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gönderilen evrak iade edilmeı 
.. -. 

Rusya ile harbi 1 (~MISIR Cephesi 1 
gelecek Y~.za 1 ~Rom mel 
btrakmak mum· • 

kün müdür? 1 i sahılden 
ıj ilerliyor 

Bu ihtimali muhtelif ba
kımlardan hesaba kat
mak mümkündür. An- 8 inci Ingiliz ordu

ıile büyük çarpış
ma daha başlamadı 

Fiatların Düşmesi Bekleniyor 

Yurtta kafi i -
tarda Pirinç var 
İstanbul ihtiyacı için yeniden 
3870 teneke Turyağı verildi 

tardmda b;r bakkal 52 ku:-ııştan 
SC'rbcst pirinç satmağa ba,lam.ş· 
trr. 

cak böyle bir vaziyette 
hesaplar şaşırırsa Alman 
ya daha tehlikeli bir du
ruma dü§-Or, hatta mağ
h'Ju bile olur. 

1 

1 /ngilizlerin l\lana Matrulı müdafaa ha.Hının bulundııi,'11 me"lJi eösteı:ir harita 

Pirinç satışının seı•best bı.rakıl· 
;m~sı, pt asa.da isti tesir l:ıırak• 

mı~. Şıehrimi:ııd~ bazı bakkal

lar fia11an şimdiüen d(işüıımeğe 
basl•mııliardır. Hattfı, İstanlbul 

Kc nd ·ıerilc görüsrüği.."n., :· z a:u ... 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

ETEM iZZET BE.NiCE 1 'fıaziyeti pek 

1 
ciddi ol arak 
gözüküyor 

Bremen'e 
yapılan 

son akın ! 

Sıva!J!opol düştiikteıı sonra Al
manların büyük taarrııza başlayıp 
başlanııyacakları hcnü:ı: tamaınile 

aydınlıuımrş değildir, Harlrof cep
hesindeki taarruıun ana taarruz 
olmad ığı. ıuuaJycn hedefleri güt
tiiğii idiliası mevcut olduğu gibi 
bu yaz Ahuanlarnı iovyet ceplıe
sin<!e sadc-ce ta•lıihlerle m~~gul 

olacağı tahminini ileriye süren 
nıütakalar da \·ardır. Bu takdir
de Almanlar Sırnstopoldan sonra 
Leoiııgradı da alnııya çahşacaklar 
ve kışın tahkim edip müdafaa e· 
debilccekleri hatlara kadar bütün 
cephe lı<>yunca tashihler ve ta
t!iller yaptıktan sonra duracaklar, 
den1"ktir. 

Henfü, hiçbir §ey söylemek 
dogru 6lmaınakla beraber bu ilı

timali muhtelif bakımlardan he· 
saba katmak miiıııkündür. Alman
lar !Jijyk bir hareketi ancak şu 
sebeplerle ihtiyar ederler: 
• a - Ruc~·ayı tecrit etmek ve Ja
ponya ile hirlikfo tas.tiye eylemek 
arzusuna kapılmak, 

b - Hindistan • J\Iısır ingiliz 
İmJ>Oratorlıığunu yıkmak ve Bri
tanya adalRruu teuit e) IAn-t

suretifo İn;:iltere~·i sulha uıccbur 
etmek he.ı,abını yapmak ve bin
neti.ce ıunmni sulha kll"l'uşmak 
arzu ve iinıidine kapılmak. 

Filhakika, Hitl<ıriıı Rayştag'ın 

tvplanması münascbetile irat et
tiği nutukta, 

._ Gelecek la~ Rusyada daha 
az müş.küLtta uğrıyacafız. Ora
daki kısın kap "ttird.iği teknik 
' 'asttalara, motörlere, şimendifer
lere, lıOkoınotiflert\ tank.lMa v. s •.• 
sab;p olacağrz ..• 
tarzında bir iki cümlesi vardı. Fa· 
kat, 1nı 

- Bıı sene Rıısyaya taarruz et
nıiyeccğiz •. 
demek değildi. Yine, Alman Şefi: 

•- Yakın ramanda Ruslara 
kap eden dersi ,·ereceğiz..• 
diyor , .e g~ kışın müşkülatını 
izah ederken gelecek kışın. ted
birlerinin de vaktinde ahnabile· 
ceğini 9iiylnıiş oluyordu. Sadece, 
ynkanda belirttiğimiz iki sebep 
zayıf bir jhtim.ııJ dahi olsa Alımın· 
yanın hattıbareketinde bir deği· 
şikli.k husule getirebilir. Çünkü, 
Sovyet Rusyayı bir darbede yen
menin güçlüğü tezahür etnıiştir. 
Swasl>opol müdafaası dahi Rıısla
rın ne müthiş bir kahramanlıkla 
her türlii üınit,.jzliğe rağmen ~nr
pışmnkla olıh•kbnnın bir arık 
delilidir. A~'l".l<'a, Sovyet Rıısy;yı 
imha etmek mümkün olsa dahi 
bu inılıantn İngiltere ve Aıueri
kayı sulha irbar etıniyc kafi gel-
111iyeceğini Almanlar kavrnnuş· 
!ardır. O halde, ya İngiltere ve A· 
ıııerikap sulha ınet:btır edecek bir 
vaziyl't ihd3s etmek, yahut da 
mukncıııet harbini temin ede
ttk bir durum eld:e etm.ok Al· 
nıanya için çıkar yol halinde he
sap edilmi~ olıbüir. 

AnM>rika~·ı ~ııUıa mecbur etıne· 
njn imkanı, ancak Aınerikay1 A· 
ml'rikada mağhlp etmekle elde 
edilebilir. Şimdiki halde bu bahis 
mevzuu d~ğildir. İngiltereyi mağ
lup etmek değilse bile sulha mec
bur eb'1ek Britanya adalarım !ah· 
rip eylemek \~Asya • Orta • Ya· 
kın Şark İngiliz lnıparatorluğunıı 
yıkmakla ve iııgili:ı: lıalkwı panl
ie uğratmakla belki mümkün olnr. 

(Den:ın.. 3 üııcü sab!fecle). 

Vişi. 27 (A.A.) - Ronımel lruv· 
vetleri sahil boyunca ve demir· 
yolu istikametinde ilerlemektedir. 
İngiliz kuvntlerinin vaziyeti pek 
cidcJj giiziiknıcktcdir. 

ROl\J:\IBL KUVVETLERİ 
ÜÇE AYRILDI 

Vaşington, 27 (A.A.) - Mareşal 

Romnıel, kuV\·etleriıı i l\Iarsa lllat
ruh'un 4.8 kilometre batısında 3 
kola ayırnıı~tır. 

Bunlardan b.irinci~i~ Kapuzzo, 
Sollum, Ha!faya 'daıı; ikll«!isi Sidi 
Barrani'deo; en mühimmi olan 
üçüncüsü de doğu isi ikametinde 

(Do\•aını 3 üncü sahifede) 
---..----

Kral Corc Ame
rika ıı askerleri 

arasında .•• 
Lrn:.dra 27 (A-ı\.)- B.B.C. İn-

~ia-K.t~ v~ · · 'm li · 
JMJdadaki Aımoikan kıt'aları a
rasında bir gün geçirmıişlerdir. 

Kral ve K.rallçe Lib)'iltla kıul!la 
nılmı;Ma alan Gen<'ral Gran1 ti
pindeki tankJ.arın manevrasını 

ve askerlerin bir .muharebe \ak
Udi, nıi scyrttii1iş~crd·.r. 

Majeste Jıırj ve refikaSt bir 
ycmekl,ancde 100 asker arasında 
yemek yemi~i·er<lr?. Müt~akibcn 

Kraliçe portatif b:r telsiz telefon 
önüm:le askenlere b.r mesajda 
bu1tınmuştu:r. -----
ÜNİVERSİTE 
Talebe kampı 

Tem m uzoa 5 inde 
meraıfmle 2çılıyor 

Ünfrersite hirU..Ci devre talebe 
kampı önümüzdeki ayın 5 inde 
Pendikte çadırlı olarak ve nıera• 
simle açılaraktır. Ilu sabahtan 
itibaren talebelere kamp elbise· 
!erinin ten.i olıuımasına başla· 

nılnııştır. Talebeler ekmek ve•i· 
(De\-a.nn s iirri SabSt1de) 

• 
1300tayyarc bir buçuk 
ıaat l-omba savurdu 

:Vmdra 27 (A.A.)- B.IB.C. A1-
manyanın 2 i<rıci en bil)ıük limanı 
Bremene evve\ki ge.:e yıqıılan en 
son akının ıes:ri h.:.kl<mda maltı
mat henüz ke~l'ten diin tn piklt
tan a l:mmıştll'. 

Bu pfrotun anlattığına göre en 
son bomıbardıman tayyaresi bom
balarrnı sa ,·u.:ıu p uzakı .. ı.ştııkıtan 12 
saat sonra yangınlar hala de\•am 
etıınel<.te idi. 

1300 tayyarenin f~!lrak etfti..,ltiı 
bu {hntla bombardıman geçen
lerde Ko'!onyaya yapılan hücum· 
dan 15 dakika ek.sik obn.ak üzere 
tam bir saat bir çeyrek sürmıüş
tUıı·. 

Alkın a Pdlonya, Çek ve F'cle
men.ı: pilotl<>rı da ıştırak el.tniş 

ve ilk ık-fa olara·k Boston tip.in
de .<unerikan Uıyyare]eri de - İn-
g.roz pil ar ~ c.J· 
rak • bulunmuştur. 

"Dur, ben se
nin güzelliğini 
bozayımda~~~,, 

1
· 

D iyi p r ak i he s' in in 
yüzünü jiletle kesfi 
LUt!i kın Zehra isrnir.de 16 va

ş111da bir kız dün akşam ~yazıt 
caddesinde gezeı•ken Tophanede 
otı.ran ,.e zab.taea tanmmı• ka
dınlardan bulunan Nerimanla bir 
kıskançlık meseles'nd<'n dlolayı 

"<laya tuiu.,<ınmştur. Sevdiği 
gencin z, hra taraf.:ıd.an elinden 
alını,cağını sanan Neriman: 

c- Ben senin suratını parçala
YL..,, güz~!!Hğini lJoQ.ay'I!l da gör!• 
diyeıek jiietıie genç koza hücum 
etıınıi} ve yaralamıştır. ZehTanın 
fel'.'vtlarına Joo,j;anlar Nerimanı 
yakaiamı;b«lır. ZE<hra hastaneye 
kaidırılımstır. 

1 

ŞİŞLİ CİNAYETİ 

uhakem e 
Sa ah aş and 
Karısını öldüren ihtiyar katil 

sorgusunda ağladı 
ş;,,1i00 Hala.Uı· a---...:i cıa<!desiııd~ 

224 numaralı Hüsn.ü Bey apn;_iımam
ıun üst !toltııida olııran ve Kepah Ç<ı>I'· 
~ıcla kır,yunıcuuik rden 58 yaşında Le· 
oır Arfuı.yamn bir Joskmıçhk mr.<clc
sinden dol-ayı dri.inr 6.a'lxfu karıs1 Rirohi 
Artlıı;;anı 8 yerinden bıçaklıyar:ık öl
dilroiiğünü yazmıştık. Leon Artinyan 
b u 'sabaıh S11at 9 da Adlôyeye geliril
mişti1·. K endisine oğı..ılları da f'l"falrat 
edıcn ihtiyar ook mütet'ssir ve durgun 
bir heldc bulunuyor, cinaıycte pişınan 
ol.n111§ gıılıi hOP dli.5iinüyardu. İddi=
ıııcnin ~rla,nına<dlı mü.tcak.ip Lcon 

At•Lluyan cüm1ümıcşhut kamınurıa g~ 
ı•c Ağır G.<2a l\1~h-Kıemf.6inf' veıilL1 l"C'ı<: 
roı'{(usu ya·pll11ıışt.11'. MüddciLm1:ıun1 
448 incl n:~ddeye göf\ı· ct~za j.-~~tir. 

Bu ceza 18 yıl hapistir. 
Okunan tahk'ikıat evrakı.na göre, M .. 

d•.it•ye Leon.un; oğlu &rçin ke.rısı Di
rohi ilı' gay!'i1neşru müna~t"bette bu
Junduğunu teveıbh:ün1 etmesi sebep ol
muştur. 

Leon blr bllÇuk yılOOnberi bu fikri 
sabite ... planmış ve dül<.11.imm:ı bile 
eitm.iyeı•i'k lşinj, g ücünü kıa:nsını taki

(Dcvamı 3 üncü Sahifede) 

/ RUS CEPHESİ 

1Almanlar 
iz um'u 

r 

1da aldıları 
• 

Artık İlkbahar ta~ 
arruzunun başladı
ğı tahmin ediliyor 

HARKOF 
1 muharebesi 
30 tümenle 
yapılıyor 

J Amerikanın 
bir aylık harp 
istihsal atı 

4000 uçak, 1500 tank 
2000 top, 50,000 m•

kineli tüf ek 
Vaşington 2'I (A.A.) - Reis 

Ruzve1t harp !abrikalannm ma
yıs ayı içindeki istihsal rakaın
ları111 bil:dirnni.ştir: 
Mayıs ayında 4,000 savaş uça

ğ" 1500 tank, 2,000 top ve 50.000 
mG'.i.'ueli tüfek imal edıltniştir. 

Bir ayd'an !:ıhrıkalardan çakan 
!lop, ağır makine1i \ıühlk ve hafif 
ma.k>!neli tüfelıılıerin mecmuu 100 
bini aşınahadrr. 

'Reils Ru2l\-.clt çunlan ilave et
nıiııt:r: 

.B;zi zafere ulaştıracak yol fi,. 

zer:ndcyiz. IDç bir vaka dluımı
yac3ğız, dnlıa çabuk ve daha faz
la yapma~ , çin du'11lladan çalışa-

Lonctra, 27 (A.A.) - Doğu cep
hesinde, artık ilkbahar taarruzu· 

cağız. > 
nun başladı;:;,, tahmin edilrnelıte· 

dir. p . 't 
Almanlar, Kaflrns dağlanna doğ· 8 r l 5 e bir 

Şayanı Hay ret ljlir Buluş: 

Derileri şekerli su
ya batırıyorlarmış! 
Bu suretle köseleler ağır çekiyor 
ve kazanç bir misli artıyormuş! 
Bazı deri ve kösele fabrikala· 

rmın şayanı di.k."kat hir h:Jesi hak 
kııı<la alakadarlara ihbaı1lar ya-

1 
1 

pılm.ştır. Bur,a göre, köselekrın 
ağırlaştırılıması ve bu sun c.e hc

(Yazısı 3 ü11cü sahifede) 

Gene Kıskançlık Yüzünden 

Bir genç dost~nu 
tabanca ile vurdu 
Galatada işlenen bu kanlı vak. 

nı i!erii~ ebilnıek için, 30 fünıen· 
den mürckk.ep olau ka:V\·etleria 
nin yanlar= tem.izlenıiye uğraş· 

ıwıktadırlar. 

mağazayı anın kurbanı ağır yaralı 
)"ll~lllCl ~cl~ıı}~r l~~~----~~~~~~~~~c•_·•_•~_ı_3_~_~_.u_· _so_h_:rc_d~e> 

(Devqmı 3 üncü sahüede) 

ÇÖRÇiL 
londra
lyadöndu 1 
1 Müşterek beyana· ! 
) tın neşri bekleniyor ! 

