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Harp Şarkta 
Zafer Kazan .. 
nıakla Bitmez 

Harbi bitirecek olan ne 
!U ne bu, &&dece Ameri
kan - Alınan çarpl§ma• 
•ının nihai neticesidir. 
Bunun içindir ki Alman· 
Yanın prkta zafer ka
zanması harbi bitirmi
Yceek, sadece iki tarafa 
ba:ıı imkanlar kazandı
racaktır. 

ETEM iZZET BE.NiCE. 

Alman ordusu Sovyct RU6yaya 
•ar§ı bıı.~ladığı taarruzda ezici bir 
kudret g<;,,t.,nnckte devam .,.Ji

. :t?'"· Cennıı Rus ccphe<rlnde lıeniiz 
hır tu1tıııu1a kabiliyeti eldiı edile
~cmi.ştir. Sovyet ric'ati tehlikeli 
hl? ııekil.i, manzarası arzetoıekte, 
\lrııan takip kolları ve hava kLL\'· 
'lictJe.ri ise imha edici bir faaliyet 
t:<>stıırınekledirler. Bu gidiş i~in
d~ Alman Ilajkoınutanlığmın talı· 
nıın edilen ıııüı!dettcıı daha önce 

' Tirııoçenko ordu uüpuım a.mel
dc.ıı sakıt bir hale sokmas1 ve 
Ka!kasya~ a dayanma.<ı ihtimali 
'ku V\'efüdir. 
Alm:ın ordusunun btt ~eri mıı

vaffokiyeti karşısında Rusyamn 
•l'llupt,ı \'l' diğer cephelerde u'ıfa 
diişıne<ıi n l"ticesinde harbin b>t
nıe~i timi<lini muhafo7.a edenler 
de \"ardır. Bio: bu kanaatte olan
lardan dci;iliz. Rusyamn hatta 
nıağlup olması ve saJıadan cekil
nıesi takdirinde de ikU..i nfu.ya 
llarbi h:tıııoz, Harbin neticesi an
cak Anı.,rikan - İıı!Pliz - Alman 
~arpı.ıı;1na ının. nihai nC't:ic~;ne 

bağlıdır. Bu ~arpışına ve ka~I~ 
ma vııkua ~im ckn harp bite
lllcz. Fillrnkika, harbi Rlltiyanın 
"'ili:lubİ\'etiııi temin e<ıer etmez 
bitlı-.nek Alnumyannı ean111a nıiJı-
11<'ttir. Fakat. Almanyanın Avru-
1>• hakiıni)elini, dünya taksim.in
deki hisselerini kabul etmeık ve 
!~çok dcwletlcrin istiklalini ta
kı ten silmek şartı ile. Bu şadı 

nı kahul edecek?. İngiltere mi, 

:bleriluı mı?. İngiltere ve Aın~i
lı~nın .böyle bir şartı kabııl ede
li "'~' keıı di idam iplerini kendi 
~;'"1 ile lı<ı;tazlarına gcçi.rmcyi ka

•"nıPlcri demektir. Ingiltere 
~; -'ın"1'ikaıun harbedcıncz hale 
ırınelcJ.inc kadar böyle bir tasav

"1>ra ~· k' 1nlerde yer v,.rmeniıı. im· 
A•nı )"oktur. Bilakis İngiltere ve 
d lnfırika her bumısta sonuna ka
J ar lıarbetnıc.k i~in Jıazırlamyor
İ~~· .Rusya bütün eepheleri Ue 
1. .. "'•1 Dünya Harbinde sad~e bir 
oşe ve Almanyayı yıpratan bk 
~a~enıet unsurudur. Amerika 
~e ~ille.renin Rus mukavem-etirı
...,ki nıentaati ikidir: 
t:u. • - A.lınauyayı mümkün oldu
Yİ ;a-ı~ Jc>nnak, yıpratmak, za-

t . 
3 

a Ub'Talırıak ve bilgin bale ge
'"'ıck 

i .h - 'Nilıai safhoya hazrl.ınmak 
Pil Vaılı.it kazanmak.. 

1 8 .111tun içindir ki, Amerika "<"C 
ngıltere R ' .. 

te)ı] ıts mn.ı<a\'Cmelıııı des-
"a d"tnekte \·e elden gelebilen 
w l' 1 rnı R .. t 'h t A""1ı us enuektedir. :ılı a~·e , 
d•nbpeda Fr31\s1Z ordusunun bir-

' ııre "k maıı ~o ·mesinden sonra Al· 
~•k, z~dı.Ls~r.u yıprat8"ak, y<>ra
dan ha a 14.'l"atacak Rus ordusun
dı.Ila.k~ka da bir ordu buJunamaz
hm b" . aten Rusya kendi kırrtıılus 

ın ı p ııat>kıe k. . , 
•ına mı.ık' . n endı yıprannıa-

.1 ahı! Almanyayı da i,·:-~ 
) Pratıy°" "oru . t .. rükf" • , yor, Ul),a o su-
Jt uyor. :llüttefikler !lı""abına 
ti':; · Alınan müca.dt>les.inin birin
b l'reccde göriinii, \"e görülüsü 

0 olduğu kadar Al;ııanyanın n.;s. 
Y•da behemehal z.ıforo vfısıl ol-
nıak ile · · d . 1 . s yı~ı e Yme Anıerika ye 
~ıltereyo karşı miistakbeJ mii-

<adel(!O;ind k d" · · · · · e en ı rnıvılı;..'Hll ve 
~8- tUıluJ:•ımu temin ooebi.ln,..,k 
·~•ndir. Almanya da takdir cliyor 
'ile hesaplıyor ki Rusyayı •yen
~:~l': harbi bitiremiyeroktir. Har-

. bıt•n1c i an.cak ,.e nneak Ame
r~ka)·ı YeıınıftSi ile kabildir. Anıe-
rıkn:vı y• d"•. • ~ ,-neme ıgıne \'eya Yen-e-
nııytıct- •· · • ı:ıne göre de A ,·ropa kıt' ası 

\Devıı.mı Sa: 3. SU: 3 <le) 

RUS CEPHESi 

Voroneç 
Almanla
rınelinde 

• 
Bu kesimdeki muha
rebe son safhasına 
girmi~ bulunuyor . 

Berline göre -
BCltCla cephede 
Buııar bozgua bir 

\ 
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RO!itolla Barkof a.rasıruLaki böl&"e yi ve Almaıı!arııı hedef tuttukları an l.a.,"11an Kafkaşyıışı &'ÖSterir harita 

balde çe ı111orıar -----------------1-D _____ _ 
vı1;, 1s <A-A..> - soo kilo- Kara~a, d~niz· l j MISIR CEPHESİ 

1 
Ün Par is 

;::~!b~:d:ı;ıı;,oçe~=:t~ de. mutte."' .ı.kle· !Almanları·, halkı Zafer 
olan Timoçenko ()l"dwannı t.a- 'j _· "" b d 
kip etniektedir. rın 2 ay ıçınde I • ki a İ e S İn İn 
Voroıı~ lı,.,,.imind~ Rus Ot'- B T n 

!:.' dıunıadım çek.Hınekte- ki kayıpları il ·-~ a • önünde eğildi 
Ber::.::i1~~~s:~~:;· .. :Hucum u ·---

Bir İtalyan gazetesi I Fransız şehirleri Üze• 

Alman ceınup ordusu kuma.ısWını ı 
Von Kleist 

Şimdi tehlike 
Stal ingrada 
yaklaşıyor 

Landra 15 (AA.)- Do[,'U ccp
lıcsinde va~iyet nezaketini muhar 

:!aza ediyor. Askeı'i vıuiyet şöyle 
ihul4i:ı edilebilir. Aln'an1al" :'.llus-

Cı;ıt•-o.ır.ı Sa. 3, Sil: 6 tlo) 

-Vaziyet-
Almanıarın Sta
linograda doğru 
ileri hareketi de 
inkişaf ediyor 

Kızılordu iki grupa 
aynlmak Üzere mi? 

(Cephelerdeki ,.e s.İyasi 

a)andaki hnrckctler ve faa. 
liyt>ller etrafımla bııgiin Ög· 
leye kadar gelen habcrl<'rc 
nazaran, uruuıui l'azi~·et 

şöyle görünüyor:) 

.Berlinin tıdla te\·!t e' ... uıt~ 
mesinc r~ğımcn Rusyada bü
yük taarruzun lıaşladıgıııa 

artk kimsenin şl1ptıesi kal
madı. Cenuba sarknrnkt;ı o
lan Alınan kuv·;ctl~ri ş'mcli 
muharo~ yi VorJ~il,..fgrnd ya
kınlarına jntikal crıtrırı·t: bu
lunuyorlar. Taganı"'0no:au da 
Rootıofa dlo,i;'l'u 'bir Alman ta
arruz lla"eketl lıa~lamıştn·. 

D'ğcr !at~flan Don ııchr:rin 

di:sek noktas:nı t<"şk:I eden 
Sıalinogratla ooğru yapılan 

A1man hc.reke4 i o~ m:l~ai! 

ir.ki!jaflar göste- "k• edir 
Fon Be.ok ordurn•1u~ Ka

zar.s~-:ayı şiır.ı:::1dco ger,:t iği 

zannc<lili0·or. 

CD•'Va.nıı S.ı: ı. ~ü· 6 d:i) 

Ya Ptlla r rine 5 milyon beyançok mühim rakamlar , 
veriyor I n1.me atıldı 

Ro:na 15 (AA.)- Popokı d> Şimalde ve mer- Londra 15 (A.A.)- B.B.c. 14 
Rcma gazeteı;ini.n ~aret ettiğine temmuz Fr3.11Saııın milli bayram 
göre, Ruslar iki ny içinde 706 b:n kezde durgunluk günü ntnn <liiıı, giin""n erken 'a-
eslr vernıbıkr. ~4-0 r~ıı.kla 7100 devam ediyor atlerinde İngiliz tayyareleri Pa-
txıp '.ka.)lhl>tntişlel'dlr. rise ,Vişiye. i~gal altı"da o.fan ve 

Ayni müili:lcl zarlm<la A11glu - Vişi 15 (A.A.)- .Azalmağa yüz almıyan Fraıısaya 5 nıil)'l)ndaıı 
Sakooıılar 450 biu 1ıonil.1toou son tutan kum fıronaları y~nid~n ha· fazla beyanname alm•<lard.ı•. 
13 .gi!nd<? oJ..·mı".c üzer< iJU milyun va faaliyetinin başlrurasına sebep Bunlann a•a5ınıla Fransanm 
tonilı[;1ıohrk ""mİ ka,)lt>"a U/;'I'a- • ~ yakında taıµaıniyctı•e kô\'U~aca-e'"· o.;ınu~ur. i 
mı~lardır. Bir D.N.B. telgrafı, Alman ha- ğını bildiren ngiliz Ihr:c-ve • 'a-

IBu a'V başınd<ınberi Sovyetlero va kuvvcüerine mensup uçakla- 121rı Edı.'Tlın mesaJı bulun.makta-
ıgönderil!!n malzemeyi taşıyan 38 rın İngiliz nakliye ye kaıınyon dır. Ed-en bu mcs:ıjUY!a en:;imlc 
'"''"'' ı·~,~•ı ~nıp olunmuı<-. .,;. le "'~ ' '--"''·.· .,....._ -·-'· k<> anna aarnn ede ·ek · üyük .,,- "'-u• ı.uuı 

<ya::ıgır.Tar çıkaı'<lıklarını bild'.-- <.- IB'2im Jçin kara ~izler iÇ>n 
ımektedir. daha fro; olan günl~rd,: kc 'li-

tur. 

6 milgon Çinli 
daha askere 

alınacak 

İngilizlerin tank yardımı ile yap zi müttef;kkrin do.>tları o!ar:ık 
nkları bir ik.i hücum g"~' alılımış- (Deva.-m Sa: s. s •. ö <lç) 

Londra, 15 (A..A.) - •B.Il.C.• 
18 - (0 ya,<ı arasında bulumın 6 
milyon Cinli daha ) euidCJı askere 
alıoacaklır. ı 1 

tır. 
Almanlar burada 8 İngiliz uça

ğı dü.ıürmiişlcrdir . 
CENUPTA ALMAN TANKLA

'RINlN BİR TAARRUZU 
-V:ı;i 15 (A.A.)- Kahireden alı

.nan lir telgraf, Mısır , cephesinin 

(D~''" nı So: 3, SU: G d~) 

Ekmek KarnesEni]Midvey 
kaybedenlere ı • • 

deniz 
blan-yenisi verHmiyecek!harbının 

Vilayt>tten tebliğ olun~~lıır: lçosU neşredildi 
Ekmek kortlarını zayı edenle.- ı 

1'C yenilcriniıı \·eriln1i~·ceeği 1 Tcm-ı 
muz 1942 tarihi.ııde sayın halkı· Japonların 4 harp 4 · 
oııza t<.>blif: edilmişti. • , ' 

Son güıılcrdc hu b>ibi müracaat- uçak gemısı batınlmış 
!er te\ali ~lıncktedir. ı::"'ı~ck kart- Londra l5 (A.A)- B.B.C. A-
lanını zayı cdcnlı:>re hıçbır sıııret- .k B , ·ye ·cıare\i "<'"en . .1 . • . d aı:ıerı a aıın • . " , 
le )·eıı.1 karne verı nııJ c.:egın en p 'fiktc C\lidvay civarında 

1 . . • . h f 3\" .-ç: 1 
ckme-k ~arıw rrıını ı~' nıu a az:ı v;,ko. bulan deniz. hava rr:.ıılıare-
~lntelt!Tı \1 tltandaşlıııra <"he.ınınl-
yetle bir dala !ehli;; olıınUI. {D,./ll.l:".l Sa: 3, s~ 5 dr) 

Geceki Fırtınada 
yıkıldı • 

1 i ev 
Enkaz altında kalan üç kişi yaralandı, bir 

sandal battı, iki sandal kurtarıldı 
D~hı O'IC\~i.,;!l. ('in trt.-a..'t gi'.iı~eı ~ 1 

O.••.:ı t rinl ge1,:·ren ş~:i:no:;.:de a~:;a~ .. 
üzı"!l'i. tnr tr:r•ınır çıkmış Ye $ c.tioi 
ha,.!ı ~rrı.tı!'tirtı..~ gece y;ırl.iL~a koO.tt 
devam e\ırJIŞ· . F• ı ... madan. Ka·~

gJ.n;.rt.kte :r-r.u: :tdır .. r~·h:..1i.•.) C"'..ddrs.n.
dt' ıs "am;ı::rc:ılı .,.e Şı;.'.;:rıı 'sı:nindc bi:." 
ı..ıta ait\ :.kı ~-at'ı c.hf:.. il bio:ı..a ile Yc
~apıda McL.ıratr . .:ı. FO'°.A.li..; :-lda Bay!ln 
ltl•.•l.fı:battı •~t 21 .111 n rıh 3 k.ath ov 
yıkıhruş!~OO .. K .ı.,g r,u·.ı. .• e yıknl~n 
ev\ic otu'!"a: ,~...,i n "?o yı:ı~ınd.ı. Btk~r 
Üt' kar.en At,;,.1e vr- o.l'ı, /,,l;ictlln ~ 
lk.o.ı:ı aıtı-r..<!a k;ı~ın1$lj,. ve ltf'n.i1>e ta~
flridıan yar~:ı ol3r3ık ıK:urial'ıl'lu.~·.ı~r
<iır Ye.'likr.:pıda yıkl.J,ıaı e,·fn hrr k~ .. 

1 

tmda •Yrı o; rı üç aıle otU?:"rnal<ta 
icii. Bunla;·a h 1 • bl .§f"Y olmıtmış~~ ... 

FUITl~.\YA Y<l.K'!.L.\..'l"A'I" 
K \\'11'1.\l!. 

A~ll"'lri prio.~!ti 1ı'!'1 ~.y ,,..- ... ~a.ra-

Gazeteciler hey· 
eti yarın akşam 
Berline hareket 

ediyor 

Matbuat Umum MI· 
diri bu s bah A • 

karadan geldi 
:\lBtbuat l'ınımı :\Iüdürü B. Se

lim Sarp"r bu 'abahki ekspresle 
Ankara.dan şchrjJniıe gehni~tir. 

{Dç\WTil ~": 3, s,. 4 dp) 

On bir taJ<si 
şôförü daha 
cezalandırıldı 

Emn.yet alt.neı şı..be müdürlü
ğünün yaptıgı sık. kont:: _ıcr rc4 

.tic~sincLc müşteri alonıyan Vl"! ya
hut fazla para hit.ylll 11 la"->• şo
fö6: d.ı' ~cezalandırıl. :,tır. 

BunlarJan 2'.!00 nıı naralı tak
sinin şoförü Abd"; adır'n harc
kc:i ınükerrcr ')l.J'uğu11Cia-r p:tı}i .. 
yetııanıesi muvakkat \nr zanıan 
için geri alınn1ı.ştır P'"ra cczaı;1na 
çarı)Lrılan dig~rle!'i ş;_tni.:trdır· 

20.J.3 numaralı ıaksi roforü Meh
aıwt, 2i'fJ2 İbrabrm, 1847 Metımet; 
2755 Mehm~ı; 2041 Hü.ıcyın: ~147 
Tah:r, 2400 Mur:ıt, 2440 İsmail; 
265'9 Abdu lalı; 26$4 İbra. :m. 

(Dovn " S . 3. s. 6 r:a) 

Vali bu sabah İaşe 
Müdürlüğü de 
meşgu oldu 

Vali ""' Belrd;~ c Rebi Liıtii 
Kırda.r bu <«lıc.h fo~., .ıliidiiırlü
ğfüıe ·gidt"'< k hir '~'lat!en fazla 
ia'1C i~lerilc mc~l{nl olınu) ve İaşe 
:Müdiirii Müınlal Rl'k iJe göriiş· 
llliİŞtÜT. 

BUGÜN 
HAYA'l'TAN KROKİLER: 

BiLETÇi 
:llAJDIUT YESARİ'nin şe· 

bir ;~indeki gündelik hayatı-
mızm bir safhasını canlandı-
r.ın bıı güzel yazısını 2 ~i sa.-
lıif•ıııizde oku~ wıuı. 

