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Sovyet!er için 
ikinci cephe 
bir ümittir, fa
kat kat'i deva 

değildir .• 
-----ı 

İkiı · cephe açılsa dahi 
Alman ordusunun Sovı
)'et Ruıyada hızını dök· 
meıine mani olamaz. 
Bunun içindir ki Ruslar 
ancak kendi imkanları
na güvenerek ıonuna 

kadar dayanmıya mec
burdurlar. 

E.TEM iZZET BENiCE 

~iarbôn Sovyet Rusyadak! gidişi 
İlınci ""Pbe açıhnası temennisini 
az tok telaşlı bir halde yc:niden 
tiiıelemi.,ı.;tir 

lliç şüptı." yok lci, bir gün >kinci 
cephe açıla('Hl.tır. Fakat, bu cep· 
he ne zaınan, n-e şarll~rla, hangi 
"'"iJete b"~lı olarak açılacak? Bu 
S<ınıJlH'ı C~\'aplandırnıak şimdiki 
h,.Jde kabil df"ğildir. Sovyetierin 
de·, dün) anm da, bizzat demokras· 
Y~ların da bildiği "3dece bu ccphe
nııı 1942 ) tlı i~indc açılmasının 
St>n .ı.,ra Loııdra . :ılo>kova itti
fak nruahedcsirin akdi sırasında 
kabul l"dilnıcsiıt:r. Ancak, ikinci 

1 
cephcn;n hemen açılması dahi 
So,,yet RnSJa için bi<r ümittir, fa- ı 
kat Rus ord11>unu galebeye gütü
rcbilecek kat'i bir de,·a değildir. 
~nıan ~ı-llu'tu avının üzerine çul· 1 
laıııı.n hır kuplan hır;ı ile Sovyet 
<>rdu!)u.nun Ü.tertne airJmıştır. Bu') 
Pc.>nçelcri has.ı.nın .. ırtından kopa- J 

rıp çıka.rubilıııek eurpte cephe aç· 
m.ktan zi) aıle bi-uat ,.e bilfiil 1 

şark ccplıc inde bulunup daha üs
lun \arlık la ıniicatlcle cdehilmlye 
bai;lıdır. IlüJle bir hareket i:>e ne 
..\utcrikad:ı.ıı ne de İııı:iltereden 
'iıııdiki halde beklenemez. O hal
<le, ikinci cephenin açılması Sov
)'C>l Rusya)'ı Alman savletinden 
kurtarmıya kaCi bir tedbir deg"il· 
d" •r. Alman hızı, Alman h>rsı tam 
buğusu içinde sonun:ı. kadar So\'
) et Rusyada hamlesini sürdiire
~eklir. Bunun için Rusya lendi 
~~rtuı~lW .. ı kendi imkanlarına 

ı:u'<n••rtk '"ııwı.a kadar kendi 
kanını l"k 
b ( u ·nırkte arnını)·a ınec~ 

urdU? lk· . h . • • 
ı · •ncı cep enın sınıdı a· 

ç1 n>ası R . ' :ı; 
d,,

11 
~yayı Alınan}anın elin· 

gilt kurtaramamakla beraber İn
lı~ ere ve Am<>rikaya ihraç kolay
b ~~Ve tutunma temin eylemek 

)." •nııtıdan a~rıca faydalı olabi-
ır 11· ' ·· 
Rı .. •naenalcı,h, iki»ci cepheyi 

"'l.•ı a fa)' dalı olacağı miil8ha-
2ası •le d"'"'I d -sı , Alınanya111n Rus~··· 
d~ meşgul olmasından istifade e
n' erek a~ılabi\ırıesiniu mümkün 
ırrtebo kol lab"I •• . s.~nd , ay o ı ecegı za,·ı)"e· 

nı en l.'llcmek doğru olur. Al
d anyaııın bu ihtimali de gözöniin-
~ tutnıuş olarak hesaplarını ona 

~~:le Y:ıpııı"ı olduğundan ~üı;he 
6 ; d•mez. Herhalde garp cephe· 

11 e h h · ra .. eT a.n::-ı bir taarruzi ve tc· 
f '"'i h;ırekeli önloınd< için ka-

ı ınıktard· Alın k • kıl a an ·uHetı bıra· 
1111 tır. Bununla beraber Nor-

r 
RUS 

"" 
CEPHESİ 

' K ızılordu 
cenuba 

çekiliyor 
• 

Voroneç'in 
içinde ve dı
şında muha-

ı rebeler çok 
1 şiddetli 
ı Almanlar Rostoı .. 
Moskova demiryo .. 
lunu üç noktadan 

kestiler 
Vi~1 • 17 (4.A,) - Dooe:O. .,..ıı.. 

ri !;e.s;znir.d~ Ru"i J'c'uka ~·e?n-etinin 
1ur:ldıi:ı göriiimdctodir. Al:ran.. 
lar ycnkien ilı•rJ(""'.r.· ~·r ve bir 

Serans)( 
Q 

t>ENSA 
~ 

M içuri ıı sk. .., . 

ôAP.ATOV · 

~OSTOF 

Rus cep~nde Alınan taanuz istikametlerini göslorir harita 

MISIR CEPHESi 

Alma n lar 
Tel ' El ısa 
Tebesini 
Geri aldı 

---· ---
Kah ir ede başlı yan 
muharebenin vaziye
te tesir edeceği ka-

naati var 

Merkezde Ro· 
mel kuvvetle· 

ri ilerliyor 
Lorıd,-a, 17 (A.A.) - Ilii.yilk oldulu 

snr.: ·an bir tank ır .. ..ıharobosi bütün 
Pt•nşe:T:·be giinU meı•kez kesiıminıde ce-
rt') a.n et.mı.~ti:. Dtlş:11anın "hn.o.cn 
e\- ... e.ce eı.ıJllr ... 'Ş o~an Tel El İsa tepesi 
y{·nkl('n duşır..a:-ı ta·r.:ı.r ndan r.aplt."<kl
fllİ.Şfr 

Hububat Hak kandaki Hükumet 

Kararnamesi bugün neşrediliyor 

Yeni Ekmek Fiatı 
• 

iki üç güne 
kadar belli olacak 
İaşe Müdürü Mümtaz Rek da· 
vet üzerine dün Ankara ya gitti 

Hl~drr •ot!n, lıubıH>ot oaı.~·· "lllı :ıosmcn ac.rb .. t • •.• .,,. · ıt h<mn· 
swıoa veımiş ol~ ltarac bc:c ui'<ll Re<rrJ G8"etede neın•dllecektı.r. 

r~ararnamf'.", eı.'·elc bilciirild ğ) gibf, hububat al&ı:ı fiotlerRne ~Q 50 
mik.tarınııa zam ya.prn~ bulunına'ctachr. Bu meyanda buğday 2-0, ça;·. 
dar 15, mıthlflt mısır v• yulaf 16 arp3 lie :«kın da 15 er kUC"ı4a" 
a!unacaktır. İst.a15al!eri 50 tana Jmıdat olan ~if!qin;..n o/o 25, 50 too<lan 100 
tona kadar o}an.lar1n % 35 ve i>uodan yı..~.ı:ı.rı mikta:r.da istih!';alde bı:
lurran çi!toaf'rln d,. n:a}f:ırır.m % 50 si hü~ümet t.ara!ındaP1 y .. kxıd"a
ki. fiat}pr üz.er.inıden satın slınne ;-i.:!tr. r\Iüstaıhsa anc.;.ık b~:~land'ığı 
mıktarı hükfrıWte ,.ııı.ktan soma geri k.ı- (D,·""" s" 3, SJ: 6 cııaı 

AMER iK AN F i LMLERi GiBi 

he1va ıılaııını ~tctma~Jı>ı'd\~. Bı.;. .... -------------------------

K1h1r ~i' bu mUh ... :ebe:tin netice
!'inin bütün :s:ıtı Çoldcki vaz~,ete te
sı fdC<.e-ğ. k,3naat: v- .. d:r. Dün gece bir otomoa 

bil hırsız yakalandg 
L"Oda ıs "9'lk al>n:ı ı.ştır. 

Vişi, 17 (A.A.) - M·~ıwa -
R~ demi!l)·olu ıinıdt U,· yer·n

, oen kesilnioş l>ız:tı.ı.maktadu. V<>
; f"«!('j'in CMubunda, bu d<!n1İr-yo-

(Dev&mı Sa: 3, Sü: 7 de) 

•USya cephesindeki ileri harekatta 
Alıu:ın öncüleri 

Moskova'ya Göre 

2ayda Alman 
kayıbı 

350.00 0 ölü 
LondTa 17 (A.A.)- Dün gece 

M<>..·-O<ovada a~ağıdak, hususi teb
liğ neşredilm'ştir: 

Son ikı ay mırfında Almanların 
doıgu cephesinde uğrc;,dıkl-arı ka
yıplar şuıılardır: 

Öiü, yaralı! Ye esı<r olarn;, 900.000. 
Bunların 351},000 i t.li.Wür. Ayni 
zamanda Almanlar ~000 tQp, ~O 
tank Y-e 30Cu uçak kaybetırrıi~!-er
dir. 

Rusların kay>bı is~ ölü, yar ah 
ve esir olarak 399.000 dir. Aynca 
Rus!ıar 1905 top, 940 bnk ve 135.f 
uçak ka:ibrtımişleı~l:r. 

lng iliz o rdusunda 
y eni siUihlar 

Londra, 17 (A.A. ı - I'e~eml>c ga
nü İrıg;ltı•:-erle bir r.'!a!ıa l!"C b~ı) .-.h o.:ı• 1 
teı"G"aneyi Z:~·z ·et edtn Kıl'l.l ''" K-a!i
çe İng liz oıUwooun yen- ~liıh a ı.P._ ı 
gO:-'lti.ı.J! PMiı. ~ 

90 Bin Ton Kömür 
Kafi Gelmiyecek 

ROIDIEL Kt:VVF.TLERİ 
İI.ERJ.t~OR 

Y;şi, 17 (A.A.) - El Alernein n 
Ba!cmda bir tan:t muharcbe~nin cc
"°\Y"° et~ öğrenilmektedir. Rommel 
kuv,·etlerl ooıı m:>kırnlarda ilerlerrf..s
tir (DC\'8.!lU Sa: 3, S ~: 7 de) 

Dam g<>ce •aat 27 de Parıı: Ot->l:n ,-------------
önünde old\llq;a entereı:Jn br.r l<,-nu:r 
b<l kaçı.nma hAdlsps; olmuş\cr. 

l\!a-ruf b:r ı.at dfl:ı g c k >:ıdi k l
landığl husı"'1 b;r oto.,,ob•l!e PJ:1< O· 
teJ!nc gelmiş. arabu:yı o.te n kapısı 
önünde bırak;. c.ı.k Çf'" ~ g --nıı ir 

Bir genç tren
den atlarken 

Çünkü odun fiatlarının yük
sekliğini gören halktan 

bir çoğu kömür almıya kalktı 

Az san.ra ote!den ç ·an iL~ b~ı 
tıı-ım'Z bh- ~ahı k.:ıp;ll u.lll.: rl'c d" ~an 
bıı ortO':TlobiJe et, ""lLŞ. T:ı.i.~.JO"' cacb.!t"
siJıı ta.ı..."lıben B:.ıl'lık:icre:nın yo,u. u tut-
1')1UIŞ1>.ır. 

· Fakat · • r ıitınn va ~.,. k ~ cının 

' ağır surette 
ya alandı 

ihlmn Gzer e hac. .ey e! k r '.>- 1 
l\~ Ü t c m a d i y e n k n 
kaybeden yaralı yirn1i 
dakika yardı nı sız 

Kok ve· maci.'n k5'11fuü a' !lak 
için Et.ibank tev•ı bı:Mluın e 
bayileı-e mü !ıh~ bir hüeıım ya
pıllmakıadır. Bu yüzden mJ:racaat 
sırasına göre ancak kömür veril
meSi kararla~mııştır. Ak.si takdir
de 'bir gün iç'nd-e şehir>deki kö
mfu stoklarının tükenC'C€ği anla
ştlnuş'hr. 

Kömür almak ;~ı:yenler ara
sında eskiden odur yakan'ıar ek· 

- Vaziyet
Büyük muhare· 
be Don nehrinin 
cenubunda bek· 

l e ni yor 
Son gelen haberlere göre, 

Rm cepbe..inde Dou ve Do
neç amsmda Almanların ce
nuba doV,ru yaptıkları takip 
hareketi dernın ediyor. Rus· 
!ar mütemadiyen geri çekil
diklerine göre esaslı bir mu· 
ka\·eınet göstern1iyorlar, de
mektir. Buna nazaran R us 
km:vctleıi Don nehrinin ce
ırnbmıa \'aımakta belki de İS · 
tical g<iolcnnckledirlcr. 

(D,.,-amı Sa•'3, Su: 7 d~) 

serıyetı teşktt etmektedir. Bu va
.1.ıyet k ~~ a " ·adar r ta
rafından geçen seneki istib!.ll;~ 

göre tesbit edilen şehir '.hty:ıcı 
bel;;; bir kaç mislini bulacaktır. 
Herkesin kömür yakmak isteme
s':ne odun fiatlarının yükselmesi 
seb~ olmaktadlr. 12 liraya bir 
çeki ooun almaktansa; Jıeıikes 
23,5 liraya bir ton kömür almayı 

(Devaını &: 3, Sü: 6 ek>) 

Rus ceplıesinckkl muharebelerde 
tahrip edilen bırakıfa.o tanklar 

r . otomıob·ı;.., l ~ıne ıı ta
çml=it'tô olan arab:y. y.r yo.eıı 
ya!k .. ı:mı~ır ~bi' ""b.ô·ne i.Old.t" 
edilmiş. hAdl•enin t i.ıki .... ine batl:!"l~ 
mı~Lr. b ı rakıldı! 

V I Ş l'NİN EMR i Altın sabşırl•udu D:.lnakş~rr.sat930deY•ı~l-
'BoTsa haric· altın alış vvrlşlcri !köy .sıasyoımnda !cc bır • en 

• hurün bird<'nbire <hı=cıştur Bu kazası olmuş, is:a, bu<. ı ı;d".1 lskenderiyede- vaziyet altı.n fiatlarında bir de- bani yô tıeı, grra • •cr!..cr Sı~-
ğiıııklik olacıığına allıimet sayıl- du·gılı İbxahıır ismi, .ıc bır genç ki Fransız mektadır. Dün b.'r Rc~adiyc al- yere at:;ıınak i•temi'ş. fakat tren 
tını 30, •bir Napolyon altm• da hızlı ~ı;;ınclctc olc!ugu~dan :;.ı-

İ Dahili ye Vekili harp g e mi 1 er İ 1_24_.so_Hr_ad_a_n_m_u_a.me_ıe_g_ö_rm_u_·sı_ür_. ____ <"_'_" _n_ .• _s._. _s._s_ç_oo ı 
1 bu sabah geldi • l~ ..-. R Çw r-_.. . . . Ya Fr a ns ız bayrağı -.. 

Dahıiiye Vekili Dr. Fıkrı Tuzer ~ ~ 
ibu .sabalı.I<> ekspresle An karadan çekerek Ol d U k J a r l \ıı...ii ___ ____________ ... ___ ..;ıı __ _ 
şehrimize g;Jmiş, H~ydarpaşada yerde kalacak Veya• V • b • k 
Vali \'e Vali Mua\'ını tarafından • • .1 ille lr aç 
karşılanm.ştır. but bır Fransı z hma-

Çeklerde tahri
fat yapan bir 
muhasebeci 

tevkif edildi 
Dün z lııci sorgu tıaklmliğd:ıe mü

h;,n ı,;r suiisl.lmal lı.'lı:l>SCSi iı;t;kol et
snı,.ı, .cs:uçlu.su te\~1! ~~tlr. 

nına dönecekler NOKTA 
Lond.ra 17 (A.A.)-) B.J3.C. İs

kenderi~ ede ki Fransız harp gı'

mileririn vaziy•eti hakkında L~
val dün g~ce bey·anatta bulun
muştur. 

Bu gemiler eski bir zııtblı ile 
4 ikruvazö \'e bir den.zaltıdan 
ibarettir . 

