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ALMANYA J 1; yAŞİNGTON 
Tam Seferber 

1 
' GôRüŞ 1'1ELERi 

Almanyanın her bakım
dan seferber olduğunun 
yeni bir delili de Laval
dcn Franaız İ§Çİ isteme
sidir. Cephelerdeki ve 
umumi siyasi vaziyette

ki duruma gelince ... 

ETEM iZZET BENiCE 
Ccphderde henüz •mahşeri 

bir lı:ı·ytınırt halinde. bütiin dün
yanın bekltdiği umumi ~'"lışma 
bnşlamadı. Rnnrlık haııbi Libya 
ve Sl\ asl"l'Oi'da l\lmver beııabı
nn muYafinldyetler ka~·dcderck 

denm edi~ or. 

Bu sabah 
ı iki t araf 
bir rapor 
neşretti 
OENİLİYOR Ki: 

.$irleşik ı\rueriıka Reisı 

Rıın·e<ll 

RUSLARA GÖRE 

( 

A m e r ika 

Nazı rlığına göre 

Almanlar bir 
milyon ölü 
ve ik i buçuk 
milyon yara
lı vermişler 

Vaşiıı.gron, !3 (A.A.) - A
merika Hava Nıızu·lığı, Al· 
nıaıı~ anııı harbi.o. başlangıcın· 

dan-beri bir milyon ölü \•er· 
miş "• 2.:ıso.000 yııı·alı ka~ ılet· 
nıiş olduğunu bildirmektedir. 

Libyadaki daı<be henüz ağırlı· 
ğııu muhafaza etnıektedir. Alman 
taarruzunun bu noktada yeni blı 
merhale arıedip etmiycceği henüz 
aydınlıınınamış-tır. l'IIareşal Il<>m· 
mel'in en son hareket tarzından 
yeni bir taarruz hamlesi Jıazırla
dı,;-ı mi.nasını çıkaraıılar da ,·ar
dır. 

ALMAN 

il zayiatı 
10 milyon ı 

Konlereuııu ıa1e
•I mıtte ll llleria 
harp lıadretin! ea 1 

kııa zama n da 
azamı •olll l dı 

1 tellsll etmekti r 
1 

ı Nihai bir ra-
ı 

Bu 2.35fl.OOO ~ aralının 1,5 
mMlyonu biitün ömürlerince 
salrat kalacak tar7i<la yara al
mışlardır. 

. Hal!buki, g~n harpte Al· 
nıanyanın insanca kaytbı 

ı. 700.000 idi. _____ __) 

Sıva.st.opol'un diişmesi artık 

saatler nıe-selesi olnıuştnr. Belki 
de unıtıınıi taarnız \'C •mai1~eri 

.iıı)anıet Jınlindeki· ooğuşıııa bu 
hıır ... ket.ler tamamlen.dıkfiln wıua 
ilıaşlı~·acalciır 

Ancak, bugün harp bütün cep· 
belerıde kıı.ışmamış bulun11ıakla 

beraber gerek Mihver, gerek de· 
ıııok.raı;yalar cepheleri umumi 
bir hazırlık \'e siyasi iaali:) et 
içindedirler. Vaşing!onda.ki Ruz· 
\'eit .' Çörril mülıikatında ''" ge· 
nellmmıay müzakerelerinde ge· 
rek Orta Şark ve Mısır vaziyetini 
tahkim eylemek, ı:erek ikinci bir 
Anupa cephesi a~nı•k bakımın
dan önemli kararhr tcsbit edil
diği ve harµ kudretinin arttırıl
ması için Iıer fürlil tedbirin mn· 
iM.aza olunduğu haber verilir
ken A.lm.anyarun da boş dlımıadığı 
'"' lıalıta tam seferber hale gir
diği göı-ülüyor. Ahnanyanın bu 
tam seferberliğinin en SJ)D delili 
Lavnl'in Fralliiu: işrilecine )aptığı 
hitap He Al.manJ anın bu yoWa 
Vişi Fran<ıası ile teslrit etliği an· 
laşma tarzıdır. 

Demek oluyor ki, Almanya: 
a - Harp koılretini arttırmak 

için, 
b - Harbe i§t.irak edebilmek 

yaşındakileri kimilen siliılı altına 
almak zorundan açılan yerleri 
d.old1ll'!ll8k i~in 
Fraıı.sad.ıın dahi i~ araınıya mec
bur kal.ını.ştır. Amerikan - İngili2 
sanayünin de'' adımları k~sın
da Alınan~·anın harbe devam e
debilım"k için ayni ölçüde lıı!ilısal 
mecburiyetinde bulıınduf"n kadar 
bilhassa Sovyet ordusuna karşı 
zaferi •k111anı•bilınek için de bii· 
fün eli ııi.lah tutanlarmı ateş 
hattına sokmalı: zorunda kal
d ığı anla~ıy<ır. Rusyanm in
san bııkınıından iistiln dunmıu 
Te her istediği cepheye istediği 
kadar insan y>ğabilıııesi ve harp 
•abalarının baş döndiirücü gen.iş· 
)iği Alıman3 ayı da teknilı: şal'tlar 
ne kadar faik olursıı olsun fazla 
insan sefetıbe< etmiye mecbur et
mi";tir. Bu mecburiyete ikinci 
ccJthe açılması ihtimali de aynca 
katılmış ,.e Alman ordusu Nor
vcçten Fransanın cenubu garbi 
sahillerine kadar ihtiya t p:ıyb.rı 

ayumıya mecbur olmuştur. Bil

hassa Alınan müdafaası veya ta
arruzu doi.,'lııdan doğruya Alınan 

ıNıauın omuıılaruıd~ teksif edıi.1-
nı.iş bulunduğuna göre bu tarzı 

baı·eketin cephe gerisi hiınıetle
riode çalışanların sayıca azal
masına sebep olduğu ve büti.i ıı 
di silah tutabilen Alnıanlann se· 
{erber bale sokulduğu ve hariç
lrn iljc;i tedarik etmek mecburiye. 
ı nin eheınmi~·etle başgö&terdiı;:<i 

1..ı•ndHiğinden anfaşılıyor. Fillıaki

k~. Almanyada on lMn.lerce ital• 
yan, Bulgar, Hırvat, Sloven ~isi 
vanlır. Fakat, bu nıemlelı:etlerin 
verobildiji işçilerin kili geloıedi

ii ı:erek boşalan yerleri doldur-
(Denmı 3 üncü sah ifede) 

por daha 
neşredilecek 

Lon<lra, 23 (A.A.) - •B.B . 
C• ÇörçH - Ru:ı:nlt güriiş· 

mcsi lıaklnn<la bugiin Vaşing-
1 tonda şu müştel'ek beyanııa
mcı neşrolunmuştur: 

•- Amerikan Cmııhuneisi 
M. Rıızvel·t ile İugiliı Ba~' e
kili Çörçil yüksek kara, deniz, 
havacılık askeri ıııemurlarile 
cwna günü başlanı>Ş oldııJı.1a:rı 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Ôrfi idare 
K omu anımızın 

bir makalesi 
"Bugünkü har
bin karakteri,, 

Gen• 1 Kurmay laralınclıan neJı"OJ-~
nan A.~keri ı.ıecmuanın son sayıs.ı.nda 
:idar~f Örfiye Komutsnı Gcneraıl Sa ... 
bit No~·onwı c.Bugünk ü harbin k~rak
teriı werlevhalı tayanı tlikk.at bir ya
zısı intişar t-·t:mi.ştir. $,·,y:n Kormıtan. 

bu maka]e5inde b'1günkli l:ıaıtıin BU. 
yük lia11>tcn eok fa!"klı bir kar.:ık.1or 
göstflıınekte olduğunu kayd~ttikten 

' ve Büyük Ilarbin silahlan ile tabiye 
mesp\e&ini t.eba··tiı ettlrdiktetl ronra 
Böyük Har\J'n ..on meydan mul1'lre
b~s•ni.n o saıva-şın en 1-ıymeıtli i«rü
bMini verdiğini sı;ylr.ınektc 'ff ~~Y Je 
dt"IT'.ektedir: 

(Dı·vamı 3 üncü sıı.ıı;fede) 

Çatalcadan ge-

• 
Baı zayiatı l ı e 1 

dirt buçuk milyon 
Londra ~3 (A.A.)- Bıı sabaih 

Moskwa rad3~u, Alman ve R:ıs 
k.ayıpiarı hakkında şu rakamları 
vermiştir: 

Almanların doğu cephesinde 
ölii, yaralı ''e esi= olarak ka: ,p
lar1 10 mil:,cııdur. Rusların ise 
~ bu~uk milymıdur. 

Alınan kayıbımn 3 buçuk rr.'1-
yonu ötüdü.r. 

Hall> malzemes: kay;p~arı ise 
pöyleıdir; 

Almanlann 1ıqp kaycbı 30.500, 
Ruslann 22.000 

A imanların tan.k kıl)" ıhı 24.000, 
Rusların 15.000 

Ah• lıın · ~ak knn'aı 20.000. 
Rusların 9.000 dir. 

cnııv:m:ı 3 ünaa Salhfede) 

LİBVA'DA 

MISIR'A 
Taar r uz 
Başlıyor 

----'il---

Her iki tar af 
hazırlanmakta 
\'işi ~ (A.A.)- MıSır hududu 

yakınları.'1da Mareşal Ro:ıno:nel 
yeni bir taarruza geçmeden kuv 
vetler'ni toplamaktadır. 

CÖRÇİLL'< AiM:E1.~İKADAN 
<.!I~I İSTİYORLAR 

Vişi 23 (AA.)- Bazı I.ıondra 

(De'"'"" 3 üncü Sahifede) 

tirilecek Mwr hnı?...tımda Mneşal Ro nınıeı knvvetıertnin dayandığı 
odun Ve kömürıc\~========K=ap=uz.zo==lr=al=es=i ========= 

vali rvf ua vini bu sa
bah tetkike gitti 

Vali Mtıa\-ini Ahmet Kınık bu 
sabah muhtelif tedkikleıdo 1111-
lnnmak iiıere Çatakaya gitmiş· 
tir. Perşembe sabahı şehrimize 
dönecektir. Vali Muavini bu ka· 
zanm nıektep ve diğer işlerini 

ted.kik edecek ve bu civardaki 
arıuıınları gezerek şehrimize -ge
tirilmek üzer e hazırlanan odtm ve 
kömürler hakkında alitkadarlaı:da 

temaslarda bulunacaktır. 

Gandi bütün 

1 
şefleri 

içtimaa çağırdı 
Va_,in.gton, 23 (A.A.) - Gandi, 

Mihverin dostluk tezahürlerine 
inanmııd.ığuu bilıclirıııiş ve Milı

verciler H indistana hü.rrjyetini 
kazandırmak değil, Bindistanı 
parçalamak myetindediııler, de-
m.iş.tir. 

(Devamı 3 ün~i!. Sahifede) j 

Ta.ksi ücretlerine 
yüzde yirmi beş 
zam daha yapıldı 
Fazla para istigen şoförlerin 

vesikaları geri alınacak 
Şoförlerin taksi fiatlarına ye

niıdPn yii!ı."de yüz zammedilmesi 
hakkındaki talepleri be1ediyeee 
tetkik edilmiş, şoförler haklı gö
riilmekle beraber zam miktarı da 
faz! a görülerek ancak yüzde yir
mi beş kadar zam yapılması mu
\'afJc bulu=uştur. Böylelikle 
evvelce yapıJlın~ olan yfüxle elli 
ile beraber zam miktarı yüzde 
yetmiş beş olacaktır. Müşteriler 
taksi saatlerinin ya-ııdıkla,rı rııik

fan yüzde yetmiş be~ fa:ı:lasile ö
diyeceklerdir. 
Diğer taraftan belediye, mut· 

laka -pazarhkla müşteri götünnck 
iııtiren ni2ami kararoan !azla pa-

ra talebinde bulunan ve yahut 
müşteri alınışan şdf.örlerin ceza
landırıhnası hakkında da yeni bir 
foıımü\ tetıbit etımeyi muvafık 

bulmu§tur. Bu şekilde hareket e
den şoförl<ır ilk defasın.da para 
cezasma çarptırılacaklar, ikinci 
defasında ise ehliyetn:rmelerı: mu 
ayyom mi.i!d<ieiler için ellerinden 
alınacalmı:r. Altıncı şube müdür
lüğü bütün şoförler için birer sicil 
defteri açmı,ştır. Cezalanan şo
:flörler buraya kay'C!.oluııacaklar
dır. Bu husustaki kararlar bugün 
lerode daimi encümenden çıkacak 
ve de~hal tatibikine başlanacak
tır, 

SIV ASTOPOLD A Maden ve Kok Kömiirü 

, Aım.~nlar i Halka Beyanna~ 
ı re4:;:;.~:~ me ile verilecek 

d
. 1 

e ıyor 1 Soba ve kaloriferleri olanlar be-
Kaleni: şima- l yannameleri bayilerden alacaklar 

1 Halkın ihtiyacı olan maden Ye ,--------------

/inde yeniden 1 ~;>k könıur_;~~ii_n 1 .. :.enıınuzdan 1 Veni Fransız 
1 

ıtıbaren te\"l.lı ıçuı bııtun hazırlık· 

ilerledi/er Jarraplbııaktadır.Dün~kara· ' Elçisi Visiden 
İ dan aYdeı t>Mo Etıbank lstanbul ~ 

An1erikan tayyare
leri de müdafaaya 

1 işUrak ediyor 

1 ALMANLAR 
1 son kaleyi de 

zaptettiler 
Bcrlin, 23 (.A.) - Askeri kay. 

naklanlan bildiril<liğiııc göre, Al
n1an kıfaları Sıva~topo!'dn son 
l,ıyı i~Hhkiımını dıı zaptctnıişler· 

dir. Kıfalarunız hala mııJı.ave· 

nıet etmi~·~ c~lışatı dii.ş1naıı ku\1 ~ 

'«Hcrini J<>kc<lrrek Severnaiu 
ko~ uııun ~İ.lllalini ılc temizlemiş· 
lerılir, 

\" ,, 23 (A.A.)- Sivast,,poJda 
su~un: mul.arebeh.:ri certyan et~ 

( oe,·aı 3 üncü salııfede) 

Poliste iki 
kişiye dayak 
mı atmışlar? 

Iki kama rotun iddi
ası adliyece tahkik 

ediliyor 
'Beyazıtta Tavşantaşında Bü

yükıhaydar sO'kağıruh 26 nııma
rad1 oturan Fatma isminde bir 
kaim müd'deiumuo111iliğe bir isti
da ;ıe müracaat cdel'ek Den:ı;yoJ

larının Ülev vapurunda kamarot 
olan kocası Osmanın polisçe dö
v ü.ıdüğünü iddia elıniş!i:r. 

(Dt•vamı 3 Un<'Ü Salıi!cde) 
,,----

10 Japonlar 
lıarp gemisi da· 
ha kayb~ttiler 

Vaşingt.,ıı 2.3 (A.A.) - AJcut 
ad..ılarmda sis harekata engel ol
aıakfadır, 

Şimdiye kadar bu bölgedeki J a
ponlar, 4 kru\'azör, 5 torpido muh
ribi, 1 topçeker ve iki taşıt kay
be!mişlerdir. 

KISACA 

Umumi elkArı ve ga
zeteleri daha çok cid
diye almak lazımdır 

Pirincin serb-est serbest satıla

C"ağı bir miidd>et evvel bütün ~ 
zeteler tarojtndan itsihbar ve 
Tie§reditdi. Amd.an ıi.kı gü.n geçti, 
ge;mcdiı; en salıihiyetli makam
lar btt hadiseyi tekzip ,ettiler. Ga
zete'ler, ~lm?c• çıktılar, kendi 
kendilerini tekzip ettiler. 

Ara&an yi1~e wi gün geçti. Ga
zeteler ""' sa.lıihiyet!i k<ıyıuıklar
da-ıı pirinç satışınııı serbest bıra
kıldığım öğrerniiler ve bugün de 
im lıa lıeri ne.,."l•ediyorlar. 

Bıı. ne iştir?. Bu nası! karar 
verıııedir . Acaba, bu ııefeTki ha
ber doğru çıkacak, yııJıut diğer 
bir ifad.e ile artık, bu seferki ka
rorıUtn vazgeçilmiyecek ve ga:ze
teler m.i.işkül ~·aziyete d~riilmi
yecek ııııi?. 

Kiın bilir ... El'mızide ı:.enet yok 
ki ... 

A. ŞEKİP 

r

' .!.:öıniir -bürusun ınfülürü Zekeriya h a r e k et et t İ 
bizzat bu şile meşgul olmaktadır y;şi 23 (A-'\.)- F:ansanın ye-
Bu sabah B. Zek.eriyadan aldığı- nı Ankara sefiri Ga.>ton Bergcı'Y 
rnız izahata göre, 1 TemmuLdan Vişiden Ankaraya mütevecc:hen 

(Dı>·, o·.ı 3 ""e~ s. lbfr·d~) dün t.l<ışam hareket etmiştir. 

HALK BİRLİKLERi 

Vazi fele r inde 
ihmalleri gö rii

I lenler iki kat 
1 cezalandırılacak 

1 Mayıs, Bazlraa kar
aeıerlntn koçanla

rını atma11aız 
]laik b:r\:kleri Ye 1tmmuz, a

gus', l6 ekmek k&mek•i hakkında 
,·i!fıyctçe b"r tehl'ğ ncı;rvlunmuş
tur. 

Bu tebliğe göre hail< birlikleri 
icfacc heyetleri kütük defterleri
ni b:.ı per"%crrioe günti akşan~ına 
kadar ikmal t>d.,;cekler ve o gün
de!! itibaren defte,1t •le- b:rlikte 
kaza ia~P. ~erJj~lcrine mü~~caat 

(Dernnu 3 ündi salıifede) 
<>---

Tokyo'yu ilk 
bombalıyacak 
pilota mükif at 

Va.<ing!on 23 (A.A - Aır.ı cı
ka r::d~ osu, Arncı :::. p~rlilmen
ıtıosunun Tokyıo)"u borr;balıyacak 

il'.k Amerikalıya verilmek ü~ere 
bir mükafat tesis ett.f;!ııi bildir
me Me<lir. Ordu nizamları muci
b ince Amerika ordusu mensup!a-

me\·~mı 3 Lnf:"'...ı. Sahifede\ 

Dedi- Dedim 
NECİP f'AZil. KISAKUREK 

D ee::_ K.ç h<iitad·r tsakın bu 
p·.zar, ge1t~cck Pa:z..a.r, d:ı.ha 

t~i.Ar- P;ıL&r başhını-.:stnfı daiin dur
dı:n. S•.>nA.lnrla da.. thC!ı-;.i yıldönümü 
ulan 2:.! Haıı.:ı .. ruLJ. ba~L r'.~ diye orta
} a Jo e ı bir ll1tır.ı.al altın: .Bcl\Ş ,.e irof 
Pa:Uır!ar bi:ib:ı·i p~iındı n ge..,ip glt.. 
ti; 22. Haziran ta:-jhi dıe nrkad."1 kaldı. 

