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Gazeteye gönderilen evrak iade edilınez 
./ \. . EN 5011 TELOBAFLABI VE BABEBLEBI VEBEN AKŞAM GAZETESİ 

HARBİN 
Yeni Gidişi 

• 
Almanya har
bi kısaltmıyor 1 

Harp harekatının gidiş 
•::ıdindeıı bizim anladı
~ımız Almanyamn harbi 
L.ısaltmak ıçın değil, 
müdafaa kabiliyetini 
arttt::mak ıçın döğüı

mekte olduğudur. 

ETEM iZZET BENiCE 

S..vyet ttpbesiııde Alınan ordu
su bütüıı tazyiki ile şimal< Kııl· 
Jtıı,yadaki Rus müdafaasını yık
nııya çalışıyor. 

Rus cephesinde 
siklet merkezi 
Şarka kayıyor 

---cıı::---

Alman !ar Volga civa
rında da Donu geçtiler 

Ruslar Alman kuv
vetlerini durdur
mak için daha faz
la gayret sarf edi
yorlar. Stalingrad 
da da tehlike arttı 

Vişi 27 (A.A.)- Rus cephesin
de siklet merke~ ooğuya &:>ğru 
kaymaktadır. Rosfıaf cldlaylann• 

(Devamı Sa: s, Sü: 3 dıı) 

,, 
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KaO.:ısya w Vojga:ya ~ bfityük 

ıı;,. :rarma ~e geç<>n Al

m:ın lladlnırnand:ını li\>n BOOK 

Ruslar vaziyetin ve· 

hametini saklamıyor 

ATILAY El konan maddelerin serbest bırakılması 

Şehitleri Kararı Bu Sabah Vilayete Tebliğ Edildi 
1saat11de Valinin reisliğinde 
·- büyük bir toplantı yapıldı 

Bugün Yavuzda bir 
ihtifal yapılarak h•tı· 
raları taziz edilecek 

14 Trtnn1u.za:ıı Çar ..... hıK;ılc Boğazın
da Olr talirn vnzıt\.~~i esnasında da..lı§ 

:::ra:ı:>Y:tr: .. ~~·inl~~~:~;~ Belediye zabıtasının tekrar ihyası muhtemel 
:::.:!""t.ı! s::_~b~;w~~1116 h;~ kurulacak ekipler nerede ve nasıl çalışacak? 
Yavuz harp genım12ıae bir i!Wfal ya- • 

puacalttw. . r ----
Fransız-Alman! TicaretVekili 

•• • tetkiklerine 
munasebetlerı devam ediyor 
işçi mes'elesi • 

İncir, üzüm fiatları 
da artbrılacak 

Vilayetimizde mübayaa edile· 
cek mahsuller azami Eglul 

nihayetine kadar verilecek 
!Elk.onulmuş maddelerin satış-

lannm seı'be"t bırakılmasi hak-
'.kmrltaki kara.rn-aar.c bu sabah vi
llıiyete tebliğ oluııım~tur. 

Alınan Başkomutanlığmm tu
tııınund.ıın >e harbe verdiği isti· 
kanıetten, T-c. nııuu.z ayının sona 
erınek üzere bulwıınasma rağ· 
m en taamızun müulıasıran Kaf
k•S)ayı hedef tutmas>11dan yeni 
)eni ba:ıı .ezgilere ,-annak miim· 
kiiııdür. Biz'nı, anlayışınuza göre 
Almanya 194? yılı içinde harbin 
bitebileeeği ümidini gNek müca· 
drle, gerek bir anla~nıa sulhu ba· 
lmmndan. kaybctıni~tir. Bunun 
için de harbi h•altmak yerine dc
nm ed~..:eğioe inandl,\.'t harbi ka- · 
unmak içiıı muharebe, mukave· • 
met kabiliyetini a,ı:ttıi'm•:•, 1943 
yıhna hem bu kabiliyetlerle hem 
41e sevlrulceHi üstünliiklerle var
mak imkanını aramak yolu.na sap· 
mı~tır. O halde, hed<.'f §Udur: 

1 1 
1 

yüzünden ger
gin bir safhaya 

"Almanhücum·i girmiş! 
ları gittikçe 
artıp tehlike 

fazlalaşıyor!,, 

Gerok bu hususa \'e gerek 1-'ğ· 

vedilmiş olan füıt miirakabe; ia
şe teı!l<ıilltmdaıı bel diye) e dev
rolunan vazifeler· 'e piy;:..;a kont 

Simit ve çörek 
yasağı kaldı
nlmış değildir 

Ilükiıinlu.•tin v~rd;ei 4!0n karar 
!a rın bazı kim,elor taı afından 

a - Kafkasyayı i,liıa etmek, 
b - K..rkasya;vı ;rl irdikten 

ıonra İn;iliz Orta lr,ıl1ruı Şark 
ll Akimiyetini y~lrn1ak, 

c - 1943 yılma Akdeniz, Ra.ra
clrniz, Hiııd Okyanusu. Kızıldeniz 
hakimiyeti ile ve Japonya • Al· 
manya mu'a a"1D.t n is etmiş o-
larak çrknıak, 

Vali v,,-Beledlye Reisi B. 
Lü'lıG KIT.DAR 1 

!..ontl>'<I, Z7 (A.A.) - <B.B.C:> Rus- 1 
lar vaaryetin vehan1etini biç bir v:ı

(D;.-;amı Sa: 3, SU: 5 de) 

VALİNİN İZAHA Ti 

Kadıköy Hali açılıp 
; . ğ it laca a 

11! ka~:~t~=~~~.~r saı~ · Bulgaristandan ){ömür getirtiliyor 
d.. Dotu şimal ,.e merkez bölgele. 
· wı As~·adaft.alacak son Sıw· Vali ve Belediye Reisi B. Lfıtfi turayı bir dercce)·c .kadar kon.· 

Ytt n\ul<aveıı°"' nya ile bir Kırdar bir gueteci arkadaşnnıza trolii temin \'e holkın aldanmama· 
ırad a tasfiyeye hakiın vaziyete muhtelif şehir işleri hakknıda şu sı için istiyonız. Asıl ucuzluk ise 
terıııek. iuhatta bulunmuştur; talınrin ediyorum ki rekabetten 

Ilııniitz Sov~·et mukav.,meti bü· •- Sebze ve mey\'a fiatlarını do.~acaUır. Pazaı-101·1 ~oğaltıruık 
hin • iddeti il~ devanı etmektedir. ucuzlırtmak istiyoruz. Biliyorum çaresini de dü~ünii yorıız. Puzarcı 
l..,ninı:orad, şima.l, Mo•kova bölge- ki yalnız J.abumalın vertee{:i fa. esua[ını bir teşkilata , bir birliğe 
leri ııdeki Rus orduları da dunnak- tura ile bu kıı.bil d~ildir. Brz fa. (Do.ı a.ruı ı:;·: 3, Sü: 7 dıe) 
ta 'e Alman miitlofaasLM esaslı 
bir surette bu sahalarda bağlalnl'i 
bulunnı.al.tadı.r. Alman taarruz 
rikJ..ı; bütün hu.şunet>le cenup İ:<· 
!ikametine -.e .izah ettiğimiz he· 
d~IJ.,ri basarınak yoluna saplan· 
lltı~tı r. Şi~ıali Kafkas kfüt nok· 
talarını zorlıyan, )·er yer "'="'ğı 
"1>00 . kavisini geçen, Rus miida
fa sı1>1 yıkmak ~in elinden gele· 
bHeı. her~eyi yapan Alman taar . 
'1ı1u henüı 7n{erill. aJ1ahia.r1nı ele 
alnı:ı, değildir. Karkası i'tilimnm 
laınoınJanabilm..,,i içinAlıuan ordu
aunllb daha p1>k ço'h. ~etin sa(lıa · 

1"ı·Ja l.."'ar~: 1..ar~ıya kalacağı ve bir 
hayı; kan dt.ikeceği anla~ı)or. E· 
la!.e.n., bu re!in~ yıprnlıC'7 kan dök~ 
tiirıi<ü mÜcadclenin uzayışı için
de Almaaı geııeJkurmaymın Ağus· 
l <>.i be iki de fa IUI ,,onuudan önce 
Karı.,..~&) 1 i'~al ve isıiliisı muci. 
2 ' k"hillnden olabilir Cenubi Kaf. 
f<ıı ~ a bölge<ri i~i-nde İngiliz ve A· 
~rikal.ılarm dahi So\) etlede bir• 
lıJ.t: mulıareb.>ye i.:,tirak etmeleri 
lt•lııı ihtimal dahilindedır. Bu iii· 
b"rla da Alman genelkurmayı 
ınc.rke-• •c :imal b-Olgesindeki ta· 
•rrıa \ e tasfiye planını 19.J.3 e 
t<' tketm .. k zorundad:r. O halde, 
Alıııan ı;<'neı:,ıırmayı v• Ba~ko· 
ln:ıtan.Wğı l:ı.ıo)ayı paı·çalııra ayır
ln:ık ve parça parça yenmek yolu
lla gidi~<ır \C bu karar içindedir. 
l:n bü)ük nıu\'~ffakiyeti cenupta 
aramak. bu biilgedc galibiyet te· 
min etmek 'e bu tere i.h i yapmak 
Alman~:a İ<:İn &yni zanıanda si)"a~i 
ve askui hcsaplaT ile haı·he de,·anı 
lı..ıbiliyctmi kazıınmak bakınun
dan birinci rlıinda gelmiştir. Kı~
tan ci.,..._. J{;,fk aı;)·an:n istilası ta· 
hal<kuk e<lt•r ve Alman ordusu 
İraıı ~imaline dayanırsa kışlacı ev

İstanbul Pazar oanıerl Nasıl EQlenlyor? 

Florya Plajlarında ... 
Tren mi, seyyar sergi mi? - Yağları bohçaya 

sızan patlıcan dolmaları - Bir buhran -
Ö ğ 1 e sıcağında kurulan çilingir sofraları 

Siı-keci g&nıı<laki bı.ıucyö gıçt-

1'erinin önü ana, baba günii .. bu 
ka:a·balığı yanp da gi~eyc ula-z. ı 
maruz i~in gücüniiz. kul\T\'etinız 
yelm&S,., mutiak kanatlanıp uç
ma.ıı12 Lizımrlır. Bir hayli J:x..kle
IDkten sonra bir aralık, ağır bir 
tank heyi:ıei ve dah§etile kalaba-

lı.ğı yarmıya muvaffak olan lı"i 

yarı bir zaıtm aıçtıgı gedik>len is
tifade e<lcı'<'l--: gişeye sokulnuya 
niyetlenmeoom tkg;I ... F'aka·t, kö
sele ren·kli, sırını n1lı.rJi ~eler· 

den sıca ını kalıyor. 
•- Pardon Mös: ö! ... • diyerek 

(D<'vamı Sa: 4, Sü: 6 da) 

Bir Norveç köyü Mensucat suiis -
Almanlar tara- timali yapan 6 
fından yakı 1 d ı ! kişi tevkif edildi 

Lonclra, 27 (A.A.) -•B.B.C:> Std<:
hol.m::ien bildirildiğın° gö:·-e No:veçte 
bir köy Al.rr.anJ.ar tarafından hM ııe 

:vtlkBfuı edilm:ştir. Bil kuyün kabahati 
iki k;ş;y; te\'klfe , .. ıen ,g, 9tapa ır.e-

(Devamı S» 3, Sü: 3 de) 

• 
lngilizler gece 

Ham burgu 
Bombaladılar 

Ü~üdor Yt·rJ. Mallar Pazan me
mu~·ımOOan bazılı. 'll.'Ul da dahil ol
duğu 11 ıt!.ı k bır f"bekenin mev
buın ş;:ı,hıs!a-r nmının:ı ı;ı:teler tcı1ip e
dip kuponlar v•'rrn ·k gurctiyle UC'l.ıza 

it"min ettikl,.ri kwnoış, yünlü ve pa
mırık'u men~catı )@<.~ek fiatle sa-

(Dı·vamı Se. 3, Sü: 4 de) 

Tahran- Bağdat 
h a va seferleri 

beşliyor 

vel Ve kışın io,ınde iranda harekat Bu sabah Londrada 
Y•pma·k "e r,n.,,.ayı hedef tutmak, 
Arap Yaruııaclasmı ele geçirmek 

Lonıdra 27 (A.A.)- İran hü
kı'.unetı milli ha\'ad·k grupu:ıun 
yen L ha\'a seferleri hakkındaki 

p~jesmi ka!bul etmistir. Yakın
da Tahran ile Bağ<lat arru;ında 

hay~ ~eforleri yapıl.ıcaktır. 

alarm verildi 
(Dl>\IWU Sa: 3, SU: d dil) (YUJSI Sa: 3, SU.: t de) 

• 

Fransız harp esirleri
nin Vişiye hareketi 

menedildi! 
Lonara, 27 (A.A.) - cB.B.C:> Al

marı la r Fransadan TenwnU2J ayında 
150 bin lKi ist{ nişler. fakat isçilerin 
mtirCJ.ca.aı et:meınesi ULerLnt.;. bu müd
d>t; Aluslo.sa kadar temdit etrıtişleır

ı!ir. S~-0. de yemden :Elflıllıe kadar 
wı..atnu~lardı:r. l"'raooadakl ~ilerin Al
mıı.nyll\Ya ,gitmemeleri o Jı:.adar />l
snı.:ı....."lların .teheVVilrüoü mucip olmaJD.. 
ta.<l;.l• ki Fra.ns.z harp esıiıı·lerlnJn i• 
pos!uını hru'~!t:elt<ı:. menctmi.slerd;r. 
Yalnız 200 kadar ajı.r yaradı harp es!.ri 
FraT1saya. gönd..ct•:.ımi:\b-. Frar.&&ya e;Lt
m~< lç'.n pek az işçi müracaat etmeıı:-
tcdit k b= ~~ A~.ıda. 
ta ·rir-.i btti:Sp avdf't edıc:ılerd:r. 

Mü.racartçıtarın eksı:1riı&i g.:•nç, hf'lnıütz. 
b ir ış <J.Pbl olm.&'.T..11 kiırn...,.elerdil'. Al
rnar lar ise mlıteho.'"1S işçiler lı«cmelt
ted:.ıe.r. 

Tic.ar~t Vei<ili D. Behçet UZ 

Aııaôohı Ajansmın bil<1'ı'Cliıdne 

göre, Ticaret Vekili BEN;et Uz 
evvelki gün Itrui;evinch! tı'.ieaı r 
ve :nOotalr:l~lerle ı;5r'~Cştii.:·. 
Bshçet Uz 1"llıassa bu yılın. berP· 
keti! olduğunu s1cıntı çd<ilimiye
ceğJıl .ılyJ-;.i:ptir, Egı>nin çel<irdek
slz kuru üııilmiinü :rcı;,ı;...,n en 
mühim :rerl ol:ın Mani.<a Vilôycti
mı üzüım işi Vckıl;ı .,-zcd:Jmiş, ;ş 

(DC'\-..ml Sa: 3, Sü: 5 do) 
• 

Mareşal Çan 
Kay Şek, Çin 

b
•• .. k b• MISIR CEPHESİ 

de uyu ır. DURGUNLUK 
taarruza geçtı D Ed. evam ıyorı 

Bir Vişi baberine gö
re 8 inci Çunking or-
dusunu tamamen 

ha edilmiş! 
Londra, 27 (A.A.) - •B.B.C.• 

Uzak D<>i:uda :\Iarc~.ıl Çan-Kay· 
Şck'in kııv\'<.'tleri bii) ük bir mu· 

kabil s.aldırışa gcçmt~lcrdir. Bun· 
!ar "3rk sal.iline ) akın Çckian ve 
.K.ian~ı c~·a]("t]eri boyunca 11111hte .. 

Jif noktaları elde ctnıiyc nıuvaf· 

hık olıuu~lardır. 
Visi, 27 (A.A.) - t:zak Doğu· 

dan ·alınan bir habere göre, Ja· 

pon km;vetleri Çtngtuııı: eyale· 
tinde sekizinci Çuııklng ordusunu 
taıtı::unilr- itnha etı11işlerdir. 

---·..---
Rus uçakları 
yeniden şarki 
Alman yaya 
taarruz etti / 
Şehirde yangınlar 

çıkarlldı 
Londra, 27 (A.A.) - <B.B,C:> Rus 

taıy:;;1rl'lt.!rt yeniden Şarki Alıman;r:ı
yıı. ~all'rruz t~derC"k KönlNberg şehrini 
bo~nba.rdnn.an tıni,lı·rdir Ş~ı'de bıış 

'büy\ık ıntilfı:k ()lup )':ııııgınlar çıkmış 
ve Şat1i C'ıhl•tiOOe büyllk Bıikl'ri dl~
p'.)f!a ya:ııgın ç~·ıl'ılm t.ıı·. T("kınlil 
R s ta)--yarelerl OSleı Jnc dön:mü;ler-
d r B' sırada i~li:! l.a<yyEtrı lrri "Gar
bt .~lmatıy ... da bir ~ı·l.k. merk••ıine t 
b;.Jcwn ediyo~lan.11. 

Yalnız topçu ateşi ve 
devriye faaliyeti oldu 

J:,or,dia 27 (A.A.)- :M:>ır çii· 
lünde to.pçu aıeşt \'€ devriye fa
aliyctTden ba~ka b;r şey olma
mı ;tır. Du•~unluk devam etmek· 
tcd r 

Mü'teiik ı..; kları Tabr 'k ve 
Girit ı:d:ı>ıı?da lıcacfJ,.rc taarruz 
etmis!ot '"dlr. 1-!aıı:a Matrt.ı'nta bir 
dlii~'Ilıan ma\-n~sı batırıhnıııtır. 

~·---

HİNDİSTAN 
Donanması 

takviye edildi 
Loııilla 27 (.\.A.)- Deihıden 

alıran bir h"~ere göre; Hinl do
nan.ması takv>ye ed:Jmektcdir. 
!Hindistanın her la.rafından ayrı 
ayrı li8anla loon~an insanlar 
f;elip d'onanmaya ginmektedirler. 

Çenberlitaşta 
bu sabahki kaza 
Bir tramvayla bir 
kamyon çarpı,tı 
!Bu ~abah saat 9.3-0 da Çember

lilt~a bir kaımyıcm. ile bir tram
V«Y çal'pışınıştır. Vak'a şöyle ol
mu.~tur: 180 numarah Kurluluş -
;Beyazıt tramvayı Beyazırla doğ
ru g:derken ar<kadan gelen 7571 
numaralı bir k.ıımyon kaldırım ile 

(Ueı a.ıııı 5,, 3, Sü: •.de) 

rollerin n; muh•C'kırlt r!r tai<;hi 

hakkında görü.,-qınck \ c d'ğer ka
I'al'lar vEmıek üzere bu oabah bır 
1ıop1antı yapı mıştır. 

Dün a~aım Yal.ov:xian cıPnen 

Vali ve Belediye Rci..~ c Lutfi Kır· 
dar lbu sa·bah Vilayete gelince 

Vali Muavini Allııır.et Kınık ile 

lbu me~uda görüşmüş ve bila
hare saat on birde bcrab<>r<'e ia
te müdürlüğünün buhındı.>.ğu b'

naıya gitmiştir. 

(Dnvamı So· 3, Sü: 6 dll) 

~anlt aula:-.ıldığ· ı gô-riilıu('ktcdir. 

1 --....-
IAt yarışlarında 

bir hadise! 
Bir jokey kasten hay• 
vanını kazandırmadı

ğını itiraf etti 1 
(Y3Z><l Sa: 3, Sü, 2 ek-) 

iple adam bo v an 
katil karı koca! 
Bu sabah idam talebi ile ağır 
ceza mahkemesine verildiler 
Bundan d<iirl ay evvel Sahrayı. 

ceditte imamza.de sokağında 15 
····maralı evde n:dresi Hdice 
.ıe birleşerek Süleyman adında 
bir duvarcı U9\asını parasına ta· 
maan boğarak öldüren ve b'la
hare maktulün cesedini; einaye· 
tin zahire çıkmama ·ını temin 

m<. !;,;· J; .e k. ·~ç ocağına atan ha
mal :Nrya?.i \'e suc; ortağı }!.ıtice 
:dam tali>bıle bu -abalı 2 i :i a
ğırcezaya sevkcdihnişl<'roir 

Yapılan dur~a esnas.nda 
Üo;küdar sorgu hakimliğinin ka
.. arı okıır.muştur. Bu karara göre; 

(Devamı Sa: 3, SU. 6 de) 

{t; E R Ç E V .El 
( Sodom ve Gomore) 

I• ki. şehir ... Bir cemiyet... Ta
rihin pek uzak veya çok 

yakın bir devrinde yaşamış ... Ya
§amı.ş, yaşanıakta ve ya ıyacak ... 
Karanlık, akrep, zehir ı·e 5.,tın 

yo5adık.ça 00) le cemiyetler ve şe· 
birler de yaşıyacak ... Ve bir gün 
tepelerine ineıı semavi gazapla 
11an1 ve njşau.lar ı silinet:ek •.. 

Kadmlaı-ı herkesin malı ... Fuh· 
şun, hec köşebaşuıda ~aı"a dep
remneleri... Hayvanlarının başı 

yular!ı dn çocukları başıboş ... Hay
var>lan bir terbiye usuliine bağlı 
da çocuklar• değil ... Ak sakallı bü
yük bab~ ve iki büklüm büyük 
anne, evlerin en utanılan süpriin· 

tüsü ... Fikir, kuvvetlilerin tahta· 
r8\'anı önünde yiiriiyeıı dalkavuk
luk borazanı ... lliın, delilerin fer· 
manına \."CSİka aTan1ıya memur 
dosya ... Kinı•enio kimseye ve hlç 
bir şeye tahammiil ve imanı yok.. 
Çehrelerde, burunlaı·ın sağ taralı 
başka, sol tarafı ba~ka adamın ... 
Çehrelerde tnknlliis, te~eıınii~, İn· 
kiir ve istib7lB, miithiş lı.ir ölfün 
tuğrruıı... İman orada l·alnı.z son 
nefesimi verirken snmimi. .. Halkın 
vicdanı ve aksiilaoıel ha&!>bl, her 
tarafıgıeıklLnan, mın.,ıklanaıı. (a. 

kııt biçlıir n•·ktası kıpırdarıııyan, 

NECİP FAZfi, KISAKÜRF.K 

dağ gibi şi~ıui~ bir ce~'··· Yalan, 
şehirlerin s,1}"11; hilC', ı~Iğ:ı: riya, 
ha\'ası; takliı mabedi.. Köylü'ü 
ile kendisin(, ne de şelıir!i~·e, şe
bir.ıi ... i ne kendisine, ne de idare'-·İ· 
ye. idarN.'İ"i ne kendisine, ne de 
hakka iııaııı~ o: ... Parasının ve hii
tün tera:ı:i'eriuiıı ayarı bozuk ... 
Diikkaneı'1, ~ .tlık ,.~ kı~ amd gii· 
11ii11lin tab'akiı-ı ... Bii~·Hli hır!o;JZ, 
(Lfıt) gölünılo ~·ıla'l bahl:'ın n ka
~a ba1ğt pr~inde gezıne ~i gibi, kü
çük hırsn ıı t•kip~isi.. Dii~iin
mek, hatırla'1lak, "iylrmok. yı>I 
aramak, . stı lan kurtalaınak, ilk 
sevap ve-ya giinahı nnuıak yasak .. 

Nihayet eıiktı•n atq yi!i\dı \e 
(Sodom ve Gomore) yaııdı; ~andı 
) andı kül olm•. 

• -
Bugün, ki Nuh'un tufanı günü, 

milletler \Stldoııı ve Go111ore)J-·e 
yakla~tığ"ı ıLsbette kurtulu~a u .. 
zak, (Sodoın ve Goıııore)deıı u•ak· 
Ja~tıgı nisbt>tle selamete yakındır. 

NOT - Bana (Topkcpı) pos1a
lı~r.c. inicn !llektup gündl'rcn ve 
adım bel;~tr..1yen okuyucuma: Do. 
\·anı, dıwaıuz; gayem, gaye
nizdir. Size en harr.rc:li şıilrr~r. 
larmıı +akdim cclerim. 
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HALK FiLOZOFU 

JIALK PİSİKOLOJfSi 

Iler ~i tadında bırakmak in
san idrakinde ölçü kutbudur. 
Geçen kış, o karda kıyametle, 
Yıldız bahçesinde açılacak İıir 
hayvanat bahçesi hikayesini 
tutturan gazetelerden biri, şim
di de, Yenibahçe dı'l-'nda tesisi 
dii~ünülen hayvanat babçesin· 
den bahsediyor. 

:\füs!akbel İstaıı.lmlun pla
nında, Yenibahçe dı ında bir 
hayvanat babo;e i ktırulaeak

nı11. 

Bugün, bu fikirle, Belediye
de, lıllar :\lücii.irlüğ"ündcn gaJri 
bir dairenin mcş;:ul olduğunu 
zannetmiyorum. • Çi!nk:ü, aksi 
hal, cidden garip olur. Buı:ün 
lstanbalun namütenahi mcs~
leleri vardır ki, birco" u lıalk
dilmeıniş ve bunlardan ekserisi 
ha) ali i~lerdir. Gıda meseleleri, 
nıahrak:ıt meseleleri. \'eı;;aiti 
nakliye, ihtikar, sıJıhat \"Csaire 
gib~. 

, REŞAT FEYZi 

,- Dünya vaziyeti ise maltlm. 
Herhalde, hayvanat bahçcısile 
uğraşacak zaman deiil. 

Bir gazete, okuyucularına her 
nevi haber, her çeşit yazı ver· 
melidir. t'akat, bunun da bir 
haddi, hududu olmak ve her 
işi tadında bırakmak ı:ercktir. 

Halkın pİ•ikolojisini bilmel:, 
ona güre hareket etmek mühiın 

dandır. Meseli, ben, istif ha
linde bir tramvay saha.ıılığında, 

kan ter içinde ııeyahat edcı-ko.n, 
siz, gazetenizi çarşaf gibi nç
mıya çalışua.k okumak saygı

sal • ına düşer, kolumu la, dir· 
seğiniz.lc, gazetenizle .benj ra· 
hatsız ederseniz, >ize, elbette 
kızar ve o an d~iinmcm ki. 
medeni i arun hergüıı mut
laka :;:azelc okuması lfızımdll'. 

Zaman ve ınekiıı şartlarmı. 
iyi takdir etmek, hnlk pisikolo
jisi.ni lıihn<>k ıce mühim daH. 

Tren Ücretlerine 
'-"'='"" ' 

BEf'JlER 

DUKKA:ıLARI 

ifa ri•·ay te göre de, Is anbıılda 
berl•cr ıfükkiinıarı çogalıyormuş
nedcn olsa gerek?. Bun.u, jilet bı
çaklarınut p:!balurımaı.ın& atle
dculer var. 

Halbuki, galiba, işin doğru.su, 
herke te, bir b.aşkoısıuı traş etmek 
merak -e hevesinw artış.dır. 

ucxz 
İIITİY1\CI 

Gir arkadaş geçenlerde yazdığı 
bir ükrada •bedava ve UCllZ ihtl
;yacı•ndau içlenc içtene bahsedi
yonlu. Bedavadan vazgeçtik. Fa· 
kat, ucuz ibti~acı i.c;imizde haki· 
kıııe.n bir se,·ııili haszeli e-ibi ya
nı or. 

H!l!Iİ, 
NEREDE'.' 

1\merikada 70 tontııl< mı:aZZJ1m 
ta~yarelcr yapılıyormuş. Harp 
gayretteri dehşet! Ve bunlau U-

ç:ın gemiler ismi vcriliyo11. İyi. 
gi'izel anuna, hani. hunlar nerede 
boy g'ideri) orlar"!. 

Yoksa yapılan sililıla.r, bet> is
tif ın.i ediliyor?. 

