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\...= Vt! Başı harr1 r~: E'l'EM İZZET BENİCE iN SON TELOBAfLABI VE BABB G87eteyt gönderilen enak iade cdiknez LEBI VBBIN AKŞAM OAZITBSİ 
-=:=~====~~==================================-=~======~~~~~~==:=: 
HİNDİSTAN 
Avustralya 

RUSYA 
Brı lıedef !er- 1 

<len hangisine 
doğru? • 

Ticaret Vekilinin Şehrimizde Yapacağı Tetkikler 

etro , Benzin, Kağıt e 
1sa i madde ere el ko 

kaydı kaldırılacak 
~~~~--~~-~~- ... ·~--~-------

• 

-

Esnafın esnafı kontrol etmesi usulüne başlanıldı 
':' coret VL;,, .i Ik, çet Uzun ö

r,urr6_t:.ick. hGf~a 5e .rimize gol
!ll' , · oc ~~r~'Ilekted r. VekJ iz 
rr.L. Le v:\lu~u g;b, lıı.rada Ga 

m:ıu.'ıte::f tuccarlar ve .abrikatc.•
ıe,:e temas cdiccek \'e t:cact o
dru;·-:ıda Ve· n reisliğ;n<'e top
lıarJ~~2r y'C.p11acaktir. 
Beh~et l'z şehrin::zde ithalat 

\·e ~hracat b!rl:klcrir!.in çalışmn-

<leler ilz'"" d.t!ki elk m 
<icıın c,-a ka rı'ilca 

mcktcdirler Fa·,.,, b 

' ' 
r " • ,, a 

d.ckr h akk ı rdakı taky.d ı •n )o'· 

r.ız hububat• an kak! lıN~ oldu 

ğu m-alÜ!"<lur. Bo<I m•elcr pel· 
rıal, benz.n. kftğıt ve --.. aı. ... _c - s '.'J. ~ ... ': J) 

============-~~============-=--= 

Vali Bu Sabah Ankaradan Oöndü 

japonyanııı hareket sıra

'1 gelmişti r. Fakat hangi 
hedefin seçileceği henüz 
belli değildir. Eğer ja
ponya kendi müdafaa 
ve emniyet tedbirlerini 
kafi sayıyorsa hed efin ı 
Rusyaya taarruz ve Hin
distanı tecrit olması ih- 1 
limal i kuvvetlidir. 

Kafkas cl cklcriııde ~ id detli nınh a rcbdeıin cere~ an cıtiğ i K.rasnodar me\ küııi , .e petrol borul:ırının .larını da ı etk;I< ederek b r likkr· 
uzandıkları isti.kaıuctkri ::<i>tco-i:r harita deı §inıd.ye kadnr ~lde olun~n 

Belediye resimlerine 
yüzde elliye kadar 

yenizamlaryapılac k 
ETEM iZZET BENiCE 

Alman ordusu ~ ııtiıı boğuşma• 
!arla K•lk~slardak i hedeflerine 
dub..,-u nıtrh ale ıuerlıale ilerli)or. 

Alnı~ıı tnarrınu llaz~r · Kafkas 
a. &Uı-ında bir ha t çizip dura:ca.I... nıı, 
) k a ccın hi Kafka>y ayı da b ti

• lıuınlesi i~ine alacak mı?. 
Ru rki ~or ıtuıı.ı1 hangisi ııı li sbe · 

le -ara,·~k, buıru ancak Alınan 
Ha'<koıuutanlığmın b attıluu:eketi 
tann edecektir. Biıim şahsi gö
rüşümlize ııazaran cenıtbi Kaf· 
b J ada hatla llasra l i ıııunı dahil 
Alınan toarnızwıa hcdeHir. F akat, 
Al ınaııy an.n bunu l a ıııp yapoını· 

~ocağı a) rı bi:r bahistir. 
So\ )'lıt • Alnı.an eephesi.nde bu 

tereddütlü 'e meraklı sorulara 
t<\ft p a.-unırkea> Japonyamn da 
son hafta iç~ndeki ş üpheli barc
kttl<ri dikkati celbetnıekten uzak 
kalmıyor. Japonıa siikiıt il<" kaplı 
fak t h:unl~l" yakııı laşıııı ini b.r 
p,ııla)· lıcwı lığı içindedir. 

.. ·ercye sr. ,dtraca:i·!. l'ç ihtimal 
d n ı>lduğu gibi bugün de burnsİ· 
) dıni ınııhaCaz.a ed i~· or : Hindi>· 
t. na 1111, A,·us.t ral) a~ a mı, Rusya· 
~ a n11?. 

.t\ \ ıı~t ral~ a ş itu alindc iki üç 
<tratejik dı<"m nıiycti haiı ada ye· 
ni den J «ııon işgaline uğramı)ır. 
1111 :.caba Jaıwnyanı.ıı Anıstnıl
~ •ı ı i,ı i la te~clıbü,line mi delalet 
ediyor?. Hükme varabilmeok için 
hr~yin ba•ı: nda k•<ac a Japonya· 
nın içindl' Lulundui;u dunnııu 'e 
bıırp ı;ayeJ , rllı-i ı:öıılen geçirmek 
J;izırudır. 

Japonya i~in selamet tdiı!Jı:isi 
~unlardrıdır: 

l - isti l •İ ettiği h<ilı:elerde yer· 
lr~mtk, em'1ıleşmck, işlctme ve 
isti,nıar inıkiııılarına kavu~mak, 

2 - Sovyet Rusya ile de hesap· 
Ja to tnak, 

3 - llinı!İs1an dahil bütün cc· 
n ı p , ~ark , ş:mal Asyasuıda garp 
' c ttnııp Pasilik'inde siyasi, as· 
krri , ani, ikt.,,adi hakimiyete sa· 
hıp hulııumnk, 

4 - H i,: bı-i taraftan taarruz edİ· 
lt' ın t. ı. bak girınek \·c işg;;.li altwa 
ald •ğ ı hölgderdc lıi~bir ı>enebi 
ıı u ! ın, emd \'C rekabet bırakma· 
n:ak, 

5 - Cıı 'artl11T altında ha.ı:pten 

RUS CEPHESi 

Almanlar 
iki yeni 

gedik açtı 
• 

Paraşütçüler 
ae indiriyorlar 
iki cephede Ruslar . 

yen ı . 

mevzilere çekildi 
J,ondra, 7 (A.A.) - llu' kun:et

kri Alm"ıılar Do d:rs.:-j;indc dur· 
1 

<De,., n> ı; · 3. _ . 5 d 1 
---<> 

Transilva iı. ya 
Rumen/ ere ge
ri verilmezse .. 

I Bir Tuna federasyo· 
nu kurulmasına i ın -

kan yokmuş 
B~<n 7 (AA.) - Britor.o\a: 
Bir T una iedera ~nııu k u:m~

yc tasarlıya:n Voo, fübboemrop 
{D l:ı,.-.unı S<.ı.: 3, Sü:. ;; d·~} 

S1rp çeteleri 
İtalyanları geri 

püskürttüler 
Bern 7 (A.A.)- BntanoYa: 
General l\llh a ilov !ç kuvvetler , 

Drir:a s ahi11er ir.cle :.·apılan ,.e 
dört g ün de\·am ~den çarpısnt:ı · 
!ardan sonra İtalyanları bu'tır.· 
c!uk lan kuvv et~ mev-zilenkn ı a· 
mamile gffi atm ı.5l a-rd:r. 

n ııızn!fer l'ıknıak. v • t 
Ja pon ) 8°1lln ana hedef )Olunu r; azı ye 

~ lt'n bu kı'a tablonun tahakkuk 
cJ cbilıııcs i lııç şüphe y11k ki, bet· u h a r e b e 1 e r 
~<')in bJ.t"n1da ve sonunda Aıne-
rı ks ıım ınaı;1ı.p olmasma bağl ıdır. Kafkas etekle -
Ao~ak, .~ 1 ,1 erikayı ıııağliıp ede· d d 
h ı lmenin ı olu üzcrii\de ln;:iltere rine ayan ı, 
\ C Uzak :'arkta balihazırdııki coğ- Maikob ve Kras-
rafı ,· aıi ; eti ile en tehlikeli hal· 
de So\ yet Ru<y a nrılır. Japon) a nOd8f Ön 1 e f İn-
İn gi llerc ~• Amerikayı darbele- d ·dd tl" Ç 
m k içi ı. Sovyet Rl") a ile içten e ŞI e 1 IJf• 
pa.zulıkb hır bil1>raflık \e saldır· pı.şmalar oluyor 
mazl.ık uıııbafaza ctuıişfir. Her 
iki tarafın da ..dertten anlar ,.. Gelem haherlerdeıı anla~ıl· 

dığına göre, Almanlar Kaf· 
hnle a~ ı n,ı• , ·aziyelt• oluşu Jnp<>n- kasyada ilk petrol bölgesi o· 
~ ,ı ile ı-:u•.ı • arasııınaki bu sal-
ıJ ır ınMlı~ı ~iındi)c kadar muha- lan l\laikob'a gittikı;e yakla-

. . , • şıy<>r. Bu bölge dahilinde bu· 
fa ıa elll'l i1tır. FiUi<at, ~ımdi Japon· lunan .Krasnodar önlerinde 
3 ~ i,t i liı lıan1lesin;n )-eni bir dev· 
,..,ine n doııiiın noktasına ı:el· ise şiddetli bir nrnlıarebe ba~· 
mi tir. B": J.ınn.ışt.ır. . . . Bu i.ki şelıir Kafk3'> dağla· 

ı - P cu'"ine gC')irdığını mu· ' rııun şimal e!ckl.,riııde bu· 
hofa1a edcbiln.c, luoın&kta-Oır. Cenupta )ollar 

:? _ N ihai gnlibiy etine yol aça· dağlık olduğu içfıı , İT'tibatla-

b ilme.. ı rını şimalden yaparlar. 
ı., ( Jıa-;,ıdır. Pcnçt:1.ıi11e geçirdiğini (OPvaın ı Sa 3, S u: 4 d _e ) \De•· ~' 3, S\h 3 c tl , ___________ _, 

t 
• :stifode:ler hl<kında araşt ı rnııa· 

j H ND MESELESi lar yapacakıtır. B'rlik lcrin Jağ;·e· 
Berline 

90
·· re , 

1 
ditp editmiycceği ancak bu ıct-

1 K b k k't,rden sC>Pra b~lli olacakt r •• • • . on g re u Bazı gacdelcr tıoprak mah.>ul-

ç O R Ç 1 L' J N 
1 

\ •• lerı oiisir. n tlo i!nasının m€\'zcıu T u n k a r a r .b::''l0 ~:luguna ye.zunışlarsa da ramvay ve vapur ücretlari de arttırılıyor 
2 DCİ bı•r ce~- l • ) ap•ıg r.-, t.;t"il:Jerc ı:ıöre hor.üz: p"zar b..nii akş ır. Anka'a,·a Va~ ~ . ..,. c!_ Va'i c b • 'e 

Z,_. ver 1 yor bı, hususta kat'i 1ı;c bir kaı~r "gitmiş olan Vali ve Bdediy.e Re- re ' r uavın'er. cır ! et ., ıJ -
he kuracag" l• ~:~~: .. Y<lh-'Z h:r cere)an rrc,·· isi Dr. Liıtlı K.Idar bu sabih'lki cJ, bcciyc ve,.,,,.~ . t~ıt ı . · 

ekıspresle şı;h.riın.izc donmü.,tıir 
• \ Diğer taraftan elkomJıınu~ n.~d 

1 
(Do' on. s.: S 6 ıı..ı 

naşüpheyok Gandinin fekli- ·-. :=u=========~=====-
leritany:da top· )fikabuledilirse , =ı nükUmel programı 

lanan ordu 5 tatbı·k sahasında 
milyonu buldu Umumi Valiye rica 

\' aşinglıcn, 7 (AA.) - Alman, 
ra C)"OIJU AırT.c .. ıJc-a ,1.çJn yapl!ğı n~ 
r j'ütmd.3 bJguo şwı!arı ~-~:nl:;
ı;.. 

Ço1'; l'" ~ . lı hede!! Alma.:ı- . 
Avrı a 

da!· Bcı ndc nalı'.lm.clur. Bü-
yı..ı.:t. Bı ta.nJ l.Jpl :ıan ordunun 

\c c b ş : Jyo:. ı·';ldlr. A
l e~' 1..: -:ı dJ. c •. 1 bul.ındll.t.-
1arı bu O''O ...... '"l b .,, e· ce tankı v 
to bın ta;."Y res:ı va 'Cir" ÇO:"'CJ.fin 

.inC': bir cep.he k ,; aga tıcşcbt.J., 
· ' ceıaıc 11 p~ v \.. . . 

Yeni Jandarma 
Subaylarına dip 
}omaları verildi 
Dahiliye Vektll Flllrl 1

1 Ttizer nutuk s6yledi 
1 

.'k k.:u-ıı 7 ( Ilusı.si MU>lı'a bir; 
mizıden )- Bu yıl J andarıma Su
bay Okulunu b:tiren 128 janJar
ma teğmeni i:e 75 jandarma gc· 
d;kli cıiba~ına diin merasimle d:p 

(De,·a.mı Sa: 3. Sil: 4 d" l 

mahiyetinde bir mek-
tup gö"derilecek 

Lo::dra 7 (A.A.)- B.B.C. Bri· 
tan ayı H ndista'lda!' ı;ekilır;..;;~ 

ôa~e' ci! n Gandin n ta ebıfti t t
k'K .çin bugıirr llil't Joongresi ;ı· 

lanııcaktır 
(Devan• Sa· • Sü: G o) ___ ,,.· 

Başvekalette Vekaletler Müsteşarlarından 
mürekkep komisyon faaliyete geçti 

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

ü et rle 
sa mi ir hesbehalde butundu 

.. ~ T'l, 7 (T{\; 

de 1) - Il H ıı • 
p . .g- :.;:,.n. IlCı..:. .ı 'Sf"1 E 

sı..ın • :oyrnr' u e e f a. yetr e,.,. 
bı 1 1r:na.ldta D:ı \: le• M 

a~ \ .. ~ 1 .... ı 

\ Loeıerl\! 

k >b..rk yoı K: 
L : .. IS)rı\ 

(Dn 

========~====-=-.:..======-=-- -

ıg 

n 
lJ . 

.. s . t 

• 
" ' r 

l -

HALiÇTE, DENiZ ORTASI NDA 

Simit, Börek 
imaline lıaf ta
ya· başlanıyor 
Simit 4 kuruşa sa~ıla- M ü·:,lı:'ı* m:b1u.;- Bu a.b a n 
cak.te~::a;~e~=~ıyet i luklariçinseçim . bir boğuşma o d 

Sinut , .l' Lli rck ınıaJ a tı ızini lınk· b h f t , } 
knd:ı Ticaret Vckalct ile fr nıas· 1 U a a yapı ıyor 
!arda bulunmak lız erc Anka raya 1 B • "' ff / J 
giden ş.,Jıriıniz simitçi \e börck <: İ · il Numan Menemenci· ır genç agır sure e yara ant.:. l 
lc:r cıııeiyeti h<?l- "etinin pa.zartc:!:ı i ~ k 1 • • • d 1 o""l""DUD B ırlclye- Ka<agiımrü ·te u•an Ali a- er ... (n mukabi l i;Jt.Kı1'lnetten ~ -
giinii şehrinıiıe ünm""i beklen- !I .. dında b ir genç bu '· '. ·.h " all'.~d 0 · 1ı -~1 kad •· M J ~ u len ruğC1' bi ı- s,nd·~l bu so ,ı •a 
mektedir. Bır ... ay·a aı· ,i. Vek6 letlne getiril· ".arpm,.,._t ı· . a. üç arkad~ı olduğu halde sa,-ı<l.1 , .., 

(Devamı Sa: 3, S\l ; 5 de) l mel( mDlltemeJ ia Cibaliden Kasımp .. :aya gcçH (DC\a.ı ı s. 3, s 
=============='====================-=--~== ı-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ 

Ankara, 7 (Iltll>t"İ l\lulıabiri
mi,doo ) - Uaı·ici>c Vekaleti U
mumi Katibi • · unıan Rifat )le· 
nenietıeioğlu

0

Jtlln 1niinhal bulL:;nan 
mch'u•lukla rdan b irine <e~ilnıesi 
n Bilşvekil Sararoğlu tıvafından 
Hkalckn ifa edilmekte olan Ha· 
ri,·i\ e v .. killiği nıiCcsiııe tayin 
olu,nması ihliınalinden kuvntle 
bahH·<iilıııe ktedir. 

Bu ay 30 tramvay da-t 
ha garaja çekiliyor · 

' . 
Şimdiye kadar çekilenler mevcut I 
tramvay adedinin yarısını geçti , 

:\lüııhal dtirt meb'usluk i<;iıı 
Parti nan1:tr-ll<"riniıc ilan edilerek 
seı:i miıı hu hafla ) •ı>ılauğı an· 
la "lmaktadır. 

Vaziyet böyle giders-:, !<•şı~ anc k 1--r:-:==============--1 
bazı hatlarda araba ışhyebllecek Pazar G'Ü n k ü 

Tra mv ay arabalar.r.d,;.n her 
gun b r k"-'mı ban<lajının eskime
si \' e ;eh ut diğer b 'r acıza yüzün· 
drn garajhra çekllmek tedi<. Bu· 
!gün garajlar.la mua ttal o'.arak 
viiz romoı·k ve yüz motris vardır. 