Lava!; Fronsız kuım:ındanına 
~ayet İng;ı;-·ıer 1skendcriyeden 

(D~vıı.mı Sa: 3, Sl. 5 dl') --.....-

• 
NECiP FAZIL KISARÜREK 

A iman ka~naklanndan gelen 
bir haber, birkaç aya ka· 

dar Anupa şarkında askeri hare
ketlerin s.ona ereceğini ,.e ondan 
sonra me~ dana gelerek politıka 
inki'ı"fları saye.inde harbin de 
nihn~ etlencrr(:ini bildiriyor. 

onları bcr ııoktacl• geriler<> sür
mii'ı! Bu (l{"' nd)ı d;ı Son etler 
kazunını~! Siıudi de lıruıu:ii .. dc\ı·e 
ba~h~·or,-bt~ıu de Aln~an1ar l\a:za .. 
nı~·or gibi gt>riinLi~·orıntı)! .lı'akat 
dördüııcii devre) i s,_~·etler ka
z:ınacak n• Alnınnları (~•ka,·t) 
ede-c:ckıııi~~ 

Bu Bayın 7C\ksiz \ c n1ilı1.n ız 
te~bibini ~C)~·lt•ce diiı(·lhn('k i .. rc ... 
rin1: 

'•~teıı h ı · ı •. ıyarak ispanya hudut- ======================~====-~ 

z;,,gall Şiı•<elmiıı I>lanbul Şubesi
ne .a ı olan bu su&;tin--ıalin f::ıili F<-1k 
ad:..n&.ı bir mu!ıasebecidir. Bu ımüe·ese
St·ı..·., ırrJha bec:hğin! yapar. F;..ik, 
muhtcltl tar;hleı'i!c tah.<Jil için bm
kal:ı:-a gönd.cı·:!en mütı·add\t Ç{"klcrin 
ır..u.iı°t·Yi,rlıtJı:tı·uu alını~ vı• bu ı;t«lrr 
üıe:•iOOe l.Wifat ~p::ır.ı:ıık: 15 lıin Jira 
gibi :nüıhiın bir pargyı zimmetir..-e ıo
~i.-rr.i.-Jtir. 

Kapalı çarşıda 
·4 dükkan ta· 
mamen yandı 

Bu haberi diin ak':"'m rad) o ha
şuıda dinlerken, So\ ~et Rusya 
hareketinin ilk güniinde.ııberi her 
iırsatta tekrar eıtifıinı ve daha 
tlüıı tt'zun uzadısa ınlida!aa e-tti
ğinı bir teşhisin .~<>rı·ekle~me-.i )·o
lundaki ilk t<.>nhiir•. elimde ol· 
ın ıyarak dikkat .,uinı • 

Blrinci de\; re~ i A'lın1:1.nlaT ka· 
zaıııııı~tır. Doğru? İl..tnci d.nede 
ise serhc~t Ru.,. ~ uınrul,;Jarına rağ· 
ntC'n hi~bir .\ unıruk "~ llanıı\ an 
Almanli\ra hiçllir ~<'~· ~ .. npıla~1'··
n1ıştır. Şu ; ı.da tl"Tt·~ a.:ı cde:ı 

ü~i.incü dc\"l'en:ıı ha u1ı1.ı, ltu tı· 
;yuncu-;u (Ring-)in iı-,ferint• d ... 3an· 
Dll!o? \;C ii&lit"ılC kalbinl'. llll'B \ ll 'J 

ruklör altında ha) ıl:ıcak . hale 
gchni~tir. R\I o~·unf'l"llntt dur· 
düncii ..ıc,·red~n ~unun j~·in iinıit 
etnıiye hakkı ~ol.tur ki, bu ı;Bi<
le o~·un ü~iiueü (R;I\ nıllda bite-

arına kad . 
da b" '" tahkimat yapıldığı 

ır h·ıl "k . • l·:r ık ~ <ı attır. Buna ragmc-ıı 
ç arma Yap ' .. k'" d'" ,.e b d nınl\ n1un1 ·un ur 
u •ne e .. . d 

~ ,1 k n musaıt ene sa· 
. ıııa gereke 
l"ıla 

0 
,.l . ır. Sad<XOe, bu nok· 

>an .~u tefıklere hakim olan he-

! •. 1
"' er çıkarmadan ziyade eı-

~ rı au k .. :ı. 
bi' .ik as crı ıl.ınal edebilme ve 

~:'\ l ıucldan ınuharcheleri ,·er. 
>nıve rn ·· · 
labili . u~aıt "8~ıya yüJ.sd teı.;ıme 

1 
yclıııc 'ahrp bulınımak hesabı 

~ ~a gerektir. Da\·a, ~·aloız asker 
çılarnıa davası deiYildfr ı·k. t··. 
111 h .. ft • ı u 
k l"tl, eş luınen, sekiz tiimcn as-
c~ bugün kolaylıkla garp sahil

lcrınc dökiilchilir. 1''akat, Alman· 
~an yeuecek kuvvetler bu lünıcn
!er. olamnı. Alman~ayı yenecek 
ık 'ular ve S~'ıda orduları gar.be 
l:ık_ctrnu~ a ise henü1. J,ugün n1il.t
ldıkJer lıazır değildir. 

.;\merilan v~ İngiliz san.af\. ii lıe
ntiı. ~\iman layı A\·rupa kıt'~s.uıda 
~ enccck randınıanı \·ermemi~ hu
lııııduı;u kadar milyonluk orduları 
A ""P• lul'a.ına taşı~ acak, ikmal 

(Devamı Sa. 3, Su: 3 "e) 

Beşiktaş P2zarında Bir Hadise 

Esnaf Bürosundan 
aşırılan Mak aralar. 
Def terde açık v eren Makara hesabı
nın h ikmeti hakkında bir iddia var 
Şehrimiz Ternlt.'lr Ccnıiyetiru!e 

makara tcnialını idare edoo R. 
Besim hesap sonunda tevzi ettiği 
makaralardan açığı olduğunu 
görınüş ,.e kr'Jldisi ziihul eseri o.. 
]arak Iazla \'U diği zaunına düş-

1 mii~, fakat birkaç ktre daha ma· . 
karalar eksilıni,Ur! 
Diğer taraftar> Esnaf Cemiyeti 

miiştcrek biirosu hademelerinden 
Rii tiİDÜD Il~iJ..ta~ta kurulan CU• 

n1artesi pazarında ~eJyar nıaka
racı \e gönıll,:<çi Hafıza bir paket 

\'erci.iği Terziler Cemiyeti men
suplarından seyyar gümlekçi Etem 
İlhan \'e arkadaşı tarafından gö· 
rü.mliiştür. Bunlar Hafızın yanı• 

na giderek bir torbanın içine 
koyduğu pakete bakmışlar ve bu
nun bin yardalık nıııbralarla 
dolu oldu(':-~nu görmiişlerdir. 
Et•nı İlhan n• arkadaşı hiıdi

se~-i Terıilcr Cen1İ}'<"tine ilıhar 
etnıi.şltrclir. Btuıun üı.erine bade· 
ıııe Rü~tii hakkıııda t.ı~ıki.k.ata 

ba~lanını~ıır 

Bu iddia ne dün Adliyeye ~f'\-k-O
cf.lı~n, Fa1"k sor:.;usunu rnütC'akip tev
k)! c-d~jmişii.r. 

·~'-----

Amerika rıaıandi· 
yadaki Konıoıos
laldarını kapadı 
Londr.a 17 (A.A.)- B.B.C. A

merika hükümeti Finlandiyadaki 
tek'lYlil konsolosluklarını kapamış
tır. 

Amerika dö Gol'ü 
tanayor mu? 

Umdı'll, 17 (A.A.) - B, B, C: A-
r.- ~ hQi'ın-,etlnjn Lorıd.M!d }i:i Qe. 
nrr;ı l dö Gol hükılmcti n~ -ırı ı'ô 

mur~ t.:yfn ı~'rnC""S.!l!İ \"~ı • J:.. .>ıl- t 
oıe!ı orotetlo etrr:.tşt;r, 

Yangın gaz ocağının 

parlamasından çıktı 
Dün saat 17 de Kapalıçarşıda 

Kuyumcular caddesinde bir yan
gın çıkmış, dört dükkıful tama
men, üç dükkan da kı<ımen yan
m:ştır. 

Yangın Kuyumcular caddesin
de 'kuyumcu Hüsnüye ait 77, 79 
nıımarolı dük!kiindan ~ıJuTILştır. 
BIBla sebep b'lezık y~pınakta er 
lan 'Hüsnünün yakıt.ığı gameağı~ 
nır b'rdenbire parla.maSJ v-e o an 
da bütıin dükkanı s:ı.r"'lış olması
dır. 

Yangın ç:kan dükiı:5.nla bitışi
ğ"ndc~:i dıgcr dükkanlar tamamen 

(De1amı S.: 3, Sü: 6 ıiı;ı) 

Evet, So\:yel Rusya hareketinin 
sonlar>n.a doğru dcmokrasynlar 
henıen Avrupa kıt'asına iişüşüp 
bir yıldır umduklan \'e beklcdl.Jı.
leri notieeyi devşirmiye t•.,ebbüs 
etmezlerse, Mihverle mutlaka an
ia'!"caklardır. 

• Dün ııkşamkj Radyo Gazetesin-
de, Sovyet lıaber alnıa dairesi reİ· 
si {Lozovski)nin Alman • Sovvet 
harbine ait ZC\'l"'iz \'e mfın.a:ız 
bir to~bHıi hikiı~·e Nlili)·ordu, 

Bu Bay, ze\'ksiz ,.e minasıt tes
bihinde, Alman • SO\'~ et harbi~i 
dört (Rnrnd)lıık bir boks ma
çına ben2ctiyorm1~: Dirioci de\·
re, Alnıanların So\·)·etİt.;fana hü
cumile b•~lanıış ve gcrrn kı.~a ka· 
dar siinııiiş! Bu (Ra\ nd)ı Alman· 
)ar kazanmı<! İkinri den•de <;;o,·· 
l etler Alman hatlarını yarmı. >e 

Cf'ktir. ' 

• 
Yine bab~r nrildi · g.lıi. bir 

Rus gazetc.i. \PLiJrtleki tehl:keyi 
o niobetıe itiflf edi) urmuş ki: 

- Tehlikerıiıı ,aJdana<"ak hiçbir 
nokta~ı yoh.! IJiziın için :ra zafer, 
ya öliiınden b:::~ka ~·ol JcaJrııanıı~· 
tır! 

Diyorınuı;ı. 
' . 

Ru• g.ızelt•,ini hıı !.adar giNU 
bir hakikati kıt\ rndıi:ı iciu teb· 
rik c.:tıneli! Rus gEzrtr. i hu girüt, 
~ani basitin h&siti h~ k"ka!i ! '1\ro:t• 
uu;ı;;, fakat onu da en zıd \·c.· oo o] .. 
nın kutbile birl'kt.- ağız:ı almak· 
tan ba~ka çarp bul~ıınanu ... f•t 

l>ent:e herke...,jn zPft' \e\n (iJü._ 
ııı<i 1942 ;~;nd~ belli olarnk! 
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HALK FiLOZOFU 

EV BUHRANI 

İ:.tanhulda ev bulunamıyor. 
Fakir ba'ılllı sokacak bir oda, 
orta halli iki üç odalı bir ev, 
Ü>I tabaka münasip bir apaırt.ı· 
man, zengin liil<s bir daire an· 
)Or. 

Ne oldu?. Şehrin nüfusn ınu 
arttı, ikamctgfili s~yısı mı azal· 
dı?. ' 

Bu suallerin t>evabıoı doğru 
ve kat':i olarak •·ermek kolay 
değildir. Falı:at, ~mdi, old'6:~a 
mühim bir kısmı hallan sayfi· 
yelerde bulunı11asına rağınen1 
~ehir içinde boş ev bulmak cid· 
di bir mesele halini almıştl!". 

Ben, şöyle bir tahmin yapı· 
yonun: Yurdun diğer ltöşele
:dndt>n f, tan bula gelip yerJeşen 
ntaında,ların sayısı çoğalmak· 
tacLr. Buna mukabil, harp do. 
l:ıyısilc, ~·eni apıutıman inşası 
:ı • 4 • ene evvelki hızile de•·:mı 
etmiyor. Bu vaziyette, bir ika· 

TO!'..BASI 

Son günlerde dilenciler çoğal. 
m• · olacak ki, kafile kAfile topla· 
nıyor. Daha doğrusu, dilend ço· 
ğalmamıştır, dilencilorlc müeade

leye şu günlerde dal>a ı.iyade şid
det verilmiş~. 

l\tesela, bir dilencinin wrlııasın· 
dan altın ç>kıyor. Buna ocpimiz 
hayret ediyoruz. Fakat, dilenci 
gidip iyi bir kadın çantası al5a, 
70 • 80 lira ..e1'eeek •• bimıenaleyb, 
elbette torbasına koyacak .. buna, 
ne diye, <ı~ı)·oruz?. 

MÜIIİl\1 
BİR ORDU 

Filislindeki Y&tudiler de, bir 
ordu teşkiline karar nrnıişler .. bu 
hadiseden, dünya 1Nırbiniıı artık 
ne safhaya intikal ottiğini anlıya

hillrsiniz.. Museviler.in kuruakla· 
rı ordu, muhakkak ki, dünyanın 
en ll'Cuza malolaıı ordusu ola<:al<· 
tır. 

Çiinkü, kimbllir, llO<'ıl bi.r tasar· 
•uf zilwiyetile hareket ed.,.,ekler
dir?. 

TAHTA 
KURUSU 

REŞA.T FEYZi 

metgıih buhranı ortaya çık· 
maktadır. Bu buhranda, İstan· 
hulun eski ahşap evlerinin gün 

ırcçti.kçe lrullanıhmız bir halcı 
gelme6inİD de tesiri büyüktür. 
Eu ev leırden, horgün bir iki ta. 

nesi yakılmakta veya, a.rlrk olu· 
nılın.az bir hale geldiği için 
tabliye edilmektedir. 

Bu tempo, bu tarzda devam 
ettiği takdirde, üç beş yıl son· 
ra, İstanbul1111 ;kametglili vazi. 
yeti dsha had bir buhran şek

lini alacalotır. ~_ııhranın doğu· 
racağı en millıWı netice, şu ohı· 
t>aktır ki, ev kiralan yiiksele
cektir. Z:ııten, bugün, kiralar, 

normalin üstündedir. Bu fıat· 
farın dalıa üstünde bir kira be. 
deıi ödemek, bilhassa muayyen 
kazandı vatandaşlar için, nasıl 
miirnkiln olacak, aklını erıni· 
yor. 

Berberler 
Kooperatifi 

Azalara ıaç kesme 
makinesi, muhtelif 
malzeme dağıtacak 
Beıi>erleı' cemiyeti lııooperati-

finin nizamnamesi hazırlanarak 
noterlik taraıf:ından tasdik olun· 
muştur. Diğer kanuni b:malite
lcri .kına•, olunduktan sonra ko
qperatif h=~m faaliyete geçe
ceıctir. Kooperatif bilhassa son 
ızatnanlarda esnafın bu.!masında 

müşkW11Jt ç<>kltıkleri saç kE!$1Ile 
ımakinelcrl, krem, file ve <>msali 
ıınadıc4:l.eri ucuza tem:n edere-it 
kocıperatı.fe aza olan ibeı;berlere 
satacaktır. 

ilk mekteplerdeki bQfmaal 
limlere birer ay izin 

verilebilecek 
ldari vazifeleri dlola)'lSile tatil 

ayLarmda \'a.zifeleri;ıden aynla
mıyacak ofnn ilk mektep başımu
alfunleı> için yerlerine ayni mek· 
tep mua i'm)etlnde"ll bl~ vek't 
tayin oLunmak su.retile birer ay 
mezunlyet ahnalarına müsaade 
olunmuş:tur. 

Sicil cüzdanı almamıf olan 
muallimler 

Maarif müdlirlüğü şimdiye ka· 
dar hic hüviyet .ve sicil cüzdanı 

Tahta kurularını imha için ye· ahnam1'} olan orta tedrisat mual-
ni •lr Hiiç meydana getirilmiş, }imlerinin bir an .evvel cüz.danla· 

ga:.:eteleııde reklamını gördiiın. Fa· 1-='=ı=m=-a=lm=a=la=r=ı=n=ı=t=eb=lig=-re=tm=='ş=tı=·r=. ~= 
.kat, talıtakıı.rw;u, eski, a.lışap ov· 
!erin ı;alünleriııden idi. Şimdi mo
dern hayat yaşıyoruz, kibarlaştık. 
l.iihik apartıınanlarda, kiibik eş• 
ya1nr üzerinde CJluruyoruz. 

Hala, evlerimizde tahta.kurusu 
yar mı?. Ak.ol halrle. kibıırlaştı· 

ğınm, modcmleştiğimız kas pa· . 
ra eder?. 

KURNAZLIK 

NEDİR?. 

Iln). · ~ıuhittin, Thdamda yazdı· 
ğı bir fıkraya şu serlevhayı koy· 

.WWılu: •Kurnazlık ahltık.sızlık 
mıdır?.. nw Hayri l\luhittin .• 
şu zamanda, ahlaksızlık olan bir 
şey kaldı mı ki, kurnulık ahlak· 
~ıılık olsun? •. Aşağı yukarı, her· 
l"Y mübah gibi bir l"Y-

Aff MET RAUF 

l bir şiklyet 
lstanbulun elı:mdc ~-.de İ: tanbul 

""?a ı mı. h!ıtk~ldır, fırııc~ılar mt ha.k
,ıdlr, bu, blı• tli!ılü oelli değildir, Diz, 
mü!enıodiyen tll'ınlacd&.n ş;kayet ede· 
<a. Ha.mur, nıüsıııı ıı; :ın~ çıkarı
yorJac, deıi7. Bu iddıla clıı>j!rudur. Mal 
m!·.yda'lda ... Fırmcılar da, mıüCİ:ınod'
Yf'll kAr ~rnedikleı-luckn, 100$<ül va
Z•Y tto oldultlıırındm baıı.rdrrl.,r. Bu 
;ddia doğ,ıu moour?. Onların hem de 
pek c<>1< kazandık> da ır.eyd:ıaıla de· 
ğ;il ml!. 

