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1 iN SON TELDRAFLABI VE BABERLIRI VEREN ABŞAll GAZETESi Gazeteye ıönderilen enak iade edilmeı 

MISIR HARBİ ! 
SÜRERKEN,. 

o 

Mısırda harp durumu ga)·et na
zilı, ciddi ve ortaya çıkaracağı 
ilkıbctlcr bakıınınılan pek ziyade 
ıııcrakı cclbedcrek deYanı edi~<>r. 
~lıııanJ;ır şimdiki halde hkcııde· 
ti) eye 150 kilometre kudar) aklaş· 
1111!) bulunarak ilcrli)·orlar. Ingi
lidcrin bıı cephede bu rnLİ) ele 

.dii ... ntf'lt.'ri hi~ uınuhnl~at:ak bir 
lla;yal , t ıinıit sukutuna ~-ol aç
~nı~tır. Ordu ı.. uıu.andanınuı de
J~ ı~ ınesi. 4.\n1erikadan ha"·a. ~olu 
ile tan nrdcr gonılcrilnı.i) c lıaş· 
lanıua'.!IJ ile Alnıan taarruzunu 
durdnrttbileceklcr mi'!. l\lı~ırı kur
larabılcceklcr mi?. Bunu bilnıiyo· 
ruz. liunıı bilmediğ"iıniz kadar Mı· 
sırı k.urtarını;ya~ Ron1wel ()tdusu
llll Şinıalı Alrikadan ~ıkarnııya, 
Akdeniz hakimİHlini yeniden ele 
l\hnı~·a ni\elleri-,·ar mı?. Buııu da 
bilnü3'oru.ı. Kısa bir zaınan ıne-s.ı· 
ft,i İf.:İntle biitün nıe-rakl;lrımıt 
zail nl.-~:aktır, Eı:<·r. lneilizl<·r • Iı
lJtrdan ~'l n11. » e i d~i~U de 
g:ofletl•ri '" baıalı lıarc!.rıloı·i, 
\aktindc tedbirli dauanm ma
lan J Üzilrıden bu lıal~ dü~liilLrse 
cid!kıı çuk y~Lıl.tır n :'ıl.ısmn ka· 
Yıbı takdirinde harbin seyrine çok 
te.lr educk. ulan bu felaketi ielafi 
tlıuek kı:udi!crl >çin çok mli~kiil 
\ e Çotin olacakhr. 

nıısır cephc•iııdc nııt.İJ eti ıı bu 
:ıuunı,~ i~tis~p edeb~~~~i i~i~ 
. e_r VesJ)t! ık ,~aret cltı"ınııı. gıbı 
iki a~ık sebep olmak gereklir: 
d l - Tedbirsiz olmak, ilım:ilkar 
~\tanıııak, iyi il>ktrc sahip ulma

"1•k, kafi kun et getimıcıııck, 
• lısırın .. , kulccni 'e harp duru
~ıu. Üzeriıulcki büyük elıeınmiye· 
hıaı. t.,kdir eckıncuıck, Sovyct ccp-
Csınde harbin dC\am edip gide· 

Ctf:ini fal"Ledcrck )foında rahat 
,, -~· . k ~ışesız; 3;aşan1a , 
• 2 - Bü!iiıı tedbir \e dikkatin 
••aıll.i,inc sahip bulunmakla bo
raber harp talihinin yiher git
"1011Jehi \·e Alnıaoların fc,·J..albe
~tl nıadde H ruh l< ııdreti il<' har-

" ıneı.,ri 
. ~lrııau. l;ttı> hi (•arpı~hkl.a~ını, 
lllttı;.. .. • 

arı\Jılıl.lar friıı<lc iıııkiiular 
ld"•t•tnıa,ıııı bildiilerini, kuman-

a ı I' ~<>k a.ıııı \C trrbi)e bakuıııı~dan 
1. 1 liık'Ck olduklarını pe~ınım 
••al ıı <tıııek gerektir. Al rıca 

, 
0 ';1 ~ııel'in fc, kah<d" bir komutan 

l' e. ııhal..kın lıarhtn 't\ k \·c ida .. 

1 ""Udc t!ıil buluııdıı~unu da söy
I e

1
• nıek ~ trindedir. lııgilizlcre ge-
nce , , d .. .. .. k 

(] _ ' J.lil\Jt'J a gowuune çı ·ar .. 
•1 1 ~ıı111z iki lin1ildt.\n haııgisiiıin 
UO"'tu ld • 
1 ~ o uguuu z.11n1an 'c harp 

1 
arıhi siiı liı ecektir. Fakat, ıızak
nıı l'Örliı.cn daha 1.iyadc birinci 
~•kta &a~·dı~ımrL sdıeıı lt>rdir. Üç 
~ıl lıoı un,·• ş:moli Afrikaııın , c 
.. lı..,ır,u ı..e\ kult·t•\ '-ı <·hernnıi~retiui 
•:totra alarak ~l·ı ... ırda. haddi üıa~ 
n~ı har1, ;:ayrt'ti i,ind(.• ha~ırlan .. 
ın:1 n1ak Yt> hattj <:oh.tanht'ri Tu-
11~'.\a. d 1 . 

.:ıy.ınn1:unı' n ıuck Ing:ltc--
rc·nin Zôlfı ohllH';:h\I'. 13tı11tUıJa be
t:ıber hiiıuıı Ort.ı \e Yakın ~:ırk 1 
Ak<! · 1· · ' rnız ngiliz lnıparatorluğınıun . 
Coıu ıol..ta ı. olan :\lı~Jrın \il' Sii
' t'. ~İn tniidafan ... ını lli11dli, Afri. 
ilah, Polon:. :.llı, 1·1uıanlı şurnh ve 
h.u~alı ~--iı ~<'')İl nıillctlcrden dcv
~•nlmiş kıt"alara hırakmak da ha
taııın bii)ulderi •rnsındad>r. l\raa
h~<a, bu hataları '"~ ıp di•kınek 
bı.ıe dü~mi~ecrı(i kadar eğer ha
l<ilaıten bu hatalar 3 apılıııı~sa ar
tı.ı.. lL!iıUsi nıü~kiıl durumlar vu-

(Dt•\a.ıı:. 3 uııc.ı S;ıhJtde) 

(Mısır ceph<'s • .. tle Alman tı;ar
ı·uru b~~clooct!üriicll bir siilr'a:fic 
gellşmektedr.r. Mmsa :Matrn'hu 
geçen m.~wer kun·C.:!eriniın J:w!. 
nüe durdurulamac1 ğı, muhüırı..:bc-

1 

Jc~in sej•)"al\.n;.ı. ıç·il1de ıYc·rkn,e
ğe d<. \'anı etı\·fi1 gf'lt:n hal.H:ricr
dtn an'aı;ı rakt," r. Bu sabah-

J,; · gez t ntı ~t' ı:- ~t·n~ 

kadfır ruh:ı.tebe •• :n •• kı.,.<;;ıf na da
·r akil. ıroız 1~abt.:.:1eri &.ıTa ile 
dt·rcec! · .Y' ~~ liZ.) 

ELDABA !>luHAREBE.'V!Z 
ZAPTEDiLDİ 

Lo dra 1 (A.A.)- ll.B.C. Ka· 
hircde neş:·olun~·ı b.r !t·bl:ğdc 

(Yazısı 3 üııcii sahifede) 
""T-----

----<>---- • 

Hayfa'da alarm işareti; Bu suretle bsr re· 
Lcı:'.<b, 1 (A.A.) - B B. C: DJn : kor kırıldı 

ög'edcn SOiJ:'i! fi4yf Şot"h!irı<lt~ bıt• 3- 1 ç .. p:.ı.~k· Kız ~ı ... a.llı.m Aiı·ktebıtl•tl Mihai!oviç'in 
çete harbi ta· 
arruz şekline 

l:ı?".'.ll vr.~ 1 l 4 !..:;. H;ı\., da{t tc.pJ~ı- 13 \.ı,noü :ı-·ıld•ÜDl! ın.t dün lT.t'ktrp bi· 
r• luı.rokr t cc,n ... ,, f:,kat '"1"i ~un n·ıo:: ::ıdn t rt ~:> ("d"len t r t.örr-.n e k .t. 
kı•vv.-.t!."r hiı; bit' tı ~ı bbw:te buJc:n- la-:ı·ı~ ı:- Ayr1 .Dfll.'""ff ia. «~Ir>. u!l;nr 
n·,a nış:aJ.'(Jl~. günıt~ alc.. .... k d'.m · t•kt<"P:e a.çı ın: 

Amerikada 100
1 

bin tank 1 

imal edilecek 
Londra 1 (A.A.) B.BC. A-

mc-rika meb'u.5an \'C ir)"an nıec-

1slı:ıi -4c2 rr.il,·ı;~ 8~0 ın;[yonluk 

haı'p tahıti~ı\tını kabtıl etn1işıer
dir. Aı:n<'rıkan t r~'ıınde m ny
yen lJ. r ıam-ar.ds lt k h:r l_!a\'e 
için o.~tay~ konu1.:n bu en bJyü~ 
ıa1"""aL !l 11 miiy'll •" dolı.cı hava 
ku\"YEı~!erir.c ayr~'r.caktır. A\ırıca 

(Donnu 3 üncü sahifede) 

o·.o.;::. .rtstrıı '" e4.t.: • ::ıe:g~ı cu! ı.c· 
&•ı ı:~:.r. 

l\t-c.ztr.)! :ı ı· tr'J:.l::·ıt .rı rn :ln<:ıs<·b!?tl:ı le 
C· 'Tf.ı.u .. · ıriıı· ze. Brı.şv-e'kiJe ve· 1\.~ao;.

rff \rı>kıh:ıı • t.:iı m tı ig"eııları gorı<lcrıl

mı~tir . 
Digrr ~ "1h#:) b r k.:»rrıetıi iliın :rJ~

csı ı~nıi-':t:-rn b-;,ı yıl 240 ~ı·n~ · ln'JG}
li;r.('·l ız. n1ı ı.ıın oknt.~~ ... ~ B.ı !urı:-:1•! 

::Vf llirr. lH:!•·Plfri 3. -~~..nı:t.1 ırczı:n 

ı·ernH' I't'ko.,lı kır.a. !ll' Ill, ... r1n 
::ı. ;~!0dan B;.~·c.D ll< ı.dı.: D'(lft"Jn, :\lı -
lah. t E·rö1 ~e:n, 1\fr .:ı ter .'\.-rM. H ... y
rı..1!>İ·~ AJl:~·u.:ı:. I{ l' ~ \tfl~a ..... t·;lkJ.J, 
.ı • rlı )~•'yt.:. • It:l,ıl •• t Y"alk 11, ~::w.·iye 
t». "l ~·.f' ·t• 'lıi lnr lt! h' '•• lktl". I•• m11. 
va'f ol us:tr \r ·F~:Y.ı?o:i ittil'ı:a" 

Jb.te::inr- :!- ~·z.lnııl 1 • ·, \·a~i Pı•ı·
şı•rı·t)p • g l u yı•ni ını•z·ıoJ~ t. 'ebı• 

.... ~ iE-ri.n 't>H' ~n:i.lt"'ö. .e.re vere.,.'"'"! ... it, .• 
<nı. 

Ekme'k Karnesi Almıyanlar 

girmiştir .. 
İtalyanlar General'in 
çete harbi strateji· 
sinin ehli olduğunu 
· tasdik ediyorlar 

Londra, 1 (A.A.) - •B.B.C.• 
y11 ~osfavyada General • Iihailo
"iç ~ku01anda'1 altodaki ku\\ etler 
balJu:ııda Sınyor Gayda bir nıa· 
kale nc-ıretıııi~lir. İtaly·ao muhar
riri İiii nıakale,,iııde :hi Yııgostav
larıo ~alnız nıuka\cmetlc il<lifa 
chııhcrck kli~ük taarruz harcket
)rriı;dc buluııduklarıı\ı da !tiraf 
elıııcktediı-. Bunlar köıııiil<'ri, su · 

B 1 M k k t i ,-0Jlarını, tren. telgraf ,.., lelcfoıı 

U n ara U Va a İıatlaruıı tahrip etmektedirler. 

- · 1
1 GııJ da, Gcn~_r~I .Mihai!o,·i~i115•lc 

K V • 
1 
• ha,·bi strat•ı"ınuı chh oldııgumı a r n e e r 1 1 y o .r, ::~~~:ne~!~!:·t.;:ıı~~~~:~~';eGde; 

. cctc harbi Y apmJ.!SI 1• 

.Ağır işçi karnesi tevziatına h'! !~~AcA 
sabah ta devam edildi . so.ooo Ekmek 

• 

Pt•r:!bt~ t ea~ 

ı ıı • ..ıı Kulı...ııılııa .• \;,Jnd bu .:; .. ıba.hwn ilı'""

t.ııt·cn })..:,~_anı:;ııt;tıı.'. A~~.;4,k; kao:-nı·lır· 

rin .,II-alr> B\~·ıı.n.!:·~; tc0rtiıon<lan te,·
zii u...~ıü ilk Qe(~ tl~tbı,;: f'd!!d,ğ-:nçl.en 

baıı S<"mtlc...,ç_c bu ay ı·~:-ııe.k karne .. 
Je.ri ı:t ç lrolır:ı.ş \'f' duıı akş:ın:;a kadc-;r 
dahi bJzı kıın clı- a· k"'nlt'l"t!:ni • aıe .. 
rn::ıunştir. Bi~~ -a8l a;:·r ifK"İ k~mrlcpi.:. 
Jli.n tc\•ı.i ş&li yer.ı br• eı&:os QQ.h:·in.de 
Bo tı: i.ı~ I\Jlidüı·lü~.;:l'MC.' y~ılc'i.ğ:n:. 
d:ı:-: \'C bir çıUt n1ürs· 1'A':t"r d..• ~~-cak 
dün ~çi 11.~ri.n.i gı tiı'Ckt;itWi~,ı bı..r: .. 

!-«ı-9 agır ;. ;:,r"ı • 1 r ı~· i" ı,ı·ır{- Halk birliklerinin ekmek \·esi· 
Ur, BU~~-~ i:ı~e J..1 .. tciiiıı·.;ğ...ı. b\.i':"•>l,jrı ı.a~t dağrtınası ile 3UO ~u,,aı un \"C 
dun gcct' ya!'n ;n.:ı k.ııcı~1 r çtı.Jı$'1~c.ş ve~ a~·rıca. 50,0llO vesika lasarru{ cdij-
bu rr~bah ta k...ı.-:-ne ttYô~t:na "dC"am 
etır.~!tt-.:clır. Heır.->J:~ k ");~ ?ln"J!r.i: o- nıiŞ. 
ıa~1 i.ş.r;i!erın ·• u r.ı a ı :1 ka<l~ .. nıu - r Bizinı nıahuda, 
me:Mi i!<!fu .... l f .. iıi~.k·ır- Jı!aY.ı~fif'~ ..-- Xe dcr!tİn iistad?, 
m;:c....'"'t'ı.e~ )l,~ ... aı gı bir a)c!'\3 ·1tk Dil' sorduın da, gi.ilcrak: 
bı~!u.n.ar1lru·ın " tkm~k~•z , kelnH ıl~~· _ Bir dokun bin ah dinle kisti 

. ~iri niuv:itJt.ıt k.i .. ne .. rr.tsı b.:Odı~ -l r ·r d . :ı~ ur :t • 
ı>;J:l.~ti'", . ı . d 1 

Ditt.--ı tirrı!ta.n ı:.n U anıa lc.,J'- • De i \itı! ~us u! 
ın. '"~mı 3 ı.ını.:t.ı S~hi!( ue) A. ŞEKİB 

iz:ui.r, ı cre'er,nıl· l - .. ·eb .. • Jı"'{1~ 
sa~ ~ndıa )ti~ ek r::.+ e-ldıığı &:. a 1 
S":ç üstü y~ o.1<7lftn !>Jf.ıb.Qtt "l"'Cl.~Ja:: 
Şiri<.et; Mii<hT."ü S;ıloın~ G"°T1tl d-.:n 
M:Hl K'--..:-c:ırra ~Iab:.:1. :'n.C'$i:nıdf. bt.ı.ş 
yıl b.a.p..,t", 9000 !im para c-o~zası'!'l:a 
n:'a.hk.iun oln·~~t'Jr. 8l: 9·"0 ı::ıo yl}gı..."1 
rrHi .ıcJ.ı.rc:-~ne d .... h:ıı. '"-eıı-;Jır.; • :·. 

Konservatuvr 
Koro Hey'eti 
yarııı geliyor 
Antigon plyes.ı l'. tu<ısil edecek 

oh•n De\"let Kor.H "·aıuar tı»lebe
sı yarın şehrimize gelecektır. 

35 kişiden mürekkep olan gen<; 
!erden 22 sl teno:·, b<>r.t:ın Ye b<ıs 
olmak ii:>.crc ko"O?U te~k.I etımck
teciıı~. 

Aııti;:on ·rc>!ünü ~!·nacı Itg n. 
İzın~t:ne rı~ ünü 7\it·tiha Gı~t." er., 
IG·a~ Krcon roiürıü Agiı \ Hun 
oynıyac2~]v ı •. ·. r. 

·--...,----

Bugünkii fırtı
nanın 

olduğu 
sebep 
kazalar 

Şehrinıizılc g<>ce bir fırtı.na çık· 
ım~lır. :Fırtına d~ııizlt>nlc de Ç(>k 
•İdd.etli bir h~ldc devanı etmek
tedir. Bn ~·iizdeıı Karadeniz Bo· 
ğazı eirnrıııda· ban kayıklar ka· 
ra)·a \Urnttt'. ikisi !>almıştır. Şeb
rinıizde hararet <lere<:e~ gece 15 e 
dii)miiştür. Bu sabah 18 idi. Ana
dclınmn muhlolif hölgelerinde de 
yaı. n>enİ>ııimle, \'akit»İ2. şiddetli 
soı;uklar ba~lamı~lır. 

---
Bir kıEkanç koca ka

nsını öldürdü 
·L,nr 1 (Teiı 'onla)- Dcg:r. 

111enaerc n;.ın ıJ.e~.11; . Kesre kö
yunoen Illl~nll To.,un nam nda 
27 YG.t}'nda b:ri, :.ıo >·[·~H1claK1 ka- ~ 
rısr .Fc·trnny öldilr't·ııs ve \<a1:mı.ı
br. H~d einıı kısk.:P·ç:ıkta>ı il'd 
_gc~:ı;i sar>ılmakiad•r. 

f 
1 

• Dün a~aırn, T•:;cr na.nıuıda bıt 
1 enç. k' nc ..... in<n met.· esi_ olduj!, 

Havanın çok sert olması yüzün
den Pazar gününe tehir edildi 
Bugün Dt>nızıcilik llayr;urıdır. 

1 
Türk cl-enir!erinde 'c hmanl:ı.rın
da mimlıasıran Tu!'k baıyrağını 
taşıyan gemilerin ~al•'.'l"J"l.'.IS: ve 
Tür!< sul~•u<lan )aln:z Tül"k 
yurtda~a:u:ın Jb"'tifade c·tflif'Sr 

halı:kmuı kazanıJdı:, ı;ü.nun yıl-

ooni.imü olan bugfrn, T:.it<'.ıt deniz· 
cilcı:ı; arasnda •e\·inç:e kıııl:m· 
malctaıclır. 

Bu münasebl.'1.ie s.aoıanı,;-;•ın ek· 
m.l deniz mütss• ·i e ı.ı pur• 
lar bayraklarla donatı)~ Tax· 

(Of'\: ır.ı 3 :ıc S • t) 

Eli TABANCALI 
HiDDETLi GE Ç 

"Gece vbıkti ne dolaşıyorsunuz?,,. 
diye akrabasının nişanlısını vurdu 

Eı-v<'Dc.t r;f"CC Ct'Ç '· k•~ A.Da":ıytle 
ook.ıK. orta~lllld.:i <"C"t'j n rdC"n k:.ı:..!a 
bi:· )·aralama ,-a~.'~ı cü:l Adl.,-yeye 
lılliı.Khl {-~ \P. ~aç uc: 
le n11-t.ic(,tetırAıi04r. H 

B. pri<~tte 

• .ıında ı,.,. 