YLZDE 
YÜZ KAR 

Bir ga•ete, şu meşnuı ayalU<abı 
aıiydini tt>dlıik etmiş: -A.nlaşıl
m~tır ki, di)or, ayakkabılarda 
yüzde yüz kar ediliyor. Bu ise çok 
fa dadır .. 

Yok c:ı.n:m'.'. Ha, şunu bileydin~ 
l ahu~ bu malünı, ga:ıetecile.r yılı
de ~ ü·z kayıp, nyııkkablCllar da 
yı..zde )Üz lııir ediyor! 

AHMET RAUF 

Eski harfli nüfus ka
ğı tlan değiştiriliyor 
Ani<ıı.ra 'l7 (Telef.ola)- Ellerin 

de-. ni:fL:; c~12>0nnları es:ki had
lerle o' n vata!!d~a ın yeniler> 
ile d-e~·.ılmcs" .çın. vi.liqetiıniz 
nü!u:; miıdürlil;ğürıde her .mahalle 
lııılkma günler ayr~ıştır. Bu 
suretre her mahallede azami 28 
ağustıosa karlar eSki harflı nü.fııs 
ki,ğıtlan del!iştir.ılımiş olac«kl.ır. 

yapılacak zam 
Kazalarda yaralanan 
volculara bu suretle 
tazminat verilecek 
Hazır anan yeni bir kanun ıa

yihasına göre • tren kaızalarınıda 
ölen yrucu ır.<'mur ve müstah
demlerin ailelerine ve ça.ı~ıya 
cak derecede saka.t.lananl.ara bi
ner lira. k'smen ma:lı'.il kalanlara 
bq yiber füa; b"r aydan fazla 
malUJ:)~etl mv . .cip olanı.ara yü·1.er; 
b'r hnftadan fazla çaJııam11Y3nla
ra ellişer lira ta:zminat verilec€'k
tir. Bu t=ninata karşılt.k ot.arak 
e~ } ul.ı:uilan beher banli!Yö .b.

lcUerir.~ onar pa.ra; diğ.er hat
larda beşer atun:l'I ayl1 k a.bım
ar..;:n karncter:nden 5~; üç aylık
lardan 156 kuruş muaıızam ücret 
alınacaktır. iBu sayede yılda 850 
ıbin ı;ra kadar bir para temin e
dilmiş olacaktır. ---

\Üniversite ikinci devre 
kampı bu sab h başla ı 

Üniversite 2 inci devre askeı-
lıilı; kıwnph bu salıahtan it:ba= 
başlamıştır. Buı de\-reye aJTılınıŞ 
olan tale·beler sabahleyin saat 
7,;JO da saçlacı kesilmiş olarak ta

:limatnamedelki kıyafetle Üniver
site bahçesirııde toplanmışlar ye 
müteakiben Peooiğe geçm fi)€r
dir. 

·~.~~ ~· ' ·~ ·! : :·ı~ 

~·~ 
(". .. . ' "" " . ' . 

tıill meııbaı 
Bir kısım lo.kantakıl':n vtS1' .1sız ele

m ·k ven:fikleri yoluad:ıkı ı ıiC~ etltt" 
devam ed.rken, baz lak:ıntal <ın da 

ııtz oce hamur tat! !arı ve bördı: yap
tık:a.n acyl..,"'f'lodi, yazı dı. 

B·:ı:. bıı ycnı t"l'Y'"<J'a Cazla b.r ehem· 
nuyıet vet ~ım.esme tara.!tıar de: iz. N't
h<ıl"CI bu, bir - m!lcerret edlr. 
Fakat, w:o;Jtl>SlZ ekmok. veııen lııka.,... 

talar, İıst;;;OOuJda 11".ib Dzl:ıcıır. Ve 
bizce, yapllacak tetkikler, bu !c.kanta
la.r üre.rindıJ dt-gil, bu o!a:r. ı klerln 
mcnbaları üzerinde olmalıdır. Bu ek· 
meıkleıi kimler v~ llllllll yapıcı sat.ıbi· 
)iyotlar? .. 

BURHAN CEVAT 

~nE.Bl RO.UAN: 4.4 

AŞK ve ~ÔZYAŞI 
• l azan : S E L A M İ t Z Z E T 

BİRİNci KJSIM 

S >\g n k"ndi lı:•ııdiue ı.oımıeyormu1l 
ıf SÖJf ,.,, yordu: 

- Jılend n ncfre~ eı;· ı. beni artık 
cıcr. nek ı;;:t~ c! i ıon yap· ıgı şry-

clıen de ı erli idı... Yaptığı. ıl~den 
soıır-J. timı.t bes!emt~m abesti. 

Note~ soııd u: 

- ~e yaptı c-fen&m? 
Se\~in artık rndi.ni tutamadı, sır-

... rın ı sal: ·yarm;dı: 
- K· ·arcı ş.m n çocuğunu çaldı ... 

- Ne müna;sebet?. 

- Denim çocı.ı:u..-n zannetti, başka-
sır. a.n o u.ş çocu'1rı.n :t...ı.nnedıp çal· 
dı. Çoc: ::Un cb ı>:>t"ed<> olduğunu bil
m yorı•z Kaıd:-.şim de deli ı:ibl bir hal

d(' • N~ v;a.z'yeute oldu ;ı_;ı:u anlı

,...01...-un ya •.. Çdk ae11th bıa- \.-Uiyet
tryun: a..:ınacak hs.!deyiın... Bir ke
re yo'k y.flre loooıtmdan, canım g'bi 
llC\Odlil•m Jroca.mdan a;ıorı!dını; y<ılt ye
re gu.; •h~r bir kadın ı:ı111ıt>m, üs
t<:l il< ı.e :.aı'<leşı.min ç<>euğundan ayr• 

düşrnıısıne sebep oldum ..• 
s~tu, notur d~ündil, hafızasını 

;ıau.,:dı: 

- Ker.diS'ini hiç t&nım:yorumı, ıbd.
d hlç bir muamele yaprl'mmşlı. Çok 
lıfl:işlı idi... Gelmesi ile ili b;r 
rud.u. •• 

Aırtık konuş;.caldarı ~ bir ~ey 
ka,lır~ı .• ot.er 5e\'g'ni lfaıp:ya ka
dar ıeçlNk 

- Vt'Zncle p:ıranız bazJE de<li, mai<.
l>uz muk.ıbill alınız .•. 

S 'lfn parayı unutmuştu IX!c, omu.z 
silkti, yiırüdü. Parayı aıılwıından ~
turup vrr•fü~. 

sevıı·n herııQnden b"raz da.ha b<ii<;n 
b·r halde 1'Ve döndü. AikŞ.am A:i ııel-
dl .•• 

var?. Ne oldu? ~e 9><du. 
Bu sualı Alide de bir habC4" olmadı

ğını göof.eı iyord11. 
Sevııtn mn-lıdandı: 
- Bir ümidim, ııem &o en bi.\yült 

'-:.. .... ..::; t . ·:-J':· ... t"' ,~·=- · ........ :ı 
9~~.uWdi: 1 

"Bir yerine üç 
Harp Vaziyet~ ftlAUKEMELERı 

~- -. ' -.• 

DIŞ P_otırı~ 
Gece yatısı 
mııaUrUQl 

Bir 9Cit. etıcnmı• degışi;y<>r. İ\-ti
mai teıı.i>Lyt:, zamanla, crmryetJer1n. teo
L'.ıld<ı ve sevıyelen ii~ l;lr takım ıs\il:ıa 
11:.-ler &'t'Çirir. B.zım Ad"1.kıuniz. ııev:Ue
Timiz. go1·81Jlf.klet·ın11.ı ~~a.;ımıda da bqy
lc degı~iş bir QO!tıarı var. 

Aşağı Don nehri dirseği Rus 1 vere!im,t~kpolis 
ric'atinin son arka hududu ve le gıtmcycyım.,, · 

Otl.lJ: ı;ene e.-v~ll<l aile ı.~ bugünkil 
atie bir <kg•l<lir. Yeni :ılmı;7a u.ı,;:adı

gınıız. u.sa!.;ro ...... l yeni 4~:r.ıniy~ b a.ad.ıt
ğıanız d. 'ler lçi.ıxla yıleri de var, ıı·
naıan da. .Bir kmnı uller, Adetret.· 
zaten ı: na oldu.gu içın b;;ıde de Le.na 
tc.ı.a.hürler gfut&iyor: B:r kısmı da. 
bi2:de teua tatb'k edi,idlil iç>n fen& bir 
şekil alıyor. 

Ad Uer üzertr..dı\ ha.·yat ~artlannın, 
İ§, m::ıLŞct tarztarn1ın teai.ri bil ~ tür. 
Bugün mat· , z yaretlerlm.iz deg~ 
tir. Gece r.ıtı&ı m..:tfirliğ.ne, .den 
o!duığu g bl ei:ıı!1'yaruz. Bunun bir QOlı 
eebepyr~ var. Ev·.enm.iz kJçtilımUşt.ilr. 
Daracı::-\: apartımaala ı·a Eığtnımış otu.ru
;ıoarıtz Hoyat pa.ha:aımı,..tır. Yalairlıı· 

n.:n1z azalmıştır, Misaf·r yataklarını., 

yorı:o.o .arını k.oy:ıcak yülldü. dolaplı 
g genLŞ odalarım:z 10k. 

G· ae y<Atısı gideC(ıe <kadar \'n..kt~miz; 

de- m!ls it degil. •• İ~ımi%, üzü3ffiwtn 
ba';ll . .:odan _,,,;. ı.ıancv! ceph<'den 
d bazı .. bcpl.,.. say irfz. J;:ıır,ıUtlı 
1U:. t, sam imiyc t nz.a ınıştır. AtJbapLk, 
dastl miinıI3cb1'Ueri dıdıa 1'fmr.i b;r 
h:ır a. 'nış. '· He!· tıkr:ı.balık tel~
! i bütü:ı büLün d J!i;ımiıi!ir. ıut;drn 
ya1tın a1.--raba., blriıbi içliı can. atar, 

', kıöle olurdu, Şiaıdl, hatı.i, en ya. 
k·n a.tr .. bamızı geyct seyrt;:;c ziyaret e
d p ~I'\.lZ. 

Grce yatısı misa!i:-Iıği içfn büyük w
lrr, ıı:ot :!ı:al cıda.laı-, safalar Jıl:zmndı. Es. 
ki ev böyle idi. Yann, gece yat1sı mi
saf!diği ıı;raz canlanıyur. Say!i~e 
oturanı.ar, y:ıkın akraba ve ahl>aplar 
taratllı&rı. ha.tırlanı:ycr. 

F.ıtat, bıı z\J·'1r tleıde. men!aat M
kmrlir: 

- Gide!lm de iüô ı:ıın bava alalım, 
!il<Ti h.ntfm. Soora, b!Hün lı:lş, b ribiri
rna; yine göııınll\ı•cmz;,. S""'1ı.. seLlm, 
ı·eııınt sa!lıa..ını ceçm yor. 

Ha.!tlltatle gec: y.ıwı <nisatirl ği •· 
lata..1ta ve 1Aüball bir ıidetelr" Bu ..,_ 
kiLııe zly;rrpt Gıırp memlı 

0

.tlerôtode 
,.,ıttar Biııılıen de kal:l;tıgı iyi old11. 
Falc:rt, bu ""ı;_,;n b!.luşı. dost!uk
Jm11m:1. aaırumı mün~eri!ı!Tz; <1ş 
beraber kaldırdı, bu fena! 

R. SABiT 

Açık iı ve memıuiyetler 

Maarif Cenuyeti kç; liı>elıerine 
tür.kt;e, tarih. ve coğrafya; ingiliz
ce; almanca dersleri okutmak ;. 
çin yüksek mektep mezunu dai
mi nıualil'.ınler aranılrn tadır. 

Orrnan umum ınüdürliiğii 12 
lira ücretle blr muhabere me
muTu a~amaktadır. 

BütYükdere kibrit fabrıka6.ına 
erkek ve kadın i~i!.erle 12-16 yaş 
arasm<ln erkek ve km ~ ara

llıhnaktadır. Günde saat başna 
iittet tesabile asgari 65; azami 
170 kuruş ürrct ,-erilecekıtir. Ay

ıca sıc~k öğlP yemeği parasız o
larak verilecektir. 

Ver<m Mücad .. le Cemiyeti E
renkDy sana tcryom una bir asis
tan aramaktadır. 

Tramva idaresine biletçiler a
ran: lınaktadır. 

TElDil'Z RECEP 
H 13 

Yı! 942 A.v 7 \.1.S8. 
'\"akit 

TEMMUZ 
s I.' s D 

5 51 Güne,; 9 :<O 

27 
13 2() ötıe 4 49 
17 17 İkindı 8 -46 
20 31 ·\k:sarr t2 00 

Pazartesi 22 24 Yat<., 1 S2 
3 46 Frru:ı'< 7 15 

ümidim de suya d~tü ... A.ıiılı; biç bir 
Um.elim l<&J.madı. 

- Noler Kenanuı, nerede olduğu.na 
bilmiyor mu?. 

- s;tml;y<>r, kx>cam para bımkıp 
ıı:tmlş. 

- Adres veımemiş mi?. 
_ verm~lş; artl:k mt')'danda, be~ 

dMı ayrılm k, ~nıiml bı.itün müna-
sebetlı'T-!ni kıJSnelt tat.yı>r. 

- Ya çocuk?. 

- N e ı;ceultlen bah.,.t.r.eon.ş. 
- Seı:drn baş~{3 birine d paI'Q ve-

rilm~n.ı ıö;;1e ., mi'! 

- B· şka k~me vert Cf'1t?. 

- Me:ıoll ~ocuğu ""''°''' ı"'t'ğ:. kim· 
se, sıa da p=ıra bır:ıkmıt ol.:bıifı.r. 

- Noter bir ~ ·y soylen1edi. 

_ Bı~ d~ gtdip biı· ~re gatüş yim.. 
Her ne paha.sına. oluma o! oğluamı. 

bulmalıJ"IM... Enıcn d.ı bc'ld!yor ..• 
l!em dL~ kimbilir ne halete? ..• 

Sevgin göğua e«ç ı-dl: 
- Ben dı~ gid.e-ruiyorum; onun fz..tı

ına.bı b~ uldiirecı :k. Eğer azap çeken 
yalnız ben oit<ıyd11n bu k•dar yaıunıı.z
dun... Ilı·nlm YÜZÜ.'?ldenı bu i:rtırabı 
çclanenı.z b('ni bir 'kot cbha yakıyor. 

- Srn de bizim yüzümüzden az.a.p 
ı:cıkmiyar mu.:.-u:n?. 

(Devamı vai 

kat'i m;idaf aa hattı olmazsa.~ 
(Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 

l\lıs!l' cephesinde: 
3 giin önce, 8 inci İugifü ordu· 

su taa.rnıza gefmi~ ve cephedi! 
bulıınan miittefik gazete mnha· 
birleri, bıı İı.giliz taarruzunun 
tekmil cephe iizerinde, müthiş bir 
topçu ve hava bombardımaruıı
da.n sonra başladığını h~be.r \'Cr
mi:ı]crdi. 

Fakat General Auchimleck'in 
tertip ve icra ettiği bıı büyiik ta
anıız, Mareşal Rommel'in hazır
ladığı müdafaa ve mukavemet 
karşı.ı;ında ilk hatlarda kırılmış ve 
püskürtülmüştür. İngilizlerin bü
tün lı.azancı, stratejik ehemmiyeti 
olmıya!ı bazı ~Iih\er mev%ile:rini 
ele geçirmekten ibarettir. Şimdi 

İngiliz ordu.su bu mevzileri geri 
\·emıemi) c çalışı, ar. 

:\lihver ordusu il<>ri 58hada, 
mayn mjnileri vücude geti.rıniş, 
İnı;il~ ordusunun ilerlemek isti
yıoceği müsait istikametleri tah
kimat, manilcı·, topçu \'C İıh~t 

knvvetlerile saelam tutmu tur. 
l\lareşal Rommel, tank muhare

besine yaDrujınıyorınuş; Mareşalin 
tank kuvvetlerini esirgemek mak
sadile yaptığı bu ihtiyatlı hare
ket, bclki de .onunda İngiliz or
dusu için vahim bir vaziyet doo;{u
rabilir. Tank asıl taarru-, silahı
dır, Alman Iareşali bu kıymetli 
silıihı tasarla<lığı yeni bir taar
ruz için kullanmayı tercih i!der. 
İngiliz tauklarnu tank savar top
larile kafi miktarda tahrip ettik
ten sonra taarruza girişmesi muh
temeldir. 

Doğu eephe&iAde: 
Voronej bölgesinde, Alman M• 

dusu mııvaffakiyetli müdafaa mu
harebe.teri vermekte ve Rus ta81'
nızlarmın stnıtejik bir vüs'at al
masına mini ohnaktadır. 

Cenup cephesinde muharebeler 
aşağı Don nehri boyuna intikal 
etmiştir. Alınan erdusu sağ eeııah, 
merkfs ve 90J cenah kuvvetlerile 

Dom neluini ~elı.. itin ilk 

c 

teşebbüslere girişmiş bulunmak
tadır. 
AlınMı tebli"ine göre sağ eenah 

Rosto{ şehr•vin cen'.lp ve doğusun
da çetin ml'harebele.rc!"n sonra 
Don nehrini cenuba g~işfu. 
Rosto! doğusunda geçHen yerin 
Novoçerkasıı: olrouı muhtemel· 
dir. 

Merkozdelri Alman J..uv\'etleri 
Çi.ıılian;b)a·ıia Don nehrhıi ce· 
buna g~mive çal~nıal:tadırlar; 
ge~k:erme ihtimal verilebilir. 
Alman han ku\·velleri buradaki 
g~iş tejebbil!Jerini büyük iilçü· 
de deotcklhormuş. 

Don nehriuin büyük bir kavis 
çizdiği b<ilı:cde ilerliyen Alınaııı 
sol cenahı ~;nıdiki halC:e oııciile

rlle Don.nehrine vannı.~Jardır. Bo
racı.> • Jruv..,tleri destckliyen Al
man luı\'a kt.\ ve!leri Stalin::rad 
şehri ve V <>l&a nehri lızeriı de uç· 
mıya başlanı·şlardır. 

Ruslar P..ostof, N•>~oçrrkask ve 
Çinlianska3 a kc,imlerinde mu• 
hartbeye de,·om ettlklcrini bil
dimı:~fordir. Bu mevkiler. yuka· 

ndalü izahtan a*.ılacah veçhile 
Alman ordu?arının Don nehrini 
ttnuba geçmek için l3arnrz ettik· 
lcri yerlrrd'ı 
Şu halde, Almanlar dün tah

min etti:imiz \'et.hile sağ cenah, 
merkez "" sol e•nahlarile ba lıca 
üç hedefe eri~mck i~ Don ...,h. 
rin.i aşnııya başlamışlardır. Bıı 
hedeOer sağ cenah ikrmrule Nov
rosisk limanı, mer.kade Kafkas
ya • Stafüıgrad demiryolu ve sol 
cenahta Velganın kapısı sayılan 
Stalingrad şehridir. ' 

J\lıruın Başkuımwdanlığı, baş
lıca üç istikamette ve üç yerde 
Rusların Don 'Jlehri müdafaasını 

parçalayıp yıkmıya kiırar ver· 
miş(ir. Ruslar nehir <boyunda hiç 
olmazsa 3 • 4 hafta kazanamaz· 
tarsa, daha sonra Moskova ve Le
mncud çok t hlikeye gire.r. 

- Hu.. ~vffldım! .Bana baksana.! 
&·~ IDL-lıkomeııi ru;ngiSl bunların? 

Bun11 .....-..., •·Yoll çaıı;a!lı, y~ 
muhall<bi g<bi bumburı.;şk ol1J1116ı ya. 
~ının allmııı aŞitm olduğunıı ~ 
beJ.ı ilu büklüm bir i<.adındı. Mü.baıfr

lenieıı bor•oın - seçip bu suali 
ııonchı. Müb:ış;.,., 

- Hamm, ded:l ... Hane; Aşlife M•h· 
kemesini ;,;ıeyorouıı? A.$li"' Mahlı~
mcsl çok tıu.rada ..• 

- Vn.lahı b:.ınem. evlfadJ.nı. Benim 
ckııımam yaarnam ;y<>i<. Şmdl biz.im 
ŞtJhrat..ad gL .lir ... O okur. 

- Elinde celp yok mu? ver baka
lım ceJbj!_. 
Kadın, el•ni lroynuna ~Qı ..• Bir 

cel;ımame ç kal'd.t. ~re uzaııtı. 
Müb>ıir celbe· baktı: 
- Hrrn! Dl~, Şurası ... Şu ilerideki 

açıılt ka.pıyı görü'Yw musun? Hani ö· 
nilndt" hir.knü~-lrr ... ist.e oraEı. 

- llay Allaıh .endt!n nzı oilitm ev
ladım. Alfa;ı ıu ttU<?unu loolay getir
""'· Yol ı:<Nerenler•n çalt ol!ııın. 

Du .. lar, sc,nalar ed~rck yürüdü.. Mab... 
keznenın ön ,,., gi.ü. M•likeme ı.ı>l< u. 
!aba .tL ıoeı~ oo!rulmnk değil böy
le yqh bır k ı!Jllın, her ıenc; erlt~ğin 
bile ıkolaylı.!Ua La s.:.ı."&.bileceği bir ta 
değ,Jd,. SokU;m._"\Y tceL"Übe etti; ıı;<e

med;. &raız sonra, mii.b.::;;r malı!<cme
dt>n ç.ı:k.ınca yanına cokuldu. 

- Ed:ldı.m, dedi. Beıı:inı JU k!ığıdı
rna baksana bır ... Ne zaman ça~
cıtkla.:r?. 
Mübaş;r celbe tı•k:lı. 
- Ooo, vaS<ie, dedi. Senin muha

k('m('n öğleocleo e'°""ld;. Oldu, bit~. Se
ni çağ•nlt!t, çağlrdıik. Bu.lamzymen bir 
l'rıı pa:e cezası kesti fer ..• Şondi, gele
""-~ <-el.<>eye polkıle geleceksin. 
Kadın, bir fenaltk geçirdi. 
- Aman evladını, dedi. Ben geldim 

ya işle. .. 

- Ge~in ammıı. vaktinde gelmc-
d'n. ~me böyle kara.r v~rdi • 

- Bir l ra para cez:ıısı lW'Y'SC ~ 
polisle gE~ fena. Şı.rr.d.:Ye loldar. 
~ eı.-ı:r.tn k:apIBım pol&S t"a.lma
ml.4f:ır. Bt n, bu ~1-an sonra, bu ib.
tiyar halimde, poı .. ı.. n:ısıl rel"'m, 
yawı.ını. H~i .. sen iyi bir adlım& 
berı:n yo ... ~an. Benim iU 1i4mi Ylil>lver. 
Biı· J-"et'ine ik.i lira

4 
üç: lira. vcreı;,)m 

de. ı.ic poı;,,ı<! ge}'Iniyeyirn, 
- Ona b<.n bir f<."Y yapamam ki, 

t~!de ... Hi'1t~1 c;yı., karar vel\li 
Mü!ıaŞr, kedın; bır..ıtıp tek:raT ~

kel"r'--t>ıye girdi. 
Bu :ır !:k, yaşı yir.mi be~le otuz 

e.rns-uıda b;r kadın g·eldi. 
- Anne, dedi, ne oklu? 
- Ne olcı-caık, kızım? BPn.l öğl<'den 

(Devamı Sn: 4. S\c 7 de) 

AL.öÇO 
Yazan: M. SA 1 KARAVEL 

Sultan Az~ df"trinin ye~roiğı ve 
taım .Y"'-•tı.l ytdi. !(ne n-.ımağlUp ola
t'llk yaşattığı bır pı h[,van vz-tlı.r ki, 
bu y<tl·ad .. ,L:jtn dUcy.a yüzüll.:f<', bu
~ kadzl' dsba t ·' bir e;ı.ı1'i au'3la.r 
dbturJııAmışhr. 

Yımn"' ye<ii sene koca iınpa.rut.or .. 
J.uiun B.-:ıpühh,-•nhğını hlç b.r ke
~ yeıu.ar: tit•n b...'Vtiırıa.ne b::· su.rette 
il:ı:r 1de t~•y:tn 'bu, ı,.o.t>~iğ;iiıı. ismi 
Kel Aiıço ciur. '\~ani Kel Ah'dir. .Aıt
lPn Dc-lluP.l!nall Tu.,,;:lt:rir..rltn ve aoa 
baba h>b Turk olan Kel Al çQ, yüz 
""""· Jl'Uz Y>"'1İ be> o' kalık bd- pe.h· 
liViıDdL 

Kel Allf.-'01 a.yni ı..11ı1.anıda gozü pek 
v~ fevkalfı.Ce c(Jr'c:Q\.L.ıdı, ruııen da~ı 

olduı! r.dan ııöZilnü s.w.rnır.z nluorla 
lrolltJFln bir adaır.dı . Haıttıa. Sultan 
l\ırAUJ B.l\'l)~hl i \'11n1 ık ve şannı:foru:ı lık 

ettiği zamanlo.l'd:ı. b:le açık söı:lülüğil, 

~ık barek<'tiilijiru Ital'iweıı boıma

m~-tı. Padi~hın huzurunda bHımlaıi .. 
ı .. suret yaptı.ğı nman tıpla ltö;ründe 
ve K.:i<pınarda. gılre · y.ıpar gibi ha.. 
rekct eJt•rdi. 

Sul t~n Az:Z, Aliç") u şamdancı yal>"' 
mıştı. Zakn o de-virde sa:ra,,.uı bütün 
şam.iınc1 !arı V'e' iı'amlacıları pebli
vandt Sı.r:tan ALiZ.:n şaındaınc:t>aşıs1 
da m~t.ur f>'~hlıvanlarımızdan Kavas 
oğlu ı<.t c.a İb{11htmdi. 

Su 1 ı:ın Az!z, Kel Aliço'yu aıç sev· 
mE"l'.Af.. Jiuzurda yapt:ğı. gı.ire,1c.rdcid 

mflb:ı:!flt..,JZ~!klarından dol.ayı bir kac 
ikt>rf' :;al -:yd .. n uzaıdnştırılmış ; ... öyüne 
:süıii '. rr ~ tu. 

