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YA SULHU A 
•• 

RNEK OLDUGUMUZ G 
•• 

-
OZAN GÜNÜ 

lozan Türk Milletinin kurfu. 
luşuııu ve beşer· saadetinin 
rehberliğini getiren gündür 

ismet İnönü L_,zan'da ~3·al111z Türk milletinin milli 
da vasmı ve tarihh~ a.kışı nıı hakim selametini hnllil.: 
kalmadı; dünyamn ve insanlık tarihinin gidi~ine ha· 
kim prenşiplerin ""a hatlarını da üstün dehası ile 
çizdi ve Lozan 19 yıl önce bütün be§ere selametle, 
insanlık haklarına kamil sahabetle yaşama yollarını 
da alemdar bir tutuş se mbCJiü halinde öğretti. 

ETEl\• iZZET BENiCE 
Bugiiıı Loıan sullıunun on do~ 

k112ıtncu yıldöniimiinü kutluyo
ru2. lliin,-uıun Jıenı<'n hHtün sat
hının kaı~. ait· ... \'(' öliiın dalgaları 
i(·indc yiiı:di\ğii hoy1e bir nıalı
'-cri anda Jıiir, nıU .. tnkil, kutlret 
\'c kuv,·ct tasır:ın ,·atanunızın 

sınırları i~inrle kalb lıuzuru ,-e in-
anhk "'andeti duyarak yaznıak, 

kutlamak, konu.,.1nak, oktn11ak ne 
hürük rahatlık ~., ki~ir. 

Bu ~aDdctin1izi. bu rahatınu'Zt, 
bu iyilij;İnıizi, OOrp dı51 duruınu
nıuzu •Lozan• sulhuna ,.e onun 
miihdii, ba~:.rıcısı hmct lnönüle 
borçluyuz. 

•I..,ozan• g~lisigii.zrl bir qıllı a
hidnanıc,inin adı dcl;ildir. Tarihin 
en etiki, <'n ltü~·ük bir ınil1<'1i.nin 
tam kurtulu§ıtnun ,.e tarih bo
yunca ~a\;fl3-~, h3kiıniJet1 tutum 
gidi~nio a~ılc, ideolojik bir ifade
sidir. 

•Loz.:ın da mii~takll, hlir, kayıt
sız ~rt"z hiikinı Tiirkiyenin diin· 
la tarafından kabul 'e tanınm 
, .• bunun kadar da İsmet İui>nÜ 
deh<.'>Ulda diinya ıııillctlcriuo in· 
l<lnlık saadeti içinde yaşama sır
tıııın dcr<ıini ,·eren bir rehberlik 
\·ardır. 

hir nıtıalıcde değildir. oLozan• be
~l'r tarihine: Jeni bir de\"ir getiren 
J13111fe n bU) iik Ttitk milletinin 
3·cpy€'nİ bir diin~·a g-ö1iişii, Y<'P· 

JC'ni bir idroJui,·a sistcıni İ<·inde 
blitllu bliyiikJlı~~li ilr- ~ cnide~ ha
yata doğuil!dtrt ve inç-an zekasın
da İniinii dehf,sının ınulıte~n1 \.'C 

bütün diin3-a insnnlı~ın! istika .. 
n1ctlcndiren ıal·cnınt c.seridir. 

!'>e ınutlıı 'Iiirk milletrnc ki, bu· 
giin de ba~ıııda bu dehanın reh· 
bcrliğini guı ur ve ifliiıarla taşı· 
)·or \-e biitin1 dünya ıniJict)Lrİ ara
sında bir 'Tiirk Lozaıı ·ıııa ula•a· . . 
bılmc }'arışının yapıldıı;ına S<'yir-
cilik ediyor. 

~f İZZET BENİCE 

-Vaziyet-
Görünüte naza
ran, Ruslar Ros
tofu feda ede· 

cekler 
Bu "iln de öğleyr k;ctrır ı,:ı l"''l 

t..aber!er ıl~JJ.:ı Thm v~ .'.\!ı::ı:ır cı•pw 
J,dcrinde"',,ı;..ı h~l/'J•kJ:t n önr1ini be
Ilrtryorlnr. 

n:.s l"t'phe ... !n::ie, şın ·i hJ dt•. 
Ro icıf'ıın son de-"ı cc •k Ct 00 
\:O.zıyrt~e oldu0 anlaş1 lıyor, Lon~ 

cTa dahi b~n,ı kabul enyoc-. 
Gelen ha.bC'ı·l ... re ..., •tı 1 rsa, Rus

lar Ro!ltoru fcd1 ('tn ıc va.tiy,.ı i. 
ne d~~es' ı·M:ı'. n• n c.ı.kşall'.t.:i 
Radyo G.:ız .. tc · c~. bIJ.:;i.ln yar·n 
RO&l-Of'un du.o!Ug"ı;J h·\>e, Llm ~ 
mllınltündü:, d<!,1 .. rr 

(Drv:ın11 S:.: 3, SJ.: 4 <le) 

• • 
- g7)'0.:,9 

Cc 
• 

• -

Lozan sulh J.onfera.nsında b'r ıe.,enühleri 

Lozan Sulh Zaferimiz Bl!-gÜn 
Bütün Yurtta Kutlanıyor 
Oğleden sonra Üniversitede mühim bir konferans 
verilecek, Halkevleri nde toplantılar yapılacak 

•• 
Usküdar Halkevinin bu sabahki müsabakası 
ı.o~lan s nu za erinin 19 u cu 

y ... 'ct~nümü bugün tekmU yurtda 
o'duğu gibi "?hrim•xcte de tör~n
le J;:ııtknacakt.r. Saat 17 de Ü-

MISIR CEPHESİ 

iNGiLiZ. 
Taarruzu 

DURD 
• 

·:vcr::;.:.!.t:.. ·ap~ a.~ o!·n m , - 1 

sime Rıck<ör Ctr.'i1 Bil:sclin .dün· 
y.a nizamın.da J..p.(an• iS:rrll JY! • • 

him bir konfcrans;k bai~anaca::-

RUS CEPHESi 

Almanlar 
Rostof'a 
vardı 

il 

·r. u da ,:;.or-r'"" 
ta.'~ beler b.rer k y.ııpa· 

cak!ard1r. GC'ct:: d H~,ı.:;.e\ ~<·ııiı:ıde 

toplal",tı~ teri p cılıı, acak1ır. 

ÜSKÜDAR HALKEVk.,.,,İN" 
l\IÜSAB.\KA..Sl 

Lozdn zafc-r'.ın n yı' · '"'Ücmü mt.
:ncır-e-t.eı i~e ü~U\ıüd ... .r Ha~c·\'i ta
rafından Ük.üda.!'1 ıenç1er ara
s:rda Salacık rl.'.j• < •Cr1ip <>
lunan yii.:zırrc rnıiisab .. kalam~ bu 
sabo'-ı ~~t on bu~u.ı-.a ~şl.an J. 
~ ....... 

Yuz..ı.cu ge~,kr >ıı:b::hle;r n 
pa"l de ·tepi nm.ş!:r:- \' baş!:ır.n
da "C' 1tüdar Hilfi<.C\"i ttı&ı avu'· t 
Re"1 Kayn~r t.;<luğu ha'l:lıc plfı, .ı 

#mi ~rck ~ V.üsa;!)a}ia~<:ı~ bili ·ük 
b.:: ~ı .. iç' de cer ya 1 ct
mi1t r. 

{D \1\ ıt & " Su 7 de) 

Milli Şef inıiz Dün 
Ankara'ga Dö dü 
Reisicumhur bol hububat yetiş
tiren Konyalıları tebrik ettiler 
Ankara, 23 (A.A.) - M ili Şof, 

Cun1hurrci~i İ~llltt İnfi1.~i bu ak
şam saat 18,45 de Kon:aclan oto· 

. mobille Aııkara~a a\d~t buiur· 
mu~lardır. 

Cun1hurrei. .. i Dikn1l~ıa?e BiiJük 
:\lillct :lled:,i Reisi ;,ııtliilhalik 

Rtnda, Başvf!kiJ \ e Jlaı ıeiye ,-,.. 
kfılcti Vekili Sükrü S"rarn~lıı . "' . 
(;rnclkıırıııay Ba":'kanı .!\lar !il 
Fevzi Çakmak, Vekill~r C'. il I'. 
Grnt:l s~trt!crı, \Tnli. {~(!.0Cra1 1(":' 

,-e a~kcri \'<." ıntilki ~rl~.-u. tarafı • 

(b~'ıil1111B.J,E 3cJı:) 

Oskü ar erli Mal a 
Pazarında 

mühim bir suiisti a 
İçlerinde şefler ve iki de kadın bulunan yedi 
kişinin evinde top top kumaş 1 ar ve sahte 

kuponlar ele geçirildi 

Suçlular bu sabah Müddeiu
mumiliğe teslim edildi 

Z&bı~a dl. 1 üs;cucıar Yerh llf"J. 
far Paı:aır:.nda m ':!ıım ırı!Mard:ı 
suiic;.!Jıı2l yapa!l blr şebekey • 
n1'€'ytlana ~ıka~. y~dJ ki~:.' 
yakalal'I':<;rt r. 

aika tevzi t; k~e -r. eş-
ya kupanla.."1 ÜZericı. c ysp;:J;ın bu 
yuisuz!u'kda ~.;,. ~fie h!X lct"Zlı 

(De o nı S<: a, sa, 5 del 

Genç bir kadın 
çocuk düşürmek, 

isterken öldü 1 

Bir adam da oda· 
sında öSü buiundu 
Şe ,fe LSI1 .ınd '"ııç k""u1n d n 

Ça }dl.dan 6• hrıi '" ı l'l"tJ" ve i·
tanbul cche~ lıt t.ü.:ıı(I ı b r ~ e ı: t-

1 (D \am. S . 3. G de) 

25 Liraya ka
dar olan Posta 

hava eleri 
Şehrimizle Ankara ve 
İzmirde evlere teslim 
usulünün tatbikine 

başlandı 
P~!a ıda•csi şim(I hk !st oı! • 

A:ıkara t·e ı._ rdc • •,alk c r 
J..\l .. ) o:ına " üzt •c • 'i · "'n "' 
lira)a kad .. r ~ \ot... c~c 1

1
{L c -

g· _ ra •esliır n c ~.ı,' m ı • 
\yclr.z t. .... ; t'ı \.ı ~ ba ... ıpJ. be 

ku:...--uş ~· ..... n"' l:,..ı.r 11..ct odrnc ,, 
ha\ alckre la4.ı:k t.....uı !ll .. ki a r 
Diı,er'cri cskis g 1:ı.' pt>Sta \C t • 
gr.f merke,,lcr nele hat·alc g r· 
le.ri!"dtn alınat. -rncktca, • 

Bunun i ·indir ki, İ>ınet İn<inü 
4~cnda l alnıo: Türk mill..tinin 
n1illi da\ a..:,ını 'e tarihin aı...ı~,na 
h:ıJUm selametini hal ile k:ılma· 
dı; düıı,·anm ,., in~nn1ık tarihinin 
gidişin~ hakim prensiplerin ana 
hatlarını da fühin dehası ile cizdi 
"• Lınan 19 yıl önce bütiin bc;erc 
'<laınetle, insanlık haklarına ka· 
llıil sahabetle yasanıa yollarını 
da alemdar bir tutum sembolü 
halinde üfı'cUi. ln"1nlık eğer bıı
giiıı uıalı<eri bir kar~asalık için
de rrırtlaJ; gırtlağa gclnı .. iş ve ıuil
}·on)uk ordular kar~, karşıya dö· 
"iişe luılknıı< bulunuyorsa bu hep 
h'r •Lo2an•~ rnrahilnıek içindir. 
l:ğer, )·ine bugiin Türk mi11cti 
harp ate~inin dı~ında ve insanhk 
•adetini~ tadı iÇiude bulunuyor· 

Bununla beraber se· 
kizinci ordu a 1 d ığı 
mevzileri muha· 

8 fırının unu faza ediyor 

bu sabahtan 1 Vişiye göre: 
!itibaren ı,esildi~ /ngiiizler 
VALİNİN İZAHATI esir vermişler 

Şehrin 3 kilometre 
doğusunda bir kö
ye kadar geldiler 

Rostoftan Stauıı
gl·ada kadar Rns0 

la!' ,ıddetıe mu .. 

1 Harp sonrası l~C ... ..,._._ .... _.._.. __ ._ 
için iki nutuk 

1 

EDEN SÖYLÜYOR: 
•a bu bir .f,ozıın•a ~lıip olduğu 
rindiT. L(lz.an İnönü dehü~ında 
l'üı·k milletinin kurtııfu,unu ahi· 
deJ~~tirdi•Ii ködar Tiirk ~lillı siya .. - b ... 

":linin ileriye akış temelini de 
~tıl!ıi~, lıir milletin bütün millet· 
~tle hcsap1a~n-..acruıı t•n olgım rnii· 

llJ ve nı1ddc hii,1yeli i~indc yap· 
lllıstır 

ı)ür;ya, in<;nü deJıa..;1na ,.e Türk 
l'Üjet ~a,·ivcsi ile rihanın kurulu
§Uı~l.t ,.c i~can1ık saa!'.lt:tini idrak 

tıı rtebc,in< ulasnıakta nn doknı 
l·ıı geclkmi)tir. 'Cam ta•fiye ve bir 
;llünya Lozan•ı ne zan•an millet· 
•re nasip ol:;cak ve dünya nıil· 

1.•llni •Türk Lozanu ideolojisi 
olçiiııü i~intle ne zam:ın saadetle 
l·a,ıyabilccckler?. Bunu tayin ve 
takdir etıniye imkan yoktur. Fa· 
kaı b' 'l ... k ·ıı · b uJ i .. ' ız, ur mı eh, a~nnı a 
n,,nii, ha saadetin büıiin hiikimi· 

)'tli .j~inde ,·a~1,·or11z \'e ne kiın-
ı;e . • • J 

~·e \C-recek hesabımız. ne kim-
'•den isledi!;imiz bir hesap ol· 
~aksı~n ke.,di güciimüriiu, ken-

1 gıdı iıu~ın, kendi Şefimizin izi 
~e l:iheni iızerindc dünya mil
"lrtlerine: 

- Cihanda •ullı. nıl'tta sulh_ 
ft•hbcrliği ediyor;u. 

1 G0riiJüloı ki •L•zan• hakika· 
•11 .., ·ı ,e .ı ma<a ba~ında bir uzlaş· 

lll;ı ,-., anlasmayı getiren basit 

\1'".:ıli , .. e Belt'<iiyc fic D. Lüt!ı Kır· i 
dar kendisiyJı' ı;örüş •rı b:r 11t.!la J_ j 
rnniz~ fr- nla ·ın sı.it. bır .sı. ;·e~~e L·f
tiş..c ~-ıne dt>\'am ohı!ld ,.. .;ıu s~yıc
yerı~{ d~şt:ir k!: 
~ cTerlşlerLmiz. f, ılc._,ız nır"t.~ 

g.f'ne cicva•n edecı•kı•r. i ('r noı• dU
dün~tlJk \'f' hii.snü I.·.} t•"" gi.:«\n"'•niyen. 
fır nhı. ın da rniltCllkip trrtişie• de nl-::ı-

(Dı-.·amı Sa: 3, Sü: 6 d ) 

bin 

Lrmdra 24 (.'LA..) B.B.C. 
Ga!'bi <'i.ilde d\in nis"uckn ~ha 
sa<'n ~çm·-t r. 8 inci İngıl or· 
dusu v,ıkıir b'.r gıır evn al· 
dıgı me\·zı1eıi ta:s.ı !e gc~irn"'·~ıtt. 

Meı{;ezi kesimde ba<.t lcpçu 
faaJ~yet c "'""U~ur. Cc·nupra Ka--

(D''"""'' Sa- 3, Su: 6 o·) 

Ticaret Vekili bu ak
şam Radyoda iaşe 

vaziyetini anlatacak 
El konan gıda maddelerinin 
satışı serbest bırakılıyor 
.Mık.ara 24 (Telefoı.la ~ Ti

ca..-et VekiJ;, Bcl>çd Uz .i.a~ va· 
,,;yclimi2i t:ıan bıir intizam~ ko:ı

mak. iÇ'ln ali.kadarla.rla tem~s!a· 

ırına devam edcrck icap ede-rı ted· 
biıie<·i a•ma.kta.chr. Ti<eaN!t Veka-

.Jelindc ,.~ Tir< ·et Vckiılcl'ne 

.bağ1ı dQir(·lıerd.c- i.ş!.crin ~ür'atle 

görüı:ıır.e.si j~ı.n uzun krtaısi mu-
• 

amelekr oı-tada.n kaldı.rı1mış, şi-
fal·i cnn,Jar'.'3 Y<? tclPfon konuş· 

(~-:ıırı Sa: 3. SJ: 3 de) 

kavemet ediyor 
• 

"'•'· u (..\ ..... ) - ..ı.ı ""' · ı:"': ilk yapılacak 
tor :,apıJ .. ın.a '" r ı;: .rcı : ı~ c t crı l 
kP: r"."liş r.;L;ın (o. n. lh. \Vt. ta a- • d.. h Ik 
n~;ı;..,~t"'.'d. ~01''1 ~ -. "'1r~ ıış unya a ı· 
D:t ı:..s.u OJ o k.....r•~ ' ı t-a ~ :.<l'J- ' d kt 
le .. 

0

ııaled.r. ı.;;ııı A a:ı 1"""eı ;.; nı oyurma )f 
b 1 ı ;ı.,. .... eıt Dol" ne 11 nı f:"· t ı::-u ol~-.. • 
lı rotr. . 

