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Bq M. lOl%7 H . 1942 btuı..ıı 

\... S•h.p ve s._uııunrP. ETEM İZZET BENİCE EN SON TELORAFL~BI VE BABEBLERi VEREN AKŞAM GAZETESİ Gazeteye •önderilen evrak iade edilme2 

Yeni ittifak\ 
TÜRKİYE . 

ve Boğazlar~~ 

RUS - İNGILIZ 

iTTİFAKI "~-......!' 

ı ''Almanya~ -0~--,-t-'~ 
Türkiye ve Boğazlar 

meselesinin lngiliz • Rus 
ittifakı görütmeleri r.ra· 
sında konuşulmu~ olma
masına elbette imkan 
yoktur. Ancak bu konuş
maya hakim olan esas 
Türkiyeyi bütün haklan 
ile yürüdüğü yol üzerin· 
de takdir ve tebcil ola· 
bilirdi ve herhalde öyle 
olmuttur. 

ETEM iZZET BENiCE 

In~liz - Ru' ittifakı mliıakere 
•dilirken Türki)·e ve Boğa:ı.lar 

ınesclesine de temas edilmiş bu
lunduğunu •Taymi.s. guek-sinin 
ınuhalriri Ya~inı;ron'dan bildir
ıniştir. 

C.,rek Londraclıt, gerrk Valin;;
tonda Ruslarla nıüzak<'re yapılır 
Ve dünyanın istikbali. Avrupanın 
sulhu ve sulhtan sonraı:.ı iiıerinde 
durulurken elbette ki, Tiirkiye ve 
Boğazlar mesele İM de temas e
dilmi~ bulunma ı tabii n mul<ad
derdi. 

Ancak, dün gece Rad) o Gaute
nı izin de ilan ettiği gibi lnı;füere 
ınüttefikhnizdir, Rus3 a da müt
tefikimizin miittefiki olmuş ve 
llıüzake.re safhalarından Türkiye 
haberdar edilnıiştİr. 

O haldt, Rusya • Deınokrasya
lar mülakeresinde Türki~c ınev
•uuna tem.as etmek ne kadar mu
kadder idi istı Türkiye~i bu mii
takerelerin seyrinı!eıı haberdar 
•lmck de o kadar tabii i<li. 

İttifak muahedes.hıin birinci 
lıusu,i ·eti dün de yin bıı sütun
larda tizerind urdugıııııu:ı gibi 
lıusya ve lngilttre, Rıısya ve de· 
tnokr"'yalar ar sındaki her türlü 
l:ıiHıhi1,Jik, aykırı görül farkları
nı io:ale eylemek; karşılıklı güvc
lli t.-sis etmek. harlıin içi \ e "°nu 
bakımından ıııükkabil ıll<'niaat 
'• gi>rii~ tcı.adlannı iuıle etmek 
olmu.~iur. 

Nlhayet, bu ittifak inrıalanın

tıya kadar Rus~·a ile deıııokrasya
lar a.rasrndaki işbirliği :Mihveri 
~enmek gayesi üurincle biri~· 
iniş olmaktan ibaretti. Fakat, ::\lilı· 
fer gerçtkten ıııağlübiyete uğra· 
tıldığı takdirde Rusya ile demok

s ı n ı ta c i 1 ~~,~ 
ı ·edeceğiz,, 
1 llolotol mesajında 

böyle ı6yUlyor 
Londra, 13 (A.A.) - ·B.B.c .• 

Dün gece l\Jo<;kova tadyosu M. 
:Mol<>tofuıı Rus hükiımeı mcrJ.cczi
ne a'·d"Ct ettiğini iLan ~y)emiştir, 

ZiJ aretiD bilnıeı.i füerinc l\I. llfo· 
(Devamı 3 üı.cıl 8'>hı.l'ede) -·-----

Ttlrkl:renln göra,ı 

RUS- İNGİLİZ 
ittifakından 
evvelce haber-

dar edildik 
Ayjkara Radyo gazetesi, dünkü 

ı neyıy tında soıı İn.giliz - Rus tt
tifakınrn Tüı!kiyede ~ncnk mern
nuruy<nle karş•laniliğmı söylem:ş 
tir. Çünkü IngiJtere müttefikimiz, 
Rusya da mütil'fill<irnlzln mi.V:~e
fiıkid'•r. Böyle b r an~~an.ı.n y:ı
pıi'lma.1<'.a olrluğıından Ti>rkiye 
hükU.mcli evvek:e habeııdar e<H· 
mişt\r, Bu seoeple anlaşma 'blz'!!ll 
için ·bir sfrrp1• z teşkil etmcmiŞtir. 

r 
·kinci 
Ceph 

aberi 
---a---

Amerikan kara ve 
deniz askeri mah-

i 
fillerinde heyecan ı 

uyandırdı 
Vaşir.;ıt.on, 13 (,\_'\.) - A-m:pada 

ik.i.r.ci bir cephı• nç!lT.a~ı 11.,k~_nda vc

rilPn k~ı-ar1 A.n:erj~Jn kara ye df'lliz 
ın,ao!rlil lerjncle hf'_r tı"":t!' l;.,fanıh:'ır_r/.ır. 

tsuıa ;,çir. yapılaca~:{ ha: ı'!' <. baırc-:~,...t-
(Deve.mı S ı:"':il S::ı:ııfP('.O) 

Birleşik Amerika Reisi 
Rm.nlt 

, 
İngiliz Ba§"\ elı.ili 

Çör~H 

Berlin ne 
diyor? 

• 
uaız keskin kı
lıçla zafer kaza
nırken, onlar 
Maabede k4ftıt!a-

" Ber:h\ 13 (A..A j Son Fas - İn-
gi!iz - Am~~:ikan r:.nla~ır ' ter.::;? C• 
den Bor!.,, Ra<\Y ~ b: r.rn t}cHı Palti 
Dı~vlctJ('•ıi.rı.b biç ~ iı3yretlr-i mucip 

olrıw/i·i.Ilıı IÖ;>' 1«1 k+.en l"e a't.Jardır 

oşnant.tn oyunlar..n lf~h.v r •::ıı·aCından 

t.al'ı<:ip cdıi nokte ol• ğıı ı t.ılclirdi...'tten 
scnı::a d"ı:ı~-ıt'r ki: 

- ı;;i.1:-n~;t;,.iı.ltıJc ve ~c.ı~{ t fer,atlar1 
a~t.k Mr):~ovada ı·n 60n nokta1>ına 
vsınr.~ş:..r Ruslar; ~rüt:"'ffit rinin yar
dl1Dlar1":lın 1.~ z<:>ruri olı:i lğun.a onlat>t 
i1rna iç;, bı~~ l\I. ?ıfö1otLlf J iaaiiycte 
~İ~'Jş}l"t'o.ir. &Jvye;l~ 'i:ı !.8ruz kal
dtl:;~r· k.oı.,..uyu bu nü "• f' ~r ço:t 

CDova.~ı 3 ti.nci~ S: L·!L>tlel 

t,,ya!ar arasında bu ı:aı....btnin !===========================! 
llıılletler hakkı, topraklar, iktl' 
&adi ve SOS)'al menfaatl<'r, rejim
ler bakımından oasıl bir taı.iiye 
t-sasına bağlanacağı üzerinde hiç 
bir anlaşma yoktu. Yeni ittifak ile 
biitün bu n-0ktalar aydınlatılmış, 
Jİiphcler ortadan kaldırılmıştır. 
tafer takdirinde Rıı<ya - lngilte
re - Aını!riluı hcrşey in başında 
llıilletlerin dahili idarrlcrine, re
liınlcrino ademi rnüdah~leyi ve 
loprak genişliği anusıuıa diişme
llı•yi kabul etınişkrdir. Thascn, 
llıilletleron i:;tikliıli, hakimiyeti, 
hiin-;yet~ toprak l>iitünliil:ü için 

1 harb<!ttHderini her vesile ile i>an ve 
1 

.ı\tıantik beyannamesi ile talıkinı 
>den dernoJ.rasyalar için böyle bir 
Şİ;plıe nıewuu y<>ktu. Tereddüt ve 
'i'ııhe daha ziyade So\-yet Rusya
~ ıafori takdirine ve Balbk dev· 
l,.ı :eri ile Birinci Bliyük Harp s<>
~Unc!a Çarlık Rusyasından ayrıl· 
llıış nya alııını": toprakların mn· 

BOŞANMALAR 

ANKET Neden Çoğahyor? 

''Metres ayat;nı 

1 
kaldı_r_m_a __ l_a_zım,, 

(lkuım :f üncil Sa.'ıife<leı 

Avukat Reşat 
B~nmal..:r n~ıı ~oğulıyoır 

me--'Zıdu ankd\ınize bu.gün de 
Üsküdar Hmkcvi reis.i avuikat 
Re\<at Kaynar cevap vemıokte 
ve şöyle ~ııkteıd~: 

c- Bugünkü boşanmo:ların arl 
masmdaki saikleri ara•jiur1IBak 
ll€'ticeye varmak için rulhi V'C mad 
di ollm:ık üzere b:r tasn!~ ya<pmal< 
zarureli vardtr ,M:ı-d:Ji saikler alic 
nin iaşl;";i "' geçinmesi için zaru~i 

Yeni Edebi Romanımıza 

Bugün Başladık 
AŞK ve GÖZYAŞI .. 
Yazan: Seiami izzet SEDES 

İkinci sahi/ ede okuyıınuz 

Kaynarın fikri 
rr_ııasr~.1.t1arnı kocn ıa,·a.fA;nd<~l te
min .:dı'..ını:<ı:nddu ıııü-;küllattıır . 

ŞıcıMrli kadm dos!!annıı: g;ylın, 
yemesi ve yaoamaı;ı:ıı 1akM e'(

m~k ôstE.mekıt<?d'k Erk0k kau,an
cile l<•ar.ısmıııı bu aı'ZU0>wnu oaıt.min 

(De\'= 3 üncü saliliede) 

1 

t.is.küdar Ralkcvi Rei,;i avukat I 
Reşat Kş!·nar 

Rus CEPHESiNDE 

Yeni Alman 
Aleusyen ada- taarruzu 3 cep· 

1 larında da mu- hede gelişiyor 
i harebe l aJladı 

1
)1,

1 

YENi B i R fIARP 

CEPHESİ 

' Amerikalıların muka-
vemetine rağmen, 

1 
Japonlar ilerliyorlar 

1 Landra 13 (A.A.)- Aınerikan 
I Bahriye Nezarcl!ne gelf'n haber-

lere göre, Japonlar, Aleuıien ada 
•annın eıı ucu.n<la bulunan Attu 
adasına az miktarda asker çıkar 
mışlard.ır. S;çan adaları grupun· 
da, KiSka ı.irnanında da Japon ge
ıniile:ri görü'lmü.:;-tür. 

Bah1·iye Nezareti bu haberleri 
cuma akşamı basına yaptığı l>ir 
deme<,·te hildirmô~ir. Buniar teb
liğ ediJ.ımenı!şt.ir. 

(Devamı 3 üncO &.hilede) 
., 
LİBYA'DA 

Yüzlerce tank 
tekrar muha
rebeye girişti 
Almanların dofiaya 
do 1 u bar ek etleri 

dordaroldo 

RUS TEBL u 

Barkol•ta Alman 
taarruzuna ,ıddetıe 
mulıamet g6sterll-

dlğlnl bildiriyor 
Vaşinıgton 13 (A.A.)- MOO!ro

vadan aluıan iı.a.berlcre göre, do
ğu cep'1e-;cr.ıdc haru<;\t 3 'c-&imôe 
gelişnwktro&:-. 

<Bun'.a" Lmungrad, Hııııko1 ve 
Siırab~opcıl ;kesinuerid!:r. 

Harl<cf kes'min<le A!ı:nanlar 
dunmadan piyade ye tanık ihtiyat 
!arı wplamıaık~ad,.:-'lor. Timvı;cr.ko 
orduları mo;.'Z>lerini mı.hafaııa et 
mekiedirlc-r. 

RUS TEBLİGİ 
Londra 13 (A.A,}- B.B.C, Dün 

geoe neşrolunan &wyet ıcbliğin 
(Devamı 3 üncü saıh!.fede) 

Sivastopolda 
ve birkaç ke
simde vazi-

yet vahim 
Londra 13 (A.A,)- Sivas

topo.kla vaziyet pek. vahim
dir. ;\fV>ikovadan alınan ha
beı-Oer diğeır birkaç kesimde 
de vaziyetin bulııra.:ııh ol'<lıır
ğuııu ,giit;tormeı..-ıedir. 

KUNDURA P AHALILIGININ İÇYÜZÜ 

Mağazaların tahdit 
edilmesi isteniyor 

Dericiler El Altından Gizli 
Satış mı Yapıyorlar? 

Ucıı:ı kıuıdura tipinin t~bıt e
dimıe-kte oMuğu bu sıraiacıda bu 
işle aliı!kadar mu,t.;Jıas.s.ılar ve 
kunıduı-acıılar deri f.;g,tlarmın pa-

halıLJı yüzür.><:le-ı ucuz biı· 'do :ak
kabı ımalinin mil"1'lküıı akım -yar 
cağı f.krini ileri sü.rmektedirlcı-. 

(Deva.mı 3 ÜJ!cü Salıi!edel 

Locdra 13 (A.A.)- Röyier a
janımı;nı Libyadalti nıulrnbirinc 
göre, m.hYer kuıvvet.ıeri üç Jııol. 
dan doğuya dloğru ileı:'km'ş, fa
kaıt bu iStl:camet!e durournldu
duğuııtlan şimale dbğ'ru dönmüş

tür. 
L<ındra 13 (A.A,) -B.B.C. Lib-

)"': . . 
ilerı mcv .:ii:ün §a .~mı<la t<:rtdarın 
yolunu ke;. 'rck ağ..- bir muhare
beye tutuşınu ~anlı<. Yüılc~c 
tank şimdi bu ;ahada yeni lbir sa· 
vaş Y'apmaktad·riar. 

SIVASTOPOL' da 

Almanlar Üç 
günde 15.000 
ölü verdiler 
50 Tank, 60 Uçall 

" !Temmuz, 
'Ekmek Kar 

us os 
ele • 

cDewnoı 3 Uncü Sahi!Ode) 
---0---

UZAK DOGUDA 

10,0 O O Çinli 
imha edilmek 

•• • • uzere •• ~ 
B 1 r şehrin 2apt111-
da Jap@nlar ıs bin 

zayat ver mlt;ler 
Vi~i 13 (A.A,)- Tok: ıodaıı ge

len ha':ıcdcr, Japon kuvvctlel"inin 
Çar>gsi eyaleti hududundan geç
tiklerini b:l'C!:1mıoktcdir. 

Şimali ç.;.>tle 10.000 ki;i·lik bir 
Çin 'kuvveti im'·-a ed '!!!'.ek ıelı!i
kesiııc maruzdur. 

ÇİN TEJBLİGİ 
. ÇunkirJ 13 (A.A.)- Cuma ak
şaını ne')red'len Cin teb'iği, Çin 
'ku,~\"etilor!Wn salı: gece yarısı 
Şuı.'ıbien: tahliye ettiklerini bildir 
m<:<ktedir. Şehrin i<>gali i.<;in ya.. 
pılan muharcroe ernasıııda Japon 
Iar, 18.0UO ölü ve yıııralı vennş
Jorxlir. J apon.!ar şim-:li Çcl<ian~ 
ve Kiangsi hududu üzcr:nde bu· 
lunan Yushaııa d' ığru i1eı1u.ncJ<;.. 

t<Xlirler. Çin SC}yaT bir!Jkleri Çc
ki&JJ.g eyalMtı:ıdc Jap<'nlar:rı g<>ri 
hatlarına hücum etmektedir. __ _,,_ __ _ 

Köprüde bir 
tramvay ray 

parçasını söktü 
Karıc•köy köpı·ü ':Ünün 1 u1Jaları

nı biı·birinc bağ!:yaıı mü,charril: 
anahtıı~Jardan bio:, bu sabah sa
at 8,30 da köp1i.ictm geçımdkıte o
lan bir Maçka - Bc•yazıt trı:ımva

yınnn aııtma ıa;.,:ımış ve orada,ki 
kaltlıırım taşlarıır.uan lbh· kımm 
yer: l!den 9likü1Jmüşrür. Tramvay 
rayı da bir parça bozuoıııı:ş;a da 
kısa bir zanıaııd0.· tamir oıluımıuş, 
15 da;::ka kaıdar lra;rway sefer
leTi ir.ık.ıtaa tığr~ı..?~ll' • 

tahrip edildi 
Vaşington, 13 (A.A.) - Aldığı· 

mız h:ıberlere göre, Almanlar Si· 
vastopol keı.iınin'"' ehemmi) etsiz 
birkaç ileri hareketinde bulun
muşlartl ır. 

3 gün i~inde uğradıkları kayıp
lar şunlardır: 

15.000 ölü, 50 tank ve GO u~ak. 

Top sesleri 
Sinoptan 

bile işitiliyor 
Anadolu ajan~ının dlin bıklil'

diğ:ne göre, Sinobun §i.nınl :a, af
l\ı,,-ıından, Siva$opol lstik.ımeUe
ri"ı>den ve "'"<k eng.nle.rden sürekli 
top sesleri ve btmı•ba iıı:otJleri gcl
mek1e \'C geceleri şehlrcle sansın
tılar yap.-naktad;r. ,,..--

PENDİK'TE 
bu sabah ku-· 
yuda bir ceset 

bulundu 
(Yazısı 3 üncü sahifede) 

KISACA 

Top sesleri 
Karadcnizde, Sinobun şırnal ta· 

raflarından, Siı.,a.•topol istikamet
leriııde?ı ve çok eııgtıılerden SÜ.