Sa tan Az'.:/., Kel i'.l«oya. bJ{ka bir 
c:hrt..en dı• kızgındı. Ve bu kılgınlığt 
~ :i vt' i'Wl'"di idt. Çünkü Kei Aliço, 

Sı.:ltcın ru:z·, tııkı bır güreş müsaba
ı.a~ında m i!üp etrni~·'.i. SultP.n Ar.izi, 
ri'vay-et ett. tlerine niUıiirart Kel Alico' .. 

dan başka k:mse mağiup cdemcmlştl. 
Sultan J.'\.ı. _1 Kel Ahço'nun bir baş

kası tara.! ndan maglUp edilmesi fç!n 
çal1Ş1yordu. Kendi Ba«><;h'ivanların

dan Kara ErübO, ye..,; yet<Gcn ne ka
d.:r Başpdo.ivanlar vaıısa gelili'..ip A· 

liço'nun k'll"Jtsllla lroya.rdı. Faka.t All
ı;<>, P~ahtn karşıııına dikil/ti peh
I•vıı.nları b= birer mağlup ederek 
Sııltan ~ husr:.na ıevıktterdl. 
• Nlbayet Ma.kBDacı Hüseyin Pr>h(I. 
van diye bir Deoormanlı Tü!'lt: lül'P

di. Makarnacı, yüz ot.uz bel. yüz kuk 

oklkal.ı:lı: b<r devdi. Suilan Aziz. Ma
lt:ırn::..'Clyl çak .C\.·~rdi. Bir gUn tliü
ı;eyin P'o;;a> ~ye hitap -ct~ıı; Mal<a.r
nactyı huzura çağırarak dedi ki; 

- Şu Alıço'yu rni:ydandan ı;U-anr

san mon-.nun olurum! 
- İıatie c.fendlmiziı dir, 
Pactil"•h ;radr<ı{ de:ıhal Aliço'ya t(b. 

nı olunrm.~~ı. Bir halta !!OCra. M:r
C<anııacı ile huzur :eş; yapacaklar<!~ 

1 
Gllınkrc!en Pazarı..ı.1 ;di. Giir<şe üç 1 

gün vurdı. Kel A)iço, Ilılamur Köıkü· 
nün Pl·hl:varı:lar dairı~i.ndc otucuyu.--du. 
Paz:.ı.rt.esl günü ıatta.h namazından 
&.'.>..'Tra ı1ec!diyokıôyil sırtlarına dogııı 
;yürüyütoe çık1ı. D11t bahçeler~ gel
di, otun.ıcı dö:-1 beş cıkıka dut ;redl. 
k'<leb\e yol<la geliriten octuıı: bir 911 
İQ'l.İ. sen nıısın içen!... Gt"Cesi müıthi# 
b:r ishai-c tutuldu. UÇkur!arı elinde 
taşınd~ du:rdu. İ<tlııl iki !liin de-vaın et. 
ti. Aliço, süzüklü. HalbıJ<I, bir giln 
sonra en müUılş hasıIDyle huzımlo ıü
reı;ecekti. H...taJ ğıru il er, sQmıclı: 

iknr.kııııklıklL Çırağı olac Hanç<ıi\u 
Halil pı•hlivana soı1du: 

- Ab•~ Ne yapac:ıtJz kı:ıan be!. •• 
Heı>!en süpürdü lçımi be! ... 

Nihay<>I kuvvetli kızılcık murabbaı 
ilP iah&lin örıüne gPçildi. Ukin Ali~ 
bi '!> ve ateşli blr hale C"ldl. SaTay 
ağ;l.Ia.rı, car&y prı,hlivanlnı seviniYor ... 
la.rdı. Aliço, bu 'haitle kat'Ô710n m.af
l(lp ol:ıcaktı. Padişah, mah:zuz ve me&
rur olacaktı. 

HUJl' a Cuma oLclu, hu:our güre:ıi 
bll.1 1 adı. Pod<şah, &Jçomın bastolığtn
dJ-n h.lhl"t'dar d.ct:l!di.. Fa.kat meydana 
ç kan Mı,..-qyu ao11.l6: bt·n!:zl.i., silıülmüş 
titrer giırıince ha.ta olduğunu anladL 
Derhal Seryaver Paşa.ya: 

- A!iço, ıı.a.ta galiba!... Şu hal ae 
gü~ Yaı>ması m11vaflik <>eğıldir. Hak
sızlllt olur. Başka bir ızaman güreş
aİl1ıler ••• 

!);ye irada eltli, İrııdı> tll<!)'dan ye
rindi) bu'.unan Aliçoya tr,bliğ olundu. 
Lakin Aiieo, yet1 ôpıerl!lk S ultan Azi
ze: 

- Abe Pa<l;şa.ın! İrade el güreli('· 
!im! ... ll''n;m leşim b>1e ;ret•l;'ir Ha.e
yin Paşaya! ... 

n:!'f dikildi. Bunun tiı~n~ Sul::tn 
Aziz, ll.nirlen:U v-e, fU. iradede bu ... 
lıu.">Ciu: 

- Tut ö.rlepel. 
Sıkı b'~ boğı.ı ... "Tia oldu. İlk clleıne 

~!akam.acı, Kel A!içoyu h!r-paladı. Fa.
kat lir türlü boza.m:ıdı. Üç saat bir 
boğuşıT'.r:d-n.n gunra Alic;o, açıld;. Has
talığı !.•'.".tSt:ıalığı 'c in1adı. DomU'ZUDll 
oi .. reşf t-ı"ıntye b<LşlaJı. \ılaka:-::;acıyı, 

ıür~.iı.ıen.;ye başladı .. GU.reş~n bf!Şnci 

saa.tıer·ne Coğ!"\1 M arn.acı, kesıldi. 

İri ve nıanda govd~ni t<..şıyamaz ol
du. Su OOiu kovalaı a doğru yürüdü. 
Karnına, gö~c ve vücudüne soğuk 
su vurad.k, yaj?!J g•.>zkrini be2le s;ıe
ca!<ti. 

Makarnacı, ha:ımının e~sıini btra.
kaıraık. suya ı-itti ve geldi. Halbui<.i, 
gürıeş kıran i~·.ı:an-a oJ.dutundan suya 
gitmek, göz sllmt~ v,,. nefeslrnmek ~ 
lama~AL İ~k gict:ş.e Al.çn, S('E1oi çıiı:ar
mam.ıstı. ~1.ıka.-na-c1, ikinci defa ~& 
doğru yürildü. F:i<at bu 8f'ter K•I Ali
~. ardından yet.işti. Kitbt·tlrrin arka 
ltasoaiıw!an yalı:alı.yı>rK baiU'd>: 

- Abe, bura.ı hamam mı be?. Te
hey!. .. Hep!en yıkam!l!ın 5lllıl"a b e! •• , 

Sultan Aziz, fena halde i(l('r!emiştı. 
H e.l"if! Padışah, madi~ah tanım:ryurdu. 
Neler sö;yleniyoNiu huzurda!. 
Makarnacı, dah!ı ayade bunaldı. 

G~n altmcı saatinp doğru gayri
ihtiyari su kıovlwına d-0ğru saldı. Bu
nu göt·en Alic;o. bir sıçrayışta ondan 
evvel su kovalarının oldutu yere 
l'Pldi. İ:'ıQi kovayı, ohp havalandırdı, 
binöinn-P. vı:raı-ak kırdı. V. :rere attı. 
Dönüp h31.1n1nın üzerine yürü~ çır
pınarak bir dr rı:\n savurdu: 

- Hayda HÜ!C'Y'n P"fa 'be! ..• 

Su~t..:n .Azi.z, g;zaplau:nı.ş·fı. AJieo
nun yaptığı aşırı kabolıklt. Demal 
g' l""'I' durdurdu. Z<>t<-n Ma.k.arnacı 
Hlisey;n PJŞıoı toolikede idi. Bu ıu
rı·tle güreş beraber aynldı. Ve Padi
şm o gün ve son olarak Kel~ 
sacaydan siilıdü. 

* Kel Aliço, tam elli aPtı ;roşına ka-
dar Oıoman!ı Tilrtttı.ıtl İm,prator~ 
Başpeh!•vanlığmı y<>nilmcden üzerin.
de ıaıımt.ıır. Elli altı YllfIDda bir 

ihtiyar olduğu halde oun Sultan Ha
mit deVrinin en na.mda.r B1 pehli
....,, tarından Koca Yuru(, Adalı Halil 
ıren.ememişlerdir. KPl .AliQo. elli b"9 
ya.;m<!a o 'rluğu bald.e Adalıyı IIUIJ· 
ıı:ı., etcn•sısr. 

.. ·- .· ' ;.,,..,. . . . '.~ .. 
Tam yedi senedir •• 
Yazan: Ali Kemal Sunman 
Bu seferki dünıya harlıi ha,J.;i.-

katte ne vakit başladı?. Bu. sua
lin cevabını iki türlü venme'{ var. 
Bir'ncı OL!arak! en ba<:it şc:kilde 
olan cevap şudur: 19.:!l eylı'.llüniın 
başında-. Faka~ daha arastırılın.
ca cevalıın bu kadar sad~ olnu
yaca.ğı görüWJ.·QI'. O haldle vaka
yie daılıa ı.:()l(un göcünen ikind 
cevabı bulanak liiı:ı;ı.m geliyor. Bu.. 
nun da kcrübesi mümkün; Ha· 
ritayı gözönüne alınca vakavi W.. 
rer birer kendini hatırlat:m"akta,
dır. İşte 1935 - 36 İtalya - Habe
şistan harbi. 1936 - 38 İspanya 
dafıili tıaroi. 937 de başlıyan ve 
ooıa devam eden Çin - Japon 
harıbi. 938 ılwaharında Avustul'
yanm Almanya. tarafım:Jan ilhak 
e<liilivermesi., yine ayni senenin 
soooalıarında da Çe'mslovak:ya
nm pal'Çalanması .•• 

Orta Avrııpada. o senelerde vuı
.kua gelen bu hadiseler harp ilan 
edilmeden oldu. Iiıkin bunların 
lıer biri gelecek harbi hazırlıyıın 
sebeplerdiT • 

Nitekim 939 da DaPız:g mese
lesi aJ;=a kadar dolu olan ba
dağın ii;zcr;ne inen bir damıta gi· 
bl gel<li; bardağı taşırdı. 

939 da. çıkan Avrupa har/ot de 
artık dünya hariıi şekline g·ım;ş 
oldu. Böyl-e bakınca harbin ye<li 
sen~cnl:eri yer yer devam ett.i.
ği kolayca anlıı.şılacak. Vakayi ar 
rasındaki irt.baıta, sı:bep!erin bir
birir.e bağlanışına ş•şılsa gerek. 

Dilil:ıaso;a bpanya dal!. li hamini 
hatırlamak Jiızım. Orada v<>ni i· 
lfilılar; muıh.a·rE'bc vasıtaları tec
rübe edildi. Geçen umı.;ı:nl hail>" 
ten sonra böy!e b r tecrü,b., içıa 
baŞka yenle daha mü.sa>t bir fır
sat çıkmarnı~ı. Yeni ölüm ve 
tahrip vasıtaları İS!Jaııyo!ılı;ırın ü
zerinde denenmiş o.Mu. 

Yedi sene<lenberi yer yer mu· 
harebe oluıyw ve harbin sirayt'll 
sahasmı gen~letecek sebepler 
hiııborinin üzerine konuyor. y~ 
senedeooeri dünıYa bir fı>,·kala· 

delik içindooir. Bir taraftan bu• 
nım ne Gdar süreceği c1'i4-ün Ü• 
!ürken but harpten sonraki dün• 
)·anın nasıL olacağı meselesi dil 
zih'nleri yoırnakrt.adır. 

1lu da bir haleti ııulıiyenin ica.
bı oiııa gerek. HaJ1)ten sonraki 
dünyayı dütünmekle ii<ndikl 
harıp haletinin nrd.ği ızlırap ha• 
'fifliyecek gibi geliyur. Öyle tô 
mtroin ne Yakit biteceği kestırile
me2i<en miiıstakbel dünyanın na· 
sıl olacağına dair tiiırlü tasavvur
br b..sJ.emek daha kolay görün· 
me kte<liı:. 

Dünya bu harpten ne halde çı-
kacak?. Bu sual var. Bunun ceva.
bında da ittifak edilemiyor. Dün· 
yanın pek harap blr hale gel.ere 

(Dc:vamı Sa: 3, Sü: 4 de) 

ı Biri!"i.zi·"DE"oı· 
_t1epımızın fit I, 

Bu lioparlörler 
süs müdür? 

İstı.ınbulu.n en işlek mey· 
rlanların<lan biri ol:ıın Beyı:zıt 
aylll zaım""1da Üniversi1enin 
<le bu;Jur.ıduğu bir kültür 
meı'kezidir. Turlhi Ütnivıorsi-
te kapısının üstünde ik: bil· 
')"Üik .bıc~arl.Or varGı;.r. Bnn· 
lard'tn ya'.l'nn Cumhuriy-et 
ba'.j>"r@mkırmda .iBli:fade ali~ 

Inel<le, ııaıiT 7Jlmlllml~ bir~ 
SÜ9ten ibaret kalmaktadırlar. 
Bu'lllar belediyeye mi, Halk
evine mi; Ünmrs'~e mi 
aibtir? bil~z. Faka.t y;}.
nLZ bildiğimiz 'bir şey w.sa 
·büıyük meydand'ıılki b'l!llt>~e 
vıa~aıd~ın ne AnkaTa rad
yo.:unun nııt\:k, Jrof.Prans ve 
faydalı 1«mı...mal<1r gibi n~ 
riya~rnclan ve n<> de H,,;8cev
lcrinrn çlrur.nıalarından bu, 
bQpıırlirler vas:1asil" istlfao.. 
de ettiriın'«iikılerid:tr. Ana
cıctııda ise ~r vilayet, kı:rz1; 

nahiye ve lır.ttli köylerde .. i 
umumi ;rııoytl:mlardakıi ho
parlörleri bc!eii~lcr hf'T gün 
her ra&vo !'nllitnde gürül gü
rül is ıverek rad) muzrla<n 
hl.ıı.kı is1t .fade edirirle-r. 

Ayni •ekı~ l:A röda niçin 
,f:ıat:bôk cdil:nüyor?. Tak.<cirn 
meytlaınmdakler ~ neden 
fütıl, su,;muş duru-yor?. Yo-k· 
re-r süs mü'. 'F,ii-e.- öv«e de
gilSe bu kocaman ya.'dıZlı ho
parförler sadece biter süs
mü?. E,ğcr öyle değilse barı 
küçük be!cdiye1oerden olsun 
ibret a.k lırn. 

BÜLENT HAMDt ERiM 
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IHl~b İIS> E;·IL.,E IRı 
IB~ yazıcın mf'lilllerl Aoadolu A· 
iaıısı Bültenlerinden alııımlşlar.) 

Telhia ede.a Muammer ALATUK 

.,lrıı,..Uiz Nazırı Sir Kripc; Ame· 
r, ·aya hitaben söylediği bir nu• 
tukta Ganrdinin duırumunu tcn
ktt C'!m.İ§ ve demişUr ki: 
. •- M...ıı:ıde ne k:ı.Jar !jÖ!ıretli 
~e ma•tıi olursa olsun bir' mef
"6'.et:min hiıniyet için yaptığı 
<nucadelenin bırleıjik miL!eller:n 
de . -'a za' . 'A • . • . ..., .en ""llD41 ıçın gayret-
~ engel teşkil etmesine mü
saate cdrmey .. z. B.:21!s m'.:l:vzuu 
olan meseleler tekmil dün:ya için 
ÇOk büyük, çak Yahimdir.> 
bı Diğer t~rafkn Gandi haftalık 

r ınc.crnuada n~:tiği yazı.sm 

da §JÖYJoe demektedir: 
~- Şahsan ben \'C kong•e Hint 

ınustürnan pariisi reisi Jirm.a ile 
~~l~ıya tamarnile hazırım. Şim 
"' büıun Hindistana şunu sö>·lü
~':Orı.:.ııı: Hint ülkeseni İcgilı:z.ler
d~n kurtaralım. Hcrşeyden evvel 
bir Hindistan haline getirelim. 
&:nıra b.:.t'lıir',ne rakip olan telınıiL 
.c.•ı:ı ve istekleri tetkik etmek 
ıy~ una geçeriız.> 