Ne ta~ı raza nı') ıuaa.rru.i... Ne dersin 
bu lı~lt?. 

Di.!dim: 
- Ben sana !ilan bil.<l.i~e. 1:1.An ta

rihto olacak dt. sem de kazara o!u
ver:;e sen ıbenLm gaibi okuyan bi.r 
bilg:y~ nıi sahip olduğu:J1u SJ.nacuk
s>.n? Sakın ha; bu vaoıita ı~ bir iı>
o;an yoklur. Bt:n sadecl' bir k:ı.ç tec
rübP, biraz da &iri!t knv~yışa daya .. 
nan, D" ohr..asiyle ilinı, ne de olrna
mas:yle cehale: k;?zaJ').[lc:ağım bir dik. .. 

_ıc:ı.ı hellr\.mck ;sıedim. 
Dildi· 
- Sence Şark c<"P'lı<>ir.de tııaTruz 

mutlakJ. başl.yacak m.'ı 

Dedim: 
- Bence Şark ~h("si davası ev

ve!.5. v,.. mutlaka ha~il•Cilmiye muh
ta~ . Ei!H Mihver claho buı.lar eri
me<rı-n, il.kbohnrın ilk naı..aı-! tecellisi 
lnında h.are-ketP gı:çr.\i; olsaydı, hı..'r
kes bu ~bukluğa b<ıyret gözüyle ba
kardı. şı.,.,.ı; de ayni hi\diseye yai-m 
b;r şey oluyor. Y:ız girdi~ t•ltlc 
Miit.\ er nibat ölçüde l:arekete ccçmiı 
.-or Mrkes te bu betaete ı.ar-eı g<;ı 
;.uyi~ ·oaırı,yor. Bence ikinci bctaıe\ 
birdrl cabu.kluk k:adaı ı-;Liniö.ar \:e a.• 

r Lavalin fstcdiği 
Almanya ile 
Kat'i surette 
Uzlaşmak •. 

1918 za f erinde n 
sonra bunun yapıl· 
maması hata olmuş 
Lor"dra 23 (A.A.)- Lava! nut-

kunda şöyle demiştir: cAlmaııya
nın ı..azanmasını istiyorum. Çün-

1 k.ü aksi halde, boL5e,·ikl:k yarın 
her tarafa kol salmış bulunacak
tır. 1918 de zaferden sonra, Al
ma·1ya ile bir uzlaşma barışı yap
maı.lıg1mıza lıata ettik. Bugün bu 
baf>!ı yaıpmayı tecrübe,etmeliyiz. 
Almanya ile kat'i bir uzlaşma 

(Drvnmı 3 üncU Sm.frdc) 

Rus filosu Baltlk'a 
açtldı 

Sto,;holm _;.3 (A.A.)- Sav yet 
deııizaltılan Finhlndi~·a körfez.i
ne yerleştirilen Atman mayn tar
laları ve ağ perdelerini aşmışlar 
Bal~ •k denizinde görünmüşler ve 
Finhlndiya ile A!lman~·a arasın

daki bütün münakalat. durdur
mağa muvaffak olımu.,<Jardır. 
Demzaltılau ile mücadeleye 

yardım iç!n İtalyan 1.o.rpitoları 
göndtribnişiir. Bir ~k t1.a1yan a
laylarının Finlıindiyaya geldikle
ri de öğreııilmitttir. 

şağı. yukan ayT'J (siirp:iz) g~yesl 
bcdcı: tutnıakf.i•dtr. Tan,.ruz çabuk 
luk1arın çabuk!ugu !ıalhı<lc bir k4! 
"l.aş1::'.)·aınayınca, .ıinıdi bc~~1Jtlerin be 
1.aı~t.i hafndP, f:,ka~ 003 gıjre ha•ırla 
nı.c:lar, buluş!ar, yeni vı1 hunı."i vu 
nı~ı.~rla başlar::.a ylnc ayni ruh v 
mc.ddc isiJs,ı.:..arlnı temın ernıiş olnıa 

mı?. 

DeW: 
- lli.lıverin, Şaı•k cfp1h. . 'ndc ır.ü 

da!a.ada i;:ahp İngiliz ana vtıt.::.Il!II 
taarruz C'tnıesi ihtin . .u.Vadcn bil 
Jxl,hsedenler varı 

Dt.-.O.:ın: 
- 1\olihxerin Şark crplıtısinde nıG. 

d:ıC:ı:rda kalm.:ısı ,·c So\·yct Rul)ya. lı!i1 
ni biı· devre soııra'Ya bı1·a'h.-n1ası., <t 
cak. evv'C'lil İngiliz İn1ps:ıratorluk sık 
let m~rkezme dü.5Y11eyi, y~ni n:]:~ı·ay 

ve Hindi~t..an kapılarına varnlliY 
böylece İngilizleri bir sıı!tıc vcy 
mecbuıi anla~maya mrlan).ayı tere; 
eimesiyle kabll.dir. Buna ünir de cld 
hiç bh· de!JHct yok. 194-0 ta \Jile g'r" 
~leI?ti)'l'll İngıliz ana v:ıtm·U:lı J.stil 
.fikri, So\"Yetler ark.ada vu iuıa. sa 
dururken, bugün. nptalJo.rı bile ka 
kah.adan çatlatacak ka.d~: hafiftir. 

Dedi: 
- Üylcy:.:.e? ... 
Dııdim: 

- ÖyJeys~ t~aı·ruz b:ış~1y~ca 

()ok erkrn oln.a..::.ı »>~ndigı ha.de ' 
bru;hyac:ık. Bir Prurr güı>ii başlom 
lliiı ve 22 i-Tazl ·C\rııda 1 ı lıti }.{o-:;kava\d 
bulun· .. ln-ası · dü..şünül-dticcii halele, b 
t..ttih~n oonr.:ı vo hrrhat\f:l bir g · 
başlıyacak1 ta~c:at bütün b'L.ın'oı-a ra• 
n"'len o lürlü baılı.Y~ca~< ki, !c;ln s<1hı 
J...""U:ıbuuda bin bir df'~i&li~c r~ğm 

nı ,tice :- uıbunaa hiç b il' or~'*'iH! o 
n1amaı;.;ın .• 1 çalt-sılac:ak! ..• 
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HALK FiLOZOFU 

DENİZE HASRET! 

B<n, yazın, f,t311hulda deııİ· 
ze g!:mH>k i.hliyacı \'C imld\nlno 
mc•·wund·ı t<>k y a:ı.ı yar.ını::un· 
dır. Sıca! ';ır h~şlnyıp, ),urum 
'burnıu te.rlcyircc, hıs3u, dL...U.İ, 
serin t"f"l'ı..K ve mavi suları öı: .. . .. . 

• lu)ur. 

J apalı bir wada masa ba)ıD· • 
da çafa kalem tt~'Taşır1en, d<>
nizt içhııizin en hüyiik ha rcti! 

bıkııl, hir insan dü~iinüııii:ı 
.ı:·, sabahlryin saat 8,30 da va
Ti!csi ba ında bwuıımıyn nıec· 
burdur. Ak~anıları do ancak 

ti i d lşmdon aynlaldir. Bö> • 
cl bir vabndo j. btanhul ~~h· 
riwJe na tl ve llPTede dcnüc 
gire<"?. 

B'z z:ınnediymuz gj, İstaıı

iıul, yeni yeni plfıjlara ku ı•u· 

·or ve öınor hatt!kctleri, bu şc· 
hil· halkına ayni zıomanıla deni
ze g!rmek imkanlar!llı da '\eri
Y r. 

Ha~ır~ 

Bu~iin, bütün tddia ve vclıim· 
lerim.ıze ra,ıııcn, dr-nrze, dün· 

REŞAT FEYZi 

den daha unğız, dünden daha 
yabnncıyız. 

Yıllarca evvel plaj değil. fa. 
.kat deniz lıonıauıları vardı. İn· 
san kdayca denize ~'1rebilinli. 
Ilütiin coo İstaııbııllular, bu 
deniz hamamlarını lıatırlar]er, 

Köprüde Haliç iskele,inde, 
Fener iskelesinde, Salıpomrın· 
da, Kabala~ta, B~h,ta, Orta
ko~·de, Bebt:kfc, Kunıkapıda, 

Yen· · p1<la, Saıııat~·ada deniz 
hamamları ,·ardı, 

Ben, iş l~İç ~nhJ.bi in::: ııJarıu 

istI<.de cttıgl Ye şehriu ınerkc· 

~ine en yulun d1miz hamıımla· 
rını ~aydım. IIaHçte, Boğa1için• 
de, l\forınnra , hi!lerınde dnha 
b>ı"r!> . den!z 1ı ma'1lt \'ardı. 

DngÜn ise, kP1antor olup bir 
uh ı •ayfiyYsinde otıırut11dık· 
(D, yahut, ~aatlerce vakit ayıra
r , birk~ lira ı da gi>,dtn (l· 
- np llllllk plajlara gitmedikçe, 

veyahut da, serserili~i i<aaııl 

cdıp, J\:üprü altı dulıalarındaıı 
sııya atlamadıkça, deniz ban· 
)O:,u f\lmak müıuküıı değildir. 