•• YARIN 
Uzak Şarkta Harp 

Uzun Sürecek 
Ya2<1 n: ;:.; C 7.HET BABA 

ithalat Birllllnla Oetlrdlli Mallar 
' 

1
Bütün Terzilik malze 

1 mesi Terziler 
'.Cemiyetine devredildi 

~~~~~~~~ .. ı~~~~~~~~ 

Bunlar Terzilere ihtiyaçları 
nishetinde cemiyetçe verilecek 

Yerli Teli imil 
edilecek 

ithalat Bir!iii tarafından ıcti
rilmiş olıan tekmil terzilik mıılze.
mesiniıı birlikten Taniler Cemi
~tinc devrolunmasına karar ve
rilmiştir. Bu karar üzerine cemi
yet idare h~-y'eti 7 ki~ilik blr de
vir komisyonu kurnıu~ ve nı.C'\1cut 
eşyanın teslim alııımasına ba~la· 
nılmıştır. Pok yakında bu iş biti
rilerek tcvziata ba~lanılacaktır. 

Diğer taraftan piyasada bulun
mıyan elbi~e telalaruıııı Çorumda 
bir falırikada ~apılnrnsı için Ter
ziler CemiyrH Vilayet ,·asılasile 
nı~zlnir Ialırikaya ıniiracaat et
nı~tir. Bu t.ur~tle şay<·t ;vrrli tel:i 
terni~ olunur ... a elbise dikim üc
retleri.nin bir m;ktar dü~eceği tah
min olunmaktadır. 

MİLLi ŞEF 
Yüksek mekteplerin 

yıllık kamplarını 

şereflendirdiler 
An1<anı, 15 (Telef-O:tlal - nc;.,ı:' 

cuır..hur llM:t Şef İBn:.ct İnimi! dün 
')"iikst"k. nııE~trplerin :ku:;:ııuş o}cfuk,;ı .. 
rı yll!ı.:t kampı r>ı·encmiirm;şJer<fü. 

lll•U Şt'f taJe:br ıe,,;,," korcr:pl:tki v-.
z;yctleri ile ,.akından n!A.'uıdıır .,;. 
mı...-şlar ve m ~nı,.t•h.Erfn, i:DJ:r 
~.entr. 

Cı~l>l""cisirn:t 1'1.l<>be' nn ~en 
gel<'n coeltım tez:ıhlrle '1 om "'°"' 
knmptQ>. ayr.lnıış1 ardır. 

Maliye Vekili geld' 
lio.ı!1ye Vcb,t Fu..'\t . .'\~ı bu ~

b:ır Ek.c:pres?o Anltar e ..,. : l-. • ' ~ 
-;..~ lm; =t'J' Fuat Ağrah r m1.i&et 
ı h:.m><ıde l<ı!;ra.iı:ıt edrc"'" • 

ı==============================~== 

'Bir çocuk duvarla 
ara aarasında ezild' 
Yüz ek bilmiyen bir gen de 
Salıpazarı önünde boğuldu 

Kü\·i.l ... p~rarrb Hac a..lıCUrı ~!lı~ <Lı·ıl..-°'Ş. Ahmet Y"'İ< n ıştır. 

Bkıti•' Bo<llan sok ğ'.ndo H msı,.,:olı 'Ie>phan."<ie S l;poruıındo bir an-
e'\-dC «uran \•e B..ı.Jtt,..oazar..Wa b'1: 
a.ııdiy.•ö.e çal~'Vl M ~t.;..ı!ıı ı:daı.do. b:ı• 

gr·nç bu sal.>ah K~nt.ıı"(;ı!ar c-ı•dôcctn ... 
dt:ıı gı..;erkt'" Ahıncdin it J'lllndıgı 
çöp a~uı ile duv r lrt':ıs:rr.<l'a !'ıkış.. 

rnıo, l><:ı,şı eztıerrk atı. surıı.tte yar:ı

Jan;ı.tştıı-. 

.. J\Iı.;..,,t r .ı., 
Mld~ C»l'l' 

bir 

Mısır vesaire 
NECiP .FAZlL KISAl{ÜRI'..K 

P ek ~akın ela :\lısır ecı>lıcsin

de bır rumbiı~ bekliyorıun! 

• 
Fakat benim bcklcd~iın ciim-

biış (Roınnıd)in değil de (Olıiıı
lck)in emrile lıaşlıJDC'ak olanı •• 
llu~, ciiınhiiz (Ronım~l)i.ıı )eni hir 
harekdiııe ce\'ap §<kliıule bnşln· 
yıp nrtık CC\":l1J ız bir sual haliıı· 
de garbc doj!ru da ink.şal" cılc· 

bilir. 

• 
Artık ka\·raıııak Jiu..undır ki, 

Mısır hareketi, İngilizlerin, Kllf· 
kasyadan llasra:ya kadar bütiin 
Orta ve Yakın Şarktaki kıı;n·et· 
kr1ni Mısır çiilünc cezbL'imek ve 
Kafkıı.syaya yönelecek Alnı n or• 
duları kar-ısında So\')'elleri tek 
baı:.ına bıral; tınn:ı;k i(ndir. 

• 
Hatta Almanlı>r"' bile, Mısın bıı 

tarı.da bedavacı bir hareketle dii
şürebilccejiino iıınııdtğını kin1'c 
iddia edemez. 

• 
Ben de, ingilizleı in :\l1~1r1 :kay~ 

betoıemek i~in bülii.u va.,ıtalarile 
harekete geçcc.,ğini bildiğim ve 
bu vasıtalaruı Alıııaularca Afri
kaya tahsis cdilehilttek vasıta
lardan çuk iistün olarnğını ke.stir
di~in1 İ\indir ki. en ha as \'C na· 
2A anda •:llısır hu yaz ditşürüle· 
nın!ıt hüklnihlii ,·c.rdiın. Eğer ha· 
:ı.ıla.mıa ı:u•e hiikıııiiın haliı ı:cz· 

be.:'lt..:ı ~al~en. S'.lbri aıcı~ bı: harn.=ıl 

dün Oğle vakti yı:ITTN:1ıak ..ı.zl?-rc a)1 .. 

hirın ünÔ"OO.etoi s:ıhtlrA., <i~'flı.tn gio:'

m ı1. yüzır.e.k bikı1ro; ··J}(t n ollZ ,,;o:. ·a 
~i;..,ı1n~·;1U'r. 

Za •·a. ' ;e ı ..n c "'dl bu .mlltl-
det "1nm •<•fan ç<k. r lmı.:, d f~e 
ruhsat ,·ert1 ı· L--. 

ç_ -~· 
çckle~nıi~ değiİ"'• krndilcrinılen 
kı!.a bir miiddel dr.h:; beklcnıel•
rini rica cdcrinı. 

Alman], r ~lısp·a '"d" ){a.flrn\· 
Jadau Basral·n kudar uuıııaıı İn· 
ı;iliz kunetlcrini AfriJ.:aya ~'Ckip 
hu 3 olu OO~alıııuık İ(·i, snfdtr.r.ııa
dı. llir ıırnksatları daha \Ur: Jkr 
t;nrcye bıtş\ urup İngıli-ı!erc •Jlı· 
"'tr clrlr'l gidiyr.r~ tnrzınd· ' rı 

korgaşdık o ıı ~ıı. at ·a'<, \e ~arL
taki herkes he bımı ,.ma.ızanı ,, 
mübarek tas{iy da\·a ı halle lin· 
ci~-e J.:adar jngiliz r ... J :ıt \"e ser· 
b !iğini bom ak •• Artık onla ah 
ı1tiiddct 2"il f.ı ırla ik 'c·. ntikinci 
ctpJıe filan dii";iiı <l. rn1 !ll~k ... 

• 
Alnı~nlar ba,tanha'" Lilı,adan 

atılsa csa• itibarile Jıiçhır şey 
ka)·bctnıt•z; faJ.:al • 11'ır dii«·crl;; 
olsa demokrasynlar hePıen hcnrcn 
lıerse~·i knyheder. On ın içinuı.ı- €i 
1\fu..ır>ro dü~ıneıne'5İ I~zı gelir ,.~ 
bHyle ıa:r.ını gt ldi1 ı i~h\ l\fısır 
dii~ınez. Lüzunlı tedbir<" ıniisa· 
,·idir. 

• 
:\Iı .. ır ~·erinde, f;ı.k.tt bir sır ye .. 

.. r1ndc dc~il: 
Kafk•r>)aya dayuıınca .. \C lıü

ylik ordu kiimekrile BaHaya ka
dar .1\zcrha~·cJu1 'c İr:ın petl'<"l .. 
!erini ve bütün inr.ilız lmp:ırntor
luk sikll'l merkezini ıehdi! : ltı:ıa 
alıteak bir Alınan ordıı.u kar .. 
sında deıııokra lal ar, artık uıl;ş. 
nın)"ı ıut, )"oksa sa,·.ısa rlc.: \anı et• 
nıf'J. i 111: tere h cdcc 1c? 
Oım da yar1J1, (ve •İre u airc) 

dı~ e caıılandırmı:J'& ~alı ncoi!ın.ı! 
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HALK FiLOZOFU 

o GÜNLER ••• 

M-eı.leği, hitran tapu """'ıur
luiudlU'. Bir ycrcie tan~n.ıııa, 
size u:ıua urıun, bUıiaİ memle
ketteki matbuat haya tından 
bahsWer. Birçok batalaT sayar, 
döker. gazeleeiliğin n•"•' te
kemmül edcbi4.'<:oği y11lwıda 

miit:tlealar ilerö &ürer •• 
Size aCn açtırmn, mütem&• 

diyen, onun salahiyetli fikirle· 
rini dinlemöye met:btU'SUııu&· 
dur. 

Bir başka tip: Keııdhi, mu· 
vaffak olamadığı için erkenden 
tekaüde sevkedilmiş bir maliye 
memurudur. Bir yenle ıaru.,tr. 
sıntt, size uzun uzun memle· 
kdıteki ikt,,,..di hayatın uıı.sıl 

planlaşması tazım geldiğiııt aıı· 

Jat,,,., {evkaH'ıde mühim proje· 
leri varı!ır, bir~~·k kşlıisler or
taya koyar, Kafdağı lı<lar bü· 
yük b .. talara parmak ba..ar. 

TEK TİP 

Al.".AKKABJ 

Yılan lıikıi)elerin.Sen hiri de 
tek tip ayakkabıd.r. Bu .eler ve
rilen haberlere göre, hem kadın
lar, hem erkekler için ayn ayn 
tek tip ayakkabı teshil edilecek· 
miş, harp ~hyalı üç yıl Oh<.)or. 

Henüz tip ortada yoktur. 
Galil>a, tam, biz te.k tip ayakka· 

bı) ı bu!Acağu, harp de bitecek, 
deri, J;.<»cle bolaracak, tek tipe 
lüıınn kalınıy&eıtk .• 

IIERGÜN 
BİR YENtsl 

Hcrgün gazeteleri açın, Allahın 
giinü, fırıncıların yeni bir hile

sinden bahsedilir. Meğer, ne çok 
çeşit hile varım~?. Baksamzıı, her· 

gün, bir ymisi keşfediliyor. 
Arltk, in"8n zekasının nelere 

kadi.ı: o'Lduiuııa, biı: kere daha >na

DlllU. 

YAR.Dllt 
l\IESEl,ESt 

REŞAT FEYZi 

Kendisinde o eda vardır ki, e
ter, hi.r liıhza, memleket iktı· 
sadi;yatmı bu adaıma teslim et· 
seniz, yurılıı cen.Dete çnire· 
cr.kti.r. 

Bu mi9alleri sualıyabilirsi
ıı.iz. Biz, hepinüs, koodi uğraş· 
tığıınu, bildiğimiz şe) ler hari
cindeki mewular üzerinde ko
nuşıruya ba)thrn.. Bu <uretle 
bi!giç görilrunek ist.> ı iz. Ve ı.u 
lipkl', m.aal'6Clf, memlekette 
miinevver geç.ineı.ı.ler arasında 
ç-0ktur. Kendi işimize bakma· 
yız, el<ııc>riyeıle ~cıl .ızdır, 
ve meslcğmmde teUmü1 ça
relNini, bir giin dalı,i asla dü· 
şünmemişizdir. Fakat, ledkik 
gi;ıkrimiz, hep ba)kn sahalar· 
dadır. 

Ualbulci, herke>, yalnı« kendi 
işine kafasını )ors.a .... "erede 
o günler?_ 

Ça gı :-ıetini 
satanlar 

Hariçten iılet getirme miima 
desi alabilmek için musiki 
san' atkcirlan cemiyetine 

yazılmak istiyorlar; fakat .•• 

Telli, telsiz musı1..i aletleri sa
tan m i~sscse?-erin 'bu ka:bil fil et
leri !uıriçten gairmeleri için hiir 
kumete yaptık!:ırı mrlracaatlar 
!erdi olduğundan nazan itiOOre 
alınm:ııır.aktadır. Bunun üzerine 
satıcılar musiki san'atkfu-ları Cf'

miyetine am yazılmak 1' emişler
dir. Lakin com·~·ct idare heyeti. 
yalnız san'afkararın kaydohınalıi· 

leceğini bJdinr.t-kle beraO:ıe<- san
atk" rlara a;t musiki aıeıııerini sa· 
t.anlann cemiyete kabul olunup 
olnnamıyacağını b'.r l:e<e de t:ea
anü<lürlüğüınden sormuştur. Şimdi 

key~ ret tetkik oluı;maktadır. 

Çocuk bahçelerinde çallfan 
muallimlere munzam ücrııt 

verilecek 
il:lk mekt<'3) t:ıl.,belerinin il>plu, 

'bir :şeki de tatil aylarını geçirme
leri "çn Maarif Müdi>rliiığii tara· 
fmdan mu.1ıtelif semı:lenie açıı. 

ımış olan ~ bahçderi• nde 
ça-l~an öğretmenlere bu vazife
lerinden &·layı munzam ücret ve
rilecektır. Bü.!.çeye bu maksatla 
kıoıınlmuş olan t.ahıisatın saz.fına 
müsaade olumnııştur. 

Bu harbin huwsiyelleTinden bi. 
riui de muhtelif millet\erin, diğer 
mttlıteJif milletlere yaptıkları v& 

ya yap:ıookları yardım teşldl edi· 
yor. Bu yardım işi hakikatte o 

kadar karışınL)1tr ki, kim kime 
yardım edec<"ktir, belli d~ildir. ı~~;;~~;J~~!;;~~rl 
Yahut da. kim kime yardım edi· 
yor, meçhuldür, 

Yalwz bir t<-k bilinen şey var: 
Harbin başındanberi, bazı millet· 
lcr hala yardım, diye, feryat edi· 
yorlar. 

DÜ!\'YANIN 
GİDiŞİ 

Dünya hadiM!lcri çok ebcmnıl
yet peyda ofü. O kadar ki, önü· 
müzdeki ayla,rın, fevloalDde şeyle· 
re gebe olduğu söylenip duruyor. 
Dünya gidişinin istikamet ve sey· 
ri birdenbire ani olanık değişebi
lirmiş.. 

İyi, güzel amma, bu gidiş hiç de 
hoş değil. Bu gidişi bütün bfüiin 
durdurmak mümkün değil mi?. 

AHMET RAUF 

sıerde tar ıe 
Şdıirler arasında ·!\fen <>lcıbUoler 

!ç;n bir fl:ı.t t:ıı'!esl var mtdı.r, bilml
yonn. Bu ot.obiis yQlcu!a?"Jllın yan .... :ıda 
ebcr~ya, bir m!.ktar ~atıst t n-a da olu ... 
yor. Aı"lık ücret mcse:('tsi o-+.obiixilırüın 

irı.saftD3 ks.br~ bir me.srleciir. Bir b:l
vul için iki tin aıı,.,r. Bir ya.tak d~rı.. 

gi fçin üç lira a:ı,yo~, bir l"'\ç 11ra da, 
mesafesine göre, yolcu içLn all)"Or. se

yahat Ücrf·ti~n cecrm.ıu ePl'Yc bir 
yeıkUn tutuyor. 

Hemalde tı"1ir ve k11Sabalar arasın
da l;ıliyen cıtıobüsl~e de, ~m 1olcu. 

Jiır için, ıı- d6 l.-ilo başına olma: ııar

~ıe. zail eva için, bor bri!e Y1lPmalo 
Uızıındır. 

BURHAN CEVAT 

r EDEBi ROMAN: 33 "\ 

1 AŞ~u-~~L~~~! AŞI 1 
\.. BiRİNCİ KISUt 

Ne U.:7e s:ım:t o. beni zorla.rrl!yor- ı 
tilıım'. Ne Q;ye s:mki benden u<ıak 

k.:tlma.1ına. ııl:n ver.yordun .. 
I<:;ıı.bur bu sö.cl~ı\ bir şey aı;.l~

dan dinliyordu; fakd.t b;.aıa r~:;:n1en 

g~ 1 Jın.:.·i..'l ordu. 
r..ıı.ı!ı.a!a N 11 bııdt:nbiN! soı"du: 
- o her !1n Jerr olduğunu bnlyOl' 

nıuısun! 

- Evet, Ali a d.ı.!:C.a bin, Kibar ll:r 
arL.L11. J{ı"'?nana iır.i$. 

- Nerede ot'..lruyor? 

- L, .Jızınızıı oturduğu apart,. 
mru>d•. 

- On1.1 gobertı!'Crğiml 

- 'i'thl<keli bir ·~ ... Katil olma.le 
h' i bir ~ y det•'... Usle,ık pC'k ha.k 
cL kaz .. tıl:ı .• ıusınız, ı;ür..kü ~ de karı,.. 

n*23 ı. :ınet edl)ıorsu.nuz. 

".1L.:f>. r..r .... Nar~ı ko1<!e bap.;.edilmiş 
ı,, \ >Ş• h<\YV•ll J.b' odanın iç nôe 
d 1 •P ~ r<.!)'Ord". 

Ka'l'" l ;:ı hak1ct vardı. K:ıniı bi.r 
facıay.... ;r.Eyi..ıJ.tl v'rınru de eı:d.1. 

.Peki ııır.ma sCnel°t'dfınberi k..:nc.tıin:l 
a!datn.uş oıanlar.:!.an intilt.am a...mya-
c m yo.. ? Atr .. >ak ~rrdı. intik~.m 
cohı Dıl ye,;11ar:laza1. Ya!;: z na:1t, 
r.e Y'lda ın1.ı~ a acak, ne y pac3.ktı. 

Dw.şt·nı.:.ror, ak ıaa bır şey l/!P r,\yor
du. K nbur Şa~:ın hr·p ~lün-ı>t•ye. 

rek. güz kKpar .A"t Of'.Q. bakıyoniu. 
Birdcn:,ı;-e de.iı kı: 

- Kaıır,zd.ıu i'lti.k-am almak iıst;.. 
yortu.:ıı.::, düşü:\:iyv/ISUnuz, fakat bu
l arr.ıyor U!'C.Z ded:il 11".i? 

~.iu!=tôlia Narlı yumruklarını s*tı, 

dı=leı ır.ıl g:cırdaU ı: 

- Eve. t bu.l.arruJ" .. nrm. 

- R~ n!ıe tö-: ge''.~-mt>den. başı-
nızı bl'J ;ya sak.:na.ttfn, mr.a:"Clan inU
ka.m s!-:n.:ırı.:.z l;.iz.!m.. •• 

- Evet, her ik~ncit.ıı de int.'kam al
m rll ı .. -: rr~. 
K:ımbur Ş(>ytan roğtJl<ka.ııldıkla: 

- K.ıı1ay ded', bunun btr çaresi 
Vl'r il>llntı: be liva girmeden onJa. 1 
rw. i.;. ın.:.. de h.:..rlp t."<!ebilı:-s®z. 

lstanbal lllnalarıam 
ye aellliğl 

Su.. tan~ hınette, ~1~. ha~"'ıane bina
sı ycrın • y..w.ı;ıılacok yp.,nıi AdlıJt' Sara.
:rı plAıı.Lı l ı tc!Jc.!t. t>o.ı , ~Jceıı._ ,,ebircilik 
m~t·h.ı.ı..iS.161 Pı'USt, Çt*. mtib.irrı bir nıok

~ ya t..ın.as eıırnis .. Gazc.ı.elord'l~ oku
duiımıl>itl< cöre, A.dli1e ~ pJ;o. 
nıru, u~ ır.a.r P::o.A. be~t·.ıı:w1:f•ıliştir. 

Çüılkü, bu planda, biıw çok havalel~ 
7 .... ni ir1. f.::.ı ı.-<* )~ >C.ic , oıaraık. ,a:Ö::i4t:-
ıOl;,.o.r. 

H1.;.l 'ouki1 S:ılt=ın.ı:.!·~et \.: C:\~ ta,... 
~t ı..• na \·~ t.bide~ı~rle dolu blr yeır-

cAr. ı,~, ·da ı;~ yU.:.."SPk~ert• t~~ 

bU y· j,).ı:-ır.~lan sa.r!ınaz.ar olun- / 
mahd1r !..u baı.ıuc!~r:.. p13r. 1 sodıiıbine 
iade edil ınŞ. Şimdi, yOiridt'n bir proje 
vücr ..... e ı::tl·ıileıcet. V{' li<.tby~ Saraıyuun 
o Ddar y~ iııtifa.da a1maısl ~.,_ 

ı>ecr~. 

Bu n!,sa1, bfıe oi: t.3 •eyl-cr söylü.
yo.r. Şl'hrın cilğer !il-'ınUericirı planla .. 
an :ışa~ı yuka!'l t•mam[annıı~ gibi
ıiir. At'•h k>'in'.e< ~dar de, nomııal 
&ünll.rc •avu.şu.rs.ik, nl't:sele hu p]!\ .. 
nın ıtatıl.>lı;ine kt!laexıic. Bittabi, nor
mal 1Jr,:ır altında, ı r:iılr plan~ın ta
b<ıkkuku, daha ~u-a·tıe mtlınkiin ola
caktır. 

İ6taohuıda, w1u.ım.J7ı>t!c yükscik bina 
yaptııı ....!:. ~ o~b"·iiı-. 15 r..lou. ha
rıl .1Jru r.a:-.ı.ı'1ma:ıl.a4 ~~e'·;'Oı. Gc
.ck B ·yotJu. ı::er~'C istanbul c:hetinde 
]"Uk.s(ıh·n bu B:ı><ir~ıma~~ara <•l-kat e.. 
ditl z ı.uf.ıJa.:.ı ıanıumşet. ç .ıı;. tazla
dcr 6 - . 7 - 8 k•t. h.tı.a, 2>flmin ka· 
fyl, Lr-::al>er 9 k .. t.~ t.ıan an.utunaı:ı.. 
1.:ır .''l" l &ı.lbukı., ı- L ~•ıda..r :· zıa kat.. 
t.a binaya Hlzum yoktur. İstanbul, bo~ 
3-l'Sl .. , çol: bir ı tı:L"<l:.a. ... ı.ıuıtı~··ı~r.. ~