G!ZLt BİR VESiKA 
L.'1Vada mart ayın.da İngilizle

;~ •<ne g.:-çcn bir Al'rr.an ves:
t" ına sfue A!ımanların ~al et
~~~ mıntaka.1ar;ta gestapo hücum. 

_ı alım teşıci tını-; Almall'V"anın 
tıufrz ve !nıdretinl sağl.amlaştır
:1:.~~ mal.sadik vtlcudc gelir:nek· 
~ır. 

FRAXSADA 45 ALMAN 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Sov; t sLhbar:ı t büro6wı un 
bi,lı<iudığine göre Besançandaki 
Aınıan. garni:zmıuna """'ıl:.ll btr 1 .. J - .. 

lU<:um esnasında I• raııs...z vatan 
~eri 46 Alman ök!ürm~ 

r. 

GENERAL DÖ GOLE İLTİHAK 

İki aydanberi Fran.•ada ge~ta
po tarafırdan her y.erde takip 
olı:.nan. L',- -.,.· da" . J'-"U. -yım ıres1 sos .. 
Yali&t mel:ı'usu Anrl're Fil:p Ge
nera\ Dö Golün gizli da\•eti fu. 
:zeri~e İngilt.e.eye geçerek iltihak 
etmiştir. 

YUGOS!:.A VY ADA TEMiZLİK 
DEVAM EDİYOR 

Beliinden D.N.B. ajanı;ının bil
d:rct.:ğine göre; Bo6nadaki temiz
leme hareketi mü.retııep pTan mu 
~İnce geçen hatta da başarı ile 
<ievam etmiştir. Km.ara da~k 
"a-di~rdek! çete~r tama.men· te
lllı':zler..mi<tir . .Alrnııın ve Hıırvat 
kıt'alarının yaroım• ile temw~ 
ıııe devam clmekteıdir. 

JAPONLA.1UN YENİ BİR 
HAREKETİ 

ç: Japonlar Pasif!kte Pnhouasie 

1 
ıııa~ kıyıs:nda müttefik: kın'Vet 

~';hı.in buhınmadıjlı <;01 kesimin,. 
'1hr~ı G.ar.oya asker çıffrnl'.IInışLar-

l!OLft.NnA.DA İD.~'\1 OLfüAN 
KARA BOR&'l.CILAR 

l"~ 81ıılmııol\nden bildirildiğine gö
su ~eııclamda 4 k'şi karaboı-,;a 
rıı:~an dcl~ı _ölüm cezasına 
--... um ed: lı:niştır. • 

Knps Ganıliye hücum.,::;:\ 
F"ransada 4~ Almau öldürül
dii - Getı<ıral d.ö Gole Hti
hak - Yııg.;,_lavyada ten>i..<
lik devam ediyor - JapOG
larm yeni bir hareketi - II<>
landada idam olunan kara· 
borsacılar - İl' 

RlJISYAiDA HARP VAZİYETt 
SQn Alıman harp tebliğine göre 

Rostofun cenuıbuıııda ve do.ğusun 
da cereyan cıden çetin muh'1%ebe
Jeı-den wnra Don nehri geçilmiş 
tir. Nehrin cem:ıp kıyı,;ın.da mun
tazam ve insicamlı bir cephe kur 
mak maksadile Rusların yaptı.ip 

'!.~üsler ak:;m kalmı~ır. U
çakLar Don nehri- munoabnda bir 
Savyet topçeker;ni batLl'lillŞlar

dıT. 

VoJ:ga nehri ikerindeki hedef
ler geceli gündüzl'ii. h Ücllimlarda 
bulunan Alman bomba w;aklan 
tr'Pyekfın 6000 ton hacminde 3 
petrol gemisini yakmışlar ve cep
heye mahcme götürmekte ol.an. 
3 heyük mavnayı batırıruslardır. 

Riiıyterin Moı;irovadaki rı:ooahi
rine göre Alına.n!.ar Kafkasya ve 
:V<ı~aya k:ırı;J biiyük bir yaı
ıına haıckctine geçr14le.!lir. 

At yarışlarında 
bir hidise 

Dün büyük bir kalabalık önün 
de yapılan at y.arl§larının allınd 
~usunda vu.kua gelen çir
kin bir hadise; şaı'.ltidi alan k:m
seler üıerinde çok fena bir te,,U, 
yapmıştır. Koşu son anlarma 
ya 1dzşırken iyi bir günürulc olan 
ve bir çok rakiplerindan daha 
iv; çal~ı.ş bir vaziyette b"lllDan 
Tunanın; önünde bulunan rakibi 
tamamen yorularak koŞac<.•k hali 
kalrnadıjlı hal.de jclwyi tarafrn
dan tutı.Lrluğu ve kııla'.'""a kaza
.,~'bilı!Ceği oonciJ;.gi etd" etmesi
ne mani !'lunduğu bayreUe gö
rülmüştür. 

Yanş bittikten sonra SQYUnıına 
odasıa gelen Tumanm jokeyi Re
şat, kendisine bu hareketinin 
~ olıına<lığu. söyliyenlere: 
cBerulc kabahat ;rok. Bana ant
renörüm bu ~kilıde hareket et
!mEID hakkında Qi.ro:tfü verdi.> 
dem~. w 

Yarı,ta ikinci olan Boranın •· • 
yağıncfaki arca yüziinıden &ncak 
'l>i,r ka~ güntle beri çalışmıya baş
ladığını bilıen bir c;>'.>k kimoıeler; 
ikincilik için Ttxıa üzerine paca 
llı:ııydulrlarnıdan ~ere zanıra 

uğramışl.ardır. 

Yanş nizamna.rnesinde, kı:ıştı
ya giren her hayvanın mu.lıaıkkak 
kazamııak >çin kq;ması Jfuım 

gelıınekted'lC'. 

AJ<IS' hareketler yçmsğa "kal· 

kaoı. j<ıkcy antrenör ve at sahlp
[eri hakkında şl.dıdcUi cezalar var 

dır. Yeni gelıişıneğe başlıyan at
~lığı:m ızın is1"l<ıbali bakimin dan 
hu. g;bi ~!erin tekerriküne 

ımeyrlan wriJmemosi ve bunun 
için de dünkü hlııci:se hakkında 
ta' krkat yapılarak kabahat!Herin 
emsaline >hret teşkıi! edecek şe
k;~dc ce-zalandırı\."!lı3Sı temenni 
edilmckıtediD ......... • 

• 
ikinci cephe 

meselesi 
gevşedi mi? 
V~ 27 (A.A.) - .Bana bir .i.kin· 

ci cepheden bahsetmeyiıı • diyen 
İngiliz İş Na•ın l\I. Bevin şunları 
ilave elmiştir: ·Şimdi rpılacak 
~ey, bükfm:ıete mümkii:ı olduğu 
kadar yardım etmek ve iı.tihsalitı 
art!Jrmakt.ır .• 

Simit ve Çörek 
( 1 !oci San:teden D.-.·am) 

Evvelce veı ile nelkonına karaTla· 
rmın lağvedildiğini duyanlar me
sela, hubuhJlt unlarından es.kisi 
ı;ibi çörek, 5imit ve pasta yapıl> 
lıiloccğini sannu~lardır. Hatta dün 
bazı sayfiye yerlerinde ve VeJ.ie.. 
iendi çayırında si.mit satan satıcı
lar görülmüştür. Halbuki hüku
met.in verdiği ka.rar, evvelce p.· 
hısların elindeki maddelerin ta· 
mamen hii:kii nıet~e satın a tınmıisı 
içiıı. verilmiş dkoJl'Dlll karaı:farp. 
run kaldırılma >ına dairdir. Yoksa 
Koordinasyon Iley'eti karrrile ya
p..mı..sı, sattlması menedilmiş olan 
maddeler hakkında yenı bir ~ey 
yoktur ve eski ka.ra11lar bakic!ir. 
Aynıi zamanda hu.bubatm serbest 
olara·k satılacağı yerler cie taiıia
tile yalnız iaşe;i hiihlwıctçe taah· 
hüt cdi~ yerler yan.i kune 
usulü tatbik edilmemiş .m:ııı.taka
lardtr. KaMı J.an yanlış sn!ıyarak 
simit, pasta ve çörek yapmıya kıtl
ka.n.lar ve şehrin ötesinde berisio.
de mısır kaynatarak satanlar ta· 
kioote uğrıyacaJ<lardıı-. --Bir Norveç köyü 

(1 • iod Sahife~ DE!'Va<n) 
murl;;ır.,a. ~ 8.Qm<id.ctır. M(v.kılr k.ö7 
halkı.ndan l 20 e.- .1'.Jmımyl(Tll ll(ilı.
dm:ilrnişlir. 79 ev )'1>1'"Jlmıştı.r. 150 ~ 
dn tecııit ı.~ı.na giinderilmi~it. e 
!Yaşından yı;tcarı ÇO(l\JO<lnr da te~ 
01iie9!es~ler""' seV-<c.1~1'ia'. 

Rus cephesinde 
Cl lDcl Sablteden Devam) 

da temizleme hareketleri. devam 
et:mektedir. 

Don nehri bir ka-ç noktadan ge
çilmişlır. Bu nehrin Volga nehri· 
nıe yaklaştığı oold.ada kuvvetli 
Alman teşkil.lıeri nehri geıÇıni:}tiL 

V oronej kesiminde .Aloonlar 
lbir kaç Rus karşı taarroo:llllu tar· 
detmişl.erıcEr . 

Lı:ınıi'ra 27 (AA.)- Rıoolxıfta · • 
Çinliyeskada ıve Voron.ejde mu• 
rrrnrehe bütün şiddetile dev;am et· 
me!otedir. 

Ruıslar Alman kuvvetlerini 
dıı.rdumıak için daha fazla gay· 
ret sarletmektec!irlıer. 

Rcıstcütla Ahnanlıar şehrin ~ 
varları:ııa ghırr.eğe muvaffak or
'ffi".:ış-lartlır. Ruslar her evi kale 

halin<? ool<anu,şlardır. 

Çinli: eska dolaylarında, nehrin 
şimal kısmınıda yayılımış olan Al· 
man mıotörrze kuıvvetleri nehr.i 

geçmeğe çalşıyıorlar. İki kQprÜ· 

A.:. başı tes's edilm'-şse de Almanlar 

1'u;: KARADAN ve g,b, N.oad.a oobk ortasuıd& birden- pek o kadar mu\·allfak oJamarruş 
c MEMLEKETTEN) SEHIRDEN 

~ :'ıll..I::KETrE."1: b ı..-e bcyn!ll\a s::.rıl·•ak ba hı."Eızlı&ı !ardı.r. Alımanlar neıhri Jasti.k 
n.ı,... Tıc;.l'et Vehleti MüıJlelarlıiiı Y"Pffiı1tır. • 
car. ~t n y ;pmakta olan Dı.o Tı- * İrhi•arlar Umıun Mü<Wrlill!ü, saulallar içinde gegmeğe teşei>-
..,,,_ t fı•ıresi Reisi Calbt za.maııcn bu ç311 ~a 'ahwn•rı. 1<5t1da konulmadan ibüs et.rnektedirler. Bunlardan 
_;,::..:._asaleten lay.n edıln~:Or. tittutı;arak halka satıhr.a:sın• b<'dirm,._ 1000 den fa:ı:LaBı batırı.iınıştır. 
-·" ı-u·ERRiK: Almanlarin nehı::in Ü'ZeriDie 

"'* İstanbul. ve izırôr tao<rler.ııden * Kum~pıı!a atarıın on ~ ya-.ıa·"klr.•ıı ı:i<>ku& 1t!.$ilik: b<r he:v"et ~ı.nıda Mt:hmet ı:lün sahilde denize ıi- kuıımağa ıntJVaffak oklırldan iki 
ı. :' .ı\:>ka.raya J!i'1tı-.~r. Hf'1'eol fevklr- renlerden b;rinin elbıselerini lı:a.rışio. köprü Rus topçusu tarafından dıÖ 
~ kıızanı; vel'tı;,.; pıa>jesi hal.donda nrl<en yaknlanrnııı. 20 goo hap1~ ğü!ınekledll\ 
;d>.!arıa tem"-''"' ya.pacs.klır, rnıtl\kôm edilmiştir. Vişi. 27 (A.A.)- Doğu ce~e-

n- Erycg]unda ID.at i."1Tlinde biri- -'- Mu!laıkatf>t VElltit F -~ E · ::~>ka.«b. 00- altı y"z li·rasını çalan .... •••• ngıo sinde gelişmekte olan Almam ta. . ...., ~ • Ciiin al.J;&m Ankaraya dönmüştür ıı.; ~ yatılkı'Slcih-rıien Murat °" .Jr Radyo abonelerinin S('n-eUk. al.. .ıırruzunun şimdiki hedefi Sta-
t;r ay hapo;e mahl<iım odilıni~- datiarını ödrmelrri lçlıı S<>n miihlel liıngrad şehridir. Bu ~eıh;r iç..n 

-"'·"'lıl=ur"'a"'t..=•=a=nki=· =r..ıti=· =bi=·r=tan==ıd=ığı~Q,,=iş==bu.==·~y=uı=so=n=u"'r=da=bi=·ı.e=·c=e=.Itt=;ı="=====t~e:h=lı~·k=e~g~itgide artmaktadır. --=-===== 

1--· BAY ANLAR ve BA YLAR---~211 
Miiessescmizde ı!anna KADL"ıi ~·e ERKEK kol, cep saalleri, masa 
~ııv~ saJ1Lleri, aHın ve platin nişan yüzükleri, kıymetli taşlarla 
•uslu ÇİÇJ;JC ".e. PLAKLAR ve yeni •Şevalivh yiizükler:nin zengin 

çeşıtlenıa bnlundurduji".uul\zu hlldirmekle §<'ref du ·arız. 

No.10 

58 El mas, 7 pırlanta 

36!> Lira 

Si GER 
SAAT Mağazaları 

!U>RES: İS1ANBUI~ E, IİNÖNÜ CADDESİ No: 8 

No. 33 

12 Elmas 
5 Pırlanta 

400 Lira 

No. 18 

21 Elmas 
2 Pulilnta 

280 Lira 

lngiliz parla
mentesu 

tatil yapacak I 
Cenevre, 27 (A.A.) - L0<,<>;·a<lan 

obil-Jirıllyor: 
Sı.;nday Timt"".s Gaz.ctcsinln siyaal 

m'..Jı<ı.b!rl, JngiL.f' Parlfur.entıownıu.n 
yak;nda kısa bir muddct için tatil 
ya:>rrı.l.k tasa.vvurt::~d:ı olduğllllu yaz-

m:ıkt:dır. 

İngilizler gece Ham• 
burg'u bombaladı 
Bttlin.. 27 A.A.) - D N.B.'nin 

blldirdiğine göre, lngila bomba 
uçakları, diin ge<!e li•mhırg şeh
rine inıfililk ve yarı,,"Ul 1ı' mbaılan 
atmışlardır. Bu bomı:alar, birçok 
yangın ~ıkt.rmJş ve mad"-• hasar
lara seb.p olınuslur. 5,,·iJ halk 
arasmd• teıe.f olanl~r da vardır. 
ŞimdiyP kadar alıll.\ln haberle

""' göre, .Iüş:narun 18 bomlıa uçağı 
dü~üriilmü~tU1. 

Loodrn, 27 A.A.) - :Cu sabah 
erkenden LondTa<la ı;;mdii.z tehli
ke işareti verilmiştir. 

Zan.IMJiıın.dı.ğıwa gore, bunun 
sebebi alçak bir bulu'u kendisine 
siper ederek •alı ili geçen ve şehre 
doğru yol alımya başlaınıs olan 
bir düşman uçağımn göri:l~l>Sidir. 

Çemberlitaş 
(1 lru:l S&h~eıı Devam) 

tramvayın araı;ından hala geç
mek istemiş; fakat yol birden.
bire daı'laştığıııdan tram.vayw. ön 
klsmına şidliet!e çaı:ı::m~ır. 

Tranwaym ı.ı k.ııııını parçalan
mış, yolcular beyük bir tel3şa 
ıdii.i;müşleı:ıdir. Kamyon da hasara 
uğramıştır. İnsanca z;ayiat olma
:ımştır. Alakadarlar tahkikata 
başl:amışlardır. 

Mena•cat allllıtlmall 
(1 ;...,; Sabltedtıa D<!vam) 

J;ıı.rl<en yakal:mdılı:la"mı yaal'ıstıık. 
tl"oki!dar Môlll Korunma !lfüedciumu. 
mt!ıiii Yerli Mallar Pıtzarı sa.t11 şeıı 
Mcmıet Arit, memurlardan Ali ve 
Sa;t ile bu i~ v .. ualı& y.ıpe.n Y~r 
Yorgl, Mı ı.met Şet'il, Blaiıaz, H~ 
Halil ve diğer au mt'fllur hattrndald 
taııkil<~tı biliıırrWıı ve <looytyı ~ 
meye vermiştir. Memuıılar sıorgul ... 
rnıda su.;lannı lnidl.r emşl..-, VU>

talık yaponlar ;.e bu lştdQ rolJ,.rinl 
""7l) eder'9ı: anlatmı.PZ!"dır. MU.e
me, mmurlatOan Ali He &idi v~ ku· 
ma.şlarla m("fWfUcatı satarak vasıtalık 
yapenlarda:ıı Y.,., Yorgl, Halil Bi&
nazı tevkif etmiştir. OOn bazı ş~hitler 
diniend~en aonra a :ğ~r ba.zı kimsıe

lerln şarut olar.ık catnlma.sına lüzum 
tıör'ilmüş ve ınaııume bafica güne 
bırıAulnuşlı.r. 

Tam yedi senedir .. 
(2 ônci S")lı !e<kn Devam) 

gını, harap oran şehinl.erin bir 
daha yapı:laıbilnıesi c,.ı.lı: uııııw sü
receğini, bombardıman tayyare
lerinin tahribatı arttıkıı;a arttığı
nı sqyl'iyımJer ilerisi '.çin nikbin
liğe biç yer bulamyorla.r. Bunun 
aıksini d~nenlerin ümitleri ise 
büsbütün kUNVetsız değildir. On
lara göre şehlı'~rin tahribi mad<lt 
'bir takım zararlard•r. Bomlbardı· 
man tayyarelerinin yapaıbilcceği 
athriıbo..tın derecesi arlık az çok 
anl~ıl.abil:r. Kaç sen<?lık tecrübe 
den bir hüküm çıkarmak IÔ%1rll 
gelirse şunu demek kabildir: :evm 
bardınıan ta1"arelerinin tahriba
tına d.ıı göz alıştı.. İlk zam.anlar
daki k.adar bu tahribat dehşet 
vennez oldu. Tahribatın harpten 
sonrl} yerine ge im esi uırun za
mana gayrete ve servete ihtiyaç 
gösterecekse de imknsız olnuya• 
caktır. Yal'll!Z buna ilih·e edile
cek ha.cık• bir nokta daha var
d1r: D•ha başka, daha müessir 
ve lmrkunç bir int:ıak ve t..'1rip 
,-asılası bulufıursa o zaman har
b:n tahr~bat sahası hem daha ge
nt•ler; hem daha deril'l.şir. M~ 
denıyet dünyasını düşündürecek 
o~.n da budur. 

-~..--

Miidiirler her paz;artesi ve 
per11embc günleri mektepte 

bulanacaklar 
Lise ve orta me!deplerle ilk 

mektep.!cr ve hususi; eenebi; ~ 
k;.lliyet mektep1cri müdürler.;... 
n:n ve idare memurlannın her 
haita pazartesi ve perşembe gün 
lcri sabahtan aka.,ama kadac 
mektep!Prinde bulı.ırıa.rak taleb~ 
!erin veya velilerinin müracaat· 
!erini karsılam:ı.lan mrar'f mü
<\ürlü.;ünden tebliğ o.lunmuı;;t'l.lt. 

Alman tankları 
Don'dan nasıl 

geçirilecek ? 
Loı:tlr~, 27 (AA) - Röyte.;n Moıı

kovldakı hususi mulıa.birlımien · 
Alnı..:.J1l&:ın Ufa!a·ı.nda tek

0 

blr dil
~Ct! T ard .. r. O da, taDGı.Iarını Don 
nthrı ü.zc~nden ıeç:rmek. A:manlar, 
heruon h•~cn h t ll'Jkt.ada ştadetli biT 
mukav<metle Joar:; la;mal<tadırlar. Dü
zin1,.,! ce düşman ta:ıKı. nehrin karsı 
yaı;.;.~a geçer gcç-rnez geri pWkılr

UCiılmiiJ ve nehre at:ıı.m:ştır 
D'.şınan uğ:·"'1ı&ı kayıplara ra~ 

taaı .·u=la elde et.tlii mu,ra.tfakiycil<'ri 
\stisnıar ctmcklfıdir 

D;;run:ı, d~(·ll daha ziyade te
l~~ uyaııdlracalı: mah ye\t,,d<T, 

Nüfus tezkeresi 
ile bardak, 

ta bak tevzia·-.ı 
Türkiye Şiş.t' ~·., C.11.m Fz-brl.kııaı. 

paıatotıa H<ı.ı J;!anıcd:ı l>r nlı1us 
k iı<lı ""'1toob.'ınöe Lr" C'&Y. blr ıu 
bardajiı. ve taboğı. reçel ve lromı'>oo-
1ıo tal)ağı vemıeldeı:!lr 

3 nıltusluk bir ai':t."Y~ isf.ı bunlarla 
tılr!ilt\e oCrahi, k" '"°" g;bi f"yler 
de ·~peri!.yor. Tevzit.ı.Lla gOı. önünde 
tu~clan ~''Y, nüfusunu ibr.3z edenin o 
rnah ilitr,yacı var.r.ı;; ~lbl gıY...terer 4c 
alıp ta b:ı.şka yere .a<tınama•ıdır. çan. 
kü b:ızı fıxsat dü.ıı:linleri ucuza- temin 
ct.likl(tri malı b!tşkalanna pahalıya 
satıyorlar. Bu gibiler sıkı bir su:etıte 
ta.kıp Pdt!n- fk'!.Nir. 

Su ba.'!iaklannın ti:ı tı 18 - 23, ça;y 

bard..l<ları 12 - 23, s;gora ta:biaları 
20, stlrah':er 135. k•paklıl&• H3, li
mıııılulı:lar 31. tuzlu!c:.r :!5, lamba şL 
,s('si, ıo. rrçel t.abaitiı.11 17, keırrrpnısto 
ta~aklan 20, .kulplu bira bardaklan 
77 kuruşa verilmek.tedir, 

Katil karı, koca 
cı inci satı~leden Devam) 

lıarnat Niyazi ile met.resi Hatice
ni.n cinayet gecesi zavafu dtJVar
cıyı soyunmakta olduğu bir sıra. 
da gafl avlaıdakLar• ve basına örs 
le vıırmak suret. le sers~lettik:
leri ve müteakiben de >ple 00.. 
ğazını sıkarak boğtlukları anla· 
'>'liyordu. Bu vaziyet kal'ŞlSında 
müstarrtik her ik! suçlu hakkın· 
da da idam talebinde bulunuyor 
ve maznı.'11llan taammüt kasdile 
nıaJ:ı!<emeye se,IJ<roiyordu. 

Karanr.amen'.n okunma6ından 
0001oa suçlu N>y37i; dırvarcı Sü
leymar.ı kendiBinin öldü.rmetliği· 
ni; Ce'l:A>ar adında bir şah'ın boğ 
rluğumı ooylemiış. Hatice de ayni 
sek'lrle cü:münü inkar ehn"şti"r. 
IBcucdan sonra 1-iııdlse şrôitleri 
dlnlenmıştir. ~lmiyen d:ğer şa
htllerin çağıTı1ıınası iıÇ;n dııruşma 
tal:k edilmiştir. 

Ticaret Vekili 
(1 ıncl Sah.lil."(.iCn U~\ am) 

ll1Ul'a11arınuı l&J.i.a'• ı. y•urilıvkn ma
lt.ret !ıoıtil"Jn &ı"~ı ti,lbanu t:~tırıltr 
:re.ıt bu ~ymı:Ui ına.hısul Un ıyi fıat.le 
-.h~.en.:.n teıuini ~te.mnıwtır, VdiLil W. 
~ G.ı.l·riı.de de ı..-.,yık ~u alaka• ve 
ehemm•yt·tle du.rulactı..~ını ve ını:ata.tı.. 
sJ.n m~mnun ediJ.m~ın.e ça.lı.şu;.ı.ca,ıp

ru i>4di.-m!Jı.r. 
Behçet u-ı., Koope<ahller Birliiinio 

llfl""•P f~brikıası oiıı>Ak ı.ı<ere yaptır
dı"'t bırı.ayı gezın~, tubridııtn bir an 
evvel J'•Pı!ması iç.11 va.üi.e bul~ 
'!11U9tıa. ıtt:Jt.iıl, sat 17,50 de ot.orayla 
iz.mire b.ar~eıt et:n~r. Beıbçet Uz. 
dün sabah Iı>mır Topnılt l\fab>uUeri 
on'ne g;derek m.!;!llul olmuş, O!İOin 

toplama anl>ar!a.ıını, un !ıı.bMioa!«MDl 
~zıniş, taılimat ve <i.irektdler vemı.iş.

tir Vekil, lllln eünl~ boırutt 
çılcnakt.. oıao elı:ınelı:leri l(ire:'ek fı
rıncılar;.. bu hUBusta b.r aıörüıırne 

yapmıı ve el<ımt'.ğio daha: llJ(l;ı:el ~
mas!. için te<brl~r &l.ımruıştır, 

Vt'lk 1l, bugi.in W.anbu.l v'e İzıThr Ti
cıaret Odaları mümf>.s..coif1'eJ.i ile görü
ııec<' !d>r. 
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Gizli Af yon Satışları 

Bu sabah bir zahire
cinin ardlyesinde110 
kilo Afyon bulundu! 
Suçlular Adliyeye verildi 
Yemi~ Hıtı.>ri<ıkele6i sokağın

da 3, 4 V<ı 6 5ayılı mağa:ı:ı.laıda 
zahire ticare:i yapan Numan Kar
deşler fumn~ı».ın beyanname ha
riri bazı k!l-vlardan şehrimize af. 
yon geti·rcrek sattığını haber alan 
Emni~·et kaçakçılık bürosu, bu sa- ı 

bah yaptığı bu araştırma netice
sin.de l>u finııaya ait ardiyede yü:ı 
on kilo afyoıı hulnıuşlardır. 

Kaçak afyonl&l' derhıı.l müsade.. 
re oluıı.ımış. ııuçlular Asliye 5 in• 
d C.,za Müddeiwnuıniliğine sev• 
kedilmişlorılir. J 

Vaı·nin reisliği de 
cı inci Sah leden D•vam) name bu sa.batı vU.ayetiın ze teb-

Bu topla<nıtıda, lt.ğved.len i•"" 1 • 1 
1 

müd rlüğü" ~- . . -.- 'g o umnu-ıtuı'. llUit'a n:ınran 
u ~ -.-u.: ve ~;tr·r nan Be- kim ..._ _1 • 

lediyeye devri ve bundan sonra e s.ı.,.., arı ıçın .b~ mümessil 
:&!lediye t;;ır~fıc dan bu işlemt ne ~e _mub!ıstarh1k . a. ihtiyar beyet-
"~'"'lıd ·r ed . . • erı ma uı er•n tah~in heyeti 
~ .. e ı a ."~L<C<'_gınıın tanximıi vaa;ife;ln • kl . ışı go:zxle~ geçırılmıştir. İçfür:ada gorcce , rıhr · 
Vali ve Delroıye Rciısı Lütfi K.ıır- _

60 toı:• kadar <' "" -nıthsu!ün 
dar

1 
Belediye tclt.ş hey Etl reisi yüııde yırıni _beşi; 100 tor~ kadar 

Necata ç 'la Bclod" "-"---• oJa,'1 ır•hsulün 50 ~katlar o.ıa-
' rı< """""'"' run:ın . . ...,,. 

rrüdürü ~ Jiet Sezen, Mıntdka Y _ e yırmı ~ı; "Crı ka-
tkt:.saıt ve T·('ırret müdiirleri Ti- lan.nın yü:zd<' otuz be~ ; 100 ton 
caret Odası ~ kiı.ti~! ~bu.- d'.'.n f1?2ksmın ise 50 tooa kadar 
lunml.l'Ştur. yüııde ?"rm' be ', diğer elli tooı.ıt-
Beledıyc Daimi Enl!'•meı-ı!lı:Wn nun yu;;xie otuz ocşi ,.e yüz tım· 

be le<liye t<:ft•s hey'eti ve iktiısat rl2 n faızlı>sınm da yüzde ell:si xniis 
mü.dürlüğürıu~ işleri b·· yeni de- tahs.le borçla-nrlırılacaktır. 
virLerle ç->k •rtmışLır. Bu •r.üna.- Borçlandırılan m1liısulü~ alm-
sabetle bf'l«liye zabJUM;•..;·r te!ar. rnası iç:n \•iliıyet:ınizdc de alım 
ihyası du..~ni.Jmolııtcd'r. Ayrll!a • t ··il, t• kuruhcaktu·. 
Belediye Do.imi Encü:ıv r.6.nt ve htanbul; Eılirr.e; KJTklareli; 
iktısat mü..ll'rlüğil, tcl:lş hey'eti Ba!.ıkc..<ir; Bursa; Bnecık· Koca-
.kadrosu~~~ r,eıtlşlt-'ilm· ı •. fle . vü,. el'i; Diyubalor; Maraş; i.raldri; 
cilde getiri.t< ek olan y m ekiple- . . . • . 
rin iaşe ;ni,diirlüğıin;in Hooısın- Sıirt vılaye~rinde hububMm en 
da çal:.şm= ve ı.;~nl:ır:n ihtikar son tesLm ttrllı. cylfil ayı nifıa-
knntrol işlui'le m~JG'll cim~ yeH; İ~el; ~~an ve Hatay için 
meV'2lUıılxı1.Ef'.:r. .Agustos ni:haveti· •- ·-· U-'·· .. ' .13'lllr, na ı 

1942 h~uı'bat xnah.ul.ünün Ga.zie.rtcp \"C Serik; Fenike için 
lborç?at:dırıllmatiı ve satın alın- ağllı5los ortası; T<*at; Trı.ııl:ra:nıı; 

~~sı- halı.kıırı.dah:..i kararn~te ~; Sıvııs; Elmalı; A.lıHıy& 