Gazi Bulvarı
~~~~I nın asfalt 

•T•RA1 .. ~ı .. \.'AYDA I kaldırımları 
BiR ŞAiR 
Osınnn Cemal, ıı"'ç<n gün bir/ 87bin liraya önümüz• 

t.ıkrasıııda, lraı .. vayda rastladığı deki ay ya pı!acak 
bir ş•irden lıalı,,odiyordu. Bir 
)olcu ıniitemadiyHı vezinli, ka· Belediye Reisliği Yenilrapıdan 
fiycli lif Mİp duruyormıış. 

O halde, bu ut şair değil .• 
Çünkıi, şimdiki şairll'rde vezin, 
kaf:ye uereoile?. Bu zat olsa o1"11, 
bir müıcliktir. 
iÇl'iMAl 
ADAJ,ET 

V&ian Ba~muhar<iri AJ.uet E· 
min Y alınan ~çen glln Başmaka
lcsiııe şu Rrl.,,,hay k.eymu,tu: 

•lçt:.ınz.i adaleli arıyalım •• • 
Fakat, iistaiıııı, bu, çek aran· 

mış, dünya kunılduğıınd.ıı1t!heri 
1 

peı ine dü ülın- te, !ıir türlü 
bulunallllOJIU'j bir Zümrüdü 
ka degil mi?. 
~UZUN 

GÜ,"LER 

ı 
AJı.- 1 

1 
1 ahlm ~:a, srneudı en uzun 

giınleri üç gün e-nel başladı. 25 ,, 
Ua:ı.irana-o kadkt' sürttek, 90nra, 

Unkapanına uzanan •Gaı.i Bul-
vart> nın a,falt trcluarlannı bir 

an enci inşa etmc)i kararlaştır

nnşlır. Bu trctuarlar mastik ola

rak yapılacak ve 87 bin liraya 

mal olacoktır. İrujaata ay başın
da başlanıLcaktır. 

Meriç ııehrinden kayıkla 
getirilen kaçak nal ve mıhlar 

Edırne 23 (Telefunla)- Meriç 
kazasına bağlı Sereıın Jroyü kar
şısında Yunan arazisinden geti
rilen ha;yvan na1ı ve mohların ka
yıkla Meriç ne:ı.r.:.nden ·hududu· 

muza çıkanlchğı gümrük muha.. 
faza memurian tarafından görü],. 

müş ye kaçak eşya1arile birlilkte 

'kaçakcılar yakalaıımıışl&nia-. 

günler, yavaş yavaş kısaloııya l===========>======I 
ba,lıyacak. 1 

t>ulm Osman Cemal, şöyle de· / 
ııii: 1 

- Şiurıli, scneıııi.'l biitüıı ı:-üııleri 
lnsaıı.a uzun geliyor. Baksaııa, dün· ' 
yada tal, im: mu kaldı?, 

GY,ÇiM 
FARKI 

1938 yılmd:.n evvelki g iın va
oiyoti ile l9U y..Iı ""nıwıdill ge· 
çim vaziyetini !etki~ E<l.n bir ttıll• 
mi daire raporuna göre, t.,Win va· 
ıutası) iUde 2S pah11laımnı~-

Tcslıill va ıt:.larından n~sda o. 
dun ... ar. Bu 5cnc yüroc Z8 mi pa· 
halaıW1J9lır? l!l:li den evvel, ya
zııı, (efıiı,ini n fazla ü~ liraya a· 
hrdık. Şimdi OJl liradan Lızladır-
19(1 yıh !1<lııunu, yaıı:i kışm, 7 -
8 - 9 lira idi. Bu fark yüz.de 28 
mitlir?. 

AHMET RAUF 

yaptı.ıdarı için 

aon d~!a 11 !U'lncı Aıd!oyeye ver;:<1;. 
ş..r..,., hakJaruıd.a tal>k>kat y: pd'Y'-"'· 
Su;ları vama, ceza ı:orccek'.er, yoksa, 
m~el~ ~ «ıa.l.m.az.. B,. 11 rır .ı:cı hak
klnda h.!nkata ~landıtı. gaz tEler 
ı,:_ atından ı.i.k defa <i ıy,.d.Tug:.ı zcıT.-:::ı~ 

·rra ... •t~ bir ıırrın 14ası bW:.ui..vonnuş 
llibi, al ltad&.-lar, ketum dJu"t'andı;ar, 
Suç mryia:ıa çıktı. Gne4•ler, hprgün 
ıı tırmı:m ın 1smini yumak ôçln • a
tıırsızla<ıı:rorla ro:. Faka\, m"""l@ bi
l saklanıyordu. 

B...ı i'ji ö~"k ffçta pzetel,:r güo
lercı: ter döktüler. Bu neden?. B.ınd.a 

sag;! anc:cak ne ve.r?. Suçluyu, hem d13 
t4c:m.ek suçlusunu r.eden tt ·r t~tmek-ı 
le ı...ruıniyel ı..rutarı oluy-0r112: , 

BÜRHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 11 ""\ 

AŞ~~.~~.~~~!!lŞI l 1 

'------ llİRlNCİ KI~I:ıl 

D'J e >n ıcca .ru anlaauyan ka· j 

P"• l ... K.in.,i1ı~r ne ~[' au~·uttur, de-
de 

s,wr n ı.;;'"" «ıCrjlSCll lopt:ıd'ı; 
-Çokm 'ut 
ve- ılbe et.ti:: 

- Ben de ı;olı: m1'S' duınl 

E ııu eöylı'<likten llQl\ra k<ıp koşa 

m.f )oe-,1.ler• r;ıkt.ı, k ndisin.l oda.sına. 

al , Y•'l'C yüz;ı lıioyun ys1t.ı, !lııl'l<Jra 
Wçkır.:ı a Imıuya b:ı;ladı. 

-5-
Ken•n gWnedi. 
s "I:"' u :ın e ""• cabôha. kadar 

1ooc:ısını tıelde<ll. 

Eıı • k b;,- çıt;n.lı du;ım k<ıl.aiı: ka
bw-1..!--ur, göz yaşlarını St P ümide ka
pı. -30r, z en olınachğıru &Dl ı.nca 
;ı-" C •' "'1;1a b:!ŞllJ"DrudU. 

Ke :n ""''UP di'llemledcn, bir ~ 
~ nedrn onu bü&butuı:ı bırakacağı. 

b'-' f.ür UWW;y.ordu. 

E.gt>r Kı:.nat. o:ıu cö\-scydi, .so\~ydi 
buca aklı y~t.ac klı. bsan ani ı,;,- hid. 
deUc bcrş<y ya:;ıa.b;Jirdi, :fakat böyle 
t,ı< kc:ll:no ~!.1lcm.,..,n, 'lek keame 
d.nlcmooeıı k...,..,.....,_ ino.ııılır ı;ey de
~ı~a.. 

D "'? a. kt, kocas" onu aı·t.ık sevm.i-
ywd Yok':;a ook cvdiği için mi böy. 
le davrJ.ı:nnşU?. 

B<rdetMre ka.balı2Unl anlarruıj!a 
başl d, Iı ftada 'birk.ıç gu.n gittiii, 
~· bazaıı bu' Jtf ay kaldığı Ercn.k6· 
yUııGen i<öşl<tcn kOC ıııa Jrlı; b<:lı.<et
ınrmi$U. Bu lı:ıWa.halti. 

İyı ama nL-den ya:zm.amışt.ı.? Çi.ınkü 
ablas.ıoın bir gençle S<'Viştiğilli, o g 0 nç 
ten bir çoeuiu oHulunu bir türlü 
:razın.ok lElomeınQ, yazamıını~tı. 

Ensin, MUllat.a. Narlı adında bir ta
cirle evlenmı.;. oonra Ali Etdeni sev
mı,ı:, ananla sızli yaşı.-maj!a ba~amış
tı. 

Mmlafa Narh b!r •me Avnıpada 
b• lund~u zaman En.&:lnin Ahden bil'." 

!ıtaabn!a alt 
iluıaıiyetıer 

Eski İ.:>tanbl.ilu i.;·i b;Ien, ıp tanıyan 
mubarrirlPır arosınd:ı Jiilseyln 1-t.:ın

mı \"8.1·, Ahmrt Rasim var, ~ma.n Ce
mal var, Serm{'t ı.-tuhtar ver~ Musta
f:ı.· ltı gıp vrır, B,ı .nU:hıarrirlcrin hcpt;f, 
Lı--tanbuJun, İstanbull JnUn,, a<l-.;t, an
aHe, bayirt ve ı·eıo.klerinin muhtt"Jil 
ıarııı~ nı gol'""Tl :t:ı·, y;..zınışlardır. 

İr.ışanU , OıD bır yıl sor.ra, bu şeh
rin 500 Unru yıldÖDWI' ~ btiyiik me
c ;.ı.~1,; ktı...ıl.nl , \~ude g: ltcek 
im.ar t:"~rı ri, S'"'1•g1 ıer vesaire yanın
da, h ~!<le bl de ı la."'ltıul•n \Jrihl, 
Jiolkioru, iı;tim3 y ... tı ve a rc~k gibi 
küllur t rafına '14 b!.yu" c.. •t lıa· 
Zl!"lanac k.t r- O v kı, lru m1 .. harıirle

r n t · r, ·~ en elbe-' " · 3.<ı ~ edile-

Bu aı :.d.ı, 11ikn1et F" u J~ es':..ı 
t ">bel ':uıyatına dair b zı ~azı! ın 
K·r'IOrt Jl&ıuıı. Co.rna..J Rt:!ı ın fı m-
da ç n l ıı: un el ı ıa n +_ 

ınaır. i< ıaz mdır. Ş ru<il lal.. ıına gel
nı•vrn ve ben "'TI ~...e· •m eın bil~-

ecr~:.rn.. d2ha Jr hn.y l O{iriJ.at 
va 

lıcı• .. ıl İ tar )lllurı Tlırkfcr ta-
r !ınd.:. .+-ıun 500 un.eti yıldönü-

n n<l bıtlı<rl:Cn, • bir de ku tür ta. 
rııtını ete :.ı ca.~ z. rğ ... , bu, du.ıü
n!.lmemış '5C ki pek z;;nne ,~ 
rum-- h"" 1ıklu arasına bu tıohSI 
dr .. -n.:. d rokm ı 

Ya.lnı?:, ısıtar.l>ıılım taı-*1.ine dair vü
cudc get.trhtc k ~er rle, b- in ka-s
<lctr ·n "'5t'ri öfTii :r-znn; k l.'itl."11. 
O yıl mua.ıe, I La bulun t.aı·ihine 
"-\a'r ciltler h !. • ..... t • .ı. F, ·?~\ 
bi.r de bu ş hrln h ytıt!f" ·, arı'a-

nesi, :\det <-rl, :1'"1~!.o'°ll, h• , Ada" 
'"" rıJ:ık.ünı v •"Clıı· ki, bu.,ları, v>ıkartda 
&ıralad~flm muh! -frl0 r:n. r"Sf>;t'lerin
dıen bi.ıl ;•p ~ıkaı1.3.bi:i:.iz. 

!I ~:haı:ı,,, bu bl.~YLtk V-3 g.U.z.e.1 ~ 
a-~n., Tı..iJ.%ier tararı. n zıpte~lli.şin.i.n 

50-0 \lr;ii yıldQn..Cm 'r!I!. bô)' •", bir k~ç 
et r:ıhe..1cıı bir<l.en luııırJa.n:ma.k 1Azmı
d.ır. 

P. C::AP!T 

Şehriıniuleki iki tel fabrika
sını devlet ziraat i,letmeleTİ 

kuruma aldı 
s~hr;m:zdeki iki tel bağ iabri

ka•:nm devlet ziraat i;;!etnıesi 
kurumu tarafmdan ifetnme:<ine 
geçılır ~ır. Bu sure-tle otları bak 
larııak için kilo.su 125 kuruştan 
tel teın.n olunm~tur. 

lzmirJe 191 hallı dağılma 
• birliği kırrulda 

tzmı.r 23 ITeleronla)- Dünden 
i<ll.>a.a-••n Şühr;ımi:ııde elkmeldere 
:\ıir miktar lll'pa kanıııtınlarak ıek 

1.:p ekmek çı.karılmasma başlanıl· 
mı.şt>ı-. n:ğer taraftan şehrim.ime 
191 halk d~ğ•1ıına birliği tcjkil ve 
tesis. olımrooştur. 

Diifiip yaralananlar 
Kumka.prda İskele caddesinde 

.oturan Hil;eynin 2 yaşlarınrlaki 
km Nerman dün akşam. evleri· 
ni n arta kat penceresinden sdı:a
ga b~kark.en dii(tmüş, ağrr surette 
yaralarmuştı.r. 

Zeytinburnu çimento fabrlka~ 
rmelelerinden Nec'p de dün bir 
n 'a({an d"t silkelerken d~--miq, 
ağll' surette yaralarııdığmdan ba~ 
gm h r hn'.l:lıe Ccrrah;ıaşa hasta
nesine ka'ldırı'mı:ıtır. 

Bir kadın çamQfır asarken 
düşüp öldü 

'Ma tr•pede tugla harmanların
da kalfal!k yapan K ıstin:n karısı 
50 . .Y~~larında S01i)'a evlerinin 
tah•:ı paıımaklıkla taracasında ça
maş r asarken, parmaklıklardan 
biıt nın kr.çrıası n..-.ticesinde 7 
metreden sokaga diL<ırn'ÜŞ, ağır 
suret•~<' yaralanın~ ır. 

Sö.ir'atle Haydall>aşa_ niimune 
tıas!alloes'.n.e kal.:lırılan Soıfiyıı yol
da ölın~~ilr. 

-uııu <>hr.!Şu. Ali Ererı!t4rtinde bor 
köşk ıu~us, çocu~a S~vgin bakm.ıftı. 
Çocak Sevsoru amıı.U ~rdu. 

ille bu i<>dakarJJL., ieıakel>nı• yol 
açmış oldu. ~in ile Alinin saadet
lerini b: Lmnmak fç1n kcndi~i m:-..h
veo.mi:,{1, 

Ş<ın<li kocasına bu me<eleyi y.z. 
r.1tl<IJ~tna ı ı~ın .. ndı... l..v1,,;t1 aliod.ilmez; 
bir kabalı.at yapm ı~'.L 

SeoneJ 111rce bek.~edi.kten s::ınra onu 
bir ar.da, ıtırın de t~m kavuştuğu an ... 
da k•~m"1tl 
S<!•~ söklü, 
Ne ,.apaca.k:tı?. Kocasını D.l'rede 

arıya~, nasıl bulacaktı? Kocasının 

bır <iaha yüzünü görmiyt'ceiini anla ... 
mıştı. Kena.n onu.a. başka biri ile ya
ş:ııu.ıkta olduı:una, bu odamdan da 
bir çocuğu oldu!una inanrnıştL 

Buna hıanmaırt:ı haklı idi. Hakh 
idt amma, S'°vginin beyni ~lu-
yordu, çddıracaklt. 

Başının ağnst yalnız teessü:-den de
i!ldL Bütiln gece (>{'noercyi açık bı
rakl1lll, açık kapı ile açık per..ct·re 11.

rasında kOrani.i.erde kalmış, omuzları 

tutulm~. rka.51 da af:"ıyordu. 
S>kağa çıkmak islc<ll, Fal<at: 
- Ya b<>n ookakt<ı iktn gcllı-sc! 
Diye d 1şundü, <;ılonadı. Hiç bir (l. ... 

nıfıli ol=~ığt halde bekliyurdu. 
,(Deva.mı var) 

Ha r e v a z i )' e 1: i ı :AHKEMELERı { 

· ı· Bız kumar de- ı 

. 
,P-~.ş ''.:MO·L-T ~-~ 

.. ı.-.·.·:·· · . ..:: 

Cephelerde önemli savaşlar ğil, sigarasına Rus • Ja on çarp ,. 

h ı . k fi d k! ı maıına dağru ma 'I 
't"e mU teme ID İŞ8 ar oynuyor U 1 Yazan: AhmctŞiiJrrüESMER. 

(Yazan: • S. l:.!ki Bükreş Ateşe militeri 
Bütiin cephelerde, ı 
Şimali Pasifık'de Aleoulıcıme 

takım adaları bölı;c,inde Ameri
kan lıavıı • deuiz kuvvetleri ta· 
arnızi harcl<ita devam ediyor. 
Bu •clı<ple, Japonlar iiçil:ıcü bir 
adaya a .. k r çıkaramamışlardır. 

G rbl Pıısifık'dc Çinin doğu sa· 
lıilieriı·dc Amerikan dcuiıı.ıltıları 
ilk ılcfn ol~ruk Japon fa~e gemi· 
!eri 'batırnıı.>a l'3ş!a.1ıı~lıırlır. Bu 
Amcrıkaıı deııiwltıları Şaııghay 

il!' H~ng-Kong limaııJarı ora>ID· 
t~aki ... ulrırda dol.ı"'•.}ot·lar \e Ja· 
1 on dent~ 11111\a alasını sekteye 
ugrat1~orlar. Bu denizaltı bit Ü· 

~·tiıt k.uv\etlcnin;c, Jaı;oııların 

(. iooe gir- tikleri harekat da eııey· 
ce z arlar :örebilir. 
Çiml~ J•1>0n lanrruıu dunııuş, 

Çiu m a'ı'J taarruzu başlam"tır. 
Jnpoulr..r Çt•k ·nn., l illi~ eiiııln hntı 

cenubun a Ki. g:J \'İl&~·ctiııe gir· 
mi) e çnhsn orlarılı. Çinli-le bu 
J pon t ebbüsiinü kırmışiar ve 
ınuka1lil t:Hır .. uıa gPcerek J:ı?~On .. 
~.rı C. ek,; ang vil:iyc>tine d.\}j;•ı:ıı 

rka siı.rm~ye baş1amı la;.cn·. 
Buıır!Hıt e-v\ elki yazılarımızda 

Japon isti: a 11"t<ketinin bir müd· 
dc-t cnra dul'~_klı ... ?.cağını ''e )la· 
r" al Çım-K:ıy·!·kk'in muan-:ıMunc 
mtıka 'Cla~t gO ... tt:reccguıi. ve çc .. 
fo ıtlonl ril Japon crrlıı'1mun 

mm·a .. el"->uıı l<ıhdit edceci{ini 1 
yamn•lı.k. Şbı•.diki \'azi~ et Jııı ha· 
le dökii huü tür. Bu itibarla Japon· 1 
1 rın Lıı;a .kadar Çııng-Kiııg'c 1 
\."al"'..caları iı'ı.fınali ~·nıdi bü_i1ii· ı 

tün za~ ıfls.mş bıılnnnıaklaılır. 
LİBYADA 

Libyada, Getl<'ral Romıııd ihti- j 
wal 'ercliğinı.iı. hareket tauuu ıat
bil<a devanı edi)'Or. Bu hareket, 
Tubruk'u dii~~İ< ve hudut ü
zerirl<I Baniia, Capıızz• ve &idi 
Ömer giılıi mcvkfü:ri :.ıln:ıaktı. 
Bardiı.yı a.lmqtır. Gelen haber
lerden i.Hiliver ordusunun Capuz. 
zo ve 'id.i Ömere taarrıı:u. geçli· 

ğine ilıtiınd ,-erilebilir. İngiliz or
dusuıııın Capuı.zo ''e Sidi Ömcri 
tlZun nıüddct ımüda aa ctınesi 

çok şiiplıeli. Halfaya geçidi geri
Mııe çe-kilmesi ku• vctle muJıtc
mel. 

Fakat General Ronwıel'in ka· 
zand.ığı mu\'afiakiyctlo konant 
edcrnk 1 udut üzcr;nde dı.raca· 

ğını tahruiıı etmek aı tik dvğru 

<i<'ğildir. l\lsnc\'hatı bozulan ve 
28 b1n esir \·eı·eu İngili.c ordu:ıunu 
helhi de llalf:ıya geçi<lin<len da· 
ha ırlal l r:ı atnı va çalışaeaktır. 
Tı•hrnk ıliişnıü§ cl-Ouğu için Gc· 
nemi Ro.no:cl arlık Girit ve Yu· 
nanı~tan üzcrinllen de ikn1al ya. 
pabilir. Bu , he .. le durnıası ve 
bekleım>i için haş!ıca eng<'I orla
d.ıı knll mı~ bulıınu~or. 

Fıtkat lm ileri lııır!'-kctiıı ta Sii
veyş Kanalına ka<lac yüriilülece· 
ğhıi dü iiıınıek yersizillr. Böyle 
bir Jrnreket, biiyiik bir hazıriıkt:ııı 
ııoıua ve sonbaharda hatıra ge· 
1lh:Jir. İn~iiUlcr, Orta Şarktan 
getiı""'ekleri k•ıvvrllerle . Jısır 
hududu uda tutunıiliilirler. 

