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- -~ 1 • Sah!p n B•;ırr.uharnrl: ETEM İZZET BENİCE . 
~~--·~'--"""---'-----~~---·~----_.,,,/ EN SON TELO Af LA .. Gazeteye röndcrilen onak iade edilme~ , VE BABE Bİ VE L EN AKŞA GAZETESi 

İkinci Cephe 1 
AÇILIRSA •• 

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

Vaşington mülakatı 

bittikten so n ra 

MISIR CEPHESİ 

Mihver kuv
vetleri rJiarsa 1 

Matruhmüda- • 
f aasının önü- il 

RUS CEPHESİ 

Alma lar 
2 koldan 
yürüyor 

• 
Kayıplar tela/ i 
Edilebilir mi? 

Her ıeyın batında k a y· 

bclnıemek eaıutır. Ka· 
yıp takdirinde bunları 

telafi ikinci cepheyi aç· 
m a k la değil, ikinci cep

h ede Almanyayı mağliip 

e tmekle mümkündür. 

ETEM iZZET BENiCE 
İl:ıinci e.,me a.çılması belki de 

buı;ünlüi .artlar altında tesri olu· 
na.ukhr. 

Bu cerl.e, 
" - Çıli.!ırnıa, 
b - Naklclm<.-, 
c - Tol; ,·iye cdebilwc, 
d - \'erli halktan istifade eı.. 

me, 
e - ( lrre ;akın bulunnıa 

baknnlarından cıı başta şimal ve 
g;ırp Avnıp-.sı olabilir. İtal~ adan, 
Balkanlardan cephe açınak ikinci 
,.c üçUnr.ii ı;ırada g<"Hr '-'C bunmı 

yapılabilmf''<İ Akdl'niınle, Şimali 

Afrikada, Yakın Şnrkta demok
ra ·alaruı tam hD.kim olmaı;;ı, ada
ların 1\JH,\·<'r ~Jioden ist irdat olun
ma<ı il<' müınJı:ündür. Halbuki, 
flıooi ı;hver Şimali Afrikada iki 
balumdan me~uldiir: 

l - • 'ora~t•n, İ<pa<ıya hudat
l arına ka.dtt ıarp "" şimal A nu· 
pa""1da Almanlar tahkimnt yap
nınktadır. Ballranlar •·e Jlalrnda 
j\'arpt.., olduj:n l:ndar tnhkimot 
ynktur. Mı il' ve Ş!m•li Afrik<J 

l llH·erin eli nd<' b< lunu.nca miit
teJikler burad aıı. cephe a<;ıınıaılar .. 

2 - J\tı ır dii)tirülü~e Sıh eyş • 
Arap Yanmada.<ı • Basn • Hind 
) olu Milı N E' ~ılır. 
Mihvl'ı· bu iki maksat üzerinde 

Şimali Atrikada çarpışu ve h a.it a 
muvaICakiyel yolunda bulunur· 
J..en Ba.lk.cnlarda. i talyada m ütte
fiklerin ikiı>ci b ir cepbe a.; nıası 

elbet!<> ki bek lenemez ve il<in'Ci 
ttphe açmak ~in en tabii saba 
tim.al , .e carp Anupıısıd ır. An· 
cak, güniin iki mütalcası vard ır, 

bnnlardnn biri ikinei cephe ~ı l

dığı talrdirdc her türlll kayıb111 
ldiıf i ed il.,b ileceği n her tür lü 
h arp vaziyd io io diizene sokllla
bilecaği mü talca-.dır. i kincisi de 
kaybetnW'ksixln ikinci cephenin 
de Imrulabilme.;o;n faydalı ofa· 
~atı fikridir. 
Biııce, ka) betınemek esa"tır. Bü

yük kayıplar ka~ısında ikinci 
"t'pheyi sadtte ~abilmek biı· te
l lı.fi un suru olanıaz. ikinci cephe 
an<eak Almanya), nı:ıglfıp edeb;ı~

cek bir cephe olmak bn'u~iyelini 
kazandığı ,·al·Jt kanplar nrill'.D 
zararları unutkıl'ak geriye g~tirile · 
b ilir. B u arada kaybedilıııcmesi 
hirind der.•cede gereken ahalar 
l\fı ·ır - 'afi asya • Uindi tandır. 
Jlcnüz K~!kas)aya ve Hindi,tana 
li teş sira3et ~tn1· d~.ğildir. Fal.at, 
lt1 r!ır cr-phe j günün en n1trnl-.Iı 

,.~ he-y<.·<:iıt.Ull mC\" 7Ul1D~• tr,\.jJ fl · 

mektedir. Jugiblcrin ilk "' Jgır 
ka)· ıplarn>ın sıırup gi tll'Cc'in i 
talımi.ıı etmeyiz. Herhalde i~gi

li<ltr bir noktada kendi lcı-ini to
ııerlı) ocaklar n~ Rommel ordusu 
il e dllha <,ok çtıt in şeiklleri ile 
'~v a,,..uk l ar ve \•aziycti krndi 
lehlerine d e~i~tirıııek i~in e llerin· 
den gelen htr tii rlü imka nı Mısı· 

rın müdafaa.ına ikam edecek
lerdir. 

Demeç
tençı an 
mana? 

• 
İkinci cephe mi 
açı 1 a c ak, yoksa 
Alman şehirlerine 
hava hücumları mı 

arttırılacak ? 
londra 28 (A./\.)- BB.C. R~z

H·:t · Çöı"l;:ıl ı;iıri:~csi nih ·~·c
t'nde neşrolunan beyanat müt
el k halkı tarafından rut rareUe 

karşılaıını ış!J.r. 
Gerçi bcyanatta A\•rupaıda ~

lt.nci bir cephe ae>lacağı no-üsbet 
b: r sekilde ifade U:unmamı~a da 
mıitdiklerin gc~ccck. !aalıycllıcri 
hakkında aıçık bir şehirle .zahat 
nrerek p!.:ınlarını i(~a ctO'clcri 
b:tt2bıi u~·gun görü'mt'mt'kredir. 
Yafr>gtondan b.,c!-.riidi!,>iııe göre, ı 

(I)• vamı 3 il:ı.cii S htt 'rlc) 
o--

o lo de 25 taksi ! 

zammı bu 
sabah haşladı 

Ş o f ör 1 er lı akkındaki 
yeni ceza hükümlc t~ bu 
sal.: c:.h ıneriy:::te g .. rdi 

Ilcledi) c Da:ıııi ı:neiinıCll i tara
fından ta.ks i licre tl eı·iııe ev \ clce 
~-uı>tJ.n11~ o1ou 'iiı(1e elli znıuuıa 
il &"·<' ten y e n i :o apıl . n 10 :!.o> '1. nı 

bu sabah.ki gazetelerle BeleıliJe

ce ilan olunmuştur. Bu rnr~Ue 
~en i zam bu sabahtan ol iba rcn 
ba ~laıruş olup halk ım ız Uıksinl<' t

r cuin yazdığınd ıı yüzde ) ı:tıııt~ 
be~ fazla verecektir. 
Diğer taraf1 an ~i n e bu babalı 

(Devamı j- Oncü &.ıhi-'rde J 
- --<>--

Vaniköyde bir 
hemşireler 

gurdu açılıyor 
Yirmi Has tal:akıcı
mız daha cıün dip

loma aldı 
Aksaraydııki Kızılay Uastahakı

cı llem~irekr !\lekt eb i nc!eıı bıı yıl 

20 genç kı:ı. ınet un olmuştur. 8 1111· 

lal'Jn diplonıa tC \ 'Zl merasimi dün 
öi;lc<lcn sonra yapılnuştı r; 

ne geldi 
j Henü:ı iki taraf ara-
I sında büyük 

1 k :,~.::o:ı2: (.~~;la:~~: 
1 

Rc<mınel kuvve;lerini.ı.1 şimali Af
.. k:..Ja M:ınsa Maıru-hun 23 k:lo
nıetzc ga"bine val'C!ıkları bJ<iirı!· 

1 

rn :>(ir .Henüz iki taraf ara'ıucia 1 

buıy.Jk :b;r faali~"' oimamıştı:. 
Curr-a gilr.ü Britanya lı..&t.1 o!Jr1 e-n 
bı~.dcki mıihvcr cüztr3er-1e tc·n;a~a 
g e.,•ıuşl e r<ı ı r. 

8 ınci ingilız orJu,· tahiw t · 

<iiimiş bir Şl'ki ··' aü:m ı bt-k
lenıcktecLr. 

İn:ıVliz hava km·,·etlıeri biiyük 
bir faaliyet gö;tı,=ckıe ,.c •ıı h
ver koıtarı::!a yapılan hücu1J11lura 
tekırnıl tavyareler ye hatta eı a
ğır borrfüaı-Cıman ııçırkflıı.rı b":e 
i~•irak e1ımektedi"1<':· 

• 
Timoçenko alelace
le ihtiyat kuvvetleri 

getirtmektedir 

Alman hedefi: 

• 
=R}l - n -E =N:f.·Z 

' . 

1 
.t · ~ ;. $-4 t"u tovık 

==~ • 
. ~ 

Rostof petrol 
boruları d} r ,--A_ma:_ "_l_:_·:_n_·_'d_:_. _K_~_- - --· _s_"_h_r;"_:_v~_P_•_·t-·0-_ı_oo_._1.ar_ıru_n_g_eç_tı_·ğ\-- _ Robt&C' ___ u_n_n_ıe_ı•_k_""_ı_llOO'C_._'_r_·r_lı.o_·_""'_·_· ·-

Lonılra , 2s (A.A.J - .n.B. j Sekiz ALI\1AN Kömür Talep Beyannameleri 
c.. Harkoi .k esiınind c Alman- s 
ıar dar bi t cephede t a nı tü- a bota jcı Ame- • • 
meınler}e ve ~İİLierce ta) )'&• onu·· mu·· zd ek •. hafta 
r elerle açtıkları gedii;i geni§- r ika sahi ı i ne 
letmi~· c uğr a>ımnktadırlar. 

•Km! Yı ldı z. gazetesi Al· Ç) k a T) ı d) tevz•ıat başı ıyor 
manlarıu ağır ıaz) ikler yapa-

r alc, mütemadi~en zayıf uoo- ! zerlcr1Dd8 iki Si• 
talar aradıklar:nı ya zın:ı k ta-

dır. (Devnm ı 3 üncü sah ifede) 1 ne tabrlbat yapma
ya kAfl malzeme 

.. 

Eti bank Tophanede yeni bir 
müracaat bürosu açacak 

Sül" 24 SAAT DUEGU:N C.EÇTİ 
V şı 23 lA.A.)- Sv. 24 ~•at 

ı:.rfında L'bo a c p .sin.el hir 
rlurıgun1tık oLuıu .pır. Bır p <le 

CD· ' :=: 3 Uncü 5' t.f oc) 

SIVASTO :-' OLDA j bul do 
ı Lcmdra 28 (A.A.)- BJ3.C. Ya-
t 200 bin A iman :.o,, .,n retmıcn l:ııldıriidig.r.e 1 Elektrik ~cret111e 20 / 

liavagaz111a 3 O p a • 
ra zam zapıldı 1 

ban · dq, una ;r_ ·a " t e<lcr k 
::ıaşi<a hiç b:r muameleye lüzum 
k"'..ın"'dan dcı•hal .kömtl Itrmi a· 
lacdklardır. 

---·v----

Beş vur g u ·n c u 
A dliyeye verilcıi 

:\Iarpu,çulaı da Çnuşp~ l.a
nııda 16 nırn1aral ı Boh1>ru ı . dlil;
kftn!nd ı izlcn tni~ 36 kilo fa1r{ı1 
\ 'C dör t Hii() m akarna b td nı-no~ 

t ur. BohC'r adiij c~ e y erıiııt; tir. 
Znıd ;-..n hanında da • ;.nc-i nt-' ı 

Joğurdu bi r inci Ut.'\ i f intile ~ıan 
Yurnn lıakkın<l a da ciirnıii mc~

hat) apılmı~. ad li ~ eye te.-d i olun· 
Dl Ujtıır. 

Galatada Xecatibey eadd~-in de 
97 n uıua r:ı d a kın il kahveı:i . · J;.o 

25 kilo toL şeker >a klamış ' c ı;iı:-

(De,•anu 3 iiııcü sah i feı'r) 
---o--

MihTer denizaltıla rı
na karşı devriyeler 
Lordr '.\ 23 (A.A.)- B.B,C. V,

~;ngıcınıdan bı 1 d;rı1dıg ne l!Ore A
n tr"ka sahil•tıinde mihn'~ d<:-
niıe 1ı fual~yct:r;e kJrşı A..ı-.crika 

Jı(;.i:urı.cı: göıoü!lü dı~\triye gc
nülerı• tesis et.:n!ş Ye t:<:aN t g(
miı.,• salı:plerin11 bu teşki4'ta ya
z ıimağa daYCt ct:·nLt-~r . H ci.ltn 200 
;.t '11. ile yı:ıp ılmakıa olan lıu f -
aly~te pek yakında 1000 gemi 
d~,l-;a j:iı,y.: o}u1~3caı..<t1r. 

ı 1 
gore, ü-:.i c~~ u '\Jza..lt:·~ ıa .. a-

v e 1000 1 uan Ar r a" aı~ sah n-
UÇQ/(. ' d b.r ye c ıı sab"1aj:ı, cas. çı-

1 
1 
1 

1 

ı 

h Ü c um ediyor 1 k ıım1;Ş f~J;at bu l.ı.-ın hPpsi 
: ... \u.1. nm ar-d!r 

Fl' ::ı ":-"lı:ı.r g- ,... -.y Fran ayı 

Almanlar mtite · a
di yen taıo 

lcrl:tdcıı ;ki de tı iç:n c At.-
la lı!;l g . sa::,Clden 50-0 

.,.13 i e r · or ı 

mct!'EI tw.~'·-ra <iln lİtll&.r durmuş 

Ye 8 ~ .ı •• \. ..... ~. ı· .and~ Jç'n
d<' deıı 7a t 1 :'CtlıJn a rılacak cür· 
t :ı ,., fc rı h2., ı. a -
e ere kzrayı; çıkım "1ard>r 1 ncl-., ~3 (A..'\.)- B.B.C. Bu

b~ •1 Sı-.-arrı.vpai n,üıja[J. sını:ı ~4 
• :.ı g\ .. n~~~ ·. R-...ıs n.Jtlafilcri 

SJUGCU dü~ n ... n ll..:üffiUli:l J... .... ı'i'ı 

er::~ IrlUi;-,,\ e:ı c-:. (._IT'.Cktedi;.;ler. 
!\1Jı}.ı.vr-reiler.in S1\'l!ı;;t')1')01c1 20~ 

b:ıo a~k•" '"" 1000 ıan aı-c ılc hü
cum eiti~c·c,..; talır 1·1 cl~rn-ıakta· 

dıj. Fttki t b a:, a tzr.~z e<lcn 
l~·ı:nan C.Uinıan<la .ı.ll..1 .ş n1tl:lik 
h.i. .:C hal.nllei<i l ü<:umlara nJ::ı
yc• ,·erdiği ank< lnıaktad,.·. 

A'.\naıılar diğer cctı!lelo· ·l<'n de 
O-...raya ku'\'E'~Cr ~- •Jımç.'{ı<'.'J4:r-

Hayf adan Yunanista• 
na un gidiyor 

'.Landra 28 (A.A.)- BB.C. Bir 
'<'\ gf'!Tl isi 4~00 to" unla \ una

nı;;t<.T,a müleYcl·c· hen Ha) fa li· 
.. 

(De-. nm ı 3 liııcü salıü~de) 

Cenubi Afrika 
harp gayretini 

1 gevşetmiyecek 
J./'r,da '.!8 (AA. l - Cc-:· - i Af· 

Tik< Ba~ı·ekili G<;.ıeral Smuts 
d~.ı b~cc Ce·.u';i .'\.f! .kül,I.=l hi· 
~.:Ccn ı&rl.J·oclu bir nutak le
n .~tır. Ba1"'\e~H şu ..ıail &<'ll'ı nş .. 
tur. B:z, Cem:n.: Af ·ikalılar Tolı 
ı~kta e-::- r dj.J.;:en ı\<ı'"ıcıeŞlı:rırılzın 
i~Le-Uikleri gibi oı ~a~ yerinı tut~ 

n~..ık "Urrtile harc:ke 1n· rr-:.';t'Ce
i,ı., :,. ksa atka ..... ~i" yatıp yıra

lar .,~;zı sarmakla ını n1cşgli: o
ca ız~ Bünc. cevab ım şudu:-: Liıb
..'a \.f' 'l r(, ık:ta es!'r diişıen Cenu

==~=~====== • bi Afrika i rın -r,<-digı gayret: 
~ c rurıh~~ı yd'<1Ur.• i 

Etibank ~-. ul biirous tara
f, ."\.1~11 madc:n ve kul< kömü. Ü 
tc•~'<ıtı ıç·n g~niş haz rlık!:ar y-a
p:facaktır. Halkın iz<lihama ır.a
lıJI kalmadnn Joolayca kömür a
labi}nıesi içm şehrin lıer ıarafu • 
d;:k: bıü.tün bayilere !'imdiden E· 
tıbor.lt tar. m< kömüır te\ · 
ohınmalttad•r. Bu l!orcla bQl maı 
bulımacağı :çın ha bclı!lrnıeden 
ih .. :y0C1n1 r.lacaftrtıı-. 'l'~~uzun 

ılk haftası i çın<le k><'1mi.r &l.mak 
istıyen ha a oa~ leraen, kömü.r
™:puaru!idıa.n ve ~ ibankın Top· 
lı~J1C'le yC'nı aı;aeagı ooyük bü· 
ı 'ıa.ıı 1~ \\l beyannamesi veril
mc~ir.e b •• '1anaca:ktt"". 

Bet ~j ;ııınamc.· dokh.ı·anfar 
de f.<.>lara, bay!kr<" ve ) ahut Eh· 

Mısır davası 
NECiP FAZJL KIS.>\KtiREK 

il 

D
i,orlar k~ (R>ınmrl) e. kınn 

yaptığı ve 1~ lız}e«i t•.ski 
nlt"\'Z f'rıne r:.ada.r :t\.01\lu.,tü. 

Yalnız evvelce de l azıf.ğıımz 
ız;bi b<-ytmn~mc muhleYi:-a an 
malv :ıe biı-liklcrı tarafından yc

(Dı>vamı 3 Uııc(I S lıJf do) 

Çörçil kamarad?. 
şiddetli bir 

nutuk söyliyecek 
!,o.ııdra 23 (A.A.)- Başvek 

Çon;.i ha"b·n ,da•es"nc kar;ı bir 
k ısım mcb·u~ıar taraf:ndan V<'· 

rJın güwn,i2:1ik takr:nne b'=t 
cı:ı,·:ıp ye: ecck, uzun \'e ~iddeıtli 
b'r nıılu.k süyfıyecckti r. L"bya 
tı~-·· eleri münasebet.le Av:ı.m 
l ;;:: arı. ııa hiıkı'.rmcrin 11& \"C 

• ··y.1 nde 12 takrir vcri~ştir. 

