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Gazeteye gönderilen evrak iade edilmel) ... 
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EN S ON TILOBAFLABI VE RABIBLERi VEREN AKŞAM GAZETESİ 

Avrııpa Harbi-' ( 
nin Netice- 1 'i 

leneceği Saha •• ' ' 

LİBYADA 

MiSi R'a 
do ğ ru 
hareket 

, başlıyor 

Mihver orduları Rusya- / 
yı mağlup eder ve Basra 
körfezinde japon-Alman ' 
muvaaalası lemin edilir
ae mihver heaabma dlin
ya harbinin Avrupa saf
hası birinci planda ik-
mal edilmi§ olur. Bun
dan öteye harbi makils 
istikamete sevkedehil
mek demokrasıyalara 

düten ağır bir vazife 
olur. 

ETEM i ZZET BENiCE 
Ahnan ordusunun lllınr hudu-

---·----
Ka11ıra'ye göre 

1 robr - Bardiya 
yolullda Mihver 

: kuvvetleri esas 
tehlikeyi teşkil 

/ ediyor 
Loııdra, 24 (A.A.) - •B.B. 

c .• Şimali Afrika haTp soba-
dıma day~nınasındr.n itibaun A\•- smdaki durgunluğun nibaye-
rupa barbi ~en-i bir safiıaya gir- te ermekte olduğunu bildiren 
nıi ·tir. n-tııreşal Ito.ıı1ınel bir Y"'" telgraflar bu sabah Kahire-
dao clinıf~l<i lmneılcri dinlen. 
dir1r ve yeni bir h:ı111\.c iı~in ha· 

den a-lınnıı~hr. 
R-Oyter muhahirinin \Nldir· 

21t·Inrken :tiihver bir yandan da f di.ğine göre, Mih,-cr knTI•c-t· 
Şin1ali ı\frikadaki k.UV\'et;erini Icıi Kapuzzo kalc>i öniinde 
arttu~uak iınkiin n fırsahnı hııl- 1 

ı 
1 

topbnnu~rd.rr. 
mu~tıır. '!'obruk ve Bardia'nın ele (' _ 
geı;nıesindcu, )Ialtaııın .azife ifa (Drvıınu 3 iinci S&hiftd.c} 

""'-~--'"'=----~~~===--~·-=c 
~rlemez Jıale sokulınasuıdan son-

rıı Mihver Eı;-eden, Giritten, tıaı- General VaveJ 
y:..ıt?an, Yunan kıyılarından a~ker, 

harp çasıta5•, mah.eıne geçfnııek tekrar L"b a 
k;in daha çı:>k lııolaJlığ:a ,·e ralıat- J Y 
lığa kat u~ınuştur. 1.skenderiye, v J 
Port6ait, J{ıbrıs üslerinden İngi· ya Ç a g r l l Y 0 r 
liz haça ,-c deniz kun·o,lleri az.a. 
mi io;tifaılc ehnek 'c her ne ııaha· 
sına ı>lurso olstıo ıııiıııi tedbir al
mak a'bmiııi göze almazlarsa pek 
kr~a bir ı:ı.Jnan nteS11f~i iriudc 
1\'.lar\."'Ş-31 Ranm.ıel kuvvetler•uin 
li\nkırl birkıı~ mi~li artacn['ına 
şiiııJıc yoldur. l'l-Ti11t·er plıloı 1942 
;.;ındt• Ruo:, ayı m.a;;liıp etmek ,-c 

Jaıı-0nya ile Basra sulanuda mu· 
'"'alo tesis etmek olduğuna gö
re Abnaıılaruı Mısıra karşı sefere 
giri.';llllelerini beklem"k hada!' ta· 
bii bİr şey yoktur. Roımıı('<l'iıı 

Mı~ır hududuna gelit> dayaoması 
da ,rr( Ba"l'a ycılunu cenuptan 
açma.k içindir. Biııaenalcyıh, Al
manyamn So-vyet Ru>yada me.~
gul bulunması yiizüıı.den Mısıt 

seferiui tı.-lıir edcct>ğini zannet
mek bataıım hüyüğiitlür \'e hat.ta 
en lıüyüğii olmu•tıır. Abn.anya 
Sovyet Ru') a cı.-phrsimle ne ka
dar n:ı<>şgııl oltır"ı olsun !\fısır . 
Siivcyş - Arap Yarımadam - Basra 
kara, deniz ı-e ha,·alarını da Rus 
cephesindeki hareketlerine mu
vazi olarak ele ge~ir,..,cl;; ll21ninde 
ve hatta harbin A nupa saflıasını 
hitir.nı.cl< kararı ile mecburiye
tindedir. 

Alman)·aıım bu besaplannı gi;z 
öniine alarak İngiltere \'e Amerİ· 
kanın Ortn ve Yalan Şarlota bııııa 
göre şiındiı" kadal' hazırlanına
ları ıa:ıınnlı '"bundan ö.tcye da-ha 
hayati hir ehemmiyet içinde Jfı. 

zımdır. Hi~ şüpJıe ~ok ki, :\liln er 
l>l'dııları Rusyayı ınağliıp eder re 
Ba,ra kiirft."liude Jaı.an . Alman 
n1u\ asalası teınin C'dilirsc Mih·yer 
hc~abına dünya harbinin Avrupa 
safhası birinci pliında ikırual <'<lil
•ui" olur. Bundan öteye harbi n1a .. 

kıi- istikamrlc sev.kcdebilmck dc
n10>krasyaJara diijen ağır bir ,·azf. 

fc olur. Ç'iiokii, R.u-;ı·a mağl\ıp <>I· 
aııkt.1u llt)lU'a .llmaayııyı A>TI>pa 
kı•'a<ı iiı nde tehdit edecek 
hiı;lıir h'·~ uk ordu J.alnıamış ola· 
caktır. Yiıw Basrada Japon • Al· 
man mu\ a:-ıalasının tem.in edil· 
n1İ<; hulunnıa:-o.ı ile :\li.Iıver Avru
p.ıyaı AKdenize, Ş~n1aJi Airikayat 
Arap Yarıu1atlasnıa, İrana, Kaf
ka lara, Cenup Ası asına fiilca 
hiıl.im ı>hınış ve lıu sahalara ait 
her türlü haı·at \'e maden madde· 
si~i icrtc.tnı(' ,.e il'j<'ıne iınk3nıııa 

ka' u~tmı> olacaktır. Bu iml&n· 
!ar k;indc yayıldığ'ı kıt'alarda 

rakip>iz kalacak Mihver orduları 
hu Cl'plı~"tlcıı gelebilecek İngili'Z -
AtH<"l'ikan taarruz ordularını kar .. 
şılaııııya nınktediı· hal de bııhıııa
bi l•<ekleri için bütün bu salıa
lanla Mill\erin yui niurumı ilı:a-

l1JC\'anu 3 ~ıx)U Slhıf1.:d~) 

General Riçi kuman
danlıktan a lındı 

S'.ulııh~ :H (A_I\.,)- Grnera! 
Va\·elm tekrar İngiiiz Onta Şa:ık 
ordasu k\lıll1~.r:ıdaln;ğı ile Lo•tı;a
ya ça.ğtrJla<·a,gıı antaş:ılnıa_l«.-a.dıı· 

GENERAL Rİ.ÇI GERİ ALINDI 

Vlşı 24 (A.A.)- Ka.hireden a· 
lınan bir habere göre. G<ıneral 

Riçi serozittei oııd'u kumanıdaıılt· 

ğındaıı geri aJ.ırımı'}tır. Yerine 
General Audh:nJackiıı geçtiği sıiy 
Iemrl'ek!tedir . 

General Va,·et 

Çekga'da 7 .. 1 
kişi daha 

idam edildi 
Lmıdra 24 (A.A.)- B.B.C. 3 

günde ç,ıwsJO'l·akyada 73 Çek 
dah.1 id2.1n olunmustur. Buıı!arm 
'bazılan Iiei'.lri.:hin katlini dıoğru 

görmekten, bir kısmı silıi!h sakla· 
makt2n, ı:clise müracaat etme
mekten ve ~ ohut dü~"nan a.iarıla
ri1e h'.rlcşmeklen suçlu bul•ın
rnalı.tadıriar. 

"Serkldoryan,, 
Sigaraları 

bollaştır ı I a c ak 

Onar tanelik pa
ketler çıkarllıyor 
İnıhisarlar İdaresi, son zaman

larda haik taı'al'mdan bii.yük b:r 
rağbete uğrıyan Seııkt<lbryan sı
Earaları.ııdan piyasaya fazla ç;-

(Dcvamı 3 üıı.oü Salıil~dc) 
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Llbya • M15tr hududu ou .-c İsJ,;c;ndcriyeyc kadar Mısır kıl'a.<ıııı gö~tcrir baı-ita 

RUS CEPHESi t Ruzvelt'in M~~ajı - ,! İkinci cephenin 
''T kt• açılması çok Harkofta 

Taarruz 
Şiddetli 

am va ı , . k ld ? 
GELİNCE i ıgeç m ı. a ı. 

Huııar va ııiJ et l 
gergin 'buluyor 

Taarruza : Litvinof bir t oplantı· 
Geçeceg" i z,, ' da söylediği nutukta 

teessürlerini bildirdi 

Sivastopol' da 
açılan gedi k 
kapatılmış 

Vi.şi 24 (AA.)- Ruslal'I! gÖl'e 
Vo.n Bock Haıi!ı:of kes.minin d-o
ğusooda bi.r \aar.ı:lllla gıcçıniı;tir. 

Londra 24 (A-1\..)- Haıılooıf ke
siminde Rtı61ar ağı1· A"1n<tn bas
kıST altıında ge•i çekilmiş!CT<lir. 

VAZİYET GERG'İıN 
Loı:d:-~ ~4 (A 'ı..)- Han:ruf a 

çarp•~lar yeni.u('n ~t] n~ 
m!..)fü. Dün SuvyH k:ulV'll'etlcı:t 

(Devaoırı 3 üncü S•hitedc) 

: 

Çörçille görüş
mel erin yegane 
hed e fi ta a rruz 
str a t e jisinin 
hazırlan ma s ıd ır 
Vaşingfon, 24 (A.A.)- Ne\'·, 

yoı-kta 20.000 kişi önünde M. 1 

llı>pkiııo;, Reis Run·elfin ya- . 
nından daha şinı<li ayrıldım. I 
görüşmelerin yegane hederi 
falU'l'Uz stratejisinin hazı.rlan
ınasıdır, demiş ve Reisin aşn
ğdaJ..;.i şu nıeıı;;-ajını okuınuştur: 

cRıı<lara, harp meydanında 
\ıH" yardı1n e-deeeğiz, Tae.rnı-

\, 

Verdiğimiz Haber Doğrudıır 

Daimi Encümen taksi 
ücre tl e r i ne zammı 

dün kab ul etti 1 
~-~------·--·----~~~--

"Dolmuş,, usulü meııedildi, Şehir 1 

harici seferler devam edecek 
Taksi ücretlıı'rine yüzde 26 zam 

yapı,masının muvafı.k gıö.rülriüğü

nli i.liin halbcr vemı~Hk. Bu sa
·ba:t-Jki bazı gazetele; ve bu ır.e
yanda c Vatan. vefikimiz .lbu htı
suSlta henüz bir kara.r YeriJlmOOi
ğ.'i:ıi., Daimi Eııcü..~cn~n ancak 
bu.;}'Ün bopianarak l<:ırar ,..,rccc
ğini ya;ıırmj{aı-sa da bu yanlış o
lup d-i.in verdiğimiz h~lıer doğ:'u

du'" 
Belediye Daimi Enciimeni, on 

be~ gü.n<k<nberi yaptığı terkikleri 
b't.:.rmiş ı-e- dün tahi ~sel.esile 

(DeY>.nı ı 3 ür>d Sahifede\ 

Hararet dere
cesi birden 

15 e düştü 
Rasathane yağmurun 
devam edeceğ·in i tah. , 

min ediyor 

Va~iugımı, 24 (A.A.) - Rusra
nın Birlc>?i!ı Amerikado>ki Sefiri 
'.'.'ıI. Lirri110( hi-r t't>planhda; t<"jcb
biisiin S<>v~ ellerde iken i'kinci 
cephenin attlmanıı5 olmasıııdaıı 

d<>layı lces>,iirlc-rini bildir mi§ 'c 
şöyle demiştir: 

tD+-~Y:-mıı 3 ün .... · S:.h.ifPde) 

----0---
Ar jantin 'in de 
harbe g irmesi 
ihtimali var 

---iil•---
İkinci bir vapurun da

ha batırıl ması 
vaziyeti cittileştirdi 

Londra 24 (A.A.)- :SıB.C. Dün 
Rioic>rÇ'<'ro isimli 4800 tonluk bir 
Arjantin \'apuru W•-pillcnım·i§!'r. 

Bı.ı,,ıın \i2erinc Rio dö Janey«>-
dak Alman ·~faı-e•- ile Alman 
iş b\.roları örıüne poJ·;s kun·etlcri 
konulbnu;-'ı.w·. 

G<:eç<:nlu<lc bau:·ı.!aıı \'iktc.-ya 
isimli gcmi<lcn oon<a bu !orpi·:ıc. 
nen ikinct A1·ja11ı~in gcmJ;.;ıclir. 

(Dr'><ırra 3 unoü S:ıhi.fı;dı') 
o---

Ankarada 5 
saat devam 
eden yangın 
Ankara 24 (Teldonia)- G<'ce 

saat 19ı53 de sah· ·lmizde Benciı:te
rc:s•ntlt:ki Üna'r şi?ıketinin maran
V" ve ker~,,;ı,, faorikasından bir 
y~ııı;m çıionıış ve 5 saat dernm 
et'tikıten oonra saat 1 de söndürüt· 
mü" "ir. 

Y2pı·;an iJk t.ahkikata göre yan
guı Ünal fabr'drnsında 50 ki'.o ka
dar ooya :ıe 3 - 4 tcıu.ke ty,,,,.;_ 
nin parlamasi!e l>as1amışl.ır_ Yan 

(Denmı 3 üncii sahifede) 

, K ISACA 

Şchrımil.Oe bir m lid.de:ıtıen beri 
çok sıcak gıd<en ha,·a birdenbire 
00,;ıımııtur_ Dün gece bn5l•yan 
) a:c,rn.·ıuı· hala dcvan1 etmc-~.ı;te-di;. 

Knndill.;. rasathanesinden aithgı
nıııı malümala .göı-c lıQ.raret dc
rcces; ek biroenıbire 37 dereceden 

Amerikanın 
müthiş harp 
tahsisatı 

1 

1 

1 
1 

Sana, mugalata 
yakışmıy~r r 

('\ı·a.tan> ı!l cTailı sc-:-t> i, şah..::ı n 
mugn!at.acı b·r a:-k::ıdas .c.~tdir. l\11ii. .. 
k~s. babnryig::tj~g\ nıf~rtiııti, a\;ı..k sözLi.
lüı:;,:ri.i ile tanu~:ı.11ı.şt1r. 

Fakat
1 

her ı~dcnsr-, su pirinç hfl•5:
Yt'sınctr, mugal:ıı~ya sapn1e.k.t011~ kcn· 
d~r11 al(ımarr.~tır. Bf:, oloo o~. ı~tron 
n1i.i~lofi11..ği g:ıy:'C.:t.rnd.ı.!n ıl-eri gelir. 

Bugiln, ~11VZ t.iaha ::ıçık Tü!kc;e J.:.o
nli<Al11n: Btz, pi:-ınci"il scr'best satJlaca
"ıoın tl"ltızip edUişi habt~rinl ı\'atan> 

refıkıJınjz,n BaşnYJh31'J"iıiı1den Sol"!: n:l! ... i 
harıi.rin.e knda:· kims~ t~:aJındRn f;:r. 1 
!_<-jıd)lnmdiğ.in(' işaTeC et1n1şllk:. Alıınıtı, 

l).u t.('knp yPrs.:tZ Yl·~·a ÖOğ!'U •• 0. ı\)''"I 

bahis. ı 
· Za"-t>ıı btt nokt:ı üı.C"rind-ekf _fikrıır:ııı 

de. dün: bu si.ıtuLKf:l !i:-ı)<ll•i.anı~tık. 1 
«:Tatil Sı:!'rt> tpn tı~ra1· soruy-0ru.ı.: 

•Vatan> da b:.ı. tok2ibi .gÖl'E'IJ.. tıılen. 
!arl..."'ed.cn kim..sı• .o~mu,,i.a, diru, ~l»..'1.ı1'1 1 

hri°kkı. ltl'D dul:ı' ı sö:y tes;n: 
A. ŞF.KİB 

(Devamı 3 iincii sahifede) 

Ekmek Karneleri 

Pazartesiye 
kadar dağıtıl
mış olacak 
~dııimiz<le teşk'l olunan tek

mil hal'k b'•'lıkieri pazar gÜllü ak
şamına ka<laı· kendi bölgelerin
dekı ev ve içl<Crindc bulunan nü
fu~a aii küırüklcr-c ikmal -<>triıiŞ 
\'C nüfuı; cüzdanlrrrma istinaden 
beyanıı1aı:ı:neleri al.a1a:k ı?-kımeK kar 
ne!cr·nı velın1i~ olacakkı·rdır. . 

P z;;rtesi sabahı elıanek km·
(Deı-anıı 3 üncii sahifede) 

• 
4,5 milyonluk bir 
ordu için 42 milyar 
Dolar kabul edildi 

Lon<lra 24 (A.A-)- B.B.C. 
Aıme1ika meb'usan meclisi 
d'iıı 42 mı~·ar, 8'20 mil!yon 
d•:.!arl'ı.k hır harp talısisalını 
haou: ~derek projeyi ayan 
n,l·clısı~c gondcrmişiir. 

&lici' kan t:irihiit.U. si"'<l'-, . s ~· . • 
1 ye kacta· görillmcmiş olan ou 

er nıuazza:n harp ınas.-afı 
4 rr.1iyı:m 500 bi"- kişilik bir 
orduya tahiis olun·acaktn· ________ ...) 

/ (Günün Mevzuları] 
BİR TETKİK 

• 
ikinci cephe açılabi-

lecek mi, fakat 
nasıl ve nerede? 

Ba harpte, p!'op:ıgandalnrm bir v.:ı
z.iiı·:.i clr, ask-eri harckeilı)ı•e ör}ü vaıJ ... 
fesi gür:ı~k \"e oninrın ınnulmadık za
mr.nlaf<,ia ve rı.o1i.taJarda y.,.pılmasın1 
tem.n t·_tmekt:,., 

Bu cUmlf'de'n. ohr.ak ii.~'3rr, &eot'11· 
k.ti~\nbed, bf\rkesin bekledi~, Alman. 
ordtıic:.rının yir:e So\·yet R~qyayn kar .. 
~ı, ht•ın, geçen scnl'Jt:~-ır: '11 de şiddetli 
bir t::ı::;rruza gt>çn:csi idi. Böy1c bir uı.
ar~·tı7.ds.n. do.'1:ı b~ıgüne ~ario.:- haber 

alınanw1tl'il:tır. \'e Şa:'ic: cept~.'nin t·~ 
milltim bftd\s./'$1, şintdil k, sı.-:ı t\J)Xı: ·:ıı 
dil.;--:11ek y:ıobııt dü~.1:en;o1::!i Uı:!!)~ vl .. .ıJ<l• 
ş.ındun llarc!.tir., 

Bunn ~ık, Libyo çV.!t"••1'l->. bi'r 
;raz <taan·uzu bıışkruı\tı:. (Kc.yılc;lip 

.:e~liJı:1 ki, çöluıı yvı RU:~:ır:.m }... ıt:U-.. 

dan ~iirük çıknU-;.Ur.) \"f o z:.:tm.:o.11' .>.'l

la~ıl:nr..ş~ır ki, n.y]nı"'t1rtnl>e-ri 1'1tt1ta 1.;0111· 

~rdımao. .c<J.il:ı·fi.t_•~>, _ f h\.' r t ... ~c-.e}ı•ı !, 
Afıika kı),J:irn1u, cur :;,.d'.ın i~an ,e 
1l1aJzı1 rr.c bşınıp,!JJ'. 

