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Günün en m'i· 
him MISIR CEPHESİ suali: 

MISIR TEH
LiKEDEMi? 

Sollum hattının da düç· 
mesi sekizinci İngiliz 
ordurnnun yapacak bir 
ıeyi kalmadığını göste
rıyor. Marsa • Matruh 
battı takviye edilmit ve 
bir uyyar ordu bu hat· 
tın cenubuna yığılmı~ ise 
vaziyet kurtarılabilir. 

Harkofun1 

Şarkına 
çekiliyor 

• 
Sivastopol 

bir harabe 
haline gird· 

ETEM iZZET BENiCE Rcımruel lrunell~rini:n beclrf tuttuğu l\larısa Ma.lıruh ~e\k iini göstttir harita 
T,crdra 26 (A.A.)- Mo:.k<l'.·ada 

nl'ş:<O.ıien Sa11yct gece yarısı: 
tebl:gi: Pcı~cmbc günü, Harıkxıf 
:ı: l'Sİ rrr..nde ku"" elle< im iz ı: t·rle
m ck c· ol<.ı.n düşn-ı.ania çarp1imış

lardır, 

Lih3 a b;ırbi, 
- Almanlar lnıılutıa duracak 

mı, ilerli3 <'<ek mi?, j 
~tevznu ıniinakaşa ,dilirken ~·eni 
bir <afJ,a~ a girdi. Sollum hath da 
du~tü. lnı;ilizlcrin bıı hatta tutu- 1 
nnn~adıhları ,.e sekiLİnci ordunun 
ınuka\ t.'lllt'1 kiiLİli~ etini ka) bet· 
tiği anla~ılı~·or. 

Şin1di, bütün üınit !'\lısır11.1 i1k 
, .e lıaki~ı müdafaa hattı olarnk 
Jılla-rdaııbcri tahkim edilen ~lar
sa-~latrulı !:atfına ğclip da3·a11-
mı~ olııJO ... Ancak, bir gün önce· 
JC kadar n1erak tılC\ ıuu olan te
reddüt l>ugıine de hakimdir: 

- Aca ha ;11ar~l Rom mel '.Har
sa·'Ia'ruh 'u zorlı~ ~.rak mı. yok a 
bu hami• ini bir iki ay sonraya 
nıı bırakac k?. 

lngilizlere Göre 

MISIR Cephesi 

iki taraf 
H Z 
ka ış ış 
değ· dir 
Marsa Mat ... 
ruh müdafaa 

edilecek 
(A AJ - B B C .. 
~ ' •• ıktıa l·l:ın 

r hmı.;.z 

inı:iliz Baş\'ekili ('örçil 

o elin 
'i 1 k hedefi 
MarsaMatrııh 
müstalzkem 

Bu tereddüdü h:idiselcrin inki
§afı izale edecektir. Eıier, .Rom
nıcl sür'atle takviı e alı~·or 'c 
aslında da üstün kun·eıle

re sahip h\llunurorsa ln~ifiz 
kumanda hc3 'eltinin \ e müda
faa ordusunun bu(Yiinkii duru
munda İskenderiyc 'e Kahiı e ı·ol-
larını kcııdiı11ne a~mak İÇİIL ileri ,- m e V k i in i ele 
hardete d"vaın <'tnıekten alıkoy- boşıı•o::: 

maz. Durum Jı3l,ikotcn nazik, (D"'"''" 3 .tı<:ıl s ,ıt,c•\ ı • k 
mii~kiil "' İngiliz ınlida!aa ının geçzrme ••• 
alacağı eklin kll\' et ve 2iıfına A •k J 46 

.. d ı.: idd d' · . merı aua 1 ,. ~. w A ....... ı - Lı~·~ ceph ôn-
gore e <;<> - t i ır, F.ğer, lngı- <i< nl.ı>dn son haber.t>ı·e gore, 3 M;}ı-
lizler • ıar-.n-.'.IIatruh hattını bir 

1 

gün Je bc·r ,_;.-u ıro:u s ,~ B":ran• w 11~rııa ı.ıa:.. 
•:llajino• halinde tahkinı edebil- U 1 nıh arala:-:l'l'dıa bil'!e~ı~Jeı'<l<r. 
nıi~ ,.e bu hattın cenubuna •abra- g • / Mutıefık <>1·al<Jan durmıo.dan ~t.. 
dan gelee•k l'C hattı arkadan çe- emz yapı ıyor ~·;ı ta<ırnr. e<!••rt>lc bu hücumu dur-

Amerikan kongre- l 
si_ Liderlerine l 

ÇORÇiL 1 

40daki
ka iz hat 
verdi 

lngiliz Baş
vekili nikbin 

•• •• •• 

Ş.ı:ı,'1ctli b'.r mulı::.rebe<lrn son-
ra kuv>c"k:im·z Kupya şeh-
r .. n en çe.kilımişlerdlr 

~•VDStOP"l kesiminde bir çoik 
ş: dtt...ı t~al'!uzlar gerL atılrn~ ır. 

D.gnr ccp!ıcl r:Jc önemi' Jıiç 

b• r' y obr.amıf.ır. 
K"pyan k. Ha kof n tnkr'ben 

82 ikilometre cenup dbğusuncia 
Ju1 ~ nak.:ıdu- . 

l\ASTOPOI,DA lKi GEDlK 
AÇILDI 

··~· 26 (A.A.)- General Yon 
B : Ul.'Tvrada mm·affaki)'l'\l~ 

(Devamı 3 üncü sahifrde) 

DÜN GECE 
gorunuyor 

Loııdra, 26 (A.A) - B. il. C: 
Çuı-çU ve RU2\:P}t di.J.n bi'r ::.eı i 
ı tiz3ker<l >de b1 l nmua ard r. 
B.1 r.ıı:ıy;:?'l:l-a. Eirlt'..;İt Arr. erı~a 
Ko:lgl'C lider:ert \ e ra ir . .;c h;ı.rµ 
tonse.>i tc-p!;.,ntıl::ı .. ın:ı işilruk et-
rr. erdl!'. 

Ç(;pçil k' (il~ 

t ın.c.ta iO d 

m.ıştur. 

1':1.e ! eri kıp l. n
~ ha~ ta bul n-

1 Almanya Üze
rine şiddetli 
bir hava akını 
gapıldr. 

(Dt•vamı 3 üncu Sahi!ecic) 

Japonlar bir 
Rus vapurunu 

1 

batırdılar ı 

afailit 
belli 

bugün 
olacak 

U>OO,.., ~6 < A.A) - B. B. C: B ı 
&abalı na.tH•r a]mıdı~ r.a ~orc kt \ vetli 
b.~:ı.!°t11 n V~kk l l•"'ri 1' .1\1 .. 
r.lil'D~ a ilzc:ıOOe f ahy ~!~ b· nrr: ''l;"W 

... aınıı:. n ... ~"'"USte ra.PO t1t• ·J- ·n neş
ro.~'K ~..:·:l!'. \ire.:ek taarruz ku" etlerini kırıp Londra, 26 (A.A.) - ·B.B.C.• d""'?naJc ;.,tı>m(>l<tedder. 

daj;rıtaeak bir sen ar ordu 3 ığnuş- Amerika Harp İst'lı alatı • "•ı.ın Lcmıdra 2ı6 (A.A.)- BJ3.C. Ar.-
lar a ,aziı et İngifülcr lehine de- J\J. Nelson j.inıdi Amerikad gemi Buenos Aires'te gan:itrion is'.mli 4700 tonllik b.r 

1 • 

1 lzmirde değiş· 
BJ nos A'r .. , 26 (A.A.) -· B·ıe-

gi~~bilir H ,\lı">r tehlikecleu kur· in aatı i~in lirıını olan zam.anın Rth gemisi Japonya açığında h2 r 
tulabilir. Almanlar ,\lar a-.'.llat- yıırıJa indirilerek diin~a tari · • Alman düsmanhğı halde bir Japon denizaltısı tara-

fından t<orpil':cnm ~ir. ruh'a ccphetlen gö:-.teri taarruziarı de bir rekor kırılnl t~ ol<hı'-'lınu 
Hücum; bu gemin: n 1 mayısta 

3 apsal:ır bile herhalde bu hattı sö)·lemi.~tir. Ilakn Amcrikada bir nos A re;te nfü~ayoıç!ler 5 btlyük Al- J 3pon sahillerinden 200 ki>C;:nct- • 
1 

1 tiri len 
harp esirle 

Bu sabah bir cinayet işlendi 

BirKoca Karıs 
Bıçakla öl ürd •• 

Cinayete sebep, kocanın karısı
nı Üvey oğlundan kıskanmasıdır 
Bu sabah saat 9 da Şi§l:de bir 

a.le faC:ası olmuş \'e 55 yaşında 
ıbir iht:yar kcıKaııçl kla kansmı 
.. "1.1ırmu,<:l'Ü!'. Tal-.k kata gön- ha· 
diS<' ~u suretle olmuş•ur: 

Ha:as'< ı;""· c;;.Wdes :ıdc ~24 
.num~rilu J-insnti.bcy apartıırrı...tr.ı

nın.; nuır~~ah ci<l re, ' ı:ıt rnn 
ve K:ı-patı ça"''· k ı) u k 

(Deuını 3 .incu ,alıiftdt) 

Vali Muavininin izahatı 

Odun fiatı ye i 
tesbit edilece 

n 

Narh 580 kuruşa iken, 11 lira ya 
kadar neden yükseldi ? 

580 kuruş olan narlı kaldmldı
ğındanbcri odun liatı gitıikçe ~·iil..· 

~elnıiş , .e bugün ~rki'i 11 lira) a 
kadar çıknuştır. Alakadarlar bu 

) ii.l.selmede lıalkııı telaşının da 
sebep olduğunu >öyleınektcdirler. 

l\Jaamaiih bu yolda Ykı tedbirler 
alııınıak üzeredir. 

Vali Muavini Ahmet lCuıık bu 

coabah bize bu 
w~ l~nıi tir: 

•- ~Iahruhr.t OJ~i lıu1tin ha· 
zırlıklarını bitiruıck iiLcrcdir. ~ • 
kında ~t.·hrjnıiıc külli) etli n'iktar· 
da odun \'e kiinıiir gclcc<ktİL Hail 

hiç tela etn1eın'l'Edır. Bu scnt! ilı 

ti~·a~tan faıla odtuı 'c 1'tinuır o 

Ankaraya Bir Hey'et 

ç 
e bi 

A 
• • 
1 1 

Mantarlı Ayakkabıların da 
menedilmesi istenecek 

A \ c kiı<.Hbl(·ılar cem ... eti taru · ın

dan kumlan i•' hrıet dün top
lunn ~. iikı:s~t ''~'k !(:tine g;ın. 

dL~<'.!cğl ucuz V€ r.{;wıı ayn ra- ı 

b• : I.; 'rı i • bu • ıc.;t ı ciorak 
a"a: ılmeı; .ç.n · ckal<?t~ bul..ı

nac• ğı dl1<'11cri tcsb t ct."'11'(..r. 

(D< va :r.ı 3 U:ıclı S•h 't de) 

ddnıeklen 2i3ade ,\Jajino gibi gemi 46 günde iuşa ulunıııakta- J ll"nn mog· ,.ının camlarını indi;. re açıkta Japor!lar tarafından 
ga) ri1aal bıraknıa) ı terdh ede- dır. Tahmin 165 gütL idi. Bu nıiid- ı ,. • ·Jerdir. B'r nir.n>Yi,,"<;İ yıılııJaı..mı§· · hif d ) ı 

(Dcvanu 3 ünciı sa e e K J kk .. k 
cckler \e ona göre bir tabi3e kul- det daha da kısaJtılacaı..tır. tı:. '------------- ızı aya teşe ur ıne -
l&naeaklard>r. Bö3·le bir hareketi !============================= 
önlemek için ise İngilizlerin be- eı"R FIRINCINI ı·FŞAATI KISACA tupları gönderiyorlar 
heıııehal )iİk•ek manevra kahili- a .... • ... kal du""kkanı Bt;, ~·1 bir n:üıdJet e\'\"'ı iz-
3 dine u mebzul miktarda nıo- ... ~.. m r 1 nı•rmJ;. beynelmilel Kı J. 

forlii \'asttaya salıip bir orduyu Zarar etmemek ı·çı·n E>r s;ıb.'h rzc""""'n "'1.ıbar.:t y:ı. h~-, nıcmttrl r.ııııı ·~rdım'I• In-
se-rbeıst olarak ltar!!ta-llatru.h ce· ... p.;: n outwı nıuha. 1 lcı,, A\;nuılc. · i ~ıJ z , e İt al~ an ha9~ane gernıleri 
nup alanlarında tahşit etın' · bu· Jl~iag.n ıı.:ap ctı.irdigı artıs~ik. bir ını..:..- a!"ösu-.ou eS!.r d"!!i~ !11! yapıltrı;ştı. 

k 
hıt~ oıeg:ıi 1 c~.ti d .ıı.-ı rdck b.. r.:v- l k ı d 

lunruaları gerektir. Filhakika, e ı,s,·k, hamur e mek l'<i ı::ıaen·I• ha•.a'1 ;,;noc lı ·l~i<- Bu (Slla<" m~ ·am aumu an n-
l\Jarsa-~IatruJı'dan !::ıı(}Dra Alnıan- ''- lcrı ıc_.ırı, tup:r ';(ı l !tf!\İR.~Ul \ rını .. - ar.: yar'" :n'~r güren 30 ~iadar 
lar için ge~ilecek bir celıcuncm ı~... in~.liz \'e ltalyan esiri memh:>k · 
tülü daha vardır. İngilizler bu l ' B .zı ar'.r.ı<iaşlı>r, b zelenon ic h:ı.. r:n~ g:·tikte'll so ·ra K ııfay 
~ölii d~ bir tnbü müdafaa battı !I Q p l g o r Q r m l ş '• oo.-n b<.'ıscd,•l'i<<n oa. l <illi<· ı izm ·r ~uı sine aı rı ayn no. ~tup-

• k.ftnı> ha\·~ı da <l1l oı · r Ul n~ lı;t (D , :.r.ı 3 O;ı~,. s, ... 1 ''cd•) 
slH'abilir n •ölün gerisinde sahra ' > bı. lı11a, SG.b.u.t n .akşa.ı.a lır;-ao.r b -
harbi.ni tercih edcbiliıi.er. Fakat, Bl= fırın 1. c.Af.a!.e d\{.'<-r. "' ntt.ı. rnur \f' .. n.. t"ıK.Ir. :C. ç luı;.--mı).:ı nıec... b.tn 'l p.111,;k, üst.C'l·A te, bir ıu u z.art 
bü~le bir tarzıhar<-ket n1uvaf!ak \J h:ınma• ~ ... B.· f -ı.-..:.ya. g ~.ek- IY'..ır k:Jm:ı.taü ... ! .. :-. .z.u t ..,, ğtz l:.oxas, ni. 1

" 't'K. 

A. ~FKİB 

0!01adı~1 ta~di:rdC" hiıtün :\IlSil'l nıc--t irr:<'lJ.indt>. k .. n+- a?.";..lml{i r. ilır aığl fı,rıı:, • z-..rarjn ne 'den Köle ,.c ~=- kulL: JIC.?tı O 
1 ' 

'

• d K'··n """ ,_ ....... 1..3 ...., -ı.... --ı r et- do ~:n ~' e ~tılotıv .... ,.. b lı• i A ınan.ar <' 1ne "i.i~ürebiliT. ;.u.. ., .. "'" .. -. I\.• • ..-.Jı:u ... , - • • .. ~J J'-' , 

n""ıl'ırK"k i,,.n, b r kı( n fi..r:1c 1: r ha- (Uı \ .. n.ı 3 iın.cU S<.Jli!cde) dı rıl11?di. 
Alman i ·til:ı tdılike inin art-

ŞıniOı, • tılO ratı m.- ıa bul..;n lıu 
m· ı ka lada İngılizlerin bura· c· rıdt', a-k ın. ırı ı;:k:, n g .. ı. t ıc tn 

dold kuvHtleriııi ölçmek d~ ayrı Sirkecide B ahJ:i Feci Kaza h ·ı 1 m . ıay p il: • •;ı.p ı' 
Lir r.okt tlır. Çiiukü, Romıncl dur- derci ~ t n eyl yor 

---- CJ i I .... C', uı d • b r' hep ya-
nt k'-11ııı toarruz ctmiye karar 

1 
p:lır ?\:I ı•Ie c!f•ğil. .\ k d ltk a _ 

'rrıniş~e 'e bunu yapa.bilcctk B •ı t t> n. ı::m feda. 
ku\ 'etlere salı:p bulunuyorsa İn· e e a F :Jtat~ bôy,c ı!llı. a!"B.t ed ~u 
giliıJcriıı ana\ atand:ın tak,·i~·c a· ~ j]<>;:ı rt:;ct .n ısıcnıra ~ yap , 
1~ıhifıu(')cr.i. ~ok U.Zlın siirer, C('nu.. d d b mıyorıtz, ım J gin lT'kişafr, mes: L""-

a rç 1 da,,!~:- n ko. na ı 1~~rr: "'dnll, ne hı Afrikadaıı, rifütindcıı, Irnk-
dt!rCCC'YC k:ı:l. r asal tl\! k3b!li t .. 

t:.u,., IJ i.u"l:sfaıtd.:ın getirecekleri ıtrllr~. 

l11\·,·ct di• herhalde Jll'k )iiksck Bu sabah S;1•k.fc garı!'ld !~ci ... n alı·nd<1karn" ~, 1c-kerlc-k1er Ga..! ... l(ııS.11~, ıaalt·t•ayin bf: l: .... t 
horrp 1'.ıh"Ji.Yetini haiz ve rok adet.. b • ·1 i. ~ dı 1 ~ildir. 1'.1-f•Ll"li~• hc€.ap <:at nh.:l", 

> •hir tren kaıasn olmu.::. 24 jf1 ~a- 2r.t.'S!'l·da kc~ =r ·l·ıe~e öbııü.;-"tÜI. 
t~ bı.rlil..lcr olamaz. Almanlar btt· .,,,;.ı n ya~ çıka." .ya ç Işın .• ·, 

'" ır•nda b'.r genç kfıOCon~fın o.lf:ın Fec1 1-:.a.ı)a f:troiu-.ı.da z.ahtta v-e aü!d~..,1arınt Babı5lidı'!1 Rnl.kp .. ız r ... 
ı;ünkü '",;~·etle ;lfı;ır cephesine da kaiara'k parçalanmıştır. acllıye tah><ıkat ~apm~ktadır. ııa ~mal:<iırlar. C.>Zcl.ı c [;k hcı'§•'Y· 
d ha ·ür'n tlc tak\'İJe gönderm-ek Kazanın kurtbanı garô.u. çaL~rn dı n C"\·,·eJ, ~ı.. Jı~ bi: ı ..,11, gün , \'e 
iııık:iıuııa da sahip olnıu,lardır. Ali oğlu Mehıne' ~clmda b:nd:r. Malta'ya 2600 ha va - '• as:ı.lo·ti gii.'llU \' <>lg ·~: ;,;•;. 
Binacnaic~ h, İngilizler Ronınıerin )f~hmct bu sc.bah rrıakas1a.rın yM lı!:- t;fi!'. Pa'."n krt7:ınm:t-t h•rr1, 
t.ıarruWnll ntl'\'CUt km·nt}eri ile ı

1 
b 1 d • h t })o <f akınt (ÖllPr; bu d"'"ece bÜI' .yilncP, <l. fÜ 
, u. ur~ ugu a yun ·ar. geçer- rkn:tf ~iı·iin:ı.ı•z nlur. 

karşılamak, durdurmak ihtiyacı ik:n bu esnada ıruıınevra yapmak ""'ing'.Kcı 26 \A.A.)- Mal(.a Kı•ı><ii"1iz,ı ,.ı;.ı bi , z ,ı .rımıı:ı. 
lçiııdedirkr • .Mısır Ba5,·ekili Na· 

1 
ta dlan b ir k3tar n ar\.,,,d:ln ge- aclr< şill'<l.,' kad<ı,. tam 2.600 

(Du-..ı •• 3 \lıc" S.h'f.c•) )ip çarpması neticesinde kik"1fn0- ht\n ak.:.nır~ uğr;mı~U". 