\-"e r:in~ bi!ı.', Bu :u 
DM nuc.i nn·dc. :ı v 

ır.d11' 

l s.tildal Mar~ından wnra !\Iek
tcp .Miidürü ~ c onu takib.,.ıı Pro
fı: ör dok tur General 'fcdik ağ

lam birer nutuk sö~ li) erek Kız ı· 

la.) h t. ıu ~.ire lık 11"!(\\.lcğ inin şeref 

Ekmek 1 
1 --- Bir Yu.-os:;ıv vapu-

!BU saba~ B i .. z i k er e ux~: !i~.~~:;en:.!c A· 

ı 
bamlrden 9t'nı a bil' Çh'"Pı.da s•· ·~y~ 
J:."' .. ı• UZ«ll.l llil soy 

bl \C 

lD•\ .. ı.ı 3 •U S~h1.1UC) ı l d l 
ı _r.ka E•h rce N ı.. rt1 At an-

ın ür acaat a aş a ?> ar ~:tr~,~~~~~::~~\"<~u.:u~,~~-~~-

1Vali: "-Ay sonuna kadar Birliğe ! ;:;f;;:ç:;i~;İn· 
Karıstnt ··,c.e··reil1 

kuyumcu 
muayene ed i!ecek 

21 yil~ı.c ık.arıtınL nc\:hum b;,. ii,.ı.;... 
b.rıçlUt uğ"-'1.ina C\"'\·clk; g-J.ın ş:şlidt -j 

ev.oo.e 8 , ,... nden e;.:r,ciı: 1>:~'1 i.le 
vuraırai. Ol<luren K'l1..al.1 Çar"1da ku
'Yumcu Lwn ArUny nm mu-h..ıkı ... mc
sine ôü.n ba~l.anıldığnu yacnı.ştı.ıc. 

L<."On cel:te aç~lnıadan evvel Adliye. 
ye bir note:.- g11tirte:ek: blr a \·ukaıta 

wı.. l<Qt venniş ve bu a.vukat ııoıhke

nıedP müekkllinkl / 1<1! ı~~'""'ı;enffiio.irı 
bozuk oldug..ı.nu iodi; f'~ıt.ışlı. •• 

Nt'tiC'<'dı' l,f'()ın t~kif c<Jiln:ii VP 1 
f:lhhi mc:ı~·rnesi ~<.:' T: b1'bi Adliyt• ı 
gi)oderil1r.~ir. 

--<>· -

yazılmıyanlar, tevziattan 111ahruml de dondurmacı· 
k a 1 a c a k l a r d ı r ,, d i y o r 1 lar buzsuz kaldı 

Sabte mek~upıa un 
almak iıtiyen fırıncı 

1 
Esnaf cemiyetleri 
Belediye nezdindo 
teşebbüse geçti 

- D1':', İ 

s;,. .. - , .. , ~ ona 

ro 1 
D'yo !ar i, (n.u 

60 - 'iO d ıı-ce .; 
z .. 'e .ı\tr:::ı y:..c..a, h 
t > t •imiş ••. 

1) m k.ıt"ol,r:, 
ti.~ & '\'&fll k n

ı ,artlar •1-
Dıy-orlar ld, Alrn n nwtörlü kcl 

lar;ntn ve piyııc:~iııı u üne tayya
re :0

1 
b· si l)r h ~ tiB~C se ... 

r n tıa ;rt:.: muş; \.""e dl:f• :
la.r kı .Alrı~ tar.u;;.A ı, pi.ı~la ve 
ba1 .,.ı gilr.l~rcc koh~C~ın n.Jh:ı.t~z:a 

t·l buz uolaµ] <ı.n gib;, so~ruk h•, ·a 
tı.:"i-:ıe:-in~· nıa.ıkın}.ış ... 

Bu cL; no r ")~il ılndtn hep>j 
d.:ı~u, yah t ?1t•r ' y lan ola.bi!ır. 
S ·y!enm~i gı.:rcl:en büyük dvğn! ~ .. 
rlur: 

c c<.·ek.tl 
\l?.'lkl• -

e 
toy o\l'l t. t:z 1nrl'\•n. ı cd r; b.ı ba
kıı~ belkıl di? lı.ıı;;,t ıH r.mell 
t ::ı .. uz.ot=.r.u tiO.h:;t ıl ri;ye !.t \i 'h. etm 

Yi>!li'>!? 
).' nııi bl'OC(', b(uim &IJ>'Jım :ı, ~ı· -

y h:ndan bu :; . z n1C'\ıı!İ... 9';inck. 
K· (!\.aslarc! ., :ı. aya ı.ı 14 ""n<ı · 

k"&\ nııu "" ü Ut-
1 ~z. bef'. 

A°"al.., R u yad.ı, 'lısırda ~ ıırada 

vı: bur:ıtln harıı de.anı <" derken 
h .ı kik at• n en ba~ta gelen esas 
l\l ih\·crjn ~ 'ıh ... ı, bir~r birer he
dcfl.erint• \·ar:":ı kar~ı~ında nıiit te· 

fiklcr in aııa dn\'a~- l ele alın a~ıdır. 
B u aona et(, a ~n , -e hu ccphodtt 
nıııkawım t etme k ile beraber en 
1'ı ~~ ~ oltfan Alın an~ ayı n1ağliıp 
edcbilmtldir. B unun tek r,a re,i dc, 
A nıerika \ ' e Jn:rit:c-rrnin garp 
A' rupa~nna ~ rknın~ı \e Alnıany a .. 
~ ı bl.Jıaklıın sarsacak. maRliıp e-

Madam Lupes-' 
k':' v_efat etti \ 
lltrlrieo C\t~-, 28 (A.ı\.) - Ito

ıııany a Kralı K:.rolım refaknıinde 1 

bulunan l\fadanı Lııpı»ku ölıııiiş
tiir. Kral ile l\lRdanı Lupeskıı bir 

'l'crr.ımuz, nğust-Os ekmek kar- ' 
nelf'rin·in tewiin e bu sabaJı d:ı 
halk bic.l.ikleri tarafoıdan d')vam 
oluri1'1.111<-:!ll·. Bazı lıiri>.<ler ekmek 
karııC'lerini evine teslim eedrEk 
bu. -{,.; bi!:!nı!~krd i r. E'kserü•: ise 
!·alkın b:.rfik mcı 1<e7llerine nnira
caaı edip kanıcoini alması usulü
ıüi tcN." h ct'mi~~crdir. F 2 .• kat bazı 
k!n-.;..("]cr mensup ulduğu b:rliı{in 
nrr< de çahıt ığını ye :da re h·· \ cH 
azal:.rının k nııer o!duğumı b,,. 
nıe.ı.<'k1edır. Bı.ı kabil kimstıer 
bu rr.bah mah llekri nd.ekl r.ah.
yelı.:re, }J'J~is n1f1:·1 .fY,·~eriT!C' n tira· 
c;ıat ccleck biı·l:k yc»le rj:1: öğ
ıenrn'i-1eı-. ornlara gitl-crek k :ırne· 

Çnpooa Mehmet smınde b.r fı
rıncı \;ııi]lge iaşe müdürfüğün<len 

bir gün eYvdki scıt ı şı olan 1319 
eJ<:ını~k esas ~utulura.: verilen 11 

çm·afük un ita mı>klubıınu ra

kan-'arm ı silerek 3366 ekıncklık 
20 çıwaıa ih'.iı.~ c1.:ııi, ve Topı·a'.: 

)..la-.!' ~l1cri O!is:.nc gö~ü1miı.şlür. 
Buı-~<l.a un veril.rkı·n salı ıekarlık 

!aı1kına \•.urım--.ış ve bu fıcıı~cı nd· 
liy~~·ı verilmekle beraber fırmı

rıa urt •\ un \·er1~nc:;ı {Sin<: karar 
\'&,:Ti Jl'l.Ş!i1· 

Boğaziçinde \"C b:lhası;a F.mir
ga..'1, ) tcn:.kö:r Sart)er, Yenıma· 
h~l'le \~e Ka\·a~arda~i gazino sa
hiplcrlle ır.ahallebici ve l'dur

nı~cılar ınc·nsup okluklaırı c:.>naf 
cem·yctıne n1liracaat ede!"'Pk bu
ralara buz gelımt'<i'ğ'n, bildinn ş· 

kr ve bu yuzden c•.>k müşi< l n 
z·\; ete et.- 1ü:'kı'lc r ~r i sü~Jem C>r .. 
dır. B tm ar d<'"mi•lerd!r kı: 

- H.tı4tıJlde Alm:>.nla.r, 60 drı·t:ı.:P 
F-•t:~ı1cla ınu'ı.;t!'eb~n n g<rdi.ürr•cı:-ı;i 
bü.t""::ı \"e mfltlü.-,. tedlıir'.eri alın1'
t r Fakd• hır tedb>hı baş:ın<i:?. n,·f~e 
~ 'l\-en, vav. < l"C b· ;tlıl k , t ıft.in.li.ı,.-e ta
ı,arnın ... l, a t \ot! ı.0ıdo ~i bh· ruh 
~ ... ,., eti it tr- tc 

~fıhVt1T' s ;f'·n· bu krd:H· kll'\."\'Ct?i vo 
k"11... öz Ocğ• .. lrr i müt:ıle:ı < t
ttktt•n ve bü do~!'•\ go O k =-arn".S 
b -c ceaa r t ve t d k~-1.. 6 ·ciy 'r.ı 

de r•klerL tı>'fl f<71\ı.,ı ka .,.t brarı 

.(De\·am, 3 üncü sahifede) 
ternlıan<> 

idıler • 

&(mai< t.:ısanuruııda 
"- D ~,..r csa ('" a'fleak vazın 

(De\ amı 3 üncü >ahi.lede) (Dt a 3 ı r.cu Sat ·r de \ 

cicn ıı•çi~lt•n: 
İnl'i)iz)ı t'. ?wtı rır.,n i gıli.z ann. vata.-

an tr•k :e ot daba a...~,.;ı o!n ı-
yet tc. s.l tttı ~·· ı :ıı. 
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HALK FiLOZOFU 

NASİHAT 

Eskiden il1"anlar daluı akıllı 
imiş. Haziranda kışlık yaka
caldannı tcıda.r>k eder, e\-e dol· 
dw-urların* Şimdi, ya, akıllı 
insanlar, ya, evi düşünen aile 
baba!arı, yahut da, Ha-ziranda 
kışlık yakac&<.:i'ı tedarik edecek 
para kalmadı. 

Do,,,'rusunu isterseııiı, üçü de 
&'Laklı. 

Şinrdi, bütüe lstanlna. geçen 
kı~ın acısı hatıralanla • odıııı 
kömür derdik meşgul 

Hal böyle jken, gauılelerde, 
acdp nasihaUere, akıl hocalık· 
lanna rasU1yornz: 

Telaş etmeyin, merak etrı...,.. 

y in, acele etmeyin .. 
Haydi, diyelim k~ tela~ llUl• 

hal )ok, meraka lüzum y<>k.. fa. 
kat, acekye de yer y<>k mu?. 
Odıınnn.u. kömürünü şimdide.il 
t rik etmek istiyc·nierin te· 
§"buiis ve şevklerini neden kı· 

MANTAR 
PABl'ÇLAB 

Ayakkabı.:ıların da akılları baş
larına dank etnı.iş olacak ki, man· 
t.ar pabuç imalinin yasak ediline• 
sini isliyettkkrmiş!. 

Fakat, bu habere kolay kolay 
inanmak, bilmem, mümkün mü?. 
Çünkli, mantar pabuçtan çok ka· 
zanıyorlar. Kendi ellerile, kendi 
lı:arlanna kesat getirm<ık isterl<ır 

mi?. 

ZEHİRLİ 
DO. HUR!\IA 

İskenderunda, dot>durmaılan 
100 kl~i ~ebirlenm~! Dondurma• 
ıı.in içinde naSJ! bir madde varmış 
ki, böyle, yüz kişiyi birden zehir· 
lenıiş?. 
İnsan donduıına yiyince, zehir· 

leumcz, ancak, bayılır. Çünkü, es· 
kiden lU kuruşa olan tabaklar, 
şiıııdi, biızim semtteki .pustac.da 
;viiıni kurusa-

J\fLZARLIT<TA 
REY KEL 

Bir zat, Belediyeye mür,.caat 
ederek, Asri me~arlıkta, şimdi da· 
ha sağlığında hazırlattığı mezarı· 
nın üstiiııe, bir de heykelini dik· 
tirıınk ist<ıruiş.. bu müracaat ted· 
kik olunuyor .• 

Eğer, Asri m..2arlığa gömül
'™'k istiyenler, böyle he)k.I de 
isterler~. ora~ı mezaı-lık olmak· 
tan çıkar, Asarıatika miizesi ko· 
ri<lorlnrına dön<ır •• 

İslam ruezar!ıklanruo kendi. 
t..rine mahsus bir sadeliği ve gü. 
zcll" i vardır. 

~ERBETÇILERbl 
ARZUSU 

Şerbetçiler de, toz şekerin orta· 
dan kalkması iizer,ine, {iat!ara 
z. ın i · fiyor!arııuş.. 

Toz .. kerle kesme şeker ara• 
suıda 20 kuruş fark vardı. Acaba, 
bir kilo şekerdea bardıık başına 
isabet eden miktar ne kadardır?. 
Yııklnda, yirmi kUTuştan baT<lıığa 
ne düştilğünü öğr>eniriz., acele et• 
meyin! 

AHMET RAUF 

-
BOLLUGU 

. REŞAT FEYZi 

rıyonız? Bu, basit bir hesap me
selesi.. eğer, şimdi, hiç kimse 
bu işe girişmez de, lıttke5, ku· 
zu yemiş gı1ıi, büyük bU soğuk· 
kanlılıkla, yan gelir ya tarsa, 
soobalıardıı, kış ba§.uıda, bütün 
İstanbul halin, hep birden ya· 
kaeıık tedariki teşebbüsü- gİ· 
;r~ek, dernektir. 

Zat<ın, odun, kömilr mesele
ı;ind., boynumuzu büken en 
mühim dava nakil vasıtası bulı 
renı değil mi?, O vakit, bu da· 
va, daha hfıd bir şekil abnış 
dtız. 

Binaenaleyh, uele etmeyin, 
diye, lıerkese lii:ı.umsuz nasi· 
lıa Uer verır.iyelim. Pıırası olan, 
vaktile, odımunu, k-Omürünü 
alıp bir köşeye atsın. Ve kış 
başına, müll'Jrün olduğu kadar 

z odun, kömür taliplisi kalsın. 

Lafın doğrusu bu deŞI mi
dir?. 

Orman F aküttcsi 
Bu yıl memlekete 34 

mezun daha verdi 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Or

man Fı>l<!fütesi imtihanları bitmiş 
ve bu yıl 34 gıenç mezun o:muş· 
tur. 

Bu kıyımetli ilim müessesesinin 
değeTl· Rektörü Ma.ııhar yeni me
zunl?.r şerefi.ne dün bendllerde 

bir kıı ziy.aieti vemılştir. Profe· 

sörlerin de hazır bulundıuğu bu 

zıyafet şen bir aiie toplant.ıı,'1 ha· 
lindc geçmlşti.r. 

<Son T'Clgraf yeni ve genç me· 
zunları tebrik eder. 

Dikiş makinesi iğnesi 
almak için kırık iğne• 

ler geri verilecek 
Dik;ş makineleri iğnre'leri ve 

yedek parçaları azlığına kacy şu 
tecibirler alınmıştı.r: 

Hiç ıbir klmseye bir iğneden 

faz;la sah ı:ruyacalı:tır. iB'a:" iğne 

veya yed.ek paııça alabilımek için 
de iw.eni!n veya parçanın kırk 
kısımları ibraz olunacaktır. 

Pazar günlQ"İ yapılmıyacak 
bir hava ı:efm 

Ankara ile Adana arasında pa
zar günleri yolcu tayyare seferi 

yapdı:nam.ası kararlaşunhrustır'. 

t~ ,. 

t.ı.tıd~ 
,.,.."'7.!" ,, 

iir yıl sonra diı;ioma 
Cn Wtiteden bu '11 ttı< ztın olan 

rnçlere, diplomaları mars!mlc vezi.. 

lc~k. Bu!lun için h:ı!ıırlrklar gôrüfilyor. 

AyıX (ün, !J;r de mili amere tert;p e· 
cı;ıır,.kteO.;r. llfüsamerenJn, Ünive.rslle 
bal>Qe<inde bır kır ool<>nı şelc!mde o. 
l1!c&ıgı da yazılıyor. 

. Geçen yıl, bu mr.-lm Y"\pılam:ı· 
mıştı. ~ sene me-zun ol.nlaT da, 
heri.rz diplomalarını a!ımıödılar. Bu 
l ıl, iıışaallaiı, geçen yıl mt'•ım olan 
genç:crc de diplorıı11lan bu nr&da. ,.,._ 

rili r. DiplomııJarın bun<icm büy ı... da.. 
ıı.a 6ilr'atle t=ırlanın.ıısmı t~min et. 
melidir. 

BURHAN CEVAT 

r EDEBi RO.VAN: 16 ' 

ŞK ve GÖZYAŞI 
Yaznn : SELAM l t Z Z E T 

Bİ.P..İl'Cİ KISL'\I 

Ge~... GltQin:! de göron 
;rok. 

Se. gW:ı bütün bil tün hcyeoanlandl: 
- Ya ne oldu dııdı? 
r>adı k<i<ıeledi: 
·- K b<iJlpl benim değil... Sakın 

b~ııi kahaıhat.li tutn'.»Bl}--m ..• A1tnet>i du
yu.noa w. klmbilir rtcler olacak .. hele 
t.eı!x> ı. 
~ in, Dadırun yüzüne ııaııı<ın şoş.. 

kın b:ıı!rıyor, sôYler.enlel'den hiçi.>ir 
l"Y anlam ""'"°'1 · 

_ Ne diyorsun Dadı? Nel<Cr anlaı

ı·yorımın? .. 
- ~ımı.:ı gelen lel~t benim 

IUlJb:ıı.'ıatim ceği[. 

_ :ie fea.Iketi?. Hanıı' ıeuı.ıeıı. 

- ' y ı>."Uf •• 
S.Wgin iı1d]dl: 

- Yi>!:sa bir şey mi oldu?. 
- K"'>'boldu. 
- Yusu! mu? 
- Dtct, YU9Uf m-',"da y<te. 
- Ne vakittı;,ıı.bcri?. 

- Bu sal>a!ıt.anberi. 
S~'lll rin gö•llori yorlnden ~ 
- Sra çıkhrdın gal'.'ba. 
Dadı ağla-ını,ya ~adı: 

- Çtldınnadım nır"= ç<ld=cn·ğlm, 
Yu.su.l bu s&OO.h1.anbcri ;Qk ... 