tüst • 1k:.:: •• rtg;lıh :r.:ı; ııtıya ıtı .ı.;m var 
mı.c:tı:.,. Bu yümsek ••:nalar, dt.nizden 
bakılıncc.ı, §chl'ln m~ r:ı&ra!;t.ıJ nıe ka
dar çiık7'1 g&tcifor. Kara tarafından 
da, denize bablıoc,, ~u lıiııak rın, bir 
çoic yer~trc!e havc.}1 ve nY.\".ız.ara.yı 
ker.tiğini gö:-ümünu.":. 

İ.$fn tıı:-asıru yanr•-; ~L'1.t . N<.: ıl, bu-
günkü 4:.a«. im, T1.'•ı:nn~ ~;ıf!':ydanı. 

böyle >IJ;r :ıonlç hesap ~ bu· 
gı'lnkü b• I1b h.J.)-e gelrr..iş i~e, tfiğer 

biııalar:n ~kliği ın"'"'1esi &e, ıx;y. 
lece, ~a """""ldrn 'karar ahn<nad$ 
iç~ buglliıkü ~ek!~ dö!<illmüştü:r. 

r.ıamıuı c;<k dn~ır>k, yayv:rn tepe
}f\r ve sırtlar üz~.nrlf' kıır.am.ış b1r 
şot.;Atir, Bu ıooirıd~ bu kad.ıır yübek 
binalar 1aptııımaJt çok lıazindir, F•· 
kat, b;ttabi, :ırn iztita ipnde geç kal
mış bulcrwyol°\lZ. Atı alan Üilküdarı 
ııcçmı.p :r. Bomdaıı =• . .uc yap3bi. 

1 \"""" ı -
R. SABiT 

Bu yıl orta mek
te lerden kaç 

kiti mezun oldu? 

Harp ya i t. 
1 

MAJIKEMELERı 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~;;;;;;;;;;;;;-----.Z~.....!ybe---~ı 1 ''Bari öleceksin, 
Doğu cephesinde Rus cenup 
orduları imha mı ediliyor ? 

Yazan : İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
DOGU CEIBHESİıNDE: 
Voroneç ve BUıgusar ş"hirleri 

etraf,rıdıl çok nııilbi.m muharebe
ler olmaktadır. 

Almanlar bir hafta evvel Vo
roneç şehrini aldıklarım bil<fuc
mi-şierdi. Ruslar bunu t.ıUa teyit 
eı:me~eı:ıdir. Fakat son anda 
buı·adaki kanlı muharebelerin 
Almanlar lehine bir ink'şaf aldı· 
ğını tahmin etmek yanlış olmı· 
yacak. Almanlar bu şehrm şimal 
halısında bir Rus grupunun .ru
şalıldığım iddia ediy-0rlar; Ruslar 
da Almanların Varoneç şehrine 
kadıır bir gedik açlıklarını söy'lü· 
YQrlar. Böylolikle RllSların Voro
neç bölgesinden şimaıe ve şarka 
çekilın~lcrı ihtimali kuvvetl~ı;

anlştir. 
Amıanlann Voooncç I:ıölgesindeki 
muılıarebeleri kazanmak isteır.e

ler~ l\!ookova üzcr:ne yapılacak 
büyük taarruzla ıı.,.irndar olsa ge
rc:-tir. l\!t>sloova garbJJıdeki R'l.5 
tahıuraat.na çatmadan ta2rruz 
etmek imkiinın1 iıaz.rlıyan AJ.
rnanlar VoronN:ldcn şımal ve •i· 
mal ooğu ıstil.~oıcUeriııde Herli
ycbil.r!er. Böylelikle Rı.s ıı.ı-rke:ı: 
ordularının Mookovayı boşalta· 
frak K~iı\lef !st.ikıı.meihıde çe
kilmesi güçleştir.!miş ol;ır, Rus· 
lar da bunu sezmiş olacaklar ki 
Varoncçde ve ce:>11bunJ:ı inatla 
mukavemet e1anokledirler. 

Cenupta Arman taarruz ve ta· 
kip ceph~si sol cc'ıahta Bugusa,.. 
dan en :ağ cenahta Taganr<>ga 
kadar yayılmıştır. Tekmıl Rus 
oı'Clnlan_ artçı mu.!ıarebelcri hi· 
m:ryesinde şarka ooğru i'

0

c'at et
mektedir, Voroşilotgraci - Tagan· 
rog hattın.da me7,j]er: terkedcn 
Rus kuvvetleri ,;ilr'atle çekilmek
tedir. Bu çckil:ncyi şimıilde de· 
ı;aıın eden ve Bugwıar · L:s'.çı.nsk 
hattının da cenu·buna geçen Al· 
mruı kuvveUer:nın ihata hareke
tine karşı Mar~al Tımoçenko, 
sağ cenahındaki l<Uvvetlerh mu
kavemet cnınektedir. Ancak bu 
sa e, ştma yanı c gensin· 
den ihata edilmekten kurtdabilır. 
Dün de ya'lrlığnnız veçhile- ihata 
lharcketô ::;r.pan Alınm kuvvet
J.,rinin sol cenahı Don nl"lır! g:.rp 
sahi\i boyunca ilerlemektı,d1r. Bu 
kıol simdi Buguçar şehn civarın-. ' 
da Rus müıdafaa kuvvet,:Cri'.e tek· 
rar muharebeye uıtuşrrıuştur. 

Bi;ı m aSkeıı! ::nuharr.rlertır..iz, 

ll§ağı Doneç havzasındaki Rus 
ordularının Don nehri geri•ir,de 
'bile utunamyıac.ııclarına ve b•ın
larm A~an kuşaımasile imha e· 
dil.eeeklerine üıtimal veriyorlar. 
Hartta Volga boyunda b'l~ müda
dafaa imkanını bulamıyac<.klar· 
anış. Bu g:hi tah:minler, bıze ge
çen sene 2! haziranı tak'p eı!en 
günler.de ileri sürülmüş olan iiı.
üııalleri ve fik 'deri hatırlatıyor. 
Vaziyetin böyle ol:ıeağını $imdi· 
den kestirmek mümkun değildir. 

lsviçreye iki kız talebe 
gönderilecek 

Ritmik ı.nmastlk :ınuaAimi ye
tişt!ıımck m:rlı:sadile L.-viçreye Ma
ar·r Vekiilell tarafından 2 k1z ta
lebe göndcrilımcsi kararI:ış;ml
ıın:.,ıttr. Şartlnn öğrenmek ;stiyen 
ta''p1erln bu ayın 27 inci günü. alır 
§nmına kadar şeh.ıim!z maaıif 

müdfi:rlüğüne miir~cnat ecme4eri 
ica,> eylcmektcd.r. 

----u---

iki yangın başlangıcı 
Eı:n)ki ak:şa'1l Ankar::ıda iki 

yangın ba~langıcı olmuştur: Ma
malcta bir evin önünde yığılı dn· 
ran t yığını bilimniyen bir se

lbepten dolayı tutuşmuş, ilıfaiye
nin der!hal yet'ljll'.esi üzerine ateş 
yayılmasına meytlan veri!hıeden 
söndürü1ımü~tür. 

Fişch!hanenin atka.sınıdaki Mı:
maz jand:ırma ku-rakolunun kar
ş1sında Karadeniz havuzunun bu
lunduğu tepenin <>tekleri.ne isalbet 
eden noktaeaıki otlar da tren yul
cularmdı:ın birisinin a1ırırnsı muh 
temel olan 'bir 5igara ile tuluşınll§ 
Vt' söndürülınijş',iir. 

Şoae yollara kavuıan bir köy 
halkının le§ekkürü 

İ!!p~ta 'l<ilayetine ta.bi Sütçüler 
ikaz ası 'ha :lq namına ömer Şen
türk imzasile aldığmıız lbir mek
tupta köyler.in ma merk~rit
nc bo~l-ant'nıa#"- h.u.u8unda .la-'.i-

~·etle çalışıldığı ve mezk'lir kaza 
k.v:makamı Saıdri Aı:tucun kily 
ynil:ırını ot0mabil ,araba gcçec~ 
şose haline lliağ ettiği lbildirile
r"k yakmda Sütı<;üler - Bulak a
rasında da yeni bir )'Ol yap1laca
ğının kiiylülerce sev'nçle duyul
duğu ilav<' olunma'kı:a ve kayıına
kama teŞ{Okkür C!dilme1.-.tedir. 

. şanınla 
• 
1 ı· ı ··ı• şere ın e o .,, 

Pek g, ;, ı;:ıbııımred denecOk çagda 
idi. Haı.: n1 kararı hu.tfta.en bildim: 

- Soflet.., Sroin JU;ııuzezi bı~aida, 

lıı&~a.<ınc:ıı.n yaralad.pn ııen keodi 
Nrö.fltJ, gt'l"l .~e ~h.tlen'~ ~had-et.lt·
riyle S<M.Jıt oJdu. 1-f:J":-;?geutıı ·ru.r& Cez.a 
Kanwumun 454:1 uıcı •uadde~in·in ikiu.
cı !tkr:ısı.rıa usn-ı.A!::tau,r. &~ , tak.

dirı ıcuhar!et ıcbeı·ı.er ve Y'"i'r>. göz 
önun"' ahnıyor. liç ay haıpeinc k.:ırar 
\."f'riy<.1n;z. l2dU :t.ur-·s rua,Hk~ ::nae:
rat?:u da ..,, Qdı;yecek · .... &!>~ tewif 
edisocuz. H~ydı bal<Jlım! 

Lcrtltcı.":ı.wn r~ birdl're;re de
ıılı;ti. Yilzu b:>ıttrmlZl, g67.leri dolu 
doiu oldu. Mahi<<'nı d<l) çıktı, K cn<i.
smı ın:::!ı..lt:On .t'Yl' g ı.·cn poJı:ıY.- y2'nm
da. kvrıdo·.cı:ıJı;;i kan-,..E:Yl' oll.ft'du ... 
Tı»•kil ır;üzelıucrı,.;rı.u ke.sıilrncsini 
bekti yor Fa. uıt, .. t:!t, gözlerin• do~ 
ran ya.;;,la.:ı z:ıpk:d('n1cch. jtti gözün
dpn, cm gıl>i ya • r bc~1.lıp iti ta
raftan lkJ y 'ca.ıı ıı ıs1atmt)1l ~ladı. 

E 11 ara K, y:ınlr."t b-ır.ı.sı ~ .... du. B ı.: , 

ort&ria11 ı :z a ynit ~ta bOJ'.ı. , kalın 

611ıf'!ı, fçzla mm r, t:l!'aZ kcı«ı.mçca 
- aı. ır ada ı. I T8tün m.U'lehe 

ru.0 :ı.> ım 01 ıyı ı. a.1 b·r t"lt:ı, -
-· Ya.vnı n. tlec.. . ne aı;lıyarısUll"? Ağ-

13.m ıi. (• \ "ü ~ mı!. 

Sen k<ldın m>sın. Kac:.ıılıız agıar, 
Erkf•k de<. ~ ,, b az 11· a. oı. .:ınlı. Bak, 
benim Omrtiın ı:u~Jm hapdı3'1eleroc 

Gt'çti. Uap .-lnuy ... cn c ~ =t. yı.rmı rr
l<r.t' "'-"'ltr, la.pi • crlt ll~n ""'· ı;ere 
!idir. HcıF hane ci1 d;g.n, !deıa bir 
mektt.-ptir, Ş.:-ıdı. orada nele<- göroct.'k
&!n, r.tler!. .. Hem dr. srı.m fit>; cl-iu
yup y:ıun ı yerındc ~ bir a<l:un, 

•oraca Jffil.rou kıro.f. \'al1ah•, üç ay 
sonra, a\·:k ghz o!~ı'soın, sr rmaye ile 
çık.atsın oı ,ıan .• 

Dı l'kOr.lunn ı:1JZ > §lan Jıaf:.!lemiş~. 
Bu ntlCiııiln .söy1('6.t;ie~1 onu, 8.deta a.. 
_vııluyor, gibi görüu:.lyordu. Ad.?.m, an
latnıek~n de\•:ur, echyo.rdu: 

- rı:;;., l><n s=a bir y ıuı!Qt,,yını. 

Sekiz Dil """' oluY'OO'. Kaarta idim. Bi· 
r:4int ı.:urduı.-n. Gir sene hepse rnah. .. 
kiı.m ettıier. i~c .. ye girdim, Hnp'.sha
nede, esııd.a., temyiz l5Yihası, mdctu,p 
fiilin yazm1ya ba,,! dnn. Bic gtin, Mıtı

met :ıdbia bi~·ısi ttüracaat etti. Btı 
adam, POC:fhqCfu Jıoıç, Mı'1l'll8ctinde 

anasmı öidür~k EU('Uodan yakala~ 
mp ~hke:.ı1ıeyc vrri!mis. T<!ıvtci.f edil~ 

mis... On sene napsc mahki.im etı=nis
ler. Bc-.; l•ra aldım, bir t""1yi< ır.y;. 
h~sı yazdı.en. Te>m,yi.z br.an bozdu. İ
dain i<llehl!e yc.."'lfdeu ,.~r:me!ine 
lüzum gÖ!ıt.fıJ'di_ Bu ~er, yrnidcn mu
lukıeme ctH)er. idan~ ma...'ıkUm oltiu. 
Bir ''"~iz liyihası d::lıa ya2Jdırn. Beş 
Jirastnı daha aldım_ Bu sefer, temıriz: 
7~ . y ._,ıı ...... 

me etVler, Otuz eye m:ılıküm ol-
du. Haydi bir ~...mylz JAyihası dıaba, 

beş ~ra d:;.ha a"1rın. UzatıPıyalım e· 
!rndim, bu adamırı te;er bc..oer otuz 
lir.ısını Plctın. Ni':ıa;yrıt, aleyhindeki 
de:aıcr kU\'"\"('tU oln.~1$ için bı' ı'&cl 
ettt. COr-tiün mü ıat;ı i~? Bir kişiden 
otuz 1,:,pcl!. 

Delr~nni · ·1ııı göcy~·~Jarı dlnmiş, ku-

(D~''" ,ı Sa: 4, Sü: 5 de) 

Maarif Mi.iclürlüğü 1941-1942 
ders yılı nihayetinde seJuimj:ııde-
b orta <ı:nıl tal.,belcrinin imtihan 
neticelerir.i gösteren bir liste tan
:zlın etmiştir. !Bu listeye göre im
b'manlara 2m talebe girmiş ve 
<bunlardan 1933 ü kazanıınışt<r. 

842 si kalmıştır, Diğer taraftan 
19' 0..1941 ders yılı iıntihanlannd'a 
muvaffak o\amıyanlnnfan flJ7 ta· 
lehe bu yıl tamamlaınıya .girmiş
tir. Buni;ırdan 396 sı kazanmış, 
201 i kahnl<jtır. Bu suretle hazi
ran devres:nde orta me1ct<-plerden 
2331 kişi mezun obıuştur. 1043 
k;,i <le son sınıfta kalmıştrr. 

!===========================================-==--·--=-========= 

re TAKViM • 
Iluu·J 1358 HIZIH Hıccl ıaeı 

Tl!.l\illUZ 
71 

RECEP 

2 1 

lvıl 11-12 A1 7 ',,asar Ezac 
s r Vakii S D 

TEMMUZ 5 4l Güne~ 9 Ol 

15 
13 20 öıtıe 4 39 
17 19 İki na 8 39 
20 ~c Akş:arc l2 00 

~arşamba 22 32 Yabı 1 58 
3 28 imsa~ 6 48 

Narl1 rnl'raıklı ıroıdıı: 

- Ne:i:r bu çare? Bana bu çareyi 
soyliycb.!ı.r misı.n" 

- Y•'.nıa: seylomelke !kalmam, bu 
isi d~.! üzeı ime :.t.:1ıll1. 

- Anl:H, 

- Çoc~ğu çal;lı:n. 

- ç;-0catu ımı.ı? 

- F\·t~ı Çf)Cugu ıına.sırun, bahası.nın. 

etine: n alaiım ... Bı..nu yapa'!'Sak o si
ze- 1 tu~,...~ i.ddL, rya.kla .n1za ka
n nı:- Sı.:1 aldatruı, karınızı el:n.izden 
alm. adaml a.voc11nuzun iç~ Druş o
, Jor.sur. L. on..'\ !"er Istcdi!_ın!zi 7aptı
, ıra.nız 

· • .tlckl :ınmı:ı ' .. l. ... remiyccc..:S-i:ıı. yü

ıUnü h le görm 1- Q.temcdiğim çocuğu 

ne y;pn "!il" 

- Siz ml"-şguı 'alcı;k değtlsiniz. Ço

cuga ben btl.annl. Siz düşününüz, ka
rar verd:ı;inrz g•iı L.on.a: c.İşe başla!-. 
diye Lk.i kelinıel;(" 1>.r telgraf çek;.niz. 

İ~ o1up bt~t~r. 

Mu•ı>fa N'arlı ı,aşını kaı;ıdı: 

- ::ıü,ün~ylm ı!Cd', çünkü ~u anda 
ı~iraf edey m ki, l Y"'·m iilemJyor. 

K r.1J i..ır de\.•a m etti: 

- Bu İi eize P•'.İ( pahalıya maJoJ.-
ma.ı ... 

(Devamı ı;ar) 

lBölL~T<Çü 
• 

Vapl.ll'lal'da. trenlerde ellerinde 
zıımbal.:ıırla ~k.>r ~ıkrır bil.et kesen 
b.Jle!.çi1'erin bir ed1sı var<hr. mı.e
tin tar:bine ve mevkiine b•i.aı,lat. 
Vazifeleıi, 'kımtrol clemeık&. 

Tramvay biletçik:ti böyle de;';ril
dk O, bileti keser, yolcuya ve.r.ir 
ve yolcuların arasında dola~ ve 
lııonuşur: 

-Baylar bilet ... Bilet alıımyan?. 
Birinci meWtl Bll"Qbalarla ilcinci 

mevki arabalarm biletçileri ara
sında faıık va-rdı.r. Birhıd mevki 
biletçileri, daha çelebi oluyorlar: 

- Lütfen bil.,tmizİ ... 
- Bıryıım, biraz milliaade edin, 

geçelim. 
- Nereye ineceksiniz, bayan? 
_ Buyu.:run pa.rarıırzın üstünü ..• 
İkinci mevki biletçileri laiiba-

lidirler, sıl<ı.şık halkm arasından 
geçmek için miLsaade istemezler, 
dirsek, omtrz \'Urarak, sağln!l so
lunu, önünü ardını kalnşbr;ıp ken
dine y·ol :ıçar: 

- GeçelınL. 

Bdet keserken de çenesi işler: 
- Boımk paran yak mu 'bey 

baba• 
Elini u~at.a, arkası dönük biri· 

nin O:""Ur U<.1.a dokunur: 
- ıı~y m. bilet ... 
Ön sarınhkla arka sahanlık 

arasın-! mekik dokur: 
- Bi~et alm:yan? 
Gôz:le ~"ntrol -Oder, hatırlatır: 

- Amca bilet verelim. 
Bilet verdi!kten sonra, sağdakini 

dikler: 
- Mmışer, bilet! 
Du"l'aklarda ön ve arka sahanlı.k

lar1 .,üet:ın başlar, mer<liYenlere 
aslırlar. Biletçı, t.ramv;.yın için· 

( Yazan: ~ 

\._Mahmut Ye~ 
de ise, önce, ön salhaınlığa seğir- l 
tir: 

- Bilet! 
Bilet ku.tusuaıun kapağını tahl"-

datır: 
- 'Bilet al.mıyan ... 
Yeni gelenleri ™mıen keşfeder: 
_ Hanım teyze, s.n içer.iye ... i-

çeride yer var. 
S1k1şık halkı yaramazsa 6inirle

nir, göğüsler: 
- Bilet alınıyan, .. 
Koll.,rmı omuzlar üzıerindenı u· 

zatır: 
- Ağabey, ,bilet ... Delikank bi· 

r.az yer ver. 
Para bozarken söylenir: 
- Bt>zı.ık parası olan y'Ok mu be? 
Trııımvayn, bir rüzgar gibi gi. 

ren, kıo1tuk altlarından dolaşan. 

gazete ımü vez:zıiııe sorar: 
- Bozuğun var mı? 
Çocuk, cd>fodcki lru~<.lan ön

eed en hesap lamışhr. Y umnığuruıı 
uuıtar. Biletçi: 

- Tosla! der. • 
Çocuık a vııcurn aki kuruş lan 

biletçirJn avucuna boıiatt.ır. Bilet.. 
çi sayar, Ç"ltl!ltasma ataır, çıocııWa 
alay eder: 

- Hesap tamam! 
Müvezzi çocuk, mızgan,ır· 
- Nasıl tam'1m? 
- Para mı istiıyorsıın? Haydi. 

ma~ı uıınumi çıktı, dağ>talını ne 
olaca1< be• 
Çocuğa parasını verir. Hemen 

ynkalara döner. Ya ön, yahut ar
ka s· ıtnlıktan aıraıbanın içine ye-

ıni yo.!cular sıı..ruştır. Biletçi, hiç 
~=:ı:z, yakalar: 

- Bilet alalım! 
Ve söylenm~kte ~vam etler: 
- Anae>.[;ırn, bilet a~acak 

mısın? 
Sağma dönre: 
- Dayı, sana da bilet vermedik 

galiba? 
Soluna döner: 
- Sakallı, bilet! 
Arka s~hanlık, onoo en çok uğ

ıraştığ1 yerdir. Çüııokü, vka sa
hanlığa bine.,lcrin elleri pek: d:ıoş 
değildir: Fidanlar; gaz, yağ tene
keleri, çuvallar, sepetler, büyük 
bohçalar, bavullar; taıhta, mııkav· 
va lruhık•r; •,tumdbil, araba Y"" 
dek aletleri; h0~!beler, 'küçÜ'k san
dıklar, salasılar, kafesler, daha 
bunla.ra be02er benzemez neler!-

Bilelçi, aı1k.ı sahanlığın sı.kujık-
lığı arasında bunları gürür; 

- Ba.ba, t> tenı;ke senin ani? 
- Benim, evlat. 
- Olmaz. Mes'ul olu.ruz. İn· 

dir. . 
Ad~r.ccağız yalvarır: 
- Surada ,neceğim!. 
- Şurası burası yok. Şftndi. 

lmntrol ~lirse, bana ceza ynzar .. 
Zil çeker, amma, tenekenin 

saılılbi inmez. 
