böyle 
pa~ 'nço gibi... Meydanda pay

rançolıık mu ~·apacaksmız !be?. 
n:~c scy~;e-nmesin n1i?. B,V\~ah! 

Her;f, b~o i pr1'lcYan ycr·nc kÔy
mamışt, Hepim z önilmüze baktılk. 

Sıkı ise royle b;r cevap ver: 
- Yahıı! Ne pay)fuı.çoluğu,. Biz 

de pdıhanız be?, 
lI ç •bir'miz cevap veremedi. 

Nihayet ren ,dayanarnadmı. Ce
vap vcnrnı: 

- Biz de ı;ürq;reeğiz~ 
Vay SE'n m~in bunu söy'iyen! 

Der1ıal 1rn.~>nnı çat'ı. Sakalının 
telleri dimdi.k o1ıdu.. Sert ve ciddi 
bir ağızla: 

- Aibe' Ne dedin be?. Baka, 
börle T.ih-k pehli\•anı onır mu 
be?. Hepten ınaakıırahk b•l- ~ 

.. iŞ POLftlKft 
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Asya •ıt'aıında 
Japonlar •• 

Y=: Ali Kemal Sunmad 

Japon Ot<l uıstı :pek o .kadar es
rar ile örtü!ırüş ılcğ'!dir. Yant 
dOll&nmeya niSh("tle değil. Çün· 
kü J.apon dbıanma"~J ill k·a ~ene

dir nasıl hazırlard;ğı Avrupalı
la.-a da, Aım<'rikahlara da kapalı 
kal~ır. Fııht oı.Cu pek ö~ıt 
olmamıştır. Çünkü cit'.ha 937 de 
Çine karşı hıı.rp açan Ja1JQı.larıa 
Asy:ı ıkıt'asuıa ne kader asker 
soL'<ıdıkları, ne ,;13b kull ııdık

ları, askeri nastl yetistir.ıniş ol
dt<kları muhll't'be sahnele-rinde 
gö..-ülü')"C'1"du. O 1...::n ... n h ~ bil" 
memieket yu{ltu ki ke~<h kcııdlnl 
m~-1afan-Ca Çin kadllr az hazır· 
Jıklı, ar.un kadar az 1 u\·vetli ol> 
sım. Uza'kıtan onun muv.ffak olr 
!mlisrnı iStiyerıler ••ardı, 

Fakat 'l'.Lfü•ssir surette Çinıt 
yardım e<..€bilmek Amerikalılara 
da zor geli~ rdu. Böyle mus:ıvl 
a1mıyan şera>t a)t nda bP~hyaıı 
Çin - Japon harb. h~• r.a!-rumi· 
.)ete ra&m~l1 Çinlı rin ş·mdiye 
kadar ai\tı sened:.r de\•am eden 
rnukaı·urıetl ile Japonlara , ek: 
P"haL-ya malohnai..1:ıdır. 

Japo::ı ordusu heıiuı~de ~ ıyi 
hazırlanmıştı. Japooı gerı.ra :.en 
senolerôcnbf'Ti uırr~§ô.rıık a~er6 
ye~tirmişlerdir, füiyü:.k lrr.para
tar Avrupadan, Aımcrik.adaıı ne-
1.er öt,:renmcyi elzem görewk öğ· 
renil.nıesini ira<le etm 'Şii. 
Japonyıının o ;nkılap senckri 

maUım olduğll Ü2ıcre Avrupa 
da Fransa ile Almanyanın 1870-1 
mWıarebesi yılları IdJ. Jsponlar 
o muhnrebeyi pek dik'.ıtatlt' takip 
t'lımi§ler, :ı<ıransanın mağ'lüp ol,. 
duğunu ffedillrlen sonra da yeni 
yc-'tiştiri:ecck J2(lPll ordusu 'çin 
Kay;:erin ve Bisınaıik:n ordusunu 
en müt1'em~cl örnek görmü:;lerd:.-
Söyle~ğe lüzrm yok ki hii· 

yük İmparatorun iradesi yerine 
ge!m;ştir. Yeni Japon ordtıs< 
Fıraıısız • Alim.an mt:ıharebe!f.n· 
den cııı l:.eş .sene ge~ikten s1>nrıı. 
Çini yeniyor, yirmi beş sene son 
ra da Çar j.kiııci Nilkol<ının ()l".lu,
larma mE'}dan okuyordu. 

1935 ser.esi Japon ordusunun 
en yeni tarzda yctiştir::fdiğint: 

ve şimdlye kad.a.r yakmdan, uzak· 
tan alınmış derslcroen istifade 
edi~ek hiç l:ıir n.oksanı kalma· 
d'ığına Jaı;on generallerince ka
naat getirilıen bir senedir. Ondan 
ııoota arhk o rnü.kemrnel on:lu 
ile Aeyanın şaı'kında rotuJıata 
girişilebi~rdi. 1870-1 ile 1935 ara· 
saıda gtıç<>n altmış beş scnet:ık: 
devre az tJZun olmasa gerek. Böy 
le uzun 'bir zaman zaılfın.da ise 
Japon ordusu h:ç mağlUp <>~a.k 
nedir görrnroi. İş:e o ş:?v:t ve 
neş'e Hedir ki 937 ele Çinin üze
rine yü.riiın.dii, 941 90llu:ırla da 
Ametika ile İngiltcrcnin karşı••· 
na çıkıldı. Fakat hatırdan çıkını· 
yan asıl n;cıkta ş-.ı<lur: 940 i·::zira· 
nınılao İt:ıl~·<:nın Aın nya i'e be
raber olarak h:ııı'.ıe g·nı:nesi artık 
Fransaı:ın y ko!rn{'.sı yakın oldu· 
ğu günlerde de F.aıı.sanın aı'ka· 
sınd:in ingiltcre öe vık:!:ıc"k 4 l. 
Ondan ooura da dWıyan:n mıh· 
ver devletleri ara;.ııı.Ja payıaşıl· 
ması uzun SÜ:ıım;İ)'<>cekti, iıa:ya 
~u ünı"t'lerle İngiltere ve 
Frans:ıya harp ilan c(miş olabi· 
lir. U..kn J apoııya 941 ilidkinun 
ayında Amerika vıe İngiltere ile 
harbi gre aldığı zaman vaziyet 
pek ba~a tüdii idi. Milı-.·er kuv
Vtıtlerinin. muhtelif cephelerde 
ssrsıUnış olıduğu bir sınıda Ja· 
ponlar harbe kanş:nu~tır. Japıoo• 
yanın bcr an evvel harbe.girmesi 
mihverin diğer o aklarınca pek 
isteniyordu, J:ıponl.:ır da nihayet 
bunu )"pmış 0"11•'ar. Ancak bu· 
gün de J:ıpocya!'m Rusyaya kar 
şı ha:rp a,~~k Ruslnrt!' Uza!. 
Ş&rlctaki ortlu.lawıı yorması yi· 
ne ar<hv<:riıı direr c.rtaı-•ar.ner. 
is:Ermıyı:>r de;, kk Fakat Ja· 
por.von;r, ~un~ rağrnc ı Ru va ıle 
siyasi cl>dJuğu dev<ım ct!irdiğl 
görUm~Jctcd:r . 

iııleme rczJ re> cder,,ksiniz bizi 
be?. Tö\1bclcr a'ısuıı ma.kar.:lık 
be!. Kcferekr gülecek ~:ze be!. 

Diye ses' mii durdu. O gürııkii 
kfda· ı;tandı mı, b ap dteydu· 
ğum\I hatırl:ıınuyorum. 

F'liz NuruXJ.a-hı h·çbirecnebi peb 
Dvın yemnck değll bastır mamlııl 
bile!, Ar,!ırruş beş ya<mdıikt F'U7, 
bütün başlara hflkırn oklu. Heop
sinİ birer ku;:a~hyı :ta yeııiverd'iı. 

işte pehlivan d:y<' bu-ıa drrler. 
Hakiltaten b·z.ıcr do pa· anço ... 

M. SAMl KARAYEL 



------

SON 24.SAAT. İCİNDEKl 
~ı~\ij.~~Ş.:E;-~-(~ 

(Bu yazının ttt1:1tr.ıleıl Anadolu A• 
!cn.sı Bültenlerinden alınmışUr.) 

.t,lbis eden Jdtwımmer ALATUR 

iııı;:mereır'Jı .Madl'id bizyük el
~·"' ll<ıaıe Le Franısız büyük e1'
ç•sl P'eıri dün Madri<Me urzun 
b;r m!il.ı&atta bulı.nmuşlardır. 
P·~i, Vi;,jnin b:r pru~esUısunu 

Hoarey~ ver.mİ:i'bir. Bu protes1ıo
da Fransız lbd>kçı gemilerinin 
Brel::ı.gney~ nçıkl ı,nda İngiliz 
tE' a<ckrin'n taarruzlarına uğ

r '1 ğı idldia olunmnkfadır. 

NORVBÇTE BÜYÜK 
MA.ı'\IEVRALAR 

S'. "ıhol.rnden bıl:l'irilyor: Nor
veç i)atı k•yısı ~·unca Vl) bil
h a Kr. an.sud çcvrcsile Tron
dhe ~ cenup batısında büyük 
a.'.ccri mane\Talar yapılmışh. 

M r e>-il mevzuu, ı: ulı<temel 
t w ıınan çııkıı.ııt'."lll h.;ırckct.~ "inıin 
ı:.. ı~ı.hmcsinc .ı t bı.Lu'llı.yw
du. 