_ ?-f<'r~de?. Nerı ye gi?ti? •. 

- İşto OOıı cı,, = ce~ünOyorum 
d~ aldım yerinden <>ynuynr. Çocu.
tu nnr.akl<91k ı;aldı!ar. 

- K·m ~k? 
~ - n:lir miyim ben. Biri 8!'k~ OOh
çPMn g!Ymi~ .•• Gören ;ıu!t .. be;n çal'

ııdnydım. 

S,,vgin iliklerine kadu ürperdl. 
- O ç~lmcytıT!. diye m <rı.ldanıl4. 
D:ıdı pek iyi k:'.vl"!yamtı<iığı bu sö-

ıiln m&nasını anlyıabilınr:k ic,.-in kulak 
ı k~"SiLcU; 8evgin 'rustu, bi;az ı;oonra göz 

ya.ş} ... n S.t'&.Sl'flıdıa kendi krndirıe, güç 

ii'tilir lıir ...,le ko!ı~tu: 
- Cocu~ ~nim çecuğtım som. 

}'<>r .. Bunun öçlıı de benden beyle in
tikam alıyor. 

1 
&az, ajzımızın 
tadını bozda 

İs!ım'bulun bazı """'ilerinde buz ot
ırı.4ldı.~u.1Kla.n ~et cci.ip durtQ'O!-UZ. 
Yaz sıcaklarında buz kadar kıymetli 
ne \ıa.rdır. b,~, geçen gu.n, haz1J1 bir 
badiee ve Cıe6ac.ın:t, beni uzu.n uzun dil
~ündürdü. Çok sevdiğiın.ı. b.r a.Je d<J&
tu, ıaızı. buzlu sular, bı.ı.ı.lu :;eı<>ctier 
~e i91?', zavaUı nihayet za.ti.ırr:reye tu
tuldu ""' &ıcrlcııe ömür vefllıt etli. 
Aslına bakarsa~ ben, buz dolap.. 

larııuıı ~ çok ~roon>m. Erba
bının '"' ~ ta<lını bilomc:riu a.n
la1tı.ı;ma ııore, buz dıol.Wı, yenecek, 
içilecek m'1ddel'e'ri, hizu.rr.undan fazla 
SOiluk )<1p:nakt.adır, Hcle. ba•tla.rı, 
1ooca kıoca buz parçalarınl, suların, 
Şt"ıtbi!tl.erin içkile.riıı iç.ne atıyorlaır. 

Buz OOlaplaı·ırun, içil~ seylcıin ta
cbnı ve k~tmi 00-....duıru m'4ıa "'ak
trr. 
Esk~ eıoğuk suler, şe-ı<bei:le-ı yine 

vardı. Faka-l, ckarhk> lar kulh:.nılırci.ı. 
Ve bu S<Jğuklırk, oo~I ııogukluklu. 
Bugün böyle ck.ğil En ta.bit scğntluk. 
pını:ı.r oo .... kl~ur. Buz ribi, dı riz 
Fa.k.a<I. Y"'O bu.z gib; deyilcii.r Güzel, 
1ıatlı bır !l<tğuktur. MOd,>ye ookuıımaz, 
insanı, Allah muha!nı.a el.:· .. ı, zaıürre
yapmıı:z. 

Za.tt."fl, nıt.ala.rırm.ızın fl'llC$ı4r bir sö
zü vrdır: İnse.na ne gf'lirse scıgt kt.an 
ge!fr, dı rlcr .. 

Su.-akt..ın ziyan ~ir mi?. Bal~nı:zl&, 
harp t>ıd.un 01·dr.ılar, k :-ın, eJ!ırın altın-

'40-."iO dert•c"ıd•.\ 11us ccph :.il'OCiıC ne 
s; ırıtılar CE'Kf..i!.er. Halbuki t:!.!ndi 
L'byada s1.f~nn iı~1ündp 5~00 d~ 
cede i~ b;r şey olu tıY'C' lar ve hal>i~ 
mvlnrt.,,t~ ed.ıyurlar. 

Kendim.izi soğuktan, roğuk eıryler
den loorumalı;rız. İnsanın bile soguğu 
Qe>k;lmt"Z. Halbuki. bazı lnsanfoT V8!1"

dır. Ne .tilca.ktır, böylPleıine bayıhrt.Z. 
Aklınız v:mıa, fazla ooğuit ylere 

r:.ğbet etmeyin! 

R. SABtr 

Denizlerde müıade. 
meyi önleme 

Mısır ve Doğu cephelerinde 
yeni b.üyük muharebeler 

Yazan: 1. S. [ski Eükreş Ateşe militeri 
Mısır ve doğu cephelerinde: 
Libyaıla, İıı€iliz ve Mihver ordu· 

!arı arasındıı yeni ve oldukça bü· 
yük bir muharebe beklenmekte· 
dir. Bu muharebe, iki tarhf için 
de stratejik ehemmiyeti haizdir. 
Zira, bfr taraftan Mihver ordusu· 
nun İskend<ıriye ve SiiYCYŞ Kana· 
J·ııa erişıııesi ihtimali kı.rvvel bul· 
muştur; diğer taraI.tan Marsa :\lal· 
ruh bölge inde tutulan İngiliz 
müdafaa cephesi İskend<ırıyc ve 
Silveyş Kanalının sun kapısı me· 
sa besin dedir. 

Son haberlere göre J\Iiht·er or· 
dıısu ileri kıt'ala:iJ.c l\1arsa Mat• 
ruh'a doğru harekete goçmiş ve 
ingili"' emniyet kıt'alaritc öncü 

Toptancı ar 
kömürü pera
kende fia na 
mı satıyorlar? 

Bu yüzden kömürün 
kilosu 12 den a~ağı 

Düşmüyor 
Mmrııkat Ofis; Temmuz niıM)ı<l~M 

d~ğı u ı>'nıkt"ndccılere ve l:ı:ııJlm ocluıoı 

• tışına !ıaı,lıy3JC.'.<ktıı'. Bir çeki odun 

savnşlanna girişmiştir. İngiliz or· 
dosu da, bu bölt:ooe mukavemet 
iç.in yerleşmiş ve takviye kuvvet· 
!eri alıruya başlamıştır, Şimdiden 
iki tarafın kuvvetleri arasında 
muvazene hasıl oldu.,~ ihtimal 
verilebilir. Ru itibal'la İngiliz or· 
dusınnm Marsa Mo.truh'd2 bida· 
~,ette miidııfı.ada kai~rak :\<!ihver 
taarnızunu L.ırm.ıısı ve bundan 
Sflnra taarrmı11 gcçnıcsi miiınkün· 
diir t'e Mısırın korunması için de 
lfızımd>r. 1 
Doğu cephesinde Sıvastopol 

mlistahkem rnevkiinin şark ve ce• 
nup ~'<:pbeleriııde AlIDan tanrnızu 
adım adım inkişaf ediyor. Alman 
muhasara ordusu yeniden üç tü· 
menle bıkviye edild.iğmdcn Rusla· 
rın vaziyeti şimdi dalıa limitsiz 
göriinıııcktcıl"r. Fakat Rus miida· 
faası taribte arnek o!aenk bir stı
baıla dernnı ediyor, 

' kaidesine iştirakimiz 
9 li~~a. kadı.ı:r sa.tılacaktır. Ot'i.s dün 

kl!osu O .kul"UGlia.n 300 ten nıangal ıro- 1 
ı;;.Jrü s:ıtr.:ııştır. Diğer J.aor-..ftarı MaIJı. 

Alman ordusunun D<meç'de Qar· 
kof doı;u ve cenubunda :ıaptığı 
üçiincü tırnr r11z ~di stratejik bir 
nıahil et ahuışhr. Cupjank şehri· 
nin Ruslar tarıılında.ıı b.~şaıtıJ. 

nıası, Alman. ordusunun Don~ç'i 
aşınıya ve şarka d<>ğru ilerlenıfye 
muvaffak olduğunu güstenııckte. 
dir. Artık Don nehrine kadar böy· 
le bü:viik bir ııelıir kesimj yol:tur. 
Cupjank şehri Barkofıııı SO kiAo· 
metre doğu.-unbdır. Jl.loskova· 
dan, Ilarlrof'dan V'<! Rostof'dan ge· 
len demiryolları burada birleşti. 

ğindcn stratejik chcmmiyet.i bü· 
;ıcüktiir. Artık Al:nanlar cenupta 
Tagan.rug'rlan l"ı:stofa ve Stali· 
n-0'dan Voro~ilofgrad iizerine yü. 
rürlerse şimal yanlan tehlikeye 
düşmiycceldir. Cupjauk'a kadar 
ilerkyiş bu tclılikcyi l<aldırrnıştır. 

;:Jcaizlerde gemiler!n ça.1ıışrna· 
sır.ı füılemek iç:ıı mılktıer a~a· 

&ın<la tamlm otµı .an t•c filrlii ta
r'.hleıc>e değıştir:lcn deniz.de çar. 

pışmayı önleme ::aicie'.eri hak'on· 
d.ıki. n1i}letlerar.a;ı ınukaveieye 
işlırnkim.z karatlaşmışıır. Müna· 

ka:at Vek•iliği bL husu!fta bir ka· 
nun proje~' ha<ı famıştır. Vekil· 
l.k xanunuı. haz·!'lamrasını., mu
cip oeı:.cplcr 1'>yihe5mda söyl~ an
Iatrrıet.ktad;r: 

cilalcn iıkid dev<'letlerden bir 
ço.'rlı.n harp halinde oldukların

dan 1:ükumetim!z;n bu akde ilti
r a,;. mü.mkün gfüülmernek.te :se 

de gemileriıniz:n den.zde çurpış
:nas.n11 önlemek ve su:arun~zJa 
ola} 'lecek bir çarpı~ma.da mah· 
kem'E'Jcr.:m.izin kararlarına bir 

mund o1abilmek iiı~re be;-nel· 
1Plcl t<;.tb:k edHnıekte olan bu 
\.;u·delerm memteket:m.zde de 
~dlıüriüğe girmes~ni teınin mak
sad;;e bu k:ınun !3yihası hazırfon 

,.. ~tır • 

Kendi kendilerine liatforı 
yiihselten lokantalar 

E'o<.scr lokantala!'da fiat tarife
ler::nn bcled:ye ı;-:t:ısat nıü.Jü.rlü. 

ğüne ı-aber vıe.-ilmeden yemek 

oo~aıa 10-15 Jruruş yüksc·:'.ilıcliği 

alpa,ı'ı'l1'1itır. B~lhassa etli ye· 
mt•r..;ere yı:ıpılan bu zam hakkın· 
da müteaddit ş;k~yetlcr ; aki ol
mu.ştur. 

Be;ecl, e reis:"gi kaymakamlık· 
k•a gönderdiği bir emide te!mnU 
lokantalar<h fiatlHm ve t~ri!ele
rln korıt:tı::i.ünü bildirmiştir. 

D•dı ümide kapıldı! 
- Ç<>CUgu ça!..ıı;n itim o)duğuııu bi· 

li.şoı·..-.ur.ı..z Oyic mı·f. 
Scvgı'l kendini. iıC'parlad1; 

- Ne bileyim ben .•• 
- İnli1cam deainiz de ..• 

- Aklı.T.i.L beşk:3 bir şey geldi. 
Yine dCTın bir st'tS9iz1ik oldu. sev

gin d rin, ıs. :.:..-.iz.lik k>idar denu dü.şün
CWdcn S01Jta sordu: 

gitl kömüriı ı"""'1u 10,5 kuruş olduğı> 

!:ı<ılde ı;chcinv..OOki kömürculedn he
,_.'"'71. eM.-ll(.>ı•z;.inde 12 kunl§tan ~'3.ğı_ kX>

.,.ı:. alımı'.< .lnııl>il olamJnıakia<iır. B~ 
n1.M sı..~booını Beyoğlu vu Bt ~ikt.n,ş pe.. 
ttakendrci Jcöroü...""Cü.leri şö)'le nnlc:ııt

malrt2.<iı r l aT: 
- •Toptancıla.r, yani m<)tOr ve \."8-

gonla şJ~:ııniı.e kömür get.;ı '!nleıt biı..e 

motö.:Ue veya vagur.ria tes]iın kilosu 
10,5 kul"U':iD. könYJı· ~&i.ırıRktudu·Jar. 
Yani bunlar per.ı.kcr>.~ fJ(lına e&!,ıJ 

ya'Jlıyorla.r. Ha)buld bıtnl~l''n l>ôze ki· 
lo."ll 9 ırurv.,ıan satmaı:ıırı l,7.tm<l\r. 

1 Bii.1.;N,i 10,5 kuruşa: ki.iınür alınca buoo. 
bunu 12 d~ a."'gı &<>t.amıYQf'U7 .. > 

SON TELGR•\.F - P~·Ut•ndeci kö- · 
mür!'ülc:iu bu ,ai.k.iyf tlerir.i rıl~'kaıdar. ( 
ı nn. nazarı dikik.a1;ne k'1yuyoruz.. 
rrö!Jt DCI kO.~ün•ü],·r her ıı,.11 l::ontrci 
t<li1"·rc-k. fht k.11.· y.~pmıtlan.ıı& m~yclazı 

vtriln en1cTu.ilr. 

Şehfr Tiya TOSU 

Komerli Kusma 
Şeh'r • yatnoe.su loomcdi kı.s.mı 

bu ) .ı Turc-başrn;claki e>lkı Asri 
!:'i·nrrrıa ~"Jıasına na~ıJ.un'-cakıtır. 

Deled' e reisliği Asri sinema 
scl~ t iııi 1G b:n 412 l:ra saıf;Je 

ve ıi b'r haoı<' sokacaktır. Yeni 
:ahne önumiU..delti ay iç,•i/:Ô'<! ya· 
p>lacak tır. __ ..,... __ 
Stadyomlarda halka parasız 

fili.nler gôstcrileceh 
Aı1kara 27 (Telefoda)- Dün 

gece saat 21.15 de 19 Mayıs sta· 
clınd~ sıx;ra aH ıilin,ler ha:~a pa
ra~ız o~arak gösteri!.m .şl.r. Yaz 
mev5.im!nde ayGi şc:~L..ic İs~<lnbul 
ve İ1.ırıior stadlyomlıırırıcia .da ge
cel~ıi halka parasız spoa:a ait ve 
te.1bı)'evi füim1er gösterilmesi 
karor.aştırılıruştır. 

Dadı bütün bütün p.şrrmtş. ne söy
liycce_,i.nı bllPmiyor, go,ı-J rı yerin.dt:n 
uğramJŞ s~vgine bak:ıyaruu. 

Ka<lırun hguckı vaı·dı. Scı~'ginin söy
ltti.ilt:!t.:rit..dc-n h!ç bir n~u:ı ç.LkSnı.
maWı. St:~i 1.i.triyer('-:<. ar .. Ia!.1uya ça... 
lı.şU: 

- Dana pollse bs.ber \."'Uu1err.1.f söy
lediler ..• 

- Y~ !tın kr.yOOldugı.rnu ne za ... I 
ın.an l!'rllı+dın?. 

Se\•gın )C'!hbüen fırla.d1, d· ğruldu: 
- SJ.ktn ha! ... Sus' ... E\JT!u hiç kim-

-e duyın.-tıTıaJı. 
- Bu sabah. 
- s~t brt.a?. 
- Erkcnci.ı:.~ çar:pya gıti:iın, Cöni.1ıte 

ses1cnr.iinı, swi çıl.;:11.'.lO:J, r.ı.b.ıı.yt,:t ben 
yllık.arı çıktım, çc.cuk: yaılajınGa yo.ıc
t;J. 

Se\"iiın rüyada sayıklar eibi sQyl~n .. 
di: 

- Yalı>ğmda yoktu. .• 
Ve d tıırıintl iı: 

c,Yusu!u bLnim 90Cuğm &lndı. bunun 
için. br:n.d.rn böyle intikam almak için 
onu çaldı. Da-na bund:ıc buyUıc ceza 

olamaııd. Beni k-tli b:l•:ı-<>r .. Am. 
ma ne ol'-lrsa olsun, on\Jn giLi diirilst, 

.orun gibi namu.tlu bir ada.r. buyJ~ h3.
ı-c?ı::Pt e'tjncrr.eliyd.i. . D~m ..... 1 i n.:.k: 
in.:;:m tarın huyunu da dcğ~..iriyor. 

Ar~aısına dayar..dı., yurı baygı.n u. 
z..ı:ndt: 

•'Reoden Dıeif.rct eder :ı.11 1 k!> 

- l\.ınma ı~('r!>.es duyc!u.. bi'....'TliJen 
1

• kıaltn~ınıştır artı:( ... 
- l)~Ji rr..lıiin e:-ı? .•• 
_ Dl'lı dıegilnn, doğruyu söy!üyo· 

rıım. 

_ Hr•r.t.-ı sin bildit;i r..edir? .. !l~ı-kes 

neyi bl! ·yor?. 
- Çocu~ ça.bndığını 
- Den:ck her.kc.;-ıe süylrdin?. 
- Söylerr.odhn, sordum, a-r;.ıdırn., 

dr.rdiıni düktüm ... B<.ın de çıldımua

tmı. 
&ıvgi-n içitı.i çekti: 
- Hakkın var 
_ Dutun köy ayaklandı... HeorkflS 
~ma u U:şta. N:ısıl iişüşm<G'nler,.. 

Güoe gündüz, cadde ortıası.ncl.tık.i bir 
k.öşlci.C'n ('.OCUk. çalınır mı~ ... 

- Ewt ... Ev• t. , Olur 'il"Y W:'ğil 
~ ... O ocak şey d<:>ğil.,, 

(Devamı vaT) 

Bu vaziyeti Rusların tebliğle· 

riııden ö,,~eniyomz. AlmanJıır 

belki de daha büyük muvaffaki· 
yetlenien sonra uzun bir tebliğ 
neŞttdecuderdir. Fakat bundan 
sonra Alman ordusuı>un Rostof, 
Voroşilo.!grad istikımW>tlerinde b.· 
arrına başlomuı çok yakmılır. 

