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ALMANl:.AR' 
kafl<asya Y o -
lunu Zorlarken' 

MISIR CE P HESİ 

Ohi n le k 
BÜYÜ 
taarruza lngilizler Mı- : 

sırda taarruza 
geçtiler 1 

-----11 
geçti 

• 
Rom mel hatları Romme) ordusunu hatta 1 

Trablustıın atmak Kaf· 
ku:ranın mukadderatı· 
nın bahis mevzuu oldu· 1 
iu bu anlarda ln&ilizler 
için hayati bir mecburi- 1 

yetti. ln&ilizler bu mec· 1 
buriyet vazifesini ifaya \ 
ba,Iamıf bıılunuyorlar. 1 

-E-TE_M_l .. ZZ_.E,_T_B_E_N-IC_E_ , 

i Sovyet cephesinde h arp en <İV· 
civli Sllfilıasın• girdi. Kafkasyanın 
Jııukadderalın ı tayi n edecek olan 
büyük meydan muharebesi balla 
lııışlamı:ş 'a )' ılabilir. Henüz R us 
ln ukaveme tini bu cephede yılnl
nıış farce tmek hatadır. Timo~en· 
l.o ordu gruplarının bakiyesj ,.e 
kaıkaı.Jardaki ihtiyat Rus k olor
duları ıimali Kafkas3 ada ve onu 
takiben de Kafkas sil~il esin in Ö· 

11ünde ve ger i<ind., herhalde daha 
birçok kanlı meydan harplui \ e· 
r e.:rkle rdi r. Bfl nun içindir ki, Kaf. 
ka, alanın d a Ruslarm n recegi 1 
çok çetin ve çeşi tli imtihana karşı ı 
Almanların da dökttcği dah a ~ok 
kan vard ır. Sovyct cephesinde 
"~• iyet buyl. en Mısır cephesinde
lı.ı du'l>:Unluk da birdenbize bir 
harp_ fırtınası halinde p._tla)'H er
D\ı}lır. Fırtına , lnı:ilizlcr tara!ın
d~n kl)par.lmışlır. Londraıun "er· 
dığj sun haberler inı:iliz taarruzu· 
llU D muvaffaki)t-tle dt"vam C"tti~

ıı i ,. e Rommel müdafa a hatlarına 
tir ildiğfoi ıbil dirmektedirler. Al· 

nıanlarw b ütün hırs '\ie kudretleri 
ile Kafkas}a yolunu a~mıya le· 
§<bbüs etlikleri bir anda ingili:ıle
ri n :lfm rda bu harek<'li gö•l<'rmi · 
3 c ve Rommel ordu, unu hatta 
'l'rublustan dahi atınıya b irkaç 
gün ön~e de yinl' bu sü tunlarda 
be l irttiğimiz gibi hayati ve kat'i 
ıne<"buriyetleri vard ı. Çünkü, Al
ın an taarruzu durdurulaınaz, şi

lnali Kafka"·a ve onu takiben ce· 
"ııbı Kafka~ya Almanların eline 
~ü """ bu ndan öte) e İngifülcr 
h anda n itibaren de Alınan taar
ruı. ordusu il e ba~ba~a kalocak ,.e 
bu ka rşılık lı mücadele Uin di,tan 
da dahil ol du~u halde biitün Orta 
\' <,Yakı n Şarkın ıııııka d cleralını 

a-Vaziyet
Rus cephesinde 
muharebeler 
Kafkas toprak 
htrına intika l e t ti 

Afrika cephesinde 
8 inci ordu birden
bire Rommel hat
larının içine girdi 

Bıı;:ün öğleye kadar Rru. ve 
Afrika cephelerinden iki m ü
h i n ı halı.-r ıe!di: 

Bir iUA: i haber Alman wdu
la rtDJo Doneç' in. doğusundan 
l>on nehrini ıeniş cephede 
cenuba doğru a5mı~ bulun· 
nıalarıdır. Bu tıa kdiı de artık 
ın uharcb el er Kafka s toprak· 
!arına intikal etmiş demek· 
tir. 
. İkine; h aber, Afrika cephe· 

Mnd.- 8 inci ordunun diin şa· 
fakla beraber, Rommcl lmv
\·c.llerine karşı taarruza geç
nıış <>ima sıdır. 

Rus cephesinde biiı ii k Don 
Dl<!ydan muh arebesi şimdi 
h,aşlanıış bulunuyor, demek
t ır. Kafkasy ..ııın ı·a mühim 

(D, •mı Sa; 3, Sil: 5 d") 

araıında şiddet 1 i 
tank muharebeleri 

o I.u yor 

lngilizlerilk 

hamlede Tel 
elisa mevziini 

aldılar 
Ba taarruz sade
ce bir yarma ba
relletı detıı, Ohta 
lell plADIDID ta • 
mamıaı teşllll 

ediyor 
Lond!ra 23 (A.A)- B .BC. 

Mısır c~esinde 8 incı OT<lu 
gec~n bir hazıdıılc faali
j'eıindlen SCl>IJra dün şaiakJa 
beraber taarruza ge!.'Jri şti.r. 
Biraz ilerlenı.o kaydolun.muş· 
sa da ıırh.lı biı-Ol. klcr arasın
daki muıharcb enin ndıcıesi 

ıı.,nüz be'Ji dıeğ" Jdır. 

Batı ~loeki <iul'gunluk 

KOCASINA 
ihanet eden 
evli kadın! 
Beyoğlunda cürmü~ 

meşhut halinde ya
kalanarak aşıkilc 
üç ay hapse mah -

kum edildi 
Dün Be~ oğlunda bir zina cürmü 

nıe~budll yapı~tır: 
Bir doktorun karısı olan l\Iari

;relta l\foris Eskinazi isminde bir 
erloekle' se,·~nıi ve evine alnuş
tır. Vaki ihbar üzerine cürmü 
meşhut h alinde yakalanarak Be
yoğlu Birinci Sulh Ceza malıke· 
meslııe vcrilnı~lerd ir. 

Gizli olarak cörülen bu dava
nın aleru celsesinde yer ilen k a· 

ranna göre Mariyelta ve Eski· 
na:ıi ü çer ay hapse ın nhküıu edi.. 
!erek derha l tevkii oluııınuş

Jard.ır. 

Gizli bir silah içim 
30 "filyon Dolar 

Lo .... a 23 (AA.)- Am.,..,rn .. 
hükUa:ı1Etı 6Ö7.ciİ6Ü gizli t.aJ,m w 
t erlbiye il'! b h- ncvfi gdi s:llllı. için 
30 m.1',yon dlolar sNfoiunao:ğlflı 
lı<-1 an etmiştir. 1 

İngiliz taarruaunıın hare ket nokt&!IUlı te şkil eden Elalemeyo 

Sırp çeteleri Niş 
cenubunda bir 
Bulgar kolunu 

yok ettiler 
Lor.<,, , 23 (."-.A.J - c:B.B C: > Yu

eoela\·yAiia i.)g.al o~vletle.n mtııo-'ınvt:
met: i>L'Jhl,;.<it , ecr bı.. stu·;n.;s a çc.. ~-
11:aktad1:la:, 

B i? rl:n Ro.ıd,.osu dı.in cecr: ı.ı Yc
eos!avın Komlin.istliic auou &le ldanlll 
nıalıküm eruldiğini 80 den !&ıla Ko
müni•lin de h•P6<' ıwmıl<l·;:unıu ,,;,y.. 
lemi;St:r. 

n:g..- iuaJL.;n ö~enil<iijii.ne cöre 
:Belgr~dın cenubu ş..-ltlıiine d ;J3eo 
Niş mıntakasım:Ia b ir B u]Cil.z- mülre
,_.,. yıh< edilmiftir. 

Kıbnsta hava tehli
keıi işareti 

Lonara 23 (A.A.)- BB.C. Kıb
= adıısmdıa Le~ada dün bir 
h aya tehli!ke!k işareti v~:-. 
Fak<ıt yaıkl~>n ~ayyarl"l~ sahili 
geçm el< sizin geri oonm Ü§Lerdfr. 

'* Londra, 23 (AA) - •B. B C:> 
H:ndlst.aJ~ hitin}m,•ti H indistan KO!ni.l.

nist Fa:·t"~ irıin mevcuıd~tne dair o
lıac ınemnuiye-t.i.ni refetmişti.r. 

E '" B;,s\·ek•] Dr. fü f.k S.y. 
damın ol.wi'ıii c.i•iayıs le tehir e
dii<n isfanbul t'niH•rsıtesı cıp
!OO'::ı. te\7 i mera~iminden bu se-
ne .ç.n t<mamen vngeçilımişt..-. 

~1'.ierasimin yap1!ram~ karar
laşılttan & n1a baz;t ci(datoduJar 
·başgösterm!t. ,.~ Oü s~. tki m-c-
2un iilİl>W az o~dtığu ıç n mt:ra
simden v•ı>g çıldlği ro~-:ier.ruEge 

'başlarnı~tır. 

'Bu şayialar ~~erine bu sabah 
ün;vu-:sitc R~ktörü Cemil Bilse! 
ve umumi kiıtip Fer:t Zü!ıtü Ko· 

,.-------.·"" 
RUS CEPHESi 

Almanlar 
Kerç'ten 
karşıya 
geçtiler 

• 
Vişige göre 

B o ı t o ı•talll Baı 
kavwetıerl geri 

çekiliyor 
Vi,i, 23 (A.A.) - Stokholm' de 

Dagepost ı:u:cttsi muhabirinin 
bilcliTditine göre Von l\fannst<'in 
kuvvetleri Ke~ boğazını ge~erek 

Tamaıı Y a..madıwnda bir köprü 
başı tesis etnıişlerdir. Bu havad is 
tahakkuk ederse Timoçenko or
dulan daha müşkül bir duru ma 
düşeceklerdir. 

(DP ·~ ını Sa: 3, Sıı: 6 <Hl) 

rucu ile g(;,-ü~ ıük. Her ikisi de, 
ta• d.:.layısi'.e talebelerin d..'i: J. 
d:ğ -''· bır ~.ugunun kamplar.l::ı 
o!<luiiü' u v e bu seb<>p erle bu 
ser.e ıncrast.~ yapılnıı,yacağ,ru 
s6'ylMılcr \"e bL xneki ıntzun a
cledon n üç yüz.den !azla ol<hığ.ı
ııı. \'C bu J!! starın bö)'C bır tö
rel' ııeri bM'a.ktııx:ca.k bir ~hep 
t·t-Jt:l e~miy<-ceğ1ni il~\C etti!er. 
G<"<;cn seneki mezun adedi ıse 

dutt yüze yakındır. Bu '*"!lelki 
mezun mik·;arı. t~~n 1',.._nex_e nis-

ı betle J0-60 k~dn awır , 

23 TE!llltJZ 1938 

Halayın Ana Yurda 
Kavuştuğu Gün 

Bugün Halayın her tarafında 
büyük şenlikler yapılıyor 

):~ıJk!l"('~l ar.ay rtt:an uzak ya
şıyan Hatayn. bu~ün ku:-tuluşı:
ııun oorouoncü )"ıldön..i".'::'lüdüir, 

Tarıhın en büy .,.k hal<bı:ılıık1a· 
nndaıı 'birinl t'<'şkil eden bir ka
rar ili',eune 10 tqrin:Hvcl 1919 
da TW:k orci"'...,u 11 at~tyciar. çek~l-

J rn1~ ve Türliün bu en ~ki ill'kt\.si 
·Jlar ... ·a ı;.ınavatan hasreti ile van-

rn.,tı. • 
I :-;_iı:ayet. , F.ıb:"d1 Şef A!atünk ve 

1 
• M''~ Şcftmız Isınet İnönü kırk a

ı sırhl< bu Tüm yurdunu e;arettcn 
ı Dt•\·au:ı Sa. 3, Sil: 6 do) 

• 
Milli Şef ismet i . ' 

nönü Dün Konya '. 
dan Ereğlige hare- ! 

ket Buyurdular · 
lllini Şef Reisi cuıuhur İsmet İnönü bu sahalı (dün sahalı ) 

sa~t dokuzu beş geçe KonJalı ft!re.flencürnıi'ilerdir. Çift~eri · 
mtz aılma buketkr sunulmuş tur. Ken<liler i halkııı ~o.;Jmn ~ıa· 
hürleri arasın<lt ya~· a olarak Halkninc gelmişler, bıır~da zi raat , 
yol, mekt<'pl.cr hakkında aliıkadarlırrla , . ., hallila hasbihalde 
~ulunduktan wnra, saat onda Karapınar kau" ilzerinden Erei:· 
liye hareket buyurmıı~lardır. Kon~· a, 22 (A.A.) 

me\ kiinô gösterir harita Beykoz Sirtların· 
İngiliz _Kralının daki büyük yangın 
kardeşı Gloces-
ter D Ü k Ü harp \ Dün saat 3 de çıkan yangın bu 

sahasında! sabah 9 da kısmen söndürüldü 
Lon:ica, 23 (A.A.J •BBC:> İn- ' 

gi l.J z KrLı lJn:.n ~ard fl~ G -OÇ•·ster Dükü 
M; rı y.1sı1 olarak T.l4.len1tyn mın-
1.dc.ı!:iındatd kttaatcl ilChak e!.ın~sttr. 
B u; orsOOk.i &.sk'E'ler icın bir st.Lrpıtlz 
oıenuştur. M:.1ba rcb tl 1T',e\.-zilt·ı- ı :l.d6 
k!t".lıtı &:: t-rect"k oi.ıt.n Dılk Şhnd'ide!l 
bazı Yeıo. Zel;l.ndJıhlara m.a.dı<J,.elrr 

ttvcib 1>trn!ıJ: i.i r. 
_,_ ___ _ 

İaşe müsteşarlığı, 
Fiat Mürakahe 
heyetleri, Petrol 

ofisi kalkıyor 
AnkaN. 23 (Telefonla)- Tica

r et Vek<he>ti ~mleketin iill;e işlerı 

ill'er'ncie ald•~ı ve a'.acağ• kararla 
ra miiv,z; olarıak 'aşe müsıeşarlığl 
nın \-.e müst ~nrh~a bağlı 11mum 
rr.üd'ürliiklerhı lağ\·ına karar Yer 
rnı"'i1.r. Ancak bu tqıkiliı~t<.ki de
ği~ık\;;ı. pey>derpey yap.ılacak, 

müı;te~arl.k bir umum müdürlük 
vaz veti~· ~etiri1ecekti:. tıI lst(\-o 
şaI<i j;a al:ra·ı memurlar teknaır 

es.tri Yelrıi.let1 erine iade edilecı>k-
ttr. 

Yen. alına<'a'k bir kararla, fiat 

B.,.yoğ: ·nl!J İsı "k iıl cadldes:n- ' 
de devri)e ge;;en zabı:a ı:nıemur
ları !'SCe saat 2,5 a doğru Papa· 
<1.oplU) a :;. t Jfu:..• ık ckpusun ... n ar· 
ka kısmına da)alı UlU" lir mer
d>ve-r, görr:rek, \.'<:Zİyd.; kon~rol 

'"' rar;;ssut et.meğe b~laını~'.:ır
<lır. 

B>r hı.rs,1.J.k hadıistsi karŞLSın
oo bulunduktlarını anlııyan me· 
,muırla:r bir mücMet bekkıniş'.cr 

ve az soıııra da depodan onıuılG• 
rında birer çiflt ıast;k okluğu hal
de iki şahsın çıktığını görmüikr · 
d:r. 

i 
(D<'va.mı Sa: 3, Sii; 4 de) 

IBUOON 
2 nei sahifede 

BiR MUAMMA 
lllahmııt y.,,,.ri'nin nefis 

b ir hikiıy<'si 

• • 
Çapraz Kelimeler 

Ok u) ucula rınuı. l bo~ \'.al it
Jeriu de <'!;:lcndlrnı e- J... ic;i n b u
giinden itiba ren, hergün 4 ün
cü salıi fe nıİLc çapr as ~ keliıue

ler bulnı ac a'1 da ko) acağız. 

. 

Yangına bir karı kocanın yaktığı ateş 

• hep oldu, 3000 dönüm fundalık ·yandı 
se-

D!kı of.leden ııon.ra saat ı~ de B ' y- 1 
lı:xr"'1a Gum~u mahall"""'.de K•· 
d.l<'pe ıı:r~.inde •' lı ?·e 3 kil"'1><tre \ 
uzak l ık'8ki fuoıdalıldal\la bily-Jk l>r 

1 
ıran:aı ç:lı:mıştır 

Çok ~·d<ieti:. -n ~i.ıın ~0,le 
ate.' .tılr'atle blyilınü',. o~r kaç ırr.uh- ı 
1e.ol ko1'ı "J"ılar:ıılı: Poıoneı orn:an.o.n 
ve köyj ıl<! Paşabahç• şışe Y.b;·ika-
sıın lehd!de baş!, ,.. .,tır. j 

Dt'•hal ~ U>ahaJLDt rden 
B oy!ooz Kıymııkıınu ?«>;) ve jondarm& \ 
K=a.'ldar.ı Ye<lat ilk ~ci! !li'ndQme 

E 

ted.b•rlo:-Oni •1' .,ıar. ş;ı;e r<.br kan 

\Deyamı Sa: 3, SU: 3 de) 

13 saatte Kanada· 
dan lngilterc'ye 

Lımdra 23 (A.A.)- BB.C, Bir 
pilot düın K ana<>adan İlıgilt«"eye 
12 sa;:.t 55 <W<ikada uçmaJc su
ıre'.ile yeni lir rekcır t<'siıı et"ni{· 
ıtir. 

it oe hamle çerçevesinden: 

AHLAKIMIZ!!! 
-4 

A"°' liLAK l\IA.l"ZAR'AMIZ 

Bug ü ıı : 
Ni~'lc: :nlG..i, d:ı..vanm c.an n<*'la.s.r.a 

111pl a n:a iı.nınd2 y ız.I 
DU~l, l-1ı~m dcolocyas...nın safif"ti 

e:d, k":oııkça tam bir ı. l1'lı: vo yet. 
gin\Jı: be.;rıen, .o~ saffet elden citlii,. 
çc dl! ruhum.uza ı..ar'a nö'.>e~Jeri dü~~ 
lt:l1a l.'.W:•l ~ il'Ye rağn1cn ,obir:eı.t., 
:köyl-i, aile ocaklarıw, maddi n ma· 
u_ •i i:;,..;.•wı muet.ese!eri goqı ucU)·la 
cıi.ı.ra~.;..be eden mükenJ:n.e-1 ah}~ ~ı
m ka:~ılı.k, bu.ıJ.n , ıayni zavıy{·den 

muUa" ve Jı;:a:·ı bir tfl:ı.. tehl.Jı:ı'Sı ııe
çıı.r;yo .• :zo 

B ~ i..Z..ın ba,lanı:ıç ta'n::J ne tok 
yak~n <iün, ne de çok J a.1c:m. tne1!ti 
aü.:ıc .... r. HAWse. llnı Vt• riyazt b!r 
muş hı de a.ıt..naa, 'kıôltlero Tanz~ · ı.at 

ba.ilarına bô.as ... ~~tım:u~a mecbur
d .;.r. 