Tekli top sesleri ve bomba inilti· 
leri geliyornıtı§ .. Bizim Siııcp, bu 
sarsıntıları gecelerdir tlitıliyor, 

BL:bnı ıııalıııda: 
- Ne dersin, diye sordıım da .. 
Ba1ıa §U cevabı verdi; 
- Biz dedi, top seslerine çok 

alJfmışızdır .. Adeta 11i•mi gibi ge
lir, bize .. Şu ınemleketm dörtbir 
köşesiııi dolaş lıakahm, top sesi 
bilnıiyım, top scsl duymamı., ye
disinden yetmişine /;arlar, kl,nse 
görebilir mi&in?. 

ıl. ŞEKiP 

Bu sabah Halk Birlikleri Mümessillerine 
bunları nasıl tevzi edecekleri anlatıldı 

Her r,ıahallede ku1dr. r.kta olan 1 m. l EO "c< t.r. Ya•ın &. r B.ılik İd re 
..:Halık Eiıliklcıi> i·.;ır. cv'.cr~ dafl.tJlan Ht~ 1 et 1 tı.1pla~:-ak k "'ıtlı.: .. i hazrlı-

b•yann,·ıanelerin top!Jnrr.~ı bLgUn ik- (Devamı 3 üncü S:ıb:!ed.el 

8 yaşında bir kıza 
saldıran ihtiyar 
Sarıgerde 70 yaşında bir ah

lak düşkünü gaka/andı 

Dedi-Dedim 

D edi: 
- 80\'Yetlerle Anglo - Sak

sonlar anlaşnıasınd:..:, iki'flci cep
heniıı 1942 5CDcsi bitmeden açıla
cağı a\'ez avaz taahhüt ediliyor. 
Büyle bir teşebbüsün en gizli as
keri sır halinde sakhtnm,.yı~na 
ne dersin? 

Dedim: 
- İki sebep yüzünden böyle O• 

luyor deri.ın. Birincisi, So' yetlere 
bn taahhüdü duyurmak i~in anz 
avaz bağırmak ve yine Sovyetleri 

bu taalılıüde inandırmak için bii
tün dünyanın şahadclme müra
caat etmek zarafeti! .. İkincisi, açı

lacak cephenin yeri me•:lıul oldu· 
ğuııa ve daha nazik sahnlar var
ken herkesin gözü ı:arhi Avnıpa~ a 

dikildiğine göre, yer ta~·in etme
den meseleyi haber vermek ince
liği!.. 

Dedi: 

(Yazısı 3 üncü salıif<'<it) 

- İkinci ccplıc nerede arılabi
llr derı.in? 

Dedim: 
- İmkanlar iılcmiode iiç -alıa 

var derim. Yıı A.rupanm batısı, 
ya ~imal batıısı. yahut cenup do
fusu! .• l:"ii:ni ya Fransa, ya Norvet• 
yahut Balkanfor! .. 

Dedi: 
- Acaba hanı;isi de,.in? 
Dedi •n: 
- Onu Utıo Ouşün derim! 
Dedi: 
- İki taraf da harpten 'ema 

topraklarını gcui1Ictmi~·c taraftar 
olınadığı.ıı belirtiyor. Bu ihti~ aca 
diişn1elcrine ne dersin? 

Dedim: 
- Belki de anl:ı~ınada.n g<d.'U· 

ııa1.:ak olanları, h~nl'z ortada hir 
gucııııma alanırti )Okken, tııtnıin 
,.c tc,clli etmek ihtiyacı derim, 

Dedi: 
- Daha başk= suali tim 'ar be, 

niın~ 

De<r ııı: 
- Benim daha ba~k~ CC\ apla

rını JOk'., 

.. 
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HALK FİLOZOFU 

BİZE NE OLUYOR ?. 

.6üyülı: ft tanııımış ~ir eğ· 

lence yeri s·•bibi olan bu bal>:ı· 
caa ve tem.iz adaıııı. bana fijyle 
diyordu: 

._ Harpten evvelki giUMe~le 
bugün arasuıola bi:aiın gördüğü· 
müz fark şu oldu: l'llü~teriJerj,.. 
miz deAl.i. Şimdi, C&ki müşle
rilerimiı.den çok az.ını masala
rıınızJa bulahiliyonız. Buna 
moluıbil, yeni müşterikrima
den, daha meınnıı8'.s. Çüıııkü, 
e.J<.i mü~teri1"rimiz, lıesap pu
sulasını dik.katle t.cdkiık eder, 
p anının U, tiiAü ilin.• ile s;ıyar
dı.. 

Bugünkü mii~terileriml:< bam
başka. hesap pusulasını önüne 
k-0yu ·orsıcnuz. Hiç bakmıyor 
ılıile, hemen cüzdana davranı· 
yor, bir bü)iik parayı. iab.ağtA 

içine atıy-0r. F.n basisi, hesap 
pıuulasına şöyle lıir yan r;özle 

REŞAT FEYZi 

halayor, Fakat, hesap üzerinde 
ıinrup dfışüı:ıen, garsondan izıa. 
hat istiyea müıterimiz, heme. 
yok r:mi... Bize .itimat ediyvrtar. 
Bİi de, anlan. iıtimadlDl saıiıis
timal etmiyoruz, Tabii, bugün
kü hesap yekWllan kaıbarıkm. 
Çünkü, hayat pahalı, her~y 

palıalı. Yeni müşteriler.imiz de, 
buııuıı böyle oklui:unu biliyor 
ve pahalılığı bilerek geliyvr. 
Binaenakyh. aramızda hiçbir 
ilıtiliLI çlkmı)"Or.• 

Büyük ve lüks e!leıııte mü
esseseleri bainı girip çıka aiı
mız yf'rlcr olmaktan artık Çok 
u~ Şimdi, oralara gİTİp p
ir.anlar memırıı.ıı, mii~ sa· 
bipleri memnun. 

Iliu ... oluyor?. Arlık. bu 
gibi yerlerdeki pahahlığa d"air, 
tek satır yaı.mamıya karar ver· 
diın. 

Terzilere müjde 

===~~==~=I Terzi malzemesi 
tevziine başlanıyor 

DEl'TERDAB 

İSKELESİ 

Dir gazetede okudum; şöyle di-
yordu: •Defterdar iskelesine JM>

den vapur uğramQ'or?.• Bütün 
tabminlerimis hilafına, Haliç va

purlan temlı.inli ınahliiklaMır. 

Kimbilir, belki Je:Dİ blr vergi 

aluıır, di)e, o i..kcleye ıığTamı· 

.)orlardu. 

Kl:\ILERE 

V ı:IÜ.LE.CEK! 

Bir haber çıktı: Kok kAimiirü, 
yalnı:ı sobası olanlara 'VCl'İltıce.k· 

miş.. peki, ya bu sene yenıiıılea ..,. 
Da alaalar ne yapacak!. 

Bir arkadaş şu cevabı verdi: 

- MahalleJ.eu ilmühaber, polis.. 

len hüsnühal kağıdı, ia~en da

ğıtma belgesi alaeaı.s..., onU. 

sonra \l'Hf'celler .. 

AYYAŞLIK 

HA TIRALABI 

Uolivudda, ayyulığı ile maruf 

bir 'JİDema aktörii, ıınaşhk batl

ralarl.ll.I ynmış... 

But"U, arkadaşlar ar_...ıa gö

r~üyorduk .• 'lyya~lığı meşhur lıir 
arkada!" 

- Yalan, de'di, •YJ"lll hatı'l'llla

rını yazamaz.. 

- Neden?. 
- Hakilil ayya}lıı ayık zamem 

yı*tur iri, hatıralaruu yaıabilsin. 

ADAM 

YI:TIŞl'İR~IlX 

E"' elki giinkli Tasviri Efkirm 
başınakalesiııde şu ,..,,.1c,ı.a var<lı: 

•Iluşeyden evvel adam yetiştir
mek ıazım .• 

İyi, güzel amma, öyle lııir ııa
manda yaşıyorua ki, .ıı.ııı a.ir tek 
evlit yetiştirme& bile ne kadar 

AHMET RAUF 

1 

l 

1 
1 

.iJvt.tı·açlımnı iıeebiıt et!".ıımiış ve 
bın.'ğe miirocallt 8'miş olan ter
zik!re 15 iuı.z.i.raodan is:"barf'!l as
ter, ırnak>ma ,tola ve döt"'er ter>:il!r 
malzcır.esi tcvzüne bzşlanac3k:

caıktı.r. Bu teı--nat üç yerdeıı ya
pı1acaktır. Teniler bu..alara mü
raca;ııt e<laıoek ihsiyaçlanna ala.
caltlardır. 

Hastabakıcı kurs· 
ları açıhyor 

Ya.1mıAla ~ki Halkev
lerinde yeni hastabakııcılıık kı..-s
ları aıçılac61kıtır .Bu yıl bu kUTS
!ııı,rda 500 den fam bast..bakıcı 
yetıştin1e(:ektiır. Hanrlıklarıa baş 
laıımııştır. Kurslara devam ~\me!t 
istiyenler i!< melı:tqı ınezwı u ol
mak şa."tile HaJkevlerinde laıyde
di.\ece klıenclir • __ ...,.... __ 

Yalova raibetten clü§Üyor mu? 

Hayat pahalılığı ve iyi propa.
geneıd yaprlaınaması yüzünden 
'bu """" Y a.ktva bplıcalan rağ
butetn diişrnüştiiı. Bunım ne 

~nlk Buırs86'a gidenler aı<tımak-
1-iır. Bur93 otc?leri:nae yer bııl
ııınk güç~. 

Cemiyetlere lrırtaisye efyaaı 

tevzi olumıyor 
Esnaf e<miyetlıı!rinin yıllik kır

ta<;;ye lht.'yaoç\a.rı dün dlıımuşttr. 
Bu y.l bütün esnaf cemiyetlerin
de tek tip defter usulü tatblk edi
leooktir. Bu kll'tasiye eşyası bü
tün cem'.şefle-re tak:sifl' ol!...'1acak
tır. 

e· 
Bi-r kaç IN!ldür ha'\o-a r ne ıkadar 61-

cok. llalk.-ı bu:ı .ıı:;>yocı artmıştır. 0-
turdujtı. ,-nız semtle b111 utan bır tet. 
bayj, .. ardııı. Bu yıl satml.J"'r. Sorduk, 
~ kUt'Uf& ha.na veriyorlar, bı•ı kuru
§'> da sat:ıoalmıa, dİJ'Orlar Sonra, bu, 
öyı.e bir n:ı.et.ı ki, durduğu yerde erir. 
l!=un öç;,, &MrııJk!laıı va,.geçtik. 

Bilgi.ılı, bütün İıolanbul için vazi;ret 
budu:-. Somt, buz, bazı ııaı.ta lar ÖÇİl1 
de çok zarurı bir maddedir. 

Neye aımn. elırnfyoraz, a<:<ıba?. 
BURHAN CEVAT 

9.imıtn~.eMLdl H a:rp~ Va· z i y·e tJ 
SaJAlladdla ED111e • 

alt babralar.. Sıvastopol'un akibeti ka-
B!r g;netecl •"'-adaşı daha kaybet

t:U~ SaJ._'ıa::.u.n J:lı,ıs öldü... Baı.niıti
den, birer ~kı.sıer-çelrilip &idiyorı.ar Bi

ze, adı:~ = uı.uıı dU<>il.ııli>ell. 
iç çel=elt düoil70r. 

Ye ı:ı<ien~r<n 7"rin~ ,-enileri ıelmi
"°r. K ,Jlbilir, n•sı.I bU" sebep te.ın al
tında, BabıJ..•, ;rani Tiirk gaze!«SJiii. 
gıtuı.,.., w.tıR. Z1111f bir lı;ıle giıım<kl&
d\r. 

Eı><ıden bu m<osl!iln hev...:..le['i. A-
~an çoklu. Ş.m<li, bımlor nerede?. 
Meslek .kaldı mı ki?. Diye dili;."'Unmek 
te biç ,..,..... oımaz. Bu(llnkü ııau7le, 
mafbu;;t hayatı, hem rr:adıo1. hem ma
nevi bakınuıan, genç blr ins&Jı!. tatmin 
ctmdr.len ne ır.oar ıızak ... 

Salahadd.n Enis de, bu caddenin bir 
rubu asu• kahrını çe&ın~. G--.luteler
de çal,,,,.ıadığı branş kalmadı. Ve ö
Jurkcn, liarulW<ıhı l<uand.ı&ı maddi, 
manevi h.!ç l>-U' ]caza:ıcı yoktlL.. ya..: 
rı:n, <>, unıJl.u!up gıd(·cektir. H4lb1Ji<.i, 
bütün w g, .n~ıni BabıAMe barca. 
ınl§tı. 

B'2'un cadde c;ylc b;r yoldur kl, ba~ 
ka h!c; bir mcsl iraanları bu l<adar 
yıpr.atnı.:ız1 ça:b-US;: iht.iyarlatıı:naz. a.z
me:ı, Oır:Seı.unez. \: U!!m.Bz1 attııırı..z...-

59.)/ıhadd"' Enis, ..ı ea ı lem>z in&ıl:ı.
la.:rchı.n )Jiri ııi.i T'm bı.r insa.n.ı. lı:Amil. .. 
on..,.la t·cnıber kısa b<r zaman, şöyle 
blr k•ç •:r kad:u- ..,.,. gazetede çalış. 
mıstım. Dört beş sene kadar once. bir 
sabah g••Aesinde, ben, Yazı Miidur
lül';ü vaıll oinı y.ıpcy<>rdum. SaLltıad
din :D'tı.s merhum da, ora.de Mueahh.ib. 
idi. Berıı.bcr aNı;oda~lık ettfğ'.JID:< o ııün· 
!erde, bu tcıır.ız ve raz;ıetli imar.da, 
lııa;nt.a iuıoııı b>r ltii>!dlıı!fik lı"""4mir 
ıt.iın. SiiltüU ve çok S..V. balOıcic, d<>
rln bir ~cı vardı. 

Babıalinin kalır~ onu QQic ••""" 
7"J'ffiı.,.tu, loonu;rnasl.Dda, bu cad<leniıı 
naııkörltiğum1 daha. evvel anlamış ön.. 
.. nlanı. In'1houB b•r büzün van!~ Mat
baıı<la, gec...ı., ilerlemit ... ııeriodoe, 
eski gilnlerd"" konuı;ur, de~Cflrdôk. .. 

O, anlatır, anlatıı•; Sonra, görziıiklerl
nin a!tllldan yeisle baD1ı ıödcriııi 
y<ırı kapar, icinf çekerdi ..... . 

Zavallı Salahadd:n Eıı<a ... Çtılt er-
keıı ıı' lıtir. . All;ııiı eana nJwet eisln.. 

R. SABiT 

Bsnkalarda 
saati 

yaz 

Badıııilar yaz mesaı saatının 
tatıi'kine başlaın:şlardır. Bu ara.
da Haıt< Sandığ• da 15 hararan
dan itibaren j'8Z devamınca. her 
gÜ'll 8,S0-12, 13.30-15,30 ve cu.ınar 
ta<>i güıı.Jeri saat 9,30-11,30 ara
srnda mumnele göıııneyi ka!9rUi· 
tımnşttr, 

Rakı imali Jurmatlı 
İıfıioarlar icL.resiıı:n bildi.rdi,ği

ne göre, ra&ı ~illerinin "'Y ba
şından iti'baren ı akı ima.!iru:ı sor. 
verımiış o·.ilu11tlan mevuıu bahis 
değilki:r. Amil'ler, idareden soma 
alıır.ak:ta ve imalata de'l'aım et.-
1"<ıkterut'~r. Amillerın diiekleri 
.idarece ırn evzuat çerçevesinde 
d.'nıerımektedir. 

Belediye paranz plajlar 
açacak 

Be1ed ye bu yıl sahill<'r>rnizin 
mı.fı(clif yereirınde pa nısız plaj 
sahaları ayırac k ve b!JrClla:r.ı bi
reı dblııtıoır ı.ie kurtarma teşkilatı 

~aopcı.co.ktır. Böyleli.ide faıki.r hal
km den :zden ıstifadesı temin o
ltır.aıcaJttır. llazıı':.ıclara başlan· 
mt<jllr. 
Mefhıu Arap alı Tomurcuk 

satıldı 

ranlık bir safhaya girdi 
Yazan: 1. S. Eski Bükreş.Ateşe militeri 

Uzak Do,.Ö'Uda ve Pasifık'de: 
Şimali Pasifilr'de Ale«ıtienae 

adaları için cereyan eden muha· 
rebenin ,..,ticeoi ve kayıplar halo

kında henüz bir malumat yoktur. 

Japonlar lnı adaların hll%l ııokta
larına a•ker çıkardıklarını iddia 

etmişlerdi. Amerikahlar, bu icf<li
aya karijl şimdi şu mühim cevabı 

veri:!"Orlar: •Bn adalar genit bir 
sahayı kaplarnaldadır. DuııJarm 

meskiın mahallerinden birine Ja
pon askerleriıoiıı çıl.tığına ılaU 

hiçbir haber yoktur .• 

Şu baldo Amf'rikalıların ada
ların meskun olmıyao yerlerinde 
olup bjtcn hadiselerden henüz 

haberleri yoktur, Bo itibarla, J:.. 
ponların Japonyaya yakın ve mes
kün olınıyan adaların bazı nokta

larına a.;T.rnr çıkarımı olmaları 

muhtemeldir, Bıı bakımdan Japon 
iddiası boş ve yersİT. olmasa ge
rektir. Japonlar böyle küçük tle 

olsa iyi bir iş görmüş sayılırlar; 

zira işgal ettikleri noktalara da
yanarak adadan adaya sıtrama

lan ve nihayet Dute Harbou.r'a ıı. 
dar sokulmaları lııolaylaşır. 