Diiu de yudı~1nr:ı v<.•çlıile, 

Iihverin r.ıu,•asalası üzerinde k~
lan Malta, bir hava indil'Ulesile 
blr deniz çıkaımasm~ maruz k.ı· 
leh!ir. ~1iiı"cr taraf, AkdcnW!eki 
Ftntejik durum simdi lehinde 
bir iı>ki·1af aldığından bnndan .İs· 
tiCncle ederek Maltaya taarruz 
edehilir. 

DOGU CEPHE.SİNDE 

n .. ğ-u cephesinde, Sı' asl.upol 
muharebesi )·"ni bir safhaya gir· 
mi§tir. Alıoıau urdusu Sıvaslopol 
ku) unun ~iınalindeki ccphedo 
bulunan bütün i>tilıkaınLırı zap
letın~ mııkav~'fllet eden &us yu
valarını temizlemiş ve k.oyun ti· 
mal ~ ılarwn tamamıle inmi~tir, 

Böylelikle Alman orousıı, şehri 
ve e~nupllıki Rus me\/zilcrini P-· 
mo iden t•ıpçıı ile 1-oluıd.ıman 

( Devaı J ilncü sah il etle ) 

Katnpedc yarım lir .. ma alt::rş ~ltı 
oynark "Il y?:kala m .,, 1 &rdı. Kah pcct 
biı-likt<ı rnMıkrmeye ~r>!~i K>h· 
vtti ZUJkif], sorulan sutıle şöyle ccvnp 
..,nn, 

- Ett·rııclim. Drnıın kahveme tanı

dığım, tammarl;ğım bir ÇClk .ııi~'1eri 

gelir. Boolar da ı;cldiler. O~rup bi .. 
l'tr 1--..ahve ilf;iler. SJ11ra, altmış altı 

J<.tgıd.~ .i._~'1.iilt-r. s:rı r de lceısnıe gö

tUrJu..~. Otuı up a~·.m~ altı <ry ıamıya 
baş_ac; 'lt', r-.. ı~~c-ı•, oyuı.u p31.:ısuıa oy

ı. ):".&!Till-ş. Boı.ı. ı'le obiley m? Sonra, 
ikı 91.\il ml'mur t:ı·1di. Bunla11 y'"ko,... 
!adılar. PlA.kanın alt ın bü- lira 
çık.tL Mı• 'e • yarın;şar lira kunıar pa ... 
ru.s•öı oıa.yıı ko)7t1u.şler. B ni.r: .k"ba ... 

h..,tim ~-:ur Bt::n O nJ~a Kuı.lllr O/· 
~trr..tt11ğm1 gibi kin~"e ele t.ıın:ı:r 

ü~'Jınak ~~~!.tın <"~ğildir. Bilinin 
kr.rı'lal' C'.J ll)'liıee!tn ... llCIZCI'f.l n~ ValJa.

tıllv.ırn, Bi'-'auilkerhr., ne lctığ>t ve
rırıı:ı, ne 1.ı\\ Ja, ~e de ka:bve .• 

Altmış altı uynı.ywtlnrd~rı Zekt de 
tuıtları anla.111: 

- ArkıMJ'iiun Sa 'c b~ı"<ibel' ge-
-cerken bu adam1n kahveısıne uğradık. 
n.re.ı- kaın\•e tçı.tkt.en sonra .kıagıt ge

'tb1..ik. Aı. '1llıŞ ı;}tı oynamıya ba.şla
.d:k. Bir parti ben Jı;:lzandmı. Bir parU 

dı.;: s. 1 m k ')Ql, Kı:n verdisinl uy ... 
n r~">fn., bı paket tc 3ieara 'k.oyalı.m 

de~ Bıt• }laket SCr.k..iOoryan yınni 
be~ su; u.'}. Oııu ben kr.zandım. Bir de 
ı·a Şih. ıkt p::J:;:(ltine oynı,yalun dl'r
kcn, ınen-..u?"l.ar geli!> yakalad•lar. 
Y.uk Al, -~·'11.aıJ:ü, BIJI!ıhi. ıııa.- dım.ı..z 

lcumar oyııams:k cieıfl<li. Oyun kızıştı .. 

llem, ~1'&.Sl.11a oynamıyol'Citlk ki ... 
s:6arasu:a <.ıyntıyorouk biz, &zimki 

kurn.ilr sacyılmaz. llem~ biribirinli.ze 
l<ı2ldık la ond-:rn Yok .. , Salimi~ biz o 
kadar e:ski. ve eami;nl ark-adaşız ki ..• 
İçt.ia~'!'l,~ su .bile ayrı gitm(.'z. Ha onun 

parar;ı, ha betUm pııri:m. Ayrımız 
ı;ayı·ir.ı'Üz )'()ktu.r bi.z.~ın. Iiani ıbizim ka

zan;.p ka7b •\ıme.niz, t"'ir insanın pa ... 
ı·....,.ını sn.ğ ctbinden alıp BOl cebine 
looyma.sı M:i . b" fooeydir. 

- Peki ... Olur bakalım. Salim. .. 
Sal ne <tiy·ol'9lh."l?. 

- Zekitıin dediği gilii e!endi.n. Bi ... 
ziınki kwrliıor değlldl. Biribirlrnize 
hırsl-?ndık; ondan... ik.t paket siıa .. 
nısına~~· 

Şaıhltlcr dmlenH<h. Zeki ile $3)1.. 

ır.in p<ırasına oyun oyn:lıdıklnrı sa.bit 
ff1i-Gld\ltünden btrer ı.ra para. crza

(Devcmı 4 ü-ııoil Sahl!ede) 

r T ARIH MÜS HABELERİ ~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~.J 

BALTA ASMAK ve BIÇAK 
ALTINDAN GEÇİRMEK 
Hayta, künıanl. bald.n çıplak, ko

puk, "'bıı.. OID baş belisıdır arr.n-., 
bir büyuk· .a rin de tuııu bsbe-ndir. 
Fant6zi yapt•&ımı wnrntyın. gu.rul~ 
Uz, patı,.ıısız, ıuı.as:z ve bell=, 

...at'asız, eı.~ biıyük ,.oı•r baya.. 
tuım tatlı çıl<ar mı7. Ilalta ır.mak ve 
bıç-k altınd.ası gtçirnıt~. ~ul ar ... 
eosunda Yec:~eri ve Tflrs&D.C'li n>r .. 
"a.l3r dc\.·rıuden .k.alınıı ıki k.ü!banl 
ıstılahıd!r lıır adi.I' lçınoe idrak cdi
.len ı.uıw: d ğişil<lil<l<:re ve 7pnilik.. 
lere raf;mcn. Y:..kln ~rk nı bu muaz
'ilU ht'ldeslnde k;u:b:t.r k3.ç killi her 
g<l~ ballabruıı asmatta, kimbilU
k.ç k2lıadııyı ka~ kw·• bıçak altın.. 
C.n ııt~ -mel&?dir .. Dedim ya: Bir 
büyUk :;ı~ .. hir, ta~mUr halin'tle blr 
ş:ırap t1ç>stdır,.. 

Oeaklaı ının lağvına yuk.ın de\ir ... 
leniıe, Yetıiçcn:er. ve -0Dlara bak.ıp 
karal'an Tc .. ,-an~lilC'r, yeri!'Kie bir 
&;Iat ile, i::ı.w!ıulun haşeratt olmur 
!ardı. Nizam bozıı1m04, iıı7Abal ;rok, 
laiim yok, ~Jı.lar blrer ban ve ka

zanlar nergün karnamada.. Ekmek 
devle~ su drvleUerı .. Batta killiıa
ni~lk. yelJeri csmesb1 de, ne olsun?. 
Damarda kan kaynamasın da ne yap... 
sın?. F .luyeli, şahnL,,.:Ji, kadifeli, haı.. 
vuzlu, gümüşlil kabvebaneler ... Katı.. 

vehanelerde kınalı, pullu, Avrupalı, 
aını akıhuıılı, sedef nalınlı mahbup 
çıraklar... Ortada S:lmurkaş, Süg

liin.~ A3".--a""'11, ~ köçekler ... 
Knyua.sın sıra sıra cesıveler... Dol
,.,n ıweç gibi li!leler ... Galata, Ku
ledıbl, Kab'oncu, Handek meyhane.. 
lcı'i, k:oltukJarı birer saı·ıca arı yuva ... 
sı... Shıı rakısının binJai bir pu ... 
la ... Kabndayı ır..ı, thrr adımda biri. .. 

İı3tan'bı.ılun namlı kabadayıları, 
i>azusunun lruVvEtine ve yatağanının 
;ıötırctine uygun çeşltH ge1'r knoynak
larına .alıip~: 

Esnafı haraca t>aflarlar, on1an, a... · 
şağı ruuı serseri v• .baldın çıp:akla- ı 
rın terıinden ,,.e f~dınddD. koruya... 
:rak ticaretlerinden pay olırlardı. 

EJciblr ve d••·let rrl:aline k<ipıla
mrla.r. d:ıoigUnc:ı ücretlerle onlann 
Choytaca> ~rülece:c lı;lerlni <görü
verirler>: bu hizme1l~rine karşılık, 
ayrıcı kendi adamları olan tıırsız ve 
(ati!l~ri zabıta Pt'l'Çesin<letı kurtarır

lar; bı.ı ikinci hfzm.-tlerjne karşılık 

ta hiın yelPri ııltındaki hırsızlarda.o. 
para çe.kı rlerdL 

( }azan: \ 

"- Re~ai EKremKoçu j 
Tiı<car ,.müori de, limana geldi- I 

ğindt. ı n.;ınlı kl'"b<..ouy:lardm ba.rl 
'braftJ-..J!l b.o.aye a· ~k:ıa a.lınıı·cıı; e.
J..mmad,gı t.tkd:irtie, gcnHye hıriız gi
rer, çı.;tan mallar y •gm~y.ı u rar. <:ı

lal veh y.ıle gı!lJntalrl rC"2:a-le11l'l' olur
a'U.; kab:ı<ıayı gemi .k: t..w ile patar
h.k.La uyuştu m~ kt·ılQı .1ıŞ3ıetınl ki.
W°""n kıoca.no..ı:m OlI" t:dJta lcWıayı, ge
"r.ı.r1 gem&rüıı bı..rnı.~~:·i ınahını.rı.& 

u:..ı"ÔJ. ~ bu İl!\.fuy:ı, 41balta>, ha
raçh him.:ıycr.)'e ci~ ... ı..; ıı.a a~?na!i.:t de
:ııifu-di. Balla .s&lıi!-A, iıısaru <.bıçak al
ıl.tn.d.&.n ge(·lren ... > to:.kınnn.dan bir 
lal'badayı Gr, baltasın1 gciren lropuk
lar, k.a·k adım il.Jrden yan ç:zcrler, 
Clllun ~dek; gemilere '.)O'tlkla
pmaz.lar<iı. Ka-bada,yılaT, :zıo1·0<..l:ır, 
Jtıopu.k:lar, lbirll:ııu !eri.ne meydan. oku· 
d:ular mı. btr Ç(.'Şit dilello olan bıçak 

yııhut yata.ı::an Çtıt>!ıfmalnrı, Galata. 
nın kara su;rıan dışu\Cİilio ha.ııdek. 

iç;Dde yapılırdL Galata handeli iıı
'l.aıııbul felıindcııberi do:cturulma
m.ıştı. Bu lıanı:lekte Tersaneye bağ-
lı organcı ""'1!1fı yerleşm;~. bandelı: 
ıç;nde hurma !iti ve kend...Uen go
mata, palamar, halat, kat..."Gnlı i.p bU ... 
kerlerdi. Kabad'lllyı dövüşleri, bu ı. 
oa! iQin, g\aqy.,t.or güre;i kadar eğlen.
celi bir ~)"di. 

Zamanının en a.z1lı tıaytalarını bı
çağı a:lt.todan gcçiıuni"S namlı kaba· 
dayılarda.ıı bir; BUt'WllSuz Mu<tafa 
adındra ıbir Tersane Çavu~ idi. 

Burunsuz Mmtaf;mın Gelatada 
mc..OOr bir kahvesi vardL Butün bu 
kahvenin yerini t.efbt etmek imk&o.
•17.dır. O devre ıbt br doğramacı 

deslanmda adını bulUJ"Orw:; bu kıl'a
ı!_an, Ali adında bir doğramacı gen
cinin bu kal,,..Ehanede nasıl bir balclı
n çıplak loopuk oldutu t>dden bazln 
bir lisan ile nakled;Jnıektodir: 

Burunsl1Zlln kahvesi iller loncası 
İçine düştü onun bu gül ı:onca!ı 
Bülbül idi yaptılar hamaz kargasa 
Ben ya.uarım doğramacı Aliye .. 

Bu kıt'adan anlaşılıyor ki, Burun· 
8W: l\l!ustatanın eh alltnda başeral ıa
k.ım.1.nci.a.::ı yüzl·;.rce adam vardı. Bun.. 
lar '\'a.sıtastvle, hl'r türlü fitne ve re .. 
ıadı kaynııtmli)'a, her çeşiı r1o:1aı ftl. 

curu yapmıya mul<tl!(liıü;. Düldc;l.n 
eoymak, han baamak, hamam basuuık, 
koı tara, Nraylr .... a k'.J'l."a •aplı han
çrrıe tt hdıt nıcktupl.ırı bırakarak pa
ra ı;ekmck, rakip tal't'ilan para aıarak, 
kız i&:> kızın, oğlan ise oglanın adıru 
OOltı.Nıı çı<i.a.rıp nJpn ve nikah boz. ... 
mak; adam kalrlırtp yok etmek, li
mmda kayık !O"lahp adam boğlnalı:, 
Buruıı.- ız tıpinde lıit• hı:ı.yLa için cva-
1'::ayii udiy• > den idi. B~nu:ı::suz fı.1:~ 

tafil, P::ıtrona lla ıl, 1fu.-.!u B~e. Ka .. 
bakçı l\.Iu.,\.nf;ı aycır.w.a.a bir adamdı; 
lcı?.tıHlıda h · tüme-ti uğ'r~t1raco.k ve 
t h'.!;t rd ... 1 cı1&. bir kuvvc:te sah~pti. 

Aleı:nd:ır :M·.ı.•tab P.ışı iıtatıbula 
~mkim olur ollllll.Z. i!k l.şi, bu namlı 
haytalarla uğ:aşma.k, onlat•ın dllt:'ri ... 
n_i., ']IVValarını ~ta.rına yık:mak oldu; 
ve ilk baltaa:ını Bu'.'"unsuı:un boynuna 

.,astı, b!ÇlliJ.nın altınd.an da evvela o.. 
nu geç!rdi. 

Alen-:ıd:..rın a6kcrlıori_ But"UnSUZ 
MUS:S.fayı. Tersanede mahzen önün
d_el<i odoamndo b~ ati ayakıfaıı He ya
renlik ederken yakaladılar. Rayla, 
eorguıııız, walı;iz ;r1am olunabileccğirli 
~-..·el.A tahn1in rdt1n1cdi; bağırdı, ça... 
tınlı; §6ırrtd:ıden, hlnnetinden, lıak
sııı:lılotM!, r.ı.nlışl.ılctan ba.lırsett;; fa
kat -ensesine iki yumruk inip te deh
vet içinde kalan ayı.l<ıiaolarıııın çil
y:ıvrut.u gi'bi da&ıldığını görünce, dev .. 
lat hrybcf ve kudretinin ne olduğunu 
anladı. Bseak.Jarı tutmaz oldu. A. ... 
}emdann, her biri iri yan, gtiıçlil kuv .. 
-veotl~ tem>z, sa:f birer RımıeJ; lmıfJüsü 
olan askerleri, Buru.ıwuzu. ~in.. 
deıt, loolundan, ku:;ağın<loıı kıskıvrak 
yakalayıp sılle Ylimruk sfuillclen.1iye 
başladılar. Hayta, ;rollaııcla, kU!ıve
hane ônlE·ri~de, ~ı bir limit ile: 
cYeDıİçeri yok mu?... Bre Yeniçeri 
:vıok mu? •.. > diye bağırıyordu. Fakat, 
Durumuzun sesini ~iten baldırı çıp.. 
laklar, kendi ba~laxıııın kaygısına 
~üşmüşlerru 

Buru!lSuz Mustafa kend; kahvcha
of'tlirı;n önüne götürüldü. Orada diz 
çoök:ertilip boynu yatoj!an]a vu;..,ldu. 
Belld, hırıltılar arooında çıkan oon 
SÖZÜ <!<>: <Yeniçeri y<ık mu? ... > d\Te 
inlemek olm~tu. Alrurıdarın askerle.. 
ri, 1J0rbarun baŞlnı a.hp gittiler, c«ıe
d;n; kahvenin önünde bıraktolar. 

Sobbotintiri, •GülÜoS!M» dan bir 
b(';ı'it ;\e bit&rellm: 

cHerkr.se acırruık, iyilik etmek maJc ... 
buldür; fakat, balkı incitPn kimsenin 
,.a.ı:-asma merhem konna! ... > 

Rusya ile J aponyanın lı rb:ı-ile 

harbe tutu.mamaları, büylik dev· 
letlcr arasındaki muhaıebe ;;in· 
cırınm mühim bir halkfü;.nı ek· 
sik bı.raknı~ltr 

Eğer Almanya Avrupa kıt'a
sında Rusyay, tasfıye edt"meı de 
yrkıl,rsa, Japonyanm Uzak Şark· 
ta Ar.gfo • Sıtksonlara l<ar;; k•· 
.zandıgı zaferler kı.:u ün1ürl · ola .. 
cak:ıı. Mücadele öy' _ bir • ı,a· 

ya g.rm:.ş:ır ki m ;;-v ·r d \'lc.ıc

rini:ı1 her biri ve lıcpS ı.ufe ka .. 
zanmı n~ak i<;in kı:ı11ıt ror: ıaıu 
ü-ç buy ük d<?vletin IM:r b.ı"n "e 
·h"JlS.n.ı, ı!cmok..at - k münbt 
ce-ı_.1h _ nin de ınuzaffcr olnı ı ;çın 

:ınıhver devletkrındcn he, L ~.ıU 
ve hepsinı yenmeleri ı,ı..ımdır. 
Yani Rusyaıı.n Japonyayı ve Ja· 
ponyanm da Rusyayı mağlüp et
mel.,ri, her ikisınln de p-ıogr ~ı

lar '\indedir. Bunu Rusy cia, 
Japonya da bilmekted.r;cr. O bal 
<le bu devletler n.cdcn .<'n'1ii;e 
karlar b44'ojr:ne kayı geIİıı.et rten 
çekinmişlerdir. Bu sualin et;\ abı 

as,t\'.r. Rusya ile Japor.ya .ın bi· 
r!ibirine karşı harp 115n etmen e· 
1eri, siye!si o!maktan z;yade askeıl 
düşüncelere dayanmaktadır. Ja
ponya aftı aY evvel ,Angkı - Sa:.0· 
sonlara ka,-sı harp açarken, s:bir
yaıla r.a bi" ceph-e açmayı elver:ş
ı. gö.-medi. Kendi.si Anglo • ı:iak· 
sonlarla meşgul olurken, Rusya 
ile döğii~mek vazifesini de Al
ıınanyaya bıraktı .. Ru;;ya da ayni 
düşUnce ile Japonyaya karşı harp 
açmaktan çekindi: Almanyaıı!11 
l:ıüt'in yükünü cıınuzlanna aldı,i(ı 
lbir sırada Japonya ile uğıv.şmJyı 
müttefiklerine bırakt;. A ·aba bu
günkü vaz,yette şinııd•ye kadar 
her iki taraf, da birb:rine kaö:jl 
harp ilanından alıkıoyan d~üncc
len d<?ği~lil'ecek bir gelişme vuku 
buldu mu . Rusya tarafmda bö,-
Je bir gcl.şmenıtı vuku h:ılınadı
ğı emn ;yetle söylent'bil.ir. Mo!.>
tıarun İngiltere ve Am<>rika ile 
so.n snlaşmaları imzalar:'<en, Ja· 
ponya ile haı'be tutuşmaktan ka· 
çın'.'Ilası 'bunun en büyük delili· 
dir, Yan' Japnnya tarafından bir 
taarruz gelmezse, Ru'fya Uzak 

, rkta vaziyetini de- i tir11.n~k rıi .. 

yetinde deği&ctir. Fakat aeıroa Ja• 