ş·ın.d'i, Lib:r~cü .. ki !\1 "''c•ı: t.:ıa.Y'rUZl'• 
nıun biıi.nci. kısı r.1 bitn · ~"..i!'. l\~ .. ı·-" rr;!'l 
bu suı'f'l!e k:ıydt:tt. .. ; en biiy: k mu:y<:J .. 

(DC'Vnmı 3 Ü'<~ S;h:f .e) 

Aşk Y üzün en 
Tevkif Ed.ldı! 

Duvardan atlayıp girdiği bahçe., 
de sevgilisine çiçek topluyordu! 

E·-,t:lki gı'ce saat 24 tc Cih;uıg:-ı:ôc 
Fi ı .. un a.p..1.:tı.'1:anını..n ti.ç- !"l~ı~trf' yük
!-"l'h.lı~'1de~t buhıı;•• d .:. -ından rr.cç
h-1.:l bir ~ü!gen;n iç<-ııy 0 aı:C1.0ı~"1. gö-

rüln1ÜŞ{Ül'. 

c r hll'Eıı C-bl t. !t... 'ı ve \J'!'kf'k h1 .. 
ı A ·t.tlçriyle ~,o; r!ınıan kapa.~ı H.-.sa.~ 

rı." Lııi' ~ -' hissir.i • rt'n nıeçh ıl 
a~: babf;erlıki ç.n:\,·k t _ -~ .. J .. l._ ... .ıı.

da dolA7'"1'11ya ve ?r.uhıcı.ı .. ı• z;.lıe.-"it.~n 

Mu•olini Suner 
görüşmeleri 

\".<ı U (A.A.)- C\hi.so1'ni ya
nına; Kont Ciano okluğu halde 
bır d&ha İı,jl'a!1ya bar:ciye nazırı 
Sl»~·ano Suneri kabul eonış \re 
uzun uzadıya gıörüşı.nii':'~Üı:. 

NE KONU
ŞUYORLAR? 

NECİP FAZIL K ISAKÜREK 

I• ngiliz ve Amerikan hiikfı
met \'C de\ !et rcie l.ıri ara

sıııdaki kıonu~nıalar ctı·afıoda Jıal· 
kafaııaıı tıoy ,.e bön merak, bin
bir peşin tef iı- ,·c tahmin, arada 
bir n•iizakcrc rı.da~u11n balkonun
dan, ınes'ul.i~l.'t::>iı !oıahıs-Ia~a lı2l
ka ~ı.ııdırılan kı~tıneı ve gıdık· 
lal ırı eda, ciddi bir miı.aca hoş 
göriinetun. 

Acaba ne konuşu~ oı·larmı~? 
Ya §UDU, :ya bunu, ~·a &nu konu

şu~~o.rlarnı.ı~? 
Jlerlıı>ldc i>li\n şel İn konuşul· 

dugunu zannetmekte bata yok

nı11~! 
Zan ve tabnıiıı, insan sez.iş ıne

lckclcriııin. bence en gfu.e1 ve co 
haklı danaa•~ını temsil etse de, 
dışına hiçbiı- delalet aksetmemiş 
kapalı bir kutunun içindekini bir· 
nıiyc çalışmak gibi lıokkabazvari 
hir liile ltmcuül ehne.-. 

oa,•a, kiiçiik, dağınık, fakat 
mc\'Cut dclaletleri, yalnız iş ve 
hareket saha~ındaki ddi&lctteri 
toıı~ıya toplıya roerkezi \'e esasi 
Mliıletlerc boğlamakta ... Kaldı ki 
bıı nıevzuda. iki ılcvlei biiyiiğli· 

ulin. kapıları \·e pencercl.eri sıın
sık.ı -ııe.:rit edilıniş bir odada, du. 
dak ıludağa rn kulak kulağa edn
sıııdan belliba~lı bir iş laynıcti ~ı
karuı aktn, ne koııu~lııkları ve '" 
diı~iindü klcri bilinse de elde edi
letek hiçbir kazaıı.ç yokııır. 

tophy:u·ak bLyu.~ bi. bul~ t )'.ıf-.- ·;,"ı 

oc .. ~ıa 'l~l.Şİ.1!". 
Ço'" şık gi·y:..."1:1,;, o·.:;. b J g ip f:d-

hı~, iirna ıle ı~-zır!o:ıc.:. • b:..ı b kıtı so.
r1>p s::ı.t!n.:i.laoı:\.ta:ı :on n l k ar J .O· 

r~ t rnıamnış ,.,~ .k. •·:ı .Inr. en 1:3~ 

p~c ~ dığer ~.µ, • ~J. n ~ n l 1ı:11 

t.ıra ,..rıdt.n y.kııla..-:.:rı .. 1 :-. 

&.-> s::.boJ• _,_ıtl;.>·ı•:ye vı.: ,lfn ç :.,,.,. tc 

(De.-amı 3 üucıi sahi!ed~I 

Hindistanda açlıktan 
ölen?er var 

V .~i 24 (A.A_)- .ıl<,d:astan a
lm•ı:ı l>:r .ıı~:'.e1·e güce, 1\l.ııc'ra.-; 
J- av; "ii"iııık uçhk hüküm sürmek· 
~Nhr ~mdryc kada,. ~00 k;-pr.;n 
ol<"_._ :i tahmin edilmtM.etlir. 

v 
Ne koııu-ıurlarsa konuşsunlar; 

kı~·ıııet bunları bilmekole değil, ne 
~-apncaklarıııı gömıektedir. Onlo
rııı şu anda ne kouıı~tuklan lıir 
tarafa, fa.kat her zaman i\'İn .,. 
k-0oıL~abilcceklel'i en elden nıo

lfımdur: 

Harbi deın1>kra'l alarm kn<aııa
bihne\i, ~Iİh\er daı·btJcrinin he[ 
sah:.ıtln öulenn1et.:i 'e 'lihvt•rc ht•r 
sahada darhe- inll.irihue~i it;in ge
rcheu lrosk<>t·a bir tedbir n1an7tt· 

nlesi ... 

Bu tedlıiı- •nanı.uınr\OinLn \ti 'l'
~ a hu ~uhc-,ine. ı-ıa-dPte ı;;;ü:z. ' ... ~ J:tf 
pldıunda ~a!ıil oln1oıkta dJ hi~·bi.r 

ıner.tk \'C n1enf:ınt dt'i;eri hutu
na.ınaz. Zaten iki dc,·lct bliyiiı:U· 
ni.in. ıcap cdeu hC"t:~e~i t:vktan
beri koun'1ınu'.' 'e kaıarla~ l\'U\11 

olduğuua ne ~if)lht.·'. .. Yoltsa .:\n
gio - Snksonhırı, henlit. lıiiyiik ti11· 
vnnıu söz ,.c li\f ı>hlnını bil nt·tİ· 

t'tlcndirn1erui!5 farı.ct11!'1~k, o.n!utR 
iıiınat;;ı:zlık gii•teı~ıı~k olut', 

Ben onlara itimat ettiğfnl i,·i.n· 
dir iri: 

- Ha., şunu kıH1u~tular! lla, 
bunu konu"!tular~ # 'eıse, demek 
ki art.k şunu "~' • lıunu yapa· 
caklnr! 

Tarzında bi.r lece~..,use dii~nü

yor, Amerikddal<i hıı.lu~•nayı her· 
hangi ı-e tahii l•iı· ;:iiııdclik pvli
tika icabı td:'ık.ki edi~or; hn'u 
&ile bliyük ~1nu!li~ e1erin ... aJı~an· 
dı~ı bir de' irdt: ~ö,. \ c ıac yiilnını, 
kuru naztıri~ eler ı:~r~f'vesini a· 
nıc.li, ~leşt iı·ınel,,-te-, denuıkras;\ a· 
lar \'C onlara > iı1l"d11\tt 1 ol:ınlar he
sabına hüner ve t>H.'niaat buJ•»U

~·o-run1. 
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HALK FİLOZOFU 

TÜRKİY DE GAZETELER 

• 

•l'frki.vedc çı!mı<tktn bulu· 
au g(t'.ctc \'e tnt"ı:munlar• b.iın· 

li e5ı.rin ikiucisi, 1atbuat U· 
mum Mıidürlüı;li turairndan 
son gtinlerde n<:~ıı.hldi. Üze
riude 1942 tarih.ini tap>Bn bu 
çuk ıtı.k ve kiıçük dl.din b;.,iucisi 
~cçeu Y•l çıkarıbn~ı. Eser, 
19-U y>lıoıp biı;nci ayuvJa Iur· 
khooe çıkmakta bulunan g~•e· 
te >e mecmuaları içine alınak• 
tadır. (;erı;k ha-;la, ger.k u ut 
ve t· .,.;f tibui c, tam bir gurp 
f" I"ri su) ahilere.,imiz tJu kü uk 
ıki'ııp, Tiırk basın lıa)'ulmıu İl• 
dNa bir {i}uridir. F..st>.rin hu 
ikinr.i nü~haosı. be 1endiğl g°il)i, 

daha miilek!imil ve güuJ.:lir. 
- 'o ıo;tıyorsıın1n?. 'J~rrlı.ivtde 

l~ç ga.,ete ve ın t."'U\u-a mı çı· 

kı~or, ·~mleri mi n«lır, J'4..·re .. 
lerde çıktığını nu St>ruyvrsu· 
m, kaç uhife mi, hacmi mi ne 

REŞAT FEYZi 

k.tıd:ir, salıThi nıi kuu, ne cins l'C 

nevi.de bir ga:zete11ir, nııdll\rrir
leri ıni kimlerd' _ ilb ... 

.Bütii.n hu suallerin cevahını, 
J\Iutbu•t l'nıom Miidiirlüğü
nün D\.')rettİ;li bu kıy•ne •· ese· 
riıı kii~iik, fıı.kat, Ö'•lü ve lt"nıiı 
~ahif~leri içinde buhhilirsini~ 

.: {atbuat Unıtını • JüdHrliiğii 
çalı.~malarw.da, sistemli hir ça· 
lışma ruhllilun lıiı.kiıu olduğu

mı, bu gibi neşri) atı ile bir kc· 
re daha anhyunu. 

Gelr-eeğin tarihçilerin" en 
doi;rn, en rahat \ c en nd .. du· 
kümanı \'eren ' latbuat Unnun 
lUüdür!iiğünün bu yoltlukı mc· 
sn~iai tak<ttl'le anınan1ak elden 
gdıniyor. 

Bu kı)·metli erd..,, h~ııa da 
gföıJcııııck tütfıındw buluuduk
Jorı irin, a)·rıca tc.şekkü rü, bir 
ucı~ket borcu sa~anm. 

HEMŞİRELER 
YURDU 

' ------
İşsiz kalan, tekaüt olan KAPISIZ 

MEZARI.IK 

l'rh~ka ru~hğıı>uı kapısı oriil
düğü için, ~yarete gidenlcr, arl<.a 
taraftan, dunu atla>AP öyle içexi 
gl.ri urlarını..~!. 

GazPteler, bu lia! ve manzara· 
yı, •Kap1bız mezar. diye g1<rip 

ir ,eydm b h der P,i yazıyor· 
lar. 

Halhııki, ılone l.!adar da, mez.u. 
l.ıklarunnın Jıe duvaıı, ne- de ka· 
pısı elmadıj;ından '.kiıy .. t etmez 
mi idik?. 

Ş11 İ..tanbıd ı:a:ı.etelerinc hisf>ir 
~e.v beg-endfrmek mümküo ııl•i:il· 
dir. 

ZEYTbo'Y A{;t 

YERL"iF-

A~ı ıı-iizun btr~ tenef<elere ler
""' ın u dold...,,rak, zeytinysjiı, 
di~ e atmış? Fakat, bu lıidiM·ye j 
l>ul. ıp, terlııo& SU) unu pek bor ı:<A-· ı 
uıenıc•k liıwn. 

ı:;:er, ıı suların keallıtiğl 

gı.nrle.re ra.~a.mı.şsa, o anda, zey• 
üııpğından daha fa:r.Ja ı)·ınct 

bzaıınıaını.ş mıd•:r?. 

KALB 
Sl:KT~·ı 

Yepıl:ın bir istatistiğe gore, b
tauhulda on ~enclorde vefat e
denle<in mühim bir kısnu kalb 
Bcklemııde gi.clıyorruuş!. 

Bu clıirde, bu kadar hey«an 
vcri\·i ne g;hl Juidlı;.cler var, diye. 
d~ündüm. 
c;,.,.n O mıan Cemal: 

Şimal, mevsim yaı.. dedi
kiu bılir, kalb cktesiuc uğroyan
lar, plaja gidip kendilerine hc.;ap 
p~ula~ı 1iunulnn ıni~1Nt!r~rdir. 

hastabakıcılar bir 
yurttn barındırılacak 

A arayrla1<i !Uzday ha~.aba
kıcı:ılt okuluna bt;. yıl 18-2,'> ara
s:ndaki orta mektep mezunu ba
yanlar almaca.kur Runlann ll'l't'k 
lc'bc karlar tren., \'apur pa a ları 
Kızılay taarf.ın<lan ver.lec<'lııtır. 

Dioj!er taraftan !yeli ve mt<~a
ni olan bu müesseseden mezun 
olanlar işsiz !<aldıkları veya teka
üt oklulrJarı zamö.n c fI em.:ş~r~ !.er 
yurdu. rula ı&§e edilecekler ve 
tı & r!Il dm 1 ~(' a.kla rdı r. 

Mektebin her ıal~best cıı-,.,,rnııı
re.cr vurdu. na aza kavd->luna-
caktır. • 

Sun Te)gr-ıı!- Kı-z:laym b• ka
.rarın.ı takdirle Mırstlaz ve diğer 
müesseee!uin de ıneruıııplarının 
<stikballerk.i bu surc·tle dfo•iin
meler;ııi temenni eykr'rı. 

Galatasaraylıların ıtoplantf:. 
aında lazla heyecandan bir 
krir. geçiren en yflı mezun 
GAiatasaray mPSinin en eöki 

me?unl:ırından Muhtar İsfendiyar 
mezunlar günü olarak kut!ulanan 
c?il..lv günü. nele mektepte fazla 

heyecandan büyük bir kriz geçir 
miş ve Ahnan hıı.starıesine yatı
nlmı,ştı. Galırtasarayın en yaşlı 
mezunu bu kere iyil~ek has
taneden çıkmıştır, 

Te(blr armayuıca .. 

istanbu 'an balledlle
cell b y&il meı'ıle ı (Yazan: I! S. E~ki Bükreş Ateşe militeri 

İst...rwu,.ın, normal za:rruwi..ı.T a\tlet 
ewg& z.;..ımaa_ ut t'h l t-W:tılt."ıdJıecck ı..ı:ıe

&>•ıell'rı.oıJen oırı de dcııız .ı~lllyosu. 

t.luıu-oı~tt."t:k ~ı.ctı • ..ı .... ıe vU.CU'de 
.. i.uu:. uı.: 

Dı-;n·~e g1.ı.ınek mı lu~u ha:~ :.c.da 
Ll<.30. 1101.r.21 ütıçuii, y•:t.ı.ltı.J' yuı.W

la.c. J.ı.ı....ıııı~, cvk lec! ~ gLtııl~:·Je, de
m, .w. buyü. ... &.ı•r ibt.ı.y ç tı .... \l'. alıyor. 
Dı..qıuıı .h..1,ywt P-dh l ;.ıır. Btı· plötJl gıt. 
mt.:...: ve L.ı:..ı: yo al.....ı ~ da bittatrı p. tıa.
Jıdır. Flk t, norr.ıft, dt:vı.rlerde, bu l:;, 
hlç de ucu:< l;~· şey o.• ~•ıd•. li..ı.'1,teıı 
l'"\'\"l'J, nomunya \:e .u ..ırls'tan p dJ

ları, l.t1i.ıd.>\.:.! µlvlaı ı..: ı kob~t cdJ
yol"du, Ve ;.ın. haı .ıa tar:ı:tı, l1ı.ı rt'k:ı
Lıı:L, dtrııKta~-ı .g~ en st>.;alıiar luı1'b1 .. 
&~ ue b! • l . r: ul bc..lk:ı k :· .. 

Bütün cephelerde vaziyet ve 
Libyada yeniMibver taarruzu 

t;ı.t'ı.nda t<!.• Ç, unKU, ı.rta.r~..ı.la..n ıwl-

kıp, mcst•ia ıı ;n:ıeya ,;·l:ra B:... &;..:-16-

: ... ın~n b ı..~Jı.aa ııtınl'k, "'re® !'"tel
de k ln· :<, ycınek i':ı.·ır..ıe.·, heıı;un. ban .. 
yr,, a/m<ik, v.e bııMısa Wth"' iuks ve 
J.'::()t.t..Hlu ou· ı:.•ırat.o:t:. zan-ı.c:.nı gı \-.r ... 
rcek, :rol Vt! ht:r hı.~Hı :r.~<ıU.at ı.1.a
tı•l, }.Jı.anbuktan dalıJ. u<.'~ iuı. 

UJ.ra..ı.z, K:?.ı, krc:ı, r-. ..,r) ya grdip 
a-ır ay k.J. ... nız., Uir nylık. bır rwnıan
ya V(l.) a .B:.ı.g L'kll:ı.n seyah&.1A1r<l'en 
daha .cu.l p.u ı Jı : cıyordurıu.:. Dua.a 
mu ~l d::ına az ~tır,ıhat oo.oo· ın·ot· 
daba .ız e,:lt n •yorG\.On:...ı. ' • ' 

lnrJ&ll<ı.ü, bır gli.n noı-mal ;o.amanlar 
aıv ~t edia;.-e, ~aı..ı.yet ".lt> olacakr. Yi
ne eıyn.i' ıni 1'1..ı ııcuıl• ıhın vr Jstira
hat sı;bepler: >m o.·~d~ı da d.'.J.ha mü
ki"ınroei clu.;ı:unı.:n L n:.tt'li nert"dt.'(lir!. 

f{erh k!.e, harplt'u con:a b!f\'1.)~ 
t: r harc-k t!t.J'İ.'te Vt" i\:Um&i n1lı'..'....ze
•.ıeh,_re kaVL•ş:ii{'ak ol::ı.n isıanbul, bu 
den12, pl~J. gaı::oo işle-r.:.:c,i de norma! 
bir ~ o;ı:dt-! h<.ılıt•inı\•k ır•('oburiyeb.n.
dr,dir. 

Tdo",ur ed,yorl.'!.z: Bı;,,gün . .·at, ft~· 
killttd.e :;.artI~11 :-ıltında p:ıhalk~ır . .Buna. 
ha;-ct;, bil' f":v deın-yel•n. Falı:at dün 
de °'-"•;t~t: i&.L.. Ve nno .. na! b~r pahal:;Jk 
V!l.!'Ci.ı Ve bu glbı ~t-Y Jer 00.:ie att"ş 
P3'fıasır::ı tLİ. 

Yann., ,-ıne, böy~e- olrn.a.ırahdır 

R. SABl'f 

Karabükte Dizel yağı 
utihsaline ba§lanıldı 

Karabük çelik ve oemir Iabri
kal:ırırıda Di7JCI yağı istilısalatına 
·ba}laıu!ıd.ğı >elır'miz sanayi bir
liğ'.ne b.: :nlır.i;ıtr. Beher tonu 
vagmda teslim şartile 156 hı-aya 
~atılrnakıa,11'. 

BÜTÜN CEıPHELERDE: 
Ş.mali Pas.fıkı<le Aleouı>tnne 

takım ad· lar; bölges:n<le Am<)ri
kan lıava - deniz .kuvvetleri va
ziyete h.fıkım olrııu!j?arcıı.r. Şimdi· 
ye kndur bu b:Jlgcdc Je,poıılar 4 
!kruvazör, 5 torp;ıo muhribi 1 tıop
çt-ker ve ~ t~ıt ka,ı.<tıetmişlt>l' dr. 
J&!)Ol"lar Dutc Haı•ooura uzanm~k 
içın ~ üıı.cu bir adaya hil!hl as
k~r çıka.can acl'!ar. 