Çinde değudaa gnrbe doğru yü
rüyen Japon kn.vvetleri epeyce 

ıür'alle ilerlemektedirler. Bu ku•· 
vetler şimdi Çekyang n Kian~ 

ipek çoraplar 
ucuzluyor 

Yaz ~vsimi gehnesi münase
betile ipe'lı: kadın 9(ll'llhı. fiadan 
diişmeğe baS!a:m:ştır. Bunun se
bebi kadınlarımızın bu sene de 
çoraıpısrz gezmek modasına riayet 
etmelerid<r. İpek çorapların, kll" 
dmhıımn fazla ra3'bati yüzünden 
paıhalınan:lığı anJ.aıidmakıtadır, 

Ağır İ§çilerin karnel~i 
hakkında bir karaz 

t;lerinden ayrılan ve ya-hut se
yahate çıkan ağlır i'}Çilerln bu 

su-aktrda ağır işçi lka-rne!ermden 
istifade etımeınesi k"3C21'laşmış ve 
aııalı:4klarlarm bt> buısıısta ct.ı<.katli 
davramnala.n bil:i'ırilmiı;tir. Bu 

gibi haMCTde işçilere b~ı.iı'k kar· 
nekri verilec~ir. 

51( ~bek.elimle ıWılıat 

Belediye su.\:ıor idaresi Osınan
bey J.e Magka ve R\JmO · - Ni
şantaş caddelerine yen.ıden bnru 
dczjemege ka-rar vı"mişlır. Bwa
lann l:ıorulı<I• dı>ğ' '•il ıcek ve 
daha fazla su verilin • de troıin 
olun~tr. idare ceb ken'.n di
ğer kısını.k:rrnr aa gtızdeı:ı geçir
mektecfü. 

---<>--

Biılikler iştigal mevzuuna 
alınan maddeler 

vnayetierl hududunu garbe geç
mişler ve Çangşan şehrini zaptet
ınişlerdir, Japonlar Çiııdeki. hare· 
Jrata dair ı:iiıiliilı: tebliğ neşretmi· 
yorlar; fakat u .. umiyet itibarile 
her yerde Çin mukavemetile kar· 
plaştıldarı ve ciddi muharebeler 
'Vermek zorunda kaldıklan u.la
vlmaktadır. lki • üç }lafta ııarfında 
elde ettikleri araziye bıılulırsa, 

eonhaha.ra Jradar Çung-Kiıııg'e var• 
maları ve 1580 kilometre mesa
feyi aşmalan muhtemel <!eğildir. 
Doğu cephesinde: 
Sivaslopol, fasılasn devam edeı> 

Alınan taarnıılan karşmnda buh
ranlı saatler ve günler geçirmek
tedir. Almanlar müstahkem mev· 
kiin tahkimat saha'1na girnili,ler 
ve arazi kazanmıya l>o.·lamışlar

dır. Ruslar bıuı noktalarda Al
manları geri atmışlar; fakat ba21 
aoktalarda da ilk müdafaa hatla
rını terketmek :ııorunda kalmış

lardır. 

Ilnva üstüııliii:.\i Alınanların .,. 
lindedir. Bu ilibarla, Sivasf;opol 
a1ü,tahkem mevkii, müdafaa şart
larının en önemlisini kaybetmiş 
bulunuyor. İkiıaci şart miitlafaa· 
1t1n mukabil taarruzla beslenme· 
sidir; Basların mukabil taarra:ı 

kudreti de azalmı!J görünmekte
dir. Alman lnt'alarmı bazı ıı.olıta
larda geri atamamalan ve mem
lerini muannidane muhafaza ede· 
memeleri bunu gösterme\tedir. 
Zamanımız harplerinde l>lr müs

tahkem mevki, hava emni~etini 
'Ve mukabil taarruz kt:dretiııi k-ay
hcderse, uzun müddet mukavemet 
etmesi hekleneme:ı. Buna, Kuç

deki vaziyet oolayrsile m11V8'81•· 
nın da çok azaldığı ilave edilirse; 
S>vast .. pol'un çok b"1ım11h anlar 

geçirdiği anlaştlır. B1111dan ba~
ka Almanlar llarloofda taarruza 
geçmekle, Baslamı Doneç'tle m.i· 

nfaada 'bulunm.alanna nıani oı
muşlanlır, Bu itı'barla SivaslOfH>) 
41.üşmek teılılikesi geçirmektedir. 

Harkoıf doCusuıodaki Alman ta
arruzu lııakk.ı.nda sarih malCmıat 

yoktur. A1ımuı tehliği lıu taımu
sun hayli geniş ölçüde yapıldığını 
'11dirnıekfe ikt'fa ediyor. Allladı
lım""' göre, Alınan kıt'alan D<>
aeç nehrini heııü:ı: şarka gesmıo
ıu:İ(ıll.'Tdi-r. Ruslar, nelıria şark sa
hilindeki ınen.ilerde dayanıyor

lar. Fakat bu mevzii taarruzla Al
maıılar l\larc§al Tinıoçenkıo'yu, 

Donef Ş'll"iwtıl.ı müda.taa kaygusi
le meşgtıl ediyorlor ~·e Sivasto
pol'n düşürmek ~in serbest kah· 
yorlar ve val.it kazanıyorlar. 

MAHKEME F.Rt 

İki çıplak bir 
hamamda.. 

İkisi de esnaf kryafeUi, orta 
halli glbi görünen &dam:.a:ı.•;iL İçe
ri girip etraflarına bakınarak yü
rü.dili.er, sdltin sakin oturdular. 

H"1tiın ıtlelusıtl ılı:isinin oo hü
viyet.'let'ini l>esl>il etti. Biri tesvi
yeci Refet, öbürü. marlll'.g >.z Yu 
su.6tu. Mıtrrut.gllı2 Yo$uI tesviyeci 
Rcf.ctten davacı,ydı .Yusuf, c.iava
Y• şöyle anlattı: 

- Affede.sin.z, .:ıylpla söıyle
rnesi, bı.ıgün mcağa g:ttim, 

- Yani? 
- Y ısı.i hımıama gitt\m efen-

dim .. Ma!hkaınedc de utanacak 
değ:lın ya!. İçeriye gil'Ci.im. Bü
tiin hıı>vet:ı.er, kurnalar dJlu ... 
Şöy,;e, gilbektaşıncl.; 'bir müddet 
oturdum.. Yorgu.rlluk ;iinle'ldir
cım. Baaz sonr&, kurnalardoo:ı 

biri lıoış:ıı):lt, Hemen scğirııtim .. 
Ben kurnanın başırı.ı gc•;«:rken, 
efendi <le, öbür taraft:ı-b, onun 
yanmdalıi kurıuclln fırla.dı Ben 
dı:ıha evvel davranchğ>m i;:n kur 
Il'C)'I lu'..ıuın. 

- Öııür taraftaki kırmadan 
niçin kalkııp o kurnıryıı g«:di? 

- Orada bir kı..T11anm başında 
iki k~iydilcr de oncian!. 

- Peki .. Sonra?. 
- Son ı bu efendim ... Ond&n 

içerıl-cıdi bana .. bu sefer, jandma, 
yı'kanııllk-en, üzer~n.cJen pis sııiları 
benim ilzroime sac;mıığa başladı. 

- Efendi obil.~ricr, dı;dıtn; biraz 
usturup1~.a yık&ıısana. 

- Oka r kibarsan eovine ha
mam y:ı,ptır• d"'™'5in mi?. 

- o berum b'l-eceğıro ~ ... 
Soo ona lkanşamaz>;m! dedim. 
Kalkıp üzerime yüriirlü. Evvela 

bir tokat vmdu. Sonra kalkııp 'ha
mam tasını attı. Kafamı eğmesem 
kafa.mı kıracaktL Ben de insanım. 
A:rtik tıı!ıarnımiil cdem•dım. Ben 
de ora.da duran sa!mııu kaldırıp 

&•~t"11 .Arkasından ayağındaltl ııa

h nı <"ıkardı. Kafama kafama na
lın la j~; üç tane vurdu. Bereket 
versin iti mermerde ayağı ka:rdı 
da diiştü. Kalkarlten lbaşk.a müş
teriler gelip tuttula~. İşte, bakın! 
Kafam ııaıa nasıl şiş? 

Tesviyeci Re'fet 'kerıdiııi. müda
faa E.'<llyur: 

- Yalan söyliyeccit değiliım ya! 
Nalınla vundıım. Vurdum amma, 
evvela sebep olan kendisi.. .• Söz
de, üzerine su s:çrabyormuşum. 
EVV<:la küfür eııtıi. Sonra da elim
deki kocaman sabun lkalııbını Jta
:fama attı. Üzerime yürüyurdu. 
Adeta beni boğ.acak gibiydi. Bana 
salda-an adama ben de Allah razı 
olsun diıye<.'E!k değilim ya! Benim 
de S:.>irleıim var .. hen de kan ta
şıyorwn. Ayağımdan nalını çıka

J'JO vuroıım. 
Mahkeme, şahitleri dinledikten 

soo.ra ikisini de karşılıklı onar li
ra. para cezasına roahktım etli. 
!l;;isi de pl;r.r.~n, mahkemeden çıık-
tıl.ıır. ırCSEYI.' BUIÇF:l' 

At ~tnşı merakhlaruıın tanı
yıııcıığı meı;tıur Arap atı Tomur
Cd< sai>ibi Dündar Künday ~...,_ 
fından 2.'>00 h1'ılva s&tlbnıştır. To 
mureuğu R-nd isimli Arap tay .. 
nın sahibi Ali E.r5an satın almıf-
tıır. 

Şimdiye kadar madeni eşya 

bidiği mevzuatına dahil chnıyan 
bav nevi çinlııolar da biNiğin işti
gıııl mevzu una alımnışt.or. Y' ıne 
1-ı lüks nevi.de kağıt ve mıı:kav
vaia:r da kağıt ve muko.vva bir
liği ~al mevzuu iç;ne kcnulımuş 
tür. 

Şairin asihati •• 

İKİ KIZ KARDEŞ , r EDEBi ROMAN: 1 rıaa dikkat t>dcnler de C11Un kı.ıt.uu 
il(lllğma hilbnederleı'11. Gü•cl erlteık
ti, yüz Ç.llr'İ çok düzenli ;.!Ö. Seri' 
~:şiarı clnS yüzün• b.ık;.ı1<bı yumı>
f!ll'liı Orta boylu, zay;f, çok ıOnirli bir 
adanıdı. Birden köpürür. çabu~ yatı

fll~ ll:ızı insanlar v&rdır, h.tı.rek(·tle

r:.ne m{ini. olunmak istenir, ctnayet bl-
le b~iyebili.rler; Keram Dağlı bu in.
sac ?ara11.dt, 

İngilirz şairi Byron Napulyon 
Bonapa.rta hayranclır. Bu>\11 mu
kıfli1 Napocyonu ye::;miş olan .:ı~
dUların baışm'llaki ing:L:ı kuman· 
danı Velir;._~Lonu hiç sevme.-niş 

. olduğu anlıo.şıhyor. Çütukü Don 
JU'&n Jrnşar ını oradan oraya .gez 
d}rC!rek tür:Li türlü maceralara a
tart<en sö:rıü Velingtrma da g;et.i
rir, ona luı rşı içınde ne vnrsa ıs
tibza ile b rbir clö!<cr. Vaterk>da 
Bonl><pa'l'ta son darbeyi indirl ken 
Velmgton ııM: kabın ma:tlup olu
yomnıış. Beroket V'C'f>-'ırı o zaın.ın
ki İngilıerenin NapO:yona ka~şı 
miit~!.wk?ri sırasında bulunan 
Prusyaya; o Prusya k; Blclıer, 

Bulov, Gne;scL'lau ~bi asker'or 
yetiştirmiş. Pu:ug-o;alıl:ır !'i"apol
yon Bonaparlı yenmG< şcr2fini 

baı'<alarına bıra'mnak i>~c.nemi~ 
!er. Onun için eğer Prusya ı.rdu
s u olmıısaydı 1 ng!l; z V clmgton 
yenmej);e değ'.1, yenifmeğc gic!e
celrti. 

dİ)'or. Gneisenau Prusya ordusu
nu Jo-eliştirmiş olan bell.i ba;tlı ii.s· 
tadlaırdan sayılm.aktatl:r. Bugıin

kü .A)manyada onwı adını hnp 
geımıZleıLlııden blrıne vermiş 1imak 
la anll)ıOI' . 

~ı-

Kenan Dağlı kahvAliir4 ~ .,..._ 
n Ger Lokanta&oian ca.tı, ya. aıu ~ 
v&.ş trene ,yvrüııdiı., perona gt>'lll, et.ı.ı!ı
na \,;ık:Ulll'i<cn göz.J.erı .,., aıe talt:lı(ı 

~ 'dı; <in..."la <fJtkatii baktı ve se'\"111CİJ:ı-
000ı yw-e-gı aÇlna geldi, ~leruı.ı ıç; 
ı:u. y, scnelcı"<knberi büy .1< şehirler
e}. n uzakta yaş:ımış oıa.ıı Kenan Da.iilı 
oski ı:>elııtqı arkllciaıı, ~ se"'11P. iç· 
lL<l<'rı su ..,rı gııım..,,un Rait TO:"eyi 
taoı.m1$1L 

K.tnan yü il.dil. Raifin erkasına ıeç
(l, usulca omuzıına ctt<un<lu. Ra'.l ıöY
:ı. bir di'.a;lu, tcnı ter. baktı; K<nu> 
ıruiumııedi: 

- A.;lı:Olsun, dedi, tanımadın mı? 
c;&, ı;oze gelınce Itaôt pşaladı: 
- Kuna.:u! .•• 
- Ta kood61 Raôtc:jım, 221 K&. 

ııan. T .uıınını:rıocalr. kı>dar mı del~ 
~ ben!... ~ eenı d:ıha gorür ı:or· 
rı:ez. ıt::u:udım.. 

fürif t.>r türlü ş:ılkıntığını g;clere
ıni;"c>rdu. 

- sen nereden çıklm Keoan? ... Ne. 
rpleııde id n? ... Sen.eler var k;, adınl 
bllr dıırmadım ... 

- Anadolu Ç<>k bilyüık, colı: Co'lİI 
Ra:f,., İnsan k:tıı'bolırYeri.)"Oot ... B•:U de 
A:ı.t<k•lu dağla.nnda, yaylaiaııııd.a,, bOC 

ı..ı"•~•'ınd& kaJO<>lmuotum.. 

AŞK ve GÖZYAŞI 
Yazanı S ELA lH l l Z Z ET 

BİRİNd KISnl 

_ &m aaııa mektep sıraları.oda 

iken alda Gelmedo!ı: §e7ler tasarlar du
ı-urdu:n .•• 

K("lltının gôzTPrl sisk-ndi, tç;ııf çekti: 
- Evet? •• Dire mırıldandı, 
Bu W"ada trUUCı ııar~L ~;.ıretl ve.. 

rildi. 
Kenan aırılu: 

- i;t.>nbul~ nu ı'<bı'omm?. 
- Evet; ;ra -r 
- n.n de ı.:aııooıa cld(,orum. ı;,,. 

ni bu1du.'Uma ook St.·v~. q~rndi 
bu.s:butiln aevunm. Sana 90k arıl•ta.. 
• cal<!larun var. ııa.ş,ından ıeçm.len bir 
b&en... Hgydi l>'nelim. 

Raif tJıisôz ve isııeksiz l>lr eda ile 
cevap veı>dl.: 

- B:neJim. 
Diki b;r mt"ldep aıtradaf!Jla rastı.. 

dtlt ;çin hôç le ~- O mek· 
teöi ve eski ınııektep aMaA;ızls ruu 
QO!<lan unulıınuııtu; hele KMıan OD\11.< 
1s:ın ö!mü,ıtü bHe, meitlııbi b;t;rd;kııın 

aıaca ;rilzüniı eörmed>&:i bu aıt.adqı.. 

llın öl<iüiune hülıme~ 
Raif Töre zengın bir nil~n çocu

ğu ;di. Ö ı l'Ilde 1>1kıntJ. nrdJr bilmernjş-
ti ı~.n ıie ıl.cilenmez. kirrıscuı.n de~ 

dır~ '°'mez, kend"1den, kendi keyfüı.
den vu ZC•itiııden ı.ı.ı;ı.a bir ~ey du:;ün
m...ıi. Tam b[llltjyd;, 

Kaygı nedir bümôyrın Raif rnel<tebln 
~n ten çocuğu olduğu 1'.>n Keııaıı onu 
sevn1iş, onunla arkadas ol nnıştu. An
kara G::ırında gl>n'.IUğü Raifi hep o es
ki im arlt<ıdaş s:ıudığt ;ç;n çok scvln
rni~i. Ona der;.ınl açacak, içi.nl dö
k•ct'k, blrae olsun tescili bulacaktı . 

Eğer Ralfhı o .,ski şen QC>Cuk oı-

dığuıı bil.ae,..O.. içini ıı:emlre-n dertk'rdli 
anlat;rıaktan vaıgeçer, k.endG~ ~ 

rnamU'le Ugı.iz bir :!'aOancı.ır& S>tiarını 
001=.eıtdl.. 

Kanan D•ilı otuz •e!Oz yaı;mdaydı; 
rıı.nt g reni -r e>-'uz, otuz iki ya.ı .. ,dan 
tatla ta!mün edemezlerdi, c!'nç ve ,Or
büı.dil, Dağ havas:yle :r:ınan t~;np, 

valttind<rı ev,.el beyazl•"'1l;ı; illicaJ<la· 

Ra'f vagoıWald. d1!ır"'5in>e yerleşti. 
l~Man yan1r..n ohtrdu Vf> baŞına g('lerı.. 
Jcrı, başır..O.:uı ~1'eri anlat.ınıya. 

bettadı 
Llsryi bltıl'Cliloten 8011ra Mllhondis 

l\1elı:kbine ri=is. f..Ul ba.basınır. an

sızın ölümünden 9'.>nra aınıneısi de ö*°'
oe ı...-«>m<'lt zıorunda l<•lıruı, mekle· 
bl bır:lkımı:;tı. 