- İnsene be yahu!. 
- Şurada ineceğim. Ne olur? 
Yolcular şefaat cdeı'ıer; biletçi 

içinden bir c!Mıavle• ile tekrar zili. 
çeker tramvay yola düzülür. Am
ma, dert bir değildir ki ... Biletçi 
yine lıornuroanır: 

- Kardeş m, o St'pet sen n mi? 
Benim'. 

(Dc>amı S<:: 4, Sü: 5 de).' 

DIŞ POLITIKr . ~. ç-
Japoaya ne yapıyorf 

Yazan: Ahmet Şükrü Eamtl. 

Kış ayları zarfında ,,; :· tigı f,e'. 
ntş t~ebbüs1er1c dil!'ya roiıc ol(:e
les;nin ön planmı işgal <-<len Jliı' 
ponya, Avrupa \'e şimal Air 1<J 

ccphc-le<!ndeki harekefier iba;;l1' 
yalı arka tarafa ç<'kilmi[.ir. Jr 
pooya 7 ilkk.ıl.nunda B'.rl~ /ı.' 
mi'ri,ka wnamnasına indirdiği 
bir daıdıe ile deniz hakillıiyctıııi 
eLne altlıktan soıu·a, k• a bir zw
man :çindc büyük zakriı·r eidl 
ett.ı. ll'ong-K.,ngu işgal ete;. Mr 
laya yarınıadasını istila ettı. Sili' 
gapuru al.dı. Birmanyayı eEnl 

ge~ird' .Fiılipin ııdaiarından Ame' 
rikıılılan loovdu ve Holarda Hin· 
dıstanını tasfiye elti. Bu mı, lz[lllll 

işi en kısa bir ~aman içinde bB' 
§araıı Japonya, bir tanftan P.• 
vııstralyaya, öte larlflan da un· 
diswna <layar.dı. 

Bu 'tralarda Japonya tarafın• 

dan ,girişilecek dört ı.eşcl:ibüs ilP 
timaliMıcn bahscdi" ;..ş'.i; Japon' 
lar evvela Avıısıralyayı i~Lla e
dulııLx:~roi. Hin<İ,stan i!2erınt 
yfuuy~bi :,rk!rdi. &ki Çin dava• 
sını tas!i7cye ıcı; htüs cdcb.lit" 
!erdi \e nöhayct şiı: •'dı:n gclece1' 
tebli~y> önlcnwk için Rusya)'• 
karşı harekete gc :ıilirlerdl. He!' 
dört ı.-ş.,bhüsün de J aponya:Y' 
temin edeceği faydalar büyüktü: 
A'Vustralyanın <ııga li, ele geçeli 
geniş toprakların loorunınıası içill 
lazım ve zaruri idi. Amcr kalıl3' 
Avuştra)yada top1anryorlar ,,. 
Japonyaya ka ı girişecıckleri ta' 

anuz hzrc~etinde bu memleketi 
üs olarak kullanmak niyetinde 
olduklarını gizlemiyorlardı. N 
merikahlar loa! miktar kuvve4 
taplamazdan evvel, bu anem \pke
tin işgali, Japonya için hayati bil 
müdafaa tedbiri olacaktı. 

Hindistan zengin hır memle
.kı.lt ;, Bu memleketi isııal attın• 
almak hem Britanya lmparatı:ır 
luğurnı daobclcrhı en ağırını in• 
dirmek d<;roek olacaktı !lıeın d' 
Japonyayı diğer iki orta-ğına n• 
laşLıracakt.. Japon dl'.>nanmasıntJI 
blr arahk Bengale ~rfezinde ıft 
rünmesi, J aponlann ciddi suretif 
bu teş .. ~ girilil!lt'k , el.lnôt 
o arı hissini yarat:mıştt, 

Diğer taraftan Çinin tasfiye6' 
de Japonya için zaruri bir meselB 
·hal>nde idi. Japonya beş sene ut 
raşmış ve takatini tüketmekte O' 

lan bu yaman düşmanı yola $eti' 
remrnıişti .Birınanva yolunu kıl' 

sip de Çini biiıibütün tecrit ettilC' 
ten sonra, bu mcımleketin ist'3B' 
sına girişmesi tabii lbir hal gibi 
görünüyordu. 

Ve yine Japonyanın Rnsya)" 
büyiik tdhlike saymakta olduğ~ 
malüm olduğuna göre, Almanys· 
nın Anupada taarruza geçeceği 
s1rada Jaınnyanın da Mançuı:')'B' 
dan obıı devlere karşı taarnıı' 
ge.,'11ıCSi yakın biT ihtimal gilb! gft 
rünüyordu. 

Fakat Japonlar •bunlardan ıııi 
!birini yapmaıd1lar. Geniş t<>Setr 
·büslere giri~-erek, ku'l<-vet ve e' 

nerjilerini sarf. r>eeklet'I ve yıl" 
rana-caklıırı yerde, herhalrle şiJlT' 
d · !ik, kazandıkları ı.c.praklatıO 
muhafazası için müdafaa te<f\ıif 
!eri almıya başlamışlardır. Japl'~ 
yanın aylardanberi uğ~tığı rnC' 
sele, kurduğu geniş iınparatorhl' 
ğa doğru gelecek tehlikelerin ört' 
lenmes! için tC'dbirler almakta# 
:ibarettir .Bu tehlikenin en b~yil· 
ğü şüphesi:z Amerikadan geleııl, 
lir. Japcmyanın bütün gayret> 
Amerikayı mümkün olduğu ~( 
dar uzaıkta tutmak =ktas1nd1 

toplanmıştır . 
Ve görülüyor ki Jaıponyan'~ 

şim<!ilık giriştiğ bütün t~·b'tii~ 
lf'r ,yılrdırım harbi net!cesin-de · 
dırım sür'atile eline g~çird ;: ta~ 
raklardan Ang!osak?:ıOr>lan uıs~ 
ta tutmakur, Yar.i e•as iObnr ·ı 
tcdafüldir: Vaziyetini sağlami· 
t rdıktan sonra ne yapmak !st' 
celi- bı;gündcn kcsirilerr,ez 1 

belki de bu, bliya'< ölçüc':e b 
sahadaki hare'kçtıerin g•!'= , 
bağlı bir me ledir. 

Kirayı arttıran 2 ev sahibi 
mahkum oldu 

Anka ·a 14 (Te'r~onle)- ır:s 
yin Ceyhan \'C N d c: rr 'c-' nd 
iki ev fah'bi k ra bcC: ' i ar"1 

mak suçı!e mılli kıorunma !l1 tr 

keımesine vcrilın s \;C retıc 

bunlardan Hiise;·in Cey!'-ıı 1 
Hra ağ,r para cczasma ve N' · 
da 252 Lra ağır para cez.ası 
mahkiım cdılın:, il". 
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l (Bu :yazının mt'linle-rl Aruulolu A· 
1"11.st B<il.tenlerindeıı aımmştır.) 

Telhis eden Muammer ALATUC 

!Unan kaynalcl'arı, doğu c~p
hesinde taarruz hare.<etirıin ce
lnUba ®ğru gen.şletilmeıi.tle <ıl
duğunu bildir>yorlar. Bazı ınotöı·
lü Alman kuvvetleri, ric'at et
lllekte olan düşman kollarının i
çine da~lardır. Alman uçakla.
rı da çekilen bu kuvvetler ' müte
nındıyen hırpalamaktadırlar. Vo
IX.neçin (•mal batısında bir Rus 
grı..pu ser· bir hücumla kuış:uıl
lllıl§tır. Voron~te anu<ian~ bnlı 
çarpışmalar devam edi}Or. Diğer 

, ~a2 hı,z gırtiplan ise Doneç .ı.>
ıgusurııdan cenuıba doğru çekiii
~ıorlar. Almanlann bu ·ekilen 
kttv\·etJeri de Don ve Don~c ara
SılJda de perişan etmek isted:k
leri anlaşıbnaktadır . 
_ :Ruslar ,Rosto! mi.J:ıvec olm~k 
'nere mutC!!nadlyen çeklmekte
d" 1 ır.er. Ahnan!ar, L'.sıfar.skdan 
Vo~JC'fgrad ictihmet:!'de ve 
~ag-nrt-gdan da Rost-Of btikan:e
t rr::fe ttı:trJ"I 112rına d.!v:.rm 1..rii
~ ar. Bu hareket geniş b:r ku
i,a ma hareketi say .lıyor. Ruslar 

U Ç~cre girmeden yeni bir 
cephe tesisi iç:ıt büyü· gayr~tler 
Ea,'fetmektodirler. , 

nus kaynakları, Voroneç ÇPV

l"fSılltJe ıbir gedik açan ALman 
.. ,vvetıe,..ne karşı şiclıdetli savaş

lara giri.ş.ilwğini bil.diri yor. Lisi
§an.. ·· <bğusunda Rwlar yeni 
lllıevı: "ere çe!!'.liyorlar. 

~ı.linin cephesiri.n bazı kesim
lerınde de tankların müzn!:crcti 
ile hareket eden Alman piyad~
ierileri, Rus müıdafaalarına hü
cı.ın etıırı;;;ler, 700 sub:ıy ve er ö
lü ·bnakıınışlardır. 
Rus~ar. Rejev me)"'<ian muhar~

Ocsinin Sovyet kuvveUer'nin sa
tılıp itrilı:ı. edildiği hakkmdakı 
Alman hrıberini tekzip erm.e.ı:te
dir. 

Ruslara göre temmuzun iki-
11.nden .on ikisine l<adar devam e
den bu mı.ıharebelerden sonra, 
'Ruslar geri mevzilere cekimı;ş
lcrc1ir .Bu muhare<bede ·Rus ölü 
ka'·•bı 7000, kaj"bolanlar 5000 <lir. 
füır. ,,!arın kayııbt ise 10,0!lO " 
llıuiırJkl&dır. Alman tank kayıl>ı 
da 200 dür. 
Kalınin ceıiıeı;inde de Alanaı:. 

1leri harekebi durduorulmuş-:ur. 

• MISIR CEPHESİ 

:M:ısır cephesinden Ma.'"Sa Mut
~un İngiliz filosu ve Tooruğun 
' 1'4gili;: uçak.lan tarafından yapı
lan ş:.dctetü lıomlıardım~nla"ı hak 
kıil<iaki taf:W!ı.ttan başka nıühim-

.. 

Ruslu bir t.nftan V oıre
ner 'de dayanıwya çalı.'llyor
lar: diğM ta.raftan cenup ke
sinıiııde doı,'uya çcJ.iliyoır

lu - lısır ccpb..-inde ,Yeni 
bir şey yok - Amf>ri.ka, İs
kenderiyedeki Fraru.ız harp 

c-emilerinin daha <"lltin bir R ) AJ 'ta 
yere nekli lazım geldiğini us ar man . 
=v~=siy=e=bil=dir::di=-=== ra müthiş bir dar· 

~ bir ha.lx-r ge\rnemi~tir. Bu c~p
~eıde zahiıi bir durgunluk hiikum 
sürııncktedir. 

Kahire Rıummenn son İng'.lizı 
ileri hare!k<:Uinden oonra, cepheyi 
düzeltnteğe gayret ettiğ"ir., ve 
ını1ıverin bir lkaç taarruzun ur. püs 
ikiirıüldüğünü bi.lditıınekt"";"· H~-
va faaliyeti 90'll. derece arı11 ıljtı.r. 

Filistin açıklarında b:r Alman 
deni:ıaltısı himaye altında .~iden 
!bir kafile arasında bir petrol ge
anisin·e iki boııp~! a.tn11ştır. 

FRANSIZLARIN 14 TE!l-1MUZ 
BAYRAMI 

Franıs&larıın 14 Temmuıı milli 
bayramları müıooısebetile dıün Loıı.
dra ve K:ı:hirede geçit resimleri 
y apılıımştır. 

cSavaşan Fransa kllV\oetleri. 
adı verilen hür Fransız kıuıvvetı
lcri Lrmtlrad.a Mareşal Foş'ım 
hey keli önünden geçnnişlerdiır. Dö 
Gol heykele bir çelerlk Jroymu~ur. 

Dö Gal Londra r• ~yoounda 
Fransaya hitaben 9Öy lediği biır 
n.ıtı;lkıta eııcıınue demiştir ki: 
·Sizin bütün tezahıürleriniız, Aı.
annnların Fransadan çekilreeğini, 
ımütıteii'klcriımlı.in toprağınılrlR gi
Teccğini, hainlerin sürülüp ~ 
leneceğini ve bütün milletin düş
manı korma!k ve cezalandıınınak 
ıçın, kU\"\'etlerini. ~171icc Uıpla
ımakta olduğunu gösterir.• 

Kahiredeki geçit resminoe ;.,iJrak 
için Fransız askıerlıerine de ~ 
tanya madalyası verilmiş'lliT. 

FRANSADAN HARP GEMİLE-
Rİ..ı'l"İN DEVRİ 1STENIYOR 

be hazırlıyorlar! 
Landra 15 (AA.)- Mlı;k<ıva 

kaynakları, Alımanların Buguşa
nn cenubunda ve Kantemirovs
kanın şimali •arkisinde ilerledik
loerini bildinınekteclirler. 

Almanlann Stalinograd ile Roo 
1xJıfu hedef it!tiıhaz et't·ıkll!Ti anlaşıl 
malotadır. Stalinograd mühim b.ıı 
sınai merkeııdir .BuraJa So-..-yet 
tank fabrikaları vardır, 

Sovyet ha'berler bürosu şefi L<>
ııavski dün kenıdisile görüşen ln
.giliz ve Amerikalı l'azetecilere; 
AJımanların d~etli bir darlbe yi
yeookk:rini -..-e bu anın geç kal
mıyacağını söylemiştir. 

* v;.;ı, 15 (AA.) - l\ll:lrtşal Pe
t.>n d!ln B~<>k;f Ltıval~ lalbol et.
mi> ve c-zun ınad:ya ~;<şlür. 

Brezilya a euın 
tahdit edUlyor 

Bnenos-Aires, 15 (A.A.) - Rio
dc-Ja.nciro'dan öğrenildi~ne gö
re, ya•nnda.n itibarcaı şidd<?tli ben
zin tahdid.atı bütün Brezilyada 
yürüırlüğe giToecktir. Böylece 
hıı:sıısi otomobillerin hepsi garaj
lanla yatmak zorundachr. YaJnız 
llio-de-Ja.ne'İro'da !5.000 otomobil 
h:rrel<elsi:z blunya mahkiımdu:r. 

Toprak Mahsulleri 
Ofisi Müdürü 

Ankara'ya gitti 
Tqır&k maıh.sulleri ofisi müdü

rü Şakir Turalı V ekiıletin da.ve

ti iizerine dün akı;;am Ankaraya 
git.m~ir. 

· İskeııdcriyede si!atıloarııından tec
rit edilmiş l:lir halde bekleındtte 
olan Frıı.nsı:z harp ge&'.llilerinln 
devri için Ruzveh 'tarafından ya- !=============-== 
>pılan iki teklifin Vi:j. hükfmıetin- Harp ş a r k ta 
ce reddedildiği ;biJ<li:rilrncMeıd.ir. 

Rumelt'in lıeklifli kabili edil- z f K 
mediği talkdirde, Büyük Britanya 8 er 8Zftll
bu gemilerin tahribinde haklı o-

lacakıtır. RULV'Clt bu gmııilerin makla Bitmez 
Süıveyşten geçerek Aıınertkıarun 
himayu;inde bir Cenup Afrlkası 
limanına veyahut Martinik'e nalc
lirui istemiştir. Tekliıfin ~edil
diği ha~ci etrafında gaııeteler 
1.efsiı:de bulunmuyorlar. Am2rika 
Hariciye N e'mll'eti bu 'husuısta Vi
şiddkıi elçiliğinden rapoır be.kJe. 
melatedir. 

edccdttlr. 
+ ViJzyetlmiz emrine ;zyn~ o

lan rncr: ,1atL.. '<1 ~ ann 1;:•\-ıi o1 uı:r13.6ma 
Suıtanha.ıııammd&ld Mani!:ıtu.racılar 
Komitesi ta.m.!ın~n bn;lanıt-u$f:ır. * Ekser kadm çoraplaıu ile 
ipeklilerin QOk çab~k bozulup yır 
~ıl;dıkları görülıdüğünden bunla
rın sı..'<ıı bir kontırolden geçirilme
leri İktısat Vekaleti tarafınJan 
aliııkadarlara tebliğ olunmuştur. 

* Bazı sabun, çimenro, loontr
ıp!fık ve kaput bezleri de cvsaf
lannı çok çabuk kay'befüklerin
den bu kabil imalatılıanclerin de 
sıkı. ibfr lrontt'Dlden geçirilmeleri 
kararlaştırılıınqıtır. 

l\fOTEFERR1K: 
+ Al<saıra(yda dlınıın Fa"*> 

Gmlnde biröııi YeMeğirmeniıı -
de 1Tl'qkim bir du-1 kadınla Pa"1l.r gü
rıil Flor:ya plijıına gitmiş vA k.eooisô 
:yüzerken kabinede k.alan kadımn 65 
lir>'ı>nı c•lıp ka~tığını iddia elımişfü. 
Kadın bui.ıJoara.k. labl<Okala geçiJ.ıniıo

li.r. 
* Gala bada :ralı.lre ticareti ile 

iş!igal eden Il. Nec'p Hancı on bir 
ton oolrudu pahalı sa.tt.ğını:Ian İs
tanbul 2 r~i Milli Korumna malı,. 
kemesi karari1e dün te\wf olım-
11DUştur. * Piyası:ıda <ın parabık.lar azal
ırnı.ştır. Diğer ta.raftan eski n.ikel 
or. ve yirmi paralık:lıır bu Bl'f ni
hayetine kadar tramvaylarda ka
bul o1u,,ac~. Bımlar bi~ yıl 
müdtletk de ma.lsand,klarıttla ve 
tır.nkal:ı.rda tebdil olunacaklar
dır. 

Kadıköy OPERA sinemasında 

CB&ımakakdeıı Devam l 
üzerinde Rus dııvinin tehdidindeın 
kwtumnış ve mukavemet harbi 
imkanlıı.rına kavtışı:ıKŞ olaıraJı: 
kalması lôzıınılır. Rusya m.ghlp 
edilirse Almanya ~in bu imkan 
.1.kdf'.ııiz, Orta ve Yalon Ş•k da
Tasırıı da halletmek ?rtile bir 
O.er-eceye kadar emniyete girmiş 
olur. Çünkü, Ru,ya :renildikten 
Akdeniz, Kıı.radcniz, Kızıldeniz, 
Yakın ve Ort:ı Şark Almaa ve 
l\lib\·er hfılcimiyctine geçtikten 
smıra Almanya iktısaden ferah
lı)aeak, iptidai madde mahrımıi
yetinden lmnıen kurtul......,k ve 
müttefiklerin kıt'aya tallılTUZllllU 

bnklcr hale gireccktrr. l\lüttefik
ler -böyle bir v:rzıiyette muvasala, 
ikm'1l, tnho~tit bakım.Jarrndan 
Avrupa kıt' asına İspanya.dan Nı>r· 
~·eçc kadar ancak garp Avrupa
sımn lıerbangi bir noktasından 
taarrouz edebilirler. nu taarruza 
rni'iııi olmak için de Alnınnn hiç 
şüphe yok ki, her tiirlü tarlibl ala
cak, büyük kuvvetlerini gwrpte 
ve JUerk·ezi Avrupa da tutacak; de· 
nlılcrde fevkalade diklı:alıli ve 
faal bulunacaktır. MüttefıkJer ise 
hıma karşı behemeh:ıl ~...-ııpa 

kıt'8"ına çıkmal< ve Almanyayı 
havadan ve karadan yenmek aız
mi.ni muhafaza edecekleT ve bu 
azmi en soın kud.ret ölçüleri fiil 
ve teşebbüs sahasında oknemiye 
çı-karacaklardır. Biıuıcnaleyh, 
harp işte o vakit ya Almanyanın 
kat'i nıUka\·cmct ve galebesine, 
yahut da miittefıklıerin kıt'a üze
rindeki zaferler'ne bağlı olaırak 
bitecek ve dünya haritası bwt· 
dan sonra yeniden çi:ı.iılecokıir. 
Dava buyken, :\filıver manzum.,si 
vcva müttefikler c:ephesi için a
suİar bovu™'a sürecek haynti 
menfaat hesapl~ına., ikC'll harbi 1 
Rnsyada bitecek sanıruık. doğru ve 
düzgiin bir görüş cserı olaına'L 

Almanyanm Rusyayı mai;lıip et- ı 
mesi ile Dünya Hm-binin sadece 
birh1ci safhası bitnıis olalıilfr \.·e 
RtL<ya ne kadar giiç 've geç ~·ıkı- j· 
!ırS11 bundan müttdiklcr vakit ka- 1 

zanm,,k, Almanyayı yormuş ol- · 
mak bakımın.lan o kadar faydola
nırlar. Yine r.usya ne kadar ça
buk. yoolrsa Almanya takatlerini 
muhafnza , . ., miiıtefiklere knr~ı 
harbe devam İ(İn hesaplarrııı tan