JAPO.N'LAıRIN YENİ BıR 
:l:H.RA<..I 

r " J arc r ar Sal oo takım 
t •• ~ a yc-rı biri r ç y"pmşı· 
la .ır. Bu <ı ıreıle AYu!'l!cal)a'>ın 
i•, Ii tcl.li.kes> friLt k;;c büyü-

ŞP: R..l{ CEJPHESİNDE AiıMAN
LAıRA GÖRE VAZİYET 

A::J:ıan oıdu:arı b~kumandan-
1'jını:n bildirtliğine göre; şark 
~-q:ıh~nea cenubunda Rusları 

tat<Jıp eden sooi teşkilterle piyade 
t...menkri ywır yer Rus al'tçılan 

tarıınınd~n gött'..erilen !.natçı mu
k~vallEti k1raNk Kuban islika
ır~tmde ;t,e,.. hııreketlerlne de-=-
10 kişi arasın
da tabancalı 

bir döğüş ! 
Neticede iki kar· 

deş öldü! 
Muş vilayetine bibi Azakpur 

ru: .~-esine bağlı Tınnenköy ço
ban.!anfıdarı iJti kişi arasında çı
ktın bir kavga yüızünden kanlı 

bir ı.:.cı· omu:.ıtur. Çdl>anlann. 
'k::vgasnıdan çıkan münakaşa yü

zünden köy halkından Salıit Afl· 
mC't, Musa. Ömer; Selim; Nurct

ten; Nezir; Meııd; Rnmazan ve 
Cevter de b.ıibirile ka•vyaya baş
kmışl&r ve işi bizyıiilerck silah 
ku anmışlardır. Net:ice<le Rama-

Fransa, İngiltereyi protesto 
elli - Norveçie büyük ma
ney.ral•r - JapoularJll yeni 
bir ihracı - ŞIK'k cephesin
de Almanlara göre yeni v·a· 
2iyet - Ruslara göre 

Vilm eutıişleırlir. Çeın.mr içine 
alman lrir çd!t grupla.: imha edil
miŞtir. 

Büyük Don kavisinde Al.m.-ın 
ve ttalyon 1nt'akıııt b.ir Sovyet 
:kDprii başını zııptetınişleı'CÜ r. 

RUSLARA GÖRE .. 
Ru~ara göre Rus kun·etleri 

Klet.kaya ve Tsimliansk_aya çev 
relerinde düşmanla §idk!c•li çar
pcynalar yapmaktadırlar. B~ka 
kes!mJ.erde önc-mli bir tebe<ldüllat 
olrnamış!ır. 

RUS l{ÖYLERTh"DE IŞIKLAR 
SÖNDÜRÜLDÜ 

Rö;ınterln hususi muhdbi.r; Mos 
kovadan bıldiriyur: Rusyada ha
sat mevsimi için parola cb:r tek 
buğday tanesi bile ka)'bedihne
mcl dir> Himlesidir. Rusyada köy 
!erde :ışıldlar karaı'tl!makta ve 
gaz .l'lı:ibinc karşı da ihtiyat ted
birler ı;;~.nımış 'bu!luıun 1-tadır. 
Kcyl · ı •Jka. hava h'.icuirlarına 
YP para,.-ıçOere k'lrşı çd:'< !nÜ· 

tcyaldı:ız dııvranrr:3sı ~rekıtiği 

[u l.;.l,l'Il <'ı.-. Paraşütçfr.'r h•k
kında bıl!lıassa şunlar roylenmiş

tır: c Yere i'llctıil~ para;;ü.:ıçi1-

ler, belki de tarlalarıc!a ve ambar 
tarda mahsuru yakıİnıya hayvan

ları zdlr.Tlemiye, kuyu! ıra zehir 

a.tmıya ve ziraat makinelerini 
tahribe çalışacaklatdır. Bunlara 

karşı dikkaili davranlroa5l lazım
dır.• 

Yol vergisi 
arttuı~acak 

Belediye reisliği varidat temini 
için yol vergisini arttırın.ak fik
rinıd«lir, 

Dsılıiliye Vekaletine gönderi• 
len bir ı;ro}eye göre yolı vergisi 
maktu oJmıyacak ve k.a.za~ç se

vi)esiı:e gıöre almacaktı.r. 30 li
raya kadnr varidatı olcınlıardan 

~ verı;tsl aıuımaroas.. OOşüniii· 
mektedir, 

zan ve Ce\fuer ismindeki iki kar
deş tabanca 1ı:urştmile yaralana
rak derhal ö'.ıırıüş ve bunlarm di
ğer kardeşi Menaf da ağur suret.'le 
y 2rala·r>m1;ıtır. 

KaL-lkrden Önıer, Ahmet, Se-
1.m ve N'ezir yakalanmıştır. Sa-
1.h, Musa, ve Nuretı:in a-ranm..-k
tatlır. 

tstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
20.8 912 Per,om.be gü.nU saat (!5) de hıanbu\ Nat;a M:~Drlüğ{I ~tme 

:R.o.r, syonu odasında (1889.28) l•ra xeşif bedelli ıs:tanbul GmıiJklera R""'-nudur

lü~ b ~ ıetnin kaUnda:ltı demir i>'lorların lamil'i 01' ~ııt .ım.:ı.m:-y• bınul
tnwılur . 

'tavcle, e'.cs 'lrme, Ba:yuxl.u-bk işler: gr-ncl, hU'Sust ~ fen.:..ıt_ Şl.t-Lııa.~elel"l, 
ProJe t'Şlf hu.1.a.sUıYl~ tuna müteferri. d;:r,r evrak. d.3'rcsındı: gorı....ecckttr. 

"':ıiııkat ıcııun:.ıı (141) faa (70) kun~tur. 
j ·tıJe."1 en u b0r taalıhiilt<! (ıOOD) Ji.ralı.lı: bu iş~ bc·nzer ş y_aplığı

rıa dair it..aı~lcrinılen alm15 olduğu vE.Sib.--:ılara istinaden I::1k.ıbul V layetıne 
nu aca.at:.a cb}:me ıar.tıınd<ıı u.t'l gun ert hl\o.ç (3) gün e\'Vcl almır.ııı; ehli-
:nn vt!' 9-12 yılım .,ıı T..oı.rrt Odası ve.sıka . .::.::j·!ç -.ciıııt:ıtltı. (8238) 

f ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
~,----------------------.-J 'I .ıı:r. ı> Bedeli Tcminaı. 

llç 

484U,00 

lô87.SO 

496,00 

3000,00 

2!00,00 

6 ,00 

:63,00 

Hl,56 

37,lJ 

~5,00 

05,62 

157,50 

>lS,7S 

T~miziik İ;krl Çöp arabcıl:\1'1 \eker-
1@.lerin..n imalinde kuUanılınak. üzer6 
alınu.c<!.k İspLt, Paıma:k vı:: ~iı.k. 
Tomiuik İşleri iç.n a<•ba ~ imal 
ediln1Lit üzere alınacak saraç.ye mal
~mesl. 

Ta.m:ir:ıtı mürtenadiye is-lerindc kulla ... 
nWnaılı: ü;ıere alınacak iıı.ı Too 90ğuk 
a.falt. 
Tcmızlik İşleri eınclesınc yaptırılacak 
nyak:k .. bılaı• için alınacak (500) kilo 
,·a,keta. 
Temtz1.k İş!eri A!$ k .. plarırun yıkan
rr.ası :çin alınacak (1500) ki:o sabun. 
Dnrilldceıe Müesst\.:.e&İ için (25-0y-0) 
.ı..:ıo sobalı'k kt.'6i.lrr~i~ g.Qrz!en ve 
(25000) klo fırınlık s•rıen o.iunu. 
Tcıniz1;1: amdcoine ,wıınıac.ılt tahta 
oy~ • ...,...Lılar için alınacak (100) adet 
fllınbuıt::ıış gl: :gen tr.ntaa. 

brde:'erl n~ "* teminat mctar;ım Y\t<arıdQ yazılı ışlcr ,.,. ayrı 
lırr.:<vP konu!mur.ur 

ekr. z..u·l .-e M;ıa.mel!t Mild;:>'liliü kal mindc gönild>ll>r. 
ı ı 1 1 i 14/8/U-U Cuına gilnil saat 14 de D:ı nl! Encü.ıneadu yapılacaktır. 

T, 1- ı n lk tem al n:ık:buz vey.a mekh ... pları ve kanu:\Cn ibrazı Hizım gelen 
diğe,r , -k...al'l:Yle ilıW! ı;<inü muayyen saa.ıl-0 Daınü Eruo:lmende bulunmalan. 

(8159) 

K • , y Köprdsil Dubalannın as!:ll tlarunası i~i kapalı :r:arf U<S1Ulıiy1'e ek-
Oiltn, Y' ıı:onu . Keşô! be.Jell (12610) lira ve ilk teminatı (945) faa (75) 
hr. r 

M , , a; ıme, Naf!a İlleri Umımıt, Hu"-'SI ve Fenni fl\r'1.na.:nelert, 
P!'<:J , b ", • yle- buna mülc!crri dÇe.- evrak (63) kur~ mlJl<abOlinde Be 
1 V'CO F-ı;n İşler• rı.~~ur· .i~r.Cen vcrıleock.tir. 

, 14/8/942 CUZ!:• gün.l .aat 15 de Be]ediy& Dalmt Enciımaıi odasuııla 
r.: 1 c ;lıı<'. '!'llmlcrin • • teminat malı:bu& veya melttu.ıılan, ihale t.'lrihiııden 

(8 g , ovvrı Belediye Fen ~leri Müıtiirlüğüne mürabr' ca~.tıa alaelcak.ıa.ı;,_ Fenrrt 
tıı v t mzah rınam.e Vlt~ sa;.l'e ve kaaun~ ı- azı ı..aztm g 0n u..ı:t'-r ves--

~ • ;e biri \eııe h:ızırloyac&oı<.•n teıclit meıctupı.ıırını lblllc &ünü. saat 14 e 
lc;ı, ;ar Daimi Eoc ucnc verme ı~ JJızlmdll', (8161) 

ALMAN-RUS1 

haftasında 

OIJ Ajı sı malaablrt 
vaziyeti nasıl görlyor 

S"'1ctı<'1n, 3 (A.A.) - ı.avas - O!i 
Ajanısınm huswi ınuhabiru- bıld~riyor: 
. Akman - Sovyct harbinin 59 uncu 
.tıaftası b-.--şlaı':Cen Cenup ceph.,..ndl'l<i 
umumi ,~yet :ıu suretle hul edi
lrbilir; 

Bu «-phenJn bat:sınrln. Von Bock 
ordusunun fll.S)Jasız ve hızlı '-:Crlemnsi, 
I<ra.ınod.:ır, Novoross' !t 'c l\~lkıop 
n~tidafaacılan için citl'i"•.çe o.a~ıa tr.hli
kdi bir :ı<kil alro:ıkto;°"'. Meıi<e:ııde 
Tslm\i• loaya kôı>ril başının etrafın

daki har :kılt JJ<inci plAın ı:=;şt.r· 
25 ve 26 re n:.lu.:;; gwı.lc i ,_.;u bölge
ye ldi-.e b:ı.. n4e y~pıl," Alman hü· 
cumlıırının bı.r ş:ı.,.,ı.r:..ona ın.:.·.c\ras1 

oı.iu,ğu aıılaşılm~ tt dır. Almınlar bu 
h1.rek.L lllen-yle nı~ :e-Lc m ~m~~itn ol
dı:&u kada Sov-yct kuwet!C'"'ni ç k
m-ak ve böyjelikfe KIQ.lılı>dar Vt: S~
Ucıw:td'a yapı cak hUcumlan k<>laY
lllflı~.ınk ~ı ni;;l~r. Doğuda S<>v
yet rica.ti dur:::ıuştur 

Ccplıc-nin en do~ ucLUıda Don 
kavisi·n.de Sovyeller·n vaziyeti 
hnfifço düzelmiştir. Bundan bi.r 
ka~ hafta ön-ce IClcıçkaya ve Ka· 
laç'da n"hrin kıyısına k•dar gel
miş elan Alman tümenleri şimdi
ye kadar nehri geçmiye ve Sta
frrgrnd etrafındaki kıskaç hare
ketin-o devam etıni)e muvaffak 
olamamı.ı-t:r. Bu bölı;ede Alman 
hücumları ile Sov yet karşı hü
emnları çok hrılı bir t~mpo ile 
birbirini tzkip etmektediı. 