ıstınııden haı;ı:rlan<•n b.r talıma-t.- için teşrinisani nihayetidir. 

HARBİN 
Yeni Gidişi 

CBa.-maka~:den ııevaml 
tqebl>iisiine koyulmak, l\lısırdald 
Rommel ordusunu da harekete 
geçirmek miimkündiir. Da sağlı 
ve s<>llu kıs'ı.•ç kapanabildiı,'i gün 
Avrupa <ioğu ve şimalinde gövde
r.inden bölünmüş, hayat ve mad
de sahalar:nı, petrol kaynaklarını 
kaybetmiş bir RU6ya kalması.na 
rağmen Almanyanın nt11kavemet 
hesapları, 1943 e ait askeri pl&nr 
lan tahakkuk etm~ olur ve Ja· 
poııya ile işbir!ii,'1 ve Asyanın tak
simi düşüncoı;i olduk.ça emniyetli 
bil hal.de i!j!emiye başlanu~ bdu· 
nur. 

Hadiseler karp"'11da şim.drye 
kadar siy asi !alım.in. n görüşleri
mizde hemen hemen yaı:ılmadık 
ve mahcup olınad•k. Bu deia da 
Ka.fkasyadaki harclı.altan: 

a - Mcrk& ve Jimal Ru.syıısı
nııı. tasfiye:ıini ikinci plana bırııJo
mak, 

b - Ka!k.a )"& - Orta ve Yakm 
Şark kara ve deıı.i.zleri.ode fiili ha· 
kimiyet tesiı eyJ.,mek, 

c - Alınanyarun mııka.e.ınet 
llrud.retini arttmruık gayesinin Al
man taarnu; ve gi.diş plfınına ba
kim olm.akt a bulunduiu sezırisa 
duyuyoruz. Eğu, bu sezgimiz yo
hmıla ve ywinde ise, A1ma11 cıır
dmıa bu yaz ve -baharda şimal 
ve mer.kez Rusyasvıda bf'lki bazı 
taahih ve u .ı;ı teııebbıislerlMe 
bulunacak "' fakat bütüo güeü 
iJ.e Kafkasyada, Orta 'e Yaltıa 
Şarkta savaŞMak ve bu yoJ,d.aın 
harbe devam kabiliyetiaı .kazan· 
mıya gidecdı:, dem~ktir. Bumın 
aksinin tahakkuk edebilmesi, yani 
Alnurn ordın.unnn bu sonbahar 

Valinin izahatı 
(1 lrıO Sabıfedeo D~VDI) ' 

bat:lamak husus•ııula P..,ıliye b. 
darki tecrübelerimiz cesaret vere
cek mahiyette değildir. &dıköy, 
Üsküıla.r ve bütün Anadolu kıyı
sııu zaten l>u maksatla yapıluut 
"~. Kıulıköy ~i tekrar ~arak 
nislıi de oba bir ucuzluğa ve Ta· 

hata kavuştumıa1ı iınkiıoımı ted
kik edİJOruz. 

Hem hal ve ht.m de pcrakeD
de satış yeri olarok oradan istifa
de etn:ek iç;n tetklkat yapmak;.. 
tayız. Billhassa d ü kkaı:ıl.arı ıııcuz 

lı:iray.a vererek or;ı,;ı.nı büyük bir 
pazar yeri halinde kullanınak 
za.ıınedi)O<UIIl. ki fa;ytda!ı olacakr 
tır. Bu hUb"U&ta ya.kında ka.t'i ka
rar vereceğiz. 

İstarlbulun OOrtibir tar:ıfında 
<l\iqya kadar boş aı:atl var. Bıı
r;;ları bır an evvel bağ ve selıcıe 
meyva bah;r'eri haline çevriaı;e 
lbir kaç yd oonra şehir hlcr ~ 
ralha.t edebilirler, Bunl.arın :-.Mı p
lerıne kredi temini için mesel.ıl. 
b:·r ball'ka kunı.lalbiıl.ir, Not edı• 
ymum. Bu işö et.raflı tetkik eU.i
receğim. 

Odun ve kömür i'ŞiıDe haziran 
da faaliyete başladığ>ma için 

ma.lı.n.ıkat ofisi şimdi yerinde t~ 
min e!ımiş olduğu ~ bin çeki 

OOımu şehre nakil ilıe m \'6Uliür. 
iBımlann hepsi teşrinisaniye ka
dar getinlmif olacaktır . 

Alman hücumları sonuna kadıı.r Mo•ko\"a ve Lezııin. 
n ine> Sahife.mı l)PVMn) ı grad'ı ıLı. iş!;al ederek So,·yı>t RU&

ikit saJtlamemaktadı:r!ar. Dt.cürnl~ Rua yay.ı ayııi zı.ma.oda Ural ger-isine 

Şehrin bir yillı~ mqal Jıö

mürü fht·yacı 40 • 50 bin txmdur. 

BuntJD vüoıde 4-0 - 50 si Bulgari9-

tandan gelk Kömürcii:ere: •- Bu 

iht.iyoM:ı sia. tem.ine gayret <!din. 
Biz tamamlar12. <>edik. Bu!ı;;ar;,,.. 

tanıdım kinürü 'b';ı; temi.o etme
yi düşündük ve bu iŞ mukave

leye bağladık. Bulgarlar bize 26 
lb:n toırı kömür verecek1erdi.ı:. Bu· 

nu Ticaret Vekaleti mübayaa ~ 
decek ve İstanbııla b.rak;caktır. 

Oradaki kıôır.fu istJısal rn~imi 
temmuz oMuğunı!an yakında 

geüneğe başlıya<:alı.tır. 

K:zıl Yıldız G.._.tcsi A!ıman hücuırıı- atabilmesi bir ta la )ki kuş vur-
larıııın gittti<~e a.T't ilıru ...,_. tehlikenin mak. olur ki. bu ıın.cak Kafkas Rus 
h~ı· an tazlala:ştılÇm Y•mıektıdı.r. 
An. ... k l:Nzirc :r~z><:e ıidişaıtı tayin - lngiliz nı:.dafaası:ırn cOl'ap SÖ· 
ela!"< da'ıa eı1rendir. küğü gibi ÇHtçabuk çazülı'ıverınesi 

ile ımümkündUl'. 
ETE l İZZET BE."IİCE 

1 
Deni% Lerxu.ım Satınalma 1 

Komi•yonu ilanları 
·~~~~~~~~~ tr W Gedikpaşa: Yalık ------11\• 

ı - Tiilı.miıı oluıı.a.n meomuu beı:Je. 
il <13950• ~ra o .. n 300 ton fı.rı.ıı odu
numın 31 Tcm:nu.z 942 Cuma günil 
saat 14,30 da pazarlıkla ekııillmesi ya
pııa.:a.ı<tır. 

2 - İlk teminatı cl046• lira •25• 
kuruş olup ıutmam.Mi her ıüıı Jıı>
~ a.1ın00a;r. 

3 - Wekl"e.riA belU gOo ve saatte 
K&6ımı>aşada l>u!ı.ıııan lrom"1'onda ha-
zır bulunmalıwı. c7~ 

A Z A K SiNEMA Bahçesinde 
Her akşam: Profesör 

ZATi su 
Temsillerine muvaffakiyetle devam ediyur 

9da~. 

GU 
Temsill<'r taxn saat 
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HALK FiLOZOFU 

HALK PİSİKOLÔJİSİ 
Iler ~i tadında bırakmak in

san idralo.inde ölçü kutbudur. 
Geçt>n kış, o k'1 rda kıyamette, 
Yıldız bahçesinde açılaw bir 
hayvanat bahçesi hikayesini 
tutturan gazetelerden biri, şim
di de, Yenibahee dı,,ında tesisi 
d~ünülQo bay~·aııat bafısesin· 
den hah.ediyor. 

;llü,takbcl İstanbulun pla
uında, Yenibabçe dısında bir 
hayvanat ba~esi kurulacak
mış. 

BugLin, bu fikirle, Belediye
de, İmar Jl'lüdiirliiğünden gayri 
bir dairenin me{-;!ul olduğunu 
zannetmiyorum. • Çi:nkü, aksi 
hal, cidden garip olur. Bugün 
lstanbulun namütenahi mese
leleri vardır ki, birco~u balk
dilme;ni~ ve bunlardan ekserisi 
lıayati i !erdir. Gıda meseleleri, 
mahrukat meseleleri, vesaiti 
nııkliyc, ihtikar, sahhat vesaire 
gib~. 

REŞAT FEYZi 

r Dünya vaziyeti iS& mahiıa. 
Herhalde, hayvanat bahçeı;ile 
uğraşa.ak uman deiil. 
Bir gazete, okuyucularına her 

ne,; haber, her çeş;t ya:ıı ver
meliclir, 1''akat., bunun da bir 
haddi, hududu olmak ve her 
jşi tadında bırakmak ı:ercktir. 

Halkın pisikolojisini bilmek, 
ona göre hareket etm<>k mühim 

dandır. Meseli, ben, istif ha· 
linde !ıir tramvay sa.h:ı.alığında, 
kan ter içinde ııeyaha t edcrkQn, 
siz, gazetenizi çarşaf gibi aç· 
nuya çalışarak okumak saygı

.s.rıl • ıııa düşer, kolı.umzla, dir
seğinizle, gazetenizle .beni ra
lıatsız ederseniz, !>ize, elbette 
kızar ve o an d~iinmem ki, 
medeni İn&aaın hergiin mut
laka gautc okuması lazımdır. 

Zaman ve ıı:ıi>kiıı ıartlaıını. 
iyi takdir etmek, halk pisikolo
jisini biluw:k ıt:c mühim dava. 

lTren Ücretlerin .... 
&~:;:;:;.~· yapılacak zam 

BEr.BER 

DÜKKA..'iL.'\Rl 

Bir rivayete göre de, lstanbulda 
berhcr rlülı.kılııları ~oğalıyormw,
neden olsa ge«•k?. Bunu, jilet bı
çaklarının p?.lıalaıınıasıııa atle· 
deuler ,·ar. 

Halbu ı, galiba, işin doğrusu, 

herke.te, bir ba~.ıswı traş etmek 
merak -. hHesiııiu aztış.dır, 

uc;ez 
İlllİYACI 

Gir arkadaş geçeclerde yazdığı 
bir fıkrada •bedava ve ucıı:ı. iht.i
)arı•odau içleııe içle- bahsedi
yortln. Bedavadan vazgeçtik. Fa
kat, u"ııa ihti)ncı ~;ıni.,de haki
kate.ıı bir se•·ııili ha....,ti gibi ya
nı;> or. 

HA.Iİ, 

NEREDE:' 

Kazalarda yaralanan 
volculara bu suretle 
tazminat verilecek 
Hazırl:ınan yeni bir kanun Ia

yilıasına göre • tren k&rZal.uında 
ölen yolcu ı:nemur ve müstah· 
demlerin ailelerine ve ça..ışamıya 
cak derecede sakatlıınanJ.ara bi
ner lir.ı, =en m ... ' fıl kalanlara 
beş yü-zcr tira; b:.r aydım fazla 
malüliyeti mucip olan!.ara yüzer; 
b;r haftadan fazla ça-Iı.şamı:yanla
ra ellişer lira t:a:ıminat veriltrek
tir. Bu tazminata ka~lık atarak 

e!' ) ulrudm beher banh!Yö ·b.:
letlerirde onar pa.ra; diğ-er hat
larda beşer u.n:ıı aylık a.b.on
ım:n karncler:nden 52; ü,ç aylık
lardan 156 kuruş == ücret 
alın1!caktır. Ba sayede yılda 850 
ibin Ura kadar bir para temin e
dilmiş olacaktır. 

·-<>--
Amerikada 70 tontu!t muazzam 

tayyareler )·apılıyornıu~. Harp 
gayretleri dehşet: Ve bunlara U-

!Üniversite ikinci devre 

pn gemiler imü veriliyo11. İyi, 
giizel anıına, hani, bunlar nerede 
bo) goösteri)odar?. 

'ok a yapılan sililılar, hett ;... 
ti! mi ediliyor?. 

YLZDE 

Yl'Z KAR 

l.lir guete, şu ıneşnur ayaıutabı 
nLiyetini tedkik etıOOj: •Aıılaşıl.· 
mı hr ki, di) or, ayakkabılarda 

yüzde yüz kfır ediliyor. Bu ise çok 
fazladır •• 

Yok c:ı.n ın~. lh. şunu bileydin" 
l ahu, bu m:ıliim, gazeteciler Yii:z
de ~ • L kayıp, ayakbb. da 
J uz e >üz kir ediyor: 

AHMET RAUF 

Eski harfli nüfus ka
ğıtları değiştiriliyor 

Anknra '!7 (Teldola}- Ellerin 
de,ti nfil~ cüıııatnları cs:ki hanf
krle <>' n vata:::daşlar .n yenileri 
ile. değ;.,-tırılmcs: .çin vit.qetin= 
nüfua müciürlüğiirıde her mahalle 
lıulkır.a günler ayrılmıştır. Bır 
6Ure't ıe her ma.lıall.cde azami 28 
aı;ustxısa kadar es'lti harllı nü.fus 
k1:1.ğıtları dei!iştirJııniş olacakt.ır. 

• 

kampı bu sabah başladı 
Üni\·crsıte 2 inci devre a~ker

lıi.1'i kurph b11 s..balhtan it;barn 
başlamıştır. Buı devreye aJTılıruş 
<>lan tale-beler sabahleyin saat 
7.;lO da saçları kesilmiş olarak ta· 
1imatnam~eki kıyafetle Üniver· 
siie bahçesiNle ttıpl.anm ~lar ve 

müteakiben Peııdiğe geçm.ı;ler

dir. 

işin mınbaı 
B!r kısım 1 .an.ta nn vesı<Mız ek

m k v•nilk!....-i :rolımdok' tik etl<r 
devam eder~ uan ıcı1ı.a.note l•nn da 

gcl.ce b, uır tatl•.1.'ırt ve bC;:ck yap
tı.klan taylcndıt, yazı ıh. 

B·ı., bu yen.! şo.;.a,ya fazla b.r ehem· 
rıuyet veril:mesm.c taraftıar d lliz. N".,.. 
haY""ı ba, bir iki mlleerret ı-ıı.ııı.sedir. 

Fa.k.aL, ve&tkasız elronıc:k ver.en lıokanı.. 
talar, istanbuld:ı ti" ib !uladır. Ve 
b1z.ce, yapılacak tetkikler, bu !<1<.ınla
la.ı- ürerilllic d.."i:il, bu c!<n""klerin 
me.nbalı.a!·ı U2erlnde ohnalıd.ır. Bu c.k
me!deıi klrn.lıtt v~ mmıl yapıp satabi· 
J;yo.rlar? .. 

BURHAN CEVAT 

~nE.Bl RO.'l!AN: 4.4 

AŞK ve GÖZYAŞI 
• \ azaD : S 1-: L A M l t Z Z E T 

\.. BiRİNCİ JQSlM 

&'\ gln k ndi kcnWne Jııoı:u.ıtJl"!)rmuş l 
g .tı. ylenlyordır. 

- !il< en ndret ttitl, betıi aı'lık 
!< ' 'nll ı son yaptıgı ıı·y-

d.en de b lli klı... Ya:ptı~ı. iiieyden 
soııca Umt ~lomoın abesti. 
Note~ son:! u: 
- Ne yaptı c!eOOrr:ı 
fe-ı-gln artı..<. cn':ti;ni tuta.rr:adı, sır-

• rır. · sa~::: y;:ım:.dı: 

- K:....ard .m:n çocı;lunu çaldı ... 

- :-ı e mtın:ısebet?. 
- Benim çocuıtwn zannetti: baı;k•· 

sır..can o ~ çocu4um ıan..-.ı.edip çal· 
dı. ç.,.,. ~ d' IJCJ'Pde> oidu lll!U bil
"' yoru-L. K~'ll <le ddi ıı:i!ıl bir hal

de .. Ne Va.7.iyelıte oldutınmım onlı
)10:"'U!'U:Z: ya •.. ÇOk acık'ı bLr vaziyet
tpy\1lt; ıı~n.acalt ha!deyfm... Bir k-e

~ Y"k ye•P kıooemdan, C'1lllm g;ı,; 
m ltocarnd:m ""1'tldım: yok ye

re e.u r bir ltacLn sayıkbm, ils
t<:lik ıe :.a:'Cleı;lınin çocuğu:Jdan a7r• 

düşnPS!ne aebep oldwn ... 
St.ı5tu, notoc dil§ilndü, 

J")tk1iıdı: • 
- K°"disini hiç tanımzyorum, biz

de h•ç b;r mu-mele yapmMTiıştı, Çok 
~~ idi... GM?ıesi ile Jlitn: · tı;r 
oldu .•• 

Airtık ltoıu.-pCL'darı baıt!ca lhr şey 
kaJır.alJl1'IJ, • <>le' 5e\'&ini kıap:ya lca· 
dar ıeçıl!dı: 

- Veı:ncie paranız bazı<- dedi m:U.: 
buz nnıkabill alınız... ' 

sevı:n parayı unut.muştu bile, omuz 
sil'kti, yi.Jrudü. Parayı :uık:aaından ~
llırup v rdiler. 

Sevgin herı:!inden. ı.;n., d:Wıa bititin 
bir hal.de eve döudiL ~ A:i ııel-
di ••• 

- Ne var?. Ne oldu? Diye a:>nlu, 
Bu auai Alide de be hal>cr olmadı• 

tını j16;1.eı '3WdU. 

s..vııın mırlıdandı: 
- Bir il.midim, ı.em de en bü,yük 

Gece yatısı 
mııailrllGi 

BU- 9<* Gıc!ellenıu.~ degişiyw. İ .... -
md..i tart>!ıye, zam-anla, cemyeUcrin. te
lakki v<ı sevt,releri ilı> Ll:r <akun istilıe. 
lt.~er ~lr>r. B"'tm etli' !'-"iliz, ="1e
Tlmiz, gtil'..,,ek.ler•m•4 a,r:ı8mıl'a dô> l:>ötf
lc degismif bir oo.:t}arı vx. 

Otuz •en<ı ew~Jd<l aile ile bu;:ünkii 
aa. bir d<?gild>r. Yeni ulmı;ya w;;l3d>
g:~uı. u.\Ol , yıeni c<linımiyc b<-§1ad.ıı
ğıırnız Adi tler çirl:O. 1 iy ~leri de ,. ar, te
naları da. .Bir k~m u:.oı:ull~r. adetlıeı• 
zaten tc na oldı;Jıu tÇ>n l><ll:le de !eaa 
t.cu.hürlc.r g&t ..... ~i)"ıjf; n:r kısmı da, 
b<ııde ıeıı.ıı ta i< cdi ldiğ\ öı;in !cna biı' 
ş<til a!ıyu-, 

Ad tlcr itze!'indt'. hayal farıtlanrun, 
iş, ma~ct t:ırz.lari.nın tesiri büyük.tür. 
Bugün mese , zıya~letim.l:r. değişmiş
tir, Geae yabsL m~!irlıic.ırıe. iden 
olduğu g ı g.1lmiyoruz. llunıun bir ~ 
sebep.:.fri var. E ... ·~erimiz küçülmüşti.iı'". 
Darac.ııı( apartı.:manJcı r•a sığ.mm~ o.ıuru
J'<JJ"UZ Hayat pa.ha.laımı:ııtır. Yat:ılrla· 
rımız azalınııŞtır. Misafir yataklarını, 

yıorga.nfarını kıay:ıca.k yüklü, dolaplı 
g=iş &llll'Ş odalarım::z ,.,ıı;. 

Gtoe yatuı gidecek dı:adar \·a.klimiz 
de ırr!ls:ıit değil . tı·mız, üzür>!iimüz 
ba · ..ıxıan -- Manevi ce:plıroen 
c 1ı,,., .. ııepter.aay ~- Kar;ı.Indı 
't t, s ni'miyrt azalmıştır. Aıhbaplık, 
do.ılık n:ünasct:ıeUeri daha """mi bir 
hal a m· rr. Re!t? ekrz;b:.ıltk 'lle:ftiti
leti büllb bu!wı d jtl:;m' ~lr. EJ:«d.<•n 
Y'd<ı.n akrJrb:ı. blrlbô iç can. a.tar 

ut, köle oluı'<lu.. Siın<il, lıa.tttı. en y;,. 
.lt'-n a:t "':ıbanı:u gllı;YC-t S€'Yr~c ziyaret e
d p~ı=.. 

Grr" yatısı misafirliği için büyük ev
im, kat bt odalar, oafalar l.!!zmıd1. E$
ki ev böyle idi. Yazın, gf>.Oe yat:sı mi
safül!~ biraz canlanıyor, Sayfiyede 
oturanlar, y::ıltın akraba ve al:ıbaplar 
1a.ra!ındon hıı.tır\:ı.n!J'<lr. 

Fı:kat, bu ~rotleme, menfaat M
kmılir: 

- G'dellm de Cci gfin bava alalım, 
filci Ml<tm. Soara, bütün ~ b!ribiri
miııi yine gilmtiil!•ır.r.. Sabab.. ırel&n, 
resrr..ı safhasını ıeçımiyor. 

Ha.ltlltat:te ,.,,,~ ,.,.ıı., mir.r.rü,:i a
lat~ ''r 11üb:ı 1 bir ıı.:Jettôr Bu ,.,.,_ 
kiJİdl' ziY2fet Garp ......nı..k.-ııe·icde 
"11<fıır. Biıdm de it&llrtıgı iyi oldu. 
Faka~. bu b5d'-ıi11 kalkışı, dostluk
luırıuzı. ıa'!Tliml mtlna.ebt'tl•1"rizi da 
beraber kaldındı, bu !erıaı 

R.SABIT 

Açık iı ve memuriyetler 

Maarif Cemiyeti kez liı.elerine 
türkçe, tarın ve c~Trııfya; ingiliz
ce; alınanca dersleri okutmak ;,. 
Çin yüksek mektep mezunu dai· 
mıi .ıııua'lillnler arantlmdctadı r. 
Omıan umum müdürlüğü 12() 

lira ücretJ.e bir mtı.lıabel'e me
muru aramakiadır. 

Bii(yükdere kibrit fabr.ka<ıına 
erkek ve kadm i~i!nle 12-16 yaş 
arasında erkl'k ve kıoz ~<"ÜeT ara· 

nılınaktadır. Günde saat ba.şııa 

üa<:t r.esabile <:sgari 65: azami 
170 ku~ ücl'<!t yarilecelclir. Ay· 

ıca sıc•k öğlP ytmeği parasız o
larak verilecektir. 

Ve-rem Mücadele Cemiyeti E
renköy sanatııryomuna bir asis
tan aram.•ktad:r. 

Tramny idar('ı:ine biletçiler a· 
raruımakt:ıdır. 

TE-:ı.Oll'Z 

14 
Yıl 9~2 A.v 7 

., 

TEMMUZ 
s r; Vaıtit s D 

5 SJ Güne.:ı 9 ·o 

27 
13 2J ötıe 4 49 
17 17 İkindi 8 46 
20 31 ·\qarr 12 00 

Pazartesi 22 24 Yabi 1 52 
3 46 İmsa;.c 7 15 

ümidim de suya düı;til ... Artılı; hiç bir 
üzn,dim Jr.almadı. 

- Not.er Keuanııı. nerede olduğunu 
bilmiyor mu?. 

- Bi\miJ'<>I', kocam para bırakıp 
citmis.. 

- Adrre vem'lH!IBiş mi?. 
- V . . ış; a.rhk mpyri.andB, beı>--

dm ayrllmak, 'bı-ci:nlo bütün rnüna
ı;ebtt! nn kf't!lllek istiyor. 

- Ya ç<>cu!t?. 
- Notere çccuklen bah trnemiş, 

- Senrlcn baş'.u b;rine de' para ve-
rilaıeoir>! ıöyk · mi? 

- Bl§lka xtme VC'"l cek'. 
- ~{ il çocuiu ems:n('t t>'ttil!P kim-

se, _,,, d:t p:ıra bır:ıkm,. ol•bifU'. 

- Noier biı: li"Y söylemedi. 
- Ben de eidip bir .ıiC.rf• gÖıtÜŞ"Yİlrt 

Her ne paha.sına olursa olsım oğlwn:u 
buJ,malı,.ım... En&'n d<! b :yor ... 
IIeın dl' kirrıbilir ne ha:Ge? ..• 

Se>gın gllğüa eeçlrdl: 
- Ben de ~yorum; onun f.ıiı

mhı beni OldUrec Eier azap ~ 
yalnız ben o y<ilm bu kadar yamnıu
dmı... Denim yllzümdcn. bu iztırabL 
çekmeniz bCD.1. bir 'kat daha yakıyor. 

- Srn de bizim yüzüm!Izden azap 
~.ıılcrn.iyor ınU->--un?. 

(Devamı val 

Hare Vaziyeti llAllK.EMELERı l 
"Bir yerine üç 

Aşağı Don nehri dirseği Rus ıvereyim,tekpolis 
ric'atinin son arka hududu ve le gitmeyeyim.,, 
kat'i m;idaf aa battı olmazsa~~ 
(Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 

l\Iısır cephesinde: 
3 gün önce, 8 inci İngili·~ ordu· 

su taarruza ıı-ermiJ ~e cephed" 
buhıınan müttefik gazete muha
birleri, bu İnıgiliz taarruzunun 
tekmil cephe üzerinde, müthiş bir 
loı>jtu ve han bombardımaıun
dan sonra başladığını haber ver
mişfordi. 

Fakat General Auchimleck'in 
tertip ve icra ettiği bu büyiik ta
arruz, l\.fareşal Rommel'in hazır· 
l.adığı miidafan ve mukavemet 
karşısında ilk ha ti arda kırılnuş ve 
püskürtülınüştür. İn~ilizlerin bü
tün kazancı, stratejik ehemmiyeti 

olmıyau bazı .:Uilı>er m<>vzi.leriııi 
~le geçirmekten ibarettir. Şimcli 
Jn.giliz ordusu bu mevzii ri geri 
vcrn1cnıiyc çalışı,, ar. 

llihver ordusu il<>ri sahada, 
mayn m.inileri \'Ücude getinııq, 
İn· '!iz ordusunun ilerlemek fati· 
yeceği mtl.sait istikametkri tah
kimat, ınaııi.l•ı, topçu ve ihtiyat 

l-uvvetlerile sağlam tutmu tu;:-
1\Iareşal Rommel, tank muhare

besine yaı>aşınıyorınll!j; Mar-0şalin 
tank kuvvetle:rini ..sixgemek mak:
sadile yaptığı bu ihtiyatlı hal'e
ket, be.iki de sonunda İngiliz """ 
dıısu için vahim bir vaziyet doğu
rabilir. Tank asıl taa.rru2 sil.alıı
dır, Alman Iareşali bu kıymetli 
silahı tasarladığı ~eni bir taar
ruz için kullann>ayı tercih eder. 
İngiliz tanklarını tank savar top
larile kafi miktarda tahrip ettik
ten sorıra tıuırruza gir~'lllesi muh· 
temeldir. 

Doğu eephesiDde: 

Voronej bölgesinde, Alman or· 
dtısu muvaffakiyetli müdafaa mu· 
harebeleri vermekte ye Rus talU'
ruzlarmın stratejik bir vüs'at al
masına mani obnaktadır. 

Cenup eephesinde muharebeler 
aşağı Don nehri boyuna intikal 
etmiştir. Alman erdusu sağ ceııah, 
_.kes ve 0<>1 ee1111lı kuVYetlerile 
ııpğı DoD ne!uinl •-ek i.çia ilk 

te§ebbüslere g~iş bulunmalı:· 
tadır. 

AlınMı tebli''ine ı;üre sağ cenah 1 
Rostof ~..,hr•ııin cen'lp n doğusun• 
da ~tin mı•harebelerc!en sonra . 
Don nehrini crnuba g~iştir. 
Rootof doğusunda geçilen yerin 
Novoçerkasıı olması muhtemel
dir. 

Merkezdel<i Alman .kuvvetleri 
Çi.nlian>kaya"da Don nehrini ce• 
bıuıa gesmiH çal~maktadırlar; 
geçeceklerme ihtimal verilebilir. 
Alman ha,·a ku•·velled buradafd. 
geçiş te~bü'1erini btiyük ölçii· 
de desteklh'or muş. 

Don nelıriuin büyük hlr kavis 
çizdiği bölgede ikrliyen Alnıaııı 
sol cenahı ~:nıd' ci halC:e iıııciile

:rile Don,.ı>elıriıııe \'llrmL~)ardır, Bu
rada.lıi. kuv•~tlcri d tck.liyeu Al
man bava kt>\ vetleri Stalin:ırad 
şehri ve Volaa nehri üzerinde uç· 
nuya b~laın•9lardır. 

Ruslar Rostof, No•oçnk:ıı.k ve 
Çinlianskal a kesimlerinde mu
harebeye devam "ettiklerini bil
dirmişlerdir. Bu mevkiler. yuka

rıda.ki izahtaıı :ınlaşılua~ı veçhile 
Alman ordu!arının Don nehrini 
ttnuba geçmek için toarruz ettik
leri yerlcrdiı 
Şu halde, Almanlar dün !ah· 

miu ett:i:imiz vechile sağ cenah, 
merkez ve sol uuahlarile ba lıea 
üç h<'dcfe eri~mek için Don neh

rini aşmıya başlaUlll}lardır. Bu 
hedefler sag cennh ilerisinde Nov· 
rosisk limanı, me.ck.nde K:Ukas· 
ya • Stalmgrad denıiryolu ve sol 
cenahta Velganın kapısı sayılan 
S ta lingrad şehridir. · 

<\iman Başkıııuaııdanlığı, baş• 
lıcn üç isfüuımette ve üç yede 
Rusların Don nehri müdaf8JlSIDl 

parçalayıp ytknııya karar ver· 
uıi~ir. Ruslar nehir iboyunda hiç 
olmaua 3 • 4 hafta kazanamaz· 
larsa, daha sonra l\loskova ve Le
aincr .. Ç<ık tehlikeye sirer· 

- Hu. cv!!tdınt! Banıa b&san&l 
Arii~ mchlrnmeoi Jı;ıngisi buniaruı? 

Bunu ""'""" .. y..ı:ı ~aı'Şa!lı, yUı.ü.uı.ilıo 