zim edeıhil-k b:ıkmundan oka
dar k.:ôr cdeT. 

Z Ti S G 
3 üncü yeni pro;:'l'am BİR ADA'.\I UÇUYO!t. 

Her ak~am seans !ar saat 9,30 da ba~lnr. 
lerlerinıiı.ıi hemen tedarik ediniz. Tel: 60821 

rrı:.·:u lzZET liENİCE 

Filistinde bu 
sene mahsul 

çok bol 
Kuı>üo, ıs (A.A.J - Bu se11e buğ

day ve ,._ malwulü 7 _,edeııibıµi 
göı·ilJ.meınif dıerecede bir !azl•lık P
termektedir. B~ yıl:n aıp:ı m:ıı.ruıtil 
geçen senenin 75.000 bıölA
b~ı ı:ıo.ooo tonilato olduğu gibi bu 
yılıo buğQa:y maruulil de geçen sene
nin 95.000 ı.ıniltbuna nitl>elle 110.000 
"i.on'J.atoyu bu]moıkl;Jd>!'. 

* v;,;, 15 (A.A.J - Bir Alman 
Wlhği, A!'!lan gemllerm<n 7 d'üşmao 
baıııı veya tlcar(>t gem;ısioi b&tıı-.Ja
ı;ım bl.lıd;ıımckledir. 

Amerikada hususi oto• 
mobillere el konuyor 

Va,•"'elon, 15 (A.A.)-Ayan Meclisi 
A.!t<e<i Eııdhnl'ni, 'htl9l1"1 alomobille
rin Reis RuzvMt ta.Rıtmdaı sat,;n af8ı... 
m:ıık '"<'Ya el ıwnulma:Jt sure«;lc ça
lı;p .. "J.lm:ıt.::.ına o:ıır olan lcl>'ltn ı:.y;
lı:ısuıı inceleımi,tl r. 

L!ıy•ha mctınine s:öre, bu karuınun 
Uı.tbilci ~ brş milyıır dolar! • ı..
tahslısot ktntJjn'cı.<11 icrı~e}ttedir, 

Bommaı yeni bir 
tı,ebbtlse geçmedi 
Ralıl~, 15 (A.A.) - Alman J>i:rz. 

desinin cıtır k;eyıplara uğnldığı ve 
djlşrnen tarılldanı>dan bir koııınm 

t"1ıı>p edildiği veya işe :r=>maz hal& 
ııet;r>ldiği ~ güTtltil '""-a~lll'
dan sonn ıı.omrnel, El.\lcırocnı. cept,e
sinin bu kesm!nde Salı g!lnü taamı.-

Eunu :yenilemıımôşf<r. 

Bir işçi iskeleden, 
bir çocuk 

pencereden düştü 
Bcşikta~ta Ihlamur caddesinde 
8 numaralı ~e oturan Aıvadis 
atlııııda bir l,;ıçi dün o ai"vartla bir 
evtamir ederk.en kurduğu iskele
den diişınii$. aihr surette yara
lan.tl'.l'Şhr. Aıvaciıs Beyajlu hasta
nesine kaldı.rılmJŞtlr. 

Yine Beşiktaşta Şalrnedim so
l-~;;ırıda 1 numaralı evde oturan 
Hiisamcttin adında bir zatın 2 ya
şırdaki oğkı Hikmet de evlerinin 
üçüocn kat penceresinden dlif-

• müış, vücud'ünün muhtelif yerle
riıııdıen yaral.anmııştır. ----Madam Atina ve kar· 

deşi 16 şar ay 
hapse mahkum edildi 

Genç kızları fuhşa l<>şvik etlik
leri için cwclce üçer buçuk yııl 
hapse mahküın edilm'.ş olan ran
denıcu Madam Atina tle l:ız kar
deşi Kstina hakkında diln tem
yizen y<?ni<len karar veribniştir. 
Bu klrora göre ct>zalal'ı on altı
şar ay ve yiııırri.<;er gfrn Ooaµse, 
83 er lira para cezasına tem:'! o
lunmuştur. 

!l3una selbcy iğfal ettikleü idtlia 
<ılunan 4 kıroan ikisinin evvelce 

6eıibest hayata alışmış olıdukla
rınııı ve y~larının da kiiçük bu
lunmadığının anlaşı~ olmas>
dır. 

Ağustos başın
da Bira istihsali 

arttırılacak 
İmlearlar Umum . !i><lüı"lilğü •.oak

ların gitt.kçe faz!alaııımsı kaııı •mda 
b:·a. isti})S.3.}iıtını bir mildıar ar.tlır
mok ~ tetkiklere 1>11lamıştı.r. İıiıi
f\Rrılar Urr~:1m MilrlilrU A..dr.6n Halrt 
Ta.Qpı.nsr bu huısU61Ll ıbu b-abah bize 
denıişt.i.r iki: 

c- A!..rst.'lS ba~ır.da bira istllisalA
tını bir ~ artta.rm;:.k için h:zırla
nry<ırU"Z. Uıl takdiırde şehrin he t:J ... 
r:tın.:ı bul:ünklil.ıen l:Wa bira ,ön
dcırecc tiz.> 

Gazeteciıer he.yeti 
( 1 inci Sa.l:ıifedtıı D"v:ım) 

B. Selim Sarper Alınan hülo1ıne
tinin davetlisi olarak yarın al<~ıtm 
IlC'l"line lınreket cdoı:ııktir. Yine 
Alma.n hilktimetinin da\·cti üzeri

ne Berline gidecek olan Sıvas 

Meb'usu ve Akşam gazetesi baş· 
nmhamiri B. Necmettin Sıtdakın 
rdsliğmdcki B. Asım Us, B. Na

dir Nadi ve Nevıat Güvenden 
mürekkep gazeteciler hey'<ti de 

,·:-ı.n aksanı şehrirul.ı.den har et 
edce<:ktir. 

İngilizler gider· 
se Hindistan 

silahlanacak 
Van:lha 15 (AA.)- lfü.t k.ong

raıi rei"1 Azad, Rö;-.er 2j:ınamn 
muhal:l!rine, ıkon,gre karannın 
milli Hint istek<erinin yeni iza
hından baıŞ!ta bir şey olmadığını 
söylem~ v.e l:ıunun b.r ültimatom 
mahiyeti e o.lduğunu inkar et
m.ştir. 

Azad sözlerine şöyle devam et
miştir: 

Kongrenin başlıca hedefi Hin
disıanın müdafaası bakımından 
sür'atle tam Jsll1diUini elde etmek 
tir. Kongre Hindi.starı müdafaası
nın ancak sila.hlı kuvvetlerle te
ırnin ed'lehi1ecpğini tam=ile ka
ibul ,.e tasdik etmiştir. Gand· biız
zat bunu bilmeklroir. Ben şah
san ~uri a.q erlik h::ıı:netinin 
Hin<!ıstanda tatıb·'~ ne taraftanm. 
Fakat İngil?:zlerin H 1".distantla bu
lunmaları bu teillıiri iır ka-sız ha
le getirınektedir. 

Bir vapurun fazla 
yükü bo,altıldı 
Haddi istimsinden fazla yulcu 

alan vapurlar hakkında hnan 
reisliği tarafından siQ:letli taki-
1baıta bulunulmaktadır. Dün de 
Karadcn12e harekC't ed.:n Akını 

vapurunun 600 ~<iden fazla )"<>1-
cu ald.ğı yapılan la:mtrolden an
laşılara'k !arzla yolcular bıcşalttl
ımştır. 

Diğer taraftan pazar günleri 
Şidtetlhayr<ye ve Kadıloöy Ada
lar vapurları d:ı esa:.1ı bir h.-unt
'!lldıen geçirileceklerdir. 

Midvay deniz harbi 
(l inci Sahıfeden Devam) 

besinin kat'i bil;inçosuım neşroet
mryl:ir. 

Buna göre, Amerikalılar 1500 
tonhık bir harp g=isi 'k.ay6:>et
nüşleııdir. Yarkta'"' Amerikan 
cayyare geıtisi yaralanmıştır. A
merikalıların za)iatı 92 su ay 
.ile 210 endir. 

Japonların 27,000 er tonluk iki 
tayyare gC'lnisi ,onar b:n tonluk 
iki tayyare gem :si, 8500 er tonluk 
ağLr kruvazör •le 3 muhribi batı
rılmıştır. 3 Japon zıı1h.lt.;ı, 4 kru
'l/aııör ve bir Qa!c muhribi dıe ya
ralaıımı;;tır. 275 Japon tayyaresi 
tahrip edilmiş, 4000.:rapon subay 
ve eri telef obınuştur. 

Şimdi tehlike 
ll inci Sa.hl[eden D.·vam) 

llw\-anın •nııbundan Kalininden 
Rejeve kadar 125 kilom€1relik bir 
rephede taanuza geçımışlc!Uir. 

Cenapla, Boguçar ci\•arında 

haılbed:l.mektedü. Tehlike Stalin
grad istikarpı;-tinde belirmekte<M. 
Ruslar Lic~n doğusultJia ve
ni mevzii re çekihnişlerıdlr. 

Din Parıs Balkı 
{1 inci S:.ohl!edtn Devam) 

tanıtt•nız. Lideriniz tar:ıiından 

kwen yan:ı.ş ycla sevkedilmeni
ze rağmen müs~evliye kal'Şl kin
den ayrılmadınız. General di) Gc>
lün çar;uşmadalti devamı saye
ai.nde Frnnsanın muharebe mey
danındaki ga)ıbuıbeü lissoluııma
m.ıştır. Sizler de, AJmanya mağ
lıip edilip Avrupada hürriyet te
sis olununcıya kadar, bu hanbin 
devam edeceğini idrak ~!tiniz. 

Denfıza<;ı.rı müstem\ekele~inizıe 

Büyük Britanyanın göz diktiğini 

bikiircn masallara al:dımıaıd.n.ız. 
Zaten biz böyle bir ni)'<'tte de
ğiliz. 

Bugün 14 temmuzu Frımsanın 
Jbueünkü mürn>bitlerde:ı kur!ula
ca!iı ümdile yapmaktayız. O za
ıınan Fraru;a ile bizim; <karoeş 

ik millet• halinde yaşıyacağıınızı 
t:tı·~-c>nım. 

14 T&r.rnuz PAR.İSTE NASIL 
GEX'Tİ? 

Paris 15 (A.A.) - 14 temmuz 
!bayramı, bugünkü şartlann mec
bur tırtlu~u bir vakar ve sükıl
netle kutlanmı>;tır. Parisliler bü
yük kütleler halinde Zafer fıb -
desine gitmişl<'r ve Frans>Z meç
hul askerinin kalıı·i önü.nele eğil
ntiışlerdir. ı\kıiam saa.t 18 de bü
yük haıın malulleri heyet! meç
hul asker kaıbrinıfoki ateşi taze
lemi~ \•e ha' ~eç vakte ka
dar t.bide önü.dan bir defile yap
mıtf..r • 
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Geceki fırtınada 
iki ev yıkıldı 

( l lnci s it eden D• vam J j 
>;'ıkbnn<'a vablan<m lk.ı ııandııJ "" 1 
w ı.:ı ıhı t.""'YT'!ı b üy ıJk tcb ı e at.
la t.nlllf la r, L· nan ~t'iııı;li ·.in aldılı 

tcdbirleı· say('ISinde itlnıdekil"r mu.. 
h.""7.loıılt bor ölilıl1llen kuntarıln .,tar
dır. 

Üç 00.,ö;, v .... l<ısınm ıblgaJo l sQ. 

rüklen'Diye ba§Jad1k!orı ve içiııd>)ld. 

lerln ff'f'Yadı Gü!hane Hosw.an~
den dUIYL!nmıt .-~ dM!haJ L'-nan RQs... 
lıiiime lek>ton ecıo:,,,;ç. r R~'1~: mı>-
1.örlerindPn bi1>irıJ im:bc!a g<ı:1<1ermi>-

VAZiYET 
Cl mel Sahifeden Devam) 

V<ıroneçt.e 3se mUdafna harbi 
ha!.9. devr-m etmekted'r.· Burada
ki rkinci A)man taarruz !l"llPU 
1bütün ~dd1!tile savaşıyor. Şelı:rin 
şimahnde'ki bir Rus kıt'ası a.ni su
rette sarılmıştır. Bu ~ehrin alın
dıi:,ı ha'berio Ruslar yedi günden ı 
1beri teyit ctım~lcrdır. Ruslar 
burada :ımtdane mukavemet gös- 1 
teri)"<>rlae:a da, d ger bfügc't•roe- 1 
ki k<>.u• cenuba çckıliyorlar. Ha· ı 
•·eket ,Alı!'anbr ıçin bır n~\'l ta
kip m~iyetinı ııl ştır. llUoi ga
:uıelcri, geçen sene Mos!..ovanın ı 
üçte ikisinin sarılıd•ğı zamanlar
daki.ne bf-.,ıı;ycn heycc:ı Jı neş- 1 

riyatta bulunmıı.ktad br. 
Timoçenko geri çckihnek emri 

wvmıştir. Rusların Stalinograd ile 
Rast.of arasında Don ntıhrıni tut
mak ısııed.kleri zannediliyor. Di
ğer taraftan Almıınlar Volıgaya 
doğru da yıol aÇmağa çalışı)"<>rlar. 
Sovyet ordularının uzak ık.i gru
pa ayrılmak üzere olduklan be
lirtılcrden anlaşımıak:tadır. 

Londraya g6rc, 'finıocenlro 
lkuvıı'CtlCri büyük bir ir,Uzaınla 
geri çekilmektedir. Savaşlar ge
çen seneye ıiSbetle daha şiddet
lidir. 

Kursk dolayları aki muhare
belerde 100 ürıcü Ahnan tümeni
nin eski hattına sürüldüğü ve Dooı 
nehrini geçen 245 inci Alınan ala
yının da yıok edildiği yü.e Lon.d
;radan bilrlirruyıor. 

Bir taraftan cephede böyle şid.
detli muharebeler devam ederken 
dlğer taraftan Yugoslavyadııki 

''atanpcrver teŞk.iller· de yeni bir 
taarruza gir~lerdir. Bir habe
re göre, il<!nci !ta1yan ordusunu 
rnevltileroc hareketsi'z bir halde 
.bırakım ı:şlard ır. 

!ıır. Bu s1!'&.da. 1 ın::ıJ.ı ın...zaan Kar-An-, 
g Yd ~. t edt n Ba. :tın v puru de 
k :aze_d~eri e;ııın~ ve yani r.ı roıı.. 
m ~l.r 

Topiı:ı.n(' iıd.eıooı- ba~ 43S3 nu
m:..·~lı Alin«l ve 'l!C'Y\-ıı!ıo;ı İ.trı·looine 
atı 1773 ~ralı İbrahim Dik';ıı san. 
d!ı.Ilan Jçindekilrrle bı•ra!Jer kl.Jrtıa ... 
ı·ıh:ı:ışbr-. '\:•:;ılnlz <iaha ev\ el 1u1.ıoa
run ş;cJc!el<ıl<ieu belan, Salacık İske
lesine a;t 370 nırma lı il' !ı.n..-t otlu 
M...s4f .ın aandaL balt11NU ~ Li. la.. 
ıroıt lliuo!afa tam .,e.ımorııtnda yctışile

rtk !< rrt:ın"lmlli!hT. 

Rus cephesi 
(1 lııci S&lıi!l'dftı 1 l"Vllm) 

lmvvetlerin.in anlatılmaz bir 
bo7.gunlukla lutrelu:l ctlilı.lc.-ini 

bildirmektedir. 
Alınanlar Rus Jıaflanna dnin

liğiııc nüfw. etmi.'.)lcrdir . 
Biitiin ccphcık Ru !ar ~ 

bir halde ~ekilmcl<tcdirlcr. 
VORO!l.'"EÇ'DBDE DON" 

NEHRİ G.EÇİl.Dİ 
Londra, 15 (A.A.) - «11.B.C.• 

Rusyadan bo ~hah alınan haber
ler Don muharebesi çarplljmala
rırun en .... safhalara girmcıkte 

olduğu hissini vermtltcdir. 
• Voroneç civnrmda "-"rp mafar 
gayet büyük bir •iddetle inki a! 
etmektc-dir. Almanlar g leyin 
V orone.; kesim inde Don nehrini 
geçmişlerdir. Bir ıkol . <'.bir mmta• 
kasına girmi.<:se dcı Ru•lar gayet 
büyiik ibr cesaretle muknemete 
devam etmektedirler. )Jilıvcrc:i)cr 
mütemadiyen takviye lr.unetlcri 
almaktndırlw. Bu meyanda Fran· 
sadan tekmil bir piyade tümeııi 
getirilmiş bulwımaktadır. 

RUSLAR ALMANLARIN VORO-
NEÇ'E GlRDiGİNİ 

BİLDİRiYOR 
Londra, 15 (A.A.) - Rus gece 

yarısı tebliği eki. f<iyle deıııilkto
dir. 

Voronoç'de şiddetli çarpı~ma
larda, Almanlar af(ır kayıplara 
uğramaktadırlar. Bir So,·yet teş
kiliııi.ıı elde ettiği net~leroen 
bu kayıp}anıı ağırlığı sezilebilir. 
Bu te kil 10 gün içinde A'hnıuı.
lara 25.000 kayıp veırdirmişfu. ~ 
rıca ·t67 tank.mı da tahrip etmiıjtir. 

Almanlar ti.Jdetli çarp>şmalar
da.ıı \e bir yarınA hareketinden 
sonra Voron~ şehriııin \aroşla
nna girmiye muv3ffak nlmu~lar
dır. 

Bir kesimde Alm~ttl&r ağır Jr.a-Ba:zı fogi!.;-, gazetelerinin taze-
1'ediği ikinci cephe meselt'Sinden 
Alın.anlar dıa ba1ııscdiyo.rlar . .A}. 

ananlar demc>krasyaların vapur 
zayiatını ele alarak, Anupada 
;kinci bir cephe kurmanın imkan
sız olduğunu ileri sürü~r1ar. 

• yıplanı uğTadııktan sonu geri çe
kilmiye moı:baT olmuşlndw. 

:Mü:ttdikler de gemi kayıplarını 
iküçüı'k göl'Illeır:ekle beraber, in
şaatın hızlandı/!ını ve g~ken 
yardnnların y~eceğim söylüyor 
lar. Bununla beraber, J<'nci cep
he iÇn Ortada henüz te< bbüse 
benzer b:r krınıldanma yoktur. 
Mı$ır c"phesinc gelince, burada 

İn1iliz1erin ele gc-çen ileti hatları 
takviye ile ır.ıe:;ıgul oldukları an
Jaşılıy'Or. Bugün, yarın bu ııejlhe
den de önemt haberler gcleceği
ıni gösteren alametler vardır. 

On bir taksi 
(1 inci Saılılfede,, D!'vam) 

Bunlardan başka fazia müşteri 
alan dokuz o!Dbüs ~.för ve b::let· 
çisi de cezal..ndınlırnıştu-. Bunlar 
da şunlardır: 

3162 numaralı olıobüs ~ü 

Avram, 31112 bilcoçisi İzzet, 315ı.'I 
biletçisi Kıaiir; 30(6 ~örü Ali; 
3012 şoförü .Albdullah, 3012 ~ 
rü Mustafa., 3163 !i"L"örü Şükrü, 
31>10 şofürü Osman; 3091 biletçisi 
Mehmet. Bu oezalar ayın b rile 
on üçü arasında w:rilm~-tir. 

Mısır cephesi 
(l inci Sııh~eden D vımı 

cenup k<'Simı.nıdc bulunan Avust
ralyalı mC?VZilere !karşı .Ahnan 
tanklanrın taarruz c-tt.klerlni bil
dilT!'c ktedir. 

DURGUllıüUK DEVAM EDİYOR 

lıındra 15 (AA.)- B.B.C. Mih
ver tank ve piyade teş~kkülleri
nin Elaleıney.nın ~:mal kesiminde 
müttefikler tarafından püskür
ıü'mesinden sonra gaı'bi çökie 
lbaşlıyan durgunluk el'an devam 
etmektedir, 

Bazı yeırk.rde Ru.,lar takviye 
kıt'ı>lan gelinciye kadar yeni 
mevzilere çekilnıiı!lerdir. 

MUKAVEMET ACI VE 
ZAHMETii 

Vişi, 15 (AA) - Rus haber
leri, Timoçenko ordularının iler
lemekte olan Alınanlara kaT"1 
acı ve nh-tli bir mukavemet 
ı::ösmrdiklerinden bah...rtme«ıc-
dir. Bilhassa bu mu.k.avemC't Bo
gnça'nın cenubunda g&rünm.:kte
dir. 

aı denız ıtııarı ın 
batırdı ı ge 
Londra, 15 (A.A.) - 8"'ı h r z• ·

fındıa, R\lS deııiııaltıl&rı., Ba:.lf\< ve D>.u: 

Dcnizinie l<ıpyelltth 70000 lıon;l::1ı:>-

11*: g~m< i>atım~lardır, 
Yalmıı: B:.lllk Deniııöndc 8 ı:crnl b 

tınlmş!1r. 

?tlarkaU ................. .->a ... ı!nla.1nı • • 
siz de tecrül>e edıniz. llCT· 1 
halde mcııı.nınt kalao;aksınız. ~ 
Temiz, sal, sililıi ve uruz 
ola.n bu sabmıwı beyaz sa
bım )"erine cmııi~·etle kul- > 

!anmanızı tavsiye ederiz. 
Th..t.osu: lsta:r.bul, Has>r i•ke- ~ 
lesinde 24 Nu. Tclı:r. adresi: ~ 

KALOLİVE - İstaııbul 

!211" 1 ~~ 