Amcrika'•ların ynkıtıda To• "O

ya \'C d ı;-cr Japon ı;ch'rleıine ha
\·a 21.r !ilı ı ~'apmal.:ır, .ınuhı1emel
u r .t.:me"· kan denizaltıları J a
poı.~~ - Çın ara;,ııdaki suJarda 
Ö.>I -;m...ğa ve J apoıı gemileri ba-
tıM ı;ga başla~lzrdır. 

ç:rı.öe Japon taarruzu dı:.rmuş
tur. Ha11a Japonlar Kiar.gsi vi· 
fu•pt:ıııclı>n Çekiang suhil eyaleti
ne r~gru çek lmeğc başl3rTilf:ı bu
lunu;O!'lar. Mare<al Çarı-Kav-' . 
Şe'i hemen her cephede muJrn-
bJ ıaarzLoza geçmJ<, Japon ordu
lal''i1! v2~d:.kları yerleııden geri 
a:tmr.ştır. Gö~e ça-rpan en mühim 
n '.<!a ~~dur: Japonların Çin isti
k~ır.etin<lcki deniz ve kara mu
vasala.>ı bır taraftan Amerikan 
den'zaltılarıntn ve diğer tara~ttn 
Çiı• çetekr;nin akmlaıile ernri
yet:ni g;t;g'.cle kay!betm.e~iT. 

Li'h:'Fda, yeni vaziyet üzer re 
ne oiacağı merakla bekleniyoc. 
Yenı vaq,ry<'t şudur: 

İngiliz ordusu ric'ate nihayet 
venm~ Jmdut üzerinde SoJluın • 
Capu:rllO - SxEömer '.sbinat n<:-lt
talarından geçmek üzere b:r mü· 
dafoa cephesi tııtmağa muvaffak 
olmuş1.ur. Usıtün taarruza uğrarsa, 
orlılt Ha.liaya geçiıdi şaı'«ına mun
ıazaın çekil,.bilir ve orada müıda
faaya de•·am imkanını bulur. 

'Mihver ordusuna gelince, takip 
'hareket' dwmuştUT. Fakat Ma
reşal Ramımclin yeni bir taarruz 
için hazırlıık vaziyeti altlığı ve 
i!cri krt'alaoıle İngiliz ce_phesirıi 
~1-Jaımağa başladogı anl~ıbıym. B ir köy halkının takdire 

J,.ğer bir haTeketi 

Malstıya (HusUtiİ)- Kemal:yc 
kazasır .. ı Eı_ı<ı köyü halkı k3'y!ffi
ni Kf'maEye kaz;;,,ı'1a bağlı:;an 

yol üzeri~" V<" Frı-at ııehr' ili.tün 
de biıyük bir köprü ~ eııır::Ş

lerd:ir. Geşo JoVyünün muıhtan 

k"lltail Hailrkı Gün'Clı:ı{;du ınahsıı
liln yctişt:rBm<·s., kiı) ıı~ kalkın 
ması iş!erin<le o'lduğu glb, bu in· 
şaatta da önayak ,.>lmuştur. Köp
rü kiiyhı!ermizin aral.arınaa t>p

laclıkları C OU fa& ile ~a olun· 
mu§tur. - Ai>dullah 

B;z evvelki yazılarımiZd.a mih· 
ver ordusunun Sotluım, Capı.ızr.o 

ve S:d'fuııcri almak i.stıyeccğini, 
ı bi)>·ld;~ ilıuı:lut iizerinde vazi

yeUr.i sağlamlaştııımıya çalışa
c~ığı.-: yamnış!tk. 

--~--

Yandmzyorsak Mareşal Rmn· 
md bu m~'kilere taarruz edecek 
tir. En mühim hedefin de Capuızzo 
olma."1 muhteme!kir. Nitekim, 
ırn:hvcr krt'a-lanmn garpten Sol~ 
!um, Capmızıo ve S"iiömere uza
nan üç yl'.>l ÜZel'inde ve bu mev· 
kilerm 15-20 kilametre tıLağında 
görülmesi bunu göste"mektt>dir. 

J,l;ot.ver ordu.unun s:ıveyş ka
r,a;ın~ yurüyeccği şimtiil.k bahis 
.ır.c-nuu olamaz; bu nok.ta m•hver 
01uusunun Marsamatrtııh bölgesi
ne varması hal:nde düşünülebilir. 

d.r:ırak t.ı.ıoıtraı:u destckUycbile
ce!derintleıı Rus mi.>dı.f:lerinin 
yülkü çok ağ rla:;ını:ştır. Eğer Rus· 
!ar ·eni b.r ta&rnızu kııramazlar
sa, Al:ınan!.ır iç müdataa hatları• 
na g:rcbil<'<'ckler ve lıöylel'kle 

ııl:r~ı i:k sa'ıada Rus oniidafaas• 
sorı.ı emıi-§ olacaı.tır. Bunuıı.la 

'beı:nber Ruslar, Sivaslıo>pt 1 şeh
rını.ı oolrnklarıl'ı bile miiıdafaaya 
R<lntctmiş ,;üninu~ıorlar • 
Haııko! Q:,ğnı;uıorla Arınanlar 

tekrar taaı-ı-uza geçmişlel'fie de 
~uvaffak olanıarr.ışlardır. Ruslaı" 

muoıın daııe mukavemet etıni~ 
ler v~ daha oonra mukabil U.ar
ruza geçerek Almanları ger; aı

ml~lardu-. Ruslar bir nehir kıyı
sının zıı'hlı ve motörlü birliklere 
karşı nasıl müdafaa edileceğini 

artık iyice öğrenmiş bulunuyo?'
lar. Demeç nehri D:nyeper kadar 
gefüş c-J.madtğı halde Alman or
dusu bu nehrı hala geçemıınıi.,<rir. 
Alm~nların Harlınf - Biel.gorod 
~·ra. ... uPdan lf"!<ra.r taarruz te.-.eb
büsütıdc bulunrn:..la<ı muhtc~el
dr. 

K~çülı sıhhat memurlan m ek. 
tebine leyli ve meccani 

talebe alınıyor 

istt.nbul küçük sıhhat meıntıl'• 
tarı mekt.ebme bu yıl ot'ta mek· 
teplerden pek iyi ve i)'i derece 
ile mezun olmu,ş bulun;rnlar ka· 
!bul olunacaklardır. 

Leyli ve meccani kısmıırıa gi•
mek anzu edenler 15 eylüle ka· 
dar Sfuha ve İçtimai Muavenet 
Vekaletine birer istida ile müıra
caa.t ey!iyeceklerd.r. Talipler e
ğer çok o.hnazsa 01'ta mektepler
den ort11 deNıcelerle mezun olan
lar da kıibul ohı.nacaklardır, 

Devlet Demiryollarına İmli· 
hanla alınacak memurlar 

[)evlet Demiı'Y">tlıırınm muha
liebe ve maliye servıis1'erine yük· 
ııek mel<tep. lise ve orta mektep 
maLunlarından müt.eacldlt memu1 
lar al ınmak üzere bir imti:haıı a
çıl-rııışt ır. 

İmtihan 2 temmuz perşembe 
güniı Ankar:.da icra olunaca-ktır. 

.Talip olanlarm 18 yaşından aşağı 
yaşta bulunmamaları ve l tem
mu.z çarşamba g;J.ııü akşam.ı.ııa ka 
dar /ınlkarada D~let Demiryolla 
ırı zat it)ll'ni müdürlüğüne müra
caat etmeleri icap eylemekıtc>d"r. 

M.4.HKEMELER: 

''l. d .., d .., nsan og ugu 
B11s-Almın il rbinln 

11 ıir.iönl ö 
yerde değil,doy· 
duğu yerdedir.,, Yazan: Ahm•t Siilırü ESMER 

Bir sene evvel, bir pazar aba
çi.ri.~ Haç'- hı U k d 

HOJ<im, da ·a ~»Tıı!i.lnt 

1.\-dkıi.k etti, Sc. nra da\"8.Cl 

i:ıe '"'1 du : 

llr!un u:mııı 

b. • Y u an uyaıı&rı'ar, bu • a?'-

- Dava.ruz nedir? Rad\yıu Mll.Sta!&. 
n~n size holı~r verıııcaen binıcnfottre 

iş.ı bırakrrui.sınd.ın Vt' ~ıdeı k~n su:e 
ai~ a~ tane tini. kalıbını da alıp gö
ttmiü.ğuooen §lltayet ediyonıunuz, öy
la ırM.'t 

- Evet t!t'nıdılm, 
- Pekı. .. anJatıu ban.alJn! 
- Ei~ndiın. Ra<i,yo 11,'!L:ıSl:afa. bu iŞ(\ 

bm!m yaoı da çırakhkla başlad~ 
Bun{ J!l t.an1 s-...·kiz s<·ne evvel. •• YPt Q

ti.. kalfa oiW. Yaptıgı Ç'ini adedine 
göl'(', tatı.t~ l.>ir kuruşt.oın pa.ra ahr. 
Kırk lıra Hl~!il h tta bile v·ardır 
fazla Çd}4ı .. sa YA.nı1 ınt':ydana getıi... 

rip adam et'ik. &n ~anla.eda, otuz 
bin troruar 9·11:.S.. sip;;ırişı a:ılım. Çalıs
mıya başlnritk. iki üç bin tane d<· çini 
yoµtık. B;I' oat>ah, .tııık'tım, Radyo 
Mustafa n'cyda.nda yok .. öğle oldu, 
hciHi yok:. 1-~ı.-·ın" adam yolladım. Evde 
de ycık! ErlPS! gtın lşi anladı.k. Meğer, 
brniın rakib~m. Ycrvunt bunu para 
511• kandırmış. Işimı bozmak için, faz
ın par:lo"la .kt>ll'di yanına almı5, Altı ta-

... ne trotuar ticisi kalıbı vard.l. Onları 
da ~rttırnu.). Ben. l•llerim böğrüm.. 
de kaldım. T'dıı.bhfidümU ifa edeme
dim, Ypniden kalıp yaptırıp güçlük 
çektım. Usult:'n, stYrılmadan on be;, 
gün C'V\ el hc:.ber vCnncsi !5eırrıdı. Bu 
bir, B.'r dt altı 1'3'.ne kalıp çalmıştır~ 
Buruian dcı1t\yı da rezalandınlınac;ını 

iete<-tm. 
Hakim, R.3 :yo 
- Sm oöyle 

hakkındak; bu 
sin? 

Mırsta!nyıı döndü: 
bakalnn, Mustafa .. 

iddiaya ne ctyccelı:-

RadY'O Mustafa, hopar!ör<lı!n konu.. 
ŞUr gibi, &ıtma gönnemlı bir sesle: 

- Ne d yey~n. efcı:ıı:l'm? dedi. Ya
hındır cliyecrğirn. 

- Sen d<1~·ueunu anlat belcohm! 
- Efendim.. bu adam, benim edti 

ustamdır. Ded!ı{İ gibi, seloi'z d<.kuz se
nıed;r de yarnnda ç.Qhşırırn. Calıt,lrım 

8mma, U...n dııt<lui:U yerde değil. 
cyıluğu YNded!.r, Me{ihW' kel<l.ındır 
bu... Sekiz &ene yacında çalıştımsa, 
ölünciye kadar t. i.ı.şmıya sen~t ver
n~-'<Üm ya! On beş değil, kendisine. iki 
aydBtnberi ı;ı«r lil>'<lrum. Haçlk: usta. 
Yrrvant ..ota fazla paTa •·rriY'Or. Son 
verirsen e:Pntn yanıl'ld.'.l kalayını. Yok
'"'· Ar yılı deg'l, 1tiıı· yılıdr, g.ıerim, 
drdfm. B<1nl boyuna buo:ün yennla 
O'.Y•l"'Yl!> sa""'"kladı. Yirmi ırtın f!VV&l 
ıı,. k•rı söyledim: 

- Aı:r bai,ııwian sonra ben yokum, 
Haçil: u.ıa, da.rılrr ... , gücf"!lmrt dedim, 

- Sen bil;r,.ı! dedJ. Ben dıe, çıkıp 
Yervımt U6ta.yaı gTRan. . 

- Prlıı' .. ya altı tene kalıp alıp 16-
tümıü.c;c::ün, oııe: ne diveC"Ck~ln? 

- KalPPl•r benimdi ef!'ftd;m. Ge
l\orı.en go-t;rd'°'d .. giderken göttirdüm. 
Kendi malım değil mi? o, •e kal'lŞL
,or. 

- Pl'fri .. n.:yle ı.ıı.at eılef'inq 

- Orada çal:şanlınn hepsi bôllr. 
Kahplann benim olduğunu ele, çıka· 
c?fr.mt "'ki ı'tycl.-ı.nbeı'i s&,t-Jed!gin·ıi de-.•• 

İki tarafın ııahilleri tcsb't edildi. 
Çağırtıltp dfnlentimrlrri ~ mtıh•ke
cıe bask• gi.ırıf' bıt~kt'dı. .. 

(Devamı 4 üncü S21tlfedr) 

ın en lıeyecunlı bir 1,aberı kar
ş~ında kıılnD;lHdı: Alınunya Rus 
Y~~a karı;ı h2<p illn et.ı-.'ış ve 
butun cephe boyunca askeri ha
reketler ba.~Iam·~tı. Rusy;ı ile Al
m~»ya ar!l.'ımdıtki münasebetler 
1939 harbi başlamazdan e\•vel' 
z'yadcsilc gel'gindi. 1933 se'M'sini 
takip eclen devirde Avrupa sul" 
hunu taatmu, eacn en biinik telı 
like, iki d.evlet münascb ... tİer ·1 de .. 
ki bıı gerginlhltt:i. Bu siyasi raka
'lıet kar;ıı.."nda İngilterenin ekse· 
riya Atıınanyaya rnütc mr.yil bir 
muvazene unsuru rolünü o;rna· 
ımak istedigi görülmek:tc idi. Fa· 
kat 1939 hıuıbi baslamazdan cv
vıcr<i aylar içinde" Rusyarun va· 
zioyetiııde bir çekingenl'ık sezili· 
yordu .Münib anlıt.,'lması.n<lan ve 
hele Çekoıslıovakyaya karşı yapı
lan Alınan darbesinden sonra 
Ru~~. k.e"..di kabı•ğuna çt-kilıniş 
g;bı gorunuyondu, Bu p<>litikanın 
şümul ve mana..•ı, ancak Poloııva 
buıhranı çıkt>ğı zaman anl~tldı, 
Demokrat devletler, haı.ibe mani 
olmak ı;ay&:ile Rusyaya iŞbirtiğ! 
tekUf edince, Swyet hiikUmeti 
bir taraftan demokratlara ümit 
vıv!Wer.ken, diğer taraftan Al
manya ile müzakereye giriışti ve 
neticede ağwıbos 1!139 pakıtı im
zalandı. 

Bu paktın imza•mı lhaııp takip 
e~ii. Rusya, harp içinde A1man
yaya müt<·mayil bi.r politika ta
k'p et.ti. Almanya da ant.ık 23 a· 
ğu>11ıls pa.ktile iki aevlet ara~ın· 
daki mooascbetıerde yeni bir çı
ğl!l' açoldığını ve kurulan dostlu
ğun devamlı olduğunu ikide bir 
tekzar l-diyoırlu. Alman - Rus 
dostluğunun samimiliğinden şüp 
he edenler. her iki memleket ba
sınının tarizine ve hikıımuna he. 
def oluyıorıdu. Fraıısanm yıkıl .. 
şına kadar bu vaziyet devam et
ti. Anlaşıldı ki gerek Rusyanın ve 
gerek Ahnarzyanın pal<to imzalar 
ken, kendilerine mahsus hesap
ları ve düşünceleri• va1"1tllş. Rus
ya, Almanyanm garpte demok· 
rac devleUerle m~l olacagım, 
her iki tarafın da zayıfüyacağ1m 
ve neticede kendisinin istifade 
edeceğini hesaplamış. Ahnanya 
da gaııp cephesini haUedfoc'.ye 
kadar şa•lota!ki ce]:.il:ıeyi emniyet 
altına almak istemiştir. Bu hale 
göre, eğer Fransa dayanıınl'i ol
.sayrlt, RUBYanın hesaib~ dayan· 
masaydı, Alnıanyanın h'Casbı doğ 

ru ~ıkacaktı. Nasıl ki dayanama· 
ymra, gar.ptek.i da.vayı halleden 
Almanya, davasını Rw.ya ile de 
halletmiye kıırar verdı. 

YAi~ IZ BAZl 

ilU.KK, LIAR! 

Bir gaıelwe şu rı •1r.I ğ°özÜ-

Buı !. ı~ ilsı d3'hl bt'" mildcfıet de
vam ed<'cek. S bpµ.cron. ı::ız~lt>r 
yazdılar. Bu n~vl .;leı'dP. ortaya ç• 
kan bir hakik t vtt· Ti"d'bırlr"·ırraı 

daima. grç oL)~ruz.. \'ar.ın hl.:.- hı.:.z 
me.<elesı ' ğacnkl-. Bunu, y llarm 
ve yıllaı ın veıd>G} lrtı b<lerle oil. 
menüz !Azım df•til mı?. 

Antrepo buhranı önleniyor 

Urr rri mağazalar şirketi Un
k~pan n:i3 cl depoyu il bin lra 

sarfiFe 'TIC'rlcrn b'r hale :.ckocak
tt". !)iger tJ •• ftan şirı<ct m ·te

lif ~erlerde ) eni dqxı:Sr açarak 
aı·:rep bul:ra;ın Ök meğe ça
l:~acaktır. 

Daj;u ceı:ıhcsln<ie Sivaswpol 
muhtrobesi bütün ~ddetUe de
vam edyor. Almanlar Severnaya 
l\mfeziı1in .~'.maline düşen Rus 
müdafaa cephesmde mukavemet 
«ft>n ~an sahil ·stihkamla.rmı da 
Çl'V İ l'Illişl C J1Ci: r. 

Ak l a yakın •• 

A!manya Rusyaya b"ı bir 
lbaskıın ile harekete geçmek bte
diğinden maksat ve hedeflerini 
oon dakıikaya kadar gizlemek içi.ı 
büyük gayret sarfetmişl!. O ka
dar ki hareket başlnmauian bir 
>ki gün e'\."Vel, Bcrlinden Anado 
lu Ajanswa veilren bir teigraf' 
Rııeyııya karşı hareket., geçilmesi 
haıclcndaki h'1i:>erler İngiliz pro
pagar.daı;ı olarak vasrflandırıl

nıe il~ ti; •Ban balka.llar, pırinci 
120 kurusa sauy >rın~!· 

TuhBf ,jCY! neden bazı bakkal
lar obuo ? .. Bii.tiin balı.kallnr pi· 
rinci 120 ye sı.tıyor?. Ne diye, 
doi,'l'u lif etmeyiz, kendi kendi· 
nıiıi kand.ırı.ru, bibnem:' •• 

AHMET RAUF 

!·"aka!, bz, y.ne aldır.ş etmeyoz. 
Vııklinden evvol, >!ltlisclerl kar ,ıJıya
mamK kusuramuz \-ıı.ı·. Halbulct, bir 
tok sıAıntı ve b\.lhnnrlan bı1': kendi
nU., dzlıa doti"ll8U, k•ndi ledbır.;a;;g;.. 

mit ;rilıfi.ndcu meydana çWı.rey<>ruz. 

BOR/IAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 1 2 

AŞK v GÔZY AŞI 
'\azımı SELAMI JZZET 

~·------
H n 90kaga \;tKAcak ol J r-.n ıı~reye, 
ki:1~~ .. .,. 

Ya ı.. upa-t m.:.n<la a;rak eııleri 
dı.ıyd\.l. O -apa tıma~ Ah oturuyor
du De 1 t•k da ge-tm'att. Biraz. eonra 
kapı ç'l!ınt.ı Alı m ~raala 1JJ-rdu: 

- ~ldı .,,,. 
S ,.l:Jl ı:\Cl a,n b&şln.ı. lWci1: 
- J i aylr Be.iJc:ı bır ık.ı tır yazar 

d.iyı oe bek.ledim- ~e gı ld.i, ne ha .. 
bcr gönd ro<. 

