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ÇEMBER 
Çevriliyor! 

Mısırda da son 
imtihanı ka

zanıııak lazım 

Sovyet cephesinde Ti
moçenko ordu grupları

nın çemberlenmesi gay
reli bütün hı.ı:ı ile devam 
ediyor. M!'ırda da bu

ıtünler içinde kesin ne
ticeleri istihdaf eden 

çarpışmalar herhalde 
başlıyacaktır. ! 

-=== ·- ··ra· ı 

ETEM iZZET BENiCE i 
Sovyet nplıc.tn<.lc mücaMle en 

\'Ok dtkka(o sayan salhasına gir-. . ' 
ını~tır. O\~ctlcr v~ı~yctln ıııüş-

RUS CEPHESİ 

ıVoroneç 
Düşüyor 

• 
Almanlar Don neh
rüıi iki yerden da

ha geçtiier 

1 ROSSOŞtan 
başka bir şe
hir daha zap

tedildi 
Londra, 11 (A.A.) - .s.n. • 

('.. l\fo,Jrnrnda ne~redileıı 

Sovyet gere yarı<ı tebliğinde, 
Jfarkof ~ehrinin 200 kilmııetre 
renup do~usundn ınu·harrhe· 
nin inki~af etmekte olduğu 

' bildirilmiştir. VormıeÇ nt!~ri
nin bat"ıııda ~arpı~nıalar de
\·amdadır. Bu ~ı·hrin 170 ki
lonıe!rc ccnuhuııda Rossoş 

(D ,n 11 3 S ilede) 

Almanlar tarafından i.şgal edildiği Dildirilen Rossos'un ııınkiini ve 
cenup bölgesini gös ~rir mufa"'al harita 

' ~ 

- 1 MISIR CEPHESi 

Durgun
luk geçti 

• 
Elalemeyn şimalin
deki yeni çarpışma 
lar bunu gösteriyor 

Tobruk ye
niden ve şid
detle bom-

balandı 
l..ondra, il (A.A.) - ·B.B. · 

C. , Batı ,.;;l;len gdon son bir 
llaberc ı:Ür\·, l:Iult!tnt•Jn ~ma- ' 
linde çarp1şrnnlar oldu::ru bil· 
dirilml"ktedir. B,;,.ı,..,e bir 
ınüddettir büküm siircıı dur
gunluğun bi!ti.ki ~anıln1akta .. 
dır. 

Tobruk'a şhldctli bir hava 
akıııı y•pılııııştır. Çıkanlan 

(Df'\ am ..ı ln\.."'ti S -1 f,..de) 

kiili.luıı ~~klaınıyor ve fakat son 
inık5-nlarına h.:._,tlar tarpışıuavı da 
iyi bililnr!ar. Son .. danıla k;n:nı 
ahıtm:ı.Uan tek Alnıan adınıınnı 
il~rlc-ıncsiue f.ı;.sat \"-enni\·l'n Ru~ 
c;:lerinin hu kahranıaııc~a 'atan 
ıuüdafaa,ını ileri tarih uzun uzu11 
il!!.('Cl'ktir. 

1 DENİZLERDE 1 UZAK DOGUDA 

-T-----1-ıAmerika 500· 30.000 Japon ı Irak ordusuna 
ramvaya a - 1 k 1 k . 

ı 50 l • • den fazla harp uşatı ma lngiliz zırhlı 1) i dü\ ii~üpırlar. canla başla 
diiviişıiyorlar, iki nıul1asıu1 ku\·
Vl't <?r hi .. ibirini ir11ha r~ lı:ımek 
g::3 relin le C'll lı:lraretli bir kah
ro.ı: uanlık ~ un~ı içinde bulunuyor. 
BJ ka-1~ılıklı boğnşına ve hiribi-

1 

ı-1~ıi inlJın faaliyeti içind~ n1nhak· 
kak ki galiph· nıai;lup ayni safta 
knl,rall'lnt.l k \'C iyi dö\·Hşme 1na• 
d;:.13 anna >Uhip olacaktır. 

ıyan tışı . . k hl"k . d , 
ceza verdi gemısı ~apaca te ı e:ı n e. arabaları geldi i 

An ·ak, ,;'.mdiki l1a1de Almon ta
.-.rruı ordusunun 'l'imtX.:f"nko ordt1 
gruplarını ı·tıu.hcrlcınek ,.e imha 
e\lr nek hr.dcfi fürrinde bjr ha)·li 
ternl.11..i gti torm~ bulundııgunu 
kahu} rtmek lazımdır. Sima! ge-r· , ... 

1
1s;ndcn <:tkan Alınan ku·v\'et· 
e · nın eri i}r;lrvi!\.İ Tint-O<'cnko· 

Yn • •• 
.. Çe\lrnH'k lnısıısunda bilha,,a 

nıııtssir bir rol oynamaktadır. Ti· 
ıı~oç~nko kumanda ctlj.ği grupları 
C:C\ rılınC'ktC"n '\·e ('C'111h~r kinrle ka-
larak • • • uuha t>dilıııck ,.a,i)·etiuden 
kurtaramaz Hya ric'at temin c
dcnıl""l.Se Alm~n Başkoımıtaııhğı 
tııarrın,ı "lk h 1 l. · b'" "k b" 
1 

n ı N P •Ut n~·u · ır 

.'~~arı ilr Pide etmiş olacak "e 
ıl.ı"e ho'J . R .. d ... d 

• .J t.'tt. gı u:. ~o\· esa ıeın e-
kı <alıntıs R ·1 . d . h ı llSYaı11n ı crı uruınu: 

.. akıııun,hın ,;hi•n ncticell'r do .. 
ı:ıı racakt ı 1' . . .. ,, k' . d' r. ,ınuu1 1t·11ttnr ı sını-

•.~Dou,. boyunda filünı \.·e k~lını 
lllUtad"l"l • . k"·' '- .._ crının ha ·uw v·uruş· 
nıa ·ını 

On beş şoför para 
ccza~ına çarptırıldı 
Ert-ıiyet altıncı şube ı.ıüdürlü

ğ·· memurları. ba~ts' şoförleri, di
l le: cıKr ve ıranı\:· ylara atlıyan

la~ hakkında sıkı takibal.a devam 
e!.m('kted f. 

Dün miiŞ'!eri a!mGk ist<"miyen 
2735 num rnlı ot.Do'.· obil ~förii 

(Devamı 3 üncü Sabit ede) 

Erzak tevziatı 
için henüz 

hazırlık· yok! 
Bu sabahki gzzc'elrrden bıri; 

erzak tevziatına ayı!' 15 inci g;i
nıi bı;<il:ın8ra.~ını vnz, ordu. 

Alr.kadarfardnn ah !':n:ız ma
lıil"'a!a gör~, böyle b r tevzi 'Tle· 
s-elcs: içı henüz hiç b'r haz.r!: 
~ ktur. ·~{alnız. r.·1lesscse. rne~

tep \'C hastaneler için (lağıt!1~<'ak 

8,5 mi 1 yarlık rekor Kiangsi'de Japon 
tahsisat kabul edildi taar ı uzu durdu 
Vooı~. il (A.A.) - Rels RUL

\-eli, a.ı...ı. ında "-lhassa uçait gW'.1.l

Jerı~ı~. muhrıpler ve- dcni.ı.altı a.vla.
ırıc'1aor buluo:ıan 50-0 den .toz!,. h<ızp &<>
~ yapılnl3611U ıteınio ~ t>cyuik 
cıe.ıı:ı: ıııruer•'lm Jı;in s<'.!ldz buçc!.ı; miı
nrlık re taıhsiütm il:llilıilı m'llsa
ııde veren ıra,,..,_ l~ihaSJn> in=Ja. 
mıştıır. 

B,. miklı>rı., yed: buı;:llı: ~:iYu do
Ja·ı" 500 bm 1<ıcı.ilaloluk uçak ııemisl 

ile, 600 bin tıo:ı.ilat<>lılk /kıruv6ız.ör ve 
do~oıı: yilz b.n bıila\ol"1< mulı.ıojp ve 
r:(;ıf ... kaıt .;eo.).&n.in ynpı ıma.sırıa tahsis 
c'-i "Jrcekfü. 

G<ırl !<Alan miktarla da. esas vazi
feloni deorıiz.1ltı l<>lıdidiy)e mücadde 
e.1ımck olan d .. vrlye ıemik>.ri yap".ıı.. 
~Ur. 

P.eis R.rz\"elt cynca, 120 kmlla'toJ·.ıa. 
d-eniz y-2.:'dm':ıC:ı gemı;:cin ,.apıbnı:".s:na. 

1 

aıt kaoon JGY'.ıa•m!· l!ımaJamıştır. 

Fin körfezinde 
RUSLAR 

V:ıoi~. 11 (A,A.) - Ç'nJ;ler 
Kiar:ıpi eyal o\ille iaııon tık::oruo:unu 
duırd<.anu;larclır. 30,000 ı.;,..lhk bir 
i•- ol'Cluw çevrilınedt tehi• • 'Sl<ıe 
ıooraııdur. 

LoodTa, 11 (A.A,) - cB,B,C:> Çun-
W>e \J:\ği · m r eaı 
otd !!l.,..u tı;Jdiriyor, Van Çang ele 
ı:eçır4lil'. 

l'OR'.I J\lORSEYnİ'l•E AKIX 
Lon<lta, 11 (A.A.) - 21 japorı bom.

ha uç.~ Port Mm-seby"e tııfl.Tl"u• et
mi~lcr fakat bambal'arını rastgele a.t.. 
blt:lanndan hiç bit• h<•c::.at· verdh"Clne-

~!-=!dir. 
2 j:.pon OOrıJba uca~ı taı.rip edil.-

iniştir. (D~vamı 3 üncü Sah<!ede) 

Merhum Baş
vekilin mülkü 

' Yup;ıu kar>1lıklı kunetlcr 
arn,ınd•k" .. ,· 1 "k 

q ı ınucacı· <' en nazı · en 
n1erakJ . . ' ı 'ıafh:ısına crırnu' bulun· 
ınaktadır ~,. "k . d 

, _c_rz_a_ı_:ı_n_h_:ı_z_ .. _·ıı_I;_ı _.v_a_p_ıı_m_n_kt_a_c_ı_r_ bir adaya çıktı 

Refik Saydam iki 
evinden birini Darüş
şafakaya, birini Ktzı-
laya hediye etmişti 

• .ı ınıoı·cn ·o or U!-oUllU 
çı•ınber . , . k 

ırıne gırnıcktcıı ·urtar .. 
nıak , ... Al. "ki . h f"'l .._ nıan taJ.\'l nı a ıl et· 
ntek · • · 
1 

ı~ın şiınalden )·apılar> Rus 
~arruzuuun püskiirtiilnıe~i de 

r§~P1h<>slz ki durumun Rus muha· 
ıp (" . 

d rın mul-.addcralı bakımrndan 
1>ha k , ~o· nC"Zakrt kaza.nnıas.ını 
e ~''?iş<·lerle dolu anlar geçiril

~t>~ını icap ettirınişttr. Şark cep· 
~•llde \Uiyet huykeu :'llısır j 
~Phesiıııle de ~·eni boğuşma ve 

• 1 netice aln1a gayretinin ilk 
:'· llıotleri belirn ~tır. I'.'.okendcri
) ı• kapılarına ıbrnuan ve lilale· 
nıe; n h . · 
1, atta onund~ ınıhlanan 

.. vıunı<'l ı d • . 
d ııu ugu \'e boklrdıgı ka-
ar tal·v' 

h 1 
,. •le nlnıı."i htılunu) ol'sa 

er ıalde t ... anrrttz<hı \e kat -L uc· 
ııtf')'i nl .. , " 1 .. • · aA :.·o unda tckad<lunı 
t!lnı.c.k • t' . k 1 1.)' rekt-.ı.r. ı~~asen bu~i.iu .. 

u durum ı 'k· f •. · t b"" ıer ı ı tara ıçın de 
~ il \'e r-1 l d ·ı .. m . " ıa CGı ctır. Ya Roın· 

Ald ılcrlcındi, P gerilemelidir. 

İ nıaulı..ırıu ınrnfaati iJerl~111,,.ı.te 
n•!il' 1 • .~ ' 

t 
... rz erın ınc-ufaoıti gerilC'lnıck· 

e \'C ~ı 
k . • •sırt yakın tthliktlcrdeıı 

••l uıuakt k • • 'e hm p haltını tclılt-
H"~z hti~l·lere gütü.rmdi.l<.•dir 

tt dt-fa.1.i l;cırpı~ına i1te bu iki he·· 
. :ı)tan birini kaı.and1racaktır. İıı· 
ıııl·ıJ • ., r: 1 
11 

_ • ~onınıe taarruz. ordusu• 
v:' l..lal~ı-t~H.-'Yn 1 dC' lıttlnakla galibi· 
· t ~-.·lu~ın hız.la akıı) İ!-.k d • , e Vt• !'\.. • · en crı
~ _ _' · ~\ C'Y~ı ba!<iıııa~ına fır~at 
'\rı H t ıını..,lcrdir I·~ııkcıt ·1.! • 
Il'I\ l_ : ' ı lK\.lfi(;l Sl• 

... ~ .. Ga_ hırinl·idt·n daha aı. chem-
ırlnt) ct~u dc~ildir. :\lı~ırın muI ad-
eratıııı kat'ı 1 . . . 

nıa 11~ etı ıle tayin 
erie<·uk olan a. ıl nıi(tadele 'imdi 

tUt.:\.Uı ... "' u •l.'"U s..~.ı.:t ..... c) 

-Vaziyet
Günün siyasi ve 
a•keri hadise
lerine bir bakış 

Rus cephesinde 
Alman taarruzu ta
rihin en şiddetli mu
harebesi şeklini aldı 

[Bugiin öğl') e kadar ı:e· 
len lrnherlcr, siy asi durum· 
da biiıük olı.-nınıi)elte bir 
dcği~iklik olmadığını göster. 
nıeklc beraber, harp ce]>helc
rıudd:i Jıarek&tııı biiyiik bir 
gC'1i~ıne gösterdigiııi b('Jirt· 
nıcktcdir:] 

Bır taraftan Alrıımılar \'o
ro•ı •ç .bolaesitıdc ı·~ Don ııeh
?'ın.ı.n sagını tai.:""?betı cetı.1'1:·a 

dagru ilc'Ti lıamk <~tleri· 
11.i rttınrlatk1!1t, ciı:!1eT ıaraj

tc:n Ruslar lnı ceplı.enı.11 yil
kuı>ii. hay,jlct11ı.ek ">in, daha 
·'.inwlde Oı-e! bölgcsıtıdıe ba.ı

kı yap,ııori<u. Jlatıiı !J<ı;<ka 
yer!en!eıı, bilh.ıı.ssa 1\1osko·ı'a 

ecplteciııd.ııı ayı,dık!a';., mıı.
lı ınl<.•e kuvvetl.e-ri l:ru.rcgıı g<· 
timı• ktedirl.cr. Alııı.ı:ıı Jıam· 

!esin.iıı "" kadar ırW<b. rre, 
Rııs mııka~·e.ı .. ,ıınm de pek 
::ııyıf ol ı. '"dı!ll oıı11lıt§ılıyo1. 

(Dt•voımı 3 Oncti S' lıı!eı..:r} 

Laıı.dıra 11 (A.A.)- B.B.C. F n
laıı.<llya körfezinde mol.üıit:otfarla 
hıırcke< eden R..w kom.ımdıol:ırı 
Soneli iııro1'!' 1e bir :ıdaya çıkım~
larJı~ M h\erc•!~r bc;rada muha· 
rebcnm ı.kı gJıı d~vam ettig n' 
btldiriyor 

Hetsinki 11 (AA.)- Fin'!andi
ya k6rfCZ:'.1İnı doğu kL'mlr..da sııkış

(Dc•aıt" 3 üncü s.h<redel 

A11karu, 11 (Hususi Mubabiri
miıdcn) - .Aramızdan ebediyen 
ay.r,1ln1ış olruı nıcrhunı Ba~vekil 
Relik Saydamın en yakınlarından 
biri tarafından söylendiğine güre, 
bfüi>n mlilkii Atatiirk tarafından 
bcdi~e edilen Anknraduki bir evle 
ailesi tal'afındhn kend isine bıra· 
kılan lstanbuld"ki diğer bir ev• 

<Dc\-ıınıı 3 t.ıcii Sahi! 1dc) 

mam ar alnı 
e o ' c il 

Hamamcılar" 100 bin çeki odu
nu nereden bulalım?,, diyorlar 
Şehrım.zdeki h:un.sır.ların kö· 

nıür ilitıvarkı.rının temin... için 
han.aınc·ı.; cem;reti tarafından 
t~tısat Vekıi'ı<lct.iJıc yapı1an: yeni 
mur.acaala karşı a'ınan cevapta 

ki::~llJÜ·r veri*m~'C{."'t'g1, bunun )--C

rine odilh kullmıll'aları bıl<liI' ~ 
m.:.,,<;tir. 

Harr.arr,.:ı Uır ef'miyeci bu cevap 
ü~trinc bclediye;·c \"C vilayete 
ba}VUC'"'ilş!ur. Cem' yet il:lane he-
0etı az;.'arı d.}1'lrlar ki: 

• $J:ı1rıirniıck 9ô homaJn va!'-

rl1,. Bu \.ı.r~ -en ' ;. 100 b.n c:e
(Dt... :: S .. x .. s:;'1 f "lt>J 

Vali Pazarteılye 
Ankaradan dinecek 

l'vlcıdıum Başvekil Doktor Re
fik Saydamın cenazAS:le biı'1ikılxı 
Ankaı-aya ı,<itmi~ olan Vali ve 
Belediye Reısı Ddkıtor Lütfi K1r
<iar, yann akışam şcJ~mıze ha
reket ~cl'.ec!'ktir. 
Valinın Ankarada: ven. Tica

ret V<'k'li DOkrtGr BC'hÇN •Uz ile 
İ<ıaı :bulun iaşr>ıııe müteallik 
ır.f"l'lcleıi d 0 g<iı ü~!üğu söylen
.ı t.:k!<dır. 

ıraklı aska in kal· 
ıandığı arabalar bir 

geçit resmi yaptı 
Lon<i'ra 11 (A..ı\.)- B.B.C. 5,.ıc, 

İn.g>llz - Irak anloşmru>ı mucibın
ce, bııg'liz m-..nuf:Uııııcl:ı.n yeni 

(D \"&llU -3 u C'.ı ~e 1 

Bir çocuğun 
tramvay altında 
iki bacağı bir-

den kesildi 
I,.atibte Malta çar ,ısında olur:ın 

10 ya~larında Ali adında bir çocuk 
dün gece saat 21 de Vczll('Cilerdcn 

(D~vamı 3 Ur.c..ı Sah.fr le) 

Haftalık gü
r ~ş Sohbeti 
Tlirk pe~ıti\anl•!:ı tarih bo

yuııca kt'ndi adına <'n yiik'>ck 
~por destan ları kazandırını!5· 

tır. Tatihin nı .. Jı'LCJılerindc gö
mülü kalıı.ıı "" Tiirk ~chamc· 
tinin. Tiirk luıhramanlığmın 
ebedi ham( sırrından bir par
ça olan J>ehlİ\·anlığın hu des
tanlartt1dan •Sami Karaycl" 
bize heı- hofta bir 5ohbct yaz
ımık suretile okuyııcuları

nuza mt:roklı, bilgili '"' he} e
canlı saatler yo~atnrak1ır. 