Tatr,,.:--n;;t hareketi ki, Ti!rtc. Cer.:..
yt•tı:ı.:.:ı, çimle $trlt~tt.i med.enı et 
)·.1.tıs. 0,.::ıda.n, l>a,ıt.a ve rakip bir mc
aer.•yot y;. t.a:VW. sıırulmr si ııa.reıt<"t>
Gr; ~n derece basit v·• ıı11 ruhlu 
p<>I;t,Jt,;ı ac!<ımlannın elinde ve deri. 
us~ bir ta:k.ıt pii..nınöa. :ı:nuhascbc
t;iz. n:J.ı-.ı:...a.bCS:z 1 çllestz ve 1:Ju'IT'.ıpas..:.., 
tıir (radyo) mı:k.ıncsi ka~ı ınıda dılini 
yut.!r ..J~ \:alı..şinin kör ha:; ...... anl ığı u~ 

ce.::eyan etüI: ı lç.m1 artLk Jtendt du.rı.

!f•scna bai:lı ma.ritet!~r ;yolunoon 
e.şya ve h3.~-e!t·ıı zap t.'<ienıeı ha~e 
get ... ıren Iı!am ide<ılocyası, öz. aJı!:UCile 

bcr"ber ya\ ~ ,.,,,,.ş Mlt mi;ret:nı !•
da ,_trr,iye başl;ı-mş , bu hal hiç ıı;c 

Oecrô.t ve tqb:ô ~'"h~ı l!nnd:an nıu;_ 
bş b;r ruh •lkınlıEı ııe· nde çar~silı( 

bazı l\.,, .. pla:-d.a ..ı.rJımtş, hiç blnnde 
t.2m b:r ideolocya ve a.nlfıılt if m:ne 
k.lV-ı...S1D'2!TilŞ Ve :nı hayet b:.ıaJnl..il 
if;,dı, ıni bulmı:$tur 

·ranzim.'.lttanb~ri iki zıt ml"deu ·yet 
kut!) Lt nra ... noa, ne Uı.m olaıak birine, 
r~e '" öbü.ı.•une 1a~ ~, •Ustu Mv•J. altı 
Ş';,"...ı. 1' bir (fıl m • i Rc.tz;ıb) hay~

tı y ~ ıla T.._ ~ Ccrn yeti, feckı f't
ti:ı ,.e :> ı..n mı get! ·crı· d!ti idt:oleı.')·a 

b)R e he uber l' r.L..."l da Ucn.. 
tr :J'f' OOş!ad1iını gO:-G. • fa.1t04t ıruıızi.

c:k_ gclır~e it•vaai ah 1-Mt tıp ·ı ~-
n<"lı: C rcın b.r oko-:not.if .. t Jdl'!t 
tc b r C.d.OO't ci 'ın '\-a~ r ru
rük c e ı f. 1918 ut r.c~P bJf-
1. - taı: ' : ae\l m eli , ooc~ bOOfa 

t.'Ectf' F AZiL KISAKÜREK 

Gııa 1am bir ~ bazırlı~ı ·~ ı!lıın 
oeın ç-=ı!ye b;;,;ladı; , .• lt:ıainı aı.. •• 
lo.n d.evr'liit ve yeriıı> Jr'li me<i•ı.l)<I 
,... irfan .Cap'anna trlı.ot:m~k be •• 
tmnaan ö r fetret l'• istih•• dcvr 
baLned ir.c b\IClU. •Ç·ı<de y~~ı; -
mız. gWıil doğı. "Oı. 

Bugün, bı.c.ın ~. ıı.;a... n..ı.ıa b1.ı..Jnao 
Dt:ıvlt=t ReiM~n ~h~, ve iU,..e.dl rıh

lıôk.ınd.:.:.n, ın:sıs )l..ı.k.ın ın..ı.zl<!e bulc
rr.J.y<:ı.• .. :ak nisbette err,in.iz; blltün doh
,et.ylc ci.ı.vayı ileriye, .: :ılwn, u· ;dı

m.ı.~ eıı korkunç ve naz.alt btf'ıı·a ii

nında en tıa~ '\ı"e teı:rtz re":..b re "l

li::: oı.--nantn ta! hınd ~rı e. "hğln "J oy
' yelim: 'Je he-.C'lıen ilô.vt t:d ı:.n , 
tnrgt.:nün ab:!k fsol.131, biç oı.n r-,'"'8. 

\.."eıtlch kendiainı ı~cr ye a bık~ 
r.acLı sey; ed b: 4:k ıı · nı b .l< \O&.l 

ı.çln .şıf.a "·e de\ cı kcy n ı. . • rak 1- :

im' yaz .sal)!b.dı.r, bu ı rr ..t YlZ. n el 

hiil. ılcr.udan ao, . ı.ıyot 1 t 1 o J .• 

İl" s ede• brr ah ı~• ,,_ • lr ı-
U l'U:k k.ırtuJ.uş baı , . .n ı oeıı ! ... 
!iz ha, Jidc.K-: yc•~cc aıu ... ~ ı :ı :r 
tirme, cia arı vt• &"O"t&ts1 yatDtl bC '1r'!· 

oı.ı bır çmar b:ıl.inc tetir ne 3{ "(' , 
ancaA. is..-net İ.nönhnl1 i.ıC'Al ven bı. 
!)"'ak:at habcrl~~ir. işı, da na t. u :.a 
z "y~d 11 ba:tara.K Lllliı.rhıştıı-nlıır ... 

Y t.:.r.: r., ~~ «h•r\'. n .z .W. w..iCn ı.Cn 
esk fhi!ı.& mlrası bı.rgü!'-. ' le, mt"k:';-ep-, 
rAl.i !", ~-chir, 'köy, i ş, v..ızıfe e.hldları. 
b1ktmında~ O(·miyc-\ ge~· ·indp ahl 
k ut bütiln bö~neleı .. ·yi~ &u ıya 

başlanıış ve g0 Jnın denı.t. u ~ ... e. 
iioi d::rı:! ve b:r tıa=dan ba,l<a ·ç 
bir ş1 y t:ılma~ır. 

J{~"di ctıfsimiLc k endi el::atlzl (va· 
len haini) daır.gaşuıı oaornıı=k " il 
narayı basıyıı.nı.ı.z~ 

Egcr hemen aı:a?Il("t, ı bır ean HllmA 
ha,ı..ndr,, ,.enıi fıkır, bu ırm altına 
gir p !>lrtı."lı on·ı .. ·gnyr. ,·e-nr- , ,.~ 

rrıil4t h.<ı.rt )tet, bir v nç ·g bl .i stkict 
"*.,.:.ı{ zi-:ır.t''1 kı. '".-ayıp h.l\ t L 
-et:nıez vP gemı kıUi!<& Ç~' •P btı.ı.l.Kl 
ı.ni~ yaı-.ı.Ian :k.ap:ıtı,milk>J \ 
,,.., ı ~ yr zan:ıq de "lnUS olaC'lkL • 

t)s..-· k. deniık:rJr, k ırala.,._, ıı.:: . 

valarda ,.:e rı.::.:.'n...."'da !'j .'un T\.&fam 
var f'.'t 

o.c. 
FaC" y t;ıw t r ff' ~ 

;ç ı, ce.m yel ge , 
:Mt'""• ~€ , · koy. , n 
o:"' YE. l tı;: ~1mı 1 

b 
ai e, k p, 
,, bel. oı.,.,,.. 
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HALK FiLOZOFU 

ARKADAS HASRETİ 

- B~nim hiç ._rkaruıı~un yok· 
tur, 1 

:\luhatabmı, bana böyle de
diği ,·akil, bayreiten gözlerim 
irilesınf...ti 

O. sôziine devı:m etti: 
- Eski arkada~lığı arıyorum, 

mektep arkadaşltğı, cephe ar
kada.}ığt. ııoalıalle arlı:ada~lığt, 
tecukluk ~rkada~lığL. giıti.k.-çe 
a:luıdaşsız kalıyorırı, Kemli
mue bağlı ve kendilerine bağlı 
olduı.,'llrnUz insaalar ne kadar 
azalıyor?. Her bakımdan dost 
olduf:umuıı inoaıılıır nerede?. 
Hani, nerede o eski arkadaşlık 

bi,]eri?. O ıuenf"abiz, gilliiı:ış· 
sız do duklar!. Sizinle beraber 
,ııiilen. i~iale beraber ağlı)an, 
ic'!-1ıında sizinle beraber ölen, 
candan, ıuert ruhlu in.sanlar?. 

Bugüuilıı diioya ı, öyle birta
kun cemİy•llcr, de\·letler ve 
ı><ılitika u. ulfori kurmu nur ki, 
tamanıen ga:vri-tam.iıniliğe. men· 

h"USUSI 

OTOMOBIL 

Bir ajan.• telgrafı geçculcrde, 
Amcrikada husu.i otomobtuere 

d~v!et tarafıııdan .ı konduğunu 

haber Hrİ~ urdu. 

Ben, şimdi, şunu dii.~iinüyorwn: 
Acal>a. orada da, bir kısmı hu.su.si 

olomobdler, bellerine birer kll§Bk 
'anp hemen l:tkhl şekline gire,ek· 
ler nıi?. 

MEKTUPLAR 

TELC.RAFLAR 

İııgal allın<l&ki Fru:>ırdn, ıı>e.k
tu.pr~r, telgraflar sansüre tabi. Bir 

habere gere. kiıwl~, mektup "e 
telgrafaıda sevgi ifade eden k.e· 

liıneler kıdlanmeyacMaruş .. 

Mesela: •iki göziim, &evgili 
ilb .... diycıu ;y erekler .. 

O halde, onlar da· •İki giizümiin 

hiçbiri. .. , diye DM!ktuba ba~a· 

sıalar!. 

t;:ONTRıOL 

VARMIŞ! 

Gazctelcroe ba:zan garip garip 

haberler çıkıyor. İpek kadı.n ço· 
rapları çok ine<> ve zayıf imal e
dildiği için, bunlar, sıkı bir kon

trole tibi tutulacnmış .. 
İyi amma, bu mübareık çorap

ların 'Çoğu gözle bile farkedilmi

yor, •ıkı sı!u kontrole gelir mi!. 

t;L'IGW..AKIJ 

rıun:ç 

Amerikada, buı mıntakal.ırda 

:ışıklar karartılıyor, Buralarda ge

celeri, kadınlar pabuçlarına lıirer 
kii~ük çı.,,,.ırak t:ıkıyorlarmış! Es· 
kiden sünnet dü{;'Ünlerinde, baş· 
larında çıngırnklı bol&abazlar o
lurdu. Çıngırsğı olan, bir de yı

lan vardır. Şimdi, bir le kadın pa

b~ları çıktı. Acaba, aralannda 

beınerli'k var mı!. 

AHMET RAUF l 

REŞAT FEYZi 

faal.-, güuü gün etmek prensip
lerine day.ıa.ıyor. Fertler, göre
neği, bu uıekaDİzmalardaıı alı· 
~·urlar. Cemiyetler samimi de
ğildir, fertler de sımıimiycti bir 
tarafa brrakıyoriar, cemiyetle· 
rin dostu yoktur, yalıuı menfaa· 
ti vardır, Fertler de bütün clost· 
lukları Iağ-.·etmişler, yerine 
menfaatleri koymuşlardır. Bu 
arada kaylwlan halis insanlık, 
halis arkadaşlık, halis fazilet 
ve içtimai yardım duygulan
clır. 

İnsanları tu hı.le sokan, dün· 
yayı tanıarueıı. hasis bir madde 
ahengine ayak uydurmıya sev
kedcn buızünü.n cc-miyettcri.n· 
deki politika tarzıdır. 

Hu vaZ•) ette benim arkada· 
şım olabılir mi?. Çünkü, eğer 
şayet ,.a,.a, hanı. hali:; arka· 
d.ışlık du~·ı:ular.Ie bağlı olan 
lıısanları, maskeli in;nnlardan 
nasıl &Jırt edebileyim? .• 

BUZ iŞi 
6 milyon kilo buzun 
şehre nakil ve tevzii 
için yeni bir muna-

kasa açıldı 
Bclıedıyc reisliği buz nakLye ve 

tevzi işin, önliınüzcıelti ayın 4 ün
cü günü yapacağı yeni bir rr:i.ina
lkaoı> ile bir mülealıhıde \·ere
cektir. 

Şartıı~meye göre yılda 6 mil
yon kilo buzun belediye hudut

ları dah:hıde nal<il ve te\7.i işi 
mll!eahlıide ait olacak ve bir kilo 

i:ıuz azami 5 kuru;;a satıkcaktır. 
Behi>r kik> buz için miıteahhide 
hir kuruş elli santim vel'ilecekt:.r. --Halkevlerinin köy gezintiai 

Bazı Halkevleri tarafından İs· 
canbul civarmdakı köyl.cre g
z:ntüer ~tip okınacıclıtıT. Bu ge
zin t.ilere de torlar, diş ki>: plı!ri 
de işfarak edecek ve hasta Iroy
lülıcr muayene edilip itaç tevzi 
olunaca'kt.ır 

Kontrat yoklamaları ba,ladı 

Belediye reisliğinin emı-Je koo
tura<t yoklamafarma başlanıl.mış
tır. Kontratsız kirecı ald .dan gö
rÜ•'.C'D ev, apartıman ve dükkan 
sa.hiplıeri hakkında cem H rilıe

ceOatiır. 

Ev kira.arı 
1 

IIa..rbin ~mdanbcri ev bnfarı iş!. 
haltecülemiypn mPse~cler aı-ası.rdıad.u". 

~z1 ap :rhııınan ve sz)'fi1e C\.ı 6a.hiP
ım, k1 rııci.Clı..ın ayr1ca lurva pa .-.:ıs1. alı
yor:a.r. CUo~ru. kı.rn4:ı...rntla rôa:ki f~atl 

yl:ksc]tııwk kabil ~t·l\'lldir, Bu yüzıdoen 
bir çok '1-_im.lelt""r -hem de <!clf'ru dü
rü.Jt bilinv.n bir çok tt.-i-!119ela·- b.ll.c 
yoluna s~p:J.>-c>r~. 

Ikr l"Y paha'kın<h M.,_diı, !.Jir ~ 
e\.'İ ol::ı.n b'.r ada..on., bu et·'iıinf.n de 
a..~sını '3tenWktc nl'dl!n ho.la;ız ol
&U.YI". G• ı.ıb:ı IT!\.IByyen ve i."tlaftı bir 

k ""• artı, ı m.t>e tın; """"""" ka bu ı et
m ek, en <>..vu ve m:ıkul yoldoT. Ak-
si halde, halolkattıc ıc;raı..r d.;.i"' fazla 1 
yiikst; J,yor. 

• BURHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 40 
• 

AŞK ve GÔZYAŞI 
1 Yazan : S E LA 1\1 İ J Z Z ET 

\.. BİRİNCİ KJSIM -----.J 
I?:.ını:ırı d~tik.;ı' ili.>dcrme 'ka

da. u 'P rı~·or, hıç.\ırnııya baş~ıyordu. 
:r-;_.,! )ot bir teselıi havası erli. No

tPıı.ien p'"ra ıcllnce Scvı:n sc\"1nç4.1,.""ıfl 
de~iyc döntiil. Pir• g. kiiğl iQ.n dı:">.ğ'il. 
p rayı Kcna.ntn göJJıdeırdiğı •çin se-
f1..""\ niJı Ol d~. t 

llu p ray. g5nde.t<e!l Ken3n de.nclt 
ki, onu unutmanuş!a.. yoksa ona. pat'a 

lı r· '< ,. k zklından ı..at geçıOCzd\ 
Alı:'<:: ... ·n ,\{ı lre-r za~l gibi bititin 

v· ><'r~ .... n W L.ald~ ç,t·linct~ ona IW~f'
c!('n ~rlcn m('klu.bu g&teı'!di, 

~\ ~öılerıni nçtı: 

- R :-~'1'ldan rr.l? 
• 

_ J!Jvrr noter.im, bana p>.ra bı· 

r::.k •1ıı., ~!a~, gelip u!ır.a:nl yaz1.Yor
lır 

_ (ı.)' ey-sc n"~er Ken.ı.nın ad.re.sini 
bilir. 

- - FZ'~-.t söyle:· mi de~n~ ..• Bana 
l<:ılı 3 ey\ -. 

_ nen ya! a ·un. 
_ I.;ı.:n de yii.:..,·a:lrını. c •kn:\;lo.te ol- • 

(iuğ,un ;z.ıb:, izt.B-c1bı anUltı.nm... •. 
Bir<kr.bıı'<! duraiadılar: 
_ .:-:...ıti?r '\'U.1.İ.fc.,;nl yap<rr, bundan 

lleri ~1demt:z ı..~ ... 
- l'ek · am:na nntpr de n::~n! ..• O

nun da kalbi, \"~cdanı var ... 
- Fakat bU'tllard11-n U..lün vazife 

htssı varlır ... 
SO\ll;n d4ünclil: 
- İyi, güzel. .. Fc.kal hiç değilse 

yazacağı;ıı bir me.k~u oan gönder
mıcmcz.:ik P<lc:mez y:ı, .. 