\'o -onej kC J"1 .":ciı' cıc R .ı • ..il'lr1 '! 
tı.'ı< 1 ı.a~ı ı..u.lo.r J} r a•ıim..:;tır Ş h
ri. rr:e:r:ke A· 11 n's.ı •. rhr. ccUr 
Hu l<• Dvgıı nah..l!Pt Cilt illde bu· 
Junt..Jrm .... -:.aoı.~. 

Vı.u~~r ve J..cııiırglt..-1 kf' n1ıcr·nco 
~ "L i fi:i .• yet l)lffi ~I.. • 

lf tık Denızir>(te h.r ıtus s.ıhıl nu... 
ha!~.;a cer.;;si batu:.!:"'lıştır 

nus TUILİGİ 
Londro. ~t (A.A.l - Mos::~\3da 

(Dı'''8..."=11 Sa: 3~ Sü: 4 de) 

Beşiktaş Kayma· 
kamı lstanbul 

Vali Muavini oldu 
Mardin V•liliğine ta} in ~ilen 

Ra~it Deıniı ıa~tan bo; kalan is· 
tan bul Vali nıua,·in lij,;ıne B""1ik· 
tas kaymakamı Ali R11a ıa~ in e· 
dilruiş \'e bu sahalı '\ driıletten 
VilaJete emri tebliğ urlmi~tir. 
Yeni Vali ~lu3\ininıiıe nıu\afia· 
kiyetler dilniz. 

Kordel fial ı-öylüyor :· 

Milletler arası 
bir adalet mah· 
kemesi lazım! 

Londra, 24 (A.A. l - •B. B. C:> 
İng!liz ve ."'1meri.kan Har'.ciye N.ıır]a
rı dü:ı ayni zanıanda. birer rY...ı.tuk ıöy
liyer<-k Milıttı,fi~ rrullcleıin her n{'ye 
rr:al olu.rıs:ı olsun, gal:p g~Jrnc~ aZJT"..i
ru \·-e sulhten 90r.r~ki dün,)·a.:ıın valJ .. 
yet:...'1i tcbarCz. ett"rmiile:xUr. !-1. Ede?ı 
deır .... ~~ir iti,; 

- •Dkf•lö:·leı· n: .g.ılp ed'lzr.ı'd'k
çc b:Jnla:-a kartı n:U<'a~!cın&ıe ne bir 
nıır\'affakiyeWzlik v11 ne de karşıl~
şabilr-cegeğ~ .. 11;~ bit• b.:'l rnltnl olabi~e
c~.lttir . .Br\tanyada i1,~:ı ctıtgirrJz msl
zeıtoe ve m.iil1inm;atın :y:lzde Bekse:!:i
r...i dl'n!z aş~rı yer1eı·e göndıe~..i,girr.lz 
g.bi ge:r.icilPıinı:;:.;n şı:.~au say.: -!ndc 
n~.,.y~ya ya. n n:a!ıen~e \'P. mLht~~ 

(Dernnu sa: 3, su. 7 d•) 

l§ L'e hamle çerçevesir.den: 

AH AKIMIZ!!! 
-5 

-. - -...,.,,...ıı:-

A ILE AHI.AKI UZ 
Dünün bııgtiııe köprüledi

ği ahlak fati.ıonı.1.1, aJe, mekt .. r, 
fikir, ş<"hir, ki)~·, i-:, \·aıifc çcrçc· 
yc}erinde ıuü•aJC'ya giri~irken, ııi
lıa:yet en katı te::his ııilut.ına küt
tedek dü!:?ıı1li~ huhınu~oruz. 
Artık giril: rn dula111J,açlı ciiuı· 

lc3 e paydo>! Davanuı mücerret 
köklerini birct yıldırıın hızile Öl· 

lc~tirwi)'e n1< cbnr olclu~umuz i~iıı 
bu ana kadar kullandığımız dil 
yüzünden bizi anlayamıyanlar 

varsa, onlara müjdeler olsul\ ki, 
sözlerimizi bundan böyle bir (Ka· 
rakulak suyu) bafiflii;ilc içecek· 
)erdir. 

Bııgiinkii ablak fadamızın te· 
ker teker mü~ahbas Je,·halarına 
geçerken, p4in ölçii olarak kay· 
dedelinı ki, mes'uli~·eti bugünkü 
idare nıbunk yüklemek 3erine, 
den liyakatini bugünkü idare 
basasiyetinde aramak cebdindc.
yİ%! 

Bir cemİHlle aile ahliıkı, ken· 
disini ancak büyük ,. lıaışebirle
rin fanıilyc. kadro1arındıı ırmsil 

eder, dei;il mi? 

NECİP FAZU. KISAK[RJ-:1{ 

(İyle;.r~e dinlcJiniz~ 
A:le ahl3:hunız. ,-ebada,, c.uZ• 

zaıudan, kan!-.crden, frC'ngidrn, 
kazıklı hummadan daha a~ır biı 
illetin pen<:t sin dl" kı\ ran ı~ or' 

Ilu illetin n1H~ahha ... ntağı, biri 
kenar \e fo~il mahalJPlerde, ah• 
~ap, kafc-sli, ~ Mınru ynınru bir C\• 

cik; öhiirü de zamane nı•ıhitlcrin• 
de. zamane .üslülınoda \C bir f,. 
hh}e kılığının ·iizJüz ci, iliği hic;. 
lii;i içinde (bclonarmc) bir apar· 
tımaıı veya bir ,·iJJiıdır. 

Kenar ve (aJ..ir mahallrleriıı ah· 
şap evinde, ölccej;i •aat bt'klcn•n 
eski nesilde" bir anne, baba. ~·· 
hu! büyük anne, bii~ ük baba ziinı· 
YC"ıi ... İlıtiyarlar, Ph~ap e\·i.n, bü
tün iinifornıal;ırı, nişanları 'C' ~a
J5hi)·ct işarlfl~ri söki.ilnıiiş esir. 
Jer sınıfıdır; , .c tenha hir kii'!('d 
namazlarını l.ılmak, dnlerı., dert· 
k~mek ve hallerine a!ilıl abiln..-k 
balumından bir lokma cı..nı.,kle 
bir ~:udun1 su , .e bir ı1tfc~ ha\ a"·a 
kaı~aat g~tirıui~ \'a1i~·ettt ..... A\,·ni 
c\·de, ihtiyarları birer 'tiz l.a.ra<tı 
bilen \e mı.tlaka °' gili<inin ı:o· 

(De'"'"' so 3, ~j 6 d<) 
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HALK FiLOZOFU 

BAHT ışı 
' 
lıı•aaın. bu ş .. lırin talihi yok, 

din ~i ~·diyor. t~ıanbnlun 
iman, ue fea.a güıalrre r.>Stladt. 
1~ i bir ~l~iye ~i 1>l1tn Liıt· 
fi Kırdar, eline karmayı küreği 
uldııiı günler, dünya ufukları 

karannıya ba,la"'°'tı. Ve çok 
~uik.raeden. cihan sağnağt baş· 
lad.ı. 

F.lcklnioi, im ~ııakian ,._ 
lonına.dao kmtaranlar ıpek aı;. 
dı. Ve bu bahli~nr memleket· 
ler parmakla gös.teriliyanlu. 
Fakat. bahtiyarlık ölçfa..ii de, 
norınal zamanların mikYa.sını 

.,Jheth• ka. betm · li. Birİakım 
10< rtlar, iıukanmlıklar, lllıoli 
darlıkfar ve Hat harnlanma
ları icrayı hiiküm ediyordu. 

btanbulda inıaı böyle lıir Jıa· 
va içinde başladı \e de. am ct
ti. Niha~·et, imarın, harp S<.>ılr~ı. 
uıa bmıkılmaıoı kar1trl2. tı. Bn, 

dbette m~kul bir harekeıti. 
1 1e, 'mtli, şduia şıın.:.md:> 

Baıı eına.tlere ~~re, harp so

nuna pkla,nsaktaill'. Lrlıaltı di
ra~ el \ e fır~~( bu Cıkir üzerinde 

.on c\inlerde [ırda ıilJru,yorlar. 

Fakat. harp caSJI, ne ~elilde bi· 
terek?. Bn nokUty-ı kimsenin bil

mediği mıılurkkalr.. Harpı ... iı.ı.an 
ins:ınlLk, ha-rbin sonu gelmeSoi 

temenni ediy<ır. Galtt.a, tek haki
kat de hn lenıenaiden ibarettir. 

S.\TILIK 

GAZJ:o\O 

Geç .. uJudr r.ı•eteıercıe, satılık 
bir gazino ilim olııulum. Ba gaıi

DD neden atılıyor, d;yc ctihiiıı· 
diim. Çünkü, ~imdi en kıirh tiu· 
retlerden biri de guine<nluk 8 1. 

"' gc.r..k.. istııa"1u dört ltir ta
uiı yazlık ır,nzino ile doldu.. 

Satılacak bıı. ı:a:ıU-vııı acaba 

ne k-ıhuru \ar?. Yoksa, Belediye 

müftotti'l'lerinın bzl1l uğrak ~ri 
nü:'. 

KARP1:2. 

KA.HlJGU J 

Deniz~ girntt mevsımi u..-i.iııaka .. 
şa esi.ili yonlu: 

- Kaıpuz hbnğu suy .ı dü.~tüğü 
zaman .. drdiler, 

Bir arka.d~>ı: 

- o lıal.W, bu ) az hiç wnize 
girikmiyecek.. çiiııkii. bel lıel kar

pıız alıp. bbo~an :ıöTle :ııcvlıle 

fırlatıp denize etaımyorw: ki. 
dedi .. 

BiRY~US 

\'E OOGRL'SL 

Ben, yııl.ı.andaki fıkrayı ya:ı:ı

yordum. Onın:ıbaşnnı!an hu sa· 

tırları okuyan bir arka<laş: 

- Hayır, )aıılış, dedi, öyle bir 

7amaatlıwrz ki, herkes lıirlairinin 

ayağ'ıu brpm.•lrnğu leymakla 

meşgul .. lri.nnenalcyh suya ılüşe
cek karııuı: kabuğu yok~ 

REŞAT FEYZi 

bııraı ada riiriileo imar faali
~~li. ilk a•~ programla~lırı· 
lan ve lo-.fınan ;şfcrin ikmali
ne melvf hid;,,.,Jerdir. Yoksa, 
yenWlen ~bbiis edı1mi' :eııi:ı 
imar hareketleri mevcut Hğit
ıılir. 

Bu manzanya bakın«a, iıwo-
11111, tın ,.:lı.-ia talilıi yok, tli
yesi reliyor. Y>flıırea, e.o müsait 
~c güzel şartlar altında iman 
haLıra gelıniyen İstaııbul, tam 

devlet kı~aa kın.~tnğu za
man. diinya •ağnağı efdlerin· 
den ynkalarlı. 

Bıı;.Tiln. ıWı ktdelı. NIJ imar 
hırelı.etlerini. •e bdın pahalı
;,:a \'C gii1· ~rllar i<:inde ta ... 
mnm!ı~·abıliyoruz. Bu da, bir 
a)<t talibs;.llk.. 

Teınennı edelim iri, İslanbul, 
giUe\\''"'J.:ıı zevkiııe ~e guru

runa dal'ı-t fazla ınLn zaman 
hasret gi ın in! 

Cam Fabrikası 
Pıqabahçe labrıkası.na iLive 
olunacak kısmın makineleri 

Almanyadan temin edilJi 

Bır Mfidrlet I' rvcl Alma.n.ı·...,,·a 
[!İtm:~ olan Paş~1hllh':~ sise ~e . ~ . 
e:ım fa'orik:ı.n mr,düru E·tfıem 
E<il<·m lıir kaç ı:üı•' kada< şeh· 

~i:ruze aYciet ed'""ekt . .-. 
:EthEm Eıllem -.rta Anupa 

mt:ıtleke,lerindeki ve Almanya-
"-' . ~~1 şı..::e ve cam sfu~:>yi mih-sae-
selN'r.ı dolaşmış v~ Pa~abahçe 

fub!ôS;srı:a i.'iı·" o!una'!ak cam 
k=ının makinclf"• n· /,imo:ıya
da:ı tEır.in etm..şı.r. 

KuıLıy Alemılar pıbui bir 
sünnet düğünü lıcnırlıyCTI' 

Her :--az olkluğu g;t.. bu yaz da 
~y kaza n nabive !kollan ta
.-a.fuııd~n falıı:r çocukİ-ar İçin mec
cani sünnet düğüıı&eri t~t.iı> et
~ler. Bu meyırtı.da Alem
dar Kızılay cemiyet;nin agustoo 
a,ı içinde Sarayournu gazm08un-

da büyük roi:sa:n:cre ı-e sünnet 
düğünü tertitı etıır.elııte o:ıloğu öğ 
rer.:Jmiştir. Miisarr.ere ve düğü.~ 
nün çok park.it ,.e 'mizamlı ol
ması için aza:mi gayret sa r:Cedi.1-
mekle ve şi.Jııı!iden t~ir altn
ırnakıtadır. 

Yeni IJiaa 
Zo,!nep Haıuın kon ğL yeri.ode yap

tın calr yeni Fen ~ Edelıôyat Fa kfil. 
t..ı bCr.:5 IAJ>ı!t olıiutu ~et 

1 v rltyor. Bu binl, İotanbu,'\n r<ı bü· 

1 
. .;ak b'1l:ılarmdan b;rf olac::k. Proje 
i!:ermde -ler <ievam e1'uıekt.:d.ir. 

ı 
Yen& w h•ber~ eüro, Sultan21ıı.r.._.ııc
k1 Ktı:ı::..ra .En:si.Jüısil de, yeni yapıla

cak Ff-11 F kUltı•sıi bina~ı .içıir.c Jtre
c81or. 

Bu k:ırar ı;,ıo::: yr· r.inded\r. K·h-nya 
~ Fr_n Fa.k:C 1E5'illln bir şı.:.be-

16dtr. B:;ımlan ba$,..ı, Unı\ rsi..te- şube
lr:riain bôy1e nıütd-errlk ve egkı k'l
~...ıı. btılum-.ımn lxr çok ba
k..ınılar:i;.ın môJJuuru \·ardır. 

i.s.taı.ıı:!..ıul y·•n· Fa.külte binat..ı"ı f!er 

AHiier RAUF 1 mühJm b'' 7ıo'Rl~~N~~~AT 1 

r XnE.Bl ROMAN: 41 

1 AŞ~-~~L~R~! AŞI l 
\_ B.İRİNC.1 KISDıl 

S J:tn tı.· :ar "rm:ı;st.. cctere yal
ya-ac•. aa:; ıyaca.k. Kenar.m bu':....r.dı.:
i.'U l' r .Jp vğren("C ti N • r, ne 

k r ~. !ı )"(lrcl<ti ol= o~. o-
nca g .,, tr.11 bir k:idmRı &uı Y"9- ~ 
ı.ar ... d;.. > n. .Wr. Facu.r:.m iç- yll

t:cc c! t"- Ken.:mt.-ı adrt> ..in. 
n Se•ı"' not<r~ ıı.... ı;eyL 

aıUa ~ (<krladfycli. 

- ı." re E:ı:: " hi; b r şeyin fa:·
lı:.tı:.-:! . c•g,:; mtenı.-n ~·tan roıım 
ona tı::...,,dtl 10 t-rebi.1~ ne mutlu 
b:.na: 

t oıı Din ne d~rece toel oy~ mch-
ol _n t \'VUr td.:,:orwn . 

n: r y uu..:.u. ilıoca... ı.run ta.t .. ~tı yetiş~ 
n:.;: J~ uş g J11 bi: y Jan da f\r!at a
c : < k yor .. O!'u te::dl• ;ç;,, de e
iredt'!• hlç bOr ~ c 1miy'1r ... Actiri 

h '' çt.' b!•n de ilzap ç~-ı.de kı\'ra-
ıo.:yoJ•ı..;ın... lI.lyJ.: ne ~.; k~rJoe,,.i~ • 

ten 3.L ';.k git_. 

Se> ''" a. iığı h.lbori 
söyI,ycceğ.ı v2!iedc;ek 
';,."'lt!b> (Ql'pı,-orıltr. 

NGter t.rnuz ~'"""" 

hemen AC,.c 
çtktı. Yelda 

- :No•rO<!e ~ ı•lır, bora. bel<leyi-
ııiZl D ~lı:r. 

ı;e,~ b~<> odasında olu.-du. 
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Yanm saat P>ra. n<>l~r ı: illi. D<>il
n.tSl:Slu wylCIDfK 11.z:nı gc~iı"llt'. Sev

gine b;r cıırJiştıı hayran oldu.. sevgin, 
euzıerl k.ı~ırac. k. kadar güzel bı.r 
lr.a ndı_ Uıun =n;ı.n~aaberi t"k liği 

auba, iz.tırııba rttğ'llFn,, güze! ~tlerı 
h;ç b'r ıry ebl'm•ş değlldl 

Noter yer gost(lrdi, sevglu otur
clulttan ~,,.. SOl'llD: 

- F.mzl:J;z?. 
- Eotaf nılla.lı! ... Sizden şu m<!k· 

tubu ~l<lım da .•• 
Nl')tf' yazılan m ·ktuba btr gliz attı: 

- liı.ı. ded1. de-!ı.1~ B:.ı.y:ı.n • .ı.. ..... c.n-aa 

Sazıa a,kıa 
mClaaıelteU 

Bir iki gun e\'"\'Cı, bu :.ut , esk• 
um::~ ge ., klll.la.ı .ı ~ .. .3. ı. 0~0:u
&"'.J atlZ a t:tknıı~ jaır b~ .}·cı y ... z
m ~~!11., K)j •. e-lli ' u 1 ;.ita.ı 0tr vku
:ruaım, barı brr n yh ıfid•t e1l ktm 
s.JıRLı.ı, o aı lı<....ıt.1.ı ıc ciaır, uz.un ıL::ı- J 

hi.t \"t' tü.liıl.at vcl"iy:.>r. 