ponva için ayni ~ey söylenebilir 
mi? 
Doğrusu şudur ki, Ja.ponyanın 

vaziyetine ıbakıldığı zaman ııu 
devletin de bu sırada Rus:·a ile 
bir haıibe ~utuşrrak .istemesinin 
sebepler'.tıi lrolay !<>Olay kavra· 
ma:t mümkün değildir. Japonya 
dört buçuk sene Çin işile uğraş
tıktan sonra, Angio - Saıksonlara 
kar~ı harekete geçmiş \'e bu müıd 
d<ıt zarfınıda büyük za.!erler ka· 
zanmıştır. Fakat gi~tiği her te
şebüüste muvaffak olıduğu halde 
bu işlerin h>ç birini de ta~fiye e
domem~tir. Bugün Japonıya çrlk 
genış bir sa.ha içindı! düğiişmek· 
tedir. 
İmdi giri~t.ıği işleri b.r tüTlü 

atsfiye ~>demiyen ve vaziyet ve 
şartların da kendisine e}veri.şli ol

mıy an bir isckı:ımE-t üzerinde yü· 
rüciıiğünü gören Japonya acaba 
yeniden büyüık bir cep.'1e aç-mak 
kararını verecek mi?. Mantı.kat' 
böy•e bir karar vermc"l<?si La.zım
dır. Diğer taraf:an Japonyanı.n 

hareketsiz bir halde duramıyaca
ğını da hatııııda tutmak yerin<le 
olur. Japonların A'Vustraeyayı is
t:Ia teşdılbi.isüne ;:eçeıniyecekleri 
anla~ılmııştır. Yeni Gine adasmın 
isti:asmı ·bile tamamlıyarn.yan 

Japonlann, hele Mercan denizi 
hezimetinden sonra Avustral~·a 

kıt'asına karşı lıı>rekete geçmeleri 
mıiınkün değildir. ffndistanın is· 
t:ıası ise daha tehHkeli bir tc~"b
büstür ve Japonyayı bii.."bütü.n 
lbabğm içine saplıyabilir. Bu va• 
ziyctıte uzağa çekJen Anglo • 
Sakwnlara karJı yeni harekcıle
re gir'.şoıniyecek olan Japonya· 
nın, Rusyayı ezmek için Almnn
ya ile iŞbirlığine g',rişmesi müm
lkündür. 

Leyli hb talebe yarc!una 
kabul olunacak talebeler 

Leyli 1'p talebe yurdunun tıp 
ve cezacı kısıanlarına bu yı: pek 
iyi ve ciyi> derecedP Wie n1czunu 
olmuş talebeler kaıbul olunacak
lard1T. 

Bunlar birer is!'da ile Sı!ıh:ıt vt 
içtimai Muavenet Vekalet:.ne mü· 
rıK:aat edeceklerdir. Mür-neaat'~· 
rın yekünu kadrodan fazla olur 
sa 'cabı dürşünül«ektir. 



(Bu y:ızın. :ı nu tinlerl .Anadolu A· 
iansı Bclt~nlcrinden alınmışl!r.) 

Telhis eden Muammer AI.ATUB 

va.,ıngtoııclan ı,· !Jiriklığine gö
l'E', Çör,a • Huu-velt gi.ırLşm.oieriı 
!bitmek üızcrLd.r. Pek nıiilıim ka
raria1· vcrilr.ı.:l-,i il.ive ediln1ekle
d;r~ Bu meyanda ikinci. cephe 
ku~ıa,-,da,1!._;:1 da g"ri.i~ülmilşıür. 

Bil lir:\ l:g ne eüıe, lınpaı-ator
luk GencE<~rmay Başkanı Sir 
Alaı. Brooke le Ku.c'""aa kıt'aları 
kum ~nı General Mac N augıh
ton\ on b'n bu cephe kumandan 
lı 1~n geçinlece t:r 

L ~ kı v?. -) cl :!uJ sile i-
k'.ncı ccph n;n ku•ulmasında bir 
değiş ~ı.· • )' .. pıl~cakt • ı ... ~ı.sırın ve 
Kandın m ·· faası için daha bü
~ ük kUV\ etkr getirilecektir. 

Bunu!"'h~ ber. b.c:r n1üzakereler 
• a de ece gizli tutulduğu için 
~ uicerıcla lııldiı·ilon h !>erlerin 
yayılrıoası, h'c b;r t~h.n.'.n:!e bulu
nu lamı) acağı için, salıılıiyell' A· 
ıncrıkan mel afiLııde tenk:d e<l'1-
ı:nektcd:r 

N· vyorktan biL,J;rild .ğint'.! göre, 
Liü.),Ç ve kira idaresi başkanı 
H,;>l ,ııs Amerıkanm HiUere kar· 
şı ;k nci değ 1, uçuncü, dö-düncü 
cep·ıder de açabileceğini s&yle-
111i~Lir. 

PRANSIZ AMELESİ AI..ıl"!AN
Y ADA ÇALIŞACAK 

Vişiden bildir'ldiğine göre, Baş 
vekil Lava! raıdıyoda söylediği bir 
nutukta, Franı;ız işçilerini AJman 
yaya g .. dip çalı§mağa davet etmiş 
ve dunJtıtir ki: c Hitler ehemmi
yetli miktarda ziraatçi esirlerin 
tahl'yesJıe karar vcı'Jni.ştir. Bun· 
1ar siz Almanyaya varıı- varmaz, 
Fransaya dönebil{!Cek1erdir. Fran 
sız esirlerir.:n kurtulır.ası içir. :--
d.:p ehmımiyefü sayıda Aima~
yada çahşacaksmıız .• 

UIHVER KAYNAKLARINA 
GÖHE CEPllilLERDE VAZIYET 

BJkreşten bildirildiğine göre; 
Sivashcıpolda sokak muharebeleri 
lb~lamı9llr. Alman - Rwn<!n kuv 
vetler: şohrin son lsl hk!amlarını 
iki ncıktadan yarm<Şlardır. Şehri 
nı!i:dafaa eden bazı birlikler nak
liy~ gemiler;ne binmeğe başla.'llı~ 
!ardır 

Çörçil • Ruzvelt gorllf 
meleri çok gizli tutuldu
ğu için, alınmakta olan 
kararlar hakkındaki tah 
m.inler tenkid edilmek
tedir - Libyada muha
rebe yeni aafhaya gir
mek üzere - Rommel 
Mare~allığa terfi etti
Sıvastopol varoşlarında 
t.okak muharebeleri olu
yor. 

Şaılk kumanda heyetillide c!eği· 

ş:kiikler yapılmasını öne sürecek 
kadar ilel'i gıtııncktedirler. 

SOVYETLERE GÖRE .. 

Sovyet tebliği, ağır kayıplara 
rağmen, Sivastopolda Aiıınanların 
Rwı mü<iafaa hatlarında b:.r ge
dik açtıklarını kabul etmektedir. 
Cephenin diğer kesimlerinde ö
nemli bir h.iidise ollnamıştıır. 

Moskova radyosuna göre, Har
kof cephesinin bazı kcsimler:,nde 
Alm.:mlar şıır.di müdafaa d'Uru
mundad.rlar ve bazı yerleroen de 
çekiimPktedirlcr. 

Riiyterin Tahran muhabiri, 
yüzlerce borrllıa uçağının, binle"" 
ce tap ve yığınlarla lpt:dai maıd• 
denin İran yoliyJe Karadeniz cep 
hc3ınc gönderilıdiğini bildiıınüşt:ır. 

Amerikan Generali Vehler I
ı akla ve İran.da müteaddit a<Löl
yeler ve yedek parça depoları te· 
sis tLm:,ştit". İran demiııyıolunu 
Tiflis • Batum • Mookova yoluna 
ıl:ıağhyacak kıısmm tamamlanma· 
sına çalu;ılınaktadır. 

İRAN HARİCİYE NAZIRI 
DEÖİ.ŞTİ 

Tahran radyıosunun haber veI'
diğine göre, İranın l\I.oıskova b~ 
yük elçisi, hariciye nazırlığına ta· 
yin cciLmiş ve başvekil tarafın
dan İran Şaıhına takdim edildik
ten sonra yeni vazifesine başla
mıştır. 

HİTLER BİR NUTUlK 
SÖYLİYECEK 

Londradan bitdirildığiııe göre; 
Hitlcrin bu hafta sonunda 'l:ıir 

nutuk ııöylcmesi mulıLemeldir. 
Ayni kaynaklar, H\tterin bu nut
kunda Romıınelin muv,affalk;ye-tle 
rinden bahsedeceğini, Çörçil -
Ru:welt görüşmelerinin kıymetini 
azaltmak isteyeceğini tahinin al· 
mel::ttdir. 

Bununla berab<>T Sovyet muka
vemeti şiddetini kaytıetınenllştir. 
Şeh;r henüz düşmüş değilıdir. İç 
m ü.dafaalaııda ve varoşlarda şid· 
detli boğ~malar devam etmek
tedir. 

Rumen Başvek',Ji füımanyanın 
haılbe girişindeıı:beri, RUıinen or
dusunun kayıplarını bil!dirmiştir. 
•Buaa göre, ölü, yaralı ve kayııp 
tutarı şöyledir: 5998 subay, 2633 
yarsu'bay ve 148,942 er. 

ı ALMANY·A 
1 Tam Seferber 

Libyadaki vaziyete geli.nce, 
Tdnuğun sukutundan oonra, in
g:liz ku\•vctlerinın takibine de
vam ediLnekıtedir. 

General Rommel MareJiallı.ğa 
terfi eım:.şt;r. 

L'l'GİLtZLERE GÖRE .. 
İngiliz kaynaklarına göre, ş:m

di M!sır hududunda bulunan İn· 
giliz kuvvetleri bir müselie5 teş
kil etmektedir. Bu müsellesin kö
şeler'. Halfaya, Sol!lum ve Kapuz· 
rodur. 

'I .ıbruğun zaptı esnasında mü· 
him mikıtaı'<ia Cenubi Afrika kuv 

·vetlcri esir dÜ•m[i~erdir. 
Tubı·ugun dü.~tüğü Lo,-,dTada 

re~men teyit L-<lilnıektedir. 
İngiliz baoını bu mağlubiyet'n 

fena hcsapl&.r ve:a hatals~ın ne· 
ticesi olduğunu bcliI•t.mekte ve se. 
llıepierinin iyice anlaşılması içın 
derin b:T anket y aıpılmasını iste· 
mektedirler. Bazı gazeteler, Orta 

c SEHIRDEN 

ANK.ARADANve 
ME:'.ILEKETIEM: 

ve 

1 

+ İngıltere Kralının doğum ~ünii 
yıı ıOtıu u m...ı.na t;ttiyle ]ı-IıJi Şı.• .. 
fi!llizle Majı.; tı> G ıncı joıj arasında 
·t.cb. :K ve h .. ekki.ır .ı,eızıaflaı·ı t:ıati. • 
olunm~tur J 

+ Etnnıyı•t ll!ü:lilrlıırl ara.;ında ye• ı 

nl baz1 tcı.yinlcr ya.pılnn~ı.r. Bu rr~c- J 

yanda e"'ki Emnıset ~1.üdür ır.Uı Eın- 1 
niyet U.:nuın rt1üdurlüğU. 4 ünı.:ü ŞL.be 

Müdürü B. SalMıad<iin A!'Ol•n Kor
kut Umum Mudurlü.k Emniyet Mü
dürlüğüne tayin olunn1u~tur. * .B<ın ba Md.isıw mahkumlar~ 
dan R'"lS K.ornılo! ılı.? Pavlof dün onar 
!ıra. ır:y.iz lıaıci ya:tırurak hakların

dt:i.ki 20 şl'r' yll mahbusly11 t kararına. 

itiraz et.., ~le • .:r. Digcc iki rna:hküm 
/'"bdLL.·nhm n \re ber t r S(.41cyma.n 

h<'nilz temyız ctmem!şJrrdir, 
+ Tu·I< W Kuruır u Merkez Kolu 

trıalarıncüın B. B ıın • .ı\.t.ılay c:Türk.
ç • .;.d.e e"""i~ı ve k.ök.l"r uzc1·ıu.de J.lir de .. 

(Başmnkall'den Dl"Vam) 
mıık, gerek imalatı nrttmııak için 
Fransaya da ba§l- urmak ihtiya. 
cının lıasıl olduğu görliliiyw. Al· 
manya ile l~birliği yapmak yo
lunda herglin biraz daha gayretli 
hareket gösteren Laval Fransız 

esirleri arasın<laki ziraat.çi!erin 
serbest bırakılması kar~ılı/;'l Al· 
manyaya işçi gönderilmesini ka· 
lıul etmiştir. Sadece Fransız işçi· 
)erinin Laval'in bu dileğini ne 
dereceye kadar yerine getire· 
cekleri, Ahnanyada hizmeti vıı· 

tanlnrı ve kendileri hesabına ka· 
bul edip etmiyecekleri ciddi bir 
tedklk ve merak ntCVlı•tıdur. Al· 
manyanın :.u hususla ne mertooe 
fayda göreceğini daha ziyade za· 
ınan tayin edecek olmakla bere· 
her herşey Almauyanın ölüm ve 
kalunıuı sağlamak yolunda bü· 
tün iml<ilnlarını scfe"1ıııt etmiş bu· 
lwıduğuuu göstermekten ve bu 
maksatla da umumi taarruzun 
biraz gecikmiş bulunduğunu an· 
latmaklan geri ıkalmıYor. 

ETEM l7ZET BENfCE 

MEJt-ILEKETTEN) 

ncıme> isimli güzel bır eser tıl!Ş.f'et
miştir, * lller•lnden dün saat 11 de Ada
nr:ya geJını·kte olan tren kondüktöl'

lerinden iri tekerlekleriı1 altına ka
µrn dııserck ölmü,ştUı·. 

oskova Büyük 
Elçimiz 

Ankaradan geldi 
lUosk'ova Bliylik Elçimiz B. Ali 

Haydar Aktay bu snbalıki eks· 

presle Aıı.luıı·adan şehrimize gel· 

miş ve doğruca Biiyükadadaki 

köşküne gitmiştir. Ali Haydar 

Aktay dlin Başvekil tarafından 

kabul edilerek uzun müddet gö· 

ı·üşmüş olan sefirimiz önümüzdeki 

ay zarfında l'l-106kovaya hareket 

edecekt.11', 

• 
Ingiliz tayya-

re 1 eri 
Portekize ind~. 

MALTA'YA) 
akınlar gine 

1 

fazlalaştı 
Londra, 22 (A.A.) - Li;ı;bcm ı· ... d .. 

yo utıun bubrfin blidiI'lli;tine güre Pa
~·fik n Lld:: faa talimleri c nasında 4 
Inf;iliz bamba t:ıyyaresı Liz.bon bölge
sinde bir hav ı:n ·y .... anına irı.,"ll.i :erdir. 
Bu tcıy,;.srı·lcrJn n1üret1(brıt1 P.·ir c
ail ıni.7! · r. 

---er--

To~yoyu fU< 
bombardım n 

(1 inci Soh;te.kn Drvam) 
rının para :mükfilah almalan ya· 
sak edild;ğinden Tokycıyu bcıriı.· 
'balty&n Amerika hava km;( ~tlc· 
ri ı.ı~neraLnin kendi ve adamJan 
namına bu mü.'oafatı sigara pa· 
k<'!ller: şekliı~de a!malan için bir 
anlS'jma yapılmıı;ttır. 

Poliste iki kişiye da
yak mı atmışlar? 

(1 inci Sahi!cckn Dc"t~m) 

İddiaya göre geçen pazarıtesi 
günü Adalaıxian K>i:ip.rüıye hare· 
ket ı;den mezkur vaıpur.da Osman 
Jbir paket bularak bR{lk&marot 
Muharreme vermiştir. İçerisinde 
6 nüius cüzdanile bir kese kkğıdı 
içinde biraz kahve ve boş bir şi· 
şe bulunan llıu pak.etin Surtanha· 
mamında l\les&det hanında 18 nu 
:maraad Salamon Karat~ isimli 
biri tarafından unutulduğu anla· 
şılınış, Sılamon paketıni acmış· 
tLr. l<'e.kat Saiamon pakette bir 
de pmtantif bulunduğunu iddia 
etmiştir. İşte şikayetçiyi'.! göre ka· 
ıınarot Osman bu pantantilii çal
dığını itiıraf etmesi için :po~ ... 1e 
dövü®üştür. 

Diğer taraftan Fa,tma; paket 
sahibinin sonra-dan iddiasından 
rucll ederek pantantifın 0 pakete 
ko;ıulmamış okluğunu söyleditini 
de ileri süı-cmktedir. 

Kamarot O.sın.anın halen Denlz 
Yollan l<laresinin Liman hasta· 
nesinde yattı,ğ• anlaşıl:ınış ve adli 
hek:mHk muayene ve tedavi ne
tices;ne ait arpar gönderilmesini 
i.stem'.ştir. Gelecek ra,..ora göre 
şikayetin doğru olup olmadığı 

tahkik eıHecektir , 
Diğer taraHan cıatJkurtaran 

mantarlar; çaldığı idıdia5ile Su!
tanalunet birinci sulh ceza malı· 
kemesiııe verilen Şirke1i.hayr:o-e
nin 66 n~anaral ı~'apurunun ka· 
mıırotu BaJıaettin de dünkü malı 
kemede müdafaasında: 
•- Mantarı ben çatmll'dı:ın. İk· 

rar için beni poLste dıövtlüler.• 
iddiasııcda bulunmuş ve baiJe a· 
yaklarından muayene.<üni talep 
etm:ştir. 

Hak:m Bahaettin'n bu talebini 
kabul ederek evvela haklknıda 
tevkii mtlzekkeresi kesmiş ve 
tabi·bi ad:ide muayene olunması· 
na knarr '1 ermişlir. Mu.hakeme 7 
temmuza ka!mı.ştır. 

---o---

Örfi idare I' omutanı 
(1 inci Salı;!l'den. Devam) 

«Filkat, Büyük ll:ıl'bin galiplr-rl bu 
tecrübeyi unutn1uş gibi hazırlık.5ız 

bu:ilnkti ia1ı•bc giı"likleri haWe Bü
yük Harbin ma lgt1bu Alınanya, yir

mi beş senelik teknik llerlr"melerdcın 
de faya<'la.narnk hazıı·fandı. 1940 
Frnr.sa mulıarehelerir.de yıldırım ta
arruzları herkr.~in; bu arada asker

lerin de hayretini mucıp oldu. Fran· 
.sJZ ordu:sunwı hazırsızlığından ve 
~~zin1etinden ("Ok mes'ul olan Gene

ı-;ıl Gamfoı ile Alman zaferlerini 
büsbütün :yeni telakkilere nttrtmek 
g_:ınıbc·tınde bulundu. Büyük Harbte 
1919 yılı için itil:lr ordul.ırırıın s:ilah 
yapma prc:ıgranıhı.nnda 25.000 tank 

oltlı:ğu unutulmu}tu: 