- Ha bak bu doijru .•. Bunu yap
masında hiç blr mahzu.r yok... Meğer 

ıc:, Kenan böyle bir ffyl de menctrn;ş 
ol5.un. 

- zamıelmom, Kenan bu kadnr taı; 
d~l!i:d•r ... Modem kl bana para ııöı>
deı-:neyl diışünmü~. herhalde bcrıdello 
r:>eldup beılı:liyor dem('kti<. 

- Hain drbi]dlr diy<ırsun l!lllma. ÇO· 

c · !!u f<a:;ırciı. Benden intikam alıru:Jı: 
;ç.n beni olltmı.dan "J'H-dı... Bu kı&
l<:ın.,;~•k s. kaso,yle ne derece ıuhılcş.. 

Bakıızbta atra
:ran kim? .. 

Dil' k~um '"'"" ortamek pte o
ı..uyan b<ı l'UCUI< .ah<bı. Oğlan, lk• 
cier&k;,rı il-d'nak' ıkaldr. BSıb.a ı ~ tah- , 
kik, t<:~.k eımiş, d.i~tr dl:.'rsl€ı-::k-.n de 
p,.ik ~·=ia.k i.ınt>h:ı11 verdlp ıç;n g•ı;<'· 
mcmiıı .. Şoyi~ boyle .. Çocuk, hlliı. ça
lı,ın11a b~"'1>A<lı. E;U,.4orlerc: 

- irntihana on ~ gün ka!a, ben 
hC"ps:in.i yapıa.run .• 

p;yoınm.ıi .• 
G(>çen gün, ba.bas" bir cıe.re cam 

sı.luln.~. bagırıp çogı.ı·m<o,. ÇoC'\Jı: a&· 
Jamı,y. başlamış: 

- Hmt<.! .ım1ta kaleyor. Ben yİ<le 
i<.'tr.lle kaldım da WıU bağ~ı;-orını
nuz .• D~ .. 

Yan.i, ÇOclh-:,. bir nıevi bek ve imtl-
7'BZ i:st;yor. Sonra, d •. d ilave ,e.~: 

- Zaten hai<'v.lık oldu. yo:kısa bt.'<I 
de geç{'röin: .. 

Çoc<likia.r, utılılllJliyctlt~ ıtalebe zitı-
niyr-ti, bu h .ı:&Ji. işi.mit.' çok i:mi 
gidt·r. Sın:fla vcyıa ikrr.a!e kabın ço
c ttl; la-ra eotr.:nLU., n: .,.-!laka, yU.:de 
d:r~~ c'ü!:;:Li'ZU tıakSlZ,ı;!a uı::ra:n:ş1.l!", 

Y a, '<srr, ı.~~ylr ı, c:ss, o, sı
nıfıru vuH· ,·;.zır gl!:=t:rıf. 

Tecrt.bd~ dlirtı ,L \ e mc•le~:rıde 

13h iyrt sı.b<ı! ba :ıaıalJiın do um 
va:. GeÇ.•n'eıxlt.•, bu ır.evzuu o:ıu.nla 

gil:ıl;;üy<r<"u'<. Bana şayle dedi: 
-- Çoe~lar'n dıt6igı &Jğrudu-r. Bu-

1...n mektı:Pleı-d.P. h'" ızlık. fazla olu
Y . Fakat, ·c 91zl ılJ uğrGyan ıa~ebc 
değil, muallimle r. B•na+m.leoytı ya
pı:an hı"-..zlık, on.a. aı ~t·.;hin~ de
jjil l<ın· .ı· . Şayr ı. n b:ılt daireain
c?ı; ııot t 1-.Ji.:· e:. ._t\ ırııI gflÇCn çıocu:'k 
adc-di a'n:.'t}.ı.~{l ~~ua ~ da olınaı, bunun 
da yar~ma d(i~er. i•';.ın&Ic kalanl.lırın 
mt:hlm b;r 'k. ıı ISl,!1 doğ'Udan OOgı·u
ya !'ıtufta ke.hr. 

~tuhak'nık 'ki, vn....;!errizi h<lk daire
sinde .}ı:pınıyoruz. Fa:ı:.la çocuğa s.-uf 
te!'fi ett~,,~~'lic. lçin bUtün inkanla.ra 
baş\'\.l.f1ılYGr~ız. A.i:z:ıu ıl(Fa ~"iyledi, 
b;ldi, diy<ıMJfl •. • Yc.nı, ı.Jebpye iyi not 
ve:.'IT'..ek i('in \Jlıl,:&rı «iMitan m('(W:>t .u.mtt
Y"", fll'Sailar loollcyotıcz. 

Eğer, gözlt.•J-inin ya.~ı.a.a hiç bcıit.ına

d.on ve ıuür,'eclat P''ı:ramla•"' ta. I 
mamfl":'l rııya.~ c.rı1arı yut;.l~a~·. JiŞ
lerr Iş~r. 

Halı.il<• lr n <nLok.tepleedle bazı hak
rezlik;ar oluyor, tak:.t halt; ız ol..-ıılt 
şın.ı!ta kn!mı;"Otl:ı.r, sı..,U geçiyoı·lar. 

R. SABiT 

• 

Rostof Doğu cephesinde 
meydan muharebesi ve beş 
haftalık zaman meselesi 

(Yazan : i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
Dı>ğu cep))( ı inde: 
Sonbaharn 5 haftalık bir zaman 

kaldı. Harekata eheri~lı olan bu 
35 • 40 giin ;çinde Alru•n ordu
ları belki cenupta Volga~ a kadar 
ilerlemiye ça~acak, merkcı:de 
Mosko,·ayı \e ~imalde {.eııingradı 

düşürmek içiıı yeni taarruzlarda 
bulunacaklardır. 

Ruslar bir ay içinde cc-.ıuptaki 
muharebe c~phesini kaybetmişler 
~·e Don dirseğine katlar l!erileıniş
lerdir. Zaten Mısır ceph<>inde de 
lngiliz.Ier ayni akıbete e, \'Lice uğ
radılar. Halbuki bn seoe mülle
fikler ge!:en ~ clcvre,;inde elde j 
ellikleri muharebe meydanlarını ı 
muhafaza cdcblbelerdi, ,ıratejik 
vazı)·etkıi H42 sonuna doğru çok 
sağlam ohırou. Mihver taraf ge
rek doi;ııda 'e gerekse lısırda 
mulıarcbe nıC)danl,ınnı stratejik 
hedeflerine yaklaşlırmı~, bu hu· 
susta ıııiiltdiklere karşı üsliinlük 
kazanmıştır. 

Doğu cephesinde Rusfar Alınan 
taarruzunu hiıla durduramadılar. 
Mareşal Fon Bock orduları, lıir 
kolile Ros tof üzerine yüklenmiş, 
diğer bir kolile Stalingrad istika
metinde Don nehrine doğru Uer
lemiye koyulmuştur. 

Almanlara göre, Roı;tof çevi"C
sinde Ruslann muntazam ıııııka· 
veıueti kınluııştır; )ehrin dıi~mesi 
artık bir zaınan mesele•idir, Do

ncıç nehrinin doğusunda Oon neh· 
ri bir cephe üzerinde geçilnıi~tir. 

Bn malümRta göre, Rosto{ \'e 
buradaki Rus kuvvetleri cloğu- ı 
dan \e hattii cenuptan k111<atılmak 
tehlikesi karş.ı.sındadırlar. Fakat 
Almanlar Doneç do/tusuııda Don 
nehrini cenubıt ı:-et;tiklerini birkaç 
gün C'\lvel de haber vermişlerdi. 
Biz o za111!111 buna ihtiınai \~ernıc· 
mi..~tik. Bu sefer de inananu)·o
rıız. Böyle bir şey olsaydı, Rusla
rın beliren Alman çemberinden 
kurlıwnak için Roı.tofdan ı.ür'at-

le ceauba ric'at etmeleri Jiizım ge
lirdi. Zaten Rus tebliğlerine 'ba
kılırsa, Alnuınlann Don nehrine 
'arJluş olmaları bile kabul edile· 
mcz. Ruslar, tebliğlerinde Voro
şilofgrad'ın cenup doğusunda şid
detli savaşlar verdikten sonra ye· 
ni mevzilere çekildiklerini söylii· 
yorlar. 

Şiiphesiz Almanlar Don nehrini 
Doneç nchrile birleştiği n0ktanm 
doğusunda geni~ cephed.ı cenuba 
ge(nıek isterler. Çiinkü böyle bir 
muvaffakiyet sayesinde, Rusların 
aşğı Don nehri boyundaki müda
faa cephesini de aşağı yukarı or
tadan ikiye bölınii~ ,.e böylec;ı bo· 
şa çıkarnı.ış olacaklcrdır. Bıı va7J. 
yellen sonra cenuba Karl.nsyaya 
sarkabileeckleri gİ!ıi doğu) a Vol
ga iizcrinc ı!c yiiTÜ ebileccklerdir. 

ihtimal Ruslar aşağı Don nehri 
boyunda verecekleri ciddi ınuha
relıdcrle 5 h&flahk zamanı gctir
ıniye, bu vaziy-et içinde ~:ağmur 
ve kıı: me,·siminc erişmek istiye
ceklcrdir. Buuu yapabilirlerse, bu 
seneyi de k8Z8nmı~ ve harbi bir 
sene dahn uzatmış olacaklardır. 

Alınaolur Rostof şehrinin düş
mesini artık bir zaman meselesi 

addediycrlar. Demek dü5ıirecekle- ı 
rine enıindirler. Rusların., simdi
ye kadıar yaptıkları gibi b~ mü
him yeri sür'atle boşalt~c~kları.na 
ihUııı.al •·<ırileınez.. Fak.at iıç taraf · 
tan. başlaıms olan Alınan taarruz
larını kırmaları için bur&da bii
yük kayıplara mal&lacak mulwıre
beleri göze almaları laz.ım. Aksi 
takdİı'de Rostof'u tabu!. ka~ be
de bilirler. 

Beyazıt · Sultanahmet a8faltı 

B~· · ·· • . Sultanahmıeıt arası

nın asfe lta tahvil olunması ~:ne 
pek yakında başlanılacakıtıır. Bu 
yo:;un bir kısmında kablıılaruı de
ğiştiroamesiae ba•laml:m~tr. 

.e::ıı.. 

1 

l MAllKEMELERı 

BaJdl 61ea papatanı ı 
sına 6detellm. Mer
llum pederi, waldeyl 
kl•e ödetecejlz 'l 
H5ıık:m d:t\·a cvrukır.1 iıet.k.lk'cn ~ 

r.a. da.v.o:..cıy.::, 

- ~Iuh in, anla.t bakalım davanı, 
Qcdi. Mulısln •n:ı<tm>~a ba.;;'3dı: 

- Göz.tim gibi se\'digım, 6tneıcc ... 
dcııberi bcsleyi.p t.t?nbiy~ ett~in1 bir 
pap<>.j;;ınım vardı. E'l" ç<*. lill•c öa:· 
reai.m. Bu arada, en !tı.zla bildıg!1 her 
z.anı.an ~ti,ylt•d,ği söz., 

- Bonjur P;.ıpa! idı. 
Papağan, 

- .BoQjw Papa! D{'di mi, he.ıiı:~ 
bayılcr, gülı:nı!k~ kınlırdı. Neyse e
fcnd.4.n, uzabn1yalnr., geçen sene, uzuo
ca biı seyaha:e çıkın.J~ icap et.ti. Ma. 
liımu aJıniz, t;caııet HyııiıaUori, göçe. 
'ı.ı 'ik ı.ı:ı:dır. Papağanı beraber gö
türJne-ğe :ınkfm. )"Uit. Karla.nda, kı.).aır
Ç.a. o~llcrJt•. hanlaı da, tıı.:nleı·oı·, va
pw·larda, 'tttbıi bakılanııaz. Satınııya da 
:k;yarrıad1n1. Bizim r:'ka.cıa, Şeın:>ı de 
bL"Jlı.n1 p~pağ~ı pek sever. llatıruna o 
ge;di_ Gılltın, ke~·ııc:lisin~. 

- KJrGr'ı!'ı.m S..:1Thı1, <!edim. Bl·n u
zunca bır ı;c.·y:;ı.hate çık;y0f'ı.11n. Papa
ğ•.ttıı san" oma.net t·clcc('gim. Ben ge
lir;~:.ve kadar, a.nr.ı1a be,..ı...'1l baktığım 
t·hi bakac<>k'.im. Nı~ ~nasrafw olursa 
bt•u o<.e nı 

- Haytı.,y dl-di_..\i:ısrtt! ne demek? 
Se::1n pCtpağanı, toe'lin kadJ.r ben de 
sf·\··,. ... ru.rr.. Bırak Ur4o1.Cştm ..• Hıç me· 
ra'k ctnıc .. B.trııık• x:.n gibi aJırsın! 
l"zatm:/~hm l-ft ı.;;;. n., pt.pağ::ı.nı bl

rak•p "'l'1 1ıat..-• t' ·~! .... Ar3c n taın on 
bir ay gı·;;t.. ll)lt.·rırni b;ııc.p t?kl·:ır is
tanbu.hı. gı id4ın. İ!k işim, doğru Ştıil'.si
ye '·o:;il•P p!?pı.;ğ~ını ~vr~k o!du. Ne 
cevJ.p ;.ı.i..-,om b'."ğt.·o.r~;u.iz;. 

-· Ah k&.r.:."'l!Ş~n.; bic;are popağ.:ın, 

1 
llai ay •_·\·\•el ökiü. işte tüneıg\. a.yagının 
zi.ı~iri dt; burad<~ duruyur. Ben oınuı ye 
rine ~<-ıı.:1 LW" papat,·n <..lırlln. 

-· İst('fn1•m, dt'd>!lı. Madl'm ki öld\i. 
öl.aü •• Ne yapö.lı:n'~ İooanl.ar o.u
yor da, paı;ağa~ t1'.ilf'!;c ne yapalım? 
Haydi ı>aı.-•ganı •ana ödettik ... Peder 
öldü, vaı:c.ıe ö.kiü .• (1nları klme öde
telı.,.,? Oı•ciinı. İ~i şt.k~yn vt:rdun1 Fc;,. 
ikat. -ne yalın töy!;yt•yıın? CTğecim 

Clıa: Ded! 
r~ı~ u .. ac gün san•-:: tirine ra~i.!adım; 

~- ahbaplarda~. N•.' dt. di biliyor nıu
sur.uz'. 

- Şt•ms! una blr oyun oynad'ı ki, 
:ııı:h.c n, cieğn~c· gtts!n: 

- Ne oldu? Dediaı. 
-· Dah!ı. nr olac.1 k~ D(•di. Şcm....;4nln 

Kalyopi a<i:nda yı•ni bir nleLJ't·Si V'"'cll'. j 
Seıvn por::.gan1. Kelyo1ıı gOrüp bel(ttt
rni~. ~:ın.s•dt ·n i.stcıu.!<l. Şl!u~i de yüzü
ınc ci.ırau,ac'lı; \·c.-rdi. Şinıdi z.cnin p:ıpa.
ğ2ı~ J,;a!e:ıte. Kalyorpinin ·~.r:9e:ri~t·h!rdokt 

l'\.;nin peı ... rerr~indı~ otun.•)-or ..• İ.ter ... 
se~ c•I be.abı·ı· gidl'lim de gbr. 

(Deva.mı S..: 4, Sü: 7 de) 

.DIŞ POLlTII(4 
.f O •: '• ' •• < .. • •M i~.;.!::" 

0 Blat lloagreıı., icra 
komiteılnln kararı 
Yazan: Ah.-t SiiJrrii ESMER 

Garı.di ve d.ğer lıd< rier tar,fı.n, 
dan ileri sfrrli1en lcklifin liint 
kungresi icra ko:ııitcsınce kabul 
ve ıasd,k edildigı ?t:alün.duı. 

Tr..klif;n m;ıJı:yeti ~u iCi: 1ııı:ü
•.ere Hindistam- ierke d~\·et , ..,.;. 
iteek. Tenketmed'.ği takdirdoe ka
rarda ifade edildiğ'ne göre; ck.onı 
r< GP.ııcLrın idar(•,,i <lt..ıcta Ii.n
id'Slaı:ın siyasi lı.a.k.hriJıe h~rri
}°(ıin; noüda!aa için §i:l<l"te b~ 
vr.rmamak sureti:e biıtiln kuvve.t 
ve imi<iınlarını i;i.('mi!'••ek kul
lanrm·k zorunda k~lac•ktır.• 
Hını kongresınin bı: J<drar ~u

rctini okuyanların zıhlnler.nde 
d.::rhal iki sual bc'.ir~ccktlr: İl'giJ.. 
l~renın bu tekl'fi kabul ederek 
derhal Hind:sbr.dar. ç~k:lm.ye 
karar verdiği farzedi!Jlr.; acaba 
memleketin ıdaresinı i«me t"vdi 
edecektir? Vr ırı~ııılckcıi Jaj)<Jn
yııya karşı km müddaa c;icttk· 
lir?. 

İcra kcm~tesın!n kararı bu ilo 
suale de cevap \'ermekted.; l(a· 
rarda a~'Den dcn•l·y~ ki: cİ.ıı;a::ıı 
idJr's nin kaJk.ma;;ı için IHr.l mil
lelin:n bütün önemlı şııb'ie,:ni 
!;!rıLQ eden ><.liılı.ycıl! erkek ve 
kaJın:ar ınÜJne&;·llcı· mec11_ na~ 
1!ı:de b r loplar tı ;, upar:ık her 
S!Jııf ha~'< Uıra!rndan k&bul edı-

1ebJe<;ck bir ka!'lt>ııu "s:••yi ka-
1(."'rne ~:acaklardır. Eur,un ·ü.?.erı 

ne de İrgilterc kurulac:ık olan 
chür Hirıdi:;,ian> a memlrk~tin 

ıd1res:ni devredec~l<Lr. Hınd<$ta· 

nın müdafaası me.,e:e-,::!e g~lince 
ı"kongre icra komites1, har~i~ so
nuna kadar memlekette irı;iliz 
a""..rcrlcrrnJn kalmasına rai.!ı olt
ıınakladır, Yani bgillere H ndis-
tan ile bütün alakalaı ın: kese
cek; fakat merrleketi arı,,.nana 
karşı mudafaada d,e\•am ecie~ek
tir. 