Hatlar<hı :şhyenle< ise yüz dQk uz 
motr is ile allım : ş romorktan iba· 
r ctrir. 

Buna göre normal zamanda se· 
ferde bulunan ara:balarcfan ya<l· 
s : ııdan fa tlas• bugün garaj!.a: a 
çekilm i.Şti r Bu ay sonuna kadar 
y en;den ot uz oraban ın daha {la· 
r:;ja alınacağı hesapbnm~tı r. Bu 
s uret.!e SOT'! gelen 130 !<adar baTl 
doj,n seferlere hiç b'.x istifadesi 

(D ""·'·;. nu sa: :!~ S il ; 5 d e ) 

ı 

,.------- AT YARIŞLARI 
L o n d r a da k i isı ... 1ıu1 at nrı<l•r•. ııu se· 

"" de her seueki gibi, hatta 

Türk talebesi daha fazla halklıı rağbetini 
gö.rnı.,ktedi.r, Halfa ba?Un 

Yarın ak,am da 
radyo da aile{eri
ne hitap edecekler 

Londr a 7 (A.A.) - B.B.C. İn
gi'~erede 'bulunmak ta olan T ürk 

ıak>beleri yarın ak~Jm saat 18,45 
de B B.C. rooyosi!e T ıl rk:yc deki 
a.:e-'erir.e h •l.p ed<rc1< kon .. şa 

ca K lard ı:r. 

başlıca ınentmnu yarışlar 
t"'Zkil edi~or. Bi-z de bu rağ· 
be!-i ilııilendirmek mıı.ksadile 
ht>r haftaki y arı5la rın ımıhte· 
n1el neti~elecinin bit' gün ev~ 
,..,iden tahminlerini yapaca-
ğız. 

YARIN 
Bu pazar günkü at ySl'ışla

rııııa ait muharririnıİ2ıill talı
minlerifli •Son Telgyal•da O· 

kuyunuz. 

~·-----.---------' 

.... 
r-- c r r--

GAYELER 
NEctP FAZIL KISAKUBF..K 

S
o~·)·ct . • n.g ... yl"Sı: 
\'·a.zı)~ .. ı. Deı.nok~asyaı a ~a mUn:~ 

n.ün oh.;_JKu arada ,. !ena gO. te-
l' ·\ <.ır!:k on ;:ı~ t dt ot <.>t>plıe:ıı.:-- ; ! ına 
saat gte ! \·c So\:1~tlt1 rrlc hayı;.· 
k;.., -\.::dtj:ın.:l ı~ . :-.::... \·.anl ya~ 

~ .an..: " Z:.l ... ro! ., .,np, en unu!-
rr . ..ıt !lda L!:'l·.s. k üzere D:.? -
mc "- M)"iı. :ı. -t c. nı du.,U ,.._ 
il}( . \•e ~o:'iblnQ, b ... '..ı:ı s::ı ... -yetis ~' 
f ed. ct:m<li: balııu.ın!\ ,e clöa Socyct 
ır..crn.eleı-tnı bu ~ t:ı Al;::.3n kıskacı.:.1 -

d:.ın kurtarlT'-< v~ il(: 1de tecelli (ldc
oek s n i 1eu~\.lrlıere bel ba( !&y :p hrm 
!luh\-e"e, hem de D<'n>Ok!'aeyala'" 
kar-;ı n ı:~:n1 ko~·tıy.abl1t.~C'E.'K bir imkan 
yaıkai a.:nak . . . 
AiJ11an};.ı.:m ~yesi: 

SO\.'")'etl eı~ bll k ~ nıf\sifQd:nden e\·
vel çilrüğf ç.~al'lp, fog;l;• i.ınp.rakır
l u.Gc bUt.ününCın y ant baŞlr.d :.ı Dcmck
rasyalJ. ra uzl;ışma tıek:i f etm~k; ol
ma~a. b CtHln Asya, A f k a ve Avrup:ı 
ttayna;k:ları el1 e o l:ıra'lc: hart-i, y{'ll.ı ve 
t'fl•. d :l..··•ya t i.ı .-a 1 ı halinde de-'ıi a :n et-
1ıi rn-.ek .•• 

İrıg i :izf e rt:ı gaye · 
l fe1-Crealn .kinci crphe !smlcli vlrt..a.l 

bi ı'nd ,,.,ptıeı1 "9JT." • .ç :>, So\·ye• -
r'.n k...,a;ler ni yıl<.h ş göslc!'Y e5''1l 
<i \'' ), onu I> r; .ı ı:oı:" ı i bek' eır • .. 

'::· 

l " 
ek 

Pngd 
t ı IT': 1~; ve ~ ·Jo: !\ ,"Q ti--d ,.,ıni ı 

-· J ceıı ı l 0 açım y :ı ıKn-a ·, • ek . 
Hı.ı ı he p. ıt· te s zu' r cd ~k ı .. 

ıı: ı da. 100 1ıt ne h .. bın.. rah'l r.a t 

Joar cd t•f' • b· w ı.· "' 
n:ytt.:-.e m:,, k bıı l u.t dtı.,,;1.~11.1 
m.~ 

j3ponJ:-r n gnyes 
Uz \: .l)Qğ dö, BU.y A~y ... ya ,,; • J"' -

pon ana va: mı: tes :: sab:ı.larını D .. 
oı..ı.Jkrn:ııya!a ın el1nde-ı p rct~kLa.~ 
sÇO.;"a Sıbıryı:ıy:ı ylik~t'Pnı "• \ 0' .. 

dan, fçin:Ce :\[ hvc-r de bl. J :Jgu h .. 
d.r b.ıı.Ü.."'l Gary 4.Iem•n kO ~ nud. -
a da kol.mü .. Ego r M·~vctle D<-mo • 
t·a.~~:ralar uzlaşıı.cak cıJ Jr-..1 cb, DC"!Ilt. -
ra. )·~ı aı·ı:ı .:'\-lih...,..eı•e 5...,, y ı· t el'i pc4';.:;.P$ 
çı.ke-t:l'ği haklk ı.ı t inP. !~.Jr~ ı~. !\I!1N~ n 
d~ Dl.T11ıO'k ra~yal.3:-a ja?Q•.laı ı p;{V{ :-t 
ço'..;. ı_lceği nccli1':n.dı'n as!:ı gnfıı b 'J .. 

nı.:unak ... 
Foa:ısııl ar.n grıyeri: 
Ce. n(ll h• Ceh<'rnerrt & 3..lır1 b f' 

ıkar11. vermek Uze e- •Yarı yottı zı -
, ade :r. a .>·ık-.tr.-J;nyolda.n ... ıJ l-c: t 

a ı.a ~zak• Ar;ifat l b .:ı..ıc--r:t.k . 
Tu-... :....ıcı .n gayesi: 
D:!mokr ~-:ı a " u!tı _ • ve tf""· 

\O.le d ·t olab: o.;. , ıne n ~ g 
r .ı z c.;~r.a ı yak t! de\ l'. ( cı.n: • 



-- --- - - ... - . ---------_ - -_----_--- - -

- S O N T E L C R A f - 7 AGUSTOS 194! 

ALK FİLOZOFU 

Y ANL Ş TELAKKi 

Brıgün, mekteplerinıi.<de ka· 
bul ulilen ve tatb kini! gayret 
göstertlen sistem şudur ki ço· 
<:W<lıır, güulük mesai )'apmalı· 
d1r. Tier.,üı>ün dersini hergün 
Jıazırlı) an çocuk, inılilı~n gibi 
muazzam bir hidi-;e kars..,nda 
s:ır•ılnuyacak, der.si iJ i hnuıe· 
decek, muhakeme kndttti ar• 
t~ ve neticede, muvıd!aki· 
yet mutl:ılı: .-e muhak:kair. ola
"al.lır. 

Hakikat ne haldedir?. Maal
esef böyle değildir. Bütiin gay
retlere rağmen, çocuklarımızın 
~ili.de dok>anını günlük çalış· 
mıra alı)lıramanı.ış12dır. Sınıl· 
ta kalanlar, ikmale k-Olaular 
lıep bu alışamama:k ıneticesİ· 
dir. 
Ağustos nyı, ikmale kalan 

çocukların derse hazırhnmıya 
hız verdikleri aydır. Dab:ı doğ• 
ru bir ifade ile, derse çalışmıya 

REŞAT FEYZi 

b!Kladıklan aJ dır. Hattiı, size 
~~u dahi söyli~ebiliriıu, bir 
k"ım çocuklar, henför. başla· 
nıamı,!ardır bile.. bu gibiler, 
Ağust-;.>un hic; olmazsa on be
şinin kelme&ini beklerler,. on• 
lara göre, on 1ıe, gün çalışmak 
kilidir. ltlerinde ifrata varan 
sak.at dü~ün.celiler de vardır: 
Bir halta çalışmakla bir denıi. 
yaparaklacını zannederln-. 

Üç giin bir di!rs kıitabrnı oku· 
yarak, bütün bir yıl tedri<ı cdi· 
len en çetin menuları kanı· 
J·acağını sanan ı:afiller de yok 
dei;ild!r. 

Ne yapmalı?, Çocuklarmuza 
devamlı çııaLşmayı, hergünün 
dcı· ini hergün ~il pmak lazım 
geı.i · • i bakika tini nasıl telkin 
etmeli? Ilenre, maa.rtfıınizin 
kaliteye taııUUlı: eden en mü
binı davası b\ldnr. 

-======~·=========== 

En çok tuhafıma giden bir şey 
e, azada bir sullıu.n nasıl olması, 

lı yırpıld,ğmda · sanların nıı.-
1 ya<jıyarağı mev:wlarıdLr. Ve 
· :tk1>t ettim, bu gibi sözler, har· 
i.o "" narik günl&inde ortaya 
tılıyar. Acaba, bu nedood.ir?. So-
.. ,u dll§U yerİıııe gcç•in, dişe .. 
ARİP nm 
TATİSTİK. 

EC'l!d>i g3'1eteler ya:ı:ıyıınhı: Av· 
pımın büyük gazinolarmda ça· 

sa.ı tecrübeli btt gar,,._... 25 
.'.z.i'dc ne kad1<r tabak yemek ta
ıdığıua dsör bir istı>Iİ•tik yapıl

Şehirdlik mütehasmmın imar 
pliinında .!iiz.eltilecek biT 

yanlıılık 
Ş h r-cih1t mütehassısı Pl"06t t • 

rafından ba:zı.rla mış olan imar 
pltınında; Tapkapı ha.,cindcki e
saslı bir = '1llin ckıo;ı--u )<:rİ• <>
!orak tefrik edüdi~ti hayreUe -gö
r, mü.ştür. Ha!buki bu sa.'ııını.nı 
İstanbulun Türkler taraf.~dan 
zaptı esn~ıooa Fatih Sultan 

· MetımeO:n ordularının karargah 
kurdu$u yer olduğu anlaşıılmışt·r. 

Bu münasebetle planm bu kıs
mında tadl!r.t y2pı:.arak ckoşu 
yeri. olarak ayrılan m2ha'lin gü· 
zel biı- yeşil saha halinde tanziı!ı 
ohınması kararlaşt.rilir .• tır. 

Ecnebi tebaalıiıçi ve muıiki 
ıinaı çalııtıTanlar 

KÜ<;Ük san'•"Ua.r kanun muci
bince g:ninolarla l!okantalar ve 
barlarda yalnız Türk tabiiyetin
de ol.an garson1arın ve çalgı.cıla
rın çalışına!arı mcclıuri o duı'11 
halle bazı yerlerde buna riayet 
olunmadoğl y39ı.Jan loon!.roL':er 

Ot11rcş tarzında 
mObleala roll 

E\1enmt d...ki • tub« ~a. ~1 

z"'''°'"'"· 00.i ın cactunız dri!il<Lr. 
Btınıar. ne te.ıi>ıyem•ze uyar, ne de 
zıe.\ioim!:zc., :srr t~ırr. kübi!,;: kı>ltuklar 

var ki, bunls.r uzcırinde oturulmaz, 
~dela yatılır. 

Ihl'b<kl, estidl'!D, .,vJerlml:ıxle böy

le lroltukl~ yoiı:tu. E~li teıiJ<yeli 
otuı ... lrnıya mahşus kanapeter, i!kıem
leler va:-dı, Gecen giln bir mecllstıe, 
ev eıtYasının, t(;rt>iye üzr?lud'<l;:i \e
siri ri aıt'vzuunu gorüfüy:mltrk. Yaş.. 

lıca, gün gO:'!nlş:, dil~ayı, KQ:\.vayı 
arı' amış bir zat, ~~nl g<nçlerin bir 81.· 

lonoa, tıüyi' :ter yanındaki otunıt tarz 
!arını şiddPtlc 11onkid ediyordu. 

Ypni klll> k k<>lt~larda :ıyaıtlarıruıu 
uııabnalı: ınP<:buriye~ndcslnio. Yahul, 
ayalı: aya üstliroe atına?"""ıı:. Kar
şıl1!..Pda otu an zatın, t..i burun istik'a
moti.ne <totr"ı.ı, ay ·~'\'ahı.nı.zı.rı ucu 
kalkar 

Ameıilt · var! bôr oturuş._ Belki s· 
ucmıılarda bu fok:ld• otu:ru,;'aza pek 
,,;yuıre gö: n g ~·er, k ııdl!eri de 1 
ıı;ynl şelk", b'r :'.yut lıA!lııdc kazıım

:l'>r. p Anglo • S <=nlnr böy e o
kır<ırl. -mış Olab ·,, Ho , onlar, 
_btr Jooltugıı ı;."ımu , ll)ııkları ı do, 
y.:.- -~ ", küc :.k ma.san.m <ı:.crine da .. 
yarlat" .ı .. Olabilir. 

Fı.kııt, bu t.o'.'Z, b zce, ~e•t: 
sayılır_ li~r oe y tfn bir usulll. an
"'"""• terbiye trl.'!kkisi vıırclır ihu. 
mal kıi, Arıı:Io • S coon o~. ırı. 
•anı r.ıhat ettirir F'akat, ne yapalım 
ki, bu, bizim göre.ııeğimf'u>, tt-rbiye 
telald<i:ertıruze uyınaı, Gitlikı;e, bu ~e
lcilde otı.":ln gonçleıimiz ç<>j!al!J'Cr. 
Bunda, sinemanın, Avnıpalııaşmak 
heveslı:tin, SOI>ra da, lri!biit mobilye 
lptilkmıın ~ lcslri v• r<Ur. 

Bir c<>mlyctin :ıyıp saydığı bir ha
n4.:et, bir baııka .,err, ·)'Clte o;rıp ol
m::ıyabitir. Te!byP, ahhiık, bunla .. 1(
ımıaı kzymrllerdir. Kıymetlerini ya. 
pdıkan ct""Y"ttcn alırlar. Bt.gün 
için, lıi, bu tarz hareketlere cüzel 
nazariy -r bt.1; .. nayor..:.z. Amme gwü, 
lıu harekeLe-1 ayıplıynr O haldr btı 
ha relrot. rrı yapmnınalı: Uırumdır. 

Hele, k ~.nların, böylı! yayıla.rak 
oturUŞ1J, daha ç-fiin oluyor. Bı.ıracla, 
bc;gün bdın eıt:o~l•rlom n~ !;:ııdar • 
!u:ra otduğunu ha1ırlat.nıak yc!"inde 
ol'ttl'. 

Blz, r.Jı!i•·yıe. yryıJarta-, uzo.narak, 
kır ve mesirı>lerdıc ha.sırlar üzerinde 
<>!,ururd\ılı:. Fakat, onun da bir usula, 
eririI'J \11:.lı 

: Birka~ bin tabak yemek. bir· 
aç ) üz bin kilıo ckrn k vesaire .• 
l:.lbotte, bu istaıWiğe harp ~.ıl

arı dahil edilmemiştiı, neticesinde ank;şılmıştır. R. SABiT 
Emniyet müdürlüğü taı:afı'ldan ı-------------

Halil, gizli siliihlıtr ~-"'l'•lıyor, 

izli . iliılıla.rdan bab,ediliyOT. 
ıınlmr ne zaman kıı19ftıla.,ak?. 
u haTpio mi, yoksa, mü~takbel 
.. yiik haırpte mi?. 
l,ıer m' i.uiz, harp hiç bilmesin, 
fa~yanı.n tabii haline gebin?. 

-·~le ya, bu kadar silah .ne .-a,ltlt 
iti!>lecek?. 

l\'IVAYDA 
IlBETLER 

G:trip garip insan tabia:llan 
·ııır. Bn·ıı" Vı>l'dır ki tram.-ayda 
·alabal~ içinde giderken bumu· 
:u ka.rıştırıır, Bir diğer yokıu, 
")'1e bİJ' miin scbe:tshe • taz e
"" - oldu. Buiki: 
- "'lo yupayını, baynn, dedi, ka

ını) t'-r, 

- İndikton ı;oura kaşırsm_ 
- Daha bir saat yolum var .• da-

ıı.nılır mı?. 

AHMET RAUF 

abataş caddesi ıtenisletiliyor 

K.tba.ta1 tramvay ca<licsinde 
-e Araba vııpuru iske~si karşı· 
ırla bulunan odun deposile ar
ımın istimi:ait ülunarak caıklen;n 
u. k c_mının kenişktil:mef>i karar 
~ t.r ı:lrrı ıştır. 