Oa.ı..:,,-ı.. nun bu mdo.-tt..ixı.D\;, J.;ıılr 
P<lrt<:ı k .. 1"4tnk, aynca &,;~ğrya yazı-
Y»<T • 

•Esi\:ı h&anbul m•~·.elerıncteki t'V-1 
Ier, ·ck::.cr.y.:ı. ı.kı \ı.·;,ı.ı üç k"'tr...r. Bun- J 
!ar ~pur. Uç l<Jıllı ola:ılar bü,ı;alr. 
çp evl~rdt:. D\.'1. k .. t e'"· PL'k ;;zdır. 
P-u yl.ik.:.rJ>.I:,ı!! oıö ll&r,n cepl-..e gcn~ş-
1'1:' de l;ızl.dır. \'e b.ıntar fiuer>ya, 
za.marı..ı.a. 'ktbarfarı~ k<>nait yav•n:ıa
rıdJr. Konaklar d:ıb;ı lrii,yült olur. 

[)Qrı.cık .ıt2.'do l:ır:ı!ı baı;t.an 

başa .?ıra Slriii. e" !c;d~r-. Kaqı.cDD t..,.. 
~·.Y& kocuıı.:JUI'. CumbaJ.r, k<>f<.·ler 
vardır. Kapırun yan.mdat< a;ağı oda, 
lllse~ k-0eru k..oıq;unun toptKDOlğl 
\"~ sab:ıh k.atn·esıı içi en oci'adır. Bu 0-

c.\ın.:n ~-~ iki pı~ \'a.l"dır. 
B.:ri ?i.:ı:fcs ı, d.-ieri lı:ır:.C c~alı ka-
te..l.dir. l.'<rd n y · · br b;;çuft 1 
ik.i mc re ar ım!.Jd.a 

Za=m gCD( kız &!'l, ud. t:ınbur, 

it1ınmı "\e d:ma :sonraları k:f!man ~
.ıer-.:ıı bu ~- yaparlaniı. Veyahn~ 
i.;i uç n~ ..apl;mnı:a, fasılian 

bu odada gı:çederıli.. Soltatan geçen 
1.r.ah.aUt'Dın ıerftS.'<r'. saz, ~ 6'E31e
r~ dDJ"&rdı. Kl2 m.. bdJnlann sesi 
cm.raahı'l'm> sayolı."liı. Onmı için b:ı

ğırıı:a~ıa."Q, Şam sesler:! çok derin
de.n ve • ' ccli:'til. Daha nyHe saz 
•!:•! .... ~·rdi. 

Vak.llyle ı..-aç göç "'"..ıı. K;ıdm!v, 
g,•nç IUzlar lı:&fe'>in, nmıbanın arka
sından g • .,,~n el"teklı ,.· «orilrf Pr. fa
llila•, <'~l-k;er. jça"l.oek~ t:adarl'oın Oitr 
tabi gorm•>lrrdi. Her &ene tızm. gön
lfutdL•, ır2ho:llt'nln delıkani .laı·:ndan 

bi•inin ha~ll "·eya aşkı vardı. Bu 
agk gııyel g:zı. tutubrJu. 

Bu de\.lkanLuın kapl.l'.ı.ın i.irıtindıt:'n 
ı:et:erı i6 saatler b.•ı:: o. ittnde!U. 
ger.ç kız, bu saa.t~ri. kul!a"." ve udiy

le, delilı:a!tlının çe.!ı"' ve 1ıa1- cy
cuıı b;~ ı;""'1 ç<ıho n!ı. Bu. bir ıte"o·i 

sazla i!5n •tn-. Delökeıı.n!L da bı.U!U 
~Erd(·r, z;:.ma.n?n işnret vr hU"e"!tet
lrrt_.ı~ roı:ka.be-!e r ck""di. 

BoylP, biN>irl»r:yle hi~ gün!.ı~p kı>
ftllli'llirl.ııı.n, yt--btiğ: :.~!' :lt..a1'l1 1;:;c~·gt 
duy.ın çiftler \'a:-dı, .. ,:e bu tlı.;ı lin ay
Jar.::~. ha'":ti.. yı!la."'C& dt v..am etai.t0 o
luı'Clu. J:ier, ~ - h •mrr;oJiı b!'r hal a
}U".>a, d'" Gnl1n111 validesi.. o e"-e gö... 
.rüci.i 1;:Gt:rr, A'Jı.Jıın emri, Pcnr.;tmbe
ı;n ku,·ı:yh~ ıkızı oW.tLııa i.strrd.i. 

Eski Lo-br.bulda, ud, laobBr, kaDC.D, 
bmaıı ~1t· biiyle bir r<>i O]"nı.rd.> 

R. SAB1T 

Düşüp yeraf anan ar 

Hare Vaziye_li 

Mısır'da meydan muharebe- · 
1 

sini hangi taraf kazanabilir? ı 
(Yazan: r. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 

)Iısır rephe~indc: 

İngiliz ordusu :!2 Tcmınuzda~ 
mıın bir IOMU '~ ha,·a 1,ombardt· 
manı.r:.dan S('nra Mib,·rı müdafaa 
ttphr-sind~ 1aarruza ~('ıni tir. Ge
neral Aurhinlerk (Olıin!eh) tank 
,.c zırhlı biTliklerini l\liln er tara· 
fın 111erkcz ve cenup cenahına 
kar?- kullanmaktadır. lı:ıgiliz or
dn'tll.Daıt sayın ,~e mahrmf'ce üs
tün oldu~a ve bu defa ıaun he
defli bir taarnwı gi~tii' ine hük· 
-Oilebilir, İngiliz donanm:ısı da. 
J\lersa :tlatruh'a bombardıman 

etmek suretile lngita ordllSllnun 
haukıitı..ıı:ı iştirak etınel..teılir. 

Mar 1 Bomıad, hulunduğu 

mn2tlerde dayanmak sure1ile İn· 
gili:ı taarruzunu kırmıya ~alışı

YDT. Fakııt fazla :yıprandığı tak
dirde. büsbütün mağlup olmamak 
için munta:um rie'alleıı başka ne 
yapabilir?. 

Kahiredeo gelen hıılıerkrden. 

İngilizlerin !\ ihnrin ilk miidaiaa 
hatlano:ı girdiklrri V.. buı mev· 

:ı:ileri ele getirdikleri anla'f'lmak
taılır. ihvu lr.aynalıb.n ise, bü· 
tün İngiliz ta~rmzlaruun muhl>il 

hikumlarla püskiirtiildüğüııü. ve 
ıuoo kadu İı>giliz esiri a.Irnılıığıoı 
hild irmekteclir. 

Bu zıd nıaHimat ka.rşısıoda ilk 
sav aşta ha.ngi tara!ııı m ımı:ffak 
oltluğıınu bilemiyorıı.ı.. Blllltm 
için, neticeyi hangi tarafın kaza· 
nııbilecei!"ini şimdide.o kestirmek 
kerauıele bağlı. Fakat Geuc.ral 
Auchinlttk•in • en feci bir ancla · 
son .Mih\'cr taarruzunu n1ucize 
kabilinden nasıl ıhırdurabildiği 

hatı:rlanı.rsa, onllil .,imdi sa,•fxa ve 
malı.emece üstün olan bir ordu ile 

bu taarruzu bn~uracağıııa ihtimal 
vrrilebilir. 
Doğu <eplıesinde: 

• <\hnan lebliğmde11 anla'flld.ıil· 
na gÖrl", Varonej bsiminde Rm 
bas.kıı.ı ljidılctle devaın ediyer, bo
nıdaki Bas taarruz cepbtsiıün ge. 
ni§J.i'" Tİ.a ılln.alindc.n pnd 

eenulnı.oa doğru uzıııımaktadır. ı 
Ru far cenupta Don neltrini gar-

be geçnıeok i«:in ke~if taaxruzları

na h•~aını.1J•rd•r. A1n•an13r bu 
kesimde ınuvaifaki~·ttli miidaiaa 
Sa\·a~an veriyerlar. 

Ceı111p ceplıesiade Alman or<lu· 
!arı baslıca ü~ harekette bulunu
yor. 

l - Rus sol cenahının daynn<lı
i:ı ıt.Mof'o sü.r':ttle düşürmek ve 
buradaki Ku lrovv.,U.,rini e-;iT et
mek; 
Alınaol.u ~l>re çok yaklaşmış

lar. Bu nziyette Bu ·lana sehri 
terl<ederek DOn nrhri cenohwıa 
çelı:ilıneleri bile M olıbilir. İl} bu 
hııle gelmiş e, Timoçenlıo'ımn Ros
tofda fazla lron·.,tler tnfa•ağına 
ihtimo.1 verilemn. R""tof Alınan· 
larıa eline geçmelı ü:ıereılir. 

Z - Almanlar. Doneç nehrinin. 
Doa nehrine birle ·;i nok:taıtıll 

doğnq1Dd3 Don ne..ftrini ttnaba 
geçtiklrrini dün tekrar hildirıii

l r. Bııgüakü tehi;: e bmıu teyiıl. 
eder mahiyrtte h~bir kayıt yok
tur. Rll"lar Doneç ile Don dirseği 
arasında k·ıtlaıı sabayı beuüz bo
~ltmamı}lnduc. Blllalarda bili 
ankı muharrlıcleri -.ermekte<lir
ler. Biı Almanla.nn Ka.fk.asya is
ti.kametinde Don nrhrini eenuba 
geçtiklerine ihtimal vttmiyorm. 

3 - Stalingrad istikametinde 
Don dirseği içinde il<0rliyen Al
man ordusunun nere~·e var.ırğı 

lıaklrında tia Alman tel>liğindc bir 
nıalümat )·oktur. 

Buıa..a ıtostıı.rdı .Bııslanıı vazi
yeti çok sıkışık ı:-örüoiiyor. Fa· 
kat buradaki Bus k.uYTellcri mu· 
hattbeyi ka.Ybelti.kleri lakdirde 
bir kısım kıt'aları feda etmek şu· 

tile geri çekilebilecekleıdir. 

Erkek san' at mektebi 
.. ::Jürü değiffi 

Swas mınbkalar saro'at mekte
bi mii~ Rifal Ş.an"1 1s.,.r.bul 
eri<~ san'at rndctebi mü<lürlü
giine ıay:n olur.mlJ.%'iur . 

İstanbul san•a.t mektt'b• mcd:t
rü Yusı:.f Z:ya Ethı:nn tla san'at 
mei...1~pkii bqıml;fctti:jl:J'r.c ta
:yin olunmuşrur . 

KOMŞUNUN 
TAVUGU ... 
I>: "· l'' n tlıtilr.cU . JT ~e-

ınt:.,)' 0 .1•.,. .3.1 ~l.lE e , yağL 
titriyvrt!ı. !lo.. yı · tı'Slbıt fllifll-kcn 
klt>k.el!yuı· 1 u a \i !;şıyoni.u. 

D~~C'; Z· rifı,. C:.1v .. ·ını anı ... ttı· 
- IU.i-ı.u ta.,,.ı.;;lt.l..lıı.1·1z. v.ır Bi.thı;e-

111 .•,ır. uu\·aı u;.c: n.·. ta\uJd<..rrmız 

yÜZu..i..l~l.'H l. J <;t.•kt. \Llltoii,.;, 'l't•k ki, ta- 1 

\·.uk1ar ~a ycxe ~IC'P zarar ve.rme-1 
::.ın df'Jı .• P.:.:rr:utl • ...ı:. bi:·i, nilSll ~ 
miŞ5e t ~ , y·a.c:.m:ııd.clti l\felı'' pfen-

1 cı;,,,,, bahl,...tne at:a..n;v. ı.ıt•l;ı. .,r.....ı; 

t.1.'"üğı.ı bahct'<i:ıe gönntl.şse. t:linc koş
k,ıca.ır,;ı.11 bar t.d.i .ı..1 ...: •. atıııı~. Şin1di f 
hır .Pl...ın ·t kaça. ıst·, biı1yor anuz? 
HJJ'\::ln ıa::: y..,-~ cUfeaı . Be-o 
ı:'ir;ntc!.ırı; b "zinı Her:ıutır Pı!IXe:-eden 

&örmü~. Pi' n~rt•den gut•IDÜ.Jlt", 
- Mny:ik! dc-yi bir bağırdı; yüre

g_:.ın aKzıma ~l'ldı. 

- Ka yavrus. dcdu:D; ne oloorsun? 
n;Dıdc.n et krscorlar. 

- K<ı. ınr;yı'!k, deci1; ::\trlik efendi 
biı'.m pUınutu ölıdümcıı· 

P~n~(rt.'T- :r.çıp t,;:j!ı~ıysa.m, iş- iş
t~ geçın \i, PJimut, riı·beje-eıd.1, debe
lend1.. .::omam. üldü. ll~yvandır bu ... 
B. ht_;t"Yl.l get'İfY.$1', ·ı~t d~ın, gider. 
T1 ; kfı;.r Lıu •. Hiç- OJcı.uı'illürt 

.H.a&ım, Me! "iı;;e ı.o:du7 1 
- Ba. :. Mt·lik. Z.arifinln tavugunu 

ö1ddrr.ı [~ . IJ(' d.1y~relti"n7 

il<, J'iı>e st.'<1 ~Lriyenlı:: ı·e •iiZ- 1 
ıf~ri l:: ,..azına, dıl!ne ri gutID.cnerk. 1 

- Um:: T., drc!l. Tilvuı<. biz ın bah
çeye ge;m..ş. r.a :m ydd.Jı: çiçeklcrin.i, ~ 
n~'L.-1 sök.- ):"1,.l, Ko-;ır.ak için 
uf:..ık bi:- taş a.ttmı. Ne acıc: k canı 
vnı·::nş. lfrmf'n ölüverdi. 

Me:lkin v!'ltil l va"'1ı. Ve!<;! kalkıp 

&fR &>Jdı: 

- B.z.m. b<:.lı\"i!Ul'4 türlü tUrlü kı.Y
tr.et:ı. !;:ıÇt·klcrh· sü.:!llüu...iı·. Em..c-aıt bu
luımu_r....n çiç l~rin,.!z \'2.nhr. ~fiıek

;ı,,,Lm M<lii<, Zarifinin lnn.-tunu bal>
Ç('d ~1.-.ı.::~i. tahrit> ederken gôt"ID.Ü§, 

kov-m:ı.11: iç!n taş atl'ııı~. itiabcL Cd.en taş 
ıa.v .. :ı;tıı öld.ürnıll.,ırllr. Cf'"La Kanunu
nun 5:!1 inci maQ:lesinin döt'<iüncü 
f.kr2~mDJ cTarla '-e 3?'a'Z1'5İr.ıl'> kuş. 
~ya kü..'UeS bayv~ın,an g'.nnf$ olan 
şabu bunlan zar:ır ikıı ederken gö
rüp de ö;dü~'iiTsr ceıarn mes~aı ol
ma:.-:_• dt'niln.eklrdir. Biz.. de ta\·ui?tJ. 
za.ı-.ıı.· ika t·Oetiacn görüp de CldÜot'dü
~iimü 7. it;: in cf•ı.aen. mes·uı olrr.amamız 

icap ı"Cfer. 

Ş:ıhiOı•r dinleıvJdi. Mı--likin, tavuJ:?u 
b·th,'t'Sim.h- tahribat yaparıken görüp 
ôldü_'"Clügü ssbi.t ~ürül<lü ve Ctl!Cl Ka
oununun 421 inci mcôdeııintn döniLo"n

cil fı.k.raıı=1 h\ll;ın.üi'tll' ~ cezarn ır.es
ul o.lan ıı·;;c~gı -bi. h·iW:H . 
M:hk~rr.~Pn çıkan :&lelırk, a\."t.lkata, 

k"rarh:"'-ni>ltları p;t!'$llm b3lı:•yes;ni 
,·erirkPn, 

- Al dostnm. diJ")rdu; _,n alı:: 
sütü etbl helal olsun~ Gill.o gC.I.-. .. Alt
yetl•~. 'St.t;la·a · "' riC"t. 

Tııhl<.kıiiede Yemiş 'tı.anında 0 -

{ıL-:ran Mcl.mı:!t. ha.ııın 25 a'yak. 
ımerdiYeninden işine gitmek Ü.ze

re ir-erkcn düı;rnü.ş. ağı.r surette 
yaralandığından Cerrabpa.şa has
fı2 nesı ne k&ldmhruştır, 

r .. 
=~"-- 19 SENE EVVEL BUGUN 

An;.~amiin<le &ıru.eybek so
kağır.Ca l nu.mar:ili e\'de ()luran 

Yakı:bun oğ'u 2 yaşlar>llda İs
ır.<'i ad .. nda bir çocuk da pence

reden du;ıııoü:j, ~ır.dan yaralan
dığı ıçin o da çocuk h~e 
nak!~'ırr. "°'. 

re TAKViM e °' 
r:a-aı-J 1~s HIZIR ı Hıcrı 1361. 
TEınn;z 80 RE~~p 

11 

Ytl ~2 A.• 7 ":~t~ !:zar.~ 

s r; Valtlt S D 

TEMMUZ 5 49 Güne.::s 9 15 

24 
13 20 011e 4 46 
17 17 liiruL 8 44 
20 33 ~arr 12 00 

CUMA 
2228 Ya~ı 153 
341 1- 7 (j] 

!)Qğf ı •:z-->. oiz? 
Noler pşıı.ı,ıtı; bu kadar güzel bir 

kaduıt bırakıp g;tmı~ şaşılacak şeydi. 
St!vgin n St'!Ji titn,_•di: 
- E"Vet elendim. 
V"' heyc-ca.n. ic-:ındf', mıcınık içinde, 

göz..it'i'l y:ışaraı'ilk. scrdu: 
- l:'t.te! mı görd.müz nıU? 
- (iorul n, !.J1't, C :.y:ık Us~ gör-

d~ ~ahat.e ct:'"ıyordu. s·:ıt ay-
dao. a"j'a \"ernlf'; ~ bİI" B~}ık pra-
C~ b~ .d t •• \;J""C!:. ıle yı.i:z llna a!.:,cak-
ınıın!. 

dön-

ı i.nlen doğ:ru aıeU. d~ıek 

ab D çıktı> git;rrzj;. 
Kocan anu iJıı~tr!. . 