Scırn·-..;a;ooO!' 

1-:- ... '-: n:~nlı bulunma'k.+ac r. 
Ev\~}k. g~ ik gl D.pn/ı l, 

koJa A.'ıı.;oray <O'ld U: <'J! rl'<'f! ' ! • 

k .. n. St•.m1:ıan.Jı1 afu"'a.ba~ ı 
r-1 a bı .. d~ı' 11~-~ r 
d.r. 

Çsıkı"'..cry\! bJr \"!" i'.. y ~ 

' DPVaft!. 3 nnc 

·• 

Bir çocuk çif le ile 
arkadaşını vurdu 
Yaralı 
halde 

ifade veremiyecek biı 
hastahaneye kaldırıldı 

Dun aı-..;;..'11 B<J:ırknyündc 12 
y•şlar;nd:ı bır !; uk ç.J'!e i!r ar· 
kada.ştnı af:ır suret~ yaralamı~

tır. Carih. Bakırk.:l~ ÜnP baflı Kn
:nıbaşı kıi.\;·u ıden R:ıst~nı oğiu 
B;.y~am adıııdil b'r Ç(..Cuittur. 

(C 
Dedi- Dedim 

NECİP FAZIL KlSAKÜREK 

D edi: 
- ::\fı.::ır dU~erw M olur? 

Dedim: 
- Dün) ada en ehemmi~ etli YC 

en eheımni~etsiı iki hadise olur. 
En·cla ben , akıl ve fikir hc•apla
rma göre Jllısırm hu m<o\'Simde 
dii~1iyccel:i hiiknıiinii 'erdi~ iın 
için mahcup olurnn1, Bu, diin~· a
da en ehcnımiyebir. hadise ... On
dan sonra harp, Y~ni Dün,ya ın ~s
tc,nn, A<~n. AJrika \C AHupa 
kıt'asındn, ~ iıni biıiiin E. ki Oüııya 
ı11anzume~indi'", ~Iih\ rr lehi.ıic ~o
na ermiş telakki edilecek kadar 
ehcmmiJetli bir ilerleme kayde
der. Bu da dün)·ada m ehenımi
l etli hadi,,. ... 

DcdJ: 
- Mısır dü~crse, acaba harp, A>· 

J•, Afrika ,.e A,·r11pa kıfasında, 

)ani bütün E-.ki Dün~a mn11zu
mesinde, :'tlihHr lehine """" er. 
mi, telakki edilecek kadar ehem· 
mi,-t•tH bir ilerleme ka)dcdcr mi? 

Dedim: 
- E~et, !\fısır dii crs;, böyle o· 

lur; amma l\Iısır düŞ('rs<'... ~lı•ır 
0

dii!ier•e bütüa Akd.-niz bir "ih-

1 

J 

B .. yriim cli4n a~a:-ı1 "rkadaş~ 
14 yaışıo<!a .6ı.zi 'c Balıklrdcrc 

mcvk..ündc t-~'"\·an otl;ıtı;;.~.üt··n 
ara'aıında bir ı.5.d se gtıçn .,, 
Bay~am ellüd{'k! ciftc ile A:ı zc 

(Deyamı 3 üncü <ı.lıifcde) 

nacak kıskaçla biı· .\libHr muhİ· 
ti; \~ llindi ... tan, !)ahiplt•rinhı. ana 
utan ile bai;ları çii7iilnı[is bir .\lih· 
'er tesir ııuntaknsL olur. D~n1{•k· 
Tds alnrın . .r\fr!ka, r\~~a \C A\!· 
rupa kıfaları ii1:criadt: l(i haki ·• 
~el \c uıuka\'llnll•l .şel 'kr'i:nin ru· 
Jıu :IIısırdır. 

Dedi: 
- Ali!! .. ttin1di ,.,, it• hak& hr1! 

(:'lla"a :\latrulı) da dü~tirıildiil.• 
1en sonra ldilil. ::\lı~ırııı ,Jü 111i) e
te~i hi.ikıniindc ~~ı.hil nıi ... i~? 

Dedim: 

l lı-a.ld,c b~alarile ~aKa p<:1dan 
: Nlen Ştıvk;ve,·i · ndeıı çıkan 

kachn1ar a:rasıiıd~ yaka ay~p Ytr 
l'illıım..ştır. 1 

,.e; gölü~ bütlin Qr!a n \"akın 
Şark; ltusya beriad"n &&mamla· 

- H:\la ""bitim! Ye .\lihur ku•· 
vctlerinin Süvenc rnracntı gilae 
J..adar da .. bit kal;;l":lğtuı' Onun 
u;indir ki, netirrdeı\ e\' el, ~ani 
~11!'-ırın artık Jü,uıc-si ıazını gc• 
lcceği tarzında birtakım Jihv« 
kaıan(larının ıu·,in ,.,. «rkc.ı te{
~irilc lıiikntliuıiin :0<1nJı ... l:ı:1nı ilr· 
ri~ c atn1aınak liı:ann. l>iııı' an111 
en eht-nııni~·rt!!liı ,.e t·n t•hc ıu 

~·rtli ibi h5.di~l' i, Jiıni heni ""l nah• 
cup oln1a111 \e h~trhiıı dt•ını~ras
) :darca artık teliıfi i pek '" bir 
dc,·ı::t-~ e ;,"'irnıi'::' olnıa~ı. sadE':l \'e 
sadL·l·e :'\fıc;.ırın dli ı:ıt•sile iııı: 

:'ıliln er kunetlerinin ;\(ısıra yak· 
hı ı11asilc dC"ğil .. ()nun için r ki 
ben, akıl \" fikir he apları cii· 
re. İngilizlerin :\fısır ;;nün• \8f 

km Hl ini sarft•dcrek Mı 11 lıu 
rue' simde düşiirülemn old-..U•u 
i•lıaı eıleuklcrini sanıl orwn. 
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HALK FiLOZOFU 

DENİZCİLİK BAYRAMI 

Kııhutaj.ıı kalkıııa<ı \·e Tilrl< 
sularında Tdrk genıilcriu.İu hfa.· 
ki• olması o) le ufol<tefck bir 
lın<ti o dc.gildir. Bunun içindir 
l.i, hu bdiıı·ı ha~uııız<Lcı de{c· 
t1"s nulİn ·ılclünü.n\i ,,\an 1 
'l l· 1nınuıd.1, ncııU.ı:ilHt Eayra
ıı; w ı ı.uılıı)oruz. 

B"'~ı, burada, e~ki gazetecilik 
]?.~t1ral~r11ndan birkaç sahne 
aniat <" 1111. Ki111'.'ıc-, daıılıp 
guccı 111t· ın. 

~ahs:ın, t'n nz, iki. iit ,1t-f:.ı 
1 ıiııye ı:oklnrın:ı g.ılcıck ,,.. 
n11.nt·ı hu ~le a!~kalı 'Pldli ile 
bu kıvnı<.'tl• nıiic. sest!n:u 1slıJı, 
le\~İ \"C l1tk\ iJ c U·Uldkter&~ile 
hil~ı..r bıdunnııt~nnulur. Or~\·~ 
her g·..ı ·:.:;nıiı.dc, '\·aziyrl \·e 

nıauzarı:ı ayni olurdu. I>ı..~ği'.?· 
mi~ bi~bir şey yoklu. n••·çok 

REŞAT FEYZi 

parlak projelerden b~hscdilir, 
kararlar ulıumnk üzere olımlu. 

Bu!;iin Dtııiı(.'.ilik Ca~ raınını 
kutlu) uruz. Sene 1942 dir. S(>]l 
birk.>ç ~·ıldır htinyc doklannı 

giirmcdim. N3sıldn, ne halde· 
d.il', l>ilıniyoıuın. Fakat. cn~niııı 

ki, \·oktile yap1ığım :ı.iyaretlcr· 
d('ki ınanıara aslô deği menıiş

tir. 
ŞinHli, şunu ,ı;y !emek btiyo

runı: 

Denizcilik n~r\'raıuını l;.utla
dığımız her ~ ıla.n 1 ı·eınnıuzun

da, bir yeni d;:niz tesi1;inin veya 
,·nsıta~1nın i~c 1. şlanın tiireni.ni 

de ynpıualıyıı. 'i'ürkiye, hatırı 
SU)'ılır hir deııizri drvlct ol
ııuya mecburdur, 

Haritaya bak,arnıı..ı .. 