Fmncılaır, valı:öl vakit, gor:p ga.ıip 

ist..:Cl•ııde, ı~etıeı.ıe bulımuclar. 
Bu .,-...,.et ve 1:aleplenn öı>üne geç
mek lçoo. bu ip daha silim bır ~t'kil<ie 
t-=on ..ımenin aca.1>3 yolu yok mu". 

BÜRllAN CEVAT 

EDE.Bl ROMAN: 35 

1 
AŞK ve GÖZYAŞI 

Yıızon: SELAM i l Z Z ET 
BİRİNCİ KISIM 

Engin ··~ı: -· An: >a ben. " •l!Llt'I etmlyo. 

""'"" Al ta"a N ~ı d·~ıerrini g cu-datt:., 

~"' 11 !tleooıe kAdar ll"P"rdl. 
nana ihanet ttmıyorsun ha! ... 

_ .;ı ıı p<ık ~~ l><li)"<>ıısun? ... 
- B~tı ml?. 

İı>S•l et, haoe.in ol:r'1&n kapı 
~ ..,., awm a•ınıyor._n... Çıktığım 
ZOL: :ı. aa taıkip ec,:.yorsun ..• 

- Ne )'3.Zık ki, her uırıuın böyl& 
7•ı:mr: :lıırn ... senı ~ geç sıkıya lroş
tum. Tak;p etmekte çcf.< geç kat
dım. 

Er & n '*'f;ıvld.u: 
- Kc.Zu::n ne demek isli:ı-<>-... u:.?. 
- • \<;:ık 1"omqUJ"CII'llm. Sea ç<tı: ba- l 

ııı "'°'> bı.-aklın>, iotadıuldan &Y"l'ı.J.. 
m"1:< mecbLTIYatlnde kalrlığmı zomıan 
srnö 1.f.ar.bulda bırakmakla. h:ı.-ta et. 
tim. .. 

Engin şa:;ah,,,,,.,, ne ımı~ceğinl 

,.. J3tı. 

- Pelci amına ne" diye b.mla!'1 ı;iın. 
di saylüyoısı;n!. 

- Sebebıni ben bL ·:im. 
- Yolosa beni ıtaı:::m mı cdiyorg.m? 
- lla ... Esason elimde delil ol-

mad:ltça ·iınseyi lth:>m e4meın. .• 
H m ded de olsa y'ı?e sen< itham e
dcınem, çfrnkü yaptıkları.nt ba.ua kaı-
ş!lık yapıığını söyl>yelıilinıin ... 

Enıg ni;, 19ine bir koro ctajı.a kuri 
düştü. Y koc • ..,ı herı;eyi biliyor 

mu;'11< ! . Ha.!tllratl ögr>...,,,. miıy<li? 
K~a !roı'lta sol'du: 
- BeDden ştlpbclcodliiin için ıW bu 

saoailı Qzellime hücum etlin?... Şimdi 

de böy!P abtı!k sabuk konuşuyonıun. •• 
Rica. edelim açıllc: ııQyle ... 

MUBta!e Narh bir müddet kansının 
yüzfine c!ik dik baktı: 

- Bu sabah dedi seninle cldlt ıı:o
n=n-a ge.lmişliın. Konuşamadım. 
Şimdr -..,,aoağ.n> ... Vaziyetin vahim, 
çok va!ıiıı:ıcN... .AımnJıı muur göJ'ÜT· 

ıQin. .. 

Blsarıarm vaılyeU 
we tar11ıl 

İsladbulu:ı Tü:1c>er tara!~1can alı· 
nııının 500 ilncü ,.,:dönümi.mll on bir 
1. •ne son:ra kuUU71ken,. bu şehrin ala
ca:ı ~I v~ mııuro ilıermde cid<it 
suretle <lW'Ultıij'or. Yapılacak bir Ç<ıl< 
işler vııx. Verilen yeni ha.bcrlere gö
re, Fatih taro !mdıı.n yaptırılan Ru
melih~arı ilr, B1 1yaızıt tara.fından ~ 
ohma.n A.ııadolı.h.san da, tanı.tr etti
ril!ICt*tlr. Bu lıisa.rla<ın ta .içirıe ka· 
dar gil!l!uş bir takım ahşap ~nıolar 
var, Bu blJla.ar ist.imJ<)k olunacak, Hi.. 
•a.rla.rın eıra:ı ııçılt>cak "" bu ta.-.ııı 
tesislL·r 111e)da.na ç'lkacnk. ' 

Bu iki Hisar da, İstııb.aitm en kcy. 
rneLli, en g!izel eok• eserleriıııden bi· 
tidir, Üotel;k, bu U•.,,rlar, şeh.rüı brJ. 
1l bllfiı ıısuııiyetleı> ara.smda4ır. Bo
ta.ziçffiı gös:ıeren b •r ~'* lt•rtpoııtal
iarda, bu hls;ı,-iarın resunJe- görüır
::;ünüz. 

Fakat, znma.nıa ve bihm imıa[i .. 
miııl~, Hisa.rlaırın yıkılmış, harap ol
muş ta.rnnaı ı ~tur. BlllWı bundar 
nasıl tam•r cilôiecek, b1lmem. Çilnkü, 
m<bm b•r inasr<ıf ıkapmdır. 

B n:ılann:ı gore, asıl Boğazi9f, H1-
mııı.rcıon öle tanıttır. Ya.-, şehrin 

k ;>ısı ıı.snrl:ıtu " B<> düşünce pelı: te 
hala, s:eyılmaz. Eğer, kısmet olur da,, 
ır sallar etı;ıtı h..-t:ilı:ıı.len sçılın;a., 
bf:ııce, 'Yapıl:ı.,a!t asıl ':, d.et1"zlıe Hi· 
sarlar arJ:Slllda bir bai] bımkrnamaJg.. 
br, Mese , An&dclııbisan \Ut iı;e1'
ded;r. Dcnf:ııden b"1uncn, it arın e
teJcler; görtinmez. S ı 1 o ka<k>r bir 
ı;ıo.k bina vardır. Y ne Ane<bluhis:v
cıIXLa, Jlic.saı-ın bir kalın duvarı kas
dr<n yıkılmış v• yol aç.J~ loöpril 
kurulanuŞtur. 

ır ..... ıarın tamır ve 1slatıı göriiolü• 
ıvor '!.O, m:rha.!lon plAnlarında esaslı 
değlfil<Hkl(·ri rmrcip olacakhr, İmer 

pl5nııu ta1b<1ı: lld<>c<ıl< olan alakadar. 
!ar ne dil:fuıU.r, bihrılyoruz. 
Um~Ic BoJ3'Ziçinc ve HiS84'fa

ra dal~ yapılan neşriyat, galii>a, daha 
ziyade ecn<'bi dillcrdedd'. Çünkü, İs
t.::ınbulun tarihi, cbha. ziyade Garp 
mOelliflrri tarafıncLıııı yazılımıştır. Bi
zaru: ıtmıihine daır mevcut ese-rler bln
ller~lr. Bu a.r:ıda, Osmanlı imvara
l>orlufu ><ıll'.<:nında, i.sta.-,uldakl se
faroilh::...."!.e!<"I'.dt' buluır-'ln~ elçill'r, kd
tipler, rrA~tc!lllarlar iırinde dr, İt--tanbu
tun, Boğaıiçinin, Hisarların. tarihine 
dair esed<>r vücude ııçt;mı~ kimııe
lı<ır var<! ır. 

Bu ...,,,.Jerdf>n bir kısmı hatırnt, bir 
kısmı •••yaha!ınaın<>, bir le~, d'a. 
doİil1'UdliI\ dôğtıqa 'lu!h lanı • ..:d:ıdll'. 
Fakat, bu l""'rlerin hemen hepsi, bi
r:im c;eı:iretuizdrn ihtiyatıla mütaleaya 
mt>hlattır. Ç°'*ll, lç!Al'inds d>jelk·tift 
bir tama kalem ırüriltmn, olanla!'1 
p('ı'!c amır. 

rı- . , u . e'l1n. 

hey\ı!i a.,ı:y,•Jerfn! "'l'ydaııa çıkarma 
lşindı. tarihten ;.t;(ade edileceği >iip· 
h('l!li:ııdir, Bu -ikler, yulrat'ı<Ut Qi\T
l<diğlrnôı sel>eplı·ro.ın dolayı, ç<tc 
c.R!tatii yopm:>k lazımdır. 

Ha-tt.A, o zaunan, Hisariara. dBir: bir 
de cscr n,wotını~ yeJ'iı11:ıe oluır. 

R •. C\AP.TT 

Tekaüde sevkedilecek 
muallimler 

60 yaşını dPl'duran lk okul öğ
:rctıncnlerinin tckaiide sevkcdil
mel.cri icap e1Jliğindcn maarif mil· 
dürlüğil şchrimtz.dcki ilk okui 
öğrctmcnle-rin.n mufaszal bir lis
tesini 'hıı.zırlıyarak Vckiilere gön· 
dermi:ıtir. 

• TAKVİM G "\ 
rc...ıo.J 1~8 HIZIH Hıcrl 1:181 
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F.zar: 

TEMMUZ 
S D S D 

5 43 Güne~ 9 04 

17 
13 20 Öj!e 4 41 
17 18 İld:ıd' 8 4C 
20 39 Akpm 12 00 

CUMA 
22 3.5 Y'abl 157 
3 31 İmsa• (j 52 

Engin titrtmiye baılad.L 
- Neyj ma.mır gOrccrğim dedi; 

melr~rin mi?... Bana çektirdiğin 
azabı mı? Yaptığın ('Ztyctl{'ri mİ? ... 
Ddklüğüm göz )-aolarını mı? .. , Dehli. 
mi dökecek Uııdeşimden bJŞJoa itim• 
ecm yaktu. 

Mu.taca Karlı yumrı*.larını sıktı: 
- Boşk.a kimsen yo"ı<.lu ba! .. , 
- Yo!rlu ,...,, 
- Dt~İSİ o zamanlar daha yıo.ktu. 
- Ond.:ın sonra oldu i9e ne dcmiye 

lıAlk1kın \'kr?. Benim de sevilmi.Y", ıe!
kate Ihtiya.c::m ydk. nnı.dur aanıyor

.,m? .•• 
- Dtmıek itlr.r ediyOl'Sllll? 
- Hayır bPç bir ı:ı:eıy &raf etmiyo-

rum, lt.i:-Jf edecek hiç bir Sf'ybn 
yok ... Fa«at olsııydı bHr, senin !ÖZ 
aöylonUye hakık1n o~ama.ı.dı. 

- !..'lalüm, senin bir dostun, bera
bt't' )'<lşsdığın bir eı'keğ;n olduğunu 

bahıır als:ım bUe bir ıry demiye ha.k
kun olm>.Y•caflını biHyordu,m... Bana 
inül..-.ım ;Wın;ıık h ıı.k:k "11 bil C veımi y C· 
celc\m. 

- Elbette vermem, ç~Q beıı sen
d"" intikım1tm1 e!m:>i!ı.m .. , Konyada 
sı::nl se\-di:ın kariınla bırakıp İslanbw
la döDdJl:m. 

- oı bint ... Fak•t b~ ayniDi ya
pe.m.ı; ın. Seni bir buşka er'kt"kle bı.ra-

( Deı:iinıı ı;ar) 

1 H v . t i M4.IIKEMELERt , a r n a z ı y e 1. ıd· .d. 
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'Mısır cephesinde ve Rus doğu yorum, şen ola-· 
cephesinde bu sabahki vaziyet sın Halep şehri 

Yazan : İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
MlSIR CEPHESİNDE: 
Elalemeynin merkez kesimin· 

de İngilizler oldukça büyük kuv· 
vetlerle taarruz etmi · bu hare
ket mihverin karsılık taarruzu ile 
kırılmış, iki tarafın ce?he dt><u.. 
munda kayda değer bir değişik
lik o!ınamştır. 
Eğer Stoklho!ınoden gelen haher 

doğru ise, İngilizlerin yeni bır 
rnihver darbesine dayanmaları 

137..ım gelecektir. Bu habere göre 
Mareşal Rmnmele önemli mik· 
carda uçak gönderilmiştir. Mi•hver 
oı:dusuaıun büyük bir taarruza 
girişmesi beldenmkeotedir. 

General Ohinlek mrhver ordu· 
sunu ancak 8 kilometre kadar ge
ri atabildi. Taarruza gücü bu 
kadar yetebilıi iğ; ne göre, mihver 
ordusunun beklenen büoyiiık taar· 
ruzu.na ayni bölgede k;ırması pek 
ıgilç olaca'ktır. Bununla beraber, 
ımihver tarafı da fngilız mevzile· 
rine cepheden taarruz eaınek zo
runda bulunuyor. Cenuptan ku
şatma yapınak ımümkün değil 
Bu bakımdan taarru7.da onun da 
muvaffak olması çok şüpheli. 

ooC;u CEPHES1NDE: 
Voroneç böl!gesinde mulhare

bel<?r sürekli bir şekilde sürüp gi
diyor. İki taraf da birbirini mağ
lıi,p edip geri a.lenny-0r. Ruslar 
ışehir gaminde Don nı:hri üze· 
r:nde bulunan Altrnan köprüıba· 

şına tekrar hücum etmişlerse de 
bir netice elde edemem' !erdir. 

'.Maresal Tiınoçeıı.ko ()<(!ulanna 
yal'dım makı>adile yapılan bu Rus 
taarrııızl.s rı, pek küçük ve tesirsiz 
kalmaktadır. Bunun için, aşağı 
Doneçteki AJıman harekıiitı üze.. 
r:nde durd~ucu veya ağırlaştı· 
ncı hk; bir tesiri ol'ına.ınıştır. Yal
nız Mııslrova müdafaası ve Kuy
Jbi~ef istikametini örtımek ve Don 
nehrinin orta ve yukarı mecra• 
sı.nda müdafaa tertubatı almak ve 
zaman kazanmak bakımından 
Ruslara faydalı o.hıoaktadır. 
Aş~ı Demeç havızasıooa Alman 

takip hareke • ~mi!, cephe üze
rinde hızla devam elm<>ktedir. 
Ruslar şimalde Bugusar ve Mi]., 
kr€\·o ;ehirlerini boşalıo~ıklannı 

'bU'dirmiş1erdir. Almanlar da V~ 
ro<iloftada g'mrl<lerini söylüyıor
lar. Bu şı.·hir Demeç n<>hrinin ce
nup sahili üııerindedir. Almanlar 
ını.erevo ~ehrine bir gün önce 
va<mış o)duıklanndan Voroşilof

gradı abn~ olabihler. Fak.at bu· 
:raya giren Alınan kuvvetleri şi· 
.ma~n değ;] gaqıten ilerlemiş 
olan kıt'akır olsa gerekıtir. 

Bundan' ba~ka Almanlar mün
ferit Rus gruplarının kuşatıldığını 

ve ·bunların ç.ık15 teşebbüslerinin 
kırıİdıgını ı;iiyliıyorlar.Bunların •bw 

Rus ançı kıt'aları o.Irnası müm
kündür. Esasen Mar~al Tmoçen· 
ko,, pek hızlı çekHme~edir. Za· 
ten kıt'alarma verdiği günlük e· 
ride de, her birliğin sağında ve 
solunda buJ,unan birlikleri€ iyj 
irtlbatta bulunmasını bunların 
çekilme,,~ halinde m uhare-beyi ke
serek derhal geri gidtlıınesini ve 
böyllelikle çember içine dü.şülme
mes'ni tavsiye etmi~tir. A'man· 
laı·ın uızun mesafeler içinde Rus 
mukavemetine çntmamaları da 
Rusların bu yeni emre gıöre hızfa 
çekildiklerini gö,ieıımdktedir. 

Ahnan hava kuvvetleri, şimdi 
Don nehri üzer.rde bulunan ge
çit yerl!rini ve köprüleri b<>ni:ıa· 
lamaktadır. Bu khbat noktaların
daki Rus toıpluluklanna hücum 
etme'ktedirler. Burulan anlaşılı· 
yor kl bir QOk Rus kıt'aları pek 
çaQ-~k çekilmiş ve ~n nehr• 
şark kıyılarına ge91lleğe başlamış 

tır. Mareşal Tiau:ıçenk:o bu yeni 
tabiye sayaeıtinde Rus orduları· 
nın büyük kısmın• kuı:<taıım~ır. 
Don nehri 'bqyunda cid~H bir 
mukavemet gıöstermesi muhte· 
meldir . 