BATIRILAN 
lııgiiiz Başvekili h€rha rt Ame· 

rika se ~hat'.ni rn~r:Lkiı gazcteci
leti me,n:ı1 un cLııKık i~in yaJ»,nış 

<>om<.Fa geı ek. Çü:Ll.;,il f{IJ,.velt • 
~ü. ·Ö' ti~'rr e!(•rı (:trai t rla ) e
nı C ·nyu.c.ıa .. 1 ve»iler. ;nıahi.rnat 

azd.r. Fakat lıum:n böyl c• ması 

da j crıntlcU:r. BO.yle b1r g ., i:me 
,,.ra'ın.da nelter kcH~..ı::u"Jug:unu 

~ ıli tu.~nıak daha dogı u gi)rUle
!!<,;,,t.ı-. Onun Amerikan Devlet 
H..::si ile ingiLz Eaşvekil'min ne 
ıw1~·~tuklan hfıla etrafa ilim e
d lı'::em'ş i>e dc>grusu da budtır. 
Lak.n ori:ıda yüri.itülc" tahm·n.
jer ]1!<; t:;<.;Jk değil. Salahiyet sa
hih! olan d-eviet adamlarının kru-
şı kar,;ıya gelince ne konuştulda· 
nrıı iddia e<leı:;;er var. Onlaıa mu
katı.l ckı';cr bir k?9mı c)a bat'<:. bir 
ırevzua daha ehemmiyet vererek 
konuştular diye tahmin cıcHyo:r. 
Bu bi"berinden eheımniyetli gö
rülcm mevzular da malüm: Av
ruparla ik'.r;ci cepheyi açıp aı:ma· 
mak, İng•liz Lmparatillluk yolila· 
rrnı müdafaa ;çın daha neler yap
mak ... ''e saire. 
Fak:t bunlar il'k lhatı.ra gelen 
mevzulardır. Daha ehemmiyetli 
bır mesele vaı:lır. Bu da İngiliz 
na :"iye gem ı..,ri her gün Allınıın 
tah:cfrıahir'leri tarafından batırıl· 
mah.tadır, Ö; le ki bu g:dişle Ok· 
yaıruslaı'<i:a i~ri!ecek gemi kal
ını) ~cak. İşte İngifü BaE'·rkili 
olsa ~'16a bunu konuş."IlakJçin A· 
mer~ka) a g~tmi~L,r; c1.ıyer.1er var. 

Gemi mc.;ele,i çdk söz götüren 
bir l» hse yol açmaktadU". Evvela 
rn;Jıver tarafı her gün şu kadar 
b•n ton batırmağa rntıvDlfak ol· 
duğnnu ortalığa yaymaktadJr. 
Anglosakson tarafı da gemi kay
bettiğini kabul ve itiıraf ederken 
g~mi zayiatı yüzünden Anglo
~aKSOn tarafının bu harbi de kay· 
hedec~ği manasını çıka•mağa im· 
kan g&rü1emi)"Or. Hatırla.rdad:ır 

ki Geçen seferki büvük harpte 
Kayı.eT Mmanyası kor1..-unç bir 

MAHKEMELERı 

mGk• "lrişir menzili 
suduna iheste 

giden ... ,, 
Adliye k<>rodorunda bug:iıı gfüıe çar

pan bi.r kala.balık VO"r . .Bol şahitli tld 
d::ııvanın şalı.illeri bu kalabalığı daha 
göze ça.ııpar bir hale getiriyor. 

İk.i yaşlı, biri siy.ah çar'Ş'aflı, biri yel
d>rmroli hal<.t·noc:ığız ioorödorda karoılor 
tıl-ar. Ev\ _lf, biri, 

_ Ehlen ve •ehlen ıuıınun ıı!enıli· 
ciğim ... MaşaLı.o.ııı Şükür olsun göı'ii,r 
tuğilmı.e. <>t'<li. 

Öbürü, 
- Vay kıı.rdeşcjg\m... Gülüş Ha· 

nımla şimdi sizi konuşuyor.dul<. Allah· 
tan b2'i<a •lı.ir şey i.s~eymişim olacek.
nıı.ş. D· cı.i. Dtınlek, .baı..1d ... E'y!! ~asılsı
ruz oc'kll]un? Çoluk QOCuk ne Alemde· 
Jer? 

- C'1k şülctiı·! .•. Hepı;l iyiler. Bugün 
de ne ko.labalı.k 00, hem;ircl Yine o
;yuncul:.rla kS..teoilerin C...vası mı ~. 
nedir?. 

- AAA! O <l:wavı ben geçenlerde 
dinledim. Bitti or..a l'lr d:ıvası... Kas
tı;ocl]er hBra.t :kazandııar. Yine bu da c 
uun g~ bP-iku. bir o..ıva oiac..k ... Sen 
buraQn gi.>rdül<lc:rlnin hepsini iş için 
lflll geliyor ?.21ıyoroun?. Bunların ço-• 
ğu göDt.ı.1 eğlı.;ndımtiye geliyor. Çocu
g-... nu lınc k , yemeği.ı::ııi nlalllZrlo. bı
ra.~·p hem cle .•• Neyse... Nrn1ize ıa

zım eJi:n üç ~zu ile be k'('Çisi!. •• 
Si:z n.:ısıls nız?. Ne 5,lemlerdesiniz? 

- i~t0, o bizin1 damat olacak hın
ztr herifle ugru.şıp <lurliyotUZ. Başı .. 
Dll/G bir he-la gel<ii kı, sormQ knrdq,-. 
cigim ..• 

- ~l"h AlL.h! Hayır ola? l:layu'Sız 
ını çıktı! 

- li yı::sız dıa söz mü?. Hayırsızın 
00yırs""·ı! ..• 

_ BuK şu iŞf! hele?. Halbı.:·ıtı, işi gü
cü yoluncloydı. Parası, pulu vardı. Ne 
oldu böyle? 

_ Aıh hanımcığtm! Önıoelerl iyi idi 
:ya! He1" bızim Rükzam s.ldll<.tan oon
ra, i,.Jerl bir oçıldı. .. Bir parlı!.dı MU.. 
yor:ılar kırdı, hrtnımcığırn, rn.jJyoıılar ..• 
Aınm.a, ondan soora ikl:ı<ı.11 bir söndü. 
Bir içkiye, ejiknceye daıda!n.t:lı. ö ka
zandıkları1 pü.!l Şöylr, bir wvucu.ndan 
girdl ... Öbür avucundan çıktı. 

- Öyleclir, kru'dcıı ... Çldk k<ışan Ça• 
buk yorulur. 
cİ.rişi.r m151zili rnaltc;udun:a olıcst.c- gi

den> 
•Tizrofllar oJaını.ı payine daven dola. 

Şll"> 

Eteğini ayağına dolrŞıniı deme:,; si
zi.n damat ta .•. 
~ AymLI;! Ay:nldılırr. Şimdi ılı;tc 0-

ntmla. uğl"c.şı:yoruz. hiatJoome nafaka 
kesti. Rükza.nla i~ peırayı alın ıya 
gelJ;k 

Bu sııı>ôıı, ı;eru; bir k>ı.dLn ~dil .•• 
Qt>lara d<ığru gtlirk<>n, 

- Haydi anne, yıürü! Dedi. Pnra;yı 

ald>!ll. 
Smu'G nıı..ne.s.(,Wt yanı.ndıelı::i diğe-r ka-

(De>amı 4 üncü Ssiıi!edc) 

ralıtdb~Jnr hanbi açnıış, İı.gıliz 
gem'•;;-.r\ni bai.nımağa myulnıuş

tu. Batmlan g.,mikr o kadar ço
ğal<iı ki İngi!:r.!.eri düşündün:neğe 
ba~l~dı. Alman Larafı da o zaman 
bu hali kencli'i ,çin en buy:.i:k 
muv;.ffak~yet b'l'c'rek ha.bi ka· 
za:t'.'U ıakı a l:unı:.rı rı.e ~-adar k.uv
veı! bir amil o1c.ca~ır.ı he.ilp c
diy.:u·Ju. İngilizl ~rin o zaman'.ci 
gemi zayiatı arııc1'ak.1a beraber A
ııoerikanın da harbe gırmesi üqe. 
r.ône İngiltereye gemi vermekle· 
ki :•ı.rriıımı d.w fiili "' miıes:;>r 
bir ~ekil alınu~lır. O zıımarJki İn
giı·zler)n neticeye kalşı bes!ed~k
!er- emııiyet ve itımadın dereC"Sİ 
ııe kadar btiyük olursa olsun l .i
r..s .. tın cidd'i eıııd'şeler uya.ndı.r· 
maclan geçmesi de mümkün de
ği~uir. Onun için harp gibi re,,. 
kaifJde bir hal cereı•an ederken 
.:ıu endişelerin tilrlü tlirtüsü rnu· 
~aııp!cri meşgul etnı oktcj.r. 
G~mi bahsinde ôe bjyle. !ngi· 

l.zltr geçen umumi harpte d" 1':e:ı 
eli ça!,~mc:'ları ve ..'i.mcrikanın ·ar .. 
d•rr.ı He geımi zaıiatıı'ı öru~rr~iş
l·~rdır. Fakat IM? d:'! olsa mesel.:ııiıı 
c.ıı:.d:)'eti gtzöfl!ÜTtde idL Onı.u: i
ç;n tng'!i,:Jer batırılan gemilerm 
çoğalması karşısında endişeye 
clüşınekten kendilerini alamıyo.r
lardı. Bu sefer de böyie oluyor. 
A'mıan tahtelbahLıileri gemi ba· 
tıl':!yo.-. İngilizlerle Amerikalııla.r 
d« yapmakta o}du.1o!arı gemileri 
daha ı:.r.ctmrıayı dü.şünii,yorlar. 
füıniar daha da d<üşüniile<:ek· 

tir. Fakat İngihz Başvekilinin A· 
merikaya kadar gihrnesi yalnız 

g<mı.; IY'.!'•clesini görüşmek mak· 
saclile alıntı~ değildir. Hatıra ge
lcr ve gehniyen bir çdk mesele· 
l•: varıdır. Eğer neler konuşuldu· 
ğuna ve nelere karar verilıd.i: ioııe 
ciaır maliımat verilmiyoıl"Sa bunu 
pP'\ yerinde buhnaık la.z..m. Ne 
:t<::ımısulım~ o'ıduğunu fi&iyat ve 
tatbikattan belclemElk ihiza edl· 
yor. • • 

{ 

Libya ~Gllerlalle .. 
Taun: Ali K-1 SUNMM 

İtaJ:y anın eski devlet ada ml.a

ıruıdan :biri ö;1le demiş: - Akde
nizin auahtarlan Şap den:.Zinde· 
c:r. 

Btı!na da'ha sonra yine İbl!'fa
mn m~ur bir devlet adamı şu 

cevabı veıımiş: - Analııtarlar Şap 
denfrzine düşmii,ş, •baŞk.alannın 

Pline gc'ÇllllİŞ. 

ES!>:idcn 1tamyanın Kızıl<d:enizin 

sahilierindıe müstemleke sahirbi 

ohm.>ını düşünen[er Aikrlenize 
h"-l<im oİma.k ;çın mutlaka Bahri• 

ahımere yerleşmek !az.mı c1xluğu
ııu söYlerook i.stenı41er. İılal(Ya· 
;ı;n uzaklara gidere'k başına dert 

~çmamasını düşünenler Çe analı· 

tarlann lngi'42ılerin eline g..,çtiğiı 
n · anlafr.)>ll'laıııdı. Bu sözler söy· 

len.eli seneler geçmi~r. İtalıya· 
nm uzaklal'da·rniistemleke sahim 
u~mo.sını istıy•en İta~yan1ar1a bu .. 

nu her.aba uygun bulımyan it"!' 
yaıar n.rasındaki düş:• üş faı·!o 

ne olursa c&un İtalya bir giin 
Balır'ahımcr sahiline, bir giin Ha
heşiı.iana, bir güın Libyaya gw 
Arıtk omdan sonra o da mütilcm
lekeei bir ~vlet olmanın n~le~ 

gefütceğiııi ~r.me:k vaziy'Clind~ 
kaldı. Şaı1kl Afrika im para loıiu~ 
ğu c !den çıklaktan sonra şimall, 

Afr .!kanın da kay!bö:ıması endiş~ 
si y:ı.r<l.ır. Bugün Libyada muha. • 
rebe olurken bu endişenin İtat. 

;;antarca nastl duyıılkluğu lbcsbel• 

lidir. Oraya gidcnken, İlal~·arn~ 
fazla nüfusunu Ot"aya yet1leı.~iır
mek cfuşünüıtken Libya istikftıal 

için İtalyanlara b:T ı;eyler vade 

den geniş lbir ii?ke demekti. Ll 

kin sadece oraya gitmek, hattı 

milymfüırca 1ir&t dökerek mas 

raflara gi~mok de çel; <ge\'Jned<?ı 

anlB'Şl'llı ki maksadı temin ede 

miye<:ekti. ™"' edilen şelir, sa 
bil, çöl huliı.-:a oıitıün o viısi ara 
tiyi İtalya için faydalı bJ r halı 
get:.ı,,·:·ck l!tnımdı. İl<.lyanın arta 

nüf• rnnıı oralara yol.lıım;;k dUşi.ı 
nüliü. Şu son en senede gen~ 

pro;ram1aı'!a ve rniiJııc1<i.\n olabil 
diği kad r bol t~hs'satl:ı. bu işı 

girişilm'şti. ÇA1k para sarfedihniı 
az da çıılışıimr.n:ı.;~ır. Liı:k\n ya, 
pılacı:;, iş yapılrr.ış o'.3ndaıı Ç0l<• 
tu. 'ıu.bii servet: r,lmyan b':- çiilı' 

her , rne binler~e İtalyanın görıı 
deriliı: barrnclı~ıbbilec·.:ok lıale ge
tim1•ck içın ne k&c!<1r c;ok çah:ı:SO 
ve l:;ır o k~dar da paro sarfedılse 
yine o,;;tlı. E\ vel·~~ lng:L711erin d~ 
dtği ~übi italya b:r çöl iç.n uğra
şıyot·r;u. Şiiphe )ıok kı daha baır
kta emeller vardı. Şimali AfrJ:;:a• 
da :blyanın elinde lıulunan yer• 
!er ı:sı<erck,•c iş• yarrya'J;Jirdi. 
0<.lci•.n Arr.ka'>ın b;;,ıka yerle
rine, Zf' g ,.. taı a f'.arına. b:ıcıkala .. 
rının ıtüudc bulunan crsint üıkhc .. 
!ere gı<lild''lir, oraları zaı:;te<lilir

di. tt:;n1a i"~ Bcrj·n a;:e~ın.Jakı i~ 

birlığınin ~ont'a. bi!' itEfa~{ ~~ine 
gırm-r si d:. gö.Jt. Ldi kl f .. ı'r.:ı1[1.~~ar 
Afd:adan çok ;;ey bPF'.'.emcHe
~~lier ve oradaki err<·:lerini e1ıck 
ctmeğe uğra~acaklarıllr. 

ı Biri !1"i.zi."DE'9Dİ 
fiepımız11 J 

Pul talirnatn~mesi 
bayilere 

niçin verilmiyor ? 
Be)<>.Zl •ta bi.r pul bayii ve 

~Üıtiir.rü y.azl)ür: 
cBir haziranda .damga 

reııntl kanunu• tadil cılur.du. 

Har.g; ew:aka ne mlkıtar pul 
•y•apı~tınJ.:ıcağı haWunda bir 
1alimatn.ame haczırlan"dı. Fa· 
kat bun ll n1ü.tead:.1 ıt rtcalnl't
nuza rağmen rrahnü~üı·l'il-
ğünden b;r tü:rlü alamıymuz . 

Mü.şle>rile>rin rk"rlsi de ne 
rr.iktar pul yap~ırıJacıığmı 
lbilro:i·j~or. G cçen giin te!l~rıar 
mal:müdirlüf!•inırlen isted•lk. 
Cevaben: •- Biı.d~ de bi.r 
tane var. İ5!crsC>niz kopy-c 
ed'n!• dC'd'ler. Ifrr bayi gi
dip nasıl kop\•e edebilir?. 

Deft~n'.kırhk pul sata .-ken 
bayi'e<:e birer de matirn be- ' 

~·anname v<.'rerek hem .. ~':· j 
l<eri ve hem doe hallkı m1.ı.j1.'<ll" . 
];f.Han kurtarrralrd!T.• 



(Bu yazının metinleri Aruldolu .11.. .. 
jansı Bültenlerinden aJın.mıŞ'br.) 

Tolhls eden Mu2mmer ALATUR 

Çörçiün Vaşingtıondan Londıra
~ \.ete tini müt-caltip, Loruha ve 
Vaş' r~ tıcmda rn~~erek bir teN ğ 
neşr~di.!mı'.:;:-.. Bu Lebliğde hulfı
sata!ll aenllm"'kte<lir ki: ~Bir he.f· 
ta ı.::.rıfında akrl<ıLtikleri mütead" 
dit k>c.."1feranslarda Re:s Ruzvelt 
ve Başvekil Ç&çil arasında har
be a:t bütihı meseleler tetkik e
d.!..,.,,iştir. Cepheler ç-ok gen'§llıir. 

Buı·a.!addak.i mütt.ef=_klcre malz
zt"lr.ıt yetLştı'.mnek esa;;lı 'bi·r me
S€~ dir. 

1rhverin denizôll. ha11bi mü
h:.m zaırarlar vert.~ .!k devam edi
yr::r. Bu'l~ ınukabil den'z tezgah
larının- isti:hsalı aydan aya a 1.\1-
yor. Bu kayıpların 'leride azala
cağı l'ımit ecLilebi!ix .• 

Bir!esik mm.etler AJmanların 
Sovy-et .. Rusyaya Yurmağa ç~1rştı
ğı cla1'beyi hafifletııneğc çaJı.şa
c~f.:·,E~rdır. Rus ·ve Çin milletleri 
d~rrJana gOOLerd:l<rer~ n-.Ukave
n:ctten ,f.ılayı tel:nike sayandır· 
!ar. Tatlbik etlile-cek p!~·n1ar mli
te-hr-::~ıc:.!~ ı'la etraflı sıırı.:trt.e nıüna· 
];.aşa cd:lrıüşt>r. ~u r::"irJaı-ın a
ç·ığa vuruıunasına iınık.&ıı )~.:fttur. 
B·•glı.rikü durum, zafer bakımın
dan, geçen seneden daha müsa
.i.btir.ı-

ML'SOLl.Nİ sictLYA VE 
SARDUNYADA 

R«ı>adan bildrıild'ğlre göre; 
r :~ ı.n Başvekil.. 11'lusclini P.o

mad;n ayrr!·arnk tıayyare He 37 
saatlik \k'T te-Jki.k seyahatine çık
mı<;: Siolya Kalabriya v.e Sardun
yao<:·k.i deniz ve hava iisleri.ni tef· 
t'ş e!ımi,_.tir. 

Mı:nol.ni Kıılabriyada söylediği 
nuh.•:Cta t>::Jhassa deımisıir ki: 

.l'Jkıdenlz evvelce İi;,!yaya -ait 
cllıiPğu gibi, yarın ıda İta~y.anıııı 
o~acak.tıır.ı-

MISIR CEPHESİNDE VAZİ'YNr 

Al-nan t.ebJiği, mihver 'kuvv.et
lerlrin Marsa Matruhun batı ve 
cenup batısındaki bii!-geye ula~ 
tı,ğm; b:lcl:: ıunektedlr. 