Londra, 27 (A.A.) - Röyter a· 
jansı Çörçil'in yolda hiçbir iirua
ya l>ğ:ramadan İngiltereyo döndü' 
ğii.nü bildiı· ınektcdir. 

Vaşington, 27 (A.A.) - Kongre 
ileri gel<ınJeri ar<ısıııda hasıl olan 
kanaate göre, Ruzvelt ve Çörçil 
bcklen.ikn ıı.cliceJİ Birleşik mil· 
!etlere verebilecek olan bir harp 
stratejisi lıazırlanıı~Iardır. 

İki de\•let ~ılaıııı iaraiından ya· 
pılıııası ,·a<kdilcıı miişterek beya
natın geciknıiycceği :ı:anneılilmek

tedir. 

KJSACA 

General 
General 

l\[arc§al Rommelin Libya taıar
ru...-u bir keı·c d-0.h a gösterdi ki. 
•Ger~el'<ll k<§>, .Gen,eral çöla. di
ye bir ŞC"rJ yoktur. 

hususi şartlara göre teçhiz 
edilmiş ve talim ı·e terbiı1Jesi mil.· 
k&mmel kıt'a.kı.r, 1uw zıımı.ı>n, Jter 
yerde iyJ döğii§cbi!irkr. Çöl.de 
60 derece /uıraı·etı e nasıl mm.Jı;ı. 
1'ebc edilir?. 

Bu sııal _. erbap oım.ya111.a1'tlı 

kafaım•ı meşgıı.ı ·eder. lyı set•k 
ve iciare dctima, ::afer k.a.::ıınd.ırır. 
Yeni dünya 1ıaTbi, bu 1ııakik.ati, 

kaç defa tekrar teknı:r isbat et
mi.;tir. 

111 uva,ff a1Jyetsi21iklerifı,ı ·kı§a 
~-cya ,ya:::a lıa:ınledenler, kıt..9urlan 
keııdileı)nde ,aı-anııalıdır. 

.A. ŞEKİP. 

Aiti kişi idama 
mahkum edildi 
Vi~i 27 (A.A.)- Geçen 31 ma

yısta, Pari.3t.e bir mağazada, kon
serve dağıt.mı esnasında vukua 
gekn çal'_Pı~ı.alarda iki poı!isin 
ö:i·üı,li, i.cçt;.,ü,n ağır yaralandığı 

"'' su.Çluların ya:kalandıkJ.arı bil
d)l'ibnişti. 

B" :ş i1:;n ropcanan dev1et malı 
ı....mcsl, suÇ>ulardan beşiııı.i ölü
me, bıı·iııi gıyaben ö.ü.m<!, altısını 
mü~':bcd J;;~reğe, ikisini 20 sene
ye, birini 10 seneye, üçiim.ü 5 se
n "S e mal ori.ılm etmiştir. 

J\fo!ıkeme 3 klşi ha~.ml'.!a da 
beraat kararı vemniştir. 

---o--

İspanyanın har· 
be girmesi pek 

umulmuyor 
Loııdra, 27 (A.A.) - Britaııova 

ajansının diplomatik muhabiri, 
İspanyanın bıı~be iştirak etmesi 
ihtimali mevcut olduğı.lila dair 
yapılan telkinlerin, lwr tiirlii mü· 
lalıaıa haricinde, bıı nıeıulcke.tin 

dahili variyeti hakkında alınan 

lıaberlcrle tekzip erulıniş oldu
ğunu yazmaktatlrr. Harbin aley
hinde bıı::ınan yalnı:ı: Cunılıııri· 

yetçiler değildir. Mtılıafazakfu- ef. 
kiır da her tütlii yeni maceradan 
uzak kahnınası taraftandır. .. 
Uç Vekilimiz 
KOZLU'DA 

Anadolu Ajansnın Zongıildak
tan li.:ldir<liğine göre Jl.1İ'.lıil Mü
dafaa, Adliye ve M'Ü.Ilakalat Ve
ki~eri dün öğle<lt>n sonra tet!kik.-
1-er yapmak iiıere Zonguldaktan 
Kozlu maden mmtakasına hare
kier etmşiJ.erdir . 

Veokilleı-imiz Zongu:ıdakta ma
dien teknisyen meldcbinin imti
hanlarında hazır bulunmuşlar ve 
Çelikel lisesini de ziyaret ctmiş
leı•dir. 

(Ç 
Mısır davası 

1 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

G eçen loş Alınanlar, (Çör· 
~il)iıı uıulıteşeın ve ken

dinden emin bir nutkile Libyada 
taarruz.a geçeu İngilizleri geri sü
re süre (Tobruk) \ 'e civarındaki 
ınenilere iade ederken, gayenin 
lif ısır ve Süveyş oldnğuııu ve 1942 
ilkbaharında Sovyet Rusyada baş· 
lıı•acıık olan Alman taarnızilc 
Orta ve Yakın Şark üzerinde kıs
kaçvari l>h bide'Jmc gözetilmiş 
olabileceğini kaydetın.iştim. 

Falı.at o giin bugün (Ronımel) 
kuvvetleri hamlelerini (Tobru.k)· 
dan ileriye vardırma!DilŞ, ilkbar 
har ve yaz ayları geldiği halde 
Alman orduları So,yeı Rusyada 
nihai taaı·ruza ge~meıniş; ve ilmi· 
miz çöllerin zafer yemişini ancak 
kış vakti devşrilebilecek bir mey· 
va kabul ederken, Libyada lllilı· 

ver hareketi yazın başlamışlır. 
Hoppala zeybek! 
Hadise Kutup cli.mudiyeleriıı.de 

birdenbire burma ağaçlarının ye· 
tişnıiye ,.e tl'stüv,a hattında Kutup 
ayılarının dolaşmıya boşalması 
kadar akıllara sığmaz bir üade 
salıi.bidir . 

Bu iiade karşısında ben, çölle
rin ne demek olduğunu, o taraf· 
larm mütehassısı askerler ve dok· 
torlardan diokr ve bilfoken, elde 
edecekleri netic.,ye göre Alınan· 
lan ya dahice, yahut delice bir 
harelrete başlamış olmakla vasıf· 
landırmış ve hareketin, ilk ve
rimlere göre heniiz deha vadet· 
nıekten uzak bıılunduğnnıı belirt· 
miştinı. 

Ayrıca illi.ve etmiştim ki, ha· 
reket, Libya • Mısır hudut mm
takasımla S6na ernıiye mecbur
dur; ve bu_ yaz mevsimi içinde 

v 
Kafkasyadan inebilecek berhan· 
gi bir kavrama teşebbüsiiııü, :Ilı· 

sır yolu üzerinden ikmal etıııiye, 
yine bu yaz mevsimi i~in nııık· 
t«lir değildir. 

Şimdi dönüp de baua deseler: 
- Yahu! Sen aylarca enci gJ. 

d lşin Mısır •e Sii\'cyş iizerine ol· 
duğunıı söylediğin halde ~iınd! 

bunu imkansız göriiyorsıın! Hal· 
buki eloğlu, l\Iısır • Lih)·a lıudıı· 
dıında durmak ~öyle duroun. bir 
hamlede kilometrelerce ilerlcıni 
J\Iısır fopraklarıııdaki miihiıu ka · 
leleri devirmiş , .e hemen hemen 
(~farsa lUatruh) ha\tıua dayan· 
nıış bulunuyor. Ne buyunıhır ~· 
fendiuı? 

Buyııracağım şudur: 

- BiiHin iddialarınıda sal.itim: 
Davanın J\Iısır ve Siive~ş oldu
ğıınu \'e Kafka,yadan gelebilttel. 
bir hareketle Orta \ e Yakın Şarl 
kıskacını tıı.ımunlnma ifade eltiği· 
ni aylarca e\'HI belirten ben ol· 
duğnm halde, şimdi bu da\ anın, 
~·nlnız bu ynz ınc\'~İn1İne ait ol
mak üzere :liısır yolundan inık~ı 
sızlık arzeitigjııi iddia Lı.len yin< 
bcniın! Ve iddiann <i:r le bir nnd, 
haykın~orunı ki, tıpkı Fraıı,ı. 

ordularınuı denilip Aluıanlarıı. 
ingiliz ana'\'atanına .atlaıaaSl bek
lenen gün (W)le bir ~ey olur,.. 
kalemimi kırar n bir daha poli.ti· 
kadan bnlısl'tnıcm!) deyişim V• 

yüzde yüz a1nımın akıylH çıkışra 
gibi, lıerşeyiJ?- telaşçı kalenıleH 
Almanların lehinde ve artık el· 
muş bitıni< göründüğii bir hen· 
gaoıede, lşle l\fısırın bu yaz dıi~ii 
rülemez olduğunu, belki de böyle 
bir harekete Almanlarca hatta ııi
risilmiye.teğini söyliiyorıım! Bıı· 

tü.n zıibiri delillerin aleyhimr 
göründüğü u anda, da,ası!'MI. 

ısrar eılcıı , . ., hi~biı· kaçamak art 
nııyan .adamın misilsiz ze•kiı.. 
iddiamdaki (Niçin?) ve (~as.ıl~) 
yarın çerçevcliycctiim!. 
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HALK FiLOZOFU 

KARDEŞİM BiLETÇi 

Tnnıı.vay lıalııbaltk, arka u
lıanl.ıktayım. İstif halmde gidi· 
y.>ruz. Saydım. Allah sni inaıı
dusm, oracıkta tam 21 kişiyi2. 

Ben, kaptntıı ağzıoda, yöüıııı 
dışarı ıföııitk, nefes almıya tı>lı• 
ııyorum. 

Kunetliee bir el omımmı. 
dan yapxşh, ayni zamanda ı. •• 
lağımın di~lnde bir ses: 

- Hişt. .. Sen bilet ald.ıa mı!~ 
Döndüm, baktım, biletçi efen. 

di! Hayrctl.- yüziioe baktım. O, 
bu hayretimi farked.,ceı. cin· 
sinden ftğildi. Cevap vrıdim: 

- Zatıt.ıini"1e alıbapbiunı:ıı 
ne vakttkn ba~y<1r?. 

- :"11! olnıuş?. 
- Hiç •• Sen, diye, hitap edi-

yorsun .. ve •Hiqt. diye çatırı· 
yorsun da •• 

O, çak soğukkanlı. Uzıımı~ 

REŞAT FEYZi 

sakalını.o çer~\·electiği çüıiik 
.ı~ pi& dudaklı ağzını .kıılaJıı. 

lanna kad:ır açarak, liıübali !tir 
eda ile güliiyor: 

- Ba7!ıları, 4iyer, böyle dışa
rıya bakarak ılalgm görünii· 
yorl:ır da, sonra, bilet al.ımy~ 
lar. seni de.-

Sözünü ben tanuımla<l.trn.: 

- Öyle mi saıoılın ?. 
O hiili, ta tsrz gü.Jü.mııemesine 

dc:vam ediyor: 

- İnsanlar belli olmaz ki, 
bnf~iın.. 

Patlıy:ıcaktını: 
- Yahu, dedim, kardeşliği de 

11ıneden çıkardın?. 

Fakat, aııla.dım l:.i, o, benim 
gönliimli almak ve alıbapbğı 

ilerletmek istedikçe, asabımı 

bütün bütün bozacaktı. 