Yeryil2ilnde on parasıırlı. B3ba 
dootları.'lln ye.rdum ile <Kereste iote
ri Türk An.oniım Şirketi> l\.luh&sebe
~e bir i§ buldu. 

İşindrn mtımllun değildi. Baro işle
rinde ı:..t4<balin<n lı:örl;ınecdine inanı
yor, bu loa.ııçla ti%ülilyor; krndlrti tam 
uQncya tıazırlanırl«n kaoa.iları kesil.. 
eriş bir kuşa benzct.(rordu 

Sirkı:rUn b~,bacan bir veznedarı var
dı. Y•şh bir adamdı, Ona pek çııbulr 
•.sındı. Kı..q 2':31ft'!:~nda artcadaş oldu- , 
I\•, evine jli<lip geJ.m!ye başladı. 

(D.,,,amı Vor) 

Byron befo<i de bu rivayetıE'ri, 
dedikodı.>1an ha:ı.rıata.r:ık \'•l"ng
wnla eğlenmllk is~emiş. Prusya
nın .lrnmandırrılarından da bah
sederken sonları hep birer c'lV• 

veya cau. Jle nihay<>t bulan daha 
bir çek isimli ge<lerall.eıi clinllf<ay 
dı L1.1Zi.lirı: kımıanı:lruıı yenilecekti, 

Fakat şair kendisine taal1Uk 
etııniyen ıul<eri işleri çok iyi anr 
:lsıd.ğmı ao•ç idd'a etmez. Ancak 
k~aımarunı h;;rp!ere s<>kn1a.J..la, 
onu doplom.afiaı.tla da k~'aştır
m:ı:lııtadır. 

Şairin bu anda halır'~t:ı.ğı asıl 
~' ihmal e'.mek ohıııyacaıc: 
Nııpı:i.-von Boı:ıapanı haklkatte İn
giliz Vefülfl:On mu ycı:di, yoksa 
adlannın san u hep b.ırer •OV• 
veya caU• ile ni.hayetlcnen Prus
yalı geneıra1ler mi mağhip etti?. 
Ne olursa a!3ım .:ı zaman Bona
parta karşı birle'.;ımiı olan mütte

fi'.<.l.erin • ki be!l.i başlıları Rus, 
İngiliz ve Pnısyalı.dır - ara-.ı.da 
bırmciıl k davası çıks3ydı bu dest 
lar binbi!!lerüe Y.avgay:\ tuıuşur
la.niı; diyor. Byronun nasihati 

şı.:dur ki mUşterı=k düşmana kar
Ş• b.irloşen!er zaferi kazannıca bi
rinc:J::J:< kMi-lısına düıimesi:ııJ~r. O 
zaman dostlar arasındaki .kavga 
d~aniarmkinden Çôk defa daha 
şidde~li olur. • • 

Beazıyen, Benzsmı
yen noll1alar .. 

Yaa&aı Ali K-1 SUNMA!\ 

Geçen sefeNti dünya harbi ile 
şimdJk.i arasında birbirıne ben:zi
yen bazı ana hatları varıdır. Bu. 
na boa.kanık talım~ri ona göre 
yürütenler az değildir .Buna mu
kabil ıhe!r .ilı.i b~ük haroin birbl 
tine Qıiç 'b= m.eınedığ\ni ~ri sü
reıller de ço.krtur. Bun'lar da mii
t.alealarmı ona ~öre yürutüyoriaT. 
HalibUki bi•birine aykırı olan her 
iki fik.irde dıe inat etmeğe lüızum 
ydk. 914 ve 939 hırrplerinin nere-
1~ hiTleşt<ği, nerelerde aynl
dı.ğl 1aıtkedıbez gibi OOnaısa ge
rek. Her .iki harbin de nerelenle 
~i veya :ıyr.:dığııu değil, 
bi~bir ne booze<lıği, bımzemi!diğt 
cihetleri bu}mak: ise dah.a kol.ay 
olacak. 

İşte ben"Ztllniyen bü:;ük nckta
kırdan biri geçen seferki harbiı:ı. 
içinde büyük va:.ı.·aıar çı.kmış, bir 
birine ıını.tıa:r.p oian nıemlcket.
ler bu vak'alarla çok meşgul ol.
muştu. O zaman her iki muharip 
zümreye mensup ola,ıların Av
rupa kıt'eısmda ôul~tukları bi• 
taraf yer.er ço..'du. İsp.wyada, 
İsV><,'Tede, Hol.a.!>.dada, ~aniınaıb 
da ve İSkaındina vya kralıhJ<la.rın
da bir Rllli ile bir Ahnan, bir in,. 
gilale b'r A\nan yel<d'.ğerine her 
gü·n r8'llayıp duruyorlardı. Bun
lar tabiidir .ki o bi\a;af mısnle
keıılerde ıbiıibirletini güıı.e~ 
en birinci iş sayı,wl.aııdı. 
Ş.mdiki harpte ,böyle o:ını.ıyor. 

Çünkü mı.ibarip taufhra me.n,sup 
kimseıler'.n Avruna kıt'asında bir 
bmerine raslıyacakları bitaraf 
yerler am'lıdıkça azalmı\ıtır. Geçeıı 
seferki hanb:n h:ila unu..ul:mıyw 
o meşhur vak' al.arı da d.u.yuhnaıılı, 
öyle vak'alann kahr211ıanlar.,,. 

dan lbahsedilıdiği de işıtilmedt. 

Meseıl.1. geçen harpte bir Ma
tahari vak'ası muharip Frru:ır

sayı muha.röp Almanyayı .:!erece 
derece meşguıl. e!ıınişt.i. O lkadır 
da değil: O :ııa.manki bitaraf fü>
la'llld::ı.yı da çok uğraşt.ırıı,;(.:. 

Casus d~e m~ edilorek 
Fransada öldürülen Matahırri Ho
landalı olduğu ıçi!l, bu bitaraf bir 
memlelı:eot.<endi. Lakin hır türlia 
ölüm ceızasından lterııdmı kuı4-

raımadı. Harp sırıtlanrd4 ve on
dan sonra Matahari için yımılıı.n
laır oiJtler tutsa gerek. Bıı artist 
kadmın güzelliğini t.ahsetmiyen 
resnı.ini bulup lroymtyan gau<e 
lka!lmamtjtB". 

Daha orra benzer başka "Mtk'p,. 
lar da vardır. Heyecanlı casusluk 
va'k'ıtlım, çok par.ı1ar ve nüfuııüar 
dönmüş olan rnese!~ ortaya 
ç>l>ımıı:ıtır. Geçen narpteın soııra 

bımla..n etRrf•ndl. yazılmadık tat 
s?'Jrt kdlmıı.m.:ttı. Eu :af'li:liııa 
haıyal !lıanştığını da söylemelte 

lüzum aimasa gerek. bg'l'z mat
buatında ten'kidler yazan m•Jıar
rirler bu stı!e.•ki harple faıdı:et• 

m: ~er: Yani olsun, e~ki olsun o 
g;ı,;-;:;;:k•alar:> dair .·azrlanlat ar
tik ııncrak vermez o<ı~uş. 

Esna.fa zücaciye e~yası tevzii 
cemiyetler vasıtaflı. 

yap:lacdı 

Paşahahçe cam ve şişe fahri-
kas~ cem'~e kayıtlı esnob 
verilecek cam eşyanın tevziini 
esnal cemiyetleri vas1'asil.e yapa
cağını bildirmi!:'tir. Dü.n ük oı.
rak lolrantacılar!.a oteıcileuı ı--. 
ci&k, taııa.k ve 9ü:rah.i gibi mublaÇ 
oJdu'!dan "'!ya bu cemi)"etler va· 
sıtaslle te...zi edilmişliT. 

Biri!"i.'%~nDE"D. 
fiepımtzın K 1 
Beşiktaşta ekmek-

lc r niçin 
hamur çıkıyor? 

'BC§lh.'tıoşta oturan oku;)·u
cıanurzdan Faiz yuıyor: 
•- Bllradak.i fa mlanı.\ he

rrıen bıepsinin çıkardığı ek
melclcr çıik hamurdur. llad
buki diğer bazı yerlerdeki 
fmn.J.ar ne g~el, pit;kin ek· 
ımek Smal ed'yurlar!. 

Bu niçin 'böyole oluyor?. 
Beşiktaş kaynı&kam l ı.ğı. fıTın· 
iaM lroı>lrol ettirm'y.-.r, bu 
hamur ekıınekleri giimıüyor 

ıınu?. Alaka.dml!axın naz.arı 

d.'kkatini celbeneoniıi ricB 
ederim .• 
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(Bu yazının 41\ettnleri Anadolu A· 
jansı Bültonlerinden aJ~.) 

Telhis eden l\luaınmer ALATUB 

Vaıingtonda Molotofla 
Ruzvelt araıında Türki
ye ve Boğazlara ait me
aeleler de ııörü,üluıüı -
Almanların Harkoftalri 
taarruzları genit bir öl-

So\•yet • !ngi:iz anlaşma<;ının 
mıııw.or meı.Giezlerindolti akislsri 
lı:<C<ikında henüz hlç bir malumat 
ge'.ımem ~e de $\•ens ka l'ressen 
gareteıs.i, bu muahcdcn.in Rlls.ya
nm pe.k srkı:şık va7.iyete dü,<mıesi · 
üzerine yapıllciı.ğı mütalea5ım!adır. 

çüdedir - Sivutopolun Ruslar büyük pa· Mareşal Peten 
vaziyeti kötüle§iyor - Ruslara göre 