Vorone]de nl".ıb.nrt .. beıl<·r t.;.~aswz1 
nelice yeı'1Tl0den devam t"lııncltte<lir, 

Bu sabahki 
SOVYET 

harp tebliği 
Locndra, 3 (AA.) - , . - • 

llloskova.da 11091-edilco Sı>vyet 

tcbl'.ği: •Kldskaya nuntalı.a!>!nda, 
Cyıruiansk, K uçev•k, Scılzk nnn· 
takalal'l!ıırda şiddetli. muharebeler 
olmuştur. Di!!er kesimlerde ınad· 
di değlıjiklik yoktur .• 
T"bliğe ynpı.ıtn ekte deniliyor 

ki: Don ınchri kın isindeki Klets
kay a'd<ı düşmanın hiicumJarı tıır
clcdilmiş, mülıiın kayıplar veril
•Üştir. Bir Alman grupu 400 k~i 
kayhetın.iştiı. Daha cenupta bir
ı;ok Alman cüzü tamları Rus ınev
ziJeri•ne girmiştir. Fakat meta.net
lerini kl<'y.betmıyen asker ve hu
susi müfrezeler unları imha et. 
mişfü. Almanlar 900 kişi ve 19 
tank kaybetmişlerdir. 

Cyıııliansk nuntakasında Don 
nehr1ınin c:enubım:ı geçen Alman 
teşeı.'<kiille-rile muharebeler olu
yor. Bir hücum tardedi!miştir. 
Ituçevsk ınmtakas.ın<la bir Alman 
hücumu tıı.rdcdilm~ 800 Alman 
öldürülmüştür. Bir kazak kıt'ası 
300 Almanı kılıçtan geçirm~tir. 
Sa!'Lk m takasıuda 12 Alınan lan· 
kı tahrip edilmiştir. 

NOVROSiSKi 
t~hdit altında 1 
Stolr.lıolm, 3 (A.A.) - Ofi: Al

man kuvvetleri şimali K&!kasya

da Knısnodar'ın 50 kilometre şi• 
maline vanrıı:ılar<iır. Diğer tara(

tll'D Novrosiı.ki de tehdit altına 

girmektedir. 

Bir de madalya· 
nın ters tarafı 

CBa:m!'ı.la':c..en Dtvamt 

hadise ve tcşeLbii> olamıyacaktır. 

O halde, madalyanın ters tarafı 

ve Almany:.nın bu vaziyete dii§· 
nıe.si hakikaten vahim ihtimalleri 

i~.lnde banndıran bir dunum• or· 

taya çıkarır. 
Bırnun l·çindir ki, şimdi şarkta 
~n her Alman er ve subayı

nın k:ılbindo mı hakkak ki, bu ih· 
timallcri de hcsn)llı~·an <>0·dişcli 
çarpılışlar bebeıııdıal rum•affaki· 
yet ırı:mİDİ sağlıyan bır talırik 
unsuru husıısiyetiııi mnhaiaza e· 

diyor ve Almanya milli, tariJıi 
bayatııım en müthiş iıntCıan dev• 
r-esi.ni geçiriyor. . 

F.TlliU İZZl:.'T B.ESICE 

Pariste bir 

2 Fransız polisi ve 6 
sivil yaralandı 

Lon.dra, 3 (A.A.) Vlş'.de llilıı <>-
uildiiline göre, bi: Paris ool/ tında "":
ıkua ga)pn bir kUrgaş~l&ı'ln bir 11vil 
ii.e bir i\1man as:ıc~·i öin-.tış, ki Fran
sız polisl ve altıı s: -va y:1r .. l;:!!lJll~tır. 

Şehrimizden A ka· 
raya giden Vekiller 

l'ıtilll Müdafaa Vakili Korgene
ral Ali Rıza Artunkal ile Adliye 
Vt>kili Hasan l\Jcncınmci-oğlu 
dün ckşaın §Olırimizlcıı Ankara· 
ya dönmüşlerdir. Ticaret Veki!i 
B. Bclıçet Uz diin Af)onkc.rahr.
sarında;, Ankaraya dunn.~tür. 

ft'!ec~is bugün aat 
15 de açcfıyor 

< ı inci Salı.ı!c..-.0.en Dt""• am) 

Bundun svnra ruznanıeue mev· 
cut muaıncle vergisinin on ikinci 
maddesine blr fıkı·ıı ilavesine, 
Adliye lıarç tarifasi kanunun~ 
bazı maddelerinin deği~tirilmesı· 
ne ve nıaliy" atlı talısildarlnnna 
hayvan yem bedeli Hrilmesine 
dair kanun layibnlarının lbirinci 
müzakereleri yapıla<:nktır. 
PROGRAMDA İAŞE İŞLt;RİSE 

cm .. iş YER VERİı.İYOG 
Diğer tarı.elan Şükrii Saracoğ• 

lu kabinesinin l\tııclkte programı
m ne günü okuyacağı kaıt,iyetie 
belli olmamakla beraber bu hafta 
için<le kabinenin Parti Grupu top· 
lantısınıla ve müteakiben de Bü
yük Millet JltııcJisinde progTamını 
okuyacağı 1>11las>Jmal-.ıadır. llükı1-
mctiıı, ~rarnında memleketin 
iaşe duruma etrafında alınan ka
rarların nnı<:İp sebeplerini izah 
edeceği vo i~e işlerine gmiş mik
yasta yer verileeeği 1.-un·etle talı· 
min olunmak.tadır. 

Delinin intikamı 
(1 inci Sahifeden Devam) 

aıastanesirıdcn çıkHktan sonra 
lk{)yüne cronmüştür. Hasan köyde 
lsdıllıat memuru Kazımın evine 
giıımiş .... c yıoğurt yapmak.la meş
gul olrr- asından J91ifadc ederek 
Kazımın üzeri11e hücum etmiştir. 
1Ias3n elindPki bıçağı KÜ'zımın 
'ba~ına sapla.nış ve sekiz on ye
rir..clen de yaralayıp ö:öOOfrrdükön 
r;nden yaralayıp öldür~ .. cten 
sonra başını gövıdesin-den ay.r
mış'.ır. 

Bckç; \e jar.daıımalar !ardın
dan yakalanan Hasan sorgusu 
s:n"1r<la sunları sC.y' :r: 
l(Ö\·den birini temi:ıılcd:ıırı. O ba
na 

0

bir defa iğne yapıp C"rımı 
acıtrr.ı~ı ,Len de onun canını 

yakbm!. 
Del:ni" bu cinayeti köyde umu

mi b:r teessür uyandırmJ<ilır. 

26 ıncı Galataaaray Tesim 
sergiis bu ahıam açılıyor 
Güızel 9('n'at1ar lbim!iği resiın 

sui'Jesi ıarafıınıclan ~ert.p olunan 
':ı: • • • 

26 mcı Galatasaray resım sergısı 
bu alkşam sa'1t 17,30 ıdı:ı. merasim
le acılacaktcr. 

3 Ağustos 19-12 
ıa.oo Pı<~ ve ?ı.Iemleltet Saal 

18.03 

13.50 

U.30 

19.45 

IJ.55 
.2:J.15 
2i). !5 

21.00 
21.10 

!ışıt.n. 
l\Iuzok: RS<l.Y<> D;Uıs Oıi<.estra
sı. (Nilı.ad Ls na·n d ~üde.) 
Al ·" Kno-ı~ • Mnka.-n..ı dan 
şarkl!ar. 
ı~ r:ılc.k.Ct S:uı.t J.ya.ıı ve .\lam 
H $.bru' 1 t? ;i 
Kcm:,m• (Ço<'ıık Esirgeme 
K rııırAl Ml~) · 
ıır z .... Fk ı.1 IIt'(Y'eıti 

F i~yo G~tİe"I . 
.L\.ı ~c: Bir Ha.1k Tüı1rilsü Öğ

l't ıl~Y ruz - l!aftan,~n T~t.fl

sü. 
Zını.at Tn!.."'"Vim•. 
?ı!W.ijt;,. F.;ı:"d Pmgramırun İ
l\. ne Kısnu. 

21.30 Komı'.1r..a: Bect.ho\~ ve 
B: 'dan Oda M Sk..ı E-
serle,; (Pi.) 

22.JO AIPrnl~t S.ıat Ayan ve Ajam 
H:t.c lPff ve P...ors3:1a" 

22.45/ı~ 50 Yarıı:ıb Program ve K;t- 1 

panış. 1 

Lotıdra,3 (A.A.) - Bu >&hah 
Londra çevresinde k1'>a &üı-..n bi.r 
hava tGlıEJrn işareti \'Crilrniı tir. 
Birkaç dii~nıan uçai'.huın İngiltere 
doğuswıda ve Midlaııd üzerinde 
uçtukları b'ldlrilm~tir. l\lidland 
çevrelerinden birine yangın bom
balan a-tılnuşhr. 