re:~~~~~~--~ İçi i i bahçeler .. 
1 

~~~~;:;:~\ de yeni, 
garip bir usul ! 

DENİZl>LKİ 
TID;ı..ı. 

Ajaııs1ar bildiriyor: Japon ı!cni· 
zir.de bir h.inı•l tıı.;ılıuış.. Kulaç ku· 
!aç suların allrudıın, LMrşı sahHle• 
re h;1rıl h.ırıl a!-tkcr ta.~ıyorlarınış .. 

Bu haber, iusaua biı·a~ ef:rane 
gibi ı:eliyor. 'c 7anrnn ııj;hlar, 
ne 1.anwu kazdılar, ne zaman as .. 
ker ı;c imıiye ba~ladılar?. 

K\11\'ECı 

tçix 
Tasdri Ukar çok mcrltömelli 

::nzelrdir. Üç bu<uk kuru~luk 
kahve) i S kurtı?3 ffrdiği için ce• 
za~a ~arptırı!an Kartuldak.i kah· 
\·eci hakkıııdn uzun bir lıışmaka· 
le yazmış! 

H:ılökatMJ, lııı 7.amıwndu bı-ş ku· 
ruşa kah•·e pahalı mır. Bu hadise, 
dhak, ba~m•kaJ.e yıızınıya değer· 
di! 

Sil.AHLAR 
FABRİKADA 

l\IuhnrTir Burhan Canıt, en<ılki I 
ı;üııkiı fıkraıııııcb ~yle diyordu: I 
•llu harbi bitirecek siliıhlar, hc· ı 
nüz fabrikalarıi<ı güriiııiı) .ır.• 

Hani. harp yakmda tı:ıtcı:kti?. 
Bıı hale sur<', dalı" 11%liA ) ıllar \ 
var, Ô) le ;,~ •• ~:kar ~u si!~hlan 
falırikarlan da mc•'7W s~k. he bi· 
rnderl , 1 

AYAKKABl 
ŞiKA ETİ 

l 

' i 

Beher masa baıına lQ.15 liar 
tabak, bardak, çatal depozi· 

toau alınmağa bQflandı 

SOi; gü::lerde :Reyorfıu ve Şiş
l'd"k lıaZ'I iç1ull b3lıçderdc ve 
bilhassa yeni ve garip bir usul.ün 
tar!Jlk olı::=ıasuıa ba<lanılımu;tır. 

Bu usule göre buralarda b'..ra, 
r:::1'1 :çzreğc veya yemek yeme· 

ğe ge'=kr<len .tabak. bardak 
\'e çatal, ka<..ıt depozito paras" 
namllc ay bi.r ö.c,et almmnlcta· 
dır. Bu \ııcrut de beh<or tıı'hak i
çin 1-1,5 lira. beher ıı;ra bardağı 
için 1 ı·ra, hflhu· !.)Otal ve kaşık 
için 50·60 kuru~ arasın:ladır ki 
4-5 ki §'ill'k nile.b"ilı:: rtin1cnm.:-.k, is .. 
Urahat ellm<>k için bir bahçeye 

g .Jrnlcr ayııca 10-15 liıa depo-
7Jtıı parası vel'IY'ei'e mecbu~ lu· 
tulr. akt;..,t;.r~. Bunlar \'ezneye 
düp('7-'İW) u y;urıp maı-ka a1ma· 
dan oi.urrn:ı~•ııa m:lsa~\le edil· 
m;.ma:;ıted.ir. 

ş· li\'C kaıdar l iç b r y<>rde 
gö..r\i.\"llıİ e'l ve fakir hall{ın m~· 

nı b.ir hakln obn e~!encc~ ne 
meni 1 Kil €df·l1 bu garip u<ııJ 
haC-Jkın!la bclcv_::yeye hiç b:r lıa· 
ber ver'.bnc'T' . izin al nma~ 
tır .Vaki. 'ki\)etl<·r uzerire tah· 
!Ukala geçilm; ir. 

--o---

Bugünden itibaren yaln~ 
JeıJlet eliyle çıkarılan Arkada~ııııız Burhan Felek bir 

yazısında, pabuç pahalılığından 
dert ~anarken: ·Bıınlar ayakkıı• 
bı değil, ba., tacı. diyor. 

fh,~ru<lıır, 40 • 50 liralık ayak· 
kahılar alıp lıaşı kon,.cak 11~,;n&
lernir. Amma. elimize ge~n,iyor 
ki, yalnız vitriııl rde giir<>hili)'o
ruz. 

1 

kininler ııatılacak 
Buı;;Jndcn ı-tibaren hr tara.ta 

yalnız ded~t eiiyle pi)a',aya çı· l 2<arılan kı 1nler oaWaiıilece><tir. 

AHMET RAUF 

Bu #-.ıbahtan i?il>aren teda· 
v:ilden kaldırılan paralar 
N .Jwl 5, 10 ve .2<I par.ıh.ki.arla 

bır kuruş~uklar bu s~bahtan iti· 
bar :- me\<ku tcd.wuldun k~klı· 
r.i'T larC:..r. Bıırıtar bir yıl rr.ü;:t. 
detlc • .,,ı:--ı• baıilrnlarda \"e m 0 l· 

Yemek ııatıarı 
Evveloo de yazn ıı;tı~. Sr ine f•;;(. 

lt-rl şıı "J ~ u.cuzduı\ FaKt1 , lclı::;..n~ala..r 
J.ll., it' :.1 >JY C\l'f'lkı t.tr '~1 'ni tal

bol< P<lV<ırlaT. So:lı'll, et ı>e öyle. Et 
<ki l<m:ya iimı l ı:..,ı..oara. !iatler 
na!ll triiyse-, t>--cw d~ üyh-dir TI~lbu
ki, bug\;n et daha ""ıızdur. 

B ,.. kı> ı~ıc.ını~ . h.oy•t patıa. 

la m Lupesko· 
uu bayatı 

l!t><. k- \C I• !l kÜ-J 
l i , " :ıı.ıtı ı.. 1lilnya j 

ret -a AM! Lu.u ı.ına.n J 

ı.ı :t.a.11 1.ı ~' ... .> u~ o! u._,.u_ u Lli
diriyordu. 

Ev\'el • gun 
,.ıı.uc bir J 
Krah Karo! 

1 ..ııpı..: k.J, ı. Jl yJı..l!I. wı h- 1.lz g::ı.
z t.J &ütı.:.n!ıt ı 11 • h ı:.-!c ı ıie du
lı:'P t:ı n:....ı.k! ., 1, a ou 1;ya. "·:.:1-'bun.-
1 u. ı.ı . ....~ y v nı ~ 

h1- bı. "" ll!ııdır. Lu~ko .h.. K.ı--
ıol .11.1 n1 r Bu k.ldmı.& a.:;'.en 
Musrvi old. T şuyl • Çak g zel ve 
zt K, 1, .1, """a a \,_ ıı.Jıtıı-
g ~-:n f · SJ a, Romo..u_y t..;-ı.-
t .a ı; km ı gc ı , b ~k J.-

cun I • g.ıt et , Vl!' n CA.f1. ..,t 
tı_: 'I T .1 ı) 11 .! o.\: ·- ' 
rup. y .. g • 'Jtı. r.ı .uı· lıf A\ il- ,-, c n
lekt\1·1· n ı.', uuyl!K t1 \ J vt.: gr. no..ıar
da, ~ ~t· <..'C gt: t:l b· lı2y:;ı.t geçııı:"

nı.ş.~· Lt~ ı·~~ ve ı_:var.-y ... da 
k ;ı,Jıı~ ..§ll • 

li rı l. ~':li ır ki, K a' K oı ha. be 
t, • · ~ n ed,c.n s r; lE>rlıe, ya.1r; ca 
;,ı. ,ı.;. ı Lu "- kJ. ol .. gu h 'C, 

bir g ansrıı: ı.. .y ) ..ı· ı · .. m 'ş 
Vt' ~ g-e • .,, • f . ıy..ıı· :ı. .-\I-
many ~ L i;.g .. ı ırı.:; ~ 

tf"k."11r, ytıııe Lup kıo ile bı.Tab{ , A\·- 1 

r p y gıtm ,..tı. Si·naı, R nen tal\.
ttıi(].; ot ~ l·f ,...:-1, l""- r . u ıc..g4.1i ı:r. 
l\-i •lu1 tır. ,.~. :ı z.u.mu111.ırda, Ka-
:rot \, bcş:ı.ı.:: l U{ t 

Mada: ,1 LlJ.i.C'Sk.o Oll.l oed~ ö 1d ~Ö' 
hen z luyı ıc L li· ru;yor H~üz 

geııçtı, 

F"'k .. t, Krı.l I\'.a.."01'00 son dtı!a 
mt:>ın!A:kııol.tı'.İ tıeıı.&.et.!iktc.n aonra Av
rup;:ı ve Am(-rilou:b gtıçcn eünl-crin9.."l. 
hi-ç le parlak o!mactığ. an:aşıhyor. 
~Iüli mlıı:: yl"ıkn ~~ı.e!'Jr..i-i'ti. Çün
k~.l, gC"l,_'t Karol'ün ~!1'€'k Mc;.&ıın Lu... 
ıırsk;,.ı\r. .Jn Ho~11~~:,yadak.t bü.tlin ser
ve-tint' hi.J<Arnetçe ..ı ı~tu. 

Al'r\n~ "":", K,a.f'r)t'lc, Lupmo'!l"Jn b!'r 
tıeıı?Jt\a'"'e aıçm.a,k Uz-ene buh.ır.ıc!uğU
nu lllw ~du. 

MA Lup••ko da yıl)1't'Ca Avru-
p:ııyı ıtl'<•;ıı:ul etl'ıklrn ,.;rua gQÇ\;p ii;,ti. 

R. SABiT 

Haseki Hasta ile ne
si Başhekimliği 
Haseki lıastanesL baı;;bekiıni B. 

Na:ım nin ycr:,ne Sıvas ha9!anesi 
cs;ci brı.~ıh .. l:imi kıyometti ikulaik, 

·,~az, burun mütehas.sı:s1ar1mız
dan N cô Doğancı tayin ed.ilımiş· 
lır. N2ri Doğancıya yeni vaz..fe· 
sinde başarı dileriz. 

H~r_e Vazi_yeti 

lskenderiye tehlikede, s~vas· 
topol düşmek •• uz ere 

MAii KEM ELER: 1 

"57 yaşındayım, 
Hile, fesat 1 

nedir bilmem!,, İ 
i~acı Y :.a ::.ki lr K rı.n:n .ı. , P1·· I 

( Yazrın: 1. t. l ~kı Eükre::; P.teşe militeri) 

l\lı;ır ccııhcsindc: 

8 inl'ı İngiiiL ordusu ardeı ınu· 
harcbl !eri '\'ccerrk gc . .-i çckliiyor. 
l\lih,·er ortlu~u d ... , liıı c.rin1i~ ve 
bo 11Jn:11 ... oı-dunuıı elde kalan bir .. 
Iiklcrilc bir serde tutunıu.asına 

.n1l'~ d.ııı 111rak lııyor, pr ·ine tnkıl .. 
n1ış 1.ırh1l l.irllkl~rHo kovalı:rur. 
Fuka mevkii l\lil. \'rr orJu~u tara .. 
iı.11dnıı ş.nr 1 :a ı;;cçilın~ştir; İs.kcnde4 

ı·i> e)" ~JO kiloıııclre ıı.e,afesi kal· 
nıı.~tır. 

ıngil.z Ba~nkili B:ıy Çörçil, 
Şarl <:cJliindo gHtil..:rc fenalaşan 
J.nrp haki ıııda bir be)·uııalta bu• 
lunnıak isl~ın.enıl!'!, yalnız G~neral 
Oıialek'in 25 llaziraw'n Ge11cral 
R;çi'ııiıı y<r..ne ın glüp ordu ko
nıutanlıflnt şalıc.;aıı r!t:ruhıe clti
ğ'ini l>ildirnlİ tir. 

8 inci İngitj:r. ordusu, ııe 7oınnn 
tak\· i c e<lilecrk 'c. nert'dc kafi 
bir muharebe ,·erecrk? nunu kes
tirmek ıniımldin Jd\ı!dir. Çiinkü 
biı.in1 uunan, mekin YC kuv"ct 
mefhuınlurııuııla İngilizleı·in as
kerlik ölliilt~ri arasaıJa ck~cri)·a 
daıi;inr knıi 1t farklar kabarıyor. 
Bwııtn i~io. 8 inci İngiliz urdustt• 

nun artık filfın hatta :\t'hver or· 
dıı~ııuu tlıırdHrRlıilir demekten 
sakınıJontz. l'aknt ~ur.nsı ınuhakı
kaktır ki, l\l:Iıver ordmıımın iis
tiinlüğii daha garp çiilünd" Gaza· 
le · lliirihnkeyın battuıa taarruz 
ettiği 7.;ıntaıt anla~1ln1ı~iı. ı:&eı· in .. 

gilizlcr bunu fokdir ederek o za· 
man Orta Şarklan kuvvet ~vkiuc 
başabalanlı, Mill\er ordusu .•fer• 
~a Malnth 'u vr Fı;.ka'yı rüyasında 
görebiliıdi. 

ıniş ve şchı·e do{,rru ilerlcıniştir. 
Sırn;lopGI kcnd:,ini bek'.iycn fıkı· 
bcttı..·n :ırtık kurtulaıııaz. 

D<>l:u ccphc,iııdcki ınuh~'ebcle· 
ri anl:ıınak içi-n, Ru,Jarın kış es· 
nn!-.ında ı\lıııan c.ephe:si.odc açtık· 

!arı ccp:ai lıatırlamk kMidir. Bu 
cepler (Kcr(, Uarkuf, Kur,k, Uri· 
ansk, Kc1nı, Vo kof) Jı;aıtclt·rindc 

&<:'ılın,~tı. ı\lrı:ınl:ı ı-enapta Kcrç 
ye llar~ı.."l rcp1eı·;ni tcnı:T.lrıni~· 
INdir. Sinıalde Vulko[ ııchri gar· 
bind·• de scyy;ır Jlııs orılu:.-ıundan 
l'Sl'l" hırn1'nunu~~tı.:l'dtt', llıı en gö· 
lii cl·nubunda l{olın cebini zaten ı 
bahar içind« dü7.ell!l1islcrdi. ficriyc 
}{u~k. l~ri~n:)k kaiı,·or. ~i·ndi bu 1 

iki «hi it:nıizlen1l~-~ çalışıyorlar. \ 
lli,ylelil.le bii,Ck taarrn,13r için 1 
1nüasit <;ıkıs n1t:vzil<'rini tekrar e· 1 
le ı::cçirıııiş uh:,çaklardır. ı 

Ekm k karnesini 
kaybedenlere ~e
nisi veriamiyecek 

İstanbul Vllay etim!en: 
T.:nımııı • Agıı~t.os ekmek 

kanları halk birLkleri tar&fındian 
tevti olunmu~tur. Karnelerin 
zay,e<leıHeıc geçen aylarda oldu· 
ğu gibi bıı ~yla.rcla du yenileri 
\ crı:hnly<.ı.cL k .. ir . 

;Ifilbn ,atanda~h.rın karneleri· 
nin muhafozas nda na mi diİ<lk3t 
ı;&;tenrı.cleri tav<1:ye Ye tchl~ 

olu.11ur. 
l 

Milli takım biııikletçilerinden 1 , 
----

bir genç bir münazaaya i 
kurban eitti 

Adrte-ra, 1 cı·elP!onla) - l\filll 
T~tı.m bi'i'~•tx:ilı•ı•nd.ı-c \ıe Deınir

spor Klübl1 r,z.nsın.dan Ali Ersoy üe 
akı."aha~u·<lı.n ıra.san l(·onuk arasında 

çıkan blr mü!1~ku.şn b;raı ecnra bı
çaklı b•r münazaıa t.alini aunış!ır. 

K e-.ndi- , ~ ... :ıma.•.y: "i cı ...ım &kta ve 
~~em fi civarın \ r •t ~- 1pn:ıa. tadır 
Y~ı t!lliy1 g::.ıç.oıı .. ~ h.hlaşıı;'.ş, "ıyan 1 
tXJ. bı.> :k.l&-ır ıt,.n..ı ıJC buını!muş. ye .. 
k.;on.Lı s. ı: a.ıt c br.dor ooı c • ce· 
btlı.c k&J i' l'.2ı(tl13n ka altın kO!
w.m y.:: leği..--ı \1s(.'tt.'1l t.it.UCİ d;,._g;-1efoinin 

İÇ :ıdeı- &;; ;) :11' •• 

1Iacı YiıJll, ı üzay deye hıle ve 1 r•
saı. ko.ı.rı.t ırı ~ suç-'"lO. ı, 361 ı.:ıci. 
mı:;.4 ey t,o.ı. zouı ır1ı,~ı tz..e-
b:.y.ı. • n a.ı. e ~ ,eı lrrı Jia'Cl 
Y-... .;.run Uır de 1ıuç ortaı;ı v ne 6 

s R~ u1 dl•, 5• 1 olr' ııı; ~a ya
k ,,.,k,lı, y ne Il rı Y-:ın1 gibı b ' h 
bı •• ın. M lz~· • ~. 1den CY \a:.la, 
oo.: :m, o .. .ı.a \ 1.. ı""e a.ııp sat:r..ı.k-
Lı "° ~ nı sli:r luyor. ~ ...Jl de 
yrne ;ıyı .ı .sı.: ~a ırak Le. 1 3sq ı. L ır: C
ı."!,rye: gorc ct'L..1. ı clırıı ~ı istf·nı.ror 

hak•rı, }lt·"~ı Y!rnıYP, 
- ~"i'" O.a. lım Yilni, d•y.>r SC!, 

n~JZ 'Yt ~(yr• .. 1ıltl ve !~t k:ıı ·ı: tıc .. 

n1 ':Il1Z. 
- A. kabı.:l e . cm e!oodim! Di· 

J>Or liD.(.l 'i'.61:}1 il..,~1 . Ui ,)'clil y ım .. 
d:ıy n. Ön "\. ~· ne hile yay':..:Jl, nü 
f sııtçıkk. 11 le, t .... lt nccı:- bil.m Tlj! ... 

B :- n 1:..ım Gi.br.:ı. d bro .• llilc, f sat 
dcQittlcıi tcıyl acl:i.t~. Bi.."'"l bah-
çenın a.:"..tll.6 b.r ar..ia ,-a;r nu a:-
t: ı, hissf'!ı ... H :ıdı.ıJ"1! duva ~ç1n1Ş-
Wr ..• t.1ahıkcı: e, sa.ıı -1.8.! ı.a. ı~n :ı-r 
Y.;!J"::ıiş. B..;ır.u byunc:;., ilı• d\:~ın 
b;r yol \ : 1p öğrooc•yim, k~a eo;f.J.~ 
;)"f.;1.'l~?. $o , • !Joruşt.-.. n· Ogı<'1'}ı.. 
dim: Bin 6.:k•Z ylu llra ~ıJn :t kvy
tn. laır. Bu ll'5..'1. lJ(;J,i:n i.:;ın. • ;ırttraı·
Çtlüıkü, b;,_;111 bahçe. ~~n ariUlıl51nja, ... 
Ben de b:.ı.hÇf\•i G· l•İ.;l~t~cğirrı Bendo 
lb"'1ıı;:e .me-r~:..ı v~>Qır, Hikim Dı~
fM i Hc1."'e1teı•i. lf~knsin btr ınerR.kı 
vu.-dıı• ya: Nt J.:il'ln c!ı:ndim. u~-t.:; llt" 
yaum n .• t::mı\ yl; ,uz.,yer'.:t' gti.ıWnü. 
öğreı «ilrn Dilan u;ı. Gidip ı lİZ !.)'<"°" 
ye bun <k girdiın. z~~o.(n. P' 1ı;: tc ba:ka 
l~imsL s ~~ ,. lzaj"f'l""Y· gırı.n Bi'" bu 
e!~nili \'f'l'. o ca. tı:'";;yl tılır 1>1•ı.ra sa-
ttie'a!\ıtıli:i. O aı·ıt:.r,yor, ben at ttınyo.. 
ıı.un İk.i ~ ;> dz liraya ka<'a:r ç~ktım.. 
Baktım ki daha. ıx·y burcc.,•k. •• İ.k.inıiı. 
de Z...'l'"r~"'n gi~·pı:-e_.,!!Z K(nıdi~inr, 

- A"':'~t ~.:rı. de ;n . San.a. ik yüz. el-
li lir:ı \ t 1 .. <•:rlm, şu p:""ZRı•hktan çeki] 
Bu ~.ır;;a ~ a Jft!:ın' B .l"""."m rviınıin 
ba.h<'"""'" i>llrıik ... A~>klan iki yill1. eJ.. 
li. li.r& f(.a,.a uıı'!. 

- !'eki 1 Uc.di. 250 liı ... yı voc, \)()· 
1 • ..ilcyi.nL İ:-ıte pfıındün .•• l\fM.·lt· bı,.:. ... 
Nı· hile \.;:ıT, t.:! tı:.Sal vıı.r bu ~te. Ilur-
1."i." . ...iıı gözü öııı .•. acr, • ık-.; • eı.~·a d..."l>-

ı·~ '""· 

lmparator:u§un 
mo~ala8-ı 

Yaun: Ali Kemal SUNMA}( 

Ora1 ızu J.;l.)'11 .... ,ş, ..,,_un ;ı !l· 

danbcr. üzc.r.n.ll c u clı n 
hüı..··nıkr \'lI'clır. BJ ,' baş-

1.0J.dı 'bl'~l1)·qJı İr.gul\; r n ır ls .. 
kül vtızl 'e lcıvie l;~ı h•' ,rr.1 r· 
da bu :.ahi! huk~n.ı~r 1c ı e 
nır. oD.iJ.rır.. üze. 1., r ::r r e ~ır. 

L~tı: bu d• n l;ir' 
- ff! ı.ı. r e ,< f .... l" en 

ziyade r wbı 1 ı-~ aroı~ n 
cl f:.P'" t 9ar 1 u ur 1T ır 

y pıp,,.],1r. E" er or: 
rın ya ~m na k T 

oı i , illere nln l:: ,ı 
t."' ) tr ı)'~ c k:•ı. De rt 

ı:. ı. .. t t,.IJi. 