İ•ngiliz Orta Şa•k tebl:g; de m;'h 
v.er kuvvetlerinin ayni müstah
kem mevkün 1..5 l<ikmetre bat.
sına ge)diğ:~; teyit etm!ştir . 
Rıımadan resmen biklirilıdiğine 

glire, M.arm Matniluaki İngiliz 
me,.zileri-le temasa geçilm~t:r. 

İ.9-:içrede rıkan Ba2.1er Nahrih
ten g&wtes!, Kah'sen.'n açik şehir 
·.rın edilm:e'srmi tasawur oluıı.

duğunu yaamıştır. Bulgar kay
na\<~ an da M>Sır hukiı.metinin Ka
hire ile Nil deltasındaki başlıca 
ş~Jıdierden halkın bü:ı-.ülk bit 
kırnr.mm 1.a!'hliyes'ne karar Vet

diğiııi bildi-111r1elıık..odi:r. 

''•şiı"51on ınülakatı hıı:lı:
kında müşterek bir beyıı""" 

name neşredildi - l\<lw;so
lini Sidlya ve Sardunya 
adalarındaki üsleri teıftiş 
etti. Rom"-, l\'!m:r<la J\Iarsa 
:Matruh mevzilerinde İngi
Ii:zlerlo teı:ııasa gcçil~ui 

bihliriyor - Harkoi cephe
••• ele Alman ileri hareke.ti 
geliş.ın,,Ier gösteriyor. 

RUS OEJPHESİNDE 

· Aliinan tebliği, Sıvaı;t-opotl:lıa 
raünfeıit çetin çarpışınalaroan 

sonr.;, yeniden baz.ı mukavemet 
nokıolarıının oşgal edlkliği-ni bil
dinn;iştir .Kerç yarımadasına kar 
§ı Rusların yarı:-nak istedikleri 
ihraç hareketi, ::iüşman daha kı
y>ya u1a\ıtnadan topçunun müda
haleı-;Je akını bırakıl.rnı,;ıtır. 
İzyum şehri Almaıılaır tara~>n· 

dan zaptedUır.eden evvel şid<deıil 
so."<ak muılıarebeleri ol.muştur. 

A!ıınan'.arm <k!Ju c-cphesinde 
büyük taarruza geçımiş o}up o:J. 
madıkları oo'lii U'fisrlere ve mü
talealar::. yd1 n9ma1otad1r. Alınan 
mahfJ~eri büıyii!k taarruzun baş
lod•ğına dair şimdiye kadar hiç 
l:ü i§arette bulun>ıı11mı~lard1\I'. 

Eunun'la bera~1'Cr bu kes:md.eki 
Alıınan ilNi hareketinin gelişme
ler göstc.rdiiğini bildiren alamet
ler vardır. 

Lond:ra kaynaklazı, Haı'1<of ke
slninde 1far<ışal Fan Bockun 30 
tıiL'l.,enle harı:<l;et. elıınek.te o!ldu
ğunu bitdlrryor. Timoçenko oırdu
ları her kesiırr,ıde -ıız!mle muka
vemet g(;atemnekted:ir. 

Lcmdrooa, ilkbahar taarrmu
nun artık ba4]amış old,.ğu tah· 
nıin edill)""r. 

Rus tciıfı'ği AJm,.nlann Stvas
lı0pdl bölgesin.de üstiiste sekiz 
hüot:m yaparak ve göğüs göğse 
mı:.harebelerdıe!ll son"a bir tepeyi , 
işgal ettiğini bildiııme>ktedir. Fa
kat bu, Afmıztnlara en az ikıi bin 
ölüye ınalolımıştur. 

HEYDRİHİN KA TİLiiElRİNİ 
i:rJIBAıR EDEYNLER 

Heyıdn1ıin kı.till~ı-ini ilılbar e
denlue verileceği vadedilen cm 
miiyon kuıunk•k mükafatın ikd 
Slı>v&l«Y'ahya ta.kS.:ın edıildiği bH
dirilm<>ktedir. 

BULGAR ORDlJISU HAZIR 

Scıryadan lbikfirildiği.ne göre, 
Bu1gar Kralı diin Haııbiye Nazı
rını krl\nıl emtiş v.e Bulgar artln
su hakbnd& izahat almı.ştır. Na
zır oııclunun hazır ve kuvvet'li oJ... 
duğu haiklk:ında hala teminat 
ve"1ffi · şfü. 
K&bineııin yaptığı olağaınüstü 

bir t<ıpl.ann yedi saat sU.mıi.işlü:r. 
Oı<du için y<ıniden 2-0 milyon le
valık mu1JZam tahsisat .kabul e-
,., ' .... . 
·~ımı.ı.q ......... . 

( ŞEHiRDEN ve MEMLEKETTEN) 

ANKAF.ADJ\.N ve 
MEJIILEKJ;"TTEN: 

+ Baır<-el<i[;nw; Doktor B. Retik 
Sa;.vdOım dün Sıhhat ve ~imai Mua
venet Ve::k;ilıet.iyle Koordinasyon BU
tn>ıında ımşgul o!ınuştur. * T.,_ .. ~iıUwg Vailiil B. Alim Günde>-
İ"ll Tl·~Jcya U=ı Mü.!ı-.'t>>hı:i Ba;r 
mü.şavirli~ N~ Valis.i B. Ft:'\.'Zİ. 
G-ü112J Da.lliliye Vokaletl H~'eti Tef
ti(;.:yt;" Riya.,utine ta:rln <1lı.::nm:uş.larti4l'. * Elm<tlı Kıııy'1lakamı B. zeki Işık 
V~--:.Uc.ı onr-~ alı..'lm!.ş-t~r. Yerine Se-. 
rik Ka.ymok:>nu B. Fa:hretoin c<>klo.. 
hınm~. 

;,\-· Mustıafa Kemı"'!pıışa Kayır.<ıtramı 
B. S. laı.r.t1'n İıtııilı: Knyma.kamlığıruı. 
""11<lo~u.şf>ur. 

+ S>iııt>;rt nıild.i>rl<!ri ile, hü!<tımet 
ta'bi[Jlcri, ebelerı· ve me.l...~n m~ 
olan ve olmıyan s:!lıtıat lnt:murlarınm 
da m:>:ıŞl&nmn arttınlroosı \'!' ter.fiil 
obnıruılo-rı bakl<:ındaki l~Y'ha son :;ek• 
li.ıb afı.~ar. 

--i· AnAdolu Ajaasının ~ldirdôğhe 
gört? Şark Vil~tlcrinde bir teed0k.. ve 
~f"" ,er..iıo>•ine çılan11 o!Rn Maaril' 
Vekili B. ~n All Yücel kı.s&- biı• & 
tiı,~ıhati müteakip Karsa :lllıÜ.lev~Lhen 
ı;>nw·umdıt.ıl ayrılmı.,1ır. 

viLAYJ:.""T ve BELEDiYE: -* E;'E!kbı:ik, ıra.mvay ve tümel. 
iaaresıi tanafından Aroerikaya si
.par-§ o.)umuı 25 oX.bli~ten 9 u 
K11hireye muvasalat etm-.ştir. 0-
radon §elırimize getir le-cekdr. 

* Fenni tcsisablarını ikmal et
rue<likleı1inden d<Jlayı belediye 
tarn!rndan kapatılan fı.rınlardan 
11 l açılmıştır. * Kadlkilyun'C!e 6 yıolağzmda 
isi.~ıınlaık O~·tı.•naın. sahada hına in
şaauna müsait olan arsalar satı
şa çıkarı1ııni}tl!?. 

x At yarışlarının devamı müd
detince Ba.ladköıyıime vapur işle
tilm<si i~i tetkik olunımakt.adır. 

TİCARET ve SANAY!: * Petrol Ofisi memleketi;mizde
iki te.kıınil petrol ~rkeıtlerile iŞbir
liıği y:ıpac.:ııktır. Ofiste günde 3 sa
d faızla mesai yapılacaktır. 
* Dün lbir altın 32 lira 55 ku

ruştan ve bir gram külçe altın 

442 ikuruşlan muamele görmüştür. 

.HtlTEFERKİK: * Ölüm'Ü muaJJ.imler ve tale
lbeleri arasında teessürle ka<r§•lar 
nsn Siyasal Bibgiler Okulunun 
eski müaür muwvini, Nişanta.şın
daki Işık Lisesi Müdürü ve Bey
oğlu Ortameıktebi tarfu muahliııni 
B. Eşref Binı,etin cenıw.esi dün 
Işık Lisrnindcm eller üzerin-de kal
dırılırwş ve na.mazı kı.Jınd;ktan 
roııra Edi.mekapıdaki ailesi mak
lberro!.ıoe defnolunmuştur. 

BEv;.\z Bü;;:RK'da J 
SAZ - CAZ - VARYETE 

BaJ&D SEMiHA vo 
arka<l.aşları Saz Hey'eti 

DİKKAT: 4 Temmuz cuınıır tesi günü akşamı ilk ya .. gecesi· 

eğlenceleri ve Bayan MÜZEYYEN SENAR - Kemani NECATİ 

TOKYAY konseri için hazırlıklara başlanmıştır. 

A~1ERİKAD A Pasifikte Avus· Alınan şehirle
r/lali yeni bir tralya 1ıçakları rinin uğradığı 

konferans f aaligette hasar büyük 
V:ı~;ıııgtnn 28 (A.A.)- Harici

ye Nezareti ilitısad1 ve mali kO'llt· 
rol sistemleri hakkında mıiizake
ı·ede bu.hı nmak lizere Amerika 
mem~eketleri ınurablıasl:arıının 
işt!rukile 30 haziranda b:r koofe
ra•ns t<.planacağını bild:il1!Iliştir. 

Amerika Cumhuriyetlerinin mu
ralılıa~an mthver dev.letlerine 
mensup birtün ha.kiki ve hükııni 
eşhasın mail ve her tü-ıılii konlbro
le tabi tutulması iQin alımnas. i
cap eden tedlbirleri tecltik ede
cektir. 

iıveç'fn protestosu 
Stokh°"1n 28 (A.A.) - hv~ 

hlikı'.uneti bir t:weç va!Purunun 
bir Savyet denizaltısı tarafından 
bnlırılmasmı Sovyet 'bJü'kfımeti 
n~zdinde protı>sto etmiştir. Sev· 
yet hCi'klıınai talıki1@tın çalY..ık· 
J~ştırılacağını b:l:dırmiştir. 

finf andiyeda b~r 
üs bombalandı 
Moskova, 28 (A.ı\.) - Tass a

jansının bildirdiğine göm, Sı>vyet 
bomba tayyarekri Fmlandiyanın 
miihim bir deuiz iaşe üs.tine taar• 
ruz ederek yMng.ınlar çıkarnuşlar 
ve üsde mühim tahribııt husule 
getirnıişle~ıli:r. 

Mıs•r cephesi 
(l inei Sahifeden Devam) 

Almanlar 27 İngiliz uçağı tahrıp 
ebmişleııdir. 

CEPHE GEPJsİNE iNGİLİZ 
ZIRHLI KUVVETLERİ 

TOPLAN1YOR 
V.'şı 28 (A.A.)- Marsa Mal:rıı

ha f,5 kilmnetre mesafede mühim 
İm.gi'~ zııfnılı kuvveiı'lerinm tıop
laııdığı göıfüm·üş, mihver hava 
J.<un·ctleri buna dalgalar halin· 
de hücııan etımi~eroir. 

~'<:al.ireden bildlriliiğine göre 
~'""P harekatı Mısır h:Ukı arasın
da end. şe uyantlrrmı\'tır. Dübina-
1:1a giden trenler ~k kalabalk
tır. Lübnan hulillmeti yiyecek 
güçlüğü.ntlen dOlayı yabaru:ı gel
mc~in i yasak etmiştir. 

Kız muallim mektebi me
:runlarımn veda müsamere&i 

İsıan.bul koz muallim mektebi 
ı>ıozıın!arı 2 temmuz perşembe 
g'lnü saa,t 15,30 da bir vıeda mü
samıeresi tertip ertmişlerdir. 

Bu müsamereye İstiklfıl marşı 
:ıe ba'1}anılacak ve bir masal söy
Jen·p müteaılübe11 :Bayan Vecihe 
Karnmehmedin adapte ettiği 
cZen;iin hala> o:;ıe.reti iie cKaçak
!ar, ltm:s'il olunocak, zeybek o
yt!nlnrı O}ınanacukmr. 

İkinci Cephe 
AÇILIRSA.~ 

l\folbourne, 28 (AA.) - !Ulitte
fik unıwni kararıgabınııı lehliği: 

SaL .aua kesiminde müttefik 
hava kuv\•etleri dün gece düşıruı
ııuı iaşe ılepolarıru, hava batarya 
mevzilerini ve askeri tesisl«ini 
bombaJanıtşlordır. 

Salamon adalan lı-Olge..<inde de 
dün gece müttefik bava kuvvet
kri bir akın yapmışlardır. 

Klüp murahhas
ları toplantısı 
Beden terbiyesi merkez istişare 

hey'eti uı.asından Burhan Felek 
ve Vi!ılan Aşir, ı!ün bö!-ı:e merke
ziınde kliip!er muralıbaslarile ida
re-0ileriııi dinlemi~lerdir. 

Bu top!aııtula Beden Terbiyesi 
J{anuaıı ile bunun tatbik şeklin
de kJiiplerce göriilo1> aksaklıklar 
görüşiilm\iş ve talebenin kiüplere 
ia:lesi, miiessese kllipleıinin klüp· 
!er arası müsabakalara işlir:ık et
tirilmemesi, tal ima tııamelcrin ba
sitleştirilmesi lig ınııçlarının çok 
uzun sürdüğü bakkroda miitalea
lar dermeyan edilmiş ve klüplerin 
ıııalfılü bulunduğu hususlar hak
kında da bazı temenııiyı:.ttıı hulu· 
n ulmuştur. 

Toplanhya saat 15,30 da başlaııı. 
mış ve 19 da nihayet bulmuştur. 

Bir köy halkının 
gayreti 

Erzincan, 28 (Huswıl) - VilaYe
tiırıizJn Keına:liy>e ka;caslll6 ln.-.ğlı G~ 

köyü tııılkı lröy)<:Tm<o ciWTındaki 
Coci naınıiyle maruf bat..ıdtk e..ra~iyi 
kurutamk. bu Wsi yeri. :mabrul ek·i.lc
bilir bir hale getirm~l<:l'<tir. Çok ça
h;;f""'1 olan bu köy sakinleri mah
sul ran<lınıaını..m d.rı: ild, üç ınisllrle çk 
karmak icLn el birliği et.n1~erdir. 

Ge:;;o 1..--ö)'ünün t:!bsi 1 sever çocukla· 
rını o'ı<u1ıa:n mııalliın B. Ömer P..lk <ıe 
!töylü1erin 11µ1: ve tıt.."rlVir\U.d& taali.. 
yetle ç~tadır. 

ABDULLAH SEZEN 
--<>----

r.rır dolandırıcı 
42 sy hapsedHecek 

Meyva Halinde 32 CGUaiı birden do
la:r-.dı.ran marul aab:>:alılaroan Ve~ 
dün İkinci Asliye Ceza MaJl.k.t>mt>si t.s.
refıııdan 12 a,. hapse mı>bkCım eılil

ır#..ir. 

Beş vurguncu 
(l inci Sa·hil<'<l<"n Devam) 

llce kilosunu 118 kuruştan sat
mıya başlamıştır. Niko adliyeye 
verilmiştir. 

Silviya isminde bir kadınla Se
tarak adJtı<la bir erkek 100 kiloluk 
bir çuval pirinci 9S liraya satmak 
su çile, Ba lıkpazaruıcbı Selim is
minde bir bakkal da pirinci 100 
kuruşa satmak suçile yakalan
mışlar, milli korunma malıkeme-
sine verilmişlerdir. , , 

Kömür talep 
beyannamesi 

(l inci Sahifeden D;•,•am) 
1inde ı..-o:ı.®1 ve tasd:!k ohmacak
tır. Diğer taraftan ~ulıdaktan 
~eh<imize daima bol maıdeu ve 
kok k"'İimürii geiınesi temin edil
miştir. 

KÖMÜR FİATI A!R'ITI 

Bemı 28 (A.A.)- Mathua.t bin 
lngii<iz tayy.aresi taraJlndan Bre
~n üızcrine yapılan akın hak
kmda tefsi.rleııde bulun:ına:k•uaı,r. 
Ga>t'Leler diğer şeh;rlerin de A1'
manya.da hasarlara ;ığradığmı ve 
bıındı.n l:ıüyük zarar1ar husule 
geldiğini yaı:ınaktadırlar. 

Bir kadın ve bir 
erkek esrarkeş 

yakafaı:ıda 
Kamgünı).rl1k.te S;..ırrı~~;k mahalle

s!ode 5 nıı.onara oturan Sa.niy~ B .tır
rn~ L"!.e ~lim K~bakıcının esra'l' (~ 
\ -.·1.aırı lx. her nlın::.r.;.-k: ya.kalaml"l.ıs:ar
dır. Bunlud:ın Saniy~in cv~ndc ya
pıJon a.ra;.tırmada. 250 g...-nıın esrar bu
lwımu,tur. Ttah'kikQtfı. başlaill:m~tır. 

103 çakn~a~ taşı 
yakahındı 1 

Beyazıt'..a B:ılabaınağa mal.ali. simle 
,Ac,•.rr.fl~.t'f;:r sok.ğı:nda 3-0 nıu.mars.·da. o
turan Ali Solona= kaı;Jk çakmak ta • 
fi> $..;'1Ht;Jı ha.ber a.Jtn'111.1;, i.i'2'J&rhıde 103 
ça."kTn~k tc..$1 balurmıu~ur. Ali AdHye-
;re teslim edi\mişl.ir. 

Bir hırsızlık 
Liuıgada Mesibpaşa ınabaUesin

de .5. nwnarada oturan Necdetin 
evine dün meçhul bir hırsız gire
rek konsol gözünde bulırn<ın bir 
altın kolye, bir altın saat ve bir 
de locl saati çalarak kaçmıştı:rı. 

Dut ağac.ından dü
şen çocuk öldü 
Sarıyerde Maden mahallesinde 

Cami sokağında oturan Abdullah 
cğlu 13 yaşıncbı Hakkı birka~ gün 
evvel ağaçtan düşerek kolu kırıl
nnştJ.. Hakkı k.aldınldığı hastane• 
de yatmış ve sonra ailesi almıştır. 
Fakat ailesi evde iyi bakama<lı
ğındıın çocuk ölmü§tilr. 

Yeniköyde hemşirel~r 
(1 inci SaJı[feden D,,,.,m) 

ve ehenuniyctİlıi tebarüz <ıttirmiş
lerdir. Pro.fesöriin nutkunda ver
diği müjdeye göre Kızılny oın be~ 
bin lira sarfile Vaniköyünde bir 
yalı satın almıştır. Burası •Hem
şiı·eler yurdu. olacak ve ay ba
şında açılacaktır. Yorulan, iş-siz 

kalan, tekaiit olan h~mşirelere bu
rası bir yuva .-e melce olacaktır. 