"'""~-i Deriden çaııta 
~~~

1

İ~nalinin menedil· 
oo:oMoBİLLEREiııii!ııiiiir.iıılııll'MH- 1 mesi isteniyor 
YENİ ZAM Ayakkabtcı.far cem.yet.i ıarafm 

Tabi atomobiıllerbwo ;rthde 25 
zam dalıa yapıldı. Yüni, saat k:ı.ç 
yazarsa, yüzde 75 fazla>;ilo tedi· 
ye<!e bulunacaksınız. 

6u zam, bir taraftan da, bizim 
gibiler ifna, iyi oldu. Oıoı-l>il& 
l>iıund.ten bütün bütiin ümidi 
Jceştik.. bundan 80llJ'll, sadece U• 

zaktan &elini iıDer, manzansın.ı 

~~ redeıriz. 

BASltUIIARRI.RLllt 
VASIFLARI 

Bir fıkra nruharriri, bugfuı , ar
tık başmuharrirlik vasıflarını.il< 

<la ıleği~liğini yıız:ıyor. '\'alı.tile, 
Babıal'dc, meşhur edip ve lan.ın· 
mı2 illimler başmuharrir olurlılr, 
ilimane, şairaıw, ağdalı fe)'ler ,,,,. 
zarlarını ... 

Bugün. ise, ha,malıarrW olmak l 
için, bütün dünya ajanslamı.ı har
İıyen okumak, ılünya rad)"Olıumı 
saııiye>i ııani)ulııe dinlcınek kiüi 
iın!ş! 

Bıı bale ıuızaran, eli lıoş, batın 
hoş olan heri.~• ba~muharrir ola· 
bilir. 

SEN DE DAHA 

ÇOK GENÇSİN. 
Gazeteci arkadaşl!ırd:ın Nusret 

Safa Qışktm tiyatr. mevzııwıda 
1ılrçok hayırlı bizmellf!r görmiq· 
tür. Muhtacı .lıirnm« bir eski san 
ntlir için tertip ettiği bir jübile 
dolayısile, aradan hayli zam.aa 
~nı ""'.ıu·a, timdi .ııaııkör.tii· 
ğe nj\nıyur. Banu, keıufüiniu bir 
ecvabındaa anlıyoruz. 

~ Nıısttt, ııen de daha çok 
gençsin!. Şnn- için çok ı;ençsin ı 

ki, iyilik et, lı.iitülük lıul, haliluı· 
tini daha öğre~j,.I 

LOKA.VfALARIN 
"\'lTRfNLEltİ 

J.Nkanta vitriolerın<re yemek 
t.ışlıi<i ya.sağı artık mer'iyde gir· 
di. Şimdi, camekanlarda ,)'emek 
göremiy<!ceksiniz, artık. 

Bil' arkadq şöyle dedi: 
- B~Ibı.ık.i, evlerdeki tehlolap

larchı, yemt'k teıbid çoktwılıori 
orta&an kııbıştı.. 

AHMET RAUF 

dan Ankaraya gön<leı(iın:esi.nin 
Jr.aıa:rl&~tı.rıllığm: cliiın yaııd.ığıım 
heye.tin; te lmııll kadm ve e-~kek 
çantnlıarmda, şapkalar ve keme!'" 
!erde daDA ve sığır derisi kıilla
nıhrnısının meoofünmasını da 
Vekaletten rica etımesi kaııu•la.ş
erıltnışt il'. 
Ayakıkal»cılar çanla ve keme!' 

ima1i.tmın sığır ve dana aerl.si fi
&1a.rmın yı.ilısebnwne amil ~ 
duğunu i.ıba etım.ekted'ıı'ler. 

Diğer tıaraftan baz, de-ri ;ma~t
haııLsi sahlplerinin derilerle kö
sel<!iere yabancı maddeJe içire
rek sı.:.n'i bir ağırlık yaptlkflan ve 
bu surede fazla ktlı> çektil'd:!derıi 
de Vekilete şikayet olımacak ve 
bunun men'i iste<necelııtir. __,, __ _ 

Tayyare hareket saaderi 
1 llnırmıula deği1iyor 

1 termnuz çarşamba gün<iinden 
il.1'baren Anka.radan EU.zığa saat 
14,25 te kalkan r.ayyare 15,40 ta, 
Ankaraadn İ&tanbul.a 14,40 ta 
kalkan tayyare 16 da, Aııkaradan 
Adanaya 14,30 da kalkan tayyare 
15,50 de kalkacakıtır. 

tı.1anbukian Ankara, Adlana ve 
Ela:zıj:!a 

Adnnadan İstanbul, Aıııkara'Ya 
Elazman Aınlrora ve 1stenbcl 

sefen1€rin.iıı hareket saatlerindı! 
değiş 'kh'k ydktıur. 

Arlkara - Aıdana ve Adana -
Aırikara (pazar) se!erieni kaldı
rıı1ınıstır. 

Tt.tflu sat .. nlar 
Bİ2lim .- clv•rmrla . bir 'balrJrıal 

Oı'lkk ffiı var. Ayni u.mıanda sigara da 
satardı. Geçen ı:Wı buca.dan •iBB<a 
elacaktık. 

- A~hlc .. ımıcrorum, dedi. 
- Ne<ien, di,.e oorduk •.• 
- Yemin et""1, cevabını vezdl. 
&mr..aarı bu ioin hikaY"Sinl öğ. 

rendik: ZS.valllya idareden 40 - 50 
paket •loi:, lcüllil pakeol vemı.işl..-, zi
yan e!:tniş, bunu a.lmolı: için de bir 
~li uğratmak !AzımınıJ... Nilıay<!t 
tiitim ııalmaıtllT-' yemin etınö,:;!... Z... 
teıı, kAr yü:ııde kaç ki?. 

BURHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 15 

r AŞ~u.~~L~~~! AŞI 
BİldNd KISIM 

D<>.dı b"llnt ealladı: 
- o om , JDJcatım ıı;ç bir §e)'Ü<I> 

bab•rl ydk. 
·~- H.beri olm~~r. 
- H2ytr, r O tüccar at!arndır. 

&yle işler yapamaz. Bu iş.n ıçtlde 
baş!ca bir ı, vat amma Dedir?. * 
bımu an!ıymııTOnı.m... Ça.dıklarına 
da in:mam )'Ul'Wn. Mulıalduı.lt Qir ye
re QUtjandı, beti ltıorku tmak lstiYor 
diye dii0 nüyoııım. 

- Bır yere &ık! nnıı.:ı ol$l1'7dı Dil• 
sıl ol.m bulurduk. 

_ Kaç y:ış=la.?. 
- B<şiJ>I doldurdu. 
- Koca çocuk E!:ıır eve bir ya. 

bancı ı:inr.ıı o~;dı bağırırdı. 

- Belki de b~"'ırmı-ihr da du:ran 
olına.mıştır. 

- Kımil mi bu!. 
- Kşkün anası boş -1or; itim 

dcyacak. 
- P.-lC:e ber vermeJ!. 

Dadı: 

- Olm:.ı dedi, annesine lıal>er _.. 
meden blr şey ya-pam~ 

- Hakkın var. 
- Bel.-! de kadın l>u meselenin 

:zabılayo duyuruldulıınu ı.ı..n.,.._ 

- Doğru. 
- Ben hemen İstanbula gideyim. •• 

ıq giıkcclı: halim de y<ı, dizlerim tut.. 
muyor. 

inLye inlb'e köşke gıttı, e;tıtı. Ta
ba çocuğu.o anne.rn.e detı ı, teyzesine 
hııber vereeelı:ti Çıkmo.dan evvel 90D 

bir kere daha etraf> aradı. sonra 
çdt.tı. 

-7-
Dadı Sevgin.in epa.rtımaııın:ı ıcldll. 

ğl .:aman genç kadın kıı kani~ 

gilmelt için ıı..zıriıuııyordu. Onun ba.
ııma g•len felaket o kadar biiyiildıü 
ki, bundan daha büylllt bir 1elaket o. 
ıam... diyoıxiu. Aklı, fikri hep ıooea
sında idi. Bilt!lıı limitsizllğir.e kö"1illı: 
bı> geltli, ha g<>Jecı·k dloye heo la>cııo
'1.ı>ı !>ek]iyoırdu. 

. . ~ 

1 
9ww:n'6~ ı Harp Vaziyeti 

Libya ve Doğu cephelerinde 
yeni Alman muvaff akı ye ti eri 

1
. Bir içti al terbiye 

davasr 
• AHe tertıiy<-sl, bütün oernlı'ctler
de gittikt;e z.~ıfhyan bir cephe ..:tlu
;yor. Ben-un ::ıeıbtb.i. malU.m. Çünkü, ı 
tski kuvvetli, lrudretli, mukav-eınıetli 
v.e ~ut ai~c tip!, gün gcçhkçf' ,r,za.. • 
}QTOr. Dünyanın en doorkum:. et ~h .. 
}ikeli in..libllian, aıle terb.yı si gö.rme
ml.j vLımJa:·du·. Aile t.Erotycsi olmlJ'SID. 
L\$31Dda, 'b~k:.a hic bir f01:7...ilet arama,.,... 

İçdruai tertı'.yc·niıı kökü, cısa...~ aile 
tcıbiyt"Sidir, biz, yeni bir hayat tar
zına ı:'rdlk. Bi.r çok eski ıe:akkileri
miz dtğ:Şti. AdetJ.·r. e:lılflk <ilü.>turlart. 
tefsi•·k>re ugradı. Hı;ya~;.mıza, cemi
,..,te kadm &'rdi. Far.ot, nıııa, kadının 
ne okiı.ığ'.1nu, ne cılabıteceğüı.i, bir 
çok!a!"ln'lz bilmiyor-uz. 
K.ıdm:~r da, }tfl.rxhieri.nin ne olduk .. 

!arım. hı tı\iz ok.a.v.ı.oJ,-ııış dt'gillerdıc. In
kzfjp Gl'\iı'J•·rtncıe, bır telakkiden bir 

telakkiye geçiş "'"'a.sm.da oo.Yle ban 
booalama\ann olu}U zaruridir. 

Mer~'ir..Je btr h!ı.tfis.c olmuş. Bir ka
dın, kvc sıyfe yc!:ta ı:-ic.eı-!ıtetı. btr 
54•r,;eri, ka.dma l."ıl aırnl.J. Hı.r.u gört;.n. 
koca, hem.._u i&ıJ. atan n.cl.ııı.ı.1u y<lılllna 

t.-oşmu.ş, L"L' 1..:1:.wl vurmu~. Vily, Loka
dı vuran &en rul.si:J.!. Ber;ki çek:mış 
bıçağı, :r:a.st:m koczyı lnç:ı:JdamJ.Ş .. 

u:ıa le.! :ılma«: Q:::Jt ci!':k.ın ve ayıp 
bir harer1Et Yanında. Jwca.JL olW'lca, 
bu r;il-.Z..•nl!k katroerlEşir. M<Mı.lesef, 
trz...1\~, katlına. k<lL:Şl i.aygL g&t.e.ı:mok 
Oe:ı, n HJ' ;r<>ktur. Soi<dı:t .. , salonda, 
t.rımn-~yda, vap~m1, bil' erkeğm .,a
~.wa;. ~<f..nra, döııl'r, ci.Ulwr. ~ 
bakar. DUuya.nıu med•.!lıt mı:mlrJ:etle
ı·:..nde bö~le ieY yoktııt'. Y~mda. er
kek. olan Jurdına ba.kıLmarz. Bu., içti:nai 
bir tfrbiye m...""1!'1r>sldir HattıA, l''!'ke
ğin yan"lıı'i...kr 1.~dın, ZC\'et.."Si degii, bir 
Qş~!le b\!e olsa, J'rr.e bakllmaz. Ka
dın da, ken<fuine bak.ılması •ı;iı:ı tu·
sat ve vesı1e veı·mez. 

Ma>l,,.t'f, ban k..runla.r •erbestliği. 
ınoa.e.rn ttrbiyl'Yl anlam~ değillerdir. 
Avrupalı kadın, y<ılda, sa.lond&, lo
kantada k<>cası, """l:ils ft lıatU bir 
gece! ik: dostu u~... bcrabt' r İıS.p f :oısla et.. 
raıfına balı.ttıaz. hiç bir boşb. et'kı>J.<.. 
ı.e Cöz ıı&;ıe gelmez. Cilnlril, bu, 1>;,· 
aile tı,:rbiyos.1, ictinu.t tellb!.,e-, erkek ... 
lik ~~·rcti m~Iesidlr, 

R. SABiT 

Pgzarlıkla •atıf yapan iki 
dükkan 24 er saat kapatıldı 

.Aıııkara 27 (Telef.oo1a)- K<>
yı.ı.r:p•zarında Enez sc:&ağında 8 
numo.ralı Mehmet Bıy.ikıoğluııım 
halıcı ~ kil'ımci <Jiikkiimi,le Atıf. 

bey n,.a.hallesinde 432 numaralı 
ME'hmet Çeçen balı1loal diMkaru 

pa7.arlık1la sat"'J yaptıl<lanndan 

ıi er saat mliddet!e kapa.ı:ıliınış
laıdtr. 

Maımıde ıınıriıinJe tadiltil 

, Yazan: İ. 1. E~ki Bükreş Ateşe militeri 
MISIR VE DoGU CEPllEl.,E

RİNDE: 
M.sır sahıJinde Sidıôa=ıni ile 

M~a Matnıh arasındaloi m~e 

80 mildir. Mllbvcr Drdusu l>üyiik 
kenı ile Sidii:ıarraniyi şuka geç· 
nı,ş ve ileri binllldlel'ile Mersa 
Matruhun 40-50 kilometre karhr 
ga"hine vaımıştır. Bu ilerleyiş, 
MaITşal R<mımeln Mersa Mat
rt.ıh miis<ahkem bölgesine yana
~acağını ve burada da lıngi1iz or· 
dL'•una taaoruz edeceğini gösier
mcl..'<ledir. 

Mersa Ma !.ruha giden ba:ı'Jteıa 
ıkr j"'Ol vardı.r Bıri sahil boytmca 
wıanan ve ımatöı<lü biııl.klerin 

lıarc.ketine elveriŞi olan ~e, ya
ni SCdibarrani - Mersa Matruh 
caddf.<ıi. Digeri, S:diiinl"roen baş
lıya:ı ve B' 'ritatll üzeri.I!Jcn ge

çıore~~ Mersa Matııuh ga~b:nde f/>
se Ok birleşen kervnn yolu. Mih
ve< t•-ııd>unun bu yolları taltibeıı 

ile•l~mesi mulıtemeld;r. Bu yollla
nn vaz.:yeiine göre, MerSa Mat
nuh hölgeisni cenuptan çevirmek 
hi.ç de kn:ay C!<!lildir. Faka.t mih· 
ver ordusu, para.,'lii~ birlikler 
kJ]t:anırsa ,o zaman mesele deği
şir ve İr:gilizlerin va&iyeti bir 
kıat daha gü4e~ir. 

Bur.ıa mukabil İngil:z o.tdı.<:.;u ne 
yap2oak? Bu ordunun büyük k1S· 
mı el<len çıl<11nı.ş değiklıir. Orta 
Şarkıtan getirilecek taııe ve yeni 
kuV\ et1er!e eski muharebe kud
ret:ııi kazanabilir. Bu kuVlletler 

~e çabuk yeti.,«t'rilemiyeceğiııden 
liogiliz odu.su önce Mnı.an il~le
yişini Mef'.'a Matruh ~~binae 
duvd.ur.mak, muhtemel A:lrn.a.n ta
arruzunu kuıınak ve takviyeler 
yel.i~kten scmra d~"1ıal taarrwza 
geçerek AIJıınao ~sunu hlç ol· 
maz.<ıa Mısır hududuna kıadar ge
ri atmak mecburiyetindedir. Bu 
yakıız Mııo:rı lwı'U(Dak için değil, 
ayni zamanda Akdeniııde İngiliz 
dı:>na:nmasının hiikimiyeti mu!lıa
faza e.Jıınesi, İmpaııatoırlıık deniz 
yolunun ve Malbıı.nın selıı.1ımeti 

için de elzemdir. Yani İngil'z or
dusu, müda!.aa ve oyalama ife 
arrok telıilikeyıi sawşt:u,-aımaz. Mı
sır müdafaası taamıııla yapılacak· 
tır. 

tngill2ller, General Ri1lcıhlyi acı 
acı u;zikid edi~. Fakat ooun 
-eyrind<e Mareşal Rk:ınımel olsay
dı, <' da rudtmun büyülk k'-"IDIJU 

kurlhrnnak, en musait şartkır al· 
tın& muharebeye tekrar devam 
için ,ayni şekıi.lde hareket edecek 
ti. Zaten Mareşal Rommel de ev
velce Mısır hudllihından ta Bin• 
gazi cenubunda Sirte kıörlezine 

kadar ric'at etımcmiş miydi? Biz 
Ge1'eral Ril.clıi halOkında yapılan 