Pasifik konseyinde 

Yugoslavya 
• :ra ı ır 

• 
1 n tuk söyle 

J;cm r.ı ~6 (AA.)- B.B.C. Va
şın • 1 • ı u~..ır:n:akıa o.2n Yu· 
g 1 · Kralı Piy~r Min Aım~noan 
J; ~...-e•, l:d rlcr: \'C Pasifi· harrı 
k'r. ey mcclister'nc hitap .ede
re, Tj"",l'.lmlrkct·ı~in mücadc1e~re 

de\ am .çi.1 olan :ı=:ni ,ek.rar 

(Devamı 3 üncii sahifede) ---o---· 
lngi&tereye yeni 

Kanadahlar geldi 
Lo d .,., 26 ( A.A) - Lou<lroda 

<1 'n ii:kşc.1 , J. ı ıı. lııı I-..am< 
1 ;!1 bi:- İ~g; iz li 1nn n:ı ıı•l.diirt 

ıte. 

Jl "IJ ,! J l '"f,.J', 

A 

Ruh ve Alet 
NECİP :FAZIL KISAK(REK 

Y eni dünya sa\a~ı, maddcJc 
tanı hiıl..imi3·ctten son.ra 

liizıle }Üz ruhçu bir telalJ.i al
tında id•re edilcıı bir laarruı 

u!ı.11lünc da)·anı~·or. 

• 
MihHrin temsil ettiği bu taar-

1 ruz u ulii kar~1>ııı<la herhangi bir 

müdafaa ş .kli; roıısuz bir feda
kiırhk, serd gcçtilik, mantık ii iti 

dauamş n mnt!Jc ıi tü iua!lçla 
harekete ge~mcdigi takdlıde hnıi
dc düşıncsln: 

o 
llfakin<.'ııin nıh~u lıir telakki al

unda kullanılı~ına en canlı öcnek, 
biı· tank i~in<le, gözünde tek gö:t

lügii rn yakasında çiçeği, karşı· 
sındaki düconıan. tankını bir kap· 
Jun1bn"",:ı gibi tosltyan \.'c bir aya· 
ğile zait, öbfu apj(ile nakıs 60 
derNedc harbeden Alman; \e 
ta~·~·ay("Sİni bütiin hoınbalarıle ,.e 
içindekill'ric beraber :urlılılan~ 
giivertesıue saplı3 an Japoudur. 

• 
Japonlata, içinde bir fedai. gö

zii, burnu. ka!l• YC agu oynal' 
S'ntrlu torpili ital eUiren saik, 
bu ru.h ·ıı tdiıkl.:i değil de nedir? 

.Alet ruhuu emri altıııa ı;ırince, 
nrtık mukabil aletle dt·i;il, rulıl• 
kürletilehilir. 

• 
::lladdeci so,·~·cıler, nıaddelerinı 

'e madde i mezheplerini korı.
ıııak i in. Almanlara bir ruh haın
)et.:ile kar~1 ko~·n1as;l~ ıh, ~iındi Al· 
nıanlnr Japon dr itinde drği 

mi~di'! 

e 
Dcmukra :rnı..ra h:Ia l ·rc be; 

mi fi f .. ı! .. , bir in .. i:ll, 1!1 Kir.c- \t 

tanı nıadi c ke•ni~ rti!c L:a"""'" ında 

bulun<!ı:l.J rı !ıh.eı i "' mck inı 
J;;:..n1111 \tnniJ (.'Jl r .• nil r.ı~ nt.k· 
sızhfa \ ar:ıcak kn<lar ink;,af e-t· 
tird~kleı1 m ıJc•\: n ut• . · tiyat 
sczlı,..ı ı..u r gid n 1 
buluu ir. .~ 

trrcdd t, e 'c t ı < 'I ı f. 
klıre~r ... 

• 
Fakat c·ı,inin 

İt;"İn, dt•nıol<"a'!!ı~ ul.ırın tht ..ıyni tc· 
liıkki 'r lıaıckN -ırrıııa ert'....-j; 
l)ir Jı-un ~:..)lnu:li. Drnı-okra~~ iilurıD 
ht·rı:uniın ~Ccl~ ... inJc ~"'haha kn 
de1r du-.iinl',:-c i. ~alnıL i:ô~.1,. bir 
güne ç1kn111k da\ .1.1dır, 

• 
Bir Lanıanla"' ruhfuln~u t,!:IÜ:r· 

du;;ıi ,anıalıı m.adde tcraklıilui 

ruhun c:ınri altındaki yt'ni ft>cel· 
Jilet il•, a'1l ınaddcdli~<i cldür
nıli~lür. 
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İSTİHBARAT 

Geçen ııiin bu siitunl•rda. 
hşeye ait baberl,..in ,,..., geı; 
ve he: :ı.a.ma11 d<>ğTu olarak ah· 
ıınnı dı Jndsn ba.hsetnli , tt&· 

mi makamların gneteleria ia.
tihbar.ıt i !erini kolaylaştırma• 
ları lazım geldiğini .SÜ) lem iş· 

tim. 
Bi2ıim bir Matbaet Kauna. 

bu kanunun da bir ııl:zamnaıoo· 
si vardır. Halırımda kaldığına 

r;ilre, oizanu>.'"'ede, rnelelerİlt 
lıaber alma işlerinde, büliin 
r< mı makam! ın koI..) !ık 
gösterecekleri tasrih edilir. 

akat, bu knnttn 'e ııimaaıa· 
menin birÇolt hükümleri gibi. 
İstJıharata laalliık eden nıaıl· 
deleri de, tahmin ettiğim gibi, 
kiığ t ü:ı.erinde kahtu~ır. 

Bt gün t>ıtaı:bul gatelelerin· 
de çalışım n isfhbarat işlerile 
meşgul ol n kıymeUi muh&rrir 

AKRABA 
iMİŞLER 

Ruzvclt'lc Çörçtl'in makhın ak· 
raba oklukları, Vı-i~ .. eski 
eualr. kan§lırılıı-keıı. tcsbit edil· 

111.İf. 
Fakat, bu, öyle bir akrabalık 

ki, suyunun suya... Çörı;R'le Re•· 
nlt'ia •bt nriti ~dedir. U· 
:ıaktan akraba olıı~t k llıılr.-· 

daa daha iyi., malüaa ya: Akraba 
ile ye, iç, altt"V•;I et-, derler. 

CEZALA...~AN 

GAZlNOLAB 

Bir gaele fiiylll •tr acrlevba 
koymuş: ..Ş..Jllııcıık fCY· bir giia· 
de 4' yazlık gazino ııea.lııııdırıldL• 

Halbtdıi. btıecla pf'IC'llr. Wr py 
yok. Belki, b8tilıı. yohkaaiacılar 

cezaya müstahak~ a---. Bo
le<liye Haavialaia, h9P'inı lıir 
ıı:üıule ıı:uecelı. vakii n de.-ı 
yekha-

SOKULL UYU 
DD"8HATIB 

Srliınıi kzet Seıles ic l&İiıas, 
ikdamda yazdığı INr fKraU fiiY• 
le diyor: •Sulaalluya umLlıar>fUS 
cUıi reliıw haıuı..• 

Fakat, Sokutlunua s.limi ta-

ralınılan naahlhıa ..... ebnMl ff 
laalr.k ..... itil' fJlı:ra y ........... bu 
Osıaanlı vulriniıı lıeltib 81lllhıl· 
maılığına .ıeıaıet eı-ı:ı :mi?. 

Lt!KS EŞYA 
NEYE DENlR.. 

600 liralık J;.fırk nıanlo b'r yeJ.. 
culukla trende bedava gi8i)-.ır; 

çiinkli ı.u, lliks "'78 sa)'ll..,.; 
kitap, lüks .. ,. ... >-ıld.ıi• iı;ln be· 

dava •kledilmlJ'Ol'. 
Bir refikinı.ziıa mAtalu ff id

diası budur. Kitabın lüks olıışunu 

lıU türlü ıı.ldı alııııuJw. lUla.p, el· 

ltette lülııNir: Çiiakll kiaıİll elin· 
de. e,-ı..ıe lıitap nr .. -·=da?. 

Hal!mki, kiirlt ...... k..- -. 
halle kadı:dıırma bds Mrbsin 
ıırtında! 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

arkadAflıonmız, küçiictilr. bir ha· 
beri alabil111t>k içi.ıı dahi, ugra· 

dıklan binbir mü kühi anlat· 
makla bitiremiyorlar. 

Hangi dairelerdcııı T.«luk gö
rüyMlar? Bunu kaydederek, bu 

nrkadaşlarımu1 vaziyetiııi bir 
bt daha müşkiiUeştirmclr. iste· 
mem. 

Fabt, kırk kişiyiz, ltirbiri· 
mizi biliriz. Münakar""z kabul 
etmek lıiztmdır ki, hakikat tıp· 
k1 ya'E1iığnn gibidir. 

Gazetelerin ~ernı.ayc i her· 
!i-Yden ~'Vel baben!iT. Gazete· 
ler bot haber, erken haber, doğ· 

ı·u haber alnt4k i terler. Bu ha· 
beder temin edil""'") inc:e, ga· 

seteler 1'Byıf kalır. Zn:nf ka· 
lmca, arzu edilen dt er salıa· 
!ardaki n~ir \ ınifeleriııi lıiyı· 

kile yapamaılar. • 

ocuklu 
i ele 

İkramiyelerini defaten 
alacaklar 

An ara ll6 (Telefonla)- 1935 
yt!u.c.ın 1941 yıla nihayetine ka· 

dar nc...ımiye almak içıı Sıh'hat 
ve İj1ıimaı 1uavcnet Vc!dik!tine 
ır.uracaat elmiş olan 6 çocW<lu 
ikNmiyey c hak ikazımııllŞ olan

la rlll kağıdan mez.iciır Ve kıllet 
t.ar.ıfmdan S11Ullıaıa ayıııh.rak ait 

okNklal'l villtyetler.e taılısisatla· 

rile beııaber peyode.,,ey vilıi.yetJ.e
n! gönder'.lmek\edir. Veüıetçe 
moDbınd:zıına işine dıe~· .:ım ed.J-: 
mek~cdıir. İş!eri bilirilen vilıiyet
ler sıraisle evırakı ve tabs:satı a
~ paralan dajt.ııtmağa 'başlııya
cak1aııdır. ÖnümWıdeki ikıinci ka
nun sonuna luıdıar .ib9mi yeye 
bak bzaruınlamn alacıMı:'.larının 

ödeııımeal ıç:n v~etlere te<bli· 
eat vapılı:ruştu-. 

İstanbul vUayedıle ait olanlar 
da pdt yakondıa gmderllecek ve 

~yet J~-r.eleri gaııeWeT.le ıilin 
~cekt.ir. 

1942 moa' yit baııpından itiba~n 
.:.kır.ıımlyeye hak knz<anan altı ço

cukl\u alloe!etin Ve.kıalete müraoa
aUarı kaııırlapı1'1bıaştlr. Bu 911· 

retle .rrairı:<eaat edenlerın ilmuni· 
yekııi ni ıieııh8l ödeme l<ınıilır.o< ün 
dlaralcıtır. 

. . . ' .. , ' . . , ı 
.~:· .. ~,,~ .-,·.·:; 

" . ~,. ~ ·" , .... ' 

Yal var, la ~t sı~ıı .. 
K,....ıtı 1'lda 00- b ıd<al, k•lo a 400 

kvrulll :ral ala "'en c ul 

hsl"' y !tal= v~ m tı..lt ~,eye 
VHÜJL:Ş. 

Bu h ı ı dkuy nca, . f'Sı.oız 1d, 
diler biıllin bakkallar, :r tı anc.elô 
iki !!Taya seıt~rlor. Ilayır.. HPJ>5Ô 
400 ku~ satıyor r Ef:er. ötekiler 

m hltcmeye veritmemif'e, bunun ..,. 
bebi, hentl:z ~lannın tesblt edJ'.. 

mem;J olmasıdır Y-. p~a s-1<-
11 blr çok Yat _.dır, Ve bu piJar 
el altıodan aı- HO lıı:W'up tıJ. 
maktadır. 

BVRllAN CEVAT 

t EDEBi ROMAN: lılı 

1 
AŞK ve GÖZYAŞI 

ıuaa ı S E 1. A M 1 1 Z Z ET 
WRi.."!c:J KISL'l \.. 

s a)"'1ebı;: 

p uy n aı<ık. tııhvaltı ha· 
ıır! . 

c .tan y ne :oes ç km.aymca: 
ı..; ı ıp L.yanda-ayJm' Dedi. 

eni n t..:mandı, odıo:ra girdi, 
ya bot ll<i<'üocc cı.ıraı..ı.., goı:le· 
...... tu 
R~ mı ııo ıqo ı.ı?. 
K ıdi keud.n t: :~: 

- Hay ç..pknı, kallcınış 
ıniy<>r. 

E<ıkındı, ,me .... ı....ıi: 
_ y !.- Yusut Paşa! ••• 
$<-.. ~00<. 
DaıW meraka cliJtılU. ~ tanıta. 

ıroıtu, ta.an anı:wıa çıktı, ..-b indi: 
Odalar boştu. 

Balbçeye ı rladı: 

- Yusuf!... 'l\noll! •• 
Z vallı kadın Ct'V8p al9m7ınal 

t!Pli~ d&ııdtı.. .. Hıkilu•li anlar ılb; 
o uyordu. »"al+•tr Yuautu ç&}m..ıa· 
lardı. 

l 
Saç baş nı :rolanı:k BDkaja fırla· 

d • ~ dültkfına t11rdl: 
- ~ı.ı çaldtları D•yo hay

kınlı 

llu ~.aıber çabuk ywyıldı. Konu kom
fU bı kti, nlaır..ak:, öı.rt nnı"k., bılmek. 

:rorl rdı, dk! ya bın b r 21 ooı ı.ı-

10rlardı Kadınca~ anlalı10rdu: 

- Her s:ıbı:hkl &ibl erken kalk.. 
tun, çocuk U)'U)'Oru, ç•llilY• 6!ittinı. 
Gı an, sesini c1eymadım, hala uyu. 
yor saooım. N.ıtayot yuh-an çıktim. 
bir ~ r.r ı:örrym! Oda bot. yat3k 
boş, dört ta~ı ar9dım, t>amadıiw 
~ !çalındı, J')k, :rok, !fok ..• 

Herkes ey..,anlanmıştı, t<>CUtu 
otıekr&r a.nıdllar. bahçe,rl taradı1"", 

lııomıulara -ular. 
Cooutu ı:ar.ı olmaı,.ıı, y...,.r 

meJdMıiarda ;paltiu. Dadının hakkı l 
... nfl. _..,.. çalmıelardL 

Buna İnM!ml)'llnlar da vardı: 
- B<io'le bir ff'Y o1mu, Ju.llı:.m& 

... czlı:mıl olacM. 

. Amer:k ıda garf» 
bir otel 

Amer!kan.m JJ:c kı..:z~ V ... ~i.ngt-ontla1 
men.uc o.tan genç kız ve kali.ınl•rw 
çea.tı.Jtl t,•.1 ev tkın•ı:uıı örıletr.Vk ic.,-uı, 

:!50 odalı g;:mp b r otel açılaoaklnı5 .. 
Bu otelde, her oda için haftada ti uo
Jar ödene t;.;; e k• -acı aer.ç kızL.ır, o
teki~. ,.ı'kek :ı:.y~~ er de kjbul e
d<:bil·~c k Crtn!.f., Du m:ık.s::t1a, otelde 
bir A.p.klar ko u tr.ıı ali CCC"k ve 
sıra. il • go-Usme aı al er o;acıı.k • 
m -1·· OL 1 ıdares.t, bu ısur'- • mües
sese de r ıu ta bir dugun yaıp:;la-

cağma kani bul ta "">i· 
AmP, k.an ga.utelı.: r n wrcu bu 

ga·ıp ılıa1J 'bır...n ıı.u· ns kadar tu-
\'e dlif duru . Bi2<} ô,r!e ı•h

yor kl, u otel, •aş ne es-
.!<- n bu ıranın.; d l, İ..ld.ı\'UÇ buhranı-
na bir çaredir. 

lia'\: n tıı·ıa~-ı •rasında miJp-
h<>rn k1'1an mM ya göre, b ylllı: A
ınc ı ık"ıı ıML-tncıe mustai<!l p:ırıı:rnan 

' ya p · .y n it.İrat yllmJ.y , e ıek 
b·~Janıı:ı .ı e1.mclı: ..,.obur;ye
indc o .. a.n senç k z ve ka<lınLıra. bu 

v J. bliyük bi • • lay, . • ııekte 
v baf,111Cı s do ara lkam1'tc:ıcı temin 
ellın ek tectir. 

o . . 00 ~ da.>ıa b yük ko
ı!,.ıık, it! ı ı>; ınz v<7• bdm, er
k k nı• ı ı "'i de kabu ı ceıı:
tır. oıeı.,;, bu ı,t<:n ço;ı; k it ç :ı.o
c<ılt\'1. Çüı il, eTl<ek ziµret 1 r • n· 
den bir ı:otu. ıı:ıyarclJnde lımdıık
ı..n genç lı<ııd1l>li A :k o!.;cakJar ve 
heıuııı, y:mıl>:ıı;ındak.i oda,yı da, on· 
}ar k'ı-a ry .... C' kk:M r E!"kPk kirACJla.. 
ra odal,.,:ın k.:ıça vı ı lı•ceti bt>lii ôe
ğ,Jdir. V• ııl, ~~ ileri~. otel
de dil;üa 7• P•lacn t:r. Otel "3h'1ıô, 
t lbctt ', bu dütün için e,>eyc."6 hı 

y]er a4r.;ık-tır. 
Ame;-ı orun ıııar bırt:..r d)yarı ola

şu iıer bl\'k.11tııdm va h<'r zamoTt, -sör-
1 ·nir, <!ur ... r. FC'k.at, bu otel fıkri, 
!heıkJ<.atrn, bu cartıbeller ııi ·ıes; için. 
de rn parlak cLlnıdır. V&Jlı>P.•r.daki 
250 odalı ololin, flm<liden d<llmut ol. 
aııunu k!ibul etr.ldtte, b<lce, ~ bir 
.1164& yoktur. 