~~~ BELSAMİTOL ~~ .. ~. ~ 
İdrar :1<>1ları iltilıabı, :yeıri "e "'11:1 llELSOGUKLUGU idrar = ı:u. 
mesane ve pıust.Dt il~ 51stit ve troj!Slsti::lere, Böbrek rab t.sı ·{
!arına kaıwı en mü.'<mmı<'I bir il~ BEI.SA~Iİ'TOL'dur. BEl.'iA ı TOL ~ 
laı 1 l:ananlıa.r :yıll<:>rıcı.. ynzılı has!;ıl>l<lard3n çci>ıık k ,.....,J;rtl ~. B!i•. ı:ı ~ 
Ecuı.nelen:!• bulanu:r. Sat~ deposu: So-ni Abu, Botı1:<4< pı iş B:" a ı 

~ ında Rcb·.a:r.c~ sı:ttık !'{o, s ~~~ 
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r Tarihi Tefrika: 116 

Ehlisalibe Karşı Kıhç Arslan 
Yazan: M. Sami Karaycl ..J 

Anadolunun yegane hakimi olan 
Türkler; Ehlisalip akınlarını önli

yerek. i•tiklallerini muhafaza ettiler 
Ba ·ıı· •CYl 480 fücri n 1087 

J\liladi t.ıtihir..de başlatıırrn A\·
r-.ıpa tıu:!hçik ·i 700 Hicri ,-e 1300 

... liJi t..ı.:ful.., le nt:ı ıyetL crd~riı·· 
h r. Koııy;ı, s •. çu.ki:erin'.n oıı l><'~ 
Sul•.:ın Jt:art.:.ünde ~;,;. Jı.ı• yirıtı! 

9Cnc st.ltJ.r.a~ türdüri:lcrır! yazar· 
Jar. Ve me'ha.: ol;.ra& ~•. Tak.v:. 
müt~a..·iıı'i gri.>terirler. Lura na· 
~aran bu si'l'ıle 477 ;:;rin;ncic baş· 
lum~ ve 223 sene hükumı:t et· 
mi~t~·. 

KD>tlya Sc!ç•ıkileri inkıraz bul
dt<i,'U za:ı1an b:J ailcd•m bir şehza
d e kalrnt~tı, Me;'u.t İ.>t~ı:buldan 
~Pçer1~cn ıe~:ccsini hem~ire,.in: , 
b;raoclc:ini orada b'rakmL~tı. Zev
~esi sonra omm yanına dcndiiyse 
<il" di.gerleri tsıanbulda kaldılar. 

vardır) bu. M~nisa hükumetine 
yani L iu; a kıt'~ının bir kısmı 
ile dLniz l~enc.r•na kadar Eyonya 
~ıt'a:;ııla nıalik idi . 

Paflagonya kıt'~oı Pull't Ok.sin 
sahiline ka<la~ Örr:cr Han edat
ları.ıın })~::ı.5CSJ.PC düştli. 

Q;nr.an ilcı oğlu Orhan, B:tinya 
kıt'asuıa maLk nldufor. Bursada 
·payitalht ic:,i5 ettiler. Bu hüküım
dar!ar müahharcn hepsln'.n en 
·kuvvcUisi olmuşlardır. SaL.!eıini 
tahtı ita.atlcrine ıılarak zil<U<'.lret 
Osmanlı Lnparatorluğunu vücude 
getirdiler ki budara İstanbu•I 
Selçukileri naır.ı ,·erilebilir. O za
man yim:i beş bin ask:cr çıkara
l:>ili; erlardı. 

Kasta.monu hükü.moti Süleyman 
Paşa ile oğlu İbrahim:n tahtı lıiik
müne gWl. 

Konya, Kercnıilerin elinde idi. 
Bir.~· be ehcrrm'yel>iı olan ~-oe 

taıı,:ı.malarmda mü!1kciLH bulunan 
s. :r Emirlerden bah$etnıiyunın1. 
Z· \en bunlar ınun müddet payc
dar ohnaır:ışlardır. 

• •• 
- İKİNCİ ıusnı -

Menkul Eşya Satışı .. -· ,. , 
Ileyoğlıı Dördüncü Sulh il tı kıık H~kinıliğinden : 

D\)syc. 

942/88 

942/72 

942/141 
941/11'.! 
U42/106 

942/40 

941/152 

942/1 

942/6 

942/31 
939/43 

942/22 

Nc~im Ferara: Feııüzaga 
ooki!!k 8 No. 
Km·i.,talı: G;,ıata Yüks..•k kaldı-
rı~n1 55 
'.Be;-O'glu. Belediye lıas\5hanesi 
S~i l: TeşY>il<iye Emlak C. 38 
Bu;,0.>: PMDgahı SLiley.m~n Nan! 
s. 56 
Yapra.k.slıı: Ema dağ 
kıık. 45 

Çimen so-

HüSE'yiıı: Bl'yo~lu 'I1üncl Gaxeyeci 
s0<ı..ak Derviş zade Ap. 
l\Hihril.:: Feri';üy Lala Şa.hin so
kak 79 
Fa.tına: Kas.mv.ışa B~'Ük Piyale 
c. 3il6 
Ker>ın: Galata Lü~iler S. 28 
Sala!ı'.ldd.in: BP.yoğlu Feridiye Çay
lak s. 71 
Kılara: Ga.Jata Deıni.-oiler S. 37 

16/7/942 

20/7/942 
21/ 7/942 
22/7/942 

23/7/942 

24/7/942 

27/7/942 

28/7/942 

28/7/942 
29/7/942 

3017/942 
31/7/942 

Sac! 