tenk.dleni ı.ııısafsız lbııJduk. llıı 
.General, vak.'tile m;hveı orotl'SU· 
nu:ı taarruz edeceğini alnaın.ış, 

müdafaa için hazufanmı.!; ve tak
viye kuvveti istemi.şri. Talwiye
ler yeti'.;ltinilemern:ştir. Çünkü 
malzeme getiren kafilelerin lbir 
kısmını japonlar Pasifikıde ve bir 
kısmın, doa Almanlar Alkıdeııiroe 
batı.r:m~:ardır. Bu ki:tü vaziyette 
General elden geleni yapını , hiç 

cıhnazsa İllgiliz ordusunu tama
mile malı.va ~ iitüklıyecck bir im
ha muharebesine meydan verme
mı~r. 

11:gi1i?.kr, bu defa da soğuıkıkan 
lıliklarını muhafaza ederek va
ziyet: diizt>}tebilirler. Mısuıcla vak 
tile daha kuvvetli bir oırlu, ve 
milli bir ordu bulunclurmad:ı..lcları 
için, bu '.hatayı karJkınile ödemek 
l!ro'll:ııda bulunuyoolar. Şimdiye 
knciar acı tenkidlere hedef tutu
lan İngiliz Generalin:n, yenl bir 
taarruz için bazırland.ığmaı ihti· 
mal veriliyor. 

Doğu cephesinde Sıvastopd!lda 
Rus mukavemeti takdire 13;}-.k 
bir şekilde de\·aın ediyıot. Yalru.z 

Almanlar 2-3 tümen daha geti"'° 
mişlt:ı'<ii.r. Amıan taarro:ıııı çok 
kaıvveUenmiştir. Daneçte Haıik<lif 
dlo{;11sun'da Almanlar ileı!lemi~ler
diı-. Cupjansk A:hııanJarın eline 
geçımııpir .Biz bunu 10-15 güııden 
beri defaatla befu<tm:ştiık. Oku• 
yucu !arımız haıı ı'!Jyacaldla rd.ır. 

Almanlar artık Doneç nehrini ge
n.iş c<!phe ile ııecebilccel<lerdir. 

Çocuk bakıcı mektebine leyli 
oe mec.:ani talebe alınıyor 

'İlk ımel<ıte'bi biti.mı'~ alan ve 
18 yıışı.ndan aşağı bullurunıyan 
kıifar arasırıdan Çocuk Esir.geme 
Kurumunun Aıııkaradaki cÇocuk 
b&kıcı mekıt.ebi• ıne leyli ve mec
cani a.'arak talebeler a.N1nılıına!k· 

tatlır. Mc>f<lı.r mektebin tahsiı 
ııahs'J müıck!e\l 2 yılı<lor. Hizmeti 
mechurıiyes.i de 2 yıldıır. 

MAHKEMELERı l 
Çocuğu ben 1 

tepmedim ya! 
İkilii 00 fakir adamlardı. Biri bir es .. 

kici1 ObJ.rü alla .::,<;İ.>ı..c .:;altın bir beY• 
Y2I sebzeci idi. Eskici J{a~t, sebzeci 
Haık.kıdan dı>vacıydt. Yanmda da, y<'d> 
sekiz yaşında bir çocuk v:ı:rdı . Eskicl 
:Jlaşit, dava&Jn ~le ımlaltı: 

- Bu, hergün b.iziın evin önündm. 
geçip bagıra bağırcı zerzevat satar. 
Biziın köroğ1u, gl•t;enierde, ben evde 
;rokken !>unu çagırını~. Fssu]Jeylıı 

doma~ aLyc::mu~. Bizim küçük te, 
kapının ö~ü:ne çı.km1~. Atın arkasın- f 
dan gı·ı;·]'Oımuş. Gecerken, at, bir 
çifte eralla:mı~. Çoc~riun r.yağıruı ..• 
Ay?k, hurc:iaıha.ı:; ... He.men. çocuğu aıt.
mışla.r otomobile ..• .J)oı,ğ:ru htwitah .. ıne
ye ... Bugün \am yirml beş (iln. Da
ha dün biraz yere ba.sm;ag-.1. ba,-Jadı. 
Dünya k;::dtı l' ll5ç, heki:n para.sı ver
dik. 

- Prk: .. N..tice? 
- Nc•tice.~i bu el-<·ndim! 
- Neticesi bu, n-e d~nıc1t.?, Yal\l, ne 

i>ıti;ı<>J'Slln şimdi? Bunu ccz::ılaııdı.ralım 
mı demek isliyıorsun? 

- Cr· ~ ıar:.d?rıp ctczal2rııdu"1Ilamak 
siz.in bi.lr·vcğin.Q iş. S·ıdt'.. 

- E? ~ Sxlesi Il{'d.ir? 
- ıst°t;ndinı.... MalUmy:ı. Dü.ıv-.c;mn 

marifet;nı yaı~t ı!{. çoc.Jk da ıS~°kat nn 
lw:ıla.t:ak, ne ola.oo.k, daha belli d<>ğil .. 

-Peki .. sonra? 
- Sonra<Sı, bu efendim. BM, mas-

ra:f.lırurrı K: tr rim. 
- Kı:ıç para ı.::;liyorsı.ın m~r.:t! diye? 
- E e!end'1n. .• Şöyle ltiç olma"111& 

yetmiş, sl k.srn lina! 
- Y~tn:iş seh~ lira nı:e demek? 

Sariıh tıir ra-kkaın !'-Oyle .. 

- H•yd!, yetmi~ lira versin! 
Söz <ıra"!ı m<l'Zllundn. Af.aznun. seb

zeci Hilık1u diyor ki: 
- Ko-b;..h:.ıt no bt•nfm, ne ba:yvanm •• 

or..ıya. git~eydi. I?:ıyvandır bu. Hu
~ suyu, bt•lli olur mu? Hnydi,o da 
çocuktur d'ycl;m .Annesi neye bıraltı.
yor? 

-..B•k .. Ra•lt de yctnrlş lira tedıı:vi 
parası istiyor. Buna ne ~? 

- Ne c!ent.r, efendim? o ister am.
ma., ben de vcrml·m Vonnem değil, 
vert:"ffii:m. Ben yetmi~ lirayı bir ara
da bulsam, <!li.kk!ın !JJlı..r, gezgmeilik· 
ten k.urtu!urunı. J!('m tle, Il't·den pa
ra ve>ıectkmişim. Ç'~cuğu ben tepmc
dhn ki parayı ben "-ereyim: hayvan 
tt'pti ... On para bile v('reıncm. 

Küçük Rai-fin nıu3ıy.ı nesine ait dok
tıo.r "'aporu okundu. Yar..ı.mn pek ehcm.
m.iyetli olınadıJı ~nlr.;ılı,y"Ordu . 

J',fl.ilflk:enıe. şWlit)i?.-ri.n ça2ı;rt.ılması 

iç".n l>oşl<ıa güne bl!11kıldı. 
l'>Wıkemed"n çıktılar ..• 
!iJkkıı, d 3V'1Cl R.ıJİde, 
- Partiyi J..--.)"'b('diy~l'SlJll, aı'kadaış! 

dedi. H:J.va al:ı.c.a-ksın! 

Başka birioi .<ıöze korıştı: 

- Amma. a.d:>m doÇu aöyledl. 
Qocu8u o tepnı:emlş ya.. bcyglT tqı... 

miş? • 
Davacı buna oevaıp vcrd:I! 
- Ne d;ysyhn? Allah d!\ anu to<ı>

sin ~la!lı ... Bıuıka sözüm yakr ııo,-
di yaıvrum, yfu:ti ~.alım! 
Çocuğun t'hndPn tuttu ve merdi

venl.c.rl i:nmiye ba-c:1ed .laT 

BÜSEYIN BEHCET 

Ku.n.dıtıN. ımata1ilı.ane9i. ve atxn
Y'E! ooh;pleı:i muamele veııgisi.mn 
~azı hükiimleri.n:tı tadJI' olunma· 

smı Maliye Vekıiİlet.inden rica et
meyi kar~ardır. 

Bunlar bi1b)assa muamele vei
gis:ni.n 5 k.işiden faı:la müsıtıah.

dem ça1ıştırWıası.nı meneden 
h ül<ıınün üın ikaldıırılınasını iste
mektedlrter . 

HöKAVE 
1---ır.sı:ı:m~~ı:ıı:ıııı::ıımı:ııımr.ıısııııııııa:ı~~Bll!iil!IDI! __ ..,,_ __ 

Hu ııan' atta çıraklık, ustalık 
Jeııreleri ayrJacak 

Küçük san'atla.r !kanununun 
Meclısin c)'IOO devres;nde çık.an
Tara.k tatbik alumıcağı anlaşıl

ma1'tadır. Umdarla kaHel.ar ve 
çıraklar hal<ılunda yeni ve Ç<ık 

llıtifadeli hük:ümleri ibtiva eden 
bu kanım m1JC11>iıııce muhteld 
lııur.ilar açı!lacak ~ her san'atta 
çm:a.~ık, kalialılı: dıevttleri y.ıllla
ra a.ı;Tılaca.ktır. 

Kai>1 çalınınea ;ırilreii oynadı, bie
men olduiu yere ~öınefdi. 

Ya geldi ise? 
Kmııkloyaoalr b&ll ka'lmam>rt\. lftr.. 

me!Q içeri gl,-d;JI! zaman Sevgin ol· 
c'luğu yere bağdaş «.ur14> oılı>rdu, Ha
lini belli etm(k isteml701'llu. Güliim
aôyerl'lt sordu: 

- Ne var? 
Hizmetçi: 
- Erer.\ıijyOnden bir lıadın g~ldl, 

sizıô flÖ:'1I!Pk ls~Yor. 

Sevginin kalbi ö;r le luıla a tm1ya 
bQırladı kl. bu çarpınllDlll ve~ 

kuvvetle yeı'iiıden kalktı. l\luhald<a« 
lrocaı;ı lWşl<e gitmiş. ltEııddini ~ 

ol '""8ktı. 
- Gelsin! .. 
Dadt odaya girer g!mıaı: 
~ı ıoopaıdı, k.iltıledi. 

Sevgin 

Dadının ho)'f'Caından, b>rkudan dw
dakları kurumı.ıştu, kıoouşamıyordu. 

Cocui:un çalınm:u ırııdan veya tkaQ .. 
bolırıasından keruf ;nt m<ıS'ul edeeek
lerinl düşünerek ne söyU;reCl'ğinl, sö
ze nasıl ba.şlıy:ı.c:>ğını ~!yordu. 

Sevgin, olup biten! \,;lm<!diği için, 
old ı fikri hep lrocıınnda olduğu lı:;n 

yilreji lltrlyerel< sordu: j 
- Gel.:!i mi daıdt?. 
D:ı.dı yutı.;.uı:ı<lu: 

(Devamı var l 

KADININ KORKUSU 
Üç yıl ronra, b'r ak,şa.ııı üstü., 

onu asfalttan evine sırpan ttıprak 
yıolda gön!üm. Bir elinde, henürı: 
.i.ki yaşındaki çccuığu ,ötclkıi elinde 
bir küçi.i.k. ıoarmnt demeti vardı. 
B~Jıgın b:r haziran alr.ştımı .. 
tı:~ yıl evvel o, henüz bek:1rdi. 

&}kın gözler<i kör eden sıtması 
içinde y~. Bir izdivaç hl
~yesi, evin huzurunu ,iadmı, o
IIUll ak!lıru ibaşından akın bit iızı

di vaç hUıayıesi veırlı. 
Kıilbiııdelti ateş, ona ~ geli· 

ynrd. Evlenmek istemiyordu. 
Hdc, wkJi.f ettiJtlerıi adamTa .•• 

Ash!. 
Scviyordlu; çok seYiyordu. 
Fakat, i.iı; yıl içinde, ııe kadar 

çdk değişmişti. O, zayıf, atıı:et vü
cu.tlu bi<r genç kızdı. Şimıdi, balılt
etJni biraz aşmı.ş, şişnaıilaıruya 
dıo.ğTu Jııaşan b: r hali .vardı. Çı,ır 
lak, çorapsız bacağı daha kalın-

' !aşmış, eThiselerini daha delrol:te 
giymeğe alışmıştı. 

Küyde, sayt.yede böy"'.., giyiliır, -· "'. .c.dııL.1.U:.. • 

Beni görünce, dudaklan yan 
açıJd~ göileııinin iç'ndeki parlak 
hk daha ışıkılanıdı. Bururı deli'k· 
!erinin kan.atlan, hızh hızlı so
lumr.ktan, büyüyor, J.ııüçülüıy>ordA.ı. 

Ona ra!lladığı.ma ne kada• ü
zilldüan. Onu h;ç görmemeliydlın. 
Yah:;.' da onu, bu halde görme· 
meliydim. 

Yazan : Reşat Feyzi 

Onu sejırederken, bu hatrralla-
rın, oo.un yü.reği'lle garip bLr e-

l ~:·k!l.k verdiğini kıoyu, siyah göz
ıerirun içi-ilde okur gib:}rliın. 

Tcprak ycilda, aeu ağ,.. yürii-
1 }ı.:ırdü. Adım1ar_ adımlar .. san.ki 

·bitColrine ı:blaşacaknnı.ş gibi sen
j deliyen, basacağı yeri Şlliı;ran a
i d.ımlar ... 
~ Ben, asfa11ıta kalldıın. Toprak 

.l ~ sapmadım. Ona ilk rasladı-
1 gını. nokıtada durakl}anu.şmı. Yat, 

l 
göalerim<lıe oouyor .. O, gidiyu.-. 
Ta, yol.un nihayetine doğru, sık 
ağaçların gö4telediği duvar dibi-

1 
ne doğru gidiycır. 

, Ona rastanıak, hiç aldl.ımda o!- 1 
mıyan bir şeydi. j 
KE~e raSlamasaydım, diye,· ı 

diüşürırliim; içimde garip bir acı r 
var. I 

* E..te9i akşamdı. Vapu:cıdan çıkı· 
yordum. Kalabalık arasmdn. oumı 
başını gördüm. O da benimle be
ra ber ayni tramvaya binece~. 
Tekrar ,içimin ezilcliğinl, kalbi
min burlouMuğunu h'ssefüın. 

Dlkkatle, ~'ii?.ıüne, gö:ı!!eriınin i· 
çıinde toplanan mfma kıvllcımla· 
rına baJr..ıyordum. Birşe)1-er düşü

nuyor gibiyıdi. Dalgın ve hfu:ü.n,. 
lü ... Hatıralar insanın yüızünde 

ne kadar ani değişmeler yapıyor?. 1 

Tramvay ddluydu. Ne o, ne de 
ben binebildim. İstasyonda kaş 
karşıya kalmıştık. Onun, dünden 
fazla b;r a1''U<a ve heyec-.ın\la, dik
katli dikkatli yiizüme baktığım 

!aı'l.rd.iyordum. 

Htyret!. 
Bir başka tram'V'ay geldi. İki

m'z d~ •b'ndi.k .G"2!1i b'r arzu re· 
ya tpsadüi.le yanyana düştük. O· 

muz am u.za, göz göze ... H ıilı hı?Jlı 
oolt-;xı:ıdu. Nefesi, yüzi.iımde dlo
la şı}"Of'du. 

Üç sene evve'lk.i genç kız!. 
.tfalioo<o (;)ıle bir şey vardı ki, 

sanki, bana bir oeyılcr SÖ)-1'.eınek. 
bir şey<!er arila tınalk istiyordu. Bıir 
kaç defa gfuJl~riın.i on un gil7Jle
r'.nden kaçll1!llak istedim. Yapa
madun, buna muvaffak olama· 
dun. 

O, anı karar veren insanlara 
mamus bir hareketıle, çantasını 

açtı. Enen titıriyordu. Küçük bir 
kağ:ıt çılııardı. Hiç bir şey söyile

mede'!l, avucuma sıkıştıroı. 
Sonra, deıfual zile asıldı. Dk 

iStasyonda indi. Asfaltta lııı§UYO'r· 
du ~anki ... 

BEn, avııcumdaki 
tmı. Qkuyorııın: 

kağıdı. aç-

Diin seni gördüm., Evliyim. Fa>
kat. en ufak bir mukavemet kı.ı.d
retim yok.. Halbuki, ÇOC"ığumuıı 
tem.iz <m<IS"I kalmak istiyorum. 
Serui.en ı·!caı ederim, yafoıırırım 
Sl?l!a... Bizim köyc.1.e sı:ııııfiyede 

isen, <krlıa.L git.. Burakrtla do

laşma.... Uzak!~ b>urala.rda.n Şa.-
1...-ir .• Beni bir daha görnıe,. Sıma. 
ya.zılı.anene uğrayıp bir "ı.ektup 
bı;aTcacaktım; böyle karaır ver
miştim. lsUırnbuıa ,bugün, bu i§ • 
içi?! imni.ştim. Fakat, sen,i yn.zı