4 yıldanberi tramvaylarda 
unutulan eıyalar .atılıyor 
4 yı'.ckır.ocri i'ramvaylama u

nuiulm~ ol:<n eşyaların müzaye
de suretile s~tılmasına önümü•
dı;ki ayın 8 inde ba§lanılıK:akır. 
Bun.tarın arasında y:ya-cğe n.ü
ea»ık ma<Jde\er yolk ur. Bu kwbii 
meddeler çabuk bozulacakları i
çin ancı;.k 3 gün muhaiaz.a edil· 
anel<'le. biliıhare bulan biLetçiy'C 
tıediye ruunmakta<lır. 

---<>---
HöKAV~ ,, 

Veden haberlc:e göre ıeora k<>
milcsin.n bu karan, 7 ağli::tnst.a. 
.koı,grcn.in unıumi heyeti tn,.afın 
d .. , mü<akere cdikcekl:r l.'mu· 
mı he~·cton n~sıl .bir k:ırara va
«.<cağı bugündoen l<cstirilemezse 
de daha az bir mes'uliyt>t duygu
s':e h~nket eden bu daha kala
llıa.l:k he}·et azabrı nın karan las· 
'ip etmeleri m;imkündür. 'l'asvi• 
'lıe rr.eztıar olsa b:le, kıın~ par
t's:nin bu kararını bütün Hindis 
U.nın kararı olar;,k kabul e-fmdlt 
doğru değildir. Kong.rc <>d: veri· 
l,eon heyet, başhca Hi.nduları ve 
'bunların da ancak 'bir krsmnı 
temsil ed<'n lblr cemiyetten 'ba
•ettir. Hal'lmki Hind'.s.tand• bir 
ç<>i< ırklaı a ve d;ıılerc mensup 
insanlar ya,amaktadır. Euııbı a· 
rasmda en mühim azınlık, müs
lümanlurdır ki onların ayrn bıC 
cemiyeolJ,eri "" Himlisıan hakitın
da kongrenin görüşleı·.no! h!ç uy
rnıyar. programları ,~ardır. Müs
lüıına.ıılar da Hmdistanın istikla· 
line ıaa!tardırbr. Fakat ~0 .... , tl:n 
den ve ayrı harstan olan bu bü
yük azınlığın, ancak, Hi.ndu olan 
lkısımlıı..'"ll'dan ayrı~· rak P:ıkis
ta.n adı attında b!c je\ k\ kurul
duğu za:man iSlikliılinc bv ışmuş 
olacağı ·oeı Ha edimıekted'r. Aksi 
,\akıdirde İngilız l'iifuzun<lan ay· 
nlacaık olan bu kü.t!enin H:ndu 
nüfuzu alltna girme bulunacağı 
ileri sürülmekte-dır. 

Hıutabakıcr hemfireler 
mekteplerine talebe alınıyor 

Arı,_"<arada ordu· hastabakıcı 

iht-mı,ireler mektebine 22 y-.~ın
dan büyiiık olmıyan ort.a ffi<'ktc.p 
ım-ezunu ba.·yanl:ır alırıaca.kıtır. I~a

yıUara ba,jolam'ımışlır, N~a.ntt ın 

daki Aırr.erikan Iı;ıstanes'rui~ bu
ıır.an hastıııbakcılık ıır..E'kl~kne 

de 18-2'.l yas ar~snd~kiı Ol'la mek 
tep noezur.u ,TÜıı1k tebaası bayan
lar aarnılmaktadn-. 

re TAKViM . "' 
1 f1~,n·l l:i53 

TE..VfMl'Z 

ıo 

Yıl 942 AJ 7 

TEMMUZ 

23 
Perşembe 

tiğine <klil<lir, 
İcinl çtfkti: 

HIZJU Irıc:-ı ı~eı 

79 
RJ;CLP 

9 1 
\;a.!M·l" 

Vakit 
Ez~-

S I s o 
5 43 Gü.ne~ 9 13 

\3 20 Öiıe 4 46 
•7 18 İkina 8 43 
20 34 .~arr t2 00 
22 29 Ya~ı 1 54 
3 39 imnk 7 05 

_ Anııma bel.ki de senin ha1'1lcm 
\·ardır. Sen ümit cııı:ektr haklısın. 

Fak.at ben ümide ktpıl.a.mıyorunı. Bi.r 
kadını ı;-ocuğlJl'ldaırl ayıran bir adam
dun merh"'\n:el bekh•mek bana abL'"stir 
ll'bi ge Jiyor .. 

- ı:ıer bu parayı göndenıneırq ol· 
Eaydı bt'n dp st•nin g:bi dü.şünert'&.tim; 
fak.at bu para ıtld1kten Y.>nrJ. ... 

Ali S~\g'.n İll' 1.r.r f:kir>)e olııran.ak.
Ja bCrnbı r, genç J>.o.dınm il•nitleMni 
ikırmeT • .ı.k içuı !' :·l:ı ill'ıi gitm:yO'r .. ak
S:.ni ıdcliıı etıı11yordu. 

Sevg'.ıı gDnlrrden ve gt•cı•lerdt·nbc

ri, ilk c!t·!a ola.rak. biraz rahat uyku u~ 
yu<lu, ilk Qefa olarak kalbifl.(.Joe S('vinç 

d C15'll}'<l'l'<l U. 

Sabah lt•yin !'rlkenden uyandı, kalktı, 
giyinmiye ba.şl..Wı. 

.Saat yPdide hıızırlar .. nıştı, f:..:.k:ıt bu 
s.:ı.atı.tc n<:le-rJlğe gic\tmC'zdi ya... Saat 
sci<izde Alt g •ld.1. Cvk heye nlıyd.1. O 
da bir an evvel bir il?'ler öğrenınek: 
Uıtioyacmcta. idi. • 

Seı,·ı:in'c: 

_ Hazır mıstn! Drdl. 

- Bir saa..-.enberi haıı.ırım. 

- Haydi gXielim. 
- DJlıa QO~ e-rkı-n. 

(Devamı t::ır) 

BiR 
Onu, bana, kuhstc lanıtmı~lar

dt. Aıt..i>JtiNO::en birinin -.ı.doadaşt 
• :rr.ıi"I. Uzun l:qvlu, balık el.inde, 
koy~ oelü gc!ü, ~.çık kumrnl saçlı, 
ç<cki.k bı.:rı:nlu, Elleri ays.k.Lan u
fak ,kusursuz ·denHck kadac' gü
zel bir kadıı.dı. 

Yanında ,'ker.<li b•ıyuna yakın 
boydc t.':>rr.er h r dc1 lrnr.lı \"&rdı. 
lbtmmlc ,un ~1u'C!.: 

- Ni::ıan:ım!. 
J3u.giın de artist m1ydi~ Yok

oa artistliğe mi heves ediyordu? 
H'iç biliılı) 'CU\dum. Tuvaletı çok 
şık ve temizdi. Ya ailesi z"ngin, 
Yofhut ça·lışarak kazamy<>t'Clu. Ni
şanlısınm ~nlığında- ve duruşla
r:nda poJ.: para:, !cali yoktu. 

Genç kadın, bPy&Z dişler.ni gös
tererE-k bol ka' l'<ahalarlı:ı giıliı

yocdu. Çok neş'~li~'Cii. 

Esn"'r delikanlıyı adeta kıska-· 
n:r gibi oldum, kendi kend:me: 

- İnocnın, bu kadınla hiç canı 
6ıkılm.az! diyordum. 

Kodın, r.«Leme, benden iıO§· 
larar.,,<.tı: 

- B'<r ı:;ü.n bc:ı.!el'im! Mu.hak
kak •gelin·z! . 

.Ailiesıni de, w=~ti. Be;ki gi
cıer onu göriirdünı; fakat adrc~le 
yer bu:mayı beceııcmed'ğim irin 
bu, hayali b'r ni·;•ct olmaktan dı· 
~arı çıkamt.•r:uş~1n1. 

B .r plaj gaz.inc;;ıındı, golr~~.1"ıi· 
y,J ı;e•< ummnd:ğır.ı bir &rJ.:a.:laşı 

bek!iyordum. Ku1 ıgımın cliJinde 
lı'1' ses duydum: 

- B<ınjur beydcnC:ı. .. 
Dönüp baktrm; o!. Biz~m ar

:istlcı::!c:n b!rin:•ı arkada~ 1Jıan 
genç kı.d;n! KaJ·şımdn JurmH}. 
giilUms yer~k bakıyor. l'l'ır.en 

topa!'i~ndın1: 
Bonjur haı'lmefendi ... 

Gctı\ kadın, has1r koltuk~aL·cıan 
o'··•ni ç<"lcti, oturdu: yanındaki u
z:.ın boylu sarı.şın gPi.ce el ~·l~ !~a
rct etti. 

- Gel, otur .. 
Gt~.ci bana tdnıttı: 

... N1~anlım~ 

• 

MUAMMA 
Gen~ kadın ,yine be! 'rnhk.tlıa

larla gülfrynrıdu ,yine r.eş'<>liydi. 

')·cTi."ln<lukı !.!Z• u uoyiu ~&r·~ın 
gence, ş...-~d:r~en bakıyardum. 
Giyiniş. pırıl pıırı'ch; z~ııg'nc ben 
z!:; 11du. Genç ~-\· JI ır. tu·~a.Lti, 

saıU-eligi içnıdc göz kama:ı.nyor
du. 

Genç kadın söylüworou: 
- Kendi kenıl'rr.i7.ı C:avcl ctml§ 

ol<iıık. 
Sııç\u suçl.u: 
- lhya eltin: z, dedim. 
K~dm, güfüyorclu: 

· - Dalgın ot.ırduğur.uzu gor
dürn. Yalnı,z: .. ,n:z. caı.1u sı:..ılı~ 

yor. Acaba, sizi b;=a• c~knd'rebi
lir mıyiz? diye <lılş(;ndürn. 

Kekeliyordum: 
- Beni düşünmüş olmanza 

minnettar ve mütc~ekk'rim. 
Genç kad:n, garsıonu çağırmıştL: 
- Bize, SC'Juk bira cicıtir. 
~i. S-Onra, bana döndü: 
- Rica ederim, resmi konu~mı

yalun. Hep, tiyatrodan biliyorum, 
siz, resmi kon~aktan hiç haz
zetmiyorsunuz. 
Kadın, bana, glyet dost, ahbap 

aş.na bakıyordu. Birasını yu:ium 
yudum içiyor ve lronuşuyord.ı: 

- Son f'Üni.erde tiyatroya da 
pek uğrmnıyorsunuz. Meşgulsü-
nüz ga\,ba?. , 

- Evet biraz .. . 
- Bı;gün kaianızı dinlıemeğe 

ç•kımış oJ.acaksuıız. 
- Hayır! Bir arkad·aş.ı bekliyo-

dum. , 
Kadın, tc:.ilışlandu: 

- Biz fazlayız '!1l halde!. .. 
- Havır ... 
~ Aı1kadaşınız gelirse? 
- A"tı.k gehnez ... 
- Sizi sıikmıyoruz ya? 
- O, ne demek? İLti!a1 ed yor-

sunuz. 
N~anl161, biç kı:ıınuşrmıyor, ar&-

da bir 51rıtıyor ,başını safüyordu. 
Genç kadın, ncş'eden kabı.na s.ı~
mıymdu . 

Saatltrce oturdular. Genç ka
dına bakakcıı sıkılmıyo:rdum ve 
kalk.ırayı düşünmüyordum. 

Kadın . üçtir.cü dubleck>n sonra: 
- Kafi• ıtooi. B:ra, insan~ fena 

ş!.şiri~=· 
Gün batarken davran..;ıJar, 

ka~l<t?kr. Genç kadın, ad.resini 
verm'sti: 

- Bir gün geliııiz ... Muhakkak 
beklerim!, 

GPnr kad1n da, nişanlısı da c-li
mi sı.k.1.ılar. çı:<ıp giLtiler. 

Kış geL'll·J~·ti. Be)cğlunda caz. 
bantlı bir gazinoda, vakit geç~ 
mek için, pinekliyorum. 

Gal'SOn ,r.usamu geld:, kul:ığı
ma fısıldadı: 

- Sızi, Jale Hanım. masasına 
çağırıyor. 

Anlamamıştım: 

- Jdc Hanım da kim?. 
Garson, büfeye yakın nıasalar , 

dan birini usulca gösterdi: 
- İşte, kaTŞıki masada oturu

..forlar. 
Bakınca tanıdım-: Bizim artist

krin arkadaşı olan kadı.n !. Çok 
düşünmed'm. Bu kadına karşı 
gizJ,i bir zhlun vardı. Ağır ağı:r 
kall<tun, onun masasına gittim. 

Genç kadın, beni görünce aya-
ğa kalkınıştı: 

_ Buyurun beyefendi., 
Dedi, eHni uzattı: 

- Masanıza gelecektim amma, 
raha.tsız etmek istemedim. 

Elini sı kı;lctan sonra g6ı;rertliği 
!koltuğa oturmuştum. O, yanın
daki siyah parlak saçlı, parlak 
karagözlü, geniş omuzlu gene> 
göste7'di; 

- Tanıtayım ... Ni~lmı!. 
Siyah parlak saçlı, parlak kara 

~z\ii, geniş omuzlu genç, i.<mini 
söyler gibi dudakları ar.asmdruı 
bir şeyler mırı.ldandı. Gülüınsiye 
rek el sııkıst ık . 

(D~voın.ı Sa: 3, Sü: 6 da) 

Müslümanlardan başka im~ 
elli mil~·on Paryıa < ıııfı da aynı 
bir azınl.fk ~.I ec!l".ekledir. Bun 
!ardan ayın olarak Hınd.i.s.larda 
kuıukmış mü&takil devlet~r dıe 
varl:lıır ki İngiltere, bunları kolay 
J.ooı:>ay, yok farzedeınez. 

Görülüyuır iki mem!ekct'n idıa· 
resini kongreye devTe\mek kolay 
bir iş olmu.<:ltğı gıbi, ııdale-te uy
gun. bir hareket de o'lrrıaz. Kaklı 
:ki kolay ve hatta ada'.etc u"'15un 
bile olsa, düşmanın kapwa dıa
yam:hğı bir günde meınleket\n 
müdafaasmı za~·ıfı.atac2k ola., 
böyle b:r t~ü~-ten kaçın•tm~.k 
gere!<ıtir. Çünkü Jg<p0nv;mın H'n 
distan için b:r tehllke te ·ı ~tt'

ğini ta'lıulde l<orgre lid<'rleri de 
itt'fak elTri~l'Crdir 

Faıkat kongre lider!erin'n, gi· 
rişt.k?eri son teşebbüs.(\ is'rımı

i)'erek., n/Jtıt.dik\t-rin h~np gay· 
ret1'!rini baltalan"akra o!dukfan 
da bir ha:kikaWr . 

Haliç vapur iskeleleri 
yenileştiriliyor 

Haliçteki vapL'r i<tkelelm pey· 
derpey yeni birt'r 'ıale ook;.:bc-ak· 
ıır. Bur.Jardrr. ikj ta .es >ıin l m • 
rine başlanılmış bolun ılım~kta· 
dır Köprcidcki iskele ele bu ~\ili· 
h!rek y~>nıden } apılt cakıı:r. 



SON 24 SAAT İCİNDEKj 

IHI AD .ii 's E l. E:A 
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(Bu yazının m<'~inleri Anadolu A

ja?1$ı Btiltt'nlt•rinden ı11nmlŞ'ttr.) 

Tellı.is eden Muammer ALATU& 
• 

DaYet üzerine Berline g·den 
Türk basın heyet.nin, A!ıman Pco
P3€ar.da Naüın dokt.:>r G<ilbbe!S 
tar:ıfın<Lın 'kabul edıldıği ve mi
saf>rk'rle uzun uz:ııdıy:ı görüştüğü 
.Berhnden L ' ürilın ştir. 

A" n.an ı ... dci~\.'Si devlet sek
oreleri Baron \'on Va~-;:eker de 
Har'ôye Nazrrı Fon föbbenlrop 
rdına Türk gazetecilerini kabul: 
ctmı ~ir 

Gazet<'Cilerimiz Almanya dahi· 
Lndc:>kı tetltik seyalı<3l1err.e çık· 
'1Tl:~ bulunrr-::.'ktadı.rlnr. 

RUS CEPHESİNDE VAZİYET 
A 1.ı:""tlr. tebl•ğleri, Rosto! çev

resinde Rl:s rnukavemeı.ıı.in kı-
bıa:J r \o..r Ş\nı'4.:il şeh.:r 

~·..rı.rn <lake şeklır de çcn!lrniş 
\'t.: A.t;_r.an k!t'aları· 11.s. 1slllık5m-
1"'ra d:lyan:n:.şl....ıxlır. Don dirse
;:.nde de Rus mukJ.vC'me'.i zayıf
-'<l'n!!;ltr. 

Bcri.n kzynak!arı ş:mdi cephe
n ' ~c" UP kesiIT> nde büyük bir 
ın n i. yd ~n muhJrcbe.!:inin ce
rcva" r·,,.,~~ e olduğunu bildir· 
mektld: Kuşatılnnış o::n b rçok 
S -,·yer tC'' l.il!eri ) ok ed'Lmiştir. 

Be Tme güre, Rootofun tC'slımi 
b'.r "larran ~selesinden ibaret 
ka'1truştır. 

Rus tebliğler ne göre; Kı,;ık>rdu 
\'or&;i\ofgrndın cenup doğusun· 
da şicfJetli müdafaa muh~l'('bcleri 
Hrmrk.ledir. 