Macaristandaki 
Ekalliyetlerin 

~aziyeti 
Dui!.ıpeşte 3 (AA.)- Dt'vlct 

ı azın Pat.kay bir c• ·çtc t>ı• u
nare. !~acar hiı • "'Illct.nin Ma
carı.ıııan.l;a> y ·y " m ı .i ~ lık-la
ra k· .,ı 12kip eU'ği ı, a.>e.tc r > 
bir cl'i. 6 " klJk o'm•-l:ğı~ı ooyfo
m~tir- P..ııkay o~ h -tıı bı.i.has

sa ~yile de-rr, {!tir: 
Avrupa-om S?y&-si lstiLara ka

Vl'Ş!T'ası iÇin ld dlıyet ilırtiva e
der memleket1endc bu mlli az
lık!iar arasın.da bir muvazene te
sis edilmesi aaruıid:r. Tarihi ve 
tabii ictpT.ıa· wayısıle Macar 
re lleti bu rnuvazentnin siklet 
merl<czini tt.Şkll ~tml'lttcd:... E· 
kalliyeifore mensup olanlar, Ma
car milletinin hı1kukan ve füen. 
müsavi lıakla1'a sahip arzası me
sabesinôedir. Macar devleti teba
asından olan Jıeı ferde Ma<:Ar ır
ıkmdaııı olan >-u:l1tdaşların ha z ol
duğu bütün hak1ara \'e t."-rr:yet
•lcre sahiptir. 

Fazla paza alan 
12 şoför 

( 1 inci Sahifeden Devam) 
ıar şunlardır: 

1920 numaral.ı otomobil şoförü 
Mootafu, 2431 şanın., 2394 Rauf; 
~ Fefui, 1753 Ali; 1507 Musta
fa; 2177 Nevzat; 2442 5ü!c-yman; 
1905 Recep; 1533 Hasan, 2764 Ni
yazi, 2590 thsan. 

Bundan başka Keresteciler - E
yüıp ııaıttmcla !azla ~eya durak 
huici J"'.Llcu alan 6 otıcıbiliı de 
nıulıtelif cezalara ça:rpıbnı;>tır. 
Bunlar da ~unlard.r; 
3045, 3164, 3162, 3045; 317-1; 3180. 

Lfur.~asız seyrüsefer eder 1760 
m.maı.:ılı tı:l<siııin şa[örü de ce
zalandıırıhmştır. 

Şarl-t cephe~inde 
'' ı..,<: ~ah"fPrlen Dt"vam) 

ncj taraflarında Alınanların ga· 
yet şlıldetli hücumları Ruslar ta
rafından tardoluıınıu tur. Hatta 
bu bölgede Ruslnr bazı ~iddetli 
mukabil hünınılara geçmiş bu.
lunma~tadırlar. Almanlar hiçbir 
keslmd<ı nğır kay•ıılara baknı:ı· 
makta \'e ıniitcmadiyen yeui kuv· 
vetler sürmekt.,.dirlcr. 

Tokyoya göre 
(! inci Sablteden Devam\ 

Poona 3 {A.A.)- Hint mil1i 
Jrorıferansı dün Mohl.&nın reisli
ğinde tıoplarumş ve konferansın 
sivil itaatsizliik Ma-eketine iştira.k 
elımiyeceğini bildiren ve haJkı da 
ayni sıı.relle harekete davet eden 
bir karaır sureti kabul etmiştir. 

Bu karar suretile Hindistanın 
harpten sonra Atlıııntik demecin
den fay•faLanacağına dair t.oıninat 
vcri!::r.esi de istenJ:miş.tir. 

Bir Hakikat ! 

3 - ::> O N T E L G R A F - 3 ACt.S'ros ım 
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TREN YOLCULARI A KOLAYLIK 
(2 tne ,,:ı,. t-rleu Dı~.'.Hu.) 

b. ı1E. "\'11 '1'. 

n ..,-.ndcn tJ, r .- An, . .kı!udan 
trenle Haydarpa~aya inen ve o
rada'l vapurla Köpruyt' çıkan 
y 'lcnl ı· için rıMım a •iiz kndar 
o:Q!l nil bekk.tilocclı:t.r. 

nu sab~~' ankara eh-:;pıes saa
tinde mtıhtelif yerlerden aW.ıncı 

st·i'ıe memL rları tll.N!iından çev

rilen taksiler rıht ma get;riJ.'m;ş. 
il'<" ye or::d:ı A• a ı.ı yolcuları· 

• 

iaşe teşl{ilatın-
d a kayboJan 

evrak! 
Sabah gazeteleriıı<len ı.ir! dün

kü nüshas:ıı<la, sab.Iı. iaşe teşki18-
tnıın Beledi~ c:ı·c tll"\. ri c~ııasuıda 
te~kili'ıt memurlarının gilçlülclcr 
çıkardıklaM, birtakım dosya ve 
evrakı devretmek istrmeılikleri 
nynca bazı cuakm da m~~danda 

1 bıılunaınadı"ıııı yazmıştı. 
Öf:Tcnı!" miw göre, lı ılunııına· 

dığı bildirilen evr. k dcmirb:ış cş
yayıı a t bazı f lural:ırdır. Bele
diye, bu vazİ) et k:ı ,ı ınılıı bn eş· • 
yımm liatb.:ııu nıııh nııııirıler ge
tirerek tcsbit ettirmiş ve raporl:ı:
rını haıırl:rınıştır Difcr taraft:ın 
bnzı iaşe ntenıur1arının, lağ"\• ka~ 1 

rarı ti.zerine- dC'\.'ri tC" linı m.:ınnıe

lcsinde ihmalleri görülınü,\> ve 
kendileri, nrlık çalışmadıklarını 

ileri siirerek liıkayıt davrıtr.<m1ş· 

!ardır. Buna rıı.~men Belediye, 
don aldığı i.Jer üzerinde herhan
gi bi.r aksaklığa meydan ,·erme• 
mck için anıni gayreti sar!et
sarictmcktedir. Bu meyanda bil
hassa eheınmi)·l't verilen nokta 
ekmek te.-zi işidir. Bir gün i\inde 
lıari.ç vilayellerJen' 30 bin kişi
niıı ı;cli)l git~i şehrimizde, en 
mühim ia~ n'<'Selesini teşkil eden 
ekmek karnesi verme ve fınn\ar
da toplanan karneleri teslim alma 
işleri, muntazaman tedv;r edil
mektedir. 

Eski Moskova Elçi· 
m izin cenazesi 

yarın kaldırıhyor 
Büyukadada!Ki e\-intle dlin bir 

'niı· bı-hrant ncticesinıcl vefat 
ctm:ş bulunan s3bık Mo~a 

büy1.'1< elçimiz Ali Hayıdar AA· 

Nıyın caııaz.esi yarın sabah Bü
yl.(<adadan Sirk<ci rihtımrna ge

t:rilecek ve oradan Beya-.ıda gö
tiô<ihlcrek namazı eda edrl.di..1<.ten 

sonra Edirnek&ptdakl Şehitl.iğe 
tlefnedilccekıtir. 

1MerhumU11 ölüm ha'beri Reisi

cuımh-urumırz tarafından duyu

lunca dün yave-rlerini göııdt-re

rc.k ıı 1('sine tazi:~<t.:c rin bıldir

mişkrd...r. 

Çdk ktymctli bır &e'YaS~t ada

mı oSın Ali Ha~ar A:ktayın ö
lü!!' ü derin bır teessÜl'le karş.ı
lan.'ll!ş•ı r 

Ailee'ne taz.iye1:lerimiZı ~unarı:ı:. 

c, . ·~in de K, p '"~ .>l.<iındhiJ 
be et r ·ru tc• in ctm' ~n-. 
nır. C'll •.• c }ı_zı ... bu ..... ndu:;u'rnllf' 

Jardı• Bund.ı• anNı Hayrl-aıtıa· 
şaya geieoolı: }'. • en )"Qlcıılan 

Köpri.i!,,·e çı:kar c•kımat d ,..t1al <> 
t<ını!db:l bul.ı.b'l.ecekieı-dir. All'.mcı. 

şt be ıriidürlliı§ü ta k~i ., .dili 
sah p!crile de te!l'as e-tımiş ve 
gece yansı ve daha soma Hay

daııpa~ay-1· gel~n ba-ıı )Xl6ta yı:ı1-

Ofis mangal 
kömürünü 10,5 
kuruşa satacak 

.Malın; kat olesi ba:ka sa.<ıcağ~ 
ooun ve l<Un:lirür f:Mmı tesbit 
etrr..;ştir. K;;mür, oiis ıaıaf·ndan 
m U'htc lf serr.ıt!crd eı.1cı ıl>ay ile-re 
llopta" db.lr:.ız kuruşta" veri~ 
cck., h2~ ikr halka pc• '. c e o
l.arak en bııçı;o: kuru an sa acak 
lantır. 

Odun fiatı y" ın<l" V- tua
f Jan t "Vip ed la & en sonra ı
l e<l coooct · r 

-- ---<r-- .. --

y oz ar t P"'rt&· 
sinin ten zzühü 
nasız geçti ? 

iBE")'lroz Cumlıl.!.riyet Ha Par• 
tısınin ıertıp ett.igi <kn ... tc~ 
züıbııi evvelki gun öğloden sonra 
mı;Jhı~~rn bir şekilde yapılmıştır. 

Mevs<min ilk denrz gez .rıtısini 
te;lkıl eden bu tenez.:ühe t:ılısis 
edi:lınq olan Şiıık~ihay.riyeııin 
74 numaralı vapuru bayrak.tar ve 
yeşillı:tl.erle bir gelin g:bi sü,ien
miş olıdıı,'!u hcldc saat on be!lle 
Köpriiıye g€lım~ ve buradan da 
davctl.ileri a.&ar:ıat Büyükadaya 
hareket e1ırr :jliT . 

Beykocz Cumhuriyet II!k Parti 
si ıdare heyetinin C'l1 faal uala
rmdan Baha Er-,;.Uıven .J.e Parti 
ki.titıi Şev&et Tmıçdağ, Nahiye 
kM.ibi Himeyiıı GUo:fü•k davetli
leri ağıriamak ıtin biiy~ bor 
misafirpeıverHde hareket ederek 
tenezzühürı mükemmeliyetine 
bi»ıasea itina eımişlcrdir. 