han.ede karşımda görmekten kork 
tımıı. Dediğhn gibi, Şakir, C'I\ ıu

fak. bir 1nu.kaııamct kudretim 
yok .. Belki o zaman, bu mektııp 
yerir.e. kerniimi bıı'akırdım, sana.. 
Sonm?. Çok feci olurdu., bıı.. .• 

;< < • 4 • • ... 
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Ar ıantin ve harp 
Ya.zan: Ah~t Şiiltrii ESMER 

Haber verikliğine göre Birie
ş~ Aımer:'ka sahillerinden' .ilci yiiz 
mil açıklaroa Rio Terce.o adında 
bir ATjantin vapu11U batırılmıştır. 
Geçtnle.rde blr Allınan denizal'tı 
gemisi taı:ı:ıfından Victoria adın
daki Arjantin gern'sinin batırıl
ması yü2/Ünden çjkan an!aı;ıına:ı;. 
!ık halledilir edilmez, bu İkinci 
geminin !ıaurılması, Arjantiniırı 
iç ve ~ poli1ikasile aılıi't.lmlı bir 
buhran meydana .getirmiştir. Ha
hnlardadır ki Vi!ıforia gemi:inin 
batmc.sı üzetci;nc, Aırjant.in hi>ku
lmer', Aıttna.ıı,yadan. za•-aı1n la:ı;. 
min ed.ihnesini ve bir defa daha 
•böyle bir olayın tekrarllar.ırnıya
cağı baldk.ı.ıııda tt'minat verilıme
slııi istem<.ru. Alma.nıya, l>ir kaç 
hafta evvel, Me)Q;iika taıafından 

eri sürülen ayni mea]de bir is
teğ; :rcddt!t.t:ği hal\:!e Arjantiıı.iıl 
isteğini kabul elmiG teessürl-eri
ni biJdirm.i§, taıımin;'t vadinde bu· 
lunrouş ve bir clcfa daha bunun 
tek~rür etmiyeceğ. iha·klkında 
taahhüde gi~işti. ş:mdi arka
sında Rio Tercero vapuru b"1un:ş
tır. 

Vi.şiden gelen bir telgrafta va· 
pu.rım l>ir den'zaltı gemisi tara
fın.dan batırı.lımış ()>.'imasını şüphe
ye düışürecck bir cliı kullan..:mak
ta ve bir mayına çarpması ihti
malinden balısed:Jınekte ...ise de, 
Landra radyoou Rio Terceroııun 
İmısbrudk ackndaki denizaltı ge
misi tarafından batırıJdığmı bil
dinrnıştir. 

Arjarnvn gemisinin batrıhnası, 
bu meınk:ketin ha.rp karşısıııdaki 
durumu ile alakalı hir meseleyi 
ortaya atıınaktadır. B.lindiği gi· 
bi, Arjanoin, cenubi Amerika 
dev.letleıti'. arı<,sında tarafsı>Mğını 
muhafaza eden iki devletten bi
rıid.iı. Arjantin ve Şillden başka 
diğer cenubi ve orta Amer:ka 
Cumbııriy~lteri, y.a mihverle harp 
halınc;edirler, yahut da R.ioda ve
rilen karara uyarak, ınilwer dev 
letlerile siyasi münasebetlerini 
kesm şlel'dir. 

Birleşik Amerika, yeni yanm 
kür~nin tesanü.dü namına, Ar
jantinin de mihverle siyasi mi.i
na.'ebetlerini ke9Jtlesini bckler-
ken, şi!Pcdi bu devlietin mihver le· 
hinl b;r tarafsııılık po'.litikası ta
kip ermesine pek tabii okrak 
ra21 olamaz. Esasen bu, yalnız 
Brlt:~ik Amerika ITH?SPl~sı değ"I, 
miılweler hanp halinde hu!un,n 
ve yahut da &iyııısi mıinaseobetle· 
r:ru kesmiş olan bUıbün !\:m~O"'.ka 
kıt'ası üzeı:fode.ki drvleU\er mese· 
lesi>"lir. 

Ahnanya, Arjantıinin tarafsız 

kalmasına büyük eheınm:yet at
fotmektedir. Harpten evvelki za· 
manlaıdanberi Almanlar Arjan· 
tir>de büyük faı:.liyet sarfemci~ 

]erdir .Arjantin geniş ve zengln 
b;r rr.-emleketı!'r. :Nüfusu azdır. 
İstıikholde Almanyanııı bu memı
ieket hal<!kııı.dal<i tasavvıur ve 
pl;inl~l'fllın ne oTiduğıı bugünden 
.k!cst:ıile•n~zse de Afmarilar, Ar
jımt:nin Birl•eşik Amer ka nüfu.
zundan uza.k ka]masına gayret 
sarfetmişlertl.ir. Arjon~inin harp 
dıışırı<la kalması biraz da bu gay
retıin neticesi'dir. Fakat Aanerika· 
nın d'ğer ..m{'>lllleketlerinde oldu· 
ğu gibi, Arjantinıı:re de mdı.ver ta· 
rafıa.ları ve mü!ıtefik de\'letler 
taraftarkırı vard1r ve bunbr ta• 
kip <'dilen harp po'il.kası etrafın· 
da mücadele halirded'ı1ler. Bu 
şar1fla.r altında, 1938 Soene:inde iş 
başına gecip de ı.astalığı OO]av,,.. 
sHe, iki senedenberi vazife<sini 
görem.iyroı Cumhmreisi °"' :zin 
istifası clik1kat ve <'.ll:iikay1 ü:zcrinP 
çe1<en bir olaydır·. 

Sözün kısası; Arjantin, R'o TM'" 
cero va.pwunun batırı"mr <ile 
ağır ve netioesi henüz belli ocmı
yan bir buhran içine atılmış gibi 
göroniiyor. 

İst~nbul cihetinin 
içn1e suyu derdi : 
V...necil<>rdıe Uta.rrt sokak 3 nu

maı-a.da oturan mahilini askeriyc
ck.n B. Saim öı.yuı·t yt:Zıyor: 

- c.İstanbul cihl1 ti.ncJe içme sU

yu temini mıe·"Sı:\Pr-1 bir dıcrt halini 
ahrtşf.ır. Sucular d::ımaaıno:<laT"ı 

nazla getjriyorlar ve eskiden 30 
kuru.Ş olan 1'A.1Ya ;,ln);di 65-70 ku .. 
nıış alıyo r. Bu ılı.l.riı blr ibl, ar 
dcjil 1T <lir? ..• 

Su gfbi en mühlm bir lh!.:y&Ç 
m...'dıi!' lndf'ki bıı ih!il<M üzeri ıd0 

B. lediyP R~i.:;Jl.inJn nnz:ın d;kt;a.-
t.ini celhetnı,.ni;ri rf_.-, ed "r:m. 
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(Bu j'M7.1:11n metinleri Anadolu A· 
Jans• Bliltttnlerillden a;~.) 

Telhis eden Muammer ALA'.rUB 

İngfüz Başvekıli Çörçi1, V::.şing• 
tıoııdf. toplanan Pasifik harp kon· 
sey'nde harp durumunu l:iir iyim 
seı1l>k havası yaratacak sureLte 
izah edevken, Llbya harel<Utut· 
dan da bahse1mi§. To~ hel'i· 
metinin Mısır muharebes:nin ne
ticesi üzenirı~ tcSiri olıınryacağı
nı temin e:hnişlir. 

inı;ill.z gazeteleri de, Mısıroaki 
vaziyetin va.haınet.r.e rağmen, 

mGbı;ıagalı surette b<!db::n görün 
m;,mektedirler. Bazı gazeteler,. 
Geıx>ral R!şin;n hatta mukabil 
bir taı:uTUZ hazırlamakta olduğu
nu, Ş:mdiki halde iy h:uibcdebil
me1': için kcrn:li mevzi:ni k-endiı>i· 
nin seçt.ğini yazmaktadwlar. 
cD~ı'li EJ,9pre» Muınmelin altı 

yüz taıilila ve 10 bin kadar )'le· 
dek ::.raba ile hücuma geçeb:ıece
ğ:..'>i "y a21..,-nı1tadır. 

H&c·en muharebeler Marsa Mat 
nıhun 80 kUometre garb;rıck ce
revaıı etmebıtcJir. Bu muharebe
lerjn 8 inci İng·ı;z ordusunun ye
ni ıııev-.oi!crinı:le daha iyi h;ı,zır· 
lall".nasına fır. t vereceği t.a!'l'!lıin 
edil!y-0r. Havbcden bu İngiliz 
louı.'\'t'tlerini"1 de savaşa savaşa 
yen; mevzie çelcildli,"i tahmin e
d; ime k\edir. 

Çörçile gore, Tobruğun 
sukutu Mııır muharebe
sinin neticesine tesir et· 
miyecek - Harkofun 
doğusunda çevrilen Rua 
lar imha edilmi§, 21 bin 
den fazla esir alıllJDl§
İngilizler 1000 tayyare 
ile Bremene akın yapb. -

00-:uGARTSTANA İNIElN RIJS 
pARAŞtiTCüLERi 

Sofya askeri maHkeın'esi, ~ 
deni:z.ıı11ıları tax'afindan Bulgar 
tqpıı>k:laı:o.ruı çıkarı.lan ~ Para· 
~ı:Jerle inen Rıus Wbea.smd.an 18 
ini öliıme, 7 slı1i müebbed küre
!;e malııkfı.ın etmiştir. 
~----·-· -----· 

ş.şli cinaJt·eti 
(1 inco sa.hileden ne.-am) 

be ha.srııtmi;,tir. Be rçi bundan dört 37" 
evvel evinden çlk.a:rrn~1 sini .ı:li, yD.ı·ı 
mecmın bir bal almıştır. Fc:.:Ot bila
hare oğ"lın1u yi11e eve k.a.!'Y.ı.l etmiş.Lir. 
Dün sabah ogulla..rı işe gittikten sonra 
knrı.siy le yine kavg:ıya 1ıutuşnu~ur. 
Dirohi kocı:ısına i.ki t.o-it:o.t. atınca Leon 
biLqbütiin köpürmüş cltnı.•·k bıçağını 

ı.. ... p.p koluna bir d.aı·bc inıd.irıni~tir. Ka
dtn kapıdan idıçrrıa.!t i..tem.lşsıe de güz
leı ı cWııcn ihtiyar, ·~ıoan~ k.xa omı 

yi..k:ıhrmış v~ odanın içinde y-eı-e yatı
r arak göğ;o.ÜD t\ kollarına, k.amm.a sa.p
J:;'.ır,ı,tır. A-;ağı k'1lt kiracıla."ın<ian Ha· J 
lit kadu1ın lt.:rl~adıaa kotmuş...~ da bu 
cs..'lada Leon karısının iki küreği ar
kru ına soıı bir darbe ind.imı:ştir. İ;te 
kadın b"' son 8 inci yara ile fazla kan 
zayi etnı.:iş, ölıuliştür. Leon kG.Takolda 

RUS CEPHELERiNDE v<> ll1üddclumuml Ö1l'Ünde h<:p ,;ıgla.-

A• •·' 1... H rk.of ...._,,u 

1 

mışlll'. Qğıılları b:Wbalaruım akli mu· 
:maın 'V\:P ıgı, a un '"'"'""Et • -,;azenı()Siı~ln bo7.ıuk olduğunu iddia. e-

sunda çevrilen Roo kuvvıetaerinin deN k muayenesinô istemişlerdir. 
yok edildiğini bir&rme1ııtedir. Muho2k;>.mc dl'Vam ctm.c-ktıedlr. 

T~bliğe göre, 21,327 esir a-~~- UnkVer5İte kampl 
m:ş, 100 den fazla tank ve külii
ye~li ha"P malzemesı iğbinam e
dilm:'jtir. 

A'.·r..anlar Harlrofun cenu.p clP
ğıısu.nıdaki Kuprian>It şehrine 

girm'ş'erdir. 

Scvastqpolun ş$ında km-vet· 
1i melf2!İler alınmasına ra~n, 

muhnrebeler hala butü;n ş'ddoetile 
• dcv~m ed:yıar. 

\ 

Rus kaynaklan da Kupıfan.skın 
tahlı:;ıe edildiğini bı\diriy-or. Mos
J..ıov a, Alman tarıJtla .na karşı İs
ki.ıno cinsinden ~kler kullanıl· 

dığını da bil.dimıektedlr. Bu ~ 
zeki k.öpek1er götü.rdük&ri bom
b:<larla tanldları tahrip ett!l<ten 
sonn;;. avdete muvaffak ol~ 
mış. 

Lom~ra k.ay11altlan Haı'kof ııöl.·• 
~'.ndeki A.hnan oosiasmın git
git.t~ a ı<tı:ı.J!ını si>)'llü:yıoor. 

RUS· J.A.PO.'i MÜNASEBATI 
KARISIYOR 

Ş~r.ghayda intişar eden bir Ja
pcm gawtesi, geçenlerde Mareşal 
Çarikayşek ile Sovyerle•fa Çun
li~ sefiri arasında g:.Zll bir mu

ahede ;mzaiand•ğıru bilili.ımöştir. 
Bu muahede Askeri bir itLfıdt 
mahiyetinded:r. B"' Rms • Çin 1 
a..<lkeri heyeti de tl?!'ltil edilmek· 
•tPd'r. 

(1 inci S~hifeden Devam) 
katarını da kamp komutanlığm;ı 
vereceklerdir. Bu yılki kamplarda 
talebelere hafta izini vcrllmiye
cek ve saçlar 3 numara ile kesile
cektir. Talebe Birliği kampıı• de
vamı müddetince bir kantin aça· 
caktır. Birlik cumartesi akşam· 
ları ve pazar günleri için konser, 
temsil ve spor eğleoıceleri lıazır
Iıyacaktır. Kampta hoparlörlü rad
yo tesisah da yapılmıştır. Kampın 
kapanışı da merasimi.o ya.pıla· 
caktır. 

/ine kıskançlık 
yüzünden •• 

Düm gece aŞk ve k...Jcançlık 

yıüzÜJllden yeni bir cinayet daha 
işienrrJştir. Galatada Kemeraltı 
cadc:ksmde Şevketpaşa hanında 
otıuran ve Zurafa sıokağır.da 29 
nt"ll!aralı genel evıd:e sc•maye 
Hacer dlün gece dostu İnebolulu 
tarafmn'an tabanca ile 2 yeııin
<İ"'n ağır suretıte yaralanmıştır. 

Hacer ile Kemal vak'adan ev
vel lı<r m[Jcidet rakı içmişlendir. 
Bilahare aralaruıda kıskançlı..~ 

yünir.den kavga çıkmış, Kemal 
hemen tabancasını çekerek Ha· 
~er: tehlikeH sureble yualamış
<:r. :{aralı 'kanlar içind~ hastane
.. e ka!c'ır,.lınışt;r. 

fstanbulda l.isele Alim Setim 
Kom"syonu Reisllğ:nden: 

Clntt De1\er Kao Mtktan 
lıah"IJln Fi. Kilo 

Kr. 

İlk Tc- Sa 1ına- Ek>1ltmenin y•tıı-
m·natı me .Be. lacağı gün ve saat 
L. Kr. Kr. 

Sadoyag 209 •7000 l 6161 50 ) 191 29/6/942 Pazartesi 15,10 
'--~~~--~~~ 

• .5,15 Toz Ş"°'er !MI 83500 ) 
Kt•.;;ıne Seker l\G 2lOOO ) 659% 5& l 534 
::.:.:=-::.-=--"----· ---
Pi:..:::..d:::r.:!'..ç _______ Gz ___ &_5_5_oo_,)_262_._7_25_,) __ 1_7_5 ____ • __ _cl5,20 

Bey3z ppynlr 121 23800 ) 
Kaşar ,cynir 191 11600 ) 3m l 2::15 -------
Sabun 87 131100 ) 900 50 ) 

Ul.5 18300 } HBö 50 l 
- -

Nohut 33 1G200 ) 
E:uru çalı f,.,.11.ya ıs.5 3%000 ) 
B.'1'hurıya kuru 19 12000 ) 1523 50 ) ...., 
Yeşil rr.erclmck 28 lHOO l 

• 
• 

15,25 

15,~0 

15,3:; 

~ 