AJ,nln b r !Urlu Lk!. y;ıtnııy~rdc 
1 n kAr~ını bu le bu-akıp gidf' .. 

D., de 011 flk•:"l!ev.m, !al:at ar
ta. t.Hndtm kalma""~· 

- Bir çoc it bir l liır.e ö;rledl, dl
:re ıno:ın rıl<'P g;tml'Z. 

- D ""k ıçtooe bit tüııı.'ıe vannlf, 
YıU.:: la a.nne di'nrı.:e ken<.iınd.en 
ı:eçtı. 

Bu d• hep b zlın yl!zum<ID:ien. 
... i<.at b<'n brrşeytn <lü<de« "'4: la• 
~ .Hana bı:r emrm var ma.. 

- H.ç bir rlcam y.ok.. Hem Sf"tıın 

e!incl: .. a ne gclır". llcrum rlıaırie:ı de 
r şey ,.e-lml)-"Or. 

- Bur&ıia mı otu~acr.Uın~. 

- 'e yn.p.ı.şım? ..• Ş:ıt-:.rciım. 

Ali &Uftu. O d:t lli.fii'~n.,,:ı>t.ı. Sevgine 
.T!>l gOJtereıııiy<ıı<iu. Eii<'r Ken:ın ba
ktl<att:n kaiısındıın ~lphelı"lüp gitti 
i3t', onu g~ri getirmeni.ıı çaresi ancak 

onu bulup iromışmakla kabildir. Ne
reae ve nasıl bulaoaklardı?. Bu ayn 
bir muamma idi. Ancak btr ümit var
dı. Heı.1ı.ılde Kf'lı.an rakl>ınfn k.iın 

oıdugunu öğrenmek istiyecckti. Bu
mın ~n de gelmesi, !.ahk•k~ yapııın.o;ı, 
durumu iocelcme.;i. gerekt.ı, B~ y-.. 
parken nasıl olsa ele ıeçoctk.tı. 

llunlan Sevgıne ıayl•di. Se\'gın y;... 
ne acı acı ~mı sal!adı 

Keruın çok öt'kclı. tnıri b•r adam .. 
dı. Eıler t'•'kaaı alır.ıık Bt<-...,.,ı; o 
arıda Alinın Qz"rl!1e hücum ederdı. 
Buou 1"'P'ffiadıCına gare aklır.a k'l'T· 
~ b~ l>ı.r ~ vardı., Karısuu 

FRAN.5'/ZCA 
D.\, İK11ALE ~ LAN TALI'.BEYİ 
~1u\atrai-;.i)"(;l,e ıtlJzt;l ... rıı. Mu.;;terck 
d<·•~lt·Nn ha!tada 3 dt'"' ;çın aylığı 8 
Jiradır. H'USUbi drrslı>r dühi verilir. 
Lisan mütı+a.ı.ı..ı Pro!. Albert An· 
jel. Balıçelaıpı Tra.ırıvay C. 5elamcl 
H:ıu, 

xil4 ilsltl bıralı::p gitmeyi ııldına k<>J'- ' 
mu,1 ve bunu yapm~tı. 

Sc\.-&uı yine hıçKıraı·o..k uğlaınıya 

bf!olı.Jı. 
Alo genç laıdıru naaıl tes<lli edecc

ğiru b:.ı.eın:y01'du. Bu fı:Uketten kt.?n
d..L,.ı. de ınC>'uldii. Bunun !çın de n.yrı
ca vıcrlan azabı duy ·yQrdu. 

- Gelır n\l diyorsun. 
- K.C)b·lır? Be1ki gelıverir .•• 
- Baıın Clt• tı .... ytun1z ne olacak bil-

1ncn•. A'-'-n1 Encrn.l gUz: ha~;iı:ıc aldı. 
H~r hare1tt?tınd n ~J;>bel€:tıiYQr. Eğl·r 

Etlgin ~:ümu. dın!emı~ oL'><ıydı bu bo
yundunıl<tan kırrtuimuş o1:ıcalı:tıJı;. 

- Nt> yapacaktıniz'! 
- K&Çi!caktık. 

- Bu <laha fena olurdu. Yt:.ba.ncı 
memleketlcrdl!. yoksı...l kalırdınız ve 
yine d.e: doğ'ln ~r.\.l:ı& rceaıcn a
dınızı veremczdiniı.. 

- Burada sanki verebil-.yor mLıyuz.1 
- Ebevte ~r gün gl•.:.ır, slz de evle-

nirsiniz. 
- & anco.k o adam öl<lüktf n sonca 

k3bıldll' 11.ıni ba2an alclımdaıı hcrL!i 
ıı~b•rtmı.'l< g."~r 

- Bu fei:lltel otur. .Bayle 0eyler 
ııöylemeyin!• 

_ A'!nma ben. htrdığim zaman En
ginfn yltzünU göretniyoru..-n. 

-- Bu kadenn çoi! acı O.r cil\esi. 
_ ..uı...m &ılMh•mızı çektyor~wı Fa-

Müstahkem nwvkiin cenııı:ı ceı:Jhe 
s. nele giiğii>; göğse muharebeler 
ecre} an eunekıte, Alman : Rumen 
~ı'ah.rı ağır k.aytplar yererek ve 
anc:ılı: adını adını >terlemeğe mu· 
vaffalt ohnaktadırlar. 

Almanlar şimal ce.pheı.indeki 
l<uvyetieri cenup cephesine l:ay-

kal bızım ne kodar •"OV~i.oi bıliyoc
~un Sevgın . .Bu aşk bıu, bıObırJ.n~zo 

öyıc bagladı kı, ayril;n;mız.a imk....n 
.)"liQtu.r, Bızı ma.ıxır gör ~·e a.t!ct. 

Sı..·vgın cevap vernıı!'dı.o fak•\ ooılara 
kin heslrmty-0rdu. Sordı..; 

- Engiwn b•t' eoycifn h:tbqn y<ılı: 
değıl n11:'. 

- ll:ıyLr, ke-ndısın henüz görmrdlm, 
~lektııp ta yazn:ak. l~te.ued;m. Yusu .. 
fı...11 da.d~ı S4ı.'O gıvı.;.kten sonra gt•ldı. O 
da L:ıır St'Y bilrr.ıyor. Bir kaç aıln :;ôn-l'a 
gelecı--ğın~ söyl1?dım. 

- Yusu.t ne 13pcyor?. 
- Seni wnıp duru.ror 
- Ben Engınc g,Oer olup bit('nlrrı 

anlat:rım Amma bugün cie ç:kmak b
temıyorum, h.alA. timtdım kesilmedi. 

- Ben k'Ocanu n.ltı sene gOrmı;dim. 
Alı ceva(> vermedi. Bu kadının Çf'k ... 

tığı azap \'~ iz.t;rıap yn .ında, onun kat-
hındıCı fe-dakltrl!.'..-:laı-:.n ka!'iı"ında 
kı'ndı haı!ınden bafist"rtığinc ptşman 

o4du, utnnaı. 
Derın bir eeııeizlf.!(, oidu. ScYgin in... 

ledi: 
- Gelmedi, gelmiyor ... 
- Da.ha erken. 
- Gı·1'eydi gelirdi ... Eğ<.>r brniın!e 

komıomıya, k<öy<lo ~Ye o>urdu~wnu 
anlımuye niyeti olsa...Ydı QOkt&n ıelirdl. 
calml'<lit""' göre bunun ıebebini an-

( De1ıa.11u ı;ar) 

J:qxınlann rnııtlaka S"bı~yaya 
da raarnn cdecek.Jer:nde ş.:mdiye 
kad:ı... vakit vakit çok ısrar edil· 
d .. Fakı:ot buna ra~n Rus - Ja
pon müna.;dbetleri OO:ıuhnadı. Ne 
Rusl..r, ne de Japonlar biri'tıirle
riııe taıırurz için ortaya bi• ba
hane bulup çıkaıımamışlardJI'. 
llalbı:ki Japonlar tıartıe girdik· 
t:enberi oı<taya ~ı.'ltan rivayetler 
lbirb:rini tutmaz obnQŞtur. Elvvela 
dendiğine göre Rusya ta.mfmdan 
Japonyaya karı;ı ıharp açıhuasını 
Amerikalılar pek istemişler . 

Jııponlar da iddia ediyorlardı 
ki .Aımerika ta.rafından bu husus
takı te'§el:lbooleri Rusya kabul et· 
m=:ş. Bununla beraber Japon
lar sı;nkı şunu da ilave etmek is
ter gibi bi'r va1Jiy<'>t almışlardı: 

- Bu da Rusyanın kendi bıle
ceg. işıır. Eğer Japonya ile kav-ga 
çııkaracak olunsa kend· haklkınrlıa 
bu iyi o!nuyaçaktır .. gibi. 

Ay1area evvel Tok.)"O gazetele
rinin ıbövle yazılar yazd>kları bil· 
dirilıY"Orclu. O s.raiarda ise Japon 
larıo biı'b:r•ni takip eden muvaf
fakiyc-tlerl dünyayı şaşırtır gıbi 

o!muştu. Şimdi ise gabba Japon 
matbuatı pek o kad~r lıararf'tli 
ııeyiyaıa lüzwn göıımemektedir. 
Zaten ma'.üm olan va,,:yet ise 
Rusra ile Japuonya arasındaki si
yasi münasebetlerin !l'Ozuhnak· 
sı.zın devam ettiği<I:r. 
Odalığa çık.an rivayetlerin çer 

ğu da bir tarafın ht>Şuna g:ttiği 
ve akla yakı.ıı. göründüğü ıçin 

çıkgrıbnakfadır • 
Hnııp başladı başhyalı bunun 

türlu misal1eri gtiıü~ değ.L 
Fratl6a Rusyanın Japonya ,:ıe 

kaV"ıa çıkarmasında Amerikalı· 
!ar hak.!lkaten ısrar e~ler de Rus 
l.ar bırııu kabul etmediler mi?. 
Rus • Japon münasebııtı son al'tı 
ayd1r ıhep bu suretli" mi devam 
edın geldi? 

Gôrülüyor kı Jaıpoıılar Ameri
ka;a karşı harp açtıikları gün cak
la yakın. gört:nen rivayet Rus
ların da hemen Japonyaya karşı 
harekete geçecr-kleri m<'rlkezinde 
olmuştur. Halbuki vad'.ayi ıba41ta 
türllı cakla yakm. başka türlü.. 

Bugünlerde billıa..<sa Çin rnen
baları Rus • Japon münasebetle
rinin bozulacağı ve iki arada kav· 
ga ç;kacağı bahsini tazelem s o
luyorlar. Japonların Si'hirya· ü
ızerıne hareket edecekleri söylen 
meke<iır. Şimdi c:ıkla yakm. gö
rünen ile choşa giden• arasında 
nasıl bir yakınlık bulunduğu bu 
balısin tazelenmesi dolayınile de 
hatıra gelebilir: Gerçi Rus - Ja.pon 
ha~bi i.mkansız bir keyf.i'yet de
ğ'ld' r. İlk Rus • Japon hariıinden 
beri otuz yedi sene geçti, Bir gün 
bunun ikineisi de olacaık diyenler 
vardır. Fakat cakla yakıfu olan 
bu kehanet herhalde Japonyanın 
!bugün çanp~bgı düşmanlarınca 
da pek hoşa giden rivayetlerden
dir. Bir tarafın hoşuna giden ön
ce akla yakın sayıhyoc. 

ALl KEMAL SUNMAN 

mıştı. Bu telgraf, gazetelerde, A.1-
manyanın hal')> ılanı ha.berlf'rile 
birlikıte çıkmıştır. Alman ba!lkıru 
2l.! hnziran sa.bahı yapılkh. 

Biıtün yaz ayları zarfında At. 
mani.ar, cfüşmanlarına nasıl ağır 
kayıplar v<erdirdiklerini bildirmiş 
terse, Ruslar da bu ~ ayları zar
~ındaı ayni idı<HalllJ'l ·!eri sü~ 
ler. F'e.kat Ahlan cephesi şimal
de ve cenupta biç kıım ıldamadt, 

Orta kısınıda tı:raz gerilemiş ol· 
maıkla beraber, bütün kış aylan 
~inde mnuml vaz.iyet değişmedi. 

Ancak kış geçtikıten ..:ınra Al
man tiderlerinin sözleri, bu aylar 
zarfında Alman vaziyetinin son 
derece nazikle'jtoğinl anlatmıştır. 
Hit~er, söylediği bir nutukta bir 

. r Biri!"i.zi."DE~oı· 
ttepımez11 1 

Büyükada'da 
ekmek işi! 

Btiyüluıdııda bilha-. Cum.trl.,s; 
ve Pıtzar günJeri öğleci= sonra 
!'lanek bulmak çok :oor ol<>7or. 
Buca sebep ınezlı:ür iki günde 
tatilleriıU geçirmlyc Adalara ge
lenlerin çokluğll.duı·. Bu yüıdeo 

:ısıl Ada tuıllcı rkmelı:leri.ni teda. 
rıkt<! M!lıllülAta :naruz ka]mak
ıadtr. Bunun içiJı Mytiye yerle
rindeki fınnla1'81 ihtiyaten fu!a 
un veril.melidir. 



B· yaz r.ın '('t4-.Jeri Anadolu A· 
j nsı Bultonlerin<len alınmıştır.) 

'relhis eJt-n J\luamuıer ALATUB 

Ç<iı-.;'l Je Ru. ·•it arasındaki 
göı-ü,n'eler clcı·aın c-bmekıedir, 
Dün neşrcdılıl gini bildil'diğimiz 
ıtk dcnıe9tı:crı nıaat!a, yeııi tafsilıi.t 
gcbnE.miştir • 

Ru'4\C~L~n lıususi kiıtfbi Ea~li 
dünkiı Illtiza.lierele1ıde de d<:niz 
ınşaatı .le geınilt-r<in kullanışları
nın g<ırüşülclü.gti .il sö~lemişt:r. 

RuZ\·eit ile Çorç dun Çın Bah
.. iye Naz n Svon,a il<' c.ic gC'niş bir 
rr tİ7ak-c re le huluP-IT aşlardıı. 

L derler aıasaıcl l:i minakcre-
1-er foL•l· sız <levaın ea;g ve di
ger t.raft.an müzakereler gaze
•cc.lede gö· Ü':'ffiCğ(' nıı:ısa.t bir 
~aflh;..~·a henüz gelmemiş olduğu 
i~·ın l~u.1.vc~t, mutad basın top
lar L.;mı yavınaın~• ı.r . 

İKİNCİ CbPHE 

Kanada Bcıhı-ıye Nazm Ma1>
dr..naltl ar.i olaıak ltiz•.m gö"iıl· 
dü~ ... aktiirde, denizaşrrı hareket 
!ere •tırak iç n ın< ~ouri aske-rlik 
G1iıki.ıı111ler n ~ ta ·~ Pd:leeeğıni 
Ka a paıl.:iment.osuna -b.idir
mı.:..tir, 

LiBYADA 

Alrr.an kaynakıları, L"byada 
m!'ı.vcr ktıvveıLrin;.ı. :v!ıs:ır hudu
dun~ \rar<lhğnı.ı bilıd.~ l.e!-ctedir. 

Tc.bnık limanının zaptı eırna

sınıda, lngil'z kıt'~lamıı ~ııyan 
ve ka.;mak te~<:lılıü;[u.ıdc bulu
nan ceman 2'>(10 tonluk bir gam
butla nakli) e gemileri batırı!-mış
tııı·. Bu gem leı-dekıi askerler esir 
edUmiştır • 

Lar:dr:ıda çıkan • 'y;,z Krooikl 
a1eksi, Roınmel taarruzunun 

Kafkadya ve Iraka yonetilen kıs
kaç hareketinin bir kısım oldu
ğunu belirterc-k diyur ki: .:Madem 
ki tlf.n:z nakliyatı meselesi ve ıza
ımnn unsuru bunu daha önemli 
lbir kuvvetle kar~ılamakıtan mii.t
te[ikleri ımcııooiy"Or. O ha~ ikin
ci cephenin açıhnası lüızumunun 
kendıni daha ziyade gösterd.:ğô. 
!kanaatindeyiz., 

l\fo•e§al RommeLn kuvvetleri 
ile hirlikitc, halta kuvvctleriniil 
fua, ı. ~:ı olarak T • .rıı'.fa glr.tl':ği: 
auk.yıim•kiadır. A .nlar kaleyi 
ve- limanı şin cıi yeı:i bir üs ola
raı( d<ullaı.mı.6a lı.az.. lnnmskta
<lırl,r. Alman kaynaidarm:ı. göre 
:iırı.,;ı·•le.in liman tc<i>atını tah
Ti; etmek için aJ,J,kla~ı tert:ıbat 
da akim kalmıştır. 

RUS CEPHESİ 
Alman kaynak1arma g(Jre, Si

va~t-opol L,tilıld.mlarıııın şimal 
br:lgc,inde SevC'rnaja kıörfezinin 
ş'malır>de berzahın ucunda mu
lkavtıret e~mo\t.e ol"n dü...mıan 
'bı; kiyel~r çen ber içine alınmıış

\t.r. 
Azı>k denizinin şimal S"tlbaın.de 

Sovyetlcrin karııya asker çı:ı.:ar
mak teşcbbüsJ.eri püııkürlüiınü.ş
tür. 

LonrJraya göre, Sivas:topolun 
durumu vah im olmakla beraber, 
Rtı>"laı şehri muhafaza üm dini 
krmem\şler.dır. Kaleye deniz 
yoliyle müıhimmat ve yiyecek 

Çörçil • Ruzvelt gol"U! 

meleri devam ediyor -
Libyada mihver kuvvet 
leri Mısır hnduduna var 
mı~lar - Avam Kama· 
rasında Atli Libya mağ· 
lubiyeti hakkında izahat 
verdi ,.... )" 

gönderihncJ>.ıtectır. 
Şehir va11QŞlarmda sokak mu-

harebelerlnin devam eııtiğ: haki ikmıdak.i haberler lekraıfarı.ın.ak-

ı 
:adır. 

LIBY A MAÔLÜBİYETİ ÜZERİNE 

Çör~le ve<kalet etımekfu olan 
A~li dün Avam Kamaras:ıı.da Ub 
yaılakı durumun sem geli;,ıınelcri 
ve Tubru[;un di41lı.esi hakıkı.ııda 
izahat verm~t.r. Atli. Tobruğun 
dfüim ısinı ve içinıdeki garııizanun 
es:r eclılmesinı beklen'lır.c-d ·k bir 
darlıe olarak tavsif ederek, he
n ll•z muharebe sahasında mı>ıt~ 
fıkl"r;n biiyül< kuV"Vetlerinin mev 
cuı oJauğunu, b~ka tak\i~·elerin 
gön'3erikl. ;;;ni söylemiş ve demiş· 
tır k': .Avam kamarası emin o
labilir ki, durumu dü.zel11Jııelk içm 
luzum:u olan hi.~~un redbir!€r a
lrrun~t1r .• 

• 
ı~~==~===============-

uzveltin mesajı 
(1 inci Sah;!CJC.'U Dr-\·an1) 

za tam vaktinde geçeccği:ı ve Rus 
cephesi hiçbir vakit yarı1nuya
caktır •• 

ALMANLAR NORVl<..'ÇE 
ASICER GÖNDERİYORLAR 
Vaşington, 24 (A.A.) - Nor

veçlilere, müttefikler karaya as
ker çtkudıkları takdirde ne yapa
cakları 11akkmda talimat veril
mi.~tir 

Ünited Prcss muha>biriııin Stok
holın'den bildirdiğine göre, Al· 
man!ar Norveçtcn ~ektikleri kuv· 
vetlcri yeniden oraya göıı.:ler· 

mektedirler. 

Ekmek karneleri 
(1 inci sa.hif1!den Devam) 

nelerini almamış olanlar bulun· 
tlukları mahaDenin birlik reisini 
bularnk nüfus cim:!anile hüviye
tini isbat ve elıımok ka.ı-nekrim 
istiyecefotir. 