16 

14 
14 
14 

14 

14 

14 

14 

15 
14 

14 
14 

Tere':ckriıl'C nıa;,kemece e!lronulan ve yukarıda giisterilen 
ölülere ait ~·alaı· !ı.i2ala.:ındal<'i gün ve saatte malıkememiı 

l ·t arafından aA;ık anttırıına surat.ile satılacaktır. İsteklilerin ma- ı 
halliıı&.! hazır bulw1malan il.in olu.nur. (3879) 

Yapı ve İmar İşleri İlanı 
Nafia Vekaletinden 

ı - Lk.>!ll->-""Ye ı<an];o i,ı; Jancı.zm. :ı.ıııba!ız lebııro için yspılacaJ< te
miı.~f'lr.e C\.'ı ınşcıaıtlıdır. 

Ke:'.! bedrli <20381> lira • 6•• Rıruştu:r. 
. 2 :- Eksiltme 23.7.9·12 ~nbe cilrıii ••at 15 de Nalia V<kfı!cll Yapı ve 
Jı.>r..ar I.:ı:lı.;ri EksilkT.e Ko..-r:i·1Y'Oflu oıJasllıdo kapalı z:ıt'f ı;ısuliy1{' yepılacaıktır. · 

3 - ~l~tır..e ~M~ Vf .bumii. mil1ı'fc-n-.i f'Vl"Ek c102> yü.ı ilci ku111ş 
bedt•l mukabrlır.de Yapı ve Imar J~lıeri ROOH~nciıen alm.abllir. 

&ur.anın bira.deri de İ.stanbulda 
idi. O zanrnn Tsta~b~I lır.parator
lı.ığıında Ka!.:ı1onlac miiC~rze,: 
"·;:ırd!. Bunl:ır Sicilya: Vıt> .. r.:rali 
RoJe ile d.rlla sair b~zı r.ie~nın 
i<lare;i altında L.p;:ı,nya<lar. A"ya· 
ya g<'Ç!l'lişt.i. lstanb•ıt l '.Dparacoru 
aICJ·'ı.inc ~! ··ıa sarıld:lar. İshak 

Mel o. naır..ında bir Tür~ Emir: 
iı~ınl~rın başı 11 gc-ç1i. Kendisin~ 
Kcyık:ı.vusun J.:.z ve K·,stan'in ilıic· 
likıe 'ultan unvanı veıilecü olur 
'a &Jlerlrl t.J:,ıfııı, tcrkctlcce.;i.ııi 
imparatora biidirdi. 

- Halep Selçukileri ve Ebİisalip 4 - Elcs.ıt .. neye gırebllmek için ı.teklilerin cUJUlilı dair...,inde cl528,63> 
)'Ol u üzerind,, T iirklcr - bin bP.ş y!l.z yi"ni sekiz lira a'tm,~ ili; kuruş!ırk mııvalti<a~ ı.,nıhıııt vermcle-

l.:::ı.paratör ya!nız ;.'i1"1nci şarta 
rr.uvafa:kat c~'i. Lıh:ı.k A,yaya 
geı,mek hazırlığından fer~gat et· 
ti. Fr.ıknt gem.iye b:'.1~ceği S!Tada 
1a.:ıvı:ırratı.'l b:ı hı>:ber ala!' Kat,:
lonlar hfu:wn et:iler. Ya.unda.'<< 
Tıi~klerin gerek İsh < gerdi. Kos
tant:n l\k'Wd tas!imc rreı:bUT. bı
rnl.,"'1!.u-. Bunforı almca başlanr: 
k.Mtler. 

Bu T\ir'< İmparatorluğu tama· 
mile ı:nlıa-.·ol<luktan s.,nra, dağl.:ır
d~ kalm:.ş <llan. Emirler a§ağı in
diler. c: ... ardaki bütün memleket
i ri ı,o,,. Lt ler. Ana<lo!uda on bir 
kcıı;li..:C l · kıimet vücude getirdi
ıc,. llfo,;eı:~ra ait olan hükumet 
ibcı h a.p.a dahil deijildi. 

Bu ..,.ük:lrr,darlardan en n:ülüı:
k j .c:'lJ!l]a\.Jır: 

Ka. <r.n<>n: Bll en k!.1\'vetli' ~ri 
idi. Dö1'1: bin a•lcer ~lkarabi:irdi. 
A l~hirden Kiill<yaya kadar olan 
ınon:al.ık ~una tabi idi. 

Sarıııhıın: (Se~:.ı.kl İmparatorlu
ğııl'l'.a g(\'En Har.lX'ln kıın:andan
lnrı ara11ında bu namda bir F.mıir 

Tüı'klerin f,tıi olan sebatı saye- ri ve :-ıa!<& ',,;c.:ıe:ind n bu iş i~ n alınn'~ ~h.liyet -'ka 1 ibraz rt...,,cfori la-
zımdır 

sinı:.e bir hükürr.0tleri ır.ünkarlı: B~ ,_A•yı almak için ;.ı'*,,Jorin münok.'ISa tarJlinden <l:ıtil giinJ,,ri 
olur olmaz bir ~erinin müstaki- ha.ı-.ç> «n az Uç gün evvrl bir ifıl><ill ile Nalla Vek<l:~tıne rnwaca;,t et.llll<!leri 
len ve kuvvetli olarak meydana rr. l'kta::idir. 
çıktığı her tarhı boyunca gürül- 5 - İstekJ;ıer t.<iı:. C m<..1<.tll{>1'ı ,«lll u"'1e gibü Ol.an 23.7.1942 PeTşembe 

.. t" gu: u ııaAI 14 de icada: K'tsd!mc Kvmi.<yon·ı R•iollğ!oo mc!tbuz rnukaı,;;;r4e 
rr.uş ur • . 

vetm•l<-r:i lk-ımdır. 
Anadolu Selçuki İır.paratorhığ•ı ~.ada o]ocaJc g'6l:-celer kabul edilınt7. 

iki buÇ'u!k asıra yalını süren tarfai ---- - -- -
<49S8> 4.729i~ 

boy<Unca durmadm EhliroJibc kar
şı d:.yarunıış ve hemen bütün hil
kıimct. tari'ıi müddetince ga.'1J'len 
sel ı;ilbi akan y iikıOC"k ve faik hıri;-
1.iyan ordular;na lrnr.;ı looya"ak 
Kudüs y-0lunu kapznıı~tır. 

Fevkalade bir arsa satıllk 
~lamurla Kalam~ a.rGSınd.~ 1 Da.~'d:ıt cadd l ı.e tromvay yolu üzerfrd~, 

M0t!J KOJ.· na baJı.an. "'t'-H.lıl<h ve .:rıetlct"?:i vfiziye-ti. itibariyle®; bir arsa sa
t.ıJ·· .ı .. l.-'mı:ıO e·. 5.ınd•~ı Satış SaibnU"'a n ··racnat, 

Eğ~r Anadolu.da. Tütk!er olrr.a
aııı:ş olsaydı Elılisaliı' ortluları bt<-
gün hiıla An:ı<lolud.1 ,.e Arabi,;ta:- Yüksek Deniz Ticaret Mektel: i Müdürlüğünden 
da imparator!u•klar \'e kral!ıldar ,.:..;,,,..teb n1z Ll:sc bl ,., •ı.~u " 3.8.!'!2 ı:'..inüı>ck" ital>are-. ı:ı.~nı'<'t ı.ı:cbe 
~şki.J cl1ıı4 bulunaca.kiardı. Tü,·k 1"1.1'1""1 ocşlnoaca'< ve k.,yıt · · 28 8 9~2 gü.- .rıc l<:.::i r ~-= e~c- -':tir. , 
~-u.vvcti garbin sel gibi alup ce!t.~ Şartkı.: Orta Ok. l :.n-1"7~ ':l\I ol~k 'l':-"ah.t .. Li.- 1 9"kı..:ln ... ı ını 1 ikTT" ~J et ... l 
si:.rülermi lnhçluilc biçmij w .ııt<; bul· ·na:._ "ya;: co~." !lk nı ı ı · · !!-
onlara istJ!<rar 1ınk.ônını ve r c- 12'.'.tUC!.". Ü' .. M.Ju geçi.'!' se"'' bitı"c:ıJeı', • a. ge..;ıtn bi• S•':li! 2.-.r' ıda 1li! ı!O 

• •• 1 L.L~J "' , .,,,_,,, ' ,,. 
mi.ştir. Hıri~ti):-an ord~ılan yalll'~ .... ı~gJ o.u-u.11.;a: ·11 \~.K ''U"O:ı.-.... to1' oar. 

• . • . ·.. A,;ı •ı<ıa YIJ% ' ve !kala: a rr.·-''"'etı·· rcur caat "<l<c• k: ls!ci;.li!e. 5:hlı! du· 
Ana<lolu:ian !r~l.;~mek ıç-ın dOi'.Jll, yuz rı.JQlJ .. ;·ır:ıı ıdf:-ıizc!!ıı;" ei\~t. ,ı oh.ı..., olrnaO..·,.,ı .rtıa..,.,lmı....:. .. \lzcı ~ ~ıet~e ~ 
ıbin.lcrce ordulari!e Horasana k~ rr.· ... ycn·· iıt<i~ııiariylt: xa~)ıc"'"':l'ld:ı Deniı: bH;u/:'4~ı'iSP.-rı..c gö · ,-ı!ı ce~

1

-:n ... , "'V9 

.dar yürüyerek Tür~üıı kökü.:1:·1 Sı\J-,i <luıt•ır:.:.a ! e~& }li oid;..ıo~ anl&.ş=lan '-'C n'lii •b:1ka iıntihanın<l3. n\u
ka.zı:m.lıJ'a 0!7.'ntttn~·~ iseler de Ans.- ,_.at2;:ı.k •,l:ir k nıt4:t l•t• a:ı!llr..ac~11a. kii.rO:r \•f'ı·llen taJol>ı~irn ,-.-:Aerlikçı~ itibari 
dolu dal1larında n1 ezarlannı ı~az- n11.•s...öl.ik spırvpt &ıhi-bi bir k rtil ve)a u:.nuıı1i lı-u!tı:si belHJiyc Yl' nıillh:ak bilt-

.;:, -ırr,tı·n rr:aa~ ,·eya 'lc"l't nh•n bı ınemur inuc.iyl·~ ~not..""ııllJcr·.n ............. cld·,ık• ( DPva·11 1.ı 't'.O 't ,' ' - .,, " ,...... .....,....._. "" 
b: .. · t~flhhlibll:rr.e n}ını:. 

İliCekiH ... r.in 1\.tüdüriyı~ k..alem'fr.-e rr.-Uı·ucaatlerı. 

Sarıyer İcra Memurluğundan: Ve ·kal::ı.r: o:lekç0 , ai"'• ;yi ly.<lJ, velİ !;.:ajp'~iıri.lc niitı.;s cU.ztlr.111, diJ>!om:ı ve-
ya tt-tdl kı su.ı•U._•_._i "e 4 X 6 pb'adınd'a 6 frtoğ:-af •7377> 

S:aonye, .Ber1'fl, NC\ .. lın ~le Sa ,;y(lnın p.yıan uht i t. sar;r !Jaı-..n<la ~lun:::, 
Bc*-!lf,iÇ"t:ld n • u Kavağınea İ&'.ıtM'ılfCr e.,...,. ; soıc .. nda ..:\t k 3, 3 Jr:UA("'Ttt 

ı-.;-o. ite m·:;.r.akka.ro iki kıt'a b3ğ ve b:l.b;c fitl:ınhğın ıza c IUY · .ııı t,~·le a;,;ık 
e.ı"';mıaya ıı.ın, uştu-. 

E~-sall: ~IC'Zkur ,ga:yı oıcnk..11 arazi d:h :inde ikJ GC1 t 00 • n fr~y,.....,· o!ı:p 
rı1t:b!'ô);Jt...':'. Y1k.tJ._J1ış bostan kı-lb~i !n ·r : .. ~1ane1 cı•viz ayva, f!r..d.:.~. rr .... ~

mu,u a.:Joı;ları V..irdıt. D !da fizilın kütilkll'Tl ydktv~·. :rrtt'y\ ;z diğe:- tğaç!ar 
v.a,Nlr, Tu...na..rn.ı.na uokz yüz l'.ra kıymet takd'r edi~~ •. r. 

CJ!!: levazım Saıınalnıa Komisynn:ı İlinlııı 
1 - DC~C?" kilo.."""'\.-,-nm. t-ahm ;ı olı..;n.arı bı 

0
"

1 ! 87 ~rur~ 20 saı .. ~.,n ol1n 40000 
k· -, '.".8l.>uıı Yl, !!O Tcl""ll'T1·.ız 942 P:>za:te;l gu!')Ü saat 15 tlc pucarl:kla e~Htnıesi 
yıı pılacJ ictn·. 

2 - 4bıı 40 ton a1JUJU_""ll tan:ut'!"'l ionittı; te~l!m edilc('t.kt!ı· 

3 - İ'.k tc..m111'n:.ltı 2616 lı"':'a oJup f3,1·k Zonıt't.• ht1r gli.'1 l'tj kunı~ bı --l 
!l'!ı..:kıi.lıillı.ı<le komisyorrtl n a!:ı.nab:Iir. 

4. - İstckllı erin br1 ~ gün \".(! co.{aıt''..e Ka.s~lC.a. bulırn.an k01nı~yoni.~ ha.-1 
z:: l>uluıııın:ı.lal" (75~2/ 

_ı 

İ,."1>u gayri C'..enxul lwı!akınd· faz!a !ob]M ıılımak istiyCD!cr Sar.y••r ~!.;ı"
k~I! İ!!.:-a ?ılCmt:o.r..ıugo~;~..:ıı 9-12/129 dos;-a No. e:ile mlr ~--:ıt ~;ı, b lir 
i ;,u ı:arrl monkul arr-.inln kJ3'tr-<'li mL"'ı:ııı '"1U'Sinin yiW'e yedi bı ı;ıık 
rli-L:bP'l mle pC>y ak-QOSinin \'Cya 1nil!I bir barJ:.'.>.:ının tr-ı:~t n~t ıi>ı..tnLt iiJ;•az 
e ıl!"k ~ı-t-<.ır. İpotc-k sahibi nt1c:.. -t 1·larla gJyti m~Lıl uı.crlncl.o:..:i ha!: -ırını 
ırtıat ict..,. ic!rlialannı ilfın t.ırihtnd('n ıtıb:ı.~ OTI btış gU.n :ı rfıntla evır-a n, 
1.11 bitıc-Jı ri ile. b!rH\te rn.t..~~riyPt!:nizc lıild". lrr.~i icap ro.cr. Ak.i tıı..O.Wır.d(. 

1' 'rı taııt, sicil k..ıyıtlarf}'I.> 60.bit nbmd:Jkça satı, bcC:clinm poylavna ı dan fst. Hava Mıntaka Depo A.mirligw inden: 
l". i, kalır] • J\l•'llk~~ iki k>l'a bajl ve bahçe fı:ıı><tug. o. S/8/942 ı:wı.ıı (Pa-
z:ı ıl ı;oat H 16 ya Ju.d:ır Sarıyer na•~tlp \'e icrıı 1\1. ll'rlırğc'l1d rç Hava birlikleri htiyac. i~ n oe ş _ .. bLn adeL mirıwn dügmeo;i 
der """"' ed· "' ı.o. =,-:ı rn lt a •· r ·"" :a::ı.;1oc'.i ~-~ı k•l=k 5aı'l;y' ""' pazaırlrkla ve r ümunesine gör" sa tın alınaca:Otır. İstı:kliler kaı 'i te· 

ı ~ t 't e<i I~ k 'o,'3;912 c"',"1Tl • gCnü •a t ıı den 13 e k::d - k-
1
minat tutarı olnn c472. lir,a. 50, kurıı!li • n_.'.«"köy . ~ıa.Irnürlürlü~i,ine 1 

ra k !ına ~ • .• r. •r k·cn ve-gl vesai.· ro·,Jar o·!.. yi e ·;;: i.J.· yatıraDk tna'.ı!bıızla• ıle o.rJık;!c 20 / ı/9.,~ p;;zaı1esı gunu saaı 11 de 
"" bede.•. rilısı?ır~ tc' ."ıliy~ m('w e y ! aitUr. t,ı,-. c r, .,ıeııkııl 1 ık: '!'da g-:- Yenipostan~ karşısı ı Biiy :- Kın acıyan han ikinci kat No. 9/10 da 1 

"°" .. l"hl rG.c .ıt~ c. ı i :, ol mı.: . 912/lW Ha\.ı Satır 1 .3 kar.. ,·or.unda bu h.nınaları. 7479, 
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1 Sen mi Öldürdün ? l 1 

\,. Ya>an: ı :DGAR VALLAS Çevireo: M lJAI\li\JER ALATUR .J 

ru polis • rnıunı otmnobilin yo- 1 
k.r..u kcsnck i..t.edıler. U..1<in ~
!ör arnlnııyı po1 ' •lerL-ı üzerin~ dnğ
ru sür<fü. Az kaklı, obiııbl tekerlek· 
ıe~ -, ah nda kalıyorchı. Her taraf

ta dudukkr ötUY'O!' ı. Oromob:I 
yı aşni sür'atle sağda bir soka
ğa s.:.ptı. 

- A' ı., belasını versin! dedi 
Elfoı:d, ba:.: numarasını al&ıbilcli
n mi? 

Sua e ~ı..hatap elan polis: 
_ Kü~~k bir Pa:ıJıard otom~-

11:, li c ldı.ı;c ıu anladım, dedi. 

-- KtiÇ'i.ı.lt ha? Bu küçük Pan
i1aıa. ;; kdl:-mti: lçh1 bize Y~oca 
bı.r t.ıy:ı are IJ.zım<l'. 

F. for<l acır.ıa.ar araı;,nda kı-

ta bir n; jz<:.kıere oldu. Otomobil 
Rud C'lld.des!nde görühni4', parka 
uıa .m51 şıımcıi heıılı;•kle Kawd en 

To\'ll ı;;\.i"'ometinde g:iıdi(y'ord~ . 
Zaten otıc1ınabi1in nuır..:Jro.~n1~n c~ 
h-<:'mmi;"Oti y"'°'-ıu. ŞJJör nurra a; ı 
kolaylıkla dcğl;.tir<>bilirdi. 

Llı!cin ayr.i dakikada teleron
da:ı bir ha'bcr aldılar. Tarif eclHen 
şek.i Ide 'bir o•oır.ıaFl::~ Ho 1lo•:ey 
~'Olunda lkamya· uğradığı bildir' 
lij'flrdu. Arnba 'bir elC'k1rik tl:'re
gıne çarpmış ve parçalanmıştı. 