15,40 

K1mıozı merciıncAt 30,5 ~200 l 
-------~-------

y. ,,,..,ı 52 33700 )_El4 30 ) • 15,50 
-=-----~----- ~-~-------

Mangal köırürü.;:._ __ ıo,ıı 34000 l ~67 80 ) • 16 

Korru.>yonumuz:ı boğlı altı y:ı.tılı llse"in 1942 mail yılı ;ı.U,..çlan olan yu· 
&.:.-.r-1d.a yazılı y•y('Ct,'.ılt ve y..ıka kJgn kap lı zarf u~u~iyle eksiltmeye konmuş.. 

tur. E<J;\ltme n.yotlua.Ja Lic.,,:er S•tın Alma Komisyonunda ya.pılacai<tır. İs· 
t ~l er 1k. tem.ı.IMlt makbuız. yeni yll Ticaret Odası ves&a&ı ve töklıtlrrlni havi 
2A90 9. yılı kanunun tarifat1 dalresi"d,.e hwrlryacak.lat ı kapalı zar!Ja.n:ıı yukarı~ 
da hız.ala.rında go~~rılen sa tıen bi ... ~aat evveline kadar aözü grçen kumisyon 
ne·-=•j ·ne nlC)J~buz m$abılinde vermeleri. Post:ıtla o~aca: grcikmeler kabul 
e(li\lT'a. Tcrr.·n:t .. t~ ve e:R1-tııameleri almo«. iniJen:crin Galatasaray Lise
sirıde Komt.yon KAtiphiJne mü,..caatlarl. 

Mezkür ıra.dd•lerl ta.:ı.h!ıüt eden mUteahh~erdrn maJ;n bed•liDin 12diycsin. 
dek lecrk k:t ç, r tıs.acil buJı.rqn ver~ l"J.İ. ve mukavele, tl.rnMrıat mektubu., 
teslim, mun:"'C"~ masraL.arlyle damga r~cri \·e bi!;lha..re taahhüt bode]lerine 

za..T. e<iıl.nck sut' ~Le da:-e ta afuıdan ın tva1 Uıidtne ödenecektlr. istekl!leriıı 
buna ,ore trltlifl<! buiıınma!arı. (ti:82) 

..... 
SAYIN ISTANBUL HALKINA: 

SeD clerce u~rt"B.şar 1ık vücude getirdiğim 

BAG GAZİNOMU 
gômııı:.k k" tiilir. E irr:le yc-ı.~tirdlğtm asma ve kameriyeler altında 

bir kahve içmek bile il:ı.sırııa hayat bıilı.şeder. 
:Uccidiy\lkö~ ü, Yıldız Caddesi Bağcı Sıtkı Tuna 

' 

BREMEN'E Akdenizde 3 
yapılan akına 

mukabele 
Londra, 27 {A.A.) - Bn sabah 

erkenden Alnıan tayyareleri he· 
nüz ortalığı ayduıbıtmakta olan 
ay ışığınndan istifade ederek İn· 
gilterenin şarlnnda bir şehre şid· 
detle taarruz etmişlerdir. Şeb.ize 
büyük çapta bombalar ablmıştır. 

Şa)' a'!'!ı nayret bir 
buluş 

(1 lııci S:ııhiledcn Dı<Vam) 

men hemen b.r ırıi"li fa~la para
ya satlması için fabr1.kalar imal 
e1nnekte oklukları köselelerl bir 
mü<l~t eritilmiş şeker içinde bu
luı~durmaktadı.lar. Köseleiier iç
tiğ: şc ker ile ağıı~a.,<ımakıtad.ır. Bun 
dan e\•vd falıdk.aların bu hi)ele· 
vi kmc un tozu il<! yaptıkları da 
ileri fliirü~Medir. 

TV'yfiyet tebkH< o1uımıaktadır. 

Rusya ile harbı 1 

gelecek yaza 
bırakmak miim· 

künmüdür? 
(B:ışmakaJ;aen Devamı 

Bu mümkün olmasa bile böyle bir 
durumda İngiltere de .imparator
luk merkezini Kanadaya taşır ve 
Mihver Amerika k.ıt'asınıı. harbi 
hapsetmek iınkiınına kavıışmu~ 

bulunur. Bunun içio de bu yazı 
Rus cephesinde tadil ve tashihler
le, pürüzleri izale ile, kışı müd ... 
iaa ile gıcçimck ve llindist.anı. 
frakı, Arap i'arınıadasıw, Mısın 
ele geçinnek, garpte ikinci cephe 
açılmasına nıanıi olmak ve Britan· 
ya adalarına ruülhiş hava hücuın
ları yapmıya başlamak lazımdır. 

Bu son bahara kadar bu plin ta· 
hakkıık !'ttirilebilirse kış CC'Jlhe
J<Orde tahkim •·e ıniidafaa ile geçit· 
tirilir ve ı:elecek ilkbahar bir 
yandan İngiltereyi iı.tiliiya, bir 

yandan JapGnya üe birlikte Rus
)a)'ı tasfiyeye tahsis o.lunabilir. 
Ancak. bu hes:>p §&prdığı takdir
de çok telılikeli olur ve Alınan
yayı sür'atle mağlübiyelc> götü· 
rür. 

Alııuınya)·ı şıışırtaeıık iımlller 

şunlardır: 
a - Sovyd Rusyanın Alman 

müdafaasını yaracak kudreti ik· 
li.sap etmesi. 

b - Amerika ve İngilterenin 
derhal Avrııpada ikinci cepheyi 
açması ve on binlerce tayyare ıle 
Alıwınyımın ,.e işgdl ..ahalaruun 
tept-siııde 11\IDaoSl, 

c - il sır ve Hindistanın mü· 
dafaa edılmesi. 

Vaziyet.İn bu şekli alır .. 1maz 
Almanyaııın mülhi§ bir tehlikenin 
içıne düşeceği a3ikfırdır, 

Bunun içindir ki, biz şahsan Al· 
maııyanııı Rıısy·a telıLl..csini izale 
etnı.iyc ınıı.ktedir olamadan diğer 
iınk3nlara başvurac::ığını ve Rus 
harbini gelecek sen.eye bırakata· 
ğını en zayıf 'e Jı.atta imkansız bir 
ıbtuııal halinde mütalea edenler 
arasındayız. Almanya, an.ak iki 
sebeple Rus harbini tehir edebilir 
ve müdafaada kalır: 

1 - Rusyaam mukavemdini 
kıracağ1na emin olamadı!,'! için.. 

2 - l\lütt.efikl.eriıı Avrupada 
taarruz\ haı·ekctlcrinin başlaması 
takdir.lııde zayıf bıılıınmama.k 

için .• 
Bu takdirde de, bu ~·az içinde 

blitüu gayretini Avrupa kıt'ıısma 
şimalden, garpten, c:elloUplan ta
arruz edilemc~sini teıııin. cylc4 

mo tedbirleri ,.e Rus cephesinde 
pürüzkori ayıklıyarak esaslı bir 
müdafaa hatu yaıuua ve Süveyş • 
Hasra yolunu ~çabihne;,i deneme 
teşkil etler ki, bunuııla Alılllllya 

teeavüzi harbe nihayet vermek 
ve uzun bir mukavemet barb'ııe 
hazırlanmak kaı·arına vasıl ol
muş bulunur. Fakat, bü tıi n ema· 
reler Rus cephesinde g:ılip ihtlıııal 
ile bunun aksinedir. Aln.anya lıer 
noktada müd.fnasıııı tedbicler
ken herhalde Rus ccphe~inde bü
tüıı hazırlıklanıu tam:ntlamlŞ o
larak bir truıırıız t riıhe~inden 

kendisini hayati nıenfeatLeri ba
kımınd•n alıkoyanuy acak!.n. 

ETEM. lZZET BI.NiCE. 

MİHVER 
gemis batırıldı 

Lemodıra 27 (AA.)- B.B.C. İn
gfü~ Aımira!ıliğinin tebliğine göre 
.M<ıdeni:ııde İngiliz denizaltıları üç 
m'ihvc • gemisiıni tmıpi!rem! şlerdir. 
Bunl•.dan millıimıınat dolu bir 
vapur rle ortn büyüklühe yii.klü 
ik:ine: bir vapur bktırılmıştır. fi. 
çiiııcü vapurda inJiLlklar o:.muş
tur. Buna da batmış nazarile ba· 
le ı1 R bilir. 
~ 

Rus cephesi 
(1 inci S:ı.haeden Drvam) 

Vişi, 27 (A.A.) - Moskıova rad· 
yosu Bark.of kesiminde Rusların 
gerilemekte clıluk.larını bildirmif
tir. 
Viş~ 27 (A.A.) - 20 Hazirıan 

şafakla başlamış olan Alman ta· 
. arnı:zu gelişmektedir. Kupy.ansk 

'"" lzyunı felıirleri Almıanhırın ~ 
line düşmüştür. ----

Mısır eephesi 
(1 inci S3hileden D"vam) 

1Çıızi1ere doğru ilerlemektedir. 
256 kilomGtr..ı.ilı: bir çöl parçası 

Mareşal Rommel'in kuvvetlerini 
Nil nehrinden ayırmaktadır. 

BÜYÜK ÇARPIŞl\IA HENÜZ 
BAŞLAMADI 

Loııdra, 21. (A.A.) - .JJ.B.c •• 
Şimali Afrika oephesind<ı esas 
l\.Lihverci kııvvetJerile ınarsa Mat· 
r..ıı hattını tuta.. 8 inci İogilu or
dusu arasında büyiik çarpışma 

henüz vuktıbulnıamıştır. Şimdiye 
kadar yalo.ı:& Mi.hvereilerin ileri 
kuvvetleri ile müUefiklerin hi
maye kuvvetler.i arasını111 temas 

olmuştur. Dün güneş batıncıya 

kadar Mihver levazım kı>llarile, 

•tanlıılan, Tobruk ve Bingazi şid· 
detle booıbalamntljtır. Amerikan 
4 motörlü bombardıman tayyare
leri de hu hücumlara iştirak e~ 
mişlerd.ir. 

Yurtta pirinç var 
( 1 inci ı.f~en Dt:vnm) 

kadarlar, pirin.cin umum:1Yetde 

65 kuruşa kadar düı;eceğini temin 
e1ıın€lctedir'ler. Çünkü, roem~elret
te Mdi derecede pirinç stoku Val'

dır. Pırinç satı.şı set1best d'eğ.mten 
yahıız bazı bakka1lar değil, bütüın 
baklu:Jlar pirinci 120 kuruştan 
aşağı sa1ım;yorou. 

YENİ YAG GELDl 
rnter tarafttan T;caret Veka· 

le.ti, bu sabah Vilayete yaptığı 
bi:r tebl!gadı::, Vıl'1yet emronc 3870 
teneke 'I'ur yağı verilidğmi bil· 
dirm.ştir .Bu yağların tevzi şekli 
v:ıa~e-tte tir Jııomisyon tarabn
dan l;araıılaştıruacak, bu arada 
reaır.i daitıe ve ırıüesseı;elere de 
'\-"Cr ·\: cet ı ~ i1'. 

YEJ.'fi EKMEK KARNELE.Rİ 
İa..oe beyannamelerinin Ha.Ik 

Bi:ı1h~leri tarafından kab1"lü müd,. 
deti dü atk.şam hitırııiştir. Bugün
den itfuaren yalnız mao:ertti C>

lanlar.n ve hariçten gelenlerin. 
rnüracaatleri kaıbul olunaoaıktır. 

Yeni e1cıınek karnelerinin evle
re tevzL•,tıoo bu sabah devam C>

lurımustur. Tev:ııiat lher semtte 
yanıı ;.kşama &adAr ikm'3.I. edil
miş olacaktır. 

V azOfelerinde :llıımal gösteren 
haızı Hal.k birlikleri idare hey'et-
1.eri ha5<ıkınıda Vlliıyet takibat yap
tm.iktadıır. 
AY BA.';HNA KADAR BEYAN

NAME VERMİYEı"'U.ER 
Valı ve Belediye Reisi Lutfi 

Kır<iar bu sabah iaşe müdürlüğü
ne ıriderek iaşe müdürü Mümta>: 
Rek ;ıe iaşe w ha)k birlik'lıcri iş· 
leri h:al<!k:nda gö~. 

Av başına kadar mazeretsiz o
lar~i, sırı ihmal ,<Uı,ün<len beyan
nı.r.., ,·crrr.emı s ola1112ra h'c- bir 
suretle ekmek · ıkarıııesi ver1lııne
!nesi karaı·l~snu.9tır. 

cF o 
' . ı L A N 1;1 

AyaEpcşaea deniz goren ve ~~ 
r nııobılyalı bır ap3...'1.1man üç :ı.7 
~ müddC"tıe kiralanmak üz,.re a .. '{.4 

r:JTWnakt.adu . Kıraya v.erecek]erin ~.._ 
Gazt·t.Em'z Idare Mü.dill'ltiğüne ~ 
rnüracna tıarı. ~ .. 

'9:,.:''0" 

S - S ON T E L G R A F - ~1 llillKAft 1NI 

Valdebağı Prevantoryom ve Sanatoryomun.un 1942 
ma•i ydı yiyecek ve yakacak eksiltme ilinı 

No: Eı'?".ak n Cinsi 

1 Ekmt k 
2 Da.illç, kuzu, sığır etlen 
3 Zeytinyağı, f.abun, sod11. 
4 Sade, Tra:bron, Tur ya:ı;iaı-: 
a 8 kalem kuru crz;;,ık. 

O Patates, ~an, S3.l'm'f.311lt., :>~ 
murta 

7 Süt, y-oğurt, ~,·r:,y3ğı 
8 36 kalt·m y~~ et•hı.ı ve meyva. 
9 M~, gi.i.ı.g.;ıı oounu, m8'ıgal ıro

reürü. 
10 Beyaz, lııaşer peynir!. 
11 R-&'e 1 

50-000 
?8000 
ı.ıooo 

7000 
19300 
19000 

32500 
8160-0 
10000 

3000 
1500 

150 

-

40-000 

16:;o() 

Ceik> Tut.an 
Lir-. 

~250 

~=o 
94-tO 

15800 
19080 

735-0 

18625 
17306 

9100 

4500 
1800 

İlk Teırnimt 
Lira Kr. 

393 75 
>176 25 

708 00 
1185 00 
1431 00 

552 -25 

1246 87 
1297 87 

632 50 

337 50 
135 00 

10 10 
10 20 
lo ~o 
10 40 
10 50 
11 

11 10 
11 :ıo 

11 30 

11 40 
11 50 

V~Jdebağı }'revaı>loryom W Snna.fo1yomm1un yuJoa.rıda c;ng Ve miktarları. y:>.zUI 1942 aai.l yılı yiy('ct'k V• yaka..""1art 
e\:slllmcye lron.n:ıuştı.r. Eksiltme 13/Vll/1942 l'az:>l"lt."5i güoü saa.t 10 u ıo dolkikıa geçeden itObaren İs!.anbuWa c. ğak>ğ,. 
lıında Yüh~<'k M"kt"'!llcr Muilınscbeı:iJiği bioo.<nnda tıoplanacnk olan ~ yııpıl•caktır. İstıeki'le.rJn gurupbr ıı;. 
ıa.~!nda yazılı saatlerde tt>mlcı~.t mektupları. y{'Ci SEme Ticaret Odası vAS kaıst ile 1nüraca.a.t etı!lelerl, p('ynir ve rrt""l gu
ruplarııv!..--ın gaurL kapa.ılı ııaı·r usuliyle ihale9i yıapıl~ cılo.n. guruplara aat teklif mektupl rını eksill.:nc snntindr.n bir 
East e\~:eI komi6yuna teslim etrrlı(.dl~ri şarttır. Şartnaır.{'lcr ~1oryom veı Sar:ııata:-yom İdar.eainıe mlı.ra.caat ecüleretıı 
g.;ı-ülebihr. (6908) 

lstantul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonunaa: 
Mjktc"'Tl 

Ad..:t Kilo 
Muhammen .bedeli 
Kuruş 

İlk T<',m;nı>tı 
I.,lıoa 

Eksiltme Güı"ü Stıati r;ev'l 

~ 4000' il 330 13/7 /942 Pa .. rı,.,; 14 Açık 
~~~~~~~~~~~-~-~--~~~~~~~~~~~~~~~---~-~~~ 