R . .'ıARIT 

Edirnekapı halkı da 
ekmeklerin hamurıu
ğundan şikivetci ! 
Arnavu~öyü ve civan Jıa.lkırun 

c'kmek'Jcrin pc.k hamuı çMdığoı.ı
ctan şik:.vet ettikkrioi yamıqıı.k. 

Bu sahalı EJ,;:,nekap•'1 bazı o
J<uyucularııru3dac a!dıjmuz mek 
1,lll'larda da ayni halden yana ya. 
kıla fiki • .,ı oluomalıia ve: 

•- Mr.ııckapı.cfa'.ki b :r i!ki fn
run Çlkaıdığı. hamur ekmekler e
ğer binz sııcak lkm el., !cılaa 

cak olw a taııl:<ıpa..ıak bir hale 
geliyor!. Hasta!ann, çocuidlBrımı
zrn ro'deler:ne oltı.ruj""'. Beledi
;e nıüfett~ bu iınlnarı tefti§ 
etmyor Ye bu hali görm~nrlar 
anı?.• deıı:ilınek.tedir. Ehemmiyet
'.!e nazarı cfiljkati cel:ıeder ve hal
.kın sıhhati ;ı.e oynamağa IuıStı

şan fl'l'\llC'&rın ~eUe toeaiye 
olunn:.t.Iru-ı~ı temenni ederlz. 

2S tramvay araba•ı da/ıa 
w/ere ~lll'WJOOI' 

E e.kı it, T!'runvay ve TUııel 
1rl ı :rı~ n nyada1ı gel n bir 

100 bar.dajın se\°U< ·şırıe 
?el nn ikmal ek 

üwrC' ~ b , :nim· · . B n-
a: 9::'l'urda şeh n :ze 

ge c • ı san :ı.: t.adtr. De r
C.a bu 1 ·nan L!1 mvav r rı :V' ~ı 
beş u ı.~ı o vakit derlıal sefere 
b.9~1ıvnbi "' er.tir. 
Siileymaniye muıtakaııı yolla 
rına 53 bin lira sar/olunacak 
Beyazıt • s · ymaıfve mınla

ka yo&ronm mevcut taşlarla 
parke ve be!(ln olarak inıpsı •çin 
53 biı~ lira sariolunım:ısı k.ararillj
tıı-dmı,tır. Bu iş örıfunür,de!U 8· 

;,tn 9 uncu pe~e gUnü biı 
müteahhide lbale olunacıak:t!I'. 

- Gly;ıımcden nıi?. 
:s;,; ®di ki: 
- a;,.ıır~ mi elıp eMürdii-

J:!r?. 
~ı 'biri at!ldl! 
- Yıılıalın aUını. baktınız nn?. 
- Her tanla batım. .. Şimdi deli 

oloeatım. .. 
Herkes lıir;b;rino s:ıreyonlu • 
- Afaba D1l oliu? NaEll oldu?. 
- Kup aü"dÜz bilyle f y olmaıt, 

K e & ren görlll!lrdi.ı. 

- K ç"1dı ise, ar!Q bahçelerden 
ı: !ip .ke a it oı cak. 

Bu «oze h<rk s h:.k verdi. 
- Pek• ıom :na çooıığu çolrn:ıJdaı!° 

ne ç.ik:ıT? 

Dadı ltclteledi: 
- ~ bunu an lıımlJ'M'Um. 
- Ann si nt.1rcde'?. 
- istamuldı otururlar, <ık sık 

ııel.rl!"I'... Ne ynl n ·· l•Y"Yim. ço. 
culı: poçı.; amma, b1k;lıyordu. 

- Ya! ... 
BUll<I ,F<C1İ 6irecl,10rlardL Dndı 

~!:Jda dC\'llm etil: 
_ Çocuf:un onnesi evlidir, yoksa 
~n 9'JCUtan t<Jbıuna vanrdı. 

- Öyleyse QOCUtu çaldıran lı:.:ıdmın 
t10<1uıdır. Mesel.1yl duymus, ~ 
olacak .•• 

(Devamı V4T) 

Httr~ Vaziyeti 
c 

Mısır Topraklarında lngiliz 
Ric'ati ve Alman Taarruzu 
Yazan: i. &. E~ki Bükreş Ateşe mili teri 
LİBYA CEPIIESİNDE: 
L ibyada muhare'bc, büfok öl· 

çıicie artık MıSır tcıpraldlanna in· 
tik.al emuş bulunuyt>!'. İng.. hz.ler, 
ne hudut i.izerin<le So.IAım - Ca
pw::2IO • Si.diöl\'l(!r rncvkiler.ndcn 
geçen mü.dala.a mcvzılcrini ve ne 
<le bu hattın ECrisinde 'bU1unan 
E:ıtap gt:ç;dı.ni mll'clafaa e
roem~~~r Ye mihver taamll'Zu kar
§.sı.ıt'!!a tekrar ric'ate ba.şl.amışıar
<hr. 

Bu Jngilfz r.iıc'ati netiecsi, nı;_lı
ver ar.dusu Sidiömer, Capuzw, 
So!l~m !'l'e>-kileri!c HaHaya ge
çidini ve sahikle Sid;barani !ima· 
nnu iı:gal cı:miş ve İngihz ordt "11· 

Ll!!l s~hil l;cyımca ta.k:be iroyul· 
mu'l!ur. Milivcr ordusu, zatılı ve 
mGtörlü birliitlerile mıist:ı "'°em 
ibö gc sa~ l\ crsa Matt'llha 
va!'lnl.'J 11'. Ha~ta buraınnı da ce
rıuptı: ~ çev rmek üzere im4 

İrgı:!z oı C.u.;u y~ni-dlcn 25-30 
·bin esir vermiş ve Tol:ınıkıa alı· 
can1grla 'beraber <?Si r m±lctarı !i5 
beni buım..ıştar. Gerek t'ngiliz or
<iusunun muharebeye gir·<cnc<len 
tıüı"~IJ.e ric:'at e1nlesi ve geıekse 
25-30 hm e ·r d:ha vemıesi ve 
.Amrnn takibinin Mersa Matraha 
!ka"ar uzanmış ohnas~ °tP.gfüz o:
dtl'Suuun boır>Una •.<~adı.ğ'mıı ve 
muharebe k<udretiııi h} be4ıı:~w 
gôstl'mıekte<lir. 

Milıver oııucl>unun Siiv .. ~şe 
kadar 41erlemesinin ancak Mc-rsa 
Mawuiı b(;:gesi.n.e vaııdW<ıtan son
ı-n b~his mew.uu olabileceğ·nt ev-

• yaz>!a!'ıımz<la izah elımiştik. 
' Jet Jou r...ıe gddiğinden ar
nk ınıln-er ordusunun Sikeyşe 
ilerlemesi ır:ü.mklin g&üleb:lir. 

Bunun.la beraber, mihver or
dusu111111 Süveyşe yiiı.-ümesi, Mer
sa Jl.Ir.truh müStahkem bö\gesin
cle son İngil!z mukaven."tini kır· 
masına ve Akdeniz.de tamamile 
biil<imiyet temiıı. ~ine bağlı· 
da. 

I..:bvııda ilk mihver taanu.ını 
ba~,.ıi,ğt zaman, İngilitlerin va
ıü-,et.J, htı-· 1 riinôe0 claba .eyi de
Ji;Mi · ~ ı:ım1'3'11 ellerinde bugünkü 
" 'v 
kadar kuvvet de yoktu. iBuna 
n~. General Vawt askeri 
ibuhrı.ııı ye~ğe mırvafüık ol
muş ve vaziyeti clüzeilınıişti . 

Bt:gün ayııtl aslr:tti buhran baf" 

göslemılştir. Bttnu önlemek ka· 
bildir. Bu da .Alman - İtaJyan or
dusunu n ayet Mersa Matnth ö
nünde durdu1ımak ve ııaııra mu· 
kabil t.a.:ı.ı.,,ıua geçerek Mar • 
Llby:;. hududuna lkad;ır geri sür· 
ımek ile m~n olab.lir. 

İıı~iliı:ier, Mısırda büyük kı.smı 
İng:" ,_ tümen ve kolordulanıı.dan 
ıınürddtt>p louvvetıli bi~ o«iu bu· 
lu.'1<ium.:ınıak1a ne btiyük hata 
işkcHklerini şlmıli anla.ın:ş ibulu
nuyruuar. Fakat :bu hat.ay~ yeni 
bir Çok rne..ı!ıarebeler verer<'k kan 
lari'\e ödemek mecburiyetinde 
l<a!dı ar . 

Bozu.'l sigaralar yine çoğaldı 

Bn1 s:gar rın kallıdı ~ fe
nalaşm.ı§' •. Bunlar ağıza alınır 
alınmaz ®ğtmakta ve içimekı 
tıl'ür.ler c»!<ülmckledir. Solı. za· 
monlaı-Ga b~ hu.su•'ıa bir çcl< şi· 

k.'ı.yetl.er yap 'lma1'ıtıadır. İn.hi<ar-
1ar ıur.ıum mudii 'lilğü vaz!ycti 
te~k eım.ektcclir. 

Cibali fabrikan tahakkuk 
memuru tevkil edildi 

İc.hisH~r idaresinin Cfbali fab· 
riıkasmda e\-velce meyxfana ı·ıka· 
rll=ş oran iht.ills bi.<lisesi dlo!a· 
yısile §'mdiye kadar yüzd~ıı fa1la 
f~lılt diı:lenmiş ve fabıd<anm ta
haklkuk memura Hüsamelıin Tu· 
ına.!ı ü~·tmcü sorgu hak'n.IHğine 

verilmiş:.ir. Sorgu lıiıkuni k<!nd'i· 
s'ni tevkif etmiştir. Mesele ya· 
km1la mahkemeye intikal ede
C'ek1"r. 

Eski liman ıirlreti memar 11e 
ifrilerine tazminat vailecelı 

E.ıki liman şirketinin zr.emur

~n.a ve i~ilerine tazmirıat ve
rilmesı nak!kımda Maliye Vok;Je.. 
ti Ue Münakalit Vekalea aramn· 
oda bir ır.iidde1'1Enberi göıriŞncler 
yap-lıyoı'Ciu. 

Öğrendiif.mize göte bu meV'Zll· 
doloi görü,FUeler mcisbet bir şe

kilde neticeleıım:ı ~-e mezl<Ur .. e 

mu.rllr1 a rn ü CJta tr..rmlrrıe ııa-:.ni· 
nat ve.ııilın:>si kararlaşt:ı.rıhııı,~ır. 

MAHK.EMELERı 

Zorla güzel
lik olur mu? 

Genç kız, ut.a.Darak, ç~klnerek, 3'il
zü :k.aar<ı..'tak muhakeme aalonwıa 
girdl. Yamıuda da, maz:nun olarak, 
olılu~I"" ya:J<1şı.'dı, t"mtr bir guıç 
yer aldt. 
. HAıkim, iki tırrafın hUviyctlni t._·sbi-t 

ettikten sonra .g.enç kıza 90rd.u: 
- Siı, bu aenQt<>n, ""'e taluldı.ğl 

için d.avacısını.z, dej 'l mi?. 
-Evet,., 
- Nasıl Waldı lım. .. .Anlatır 

mısın.ı:ı:?. - ..... . 
- SöylCS{'Nl.e! ... Siz. dinli70<uz. 
- ...... 
- .. 'ılcrc.:de, ne su.retle earkıııtılık 

etti?. 
- ..... . 
- N~ liöylemiyo:ruır-uz?. 

- l!ta:nly-o::ıım efcndfnı. ... 
- Niçin utanıyvl'lrunur.? Burası 

mahke:ue ... Burada., herşı•y, utanma
dan, sıkılmadan sO,..lt nir, 

- T•kıl1ı ıştc efemı.m. Snrkmtılk 
etli. Zat.en, öt.rckılhe-rı p('fim<lc dola
şıyor. Ne-'"ev ·t n-t k nııma çıkıyor. 
Bunun yüzünden bir yerlere gideme 
oJ .... um J:;.vd u (;lka Jk.con, :>ilrr!tim 
çarpnuya ba,,Jyor KorJno'OfUm da ... 

- EveU... Şimdi, l>~ün n.uıl 631'· 

kıntılık etti?. 
- Efendim ..• Ilugfın tram,.,.a b!n. 

ılim. Bu da arkan dMı ı:eliyord1'. Ay
ni traanv·aya b!noi. 

Tra.mvay m~ gibô kalabalık. 

Ben ön 6Imda. bir yer b-.ı.hıp ilışt.ım. 
Bu da g'ld•. Ö"ıimde ııoyakta dw·
du... Gittik~~ ookuldıu... Rahatsız et.. 
miye OO-şludı. Bir ıır-ulı.k b\r şeyler 

de ıJ.:ıad • .ıımına, ntı ><ıy}edi~ an. 
laınııdım. ~ım dö:>mQ-e, .....,klanın 
zonklı:uruya., !ı:ul~c}nr ım utı,. ldamlJ"a 
başlamıştı hınsımdaıı ... Nihayet, 

- Sen no 1.erb;y...;. ad&m:sm ... 
Ç•kil nt ınıdıın! Dedim. Orada bu. 
lunan bir ikl kf.t,;nio de yard:miyle 

tr2m'""'' durdurup blonı polôse ver
dOk. Ko('lllak istedi ... K<ıçllm8dt. 
H~kim, ma:mun Vcd:ıdn "11& vereli. 

Vedat, 
- Ef...,.clim, dedl. Bir !l{'n<'denberi 

kf>:ldi:;ine bışıJ:ırn... A:v:p değil ya! 
Vali<leyi gön.Ceri9 istettim All.:ıhın 

<'m~~ıe... R:uı oln'111dılar. Evlerimiz 
de hiribine y~· .... dır. Araıda sırada 
~ astiadıkç.ı, ~lki ITIPrhemf"'le. gelir 
dôye aır.ı.ında.n yilriirdll:n. Dün de 

tı-a.mv.avda tosediif ettim. Fnkat, de ... 
di.ği ~. n,.. tokuhıp rahatsız rttim ..• 
Ne de söz snyteflim. Kendi kı1ndine 
h"""lındı. Ben kenıli•ine aaıkıntılık 
etı,,;, değilim 

TramVayda IJ\l kınanlardaıı dört !&
bit d.inlAr.ıi~. Bı.ınl<1.'l'Citan hiç l.üri v(' ... 
da:lın da\ cı B-'lıt.P"' ıırkıntıllı:. ettilô. 
,.; w 911z söyı.t;ğ.,,; gilrınmlif ve ı,;t.. 
~. Mahk-e U,,.bını dil· 

ündll. Vrdadın •\'lrtllt1htıı>ıı d8ir 1<'11· 
fi cıe1~ıa ı...Jun=dı;ından ~,,.,,tine 

karar v<>rdi. 
Mııiıkrrr..edRn çııolılar. VAdadın ~ 

n.,.; olduI:u aulaıılan y-~l= ı,;~ ..._ 
dın BiMt•rin yanı11n ya.~1-t,:lt. 

(Devamı 4 ünoil Sah!C""1e) 

·-·----------------
==( TARİH MÜSAHABELERi·)™· 

KAYMAKveYOGURT 
nır otürlü bilip ıru.erunett Li1mo en, 

körpe 'bal ı :1 u :. k tuyunh •la· 
ön~ ve k.Ul.nl n 801JTa 
i: il :ın kı;ıg'ln fırına b i.ZJ1l"'""1 ku· 
c:ı.~: a~ şu ı:f'«:ıı urın k kı,... 
• do d 7(! lı: do,.a dor•. ' kana 
~yıre"~ y~ O' t,( 1ı.a.fil 
ı..· 'ı.ı.t't: \i, l:t'r pa·ı:u k k!tlır.lt.ğm~ 
l!i vrı.n 1 \itun k.Lvnl., ~ bil' ın'esı, 
bir .ı::-· ~eyci. il< , h.ınô yunm<ia· 
1d tıııt.ıJdı bak nsı. na.r g:ib\ ka:ar
mı.ş a.:.:i k-t k.ad:ıifıt!! 

istadb: un, moh>ll ""••' ve liııtY· 
ımıkçı dnü.lnları, 111'~ asır ba;m& 
ge-tinc;,.e kadtı r, a~:ıun tadını ~k iyi 
bilen G Jcı 1Zin, kolla-nnı 'Sl\"DJ"lP 

du'1a. l<Ln:u fllllırd lnı-ok · ti'ba ile 
uy,radıl<Jan yeri rru. Buglln, muhol
lttic!Jc.r kılılı: ve kıyafet; mılh:ılletıô. 
ci dlllııldlıPla.r, d.a 5eiol, CliJ" ...., çeş.t 
oai<ı.mıud:ıa De kadar çok değiftl!. 
Bence, aıı'.lllDepermt olanlar, c~
l:!snlanna paw kneerlerl ve çoıiıa 
ı..,...releri dailerek qçı ı;..ent>si kılı· 
tını e.lırut <>lan bir mutınll<>Ö:cı dük
ldıııına ayak ataımız... K.aıyrnakçıla.r& 
gt:lin:ce, çok't~n tarihe JG:;ı.r· t&; artık 
laa.)"mak. lo1aıı:ı t.aıda. muhal! ci>icid r, 
yaKt:ıd:ı bir sıııntı. bir o• lıı:tlık ~erinı> 
dllştti! ... 