. ~-
1 s~· 

Bı, haı:'b !' ba 'ilr cı I" h· 
Vf\r t..ırnfı İ,...1~ıterc • e,., ::ır 1 bir 
harbe girecek olurıa i ~ıı" • ır· 
lugun denizaşırı ) t rler ço-
c;u ,c4 rı Lu h....rbe l;:ur: 1.}uı...J.k· 
lar, lr tfi 1 ıerc de \ a~ z K"" Cdk 

dıye hl: .,;ı ed•yr"ll v aka) 1 bu· 

Nrn "'" •ııuı :'il Jksi ı gö. •eı-rr:~
tır Qür i;J İngil!erc ile :t.mpara
•orıu:u-, cfıger aza , dcrT: nyon• 
.:ır ornsmdaki bu bağl" k v. .hıız 
hi,Sı)illl.ır ıb3rct kalmı".:r-k 
ç<>k ş~~ıam men!&aJcrc d )an• 
m~kra<l!r 

Don ·ı~nl:ıra ka ı ~l'.ı.vatan 

·İnt,!ı Lere ·bu lıa.rn:.e vazıfrsini 
yapın şlıı'. Ondan sonra s•ra on· 
larııı <la müşterek vazife)i g<ir
rneh.•rınc gelmişt:r. Bugün japon· 
!arca telıdit edilmekte olan A· 
vus:tra'lya"m ,-azi ·etı bu hususta 
b ·r fikir \'C"Jl'<'ge yetecektir: A· 
\'Us'rı~ra bu hupte büyük feda· 
k~rlııklara k.at'a'\dı, li\zum örü
len MUI !l: f ~ere t iker ıtr-ı· 
derdi. Fakat dıtha evvol i Wlle
ren;ıı gi;stermiş olduğu azlm ve 
seba11 tl ,,.,.. nyoıılar için mıüş•erek 
g~ye llt;i! .. nda l'n büy.t:.k misal 
o'ımuştur. Bunu gc~crkrde A· 
\'U>t.raly:unıı H.ıır!cıye Nazm bir 
nu. ·unda ~ağı yılkarı şCy1e an· 
lat.yo: du: 

Bir "Halkbirliği,, 
w~u"c.i r d l 
lzınlr l (HW>Uoi)- Şehr''ThlZ· 

de A:k;.ien.z mahallesi dağıtma 
bil'li!, r<!iSi 15 ad~t ağır i;.-çi kar· 
tını bir mutav:ıssıt eliyle birine 
salm• ~ ve kartları teslim ederek 
ır.uta\•assıt eliyle parayı almış· 
tır. 

Gent•ral Oşinlek, Arabi körfe:zi 
garbiucle hclki de biı· miidafoa 
eephe•i tulınıya çalışacaktır. Bu· 
nu yaııınıya vaki: \·e kunel hula· 

nta7.•n, daha şarkla lskenderiye • 
J{alıire gnrbinıle bir hatta yerle· 
fiCCcktir. Yeni gelen Amerikan 
hava kun~tleri de derhal ınuha· 
rebeve istirak etmi~lerdir. 

.MilıvM" ordusu y:ırnlııp ılıırmı
·aca.k nu! M· r 1 ıı tn<"l İs· 

kenderiyeye kııdar ilerll'flle)i gö· 
u almı~tır. 1\-Iİh\·tr orduı..u yiiriı· 

müyur. nıolör hızilc döııc düne ke>o 
şuyor. FakJıt yorulup duraui;ı 

mulıakknktır. ('iinkii kııra ınııva· 
s~laS! o kadar ~wını<tır ki, ik111J1l 
İşi arlık biiyiik ülçüde deniLden 
yapılmak kap ...Wr. Bu bakmıdan 
İugilizlcr Mısırda harbi taınru:ııi· 
le kaybetmemi~lerdir. 3 inci İngi· 
li:ı. ordu>untııı lm>""!'tlcıını~•i, l\lilı
wr oı-du!:»unun t;:ok ;)·orgun ve ik .. 

mal ihlilaçlarik kar5•la~tı'i'ı bir 
:r.aınaııa ra•llıyac;.khr. Fakat ln
g1li;t1crin 9 ttnrıı ve 10 nnı:-u ordu
ları dt-rınc ça~nı.ı birliklerılen iba· 
ret,.., o Jıaldo İıudizl~r l>e;ııli -ken
dilerini nlılat.1w ln<rlır. '.\Jısıra 
kuv\·ct gdirinci ve kudar l\I:hv~r 
ordusu da )·cııi takd~rı,, alır •e 
iknial :~lrrini de di.h·cn1 yehi1ir. 
nıı takdirde irg:ilizloeri:ı J!ihvcr 
ordusuııu gı·ri ~:iudsı n1ü11ıkün o] .. 

ınaz. 

Nrti('C<Je A\; E"""Y ölr:ıü:/4ir. H~
disı?yı• h'liı:L.LVumwr..ilik t:l k()Sy:lUJ.i 

,~<! Ati ?:ıw .tliln s.J)(r."·culaı:n ''ô at' .. 
ko a 1 nnın ıi /. yaılorı arı:sın:ia bn· 

Resül de nyni ı;•yJBrl teı<nr C<!ip, 1 - Hi!c mile yok rfrmı:n, dcdl. 
n.::-,.. ~ ... mWJnıy1 . .!"JU u:::ı ~ran. 

- İı<g.4tcrerıın yapım.ş Wluğu 
işı A\•us!aalya b:ç uııut.ı1 ıyacak· 
tır. 194-0 .-cnesinde İ•ı;Jiliz milleti 
yalııız Bıııany.ayı değil, lbüıtün 
İngiliz İ;rı<parator!n.~unu ve A· 
nıerıı:: ku Iirm•-, oı u. Kale 
'>ie Dön'kerk inı;il:ereye göre ne 
ise bııgür Yeniıı,nc de ja.~larır 
eline gP\ffll.Ş olan lisl r de Avust· 
ral~·a . .;:n oc!ıır. Deniz yolları İn
giltere ile Aımerikanm eliırded.:r. 
Avuııtralyaya göndcr'l«·ek mal· 
7.Mnc temin e<lıimekted•r. Artık 
A\·u~ı·a!yanın hıti1;'.isı itnkfuısı.ı 
'<J]aeaktrr. Hiııciiseyc iaşe müdiirlii.ğü el 

~-a,)'"lr.uştur. Her.ü:z bir iddiadan 
iıbasl olan bu müe-ss'.f baı:H:ıe ta· 
h kl·uk .cdet-sc su~.qu mi~!i korun 
ma nahknres: i!e mu-hakeme 
ldilecek+'r. 

Kü~i:k ıişe rakı imali durdu 
P':yasa<la 53 lik kilçük ş~~ ra· 

}:1ar pek azalm.,ır. Veri'en bir 
' a•ar mucibince nrıık küçii'k şi· 
şc ra.<ı irr'al olunmarraktadır. 
MeHul olanlar da pcyd.c,pcy s:ı· 
t.c.ına!,taı:'ır. Pek vak.nda en asa· 
ııı 8) kı..n ,Iuk rakılar kalmış .0-

laca.lm r • ___..,. -
Evkaf mahzenlerindeki vak· 
liyeleı in icmali eri çıkarılacak INgıı ccııhc·,inde: 

li' güıl'.i.ilrrıt:$:.U-. 

ihracat tüccarları prİm 1e•İn 
kaldırı!nıaundan şikiiyetci 

!hrac~t primlerinin kafdırı1ma· 
sı. üzer!ne baza iş ve ticaret riim

reler .ı:ıin zarar g.irdiikleti ve ih· 
racalta e••ki lwlaylıgı bnlıımanık· 
!arı iüdia edılmt-k!<>di··. Bilhassa 
tütünci;ler bundan ciu<li sur('Lte 

73rara uğra<ilklarınt ileri sürmek 
ted'"ler. 

Bu ııususta t:rarM vekiılct:le 
temaslarda bulunmak üzere İz· 
m.r t'car~t ve 6anayi oda~, rCtsi 
flnkıkı B·~ l<:ıoğlunun rei:sUğinde 

bir he~et ı:!iin 3k..,am Aı:.:araya 
harrket etmişi r. 

ce, Ç('1-.,kt.irn Tıi1~·yt"<irdetl. ·°'ls1n a;r .. 
sayı, güıe c:Ule kt llarbınf Bdrı z..:te.u 
alsam <b, ik.. yi..z c .. ll ıu-~ ya. .t.aııana
ca&>.m. ya k:lzaıı<u1ııyca.gı.ın. E~5.le.m 
:..~i.n ol.;.t;ag- rı::;; 1 lıiı. lki:nıı:. kc:ıa~Ja

lıın ... Bu i:;Lı, hilı.\ !ı•s311, ıD"t'l' t:~?. 
$'A'"ıit! .. r d,,, di;ı\<.·.ı,i.J.r..i~tn trv.ı::ı, 

ikis;nin de ınırı Qb:l güruldo\i Il::cı 
Yiıni Ti.ık t'e:1,a Kanıtınıını.ı.n 367 İl')..'i, 
l{osi.il d~ 368 1oci ına.t!dıeli'ltııe ı;IJ.t·e 
blrı•r 307" h:ıııiıs, o~w·a.~ }fıa pa.:ra ı.:e
z.a,.,rna m kfl•n ve dt'ıliha1l le\o"ki! e-

~ "'Clikiilar. 
!ıI::I~mer.ın ktı.pısıorl::, k: ;.ll 1:.ekte 

~la':l ı.: ıf .ıt!~~-~ı'l' si!ıi bctl r~·r
ın OOrt!OŞhl<'1'; 

- Gtıt..U k...r oıa ı!... Hir a:-r lwP13 
kı stLt::". L.1. a ..... y • ..! yduu J.;:, hın 
y LC, /Ul ~t;.•no. \'il.ıtn zdı • 

- \ 1 V Y, ben ıı '1'r. 1rn çı... 
TS51 1f ' 'Y "d l &~n ci • ik Y .. 'Z (.} L 

yı als<::yu..ıı 1 h 311 c ro·m, t•!'.MJ;y1 .;.ıl
(l>• \ l , nı s~ •1;Ji"dt t 

------

SAHNE HAYATI J 1 
'-
ALABANDA REVÜSÜ 

\razan: 
nt"Vfiil. .n rt tloci:ıc gf'r.~e: Df'-

Nazırın b;ı sötle-rinden de ha· 
'!ı•B g~b"nr \,.; 91-0 haziranınd.a 
Avrupada Fnııı..<>anın yıkıtm:ısı 
\:-:-er rıc İrp-'Me"f..., n "'\'!", ! ·' o. .rı .. 
ramıı.~ı C'ndişclcri artarken İr.g), 
'!'; - k~r. '•1"r·n ' ı'iub!: ~ • 
br, m '''~'·eometi hazı. laımışlardı. 
D z·- ~ lrg:llC"l' P er ıst i va 
u'>ras :l"d AV1 =a. "IU'ITI d di· 
ı,'<"r dcmılrı)~r' ır·l' V( ,,.,- l.c'n c· 
k-(>1t'r:,., de .,;ı1'n 1 r,. t r f,..,dan 
p; ..._,, ,....._ • ri, , .... 'f'[\ ~' ('!' ,..ı,~,r.-; 

Jeti.·~ :ııda on taşma ol'l"Ord 
İ' 1 : rr.uku\·rmC't fr ... i1 1 rr ~ n t 
·"!i .,rn~, arı41 tıı Cu ln~ctt! t:ı da 
diğer domi~) -·an (imek o]ımuj• 

lur. 

Kazanç vergisini ödcmiyenlet 

rxlıklaıırda geçecektir. Bu su
ret:e 0.,~1 nlı Imparn tor! .ığu n un 
oon paral-. .. ı cid kll!.;nnı:ş o ~k· 
taJ.tr. 

Jılığı!.u fın.;,,ı.t bilerrk sr~k fu.r crı..ı l 
~·ilksflt 1 im kla deı·aı;, C{ll)'url& E
i)J..'ilı b•r k:Cntro1 ltıztnı. 

'\r-. 1 ~1f kayıtların arşivirıde ınev ı 
cu.t v.akfye ve emsali vesi.kata
rın m~vcıı~ f01'll'.'illıcrc güre ic· 
mallcriııin yaptıması kararla:;tı-
ı ıhru-~!r. E\tl<.aİ umum n-:ütlüı·-:ii-
~ b..ı nıaJ:satl:ı ıne.n\UT ~lacaktır. 

Alnı.an • ı:uıntn kıt'nlaft S1\ns
topol şehriniıı doğusunda Ru.sla
rın iç ıııüdafoa hatlaruıa girmi~
lerdir. Demek ki ilki>ne,e ~İın•l 
eephc,iııdi> bn~lıyan Alnıau mu· 
vaffnkiyeti ccnuha doğru genişle· 

(REŞAT FEYZİ 
çe, ';:!4 .....<I. B ıy. fl s .li,J \ b~ı; 

, ·ı:; ·n. hEyrt·L bı · surp.J. yapn11~1.tr. 
Onl."I'I ye:ı·iıx!c biı başk:isı, 1i:..>hı, sah .. 
nryı•. hern d1"' lı•r l'f'V•J sahn tir • hu 

T.:-peLıaşı DeiP<iiyc .B!ıhçı•rtldıo gi'.ı.. ı de~··c sunaıt:ıı ı. lne ı:J.an1,•zi'1 &ı
~· b~ ·i t~~·l ıt1 :h:ı ;\lab:ın;:..,.> tıy»rr:.ı:ı sf,yiıı<'iJ;i Sa<i•tt.:: ... K<:.s:uı"1'1 
t't'VU"'ü• h.:.i.~kı.n ı~ğ\::t't '\1:' 6.1.ikas~ı \ bJ.:1telı~ri ~~(', ncr ti:. S<.\t yı•, b• k:'ı.
t.ı ıµıaC.t. Blı revıL,)C. ohJ ktii kı,y n ·t ııc dah•ı ı. .. ı.r.1t ııt ı i l.ı. ·ta n!ıı.·;:o~.a.-

Kıl• n~ \'E -r~·nin b:rinc! t'lk· 

~•t te<.lyc ı:r.C;cldeti ctün alo:'a!!I 
bitmiştir .Bu mün:ısr.loet1e diln 
maLye tıı.tısil şı.bcl.er' çok k«' • 
ba'ık o!:rrıııırtur. B:r n·· ıak:;::. ö· 
demıyenier'ııu ver.;: .icri bu s-:ıbah· BÜRllAN CEVAT 

( EDEBi ROMAN: .L<) "\ 

1 ~-.~~,L~~~!AŞI 1 
\,,., _____ _. BiRİNCİ KL'L'\I J 

"' ç JC ı s"M '' "l alıp 
g. 

5 n' cabıa - ~ 
L :r:. 

-· " ' ( .,. 
""l d yC, Dl} S y-

1.i • . l'ı, i\ .v,)l -di 
t, ıJA:l ı b;) 11 sal-

lvoı u .tı.ı' . '"l <len CJo 

u b }.nı ror · • n 
t'f.r':"Uı. ) l""n u, ı '-.ı.n K ... 

c.. ..;.:)t;! • ıt•ıı de b (! l,)~ ... 
\ ı •· !sa ,eı .. t= ooyle 
ı..l .i) &• r:ıcı! n·yoı :..ın:! F .ık.at .. u 

, n ec:ır bı... dı;ygı.mı da k; •.ı.ıa .. 
~ E u Ik' • t k. .. m ... e ı .ı~ıv ttt. 
ı: G n.ıye DJYuu. c' .>.iı eocu~ 
- aza W de ı, .:ış. =..ı z 
c. u açrı ~ı .. AL 1't ·1 uyle bt.r 
.ı.ç tı td Ali, bu boşl ı art:k 

r ., -3 dôlarnmaz.. llc1 ko K,üı.Ç 
~ l ... 'ıı . "K..;ımı afr cı.e ı, (.Jt.'• 

.. .J'l -<'& de Alı. O, u u. e.ı • h u., e.r
Kt :t ~~•L\ ... un. degıl.. !.t,;i ••• 0:--Ulll değersiz 
' l n_ısı &. l aldU.d.ü. 

$: :rtu. A nı ' ~~·e ' rkıldu: 
- B d ~ !ıt- c rem "SCnuna 

k :-ltt:ı n rede olduiufıu crğ.-

rcneını,)"(-Ct :n. 
Ş i<akl:mm yı!'!"ruklad.ı: 
- llı_n uw Jlı En.::ının.-:! ••• 
İl de ı:.a~ dı..;u~ yi.'ltl .ı:A:lar. 

5"' ı .!z lı,ı-orlarcı. Se\'gin de 
kıt:'deı:; .1in bu !el:.kr'U duy'.l'r..ca çı(dı .. 
rar ığınıdan ıork .. yurdu Btrdenbıre: 

-On h•ç bir ı•Y .l!yleını,,melı! Dedi. 
ıJ;ha• bu aö:ııil.nU vitlnneınlşd ıo, !;:a. 

Pl ~alıru:..... ::,c-vg:in: ıJe Aıı ba.&l.§tılar; 

· :.ısl de • p • • im: ...,.0,, b.r on duy· 
il lı 'j)C1'Ciller. 

D:şa ııya:k. 9!l'T"İ ve knnı...smal&r 
c: :nl<l , k ;ıı acı ldı, Eng"1 c'~'1. 

-9-

nı :u edada Ahyi ııl!rllnce dum-
~~. Al ~. lML\Lll u...:.lnde bUiicaı:ır 

m taıb:r.in l'lmen;~!i, ~in de ;ja.psa- ı 
rı,r:lı. A~ı kc·dın11ı. Du ~i.bll görüı.ce: 

- Na..-ı V<ııI"" Dedı. 
\'e ·~.o<!m: 1 

Dl..\)du m:.ı.?.> c.Ac.;.l..la l.>ı'.ı; -::ı mw'> 
ü-Yt 01 ,,. ... nct.J.. 

ı\'fl.~ll6i oı, .~ 1 duyn~n~na •nk.~","1. 
yoıttiJ, t.( ~Cıt.:n. kımc'oıt: .. :u tluyac.:ı! .. t~?. 

&..:ı.r te'tı'B.r nğııcı a ,~ "lcağı 

sDada ~ · 
- B- u sc. . ..tıı:e k~ıya gd· 

clır.~ l>C • 
~\ 1. k2. nır, trt ıycn -wmdeıı 

r.-- !lC' bır ha-:: ı~ ı:e k&rştl ı..· .. Ju 
ı;ı.nı..:. AJrye g&..yle t.şaret rtti l~ li; 

...... Ut·n gldi.)"'Orı.ı~, dew. 
So':l'·a i' \:C ottı: 
- Teter ~ go111~ cek: Jlll.Y LZ?. 
Eı:ıg;n: 

- Ewt dt'<il. 
Ve mıı·., iet.nd.ı: 
- ve belki d.ı bırıdaın tLınl'• bir 

&ha. ıı,yrıl:noyıı:.. 
~.n Lir ı~t· tv kmdıni W ko!tu

ı,,"'D. attJ.. 
Ali Eıclnla t~Y oı:fölcriı:ı. n~I•=· 

mı"""ı, ca s-.,·,:rn~ m.ırtIJ.andı: 
- n· eti. duymn:-:'l.ış! 

SO\ı:;11 :.. yi ltap;sa kadıır gcti:di: 
- O{lğru ornya C:it, h.ay'li vaJcit 

CC('1rme-. 
/ı. •' 
- A.r.: 

St:ı\i!lıı:ı \.~~ı yr.nt:ıQ g.pJdi; 
:ı,:.ıg1~~ cld:..:.ğu yo.•~ b;r ıb-clıp g!:>1 0-

twuyurdu. 
5t..~.ô•H kaı'<.tf.;J~1ın ya.nma oturdu, 

-c~i tuHJ. 
- ..:c \"Rt'? l\e utuyoı.,, 
En1'\ ı Dıt· ı·u,yada.ıl, 'hır k5.b-u:;.1f•l\ 

6~ıHul~ 

i;uıı. 
J\L)c. rı.la. !I" .. 

E,·<"t ı; un arl.k: ~l .1 

t~nı, sar.en rıı:ı.~ .>ı .. rr:. 
. - S: :ım.a""' t.:ı .t~'°' de·:ı.e·,~ 
~n ırı t v..n l f·:ı~',ctıı'. .. 
~ı.. s..n llt' ~i r 

~ • •,. şef )'« .... rr ndı F·tk~t o.-

r.ı.;n ı.•1 .. ı>"ri ~ı.· • tık d ly ın :nıya-

co ! Kı "' ;! gt, fl<~·ler'" çc.t~ıı .. 

n iz. l/r .. ıı. dt 1 ~· gLİ:n ç k.t:md r 
gormcd,J·rn O'ğ'luma gi:Y."CP.1 -wı.irn 

.St:\-g··ı tek. aır s r!lrdı, yı.. ~u ho.l·nu
nYt.n.a cı~n.dli. Engin c!t>\"'iJtn h!.i.: 

- B ..,.1.Cl U•" ıqı:1L " m.a gad:ccc~i
mi st•~· n1111. Aı·kaa mın ki:n oİdu
ğuı :.ı da bı ıj'Cr \"k .,,.. --r. 1a ·1laş

• . .ştıın .l.\.öe: n 1ziıı ,·ı•r nf'cH. Evde o
turı:narr.ı emretti. ftanu tiyle bil em
ııc<Ut rltı lu, hıyan f'tliır.. 

- Sıına hoııl't oden bir kadın o.lsa 
bu d3n b ''3 tü:I~ 
.n:ıu. ! 1.>C . ~ 

mıuur.f 1r ye!p- ı 

<Devarrıı ı.ıa~ 

tııi:::iJJT\i.er•y:e tı.·Lkık e' '1k ve kürt.- , ııınon yı·i<.tadı •• 
lı~rr:n rnğbt.t .,.•t1 ~ !.ik,l P(>beplı::-r-· t bu 5,..vin> ı a..lıst :.\luan.u ı.;::ıı.h'Q1 
~ 1 ı·t:tdc '"l'\(y&.'.:r.a ko?"r:'a.k, ttırıunı~y~t- revüd,•, Uır k\.:tu.p ı1tlıJ.~~~1ı·. Bu. i.·:in 

lt &J.h:lL' hı.·yJ.lL I ı )"L'tınıu: içi.n f~y- CT. b"1.bı o::ın l\Iı.ı.arr. r, ı.: W. yı djl-
ôaiı o~ur kı~.aa,tC-ı:dey z. Onrn~ k' \·t insan,4 Sf.y t rıc'ıt, dinle-