Sadeyağ 3500 192 504 • • 14.15 K-lı 

Zeyhnyağ 2000 122 183 > > 14 .. o Açık 
--~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~-~~~~~~~~------

Sabun 800 77.5 46.5 • • 14.4-0 • 
K. \lOlı fasulye 4500 30 
Nohut 2200 3C 199.35 • • lus • 
Yt>ş>l meJ>CİmC.k 2000 24. 
Kırrruzı Mercimek 60() 28 
~-------------~ -----------------------

4000 93.25 279.7$ • • 15 • 
Mıı>rçal kömilJ'il 0000 10 45 • • 15.10 • 

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

4000 15S Dağlıç iroyuG eli 
Sığlr eti 4000 115 932.50 > • 15.20 Kııpal.ı. 
Kuzu eti 2000 165 

Pinnç 6000 58:12 261.:;4 • • 15.30 Açılıı 

Kuru soğan 
Patates 

Meşe .-c gürgen odun 

4500 21 
8000 33 

1500 73 

Çeki 300 1015 

268.87 

82.12 

223.37 

• • 15.40 • 

• • 15.45 • 

• • 15.50 • 

1 - Yukarıda cins, matları yazılı mektebin 942 mail yılı yiyecek ve :ı•lk.ııcak iht:yg.çJan Eksiltmey~ konmuş!Jr, Ek· 
silt.m~ nev'i, zaman ve saa.t-i hiza~rında gö:ı.t.t-rilm:~tir. Eloiltme, Be:r-oglu İs~la.l. c<>.ddesi 349 numarada Li~ler h-1'llha
selx.-cilig.incie tq>lanıan ~a yaptla~·kıtLr. İ:st€klilt"I'in \":lktinde mtzk:ılr mub1c;ebe ,~ine yatırac:J.k.Jaırı ilk teml
nat m'.kbuzu ile yeni yıl Ticaret Odası , ,:;ikasını w k:ı.pah ek.s•ll.meyc ait IA>kliflerin! tı-aıvi 2490 sayılı kı:.nunun tarili 

da.ite-ilıAie haı.ırlı.yaca.kla.rı za.rflat·ını :yu.k~rı.da hi.za1annıdıa gösteri.len saatten b4' sat cv\·E"l.irıe kado.r kıorrd.;:yıona. m:ıkbuı. 
:rrı\ı1{aQilinde v.crn~elen; (~a oiaca:tt gecikmeler kabul c~llmez) Açık ekSi.Jtımolerde be hiı.ala.r1,,.'l<ia. gÖStıeriloo. saaıte 
yy.k~rıda z.ikredil("l'l V.(;".Slkala:rla biıiilde komisyona. n1r.ı.r&eaaıtları; şartname ve EVSStnamel<'ri her gün Li,.cler M;,ıhnse... 
beliode görtip öğrenmeleri; 

2 - Ekırr..ek, &.ı;dc ve ~ytinyağ, sabun., faısuly.e, nohut, mercimek, t.orı şek.ıe'r, ve mangal kömürü için rniltC"abhicle mal 
brdel'1>in tediyesinde lı:csilect1k k.azanç, bWıraın vr:-gih'ri,ı>le mulra..-.ele, temimt ın<>ktıtbu. teslım muayene masrırlları ve 
dmıea .ra>imleri baAlı&re taablıüt bedell~i-ve suret!le ro.ilteahhide ~· c6978> • 

- - . .,,,.--- --
ö L Ü M \ İstanlul, Elektrik Tramvay Ye Tünel 

Bitt' aydımberi a.-ahatısl!l 'ouılunıın meleri Umum Müdürlüğünden~ 
İşle · 

Işık Llsesi Müıdürü ve Beyoğlu 

Orta O.kulu Tarih Mııalüıııi 

EŞBEf BiNZET 

1 _ İ;;iaıbulun ımıMclit S<'mtleN>e kablo, par!<e, betoo plflloıı VE künk 

ruıkli işleri eksi!lmeye ~r. 
2 - Mu...ıtat teminat 1000 Liradır. 

Dün gece Ailahın raihıınetine !ka· i 3 - sa~le.r i.d.ı=nin Le......,,,. J\.."lldürlii.~ ~ tev» edibı:ıe'o 

vuşmuştur: Cenazesi 27 /6/94tl. cu- 1 tedir. 
ıınartesi günü saat 13 de Işık Lise- J 4 - İst.eklilerin \ckli.flerlnl k.<palı bir mek!tqp ;çiode ve oıırtmı:ıl1"de>ki. ta
siııı:len ka'1dırılırrak namazı Teşyi- rifaıt dahilinde 1/7/942 Çarşamba günil Süt 17 ye laıdar Levazım MUdürla.. 
kiye camii şeııilinde kılın<W<.tan ğü.rıe tevdi etmeleri Uzımdu-. cti861> 

sonra Edirneluıpıda aile mezaı11ı- -------
ğına debıe<lileeekıtir. :oıııaı~ı.zı•-:as:ıııı.:7-=--ı:ıımm.,.IZl:...~&~'A" ene \ 

• • • 
IŞIK LiSESİ llfUAI..Lllt, MEZUN 

ve TALEBELERİNE: 

Değerh müdürümüz EŞREF 
BİNZET maat ee;;süf aramıııdan 
eberlı~ c:ı a)i'r~•ır. Bütün me
zun ve talebe kar<lcşleriamz son 
hürmet vazifeleıirıi iia etmek Ü· 

zere 27 /G/9·12 cumartesi günü s,.,. 
at 13 de lş>k Lisesilılde ibuluuıına.
larmı rica eıderiz. 

• •• 
Feyzlye Mektepleri Cemiyeti 

İdare Hey'etinde~ 

Cemiyeti.mirııin İdares~e ~ulu
nan Jş;;k Liosesinin Miiıdür.iyeWıu.i 
on lki seneden.beri kemali leya

katle ifa eden Siya.sal BilgiJ.er 0-
ıkulu sabık Müdür Muav.i.ııi Eşref 

Bmzet dün gece Allahuı Nlmıeti
ne ka-vuşımı.ş, bu ebedi gaylbuiıe

tile 'bizi pek derin ıbir tecsı;üa.- iıçin

de !bırakmıştır. Ceoo.zesi 27 /Hazi

ran/942 cumartesi günü saat 13 de 
ıkalıdırıılaca·kıtır. c~"llliyetimiız aza

sının oon hümnet vazi:feler~ üa 
etmek uwre Nişantaşın<la Işık 

Lisesinde bulur.malarını rica eder. 

· se:ma oac re er 
in 

Alma cad•n tcrcliıno t>t!.İği 
mt hinı eserler ~erisindeıı: 

1- Htı.YATA IŞIK 50 
ciltlisi 75. 

2 - Bu yol uçuruma gider 30 

3 - Hay.:;ta bakı;,;orıım (Ba.sı
J,yıor). 

İyi gvmıek, İ} i düşünmek 
ve hay«·Lta muvaffak, mes'ut 
oimak lçin bu csederi olrumak 
lazım. 
(Anadolu Türk Kitap J;,p su) 

Bugün L LE Sinemasında 1:1 
% Film birden • 

1-Aşk Doğarken 2 - GÜL.vıı::R • 
KLAUDET COLBER'IT Cüceler Ülkesinde • 

RAY lllİLLA."'llD'ın ı Baştanha, ~nldi 
yarattığı nfer deı.tam 1 Bir •an'at harika ı 
~ Bugiin saat 1 de temilatlı matine 

r ÜSKÜDAR SALACAK 
KIZKULESI PARP<I DA 

Kıymetli ı>knyuculanmızdan yeni yıldız Bayan M E L i H A ve 
ukada_;lan hmirli Borulu kemaut ŞÜKRÜ 12 ~li.k CAZ ve 
SAZ Hey'eti her akşam 

! 

• Bu Pa:ıar. Büyükdere ••••-.. 

BEYAZ PARK'da 
SAZ - CAZ - VARYETE 

Bayaa SEMlBA vo 
arkadaşları Saz Ht>y'eti 

1 
DİKKAT: 4 Temmuz cumartesi ı;-iinil akşamı ilk ya7. gecesi 

eğlenceleri ~c Bayan l\l~ZEYYE..'i SE....,AR - Kemani NECATİ 

TOKYAY ko115eri için h.ıu:ırlıklara baslanınıştır. 

Her Akşam Bahçesinde 
Kıymetli Okuyucumuz Bülbül Sesli 

MÜZEYYEN S'ENAR 
emani ECATi TOKYAY 

ve 20 KIŞlL1K ... AZ HEY'ETI 
Pek y.a!nnda memleketin tanınnu5 ve St>\'ilmiş san'atkarlarının 

.iştirakile zevkli ve D<''l'eli Re\ üyil beJ.-kyiniz. 
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m Türkçe Radyo Neşri at 
• 

rı a Radyo 
Türkçe 

ş·rketleri Türkiyedeki Dünley·cile 
eşr at Saatlar n Bildirirler: 

e 

Tüılıhe Saati 

8: 10. 8: 30 

8: 15. 8: 30 

8: ~o. 8: 45 

8 : 45. 9: oq 

18: 15 .18: 30 

l8 l 4S. 19 : (lg 

19 : oo. 19 : ıs 

19 : 15. 19 : 30 

21 : :w • 21 : 45 

21 : 4S • 22 : 00 

r 
l 

isTM."Bt:L LEVAZlll A:ltim.Jruı..nın YERİLEN 
ASKERi KITAAT İLANLA.ili J 

~iıda ralllı mevadııı kapa!L zarf!• oı-ı!Jtır.•IBrl 30/6/!>42 sıı.Jı c.ınu hiıa
larınd~ ~zılı saa.UC"de S::.vas A!kı•ı1 Satın A!ma Komlsyonunda 1apılac.tktır. 
T&'•p'lerln >aııııal veoik.alr.r!J'le tA;J;ı mckt~plarıııı itıa!e saatlerinden bir saaı 
e'\"Vf'l kOma..'fJ'ona vermeleri. E\'Sa! ve ıartnamcleri Ankara, İstanbul Lv. Amir
llk!eri sa.t>Q A1mıı Ko~onl:ırında da c<kulür. 

Cc..I Mikt.ın Tu\arı 'rem.inalı İlıale su.ti 
Ten Lira Llra 

Saman 
Kuru ot 

1500 ~.ooo 3375 
3375 

16 
11 

(117--4;410) 
ıooo 45,ooo 

... .,. 
BdıPriııe 320 lira fiyat Wım!n edi

len ao adet arpa l<ınna makir.ea 
2916/942 Paıaı~ Cilnii •aat 11 de 
uı.a:ı za"1 uınılü e;c.,lltrne l1e atın 
alı.uacaıktır. Şartnıımc ve nümunrsi 
hrr gün 'kom~a gorül«>ilir. Mu
t"'.mrnen bedf:ll 32000 ı;ra olup 14. te
ıı~r.au 2.400 lind.,., Tal;p~nn b<lli 

n veı saatten bir ıs. ~ ~cPye kadar 
tl'k ·! molı:tuplannı ınol<.buz kar:tıLğı 
f'ı -lıltlıda Sa+ın Alma Kocr..ıyonuna 

--=~J.,rt. (128 - &447) 

• ... 
1000 ton tel balyalı kuru ot ka

p:ı:ı ıadla eksiltmeye konmuştur. 
ih:ılesi 1/7/942 güoü saat 14 de 
l\!lı:narsı:r.an köyünde a6keri satın 
a1nıa loomiıryonunda yapılacak1.ır. 
Taliplerin kanuni vesikalarile tek
l r mektuplarını »ıale saat:nden 
bir s at evvel komisyona verme
) ri. Silivri veya • liıınarsinanda 
tc.lim tahır.in tu\arı 80,000 lira 
l ;,. tem-.ah 6000 Lra<lı.r. l\!a'.1alli 
ı kelelerde vasıta; a teslim tnhmin 
t...farı 70 000 lira ilk temlnatı 5'.:.30 

liradır. (121 - 6414) .. 
67,500 killo sığır eti kapalı zarfla 

eksilt.mey~ kon.ın~tur. ihalesi 6/ 
7 /942 pazartesi günü saat 15 de 
Muğl.ada askeri satın alına kxımis
yonur.da y<tpılac:ıktır. Tahmin be
deli 43,875 lira ilk teminatı 3'290 
liradır. Taliplerin kanuni vcs.ika
larile teklif mektuplarını ihale sa
aLr.den lblr saat evvel kx>misyona 
vermeleri, (132 - 6453) ... 