Tevfik &ğlam nutkunu ınütca· 
kip diplmııaları teV'lı etmiş ve 20 
genç hemşirenin ;;öğsiine rtı:rel· 

!erini lalmuşt.r, B=u aııd içme 
töreni ve yeıı,i mezun lıcınşircle
rimizden Bayatı Hafue Özvardar
lıııın hir teşekkür v~ vad hitabesi 
takip etm~tir. Mektebe bu yıl için 
yeui t.Hlelıe k~vıt \'e kabuliiue baş· 
lanılmıştır. 

0/ 0 de 25 taksi 
zammı 
(1 inci Sohi!edcn Devam) 

Belediye Reisllği ş<>förlere lıita
ben yaptığı bir tebliğle herhangi 
bir yerde içinde mi~teri bulun· 
ınadan duran taksilerin s""1lerini 
kapayamıyaeaklarını, eğer bıpa

tırlar ve müracaat eden her müş
teriyi 11lmazlarsa, fama para ister
lerse birinci defa•ında para cezası, 

2 n.ci defasın.da OD giin için plaka 
ı>lınarak scferd<!n menoluıı.acak· 

!.arını bidlirmişür. 

3 - SON TEL C RAF- !?8 IIAzmAN ııı.u 

Ekmek karnesi 
almayanlar 

~l inci Sciıifeden Devam) 
Jeıiııi alım~!,:ı.rdır. IIenüıı ekmek 
iutrJıesini al:mamış Oıl'a.nlarm der
h:J ayin §<'kale hareketleri la
zırr.dır. 

VAILİNİN BEYANATI 

Vı;.l: 'ıe Belediye Reisi Lfıtlfi 
Kırrifıı: da bir rnu.harrh-iniize ver .. 
d,ği iwhatta ayni tavsiyede bu
l·undd!\"11 sanra şunları söyıle
m~qir; 

<- Say fi yeye gidenler için d;e 
ter~d<lıiiıcie mahal yci.<'tur. Mensu.p 
olac:rı~arı birU~ıkJıer, yine e3as ik
lY•i·\ig~hlarmın bulunduğu birlik
krıür. Aylbaş•na kadar pek aız 
zoınan kıal:lığından yer değ.Ştir
m~k veya henhangi fe~'kaliıde di
ğer bir ma,,eret sebebil<ı beyan
nameıerini vemniyenler, küti.."k

.ere kaylt13'rl'llı yap!trınıY'\nlar 
ve ekmek kamıelerl-nı aJınııyıanlar 

bu pa2ar tfti!ini lieda cd"'rek be
h•cmehel gelip b'rlik!erde mua
meleıe,lni il<!Inal etti1"Inelid'rler. 
A!.ksi takd'.:-;.ile ır.aı'llz 1:a '""akları 
m•a:;run1iyetteri11 y-egfuıe mes'u]ü 
ker-dı~" .... ı:i olacak ''e ~J ... ~ye11eri 
nazarı ittbaı a almınıyacaktır. 

Zarw i ih\iyaç:la.rımıııın iıdilC.ne 

tcvr.i~i temin için hükw™.'t'mt
z'n aldığı tedbirlerle bir kı:,ı.'D ,._ 
tandaşların birlik >da.re heyetle
r. nde bir çpk mes"uliyetlerle be
raber kabul ettiJıllcri vazifckriu 
ryi r.et:lCElıer \."E'nresi anc::ık va· 
t&n.ck.,şlarm bu mesaiye yardım 
eoıneieı; ve kendilerine terettüp 
ed<ın .şleri zamaum.da yapmala
r'le mü.ınkün&ü.r. Göslerilet'<>k iir
me.1 ve !5ka)'1i netice•irıde yeni 
tevziata ka<l.ar !ıet türlü mahxu
miyete kaltandmak zaruI1tti.ııde 

lrnlın.aC<Jğınm herkes tarafından 
bllınımesine ga,zetenizın deliıl~ 
etmeşini bilhassa rica edlerim.> 

V1LAYETİN TEBLİGİ 

Vilayet de bu sabah neşı>ettiği 
bir teh'\.:@e el'an beyanname ver 
miy<.n kimseler bulur.dnğunu ve 
buırlarm behC'ltlehal sah günü aJı:
şamnıs kadar birl"kı.ere müraca
at edP.J."ek beyanname verip kar
nelc•·' ni almalarını blldirmiş ve 
y3rıJış muameleler yüzünden fü· 
zuli gecikındcre sebebiyet veren 
bazı müesseseler ve b.ı1ıl<1<.:r gö
rükıi:fıü, teabht1rlaroan n c; tevel
lit nws"uliyetin buaılara raci o.la,.. 
cağı itave olunmuştur. 

Rus cephesi 
(1 inci Sahifeden D·~vam) \ Vaşin~1t!~"~.~~~~.~~İ 

Timoçenko düşmanıu iki koldan 
yiiriiyüşiinü durdurmak için, alela
cele ilılİ~'at lmv\"etleri getirtmek· 
tedir. Bu yürüyüş istikametlerin
<lflıl> biri Harkııhın 200 kilometre 
şimal doğusıındcdır. Diğerinin de 
Rostof'u M<ısk<>vııya bağlıyan de· 
miry(Jlnna ve Rostof'daıı gelen 
·petrol b:mılarına tevdl1 edildiği 
zaruıı.cdilınektedir. 

Kub~ aıısk'ın askeri ehemmiyeti 
yoktur. Uurası ikinci derecede 
miibim olan bir şimendifer hsttı 
üzerindedir. Maanıaiih petl'ol bo· 
rularına ynıııl:ıcak hücumda bu
rası işe ycrıyabilir. 

Şimdi lıer iki tara.f da cepheye 
ihtiyat kuvveti getirmekte yar.ıı 
etmektedir. 
Mnvıoffakiyet lıer iki tarafın 

lıava hô.kimiyet;n., bağlı<lır. 
SOVYET TEELİGİ 

Lanıdra 2B (A.A.)- M'o!lmvada 
neşredilen Sııvy"et gt><'.c yaırısı 

tebliği: Sıvastqpol kes;rnir.de düş 
man ağır zayiat verrr.ıekwfü. Bir 
<taç h'Üc-.ını geri, atılr:nştır. 

Haı•kıcJ kesimlıııde yalınız hava 
faaliyeti cilduğu biMirihrrektedir. 1 

i'l<i gün içinde hlmanlar 23 uçak 
ve 4.6 tıınk .kay<be1ımiş'.ımfü. 

Sekiz Alman 
sabotajcı 

(1 inci SaM· den Devam) 
Yakalanan sabotajcıların üzer

lerinde saatli bamlbalı1r, 1k5ınür 
paı'liaları şeldli.nde bomba g'bi iki 
yıll.ı.k sa.OOtaj seferine Ll.·fi gele
cek m:ı:ctarda tedlı~ ve tahrip 
nu;lz,enıesi l:mlunmuştur. 

J3unJ.aır4n 7 si A1ınan b.'risi A
merikalıdır. Hepsi evvelce Aone
n.i<ada yaşanıı;:lar ve 1939-1941 
yı1larmtla Allm.anyaya dönm~
lerdir. Yapılım soııgularıntl<ı Ber· 
lin sabotaj mektebinde yet-.liril· 
dilı'lerini ve Aımerôka<la haı.ıp fab
r>kalarmı, su )'Ollarrru, köprüleri, 
daniryü~arını bomıbalay1p uçu~
mak üızere gelldıikkrini itirsf et• 
mişlcrdir. Üzerler"r.de Qc>ınlbaılı
yacakür.ı yeı!Jerin isiı:rdeıini muh 
tevi listeler çıkımıştır. 

8 kişinin üstıiln de cımıan yüz 
e:l1i b:n Amerikan dolan bulun
muştur. Bn par.ayı Amerikaıda 
yiyccek1er.ine ve ver.ecelolcri rüş
veti' sa:rfotme'k için aldJkl arı an
J,aşılmışur. 

bazı müşahôtlpr bu bey2.mtlaki 
ba;zı cıiin1le:leı'<ien iJ<inci bir c~phe 
açıhnasıru.n pek y-akın olrltığu.nu 
sö ı km ekıt ed.irler. 

Bu mü:jahec-dlere nazar~n İn
giltere ad~ lar:ır..da seferlber edi
len milyoniarcu İ~iliz ve Ame
ııiıkan W.~rleri p<k yz.'kınrla na
zi inilasmdaki yerlere g3:1dcrile
cekılerdir. 

y;ı:e V?şin.gtoıııda ba.zı mfu:a
hitler ise beı·anattaki bir oüın1e
yi ikinci cepheye atff't>-rc·-nekte 
ve Afunnnyarun Rusyadd'{.i t"~a

liyetlni analtm-eğa rneoiJur P<-'i'e· 
ceğ; cüınilesini bdki de A~'Tlan ,e
hirleri Ü?Jer]erine bü)·i.! r:rva 
hücumlar1 yapıl.aıcağı şeklıinrl~ 

tefsir etmektedirler. 
---<>~- .. -

Sayfiye yerleri 
( ı inci Sahifeden D»vam) 

nmayıyen bir kaç ayında iş ya. 
partz, Şimdi buı.ısuz kaldık. Bu 
;ı.ıü.zıc.'ıen i~eri.mi:z ııek.teye uğradL 

Eğer lbize killi rııikt:ır<la bnz te
min orunınaı:sa dilk<kanlaı- mızı 

kapamak telılikesile kar.;ılasoc::ıı

ğız.• 

Fmaf cemi:yetleıi bu şi k~ vet

ler iıızcr'ne Bıı:·'r-d'ö·c RP:'!'l:;ne 
müracaat et"!'iş1Jı:. 

SO!l Telgraf- Boğaziç'nde ve 
ciiğer bazı sayfiye mahallerinde 

hastası cJanla.r öa l,,uz derdi tleo 
mü.ştıekid:rler. Karan;".:açta gerçi 

lxl buz ist:hsal oluııı.maJ...tı:rlır. Fa
kat fbun!a!' J.h.tj)·aç saJ:.ir'e ··ne 

+evzi edilmedikten ı.cmra ı.eye 

yö.rcr?. Belediye Reisl'ği bu ;ş; 

bir 2n ev«el halle~ e!i ve koca 
bi.r ~chri buz.suzl~kl"4n ku.ı--ıa,ın1a ... 
lıdır . 

ZAYİ - Nüfus k5.ğıdın:ı ~yı et-
tim. Ye.U.Jni al.ac-aı;ım k ni0ı 
hük.."'Tlü )"01-ctur. 

F:ıfh Çoc:ıaınba il i ci 
zmda ( 40) numara. Mu 
328. 

. ı 

ZAYİ - Nüfas kağıdı.mı v.yi etı. 
ıtiın. YenkirıJ çıkaracağımdan eski....L. 
ni-n hükmü yoktur. 
1926 Doğumlu M:ııool kızı Niı>a Papa 

Salııp ve B<ı.şmuh~rdr; Etem İzzet 
Benice - Neşrı;ı .:t Direktöril 

Cevdet K.'lR4BTLGİ'' 
SON Tl'.UlRAF MA CBAf.SJ' 

--=== 

(Başmıııkaleden Devam) 
decek iktidar ile bu cephede sa· 
vaşa başlamasıdır. Bu takdirde 
Ahnımya şarkında lıeııüz kudret· 
]erini muhafaza eden bir Rnsya 
varken garbin de d·e iki üç milyon
luk bir müt.!efikler eeplıcsinin a
çılması ve müessir rol ifasına baş
laması karşısında ger.çekten rnliş· 
kül vaziyete düşebilir. Bunu ya
pabilmek ise sadece müttefikle· 
rin iktidar ve J1az1rl}ğ"ı ile n1üın.
kiindür. Belki de Vaşington gö
rüşmeleri nctieesinde •.ılüııci cep· 
he•nin açılması t-e3ri cJ:,ı-ccektıir. 
Zira, ikinci cephe bıı sıralarda açı· 
lnbilir, y&but da bir hayli zaman 
s<ıı>Ja. Zira, l\'Vhvcr Rusyada 
ve Mısırda hedeflerine ulaşırsa 
ikir.d ccplıe de ı:ııukavemcl lnıd
retiııi daha geni~ ölçüde bulacak, 
bu da Amerika ve İngiltereyi te
şebbüste o ıleı'ece mülecnni dav
raınnıya sevkcdeccktir. 

Ankara 28 (Telefun!Ia)- Yarın 
Re,ırui Gazerede neşrolunacak bir 
I{,c;Q·.·cfiwasy;ın kararına göre kö
mür maı:yet fiatla:rında·ki teref

füü k:aroı1amak üızere bazı mües
seiere ,;erilen kömüriin tonuna 
ıliY.ı<ı yüz otuz yedi buçuk kuruş 
blr 7am yapdacal<Itır . 

ist2ninıl [ılm! ftllesıeıeler Artbrma va Ekrl~tme llomlsyonuı.~av 

Filhakika, 
_ A!ınanya mağlup edildik

ten soııra, her yerden toptıuı çek.i
le.cektir .. 
fikri Alnıanyaıun mağlubiyeti tı>k· 
dirinde tabii ve zaruri bir ııetke 
olmakla beraber birçok kayıplar
dan ve Mihverin Asya, Avrupa 
Akdeııize hakim oluşund'"" sonn 
Almanyayı ltl.'lğlup edebilmenin 
nıiişkiilatı da yine bir lıakikaitir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Kara ve deniz r;akil vasıtaları
na ver:r.en kö.rnÜ1'Ün ücreti arttı
r:lsa b.'le bilet fiatları al'tmıya

caktır. 
Kok kıtimfü"ii fi~tlerına hiç bir 

zam y2pıh;uyıacal<rtır. 

ELEKTRfK VE HAVAGAZİ 
ÜCRETLER ARTIYOR 

İstıın'bul, Arlkara, Bursa. Zo.n
,gı;•1dak ve İzm r gibi ~ehirleri
mizde elektrik kilovat ücreti yjr

ırrn p:ıra, havagazi metre rı,ikaoı 
ot;ız para a11tacamır .Bu zamlar 
prlm olarak tahsil olunacaktır. 

Körnıfrr hav:zasına yeniden 1500 

mahkıian amele verilecektir. 

Cinsi 

Kuru kay:ı.st 
Kuru !asııly• 
Nah.ut 
Pirinç 
y,.,,.;ı mcnr.neıe 

Kıı·rnızı rr:eı~hnelc 

T(.~:u üzıim 

Mu!ıommen Fiyat 
Kuruı Sant. 

157 
33 
33 
65 
27 
32 
89 

İ. Te.-,,iı>a4 
Li:-a Kr. 

17fi4 48 
1425 60 
893 48 

5728 ı3 

':&48 54 
57 6G 

1638 72 
442 50 

12:<8 25 
3663 

Kapalı , 
• • 
, 
• 

Ek;:s:~tnıc Tarihi 

29.6.942 pazartesi 15 c 



4 - S O N T E L G R A F - 28 HAZfR.o\N lH:Z ........ 
Tarihi Tcfri~ ~a: 105 Bir Hakikat! layıa. Ma,terllerlmlzla Nazarı Dllıllatıaı 

Bütün şık ve kibarlar, Aperitiflerini: 

Ehlisalibe Karşı Kıhc Arslan 
Yazan: ~.t Sami Karayel _..; l 

Laskaris, İsianbulu Latinlerin elinden 
ermıya savaştığ' için, Türk sultanın

d an h i rra.lte görüyo rdu 
G_ .. aS( n \-c> . .'v:'"ı ıd...ın S'Jnra 1 

" u J7 etıt n K<'y ka\ us yPrine 
r' ·ti. E;·.-cr "lv:la (Erze· ..... m)a 

lıetme.k çc .. ~ nıühiın oJ.:;caktı. lfa
lcp ~hri Aziz Sırıtan isminde b:r 
Efüirin elinde idi. 

1 

1xıp-

ve ~an ti.n ~~-

N'J. 8:! - C. El!~~.c .~lı ye o~-t; <la.".d bUyük o!reak ü..:.eı·e 11 pırlz.n!..alı 

MASAR • 
1 K 

de alırlar. Maestro Tiano idaresinde 
Orkestra, okuyucu 
dis, liavaien kitarist 

Hristo Mnimati-
1-Iristo Kontis 

Saat 18 den i!ibaren açıktır. Telefon: 43818 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
l\ft•vtıinı do1ayıJiyl.:• 1.7.1942 t..a.rihindr-11 itlbar·en haı1:'.ke .. ~:'<ıl 1 f' ··ıdp tı~·-~'ıda 

g~tcı•ilen <Ieğiş!.lik yaıpı!.!nıştır. 

; tkÜ...'T.rit.n olan a""'Cac;} Tn~ru1 
ş...,· gdip İı .ett;r • ::;_,asta mu
h~rü r 1i. Tugru;. Şwa Kılı.ç Aı·s-
1. 1101 ogtlu(ıu:r. Fak.ı İZıZettin ara· 
):. ,·asıtalar kv>ya!ak muhasara
dan kurtd<hı. Fı:.kat bu 51ralarda 
luntwJn biraderi Alfı.ettl.n Key-

Keykh-us, Sahsabat Ell'iri Ef
dal hl.e biıı: ın.ıühod~ y;;ptı. Du mua
h€de n1u.:::bince i·ki hükıiımdar 

Halcbi ronra, E;rcf'in t;ı.htı hük
münde bulur :;n yerleri fothct
J:J.Jck üzeı:c kunetlcrini birle~lir
mey~ taahhüt edı')"oTdu. 

05:.t li.:'9. x ... S:? - E. Ejm •. ~~lı \e or~d:lk· ile iki kcnarıud<.ıAi büyük. olma~ uz.er-e 11 pırl.antfllı 800 )im 1 - Ankara P. T. T. den saat 14 clt> ka!kan otobı.:s 15.lj de kJlt.::~c 1ct;r .. 

2 - AD."<ara<iao FJüzıga l ıf:.2G dr kalk<ın t:ı3yarf' 15.40 c!.a. An:<nr~da.ı:a 
istallibula 14,40 da kt1.lluu1 tayy;;ıre 16 c.ia, Ank:,radan Ad<ııırya 14,3-0 d..'l :ı:a!kaıı. 
t&y;ya:·e 15,50 de kalkncak!ır. 

EMSALLERİ GİBİ ıs SENE GAI:AN'TİLİDİR. 
DİKK. \ T: 

\Ilı ese 
SİSGER Saa~leri ir,·tarı:btıı.d" 3·aI:ıız. E~<!""~(.inü mpr'.keı;ndrki mğe.z.3n1lz.dn satılır. -:roktur. A.Crc: SiKG ER S.\AT ııa.gs.zaları. 1,,,.-t3n;bul En1l!).ünü No. 8 ••mamım•ımllll' 

3 - İ:ıianbuldan Ankara. Adana ve Elazığ:ı , 
Ada.JUda.n İs!anbtıl, Ankaraya L ııDa<l gc:~p Ari.~ ı:-aj-ı zapt.et ti. 