icra olwıan bu kxJntroW.,rde biıl-
hllııilia Tak:.im ve Debek ile dığeT 
b112.1o semtl<ıcdckl .Kı.yük ga.zino
Jaırda ecnebi tabiiyetinde çalgıcı· 
Laırın çalıştığı görülmüş ve bun
farm yerlerine Türk musikiş>nas
ların gcti.rilmesi saıhiplerine teb
liğ olunmuştur. 

Diğer tara.ftan §dhrim>z cmusi
silti san'atka.-lan ceıniyeth nckn 
bu kabil yerler.de çalışa.b:!ecek 
kudret ,.e kııb'.llyetıtc bulur-ın 

TCrk s:>r'ı.~karlırrının bir fi, esi 
t:ı ',ep ol unmuŞtıır. 

Bızıları, hükllm~ son k:"'llrla
n.ndan sonra, aıat" yU.: a ı normal pı
o:ının Jxış!ı;yacıJıııı zaıııncdiyorlar. 
'\'le her mad.:lı:ntn bol nı!J<:tattla alı
n:p ııe.tıJabileceıti Qü,;~ne t<ıpln· 
nıyÔı-br. Yanlış bir zı>haba kapıızna. 
mak !ltzıın:dır. n:r t.ık>ın mad<l•lrr 
mahdut ı.'\dardadır lkdann ıst.'h

u.k:i, C\"""I"" oldu.tu gibi, ;!ne tasar
rufla yapılmalıdır. 'rasan:u! fikrini 
asla hatırd&n çuarmamak 14':,;mtlu. 
Bugünün fevkal:.do ş:ırt;an, bıs:uru

fa 90n derece yer veriLT1.lEJ6İ1ıl' fcap et
tiriyor_ D!ln:rıırun, hr!Ji.iz &Dnu maltlm 
olmı:yau bir blıdore lc;nde bulundulu
nu b&tıııcıan çdtarmamalL 

BURHAN CEVAT 

r EDEBl ROMAN: 54 -

AŞ~ .. ~~L~~~:r: AŞI l 
niRiNcl KISIM 

K J ıı L ".ll ıyorou 
- - IJ! r ke reoiJı: olnın canclıın ve gö· 

nul - brnı .e\"<I' :ıi ey °" de, b..ı
t'. bu , '1A1 y :r: :ı:ı m s ut 
ol dum .. Benim rr ut olrr.oım ıç.n 

z~ 

n at. md b<r k. :-e o<SL l ucn de 
l , ._. ~ c !... nu."1 °' unaı.ı !A

n.. tı.:.~ ü cevap lam.vur; Kenan 
cevap veı :!iği z::ı.man da lir tki soğ·.ı:k, 
ffi<l <l>tt, y t"'1Z 1'U2: sQy il;)"ordı,ı. Ild • 

-· Ejjcr <!;yordu, h yalından me.rn
u ~ ıı;ı.m; sana ~"""" eıı.::g"'1 re

f l, ıürd!; "" !üın 0mur lo!fl gelı or
sa, bı ının ktııt;ı;.., olmayı az bulu
yoı• an, dur:ıutun kabahat. ır.,.um

dan Q<fdip ıtll, )1'1'ln- tı!r baflı:a=• 
bır.ıl<. T lop!er yo'.t zarwıetme. Se
ru:ı Y<'l'icöc tl(l::ü ola'l, ye ne göz di
lııen b!nl•rce kadın var burada ... 

SUZJln, g!iııoi Siiz.an götiJs geçi.riyor· 
du. 

- A.b! .. , 

YerlI:dt• g .a:ıı obnlarm sayıırııu keu_. 
diso d ı>e- yı bll•yoıdu, M<d - K ,~ 
lo'nua butuı guzel, ;ık, zari! kıı.dıııla· 
rı cınu alla1ıın.ya, ıı::aç t.pe.QYOla lteıı.. 
<!'. roı ndlnuye utraşzyorlardı. 
H !"-"lhn gu;:u 2Mlllg'n lsp;ırı,r.:,da idi. 
.-..ı<al S<Lıtos de M :-anct.ı o:ıların hl, 
b -ioc_ yüz -,,ar, yüzk>rioe bl le 
~n.eyor, ~ lı:dımc ııQrlcm yordu. 

S<L~l<>s ~ 'I>raııda'<1ın hiç bir ı<'Y· 
de, h!ç b~r '" <.iında etizil yoktu, 5arı.ki 
~ıauı;,.; .,ı: 1,.emcdiğ, kı ı::disl t:ılumııdığı 
lçirı, Suz:ın•ı I:>r ~ g(tı< Us1c
yıp teŞ!ıır ediyordu. 

B 'Ün i>'r Kı"1an Dağlı bu 
ıbayatı surdu: Bu bo~ \'e acı bir h:ıyat
tı .. Halbı.:ld o ac-V'!lCefl wı sev>I eceği 
bir kadın buimalı: ,.., tıu ye , a)t<ı ile 
avunın n,,;dirııl beslem;,ı. i;;te bu 
limiıilrun de boşu ı•lt.ğini ıınlı;yordu. 

Bulan bu mevoim, \illlı=ıı;ia muh-
1ıeıfctn :ııiya!.-.ller çektiği gocelenle, kaç 
lk:ero d:ınsı, elnıa.'lla: içinde pınl pırıl 

~ld;yan ve ;:üzlcrlrun çme balı:an k•· 

Bu:ıı aatıı ve tevzi İfİ nihayet 
ihalft edilebildi ' 

Bı.r
0 

yıl zarfında Karaağa.da .:;
tıhsaJ. a.lunacak lbuzların şehr:n 
heı- semtin<: kvzi a.lunması ve 
tali bayilere satılması işi nitıa.yet 
belediye tarafın.dan bir mütenh· 
l:ıide ihale olu.na'bilm şrir. 

iBu işi eski ıbayi Şam:l üzerine 
~ •ımştır. Mukavele bugünlerde 
mrzalıanac:ıık \'e bu hafta sonun
da. bayi :şe ba~;yacaktır. Muka· 
\'ele ik ter taniita buz ıbulun· 
du·ulması b y .e ka lUI .e iril.
miştir ve lbir k!?o bu;ı; beş kuruş· 
t ,, s 0 t lacakt-r. B.- kuruştan fız 
laya. satış ) . p•ığı görülrnlrr der
hl cezala · nlac-ak ve ruhsatna
meleri iSt r<:at oıunacaktır. 
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dınları, f-:-*lı e~leri yüz ilıStü bı ... 
raıc-rrış ve raçı:yo çJk p porm:ı:klığa 

dayn,;. :r.~, k ndi kendine, kt"11diı11 ve 
aı'kada b a!Jotığı kaclını düşünmüştü. 1 

Ne PP''3, ne k dar u!~ Se\'g ni:n 
BŞ:< b-tr tur'u k.Jl .~n n:)"()r, g<m}Unü 
y· km .ı dev , cdlyoıdu. 

Artılr. ilit: r ed ;>< J R.ıhal<ı ka"uş- l 
ın'" ı, k lbin y k ,, ate · ~ı b!J
,,,...,, çiı> i n J'' ı; , lttndiııi 
Sevgt·•m k rı a uma t.uası lh:m
d:. Ba<k !ildi! he-ı:· r bu!:ımıyaoktı 

Zt. g n F t S vgir:iın u ·:-ı.nıa. 

p:ı.ra saı reden- ı 'ıı sonra bu ser- ı 
vo!.:n ne th:..:n.c Y!it' val'C,;,.' Delice 
har , ı: rı!ara it= en, kumard8n 

, kaz· ... "I ~l anın bir kaç YÜZ. bın li
r-..sı M1A d ~"<l~ll. 

Se\gin y omda bııun.soydı bu sıer
vet!n o zaman n"A:n=ıs, olurdu. 

Bu art boş b1r h.ııya ldl. 
Sı ı,:gin b:ı;ka bir eı'keğ n blları a· 

rilS~ e! ut bir h~yaı süruyordu. 
Onu C1ı.. Unm~ordu bile se" l .yordu 
k;, dü.iJilSÜT'' 

Bu k -:'il dü Uncclerle salona giri,. 
yor, tisHi.stc bfr kaç kaddı ş:ımp.inya 
yuvar!ıyor. sonra d8.tıM ba ı yordu. 

Mı•vslm b't.t.i, tren:11 r, olllzr.b1ler Pa
ı>slilcri yorlcrinr, y banctlan .,,em. 
l<'ket1 ·r1nt' 13,;ımıya bıtıladı, JJ!ıo kaç 
ay Kot - d'Azür'ün aüneşi i!e ıs:nan-

(Devatnl varı 

Har.e Vaziye_!i_ 
Alman ordusu Baku ve Batu

ma kadar ilerliyecek mi ? 
(Yazan: t. S. Eski Bükreş Ate~cmiliteri) 
Doğu repbffinde: ı 
Ağu,,ıos ayı Ru.dar ıçm. buh· 

ranlı görünüyor, gün geçtikçe ye- • 
iDİ vahim ibtiııuı-Uer belirmc:ktc
di.r. 

Şimali Kaikasyadııki Alman or· 
du•m asıl kuvvetler& Ro.ılof • 
Bakıl demiryolu.ınm iki tarafında 
durmadan ilerlemcı.t..tir. Tik<>
res'i i~al etnıiş ve Hazer de-ni
zile K~adenh arasındaki dem>r· 
yolunu ke>IU.İştir. Ruslar 48 saat 
içinde eveyce ric'at etmL~lcrJir. 
Eğer Kroı>otkin, Voroşilof..k gi.

bi mevkilorin işgali, Alman tebli· 
ği:nion bildôrdiği günde vu:kı,;~ul
mus i...., Alınan ordusumm luas· 
ncd-;,ı, Arma\ ir gibi şcbia:lc:ri de 
ele ı;"Çirıne.si ve Kubau nemiıııi 
şlmal.!en ,.e doı;:"lıdan a~ıı:rı:k lltai
kop petrol ha•-zasma ı:Vmesi mub· 
temeldir. I 
Şimdiki halde en ileride bula-: I 

nan bir Alman ılwlıı, Ro tof ·Baku 
dı:miıl'yolu boyun<a Kuban .nclı.ri
nio doğu meuıısma ...aırkmış ve 
Kuba.n 01chrile Kuma nehri aıra· 
sındaki ın-.uiye yürüyerek vıu.i· 
yete gelmi,tir. Bu kol bira-< daha 
ilerler.<e Rusları.n Kubım • liuına 
11chirle i gerisinde şhuale dönük 
ve brıişik- bir müdafaa cephesi 
lmr.ınalaırı giiçlc.,,"'cektir. Bu ta· 
diırde Ruslar Bakfı vo Batuınu 
tuiıtiafoa için l~afka• dnğlııırında 
tutunacaı'.Jar dır. 

la· op pett'Ollcrine gelince, 
Alman!~ .n bıırnsaıı >ai;lanı ola· 
·rak ele i:"ç.irınel..ri mulıttmel de
ğildir. r.ıı.slar lnhribata devam 
için hazırlık yllipnuşlardır. 

Don ka\"i$uıdo ve ccnubımda 
StaHograd'ıı ve u~ı Volga bo· 
~·una doğ<nı Almanlar b1r çift ta.
srnrLa girişıııi lordir. Don kavi· 
si•de ce;ıh<>don taanuz eden Al· 
nıanlar, Don ve Sal nehir! i ıua· 
s111dan da taaırruza başlan.ışlardı.r. 
1Jıı ikin.,; taarru2 Kafkas)& • Sta
lingrad deıniryolu boyunca Sla· 
!Wıgrad'a doğru yapılmaktadır. 

Ruslar Kotelmikovski çevresin
de şjddctı; muharebeler olduğuDu 
bildimıi~ledir; ~ halde Alınan 
z.ıiılı ·kıt'alan Don dir>cği cemı· 
burula Stalingrad'dan 150 n aşa· 
ğı Volga boyundan 200 kilometre 
ıızııkla bulun'uyorlıı.r. BiT zırhlı 
ve motürlü oydu için bu mesa.!e 
biiyük bir şey d~ildir. Eğeır Rus
lar Kafkusya • Sta);ngrad dcınir-

yolu boyunca başhyan Alınan t:>
arru:ıruııu kıramazlar,,,.. Don kavi• 
si.ndeki Rru; ınüdafaa cepheoi ., .. 
nııı>tım Alınan kuşatmasına uğrı· 

yacak; bu vııüyelte Ruslar a~ 
Volga gerisine çekilmek zorunda 
kala<aklardır. Su takdirde Al· 
m:ınlaır Kafkasyayı Hazer deni?' 
kıyıla.una kada;r şimalden tocnt 
etmiş olacaklanbr. 

Hulasa. Alm~ ordı.ıa~mm üs· 
füu ve ınuvafiakiye-tli taara-w.
lııorı karşısında, Ru~ların aşağı 
Yolga boJ una çekilınelcri ve 
ICafkasya dağlarında ayn hlr 
cephe kurmdnrı Vı?Zİyeti basıl ol· 
mak üzeredir. Zatan bizim de bi· 
daycltrnbc i R~h:.r aleyh:Ue ola· 
u~ ihtimal verdii;imiz 'nhim va. 
z:i~ et hundan ib:>rclti. 
Yalnız K:tfaksyadJ sür ırlle ileır· 

!iyen Alınan c·rdus• , Batum ve 
Daltir.ra ) ü.rl.iyece!c mi, yiirün1iye
cek mi? Kro-adeniz ı:us tlon::..nın:ı
smı sai horici kılmak ve J!u,ları 
petrolden büyük ölçüde mahrum 
etmek i~in Batmn ,-e Bakfı Al· 
man orduını için cazip hedeneır
ıür. Fakat Kafkas dal:larmı aşmak 
kt>lay bir iş değildir. Almanların 
yukarıda bckliyrn ııus orduları 
dııırurk""' ,.c sonbahar yani kış 
~-aklıııjırken, Baku ve Batum'a ka· 
dar ineceklerine ilıtimal veremi· 
yoruz. 

KazmiTci ve elbiııecileTe yünlü 
kum"§ ve terziere malzeme 

tvziatına baflanıldı 
Viliıvetmiz cır =ne •Yr' n av

hk istÜ.kaktan kazın rci, ha;r 
elbiseci ,-e terzil-erle her nevı ter 
zilik mal:..:emesl satan esn~fa yün 
lü kuma<lar ve main mc t:.'\'7.i 

o!.unm.ası~a ba~lanıln~ tJ.r. 

Toprak mahııulleri alisine 
imtihanla muhaııipltt alınacak 

'fuprak mı:hsullcTi ofisine en 
az orta mekıtt'p dereeesin<le tah
sili olanlar arasıntl2n müıeııddit 
mu.basipicr aılı:nımak üzere bir 
iın'tih<:n açılm:~hr. Mezkür (>f,sın 
za<t i~leri müdürlüğüne yapılrn:.sı 

icap eden müracaat müddeti bu 
ayın Hi ıneı cumartesi günü ak· 
şaımı·na kadardır .İmtihan ise bu 
ayın 18 inci pazartesi günü An
karada icra olunacaktır. 

MAHKEMELERDE: 
1 

Havayı aşk eser ı 
serde, efendim 
nerde, ben nerdeı 

Alla. kıı.tiıl~r... Ana kız old-_klarlt 
z..ıten, htk deyip de b'dbirlerh?"in bur
n . n.n düşnfisçesinr biribir]rrine 
~m:emeıer·nı1en brJ.l;Y"tii. Amma, d'
Yt·~i?. ki; 

- L-riblrlerir-~ ht•nt.erlrr de, scıa 1 
kız olımazlar. illi ku: kııı-deo; olur:ar. 

Olabilir... O da olabilir a.ınma. .,.. 
nılarnıdel<l y.ış faı'<ı o kadar fazla ki. .• 

kmna, yine diyecı ;;s;nio. ki: 

- BirJb;rfr.d•n - foıi<ı ı;ok fa.la 
olan iki kardeş ohı.az. mı? : rıescIA, 
bir adam on Bekiz yaşında cvlendiJıP, 
mma.n o:r kızı, 1urt< be§ yaşınoı geJ. 
diğl z;ırr.an cıa bir cii~ı· ıkızı clUnylLyt. 
gelemez mi? İşte sıze ylmıl ~ 18.f ı 
t'.aıık..:ı ~ ~ire .... IIalbukj, biribi
~oo on bı. ş ;y~ ~'klı ana - kırlar, 
otuz, hat.ta viı·mi yedi, yirn:u scl;.C 
~ıış ra~:ı biı)Ü'< aı:ıa - torunla'I" da 
ojabılir. Olmaz mı sackl7 

- Olur o,ur ... Hqd olur amına, 
az.iz lo.ldm, k f:ı.ır.ın ıçınCe o ık adar 
mu~ , o ~r mı; rız.. o ka
d:.r m ad~_;tsın 1

• brnl 1 ".r.ııye 
bı• • y -,un Bı ~ 1a !QrT'yey-m. 

Ben zaten a kız '· lan, za,. ı 
Ueıı iıJk D<Y p te. • d ye ~ı un. O 

> i nıç n llAv" ""~Um. A. s~· 
da ao!a ta ·ı: 

Ktt, 
- An.· cı rrı, cı;y ~ söıze b.aşlad L 1 

ŞOmdl anladınız mı am kız oldultlan
r.ı ne~en ania.d.I.ohı_:u? K.12. devam 
etti: 

- Ne olur? Bu sefeı-Iltı: a•raıe· 
Um. Bir cahl 'il<tir etti. Gr~r ... H<r 
şe-y oJur anneciğim Ş ~ kada.r' 
iı~le bir ~biye:ıizlC"'1i goro'iin ~ü? 