Son Telgraf da Sami Kaııı· 
yol'iıı •Haftalık gÜt'(.'Ş solı
betlerini• beklrı·iniı. ___________ _) 

R!SAlA 

lıa 
Bizl."tl malıuda: 
- Planlı çalı,,ııuı m•vzuuııda şu 

Pe~~anıi S:;f~ya ne der Uı?. l{ep, 
ben .• ben .• yine .. ben! demekten 
kendisini alanuyor ".'(. sanki Tür

kiyedc \'C Tiirk ınatlıualıonda bu 
nırvzuu ill.iiııct> ele alım~ lıalde 
göriinnıek gal'rctinden geri kal
mıyor .. 

Dedim. l\lohut, gülerek yulou: 
şu cevabı ,·erdi: 

- Keııdil~riııi sadrro döl'l du
var aras.ında ,-C'~·a a~·na karşısın
da görenlı:ı·e dainıa \'e hl~r ,. lkİt 
bu Benrilik lıiikiııulir. Halbuki, 
Peyami lıu da\'ada rn ba~ta gi
denler dq'{il. en onda kalanlar 
ar;l!'-ındadır .. 

ı\. SEl{İB 

Böyle İntikam Alınır mı? 

Bir kadın az kaldı 
HASKÖY, 

semtini ya acaktı 
Evin çah dirseğine yerleştirdiği kundak 
alev aldı, fak at vaktin de g ö r Ü l e re k 

felaketin önüne g~çildi 
Dün gece zabıt. H:ı:;k\;yde k 0 -

ca bir semti yai<.m~g"' teşebbüse
drn k.uııdak<;• bir kadını suçüstıi. 
yakal:ımıştır. 

Il a.•kö}'<k Cami sok'lğınd3 1 
nunıaı ... lı <'Vde otıran Kört!· :.
ôında b;r nin karısı l<at;n1 !6Ilıiıı 

dclt-ı bu kadın, d'ln g-•ce büyülıl 
b.ir t;;!Jta pa~asına paçsvroıar 
sar.mış, o\izerıne !:ıır :ıı.ıktar da 
gaz dökerek Hasko.v!:!e K :ılaycı
bahı:esinde 94 .sayılı Enıır n evi 
ciYarında dolaşmnğ:ı baş!aın~tır. 

(Dem mı 3 üncil S~ u '<l~) 

Unkapanının atlattığı _tehlike 

Küç ·· kpazar y 
nın a kas 

-
' • 

23 eY, ı dftkk4n tamamen, 7 ev kısmen 
açıkta kaldı yandı, z o O kişi 

D.ün ögJ.cdoE'1 suna K'uç.iıqıa. 
..ar, YavU2Siftan mahallesi A· 
raJ?Çeşıne sokağıııdak. 41G •un::.ı
ralı ve mav<>na~ı lfas .. na a t ev· 
de çıkar. L. r ya 'c."'· rraha1 cnhı 
3'h.§op eYlcrrlcn Il'I< I<'" 1clı.il bu-
1ur'"J1aS• ytl.7i.illdl.'n derhal gen!~i-

l 
yerc!k 23 evır t.ırr .. men, 5 e ;rin 
kısırıc·n yanrr JS ve 2 eV' n de ça.
tısı>'ın ltım;;m sı!c net ~denmış
L.r A; Ka !>ır dr duk:~ yruı• 
m!~"' 

Sabah gaı.,..•.<'f y an.ın rvı!CTırl 
(Devanu 3 üncü sahi!cd~) 

35-40Liraya Satılan Bir 

Ayakkabı Kaça aloluyor? 

Bir Kunduracının 
dikkate değer ifşaatı 
En iyi erkek ve mantarlı kadın kandu

raıarının mallyet 11 tını a tatıyor 
Ayalıikabı fiatk.rı !)er gun b.r 

pal'ça daha artıyor t'ç gün c,
vel fiatı 25 lira olan bir kundu

rayı üç g..ın sonra alır.ak !sterse-

Zafer ve 
hezimet 

NEdP FAZIL KlSi\KÜREK 

I• ngiliz şairi (Rad) ar Kip

ling)e göre ı.:ıferle be:ı:iınet 
birbiriniu. ka•dcşidir; \"O bu iki 
bii) ük ) al.mcı~ ı 8) ni y tcfill.i 
edebilen, kiımil in an, .• 

Doi;nı! Zira znfercı ulaştırıcı 

haınl•·yi ·alnız hezimetin ncısı 
3·oğurur, 

Dokru! Zira u~ andıracağı sar .. 
ho~luk netic sind•• ~'<>!, d (a lıeıı

n1rtc nnınzct bi.r 'Z fer mi e ha 
1..ı} ııı,tlidir, ) oksa cısı yüzün
den çok defa bir zafer doğııra~::'t 
olan hczi:nt"l ıu ; ke tirebilcnc 
aşkolsun! 
Doğru: Zira daimi bir istinat 

noktası hakımınd•ıı her§eyiu ge
çici oldui:ıı bu Caııil,k ıılimında, 
h<-m zafer, lıcnı de hezimet fa,a
fisv ... 

llaııiya Büyiik İ• t..endrrin zaferi 
ve haniya (. ·aııol~·oıı)un önünde 
çil yunusu ı;ibi 1.a~ı~aıı Pru'p 
orduları? 

l·ınğa :g·itıni~e nl' harct? 
:'llıız~Her .'.\fare .al (Fo~) ve 

miiıılıı•ziııı l\.uy:-.t"r (\'ilhelnı) ne· 
rede? 
Znınanın, n"ıuiittnah! fır!':ial \"e 

'"<"sileyi öldiıriip non1ii(enahi fır· 
sat \.'\" vesi!f'\ i lh\ a erlt•rt.•.k l'bedi· 
)·rt~· dogrıı Ct'lli~ d~tlgahuıışı h:ffi .. 

nız ve s:ıtR nız da bmız ın aflıı 

ise l'n '112ldan 1 lil'a dah:ı fazl:ı 

vermek lazımdı" Bu gidŞc !lcr.-
(Dcva nı 3 .. Sah.f re) 

de hu fe:Sdı giiriiş dGğnı olsa da, 
bir JıBdiscııiıı )ulııız <> had" eye 
mahsus iş ve lıaınlc kadrosu için· 
de buııd·n dal.a ~anlış \e kürle
tıci telakki olamaz. 

Nitekim k:ıdcre inanmak, itiko;ıt· 
ta bir borç l'n nef" \"c azametli 
bir borç oldııgu ha e, nıueltl-, 

~·Urıi i~tc onu ıııulfı aza etmek \e 
yaJlllan l:e. harchte ·kader b ıy. 
ınu : .. d..an "'-ısını hn ınak, din za• 
'\ i~·r-sindcn ~ asektır. 

On ·n j i!:ı-dir kı denıukra yalar, 
le! rfi ine likleri hu ç_ptu knnı· 
~·a"n ~'ln'ntkaırl:ırına ra~mcn, ort.k 
zu!~rı top ckıi-ı :ı,·fcr. hczi ........ ti 
ıle tnpy< ~·1 he i ~l k. 1 el i
) e r: 'ıur h•ılt ndı•k' ı bir dev 
r,·vc. girnıı c dir. 

}'ran :ı d•i "ı Anupa eld•n (ık 
h Uuk Ş rk ];uµtıı. Lib3 :ı gitti; 

buulard.ıı h<•p i bö~iı· bir ı fer 
L•nıl.,siııe H :Jcdir, anladık aııı
ma, bundan bo} le di şcrek bir. Jı. 
sırııı denilctl'k hir Ort:ı 'c Ya· 
lun SarJ.ın, a~ılarak bir llindis
t:ıu kaımınııı. kari Jıcziı ıctin· 
den lıa~ka do· urtthilC'trği bir neti· 
ce ıokıur. 

L..,uhnan1alıUır ki, ben, drnı<,k· 
rasyaların, en derin felsefi iıM"C· 

lil.J ~r içi11dc bu ko J r.tı i~ mecl n 
ri~ rıini d,, kan"dıl larmıı., artıl; 

fln,1 scrına~ l'''<' dn' nnon her kıy 
nırti ınısıkı tutac:~klartnd. \'t 

• ı:hnr~ zırnıl' ka)ıiırmamı~ a 
çol,.arnklarına. rok ~"küt g~•
rl--kl('~ıni~ bir tt'ı-zh '111 ,ıhibı ola· 
r:lk inflnıyoru":lı, 
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ŞAŞMIYALIM 

~ hldlselrr k•'11Stnda fn. • 
gilia ...... tbu:ıtının acı ve •iddct· 
li aep-iyatı ı!ofa, ısilc, bizim ga• 
zete ,.t;tualannda, .t,.giltere· 
ıkki matbuat bruriyctl. hak· 
kında yine hayranlık kasidele

«i yer ulmı)·a ba•ladı. Lond ra• 
h ıueslelodaılanm~z şö)ie cesa• 
ret ıöıteriyorlarmış... ilh .•• 

Jlh, yalnız, badheyi bir cep· 
heden goruyoruz. Loodralı 

m•sll'k.ıa..lar, ingiliz umumi 
r-lkılrıntn bcy'efi mecııınas.ını 

t 'l etnıez. Britanyalıların 
da lııgiliz nutbuabr.a katıl• 
uı•ile vi~ tk gelen manı,umc· 

" • uoıuıni efkilr• adı vf'rilir. 
Din r1ısleJh. b-n nınuı.Rınenin 
~ ıl kiıHı kısmı olan, Britan· 

yalı •al nda ları guzöniiııe ge· 
liunc.k lazımdır. 

REŞAT FEYZi 

Biz, lıirtaknn badi5eleri ale
nen münakaşa ve mütalea el· 
mck yolanda İngi.lizfor kadar 
ileri gidemeyia. Buna herşey· 
den evvel nıiıni olan kuV\·et 
'"icdanlarllJLoll n ak.lı•elimimi'Z· 
dir. Çünkü, lıir münııkaşımın 

ksiri lıeJ'1"Yden öace h~ba 
bhlmaJıdır. :\tubatap olauk 
zeminin olgunluk derttesi. ..,. 
\'İyesi, an'anesi, herşcyi ince• 
den inceye düşürtiiloıeHdir. 

İnı: ilkredeki matbuatın yaşı 
ile '.liirlı.iye mathuatının yaşı 

bir ıuidir?. Eg~r, bugün, bazı 
ıiya i .-e ukeri hadiseler kar· 

~ıı..ında, İngiliz ga7!"teleri 'U ka· 
dar ileri gidebHi,·orJnrsa,"' Luna 
hııkikalen ş•.mak lüzını; an· 
c•k ~u farkla: 0 t•den a<·nba, 
daha ~iıldetli yazanıı)·nrlar, di· 
~ e .... 

MAllKEMEl.ERı Hare Yaz i~e 1:i 
&adullarıu 1azıııı \ Bu zamanda yir· 

Juyafett MI. Timoçenko orduları büyiik mi beş kuruşa 
kıı~~~'~;:·.:ı~ ~;"'::~r!~ ,bir imha tehlikesi geçirmekte!! çi le k olur mu ? 
glKlk. Yülc:ı<ık tı;ı- dağ ~co ... E\J:afı 
ç~l.ı..k. \"C sWa:t ..• l·~=ık-ck.le~ ır.por e'bi
seı~rt giyn~~~r1 ık.adıntıa.1"1 en ince spoıı 
kıyafoe!IÜt,r-tI11 "-. ('(;l.b elui<i;,.lerdıi. 

Gittii,ıia>e yorue c&k• ı.zu1 sereser
~. ~-a:;ırLıra u~ık. Ça71;ı~,,; üs
ttir,.dt: n1ıbıi b.16).. .. la.:.-- \.-ordı. Biı:::i ora,-a. 
gutu.._ Y'IO"h aııobalaı· ;,,~. her tile· 
ki 11.ız<>v~n beı-al»,!«mizde ı:eli:'ilm>jli. 
CreıMın,ıc l.şıiı -eden ai.:rlu, bitibir-
1.,,,"<>1 tom,ra.n t<•m><leroi. Kadınlı .,... 
kekli otlJ[uldu. !oooıl:ıı; kit>. Bazan, t·r
fctkler bir ar·••Ya çol..11, 11 umdıaın, bura
~ po 1~. M1Sır tıaır\>ınaen 

ba.:.,,ecı;;.d:. 

ı~ _.. k.:ınd• aral..-mc!a kv<ı"1-
• l!P ı.le y >ıl ' ı:;., iç! rınue p<k gen,. 
cı, orw. 1 ı.:; .. , Lh ı.) ar cknccl"".t çağa 
e: TııLŞ t4.l _11W1 va.rdı. Yaşlılar eli ha zi
yade o~ :1')"0r, geni~ dol ıy<>r, ko
eu o , cyncy >r, ~ı.Jti·llk tıatr.aların·ı 
.,...s-d c<.. ye. ·114..ıc.1 

Il b.:.ıy .. 1, bı .. :X. ~ naı.a rı d.:1~ka ti 
c• · ...... ye .-ç\l, Bu, • !i."'lıe but! ~ u::m boy ... 

, lii t. t ~~ ı<;'l ~ n, avurdıuğu 

Yazan : İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Don nehri üzerinde bulunan 

Voroneç şehri >le Rossoş şchrı a· 
rıısındaki 25() ki'kınıLtrelik c~.ophe

de Alıman taarruzu n ileri hare· 
keti şid:letle devam et.ınektedir. 

Yer yer cereyan eden muha
wbeler şöyle hulasa edilebiHr: 

Orcl • Voroııcç arasındaki Rus 
ordusu Alman sol cenahına k!ll'Ş'l 
Ş:malden ceııuba doğru taarruz 
l•ahıdedir. A~an or'iu.su burada 

b:r mtid.ı'aa l«ıltuğu tesis etmiş
tir. Jlusfor cenup istik;xıncıinde 
iıı:1ı:işaf eden Alman taarrıızwıu 
clurıfaır~mrunışlaroır . 

cephede bulunan Timoçenl<xı or
duları ço kıtehlikeli bir vaziyetle 
kaC§ılı.şacaltlardır. Şimalden ve 
doğtıdan k~atı.lmak ilıtımali kar

ş ısında Vuro_ıilıotwad ve Rootı:ıf 
bölgelednden ı·ü:'at etmeğe mec
bur k::rlacaklatdır. 

Bütün bu fena vaziyete :rağmen 
RUSiar ~al.de Voroneç • Kıırsk 
<J"asmda ta8l'lnlz etıınek ve ce· 

nu.pla Rossoş • Kupıansk hattın· 
da dayaıımak suretile teh· keyi 
önlıyebı1irler • 

'10 telefon ııbonesinin gÖrÜ§• 
melerine miini olmu,Iıır 

Dılv<ıcı., 
- Dolu"'11"Ôl ı·kr.rl<m beni rolıı.n

dırd:ı .. . Diyoı lu AcemiiJi:(n>ıJ~ ~. 
iımdao is:itadc ~ti. Kr.nd'ı;rdl.... K06o 
koca lrocaye~ni çibk <!iye ..,ııı. 

- !'.·.!<• ... AnlMuı btıl<al.ırıı... Nasıi 
ka..ıxlırdı?. 

- Eliıııle s<·J*IJ. ... g.."ÇQ'Ol'llU. n;, ıa
nıftaıı <la bajı.rı:yora.ı: 

- ll<'Y ı:i<li Q'lt:k hey! Anınvulkö
yünde de bö:r!cei lJu!.mmc z! 

Sepetine bai<lıı:n. S:t.ıôde<l, ç!lı:lt gl. 
bi görünctU g<ıclme! Reı~i bir tuh6.f 
geldi. &mtt.;J., t.aaıı;leri de i~ iri .. Ji~ 
ına gitti d<:>ğı•l:su. •• l(ilü:>l.OU SOl'

dum. 
- 25 kll'l'!JŞO.! D<xli. 
Uruz d:> g. !<il. U llA- <lm 211mıırul& 

25 kuruşa bü.t. e (.'i.lf; ~ cJur ıru"> diye 

de U'"'şü.:1 0.L. ı. İki ltı:olu.-t br Sl"'~"lt e.1-
dmı; ıl.lli dt._!'LO;Ş \~\.'ll'riim &ı; tin p · a
sını cb ayrı akc 

':.··. ':·. - . • ... ··· ~ ' .. 

Drş·.P6tlTıKA 
- ""; - -.. -.~ .. ~ .. ":.. ~ ... • .. ..ail .ı:~:~ - • . . ,. .... 

Alrl m llare cıerı 
l'au..ı;: Ali K-al SUNMAM 

iMısır i\ikcsinın hudutları i -~
de İ~liz ve A!ınan :..t vvct.eri 
ça.ııpı.şırken yerle· alınıp v ·rl
melct<'dir. İlerliycn if"rli . .-<)r geri 
çckiicn çekili:von Bu h••ekdlcri 
bildiren haberler arasında bir 
~ da ye.- ve me,•:<ıi is "lller:, köy 
adil.an ~'hııdt:te<lör. O yu•!erin 
hada üzerir-tle i;-:aı ettiğ' mev
ki bir ook•acıktan ib:ırettır. Fa 
kat derece derece ufalan veya 
büyiiyıeıı o naklalann asıkerlıkce 
bugün ay~ı birer C'l1emmiyet. ~1-
d; •ğu ~ikil'dll'. Yrıksa böy1e bi-r 
harp ohna;,ıyıdı cr.-aların te -.ın:.ız 

aymm kmgın günqi a rnda i 0 ;. 

le ·- Jı > uyı,,,,su iç l:ınzutmıv2 'r.k; 
o yerlerin ayrı B)"n adbrı da cJ.ixı 
ya ma1ıbuatını böyJc mc..o:-:ıı.l c.t
ın:yccekıt 

Afi ;ka t h.ısınm 1: sr'eı!ld 
~,.,...============o=' 

ı· ~ ıı L r 
~'Y~ •Ik 

U. ;.rzalt ağaç' ':l ::a akse
• '!.iz.er nr..e ince bir 

Voroneçde Dar nelıri iki dir
sek tcı'k:I e<Hyor. Alnıa-n kıt'aJa. 
rınm Vrı:-or:<>Ç gaı·..ıı :dek dlrsejii 
ş~rıka g(:ı,-ıtı!ği ,.c şc.J1re taarrcza 
gi.-fşt:kkri anlaşılmaktadır. Ynl· 

n·z Almtn iltın Voroııeç ve ce· 
nı:bıında asıl Don nclırini bü;yüık 

kuvvct1erlc şallka geçtik:!erine 
da.~ kai'i bır maliımat yoktur. 
Ruslar Voront'çde l!'krar niukab:1 
taarruıza ge,mıiş!<"rdir. 