Nol'*r hlır- bcı!J,i etn:iyel"{"k.. g'nı; ~a

dının hal :ıe bakl.Y'Or, ırerık !9 n:·r.ge 

gird•ğ :ı.r goril.ror, il~ h"'yreanı ile ill
dığı l~r üıPrioe kupı!dığı yr-fsi fn
oeli.yr>rdu. 

Kadm.n hali dağr.ıou lu'ıafma g;t. 
m.şti. K.adın Uk:öoce memnundu, ala.
ca.ğı pa.r;.lıın n ,;.tarı ~ı dt.Q"unca sarar
mı,,tı •• 

Ştt'::ıtli b!r ıe .. ıc sordu~ 

- P--- .yı az re b-;!dur?".:'l~ 
O on<!<> parz,y· aklından 1"1~ l"Çir

rr-iyı·:ı. S, \Jrn boy1· .. :ınu büktü, ıçi.n.i 

~ti: 
Deı·cı•l.ı t:J.r) 

) 

LOZAN·SULHU NASIL 
İMZALA N 'M l Ş T l ? 

La?.-..n muoo~inin ~kdi Av
rupanm siya6i tarih>'llde haıs!ı ba
,Şına .bir b~fscdir B nLPl. U.ze-

1 ;.,de ne 'lıa<iar .srar edllı;e yeri
dir. Çünkiı Twk mil~h !shkıaı· 
için ,var!ıt•ı için her türlü feda· 
kQr<!ığı göstcrdaucn sonra Luııu 
A!v.rıup:: va kıabul ertirn1.ş o'.ıdu. 
Tüı'k rrti;lıeti ne istediğini •bilip 
du. Ker.di mııı;, hudut!an dalıi
lin<ie inki.şaf etmek, sulıh ., e te
rslcl<i aroıli olmak h>iyen b;r Tür
k.ye varrlı. Dun~·a bı.ınu göröıü 
w Tiirltiyenin hakkı ka-iıul ed.il<li. 

Fakat bu l!ıakkı kabul ettir.mek 
mÜl'i'll~re t<aohasır.mı. da az çetin 
onıam.shr. B&\-ük devletler 922 
ilci.nciot~ıi n ;ıif ro ın- so.-ılarında 
t.cıpla~ak üzere Türkiye Büıyillc 
Mil!et M..-clis: büıküınetiıtin mu.. 
railhaslarm.ı Lozana çağrmuşlaır
dı. Bu konferansa Awupa.nm en 
tamnm~ dipbmatkırı geMyortlu. 
i nıgılıcerenin 1:> zaman ki Hariciye 
Naımı Lord Gürronun da buluD
ması Jtonieransa dünya matbu.a
tmda \·e e(k&rın&> daha büyük 
bir ehemmiyet ,..,,..dirmiş olmak
tan ger. ka'rrı.) rou. 

Bir tarafta kon!eronsa gelen,. 
!erin şah3iyet1crl, ci;ğcr taraftan 
da konferans müzakcr-elerine 
mevzu o!acak mesetderi düşü.nü
ltirSe bunların aylarca alemi meş
gul edecek olduğu ııniaşılıyoırdu. 
İ..<ıte mesda Osmanlı İmparı>tor
luğundan aka.i<lı olan. Avrupa
lılar< meşgul eden bir mesele: 

Düyunu umumiye işksi, ta.iz
ler, kuµor.Iar. İşte Yr.kın Şark
tak' ortodc~s!uk f>]emini düşüıır 
düı·en ci.ğer bir' mesele: Tıürki:ye 
ile Yı;.r.""1;stan arasında ıı.'ıaLi 

nüb•de'csı.. 
İ..te Avrt panın siyasi tarihin· 

de bü,,,.l.k dcv1eıle.:i o kadar meş· 
gu< et~ıs c'an Boıtazlar meselesi. 

Daha .ıavc cd:lc·cck en mühim 

( Ya:ıan: 

\ Ali Kemal Sunman ) 

mesele: Yı:.banoeı dc,~eıler tebaa
sın,n Ti.'Tk·yede lıaiz olzgeldıği 

b;r ta.kını ıın1iyazların. hakkırın 
ka~dml•p ka.'dırı!rnama.ı. 

.Aıırl:rtmak lilzım gei,iyordu iti 
yeni Türlriyedc her'ltes lı.anun na
zarında- rnilsavidi-r \.'C kanunun 
h'mayesi yerli ve ytbane: herkes 
için birdir. Bundan fazlası Tiırk
lerrl<"n istenmemelidir 

Birincl IPzan konferansını i!Dc 
haml~e en zi) ade uğra:;~ran 

meseleler bııınlarciır. Daha bunla
rın teferriiatı vırrclır ve murahhas 

11 heyetlerin. greeli gündiiz1ü yoran 
o teferrüat çok defa Jtoonferaıısı 
içinden ç&nlmıyaca-k safhalara 

d, getirmiştir. Llikin bc'lli başh 
o!.a,rak her tarafım en ziyade. 
hangi mese~lerde daha. hs.ssas 
cY.'duğunu an}amak için çok va
kit geçmem'şlir. Mesela &ğaz

la.r rnE"'clesi ~e Çanakkalcde öZ
~ !nıgiHz asker'ıerinin mezarı 
için verilecoek arazinin ayrilinas• 
meseleleri daha z'yade İngilizler
le münak - ediliyordu.. Fransız 
tarafınm düyunu umı.miye, fa.iz 

, ... kupon ı.ı;.lerinde hasöa-iyeti 
gıörütü)'Qrdu. ital(yaııı t<:ra:fı ile 
belli baflt uzun süıecek lbi.r ihıti
lM yok gibiydi. Fa'kat, Oniki a
dayı allnıış ol•an :i;ta:ıya da Meis 
adasını Tü.rkiyeye iade etme
mekıte ısrar göstcıımişt.ir. Hulasa 
ilk LoEan kıonfetan6ı böy:le çetin 
mü.ı.akerel-erle bir raddeye geklli 
ki şubat ayında inkıtaın önüme 
g~ilemedi. O zaman bir sulı 
projesi veıi!miş, Türkiye tarafın
dan da de".ieo!lere bir mukabii 
proje gönd<'T' mfŞfir. 

Fnnsa, İngilere ve İtalya ar> 

1 

ı 
ı 

l 

sı.cda <:'f'pCe birliği var gonmu
yaodu. Su?h projesi de her Uçü 
arası:rı<J-.. hazufar.ımıştı. Tün<lye 
tarafınd~n buı:ıa kar~r verilen ce
vap a)'l'Ca \;,•ihi bir wsika teşkil 
eder. Tür ki; e sulh iç.n fedakar
' k ettiğini anlatmış, fakat ~ere.f 
ve ;sı.; k: :.ııne u:-.ilük eden roese
ieJ.crde scın derece hassasiyet gös 
otemıiştir. 

ıBirir.ci Lozan kıonferan.&ı şu
baı.ta inkı1aa uğrad:ğt zaman bu
na Avru:ı;a'"lar t.ir ciı:ılı:ıta• de
mediler. Çü~kü konferansın fa. 
alıyeti bü>ilü!ün kesikniş o.'duğu
nu k!!!lml Pbneğe hiç bir tarafın 
dil: v~"Ordu. Lakin mıR"akkat 
olar~k ctaW. talıCri daha iyi gel

mi';'ti. Huia.'J8 ilk kıoo!erans böyle 
tatil ed:,dik!en sonra ikinci kon· 
ferans nisanda tekrar açddr. B'!JJ 

sefer Lord GU.."2100 ge\nem.işti. 
Ancak her tarafın mura:hhaslan 
işteri bir an eV\·el lıitimıek için 
bir arzu besliyerek gelm:~\erdi. 
Bunun1ıa beraber daha üç ay geç
tıi. Me\·cut pürii.zl:ii :meseleler 
halledllcmıyordu. Müzakereleri 
o kadar sarp bir hale gel ·-miş 
bırakmış ohan dü~·unu urnu'niye 
,mesdesinı nlıayot ].-..onferaStanı 
dı~aı'l çıkamnaktan başka çare 
görülemern.ştir. Osmanlı İmpara
tcıriuğundan nlacaklı olmıl:ırla 
Türlüye hfi.ki>ınet:ı al'llsında c!'oğ
rudan dıoğruya müızakerc edilsin, 
sulıhıtan sonra bu iş halıl.edilsin; 

den.dl. 
Böylelikle haftalar, aylar geç· 

ti!l<çe konferansın neticesi iç·n de 
ümitler kah kuvvetlenmiş, kah 
zayıflamıştır. Temmuz dil g<,ldik
teu sorıra helecan daha arttı. İ
kinci bir • i.nkda• veya eh tiı.. hiç 
boş o'mıyacalctı. Sürüncemede 
kalan mfuıakerelerle k.<>nfeııansta. 

(D"'11ml Sa: :ı. sa.: 1 de) 

~l";t • .. • • ' 

D.IŞ ' P,OLitJKA 
... ..,,_. ~ ~~ , . . . ~. 

'ii,ı ve Demokraıllet 
Yazan: Ahmet Şiikrü Eımer 

1.skenderiyedPkı f'ranoız f.losu 
ha-:dkıı!da Y:ı,ıJ•lan Amerikan te
şdıbüsü VJşi ile demok.ı:&< dev· 
n~ 'ır""1ndaki munaselıo.olleri 
bir kal daha g<-rginlt"Şfirm;ştir. 
Esa><'n clah;ı Lavalın ikt;daTa ge
ç şı Amerif.:a ile Vi<i arasındaki 
mün~st"bctleri gerglnleştinnişa:r. 
Bu lünhe ka<lar Ameria, İngil
tere ü2Hine tesir ~er<.:k bu dev· 
let.n Vişiye kar~ı daha anlayJSlı 
bir zlh~iyetle hareket ctm~si;ıi 
temine çalı~ırkr·n. bundan sonra 

B'r~şik A~rii<., da Vişıye karşı. 
lııgtltcren n pofj\ikasını takip et 
meğe bac<kdı. Büyük elçis;ııi Vi
şi~n geri çekti. Amerika bnsınt 
Vişiye seı-t hücumlarda 'bulun
dular .Lavalin b.iı- m.hver aileti 
o?duğu ileri sürüldü. D<.'lllanmay:> 
m.: .. faverci1ere teslim ed«cginden 
bahsedildi.. 1ıı;:ıilizler Marl.a.,.;;ska
rı işgal eti ı,.r .Amerikalıla7 Mat' 

tin k ariasıııı nüfuzları altına al• 
ınıya çal~ılar Gar.::>tır ki b .ı , -
r:ılarda İtalyar. gazete d de cNiS. 

S.:tvn2, Ko:sıka. Tunus. d:ı,·as.ııı 
:foTi attılar, Fakat bir ~ l>ddet 
sonra v""iyct tekrar dtır~!iJu. 

Laval .ı; n~runayı Alınanlara ~s
linı etmedıği gibi, lt L)"'1"! ist 1tle
rine k:ıı;sı ~ert bir vaziyet altlı

M~dagaskarın işgal'n.i . ş"ddetle 
pmteslo etti. Maı1inik Tm'se'esiıı· 
de de Amcri kaya boyun eğmiye· 

ceğini anlattı. Bu azimt: pofitika 
Lo.valc Amerikanın da S3)'(!ısı.no 
kazandırdı ve Am<"tika hü.kümeti 
Martmik davasın• takip clırıektetJ 
va'€eç\i .F;.kat onda.n s<mra La· 
\•alin bazı sözleri ve hareketleri. 

zaman zaman, Amer..kaıı ve İn· 
?.iliz. bas~ının ~ücumlannı Viı• 
uzerıne :;-on.rltmiştir. Amerikalr 
lar, en çok Fra.ısarun kurtuluşu
nu bir Alman Z&foerinde görme-k<
te olııiuğu halıkında Laval tara· 
fmdan söyJ.enen SÖze takı.lını.Jar
dır. Bu, .sanı"1li bir kanaatin, i.fa· 

de;;i rni? Yo.ktia Ailnany:;.ya !t.i· 
mat ~ ·:n elmcl<. için sö~ienm~ 
bır SÔ'Z mü? Bu suale kesin ola· 
rzk cevap l'l'.rmt'k mümkün de
ğ'Mh-. Esasen Lava!, Frar.ısı:ll 
muammast içirıde başlı başma bit 
mual'.LD'!&Ülr. Bu ı.at ba.kac:ateD 

mihver devletie:ri~e sam ·mi bit 
işb:.rtği polôt'.lu,,.nı ta.itip için ır .. 
ikı.cia.ra geldi? Yokısa roücaiele
nin rnnuna kadar vaziyet. idare 
etmek ç n büyü.le btr politika 
manP'\rrası mı ("e'"\·iriyıor? Bunlar 
anc;,J< hırbin so.nur.xla ceva'P ve
rik·bilec~k olan suallerdl.r. Anea•\C 
La\·a!iıı takip elliği poUti.ka~ı sil' 
Lam;ya çalı§,u-kl'l', Fran>ar:n bu 
g"n içinde bulunduğu olağar.üS
tü ~rtları daima hatırlamak r;e· 
n•0ıtir. Frar . .;a harbe biç g;rmı
mış olan bir devlet imiş gibı tanı 
bir lırraf~: :c!ıık poL tilrası t.tıı< p c· 
demez. Çür.kü muharebe;<: g'r· 
ır.-oı ve döjllşün ilik safl..as.nda 
y~ıldiJrtcn sonra mücadd.deı> 
Çl kl!ırı:;;ı>•. Ma~ üp ohm.ıı;. fakr.t 
btwhütiin ezılmiş dl_ değ. lciir E
linde l:cnı e:siki d ·· e:ııan'.arına ,.e 
heın de eski mc>ttefiokloeı'ine kM~ 
kull:anac:J<: bi.r kııı-vet.i ,·ardır· 
Kendisi lı'r tar~(sızlık oolit:i.-ıs'I 

takip ettru>k 19\i)-Ur. Halbuki Al· 
manya, Fransayı mağ!üp o'mu.Ş 
bir devlet sa). ktn&r. BerLıı, 

Fransa ile Ahnanra ara.smda .si· 
yaısi munasebeUen bah5"'cii!env• 
ycetjlini çok de~~ tekrar ebniŞ' 
tör. Ing~ iSe, Fransayı, ittı

fak.ın icapları.n• tatıhoocn k.açııı· 

.mış bir devlet added yorla.r. Bıl 
detoeee karı.şıılı: bir \•aı.iyet inde 
Vişinm dümenini idare etmc!C 
kolay iş değild.r. Şimdi İskcı;de· 
riyedeki filo ıın~sclesi es:JGen zor 
,.e kar.,.,k olan brr ,. aziyeU, bil" 
bü.tıü.n wrılaşbrmak ve kanştır

ma'lı: iç:n işin :çine yeıı.i bir un· 
sur oları.k ktı.nşm·~tır, A'TI•rikll 
lılar, fl-Juun 'iskender:yeden ar 
nlmns.na ya.ni mihver r-u ruz!! 
a~ına ~irccck bior tma'ndan ıY 
zak!açnasına Vıs nin razı o::nv 
5ını fa!ect'cr. \'işin n bırı::ı rrıu· 
yafalrn.l etmesi mcmkün değiJOi· 
Arr.oer;kaJılar da Yişınin bu yold~ 
hareket etmekle haklı oklui!t;"" 
tes1m etme~ beraber hcrlıa d11 

canlan sıkılımı~ı~ F..sasen v·· • 
den böyle bir islckte bulun,.. n1' 
zoru karşısında kaPdızları zarııs=' 
da canları sı'k.ılmış!.1. Bu ısıe!I 
karşısnd.a kaJtlığı ve mcnh ce\'s9 
vermek zorun<la bulunc!uğu icıll 
Vı'iinin de canı sıkı'~t<:t't" Gii' 
rülüyor ki scııranların da ~' vsl' 
Yere111crin tle cevap alanlan" d

3 

canlan S>kıl.ıyar. Fakat bü'Ü" B" 
12.kada~•ar 'cin ba,><a tür ii 1':ı!e' 
koet ermek de miirr.lkün dcği!<V' 



., ~ ........ 
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(Bu ,azının mt•ttınlerl Anadolu A• 
faruı B (tcrJcrindcn alınmıştır.) 
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Aiıırun iebt:ğl<>rine giıre, Rus 
c, pl,.,ı;inde RO>IJUf igtikamefüıde
LL h&:.rckfılın bugün yarın vere
ce•:: netice bekk:nmektı?fur. R06-
tor ör.ünd<'ki m.:.Stahkc.-m köprıi
başı n:cv'Zii yar:lmış ve mihver 
h:\'·•;eUcri {cll:r yakınlarına u
k, şlır, 'Geı;den yoLu kesilen 
b;, ~= l?"JPU j<>k edilın;şlir. 