General İsmail Hak1tı, Beyıko:& 
ka~amı Nail İ'ı'er, Beykoz 
jandarma kumı:ndanı Vedat; A· 
nadbluhisarı nahiye milıdÜ'l'ü Hal 
dun .iıle yüilerce Beylro:zlu ve 
Bo@aıziçll.i ailcnln bulundu.ğu va 
pu.r alt sakaıdaki foc:Esazuı ve 
yu!:an güvertedeki ca2lbandın 
şen nağmeleri arasında Yorgo.lu
ya geimişlir. 

Yorgolurla öc sast kalınmış ve 
avdec:te Hevlbeliadada da brr mül:l 
det duruildukıı:aın sonra l'CCe kiıp
rüye ve Boğaz,a döe ·lmüıf.ür. 

A'\uette dam müsabclı:ası cra 
edHm:s, havai fi t'k.ler atılarclc 
Ma,,,rnarada bfr şrlıri~n yapıl
nı·ştır. Mcvs:ır Tl bu ilk r!!'Z;h 
ve eğlıer.ce'i aile {!<'Zl"t si ~- •en 
Ye güzel ('~pi~ herkes B . .ıt a ve 
Şcv>:ct l!e a.-kada'1!arına m• vaf
fakiyetlcriııden c! !ayı tcşcl<kü:r 

etmişi r. ' 

Galatasaray Lisesi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonu Reisliğinden: 
Keşif Bcdeil 

Lira K. 

5387 02 
4339 37 

~ın-ak!'(at Teminatı 

404 03 
325 -l8 

Bir tıı.ahhiltte bu işe be11%Cc iı yaptı
l.'100 dair Klarele-Mnden fiç Giln ('VVf'

lindrn a!tnm.Jf Nafı:ıaan ın.ısadda.lt 
vesika 
Li.ra 

3500 
3()00 

Galata.sar:ıy L. 1-fp,,""ık:ez bi.naaı. 

Galatasaray L. Ortaköy Ş~ 
si bina.sı tamiratı. 

10 ~u.-t.oo 19~2 gUnllnde oaaı 11 de Beyoğlu İslikJ~l C<ıdri<'6i 349 No. da Li
seler E.\cs.llt.mt Komi ·yonu odasmda kf'Aiİ! bedeli yukarda yazılı tamirat ayrı ayn 
aç:lı: e.ksillıııeye konulmuştur. İstekliJeıin 1942 senrsi Ticaret OJa ı ve yulrnrda 
tamiırat hizal~rında nliktart yazılı ta v.esikala.rı ve truı;i.n.at nıaok·bı.rzu ile sözü go .. 
"Cn kom1syon odasına gehnt·leri. Şa.rtnaıneleri Okul ldaresınde görülebilir. 

<7823> 

ayın 1\"' ışt rflerımızın Nazarı Dl .ııatına 

~ ~'?; f~· ·~~~~~~ 
:;.-,..;cJı;~~~~'J". """ "'.. - ' "" -c:::. Yı·.L!;"' -ra:? '1' _1',~ -::§ :.;:./ 

P!rlant..lı ,.c elmw!• -ı M.m~k. bir keliınc ile S i N G E B S AA T i dcır.eklir Çilr.1'J: 
I~rlanla'ı ve elına·Iı s:ı;ıtler:n bütün ltı:Jtikl evsa!ı m<'ıituru ~lem olan S i N G E B S atı ri:>d<l 1np· 

lanm tır Bu1:1;n i'"in: Sant a'acaltn•z .z.a.rl"'..an, tıereddüts(lz ~ i N G E K s.u.t~ alnın:ısınız. ve ca:ıt.aı t ~-
rindelti S İN G E R Markasına., müı...,.,..,.,,izin ad~ dlkkat rtmeniı lazımdır 

. Mod~yı takip ı:xı;,n b(>r aort kadın içm kıymetli ta<ılm-iylc ve nerı11 işlcmeler.,-1~ bakl<aten noznrı dik..'t-'>•i 
c~1beden b<,:-lt~ blr ha.rı."'ru.'....~t..~ S İ N G E R s· tine sahip cılrnok tıdeta bir 9<11lıdı~ttir. 

• • • • • 
S GE SAA Ti ::t"bu~~:~kc:.:ı HED YEL 

No. U2 - D. Elmaslı ve ıı pırlantalı 600 lira 
No. 82 - C. Elmaslı ve ortadal<l bü7ük olmak üzere 11 pt'lomalı 7PO tre. 

No. 82 _ E. Elmas:ı vt ortadaki ııe Jrenıırlannda!tl b{lyük olın:rk ÜZ"" 11 pır1'-ıtoh 800 liJ-; 
No. 82 _ H. Elmaslı ve or'' o.ki ile k<>nanr.dııfti dtlı:ı b!lyilk olmıılı: üze,-r 11 pır'an!.llı 9'.ıO l ra 

n!SALLEBİ GİBİ 15 ı;:EN'E o..u:ANTiı.tniR. 
DİKKAT: sb<GEJt Saatleri Wdnldda yalnız Emi~ me~dl'.kl m, "~"s satılır İst:ır.bulda fUbmıız 

yoktur. A.dr<ea: si.~GE!I. SAAT M•~·•ılan. İNnbul EmJ.nonil No. 8 Ell:ZiOl<mmmııc.rJI 
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iŞÇi ALINACAK 
BÜVÜKDERE 

Kibrit Fabrikası 
MOD'CRİYETİNDEM: 

Kibrit fabrikası için a{ağıda yazılı ~artlaı allın<la erkek, ka
dın ve Ç<>Cıık i.şçi al:n?.caktır. 
1 - Tek.-nil fabrika iş<;:i:lerine ~ günleri parasız sıcak öğle ye

meği verilir. 
2 - Ücretler: 

•) Erkek İ;jÇİlere: 
No:-ınal mesai saa!leri içio erkek içşilere yaptmlacak 
işı.n mahiyetine göre ı;aat başuıa ücret hesabilc günde 
100 kıını.ştan 170 kUiuşa kadar. 

b) Kadın ,,"Çilere: 
Nonnal mesai saatleri için kadın işçılere yaptmlacak 
i.şin n:ahiyctine göre 75 lrurtı:}tan 110 kuruşa kadar. 

c) 12 yaşı.nd:m 16 y~ır.akadarolan erhk ve kız çocUiklara: 
Noronal mesai saatleri >çin çocuk ~ilere saut başı ÜC· 

re'.i heso.bile 65 kur uı;. 
d) Tahmil ve tahliye, avlu İŞ(;ileri: 

Bu kabil iil<'rde çalışanlara i.şin mahiyetine güre 150 
Jrunıştan 170 kıırWja kadar. 

t) Fazla mesaj ücretleri: 
Krordinasyo:ı Hey'eti kararile fabrikanın günde yapa
cağı 3 saatlik fazla ça!ıfmalann % 30 zammı ilave 
edildikte normal mesai ile 100 - 170 kuruşa kadar ücret 
alan bir işçiye 150 den 250 1..-uruşa kadar; 75 • 110 kuru
şa kader alan bir işçiye 110 - 160 kuruşa kadar, 65 kuruş 
ala.n ;şç:ye 95 kur-.ış, 150 - 170 kuı'U§a kadar alan i§çiye 
220 • 250 kuru.~ kadar gündelik verilecektir. 

3 - ı{anuni vergiler i.-ıçiJere ait olmak üzere ücretler, !abriika 
dahili talimr.tnaınes!nde yazılı hükümlere göre her 15 gün
de bir ödenir. 

4 - İşçiler, l atacak yerlerini kendileri temin ederler. 
:; _Talip ol:ınların Büı:;-ü.kdcrede Büyükdere - B:ı.hçcköy yolu 

üzerir.ıkki Ki!Jrit fabrik :ısı niıi<lüriyetine nü1us te:z:kcreleri 
ve alt; fotograila bc·raber müracaat etmeleri ilan olunur. 

TESViYECİ, TOR. 'ACI, FRF..ZECİ ALINACAIC 
Kibrit imal eden dairelerde veya fabrika tamirhanesin<lP 

m&ltinist ve makinist muavini olar~k çalışmak üzere birinci 

1 
2 
3 
4 -----

s 
6 
7 
8 •• ---
9 

ı-.ı....ı....ı.....ı.....ı.-..ı; 

SOLDAN SA(;A: 

1 - Sly:ıh, At yet<.··, 'len yv, 2 -
Srrin, 3 - Bir ,.,,,.:ti, ~otd, 4 - Tt·~i 

anıt, Uoan hay\-an, 5 - Yagh ağaç, 

Nota, 6 - Kı:s tiıb~i, 7 - Tel.li çalgı, 
Nota, 8 - 11,JQ'J'et eoaCı, Ağucı.n koltı, 
11 - Bugüru.ü cie'i>ı', Nat.ı. 

TIJKA.RIDAN A.5A(;JYA: 

1 - Badanaya y:<!'ar, l?\lmıeS hO!!'" 
vıanı,, 2 - E".ı , 3 - Tft'3i d~!'~nleş-
1imlf<k, t - Ut.:ın~•«ıik ı;e:r, H.cnp, 
6 - Tov'..ın aelr.?.e, "" mesva sat.ıls.n 
~f'r, Brn, 7 - Bir uzvıııınıı.z 8 - Ter .. 
ai Gtizı·l Sm'a.t, A!ıul, Rı , 9 - Çok 
değil, Kürrn;n ti«I torafına deha ya
lwı. 

1 

sınıf te,'\'iycci, tornııcı ve frececiye ihtiyaç vardır. Fa,brikada 
~apılac9-k ir'fihan netlcesınde gösterecekleri ehliyete göre 
maaş veya saat ba,ı ücret1eri tayin "<iilecektjr. Talip o'anlaruı YEŞİi.KÖY NURİ DEMinA~ 
veslikile birlikte Büyi.kderedelti Kibrit fabrikası müdüriyeti- Tayyare Glanında 

, ne müracaatlan ilıin olunur. 
~---ıaı-ııııaıı;ıaı:::!ılcı;: ____ ıı:::ıı ________ ., Bu ayın 23 ümcü paza:r günü uçll'-

cu Ye yaprcı ta~belcr araı.<ı:nda 

lst.anbul Vilayeti Daire Müdürlüğünden: tayyar~ ""planör m<iis;ıJ!xılJııaı 
M•d<le - l - İd-•e Mecınuauıın Haz.i:-•n 942 ayından bll{laır.;Jc iizexe yapıl.a.cak, mükifatlar tl"V!Zi olu-

l!a>a 9-13 IPY "'~ k•dar 12 •yl::t nüsha<nıı.:.• ııa• c.t· r.e göre 23 Tooıımız nacaıkt.ır. Gösteri ve yeııışlara 
942 ,!lnüıxie'ı ot!be.ren 21 ı:nn mü&l<:Ue açık ~kıoiltrr.eye kon in uş.ur. s.a:at 14.30 da başlar>:l('.alctır. 