Manifatura 
Esnafa tevziata 

başlanddı 
İsta:nbLl yil;,\ye!i için Ticaret 

Vdai.leti taraf.andan ay•ılan ma
nifaturanın tevziine başlanmış· 

hr. Tevziatı İsıanbulda Aşlrcfen· 
de cad\iesinde Kısmet hanında 

çalışmakta olan maniiaturacıJ.ar 
komitesi idare ~mektedir .. Mani
fatura "°'akendecileri hu komi
teye müracaat ederek ihtiyaçla
rına göre inal alacaklardır, 

lsmetpa§a kız en•titüsüne 
le)lli... ınaccani alanaealı fale 

belerin imtihanlarına 
ıehrimizde b'lflandı 

Şehrimiz 'kız san'at enstitıile
rinden bu yıl cpek iyi., ciyi, de
recede mezun olanlardan İsmet
~a~a kız enstitüsünün muallim 
kısmına parasırı: leyli olarak ah
naocak talebelerin tahriri imtihan· 
!arına İstanbul aksam san'a.t o
kulunda başlanmı.ştır. İmtihanlar 
ayın 17 ine: günü a~ı niha;yet 
lbulacaktır. fm,tihan evrakı ayni 
·günün a:O:şamı Vekıileıe gilnderi
lccek ve imtihan neticelen gaze
foleıle iı<ln edilecektir . 

Hell'Ü2 on ~tlk.i.z, J:i11nl-ti.r:ıde b-ir de-
1\karılı beOoçi ile borubrl' Adliye kıı· 

rido.rUl'lda yürüyo:·du. A.f'kasuı.da.n, 
.raolıca, 00. Öl'tiilü, a•tl &malı bir ka. 
dın da ta:ll:i:İp ediyordu. 

Delikıın!ı su»ı Mahkemeslııin ÖD(ine 
getirildi. Mahalle bt•.kçi>iİ U.ill>all bir 

c-da ile, yılıoı.k yı!ı;ıli., möb&şlrc. 
- Bizi ııc zaman alıyorsunuz? 

Dedi, 
?.lübaeir, cidıil, 

- Şu li<ledekll.., bitl!lİn hele de, 
de<J.ı, arıdan fOnra .. , V(!. tekrar mab.
lrtlrı""ye ııu·di. 
Y~'ıca kaclıncajiızın. bu. deliluınlı

nın anneoı oldugu aıılaiılı3<>!'du. Ço
cuğun :yemna eoiı:uldu. Kı>nallt'Ye yan 
y.an-a otw'dıılar. Ka<lıcagız naa>ihaıte 
baeladı: 

- Yav.rllm, evlad.ım. Rııhmelli ba· 
ba.n da böyle senin g;bi !ııqari, uçan 
idi. senelerle ben ç<>kt'nn. Nryse, .M
ıa.ıı rahmet cyJ.,,;n diyeyim yine; kez>.
dini bu :ı-olda heder et~. gitti, su tes
tisi su yoluDda kırılır derler ... Sl'n de 

kora~..,.,.,,. Şu atalolıiı, kavgayı. 
patırclııyı bu-alt yavrum. Balı: ben, işle 
ge idim gidiy<ırum, şen olasın Halep 
şehri ... Evl!ıdım ... Ben gittikten son
ra seoin halin tcna oJacıtk. Şiiyle gö
zümün ön!lncle sen in adam olup la 

müriivvete crdilini ıgoırrn--:nu ıözie
ri.m arikamda gidoceğtm. Yavrucu
i!um. "iller parem ... 

Delik<ıwılı, 

- Annr, dedö, bu akşam bono pa-
ra 13:2.ı.:n. Sen burrı.larda. dunna .. . 
Git tc ba.rro. yirmi ıb€'ş lira hazırla! .. . 

Kadm bir lahavle ç<>k'tikten aırııra, 

- Oğlum, dedi. Rahm(·tli büyük 
nineın bir h.iıltayc anla1Uld.ı. Bir ada
ının bir <>Jllu va.nmış B•r ilim, achım, 
oğlunu abll'da atın 3-..""UYJ"Uluııu çeker

.luın yak~layıp nasihat.e başlamış. 
Söy!emlş ro;-ı.,ıni: ... 

- De ,: ımi oğlJm? Dem!~. Çocuilt., 
- Bai>a. bak, drmi0. Atm kıqruğu-

na kllç sinek konuyor. 
M•ter, 'b3b :ısı an la t ı.ı<Joerı., o, atın 

kı.zy-ruğuna konup !kalkan 9int"dclcri 
saıyacrru;ş. Sen de o.ı:1uın gib~. ben.im 
swledikle<iu.. dinleml,)'<>1'11\11> da, ,.. 
ne paı·a mı düşilnü:r:u"Sun?. 

Bu sı.-ada ÇOcuğu malikıemeye ça. 
ğlrdıl:ı.r. Kadın da beraber girdi. De
ldcanlı, bir get:e evvel biri-iyle dö
vüomüş, });ristnl dö\'milştü. Krndi iti
rafı ve şahi\l<>rin §ehad.,,iler'yle döv· 
~ sabit görüld-Oğ(indl'n 25 lira pa· 
rıı cezasına m:ıtıl<Qm edildi; çıktılar. 

O><uk ~ lullutdu: 
- Bana bu :ıkş:ım yiııml be~ n:a ve

rir ır.isin, anne? 
Kadm, 
- Yavruıa, dedi... Yiımi beş !im 

ceza vcreceğ!'z. Y.nnt beş te bu gece 
fsli)'Dl'&Ull, elti: Ben i<Up üStünde otur
muyıorum ya! Ner?d+.,'11 buJa,-ım bu 
k:ıdar parayı?. 

Sonro, k:U'Br \'et'ITIİş kirtwel(tne mah
sus bir rda ile, 

- Ev lftıdım, d'•cli. Pılki, ~tt!'d;ğ,in 

par-..ıyı veneyim ..• Vrrcyim anv·nı, d-e
dim ya, ben. i~t;, ge!d;m gidiyoruın, 

Şı•n olasın Hsl<"p ı§!""l;.ci ..• S<'n, krr d~ 
paranı yiyor.sun iiımliüen. Sen bil; r-
sin! 

Vr beorab~roe yfr'ı'ü,~inr r. 

HÜSEYiN REBÇET 

!===============================================--=========== 

HEM ZEVKLi, HEM DE 
SPORDAN NiÇiN 

VÜCUDA FAYDALI OLAN 
ETMiYORUZ? iSTIFAOE 

BU 

Memleltetimi;ode en az rağbet 
gören spor lııç ııiiıphesiz paten
<lli. Hakikl paten hem zevkli, 
hem de vücudün ger;şmesine ve 
gii:zelleşın<>sine yarıyan bir spor
dur. 

Buz üzoerinide yapılan patenin 
zevkini filmlerde ıadıyoruz. Meş· 
iıur paten şampiyonu ve mm yıl· 
d.ızı Sonya Hen paten yaptığı 

!bütün filmlerinde binkrce- hay
ranlkar kazandı. 

Sonya, esasta vücudü şimıd:ki 
gii:ıi harikulOO.C güzel değil,Jı:en 

patenin vii.cudün her yt'rini işle· 
ten figürleri bu tas1ıihı yapab.ldi. 

Paten, ) azın da zevkle yapıla

bilecek 'bir spordur. Hiç şüpl!esiz 
tPaıen ~arrpiY'·"'ları aldıkları de· 
receleri (bu sporun verdiği zevk
le) çok ~alışmalarına medyun· 
durlar • 

Memleketimizde patenin alaka 
göNr.esi herhalde faydalu olacak· 
tır. Filhakika yurdun bazı nıcılcta
larında paten rağbet görmüştür. 
Fakat bu ala1<a mevzii ve az bir 
kütle arasınd.a. kıalmıŞ111'. 

Mesela Şark viliıyetierimizdeon 
Erzurumda paten gençlik arasın· 
da büyük a1aka uyandırmıştır. 

Tenis kordu vanında yoaptırılan 
paten sahasınd·a her ak~am ke· 

Yazan: 

( Mara~ KA YABAN) 
lebekler gi.bi ueusan bir çdk genç 
e~ek ve kız gördük. Bu gençler 
patenin zevkini o kadar benim
semişlerdir ki gurupla beraber 
şık giyinmiş gençler sahayı dol· 
dururlar, 

Burada süsru kelebekler gibi 
uçuşan bu gençlik Doğunun u
zun kış devresinde ayaklarında 
!kayak bembeyaz yaımaçlarda neşe 
içinde koşan gençlil<tir. Kayak 
kadar zevkli olan patenin Erzu• 
rumda gördüğüm al:akayı diğer 
yurt köşelerine tam;ın etmek her 
lha<de ımkinsız değildir. 

Patinajı, Sonya Henden başlı· 
yıp Erzurumdaki gençlere kadar 
giderek sorsanız he11halde alaca· 

ğınız ceva'P sizi hemen paten yııp 
mıya sevkedecektir. 

Beden tenbiyesi genel dir<>l<-
1\örfüğünden bazı temennilerde 
'bulunsak herbalde yersiz oımaz. 

'Memlıeke-tin bir çok yerlerin· 
de mutlaka çimento paten pisti 
yapmak fena bir neticeye doğru 
atılmış adım olmaz. Bunun için 
vücut ı:üzelllğine yardl'IIlı ve za· 

rif hareketleri olan patenın yur
da yayı!.rnası için ırz mascafla te
min edilecek pisti.erin hemen in· 
şasına başlamalıyız. Bu inşaat 
hiç şüphesiz paten hevesini bil· 
yük kiü.tleler arasına yırya;bilir. 

• Pırlenin .zevldni tad.anlann hır 
rikuJade nefis figürlerini insana 
hayret veren hareketlerini S<zy· 

retıınek te herlhalde meraklı bir 
şeydir. 

Avrupa memleketlerinde ve 

lbilhassa Amerikada patenden İS· 
ti fade edilerek bir 90k şeyler ya
pılmıştır. Bunlar ıırasında hayret 
ve büyük bir zevkle seyredilen 
revüler bi'.lhassıa §ayanı kayıttır. 

Am<>rikanın ve A\"Tllpanın bir 
çok yerlerinde oMutu nisbette 
olmamakla beraber pateni mem
lekete yaymak herhalde faydalı 
olacaktır. 

An karadaki yen. gençlik par
kında önümüzdeki kış buzda pa· 
ten yapan büyük genç!Jk k •taba· 
lığı bulaoağonızı ümit ediy-0ruz. 
Pateni sE'verek yapan gençliğin 
külkler haline geldiği günü gör· 
düğümüz zaman, karpuz kabu
ğı.ma basınca sırtı y<>re gelenler 
azalmış olt:ıcaktır. 

MURAT KAY AHAN 

Gancil gece sahnede 
Yazan: Ahm.t Şiarü ESMER 

Sir S'tafford Cr1ppsin Ilindill
tanrlan aymlışından son·a mu4ı· 
telif liderler tarafır.dan her ve· 
sile ile tekrar edilen sözler Hint . . 
lilerin J apon:ı•ayı bir d~an 

telakki etmekıe olfüıklarına ~P" 
he bu,ak;;namaktadır. Bu da gös
teriyor ki, Hint milletlerinin kur
tarıcısı rolünde görünm<>k için 
Japonya tarafındoan sarfe<ilen 
gayretler, tesi~iz ka mıştır, Bu, 
Hintlilerin siyasi olgunluğunu is· 
bat ed<>n bir vakıadır. Çinin istik· 
laline saygı ~enm:yen ve bu 
jstikl!ali yok etmek için beş sene
denberi clöğüşen bir develtin Hint 
istiklalin'n taraftarı olarak oda

ya atılması gülünç olmakla bera· 
ber daha az o~un kiınscleri al· 
databilirdi. Politika bırsının ek· 
seriya gözleri köolettiğt de gö

rülmüştür. Fakat Hint lıderleri> 
n.n harp karşı.sında alkl.Jtlan va· 
ziyet, böyle kuç~k dı<y,gulardan 
uzak ve olgun kimse.er olrlukla· 
rını DPlatnıL'.flır. 

Yaziyet böyle olmakla °t>(·robrr 
arada sırada bununla tezat •e:'Jul 
edt.'11. hareketler de görülmekte
dir .Mesela Hint l:.detlerinin en 
büyüklerinden biri olan Gandi, 
bir taraftan mcfl'lekttin Japon

yaya karşı k<:ırunmlsı lüzuı~una 
;şaret ederken, dilter taraftan d-a 
!ngiıtereyi memleketten c!cr'hal 
çekihniye davet etınek!ıe<lir. Eğer 
bu Hindis'\anın iç poLtikasına 
mahsus ve uzaktan anl.lş; · nası 
mümkün c:ı!mıyan bir m~ cvra 
değil de samimi bir arzun.m ifa· 
desi ise, İngJterenin bunu kabul 
ederek memleketi ~alttı,; bir 
an için farzed;lsin; aeaba Gandi· 

nin yuıdunu Japonyaya karşa 

kim müdafaa edecel~ir? Japonya 
Bi.manyaya isrikmlı vadederek, 
halikın bir kısmını İngilıereye 

ka~ kışkırtmış ve biraz da bu 
say.ede memleketin istıillimm ta
maıınladılcten sonra, şimdi Bi,... 

ımanyada İngiltereyi aratan bir 
sömürge idaresi kurmuştur, Gan· 
di müteaddit defa söylediğ<i sw 
!erle yu rı ı • ). r tu-

zağa düşmekten çekinmiye davet 
etmiştir .Fakat bir taraftan bu
nu söylerken, diğer taraftan da 
yurtıdaşlarını o tuzağa cliı€t'u sev 

lkeıtmek istenmiş gibı hareket 
etmektedir. Qiinkü eğer Hindis· 
tandan gelen haberler dk'.>~ru ire, 
şimdi Gandi İngiltereye karşı pa
sif mukavemet mücadeiesin:n 
~,·krar açıhnası için Kongre icra 
lro.'llitesine te'klifte buk~muştur 
Pasıf mukavemet t1cmek, Hindis· 
tar.daki !ngil ız idaresilc her türlü 
temesı kesme>lc demekt:r. Harp
ten evvel bile, b.,. mücadele in

,gitteren.n Hindistaml ki vazıye

tini ziy11des.le ııorl~tırmL•tı. Hn' 
lbuki ııneınlci<etin müdafaas..nd:ı 

yerli halkın iŞbir''l'<ine daha çok 
muhtaç o?duğu böy'e bir zaman· 
da ,pasif mukavemet, !nJif..z harp 
gayretlerini ziyadesile ba'talıya

bilir. Neticede İngiltere kıdar 
H•ndistanın da zarar görrc ,;i a· 
çık o.lrluğuna göre Gar.urnın bütüı1 
Hintliler ~in ne fayda urr.d<..);U 
an1-aşılrnaınıalota dır. 

Gandinin son sözleri, Hir..dis
tanda iki çeşit İngiltere görmek

te olıduğunu anlatmaktadır: Bun 
laıdan b:ri sivil idareyi elinde 
tutan İngiltere, diğeri de ınemle
ketin miidafaasını omuzlan üze· 
rine alan İn-gilt<>redir. Gandi sivil 
İngiltereyi istem·yor. Fa·kat a:;· 
keri İngilr.erenin kalmasıra razı· 

rur, Hind'standan gelen habp,de 
deniliyor ki: cGaııdi askeri in
giltcrenın dc[j l, si·vil İngil•ere
nin Hindistanda" çeki'ın<> .ni ıs
ted:ğini söyieıni;ıt:r .• 

Hakikaten gerek casker. ve 
gerek csivil. İng. ~teren n H rs• 
tandan çekilip gitmesini bütün 
dünyanın ist'~·Eceği b;r umon 
gelecek-iir. iıı.ı:;.liz pô~'t ·ka a<larrı· 

larının sözleri ve İngillz bas nı• 
rın yazılaTı da bu kanaat•e bu'.ll· 
nan İngilizler:n çok okl' l•un•· an· 
latmakıtadır. Fakat Gandir;n tav• 

siye ettiği yol takip e<l lirse, B.I"' 
manya, Malczn ve FilıpınlerdC 
görü l<lüğü gibi Japon sivil ve ııs
ken idaresi Hndistanda da 'el"' 
!esebilir. Gandın'n tckl,!f" m-0• 
:zakere edece(!' b''<lirilen kongre 
'cra kom'tesinin daha real.iSt bil 
zihn'yctle hareket ederek kararı• 
nı ona göre vennesi beklenir. 



(Bu. y'1Ztııın mt tinlerl Anadolu A .... 
l•nsı B"!tenlerlnd~ alırunlftlr.) 

, V oroneç sokaklarmda mu
harebe hRla devam ediyor -
~tısır cephesinin merlrezin· 
de İngilizler mahdut bir ta• 
arrıa yaptılar. 