'.Malta, 23 (A.A.) - Resmi teb· 
liğ: Diiıı gece dii~ınan hava faali· 
yetı, •,,çok baftalardaıııJıc,.i illı: 
defa elarnk daha geniş ölçüde ya· 
pılını~hr. Gece yarısından evvel 
oı ta bü) üklükte bir teşkil hava 
alanları cİ\·arına bomablar atmış· 
sa d:ı fazla hasar yapamanıı~tır. 

!· e safs zca 
ihtikar! 

Fio t ıniirakabe bürostt ıuemurı

lan <ilin S:uuafya pazarında yap· 
tıkları bir kentrolde, Koc•ınu•ta
fapa•ada Sünbülefendi sekağınd.a 
2 nunuırada oturan Ali Ka.ıhan'ın 
90 kuruştan Pirinç, Kocaınustafa· 
paşada Pamukçu ..i<>kağmda 55 
numarada oturan Hayık Uz'un 100 , 
kuruştan pirinç ve 60 kuruştan 
nohut, Hasekide oturan Ahmet 
Tokarın da 110 kuruştan piTinç 
sattığını görmüşler ve her iiçlinii 
de cli=ü meşhut halinde y>ıka· 
l.ıyarak cürmü me~hut nrnlıikeme· 
sine vennişlerı!ir. Bunlardan Ali 
Kayhan hakkında beş füa para 
cezasile mallarının müsaderesine 
\'e 20 gün işten men'ine, A:lımet 
Tokar !ıakkında da bet lira para 
cezasına, ınallarıbJn miisa.deresine 
ve yedi gün işten men'ine karar 
veril.ı,niştir. 

Bir kilo pirinç 5115·61 
karaşa ıatılacak 
Dün öğleden sonra Vil-R:yete 

telgrafla yapılan tebligata ı,röre, 

pirince el kıoyına miibayaatı bitti· 
ğinden pirinç satışlarının serbest 
bırakıl.lığı bildirilmiştir. Kilosu 
halka 51,5 • tl kurut arasında sa· 
tılacaktır. 

Maden ve Kok 
kömürü 

( 1 inci Sahit<'<!en Devam) 
itlbaren halka beyannameler da· 
ifıtılacaktır. Bu beyannameler 
şimdi matbaada bastmlmaktadır. 

Manşta dün 
fazla 

faaliyet oldu 
Loııdra. 23 (A.A.) - İ!!giliz A· 

mirallik ılainsinin bildil'diğine 

göre, la.'ll denizinde ve Şimal 
denizin<!e faaliyet fazla olınu~tur. 
Bir Alınan levazım gemisi torpil· 
lenınl:jtir. Bir Laşka g'Cmi de ate· 
~c vcrilnı-iştir. ------
Katil Hüseyin 
hakkındaki 

idam kararı 
Üç lı;.:h:ıryı o!düren Çaı&lcanın Oriln

cO köy :i halk,ndan 30 yaşında Hüsew 
yin R-:ceµ ism·'l i~ biri hakkındaki 
idarıl .ıca.arının ta dik olundutunu ve 
RP!fil'li Gazetede ne}l·cdildigin.i dün h3.
ber V( rını: ık. I~a l'al'"ın bugün ı hrlınizı' 
t.P-bl:ği kl \'vetl mukterr.cldlt Bı.ı t..'"lk
dirde hük rn sa.bah.3 :b'.111 int.<:.ız o
lunac~ktır. 

Hü-..cyin, Kızı le, bayır dcnııen bir 
tarlı:ıda ı;~lı.şnuya gclt'n göçmpn köy
lülere bır ara.banın arka. ı!la: snkla.nıp 
silahla hüclIITI t'dı?rl'k onlardan üçü. 
tıü öldüf'ınekle suçlu .. .:lur. 

4 cana kıyan bir 
katil asaldı 

Deıı.kJi, 22 (Hususi) - 'Vrla· 
yetim.izin Çe\ ril kazası halkın· 
dan Mehmet Çavuş imninde katil 
11 ytl mulıakcmedt'.!n SOllN evvel· 
ki gün asıJmı~tır. K:ıtil bir ev ha· 
sarak ev sahibi Mustafanın ka· 
n•ını ve üç \")CUğunu ö!dürınüııtii. 

--~--

Sıvastopolda 
(1 incı So~!feden T'ev•ınl 

mekıtedir. Kalen;n şimalinde Al· 
mantar yeniden ileriemişlendir. 
Çarp~maların ş:.ddeti en yük· 

sek dereceye varmı.ş bulunuyor. 
ALMl'lıN KUVVIETLERİ 24 

TÜMElN 
Londra 23 (A.A.}- Sivastopol 

kesiminde faaliyette bulunan AI· 
man kuvvetleriı:ıin 24 tümenden 
mürekıkep o.lctuğu burada tahmin 
ediliyor. 
AMERİKAN TAYYARELERİ 
'.DE MÜ'D.ı\,.F'AAYA İŞTİRNK 

EDİ'YOR 
Vaşin{jton 23 (A.A.)- Burada 

j.fşa eclildlğine g<>re, Ltbcra<tör ti
pinden 4 motörlü Amerikan uçak 
tarı Sıvaı.ıtıqpol müdafaa.sına işti· 
rak etınekıtedir. 

RUS TEBLl~i 
Lo:ddra 23 (A.A.}- En son ~WS· 

kıova teıbliği, SJVastopoMa şiddetli 
çaııpışınalar olduğunu söylemek· 
tedir. Harkof kesimind~ ilerle· 
mekle olan düşmanla çarpıış'lmış 
ve onlara ağır zay· at verdirilml§
tir. Bu kesinııde Ru>!.1r b!r mes· 
k-Un mahalli işgal atımL5lerd1r. Al· 
manlar 200 ğlü \etm)~lerdir. 

Dün gece l\foskıova rad'yosu, 
Harkofta Almanların lılr hücum 
için 200 tank kııllandıkl:ırını, fa. 
kat geyretlerin boşa çıl<ı:ıgını ve 
100 den faı!a tiınkın tahrip edil
dii(inı bildi111t1<'!ktedir. --o--Lavalln ıstejl 

(1 .inci Sahifeden Devam) 
temeli bulaı:ıak :çin bütün çarele
tiınize başvurmalıyız. Benim hü
kı'.ımette bulıımnaklığımın içeme 
ve dışarı.da kimsenin gözünden 
kaçm>yan bir manası '\ardır. Al· 
maıı.ya ve İta :a ile tekrar her 
iki tsraia it:rna.t ve emniyet ve
recnok normal mü na.s<'bctler kur· 
mak kararındayım .. 
La~al, Fransız ~ilerden, Fran 

sanın yeni Avru.pada ker.di mev· 
kiini bulaıbilıncsi ;ç:n, Almanyaya 
gidip çal:.,,<nnakrını ;steınişıtir. 
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Halk 
C1 inci s~h;fı>den Devam l 

e<lerek e'kn.ck karnelerini alacak 
!ar ve halka da0 1lacaklardu-. Ma· 
yıs, r.~ziran ayına ait ekmek kar· 
ncl~rinin koçanları yeni kırnder 
alınırken halkımız torafıdan ge
ri verilecektir. 

A.ğu- işçiler halk birlikle .. inden 
birer mektup alarak çaL~tıklan 
müesses..,Jeı-.den kamelorini ala· 
caklardır Bu 1<abil müesseseler 

Abdeat bozar en 
h i çök~ü 

Eh-!ıatlağınca Üftad<! sokağında ı 
45 numaralı evde oturan Bedr•ve 
adında bır kadın dün gece helada 
ıbuhmuı·ken, lıel ı b'roeı1bire çök· 
mili. kad•ecağız 5 metre ir'.fa
dan ve yıkılan enkazla b:rüMe 
zcm'ıı katma dtismü.'}'ti:.r. 

Kaza ndicesinde Bcdl'i)'e, muh 
telif yerler:ıcden ağLr suretle ya
ralanmış, Beyoğlu !ı!l9!anesine 

kE 1 dırıirtıc lır. 

Beyoğlu Sulllı !ahkemeleri Ba~
katıpliğındcn: 

Ga.>u·;menlrnl sat':ı il:ı.nı 
. B~ı.,ye Al'kant He Elenı ir.gellZinin 

-ş.a.yian Vı' mli.ş~f't'l<cn D"+Utaısarrıfı 
bulundukları Buy~ert!de P.ya53 
oo:Oaı.::>.in-dt_• eski 110 yı·ni 3 No. ile mu. 
rak.l.. ... in lö5 nl.t..'.Lrt: n.urJ.00.Uı 1!11.;suhai 
sB!'.E:!.:yes ndc ve 3700 üç IJ.n l cdi yt.ı.ı 
lir~ kıymeti muhan'.':mcnı•sillkie oır 

kıt'a ama ş'Jyuunun izalo9i ;çın ~ık 

a·rttırmaya konuln1uştur. Arsanın Pi.. 
yasa e;o.ci\it..sı:ne ve ctpttesi 7 nletrc 92 
.ı<:•ntin1etr·u ve Kilise ~rafı 22 metre 

:lO santiırnetre ve St!are~ ooka,..ğına 

cephesi 24 metre 4 ~ltmetre ve a 
No. lu bına tarafı da 7 mrtrc 65 san
t.tmetrecilr. 1a.!siJitı doey~da mevcut 
vaz«.ved zo1.ııt varaksswda ve ıtqit 

·c.pcrur~da yazılıdır. 

Bı.ir.ıci lt<;ık avttırınası 17/7.'942 tıa
ı·ihine tesadüf e<h'n Cuma günü ooat 
H ten 16 ya kadar Bey<ığlu Sul.lı 

~Iahkt>ntelerl kalem O<J.asuıda BaşkA
Up nl'~·..ıı.ı.dc yapılacaktn·. ArttU'rua 
bedPli muh.:ımmen keynı.<etin yüzde 
yetn1iş beş:l':ıli bul1nadığ takdirde en 
""" ar<,t;,.nın taahhüdiı baki kalmak 
üzere müzayede on gün teıruL\ e<lile
re-k ikinci açık arttırmu.~ı 27/7/942 
UıriOOle mü.s3dif Pazartesi iünü saat 
14 ten 16 ya kadar icra edJJcrck en 
QOI< art!ırıı.n• kat'! olarak iltale edi· 
lecektir, İ'hule tarihhıe l<"d3r biril<· 
miı '-e birikecek Be~edıye t>ina ver
g;!eriyle (Aı'Sa sırf mülk ı..e de evk.af 
alacağı vakıf icaresi t:ahiik.lc;.uık rttl!i 
t.akaiı'<lı') hlıioedarlara ve ihole pulu, 
d~llfil:yc rÜS'Umu, 20 ttPncli!t taviz be· 
deli tapu ve kııod.ıı.otro harı;ları mü.şte· 
ııyp aiftir. Arttınnıtya t,t:irak- edecek 
kim:Je1e1 •n mutrarrımen kı,yn:et!n yüz
de. yedi bur.cığu nisbı !inde P<'Y akçe
si veya mllli bır bankanın bu rıisbet
te terni.oot nH1.k:t.ubunu vermelrori şart. 
tır. Gayri menkul kf ndisiınc iliale o .. 
hıri:tn tarafından ıırtt.ırm.a bı·deliniu 

ihale gÜl1linden !ıtib~ı-cn verilt•cek 
n1ıfilıltt lı;ir..<le mahkeme kas .sına ö
de:runcsi n1t•cbu11d.ir, Öd nıned!:ği 
i;:ıkıd.iı'de ihale fes.J.1pdilerı•k k<·.ndi.s:in
dc•n evvrl rn ylikı5ek tekiırtr b•1lunan 
kimse ar.r. tmiş ol<luğJ. becfı .. ı i~e al
mağa raz.ı olursa ona ıhale c·Gılec~k ve 
o da razı olmaz Vf'ya bulunınazısa 

hem~ Y<'::li gün mücldr·tle liı;,k arttır-

maya çıkarılaC3khr. Yapılucak i1<1n 
alaka&r ara Utbliğ edi,miyE·ccktir. 

MÜ72tV"eıie sonunda en ÇOık: aı·ttırana 

kat'i ol .ıic mar~ e&h.cek \'t~ tırr iki 
halde bıri!l<'i ihale f"'rii!<--n. ki.ınse iki 
ihale aru ıı 1ak1 farktan VP zaraM:::n 
rn-es'ul tutı laca'h.--t:r. İıhalıı bedl'"li far

kı ve geçen günler:~ yüzde ht~ş faizi 

ayrıca hükıne bJC(t kı3.lnıo.1ta t.Ul trıh

sil olunncs.ktır. İpotek scı!t.ı~bl al l:ak.lı
larla diğer aJ;lkndaı-Jarın g:ryıi men
kul üzetindl·Jti haklJrtnı ve faiz. ve 
masraf ve .saireye <l .. il· olan iO.:iialan
nı evrakı rı1üsb1teleıiyle ilün tarihin... 
den iti\>.: ren on beş gi.ın içinde sat~ 

memuru buhın:ın Hı:lhkcaıe BooJ<ati. 
bine bildinnPleri taıımdır. Aksi tak
diroe hakları tapu skllleıiyle oıahit 

olm..ı-y:ınlat' satış bedrllnln l>b.Ylasma
suıdan hariç bıra-kıJ caklard;"'. ll.Iü .. 

z;Jye<lcye ~irak ecknler1n büt'ün sa~ 
tı.ş şartlarını kabul etmiş vr evv<?lden 
öğrenmiş ve bilerek gayri menkı.ı.Ie 
talip bulunmuş oldukları adcledilPı-ck 

ronTrıdun itlraızlsı-ı J!1t"sm-U olam:ıyıa
c.a~ından sahş gtinüııdrn evvel tııl4l
lf'rin arsayı gö: ınelcr: ve f;:zla ma· 
. !' .ıt .~.rnak k>tiyenif'ı ın S.12/41 No. 
ıJ" 1\1<.ı _:,eme Il'f t!ıı' ı:ıc mt..;.raeaat 
etrnelt.•ı i!fuı olunt. • 9-t2, 41 

aym 28 ine ka<iar ı:stekrl lıazıı>

layıp gönderıneğe mecbuı-.hr ar, 
D:ğer taraftan halk birilıği i·:ia

re h€yet1erine sccil~n bazı kim
se!erin lakayt k-ı ~ıklar. görül
mii.•tür. Tcbli~e buPlar•n da ay
neı1 .memur. e\.;,afL"lı haiz oliu
gu, . ~ı<;rıa10y J 1rnal ve sui~ti

malleri gôrü.erkr nlu sa ki kat 
ceza ile teeziye ulunııcakbrı bil
dirilınekle<lir. 

Vaşington 
Gö~L;~, 1e'eri 

(ı r 

konieı·an5lara 

dirler. 

:;.. oden De "1m) 
devanı etı.nek.te-

Konferan.slnrın gayf'Si ınütte
fik harp knılı etini en kısa bir ,a, 
nıanda .Uanıi ş;:ki1de te nerküz 
ettirmektir. Tu,..laıı.iıda; en bü· 
yük harp gaye in·ıı h kipfı için 
tekmil tedbirıcı· ı;<iroe, !:1!1;iril·' 
ıuiş ve alıü.:adar •c•at arasında 
tam bir anlaşma elde olunuıuşlur, 

Görilsıiıeleriu me "'ZUU \'C tarzı 

ccrcyaııı h::.kkında ga)fires.ıni lıa· 

herler \'e be,·anRt ancak tahmin· 
den ibarettir . 

Alıiluıdarlar; öııiiınüzde bulu
nan yeni ve ciddi işler üzerinde 
do tamamen mutal.ılrtırlar. 

Mektuplarla halli giiç ohn bazı 
mühim hususlar da rörü~nclerde 
miişavercden ı;onra teknik zabi· 
tan tarafından Iı:ıllıılunmustur .• 

Amerlka R0i•icınnlıuru 111. Ruz. 
veU'in kilti!ıi llL Eearli lbu ib~ 
yannamenin mm akkat olduğunu 
'\ie ileride nihai bir raper dah4 
neşrolıınacağmı söylemiştir. 

Libyade 
(1 inci Sahifeden Dev:ını.) 

gazeteleri, Çiirçilin hemen Lond• 
rayl dönüp parlamentoda Libya 
mağlubiyeti hakkında izahat ver
mesini istemektect:rler. 

HER İKİ TARAF 
RAZIRLANIYOR 

Vişi 23 (A.A.)- Mssır hududu 
bölgcsincff! her iki tacaf d;a kuv
vetlerini tqplamakla me<igulldür, 
TOBRUKTA PARAŞÜTÇÜLER 

KULLANILM!.Ş 

Londra 23 (A.A.} - Lll")'ada 
düşmanın Mı.sır hududuna yak
laştığına dair ~midiye kadar hiç 
'bir haber alınmamıştır. Tcıbru
ğun zaptında Almanlar par~üt~ii 
kuvvetler kullamnşdardır. 

Ruslara göre 
(1 inci Snlı;reıı..n Devam) 

Kızıivrdunun sıl:ıhi:;e bölükler) 
iyi teşkil edildiğ:nden yarala,ıan 
!arın yü:ııde yetmişi geri dönmüş
tür. AJmarryada ise ancak yü.zdl! 
!kırkı geri dlönt-bilıni~t:r. 

--v---

HARP VAZiYETi 
(2 inci Sa hiffdcn Df"Vam) 

etmek imldinını bulınuştıır. 
Müstahkem ıncvkiin ceııup cep

hesinde Ruslar lısWu tanrrnzla:r 
karşısında :ıdını :ıdını muharebe 
verereık yeni mevzilere çel.iı.miş
Jerdir. Bu müdafa•mn za~·ıfladı
ğını ve mukabil taarruz kııdıeti· 
nin düşlüğiinii göstcmıekte~ir. 
Böyle devam ederse, kalenin diiş· 
mesi çok sürmiyecektir. 

Haııkof doğusunda Alman tnar• 

ruzu büyük bir netice vermemiş· 

tir. Abııanlar, kışın kaybettikleri 

yerleri aldıklarını söylü> Ol'.!ar. 

Fakat Barlmf • lzywn arasmu 

!loneç ndırlni şarka geçtiklerine 

dair ortada yine ulak bir emare 
bile yoktur, 

' 1 LAK 
Ay""'!l,.arl• dertiz gfüen 

mo:bilyalı b't' flp&rtıman üç ay 
müddetle kiralaınna.k üzı·.re a. ~ 
rM'?ITu'lktrıdı:- Ki1·ny3 vereceklerin ~ 
G:ı.zrtemiz İdaro Müdıirlüğilne ~ 
milreeaatlan. 

Burada oı dulıtrı yalnız bol tank ve 
tayyare il!! trch ı. etml'k dcgıJ, bunla
ra göre taliın "e terbiye y.r.ı.pmakla 

beı·alıer bil:haıssa sevk ve idare usulle
rini dc4.-ştirmek lüzumunu kc:ıydı:lmek 
icap eder ki; Fra-n:ız oıtlusunun, mal
zen1eye mali.le olsa dahi, sevk ve ida

rede tamamen eski ır.:;ulle-rr ~kl te
lakkilere bağlı kaldığı Ganılin'in sö-

Bir kaç güne kadar lbeyanna
mele.r kömür depolarına ve ba· 
yilere gönderilecek ve halk bura. 
laman alacaktır. Beyannamelere 
bclhassa herkes evinde bulunan 
ooba5ını, cinsini, b~yüklüğünü ve 
kaç ~dayı ısırtltığını yazacak ve 