taarruz 
durduruldu 

~~~ı::~e:ı!~,~Iuıanlar r~şütçü kuvvetle· 20bin Lijiyonu 
==:::::::::==! rı hazırlamışlar teftiş edecek 

stmdan alarak verdiğ> lbu habere 
gö~. isyan Sc>Yyet orduları.nın da Mo.'otofun in,g:!iz ve Amerikan 

nıüob:c:!;ıtlerini ziyar>t iç . .n, bu, 
ikinci seyahafülir. ingilız ve A
merikablardaın valnıZ tesl:hat 
şeklinde değil, t;. :ıcı bir cephe 
şeklinde daha müe'5ir ve ~ür'ırtıli 
bir yardım yapılmao:ı kal'i zaru
I'E::.i isteımt.Ştir . 

.Taymis. gazet~inin Ya,ing
ton muhıı:bıri de Ruzveh - Molı>
tof gorüşmekriııd<!lı lııılı~ı-dcr>:en 
divm ki: 

cl942 de Avnıpada i.kinc: bir 
cc-;.ı;ıe açıl.ırasıııa ah bütün aske
ri mese' .1er beyaz sarayca müna 
kaşa edi1rr: ir. Pa:>'f>k cepJıesin 
den ba~a. htirriyctlerııııekn maılı
rwv; edimış rr: Jletlerin barış ve 
enın"yeılel'.'nln muhafazası görü
şü· ü.ştur. Bunlar arasında Pe>
lonya ve Balt~ momlekcUcr.i 
vanlı.r. 

Mfrzakıer !erin Türk":ycye, Bo
ğaz'ı::.ıra taırllük e<ten meselelere 

e teşmil edildiğine şüphe yok
tur .• 

Loyid Corc, bu muahede bi.r 
kac s&e ewol :mıa edil.mi~ dl
saıı~ı burrônkü harbin çıkmamış . • o 

olaıcağı müt.aleasında bulımın~ 
tur. 

KAT'! NETİCE lM.3 DE 
ALINACAK 

Tokyudan bı'.dirikl:ğın? göre, üç 
p;;k.tan bahsoclm J~)JOn me:b'us
larınclan Taşyo Şiraori k'lt'i neli
ce:ar.n 19~3 de al.nacağı müıtale
asın<la bulurımuştıı.r. Melı'usa gö
re, bu tarihte İngillc<.: yıkJla<ıak 
ve harp filen duracak, eski dün
Y<'1l'n anüavcmetıi yalntz Ame
:ı..:kaıda mevziie~cktir. 

İRANA ASKER GÖNDERDİ(}!. 
MİZ YALANDIR 

İran rady<ısu dünkü neşriyatın 
da, Türk.iye - İr<m hadudunun 
kaj>G"'dığı hakkrrııda eC'llebi kay
n~hlac tarafından verilen haber-

. ~i ya·:anlamıştı.-r. İrandaki isya
nı bast•rnıak için Türk.iyeden as
ker gıöme.N· ığine dair, ecnebi 
rad!yo!arı bir haber yaym"ilardı. 
Ra~'°O gazete.inin İran r.ıdıy~ 

yardım.ile bast<rılımşhr. 

ootu CEPHESİNDE 
MoıSkoYa, Hırrkof cephesinde 

büıyülk Aimroı. taarru:ı:unım baş
ladığını bildlrmckteidr. Taarruza 
milyonlal"ca asker ve yüzlerce u
çak i:ştlralk e>tmaktcdir. 

Şiınıd'iye kadar Rus ımevzileıi 
hiç bir yerde yanlmamıştır. 100,000 
den fazla Abnan aııkerıi p~k dar 
bir cephe üzerin.de döğli:şüy-orlıar. 
Bazı tepeler elıden ele gcıçm;ırtir. 
Bu cephede taa!'ı<uzun hayli geniş 
ölçüde ya:pıldığı ınve od.lmi.k.te
dir. 

Slvastqxıillda Allman taaı:'IUZla
:rı mühan kuvvetlerle ve mulha
l'<ibcye 1am mevcutlu fr,,kalar 
scıkmalk sure.ile yapılmaktadır. 

Buonunla ·beral!ıer Ruslarm muıka
vemeti henüız devam etmektedli.r. 

Şehir ağtr bombalarla mü.ıema. 
d;~n cı.öğülmektedir Allmanlar, 
yen.iden arazi ka=dıkllarım bu
d'.mıiş'crdiır. 

LİBYA CEPHESİNDE 
A1man :ı..ırynaldarı, Llbyada zap 

t001l.:ın Bi.\ tf.Jhakem meo,jkü nrle 
2000 estr alındığını bi)dirmekıte

dir. Bunların bü,yiiık bir kısım 
Hür Fraıısııılaııcitr. Büyük saoyıda 
top, bir çok m<ırorlü erclıalar 1,ğ
tinam C'dilmtşt.ir. 

Bir A!ıman denizalll'St F1listin 
açıklarınıda 4000 tonHatıo tutanın 
da llti yiiık ı;orn:t;i batıI1Il1§~'ttr. 

Kalhireden golC'll habro-lerde, 
Alın.an zırnlı kuvvotlerinin üç 
lool ılıa'linde, doğu isthl<ameti;n,d,e 
ileri haıı'0kete devam e~Uk1eriıli 
b't irın;(~ted:r . .Aıhnan!zr Harmat 
ve Biirillhakem !11'asrnda bü~üık 
faaliyet. gö<rtel.'IJn'?kıtedirl~ . 

Y.i!ııe KaH.ıreden bildrriJdi~ne 
göre, İrr.gil.iı: tayyareleri iiıç gece 
bi.ııbi.-i ard,,;ııra GirjttclQ mim·c·r 
ta')"Yare aliıın1annı boırfual=ış
!ard,.-. Libyaıfa.ki İn,g liız ha);an 
gerisinıd:e .faali:yerte bulunan Al
man 1a!>j'areleıri buıralaı:ıdan ha
valanmakta idi. 

8 Yasında kıza 
saldıran ihtiyar 

ı Grll idare 6 ay daba 
ı uzatıldı 

Dün Yeniköyde 8 yaşında bir 
.kızcağızın namus ve iffetini kir
lctmiye kalkan 70 lik bir ihtiyar 
yakalanmıştır. 

Düşkün ruhlu ihtiyar, Feride 
ismindeki bu kızı: Top ven-.:e• 
ğim diye kandırnııştır. Kapıdan 1 

i~ri girer ~irmez yavrucağa ta· 
salliıt etıniye kalkmak istemişse 
de hamse) i duyanlar kendisini 
yakalamışlardır. 

Ilasanın geçen seıne de diğer bir 
çocuğa ayni Şl'kilde tasallut et
miye kalktığı tcsbit edilmi,tir. 

Bu çirkin hadioıe, Sarıyer Müd· 
deiumumiliğince l.ah1ıik edilmek· 
tedir. 

Ankara, 13 (Telefonla) - tııarıbul, 
Edime, Kırklareli, TCık!rd<ı.g, Çanak
kale ve Kıucaeli Vilc"\yrtlcrlrııde 21 T{'Ş
rınisani 1940 taf'i.hin<le il<in olunarak 
b'IMıaıe 6 ş·ır aq daho tcmdi: edil
rr.iş bu.i :ınan İd&rei Ô!"fiyenio bJttiği 
tarihten l!.ibarcn 6 ay daha uzatılın~ı 
dOnkü Biıyillc M•llet Meclisinde kabul 
olumr.uştur. 

VEFAT 
Şehir Tiyatrosu !k.i '.Müdüru 

Memduh Kmlıığaç vefat et:ntiştir. 
CeniJZ'eSİ yarın sabah Ccrraıhp· ;a 
h:ısl'a!Ilesinden kaldırılarak cena
ze namazı Fatih camiinde lkıLn

d.ıctan soru:a Ed.irnekapırlaıld. şe. 

hitliğe defnedilecektir. 

Belediye Sular fdaresinden: 
Terkos Fabt'A:a5".ndll<l gelen ı;;aıı ana borularından blı' kınlmışlır. Borunun 

.ı.eı:<.•l>ı·Umeoi ;.;Jn ıereken :ı,meHyat~ b"' Iamruştır. Bu amel;yaı doi•Y"'i~·le 13.6. 
Hı günü ı;ehire ver;lecelt 111 m.lklaının üçte bir nisbetind;ı azalması ihtimali 
vaı'llır. Er'.e::i günü su tevziat121aı ta.bil vaZ:yetl alac~ sayın abonl&"imizin ;ttı-

laına arzolunur. c6469> 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

iç bı•«lo. 
Su!t.:ınt bcıeı:re 

Aral'~ 

semızıo!:\ı 

Fasulye A:yf6 
Taze kabı.ıs: 
Piltlıcan 

Bamya 
I'?rn~ 

i ana le 
Kuru soğaI) 
S:ıl~· 
K. B•beı: 
noı:~atCll 

Patatoo 
Lahana 

Ku<>0u Tahmml fiyatı Tutan 'T'<'!Tlinatı 

10.000 
5.000 
5.000 

12.000 
18.000 
10.000 
18.000 
6 000 

30.000 
30.00CI 
32.000 
10.000 

2.000 
20.000 
32.000 
32.00CI 

Kuruş Sn. Lira Lire. K.r. 

10 
17 
17 
25 
45 
15 
ıs 

25 
15 
12 
w 
80 
60 
15 
30 
10 

1000 
50 875 

350 
3000 
8100 
1500 
27ıl0 

1500 
4500 

50 3750 
64()() 
8000 
1200 
3000 
&600 
320(1 

Mll75 4208.75 
ı _ Yuk:ınad mldan ve ciNlerl Taz.ılı oo allı kalem sebze kapalı zarf usu

l\yle eksUlıneye konulmuştur. :ı:Jı:s;!tmesi 15 Ha,,;ran 942 Pazartesi günü sa•t 16 
da. İsnitte Tersane Kcpısı..ndaid KomİSY"OI\ bin.a6m<le y:tT11lar~hr. 

2 _ Bu işe ait ıaı'1.'name 3 lira bed~t...,ukabilinde kooıls7onmdan alınabıı;.,. 
3 _ E'kstltmeye 1-şt.irak rdecek talip:erin bu işlcr.e i.lgılı u1<1uk.laınna dal!' 

Ticaret v~il<alarmı \'e :n*•rda ;yazılı teminatlari;yle birllkt• tanzim ed!l<f'k!ert 
teklif mektuplarını belli ıiln ve sa.a~ ~ bir saat evveliııe kadar kOlllioyocıa 
\'enn~lcri. •5896• ._ 

Stokholm, 13 (A.A.)- Mkcrt ı;n;ıh
ti!Jer, Almanlar>n RU6,Yad en f:ıxla en
di,oele001klorl cihet. Rus par~iifçille.. 
rinin teııı<il etti~ bilyW< ordu olduğunu 
belirtmekteclir. Bu parllfülçü omu.su, 
p<k mahdut bir iilçüde ~lıştınlllllf ,.., 
henüz tam>ıniyle kullanılmamıştır. i
ı<orlde yapılacok hareketlerde paraşüt
çü orduaunun kat•ı bir rol o.r.pa.:nııal . 

lhtıim.ali kuvvcıl.Wr. • . ı --Temmuz • Ağustos 
ekmek karneleri 

Viş.C 13 (A..A.)- Mar~ Peten 
dün saat 22,15 de Vişiden hususi 
tre~ ha~t etmiştir. Mareşai, 
Toulı:ıuseda tqpılanacak olan 20,000 
lejyon efraıchnı ıe.a;ş edecektir. 

Rus cephesinde 
il inci Sahifeden Dev-l 

ele: cHaı'kof ceplı.e&.nde ordumıırı: 
f!eıı'l:.ycn d\i._,<ma.ııa .kaırşı şiddetle 

mulkaıveı-oote devam etmektedir. 
Tanık muharebeleri bütün gün 
cidde'tie sünın"'"'üc• deııi.lddrten (1 tnci Sahl!eden Devam} :s .-,~ 

:r•ca.kla!dır. Diğer tora!I•n Temmuz, sonra Sivasınpoi C'i.Tafın<la ş;ddet-
Aıiustos ııt--ır.O!t karr..,lcn H•I~ lllrlik. lı çaııpışmaların devam tı:rnekte 
leri ·ıa·~ardyle tevtA olunacaktır. Bu old:uğu biı:d.1riiarnokıtecrı,r. 

sabJh saat 10 da la$< Müdür!iizünde S:vasropo\!a ber metre tcıpra.k 
İr.ş ~ l\Iildürü B. l\fL;rnt~'~ Rf}K.'lrı Reis-

Ahnanlara pahalıya mallolınakı:a
Jiğınde H..ı.lk Birhk!ı;rlr.in aralarından 

seçtikleri miıan09Sillı·.rin ijlirak;:r]e bir dır. 
l<>plaııtı yapılmış ve kendik."rine ne RuslaT elksenıya süıngü ile mu-
suret]e talşıcaklan an!&tılmıştır. Ek· kaibil ıhücınrllar yapmi'.l<.ıta ve ba
<i:1!k karnelerinin ne sı>retle teni ed;.. zı mevz!l'e<de yeruc:ien y~ ka-
ıeceği hakkında İaşe Müdurlüğü blr zaııımakta i.seler de AJımanlar mü-
lzalıname haıırlam8'ldadır. temad,yen taze, yedek asıker, iaoY-

MOO!rova, 13 (A.A.)- :!.fı:ıı!kova rad
~u, Cuma alqıamı Haı1<9f c<!plıeslıı
deki Alman taarruzlarının So>~U... 
tarafmcI.a.n dumuru lduğunu ve Sov
yeUerin bazı tteslmleme mukabil taar
ruza geçe~ dütmanı ilk mevzilerine 
'kadar p~mirttükler;ni royloınişt\r. 

Y•lnız bir muharebe eıırı36JT>da A!
;,,anlar mOteılddit h'ucumlal' ya~ 
_,... 80 tanıt ~erdir. 

Yeni bir harp 
cephesi 
(! inci S•h.lfedcn D•vam) 

Yine, Aleıfüen bö 1gesiııden ge
len habeı1Ier, Japon hareketl.eri
nin, devamlı ,Arne.r;knıı dcnız ve 
h.&.ıva kUıvvetler nin hlı.cı..:An:~rına 

ra,ğıneıı de-vam etti,ğ:.'"' bil:dirmek
teciir • 

Dlisman, adanın me<J.1<Ün ma
ha1le<>riıııden uzakla.,=ağa rnee
bur e-l'.fl:lliştır. Fena ava, 2~ sa
at evv&.ine kadar keş:f ha.ekcl
leri yı:ıpmağa müsa.t defldir. 

İl<ıh•at V<IJ<Aleti ş<>hrimi:l.e 71 bôrt kü-
sur ağır işci çalıştığını toobit etın~. yare, lop geti.ıımel<'fedir. -· 

a1 · · · · Sivastopolun aJ<f.>ıeti müı:lafile- (! inci 8.ıhiteden Devam) 

ikinci cephe 
H buki şf'Vr."ımıı..e bu kadar ağır ..şr;ı leriuin 66.dE'ce İngiliz ve Amerikan 

.karnesi verildiği halde mütem&di""'1 rin ezici klll\>lVetlare kaJl;ı gtöııte-
ta (op ya.pılısrıaktadır. Bundan da mt,,'Z- ... ..1• .. .... b ~f'-:J ınuhteht filoları ilıe toplu aKınlaır yap.. 
kÜT karnelerin ya. a!Jhabtna verilmedi- recegi m ...... aveım-eo.c a,,.ou,.,. mıik:tan ibar('I kalrnııyıp fi'cide da.ha 
ği veya ağır i:;lerin sayınmm arttıtı Kerçin a lhliıye&i buraıda duru- &enİ? ölçüde atker çıkartıma h'1reket. 
..,1 aşılarak llteyiiyet tetkik olunmak- mu müşkül. bir ha'~ sdkım~ur. !eri de yaıpıl;;ocatı mııt.ale:ısı Heri sil· 

rühnektıc..~ir. 

~ta=d'="=====-===-, Toprag" ımıza Pendik.te bu sabah ku-
y • •tt•f k yuda Lır ceset bulundu 

en ı 1 1 a inen Amerikan Bu saı1ıah pendl:kıte Zeytinlik 

T U•• R K ı• y E mıov.k.iinrle Bostan kuyuiarandan Tayyareleri ! b_irini.n içinde_ b:~ eıı-O<ek cesedi_ gö. 
.ı:ülerek keyioyetten K&'rl:ai ıan-

Ve Bog" azlar~! A!fuu-a 13 (A.A.)- Bu aıyın 12 ciaıması ve müaieiumı.ımilik ha-
iıx.i cuıma güıOO öğleden evve-1 iJç berdar ed!:~iştir. 

(Ba;ıııı.;kaleaen Devam) Amerikan taıyıyaresi Anıka.ıa haıva 35 ya larıında kadar tahmin <>-
kadderatma ve Rus)· anın gerek bu 

ımeydlanına ve l:ılr di.ğer Ameri- lunaliJen bu c~n şu d::ııklkaya 
topraklar ve civarı, gerek ideoloji kan taY'Yarcısi Arifiye ciıva~ına kad-ar hüviyeti teS!ıit ediilmiş de-
hakınundan dünya hakkında ne celbıi in.iş yapmışl.ardn. ğ'1dir. 
düşünecei,oi noktasına atfedilir bir De"3.etıer hUkufitu lkaide5ine Koyafetine nazaran civar boc;-
hal ifadesi içinde kalmıştı. Yeni ı.ııygım cı1aırnJc bu 4 tayyare ile mü- tan lş;Qerlnrlen bin Olduğu sa-
ittifak bütün bu tereddüt ve §ÜJ>- re1ıteıbatı gözaltı eıdiUmi#eridı:. nılan. ölünün akılbeti et:raıfır.ıda 
heleri izale etmiye yaradığı kadar a)Mc:adarlarea tahkikata d~vaı:n 
Sovyet Rusya ile demokrasyalar Kundura pahalılığı dlunmakta<ll1". 
arasında her milletin kendi ide<>- 1--------------
lojisine karşı mutlak bir hürmet 
muhafaza edilmesi taahlıiidünü de 
sağlamı.ştır. 

Şimdi tamamlle aydınlanan va· 
ziyeti bir işbirliği ~evesi içine 
giren AmcriJuın • Rus - İngiliz. itti· 
fakının: Semere vermek ve neti
ceye vannak bakımından, ceıı-:e· 
lerde daha halis ve daha mü~te
rek bir hareket duygusunu ikame 
edec1lğinden şüphe edlleme:r.. 

Bu arada hiçbir gizli maddesi 
ıılmıı.dığı resmen iliin edilen, ana 
hüviyetinin ·bilha•sa yukarıdan
beri bclirttiğ;miz esaslara dayan· 
dığı ifade olunan İngiliz • Rus • 
Amerikan müzakereleri arastnda 