Ay başını:la ~r:·mizde kalacak 
veya o glin )'Ola ç•kacak yolcular 
aa beaynname vermeğe mecbur· 
durlar. Bunlar nakil esnasın>fa 
birer mekıtU1pla hareket ~decek
tlr. __ _., __ _ 

Serklldoryan 
srgara•arı 

(1 Uı.ci S:ı.!lifeden Devam) 
kanmak için ted!biı{er ahnıı;ıtı.r. 
Bu arada on tanelik Serk:ı~an 
paketleri piyasaya Ç•karıbca·ktır. 
Yirmüik paketlıel' elle doldurul

duğıı ve kapatıldığı iı;in ç<>k va
kit kavbcdıimcl<ıtedir. Halbıııki 
onlak paketleri m"kine ile hazır
lamak müııriloün okluğundan !az
la ır.al çıtkarmak kabil olacak ve 
il t.yaç karı;ı.Janacak.t;:r. Ay.-ıca 
fıııbr.:kakroaki. makinelerden bir 
kı5ını daha se~kJ:.:j'Qryan imaline 
aıvrı,mışur. 

f' SERIRDEN ve MEMLEKETTEN J"\ 
~~--~-----------------ANKA.RADAN n 
MEMLEKJ!.TrEN: 
+ ll!iHl Şefi<l',z lleiı"c':""~ur ism~t 

İrüinü dün Ankara.da Gazı Enstıtil.su
nun son sınıf taraı imtibanlarnı iki sa ... 
at k~dar takip buyurmuşlard.u'. 

Rei ıcuınhurutTAız gı·ce de .Ankara 
Hal'<e,·ini t'*rlt ı·~rek •iül Seıllr> 
tenı-.;;ilJndu haz.ır bulunmuştur. 

+ Bu sabahki b•zı gazetelerin ha
ber verdigi~ g5t'e c;ok çocuklu alie
lcrden 1935 yılından 19U yılı nlhaye
tıne kadar nıOra.ce.at etmiş olanı]ardan 
ikramiyeyi! btibkak kesbetnıiş buiu
nan.larnı evrakı Sıhnat \'ekfıletince 
tasni! olunarak t<.t~.::.atls.11 il~ bir
likte \Ti.!dJetl rıı göndL·rihnışt.ir. Fakat 
bu sabili yJphğ:.mız t.nhkik~tıı göre 
Sıi>tl41< l\ıüdiırlug ·mUıııc böylp loptan 
gon.dcrllmif b.lr tahsi.sat hl'nüz fok.tur 
vı• halen daha 19~7 yılına aıt muraca
atl:ınn .s• hkak arı pl'yci.erpey vrril
mektedJr * Munakalat, İl<lı...a.t \'e Adli
ye Vekiller le Milli Mütlafaa Ve
kili bııgtin Zon,ı.ı)dıak havzasına 
harekat ederek bir tetkık seyaha· 
ti yapacakl:.rdır. . * Parti Genel Selcreteri Mem 
dulı. Şe' .·d Escndal Adana ya bir 
tetl'<ik scyahatmc çil<nmştır. 

TiCARET ve SANAYi: * İaşe mi>dürü Mümtaz Rek 
yarın saıhah Ankaradan a\net e
de~ektir. * Nişarıtaşımda Valikonağı 
eaddes.nde 24 nu.marada bakkal 
Ahıınet bir kılo Urfa yağını 400 
ku;rtt.,43 satugmdan pkalall!Ulş'lı.r. 

* Dün bir altın 33 liTa 5 kuruş 
tan, bir gram külçe altın 450 ku
ruştan muamele gö<'m>lı.,,<tür. 

:Ht)TEEEBRİK: ' • 

* Sultıanahmebteki verem dis 
panserinin Kıymetli röntgen mü
tehassısı Gloktıor İzzettin vazife 
uğrunda ikinci paumağı.rıı d<ı a
meliyatla kestirip kaybetmiştir. 

* Dlin ak.şam saat 19,40 dJa. 
şehrimizde şimal - cenu.p istika
metinden şiddetli biı- zelı;ele kay· 
dolumnuştur. 

Diğer tal'aJ!tan dlin öğleden 
sonra Febhiye ve Muğlada da ha
sr.rsı.z birer d<ı[a zelzele oUmuştur. 

Evlenmeler arhyor 
1937 }· ılından itibaren şehrimiz

de "" ıneınleketimizde evlenme
lerin arttığı İstatistik Umum Mü
dürlüğii tarafından tesb>t olun
ıınuşlur. 

Evvelce yılda şehrimizde 2700 • 
2900 kişi evlenirken 1940 yılı için· 
de bu miktar 6711 e baliğ olmuş
tur. 

Hind mamulatından . bir 
adet konsol ııe ma•a ıatıla. 
caktır. Tal ip olanlar bu halta 
..Uı günü Bed~stene teıril 

etsinler. 

!-aihyada dört 
lngiliz tümeni 

yok edilmiş 
'M•d'tit 24 (A.A.) - Miliver 

kuv\'etlerunin l\Iısar hududuna u
la.:;tlliıılarmı bildiren İspanyol ga
zetelei'i, İngiliz yenilmes!nin boZ 
ı;ı:n halini a!d~ııııı •·e General 
Rçirın scı<iz tümen:nden dürdü
nün yok c<i:h:ti~ıni kay.tletmck.te ... 
<lirler. 

Gı:.zetclcr, iıa1'ya11 - Alman l<!t
ala.r:nın tam bir kard"" k ıiuy
gusu kinde ynnyana .!;.Uf.'Pı§&rı:k 
büyük hir şeref kazar.dıklarını 
dn beL11tmektedirler. 

Arjanti de 
( ı inci Salüf6<ien Devem) 

Arjantin Haııbiye Nazırı atılan 
tocp,lin bir Alman torpil< olıdu

ğunu söylemi§tir. 
Gerçı henüz Arjantin ınlhve.-e 

haııp ıliın etmemişse de hariciye 
miisıesar vekil" Sinyor Gaı;a bu. 
son hful;sen.n çok cidfü olarak 
teı;;ı....ki edildiğini ve Atman hii.
kılıne<tine karşı alınacak vaziye
tin b:-r beyanname ile ilan oluna
c:ı,ğını bildlıııniştir. 

Aşk yüzünden 
(l inci Sablteden Devam) 

mer:>k: ısı euçlu 20 yuşlurında Ali a
clın<i.a bir g,•nı;lir. All sorgu.;unda ı;un.. 
lan "'-'ylı·mi<;iiı·: 
-Sevgiliınl~ bugtin bulu.~caktık. Q ... 

na bir bukl!t hediyf' ct:Ir.ek arzusunda 
idim, f<:.k: t rbçt'k. lt d&.rlk. edc.o0k paiam 
olm.:ı..1·~t içi.n apartunan1n çl<:ı~klerin. 
den istıi.fü :le ı\tmeyl dii$ü.nd\i:m ve bu 
e{'ber>le Uar.çeye' aUa<lım. Maksa.Wm 
hırsız! ık dı gik\i.> 

Sorgu h.;_ık'lmi Alinin bu harrketinl, 
~kkı di\htılü olm1y-3n bir m~nlle ge
ce yar:ısı giı·nlıf"k suı:nyl.a vasıfland1r
ı~ vt• kl r:.,~ini tevkif etmiştir, 

----0-----
Cibali Fabrikasın-. 

daki s irsthr;>;I 
İnhisarlar idaresinin Cibali fab

rika•mda vukubıılan bi!l' suiisli· 
mal aılliye)e intôkal etmiştir. 
Fabrikanın tah kkuk memur. 

larındaıı biri amele yevmiyolerini 
noksan tevrl etmek sııretilc ye. 
kunu biokaç b'.n lirayı bulan pa
rayl ihtil8sen zimmetine geçir• 
ıniş, ınu!ıascbe defterlerinde tah· 
riiat yapnıışltr. 

Tahkikat evrxkının bugünlerde 
ikmal edilmesi ve suçlunun A· 
ğırceı.aya vcrilmc•i ınuhtenıcldir. 

Avrupa Harbi .. 
nin Net ce

!eneceği Saha •• 
CB· '<n1ak.ı' ·den UL'V8ı11) 

me etmek kudretini de kendile
rinde bulacaklar ,.e başta Fransa 
ve hpanya oımak Hzcre Avruııa· 
daki diğer kuvvetleri de J<endile
riue katmış halde İııgHtere ve 
Aıneri.kauın karşısında mukave .. 
met harbine başlıyacaklar<lır. Bu 
takdirde harp çok uzun sürebi· 
lir \'e Mihveri yayıldığı diiuya 
bölgeleri iizerinden geli.p atmak 
İngiltere ve Aınerikaya diişen çok 
ağır ve ifası güç bir hi~met olur. 
Zira, Mihver bütün bu bt'alara 
hakinı olduktan sonra harbi Ok· 
yauuslara siirmüş olarak İngiHere 
ve Anıerikaya da denhlerinde ve 
havalarında rahat verın<'llllcnin 

inı.kanlannı ~ğaltarak dainıa arı

yacak ve belki harbi Kanadad.an 
ve Cenubi Amerikadan Birleşik 

Cumhuriyetler kıt'asına da sira· 
yet ettirebilecektir. 

Biitün bu izahtan anlaşılan şu· 
dur ki, Rusyanın mukavemeti \'e 
Mısırın düşmemesi denı.okrasya

lar için harbin kazanılması veya 
kaybedilmesi bakımından birinci 
derecede hayat sahasıdır ve Av· 
rupa harbinin ınüslıet veya menfi 
neticesi ile bitmesi bu sahaların 
elde tutulabilmesine veya çıkına· 
sına bağlıdır. 

O halde, İngiltere ve Amerika 
bu harbi kaznnııınk içiu Rusyada, 
Hindistanda, :Mısırda behemehal 

• tutunmak rn gelecek tehlikeleri 
karşılayıp kırmak mecburiy<ılin· 

dedirle. Bunu yupanıaıJal'sa ka
yıp telafisi Ç<>k çelin \'C çok müş
kül bir kayıp olabılir ve bu 1942 
de harp Avrupa safha>ı ile Mih· 
ver lcltiıı.de bitmiş olur. 

ETl!:M İZZET BENİCE 

lsveçte Nazi· 
/er aleyhine 
bir tezahür 

Lond'ra 24 (A.A. )- Stoklholm
den ii~enildiğine göre, pazaııtesi 
ak.şu İsveç nazi par!iS:. tarafın
dan Trelılebo.gda teıiip ooilen 
miting b'n .lti§.inin müd,Jrnlc,;ile 
dağrt>lnc ıtır. Söz sıöyliyen başlı
ca hatip yere yuvarlanım:ş ve 15 
kadar na?.i chainleri linç edelim .. 
seslcrlle sokaki!(l>l'lda kovalanmı~ 
\tr. Poiis aciz kahnış ve acele ça
ğ~r>lan tı>.ıke-r k:uıvve-lloer> llıa~ın 
mirralyÖ7le tehdit etn.ı'ş ve böy
lece k,ovalaımanın önüne geçHe
bilmiştir. ____ ..,.." __ _ 
Eaz 11alrl!ye maırah 
llll misline çıkarıldı 

K:iraağaı;rtalci 'buz fabrikasın
dan kentli va61talairle buz alacak 
bayilere bu sabahtan >ti'baren be
lediye-nin )"'11i bi; kararına göre 
eskisinin ilci misli olarak kilo ba
şında efü para nakliye n'asral• 
verilmeğe başlanmıştır. 

Libya'da 
(1 inci S:ı!hift<letı Devıımı 

Tobruk • Barclia y<>lunda mu· 
harebe mew.ilerine doğru gidi
yormuş gibi duran Mihver kolu 
esas tehlikeyi teşkil etmektedir. 
Diğer taraftan Başvekil Mua

vini Atlce dün parl:ı.ruen<tıoda 
Libyaya kuvvetti takviyeler gön· 
derildiğini beyan etmiştir. 

Beri in, 24 (A.A.) - '.I.'obruk'un 
jşgali ile artık İsk~ndeıiye askeri 
eheınmiycliui kaybetm;ştir. Çün
kü şimdi 'J1obruk miikemmel bir 
iis olara.k kullanılabileceği gibi Gi
rit adası ile birlikte İskendcriye
ye kal'ljı bir muhasara hatlt yapı
labilecektir. 
MISIR BAŞVEKİLİNE İZAHAT 

VERİLDİ 
Lomfra 21 (A.A.) - Ger..el'lil 

S!K>nr voe Nahas P~a üç saat gö
rüşm~erdir. General St<>ne kır 
mı.şmanın sonunda, ileriye itimat 
1a bska'b:liriz. Geçen yıl d>a J:ıöy1ıe 
bir vıızıiveı oimus, fakat sonrala
rı d'ilızelt.ijım.isti, dem.işt;r. 

-
Rus cephesi 

(1 inci Snhl!eden Dev&m) 
hafü bir ilerleme kaytl<'lmişler
dir. Yeni mevziler ekle c:dil:mqo 
lir. 

Moskovadan alınan bir haber 
ş'.mdl HaıLL.-of kesimi ndc yeni bir 
taarruzun başladtğrnı ve vaz·'Ye
tin ı;"'ngin oldu.ğunu b:ldirmekıte
d,,.. 

Sıvast.opol kesiminde i e .gün 
geçt!kee cal'pı;tınalar şiöinfen
rn.elooedir, "_ım,lnar taze kuvvet
ler getiıım .ş:•.•r<:l:r. 

StVASl'OPOLDA GEDİK 
KAPATII.JV[lŞ 

Lom:ka 24 (A.A.)- Suvaal'O"ıXJl 
lkesimirde kale ş;nı.alinde açılan 
gedik Ruslar tarafmdan kapatı.l
mııştır. Rus Karadeniz filcsu ka
leye takıviye kıt'aları getirm;ş ve 
kale-den çocukları al.mıŞtll'. 

Sıvastopo.llular Stalinc şu me
sajı göndenmU;lerd.r: 

dl:2e itimat etmenizi istiyoruz. 
Do/;'<ıızğıımuz yeri, damarlarımız 
daıki kanın son damlasmıa kadar 
müdafaa edeceğiz. Teslim oLınak 
tanısa ölıı:ıiye razıyYZ.> 

-~-

ikinci cephe 
( ı inci Sııhifed.en Devıımı 

.,_ Eğer bu o zaınan yapılmış 
olsaydı, Alınanlar kat'i olmasa 
bile chcmıniyctli bir hezi:netc uğ· 
ratılmış o!ıırdıı. Rusyaya gönde
rileu harp malz<>mesi yordınıı ne 
kadar kıymetli olursa olsun, ha
Teketin büyükHiğü bakımından 
yetocek miktarda değildir. Bu
nunla beraber; vaziyetin yakında 
dcği,,;eccğini gösteren sebepler 
vardır .• 

ZAYİ - S>bri oglu Nuri 317 do,um.. 
ı u 22-&-942 Sa; ı gün ti gecesi Nıifus ı 
kağıôım1 kn-yıbi:'bt.ı.nı. Bulanın ~ş::ığ:tda
ki adrese gônderr:ı.cı~inl rica. c·di41 rim. 
İstanbul Ahıı·~s~ı tkyıldız Türk A
nonim Lt~tik. ŞırkL'ti. 

ZAYİ - EminönU kaz.&.s!ndan al
makta olduğum ooker ni!elarlne yar ... 
dun tahsisatına aıt tat.bik mflliü .. Umü 
k ybt.>-tam. Yt•rı.i~'li eıka.flacağımdan 

eskı!shıhı hükroi1 ycktu,. 
HilsC'."tn Şeh&u\·ar A,f\'a.r ~i H.;aij.Q.3 

Ayvo.r. 

Fransa'daki 
dö Golcülerle 

bir anlaşma 
Londra, 24 (A.A.) - Uç aydaıı

beri General dö Gol munhluısl:arı 
ile Fransada V~i rejimi nıııhalil
lcri murahhas hey'eti arasında 

gizli müzakereler yapılıyordu. 

Bugün bir analşma~ a varılmış ve 
iç ve dış siyaseti tamim eden 
müşterek bir plan tertip ve yenil
meyi kabul olımiycn bütün Fran· 
sızJar tarafından tasvlp cıJuomuş
tur. 

Program, ev\•elden foslimiyet 
şeklini ve Vişi reji.mini reddet• 
ınclııte ve Almanlar Fraru aıfan 
ku\'uhluktan soora, Fransada tek· 
mil hürriyetlerin yeniden tesis 
edikceği pens1pını esas olarak 
lı<-nim5emektedir. 

"' 
zmit'te bir 
katil asıldı 

İnnit, 24 {Telefonla) - Şigili 
köyü korucusu Aliyi balta ik par
çalayıp öldüren oynl köydea 32 
yaşında Mehmel Callı idam olwı
mııştul\ 

HÜSEYİN KAUYA HAKlUN
DAKİ İDAM KARARI 

Çatalcanın Öriincü köyünde 
iiç kişiyi öldüren Hüseyin K~ya 
hakkında Bliyük Millet Meclisin
ce tasdik ,.e Resmi Gazetede in· 
tişar etmiş olan idam karan ile 
dosya henüz şehrimize tebliğ edil· 
mediğinden hüküm gece infaz o
lunınamıştır. Eğer bu akşama ka· 
da'f tebliğ olunursa hiikiim bu 
gece infaz olurıacaktır. 

Verd fğimiz haber 
doğrudur 

(1 inci S:ıJ1ifeden Devam) 
aeyrüsefer işleri haı.k.ın<la kara· 
Tl.Il:l veıımiş bulumnakta.d'cr. 

Dü :ikü sayı:mızda da haber ll'l!t'
d:ğ:ıniz gibi encümen laltsi üıcret
leıinc yüııde yirm'. ceş zam ya
pılmasın; kabul etııniş, müşteri 
atmıyan ve yahut pazarlıkla al
mak istiyen "°förlerin ehlyetna
me v<ı otomdbillerin de plakala
rının her tl-efasıında on gün için 
tıeri ahnımasını kat'i &ureııt.e ka
ra r1aşt.11ıını !.Şt.llI'. 

Bu hu,ustalki kararlar bugün 
:Belediye R-eisi Lı'.ıtfi Kıırrl<ır tara
fır:can 'mza ed'.lece)< ve ta!ib.lk 
~ünü yarın gazetelerle ilan olu
ıracsk!tır. 

E=limen taksilerin §Ohir har'et-' 
ııe sefer etmeLeriıı.i ,;mdilik menet 
anekıten va~7eçn·,. _*'r. Faka1 ala
kadıaı da:reler ve bir Çü't kim
seler taksilerin şelı.ir haric·ne 
giLmelerinin men'i tarafta--dı-r~ar. 
Çünkü şehir harieine gitmek .çin 
~~rfüier taksi saati haricintle pa
ı-a almakta V'll 25·30 l<raya yapı
lan lbu seferie•den ancak mahdut 
ve eğlence düıskiinü kiımeler is· 
tifadE. ctımekred!r. Onun için be-
1edi •e emrine şehır haricindeki 
ınfuıteccl vaziyetler ve hastalar 
için her gün bir kaç nöbetı;i oto
mol:>:l ayrl<lık:tr.ın sonra tal<pilerin 
.şehir haricine gimıe1crinın men'i 
çok yerinde olacıılııtı.r. 

Bımtlan başka Encümeıı, dol· 
muş usulünü de menı<tmeğe ka
rar vermiştir. Eminönü ve Tak· 
sim.den sabah ve akşam yüksek 
fiatla.rla dohı:ıuş yapan ıpförkr 
takıp olunacaklar ve yıMkalanan
~ar ve yahut ha!k tarafından şi
kaye'l edilenlerin ehliyeti ve pla
k·ası geri alınacakım. Ancak hal
ka h."Olaylık olmak üz,ere taksi 
saatine göre c3o!muş yapıIDıasma 
müsca<le edilecektir. 