Şang'haytfan veri11?11 bir habere 
gt,rc, Sovyet kum;;<rıdanlığı aşağı 
\''O!@a.ia ç<1k bilyük ku\"n,.ler 
lxıpla:mı~tıır. Burı'.,;ırın arasında 
~U'\-·ari kuvı.·0tleri de Yartltr. Şang 
1-.ay ır.ah{ilkri kat"i muhal""('benin 
S•,11 n.gıı~-d ile Vo\~a arasında ce
TE'van cdeeeğıni tahmin edcvnrfar. 

Londra k~!,,ak'ııın ~•mdi Yol
ga iizer;n~elci tank şc-hri olan 
Stal.ingra<lın da te-hdil altında• 
bulunduğtmu kabul elimcktNlir. 

Ku) h;<efrle ıki defa alarm i~a
....t v~ihnişıe de bi.r h.ldt:~ ol
ll''3lr.-ştı r. 
. SJ'AL!N" KU'.t"BİSEFDE 

Yi.ne Şanı:haydan ~·erilen bir 

( SEHIRDEN 

ANKARADAN ve 
ME."l\ILEKETfEN: 

ve 

* Ar.kar>da AlaLüıd: bulı;arın-
da Sıhhat Ve'kiıleti önüne dikiie
c~k ıJ,an Mimar Sil'an hcyikeli i· 
ç.l n açılan müsa.lıak:ı nuıccl.en
anişti:r. BirincC:'ği hcrketl.raş Hü
~yin Ankanın eseri kazanmııştır. 
N usr;.t St:ırnan1n tlti eseri de i
~nci ve üçüncü olm~lur. 
TİCARET ve SANAYİ: * Bazı !im.alarm zeyiinyat;'1a· 
tını fi!tı-c ~rı!k yüksek fiatla 
saltdıiları haber ahnmışlır. Narlı 

' 

l\lilıver kaynaklarına göre, 
Bostof çok dayaııamıyacak -
Stalin Stalingrad cephesin· 
de mi? - Afrika cepfı.e>inde 
de ~·eni bir kımıldama baş· 
!adı - Hind.istanda bir ihti
liıl lıavası esmiye ba~ladı. 

haberde, StaıJingraoo gitme1<:\e o
lan S.Ulin Kuyfbişefrlıe dunnuş ve 
orad~ Büyük Britanya \'C Birle· 
şik Amerika lbüyillı: el.çil.eTHe ö
nemli görüşmclerd.e bulunm~tur. 

AFRİKA CEBHESIN'DE 
Afrika cepllı.esinde de ciddi gi· 

b, görli!ıcn bir kımıllanma b:;ş

lamıştır. Bcrlinc göre, General 
Olıin!l!k .şimdi tedarik edebildiği 
U:ıfrtün ma!Z-emeyi muharnbeye 
sa.1<.nı1ya kaNı.r V(Or'ffiİŞ görünmek
tedı.r. İngfli!ı: kumandanlığı kül:-
1.yctli mU;ılarda l:ınk ku!k.•::mak· 
tadır. • 

Dün sekizinci İngiliz ordusu ta
ra!ından girişildii;>ini bildırd·,ği
möz taan·uzun inkişaf etımesini 

gö:,teren aliımetl<'r vardır. 

BULGAR ORDüSU BALKAN
LARDA NİZAM1 TF.SlS EDECEK 

Bulgar Haı'b.iye Nazırı General 
M:kov Bu4;ar muhariµlcri yük
~ek meclisinde yap'.ıığı bir demeç
te bilhassa dem:~tir ki: .Bulgar 
ordusu şimdi eıı m-ıdern s Eililara 
sahip bulunmnkıadır. Kumıaıy 

heyetler; de doğu sa>Vaşhır ~elan 
günü gürıünc kıymetli tecı·übcler 
k;ız;ıP·\"n•·. Bulgaristan Jıalen Bal 
kan!ıar<la nizamı• lemine kabili
yetli olduğu kadar, icabında me· 
ziyetler"ni lhanp mcyıdımla·nnda 
da :isbaıta muk.ıed'rdir.• 

HİNDİSTANDA BtR İHTİLAL 
HAV ASI IBİYOR 

İ.sviçreden gelen h~berlere gö· 
re; ,Nyöz K1'°niJ<L. gazetesi Ye· 
nl De1ıidc.k i muhablrinin \'<'rd.iği 
lıabcrlcri neşrederken: cfür aya 
kal:ı,,.- • Hindistanla bir ihtital 
çıkacaklı.r. demekitedir. 

Pandit NE-l1'"u bütün mE:ll}leketi ı 
<lx>1 aşarak lngiJte<e aleyhinde nu
tuklar söylüyor. İngil-z ır.akam
lıarı şimdiye kadar lhUyatıı d<.;ıv
ranmakta bt'Taber, gi:zdi faaliyet
te bulunmaktadır.ar. Lcır..dra 
mahfilleri, İn.gilizkl'in H'ndist>a'll· 
da çıka.bilecek Iıcvbııngi bir i~yan 
G1areketini bastırabilc....~.~i t..anaa,. 
tintled.rler. 

MEMLEKETTEN) 

tan f6zl"y:ı zeytinyağ satı-,ıı ya
sak oWuğundan bu hareket me
not\.ınacaklır . * Toprak mahsulleri o{is ~h
~irmz şubesinde bulunan kahve
l!cr:n tamamı inhiı.arlaı· idaı·::-s.ne 
de\-rolumnuştur. 

l\1ÜTEFERRİK: 

*Üsküdar Hark.C">i Lczan Day
ramı müııa6@etile yarın sa hah 

saat 10 da Salacak p1fıjındr. ;,üyiik: 

bir yümne müsaM:-.a.,;ı teııtip et
miştir. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Eksiltme Komisyonundan: 

Arttırma ve 

I.eyıl Tıp Talc'ue ~'"urdu Taleb~S:n.in 1942 yılı ihtiyacı Uul~ınan 203 mı:lre 
t<ıhol ·.ııc. ku:na~ •ç:k ~ksil1'1ıoye konulmuşlur. 

ı _ ı:k.>iltmc 7 Ağuslo• 942 Cuma günü sa· l 14,30 da Sıhhat ve İçti."Tlal 
?.tua,·ooct l\füdü1 lül1'ü bina.sınd'a toplan'3 n !kıamisyonda y3pılacrktll'. 

2 _ !\Iu .. lJW'Oınıtn fa.t bt1hrc Jnetre paltoluk kum~ i~ln 6 l~a 90 ku uştur. 
S - J\:Iuv~aı t.eon·inatı 10!3 li:·a 05 !turu"Ş~ur. 

4' _ i~tckliler şartııames.int çahşma günlcrU'!Gc k~,ron<i.:ı gö!'e l·rlı·r. 
5 - Ltt-kliler 1942 ytlı T1ca.ret Odas1 vP.si\a iyJc ~-l9l~ s ·>ılı kanuı~<i,ı ya

~ıh vestka.lar ile bu i-şf" yeter rnuv.,,kkat ten:inat makbuz \·(ya b&.rk.a ml'.l..tubJ. 
ıle ~:·lık.ö.e bei;i ı:ün ve saatte k.O'Il'.!syona rr:.Ur ıc:tatl:ı.rı. t.7946> 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
Hava Birhk{eri i.htıyacı i\·in dört bin ç:rt er !o'i-tni paııarJll<la ~ın ali.na. 

C:.Nl.ır. İ.stl'klı•orın kal'i t~.Wual tutarı olan ye1i bin beş yüz }irayı B:ıklritöy 
:M°alrn-Od\hlugune yalll'anU ma.kbuzl.an i İt! birliJrte 3.8.942 Pazartesi günü saat 
1 l de Yeni~t.ah:ıne karışt~ınrla Büyliık Kınacıy:-..n Hant ikinci k'at N<l. 9/10 
<!a l!~va Satın Alma Koım.i:;\Y'OIW'tlda bul ure:r.aları. c7902> 

;şçi ARANIVOR 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet

nıeleri Umum Müdürlüğünden: 
i~ Pt:ncle.ı\miz ş.şli tarniıtıanrsi için gö:,teı ·'C• gı chtiye!.ç göre saatte 40 

ktı"'ı..şa k dar ücret \'t'ıiltnek suretiyle 3 e~ektI'11t kayrrak.-çuı, ile 3 ciitıtümcü 
tıG"'..a.!.;.1h ihtiyat vnrl!ı.r. 

As'kP:likie al.ak.ası oknı.yoıo llstekhl (•1-in nüfus hüviyet cüıxlaaı, hü.snühal 
tı::lğ.d .• 4. adtt \"t'Sika fcioğra!ı ve firediye k:.d:ır çal~n11 ol:.iu1tları ?nücssese
IPrden • tnnı~ iy-i ~tım.r·t vcsik:ılariyle Lkiı:..te 24/7/942 günU saat 11 den 17 
re L jar lc:.ı e11Jn r..1etro - IIan_ zemin ı!Qtu1dak. Zat İşleri ve S.Cil ?-.lüdür-
\lti.ln müracaaU:ırı lüzumu ut~dıriliı'. 4.7841'> --,. ______________ "'"" 
l_ıs_T_A_N._s_u_L __ BE_L_E_o_ıv_E_s_ı _ıL_A_N_L_A_RIJJ 

7 •'}~~P K5t111l Do~U1nevi Çaıma~ırha nesinin tilll'Jri açr.k cksil·tımc.ye kıonul
tn11.sttır. Kt~it bedeli 1433 lıra. 5"9 kUI"'UI ve ii'k temaıatı 107 lira. 51 kur~t.ur. 

Kee.it .,,.e ~artname Zabıt ve Muamelat ~ldürlüğü kalomfnde görülC"hliır, İ.ha
,-: 27 /';/9-tı Pazarlc .;. c:üoü. saat. 14 de Dairr.1 J:)ncfunend~ yapılac*tır. 

' . ŞEHl~DEN, ~ MEML~KErTEN - BOTON .·DÜNYADAN . . 

s:o·N.·'~H.~.B~E·e·c~·R 
Şimali Fransa· Vaşington da 
da fabrikalara büyük siyasi 

yeni akınlar faaliyetler 
Londra, 23 (A.A.) - İngiliz av· ' Londra, 23 (A.A.) - Vaşiog-

CJ tanareleri dün Şimali Frall6A ton'da dün büyük bir siyasi faali.-
üzerinde 3 fabrikaya, 1 radyo is· yet olmuştur. Paillik harp kon-
tasyonuna, mavnalara taarruz et· seyi B. Ru;r;velfin reisliği altında 
ınişlerdir. Dün 2 düşman tayya- toplannuş, Çine ) ardım mesele· 
resi lngilterenin cenubunda bir sini ve Sibirya durumunu g'ciriiır 
yere bombalar almışlarsa da ha· mü.ştür. Cumhurreisi, yakında va-
sar yoktur. Gocel~yin Alman tay· zife ile Çine gid~ek olan Ameri-
yarel-eri İngillerenin cenup doğu- ka birinci hava kuneti kumanda· 
sonda bir ~ebre bombalar atı~· nı general Bravley'i de kabul et-

tır. 8 yaralı vardır. miştir. 

Beykoz ı:ırtlarındaki 
yangın 

( ı inci Sahifed6n Drvam) 
İ:.\·iıerindl n ve h~ itan i.ı;tifade ede ... 
rek bu t,.;.\pl.a."'1l süı'at!e hz.uk'!tc geç
rr.c;.rrtni tcınin e!:ı;i_.!L•rtfr. ll.J sayede 
fabrika \'~ l\.Ü'Y btıtt::ı.m ·tiı.'J$.e lerliyen 
yaugın :.ret. durılu~·ubr.-.ış, l.r..ı a ·ada 
Üsküdar ve iain)·c •tt .. ıyf!"'lrıdcn mua
vı.:nel :Ste:ım:~--Ur. i•t"ıyrn.in, tı.alkl.D 
\•e zabı~n.n ~~ıı:ı. 1>.~dar drvaıµ e
den .tas!las.z. f:ıaliyE:tı neticesinde yaı>
gın rrıe\·ıii bir nluh·Yl't almıjj-tır. 

Şimdiye kaıdar 3000 dönüm fundalı
ğın yannI:ı~ına Sl?bt'p olıRcı ateş esas 
itibarıyle ı.14 sabah 'aat doltuzda söm
dürillrıüş'.ür. Yahı:z. yangın Ka.rı:ıte
ı>c mc\·kiınde hü}il de\•an1 ctnıekied.ir. 
~cykoz :andıarm.ı kum&ndJnlığının. 
y~pt;&ı tıı.hY..ik.a.t net:cc~ bu fıfetc 
Paşabahce - Beykoz a.rkasındak:i 
Gü.ın°'6uyu m.a.halll•sirıde Rizl·li Mah-. 
mut ili' k:ı:rısı :t':ı.\mJ.nın yen~« P'
-tYırmek t..:7.~te y3kıf..cları alf>ş :sebep 
o!mı.şt:.ır. 

ALMANLAR 
Kafkasya Y o -

1 lunu Zorlarken 
<Baıırna.K•lcden Dt .. varn) 

tayin edecek bir mücadele olacak
tır. Bu mücadele anrnda ruhat dö· 
'·üşmek, gcrid.e..n euıin olarak dö· 
yilşmek, Şimali Afriklildan 1Rg'iliz 
sol böğrünü delmeyi hedef tu· 
tan Alman kıskacını körletmek, 
lıatti ;)'Ok etmek gerektir. Bu ya
pılamaz \'e aksine olarak l\libver 
Süveyşi kapauııya ve Arap Ya· 
nınadasnıa ayak atınıya ınuuf· 
fak olursa Kafkıısyadan gelecek 
Alınan seliıu önlemek ve tesbit et
mek İngilizler için çok zorla'?r \'e 

kıska~ ltı>pana kapana Orta . Ya· 
kın Şark l"ı;iliz hakimiyetini bü
tün tehlikeler.i ile ağzının isinde 
kıslınr, belki de öldiiTür. İşte, bu
na meydaıı vermemek İııgiiiıh:rin 

Geceki yangınlar 
Bu gece sabaha karşı saa 4 de 

iMahımutpa.~ada Cafer::ğa ooka· 
ğında 3 sayılı üç katlı sandalye 
ve bavul :mal eden cSanayi san
dalye• lnıalfıl&ıanesi yanm ~tır. 

F.aıbrikarıın yüz elli bin liraya 
signrtalı olduğu sı'.;)'lenmı!.«tcd:r. 

Üsküdarda Yentıınahallede Mir· 
oğlu OOkağıııda Nuriye ait 114 nu
maralı e-den de diln gL'<'C saat 
24 de yangın çlkımş, yine Nuriye 
aiıt 116 sayıh eve atltyarak bu 
ıevin de tamaıınen yan.ınasna se· 
lbep o1muştu.r. 

Mısır cephesi 
(1 inci Sahifeden D evam) 

şimdi Elalemeyn cep.lıesinin tek· 
mil ikes:m'lerinde zail olmuştur. 

Kesif bir topçu <.-!eşinden S()nra 
lba§byan 'bu taarruııda rneı<1.-e.z.İ 
kesim:ie Yeni Zelanda ,.., Hind 
ıpryadeJ.eri il.erl:iyeı:<:k en yakın he
defleri ele geçiımişlerdir. 

Şimalkle de Avu.\ltral~·alı!ı:ır i· 
1erlemlye IQUVaffak olmuşlard;r. 
Biraz sonra tanklar hem me~keıı
·de ve hem cenuplta mulıarelbeye 
atırhn:ışlar ve şidl-letli bir zırhl.ı 
çarpışm:. :nkiş.af etımiştir, 

Biraz ilerliyen ptyade kuvvet
leri Telclisa mc,-;:ilerini ele ge
çinnişk rd ir. 

'.Röy'l<>r ajansanın cejiıedeki mu 
Oıaıbi.,inin bildlrdiğine g.ire; ce
nupla'ki lb.ir tepede de Al:nan 
mewikrini İngilizler !slirdada 
ımuvaffak o'l'.ın~lardrr. 

HABER DÜN SAAT 15 DE 
LONDRAYA BİLDİEİLDİ 

Lond11a 23 (A.A.)- B.B.C. :Mı
sır ceplhesinden en sıorı haber dün 
saat J 5 de alınmıştır. 

Bu habere göre İngiliz b:rinci \'C 

7 ine; zırhlı Lümoılerı ikdi:ı·erek 
General Rommdin hatlarında 
çarpc;mak.tadırl.w. Düşrr:~n bü· 
yük bir savl>Ctlle h3y:ıtı i1:ın mu
harebe etımekledir. 

Garp j&t·kametind~k; İrtgiUz i
Qerlemcsi şimdi) e kadar ga~·eı 
mahdut o1ıınuştur. Buru bir ıleri 
sürüş, bir yamı:ı adi:ieımemeliyiz. 
Bu taarruz sonuna k:ıdar hesaplan 
ımı<:. Çeneral Oirr lck p13nınıu ta
a:ra~ını tctıkil elrr-. k-t,...~ir 

Itöytc<in ınuhnbirinc göce Elt:ı· 
ı:a herhalde işı;al edilmiştir. 

---<>--

Beyoğlunda 
(1 Jnı:t Sahii~cn De\-"'8.tn) 

Kur.ı:luklan merd:vendıen aşa· 
ğya inen bu a.dam!aT, hu s:ırelile 
ıki.'l!clirak ycl<alamnışlar, karalro· 
la ge:!rilmi1m:r. 

Papad pluya a.ı "depodan las
tik çald;-klarmı itiraf eden Ser~is 
,-e Argiri adında h1.1ıS1iw: dun 
akljaom roüddd. umu.ınlliğıe teslim 

ed:lmişlerdir. 

Amerika Alaska 
üslerini tahkim 

ediyor 
Londra,, 23 (A.A.) - Amerika· 

da sahil talıkiınatı için 97~ milyon 
dolarhk tahılisat kabul edilmiş
tir. Alaska, Panama ve Pasifik a
dasmdalci üsler km vetlend.irile· 
cektir. 