Ne blıar, ne ,:rıı!k çccuıctu, İşi;>, Ç· 

kittin tecl.1. A.l!ah c~nı vrrsin. 
Şi<cde dnrd"""4 g:ı,ı dt..nn&z ki ... 

- İş1ıe daha yl d ·,. ya: Önce, 
ı. ooiI:ıi sık y<'r, tut.,..,r kibar, Qazi< 
gö.iiıJ(jyordu. l , •e çrnez giıb• dllru-
yordu_ Halbtı IÇ ik kudı'lı · nce, 
tl-.."'11etini meydana koydu. Buna idLe, 

(D<>v:urı So: 4, Sü• 7 de) 

Şehrimiz berberleri için 
mıntaka mümessillik 

teıkilatı kuruldu 
• 

Şehı';miz berberler ceıniyett 
rnıntaka mümrsıdlik teşkilM• 
kunnu,.,tur. Bu hu."'lısta b<oı'berle· 

re cemivet taraf.ndan bir& mek 
fop gö·n.derilnr.ıı ve bun.dan son
ra müracaatl.arın bu mümessil· 
liklere y:;ıpı'ımı:sı ·tebliğ oluronus
tur. Bu suretle; cemiyetin merke 
zir.e kadar gıl!!r.ck için bertberler 
vakit ziyııı: etmiyeceklercf.r. 
Dlğer tarartrr mıntaka mü

me.sili'kleri bcııbe!'ler cemiyeti· 
ne kayü'ı ol.ımyanları d;; tcslıit 
etıneğ~ başlam1 lartlrr • 

• 
r 

• 
9 

MUSAHABELERİ J 
;e ini ih &yaçla.ri 

SPOR 

nbul Kı·· 
malzeme 

daha 
Stadyom, 

üzerinde 
ve maddi gardım işleri 

İstanbul spor kulüplerinin ih· 
tiyaçları, beden U!ıbiycsi genel 
d;rektörlüğii işi el.e aldıkt.:ın son· 
ra bir hayli ihm•lıe uğramt~lı. 
Ha:ilıuki memleket sporu bakı
mından mühm bir mevkii o

lan İstarlbul kulüp!crlnin ihti· 
yaçlanrıı. bUı kulüp"er amalör ol· 
duklaTI i~ın, iıhmal etmemek la· 
a::ımdlr . 

İlı!tiyaç \•e yard:m işi ele alı,. 
nınca b~ndan evvelki yaZ!ları· 
ınyzrla da işard ett'.ğ mlz gibi, 
tam a 'ıtör ve bihakkın m~mle· 
k•t sporu içln ça,~an hcs:ı'bı düz 
gün spor ku'üplerimiz önde lu· 

tu1!rnalıd r. für spor !tulüıbu bu 
ı;ün .;i.n ik r i d ecede faa· 
1 yet gO..tcrcbılır. An~ak çalış· 
mn ı mu.,tv:am ve rı.e~lcket 
ı;poru ıçın f·~ uı ı · b·ı kulilp 
iıhlT' :ı!e uğr .. m .m }, btl <.is ~ar· 

dı.rn ve t • ron "7\E:t, .. ur. Bl -<'i 
s;nıf ku üplere an z<:mıwJ rda 
yap.lan )-rd ıd~r :. = yukarı 
I?'esail<or'.n n kar< ıJ ğ> olan maddi 

bir SC\' i. Y'lr>İ hu kulıü::>IHe el· 
de ~ t kleri muvaflakiyc•ler nıs· 
l:ıdiPc;;, "bır f"Ta veriliy0r, d'ğer 
ıh•ıya7:ar le alakadar olunmuyor 
rlu. Teşkilat n muş ,.e m~sraf 
di_) e ...,ar{ tti1i ve TTI\.lhfm ı:>1r k- ,mı 
fkrı~ ıce fuz li para kullip ih
tiyaçlar•na aynls&ydı alınacak 
netice çok başka c: .ırdu. 

Spo< kuliQL•;n n bi"1a!!Sa mal 
wme ve c·}ıa iş"ni bizzat genel 
dh-ek+.örlük hazırl•.,..alı ve temin 
e1rnelidtr. i<rtanl-~'~a bir çok 
kulüpıtr sah:ıs.zlık yüzünden 

titiz davranmalıyız 
\( Yazan: '\f l Mur t EATABAN) 

fcilıol, otletizm, voleybol ve di· 
ğer spcrlarda g.,ri kalıyo.ı:l:ır, 
gen<;lı'k daha genişnükyasta spor 
ya,;a.mıyıor. İstaı bulda pist ihti· 
J"acı uzun senelerin derd\dir. Hi
la bir pist:miz yok <liye üzüntü 
çek'.yc>ruz. Tab:id r ki Fcnerbah· 
~ ıı!adındaki pisti öne sürerek 
pist var denin;e, o zaman biz de 
pes.. diyeb!l r:z. 

~uhakkak ola.n bir ~ey var 'a o 
da T<ıtanbul spor kulüpler nir pı;t 
ve fot'lxıl sahası ·ı:ıt vacı.nın obr 
an e;-vel temin'd.r Bu -._ b:'den 
tcrb:yc<;i g~rcl d eht 'r;ügü iş 
p r.da en basa ahnaLdır. 

t<:t.nbul spor kulürlerir n mal 
'e htıya<>ı da ön plana al::n
mas icrp eden bir iştir. Bugün
kü pa:lıalılı::ıta kulüp.ıu;n spor 
malzemelrrri kendi başkrına, 
y~n1 pe ·al,endc olarak temin e-t· 
mcleri olr!ukıça p~ a"' ve güçtür. 

113u işi tc'< t1·1rn idare etmek 

ihtiyaç olan spor malzemesini 
tcıplu ol~rak sipariş_ ed.p kulüp

ler tevzi e~ck faydalı olacaktır. 
Bu suret! hem genel d:rekıör-

lü~.-ün yarpımu müSbet bir şekit
dc faydıJı clur, hem de spor 
kn1üpkri mal:zemcsızliğe maruz 

ks:rtıazlar. BPdPn teıilıiyes:i ge· 
nPI d:.:rckı;;r,üğünün böyle bir 
vardı mı spor malzıPmes n n ucu-

' za teminir.e yarıyacağı gibi, sar-

!edilen parayı da boşa v.:rmemi~ 
olur. 

frtan'bul spor kulüplerinin di
ğer ilitiyaçları gene beden terbi

yesi genel d:rektörlüğü tarafın· 
dan daha iyi bir şekilde temin 
er!ilıebilir. Mesela lokal, ,mefruşat 

için bazı ,kulüpler v&ktlle fuzull 
olarak bir çok paralar sarietmi!i'"' 
lPrdi. Hafouki beden Ui!rbiyesi ge· 
nıı! direktörlüğünün bu işlerden 
anlıar ve mütevazı ruhlu bir he

yeti kulüplerin tiih c1erecedeki ih
t;ya<"larım ıdaha iyi temin edebi
lecektir Su sporları, gfireş, fut· 
bnl, kayak<; lık, atletizm; jimnas

tik ve diger sporlar ıçin daha ge

ni'§ ölçüde bir faaLiyet sahası ha· 
zırlJoyabi'.mek lçin malzeme ve 

s.lıa. .sini, f'krimize gÖre ıeklil 

ed ye:.- •z. Malzc-me '" ni be'ki gö· 
riinü.qtc b raz mü ül olan şekilde 
halJ.Pl.ınek c!e herhalkle faydalı o
lacaktır. 

Bund2r, sonra kendisınden da· 
ha geniş olc;üde ve mü bet iş bek
lcdigim 'Z beden terbiyesi gcnPl 
dırekıtıörı'ığünün İsıtanbul .SJ?Qt' 
kulüplf'rinin saha ıve malzeme 

iM yaçl-arile da.ha yakından ala
kadar olmasını bekliyoruz aıa-

sen spor ışlerile yakından alaka
dar olan Maarif Vekilr Hasan 

Ali Yiicel'n bu işin ruhuna ya
kından \"iikıf olmak üzere yaptığı 
temaslardan spor işlf'r'nin ciddi 

bir şekilde ha11edileceğ ni anlıyo-
ruz. 

l\fURAT KAY.AHAN 

""'-=-~ - -

Yazan: Ahm•t Şiiluii ESMER 
Çok defa tekrar edilmi~ olan 

bir hakikattir ki bugün Anglo • 
Saksonfart ka ılıyan en mühim 
mese11' münakale davasıd:r. Ame 
rikanın ıbüyük harp gayret1E"rin· 
den balıı<;edi >yor: Arner-ikan harp 
endüstrisi en yük~k -verim had
dine vanınış veya yaklaşmış bu
lunuyor. Binlerce tank, ol' b'n· 
lerce rop, siWı, t<'Çhlzat, ıa.n·are. 
F;,kat Amerikanın bu mücadeled<ı. 
ki ağı.-hğını, sanayiin n ver:rni i· 
le -ölçmek yanlıştır. Amerika, bu 
silah ve teşlıiuılı. cephelere nal<
aebtiği niSbette mücadele üzeri
ne müessir olab!lir. 

Aııner'kanın bu nakliyat me5e
les~e karşılaştiğı büyük bir 
zorluk, mesafelerın uzunluğ"dur. 
Amerikayı Avrupa l'arp sa 'ı11e
sinden At.antik Jen:zi ayırmak· 
tadır. Ametika :ıe Orta • Şark 
arasında m Atlant'k dt'r z.i, 
hem de Hmdistan doe izi v rdır. 
Japonya ve Aıvu :ra va A neri· 
kadan I"ru; fik d,..,izi 1

" ayr mış

t.r B:r 11 le iy;o fl€ m _ ın, Aıneri

kadan ayrılara hedeu. varmas1 
ve tekrar ' mana ger; dönmesi 
ıçır belk. de &'t aylık bır zaman 
Lt mtc! r. Bu itibarhıdır ki Aıme· 
likanın ticaret gemilerine ola-ı 
lht yacı gun geçtikçe arlmekta· 
dır, 

Ddny'a haıfuinin en eılıemm Y"~li 
safhalarından biri, Almanyanın 
Amerikayı" cepbderden uzak tut
mak \'e Amerikanın da cephe· 
lere yakın gelmek için girisf k1 ~rı 
bır mücadeledir. Bunu temin c:
nıeıt için Almanya denizaltı gc· 
mileri Ye ta.yyarek!rile nakliye 
gemikrini 'batınyor. Am~r'1'a da 
bır tarzftan denizaltı gemil-"nİP 
mücadele ed<:rkerı, diğer tııraft"'n 
da yeni gem. in.sa e:mckted ~ 
Alrnanyanın gr~n koş bazıı• 

lıkları arasında denizaltı gemi>i 
inşaatının çok mül>im bir yer aı· 
dığı bu yaz ayfarı içinde anlaşıl· 
m~tn:. {k\en senenin ·yaz n:•Iarı 
zarfındak denizaltı muhrrPb~sl 
b~·ük grırültü ·ıe başlam:stı. Hil 
!er nutuJdarınm biıinde. kış ny• 
l&rında Almanların u~·umadıkla· 
rını ve bunun İngilizl~r taraf;n
dan anı.aşılaeağını ~ldirm~ti F•· 
kat bu seneki denizaltı muhare
besi, tljlkı Rus ceph<osindek' ta
arruz g b', gürültüsüz olarak baş 
lıımış, fakat cok ınü<'ssir olmuş· 
•tur. Bir kaç gün e"vel neşrcdılen 
ıbir istati~iik, temmuz ayı z~rfın· 
da batırılan İngili;' ve Arri'r•kan 
nakliye gem!ter:l\:n tonaj;ıı, se
kiz yüz küsur bine kadar ç kar 
nuştır. İr>gilıizlcr \'e Amer;kalılar 
kendi kayp-larının miktarını b'~ 
d: rmed klerinden bu •altarn.n 
doğru olup olmadığı kes. vlarak 
s6vlcnemez. Şu var ki sah;'l rıa· 
!!iroat a· .k 'lOkta.<ı ıdakı tckniı< 
zorlı..1k di>üıyıs!lc ı~ a ar t ra .. 
fından ,oe...-'en bu mahi .. ıı•• a'oğ 
rı:. olarak Kabul ed mes. rr.ı:.m· 

kün deği\dı.r , 
Fakı:t tek'-ık ~ebeplcrden ®

ğan yanlışlıklar n· M"bal •a n 
ıskontol.nr yapıldıktar son•a da 
l€rnlIIUZ ayı zarf ti :dakl d[~1i• · ttı 
muharebesinin Anglo • Saksonla· 
ra ibüyük kay'Plar \'erdirdiği bir 
hakikattir. Şu da var ki, bu ra· 
kamcı ifade ettiği miına, ancak 
batırılan gemilenn •tefilısi ·;ıçin 
Amerika ve İngiliz gemi inşaat 
ocakları tarafından yapılan yeni• 
gemilErin rakaml.arile karşı~aştığı. 
zaman açık olarak anl.aşı.Jab:ılir. 

Bu vesile iloe evvelki gün ıemmu:ıı 
aıyı· zarfında Amerikan ocakları 
tarafından inşa edilen gemi to
najı hakkında verilen maliımat 
dikkate layıktır .Re!'men bild ril
diğ ıne göre Amerika; gı-çen ay 
zaııfında yedi yüz dokSan hb ton 
hacminde y~ni gemi inşa ctm~ 
tır. Buna İng:liz ocakl2rı tnr:ı.fın· 
dan in.~a edilen gem <er <le -~ve 
eclilccek olursa, batırılön gemile
rin tonajı • Alwan iddi:ısı ciı:-jjrıı 
olarak kabul «!ilse bile • yeni 
inşa edilen gemilerin tomıı ndan 
daha azrlır. 

B:r 'Paftadan.ben Amuik~d.ın 
,;elen hıı:berler, büyük h-~· :Le 
nak.liye tayyarelerinin inşa:; ı::-'un 
ssrarlıa ba.'1.setmektedir. B' .-iJ. 
diğiaıe göre, yetmiş ton ağır1 ,.n· 
fü inşa edilecek o1an bu tayyare· 
].,.. her defasında, tam teç'ıi,-::ıllı 
yüz elli askeri ve yahut 14 ıon 
yükü nakledebilecekll'rdir. Bu 
hesaba göre, b'n tayyare in de· 
fada~;:, elU ·:ı;n askeri laşl() b:ı>l 
cek d~mcklir. Aıncrikalıl•ır, bu 
tayyarelerden beş hin tane ıniu 
,nsası için trşebbüse geç» ek üzc
red'rler E"ier bu pro~r:mn t2h2k· 
kuk ett .rilecek clu • -ı, dfn mı. 

caddesinin yffil 'b!r ~afhaya gi· 
receğı muhakkaktır. 

ı 



(B~ JC:ZJ ı u-.r!•nterı Auadolu A• 
Jamı. Bll..lô.~ler den alırıınqt:ır.) 

Telhis eolea Mwımıner ALATUK 

A nı.ım'!ıır .K:atkasyarun ete
;:ine yakJn Maik.p petrol 
sabsma cirdiler - Ç.ön;il"in 
:i\Ioslrovada bııloınlağu şayi
aları tekrar dolaşıyor -
Ilinıl kıoncres;. tıı,, .. mderiııı. 
çeki.hııesiııi ietiyaı kwan 
lıugiin ~riişüy~. Novorosisk ve Ejderhanı 

Tuapse liman· 
1 

tutan 
farı tehlikede/ taarruz 

hedef Mühim deniz 
bir harekatı o/a .. 
başladı, cağı sanılıyor 

J - SON TEL G K AF- 7 AGLS:ro.s ı:•t.? 

Vali Bu Sab h An aradan Dö dü 
(1 lD.Cl s :Iea.t n De\.•nı_, 

nfından karşilitnmımr 

Dr. Lütıfi Kirdar Aıık..rada bu
hmduğu müdtiet zariu:da bele· 
<liyeye dev-redi:ım~ o'.ıau iıı.._>e 'ır 
!er' : n liizmı geleı, IJ.hs'sırt ve 
kaar:.> meseleleri.le mı:~ulı olm% 
İst<n bul feüıinin 500 " cü j ı l'ıl0· 
nümüne rasl,yuı 1953 senesine 
kadar yapılae&k hazıd kla.r iç:n 

l''elih ıı 500 iını cu v ld.ôrııimü
ne kadar Tllp ~a_I,. hazır] klar i

çin :Lsıanbu!m ı·a}.şınalara baş
lan.lacak ve bu ;~ içjn bir k.o
mk. on kurulacakı r. 

Alman tebliğlerine göre; Ka:r
kas topnrkl.ımnda Tsioho.resk de
mirj-olu · kı.vuşak noktası zapte
di'ın:ı~ir. Piyade kulflieıleri ve 
seri tümenler mütemadi'.)~ ce
nı.ıba ilerliyor. KuJ:ıan üzel'iııdeki 
kıöprii.bt.şları genişletihnektedir. 
Kr ıodar ile Haz.ar derıiti ara
sm<laki bü) Wı: şimendifer ıınüna
kal'at yolu kes-~-tir . 