Rıı~lar da, Don nchı-Anin ce
nubunda telılik<!ııin 'alıinı 

bir ~k.le girdiğini >ak.lanu- ı 
yorlor - iUısırıhı Ohinlek·in 
hamlesi hızını ka} lıelnıişe 
~nziyor - Aınerikada ikinci f 
cephe açılma~ı lehine niima-
~ i~ler yapıld.ı. 

MISIRDAKİ VAZİYET 
Mısırda 8 inci İni!iliz ordusu

n un b\itü n cephe l>o)•unca evvel
kıi gün b~adığı bikt•ri1en taar
ruz hakkında gelen il'k haberler, 
meıi<eztle Cenubi Afrika birlik
lerinin 30 mirlik bit cephe üze
rinde ilerk><lk1er1ni, şimalde Ye
ni Zelandalııların Tel.elisayt geri 
aldıll<larını bHdirımiş!i. Girişilen 
tank muharebesin"\1 neticesi hak 
knda mallımat gelımemişlir. 

İtalyan uçakları 
bir Sırp köyünü 

1 

yaktılar 

Çölde esaslı 
bir muharebe 

bekleniyor 

Bulgaristanda 1 O 
Komünist dahaj 

idam edilecek · 

-5 

·c1 inci ~;;.l.i'Prl&n D• "am) 

ziinden saklan11,ya çalı)Iln ~inenı.a 
meraklısı bir kız, bir de •bobstil• 
oğul ,·ar... Bunlar, bü~ ükJere 
~ygı v.e !'ievgi ahliıkının her şube· 
sini, genr bayanın kasiarın1 \e 
bay delikanlı1ün ense - kıllannı 
yoldurınası tarzında ruhJaruıdan 
tasfiye etmişler; ve Ü•telık yanı
başlarındaki yaralı ne;ılın adını 
çoktan koyn•uşlardır: 

NECİP FAZIL KISAK(RE& 

muhle~em bir donaıuıı.ı halinde 
sade<e zaferini kutlamaktadır. 

Bu "''İn muJ..add.,,,..u " i, irfanı 
kuınar, zekası fuhn~ kahraman• 
ıueniaat, ze, ki istihza, heyecanı 

inkiır, mihrabı taklit, marifeti 
lalan. pes-esi riya, hti!\t~lıj°::t siı1ir, 

yemini namu'-, kilal.ıı nh ~a ... ller 
\12\'U da öbüTiine kiic;1'iin ,.e ya.

bann .. 

Vororcç ş>mal batısında Rus
lar n aoplu haMe yaptığı taanu2-
:;,. in~t'ı ça"f''>malar sonunda 
PÜs~'-tiüT'müştür. Merkc-z kesi
• r .:e Rus~arm bir yM"rna teşeb

bUf>ü akinı ka~ı~<l"' . 
A1mankr Don cenubundaki'J 

•a,,., krerini a"!•tırdokça, Ru.'llar da 
Vc:r-ne;;kki ta:o:ı;klcrini arttıT
ına;:a cal·ŞT"ll).k!adıdar. 

Rus kaynakları cenu-pla tehli-
k.-nin gittikçe vahill1'icşüğ':•ni 
şak!amn·or r. 

V<n; ~rkı.;k biHgc<inde C'Cre
y den ' 'ıll:'<'lli sa\"a~rda !\1-
~ • r 1300 ölü vnl'"T. sJcl'dir 

'Rı· ka 'lla' .an bu mulıarebı>
<ie flo'Yet kıı'al·rmm da 2ğır 
z, .:.>\ Yererdk, ;yeni mcvzi~re 
~ ğmi ı 've etmekt<'d'r 

Ler ngrad c~plıesir.dc de hir 1 

r k. hacf'krti yapılanış. önemli 
Yncşkun bir m:ı-hal geri alınmış
ı,, Buradaki muharelı<ode Gl inci 
A. •.ran müsto.k.ol taburu r.ı.mamile 
~'< < l'ıi''.•miEıtn·. Bıa~" bir tabur 
d.a lıc-zguna u>'\ratılrınşlır. 

Yinp So\"\·rt kn\"l'lak!·~n Alman 
k~on L-.enupta kiıtt:'e halinde yap
tıkları ha.ırl<'icr "' ticesiı:dc Yo

l'Qçeı4kask \'e Tro'llnirslrav-a ke

•·rrı."erirıe kadar bir il"'"" actık
la·rı b ld'rilnwlıı•rdir. B>r Aır-eri
k.ın ajün.su1.n 1\~ adilrn bifr. 
dır<e!i~ ·ı:e göre, ailı lı:ı.fta<kınbcri 
~an t.aarruzlaN nelit'<'sir.de 

ugr:.oıılan muvaffalo•velsızli klerin 
fd'fı.ketU okluğu Mo:l©vada res

?ıoen kabul edilmc<k!ted' ... Bu a
Jansın muhab;ı'6ııc göre, A•man

l.ıır Kııl'kasy-ayı \'e Vo4:ıavı e{e .~e
çmnek >mıkamı: ı cl\ıe ed'C'bılf'oek
k:ıtilr 

Üstünlük İngiilz!ıerin elinde 
görünmekte ise de, hamlenin son 
24 srnt içrnde dul'akladığı tah
min o!unabil':r, 

İKİJ\Cİ CEPHE İÇİN 
A'MERİKADA MİTİNGLER 
Avrupajoa ikinci cephe açıbıa

sı J'<;'in İng' tterede o'<luğu gibi, 
Arrr,crikil'ria da tczahi.'ı.Jcr göze 
çarpmaktı><l.ır. 

.M"rh\'Cr kaynr..l<laın, Çö.rç»lrn İn
gil'z İstihsaliH ı 'azın L" <! Bi
vcrbrol<a ha.rp kablne.:.D<fo yeni 
b>r vı:u.ıf• v r :ğiııJ bildirmcktc
d:r. 

Sta1'fo.rd C'ripps ise 1!).12 yı

J,ır.da Avrupada ikinci blr cephe 
açmak hususunda hüıkürnctin ve
receği bıra.r ne c>1ursa C>!,>u•n, bu 
k~orarm radıiıınento :rzalanna bi
le if:a cd 'Jmiyeccğini söylemi~ir. 

VaşingtGdıaki So,·yel büyük el
çisi Lil\·inof Ruııvelti ziyaret et
m:~r. Bu görü.':'lllede Rus clçi
sin''n ikinci cepılı~"Iün açılması 
hl'susunda ısı·a.rd'a buJ.ı.mduğunu 

te Y·it edürnektedi r. 

N.ev) 0111<.ta 60 !in kişillin yap
tığı bir mitim,gte söz al.an hatip
ler Aıvrupada de<ba1 j'kinci bir 
cephenin açıltınasını iste.niş)er

dir. Bu mfüınglerdıen birio:<k bir 
hatip Amerikanın Finl:ı.rıd:iyıı.ya 
hanp ıl-iin etnıesini ve dtiıırnan 

den1za1tılanna yiyeeek ve mah
rukaıt: veraı Maıt:nik ve Gua
deles ada.l'anmn ~i istemiş
t.cr. 

r----------------_.;;:~;.._---, 
~~--------------------------J 'l:iCARET H SA...,.AYİ: * Dün bir altm 29 liradan ve 
b;r külçe alLn da 408 kuıruştıan 
;nı u 1 ,,;. ~,;; •... 

a.ıne e .,.., ... ...,..uır. * Süımerbank Y crlı ;>,rarıar Pa 
Z<.rı.ıı.a :.it pomı.ıklu mcnsuca-t 
~~.,; kup0darı.11 !iç a:ıın:.m 'i o
"..'r.1"1" e.k:rıı.t•k k,.r.ncleri itle bu 
ay .n aı ind günü :Jış:ıITuna ka
dar mür.aca.at edı>bilcceklcrd:.-. 
~ild~ı·e tevziat e"ı<\plcrinin vaııi
feleı! ne ni.lıayet verilecektir. 
l'tıtil'EFERRİK: 
* Amerikadan İskendıeriyeye 

1:~\en 9 cıt<>büsitrı şehrimize nakl< 
ıç· Mısır rri.il<ümeti nezdinde te
&:t!;..üs!.ere geçilııti'Ş1L1r. Bunlar 25 

,_,er kişın ıı otwıarak, 15 k;,;inin de 

---

ıöyaku ducar.ak seyahat edebile
ceği h~yü.krukllcdi.r ve Be,1'!3z>t 

ile şişt: arosında iŞliyeceklerdir. * Yüksek mühendis mcloleb'ın 
den 'bu yıi mezun oaan 36 genci

mire dün Maarif Vıekili Hasan 

Alı: Yüocelin ıle hazı.r bulunduğu 
bir mer~~e d!'phıuıl;ı,rı tevzi 

olunm~UT. :MaarifVek;i; Ankıa
f\ld!a 2 inci ıbir mü.he-ndis mekte

bi oaçılacağıııt ve her yıt İstan
bullda- 150, An'karada 150 mühen
dis ye~tir'Joceğini söylemişt:ır. 

*Galata köprüsü bu cı:marte
s.i ve pazar günleri a1:ı:lmcy;ıcak, 
midye !erden ıtemiı!lenece'kıtır. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden 
lı.1t'kl€'b~ı~vı.ı. Llıse birinci s1nı~ın:ı 3.8.942 gi.\ıni1nd~·n it.ibaren. ın3ı'TI2t·t t.ı.l~ 

111.l'U"'-:ı başlanacak \'C kayı.> ııi 28.8-94.2 günü.ne kadar devam l!<leCN<ıi<'. 
Şaı"lia.r-: Orta Okul mf'Zunu olmak \"eyahut L~ sı•kizinci ıınıfı fk.-m .. 1 et

ll'ı'- htJlunn.:ık ve yaşı oo b~k'n küçük: ve on Coltwııhı> bii\Yük olmoonnk li
Zl;r iır, Oı·:;;ı aJcclu gr·c:rn senıe Lilircnler. ::.nda gcıc;ıen bir st.:n.•• zarfuı.da ne ile 
•ı~eil2 , . .. , ,ı 

~....:. o . .h..klannı tc\·5ık edcce:"'l.-le-ro . .ır, 
Aşağ::eta yazlı vr§ikalar!a me'.··:t.frıbe ın\it~cant edecl'k LitrUı'.cr. sıh11l dll

"-rW.arı doni.z.ci.lijfe elveı "'"" olup olma.liığı anl.:ışıl~ il.z.ı~re ırıddrt"'PÇe boş 
l'tllr.ıyl'n~ k gıtlariylu Kas:ı.cr~sda Deniz Hasfa.~t'lılıiine gon.dıcrilrcE·klt~.rc:M'. 
,_.. S~ <lunınla.rı eh.·l!'r~.lt o.ldıuğu anlaşılan ve müsabaka imlttıanmda. mu
atr~k eılart.k mektt>.bC alLnmasma. karar v~ı,tlen talt.~beden notıerltkç<' ltlbart 
~~s~~k ser-..•t't sah•bi bir kr-fil veya 1.l'n'1UTd busl.151 belrıdiye. ve mü~ bü.t
b erden rnaoş veya ücret alan bir memur imzasiylo cı:ıoterl.ikç.e nw.asıaddak> 

ır t ... ahtıutn:ıme alı.nır. 
Litıi;:Jilerin MiidU.r;yeıt kaleı.nine rrı.üracaatlarL 

h. t~~::ı;ar: D~lı..•kçe, 1\$ı, iyi hal, ~li kiltll~rile niifus cüz.dm!, diploma ve_ .. 
"'1,,ki surelleori v<> 4 X G t>b'adında 6 fotoğraf. •7377> , ....... ________________________________ -8' 

~ IST ANBUL BELEDİYESi iLANLARI 1 

----------------------------J ::!G,, ( Zi Koprilsurıun chıbııl.:ırının 
nur ',} 12 P z.- r gi..n!eri ıköıprülcrin 

•7991> 

de~i~ rilını si h,: .s..:biyle ~j/7/94.2 Cum:ırf.csi 
merak:.bi bcı:hrıy l·ye ac;ılamı.yacağı iları olu-

G 811lllft<•W '"Ö&J<'± 

LoncL:a, M (A . .\.) - •B.B.C.> 
So\'yct istihbarat büroı;unwı. ha
ber verdiğine ,göre, İtal)·an tay
yareleri Yııgoslavyada Pozar isim
li bir köyü bombardıman ederek 
kiınilen yakmışlardır. Buna sebep 

· köyün çeteciler tarafından işgali 
fuerinc bir mııkabekdc bulun

maktır. .. , --Milli Şefimiz 
( ı inti Sa hi!eden Drvam) 

l!an karşılanmı~lard.ır. 

CUMHURREiSL)fİZ AKSARAY! 
ŞEREFLENDİRDİ 

Aksaray, 23 (A.A.) - Aıiz l\lilll 
Şflfimiz Rei5.İrun1hur İsntı..'L İnönü 
dün .nora JO]u ile şehritnizi şc

reflenılirmi5lerdir. Milli Şef yol 
iizerjnde harman i~Jerili! n1c~gııl 
köyWlerlc kunuşııımlaı· w k\;ylü
lerin i~·tcu g-..Jcn saınimi tezahiir
lerile karşılanmıslardır. Ak,aray
lılar ha çoktnııbcri hasretini çek
tikleri Yüce ~efl~rnıi aralarında 
görmekten du)·dukları sonsuz se
vinç ,.c derin şi.ikran hislerini coş
lmn bir şekilde gösterr.ıi5lerdir. 

MİLLİ ŞEFİN KONYADAKİ 
TlillKİKLERi SffiASL'IDA 

Konya, 22 (A.A.) - Reisicum-
hur İsmet Inönü, Konya Halke
~inde ve u.ğı~dığı Kon)a ,·ili)CÜ.· 
nin kan .-e köylerinde balkı ka
bul etlikleri zaman, geçen bir se
ne zarfında bütün \'İlayeltc hu
bubat "1tıu alıııı.rken Konyalıla
rın temin ettikleri en iyi netit.-e
den dolayı Kon).:;; halkma \'C Kon
ya Valisi Nizaınettin AU.ker"e te· 
şe:k.kür et~Jerdir. Reisicumhur 
bıı müuascbetle, Konyanın, mllha· 
rebe zan1anlarında orduyu ,.e ıncın. 
le.keti beslemekte ön safta geldi
ğini büfüıı yurda hahrl~ıacnkluı 
,·ıidinde bulwım~ır. Önü· 
mü.zdeki sene zarfında 4a Konya 
\·iliyeti halkndan ve idare ıll<!mur-

' larıı-Oan Cumhuriyet hiikümetinin 
ayni gayreti beklediğini siltlemiş
ler ,-e hileli yollara sapmak le· 
ıwıyüllcriııin yer bulma.masua 
dikk&t edilmesini tavsiye etmiş

lerdir. 

Tlc~ret Vekili 
U inci Sabl1edeıı Devam) 

maJarile sür'atli neticeye varıl
ma.» eoas1<'1"ı· ka:but olll'Ilmuştur. 

BE:ırı:et Uz bil a.kşaan rt:dyoda 
saat 20,15 de bir kon~ yapa
cak ve ) rın l'ebz'h d:I' sam 6 ere 
toprak m~ulleri afisi umum 
müdiirü, t~ -il.kbı:<lama. ·umum 
müdü.rü c>'lduğu halde tay'j"'1re ile 
Bahkeue \ie cıradan da İzmir, 
l\la'lllisa, Aydın, ıd-enh.li, İs~ rta 
ve Bc-rc!ı:~a gidcrel. tetklkkıtle 
!bq1un~.rırktır. 

Ti-car<?t Vekiıleli ıfiatı~,rı hükı'.ı
met~e tay':ın olunan hububattan 
rr."tıda diğer :her türlü ha~·ayici 
za,ruı-iyer:Cn - d konanları da dac 
!ı.il ol;mak üzere - satI<'ını pek 
yak"1da tamamen scı'best bı,.a

~ca'ktır. '.Bunfaı-ın fiatkıile es
kiıden olduğu t;ıııbi yine belcd>
yeler m~ul o\ıcakfardır. 
Bazı ma~arl'll gerek te\"!I · ve 

gerekse kon trol işinde ticaret o- · 
ds.la.rına mülı'm vazifeler verilı>
ceği zon·r:olumn~·kıtadı;r. 

l\iAKARNE VE BİSKÜVİ 
FAB'RİXATÖRLllRİ 

Sehriını"zdeoki bazı ma·ka.ma ve 
b'skü'ıi fabrika1.öI'k!ri Ticaıret Ve 
k;ılctine rrrii•aca·2•t edere-k fobri
ka1aunı hububat sa;'.ışl'annın ser
best c'<'crğu ,;ı;ııyctlere naklet
me~r i·cin m·Ü-g~ad-e is~m~şlerUdr. 

BU'l'l'da mahzur görülmemekte
dir. Yall'll .l;el.e<Hyelerden miisa

icap e1ıT!'cktroir. 

Kemani NECATi 
ve arkadaşları 

RÜYASI ŞARK 
Muazzam Revü 

Kahire, 24 (A.A.) - Ohınlek E
lakmeyniıı cenubunda 5() ki:o
metrclik c<·phe iiz<'••nde taarruza 
det~m etmekte ve ilc•rleınekte
dir. Üç~ muharebe çok 
şöieıldir. Roınmel ka)ibettiği 
aı-az.>yi tekırar ele geçirme-k için 
~ı taaı<ruZa geçiyor. Yil:-t..rc~ 
İngiJi.z tankı ve ye-nl gelen daha 
başka tankıar savaşa iştirn.k et
ı:e.ektedir 

Londra, 24 (A.A.) - ·BB.c •• 
Berlin rad)'o,ıınun hal>er \·erdi- ' 

gıne göre Buigaristanda on bir 
kişi daha komünistlik su~ile ida
nıa mahkum olunıııuştur. 