Lt~ btı!1:n e.n n;.n lt lt.ıJ'makçı. 
dil1Jd,nhın Eyl.\ploe ô::U. ~be, suret< l 
m2boı>s&da .kıı)'lIUlJ< ye ,e g.d • °d• . 
Evet, .. K· ıymak ;çın F..J Lıb • paça için 
ll<'ykou, KurKblye ;,., K P:>t:J).._ 
~- tl<ır~i \'e ııı: ı;ckcı• içuı 
<al.:ıta,.a, kôraz için Rurudlhis:>ıı bag
tırma. kmkılt ,ç1n Çcl>ul<luı•. ayva 
için Çr.ıgel.itö.YUne, U•clr ôçin Ketva.ğa 

ve ta.h •.. gıtmiyenle:, iı;tiğ:ı SlO\Jn a
dını, uçi!ıJcil :yudumd.>: .Xarüul:ı:Jo. 
t:rı ... Yek Tqot!rlen<lir! ... Yok Göz.
tepedir! •• ~ <11~ söyliyemiye11. kol ka-
.,......,,k ve ııöiüs .... ~k cİ.stanbul-
luyum!. .. • d0eme>ıdi! ... Öyledir z&· 
hir! ... 1 .......... otr .beldenin !hı'mşetıri
ıilı: ~ı kola7 kolQ7 verilme< ... 
S,,mt ttml, bucatı: b.-1<, o<>kak -
doJ.,.ıaak, l"'""ek, eörıuek, tabaka 
tabaka, cins cim, bin bir ııa.ıı'aıt ve 
..-ıeıcı.ı a-ııar;yıe tan~ ko. 
nuşmak, ü!fl'l etmek; dillerini, arııo
lannı oökilp öğl'!'nmek; yedlklerlııden, 
lçt klrrindPn tatm•k gerektôr, 

İstlmbııltıD en namlı kay~ıl11n 

('- - Yıızıın: ""\ 

L Re,. al Ekrem ı- oçuj 
E;>urıoe ;,ıı. d•:rordum ... Eve• ... istorı· 
be ·~t ··, kaymak yemrk i\ın. 1 aı , 
anha Üt! \t.: A..i".i•"- ıle I::yu.be gidCT
leıı.fü. .... i~ı.anbal Surl rının dışır.da. 
mil!.tal<il i>lc kadılııı: olan Eyilp !<°-· 
b&SI., gU;a:lcn de biraz ira'b;a idi ..• 
K.ay·n : .. Kçlla da, u1nuır..i:yetle Bıılgar-

1-ı'den. o ıd t. Avucuna olgunca, dol ... 
ııunc> bir b"'1$1 •ık4tırıt<:ı mı. C6z 
yunuıır, mun e6z yu1nmıl6ınt fıma.t 
&Jeu bir ı~tllba& yi it 1.e, düıdt.irun 

üot bt:nda ~n hasret ile> ;yanıp t,.._ ~- 78111118. fırleco4ı; itle 
VC~3 t: 

cEyilp Kad11uıa hUkilm ki; 

c... Ve ttllJID&lrçı dülokilli"na -
,.. niııa ta.llı. .. i lı:ltfm•k 1('lDek boha!nc
siyle l(ir~p oturup nAmah:cın!er ce
:molıup hHl!ı ver' ve •un' ve taıı.ddi
leri vardu- clC7n MU.lümıınlar haber 
V1'rdiki<riıı blltı;rmişsln... İmdi bu
yurdum loi dllldt5nJan cllmle Müslil· 
mııntar:ı vemsin ve düWnhra ka;y. 
rnak ~ bal\ane&Jyle kadınları 

k:oydurırur.ı.sın... Fi 23 M"Uharr~m 

981>. 

l1'crl 981 Mııtıarrcml, 1573 Mayısı· 
na rartlar ... Ş~yl~ böyle üç yil:ı yet. 
ıc~ yıl kaıbr evvel, Eyil.pte.lti ka7· 
maJoçı clülr1r mı.a."1, hafit m ~ ka· 
Clı>lar:n rand..-vu yel'lerl idil ... 

Bu tarihten tam bi.r asır kn:d.a.r son
ra y m11 ol.:ın E'liya Ccl<ioô de E
yülı!lı> lı:aym3kıçı c!~L-UU cErl>a· 
t>ı Safa> nın '°Plııı:ıdıtı bir ;yet" olank 
gost riyor; cEyı.ip Çarşısının yoturl 
w kaymağı le= ve beıtıer d!i.kkaıı. 
l<rrı t:•~ mllzııvY nd.r. Hor Cumıı 
niee bön adMnlar Hezreti Ebıt En"u· 
bu z;,.a...t için gelip ç.>rşı ve paz:ı.r 

a1iıım d.,.,.ası 1«'6iUr; erbabı oata, 
kıcymııl<çı dükkAnlıı.rınm ııalınişinole· 
rlııde oturarııı!< süt ve 'bal ve t.a,.,,.atı: 
yly;p eıııta ed('rler ... • d•;yor. 

Yme Evliyaya görp, bütün 
bulda 40 ~mıılc.;ı dilldıılııu 
ll'*'r ırn,.,..,.ıaçı ('QUlfı vardı. 
Yo~çulara &"lll>C(', on yrdlnc! a

nr ort•la.rın'.l.a İ91anbul v civarında 
5-00 .1'0.turt ima!Al-4, 1800 nete.r 

,.,ıı.ırı..-u eanaıı vardı. 100 t.anesi <le 
y:..ı a L;·.ıv\~ ı...i.ı. n~Iıy .. ya g e, o 
as. , Zeyrek camii c.•vaı·ında da 
Hacı R ı:.1 Y"İ!\111iU ~ u-.(l§hıu-
du ... S;> :a S..ıuUccnL1, l~Pa.f&· 
run, ().:ırk-.r-Oı..ıı, a r ı..: .. rıarının 
y,_,gurt ve .kr.y. uıkları gelırdl •.. 

Bu Uıı k.;.,yn :>;.c.çı ve Y<>tur'"'t'lt <sn.a
fının en lbuyük zabit;, ~UODŞl 
idi. ıı.:, .. ;,.,.md 100 bı;i ~·dı; P•· 
dlitıbların ;roi)o.ırdu, yoi:ur\ç< başının 
n~tindıC, Su.ttr.itnıt.•l ca ıı.il al~ 
da Çn\ladık pı yola Uz •rinde bulllll3ın 
1'Jğıı:-:!lanede >"Q>ılırdı. 

Yazın, Tilr1< ootı-.ı>da en vııi< Jııır
canan şcylrrden biri, mu.hakk""~ ki 
l"Ol}ı.ır'ltur!... Yepro k ve k:ıı.b"'le dol. 
sna.lan y-::ı~ ~~. esna! pıUıcanı 
yocurt ;,;ıe,., peıllıean ve kr.lıeiı: kı:ı:art. 
malan ~!urt ister, c:ıeıkısız 50franm. 
yüz.il .ııü~; aynın.•ız aolı'<ldan kal· 
lalınaz... Yqturt, Tü1't 90frasının 

"'1• *1dır. 
Elime, Sulhn iıbrolhlm zaman;na ait 

btr narn deftt!T'i gcçtL MU!lllcka.k k~ 
bin bir bakımdan fevka!Ade k,,.netlt 
bir v('Slka... Pl<kaıt ne -r J'Ulkllı' 
ki, bJ'nınk h:ın,,.ı, ibin1en:e madde 
~indıe bo$ l>tl'l\lulmJJ bc.ş on tanl'Siı:ı.. 
<ltıı bini... Slll He ~rt f~e 
eeı.noe şöy~ tesbi\ .,,;ıım;;ı: 

Jl4(is ıutiln olı.Jcısı 3 akç••ye, 
K116llIIP"'ta ve Eyıı;> ;!"Oiiurdllll'•n bir 

okka ııelen tanaiıı 3 ·çey•, 
Tol'l>a yoiUJ'dunun ok •ı f ak~ 
Fıçı yo~n aU:a&ı 3 ai<ç~; 
Koııç<! tutmaz. )'l>ğurdıuı (Sulu yo. 

ğurdun) o:.k.sı 2 alq;eyc. 
On yrdi:ıci a ır oı•t.asmd:akJ akçenin 

kıy~ bakl<md& bugilnkü paramızla. 
bir ölçü lroymalt oıJk :ııordur. Çünkü 
muhtE"ltf madd.el11rin kıymetlerine göre 
dılğişlr, Yalnız., J'>ilın't ile dmı<it fi· 
atlenn; karşıla§tırabilirl&. Bir o1<1m. 
·yoğurdun 3 - 4 ~k.ı;e-ro ..,lıldıih o 
devirde, bir ok!ka e~ le 2,5 akçe-

"' idi. 
Şı.ı gec;Pon uzun kara kllla loıına l<8. 

na, do,.a do,.. ka:rmalı: yl~Mle
re, bu sicıılt J"IZ günlerinde bol bol 
buzlu &;rtllll 1çme1t Olllllp okır inp. 
allalı. 

TUllıp lı:eıs'in toerıarmılan n!'Zaket 
birle h~ldet, 

Desinler ..,..... i<;ndllıe bı.ı T:ırtı: 
de amma !ı:Amil ha! ... 

. . . 

:DIŞ ·~ :()~lTJ~ 
~ .. ·' .,,. . ~ .., 

Deniz maaalıaleılll· 
de zorlak 

Yazan: Ahın« $iilrTa ESMER 

.Şıiılk veya garp eepheler·nin, 
L.ı.b~a .. m.uharebesmfo, Uzak Şark 
döğl'Şunün chı;;mda sakin bir mü· 
cadek: 'Vardır ki, bugüııikü dün
ya ~rlıinin en elıemm yet.li cep
hesı budur. Bu da deni:ı. m<ına· 

kale yollarım n açık \ıulundıırul· 
mlısı iç.n V"Ü' ef dn·lctıer ta
rafından gırişile rr. ·· ·aJ.1 d·T, 

Bu ddaki muharebede Alman 
dcm~nma ., daha za) ;f <f 'dı 
beraber, tı~)j•an '"' nl 3yıl:ın 
•beri cie Jap;:n dcnanma vur
dımma mazharcLır. Ja n dl'..nan

rna" Pas.!ik deııı,.ıı.in huk'm.ve• 
tini temiıı ctımişt:r. Bu ha"c g~ire 
mütıtfi.ldcr, <ın mühim b.r de
ınizd~n atı nış bt.:lunuv 1:.r. Fa· 
kat bu ddaki dunva mıJıareıbc· 
sln>n Jrıibverc!ler lehine olan 
belki de d,.ha mühim b.r f.:ık~ 

tayy~renin yenı bU' unsur dl ak 
işe k.arışn:asıdır. Tayyare, hele 
dar sularda. deoniZ mün ka1 ·ni 
ı.ıyaciesile 1m'1amıştu. lngı!:z!.-r.n 

Akderıizden istifade edememel('ri 
ne sEbep, İtalyan donarunasın· 
dan ııi)<adc, Alman ve İtP.lyan 
tayyarelerinin faaliycllerld;r. Ge

çenkrdc biri A:kdenh:'n garbin
den şarkına doğru öteki ere _şar
kmda:n ga~bine doğru yollanan 
iki büyük İngiliz gemi kai;lesi. 
mihver hav·a kuvvcıkn:ıı.in laar· 
ruıı1&rı kar-şıs1 nd.a ağlr ka~"'lpiar 

vemnif!t:r ve gt'mlleı in 'biiyülk 
kısmı geri dörnniirJ!<ordir. 
Mıhver filoları tarafından ya

piliıcak herhangi b:r kaırıb:ııezo
nun .Aıt:lan.tik deniZ.:ndelti hAk'mi 

yeti müıef>klerin ellel'İ.Dden ala· 
~il'meı;i miMmkiln değ:>:Lr. Fa.kat 
bu b:ı:k:miyet, denizaltı gem le· 
ııinin faaI<yctlerile kay~rlanınıştır. 
Nasıl ki AIOO.eni2ıdeki hak;rniyet 

de tayyarek!rin faal.yeıile kııyı~ 
lanmıştır. Hlııb.a.bıar ve hde yaz 
ay1au geleli, dcnizattı gemik'ri· 
nin faaliyetleri de çok ar.ıml§'tır. 
Japonyanın baıi>e g:ıdiği zamana 

lkadar ı,ıcılt büyük tehlike t~<ll 
eı.nıiye11 denizaln gemilennin fo

aliyetı ,a~ a)"danberi müı!'c!ik· 
le-ri karş41yan en büyük teltlik• 

tıatn; a!nnş!..-. İn.gi!izlcr ve A· 
ıınerihlılar da bunu gizlemlyur
lar. L<ındı-::.dan haber veddiP,.ne 
göt'e, son ahı ay içinde batıınian 

tlcar€t gemilerinin tıonaj•ooan 

daha fazladır. Yani ahı ay evvel· 
siıne ni!lbetle, bu:;ı.m müttefikle

rin elkrırıde duha az gemi \"ar
dır. H> •k uzak cc~ !erdeki 
askeri h~reketler1ıı sertl~c i v~ 
Rııs~·aya d;J.ba bü) ük öloçüd., yar· 
chm ytlişt:r.rn>Cıo• iüzumu, milt· 
tefik:erin cknrz taı.ı;t i!Jt:iyoçlan· 
nı arttınnış bulum.~. Geçen 
:muiı~rebede o!dı gu g'bi, bu 
11I1tıhare de de m\it.teHt devlet
leriı: ~ı 'elerl iki cep eLdir: 
Th'\•ela kayıplarım azabı.nr •. •a ı:a
lışı'Yoıbr. İkincisi kay;p'.arım 
yeni inşaat ile tel.if elrr.iyc uğ· 
ra.."fY"rlar. Lı:ıgilizler i>ir seneden
·beri kayıpl:ara hal<ı!....Ca nıaliı!1lat 
vermedikllerir.tlen ve yeni 'n•a
alın temposu da bilineıned. girden 
bu mücadelt? hallkı>ııda r ... kamla· 
~a d:;yanan hir söz sö;-kmek 
mümkün değikiir. Fak.at kayıp!a
rın büyük o!dıuğu söylem b' lir. 
Gerçi Arner:Gınm inşaııtt da çok 
büy(ılctür. Giiınıde iki gemiden 
ibahsediliyor. HaLti. sene sonunda 

inşaat t.emposumm günde üç ge· 
miye çıkarılacağa da b<ldirWyoc. 
Bu, hakil<atcn ak.!1ara ha)Xet ve· 

rerek bir siillattir ve bunu ancak 
Amerika sanayii başarabilr. Fa· 
.kat ne kadar sür'alıle in~ ed Lrse 
edilsin, b!~ gemiyi balırm " n o 
g!."llliy,; İO{a etıme~en ç-c '; d ha 
loolay olduğunu WlUlımam k ge
rettir. Verimli ça ışmn net c .. n. 
d<? iaş.a müddctı beş aydan L<i 
aya :rd.ri n hr ı·ca:et .'•i, 
iki dakikada bal r:;ııyor. Ü '· 
t~ıd1ğ1 h rp malz, mes» te . ·at 
ve b€lki C.C askerler de k } o'.u· 
~r. 

Mw.efik devlct>cr karo·':ı t k
lan bu en 'büyilk :ııorluğu yene· 
cekler mi? Bu sua°!-e kesin ~arak 
cev'B.p vermek mü.n'.kün d lt ldir. 
Fakat gitıtikıçe daha açmJ< arak 
enlsşılmaktadır ki san zafer kı· 
saca cmüna.k.ale ve muvasala• 
plerile ifade e<iilen ve yı:tl' ara 
kıer;cbne açmak. dOOınana do ka· 
pemak gayesini giiı<kn büyük da· 
V'By> halleden zümre •.arnfındaıı 

lkazar.JJacalııttı'. 



(Bu yazının mettnlerl Anadolu A
jansı Dıiltonleri!ldeıı alırunı1'aı-.) 

Telhi& ed~ lfı1uammer ALATUB ı 

L<ındra ~üyü.k elçim.iz Rauf 
Oı'bay, dlüın bi·ldiıdiğimiz gibi, 
Loncira <adyooıında memlekıete 
•b.:taheo bir mesı!j göndeıımiştir. 1 ' 
Büyük elçimiz lbillı.assa şunları 
sö;, lwn1'jıtlr; 

.Aziz y urtda~lanm, size hitap 
eden Londra büyUk elçisidir. An
IY.a.rtıJan Loructraya ta)·yare, tren 
w v&pur\a 27 günde geldim. Res
mi \'C goyr•resmi b<r çok yer
L:den lıusnıükabul ve mü:z.aheret 
g<.ı,'Cllim. 

Burada insan!ar üotiklbafo em
niyetle baıhyor!ar. Muharebe sa
hal&ınc da ugranılan bazı vazi
yetler gcç:ci olarak telakki edHi
~e>r. Arasıza lnfial sesleri işctiliyor, 
Fakat bunlar m<:vzii<lir. İıı.giliz
ler krallarının ve hiikumetlerinin 
ehatırıtla kendilerinden emin 
•bu hın U"-"""lar.• 

MlHVERc!LER MISIR 
HUDUDUNU A:;."TILAR 

Bcıılin ve Roma kaynaıdarın
cl.ın bıtı:l'rHcLğine gö<e, mihver 
kuvHtleri Kapuzzo. Sol1um, Hal
faya kalei~rıni zaptetikrten sonra 
d:oğ'toya dC>ii;ru çekilen düşmanı 

ıta:ı:ip ederek, Mı.sı.r toprakları sa
bil:-erindoki Sid:J>arraniyJ işgal 

eU'!lişler ve bu me,"1<iin ceıı.ubun
dak.i çevreyi geçmiŞ!erdir. 

İSJ<.-en<ler:ye ile hududtm yarı 
~olunda bulunan Marsa Matrub.
ta.ki ı.skeri ksisler ve islihk~ 
l!a.r bcrr·!ba!aıı.ınıştır. 

Mihver kuvvetleri, Mı
aırda Marsa Matruha 
kadar ilerlediler - A· 
vam Kamarasında Çör
çile kartı bir itimatsızlık 
takriri verildi - Hitler 
Berlinden cepheye git· 
ti - Harkofta ve Sıvas
topolda muharebeler ıon 
derece şiddetli. 

ll:iaklmnda bir takrlr vermışııeııdir. 

MISIB NE YAPACAK? 
Mısır Başvekili Nah as Paşanın 

paıtimentoda, Mıı;mn hanbıe ka
rışınıyacağı hakkındaki beyana
tını dün neşretıınJştik. 
<A:ıı.kara Radyı0 gazetesi, Nah as 

Paşanın Mısırın müdafaa edile
ceğJn.i söyleıtken, icap edeme, 
Mısırın müdafaasına yaran mil
yon Mısır askerinin de iştirak e
deceğini söyılediğini ıl:.lve etmek-
1.'edir. 

iHİTLER CEPHEYE DÖNDÜ 
~ ç1kan Af1ır:>n El.adet 

gazetesrn.in Berlin muhabiııine 

göre, Hitlıer Berlinden doğu cep
hesine gibYıiştir. Bu ha.her, ya
krnıda başlıyacağı bilcür>len Al
man taarruzu ile allkadar göriil
mel<ı~dir. 

RUS CEPHELERiNDE 
Alınan tebliği, Haııkdfun cenup 

doğusunda dii.şman gr\J\Plarının 
yok edllnıesini hedef tut~n , l:ıir 
taarruzun 22 haziranda.nberi de
vam etımekıte t>?d;ı,ğunu bildi.r
~ktedir. 