Türki)e ve Boğazlar bahsine na· 
sıl temns edilııı. · t>labileceği ise 
bu rnzi)et kar'1sında 1.endil'ğin. 
den daha iyi bir tan.da anlaşılır 
hale gelmektedir. Bütü.n mili:ake
reler sırasında Türki)cden mu
hakkak ki, ancak Türkiyeyi bü· 
tün hakları ile yürüdüğü yol üze· 
rinde takdir ve tebcil etmek sure
tile b:ı.Jısulunmu.ştur. Zira, milli 
hudntlan içinde kendi güven ve 
kudret kaynaklanna dayanarak 
ya.~ıyan, ittifaklarına, dostlukları

na, ahidlcrine her türlü samimi
yet ve sadakat ile bağlı bulunan 
ve harbin başındanberi en büyük 
bir dürüstlük ile milli politikasına 
saılık kalan Türkiye hakkında hez
hangi bir masa etrafında ancak bu 
türlü konu~ınaya imkan vardır. 

Boğazlar mc ·ele•İDc gelinıce, 

Tiirkiye için Cunılrnriyet tarihin· 

de ve Cumhuriyet Türkiy·cMııin 
bal ve istilııbalinde böyle bir •me

sele. yoktur. •l\Iesele var- oldu· 
ğunu sanabilenkr için ise Boğaz. 
!arın Türkler elinde bulwımasın· 
da ki her türlü fay dayı tecelli et
tirmek için İkinci Dünya Harbinin 
şu bir iki senesi her bakımdllfil ye
ter nrtar bir deneme, ~iikran ve 
minnet ifade etme devresi olmuş· 
tur. 

Faydası müsbet, muba"Salası 
müsbet, nıiilkiyeti müsbet böyle 
bir mevzu üzerinde Londra ve 
Vaşington<la ancak bu müşahede· 
yi tesbit ve tasdik etmekteın baş
ka elbette ki hiçbir şey görüşü· 
leıne<Mi ve görüşülmüş ise mu· 
hakkak ki, sadece bu ve bu kadarı 
görüşülmüştür! 

ETEM iZZET BENiCE 

CI iaci SahltMen De\·aml 
Ku:n.dııraçılar ooıniye::; !dare 

heye-ti. azas.m..diın HW..nii Boranı 
dıyor ki: 
•- Bugün piyasada deri any~ 

ru:ı btrlımııyıı..u.z. Bize: cDeri bu
gli.tlorde fübıri.kadan çı!rncak am· 
rna fiatlıaT daha palıaldanacalk. 
diyu~ar. Bu lıer gün böyle olu
y>or ve tı ı:r gün ıiı allar aııttmb· 
yor. Btı.nun sebebini bir 1>üu1lü a.rı

lıyw:n-r:ıwuz.• 
Havuzun<l1 500 bin liralık dori 

bu1ıman fabıı'·kaıôr !'"•mdid•n fa• 
tura ibraz cd.-erek nı::ılını s:tı"""ığını 

söyfl~·or V" sonra da 0:JJ1 .. ~ ::iL.n 
gi'Zli ve ,.:J\-ıcık fia!.la ve ~:J. fa
Iııra '""l"C" "<'k sa,t'l Ya"! ;x r 

Bugün dahi plyr.stdan mal ara
d '< ye bize yırıe bir .k gim scm
ra fiat1 ·1n atr.;1l"'a«1 söy1cndi. De
ri faobo'ok?.tüı'<"'inin sebep:;?,: yere 
i:ııt vüokseltJmdorll'e mani o:.r.:ı
dan °ucııız :ıı:vakku•bı ımali ka:Dll 
ollamn., ,. 

D ~l?r tı--"•"'""· ayakkabı poı}ı11r 
lilığına ikind bir sebep olaıaik ela 
işQi- ve atölye arleıdinin eııkiı;ine 

nisbetle azalmru;ma rağmen ku:n

du!'a ''""' ma11azalarmm çoğal
ması 11ö.-rter''hıelotedir. Bu işi karlı 
görerek mağaza agaırlar atölly~ 

!erdeki b.aılları adeta kzpışarak 
ve fiaıtları l;:r mü;zayeocde ~u
ğu gibi aıittıramk aJmıkatadı:rlar. 
Neıtice 'ı'~b.r·1~ kundura mııığaza
larınm da ta.hclidi 1caıp etti.ği iJet.l 
sü.rü:ımeMadir. Bu hususta hülku
mete ı,.,ı,nıte bırlunuiıması -ı.a ka
rarl=.:ı~,,...,_~ ....ı.,. 

s..;tanalımet 5 ine! Sulh Hukuk HA.-
kiır.liğlnderı: 942/.~99 

Halen Ba~ Eınruı Altliye v 
Asr#Jryc Ha ut• <'U<! ttaavı a.ll.tnd.a 
1ıulunan Numan k.ıZL Hayriyf"l'lin. akıl 

baıf.alığına müptelA oldu;.'u r•porla 
'nlaşıldığm:tan hacriyle keruli.iine o(:
lu O!>'nanın wai t&yin e<hdiğı ilı;in o
lunur. 

İstanbul Berberlet Cemiyetin
den: 

llltı.teı;in ileıie~;nc modar o!acalt 
bi!gileri e:nı&fa ögret.mek, esn~ 
acı ve uıu:t.ayakaya düşenl.CT 1 , has
t:ı.ları, malulleri korumak. ve eı:ınat 
&ra.:.ında. esnaflıktan nıüte-vı li.Lt i.h
tU!ları halletmek m.ksadile mü
esAS..erı, t>~·agıda. yazılı z.cvat taı'8-
!ırdan t LI edilen ( iııtanbı.ıl Ber
bel'ler .ct ·yrli) ista b.l v.l.ıy<t
ni-n 12/5/&42 tarı?ı \·C 20 No. lı. i:mü
habı:.rile TürbMe esne:.! l'em ·yetlerl 
l:ıin<:ıSif'.da, ! · :ıl:yc~e geç\.ığ' CPmiyet.. 
.. er kmun ıııun beiincı': ına.ddesine 

gört iı;;.n oJunur. 
?J ies...:i ri: 
Hı.tel llu ·py:n llü~nil: Fatih tram

vr,y dura'k m hal'inde bt>ı'ht-r. 

Hamrl;; rıa.bıali caddl"'1nde Şark 

berber Sil :Onu. 
Hacı Yıuıi: S'-ide S:.balı mat.. 

baası yanında. 

Mumfa '.rlll'•n: Vca:necUerde Ye
ni Tt;;an. 

Ll.Vf: Vc<mecil~me tuvalet ber
ber salomınd• lcalfa. 
Hacı Mdtm<ıd: Hamidl;ye Türtıe

sinde izırnir bPrber salonu. 
Mehmf·d Nuri: Direklrrarasında 

Şark bl'rb('ır salonunda kalfa. 
M~hmet: Veznecılerde Müslilman 

kard'"llf'r. 
Mustafa C!'leboğlu: Siıtı:l\Cide ber

ber. 
Ahmed: Büyük çarşı Ter:z.iba.şı so

ıkak Kanaat berberi. 

lstanbul Defterdarlığından : 
lluha.ınmen 

Dooya No. Nev"i Be®! Temin.at 

51217-1114/237 111rci<ioiYe!<öyfu'1!• 12 p:ıf!a 68 da 12 
porsel No. iu (1160) m tre muTabboı 

arsanın tamamı. ue 9 
:ı:ı:ı .Mı•<S<Lyek(jyi\ı.de 12 p·ıfta 68 ada 13 

p;ın,tl r>o. lu (740) ınetr_e mura!i>a• 
arsanın tamamı. 148 il 

256 ır.ıcc dly•l<Jöyündc 12 p ofta 75 ada 1 
pan-cl No. Iu (1740) m< tre muro.bbaı 

srsanm ta.ınamı. 711 54 
257 Mr<:idfyUkil.V\lnde 12 pofta 75 ada 2 

porsct No. lu (362Q) m ·tre murabbaı 

arsa..ıı.ın. tamaıı:r.L. 72• 55 

YukaTıda ya:ı:ılı gayri ır.l!'llkuller 29/6/942 Paza.rtrooi günü saat 14 de Milli 
Dm!· ;,c :Müdürluğüııcle mt~il Komioyonda 2yrı ayrı vr açllt arltuma ile sa
tılacaktır. Mahallen gömtck isl<yenlerln ayın 17 ve ıo inci günleri oaat 10 dan 
12 ye kadac Ml>cidİyelcöyür><!e Pol;. Karaılrolu b'-'U!Smda bulunacak olan mL 
marmııza müracıwılları. Fazla izahat içi,., Milli Emt.lllı: Müdlı.rlüğün.o müracaat. 

satılac--.41: arazi ü:<eriııde yerleıir.i ııt\.;tcrir ıevh~lar çalı:ıJıdlr. (6467) 

ANK T 
(1 inci SaMfede!l Devam) 

edecek hr kudrette bu"Ullll!:.orna
sı ~,;le tatmin .edlbn yen ar
zu;)arm ıır.eydana get • "!l'i as:.bi 
hımıketror yuvarun ko&ürıü lke
ın.irmekte sa.il< o'lı.tt. 

Rı!hi saike .gıilince izd:ıvaçta ve 
aile biırl!iğ:run devammda ka-rı- ko
canın aşk duygulaırilc de'ğ•l, :zılh
niyet birliği}e aı1e ooba..""'1ıaı esas
larını Wbit etımelcTi icaıp eder. 
Bazı gE'nÇ'l.eri.n moyda:ıııa gc'tiı-o 

eliği yll'Val&rm y.ıkııJm asında en 
büyUk E"'as vuvaya aŞK haymuı.a 
temel yapmak gibi koııkurnç b:r 
vazıyıe:m önde gehnesi kıeyfi.yeci
dir. AJjı<. h;< 1·-·aiına müı;tenit bi.r 
hadise bulı."llllla.sı ve ;ırızi lbir vıı
sıf taşıoması dıa tabii olduığunden, 
aile h:ıyatmın ille ~!a.rııııda wvlk 
li giiırıılcrtn tnmııreti çak dC'vıaıın 
etmerna.~r. 

Ve bu şekildcıki ("V'lenımıeler 

yütWe doksan boşıtnma iile ~ 
mekted'r. 

Kaynana da yuvan.ın ylkı.lma
Sll!'.da büy"k rol oynaımrık"t:ıdıır. 
Kıı,yımna (bundan mll<l:u:ııdıttn er
keğin anasııd"r; çiınkü kc;:ın anası 

dı:madlJlı · IJuız.ı kadar wwnelote
dir) 

Aile birl!ğinin ylu:masında a
rninerden biri.si ~ erkeğ:n veya 
ka<i.ının ana V0)"1 babasının evi
ne sıığırmıaktır. Yani eııkı t:ı.lf.r)e 

içgüve}"Si gi'moktir. Evl:enınek, 

ev teşkil <J<lll"<\k olduğuna göre, 
gerek E'!lkıdk1e, ger kse ıka<lırula 
al1e .şaıhı:ıiyotin.i miiıstak:I evre k .. 
zaırulıı'biıl ir. 

Bundan berik"a ınadldi iııdivaç
la. vaırdır. Erkdk V<'ya Buz, kar
şıGındakin.in parııs• veya ımevlkni 
için w bu mm/ki veya paradan 
i~dade e1ıııı.nk, po.5t kapmak için 
evleniyor. Bu ş0kil<leki evknıne
l'l"Iti'e ~rırı.a da m\ oluyar. 

Ru11- lngil:z ittifakı 

Boşanmalar Neden 
ÇOGALIYOR ?. 

Bir de şu ~e var: Birdentıi
re renglnieşen ve v:.ktile fak:ir 
Olduğu Zll•ll'.'"fil Qldığı kaıdını be
ğenmiyerelt, almak ve yetine 
başka b~ ikaıme e1ımek. ... 

B.r de; BOO.Stil ev:.cnm.!1.er ve11 
Çamın altmcia, ay ış>ğının ve 

muı1ı~ .. ~iıı haktmiye\4 aıltm
da evılemne ka.I1arı veriıY<>r'..ar ve 
anide veri:."'n mul!ıakemeye, tet
kike ve irı>deye, şıihsiye'!e daıy.an
msyan bu --vlenme-ler:n de örnril 
kısa olu)..,. . 

Dışar.ıda ı;ahşan kadrruara ge
lince; ka<l..,,, yuvasının bekWcli
/?i vazirde..., ifa ~klıen ıırı:ak 
kalıyor. Ho-ıta is Sl!llhasmdım g~ 

tlıd ği parıl ile ev'nde ka6dığt za
roaıi..:i istiohsal kiabillye'tini ve ai
leye yarır11k :fıaalyetini iı1çt>rs~ 
k.admın e'"llde c!Wıa miSnır <:4-
duğımu ~1ııürsüımz. Evine iışi.n

den hırçm ve asabi bir tanrla dö
nen çi!W~r, geçiımsitlıği 'l.eşk>I ~ 

den vaziııeti 'ıhzar elmektıedirfer. 

Kadın ~'V'iıne dönerse muıtlak:a 
a-i!e bi:rlo{:;ne iş hay8'1mdan daha 
çok fa:yvi~lar trmin edl-oelo'..ir. 
Gayr'ıneşru çocuk' Tın çoğal

rr:amrı:a gefi.rıce; bu bence daha 
ziyade köylerde çoğalo?ıalııtadıır, 

şehirdi' ıukiıh nnıesse:ıcsi yuırt
d-. )al'CJq y9llle;uniştir. Gay~ 

ru QO'"'•l<1Ann <X'mT)'Elıtte mıeyıd':ıı!:a 
getir....,.,ği ııçwumlıı.rı lkD'kihıden 

• silımek için li.'rirıei şart metres 
ha~-..t' run iirıknme<rn:m. 
ZUıa ile suçlu bııluruına 3 ay 

hırp'q oezasr veriyıoruz da nir;iu 
metr.,s bayatı yaşıyan!.aca ~ 

vernıJyıoruız?. 

.lllıkah harici münaoobedem 
ön'leıımesi ve cinsi müna.>ebEA.in 
anr.ak söre sahasına inhisar ~ 
lriitne<ii için a.•le bir.üğiniıı marldl 
ihtıiyaçlarına de\~l"ün de yaı:dııo:u 
lazımdır .• 

LIBYADA 
C t inci 511-hifL"'Clen Devam) (1 kıd Sah1ff"dıen Devam) 

lotofla! Eden, Amerika Hariciye .Mrnanfarın <»>ğuıya dr:ı{!ru yap-
Nazırı 1\1. Bul arasında telgraflar tı'.klan ileri banketleri ~ 
teati olunmuştur. l\l. J'ılolotof dll4"<lurmuşlaroıır. 
gönderdiği telgrafta: •Swyetler Mııtıarebe hnkkmda heııüız biç 
Birliği ile Büyük Britany11 arasın· biır marumat almamamıştcr. 
daintaç olunan mütekabil muahe- V~'· 13 (A.A.)- Rommel Ol1lu 
denin ve 1942 yılında Avrupada !arı ckığu istikametinde ilerlemek! 
ikinci bir cephe açılması ha kkınıla tedrler. Geııual Rişi kı.vvetled 
varılan anlaşmanın Almanlıınn inatla bu 'laıarruzl-&ra mul<a~met 
imhasını tacil ffecr~i söyledik- etmektedir. 
ten sonra, bunun dl'.rin bir dost. 
luk ve işbirliğinin bir ifadesi oı.. Yaş~ 13 (A.A.)- RıDnt 
duğuna kani bulııııduğıınu beyan İngiliz mahıfd!eri, BiiıJıal<emde 
eylepüştir. 2.000 es1.r alınd>ğına da'ır :miı.ver 

Dün geceki Ilus tebliği ilav.esin- haberferini v.alan'!9mak.tadır. 
de, son İngiliz • Amerikan - Rns Biirilıakeym garrııiınıu lkaıranlıL 
anlaşması hakkında resmi bir tef· basar basmaız rnevızileriı:ıden çe
sir yapılmıştır. 

ki'lımiş buluntıyl'.lrdu. 
Bu tebliğde Molotof tarafından !-------------

yapılan ziyaretler ilan ohuımak-
ta ve Rus Birliği millet1er!nin Rus
ya ile İngiltere • Amerika arasın
da bir muahede imzalanmasını, 
Almanyaya karşı mücadele birli
ğini ve harpton s<Jnraki ınüteka ... 
bil birliği büyük bir hoşnutlukla 
karşıladkları bildirilmektedir. 

l\loskovada, Leningradda, Gor
kidc, Vliulivottokda '"" diC;l'r Rus ı 
şehirlerinde, kıt alarda, ç;ftlik· 
!erde içtimalar yapılmış ve asker
ler, işçiler ve halk İngiliz • Ame
ı>ikan • Rus silah arkadaşlığını 

candan alkışlam~lardır. 

Berlin ne c?iyor? 
(! ıncı Sahifeden D•vam) 

bariz ı,;,- şt4dlde meydana çıkaıın11-

tı.r. Alman kıtaatı Şa.ı'kta zaferden u
fere lı.Of\uklan bir sırada mü.t:le!ikler 
maruz ltaldıldarı ~ilk ve bô

riblrlerine ıcıı.rp bosledırleri itiına1mz. 

!ıkla zlncirleıwnlfleo-d>r. HuiAaa LQn.. 

dra . .MO!li<ov& ve Vaş<ııct<ırı arasında 

sJl'f bir k<>ı'ku ne1ıicesi olarak yapıl.in 
ve kAğtl üzednde i.ahnıya mahldlm 

olan bu anlaşma Üçlü Pakt Dt>v]et]e.. 
rirün nihai za.ftırl kat"! suretle kaz:ıo
rr. k a:.ınniıni ka.t'iyytn dt•ği.:;ti.rcmiye .. 

caıdir. Zl!ra biz kC<ı<'n !ulıçlar!a zat.er 
k."8.Zanntt.en onlar ie:.ni!ıe n)U;"J:ı.ede de
nilen kf:lğ.t paTÇ&sı cyuniarı oYnamak
~dır!ar.~ ,, 

Kirahk Kösk 
• 

Göııtepe'de tren istasyonu
na 2 dakika me~afcde telefon, 
tcrkos ~ havagazını havi bü
yi.ik bahçeli fevkaliıde bir 
'köıjk'ün birinci katı kiralıktır. 
Hcrgün g&ülebillr. Adres: 
Rıdvanpaşa sokak No. 9 Göz. 
tepe Telefon: 52 - 72 

Sineması ve Tiy atrosuııda 

ZATi SUNGUR 
Son harikalarını kaçımın•· 

nız. Her gece saat 21 de, Cu· 
martesi Pazar günleri matine 

~aat 1G da 

Romanyarun tarunmıı san'atkiirı Piyanist Madam 

SYLVİA ŞERBESCU 
• 16 Haziran salı günü akşamı saat 21 de 

SARAY Sinemasında 
Türkiye KIZILAY 