İ:z::nmle A:S:wcakta Şerej€ttin
be; c~s•rde bı.r e. ın kr nali· 
za.~yun t satı gedşleıikl - StTa· 

ela n üıhl.'ndis Bulgar teba :ın 

Gri'«>r Elycfın ycraltır.daki oto
"13tilk telefon ka'l:>'osu-un k.'·,.wr 

tahr'.•hire ~he\);yt't ıre.-d'ği ve bu 
yü:aclf'!ı Y.~tnı.ış teıeron aoone-;inln 
{:Öniişneler·ne mimi olclu@u i.drlia 
edilrrişi>r. M ühcndi.sin bu işte 

kasdi olmadığı yaprlan t.alıı.'<i.C<at· 

tan aı:ıJ.a~ıJ.ımş ise de te\efon te&i

sat.ı.na zarar yapmaktan d1i•ay1 
gerek kendisi V1! geı·ek bu i'~c 

çal~tuıc:lığı amele hakk.ınJ:. 19;-;. 
bata geçilıırlşti.r. 

~m <ovc il ,ürd'.::m Re! · l() ı, 1 
-- H ı: , '.>. ' , c-: r· J t iım, dl- 1 

Ye, &<P<"~ t :ıırt: sına b>r ktuu dünya bunbın n mubdderal nda 
biT.n'Ci dt~cecdc siri göı · c !ı: 
vakayic sahne clac~ğ.:u ke •· 
mek el t b ,l r tÇt.ı da !· . 'dı. 

YUMU!;;AK 

'KALDI1U.'IU a 
İstanlnılnn asfalt kaldırımla· 

rmoı yazın çok yumu~adığmı 
ifade eden fevkalade güzel bir ka• 
rikatür, geı;enkrde bir akşam ga• 
:utesinılc intişar etmişti. Dün, bir 
aralık, Bııhçeauıpıdan geçerken, 
•yakl&nm muhallebi üzerine ba
sıyor ıibi, y111nu aklık hissetti. Ya. 
nımdaki arkadaşa bwıo wyledim. 
Şu revabı verdi: 

- B...reket e-ı·sin, ortada pirin~ 
yok~ yoksa, ütlacn ba•m gibi 
ola<"akun~ 

KOCAYI 

MllHAFAZ, 

•Dİf!i ı.u • i inıli biT k' ap ttk· 
lamı gördünı. Genç kızların mnt
laka ol<ıuyac~ğı bir kitap, k-Ocayı 

D115ıl muhal8'la etmeli.. vesaire 
gibi cümleltti var. Dernek, artık. 
lıı:oca, muhafazHI hüner olan 
bir meta lıaliııe geldi., 

Erkkltor, bu bakımdan. gurur• 
lanmalıyız. B le ..- bavanbnıı 

na al muh faza e.tileceği fıaklan· 

da hitap yazılıyW" mu?, 

fZALEİ 

ŞllYU 

•İzalei ~ıiYU• ibaresill'ı değişti· 
nmedik, gitti. Öı; dil \&lışınalan 
i.çin cilt!....-. do!U911 kitap yuıldı. 
Bil.;, bu ibare yerinde duruyOI' 

ve bir bıışl.1' lıif alıp, ayui miina-
a kull:w.aınıyorm. Geçmlı>rde 

bir g<aı.eted~ kocıınıan bir ilan 
üzcrin.te yine bu kelimeyi gör· 
dı..m. Ş Allııhaşlana değişti· 

rin' 

LOKA.'llTA 

ŞEKF.Cd 

Oaına" Cemal, geçenlerde çok 
gilzcl bU, yaı.w..u.da. yemeklerin 

t~hlr ya.,ağındıın bahsederken 

lakı>nıtalar nlhnMrenı. şekerciler 

dekolte_ diyordu., neden böyle?. 
Şekerci diiL kl;nlan vitrinlerin· 

de de lı.er tqhiri yuıık edilse, 
isabri olur Çiiınkil, camlara vu
r11ft sıraktaıı o camm Jokunılu 
erimiye yüz. tutuyor, 

A HMET RAUF 

Berberleri 
ihtiyacı 

Cemiyet bu hafta 
içinde malze~e 

tevziine b aş lıyor 
Piyasada lbir ımıückk~t-enberi 

mevoudü tükenen ·sıfır, bir, i·ki ve 
üç nwnarolı saçıkesme makinele-
1" ııin bulunmaması yiiı>ikden 
mwşkü11 ta düşen berber esnafı· 
nııı bu ibtiyacmı temin i9'Jı ber
beı'ler cemiyeti ta..afından mınta· 
ka ticaret müdürlüğüne yapılan 
müracaat neticesiıııde nihavet bu 
ma'k<.ııelcr tem:n olunmu~ur. 

Hafta içinde beı<b.,rlere cemi· 
yet tarafından bu makineler da· 
ğıtıJ.acakfır. Ayrıca tarak, tıraş 
fırç.a.sı ve kantaşı gibi ma.!ımme 
de cemiyet tarafıIJ<Uın tev.zi olu· 
nacaktır. 

Şekerleme ve çıkolata amille
r in• kağıt tevziatı bQfladı 
Şekerleme, kueunelii, çcl<olıata 

ve Iıorilxm, fundan iınal e<ren es· 
nafa şekercile~ reıııiyeti tarafın 
o:!an ik parti rC!lıl::.!l ve 'bey:r:z ka· 
'ğıt :~orıııa ba; ianıimıştır. 

Ki;ğıtt'lar blt'' 'l' "5ğıt veni'k· 
-çe yeni !J"N' teu•.ıt yaprlacaktLr. 
Tütün ikramiyelerinin t .. vzii 

için emir geldi 
.M!<eri lll'Ütt'k· ıtterie, dul ve 

:ye-t:ıınlere tutun i.k.raariyekrinln 
teV'Zii iç l"I ı•m • rtclmişt r. Hazır· 
lıldara başı.mır ,r, .AN sonuna 
doğru tcvzi:>ta g rişllre!Mır. 

Hay;t pahal>bğı bor çdk >ylıcri art
tır '· Du arad:> dd<"c<.r """' v.zıte üc. 
,,.ııcrı de va:dır. E;'k dm ~ol< tanın· 
mış doıctor'"r 5 firı. al !omlc C<;rd 
c. . .....-ı; dukto..ıı.r 3 li"" alırmrdl. İ· 
ıc; il raya _.,.,. .. olacı doklar ise p<lt 
çoktu. ııor l lrwyıa ı.aşta .wuayeııe e.
c:IA:ı-~.or da "\: ..ırch.. 

Ş.ır.di •-. 5 lira a!aa ctAc.toılerr o 
k.aoa<" çı<>ğ:>ldı iki ... Fıı.k.llll, lm ,ooreı;;, 
ka~liyctll dcıktorknn <,X~dığ"'1 rn1 

anlatır?. iujllllllıl l~ öyle olGun. • F~, 
ııır..k"' b•r li~, ilci l'1'a>"' basb m.._ 
ayene eden dakloc tıUe -ı. llcktr&o 
l••". d:!ıl-,.. iı:ısa:Jı o!nı&lı deıiil ınM. Fa
kir tuk:&r• b.Jyı.m&. 5 ıı,-a vetıeb-l.;ır rıll?. 

BORffAN CEVAT 

r EDE.Bl RO!'tlANı 29 -
AŞ ve OZY ŞI 

Ya.ıan : SELA 1 1 t ZZ ET 
BİRİ: ·ci KISll\1 

c,..,,,. t tidd1 "_fil tanlıl~ "- """.,.. I 
""" ta.rtıı.rııil< k • ~. 

B>r ... , li.p öğre . "' "'" 
n.ıp lıl3lt, &raştınl'lll< le' . ' 
cbı- lxıyle bır pey y pmıya e b< 

ıraJtlu. Kar ızı.n '"' e pe; De <' ,_ 
tc-Uı: . . /vm; şiud "' der, 
p1'b ımı >bul ru.o ' ete<I'iıln ıı:ım· 
71 r"'iel:' z. tı c.;: • bugu.nden 

b vuk h r 71 * ""'°" 
Kaç NT ı """'" =1 

- 1"' rıız e)Jİ 1 ın. 
ıı l!a iınn yitıı!l ~Qi. 

-- Peıhlllı. 

'Kl!<rıbur """"" <* ıibi yeNıdcn 
tırlad 

- Pabal.ı mı dedöıı .•• Amma '"""" 
tıruzı s u .. :'Ll... Bir ıo. re do.. 
f(ln!lrrtız ben bu 7o(da tecrtibe &ıı!ıibi 

~ in neleı- Ç<Mlm? Reza
\ı.eıe me.J"!:ıı:ı. vermed<'<ı, söru a;ıtı dil 1 
tıt<'r.ıı.ıd muvaU&lt <>~ ,ç;n ne 1 
otw,t.ııer r f ı:n' ... Pahalı ~uz? ... 

ıl:;)"oıl ::t..""'1 ~. ~-
= kıız.:ıoftn av '°' ,. 1 ""Ce li"' 
wn'*: n ı diyıor mu.:;._"11. :2!. Eğer 
lo sadı:l< s=Jıa~wz tııdın.n fi,.. 

tıe ~" ih:ınet e~ rney<1aııa 
çıksıp t eder ..., o:ıda ~ 

alm:ıınızı ıoo:arlaştırınıam, ıt.I yüz ellL 
Jira.,rı ~ p:ıı1x>lı m> l.>U UU<E•..uz? 
MlL~ Narlı &Yd.& t~ 

- Ya lı::ı.nm bııl1lı ibaoct ebr:.<::ro+ 
se, elımqo. •? ··• 

- lcıcrı: ıı:ı.ı~ eder, fÜ!}bt.'<l:crı. u.. 
zil ı.iden k :ırtuJ .nunuıı. Bu llıJ 7il6 
elli 11:-;ı d~·limez ıni? ••• 

K.aıııln:.c' lilmtı.: 

- Çi.mkü • l<uınızı se•lo<oısımUE, 
kar~ız slZi ,evıım,ur; tiz oou kıskam-
1'0"SIJllUZ. blm de del• C'lJi ~ 
,yom.nuzJ ••• 

Mll5b!a aaıra..ıt: 
- Bı ""'- l'ICTCtll'ı> bl:i~uızT. 
Kmrb~ T- sm(tl, 

- 1., e tx.au ylifem.'.'Cl\ w 1,,c.nm_ 

B..ı. b~n. &. 

g~.c. 

rip 

e = 
11 ,t~ Q:"la, f.:!l :ı.p 

, c_ d .u.::.ı biraz 
~ 1 r ço'ktu. c.ı• :ı. o-

n. v \ır' .. "11 u:.eclise 
J.' • b :ı ı3lcrd)İ be ili 

d. 11 C'a yor Jı. 

.Bı.. u 1 ıııl' l>t O ru izah edt•yim: Çün
ku, bu b;.:ran, <>ı:ad:il<• k::ıdnıların için. 
de t'lfl kısa ('tek 'i e lıi:-e ,g:i)"Jnlş olanı 

idö. ElD<s<·.ın.ıt lcum•lfl da ü.--tcliJı; en 
iınce idi. lçirdt.• de ta.ıla l:ir şey yokıtu. 
Bunlar yclişrıııyom~ gibi, z;R zıpln
)"or, koşu) roıı 

Unu~uyo~<.. ;m: OrncY.Jıai ~..:.n1a.rın 

;,;ım.e, ... faal'1 bo,...,ıır:ş "'""'' dl& yi
n, bu b. yaıtdı. N":t•uı rı i l;t-.a il çeki
yor. Uey-·~~e, fe"\,ı.c..:ı.Ude g\.i0rl rnnma
yı111z. Omdo:d<ı k>dın1'ır iQnde, onıLn 
,.u,, kl're d· ba ı:Dztl o"'"11.ac veı'llı. Bu 
lı1'Y'lın loı.rnd•?. Bu h:ıl ne IQI?. 
H~dC, ~ ;._ y.rtzımı.yu) ım.. . F;lkat, 

cJ:ıh:ı kıtlQ!ll<I .'<ne örııdt o!aıcaı..1a:-, bu 
halde ve bu lt•,e.fette olırıunıılırur. 

Yaklf,UTT •. yoı, gar.-.p di.ışi'ıyor. 

R. SARtT 

Alalranga llaslld· 
ımıııar ıçıa 

bir kara açdı)'~r 
Mu.qiki san'atk.'ırlan cemiyeti 

alaturkacılar içi.n )'lapmtş olduğu 

f 
gi b> alafrangacılal" i9'n de bir 

. açma! karar "Veıwm(.l\rir. 

1 
.Caz. ve :tdliooır. nam!l.e iki 

Otısımdan murek:kep lbu"1oacak 
ıolıın bu kursun caz kısımnı Hayri 
Uruman, tellısaı. kL'llllını da Re

f:k Zerman idare edcccl:ıt.ir. Kurs 

her Iı:;dita cwna günü merlkez bi· 
ınasıııtia çaı1ış3c~l<ıtı.r • 

tıMrıaikifİnaslar rozeti» için 
bir müıaboka oçılacah 

Şehr miz < 'fusiki san'~ıfarı 
cC'llliyeti> nın y Jllk k'.mgrı~Jinde 
'Yaptırılması kararlaştırıla.n rozet 
iç:n cem.'yet tarafoıdan a· 
1I11atôr rE nr~r nrasınıd.ı !'Jılııiı 
mıu.kafafü bir r.'' 0 baka açllrr.a,L 
ıtakamir etııniŞtir. En muvafık· 
'gii.iilec:ek nilımune hemen yaptı
Tılacd ve kadın ~.r.kek h.r mu· 
si.k:şinas bu ro.c~ ta.şıyacalo11r. ------
Alman tenisçileri Jün feh1İ·. 
mizde ilk müsabakalarını 

yaptılar 

Şeh.oi.rnmle bulunan AJınan te
'Ilisçileni Egent ve Kıocılı dün saal 
16 da. Daj'.'Ctltlt kulübünde İstan
·bul tenisç.Herile kaeylaşınışlardır. 
Müsabakahr bugün ve yatın da. 
devam edecektir, 

lciıwek ro ~ edc~<>:~O" sırrı.m
dı.r. B.;n . , gı '.prıezOen ön.ce bor 
Ç<l!ı: peyi öğ•-cnimn. Eğtı• siz 3'ı:ı<111ızı 

of'\mı ~ onu kı.ıtanınasaytlırı>z, 

oo<Ja: §Cpl>C rorn.>Sey<'".mz, benim 
t · fı.7ıi ~ı tlt" redd ·~ ve beni. 
h:.ıt.ta tivr tın z. 

- !'.tıd'eın 10 bcı-.ırn balk1lomdıı. t.'lh. 
k. , ptı 11z. ııu kıtrur hak· 

da bir b •d >« .....roll". 
- Bu h...- ı.., 1 1 sfy yeır.cm, 

pırrıısız lılç bir te1 9"yli,..,,,,.,m ... 

a. u s{ty ı :t"'1 m.a. p ıt.aı; nı 
aldı, ç ~ ı..uırlanw. 

ı ı;m;rlcndl: 

- Böyle kon~tujluna ı;aro ııerbl
de b'!ditoz bOr ı Y ' •• 

Kambur şey>an hiç 

dan ~ g<iok1':ıe bıııctı, ııonm ce
binden bi.r 1>ooo çık::>roı: 

- Şımu ımıı'1.kı.ymızl Dedi. 

Muııtııa N:ı.rllillD ltnıidilt e'liğloi 

gılırlk>ce ır:ıldü: 

- :aenoım dedi bıı ,.,,ıa düş.ı~ 

önae ne:ıet 1"'Ptıimıı bil~z ... 
Bu ;,ı """'1ellt tu\rıııa<:fan öno<ı i>ııtunıı 

1 eri ..,ıatıacıııt ol:ııım lil)'ieı iniz 

!irp!'JM' Den çol<, bem .., pe!c °'* 
çd.."-1.im. 

Ruslar Voooncçin cenup batı· 
sına d~en ve Oskıol suyu üzerin· 
ı±e •bulunan St. o.kxılıı boşa11ım~ 
lı!ırdı. Şimdi ise Rasscısda muılrn· 
rebe olduğunu bildiriyoıı'la,. 

Bu vaziyete göre Ahnan ordu• 
su St. CX;lcr•ldan cenup doğu isti· 
ka.metnde taarruza devam d
mry ve D:ıı.ı nehri garp sahi lier1 
boyunca i.erl.iyerek Rossoşa var
ın~ dem ir. Bu b.r k~atma 
hareketidir. 

Şu halde dama cenupta bulu· 
nan Rus orduıaMnın vaziveti teih
t:keyc g·~m:ı:-kıedir. Bilha~sa Har 
kof doğusucda Volsansk: bölge
sir.clck! RLL-:_ klllV'Ve-ttcrinin gerisi 
ke,;;lmek üzeredir. Ruslar bu teh
lil<eyi t;nlı:n:ı.-0< ve ric'at edebil· 
mek i\'in R.cıss<.ışda muka..ıil taar
rı;za geçrı#erdir. 

'Meyıdan rnu.barobesi şimdi ne· 
tice vercoc·k bir safhaya ginmi\'" 
Ur. n.uaı- ,. ı.ı .. o ı. v._.__ 
ııeç ara"ııda cenuba doğru ileI'
J:yemez!•ıt;e n A!man k~tma
sını cephed<'n Rossoşda durdura• 
ına1lla= Rııs cephesi 250 ki!o
metreli:k ceptıede tF.mamile ya
rılmış ve büyük Rus kuvvcı".eri 
mağlilp ve esi,. c<lilmiş alacaktır . 
Bundan ooma ALn:ı.n ordu&u Don 
n mi geniş cephede şark:ı geç
rrd.!e veya Rossaşdan ceııu.ba 
doğru bicyük bir kuşatma hare
ketin~ girışm'ye imkan bulııcak
tL" Bu tel<ı±rde cetı.tı!Jta Kup· 
jPm!!t .le Tana"lrog arasmda-ki 

------
Açık İf ve memııriyeiler 

Zonguldakıaki sıhhat 1co{Kılatı 
hast-..ne;ine 100 liıra ay:ı.k ücretl.i. 

b!r 'ba,.«h€mş:""C ''e 70 ş<'r liır0 ay
lrk ücreli 4 })('(n, ire, ,n,pansc-e 
150 şer lira iü:retli 5 eczocı, 50 ,..,r 
lira ücrdli 2 eczacı kalfası ve 300 
er :lira Ücl'('Ui bir kulak, boğaz 
ımütehaSS>S1 fle ayrıca ronil"Jienci 

ve ba!kt.<'riyıo1oğ aranı'!.malotadır. 
Arlkara b<>lediyesinm itfaiyıe::'

ne 135 lira aylık ücretl i b'ır ek-k
trik vıe motörclilliktl"ll w i'\fa)ye 

pompalarından ;;:nlıyal>i:leın b:ir 
.usta.hası. arıın~ M~--

Adliyc V~ :ileri oeıa ve te,'1<if. 
evl"rl umum müdfrrlüğü Jcadro
ının<la 70 lira as~i maruıh bir 'ltl'i
iıerıd'slik veya rrumarlok mürıh, 1 

bulunmalklad• r, 
Dahiliye Ve :;ileti lise \'il! orta 

mekl.i.-p mczunlarrndan mıoomrlar 
aJırı;a}. i a<l ı r, 

Eııkişehir tayyare f:ı.hrik..,.ın•n 
wknik muhasebe scrviSnıc 170 li· 
rnya kadar ıryhk ücretle b!r Ş('f 

muavln.I ve 120 '<lr liroya k.:rlar 
2 muh~ .ı:mrnııru ' nac ktı1". 