K imse kazayı göııır..eıTi;;. lô:kin ci
varda bulunan bir poJls gürültii;O:i 
i~i1erek, kaza mr.halline gel'!ri.ti. 
Fıııkat şoförden birbir iz yoktu. 1 
Na>ıl olııım:ıtu da şoför böyle müt
Jı:Jş lbir kazadan sar. salim ·kurtul
mu.':tu. 

Elf:ord d erhal vak'a ~ah:ı rıne 
gitti. Keyfiyetten h~berdn:- ec,kn 
BaıTabal : 

- Herlı ald" çahnrr.~ bir ovımo
bil olacaı-tır, dedi. 

· FiLhak}ka ou t&hıT h <le d~ u ' 
çktı. 

Elford p<.rçalaıı;ı.1 o:.Omobilın 
ıı;iııdc tcr6ki,kat yap\'. Llci mühim 
lk~iftc ·bulundu: BİTİ J\I:idland 
ba~kasınm Londra şubesini..'l an
tetini taş•yan bir zarf ve zarfın 
üzerinde de tan~n'-'i bir ıkitap
çının adresi ... B.;, bdkl bir ipucu 
ele ·.uebiliı·di. 

Elfr ıd d.gcr miihô'1'l bir loeşiite 
de bwun<l:ı. Bu zarf gabba bir su
men şı::klir.de k.ıllanı!mL5 ve üze
rinde yazı yaııan adam da çok siv
ri bir kurşun ka!ı:ıı:i kullanmıştı. 
Çünkü kalemin bır~'<tığı izl<'r zar
im üo<crinde göı'iimi•j"ortlu . Fakat 

bu i:Zl=len bir "-'Y ok.uyup anla
ma~< n1ümki.in o1mtl'j·ordu. 

Elford .zarfı Sk·:>1Ja!ı3y·aN.?11 ~ö

tüL~dli. \ 9 c ted~-J'.-. 1 ı._ ır .. 1te"~

s:..a l'avnle e f B'r saat sor,ra 
BJrrabal\~, ot·u'"' >.ıcn kısmı.iar 

~" şd'-llilde ya,ıh: _olarak ı;.•!n1 -
r. bak- ) ır J: 

•3.30 dan.. ye kadn:-..... !'ar
k!"lrla ... beni bekle0in·i:z. Çek mtl

. hinıdi.-. C. L.• 

Barraba' Elford'un yüdı"' bak- , 
tı: 

- C. L., ck'<li. Acaba. J-.ıirnclir 
dersin? 

Elford dÜGindü: 
- Con Ldi o1ın~sın? 
Barra'bal biı· daha yazıya baJdı : 

- Oon Leli! O halde o .. . Gali'lıa 
ba mok1up da J\1atımaızel Beril 
Sted.ına,n'a gönderildi. Vay mel'un 
vay! 

- 12-

Ertesi <.abalı Leli eli sarılı oldu· 
ğu halde b~ruya geldi. Milli •hü
tli!ı gayrc·tl~rine rağımrn , Leli'<len 
nasıl bir kaza geçirdiğini öğre· 
nemcdi. Her sualine Cc.n L eli : 

- Camın, ehemmiyetsiz bir §ey! 
diye ct!vap veriyordu. 

Ni!hayet tra'j olurken, eliıılch,.Jd 

usturanın ka:ı:aen cili?C'rek parma
ğznda <l~rin~e bir yara açtığını 
söyk<li . 

O sırada F:-ank St..t'on da gd
mi'1: 

- Geçmiş o!swı' d, r.'lşti. 
F~kat Milli 'nin ağll du:'7nu· 

yordu: 

15 Temmuz 1942 
18 oo P~·<.o.g••-m ve Ate::n!ckct Saat 

Aya.:: .. 
18,0'.·~ l\lüz;g:: Rt:ı.. .. _yo De ... _ o~"!!~tra

sı. (X:~1:1d ~cng n İ'da·ı·p~i:lde) 1 
18...t ~, ~U-LıK: İnce S:.z. 
19.30 l\!eınkkct S•at AJ;arı ve Ajans 

HalX'rlcri. 
19,45 sc .. lıcst ıo Dokika. 
19;55 Mı;zik: JI\W.~·m l\Iak~ındQJl 

Ş:ırri.ılar. 
20,15 l~adyo G;.ıı.eie'si. 

!W.45 ~1::.ı!k: B:o J\lllı:s Öğı'eni;<ı-
ruL - II:ıfta.nın ,Ma.nı. 

~ı.oo Z!,·aat TakvUni. 
21.10 Müz;ı.:: Knr.,,k Şotkılar. 
21,30 Kon.t~ (Av ve Spora Dar 

irJ. 
21,45 Mlil.ik; Rir-ısı,:t:camhur BJ.11-

cloo;u. (Şe!: İhsan Küııçer). 
22 30 J\lrmlekel S•• l Mvı ve A.inns 

. - . ....,. 
fJ=~=-==c:Jı:ıM• SUMER BANK :=oo:ıı:ıG,t•=.o~ 
· ıstanbal Sahaalma MCl.dlriyetl•dea : 

Memur Alınacaktır 
2G59 sD:Yl.lı dr\ let mü~--st1SClı..!'ri vı• B:ı-m..a. ı• BJ e- 1 K 1 . • , 1 TR.·• ... 

b}nee ıni.Xt!irf.>ttiır.ıaı:e yLiıksek m.~ktcp veya i~ nl'-.z\r:l ıll4 ... rı ı.ac r;-
1:1c aylık UeretlE\ bl,.. 120 li.ri!.!lk "Yllı.ı\. Q,·rctle bL- \.C 11111 -aya k.:td.Jı
ı:ıy!Jk licL·r~t/t> üç mcn:ı.ur imıt~hanla .ol:wacıı.h.--tır. 

Al:tl -ki şeraiti lıa.;,z bul-ı. .. nan kıhp!ı'.rin, T-c:.ı:.ırr .. :.ı·ı.U;:.1 ylrn1ıS1ne kadar 
~alat~ ~ttkalar cadile~ıde Siiınt·r Ballkta. buluna..ıı l\rlhl-0 · ycti

m•~e Yt;,.ıırnnı ibrsı'Z ct.nrelerı y~ :,-r.1ıJıı.:m oJ:m.:ık ÜZL~~·ı• 23 Tı•m:nuz .PeJ'
şı rrllc ı;~ıü saat 9,30 da ltfi.l.dıi.Li ·ı:ltl' ~uımr l>ulLtnın.:ıL:ırı Ir ndn• 

Şerait: ibra: edi~t--Cı•iı: \•cs:Jik. 
1 - Y~c.k ımt·k:1!{) ve-ya ı - Nü:!~ hu\: iye~ cticJ-anı, 

.J.lse ar.ezunu olnau.k, 
2 - ~eırliğir.i yapınl§ bu- 2 - Tnhsil \·cs!k:ı.q, 

h~n1111~ veya alakası o~mak: 
3 - Yo~ı 35 i g-cçnl.iş bul~ 3 - .. 'li. .. «rlik V'\, ~ı, 

ınamak. 

• - ist'lı<l, unn mıiııi hali 4 - Po.'" h·" · • ı · · ·' 
olrn 

.-- ..a l K:ıe.~.ıJ. 

ı.ama'<, 

5 - imıt.stıar,.i:\ mu\'(:ıff<.k s - V..ıTSa ili-'fft:f't v~ • sı, 
<>!ar...lar s.ııhhi du::wnlannı ban-
lı.."'ümlZ dokt'oruna tesbt& ettir.. 6 - 4 Adet ve8'ka- !o!4ıgra!ı. 

Haberleri ve Bors:ıl""'. ı 

MAHKEMELER: . ı .ı 

mok. 
NOT: E.~.<-bi l i ".:mlaniıan İn-sillzce , A1111~nr..cn \•ııJ"a f'ı·nı ,. ~- bilen .. 

JC\;,.' tcreih ediJec""kti l'. 100 Jfra!ık ı-nzift'yı~ t;.lip olanın m<:ıi. lıı .,e y.ı:ı 
.,, ya:~ırn~ı111 bil;ncsi şarttır, 

"Bari öleceksin şanın
la şerefinle öl ! ,, 

(2 inci S~h:feden Devam) 
ru:mu~tu. Dıı.:it.~d-kletill! al ;skaci2a" ol
mıı~. !Jiraz da mt·r kl.,nnn~-tı. Sordu: 

- I1cki .. sı:'n a o c..-:ım ne o!du? 
Ku?"tul.'.!u ır.u? 

- K'..;rt..ıtdu.. cıkıp me1nlüke:tiac 
grt~ •. İkı cJ.Y '°.ıl:-0. <la, ecelile ö!ciü. 

- Allah A:lah! Eü adan1! B2ri ö
leceks:•11 saı~.ınla ~·lı -ri .e ıp~e öl. l\.{a .. 
~('ı])kl kurhıl<lnn, nr·yt' ölürsün? 

ıı.;,.:ı,:,e.ri an!atan r.ca.1ı. bir Jtahka
h:ı attı. 1"Iüba.c;ir tevki! ır.;ı!~ek~erı.ı..s.ini 
pol"sc verdi. PıJlis. n:;:;;llküm dC'lik.an .. 
lıyLl, 

- Haydi :ri.il•l; bo.ı:~ıı.n, dedi. o ön .. 
de, po:ı.s ar1:a.::L: yü!. ı iy • b~ladılar. 

HÜSEYİN BEHÇET 

BİLETÇ i 
(2 inci Sat. 

- Olıınaz. İndir'. 
ıl". Dı J'n) 

. 
- Ne zaxarı var rahu?. 
- Sana y~ a.mma bana var. 

Kontrol ı;e'irsc, ceza ynzar. Za
ten kaç kuruş ycvmive alıyuruz 
ki ... 

Bu gürültü arasında bir durak 
yerine ·gcliıımiştiı-. 1Tanıvaya hü-

• cuıın ba~Jar, arka sahanhk kaı-ışır, 
,bH.et,:b arubar ı n i~· i nc dıo&rru sü
rü~lenir. 

Bilctç, 'bu s.ırüklı nn'ı\'e aldır
ır.az, yine ön s~hanlık k:ıpısın<la 
tc-l!ıir: 

- Bilet!. 
fin anıı~n dl kar, • 

gf'l•,nleri ·bulur .!'iiylc .~arN e<ler: 
- İ htiya~ bilet•. 
Hı.:n-1~n bi\:~t.ı. kC'sc1· başkas!na 

sald ı rı r : 

- Han,m~bla . bilet verelim . 
Sı'kışık yNdc biraz gliçlükle 

para çıkar~n kadıncağ17.a çı'tışır : 
- Bekl('ır.ııiy~clim! İşimiz var. 
O, konU.§ttııken ;ahısıara da 

balı11ayı unutnıaz. Ense t a·aş, ~.ri 

k:y ım biri Ut:ır:;:1sl'1<la ını yun1u:_;;a ... ·: 
- Birader, t:mrı..:t! 
Ufazan, awbaya al-i!loplıırı da 

bü1er dcrtlc> dr·l'man a~a~~nda 01~ · 

lnı,la ya?"tniık (!tmegi de unu!.m::ız. 
- Geçen akşam kahved" bek-

kciim epey .. . Gelmediğine içer
ledim <loğru.,u' . 

Fakat l:i:kırdı arasında durak· 
t•:ı hat ırlar .=ıJli çek<'r, <lur;ığ:n 

yer ni bagır!r. 

Eu yıorucu bir çal·~madır; aD'
rna o yn.~a~"15~nrlan 1Tıornnundur!: 

MAHMUT YFS.4.RI 

: Dr. İbrahim Denk~r '< 
• ~~ D"lı.k:'ı Ha~a:-ı ' D111 iyı:> :ı.r,.1 tC'- ~~ 

~ ha9Sısı ırer gün ,4 t 15 dı•n ~_,..,_ >: 

·~ r.ı. Bı>yoğl· - ~\ camii, S<lKtJ.:. ~<: 
~., n ::ıcı c ıJ c-0ı.ı·v, ş. c- c: -~' : ~~I 

.. xl'). ı:>. 1 t·l· r ın: -ı2~Ga. G 
~~~r 

_ A.-nma da tı.ılıar kaza! Öyle 
degil mi pa.tron? d.:-<l.i. 

Li'.ık.in patron daktilocunun sö
zünü kesti. 

- Olabilir yı;! Kazadır bu! 
Prank Sutton'un ba~alanna 

karşı daL-na na.>lik davranırken , 
daktilicb-.:mı s ık sık haşlaması, 
Ccn Leli'run de dilk:wtini çekmiş
ti. Fakat ne gariptir ki en küçü·k 
biı· sü·oo sinirlenen Milli ağır mua
m elelerine kar~ı hiç sesini ÇJlkar
mıyor, süt dökıınüş kedi gibi otu
ruyordu. 

Cm Leli o sabah yaıı!ıaneyc 
g\'ld.o.1<teıı sonra, hcı'kcse karşı 
gJ!cryüz göstedyordu. Neş'es:i, 
keyfi yerinıdeydi. Aca'ba bunun 
sobı:bi ne ola.bilirdi? 

Çüııkii Beril ile gizli bir yerde, 
haşhaşa yemek yom~k için söz
le mişlerdi . 

Lokantaya girerler.ken, genç 
1oz ckımlşt.i ki: 

- Babalrgıma Iooca bir yalan 
uydurdttın amma, p~}i11:L!l da ol
dwn. Ne bileyim, yalan söy!G
mE'kten hiç hoşlanJl'IJ m:.m. 

fDeva.nı ı car) 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin fi a~ı 

Cins_i ____ K_ı_ıo_:_u __ i::_p_b_a_ı;;.y_a ___ T:.e:.l~b.:a::.::ly:..:a:..__ _ _:T:.:•:.:m:ıı~tı 

K uru ot 180.000 
Krş . 
6.50 

Krş. 
7 

I<.ı;. 
1890 

1- Yukarıda ~kıterı yazıh kuru ot b'r par! de tcô!İn: olu-ım al 
şarıile pazarlığı 17 temmuz 942 Cuma günii saat 15 de L""T!i ttl 
T er:.ane kap ısındaki komisyon bin asmasında yapılacaktır. 

2-- E v;af ve şc.dnamcsi bedel s .z olarak komisyon<lan alın~bili t• 
3- Ek"!.l.ıncye iştirak ed<'Cek ıta1iplerin ilgili Tiorıret ves•kala• 

rını .ve hizasında yazılı trminatlar ile lul:kıte belli giin Y<' t-~L'ts 
komıısyona müracaat.ları. c7566> 

Acele devren satılık 

Si..ı.!~ü vem l1a: c:b 1ci dü.:~ılnı .( ay

ya!t Kt>h· inoı~ö: be: dolalı:, 4 göz FrJ .. 

jider c...-.ıdı$rı.ıa. n:ta.;;tinesı. Sclızade

ba~ı LetD.fet .ı\.tJaı~t:n r altında No . 

2 de Si."\çil Ahll'c' 

Fenni 

---------
Açık İ§ ve memuriyetler 

Vakıflar U, M .ıJr!G,ğ.Z bit 
mücellit a-ı-:ımakıtı<dır. 

Anıkarnd~ l\I li Müd"faa V 
!kaleıi sıı.tınalma k "ll'"J-unu JS-4-0 
ya~ arası !'l"da: oltı.n \tc 1 1,..ı-!1 ıe 

çaJln;k ve doğru ;·a 'abılen ıcr ıı· 
r as,ndan üç mm ur arı.mcktad r. 

Sünnetçi İm'! han günii olar 20 torr. ·ıuı 
NURİ EŞSİZ p:1.2ar!esine kadar nı<l"'....k\İr k•>" 
Büyük Ya§t.ahl- · misyona müracaat olıınma~ı icnp 
len: ve taşradanf ctmokted 'r. Bunlara ucret '''rile- • 
gele" lcre kolay- k · ce .ı.r. 
lık. Zonguluakh cSa~k1< has<ane-

Aksaray Pol s Hrr ·czi karşı· 

l 09 s:. ne do;;;tor hasıah kıc" hı;zr.-i• sında. Tc : 2 , :37 deıı i ·cyin_ı, ., 
r.e~-cr aranilrn:ui;taoır 

RAŞİD RIZA TiYATROSU 

lhlide Pi~kin beralwr 
}l;.ı. :,).e-... e, lJeolvu n~ he; .. U::-0 latuı:ac.a 

K• 11da Her g•cc s:.at f21,30) da 

Bu Gece 
SA('J, .\l!I ' D'\X lTA;ll 

\'odvil - 4- ı,,,rd~ 

Y··z,,._--,.: ),lahn~ııt l·.e!-fıri . 
Hcy'~t hr:- g"C" nrlvil R:-tç~o 

\cnı: ~l \o"et'lnc'kk>rl:!·. 

Sz.hıp ve Başmuh1:-rJri :ı-;ıem İzzet 

Benice - NeşrıJ :ı.t n:rcYtörü 
Cevde t KARlıBİLG!;.; 

!'ON TELGRAF ~HTP.\ASI 

---
80 lira hava parası alan ı>it 
ııpartıman sahibi 44Q lira 

para cezası ödiyecek 
Nnf:a Vekiılc1 i me;mrları.,dan 

:krr.ail Hak'kı ".'r\(om .\nkara<ll 
k.raya Yerdiğı apartımanı için 
muayyen olan k ir n b<'dt!li ndcıt 

a,rı olru·ak 80 lira bava parası 

aldığından adliyeye yerilmiş ,·e 

441) lir a para cezası.na mahllniıll 

odilrrJjştir. 

Ayni Veki'ıiet mrn'urlarıntlan 
Yaşar Tamay da 220 lira ağır pL' 
ra ee'Zas~a malı1<fım roi!oını~t· 

..."7':.'!'"QN .... "i-. .. ~ Q~QGN<>...,..~-.-._,--.,.....,..,_.,.._,....,..-_.,..-_,..-_.., ,. ,,.. ,. :.; .- - ... -W- -- u ...._ ___ ..a..'V".-_.A_._. ... "WrA'V.& :..: :.... ".a.: 

' 

_ ____._~ , 

~ --~-~~ -35==?- ,, 

1 
~ T. iŞ BANKASI ~~ 

.~ 
• 

19'2 iKRAMİY E PLANI 
KEŞİDELER: 2 Şubat, ' Mayıs, 3 Ağustos, 2 ik!nciteşrio tar•ı,. 

!erinde yapılır. 

1942 iKRAMiYELERi • 

1 adet 2000 liralık ~rno - U 
3 > 1000 > =3000.- > 
2 > 750 • =1500.- • 
3 > 500 > = 1500.- • 

10 • 250 • =-.2500.- • 

40 • 

50 > 

200 • 

200 > 

100 

50 

25 

10 

> ::.WOO.- L.r 

_, ~00.- > 

• ::.5000.- • 

> _::ooo.- _, 