189 kilo kaçak 
Çay bulundu 

1n!ı;saılar kaçak takip bürosu 
ı:nemurlan larafmdan Galalada 
İntııbah hanında nane şekeri rna· 
la:tite ır.e~gul olan K<'ll'labn ima
Jıatıhar.e>inde 1.87 kilıo k:ç.ı;ık çay 
bulunmuştur. 

Mühendis Mektebinde 
bugünkü tören 

Yıi!k.;-ctk Mühendis Mektebini 
bitiren taı.ctıe!cre bugün sam 17 
de meldıc-ple dip"!oma tevıti me
rasimi yapılııcaktır. Merasimde 
Maari.f Vekıili H~an Ali Yücel 
de oolunaoalııtl'l', 

Haıziran dınrresind.e rnelolepten 
ı 36 ta.ieobe mezun olımuŞtur. EylO.l 

devresinde mıt.ihana g:rıecek 23 
kişi ile beraber bu sene'ki mc..zun 
adedi 59 u bulıacak!tır. 

Bu tkşam mekıtepte ayn: za· 
manda talt'hcler taraimdan ya
pıliın!§ pı·ojelerdcn mürekkep bir 
.de sergi açılacaktır, 

VAZiYET 
Cl inci SaıhifedPn Devam) 

ileri nıüdaiaa meni bur~sı oldu
ğuna göre, Tiuıotenko'nan lıütüıı 
varhğı ile Don'u geçen Alınan Juıv· 
,·eti-erini nehrin öte tarafına sfu· 
miye çalışmalrta olduğw,a hükme. 
dilebilir. Don'u aşan kunetler ce· 
nup veya cenup batıya huekelle· 
ri halinde, Kc~ç YarıuıaJasıııdan 
da Almanlar.n Ka{kas toı·raklan· 
na bir ihraç hareketi yaparak, da
ha cenuptan ciılcli bir tehdit kolu 
açmaları \C bu suretle Don ccnu· 
bundaki Alınan ordulau .ıe işbir· 
liği yapn1ala.r1 muhteawTd:r. 

Bu suretle üç istikamell<n teh· 
dit altına giren Ro>tof'ı.!.ıki mü· 
hlm Rus kuvvetlerinin • aziycti 
dalra ziyade nazikleşecülir. iki 
ateş arasında kalmamak ı\in, Ros· 
tof'daki Rus knvvctleriniu vaki.in· 
de çekilip çckilıniJccek:cri gil· 
nü.n sorulan en n1iihinı !'-ualini 
t-eşkil etmektedir. 

Don nehrinden Kafkas datları· 
na kadar 200 kil-Ouıetrelik sahada 
bellibaşlı müdafaa n:cvzilcri ol
ııı:ı.dığrna göre, bu '8ha Alınan 
zırhlı birliklerinin faaliyetine da· 
ha müsaittir. Hulasa Don mey
dan nrnharebe.<i asıl şimdı hızım 
,-, ebeınn1iyetini alnıı~ bulunmak· 

tadır. 

Afrika cepbesinck General Ohin
lek'in tank birliklerinin dün şa· 
fakla beraber~ taarruza kalkarak, 
Rommel hatlarının içine girdiği 
-.e mııhrebderin şiddetle devam 
.,uiği bildirilmektedir. Bu taarru
-zan da geçenki gibi =.-ıii kal.ııp 
kalmıyacağı ve harekiıtın nasıl 
bir inkişaf göslerecej;'i şimdiden 
bilinemez. Ancak şu tahmin olu· 
nabilir ki Obinlek Rommel'den 
evvel davranmak lüznm ve zaru
retini his9etmiş bulunmaktadır. 

3 - S O N T E L G R A F - :!:-~ TEMMUZ l!Hz 

Hatayın Ana Yurda Kavuştuğu Gün 
(1 inci Sahi!eden l1r\'am) 

k~rlam;oağa rı:uvat:fak olarak 

5 rommuz 1938 de alhay Şükrü 
K·snatbnın kumandasındaki kah

raman ordumuz co0un tezahürat 
arasında Hataya girmiş, 23 tem· 

ıınuz 1938 de de Hat.!Y resm<!n 
anavatana il.tiha.k cmıişlir. 

Bu mulılu yıldönümü bugiin 
Hataym her larafın<la tes'it edil
mel<t.edir. 
Hataylı kardeşlcrimiıtn büyük 

bayramiarım tebrik edıeriz. 

Rus cephesi 
U inci Silhitedm Dc,·am> 

ROSTOF'DA RUSLAR 
ÇEKİLİYOR 

Vişi, 23 (A.A.) - Alman tayya
releri tarafından yapılan istikşaf· 
larda Rootıll ch·arında bulunan 
Sovyet kıt·alanndan bazılarının 

Don nehrini geçerek çekilmekte 
oldukları müşahede edilmiştir. 

KARADE. İZDEKİ RUS DONAN· 
l\IASI POTİYE GELDİ 

\'işi, 23 (A.A.) - Karadeniz. 
de Novoro>iski limanı Alman tay
yareleri tarafından pek ~iddetli 
bombardtmana tabi tutulmakta
dır. 
~us donanmasının Potidc bu· 

lunduğu söJlenmektedir. 

KAFKASY ANIN .:\IÜDAF'AASI 
VOROŞİLOFA BIRAKILDI 

Vi')i, 23 (A.A.) - Stoklıolm'den 

bildirildiğine göre Ruslar Stalin· 
grad. Krasnodar. Novoros~,ki de
miryolunu ve Kafkasya yal..mla
rıru koruyacak olan ikinci müda
faa hattını takviy.,ye uğraşmak

tadırlar. Bu müdafaa battııun 

l\lareşal Voroşilo( un kumandası· 
na ve_rileceği söylenmektedir. 

İKİ YlLDÖ'.'Ü_,1ti D,\HA 

Bugün ayni zamaJJ<la me ııti· 

~·etin ilıinın.n yıklunumüdı:r. ().. 
tuz d6rt yıl ev·ve! bugun Türk 
mılleti Albdülhamit ist.!xkdından 
kumUrıuştur. 

Yl:ne 29 yıl evvel bugün Edir
ne ist.ilıidan kurlıarılmı-;rtır. 

23 temmuz; Büyük Milli Şefi
mio7.:in doefıasile kazanı.l.an Lcrlan 
sulhu .zaferinin de arıfesid!r. Bu 
mutlu yilii>niirnü yarın meml:e
ketiınözin her tarafında tes'i olu· 
na oo'k't ıt. 

iaşe Müstefarbğı 
C1 iDcl Sab!fedeıı D•vam\ 

mürak.atıe heyetleri de kaldın!~ 
rnakta<lır. Bu heyelficrin vazife
sini beı.ediycler ,fa edecektır. Vi
föyefJeroe sü'ha~i le ilatin a da 
1Uzum kıi·lmadığı anlaşılmıştır. 

Son zamanlarda kurulaın petrol 
o.fis:le-ri, ledank ve dağıtma ofisi 
de kald!4"ıla<!akıtır. 

ıİSI'A..">\'"BULT>A VAZİYET 
i"eni kararnamıc tı r'iy.et me\r

ıkiine girecek olursa, Jın!cn 
rol 'ıa2ifcs:in.i yapmcı.kta ck:ın ve 
İ<t.anllıulda mevcudü seıkiz k'şô
den !baret buıunan i<>şe müfeu·,. 
1erinion işini belediye te ·• heyeti 
üzerine aLacaıkıt.ı.:r. Yeniden elli ki. 
Şi tle kkviye edilecek olan bu 
ilıeyet ook!n 32 ~den mürekkep 
ti.c .Halbuki İstan bu.1 bölge iaşe 
müdür! ii.ğü !kadrosunda g.!ışa n· 
ların • ka.zaJ.ar da daıhil olmak ü
zere - sayısı 38 dir. 

BU SA!BAH VİLAYETE 
YAPILAN 1'.EJBLIGAT 

Bu sabah Ticaret Vekiıaet"•nden 
Vilayete vt'l-ilcn t:r cmlr'Ie la~ 
tcŞkıitatındak.i mevcut m'irh:ılle
re Q:ı.iç bir lıfmsen"n alınmama"' 
teliiğ olunm~ur. 

BiR MUAMMA 
(2 inci So!ı•frclon Devam) 

Genç kadın, biraz çakıı'k>oyifti: 
- O kadar bekl.e<iik, g('lırıcd._ 

11iz . • 
Evet, kusur ediycrwn. 

- Hayır: Kusur eı:ıniy<>n;unuz. 
B.zi ihmal ediyıırswıuz. N~nlı· 
ma, siıxlcr. o kadar bahsettim ki .. 

iil i.şa n '.ısı taııdik eder gibi gü.-
1 ümsi ye rek b;..şını sa11ıyordu. Genç 
kadın, söylüyordu: 

- Amma, QOk bekledim ... Bir 
ak;.am, hızım evde, samimi bir 
~ava için<le içetdik, eğlenWik. 

Anlıamı:yurdum, k:mdı bu ka
dın?. Bu değ~n nişanhl:ar, kim
lerdi?. 

O gece ca?Jbantl• gazinoda, ke
pcr:klcr injnciyc kadar olurduk, 
içtik. Üç duble birayı 1oıi:fi gören 
kad.m, susuz Takı içiy<ıtrlu ve ni.
ışaıılısı da ondan a:şağl kalmıyoır-
du. · 

Kış nöbetini "Sa vm~ bahar 
ışılhyo:-du. Yeni açıl.an &:ıah~le.r 
den bir ne girdim, kuytu bir kö
şeye çeıkil.d m. Ne kadar oıurmu
şıun bil!n;yıorum, y3kınmı<la bir 
ses duydum: 

- Bu r.c da}g 'llık beyeft:ndi? 
iB~ım• kaltl..."C!ıı-:ı. Bizim ı.rlist

lNin arlrndaşı Jale hanım, yana· 
ğını çukurlat.ı~arak ban.a bak.-

~r. 

Buyurun uz hanımefendi. 
- Rahat.sız ctmiyeliıın. 

- Ne münasebet? 

1 
Kamn, dondıü, n.rkasında du

can sarı saçlı, ma\•i göz)jij za}'lıf 

gen~ i;:aret etki: 
- Gel otıuralım. 
Oturdukları zaman bana. san 

saçlı, mavi giiı:lü., zayıf geıl'Cı ta
nıttı: 

- 1' i.şa n Lmı!. 
Genç kadın, o gün, çok n.,~·eli 

değiltl.ı. Yine taılı konuşuynrdu. 

Fa.kat halinde bir yorgunluk va~ 
Dorıdurma yediter ve QOk ot ur-

ma.dılar. Genç kadı.n, gid=ken: 
- Bir gün bekkrim! Muh&k

kalc gelini.o:!. 
Demeyi unutmadı. 
Yaz Ôıriası., deni.z kenar; bir r.a

:ı:inonun taracasında ()(u.ruyoı uın. 

Seslenild'~ioni duv.ium: 
- Bonjur Jxyc•e~di. 
Bakt"ıı. b'1~'lı urtistlerin arka

d:.şı, J alc hanım. 
- Buyurunuz, hanımef.,ndi. 

~emleyi. Ç"C:kti, oturou. Yal 
nrıdt: 

- Hiç araIIUö"'!>rsunuz, arlı~ gi: 
ceneceğim, dedi. 
Şeytan dürttü, dayanamacbn: 
- Bugü~ 1'işanlı.,ız yo!<l do.li:ııı. 

Ger.ç kadın, goz''- ... ni söz' ıne 
cl"kti, biı: an baktı; sonra, "r ni 
çekti. 

- Kabahat be:ıde mi, onlu!"da 
m1? iBilmi.yorum. Ben mi nvi· 
;ıorum, bıkıiyo.nıın, yoksa, lır :r r 
mı bıkı,'()rlar?. 

• MAHMUT YESARİ 

Sayın Müşteriierimin Nazarına: 
N. Stefanidi.a ve Şki. Ticarethanesinden gördüğüm 

lüzum üzerine kendi arz um ile yalnız bir ay çalııtık· 
tan ıonra çekildiğimi ıa ygılarımla bildiririm. 

L 
Yak up Soyugenç Müesseıeıinden 

Alber Glazer 

• ve dem!>kra;yaların mü,ıakbel 
harp planı bakınııD<lun birinci. 
derecede ha~ ati chemmiJel ar:ıe
deıı bir hedef olmak gerekti. İngi
lizler bn takdir i~iııde yeni faarruz 
hamleleri ile bu hayati nıecbu
ri~·et vazifesini ifayn başlaını,ı::ır· 
dır. Esasen, son hafta içinde ln<:i
Jiz füo'1<DUn l\1e"a • Malrıılı'da 
\·c müttefik hava filolarınııı B;u· 
gaziden itibaren lıütiin cephe ge
risinde Alman ve Mihver faaliye. 
üni s:k sık devamlı boınbarılı
maı>lara tabi tutma;,ı İııgilizlcriu. 
bu hamle~·i yapacaklarmııı bir 
işareti idi. Eğer, müttefik ku\'vel· 
Ier iyi bazırlonml~. üstün kuvvet· 
lerle taarruza ba~lamış bulunu
~·orlal'a Roınmel ordusunu imha 
ede=seler bile h:ç olmazsa garp 
çölüne kadar sürebilirlH. Fakat, 
Ifafk&Syadaki vaziyetin müst•k· 
bel gelişimlerine göre batta, bu 
muvaffakiyet dahi kfıfi değildir. 
J\lütte!iklcr RC yapıp ynptp Şimali 

Afrikadan lllih\·er ayağını kes· 
mek '"' Tıınusa );adar bakim ol· 
mak n>e<huriJelinded.irler. An• 
cak bu sayededir ki, Akdeııize ve 
Şimali Afrikaya hakim olarak 
Kafkasyada Alman taarruzunu 

gönül rahatı ve biitün iınkinkırı 
ile kar~ılaıuıya muktedir olabi'.ir· 
)er. A\·rupa Jıarbinin ınukadde· 
rah en bii;yük ,.e nıii.hinı ~afhası 

ile Kafkaslardaki ıneydan muha· 
rebeleri ile lı allolunacağına göre 
Mısırda başlıyan İngili7 taarruzu· 
nun öneıui \:e hedefi Kafkas niluıi 
mücadelesi ile aliıkalı olarak açık 
\·e aşikardır. 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları iş
letme Umum Müdürlüğünden: 

1 
_ Ll"!m""''zin pazarlı;<la alacağı 1<creme aıı;y:ı.cı a..,ğıda gösteı\lcnlitr. lstanbul Defterdarhğından : 

,
30

o '1'!1 çıralı ,a·ı çam a:ronanı, 200 M3 l<aplamalılr. meşe l..-oğ1J5U, <200> !.13 YJiıyet bilkfımet konağının <6222> llra <8h kuruı ~şif bedelli çatı tMi-

ETEM İZZET CENİCE 

il• ÇOCUKL!\.RINIZIN .... 

,.~lik dOı;• :.; k vr t:.ı.kalık.40-50 M3 ıklzkltk ~ürg n, 160-1&_~ ltıl3_ Icl+:t*:ık gür .. H'ı.tı işi 27/7i942 Paza·.·trsi günü &aat 14: de ?-.Wi Emlak Mi.ıdütlül.önde m(ltc-
cn c.1200 adet hllS~i e-ğitrsit· ağaç, <P'.ıra~l>, 30 M3 durr.L'n•ı.k karaağaç, ş~l ktım.syanda a~~ dk:il!ıtme ile iha:e edilC'Ct.'k~. MIJ\"*'kat tro-.nat 

g '
2 

_ ·y ar.d:ı l>ilcl.rlrn ihtiyaçla::.-dan hw~..ar.gi b~ı·iS:..Oin daha az miktardı c497> }:rııd:r. 
olar.::..~ tc'krr f dilmc.>i de caizdir. t.1.ckl;lcrın en az bir taalıhütte c30 0> 1lra!tk 'bu işe b(·nzcr fş ,. .. .._t.~ 

3 
_ Talip1erin i.stln.ilm bu kt•re5teler rb'at ve e\•safını g&teıren )tst(·yi Le- d:ıir adarc;c:intlen :!lmı~ oklulu "-e:blara i&.linaden İst.anbul VJ:lyet:t'l..t" Ti. .u-

1 \'"3Ztr.ıt Miıu·•:r!üğü.rıe rniıcacaaU:ı gömaeler- v~ tek1ifien.aı nı.hayct 31 Temmuz ca(""Jatla rms:üme ta:ihlıxien tatil günlerl h.ıriç 3 gün evvel alımnış rhl Yı.:t ve 

942 
aıtş:ı.rrımı. kadar yazı ile Levazım Müdürl\4.'iıne 1evdi e\mele,i l!ı.zımdır. 9{2 yılına ait Ticaret Odası YıSk.alannı lbt·az etrr.elı ri muktczi&r. 

c7886-> 1.lukavelc-, eb1t.mt.•, Ba.yındı.rlı!k ~leri Ctr~: \·e hıas.u'l ve fenı:ıi : 1an"kC-
leri v~ proje keş;ı lıü!asas!yle buna rffiilfL•"'- diğer evrak Mılii F~~~k ?oi~ur-

lstanbul Vilayeti Daire Müdürlüğünden: 
:r.1adde - 1 - İdo.re l\.l('cmuasın:n liaz.jran 9..;ı ayından ba.şla.ma.k üze.re 

1\1:ıyıs f.ı-1:3 glyesiru' kadar 12 aylık nüıshafitnın ş:ı,-tnısmesioe güre 23 Temmuz 
~4.2 gününden itLbarcn 21 gün müddetle açıık rk:jtltnteye konul::nu$ur 

2 _ Mecmua en aşaltı 3 en ç<>1ı: 10 ~nıma olacaktır. I.üzcmu Jıalhıde eJı: 
olarak 40 rormay• kadar ayrı kitan halinde iltvesi yapılacaktı<, E!t formala
rın b~eEeri de rr..ecmua forma.arı gibl olacak.tır. 