IS~eşte11 i:ıildir.ili.ğine gıöre; 
Çörçi.lıi.ıı Ml:ı&kovada bulunduğu 
hakk:ı.ııda yay~lan lıaberler, Al
man~,.-a ile Sııwıyetler Birliği ara
&ı.ıı.da bir münieric &ulh y.ıpı.lması 
ş;;yiasmıı:ı yay.bıuısırıa sebep ol
mll§tur. Salilıiyetrı Rumen mah
ıf:illeri ise, Alman oıdula.nnın bü
tün cepi:.elerde muza!rer surette 
.ilerledj,ği anda; Akıı.any« ;ç;n 
sulh miizalrerelerine bS:jLa.ınak 
'baue mevzuu olamaz. Hatta 
Moolrova sulh teklifinde bulunsa 
b'!e, Berl'nin bunu reddedeceğ' 
mıilıakkaktır. 

Londra, 7 (A.A.) - Şimal:l K&f· 
kasyada Kuba.ıı saı.-.ıa ı..-.. 
şal V Gll Bock orduları Jıikumları 
ile Rwoları Ka radenize doğ<ru atı
yorlar. Novorosiski ,-e Tuapse 
ciddi bi.r tehlikeye uı.a.rın bıılUD
malataılırhıır. 

Vişi 7 (A.A.)- Almanlar cHion Loadnı, '1 (A.A.) - B:rita.no-

i1 ed'hniş ~n kmnisy<>nıın 
i.lkı tnplan.tıımıda lbuJu.ıımuş, 3,5 
m; )"l!l"l lirayı lxıl3n belt>d;ye büt 
çesir.tlelü al'• tıı. kapaıtmak huı:u
sunda Dahın,.e Vekaletine im
deril.ın!ş ol~n rapor ıneseles>le 

Diğbr mraflan, belediye lıütçe
siı:ıdelrl açık bcled:l\'e 'eorgi ve 
:reoirıWrıne yü:ııde f>O ye kadu 
yapıncak bir zamla kapanacalı!
tr. Bu hııeustaki Tôyiba yakıaıda. 
Mecllae verilecektir. Bundan b8'' 
ka şehir sularuıda işHyen vapur
lara ""' tramvaylara b:ıri.ııci mev
kie 2, ikinci nıevkie de l kurtıf 

ö.ğleden oonra Sal ırmağının bir ajansııım bildirdiğine göre, Ami· 
loolu olıın Kara Sala varmışlardır. ral s;ı. Charles Kennedy Purvis 
Burada bÜ'yÜJt bir warruzun ya- deniz 1Mrinei lorılll DIBllvinliğine 
pılıdığı ve hedefin Volgarun ağ- tayiıı editmijlir. Bu tayin pek mii-

Vişl radyoısu KıJbanın Maik~ 

petrol bö'€eltrinin merkıezi oian 
K rasuı.dan ır.üdafaa eden Rus
lsrla muharebenin ba~laımış ~ 
kluğu-u b tdırmişUr. 

zındaki Astı.aktan olduğu anlaşı.- him deııh harekatı yapılacağım 
lı~'Or. göstermekte.tir. Am.inıl İngiliz tlo-

ınıe..cul otınuş ~"' f t&J bulun kö· 
iTT1tlr ilıtiy<ııcın.ı temin maksadile 
İktısat VekıBtetile temaslarda bu
hm.mııştur. 

2l3!m ~Iacaktir. • 
Kömür ihtiyacının teını mi 1k

\J6at Vek81...ti üzerine a' ,. ve 
sJontı ÇPki.hıe-rm>s için la= ge
len tedbirler atnmıştır. 

Alman ordulan ~droen Kaf
kasya eteklerine vanmı;lardır. 

Sta~ngradın şimalinde bazı A}. n-mH•nm ei1 iyi kıımMldııııl.a-
ımrın unsu.-larının Stalingrad - rmıılaa biridir. Alınan <>r Varasilofun bat ın

cı.ı 160 kilcm~e kadar b'ır cep
• de Kubıır nehrine varmışlar

d - ve Kafk.ıs dağ:.Uına doğru 
ı1cr'= k1 rler. 

IHt'IT KDl·oaESt BUGÜN 
TOPLANIYOR 

Mookova demiry<>luııa vardık&ı 
Li!cLrilıiıyor. Maamafih Ruslar bu
rada ş.dde · m:·kavem~t gösteri
yorlar. 

Savı: t te'lıli !eri ise Kletsk y ii: 
bö A''Itlln 1 ile ımlann n 

riyor. Me~ 
yap 1 ~n nu-

11 Ahtı.an öl
e.:: u üı.. H.:cum ara.balar> 
b:r .< SUl:l(_e duşmar.n a•kasına 
~r' .ır k 30 ıaşe kamyonun. talı
•. etırı.iş ve 300 kadar Alman 
o! ı im~ ü.r. 

Hint .kongresi icra komitesinin 
!ngıl.:z!erın Hindistanı!ak siyasi 
o'< tekrini k!aldı.rmalnn, aksi hal 
de menfi mukavemete gc;ilınesi 
yolund.ı Gand.inın tek' !i · zer;.ne 
verdiği k~rar bugün H nt kong
resi ~ınumi lli?yeti.ııde tetıkik e
c.lın<' ktedir . 

HİNDİSTAN 
Avustra ya 

USYA 
u:ıaşn Jf'<len Devam) 

muhafaza edebUmc-.k için Aıncrl
kaıLm gelecek wbeye karsı teda
jiij cmıu)·ot i~ind~ bulunması la· 
zınulı.r. Yin<, Rusyad· n gel bile
cek lehı>I<eleri iinl~ınesl gcceıktj,,. 
Nil:ııi galilriyetine yol ~alıfürıeok 
için de, yine Ru yayı r dışına 
atırıa,ı, A') lr>• taınamile tehlike· 
siz bir hnle sc.kması, Ame.rikaııın 
karşısına bütün kuvvetlerini yığ>ı- , 
bilcttk hale gelmesi gel'Cktlr • .iı· 
te bunUD içindir ki, bu devrede 
yulunım üzerinde üç plirilı var
dır: Hind' tarı, Avustralya, Rus· 
ya. 

·raç ecesi 
fstanJnd l\füftüliiğihndeıı: 
9 Ağnstı>s M2 pa.zar gliıDü Re

eep ayının yirmi altısına ınü a· 
dif olduğundan ak nmı (P :ıar
tesi gr ""9i) Leylei bli.raç olduğu 
iliın olunur. 

K banrl~ Almanların zaptetiiği 
bir tn2 ille knu.kl.ar gece baskını 
yaprruştıır. Çel.eler müiı.im bir şi
m~ml>ofer garma baskın yaparak, 
bir miktar polis ve asker oldür
mtl lerdır . 

cı.'f ev,~rk Tayımls. in bir iıa
'ber ne göre; Alman kolları Mai-
11 ,p peırol :sahalarına 17-0 kilo
~eden a:ı; bir mesafeye kadar 
t:•rmJ,.cıt.ır. Bil sah~dan çıkarılan 
prtrol Rus petrollerinin miihim 
bır k:smır.r teşkil etmekte ise de, 
Baku ve Grozing petrol Jıo'1geleri 
!Rusl:ı.rın el"ndediT. Buralarını da 
Kafkas dağları gibi• muazzam bir 
6ed müdafaa etrr eldedir. 

h>r<1radan da Rusların Stalin
gradm şimal batl6mda Kletskaya 
da karşı taarruza gi!Çtikleri 'bildi
tflme~l'dir. 

LEW. •CRMlA ÇAR TARAF
T.AiRLARUilN BİR SUİKASDİ 

Leniıı.grad t-eılı.ri geçen kış sı
kıntı çe kerl<E-n, Çar taraftan es
ki yüksek memurlar, subaylar ve 
ıı~ılıwdcl<!r tarafmd.n terı.1p edi
kn suikastın meytiana çıkarılmış 
<ılm:ısı, şirr.ıdi ~vada açığa 

vurulmuştur. 

Bu grupun b:ı§!nda Vasil'yef 
isı:nhde beynz mu!ıaüz sı.ııbayla
r ndın bıri ve Sen Peteniıurg vi
l'L) i adalet divanı azasından 
Mcrkulıf -bu.lıınmaktadır. 

ÇÖRÇİL HAKİKATEN" 
?vFCSKOVADA l\.il? 

;ls., eç gazetelerinin ya2ldığına 
gôre; i ~!iz Ba,<;1;ekili Çôrçil Kuy 
~efde değıl, M~a<l:ı bulun
m kta<hır. Bu faraz;yeyi fııgliz 
bü ilk elçistlWı Ku;}ibi§e!den Moe 
h-ovaya gılmesi de tey>t etmekte
dir. 

t SEHIRD~N ve 

TİCARET n SANAYİ: 

* GUımlwd.ero.sd saohipsiz ..nanm 
nası ...uı..tıatı tı.ald.:ında bir nizam
name haur!.mınaktadır. 

lUAARİF ve tiNİVERSİTE: 

* Bu y.ıl da tlaivenrile mtı.ta.ı a
çUn ~ karar verimtitlt-r. Hafıtıa 

F.~ açıl.acıılttır. 

ıtlTEFf:IUltK: 

* Belediy>e,_ semt J>ll""rla111Dl hafla-

Gırndi, Röyter muhabirine obe
yanaUa bulunarak, Hindistan u
mumi valisine bir :ıneiııtup yaza
cağını, fakat bu .mektubun ült). 
matxnn mahiyetinde eleği~ anlaş
mazı.klan korun.'l!ak iç.11 bir ni
Yııı2lame olacağını, eğer muva
fık C<:."Vap alııul'Sa cmektuJmn ye
ni müzakereye bir temel hizmeti 
göreceğini 9Öylemiştir. 

Müslüman cemiyeti lideri Se
Y"d :\bdültfrtif de CriPJlı"in tek
liofkrini yenfilen ve acele gıözden 
eçirınek il;i:n, loongre ve diğer par 
til.erle i.Şbirliği ya.p~lrnasını :Sle
mistir. 

mveıua reıemeak 

Krailçeılue bedlyeıı 
Londra, 7 (A.A.) - Birleşôk 

Amerika Cıımhurreisi Rıızvelt, 
Felemenk Kraliçesine en yeni 
tipte bi.r deoizııJtı avcı gemisi he· 
diye etmiştir. 

Emniyet Müdür 
uavinı terfi etti 

İstanbul ernı:ııyet mürlür mue
e.vini Ahımet Deırur bu kere sek
ııen lira maaşla uirinct sınıf em
niyet müdürlüğüne terfi et.tirile
:ek eski v38iıfes'.nde bırakıhnıt'tır. 

Basın E irliğlnde 
bugünkü topf antı 

iBas•n Dirliği İstanbul m•nın
~.h-sı t~anlığında!l: 

Bı;.,_--ün saat 16 da Ilirliğimiı..·n 
Bcyo;;lurd'aki me-rkcz:rdc blr 
t.vpj:ır.iı y&pliacJKtır .iJu toplan
t.ya H"ttün ark da~rın b~hcmc
h~I gdrrderini ehe.mnuyeLle rıca 
ede? im. 

MEMLEKETTEN J 
da iki ıkıere kurd~--a karar verrr . .i.ş ... 
tlr. * Gs:z!ı<;t>şmı>de bir madeni C&.""
f~rikas.ı.nda dun bi.r inJtllı:k o:m~ 
Ali isminde ~r a-tnelıe parçal~k ot ... 
müştiir. 

+ Topralı: Ofisinin !~ğwd!Jerek 

buudan sonra bubo..ıbat: mübayaf..Urun 
Ziraa.I Baı*a.sı t&raf.adııul yaptlaaığı 

ei.1J lemook. tedi r. * Yeni Adalar Ka'.)'llrulkamı Eşr~f 
ErgIJt :yft>I vuilııolD(l baflımıııııtır. 

YAKIN AKŞAM -----" TEPEB_4Ş/ Belediye Bahçesinde 
Kııılay MenCaatine büyük gece cğleoeeleri 

ANDA 
Büyük Revü 

Yaıan: EKREM REŞIT - Müzik CEl\lAL RF;ŞİT 

s • 
1 y E 

AM ER'iN 
iş.tir alı:leıdle 

U k~ilik bahç('l!I· SAZ llEY'ETİ, U kişilik ORKFSTKA Bu 

gece~c ınalısu> fevkalade program >lihesilc D8116lar, Varyeteler 
ve lıiırçok sii!rprizJer 

ALAFRAXGA G A R D E N SALONUNDA 

Bu gce<.>ye mahsus zengiın varyete • Danı; - Keıba1"e, saa:t üçe 
koodnır muhtehl eglooce !er, fi atlarda zam yoktıur. 

'-ı;mııııı::ı;lliill:iilii8ii-- Telefon; 42690 -------• 

1 

Uindist:ın İngil.terenin, yine A· 
' U!ltralya Amerika ve İngilierc· 
11in elinde kuvvetli birer m ve 
ikmal depoııu eloıırak kaldıkça n 
Sovyet Ru,ya tehlikeli bir co{:
rafi durumda bıılııodukça Jopon
)nnın rahat etmeşiue, nihai gıtle
be yolunda bütün iodu>nlarmı tek
sif eylemesme imkan yoktur. O 
halde ya bıı üç hedefe birden sal· 
dırma.k, yahut da bir sU"aya koy
mak Japonyan.m ilci.! ihtiyaçları 
arasuıdadır. 

Hangisini yapar!. Japon Daşko
mul-1ıfi"m ın yerinde veya yanın
da olınadı.ğumz için kat'l biır şey 
söylemek mümkün W-ğildir, Fa
kat, bıidi•elerin gidi~l>ll nazaran 
şu iki hi~kme vnınak daha m.a
kuldüY: 

a - Hhıdistımm içiıtd1>11 >·•kıl· 
masanı beklenıtl ve bu yoldan 
Hindi~Uını teuit ederek Alman
ya ile muvasala t<>min eylemek, 

b - Sovyot Rusyaya sahlırmak 
ve "" tclıükeli k<>ruşuıLıııı kul'tul· 
ınak. 

Bu takdirde Japonya hem Al· 
manyaya yanhm, hem de Asya. 

dalci lı1'r t.iirlü t hlike kayn !da

rını berhıraf <>imiş olaealt ve mu
kabil taarrm: ü.•.-,ü olmak bakı

mından bir ha) li u.ı.akta bulunan 
Avııstrnll } ı bımd- ı.()oraki sı· 

ı·aya koymuı bultllU!:cakür. Bdki 
de Avuslralyamn ~imalindeki ada· 
)arı iş;:al etmf'k t.,.,avüzi olmak· 

tan ziyade tedırlüi bir emel ifade 
etmek.tcdir. 

ETEM iZZET BENİC:E 

Yeni jandarma 
subayları 

cı tıı.ci S>l>lfedeıı Devam) 
l.omalan tevzi edilm!ştır. Mera
s'ımde Da+üliye Vekili Fikri Tü
ıı:er de ıbulwımuş, genç subay ve 
gediklilere hitaben söylediği Ç'Ok 
güzel bir nutukıta kendilerine 
rehber olacak öğütler vermiştir. 

:Merasim sırasında Okul Koınu
t'anı Yar.bay İıı:zet Akwı ile oku
lu bıriıncilikle h'<ittn teğmen Hü 
seyin Işık da b!rer heyecanlı hi
tı.hede bulurımuşlaroır. 

VAZiYET 
(1 inci SaıhlfedBn, Devam) 

Almanlar Stalingrad cenubıada 
Sal suyu istikametindcıı de şiına
le doğru ilerlemektediırler ve Sov
yeıt mukavtomet!ne rağmen Kote
liııkovsk'a doğııu il:ari hareketle
rini llI'furı;rarlar. Bu şehri.ıı batı
ınndaki Don nehrini goçemiyuek, 
geniş bir çn"İftllf> yaptıkları an
laşılıyor. Dem.ek ki Don boyunda 
Rus mukavemeti ~ok kuvvetlidir. 
Biiy ilk Don dirseğinin de hen ii2 
tameınen Almıınlarm eline geç
m<'ıiiği gcl<m hahcdcrdoıı bulir
melrtedir. 

Kusla.rı.ıı J<iilli lmvvctk<rini, 
Kafkas ctcı.Iıriııdcn ziyade şima
le doğru çektikleri kuvvetle tah
min ediliyor. Bn sebepten t\lmm
la.rın da Kafkasya cephesinde du
raklamıyarııık, bu sefer de bülüm 
lnıvntl.orilc şimale teve<eüh e'I· 
nıclt-ri: bıiyük bir ihtimal dahi · -
de görülüyor. 

Hulasa muhıırebeler gün ~
ükçe daha orlilı: bir safh ya gir
mektl.'dir. 
Ruslaruı makavem tlerini art

tırarak ve kulll lmn etler n.i mu
hafaza etmiye çalı.şazıı:k, kı~ ye
tişmek istedikleri anlaşılıyor. Al· 
manların da bu me,·•im gl'lip ça
tı.ı:ıtıy._ kadar Rns ordu l!l u !mha 
edebile'<' kleri ~üı>hdi görumiyor •. 
Binaooaleyb harhin dördi.inc:ü 
kışını da beklemek liwm gelecek. 

•-~ııı~~~- 8 Agıı<t<>S Cumarfıesi günü ııl.şamı 
BllYÜKDERE 

BEYAZ PARKta 
Stiy il S" 

M 
e 

'e ar~la.ı1ı konseri 

E ' EG E CE 
Konsuınasyon 45 Kuruştur 

İstanbul ve civar löyıere otobıi sumüz vardır. 