2 _ Met."fnı;a en •sağı 3 en çok 10 tema olacakt r. Lüz·;rnu 1ll')!nde ek 
ol nı:1; 40 ıoıma)9 k.ı«lr ;;yr• k't..P bal;nde JAvrsı yapılacaktır. Ek tcrmala- V2taır.ı düş:n:ıırı teca-vüızürırlen 
nr. bcdel;eri de mı·cmua [o.."Il:al:ırı g:bi olacaJ;.tı:. masan buluııduııma'k için mtiyat 

3 - Her nllsılıMı'n b•sltı acodi 3t00 <!lir. ekınıan yeti;,"<tia:ınek gayesi'l'.e ma-
4 - ihale gilnü 12.8.942 Ç~am!ıa efuıüdı;r. M ve Tü~k dçllkıa.'llılannıa yara-
5 _ Tahplcrin y(lzde yedi buÇ<ı:t lı""'bıyle 227 lira ::.5 ku...-uş t.."min"! al<- şac...k yegane spor bu <l'e'Vi ihııııre-

çes:: n u -.ı.ieden evv 1 M•lson<lıl•"' yatırı.iması I~ ldır. . 1 kctlcttlir. 
G - Taliplerin 'lı3le g..nu olan 12.8.~Z Ç 'l•ıOOa ıcı:n Ea.t 15 de V:IOyet 1 

1>«ı: .ııd:ıl<i eksi ~"l'• v•· arltınnn krn:Jcyoııc,o. "~ şıı bamerl ö,: n:mck ;ç<n HC'l' Tıh'!~ gelir OC'.}'TC'<ietıför. 
<11' htt cWı Vil~t Dofre MildU:la~e miira.,nt':ırı. •73ôl> !---------------

- ,.. - 1 

lstanbul Haav Mınt&ka Depo Amirliğ·indcn: 
1 _ Hava Bir.bkl<>rl ı;,t;yacı için 18 adet 500 k'll<>luk •e b<r adet 200 k•'o

hık lıa.s.kül paz:ırlıkla s:ıtın. a~Jla.c~1ır. btekl.1er kat1i tPmioot t·•'Jrı olan lf90 
ı;r•Yt Da.lu:loöy Malmüd'ti.rlüitüne yatıra!'ak ruakb.,;ı;l~ •ı ı!c b•ı ı tr 6.6.9•2 
Pt:: em.bt> günü saat 11 d~ Ycr.i.po--ta.ha.ıı.e karşısında. Lu.yli.k Kw .yo.ı.o J~ 1 J 
L~nc; kat No. 9/10 Hava Satın Alına Korni50"onuncia bu 1 •..ınm .. ları, 

2 - Fl"nn! ve bu..ı~i sartnSJnel".r krımi~!'1laı:: o~ nıiebJ •. c8004.> 

RAŞiD RIZA TiYATROSU 
Halide Pi~k.in beraber 

Ha~·r..otŞe()C, Bclvü Bahı.·p~ Alahıttta 
ı;:ısmırıda Her r·e saol (21,30) <ki 

nu g ·ce 

ASiLZADELER 
Kvnı u - 3 - Pt:rdt-

Ya;:o.n· Be a: Fon Ş 'tiz.er. 

İST ANBUL DEFTE DARLIGINDAN : 
Sıra 

M. 

lts 
19ô 

197 

198 

1!19 
200 

201 
202 
20 
2(4 

2{1ı5 

2'.lll 
207 
208 

2l3 
210 
2 1 
212 
215 
214 

• 
• 
• 
> 

> 
ı 

• 
> 

, . 
> • 

> h.ı_TVıı1.nt:ecrnn . , 
, . 
> • 

> • 
> • 
> • 

> > 

, > 
• > 

> Musa.dayı 

> > 
> > 
> ~ 

2 l > 

2 6 > 
2l~ > 
2'8 > 
2.a • 
J~O > 

221 > 
2 ., > 
223 ~ 

, 2:-ı ) 
39'J > 
1 Oo3 1'-şan ş 

> 

> 
> 

Ardıç 

> 

• 
Mus:ıdllyı 

> 1 

> 
s:ılaıza~cı 

G ii<oe: b:>hçe 

TaJ 
l\o. 

8 
3/JG 
3/3 
S/7 
3/6 

3/6 

19 

} .. tia 
No. 

2~ 

2'17 
248 

251 
Z52 

253 
255 
254 
ıso 

257 
258 
2S9 
260 

261 
264 
l&5 
166 
157 
!6S 

~69 

270 
271 
272 

273 
!!'if 

275 
276 
217 

278 
648 
~75 

I1aftcı Atla 
N...:ı. .. o, 

2 
2 
2 

2 

2 

2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 

2 
2 
2 

• 2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 

z 
2 
'2 

2 
9 
6 

22 
22 
22 

23 
23 
23 
23 
2;; 

23 
23 
23 
21 
23 
23 
2! 
21 
24 
24 

ıı 

24 
-!:4 
21 
24 
2! 

24 
24 
21 

2~ 

63 
1 

Parsel 
No, 

14 
15 
16 

17 

18 

19 
l 

2 
3/1 
3 
4 

4/1 
5 
6 
7 

8 
11 
1 
2 
3 
4 

6 
6 
7 
8 

9 
9/ 1 

10 
10/l 
il 

12 
13 
3 

l\lesı.~ 
Sat v _ 
M.2 Ds. 

51 
l;JŞ 

08 

32 
227 

482 
5t-;S 

1~8 

153 
ll2 
122 

205 
182 
483 
231 

458 
137 
190 
rn6 
1913 
392 

fil4 
431 
rno 
202 

8~ 

li9 

167 
144 
175 

328 
lws· 
3421 

Talır, Cı:'.a Mulı.adder 

No 
K.ıyını!tl 

Lira Kr, 

Ara Sl 00 
> 96 60 
> 78 00 

,. 32 00 

> 227 00 

• 723 00 

• 
> 

> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

• 
> 
> 

> 
> 
> 

> 
> 
> 

566 50 

100 80 
76 50 
67 20 
61 00 

102 ~o 

91 ()() 
2H !'>6 
115 60 

229 00 
68 50 

114 00 
117 60 

D8 oo 
196 00 

257 üO 
lGS 50 
95 110 

101 00 

26 '° 
53 'iO 

83 50 
72 00 
87 50 

164 co 
?42 50 

1710 50 

Devlet Denizyolları İşletme Umum Mutlürlilğü i !anları 
2 / 8 / 942 den 8 / 8 / 942 tarihine kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurlarm iıimleri, kalkıt 

ıtün ve ıaatleri Ye kalkacakları nbtımlar. 
-----·- -·- ' 

Karadeniz battr 

Barlın batb . 
İzmit hattı 

Mudıanya batt. 

Bandınna ıı.ıttı 

Karalriga battı 

İm.roc& hafü 

Ayvalık hatb 

OT ı 

-
.... 

.... 

-
-
-
-

Salı 4.00 de (Aksu) Cuma 4.00 d<: 
(K.oı'3.derıiz) Galata rJIMoırnın<lun. 

Cum:ırıtc:;i 18.1'.iO de (A.nıa.fart.ı) S!rkoı...i 

nbt>.'Iluıdan. 

Pt:ı-ş"'t.be 8.00 de (Keınol) 'I\:ıpl>at:e 
rıhtı.ır.ıınd.an. 

Pazartesi, Çar;;ı>ı1'b• 'VC Cuııı<. 9 5() d<' 
(Tr:ılk) C=aılıe;,; 14.fıO de (S";) Pa
mr 9.50 de (Tra.ıt) Galala r.ı:h1'mııı
dan. 
Pazaı~i, Çar~amba -çc Curr: 8.00 de 
(Sus) Galata t'1iltımmdan ayr:ca Çar
ıamba 20.00 do (An.ta !ya) Ouu,..rtc>i 
20.00 de (Ülgen) To;.,.,mc rıhtımın
dan. 
Salı ve Cuma 19.00 da (lkr!ır,) Toıı

bane rıntr.rıuıdan-

pazar 9.00 da (Kerr·''.) Tü;>Jıı.: ne rıl'

tıaıımdan. 

~ 12.00 d~ (B\J:W.) Curoart'-<i 
12.00 de (Ant.ılye) Sirke<• rıhtımın
dan. 

Pazar 13.00 de (İzm;r) Pcrrşr.-.be 13.oı 
de CT111han) Ga!a.ta. r ... iu:t:.:..nıdan. 

Vapur aererıeri hakkında lı•r ttirlil mal<lmat qolıda Wefoo au· 
111anlan 1azılı Acentelerimizd.., öÇenilcbillr. 

B~ Meırta: Galata - Galata rıhtımı. Limanlar Umum 
Müdürlüğil binası altıı:'tda, 423G? 