Ll:kin İzzettin bu şetıı.i i:Airdat ile 
birad>crini csôr atdı. Onıın tara
J;n ı il:tl.zımı etmiş olan E:niı·lcr'n 
s:1çları sakallan treş cUi!crek bir 

Halep, Efdalin elirr::> düşecokti. 
E'refin elinde bulınıan Urfa ile 
Haran Kcykiıvu.s' u.ıı olacaktı. 
Keykavus R u'ban şehrin~ zaptı+ 
ti. Ve Efdal'e teslim etti. Fakat 
daha mühim bir me;'ki olan Tel-

Konya Cumhurıyet Müddei Umumiliğinden: 
1 - K<>nya Cc.t:a E\·jnin. 94-!? n-:all yılı •!ıtiyacı olan 170,000 yüz ye'01t;;;: bin ki

lo ek:~<:".k yi::ıni bt.~ gıi:ı müddct~e kap-alı z<"..ı'! usuliJ'jı) e~lt:r:cye k.vnu!muş j~ 
dl' .1.tHı~-:Ye:ı g:..ı.1 ,.e .l)acJic t:ılip Zt.h..ır et:T.c.::lL~ntien ;y.t;-:ı.)(İ!·n ka.-palı zart usuliyle 
lô G.94~ ta ;r,:ndı::::ı 13.7.9'4!:? ~ar:"ni:ıt• kad.a: y·1ı.ni yedi. gJ.n .rniid<lı'tle ek~lı.n:rye 
ko.1~.Jır u··tuı·. 

at iı::erioe bin<liri!diler. Elı <ıilJl'l· 
"ı b\r:ab;n fena İ<a<l.rılar ,ardı. 

• JI>lc-rİ'nlcle b'-r telliıl ) üı-~·erek 
h.il<il..'l'Jdarma hiyn'1e\ edcnkrin 
ce"'"ı ıbud.ur dlye teşhir al:lui
!e~-. H&tl OOj·le dı.:\· ... m c<liıp <lu
rt;Tken Tuğrul Şah alt:y.hine harp 
<lr·•am eui;>ordu. Gu>tan Ke:yıka
vns oo~yet bunllll ellnıd.en rr.em
lck ctlıü a.1.dı. Amcasını birçok ü
ın;er2"ile beraber üldürttü. 

bc.~ar lıakkır .. da böj·le daYra~'!r!a-
- 2 - 111.a .I' 13.7.942 taı·ihine mu:-D-<'.ii! P~ .~<. !~si g{i.~,i s:1al 15 de Konya Cu:n-

d; . Orı;u kenililıi·!1e alt."'roJ"<l.U . Efdal iıı.: ;)·et Ai<lli: c-i Urnuını1iği cW.•t-csindıı. ier.ı k·hnac~kt:r. 
n;J.a:..lclar:t.rru.ya bn.:'ladı. Baı:/Aa şe- 3 . T- li~ : l' teldLf.1:.:n•·lc-rlni o :ıün scıaı 14- de Kon:4tyon Rı:idiğinc vernj§ 
birleri d e mem1~kctine üa.ve et- tr:· 1 u:l....'lct:k?a:-da·. 

• b h 1 · '-ul 4 - F:k.~11•k yerli fabrika u-cı.1ndan ve ı. kürr.etç-p kabı.;1 ed1Jen neviden rr .. ,,i. Fakat u şe ir erae /J un-
o!ac.:ıı;;: "\'(' Utlip~f'!' be-ı:.1~; muJıam.."!"ıı)!liD yH'l't'. t' yı'<iı b-.ı~1gı. o:un 1912.,50 b;n do-

du...:,"u sınıd:ı, Halep üzerine yürü- kuz yüz 011 iki lira e!~i kunış 1emınaotı n.~, :ııl:kn.tf'l1•rı:ıi tı.'k!il zartlariyle bir~ 
yen pi~tarlarmın Urfa ile Bll2aa lHtte vt• :·n.i~ bıılu.r.acari.irı.rtlır. 
ı..-adi-sinıde Araplar EanLri I\Iani 5 - Dü.·c.J.\C[i n·.~dd{'dc yazılı rkrnegı;• ki!osu tıugünk.ü narha göre 15ı'12 on 
taruhnrlan maglltp edtildSği habe-. b~ kurı.ış ': :k ı~:i ~anti·ı4ll:-. 

. • , 6 -~ Bil·· Tu.n n:.asr~laT!a ,·ı;:·g:;,,r ?\'!~:J,:e V(~-~Jeti~in 20.1.9'42 gün YC 

Bfoııdeıi A!iiettin Ke)1kubad'a 
.k"rşı da böyle yapmak fikr!ııde 
i<l:. Fakat saray crki;nının rica
Ja.ı:ı:dao müteessir olarak omı 
yalnız hapsettrm'<'klc iktifa et
t'. 

rını aldı. Derhal uzaklar .. ı . 1 ıi2"'AO - anı1717 - 162 bü~e vı., mu.il kr;ntruı U:nu.ı.n ~ıt~l<iüı· 1 t 1 ğü üçüncü Şube 
E~re.f Tt.:lb~ara , Ru'ban.:ı ve da- &<:;vırı ~ah;-ir;;!ı ve<:>hile h>Jz.in<'Ye ait ol:.ca.k!:!r 

110. sair mc\~ık.İ!t'"e gi.rdt Yalnın k a- 7 - Faı.:a iz.aJı.at aln1ak ve e-nr'!namcyi güın'ek istıycınl1>ı·i:n Konya Cun1hurL. 
l an E:fdal Sahsabata döndü. yet l\1Jd.d.ı::i Umumlli~ münc~ <tt!arı Ufln olunur. •6692> 

İzı-,k lmparatx:ıru Tecdor Las'ka
r ~ ka.r<ı Sultan müsaadek:·.-Uo
ı .. lbul~ı...•yordu. ~foksadı L.an
b ı! U.tin !mparatorhi;ile İz•,:ğc 
f b*U:ıIDi.Ş olan Rm:rı İınpar:ıto:lu
ı,u a.ras:ru.la murnzcne ·btilinak 
~~ir.di. 

La~kari...s, İstanıb:ılu tekrar LD.
t.-ılel'in eli:rc!en ?..lmıya sııva.:· 

yvnJ.u. Bl!lld:ın. lsti!ade eden Türk 
Eıuıltanı, LaskaP...si lı;n1aj e edi
yordu. Zal~ll Lasbr:S, 'l ürk Sul
ı· · na s:ğı.mııı;tı. 

L2Sk2l":S, Türkme:tler tara.fı:ı.

clcn tulıulmuş ve Su1t .. ııa gc>Lürü ı . 
m· ~ü. 'Su.tan bu."">'.rn va!l"li!ıe ~

dP?"~ni ökiürmnş ol·du~~J düi:l
nec.,J;: birdenbire heırcııı ic!a:n e 
diirmw'iııi e:r.ı·ertL Fuat Las.\a
ris, mülrim bir para ve bcltl:n Rum 
~elriır1eıini Türk Sultanınıu <"n>ri
ne tcrı.kcyledi.j;<i için S>:yasetrn af
!ıolur.du. Sultanın m ak.s<ı1l1 ay ı:i 
zaına..'lda L,,skariısi Ll•t.inlel' a le:'
b b1e saldırmak ve •bi.:'birlerini bo
ğnla trnaktı. 

Tüı:!k Sultanı, 'kuv\'etlcinl IIa
Jebc tevcilı et.mlşti. Halebi fot-

K c_y1ci.vus, kcı-... -U merr.leketine 
avdetle ertesi sene veremden ve
fat tt!i. Şelızac!clari ,p1< küçük ol
dLo.klı:.r{ için yerine geçeme2llerdi. 
:\~:{c-rler, Fırat sa~1i.1;.ode bır ba
p':ıhancdc bulunan biradı,ri Alil.
eltin Ke) :rnbaiı çrkararak SU'ltan 
i;l:iıı ettfüu". 

Akrabalarmdan b'.ri Keykiı.vu
suıı k&tlettimıis olduğu Eıızurum 

En1!ri Tuğırul Şahır.ı o~Iu da b~raz 
/ oonra Güre :;.sta:ı E:ni=i oldu. Gü.r-
1 cüstan Kı:alı Mepl::.ia Cerci hem 

çocL.lk bırakm"dan vefat et ı · jli. 
/ Kral clles'.r-len yalnız Laia Ccr-

1 

1 

cinir selefi Mc·ptan-.arın kızı Kra
lice Rtısu;.Jan kalı~·!"\'i~du. Gürçüler 
burıu Kra1iÇ{' o1ar2.1: tanrdil~r. 

Eı "enclJ:~m (Erzur :n) MeLl.~-:i 
<le ona ze\'Ç o1·C;.l'Clk intihap c'.t..'.iil.er. 

Gürcü·sınıı. ev·~·eltlenbcri .t.ıı-;.::;; 

tiyr.n hükümdaııııın tahtı idare
süıde b3r krallı:, olduğu ci!ıetle 

Er•tnelrum McHki islwıüyeli teT
cketti. Gidip Rusudao ile evlendi 
ise de çdk zamon imtizaç edemedi. 
Bu prenses kölelerinden bôrile 
ah:ncn münnsebatta bulunuyor
du. Erzurum 1\1.:ciiki hu scbı:p~~n 
O.,layı terketti. 

{D".'t""amt V~r) 

Deniz levazım Satma!ma Kom'.syonu llanbn 
ı - Tab.11-n t>di!cn bt..'"<lcll 19500 lira ol<"ın 5 muh~-rlif 

"~k !i adet b:nn!lın ret;.i;'J1, ke~f \.'e ~artn?nıc .. ·1 111uci~.>incf' 13.7-9'42 Pn~:ır!t•.!'1 
gür; J saat 15 de K a..;1mpô'! -ı.<la buluna.n Dı>n1z Le~azını S<.ıtı.1 A'.xa Korr.i :-"()
n unua p.:ızar);~ yo.pı..laı.;a..:,ıı1'. 

~ - İlk tc·n}inatı 14G2.5!) ltra ol:.;pşarma e ve rt•J'Ul... lıı:•r gUnı İ:j scıa'i 
da4· lın<lf' ır;ı...zklu· lcOf1 iryonda görll:.l::Ui ~r. 

3 - ist~1~Hlerin 24·90 sayıl ı "'kanunun iı;h•d i gi ve:ır. ik;.ı.lat·la bil•J:k!t: belli gi.in 
ve saJ'.,tc adı geçc-:ı korniqyona n UrnC'a:ltları. •6'i24-• ......... 

Tkı .adet yüur beygir:ik tam t<:n get•rtecckıler l tenınxız 942 
D tzcl mot•'>ıü alınacakt;r. F\-.;r.f ak_amına kadar Kasımpa~ada bu-
\'C c.;:c:rtn.a~ıi'~.i her gii, k001.isyon 
de ı;(.rül~b,1 L-. E!in·'c 'u c·ns mo 
t.U. • Uu1'.ı~!1 lcr ve v / t harç- ,E. r:. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
ICl;tn::ınciu:1!1-

r6vlet rE miry~llan ve limanları işletme U. idaresi ilanları 1 
I>l"taır.n:en bceeU lGOO (lı;n <'.l: ;üz) \;:. o]~n 1000 (b:n) kg. adi yu\•nr

Iak t~ı .. r:;, çı·l;G-!: taahhD.d;,!nc.ı. ifa ('(iemiyen rr .__.te .ı.'l·t nanı Ye hc~abına ( 1 
Tı:rrrnu:;:, 1942) Salı gilr.ü saat (lıf) on d'. l~' J-f;,;~ar-paşada Gaı· binası dahi
lind!'fi{I J..om*ı--on tar:ı! 1 ndan a çık eksiltnıe ,ıc;uliyle sat!n alınacaktır . 

B:.ı ~e girnıttk !stiyenlerin 120 (y~ y1.r!ni) liralık mu\·akkat temlnr.t ·ve 
!.arı.unun 1-<ıJ·.!.l etti,gi ve2aildc bir}L~e ~ılı:-n-e günü saatine k~dar komisyo:ıa. 
n1ü::-u..:::uı.t~:ırl :.__.zınu,=;,;-. 

B. lfl' it' ~.artıımr.e!er k=i•:r<mtdan tıa r:ıoız olarak dajtılı!mak!adır. (6540) 

İstanbul Levazım Amir• 

ı 
!i ğiı:ıdcn Verilen Aek<'ri 

Kıt&ut İitinları 

ll0,000 kilo koyun veya 80,000 
kilo keçi wya ll0,000 :ciLo sığ:: e!i 
pazar!ıkla satın alınacaktır. Kc
yı.:n ve sığı: etinin kil0>--u 100 ku
ruş keçi etinin kilosu 45 kuruştur. 
K afi temfuıat koyun eti tu taırı o
lan 80,000 lira üzerin.den alına

ca·ktır . Taliplerin 29/6/942 pazar
tesi gün saat 16 da GeW.,ol~ o~.ke
ri satın alma komisyonuna gel-
meleri (140) (619J) 

HALKEVLERINDE: 

J' .;'n&nü lia!Ke\"t Iş bulma -
l:t. .. f!ıın1a Yt~ÜLır~tlan: 

E~ckt. lk<'i. n1&kinist. atf'"''·i "e 
tpc-·.-ıye-c=.!i~:e ç3lıi'.·:·~ oıanJa..:"ı.ıa 
San'..ıt Mektcb ta:<·ül'l{·rlı.ı.. .ş 

\'{· Jc~-eğindc·n, ist<:Xlileı~11 Y1ı1·J 

ff'C F'ffi 

BEKJ,ENMEK'fl!: OLAN 

~OKER 
Traş Bıçakları 

Gtl _:~t..r. 

DiKKAT: İstnbulda 1 adedi 
!I kuruştur. 

utanbulıla 10 ıııl~Oik p~t 
(5 kun•'fhır. 

ru~rada 1 adedi 5, 10 adedi 
50 kurıışfur. 

Hayvanların vergi zamları 
Cumhuriyet Merkez Bankası· 

na imtihanla memur alırı.ıyor 

Cumımıri>yet Merkez ·~nkast 

iy; veznedarlar yetiştiıon€k mak

sa<lik 30 yaşını tccaYiiz etımem ;ş 

o:an ~a me~tep Yeya lise me
zun!art arasında b.ir irr.Ll·han aç
mı;/.r. Tal:p olanlar 15 ~muza 

kadsr mi; acaat e<lebileceklcı-.:i:r. 
İnnt)han 2~ temmuzda şehri

m•?<k. Anlrnrada Ye Mersinde ic
ra o!u.rıacakıtır. -------
alınmadan kaza hududundan 

ftkarılmı:f_acak 

llayvanlar vergısıne yapılan 

&l"., 7c-ın1 d~'avcilc kaza hı'..ıdı!tla-

r· ... ~lt.'1 tık,a .. ı"acak olan hay\"an-

1~ ... ~~n vc···gı ;:a•n!\..lrl alın:.r.adan çı-

K '"ılp.:l işti:-... k ed('ctk U.deb~ ~ n ~<ır.rk \esı~r.ar1nı Kamp 
Q)n:.. ~ ,. 1 et r len. <"t:~fl'.2• ı 1tıc:rr·sinc rr.•:h·acaa11lorı. 

ı ~~~ı.t~.~ cıs1!.~ izin vc~i!rnc1nes~ uıa
ı .. ~c. .... :a~a tebliğ. clUl!ı.'TıU~~ur . 

--

Sen ;;;·oıdil~dün ? 11 

Yazan: J;DGAR YALI~.\S l -
L"lSoll ir-.ıtikaıın almak i~ iki s~·ne 
OU{Uni.ir, rli. )ar kw-ar da, sonu 
Wı le n:i ülur? 

• Ifap:sha:ı e müdürünün rapo
rı11ıa a~<-u?1 un ,z mu? Son derece 
.n : '•mum ''C claiıma kend!i ~endi
•vr- chj~lnUr oir adaır._n~..ış. F akat 
v' !ıif edildi'[! zaman, keHd!,,ile 
l<o u•.ınt<5 o!duğunuzu h atıırlıyo 

ruı-ıı. 

-- E·.-ct, konuşmu~tuk 
-- Siz'- ... ·r ~eyler ~öy · mc~' is-

t i.)üfd il. 
- E'r~-ok ~eyler si>) !etli. YRhız 

buıı.laıtlan bir tanesinin bcn~e c
t.~nn lyet~ oldu. 

B:-!rrabal daha fazla3ıı11 si:'\ lt: 
Jı.cıli. Eıfoıd m :.ısamo ti.lain• i şa

ret oocrek: 

- Galiba vine sa rı zarflar ıreı-

Çc\'irc:; l\1UA\L ıı;:ıt ALA.TUR_) 

<li, dedi, •Kurt, yır.e birisiıı>i mi 
ilıbar cCÜyOl'? 

- E,·et, fakat bu seferki ehem
miyetli .. . 

B:.ırr:ı.bal 1rnsaya gitt~ içinden 
d~:,tıkıgrafla yaıılmış kag1tlar 
dolu b ir dO>'J a çıkardı ve bu d06-
yaya en son kouoo· k<lgıdı uzattı . 

E iford mıiyop ok! llgu içm, liımba

nın yanına gitti : 

- Hep ayni )·azı mcrki·nesi, a1:.::p 
ayni lc-:ığıt! derli Ye yaya~ ~--~le 

okumıya başlodı : 

•Bu g·~ce B erncrs c. ddes~'>de

ki kuyun·:eurl;:.ın ç::ılınan lT'tİC'C\~

hctı.n biı~ k. , .. nı b~~·{a b:X yere 

m<k1c<Ci]ec{'ktir. i..:ç eh1·1,1s brnş, 
dOrt t.Ü?n1-ü·l \'e pı·,~ ~!:~ ) uzJ. .. i. , 
y erli ç .. f t küpe ... ) 'arl a ~uie:::. ı bil

d.ı.rece,ğim.• 

E!fo:tl s_r<lu: 
- Bu da 1ıe d•omek? 
- Bu. s.u dPnHtS tir la, mü~e\·· 

d(;•,<lii. v., ornd" da vazife bekH
~r€11 bJr taharri Jne:rnuru ile kar~ 
{lİ<1.:rtı. 

Her i.kiı"i de ji..'Tirı:ıs!ik adımla 

n·.cçl11J &JaTı1n1 kü~.D:>lduğu isti-

Jıer1cr .. Kı•rt»a t.c-kl~f e<iiluı:·.j'Ur. 
}.,ak~t pa:ı::ar-1ı:cta uyu.5ı~la:r . ..n~·~
t1r. Şi:..'T' ..... ~! ~()n k0"?.u yine el-tn~e 
tulU.}'ı.>.:..". ~gcı: u:,-u~ur da aiırsa, 
ne aıaı Alarr.~u~, y nrın ·bıir.:·c aJ
resi ,,.erecek ... B jil· i:J.;i def' d<a~1a 

bu çe;ıit fubadarl ui."Ua~u. 

k,.~0t~ do"'.·-.· ,•,o.,.tuı~r \·c B"'/rra-
ı u.;ı .... '" o•'-' 'J .... 