Zıırhlı alayla:r aı>asmda yapıJa
cıak esaslı muhar<.,J,cnuı ing;lıiz
lerin kilometreicrre ilerlıem.iş ·bu
lundukları oı<tJa kesimde cereyan 
etmesi m"'"lCemelcbr • 1 

Rus cephesinde 
(1 inci Sa.hif('den ılcvaır.) 

nesredilen So\·yrt necP. y ... ı::ı 'kbJ:&.i.. 
Tt:lNlllı.-...ın 23 ündl• kul/\"1.elcrl.miz, 

Vo:.-<>nej, ş;nliyeska No\--uçerJU:·s ı.-e 

Ro.sl:rf kesim]erlned dUÇ""'lanla <"arpış-

1'!""-S1Jrrlır. 
'(LBLİGDE İ~'ıi G~.ÇFS 

ŞEHİıtLER 
Londr..1, 21 (A.A.J - Alm:ınlar, Cc

nUp tt,L;.t\.yada il.erh·ıı":Plcrirıe dc•\."3m 
etmektedirler. Ş1nl!yı~a Vt' Novc~ 

çeıit..P.;, i:ı>~Ieri ilk dt·fa olarak. resmt 
teblit,-dı• gözülkınıek~:.X-. Bu. tk\ sr'bir 
Don IJ("hr:r-.in Şinı3! k'IJ'l$ınd;ıdır. Şıin

l;yf',ka . h!'l Si• ;ngrad vr nooto! J 

ara~ın<r rlır l 
DOX BOYl;"D.\ ŞİDDETLİ 

MUllARUl'ELJi'.ll 

Londra, 24 (A.A.) - SoVJ" ·t tebli
ğine yupıl3n bir ek ştry!e dt.•n1tktcd1r; 

Şinliyeska'da Alman: arın yapt!IJarı 
şidd;·tlı f.ı.ı., rruzlar tardedih~tir. Bir 
nıo\~t::.da Rus!ar ta!lk: yardırrll ile hü· 
cunt:l gf'çmişler V'! .'\.~n"..3.n haUarma 
nlifuz rt•ııi~'erdir. 

Vomnej kcsdninde 'l'im>çenlm or
duları Don n{'brlrısn Bat; kıyısında 

y_cni köprü bcışlan l''Sde etcü~lcrtiır. 

VAZiYET 
( ı i.nci Sat1ltcden_ D·•,·am) 

Bosto:f'la vn..ziyet b.1}'!.e old.uktıın 

sonra, Sl.o..ı1ir.graci ~lJu..n'k•hnôt'k: teıa

liıke de S&:ıUı:ır gı;çtıkçe bü!büt.ün be
l İ1'!lı ek tul.i r. 

Bir b .. bı•re g·i.ıre, AkrHiın önıc.-ul-eri 

Don nt•hı·in'.n dirsek ktcı:'Q-ına hemen 
hemen vrı.rmı.şlar ve ti!1.?k Stalingr.ld•ı 

da .lroll&mıya baolcıırı~:lLl"dur. 

Ak•enlzde 3 Mihver 
vapura batırıldı 

Londra, 24 (A.A.) - Akıdellliz.. 

de iki İngiliz dentzalt151 Şimali 
Afrikaya gimekıte olan 3 Mihver 
taşıtına taarruz e'.ırrri:ş \'e bunları 
lıatırmllitır. 

Üsküdar Yerli 
Mallar Pazarında 

(1 inci s:ıa.\fe~e".l Dt:\Gm) 

memuru da alik l.d·., \'e hiıdLe 
şudur: 

ÜSlı:u.'1.ar Yerlıı Mn11ar Pa<Zarı 
satış şef> AH a~ kupon tev?.L me
aı' ı1l'll Ha)trebtTn aralarPıda 1>'1' 
uzlaşma yapmıışlar: Yaşar \'e l;;au 
adlarında ilci &hs> da afa"·ak 
mevht.'m isim1er ıtydu m:ık su
:rel•'le tanz;m eblikleri sa.\ıte L<ile

ı.>de idareden mi:(üın m~k.tal'<l.a 
basına ,.e kumaş ~lmı~ardır_ 

:Su swelle »-icnıcPye kad"" tqp 
rc;p kı:maş ala~ bu dört kişi, sah
tekfulıkta e!.cle etlikleri 'bu mal
i.ar. N'o~ırola<O'.i adında bir tcı;pt.an
cıya lbeh.er metcede :ı lı.ra f'oJt fru
ltile deV'tcımeğe ba~am r.rdır. 

All ile Ha ettin. mütsı.f eniın 
~es;ni dan•! t'lmt:'mek :~in 
Binna-z ve Hamide ismuerindeiki 
kaclırdan ist'fadc etur:iş'.er, bun
lar vasıfasile kwrr.a;I:ırı har·ce 
çıkı;. =~la rdı r. 
. Basta Yo:Klr olmak üzere S~i~, 
Bionnaz ve Hamiden;n srk ı;,k ÜS-
1'6d.ar Yerli M.aUar Pazarına uğ
raYıo mü1~ım miktarda ~~a ıi:-e 
dı:.ı.;., çJr.t.ıklar.ı:ı te>ıb~· eden 
emoiyct kaça'lu;ılık btı.rosu me
murl'ım buniarın ıpe~ine <l:~ _:.müş
ler ve Hi:stima\i bu sayedıe mey 
dana eıkarnı \archr. 

•Bu y.etli su~lurım .,,~ rinde 
yapılan ara:;tırma ne!:Ccsınde 1op 
tep kumaşlar ve u)'CIU'!lma LSim
!fte yazıılı ~-üı.lerce kuponlar bu
lunmuşmr. 
Suçt~ar bugün Ü>küclır müd

de'umumHiğine te. ·m ed\{m.iş

leı:di.r. 

Rus ka.yn::kları lrırtl~11n b:ı ~!'kil
de ir...kişa.U. ht:dck.~n'.fa bir ~e;y :::oyle
~emekt.cdirler. Fak.ll t.cö•ünüşt• ba
kılırsa, Don neh.rinirı dirseğ;nde ve 
Stalir.gra.d itc;takan:f>lı'll'!e Alr.~nlar bü-ı 
yük bir muk3vt•mcllt• ka.rıııla_;kıcak.-

la.rdır. --------------! 
l\11sk' c(tphe.sfrıd-e is~ Gell.('ral Oh.:in

l e-k taa.rrı;.•u yenid >n btr duı-.ıklan.a 
satha-ısına g,r•rr:.Şti.r. ~fuharebt! duıma

tnışt::r Ye İ~il!ıJe-r yenl mrvzllrni..ı:ııl j 
tar . .::n etn~okt{'(i.irler .. St•ki:zin(."i o."'du
nun bu mevzilerden yl".ni b!'r tın.mi<·· 
ye gcı;:mrsl beldcneb•lir. 

ZA kİ - Beyog!u K<.yrnoknmlığın
dJ.n 1163 n· maralı cih:danw1.a yar
dım gotmekteyim. Cilixianunı kayb('t~ 
tim. ~cnLJni ç;karac" ... ğımdan eski.sinin 
tıü.kmıl olmadığı i15.n olu.nur. 

Kastıl'!paşa Sak1ı.ağacında ~t•-..zar

lık sokağında No. 7 F•tına Saıanlter 

Askeri Posta 8734 
Komisyonundan : 

K. Satın alma 

T, Bodt>li 
L"1:a 

Sabun 18000 K;Jo 13680 10/8/942 p=rteı;, gunu 
11,30 da 

10/8/9!2 Pazartesi günü 
11 de 

10/8/912 Pa:r.art,ısi günü 
10,30 da 

ı _ Yukarda cin~, m~ta.r, tcttwr..in bedeli Ve ilk: temin.atlan yazıl: uç ka
lcım rr:znkm hizala.rında ~ril<n ~ün ve .saatlerde kac>3lı ~rfla ek2iltmtlerl 
yepılacakt>r. 

2 - Bunlaca ait ~~ler, Ankarada. Den1z Levazım Müdürlu,:Unde, 
İ.>tanbulda Deniz Lt'vazinı Satın Alma ]{l)Jn"'YonliDda ve C~<'<ie A:<k-eı1 
poota 8734 K. Satın Alma Koın>oyon4-nda göriileb;Ur. . 

18000 K~lo Tot teker 
Yeya kesn1e şdk:t'r 

500 Kdo Çny 

16650 
28250 

8750 

1026-00 

1248-75 
1518-76 

656-25 

3 _ i.stekfüerin kanano uygun olarak tanzim edec,_'lk\eri kap•lı \eklifleriui 
Çanakkale A*"rt Posta No. 8734 K. Satın A~ . Kom}ııyoııuna &öoıdeımeleri 
ve postada vMti olacak gecikır.•l••rin kabul <!d•lmi;:eceili ve teJdi!lP<iı> nibayet 
P.~il1me t4rihirıdcn bir s::..:ı:t cvı:el!ne kadar verılnvs olmaısı. c7969> 

İstanbul Bölge San'at Okulu 
İhale Komisyonundan: 

r,ı;kt:.rı 

Pırasa 1500 

Lah<ı.na 2000 
Taze E3.l{la ıcn 

İspanok 1000 

A,yşCk<i.dU\ fa- 1200 

sulye 
Tı...ıc Bamya 20~ 

S.rık D<>m:lles 300 

YE • 500 

Mu. Fiat 
K. s. 

Kg!'. 17 
lb 

21 
21 
21 

41 
21 
lG 

El~ltır.cn:n 

T, K. S. 

5/\7 lll/ 1942 

Eksiltme ve 

ine Te.>n!nnt 
L. K. 

::o,5 84 

Şei<li 

f\~ık 
s ';, " k.ılıaık: 1200 14 ;arş~.ınba Saa.t 1-! de 
P"Uıcan 2000 26 
Semizotu 200 13 
Dolmal:k biber 200 26 
Kö'.i. kere\•iz 350 21 
Havuç 300 21 
En.ginar 500 adet 16 
Kar lxıhar 200 26 

Limon 350 11 

- Cadalh't~ serseın, c&hil, bu· 
nak. geri!!! 

Kenar \e fakir ııı"hallenin ah
§3p evciği, ana, baba, cvlit ,.c to. 
run arasında tanı bir ~ilzülüşün 
ve yeni yeti~cr.lcrce nıi.itJ.iş hir ip. 
siz, sapsıı:hğın. bHliin flt eddi ve 
tefessiih le\'balarile cÜnlhü~ünü 
çer~\·eliyen bucak.., 

Kibar ve zengin mııhıfin (be
tonarme) villa .-e~·a apaı ıımanm
da;rsa, fuhuş, jnkiır, is!ih1.n, men· 
faal, riya. ttldit, adeta nıuhte
§Cın; c;:irkin1ik \'e ze\ ksizlikte 

Kibar \'C zengin nıuhııın ,-illi. 
ve apartımanınc!a da, aiıe ahliıkı
mızın. geee \·e giindiiz !'-11nsi~·ah 

ışıklarmı s&çan korkur.~ (:\lıım

söndü)sü Yl'Şl)Or. 
İki ev mis:tli, .e-kalli knlllin• 

misali hile olsa her yerde 
1'.ü~l"de ac.,lma uygundur. 

Ölçü: 

\C her' 

Bü)'iik "·e ha şehirlerc:c aile 
ahllikumz, br i:h olduğunı•_z fikir 
edası \'C f'ulı ta\'tt.nddn hi\hır 
nişan ve:rml)en; \e in.,~ıı ~erine 
SaffeltiİZ bayv~Dl \:e İiZÜt' i"z ne· 
batı çerçeveliyen hastai.:, ı.ahi~·e· 
mizdir. 

-ı 

Mısır cephesi ı 19 seıe evvel tagGn 
(1 .tncl S.1hifedtn l)L'Vam) 1 

t':ıra bataklığı re.t?ı.lıa tı b~·unca 

i!.crlemeğe muvaffak olan İngiliz 
ktı\'V<:tleıi:e tu,tu~mak i m Aı
ma'lllar gayrcl safetm'~\crdir. 
Ş:rnalce el'\! ı;ıUn sıikili.-tle gcç
n~ .. !r. n.tuha.rc!lc e\'ve:ki gece ay 
aydı.nlığmda U.. , . .,m etn'ıl'1ir. 

Yai Ztla.ııdah'.ar T<:le1s:ıyl 
.ınch~kz etm.,kteu;t-kr. 
L"GİLİZLER ıcao ESİR VER~tlş 

Yişl 24 (A.A.)- Mısır cephe-
1 

since mu1'~7ebe 'en:tl~n ~:d.det- ı 
1-: baoılaoınıştır. İngilizleıin gece 
gündüz yaptıılt'.\ırt taarru.zlar geri 
atılırn:~ır. Mim·er kU\'\·etı.-ri 1000 
İngifüi esir e-tm'şieHiıı" l:n İn
g:l!z t:ın~ı tahrip ·edikııi:şt·.r. 

İ.'GİLİZLER YENi 
;ı,rnvZiLERL'\DE 

VlJ'iirgt,·n 34 (AA.) - l\Iısır 
cephesinde İngil<z ıtanuzunu 
ıpio,.küıtn~k 1(;i'n A'rosnla e\~ 
\'eliı ı:çdtlar :;a'mı -lar, > ra da 
rungü hücumuna ·r..'.k. :jl~ardır. 
Fakat }:er iki cefasanda da· mu
yaıffak olamamıŞ!ar \'P İııg'li:ı:ter 1 
elde ett.ikleri mevkileri ınu<ı .. faz.a 
etımiş1erdlr. 1 

~ ' 1 

(1 inci S!ılıiJCden Devam) 

cağı net•cP ıf're ı;öre bak!arır··:ı esaslı 
e:eza k-aıuhı.rı alaca.ğu.. F.-na niyel~ .. 

(2 in4!i :,j1h '-'d<'n J)(vru11) 
saıık içir. ıçin bir .sinir harbi> 
devalın edıyorciu. 

Lo:zı:ın konfcran'>t son kati mu• 
'\'af.f::ıxiy~t. yani :nTt.a günü olan 
24 Temmuz 9Z3 t;iimfüıe kachr bıı 
1 ek-can \'e inıtizarı görmÜ-§, ge ... 
çinn.:ştir_ 24 temınruzda murah
lıasfar ııiuahedC'~·ı imz,•!anıak ü
ZC'rl' gclirlc<rken de iç!Prinde ha
k.i.İ\siFn muaheder.in ırn2alar.ma .. 
sı (Y'·elii mümkün >lac-ai?ındıan 
"çok ~üphe ederek g~l.,nler bel
k. vardı. Fakat buna arUk ma
ht! ytJktu. Mualı<·de .o'nrlanmı-;. 
meS<"lderin en çet.in ?!anları haı. 
1-f'dil~iş. bir kı$!l1l n1uı=~e<iede.1 

h:r'ç bırakılmı<, ı"3'<&t ı;rtık Ya
kın Şarkın sulhu temin edilıni~V. 
N~ticeye bu kacbr varılm"i ol
duk~ ;;,.n sonra artık ko".l!P.ransı 

al~im bıraklıl1mak ın s'"-'•yctıni 
r\\·,np'1hlardan h1·· bı.r;nin il..;i.lİ· 

l"C rimak istemedi~! ~O!.·~t!iıyorau. 
21 ır·ır-01uz güıni• L::.zan rr,uahe
de51ni Hariciye '·" ·kı1i İ~m -.ı Pa-. 
sa ile Ha,.,., ve Riza Nuı- Bey
ler irrr2.&l.amışla rtl:r. 

1rJza merasimiııi a.;an İsviçre 
C• nılıurrc''Si o}mıış! ur. Rei.; hc.-r 
!arafı tebrik eden ri~ natuk söy
lemişti. O gün onun söylediği gi
:,; Lozan muahcd•'5i Yakın Şark
ta sulh ve sükı'.ınıı tesis e~tir. _........_. __ _ 

ha.rek:etlC'r asla miı~-naha gtinniyccek- o·· lh 
lc,,.fir, unya su una or-

?Jüken-ercn C za tl:raia"": A.~~!~ 1 nek olduğumuz gu"" n 
men rr..ütrneılt>th o}nuyan ~ tyl.WAI 

sı;4c:z fıcının bugılndf'n itibaren Top-
rak Mabsulie-ri ot.is'~ \•eı ım.ekte O· 

lan \:Jllart keoı!.m;şt r 
Bl".Y<'ğlu K: \y<>ı1t"J Ku!luğ\ında An.

don İı).:;.ı oı~i, B~yogi·:nda D ... dul.ır m
kagın.da omer, Gala .. a Mahmudiye 
caddesinde IIö~tKcçeli, Şiş.ı Ab.ılı_•l 
Ifüpriyet c1.1ddc.s1ndc ,~011&i, Ergt•n(' .. 

tloon sokağında Eyüp Ç:.y, ÜskCdaı'Cla 
HWl:im.iyetj Millıye cadd(.'s n<ie Hasan 

Frhmi, grne ayni caddı~e Zt•ynel ve 
j ... ;ı,diye caddesindP ?rıemo.> _ __,.___ 

Genç bir kadın 
(l inci Sahlfcd"n De\·am) 

mi.şl1r, Biraz sonra s:ı:ncılanac. bu ka
dın E,..ı•ki Has!ah.:ı,""1n~ kaldınl

ffi1Ji'3 da saat 17 de öLn~ür. 
Yapılan mı;a;-enesindc Ç<JClJ!t düşür

m.ek için zehirli bjr iliç içm~ oklu

ğu ıı.nıa,J .. rak cusedi morga k•ldınl
mıııtır. 

Galatada Dar.lrciler aokaj\;ı-da <>-
turan Osman oğlu 
m.ış ~ında biri 
bulwımuş crı;edi 
tır. 