Yine Alman tebliğine göre, Sı
vasoopolid a müstahıkem meVoki i
çir:rle, romanlarda ve evden eve 
yapılan şiclldıelfii savaşlar Y'C'ni top 
ra;c kazançlan 1>emin etımişt:ır. 

Fin tayya~leri F i;ri!andira 
k(;Tfezinde bir Rus denizaltısını 

ba tııımullaıdır. 

Kahireden gelen haoorle~ dahi 
miılwer kL1vvet:lerinin ileri unmır
lar:um S:diba.rran.nin cenup do
ğuı;unıda bir nok;taya varını~ bu.
lu.ncluğunu bilcliriy<ordu,. Fakat 
İngili?. km"Ve1.!eriniıı So'l:lvıın ve 
Sid'öınerdeki mev?f.lerine çek.ı11di
ği de iüve ediliyıc>rdu. 

ÇEICY ADA Bffi KÖY V<>TCEDİLDİ 

INGİLTEREDE ASA!BİYET 
Avı;m Kamarasmda 20 ıneb'u

.. am irnzas·ı.e bir t&kri.r veri)m.iş-
1ir. Bu ta:kirirde bi.ııhassa den.ili
;= ki: cİimparalıorluk kuvvetle
r'or.'n bli:ıü:n gü.çiülklere rağ!men, 
Jrnh.:ıam3.noa c:löğ~i.i.kJoer.i takdire 
l'iııyık olmakla beraber, meclis 
har<bin me:'lıezi güdeın:Jle kaı'ŞI 
itimat beslemeın~edlr.• 

Çfü•ç:I hüJruıncti şirr.ıdi doğ<u
dan d.:Ağruya bir itiinats:ıı.!ıık tak
rlri h karşı~ bu.lunmiclct.8-
dn·. F<'kat hükumet taral'tarları, 
rey neH~~n>n Çöl'Çil lehme ezici 
bir e""eriyet göstereceğine emin 
g!irünü~r. 

i0 r İspanyol gazclesinln LQ<nd
ra muhabiri, ayni zama.nda Mü· 
ıdafa2 Nazır!ığ:ı:m da uhd.esinde 
lbuhmduran Başvekil Çörçilin 
l!l!i'ii Müdafaadan uzakla~ırıbna
s .. ı:n bahis mevzuu oJ:duğuınu 

ı\i:diıımelcledir. General Vavelin 
'smi zikredilmektedir. Çö..çilin 
'M,J.l Mfııdafaa Nazırlığını bırak
m1ı:-ktansa1 Başvekil!ikten de çe
lk.iıTl'C's.i iht;mal dahilinde gö.."ıJ1-
rnd<1tcdir. 
n;ğer taraftan ~ meb'us da 

ihükl>mete itimat gösteri:lmesi 

Budapeşteden bildh'ilidiğiıne 
göre, Heidrichin ka.t!indie miiilıim 
roller oYJ1ıyan paraşütçülıerı sak
ladakları için Çeky;atla Lezaki is
miooe bir köy tamnrnHe yıcık e
dilmiş, eı1kekleri kt>l:şuna dizil
mirt:r. 

ı Sovvet Büyük 
Elçisi gitti 

.Anltara 26 (Telef-Ocla)- Sov
yetlı>rin Ankara elçisi Vinog:ra
cl.Df ile suikast muhakemesi es
nasında :Moskt>vadan gelen hu
lwk müşaviri Şilin dü.rf.<ü Erzu
r.um trcnHe mem~k<0tlerinoe git
mek üzere şehr.miızden horeıket 
etımişl.ercl'r. -----
taşe Müdürü bu 

sabah geldi 
Ticaret Vekaleti Fia t Müraksbe 

ve r.Iücad.,Je Umıun Müdürlüğüne 
foyin edilmiş olan iaşe Müdürü 
Mümtaz Rck bıı sabah Ankara
dan dönmii..<tiir. İstanbııl İaşe Mil· \ 
dürlüğiin<ı henüz tayin ya~ma-- İ 
mıştır. l\Iümtaı Jkk yeni nıiidür ; 
gelinciye kadar bıır:ıdaki <ı:ııifc- ! 
sine devam edecektir. 

C SEH.IRDEN MEMLEKETTEN) ,_,:~..;.:.,;..;;.;;...;;..;.;..~v~e-.. ...................... _.~,----..---~ 
ANKA&ADAN vo 
)lliMLEl~ETTEN: * R~umh111· ismet İnöll'İl dün 
sa.ı.t 16,30 da Çı>tlkayeodak.i köşk
lerlıvi~ Fnnsız B~yük Elçisi M. 
Jan H.elle~yu kabul lmyuıımuş
larc!:r. Yakında .ınemleke-timizl 
teııkedecek olan Bi.iyü.k Elçi, Milli 
~e veda t.<bı1Uş ve tae'imle
riııi arzetmşltir. * 3 Ternunl.17.'da-n itiha<'en ırad
yon:WJC!a scbaıhlan 8 er dıaUcik.a 
rnüıikle beden hareketleri yapı

la.caktır, 

VİLAYET ve EELEDlYE: * Sa.kır Kapuz i.:;.rı:t'nde bi'r zat Be· 
lt'd:y y~ n • raca:ıt f d(:rrk Zin.cirii.ı..u .. 
yudakı Asri ~ICL&lıkla ailesi ~be .. 

.rl·.-ı k- nu a ken . :nin bir ht•ykelini 
dikmef.e mils::ladt' o1urana<Sını Likmış .. 
t;r. Keyi•) .,ı ı.etk;i: olunm.J<t.ıdır. 

~· ..<.: Lıı t.elıaah 0Jcınl~r1n memle-
keti ı.1.lZdC paın.s.yon ~· ... tn1eJ~,·i mcno
lı.;.r.11 Uitur. 

ttÜTEFERRİK: 

+ En•elki glce 'l'epc!>aşı.wl.'.ı. s.ar
ho,Juk\a öldürüldüğünü hab<!r ver
diğ.ı1niz Hiltiı;.)in ısrrnndeki 22 yaşın.. 

d::ı.ki tor~in kı:ti.li Hı.tzırrah.nl'aQ 

m'11.ör ~ibi l\I€iınıe• Uçs.r ite tayfası 
N~·ri namı diğer Yusuf Ziya tevkif 
olunmu.;lardı.r. Nu.ı.i motönie )'11k::ı
lanm;ş üzerindi>k1 l<•nlırr tahlile ı~n
del'11ıni.şt.ir Ilıldiseye bunların sarhoş ... 
lukla, yakışıklı bir g0rtç o\M Masana. 
SÖZ atrrıklları sebep oln1uştur }:U.isı?
yir..tn yanında. buluTiil'l\ terz:i Nlyad 
de baş:ndan yanlıdır. 
+ A\cı;arl\)"da Sofulardo oturan Ba

)"all. Sahire aıltı yllk çocı..ığunu öH1 o. 
l&rak düşürülmliştür. HAdlııenin ma
hiyett t.a.l>kik olunmaktadı.r, 

+ Bıı yıl şehrimizde li>e bitirme 
in:tiha.n1::ıı-m~ son sınttla1"ln m{'vcu
dü o:an 2258 taf Pbeden a.nc~tt 1570 i 
girmiş ve 710 u kazpnabilmi{'lir. 

+ Şchrimtz. tiniversi lesinCen bu yıl 
nıeıun olanlara Tı•mmuzun 7 sine 
dt'ığru d·:p}Qınal:ırı bizza~ Maarif VPki
l n)ız B. }J3san Ali YUcel tarafından 
ve Wr mrr~imld toevzi olunacakhr. 

Her Akşam MAKSİt Bahcesinde 

Kıyn1etli Okuyucumu 2 Bülbül Seali 

MÜZEYYEN S'ENAR 
KemaniNECATi TOKYAY 

ve 20 KiŞİLİK SAZ HEY'ETİ 
Pek yakında 30 Kişilik BOYOK R E V 0 

~ AŞK RÜYASI 

3 - S O N T E L G R A F - 26 HAZlRAN 1942 

Bu Sabah Bir Cinayet işlendi 
(1 lrıci Sahifeden Devam) karakt>lı.ında kıatilin sorgu~-un11 

yapan Oha.nnes <>ğlu Leon Anin- yaprraştı.r. 
yan karısı Diııcıhi A<'liny;ım '-iıvey Kati! ne diyor? 
oğll:ınıdan kıskarımaktadır. Lean Artinyan mückk umumi-

PORTEKİZ'in i 
tam bitaraflık 

vaziyeti 

• EN SON ikinci c~phe 
DAKiKA kumandanı 
ALMANLAR Londraya geldi 

Üç çocuk babası olan Leon Ar- ye vem.iği ili<doclc karıs,.~m ken-
tinyan, 21 senedir evli bulunduk- disine ihanette bulundug-.ıru ve 
lan 40 yaşındaki karısı Dinı:ıhi- ii.9telik bu sa.hah da kendisine ha-
ıden bilhassa son bir k.&ç ay için- k.aret etıti-ğini ve bmılard:n ınü01-
de şüphelerıımektedir. Yaşının fail oiarak onu ö1cfürdiiğiil'ü söy-
·bir lıayQi ilerlemiş ohnasıaıa rağ- J.mnişt.i.r. 
ımer- çak hoppa ha.reketlerile ku- Kal'l kıocanın n o~'ıoo • uı;'J.'.lr 
ytını<'11YU mii1Jhi§ bir k>Skançlıık kanununa göre bu,,·in Ağ rceza-

Londra 26 (A.A.)- B.B.C. Par 
tekiL Başvekili dıolctor Salıa.zaır 
Portekizi:n harici s.i•yasetirun tam 
bır b;taraflıik. esasına dayaınclığ ... 
m söylemiştir. 

Başvekil ~unlı<rb ilave etmiştir: 
•-Bitaraf blr menileketin vıa.

ziy<>ti pek mes'ut ~ikbr. An
cak ınıill.i menfaatine hi1!!Ile1/i ck>
kunduğu zama•n f:zyclalıdır. Her 
ne k•dar biıJler samimi bil' şeki·lı
de bi taı·ııf i<ıek de Pt>r'teıki~i1er 
hiç bir zaman ça.rpıışmıyacak filc
rile ayalannı,mı-:ı.Jtdıı'lar.• ---
lngilizlere göre 
Mısır cephesi 

(1 in~i Sahifeden Devam) 
Ml!lr loıprağı w•ı'odeki çali>ışrnalaı°
dııo yer a!maıruşlardır. 

JWMMEL'İN IIEDEFİ lllARS" 
MATRlJJI 

Vaşington, 26 A.A.) - Aıısociated 
Prws'in bir rm.Jha:birin~ göre, Mace
§8.1 Rormnel lruvvollJerinıl Marsa 11ıat
ruha do&:ru çeviımiştir. G~erral Au
chinle<:.'r.'i'l buıada dnyQOO..cağı t&tım:io 
edilınıel<tedi.r. 

PaılHlr konıeylnde 
(1 ine! Sahifeden Dev&m) 

Kral Yuıgo:;lav halı'.kmın da. At
laıntik 'bey<m0ıame~ine işth-ak et
tif>>inıi söylemi§ ve Yugoolavyanm 
Yunanstaııla &ı.kı 'bir ıiıtıliliadrla 

ıbu:lımtluğuı>..a i§ııret elnruş~ir. Yu
g.oolav Başvekili de Röyteır muha
birine beyanatta lbwunarak Yu
goslavyada çete fauliyetiaıde lbu
hıınntıikta olan Yugoslav vatan
perverlerir5n lideri Mihaollhwiçe 
Amerikıının yımlrm ebti~ söy
lemişlıir, 

fzmirde 
( 1 lncl Sa hôfeJcn. Dr-vam) 

iar gö.,,de 'l'!'oıJer; İ2ll1rirde askeri 
ve mıi lld roakanı!ların gösterdik-
1-er;. ·:oı'<isın.ı e K.ızılayın gönder
diği ht.'<iiyeleri teşek.loüxle amtn§
lardır. 

Bir ltaly:ın esiri göı:ı<derdiği 
ınekılupta: cİ:mrnrin bol güneşl> 
seması u'.unda buluıı.C:~u ik1 gün 
fük m ii..!dct içinde İzmir! dbya 
dcya sıeyrettiğiııl, Kfü.laym gijıı· 
c:!errliği lı<'diye p~k· tini b>r hs.t•
ra olar:ık sakl:ıdığı..'11 ve teşc:liilir
lcrinin scııı.suz o1;cluğunu• yaz
mıştır. 

Bu m~J.1ı:!ırar Kızılay uanum! 
ır.ı.erkezinc !{önderiLnıJ~ir. 

Günü 
bim 

•• en mu-· 
sual ı 

(fl 9'lı~kelı d n Dl"'Varn) 
has Po~a istila tehlikesinin art
ması karşıııındn SU0,000 Mıoırlı as
kerin de hnrlte .k:H'IŞllcoı;'ll\ı ve 
Mısırı müdafaa cıdecef:inl beyan 
etmı'.,1tir. Eğer bu yarıın milyon
luk Mı.ur ordusu iyi talim "" ter
biye görnıüş, modern sfüllılarla 

teçhiz ed.ilnıiı bir ordu ise İngi
lizler için çok faydalı olabilir ve 
Ronımel karş.ısında kuvvd Üs· 

tiin!liğünü derhal giderebilir. 
l\fısınn Alınan istilasına uğTa

masındaki vahamet lu.rbiır Asya 
ve A\>rupa saihnsmdaki seyrine 
hakim olacak yeni ve beklenmi. 
yen safhalar husule getireceğine 
nazaran, İngilizlerin bilhassa im
parahırlukları hesabına bu h.nyati 
ehcınıniyeti gözönünde tutllJ'ak 
Alımın taarruzunu önlemek için 
elden gelebilen her şeyi yapacak· 
ları ve bu arada Nahas Paşa hü· 
kıimetinin de imkan nisbetiııde 

İngilizli>rle teşriki mesai edeceği 
şüphesizdir. Ancak, ingilitere üç 
yıllık fırsat dcvresintı rağnı.en M>

sıra Mısırın müdafaası için lazım 

olacak ölçüler içinde asker, harp 

vasıt..,sı, tayyare, tonk yığı:n.:ı

nuşsa işte o zaman tehlike bil· 

yiik!ür ve bu yolda her tiirlii as-

l<eri ve siyasi hatanın en büyüğü 

de işlenmCj, demektir. Zira, Mih

verin Mısır • Süveyş - Basra yoln 

üzerindeki planlan ve emelleri 

daha harbin başındanberi .-iki ke

Te iki dört eder. gibi açık bir 
hakikatti! 

ETEM iZZET BENiCE 

çölde 130 kilo· 
metre ilerledi 

Kahire 26 (A.A.)- Rıöyter a
jan.sı-nın se-k:i:oiııd ordu yanındıa1ı:i 
muıhabiri biltliriytııl': 

Sekizinci ordu §imdıi Sid'Jbaııra
ru ilE MarSa Matruh arasındaki 
sahil çölünde düışına11lll!l A'fr:kıa
daki bütii'n hücum kuvveti!erile 
çarptşına ha>!ndedir. İrngiliz l;.•uv
vebkri süır'atJe teJXSik edi,lJd.ikıten 
sonra müdafaaya en elverişli b;r 
araaJiıde mevzi alanıış'~rdır. 
Şirndikf vaziyet, ciddi to!ii!Jki 

etmEJc zaruri dl:makla beraber 
şmd:ye kadar dü;pnan g<'çcn yııl. 
vardığı J'.ıdkıtadan daha uzağa git
memi§tir. 
Düşnan mutad tabiyeyi kul

la.nmai<ıta ve Man;a Mat.ruh mti
kıamctiıııde tıopçu ve pişatleni:n de 
yardı.mı ile üç kuvwtli kol halin
de hücum ediy.or. 

lYıısır ı;ö!lüncte A!lmanl•arıın ileri 
hare-keti haberi Rahi.rede dJdrn
te ci1:ğer Mr 9Ukı'.lnıelıle 'kd!'§'ılan
mışr.r. Ç·a..:;;anllıa saıba:hmdııaı.beri 
AL"'lanlar çillde 130 kilıronetre i-

1 !~kmişleııdir. Fakat bu iler, ha
reket esnasmda sek.iz'inci ordu 
ile el•emırniyetıli bir temas o:ına
mıştr. Sekiııinci ordlu ş'md! düş
manı tam zamanrnıda l<ar§ılamak 
için metanetıle bak!liyor. 

-~-

Amerikan kongresi 
Liderlerine 

(l inci sa.hi:feden Devam) 

Mumassi!ler Mecli.<l Re..i içL:lıı'.lld~n 
ocıııııra Oo;>l ın:tıda Litıo'a s<Leriain etra<f
})ca tetk.il~ oluncru.ııı.1u, IJdllci l>ir cep
he tes<ıin:<Wn de bir aralık boilısed.il. 
Qiğini sö;riem.iı ve ÇörQilin iı<.::ııı.a.

tmı.n emni.)"'Ct veri.el ve ~ttd n•.k.bi:n 
bulunduğuou ilıl.ve ctn~r. 

Felemenk Hariciye Nuın d<ı. nôlt- l 
bdıli!t Ou,yrr.a ~;,, k.ai'I sebeplere 
sahıp buluıX:uğunu. söylerniştir. Mu-. 
m:.aJJı..ytıe göt"e, o cepbed-c '-llt·rin l\Ilh
\."e! tç!nı ~t~.:.ı. ga·11 >7ni g~•e.rece.k 

şeyler '"1rdı.r. 

Rus ceplıesı 
1 

(1 inci Sllh;feden O.vam) 
U..:ıilemektedir. Sı\·a~t.opolda :se 
ka l~ler birbiri a.dına düışınekte
dir. Nmanla.r iki gedik a,,..mışlar
&r 
ALMAN TAARRUZU BÜYÜK 

TAARRUZDUR 

Lon".lta 26 (A.A.)- Alman bas
kısı, Harlkof ce[tıc.inde gitg:de 
ıwtımak!adıır. Bu. sabah M·•;lrova 
ra~y1C>Sunda kıonuşan bil' A.ıner:
kalı muJıabiı', Ha\lı;ol!a Alman 
taa;ruzımun belli ba~lı b:r faar
ru=z old.uğunu söy•lemiştir. A1rnan 
lar ise bunun ipt:dai b~r taarruz 
oldu.ğuııu belirı.mektcdi.dcr. 

Kı•üıiJ Yıkiız ga1Jt:-~c~i, b:r ke .. 
simde Allman!arın 400 uçak ve 
iki Zll'lılı alayı ile yaptıklarJ bir 
hücumdan bahsediyor ve A!tr.an 
ıaırm bu ta.aNıv..da 50 tank kay- ı 
~etl'lclerini ilave ediyor. Mnha
lıir, Aiman ile,,Jeyişin.in durdurul
muş c:ı'd~unu, fakat getirilen 
yeni tak\··iye krt'al:ırı kPr~ıs1.,,da 
yeniden geri1enn~ okluğunu ııöy 
lenıck.tedfr. 