Barraıbal iş:ni biti.!"d.J:ten .... "n!'ı:, 
parties:isli.nü sırtına geçirıüi, ya
kasım ·kaldırdı ve gecenin kaı-an
lığı~a daldı. 

Ç1kr.ı·k::n. rı:ıt.mın kenar1i.1da 
!Dil" a.riam•ıı , sol<ak feneıi altında 
bl?'i<lcn1c·h.te o1<luğu:ıu gördü, 
~•la döndügü zaına111• bu udam 

};::.ıırrisilc konuQn1ak içiıı bir o.dım 
~ttı1 fe1kr:t 90nra pi~rr,an ol•n11~ ,gı
•bi, heıi"!-n i~~!k<ı 1neti~ :i tlr-gi~t5r<li 1 

\°t' ~ i u i:i . Bc:ııra1.)r-..! }:i.ı-;.:.. ol:l11ğ~ı- 1 

liJ. ta ..;.n:r a v ;ı~{! ) t b:ı 1 a-mamııştı. ı 

F2'kat iıl~·t.r Yesb· ın;,,ıer köp-
1 u .. •iinü g['\ ~·ek. l:-ü _ b:ı~.nda!l 

l-ui 'J.: ;{lil:?UTJU gördU. 
Muiettiş d erha l Skr>llaııdyarda 

bDl .;>jdcrıı:;ire ileriden gi1 mekte 
o!ıın herif! göı-dü . 

\""nrr~ndaki taharri memuru.na: 
- Şu ada.."Tll göı·üyor musun? 

cic·dı, on~ takip et. Nt:'redc oturıt
yor, ııı: i ş gn:·~i')"u>'. Bunu mutlaka 

bun'1 öğrP"'.1C'C(;k'Yi.n. Yarın sa:bnh 
;,·c:!i but;ukta t\ irı'~ telefon ede;·, 
neıh~e.:ı i ban·a bi~i!i ·sin. 

T;ı 11arri n:e-~11uru herifin pc~-in 

cien yc-i:~i. Baktı ki , b;r Lra·rnva

ya b.i.!1İ'Y >t, o U.a ta1ı:ınn1ıyac:ağına 
enUn olar?k arkasın.dan a~y·ni tram-
v .... y.l bir cli. 

Tcıllar ·i !11cmuru, arasııra takip 
C't ·~ y1.ı!\:;.1,' a buk11~ c..ı--, !al<d t ta
r:i.; su<luru belli ct.mcmek için ara

da biır rle ba~ı·r dinde tuttuğu 

gazC't<:·e stı-~us~ · · ·J.ı, Bir dö1"1. yol 

( Dcvauı.ı '"fJOr) 

1 -. - :.-.·:-":- .'::. -.. -. -. -1 --- -ıı- --
-çı.·f\ ·-ro 
28 Haziran 1942 

18.00 Pr<>ırr•m ve lllemlckel Saat A· 
711n. 

18.40 
19.SO 

19.45 
rn.ss 

2~.15 

20.30 
21.00 
21.10 

Mu.:lk: Radyo Dans Ol'l<es-
(~fl>a.ıl Eocng;n i,wresin<ld. 
Jı,Iü?»k: Şarkı ,.E: 'fürkült~r. 

Mcnılc~ket Sa.ıt Ayarı ve AJaıuı 

Sı·ı'b6:;.t 10 D;:ııtik~. 

Müzık: <P<, fy.ı. ·o> Ope!cisı-:i<lan 
At'l"2. ,-e l)ü'lar. Söyl!yt!tlı 1 r: 

Tti:k;ln Baydııl' (Sopr-ıno) 
\;e-iat Güı·ten (Bariton). 
K.onr..ışrn:ı. ('liı.tum ve Bakun}. 
Müzik: Fasıl l-ft"J''fl'ti. 
Korıu)rr.a (Ziraat Saati). 
Tf•m-;il - Kirr..gil Ailesi. 

21.30 l\tüzik: K:ıı·ış:k Program (Pl.) 
2.l .4S lVJ:üzlk: Odo. P.~üzigl. 
22 30 J..ff\m leket Snat Ayarı ve Ajans 

Haberleri ve Borsalar. 
2.2.45/22.50 Yarınki P;-ogr;:ın1 ve Ka

J,)an:..ş 

,,. 

.Ay~spu;nrla derrlz g&re.n ve !C 

mobilyalı bir apaı1~11)an üç a y ~ 

m~ddet.Je kirah:ınınak üzere a- ~ 
r""o:1-rr.r.«ktaclı!" Kiraya vcrf!'cekleri.."l ,.~ 
Ci:izrtemi:oı; İdar(' Müdürlilı;i.inc ~~ 
nı ~·~ a.cn.a ı; u rı. 

:ıııı.: ~ - ...... " 

İ sıa.nbul 4. cü icra Memur
luğundım: 

Blr q>Or.:tan c.To,:ıyı 41/471.2 No. 
lu d0s,·a ile mahcuz k:Lim, kan~pe, 
lk:.o~t.uk, ayna., sanda.1ye, sigara 
sehpası, halı 30/6/942 to.cıh.ine 

ınüsaılif salı günü sa.a t 12 d en ı 
t ibarcn Stımtanalmıet Divanoyh.ı 
2<i No. lıu evde satı lacaktır. O gÜ'l 
kıyun~tin ~~ 75 ini b ulmazsa 2 cj 
antl':m::.sı 2/7/'J42 tarihine mü
sadif perşı;nibe giiil1ü ayııi m ahai 
ve soatte icra olunarak en çok 
arttırana ihaJe c<l'lece~tir. T aHp 
]~in sat;ş z~n11n!arında :naha!
lin .le bulunacak memuruna ~1,,7.5 
pey akç.,slle müracaalıian ilan 
olunur. . 941/4712• 

Mahdut Mes'uliyetli 

Elle Çorap ve Triko
taj fmalcileri Koopera
tifi Sayın Ortaklarına: 

JO Temmuz 942 cınna günü sal!t 
14 de Eminönü Halkcvi salonun
da yapılaca·k fe\.fkaladc hey'eti u
mllt!Tliye toplantısında; Kooper~

Elazığda:n Anltaca \e İ:,lanbul se.ler;ı:rinin hareket S.."1<.:.tlt~:-ind,! Uc·ği)iı.klı!C 
yoktur. 

1 
4 - Anka:-a - Adana ve Adana - Anık.ara fP.:ıza.r> ~:rerl~ri l<.'.l!d ı. 

rıJınııı\ır. «W51> • 6959 

I ( IST ANBUL BELEDİYESi iLANLARI J 
Ttı.ks.i otonrobiilc.riııin takdrnetrelet• inrn yaıza.cağı i.icretı~ ':b 25 zam ic::as.ile 

l..,_9\-.. ,_.Jcı. ya.pıJmış ol<ın ':O 50 zamm::ı bu kıerre % 'i'5 n.isbolinc ibli\ğLia IX.!.n 1 

. Ell'Ctimı:ırJn 23/6/[)42 tsı.T~hli içtirn~ında karar \"C'ıildiği s.ıyın ha.lri.a i!;"tn olunw.• .. 
t. 702!JJ l 

29/6/942 tnrih:ndc arttırma. suretiyle B<l'tllaooğl. iltıo okın"?11 Aks.~!"'" .. yda 
.~'li:-11ar K • rııai.ı..:tt.r. nıa.hallesinde 10 uncu c...Cada ~.ir Iiaşnıet sckr.ğ".ntia :k.t:..ıih 
arsar.:n a··Ltırrn3 .J~:.n:aı-1"1.da Şı!r Fıtnateokağ:ona iltis.:ıkı itibariyle $<lir F:tııai 

soka"ğında gö,;teri(miş ol.Cıı~u anlo~ı.ld.~ı.adan snhla<Zıt a:-cana:. Ş • .:~ Ii.;.;~ır.<."I 
&ekcğ:nd:ı biJJunduğu aıa.ı..ao!.arları.""l m~'1i't:-nu o]n;ak ';;•zen' L'.1\.·z.ıh9..n il:'.in u1u-

mır. •7026> 

T enbihi Beledi: 
ı - Tak.:si mahallerin&e du.racak otoıı11o~iHcri:rı taı;;si saallı•rinCc ccı,b;::Aı 

işaretli btılun:ı~:rsı rnf'cbı.;i·fdir. 

2 - Htıır ha..Jgi biı· ma.h2lde <lurıın ycya i<;indc rrnl.)tc:i buhııın1;:.odn.n ·"'C"Y• 
rc:11·n ktksf otc:n10bi11ı· ·i roa11erini k'.';>a~:ı.n1:!7l .. r. sa~,tJerind·"' seı·b.e:ot 1-;.a et; 
bulunmnsı ve müracaat edrcc-k müşT.t•l·iyi k<ı:bul et.rrıelı.:ı·i mı•cbutidit•. 

3 - Tal(-si otoıneıbillrrinin m\Hın•cn tarifedrn fazın. p;:ıra aln:.cı· an. ya ... 

sakhr. 
4 _ Yukarıda yazılı madtl,c}ere nıuhalif lıare&ıttlr i sabit olan t'.'l\ . ..:! <>~'°"' 

l!Ji)b.ill.erinıdı n bicinci cief~ı}ulıda para. cf':ı: -ı alınIJ', Tekf' -:ı.,ır:ı h:.ıl :ıde ı<-0 forJ.

nün ehliy.cfcnarr.cs\ ile otcmıobilinin pl?i: .. ası alın:ı;c...ıc: l O gü!l lnüd-dı.:t..ıc ::: •. ~~rü 
scle:'den menolunur. <.'i"030-:. 

:=·'' W·M' .,, 
ÜSKÜDAR SALACAK 

KIZKULESi PARKINDA 
KıJ ınctli okuyuc tt l nrıınızd an yeni yılrl ız Bayan lll Er. İ HA \'C 

arkada~l a rı İzmirl i Borulu ke ma nl Şt'I{RÜ 12 kişilik CAZ Ye 

SAZ Hcy'eti her akşam 

fstanbul Defterdeırhğından ~ 

61217-1114/236 1\•i:ı~c:d iy t: ~Jyü:ı ·l·• 
pa·~<'l No. !~ı i3fl-!0 
-a.ı ·ı:~,,,n tan-ıanıı. 

12 ()ııill°Lı 68 a<la 3 
nıc~rrc trl'l.lr:.bb;1ı 

J.\cc:diy'l'"'kö,yiliiı"t> 12 r,::ıf•:1 68 ada ı 

pa;t"".sııl No. lu 15(i20 IT"'t:f' 1rur~.ı,b21 

Ar. ;UJlO 1.o.!r.:.:~1.!. 

Mı \·~iye,köyt~r ... <"' 8 p<.tt.~ 57 n.<L ,,o 
p ur..;el No. lu 1:2(17 n~ctre ırr:•ul .. u l 
ar ~ını:ı taman~ı. 

AI~·cit~iyt·köy ilı:..ne 
p ar:>tll Nı;ı . hı 1220 
'd'~ın ta';11a~ı. 

12 J>afla 75 a..1.ı 3 
metre muı-.:.'!)b~ı 

\ Ivhn 11ıuen 
D • 1 T•'ll>;n:ıf 

.• -·ii2 JIJ 

:-!48.40 109 

305 23 

'Yuk'a:n.da y.eülı gayl•i rr.e·n!nıl!c.r 1/i/942 Ça~nııba gi.inü ~·aut 14 d~ ~Iil .. 
lt Eınlfık Mii<i:t.irhi.ğtin.d-c nıü~'ehkil Komi.~ond;.ı ay:-1 nyrı ,·c ~.çl":.C :ırltırınaı 

iic satı1aca.k.1ır. ~Iakıl;c•n göımek i~iy~·nlflt•in a:yın 22 irci ve 27 i11!!i günleri 
saat 10 ckın 12 yı' katl:l r Mecidiy~ ,...C,;yli""ıdc PoTu:: knra'r..ol;.ı bir,~ .... ı:ıria bulun:ıı
CEk ol.an min1u!·:mıza n1Ü1'::ıca.aıila!'ı, s..-ıtıla,...ak araz.: üı-.e··üıd·' ~:ı-r:lı•!"ir.i gös"..erir 
:c-\":.ıı::r:a:..· çaJo.lııiı.-. Faıla a;.hat ic:in l\Iilli EmJ5k l\'IUdürlüğüoc nniL-:aıaınt. 

(646-5 ) 

------- --- ---- - ---
tif defteri hisse senetleri makbuz- \ 
lan ye takdim edi!e:ı dan;tiye (HALK SÜTUNU./ 
kartlariylc birlikte hazır hulun- , 

Ders almah istiyor nıalarrnı ehe1nmiyetlc rica ede-

u irişlr menzili mak~ 
sucuna 

1. a il o 1t9 B' l den ••• '" Firik ve Kinıya ciıC'rsJeri aQnak i!t l.riz. S;.~·gılarım,,,Ja. 
Mü rakip H ey'eti y-0rıun, Çab1 1k vt? k~lay öf;ı'C'tf'crk bi-

l ri~nl arıyor·.ı:n. Aı"2.u f'dt:>nlf•J;n &"n Gör..1~.ilecd'J'\. ~ c~· : 
Tı•l~-:-at G~zetesi Halk Sükınunda S. 

ı - Fcvkal[t<le toplantryı icap 
G. remzine n:iirs~ot. 

cttirf··ı SC'bepleri i~h eden ·nıüra-
Açık honuşma .k.ip rfiporunun okuıJınıası; 

2 _ Ycn..i ı.:şe.ıokcil cclen< trllmtaj G. S:- İ ltnm<Z ü;:erine s'ze 
koopc·r~ti!ine giren ve g=..ı·ecek fl7ik ve kim~ya der~~i \'ern1ek ü-

zıerc Yerebalaııd.'.ı kimya en:,tifro1'1n ort:ıkiarın yaziye111erinin 
sü kim)~a mühenıdisi son sınıf1D-

te1ki"i-:i; f ·ı dan 1164 numaralı l\!ııst~ a Si.ıKns 
3 - Tc·ha<ıdüs edrn son şekle ımüı:aroat etm;şt ir . l\!umailcy:ı'n 

gö::c \:aridatı~:ı a7al!na$ı dolayı- adresine bir n1eh~up yollıyarak 
sile ü\.retli müdür \raızifcsinıin kal- a<l1 -ı;s;n i zi bi!dirmeni.~ nı-ercudur. 
dırılması ve bu 15i yeni idare Hey- Oı ta mehtep mezunu genç 
eti arasında seçikcek üç ki'.'ihk 
l:ıir İdiire med'islnin görnıe~i ve bir kız İş arıyor 

Bu yıl orta mc1cteptcn m uvafana muka\:clenamenb 40 mcı 
!ad.iyetle mezun dlınu.ş genç b'r ma<l'dcsiDin (B} f•krası nıu~ilbince 

·d ~.ız rr9111ii1 lıususi rr.ücs.seselcrde 
a'·nloıi \o 5 kann ü.; kişilik I are 

.ı ; ş e>r;:ın1akı!ad1r . Daktilo da bitir. 
Mccli.<1ne ,·c:-ilmesi!lc, K cnc:isini ta\'zu r:1meJı istiyen 

4 - En az ayda bir defa tQp:a- mu;ııerem L' sahir.Ier nin Son 
na<:ak olan İdare !Iey'etinc her 'l<'igraf Halk Sütununda M. rern-
to-p1~!1t:i iç:~1 250 ku:.·uş ın·asrırü 7.İnc ~·a.z.ııı~ları mt'rcudu r. 
'kar~1\ığı \rcri1:ntc.ıi!1C'; 

5 _ Yen; m!:'ıı:ır ~:oJ::ı .. m~u,1 iş arıyan genç bir kız 
Or :~, oku l n1ezurtiy~t imtihan· te!J.sik ve tasd)ki; -

lar1 ~cı:.ı. \~ln.z bir C · • .:.t1..n lk.mc.ıli 
(j - ldt.l'C Hcy 'cti YL mi.iraldp o! r.Jı Ya~ısı dQ:.:;:;ü:~, l·~sab1 krr.1v-

&1:çinıi; 

?\OT: T,•plant giinüne kadar 
l""cı: T~ 1,· ,~~j I·: ı>erat:f:!~e gir
r;ı-. .-; lı dunan ortr.klar, iş.bu top
lantJ{la y:ırlla l: r..·: j n ti hapt:ı. rey 
·veı- emezlc r. 

vetli bi r genç l.;,ız ~l) etnı Jtimat 
lJir nı-ü.essesede iş araınaıktad ·:. 
B .. ~ d•a:oUo cia b ı>r. Tö:.ip ola.1-
lal'l1. Ilr. k Sürnnu!tdo S. K ı•m· 
1 ı P p·,uzi:.c<..a t oltın·n)ı(ı._ ric.1 o
J.un uı-

., • inci saaLi!edm DC'\"'3IJ'l). 

dmı görJü 
- .>\! ·rl y:ı. (''gi:-,ı! .. Si.'!. burıl.da n·l .. 

sınız? Öpeyim t•fendi~ı . 
_ El öt>ı•nlcı-in 'i' k oh;1;n yavn.J'l";h 

Gi:iz~in nydın n:.ı diyı'.:ri'.ıı? All--·ıı s.ob?t 
mı veı in diyı yi •'. n . ., {:·yry ? Ercr
did n :ıyrıf..,~ı"-"~r::z .. 

- !\"•· y;ıp-:! .. .,~? Kı" )ı':t bt. k:-dcır ... 
nıı~ Si-1.: ı;it r:iyo: n".t ---::ıız, t~y zt!c.ı

ğiın? 

- Yo.ı:: k :7.I!1l. Bm ~uı•J.rla bjı· ds,.,. 
d:n·iyı·yil:' diycru!ıı. r·unıın s~:ld1 

da ... 
- Ei·· K .. .,_,_.,lt Ça .. $'Ja ··g:~~•ı> ött'"' 

bı:ır i ~lt:-«a.g z. ::\lü~!Ul.dfni.'l.} ie~;:z:ı.!ı.:.L-
ğ im ... İn.iı:ı<:llch hüyurıın. 

- Giilı~ l{ii!fl k~:'l: ... S:ı'<lôctıe hı•;Tl"' 
şi:-. l:·; ... i _a!l::h iz ?c biı.-f: bı.ı)-.:.l'"' 
run n: :'{ı{·;in~ı. .. 

Ann kn: t:y!·: 1tp yürüı-h·t•i<en. di;"~et' 
k od:n da n1·J~kıı.nıt>dcın bir·i:1e daldJ. 

IJAZİRAS 

15 

HAZiRAN 

2, 
PAZAR 
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