Telhis eden Muammer ALATUR 

Maın.ılyada çıkan ,Qrdre• ga
:ı:etes_ cdünya dramı kar!JISında 
Saracoiilu• b•ilıklı b1r makale 
neşretm~ir. Gazete bu makale
sinde diyor ki: 

•Türk millet.nin ruhunda mil· 
liyet fikrcnı demokrasi prensiple
r"le yoğurmuş olnm Aıtatürkti.ir. 
Ti1.kiyeyl kurtaırnış olan d..'.ı!ıı
r n eserini taıkip eden bugünkü 
'Türk idare adamları kendi siya
setleriN! tam bir ist:k!Bl vermek 
husı:E'.arında pek titizrlirller. Orta 
Şaıkta hileketl<>rin ınoo ve ce
Zırleri arasında Tüıık idarecileri 
•!at-afsızlık ve siyasette istmar. 
'!>Olitikalarına da ına• bağlı kala
rı:k muahoedelerin lınrfi h2rf''le 
•"kik hususunda musır davra
narak Türkiyenln mülki tamaın
L ğına halel getirebilecek herhan
gı bir rneselede en kilçUk bir mü
l11..d aya ~ anıışmaımnk oadırlar.• 

.. l vaziyetin vaıhametini gizleıne
r mekle beraber, Alman ordusunun 

ileri hareketinin yavaşladığını da 
kayıdedi·yorlar. Bu gazetelere gö
re, Rus ric'atinin en cesarc·t ve
recek mahiyeti munta:ı:aın çekil
meleridir. 

BirleşikAmerika) Romanya'dan 
Finlerle münase- Almanya'ya 

beti kesiyor petrol borusu 

Ga7eVe di)-Vr ki• 
<.'3.ıraroğlu lkt" ann ağır yü· 

kıinü t "tüu mes'ul yetkde bir· 
likte ~e!"" ceke-tmin bır çok teh
likelf.re m ru.z olii\;junu bildiği 
b r :ı:·amanda omuzlarına alıyor. 
:ı:; azlar n,~selesi ve ktısadi mu... 
tnsara kendis:nı cidldi mü~<Ü'Uer 
'ka"§ısında bırakabilir. 

Herhalde Tür!kiye tarafından 
ittihaz eWılen hareket haltı her ne 
olursa olsun, dünyayı artüsıt eden 
bu zircirden kurtulmuş. ku~-vet
kr kar~ısında en ihtiyatlı dü.şün· 
cclerın ve en iyi yapılan hesap
ların bile aı:tüst olup o!mıyacağı
nı tayin etmek kimsen:n elinden 
gE r..yen bi~eydir .• 

LONDRAYA GÖRE .. 
İ<>g"liz azeteleri Ru~ ce~s:n

~k vaz.J etten bahsederlerken • 

( SEHIRDEN ve 

l\lÜTEFERRiK: 

+ ~ Su:·h Kou.fl"'rıa lSının 19 

uncu yıl.döııü.mü. cıünıa-l"bL·tiy'le 25 

Tcırrımuz gilnü ünr.·ersi4'<ie bir me-
ra n yapıl~JJ.tır. * Mevcud!I. tWrooımiı olen toz şe
keı>n, AAuolos"n illt haı.tasıııda ıı\Y8· 
&:cya ç ' '·l:"ğl bildi;•lm <:tedir. 

* 1100 ton :r':rec<tc maddesi ,.uı... 
~ş olan Dc....,.,lupm1'r V8pU'!U :r•· 
lr.ıhda Piı:r7e harc<ket edecektir. 

* Alınan hilkfunetinin daveti Qte.. 

tine, Necrr.cddin Sad;ı.k'J.n riya.·eti a!

~•nda Nadir Nadi ve Nevmt Güven:'deo. 
"'•'Ür~.kkep gaz~teciler hey•eıı mın ak
rarn Berline harek~ ctmi...tir. IVIatbuat 
Ulll\:ın Müdürii Sl'lım Sarper de bu 
Bc)-ahaıe lli'1lık ctnıt'ktcdir. 

hı.* Geçen bir yıl :ııarfıııda Tram,·oy 
1 81552868 Y<>lcu taşLO>!OJ ve 

:127-ıooo : ... ı.:ı.süat tern'n etmiştir. * Yrnı y pllaoak Fen ve Edeb<Yat 
F-. 4 llt;o.er; bt.a.ı lı;ln Kl<roya Eııstifü
•un·•-
t 

w.ı:ı de .alınması k.araıiaştırılml§--
. ır 

. * bnil%le ilk çdtlrdek>iz l""'i C2"lm 
Prv ilJIQ ç~m -.tır. Fiat 30 - 35 arar
lı..o..-7,ıti•r. 

-de Altı:ı. !iat:eı• son günlerde düş
ınlve boı;Jamı;ıtır. 

'ir Dı•viet K<m'if?r\~atuarı talebesi - .. --

Voroncç henüz A>manların eli
ne geçrn:~ değildir. Gelen haber
lere göre, şclıri n sokakLarında 

şimdi muılıat'€1bcler ohnaktadır. 
Rusların muntazam bir vaziyet
te ric'at et'likllerini Almaınlar da 
itiraf ecllyurlar. Cenup ordusu 
kumandanı General Züko:f vazi
yete halkm ffeünüyor. 

2M kiiımetre~k bir cep!ıede 
cereyan eden Don muhare.beleri 
Alman piyade ve motödlü kuvvet 
leri lle sair 80 fümenin, 4-000 tan
kın ve 3000 ıayıyarenin iştira!k et
tiği tahmin olunmaktadı.r. 
Vışi radlyosu Rusyada iaşe 1§

lerinin de nazik bir saJlıaya gir

diğini bild:'rmi.ş:ir l\Tookıovada a
d:ım başına günde 80 gram ekmek 
veril:ınekled.r. So."yetler Şurası 
mahsulün toplarmasında bütün 
So\'Yet tel4<ilıltının önemli faa
liyet göstermesi hakkında karar
lar venn~tir. 

' M1SIR CEPHIESL'IDE 
Son g~n haberlere göre, Mı

sır cep!hcsirun merkez kesiminde 
İngilizler b:r taarruz hareketine 
geçmişlerdir. Fakat bu taarruzun 
ırn:ıhd<u't hedefli olduğu zannedil
mektedir. Muılıare'lıelcr hfıla dle
vam etmektedir. 

Netice hak!kında henüz bir ha· 
lber yoktur. M,ihver tebliğleri bu 
taarruzun püskül'tüldüğüıı.ü SÖY· 
lem ektedir. 

MEMLEKETTEN) 

lıara.tırmn v-eriln•'kte olan Aniig<ıne 
trmsil}erinin sonuncu.su dün akşam 
qynıanmıştır. Ayni f"Ser Cumar\('si ak ... 
şamı .AlkaderJ>İ.n..ia 60 ınc~ yıldönü.mil 
n"Jünas(iliet:ylr tekrar edilecektir. 

Sinirli bir koca, 
arısını bıçak adı 
Dün Mahmutpaşada bir aile fa. 

ciası olmuş. Ali Riza adında bir 
koca karısr Saniyeyi ağır ııurette 
yaralamıştır. 

Bu kanlı vak'aya sebep olan 
hftdise, ür sened:r evli bulunan 
bu karı kocadan Saniyenin ge
Ç<>n!erde ayrılmak iizere Riza a
leyhine bir bQşamna dı:ı vası aç
mış olimasıd1l. 

Dün mahkemeden çıkan kan 
k.o•:a, Mahmubpnşada bir kundu
rac dük1<::nında kavgaıy·a lbaşla
rnı.şlar, büyiik lbİT asabıiyete kapı
lan Ali Riza da bıçağını çekerek 
karısı Saniyl'yi omuzun.dan ve 
vücudünün d ğer yerlerinden a
ğ.r sı..reae yaralaın~tır. 

Bu cinayeti yaptıktan soınra 

kaçmıya sav&Ş<ın Ali Rlza 'halk 
tarafından yakaJ.anmı.ş, po!L'e tes
lim edilmiştir. 
ı Saniy-er.in yaraları :ei1likelitlir. 

Ayakkabıcilar Cemiyetinden: 
943 

Cffitliyetimizdıın şiıındiye kadar hiç çivi alrnam14 olanların 942 ve 
b ~eleri unvan tezıkerelerHe beraber 20. 7. 942 pazartesinden iti
<tte:ı. heJ'giin öğleden sonra çiıvi almak .üzere müracaatları ilan olu

nur. 

Vaşington 17 (A-4-.)- Aıne-i
ka hükumeDnin Birleşik Ameri
kada b<ıtunan büı',ün Fin k.onso
l.05luklarını kapalımak hususunda. 
verniği karar dipXıınatık mahfil
lerde umumi surette Finlandiya 
ile \Birleşik Amerika arasın.da git 
t k.çe anan gerginliğin bir teza· 
hürü o.1.arak telakki edi'lmek1'e<iir. 
Bunı.ınla 'beraber ya.kınlaıida iki 
memkket arasında diplomatik 
münasebetlerin kesile-ceği umul
mamaktadrr. 

Umumi surette hasıl olan ka
naate göre ~'in - Amerikan ınü
nasebetlerin'n istikiba'.i Finlandi
yanın Aanerika.nın haı-p gayretini 
:mrlaştırmak için Alımanya ile 
yaptığı iŞbi.rliğinin dcrec~ine 
bağlı olacaktır. Muıımanska t-a&· 
ru2 için büyü!k Alman ktl'VV'etleri 
Fin topraklarında top! andığı tak
dirde Finlan<liya ile Birleşik A· 
anerikıa arasındaki milnasooetle
ırin kesileceğine şi.i:ıiıe yoktur. 

* lJondra 17 (A.A.)- IB.B.C. 
İnıgiliz boırlbardıman oo.<yyareleri 
.gece !bulutlardan istifad~ ederek 
Hokandaya ve şimali Alınanyaya, 
Ror rnıntakasın-a hüeum etm"ışler
dii. 1 tayyare geri dönmemi§tir. 

Sovyetler için 
ikinci cephe 
bir ümittir, fa
kat 'kat'i deva 

değildir .• 
(Ba'1Tlakale<!t·n Dt"vaml 

<ıdecek, mütemadi muvasıılayı le· 
min ey liyccek deııiz. taşı ilan d.a 
huıdanamaı"llşhr. Ç3rçil'in ifşa 
et.tiğine göre deni:ı ~aat progra
mı ancak 1M2 sonunda bitmiş ola· 
ca.Jrtır. Amerikanın deniz h8.l'p ve 
taşıt vasıtalarının i11§8'1tmın ik
mali ise herhalde 1943 sonlarını 
bulacaktır. BinırenJ1leyh biifün bu 
ha:r.ırlıklar görülmeden hakiki 
manası ile ~arpte nihai ııetkeyi 
alıruyn muktedir bir ikind cephe
nin açılmasnı. beklemek mantığın 
pek alacağı kuvvetli blr ümit ob
ıınaz. 

O halde, Sovyet Rusyanın ikin· 
ci cephe ünıiıiine göniil kaptır
ması yerine kendi takat ve im
kanlarım ı.amilen ortaya çıkara
rak Alman) a .karşısında yıkılma
mayı temin etınesinden başka ça
ro yoktur ve .. ol:.maz. Nitekim, 
son haberlCTd" Rusların Sibirya
da talim ve terbiye cdilmt~ bir 
milyonluk b:r kuvv~ti Stalinı;rad 
bölgesine yıilım~ bulundııkla.rını 

,.e lıalta Stal'n'in dahi Volga nıü
clafa .. .ısını bi.ızaL i.dorc etıuck ü:z:ere 

eenııba gilti~ıni bildinnektedirler. 
Herhalde, hu hareketlerile Sov
yeUer kendi güboklcrini kemli el
leri ile kesmekten başka çare 
kaln1adığınt an]aııuş bu]unn1anın 
;ı,;,, misalini vc.riyorlıı.r. 

ETEM İZZF.T BE!liİCE ,.. 
' L' i •o B A:ıi~=ı'lf'lf!ll!RRlı.:l~-:ı=ı1:e111171112ıc'lfııı:~!i:~l'>!'1!ıl~:ıc~l!i'llıllNı_.> I 

Hakkında yazılanlardan· • ~ 
\Bu Yllın, 'herkes tarafından teslim edilen büyük san'at muvaffa~dyetlerinden !biri hiç şüphesiz ~ 
ALABANDA dır.) Nizamelhn Narzıif (İstlkBl 7/7/942) ı 
(Bu ~ s:nlıyan<arın mücadeleleri sonurxfa derli lop!.ı bir REVÜ doğabH<li.) Nusret Sefa CoŞkrun :"'! 

(Son Posta 28/6/942) ~ 

(Bu ~t tomsil, temaşa ha:·a hmızda Hk adımı teşkil ediyor.) Ulunay (Tan ~6/6/942) ~: 
(~ğ-er.ı sım'atkar SAFlYE blze şayam hayret bir wrpriz yapmıştır. On•u.n yerin<lc bir başka~"l • 
as.a sahneye hem de REVÜ ~a.ıncsine »u derece sühuletle ~<lapte olamazdı. SAFİYE bır J..--erc daha ~· 
o.ilbM etmÇ~r im = meydan ınd:ı yektadır.) Reşat Fey><i (Son Telgraf 1/7 /942) •l 

i 
(~imli artist MUAMMER, re\iid€ bir kutup halmdc'<iir. Du işin e~babı ola'l MUA..'1MER sah- f.i 
neyı. ~Murm ·1cta ve in~ana seyretmek, dinlemek iştihası yermektedir. MUAl\'lMER'i her türlü \ 
laJruirin fe\'lWıd.e bul= Re şat Feyzi (Sem Telgraf 1/7 /942) •ı 

A B N ~I: 
SAFİYE MUAMME :~ 

TEPE BAŞ J":•; ~·;·~ j; ~""BAHÇESİN 'de 1 
"....ı -~~ cn:::.-:Q0""N!2CCS Telefon: 4 2 6 9 o,..~,.......: -~ ... -:...;y_; :ı1o: ~ ._'!'t',J 

uzatılıyor 
Londra 17 (A.A.)- Almanlar 

Rumen pelırol sulıalarmdan Al
manyıaya doi)Tu biır peL'"OI boruııu 
tesis etmek ta•avvurundadırlar. 

İnşaatın kış gel!D€den biteceği ve 
bu suretle Romanyadan Alman
yaya muntazaman petrol sevke
dil..ceği ümit olunmaktadır. Ge
çen sene Tuna doııduğu .zaman 
petrol nakliyatı inkıtaa uğramış
tı. İnşaat rnasnıflarıru Rumenler 
Ü2.erlerine alacaklardır. Almanlar 
bu maksatla kendi!.crine sek:lz 
senede ödenmek üzere b>r kredi 
açmışlardır. ---o---
Fransız işçisi 

La valin da ve tine 
kulak asmadı 
Nevyork 17 (A.A.)- Nevyork 

Times ga.zet~sine hususi bir men 
llıadan gelen haiberlere gıöre 14 
teımmuz günü Fransanın tarihin
de bir dönüm noktas> teşk 1 ede
cektir. O günün bil!h:ıssa Lava;in 
tekrar memleketin idaresini ele 
aklığı zamanrlanberi Fransız mil 
leti i~e 'hükfuneti arasında mev· 
cut ayrıl1ğı belirttiği söylenmek· 
tedir. 

Gazete; İngiltere hükumetmin 
hu Fransızları cmt.iharip Fransız· 
]ar. jsmiJe tanımak lhususuaıda 
vercHği kararın mu•hlın neticeler 
'Vereceğini yazınakrta ve Alınan 
ı(abr:kal<axında çahşınak arzusunu 
•g<isteren Fransızların, Lavalin 
Fransız işçilıerini davet tari·hi o
lan 22 hwrandanberi 3621 kişiyi 
~ediğıni i~ve etmektedir. 

llant Cenlzlnde her 
otnkQ vakalırdan 
LoOOrıa 17 (A.A.)- B.B.C. Manş 

denizinde çarşamba günü IBri· 
tanya .taıyyare kazazedelerJni ~ur
tarmak:ta olan şalqpe?er 14 defa 
!hücuma uğramıştır. 4 saat dıe
vam eden hava çaı:ıııışmalarından 
oonra şalıopeler 2 pilot kurtarmış
lan:iır. 3 Alman av.:ı tayyaresi dU
şüıiilıın~ür. 2 İng'.liz avcı 1ıaır· 
yaresi ka~lmııştur. 

+ ı.ooara, 11 (A.A.J - İnıı;Jız ba· 
va ıruvvetlerlne mrnsup uı;<ıkhr dUn 
Hollam:la ve RUhr havzası Uzernde u
çuşlar yapmışlardır. Bu h<areokıtlı'rden 
b'r bomba uçağı gt'ri dönmemiştir. 

Bir davanın sonu 
(Para)ve(Oro Puro) 

Aıril.tada.ş:kınl'.z. Necip Fazıfa eôıilen 
ve sıonı6J!Ja perişan olan illtlhal id
diasına k""§llık (Oro Puro) piy"sinl 
İ1elyadan getirtip Tilrl<çeye ç~vırnıt'I< 
vr t:itap halinde n ş:.·~...ı.ı)cl>..le """'"1.:iıfa 
eden, böylcoe Tü.nk fiktr ve ~·at fi.
le.mine hem edcl>iya t, ıh.Mı de atıl Ak 
ba:k:rınla:rıa:tan en değerli hisanııeti gO
ren( Grnçl:k) gazeltısioC!ıe a~!ı~i 

.. ıır!ırrı ~u<l<ilt: 
c(;~~-~ıeı.ıe, bü:yi>k mülrleıdcir, 

Prolt'SÖI" MU'lla!• ŞOkip "nın,,uoı ide
rt>tıanf'mixde bize dediği gi!>i, bütün 
dünya, edcbiıy&hnda ve bütun zaman 
ve rnvkiln boyunca, Nec'p Fazıl Kısa
kiı:-tı.1<"in ıneşhm· (Para) ı>n•;Yic 
meçhul (Oı-o Puro) piyeSi ıu-..,;::da. 
!ddia edi}m iahh'al irıtra&ı dt•rteı'tlhı

de çL:·k~n. h.:ı!ı(, gıJ.l.linç, yemı:.e ve e
sa.~u bir hareket ~ülınt:1rıı.:şı:...r. 