Şube Acentahjiı: Galata - Galata rıhtımı, Mıntaka Llman Relı-
]iği binası altında. 40135 

Şubıo Accnt.alığı: Sirkeci - Sirkeci, Yolcu Salonu. 22HO 
(8~84) 

Devlet Orman işletmesi 
~ 

Düzce Revir Amr rliğ•nden 
Devlet Orman j lftınesi D~ız.ce re,•ir>n-n ,t;.ayna:ş 1 1 dcposu:!<t.'. me1,cuıt 106 

metrı'.AÜp v~ 777 ctcs!nı<-troküp muadili 255 e et gür:ıc.n iom'1lt:' ve A a.nd 
ciı'p<>şunda mevcut 4JCl met'ri!Kiip ve 005 dı!3.rretrt'kı.ip muaoıli 6'i0 &det t\.ti.t
na.r tomru:u ıo.S.942 Pu.ı:art.esi günü saat 14 cie Düu:ecte Itovlr Amirlıği lıin.-ı
awda müt('Ştti:J.l k<Jm1SJ,-onda aç.ık artt;;rmc iic S&tılaca.tır 

GUr-ıcn tonırı...'1tla.rı.nın beher metreküpO.nı.:.n muhı:... 1IT:' bı>d' c28> ve 

k&~ r "tomrukla.ı.ının bc~r mctrckıf.lpünUn n1uha.mmıt: bc-di!H c25> lir:ı.dır. 
Cürg:~·n tomru.kları Dilz<."IC: Bolu p>sesi üzeri.nde vC' köknar ıo, -. .rııkl:.ırı J\ıb'" d 
göltln-O g'.dcn yol UD!rir.de k.am:yon!e.ra k::biri ıatımil biı• ~il~· olup satJ.Ş:ı att 
şaırtn..ıır.P.lt"l' A,nkaN Orman Um1.1m ~1ild0!"i J.ğünde ve Bolu. Istsn'bul Onı1a.n 
Çevirgc Müdü.rlilhlit'İ ile Düzce Revir A.ın-.ı·ligi,niaie tomrukla!' ~rinde irÖ· 

rülcbi!ir. 
isteklilerin % 7,S r::u,·ak!:<at 1ıeıroinat ve pvrak, lAzL'Ile!eriyk bir .kle ıbale 

gün vl' ıanti.cde mt7.kü.r komisvon::ı mij."3.c:ıatlerı. t8058> 

~- ----------------~ 

,. İST ANBUL ESNAFINA,~ 
Küçük Tacir ve Küçük San'atkarlarına : 
Esn~l!!T.ızm çocuk.lan için l:ıüyülk ·hlr sü.nnet düğüınü teriiple

nıEIJ<ıteyi:z. Bu iş için :zynca hiç bir ücr<=t ve masraf alıııımıyacakta. 
Arzu eden e;ıııaf>n 15 Ağw;tos 1942 tarihinıc kaıdaır CEımiyetk<rine 
müracaat ederek kny-.ıtJaınnı yaptırmaları \"e )caıp eden i.z;ıcl-ıalı 
ahmıl<ın e!ıemmivetle bHdiril1r. TERTİP HEY'ETİ 

]\ 1'U.. 'l;>"<i rı.in İhölerııi.n K~.-t' 

Adı ~e a lrr .ıf. Gün saa.t.i Tarihi No. 

Fatma Yi)ıw 
Hayriy;? 
K.amll 

Cuına H 7 /8/942 

Ki.im•} 

ibrah::r. \~rist 
NM·,.cs-te 
ıru:; · ı-:"E!m 
Hü.-·r-yin İılC 

> 
> 

> 

• 
> 
> 

Em ne Qjlcr > 
l\~am"" l'h:ıdağ > 
i ~:c.aJ Kt-\re.-. , 
JT:ırr:dı Kerı:.z. 

ttan..ci.ı • .\kpuJ..at 
ŞJIC'iyc Fırt ra 

ı\lın,ct Asl•n 
Cemil Ö.en 
Ha'tic~ ş;mallk 
Hafize 

> 

> 

• 
> 
> 
> 

• 
Dursun Baflal" > 
Safi) e 11Jrnw'Cu1~ > 
Mrı.h:r ;t DWx:an > 
Musa yı ve-ı - > 
se-1r · 
I~ı YLi.cN1"21r > 

Fatma Kt-antJç > 
Sil'.eyıuao. > 
Saad t > 
İsınOi Ok.>a.z > 
.ı.ı ""'~ G<iı:l- > 
bliy~·!; 

Fer,z > 
H1tıce • 
Ün1mÜıl'ı1ln > 

Halime TaM•baı • 
Me\·llrt Pehli\'.'an > 
CC\.'\'ICt Ke.ri:rr:ı İ:l- > 
ccd<..yı 

> 
> 

• 
> 

> 
> 

• 
• 
> 
> 

> 
> 

• 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 

>' , 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 

> 

• 
> 
> 
> , 
> 
• 
• 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
>. 

~ 

> 
> 
> 

> 
> 

> 
> 
> 

• 
> 
> 

--= 

Denia Leıuuım Satınalma 1 
Komiıyona llanlaTı --

1 - Tahıniın olunan mecmuu be
deli .aııo. lira olan 500 adet kö
mür ve 500 Mert Fayrap küreği
nin 5. Ağustos 942 çarşamba günü 
saat 15,30 da pa=lııkla eksilt
mesi yapıla.caktır. 

2 - Kırt"ı teminatı 466 lira 50 

1 
.kuruş olup şartn:mıe ve nüanune
sini gfürnek iı<,·üyenlerin hergün 

l pazarlığa i;ıtiraok lı>ceklC'fin de 
belli gün ~e santı!R Ka:sımpapda 
bulunan komf:;j'IQ..~a mü•"cMtları. 

·811!!· 

2~0 Ad' t Bak~ t .. bJ.k 
90 Adc t Ba.kıl' ki\Se 

170 Adet C;ı.m l>a"<l:.1': 
ı·~ı..~.:..."'da y'3...;.;.)ı u; kaJ~r:1 e-,.y ·ıın 

5.S 9<2 ç·ı-ş=b~ gilni' .ant 11 de 
Ka!\ımı>aiadıa bll1UIUln Deniz LPv.azun 
Satın ,\lına K•)m.tıyonun"u paz.at·~ığl 

yap.:.!rıc:.ıktıt• ls'ı·k 'rrm lıcj}i gün ve 
su \e mcı!tiir :rr.i!ij·onu JJtUrac;;iat-
ları. cŞ23l> 

1- Tatım" duı:an mecmuu 
bedeli 2678 Lra olan 2000 adet 
~.valy:ın:n 5 ıtf".ı ,tos 912 çarşam
ba günü sa t Vi d pazarlıkJa ek
silıtmesi yapıl:ıcakt!J'. 

2- Kat"i tC'm:tııah 401 lira 70 
kurıL~ otup şartname ve nüm un esi 
her gün ]romosyood~ .c:örül<-b;tı.-. 

3- isteklilerin belli gfın ve sa
atte, Ka=ıpa~ada bulunan kp
m~<;y<>nda hazır bulunmıJar:ı. 

c8114• 

1 _ M1.o .. ),),,'ti Hazinf ye a~t olup Meciaiyt\CJJünde vnk.1 ''(' Bal'!1umeu _ Ç~ltl ğ. r~rr~y~e m-ru.t gc.y ~~;ıl dı.h l n~dcld cilzUtan1lard.::.n yukarda . cln3 
ye vs~fıyle ımaıwz. ulct.mrk roWt.dder t.ıytn(tieri iôateı ıen pa""El'l!er icra '\.~ekıl 1 cri H y ·~t:.ıLn 16-4-942 tarılı v-0 2/ 1. ,9 sa)·Jı kara .. r.aıııe.d-rıA OOğlı tahmat.. 
n .e hUlmnürıe m~ ni.<ll"D ve 2490 say.b karn:nı..ın !6 ıncı ır:.ıdc!eshı.in D f ·~!"8sı IY'Ur' 'nce- ır .. ·uhyl!eri na~...ına ihaıe edı.Jant. ... ü=ere sal~a çnk:Jr;.ı ış.tn-. 

, Q OOY.TOR 

1Fel~!~h1:1~~~~~!an 2 _ Sa'~ ,>"tlkaı-d:ı .utunu mahsusunda i~terıilcn g~I' ve saaH.3 İısıt&llilul De1te~ r ığmrla {M.ılll EıL 1J: Mil · !.Oğtr) de mfttc: 1d · komisson tara!ın-

da'> ·.,,.. e<Llrcel·"'r . • • • . . . 
3 _ Satış b<6eli. ı,ıruı.:: tak;'•t ınaıe ta~aoen itibarnıı .5 ~"-' ve mükb:U:.ı · er <ic t.cr yrı n llo -.n ayı IÇ>n'.e tMıy~ rri•lmelt \2<re 4 tok.it•.e öde-

!IC< ·~. ! •-"~· ta . ·•· ~--·-'-·-4 _ Müşiıer(, ihaleyi mQ.tea.4':!p 15 Cün za.rflOÖa nU:nuneslne \O'Om ve notere tasd« e!~ .. ~ borç ten\,......... -nzm\·e ıı.cıı~ nıevvu.ıuu!' 

5---Mulıyl v ye ıılullş ı.e w.:-ls!eri, bu ~Anda g&.k"l n guı>Ce ıaıtış ıronı·s;onuı>da bir.ıat ver; ı,:ıv,,.,-aıe .bazı.: balunrcuıla" veya ;;,a}ryl rr,a.teaklp 15 
gün %3rl'mda bnç scnc<!I v•ımrrlat ve Ulc taksiti c;.lemı:zlerı:c 15-2-936 taribve 2.~043 ı;11yılı V ıler Hey..U kıı.ratn1".'!1eslı·Je laOlmDlf ol.-.ıı botun hilkları 
a ıt o· ca!t ve gayt-lmeltrul 2490 sayılı kaOUillln um=J hükümleri dalre;;;odc ıı<t:ı ma sur t.y!c oo.4.«l çıJc.ırılacaı.ı.r. 6 

" (\'oırt.sle;i.r- ve-a.&P• iJitmlaNyle ve bl.'<::Umle a\Ak d w·la ın nü' ..s hü.'\-{:O·ct c:f.:..ı. ta: • .yle b·rlıır-.. kon .. tr na mür:ıc::::a•!an .. ~rttı.r) 
• e - İ;ıt>u ı!an .!~darlara tah"'re.ıı yar 1 ınış lcl>~g t hW<ıır.ilr.dodi.r. • ,9541 

Mtl'CEBASSlSI 
(Babı:l.I,) Ankara caddcs! C•t•i• 

ojtlu Yokuşu KO·e ba?:nr1a No 43 

5'-hıı; Ve B:&ı;or.uharrlrl Etem i....ı 
Ben'!ce -- Nesny:ıt Dırck!ö:-0. 