Bir de h • n xJ<I·. 

- AAAA A 1 .ı.;.ı ndı, ued:. 
d<11>f... K y ,,_ > 

N.cy.:;e c • n ıy --o en 
oonr:ı, ço.!ı.;. ç eut er: ~ y --~~- ı 

• •• 1 
Onun iç g .. çen ef...•k " t 

nı Yl'!-' 't a. , bu a m cıs iÇtmle 1 
o:.Ur -· E' 1. • ı.m )'"L'lt dM r. rı cı-
nunQcn cçık i<. <,; ' 1 

• d1 fi --n 

h rpte hu.<ı.si bır s<.'h•et ;ı-
m ~ haz y .Y .ne r ' rl 
tek ~rb - ' tabii r, r.t. • te-

:y-Jk~ un. 1 
dir Fakat .,..ııh ripkrH' n: ·r· 

Çilek yc.nne k<><:-.~~· "" .ğı ıeı;.;... 1 
de b'r c. gi~n<lık var. G ç U• olu.na.;,1 Mt) • dıc ı l .n su l Ci: •• aı: ~c 1 
mu:. i lıPl'ptc mes<'Uı küçf, Mar-&ür.c btı "dı· 

- B;... ı.2..: ı ;.:_, , :!5 kL~a ç~.,tk o
hır mu, Uen<l ırı?. KoeayMrjş)ni bile 
ytnni bt'rc bı.;Jdı;ğun.!l. .şy;clr ın San
ı-o-, ben, ık.of)ay m ,ıpa: \;<lıt. k c..yc t ;.. 
n·,ı.ş ta kA Ol!!lnl.wJ<m.. ~ıa,.."'t~: bu;l ık 
sı yunu sfi! dlre vC'l"SCJ ·mı, ynı'""ut, ş~ J
ganra ,--.ı.r th~a de t;IU, ınt?.ca.. 

aıık mt;'dlı. Gö::ilm1 açı.p t.a l<ıa<•ııa· 
... yctı. 

Htlt.i.m, d.'1V"a.c2;f"B ecrdu: 
_ Knruş môşini ,;ı d y.c w.ı ~ 

llıC·)·lP • t «;. u'l ' 

- Ş:;,b, t'" vu fen: m. Keç ·a.,nıe 

dli'.k'tcan kon ı u ,. J 

Dav-c1.cı h•r ır: c · .:n t.'a'".;\lı. ı n ve 
htr..~rll ri ıtıl.~'"li· dilon §Bflit.l.r.rln ca.ğ.. 

rıılırJjı! ... ıa .~ vewizdı. 

h-feJMeıı :.&l"fl Çıık 1\("{I, :\li miş, daıma
rı,,_ ~ınıa.k ı~D, d<.jvn.ctnm aık<. 

dıw>, 
- - ç;k;, <;i'lel·; !> dl çiı.-lt; A'!"r<lmt

loöy ıııı .., 11< 1 a, '" y" ".>J ,, l'f k y aı.. 
rüdü. 

sa Marru.'1 Afrika muh::ırcbeıeri· 
nin unutu\naz bir ismi o.!m ,:;t1L 

Bunu ';'<İyle hikı.ye ediyor!.ır: 
Bir znman aklu k şimdi t.lü~ 

manı olan fngn z.bc ital:van bi:ı1!>J... 
:tinin d=u ve mü.ıeHti idiler· 
o za:ınank.i tta)yanın fngili2ıle bi; 
siT~esi vaı<ılı· 

- İtalya eılk:denbcr:' ırıüttefıkl 
olan Almun;ı.ı ve Avııst.ır:ı-ayı 
b>rakrak İrgiliz tnrafına geÇecek· 

tir. İtalyan n !""" 'i Af'rıkada 
yeni ele geç rdı Tra.'>lusg~r.p ve 
B.n;gazi varoır .Bu Vİlsi u:.ı·rol? 
ise Sünü.>i i!H":ııım n İtalyanlar~ 
karşı baskJıları hala devam et
mekt«hr. S~nusi ihvanı M ısı.r 
huı: udunda barınacak ycııler bu· 
lu~m-. İ~ tere de bl!na ırfınl 
olacak. 

657 .kilo balırur ve un 
miiıade1e edildi 

Gt-çcn u•numf l nı 916 ıa._:_ 
~t-:sı:rrni·~l • ~nı , ı: ır uilıirunda 

hmirt!e Ç[ı~kılrnpı mMıınde 
1347 inci k~'mil 9 sayılı e\''lk o-. 
turan alı">·• İsmail Knra],pE>k Bey
şehir kazasından 312 kilb bu\rW" 
ve 345 klto un getiı<tm:ş, b•·nlar 
B2MNıhane iStasyı:ıımrıda po · !er 

tar;ı!ı.rıdar ."rüm>üş ve ı~.nail 
baJ.ıkıııda tu+ııkm ıı<.bıt vanrka
S.:le m•lııi 1~tı 1na ın ... likemesine 
ve lmiŞh Un , bulgurlar nü 
ol'. "( ec lmı.t r 

1ıarsa Ma1ı uhdan hareıket!ıc ltal
) aı:ılar iizcrıre ağı.r bask:.nla'" ve
rırken İııl. aııfarın .İııgittereye 
yaklaşmak .stemcleri ko~a !· 
zail ed!lıebilirdi. 

. ·Bu seferkı hamin ba.şmda ise 
lt~lya nrttk Aflnkadwki kt:ncö 
rnev'kiini kenloisi muhafaza ve 
müoofaa ed o;ı.,ccğine hiibne
d y<:ltdu. On .m ıç:n hıgi ereye 
<l.ti,,<m:ııa!? o uşu da siır .:il bu ruretk> 

· kolavı:a anlaş!hnak'ıadır 
J Afrikat: n e"lki zz:manların ro(! 

n:fyası ıe" rr !Um olaıı yelı' >i o 
ı \•akıt n bilJiık, kU .ık dcvte"l'eri

ni ' •iıyasi mtln:ıscbctlcnnde ve 
kı:.nlı r: uharc lerır c n bırmc.i 
nıe•:kii a.mı ı •. ş :m:!ııkı ro;":raf. 
v•) a eıc'rc ıse Afrık ın malum 
'>lmıya'D veri k;ıt;,., ·'.:':IL<rtır 

Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğünden Beklediğim iz 

Ç..oıt c İcidL'"ll tanrım~ Afrikır 
mcrn1rketler" • ..in bu r~ı tat'J) 
te derece derece t'Oneri okıcak. 
Afr.mıır.ın e-n kücük savılan. fa· 
kat Wı:i ço!1er ortsısın.da go'gesi 
ve kuyru; · ola.bilım bir- köyü l>lJ 
l::.uyü".- mıdıarebelen:lc sa~ki ha:ıp 
ta1iinin barındığı ~rler oluy<•r. Yazan : MURAT KAYA HAN 

llo2ıck mil:ıııninleşnıı~ dertler-
den biri de hiç şiı~·fne yak ki cspcr 
teşk.it<ifı, dı~. Türkiye idınnn ce
mi>yetJıcri ilıt.fa.~; zanıanı.n&dbe
r: spor itde~W5ydeki anarşi önle. 
nmıedi. lntlbuk; kurulan tetID· 
ir.;ı.arın geniıjliğl, sarfcd·ıen para 
ehemro.yct:siz dcğ>ldi. Ba,ve!cl· 
!ete baillı Beden Tc-Dh<y"si U. Mu
clüırHi!ğü de tc.,ik liıt ve maııra!ı 
come M bir v arlık.tı.. Bu wnıım 
miirlı.i lük T'.i.ı'l:iycde sporun o 
zamana kadar anl.ışı' i'l., bi'inen 
m~asını taınamdc değıştımı'ş; 
.aşkile mcş.-0• bıtlcşt:ııını:-k yan· 
lı;:!ıgını ~ apmrştı. Yani genç!Jr: 
tı:;:::ilf..t•ar ikurarak her rakııın 
mükelleflyetlerlc aS!,~rlik ço ğın· 
da genç vat0ndaş}ara yekipare 
harl'keti ve raa.:l bünyeyi e.l!ık e
deceği sıil: NJıt ve kabilıyeti a~ıla
nuya çal~ı ' en hwıusi kıoıOOine
:ııonlara dayano.n kulüpı,iilüğü 
ı:ı:rü.kellefiyete t.i!bi tubm~u. 

Haı!bulki bilhassa İstanbul, An· 
kara ve hnnirdek.i spor kulıüpleti 
Başvekidet Beden. Terlbiyesi U •• 
Mü~ürlüt,ünün programhrına U· 

yamazJ.ıırdı, n":tekim de uyama· 
mıŞ!ardı. Beden Trılbiyesi U .Mü 
d • ğıi Z'Orla giiı:cThk koılıiliıııden 
lij~. kulü,ııt ti~, bir takım m ike.J.. 

ldryetlere bağlamış ve ade'ta hu
suı;i şal'tla~a baglı kulüptCT; taz
yik etımelde, biııde Iutlbolı. atı.e. 
ti21!ll; güreş ve saire g\bi sporla. 
nn (nz d:ılıa) tamr.men sönmesi
ne sebebiyet verş olacakıtı 

ı Beden teıfuiyest ve spor hah· 
sinde t:ıtanbul, Aıı'kara ve izmı. 
rin y:ın profe ')'Onl.'1 k.ıı up.1 •i 
ey-n Ş<1t!l.ll<a göre roiı!Mıaza edJ. 
!erek tef.<i ta 'baglaııı:: :tLdır. 
Çün'kı1 fstan'bul spoT 'mlüpl rın;n 
aııru1arına ve anl:ırın ta11b 1 ini 

ar.zu ed~ekleri S:stcm e •elce 
) apılanları krunilcıı silip >Üpür· 
~ ve bir takını kulüp •f&re• le· 
rinin kemirint.lerini antıracak-

tır. , 
Haltr ld; b:ze, mem'lckete ya(.. 

nız kulüp sporu kiıfi değ''ıl:r. 
Spor davamızın ikinci ve daha 

ıır.ühuın meselesi Anadolunun spor 
'hliyacı hemen hem<'rı,,ikinci ıJffin 
da tutulmaktadır. Hafuu.ki Ana· 
doruda futbol ve denizcillk gihi 
büıY'ii< merT.eilcrde çok eskiden. 
bi!§lıyan, bü)'iik para fedal<nrlık· 
larile ink:"şaf e1tirikn spor b<'anf 
ları haricinde memleketi tatımin 
ed~k bir faaliyet mevcuttur. 

İstanbul, İı:mir ve Ankaradakl 
futıbole mukabil ]Jr:>ğudakı kayak 

ve paııen, Aına~ hemen he
men her t:ı.rafın<iakı 11'\1(''4 ı.k lııi· • 
rnııye, oı~ı,a gi'•rm1!1i.dir. 

Ve bu lş heıihangi bir- teşkira. 

tın tııShrhinde t~ı:ınbw kulüplcri-
n1n na.Lan itibarr; clıl nacak ar.zu

Jarı tesbıt edil' :en, neş:-ıy t ve 
proplJ€anıda scrv·~ı groi fazb mas 
raflı teşkilM şubeleri de kshıve 
höpiizdcten zevat da yunJ iç•nde 
gerek ek:.~kkr.i ve dilokl<?ri te9-
.\ıiıt_ me:r ·~r ed e C'I' az it fay· 
dalı bır iş yapıhı: o' r. 

Mc-,ru iht y çları bir 
sisat darlıkh·' oıı.e siiriilere 
clOOilen .A a.Q:.l.nun 
Maarif v ekaıetınin yurd 
dııilı:ıi ınce ve vuk~u gö 
ye:>irıd<ı dü ek-bilir • Eskider!beri devam fdp~ ih· 
mallOO~ık ve vaz"y<.-ti idare zıh
niyeti bundan sonra ı~al'k.mab., 
Maarif Vclrfıletı: idare! maslı..hat
çılığı k&pııd.şarı edip bir kaç d .. 
ğ'l beŞ on müşalıid•ru Anmluy a 
~demı.elidir, 

Hulasa ~· ışlerioe yeni bir 
veçhe veAlınek istenen buıgüııle<" 
de .An.adolunun daha esaSlı bir 
şekilde mütalea edüınesi IW~ 
kanaatindeyiz. 

MURAT KAY.AHU 

I Biri !"İ.'l İ."DE"oı· 
J1epırne zın w lı 

Posta, Telgraf mü
vezzileri ağır İşçi 
sayılmalarını is t İ· 

yorlar 
vo T( t 

vaz ıı-11 

.ı111:u me ~eNlln 
cAiU' İıçı> odclolımara."< L. ek-

tık ve .Jnı.es- ,.ca \: ~~ 
Iızcu.ıxue e 1 c a.york 

erde \: e .kla • 
çamur a, y&ğn= 1!11'.a va:-. 
~o ı;ö ren ;rıı:zır. y•lucı eı .__ 
t~ 'ıCfa. tw-., ~ )l'"• .ilıdıa 'l) 1 

ytinCo"n bız "'si•, tel ::! ır.ılv 
lerlı h<!ı•ı>C<l<'*< cAg İ..- • oddıo 
lurırn :.k. Ha 1 da=a a
yaıtcta ·vıı<:.•f"' .goı·en ~ıı:ıc.. , sadet
' ğiınlz lıı:tror' f&>Ja rı <it yeır.e. 
mızi icap &ttiam~ M.1 :ıt:ı
cbrforın biz\e!'ll de <Aör • 
J.steslne .tJıal olır. "-:k tom ek 
mt'lt a . ırı dele m; c· 
sonda nazarı dıldratl celbr~; 

nca edeı-z..> 
SO. • T i LGRAf - Tic...r~ Ve

kAlelinin ve ı- 1\1 r! .., , ... 
"" . ~ <!~-'.t:•t·~ı <P1Wrıiz. 



(Bu 7ann•n mrliınlerı Aı>adolu A
lansı Bliltenlermcıen al~.) 

l'e!J.is eden lluammer ALATUB 

lt"5 ce~inde muharebeler 
hiiı~n şıci:l.,ti\c devam edıyor. 
Iı,tlın kaynakları, ne Hwı ve ııe 
de Mızır cq.dıes; ndeoki harekat 
nı.auc.ında müimn malüma-t ver
rne.m•ştir. 

~ur.unla beraber St~khobıdcıı 
ge._eı• ve Kra.maya Svc:t.<la gaze
te,,,nD atfE<lilen bir habeı:\le Al
rr..an ileri . mü&oezeler nin R0ssoş 
~d-~h rıe g>rdiJJeri bildirilmckte-

ır. 

fü starın Stari Oskol ş<'hrini 
~ın: k<rnış clmalıuı hakkındaki 
b~~Ri, F1t1!'t kıt'aların,n, istenen 

u uıı m·ıkanm~t gavre1İ"C rağ· 
lr>CJ' t ~ "k k" . 
dıikı ', 

1
,,,,, \i.~-r':. ~ ter ı .aorunda ka1 .. 

' gos~l·~V'"'o.l:mcdir. 
M,, ıl<ı;,v, ,, 

ı .e.d "' .,,. flııx"neçde~ Fl'St1sa 
ar uzanan 2~0 ki.lcmıct·~ı·ıı: 

cep4 l-C.~ cer Yan N:c1 kıyası fa 
t::)Oan z-ı .. ~ ... rc-l.c.:ıir e bir IT'it

J"? yak n l'. k• :ı .t ak et'i"'i-
nı l ,.. .. ~ 

.' T, n !.:ıra r,öre Voro-
neçın akıbet. L..ı mu'harclıeni1 
neticesine b ğlıdır. 

Alman\·r üreli.o şimal'nde ce-
rıllibun .. ' 
R Yt.ıt~nu haUletmek içın 

u lar ... n lli.rlşt;kleri mukabil ta
arruzların ela ,.,- "ıi'"ld'" ... -bil . . ;t"usu u ugunu 
. diım~ r. Bu muharc·bede tah· 

r,p d. 
e 1en Rus tanklarının savıjı 

390 • bulnıuqtur. 
Şimal Buz denizinde evve!1'e 

taa.-ruza uğrıyan İngiliz • Ame
rökan gemi lııafües'.nden bak:ye 

( ŞEHiRDEN 
ANltAJtADAN " 
ın.;lUU:KETl'EN; 

ve 

* Fon. Pllp""" y apıl!l'I> ıruikasıtin 
ln.:ı.:nu.nlarına:an Abd.üftra.tvN&nın avu
luıı. Ş<ıki,- Zi7a Anl<Ua B....,.uıııl= 
~ulmlfltr. * l.< '!.-ınr. tar;f P.sin®ki lp\idat 
lllılı(ltJ .... -eır tem.ilat c~t"\-·elıne ctevhit sc
lhcıJ" i, egır maki.11~11 t.u.c.clt sem~rlc
r:, suLa:)', er ve juitey ıegcrleri iıle 
ııetıkli .ı.gıııanı.... 1apuan B~t. 
W~L Ltlc·, pa'.kt."'.t haJınde tt.ıValet ka
,!ı.:..> ı>a<i.")"Oll!a11 da ildve e<!Umiştic, 
H ÜTEt'illllUK: * liastr.,ıla ,,da caldtal Yorct A
oem~,ıu. 22 1<uruıiuk ı:mhucluı alt~ 
""'"'~en Y • :ınm;; 'e Adl;yeye ve
rilauııur. 

b;!; llcyogiwda tlç!ec LoUnı;..sı sa
lllı \ı Lt...ı; ı:ı. Seıı•r.' n evıncıe 32 <kilo 
tir "'tm:nuıı vıı A<lii)'cye ~rilmi:ı-

* Bole~ ?aş., Madürliit'li emrine 
Wrılezı ·· 
fay uç ""1 kı>J l] bugC:nlerde lr.a-

cua it lev"Zi olı.ına •lr. * Koca M:ustaı:a.p~aaa oturaıı Kıl· 
"""1 -ırı. &r:zı AJ.i1~ öCn birck:ıbire sen
e.. L1 .Ut 
it>\, ,.., o n14, ceı;< l Morga kald.ı-

n.,..~,c. r ~at y pılrn.<ıktadır. 