Cemiyeti Menfaatine 
BI KONSER VE ECEKTIB 

Program: Bach - Liszt ve diğer büyük ~hretlerin 
eserlerinden mürekkeptir. 

Biletler Saray s.i:rıenıa.gı gişeleriillde satılmaktadır. 
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FILiPIN ADALARINDA 

CASUSLAR o OELLOSU 
\..-------------- No. 79 --1 

Şebin ~n yalan ve •cı;aİtİ nal<li;resi bol olan 

SA[.ACAK - KIZKULESİ 
PLAJ ve GAZİNOSU 

Tiırkç~ye çeviren : ISKENDU F. SERTELLi 14 Razinn Pazar günü açdıyor. 

Japonlar Mülazım Bek'in kasten ordudan 
tardedildiğin i öğrendiler, fakat. •• İzmit Deniz Sahnalma Komisyonundan 

ı~r ' ..... : D• ~ , .. ~-.f ~ ,,~ if?Y !ıh- ~aşlaCı. 
s<'.ı _ "n~ ~ ı~·t·.a v ·.ye~mcteu w :ıo.b..-t ja[>')nlar o gün I;-a<l r hOyle b':- ~u· İNŞAAT İLANI 
'·"" ·P dıJ.rı.ı 1tı:n, K.cloncl 3e~t bır tJ\·ır.. zağa. düşn::enır;;lt.~r<".i. Mül.a.:1m Bek o 
la crv p \"erdı: .kada.- ntu\.-affak!yct.ll rol c.ynuyorthı. 

- Egı!t' ~ı. de her nam ·shı adn!ll ~i, h<'P6i de onun Amerikan ordu
giıbı ~·all.Ş'l'r Jk lı;;1yat1nııı kez :1m<ık ı~ sıJr-O;n Yah\.idiliği yiir.Jrnjcn tartlcdil-

1 - Keş:! be<l~~t 11327 lira 20 k ırıı .. tan tbarı t oh .• p gö_-,!crHP{'<'k b;r n;a . 
ba1Ue y.'.lptırllacnk tı~rr·i?';cn1e ~v!n;n ikin:i de·lu kapaJı zart ek"si!tm~si 24 H:~z. '

ran 942 Ça::-;;amba. günU ~a..:ı.t J5 de İzr::.it•-e rf'~ane kapısuırlaki ktJn\i"yon bina
sında y:ıpıJaC'aktır. 

!ı3'\l:-saJ1~z ..• fştı• sile güzel b·r i:. d ğ'ind inanm1.;.-tı. 

ı 
2 - F··n'."!1 '.'P huc::U!i sartn<"'l'LE'1eri, pro)ı> -,;c k~ş!i h e r &"ün k'lmiryonda 

h-1 .. hı ı gv.-.tA:":xii: 
- Bu centilmen. M.ibet yol Jncb.ki 

nl•b.:ııatı 1e'1tL-t rtmp.Jc Jze~·c j.ı:ı ..,-.ya-

+ t:örulebi~iı·. İlk tem'natı 924 lira &5 k:ıırı.şt:.ır. 
B:ı, gün :\l JLi7iln ~'!< el ~t.nC:an 3 - isteklilerin bu glbi .i.~Jı"•:l y,lp~ruş: nlduk1arına d~1i.r Nat:a ehliyet ve 

K..,!oneı Vel.s'e bir ı~ab""r göno:l-t:rdi: J (";r:niyt't ves Jra]annı \.'t' Z49C• sayı!ı kan ıncn t..1ritatı veçhiie t;ınz~:ı1 ed.~cı·kirri 
dan F.!ipln!f're gclmı.ş b:. nebatat A
l i im~. Uman.'ll ki, ont:.n i . .-ine y:ı..,

cP.u alc.,arn S?ıid c ldeoılsin.d" -; !l'J- tı'.}:llf rrt>kt .. µla:".ını yıık:ırda rr.ık~.J.t·l yr.ı.ıll t.eminat~ariylı~ birlik!? belli gil11 

yabilirs!nlz. 
maralı evl:ı a~t k.'tınd:ıki &;;ı)cnda ve ı;.Jattcn tam b r saat P.\\.'f'.'}İll-e- k~13r ~on:=~ona ·vcrmrlerf. -c12g, j 
toplantı var. j'.'"!J'".Jnla:- b'.l!":t<i:ı FJ-
lıµınle"e d:lgıtacaıt.ları ~Ii ~- ~ Sonra neıbatat ili.nine rlO:ndü~ 

- S ze ç..ık !ayd•lı ollbil•>c<>il· ll sa
nıyı. rum •• '\ancr~ ordu_-.urdan l':ı

huJıliğ! y\Jzi'ndt>n t.tır:lctli,di. s::r.Ji 
bıJ da iş arıyor. :\o!an.1.!lan~n ~tırl'lr:.
nı. dajları.r:ı \·e bLiLOn ;yol~rını on ·"l 

~..da gt;z~l b-trn kinı.:e yokt-..: .... 

y n,,a:,,clerı ,-e pc.:aJan g;;kJa- lstanbul Lcvıumn ,\mirliği Satınalma Kcmieyomı İlanları 

- \"a en1niyet meselCoS:, KoL>nı"'l 
HazreUt~ri! Tcl.::ikatta bnl nurkf'n 1n..1-
ni 'ln!fl:ıra k:.~ı nas·! kı:>OOo~"zi r: U
d:ıf~:ı edc~.@z.?. 

- C'-lnım, o bu islerin yoJ ı:ı:u çok 
;yi bH':-. ~1· rak etmeyı~ı ve onun gda-
14.:rC('e&i yal ardan ~ni~ellc yürt:yü.n! 

.................................... 
M(CADELENiV SONU 

:\itilAr.m Bo~<". nebata alt· iyle Qtr 
ay rı.ıt>NtJI oldu. Dağh1 • - !.T}arda ça
lıştı. Bu rr. üdıdet :ı.a.rtında kendis.int3 
ı.·aııu.ii okluğu kanaatin( ve-rdi. n.r 

dılzı:r_:t 

Ku1c.nel \·e\s bu hO.b• ıi 9]·nc:'I, b' .-
2:.ıt kendlsinl.'l trrt!p c- 1 tlg• bir J><ı~tı:ı 

h<'y'etı 'ı. Sad cadd / 'ne ;.itı 7 n ın-.o-
ra~ı evi mulı~58r:ı etti, -ı?e ani b.'" b:ı~
:ıtı:ıla on ®kuz jap0nu ~:- ... t3 nc<xı.
t.'1t tıli:ni o!rr..J:C Qz1..•ri,- ~'lüll.~irr: B1~"; 
;te beraber hepsini :r;*Altyı.p tevkit 
ett;. 

O 1.tlmfl.n jape.ı..l:ır !\"!.::~ 'ı·":r.ı B4.' in 
IJt-n.:trn orctuc.n.n t:ırdr.)d.ildfgıni öı;.rrendi

lc!". Fa~ııt. i~ yaln:z tc~:r:ıl?' blmadı. 
Ert si gün Kol•>tıtll Vels 1".f"'J)·ir.i bi -

d·"'n lıir vapura b':r.dirfp mPmlck•>t'erl
nc. gJnrleaji. ı.te bütün ad3la.nn A"l11"
rika'1 nı-,ınarız.larıi'a n (":"nl'l vero:: 

cB ·ndoın son:a Ft;,i>lnlı·re japoınl~=
gire ez.> 

giirı nC"hat~t aJimJ. Mülfrzi::n Et•k'l çok "' f:t~,. bıı hW's~Jf''.l ~nnrn j:>po':"yaf1-:. 
roa~em bir p}anh me>hall ne götür· Ft.iitıin!ı:-rc kD:Fsı ~Y "İ ar-z .. lar br!l;rdi. 
d . j~n J{."lriciye ~az1n~ 

Bek burnd~ ilk de.fa. tf. nt~lad:ı gi2J1 - B.:g;jne k::ı<lnr Fili~ aOO~a·ı:a-
gizl: çJJ:şan japonları g3rdLi ve tanı- da~d u:es:irn"z pc.~' ı;:i:di idi. B nıj~n 
dı, llepsinin hü~yetler:ni öğre"Jdi. Bu fJ('nra alenrn çarpı::~c ğ.z. Çünkü, Fl-
ad:ıll'. !ar Fili pini eri Amo ·lk lılan.., P- Jipl,Jerde J•;ıo:'lya~:., -iyru ı ve 'ki s;;-

li:nc .. :n almfk :~in gizli 4-;kiliita. n:.e- c:ı fo·rıf'lJ('rinın tab .. kk 1t: edeceği za.nll!l 
rn. r carus1<;r'Ch. yak:lrı'"'""~tır. 

-:\I-ıl)Vm Bi k bunlarla dost o~u; De<Jj_ Bu ,s;yasl <ltiı ilııl:lr nf! ı..a-
- .~mcrikal:Jar bl"!"!i ordı.tdan t:ır- ır."na lmd:ır ısilrOp g dPCok? Bı:.nu 

.g:cttııc·. Jiaya•ımı başka sa..''"'!..:. .. d:ı r;ı:- ı:::n~ bi!err.~. 
)Jş"ırrk kaz:ır,""'111y3 ırte'cllurum, d<' i. :\1 bakk;'lk ola:ı bir şf"'J v:r.: Fi1'pi:ı 

ja!X)nlar ki?ndisine büyük itt-: ~at M:ilarınd3. bütün j:ıponynnıın 90j.-.'!(-
g0Ctt-ı"'t1Ccr v11: Jarır.ı altı:ı.!a da;.iyrt-f ':(" haz.ine1cr n-:r.-:1-

- F:av!ayin :Jacl ·lp müna!'t b •·n f' d ... 
ltfucrscn, sana iş vcril'il. Senin i ı,it- n n kin, t \1. F•lı? ?P!"CP: j ,_ 
b..-ılini terr.;n ecerlz, dal"lcr. 1 poıı3a.ru~ ol."' ığu ' c ~. b:.ı•ün tlilny;--

:\Tıl.laz.fm R<'d, g'Jzel ~!n:-l ile mü.'ıa- ntın. götü vcırd :r :--

eMH~~i ke-~ti; Japonlarla cal!Ş!1uya ___ = S O N"-:-_____ _ 

llevlet llemiryolları ve Umanları lş letms U. Maresi ilanları 
Muhammen b..,feJ; ~000 (Beş bin) füa ol•'l 2000 (iki b 1) adet ı Cz hw 1 

{24• H:l~ro:-n lfl12:) Çarşa:r.ba. günü sant (l·l.30) on <!ört ot-u:r..d.ı Haydarp. ""l:ı 
GaT ln&1:1 da.-~•liınııdeki ko:nİSyon t.:ıra.fıncan +.:ı:?.h.."ıildUnil i!:ı. roPmi.l~ m ta ... -
h;t n m V"e lı.e:J:tbıM açık elt!ittmc US'.lliy l' -t.n nl!Tl1ı:ea5t .. , 

"" ıze gi~cir i<>!i.r •nlc:in 375 (ür J"ıl z y tmış I>•") l'•aU: rr. ":l.lla~ tc ııh~~ 
ve k.:ınunun ~yin ettiği V('.Sa~k]t) b':·likte c-k.;"t~rrc gil?"'l s:ıat 'lP. ~.ıC.·r kom yo
ua mürac .. at[arı. lhundr 

B:ı ~e a;t ,a..'1namcler k<ımı·yondan paras;.z t;.lar.ı< dağ·t1ll""'~kt <l - '6~8) 

Beher kut;.ısuna 33 kuruş tah
min edilen 00 No. 5000 kutu kat.küt 
alL"Jc.C3k.tır. Pazarbkfa eksiltmesi 
1616/942 salı gü.nü sa>1t 14,30 da 
Toph~ne<k Lv. Amirliği sr..tm al
ma lromi.'!)"Onunda yapılaca~<tır. 

1 -"' temina!ı 123 liTa 75 kuruş',ıır. 
Taliplerin belli vnkitte ko::11;9J..,_ 
na gelmeleri. (11 - MM) 

Beher kilosuna 14 lira tı>hır.Jn 

edilen 400 kilo 'k!onıpri.nıe Dover 
alınacaktır. Pazarl;kla eksl!tınesi 
16/6/942 salı günü saaot 14,15 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda ya.pılacaktır. 

İlk teminatı 420 lirarlır. Talipk-
rin belli vakitte kooni..".)-ona gel-
rr.ckri, (12 - 64-06) ... 

Bc'ıcr :<l!J.;'.ır.a 10.5 kuruş tah
min (>dilen 3.3.500 kilo meşe kömıi
rü alınacaktır. Pazarbkla eksi·lt
rr..esi 16/6/942 salı günü saa.t 15 
de Tophnncde Lv. knirhği Eat:n 
alma kılımaronur.da yapılacaktır. 
İ1k teminatı 263 lira 82 kuruştur. 
Tali;>leriıı b"1P val< lte lwm'syo- • 
na gL hn !eri. 113 - 6400) ... 

25,000 ki'o kadar koyun veya 
sığt" eti :ıjı.,,a.ra'ktır. PaZlrl kla 
eks t1mesi 15/6/9.ı:l paoartcsl gü
saat l 5.30 da Ta;>han!'de İst. Lv. 
Am'rl i sahr.alma komisyonunda 
ya:ı:ı• acakt:r. Koyun etinjn kat'i 
tem~natı 59"25 lira, s1ğrr etinin 
bt'i teminatı 46".'il li•a 12 ku1·uş
t1Jr ~ar!.naT.e ı krr, .~-onda giJ-
1ı.ilür. Taliplerin belıı ıakitte ko

JJ syrn:ı:ı gelmeleri. (5 - 634B) 

+ 
Bı>h"1' k;Josuna 20 kuruş tıı..lı-

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 
CWI 

Ka l.."l":l~ eti 
D ghç eti 
K' .zu eti 
S:· ır ,,•.; 

Si.ı!. 

IH<:! yoğı:-d'1 
K:lo ;y<>ğu•'du 

Mut/ak ur a.:·ı 

GUnl; k. y ım..:.rt.' 

Azı 

36500 
52000 

8300 
213500 

156000 
10600 
12000 

Ço 

53000 kJ1o 
7CSClO > 
18900 > 

301000 > 

lB4ooa • 
lGOOO ad~l 
19000 ltllo 

2970QO 494000 ı<lct 

1700oo 2ı;;ono > 

~f .R.""llll"l'n fi ... ~ 
L• :':ı Kr. 

l :';U 
1 G6 
1 55 
1 3:; 
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52 

05 
05 

::\t T ;ır.ir"'t 
Lır- K", 

486.;7 63 

2865 
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> 
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~ 

> 

>. 

> 
> 

, 

> 
> 

> 

il ne 
ı l <!~ 

14,30 da 

n'·n ('(!i!on f>OOO kilo kuru soğan 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
15/6/94~ pazartesi gürü saat 14.30 
d:ı Tophanede Lv. Amirliği satın 
alma komi•yonuııda yapılacaktır. 
Kat'i temi~atı 150 Jiraciı r . Taliple
rin beUi vakitte ko-nisynna gel
n1C'!C'ri . 7--6350 ..,. 

Ur.u cihC"il a• _~e iYf"dPn Vf"ri1mc\ u
~ere Pcndt!r, l(cırtaı, v0 ~raıtf'..pedt•kl 
f1r1-rıJı:rrd.n 580,ono ki'o ek1nl'k ı>;-i·_,.J_ 
J)ıt::sinin pazarlt\.la ı~-ı: ilt.ır.esi 15. IS/942 
PaL<.ırtf"si eünU saat 15 ile To;>hantdL' 
Lv. 1\mirllgi Sutın Aİh'n Kou1i . ..,·y.ınun
da yapılacaktı r, İlk u-nı;nrı.tı 1087 lira 
50 1c.uru~t.ur. Ş2rltıanıe~: i kQmio;y.J:ıd::ı 
zöı-ü!ür. IstM.lilc-rin bı•lli aaatı.~ i~o-
misyü11a gt'lo-oleri. (S--0351) 

* Cün_'t romorkörünlin n1aki-ne ve 
,.Uveı tesl tamir ettir leL"t"klir. p;,za r 
lıkJa ela>i:tm "~i 17/ 6/942 Ça'"i'a:nba 
aünü saat 15 de 'fophn~t)de Lv A .. -
mirli~i Satın J\lma Korr'.isyonunda ya
p·lJ.<.'tlkhl', Tc-~ncnin kr;if bedPlı .wıs 
lira !k ıea::!.aa~ı 361 lıra 35 kW'u~. }ıfJ
lti.nc;ıın keşi! bedeli 2665 lira 'lk tt•n1i-
71atı 199 lira. 86 kuru~tuı·. l{~f ve şn?:t
n:1'11f':-i konıhıyonchı görlilür. Ta]iplE'
!'"J:r. bı·lli vak ~te ko:ı: ·"yona g.•IT.-:o-h..'ri. 

(9-6352\ 

50.000 adet ;kadar yüz hr., lusc. 
61000 > > harrıı1n1 takunı. 
3.000 > > bonıoz. 
3,000 > > Pt>~terr:aJ . 

500 > > SLir:ıhi. 

6,000 > > Çry finca:ıı. 
5,000 > > Yı•ıJl'€k tabağı. 

50 > > Nih~le. 

3,000 • > l\1qdcn! kaıık. 
3,000 > > • Çatal. 
3,000 > > > lı ıçak. 

1 .6-00 > ~ Tuz! k. 
300 > > Bakır çorba ta'ı. 

Yuka~ıda. clns v~ nıtKt.arları yaı;1ı 
13 kalr"Il malı .. me .:ılınal'~~.tır. Pa, .1 .. -

l~la ekslJtnu"'fi 18/61942 Pc'ıJP be 
ı::UnU ~at 14 de Tophflnrde İsL Lv. 
... ~:ni"'lit::~ Sc.ı~ın Alma I<omiS)""OT!•Jnda 
y.:ıpı~ac~tır. ~fiıktarJarı 1ti!lt·i 0Ln:ryıı;1 

dah~ az. mfk•ard::ı :ıl.nabtlir. i.-tckli'.c
rhı ·kJlf edı•rckle; i ııün lt 1 eırden be
ğ• ·nilcı·f'k DJın.ıc..-ığ1ndan nümune ve 
ttlk. t., ede:-e-'.dt~r~ fi· t üze :·inde~ t~mj .. 
nat?nriyle b•;!li sz.ıt~ı.: kouılsyo:ıa gı:>l-
m<'ll":i. (l<l- ·6353) 

* 
Beher kik>sıına 30 kuruş tah

mil'.' ı-d.ilen 10.000 k;!o patn!c• a
lınacaktır. Pazarhkta eksiltmesi 
13/6/942 pazartesi günü saat 14.45 
de Tophanede L\'. Amirliği sal ·1 

S..d ğı 36500 50250 k.ilo ı 2G '"' cya 8:> 17 33 > , > ~ 15 ' 1c alma ~omisyonunda yapıL.ıc::ı~itır. 

Z·IY'ollJ"lı 20350 25BOO • ı 31 2534 ss • > • > l5,30 da i, Kon teminatı 450 liradır. T~lip-
Zeytin 13300 18950 > 70 1122 <8 • > > > 5 30 da ı in belli vakitte komisyona gcl-
Wy'l'Z. sao· :ı; 20f.S,J 281,JO > 88 ISH 40 > > > > 15,30 da 
Yt"'•l Skb:ın 115'0 1·,90° • 43 1 70 mele·i . 6--4!J.)g ~~---~~~--v-~~~·'--~-~~------1_2_7 __ ~---·-~~~-->-~-·~---'--15-'-30_;_d_a~ ~ 
Rr-çrl ~.330 6700 > 1 31 6~8 28 > , > ., 16 15 di, B her ikilosu:ıa 154 k ıruş talun "n e-

l9:l00 
4i00 

2R 150 > 1 05 clı'":-ı :l0,000 kjlo karaman koyun rti 3-
a 3399 64 > ~G;6. 942 Cuma S>al l O d> .,900 > 2 24- )Ir..a<?alıt..ı:. T'.lzal'!tkıa clcslltmt"".!'i 111·s; 

30200 
23000 

8000 
30800 
8300 

41QOO > 14 94'> Ça;-şanıba gU:ıü ıwat l-t,30 d:ı Top-

3~000 > 13 nr·\·~ i_t. T.J\'. Anı.irligi Sa tın Almı L. n.:ı 