muhallıt.:bi giıbi bwr:ıburuşk olması ya
~ının alt.ınıııı ~olduğunu ~ 
beli U<i bilk!iiı:ıı bir •b<lındı. Mıü.baş!r
lerden lı<r•nin ım.tı.n.e lt(·çip bu suali 
somu. Milb:!§İı'. 

- Hanım, d~d:l ... Hanci A;üYe Malı· 
ireme&ni dtiyomuı? Asliye Mahk~

mcsi çıok lburi;l.da ..• 
- Vai!aho b!Jmem evl6dı.ın. Benim 

dtulrnım yaıımam yok. Şimdi biLim 
Şehraz.ad g, ur ••• O e>kur, 

- El•nde celp yok mu? Ver balı:a. 
lım ce!Di! ••• 

Katiı.n, eiıni koynuna soktu .. ." .Bir 
celpname çıkardı. Müb~re uzalıtı, 

MU.baıir ctlbe- baklı: 
- Hım! Dl~. Şııra..~ı ... Şu ilerideki 

açık ka.pl,)"l görüyor m Wl? Hani ö· 
nünde :bir:kmi.Şl{'t' ..• 4te ara5ı. 

- Hay Allaıh senden r»zı okıım ev
ladım. AIJ,.ıı tu ttutunu kDlay geti,:. 
M, Yol gösterl,'ll!erin çak olrun. 

D_alar, aerıal:ır t..>deıck yüıüd.ü.. Mah.. 

kem wn 6n1ne &ılti. l\latik - çek k.a-ı 
labal ktı.. Jrc .. ..,y-c 1>0!,ulmnk dı~l böy-
le >""Ilı tvr k-d.Joı.,,, bar genç erk~ğin 
ıı;ıe kolcyl;kla ua;arabilece4· bır " 
dcğ;,d;. Soku;m."\Y te<-rube etti; gire
-.11. &rııa: oonı·a, mfr • ..,, maııır.cme
C.1:n çıkmca yanına ı&ak:uldu 

- E\'lac!un, dedi. Beırlrn °ıu k:Ağıdı· 
ma bak ;ı ana blr_ .• Ne zam.an ça~ıra
aı«la.r?. 
Mübaş;r celbe b"klı. 
- OX>, va.tide, dP.dl, Senin muha .. 

kemen öğl«ien eV'll'l'kli. Oldu, bit~. Se
ni çağırdılt, çnğıı<ll!k. Bu!aıma;ymca bir 
1 · ra para cezası kestil-er .•• Şimdi, gele
cek ce""1l" polisle gclcceltsin. 
Kadın, bir Icnalılı: geçirdi-
- Aman evlı!dım, dedi. Ben geldim 

ya işte ••• 

- Gel:'.in all"..ma. va.t.ti'Dıde gelme-
d n. Ma.l:ı:oEme ·· le ka:v veridi · 

- Bir 1 ra para cezaııı ııeyoe ~ 
polisle ~bl<t< fe!la. ş;.oo;y., !tadat. 
~ evtm::a. i:aıpwım polis çalma
~ır. Ben, bu ~--tan Jıonra, bu Hı,. 
tiyar halimde. pali>le nasıl ı:el>rill1\," 
yawı.ını. Ha.y<Il.. se:ı iyl bir adaım& 

~aı :ror~un. Benlm iU ~ ynpıver. 
Bir yıeı-iu~ ik4 lira. üç }Jra. vcrııey-im 
de. tel< po!O.Je gelmiyeyim. 

- Ona b<m bir f(:y yapamam iti, 
'"'!de... Hiı!tlm öyle karar veru; 

MWl"<.~·. ktdını bır.ıkıp telcraor ~
k.rn'~ girdi. 

Bu ar:ıl:k, yaş1 ylı:mi beıle otıız 
aı•asıtlda bir kadın geldi. 

- Anne, dedi, ne oklu? 
- Ne ola<:a.k, kızım? Bpn,I öğl~den 

(Devamı SA: ~- ~: 7 de) 

c GÜREŞ MUSAHABELERİ 
"-~~~~~~=-~~~~~~~~~~~~~~--J' 

IKIEIL AILô<ÇO 
Yazan: M. SAMI KARA YEL 

Sultan AZn. dE'\T'nin ye'.;ştlrdiği v& 
taı.ıı:. yır.n,ı yedi. ı.:nı:: naın.ağiUp ola
l'lk" J'q:ıttığı bır pı hli\an vaırdır ki, 
bu yaı ad'lıışln d'\Wy.a yiizünd'f'l, bu
g-lne ~ ı· ı!;,,,'ıa "'°" bu' "' :-D arr.ı.!ar 
dioğunı:A"l11$tı<', 

Yi..:ırnı yeaı sc:no kora İınparator
lııııun B~!<'-:>nlığı ı b.iç bU- ite
r'-' yen.ı.ııY' a 1 n lı&iına.ru· t>:: su.rette 
üzr'n<if" t_ ıyan ' bu, b-b:wyiğitin. ismi 
K~l Alic;o ciuı·. Yani Kel Alıi.'dü·. .A:l
len DP.llOl'lınan Til.'~!el'in~-en ve ana. 
b&ba hals Tıirk olan Kı•I Al'<;<ı, yüz 
yıtttını, yüz yınni: bı'ş altık.alık bic peb
L.vandı. 

Kel Ali\.'O, tLyni zamanda güzü pek 
'\-~ fl•vkaliı.dıe cl.ır\'1:k. ... ·'(f;, Asi\TJJ da.;Iı 

o~ mılan oözibii saCtlamaz uluorta 
kıon14'1n bir ad~n:dı. Hatld. Sul'tan 
MU! B·Jşpf'h!İ\o.an'ık ve ~ncıl& 
ettiği zamanla.r'Cia bJc açlk söz!"-ilüğü., 
açık ha.rek .. tliı jin.i J<atwen bomııa· 
m~"\t. Padi~hın huzurunda basunlarl
ı., güreş yıı.ptl&ı zaıııan tl{>k:t köT(inde 
ve K-·i<pııırarda güre,; yapar gObi ba
rekrt ederdi. 

Sult.;.n Az~. Aliçıı)'u şarrıdu.ncı yap-o 
mıştı. Zaten o dev':cle <ara;yın bülıiln 
şamdıncı]arı ve ira.mlacıları pehli ... 
vandı. Su!tan Aı.iZ.:n şandaıncıba.şıst 

da m~hur pt"hlivanlarmııı.ıdan Kavas 
oğlu t(:" c.a İbrafıin.;.di. 

Su 1tn.n Aziz, Kel Aliço'yu Qiç ,sev
mem;, !Iuzurea yapt;ı:t G•fr01lcrdet<I 
"miibtt :\t .:z!ıklarır.cları dolayı bir kaç 
kt>~t' -;-dr yd:ın uza;da~t~rı!mış }...öyüne 
sürü:,,. Uıı t [j • 

Su 1tan ı\.z:z., Kel /J,ç_oya bJ:ka bir 
c:h t•en d" kıı.gın.dı Ve bu ıu,g·nlrğ1 
e-;:('1i . .,t> {""'"'.~t idi. Çünlt& Kel AJiço, 

Sı:l~n Az•, ı:•kı bir güreış müsaba
kasında ma~I "~ rkn• '"· Sult' n Azizi, 
r!vnyt:t ett ı<lerine naı;rran Kel Aliça' .. 

dan başka k;mse maitlup edemrmiştl. 
Sulta.n Az·.z, Kel AlıtQ'nun bir baş

kası taraf·OO.an ma~lüp edilmesi için 
çalışıyordu. K odi Başpeh!iva.nlaruı.
dtı n Kara E)-üb ü, yeni ye<~en ~ ~ 
dar Başpcb.!..i.vanlar v1tnsa eeıtirı'ı..ip A
liço'nun konısına koyud1. Fal<a.t AJI. 
ço, P•~a!ıın karşJSına d;Jdlği peh
hva.nlarl bir(ır birt r mağlüp ederek 
Su!tan Azizi husr'"na at~crıdi. 
· Nihayet Makanlact Hüseyin Prh!L 
van diye b;r Deliormanlı Tü:lt tüN'
di, Makarnacı, yüz e>luz bq. yjj:z kırk 

o!dko!<lı: bU- d"vdl. Sultan ~- Ma
lmr.c:::.:cıyL çak ..evt,>rdİ. Bir gün c.Hü
ı;eyin P-.ıjia> diye ı.;tap ct~ğ; l\!akar
nacıyı huzura çatıraı-.ık dedı ki: 

- Şu Al'ço'yu m<ydor..dan çt:rarır. 

san monuıun olurum! 
- İı ade l'f('ndi.rnlzinıdir. 
Padi;-.Jl ;~ deıtı:ıl Ali9>'ya tcb

rg oluıım~ı. Bor Jıa.na 5011rB Mı>
lka~'llacı ı!e huzur _ci.ire'ŞI yapacaklardı. 

* ı 
Güınlı rdi'll Pazaı•f.esl idi. Giıreşe üç 1 

gun vurdı. Kel Aliço, Dı!a.mur Kiiökü
nun peiıl·van:lar da.;ı~ıOOc oluruyo~ı:lu. 
Paz:ı.:rt.esf günü ıa!ha.h. ?l3!1lıaZından 
fP...'l'ra ~iecidi:ft.Wöyü sırtlarına doğ_ı_'U 
yürLiyüte çıktı. Dut bahı;elerifte g~l

di, oturup dö:-t ~ <*'ka. dut yedi, 
.Avdeste yolC.. gEiiıtten aotuk bir su 
içt.l. Sen misin içen!... Gfft..'6i müöıiş 
bir ishale !uıtuk!u. UÇkurları elinde 
tıışıllli4 durdu. İı!hal ilci ııün devam et
ti. Alil,'O, süzüldü. Ha~ı. bir giln 
90llra "'. muUıi~ lı"9ın.'yle h~ gU
rrşecekti. Ha8talğım ilen sürmclı: 
lwr.kıatklık!L Çırağı olan Hançoilu 
Halil pı·hlivana soı'C3.u: 

- Ab•! Ne :yapac<>ıız lcızan bel ••• 
Hr1'ten süpürdü fçLmi be! ... 

Nihayet 'ku\'"V~tıli kt7.ılcık. murabbaı 
ili" isba-]qn öoüne gpçildi. :Ukin Aliço 
bi"'!> ve ateşli bir hale Fldi, SaT37 
ağaları, ıara.y P"'hliv.a1'1l')trı seviniYor
laı-dJ. Ah·o, bu ha!ıle ka!''Y:Y<n mağ
}(lp o" cıık!ı. Padişah, ma.h:zuz ve m
rur olacaktı. 

Hul5"a Cuım.a oldu, 'lıu:our güreşi 
baş ooı, P2dişoh, AlJQOnun has!;.lığın· 
da-n hab(·t'ciar ~"t:·ld~ Fak.at meydana 
ç. Kan Aüı.,.'l:.Yu aoll.kt bc-ni:z.li, silı.ülmilş 
tıtrer görünce ha..'ft.a. olduğunu anladı. 
Derhal Seryaver Paoıı,ya: 
..- Aliço, iUıBt:ı. galiba!... ~u hal ae 

gu"'1 Y">ıJ!nası muv•!"1< değil<l<r. Hak:
sızlılt olur. ~a bir 2aman güreş. 
sirııler ••• 

. Diye ir,'de etli .. irade meydan ,.c. 
rınd~ bu.unan Alıçoya tf'.bliğ olundu. 
Lakin Aiiı;o. yeıı öper..., Sultan A2İ>· 
ze: 

- Ab> Padiş:ı.mi İrade et giircşı>
lim! ... Bt'tlim le;lın ıı.ıe )'>!t:Şr Hüae
yin Paşaya! ... 

n·~·P dikildi.. B ı!'lttn tilPr'.n.P Sultan 
Aziz, ainirlen:!i ve, llU iradede bu

lı=riu: 

- Tut ÖJ'IC,.oel. 
Sıkı bİ• boğu;Jma oldu. İlk ellerde 

l\!"1ı:am.acı, Kel Ab=u h•rpal.1dı. Fa- •· 
kat tir IUrlıi boztım!ldı. Üç ıaat bir 
boluş.rr.ı:cnn ronra A liço, açıldı, Has
talığı !,,asblığı 'tl.imadı. Domazuna 
cti..r~''r, ı:' rmiye başladı. 'ı/1aka:-r-&c!J'l, 
ılı.r • .1<1rn .. ye başladı, Güreş:n b~ııci 
saa!lerine coğl'U M arn.ac~ kesi:di. 
İri ve manda gö•.-Uesıni t~ ıyamaz ol
du. Su dıoiu kovalara. doğru yürüdü. 
Karnına, gög . .:ıüne ve vücudüne soğuk: 

•u vuracak, yajtlı g•;z1crtni bezle ,,;ıe
cd<.tl. 

Ma'karnaıcı, hv.mının en.sesini bıra.
k.arak suya gitti ve geldi. Halbuki, 
gü>eş ku-an k•rarta o}<I ;ğulllia.n oc111a 
gitmek, giiz oilaıt"k ve nff .. lenınclt o
lamazdı. İI< giclişe Alıço • ...sini çıi<ar
mam.l$tı. ıtrıkarn::-c:-t, ikinci cref.3. StY.f& 

doğru yürüdtl. F•at bu ... rrr Kel All
ço, ardından yet.işti.. KJ.sb,,~tinin ark& 
ltamağından yal<a!ıyor"'1ı: baimh: 

- Abe, bur&sl ıı-- mı "?- Te
heJ"!. .. Hep~n yıkanıl'Bm S>Wa bel •• , 

Sultan Aziz, !ena !Uı\de İ(l('rlem~. 

He.ı\t! Padışa.h, madi~ah tanımıyordu. 

Neler söYleniyol'du huzurclai. 
Makarnacı, daha ııiy ade bunaldı. 

Glireışin altı:ncl saatinr doğru gayrf .. 
ihtiyarı su kıovl~rın;ı doğru saldı. Bu
nu gören Aliço, bfr sıc;ray~a <mdan 
evvel su lrova]arının olduiu yere 
gı·ldi. İkıi. kovayı, :ıJ:p havalandırdı 
b·nbirin~ vurarak kırdı. Ve y~ attı'. 
Dönilp haS!r.ı.rıın Ü7.t"rin.e yürüd.ü, çır .. 
pmarak bır de n;\rs seVlll"du: 

- Hayda Hü:s~y!n P<Ş::ı b•! ... 

Su!~ N.i:r., g•~apiau:nıştı. Aliço
nun yaptığı a.şırı ika b::ı tıktı. Derhal 
gureışl durduıCu. Z;ıtı•n Mak.aınac1 
HWryin P:ışaısı tl'hlikede idi. Bu Bu
rrtle güreş bC'raber ayrıldı. Ve Padi
ş:ıb o gün ve son olıı.rııllt Kel AI;çoyu 
saraydan ruııdü. 

* Kel Aliço, tam elli al'tı y:ıışına ka
dar Otomanlı Tüı!kleıtl İmpra!<ırluğu 
B:Jwehlıvanlığmı y~Dilm~den üzeruı. .. 
de ~- Elli altı. Y"§JDda w 
ihtiyar okluğu halde oun Sultan Ha· 
mrt devrinin en nıaımdıa.r B '?.Wehli
....,,Jarwıdan Koca Yuıruf, Malı ııa ~I 

:rrruooınemişleroir. K<>l Alieo, eli! bet 
yaoıır.ıh oldul!u ha.ide Adıalı,yı ma:
ıı:.o etcn;,ııtir. 

DIŞ POLİTiKA 
Tam yedi ıeaedlr •• 
Yaan: Ali Kemal Sunman 
Bu seferki dünıya ha~i h.ık>-

katte ne vakit başladı?. Bu. sua
lin ce-vabını ;ki türlü vemıek .-ar. 
Bir'nci olarak! en ba.sit şclı:il<le 

olan cevap şlJdur: 19~9 eylıilünü.n 
baş.ınrla.. Faka~ duhn araştırılııır 
ca cevabın bu kadar sade olmı
yacağı görül.üym. O hailde vaka· 
yie daJıa t:()'gtın göcünen ikind 
cevalbı bulmak tazım ~liyor. Bu.
nun da kcrübesi mümkün: Ha· 
rilayı gözönüne almca vakavi hir 
rer birer kendin·1 hatı.rla:tmaktar 
dır. İşte l9J5 • 36 ltalya - Habe
şistan harbi. 1936 • 38 İ~any• 
dahili harl>i. 937 de başlıyan ve 
,hôJ.3 devam eden Çin - Japon 
harıbi. 938 ılkıbaharında Avustur
yanm Allmanya· tarafırrdan ilhak 
e<ililivermesi., yine ayni sooenin 
oocloabarıııda da Çe-kootovalqya· 
nm pa:n;alanm~ı ... 

Orta Avruqıada. o 'enel\'rde vuı
kua gelen bu h.idiselc.r haıı> ilfto 
roilmedcn oldu. Lakin bu11ların 
her biri gelecek harbı haztrlıyıuı 
sc bcplerdir • 

Nitekim 939 da Danız.g mese
lesi ağzına kadar dolu olıııı b'"" 
dağın üızerine inen bir damla gi
bi geltii; bardağı taşırdı. 

939 da. çıkan Avrupa harb' de 
artık dünya haıi:ıi şekline g:ıml§ 
oldu. Böyle bakınca harbin yedi 
seneclcnl:eri yer yer devam ett.i.
ği kolayca anlaşılacak. Vakayi :;o 

rasındaki irti.bıııta, sebeplerin bir
birir.c bağlan~ına şaşıba gerek. 

Billha:;<;a İspanya dahili harbini 
hatırlamak liızım. Orada y~ni ·i· 
Jıahlar; muıh.arcbe vası\al~rı tec· 
rübe e<lilch. Geçen umı.rnl harp
ten sonra böyle b r tecrU.C., için 
başka yerrle daha müsait bir fır
sat ~ık:ınaını§iı. Yeni ölüm ve 
tahrip vasıtaları İ'!'anyollı:ı.rm ü· 
zerinde denenmiş ol.tlu. 

Yedi sefledenbcri yer yer mu
harebe oluıyoc .-e harbin sirayeoO 
sahasını geııLıletecek sebepler 
l:ıinb'rinin üzerine konuyor. Yedi 
senedeıııberi diin(ya bir f1>v kala· 
delik içindedir. Bir taraftan bu· 
mm ne !tadar süreceği dü,,"iin ü
lürken oo hat!plcn SIOlll'aki dün• 
yanın nasıL ~cağı meselesi de 
zih.nleri yomıa.kitadlr. 

'Su da bir haleti ııuhiycnin ica
bı oılsa gerek. Harpten sonraki 
dün,yayı düşünmekle &imdikl 
h.öııp hak>tinin \'Crd.ği ıztırap ha· 
'fifliyecek gibi geliyor. ~ ki 
<ıaroin ne Yal<it biteceği kestirile
me7Jken müıstakbel dünyanın na· 
sıl ol.acağma dair türlü tasavvur
li.1.- beslemek daha kolay g6rün· 
mekte<Hı:. 

Dünya bu harpten ne halde çır 
kacak?. Bu sual var. Bunun ceva.
bında da ittüak edilemiyor. Dün· 
yanın pek harap bir hale gelece 

(D<"Vamı Sa: 3, Sü: 4 d•) 

, Biri!"i.zi."DE~aı· 
J1epunezın I, 

Bu lloparlörler 
süs müdür? 

İs\l.lnbuPu:ıı en iŞlek mey· 
da'nlarmd:ın biri o!:ıın Be<y;ızıt 
ayni zaıırnamda ün;ve-rsitenin 
t.le bu!lunduğu bir küllür 
merkezidir. ThTibi Üınivrı-s:>
te kapısının üstüııde i.lt- bi>
'.Yiifk hqparllör va~. Btın· 
larooo yal'ru~ Cunnuri,,.t 
ba'!'·rwılermda · !ifade rdil
mekte, saoh- :ııamaınla~ birer 
süsten iharet kal'malti.aıdırlıır. 
Bu:nlar belediy~ mi, Hallt
e'\'İne mi; ÜnMrs'lt:eye mi 
ai1ıtir? bilmi"yortız. Faka.! yal· 
nız biliğimiz 'bir şey vıa!t68 
·bi1yiik ~yrlandıııki b'ınlen:e 
v~taıdasın ne Ankırra r...;. 
ym:unun nut\J'k, ~rans ve 
faydalı lron•"j'!Dalar gibi neıt
riyatmdan ve ne de H21!1kev· 
!erinin 9ruı;:rnalarından bu· 
ho.p;ırlin!er vasl't:ısile isıt'fa.
de cttirı.ı.n-e<lild!erid.ı.-. Ana
dcl"Uoo i$e ı~r vilayet, kı:ız~; 
nahiye ve hi:tta köy1.erdeki 
umumi 11oeyd:mlard::ık& ho
parlörleri be~e 

0

)"Clc>r tıı-r gün 
her ra.d'lro ooaitn.d" gürüJ ü
rüt i."ı·~·eN'k ndynnıuroan 
hl.akı iSJ.;!ade cdirirler. 

Ayni •C'krl liı.·•ada nıçın 

.ta!ftıi.k OOil:ıı,iym?. Tab.;.n 
meytlaımndak'ılter ,re ııedC'n 

5ıtıJ, su~nuş duruyor?. Yok· 
rer süs mü?. F.·~er ö;ie de
gilSe bu k.ocaman yaldıZJı hP"' 
rarlfü]er sadece birer süs· 
mü?. E[cr övlc değ'lse bari 
küçük be!ediyclerden olsun 
ibret a·~ lım. 

BÜLENT RAMDf ERlAf. 

' 
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<B~ :yazıo..n Wlinler! Anadolu A• 
lansı Biiltcnl•'rinden aıınm:ştor.) 

Telhis eden Jlıluammer ALATIJ.B 

İ~iz Nazırı Sir Krips Ame
l'ikaya hı.taben söylediği bir nuı
tukta Ganrlinin duırııntunu ten· 
k. t etmiş ve demiştir ki: 

Knps Gand.iye hücum e::ı 
}'raıısada 4:> Alnıau öldürül
dii - General d.ö Gole i}ti.. 

hak - Yng,;slavyada teınlz
lik devam ediyor - JapOft• 
!arın yeni bir hareketi - Bo
landada idam oluna.n kar~ 
borsacılar - tr cephe ] lngiliz parla-• 

ikinci 
meselesi mentesu 

gevşed· mi? tatil yapacak! 

Alman tankları 
Don'dan nasıl 

geçirilecek ? •- Mi.~de ne kadar şöhxetli 
ve ma•uıf alu.rsa olsun biı- mcf
kiırı:cı n hilrriyd için yaptığı 
tnıicadelcnin birl!!§ik miJ,'etler:n 
C. guxfa zaferi kmID. ıç>n gayret
le~ engef t~il etmesine mü
saade od.Erneyiz. BC:ıis m~vzuu 
ulan mes;!'elcr tekmil düntYa için 
~k bıcyük, çok vahimdir .• 

RU\SY.AllA HARP VAZİYETİ 
Sııın A]ınan harp tıdbliğine göre 

Rostofun ccn uhunda ve doğusun 
da cereyan eden çetin mııbıaebe
..lerden sonra Dan nehri geçilmiş 

1 
tır-. Nehrin c..nuıp kıyı,;ında mun
tazam ve inslca.ınlı bir cephe kur 
mak mak.sadiLe Rusların yaptı.ip 

V~ 27 (A.A.) - .Bana bir .ikin
ci cepheden. bahsetcıey iıı· -diyen 
İngiliz İ~ Na•ırı )J. Bcvin şunları 
ilave etmiştir: •Şimdi v•.pılacak 
~ey, hükfrmete mümkfüı olduğu 
k:wlar yardım etmek ve iı.tihsalitı 
arttırmaktır.. ,_ı _ 

Cenevre, 27 (AA.) - L<>< ı>radao 
biH.r.Jıyar: 

Loı:u . ._, 27 (AA) - Röytcr'n Mas-
~ -Mi ti: h':"'Susl muhabiricrlen: 

Diğer tarafttn G2ndi haf!alık 
bır mc~-muada ~..re:tiğ yazı.sın 
da şöy' demektedır: 
•-Şahsan ben ve kor.g,c Hnt 

lnÜSJ.üman parti.si rei.si Jinna ile 
>anl~:ya tam:.mile hazırını. Şim ... . 
"' oütun llinrlistana §llOu söylü-
~'<~ Hint ülkesini İr..gi1z.lu
d n kurtaralım. Herşcyıden evvel 
bir H J>distan haline getirelim. 
&nıra bı.rbi.r,i.ne rakip olan tekmiL 

"'•a ve i:tclcleri tel kik etmek 
~ıoluna geçcri,z.. 

G1zLt BİR VESİKA 
L ""Y da mart ayında İngilizle· 

rın e!i~e geçen bir Atman vesi* -· :ı g<l.rc A!ımanların işgal et
Lgı nııntai<alarda gestapo hücum 
k t'aları teşkilatım; Alma!J'Yanın 
t'İl'ı:z w lrndretini sağ'amlast.r
tııak l''a <Sa dile vücudc get\r!nek· 
tedir, 

IFRA.N'SADA 45 ALMAN 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Sovy"t .stihbar:ıt büroounun 
b ..ıd:iğine güre Be-anç;;.nda.ki 
Alman garrımD'.luna yapıl:n bir 
h .>cum esnasında FransLZ vatan 
S<;vl':t''eri 45 Almıın öklürm~ 
!erdir, 

GENERAL DÖ GOLE İLTİHAK 
İki aydanberi Fransada ge•ta

po tar;fı~dan her yerde takip 
olunan L'yon seçim dairesi soo
Y2Jst mro'usu Anrl're Filip Ge· 
ııerak Dö Golün gizli daveti Ü· 
rı:erine İngiltereye g-eçerek iltihak 
"~ir. 
YUGOSI A VY ADA TE. ıiZLiK 

DEVAM EDİYOR 

Bdı:ıııcl1!n D.N.B. ajansının bil· 
d:rttiğine göre; Bosnadaki temiz· 
leme bareket.i milretlıep pl.a.n mu 
tibhıce geçen hatta da bap.n ile 
d~vam etmişt'r. K.<Yl.ara dağlık 
VııtiiJerd1'ki çeU!Ler tamamen te
ıın-;;z1er.ıın';ıtir. Alman ve Hııl"Vat 
kıt•aıarının yaroım1 ile temizle. 
l'lı.e devam etmektedir. 

JAPON'L!'.iRTN YENİ BİR 
HAREKETİ 

J '!Xın la.r Pasifikte Palıouasie 
~al kıyısında mlittef!ık kuvvet 
~tinin bulunmadığı çi.il kesiminr 

ıtı Gar~ya asker çı;ka,.nu~tar-
't!ır. 

ltot.A..'IDADA İD..<\..'\l: OLUNAN 
KARA BORSACILAR 

.. slıo!ııhıol.:gııden bildirildiğine gö
e Aıı-sterıdaın.da 4 k.:şi karaborsa 

8u~Urıdan dolayı ölüm cezasına 
~ edih:niştir. • ~ 

't"!!<ti>üsler ak\im i<almıştır. U
çakl.ar Don nelır; mu,..ahnda bir 
Swyet topçekerini batımı.ışlar
drr. 

Votga nehri üa:erind~ki hedef· 
ler geceli günrliizlil hücw:ııfarda 
'bulunan Alınan bomba uçaktan 
tcıpyeklın 6000 ton hacminde 3 
petrol gemisini yakrnl{'lar ve cep
heye mab:cıne götürmekte olan 
3 iıütYük mavnayı batırmı:;Fardır. 

RÖ\'ricrin MoGkovndaki mu.habi· 
riıı e göre Almanlar K.dka.sya ve 
Y<ılsaya kaıtıı büyük bir yaz-. 
ona haıcketine geçnı41err:!tr. 

At yarışlarında 
bir hiıdise 

Dün Lüyük bir kalabalık önün 
de yapılan at yarışlarının allınci 
Jooşcsunda vukua gelen ç.ir
lkin bir hadise; şalhidJ olan k'm· 
seler i.iıerir'Cie ~k fena bir te,.U, 
yapmıştır. Kıışu son anlarına 
yakl«.şırken iyi bir giinünde olan 
ve. bir çcl;: ukplerinıd:aıı daha 
iy> çahı;mış bir vaziyette b"hman 
Tunanın; önünde bulunan rakibi 
tama.men yorularak koŞacaik. hali 
kalnıadığı halde jcllwyi tarafın
dan tubt.J'.rluğu ve lrola:-,"Ca kaza
n<> biLeceği i.lcmciligi et.de etmesi-
ne mani olın:ııduğu hayretle gö
rülmüştür. 

Ya"Ş ·bittikten sonra SQYUnınıa 
odasıa gelen Tumanın jokeyi Re
.şat, kendisine bu ha reketinln 
dPğı-u olırmıdığını söyliyenlere: 
cBendc kabahat yok. Bana antr 
reıııöriim bu şekilde hareket et· 
mem hakkında dioı·EILti:f verdi.> 
demiştir. 
Yarıyla ilcinci olan Boranın a- • 

yağındaki arca yüzünden aru:ak 
b>r kaç gümie beri çalışmıya b&Ş'" 
ladığını bi!ıen bir çok kimseler; 
ikincilik için Turıa üzerine pa<a 
lu'.ııydulrlanndan boşyere zarara 
uğra-rrn~la:rdır. 

Yarış ruzamna.ınesinde, kOŞtQ
ya giren her hayvanm muJıa,kkak 
kazanımak i-çin kqşrnası llftzım 

gelnnektecfw. 
Akse harekeUer y~ağa kal· 

kım jokey antrenör ve at sahip
leri hakkında şiddetli cezalar var 

dır. Yeni gelıişmeğe başlıyan at
çılığwız:n isti,kıbali bakimindan 
tıu gnbi lııf.di6elerin tekerrürüne 

meydan verilmemaııi ve booun 
içi.n de dün.1<ü had se hakkında 
ta!rkrkat ~-apılarak kaiıahat!Herin 
emsaline iıb.ret teşk&l ed~k şe-

k''dc cıezalaııdırıima.sı 
edil:mekıtecb. a... .p& • 

temenni 

c __ s_E-.-H.,l--R..;D...,_E_.N __ ııe __ M_E;;..;.M;;..;,;L..;E._K~E;..;T • ..;T_E..._N_) 

Simit ve Çörek 
(1 inci satı;1eden D""'am) 

Evvelce vcı ile nelkonına karaTla
rmın lağvedildiğini duy anlar me· 
selii, hububat unlarından eskisi 
gil>i rörek, simit ve pasta yapil> 
bileceğini saıımı;;lardır. llaıta dün 
bazı sayfiye yerlerinde ve Velie
iendi çayırında simit satan satıcı
lar görülmüştür. Halbuki hükı1· 
meüa verdiği karar, evveke §&

hısların elind<0ki maddelerin ta· 
mamen bwrumetre satın alınması 
için vorHıniş cllwll'lll.ll lrar<ırlal'l'o 