Rua cephesinde Alman
lar Rosaot tehrini de zap 
tettilr.r - Mısır cephe
ainde iki tarafın humma
lı hazırlığı devam edi
yor - Alman denizalh
lan Buz denizinde üç 

· vapur daha babrdılar. 

kalan 3 vıopurla, 3 torpiıo • uhTt'ıi 
'Ve 2 himaye gemisinin tekrar 
taarrll7.3 vğradığ~ ve deniz:ıit1!a
rın kalan üç gemiden ik.s!ni ba· 
tıl'dıkları bildirilm<!ktedir. 

'Helsin'ki<l<?n gelen diğer b.r 
haoberde de BaPhkta 8 hazirandan 
beri batırılan Rus den:zdıı\arm,n 
sayısı 14 ü bu!ınuştur. 

AFRİKADA HAREKAT 

Outa Şaıık İngiliz tebliğine gö
re, me\rzii çarpşn1a1ar devanı .• 
diyor. ingilizler Elalcmeyn ceph~
sinıde tcşehlıü>Ün kt'rıdıler,.,d_ 
o~uğunu sö> }Ü) ~;-tarsa da Ohi..~
lckin bi.iiün tehlikeyi bertaraf et
miş Wınadığını da ilave ediyorlar 

NeY)'<<rkıaki l\lL,lr elçisi :r.tah. 
mut }ll\sc in Bey Amerlkal• ı;ın 
yapiığı yardıma mukabil, .r.~ısir
lı.lardan bor iııntyaz ıstemiy~c-· 
ğ ne kat'iyyen emin bulund. ğu
nu gazetecilere söylemiştir. 

AKDENİZDE İKİ MlHVER 
GEM'İ.Sİ BATIRJLDI 

Bir İngiliz denizaltısı L>byaya 
malzeme naldled~n ve kuvvet1i
bi,, himaye ahmda giden kafile .. 
yıe mensup oııta· ııonajda bir va
purla, diğer bir muavin gemiyi 
tor.ııilliverek batıımıışlaı'<iır. 

M E A1LEKE T 'f EN) 

* lllaer ı Vck;ılc:;ı Li>e ve Orta. 
mek.icp Jnuall\ruicril.:~ ikmal imt;bım.

ları<"ta kadar yaz ız:ci vemı~-i:ir', * JCI tona k•dar Jlıll)f.örlcre ya.kum 
Buıg.aıi;;t..Q.n llmauıarwa aefer nıü.saa
de• Wi •IDll:ı~r. * 'l'ci< t.p ayakkabı luıld<!nda İk.o 
tısat \o~ktıl~tiylc •t;n :ıslar yjlıpın<ık fi .. 
Zıel'e oOrt kişilik blr hey't}t. yarın An· 
kaır~ya gi:ıece.kıti.r. * lieltdiye nlcmurl~:ının aekıe,t ... 
6tz çall.'ıll:,asırra müs:z.aıde cciA.lınıştir. * KC>nWr naJ<J;yeci'.eri bugUn Be
lmıyede toplanarak. ~e cöı·e fi. 
.-I.t.:r 1esbit ol u.nacak.Lır. * GaJırla Kı;pr.!sü 1>o:7eud1tı lçin 
bugün ve yarın açı..ınryacakıı.ı<. 

.... Sün-* Baıit Yerli .M•ll~r .P•
zanwıı ~raıy Şobo"1 dün ocılmı.7 
tır. • * :.~echul bir ~khıs, dün F.t..-rikıi>-
ytin~ Darü!Acezı• ıı<.A .. I;ıııda 11 ,.... 
mar;uia otı.ıının Öıne::aı )1(:1~Cıuiıı. 
den e;:ni uzat.ar2k: du\.1\ırda asılı du
:ran o'K·~tinın cebındi· içinıd.c 5GO lira 
bulu.aı...n cüzda.n.ı .c;,alrrıı"tır. * l'"-.rın bütüııt gal.loo ve eğlence 
yeıleri -..z:ı11.lfci b'.r k.onti'ıola. tiıbi tu
tulaccJctır. 

"'=--=================================== 
''DELİ DOLU 
f·ı '' ı minden çıl<an 
intihal davası 

ka c:n.aı Reşit ve Ekrem Reşıit 
d \ ler Uırafıodaıı İpekçi Kar· 

">; er aleyL.' e Asliye 7 nci Ce· 
Ray~ b; , , • 

r ıntılı:ıl dava51 açıldıgını 
evvelce y 

lı ıu:nuştık. 
,,a) ~ salı:ıiı 'aıtt 10,39 da bu da

ı\ıJın 7 Dci Cezada ba~lan· 
lnışt.c. 

s .... ···... .• 
8 -ar kıırd~•INin vekaleti-- uz,. ..., . 

Eeat '"- alan muharrir avukat 
bah :::1'-t Ka,..kurt davasını 

r.ık euümle demiftir ki: 
• 1\f" d-• -1 U•kkillerim, mii.leaddit 

wa ar ş..ı.· . 
&il dil •••ur l:ıyatrusonda tem· 
nıü 'ıııı eıı •Deli doluo operetjnin 
İ~ . "" bestekiırıdırlar. Suçlu 
iniz<!~ -~ıtrdeşler, ope~t iı1-ıi
&e.rdcn ~ır h'dise y;ıratan bu e· 
d tıfnde ederek Am•rika
ıuı gel; d' ku r ıklerıi •Dıtsfo •Çam sa-

ls 
1
: adınd ki filme ·Deli dolu• 

tn1ni 'ernı· l 
•Dcıı d l er vo bu suretle 

• lnı' 1. olu. opereti inlih~l edil
s ır. Bu b '·-d l:t'.zal hrau an sııdub.rın 

andı.rıhn:al:ırını · terim- • 
C".; - • 

Ağustosta milli 
oyunlar festi· 

verilecek •• 
vaıı 
Eminoniı liot)ke,,. ..311-a.iJaet:n Sos-

yal Yam= Kolu tm·af- bir mil. 
!! cıyoo.lar !~Jvali teı< p ec!i.lmiştd-, 
14 A,.~ta !ıa11&)'D, 22 Ağustoota 
bitecek olan bu J.eJLlval için yu:d:un 
hı·r i31rnfgıdan ekiple!' l(.clt•C(it.tir. 
Pı-oıı;ram arasın<la yuırt dıı;ıruıo b.l· 
mış io:laı;l:ıırmııza· mııbiw ""'ha! l 
oyı: ı.la·r da. yer a)ffi'.\itır. 

8 gün de\CLu"l ed.cctk olan be oyun .. 
!ar iÇiin §ri>ı-.mi:ıııleki o~l ve git'Ziru> 
rah•P:.:·1'1 l:lı'aioııd•n bliyü.k br /ilka 
g&l:atilmiştir. Progr ... nı mucibirıce o
)"Lınlar mı" ile şu yrrl~ verilecek ... 
Ilı-: 

'fnksim Gaıin08U, P•rt< Otel, Tepe· 
beşt Halit Bahçesi, Bilıti\lodc~et:i 
Beyaz Paırıc, Bebek Ilo~, Su:diye 
Pl;ij GazlJosu. 5.u'iit,.Uur;uu G~ı, 
YörWt Alı \"'C Fen31" Stadı. 

Enıinö·1U l'rnlk.evi, f~"thtal-in rnun ... 
ta.zam ve e-glerıct>;.i ge(meSi itin icap 
eciı. .. ~ bUtPn tıcdbirjlri alqltı:r. 

Fin körfezinde 
( t inci Sa~lleden rı ... am) 

ınış bıdunan Rus dcniza ılan 
dewze ç.!ıı:bilı:rek içh çrba'3rı-ak 
t., fakr.ı uvafllık ol<.~ 3İ>.ta
dırlar . 

t tan 
- -=~~-===================== 

u5 Garsonlar Cemiyetinden : 

Elalemeyn'de 
hangi fara_{ ta
arruza k alkf ı ? 

Kahire, 11 (A.A.) - İngiliz ve 
mütt.Clk haw kuvvetleri lara· 
fıttdao lıi.r gün ve bir g.- süreıı 
h•na taarru:danndan sonra Eliı
Jemeyn hattının ş imal kesim.inde 
birdenbire çarpışmalar .ıevle.n• 
miştir. İki m1~ha,ın1 taraitan ban· 
gisinin daha evvel taarruza .kalk· 
tığı söylenmemektedir. 

Jngiliz ileri mevzilerindeki as• 
k:er]cr, zalnan zaıuan önlerindeki 
saJ.,,nın booıbaların patlayışı yü
züııden yükselen bdezoni duman 
sütunları ·,·üzündcn hurma ai{acı 
orınanlığ,.;a ben:zedij':ini söyle· 
mi~lerdir. İıı:giliz pilotları düş
man ta.ıt\nrı iistünde 20 kadar 
bomban"ın tam is~heıle pa1ladığını 
gömıüslerdir. 

ŞAM-BAGDA 
şosesi sçdıyor 
Londra, 11 (A.A.) - •B.B.C.• 

Şam • Bağdat şosesinin açıl"? tö
l'elli için bao:ırlıldar yapıbnakta
iır. 

920 kilometre olan bıı ~.-niıı 
yarısı Suriyedea, yuısı Iraktaıı 
geçiyor. Suriyeıldı.ı kısım İngili:ıı
ler tarafından ~ edilmiştir. 

* Vişl ıı (A.A.} - 14"0a'dsn, Al
rraı.ya fabrhl&Tı istlk.ametindıe ye
niden b;. İl'\;İ kafil•~,.ı hM"eılı:et etmiş. 

ör. Bu, son gü.olcme barck•t eden 
üçi.Tnıcü k:ı !iletl"ır. --
Ağır işçi karnesi 

istiyenler 
Ağır işçi ekmek karnesi almak 

için yeniden müra~.aat edenl<.'rin 
sayısı sekiz bini bt~lmuşmr. Bun
ların talepleri bir .kıoonisyon U.ra
fından tet,kık edilım,,!<Jted!r. Ne
tioe ayın 15 in.de be'lli olacalcıtır. 

Mert.um Bat veki
Un m ülkü 

(1 inci Sı.hifNle,. D~·anı) 
don ibarettir, Merhum sağhğmda
ı.u ev leı11<.'n İstıınhuldakiııi Da· 
rü~pıiaka)ııı ve Atı!..arada.Jı.lni Kt· 
zılaya vermiş ve bwılanıı ferağ 
mnamelelcrini yaptırnuştır. Be· 
fik Sa)danun bir de vaslyelna· 
mesıi bulunduğu ı;Öy leuiyorsa do 
bunnn hakkında henüz .kat'l bir 
m•lômat elde etmek müuıı.ün O· 

laınaıııtştır. 

An.kara, 11 (Hw;usl M nbiri
mizden) - r.ıcrhunı BaşveL.ilinıi· 
zili bngiin çclenklr•lt örtülü me
zarı ynkın.da taozitn edilftok ve 
bir kaiıle konulacaktır. 

Uzak Do" da 
(1 lnti Sahifeden De'"m) 

CAS K"Y ŞF.K CÖKÇİLE 
TEŞEKKt ETTt 

Londra, 11 (A.A.) - Çlnl;Jer Ki
~ cvaJetı...ıe il •lımoekte ~an iki 
t..;xın 'lwh.mu duı-d,mnu~ı.r"" müte
_, t1"r emŞJenJör 

Çin Baı;!<um...Oıuıı C- Kıtıy Ş('lc 
Ba~tf{.il Cörçil'1o ~JW1& cevap 
v...._.ı'<'Jc \cj>·ldkıi.ir etn..:.W 

ÇEMBER 
Çevriliyor! 

CBa.;ıuakaı.:-c.ıen Devam t 
iki ta'l'ilfın da dinknmiş ..... yeni· 
deıı yığılmış J01ıvvetleri ara•ııı· 
da I:;~lenıeyn'de" \ ukıı:a gel~ek· 
tir. Bnnun içiıulir ki, eıı alı ~a· 
nıanda eo ruk ııJ..,·iye alabilnıİ.f. 
ol.ınanın bu müudeJ.cnin gerek 
b&§laın.asmda. gerek safhoılınnda 
ve netkrsinde b{iyii.k tıhemnıi~ \.İ 
ola.caktır. Herhalde, l!ommeJ'jıı 
yeni ve bily-i.k ölçiide takı;İ)e al
ıııış buluıııuası muhıı.k.kaktı.r. Fa· 
b·ı., buıı,a karşılık hııilizlc iıı de 1 
bo. dum aılıkl.arı 1e bu defa be- r 
h..;..,ı,al omnıel'i tekrar gorldiği 
n<>ktnlara ürlip ııtıııak &7nıi ile I 
ıııücclıhn olarıık dövllşr:celdcri 
§Üpbes'ztlir. Çünkü. İngilizler için ı 
im ıkofaki irutihauı da kazanmak 
hayati zaruretlerin ı:özör.üııde 

b!11unno dıtınıud.yı•ti ile belıeıue· 
bı:ıl lnzundır, 

J;'fl.l\I İZZL'T RE'iİCE 

Satış töreni 
&imer Bank Yerli Mallar Pa-

1 u:rlamıın f~Dbulda, Al<saray 
şubesinin açılış rorenl dün ıı:ıbah 
Müdür M:ıaviııi Bay Ziva Arif Sl
rc \"e Um m Satış Şdi Bav S~dl 
Alta~',,. huzUJ.;lc ıcra celi:..~. 

Yeni Ticaret 
Vekili bugün 
Ankarada! 

.Amkara 11 {Telefonla)- Y~ 
'Thcaret Ve-kı1i ~l Uzun bu
gün trer.l<ı İıımird"° ge-Jmes; bek· 
Jeımıektedir. 

Kabine diin öğleden sonra Baş· 
ve!<~ Şlikrii Saraeoğlunun reali
ğmde ilk toplantı.«:nı y-apmıştır. 
Yenı Ziraat Veklü Şevket Raş:t 

Hat:PQğlu, se'lefi Muıhlis Erl<ımen
lle ber;.,ber Ziraat VelcMetine gi
dercıl<, Vek'1\e-t enlronile tanışmış 
ve tebıikkri kabul ctııniştlr. 

+ L<mrl:ro, 11 ( A.A.} - Ilcenos • 
Airrs't.rn tblınan bir ~be.~ gö..'"'e, 
:ıırtz:jya D: biliye l\'ırun Ileı'lfn v;ı 
Tokyo ile .ıll:l.beı e içAl ı•eık!U ted
bt;:·leı· s.iacaktır. 

Irak ordusu 
( ı inci S.ıhl!l'de,. T)1 vam) 

zı.ıh1.ı arıt!ıalar Irak ordusuna tes 
lim edi1tmişt i<" 

Irak aSke'l1!eri tarafından kul
lanılan bu anabalar Bağdat so
kaıkılarındn doılaomıııŞ!ar ve Başvıe· 
kil Nll'ri Sait P~ ile Irak .u
ma:ııdadlıarı ve İnıgihz Genelkur
may subayllan önünd<' bir geç.it 
t<\reni yapın~r ve aikı.şlanını~ 
lardır. 

Unkapanının atlaı
tığı t ehlike 

(l inci Sah.leden Devamı 

adedi bakıkında muhtelif rakam· 
!ar veıımişle.se de doğrusu budur. 
Yangın itfaiyeye, ancak 7 • 8 

ev yandıl<Uın sonra haber Vl·ril"
ıırfş. Yatih~en Küçükpazara gı
den yolların, kanalizasyon iı~:ı
ta yfrtünden kapalı bulınmıası da 
bu gecikımeyi a.1'1lt.trm~lT. Buna 
rağ'Inen itfaiye efrad cidden can· 
siıperane bir gayretle yangını 
söndü~ğe ~lıı.,'11'.nıştır. 

Aıteş lbaŞ!adı.kıan yarım saat 
sonra A:rapçeşme SC>kağınm kar
şı tarafaooaik\ e-v4.ere, Lelbtebici 
sokağına ve o-lan da Değ'rmen 
sokağına gegm:ş ve böyletila!e a· 
kvler bfıtürı bir mahaileyi kap· 
lamıef.ır. Bu vaziyet karşı"1nda 
li€}uğ1u, Baku&:öy itı:aiyelerile 
deniz iiiaiyesi yaıd1J11a çağmlmış 
ve i~faiy<'n:rı ilk miiıdalıalesiııden 
üç saat sonra ateşin .ıirayeti ön· 
lenc'bi\ın;ştir. Yangını söndür· 
n k i~-in gen"ken su deniulcn te
m.n ed:L.ın şt r. 
Yang.nın büyıfidüğü Jraberi du

yciur d.ı.)'ubnaz Va!; mı Vini Ah· 
!"et Kı:'ı <., b<leclıye reis muavini 
LUtfi A'lr.5-0V ve emniyet rnüdılrii 
Kamı«"<ıı &mal vak'a r.:ahalline 
g ~;,(~ ve icap ed<'n teı:E:fü1 ri 
«klı "'1!1Şlardır. Yangm:ian a"'ktn 
ika1ııı.arın 'sayısı 200 kaı:h"l'.."•r, 
B Jnların bir Mı.ı viliıyN, hlr 
kısmı beled eye ve bır kıs;ın.ı da 
Kızı.Jayın hımayesı al:tına alın· 
rc:şlarrl:r , 

'IaJıkikah müd<lc:umumt mu· 
a;-i'llleriııdcn Aıli Kemal Ka fil 
yapm«ktadır. Nezaret altına alııi· 
maş k'.mre yoldur. Yangının, Ha· 
sanKI karısı Cemilenin yemek 
pişirirken yağın parlaması r. eti
cesinde meydana geldii,'i aniaşal
malotadır. C(l!Dile bugün mWdei· 
umıımi tarafından sorguya eçkil· 
mi• ve serbest bırakılmıştır. 

' Bu >ırbalı talıkib.tı idare eden 
müdcle1oumı:m! kemalle görüşen 
bir mıılııırı·iı-imıze müddeiumumi 
şunları sö'\"l<ım.ıştir; 

cYangır..da ka:;d yok.tur. Ncza· 
ret altına kimse alınm~'tı.r. 
Burun yangın mahallinde beledi· 
ye· mıübcnd'.'l!erile bir kt"Şif yapı· 
lacaktır ,Nüfusça. bir :tayıp yok
tur .. 

Bu sabahkt gazetelfn:I<?'I birisi 
yangıui n ıdade ile ooyr, nca
ldk yo k istlyen yecı.ı k ının 
yı.kalaııcJ.gını yazıyonlu. Polisin 
; ı'<ı YNİDUC tcdbirlede böyfa 
b.r !ıilı:füeye ı:nç~dan ve ... "nıe<fi. 
ğ iÇL.'1 yak&laıuın kôı:ru;e olman:' .ş-
t.r. 