29 966 lira 81 kcruş l<~il bodelli 
G. rıel Md. H• ~ta df'pOSU..llıa yaptırıla

ca:< inşnat ill"uiyle b>zı t;..ı,u,ı 30/ 
6/1'4l sah gUnU san\ 15 dı· kapalı art

la ek&iit.n rye- konmJ,t" • İilk tr-"llı:ıatı 
22H lire 53 kuruştur. ih1:,.,.1 Anl<ıı:ra
ca. M . .M. V. 4 .:-;u iL> &tın .Al:na Ko
~"YOnu'l.da yapılaco!dır Şartnamesi 

150 kuf\lfa korr~yondan a.Jınır. Ta
]ipler!n ıt.nl.lli vtsika!arl1le t.eık:!it 
mtık.tı.:.pla~m .. ihale &&~tinden bir sa~t 
cv\·rı kornLyor.:ı. vcrrr.clori. 

(laı-G452ı 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan 

SABUN ALINACAK 
Beher k lo.u .• tahmm o:unan 78 kuruş bed .. l li 40000 kilo nbunwı 

ika.: t.:ı de!a pa.aı.rlıkla ekt:.ltmeısi 29 Jla z.iı· 1l 94.2 Paz.ırte51 sC.nü saat 15 de iz... 
,,, •• Tı"'rs:r.c Kap:-c <lakı Kôrr.! ... -:on b"'":·. ınıb. yapılac ktır. 

:? P,ır pıa.rt'de nl·f!&C'""..Jt olan işb.ı &ct>unun k:ıt't teoıina~ı 4A80 !irad~r 

3 - .. tckli!er . .a ılı;ıli ·r:caret vc""'."i!: : ri.}·lı:: bi.rl~tc yuk:.rda. yaz.ılı t~ıı1i1lat 
n .• k.buz.Ia , ı be 1i g\l.n. ,·,c so.attc kf.lmJ.s y~nn vermeleri, .. 6804.> 

Yüksek Mühendis Mektebi Satlnal-

"!! .. ~~!'!i~!0!ı~ı~~=~ : adet ekmek a' nooaklır. B<~·r 1 
ıtJ nın. n: rur~ntn ·dt'.L ıo.so ku.ruştta• ilk te:n...~at i88 .ıradır. Ek. il?:n.e 
311 t:·tı.;: ı.:.ıt ı.;.,~ .:ı..:!.tıP!._l' .pı.ı.:ı.r .. tıı'. ıt6950, - --
Kaptı kaçtı - Kamyonet s atan ahnacak 

.A.MlıJ b•r ..Uuk Fort V"f'Y.1 Servı'Olı. yeni v-eya a.z kul:anıin i..f bir kaptı. 
k:.\h - • ~net sa.tuı .:ılınacıoı.Atır. Ka,u.<;e1ıslz <>J.o:,bjlirl. Aııi.b.illu. nıuıo:ısc..-ıl 
t-. fı ılc L.:COıırl fiya~ ın vt• ne~·ea.c b>.ı.lunduJunu bir rr.e~ı::tup:.a .. ~·vJı•t 
Orn..a. İJ,lt·;ruıesa ~.<.t.:c Re• il' Aıı1 rJı~.. aci:e-&1 .ı~e fılıCtle bildiri~mesi. c6i";h-

Program Günler 
3 

Müzik Salı, Çarşamba, Perfembe, Cuma, 
Cumartesi, Pazar 

Müzik Pazartesi 

l/abeı·ler Salı, Çarıamba, Perfembe, Cuma, • 

Cumartesi, Poz.ar 

f> az.arteai 

Hergün 

Haberlerin Tahlili Salı, Çarşamba, Perfembe, Cuma, 
Cumartesi, Poz.ar . 

Pazarteıi 

Hergün 

Haberin Pazartesi ııe Perıembe 
J) 

Haberlr., Pazartesi, Salı, Çarfamba, Perfembe, 
Cuma 

• 
Haberler, Pazarteai, Salı, Çarşamba, Perıembe, 

Cuma, Cumarteıi 

l) 

Haberlerın J ahlili Pazartesi, Salı, Çarfamba, Perıembe, 
Cuma, Cumartesi 

~ 

Haberler Her gün 

'i aberlerin Tahlili Hergün 

(Bu listeyi liitfen kesip saklayınız) 

1 
Deniz. Levazım Satınalma 1 

Komisyonu ilanları 

1 - Talımin e<iılen bedeli 
54000 lira olan 1000 öidet septıiye 
şaır..-.ndırasının 10. 7. 942 cuma gü
nü saat 15 de Kasımp~ada bulu
n;,n deniz lev32ım sat!n a.lima kxı
mlsyonunda kapalı zarf usulilc ek· 
silt.me.ıi yapılacaktır. 

2 - İlk tıeminatı 3950 lira olup 
şartnamesi hergün iş saati dahi
linde 270 kuruş bedel mı.ıkaıb;lin· 
de mezkiır lrom>sycmndan alınır 
ve resmi <le kxırı • • -.:mda gönıle
b.lir. 

lstC'klilerin 2490 sayılı kanunur, 
is:t-O;f:i ved<ala. }a bi:rliücte vere
cekleri tekuf mektupların. belli 
g -ı ve sa:ıttc.-ı bir saat cvvclir.c 
kadaT makbuz mwrnıbil'inde adı 
geçen l·o:rd,,yon rei.;lij;'inc ,·,·rır.e· 
leri (6<2€) .,. 

1'10 r.:<':re !as.t.ilt borl'.ım niin·ıwıc-.si 

~· i 1 K•nat Demir levha 15 : 20 mJm 
kal ı,g:nda 

ı 5 Atlet O;c..ijen ı;;ıe:oö 

:o Kg. fosfor bronz td 8 m/J> 
5-00 Kg. Çinko '"'t>a olülu. 
i. .. uk.oırk!a yazılı beı !ta..l.e'.n rrı.Mlz.c-

n.~nin 29/6/042 Pcozarlc.si günü. saat 

14 d•' Kai.ın.~ b"'lwı.an Deni:ı& 
Levazım Satınalma KODW9)·0'r'lı01lda. 

Paıa-lt!ı y ıl.J.C:.khr i.st .. •kl f'l'in 
Wlli g:lr .. ,.e 9alltte n'."ı·zkür lron1is-
yana müra-ca-atl:ırı. •6966, 

TESİRİ 
TAZE MEYVALAll.DAN İSTİHSAL EDlLMIŞ 

iDR i S M ÜSHi L 
(GAZOZLU) 

LIMON A TAS I 
• 

Lezzeti Hoş • içimi Kolay 
MARKASINA DİKKAT: Fiatı 60 kuruş. 

Sıhhat ve tçı;ma! Muavenet VckAletinin ruhsabıı halzılir. 

Tek nik Okulu Satın alma Komisyo nu 
baş k a n lı ğ ından 

CillBi Mil< tarı Tahmin Tahmin İlk Tem!nat 
B('(l t.. h r-~. Brdell Tulart 
Kur~ Lira Kuruş Lira 

S:ıd&yag •Ur:!&> 3500 fülo 210 1350 00 
Nohut 2000 > 40 800 00 
Beyaz peynir 1600 • 110 1760 00 
Bulgur 2000 • 40 800 00 
F8ıPU}ye çalı «uru> 4000 > 35 1400 00 

Fasulye lı&rbunya •Kuru' 2000 > 35 ?00 00 

12810 00 981 

~ Yıldızda Teknik O~u!unun 194~ malt yıh ~hti:yacı olan yukarda cins VQ 

rr.iktarı yu.ı~ı sade yağ vsaire erL<ıkın ı;aı1.n@mC$in:e göre 9/i/942 PL•rşerr.bc 

g.ıı.:.ı sıat 14 de k;;palı zat! usuliylc iha1C'~ ,.iı~ek !\--lüh"ndis 1'ıielttebinde 
t.oo!:..n.:l('ak • • -;: ... rrnd:ı. y:ı.pıl:T...2.k Uz1-re eksiitmwe konulmuş-:.ur. iac temin3t 
'"~61> }iradı!" tsttt'k.lilerfn ~~n[ıme.sın.i görmek ve tjk t<'lniııatı yatnnak -Ozere 

1 

ek llm.,,drn bir gün evveline kadar Ok:.ılu!11U2R. ve r~ltıne gUnil. Gün1üşsu ... 
~...::::ıda 1~ l' t•k llü ım.ı.. ~rektrbi muhaı;:ebC.sir.e ge:meleri. 

Trkllt mpk\upları e!al!br.eden blı- 0<;at evveline kadar m.al..buz ımıJı:abi
Hnd(' VfrH:ı1is buh:r.rr;ı!i:t ltıızun<lır 

J\).'>t:ıda vfıki grcikn~cler kabul edilml"'l. ~794> 

1 ( ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI l ,,, 
1 

Süleym:ın;ye0 mınt.tlta" J'Olla.rınuı mevcut l4Ja parke ve beton yol ,..,_ 
rtir•- Sıp;<:ıtı kap;:ıh .z..'\:·r usı.ıUylf' r-k lltm.eJ-e k:aoula'nJiitur. 

1 
K~;! bedeli 53036 lira 76 karu.5 w ılk tı'1Tlln:rlı 3901 lira 83 ktn-uvtur. llru

kOI\ fl,• citFIJtrnr NR:fi::ı işleri umuml, hususi ve fıeınrll ('9..r"trlan"W'leTi, Proje keşif 
hu ..,a:,iyl<' buna' müt.f'iı•rı·i digeı· ı·vrrUc. 265 ku~ rr.u.lrabilinde Belediye Fen ~ 
lcd Müdürlüğünden "" ilectktir, 

İl>iil~ 917/9"2 Pı·ı"Şı•mbe günü ""at 15 c"• na;m) Encümende yapı!ncaıklır. 
T~liplcrin ilk teminat malt.bu~ vı'yı:ı n•Ml.t-.;p:ar·, iha.Je t(ıri.hinden seıkfz eün 

ı V'\ rt Belerliye Fr~n İş.k~l l\1iidürlut:l:ı~ n-.ur.ı<-a;ıtla alaC'.akJarı fıeınınJ f'h}iyE-t. im-
1 Y:ah c:ar\rıı:ir.•' \'<' k .. r.tı"<n ibrn.11 15zım Ct'len diger ves.ik.i..lariylc 24.90 No, lu 
l ı:.anwnun tarifn+ı <;v\·Te.~nde haız.ırl:yacakl.:-.rı 1ıc'tli! ree~turıla:-ını ib.ale rünü &Olat 

-------------- 14 •· kfld.-'lr Dairr.t E!leuı fitle veın-elır: 1az~md1-. •6764.> 

SLt.;p \'e Balmuharrlri Elen; l.ı.ı.et 
Bt-rıice - Neşr;yf.t Direktörü 

ce,det KARJl.BİLGlN 
aos Tı:LGRAl' MATBAAt;l 

• I Üniversite Rektörlüğünden : 
j Kl'nıpu iştirok f'f.f' 'f'k ta fbttı n dtmt:.k. ,.-esi.kaların1 Kaınp Kumandtınlı-
ı ~ına 1'(:\"d..ı eUı ~:len. •6992:J 

Dal«a Uz ınl:..ğı 
-~yo Mcr~c-:•l K•looil<l M,•t'~ 

WRCA 9.670 31.02 

WNBI 11,890 25.23 

WRCA 9,670 31.02 

WNBI 11,890 25.23 

WLWO 15,250 19.7 

\iRCA 9,670 31.02 

WNBI 11,890 25.23 

lVLwp 15,250 19.1, 

WRUL 15,130 19.8 
WRUW 17,750 16.9 

V.CBX 15,270 19.6 

WCRC 17,830 16.8 

1VRUL J7,750 16.9 
• 

WRUW 15,130 19.8 

WRUL 17,750 16.9 

WRUW '15,130 19.8 

WNBl 17,780 16.8 

WQBI 17,780 16.8 

ikramiye 
Tut.ırı 

Lira Lira 

l so.ooo 30.000 
t 10.000 40.000 
e s.ooo 30000 

20 2.000 40.000 
ao ı.ooo 80.000 

160 509 8-0 000 
l.200 100 120.000 
1.200 50 • 80.000 
4.000 20 60.000 
s.ooa 1' 8-0.000 

160 000 ! 320.000 

Tam bilet 4, yarım bilet 2 Liradı r. 

Uevlet Demiryolları ve limanları işletme U. idaresi ilanları 
M~ammcn bedeli 33600 (otoz ilç bin altı yüz) lira olan 8 adet Beto:ı' 

yer 24/711942 Cuma günti .aat 15,30 da k111p«lı .art usulü ile Ankarada fd ~ 
baı.;:ı.sında ~!anan _M~!kc-z ~ uncu Ja;tmıS)"?n~a ıa1L-ı _a'ınacaktır f 

Bu ~e &'rmek ;stıY"nlerm .2?~0 (iki bin beş yüz yırml) J;r;ıJ A: rrruYaJd.'1'
0 tem.in.at il~ k:tnunWl tayın ettıgı vesika lan ve tdtld111 rinl ayni gun Qt 14, 

a kadar adı geçen Komi"Y<>n Reisliğine \'ermeleri !Azımdır. 
şartnameler pa~ız olbrnk Ankarada :ıtıılzeınc D~.ı·~inrien, IIc-ıydrrv-1" 

,ada Te&ellüm ve sevk Şefi.iiinden temjn olunur. •ti&P-6> 

Mı1>emır.crı bedeli 9000 (dokuz bin) !Jra olan 1500 (l;ön b<.'1$ yüı) kilo D"" 
<lensi (v&kela) (13 Temmuz 1942) Pııznrte<i günoü """: (15,30) on bcı b-oçul''. 
la H:v~:ta Gar binuı dahilindeki loomi>yon lar:!.!ınıı..n ıu-ı>alı zarf u'"" 
l\y!e Mlın alıınaC<!ktır. 

Bu iie girm<lit ieL;yeylerin 675 (;ı.itıyüz :Y'<'tmiş bq) lirahit mc·v<lcltat ti'~ 
mtnat, kam.mun tayin .ett'ö v~ka~a!'la tt..k.1~.erinl nı..uhit"\·i ıı.ı.rflarını :ıynl C
oaaı (l{,SO) on clörl otu?a lrade.r komisyon R•isli!:ine ve:mrlrri l;\zımdır. 

Bu işe alt p.rbıaım.elrr komisyondan parasrz olarak <lı:ığıtılme~ır. 
<6971 > 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amit' 
liğinden: 

.ı.~ 
Hıilva Birlik~ri ibto:r•cı ;ç.lıı •20000> ç;rt J>3'mlıt <:<>rııP . r,az.arJıl<la ""ıı'' 

alınacaktır, Kat'l t.om.ıJ.;at ~tan olan cl360> Lrayı Bcık rk.i.ıy ~taln1udurı.t• 
'C 

ne yatrra.rak mflkbw.Jarı i1fl bi- ··likte 3/7 /94..2 Cun-ı.a g•ırı .ı st.ıat J ı ıtt '~' 
Paftahlne ka~sınc:ı.a Büyük K.ın~cıyan llü.n. ikinci l:i;.1t N-o. 9;!0 Ua li&'1"1r 
lın Alma Komisyonıında boluıımo!>.n. <6836> 