Tepeler, köyler, müstahkem 
anev1.i1'er dumnadan elde ele g<>ç
mektedir. Bir gün :z<ırfmda bir 
!kes'n.:de 30 havaı çarpı::.nıasına 

işlirak eden Rus hava kuvveb1eri 
51 AJ,man uçağını düşuumüşlerdi.r. 

M<sl«>va radiyoou, du.ıımadan 
lboor.bardıman edılen Sıvastopol 
§ehrirJ11 t:ım.a.ırten harap ulıduğu ... 
nu şöykmi~'tir. ....:_ __ _ 

Japonlar bir Rus 
vapurunu batırdılar 

(1 inci Salhifeden Dev&m) 
dı:11dıırulup en yakın bır lim• na 
götürüıl.mesinrlen bir hafta ooıııra 
\'Ukububnu.5\ur. Gemi o •akit bir 
munyene:;i müteakip muayyen 
bir hatta seyri şartifo oc-~be&t bı
rakılmış, fD kat bilahare yQluna 
devam ed~~ken bir gece hücu
munda b~t.ırılanıştır. 

Japon ma1lbuatı bu Rus gem.i
sinın bir Amerikan dıcniza!ılıısı 

tar•fından batorıldığına dair bir 
masal uyduıvrıu.ştur. 

Fakat Rus gemisi.ilin tayfaları 
bir .fapon denizaıtısı taraf.ından 
batınlıdı.gm.da ısrar etmektecıirler. 

Looıdıra 26 (A.A.)- Amerikan 
cmh.:sunun Avrupa harekiıt sah
nesi başkımıa.ndanhğın.a tayin e
ıdilen General Eiocnhover tayya
.re ile Laruciraya gelmiştir. Gene
ıra1 beyanatında Avırupa.da hare
ikıi<t sahnesinin resmen kuruhna
.sı mantıki biır t-edbir 'Olduğunu, 
İngiLz - Aımerikan askeri ve ik
~ısadi kıaynakılarmrıı ·b.irlcştiril

rne•i için 1Rıızvelt ile Çörçil a•ra
sııııda. verilımiş olan kararın ehem 
an.iyet.in.i beli.ı'1.ıni~tir. --Vali Muav:ninin 

izahatı 
(1 inci Sahi!N.f'D Dfolva.m) 

lacaktır. Yapılacak telaş, biz ha-
2H'lı-ğımızı bitil'inciye kadar fır .. 
satçılarıu Hatları artlırma~ma se· 
bep olacaktır. Mahrukat Ofisinin 
nıalları gelmiyoe başlayınca bun
ların maliyetini esas tutarak odun 
ve kömiir fiatlmunı yenıden tesbit 
edeceğiz, Bıı fiat!arı şimdiden kes
tirmoek kabil olruna7.sa da şimdi· 
kiııd-en en az 2 . 3 lira aşuğı ola· 
cağı ta!ımin ooil..,bilir. Önümü:ı
d-e bol bol \'akit varlu. Temmuz 
sonuna kadar Ofisin nıa.Jları gel· 
nılş olacakbr. Hulkıınız teliiş et
memeli ve biraz bchlcmelidlı •• 

,~yakkı::lacı•ar 
(! l:ıcl S<>hif.-deon Drvam) 

Seç.len heyet 5 ıeınmuı.cla Aılı<a
raya giclroclcLi.r. 

.I--!t::yetin dilekl<'ri arası.ndtı şun ... 
tar \rat1dır: 

Ayaf:ıkobılarda ve renkte yek
nasa.L.lık, imaldc kalite, aya~ka

bı1a mı alitl!lla fok kat !kösele, 

ma11taı:<lı ayaloka bılarm men'i, 

kadın çantalarııı<laı ve lremerler
de d.'.ına voe sığn· der~>i i.stimaLnin 

men'i ve saire .. 
Ankaraya gi-deeek heye-t bun

dan btlşka biri .al'tı tıııhta. üstü 
deri, diğ-el'i aıltı kose~e, ü~ü deri 

ve iıçündisü Ü3lü ve a'tı iplen 
dürülerek yapımuş yaıilik ve kış
lık üç tip ay:al<lkabı nüımurıesini 
İl~tısat Vt:kıal.ctine ,~erecektir. 
~ 

Bir fırıncının ifşaatı 
(1 inci Snhifr(·~ Dev: m\ 

_ Halt•n şehriiı.d·.ı 272 !ırın ekmek 
hnal etrnc.kt.eııi.!", Esttıc! .. ı:l hc·r fırın 

günde 17 _ 18 çu\·al rkm~k fmal e .. 
diyordu. Karımız r;-.>k'u, Ş: ,di i3ıe hı:;r 

ve şüpheye sevktı,ılen D.lrohi dlin ya- v4'rilmesi muhte'.Y!el<lir. 
akşam da aparhmandan ay.-rlmıış, !============= 
g.eç vakit dönmüıştür. 

Bu sabah Lee111 Arti:nyan ak
şamiki gecikımenin sebeplerini ka
rısından so.ıımuş, o da b;r ta.kım 
aksi cevaplar vl'tErı:.k kooasile 
kavgaya başla.mışt:r. 

İ/..e bu barit cevaplar ihtiyar 
kuyurrl'fuyu bu.ıbütün asab'.leş

tiı:ınıı~, bıçallıla kansının üzerine 
yüıüyerek o-nu tam wkiz yerin
den ya:ra.lamııştı:r. 

Dirohi ağır yarah t>~arak Sıh
hat Yu!'Cluna kaldırrlrruşsa da bl.r 
kıaç dak:ka oonra ülınüış'.üıı·. 

Katil koca yakalanmıış, iıleti
katil olan boçak zaıbttaca ele ge
çirilıniştir. 

Bu a ·re f:ıciasınm tahk:!J..--a.\ına 

ei..r.oyan müddeiumumi nyuavin· 
lemnoen Orlha•n Hamami bu sa

ba:t> ŞişJ.;ye giderek Üçs!!fıih.~ar 

Taksi zammı 
garın başlıyor 

'Ia'ksi fiatlarma y=id.en y.apı• 
Jan yüzde yi.nıni beş zam yarın 
sabalıta.n itıba.ren tatbil< olun:a· 
caktn". Belediye bu husustaki ila
ı:ıı bugün gaıetclere gön.derm~. 

HALK BİRLİKLERİ 

KAYDOLMA 
müddeti hıl 
akşam b•ti or 

Halk birliklerine :k'3ııdo;ma 
mü;d•deti bu a.kşam b. ıcc ı;, •r. Vi
la) etin bu sabı.h ncşrct'ı ı bir 
tebliğte bildirdiğine [;i' nıulı'..e
lif te!l:iğlerle beyannı.mel~r n b r 
an evvel verilmesi iotendiğ hal
de el'ı:.n beyann.me \'"Crmeın:;ı 

\•atandaşlar mev<:utıhır. 

Bı.;rJlar bLI akşa•ma kadar yer
meZie.rse ne ekmek karne .. :, ne 
iaşe k&ğ"d1 ''"' ne de diğer tcvzı
au altb,lecek1eıdir. 

Ekser halk b:rli1cleri ~za iaşe 
menıunlanudan tcınınu"Z, ağustos 
ekmek. karnereriııi a.lm:şl,,r v>e 
tevziata başlamışlardtr. Defter
lerini henüz i:k.ınal etmiyen bir
ll'k"ler de bu a!ıışam <."kmek kame
ler:.ni a,larak yamıd~n itibaren 
halk.a dağ>laca.kla.rdır, 

Yeni kanıeler pembe ı-enk:te
dir. 

1 Kadıköy Vakıflar Uirektôrlü2ü. i!anlan 1 
Ay\ ık Kirası Semti 

L. K. 

No. eu Cinsi 

3 00 
3 00 
2 50 
5 ~ 

5 00 
3 00 
3 00 
2 00 
2 50 

30 00 
l 00 

10 00 
senelıği 

4 50 
2 00 
Sene ligi 
6 00 

10 00 
2 00 

Üsküdar İh&:ın;ye 
> Rıun.I Me'hmet Paşa 
• GüHcnı Hatun 
• ;ıcara D:wut 
• AhcLbaşı 

): Ku711u.ncuk 

• 
> 

Boiia'z.ıçl 

• 
> 

• 
• 
• 

Pa,>ababçe 

• 

-çı:ı.trr.i.lcılar 65 Diıhkfını:n ts.1."taıt0 

Sf-nısipl!·~.a 03 No. taj 75 > > 
Ha.kinı~';)"fl.ti J\.'fıH iyr 132 Aru 

> > 168 > 
Kiara.ca Ahmet 3W 5 \oj Dükk3" 
Çarşı 27 61 taj • 

> i9 51 :t 

İco<l;ye 11 • 
• 13/15 • 

Bycaız E:'govan :ı Otelin tsmema 
'i':'P·"' C.L'.!t"'C. i 4 DC.kkii.II 
ŞP:k.l·rpaııe Arsa 

> 
Göztepo 

Beykoz Yalı l<üyil 9 
Göıtepe Hat boyu 12 

• • 
Kaclıköy 
Bo:ıtancı 

Ka.dtköy 

o~a..nnya 

Yeni ~rya 
Zül>tü Po;;a 

~1'.sırctbaşı l!9/$ 
Ce-pba.n~ !i K 92 
B<gu&t 1s 

• 
• 

Dilkkl'ıll 

Yuk:.nda cinsi ve me\ ki!eri yazılı y(lrler 31.5.943 tari!ıl somuıa k~~ 
müd<l-etlc kira.ra verilmek Uıl·re mü:zaydt·Y"e ç:k..,rılnJ~ttr. ihalelı•ı·i 7.7.942 
Salı gü.ui.i .ı;:a.at 14 d.ediı•. istC'.kl1lerin :MJ..iü:lük A!i<;l.at ka-leminıe mUracant...ırı 

•0905• 

fırm '"""il olarak g·on"• ıo, 11 çu-

1 

Ikşlkta Su\h MaJi:kemelen Başltil<t1pliğ}nden: 942/9 
\-el rkn11 f: in1.3.l f'diyor. B ·her çuval.. f olduk! Ar 'l -- .. AI<Oksancl.ra vec;.~· enln şa~faıı m u.tasa.-rı_· . .. arı na_ vu .• ':oyun-cia.'1 16.i,5 cltu-w .k. ç·k.m:rl:~ 1J.r. 

ş;wı. k~:-uıuı pol<. .zaım.,tır. Zıt- j de Biciad caddede 77, 79, 81 No.lar la ırıurakxa.rn uç bap c:l-~J.-~uııın ta-
raı· ı.tı:i,,-.aJi:riı b·le ""rjn-. B"l• di:yoe- 1 n1<<nu Bı:-ş1>:taş Birlnıci Swh Hukuk Hiıkiml ır,in 942/1S7 füı.lu ka
ye nıürac""t edere ya ıam y>pılma- r«Tlrl'a tevfikan kabili tallı:ııim olmamas:ndan dolayı ~üyuı•n i si 
,.·oı vı :• dt•r~~1uı•• bir çare buru?>- 1 zı.mnmda ac:&. arttısma\ a çıkarılmış olı..-p. şartnamesi 25 6.942 tari-
rr..a~ını ı.:lıyecı'ga;, . _. .. . . . , 

2 
h' t , 

hinde divarJhaıı.eye asılın: ıştır. Bmn cı ar•lınna 17. 7. 4 tan . .ııe --
.. •• • 

1 
lllllSlı 1 di.ıf eden C'U:ma günü saat 14 - 16 ya ka:!ar yapılacaJ..tır. Ved.en. ~ 

Tereddut ~~rne~ ınız. • 1 del muha.rnm<0n kıymel'n yüzl.::le yetmiş beş:.ni bul<luğu tak~ıdc ı!ıa-
Ilaftıınm en gıı~eı programı [ lesi k_ra cdikcek, ~i ıhalde en çok a~ttıra~ın taa~üdü ?akj kcl-

ş A K mak uzere ihale on gun daha temdıt edılerek 27.7.942 taııilııne ksa-
1 clüf eden pazartesi günü ayrııi saatte en .son teklifte buılunaıı. uhde-

Sinemn'1nıla sine kal'i ihalesi yapılaca.ktı:r. 
dır. Bugün matinelerden 1 Müzcıy•~dcıyc i<;tiTa1t ;çin yfuıde yed'. buçuk toıninat akçesi yatı.-

itibaren 1 rılıması veya milli bir barikamn temınat mektubunun ibrazı mec-
2 BÜYÜK YILDIZ · buıwir. 20 ~ük E\·kaf tav!ıı: btdeıi, ihale pulları, telllılıye resmi 

2 BÜYÜK l!'İLM / ve tapu iınt>kal harcı müşteri<ye ait tir. Muhammen kıymeti {24790) 

1. Bahkç!nın 
KARiSi 

liradır. 
Ewı:ıfı: 77 Nt>.lu dii:klkan cephesi istor kc;peıfüli ve camekiinJıdır. 

1 Zemiııı.i karosiman döşeli tavanı pot relvo11ıodur. Elektrik te.;igatı rnev
[ cuttur. Cephe duva:rlan kımnen ka.lıar1ıma 

KRİSTİNA SÖDERBAUM I 79 No.lu mahal: Halen gaz ima dur, cephe-si k:rst_aı :anıekfın lı i•lnr 
tar&fınd.:ın yaratılan büyük kepeıılkli oluıp traınva:y cadıdesinde kJ esas nıethaHnın ıç kısmında yı-

aşk ve lhbiras 'kasırgası ne camekanlı bir kapı.dan zcmi.ıı.i korosiman döşeli gcrzinoya giri!ic. 
2 • İLK AŞK Tavanı po::reı voltodur. Arka tarafta diğer bir kapıdan salıHdeki 

R j ba"-' Josmıına geçilir. Bura.sının zemini top_ rak deniz kenarı .iı:di du-
DEANNA DU B N 1 """ b h·-' k . varlı nhtı...<n üzeri demir pııırmaklıklıdır. Bı:ıanın u cep .~-ue ı sn-ası 

ta-rafından yaratılan nefis bir 
• 81-~yeldir. Gazioonıın kahve oca.ğı mahalli çift maltız ocak, n cr-

neş'e ve zevk dal;ıası Cidden . 
/ mer musluk t~<• merdiven altı kö mürlüktlır. Bura<lan ah<ap merdi· gcirülecek program! .,.. 

1--------------ı venle çıkılan a.sma katta merdiven sahanbıktarı giri' .n 1:-?haltle k~-
DoVTedilecek Ihtira Beratı pal al:ıira~a iıeliı. Birinei kat ah şap merdi\'enın te!"adısmde z ~1-

:ııl. kll11Il.zı çini döşeli bir sa:hanlık ahşap bölme ile aynımış ıoozayık 
1 musluk ta•ı arkada alaturka nıc mer t~lı beladır. Etrafı g,n·ş 
1 pencereli bir sale111un kö:;eleri.nde ikisi camekanlı ve .ikisi tahta ile 

cT(1Jefo.ı m:ın::um~lerinde ve 
biföz,.s:ı bur.lar<la malü r.at kaydı 
tı. •• rine ait ıslahat. hskkıncal:i 
iht-!'"" i~in İktısat Vekül~tinıden 
aimnu; c':•n 26 N' an 19~9 tarih 
ve 2758 I\oJı ihlira berat:nın ihti-

bölüllfl'!lüş dört odadır. Deniz cephes\r.de etrafı dcm:r parmak! klı 
f zp~ini ç-i:mell't:o döşeli tarasadır. Ahşap aksam yağlJboyal!dır. Elck-

1 
trik tcrkos tesisatı mev<:uttu;r. 

S ,,. U • ·aha•ı kayden 343 zıra 4 muadili 193 = mC>tre 2 va ettcgi htıkııık bu kere başkasına I ~ .. :ı.sı - mumı s • . 
· h t · d T" k' ede mahallen 264 00 m2 olup but.dan 179 UO metre ırural;baı bınadır. 

devır vt'ya u ıca ı ur ·ıy ' ' ' No 1 kanurnın 126 ncı mad-
me\•k'; iiiJe h"Oy mak icin salfrhiyet 1 2004 No.lu İcra K. n ıı:n muaddel 5390 • u . 

d h . ' ·ı b'l •· t k- ·r c<l'lm k t' de·ine tevf:.1<an ipotuk snhlbi alacaklı ile diğer a 1al.adarların ·ve ır-a ı ven e ı ccegı e ~ ı ı ~e - "' . d ·al 
te t>lma:k.ia bu hususa fazla mallı- Ufak h:ııkkı sahiplerinin hususme biz ve '."asr.afa darr olan l _d1 a: 
mat edinme;; i.stiyenlerin Galata- rını e\'T&•1'.ı mfu.b'.telcrile 15 gün içi rde d<ııremıze bıl.dirmelerı, aksı 
d • -1 H 5 in · kat ı _ 3 Nt> halde 'ha:kları tapu sicime sabit olmadıkça satış bedelının payla=a

a, = an an cı · . • lm k is\' nl · 942/ll 
lara mf.racaat etmeleri lüwmu J smdan hariç kalacaklar~ v.e faı ' .. malumat a a ..• ıye crın 
ilan olunur. dt>sya No.sile Momuriyetmuze mu racaat etmelerı ilan olunur. 
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NE iN s N CEViZ VAG 
Güneşin ve denizin saf ve yakı cı güzcJlik lcrini cildin derinliklerine nüfuzunu temin ile sıhhat ve hayat fışkıran tunç gibi esmer ve cazibi ruh bir 

renge tahvil ettirir. HASAN DEPOSU ve ŞUBELERiNDE ŞiŞESi 50, Büyük 75 Kuruş. 

umhuriyet Merkez Ba n k a s§ 

A K T IF 
K.: !R: 

J<.. '.rı ~ fl Kil.ocrs.m 'i2.606.213 
r .1llAf ut •••.•••••••••••••••.•••••••... 
1 !c.~:lıit ........................ ..... ... ..... . 

f\aluld<"k i mulıabirl~r~ 

i\.ı-k L:r;sı ....................... . 

i"ı ILn: Sc.f" ı~ıioeı ım 2.5.800.879 
•ı.1.lıne tahvili kabil .!erbest ciöviz.l~r ........ . 
I .Wer c.'tviıler vo Bortıu kJ,;ı-ir.g bakiyelH i .. . 

ltaı.rnc- T3-h1 ıll .-.•1: 

:l!'$tlıi.ı ••• •. • 

K~runun ti - • lnc1 n~~odeler:ne 
'J~4ıne tanıt.ı.111.lo..n vilk.ı. ıed.tya.t ... 

tevfikan 
... ...... 