~-lur~t i8lni.nde alt.. 

l·d~Jrıda o: ü olarak 
morsa kaldml.,_ 

Bugünden itibaren: ~ı 

ŞARK Sinemasında 1 

l\lüı.tesna bir program ' 

1 - ZARAH LEA?l.'DER 
,.e llIARİKA RÖK 

tarafmda.n yarntılan 

UNUTUL AZ BiB 
BALO GECESi 

( ÇaHrovski) 

2 - l\IELVYN DOUGLAS 
ve VİRGİNİA BRUCE 
tarafından oynanan 

ABI NE UDINI 

.. (l inci Sa.hl!cden DO\ •ml 
Uolkfrdar Halkevi Loz:.ın sı:fuu 

zaferinin yıldönii.milııü bu a -m 
saat 18 deo tutip edcc,~ bi' top
lant, 41.e tl'e kutiı.:yıı.cıııkıtır. Bll 
l";pl}ıntıda Flı".lfesö: Suphi Nuoıil 

İleri Louı.ıı muahcdcna·,.. ~ n 
mü.zaıkC'relerl s>rasındaki t.otıra
hırmı .anlataıcaktır. 

Harp sonrası 
(l lnc; Sah:!td,•n I>evıım) 

me.tm mühim bir k~ıı d~n! ça.r

Plmı1J'a sartol~tur. !Jb:ya ttio 
<,"'J.rpiıŞtlk. Şimdi deı Mıısıı- ve Mısırın 
Ot.esi için muanniaane oarpıljlnekta .. 
yız. Bı.ınun ne~cesi tlf'm1z muaU.ftılttır. 

Alman i!'CaJ! a!Lınd:ıkf yerlerde 
)11p6l:>n c!nayetler ~•rıt b:>baset
lertlrn ibaret dı,e;'.d-•. Bunlar tedhiş 

pol;~asm! üzerine almış bir bil· 
ttWnctin iş:dir. 

Sulbü kozamnak IJO.t'bi k.l•an:malı: 
kadaır- güç ola.caktır. Vtı o \"S.klt ilk: 
yapılaca lş açlık ic;indeki haikı doyur· 
rn.aktır. Kanada, Amef''ka ve İngiltere 
ile diier' bo.21 hükü.ınetler ar.:ı.sınm 

bu)!da.yın b:r yere loplan1p 5<111/Lnc 
tevzl..İ için bir plan yspıtmır~r. Fakir 

du...,~ men"'.lekcUerin ziraat.ni ~ 
den tanz)In ctrnek , .. ız.f .. g de . ~·t, t... 
tu.T. ~1ütteiiklrrimiz.lt> ,."' diğer mı·-:n

l_~lerle birlikte c;h.:ınşürrul bir 
ro('deniy~tin 1l1ıl')'dan3 grlmf'SI ve ls
tikran lçın üzc.rılmae duseni yapaca· 
ı; z.> 

A:ner"k.:ın Harici.ye Nazırı ~ı. ı-ıal 

de demıştir ki: 
_ c}I!l'?"pten sonra 1.c:"Sfs oltuLnast 

icap eden .,eyi erden biri de bcJ-n<•l .. i. 
Jel, ikuv,-.etli bir adalf't mô.hk "mr.si. 
dir. Büyük 6('rmayıelerin ın:ıliycct 

kuvveUi oJ3n fl'l!OJ1'". 1dtrtlerdrn maii
:Y"<'e <"3'•f olan mem1Pl1.ı>lle:-e v~r•l-

mcsi ım.ıJOnün meydana 
de J~ır. 

(Franınııca Sözru) H"l'P kcr.di hudutlarımız dahil 

60 Kişilik 
Saat 20 den itibaren saz. 21,30 dan itfbaren REVÜ, BAYAN MÜZEY

).'Eı.'i SENAR. saat 11 de <>Panslarma ·başlar. Final saat 24 de. 

t. istar.!ıl Biılge SJn'at Okulunun· 1942 mali yılına =ıh!ubc-n :r:ıt s<>h>esi 
~~ rksiltn,eyo lronol!T'•1;tur Ele tme Cağ~'oğlunda Yiiksek Mektepl<>r Mubasebe-

l
cilJ.ğind ynpıhıcaktır Tu.liplPr T;cJret Qiasınm 1942 yılı Vl':Sl a&ln• ibraza 1 

durup, gelen taa.r:uzh:rı ta.~r-t'1:ı. c 
Hamiş: Iler Çarşamba ve Per-
şembe günleri tenzilatlı fiat-

1 

ı.azanılnıaz. 
larla seanslar. Dü;;ır:an.mw:ı iıt.nden çdce MJll!Y1' 
~ g~ret edeecğiz, ve <•na dQn:yanın her 

mccbuxdur. Ş;ı:-tnam<·yi görn.,;. i>tiycr -r Okula miiraeaat etsinler. (7728) ~ tam!ında taarruz eyl;J""Ceiiı.> 
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iŞÇi ALINACAK 

BÜVÜKDERE 

Kibrit Fabrikası 
MOD'OilİYETİNDEN: 

Kilbrit. hbrikası için a~ağıda yazılı ~artlar altında erkek, ka
d n ve çoctı1~ işçi alın2cakt.r . 
1 - Tl'lr.ll"i! fabr;.ka ~ilerine ı.ş ı;üııleri pan sız sıcak ögle ye

me-ti verıli.t. 

~ - ile,. e~!e:-: 
a) Erkek iiçilcrc: 

.. 'or·mal mc-.ai s2a•!cri jç!n t'.!rkck i;silcrc ~·.apt.-·rılacak 
rşm mo.:.iJ t~ne güre s~at başına ikrC't hesiJbi! .... gıi.t:tle 
!00 kuruştan ViO k.urı;şa bdar. 

b) KArlın işç.Jere: 

N=al mesai saatleri için kadın işçiler" yaptu'ı1a<:ak 
-·n f!1ahiyeti:ıe g0rc 7U kur· ;ştan 110 kuru~a kadar. 

c) ı~ v sın<lnn 16 yaşı~akadnr ohn Prkek ve kız çoeuklara: 
Nıırmal mesai sratleri içhı çocuk i?çi1ere saat ba~1 Üc· 
rdi hesabile 6J kur U\' . 

d) T .. •mil ve tahliye, avlu işçile•!: 
Bll ı<iibil ıı:kr<le çaiışantfora işin mahiyetine göre 150 
k:.-qtan 170 lmırıışa ka<lar. 

e) Fazla rnır.;.i iieretle : 
KoordiııJsy He·{.-.ti lrnrari'e f.,brikanın gcinde yapa
ca ·ı 3 saat;ik fa::la çal~ır.:ıJorıit ~ 30 zammı ihl\.ye 
e<lll<lik.-te ncı.-mal mesai ik 100 - 170 kuru:;a kadar ücret 
a:.ın b!r io;çiye 150 den 250 k'ı.,., a kadar; 75 _ 110 kuru
şa kadar alan bir """iye 110 - 160 kuruşa kadar, 65 kuruş 
alan ~k-e 95 kul"ül'. 150 - 170 ku~:ı kadar alan i'iÇiyc 
220 - 250 kı;ru-;a kadar giı~dcli.1< ı:eri!ç~ektir. 

·~ - Kôl'l'Jni vrrgıJcr i~t?·1~re ait o~mak Ü"'.c:~ ·'!cret10r, fabrika 
dar il •aiimat. .. =esirce y;;ıılı hü.kümlere gôrc her 15 gün
dı" 1- ,. r:.CC"nir. 

4 - i,..ç·lc·· ;•atac.k yerlerfni ken<lil~ri temin ederlrr. 
, 5 Talip olanl;;rın Bl>yü:<dcrffie Biiyülodere - Bah<;eköy yolu 

ÜZM rdct;i K'brit fabrikası rnti( ıriyetine rüfus tezkereleri 
ve altı fo~grd':ı 'ı<'raber müracaat et:neleri ilm olunur. 

TESVİYECİ, TORNACI, FREzı:ci ALINACAK 
Kibnt --.aı rrlen da-irefcrd·" ,., ya fabrika t«n" , ... ~ cinde 

mOJ.'!:İılist \'e ır.ai:n'st rr.uavi"i olarAk. çal. 11ak fü.cre birinci 
sınıf tc~-. iyeci, tornı;.:ı ve frC2cdye i'>tfy:ıç \ ard,:·. F<.br H:ada 
yapılac~k ilmtihan n .ce,;,..dc g.ioicrcceklc.i e' liyctc ı;öre 
rntlaş \'E'Y:l s:ıat başı ücret'eri t:;yin cd lece~{tı!'". Tal~o c~. nlann 
vcsal'• le !:'r!ik<P B.i~-ükx:lEredeki K "'>r't faLi·aı:ı ~J .iriyı ti
ne müracı:._ tıarı il;in o1ur-ıur. 

'------------~-.mm------~ 
Samsun Valiliğinden~ 

TAŞ iHZARi 
1 - Sam~~~ - Ba.fr-:1 y~l;J"! ·n 41 + 570 - 45 f. 000 kJ..--"ltfr('le.'".°i Q"~

ı;ırc:ı 25':°2 JT't('tre mWtcıbı haı.-n L.:iş ih:zar1. kap::h zaJ"1 t."SUJ:y1e i.ha 1 1 ~dil.."l)l'lk üze
re ı·Ktii~lmf"J'~ kcır.,,J~ı.:$1-. 

!? - Eltsıltrn-e 3 ~"-!usbiı 194~ ta.r'.hinc rastl2'fan Paz:.rtrsi CLlnli sa.ıt 16 da 
\yll..1.yrt ~'d Enclm cinde yap1 1 acrktır 

3 - K 1 b('do_, (3lH89) l ra (52\ k~ruı ve mııvok'<a.t ı.,, nat1 (2286) 
lira t7l) k•ı- tur. 

4 - Bu ~eı t k~:r '". J ı s .. sun ~atia .. runJrl ~:i ,.,, \tla1.y~: na.rr.r 
Ent~rnen.I k•leminde o·:>p ~te~_i..Pr b·•dt•biz o:a..~ he•• gün göı-cbilır1t~r. 

s - İste;. :cr '-~ t.arih;nc'ırn en geç üç g~ t'li. ,•l Sam." n \·aiı! gıne 
itSt.ıC..J .JP rr.üracacı.t rdeı"E·k alacakları ehliyet vtuij.:.a .:-ıı ,.e carı sene:ye t.it Tl
C"a .. • ()da!ı vE'Slita.lmı tıck}:f me-k:t-uplarına eık!rm~Je!"i ı zırr,d:.r. 

6 - Eıu.Jtmr:re g·~ct:k·l".';: yalnız 11ci<li! ınd<t ·p!..:ı.~-."lı havi ve kap.:ılı b:: 
zart~ ı;e \l.ı,Ü'rleü .maddede yazı .ı muvakk;ı.t teıı-.inat :-.1'Jc-bu:zun.ı ,.e be.şinci 

madcicd.c yaı.J ı vcs~ill3rı bir d.ş zyl: iç!rıc ko.Yt.ı> Ye rn.tııtı,~r n•un,,J ilP kJp:t
)'<1.':"nk ıhıaJe gt.ı•ü r<ı.at 15 e lt'adar :na~bm~ ~r: ': bi}: _,c D::dn1t Enci.i.m€"1 Rc:s...i-
~ ... r:(' vtr111tle:-' ,.t'S3 iad 1' ta.:.ı ;1.'ü ola:a~{ J>t"'="l gı frm.J olmaları ıa-
zl'T'.'l.1-". ~-a.cw ,.,Jaraik. l!~-me:cr k:b-.ı1 r.1 '•·"'· (762.9) 

1 rtv!et f Emirynlları ve limanları isletme U. l~aresi İlanları ı · 
• 1 

D. DemiryoUara Erzurum 10 işletme 
Müdürlüğünden: 

JsuLMA~r 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

--- --

·--.--. • 
.-
"--

7 ---.- -- --8. 
9 

1() • 
SOLDı\S .SAl':A: 

1 '! b ' 'l[l") - .. \."" u, 1nı.""1', ... ı:ıa. _ - i 
P.iycı I...o4 11 n ,,ır rom,~. , Rero;.., 3 -
~\z. P -ni~ yı ~lue-ta. N'~ta, 4. - Y" ma, 
'f<1şl..:J .'.:k. 5 - &; "'.C{>·. 6 - D n.i;: 
mıkil Ya.::n~ıl , !l'dan, 7 - Ek6ik di'ğil, 

'Yur r.a~. 8 - ~kert ciblt.arn, :!\-Iey
v:ı. 9 - Not..1. Güzı'] b·r rakı ıneze

sl, 10 - Tc;':>I :'rnıt, K<'p<'.t. 

YL'KARIDAS AŞAt.IYA: 

ı >,ıcm - ı .. rının: 
F...c:::ı". !! - ~a .. m de Sonun.::ı R 
11.3.vcs:,)';e bi.r ın;:. 3 - - O:t.Jn k•1. i 
bıçak, 4 - l')ôt• t1:ı değ'•!, 5 Lrz::ct 
i:~ .i, C - Toı t da c.·LkfJ.:-ı!ır.ası ıa. ..... --. 
g .. 1c•n .t:ry, n;r ka..,;''Tl, i - P..elli.:, F'
·avun, 8 --- Ar """, B. - dı ~ıran, '} _ 

N ruh., i tanoo'da b"r ><m.t, :o - 1 
Kö" c , E~az hr.yı.·Jn, 

!li:!lıh.""1.1 Bulm.::cr.;:-_ 1zın 

Halledllm:ı S•kll 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lSALATA Ç AŞ fl 
2EL EM ALAY 
3 L iV A K A 9 A M A 
4 ARA S I R A.

1

A Ş 
5 M A Y Ş E@ 1 N\A 
6 ID Ü A9N A M .S 
7 K S KARA c jA 
8 A. C E Z E • A L A .M 
9 S 1 R A L A M A Ki 
ıo Az AK eıK ı ı- Als 

YP by C. r.ç k Şu ı· 1 Umun-i K~
tlpliginden: 

Cf'miycli:niz, TLl.rkçe - Edr·b!yat, 
F1Z<ft 1 Kf;rrzya, Riy<>zıye-. T~ıhöy'!', İngr
lizcc ve i•alyaaca de.rslerlruıen E~·:hil 
de-\ resi iıntihn~<l!"Jna g;rıecek ~ ·ı:a

d.. r i~·:n •:fıa:ı•rl~ı:na kı.:.rsları> aç
ına :ad~r. 

B...;. .kt.i"'"-!a:·a ~ ira;c e!:rnek ~iyen 
Lise Vl' Orta Okur a k c!a.şlann, ık•-
p."l"" ·ira! a 'wJ\lt!(' , enı geç 1 .. ~-
gıı ) 1912 :Un <'4 J 

( ""' ~ Ş::,;-.pa :ı Ol•li sıra.,:nda 
N'o. Gl) dek~ C • . y t ~ Iı:•1-k&in<ı', bel~ 
gun snat 15 - 13 ..,_. ... _...,n<l..ı. m." -aeaat 
cdc11~-k ı.ayıt ol:no:ı c.ıtı r·ca oJunu · 

it..ar:bul Kr..<l.:utr-o ll~..!<hnliğ,iııır::. "1: 
F:ı.tihte DC' ... -. ş A~ .niJbJ.l!ı::siOCe .. ;\

narı:ıs oltnb "U1.l 15 .... o. lu haneô.e 
lI1llı \'Cr<" ıL rı Nu:·r:<k ::t, Fe'\::l-)'t', 

Suph!ye, Kr.<lns!.>'se: 
İ 1~;1""bül Be1ıııct3.rı•.:.L 'ek.ili ö\..,~~~i 

s l&had-;. n t rif·ndan r~t'h~ K r

,,... ti mahalh: 1 d.e Kil\; ... A Karanızn 

c:-ıdde nde O "-:o, lu 'e rr. ~u'is!nlz lia
liı '"l.1. nı•~" lrı .kayy~t t. r hıt'a 
n".'n i;cf: .. ·ı lfJ m t:.o .:en Kao ~ y -
ca ~40 n~t ır. _rabba ola:'Bk: tvsb t 
edı :!r k ıttı Jı.n.r~-ek De!ıı.diyt'Y't aıt 
dOC.t:.cln \"C .... a'.')d t("C~\ ~ "dl!C' •• )rıdf-:1 

n::ü 'la .'n rne~·i ı..~' '·mda 2ır.r.ı:

nızn [ll"l <ı.n da' ı c i .., .. e;ı1r-

S..'>80 sekrz bin bes yıl. sclu:c., mı-t.re m • 5bı t V":-hlı.K ~a -. to "V"1 k k • 5·11' gy,;ı.• -en ... an 1t1r ·-ı bı :--.... 
ı~rf ı. Pe yen•dı•n ek"::.li' fyP k,:ın: .~m4u . ın .. ,ıdl.1'.111Z d:ı, e ;: ~ \ l' 'c uzeı 1 

Ek,.o;iltrr.11 3'8/1942 P&:.a~i. cJnil sapt 15 d:J Ei"Zur•JıTn'da 10 t:ı İ~'ttme ~r:.ı- m.!b.s ·•ta"' tn.rt.ruı '" !ın. ırr. ··u-
dc '-.: .ı b~na..sında ya:pl.:.acaktı.r. ba'tnn e?l"! lş \"e ..,SiJ'lL dt• :ı-.<'ç-

.ı.ı Jbamr.:ren bedelı 386100 iJ:; yüz se '-.·,~n aJı bln yu:z li!"R ol p muv kıkat t.:.ıl?y ... •tı e ı lll.11 gat.n ıı;ın~· 
te:1•n~t mikta_ 19ti94 on &kuz bin :Litı yüz d.ı>{SRD dO t liradır le: a ·ına v ;r 1 .-.e t n 11 Agu -