Mt:flt'rller, genç ıııe::Hn y~ 
~'i...l ve fJ;;:.:ır actwnı Ncclp ~~azıla bu 
çan: ıru at ,tkf'U. kU\"Vf llefini. yJ.hn1'Z 

(Oro Puro) nu.n men...;.eket~ı:ı:;.e.ce 

meçhcl o .... as>ndan. d<>l•yısiJe bu ka
dar bO:yiX-t :!:ılf i!hrancı bı.isbl iiln ya
ı~, ojonuy <'!t!ı ım<ııxla bir kana;ıt 
ı.=m dııx.en a.1 rn.ı.şlaro..ı. 

Geı ilk, ~.&Xt-rı V(' ölmez r :ru-. yarıl 
sad..'Ce ı ..... .:: 'li• hckıka.t &'.::mt.k oı.Gı.ıı
ğ •nil g61·c, g:ızetcın. z, NLcip FUı!ın 
m.:-..ı'-trm ve ınatbU'3t !lenirıde k.1-
znrı ı~ı rn-.i.St.3iz tk:Z11ri m... vaU~tv"Lte 
karşııl'k. onu amelıyedc de ili.sik ol
oağu k=te ul•ııtınnaıt i\;.n, (Oro 
Pt.ı.."C) ıı ın t rci.ırresın' nı('yd~l ge
tirnek VL' hr'.l\it~e gosııtıoınekh iktifa 
c·bmi..ş; v• b1.1 trc:i.ın.run be.şııııdra ii'.dia-
1: ~ n yuzd"? yüz bat:l oldub,'Um.J pl'şin 
ölçil o r k k~1 ~et nışti. 

Bôy1.cce, ... ;J11:<. r.ıımi t.as.C~-.Jarı ha .rie 
Turk edı b"y tı.na ve Jnilli ıı r \ r .... 
me hattılC.;.ine SL kJst y. Pm.lY'l ka;
kan ve bazı t'<'""'ebi ... re bııc p:wı na6 
Jı!ll'tanJarın oy~n..ınu, WyJk dt .c;l.u
m.ız üst.:xlı nız NPcip Fa2c.ı. g rrctt
too c:sız z~!~:V'le bllrr1iş tela ·ki (de

r'.z.> 

Voroneç'te Al
manlar müda 

f aa ya geçmişler 
Loıııd'ra 17 (A.A.)- B.B.C. Rus 

lann Almanları el'an Voroneç 
şe<hrinde tutıınaktadır. Dün ge
ce yarısı Moskovada n~ 
resmi Rus teblıiğinde şöyle d-enil
mektedir: 

cKıtaatımız, 16 temmu2lda Vo
roneç mıntakalarında çarpıııroa
larrla bulunınwılanhr. Cephenin 
diğer kesimler.nde zikre değer 
bir değ:şiklik olmamıştır. 
N~·edilen bir Rus iliı'VC tebli· 

ğine göre Voraneç<lc bazı kesim
lerde ilk harekete geçmek kab.H
yeti Swyetlerin elindedir. Al
manlar, burada miJdafaa!)'a geç
mek z<>ru"'ia kalmışl&r<fır. Ruslar 
hHyat kuvvctJe,-i getırtrnlşlerdi1. 

Yaziyet Rus ar:.ıı !ehined.r 
Rını1ar, Hillerovonıı>ı cenııbu 

şarklsinde ili'ün kuvvctler c çar
pı~t,ktan sorua yeni ı:nevz:Iere 

çekilmişlerdir. 
Donun merke-z ve cenup cep

helerinde Rıus!ar geri çekihnekle 
beralber, ınuilıarebenin muharrik 
nokılasını teşkil eden Vo.roneçde 
büvü.k gayretler sarfediyorlar. 
A}~an ilerleyişinin yav~looığına 
dair emareler vardtr. 

VORONEÇ EV EV 
MÜDAFAA mhJyoR 

Londra, 17 (A.A.) - Ru ·ya.dan 
gelen son haber].,.., cenupta Ta· 
ganrog'dan Stalingrada doğru ye· 
ni bir Aloıan hamlesinin b~Ia.dı
ğını bildiri~or. Berlinden gelen 
haberler, Almanları Rostordan bir 
kaç kilometre uzakta gösteriyor
larsa da Rus tebli~Ierinde bundan 
bahsedilmeımek ted ir. 

Boguçar civarında muharebe
ler devam etmekte ve üınit&iz bir 
gayretle takviye kuvvetleri getir• 
tilmektedir. Almanlar, Franı;a ve 
Belçikadan yeni kuvvetler getirt· 
mişlcrdir. 

.Kzasnaya Sve'l:da ı:azelesi yoa.· 
dığı bir makalede diyor ki: •Düş
man, Rusyanın l<albi olan Stalin
grada ilerliyor. Askerler, köylü
ler, işriler, Rusyayı kllll'lamuık 
için bütün gayretlerinizi sarfedi
nÜ:.• 

Voroneç, ev ev müdafaa edil
mektedir. Mareşal Voroşilof, Sta
Jingrad cephesinin takviyesini 
emretmiştir. Almanlar, bu rephe
yi yarmak isterlerse ıı.,ğır feda:kir
Jıklara ve knyıplanı ka1lanı111ılı· 

dır. 

Birleşik Amerika
nın gemi zayiatı 
Bueros - Alrcs 17 (A.A.) -

Bahrıye nezareti., n b.!dirdiğine 
gore bir deniz .. ltı A. Lan tık sahil
lerine 300 mil anesa!ede orta to
najda bır Norveç gemisin. t.oı:v.1-
Ly€rek batımnştır. Gemidekıler
den sağ kalanlar şark sahilinde 
bir ]!mana eıkı::n1mısrır . 

Bu lıaıbcri veren Unit d Press a
jansı B 1• 

1cşik Amc~ka dcn.'Z ti
careotinin oonk:!ınun .ayının orıta

sından .bugüe kaJar 395 gemi kay 
lbettiğini ilô.,•e etmektedir. 

Vişi'nin emri 
(1 inci Sahifeden Devam) 

çrkilirlerse haııp gemller:ni ya en 
y.akın ·bir Fransız Hm anı na dön
öihımesi veya Fransız bayrağı çe
kerek orada katmaları ve vazi
yet ne şekil a>ırsa alsın hiç bir 
,,..akit to:k~p e!Jmemclcri i9".n e
mir verdlğ'ni söyt.emi~tir. Lava! 
bunun A'lmanya ve İtalya ile im
zalar.mış olan muahede ırhkamı
na uygun oldu.ğt nu ve ·her ıku 
ohükÜIT"€t ta•afından da ta:sv!p o
Jur.duğunu söy 1 eıni5 ve Vişi hü
lkümetinin bunların 'bir Amer'ka 
im' r.ır.a veYa ll!artinike g:·.·:i-e
rilrr.esi hakkı"da Amerika hüku
meti tarafından yapmış vldıığu 
kklfi n·dd~u;~;r, ilave eyl<mı:ış
tiı Di~er ~araftan Vels; Ruzvel
lin Vişiye bu hususta ı.ki nota 
g<>naeruı1;< o!duğunu ifşa et.."Tı~ 
t'r. Aırrerikan"ı bu husu<Jt~ ver
d "ı .ki nota IT':tli•m olduğu veç
hi!' reddedilmiştir. 

Kayıp Hiiviyet ve 
Hizmet Kartı 

F.lrktrlk , .• T.ıtı•l İşi:-!:, e]er.nden 
e.'dığım :> 1,6 ··J-. ltı hLvıy t ve ~20 

!"Jo. lu hı~ k .. ·~' 1 nı "/S-Y (ttim, 
Yl"nih•ı<n: alacağ:tndan ~.er ni.n 
hü.1.twü yı Ft.ur. 

EJeıktır..\t, Tr:wm.-'i'lv \'r Tijr, 1 İ let.. 

me~l'r'I Kor..!...olo.·ll Sı 1 ~ ·a Ip ... kçi 
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90 bin ton kömür 
kafi gelmiyecek 

(1 inci S&lııfeden Devamı 
ta'biatile daıha mm·af k bulmak
tadır. Bir kr~ me,·smıınde vasati 
on çeki ochm yakılacağına göre 
'bunun için yüz l radan fazla ver
mek lıfızımdır. Halbuki nihayet 
bir buçuk ton köın iirle ayni ihti
yacı lemın etmek kabildi:r. Odun 
ve kok kömürü fiatları ara'Jndaki 
bu müvazenes·ziik devam ederse 
bu vaziyetin önüne geçmek de 
kabil olamıyaca k ,~e bu sene o
dun yerine lüzumsuz kıok kömü
rü buhranı başgösterecekrir, 

Tevzi büroları ve bayilere ya
pı.an fazla m'.iracaatin diğer bir 
ı;ebebi d-e imahal'lc birliık'.eıtlnin 

Yeni ekmek fiatı 
iki üç güne kadar 

· belli olacak 
(1 incl Sahılcden •lcvam) 

~n malı.nı serbe.':>1.çe t:ö•Jbiıe-... 
cekUr. Ya2!}u, bu aatı~, l"lCDlegın kOnro 
. .e aLoıc..;~ı ınınb:k.:ıların h ıclnde o. 
lacaı:atır 

ı ı::n1>uı Mmtaka iase Müdürü 
Mum•az Rei<, vak. davrt UZ '11e el.'. 
•k; n Ar.'4.araya gıLmı.,tir Yiı'\4 An
k""""°" bulu-.an Toprak Ma~lteri 
Ofısi Um.mı üdilr Atu~yir;i Ş .ir Tu
I'.)Ie ve İt.ııa!M ve 1hı acat Bırliklcri 
Umı:ım.1 K.itibınin 'l'icnı:ret Vek~.ietaı... 
don a'tu:aklorı. yeni C'mirlerle şehrimi
ze dönmeleri b(.tk~f'r;:n1ok1cdir 

Al~adarlartn ta:ıhrnlr.lcrlne göre, 
yen! ka.rarnameının DA>şıizıden sonca, 
evvelce çıkmış olan ruğcr bazı loarar· 
namelerin t;\dili bcl<leumektedir. Bu 
anada pasla, hamur te.tl1la1·ı; blskil.Yi 
ve börek imaline b:>zı şartlarla nı(l. 
oaade edilmesi ililiın!i de vanlır. ye. 
o; ~ f'3tlerinln tetbiti Jsi iti üç 
giiııe kader beP!l olııcaırtı:r. 

Diğer tarıd!an hırbub.ıt ı:atlerine 
Y"'Pıhnıo olan 7.:&rnmın, derece dere .. 
ce dPger ar.addeler üz&Mlde dıe Wi.r .... 
,er yapc;oagı belklenlyor. Alillıııı<larlai" 

bunwı. bb:i bir şe-y olacalını eöylc
n1ektedirl~ r. -

Karar, bütün Y~. l~a·ıu. her .. 
k{'S tarııfu>dan bU)ilk bi:r n't"l'nnuıni
A ·tle b.-arşı .anmıştır, Evvekr şehri .. 
ır.ızıd:e- alli.kıJdaırlar tarafından haıır
laruı.t-ak Ticaret Vel<:lıletine verilmiş <>
lan ve bug{irikU kararın al rnası Ju .. 
nımu üzrcinde dtsran raporun isabeti 
de bu <:ıretle &>haltkUlı: ~i~ bulun
m~adır. 

Karaıruıme bu sabah V.J.Ayeote teb
liğ <*imiştir. 

Bir genç tren 
altında kaldı 

rı ınet Sablteden Devam) 
lann iillerine yuvarlanmışıır. 
Başı şiddetle yere çarpan gen

cin kafasında d<>rin bir yara a
çılmış ve kan akmağa başlamış
tır. Kcndis ·ni r..a)'lıe<len gencin 
yanına y:ık.Iaşaıılar İ<;indcn hiç 
kimse bir tedbir almayı diişüne
ıııcmös Ye zavallı kazazede 15-20 
dakika ye 1'1'.le bayıgın bir halde 
ıkan ka}"'bct.nıL~tir. Nihayet b.nbir 
te·'ed&itten sonra bir kaç kL5inin 
ınüdılıalesi ile İbra:h:..U ycrd:cn 
kaldırı!arak (lt()n:"Obil ıle Yeşil
köy eczanc.•.:ne götü•ühniiş ve o
rada i . ted~vi. ynınldıklan son
ra bakı~kov !ıastancsinc kal<lı
rılrn~r. Fazla kan kn\beden İb
rahlmin \'tıziycti at,ırdır .. 

Kapalı çarşı 
l 1 Jnci Sahifeden Devam) 

ahqap oJduğundan ateş sür'atle 
bii3'ümüş, 80-82 numaralı dük
kıan:.ara da kol.aylıkla ~irayet et
miştir. İtfaiye yangını yarm sa
atte söndürınüştÜr. 

Yanan ve hasara uğrıyan dük- ı 

kanlaTın s-
0

'!,'C>rtalı oldukları anla
şılr.hğından müddeiuınumil'kçe 
tahkikat ya.pılmaktadır. Kat'i o
larsk t"sbit edilıınemiş o!rnakla 
iberalber •imdilik zarar 5CHJO bin 
lira olarak ıahınin eddmektedir. 

~er müracat ede- kilffienin be
)a.nnamcsini tasdik €tmesidlr 

Halbuk; müracaat sahl'hin)l ev
Yclce kömür yak.!P yakmadığıru 
Ye ne k:tdar yaktığıııı kontrol et· 
mek Jaz;m<lır. 

Bu i~ler üzerinde alakadar yük. 
sek makamlara müraca:ıı edile
cek ve yeni teıfbirkr alınacaktır. 

Zonguldakrt.an ~ehrimlze mun
tazaman kömür gelmekted.r. Yal 
nız st.okların deıtıaı bjtme.nes: ,. 
çin ha!J<a sıra ite \'e ya\'aş yavaş 
kömür wrileceklir. 11\fa 'l'lafih 
beyanname tevzilne devam olun
maktadır. 

V AZiYET 
( 1 lncı SahtCeden De\'1lm) 

Çünkıü gelrn ha~rlıer Alrna.rJa. 
rrn Don nehrinin c nubuna doığru 
çekilmek zorcnda k:ıld kılarnu 
göstenmE!ktedır. Gorüııt...<- naza· 
ran, asıl b<iyük m"'1arobe Don 
nehriıiin bu crn'1)> k~-.mir<lc vıı
kua geleceıktlr. 

Sovyet bt'"ıbarat bul"fs ı şefi 

Loro!ski Alman - Sovyn oinl: 
dort ravrıdlıık b:r maça lbooıret
ro4lic. Loı.of~ki d'Clll ştır kL cBı
rinci ravnd harbin başında AJ.ın:an. 
!arın &Yvyet t.opra&larına gir
mesi ile A.lananlar tarafından ka
zanılm~tır. İkinci ravntl Birinci
kiın urıdan Mayısa J..:ıdar olan m ii.di 
det içinıde Sovyetlerin Alman hat
larım yarnnası j]e So\")"ctier tara
fından k..-ıtlmıştır. Üçüncü 
ravnd şimdiki Alınan taarıuzu,.. 
dur ve Almanlar kaızanınalata

dır. Dördüncü ravndda ise, Sav
yetlere göre, Almanlar narkıavi 
edileoekt:it. 

Alman tebliğleri Don nehri §i
ıına.>inde Savyetlcrin kuşatıl.mış 
,,,.. aııkalarının k-csil.miş olduğunu 
ve bu orduların kenrli.tcrini kur
taıırnaık çarelerini aradığını yaz· 
ırnakıtadırlar. Bu.'lUnla bcrııl>er 

Don nehri gerisinde Sovyetlerin 
evevlce :lıazırlamnıış mühim kuv-

1 
veıtleri olduğu tahmin edllındkıte
dir. Burada cereyan edecek mu
barebeniın Memrniyeti, Stalin'in 
Stalin,graıda geleceği haberi i~ de 
kendini göstermektedir. Şunu an· 
lıyoruz ki, Don muıharelıe:!t bu 
harbin C11< kanlt safı.aşım teşkil 
edecoı.tir. 

Mısır cephesi 
(1 inci Saıh•!edtn D"vam) 

LONDBAYA GORE 
Im>elre, 17 (A.A.) - Mısır erpbtsl

nln merktı: ıkesUnVld.e taı:Jk srıulıar~ 
bP,Si L'lAn devıam ~Cıkt.t-dir, 

Çaıışanıba gu.nQ Genel'•! Audılıı.

letk'in y.aptı~ı taarruz hcdde vaıınıı,ı 
ve burada e.::oııl~ de alon.ıştır. 