Her gün üç nöbetçi takıri 
bulunacak 

Bazı sO"''+-~erde v-e b:lha~~a ge
cekri şe' U'Clc taksi bulunmadığı
nı "en emr ıyet altrncı .U/be 
n ·· "· iif•ü yer!nt'e b-r ted'bir al
m~t,r. ' r düriük ~ufi>rLer cemi
yetilc temasa geçerek her gün 
S•ra ile cmrfae üç Laksi tahsis e
d'hnesıni temin etmiştir. But C. ' 
.s:lel' mÜ\!ltaeel vazlyetıeroe ka
lan veya hastası olan vatandaş
lar:n emnıyıcı 6 ıncı şube müdür

lüğüne her saat bir telefon üızc
rinc d('<>ha\ yerl<ırine sevkedi;e_ 
cek ve taksi saa•'rclen fazla üc· 
r.et alınmıyncaktrr. 

3·-soN TELGRAF- 24 llAZL'lAN 11M2 

Günün Mevzuları 
. . O iooi Saılıitf<ien ~v.m) relnız İngilizler ırin, ~·k ı..ıım bil 

iak.iyet, Ir-.gıiu.lıerm St:ki:1..ıno. o .. ·du.su.ou haı·p ohnıya yüz tı.ı1.mustur. 
tekrar ve geçen iogı.ıiz. taarrı:zund.an İrıg\Ji.zlı.:r, fimdiy... ':11.d'lr \: 'k ·net 
önceki vaı>.'Y~""c iade ~ln,eJeri değa. cephe bat..si geçeı "• r.; y dan batı.. 
dit'. Mihverin bu sett:rki ıLJ1U'\-"'a!faki- sederler v.e bunun m:uhi n b-'r )uıd•m 
yt:ti., Akdeniz.in ortasır.aa V'f 1'1.lya i!e olduğunu ileri. euref"lt l'O.i. ş i'.;.ın-
Lltıya arasındu.k.i ktipr~ını tama- ci Ct.ı;iherıin lü.z.urcı.11u ı:ı. tık O! ı. r ua 
men emniyet allına alarak Ak.denizi tarak ctıni'li ol~alnr getl·l( r • .ı:.iı a L'O.-
gerçıe.kten ikiyo bölmliş olmsıdır. ya cc'Phe::lm. :ırt ~ ~Illıvcr kt ıylıkla 

Malı.a me-.."CUt ikeıı., yanıi MaLta ken.. beslcmeh4"-c, ln;gJlt(•r(' i hcı eyi ün1it 
ıı•nı müdafaa et.ınck mevki.inde kal- Burnun<tan yoll&ma~ta'hr Haftn!ar~ 1 
m~ylp ta bi.zızat ~ndisi taarroz. eder- Güren bir 1\rol&l n. Ler rf:r:cta.: 
kı:n, orduların Lfbyaıdaki vazıyt>ti, yi.. yapılan bir ikmal rn2.g'('ıp e ı m:.ve-
ne, bugünkü gfuı yanl 6 l.DCi oıdu.nun cc>gine göre, İılgiltrrt, harbi 1.>1 , .h: 
l\!ısır huouduna ı;cat eaip T<ibruk'un ba.'hsin.df•, h-ıendisi n d bi~ en kısa. 
muhasar~ya girdiği ş,ckild~ idı. Fakat, ~'Olu bese.pl~yı.p b ·1 l 

Malta, lıiı<_..-ı..ım eciubtlıyor ve o SGYl..>Cit Bu it>e, acaba ikinci crp c 
Inıgil!z doı~ı. ltalya ilt' Afrika a- caba d>ye SOI"tn'-1.ı. ;t.ın r'bc Jl, r.ci 
ra.:.ında, muva!fa.k.1yı.•tl1 yol kesme a... COph<>nin bir, n1ü~t· kıı ol l'Hb:. \-C AV'· 
kınları.ada bulunuyordu. Avru{kl-Af- rııpa Garbinin berh :r.g bır nok!abln' 
r 1Ka k&prü~l.tiınd.an Jıı.t;h.v~r. emiD da; bir dı~, 1\-Iısır c -1 'heri t.;.ı, 1" ct'ıl 
bulunmuyoırlu, mck, Libya lfin.c biJ kı ·re d na f<ı.K.8.i 

?.iihver bu Libya taaırru.zunda he.. bu sefer ~as[ı bl .. ~t kildP el~ k u .. 
def olata:k, acaba yalnız bu kad

1

arını retiylp kuruhıcağı e1 .. c:fında r.iribirin.4 
mı dUşüıınıüşt.ür? Buna lJltimal veri- zıt rl\•ayetler dola~.gı ıçindır. 

leırncz.. Taarı'U.1.un hede.ticrl ook da.ha l===============a 
ibüyült ve mühim olnıak l!izundır. Hat
t:ı.1 1.ugiliz don.anmasının elinden İ,.c;
kun.ti.-erıye ti5SUnU almak bile, bu ta
~rruz için katı hede! dı ğiJciıJ.'. Eğer 
japonJcırın H~nd.istan, Şaı'ktaki Alınan 

ordu.larının da Ka!luı•ya kapılarınm 
önuw~ buluodugu dü,ş-lınü lccek ol.ur ... 
sıa, gayerı:ın, beı· ~ barckt..'t ıçin de, 
Basra KQrfe-ziııdc bul~~ak olduğu, 
kl•n<iiliğinden. anlaşılır. 

Hem, Almanya için, bu çOI harbi, 
tölün ıbüıun zal .. .av!tlt'rinL• rağm~n ve 
h~us.ı:yle Afr.ikaya n:-tı.k. LStenildtği 
kadar kuvvet ge\·lrcltilcı:..ıct~~n s:>r.ra, ne 
malzeme, ne de i.ru;an bakımından 
ki.ufettidir, Almanlaırı?l yalnız SLvasto-
pol önünae ve iki harta >çilld<! uğr<ı
dıl<ları kıııyıplar yaomoo, ,;Qldekt za.. 
y.at hafı! olma.it l.Uımdır. Mısırı ele 
geçirdik.ten sonra is<,11 CoğTaıU rnüşlcü

~at ta hıa!iflı:.m~ olocakılır. l\f~t'r ki, 
Ingiliz or<iuları bir «g•ttı - eeld1' har· 
bi değil, bir <kaldı ve Oldu> ~ıa.rh.ne 

kaTar \'ermiş oUiunlar ••• 
Şu halde, Mıbvet"hı. bu yll zarfında 

ta....-arladığı en ml.Wtim taıırn.ız hareke
ti, epeydir başlamış ve ilk muvaffalti-o 
)'f'tlerini de l<aydıet.ı.~i,ıt.r, 

Llbya hlll<bı, bu sı>f<rlti are!Glta 

Ankeradaki ya gın 
(1 ln.ci Saltife.Jen u. ' m) 

gın neticesinde kereste fa' kası, 

tiftik cemiyeti binası ile cemiye
tin fabrikası ve üç ev taman:en 
yanmıştır. 

B'r itfaiyeci yaralanmıştır. Va
li ve Belediye Reisi Nevzat Do
ğan ateşin söndürüln,e.sinc kadar 
yangrn mahalliooe kahnıııt.ır. 

--------
Hararet derecesi 

(1 lnci SHhueden Dı•va.ın) 
14 dereceye ka.da r d.ü.şm i1jlt:ür. 
Dün gecı!lti haraı'<lt 14,3 ve bıı 
sabahki 15 derecedir. 

Rasatlhane, yağmurlaı·m devam 
edeceğini tahmin e>tmekıedir. 

Ankara 24 (Telefonla)- Bura

ya gelen mali'ıınala göre bunaltı

cı sıc&kta.rdan sonra E.>ki.iehir, 
Trakya ve Zonguldak havalisin
de geoe yağmurlar başlaıru1tı.r. 

lrodar, heiJ ~·lizler•n lei>..lne cere
yan eltıni,ti. iuı;mııer, her detru:ınw. ı----0--0--;.-U--M----ayri g'.>tmiye muvaU"lt olup av®t.le- ~ 
rinrle bir takım esirlfr ald:kları ôçin Eli Ba>ıık İı>!Wbul Bürosu M<ıhas&-
dc·ğil, M;hveri külfeltı bir deı:riz aşarı beci9l Bay Naci Erk'in bir oğlu düm 
lıarbine ınecbur otıtik.h:ri tçln. 

H&lbııki, buıı.da.n oon<a Akıl<!ni:.ılô Y"ll'll ııelmiş ve Nail Riiflil Erk ı,. . .,.. 
ortasındaki köprüb.:ı.,,.'"t l\lih\.·er için e- eiın cdilnıiştir Yavruya wun önıü.r~ 
mJ.n bl·r gıale gcldi.ğmd< n. !Ab:\."& bartııi ve e'b~"C"yI!ine saadC'llcr dilf•ı'iı. 

ÇENBERLİT AŞ Sinemasında 
Bugün Mati ııelerdeıt itibaren 

1- ARABA CiN N KIZI 
HİLDDE K.RAHL - GUSTAY UCICKY 

2 - DELİ GENÇLİK 
JOEL Mc CREA ANDREA LE::m5 

~------------------------·~ Gayr:n1enkul Sataş Uinı 
BEYoGLU MAHKEMELERi BAŞKATİPLİÖİNDEN: 

Vasil Lnvrand oğ!:J ıle Sarafim oğlu rı-ıcdıvmas.. B;..ltk...\ Runı b!?!:Tt !ıa.nc.ıı 
malı olarok TOOdC'ır Furci zı~vc('!i>l Vaısil Rosei.i kl1.l Kıl:eQp· tranm, ölü yanı kI%l 
.l\ıJ:arya ilc• Nikola n~ha~cıları Anas~iya, Eleul, Am.a)ya \' Vı- !yan·n, AVı:'a

lıam kızı Pa ine na!l\ı d er Par~şkil.\•i Ki.remiçe. NPCip A~--::ıi c- u If:>« TRh• 
.sı.n Ayni, Gl'nt:ral Ali n za kızı FiitınA Ft>ı·iye P~rıı.m.ıın, Cozi r. l..ı An 
rim, A:n.ast~ya \'ar ~ıer not"n !Aeor kızı l\f.Qrf~ a Hact Yusuf Qğ T oğ u 
Yorgi Hıı'islıdi, HP.san O&lu Ihsan A.Jccrze:n.:ın, O!'l.aıınl 0 0 h: lh' ..-ı !,.., ~:....Qi , ll 
Nik-0la P:.."'W)13.k.i kızı D l' J' ' ölü İepiTO og-lu Hi.rC'to :.!lı.~·ı l ~ l) a ro.: 
dori, N"ıküior, ProkC'p v~ Aµc:.:: ltın ve is ·'İ m t,'hl 1 sa.r..ibı ,, yi ve 
nı4tı ı-ekl·n mu~arr•h bulundukları Ga at:u~a Kf'..Z"r'.llnkeş J<\ ra ~1 aıııa p, $A 

ma'hallr.:indc Yi.Uisek!t '<l .. rını <' dd.osinde ve Kc-rc.kö.r Palus:n. l~n~ıı: nc:!:t in 
102, 104, 106 No.la.r!a ur.:..kk.a.m ü~1:ünde C>dahırı rn~~~ı, (G~in s) c (Jk.pY) 

mağazal<lrının bulunr tu Bina ::uyuunu. ızale..:;.i için açık arth'"'In:ıya kı:>r..ııt

nıuştur. 

'J'amamının muhorr.ınen kıyınett 350.)() Otuz beş bin liradt 2ntı iki y 
re murabbaı saha O.Zt·ı ·r..e iı ... ed.ilroi~ bu~ıtlJadır. 

Yekdi~rine mürı:k;aJip olup ı.-emSı katında islıor kt'p~nkli rrı O.t· ik4 magcın 
ve ü:stünde odlar, oo!alat·, helı1lar, bnnyo c.iairt.\Sİ, t~raısa, elekt ..._, ~tı lnl'V

cuttur. Ev:-afı sairesi ve tak-~nıatt; vaz'ty()d zabıt vara.k.a,;ınds ve k('Şif 111pon.ın.
da mu!omatan yazılıdır 

Birinci açık arıtırm•>1: 16/7/9-12 Uın;iııe tesadüf eden p, "''·"'"c ııfu! ı 
H den 16 ya ka<l&r Dcy<>ğlu &ılh Malıke-> tieri kıalem odaJ!mlu Ha:ıl<it4> ı z.
dinde yapılacakUr. Arttırma bedeli mliw.:ır.ne!l kı.ymt>tin yilztie Sl·tıni;,;; ~ini 
bulmad:ğl takıdirde reüzaycde on gün uzatılarak ikin.al açlk. arttı~ı 27 ':'/94J 
tarihine müsadi! Po.zıı.!'!esi g!inü S&at 14 den 16 ya kadar icra eoılerti.: en ç<>k 
al'ttırana kat'! olarak ihAle edilecekfü. İhale cüı>ilne kadar bı.i.'<ecek ,.c birikml 
&lediye bina vrf'8'ilerfyle Evkaf İCQıl'Cf!l b.isseclarlat"'a ve detlAliyc rüm.unu, H1:ıle 
pulu, 20 ti'CO.Clik. tQvız. bedeli, ta.pu ve kd.:d:a.stro iharçlan ır.i.i.ştPriye aiL'tir. Art
tırmaya işti.rak edecek kimselerin gayri menlmlün munaınn,cn kı.,wnet;nin yüz
de y()di buçuiıu nlsbrtinde !>('Y akçesi veya ıniHI biı• bankanın bu nlsbette ltımi· 
nat ınektubunu vermelt·rl :ııa.rtt 1 r. Gayri ıner.Jrul kcnd9sinl' il:ı.ale olunan tar:ıfın.. 

dan ttı&le gününd.en iLibarrn verilecek mil!ılcl içinde lbale hı:<ie[inin ır. hhm.& 
knsasına ödr•nmE'6i m.eC'burtdir. Ödc•nmedi;l:i takdirde ihıale fc'Eft".ı"'ıılerek .kE :d. i.o.. 
den evvel t;n yiltc:ıek ltklıftf' bulunan kim~e arzttmiş olduğu ht'ik'l le "':mağa razı 
olur ise oııa ihale edilecek ve o da J1iZ1 olmaz veya bulunmazsa hrn1en yedi 
gün müdcieilc açık arttırmaya çıkarılaca ı.r. Yapılacak ilan al.iıı., dnılarn tt-blit 
rdilırıiyt•cektir. Yapılacak miiztı.ycd~ sonunda en çıok arttırana kat'.f olarak .:.:r..rle 
rdile(..~k ve her iki halde birınci ihale edl'ı n kiınse iki thale ara--ıOOahl faTk'tan 
~e zarard:ın mes'ul tutulacaktır. İthale beieli farkı ve gc.-çen günlenı:ı yl..l..Z.~l' brı 
faizi &.Yrlca hükme hact t kn.lrr.nh.51zın tı ıl C'luna.cakt:..ı.r. İpo!<-k bibi aJıcaklL-
lar:a sair al&kaderlnnn ve Prodromostan r:Fsavt.•tr ı-ıtikal eclec ·< ıı. se Uıcrine 
istarıb~l İcrasının 339/3656 No. do.<ya ala•aklısı Bodo.<a.kinin \e 3~2/236 No. dos-
3'"'1 alı·cakhsı Sa.1ı.ak :rvıesrubun ve 340/12 1 5 No doSJ.·a ;:ılacaklısı Kostoni~ \:(' Bi· 
rinci icranın 937 /3008 No. ht do&ya alacaktıs: Tarigomın ikan tg.dh.ları mr<.-hul 
O;.ıluı1mnsı hasebiyle tebligr.ıt ynµılamıya~ağından bunlarla r.:ı,.ir a!acaklı!nrın 
gayt'l nıPn~.ul üzerindeki huk ve iddiı:ıl:_rı ı, fa.iz ve masraf ve s:J."rrye dair olan 
~c!tlia \· e itlıM.larını cvr&.kı müsbi.t..cleriyle sat:ş günündpn ~ibart·n on bes gün 
h.i;~d" · tış memuru bulunan Mahkeme Başkfııtibine bildinneleri 1.Azımdır. Aksi 
tnkdoode haklRrı tapu Eicillel'iyle saıbôt ol!TlIYa.Tilar salış bt'<leltnin paylaşmtııiın

dan bariç bırakılacaklardır. Mtizayedeye \irak ~denlerin bütlin s:ıtış liart!annı 
kab'JI rlınlş ve ev\'eldftn öt;rrnn~iş vc- bilerek gaıy-~i mPrıkule talip bu1unrrıuli ol
duk!arı addl'<Lilerck sonradan ikrazları mesmil olanııyz.cağ;.ndrtn bliplerin sat11 
günün<irn l'\-"'Vel gayri mpnk:.ıln gezip görım;-leri vo fazla mahlmat almak istiyrn

!ertn 942/26 No. ile Mahkeme Ba,kf;~binc milra<:aat rtm~leri VP hr.:sed rlardan 
ulLi Yani kızı ~tarya ile Nikola mlrascıln;:nd.an olup ikamr-~!Jıları meç'" l ol .. 
.... 3Sl ci<Jlnyısiylr glyapl:ırırd:ı ı;arlır ola!l. -za1ei $'LYU kararın~ hul ı.sası aa ~a
v. ~tP il~ llan11on tc·blit <."di.lmlş bul tınan A"Ynlya ile Ora.niyaya t bllğ makamına 

ı '"''''" ~lru.•k uzere il!n olunur. 942126 
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HASAN c • 
1 L LOS o u 

t:adıu.lnr gen4." 1..ıLlar gıi·ıel1e~n1 ek ve cin~i caı.ihrlr-rini 7.İ~·ndl•lt'~tir n1ek i.ç.in lahiatil" p1ulra 1 krc-ın, all ıkı ruj gi))i ıtriyat kullanırlaı-. Bu gibi ıuadd~lcr ne kadar sılıhi \'e tC' nıiz <Jluırsa oft.:un ınntlaka cildi bozar \'('" cild liı.erintli' tar.ırıhaf \·apar. 
l~ilnkii bu ınaddcll'r rild iizrrindeki trn~ffii5 noktal~rııır kapatır. Cild, ~ıda ... l fl'lan hava\i.ızlıkt<an letafetini lta~·bc-tmiyc ba!Jlar 'c l>u tekerrür ettik(:e c:e-hre hir çiçek gibi sararı11 o;;ulnıtya ba~lat'. :\lutfakfaki s~,j!,an ,.c ~crilek kokuları. ch.nı;ın '"' 
ktimlir :tf'rratı bilha~sa gi1nr~si:ılik '~ ha\"aS1Lhh. ın11hirll"rdc zatcıo kapali teııeffi1~ noktnları hu St!retlc cildin daha ziyade bunaln\a-;ına, J>Or~ukla~ınasına sL~hetl olur ve 3L ıanıanda çi?giler, buru!o>ukluklor hatt.:l lrk~ler, çillt:"r .... [yahhl\Jar, "-İ\İI · 

reler, Cl'J?.t'llhkler hıı•ule gdir. 
Bu kat kat hınaları, kr~ınleri pudraları teıniıll'ııll'k "' tilddeki lrıtcffü, uuk!:ılarını tnınanıilr açabi!ııırk i~iıı su veya herhangi bir mayi k.Oli d«gildiı·, llıııııın içiıı mullnka HASA.-; C!L LOSYOXU'ıııı temiz bir hez ye d"ha jyj,i ~<·hrı·~i de 

bir iki dt·f~ bilha~..;a ge<·t- l·atarken ,.e sabah uykudan uyanuH:a ~·ehrc~·i Jıkrtdıkıau "ionra bir par(•a ldrofjl pan1uk ile L"latarak hafif<:e ~iln1clidir. Silinrlikten ~onra paınuğun ii2crindt.•lı.:i ~i~ahhk.lar calibi dikkatiniz olnr. İ~le ba kirler n·e kadrır 
rok olur\:\ tenf"ffu ... nll"•anıatı o kadar kapalıdır. Tt•1nl3-Jen1e aıncli_yt"Sİ ne kadar c~o41tlır ... a cild ~ kadar ha.yat 'kc~ht'dcır ve ihtiyarJam1~, sohnn~. burHşn1uş cilJ gergin1e!jir, gcn~·lesir ve gil:Lclh:sir, Jetafct \'C tar:ı-,·etle pcnı.bt'le~ir. ('ebr{'ni1 e 
birıkın::-. fl1fcr 1ıu -.urfl'tle gittikçe ku'"·etlerini ka~hrrlt-r ve 3a, ·ao;; ~a'n'! zail Qlnr. lfrrgün iki d<'ia HASA1' Ç'İL LOSı·o~lJ'ııu ınutlaka kullnnınız. Lekl'"lcri \"C kirleri, siyahlıkları. erbenlikleri,~ ~i,ilcelcri ı·e nuı!Jaka ~ill<'ri i:z::ıl~ rdeı:. 