;;,,nedat CüıJanı: 

............ 
JMıam ve 'JHh\'il it CUzdam: 

(DCrlJ\t(. edi:cn evrak! c aktliyenin 
A - ( krır?lıı;: e.::::han1 ve tahvitaı (iübaı·t 

kıyn..ztle) ... .. . .. ... . . .. ............ .. . 
l~ - Serbest. eıho;r:.1 ve tahvilif ... ....... . ... . 

A,·anslar: 

/uUn \'e Cö·w·.ı. !!zerine .o.va:uo .... ..... ••• ··• 
Tahvil!it il.zerine avans ...•.......... . .. . ..• 

20 Hazirün 
LİRA 

102.126'146.€4 
IO.P"B.2<~.-

233.315 2: 

509.802.ı 7 

36.291.001.-
-.-

67.092.277.:l3 

158 748.563.-

23. i90.220.-

1 !;).2C:.063-W 

JO.l 38>.?;8.33 

l 34 958.S·IS.-

3ZR 771.627.83 -ı 128 ;; 1 C~i.E8 İ 

1 

45.192.261.93 
10.427.li2ü.llf3 

3.121.22 
"i.~33.i~~ ·15 

1 
55 G;:ı 882.99 

1 

19 42 Vaziyeti 

PA S İ F 
Scrn13)<': ...... 0•0 0'' 000 000 000 o oo '" hO 000 

ihtiyat Akre•i: 

Ad. ·.·ı !cvk;,.1id~ ............... H• ......... .. . 

Hu~u~ ........... ,, .•.•..•..•... ··• ..• •.• ••• 

'fedS\ iılıl•k i Raıık uotlar: 

DE"rulı~e edilt:r. evr:ıkı nakdiye ......... ... .. . 
Kar.ur.~ın 6 - S ~ncı rn~ddt>!crinc t.evfıkm laa-
t.nt: t.10rd.!ınd11n ,-akı te<liyat .......... . .... .. 

Der.ıh~e editrrı. e'-ı".kı r.~J;diye b;ık:ycsi ..... • 
Kar;;l'ığı 1an1.ın1en a:t:h olarak il~\'ttcn led:ı.-
\'Üle ''aıedilen ............................. . 
Ree$korjt nnıkabiii ilavett'rı tedavüle vaıe-
ıı;ıen ..• ... .. ... ... ... • .. .......... .,. ••• 

Haz:r.~ye yr.1, l..r. P.ltın r..rr~~l;klı av~n.s m u .. 
k:.:b;ı; ::-902 No. h ·t.ın:..ın r':ıuC'ibince ilavetut 
ted.a,·üle v-zc<".1Jen . .• •• . . . • ..••••.••• , •• •• • 

Me,·duat: 

Türk I..irası • . . . .. . . • . . • . •. . .. •. . • .. •• • "" ·-
Altın: s.>!1 ltllogrom 677.422 

~850 !'\o. h.ı kr.rı;.UJ,C. atir(; hazineye ;:ıçı!an 
-.vaus nn . .ı:~~.bı; .. tovdi oh.:ı.;;.n alt~n~::r; 

sarı kHogram 

Döviz T~ahhüdat ': 

!;,5.54.1.930 

Al~r.a ı.ahvili } :ıbn dü\"iı1rr ..... . ...... .... .. 
Difcr dovizl•r ve al•caklı ~lirine bakiyeleri 

l'\1uh1:•li!: ............... ............ ....... 

• J,ffiA 

9Al? J~:;.1.1 
6.0<Ju.oou.- .1 

laf. 748 SG3 -

23.79-0 ~20.--·-· ·-
134 0.5E.343.-

40 900.000.-

ue.500.000_ 

URA 

15.412.135.73 

1 

l4Z 500.~00.- . GOô.958.343-

1 
llR ı;2.a 770 ')~ 

1.2~4 lM.05 

78.124.167.90 

-.-

1 

l ı-.ass.&sua i 
1 

18.124.167.001 

~7.ıs•.cH 36 
1 

1 

152.258.15'/.23 

liaz!r.eye kısa Vi;.deli ayar.s ........ . ........ . 
ll<ız.11e)e 3850 No. lu Kanuna göre açıl.an ,ı ---~. 
;. ~lr. Ko..rş:,ık!ı avan.> .. . ............... ... .. . 

l.lissl"~a.ı ]ar: ..... . .. . ...... . ....... . 
Muh1'1i!: ......... ,,. ,. . .. . . .. ,. ...• 

250.000.000.-
25 cJı .SH67 ' 

4.5C0.0~0.-

J 2.863 52G.f:!J ı 

Yekun ı.oı ı.1t<.3~0.~-; 1 "l: ckiın 

l Temmm 1938 tarr i:ıjen itilrnren: hk~nto haddi % 4 ,\lhn üzerine A»ans % 3 

İT.mit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
Cir..ri 

Sı r.;z 01u 

Kabak 
P. t c· n 
l 
:;. 
1 • r.a 
'I'az • f -.ly~ 

Domı.!es 

So ). !J 
r..,T .. f(ls 

J po'· k 
J •• "~ı 

Kilosu 

GOOJ 
1000, 
10000 
ôOf1C. 
ıooo 

20CO 
lOv '0 
5MO 
7(\{'0 

15000 
:;ooo 
~aoo 

T' hnı i n1 Fia tı 
J{u:uş 

ıo 

ıo 

15 

20 
10 
30 
15 
lB 
30 
15 
ı:; 

Tı..tarı 

Li1a 

600 
l fl[li) 
1 ;jP'\ı'l 

ı:~o 

BOJ 
200 

<OOO 
750 

ı:S-O 

4500 
750 
~50 

1&360 

1 - Yt:karda cins \'e ı•;i.kf:ı ·la~ı yazılı 12 ii:alt. ·r. s<:b:t:'"'~ıın kr.r.~ .ı ...... : ı..su:liy!~ 
fk ·.:tmesi 2 Tı•ınır.uz 942 Pcr-.ı·n·,be günü saat 11) da İz•nit~~ Tc~·:.nn-; k~p:ı:::ırl:ıl\,i 
ı~o· .... , yorı blnas,ııda yapJJ.c.akh: 

2 - sar:.nc:.rnc~i bcd4 Jsj°z oıa.-ak kom:.syon~:ın elınubi1i.-. 

ı b:m;t Deniz Satsnalm a C<omfsyo~lH'•clan 

1 SASUN ALINACAK 
Bel,cr ~~ıosu :-. :.ahn'.in o~Jnan ";8 kunı.ş bedrlli 40000 kilo Fa.bunun 

d ... , ı::su.. uk. 1 ı•ki~ltn·e.:;i 29 ll:l'z:t'an 9·~2 Paz')!"'t.e:.-;i gı.iııü ı= .. at 15 de iz-
T • r.e .l\.ap. ;ıc. ,:J K1)-J!1t..~:'·on i:/:; . _ r;a. y:.;p~I .... c:ık!ır. 
- Eir p: .,o,. eıı ,acı:t...: cl .. ;ı İ.'-'bU r. ~ .ınu:ı r:tı.t'l te ;.1.ıtı 40fQ lirodır. 

3 - İ tı;kl 11 !!~: i 'l"'ica:c:t Vf.:Sikn~ar.ylt: oı:lı'r~t.l' )'Uk~rd~t y~z.~ı teminat 
, ~ ,._,J""'*1all!)l .o.ı~;lı g..c.. \e at.te kon-..isyona V• nncleri. ~6804·> 

r • ~ 

l) ( lST,>\NBUL BELED!YES1 lLi~NLARI ~ 
~ ~ 

fstanbul Buz tJakliye ve Tevzi ışi 
(hare olunacaktır 

} K ... r ;ı:;<:.ç r -~ . ..,~ .tı uı.. .. ialı.i.;a.:::ı!l::loı bu- se!~(' za:rfıncla. l!:tit~:.-1 oluna-ca.:t 

l t~lı.nl!lcn t.~~--i~ nı:Jyon .i\.J» b..z.un., i. ~ !l~Jı;l B~. C·yı.7i h~du!l:..n .d~1:·,ilindt~ nıa
kıl \·c ~~yz.1 t~·ı 1\1J~·ı,:; {4;:! sonu,.."1:ı k .:a:!r dC\ an1 ('decr·ıc ınüddet l'çın k:ıpalı z::ırt 

lir0.•.1 :r. 
3 _ iı:ıtt~k1ıJl"tin b.ı ~ .. l,.rJe i'gJi. o~du~~:la!'ına dair Ticnret el-.liyct ve::k:ılaruıı ı1~-.ıliyie e>:L iı·r:('ye k lrrı:~~...ir. n ·:er kilo c• '.": R1zfı.n.i beş kuru.şa pc:rı:.:-eade 

\'.t 2490 s:ıyı~ı kannnun tarifcı.tı vı•ı;h•lr ta:·rzim c:.:cct·k'.eri tflklit mcktı.;plarını yu- 133"11:-:1 ... k L.d"ıe n· k-l \C 1.C\~ iı;~n b;r kur\ls 25 ca·ntirn nıulıarrr.ne~ı t.ıcdeli va

t~: .. rC::ı y ... z lı tc-r-·.in.:ır ... :-iy~c birllk':c brılli ,un ve saattl..n tan1 blr s:ıo.t t!V 1.'t.•:i!le zohı:Mn,ı~'..ur. 
k.,rl'a; knr.'li~yona. vı•rı•ırlrı-1. •65~9> 1 i'k ~...,.! . .at rr·i.· tarı l!i750> lıı :ı.d~:-. Ek..,il' Te ş;ı,·tnan·"'·-"i ve cyr..ıkı m:.i"!e-

İıtanbul Liman Sahil Sıhh iye Merkezi ı~~-:~ı o5~ k ~ "' '"J'; 1 o ~:a:a•ii:><; L.J .. !lte;a1ı müdürlil;;ündı'n cılına. 
• • Ih ... ' 2~.6 N:! P"aı .. ?1 ~i günu. sa-~ 15 de ls'~!:bul Ecleci!yc~i Dahni Encü- · 

Eksıltme Komısyonundan: ,rr.Mi o a ..,.. ' ;up:!:><:o':tıı· Tnliplerİ'.a ilk temi."><lt nıakbuz veya nwktcıpla•ı, 
inyz.·11 .... e ,.ı i•~nu.'111 n :brazı Jaız.ı:n g~len digel' yesaik il~ 2490 No. lu 

... _ ?1Irı,..kt'ı ır::-,"' :ıit T .. •;ı isi:;ısyonunun tekne. mr.kir.e vç_ la;;:an tarr.ir;ıtı N ı ·l • ı atı ı; ,. ~u:i:'ldı• ı-.azırlı;yi~~aıc.~a:ı t.:ı.Lt rı.ı:khı.t)larını ih-l·~ günü s~ t 

açık ckslltm" i]e yapt:rıl<l'caktır. : 14 d(' ~da: D.::iıı.i En='.ı!{.~le \'C:i.'""ıeltri ]t.ız~=ı~viıı-. •632i~ 
.2 - B-.ı tamirıı.tın ke'it bedP!.i 2355 })rad:r 

3 - Bt! ·~e ait ~artnan~eler ~unla.rdı"'.": 
A - Ft'.ıı ıi ş.artnamı.", 
B - ida; i ~rtn:..ırn.t'. 
4 _ ı.ste;<liler bu ~ ... rtn3ıneleri 12 k~rı.:' n1ı..:kc.bil!J:dc 

ı rr.ında:ı &labilir:er. 
5 - E!tsıltme 30 6.1942 Salı günü saat 10 da Galntada Kara ~I.:stafa Pa-

Alma Ko:1ıi.~yonunda yapılaca.kto_:. 

6 - Atı.ıvskkat terr.inat pa!'~l 176 lira 63 kuru~tur. 
? _ Bu ciCsl1trr.e,c g'.reCEk:eTlıı bi.l g J.>i işler yzpt:k!r\rına dai .. r~--n::1 

e-c~wta ibraz e.tnıelc:ı .la.ı:ttır. •6483> 

İzmit Deniz Satınalma Komİsl·onundan: 
Kilosu 

92.000 
92.000 

Tô!unlr:t Fiyat• 
Kuru51ı 

120 
90 

Tc~ ina~~ 

Lim 

6i'i0 
5390 

ı:. y,,;ı cı:. 

Sığır' eti 
] _ \"· j.;;ı 1a cins Vt1 l~:İi..1.al'l 3;:ızılı iki kalem et ayrı ayn t..1\pl11rr fl1ale 

<<l ı ':c su ""e1 yle k palı zarf ek· )ı~. t:·si 1.J, Tı·rr:~.uz s.;.2. CıJrr. rtt'_i gU"i.u s~at 
ıı ce İz::u .. ~. ·r rsarı.c k.a;pbl:ıCaitl k •r.isyo:1 binasınd:ı yr.p·lacJ'{tır. 

!? 5 -ı... e!e ı 552 ku.ruŞ u"'-'-~.11 .. ' :1c:. • ko.~i""yıon n elınabi!i'!' 
~ _ !:. ::.J}Ciin ıl· .. li oldu'.d:lrı Ticc..ret ,., cl"Fyet ' k«lar.n: 2-i9J s ... ::, ı

"1 t... ıtıı•ı vr ,. t~,Llr1 edec .lr>ı · tr-kı • ml" tupia!'ını Ye " ·:~ 
, , 1 yı:ı 'ı 'f,(o.mb,3t· ıYlc birliA~-e ot:li gı.ı.:ı. ve sa tten. tam bır ~t t'\'V •· c 

,c:Hl"l' k 1.:.: Jn:S. .L~~ ·Jll_ .. ı rı. •68:::i'> 

!h·y.ır.'. İ. .• ,cp l\'i .izı i c µtı"' mcıe: ... t ~J<...:k dez ve ta,lat?n ynp1ln~a.a~ı ve 

l
',l.:'op.~1.t . fı i 1) nt;lk e:lo:.siltnı.eve ko:ı·.ıln".lu.sllıı· 

r: ( bı.dı.li (3~39) l'.r.-. (49) kt.':-UŞ , .. e il% t·~··mi:ıa!ı (205) lır;:r (46) ku
:'ll:- J:'. 

! K ·.~ ~~rt·1:l!l'.C Z bıt ve ;\!J:-.mcıat ı1:idü.!~iğü kale:nind!' görii!Ebılir. 

in .. !~ 29/6. 94.:? Pr..z:ı1·t _i gJ.nü E~t 14 dt" D.:ıiırıi Encli:rH'nd4• ya-.pılrcıiktıı'. 

1 

T.aı,.._J1l ın ılk tt.: .. •n .. ı:. 1·1 l:.Ouz \'fJ:& rrı.ek1:t1pları ih:ı.lı.! tlrihinJen (3) glin 
e\.·Yel B"lcd!yı F. n ı. )!ü..:.~ ! ·<=-~:ıe rr.üraca..::tla aJ;ıc~l:ıxı Fenni rhliyet 
.·:e ka .ıne:. ib~ı !;.' zı..,.. g en. ·; "'~k.ı: l::ı.l"Yh! ıhole günü muayyen. sa:ıttc. Dai:rd 

Enrün C'nC.e b~ıllUlOl.ı: r.~r·. -~~~ l.> 

1 A1a~ •. ··:r B~!\· !'! ın:a t ': c-, 't 1 ır..ı .. ;.· ... :- i'1.-a: tı ka.p" 1 ı zarf ı:suliyle f·'ı-::ıilt
Jm ~e ID. Jhr.ur.uı·. K<~·! c deli 8().603 ura 54 k'11r..ı;; yı ilk tPmın.ott 5:)80 u •ıı 

4-2 kurueo• ". l\!;..ı.ıtavı !C', <·i.: ıtr C'. ı~a.:.a umun11, husı.ı.·i Vl' rer.ıni şartıı;;me1ıtrlı 
11."UJC .kr h ıla, .. a ı,.\:ls tııra.:ı. J .. in •• r,j diı.;er C'\·ı·ak c.4:> liı·a. «33.• kuruş mlık··-

1 ı . . bi i;'~e r. •Iı <l:ye l"e~1 J;:lr.ı:l ;.,ri.ldür]ıiğündpn \·eı·ill'cektir, Ih.ılc !'!fl/6/943 P:ı2::ı:-
tc:. &lı.'lli saat 15 d Dai"Ti Encilmı !.tde :·a_ptl'.lc:.'dır. Tnliplrri;ı. ilk tı1'rnlnot 

TI".ld.kl.ııız v ... y.ı 1üCkhıpın ·1, ı~ıe ın.:ihi.ıde:1 '-?-> g;in flY'.''C.! Brlerliyr Frn İ;Jc:·i 
l\liı lı ·lıi~ürıt.1 nıiir ı·. a ln e!Ot'f .. da ı iecı:ıi c•h1iyE:t !}.f2 yıl,nQ ~it Th~:ı:rı:ıt Od~ı-

1 ısı t"t: ı... z~I a:ı-t. , ,.~ n-.lr.Cn iol'tı"Zı J!tz rr> r,ıılcn d; r ''<':-- ik i!c 
n;clrlııpl:ırını 

<6331> l
:'..49) !-!J. !, x n .. ı tc ı 'L ç ' i;, 1 ·0 haaıı·h:.r r~li(., ı t.e-k 1i( 

.~"lf.İ !rıt" 14 " a L•. r. :ıl E:-?~ .,...f'r.r ve-r :'l'~e·i ı~ızırr.dır. 

ı- ,..,--____ _,.,.__.,,,,_ ____ _ 
i 

------------ ·------ı 
l rr.v:&t f cn1no' lııiı i~!~trr.a U. [üdür!üDi Hlrı!Jlt J 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okuru Mü- ; l~ .. tROZ HATT; 
dürlüğünden : 

_ ~:.ı yl <icıı: Jdan doğruya Donr..r,maya SC\:keclilnıo!: üzere orta o.itul 

J"f,r.:t.t, ,;.ı. • ~i.l 'fbt! k •• ,, ü cdilı'cc~tir. 
2 j ..... .,,. l ve ci,·arınaJ.n n1üraca:ı.t eılecP"k1et · i-:.tanOul Der.iz Korr.r. 

1,r..!ıb· :.:ı ~11·rıı..n VY. ci\"ll'ı.'1da:-ı n·,ü.:;aca'-t ctlcccklel' de !ı.le:·:ıl.1dc-,(i Oi:tul J.Iü

c1.-1r!;.;;u t'-
3 _ j ·t~ınbul \e h'Ierıi:-ı mıntak<.sı hari~iı~de buh.:.nn:-:I~1:ı•1 balnrıd 1 klö.rı 

~{· 'k ş: bek:-ine <iilck~e Jlt! bildirccµkler ve bu dilf'kç1.;nin biı· ni.i~hasını 
Qa i ·1; hı.::l Dı..,niz I<~n·ut.:n!ı.;~na veya !viersındcK! Okula g:lnd~rcc kll':di:. 