YA..."l'GINA UÔ-RIYANLARA 
KOLAYLIK GÖSTER!LiYOR 

Valı muav:l'i Ahmet Kınık Un-
kapan. yangınında açıkta kalmış 
<Jlan va :andaş'.a.roan 40-50 kişinin 
karakô[arda barındırılması için 
ootün aıakadaı'lara enır vermiş
tir. Burla.ra gereken her t.üıfil 
ıooı~~~ık gösreril~ktir. İaşe hu
su· ı..nda bır S>kmtı çe'krnmıe:eri 
iç n t oo;,irJıer alın;ıILf,ıt, 

• 

Isveç vapurla-
rını k im 

t orpilliyor? 
Moskova, 11 (A.A.) - Tass a

jansı neşrettiii bir bildiı-i.kle 22 
Haziran &iinü Adit Gorthoo İs
veç gemi,inio ve k~za Gualion İs
veç vapurunun bir Temmuz günü 
Sovyet denizallıları tarafından tor
pillcndiği haberini yalanlamalı.ta
dır. So,·yct donizaltı n 6 Tem
muz giinü harp gemileri ruf,,ka. 
tiude buluna.o İsvl'Ç deni% kafile
sine torpille hütum teşebbüsün· 
de bulunmmnıslardır, 

Tass ajansı, ;on giinlerde İsveç 
karasularında So\·) et denizaltıla
rı tar&fındaıı yapıJdjf.'1 ileri sürü
len hiıdi,,.,Jer arasında hiçbir ınil
nasebet olmaıf:ı&ını bildinniye 
mezundur. ----
Yıkanma ücretleri 

(l ine! "'1..ıi!eQen Devam) 
ki ddun !:ı:z,mdı.r. Bu kadar fazla 
oo•ınun tes" "ni ise çc.'k ='"C.ur. 
Sonra ha<nıaıınlar l<:Önıiiır yerine 
odun ya~ı"kJ,arı takd'i<de odun 
daha pahalı o.'cluğıı.ndan bugün'l;,ıi 
yıkanma tarifckri.nin üç m:sl:i 
artması icap edecektir. Yani 'bu
gün, oda haricinde şcyunmak 
şartile yıkanma Ü<'l'Cti 30 kuruş 
il«m 9-0 kuruşa ç•kacakrtır .Buna 
sabun, kese gihi ücıret'ier de Jiive 
oo\.nıe b•r loiŞi hı:m:.mı:la ancak 
15-0-175 kunı•.• v•kanabilecektir. 

Bu vaziy~t karmsıncıa ha~am
!ara kim~ gclmi,ycocğlndcn ha· 
mam1ar kendJiğim:kn mecburi 
bir kııpaımnııya tabi olacalctır . 
Şrmıh hamamc•lann E-linde an

cak bir - i'ki run maden köır.üru 
vaxdır. Bu da yaz mevsimine vc
ter. Eğer mah~uk.at ihıtiyacl.1111z 
tıemin dlunmazsa wnbaharda ha
mam1arımızı kapatmaktan başka 
bir ça-re Rıabn,-ac'l\ktrr .• 
&ın Telgraf -- Halklr. ~iği 

ile aıakadar olan ou mev-ruda a
lakadarların bass:ıstyetlc. curarak 
bir yare bulacaklarını ümit ederiz. 

Mısır Cephesi 
(1 lncl Soı:hifeden J\e-vam) 

yangınların kızıllığı 110 kUoruet
I'e uzaktan görülmiiştür. 

Mihver taşıt kullarına hava 
hücumları şafaktan güneş balın· 

cıya kadar devam etmektedir. A· 
merikan tayyareleri de akınlara 
L~tirak ediyor •. Mihverin 50 ıoaldl 
vasıtası tahrip edilm[,;tir. 

AL~tAN VE trAJ.YAN 
ESİRLI·:&I ~'E I>İYOC? 

Londra, 11 (A.A.) - Tımes gn
:r.etesinin blldirdii:iııe göre, ~h
sır'da nlıııan Ahnan ve İtalye.n e
sirleri Alınan hava kuvvetlerit>İn 
k.ndilcriııe J.-\fi nisbetıe >'ardım 
etmediğinden acı acı şikayette hır 
lnnmaktndırlar. Bunların anlat
tıklarına nazaran İngilh hava 
kuvvetfoı-i yere Jc:ıdar i~kte ve 
llfihver birlikleri üzerine cclıen
ıtcın.i bir ateş yıq!muru aaçnıakta 
ldl 

iki bacağı birden 
kesildi 
(! ınct Sahifeden D•v•ml 

g~en Hultiye • Fat ih tnıttITa:rı· 
na atlamak isterken, arabanın aı. 
tına dü~müş, iki bacağı da kesil
miştir. 

Kaza kurbanı çocuk, Uıııde ve
l'f'nıiyecek bir Jı..Ide Cerrahpaşıa 
ha;taneslne kaltlınlml'jtır, Bu feci 
kazauıu tahkika1.ına !Uüddeiumu~ 
mi muavinlerinden Ali K6111al, 
el koymııştur. Müddeiumumi bu 
sabah kaza mahalline giderek be· 
le.dl;v;. nıühend~inin iştıirakile 
bir keşif yapmış, v ııtmaru sorgu. 
ya çekmiştir. __ ..,... __ 

Böy[e intikam 
alınır mı? 

(1 inci Sahifeden D•vamı 
'.Elm''lln k.:nsile bundan ı ç ay 

evvel lbir k \.lg8 yüz n'len x ra
knlluk o't" Fatma, bunun .clı
kamın. a'!ınak üure bu c·\'İ yak
mayı t.asa.ııamış, ~lindekı koo
dağı Elmhıin ev'nin çatı dirseği
ne yerıkıştin?rek 9teş1en'fiştir 

Fakat bu • rada bekle~·npd k 
bir •esadüf olmuş, C: v:ı-iyc tezen 
DlC!pL~:aır, Liro r~ı p1.~ v:ın 

kundağın alevini gorerek o t.ıra

fa c!Pğru ~~ş1ar \'e kaçm.:kıır 
olan ha'n kadını eü1·rnürrr hııt 
Lali.nde ~akıuam.ışıu~ 

i j - s o N T E L G R A F - 11 n:ııoıuz 111-ft 

!Bir kunduracını n 
d{/,kate değer ifşaatı 

(! lncı S !C~ De<amı 

de ol't:ı halli bir ffi('lllUr mna,,ile 
dahı b.r pabuç ıed~ıik etmek 
irr,'k!.'llı kalrl'1y:acak. 

J:'iatlar aı•Ltılrça hlks pabuç yap
mak veya yı>ptırm:ıık moda ı da 
aynı tı:mpv ile ılerlıyor; bu hal 
şüphesi'Z !iat1111ın arııroas:ru da 
intaç ediyor v-e lüJı,; ile pahalılı· 
ğın teşJ<il ert:iği bu dairei fı:sıde 
grttikıçe geniŞfiyor, 

Senelerdenberi ÇemlbeN!taşda 
kuntlu•acıhk yapa.ıı Ziya şunları 
sö )1'üj.'Or; 

c- Kuooura !iat:larının yük
se !ın!'Sı.ni örılemek kin lüksten 
Ya"{:<'~ek ve muayYcn bir iki 
tip ve Tenk kabul eylemek l\z;ın .. 
dır. Aksı talocl Nie fiaUar g:ı:t k<;e 
yiiiksele.::ck ve az kazançlı vatan 
dı: "~r aya ':!kabı giyırnck imkfuı
larır:ıtlan mahrum d\acaK aı-t' r 

Bugü" f"ks kundLıralar çok 
daha fazla k.'ı.r getirdiği iç n ?rla 
'·a''tede deri ve da)ayıs :., ay~k
k::,'?ı imali de C>l'ta.:la~ kalkrrcl<' t
ıhr ViJkıa geçm şartı.'ttı dune. 
nı "rran nn:mı.ştır. Bunu", her 
nY.:-fdt!ye oıliduğu r,iibı, kuııdurn 
l<ıvazım ,·•oa 1a tıes." edeecği tab,i
dı.r. Fnk.,t clilahğı boş bulan ba
zı kirn5clc-r bunu lırsat bılC' k 
w had'lerini alabi!diğirae yük
seıbmi~lerdir • 

Harpten evvel en iyi v-e sağlam 
bir kur.dura, k&!:f:alıığı da dahi•! 
a'ımak ıizere satıcıya azami 9 li
raya malc.\ur ve bunlar 12-13 li
raya satılırdı. 

ş:mdi ise en iy'i yeıii deriden 
bc-r ayJ.cl<.;ıbmaı maliyetı şudur: 

Vidala 520, Jnetin 100, bez 60, 
mak>ne 70 ki ceman 75() kurıu~ 
eder. Bu ayalokabımn yaln.z yü· 
züne giden masralltır. Altı için 
talban astırı furt. b:ıınbe ve \ .ır· 
oo1ay:ı 250, Iıı&ıele, alt ~ele; 
I.a.lıç.a, san bı.:run ve b°k9e dcm.r· 
leri için dP 750 kuruş; buna 5 li· 
ra OOkaliahk >ltıvo edince ~ iyi 
bir erkek :kımdı.rrasının mnliyet 
fiatını buhıru~ ki bu da 22,50 li
ra.dır. Buna 5 Iira da satıcı kin 

VAZIY E T 
(! inci SahlCeden D~vam) 

B-ummla he"6ber, Alma-.larm 
500 k"ilomet~e UZtLnhığun<ia sarı<· 
ıv.k!annt f•;ıd,\dikleri Kurk • 
Harkof r.-eyloc:mıde ge~1;9inc ve 
derinliği"<' !!«'rılerini (arttırdık· 
tar~ daha r·emıptaki Rus kuvvet
Jerinln kuptılnıımnak için doaıı· 
ya doğru 911k;/,.,..,/.:re old.ııklıırı 
lcııın·etl<! tahmin ~lıliyor. 
Şimdi 1r,..·1ııı,,.,.ıle bütün h• ını 

alm!§ lrnlıın1~.aktad1T Ha>'eı<il ın 
ıı'1.•I bir 't, .,npo ile ir.ki. zf etmr k· 
te oldudzı iyiae bilhmıny .. •, 11-
,,__,,~,. buyUk nılkt r-:lo tank. 
ve ıa.yyare kullandıkla,.. 'Ve hatta 
hl'T ıtarıktı bıT tayvare tıı:ıJısı et
tıM.!ri t>ile ı Aliiy&d:ul~ g.;re, 
mulıarc'ı"n n ı;iddeti kend>li<'111ı.
den .anlaşılı,. 

1ıf ırııeşaI Tinıoçe..ıkc., Ahnar. 'a· 
rın cl':-ıe geç'1n. günluk ıbiT t • 
rtnd.e ktt''1 kın~ ıdaıı. 
&'taıtla '" lw{llellıct ,e.11ıewrı-m 
i.'kmekteti.Jr. 

B'urıunla b61'(J0"1' Rtr.s kıt "et· 
!eri Voro11eçin liO kılom.etr~ ce
nu&undaki Rossoş ~elırini Wıl ye 
etmi§krdrr. Almaıılarm bu enri 
de (Jeçer.ık tazyikk-rini. cenuba 
doğru. ~itikleri taJı.min ,edil&-
btlir: 1 

Muır ~hellinde oıı gllnıknbe
ri hüküm Bt11'tn du"!l'Unluyun, bu 
giln 1/1'.l7'tt de!}i~rği"4J göstl"N:n 
a!ıimetkı belirm.eğe bıışlmılı§tır. 
Topç·a. d~lloıunun gittikçe id· 
ıktl.enmekte 011114$1, yeni batar· 
yaların onıRVzi .aldıklan.ııı. gösterir. 

Tobruk fiiııdl mihvE"r fÇi:7ı .,,a,. 
him bir ils lwlim ald:ğırı.dmı !n
giliz 'uçuklan "" lmıaıı& fıutl.ıısız 
bombalamakwır. 

Sryasi i! :.pireye gelince· Fran
sadan .Almaıt!f%'a · çi gönci(Ml
m sin!n <1.•e F~.an nz A.f,,!aıs;ndan 
Rommcl vvetlcriıı.e mdı~ 
•.ıa"Ciımı ~mas"ı.~n Amc '::ada 
asabiyeti nrttırdığı a11la;.:!ıvor. 

Genet'al do Gnl ile Amcrı" a a
ras:nd.cki son askeri anlaşmaJı. 
'ryaısi lan !CJŞmll!/\'.I d >ğrıJ. atılmış 
biT adı•n ol.aı'ak 'Oelıikki l!'denler 
de vardır. 

Maltada dün 11 
uçak dü,ürüldü 
Lonclra, il (A.A.) <B.B.C·• M&t· 

ta 'lzetinde dün 4 Ahnan bomb""· 
dtmau, 4 avcı ve s İtal.r1111. ıvcı ta1-
yxesl IQhr.İp ('d;lmlıtir. 

HO!'btn b1'Şllldant;el" Ada i121erinde 
dllşü:r!ll.en lt~ty&n ~ 
..'31 C82 >"• blllmuştur. 

1 

i,;ve edinct yeh."iın 27 ~O l.:ra "" 
d.,r. Ralbuk, bu e e bir a'ak
k .. bı bugı;n :ı5-4-0 bra arnsır.da 
~atılmakta<lır. Şunu da ıatır•lan 
Ç<kaınıanıak la?ımdır K. vuk;ıı.,.. 
<>a sayılan rakarola.r hiç LlT .tiraz 
luıbul eolımiyecek ~e1'~ll<' ve en 
yükısek had olarak alıDmı}lır. 

Demir çivi iM! yapılan ayakka
bıiann satış~·isc JO liTıı ıan yukarı 
ohnamak 1..izıımdır. 

Soo günlerde pek re\~çta obn 
mantar ayakkabilara gebıcP bun 
!ara lrorıulan mant.ır ıı-ı:aıri 150 
gramdır. Mantarın k !'.ISUDU, y De 

pc·k ciimeııt bir 4ıcs:ıp a, 10 lira 
kabul etsek, b r kac' n ayakkabo· 
sı .çin 150 kuruşl"k mamur lıal'
carıdıgını g<irürüz. Bunun d •r 
ma,,..aflar. da 10 Lra o!Erak he
saplanırsa manll. 'ı r kad"1 a
yakkabısı!'ın 1150 kun.~:ı mal o?· 
d~u nnlıı.,O!ır • 

)(.. 
!Bu a\•k ve ço.'< ' ni olarak U· 

tu..u:: hesap' r v n ı n bir 
k ndura • .,;ı. ne "' f. a p ra 
ödemek zon•-ıda ıu ın, """ 
teriyw Bu!)u ör. rr-ck zaman> 
.,-eh;- stir. Şi.ır.d ye • ~ • bu hu· 
sueta ileri sürülen teo,Jır ue t k· 
tiı; Ay.ak!kabı ve c:~r• t. ~trıni 
tahdit etımek_ 

Bu da hcııhalde wr bir ~ ol· 
mıy.ac-aktır. 

TEK TİP NÜMUNELEn 
A'NKARAYA GÖNDERİLİYOR 
Diğer t raftan İkt,sat Vekiıle

t nin emme Kunduracılar Cemi· 
yeti tarafından açı!ınış olan tek 
tip nyakkdbı müs~h•kasına veri• 
1rn nümunder yarın akşam bir 
• e~·efle b;r~:J<tıe Ankaraya g >n• 
dcrileocku.r. Heyet aynı z.;ıman.

da Vc!cilete bir de r.apc.r vere· 
cebir. Bunda, renıcler n ta.lıdicU 
'e kösele Je dcrileri'll hükfllne& 
tarafıncian tevzii ı.stcrrmekteclit', 
Bu suretlte deri ye kösele fıatlan
nın dü.,<eeeği ik>ri sürü~ya.ı-. 
~raya giden ~t df.n ki

'iden mi\l'<'l<keptir ve dıört tip 
k;undura götiiriilPCektir. 

Rus cephesi 
(l inci Sahifeden D •-am) 

ri tıı.h\iye edilmiştir. Tebliğde 
iki gündenberi ı.ı.r...ıa devam e
den şiddetli ve miit ınadi mtılıa
rebelere İ'J ret edilmektedir, , tilı
wrrller bü~ ük m;ktarda tank ve 
pi)•ade k1ı.Ilan.ıruşlar, Rıts knV\let
kı ı daıha müsait mev•ilere çe.kil· 
mişlerd.ir, Kaııtemirolkıı'da da 00-
nıulı ı;ıarpı~ınalar olmakı.:ıdır. 

Don nehri boyıroca mu!ıarebe 
gittikçe şi.ddetloo.mektt'.!ir 

voao, "E(,''L VAZiYETi 
TDlLİKEllJo;! 

Lon~ 11 (A.A.) - Royter a
jans nın Moskovadı>ki mulıııl>irt 

Don nehrinin ort kesimind va• 
:ıiyetin cidd1 oldu unu i) leınek· 
t'edir. 

A,lman kuvveUcri nehri ikı ) e
nnd.-n g~·ıniy .. muvaffak ohııuş

rdır. 
Kızıl Yıldı:z gazetesi Vorou~'iD 

durumunu ciddi addctmektt'<lir. 
Kalinin kesiminde de Aloıaolıar 

taarruza geç:miojlcr fakat bazı yeı> 
lerde geri atılnuşlardtr, 

AL.'lANT.AR Gl'.."\İ~ nm 
CEPHIDE İl.ERLİYOR 

V.işi, 11 (AA.) - Almanlar do
~geniş bir ee~ boyu~.a iler. 
Iemektecllrler. M•kouclan alınaD 
telgnfln vaziyetin vah ınetiııi 

belmnıektedir. 

KERÇ'E RUSl.ARIS BİR 
İHRAÇ TEŞI:HBÜSÜ 

Bertin, 11 {A.A.) Bol ev1k-
ler Kerç Yarun•da ına gemilerle 
asker fıkarmıya te.'eb bü dmlş
lcrdir. Tesebbfü e-v~ldcn görül· 
mii · ve akim buaktırılm~tır. 

f ramvaya athyanlar 
(1 inci S:ı.!u!eden u v nı l 

Tny a .ıfi' ı n e ılıJ € , 'll .ioıt 

~ ıçın eW:1e • alı. ı ış. 0tuıııo-
r n plakası siiku _te:r Buı:r 

d '>. ba~rn boş ~f(i Uı de ayni 
~ •, rle cemla>ıd rtlmahn ·~in 
B<•ytjilu kayıınık&m! "'ndan ~ 
lencle bulwnuhrıuştur. Emir gelir 
C<'1mez bunlıınn ı:Jliıkaları ve eh
liyetname)erı de geri dınaca ktır. 
lkı ıııün içime on beş pöriın de 
müşteri amıak i$l(Lmediklerinden 
ve v hut fazla panı ıskdı! erı.n· 
den d<>la~ı para CCZL ına çnrptı· 
rıknışlard r. Dun tramvaya atlı
ya11 eDi altı kişi ya'ka'anarnk ce
zalaııchrıh1' _ r. 
Şoföderle trarıvava ailıyanlar 

t.~k!kında sıkı takUıata devam <>
.1.ıunaktadır. 
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Ehlisaıib;,;l{;;;;kKıİ;~ -Ar-sla-n l istanbuJ Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonundan: 

1'.1 ·.·t:ı~·ı 
Ad<·t Kilo 

400110 

'\f eırnrnNl bPdtli 
KUl'U3 

İlk Te!"".inAı 
Llı·.,. 