JL<\.":\.:-i ÇİL J.OSVO. T' kadın !ar gibi erkekler i~in de ha;·ati bir arkada~tır. Billıa«a lıergiiıı işi giicii olan. fabrikalarda ~altı;aıı, toz dıını aıı Ye giiııo~ıc gezenler için llt\SA...'J ÇİL LOSVO'.llU"nu kullan nıak zarureti fazladır. 
TRAŞTAN SO'.llRA çehreyi im ıııınla silınd. ~~·k faı dalıdı r. 'J'ra~ııı at<·~ini, yan•klığını gidNir. :\Iikro plorı öldiirııH'k Jıa.sa"ııdaıı tl"la) ı sari ha,talı.klara kar~ıdır. Şijesi 40, İki mi,li 65, Di;rt nıisli 100 kuruştur. 

Tarihi Tefrika: 104 lstanbul Defterdarl :ğından : 

l ı ı~~Iıi91 i ,----------~----.... ---, 
Sayın Eczacıların, Doktor ve 

Ehiisalibe Karşı Kılıç Arslan Du'-ly. !\'ü. 

F ... •.hv Kiıtıp '\!ı;, .ı littin 1ı..atıa iı•9ini·ı Ki
ı • !) : ,..oı<l.d!"s:r.de 2i7 pafta 2222 ,;da ı paı·

"!'1 ..... ! i 24 y1.'1,i 2:.! ~ .. ııp: 'I J, lf;9 . .'ifl) 
n 11·:~ ;1 ~ ... >ı'.lhaı aıronın 15/lJl hi"\:l·~!. 

Mııh.ı'l'nv-;1 

. 1 
Hastanelerin Nazarı Dikkatine: 

\.. ___ _ Yazan: M. Sami Karayel _j 1 24 .Haziran 1~4'.l [ İiı~ut ·redcı lı· :{ere .e'.l'·!i:t:l.ı, .. ;. o! ıg-11!1' fiiıii.ı,;:i K.·:ı.~l:.... (8: 1 ı;d, 
l' ırıı.bril') cft·ı··'ll :-<l g: bt'7Jcı:J nnıht.•!:• b-!y '"'' l"b;crn~ IJ'J°•l'-a~a , .. _ 
ka··ılı'!'ıış!.r, fHt· C"Uk doktorlar t..1··;:ıt";n-io.~ :nrıelO'ttıl .. r .. :~. )•' ·J~;ı:o. ,..r• 
:>Jlıs:.tı: un~<.ıl dJ .ıfl,ııı.ıl:ı.11 i~i:ıa .,.a.rgı b: 1 ~:11':ri ~n·k nefa;.,r-t ~ ,, g°•'/"t'ı\"-

4l 

iki ordu harp vaziyetine geçtiler. Türk 
Sultanının maiyetinde 20 bin kişi vardı 

523(,J 1&41 Diiy ikrpr~tı\d Astu!'~ ı Il~n alt k&?hnda ~81:.? 

.:""ia !M p0;--sel 15 k::ıp: :-.,; '.. l'J 00'.na:ın-f.i.t

nı.am.ı. tco 

16.0ll r.ıro~r~ın \ 1'.l\~ml('ket Saat A-

lı l8 UJ )~r:~'"' Rooyo D,oıı, Oriıo .• t<a
sı. (Vj •IO~!>t !'~•·eli) .M<ın). 

lll.-l5 M°~'"- K;n·ı~:ı.._ M.ıkPn•Jardan 
·,l'<ien ccı..;. dı p·01l .. r:r:.dan A .. ·ı-:ş·F.1' !rıa:ıka.sını ::.."r:~ınız. l 

ı .... ~:.ı.~>'ı:C ;tob· •i;.-le l.'Ok 2oman 'a"o\H·i arar.ıl""':,ta 01;. ~l•\,•::ctu b.t. 

p•rafl>rtw~ ~ m 
yordu. Litmler 
ı.liler. 

\·etn .. iş bu l tıu

lstaı1boula hakim 

~ultaın, lstanbuklan enı}n t>Iclı.tık· 
t:uı ::nrır:ı ası<.erle!·iıu Errr.t"nJlcr 
tuerine te\·cih ~tti. Errr.-enilt.\f ra
lı:;.t durmu~'Ordtı. Fırsat bulılukça 
'l'iirk.lor a)C"\.hin eh:li'<.•kct edby-0r
J, rdı. GI) a"·!tinin El'!llemler• ez
n~ı.._~i ıaz.1::.ı.dı. Ermer iler, ':-·Jn na
n:ında bir rl:rahn ıJaresindc idi
lt.r. Halep '.\.!diki ve Salahafönin 
oğlu Zahk Sultaı::ı a;ıkcr ,·erdi. 
Suıtan, Eıııw:ıi9'.a:un başlıca ka
l<:leıinüen birisi ob:ı Fatio-; ,eh
n.: zaıptc-•t. Ehli::'~ !ip kudretiil 
Y'>L üzer)nde te~~k!\u..t e<icn F~r

ınen istan K llihş a K ra llıı;ı '-~ten 

fı z:ı.ılı bir nlC-Vkı baı ed~~· n\.lu. 
Dölnirrtlı kuvveU~~cten hi\"lJıc J

ı. ı ha.dkı ye nüf· s .... kı olına
d~, l~n1.iı..,ıl:p k-u\~\·etlerinjn kuı·

<lı.~u bu Ermenı:3WJı kukla bil 
~~ :ümctti. 

Uzyaıs('ttın Ar.talyaya geçti. 
Fı .. ,:ı.1tları.n dlerinde buk.ıdur

cl t !darı bu ~drri zapta kara.r \·er
r ~ "· Fre.nklar tarafından İs!an
i.· J.lan tardedilmiş olan İmpara-
t. •r Altıksı ,le oraya gitti. 

l!t)pas-ator, tekrn .. hi.ikı'.'unet et
u l't:mek i.~t.re l:c-ndis:ne as-~cr 

'' · •smi Sttlfan Gıyas<.tti1' ·en 
ı ... t:l1ı. Bi 'aSSo, dama<lı ~l'\.'O· 
u, ·ıa.~kari .'l fz.Iltkte te.:>ib etti._,. 
I ı.parator J~U ela gcçiJ.·me:k ~~

lı\ordu. Görül:'~yor J.i, !ııta!lbul 
Rum huparatxlui,'tınu Fran};l"' 
l'lc geç .... ~krdi. İ$:anbu1 R..m 
in.pa.ratıo,.·)uğ,.,u Tznikte bırbi 

boıinll!j bul"ıı-uyonlu Ru.:n İnı
paralıoru da İstan':ıtıklan k<>Vlll
mtu;, Sultana müracaat edıp ı'.tlc~ 
l'I nıiışt.i. 

Suitan G:y:'.Se~1n, \·az.yl •ten 
L'tifade etnıek yolu:ıu tuttu. Kv 
vulmu:ş o1an Imparato:·a pa a ve 
" Y.er vôd• t";J. Askeı topladı. Im 
I'· aıorluhu, Alc<bi:. c bıraimıa>.< 
ı..., ~ Laskar~~ haıhl·r gönderüi. 

LaskaMs, Snltaııa Ce\·ap nrrr:c
dı. Ha11be b1.1~ladı. Şuras;. şayanı 

ıl \:ka~r k ehli:>ali.bi teşvik edı,1 
'fu:-kJer 11z1•riı~e saJdı~an Rum i:·1~
p .• raııorlu!Stı, chİİ:&hlp kuvYet;eri 
t;11,.fmdan •11:al edihn· ;t.i. Runıla
rrn, Türklerı inıh.ı c-deyrnt d~l
J..l~n ~ndi h.ı :iımet!t-ıi eld~ı"a git

n :S, peri:;an .. ~hnu~ıtt d AnaJo!u 
SPlçuk Suit.ı•ılıgı d~:nır gful ı;yuk
t, duruyorou. izrw.kte ~ığııınıı.~ be. 
Jı par:.t<ırlukfarı vardı Dur5a ve 
llfondere ha\·a-lisine kadar u-z~

ırıa bir \'.,:·Jı~laı·ı ır~·f\"Ctıtt11. 

l,askaris ce' ap yeıine lıarp a
~ ııN St>llan G!J :;se~tiil derlı1l 

_ Barrnıbal mı? Ifan i ~u !ten

d :<tnden o •ıadar b '><->!.tire" "
•ı~ın·i ~fi n11" Benden ona sel~n:
ldr ,öyf.,ymız, Lcoli t.ı:..kınrla lüç

bir şey b;lm«lig,mı uı• rlavc ecE
mı. 

Sonra K ·l1 ıye bak!ı: 

_ Fakat ~ı~ ad_ı~e m~ıb.r'.;gı 
_y .. p~caık ) :liJ ~~iktıoı aşnıan nı.:t 

.n11'1 

C(V.va bu ~zden peok o kadar 
u'ıamadı, \C' genç kıza masu.maııe 
ı"Oe;surrJuı • ilıi:lat ederek. 

_ Evet, D•'n i.htıy~1rırr :...n;ma, 
h~nı gi>nl~l!P ta'Z(\{]ir. Jl('m tecrü· 
be ııorlı, ,,. daılıa doludur. 

Berıl Sı ·u: 
- Peki, Ldi haklor<tla ~ iii:

rf-rılf.ı1t.."'k i9t iy·orrlunu2? 
Kofü bü~) ü7ünü Jruc•klıyac;Jı:-

:ı .. rekete ge~·tı. Antakya şdu·ir,e 
:yakla.~tı. Bu ,<ılırnı rnptı İmpara 
torluğun jstildsiPl kıolay·lat.:~ıro.

caktı. 

52~101/1236 Fatih-:c eDK• 1ılıoHa I-lu~~v \·ı•nı 
'!\i~-t:ı.!a~~a m.ahall{"tjnin !Iı•h·acı 
1;ı~k<lgınrl:ı. {•.ski 19 Yt?TIİ 6 kapı No. 
rr.ı·trt!' naır;ı.bhaı ars<ının ta.rc:nını. 

Kü:,·(lk 
:\:hn ... er 
lu 49 

1 Şaı·~d""· 
Topt::.;1 sip.1 j~ie: ic::n: &\. N E Ş • r:: T tt .. ıı.an L ~rR:;ı-,·.arı 

Ebtlı&.!Uud Ca.d. N~· 5i, İstanbul, Tt•!ı·fV"r.: 23'4: 'i5. 

l.Klskar:is sek~z yiızii Lltınler· 

den müre~1kep·bin SÜ\"ari ile Oli.n'p, 
dağını a.}tı. Kaysijeden geçti. B:··- ! 

dcnb.l.re Türk oıxlusunun karşısı- 1 
na çıı.lctı . İki t•r.,f harp ,·aziyetinc 

geçtiler. Tüı•l<: Sui' anınm maiye
tinde yirmi bin kışıl>k bır oo-du 
\•ardı. Fakı;t o kadar dar bir ycı .. 
de idi •ki, bu •efer de Sultan or
dttsunu yaya~t}--Ol'(1u. L.1tinl<'"rdı?:' 

n1urckkep btr kıt'a ki cın cl~!'g t~ 

\'C'rlcri idi. Türkler u..~erine ~a! 

dırdılar. 

Türkl0r, bu E~:J .. 1ırı~<l ga}\tc ric
atlc mt haot:\'\ e~t.Je Ara~,nin 

geçıt oh.;ı ·ı \"e ya~ .laır:anıaları 

d' layı.s.dc di.i::-!na!ı n baki:yt""sini 
de silerr.C<llidcı·ındcn ml'ytıs ol
nı~dıJar. İkinci bir hlrp hud "'sı
n· tevessu~ ett!!t.-r .. Y~, kı:1çı~ 60S
t~rdiler. 

Cengaver \"e güzitk LAtin a~·ke
ri Z'lrlılı atlarile zırhlı e~bisclerilc 

Türkler itıerine öyle sakhrd:lar 
k', mu,·affak oldır<:!armı uınnet
tiler. Yirmi bin Tjrk, kaçıyordu. 

Tüı•kler bir hatla ı-adar kaçış 

:ı •• ptıktan sonra b:.dcnbire dön
du er ve bir looll3rı da Latinleri 

trkadan s-arn1,ştı, LAth11l."'1""1 b~r 

anda tamamile muhasara altına 

girdi. Ve, bir tor.esi ksln,am~;; 

üzere Tür~ kLJ.Cl!"'"dtJı g~ti. BJ 

halı gören İmperntor \'e Rum .1r
dusu tan)anıile panik halinP gc
lt>rek kaçtı. Firar ta:n bır OCv<f;·""" 
Juk haliadc idi. 

RASİT J.U.l.\ TİY \TRO'l 

H.r.:·IJQrede, Bel\"il l\ah~t' nı11 

t..ırlc 1': n nL.a 

5118G, 78 1"~..:-ıi.htc c-.,.k.i Kot"U.k ~ıahmut yf'ni $(7i't Ö
n,"ı' rr.:ıh.-liesfnln ı•ıı.ki Koruk MRhmut Çf'Ş

nı4'Sı yeni Ziya GOKölp sıokaK,;ııda eski ve 
~1i 9 kapi NıJ. lu ::ır~nln l.':.! htsse5ı. 

55100/34-~0 Büyil\rof'rı·de ~k: Frenk ı.öli~«"8i )"(."il.İ l\f<'k· 
tPp sok'.ığıııda eski ı o yeni 58 kapı No. Ju 
('\:·n tarr:~n~ı. 

3-2CM8 ~-':.kt.~, Kt.;içl rr~h;'.\"esinin f\Ski ao.e ... ın 
yı·ru Tı;.':",ırerdi\-en ~:.:ağında c i<.İ 22 nıü
krrte:- yı•r:i 40 kapı No. lu (91) metre nn•. 
r<ı.bbc;.ı arş.:;nın tam;ımı. 

2100 Lö~a 1560 Lira 

--· 

IfJO 12 

30 77 3 

27 

35 

(63 - 6258) 

13,500 kilo yoğurt YC 12,000 kilo 
süt pazarlıkla s:ıtın alınacaktır. 

Ta'.ipleri..-ı 30/6/942 salı günü saat 
10 da Çor:-.ıda askcıi satm alma 

k..-ı.:-ı1~'0riu~a temina!!arile gel-

ne kar~ı.c::tr.cia .:\sker\ Sa~ın Almi\ Ko
n:i,yonunda yapıJacııi;tıı'. Taliplerı:-ı 
karnıııt Yf'Sikoı.lnriyle tekli! ınPk

tup!urını ihale r.a ... t:nd-:-ıı bir !'laat C\"
"' l komis;vona ver:~ıı" •: i F.vı:ot ı..·c 

~.ı!Lıııl.aıe.J .'ı.ıl'karJ, İ:.4ı;bul Lv. A
ır.i. /lkl~ri Sa:.;n Al?na Ka.rri·,yo:ı.lJttlll

n~clf.rı. (15-1 - 6:>49) 
..... 

1200 ton kıır,, oı kaı.ıı lı z.arfla. rk
s·ıı~ t')"e kon.n-.·Jşh.ı!". 4("10 ~an a~a
ğı elı:~amiJ.: [izı·rc ;:yrı :ıyrı tei<lifler
d11 kabı..:l c,JiUr. iha!l'.~I 26/6/942 Cu· 
r;.a gl<ni.\ !';c.ı:,t ~6 da i1 ,,tte Pf)St<tha.. 

da da görülür. 
İp Balya!ı 

Fi:\tı Teni!l:.tı 

Kuruş Li:·a 

ı;aso 

1·cı Boılyal1 

F ;Jtı Temi:-ıat1 1 
Kut-uş L'ru I 

7 6300 
(46 ·6Z02) 

Konya Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
ı -1-\.".~ı: •. Cı ~a ı::·.i~ 942 rı1a ı y:lı •nli.).tCı oJ •• :ı li0.000 y yet ıı; 11 ·ı "-L 

Her gecr. J.8 t (2130) B ... grce 

BF:\'İ ÖPİ :'\İ.'Z 

lo t"Jt ,.. y : L, g~.n ıUd<lrtle kr.pa·!ı wrt usulıylı• (,'\ı.:,ıltnı.·~"' konuı .. rrı<ı.:) e 
d. ·, La)yı::n ı;'1n \·e ı:aat•.~ ı,...}ip , ıL'ıu::- ctnH•<lıg\..'lı:.ie:ı yeni<Jı•ıı k11.1·nl za.rC u~ .li)lf? 

l lfl 6912 ı .• r•htJ)( ,.,..., 13.iJl4::! t.n-ıt·n· ..::.ıda: yitml yı' i ı;ü:ı n·ltıdd.·!'.e e-~.~ . .:ıtıı•:re 
k\."1 .1-n...:;~t;;r. 

19 30 Merrlekft &aaı A_varı ve Ajans 
HaberJcı-ı. 

J 9 45 Sı:>~~~,;t J O Dakika. 
J\.~U~i.k. Faiı 1 H•")"ı-.1.i. 

Radyo Ga;t.lı'":l, 

~li.ızik: a.r lf•~ln: Tiiı·kü·-Q Öğ
['ı)niyı;: ·z 11~ nın Tü·rJ\ti
<il. 

• 
Istanbul Marangozlar 

Cemiyetinden: 
:.!! ro Zima: 'I'Jı.•ı l ı '-Tı'-:lti,-rin lı·r'"y.işi~(' nıeda:- ()};·r.a~ biıcd(' "ı P.cmar.1 ıığt•,.~. ,fk, ('! nilft-n n.c:ı 

~~ 30 Ko Jş:nc.ı (S.ıi;h:t sa.,.ti). ve m· wyo:>k~ya d'-'&oı nlı·ri, hatrlalaT ni.rıl\ıl.·:ı ı -ri.o:-urr:oık \"ı' ı'.!'"''c.f , .... 1..rı.-l:t .-
21 .15 r<;ya,.,•·:.ie.ııu!· ır Bır..doslı (Şı'C' I · t ıı ı • 

• - • ruı.f li.t..?n nıü ~\-t· iı ihli :ıtları ha.ı.!f•tn~f·k ~ın.k'".sadlylı~ n'~ ssJs!PI • ~bıdu. y::.ıııiı 
ll1sun J< l:n,•c-. ). . 