4 _ K<.;y.11 .. r 1/61942 tarihinde!l 30/9/942 tarıhine kaJ;: r de\a:n erl11 . 

ı;ımlP VE BAŞUUHAltRBI ETE&t İZZET BENICI! 
NEftB.iY AT l>İREKTÖB.Ü: CEVDET KARABILGİN 

SON TELGIL\F .IUTBAASI 

1 
).'3~n;z. b h"1li.1.\·.1 rr.•.hsu~ ül. an. uze ,. 2S,b,~.t2 P .. z....r g~.nkü 

ro-. ı 3·:..ıJ.l:r.yr.cakt.1'. ~eo-ıa., 

İMROZ 

ikmal kurs•ar' 
Üs'.<ı.i<la. H1lkevind"n: 
L-:.ıC 9, 10, 11 .inci sınıf talebe

leri ıç-~n 3 if'rı~n1uı.d~>. Oas!anıak ü
zr •0 f zik, riyaziye \e' İngilizce 
ik·nıal kursları a\;ılacaktır. İştirak 

etmr-k is~ıycn ta 1ebc!eri!1 11er gün 
Ha!kcvi idare n1(1nur1uğuna mü
rac'iat~a=-:. 

i
l 4_;j:{fı.·· .·::·.-..ço·. 1 l ( l STANBUL ~~~.~~nJ~lVERİLEN J 
L~: .· 'E:_ "· \ Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfl:!. eksiltmcıeri 29/6/942 pazar• 

ı '.l6 hazıran l ~'l .l , tesi günü hizalarında yazılı saatlerde Erzincan askeri satın alma ko-
l misyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalırrıle tekli! mek• 
1 lB a,ı i'·••·'·ın ve 1u,.rlek•• Saat A- 1 tuplarını ihale saatlerinden bio· saat evYel !oomisyona vcı-melcri. 

18.u3 
18.40 
1!'.f;,) 

19.15 
19.:::0 

_\l!...;..A; !la.o.! C\, .·~.1r'!c1· 
l~oıı.ı~ :r.o. (l~ı4ıl'.>ı ,·enler 
OV), 

.:'.Iü:ı:.1!": D~ı;.os l\'.f:l.tıgi (Pl.) 

(Pi). 

5'<-

1\ie: .ıt·-~et ::>adt .~Jı ve Ajans 
ll::ıi.X'rlcri. 

1\!i.L.:.i!c KJJ:-:1!.;. '..i'ür~~ ?Yiü2iği 
l'ı·c~rı.:·~11. (::jef; ~resu.cı ce
mil). 

20.15 Radyo Grızt,..si. 

20.45 Miizik: Saz F:scrı,,~i . 

21.CJU Zıraat ·r~LKviroi. 

2 ı. ı o ·rcın.~ l 
::.2.00 1\.lı.ız .~: Radyo Salon Oı·kt•;;tra• 

~ı. (\'io.u~l~ti Nl•\.:İi) Al.;;kın). 
22.30 ?vfpnılt~t:t Saat Ayarı ve Ajans 

llabeı·Jeı•i ve Borsalar. 
22.43)2:2..50 Yarınki Program ve Ka

P•l:lt~ 

Sultanahmct Birinci Sulh Hu· 
kuk iU~h J; cmcsiııd e n : 942/ 19 

Hayri(}·e \'C Belkis ve Naci ve 
Mün·et ve Mehmet AriJin şayian 
rr.ü;-tereken mvtasarrıf oldt1kları 
htn"ıbul Çar5ıcla Kıl'lpa•kçıılarbaşı 

cu<ltie \~e sokağında c:::·ki ve yeni 
(177) kapı \'e (254) ada ve (98) 
parsel numaralı kagir düklmnı::ı 
iza!Ei şüyu zıTnır.ıda Iüru:ıtu ta
.k~rı üı· ~de~ck müza:ı ~deye vazc
lLirı·muştun:. Kıymeti n1uharnıırıc-ne

s: (1500) b:n beş yüz lirad::r. Bi
rinci açık artttPması (17/7/942) 

tari.ı.ine anüsadif salı günU saat 
(10 dı>n 12 ye kadar) icra ohına
cakt1r. !{t)~meti muhamn10ı~es~in 

yLl:zdc yc.trr:i·'.] ·beş:ni. ·b:..ııldu~JU laı..\

dir:ie o gUn ihalei lrnt'iyesi ya'Pı
Jaca,ktır. BııJnıadıgı tr.ıkdiırde en 
son arttı,ranın taal~hüdü baki kal

mak üzere 10 gün müddetle tem
dit edilerek ikinci ~çık artL.rmc..:iı 
(27 /7 /9.J:.) tarihine müsad:i pa
zartesi günü saat 10 dan 12 ye 
kadar iera kılınacak ve o gü.n en 
~:.. ~i. ana. ihale ediJ.cc ·tir. 
İJY}U.-k sı:.h;bi alrıcaklılarla clıiğar 

Cinsi ihale :Miktarı TııtHı • Teminatı 

oaa ti kilo lira lira 

Kuru ot. . 
İp balyalı kuru ot . 
Kunt ot. 

j 1p balyalı kuru ot. 
İp bayalı kuru ot. 
İp balyalı ktıru ot. 

15 
Hf 
lG 
16 
15 
16 

+ 
60,000 ltilo kcyun veya slğır eti 

kupalı zarfla (oksiltmeye kıonm~
tur. İhalesi 29/6i042 pazartesi gü

nü saat 15 de Bu.rsada a9ker i ta.
tın alma kcmıJsyonunda yapıla

caktır Koyun etinin tahmin ibcdeli 
90,000 lira iJ.k temiı:atı 575-0 lira
dır. Sığıı· etinin tahmin bedeli ' 

600,000 
600,000 
600,000 
600,000 
600,000 
600,000 

+ 

-----
28.200 2!15 
40.800 3050 
28,200 2115 
43,800 3285 
43,BOO 3285 
40,809 3()60 

(123 - 6416) 

66,000 lira ilk teminatı 4550 lira· 
dır. Evsaf ve şartnamesi Ankr.ra, 
lstanbul Lv. Amirlikleri satın al
ma kıomisyonunda görülebilir. Ta• 
!iplerin kanuni vesikalarill' tekli! 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel kon;ls.rona vermeleri. 

(98 - 6356) 

ı l':B!: Leıazım Satınalma Komisyonu İlinlııı 
1 Ahııacak 2 adet dizel cenercy- akşamuıa 'kadar Kasmıpafad'a bı> 
1 

ter grupu evsafı •akümülatör- lunaıı kcmıi9yopa tl'kJiHer;n; ver-
leri in;laya ma.lısus. aneleri. ,5915, 

1 - Dinamolar şar.t dinamo o- ..,_ 
lacaktır. 

2 - Dhcl ımatörünUn ta.kati 
ct~kriben 400 _ 450 lx·y.gir kuv-
,~eti. 

3 - Daki·kada devri 500 ü g::ç· 
n'liycceh.-tir. 

4 - Her bir di:zel motörüne 
2 adet beilıl'ri 150 kilovatlık dina
mo bağlanmış olacDJktır. 

5 - Dinamoların Yoltajı 115/180 
volt olacaktır. 

6 - Bu iki grupa alt komple 
tevzi tablosu ile kablolar, ölçü a
letleri vesaire teklifte münderlı; 
bulunacaktır. 

Yukarıda yzzılı evsafta elinde 
dizel cenereytör grupu bulunan· 
ların vey ahu i hariçten ,getirebile
ceklerin 10. 7. 942 tarihine kadar 

60 adet El.\·obn·etı·csi 
1 • El ka\'Ulntcri 
1 
7 

• 
• 

O:·.Juk sont:&J 
~Ianyatolu telef en ma
[kin-esi 

Yı.ı.karıda c»ns ve mikıtaN ,ra21!1 
dliı.t kalem eşya 2D haziran 942 
pazartesi günü saat 15 de pazar· 
!lılkln alınacakıtıı:. 

i'kllılilerin belli gün YC saatte 
Kas>!Yıopaşa'C!a bulunan kcnros)O-
na .müracaatlar ı . ·68'16• 

+ 
4 adcı mat.ör kayı5• eni 70 s/m 

:OO:'u 10 metre ve eni 10 s/m 
boyu 10 Mt. 

8 kalem muhtelif cins fırın kü-
:reği ve sair malzeme. 

14 kak!m saz realzcmesi rr.~ıh

telif Cİlli5 •. 
, •bu hu.,-ı.ısta.ki telcl!f mektuplarını 

aliı!<a<lorl:mıı ijbu gayrimenGml Kamnpaşada bulunan deniz leva- Yı.lkanda yazılı mı.ı!htelif cino 
üzeri. ı.l.._ ... hn.rdcı.rını .. ıu.sus:Ic f',:z ... lm ko · m~ı ... ,.,m~nı'n ~n/6/n..•? ~oza~•esı' • zım s« ,ın a a mısyonuna wr- =< -~ ""' """~ ,... .. , 
ve masra.fa d&ir olan iddialarım rrwkri. (6766) günü saat 14 de Kasıınırpa~ada b<l-
<0vrakı miisoitelcrile on beş gü:ı + lunan Deniz Jeva~ım satın a'.ıma 
içinde bih.irmdeı'i Jft.zım:dır. Aı.1<.si İkı adet yUzer beygiı•Iik tam lloon1jsyonımda pazarhğl yapJa-
ha!de hak'arı ı.apu siciLJ.cri!e sabit Dizel motıörü alınacakm. Evsaf cağından isteklilerin ~elli gün vı 
oln.ati~ri~a sat~ş b .. :<..clinin }H.ı.yla~ · 'c şartnan11esi l1er gün komisyon saatte mezkür kooıisyona n'i.ira .. 

ın1&31111da11 b .. riç kalnc::rkli...r."'dır. da gOı·i.ilebil·ir. Elimde bu cins Jno- caa.t!urı Nün·ıu:Peler h~r gün iş 
MüLerai<rm nrgv!c.:r h1ss< daı•lara 1 t.;;.:u bulunanfar ve yahut hariç- saati dahı.J;ncle komis:·undn ı;övü· 

1 -ıcn ı;c_ıu'!-ccekıl.er l t~1IDUZ 942 Qebilir. •6375• 
ve telliıli~·e \"e Va·kı.io.r Kaı.ıuıu _ _ _ 

mtıcibince Yerilmesi liizım gelen 1 fstanbul Cefterdarhgvından: 
yirmi sendık taviz bE:<leli \'C filıa-
le pulu ve tapu masrafları ımüşte- j D'fı:.,ı,farJık hol kısmında movclit (1670) adet bo,ı teneke 29/6/942 Pa-
.. :ıt·· . A . ... . ı...at'lt'!i 1 gunü saat 15 de Mlll t Emliık Müciürlüğü,nde müteŞt\kkil Kcm.i.s·,"(){ı.-

rı)e az~ tt . ?t.t.;I'm.:t. şaı~na:neSl Uç. :t. p:.lt :Z.Ul'{ ~uüyle satıl;acak.tır. ,. 
i::bu ilcin tar:ı:ıiaden iti.haren ·mah- '.'\1·1h:rnlt' n brdt>l (835) tem:natı ( 63) Ur:"tdır. i-str•klilPrin 2490 ~a·yılı 
keme divanha:.'~sinc t~.J:k ,h!J! .. n- ı~,::,.,, T" 1"1 h:rt~fi·· ... J.e:i n:ıi esin-de h:ızırlanm:ş tckEt mc.·kıtuplarını ihale sunil 

. ~:ı.3t 14 el!" l::ıtl:t'I' Konıit:yon Rei-sliğine tm~di r·tmeleri mı..:ktaı.lcii" F<ı:12la izaıh.,j;.t 
111ı~itır. Talıp ol~nl~r1~1 l:ıyt111eii t('i~1 nıPzkU:' :r-.1ii.dürlüğe nlüracaat. (6442) " 
nıı.::lıanımenesinin ) üz<le 7 ·bu- ___ _ 

çuğu n,k.ıh~1tın1üe pey akç-esiı11 ha .. 
milen, o gwı ve saatte i~tanouJ. 

Sultaııahıncttc Tqrn binntiının 

alt katında d~irci rr.a'ıstı>asmda 

Sultanal>.rnet Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesi ba~ı.;ı.,bctine 942/19 
numara ile müracr.atları uan olu
nuc. (3.J.89) 

İstanbul As li3c ~ 
Molıkemesinden: 

iincii Hukıı.k 

Fatn-.~• D:. :r.ü.'1 ta1'afıncl:ı:1 94.2/ ı 09 
numara tahtında .k..'1!.YıtJı dosya. ile ko

<:ası Sarıyer Dağcitbi sokak ıo ~o. da 
S:Jbt·~ Dumcn altrhinc aç·lan bo~:::ın

n1a da\~ ~ınr.l:ı.: Mücldcirth1y!1in ik~nnr•t

g. l~:-ıı t:."~·krdc~·ı k ~t"'l1ti nıcçhule git

ti=:n en da;·a a.~'2llh-!i ve davetiye 
ga2r·t<! ile il5.ncn tt bllğ cdiln.iş mu~ 
ayyen olan 15/6/9·!:! ii t 14 te mah
kt!'rn<·rtı biı:zt;l vcy;:ıht.J b!l\·t'k5.lı• ha

zı: bııl:..!1rr.adı1i:ndan ın.ıı..1 •ic.!elh 
S::ııbrı Dl'•.1an h !{k·r:da c·:EıP .ı'-··- ~·ı 

itlih ... ?. \'C gr:ıetp ilı! tı;;blı;;: Z!rnnıniliı 
15/lıfr~:! ::;o..;;ı.t 13,5 a tal.l...inı~ k:Jf(lT 
,·e:·iJn· ;tir. 

İji:ı~ ilJ.nın t<:"u:ıgi t:..r'hil1d"n i!iL~
fl'" 5 g:J.n Z'.'lr!~ndo. itt1·:ı:ı. ctıncdlği ve 
ye-;. "!1 ın •:!.l ... ıJ. d' bizzat veyahut bihre
k3.le ha.zL: bulunınadığı t~kdirdn gı
yaıbır.da dev&ın olnn..-ıcağı tebliğ o
lu11:..ır. 

Z .<\ Y( - Akıooehı:· :Nl.i.fus menltırlu
ğ;.;: •.• :nı a.n:ı~ olduğunı nii(Ltı: cüz.danı 
ile l.:;iı.de iki adı.~t bono ve b!l.Zı evr<>k 

bulı111:.ı.1 ı'aı-a cüzu~nııı.ı k~.sbet~:m. 
B~~::.~1 g"t>tin.•nlc~·'.! na.4<.cii mü.J;;;ırat 
vt•rHı <elrCı'. :\:,o· tı•kdirtle yen.is:rü a ... 
Jacağın.cı<:n l' .ülei':nıı bük• lıt.i yoktur. 
Sir~\>·:!İ U.;ık.trt Olcli~t•t; A!l! Ccl t::bi 

r Yazlığa Gidenlere • HASIR KOLTUK VE 

, l\Iobilyanız ile ıliş budak ağa- ~ 
< cın<lan bah~c koltuklarılllll 

Her y e rde n u cuz 
İstanbulda Rıznpaşa yoku

şunda 66 N'o. 

A H 111 E T F E V Z İ 'n in 

ASRI MOBiLYA , 
~. Mağazasından alnı.ı:ı. ~ 

İstanbul Asliye ÜçUncü Hukuik 
H!:·~(mliğ'ndcn: 

M. aley<h Hamide ile kan kooca 
iken meılbmey.; 334 sen.esinde 
Şt:h'1d müvacehesinci.e ta~k ey
lediği lıalde hl'r nasılsa key:fi~eti 

t:ılik s;cillc geçmemi~ olduğun· 
dan bahisle talakı va·kiin tescili
ne },arar \'€1imıesi talebik Ka
sıncp:.~eda Kndımehıneı mahal
!esmde Sefcrikoz sckağında E
Illlr.çeşmcsi 27 No. h hanc:cle n1•u
kını Aıımi Dokurlar taNifrndan; 
ayr.i hanede mukim !ken mezk\ır 
ımahe.Pli teııkcdC'rak yeni ad'resi 
beliı-eiz cil!duğ1.1 taayyün eden 
Ham:cie aleyiı.ine muhaktmenin 
939/213 No. 1ı dosyası il<ı açı lan 
da\•:.,·a aLt arzuhalin hı.ılkruk mu
lıakf·meled kanununun 141 ve 
142 ı;nci madcklcri mucibince ila· 
n-en teb1iğinc: karat yel'.ilcrek 
mezkf.ır nrzuılıa! cii\·an11a11€y€ ta
Lk ediinı,ş olduğundan 1I. aleyh 
Ha.micicıı i n tal'ihi ilitnüc.n bir ay 
zarhı;.cla müracaatla me~kıir ar· 

' Zorla güzellik olur m• 
(2 Jnci Saıhifed-t:tl D••\iln:) 

- A .klZı":• d"di. Gö•ü:yoreun ço
cuk senı delıre sı'riyoı günden gaııe 

de erjyıor, Bu katla.:- inatta m.;l..~ ne
dir? K-ör degil, kel d<:ğil, topal d,.,,ı.. 
Arslan gibi çoc~k. 

- İrleır..iyoıwn. efc·ndir.1; i,)·tcıniy<ro 
rum Zorla gi.ize11ik o!ul' mu? 

- K{'yiin bilir kızım. BLm<hln eyi.· 
sini bulacak dcğil3i:ı ya .•. 

n:hter l.ikay~t uzakfr.-şırkc·n, h.~d111, 
oğlun.ı, 

- Bari ahım sa.luııı bır Ş('y de ol.r,a! 

Dedi. Artık, nf,z <.>diyor. fMla noz da 

Aşık usandu·ır t.mrr.a, :::en de bir tü!'

lü u.sanmıyo1'sL<n ki ... 

nıene liı.ı.ımı Ben s~nn 
B:!"ait otl: rn, 

'bu.ıu:ı dt.ıhıl 

ft]{ı.st.'11 alırı.rr:. Eli.ıi ~al!<.s.:ın f'j]ı.). 

başını sall 

H ÜSEYiN BEilÇE1' 

RAŞiT RİZA TIYATr:o su 
Halide Pi~kin beraber 

Ha~·bO"cd(l' , De~vü Bahçesinin A]a 
tuı•ka Kı!.mtnd:ı 

ııer gece •aat (21,30) do. D·ı gece 

BENİ ÖPÜNÜZ 

K omedi -3- Pel·do 
YAZAN: Dı~diJ. F on Şta ı1.er. 

Hf'y'et hı~r gece Belvü Bahçesiııdt 
tE:!T·Sil, verınektf'ciir, 

zuhal suretini lcbellliğ ve on gii ı> 
zarf~1ôa dahi c:e\ ap ve:vnes1 lil· 
zurr.u ii4n c-1!.tnur. 