E ES: 

Hat~y a·a üdürr· günden: 
ı _ Vl!fly{'Un, ını.ıb'l!'ill maJ Üf'rinl.e ttXJt'. asfalt kaıp\a.mı. v~ rügar ttlŞRSl 

1<;.palı :ııır< usu; yle ~Ltm<ye konıuu u 
2 - Fl'.i:S·~tıene :.?':? A· . fl.\2 ...... . "' ' ' \.ı - t 11 de A~cya Na.tja MU.-

d\ll'lilğü odıasl.."ltU n ütl',..\;~l • ta t1ır. 

3 _ j,ıey.,nk>r llI>'W ~ ve ev, ı lreşf'yeyi •12• lira t6B> 
ı.uruı bede m °' Na!ia D · en oahn al:ılilir r. 

4 - Bu iş:n ke§il \>ideli <253 30> lira <69> it r..ıştur. 
5 - M aıt tem naıt c.133Gt tad.ı.r. 

6 _ Taloip erin lha!edoo e-,ı z üç !:llll evv.r bu ~ be;uer İ;oşaatı başar
d&:Jar1nQ datr t'Vraık ru.~r yıe b? Jıtle ,~ıl~ıyet maıkamına mil!'2'.:a•t rde
~k alacakları eh~flt \'tM.asını 2-49-0 scıyl,ı ;anUia u.~ın o!araJt ha/.:,·lıya~k.
ları tıft H' mMttı.ıp:arını ve bunla-la bi.ı.ı:-.. ıe tll~.t r.ıektı.p vüya makbuz armı 
w Ticaret O:!as! vc&k~ıru ~e gt.n.il sa.at 10 a kadar Korrilivıon Rı y ;('tl(le 
makbuz m\Jlcab. !ldc vcrıCCPklJe['d,r 

Poosfada o:an ge-;l<rnel•r k<ıbu! < dilD\CZ. cSHO> <6210• 

__ _,,_ __ 
3 ton kömür p ra
sını alarak sırra 

kadem bas ı 
Fa• te :Fcv:ı;ıpaşa cacidcsınde 

i $aytlı evde ot~ran Bayan Bel
kıs ;.n z,.lııt y;ı müracaat et.ımş 
ll' Xil ç q: smda komur bayiliğı 
J p-~n Kel"'m 1:ı btroı-c ;ı ton 
l:.ömur mukal> ı 100 lir \€rd :'!ini 
v kiıl!-.ır bayi :ı·n blr ha'tactan• 
beri go'"llnu•lerd~ o~aagını röy
lemi§tir. POiis; bıı gnr p do1an<lı
ucılık !t&disesi.ni tahk k etn: kt.e
d ... 

Tran ilvanya 
( 1 inol Sah:tl'den J:>ıoovam) 

iBuJııı'llr, Macar, Rumen murah
haslannı Ber!inde b~ tqplant.ya 
davet etm.~ti. Rumenler bu ;:ın>
jenin ta!b.kine encgeı, cılnıuşla:r

dır. R~r TransHvanya ken
dilerine iade ' .-edikJ:e biiyle 
bir !ederasynnun lt~ulrn:ısıııa 
imkan o!madigını bildirmişlerdir. 

Simit, Börek 
(1 i!lci f;•lf'.ifedt\-t Df'\illll) 

mit, boğaça ve börek imaliitıııa. 
başlarulru:ağı lrun·elle Uıhmin ı>
lÜnmektadır. Öğrondiğim>z.e g~ 
bu imalat içi.ıı hu•usi tip bir un 
te-sbit oluıııııcak ve ~ehrimizdeki 
96 simUçi. loörelroçi fırnuaa unla.r.ı 
bir .. ı~ simKçi "-e börekçiler 
ce.miy<rti ia"afından teni oluna
caktır. Lski altmış paralılı. simit
lerin azami 4 kuru.~ satıla<'.ağı 
ıın13!ıhnaktadır. 

30 tramvay daha 
garaja çekiliyor 

(1 inci S1hifeden D.:vam) 
dokurıamryaC11klır. 

Es~n anc:ı..lt t(\!)tan olarak gt· 
lccek b:r !bandaj partisinin arıeaK 
~.efer'ert- bir fo.:-ahlık verl.'bilecc
ği -.kı>ı takd" ·e ufak part1erin 
ibir tesiri olmıv- ğı il"ri sürül
me..lctedi•. 

Ra!>" nyadar yen baı::· aj ;cti
<i'ımesine çalışılmaktadır. 1' ak~t 
• • üç aya kadar büyük b r ban 
c j 4-'Utısi gehnezse bu klş se
terle:rinir. yalı:ıı:ı; z:aruri bazı hat 
lar arJsında yapıhn;asından b>Ş
kıı çare g:irülmcmckıed 

<>---

Rus C&phesi 
(1 inci & "leden Dt•v>m) 

durın:illta devam etnıek1edirler. 
CC"nırbıı garbi istikametİindo Vol

ga üzerinden Stali.ncrad'a yapıl
ma.!da olan Alman tehdidi devam 
cl.ınC".ltcdir. 

Dün gec:eki So\"yet tebliğinde, 
Bielayaglina, Kletsk.a,.a ve Kotel
ni.kon .mmtaludannda kanlı mu
harebeler olıhığu diğer kesimlu
de lııayda d~ğer bir hiıcfue bulım
mad.ığı bildirilıne.kteıl:ir. 

Kotolnilrova kesiminde çok kıın· 
lı çarpışmalar olmaktadır. Al
mu.ular Rus mü:la.faa lıatlaTında 
gedik a•· •ı) a mıınffak olmuşlar
dır. Rus lotıH·etlcri yenı mevzi
lere çdc:Imi.şlerdir. 

Ro fun cenubunda \"ırziyet 
me~küktür. 
Alm:ıınlann şlıııali Kafkasyada 

ilerlcy~ler" i:n ~klet merke.:ini 
te~kil edoo B:eln~·agli:na kesimle. 
rinde oo kanlı nnıharebel..- yııpıl· 
maktndır. Ru• kıınf'llcri yoo.:İ 
menilc•re çckHmişJ..,dir. Bu mm. 
faka.o tenubunda Ahrıanlıır u
nt:ı bir .,;edik açmışlardır. 

Almanlar, ~imali KaOı~ya mwı
tal<.asında gerilece havadan asker 
iııdirmek tf'?Clı.büsiindo buhm
nnııJardır. YCl'C inmiye muvaifak 
olan un Yun.kers 52 tayyareden 
altısı Ruslar tarafı.ndan yak•lmış, 
geri kalan dö"I tayyınedeıı ~ü 
de hasara uğr.atıhnışhr. Tayyare
lerde bulUDaıı mürettebat ve as
kerlerin bir kı•mı iınha ve bir 
kısmı da esir edilmiştir 

iaşe iş!erini t~dvir içı.n burada 
'hazırlanc.rak Ticaret VekU!etine 
gönderıüniş olan \-0 !Jk., n 400 
~iyi ihtiva e<! 'ste Vekalet 
t.ıra!ında ü~e b're i'ld ri)niş ve 
bu.rı a lilrm olan 300 bir liralık 
•a!ısi<;at 150 J:;-, lira ol.ara.: ka 
'l>ıı! cdUm l<tir. Bu para. koordi-

Vali kend'..sile göru.,oen b'r a:r
kadaş.ımıza; beleıiiycd ~ni reis 
muavinlikleri ihdas NLlecrğı halo 
kınd:ıki tm.b<-ı~ r alanlam~ ve 
bö) b r şeyın k t' en mevzu~ 
b wmı~ !lı,ğmı oy leıniştır. 

l-H.. - t u ume 
tatbi s 

rogramı

1
· 

ası a 
(! ınd s ıc..ı..:n Devam) 

cc'!t buid y.ar ;;ı;ı.,o uğr.ı r..:ı.1<bdır. 

Mllil fa.bftx"llla.nm.ı.zıo ıst.ihsallerinl 
ınem.!Oltc-t H:tı.iyacııu c ... ha kcı y k&r
ııı.lı;yabacc<* bir f('~e ;r,;; e ırneıc içlıı 
d'e tedb'rler a~ırıhn dı::-

Parasrz 01&.1.1< blrer ıtJt kundura ilı: 
b.reır clbıs"-'*. kucna,ı a:ilca'lc memurlar 
ıın:Wıba.sı.r:ın az a,ylıl<lı m urbr ııla
c~~r. 
B!l.ŞVIXİL DÜ. GAZETECİ.LEKU: 

JIASBİIIALDE ?SULU. "DU 
.AN<arıı, 7 (llusU!ti Mtıh2birimi:ı-

d('n) - Baş\lf'lk.•litnlz Şiikr li &ıra.ooj
lıı dun A '11r:ı , . istaı1ıul lflU<'lcle
rı.nln p ve l:xş:uubattirlctıyle mu
harrir'el'1Dden ıuur ' , p b'r hcy'rtl 
Oc&bul etır.ı,s ve u:.... n mılddet kelı.d.ile
riyl" hUbJıakle bu omnı4ur. G<Uete
Jenn ürtı leı-me a.M arı memleket 
h.zmell om deha g,,.~ ııııl~ Jjh
olyeti1le ka.vı""annıa~ı ,·e bu vaı.i.!eıbn 

beyfo bir içinde ı:oııllrnesine im
fdin yer:tmo:P rr.e\"Zı:t n uıe-rtnd.e sa.
:rııı Ba{Vd<>~ ~ ecilerden aşrı 
ayrı fi~r SO!'muştur, Bu ıat'Dda istftj)a .. 
rat ~ot!eN>! g ·~~ y0!uıı.dz.. 
iki- ricalareı.a arasıaı.da bulumın blr colr: 
d'ilt.klel\ y: ... ~o.dt~ ve t:;:?,ydQh u an ııa

yrıı Sara<.'Qğlu buıliımlaıı mü.hım bir 
l<ısrr:ım dedlal flosrlp .,tm:iş, bÖr kılımı 
IUıı:;ıkmda da ""'!ar alarak tetı..ıt!erde 

ulur.ne• ' ,.,ı~ r. Bu h:ıaıihal 
ı>çUk- t aiimW;tür. 

Hind meselesi 
(! inci S:.hif<<IC.. Devam) 

~r Jrongre Gantlinin fiki.rle
rme ~1.irak edeı:se Gand., İngi
lizlere ültimatıom hrzırıda olını
yan, fakat samimi rica malıiye
t·ınıde bulunan bir mektup gön-
dereceğini dün .., etmiş r 

Di~c-r tarattan b ·,ka hmt li
der !eri it<ıatsizl P.~ kar.ş. cephe a
lı.nmasını istC"D:!!ı:.ted r' . Ezcüm 
le mü:~m.:ınla~rı Be ale baş
vek>fi demişt..r k . •- n~ vaziyet 
karş:sırc -ı mcla~er ı.a-eket et
mek H" t b:kiımet n· ,.a fcsi
d r Eğer Gaoo nin tek fi k bul 
cdı!:rse bü\ ".k b'r fcJakeLn c .ısı 
kuru',,.,uş olur.• 

ORİ.PPS YEN'İ BEY ~ATrA 
Bulı..ndu 

LolKlTa 7 (AA.)- B.B.C. Hin
distan mewlesı münasebC't • lıe
yanntta bultmnn SU- Cripps haıp 
ten rorıra Hiııdistana ~minyon 
statüsü v('Ti!ırnesi için en büyük 
f=aUar hazırlı)'&n hülnimetinin 
ka.rarır.ı bi.r kere <k!ıa tekra.lı· 
yarak demiştir ki: 

c- iHind'.stana v~t verilm~tir 
ve bu vait yerine getirik!;ıekU.,. 

Britanya hükiırneti için büyük 
bir fedak:iı.rlıkla murarebeye de
'""m ettiği ve b'r Japon taarruzu 
karşısm.:4 karışıklığa sebep -0fa
cagını bikliği hakle Hi.nıdistanı 
terkelınıek pratik midir'.> 

Sir Cripps Hl'[l(i~ nciın r.yrıl

dığı günden.beri hıç bo!r pratik 
teküfir ıleri sürWınedığını k.aoY
det.ın.iş ve Şunlan ilave et.ıniştir: 

c- Cebir, asayişsizlik ve karı
şıkl karŞJSıiıda İngiltereııin in
kıyat edeceğine hiç bir kinı;e in
tizar em-,ez. !Biz htç bir tehditte 
lbulwınıuyoruz. Ancak mı>basa
ımat durduru>uncıya kadar kanun 
ve l!ISa. ~ mUlıafa.za etmek boı-
cumuMur.> 

Fenni Siinoetçi 

NURi ESSiZ 
OOyük yııştalı:i\o

rinde Süm"'1ler 
k:::i> Tl'C'&r. (.;. t k'O w 

y!Jkla yapılır 
K1btnıe: Aksersv Polli M"'r-

k zl karşı kii(;e:ıiode. T~ 20937 
lstey•ıu. 

Askeri rnül,ellefiyet 
altında olan kimse

lere iş vermeyiniz 
Öcli İdare Komutanlığoııdim 

tebliğ roi~: 
Askeri mükellefiyet aı.tmda o

lan k.i:mıeleri kullanmak bi.r suç
tur. Hazar hükümlerine göre 3 
aydan bır ı.ene)e kotlar lxı, ıs ce
zasını mucip olen bu suçtan do
layı m.ıbtehl sure le ceza gören• 
loer ve tg'Ömlektc olanlar vardır. 
Bunu ~uç o\luğımu ve cezayı ık 
icap eMrdiğinı k.nunen bilrr-cle- \ 
ri lfwm gelen kims<'lerin, bilıgtiı
sl2lik'.e dolayı crzaya uğrama
ları Kumutanbğımızı bu noktayı 
b:ldirmf'ğe \·e aytlınlatmağa sev
kelmişıir. 

İşlerırwle adam kullanan ~.er
kes kuna-n.dudarı ~a.'ııslaN11 a •ke
ti mükeYıefi)l('t alt da olup oJ. 
maıdıkl-annı aıSk~rlilt ler.i tara
fmd.1!1 resmen te bit ve ıevs·k 
ettirmeden !bunları i~e amınm.a
lan::ı ricQ ede-riır~ 

Örü 1dare Kem ıtaru 
Korgeneral 

Sabit '~an 
-~-

HALiÇTE 
ı ı lııL S:ı.lıifeden n vamı 

Bu çarpma sıra>1nda sanct~J 
!batma tehi kesı gösterdığirclcn 
Ali S1I1ir!enrnı:ı, nıııs leme yap~ıı. 
sandalcıya kufilr e .i~tir . 

Alinin bu sözi<!ri sandalda bu-
1'~nan m~criler a•asındaJ< Re
cep adında bir bertıe·• a al> ~ ş
ıı~m· , 'bulı,nrluı.ı-ı s lt:ın c -
ğcrine atlı~ at"2" A. yi oo ~eğe 
lb~Ia~ııştır. 

Deniz iistrnde a1'alta, w' ste 
devar.; eden bu y P.sr na-a 
Recep bıç:rkla A " kas&i(ınrlan 
Gğır surette yar ' T ştır 

Yaralı genç tcd-av· ~'lmck u
zere Bevo['u hast· es ne ,'"Vke
<L\miş, Recep yak :anmıştır. 

Ticaret Veki'i 
n ınct Sahifodeoı Il•vc ml 

öa yeni bir karar verılıniş d ·:
dir. Ve bütün bunlar hakkında 
Y"'ni karar &lıııması yapılacak in 
eelercelere 'Ve ellroyma), .cap 
ettVen SE-beplerin zail <>lmas~a 
/bağı.dır . 

İHTİSAS KOMİSYONLARI 
Piyasa~ı tanzim ve fıatkı.r ara

smda a.h nk temini için muh+el.f 
ticaret zi mrelcri ara• oda c Mi
ı;as komiııyonları. teşk ı olur:nası 
faali) etine ticaret odasında de
vaıı:n olunrnııkıtadır. Bugün veya 
yarın Valinin re ııliğ" de yan ln
cak lbir top! "11ıda bu ko n
lar .k:ıt'i §Cktiııi alc.cakt r. foh 
tekirleri:: ya-kal< nır..ıısı için tica
ret odasındaki toplaııtrda k ırıır
J:::;;.ı.rıhnış o"fan esnafın csınafı 
kontrol, etmesi sisk'minin ta•b:kı-
11e dünden itiıbaren lbaşıı>nıtmışıır. 

Dün gece muhtelif simitçi ve 
börcktçi f' rı.nı s:ıh'pleri 'bazı serrtt 
lerde ani b r ku~ol yapm ,lar 
ve neticede gJzli s:mit imal eden 
ık; kişiyi yakd rrn.>?artlır. Bun-
1.ııra sırnitçller ccm>yet nJcn un 
veri..lmeın<>$i k:ırar!aşur 111' 'lt r. 

DEGİRMENLER SERBEST 
BIRAKILACAK. 

Htrl(ı'.'Jır,eıljn yalnu kırına ücreti 
'·err•ok bliyü!k şoh.irleriııı e.1<ııreok
l , .lU'la lazım ol:m bu~"\) ı k -
rl c:ığl ve değimlt.'lllclin ~1 
l:.J.Caıkı.lacağı ~ı~..adıır. 
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,1.-..--------.... ----------------------------------------. 
H-ASAN ESRi 

Limon Çiçeği Kolonyası Y apılamıgor 
ve 

Yagı Siyan, bir t{ı r istiyan Kumanda~ 2 

nınt b ir kıhç darbesi l e be linden ! • • Nefaset i cihan değer HASAN ve NESRiN kolonyalarının isi ihzarı için 
lazım olan esansların tükenmes~ne ve piyasada bulunanların bu nefaseti 
temin edememesine b inaen bir m üdd eti muvakkate için sevgili müşteri· 
[erin Şipr, Fujer, Rev dor, Leylak, Yasemin, Suv 0 r de par i, Bahar çiçek~ari, 
Fruiver, Arpej, lskandal Hasan favanta ve r~syonlarile muv akkat b:r müd
det için ke-nd~lerini avutmalarını rica ederim. 