.\l;:.kıu.:.lt.la01..'l Ulil.lurları ayrı ayrı m<'lt ~\Jı.Q..)1 \ :ın°k,ı i''. J\.I:..ı~.nJ...--ı"l, 
Plı ('.}ın·rs·, bu es ·r için to"A h1 y~'t hr't" •ır' t t:ı'«h:in f<vki""i~ bl. ruz. 
1..,". h • ,-et°t' ç ı 111 ı nr. ış:}l;f. Rı;:v .. ""' ~o · • iı , d .. tcra 
Blr l"''\"Ü t~·ıı 13.z n1 gele111 ~ -18!", ~. ğıXli•· l1ı• gibı :Set• , rüt:·. ı: ra 
ıztaı ) ·lu1• v dı.g.i in "Ao. hudutıG.rl ~ (yl~ n1(\.~lana g lir A1".l.b~da, 
ç1n.a.1 ı • rr e.d' -T· r.-: ~r l'ı 1. a1 

·1 • B :ı son-
R \: n J ik, rtvt.ide bale. rev~ .ı:avı N.<,JI .rd b ti' a..ı d a .. ,_ 

de n ~ t, t '-' , i.) kL. ..:m ve dekar, E'- :et f' g1.! · ~1~nrn .... !:::nı, ou • iri:ııcı.:..i, 
rcvl.i.:ie t • ı.:;ık ·~dır. gaı li: et c~tedır. 

'\ b ,~ 1 r 1 g ~. net', ı.;:!..::, 
"~ <6 •• '""a ı.çın, ı..•.J u. · n •ı cn 

iyı., r liın L•r a y'J. tupl..u .nasına ça- h:ıssa On~ il:'\\p.1n., 

h:ı 001 '"' bl.
<'a."3 oyt"k ol•· 

lış:· :nlıi~ r E.krı m. R: 1şıt ve Cemli Re- rak V(·t~h·bW.i" • 
c:,,.\'· .. b a, b ı.dP iL: &Jdi r('vU.. 

~ıt k&r!it 'er, ,~\'\.ı..nun SÖZ: ve 
ınü.t.i~' ıı YlL nıışJ ... 1"C.1.1o4. Bu U:i kıy
ıfa·lli sarı'n t.ltt:. ın, bu l,ır. lL dı ol
du~c~arını sö,; l(!n:..:iy • bı:ç h.~u.ıt yc.!,,. 

l;... 
R ""Vı..; ... ba~e n;.a..:.: e! zaylrtır, BlL 

dilr. Gôril' ı~-o:" ki, c 'ia ı.n •"\~ .. n;i .. 
b~nd-e hus i bir C:~tıı.t -: ilıni~

ti.r, So:ıııra, 'l.latur a ve nlaf-:uıg mü
ziğin bu k-W.ar aw:c btı- ~ k:ılde ku
eak~~tırılnu:.ısı da r. Uh"ım bır m ıvar
fa.1tiyl1ttlr 

I tan it.haren )ıılzı:1t. 1) z:-.m;~ ödi• 

\ 

;ı; ec.:k!eı-d ir . 

r -.-· . . . 
1 ıBın!"ı.zı_nD""itCİ 

~epırrnzın t lı 
Sebze fiatları neden 
bu kadar pahalı? 

B ok ryuctLTuz yı:z•yor 
.Heı,ev pahalı, a, lı onz. 

nol~~. \.r:t.tt~.y~.. op(l'llilt'm.n t{1111fii. 
li.lde <n mlih m dM ayı lc.;kil et .. işti. 
N~ h n;.o.ı bc:ıJe için mUs&t vücutıe .. 
rin i.l, nı• l.J, ba~e içfn haz.ırianmıs 
goııç k r n:.z va:. Ei!Cr, <Alabıın
da> bı de ;ıt}Zlgın b:ıleye sıhi.p olsay .. 
dı. '-u esen, ı;l;ğ,ilrotiz k.o.b:,r:ı.rak, 
bulun dlın, ;ıt, ı:v:tc• b•!irıı;;. 

Ha!Jt, bu sr.Xpierd<'n ô:ıla.yı, Ala
han<lay• rıığbot el:rıiş, aldl<a gösli'r
ml;•ır Tor.ladıkları nllt~ beyilıtıde de· 
ğ;Jdır. · ı 

Ah, ı'U tf"VO&e bir d:c cn!rs bir bı
ıe •.:rred~il!oy<L<: Onc da bL-k'i. 
7\)li.. Zaman. blııc ... n.ı d:ı ve~<et .:.tir. 

Fı>k t «• vaz mevs 'Tl:rıt'e f"ll· 
luk r; · • ız. t..cşk.! cc n srn
zcleıı. neden bUyle nisbct'z 
de-"" c e p ..... ~ıa,ıdı~ Jı!\ı ania· 
tll!IJ.'~ ... !. ~e m bv ..... t1a r ı .. 
kfruıcl, ,;i mi '. ebzc ckıl
m.e>i i, n teşvikı rcı~ bu', n
du. Bedu\'a seh>.e H<kleri chı· 
ğıtıld;. )3iz de biç nlmaı:sa 
stb-reyi ULLIZ yry bilece·, .. <ıiz· 
d<'n umut! ndık. Bı. sel>. ·~re 
k~'T> fiat kayar 'Jilmiyor " 
Fakat çok fA'-L~ )roydtı<'u· a 
şüphe )'Ok. Acah bu hıza bir 
firen verılemeı mi<• 

• 



(Bu. )"P2ının mcimlerl Anadolu A .. 
, Jr sı Bül ton! erinden alınıruş!1r.) 

fr!his eılcn Muammer ALATUR 
\ ı;:ton görtlşn:dcıfüden av-

d n İng.liz Ba, \'C'<m Çör-
\ A l l\:uma.~~l3.nJn ll ... .,r:a.• 
n .ı ıt z~r ed.lmekLC<i r. Baş-
' l"k,.J ,Q40 mavısınd.1 lrobinesini 
ıt rlugu g:',rJcı•lıeri i'k defa o
: .... "< n1e lr:ıte bır lttnıaki1zlık 
t ri ıle k:u~;lasacakt<r • 

V :ı:Ln .habere göre, müzake
r~.cr y•nca, IThiincc Ha\'a 
N • r. Sır <'.er sÜ< alacaık, Çörçil 

ı. ou - ~üzakereıere iştirak 
n. 

rr ~IJ;ız!ık takriri ve en mu-
1 ·f dl r celı'us Mı.lne şi;rntliyt> 
kclC.r c· disinl" ancak 18 tıııraftar 
bul L in · •ır. 

u.r ,,..., kan.aat, her ne olursa 
' 1\[ .,ardaki vaı:·ıyc-te rağmen 

<la "~u!!'ctm dcvri"miye<:eğı 
ırıcrk~nCPt ir 

MISIR CEPHESİNDE SON 
YA7.ü:ET 

G "" hJb~dcr, Almanlann 
Mısu- ın:c~ · r nıu~ıarcbc>ine şi
tnıi Afr>kasır..dakı bütün kuvvet
leıtr.-ıi ü.rdükh::r~ni bihlıri\·Ck" 

Ş· ıY. Ji rnuharclıe, İs ı~ueri;re
r, :. 2.50 kikımehe gaLsmda ve 
Marsa Matru:lıun fiO k :cn-etre 
d:-,ğus ında Fuka civarında bii.tün 
~: IJeıilc dcvrmı ctmek!P<l:r. B-i.i· 
tün ınwa:şla.r uzu:ılusu 160 kilo
metre, genişllıı• 130 iJc 65 .Jt;Jo
mctre nra<ında değişikblder de 
ı;ö.sterınck.tedi r. 

Cenup.ta deniz saı~hı.ndan aşağı 
hulun~.ı Knı.tara bii~esinde de 
tnu;h:ı.rebekr o1mıakta.c!ır. 

Lond.-a, midıvcr ilel'i hnre-1<eti
nın }u\ a.ş~acl1ğını bf.dirmecJQ be
raLcr, durumun aşl'kar b'.4' suret· 
tc va!lum o· ~unu da giı:lcıne
m ch.t ed: r. 

Ge ·b·al Rıçi va:ı.1icsindcn alın
?'-· ~\!t·i~c o:-du kum.."'1ndanı Olıin 
hk ılı~reıkabn idare~.'ni şahsan e
l'.rıe a1n,.ştcr. 

NAHAS PASAYA YENİ 
TEM'NAT VERİLDİ 

Kelı'.Tl)(\eki İngll:z büyük elı;-i
s ·ıin, Büj ···< Bril.anyanın mak
s.-ı~lan hokkınrla Mı.sır hükıime
ttne teın.."ııat vemreiie ~ :><et
t.:v,: 1'-.a:~,,U,..f;, : ı.: ll·l•n=ncktccür 

N .. ha., Pa,~ .. ~isırlılaıb ~ya:an
c 'aruı s~ 'mc-t. için b(if ün iht · ·2t 
tecJ: !er nln ve her tih"Hi iılıı:ma
k k.ıqı kcı)maj',a ır:ıı.t.uf tcdlıiric
r.,, :-..lındı{;'l ı söyfomi~Lır. 

İl\"G İLİlLElR ASKER BİR 
1-tlLLll'l.' DE(iİLMİŞ! 

İng' lir. cMançstcr Guaı:xliyan• 
ı:u:ctc;;i ooı' hpd'sclcrcicn bo'1ısc
de.,, bir yoo:ısır.rla şöyle d'·yor; 

•Ingr·1rler ııiç bir zam.nı:ı as-ke-r 
hır lr'll!et ol.ım:<ıııı~tır. MütLefik
ler'rnizin aSkeri:k nılh· ındoki 
k b.ır:;et Vı? isticlatJarınd:ı.n fay
da!am a!l"ız l&zrmdır .. 
İKİNCİ CEPHE HAZIRLIKLARI 

An;ı:'os21!tron'lar, ~mal Afıit<a
s n ı\. .. rr~u·y·.c:·ff '~.iJ•cts:ı rı.klerine 
r" rı"r 1" '"i iıt;nci. cephe rı.c meş
gul g:· L nü~ıoıJM. 

KJtı~ .a~ callnı:lcr' .. .,i 'b"ıtiten 
Fe'crocnk asıkcrlcri İngilercye 
~c "' lerdır. Bunların )~:arı 19 
ı.e 42 aroısınd:.dbl". 

in tcıe<le •buluıı'ın Kwıada 
ln.·a rı:osu da yur.dc 15 arttır:ia
caktır. -

\. 
Çörçilin aöyliyeceği nu
tuk alaka ile beldeni
yor - Mııırda Rommel 
ordusu lsken~iyeye 
doğru ilerliyor - Sıvaa

topol hali. müdafaa edi
yor - Çekyada 47 ki§i 
daha idam edildi. 

RUS CEPHIESİNDE VAZİYET 

Alman tebliğine giiTe, Sn'aSto
pdla nüouan eden Alıman tümen
leri Sa.vernaja körfeı.:ıni ı;eçmi§. 
Rusklrın rr.ukavcmeti·ne raığnıen 
ıalııloımatın ilk çembenne gkmiş
lc.:.iir Sıvastopola hfı.kiun &ı.pun 
tepeleri bütün genişL·Ji :e zap
tedilmiştır. 

Kcrç lıoğ:>Zını geçmek iStiyen 
13 nus g(mis:n!n bu teşebb.J3tl 

topçu ateşite ak"ıın bırak.t rılmı.ş

tır. Vo!ıkıoflaıki cep sah.'-!nda !e
rn;.zleme h.arekatm.a devam edıİ.1-
miş ve yeniden 1100 esir alınmış
tır. 

AIDıankır altı .l)°d1 620,000 esir, 
7,80-0 te>p, 4,60-0 nı'trı>lyÖ'L aldıkkı

nnı vey:ı. !a<hriıp ettw~l".ıııi, 4.000 
ırçak C:u.}ii.rdülder;.ni i.dıdia etmek
·!c<fu'ler. 

Alnıan.Jarm Ku!"Skıda giı •şlikle
ri taarruzun R~lar tarafınd~n 
durdurı/.tluğu b:!.dlrilncış ise d-e, 
Lond1·a •lu:.yn~kları bu ıaaı:ıı·uzun 
da şekil a!.ınağa baş!'adığını bil
mrmckte<ir. Bu kaynaklara göre 
eğer Aflınanla.c bu ta.arru?dan baş
ka kes'..mde de taarru.z.a ka1kar
lar.sa, bu çi~le hareketi büyük 
harek:ııtın bir'b~lımgıcı c.didetmek 
zwmri olacaıktu. 
Dc.ğu cephesi Ş:.U..al oı'Cluları 

kumandanı Orgeneral Kue-.til'<'r 
HlHer t..ırafırui.ı.n MareµUığa 

terfi ed.J,niştir 

47 ÇEK DAHA İDA..~ EDlLDİ 

Beıil.<ııdeıı b'ldirilrliğine göre, 
Bohemya ve Moravya himuye i
daresinde Alınnn makaınları pa
zar günü 29, pazar.te.;i gü'llii 18 
Çeki d~lıa ıda:;n ebmişleıxl::r. Sui
lrn:~'ılaınberi Çekya~..a i.<l·am· ec!l
Jr.inei'n mtktan bu st•rctk 82a c 
çıkın~ buluınmakt::dır. 

HAVA CBBHESİ 

Landra kaı)'nakları, Nınıa111Jrm 
Berfin ve Londranın rnti1 t-'kabi!tJn 
bombaıxlıman eci:ılmemosi haki:ın 
da zımni bir anlıışır.a o!dugu ha
berlili yoyd'!kl::s;rlf b~h>cd rek 
bunu Al.ı:r.-:ın'arm kendi arzuları 
olarak gös!"ıımektcdi!·;;,r, 

Ilaı'!in b~şmdanb!'r\ Ben:.~ 53 
d~fa, Londra 574 defa b-.ıml ~rdı
man ed.ilı~tir. Buna raf,men 
BeI"?in~n hava ııı~W;..af~.JSJ. gi~i'kçe 
kuvvctlendir~ım,,kt<'dir. RuHı:de 

Kolonyaya yı.pıluı~, gıbı., rı,Liih•>; 

niısbettç lxHı~l>nrlımanlo• )"ı>pıJ

ması encJr~<;i vardır 

l\tAHKEMELER: 

"57 yaşındayım, 
hile, fesat 

nedir bilmem!,, 
(2 inıcı • ~hlI"<l"" D· m) 

dım d hapis ytıyorum. Il<'!Sbedava, o.. 
h.nr ırrı bu iş? Yt necie:nı JÇm~! ••• 

Te\~k,f I'!" l:leklt'c ·~ ·~i a -n p:>!Ss, 

ik~:nn.e d~', 

- Hııyd;, >'Ül'UY"-' lxı' >.hıı, ·ir!di, 

l{~pıfl.ltına-. 

Pol Jl ı önüne dfişt• t•'T" \'' yiiriirl·ı 

l1,;r, 
llÜSE'ı'IS BEHÇET 

- -- - - --

( SEHIRDEN ve MEMLEKETTEN) 

ANKAaADAN ve 
IUK.\1Ll.:KE'ITEN; 

* k' n ı~.::;pc (' y,1p.l,nak fstrnilcn 
sı.:aı~t <lava&:ı:ra. Jı1o c. ya bir ikı g:;
n, adar TC\ınytzo gi.Jııder•lt-"<."Ckt;r, 
~rf.ıh:rr • Sa\~man'ın a.vlık.cıtı Şl
k 1..,)' ::t T yi1.de alcınl b•r "11üra!i.la 
ta t'bı::Jı.iu ı.uh n.m.u.~ır. * h: J. Vı.:K.ı;o.ı.' ll\.y'~ti diAl öğle .. 
ti • 

a B :f\'t\.,,leL~e B<1.- v~kı!in 
r g; a!•.:Dda t pummıırtır. 

'.l:ICARE'r ve SAN AYI: 

* O• teş rnııy :ı. lır ltk n .. llfatu-
ra • bırlnc:lc ~ \,.~ı;lc g~ ı-

C'C r.ıpor h z r .ın,..- k 'izere-
C:. r. t..: 1 1 ~ lnii • ı l yuzde sfk

rı 

" olac ktLr 
nı ı:ıt.: ;>, 1 !J vu 20 pa 'a·ıklar 

lfıl ltiboı.- on teQa\ou-ıden ka d1 .. 

'* ~ ./P k.a · .ır ıxı k_'f>!'li ar..JSın-
~:ı J\ı.l1.: rr-.::ıl yüklU r a.v~ .. Jr Ha-
hc ile "Y ·u:91 Iı:rı Zt"rl ~~ 'd1J'J'.ıd.'5.«l 

., ~ 6e I "aok.oye rıaık:ı·dıılıruştır. Bu 
t:ı vnaıaı- 405 \tadar vard'l4'. 
K ~ A'. ~1 r.~tl dün ~ıı,4s lira. iW. 

k 
• a.lt n" bir gram i ot >se 441 

t"· 

+ S tyac!a Kı~aI adında biti-
•""'1 rısı N• -:-·r 9 a.y'tk ölıl b,r 
ÇC:-;k clotu.m u.r. ö.u .. 1 şıipll()ı 

ııörühlil~ ceso·t moı>ga kaldı.rıl

~tır 

~ Beyoğlunda İmam •<.olia.g:t>dn Bak
kal Y ıni Yuvantdis gizli piırf.t!ç ve yag 
sot~lJ!>~:.oan l\.lii.l K()rla.a~ Iü~hi.cıne-. 

.sine \'L't•ilml.ş.tiı·. 

İstani>ul Kad~~ro kJkımiiglnrluıı: 
ı;c·yo.ı;:lu l' .. ·n;<;J.r~ı c~<- 12t> No. 

da Fat~TI:l. S· ift:I. Yt!ı .ı\Ylt .Sı:l.lıka;·a.: 

Or' \!Köy l'o.ı.şıb:ısa n..Jt so:;. ::cxıa ı .ı 

Na. da Il•Jc..n ·t Özınant ı · ıooan 
-.,.e'.\ h.,:nız • tk i ~ v,ıııx.ı H l c..,;:J r:,.;.a 

'l':>r. !c 1 h:ıU~.>l "YCll-çn "'' ca :ıdı.t::i 
1.1-l ._. ... oJJ • , <l"a6. 6 Nv. lt8fJ1 \"O 
328 a a 2 pansel :-.o. lu aro ya aıt 

KaLru.'tro çZıp: ,ın tıshcht d.ıvosm.n 

2:.!/tiı !l·l:? t lL ce l.iC'~::xte A ~ntZtn. 
n.1 c.."'hulıyet,,ı:c b..-ıa~ uanen y p!lrı.n 

lPbl~· ta r J.lnit·n yevmi mı.!h.....cem-.·d'C 
n , .. Kerr 'ek bul;.ınmı::.d•ğınıız ve bır ve .. 
ktl duhl gvndcrme<.lrn Z<ı<'n nıııhakı·
m .. rın 21/7/Ml tarth.:nc :nüsad;! So, .. 

h gu:nı.i lk>.dt 10 on:ı t.;j,lıkinc \e- gıy:ıp 
kar:.ırını.n ilJıı.cın icra. rı.ö m.al~:cınece 

k:ıtar \CL"im olduJ\.Jld.an hukuk u .. 
su•l rr.:uf',;\.k Ol.l'l('ırl k .. ounuııu.n 1~2 in
ci \'~ müte411up rnnddrıe,ı"i rnunOtt.ce 
y-evrn.ı ve vaktı Jl'.CUUN1a Sulta.c"kı.ıh.· 
ınt.1 ltu Tapu Da~rı~i içınJ.e Kacastro 
?ı.Iahkenocsine &clmedıc.ın~ V(' .ı.·a bır ve
kıl &ondc mediğinlz takd"-rd(' bı daha 
rn:--bkt?ıne·ye kabul ol ·na~!~c .... ~1n1z 
te-bı : ,,, ... kam kaim olmak UZLre 

· n oJ.oou.r. 

Çölde asıl bü- KAHİRE'DE 
gük çarpışma büyült bir 
başlamak üzere asabiyet başladı 

Lond<a, 1 (A.A.)- Röyter ajan. 
sınııı sckiı.inei ordu ne-•dindcki 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Mısır muharcbe,i şimdi Marsa 
Malrulı'ım şarkındaki geniş böl
ı;edc ir.ki~a[ c-di~ or. Alnı1111 ordu
sunun •dı.i,inc ordıı)·a kar§l baş
lıca taarruzunu burıula ;) apacağ:ı 
tahmin ctlilnwktcdir, i\Julıarebe 
muka,·enlete en el\"crişli olarak 
seçil«ıı J..ir s•hada )apıiııııı:kıadır. 
Akdeniz sah:ti ifo Marsa l'\lat
ruh'un nltmı~ kilometre ccnulmıı
daki Ii:atta.r r.ıüııhat arazisi .ara
sında bulıın.•n bu bölge şarka doğ
ru daralın:.ı.ktıı \'C bir §iŞ'C ağzı 

şekHni alıııakrndır. Bıı ağız garp· 
te Baı;liş ve şaı·kta Fuka ile tah
dit edilmiştir Son dere~.., lıare

kctli olon hu ındınl"t'be, :zırlılı 
kuvvct!criıl!İ il.ri s!iren diişmana 
karşı sek«incı ordu kuv\'etli kol
larını taarruzu gı•\İı dikçe, bir çöl
ılcn di,\;"<'ıine 'nLkal etmektedir. 
Muharebe ~i.ııdiJC kadar t..ıuk 
toplarile diiv .. anm nrhlı kuvvet
i.eri ara•.ında bir nıiicadelc ~eklin
de devnın etıııcktcd!r. Sarp :·a
maçlardan ve sırtlardan ateş eden 
İnı:ilız tı:ı>ları Alın;ıu ileri hareke
tini tedricen )"li\ a~lahnakta ise 
de dü~mon h•oiiı b;iyiik bir taar
ruz kooretioc ma:ik buhuıduju 
için bir nıü•ldd daha muharebe