AJ.lERİKAN UÇAKLARI DA 
l'AALİYJ.-fE CECri 

Londra, 17 (A.A.) - Hava .ırda 
!azla raalôyet o~ur Ça~ gll
nü Amerikan ordusuna mc:ısı..ı> uçok· 
lar B nca"<Ye t.ıar:uz :ôşiı:r "" 
yaı>gm.ar çık:um~. 1ır 

1 mı..tt itk uç ka ~ • 
GESEfü\L RİÇİ 

İSGILTLltLrı: ııo. ·oü 
Lolld:a. 17 (A.A. l L111ı:> 0o:; Se 

kizı,lci om un ('. kı K~ 11 Ge .. 
ner~ı B.ı.tchıe ircıltc: t..ye ciôtımı.;.tür, ---<r • 

·Rus cephesi 
( ı ""'' Salııfcd"n Dnıım) 

!unun 50 1';Jo:n..W.:l•k bit- k!!-nıııt Al
manlar di.orf.ıı'\J Pri a t·na a.w11 .ard.u'. 

Voronej d.>l:.ylazında • &odi:ietll 
çarp~na lar devam , tmcW 

SİV ASTOPOL FA l"İllİ 
İSTİR.UIATE ('LKILDI 

Bil<rco, 17 (A.A.) - Sl\"1ı~ol 
F~t>hı Marc0al Vou Maniş"~. Ma
reşal Antona&tu'ıw.n d.ıveti tiz n~ 
isti.ra.h .... elmBk için P."edeal'e ı:ıtmlş. 
t.ir. 

SQVYET GECE TEBl.İGI 
Londl.,., 17 (A.A.) - M ov <da 

neş:rdilen Rus gece yarı: ı t bllli: 
Voroıwj ke.;irniınin b· tı:L nokt. ların

da A:manlar mü<kıfa, ya Çl mele 
mecburioyelmde kdın:,lonhr 

Millerov'..:n Conup D~ı:.n&ı. n ııo 
kıtaatı yrni rr. vz· e çcktlrr Al ... 
manlu ait.r kayıp :ı.."" utrao..şl3rdır. 

DLVREDİLECEK İII'lİRA llEP.ATI 
•Uberlagr~ ra<',,yo ah•ze.c ndc 

ayırma bııssasın~'":l. y el L ·r.e 
ar. !!sus teı-!Ollal> ha.lt!cım! ı .ca.t 
İ'ktı~at \~ı?k.5.letir.ıden a ınm . .ş c:. · .. 10 
Te-rcruz ı ıı-ıo tanlı ve :ııııı No. lu h
tlra berz ının ibtfva rt:c• hu_ .ık l :ı 

Qre..,.-" b~~k.ı.sı-a df:vtr \-eyat le dı 
TU~.1yeıcl,:ı ~··k ı f.ıle koy.·nRk ı...:ın 
6 '"h:yct ""ıl \·rrı · h·lrtce~ı - t('kl' 1 e .... 
C'ln-E"!:iıe- o!rlıı~mıda"r'J bı.. huSU!'a f ·la 
ma 'ömat .~ rlrrH fs11)--.enlı rin • (: la ... 
tada, A'iiaı. H n 5 inci k.34. 1 - 3 r.J ... 

m:::ı.ratara müracaaıt ey·emt•l rt ~n 

olunur. 

Dr. Bedri Gürbüz r 
S :ı.c ye Pi~! yolu No. 5 

?ı.tu ye~ ht 0 n T l ' 
--~ 
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• 
DIKKA T!.. DlKKA Tl.. DİKKA Ti .. 

Beledi)e teftiş bey'e!i tarafından tahlil edilen '" i<:ınde Asid 
Ok.salit olmadığı raporla isbat edilen Giizel 

ANKARA GAZOZUNU 
Keın1ali enıniyetle içcbilirı;iniz. Ga·Lozlarnınz ga~·ct teıni-zd.i.r. 
Kat'iyen sıhhate muzır değildir. H"r )erden ısrarla arayınız. 

Ve markasına dikkat cdini7. •••••••~ 

lstanbul Ziraat Mektebi Satanalma 
Komisyonundan: 

Jr'I~te.:ı }ıluh.i:tnırnen 

Il'X!(:li 
Adt.,_t Ki!o K;Jr..:.ş 

40000 il 

İlk Temina~ 
Lira 

330 
~----

10 

5.,.ı, yuj;; 3500 192 S04 10.15 
--~-- ---~~~~-~~-~ 

Nev'i 

Açık 

Kaı>alı 

Zq)t."l)•i; 2000 122 183 10.30 ,Aı;;}c ---·-----------------------
Salmn 

K. C•h f· iye 
Nolrut 
Y t'll>I n1e:clır,eGı: 
Ku );ı:ı:.ı n:-erciml'k 

80{) 

4500 
2200 
2000 

600 

77.5 

30 
30 
24 
28 

46.5 

199.35' 

10.40 • • 

ıo.u , 

> 

ASKERi TIBBIYE OKULU 

(Tabib, Eczacı, Kimya, Dişci, Hukuk ve Ôğ 
retmen) sınıflarına alınacak talebe 

kayıt ve kabul şartları 
1 - Tu 'kiye Ct. • . . .rıyeti teba.asL..'1.!an bt l:.ı.'"l:n:k. 

1 2 .- Sı,,ya ...... VC' futoğrarı k••na niifust: ,,.,, bı:-~ı.t;!e ana ve b~ba._nın ı~ülus 
k5.ğ;tlarırı tvı ... z E:trr.e· ... B:.ınl:ırü~n herhan,gı tı:ds~ v1;•f;:?..t etmış ı.te :n-ü'hn kay· 
dıncian b;··r llJUSa-dda c ruret t;f!..o!'ılme!1 ıazın dır CB~vey11ıne aıt ,~u tnnın
:na \"l"S·!~:- ,tırı r_1rklrpce gôrü!dü.kW.n sonıa hen~.en iade edilir. 

3 - lt ·ccıoen Pt>ık iyi vr-ya ıyi dı»ccede nt-ı..ın ol!l\3Jc. 
4 - L~eyi bitil'~nc vıı olıgunluk: diploması vrmr~~k, 1laıırJan11ıan1ıssa Lise 

l\1Udilrt.yct!nden bi. n1us;;.OO:ık vc;,f.ka ve a·&:ı rJ tam f:hllyet:ıu.nıi! göstt~ımek. 
5 - 01 ~e'<İZ saş.~a basır.ış ve yirn~ üç yaşma J:İ:"!l'f'D'l.t.ş bulunmak. 
(.i - Çit~'- aoı VP tk~ı göı:stern-:ek ve te:ım tı'Ş<.'tic .:1a aSkeTi hir sıhhi 

h· .> ·e~ tanrı~ ni .. ~3·cp,3 oJrro.k (Od:urun ru.por 'Uzt~.:.-..n<lı~ t:ısd Ii :futoğ'ıafı 
b> ' arc:..tT) 

7 - Krm:h3lni!1 t·c c:::rlrsinin fı'Ila hal \'i" :;.01ıret sah~b; oln1adığ: 1 okurun 
n~ı.anh ,.e n .-.{tblı bt:luna:ıadıtı hakkında ma.ha.IU z:tb~ta taraf:nrlaın ta~ik1i 
f>;f \'es.k gils\, '11lll'lı:. 

8 - E~~b:ı ,,. ... ana ölm5ı is(: büyülk.b~ba ,~e ana, amca. dayı hala, teı.ye 
kı;ı: \"e ~ttkP.k: ,.kaM~·ş Vf'li olabilir. Şu ıudal' ki ana ve babanın i,.iıııdüK.ler~e da~ 
ir resa-.i bit· kı!ğ!t gcl;mı-elidir. 

9 - K4toJl ('dılrh.tlt:-ri kendilerine t{'bljğ t <illdrkten sonra ve:.isi tat"a!ından 
ve noıerli:kten mW'addak <*'..ılda örnü-ği ynzıh taatıhUt sı:::nedi dtı.:la verilecektir. 

10 - 4 X 6 bü:vükiıii<.tl· 6 kıt'a fotoğr2f. 
ı l - 1\lcktıebc kal'i k.a~ıt rnuan1ele~l. yukarda is1-tni!e:ı \'esaik verildikten 

sıonra tE,)"l\11) ay. seınunda yapılır. 
Llsed'"'n pt.·':t \yi de-sı·crde mez.urı ola.n!ar bill~11tihnn alınır. tyı derecede 

nH•r..ın olnlar krıcirodan 1a~a. talip oltıırsa istekliler arasında (Yr.bancı dil ve 
nyaz yeclt-n) nili.">abaka. 1ınt!hanı yap1lacaık ve en ÇQk: nu."Jlara alanlar seçile

4000 9325 279.75 11 
---- cf:!<t•r. tm,li!' • .ın Eyh11 :.yı il.lı: ha.ftasında yap:hr. 

111"'1'•1 kOOJU.-ü 6000 lD 45 11.10 • 12 - Loseden bir •ene cvvd v<> daha evvtl mezun c.Jan'.ar bu müddeti 
-· -------------------------------- ne.ı.·~C:.e ve ne surPt!e ı..-çhıd.ik:le!'iDi bildh"roeğe ve "tıe\"'Si'Jt• mt·cb:,.j.."'ClUl"lar. 
Do'!ilıç li»yUll tU 4{)00 l:i5 (7611\ 
Sıgır e'.i tOOO 115 982.50 11.2D Jrapa.:ı 
Kuzc e-; 2000 16a 

---
6000 

K~"U qan 45-00 
l'atates 8000 

Zeyt;,, 1500 

J.-tı•~e ve gürgt·rı. odu-
nu Ç\>Jtl 300 

58.12 

21 
33 

73 

1015 

261.54 11.30 Açılı: -- -------
268.87 11.40 > 

82.12 11.45 • 
228.37 11.50 > 

ı - YıA<arırla c>m ve nıi]rta.rı yadı açık ve kapalı ek3il. ne1ere talip çık· 
.. , ığ;ııJan eı<s>ltoır.e (1-0) giln uaha uzatılarak.27/7/942 Paz"11. -· gJDü b.ta
l•·rı:nrla yaz.ılı ea.a.tlere bırak1lrnl.§~1r. Ek91ltn:t.1 , Beyoglu ist lA

1 
caddesi 349 

n ~rada LJ_eJ.er MUha-;ebeci'.iğ;nde toıplnr.an ko:nisyonda yııpıl::.ea tır. titeit·!l

Jf'rın vakt!Dıdc fD(:ık.Qr rruJıasrbe- v-eznesine yatırar~ları ilk t jı1~t rea.Kbuzıu 
ile ytni y:l Tıcar~ Odası \'e6!k2~mı ,.e kcıpalı e-k~i: tm<'ye ılit tf'kh!le-rini havi 

!4:Kl sayılı k:aBıllun tarıfl daireı:ndc ht•Wl•Y•cakları ı.r!larını yı.kar;da bi· 
tl\,laı:.-iaı ıJ.iS'te. m saatten bic saat ev vı ı.:ne kadar ko~""ı)~ ~buz mu
kabilinde verm~leıi, (pa;tad'1 olocak ı:e cik!m•ler kabul edllmn). Açı!< t-lci,11.
ınt.·leröe ise h)z.alaruıda g~terilen sa.a!!e yukarıda ~"kreCJen \"c&t.~.ılarla birlik
te ku:niqyooa müraca1tlar1; ~n.rtr..:me ve e\~ ·ııa.:r.c~erl her gun Llseier ~ı~
baJebesflde görüp öğreı>meJe.-;; 

2 - E!müerl:, ı;ad:e \C z.e;ytiny'-.ğ, .. .lb~n. f..,. uıye, nohı..t, rr.-' .ciıır. k, toz şe
lcc.r ve maz:u:al kömürü iç;n mal bedeli nım tcdıycsill'<ie k· .s.!ece1: ~ aza"'lç, b~
ran vt:~le Jıt~avel1;', teminat ır..ekt ubu, t~sı'n1~ r..u<:ı.y.Jıt"c n1a rafları ve 
dıaar..ga l'(Gim!ı.,,ıi. bi!Abare taahhüt bedeline i: ve suret'J le ıı · tt:; hhld:e ödr r..r-
c<4ctir. (7648) 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

-----· -
tzmlt Deniz Sabaalma B.omlıyoaudaa 

S«r. tı:otu 
Kabak 

Pa1lıca:ı 
~·a 

5"'!Qa 
Lfı.)'ıM:& 

TJZC Faaı.ıl~~ 

D<>matı.ı 
Soğan 

Potatc.s 
~ 

1 
Kilo.su Tohmln! F~yartı 

Kunq 

6000 10 
10000 10 

10000 )5 
6000 25 
1000 80 

2000 10 
10000 30 
6000 15 
7000 18 

15000 30 
6000 15 

5000 ıs 

Tutan 
Lira 

600 
1000 

1500 
125il 
800 

200 
3000 
750 

1260 
4500 

750 

750 

16360 

ı - 2 Tt'n."'1uz 942 gilnütı.de Y"P~n kapalı :ı.arr <'ld<ılt.m!ısi td'• toi•b• çtk- ı 
rr •. .)'Jn yukmla cins \'C rr;Jda.rı yaz.ılı 12 k:!em se-b:zenJn iıklnci d€ta kapa1ı 
ı.nr.f ~1t.me:li 23 Trm:nue 942 ~ba gtcıJ arı.t t6 da Izmıttc Tersane 
K Q.pl!"' : n tl akı korrriı>yoınd.a y apılaeak t ı r. 

2 - Ş"l"bıam('ai ~ioz olıar.a.k konı~"Ol?<lısn a ın."llf-Hr. J.JuvGkk.Q.t tt~ıni
nıntı <t.1!?!!7) 1i..~'(İ}!', 

3 - İ~<Hlt'trin iigili Ucart"'t v-e e:}JJiyl\t \~~aıar.nı ve 2490 suyılı k.anu .. 
n~ ~ fatı vcQhilP t:.ınzin1 edec(lkleri tıeıkı:,f .,,..cltturıla ~ yukaırda yazılı 1ıe

miıı."l. ıiyle bırtıktc brlii ıg\kl ve s.a.attPn t.;.;. bi: ' at evv('!ir:.e k>Jd3 komJ~-
yor..a veırmc~crı. c.7:::02> 

1 , •• 1 dl ıa••• l.UQllDHI in ZI Mll'-~.,. 

'·Hasan Kuvvet Şurubu:: 
Terkibinde IYOD, TANEN ve Glisero Fosfat vardır. ' ' 

~ -~ KANSIZLIGA, VEREME istidadı olanlara ve ~· 
;~ SiNiR hastalıklarına karşı kullanılır. Eczanelerde bulunur. ;. 
\.ı Küçük şişe 80 • Biiyiik şişe 150 kuruııtur. a~m•m•••ırıı:~!'l!ı!lar 

17 Temmuz 1942 

------
Askeri Tıbbiye Okulundan: 

Half\ıı ·:ti ada bulunııp n.inei devrt- x.an-,pına tefr~ e<li~m!ş olan A.!.'i:E:I'i T O· 
biYt~ ?ı.I'='ll-t.('bi ta\.ebelcri 16 Ağusto6 942 de .:;'jncü ~a i~"ir:)ık; ed\..t:ı:Al,ır 
den '15 Ağı tosta mek1'cbı' ilt!.bait 11 tmr .~r- ı~tın ohm .ır (493 - 7d5G) 

· Kayseri Belediye Reisliğinden : 
18.00 Pl'Oerarn V'il J.1a:n~ekel 

Ayıı.n. 

Saat Kr..y~eri Belediye~inc . ibtl6as rr, -\''k~h vt' 300 lira •ic ·• {l:!\"ıxiİ vı·ya yOGi .. 
sek m.:.n~-a ... r aılmaca.k:tı.r. lhtı~~ m<'ı.iri:r.i h:ıiı. o'!·rn:ıy.:ın nıuhE-nt!İS \Cıya y1lk.("k 
mGıar da Barem dcreC(':s:ne a:ört! alabil€'<:f'ğı u-c.ıetle t;ıy·n oitmabılir. 

'1a.oa 
19.00 

ll1u..ik: Fasıl Hı,y·etı . 

Kon u::;m<l l Kita psev coı ler 
o.li). . 

Tillip o]ınl1W'm 30.7.942 Urihtnc k~dar k:~L>. "trrcün:ı•i hnı erı \'e tvtoi,rrat· 
Sa» 11 i.$tidalariyl'C Ka~eri Bclediy-csi Reisliği.rH• mürac::ı.at , tnr.eleri •1 ofu.nur. 

18.40 
19.15 
19.30 

19.45 

20,15 
20.45 
21,00 

21.10 

:Müm: Hat.f Müzik: (Pl.) 
Mil»k: Dans MiJ;,igı (Pi.) 
Memleket l)aat Ayarı ve Aluıo 
Haberleri. 
l-Iüzi.k:: K?~t: Tü.ı4k. Müziği 

.Prneromı. (Ş<1 Mesud cemil). 
Rnd'yo Gazetı$i. 
Müzik: Saz Eserleri. 
Ziraat Tajcv;,nı. 
'l't'mgJ. 