11 330 

192 5().1 

14 Aı;ık 

> > 1415 Knp:ılı 

ı 0-'•Aeıaa ıı11caıtt~A~2&~"•"CS2• ~ı u 

, Gayrimenkul Satış İlanı ... 
~ • BeJGğtıı Sulh :"llalıkemeleri Bn~ki'ıtiııliğindrn: !1-1:?/fü 

'------Yazan: M. Sar.i Karayel _J 

Büyük Asya Türkleri, Mişel'in kuman· 
dasındaki Rum askerlerini kaçırdılar 

Zeyhıyng 2600 
~~~~~~~~~~~~ 

122 18a > > H.30 Açık 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.;__ 

Ölü :\Ielmıc. SaL 'a~k ri Em' .ıır Be ·is ile Nacı ve !la}-• e. 
r.:n Ş.:.)...İ~n ve n:ıl. -:.crekc-r- mu t2sarrıfı bt::-:!un- :~ıuxı .. {ecidiyf kô
yü mı:!hallmni:ıı L<'vcm Çiftli;;i caddcs,nde eski 3 mükerrer sa
yılı ;al'kan Arna\-ubköy Zincir:ikuyu cadJesi, ~\nıal~n Ziyadtin 
ve Scraceltin Ye Hayriye 1.Jc mnunc ulı<leı,·!" ... '\Clc <. azı, gar
bcn bir kıst.'ll Büyükderc caddesi cenu.ben Bcdro• Ç€ . · - : an tar
lası ile mahdut tapu kaydına göre cm dönüm <:ı•>'. it \'c ıaınaırnı 
an hin 10.000 lira kıymeti mulıarnanenesinde bk t...rla şuyuurıun 
izalesi zıımn.ı:>da a'çk art.tmına ya konulmuştur. Tapuca tasJ'.;;.!i 
haritası do~yada mevcuttur. 

Bu ımtll'afferiyeıt üzerine Key
Jı.:ıvus İ>il1ıÜıı '.l'ü•ı;,;yc; e sahip ol
Ma.kla be her ;·ine miisı.erJ.lı tle
g.ldl. J:layoo Nvy<m (Noyan, m<>
t"lca bir kellllX'<l>i • kıi reis, ku
ma.n<l •.. manasma g<'hr. Arapça 
rlmir •JwJmol"'inin muıkatilidir.) 

...-ı:rirı.d<' bir M.i<ığ>l kuınıandan• llti.
lagiı lfo<> orou;;umrn bir miifrrzr- ' 
c;.. Sl' .~ 1 1111'..crr.ali:.jne ya1klaştı, 

şb)"''.'ll kıycr i.ıte i. Kt';" :JVus 
ı >ır.ıu ll 'l.igüdan k;ıçırk hir :isi 
lıldu.ğunu zanne<lc ek tarC ... h.ı

zır1Cl!~ı. 

Sult<ın · 'Ci· und~ hulu,,an bir 
Rtı.ı~ tllÜfreıcsine k '1ni3'11do r den 
M ~..,~ P~' L: ile bi,lik.te ~~ .~~?'" ı 
ğ>ol ku:;. r~ .u.ın~ karşı yurucr~. 

Mişel P•lt:i.il~ bır m< ,c.ode :ı.
<Jon:~ n~rınl'nu11iyett.cu dolay1 iın
paroı!or Laslııaris;n sara.ymı tPri< 
J!c ::>uitan111 ncırline iltica etrrn.~1 
:k.,.rml:i i,oı.t ile k<.i>ul e<liLmbtı. 

Yolıda TuııkıaıerM:riı. elin<i"n ·al
dı.;<lan 'l".} leri de Sınan <'ro inde 
C 'Lmı.i:şl:i. 

?vL:.;<>l Paleiilng kı>rr.ali ştcaat

lc lııaı1bctti. Fakat Mogolılara karşı ı 

S<.ılttti.re.mc.ı.i. Bıiyük Asya Türk
leri Rur.: askerlerini \'C Suttanm 
askırrlerüıi firara m,,.,.bur ettiler. / 

1\<;ıyan g'.i:p Rll'kncttin Ktlıç 
Ar•lan kuıo! ~dı. Bu onu Ant n!u I 
f: lçı.:ıktl r'_ ' t.'ıbi olan bütüu 
mcı 1:ı-li1kin SuJtan1 iLin ciL 

K<")"kıi "" Saro'd,ı bu:-C. .,... im
pa ·ator !.oskarum van•· 3 k~ctı. ' 
ı . ...,p;;ratm- 0na h' vtık hcı.l:.veler 
verdi. 1\f >c,olbr Kıhc Arslanı mü
dafaa b l'anesil.e Kcykavıusun 

mı.._ttefil .i oWuğwıcfan dıolayı 'iten- 1 
<lL"'lne ıı.: ctım etmek. iııdc .. kxı~ka
rcır. İrrıpa l arluık d.Jıilır.dc cr~r
m~ a o"" tf'şvik etti. ~Iü.rsofl k-u
nı:ı.ndasır".-la dQrt yüz aSker He 
ı,"M': ; , : ır.c ı. 
Kaı l<a'.:... Denizi' ~rin' ona 

tc ll.'U dt.ı. T.t kiycyc gird,, Ora
<• ı Hı..J: u)a ar..:ı ıtaat iÇ'ln b:r 
hey'. t.i sdJrct göndc-erC'k . ·..,ya
n 1 iı<reketinden dolayı ş:kQyü· 

t bul urdu.. ll<H.'igu ;ki şe: • .ııruc

ı-el<.kep büyük bh· nrJu topl .. ctı. 
ŞerefeLtm Ahnwl ,.c Şı:rck'<lt?n 

Mehmet isminde iki Ki.in n'l.>i "<!-. o 
lıp keooi<;ine ar.cı !ıi.orııet ettılcr. 

Sultan, Şerefetl.in Ahml'<l<: mıı.ka-. 1 
!aten Malatyayı, Şat.Jet!<• Mciı

ıııcde de Ifarput.ı \·erdi. Bu uli.iv
vüeenap huckat Lıı «k, «•hir lıal
lkmın Jııoşu;ıa g'.t • .cdj .. :Mulo ya 
Al . .;lisi şı:hlr kop:Lır ıı, Şert.:1:Lcin 
Ah.mt!<le karşı k;:,pafülar. 

Şerefrtt· oı Alım<0t u~ yıız k<f?İ 
zayi etti.kıU,n sonro gkhp Kalond
: J t.ıoraffannda t.c» mat :rap~ı. 

&nra K~taL~".ı \'e E~<-'t üıa-:e
sinde" onu nıcı·ğ~Ü!> Prk:rt.·U~ hl!' ı.ıil 

nıalyetindt".cilc.-lc be ::be" 0I<1.;r
du. Şreit•tm }.fohı.~ de 'l.ı..pı.rt 
ci\·ilrı..ndd. NQ)'an taraf."'J<lan Oıdl.4-

;rüldü. 

..h..t:-.ykl·v·us !'.1:..:ıo.ıı.J 3J.ıU1 j<l4C-s.ınıi 
A~i B<Wı:.dı:r~ ve.Ji. Au B~ . .dır 
ah.l.ilYi kt.nd~i.nı ·k:dl'ttlc u.t._ıcbuır 

etli. Rei.ileri kumand""ı al1...nda 
bütün cııadarı tahrip trlen Tur'k
men len maglfıp e;v lectı. 

Si.4ltan ~lerlı~i ci~et~r.~)'<", me
rr.al:i\.-i dahilinde herkese !cll-ini 
hürmet etmiye b;;, ar.ı1~ı. Tam 
bu e.;nada Xoyan , rni oiır istın.iya 
kıyam eyledi. Baz, mevı:cileri zap
k'Cerek Kılıç-Arsk.na verdi. 

lV.ogol kt.ln~!:'.u .ı Elt>i.<;tan 
§Ohrini aldı. Bur~uJ .ıltı bin kişi 
katletti. Kadrları, ~ x;uıkları E'»lt' 

e, looi. Malatyayı .ıa a:ldı. Kıaç 
Arslan bura]arın id.ır<'sıni Fal 'Eot
ti'1 !sırı.inde b:r Im''llliıkc ,·erdı. 

Noyan, gi 1er gi mez Ali &. a 
dJr Mal,.tyayı iat.ir,.; ela ~C'lıbus 
ctt yse de ahali ta: afmdan pı.i:>

k .rLüldü. Şc'hir rr. asara a:tını: a 
~·a 'dı. Şehirde mı.i'1ııı>ş bir kııtJik 
ha 'kı teslime mec<bw etti. 

FOO<at ch•::rlar k"milen ta:!u~p 

eC..lm.iş cı!duğu iç!r lutl:ı.1< ro'.l ol
madı. Köpekler, kedii~r, CS: • me-
şinler, filüler gıda di)-e Joapışıl

mıy;ı başlandı. B:ı kcıhk esııasm. 

da b.lr validi nin çocu:ldann.ı ye-
( lJevauıı ı~oı; 

nııı mam.lcketl aralarında p~ ·- \--------------
rıı<ılarmı en;retti. 

Keyikıivıı:; K<ll\Y<i:;· a girdi. Kılıç 
Arslan 1fo)"lnın ordug-"'1ı.ı:ıuı. çe
kildi. 

:IY!ıogoilara ped: jti..'l.at edt'll".\yen 
ve claimi surette bir<.~riı~, hü
ct.nmtma rr.aıuı: kalmaktan laıl1k:ın 1 
Sult.an Keykavus Kürtl('l'den, 
Tu ~J.enlen, Araplardan !fnü-

RAŞİD RİZA TiYATROSU 
Halide P4kin beraMr ' 

Hr:::"b1,1~e. B-Ol'"i Ba 1ıc:csinic Aıri1 .ll'kJ. { 
Kı.CJl'nrnd:. )lE'r gC'Lı' ı; ... ::ıt (213'1) d:ı 

Ut! GPr.e 
SAÇI.Ull:Sll \:'> V?A.'I 

Vo l - l- P~ 
Y nn: J\121--'ll .'1 Yr • ""· 
H"Y'et be,· gece llelvı. I!Mçe>iooo 

tCID!fll ve:"'1.ı':ktedir. 

Sab_n 800 

K. ~..ıı fasulye i500 
N f)] lU 1 2200 
\"P.şil mercı"'H"'k ~ooo 
Kırmrzı !~tf"1·('im1>k 600 

~000 

-;,..•· agal kb111üru GOOO 

77.5 • 46.5 > > IHO 

BO 
Ja 
:M 

• 
v.l .2ö 

10 

199 35 

279.75 

> > 

> • 15 

• > 15.10 

> 

> 

• 
> 

nag 1 ·ı; kr•.rı.....n eti 
t JCU' f"I 

4000 
4000 
2000 

1116 
115 
165 

982.50 • • 15.20 Kap•lı 
}.;_ ıı.u t·t. 

Kuru ~r-.01 
Pt;.6:ık>s 

z, ytın 

6000 

4~00 

81)()0 

1500 

'"''" 300 

58.I 2 

il 
33 

73 

1015 

261.54 

268.87 

82.12 

-
> > 15.30 Aç:Jı: 

• > 15.~0 • 
> > 15.45 > 

> > lS.50 > 

k rıd.a cill!I, n:ık'\ar-ı ya.ıılı mektebin 942 mali yılı yiy~cı_,,l. v0 y:ı~ac3k ~lıUyaçla.·ı Ek .... ~tmcyc k.>nrr.uştı;r. Ek
sıll:· ... .c ne· ı, .ünı...::0-" ve S4.i.a~ hiza.:, rıuia gô-t-c-ı:ilml,t.ir. ~ltml·, Bı:yoğhı İsti:klal caddı.•.'>İ 3~9 as:ıı.,, .. ada L:~<!h'T i\1:ul1a-
6(:.>t:"C • ..,'l: e tc;:la ın. ' ını.syoı..dJ ~pı.lacak'tJ.ı·. ir;&ei.:.!i 1..-rin vı>'Ktindt' tı•('z.kl: .. r..nıh: zebr- "·em.csir,c y:.:l· .,.cahları ilk !erni
nat nı- klı 7 1 ı. yfn; yıl Ticarf't Odası vf'oSik.asınt ,.e ~:J.p<ı.lı t1-: i!l·n c nit lt'ldil~crini 1'-~~,n 2490 sır~·.! -. ·-.u·~un t..ırifi 
<l.·'ı·c '--xlı İkl7 .y::caJJa:ı ıc.:'!i3 .. ını yuk&.nda hlaalannda gö.ltPrilı.•n sautten bir sat CY\eli!tP lta<lar lto1n1ı:tynr.a makbı:z 
muk bilC . "' v ·rrr.r', ...... (J)')Stada otaeaJc.gecı4melcr kabul ı'<Jiln''t'Z) A~ılc. f:bi]tmel.!ı"'lc fst:· hizala:·ınci'a gö. .... 1rrr·ten saat.le 
;.-_ık"'r;d.'t zıit~•'n vı•g,İkafm-Ta bi'!"fikıe k.OıYıı.s:y'\)Qa mürM.Caa:.tla.n; .,art.nan:.e ""'' evı;atnccı • .el1'·1·i -her gün Lı.;.l·J~ 1\-11..ıhru;.p. 
OO:;ind'.,. ıın. jp öğr"'llmtleri; 

2 - Fk rıe::l::. s- de ve zı:ıytinynğ. l&bı.ın, r:..~ui~, nohu.t. n1ef'cin~t'k, t.o·l ,eker, ve n".;;ıngAll kö:no,rü ıç: ı mittt'a.hhid( m~ 
brı.ac-lı . ...n t.e liye: 'rıdc k~ilecek. k .. za.nç, buh ·an vtı~·gi!Priyle mtıkrıvelr1 t(lminat mek tılıu, tffiJi?Tı mı.ıa:.·e-11e nltlJll'['&:(iarı \.'l 
d. r llJC-'"İ biı..Jt. re taahhu.l bPdell"ıe iJ~-ve SUN"tiJP mütı-•-.hh'dı• öcf Plll'CC·ktir. 46976> 

Yüksek Öğretmen Okulu Satıil alma Komisyonunda::ı: 

2Ş(JIJ{) K. 

2000 > 

1000 > 

3000 > 

Tala.niaı 

l:'iyıaıtt 

10.50 

2~0.00 

125,00 

2625,00 

4800,00 

12~.~) 

G0,00 1800,00 

Tarılh Gün saat 

19G.88 27,7.9'42 P.11...:trtc--sl 14 Açık 

360,00 Açık 

!}3.75 27 .7 .94:? P2= lf-tc-s: 14 Açılı: 

ıa:;.oo 27.7.042 Pazn.;1·1es, 15 
--- ----

------~-

Yı...ı:nm-ta 

20 al • 

Ih:;gl ı; eı. 

KD.rau- -:-) J"' ... 
KuE.u e• 
Sı:ı,r etı 

1200 > 

3000 > 
2000 > 

25000 T. 

3600 K. 
1000 • 
1000 > 
1000 > 

72,00 

32,00 
18,00 

5,00 

155,00 
15<J,!i0 
165.00 
115,00 

864,00 

960,00 
S60,00 

1250,00 

5125,00 
·:;oo,oo 
1650.00 
1150,00 

64,80 

72,00 
27,00 

9-3,75 

360,00 

27,'i.912 ~ 15 

27.7.9'42 Paızartesi 16 
------

406.88 
112,50 
123,75 

86,20 

Açık 

• 

1 _ Olrullı:::nı..zu:ı lt>42 ma ı :ıol> iıt;Y'l'cı olan yıj<arda! yarı:ılı 9 paırtl yiyec•:-1< n-Aı<ltl<•leri 11.7.942 ta.>~'lllldcn ltibor<"n 
15 gflo müddıcıle rrıofımAmsa,.a Sronu....'-'liuştı.ır. 

2 _ İha!o 27.7.&42 Paıııart<•si g(L.,,ü hizal.ırmdoo gö31ıoı·ıJ.., "'""1\eıı<lc iıftnrıbul Eı".relc U..C.<I y-.;nr.<li>..<• Yli'....ıt Nek
iepl~ Mı.ıh:!l<lbcciliğhl~ ~.~·.ııo Ci<ul ~ btrwruoda ya.pılacaktır. 

-· 
3 - Ş.ıTtn:ırnôl<"ı' oo· ;ıana.., Olaıl iıcr.·esftıdc gu.ir~.,ı,;; r. 
• -i t 1ı+1 ...-;.,1™rmHmt ~t ruCkib ,..e TicN'et Od· .,ul-ln yttri yıl ve:A;:- ~ lbirl~ JhAlt'!- saatindı~ kre-

p '".luıa n.ürac;rai!ılo ·ı ,~ uıoulü dalrcsincıe !l<lıl!ı'l:tya!':ıld'ııırı lıiap:> ı ' ı ·~"""'-' ...,......, 

at ~vven:e &:ad:>r mal<t"2: mu!t:ıl:ı;f;rıdıe " "'!ed. 
" ,,_,_ -•-1e ,· ,!!.~. c'.·ul 5 - Hi:ı!ctiır:oo e fa•ıtlloırı tl.'sb;t edll.m ımo::ıL bcdr.ıcr ü.;!o:ıl1k<n kıaırrJni veTgüer, _, ve •~'" ~ ·~· 

tarot!tıd;ın · :ı1 cahlıiC ~.'<!;ye c:likcd<l•r. <7480> 
~====~============= 

• 

Yapı ve İmar İşleri İlanı 
Nafia Vekaletinden 

1 - Elı:sil .~ ..,...,,.;.., ~; jamt.ır, " u,,-ız t<Jbpru. ;,;;,ı yapılacak ~-

Müskirat Satışı 
m -:me evı ınşJ:ltıdır. 1 

r.:.·:i! bP<l:•ll <2038:• ı;,,, •67> k•Jl"'.JŞ\ll-'· 11 Temmuz 1942 
18.00 p.rogr.m ,~ l\fe.n'~et Saat 

Birinci açık arltıı-ınası 1/8/942 tarfüiıne teadü! eden cumaır
tesi giiım :,ııat 10 dan 12 ye kadar Beyoğlu SuJ:• ~[c' kc:'cleri 
kakın odasında ba:,ı:.:atip nezdinde yapılacalotır. Artt,:•:na b<deli 

~ mWıammen k:ym~•in yüzde yctmL<; beşini bulma lı1(l ta~dirdc 
~~ rn a>n aritıranın taahJhüdü ·baki kalnıak ü ~·..:".'P müza~·cô.".! O!l 

f.~ gün uzatıJarııık iıkinci açılk arttırması 11/8/94~ tarih'rıc ır: ,:ıdif 
!~ salı günü saat 10 darı 12 ye kadar kıra edile.:~:~ en çok arztır:ı

~ ııa kat'i olarak iihale edilecektir. İhale gününe kırıfor birikmi.~ 
!~ ve birlk!'Cl•k belediye, bina ve ara2'i vergileri ifc J:\'!kaf karesi 
~~ hi~cdarlara ve tell:.li~·e rüsumu, 20 seneli.1< ta,· iz bcnC'H, ilialc 