lerin i~ı:ddk clcvam ede.,.,ği mu
hakk•klır, 

Mısır Harbi 
Sürerken 

(DaıJıı~a.kıdtaen DL'\":lm) 

kııa ;:timi' olmakla beraber son 
bir hız \'C gayretle haı·p talihini 
lngifüler lehine ~e•·irei.ıilnıektcn 
de ümidi hsuıemek limmdu·. Bel
ki de Ronımel hrarruzıı bir nokt:ı.. 
d.a durdurulacak, f1!"rr kurtarıla ... 
eaktır. }'aka!, mücadele 1'111>ırda 
lı~nliz •iİrÜp gic erttn ""' i. r bam 
noktası zihunniıi tırınal01mak.tan 
alık•lnıaın.-.kladır, Ilıt istifham 
noktası sudur: 

- .'\t::ba, ingıli.der \C Ameri
kalılar Alman) a~ 1 mağlüp etme
l· i \'C z.afc-ıi J .. a~uıoı.ayı bebeme .. 
bal A\Tııpa kıt'"""a çılunıı.kta ve 
Alnlan)-n il~ d;;,·h~ıntkte mi görii .. 
yorlr.r?. 

r.~er. bu sontnl1.n (t.'\·abı, 

- E,·Lı ... 
dzn ibarc-t i:-ı.o n h<.tıu;ın I\IL.,ırd..ı..ki 

ı:ılf.n Jıakiki ~rhebi kendiliğinden 

ori<tya çıkar. Hu takdirde ınHttc .. 
fikler için l\.Iı>ıı dn, 1\.rap Yarıma· 
dnsı ıla, Ira!· ıla, lı· it~ Hindi.;t2n 
da ~ingapurdan, Mulıtyadn.n, Iı'j .. 

l~ııiıılrrden, llubnda IIindi!ıitauın .. 
d:ııı şu '"' lııı bmıkılaıı "'1La~ırdan 
!.ırklı değilı.l;r, Yine bu takdirde 
Anı<"rika \'(" İııgjlt re diin) ayı ba .. 
şına ve nlı.;run.a bırukarak \"C Ai,J .. 

ın:ın~·nyı ıııiiınkiin olalıilcPı!,i ka .. 
dar yorarak Liitiin güc ve iıuk~u .. 
!arı ile tek lıcdd iiıcrindc tlura
cnklar demektir. O hedef de şiiy
lcce te•bit olunur: 

a - Atla:ıtiJ, mııva'<ılasını em
ı1i~ et altına almak. 

b - Amerikan 'e İnı:-ifü, gemi, 
harp vasıl&'1, ı;"la istilısal ve ima
lini haddi iizunll~·c <:tkarmak ve 
Britanya adalanna taşuı><ık. 

c - Amerik~n, İngiliz, Kaıında 
ordularım her tiirlii harp ınahe
ınesi \'e vasıla'! ile en b<>l şekilde 
te~hiz c)-l«mck. 

d - Rütiin hu lıazırlıkları gör
diiktc.n sonra (1n binlerce tayya
Te.ttiıı hiıuaye!'.li nltında Avrupa 
1 ara•ma ayak ba'nıak, ayak bo
sılan nokt3 ite İngiltt're .. A!ueri. 
k.a ara..;..f''J bir şo""e haliue sokmak 
ve kat'i nelİ<'l')'i Avrııpada Al· 
manı-ayı yenmek yolunda ara
mak. 

l<:ğer, mütttfiklcrin kararı bu 
İ:.iC ve Almar.ya~·t yorar;ık clünya .. 
ya yaymak, Rusya kar~ı>ında Y'P· 
ratabildiği kadar yıpratmak bi
rinci '\a.fha; Avru!ıarta knl'i ·0<eti
cc:>·i :ır:ıınnk da ikinci ,.e nihai. 
safha olacak demektir. J{i, bıında 
da JJlP\'uffak olınn~·l)rlur, d"t-ğ~l. 
Haldkokn Almanya Rt".V" karşı
sıntla ) ıııranıyor, tlUnya içir.dc ya
yılabi!digi kadar yayılıyor! ı\n· 
cal<, Almanların da bütiiıı bu hc· 
s:ıpJarı :> aııarak ona göre luızı·rlan
nıadıkları va~l tcluin edilebilir?. 

ETEM 1ZZET BENİCE 

Lizbon, 1 (A.A.) - Stefaniı Ka
hireıkn alınan telgraflardan anla· 
şıldığına !:Öre, l'llmrın dahili si
yaset vaıiyeti pek gergindir. Hü
kıint-et ınerkezindc bü~·iik bir asa• 
biyel hiiküm siirmt"ktcdir, Şehirde 
siyasi gruıılar n> dini cemiyetler 
to]'lımlılar ) ;ıpmakta ve hıı top. 
lantılara İııgilizleri kabul etme
ıuckteılirlcr. 

Edon, Nnhas Pa~aya bir telgraf 
göndererek lnı,.;Itere lıiikuııı.etinin 
J\olsırı miidafaaya azmetmiş oldu
ğuııu bildirm'ştir. Londranın bu 
hususla Kahire lıiikfimetiııe tc-
n1inat ycrntt.•yi lüıumlu sa)'·ıuası 
pek manidardır. ----Amerikada 100 

bin tank 
Cl inci Sahifeden Devam) 

100 t;:n tank imal olunacaıı.tır. 
BİRJ,E.'İK Al\U:RİKANIN EN 

\IA~l:Al'LI SI;NLSİ 
Vaşi~twı, l (4\.A.) - 'l)u.n b;ıen 

maii &t.lllt. Btrle,!k Amerika tarı.1üni.ıı. 
en mt.:~::-af~: scneısl idi. Bu y ! !~nde 
yapıla:, r:1 u!!..ar otuz ilti buçuk n~l
yar d1)ları bulmuştı.:.r. Bu ıni'l~tar ge
çen Umumi Harp içİ7lrlıt" yapıl::ı.n ·ınas

rilf ycklLnı.ın.u ıeçnv·k..odir. Jlk ıa'tam
la.J'°3t anl~~Gır~ güre 2Li -ıilyar 
dola.r &.;... ia...'l c! 0 • Lı) !larp mak
satları tein a·trfıeıdli ··*· •r. DGti.i,:1 mak
&2t• r i<:'ın bund:::ı ('\velki ınasra'1at" 

y«kihu 30 l.'aızlır<ın 1919 d31ı;l<!n sene 
içlrıclc ıı.1 ı-c· :t aı:ı sclüz buçuk m ;~arı 
tutn'l:Ujt.Ll. 

BUiT.i.n 1 Tcır..rr.uıxla b:ı.ş~ayan ınall 

J''I"' ı raf bütçe.•iıxl!:! daha şimdi
dıi"n ehin hiten mali yıl TI'1!3:9r .. flaf1A'l,Jt} 
iki nil::ı1i QcrM ~irrwkt.t•dlr. 

--<r--

fi ıs•r cephesi 
(1 inci Sa..hifeden D•1 vam) 

h:Jdiırilklrğ;ne gfüe pazarte:;i gü
nü Marsa Mah·tıh i1e Fu!ka arar 
sın<laki nııııt l..s.da gcnl.ş çarpış
malar dev= etmi:§'Wr. Bu meş-a
fe Marsa Matrnhun 75 kilometre 
doğusundadır. D.ğer !~raftan 

Krlürc<dPn alı.na-.: en sıın haber 
rr.fu\ er kU\ v<-tlcrin;n El da bayı 
be~k?:.."'!"ini ve dtrğu ist~:ın .. ·m .. 
de iler!rdlk' ~:n. lıl!diııncktcd,r.. 

El'<b~ L~ ~'1deri;y.enin 150 ki
Jı:.met.re bt.,ındO>dır. Elcmbada 
ça,.p:{lnın:ar ohnomışlır. 

·Mu:hard:ıe. ı bu bdar al>'.cı bl;r 
mıııh\~ erle bııiunr!uıırr-.:ak GLnerai 
Ohi1ıl<'k;n tLlhıli'<lcrine uygundur. 
K"man<i;ıyı· h uat derulıdc et· 

miş buluı.nn G<:neral ceı-ibede 
Jıarckdı k<r is' idare etmekte 
ve hu.;usi btr t3yynre ile cepl· e· 
n!n b·.:- kımn:r.dan diğer b!r J~ıs
ır.ına uçındo!; dır Gazetcc:!er 
Gencrcl' n süh'.met \•e 'Llm::.dını 
m "ıtılan ctt:ğ n >ö; lcmek:tccl:'<

kr. 
YE:"\[ ZELAN'Dı\T.TLAR DÜYÜK 

ŞF..CA,\T \..\')' TFTlDILF'R 
Lonma ı (A.A.)- B.B.C. Yeni 

Zelandal• ar Mar•~ Malruhta bü
yük şcc:ı~t gosterın• tel'.d.r Dıın

lau- rıc'alP ,~.,-,\ ar·m::ık iç~n gece, 
ml"htopt ı sün,:\ takarak A:man
bra hl"!ı hl>cıır•lA g<'çmi.,lerdir. 

Bütün gün \"C gece haırhe11ıık
ten oonra vul :ır·"\m ş ve l>u su
retle 9 l<c Ua şarka ıbğru munta
zam b \?" gerı çekilme tem n olun
muı.-rtur. 

'isKKN'TlERİYF..DE HAVA 
AKININDA ÖLENLER 

Kah're 1 (AA.)- Gece İskeıı
deriye bi.ilgcsine yapıian lıir ha
va al;ın nda 12 k''Jı ötmüş ve 14 
l<l · v;.ratn:nmıstır. . ___.,._ 

Rus cephesi 
(1 incf Sah:ft<len Devam) 

Iü v<ormektedir. Hava faal.yeti 
her tarafta ela kuvvetlidir. 

Kılı! Y·ldız gazete3ınin cephe
dek. bı muha!ıııri, K r-;k ke · 
rn1"de ba.,' v.an t_:;rruz 'akkmda 
şun1 J.rı )-azma.{"adır: 

1'opç ve hava bombardımanın 
da~ so.r.ra taal•tı.ız başl.:ımı~tır. At
nıani:ır 50 - 70 tanktan mürekkep 
kş.. rle taarruz ctmcktLyd;Jcr. 
Sabahın dr>kuzurıa doğru 53 düş
man t..:1l1kı t2ılır!p edilıııışti. 

r~wammxm~~ 

•; Oobrucah 
~ 

f~ iyi B'r olör 
~~ 

Art!nıyor 
1 

Müracaat: lıt.ikllı.l Cad'desi 154 ~. I 
numaralı T~rıst Ofis Rwr.en ~ 

'13~·~~~~~-~~ı;ı;s~~llz:~::s:l'IS:l~till 

Amerikada 21 
hükiımetli 

b i 1: konferans 
LoOOra, 1 (AA.) - 21 Ame.-ika 

h.00\.ümet.iırJn 50 nlimP'Snlh Va~ ngtıon. 
dla o.1.plrom;,,!ardır. Sı.c:un('r \r"ııcs, 
açılış m~f! ı...-nd-.l M' ~ver llJA lcrrınvı 
~tt -! hart1tetlor ne ·kaTŞt k:ı ted.
bi lor a!ır"1llll.'iı ocap rttğ.ni ıöy mlş-
ı ·. - ..,__ 
Kırtasiyecilere kağıt 

ve zarf veriliyor 
ithalatç "" İhn=lç !ar Ei.rl ğ; ta. 

ro!lJldan Bı yoğlu. llabı5.li ve Br.ya.. 
zıttaki 23 maiaz:ıya n Acil ihtiyaçla
rı kaı~ı:.:ımak Ozore bir mikt:::q ım.ıh
t~lıf cins yn.zı. \"e kopya kiğ-.dı ile 
2.arf ve.rıla: J~ir Me.cktJr rrı..nğ'azillar 
b ı~ları bu ~b; 'ı• :ı ilibaren ı..tıoğru .. 
u__n od1;."!'!Uya ml!st.t.'"" dt"ll'e ve J>OI"3'"" 
k.ll ~c1 kırtasiyce•! ı.C sat.mcya b~la
mışl3.rdır. 

--0---

Dir çocuk çilte ile 
O inci S:ıt..rcdcn :ı vam) 

ateş ederek om.ı sı.-tından ai;:r 
surette yaralr.ıır.ış\'r. 

ifade vercmiyccck bir hald" 
bulunan Aziz, derlııı.J tedavi e
d:lmck Ü7.l're haslanPye k~ dırıl
mış, Bayıram yak~lanmıt-tır. 

Baıyraım verdiij'i ifadede, yara
lan:a hZıcli~esiııin bir k3"';a C'Seri 
olckhğt•nu söilem.C,t>r. Hat<.katin 
be.ili olınssı ,çin Bakırköy jandar
ması tah1'1kala devam etmekte
dir • 
~ 

Eli tabancalı genç 
(1 inci S'Jı\feden D<vam) 

Hayrl i'.<.i niy:mhyı buyle Jro.!kn!:t gö
timct.1 kan beyı'ı.it'\C sıçranuç. İhsanla 
Semlh:ıyA: 

·- oo.rle gece yarılar,ııo kadar 
eaknkl:ı.rda d>l•şınsaıru.z, ikinizi de ıe
rru:.-;ı ı1ırn> deınişttı". 

llayr'oin bu tarıxloki müdalıale ve 
teh<l•<IOoe carıı sıkılan İlııı;.,, niJıı ıe
!tild<! mukı"Jbtle eGince, iş kavg~a 

dıJkülımüş, JkJi dt'.li.k11lllı aoıksk orıta

s?f>da dövüı::mıiye lq~rnJOla,,.odır. Bu 

sırada Ha,rı hlım'l oldu,ğ tab llC231 
ç<kn;q', li anın üzrnı i' iki el ıı.tcş et
rr.Çt'.r. 

ÇL!tan lmrşunla,.J:ı.n bori İh"!IUll 
"\"ÜCL Ü.nt• is. d'lJt't t. tn: ~, de.li~J.Yl 

l~ .. Lı..:rı.>şt.. ·. V~k·aıyı ır.ute.lK.tp iirar 

eden II"yr! uün zabıta l-..raf'>ıı.dan ya
kRJaı}n~ış l\lil :\1.:iwnunJiliie l~lim e.-
dihı' :ıtır. Dlln akşam ııwç vakit Sul
tıa.~. - ıUt s~:nı 2 ci Ceza !\<fahkt'llllesinc 

90\'.ıeo: ·n· n ırt..yri, sor.g::JıSunu n\üteQ... 
kip ti!'.4kı.f odi.i.n· • ..şttr. 

,~ Bir senelik Şark ~ ... 4' 

i 
Tur11esinı.!en döcıen Sahıbinin r 

Sesi başntuganniye~i 
~ ~ 

~ r ı 
j ! 

! 

• 

B A Y A N 
FiKRiYE 
Ifor Akşam Haıiıiye<le 

B E L v G 
Bahçesi Alafranga kısmında 
alaturka ve alafranga seans-

' bnrra devam t.<d~·or. 

-,.~ .. ~:..:.: :Y-'r.it!Y. .... 

Fenni 

Bugün Den·zcili 
• yram 

(1 inci S:ılıı C<tC Devaın) 

sinme 'e Be<-,,iktaş!a şan!. Türk 
DenıZCSı B:ıırbarooun m kberesi 
önünde nı""rasim yapılrrı. h 

Deniz K.ııtıQtanhg:nıJ.n b:r bö
lıik aSker başlarında Şetı;r ban
dısu oldıt "u h e saat 9,40 da 
Ka.Sl!"'tpa.;.:dan hurC'kcılc Şişhne• 
Tl'pebll§ı yolunu takfuen Taksi
me v~ıım ;t r. B· sırada Gal ·ta· 
$3831y lisesinde toplan'llıi .:.!an 
Yüksek iJ~r z Ti(., ret Me .• tebi 
tale!x•:ıt, Det t Den vo... ırı, 
De;•let I, l"ları r M• c..ır~ğü, 
Ş.rkcı'" )ır·~e me .. ,upları ve :ı.~
matörler len ır{irrl.': p ı:: :rasim 
al 11 d~ b:ıhr y,.J forır: ~in auaı
-.ndan T biıne r ı ek.et c ~t;,., 

Alayın hareke tıni ~ te aKıp 
!. -nandı:ıkr t kmil 'em • r Ju<iuk
le seı,\," ç1lmağa başlamı lr.· ve 
d_Jükkr alayın &Jn ucu ı <cn;:ı 
bahçcs r .en çıkı. c .ya it.ı.d.ı:r de
' .un eım şt.r Alay ta.ır .aat hı.55 
de T:ıks:..r mcydaıım.ı. mı.v.ısalat 

1 

edcreıc ) "'" lmı.ı; ••. ! 
Saa• 11 i !O gcı,~ [ı.b fol b~y-1 

raıı: çc'mıe ve ç~!enk :rnymn t-O
ren1: e ba~ nı'lırı~ı r .F ı esn:..la 
lıınanımıı:daki tc!<'l'lil r.:ır -.:r b!
rer daK.lk~ suren ve) ar.ınşar da
kll<a fı:sıla ile ü~cr se:.ım düdü· 
il ü çairnı;ı.ar.:ı ır. 

Abı<l!.'ye İstıınbı.l Kmn tı1 .. ıf:ı, 
Viliıry<t, Cumhuriyet Hdk Par.I
s~ Deniz Komutanı.ğı. Ecdeu Ter• 
blye•i U. i\füdürlüı;ü, Liman I,e
iısliğ.\ Deniıoyulları ve Liımanları 
U. Mfü?tir'.ükJeri, Şirkc•ılıayriy~, 
Ar.m;.ııtÖI'leor \'e ô::ğcı· rc::l•ni ve !ı.u
susi teşekküller tarafwclan ihti
ram çe!cnıderi k. rıulmı ştur, 

?.rt.LI.İ ŞEJo1Min• nE. 1 tzcl LE-
RTN MİNNET YE Ş!JKR.ANI 

ÇelePkkr kon·.ldc.ktın wr.ra, 
evvela genç a~r!.izcikr nJ.lllna 
Ylikse:l: Deniz T-~ore: okul.undan 
bir talebe bir nulu..1< sörlemiştir. 

Müteakiben den.z ticlret fi!D"u 
namına bir söylev verılmi.;; ve 1 l 
temmuzun m<ind ve cı-.eır.ııüyc.t; 

teOO.rü:ı etlirilerCK Lozanda Tiı•.k. 
dcnizcii.iğinın islık~ini ·~eınin et .. 
m.:Ş ,.~ Türk milletir.in cicni-Lin 
servctlcrmdcn fa;·daıanmas•na 
yol aç-.mş o:ian l:liıyük Miı:i Ş" 
Lımiz !=et İnönilııe k.ırşı dı.:.yu· 
lan ~kran ve mi• ı.ctler ifad. o
lı.....~ıu~tur. Şj<ici~Ui alkışlar ara· 
sında ro!cn ıbu r.utuk.an ,.Jr.ra 
Cumhuriy~t Ha:k Partı~1 ;ı~,.nı 
wrafındaıı 7ur<l:ımuza bugü:.ü 
g.>3ler~n büyüklcı iımı:e der.i:ıc'· 
lcrln 53.>"'rill~.ını lıltldirc.~ek ~&il 
te>graftarın surelı oku up alkış
ıarıa J..whul olul'mu~tur 

Bl!:ŞiKTAŞT.\ 

Ta'.esim<lcl<i m~<asjm~en son!a 
alay muotor.am yiirüyüş!c Ayas
paşa yo1und.ıın B.,şikaşa inmiş ve 
rnnlı Türk Denız:cisi B:.yük Far
barosl~Il n1r..k:be:esı önünde ver· 
a~.Jr. 

.Merasime İ.st~lill m~rşile baş· 
lanı :mş ve hita lcri miıleal<'iıı 
en büy...._1< Denize ınlz ı.; 0 rbarasun 
aziz h•tıras•nı tcLc tı -ı h•T'.<cs 
b.r dal. ıta ihcrauı stlkCuıc! da
\'et olunmustur. 

Bu sükl.;t.t&n so,ı.r.ı ınıııka 
cDen;zdcr '"ar~ı· ıu çalını·. B.ır
barooı.ın mezarına çcl~nrl.ler ko
nubn.ı:;tnr. 

~...:ı l,E.DE!'i ~ > • ~ ,( 

YATI Şl.A.'1 YAPlı.' IYA" \,' 

Beden Te •b:yesi l • ..m ilır-
'~ · ~ i anb ı mı• k t. fın-
dr.n DcnızcıU.t Ea)r ı m ıı· 
betile yapılar v•r• lar Morla Ko
yun 1Jl çok ıtri olrc ısı, yu · lden 
tehir oluruncş:ur. L' :ıbul ıxıı 
ları ııı •ıı B Şazi Teze ., t.ıı ~ 
l:ır MOO..; a l: l'Inş vazi) et t.d 
l.i.k ctmlştır. B. Şazi Tezcan a\ 
oo bir · t!ÇUı<t.1 ke ı ı "" r. eıı 
hır muhill"riri.m'..ze d tli f ..ı .r .ı 
\"C ya.,ır .ır > uz•, n bt nkil 
Mcxla k, ·ık yel ın van 1 r ve 
yuzm.c r.- .ı...>«Oc;.ks , nır onu :z. .. 
dekf' 1a müteı:.· .. p paza tel ır 