senelik kok kömürü ihtiyacını da 
bihliucektir. Bu beyannaııneler 
halk birlikleri ~arafmdan muhte
viyatı evler dolaşılarak bizzat 
kontrol edildikıten oonra tıı;d k o
lunacak ve haJ:k tarafından bayi· 
!er \'C·ya l<amür depolarına gidile 
rek 1:"1nür alınacaktır. ş:IT'< .ilk 
her müracaat eden dt:!ohal kömü· 
ı·ünü alacaktır. Yalnız ileride şa
yet fazla izdiham olur ye depo
la~dak· mevcut kömür müracaat 
am'ldaki talepleri karşılıyamıya
cak cierccede oluı:,şa, müıaeaatlar 
sı:raya 'lronulacalotır. iBayilerin 
hal;ka ne şekilde ve sobaların ınik 
tar ve büyüklüğüne, mtış kabili
yetine göre ne kadar kiimiiır ver
me'.eri lazun geldiği ıhakkınıda 
Vel:ıalet tarafından b'ır talimat
name hatırlatmaktadır. Bugün
lerde talimatname alakadarlara 
bildirilecelotir. Malum O!duğu Ü· 

zere geçen seneki fiatlar bu sene 
için de aynidir. Kolıörifeı•l: yerler 
ih.tiyı:oçları olan maden loümürle· 
rini ci0ğruca tevzi bürosuna mü
raoaat ederek depolardan alacak 

laı'cl·r Bunlar da beyanname ve· 
receJ."crd'r. Esasen bu g'•bi yer

le:~ h:ilen :maden kömürü Yeril· 
mekt~ c"duğurJdan ihti~a(·ları ma 
lum bulunma\ııtadLr. Yalnız bu 
beyanname ile re»men tcsb;t o
lunacaktLr, 

========~======================='===========--~-=-=-==-=-=-,.,================================~~~ 

zünden anla.şıl.rnıaktadır. Gan1Hn'in ı 

şaşkınlığı bu lxtkLnıdan yerindedir. 
Kıor GL·neral Saıl>lt No:yan bilahare 

bugünkü haı•be geçmekte ve eı.cüm

lc: 
- Bugilnkü zırhtı mlıhnrchelerl ok 

kılıç dovrınde olduğ'u gibi taarruzu 
tek ınru.hal'cbe Ş('kli hali.ne geti:rı-ınqk 

)"(>lunda.dır.> Dediklrn sonra piyade .. 

ninj mümtaz mrvkilnl BUyük Harp
ten ev\'c1k.i devirde o]dlıı,.'11 gibi tekrar 
elde etliginl sByh•ır.ek1cdir. 

----<>----
GA N Dl 
(1 inci S&hif~rlt'n 11cvar1\ 

Gandi, İngi!izlorın Hindistan
dan gitmeleri icap ettiğini fakar 
şiındiJik bir Japon taarruzııtm kar. 

şılanıak için ilindi.tanda bulun· 
maları elzem olduğunu ilıl\'e et· 

ınişlir. 
Vi~i, 23 (A.A.) - Gan:li ve A· 

zad bütün Hind şeflerini Varda· 
da toplannııya davet e:mişlerdir. 

,I ..... ._ ........ _. ... HER AKŞAM 

BELEDİYE BAHÇESİN'de TEPEBAŞI 

22 TABLOLUK .rvi: 

Oymyanlor: 

A B D 
-2 HU.•: - H ORİiİ!'iAL MiLLI on .. - 10 KORO - zo lllÜZİK - 10 Al\TTST 

~i·1of1i F, F. ·".Oı\R GÖR ,,. 11,:\1 :"5 tT.'lıı'İLiKLER. 
Yazan: EKREl\T HEŞİT - J\liizik: C.'l>MAL RF,Şi:'r 

A F i 
MUAMMER 

y E 
Karaca 

SAFİYE'nin oltudultu eo;erler: S \DETl'İN KAYNAK tarıı!madn besWlenmi,,tir. Senrlerdeııb<>ri Sııtıı.~miAde rıt· 
k}ps,7. cesin1 dinlrdigimi'Z san'a~r SAFİYE'nin bu REVÜ de cL'. ha (lstün varltğ-.nı da gOreceıbıniz. 

l)İKKAT: Saat 19.30 dan 21.30 a kadar bahçe!llizln rnuhte..,m SAZ HEY'ETİ, REVÜ Tam saat 21.30 da 

bn~lar. Telcfün: 425:16 •••n••••••lliiMillll•m•lll-
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r------Tarihi Tefrika: 103 

l _Eh_lis._aı_ibey .~.~~ş!. ~~~~ !~~!~~ J 
1 

Rum lmpar3torunun tuttuğu yol;Türk 
Hükümdarlarını biribirine düşürm6k, 1 

bu suretle İmparatorluğu kurtarmak .•• 

TESİRİ K A T'İ 
TAZK l\IEYVALAllDAN iSTİHSAL EDILMJŞ 

iDRiS MÜSHiL 
( GAZOZL U ) 

LIPJIONAT Si 

fzmit Deniz Satınalma Komisvonundan -
İNŞAAT İLANI 

- Keiı·ı b~ue:~ 12327 lira 29 kuruşt. n ıb. ı•t:t ol p ı:(Wi; ~ ı·t 

ha.kit> y~pıırıl .. cak tıınıizlcme e''in:n !kinci defa kapalı za t rk ı 
ran 942 Çar~arr.ba i"Üni.ı ~aat 15 d~ İLmit~e Tt'ıoeıane kap1 ını ı..-u, 
!onda yapılac.:ıklı .... 

2 _ Ftınnt Vt> h· u ! a. tıuırr,(>'cıı. J>::'UJP vı-• kf'ff°' 
gö··u)tbı"ır. İ!,.;. !t. ~13tı !l:!t li.ra 55 kt.:rı.ı~tur. 

hl R " 

3 - l:ıo~c-klılcrin bu gıbi işiı• ~ ) p.n,ş 011 !t. ... r:ıı.a. dai: ). 
ı·nrıı~,rt ve kJ.ıurını \ ı· 2·Hi0 ıay ı k ... !l n n tnri!atı \'Cçbi!r t 

.._ b r n::-.... 

4 Haı
:v n b 1ı-n... 

yt::l '\8 
ı·c i.lerı 

X .. ç Ar 1 a~ o(tı \1 arı ın °')irbir-
Leb<.k .ı \J;t;i;.Pi; 

1 orada adi b"r iHt s·fatile )":l<adı Le zet• H • ı· • ı· Kolay 
G ~ asettiniıı :rr.agJC. i.ı-eti Rüolm<'t- Z 1 OŞ Çim 

1 
lt 1·! rrekt .,ı ı ı 

\·r 1:51;.ıt eı; tar b 
) k. dR n.ır:.t'"' ·ı :• zıh temi?'I~~· .. ;.) ı. 1 , ı:ım 

• t ~\'\"ı•Jine k •. ı· hom ~Pna v<". n ı•Jr .. , l .. ;f 

>l ı< UCL :n • - tin" d ha k:a~, d:ıl- aha im ıl.dı. ;\IARKASL ' A DiKKAT: Fiatı 60 kun:ş. Türkiye Cumhuriyet Merkez bank<> sından 
ırareı'~e· er rrii,rc

~ .... Tü.:.:t:: s..ı!"ar ... a .... n.u
b!I'blrlerılc oogt.j1l-

S'bLtarmı, biraderi. [a,cttin Kay- Sıhhat \'C İçtimai l\lı:annct Vekiıl~ti nln rnhoatıru haizdir, 
s.•.ı: Şaha tabi olan l\falat) a taraf- Alın~ '1yuv. · nhıh.<.ur alac k,;.ı:· t 1·1 ı) b• 
Jaru:a Ç(!.\"7rdi .• bu şehridCZü9,.)tC _ 1 t:lt.i~PA i.·ti~·cn'.-e!"in t!up<1.l"lnın ıkta ının, kin·.1 nP:.:x. 

'l'ı,j . ) (' h \·:;&.& 

• e ... ndı.gur.·.ı, 

B· kı ı 

iıi.I rd :- e.<. 
.-ri· n tı vellilt ( ttigiı11, b an vt.! Til il•.\' C 

~ ' 1.. S,,:-, ,. fat ,...._ -
t!. S'J,ı.ru Erı.u um ü:ı:crine vürü-- 1 r...._ ....._ U'1nin\ l\!Hdurliij.,ttınc bıldi:ncıf'l"J \ ı· 
&J. Bu şehir ~-~tanbcri hu...~ı;;i ı . Ü4t'l'I' ~"lLl-"i J;;: rı ır:.,ı.:ılJc (>fi )'a cııı t• 

1: 'r aile C1 İ.'1de i.cli. o zaır.:ın Or:l- 1 stanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilanları J 1 mih'1<-1tl.ıı ilan oknur. <6517\ 
;. 

:rr . i. H ' et:.:n Suleyır.aı ile mes
ut -nlt..'.~ mı..v:n, k tle:·i ,~'1 k&\ -
i,"a c.t.u;k'l sonran' ıa,ct payl~-
t ••. R.i.kıw• _., 1-r nau G ·a-
• t n K ,:husr<·• metti. B·ı 

ela :Ueı>a.ct bin Sa 'lOn hı:.:ümran • ~·---·---------------..... - - - ---. 
o.m, '·t.a i..J. SulU>nl,:) uluvvike- Aşaı;ıda Y' z.ılı me\" :Ln .k.•ı;ı•'ı ;ı.drfla "'••m<ler• hJz•Jarc,da yoz;lt ı:ü.,, saot \"C .,,nhall•J'/f•.<Ô A•ker! S:ı.tın AlT.o r f"evlet rtcmı'rı:olları ve lı'm'lrı,1 9rı ı· ~ıetın" ı ı . İJ.ares; ı·ıt.(j' nları 
naoına 1tirr.at eC: c·k su1'1 akdet- K r. yonl r-r.J ~ plh'lC'a !" T 'J'l r<o a.., r:i \:f'Sı ala 1)lf1 tt' ... !i! mc,,,:up'::::a:--1 ~ta.e !Hıat.;t." L: C'n bır sa~t C\"Vfl ıııt L ı: 1 nu a ~ " li ili 
n:eJ iiz~re ;..s•rs:ba' gitt.. o'd, gıı fro!r,Jı..,-<'r·a ,·rrn-A:'Jrrı . 

i:<.i ~;ıre•ş sra .• ııd. k: h~ um ":ı 
s IY-bi Gı, hır ~:.ı: n bir 
v:ı 1 ri~n clo~n11tt .... olrr:a.sı i. ... Ic
lt·~ ruh u k;.rtlcş aros.nın , .. ,, . .ı; ~ 
tc1! :n ıl • :de~1cr, ii ecrine sal
dırdı. 

F<ikat kar etmed' derhal te,·&if Ci"•i 

Gi,yı;sett,n, hırisU,; un anadan 
-nu · u. 13u sc ı>'e tef a le 

r guldu. An&sı ır. s rr:an ol;nu* 
b' hırl<t"yon olmı::kJa ıix•r ber ru
dla.: ne de olsa h ri<'"•·and 

F·kat Ruknettm :<un"<.'tl.i idi. 
G -·~tt . -ııı· .,. R"'· ~t ..... ... rr.~ b.up e ı .... u •• nc- -
i• , Gıy 
l rd.•: 

t" r.e şu tekli te u-

- Kon ayı terkct! .. 
Birad tire mukavemet edemi

GıyasL'tir Suıiyey Halepıte 

!l'.Ian olan Saliırat '11 g'~ 

Z win yan.ı.~ ~k"ıldi. Faat o •• -
da urrwt ctti.oi mu~vcn ~c n.ai. o
l A'J Rı;m lın.parat.; •un 

) <..tnına k«çtı. ı· uni İstg.nb:tJJ. • 
ll ri'> · ·..ın ur..et~aı.ı ci.-oğan G,yasc.~-

in ) p;.b '«<eğı oOCilk bu oJa
IJl, r<ii. 

Ru.'U İmp<:raroru, evvducnlxri 
t ıt • .ı u ~o tutmur.ıı. Tü.'1clcri 
P' b !in<? d u~ ı.mclt bu sıı <etle 
1 paratc> l ğu kurtanıak. G·J ~.
so~ ın Ista balda uz :ı ~ üd · d 
oturdu, as er ,beJ.krdi. hı,parato

nm Gı) ascttine \ ıecck :ı:: rl 
:ı~ktu. P:'Ifyın blı' 'halde .•. -
lıayet Anadoluya d&dü Orada 
ıraac i Rük..'"lettn>in ıkcııdlsin> 

l<atle'.tirmcık ti.zere ara..>r. ·ta o!-

ôt . .ı;unu lıatd aldı. Bün n üzer:
ııc ENr.ıer.: tana lı>bon ~ alıut L~ 
\ n'tm yanına k.a lı. Rukn ttin ile ' , 
ta .. datı ve ır.m.:hedcleıi mov
coıt o1an bu kral Gır.a.set tnL-ı de
ha Plir.i k bul etti) sc de hi~~·r 

) ar 'lll'la bulll.nan ru:l!. B U'"l tl-
. rı.ne tekrar f.tanbula g dt:>rek 

dunrlY, Erwrum Selçuk tahtı ·:..
bı.i.yetine gi>çti. Sonra Rlı.k.n t.Qn 
poy tahta döndü. İ.'T!parator Ale-k
sı bur~:ra bir cas!.i:ı. gönderır: ...... 
Bu, batıni idi. Ehlisalip za-:nanm
da Şc.}~hiilc lıe!in te-bJar-:ı ola.1 ve 
memnun ohnadıkları htikürr.dar
ları yabuı p>r:ı nıwrnbıliaıde öl
dür :nek ktcnılen kilT'seleri kat
l«Yie,1 kirn.;;f.!!ere bu nnmı veı·iı~Jer
di. Sul\a.m oldUı n:ck emrini al-
1111 o1an 00.tıni tc~f,b.:Jusüne mu
va(fak olan:ad;, Bcınu kb.'.n gön
de u ği a.'lla~ıld:ğı cihetle füikı:e'
tiıı derhal R .rlann araz:sine gir
di. Şar:.. Yilayctl ri l tr,hrip e:•i. 
Ilık· md.r bir miiddet sonra hı~ 
gı.. 1 de\·am eden bil" •a cı net c~ 
simle vefat ett •. Mc:naEki he~üz 
• ıct.k bulunan v0 lu K.Jıç Arsl:ı
na b:.r t .. 

1..tıınoulda buluna'\ G.yascttln 
Ke, husrev bu I'.abet i alır alımaz 

Ar;;,~ aya a\"det'c Ko .:a~ t zapt-e~ti. 
Guç Kılıç .\r;'a.~ı ora<l~:ıo kmdu. 
Fak;ıt biraz r,~ç·:nrdc>n yeni b;r 
harbe atlldı. BJ h•ı i ti' an kızıyle 
C\ nm:,tı. Bu da i t :>bul fmpa
rat"runn kor,ı isya'l em,~ıi. Her 
llCı~ <le: 1-.Tcndcre:- t.:r·~·a:.mdali bü
tu::1 sc..lıi:-!C"r ... t, h ... ·p e• tiler. Sor..ra 
S :l':ın G1yascttL'l ile ~'-'Ih yap•ı, 
İtn'k ve Bur ayı ele g~frdi. İz
ri.:de- lmp rdorhg ııu llfuı e~ı:. 
Sultan da d:ger tlraftan Frank
lara kar,;ı ha"pt.c devanı ile nilı~
yet Antal:; ayı z~pt~tü , 

İ.<1anbul İmpar:ıtorluğu Fr:m'k
Jarın eline gc-;''ktcn ~onra Sul
ta: •n artırl. bu c'hettcıı. ·oüu..u 
kalmamış p1>') di. ç,inkli lstanbul 
İır .a:-:ıtor'uğundn lğt'~a~a.t de
va:n (Cİl ordu. 

Ehlisalip harü 1crı Rı.:m İm
(Deı:a.mı t•ar) 

Teknik Okulu Sa tın alma Komisyonu 
baskanlığından 
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l~aıı co 961 

,.ıldtZ..1. T""~;:: Oicu n 194'! mali yılı ih~.vaı.:ı olnn :" k:ırda: cins ı..·r. 
nı;c ")alı sade .a~ \ ""(' ıe.z.akın saı-to 'l"H~stııe gö.c D17'9~2 Perşı•nb·? 

ı: saat 14 Ot" •p l z.:ı .. ' F,·)11 t:...a ı!.Si YJ\."'e'"ıc lfJh~nd's l\tekt!'bl.'1d·1 
1.onlaoo{"ak kD:T.ll'\'.t'l> ( yapılm li. ilz re ek L1ml'\)P- ko. l'T'uş" . İlk terniıut 
4!Jf;l> l radır iısteklJeı n rtnamcnni gö.ınf•;( \e ilk tı"11in,,tı y trrnak er•• 

T kl:f ınckt •p' •• e· 
}ınde vtırll iş b 

P ':l · ııock 

"' ._ar Oku tur ı.o. ve eksıl e r: c; rnıl 
• ı :n a ebe ıc.nıt:lc:ı 

ı •mpden bir &<ı ... t t V\elir.e kr ar rr .. l\:b z nnıkabi
l:lzımclı". 

r ab· J l'd:! .ez. «ıf.'i94• 

Havacı gedikli olmak isteyenlere' 
hal T. H K. ıı:ı f' i 1( 

r. Cu11 e. 

e l ı ı ~ ll.lU 9, 

- . 

H 
re . 

Sı'1t tti 
Ko,yun ptl 
~ı.e ı. ~'".l}ye 
Koyun eti 
Sı~ıı· eti 
G.,. y;ıgı 

S::ııdf"yaa.rı 

Oıı rı 

&ıJ)nlı kı.. ı.ı ot 
&d al kı.ıru ot 
:-ı·i: ,..~.i1 n •• liy.a.1. 

l50ı000 

ıso.ooo 
100,000 
120,000 
120,000 
45,000 

54,000 
1,000,000 

500,000 
,onu,ooo 

6i,500 kilo sığır eti kapalı zarfla 
e"' iltm<>ye •. "?::•~tur. Thalc<i G/ 
71 942 pazaı1esi günü saat 15 de 
Mugl&aa ;;~keri satın alma ltvıT.i:.
yonunda ynpı:acaldır. Tahmıin be
de ı 43,875 :ıra ilk t~ır.inatı 3290 
liradır. Taliplerin kanuni vc-si1-:a
lanle teklif :naktuplorını ihale sa
at ~n bir saat evvel komisı;una 
yernıe!cri. (132 - 6452) .... 

::so OOü tt lo k .yun <ti a!ıncıcaktır. 
K µ ı za ... ,a okai ... ~.esı 3/i/942 Cı;.

ma ı:.ıı. tta&ı.t 14,15 ..:tl Sar:eka."l'l·.ş ~\s

l:e. S n •d .:ı Ko "'~ Gnund:l )RP.
J a~'IT. Kil ı. n IDlmıin bedl'!i 70 
k< ış •.tk ıe• ı l l ,050 i.iradJt T:ı

hplt-ı Lr., .Kanunl ..... ( Aalarlyle 1.t'Jd;t 
~ınt. t Jıı'ar..ra u12le saati d n bir ~'.l::ıt 

c·,""\L'' lıto i.orıa ,.,."'mt•r:!.. 
(133 - 6454) ..,. 

80.000 kilo koyun veya 80,000 
kilo j..eçi v<>ya 80,000 kilo sığır eti 
pazarlıkla satın almacaktır. Ko
yun ve sı.ğır e\iınin kilosu 100 ku
ru eçi e · in kilosu 45 kuruştur. 

Kafi temi.-:ıat kxıyun eti tutarı o
lan 80,0-00 lira üzerinden alına

cakt,r. Taliplerin 29/6/942 pazar
tesi gün saat 16 da Gelibolu aske
ri .. ıtın a.lır.u kmnk.-yonun.a gel-
meleri. (HO) (6495) 

~ 

.tı..tcnhhid n~:n '"" htsa.bına 5000 
çitt , ohnıuz Q('ılt ek iltıneıye ko:ı 
mu~tı~r Beher c•tlin!n ıanını· n fıatı 
131) kuruş ilk tı :nı::ıa•ı 487 lira 50 ku
r .. r. İh:ıles !!.3 6. P42 J\ r:;e:nbıı gü
nli t. .. ~t 15 de Anka!.~~:ı ?\t. ıt. \?", 3 No, 
l"J. Sat.n Alma Komi:- '\ın,ı"!l.Cia yap·la
cakt·r. Talip t'I'İn bel1i vakitlt .. kon-... fi-
70"·" geJmele•1. (37-6155) 

RA~İT RIZA TİYATRO. U 

llarl•-..vı..'<if-, Be}\ :J f)ah 'f'Si.nin A}::ı .. 
tut kıı K!!>:ntııda 

ner ııecc >a; t (21,30) da. B.ı ııeçe 

Bt: . İ ÖPL:-i' Ü Z 