22 '.;O M•~n;lc·kt>t S..ıat ,..\~·:lrı ve Aj:uıs j t.f\. ~ tarafu:d. 'l :.P:::ls ı•di1cn (I.stnn.bul !\fa:a~g ... zlu.; Ct':r.iyp~i) r:i:ı., 3512 ~ay ıı 
Hab"r!cri ,.~ BorSDlar. 1 c~·:-ı:ı~·e~Jer Ka:nı=-:t:na göre uınumt h(·y'etl,;r •.Jdil olunan njz;:n...,n:nn-e taı~<lik. ohı-

22.45i22.~0 Yaruı~ı P~-ogı-am ye Ka- nanı!;: ı.~tanıb;ıl Vilfı~·et:niı. 24.J/129 ,.1., 22.5.9.J2 tarihji ılrr,iihab.·r ıh• !r·.Et.•ıl t:·ci.i'-

p;;ınıs ôiği ve Cı~ı(yeti:-o Gnla~acıa I-Jaza:-ı'n cadcl~ .ı.rlf' .NaLll JI:.n Cçü 1cu 1.;,4iı;ı 5 ·~ ... 

c ... ödr..si 1 0 

1 ~\I; iıar.·n){'"r1 b 04drıi J600 'bin n1t1 yUı) ' ... a cı!an 1000 (b:n) kg. ~,di Jı.rve:-

l
lak :-. ~: ... 1 çr·liı;; ta<.ıi~h(iri-J.ııü ila oden~iyen r.·,.ı!.t."uhhit nan1 ,.c hf' ... abJ:;ı'.l ( 1 
l'ı ır ı,z :i!'.H~) Salı ~ür..j ~at (1-4) on d•.irt'.ı• I{ay'da-t';'. -ırıd:ı G"r Uin:;cı t"fal"ı
li:ıdfi\.ı }x~ri~-yon tar1C-•1:i~,n açık t~ks;Uıne uıotı~iylc E-..1.Ln a?ın<.ıcaktır 

f Bı.. l.~r ~i;ir:.Hk :st:ycnlcr'ın 120 <yüz ylrı·.~) liralık '!nuYal-:kat trı~·i.~.-.t .-e 
-l:ı.!1~~~'8ıt:!l~~sı;!~!N!~~ı, k.an;ınu:n 1 ... yin ,.-.. tiği ;-ı·~:ıik..le birl:ktr l"k.ılt.n e günü ~1atine kaı.;a~ kı..>aıl~yoı.:ı 

. D ı·b h D k • " ""' "''''" ' 1
""'· ... a .. < r. ra lffi en er ~ D. işe ;t sortı•aı•:~'.ı•r kom•'J"c~d;n j):. 0

: ır, '~ra« dog:tılr. il"tod:r. (6!ı<u) 

~ H---l•ıdı D.>~'il.· e- ~ 1) ı;~ \.l~it-e- .::ı---- -
ha-·:•ı H<-r gun ııııat ı~ dı·ıt ,,,_ ~ j ' t b I -

\ , ... s .. ,·.,ç'ı. Ag•,·aır;;, S;ı} .·- l j ıs an u Hava Mıntaka Depo Amir· 
"~ ::ı·'•c: crıt" ç{·plükcı ~ .. ıc ~>k.<:ık -,."4. ı · ..., ~ d , 
~ :·c 13 Tol• ıc ~2468. <· rgın en• 
~·~....J' ll;ı\·;.ı. Birli .!eı·i iht::y..-.cı ic;"..n •20000> ('lrt p:rmuır c>:n·~p pat:~rl.Kla _:-1. n 

• .....: ... :..: • 
04 i a!ı:ıJeakLr. Kat"i ten~ınaı. tutrırı oloın· <l250Jo lirn:r1 Ba:\.ırkoy • '!alınüdürlüğ>j-

ASKEKLlK IŞLERf: ı nı\ yJ.tırarak T •. ak.buzlı rı ilf! bi:-liKte 3/7/9·~2 Cun~a ~;~iı~ü s;:.:ıt 11 de Yı•ni 
J 1.,ı.: ... ~J~ı:111e k;· ... ş.Y.~ınd..'\ Bll:" üit Kıooc-ıyan Han. iki!"W"'i )ı:·ı:o:t Xo. 9/10 (l<ı ıra ·a &.ı. 

~ube~ c da\C't 1 tı; .l\!itıa Ko:.ı.ı.:-)-9nl•llciil b:Jl:~a}<ı:rı. c6836~ 
&~ır;:·tcış ."1..· Şı:~ ,r,6i·n: !-
A.ş"ğıdJ ~~rro .. ·t·ı ~3ı.!ı sub"ylC;rın 

aı..'1·le şu;bı':n \,1°• nı \'"llr~:ı.ı.!a~-ı. Mnıe

diklı·J'i t<J!.'diJ'de hc~ıdn l:ıı\1 )076 sn~·ı. 

ı '1:J ınur. rrı .. flf 1 ~)'İ !Tl.:" ~.ı:sJs~~ :;:ü
re 11 .,·ın1cle ~ .:.ıpilQc;ı!iı ıJ.an oho ıu • 

Deniz levazım Satınalma Komısyonu ilanları 
JJ.1,1~t.J. As. fc"".11. n: L'\t ... ıul ~.1 ... 'ı•in 

og!:.ı Atın~ı;: ?-;°{.:a·t L~O::!~G) 

a3 
Ko-rı .~ı 3-- P ... 1-d:P 

\"A.Z:\1\· Bı:di.ı: FM ,5ı.. tı-er 
li y'ııt hır gece BPi..-~ı BJh;,,·C's1'n<l.e 

tc-r.ı.s.1 vt.•rn1ek'ı dir. 

• 

:ı _ İha.ı 13.'i 94~ ta.-J:i;ıe rr.tis.ı.~jif raz~ı-t.es! gi.i•:ü sa::ıt 15 tlı Ko~yn C·J.r
hu: iyt>l !"d:iticir-ı Urn.ıın., ı~ı daire::.iıHle icra kıla~ac;,ktn·. 

3 -- ·r;.ılipil·. ~f6 1 :fno.;ı~<'lı\rini o iiln 90nt 14 de Koıniııyon Rı·ı li.ğinı~ \"(\.'ıni~ 

b-.ılı.; •. ac·.ıkla:J r. 
4 _ ~:.l.ı'k ,.erli f&bnka un. ndan \'f hüklımrtçı~ ksbul ı•diJen ne\ iCen 

,-üı.~l;"' vl'di bur•a:ıı o:an 1912.50 bir do
~•:\'"ukİca.Lf-llf11ıni tı>klir a:-Clariyle bir·. 

1\f.ıh A""'. Tgm. Rct·cp oğlu Z!·'s.i 
(30959) 

r3k J adı:·t bi~t0ın1:ı rı .ıı.r., ke-şi! ve sartn aınc~1 
günü s.~at t5 de Ka:;1n1p;l;ıada -buh;ıl.fHı Dt•!'.\JZ 

----------------
1 ıı~r:ıdJ poı.Zô'.1:--lıt. ~,....ıp:!:ırak~ll" 

1nJ:<'i·lıi:-ı"I_\ 13.7.f\4.2 P<ııtırtı'.'i 
Levazım SatıH Al.rn Kon~i. .)"'>· 

r1•\ 1 e-t Ko " ı Tt~rn-=ıHıri i offll'i.k v'' trıhph'T
0 

beO{>I ınuhnn1rr:t;nin 
t1A.~TE(iO~ J ::t 

Rı•.ii: Prot C<ı Eb€ t 

:-..tJ.-k: i'e::it AL 
Ko··o~'ın i~ta!rK;y,<! 

k-.ız v!..iz. on ıkı ı.ra elii ki.lrlki tcını;ıa.t: 
Jikt.c 0 \'l'l"1lli:;. b h.:ona.c-;ı".\'.lnr<lır. 

5 - Dö;:Ci\i.!ıeJ. rıırHit1C-d1' y:n..ıl' 0~n1e~i,;.1 kiıosu bur,:ink;i narlı•• g&ı:e 15.42 on 
bl~ i.-: , aoş ~1!"'k ıkı tanti·1-.d.ir 

6 Bıllln . .Jn1. mar.::flar!a \"l'":"Kiiı>r Mı-.lryr Vt·Jifı;("t•nin 20.'4.942 gJ:ı Vt> B:let1ı'l' 50 kJ.r }t , on:a'.:ı . 5 Vt! 7 
Tl'"l'l!'tluz !;"C'C" 1:?. Tı\n • .. ~ geı:f' ve 1122.ıo - hO 1717 162 blit:,e Yı' n 1i ~ünt. ,ı{ trlnu.-rı.ı 'f:ioiJı•lüıCü Uçünclı Ş· bı• 

Sin,...ıra • ,-., 'nız 4 Tenı- ! s yıl· ~.ahrir;-.tı VE•'hilc h .. z.neyp o-.;t ·l'"'r:ıkl:r. . 
h~r g~n l-1 - 18 e 1'"1d:ı.r . 7 - Fazla ıı.r~h·ıt .ılır,ak ve ,.,..l··Lı;ın~l'Yİ g<ir.rıek. i<:1.iyı•nlı•rin IO:::onya Currıhı.ı 1-

g'Jttrlü:. Ses 
s•I. Gişrlı>"." 

a .tır ""'"' 
49'.lG!l. ı1 yı·• ;\Lidd{1i lTın,ınıiliginı· n1ür::ıct•ıttiarı ilfı'.l <J}.ınur. •6692.;o ---------- - -- ··- - - -- -

S<. ;p ve B3.Ştr.üh:ırr!.:-~ Ett n. İı.zet 
Be-nire Ne~t:yat Direktörü ı Havacı gedikli olmak isteyenlere 

1 
E\ rakı nl edilıLlŞ ola.nl~r n, CUlY'a günü sevkedilecı·kıcı·ı cihf•tle der-Cev<ıet J{A.F.ı\Bİ"LGİ!'\ 

SOS Tl:f.GR.\ i' MATBA.A~I 

ını.~ gibi, ~ki l~olnr.t... .1ı;.·~rak: 
- licrşe): dct!i -'l~r--rr .. ; .. . s.ıLc 

~ ~aca 2 1 'a" ..... ~tı:m.aıeJ.. ge
ç< r.lerde ~d rı..ın1C' .. <.:ndJcsi.nd<' o!
ılukça h:u ,, bir hiitiL>e geçti. 
Ltırri Gr~rn ~ınıırdc hır adnnı, ar· 1 

tık de\·ası l}ulli ;n..:,: b!r vazı.:~ ete 

dü-.ıt i. Po1is \'C pe-~ tabii olar .. ~'
btorı.m g'."oi ıa·:allı gazetooilt'r, ci
na.ı t.4i i~l;yen acbmı nıcydar.a çı
karmıya yarıyac·' 1• nıalünıatın 

pe,in<len d~laşıyomz. 

- Olabilir. Fak•t Lell ile bu 
1 cina}"'tin ne aliıkası rnr? 

l·'ıicl"llar. elini yukarıya JGıldıra-
rr:,.~ mıJhaı·ereyi ke:::ttJ.: 

- Mö~·ö, dec\' bcı evde Le
,. 
.ı 

hal T H. K. lJa.\'acı'ık :r.umessilıi~ine ı:ı.il.i'3.c:ıat etmı~lcri. 4168141 

Kolti avn.;a k;,\k1ı, selan1h .. dı: 
Size rlylP gelir aoı1n~a, ben 

\"'ıkti.:ı1i pi'{. o,\ 1l bt) 11udc gf>\·İr
rc><li•r za ınl ).c·ritr. 

Kol.ı merd:venl(';ı mHken, şö:,
lt~ uU~iinüro,·rly: 

..:'\ zi zr:1' Coı \' ~.. ha k~ik~' tp·n 
bcyhurle ye"' dört ~ilin ile dört 
pcn., ma.<'laf ettik. Ya1nııı: Frıd

rıar.'ııı parmaklar •,ı tOO'kik (•\!<k, 
i';t<' o kadar .. 

-1-

Co;.:Vö Ko!H ~:.ı nı~1rnr Ed-
11" J'.ıV.Jnı rrf-sek>si z<.'lmanında mü 
frt ·~ BaıTabal ile münasebete 
gırı~ml;;ti. O zaman yazdığı yazı
lar, bustL'ii t.a}jkikatı ve tf"ikh1· j 
1.:-ı-i ile poı;,,.w araı~ırmala-rına çok 

bü\·'iJ.:k vardID'.ı dokunmıı.c...tu. Ger-- • r 
çi Bı; .. 7:.bal, şl."r.riiye kadar ken-
cii.-;ı.•i şahsc,<• hiçıbôr zaman ikabul 
f''ınış degHdi. Fakı;t Barrabaldan 
çvk teşokkur nlektupları abnıştı. 
uaaa Barr.\x.l bu mektuplankn 

O aham müfctti, Barrabal, 
cL.ı.ı'l"'~ir-J.e . G·rinı. nıc:--.::ı~si hcıkkın
<la gelt.>n "''" tahk''"t raporları
n: <i~umakL; meşguldü, Fakat bu 
r2 -r!arda :,.·, ni hi<~·bir mall1ınıat 
yvi\t:ı. Bu:, .-ıa bf·...:abPr rapoı-u 

altı-.cı def~ okuı·;.t.:n, nlüfetti~ 
Elfr>rd içody~ gircti: 

- Larri'nin (·\~Jn;:ı nerede bu
lunduğunu kc'Şfett>n', dedi. Tri
nili bahçe•i civarlarında bir apar- ' 
tı.ınaıı ... 

Barrabal başın knldırmadan 

sordu: 
- E\·i aradınız mı? 
- Aradık a.mma, ·bir şey bu.Ia-

rrad>k. Dı:.lıa doğrusu horif, or
tada i~imi:oc yanyacak hiçbir 
~ey ·bı:rakın;amış. Yalnız Viktorya 
g:!.;nıdo eş.ya. dairesine teslim c!
tlgi iiki :bavulu n1uayene ~ttlk. 

Biliyorsunut ki, ciizdanmdan da, 
NevyıoI'k için alnlnlt:j biletler çı1(

aıı ıştı. 

ha:kıkıııda siu-c \•eı·iieı?:>llc-ce-k h1X2-
b<r mallı.mat yoktur. Va,otinizi 
bcy1lıudc k~ybediyoı'S'.ınu:ı.. 

1 birinde: ·Siz sıro•,!andyard'm sağ 
k<>luqm:.ız:. dt-rniyc kader var-

Bnnabal gerindi \"C' esnedi: 
- Ne bJda!u adamm•5! dedi, 

{ Deva,,ıı vor) 

Açık ış ve memuriy,.tler 

B;•lediye Reiolıgı dvrt ) tL. 
kadın ve erkek tcnıı<lık ~m~lPsi 
ara~11c-.k1ad)r. 

Tcprak mah'"iulleri ofis! 
tl·ş< l:itırcla ~ahştıdınak 

ta~r:. 
üzere 

ınenıuri~1 k:ınunundaS:i ~era!ti 

ha·ı.: -0lan ye en az :! yıl vezne· 
darlık. tahsiWarh.k \"e yahut da 
n1uhasülx- i$1Prin<lc·n birinde br
lunmuş .,!anlardan mU\·akkat 
,~cı.nc-darlar aa?'Tl llmaktadn·. Ö
nlimi.JZ<loeki ay:n l:ıirkn. çar11amba 
gunüne kadJr me?.ı'kür ofis:ıı u
n1u1n miiklü~ügfrnc n·ıli<relcaat o
lunın~lSl icap etmcktf:-ciir. 

Dc"let Dc<:nıryolla"ı İdaresi 
m-..ıhuscbe ye m.ahye ~~s11nlar1:1a 

oı t~ mek'.ep Ye li.;e mezunlarile 
yı.ı~~C'k nh\İ{ıtf"p m01unlar1ndan 
n~11·-eao\Ht rncmur~ar alacaktır. 

Tungutlu beled:yesinın 60 lira 
aslı n;a~lt fen memurhığu nıun
lrnl bulıınınaktatlır. 

30 va.~ından a~ağı olmamak ve 
1.64 ~ı:ntimoclen k.sa bayda bulun
manrnk şartile Ankara amniyet 
mü:lıürlüğü kadrosuna 20 şer lira 
a'il maaşla stajye.r palis memıır
hı rı al!Iı.acaiot;,-. Orta mektep \'e 
1i'if' meııtnları lf'rx: ıh olunacak
tardtr. 

Vak>ilar idarrs! Taşdelen men
b~ sryunda 40 ar Lra aylık üc
re t~,? çalışt 1 rn1ak \:e vatacak yer
ler:ni ıle temi,n etırek şartile 8 

amde aranıakıt.adır. Süleym&
n;-y,>deki demir s2nay.i şir".crtine 
doi·gun ikre\.l.e birind sınıf kalıp
çı!a .. ye tewi.yec>lcr;e palany3cı 

r :l nrn·Ja~t a dır. 

'.! - ilk t€1)\!11atı 1462.5fl lira olap şar{"!'la ı~e ve -.~,r •• 
dahili~cıe rr.ılz~<il-: kQ:ni•)ln?<la g'ôrülc!.>~ lir. 

3 - İs!.ı·~]ılC'-:in 2-4.!JO -::Jy h kanur~:.:.n i~tı d!gk vn;f.;:. I,.;rla 
ve ~:ı:.1e ;;dı gt>çl'n koı1 ,,.:yona n~i.iı·acaa tları. •6724> 

' 
"insan doğduğu! 

yerde değil, 
doyduğu yerdedir,, 

(2 f'."lci Sahifeden. Ofr\rı.r:ı.) 

~!a.'1kı•Tr.e<len çıkırc:ı, Jr.ı~jk us" ... ., 
-a ~ol~-.,·~ son:-. be Radyo! Cedi. 

Ba1 . .a bunı. n- ı yap::ıca~;;:tın? 

- D:>:ha dıı" ba.k ... ılıı;ı, nelrr y<pi';
C"rt~ı:ıı .. f.E'ı;n :·erlrJ•1 o t~ott~nr çin:]ı'
ı·i:-.i l,)ı vc:·ri'.i< bı.lr. Sr-nin n-sıhn elin
de K.UıJ('ail! 

\":ıy L:.taı:"J rıaz \·;-: V4~~!<liğı'l'l 

c!an.C:k
1 

gö;•ü -,,.. d»a:tne iurrun! 

n.ı ~ıyc, b~r. .. 
_ Yııuı;• çc\•'. b· r;:l ı•twrek: yfcı:-

rr.i):. Ulan be1ı al!!'i1in tı'rirJ yı•din1. 
B~i bab:.n h;,y T ~]ı d " 

dedi \·e yı!ru,1 · 
Jrt)SEYIN BEHÇET 

Bas ·Alman harbinin 1 

yıldönlml 
(~ '.ncl Sflh.!cdcn Dev:am) 

aralık, Na.poı,-onuıı felal<etine 
ağramak tchlıkesinin belıi1"1iğin 
gizlc-nıemi~ır Yaz geç.'ni§, A!
manJaı· Rusların mtUtavemet:ni 
kıramam~lardor. Kı~ geçmiş, Rus
lar .ı\.lnıaııları memlekctleriı,den 
a.lamamcşlardı.r. Bütün tebliğlerin 

ve pıopagandanm deıındaki re
alit' budur. Simdi n~ ofacı>k İş
te b·J muıhls ·harbin yıl<lıöniimün
de herkes bu suali o,orımaktadtr. 
Fakat olayların ge~ın:0 on iki 14yı 
zarfındaki geLşrıc-si böyle bir St · 
:;.~e ce\·ap vermiyc kalkışnıaktaw 
sa, hareketleri takip etmenın d ~ 
ha drğru olacağını .ıı.ı...tmJf) tır. 

Konserve mütehassısları 
Ankaraya çağuıldılar 

:Mcy\•a ve sebzcl 0 r.n 
ohrtrılan müna~~.chetilc 

ima1'ıtı yapılacaktır . 

b:.ı.y.J b .. t 
k·m-:ı-:P r\' c 

TicarC't \'ckiık!i bu 
nıuhtelif şehi-:-lerinıiz~t:k h"1Jıısrr

''e 'llü.tehas....;ıslJ.rını .. ~nkart.ı) :ı 
davet eln>i~t""· 

Şehrimizde en çok ölümler 
sektei kalbden oluyormuıı 

1D12 yılından J9il nl;na kH,](;I 

9 y• i<s•in<lc İstanbul 'ıı5\""l nıer 
kc>ınde 68 b:•l 510 cr!<ei-. 60 bı" 
88 1->adı.n ôln l~~~lil. l~n c:ok rı!U .. 
lcr kalb ~ktrs1:-ıdcıı \'uku r..u 
mu~tur. Yalnız 1940 yılın<la 23~6 
ki~ sch!<>i kalbdrıı hlıınücıliir 
Bundan son!'a ciğer \'(-rl•ıni gl l
nıe.-1ec!;r k 1940 yılında 42"Jt; J,,~ı 

Ö1lT.Ü~t\ . .İ'I. 

e TAKViM • l 
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