etmek 2aruret; h< • ' oldug ı ı. soy 
lemq'.ir. 

AKS.\MKI Zİ" •·ET \ 1' 
GEC<; ŞENL~: • Ll:R I 

DettzC'l lôr B:ıyr mı mun, 'Scbo
tJe Drrıl!Z'J' !le ı l l t " l'mum 
Müdürü B. Abd-.. a 'nı B .an 

e Li.~:mlar İşletme i U n.ım lü· 
dürii B. Raufi Mar ·"'.S •af lan 
il:>'1 n:kşam so.ııt 18,30 d • G. lata 
Y ıl:cu ıs unda ir · , f t ve 
rileccktir. Hava müsı:..it eı! r \e 
Ş'ddetli y~ur ya~m= !bu ge
ce saat 21,:?0 d 0 ve 21 40 <!.ı Köp
rüden f.ti Denizy'Ol!arı ve Ş ~eti 
Hayri) e \"apuru hareket cdeı-ek 
Karl>kiiy ve ÜSküdara u~.i.dıktan 
sc>nra Be-bek koyuna gidcce kt.ir. 

İnhisarlar kuru kah· 
ve salmağa başladı 
Bu sabahtan ,~ 

lor.ıın İr~hD&rl.lle 
k:ıru l:&h' ~oilc re 
nı!i:"'.ıştır. SatJşla: 

mald'.adır 

""' kııru l<ıılı\'(). 
ldc.ı csı ta Uındetk 

tılır.a:: t b<ışla
K"l,,a f~ "" .r&P- • 

_.,__ 
Ekmek karnesi 

(1 lrıd Sohıfedeu L>c m) 
ne mikf'll.rı kati g-..hnedit\rıden d ı 
ı:ece ve bu s::tıah ıi"tı:r k. :.la!'<tan 
karneler ı:eıort;leruk bu u:ı:ı.l. '!! w
rilmişt.r. Cocuk k:u·O('J8" de ıcMI 
gelmemlş dün ~•ra(an 4000 lar"I! 
getirtilmiştir. 

~ıiL n.-vzLu 
EDİLDİ 

İK. LJ\.L 

Bugiin t 12 de Vdl M•"' uıi ıı. 
Ahmtır. Kın:ktan .Jdığunız za.ıa<& 
ıı;i)l"e ~e tekır.il r.kmek ume
oi tıevziaıı e!J"IJll'm l.'oır.cl Eli'l::ı ba
Jun.-nıakt.<lır. 

set ('t;VAL U. TAS!UIUUI' 
EUİLDİ 

Fırmlardaki tifleriıı mkı lrontn>lü 
nt•"ticc•irıde tınrıların nldık!on un 
mi;;l8n 300 çuval uzıılmı;;tu-. nu da 
:;o bin kU..ur ekmt'11t tutmııı:tadlr. 

* Lı>Tiı:lı'3,, 1 (A.A.) - Malta Ad&. 
sı. dün eol<in bör gece ~~1<r. * Loodra, 1 (A.A.) - Aın.')rb. 
nın Dotıı kı.rı....mı. Yt"'li İllUB edllm4 
~ı ... -cı.eo bici il inci ıemlsiııi ... 
ya iııdıinn!.ıtir. 

Cstlıte ı kat elbise 
giye llırı 

Ahdü:=lımıın lımılnde birl ge<:fnler
de ıı;,. geco Karate. ree Eksel ·yoc el
bise ır-oı.~nsına ~ \ e u tils
!ıe 9 yani <·ltıi>e g yerek sıob~hleytn 
ır.ag&za açılır!t()!l l=;ma..1< i<tc~. 
Yolo;ıl""'8Jn AMümohncı:.n liln Asliye 
2 inci Cezada 4 ay milddP-tle be.pt)o6 
malk.Um oı en.muştur. 

OTOR ARANIYOR 
SATILIYOR 

9 Bey&irl;Jt 110/190 w1t tle lçleor bir mı>!& alırı<><:o.ı..tır. 250/500 ~ 
"Jt ile i,lt'r Bouv\'er ml:':'.k:ılı 9 beygirlik aı kııl!anılmış aoo d •1i 
bir mr·Wr S&tılıktır. Gurmeıc istiyrn ,-eyahut satıruık ;a;;(\llJ~in ~1163 
nuına.r: ya ıt4.cton etmeleri itAn olunur 

Sünnetçi I 
NURi Eşsiz Devlet Limanları şletme 
Büyill< yaştaki.! Umum Müdürlüğünden : 
lere ve taşradan 1 ı. Tr-m:muz 942 tn!"ihind.:an itih.-ı.rcır. fa..~orı ırvnız Kn..~ım s..'l C a t TJ• 

~clenlere lrolay- da hazır :t.nTJ">S ••lan m a><le v •!e göı rcPk'ı,rind;n elftkıl~ • "<l•n \<>Jetonla 
lı.k. . 1 y1l.poca.1<W"ı mfınK'8llll r C<'r romör'k vr ve ,-ııısı• ihtiyudurı •Ç>ll 4ı,55 "" 

Aks~ray Polis i\1er~ezı karşı- l42'lll5 nul"'"'-"" ara ~e c'\lıill t."'11<1« evya81 iç de 24613 num ıle yapır. ' rı 
sında. Tcı~ 20937 c~.,-n ı~u.:yıniz. Jililn o1 ı.ın"ı.: c7C;C5> 
~="'============~====,,;;;~;;,;;,===============--========-=======-=-==c=:ı 

TEPEBAŞI 

A L 
HER AKŞAM 

LEDİY AHÇ Sİ 

D 
'de 

2% TABLOLUK REVÜ~Z BALE - 14 ORİ i 'Al, "\IİLl.ı 0"\'l'N - 10 }'.ORO - :o nilzlK - 10 RTİ T 
Görü lıneıniş bir mu\'affak.iyetlc devam ediyor. 

Yazan: EKREM RJ.::ŞİT - Müı<k: CEltAI, REŞİT 
Oynıy<.:nl1.r: 

SAFİYE - MUAM ER KA ACA 
Sı\TIX"'E'nın okJC tu e:ierter~ S_\DETTTN K.t\YNAK t 'OCiaD of"'Sttl m.,.,."ır Srn lrr :enbfiri Ca.ilf•mi~de ra-

k'1>S'Z ı;esın; donleG.ğim•z s n •~A SAF1Yl:'n"1 b ı REVÜ de d: ha ü tiln ' rl nı da g rcccl.:: ·"'-'· 
DiKKAT· 5' t !P 30 dllr. 2130 a kadar Lahçom.zln muht. em SAZ HLY J:.Tl, REVÜ Tam .... , 21 O da 

.. -..ı...-. T<>htm 42690 ••••••ım•••••ar.ıııımız::amfl 



4ı - S O N TELGRAF - 1 TEMMUZ lHZ 

Tarihi Tefrika: 108 

Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
\. ____ _ l 

Yazan: M. Saıni Kara ye) _J 

Keykuba'd, Serçuk imparatorluğunun 
en büyük hüküm~arı sayılabilir 

Ok' ;, lfa , Konya Selçt·'· im- I l\f ;;~Jar tarafınd3n mağlup c
p.: ... t.orlllğu u hiı;c so;, tyo.du. Onu dıl ğiıni, M;scı Palc Olo~ nrzdiııc 
hı~· JI Ji)cL g"b! K~ı~kLiru .. ı.a Ja- 1 çeKiieıck oıada ye<li yüz üç ta
\ c ) ırd". Konya Sdçuık ı .- r'Jıin<lc vefi.t ettiğini iddia cdiy<r-
l'• ! >rla•ı büyle azametlcre alı~- laT. Dunun, hükiı.mdarlaııııa ci~ha 
f:ı. dcğıllerdı. parlak biT mcı-,;e tav in etmek için 

nı...ıun tızc:ine qrefin tıı. tı ' y~p!!dığı da söylcnC"bilir. Çiır.kü 
J- l;mündc ol~n IIal:o.t ve Scrını..ıı- , Alacttin a]tı yüz otuz tarihinde 
ray şt·hirlcr ni zaptettı. Bu !ıü- vef~t etmi,ıtlr. Mi~d Pale Olog 
ku .. "arın ;\fısırda hükumet edt>n m·zdiııe iltica etme!l.:,tir ve ede-
tıir<.deri Kamil, Salahattin ailesi- mcnıiştir. Çünkü o, daha 0 zaman 
ne mensup lıü~<ümdar ve şehza- ta!ht:ı çıkını:ım'*tı. Bazı Türk mü-
dck.le derb:ıl geldi. Gi;ksu k:yı- verıihleri bu noktada ya yııınılnıı~ 
sı._,fa ordug5lı kurdu. Oradan ma- buhnuyorla-r veya:1ıut parlak bir 
iyct, müfrezeler gönderdi. Bun- mcn~e aramak 1-in böyle yola gi.-
l«r Ha:;an Mansuru harap ettiler. mf,!erdir. :-Vli.,'t'I Pa!" Olog'un ya-
Fakat daluı ileri gidemediler. Çün- nına kll!Ç'ar hükürn<lar İzzc-ttinclir. 
'.!<fı AUıettin daglarda;;i geçit ere Bt• •unla karışlırılçor. İz-zettüı de 
asker koymu~tu. Kılmil Emet Os~·:uı Gaziye altı yüz seksen t2-
( o,yarbt~ir) civarmda Süveyda- rih r.de ilim veremrnıi~ür. Çünkü 
ya .ıo,ğru yürümek fik.rıle Fıratı altı ;ı-iiz vetınis ycdı<le vclat et-
g<'<;Iİ. Önüsırn Hama Eıniri Kor- miı;tir. 
tebret (Harput)a kaçtı. Oralar da· Şurası muhalcl<a"-tır ki, o..ınoıı 
biıaz sonra muhasara altına alın- Gazi Enürliğini dogrudan d:t-ğru-
dı. ya ılan etmi§tir. Mth·crrihler, Os-

:lı!ısn· Sultanı, Süveyda'da idi. maıı Gazi.ı:rin başlı ba~.na Emiı-li-
Aik;;ıne m~·wup hükümdarlardan ğini iliın etrr.cdij;ini .göstermek 
memnun dcgüdi. Harputun imda- için ilmü tabl mE·sclesini icat 
d:n:ı git:Tuye cesaret edemedi. etn' ·~ oldukları zannolunabuliı". 
l\Ialımut arzı teıll.imiycte mcobur Fa1at muhtelif vr>byi; tariilıiye-
oldu. Kılın.il de bunun üzu-inc ınin bi·T'birine irtibat etme:,'i Lazım 
de~h<ol memleke~inin yolunu tutı~. gcltceğini dü•ünm<'cııi;!erdir. 

K<'y-kubad gidip RaJıa şehrini • .. 

istanbuldaki Kuru Kahvecilerin 1 

NAZARI DiKKATiNE: 
Şimdiye kadar İate Bölge Müdürlüğünden verilen ve sikalar mukabilinde Ticaret 

Ofisinden tevzi edilen çekir dek kahveler 1/7 /942 tarihin den itibaren İdaremizce ıa
tılmağa başlanacakhr. 

Satışlar: Kabataş ta fnhİ$ arlar Batmüdürlüğünde yapılacaktır. Alakalı ların İdareden 
aldık ları ruhsat tezkerelerile mezkur Başmüdürlüğe müra caa t e tmeleri. 

._, _ _ ___ ı:m<ı ________ İNHİSARLAR UMUM MÜD Ü RLÜGÜ 

Valdebağa Prevantoryom ve Sanatoryomunun 1942 
mali yıll yiyecek ve yakacak eksiltme ilanı 

Gur.;p 
!\o: T-.rd.n Cin. i 

ı Ekmı•k 

2 D.ıglıç, kuz.u, sı,:ı- etlrrl 
Zl•ytin).1.:;t, z-ill>un, soda 8 

4 Sack', 1'!"r~bzon, Tur ya-ğl.arı 
5 8 k-a.eıt- k. .. ru rrzak 
C P;•t.l~<'.S, sc•ğ'all, SJr.:r..Mak. 

n~urt.'l 

7 Sı..il, )'t'·t:..:rt, terc.::rığı 

yu-

8 36 kai,~n1 yas scbı...} t c meJ• ;.. 
!I )lı\;,~. gü.ı'gi'n odunu, rrzır~al 

k(inı.ürü 

10 Bry~z. kao;.aı· pı·ynLı\ 
il Reçel 

50000 
;:.sooo 
11000 

7000 
19:100 
19000 

32500 
6lti00 
10000 

3000 
l5fi~ 

40000 

1590 !6500 

Çeki 

~CD 

T~:tarı 

Lı··a 

5~50 

463on 
9{40 

ısano 

rno~o 
715G 

1 lJG2:; 
•7305 

9100 

4500 
1800 

ı·~. Tı 1n'on.ıt 

Lh·a Kr 

39J 'i5 
3476 ~:; 

'HJ8 00 
l 15" 00 
1431 co 

t52 ~5 

!246 87 
1297 B7 

f PZ ~O 

337 50 
Jö5 üO 

~'IJnakasa 

S:-.;ıti 

S. D. 

10 ıo 

10 20 
10 30 
10 40 
10 50 
11 

ıı ıo 

11 =o 
11 30 

il 40 
il 5~ 

\'al(jebJğı Preva'M<ıı :yıom vıe Sana1-0 :oyoınu.nun yu:..:a. .. 1-ia cins \f' noikb.rl:::ı!'ı y:ı;:ı.lı 1942 .:rıG"H :y1~1 yiy-t l'eit \'f' 3· ı.kr.cnkları 
e: ... silt ney+' ;.:cmınuştur. ~:Eiitmıe 13/Vll/1942 Paz.a:rtıe~i g~ı ıü saaı 10 u 10 ci--a~iika grç.>dc"l. i.tibaı rn i-.-t.."l.nb:ılrlo Cağnloğ

hınc~., Yüksı·k ?viı ·kt.e-pl .:ı r Dtı.m..'gf·beci.liği bi11~sında ~plc;nQC'Ok o?an komi:'yonda yapılilca}t.tı..... İlitrKI;ı, .. ·in guı1.ı~,.·a--r hi
zası.:aa.a y:ız·Iı saatlerd~ tcır;C!at mektupları. yı·nı !eru; Ticaret Odas! \'f!'.ika_o;ı ilı~ milr••car.t Ptmt'."~cri, pı·yrıir YC' reç"l gu

r;pl· ı:ıd.Jn g: yıı kapa.ı .. zart us..ılıyle ihalesi y.a.pıhıcak olan. gu!"uplat•a r.it trk:it n11•r.t1.ipla Jnı ~k-"iı1.r,ı• ~c:ahOOen bir 
sz.at f"\·\l·tl konı.J.~1,..on:ı teı-linı C1.nıe1~:ti şat1t"r. Şartnıernt'lt:ı: Pı'<'.\.·:uıtor-yom ve Sma.to:-yon1 iC<ı.r,.· :-;n(; ırur~aat ~dHt·,-ek 
göı~.ih·blli~ (G908) 

Teknik Oku~u Satın alma Komisyonu 
baskanlığından 

RAŞİl' RİZA '1'İYA1'ROSU 
Halide Pi şkin beraber 

1 llarb ıy(•O.t\ Bl'.\'<J aa:ı, c.::İ.I'ıin AJ .. -
t:.JJ'F.:.r K T•ınt!a 

SÜMER BANK 
İstanbul Satınalma Müdürlüğünden: 

• 
MOBiL YA Yaphrılacak 
Karabıik Demir ve ÇeLiık Faıbrikaları Mües.\-esesi için Mü

dürlüğümlizdeki şartname ve projesi muıci/bince 73 parça mdbil
ya yaptmlaeaktır. · 

Talip alanların 10. 7. 942 tarihine kada:r Müdüriyett'I mü
raı.:a~tları. 

zapt ve üç gün yağma etti.. bun- Srlçtık İmr,>urnorlugıınt:np~.rça-
<l:ı müslü:r.a:ı ve hıris:iyan ılıiç lanması nctice~indc tc~e;;:kül et- • 
k"ıoscyi istisna etmedi. A;, i mu- mi; alan küçük ·h•iktı!11ctlcri hep 

c:r-i }dJ;,t:ırı. 

• 
'r:ı l 'T =:-ı T .. !m'!iı 

~ı •)l pj, B· cicli Tut~rt 
ltıır ge<'f' :uut ( 11.30) d:ı. B ı gece 

BE 1''i Ö Pt:.xü z 
Ko.Y.tc: .. -~ Pt:rdı 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu Mi~· 
dürlüğünden: 

1 - B :r .1 d~ğı·ud4ııın doğruya Donc.r .. "l'l.:aya r.;ırvteJilmc:t ü.o::.ere orta t>l'~,} 
n.czı:nJa:ındJ.n ta~ebc k. ;y:t cdilc_cektir. r.·nl'le;·e maruz kal•makta:ı kar- kendi tahtı Jıiiı.nı. de birle>iir-

ka· Haran (Urfa civarında) En:i- mi. olan Keykubad. k<:dretli bır 
ri •ehin anahtarlarını t<':>liın etti. adrmd1r. Oncn za·na ıduresinde 
R.:.:ı ile Basra da tahtı inkıyada l ,;u; et yüksı.:k bir de•N.·l'İ :.i'" kete 
uı .• ı Bütün bu yerler :-.r:s.~ Suı- ı v<l>ıl olan b" lınpartaorlt~.<, \'tfa

t .na aiLtı. ı tın müteakip sukut etti. Bir miı<l-
I~. ykubad, r.aiJ olduğu fütt 'lalı det böyle i.r;hitat \!cJlc kaldıktı;ıı 

nı.ı 1..de0ı dolayı ümerası.na zı- sonı ... l ni.hd:yct rrrüııkariır oldu 
yafct verdiği bir sırada hücumu Blitün ümera, o.t;lu Gıyatiettin 
den:den hastalanarak iki günde Kcjilıusrern biat e~tilcr. Bu hil-
vefat etti. On iki sene salta:ıat kii:l-.tlar ipti<la, maiycL.n<leki Har-
süı;ntıştür. zemi rüesasır.ı kenJ: ıdryJıine talı-
Keykubad:ı Konya Selç1'k İm- rik etti. Bunlan:lan Kırlıan narr.ı'1-

paı at<>rluğunı.ın en büyük ~ıükıln:- daki 'birini katkttiı'Cii. Bundar> do-
dan n:ızarile bal<ılabi!ir. Tahtına layı bu ag.\erler o kadar hiddet~:-
çıktığı va~:t kaınunlar vazetti. tiler ki 1r!alat.rnyı, Kiılıta_vı. Har-
Lı par&torluğun hudununu te\·;i putı:, S~\'e)da ci' arlarını tahrip 
etti.. Kom.şuıarına aroı~ku ve hür- c<l(.:rek onun n"lı mahkın<lcn çıktı -
m.et, •ı;baasına da n:utı:>bbct hi,- lar Ha:ep :i\leb•i ~,i,ır >bu üme-
1eri H·rdi. Ct'Sur, ih!ira>atında ;ti- ra~. kemdi n~Lclinc d. \etle Rana, 
cl.:'pcrH>t", maiyetindekiler~ karşı Haran cihetlerine yerle.tirdi. t}'ı-
§t'<li! idi. Ürrıerasınırı kusurrlarınt rat1aDic1et-ı::·ası lıria ccnubur..da). 
hi, aıifot:.n:ezdi. Ka" una gayet Sur>ye le J\.1·>1ra s~~.ip olan Sa-
ri y-c•t t-<lcr, hatta bu lıusw,1aki !iı.hatin aiJc,i gayet I:' ,::«hııJiitı. Aile 
jf,atını hazan zalimi~ dereces;ııc cfradın:n hctbh b;r miktar aı-a-
'\·ard.rırd1. Zi)·c mai~k idL Bü·hL·ler~n+n zara-

T:ırk müverrihler!, Türk .tn.pa- rır.rı olarak tPı-sıi nıutk etmekten 
ı • ,rJLl,,~nun rniiessiskri Ertuğ- ba k,a bir şey d:.işünmüyorlar<l'. Bu 
;.! ·c- Osmanın bunun devli s::!- yi..z<lcn hep r.c.ı~arohat ;Jc nıe;-~'11 

t;:.•,,tında zuhur ettiklerini söylü- idiler. O zaman b:.ınlar için er .ko:·-
~·vrlar. Al:ıett!ni daha çok ya.,ata- k •. ı~c.k k-:=:u K•. ') a Sultamfan 
rak Osman Gaziye altı yüz >'.>l<sen idıicr. Herbıri bun· arı kenıdi t;.ra-
tatihinde ilmü tabi venliğini, al- fına ce'bc çal!§ıyordu. 
tt yüz doks<in dokuz tarihinde (Dern.>ıı r~r) 

lstanbul1 Limanı Sahil Sıhh iye Merkezi Ek
siltme Komisyonundan : 