pulu ve t::ı.pu Ye kada.stro harçları .müşteriye aittir. Arttrrnıa> a 
~ i.~tfrak e<lec•"k kY.ııt<eler!ın muhammen klymetin yl.zde yedi bu

~ çugu nisb.ftinde pey ::!'<l)csini Y<'ya m1lli bir baııı'.<anın bu nit
bette temrnat mektubunu vermPlcri şarutır. Arıtı~a. bc<JeJ; 

~ gııy>rimenkul JY...n-fü:ne ?h:ıle olunan ta:-afı>ndan ihalEo giinü~<lcn 
itibaren verilPcek mühlet içinde mclıkcme kasasma ödenmesi 

~ ınecburi<Hr. Ödenmcd~i tal;dirde ihale fesbed.lcrc·k kcndis!n
f~ den evvel en )1ii;;.sek teklifte huılwıan ki.rr.ıoc al'lttır"ı olduğu 
~ bedel ile almrya razı olursa ana L!ıale cdilec-C'k H o da r.ızı 

'{~ olmaz veya bulunr.ma?JSa hemen yedi gün ınüd '•·'le a;;>k art-
tırmaya çıkarıl.Jca,Jctır. Yapılaok iliı:- am·k·dal'la.ra kblig cdil
mlyccektir. Müzayede sorımıtl a en çok arttııraııa ka.t'i olr.rr.1< ;hale 

;{< l'ıdilecek ve ht>r !k.i halde bir inci iha:e edilen kimse iki 1alc 
~ a.ra.smıfa ki faı•kt .. n "" =ard naı mes'ul tutulacaktır. l.! a!e bedeli 
~ !arJ.ı ve geçen günlerin yüzde beş iaizi aynca hükme hacet kal- ı 
maksızın tahsil olunacaktır. İpotek salılbi alac::ı.'1<hlıır ile sair 
alitka<larfarm gJyrimenkul üzerindeki haklarını ve faiz ve !'!':!~-

~ rafa vesaireye dair o.lan itltli alarmı evrakı müsbitdeı~le i'.<iT' ı 
taribfr<l~n ı+..;~~ren on heş gün i-;:rde rmııh.1<:cme ba)t{tibine :ııJ. ı 

dimıelcri Jilz,mdır. Akıı:i takdil'll.:! hakları t:ıp'..i .:c"l11crlle S2 ıit t 

cı!mıyaıılar '"t~ bedcli:nin paylaş!T'asından Jıariç bı;ı:akılacak- f. 

!ardır. l\föıaycıl<'Y<' Lifuak ed enlcri.n bütün sat:ş şartl=.ı !ka
bul etırı' ve ''V\'~:..ıen öğrer:m1ş ve bilerek gı_ıyri.'"'lcr:kule t2lip ı 

~ ıbulunmu~ '.ııkları adrledilerck sonrııdan ;tirazluı ımcs:ıru ol~- t 
m,yacağından sat'§ gününden evvel talipk•'fo gayrimenkulü , 

~gez.ip gör;m:l~ri ve ra-ıla malumat alı:-.ık ıstlycıllE'?in 942/40 Ne .. ı 

l ile mahl:<"!le 'b0 •katipliğme m:ira1'.'aat ümckri ililn o1unur. 
(3312) 

·~~~ 
Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 

Çiroi M~tan ~ 75 
Ak 

L. J(. ____, 
s·:-aı- tıııı.;• , .. J"" "°l'" 500 1"J:. 2!ı5 K<mıış 14~5 _ ııı 

E'"'1l1 şa:rlın.:ıoı~' yııl>!l.!ı beıı yll2 kilo s(r.ılı İlli.;;~asyon lı<>ya 20/7 ı !il' 
Pazar<.,.; günU. Sllıı! 15 tP Maarif Ma11>"'15lnda KomiJ.(ocdıı. ~l'me 

"1t . ., ~lınaca~ıda,, ist<'khlerln pey 111<1;~•.Y~' l!!:liıkte y:ızıJı ı:ım \'<l •.:s•·~ ıt" 
m~ooa u G *1-..: 

~ . Ş"ı1rıaw.., . p;ırnsız olarak 

-.- -

l\Ialrn iyi oinsin•ckn lı«ikes 

anlıyamaz, fakat markasını 

herk-es görür ve aldığı ma.
lın cinsj>tİ ekst>rlıya marka-

sına güvçnerek alır. 
Sız de ·KAL. sabunu alıır-
1ken ~ağxlaki markaya ctiik
ika.t ediniz. Zitra 'birçok mağ
şu.~ yeşil sabunlar ·KAL• 

<7114> 

Fenni 
Sünnetçi 

NURİ Eşstı 
Bü> .ık ya " 
!ere ve ta§r~o 
gele lu• kıJla; 

L.k. 
Ai<.>aray Polis :lkr.<,.ı .<~r :" 

sıııda. 'l'el: 20937 d.'n i ••. y n z. 

Dt-voj:lu Dördiincü Sulh Hukuk Hitkhııli~indcn: 942/83 

Tewıt<'Sine .mıtı:ıcemece e1koııı.ulan ölü J\fohmet Uygur.caya 
a.lt BEJ.) >.;lu Wtilk:lal carltlesi Loıııc!ra barında buhı11an ""' mah
kemece tC'ııbit edi!en içıkilcr aleni strrette s .. tııacağrnrlan is+kk
li1eıin li/7/942 çarşamba günü saat 14 de Londra bm:-da hazıır 

2 _ Ek lime 23.7.942 Per:ı<>ınbc ı~·-,) - .. ı 15 de Nafia. V<krıle•; Yapı ve 1 
in r işle i Eksiltml' Kur;-i1ronu od~ k. ;Aili ttıl LtS'.ıl'.ylc yar.ıılacai(tır. 

3 - E: . ;ne " :•tnaı~ VC b~a milt• fCorri ~\'Iılk cll)'l) yi.İı'Z. İki kU'I'ı;Ş Ay3.."ı. 1 pirina sabı.tn>u yerine 

siiıi.i l.mekted.ir. ' 
bulwıı:nalan ilıan olunur. (3835) 

Pi ,. .. ~ 

HASAN MUSTAHZERATI 
Kullananlara veya Satıcıl ra 

DJ.~tlOi.'DUIŞ veya bı:cz:ulnı.Q Hu: Öü!Ü. un. :arını çccuk:lcı.ra , c 

1 
Y"'"'~ n yedmhıeısin!ı ve ~·e veya ziyada wy-ı f.ea1 ' • ndc ·~ 
'""'"'" k l•<"alt e..'S'.l!Dı k:,ybe.! 1 Ha= Zcytln:rağf';. • mide ve 

ll<al"Uciğor bastt.·l~o-ır.da. lçilme.ı 11oumrı::1 sıhh>t ol n ~"f"g~ 
bu g ll<l&Bın ~ ivz<'<•tı H •an Depoısu \'6 ~eler<ıııdc ~:·yıc 

\. d~ği~c. ""'i!I ı,ıa.,.. <il"'1ur. ıı:ı:ııııım•BID!E•D: 

bl'df•l nnı.l;Qhil !"'.de Y p Ye Im~:· iş~r·ri n~ ,ıı:;lnden alıın.abiJr. 
4 - E!t:. il!t.'ll'O)·c g 1 :t'biJmıek iç:n is!.e:d~ll'rııı. UBUlü d.a.irecif':de cl528.63> 

bin be.ş y • yirrrt E~k lira a~111ş tlı; h1Jn.i~ıAc muv<.'kk:ı.ıt. te."llin3t VPrmf•le
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İst. 1-Iava Mıntak Depo Amirliğinden: 

18.<)J 

18,45 
19.:;0 

MU.Zot: Rcdyo D= Oıt< tra- I 
$)1.l~'l l!tr 1' ·ldt n l'ıcg_'3Jlt. 

(Nilı.ad &.CJ~in İtltıttıesir<le) 1 

Radyo ç.,,,'6<; K!,o>U. 
Mrml·=-ke-t Stoat ı\;y~[·t \"O Aj&llS 
liabE:ricl'i. 

19,45 &>rbc,t ıo Dak·"'· 
19.,'i5~DGıik: İı>::o Soz Faı.lı. 
20 .! 5 R.lcyo Gev\ ,i. 
20,45 ili.nü< u;co&<;;r ı.Wm=ı<l:ı..., 

Ş•ıüular. 
21,l O Ka.t<Ş.~"1 {Ana ES(:rieT.) 
21.ıa Dinloyicı istt · e ·ı. 
21.45 KCC1l .:ıo..ı:l ( ~ıır VE !\"'SU" San ). 
22,00 llüzik: R-.ıdyo S . L'\."l 0:-k s~ 

Hk~a biı'Licleri :"!ıyacı için beş yü.z btn adC't mintan cfüğtınesi tra.>ı. (\~<>lorıi..•L N v A.,l.;n) 
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Türk çocuğu 
öğütierim 
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General Pertev Dcmlrhaı1ıl' 
ycııi bir ~rl ne~edilnıi.stir .• Trıl 
çocu-ğuna öi:riitl~ri•n• adtnı t;ı..,1' 
yan bıı eserini değerli miiellif ıı>' 
keri lbelcr t&ılc-lıcsiııe arn1a-~~,ı1 
etıni~lir. 

r Sen ;;;RÔıdil~dün ? 11 

\. Yazarı: EpGAR VALLAS Çe,iren: ;'l.UA~Bllffi ALATUR J 

lama ohnauı Çünkü küçülk 'l:ıi.r 
iu...Js~ 07.ıva'aıın rukkıııb:tıi ~'Ch."'-
1!. t .. 

Co- a K<:>I l;):r•? yaŞ!ııydı ~m
m~. kı-lc ·,ı son de-ece ha=.>tı. 
M ll'yi d. ler gı • .>i .görünü."'ocn, 
k~'-klar • b.;1-~ ta•a!a k:..'xl.rt

Dıııktiloıya dönerek: 
Affedersiniz, dedi, be:rı<Jen;z 

lıa\ cereyanlarından Çilbuk mü
teessir olUl'UID. 

Ve ya.,ınd3n lJIIJJUlmııı•ac:;ık bir· 
çcvıltli!klr heır.C'::ı yerinden fırlıya
rc k biti!f.ik <><.!anın cınılı kap= 

1 

r.rkm;ına kadar açtı. 

lıe:indı'. İdar·C n:;ışlıs.ı S"eueT"ııropf He 
aiıi:t:P moh!12:ııst aı"~..-..i.nda r.ı(ı~ nilki ir- Yed.cık: pfyade Aı-ill:ğnll'n Necati 

tlb:rtlı;n ~·ı;r.c.p İ><n """ l:c!~p> ıı.ık- F;,,.,•n.ıc (J<Yl-01) ııce1e. Şube:mııe mü-
lkıııde;; • •"'•ra ~ir. ~=t Vuı;:aJct:~- raca.atı. (9661) 
den alııımış C>Jaıı 10 Temmuz 1940 ·-------------
taı·ih \."'e 3012 No. lu jhtira b~~.,ın 1 

ih1h<ı etttğ• h' '"-* bu kı,,,... ba$.."<tl'~ 
ır:ı de\-' ı.r vcy.:thut .ct:.... Tnz.".ıeiyt'dc 

mtv1'.ft fiile k.ı.-J:m;.ı:-ı;; içın salah•ye~ 
<bh1 ve :r lcbı -C\.'e ... ı 1 t>•k!. r r<l ~ ırr.ktı"' oJ. 
nl'.-JUJ. bu fnu;uıSa f.:ııl..., rıı::ı:.ü:n ~üin

rnck -tlyoo.'«in G•' t..da, Aslan Han 

Tiirk gençliğini ınaclde ve ı • 
na alruuiııdc te~hi7. etmek ~ a~ ~ 
ile yazılan bu <'st..~ fikri, iı t, 
ve ruhi terbi~ e bakımından ' 
kı)meill. bır iiğ,ıt nıecm·. ;Jır 

llfa'lli o z:>ır..m, bu ga:zıote :rr:u.h
ln •n C>ı Lelı'y i ncr-.'<ie~ tao~ı

d. 'lı -ı gruı old;ı 

Coov. ilk walıne karşı: 
- Con Lcli'nm ne ka·.ar l(y-i 

aclın orup olm3clığını lıi!mcmı. 
F~t ıbJlwglm bir fJeY vaırsa, bi.
rı.ı k<l!hJ.ca ada.mcL.r. 

- Fa.1..~t heıılıalck daıktilOSl<Il'U 
scç: .. oute Z<.'\-k sa4ı.oi o'lduğu an
•a~ü>yor. 

lia7.0t<'Ciınin •bu iltıiiatı Miilı'yi 
hfn tertip ınütch ssis etti. Çün
'.k..ı Cıxwa böyle komplimarlar.ın 
kı.dmlar Ü.'.erinde 11<-r zoonan iyi 
tı..'.iır •b.raıthgını bittecrübe bfü
yoıı.>u. :\!illi Tren t mü.tcıl::assiıı 
ol:r alda beraber, başın• i.ıllıya
Td-.. ~ 

- Btnı C'.'! m dnk'.ilow değillin, 
ık"<b. .'ı.ll.ıha. sükı.lr, ben F ·•nk ı 

Suttı:m''-'" da 1ııt,lo: .n uıır.. 
- G•li:b:ı· Con Leli çak d:üP(:-t 

bit adam •• Omın .ı . i geÇ".nuni
yoı."SUll uz. 

- Ge<;irm<!k nt> kelime? Ta
hmmnül edıllr adam d<'!,Ttl... Siz 
gazetc@s'.n~ değL n.ı ! 

- Evet, basit bir mu'ıh.İn:"'. 
- Sakın benim ;_,"!!liİ.lnti gazekye 

koymayın ha? 
- Ne münasebet ef ıındiın? Sez 

arzu et.m.idikoten sonra ... 

- EğCT iSmimdcn b<lhse-trr.!ye 
kalkarsanız, suallerinizin h!cbir.i;. 
ne cevap yenmem. İ91llimin ğaze
tede rueşredümesiııden haya ede- · 
:rim. Bir defa böyle bir şey başı
ma gelmiş1i de, sonra ... 

Durd'u. Gaııetec:dcn, jı.$mi.nin ne 
nıünaoo!ıetle ya.·ı:dıgım soııma

_s,ı1ı bak.l~l. F~! ;;aıete...~ ora-

ı. Ç' n.k u bu udJ) a gireı '<en, 
iç, ridrn k 'Jğı.'la yoharıcı g hı.i

ye bir er"ı.'ek sesi i.~i:§'ti. Fa-
' kat ooaya. jırirıce, h".çb\r enkdt 

gornıC'!.T.OgtL Sadece J\.Lilli Trmt 
yazı rn~in lxışında oturu
yoro~. B n<la da g,ayritabii bir 
şey oldnınzdı. Çür.x.ü ooyic bü
yük bor mt.iC'.-secle, Rlenııurlar 
l>ir odad.;ır ôtekı odaye gnp çı
:kabilrle::'<li. Fakat dem.in i>;'::l".t;;;:,<i 
erh.~ sesi? .. 

n.ı•ktilo il<? Jrorruşu~i<en, bitişik 
odarla-rı, bir kundura gıtırtısı ışi

tince, hemen diikkat k.esil.'IJJİ\şti. 
Bu ôylıe ulu orta bir gıoır>t.ı değil 

de, a)' aklarınm uıcuna baısarak yü
ıı.l;;-c•n bir adamın .ır'1l;~eti 
hbııir.ı Yeriyordu. Hatıta birtişik 
o'l·•nın c= 'ı kapısından biT ı:;iil
l:E'nlı ı.. g~lip ı:t ~tııği::ı de göı:Uu. 

içeriden bir :,,dıaıın geriledi. Til
n::ı.n gözünü hp:nııı an:ı.lıtar dtcli
ğın, uydumıu.;. öteki odada roy
le<nenleri iş-itrrek, olup mten1eri 
gö;me!< istiyordu. 

Oaııv;a büyük b:r neza1'.cll:e: 
- Affedersiniz, dedi, si2in ko.

pmın aı'kaısınıd:ı o1d:uğunuzu bil
miyordıurın. Yoksa. bu odaya ıru 
girn:ek iısıliyıordunı:-~? 

Fakat Tilınan hi~ cevap ver
ır.enıi:ş, kendisini kıoridora alımı§• 
tı. Bu manzara karşısında gaze
tecinin yıiizünde mC'S'ut bir tebes-
süm belirdi. , 

Milli Trent sordu: 
- Ne oı!ı.ryor? Tilman 'la da mı 

göı-üşmek istiyordunuz? 
•. Tilman lı.a! Vay, vay, vay! 

(Devamı var) 

5 inıc.i kat ı -- 3 Nu, 1ooa mUı11caat 
cylC'n1clc.rt iU.n olunu.,.. 

BALIKLI 
RUM HASTANESi 

Vakfı Mütevelliliginden: 
Hastanemiv.e lazım olan 

2800 kilo Mangal Kömürü 
150 çeld M~e Oduııu 

Aı;ık ekı;il1ıme ile satm aLı.naca
ğınıdaaı, eksil1ımeye girmek isti
yenlerin, eksiltıınenin yapılacağı 
15. 7. 942 tarihli çı.rşamba günü 
saat 14 de, Galatada Büyük Ba
hklı handa 69 sayılı mütevellilik 
biiro.sun.ı geınıcı...:; i~n olu-nur. 

5:.:hıp ve L ..... , Eten·. 1.:-
Ber.!ce - l-4eş y t '!Jırek'oı l 

Ceı-'1 t " \ b LGt~ 
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717,00 63ı'i8 

60,00 4,50 

}'a1..htr K1rl->ccş?"' e mah 
Ter-.... Ç~ .nda t..ı.uı 7 'l ı:;. 

Kıımkııpı N".,..:ın-cı 'y· JJ;gl.'l 

Kazgan? 8.'.ldi m. ile ·~·r 
}). hl Rıltıı a. 15 mcı 
mıet ~ ır .. urblı;ıı ars 

T~ı.mln bedeller! üı !Ik teminat ntikt'.\rh:ı.. ı ,yu.c. ~ daı y.w. • . L 
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