Ko t ~ --3- fit'rde 
YAZA~: B· .. J·a Fon ,3taı'"e.i'. 
llf'Y'o·t h" r gece B• ivil B~nde 

ten il VP':TT'e :1:Pdİ!"'. 

• 
D"' :e~ Kon ı rv::ıt .. rı Tem(.Ulr.ri 

c ASTEGO'iC» 
Rı•ji: Prof Ca"i Ebert. 
Mi.ızik: Feri.~ Alnar. 

KJ:o:ıun i.ştLrakiy:e 
Biletlflr 50 kuruştan b~Jar. 5 ve 7 

Te-mmuz gı~ce 12 Tfln muz geı:ı1 ve 
günduı. Ses SLneınası. Yalnız 4 Tt'm
sil. G~ r he" gön H - 1C c k dar 
atıkt.r T• ı· 4n369. 

S h ı:. ve Başmuh rr!ri Eten·. İzı.t-t 
Ber.ice - Ne:ş:-.y-:t DırektörU 

Ce,~ct KAP·" '1İLGİJ>' 
EON TEJ GR '\F l\J ATBAASI 

c 

Tuta;.• 

Lı•• 

150,000 
12~.000 

24,750 
'i0,6Cı-O 

'i!\ ooa 
35,l)flt) 
~o,oeıo 

1 l 1 ;; 

JJ.250 ) 
15,750 ) 

l,500 
ll.2150 ) 
9,000 ) 
l .SSG.25 
5,030 
5,000 

2,347,50 

•. r..t \'ı.! 111;,thJ.}li. 

--------
2416/942 14 Bak.rl<ey Mulıa köyü. 
:6, lİ 94!! 14 B: •·L~Ôy 1tfı.:.ha köy{.:. 

2n.8·942 
29, 61942 
30, 6 942 

l 4 lffrn:ır ~in2.n köyü. 
17 Siirt, 
17 S:..irt. 

1/1 9t2 ı-; 

15 
s; rt 

26.ı6. 94-Z 
2Sıfı 942 
23ıli 94~ 

F.s1u.~hi:-. 

11 E '<o.\t'hlr 
)ti ÇCAllc..kko.Je. 

(ô8) (6WS) 

1 °~,;:;:::;~ ;~=:~::~ J ı {i .ij? Y-01 

1 - Tahn ;n edTicn bedeLn r · · 
54000 ı:ra olan 1000 adet sep<liye 
§ılm~ndr<><ın n ıo. 7. 94~ cmna gü- 23 Haziran 1~42 
nü saat 15 de Kasımpa~ada 'bult>- ıs.oo l'ro''""' "c ı-.cmlckel Saaı A-
nan dooiz lcvaznn satın ahr.a ko- yarı. 

m:~onunda kapalı zarf usulile ek- 1 ~ 0• · ı 1 k: ıı.cy u. , ... o.~ :..:ı.-
"J .::ı. (\ .. io~oni ~t·c'~> A~ -.uı). 

silt.ıııesi :yapılacaktır. 18.40 .111"'""· F8'ıl H"y"eıoi. 
2 _ İlk teminatı 3950 lira <>lup 19 oo Kon .r.a ıoeı '"~ e S.•ali), 

şaı t1ıan1e.-:aL herb'Un l.j .saati da!ıi
linde 270 kuruş bedel nıll')rnbil'n
de n' •ı>kü:- komlsyoondan alınır 

ve reımu de komisyonda görülc
b:Iir. 

19.15 l-IC ... ık l: a.ıl 1'."'t;g:., n 

19 30 

19.45 
19.55 
20.15 
:!0.45 

l)ı•ı,: I. 

).1e:r:ı. ket SaAt Ay•rı ve .Ajana 
li<.ıberl ı l. 

ScJ bt4t lD D:ıkıka. 
~IUzik: F~ı ıl Progran'.I, 
Rad::ro Gaı.t .... si, 
).1U.ıık: Zarah Lennde-r 
n.ı Kc ... .;y"nin J'.!ti<ları. 

,.e Ri-

ı hamrr:c btd~li 3:.6-0o (o~ı..t Uç b· l a ı yt 
y :!4 ı l!M-2 c·uma gi nil sant 15.ZO t · p 1 r.ı 

1..;ıw ırıda topıaııa.'l Mı Kez 9 unc..ı k• 'n ı. M 

B:..ı L5!>: gırınl'k istiy€n\crın 2:,20 !İld bin be.;: ~·ir., :Y' • \. kJ.. ..... t 
tt:: ı~ ! 1111 ... ~ .ın n ts.···u ı·ı•·ği \' -ıı n.:l'.h \ •f .. ll.ı1ı ı:- t ı 4,:!0 

k :i1. 311 ~c f:t Krın ·.~J:ı Ilt•ic.Jı~ n •. • .·nrıe•ı .. • a 
ş:v--tn.an ı·lc.: p~)roo;;11. o·~·ak l\ ~ka:-~·· ·ı :ı..ı~ız.:."!"ırı> lJ3..,'C:'.n :t, 

oada Tt"'SCll1;,t' ve sevk: Şl.:fll~.ıcie·n. temin ol uıt.:. tGti9ti> 

AYl'J.pa ı ~ında n1cr"i 251 K'o lu. tarife :?Q.i.S4:? 1'...f:l ıtıba. t.. m 
A." i ıt3r·ı:trn mutebt'l' vı• b t[!., ~Cbı·~<e.Yl' ;.. r il D. D ·ltn N",.l 1· ... e~l o. 
Q.«j ta iı'"e.!.i ihCi;ı-s o..11Jn '~ti.- F· ..:1 t._fsi at v·in ,.,ta .) 1 a Jnı r· ı..:.ıa.t , 
lidir. c54l4 - 6"t91> 

. dır. 

Den;z Gedikli Erbaş Orte Okulu Mü· 
dürlüğünden : 

ı _ Bu yıl doıZ; .d: n aoğruya Don:.ı.n:rıa.ya ft<'\'. ~c-_:ıııınek 

rr.t"l.u'l"'arıf'-dan talebe k:ıyıt rıdilPcrktir. 
2 - İstnnbul vf' civa ıııdan milracaut edCct~ır İ tJnL ıl 

tanl':gına Mcrs:in v ci\.ıruıdan mw:aca ... t tdccekler cı M°:"" 
c.Urlıi~lırH". 

... !':E ~M. 

De-ıı z l 
(' .i Ok 

ul 

m: .. 

M -

3 _ iitanLı·l '14C rı.rr .,)in mıntakası h ri-:.irıC.. lJ, . lttl!"., •• n 
A."'kt11 Jk. $ı l>eıc: JO~ ciııehçe ıle bılciırec:icler ve bu '1il 0 ·kç 

bu \.4nc Ja.rı 

ua i .... no...ıl .. , ı.ı. ~\.. •o e)' ... )le .ıJ .:t. O .;.ı. ' -. 
.( _ ·Kny•ti 1' : /6 fi J2 ta. ihindı·n 30/0, [142 tar>Iı.ne < , _ 

ct-kti. \.65jt;;,, 

---
Fatih 3 Unc:i Sulh JI:ır:· k ),I&hke-

nH1 ! Sı' . .; !\! ı r 1··J! '!'ld:rn: 
\"csay t al!!Yio. hı.,~ n r: :ı ry

ycn'in .şayian tabh t sa t1!unda t

ll'nan .A,kı-;~!":<ydu Selçuk S11ltan nıo.

bal!e--'rıde T~~k· ~ .. p sea...tındc 'e Ca
mi. so'{agında. l>SAİ ltl ~-t·aı 12 No. L.ı 
e\in tanı;,nıı 76S lira ht•sab)J·lc bu .. 'l-

ı Ilı kumar deftll, ıl· 
garasıaa oynoyol'dul 

(2 ı~ s. lıı .. Cu: ~ O am) 

Cd• ı'!(·r. K h zı.ı: .. 
k•ı•tll kah.esandı.: K.ı ..... ı o~ isteklilerin 2490 sayılı kanunun 

iı;teili!}j y~;ikalarla ·biı-l'Jrtc vere
cekleri l<'klif mektuplarını !belli 
gun ve sa:ı.tten bir saat evveline 
l<adaT nıai<ıbaz nıuhab:linde adı 
geçen !,.om.isycn reisliğine verme-

21.00 Zı~aat ·r;::1..\·ı~i. ~1 dWl oln:<ı.r.ak. üzc;e :r-.ahc ··e 
~l ;o ~füı.:k: J S. BJclt'ın riano ) .:!t'fÜl."YYtn'e a.·t 32 c?c 2 Sı•him tam 

bit cı1m:ıdığı'ld'2n l>ı·r ... et·ne 

riltli, 

leri (6726) 

.Alııacak '.! adet W.Zcl cenerey
ter grupu e,·safı •akümüla!ö'.
leri imlaya ·mahsus. 

ı - D inamollll' şant d:ina.'110 o
lacaktı:r. 

2 - D~cel ın:ıotörünün takati 
• takriben 400 - 4j0 beygir kuv-
veti. 

3 - Dakjkada de\'rı 500 ü geç
ır.iyccek:fu. 

4 - Her bir dizel motörüne 
2 a.deı boheri 150 •Jrilovatlık d<ııa- j 
mo tıa.ılanm•~ olac~:..tır. 

5 - D:rn;molann voltajı 115/ 180 1 
\'Oll olacaktır. 

6 - Bu iki grupa ait komple 
tevzi tSJb1osu ile kablolar, ölçü a
letleri vesaire teklifte münderi<; 
bulunacaktır. 
Yukarıda yazılı eysafta elinde 

di.ı.el ecr.erey'.ör grupu bulunan
ların veyırhut hariçten getir bile
cekJerin 10. 7. 942 tariihine kadar 

•bu husustalri 1cM.:f m<'ktuplarını 
Kasanpaşada bulunan deniz !eva
zı.ın satın alma komisy'Onı.ma ver-
.ıt'.eleri. (6766) 

of· 
(7 kalı n1 r. ıht li! e4·~tt ı.; malıc

mt:si 

3i3 pak.t't. m ,}tı,;lıt cb'att.l sar• ogaç 
vk!.a ~ı 

5 :ı<lo\ Caoı rn•ka 410 < 260 X 5.5 
.!.5 A.lct G '\•')Jt 101 :tmp~ .. \• rt.ı 3-

k ınJfı.tOr 
ı Ar:ie• F bı 1• le\ ha 
133 pakeL Pi!"İnç t..ğü-; \ d.aaı muhtı~-

Sfiir..lı .. :ind n: cEn&liSl'.!ıe S.ı- n ulıoyet \"i? 4 .C(!'hin1 r.plak: m~ı'l!t·J"''t 
ıtP.>; Çalan E<ivatd Zı.ıckn1 3Yt'r. hiq~t"s!ni!t satılması ilUStlSu 942/5S5 

2.1.30 Kcıı.4Şl"rıa (İı<..lb.'.1.t Sa-ati). No. h ve 8;6J!>42 t.aı·.klü ı)A. la i..l ~tı 1 
21.f5 Möbl<; Kla>OJ< TOrıt MUz;ı;; karanı Ohl>."14 oidU&;,;ı.dJ.ıl ıı;.c-'k.ı· j 

Pı~a .• ı (S"f: Me.rud Cı•nı 1) . h ,. 20/7}9:2 tarihine ıd udi! P -
22.30 Mı rnlet.et Salat ~·arı ve Aj am: ı.art~~'i t. üoi.l. .a t 10 dan 11 re k~da: 

Ha.brı:-1 eı \'e BJ!'Srılar. J',I;ılıkerr.c B::t '{.ı.'-i::>inin odasında •a;pu 
2:.45. 22.~o ı~a .ıel P:-ogı~~ ve Ka.- 'kaydına gijrr \t' k?. ıan...ına takti ı· c-

pan~ dil<':t 765 liradon rrıt 1.h."Ür h" ı~1f'r~ 

De-vredil~ek Ilıtira Berata 
•Telefon ımaıızumclerinde ve 

lıi1'ıa.sa bunlarda malumat kaydı 
usullerfae ait >ı;lahat. hakkındaki 
ihtira için İktısat Vekfilefr>dcn 
aJınmL\l olan 26 Ni:san 1939 tarih 
ye 2758 KoJı ihtira beratının ±Mi-

va eti.iği hukuk J:ıu kere bafı<asına 
devir ve;·•hut icadı Türki~·cde 

mevkii fiile koymak i<;in salfilıiyct 
dahi 'eıile'bilee<>gi teklif edilmek
te almakla ·bu hu3Usa fazla malü
mat edinmek i:ıtiyenleriı; Galata
da, Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 Na. 
!ara müracaat etnıcl~ri lüzuır.u 
ilan olunur. 

lif ı•b'at 

3 Aalı•:.n Tı,.CJViye şi~ı·:-i, 'k~y:ş \'C tuz 
49 kalorn Kereste muhl<•hf 
105 Kalen1 B:ıkır ç;vı, pul, çubuk, 

pı'.·inı;- '\.da, liJ: hal.ıt, topaçJı kürek, 

!·1rfİ("C' 1 -snb~n1u kö-.t le, gaz hort Jomu1 

,,,.ij • l ka}nal'i. rnanomı•trı i, tEl i ba-
lcıtJ, G·ılvat)Om~tre U..mirl, t.ı kım kıla

v:.ız hc!ewn , .... nkka~ nı..Ultl·Jıt, b-i/ya]ı 

yatari:, Qelık \.'C dtınir bt>ru \·f~irr. 

\~l Aarrta yaı.ı!ı dO!i.:ız >ralı~ ın~lz,. _ 

nl'!"nin 26.6.942 CıUlı:ı g~u1ü aat 1-t dı· 

Kasl?np ;cıda bulunrln Dı·ni .. Le\:nıı n 
Satın Alın.:ı Komİi) nunda ı:ı.azr.ı 1 
:rap: Jt''lıki.ır. i 1t .. !·'ıi i:ı ~ili gU..ı , 
-=::ı tt, rn('ı:1<ür kr··tu·:yora ın ı &1c.:ı f-
i• ı. 6688 

ubt t t:d<."rl ınuttat-C <l~n olnın ruık 
şarti.yle atiUı~: f<.ıl ~ıar d .. irret..'U.ic ~~

t.laca~tır. 
Şarkan 7 ıpcır!'rıl kl!m1t. n yol, Şirrn

lcn ~ ı..>l, Gaı br~ 5, 8 ~rs~: yol, C ua· 
>ırn 8 pars~! ile mnhdut Vak>! ~ 
mi.14trrek kuyu bulunan t.•vjn t.lp~K: 
rv al ~w:ı oh ' bur:ıda , . r.t=ı>l ~c:ia bö
lünnu.iş zemL.-ıı toprak 61\'asız lki 0ı.a 
ve hela ve yuka:ıd:ı da yük d<ıl"p 
b~ıhıruı.n iki oda ve l.,el*sı ve biraz 
'b.11ıçı~si olup t"lektrlk U. vardı:-. Ev 
nh.~ap vt) t:ıhe.ııımlyetli .sı. rette tarr~re 

n ulıtaçt:r. 

1 - t,şbu ga;rrl me· '<lıl hi:sc>inde 
müsf'CCel ve gayri müseccel hak s:ı
bip!e;iain t<.ı.l'iltL ilandan. itib.oı·en 15 
ai.ln z:u·/ında me!"n·ı;iyı tinlZC' mü:\lca
;rll ı ı ıa.z ..... !Jiır. Ak.si takdirde gayri 
miloeccel hak oahiplerl P"7l a..<IUadAn 
tı,.ariı; kahrJo.r. 

!? - Satış peşi:ı para ilccii.r. 
3 - "füı.Jycdpye ,;ı·ecPk1er ~ 7,50 

p. y vı:ıreı..-ckl.•r.iir. 

-4 - ~filstel'ı bedPli lhal{'J'! ver:ı:ırz
sı' it. iP fe ihedilf"rt-k gayri m1.,\nkul 
h. i yenidı•n art.tınrıaya çıkarılacak 

ve ne çok arUırana. ihale ediler .. k a 
rad".d f.ark ve zarar btla hük.üm 
ın ,.' .. idPn a! cacakt ... 

5 Uıalı• tarih.i _ !taclar veı-gilcr 
nxıhr ":ı \I:t~. •yyı·n·c a:t. olııp dellt..li
YE" i?t.1' '20 sı•nelik evkur taviz bf'ilı'li 

J :e:·i)C ~·w ır. 

6 - ş~ :1:n:ıme bugOndı~n i!ıba Pn 
ı ;.. go eb lecı ğ &Ut' ·t c :J>. ·~tl:', 

F.u.la m.nlUm:ıt aln:.ık istiyen}eıin &:. -
:ş 2:!3 '1 ı 11 m<'ı .ur yr.inıi?c 

l'aC"rt<ılla ı laı.undu· 
m'J-

Z..:lk•!I, to .. "dorda• 

~un. ...yord\ Kırl\. }l•.ii ~ ~ Jl..ln dmil 
bakır& çı;u '' ,L' n t.:>ı n, Ye 1ı.t dcıı 1 ·ı;· 

n•Cdc n, 1tt }, ~"lıC ;et • re. .,ga"'5J. 

vuruldu n1u1 ondan oon:-a 
::ro· a::ı &i:u:k •. v!ı! .. 
BJ~a bil i ltıtı k~. ,,fı: 

., rtı.K. i:;-n 

y... ın. .• Sen de .. l:ı\.ı ci .n :l.nn, 

blr t~;ticn. hn.b~11-in )'Ok Iley &i<!..ı a~a-

na t b.,.yy' St n ha. r. ~ <l 

otlayo!"Sun. 

nüs;.;y{? BEHÇET 

(HALK SÜTUNU) 
Dert: almak istiyor 

Fiıik ve K...nya ~r~leri aln .;ık ist'i. 

70rwl1, Çabuk , .. e ko. ay iiö.ı e~r .. k bi

ri!ıini a rısor1>:1:. A . .ı edenlerin s,,.n 
T~lgra! Gazetesi II.::k Sütun.nrla S. 
G. ı·e.r..ııı:.c ı::..~rac;..-t. 
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Kadınlar, genç kızlar güzelleşmeJ.. ve cinsi cazibelerini ziyadeleştirmek için tabiatile pudra, krem, allık, ruj gibi ıtriyat kullanırlar . Bu gibi maddeler ne kadar sıhhi ve temiz olursa olıun mutlaka cildi 
boz;ır ve cild üzeriııde tahribat yapar. Çünkü bu maddeler cild üzerindeki teneffüs noktalarını kapatır. Cild, gıdası olan hav.:uızlıktan latafetini kaybetmeğe hatlar ve bu tekerrür ettikçe çehre bir çiçek g ibi 
sararıp ıolmağa başlJır. Mutf 111-ktaki ıoğan ve yemek koku !arı, duman ve kömür zerratı bilha11a güneısizlik ve hava ıızlık muhitlerde zaten kapalı teneffüs noktaları bu suretle cildin daha ziyade bunalma· 
ama, porsuklaımasına sebep olur ve az zamanda çizgiler, bu !'Uçukluklar hatta lekeler, çili er, siyahlıklar, sivilceler, ergenlikler husule gelir. 

Bu kat kat boyaları, krem !eri, pomadaları temizlemek ve ci lddeki teneffüs noktalaı·ın ı tamamile açabilmek için su veya herhangi bir mayi kafi değildir. Bunun için Mutlaka 
temiz bir bez ve daha iyisi çehreyi C:e bir iki clefa b ilhassa gece yatarlum ve sabah uykudan uyanınca çehreyi yıkadıktan sonra bir parça ldrofil pamuk ile ıslatarak 
son•·a pamuğun üzerindeki siyahlıklar caHbi dii<katiniz olur. İ~te bu kirler ne kadar çok olursa teneffüs mesarnatı o kadar kapalıdır. Temizleme ame liyeai ııe kadar çoğalırsa cild 
yarlamıf, ıolmuf, buruşmut ci ld gerginlesir. gençl:!'tir ve güzelleşir, liitafet ve taravetle per>beletir. Çehr,.,nize birikmi§ çiller bu suretle gittikçe kuv vetl,er ini kaybeder ve yavaı 

fa HASAN ÇiL LOSYONU'nu mutlaka kullanınız. Lekeleri ve kirleri, siyahlıkları, ergenlikleri, ıivilceleri ve mutlaka çilleri izale eder. 

HASAN ÇİL LOSYONU'nu 
hafifçe silmelidir. Silindikten 
o kadar hayat kesbcdcr ve ihti• 
yavl.\~ zail olur. Her gün iki de-

HASAN ÇiL LOSYON 'u kadınlar &İbi erkekler içiQ de hayali bir arkadaıtır. Bil hassa her gün i§İ gücü olan, fabrikalarda çalııan. toz duman ve güneıte gezenler için HASAN ÇİL LOSYONU nu 
kullllnmak zarureti fazladır. 

TRAŞTAN SONRA çehreyi bununla silmek çok faydalıdır. Tıraıın ateıini, yanıklığını giderir. Mikropları öldürmek hassasından dolayı sari hastalıklara kartıdır. 
Şiteıi 40, iki miıli 65, Dört misli 100 kuruttur. 