3 -- li·'r nüshanın baskı adedi ~00 ğir. 
4 - İhJle günii 12.8.942 Çarı;•mb• günüdür. 

lüğUııde görü!e1>a1r. <7782• 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
kezi Satınalma Komisyonundan: 

er-

ı - !..{eıicezLmir. ,..e mulhtJt rmııstahd.ı.'mini için açlk ekil. tme ile ı11.. ..;.nl' .. 
sine göre 162 çi!l totin yaptıı-ılncııktır. Blfiler çi!!.in tahm'n lıedl'li <23> , a 
c50> kuı-U)1.an 1.W11un1ı;n hı1.an. ...3807> :i..iradır. 

2 - Bu eksiltanrye ait şartoameler n1t'.rkezimle le'\·aumından paTaSlı. alınır. 
3 - Eks:!tm;ı 7 AğU&1ıos 942 Cuma ı:fuıü sa•\ 14,30 da i";a!atada Ka-~ 111"""1 

fopa.şa sokağL'lda me::lkür Meıkcı. S-aıtın Ahırıa Ko;ni.;yonımda )"1.1. ·1 &c;:ıkt1l'. 
4 - Muvak.kat teminat mit: tın c28 5• !ıra c53• kuruştur. 

5 _ Tahpleı'n yüzde yl'di JıuÇ\J< bC-'abiyle 227 lira 25 k~ ~ır.lnat aıu. 
1 çe~n i;ıaJedr.n evvtl M;ıh:andığtna yatırılması laz:.mıdır. 

ŞEfıir telefon rdlıl!ıeriır.;n 373 6 - TalipJer"n ihale günü olan 12.8.~2 Çarşamba eünü •aat 15 de Vilicy-et 
üncü sn.h.lcsine lUtfen ba\k:nız. " iı1:!~·ndr.1ü cksl 'n1f .. \'f' ar"J':1nna ko::n!s)cnun:ı YC şartn.ame-yl ~ek iQln. 

SfJ NETi iÇiN 
5 _ Eksiltmeye girccekt nn kunCa"'acı olduk.la .na <l' .. r 942 :rıh T carrt 

Qciası vesikası ile bu gıbi kundı.tra ta.ah.1iıt iileri yapt!ğ'ını b ıır bf.rtr veS:-
TlHp'.erın i!.k tc'nınat r.wıkbu.z Ycya mektcpla;ı. ihale tarih1nden (8) gün 

evveı Bcled.:yt• Fen ~le.r. Müciürlü!iine mür<0.c:aaı.la alr.caklan f •ncıl ehltyet 

\I!' b:ıı.;.ncn lb:azı lazım gelen &~rr vc.stı..:ıl.ariyle Hı.ala g(l.[lii mu1J7en sa!_ttD 
U..ı. .... u ıcı.;:.ctL~t: bu:u.'"'ıltl~aiat1.. t7441:t 1 

l'.11ao:ıı:~D;15'Slll'.:ıımillllllDl•ICIZ~Sli'lli de Ler gü.n V1l~yet n:. :c !rt.;.d~ı-lüğ.~nr n;üra..:.ı.:ıtiaıı. c.'i8~1> ka tbca.ı e~Ieri ,.ırıtır. · <7899> 
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NEY iN ASA CE iZ YA 
Güneşin ve denizin saf ve yakıcı güzeHikl<'rini cildin derinliklerine nüfuzunu temin ile sıhhat ve hayat fışkıran tunç gibi esmer ve cazibi ruh bir 

• renge h~hvil ettirir. HASAN DEPOSU ve ŞUBELERiNDE ŞiŞESi 60, Büyük 100 Kuruş. 
HASAN GÜNEŞ PUDRASI ceviz yağının evsafını haizdir. Cazibeyi ve güzelliği ziyadeleştirir. Gençlerin hayat arkadaşıdır. Kutusu 50, büyük 90 kuruştur. 

r . ,. . 
MAARiF VEKALETi 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

! j BULMA CAt [,,,.'...".'.c İ~!~~BU~ J?.!=FTERDA~Ll~~~A~: 
-- --

• 

NEŞRİYATI 
B<deı:ı T,,rl":resi UTl'\l!r. l.!;JOlil'lüg~ •r&!ındlın n'F• dilen ><•tJP

latıdan aşoğıd.a.i<U..- Jaq:lartnda< b»<le"arle s:ıııı.ıa ~ıkarılınşıır. İst<
)"<nlor: Aoicarada: A.kba K;tabe :ruh~ Ho.ıbo'lcla Mı;;ılhm Alu::.ct Ha
lil İ:ı:ıôa.lilp ve Çığır K•t;ıp evle"'1,tea. Karsta: MelıoJ'et Tür;;erc!t'.l, ııo
!uda: z.a.feı• K•tap evlll<ien, Anlcını., İstanbul, Loın;r, D:Y<rı-bckr, A!yoo 
l\.oocra, hıial;r.ı, Ad.,,.., Antaicn, S·v•o. Erzı.ırum, Tı>abwn, SiLll'ıl\lll 
11~ Vei<illiii Yaymevl.,,.indcn satın ı.kbatrıer. .;26~• 

&..-... 

5D 
CD 
60 
5~ 

:ıo 
125 
75 
llO 
10 

l&D 
150 
75 

nur. 

A~ '>tlmı tl b!abı 
Fullıoi. hakem kl»-uw 
B~~l Futbol k•idelcri 
Fulbol Kla\'Uzu 
K!ly OJ>OI' ""haları halcltuıda öiı\ft'.-er 
l':!,lri Türlt Sporları üze:in<le arottı.nınaJ.ar 

MO<!e..'11 atletio:m 
Balloan llır ~ 

'Ballcao ı&reııleıi 
GNlko - Honl1!Jl r;\lr"f .,,,,ı>.m 
Teoio 
K"'l"'* Spo!:'U. 

•7262> 
n:ccm'l.lt&ı da hul~-

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
939/1249 
Emniyet sandığına borçlu ölü Ay~ Maide varislerine ilan yolile 

tebliğ: 

Ayşe Mai.de hayatta iken Topka pıda Beyaooağa m~h:ıllesinde Ak
saray caddesinde eski 98 mülrerrer yeni 98, 100 numaralı a<ışap bjr 
C'Vb tamamını birinci derecede ipo tek göstererek 11/6/936 tariıhind(' 
23623 hesap numarasile sandığımız dan aklığı 200 lira borcu 1/3/940 

tarihine kaıdar ödemroiğinden faiz, komisyon '""' mm:arifl ile beraber 
borç 129 lira 22 kuruştur. Bu sebep le 32()~ numaralı Jı:a;ı ~n mucihin

re halakmda icıa takiıbi başlamak üzere tanzim olunan ihbarname 
borçlunun mllkavelenaı;ı.ede göster diği ikıınıetga.hma gönderil~ ıse 
de borçtu Ayşe :!\faid€flill öldüğ'.i an la~ılmı.ş ve tebliğ yapılaıınamı"{ır. 
Meııkiır kanumın 45 .i.nci maddesi vefat halinde tebligatın ilan su
retile yapılmas:nı funirdir. Borçlu ölü Ay:;e Maide miras~ıları işbu 
ilfın tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığm.ı.za müracaatla 
munısler.iı>in borcunu ödemeleri wya kaııun;,n kahu~e şayan bir 
itirazlan var.a bHdirmeieri Jiı.zım dır. Mirasçılar lp::.teği k:ı'!llarmaz. 

lar v~yahut bıl§byan talrı'bi usul dairesinde durduJlmaz!arsa i-po~ekli 
gayrimenkul ır."2lkur kanuna göıe Sar:dıkça satıl.oeakıtır. Bcı cihe:ler 

a!fıkr.oor!arca bilinip ona göre lıare k<:t edilmek ve •herbir,~e ayrı ayrı 
ihb:ı .. ~.'.l:llle wbliği makamına kaim o!mok fi.zere keyfiyc't ı:um ol:.;,-
mı r. 7932 

Kayıp Kardeşimizi Arıyoruz 
lsıta11bulda Ayazağada doğmuş hü; ük kardeşimiz Hamdi 

oğlu Adili aramaktayız. Bir hafta kadar 1ıtarrbulda kalacağc
mızdan bu müddet zarfı'llda kendisı,,n S!:1:cd ı Türk otdfode 
10 mmıaraya müracaat etmesi. 

Kardeşleri 

Şna!ett.n 
:\u.. arnda) 1 

SOLDA.~ SA(;A: 

ı - y...,, ıe iştolıa .çar, :İ::k.ı!T'.bi!
de b;rl!. : - Ki!dl?r, (.l;du "-a.hi~ler'"~ 
di''l, O - lla.dl.s.e, Kö!\ <l - H~r z;.ma\1 
drg.ı, Yt'.!l;.f'k, 5 - Su, Başına A ilfı
' l'!-•:Vl .. k~cim. i.!!ni, Ters! l:koenbire, 
8 - A •. aha 7alvarıııa, İsim, 7 -
CillEl et yet!~rP.n bir haraınız. 8 -
Yo: ull.ı.r, E.:eınl•:r, 9 - Blr Eafa 
it.'c)"'JY'~ 10 Kar.adt•nlıt.n kı"ı.nüa
l'Jnclan, okımaciılk şey 

1 - Dosflr.r aras:nd· taati. ediJ.ir, 
İç~ne pnr-a jconur, 2 - Kırmızı, Tersi 
gen.ş değil, 1o.narkPn çıkan oes, 3 -
Koır. u b'r d<:vlet p:ıra.:;ı, fiıııirler, 4 -
Qlni! · ile meşhın bir viJfr.retLmiz, Ter-

kc.nrs hayı·a~ı. 5 - Satuk mev
·m b~ ia~s:z, 6 - Bl<.a.şt. •kaplan 

tc.n'llL~er1 Renk 7 - B411Q H i13v~
ı;ıy:e '>l<i h•ydut, 8 - İ]'i, Fabrika· 
run yapt:klu.n, 9 - At:n yediklerin
.ien, Fiyat, 10 - Ölmesem. 

23 T emniuz 1942 
18 OD :froeram w 14eınl eU& Saı>I 

.&.yan. 
18.03 :.ıi\7.:k: ç;!ı,, Fasıl. 
19.00 Koıı•1 ,., (Dıı Politika İC!J',ali}. 
19.15 M~: D,n.o l\Iüz;~i (Pi.) 
ı 9 30 Memlel<A.>t Saat Jcyarı vt AJ;;m 

Hr.berJerı. 

19.45 • fail. Yur lan ~sl8. 
~o 15 R•öy.J Gazete9i. 
20 4ö 1\l iWk: Mıı>.-ap!ı Sazlarla SU 

Eserleri. 
21 OD Ziraat Tok\rimı. 
21.l o Mıxz•k: Şarkı Ye TilIQc!iler 
21.:lO KOl>U4ll•"' (Kohramonlar saat;) 
21.•s Müzik: Sen.ronik Pnıgrnm (Pi.) 
22 ZO J\t,.ımlt ... ket Saat A:ya.:ı ve Ajans 

Ii..ıberl" 1·1 ,.p B~ı!aır. 
22 45 22 50 Ya"IIW Pı ..:tam ve Ka· 

pan ş 

Hamdi ~lu Cemalcttın \'e 

(Çaru.k!.1<aie Yalı cr. ic!t:>Sindc (ljJ 
(Tamirci) 

·~~~~~~~~~~~~~~ 

1 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı, 
Bolu Nafia Müdürlüğünden : f 

1 - ll<si.1ıroı>ye koo ı, Gvy1 k - ~ .. ı ~on ;roı. D Dro -
75 + 000 ktio.ı-.ıetrı_ılcr~ a:-asJı a Uzımderc ve Çil1 r Jt.ôpıru.; rı •1•1 Küçfiık l;\.'P· 
r1l \"t" mentez,tr ın{aah .. 

Ke. ! bedel- lHOH lora 116 :n•. ~t" . 

\.lsl.tidar A'li~ e Birinci JluJ.uk 
Hakımlitindeo: 

Ü ,kı.ıdard Se'fm sıı:da Üzüm 
I; zı sok.:ğ.nda 7 :N'o. da Yaınci tara
fın "" •:uz -nı::tılt Ba'~"<al sokak 
7 ı. oa Ya- kızı :,ıerika, a)"li 
aclre•,te \<a·Hikı ve Kat.crina ve 
Aris"'".J-..>lı tı-<•y·nıerıne açılan a!a-

2 - Bu işe aıt ;ar1:ııam lcr ve evr _. ~un ...rdu" 
A - l'k-1.'m.e sa~.ı ı""6>, ı 1 c c ı~ -· r n 'cra kıh"' makta olan 
D - n:ul'-ve!~ projrs., 
c - Bayınd.r-l k ışıen g Jıe. ş"lrınamı . 
D - Kop-.ı ve men!e->"1 .. ,, d:J:l' h· 1 - • ş:ırh . .'!rr:e 
E _ ~! !ı::.Iasası, ı..Je. r;yat cc·vı J, ri 

F - Şose , . ., köprü er !erın! şaı1nonı~. 

~' bu pı1u:.ı1"1cri Vt' en·akı B~1J Naf ı 
bi !er. 

3 - D:silt.me. i.8.94!? taMın n Caırıa g !14 

nağın<!a Na!;:; • IüdJrluğ odasında yopıla°""tır. 
t 16 

4 - Elc>ıltm• k:a<ıalı nrt usuli;rlc yapı Jrak.tır 

E ,ud ll • Ko-

s - Dcs:1 , e ' ~ebi ır()k 'çın lstek1 tn.n 8453 hra n 'ı"'· 
" bu.:n,,, iıaŞ';<.a. a~ağııd!ıl<( ves'J< ları ha z olup CÖ' • 

:a.t it rr.a: ,~r
lt mıcı .. ~. 

ı _. Tıcaret Odasında. k yıtb bul\Zldu .. na daır 'CöJ a 

2 _ is~1 i!er ~lt:rr:.r:.t~ i ···ak. cdilrnı .:t iQJ 1 ık ,..J "" e- gü tn !l az ~ 
gw.1 evvel (100.000) lircl;dt :. yaptığına dair v~ka ıbı z t·cl•'l'\:ı\:. \"r!b-yEtten 

alacıılcları tliJ:ye! ves-'kalıırını tek-'! ır.etı!uptanna l<.oyacal<lıı 

G - Tek..ı'! mektupları :> .ı!t rıda tiçUJ.lÇ.Ü tna<!d.Pdc yazılı s.;atten bi;- SPUt 

E'\"Vcline kadar Ba'u Na!ia Daires'n<' r<"tıriler~ . tm Kon :r u R• · .ı

g;.,,, maJtlı<ız rrniltab>:mde verııoc .. ktir. Poota ile gönde ı '~ n,4;tup.ların. ni
baıyrt DıçüDcii maddede yaz.ılı a:a-:ıte ka.dat· gclırn.lı oL.,..ası \'P. c1:'ı.ş ~ rtın mühü!" 
mumu .ıe iyice kap.:ıhlmıı§ olır.ası lflZJindı.r. Pootada olaca~ gec··~_Jtr k.:ıbul 
e<!ril:mtz. <7683> 

ıır~m•••mıaılll';ı2111:"1S Mahdut ~ıe~·uli3·etli ~-

ELLE ÇORAP ve TRiKOT AJ 
İmalcileri Kooperatifind•n: 

Göıiiloo ?üzu.ma bill'aen 17 /7 /942 gü!llündc m~ak.ere edil.t-ml
ycn ruznarnemiZin görüşülme si için toplantıın.'t< 4/8/942 salı gü
nü saat 14 de Eır.!nö:Jü Halkavi salonunda icra edileceğinden 
ortaklarımmn =kur gütı ve saatte Koopcrnt!.f oıiak defterleri 
ve hüviyet cüzdanları ile birlikte gelınekr" laz=dır 
,. ,. ,. İdare llc>·'eti -. -
~- DENİZ KLÜBÜ ÜN 

7 ınci !Df'nei. de\"Tiyrm müııa: bet.yle 23 Tt"n1DiıUz P\:ı~rn b~ ak.~-

mı .ç;in tertip edi,{D, baior~ı 13 Aiıır.ıos 9t2 C\AIT.Q.1"1.t>.sl akşamına tt>-

l'tr edlid" l:.n o\u!)UI. İDARE HEli'ETİ 

ıa~.2u.R.tı s...r.t~·nd~: 
Müıc' .. J~·ıı.) 'le'"ln nı kı:dd .. ma 

ve1.i' huLurile ~\·::pı.:ı:n tahk~
katta veJ.:ı lr indr'l K taki Logo
tc'djnın el\ uS-atlı~c •. ~leğinden 
çeır Jrr.c ı \ c c. .;er n·l.,I N>kola
k!n. 1S:.if r t - bu: 1ma.'1 ve 
1! ... u • e.. 'e~" lt rin d1.. ık..ımetöa.h

ların ~ meÇıu!i_yf!l;, e tinaen 1-ey
fivetten bı:hsi · ilanen teblic;at 
icr. ına \'C tahk.kat> 29/9/942 
saat 10 a tal~'o.nc :..arar verilmiş 

oldugun<l"n n1<.'-klil gü:ı.uc mah
knr.~·sc gcl-r'I ~k.lerı vej~a ka
nurıl bir nkil giil'dermedilderi 
t;:":ô rde Hdkuk lTsnlit :Mırhake
me':r. Kan. nu:ı.ı.n 398 inci mad

<lt·k'le t€vffıoan gıyaplsrır<la tah
ldkata cJ.c,·am olunac ~ı tdbliğ ye

rine kai!ı-1 olm:ı-k •lıe=e ilim oll.l'-
nur. Do.;.:·a 941/14 14045) 

Dencdileeek İlıtira Beratı 

•l\lcıtorlere mahsus ldroka·ııbi:r 
cir, s.nrle.ı, :<tkrr.a )~ag·1ar ında 1;51a
hat• lıakkm<laki ihtira içi.n lktı
sat Vekfıle:t' <1cn i 1ihsal edilmiş 
olan 22 TOl'ınru~ 1936 tarih ve 
22()4 No lu ih~ira berat.nm ihtiva. 
etıtiği huk k, bu kere başkasına 

d<evk vr,ya...'lut ıc•dı Türki:> ede 

mev ;.; fiile koymak için saliıhi;ı et 
dah, ver,leoikceğı ı.,.kllf edi1mck
tc olmakla bu husu~a fazla n:alü
m t edınmek ıstı)tmk'ıin Gdata
da, Aslan ifan 5 inei kat 1 - 3 No. 
lfua m-.raca~t eylemeleri ilan olu
nur. 

l ~ıu tiıifa Sl"V '11 Ka --veci K r--,a_ !k.F-,s J-I J: p._,5· İn ... 