nuı kaldırıJma,ına dıı:Cdir. Yoksa 
Koordi.nasyon Iley'eti kAraile ya
p.lmesı, satılma>ıı menedilmiş e>lan 
nıa.ddcler hakkında yenı bir ~ey 
yoktur 'e eski ka.ra~lar haki<1ir. 
Ayıııi zamanda lııı.bubatın serbest 
olamk satılacağı yerler ıie tabia
tilo yahuz iaş<lbi hükUm.etçe taah
hüt edilıneıni~ yerler y:iıı.i luı:rne 
usulü tatbilı. edilmemiş puntaka
lardtr. KaM!J..rı yan'lış on!ıyarak 
simit, pasla ve çörek yapıruya kal
kanlar '"' şehrin ötesinde berlıiin.
de mısır kaynatarak satanlar ta• 
kiıx.ta uğrıya~:ı.klardır. 

Bir Norveç köyü 
(1 inci Sahireııen Devam) 

murlar111a ateş &qınalktır. M&l<Ur köy 
halkını:len 120 e- >JmaıvaıTa ııön
dru:ilm.lş~r. ·ıs ev yakıitnı.Ştır. 150 ka..
d n it-erit kaıqnna groderilmi~ir. 8 
!YO§lndan yclkarı 900\ılklar da ter!>ıre 
n1iiet;Eesp.1 e riae se v:'.tvh rnrrp•ı a l"'Cir. 

Rus cephesinde 
(l ilıel S.b!teden Devam) 

da temizi~ hareketleıi devam 
etıne-ktedir. 

Don nehri bir kaç ııoktaklıan ge
çilmiştir. Bu nehrin Volga nehri· 
nıe yaklaşbğı nak.tad:ı kuvvetli 
Alman teşkillıeri nehri geçmiştir. 

Voronej ·kesiminde Ahı.anlar 
lbir kaç Rus karışı taarr~ımu tar· 
detımi§l.erd'..r • 

I..oıııd"a 'r1 (A.A.)- Rıostıofta; 
Çinliye<;kada ıve V<ırorıejde mu• 
~1arehe bütün §iddetile deo;~m et· 
melotedir. 

RUGlar Alman kuvvetlerini 
du.ıdunınak i<;in daha fazla gay· 
ret sarfetrnektetlir!ıer. 

Re.storda Amıaruar şehrin ci>
varlarma ghırr.eğe muvaffak ol
!ln"-lŞ"lartlır. Ru.slar her evi kale 
haline sokıın u,şlaniır. 

Çinli; eska dolaylarmda, nehrin 
şimal kısını.ıı:da yayı li!nış olan Al· 
man nııotörize kl!IV'Vetleri nehrl 

geçmeğe çall;ıyorlar, İki köprü· 
başı tes's edilm'şse de AlmanLar 

AJ·KARADA.N ve gib, N'oadıu sabık o<tasında birden- pek o kadar mm·aJlfak oJam.am.ış 
llıı:;_'ILEKETI~: bırı> boyuıma =ılı bu hırsızlı&ı !arıdır. Alıınanlar nehri 1isti.k * l'ıc;,l'Ct Veka!eli l\lüıı1eşarlıilı yo.pmr;;tı•. 

ıı.ı V<Jk:.'ıJ.eı n y .akta olar> D;o Ti- + İr.hisar!ar Umum M'Ü<iürlüi'(l, saul.allar içinde gegıneğe teşeb-
caret na..,,,,. Reloi eıu.t za.maııcil bu Çatr vo ka!ıveMı. !t.~~ıda konulmadan ü:ıüs etmektedirler. Bunlardan 
.... z:.ı"'• asaleten \ayin edilml§~r. tarlıia•ak halka sat:hr.asııli bildi~ 1000 den fazl.a;;ı batırılımıştır. 
llrü'rEFER.RiK: tir. Almanlarin nehrin ü:zerimie 

* +~ ...._ "--'- •- ı ·00 + Kurr.k<ıpıda obt'11n on iki --~·a . ...,,ıı ve ,..,,n ...,., ero en ,. :ku.ıımağa muvaffak o!dıtklan iki 
"'- ••kl<Pp ~ kısilılı: bir he:y'et şı.ııda Mehmet dün &abilde denize ıi-
dl n:ı .l\:Jlı:ann .,'"1.,tir. H-'eot revkı>- reni erden birinin elbiselerin• karışi&- köprü Rll6 topçusu tarafından dö 

• '- ,, · '' g·u··ı-~ktedi11. ı;,t ""Zirnç vergi,,; pııojesi haltkıoda rırl<en y•knlanmış, 20 gu.n. haı-e =" 
1 aC:..>Jarıa tem"-''ar yapacııd<.tır, mal\ldım edilmiştir. Vişi. '2:1 (A.A.)- Doğu ceı:fıe-* Eq.-oğlunda N'l".at ;.,,,inde ıo;r;. + Müna.l<al'1t VeltiI; Fahri Engin si·nde gelişrn.,kte olan Alınan ta-
:'.;, <'b·n<ien altı yüz lırasını c•lan ~ü.ıı. aı,şsm Aııkaraya di>ıımfu;tür, .arru2unun şimdiki hedefi Sta-
. ~ah yaıt.;ı'SIO!rrden ~t on .ı,. R:ul:ro abonelerioın 8"rw.Uk aı.. 
~ 0"<:ı« a;y hapı;e mahkılm e<tilıniş. datlarını ödPmelrri için son mii.hlet liıııgrad şehridir. :Bu ~ei-ıir içııı 

Murı•l .lanki ıı:;ki bir tonıd.ğı. i.miş bu. aym sonıında bileceldil'. tehlike gitgide arbnakta<lır. 

--========================================== 
-e---·BAYANLARveBAYLAR--~~ 

Miiessesemizdc ı!ahna KADIN ve ERKEK kol, cep saatleri, masa 
d.uvar saatleri, altın ve platin niş an yüzükleri, kıymctli taşlarla 
~üslü ÇİÇEK ve PLAKLAR ,-c yeni •Şevali~·e· yiizüklor:nin zengin 

çeş.iilerini bıılundıırduJ;tunı\Zu bildirmekle şeref dıı}·arız. 

No.10 

58 Elmas, 7 pırlanta 

36S Lira 

Si GE 
SAAT Mağazaları 

DRF.S: İı>"TANBCL, E, fİNÖNÜ CADDESİ No: 8 

No. :ı;ı 

12 Elmas 
5 Pırlanta 

400 Lira 

No. 18 

24 Elmas 

2 Pırlanta 

280 Lira 

S"~d.ıy Time~ Gazetesinin ı;i:yaı<l 
m:aı.:ıb;ı i, İrıgi1 ! ParifJrrıenkıeumın 
yakıooa !usa bir mUc'.det için tatil 
ya:Jillak tasa.vvuru;.lda olduğunu yaz
mnktndır 

Afnwııarın U!al:ırında tı::k bir d~ 
şünce vardır. O da1 ~ını Don 
nehri •Jzı:rlıloekn it:ç: meic. A!manlar, 
beıuoo hr--mcn h r ncıK:tada ş•Cıdetli M 
mukavr.met!e kaı,ıla."1ta1ttadırlar. DO~ 
zin]..11cl! düşman ta.:Atı. nehrin karsı 
ya,i.;.a.:...na geçer 8'-"'Çllleı geri pü.skür
uiJl.mü.ş ve nohrr at::m:ştır. İngilizler gece Ham• 

burg'u bombaladı 
Bulin, 27 A.A.) - D N.B.'ain 

blldirtli;;ine göre, ingila bollilıa 
uça.kl:m, dün gece liamturg şeb· 
rine iıııfilak n yan,,"1.ll "' mbalan 
atımşlardır. Bu bomt;alar, birçak 
yangın ~ık&rnJJŞ ,.,, madr\1 hasar
lara seb.p olmuştur. S•YİI hallı: 
arnsınd• tcıel olanl~r da vardır. 
ŞimdiyP kadar al:wın haberle

;re göre, ılüş:narun 18 bom lıa uçağı 
düşürülmü~tiır. 

Londra, 27 A.A.) - ı::u sabah 
erkenden Lonı!rarla ı;iındiu tehli
ke işareti verilmiştir. 

Zannohmdıığıına gore, bunun 
sebebi al~ak hir bulu'ıı kendisine 
siper ederek •alı ili geçen ve şehre 
d<>ğru yol alımya başlamış olan 
bir düşman uçağının göri.'.lmcsidir. 

Çemberlitaş 
(1 inci 5ahiı.deıı Devam> 

tranwayın arasından Jıı.zla geç
mek istemiş; fakat yol birıden
bire dat.iaıştığırıdan tramvayın ön 
kısmına şiddette Çal'plil~ır. 

Tramıvaym .., kı-ı paı:çalan· 
mış, yolcular büyük bir telôşa 
ıd'ii!jmüşlerrlir. Kamyon da hasara. 
~ramıştır. 1nımnca zayiat olma· 
nuştır. AJ:i.kadarlar tahkikata 
baş1amışlaıdır. --•enıucat ıallıtlmall 

(1 inci Sablted"b D<•vam) 
~D ;yııkalondılı:Ja~llll ya=ı~hk. 
tl'""1idar Milll Korumr..a MücMlriumu. 
mllrğl Yerli Ma.l.lar Pazan Sa.lıt Şet! 

M<.>Mıet Arif, memurlaııdan Ali ve 
Sait ile bu ~ va .. .talı.k yapan Yaşar, 
Yorgi, Mrhmet Şet">l, Bları.ıu, Hamide 
Halil ve diğer iki mt'<llur hıılıl<mdJıld 
tabk:ilı:atı bi~ ve ~:yı =
me>ye VCT!ll~tir. Morııuıiar sorgula
rında su.;lannı lnldr e~ltt., vacı
talık yap<ın!Br ı.c bu işteki rol!,.rini 
tevil ederGk anlatmışla:l'dır. Mohlı:e
me, rtınv.ıriaNiıan Ali ik! &ıid; v~ ku
maşlarla m('1'1SUcatı satarak vaıqtaJ:ık 

:r•ııoınlarda:ıı Y_,-, Yorgl, JlıUil, B;.ı.. 
n8'ı tevkif etmiştir. Dün bozı şohitJer 
dinitndiktm .mra ~rı~r ba.zı kim:ıre
lerln şahit olarak çağrılma..<ına lüzum 
tıörllmüş ve ma!L<eme ~ güne 
bır•ıhnışl..-, 

Tam yedi senedir .. 
(2 incl S')lıcfecl<>n Devam) 

gını, harap oran şeb.inlerin bır 
daha yaprlabilmesiı çıoJc uı:oun sü
receğini, borrJıard'ıman tayyare
lerini n tahribatı arttıla;a arttığı-
nı sqyhyenler ilerisi için nikbin
liğe hiç yer bul.amyorl.ar. Bunun 
.aıksini dıüşüııenlerin ümitleri ise 
ıtıüısbütün kUNVetsiz değiLdir. On
lara göre şe!ı.ir;.erin tahribi maddi 
bir takım zararlarô•r. :&ımibardı. 
man tayYarel<!rinin yap;ı,bileceği 
athribo.tın derecesi artık az çok 
anlllfıJ.abıl:r. Kaç senelik tecriWe 
den bir hüküm çıkarmak hittn 
gelirse şunu demek kabildir: Bıır:n 
bandımarı tayyarelerinin tahriba
tına Q& gm alıştı. hk zamanlar
daki kadar bu tahribat dehşet 
vemıez oldu. Tahribatın harpten 
sonrıı yerine gelmesi urzu.n za. 
mana gayrete ve servete ihtiyaç 
gösterecekse de inılrnsız olmıy.a
caktır. Yal!fıız buna ilave edile
cek başka bir nokta daha var
dır: Daha başka. daha müessir 
ve korkUJ!Ç bir infil(ı.k V'e t.:ıhrip 
,·asılası btılufıursa o zaımın har
b.n tahr:bat sabası hE!m daha ge
ri<leI'; hem daha d ri.n.'eşir. Me
Gcl'! yet dün:-·asım düşündürecek 
o:.Zn da b1'rlu:r. -----

Müdürler her pazartesi oe 
perşembe günleri mektepte 

bulunacaklar 
Lise ve orta mekteplerle ilk 

mek1cp.'<2r ve hususi; ecnebi; e
k;clliyet mektepleri müdürleri
n~n ve idare mern-ur1arının her 
hafla pazartesi ve perşembe gün 
!eri sabahtan aka<;ama kadar 
mektepLerinde buloouak talebe
lerin veya veTilerinin müracaat· 
terin' karşılamalan mr.ar'f mü
<liirl~ünden tebliğ oluıı.nıuı;tur. 

D•-ıımaı:ı uğı·...Iığl kayıplara ra~ 

taarru:!a ekie ettiği muvatfaki::vcil<'ri 
iı&tl.snıJl ctmekt4"dir. 

Duııını, dür.ıkıim.Jeıı d:>ha ziyade ~
lA~ uyan.clıracak m.ıh:ytU.ed<T • 

Nüfus tezkeresi 
ile bardak, 

ta bak tevzia·i.ı 
Türkıyc Şışt ,. ... , C-am F~br!kııaL 

ç;Jata:!a Haz llanında blr nüfus 
kJtııCı muk:n.ıılinıde tıı"' Ç(ıy, bir ~ 
ba!'ci•ğı v• tabağı. <>çel ve IroııııXıs-
1ıo tabağı veıım!'ltted •. 

3 ntilu.sluk bir ai"[ye ~ bunlarla 
blrfü:le ~ı.;,rah~ k»"'l.OOZ g;bi şeyl~r 
de veri].yor. Tevziı.ıtta gOı. önünde 
tutı:lan ~e-y, nfifusunu ibr.a.z edt>~ o 
nlalı :.ht~acı varmış gibi gö:"..tcrerdc 
alıp ta ~ yerP catmarnaı:ıdır. Çun.
kü \>azı wsot düoktin;~ri UfCL!Zlt temin 
etlikl•ri malı b3.ş!talanna pahalıya 
satıyorl:ır. Bu gib:'er stln bir surette 
tak•p ı'<l.lmN~ r. 

Sa ba.uaklaruıın tiatı 18 - 23, ça_y 
bard..ld.an 12 - 23, ciıora ta:bJaları 
20, sıi<ahiler 135, k.ıpaklıla, 113, li
mu.ııluidar 31. tuzlu!tlör 25, IAmba ş!.. 
şrsi, 10, reçel W>nki•11 17, kanposto 
ta~aı.la.n 20, kulplu bira ban:lölı:lan 
'17 kuruşa verilmektedir, 

Katil karı, koca 
(l loci S&h:fedrn D<.'vam) 

fıamaL Niyazi ile metresi Hatice
ni.n cinayet gecesi zavallı duvar
cıyı soyunmakta olduğu bir sıra· 
da gaf!! avladıkl.an ve başına örs 
le vıırınak suret:le sersemlettik
leri ve mülx>altlben de iple bo
ğaunı sıkarak boğdukları anla· 
şı~iyoıdu_ Bu vaziyet karş-ı:sında 
müstaı>tik her ikt suçlu hakkın· 
da da idam talebin.le bulunuyor 
ve maznı.:ınlan taammüt kasdile 
ma.bkemeye seYkıediyordu. 

Karannamell'.n okunmaQından 
ııon-ra suçlu N>yazi; duvarcı Sü
leymanı kendisinin ökiü.nmediği
ni; Cebbar adında bir şah~ın boğ 
duğumı söylemiş. Hatice de ayni 
ı;eklrle cü=ünü inkar et!"'ştir. 
IBı:ırdan sonra l:ı3ıdise şı:ıhitleri 
dinlenmiştir. Gelmiyen d (:er şa
hiıtlerin çağırılması için dur~a 
tal:k c<illınişt.ir. 

Ticaret Vekili 
{l LDCİ Saıhııcaea. .Ut:\ ~m) 

ırasrat~arırun .ı...u.aJ.l4ı J .. •mden ma
leycı. fiatJ.ıU'n. a.r~ t eb...rU.z ettırıJ.c
rUK. bu k..Jü:ı~LL. .ınatlSuJQ.n ıyı !i:stıLe 
ııııa.Ll;j.on..n tenuni. i:.t.enın~t.11·. Vtık.ıı, bu 
~ lizcrU.de de layık c»Qutu al~a ve 
ehemm;yctle du.ruiac:a~ı.nı vr musta.h.t 
silin m\ı_mnun edılmesıne Çdlı.şuaca"-ı
ru lı4<irmı,t.r. 

Behçet u-., Kooper~t<!ler Birlijlioo 
(&rap t-.brilaası olmak uz.ere yaptlr- ı 
dı<~'l birı.ayı geznuş, fub.r.ija\oı:n blr an 
evvel ,.-apllınasL lÇ>.n. va .. ı.tte bulun.. 
m~tur. \~, •~t 17,50 de otoray{~ 
izmire har~eıt et:nıttir. Bobçet Uz, 
dün sal>alı 1"""r Toprıılı: lllah:iulleri 
Of'•'ne g derelı: me;.<1:ul olmuş, Ofiı;ın 

b:>pJ~a anbarla.rmı, un tabr1kıl!«rınt 
ce:z:ı.n~ tali.mat ve Q.irektdler veı:ıın.iş.. 
lir Velı:il, oon cilnl~ boıEı* 
çıkmakl.. olan ekmekleri iör«'elı: tı· 
rıncılar'a bu hııausta b.r IDÖiiiŞıle 
yap~ ve elım.t>.ğin daha ~J çık· 
mas!. için tedhrler ;;.lımn.ışt.1r. 

Vt*ıl, bugün "ktanouJ "" izm.:r Ti
caret Oda.tarı müııne&silleri ile ıörtı
ııtct' kl>r. 

Alman hücumları 
n b>cJ Sahi1eden nevMn) 

~it saılrlamamaktadQ"Jar. FR.cüm.lcı Rus 
K:zıı Yıldız Ga.z.et('si Alman hilC\.JQ.. 
\-arı.nın gi'lıt~u;e a..'!!t !ıını ve tehlikenin 
hPr 5.n 1azlal~ıııı~ı :v>........ıct:ıdt. 
An ~k bizirr (ıktirnztce aidişatı tayin 
etımı·~ dal:ıa erken.dir. 

1 
Deniz Levazım Satınalma 1 

Komİ•yonu lltirılan 
·~~~~~~~~~~~~ 

1 - Tohmiıı olu.""'1 ıneCOJ\lu bede
li c!3950> lira olan 300 ton fırı.n odu
m-1!Jll 31 Tem:nuz 942 Cuma günoil 
saat 14,30 da pazarlıkla ekl<>tmesi :ya
pılacal<lır. 

2 - ilk ı.,minatı cl046> lira c25• 
kuruş olup ş...ıma.ıııesl her ıilo b>
~ıııı a!tnJ>bilir. 

3 - :istekl 1 2l'ilı belll ı:ün ve ıaatt• 
Kasımı>aşada ~ulU11an lcoınİ"1'0nda ha-
zır bul unmalan. c'1&Q4.o 

3 - S O N T E L G R A F - 27 TE1'BIUZ iM! 

Gizli Af gon Satışları 

Bu sabah bir zahire-, 

cini ardiyesinde110 
kilo Afyon bulundu! 
Suçlular Adliyeye verildi 

Yemişte B•ur.iskeleı.i sokağın-

1 
da 3, 4 v<ı 6 sayılı mağazalarda 
zahire ticare:i yapan Numa.n Kar• 
deşler funın>ııt.uı beyanname ha· 
rici bazı k .. ....-ıardan şehrimize af
yon geti-rerek sattığını bahar alan 
Emniyet kaçalıçılık bürosu, bu sa-

bah yaptJCı bir araştırma netice
sin.de bu firmaya ait ardiyede yüıt 
on kilo afyon bulmuşlardır. 

Kaçak afyonllW' derlıal miisad"
re olun.aıını. &ı><;lnlar A..•lıye 5 in· 
et Ceza 1\füddeiltDlum.iliğine sev• 
kedilmişlerdir. J 

Valinin reisliği de 
O inci Sah !ecen D•vam) 

Bu toplantıda, lağvccLlen iaşe 
müdürlüğü vazife ve işl<'r'nm Be
lediyeye davri ve bunciJın scınra 
Belediye tarııimdan bu Jşlcrbı ne 
şek:i!rie ifa t>di!eccgini::ı lan.z'iııııi 
işi göııdcn gcçi.rilıını:;ıtir. 1çt mada 
Vah ve BelC'dıye Rci.sı Lütfi K.tt-
da.r, Belediye tcl!tış hey eti reisi 
Necat.i Ç ·ıer, &,;odi-,~ ihı:sa.t 

!l'i.i.durü &.net Sezen, Mıntııka 
l.kt:.s31! ,.e T'cııret l'.J'ü<fiıleri, 'fi. 
caret Ocıası ıın>Unıi kati!>i de !bur-. 
lunınuştur. 

Belediye Dııimi Enı:•·mer.ıinin 
bek·diye teft~ hey'eti ve iktisat 
mürlürlüğürıun işleri b·' yeni de
virlerle ~~k tırtm;;;ıtı.r. Bu müna
sebetle bekGi~ e ı.ahrta6• _,•r te'!ı:rr. 
ihyası dllı i: 11Ll=k!ecfü. AJrıra 
Belediye D,.iıni Encfürvrini ve 
ikt.ıısat :ıuihlr>rlüğil, teft~ hcy'eti 
.kadrosunı:n ı,e~!e' ilmo ı.ile vü
cude getirii~ı ek ola..'1. y. ni ekiple
rin lo.§C! rrrf,dürlüğihıiin r~ın

da çıılışınaısı w .,ı;nların ibt&ir, 
knutrol işlorle ıne}b'tl cima.km 
meV'21.lııb· ~'"1 :r. 

1942 hı.tııııbat malı;ulünü.ı:ıı 
Jborçlar.dırıl!ma.;1 ve satın alııır

rnası hakkll>dıki !kararname.re 
istinaden haurlan<•n bır taliona:"t-

HARBİN 
Yeni Gidişi 

(Baanalı:a~:den ııevııml 

teşebbiisfüıe koyulmak, l\lısınlaki 
Rommcl oxdu•unu da har<0kete 
geçirmek miinıkiindik. Bu sağlı 
ve sollu kıs\•ç kapanabildiği gün 
Avrupa doğu ve şimalinde gövde
sinden bölüomüş, hayal ve mad· 
de sahalan•ı, petrol kaynalda.rını 
kaybetmiş bir R""ya kalma....na 
rağmen Almanyanın rnukavc.ınet 

hesapları, 1943 e art a..keri plan.. 
lan tahakkuk etmiş olur ve Ja· 
ponya ile işbirliği ve Asyanuı tak
simi düşüne .. i oldukça emniyetli 
blr halde ~lemiye başlamı~ bt:lu
nur. 

Hadiseler kar1ıımwla şim.cfioye 
kadar siy asi tahmin ve görüşleri· 
mi:zde hemen hemen yaı:ılmaıbk 
ve mahcup olınad•k. Bu deh da 
Kafka~y adak.i h arelı.iıltan: 

a - Merk& ve şl.rual Rw;yası
nm t.asfiye<siai ikinci plana bırııJw. 
mAk, 

lı - Ka!ı.aıya - Orta ve Yalan 
Şark kara ve deı>i:ı:lerinde fiili ha
kimiyet te. is eyletMk, 

e - Almanyanın mulul\ eroet 
l<ud.ret.iıı.i arttırmak gay e>İnin Al
man taarruz v-.. g.i.diş plinına hi· 
kim olm.ırkla bıı.lıınduğu sezgisini. 
duyuyoruz. Eğer, bu sezgimiz yo
lwula ve ywinde ise, Alman oır

dn&11 bu yaz ve -babanla şimal 
ve merkez Rusyasmıla h• iki bazı 
tashih ve tJ •lil teteltbıislerlode 
bulunacak 'e fakat bütüo giieü 
ile Kafkasyacla, Orta \e Yak:nı. 
Ş•kta savaşaok vo bu yol.dan 
lıarbe Mvam kabiliyetinı ka:ı:an
mıya gide<<k, tlem~Ir.tir. Bunun 
aı.s;nln tahakkuk edebilmesi, yani 
Alma'n onha.,..un bu sonbahar 
sımuna kadıır l\10,kova ve Lenıio
grad'ı ıLı. i;>:;al ed<"rek So,·yet Rwı
yayı ayni :ıama.oda Ural gerisine 
atabilmesi bir ta la iki ku§ \'UT· 
mak olur ki. bu aıı.ı:ak Kafkas Rus 
ve İngiliz nıiıd:ıfaası:ıra ç~ap s<i
küğü gibi çaı çabuk ç.izülııvennesi 
ile aıünı.kündiır. 

ETE!U İZZET BE.-.İCE 

name bu sa.batı vilfıyetiıni7A! tt'b-
1.ğ olurunuştur. Eua:a na7aran 
elciıı:n salı-alan lçın beş mümessil 
ve muhtarblı:Larda iht.lyar ~yetr 
leri mahsul!cr., tanmi., heyeti 
v:ıı.=tesın görc-ceklcnlir. 

60 tona kadar <>' r, m· lısul.iin 
y.iiı:ııde );rmi beşi; 100 bna ka<l:ır 
olan m•hsulün 50 tona. kadar ola
nmın yüroe yirmi -1; 1 ri ka· 
lanınm yıiızod~ <'tuz besi; 100 ton 
don fnl•s:nm ise 5Q tona kadar 
yii.ııde yirm' beşi, d:ğer elli too.ı»
JJUn yiIDde otuz OCŞİ \"e yüz ton• 
dan faal.asının da yüzde ellısl müıs 
tahsile bon:laın'Clırılacaktır. 

ıBorçlandırılan mı:ıhsuJün alın
ması i~Jı viliıyet :n:izdc de alım 
t · -il5 tı J;u nıhcak!'1'. 

İ5tanbul; Edirr. e; Krrklare li; 
Ba1 1<e.•ir; Bursa; Bi1ecik, Koca
el'i; Diyarbakır; Maraş; Haldri; 

Siirt vilayetlerinde hubııbataı en 
9Q.n tesLın tı;rih. c;ylül ayı ıwha

yeti; İ~el; ~i'ıan ve Ha.tay içillı 
Agustos rubayeli; hmır; Uıia; 

Gaz:ier.kp n~ Serik; Fenike için 

ağı.Etos ortası; T'*at; ~ 
Samınm; Sıvııs; Elmalı; AlMIY& 
için teŞr;ru,..,~ nihayetidir. 

Valinin izahatı 
(1 inci Saboted•o De.--) 

bağlamak hususoında §İmdiye ı.:.. 
derki tecrübelerimi:ı: cesaret vere
cek mahiyetle değildir. Kad.ıkö:r, 
Üsküdar ve bütün Anadolu kıyı..
sııu zaten bu m.ak<a !la yapılUUf 
olan Kadıköy h&lioi t.t-lmı" ~arak 
:n.isbi de olsa hir ucuıluga ve ra
hata kavnştunnak iınkiNımı tect
Ir.ilr. ediy oru:ı:. 

Hem hal ve hem de J)<'raken
c!e satış yeri olarak oradan istifa
de etn:ek iç>n tetkikat yaµınak.
tayız. Bi~hassa d[ikk.füı-ları uıcl12: 

k.lray.a vererek or~ru büyük bir 
pazar yeri halintle kullanmak 
z94med.i)0<um ki fa)'lC!alı olacakr 
tır. Bu huo.-usta yakında ka·t'i ka
rar verec..ğiz. 

İstar.'bulun dö.r11bir tara!·nda 
dqa kadar boş arazi var. Bı»
rôlar> bir an evvel bağ ve sebıze 
meyva bah~r 1cri hal;ne çevrilı;e 
bir kaç yd scırıra şehirlLler çok 
r~at ede binler. BunLarın s.ih. p
lerine kredi te-mini için mesda 
bi.- banka kı.ırulalbillır. Not edı• 
yorum. Bu işi etraflı tetkik etti· 
rıeceğtrrı. 

Odun ve kömür işinde hatıran 
do faaliyete başla.dığ>moz için 
mabnıkat cıfiısi şimd' yerinde te
m:n elınıCş olduğu 250 bin çeki 
odımu şehre nakil iLe me,.ıgu~. 
Bllllıl.ann hepsi teşriırisan;ye ka· 
dar getinlmiş olacaktır. 
Şehrin bir yfil~l< m~ m. 

mürü rht'yacı 4-0 • 50 bın b)ndur, 

Bunım vüaıde 40 • 50 si Bulgaris
tandan ge!:i.,. Kömüreillere: c- Bu · 

ihtiyuı s>z lemine gayret e<lin. 
Biz tamamlarız. dedik. B~ı;;:ari8-
tam!an k<Xnürii b:z temin etme

yi düşündük ve bu işi muka ve-

1.eye bağladık. Bulgarlar bize 25 
lb:n toın kömür vero::ek'erdir. Bu-

• nu Ticaret Vekaleti mübayaa e-
decek ve 1stanbula bırak;cırktır, 
Orırdaki kıörı:ür isli.lıı;a} rn esimi 

tcmımuz olduğuııdan yakında 

ı;cimeğe başlıya<:alrtır. 

,,.,__ _____ ._. Gedikp!IJa: Yazlık -------..... 

A Z A K SiNEMA Bahç6sinde 
Her akşam: Profesör 

• 
1 su GU ZA 

Teın:sillerine muvaffak:iyetle devam ed'iyur. Temsiller tam s:ıat 
9 da baflar. , 
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HA-SA N-- 1 ViTAMiN • 

• 
1 KREM -LE R • 

Vücut için vitaminin ne kadar lazım olduğunu herkes bilir. Cilt için de vitamin ayni hayattır. Son zamanlarda Avrupa ve Amerikanın ıtriyat ve güze lli)c enatitüleri vHaminli kremi istimal etmeğe batlamışlar ve 
güzel neticeler elde etmitlerdir. Ciltlerini beslemek ve gayri tabiiliklerini ve enfeksiyonlannı gidermek yolundaki gayelerinin tahakkuku üzerine bilhaasa kadınlar araaında müthit bir heyecan tevlit eden bu krem· 
ler bütün müstahzaratı alem§Ü mu! bir mahiyet alan Eczacı H aıa'nın enerjik mesaisile istihzar edilebilmiş ve Hasan Vitamin Kremleri nam ile piyasaya ç ıkarılmıştır . Yüzdeki aivilceler!e ergenlikler ve burusuklukları 