·r•k!..",.rin m:J\:&k:l.;;ıt tem.nat!ar~yle J< n ıtı~n tayiı r.ttıJıtı \ ·J l ve bu iş! tu 9l2 U. ne rru f s.ııı c:· "l .. 

beec"rcett.Jer!rı.c dair bf' gt·Y; ve tc-k. ·r mcktupıarmı 'Y'llı gün ve a t 14 c ' aa2' 10 o a i..ll .ne k Vt' ı; ı:. n-
ka<'!ar Kn.r.•.rıyon Rci.sı ği-ne ve <'lı•ri l zJndJr Post olac k gecı.tc:r.ıe eı· c"eıı y ı \ ,-ak·· nt .--.. -da i -~ '1-

ka.b 1 edilmez. bl11 ·rapu D • ,, ·r 1 Kadaı.:tro 
To.:nrukla::- K(r."c..ğla. orrt".anla ında.n ıo .. 17, 16. 19. 20. 24, ,. 1

i"' lu tr,.aKt.far- :\I" .Ae t' n g. r .ı.. nz \"eya bir 
dıoı.n t-ıner \'e 6 7. 11, : 2 ve 14 ... ro. lu m. ~c!ala :d1n ·J r yuz ıı ı• nik~ lt ı '\ k 1 gc et ~i iı:: 1 z t «i'n:ie h· k-
~: atec lec-f·k:t:X. k• . . ı gıy. m .ıet r. ~:e :ra lac<:.1:>1 

T~i y<:""l SP'"lka:ın, Hızar Fabt:·i'ıtas~h • JI. U. \T K· 11 ın n 14.! nıc1 adcit • 
~:ı~rıe: brıyda:ı: .;a ErzuT"IJ.~ \:('lznrlc.~en '\f' Sa. ,_ :-r. , T-4 F>yO- sı , ue .. nnce teb gı~ m xamır..a !ia-

nır.x!aı."'). 19 1 ra Jl ki.ll'!UŞ n· '.a.')i, P)tc ah!"."a~ili ·• (77.9) ı11 o ~ UZC" ıian c !l • (406.t) 

r----Zabıta Romanı No. 36 ' 

1 Sen mi Öldürdün ? 1 
Yazan: EDGAR VALLAS Çe\'iren: l\IUAM:\JER ALATUR 

Cicim, n.kah gunumüzün de
f;" ,'ıril:mesı h~kıkın<!a siz ne dü,Li
ı-h"'rsunurı:? Fr:dman bu dcği,ik-
1 k1e .srar ediyor. Halbuki benim 
c:ııııını kı\\)r. Çünkü butün 
J.-V'OJelt"rirr ı>lt1~&~ edec~k. 

~c gib:• 
:o;ıjanl>Sınul bu suali karşı.sın

r'.ı Fta11>k «'Jile bır baktı. Acaba 
kt'ı:<li&ile alay mı ediliym"'1u? Bc
r~·, ")n s~nedir tanı;,·ordu ammn, 
geıı1: kmn rıüıım11 daha o kadar 
t~ i anlıyeı."'Pamı~.\ı. CC'\ ap ,~eı-di: 

- Benl, ben senir.le aç:·k açık 
O!i.UŞ.'11ak 'sler7n1. iliz, birhirilıtiz .. 

df:':ı ntA:landık. Fakat doğru.sunu 
söy~cmt:'!i isteı !m. Ben ~imdi siıi 
l;: h kdbimle S<'\'İ~"fmmı. Dü
gun g;.m;.ı.m6z 'ıayatıır.ın en mes
ut gım olacakta-. Ben )OOr, sal;rır 

ve hiııııiıı. dc.;iiim. S>zin beni:ııle 

evleruniye o klıd:ır n:ütcrr.ayil 
o!ınadıııınızı da biti)or.u-n. Fr!.c!
man'ın kararına boyun eğd~~lz. 
Haıta ben bu yaziycli ker.<lisine 
söylediğim ~aman, beni dinleır.~k 
ictenıedi. Nık.'ıhımııı niçin bi>yle 
daha cri<en bir gü·ıe aldığını da 
bilmiyorum. 

Beril lukantDda Con Leli ile bu
lu~ma htıdlflf':O::İni Frank'ın henüz 
bil:nroiğini anlayınca, içi ferah
ladı. SuıLun anlatıyordu: 

- Hatbııki hm bütün projele
rimi per~embc günü Jıare'ket edc

ccği.Mize göre ha~ırla·mı,:tım. Şarn
di daha e\'vel hareket roC'bilmck 
i~in, iki ay<ıg;~ bir pa'buca sok
mak 15zı:m gelecek. Şlimdi ben ev
leneceğim diye adamlarıımı da 
nasıl sılı:~tır~yırn? Fridınan dii
ğün günümfüün miic,,..,esede mo-

hlm o!.rndS"'~l da. i~rt. TJyor. Bil
rr:ı m neden? Sen biitün ·hu ii.ler 
ha ,,;;ınıch Pe dü.şLin:iyorsun Be
ril; 

G~r.q hz ~..:ık şEyl~~ dLi~n!!l"Ü
yordu. Ne CC"\'t:P ver"'bilird : 

- BRbal ğ.m öyle istedi, lıcn 
de ır.uvaf .;..a' !'itim, dcd!. 

Genç kız oü~tlnm.Jş, du.c;ünnı;_..:-, 
b•.ndan başka vere:e< cevap bu
lama!llıştı. I'rank niı,3rlıs:nın loo
hn~a girdi. Beril biı· an irkil<'<:C·k 
oldu. Frank. Subt·m anladı mı, 
n~dir, hen w rlıolunu çı"kti: 

-- is:rnçyaya gitml'!-: fcrıa olmı
yncak, dedi, orada ·' nıanlar ara
smda güzel, temiz, kJçük bir o
tel tanıyorum. Ocfolar:rıı.ızı hazır

lamaları i:çin tclgrfa rı!e çektim. 
Bu söz gL .r; kızın tuhafına git

ti. Çün1<Ci ni~anlı.sı J1:~a ilk defa 
olarak balayı proje>i ı l 0 n bahse
diyordu. M~aır.aflh b:ı sbıe aıak:ı 
göste~mek not'Cbur;yetinüc idi: 

- ister İsk>'>çyada olsıın, ;ster 
ba<ka yer~e c'•u!'l nz yapalı:r.? 

Bu soğuk lC\·ap ~<ar~ısnda Fra;ı1lt 

( Dcı:Gını rar) 

---~--SÜMER BANK-..... --... 

Yerli Plla·ııar Pazarları 
MÜESSESESINDE;N: 

· PAMUKLU TEVZİ KUPONU 
ALMAMIŞ OLANLARA 

İ,fanbııl Belcdi~c hudutları dahilinde ikamet cdi;ı de hcniiz biriııd dHrc pamuUıı teni kupo
nu aln1an1ış olan ~a:yııı Istanhııl halkinın a~ağıda gösterilen maha!J('rdt>ki ekip1t·rimiı..e nüfus cliz
dauları \'C l!kmck karneleri ile 31. 7. 9·12 ı:ünü akiamına kadar miiracaat edcr~k teni kuponu 
aln1aları \'C bu tarihten sonra kupon tev2iine oıen1ur ekiplerin \'azifeJcri nHıa)et bulacağından sa
~ ın hnlkuı bu miidtlct zarfında J,chcmebal müracaatları ilan olunur. 

Pan,uklu kuı).onu te,·ziine nıcınur edilnıiş olan ekjpferimizin ~:ıh~fığı nıah0:tJler: 

J Be)azıtta Yezncci~erdc Lctafrt aparlımnnıuda Cumlıuriyct Halk PartisiDt!c, 
2 Sultnnahn1cite .\dh Tııı :\1Uessc;o;e1-i ~·anındaki Sebil bina~nuJa, 
3 l'nkaııanı Köpriisii başında e'ld Kii~iikpazar polis nıc\ kü binasında, 
4 Bc)·oğlunda Galata•ara) da Su tcrazi•i sokağında, 
5 Bc~·oğlunda Taksiın Ruın kilisc')i binalarında, 
ı; Beşikta~ta Kaymakamlık J;inasınılaki daiı·ei ıııahsusada, 
7 Üskiidarda Uncular sckağın da, 
8 Kadıkö) ünde Kadı kiiy Yerli 'Jallar Pazarlarında, 
9 - Büyiikadada Adalar Kaı·makamlığı binasmda ia~c şef!iğintle. 

1 
Deniz Levazım _Satınalma ı / 

Kemi.yona IlônlaTı 
-·-

Kayıp Kardeşimizi Arıyoruz 
lstaı bıılda Ay<ızağada doğmuş tiiyiık kardeşimiz Haın<li 

oğhı Adili ara:ııa'dayız. B'r bula kad"r İ<:rJnıl<la kafacağ:
m•.Z'dan b~ nY..i<ldet zanmda kend,,,>ıin Slrkcl'ide Tü k otelinde 
10 ıı.umara)a m.irac~at etme~i. 

.Bı her K lt;5unun 
Dhrı.;ı.!l bı!dCH 

KoJ·ur.. cfi 140 Ku:ı.ış 
Stğıc- etı 103 > 
Reçı etı 90 > 
.l\.fg;ya 135 > 
1 - Y u_-.:: tıl\ c 1s \ e Uınır:ın be-

del! .ruz.ı.Jı 4 ton ct,;n 27 Tt~m.rr.!Uz. 942 
P..ıu:._t gı.i"U t..ıat 15 cif' p<izarlık!a 

t:k~ lt:ncsı y r,11acal;;:t1r, 
~ - Jfıi tt.nin:ı.~ı cl.;O-O> Hra o!up 

~ ı -. r. hrr ~J:ı 315 k..ıru~ ~r.u;. a-
LH l"l:'de C>' ı.·rm. ı r.un..ıbllir. 

3 İ tr lu rn b-~ gL~1. ,.e s a 
}{':1$ pa du oı.ıJou.. ı 1ı.onı ,;yvnda. 

Ke.rd<'."Jleri 
Jiamdi plı Cc-1ıalt:t.ın ve Şe .,.rettin 

1 
(Çan·~:.:aleYa ı co":lesindc (75) 

1 .. m::rı!ZDE'lı~Dll:ıllllllllliıııı;;ıııı:ııııı11511i1111<il!!!IEllT~aqır.~.i~IT·;)llllK!i::ı:ıllllllm::::al 

Silifke J. Okul Taburu Konnıtanlığından: 
('' •. 1 .,.~, . n!T"M J ~ T-C>tJ 

' .. a K l'i.llŞ 
Tc T.ı?",J 

Iır~ Kı.. 't::J 

h tr .. 11- rn.. ... ı. c780:i.> + 5000 s c y ğt 1 ~3 6 1 ~;; 

1 37::ı0 1l Sı· r f ..;o "'5 oo 
:1 cı. ı,ı ,,_ mcr ı.: b - · ... 

de}, f\} n Ea n?Jo ğacı ı- 37ali • Koy eti 158:" 50 
r.an man ~ ~ \c._ 80 eb'a<L ıda::.t o ı~ ıka cin r n1 k~ .,, k ~--ı ti \( .. cı ılı ce-'" ~- ~ı • .._ ...... .ı.c.. y ... _ 1 
ö.dt:t U tl açanın .:o Temn-.uz 9 2 ·ç ."-a f' " eı·.:..oJ:. 2".i 94...? P .. za t ı l'ıl- J 14 <. • ihal erdi t ~ re <1pa:ı 
Sa. ı:;unü :ıt 14,30 da pcz.ı · <.a :ı:: ·ı l Jlıl· c C e l; n ıt.< t .. ;- ı.· '·r> ı~ ~ ih:ı.le at~ n r sa&.t ev-
e: ~.~ıe-5' y.ıpılaca.Kt~r. jve rn· k1 .. pla: 111r Jrt.t "rı d tk- ı t 1ıe ~ç ..ııı:rı .,, n h' ~ W:ıleri d;;ı r i~ $1lır.;e-

2 - Ka··t temı:ıa!ı c420~ li"a oı ·p ı d" J~nda~·i..I. Oit ıl i;ı,hıas ... ~n rnuteşckkil S; ! n Aht Korni..")·_o. B~;ıll'.i.g~l. 
şa.:tnamr.s. ve r 1., unc-s. her gün ko- \"e~'! •· Pri ~.~ oh :ı ır. oJi624• • 
miC)"\):Jda gortılcbılir. -...ı... __ _ 

3 - istt'k!:lerın. belli güııı vt !"::ıat.. ... Eiııımmıı••• ••••c•••rı 
le K• mıpaşoda bulunan kom>'yon- l!I" S Ü M E R B A N K 
da "·"'-'r wıun,,,,,~,.,· •7893• yerli Mallar Pazarları 

1 - TahJn.!., o1unan meccıuu bedı!li 
•toı:ı.0> lira o1an 1000 ki;o İ'P3vlonu ı 
~.8 Tenm~ 9-4.? Sa!ı giln~ ~aa.t 15,30 
~ 'P•-4..l!"l~a r~:Jt;ncsi y<.rpı!r.ca'-t.ir, 

2 - Kat·i itrr.7.atı c450> !ı:a olup 
~.ı ""'~ :ne.si her gtln ~ .. "Oll<lon alı

ı.r. 

3 - İsıtklı.,. Jı beLi gün \'C saat- I 
te K~-urrpa a..cıa b1lı..ınan ko:n:E)"'Q:1-
dii t-2z_ bL1.t:nm.J~rı, 4789~> 

1 - T~h:-:.in f'di!ı•n be<Wli c21600> 
ı.· cılan ı...~~1"lbi Stkleti 120 to!l kaı..a:ı 

tug!aaJ.n:."1. 11 8.942 S"-h günü saat 15 
de Knsıcııp~~ıda. bul~n-.ln Deni.z Le~ 
vaztm Sotın • .\lmş Konıi .. ~,-cmu.."'"lda ka
p ·h r.ırf:a eb:Utmrsi ;yapılaca'kt.r. 

2 - illı:: ·~in:.tı c1620, lira olup 
ş:':ı'ir..:ımr. h gün is caati dahiiinde 
Ir•'ZKÜ: kı<-~.n onıd 1n bedel ız alına. 

lb nr•im eri de kon ::;y ::ınja gö
.rü!cb.,,r. 

s - istt k:ı. P'"n 2.ı~o ~y1Jı l;1n.-

Müeasesesi Müdürlüğünden 
Müessesemiz Zat işleri Servisi İç.in 

Memur alınacaktır 
Bu r~emuıiarın Lise tahsi:::n: b. t ~-m~~ ohnnları \''-"' nJ€1rr.tırl:?!' 
krnı·nur.da ara ııla'ı va<ıflar ha :z bu!ımmaları 36j6, 3ô39 sa· 
) .Iı kanunl&r1n itİmu!üne firen dul:ı.e ve müe~e;;c(crde en a'l 
iı<; s~ne çıJ1•vnış o1ınaları şartı~ı r Zat işleri sel'"\'is1crinde ça-

1 lı§D'll:ş olaular tercih c ''.'ecekt r. htekL!er'n 31/7/9.t2 akşamı
r.a kadz.r sözü geçen scr\'is.cr ~e 11::.:r;~ müracaat ry1~rne!eri. 

İstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlüğünden: 
ı - :oo :t1et )·Trn:,i b"" r YP 50 ad t e-;1.!.>er ~;1011 ,~ tohum ııaç:ana C:h .ı.ı 

yap J1'ma!;;: .._ {' ·e acık f>kstltnı·)·e k·"ı!°!'..JIT! ~tu.r. ih~ t> i 7/G/942 Cı.:..-r.a gL'lil 

sa .... t 14 de i ta"'l.bul \ l ... y t: knn.Jğ·nct"' Z ra ..... ).I ır·Ur·y ti oda ınc'la ntte;:ı·· .a 
z:rz.a• Sat.!n Alrr. ı J-(o."l~"Oll- ho zurunrla r pı. caktır. ı: m 1. 'ğ- \ K.:.! .. a b,~ı · tnı tC".t-

lif n f'k 4 l r. ı- ek ıltme-iı y~p.Ia- ~ - ?ıı!u-"':ı n., ('{1 bcd ~ıı 3000 l' <ıdı- }~ ..- !U...:ıt un: ::a•, 2!.5 ;.""adı.:. 
ca. be'l, &Lı"l ,,~ r::ı tten b= &J~_t ri.-- 3 - ·r.; p olan".1r, şn tna'l ... nı ,.en r. ne!:>i g't..rrne"ıt tzr P ZJra~t .. i~-
,. lf" K: ... <l.. adı geçer Jt.o.mlc;:.lf.13. ~~ i

0 
irııZ Vf' y k<lrıc.1 y -ı:ı ;:ı::ı~e g..ı .. üt.eart..-.ıt aıt~lf'r yle b~ı ,..~ r l:o..T.i.ryC'-

Vi"rrn· le,, i355> ~a mı..·-ıac:::at' ·:ı ılfin o:m:: .... -. c:'i9~7~ 

24 Temmuz 1942 
18.~0 

!E.03 
rn •o 

P:x.g a.m \'C Metnk:'ke~ 
A...vıı!"l. 

:\f;l:t k: İnce S 7. Fa ı. 
MJz~:; Ka ~ .. 
r•n (P1 ) 

Hoi f p ."4 

19.00 Kv· ı , a cı.:· p. ı ~·en~ 'r S 
ati ) 

19.JS 
19.~0 

19 4S 

20 1 '5 
~0.45 

hl~ı.ik: }) ... ~~ z, ~1 1:, 
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