2 Hılı<eyon Çelebi ()ğ u Ek:nı U< 

peynir helv.ı ~aL~ı 
3:\le-lr:net ve Sjle-y:ı.&.,ı G(·.~· Hal, ; 

b:ılı hon 2~ ~E 00 

Kı 1 -rıa e.ş .\!;,(r!lllıa'i" l.4 9ıJ QO 

O•r.e: Bt.J ! ı . a~c: 

16 CD 
2-1 00 

3 36 

4 80 12 00 

142 
H2 

15 /18 1 ll)C ıı.ıı. 

lüı31 > 

.l'\o. 22 4E 00 ô D5 l 21 1 H > 23/19 > 

6 M"h:l~et Koe:ar 
6 Samu• 1 Le\'1 

8 Paae Olrnar 
10 Cemıl fü•ı'Cıın 
il • 
12 A<l!'m Yüce 

Kahveci 
Kese ktığ: tçı 

Tahta kulu 
im.ali 

Kahveci 

Kunduracı 

Be"ber 
> 

Kundu.ra tamtı:i 

13 GJlbenk Kızyumc:ya.n Mezect 
> 

Kun.dr.acı 
a • 
15 

Ken-JS l"bC.('9 Er'lştı 'C1 Sarıog 

lia.n No. 1 116 00 
K. Ali N('c •• ·ıoc.,, No. 3.~9 11:10 (.10 
K•~'fTI&r:ic.~ Kara AI! K:-ıp.-
~n 1 00 N 

K Ke; uııur Han No. 3 ıo oo 

K tf-<e!esi 
20/ 1 

K, KC~ Hoıli] Pa§.a 8/1 
K. Keş Mtrtıtbane No. 12 

> .1'o. 10/12 
P, J\1;1.$ Günf',7li So. 
2a!l 
K K,f 1\Tet.-J.!ibey 50 

> 

67 50 
39 00 
45 00 
45 OD 

No. 
1:>5 00 
324 00 
324 00 

Yoku-

23 20 
10 70 

:34 00 

u 00 

2:3 62 
) l 70 
15 ":'5 
o 99 

27 00 
69 Ol 
29 07 

4 6C 
2 u 

4 80 
5 6D 

4 72 

2 34 
3 15 
D 20 

5 46 

18 80 
6 Si 

il 60 
5 3!i 

12 00 

H DO 

il 81 

5 85 
7 &? 
o 49 

13 50 

17 2.ö 
7 ı1 

> 
> 

• 
> 

> 

> 
> 

• 
• 

Ml 

• 

8/31 
20/32 

7/34 
4/29 

17,'4~ 

15;9 
lü/14 
27/?7 

24/2{ 

3~/~· 
32/47 

> 
> 

> 
> 

> 

• 
> 

• 
• 
• 
> 

16 Karebet An.kel oğlu 

K. Aii 
•u 58 
ö. Avni 
H 

27 00 
Me-bus.'n C;,d, No. 

2 75 o G9 o 80 > J2/49 • 

17 Var.stad 

Odun kö
mür dcpoE;u 

Ter.ı.i 

18 Ha•M P"k'' B•ı'ber 
19 H•sao Hulloi Çellkbı.çak Süt ~ 

630 00 
K. Kc4 K<:ı' antr,a H~~a.n 

Han 5 9-0 00 
ö. Avı» Ka:aaba!ı 42 46 00 
K. Ke~ Kfü1<çil 1:-aşı Ha~ 

9 32 
6 ()() 

61 il 

1 89 
l 20 

127 77 

2 33 
1 ~ 

> 

> 

• 

S4/42 

27/46 
:~:?,'31 

• 
• 
> 

ğurt dahili ııicareti No. l/l 60 00 l4 60 e 30 , 87 > 34/27 • 2D Murtaza Yıldırım Manav 

21 Cemal .Aitıınişler 

22 Nu.rtl A.'rbil 
Terzi 

Gü~Uk Komıis-

23 Vahran Oia.lızsı cglu 
::roncu&.ı 

.U.1t•zuci 

24 > 
25 > 
26 Nazım Öı:ıver 

> 
> 

Gümrük Kom:is
yoncusu 

Emenrtç; 

28 Ali iııter.tl;yar Rıza Femni 

29 M.!lttyadi Aib."Qlldi 

31 O\'lldi oğl.u J\ı:Jı,ak 

32 Rafeı ve Şeı.Wi 

Tütün V6 
Xuru kahve 

KO:rrür ŞiıkeU 

K KPı N('Calibey ~"d. 
260 

K. KE'i Ko~emen l-3 

K lıOi Çfçı•yan H•n 1/6 

No. 
108 OD 

150 00 
84 ()() 

Cad. 
32-1 00 

> 

• 
Kemô~PI Huan 
Ko. & 

324 no 
OD ~24 

Pttşa Han 

K Ke~ K. Keş ııad. 4-6-8 

K, Xcı MuınhaL.e 
llö - :!1l 

K. Krı T"'1ı.ın 3/8 

N oatıbey Cad. 424-426 

65 00 
2!0 00 

5DD 00 

11 17 

z e4 
7 52 

Fı 00 
! 1 07 

+! '" 

1 83 
3 .. 80 

i S2 

6 00 

Ö. A"\·Jll "!t1ebu.•;.an Cad. ?-:o 
M (&ıınıa tar ... 1ı 
K K-. -~l.athr Han No. 10 l Te "<"1) 

2 23 
5 13 

1 60 

16 20 

2 21 
8 &8 

o 33 

6 16 

1 56 

1 32 

13 07 

2 79 

6 u 

15 60 

-

94D 

> 
> 

• 
• 

lıJ9 

• 

35/12 

29/40 
33ıW 

3ô/14 
35/16 
Sfi/15 

50/22 

> 

> 

• 
> 

• 
941 3132 2 1n~1 İlıb ~e 20110;4.l 

T, IJ!l2 No. !u T. i Kom. Ka
ran. 

94D e;n 2 ınc iho. 20, 9 u 'J'. 
12D8 ve 19/9/U, 835 No. lıJ 
l'. İ. Kem-.• Kru-.ırlan. 

f33 5197 2 >ıx: İhb. 1116138, 55CO 
T. İ. Ke>m. Karar'lc H/7/938 
T. 1 - 3<iU2/l - 9525 ll•I 
l!e. Temyizi. 

1138 

P38 

!133 

22/19 2 inci 1nlı. 1519/41, 800 
No bı T. İ Kom. Kararı. 
T"""'z K 24/12141 T 3557 
Ka-..r. 
1/fl 2 .inci İhb. ll6/!0;40 T 
2051 kıarar ve 6/11/40 T. ve 
10421 No. lı.ı mdır."1mJrll ttJI>-

7"-'· 
İôtanbul Vllô:yeti Dı:!terda-:-lıimın Top.ı-!cır.e J\ta~ıye Ş..ıbesi rntrk~ll~r tı~nden yrı}karıda adı 1.§i ve ticarc~§h 

reslcrir.J bildiıınemis ve tOOclliilı:> saiılhiyt"tl! bir klm.se gös~f'!"rot"!"l:liş ve yapıla ~ştırmalarda bulı.::~a.ırış 
vergilerine ait 1hbamameler;n kr•nri..ilerine tf~lig: mümkün ol::rr.am~tır. n 

adresl<.~ yazih ~:ıh.!o:>lar tr 'kı t.caretle yenı. hı;d
o!d'uklarından h;ı.alarW\ıda ı~t ·ıen kav... ... nç 

Keytiyet 3692 sayılı tkanunun 10 V" 11 inci rr.adtller.!ne t.'.v/;kan tE:-b}:ğ yer6ne gı~çrnı:k üzere ilttn olu.11ur. C7898) 

KİM GENÇ 
GÖRÜNMEK iSTİYOR , 

/ - ' rlayrtf VtrİCJ 
/;~ biruşif 

· iVR/JŞVlLUlllRA 
~ ~ SON YERiYOR 

~4 • cif. 

'ı \\ lAŞLAHIHDiKI 
/fJij// 1 K.IDINLAR 35 İNDE 

EOAüNteiliaLER 
Cıld hılceyrele

rır.dtr. istihraç ve 
tıpkı sıhhatU bir 

genç kız cHdin1n ha
yati unsurlarına ~Uşa

BU JECRU5EYI bih olan yeni ve kıymttıi 
Ya•ıız bir hulasa .. Butun dtiıı-

" 1 yada tanınmıf Viyana 
ünlver:ltesl protesonl bir C'.ld mute
hassuı t.arahndan keşf ve buyuk bir 
JtJna Ue 3eçUml~ genç hayvanlardan 
lJtlhraç ve c..BİOCEL• labır t<ttıen bu 
bül.l.sa ı!mdı rlld gıda!!ı olan penbe 
renkteki Tok.alon Kreminde mevcut
tur, Her ak.şam yatmazdan evvel lH! 

kremi kı11anınız Sl.z uyurken clldl
nk bu k.ıymeı.U cevheri m:ıssederet 
beslenir. Her sabah uyandt~ınızda 
clldlni.zln daha açık, daha taıe, DA
HA GENÇ, daha yumuşak oldugunu 
gôreccksınız Qündüılcri için de fbe· 
yaz renkt.ek.1 ya{;sızl Tok:.lon Kremi
ni k.ullanını.z. Bu basitVe kolay tarzı 
tedavi sayesinde her kadın 10 ya~ 
rençleşebUlr ve but~n &enç kızların 

gıpta naıarlle bakacağı pyanı hay
ret bir clld ve bir tea temln edebilir. 
Tok.alon Kremlerinin memnuniyet ve
rici ıemerelen garantilıdlr A.k:ii tak• 
tirde paranız iade olunur. 

RAŞiD RIZA TİYATROSU 
Halide Pişkin beraber 

Ha:·bi;ecle, B!'lvU Bahçrs;nin Alotu-t<s. 
Kısııı'1J'.d• Her g""e saat (21,30) da 

Bu gece 

oBOBS'l'İL• 

Vodvil ---ı- Per<!I' 

'Y .an: "'.\t<ı r ıt Y sarı. 
HC"y'et t.~ g ı.;~ Lı • u E~l.Çt'Sinde 

tı1n-:s 1 '""'rır.l"ktl dir. 

HİGH SCHOOL 
lngiliz Erpek Mektebi: Nişantaş 

Ralli İ~leri: Pazarte>i, Perşembe Günleri Saat 10 - 12 

A.ra.ında Yapılır. Leyü Yrrlcriıniz l\Iahduttur. 

lkmai nntihanları: İngJizce kısmı 16/9/1942 de 
İ1'..mal imttlhanları: Türkçe kısrru 17/9/1942 de (Orta) 
İkmal irrıt>ilıanları: TUrx< ' 'kısmı 18/9/1942 (Lise) 
:!\lek1<·p 23/!l/1S4~ çar~'•r:?l·~ günJ a: ·ılacaktır. Telefon: 81078 

~----.mı---~==r.ı=rıı:m:ım::ıııı------~ 
İstanbul Emnıyet Sandığı Direktörlüğünden: 

940/1604 
Enonlyet S.-::ı.dığuıa borçl!l öıı.. Mu.t.fa \'Uviı;lerine ilii.n yolile teb

liğ: 

Mustafa hayatta iken, İstinyede Ncslişa:Jısultan mahallesinde De
ğirmen soka~ırr<ia 69ki 71 ) e i 41, 41/l numamlı iki evin .tamamını 
birinci dereoeede ipOtck gfutc-rerek 1/10/931 tari!ıinde 395/1~854 he-

' 

sap ııı-u:narns.le Sandıgımı,rjan aldığı 2i\2 lira borcu 7 /3/940 tar.üıine 

kadar ödemediğinden faiz, lro:n&syon ve ma.-;arüi ile beraıber borç 19 
lira 4 kuruştur. Bu SC'beple :ı202 numaralı kanun ıınucföince haklkında 
icra takibi ba~!&."Yla:k üzere tanr<im oLxıa!l filııbarname borçlunun mu-
kavelenamede gösterdiği ikame<tgah ına gönderilmiş iııe de borçlu l\ks
tafanın öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılrımaınu~tır . .Mezkur kanwıun 
45 inci maddesi ve~at lı1Fooe tebligatın il:in surotile yapılmasını 
amildir. B!>rçlu ölü. Mustafa mirasçıları iŞbu ilan tarihinden iıtilba
ren bir bu.çtık ay için.de Sarırlığıımı za müracaaUa murislerinin •borcu
nu ödemeleri veya kanunen kabule Şl!Q'an bir itirazları varsa 'bildir
meleri M.:ııımclır. Mirasçılar ipoıteği kurtarmazlar veyahut başlıyan 
takibi usul dairesinde durdurmnz !arsa ipotekli gayrimenkul meZkllr 
kanuna göre Sa.rıdıkça satılacaktır. Bu cihetler aliıkadarlarca :bilinip 
ona göre har"'ket ed.ilm<ık ve herbi rine ayrı ayrı llibarname tebliği 
rnaka.mın.ı kaim olmak üzere keyfi yet il.1n olunur. (7934) 

Bayanlıırım.zın Gizli Tuvaletlerinde KullaMcağı Gayet Sıhhi, 
Ufak, Yunıu"1k Adet Bezleridir. - . 

Her eczane \•e ıtriyat m;ı€a.zaJ.armda 

FEMiL ve BAGLARINI Arayınız 

SAHİP VE BAŞMUHARRlal ETEM İZZET BENİCE: 
NEŞRİYAT DİıtFKTÖBV: CEVDET KARABiwfı, 

SON TILG!tAF lllATBAA8J 

MAHKEMlllR: 

Haydi ölen papağanı 
san& ödetelim. Mer
hum pederi, valdeyi 

kime ödeteceğiz ? 
c: inci ı:. 'l !<<len Devam) 

H( .... en tran :v;;ya atladık. Bi..yoğlı; .. 
na ç\k'lk. Ha."3l<aten, aıfcad•~ H 
Di' c. d gı gıbi, pt ncı•ı"Pdc p ağa~ 
göı·dı..ı..n; göru.r S:ı.ı tZ ek. ı.. n dm.11• 
Pap.;.ıg<ı.n da zt.t:ı ha.Y\ an .. O w ben' 
tanıdı. Görür gfr.ıınC'Z, 

- Eı,,ı~uı· I'ap:ı! Dedi. 
ş. ı '· en1n·Yt'li !'Jirstiıma .. t 

Papağ:ır1n b:u::a ~c · f, k.en:ti Jr-

ce 1- ndırılmasr .ı iSte ım. 
! 1 hsrn ?turdu Şe fiÖZ aK 

, . 

- Y cı rkıdi l... Kulliy n y&" 
lhn f:en.m ne Kaly"!l: adr.ıd:ı °'"""' 
sin \' .. ıdır N d~ p .. ıaglnı k t'.) 

\' 0 t itn. P.'.lpağ::ın Oı..:n ştElr B:l ~d tr.ı 
do durtup •akl•~:mı. ~ ıdıMıal< ç-ı. 
Fabt, pnp ı;a o Jet •c da - ı lı ~· 
lE" m vaı• 

Şe·ns1 bir k~ç isırı \"ı adrc sayd · 
Dığı'~ tnr~rınn . .U.tıın,in de, keı n.s ·~ 

or .. ya go!i.l "'f'n aı"': ı<ı r-ıı: kı • < L: ! 
l>ı.r ı.Kı kiıınin daha ad.ı.c.:.c:ıı vt>ı'rli ve, 

- l.fer...dim bu....'l'ıır beps. bı1 

Sı•. sının papağanı n1clı esine ,:er : ... 
ğ'n .• C:cdi. 

~ıahı'~~ır.e, ikl taraI!n phit.lc-rmro '°" 
çatr.hp dintNlı}ınesiM Craraır Vt't~ 
ll!"h>l<ı~.'!le bll,k.a gü-"C bnııkıld'I. 
Matıkemeden çôttılar. İkisi el<> ası!I 

E\iraıla b:nolr!erlne bakıyorlardı. 
ŞC'Jnsı, 

- .:.luhsiIJCiğlm, de.ı,., bu işi bu k'·j 
öar u2ata0ilk n11 varch sa.dk•? .•• .Al 

ı 
t • !· 'ıl ,. "3.f'aL=! Pa ası """"' ' .,,.... 
yi!l'I. 

Yok1 Mı·1.e'e orada değU. B· kC"' 

1 
tt, ~Pııiın papJğanım, camn:ı.., gtjz be"' 
brğ.!l1di. Sonra. w,.r, doğrusunu s&yıltı' 

ı 
•eydı'. beilU bır ı-:ııc bulırnl~. 

- AZiz.;m, bana incınnııyor ıru .. u«ı1· 
\'al'ahı h1chi, T:ıl1ah öldJ. 

- A biı~·)rl S.ln.a mı in nı-ıyıf1l' 
L.-ı..ı~ak arıma mı?. 

Daı·acı yürüdü. Ş•,,,.. de peş>nj bt 
r••madı. Mu~madiyen yalı.laııp k"' 
Jagcrıa eğiler~k b•r ı<yler ıöy!ed" #'. 
lcd BU}'Jcce yiirCıyLp rn r<J,vr.ıı "" 
ind:Jer. 

IIOSEYIN BEBÇE'l' 