22.00 J..t-üııiJc: Raclyo Salon Oı>İ-i..estra• 
eı (V><>!ooi<ıt N.·cip AıJ<ın). 

22.30 J.!emleit<>I Saat Ayan ve .Aja.rıe 
Haberleri ve Borsala.r. 

22.4:'i/2?.50 Y;:ınnJıti Program ve Ka-
pan"J. 

Sııhıp ve Başmubo.rdri Etem :l:ı:ım 
~ııice - N01rıyol Direkt6rtl 

Cevdet KAMBİLGW 
SON TELGRAF MATBAASI 

.;577, 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
18.7.!K2 Curnal'tcsi 11a·h.!hınıdan, 20.7.942 Paı.iıi.rteıiı ak.;;am a kadc, SUr.lY" 

bumu - Salacm al'QıSında Tele.tıoal ~Itid~!i.IG:ü tıa-ra1tr..:;.ıan bi:: t.cl< foo dı.:rliz a~• 
kablosu dö:şencccW..ir. 

Bu kabloyu ~eyecdt vasıtalarda Beyuelmilel K0t.!llo dDş··;..·en gem•~\!l-e 
mıahsus işxeıtler olacakhr. AlMt.ad.arl~r~n nazarı ~ketleri t Jp ve kı>;Jfly-0& 
ilim olunur. (7676) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet
meleri Umum Müdürlüğünden: 

t - İdar.ece "12000 adet muhtelif: c:m:; kayınai'k çıobl.0 ıtn a' _ııt.c t!r. 
2 - M1JValdk:rt leminıaıl ,nıaktu:an 800 liradıa-. 
3 - Pazırrlllı: 20/7 /942 de İdaren;n Metro Han b;mısının 5 ;ne; ko~ııı-0 • 

loplanaca'k olan i<ıomisy<nia oaat 10,30 da yapılacaktır. 
4 - iste-klilerin parasız olarak Levazı.:ı.r.J.a daığ:Jt.1lrnnkta o1nn ş-~n:ı ıeiC'tİ 

alma lan ve paza~lık gün il kanuni ve~fka ve teminat}ariylc Koo ~·ondcl haz.ıt 
bubn"l:~ları. (7514) -

AMERi ADA 
Türkçe adyo Neşriyatı 

Cnsl Ki osu l\Iuh:ını..men Bı d !i 
Li:·a 

T ..., il .ah 
L a --

Kurı> Fasulye 45000 15300 2295 
Zcyl l\7•tl 5000 G300 945 

ı - Yukarıda cins ı;e rr.Zttarı yaı..~ı i.;;;. k.aıf"m ybecck ddel~rin~n pa-

Deniz levazım Sa~malına Koıni~onu . ilanı n 
! ı - E ,.er lt•:osu .u :<ı.h:n.ın oh.nan b,C.Ol 1l'i ku-ı1ş 20 ·an'im olan 4-0000 

1 
k.ı,o ~::ı.b n\..n, 20 ..... ,,~ n z 042 P.;zartc~ gü ü ıx:a~ 15 de. ~clr}ı:.\lii ek.sılt.:r.~i 

ynpıl. • ıkLı" 

l Amerikadaki Radyo Şirketler· 
y··rkiy deki Dinleyicilere 

ı.arılık~arı 20 'l'cmı:nU% 942 Paza.."1c~ı günU t at 15 Cc ıı:r.ıı·~c Te ane Kapısın
da!ı k<·misy<>nda yap;l"cı:J<tır. 

2 - İŞbu r.ı.1a.dd.ele:in. rrıfc\TJ.atı bili bedı 1 anbar:ı t "ı1'i.olur.•,1,.;t uı:cre ve bir 
partide Wslim Gartiyle b-~ '\'C:ra ayn ayrı talipJ .. e ihJ.ı,• cıu ı t:ı ~. Ev a! 
ve aartnamrJeri komisyonıdan p:ıras:2 alınır. 

3 - İs1<4ı.h\erln lıu g:bl iılerle i?g; li a'.duk.,ı Tirarct vr<iı<a!·r;yle bir
likte hiz.fuanndaı yazılı tcm:r.at rnakıbım:annı belil .ean ve Eaır1 te korrt<'.'yu:ıa 

vfrmeieri. tj5G5> 

İstanbul Ziraat Mektebi Satuıalma Komis
yonundan: 

ı·oo..&.toie Gaz.'ıa.ııtsinden 72 ton Gazha!'l0 koh~un Ha 411.d b ... 'man rr.1.':<
tebfmil:I.( nJkli a;;6:: l"k~iltrn<'Je kon.'T.ııuşt ur. Eut>er ton h .. un rı...a , ~ rr.uh.:ı.n)
mcn bedc)i 9 lira ve Bk teıninatı 48 lira 60 k~ur. ~ 1, .. Bı yo~r" i tili'
ı.ı.ı cadd<si 349 mmıarı:da Li19eier Jlluha sebec;llğiOOe lop.:ın ı k"-r.i yanda 31/ 
7/ 942 Cuma gu.nü: saat 13,30 da yapUac~ktı.r. istl'klilcrin bL ,i y1'1prıbil"cı·~<. 
UJıb;};rette karr.yona s~h~ olduklarını F)mn;:yet 6 ı.ncı Şulıf'r1<'-ı alınım11 e-;-ora:!t 
l.le tevsik ~tzr,elıeri ve, vaktinde, a.dı geçt~n mııha!K"beye yatıracnkları ı~ı.. t mi
nat parası ma.kbtJtU ve nüfll&I cül'-.la.nlar:yıe bi.rl~tc kmı.-yuıa rniirac:ıat:arı 
w ŞC\Thlrn<."yi ber gün l\IuJıa,,.brcilik\c:ı. ı;ôrilp ö~ •'ı•:n'fl• . (7698) 

Or. NiHAD Tt:JZGE 
Cild-Saç Frengi 

~e lfıöer Zührevi hastalıklar 
t ll.Rl,_\., 1WU1 llVT AffA86t8 ı 

Paıır ,. Pırııetıdıı •tdı '''l~I 
' 4 ... t?.ao a -.....r (tat.-fo• ı tl ..... ) 
9a alı Yilıl.,.ı • .,...,. llMtM 1'4Pa ıı:.,,_,_ U•'ll• ı 

~ ............. .... ..... 

RAŞiD RlZ.\. TiYATROSU 
Halide Pi~iıı beraber 

H.arb.yrdt•, Be1t•U B:ll ~ irrin Al~h..: ·ka 
K:tıır.ınrla H"r geo • Sl'at (~l,30) da 

B'J. Geçe 

SAÇLARI. 'DA.'i UTAN 
Y·zaın: l\Iahırırt Ye.arı. 

Hl";Y'ct her gf"ce neı\L Ba.bçes nde 
~;ı 'erme-!tted r. 

r Zabıta Romanı No. 32 
• tP• ""'\ 

l ~~~G!'!iLA9!~~~!!~~! J 
- E,·ct amma, ben de patrona 

kocaman bİr yalan u)"du:rdurn. Fa· 
l<ı.t doğrızs\;Jlu isterseniz, hiç de 
pi{: .an dei,'ÜİPJ. 

Beri.l'ın gö-Llerine ~ir .w!ırap 
gol6'(.'Si çilkt.ügiınü görunce: 

- Allah. AUah! N~an!ınıı:dan 
ba.h~ett-iği.m zr.man, neye böyle 
h<·p canınız s>kılıyor? d1yc s.o.ııdu. 
Soıraya oturdular. Leli pek iş

tihasız yi:yor •'e "ihnen çok me§· 
gul görü.rııüywdu Beril elindeki 
yar.anın ı;ııtırap verdiği zelıabrna 
düştü. Fakat Leli elinin hiç de acı.
rn;;.dığmı tC'min etti. 

- Hayır, hayır Con! Siz ba~a 
rti.nlcı\'.icoki giibi değilsini:z. Mulıaı<
'kak hlr şe) e canınız s:Jo!ıyor. 

Con lbir:ız düşündükten SO'l'ra: 
- Evet, dedi, bir şey carumı sı-. 

kıyo.r. Onu da açıkça söyliyeyi:m. 
Si:ı.l.n bu evlenmek meseleniz ..• 

Gerç 1uz ~özün mecrasın ı de
ğrşbımek is!cdi. 'çun ·ü ka!bi öy· 
le çal'pıyordu ki, ağzından birtey 
kaçırmaldan korkuyordu. 

Fakat Con Leli ağır b'r sesle: 
- Beril, dedi, ben senin Frank 

Sutton ile evlenmene kat'iyyen 
ırnfıni olacağım. 

Genç kız ba'i'ııı eğdi: 

- Canım niç.n böyle şeyler 
konuşuyorsunuz, dedl, m'3.nasız 

değil mi bu sözlr.riniz?. 
- Size öyle gelir. Karakteri ne 

kadar iyi, sizin :çin ne kadar mü· 
l<enur.el bir koca olsada, onwıla 
evlenemezsin z. 

Con Lcl:nin bakı~Jarında grnç 
kızın şimoıyc kadar görmediği 

b r ifade vardi. Demek ki bu ooy
~edıkleri içten geien söı!erdi. 

- Pek'. ne<len ınılni olmak is

tiywıunuz? 

2 _______ isb:.ı 4.0 ton t-a bunun t~."'l~em,ı. İzmi,ttc 1ıe:;;l1m e&ilrccktir j 
1 _ ill< t<•minat. 2616 lira olup f'IM<l"<lHl•l her ıtiiın 175 l:urıış b"c!el 1 

n: ıka~ iliıx1~ :k.orhi:.yondun a~ınabiLr. 
4 - i~tE tli~er·n bc·JJ.i filn ,.e r.ıatte Kasnr.ıpa.şada bulu.n..n komis)·tında h.a-

z:r t>.ı ahı ;. (752~) 

3-0C ad•t c'b. ılok 90 çoox200 
200 e;.•t. F ~ CJt, ıJı~i 

5610 
9~0 

G530 

Teminatı 
Liı'l) Kr. 

979 50 

ı - MrA r cms, tah:r.tn bc<lellt-:ile ka ·1 tcınlnatı y\Jk:ı.rcia yazılı iltl ka
Je::lde 500 .jet (;ibinliği:-ı ıs Tcll'Dl~ 942 C'4.lr.aı"1.fosi 'ünü saat 11 de Paza!"
lk • .ı •1' lt i yJ'Pılocnk!!ır. 

2 - Şa.rtınrune VP nün:uneeini görınek lstiyenlerıin her &ün ve pazarlığa iş
tira~:: ecf(l'ct.'"1t!c, in de belli gün ye 5aatt.e K<~.~~"'3da bulu.Mn tkom~on~ mü-
r;ı.c, J:fları. i6'i9> 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 
n:r bere "n dot,:·~ -· -:~ına k&r.t:· ,.C'-ri!cn Kamgümrtf'ıe civaı;rxla Atik 

At:p!l;a ır.ah lles":ı.in ::l. ·eddi:n Tekkesi ca&iesinde e:lki 8 mü. 8 n U. yrn.i 18, 
10 No. lu ik. bt...>Ç 't 'kat" yıkıJan binanın k;ıicı dı...·•varları harf~ bilcü..11ıle edta::ı 
'!.1/7. 9~:! ta:-hi~ıe ml ~" f So.lı günü saat 14,30 dan ıt.::b rl!n mea.u\r mahalde 
.ı?t1laca!.;t:..r O ztn k;yr-ır·in~n % 75 ini b·..:ln1aı._~ it.ınci ar!1:ı:ıması 23/7/942 
·a~hı ıc ras!Iıy:ın P T1be günü• ayni mahJl VA S-aı':t , icra oıu.:ıar<:.k en çok. 

r" ı!ılr!, :h:ı'e ea"'llect-.:ct:r Tali.plerin satıs zamonl~'lrla n:o..hallinde bu]una-
c. < em '"ıı"'la % 7,5 Pf-Y akçr-slylc milıı:ıcsatl::ırı il!tn olunJ.r. (7713) 

Le' anJ2"1'13k i ağz:nı açtı, 

foku: bır;cy s->ylij·rnıetl:. 
- N den, ııcden?. 
Con, ı ki endişe ars. )1nda )·ine 

tereddı.it e•t Biri ;,Pnç kızı kw· 
l.ı..ın,amak iç r otckı gc·nç k:zı 
krnd sanıiım yetinden ~üplıeye 
Ciii~-ünmcmck için ... Fakat Merü 
ısrar cd•yordıu. 

Con Lel dayanamadı: 
- Ben senin biç kimsenin ka· 

rısı olrr,ana razı değilim. Sen an
cak benir.ıle cvl.enl"b' lirsin. Anla· 
d n mı Beril?. 

Genç kız hafifse k:zarch. Du· 
dakları heyecandan titremeğe 

başladı: 
- Çünkü Beriı ben seni se\'i· 

yort.n1 • 
O esnada gayriıhtıyari basını 

arkaya çevımi. Lev Fr.dman b r 
hej kel g;o. arkasmda. ayakta d~· 
ru-~ .. or g<iz,e.ı.ir.<lc.. at.eş fızkırJ

)Ordu. 

LcJi hlÇ i.,..i~.ı.ni bv~~..,,ad.ı, yrıJ

nün bir aı:.a!cs b1le o~ nnmad:.Sc
sin taıi,;aştııcıağa çal~arak: 

- Lütfon oturmaz nıı»r.ız? 

Yalr.ız mının.z? 
Fr'Ll.ınç,n cevap vcrnıedi, bir 

sai1cl~lye çeker~k oturdu. 
Leli dedi ki: 
- EfonJim, yomcği yedik, şlın

di çereze geldik. Siz de bir şey 
emretmez misiniz? 

Fridman ters bU- suratla cevap 
verdi: 

- Hiçbk şey istemem. Yalnız 
sizinle kıonuşmak isterim. 

Gözleri Betil'in gö:clcıine il:işti. 
Genç kız ağhyordu: 

- Oh, babacığını, beni affet! 
- Bak<.yoruım, maşallaiı :;ıi.z "ıi 

gi ıtiJoçe azı !>yorsun uz. Bu eieruii 
ile burada gizli.ciı buhışınak il(in 
mi ıbana yılan hikayesi okurlucı? 

Hava gergindi. Fakat bi~k.aç da· 
kiıka d.evam etti. Con Leli ise hiç 
sükünetıini 'l:ı02lmuyor, sanki bir 
şey olıınr.m:ş ;::!ıbi, meyvasmı yi· 
yordu. 

Beril n<mJ Y'SC bir fırtına lro
pacakrn~ gi-!:>', oturdu'ğu iskemle
sinde tır tir titriy•ordu. 

Blr<lcn ayağa kalktı '''c baba· 
sını cünd<'n tuttııp kıınara çekti: 

( Deı:amı varJ 

Türkçe eşriyat Saatlarını 
Bildirirler: 

Türlüye aati: Program 

8;10 - 8.30 

8:15 - 8·30 

8:30 - 8:45 

8:4.5 - S:OO 

18: la - 18::0 

j\Jiiıik 

Müzilı 

Ha·berler 

Haberlerin 
tahlili 

Haberler 

18:45 - 19:00 Haberl~r 

• 
19:00 - 19:15 llaberleo'. 

19:15 - 19:30 Ilaberlcrin 
tahlili 

21:30 - 21:45 

21:45 - 22:00 

Haberler 

BaberleriJı 

tahlili 

Giiıılcr 

Salı, Çarşamba, Perşembe, 

Cuma, Cuuıartesi, Pazar 

Pazartesi 

Sah, Çarşamba, Perşenılıe, 
Cuma, Cumartesi, Paıar 

PazarteıJ 

He•güır 

Salı, Çarşamba, Perşembe, 

Cuma, Cumartesi, Pazar 

Pazartesi 

Hergüıı 

l'nartesi ve P~eınbe 

Pazartesi, Salı, Çarşamba, 

Perş"mbe, Cuma 

• 
Pazartesi, Salı, Çarşamba, 

Pe.rı;embe, Cınna Cumartesi 

Pamrte•i, Salı, Çuşamba, 
Perşembe, Cwna Cumartesi 

• 
Hergün 

Bergün 

Ra~ Merkezi 

JVRCA 

WNBı 

WRCA 

WNBI , 
.WLWO 

WRCA 

w:ı.ın 

WLWO 

WRL'L 

WRUW 

WCBX 

WCRC 

:W"RUL 

WRUW 

WRUL 

WRUW 

WNBI 

JVNBJ 

Da!ga U'zunlutu 
Kiln<ikl • Ietı'C 

9,GiO 31.02 

11,890 25.~:l 

9.670 31.02 

ı1,8sa 

15,250 

9,670 

11,890 

15.250 

15,130 

17,750 

15,270 

17,8311 

l7,i50 

15,130 

17,750 

15,130 

17,780 

17,780 

2:>.23 

19.7 

:n.02 

2S.23 

19.7 

19.8 

JG_q_ 

19.6 

lh.h 

19.8 

JG.9 

19.8 

16.8 

16.8 

~-------------------------------------------' 

( Bu Listeyi Lôtfen Kesip Saklayınız. j 
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