Cevdet KAlt~BİLGW 
SON' TELGRAF 111.'\'rBAASl 

lıtanbul Pazar oıaıerl Nasıl EOlenlyor ' 

Yakacık Yolculuğu 
"Yakacık diyip te a tma yakadan, ahı havası 
latiftir kaçma paradan,, diyen şairin yanılışı• 
Eğlenceli bir vapur yolcului:-.ı - Güğertede 
fu tbol oynanır mı ? • Otel ~e rasında Zenci 

d a nsı y a pa n Bay anl a r 
(1 inci S~!edcn D;, van1) 

karmca yuvaH gibi.. küı;iiciik 
deliı..ten uzatılan minimini btt 
mukavva parçasını ele ı:eçimwk 
için kadın, erkek çoluk çocuk da
kikalarca luran ktrana itişip, lın
kı!ıyor, eıilip bitzliliiyoruz. Bu 
vaziyet kar1j151&ıla bir bilet a~ıp 
vapu~a kendimi nasıl afahildiğimi 
dfu;iinıfükçe cessret \'Q c!Jr"etime 
hala şaşıyorwn. 

Vapurun alt ve üst k:una.riı.Jari· 
le güvertesi lebalep doluu ra.lıat 
bir deniz !ıarnsı alnıalt ş(iyle dur· 
sun, izdib:ı.mdan bo''lılınamak İS• 
tersenh ya bacaya ~ıkmanız, ya· 
hu.t da direklerden birine tıorman
manız 13znn ... 

Hele bu kd::.bnlık ara..'ilnda hal· 
kı ite, kaka ve birbiri peşi SHa 
vapurun dört bir etrafım pervane 
g:İ:bi dolaşan seyyar satıcılara ne 
demdi. 
•- Na .. ettin Hoca kiibik ap:ı.r

tımanda ... 
«- İğo~icı., taraklar, güneş i(ın 

bobstil giiılükler ... 
•- Tafsilf.tlı tren Yapur tari

feleri .. 
•- Halis'5! .. Nane şekerci de 

geldi... 
Bn güriiltü ve patırdı arsında 

vapur iskdeden a)·nlıyor .. giiç 
halle ayakta durabilecek biT yer 
bulabildiğim giiverte panaytrdan 
fark,12 .. 

Elini lak~ğına götiiriip yanık, 
yanık gazel söyliyenlcr, aıkordu 
bozuk kitarnlorla oynak lspanyol 
havaları çrlanlar, elcle verip ka· 
sap lıavası oyıuyaıılar ekseriyeti 
>te.~kil ediyOl'lar ... 

l'utbol ma~ına gittikleri &nla~ı· 
lan bir sporcu kaü.lc>İ de cu~111uş, 
kalabalığa rağmen giivcrtedo ha· 
fif tertip l>ir ekzersi,, yapıyor .. 

- Uları bana da pas vl'T<ene ... 
•- Şüt çeksene •• 
Diye bağıra, bağıra itişip kakışa 

nıe~in topu ay:ıktan aya;;,<a, kafa· 
dan kaıay~ dolaşt.ınyorlar. 

rur nrnlık top şişıııaoca bir Er· 
m~..ni madaınının geniş kenarlı 
şapkasına olanca lu'lile çarpıyor 
ve o :<nda şapka birdrnbire ka
natlanan bir marta edasile ha,·a· 
lanarak denize süzülüyor. Kadın· 
cağız şapka.nın arkasınd:ın ba!<.a· 
rak iki gözü iki çeşme avaz naz 
bağtrı)Or; 

•- Ka, burn.<u pariz stadıdır 
nedir? Burada hiç futbol oyna· 
nır? ..• 
Aldıran kim, e.kzl"rsis hala de-

vanı etmekte ... Futboleii gen~le
rin arasına şapkasından pabucuna 
kadar bcyaalar giymiş kerli ferli 
bir bay da karışıyor .. lıcrhaldc es· 
taı-•da gi)1ıımi~ ba)·unıı> bü· 
tün ısrarla.nna rağmen o da 
onlarak iştirak elıııl~, ı.arii 
beyaz i:sk1rpinl'Crilo nu."'ıİD 
:ı:arif beyaz l,,;karpinlcr>le nı~ı 
topa ieknıe savurmakta... ı--ııkat 

na~rl oldu bilmem .. bu Cutbol ıne· 
raklısı zatın topa nırayım der· 
ken, isk.arpinin tclü ayağmdau 
çıkıp denize fırlama7 mı?. 

Va-ıi) etin feeaatini al'!ık siz ta· 
.avvu.r edin... Za\'allı futool mc· 
raklısmm, iki dirhem bir çekir
dek hanunın~n koluna yaslRnaral.. 
bir ay:ığıuda pabuç, öhiir a)·ağın· 
da beyaz çorap Hayda·rpa~a garı· 
na doğı-u sek, sek O) ııar gibi yü• 
riiyii~ünü şöyle bir gö<ünüziill ö· 
niinc getirin ... 

* Kartalla, Yakacık ara.'1nda i§Ji-
ycn otobüsler bh· anda (amaıncı> 
istôl.aya uğ-radıklarından dört ço
cuklu bir 1\lu>evi nilcı.ile ben a
çı.1.ta kaldım. Çnmurluğıın<!an, iç 
kanapelerinc vanncıya kadar 
yanını yumru bir taksiye de, şo• 
för muavininin yarubaşıııda nhzi 
rnc\·ki etmek şartilc lıiz yerle§• 
tik .. dört çocuk dn )·aramaz mı ya· 
ramaı .. bele .Muiz. adınd:ıki küc;ül> 
bir baş belası ... 

On dakika &iiren bu olonı .. hil 
yolculuğu esnasında tcksi)i bell.İ 
beş defa durdurdular"" h<>r sefc· 
rinde de nı:ıa ailo çalıların aTka· 
sıua ta..)nıtlılnr .• 

* Yakacıa-ıın biril'ik çar~ısıııı süs
liyen .uıc~huı çınarların gölgc~in .. 
de bir p9rsiyoıı ~i~le bir mi:!<tar 
üzüme bir adet gümüş lirayı ~ula· 
dıkt:m sonra ayazmanın yolunıı 
tuiluın. Korny a giden yolun iis1 
ba~ındoki otelkrden birinin tcra• 
5r.ııda iık.i genç k11, zıplaya, sıçraya 
zenci dansı yapı) ı>rlar .. Otomobil 
arkadaşlrj;,<ı )aptığınıız l\Iusni a:
lesi benden önce koruya gelmiş, 
nevale pakellcriııi açmışlar. duT· 
nıadaıı alıjtmyurlar... K~rıleşlo 
rinin iiniiııdek.i yiyecekleri kaşla 
göz arsında aşmıııya kalkı~aıı 

l\l<ıizi annesi cürmü meşhut ha· 
!inde y:ıkalıyor "'' bir kıııiL pa· 
!aklıyor ... 

Bol gö)ı:di bir çınarın a!Unda 
kaln·ccinin serdiği hasıra uzıınır· 
ken, akşam ~.,bre nasıl dön«C
ğin.ıi di.i~Wıiiy<>rdum. 

İSTA! illl.'LLU 

P. T. T. U Müdürlüğünden: 
Sayın bal!r.JJ1ltza kc.ıJtylık o:.m.ak üzeL·e P. T. T. İdaresi. ~iırpJl.K Ankz._a j.g

tanbul vf' İz.mir CP'hlrleri ~in h0r havale başına yalnız. berıJ kuı'UŞ nunzaın U.cre~ 
ınuk~bilindc 2~ liraya ık, .. dcı.r olan hava.leleı;n ik..1n:etgahta. Vt\ n:mtV"ı muaın leei
ne bnş;arımı:tır. 

p...,_.ta ~-et.:crıyle k1ymctli rnoktupların mutedil Ur .nu .. nz.un ücret k.a ,ı
ğında ikamt~1hta teslimi mu:ın1rl(IC;i ise her ye:-de- Ja.p!.lm.akıtadtr. Bu bu: ..sta. 
pesi.a ,~eli>rinıdeu rr.nlüna ... alınabilir (7995) 

Askeri Posta 8734 K. Saten alma 
Komisy o nundan: 

c;ns, 

~ 

T. Bed<!li 
Lira 

10/3/~2 Paznr!esi gi\nU 
11,30 d• 

I0/8/~l2 P.z_.-tesl gilniı 
ıı de 

10/8/912 P , ı'\csi gunil 

10,30 d• 
1 _ Yukard> cins, mll<tar, taıırr.;n bedeli ve tik tem n il "l yazılı liç k:-

lem erLııkuı biz.ila.rınd.ı. gö.<;tfril<'n gil.n ve .s.aatlerd~ kapalı za f' C" :ılt 11 l ri 
yapıl:ıcak1ır. 

18000 :ıt.ilo Sabun 13680 

18000 K:lo Toı i ·!ter 
veya ~csn.,e ıckı>r 

500 Kilo Çay 

16650 
20250 

8750 

102&-llO 

1248-75 
15lr-7G 
656-2~ 

2 _ Bunl.:ıra alt şartnameler, Ankara.da Deniz Lt~azım T\lüdLir1 :O,nd(I, 
İ.stanbulda Df'niz Levııztm satın Alm:ı Kom~'YonunC.a ve Ça::.a\kllcd ı ı. 11 
posta 8724: K. Satm Alr:na Komisyonunda göt'ülebil:.r. • 

3 _ it;t.eklilerln kanuna uyf(Ull olarak tanzlın edecekleri kapalı • k1 -.n• 
Çanakkale ~rt Poot.a No. 8734 K. Satın A!.m.a Kom~,yonwıa g ~ n rl 

ve p<>->"\acia va·~; ola••k geclkmele.r"1 kabul edllmoye<-efi ve tekl;ıı ·ir yet 
eksiltrrıe t.:ıcih;odpn bir s:ıat evveline karlar verilmiş olması. ciH:,:•) 

rHiG CHOOL 

~ 

İnailiz Erkek Mektebi: Niş ntaf 
"' Kayıt i~leri: PAZARTESİ, PERŞE.,IBE günleri saat 10 · 12 
ara.smda yapılır. Leyli yetlcriıniz mahduttur. 

tkm<ıil nnti.hankırı: lr.ogifü;ce kısmı 16/9/1942 de 
İok.mal iıntihaınları: Tü.-kçe kısmı 1'7 /9/1942 de (Orta) 
:ikmal imUuıml:ın: Tii7'kçe kısmı lll/9/1942 de (Lio;e) ~~ 
Malı.tep 23/9/1942 çarşamba günü :ıçılııc<!ktı.r. Tcldooı: 81078 ! 

:'?. .. ,.. ,....~-- ~ J 
~ .... - ~ 