yukarısını uçurup ikiye böldü s 
li<>t Fn.\ .ı, P..olx·r Kont dö );or· 

ırı. 1 , I{o.ı:.t <lo l,'"lan.dcr, Jiu.; ve 
ı ı.r. ba pel'•fl b.r.stıy Jn:a

ı , ı Wına kıqt..ılar. Bu' un iı

• ı~ 'l u~.ıı. ku . ....ı.1 Y;.;;ı S.
l _ bLt_., ... :-.ı~cri111 sıltıhl"'n;J~ruı. 

n.nda btr ıstılıı!<r,m yaptıl.ar. Bu-
ı'!lıda uir ca-n1i ı1c b:r de mıe7..arı.t:~ 

\aıxlı Ti.lrl;Jıcr, olu.er•na giJcr ır~~~ 
ıçiıı. gecele.) .n ~ ·:ya .. • J-Olcl!. 

lf r..,;1i) dn cl"fü&:r. .. i.1 bı.h; J; ,1 ~-~ 
lkc r hucum ile r- ~"" r a , ~ :.""- ...... 
K) ctlı t;:/~~arı il 11: . ..._ ... 

6 
7 
8 
s 

u:;;:.._.ı......ı,_~:.4._..l--""'""'" 

SOLDA, > ACiA: 

IJ '· u: .. u-
Ha! an Deposu ve l\(üstahzaratı Sahibi wru: ..,· r k!, ııiıhıa)ct i.rnda:l.l 

t~-cny, ıbın·ru~·l{:ıuzbınle.-cc 

, .. lı;: ord '°') u s.ı; '> soh.I l bas-
ı.,.;nla.r ;>ı.ı:-~rok 'J~ ş J. 1_.ı 

• \_..,ı,i:. l~y J. 1, .. loo.ı.nlı t..J.;n'°"T. - .ı- ~ t 

Jı.ısarJ. alt.n:ı ~;.m~ ~.ın F_.ü . .a..:.d:l fl 

1 - J y. 

l ' .. -J b. 
ı .n b y 

• 4 u.l\ 

-t, CTn t, :.>--Ka~ 
, '1 a ~& (.. l ı hi:-

1\I• h .. bı- ı ha 

E C Z A C 1 B A SA N B A S SA -.J 

hu. 1 "' ~keti '"'". ı:-..,, t.(d 
ldı. 'fU 'klcr, kalc·nıi- bı. k15 n· ~<..- _,~, cı_ a - r .ı .... 

ı •r a - t, u:... 
G - O , ılacak ) c 

gı.. (.""· ;\ }1~ 
iiyJ, 

ı\l~a de 

( 
n-. \..HALK SÜT l!NU) 

j 7 Ağu~:tcs 1 94 'l. ı...11 g~rsıJ 1.Jr:ıf1 düLt bin ki~.J..:" 
Tı~ ı: ... c,t...·C\. rı ~:·üz a:n.er .. e Ei1l:~·~lıp 
ı:rd ı.--.; .t biııbiru1c- kıataı· .. ı.k. boz.-

l ., \ ıı. r.~t;ı.J\'c..ı uti ..:u .. U:p k"U<.ı;--
pd.a:r nd<.ın &S~cx1,klcrı gilıi u ~.ırı 1 l ~ıy J, u ...u ~. 1 GE, ·ç BlR BAYA::\ İ~ 

ARIYOR ''J~A~-y~l ı _· . K. j 
' •· K e rr ıiıl;.l"" t ..ır \ "'gı 

ııı" ı, Dl< hali den.ıl """z<li. Du se-
< r ,{"' ... t. ı sL hla uııd!. \"c, 

A. t t;fl 1 U \JC .. l 1' ı ·ı;.ıla-

1 ~.k ~'(. B~lııuas.ı..;.ue oıJ. ti.!h 

J ...... "Ctu. j 
Bu m.:ıl.aN.•~ıcr \ c bc....,:;unl· <· 

ı r ,rr. ıd .. eh-u ıd ılci bi1 OC-pey i 
" le t~ .)cık dv Lvıcn ccn nı 
'"" r:.a!'.)e' .• i ku..-1<!r .. bilici:2Li. Yagı 

1 s.,a .r.r.Oodıa ı;eknJu-., y;hi Eh
J·~ t m tlat\' :anlhl ih.:~~ı galeb~ .. 
,Jı~ b&.ı.şkı..1 Jir çare olın"'Jı.:::ı ka
r~ .. i i v ... ,r.ıe.k .içir.. h.=de ~J'p~ı.~-

r "" l:..;;,x;.tın;;,k yol~r.ıı.; ihtiy~.- t"lli. 
E::li::;;>Jllıi' külli kl;S!Il.İlc ır.~tiıi~ 

ın u: lr'-'...:ıt ı· oldu. liuruç et:.n:~ 

<. ""' r ... rLer ı..rço:.. bo gu~ın-." l:ır -
;ıoı ' kii.ır kale kıaopLrın. 

·'"" .. •~ rj u rdJ.ı r. 
B.. .• JbclcrJc , ~ıp J.r gey 

< ..ı. ' S..ı,;~. L"r n! ...., :>"'" 1 

rr.ı: ı "" lıir k.;J c ci rb--le - . 
ib<; n ~ ) .;.\.i:ı· • t tıçun.p ı.<.·ye 

... t . Kı.:ın.~r.ııan •• 1. oo.dc11 
ı bc~ 6 i ü.:.:<.r" ~le k~lan.,,tı. 

B,., ıgır k- .;ı .ık orduıg~ııa gddi. 
!f ....,t:ı,;> bu J,.J it:: ,,ıs::ıJa 
"'lıiJ-'..e 2t"ler ve k.Gçtjlıl.:r. 

\ :.t:ııb..Jıyor~....ı.rJ. \~f!, G;ı.ilcr.ı ıı lıı..ı..t. 
Jet:.eu. •ıiJ )U' 'ı, 

Kor. t ö Tulw, bl"Ş y'.lz ,i i:? 
rr;[zaıJ • \.i":.l.l" ,.."[oıl(J:""! ci.....ıı ı'"'1-
pı·. n m.i:.Jaf"'1.Ue.:l ....1 'T.t....~ 1' C 'eli. 

TU:rkler, y.:Ui11Z garp ~<i!pı~ımt.."'ll. 

~ :r.lr l" .lL<' gelôL.~ • Bı.. kG.pı dag· 

lar ile El'asi n ... ;.ri aras~nıcta :d.L 
Krıfildcr1"-ı bu t:ı.rlk -. şcıı:re it-
hal ecıiy::ırl:ın.lt. Burad.l L.r kafo 
il 1a cl...'11:)e ~:-~'1r 'erdrı:~-. TaT' .. -

idret bunu de.·:. t.e OO<!rü; mu

\dila:ıciyetlc i!ı•h~.1 tc eroıır<.D. Bu· 
nun ÜU...ı. .Jle .:\ı..U: 1ky•a h-cr ıa.r.cıfltan 
n • .zlı:ı.sara l<lilınış ol:d"~. Hariçle 
ı .ın::,.;.a]csi ~x-_,ild. Erzak ~)~ .. rıtısı 
çt•,;,lıır~ye k.j ... adı. H.ri, ) o.r.-
!ar dk.ruz tıırE ......... .>~rrl:m g;.ıru-
y r·ard. 

Bu s1rad;:ı TLLr~ ..._ . S·. nı-ı~ 

Antu.xya) a in ~ i ı l:ı • ..ıy4..ı; l)tr 

TLttl. ord• go • ı hte • .ı.

ğu haber,,- 1 i ol:clu. 

Yl."XAKU>A. • AŞAGn A: 

jlt lı:'ı Af~ t 
.ı ı dt>ğJ, ., T r + 

... .. !\t ~ .. b ~ 

h:H ı, > Az.l, 6 Reçeli :. "> ur 
U. ~.a ..... :.:>t1 7 - J{c"'l t!dır J r l 
ı·~b ·• Lo ..... ı ~n rul1 E - D J. b.r 

Orta ''·· '<\cp yedme sııı.fa ka
t•or o ~uc ll • ..1. ·~{az 1 ve l ·~ap ı~le:· 
r1nde ~P.l1şab, irın1. liusu~ı tiea
r<" • ; .. ~c t?"tlc \~c Yi:llthanelcrde ış 

anyortPrı 1

1 ıs.oo 
J8 \)3 

Proc .'ilin ve Meon. ek.ı.:t 
AJa.tı. 

:\olu ~; F ıl Jit~ e•. 

ho.ı ' ~ - J"! y'). .;::· • p ......... 
!1 •• ~~ lJ . l .,c&.m!L.:.P 

l'&ııediJm:ı Sekil 

.t\ıLu Eden .ı.~ :ıa..~~p:er nın lUt
fen Halk Siitur U"~a F. S. rumu
zuna mi.iraı:'.'aat!arı ı r.c::ı edtı rn. 

İŞ ARIYOR ,_ 
:\tiıle' • ._:;ı t>ı.r ı.ocr•·tlı' lH'r gJ.n sa,_• "" 

~1"d~:;~";,~k·::.'.:,,b·r •• ::~::::"~~: '31.LETçı· ALINACAK 
tural..ı~·u ı yar.n 1t l'lı,ıı( .... munaberatı-

111 rt.ıa:-e e r•l'k ilz11 ~ \·ü.ıtu! l vıe mil.s- Ü k d K d •• H • H lk T 
to•t b;r •• arıyo .. A.mı e<l .. nlerin s Ü ar- a ıkoy ve avalisı a ra m-
Soıı Tı'.g.a• ı o:k 5 "t m<la Ş. l\I. vayları T. A. ş. Tasfive Memurlugv undan: 
re ızmt n .. ı-:ıc:.ı. t.ı:ı, ı J ! 

tlurt..:.·i-\.. t .fıer\·i...;i ic"n bi1etç· a~ .aca ıı;:ır. A:;kcrlJ<le ~Jı~5gı ,mı:ı-.·an 1 
Bir Darüualaka m ezunu ı ı · n ı b ı 

ıf arıyor • 

18. ıO 
ıo.r..ı 
19.15 

20.15 
20A5 

)ıll4 .. J.)~n l\Ju~gı: tT 

K.>. } ,K ~"' -.3v 
;'JL ıı(, lJ. !\ &' P. • l' 

nın İk C• K. r.ı. •• 
MemJekı:~ s -~ ;~Jr'I '\-I' A)3i-J 

I4aberleri. 
Müı .t K· ı lt Tlwk ıı } 
Pı-ogı·o . t1'. f· \I Cc.r 1 
Radyo G <iZI' • c 
].IVizı •• Sı 11 n:ız B t' :~ :.fı• 'I 
mı Şa~ı !.ı . 

21 no Z t ·.rr..n··,1~i. 

21 10 T S•I. 
2.:. .N l\lü- .... 1{4 .y ... ~ • \. ~ 

S.l. (\. Oı U-- t );" l'I 4 '1) 

22 JO J.1t>ıı lC"ktt :-.: .. t Ayac, \'e :.ı..,,. ! 
.&."ıotC.:."\.iı C"JJ u. t-nı.1 ~::: ur o.::ınJ ... i :\ltr . .;:ez .ıe mu a...:oat e.ı.~. .a 

11 

l F_......kı Darüşş:ıı:'ita.. "'l.e:unu ve ve 1' · 
}{. ;,ı(.• .. 1 ·ı '~ ~ J!' la.:-

" ~.~:;~1:~S:,~i}~~~~~!'.l~~-~:n ~~~ ı1 f [t~tet [ [ n.iıı tl!ar ı ve Uıı;anları İş letme U. Maresi llaı1ları f !1 -
2

-
2

.
4

-
5

·-
2

~-·~~-'~-"'_· - ·-·K·_P_g_., __ 

Okur y azar vasi: bir Bay hususi \"l' ticari mü· Hav 8 y 1 aşk es<:r 
Bay an A_fanıyor ;S..;'·" ~r<lc is a.=.akt·.d,r. Kcn- 1 Moh:mrr. n '<d '2401 :r~ !"n döıt yı.z dört) lira 50 ( • 

1
) kuruıı olan serd e, efendim 

d!=ı.~1 i tavzif ctn ı .. 1(1funcl:ı bu- 2100 tı~i hı•ı J•'ı ı:o ir.te'."1:ip \.,tal! t20 .l..ğ tc.s l!l4'.?) P - .. .be g;,rnü saat 
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• K ' ta aıı ıdan açı;c nerde 11...en netd6 • ],_m;ıcbk muhlerıır• j >ah;p!cr-.- l·l on uoı•e ı I••, •• n s na ,nc,.u on~•;o~ " ı ' u 
~". ve Ki kı'ı - a: ~ y r, 1.da 1.""' ... .r~c u.s 1 ) .l' ~ .. ı .. ı,;:L' t. 
;aı b: l'1..(.· .... tats;l .. ·çin 10 dan rtıi ~son TE.~~g. q,f., ~t \

11
t stiıunun- (2 ırıt .. S 1.1 !tdE"n Devarr.J ill.6 n, L _ş ,~ı~cbc n(.lı.i.:..'"""5in

<.e Tu::'.k ·, ı.,r:st\yoniaı-.ı bJyük 
'-·') ıat Vt~.i rcillcr. \'e, Ant:ı.k;·a. 
kal .ni e ... r.ır.tl<.' t .. rtu'a.r. Kaleyi 
bı ~ mı ..: a! madr!...r. Gu..'lltilcr e 
ı' y:ırJcr ı @elc4,"1 haloe mu\':!f-

Eu ha.va<lis Ehl sa1'bin ku1vveı 
n..anuviyesi.ni kı.tdı. El.İ)<En K';>r.t 

Llö Şaı<ter, muptdi\ old...g bir 
hastalığı ba}ıaıne c.>\ıcrLk !( 1 ~k~ya
ya ç!Jl:ildi. l\iıııi~u~..ndc b-.:ı!Jnaa 

dört:bin hi;iı.ik oı'Cl·ısu da ber~bc: 
gi~tıler. 

1 
'S • ı.ad .. : Tt:ı fr, ~Oti05. . ela T. D. rem.zjnc bir mektupla ~ Bu şe gir ı ~~ enlerin ıı-:o (yLu ~t"!<k er.) lira S4 (otı...ız di.>:1) kurıJş·uk a:tısıa, sa~.y\ı c•ak!tc tlü.itJ, t.el gt' 
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'e I:' ı er. rur k ·ptwı-: ya-

S:.hı;: \'e B3.$mUh1.tr!J'l Etf:y, Iuc·t 
Benıce - N~:-.y ! Dıteklorü 

Cevdcl KAn '<.IJ!LG trı 
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ti. .t>.tn t;ıım. r ve tec c. ı 
T. nırm bo<Je~l< 0
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de y;qr.'ac ~ ır. Talıp•erin ..rK. tırm:ın&t nı:at:'b~ t'l~ya rr,<: tt~:a. ~ kooı TM'n b.r1- 1 
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t !""le •l4U Kurut ~ı.Aıaıbil'ndc Bc!t~Ye T•·n.~ k İşleri ?ı!Ud · ~.ı~ ın,ckn a! na
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'Sen mi Öldürdün ? 1 
\'azan: ı:ınGAlı VALLAS Çevire n: MUA. JMI:R ALATt:Jt 1 

de bı.ııgl•ll o<~! Ham sı:t cu
n L-t~si b"•• .i dıyord_.ııu;.. 

Eh• oyle sö;-J.:ı;ı1iştiın aın-
11 - bug ... & olrr.1~1 d.ı..'ıa ha'y .. rlı. .. 

Friörrı.ın lııo,ia gilı:r.ıycn bir va· 
zı}('tt.en b(men k.ur;~:ın"k i;;liy<>T 

ı;ı:ıt>yl d'. 
Beni h.a~•k. ~ cepheden ıx.k

nııyd. be.> h<'~ u~,: ~· rycrciu, Con 
lıc..pCSh _ y ,.. at. ~!l.ı~~ı. DenIBk 
•KU"rt. c: n "'" Jıaydu.t bu adam
clı. :ıJuı~.,,-;ına il:anct eden, bü· 
V·l h öle~~;~ h rrs1zl.J<l.ö.r yapan, 
~ -ı_, J~ .. c.e ıt::ıtil bir OOum ... 

Bu ;>><1 clu..;ie>C'C, Berli"in zi4ınl
r !ı'l..."100.ti" a-.laı< bullak etmişti. 
Elı.ru Fı"~ı mc'l'l'a u'llattı: 

Ktkiı4ı~r.trz ha. ıgı bele<liyecie 
l<ıyıl:ıc..ıt deırı~1.ıniz? 

Kend. JlJki'>I·""' Karşı bu kadar 
~lahııs.ızl.ı.; ra ~.sı de §l)Ul'

d;... 

Sa:ı.t JJ<ll~ ı.: Ô.'.)~rn ho.ıoosi o'lnıno
bll hıcr Ü.,--nu birıir!« a!d:, güt~r
dü 

On d~Kika sonra genı.; k:ı.z bi:r 
ın""31lın ön Une atunr..uşt.u. A.t1kıar 
ela sııkı;ıllı b:r adam ırJıi.<tlerd'eıı 
ba.lısediyord u. 