ı - Mcrkc ... ı!'"lize ait 'I'UZLA t~~ .. syaıYULt~ı tr ,J'""', .-:, ve k ~iilfl tarı i-
rat ... ı -k eksiltn:;f' iJe y:ıµ~hr'ı•acakt .. 

2 - Bu. tcımiı.-atı.n kL\>·(! bcdeıli 23.55 'irac!ı:. 

3 - Bu ite a.Lt 541rt.J .-.rr.elrr ~'"';ardı··~ 

A ---. Ft•ıni ~-tnalJ'n{" 
1 

B - İdaı-i Şaııtllarr~c. 

4 - isteıtli:C'.r bu 011!.ıı:Y.1.mf•:P i 1~ kJr• T.i abi!I h• m.er .e.!i:nfz levn-
ıur. "M a!abılir!t-r, 

5 - Ek t~· 11 7.9-42 Curr .. t ~. gl r .. l 15~;ı-t, 11 cl'e G1~<"ıtoı ~a Kara 1\f•J.ıt

a Pa.şa soKagı.nn.1 n;1..1Zk(ıı• 1'.I.-.rkt~z ;-)d tın A!n"4 K.ımı-~u:u .. ı.ı..a :· ap:•:tCtfKı\u·. 

G - llılu,:. f<at tPmin:-t p.ı-a ı 176 li:a 6;) "''-'~·u... 

7 - Bu e-ksiltrn<')'\'. gıı~":.~icle .. Cn b ı git)! 
'ı ı ... :l ıoraı. rtn.e!l".Jli şaı·l: .ı.·. •7I07 > 

r Zabıta Romanı No. 2:~ ""\ 
•• 

1 Sen mi Oldüı·dün? 1 
\ Yazan: EDGAR VALLAS Çeviren: l\llJA~l lllliR !..LATUR J 

- Evet, bana si0deı~ b:Nıs<ttiler, 
ıle< ·, hatk\ hiç öğrenmcs'ni arw 
<' ıı<.'Cliğim ba.ı şeyler bi;e söyle
diler. 

- Demek Y.i halokun<la o kadar 
\-Ck f r. a söıfer söylediler. 

Bl.'ıil birdc:ı.b:re bir şey :X;ylc
mc-di. Fakat l:-iı az sonra: 

Ah, ke:~'c lbunlan öğreıırnc-
6 d>m, dedi, bu ıbelki aramızdaki 
dootluğa tesir etmez. Fakat neden 
bö: IC' şeyler yapt ınız? Sizin g:b i 
lbır adan1 ... 

- Galiba bcı mı köt-:i geçrr.bji<m· 
d ı: ı bah.5e1ıır.ek ist iyorsumıız. 

- Riea ederim, beni mle böyl~ 
konuşmay ın ı •. 

- Ba.balığım 

!bus yat\ıjjınızı 

muı ·da ••• 

bana &izin mah
:söylcdi. .. Dart· 

-· Dogru süylenıi'! Ben yalnı~ 
İng,l:erede Dartm_r ha.pish«ne· 
siı)(:e değil, Cenubi Afrika bapi;
bar.clerinde de yattım. Buı:ıu be 
nmı foraf"11dan Fri<1.man'a sıöyii
yeblbt'!i.nlz. Hem b;r haksı2Jık 
yüzünden de yatmadım. İşledi
ğim suçun santi saa~lnc cezasln ı 

ödedim. 
- Oh, ne fena Şl.'y ! 

Yürüdüler. F akat artık Beril 
hiçbir şey konuşmuyordu . 

- Beril, benim i~-in böyle üzün
tü .,e d llijmE>:'.izden çok müteessi
r .im. F akat s'2den bana emniyet 
ve itim.a t göstennenizi rica eder
sem, ·kabul ediniz. Sizden fazla 
bir şey istemiyorum. 

Beril, delikanlı nın gözıler~ıe 
llıak a,rak sordu: 

- Yani bit·~<laha bö~·ıe ·kiitü iş-

Sad ~ ··~ «U ta> 
ı-,-,>!J 1 
B ~,·az pcynı·· 
R: ıg .. 

Fru ılye ça1ı •Ku u~ 
Fa .Ye ı;;al'htL:ı~ ,-ı •K ırl· 

3500 
2000 
1600 
~oco 

4-000 
2000 

Kılo 

> 

> 
> 
> 

Kııruş 

:'10 
40 
Jll 
40 
35 

';:l50 
f.00 

ı-f;o 

~00 

1400 
709 

~:?810 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 961 

ı~ ld.ı:da Tı 1k~ıik O\u .. nun 1~'42 rr.•~i )ı ı ı~\fva~: o!;.n Y' .arcJ C''l:. Vf' 
r ~ı·~ı·ı ' "z,Jı 1-adc yağ \f- :re , ... za.kı~ıı ~ı~~ın.r\9;;C gö."'e 9/7,.!ll2 Pl'!"Şı :nbc 
gür:ü s:ıa• 14 de kapalı z<ıı·f uauliy)ı~ ihaiı'.sıi Yük."Ck MJhencıis JlrtekU:1 i:ıd~ 
topl<ı".'"cak k"'!Tl~·onda yapılmak llzrıre ek"-:.:t:r:t .ye konlılmı;ştu.r i:k tenıinat 
t%1 liradır. j~t"klile!'in earb'ıan1eı;;r...i gt)•il>ck ve P~. tı·.ıninz.tı yatı·!ncık Uz.ere 
r / .-ı~~1:1'<l ı•n bir gün e .... ·vcli::ıe kadar Okuhı!l~uza \.'C eksiltrr.e gü:ı~i Gi.imü.~-

t yun.'" 1ti:Jtsı·k 1>'!ühendii J\lektebi muha seb&.lı~·~ gı··jme1C':-i. 

t •rı·klit mı•ktup!.-.rı eksiltmeden bir saat (l\. .. YtJir:e ki:ldar rr.;.i<.l•uz m..ıkabl-
ı liM'e ,.(lr!lrT.ii! bulur..nıa.n lt.zur.dır. 

ı _ - •da· v~ki gec;kır,elcr kAbul <d'lrnez. <ı179b 

1 ~------.,..-.,...-

İ ı. mit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

St'tı.ı.ı: otu 
K<:ba!c. 
Pat ıcan 
B:ı ,ya 
S<-lç.ı 
La •. 1a 
T• J' • ra.sı.Jrc 
ÜH·~tcs 
ş, g •• , 
Pa~ı. :t•.s 
I~p;:ı:ı~iC. 

'P~•·;; a 

Kilosu 

6000 
10000 
10000 
5CCı; 

1000 
:ıooo 

10000 
5000 
7000 

15000 
51l-OO 
50CO 

Ti·hınln 1 Fio.:.ti 
Kuru.o 

10 
10 
15 
25 
EO 
10 
30 
15 
13 
30 
15 
15 

Tutarı 

Lira 

600 
1000 
1500 
1250 

800 
200 

3000 
750 

1260 
4300 
no 
'i50 

16360 

ı - y karda cins ,.c nıikt&rları ya.zıh 12 !.~lrn-:. scbzııni~ kaı-.ı!ı ı.nrf usuliylc 
cksi'trr.e~i T•.~ı.rnı;.z. 942 P<'ı."';ı'ilıbe &ünü sa.ot 16 da İz.;niit(! Te~:ane kapısıncia:.~L 
koıni: yon b!nnsında yapılacalt.tır. 

1 :ı _ Şı:ı"f.narr:ı:"i b,,lcltılz clartok komisyon-ddn alır.abılir. TEm n:ıı cl~27> 

l lircıdır 3 - istt>klilerin bu 1~lı'ı'le ilgili o!duklarJna dair Ttca·ct ehl;~·ct ,.,.sii-:.:..l!ırını 
,.f' 2490 sayılı k~nı..:.nun ta:-iratı veçhile tan"Ziın c-"Clecekleri tı·k~it n:('ktuplaı ını yu-
kard:ı yaz.ı;ı tc ninatlf.r;y:c btrlik:te bı·lli g ün ,.c f;a~ttcn tam bir saat e\·vl'!i~C 1 

k.ı.da: k.onr-'"' na vrrır.elerı. c65~9> 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
H, \•n Birlikleri iı;in i',,, yüı: met.·c• mjki'.bt Ç<lm kercstı1 si p:1 --zr.ı·lııtl:ı. satın 

aI~ac.ıktır, İ.'>'..ı;•:<Li!er kat'i' teminat tutarı 0 1an •3000> l iray .& kı!'köy ~tal

mürlU ·luğ! ... 11ne ya' ~ar2k rr.~R.:buzla.c:iy:e b:~liıktc 11.7.942 Cunıa:-tcsi günü saat 

ıı d€' "\'t"ıı.ipr~!<l'hJuıc l\: :~ı. uxia Büıyük Kın;.;.cıyan Han ik.incI kat 9/10 : .. ;cı. da 
Jiava Sat..n A.ar.a Ko:ri-o·ont:nda bulw:1n...al:': ı. ..7076-> 

!ere girmiyc-cc-ği!l~zi söylooıek mi 
isti) 'Of'Sunuz '! 

- Ben şhlrdi doğru yolda yil
rütiüi!üm~ k~naat h.:ısıl etn1L-; bu
lun uyoru~n. 

G,• -~ -kız birden kolunu deli
kanlııı~t koluna ge;:irdi. Hiç·bir 
iey J.~ıu;mı;.dı, fakat kıolunun ha
fif taayiki d~n:ni bütü,-ı. hislerini 
ü~a c tmiy c kafi idi. 

- Ne kadar memnunum şimdi 
bifsenlz, dedi. Fakat Can, size da
ha başka bir şey söyhyeceğim. 

Con Leli genç kızın bir şııylcr 
söyle.n,ck iste-diğıni, fakat söyli
yemediğini anlamı ştı. Hatta ne 
söyhyeceğin i de kestirmi§ti. Belki 
de şöyie diyecekti: 

- Ben gelecek hafta evleniyo
runc. Oh, Can, ne fena, ne fena ... 

-8-
B;ı ihtimal karşısıııcla Con Le

li'run ka::Oi durur gibi olanuştu. 

O daıkıka Bcril'i ne kadar scıvdi
ğin i daha iyl anlıyordu . 

E \·et, sevdiğ inıi za ten biliyor
d u. Faıkat b u ı:1kıı mağlı'.ıp ctmC'k 
için o dakikaya kadar nefsi ile 
m cicadele h.Jinde i<li. Sordu; 

- Galiba 
ded', bö) le 
rildı? 

evlenmc-k üzeresiniz, 
ne çabuk k;..-ar ve-

- Baba 'ığını çok ısrar ediyor. 
Hatta bu s;,bah da tekrar söyledi. 

- Bu k;.xlar acele ol<luc;uııa gü
r e, deme:< ki hususi bir Jisar.s 
çıkartı;-orsunlllZ. 

- E\·et, 'bekdiyedü.'lı çıkertıyo
ruz. Frank kilisede de merasim 
yaıp:lmasıııı isteji. Fakat babam 
r eddetti. 

Beri!'in gözleri yaş;andı : 

- Evlenecc,ksiniz diye m; ağlı
yorsunuz? 

- Hayır, hayır! Çocuklu~um 
hatı.runa geldi. Beni büyüten , 
yetiştire:ıı Fridman'dır. Benim yü
zümden kendi saadetini feda et
miş bir adamd!r. 

Sonra birdenbire değişti : 

- Peki, izd>vacım<lan dolayı 

beni neden tc.-brlk etmiyorsrnııuz? 

- S ahi, bakınız, bu söylediği

niz doğru .. . 
Şiımdi yeşil parka geçmişlcr<!i. 

Yine hep kol kola yürüyorlard ı. 
Beril d edi ki : 

(Deramı ı;ar) 

'\' /".'?./\. • IH1 c:i:ı Fon Ştat..::er. 

ırı·y·ı t hC't ~rcc B t'h·;i B.-ıh~·rs.o:ı<le 

T l: K 
Tiı· ,Trosu 

D ~-

! :! - Is! ... r~o;ıl \'e c~\~nndan n1Jl'aca;.t <.CecE·&.::er İstanb-:.ıl Den~ Krıı:r; ·• 

!
~an· 0 "'.U Mı·r~;n Y!' Cİ\'arından rr.ıJ-;:ıc::su.t td"ct'kler de l\Ie ~~deki 0' 1 ~ .. . 

C.:ÜrJ oj:'l(>, 

1 3 _ İsto:.T!bLtl \'e Jı.!{';sın mınt~:ıEt h::ı .. i<'indr ba r':'l~'oı.rın bulu d~lc:ın 
! . .\..:::}; Ş.Jbe>ll·:·ine C:ıln:çe ılr bi}d.:-ı-cfkler ,.e b:J <i:l••Kçt.:· bir r:.ı as J 

1 c.;, i:~: . bı11 De!1i;,: :{orr .lt .. 1l!ğ:na yey~ :\le! ındf>k! Ok.ula g;:~dr ·rcı k!enli 
J '~"~ - K::~:~!ar 1/6/94::? taribındı n 30;9. ~-12 t;:riliine kaJGr deva~ c"{· 
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;,_.~_. __ l";ap~:s·:açb - Kamyonet satıl'i ahnacalf 

Evli bir genç 
bayan nasıl 

GÜZELLEŞTİ VE 
MES'UT OLDU? 

Bayan G ..• 
" Yal r.ıı b;r ıy enehne kadar oazııı. 
ıiı lı •• kıymıtıirdlm " diyor. 

25 raşmda idim. •Bir kenara Dı

rakllmaktan• korkmaRa b~1amış
tun .Sık !1k dans salonlarına devam 
etmeıtı l<'eru'Oe ett1m Fakat hiç bir 
erkeğin n&zArı dlkbtınt celbcdeml
yordum. Hcn U? evlenmll} ben~n genç· 
blr arkada.şlITı bana blr ~ tt-vdl ett.l: 
•Erkeklerin takdir namrJa.nn ı çeken 
taze, r~rmın ve açık b1r clld ve şaya
nı peresLl~ blr tendlr . Bu yeni ve ~a

ya.n.ı hayret güullık. reçetesini 5oe.n de 
t.crül>e et• dedi. Şimd i •c•ctmı ııır. 
nazarda talroir etO~I gtız tama.ştıra.n 

blr tazthls.lck.ı rçn~ vr nennin tenim 
olduğun u Ulraf ediyor. 

\·~pt·r;Jti şudur: 

cHer a~an1, yatma.ı:cian evvel 
clld gıdl\!I olan ı><nbe n'nlttekl TO
k.&.lon Kremini kull ::..ndım. Terkibin
de, b ütün ôünyada meşhur blr cUd 
müteha:;sısı t.a.r&.!ından Jteşt ve clld 
h ü<'.eyrelerlnden ~tlhraç ed.llrr.14 kıy· 
mtlJI b!r un~ur \"ardır Slz uyurken 
o_ ~ildi be!1tr ve ,UZcUeştir'a. Sabah· 
lan da. yaftsız beyaz renk.l..ek.l Toka
lon Kreıninl l<Ullondım. Birkaç gün 
z...rında clldhn, Juı.dl.le glbt yum-ır.. 
efil yapr•ğı gibi taıe ve ncrnı.ln bir 
bal ald>, aç ık ınM&melerlm sıklqtı 

•• siyah noktala.rla «•l'l1 aaı madd•
leı U.1boldu.> 

Erkekler SİZİ catıp •• aehbar 
butuyorlai mı? Ak!I t.&Jtt.lrde he
men bugünden clld gıd.., olan To
lr.alon Kremini kullAn&ral< leWetı

nlı.1 arttınnı.ı •c tcntnlze h a r• t ve 
tara 'et 1'trtnls. Tok.alon mmıertnı, 

' clld \çln bNlrrtct hl( bir unsuru ih
tiva etınlyen ldl guzellllr. lr.rernlert ll• 
kanttırmayınu:. 

Sühip \ ' e Başmuharriri Eten:: İız:et 

Le-nice - Neşr:y at Direk törU 
Cevdet KARABİLGİN 

SON TELGRAF MATBAASI 

1 A7...mı:t bir tnnl IK. Fv'1. vrya sevı'Olı\ ~· .. ·ni \•••ya s.z kul!anılır..~ b•r k. pU 
r.ıu18""" 1 

... o.~vJ ı / kaçtı - bimyor..et ,atL .• Jınacakt:r. Kar\.~,..rcıı: oJaOihr, Art1ı.ıanın 
e'\"Safı ile a..-.g~rı fiya~~n:ın ve nı·r~ buh•nrl·1i.,'1.lllu bir r-:ektı ... :a 
0:--:- "1 Wt t .,,._'GI DUzce Rı.-.;ir A•ni:· ı...= <ar;..,. ını! cıc.,,ı:e b. di. ılt ~c 'fiti~:> 

Bef ediye Sular idaresinden: 
1 - İcia.~r.~ı)tU'C Knıl ~1ad--.ıct"=""' ı::'İ• ~ f'' ·., · \:e 

f)TIE, n;ı.ısiıık V('ı~<-.ir paı·~~,Lıı: soıt:ıaı. a?·ı~~ç;ı:tıc~'.f'. 
l.lıı>O~~ 

~o > > 
1(100 > T•'\·kJt m "h ~:.ı 

!!UO > > > ~ka.Q 

20 • 
1~ , 
30 > 

,, 

~o , > > > 20 > 
20 > Cl ·c:!" > jöj 15 > 

llJ:J > Sı.olüm,;,. , ıs.J.u&.ı .,., > 
100 > > Jı t.ji 27 > 
50 > ,~ ngın nn .• Juğu 61J' > 
50 , , > ~"ji 6(\ ) 

:? - Ş~~iı:-ı..am. yi aln-:.ak VP. nÜ!'lLıı.elı>f"ı ~oı ,~ ıçı.:ı Ida J",ız Lev::um 
i.reısine n1üı-...ı<";ı«.. .. <ıdn~t~i. 

3 - B._ i!:ı fuc·:-inc alrrak ibtiyrn:cr~ 8 Tfnı.wı-.-..ız 9-!~ Çaı-şam Ja t:~'J. sa. t 
12 ye ka-t.ır bi:"' ruı'lkhıpla ~~HfJft .. tıı• ~ ·c<<;e;•\· E>rdt.kı İ.ia ~ !\t• r.ıt... e ı::u.::.-
d••:-r. t•'.-. ·i. •7093> 

:nra!ıdı..t )Ies·u~iyetli 

Elle Çorap ve Trikotaj imal
cileri Kooperatifi sayın 

ortaklarına 
K.oo.p~ral.ifin· :z h;,ydi umumi

ye tnplantısın,rı her ne kndaı· 10 
T~mmuz 942 cuma g1~li sa.-ı 14 
de :cra c<l:lcccğ.. ya:...ı:m1şsa da 
göı·iiien k·ant:ni H.~zunıa bint.en 
ı~bu torı1antının 17 TeIDJ11uz 94.2 
cuma gUr.ü ~::a~ 14 cie Em:nönü 
Ha);<cd salonunda icra edilece
ğ~n:lt·n .:;ayın oııtaklarpı Koopera
tif cil ftE r;, hi~se s<·ntıt:eri m.aK
buzJa,rılc Ye takdim ed.len. da
vetiye kaıı.:;...rıle htız ı r oulun.n~a
!armı ehemııılyetle rica ederiz. 
Sayg•larım.,ıa . 

H ryc•: İdare 
GÖRÜŞÜLECEK iŞLER: 
1- Fe,-ıkaliıde toplantı>-. ıcap

ettiren sebepleri· !1.·ah eden murn
kıp raporu·nUll O~{UDJrıOS!. 

~- Yeni tc~e-kkül Eden Tr ko
laj Konperaıifil'e giren ve gln·
cck olan 011takların yaziyctlerinin 
tetkiki. 

3- Tah3.r::!.düs ed-en snn Eeklc 
göre varidatın azalması dJ1ayısi·!c 
ücrefü müdür Yaz;f~oinin ka!d -
rı,ması ve bu iş; yeni idart• he
yeti azasından seçilecek üç kişi
\iık bir idare m€cl:s.'nin görnıes: 
ve ana mukaYelenamenin 40 ın

cı nıad'desinin (B) fıkrası nıuci

b incc ayrılan yüzde beş karın üç 
kişil~ idare m~cl:sinc verilmesine. 

4- E n az ayda biı- defa topla
n acak olan idaıc heyetine her 
toplantı için 250 kuruş masaı·if 

kaı~ıLgı verikr.!.'sine. 
5 Yeni memur kadrosunun 

tens:·k ye tasdiki. 
6- İdare heyeti ve murakip 

seçimi. 
Nal; TQp!antı gününe kadar 

yeni TTikotaj Koopl.'rati fi ne gir
mış bulunan an;aJ<lar i~bu top
lantıd a yapılaca\ intihapt. rey 
veremi?:ııler • 

18 00 

ıs. 3 

IC.4~ 

19 30 

19 4S 

1955 

~o. ıs 

20.45 

21 no 
21.JO 

21.30 
21 .;5 
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