raı. ba!tla 
lw , k 

11250 > 21) Kflnü~yon~r:-"Mla y:ı.pılac .i.ktr:. İJt U'ıni-

Ta ·~ b"'i>t:Tıye 
AY'ŞC:mlın f:ısulril 
Ç~lı. fasulye 
TiiU b-"'mya 
~:.r ıı:: dornat~r 

Y •r OOrr:.ate;::;i 
S:ıık!> kabağı 

p""Ulc;?:l 
SernJZr)' u 
:oom:a! 
Kett\·i:z 
Ho••LJ1: 
PJnC r 

biber 

})n.ga..,ar 

KarnabWı:ır 

L;rr.o•ı 

T.t l!ı KabaX 

43000 
22800 

3350 
350() 

2Jt00 
17200 
';'5:!00 
1 3~00 

8200 
7!1\JO 
8700 
6200 

4811-0 
3500 

56000 
4000 

45a1JI) > 17 j 
11500 > 25 
53000 > 20 
30000 • 20 
5300 > 23 
5~50 > l:.! C413 55 

31000 > 10 
24000 > 12 
92200 > 20 
20:?.>0 > 08 
132.;u > 20 
10750 > 15 
13~50 > 1.5 
6850 > (lı5 

7300 ndeı 10 
5500 > 2S 

89000 > 10 
7000 kilo 05 

Sı..hht mUC"SSeıselcri.!l 19-t2. !i yılı ihtiyaç'aorı cılb~pta.61 ;ı""~nn-mrsi \'cthi!ı ... Pk tmr·yeıo k(l.., lrrıustur. 
1 _ ~siltm~ Cağalo~unıd:ı S•hıh:ıt ,.e içt~nı.ni :\It:avenı"t ~1 Jdürlügtı birıa.s• o ia tcıpJ;.ınan 'korr.1.;-;yonda yap;1aca!1. l!'. 

2 _ Eksilt.menin şekli. gün t'ı"" s:::.atl rt. muha.!'r:llf'll f!:ıt 1 muvak!kat t~.niıuıt lT:t:l~.ar!zrı k:ı··;ılaı·ınd;ı ~erlbnir;di!'. 
'3 - Kapalı zartla yapılaca~ ek.Sıl"tn lı\r rcın ıh !e ua ·ndı·n b:r saat f'\"·e) lstellle- 'ti\lifi ha:ri rn h1.1ı ·lü z tl.ı -

rırH makbı 1. n1ukabı 1~c kom! yona V('r .ı.1cJeri 1a_ımd1r. ?-Itettuplarda tek 1f ol'.ltt ·o fiatJe-ı-i.n h••"'l ::ı:ı hem d, .. r:ı~rnrn
i ~· yazıbna!!t rı: nuni nı ;J·ıur•yı•ttir. 

.; - İ Vokliler 19-12 y:lı 1··c rı:t Q;Lı--ı \•es?ka.s:!ylc ~491) cır,y 1 lı kan,ında y<J::ı 1 ı ·c~alarla. m va.'dtı'ıl t.:ıı-:-ıılrı.'lıt m ~;t,ı.;z 
,-eyn l-J .. r:.'<.J. 11 krttıpl:ı. ı .i. k .. paı 1 ;:1Tfl rı11 içcri&indc koymaları ıaznrrlır. ' (61':'9) 
- -- --- -----

• s 

ruı.tı 34ti5 Jira:Jır. Tnlip,t.'rin belli 

'k tt • k.l)TI'iısyor.a geln~cleri. 
(]!! - 6445) 

re TAEViM . "'\ 
f{· ın·l 1358 HIZIR Hıc:-1 1:1€1 

1L\US 

36 
C. EVVEL 

31 28 

Yıl 9\ J Ay 6 vasııt 
V:ı lıı:it 

Eza~ 

s r S D 

HAZiRAN -5 28 Güne~ 8 47 

13 
\314 Öğle 4 32 
17 15 İkinai 8 33 
20 -42 Ak~am \2 oo 

Cumartesi 22 44 Y'abı 2 o~ 
3 08 İmsa~ 6 26 

S;- .ip Ye Eaşn1uh:ırrlri Eten1 İue1: 
Benice Ne~~yat Direk törü 

Cevdet KARABİLGİN 
SO'll TF.J.GRAF MATBAASI 

TESİRİ K A T'İ 
TAZE MEYVALAB.DAN İSTİH AL F.DİLMIŞ 

iDRiS MÜSHiL 
(GALOZJ,U) 

LIMONATASI 
,~ Lezzeti Hoş • İçimi Kolay 
"- 111ARKASL~A DİKKAT: Fiatı 60 kuruş. 

S ıhlıat ve İçtimai Muavenet Veki letlnin rulı~abn ı hahcdir. 

lstanl ul Levazım Amirliğinden verilen Askeri kıtaat İlanları 

3U,OOO krih koyun ve-ya sıgır eti 
alı-~acaıktır. Pazarlıkla el"'i'1t:1~~i 
15/6/942 pazaı1esi güııli saat 16 ela 
Ömc-:r"lide askeri satıp alma 1k~mı:s~ 
yonuırıda ynpılacal;tır. Tahpk.-in 
belli \?akitt.~ k ın.is,yoıı« gchnelcri. 
T:l!~-\3rrür t"i..ie<:ek {iat ü-ze1;nıdcn 

~t· 15 temin=:·t a]u)acal< .. ır. 
(45 - 6201) 

67 ,500 kfö) sığır eti kapalı zarfla 
eksiltnıey>:? k•1.!l.-nuştur. İhalesi 6/ 
7/f>42 pazarte.~i günü saat 15 de 
!\I üğlr;(la tı.~lkeri ~atın alma kıom is

)'1n.ı~da ywpılt.~aMır. Tahmtin be
deiı 43.G'ô;; l.ir:ı ilk teminatı 3290 
liradır, Taliplerin kanuni vrs;ka
larilc teklif mektuplarını i'hale sa
at;.nden b'r saat evvel loomis;yona 
';ermelen. ( ı;ı;2 - 6453) 

+ 
Beher ikilosu·na 6 kııı-uş tahmin 

edilen 300 Vın odun pazarhlda sa
tm alınac .. "ır. Talipll'rin 24/6/942 
çarşamba günü saat 15 de Kars 
aSk<'ıi ısatı.rı a1""Ila k\}misy ... ı:ıı .. an.a 
tanun:ıtlacile gelmeleri . 

(129 - 6450) 
+ 

A5ağı.cla yı>.zılı schzelerin pa
zarltkla ekffiltmeleri ı;;/6/942 pa
zart~i günü saat 14 dl' Ömerlide 
askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tnkarrür edece1; fiat 
Uze•inden kat'i teminat alınacak
tır. Talip!edn oo Ü va1< 'tte kooıis

yona gelmeleri. 
Cinsi 

Tıze fasulye. 
K abak. 
SC'llliwtu. 

Jl!lktarı ikili:> 
13,000 
13,000 
13,000 

(1 3-1 - 64Q5) ,.,.. 
rc•!ı ·1·ff!e 32:) liı•n fiYttl tahn1 n ·-ıd!

}C'~ 100 nr...et al'pn. kı:mıa 111a tınıcsi 
291t~/!Jl_ P::ııo.r·e~i .. ı.lnU aat 11 dt! 
kapa ı z ı ı: ulu o~ lt.!ıL' i'"c ı:.a <t ın 
n!ınacı..ttı. ş· t ı.:ımt• " numunı ~1 

hf'r g .ı kr'. ·nı ~"Onda görO bilıi'. M~1-
!hnrrı.111·n 1'"~<~<'1" 32800 li:·a olup i:!.>. te
n- ı.atı 2.400 : ad!r. Talıp.t'rm bPJ:i 
gün ye ı:aatten b•r ~a ı v:--cı•yc ku .. laı• 
t.ı k 11 ı-c.ektup:a.nr:. nHı .. ~uz k.1rş1Jığı 
Fıncllklı<l .. S:t'..ı•ı A:ın:l Korni..:.yonu:ı:ı 
vı,•ı-n el ·i. (1~<5 -6-142) 

""" 11 6. 942 c.e hale i ilan oluna'l. 50 
to:ı r. bı..:na t.e'kl't olunan r:a.t rno..<Jr:t
ca g, i gfı:-ii1•Ju;; •ndl'r. t: krur P'ııarl: 

ğa k J'"' .,tu • s· ~·1:-ı,,n cv~arı:1;\ ı;y~ 

nıa .. .lJ. b-:o~abe l1ıa!e günlı i.,tekli'.t:rin 
itt:tı L'~ .deri nü:nur"Je \"e \.·cr .. ~ce~lrri 
fi:ıt Gze .. inden 011uvafJk görült>rıi ı:ılı

nabı. ir. Bc-heı; k!lo::unu 11 nuıharruren 

bı de.i 87 kı:. ııtı.~:. Innlc i l8/6ıg42 

P~embe g"flı.i saat 10 da y<ıpı!ucak
tır. Taliph•rin k2t'i tı· tıinatlar=yıi! 
Harbiyede Ycck";c S:.ı.h~y Okulun(]:l 
Sat111 ,..\.llT'a Ko.ni~onuna mür2c:!at-
laı·ı. (137 - 6458) .,.. 

29.fı6ı3 )ira 81 ık:.ın.<; keşif bedı ili 
Gene ~id. H~r!t1 do po•una yaptll'lla
cak at ;ı: yle b.ızı tadilil t 30/ 
6/942 Salı günü s:ı;..ıt 15 d1> kapalı zart
la t:k i1tn:~yc kıonr':u~tı.ır-. ilk ten1tııatı 
2247 Ji .. a 53 kuru.ş.t·:r. İ!ıa!f'S.i. A..'1Jt.:3ra
da ~{. :.ı. V. 4 • .,.o lu S·ı · ı-:.ı. 1\.lma Ko
rnrı; ·nı:nrla yr.pıJa-:-a'kt Şart:ıc si 
l 5ı) ı...ı.ıru~a ~)n1i. ... j"0116an ah-:'lır. TJ.'" 
Hpler!a kan:.ıni ve:-ıkalariyle tck:.i.1'. 
lnı'ktup~~~-:nı i'.ıal•! saatind":n bi .. · saat 
C\",·t'l kon l:.:Jo'JDU \CJır.t·lı·4·i. 

(131-6452) 

Do!ı•'r kilx>Gu-na 3 kurur 50 s"'°tlm 
fiat ts.hmrn edilt•n 400 ton cdun 2416/ 
!)~2 Çarşa:r.ba gür.ü suat l 1 de pa;-nr
lıkl.ı satın a}:n.ıcaktır. Şa:-tn.amcsi hrr 
gi;n korri.-.,)X>n<Ja· g jjrülPbl!ir. Mı..ham
n1t•n beJeli 141100 li:-a '>!up !l:at'i te
mınoı1 :.!100 l~r.ı<lı·r. i.~h. li;t~ri-:'I beI!l 
g'.i!1 vr .s:ı.atte Fın:iiklıda Satın Al
.rna Kuml&~n:..ına gclınpleri, 

(125) - (&HG) 
+ 

23.000 kilo 5'icer alınacrkıhr. Pi'l~r
hkl:ı ek&i:tn,esi 22/6/942 p azartesi 
günü saat 16 da İzmir Lv. Amil·!iğl 
Satın Al ma Koıx:ioyonunda yapıJac'\'c
t lıT'. İhale bl'd ı •li üz.e:-inıdPn ka-~·ı te
n1•ns.t :ılınacarl.t:r; T~ip~crln belli va
ikittc komi.·youa g.elrnC'lrl'i, 

(133 - 6456\ 

Aı;.a:ğida y~z.ı]ı ıne-ı--a..d:n p?ı.a.rl!k.1a e~-s:1t.n<:?f'.ri. 10/G. 9-1-2 Cıur.:ı. gür.ti Jıiza .. 
!:ll'ında ya ıı1ı saa.tlt"'r'd"' Çana!tkalede Aile~ SJ.tın Aln1a Koml~--onunda y~Pıl='
ca.!.t ı · Ta~:rli""'in btıl~i Ya:~:ilte korn1.~0niJ. gclmtle.-i. 

('j,!"k-ı Mi?tta:-ı Fin.ti TP:ııi11 .. tı 

Ton Kur ış Lirn 

o. 
&ı.:v; n 

200~ 

2000 
7 10,500 

7,5()0 
H 
1~ 

(13'3 - 6457) 
... + 

1 

Aiağı.cla yazılı etkr<len l:ıaı."ıgisi bi'ğcoın?ırse o cins cl aJır.mak üze
re pazarlıkla eksiltmeye konmu~tu r. Tlalıipl.-erfo tC':ııin::utlarile 22/6/ 
942 pazart('Si günü saat 15 de Eola:ı-±r a•kcri satın alına komis)'Onwr:.:ı 

! gt'lmeleri. 

i
l Chısi ].tiJctan Tutan Teminatı 

:kıilo Lira. Lira 

1 
Sığır veya ~-un eti. 33,000 33,000 2475 
Kuzu eti 33,000 39,600 2970 
K eçi eti. 33,000 14,850 1113, 75 

(127 - &HS) ..... * 
A.,.a~t.da ya1.ıl1 etle-rin kapalı zarfla e".ıcsıl~melcrı KülJllYa<la ~ff'I"kf'z K. lıt

n01~ırıdaki A,5kf•ri Satın Alına Komisyonun-da 25/6/942 Per~crnbi!: günü h zaıarın
da yalıh saatJrrdc yapıl~caktır. Talipttt:·in kana'll v~ikaJariylı~ teklif mt'ktup-o 
talını ih:ılc s:ı~ı•terinden bir saat e'\-'VCl koml~yona vern~ı·lcr i . 

Cinsi .ıf :ırtarı 

SıA;ır et;. 
Koyun .~ti. 

Sıılır eti. 
Koyun eti. 

Ton 

50 
50 

200 
200 

Tuta -ı 
Lira 

30,000 
50,000 

150,000 
lW.Cl-00 

Teminatı 

Lll'a 

2250 
3750 
11,25() 
9000 

İhale Saati 

15,30 
15,45 
15 
15,1 5 

'(';~265) 

Aş.ağ:da y3.zı!ı et!er:n pe.zarl;;\.1.:ı cl'"..!iltn-ıc1rri 16/6/942 günU saat 16 da Kıı·ld
J;ı:-eld As.ke'.·f Satın A.lrnn Korn.1sy."'11u11da yapılacaktır. Tal pler~n l.X'lli vakitte 
~.o:nio'Yona ııebneler1. 

cı.w 

}'oyun etl 
Keçi eti . 
Koyun o1: ti. 
Keçl eti 

-66 
86 
87 
87 

* 

Tu!on 
Lira 

103,200 
94,600 

llfi,400 
106,700 

L :ra, 

7740 
7095 
8730 

0002,50 
'( 38 - 6156 ) 

N•i!oda cins ve n,/Atar!an yazı ı dürt kalem ia!I.. m:ıdueleri 15/tl/9.<~ 
PaU>rtt•.::i günü hizalarınd:ı ırösterncn a.aa•l rde pazarl ıkl a is!-ek.l lerinP ih1Ie 
cdlecrk lerdır. şartna!'tlet .•ri her gün koınisy\1n<la görülebilir, i..,teklil~rın bf'l ll 
gli11 ve saatlerde Fındıkl:tla Satın Alma Komlcyonı.:na gcln11•Jeri. 

c·ru.ı :ı.tiktan J.luh Bed. Kal'! Tr. P t0ılı<; zama"ll 
Ton Li·a K·ır;ş Ll.-a Kı""S :;,ot D !<. ~· 

Yoğurt 

> 
Silt 

• 

* 

GO 
80 
60 
80 

A ~ıda ya1ı? 1 fich:f•lrrln paur!ık-
la ej(sil1ım~leri 24/6/942 Ç.uş-a:n-.b:ı 
günü saat 16 <la iz.-ni: Lv. Arni:li,bri 
~tın Alma Ko~~nun.da yap~la
c2't.r. İhale bedeli üz,'1".ndQ., lrat'l 
tı• . i-n:1..t aJ ınacak'lır. Ta:ipler:n belli 
vakf.te korni.'\)'\'.)na ge1:rıı·leri. 

C~i 

Ta.:-e kab2K 
> !a.su!Ye 
> BibPr 
> Balt'l.ya 
> Pat.lıcan 

K
0

1rn11ı.1 C.Qrratı~ıt 

1\1ii:lta rı Fisti 
K·lo Kuruıı 

67,500 7 
90,000 15 
50,000 20 
45,000 25 

157,500 15 
128,000 15 

(l 3-0 - 6451 ) 

280;000 k:l<> k<•yt<n Pli a1ınacak:tıT. 
Kapnlı zar!l' o.losittnıe,,! 3/7/942 CU
:rr'!:ı gJ.nil saat 14,15 de Sar~ıkam~ A~
ke,ı S::ıtn Alna Ko!"'1i3yw:ı:ı1.lllda yapı

la.cnkt::-. K;l~ın1m ta.J-r.r.in bed•1 li ;o 
kuru.ş tlk ter:ı!natı 11,05-0 u~adır, Ta .. 
Hpleı·iıt kanuni v~sikala:-::rıe ted:t: ! 
n1ekt11p)ar~nı ~le saatind-l'!l bir sa.ı.t 

et'1.·t1l kPmi..~yona "·ennelt.•rt. 
(133 - 6454) 

..,.. 
500 ton batya halbde kuru ot 

kapalı zan la eksiltmeye ılooıınıuş-
tur, !halesi 24/6/942 Çarwmha 
günü saat 11 de Eski.şehlr askeri 

sahn alıma lıxmıisyununrla yapıla

caktı r. 50 tondnn a.~ağı o.lmam:ık 

iizere ayn ayn taliplere de ihale 
edilebilir. Beher kfüısunun ta!ı
Jtin fiatı 7 kuruştur. lıat temlnat 

teklif edilecek :nriktar ü:ııeriıı<Wl 
verilecekıtir. Taliplerin ik:ar.uni 
w s>k.alarile teklif m(jctuplannı 
l!ı ale saatinden bir saat evvel lro
ınılsyona vernıeleri . (26 - 6144) 

~Ş400 

21000 
28("}{) 

00 
00 
00 
00 

4320 
5760 
3150 
4200 

00 
00 

10 
ıo.30 

00 ll 
00 11,30 

(81 \ (6?9J) 

ı- - --~-:-.-p.,,ı. ,,_._,_ :· .:__. 1 1 . . . . . . 

~-f\ . to 
13 Haziran 1Y4'.l 

18.00 Program Ye Mcml•·kct Saat A ... 
yarı. 

18 03 Müz.i.k: Radyo DJ~~ O:i<C! tro· 

!8 45 
19.30 

19 45 
19 ~5 
20.15 
20.45 
2100 
21.1:; 
21.45 

F'J:nın lTer T~lden Pı-cgran11 

Radyo Çocck KlübO. 
1ı1em1pket S:ıat Ayarı ve .Aj:ır-' 
l!n~rlerl . 
Scrb"'t 10 !)< '-;Jta, 
l!üz~k : ŞarJ.:ı \"C Türk.üle-:r. 
Rady,1 Gazete~i. 

~rüzi!~: İ1"e s:-2 FaS~ ı 
Konuşn1::ı ( J\na F.. l':r!e:-:- ) 
Müzlk: Dinleyici İ tı ~ıe .. ;. 
Kçnu:ımcı ( ~nr ve NIN ~ti ) 

22 :ı.o Muzik: Rad7o S on Orkı.: ;.. 
~,,, (Viol=d 1' >p Aşkın)• 

22 30 Mr.ır. t rket s. t Ayan ve AJaP' 
H .ıb ı•rl ı--r!. 

22.4~/22.50 , .. arın k i Pı·grnm ,.e K"' 
pan11. 

1 
Deniz. Levaz.ım Sat:nalma 1 

Komiayonu ilanları 
~~~~~~~~~~~~~--

Asit sulirlk, boya, dl'm:r, ckl<• 
tı' rk ve b uran cla Jl'a)zemr ,ım i iıh ti
va eden 62 kalem muh~elif c!:JS 
m.:rlıemenin 15. 6. 942 pawrt<';ıl 
günü saat 14 de Kasımpaşada bU· 
lunan deniz l evazım sat m a!ıra 
komisyonunda p"zarlıjlı y ı;.pılııca• 
ğından isteklilerin belli gi.ic> ,·e 
saatte mez!kllr kan1i!svıona mi1r'-"' 
ca:ıt:ları ılan olunur. • Miifrcdath 
listt>";i hergün iş saati daıhflinPe 
mE>zıkür kono İSJ"Onda giirü l!'bilir. 

6344) -----

E iZ y GI 
Güneşin ve denizin saf ve yakıcı güzelliklerini cildi.o derinliklerine nüfuzunu temin ile sıhhat ve hayat fışkıran tunç gibi esmer "e cazibi ruh bir 

renge t~hvil ettirir. HASAN DEPOSU ve ŞUBELERiNDE ŞiŞESi 50 · Büyük 75 Kuruş. 