Fridman: 
- ŞoförümU çağırınız, dedi, 

yok, )Wo, dı.runaz, iben çağıra
yım daha iyi. .• 

Koşarak ç.kt.:, fa!<Jt o1ıamob6.ll 
yeriıııd.e bu'.ı,ınOO:. Bir seyrüıscfer 
m<ıınuru, ctoroob!lin belediye 0-
nü e ckmıAlaruı;;:ı» mer>elimişıi. 
Fridm ;ın o suZida :an ı<l.ğıru za.:ı
nctt.!€i bi:r ı.&.mla kar~JüŞtı: 

- &'l<s.ın.za, si<;n adınız Til
rr.&n değil mi? 

Öteki gÜ]ı>rek OC\ ap veroi; 
~Evet det>dirn t ";;en.diSiyi.lr-

T. İŞ BA.."\KASI 
K. T """'ruf 

HESAPLARI 
2 İkincile)rin 

Kt''ii<e::c A~ ,a."l 
i ,-,,Y• 

.ALEt lOOO 1"-a!ı~ 

> 
> 
> 

.\lı(l ) 

25ı) ) 

100 > 
;n , 
ı; > 
10 > 

::; ~ 
; 

Fridma!l at:lı.mın 1,;olı.ı:na gi:di: 

- Ô) :C'ys. s;z beııirn işıiıınıi gö
rln·ı..i.!;nü · K 7;mm ri~;"ı!-,ı için blır 
ş.<:ı u.af ıt:1iS ... -cJJNl \·a~. B11 ~:ri.t-
lit.ı yap:-.. r '~ . .._.ın.z? • 

- Yap.;rı '• ne ola< ak? 
.liıa.ıı~ .~cı~i rn_~sf'Sirıoe ç:ı:

lışan b~ adJllT'ın şcJ-. tlıgmde bir 
~ LUf ;'Örtıl'(.d!. 

Fri.d.-:a· ·,,., ik.c:c l;ır kapıya 

b;.km~ı Bt"l jl'iıı g'5~.inden kaç
:ı:r.:ımıştı .\caba C.-ocı !.eli b;rd<.-n
b!rt:: pe,rd=ı. t.!trV~J.·;r, ;11~1 bozar 
diye mi korktıj-oı'tİLt? 

~'lera. nl :ızun SÜ .. ,1:edi. ,Beril 
kcrufül.x ~;altlan c<dleri titre
yen clleril<e iTITbal.aıdı. Ancak o 
dakik.a ao. t:k z,ıadam Su<tt.on oldu
ğı.nu a.ıl<ıd. Çün;-u herkes ken
dislni tc!ı ·ik cdiyorju. 

Maılan: S-tt.on? Bu kelimeleri 
if}It~rnck ,)iız:ır.K: ind ıUrt..l.7 bir to-
kdt tc;.rı bı,·akıyor:lu. 

Evlenc';ği aC:.m n;ı:rı"5lu adam
dı, fak.at ı;önlünün kayd:ğı adanı.' 
ise ha·yduduırı bi::i>i ... Ş.iandi hap'.6-
lo<.n€<le yotı_yor. Hı;r.;;i.;ı tercUı 
~>d.lir? 

• 

Faka'. gö:ıruL'Ü/llÜ ka:;ciığı ada
nıaı htı.!>:,;J .. ıt)0(ie d .. rhı y.:ıttığını 
t~hayyül elmc:ır.f'k i..;iı: ba§ın. sal· 
!adı. 

Bel<-diyc dı;ireoiniıı hL. çıplak 
nikôılı oda. ı Jönıb·'.'r ,imc,.:ye ka
dar kaç çifti b~rleştır~~ti? Fa!kat 
bu çıitlerden hirçlıi,,::in kenditii 
g' i buraıdan kafüi pa<rçalana par
çalana çmtığını havs<lası hiç al
mıyordu. &·ril'in hayatında artık 
h·er türlü sar.det ümidi bir anda 
nıciıvolup gidi\"erınişti. Şin'.rli 
kı.zgın bir gü~ ır:t!.ııdak.i çölün 
oıı tasında kimbılir ncrc>lere kadar 
yürüyüp g;tmiye mahkum bir in

sandı. 

~ İslooçya hcıtıalde hoşunuza 
gidecek Beril! · 

Bu sözü söyli)'en kocasıydı. Genç 
·kız ne cevap versi~? Zoraıki gü
lüı.'l'l6cdi: 

- Herhalde ho~i.bl'Da gidecek 
zannediyorum. 

Sanki Beril kendisi için ~ğil 
de, baş.<a bir kadın için cevap 
\ef'~ gibiyd!. 

(Devamı ı·ar) 

YARI • Al<!5A. !DA. - ITİBARE)< 
·~{enık,1p· SaıdıS:bw; rı .. ı.. da 

• A lR'ın K zinosunda 
lJER .'\KS.~ı f St .l\. al" 

Hamiyet Yüceses 
S-.ıı·aık5r Taıılıun SALAl!Annix 

ıc Yi.rnıi Kis'lik St.t:r Arh:Lda .. Jarı 1 .rl:kıe 

TE~.ıtz ".\VA GC'i'.l'L
0 

<;ER'.'İS. 
FFYKAL ı\DE l'CLZLL'"K. 

\tıımmıı:ııı:::;aıE!l!!'E:illiiS5 Telefon: ~:".i7j7. lll!!l!'!!'m•mısı•mmıaaı•'' 
1 ,GUESl~n=i:JD5ZJllllKmıı::ılftl&'::~~llmı:ID~ID'ilil--m:ı• 

! [stsnbul Berberler Cemiyetinden : 

1
, Cemiyetim iz tara fından m uh telif uç makineleri temin 
, e dilmi§lir. U sta ve Kalfaların 942 yı lına a it cüzdanla-

rilc 4/8/ 942 Salı günü saat 14 den itibare n Cemiyete 

müracaatları ila n olunur. 

P. T. T. U Müdürlüğünden: 
say.-ı hal~ ıuııa koh·yllX olamık ilze 1·c P T T. İdaresı ş'1 ııel.i 1 L.< Ankara İr 

t.cı.nbı.ıl ve izın,r &ı•h: iı·: i •çi:ı her l1aı·;ıle ba~ııı;.. yalıı;z ~"""i ~-tUl'li!> n1W1.un1 ı.icret 
ın ·<abilind" ~5 li ·ay.t k ... d.: o!an nn,;a~e ·~ı·: ·;,.r.c.12:tgühıa ö<lt• • ". ınuarr:.<•lesi
rı.ı· nıı1.an..<n~ 

Pota ı:rı~n:-efe-ıylr• Kıy:nıe~li :1,1 J...-tu.p.a '"lr. ıı utl·riil bi mun"'rn. ı.icr'::'t karş.lı

;tınıd.:ı ıKa•r.c.tgWıt tesl«11ı m\.i.~·nr.~ı si ıSe h<·'" ye:-ck.• ytpı.maktaô • Bu husus!:ı 

~bt3 g ~ı""lt' :"i:u.en maliın.nt a? "'ı~bi .r. ı 7995) 

( Beniz levazım Satınalma Komisyonu il~ 
100 • ..ı\..dct boş cicı11 \·util 500 klulJk 
250 • .\det boi dc:nır v.~n ... l 2.jO - -tıJO 

]< lolL:k. 
ı·ut~:H·da ''""Safı ya.ı.ılı bo: vc.ııllı·r 

s. t .ı alın:.c:J 1.-0tLr. Eliııdı~ b~ı cins val·lll 
o'r.n;arırı \:<.ıyahul h:..rıctcn g.e~rtc\)ile

c-e~lt•J''.J1 en~·..; ıs.Q.942 glnü ai<~atTıl
ıı k<.dJ K1:->ı.mp~~ d~1 bulun;ı 1 Ko
ır. 'OS'i.d. trıç;:.-flerin b lci.1111elE-r. a.ı::5.> . ..,.. 

ı - 31 Ten'!! ~lll; 9-'.;? tarih:ııd.• ~: p:ı.

zaı rr ritsı·tn~ .;ı:nd~ b:".'ler kil\ ..<na 
teık.lf oluneıı c4> k..ıl'u;) r:ia.tl gaa gti 
ri..:C"n 360 ton odunun l ı .. .\gu:rt.cs 94~ 

Sillı g"nü !a t 15 dl! ı;ı; ~ci de!Oi P'-.!dl"
lık .ı t ~~ıtM.rui yaı)ı!actı.İ\.ttl'. 

2 - İlk !corıılmıtı 900 .!ira olt;p ~t
n&i'.Ilt'S: f)'(•r gün. kondf.Jönd.J.n pal'2Sız 

o~·ara'k. al1ı1lab.Jır. 

~ - istc.•k'.•ler·n bcl.i gü0 ve F-aat.te 
Kası"'l1pa~t;d<1. buh•n<ı:n konıi---yo-:ıôa h~-

zıı· b:.ılu.mra 1 a:·ı. •837<i• 
..... 

1 _ T~Jıır.in t'di.icn bedf'li • 21600> 
lir..l ol:ın takribi 9iJ(.leli 120 k>n kaz.an 
tuğ~a ının 11.8.942 S..ıL: günü saat 15 

de Kasıırnp~d:ı bulcnil.n Der.ı-z Le· 
'\.-azım $dt1n Alrr..a Kon1isyorrı.mda k.a. 
palı ı..ar!'.a Ei-<.Silt!ııPsi yapılacakt!r. 

2 - i»; tcm.in.tı t.1620.> li.ra ·:>lup 
şartnamt:Sl hı•r gün iş saati dahi lııde 
rr.ra:aı.· koınısy<>ndan bedel.S:z al.lf'la
bilir. Rt-s.rnl.ır- de komi.syoııda gö-1 
rlile-bıl:r-. 

3 - İ..:itckhlt-1~ :1 24-90 trı.)·ı!ı -*'ou;u-' 

nn • .,, lstedigı ·.~& ·dlar!a b~rliık.tt! te..~

ıiC mokf.ııplarını etksl.Jt. .en.in y<.pıla
cagı bclii gü:l ,.e ~aalten bir sag,t ev
vclır.e knda: adı geçrr: kotnİS)·on.a 

vet•n1ı_: 1 e:-i. • 7855> 

DEVREDİLLCl:K lHTJll .\ BERATI 

t...-..;'t;batt ınalu~elerdı n ~-e-lülo-ı.ik ii!
ler çıkar'Dak ~..sul \'\.' a:-ıcH~sın::le J.S • 

ı ı.ıJ. • hcJdk~ .... d.'.ıik.ı ıht.dra ıçın lh..~ısa.t 

'\'"tttah ... r.d~ iınnıı~ o~J:ı 5 At:ıst:os 

1937 tariıh V't' 258-4 :No. l'J ihtt:r .. b6ratı
n1~ .ih.ti\"< etı<ğ'i hukı ~ bu i<ıe!""C ba•

ka..<.;tra Gı:'\;r ve yah ·t :cadı TU~lk:iyc · 

ffi'""\"h•ı 11iile lcoyma.k. lr,iu daht sar h yet 

"'erilcbirect·ı;\ ~lif edilnh...'<kbr ola1a.kla 
bu hu:x.ısa !aııla ma~üıı~at edliıxnt'lk is

tiy{"lnle nın Galatada, Mlaon Han 5 ınci 

kat ı - 3 Xo, lat•a n1U!.·acaat ey:emr. 
lerı iliiın olunur. 

RAŞTD RIZA TiYATROSU 
Hıliıle Fişk in Lcraber 

Harb,~uı.e, Belvu B"h~"'>nin Al.ıluıi<a ı 

K.srnmaa Her ır·ce """' (21,30) d4 

-

Bu Grct'I 

ASiLZADELER 
Koır.edi - 3 - Ptl'rcie 

"'{aı.B.n: Bedıı.il Fon Şt...1-ze!" 

Jff'Yl'-1: her gt.'ce n.• \"Ü .Bahıçt~~.nôe 
t~ı..s;ı Yerın.·A~ı dtı. 

z an, a.~· Aulrırı:ın rılt~ ·l cı 
d\J·. ' pe;ati' mi ç:ktır ... 13 ' :..;, e tl 

\" <- g 'Ç k.ızıır. • 
--~ lne ... 
~? ~\; 9""-.,.j, ~ .. 

- An'611ll se\ Yl' 1, dı 
Se.1 ı,\.l ı ... · ~n !FI!t x... ~ tı. 
pı• ışan altı" St:til o'uı u:. 

Bu sı ada, ._7u t: bo)'"lu. k 
y .... ·ı: ıklı b tc·ıc.· onl a c..:r 
ı ıiı..ı. Yar:lal' nclo.uı .ı;cçe ~ n, k 
u arı a[1.,ı~a, grnı: .... ı. ,. i 
d , iız::lu. Gı nı: ıııı.ı > e 
d , "'Jlr<:"l 'a ı.;urpt ı b• 11 J ı. 

" J.hkıcımC";> c girrl ı • . K~ . 
k·.:::'a~ f-7ip ,, ı•n dr d, .n.. 
;... G&o.V ... • .J \.~·""' '1t."- ...... 

kJ ·. G<:· <.et~ c 
ı:• ç kızın e'" ne kil 'l<iı ' 
g~lo ~. kendit' e ha.ita <>t 
eöyl~t z !~f· a.r €-Oyiı•n:~'t.ı 

ı'ı<'.>mş:Jla:""'ll, aJe dıo 1 aı·ın· 
da 

Fal~.._t, Oe ı...'(;.nlı o k.adar ycol~ 

yo:du ki, ge.!iç ktl, rrı.ık .. V°f' f't 

n1edi. Vcr<liğı t1::1.:·z.iyr.·lere1 l.f • ci ) 

•• 

- E;._ğl ulloh' Ne d m " Dıl°' 
rnt""'r>alıı:ıje .edı cr-k gıDi olu..wr, a_ • .~ 
lt:plerlne lu·mcn 

- P~ki... Afle.:i;iy-0r ·n d'yt•c:e 
gıJiyOl", fJt":ıt, 1i;de b"r dt~ f;Öl.} j'I El. 

ne Jn:n gözlfrınr Hi· i_yo., onan r: ~. ~ 

n1aü.iy~ kalkıp ku.J~ p ot Jl1'ı..1 k. ~ " 
bu cevr..bı gecrkL:ri·y"ıı-d· ... : .ay·!. 
g"nç kız, a 1ası.: da,1 tara!.... ...,. a .. 
rn ) a b~:o.dı ,.c gt:cç e .t k. 

- Efer.m: ~. h:ly;ıt•n ! d.. d ~ 

ğ. n 1 )'<U'"n öb:.ır g.Ln 13. ı lı ...
ti ree:;ım ·bır ıttadı.,l bö.'\'! ... o c 
tı·rr .. ye di•ır1 na~ıl \Jı.r F' t, ' 
~ h· ştı...r.' Bilıni) JI :ı• Bt Ol; , 

h •1:eyan ... l! ", b r sarı.k- n ..... Jı 
d-e -öylı•nu~,ın.C: .... Yt:!i · .ı\.lah b 

t(.~.ı:.t-sin! ... 

Bu a~ahk gr r., k ~ ıJ, .Y• nn.,.. 
Gör.ıcr.nin iç'<ne kac·. r kıt"' d 

ğ.a kalkt: •. 
- Efend.nı fi ti., bon 1 .} 

zaten ar'fı·cieceK btr ş~y <1 y 
y,ı! DJYamda:- fl"lr ~ ctü,·c 

l>~l.tka:ılı ı,:.• .. ç kıL 'l go"":ı.'r n 
ne bir~z min..""lı r kut b•ra· c h ... -
krıniy!'Ue ba.ktı ıJ ıı.., k~. ) n c .,. 
er:ır gıhl, k:ılt>· ha ı ı.. nla. ~..1 p.ır g " 
b'.l·, ckjoe .. · gıol, g6ı: -ea h.2. .. 6 
o!do. 

A.nıı.ıfE. "'en:ı h<>l•.-; h'.:i<!ct'ı 'Ur. ,ti.. 
C~hııc-s:inde.1, bakı)!d.• . ..: •• W, c. 1 

!kışır.dan bı·ıl:)·d:. 

M.atıkt-rr.ı<dr·n çJık.L <'lr. l),· CPılt ,t~ 

yanlarına !-0,..;ulınadı. Aoo - K ~ t.o-
ntt}«:<ık yürt'ıdil!t'ı: 

- AJe?"in s<ına :ur.ın .. Bı n ı;n ,:ı 

böyle söylt'd~rr.ul, <l··~ıl ın...,. Jlay.:1 uJ 

haih böyll· k:ı 1 ı.şlı,'tl: '. Aıı na. ~ "'it! 

oa.ınla ciU~üp ka!kJy'.rn. cv!ı n<:yı -ı 
d,?;ocn, ne be:'l. m s •ı n gt.Uı k z~rr. n41 
st.~ beıı.Mın g~! auan v•r f)"fl9 

gi:ı• e. A..."1iad1n nll'. 
B~1n arı di.·d'.ypr- l ş ı bı.r •. danıı 

1-<'ndi kend;Jlf'1 s.o.''' ·r <o!· 
.-i_,.3.v y 1:ı"k: ~""r scrdı·• 
•Erene. n nt"'rcil', bf'' ncı"dl'" • 

K ne •'1.1.)•l~ !'. ha,ırı' 
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