izale eden, ihtiyarları gençleıtiren, ıençleri güzellettiren bu kremleri derhal ve bilatereddüt istimal ediniz. Hasan Deposu ve ıubelerinde büyük 35, Kavanoz dört misli 125 kuru§tur. 

Prof esörDr. Ziya 
Gün'e ait ev eşya
sının satış ilanı 

Sultanahmet 5 nci 
Sulh Hukuk Hakim 
liğinden: 
lstanbul Cağaloğlund merhum 

Dr. General Besim Ömer'in ko· 
nağı sırasındaki 28 No. hanesin· 
de mukim iken Temmuz 941 ta
rihinde ölen ve mevcut vasiyet
namesinin mahkememize tevdii . 
üzerine terekesine mahkememiz-
ce el konulmuş o lan Prof. Göz 
Doktoru Ziya Gün'e ait olup mez
kur 28 Ne. hanesinde m avcut ve 
mahkememizce tesbit edilmiş 
olan ev eşyasının mahallen açık 
arttırma sureti ile 31·7·942 tari
hine müsadif CUMA günü saat 
14 den itibaren satllacağı ilin o· 

941-64 Tereke 

Askeri Posta 8734 K. Satın alma 
Komisyonundan: 
M. cmsı T. Bed;>[I ı:k Tem.matı E<.s;J tme Tarihi 

L:ra 

131.'{)() K.ilo S.ıbwı 13630 102C-OO 10181942 Paz-aırte.si gunu 
ll,30 da 

l8JOO Kilo Toz ıok.,- 1665~ 1248--75 10/81942 p. • :-ttsı gi1nü 

veya k~s • . t fri'. ı~r 20250 l511l-7G 11 do] 

~~o KJo Çay 8750 658--2~ 1018/•12 Pozaı"esi günü 

10,30 da 

1 __ Yı.ı:k. -da cın~, rr.i'ıt"tar- tah.-Tun bede ı ve ilk t!_.ıın;.t!Jn )U.-lı üç k.a

)erı ~:za~ın h z.a?a.::r:da gtıst('rl:en gün ,_- e saatlerde kapalı za-fla e~ltmclcri 
y..ı.v .aca.kt;.r, 

2 - Bunl:ıra alt :ıartna..~ler, Ankarada Deniz LE-v:ız~ '\fildfir!üğünde, 
a,t. ,bqılda Deniz Levınım Satın Alma Komisyonunda ,.e Ça:ıakkalede A.'!kerl 
posta 8734 K. Saim Alma Koıni8yonunda görüleb;Jlr. 

3 - İstekli1er:..n ıkonı.ma.eygun olarak ta.Jttlın edecek1eri kopalı tekli!I-eEJni 

Çanı>J<Y.alo Askcı1 P oota No. 8734 K. Sa tın Alına Kom.~w.::na göndermeleri 
ve postada vl\Kj olacak g'1~c~kınelrrin kabul ediln~iy11c<-ğ- ''! tCklıt1 f'ıin nih~yet 
e--k.silhıe bri.h:n.dt>,n bir saat e-.r\:e..ine k adar verıl-nı.s olrıyısı. c.i9S.9> ---------------------

İstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlüğünden: 
1 _ .GO ad<t )1nı:1 beşer ve 50 adft ellişer J<:•lol · !oh• n l atı=• 61ıazı 

yap :nlmllk. ilzere açıl: eks.l tmrye kooclmu.ştur. 11·,nle ';,t/94..? Cuma 6iinU 

saat 14 Ce İstanbul \" .. .ıyPt.i t~onağın~a Ziraat :~ı .... u ... ı) !i u as milteşı~ırıtil 
Ziraat Satın Alzr.a. Komlsyuıu hu.zucunila y1pı.acaktır. 

2 _ M.uham.'Uf'n bedı .. 11 300() lir.:ıdı:. J..Iuva.kk.at tem na~ı 2~5 ı radı.r. 
3 _ Talip c.,.la.nların ,.srtna.mesıni ye n:.im·ın .. sini ga:""Tl-k Uz r~ Zfrnat Mü

dur.u"u!lC "'~ ,,nr.arıda y.azı'.1 üıal~ gü:ıülerninat akçc1 :iy!e beı .. ht>r ~o:c-..isyo-
na müracııat!an 11An olur.ıır. c'i9t7> 

sesini çıkarrnı.dı. Bir mvcdet da
hiç lrom~rr.adan taraçayı enı

' • ooyuna aı:.l~tıhr. Ilir aralık 
]'. ur..:t dedi ki: 

- Fakat b:lıyor mu.sur., 'baba
r,ız hakikakn çok cömert adam· . .. 
Bir <lda size hatırı Sl~,..lır drailı.u
ma veriyor. Sonra da işfori;mj ge
rı •!etmek için, bana yiımi bin 
İugfüz !ırası kredi a,ıı . 

O sırada ilıtiyarıın sE'Sİ duyultiu: 
_ Çc:x·~:ltr üşürsüniız. Haydi 

1<;er,ye grrin ... 
Frank y-ı!m<>ğe ka·'lmadı. Kelma

Y ;mdan da "&:ril gJrip ' ir mem
nuniyet dı.1-0u. 

Yemekten sonra ndasl'f. ~ çlktı. 
Yazıh<ınl'si~e oturara1<, Con Le
l 'y-c bir melı.tup yaı;mıya lhazır· 
Jand':. !.foklııba üç Jeia başladı , 
iil'üııll de beğeııımedi . D<irdüncii
.,;i,. u de b~eım:eyrnce, mek.tup 

?ktğıtlarmı bır tarafa ii'.i, kal:ktL 
salona ln<li • 

Daha bir ·~·e emin o.,,.ak L<ti
yor'du ve babası ile konuşurken 
de Hk fırsa~ı Joollı..J'Ord1': 

- Frank'a h iç Lc 1 i'de-ı bahset
tiniz mi~ 

lıniyar cn·~p vemı~cıcr evvel 
gazel.esir.' hpa<lı, gö<lfrklerini 
çıkardı: 

- O!'a yalnız Ldi'nin nikah
tan en·el sen' görmemek içVn 
vadde bclunıdıığı:mu söyledim. 

Beril bu cevr.i' kar~mnda biraz 
şaşırdı a:nm~. 'l::-.~ka bal-.,c geçti : 

- Frank demin bana bir şeyler 
söyl-edi. Gu~ a &~z nikah ~Cl!YÜmü
:zii ticaTetıhırnesinde çalış~ıı adarn
larmda::ı sakl&:na:1< isLiy• ı mu'i"-U· 
nuz. 
Frldm~n l(G~m.•edi: 
- L~er ı;ıö;> le Wi ıedi ~e, b u 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SOLDAK SAGA: 

1 - ZQ'an, B:ış.u k..L. 2 - Edat, 
Burr.da cf.P/:il. 3 - Mc.mnu. Eski PX!
b~:ı bir harf 4 - Zam, 5 - M-ektup, 
Emir, 6 - Dcnıu, il{i hart yan yana, 
7 - Nf..li:C!j&•t, l\t:...Gen. 8 - Tttltf<lr.da 
br 1-J.bir, Tl'l°Si n:.it. 9 - Aı;k4 •:r1 has
taharı.l' 

YUKARIDAN AŞA.{';JYA: 

1 - Zarar, Zararın Ql11.~, 2 - i:,l, 
Ya..-a.ı oo{lil, 3 - Tasvir, R~ 4 -
xa:n...ıt, 5 - Bir öt, Su, 6 - Yurt, 

Samsun Valiliğinden: 
TAŞ iHZARi 

l - Samswı - Bafra yolumın 41 ~ 570 - 4.> + 000 l<iloonf'trrll'!!'I ara.. 
sına 25i2 mı·tre rrı)kilbı h1n1 4 ihzart kapalı ınrt ~ul:y!e iha " pdilrn-E.1t: ille
re rksiltıne:re koncıJ:n~Ui.' 

2 - Eksill"ll'e 3 Agus!OfJ 1942 1.Qrjhine r::ı.stJl\}'an Paı.actesi günü saat 16 da. 
v;:ayet Dairr.i EncWııC'DilJ ı ~ yapı~ncakhr 

3 - Keşıf bı·doli (30489) Jlra (52) k"r ; ve nııı·vilicıkat ıe,,,;ruıtı (2286) 
lira (71) kurı.v;'.c.r. 

4 - Eıı 'şe cı.i'. klşif t\vr.ık~ S1m~ Nafia ~lüdürlüğü ve "\•ilfıYCt Daim! 
Enırümen.i kaJE>mirıde olu.p fı.tokliler bt>de.biz ohH'<lk trer gJn göı'fbilirlpr. 

5 - İ..•tck.ılı·r iliale tarihind<:-n en geç Uç gün eV'·el Sam~un Valilığine 
Istida :1<' müracaat eıdı•rek alncukJarı ehliyet vestkasını ,.e carl S('nGye ait Ti.
cart Oo.ası ve.'liJı:aeın.ı. tekhf mt~ktup;arına ek.lr-ınelerl ];L:urıd•r. 

e - Ek!>il'..rrM.·ye girecl'kler Yalnız tekli! m-ektupla.rın1 havi ve kapö.ılı bir 
~'!ı ve ü~ün.cü n.a.dd-e<lt• yazılı muvakkat tPınina t ımak·b-..aunu ve beşinci 

n1adıdede yaulı ve.:.ik.1Iarı b!r dış zaır.t için~ ~up ve mUtıü.r mumu İlP, kapa.
yarak iha.c günü f.aat 15 e \:tadar n'!Bkbuz mıli.a.bilindc Dainıl F.ncilmf•n Reisli
~,.. vern .. Jeri v•·ya iadrli taahhütlü olarak poota ile göndernıiş olmaları la-
zımdır. 1\ıslRd-1 vlacalt ı:ccikmelcr k•bul olıınm•z. (763!1) 

BELSAMİTOL 
İdrar yolları i)'Q)abı, yeni \'e c5'\:i BELSOGtı"KLl:GU, tdr.!ı' :ror!u~'\lı 
mt"90llC ve pı'Q9'tat iltihabı, ~~ '-"e koli sistitlere, böbreık r;ıb;ı.!ı;ı~Jkla
rına kaı>şı ~n reült<-ınım•l bir ilaç BELSA,"\IİOOL'dı.ııı". JIEJ,SAllllTOL 
Jcul!an.ımlar yukarıda yaz:ı!ı lw;t•llklardan çobul< .ırurtuıurl.ar. Butün 
Ecme-lerde buluoor, S..t'3 drpoau: Sanu .AJc;u. Bahçelkapı iş Ban!rnsı 

aılka mkağındo Rahvancıkır sok.ak N<>. 5-

7 - SJ<'ak ve toı.t!ı b;r m!'Şl'l>p, K.u;ın ı-----------------------------
Yal~, 8 - Hı•r tar.alı su ile kaplı, 

Kap 1 "'·~:,:;1 i~ ~,~:".:'~·= Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
Jlalledllmlı Şekil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Bolu Nafia Müdürlüğünden : 

! - Ek' · ,., ı ,L " 10: Göynülı: - Nallıhan yolune> O + 000 -
75 + 000 K •. >~C!t-' i arasında Uzw1del'f ve Çiller köprülerı ~(I K"Jç;:ut: lröp
rti \: e memez}tr !~aatı. 

Ke~f bedell 144041 : ra 9t3 kuru:;ı~ur. 

2 - Bu !şe ait ,,arırıamı•ler ve evrak şunlardır: 
l\. - Ekrsı1 \m-e prinameet, 
B - mtıık,a\·clc pı-11jt .. si, 
C - B>şıııdu-lılc işleri gcael ~r1namc.sl, 

D - Köprü v~ n1C'Il:fCZl<'re dair hu~~'it şartname, 
E - Keş-it hi.iJ.j.<o:a.n, silail~i fjyat cetvr.llrıi, 

F - Soor ve köp.rüJ-er fenni şartnanıesi. 
i:sf;yeııln bu şarlr.ur.ıclc~i v~ evrakı Bolu Nafla l\IUdür' Ji';ünde göre

bilirler. 
3 _ C<slllır"' 7.8.942 t.Wlıinin cuma güırıü saat 16 d> Boluda Hüı ürıf(·t Ko

--------------- nağındo Nafia l\lüdürliiğ od:ısm.da yapılacaktır. 
4 - Ekı9iltın~ kıapa!ı zart usu!iyle Y"Pılacalc!lr. 
5 - Dcsiltmeye gırebılımeıt ic,:in isteklinat 8453 liı.ıa m11vaıldk.aıt teır.1nat ver

me.:ıi bundan baŞ;ta cı.~ugı.daki Vt'Sikala!'l haiz olup g~ı·.nncsi lB.zDr.dJr. 
ı _ Ticaret Qda.~ırı.da kayıtlı bub.ııaduğuna dair v~.k.a. ı 
2 - iste~aeı• ek&Itmt·ye i~t:ir~.;: f'dı .uıı~~' iç: n rtmil~ g·tinün<len t:n az il.ç 

g1ln evvel ( 100.000) lirel*- t~ yaptığın.o.. <h\lr vesika ibt<tL k \1tllyetten 

alacakları r-hl•;et vesikalarını tck~f meklllp'~rma koy;,c:ık'u::'<lı 

27 Tem muz 1942 6 _ Tekli! ml'lctupları yukarıda üçün<:u n-.:ıdıiı-de ya<:.ı ,...v""' bk saat 
evveline kadar Bolu Naf1a DaircsClt~ geUi .. ilerek ek51:tnııe KQn~:ou Ri'isli

ğıi.ne roakh.ız nı.-l~bilin<ie ver.i.lcc~ktir. Po.!:.1a il~ göındeı..il~k ınt'kL .• plann ni- 1 

h.ayet üç:ürx:ü n1adJ.ed .. yaı.ılı sncıt.• kadar gelrn~ş ol.m.ası ve dr .. z< 111n mühÜll" , 

mumu ile iylce kapatılnıış o:.ına.81 lf;zımdır Postado olacal: ge-ciluneleı- kabul 

18.00 

18.03 

18.40 
19 30 

19.45 
19,55 
20.15 
20.45 

21.00 
21.10 

21.30 
21.45 
22.20 
22.SO 

Proçam ~ Memleket Saal 
Ayan. 
Mü,;k: Radyo Dons Ork:e.tra
Nihad E.>eııgin İdansiııde). 
l'vlüz;k: Fasıl Hty'eti . 
Meınlc&t":t S:..at A,y<ı.rı ve Ajarıa 
Haberleri. 
Seı'be>t 10 Dakika. 
Mü:t-'1<: Ş.mo ve Tilı'.<üle r. 
Racly<> Guetesl. 

edilmez. c:7683> 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satınalma Komisyonundan: 

~ıı mit: Bir Marş Öğreniyo- ı _ Meı~eı: 1n;z vr n1u hak Jr • .;.ı~tınu .. ıini lc;-i..'l açık. rkısilttne ile nUmunc-
r.,z _ Haıl''a!Un !\1alll- sine g~re 162 ç;ft tvt'n yı:ıptırılac.ıktır. Bt""hc .. çiftin ~~n bedı li c.23> tl::ra. 
z:raat Takıv!ml. c50> ku:u~tan umumı:n tııt.arı c's30'i> l.iradır. 
hlilı::l!t: Ş:ı kı ,'\" Til!"jrü.ler 2 _ Bu pJcsiltml'Yl' ıı.it ş:ırtnanı.c~er mı rkez.in11..z le\·azımınUan po.~"(i.iız alınır 
Progr3lnlntn İki-cı K~ı. 3 _ E~itıne 7 A;;ıJStos 942 Cuma gU.nü sa:ıt 14,30 da ,1JlaUıtla Kara ~Iusia 
Koouş:ı_a ( Pı a K~tusu). fapa~a soka~ındı meZ'.Üt' :Merk.,z S._1ın • .<\Jn-ı. Komi~on"nda yap11acakhT. 
:\Iüzlk: M k:'Si. Dvorak: 4 - ~ı°uYai<k'at teminat nf,.'{t<>.rı •28.'i> l~ı·.:ı «53> kuruştur. 
ıL-..iz.d.: Dans ~IUziği (Pl.) 5 _ Eksi"ımrye gi.-ccekl•':in kundur.:ıcı olda~lJr:nı d..:i:' 942 yılı T~cnrct 
J..tr>rrlei.,-<-t saat A.y"!rı ve Ajans 011?.:-1 \·rısikn :. ile bı.: g:bi kundura. taahhüt lşleıi yaptıJLrıı bİidirir birer vpsi-
t-f.ıbl"rlc"l \·E" Br ~ J::ı.r. ka ibraz eimelcri s;H-ttır. "7899> 

22.45/22.50 Yartnki }l""O(!"rr.m ve K a- l-·---·--
P""'' l ,.-Yazlığa Gidenlere 11\!(HALK 

RA lo RIZA TİYATROSU 1 IIASm KOLTUK VE SÜTUNU:) 
H alide Pi~kin beraber : l\fobilyanız ile diş bud<ık ağa- 1 

H3"o.y•a<> l>•'»ü D 'ıçr!t.~iıı Alalu:1ı:a cı.ndaıı bahçe koltuklarını7.1 ~ 
K .srnın<la ııer g~e "Jlat (21,30) da H e r yerde n u cuz 

Bu Cı"C•• t _ oku 

(l~ arama ış verme iliınl.or, bu 
sütU'nda parasrz olarak nesrolu
nur Müşkülle"' ce\':lp ,-criİir.) 

- DERS VERİYOR 

istaa'bul Pazar Otlalerl Nasıl Eftleniyor? 

Florya Plajlarında .•• 
Tren mi, seyyar sergi mi? - Yağları bohçaya 

sızan patlıcan dolmaları - Bir buhran -
Öğle sıcağında kurulan çilingi r sofrala rı 

(! lnrJ S;;hı!<'dcn Devam) 
birdiDbir ·oynar gibi bir hamlede 
ta ommıb~mrzdan önünüze sıçrı
yorlar .. hacdiniz vYsa şöyle ha
fifçe bir dirsekleyiıı.iz . O zaman 
da yavuz hırsız ev sahibini bas
tırır ka•bilind-.n sur•tlarını buruş· 
turup: 

•-Ne sıkıştınyorsunurı: ? ... • fer. 
yadile sİ21İ. bh güzel, b ir ternirz 
azarlıyorlar. 

İtişen, kak~an kala>balığın ara
sına 'kıotıhp k&rakoUuk veya has
tanelik ofilıakt;ıı~a t reLEo ·bllettiiz 
ibjnip iki ır.'~li ceza ödemek en 
ma'1ml ve prat~k çare ... 

•- Acia ırı >en de parama 11eçer 
hükmüm!.• o<dım v~ ka1kmak ü
oorc buıunıı!l trene doğru yürü· 
düm. BGtü,, v,·.gc.nhr bı:samakıla
rına vaı.ıl)(':ı-ı. kadar t;khm, tılv
lım dolu .. . 

Basa.ır.aıf_a henüz adımımı at
mı~tım ki, a1hada11 ge;t'n kadı.rıh 
erkekli bir g·upun taıyikHe ken
dlmi vagoı.:.:n içhıda lıulduım. 

İl~lp, kak.~nıanın ni<'ğer bu ka
·bil ıyili.<lcrı ae (!) ulllyormuş ... 
Yedisinden Y<'tmişine h.adar çeşitli 
bir insan kalabalığı için-c isti!:.e
nen va~n mı.hşcrıJen, daha ye
rinıdc bir ta~: ırle tramvaıylardan 
bir nümune . .. 

E9ki Kacı:hanc tefeırücleriıni 
andırıırcasına patlu:~n dolmalari
Jc )"Ola çııkaal&rdan tulun da, rne
.lon şapka '1t caket atayla F lorya 
sahillerine serinlemiye gidoolere 
kadar her ciııs ve tipte insan va«" .• 
kalabalık, trenin. hareke'liııden 
mült•vcııı.t sarsıntıyla bir boy d a
ha if=tiilenince bu defa çene!<:r 
açıldı . 

Siyah baqiiı tüsünü burnunun al
tından i.ğneliyen, kaçgöç ~rnk
lısı bir hanım teyz.,, y a.nındaıki 
basma entarili saçlım örgülü genç 
bir kua muttastl ihtar etmekte: 

•- Kız Si>oiıre... Çıkını doğru 
tutsana .. lbak dolma= biitün yağ
ları bohça-ya ç>~ .. 

•--Yavaş söyle ha,minne ayıp ... 
Herkes bize bakıyor .. 

•- Herkes kendine baksın, si
nematograf oynatmıyoruz ya bu
rada ... 

Biri melon ~pk&,;ım çıkard1, 
ötoi<i eliyle şöyle kandi11i b ir se
liım ç:ı11tı: 

•- Vayy!. .. Mirim efendim, za
tidllleııi de bınada ha .. . • 

•- Ne yapalım. felekten !bir 
gü.n de biz çalalım d edik.• 

•- Veliefcndi canibine mi teş
rif? ..• 

•- Floryaya .iki gö~üm •.• 
•- Oh .. ah .. Allal!ı fıfiyct ver

sin .. ,. 
•- Amirı ... Cümleye ... • 
Fıkrr, fıl<:ır kayn:ıı;an iki gene 

kızdan bir: bi.ı a. ~ tele.ılı t, !u~lı 
arandi.k.lam :;oııta urkada~-ı.na.: 

•- Göroün mu şinıai baış.ma 
gr.,lcnleri ..• diye bağırdı . 

•-Ne oldu kız? ..• 
•-Ayol dn+>a ı:-c olsun, mayom 

tramvacyda ktlrnış .... 
Vagonun ffi[rd1v~ıılerine ~ 

ğan g:b i hevenk hevenk asılan· 
)ardan bir delikanlı da: 

•- Yolculu;; var... Yolculuk 
var ...• 
Şarıkısını tutturmu~, duruıp din 

lenmerlen ferya t e<tın~te ... 
B tt sözlü \'e şarkılı seya'hat 

Fkııryada sona erdi .Treni bo1al
t an kalabalı ğ;n büyük bir k'-imı 

plajların; di·ğer bir Jusmı da hat 
lboyundaki gazinoların yQl·unu. 
tuttu. 

~ 

Bu sene pl<iılara ragbct mu
hakkak Jı:;, geçen yıllara naz,..ran 
çok daJıa fazla.. Bütün pl-.jlar 
dolup dolt•p ta,ıy0ır. Bo~ bir ka
hine bu!m~k t <.ı~ta maz.tıarvet.. 

Pl3j müstahdem!(·rine )'clt\·cırao 

yal\'arana: 
•- Kwwırn ne ohr$a senden 

olur. Beşimiz bir kah:neye razı
yız, hem de b:r saat kalmak şar
ı;Je . .. 
•- Yahu şuraya kırk yılda biı 

gePdik !~te . .. İnsan sininıi·,e hür· 
met eder de buyurun beybaba 
!alan diye bir yer gösterir .. • 
BuT~nın müstahdemleri de 

tramvay biletçil'eri gibi sert ... Bu
!'ııırılarından kıl alcLrmıyorlar a· 
l'imalVJ.ı ... 
<- Babamın evi değı l ki ... Za-

tıalinize huımsi oda arayım .. . 
•--- Bur aya ge.Urken bana mı 

danıştın dı moruk .. > 
Gibl1er<len etrafa ce\·ap yetiş· 

tirijürlar. 
Soyunacak yer bulumıyan bazı 

iştihalılar da wltığu t~nha sahil
lerde alıyorlar. 

Hat bzyyurıdakı gazinolar ela 
başı. ba~ına bire r alem ... 

Ceketleri ı;andalyelcre tak:lı 
göınlcklerlnin kolları sıvalı keyif 
cll;i öğle m:ağın a rağmen çiwn
gir rofrasını kuım~. durmadan 
çakıştırıyor. 

İclerindcn bazıları da tabi~ 
m•;u.f le daha ~rndiden feryadı 
vermısler; hnparlöl'ün avaz avaz 
bağırdtğı: 

<- Yolculu!< var. .. Yob.:luk 
var ... Yo!culuk ... • şarkısına hep 
!bir ağızdan iştirak cdiı•orlar. 

Müs~hcdel.,rim buı·rda b itiyor. 
1 Zira; 'eğlenmek ve S<'rinlemek Ü· 

~ere Fl<>ryaya gidr .. şehlrdasları 
kend; hallerinde bırakarak kafa· 
m1 din1en:~k ve serin1e,mek arzu· 
sile öğle trenile Ş<"hre dönüyorum 

tSTANBVLLU 
YATAl'..LI VAGONLAR .1.-"tanbuld:ı Rızapa;a y -

· Ü şunda 66 Xo. 
J(O ,TROLOR AH 111 ET F ı,: V z İ 'n in 

Kolej mezunu b.r genç h""wi ,===============-================ 
ingilizce dersı venmek ~tcmck
:tedır. Talip olan.arın bu sütunda 
A. K . B. rumuzurıa yaxınsfarı 

Ko?l11~ - 3 - Per'dc 

Ylzın: R;ıef R!Z-l ASRI MO"f iLYA 
Jley'ct her gece Be 1\ ü Bahçesinde 1 

t· n } Wl'TI t~t."di.:. 

Fra'lk hokilJ;~!o~ o kadar zeki bir 
adarr. dl'ğilmiş . 
Komı,ma 'burada bitti. Beril 

salonda;, çıkl,ğı zaman, hızmetıçi
nin kaı ıda bir telgraf memıııru 
ile ko,.;t.Jllld:ı!a ok1'.ığunu gördü. 
Hl,;me\i telgrdı alarak geldi: 

- ?IIfüıyö Frank Su.t1on'a ibir 
telgraf!. M:Jtn~azel, istcr~eniz, a
çınrz. 

Genç kiiZ en"t'liı almak isteme
di. l''akat sonra flkrmi de[;iştir<!· 
rek, aldı. Bclkıi de n~anl=ın o 
kadar sab ı rsızlıkla beklediği ha
berdi. Okıı<lu: 

· P a.;i (ik vapurunda CeksDn için 
kanıara lnr hn 11rlanın1ştır.• 

Beı·i! telgrafı Fridınan'a götür
dü. O da dktr<lu. fakat bir şey an
lama<lı : 

- Herha' k mii;ıterilcrinden bi
risi için hazırla.ttı:ğı ka'lnaralardır, 
dedi, ~u td~rnfı telefonda kendi
sine okuvaymı bari ... 

Beril tekrar odru;ına çıkı. ve o
r ada he.-şeyi , uıı.:u. Telgra_fı d a, 
Cekson 'u da, rıoisanJ .~Jn ı O.a, I~koç- ı 
yayı cia .• • 

Mağazasından alrııız. - , 

Ve beşinci dcla 
me.1<tup yaz:ıuya 
yaza.madı. 

olara<: Leli'ye 
kıoyuldu, yine 
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Megafon gazetesi modern bir 
gaz~kydi. lifle yaz işleri müdürü 
büsbütün mıadern bir rnsandı. 
H atta kendisir.i herkese böyle gös
terınekitc-n de ze~k duyu:rordu. 

Yaln!.Z glzetenin bh kusuru 
vardı . Haıbo: verdiği b:.r hadise
n>n arlkaısını araştırır.ayı ihmal e
diyordu. Bir gün koskıoca başlık
larla lıeyecar.ıı bir haber ""'ri;ıror, 
ertesi gün bu mfohim h!iber ron 
sahifelerin k•i~ük pımt.c>°,u süıtun
larmda Jroy:'"Jup gicli;;ırdu . Fa
kat .bu kaybolup giden !ı&'oer ye
rine, birinci svJıifede c~nha canlı 
ve heyecan!• Laşka bir h«ber ve
riliyordu. M• rafon gaze•Psi bilhas· 
sa .Kurl•a a·ı haberlerır. !!l!k>bine 
pek de o k&dar ehem'ıı.yet ver
miyord u. 

Halbuki bu •Kurt• hikayesi pek 
d c öyle ihm~ ı edileceJc: şey !erden 
değildi 

( Dc-ı;amı ~:ır) 

ımercudur. 

1.$ ARIYOR 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
ida:-e ihttşacl icin 6346 ac\.'t c:tmı'nto b~<'lk. kapalı z.ar.ola ek.silbn~yr cııra 

rılnır~w~ f\luh.1-nlılllen jbedel 15692 muvakit:ıt teminat 1027 lira olup rk..-..iltmıt"I .. 

1

31/7 /942 C:u:rna günü saat 15 de l\ılüdü1°lülk binaS!lH.htkT So-tın A1ına Kon .. ·!V'"v.
nıında ;ya.pıJaca4rtıJ', İt>tt-mliler muı.."'Skkat tenıüıat ır1~Jl. '-'ôJU barıCta nıektub., 

jile kanuınt vrsaiki muht,.vi kapalı . zarflar~ı o gün ~~"lt 14. e-. Jc&)lar m~.~-~r k~ 
nı.:ti;)-~ona V<.!TC'cPklc .. dir. Şurtnaımcsi h~r gun Lı2vt>zırm .A..~nı:.-1.iglnılı.ıJe go:'lll«~bıllt 

(763!)) 

-------
A 

Istanbul Hava Mıntaka Depo Am~r1iğinden· 
1 _ Hav a Blrlikleri ihtiyact için iki yi;z ~-ı ..... tre mL<"rl.bı çtım k"restesi P-1'"' 

--------------- zaTl~la satıın al.ınncak.trr. İ~l.t.'"itlileı'in lt: at' t teııliııat t,ıtarı o1::ın dôrt bin iki )'~ 
A•heri Fabrikala;-&;;;.- lirayı Balmlköy M•lmüMrlü~üne y:ıtırar,.k n=· \7.l an ile bidkl< 4.8.942 s;1· 

'1Jma Komiayona günl saat ı ı dP yeınfpoıstahane. karşısında B OyUk K1nacıyan ıran !ltınci kat NO. 

Makine ile seri yaza bilen ve 
2 yıllık daktilo kurou görm~ o
lan i::ıgilirzıce ve fransızcaya 
vakıf bir !(em: İ'J ara:maktad ı< . Bu 
sütunda cDcJ..hlo. remzine ya
ızırması mercuıdur. 

/linları 9/10 da Hava. Satın Alma KomL~nunda bt~~...nll a1;.rı . c:7874• 

Muhofız eratımız icln Alusıl>ıtı 942 
0 ;hayetine kadar ıt500• kqc, looyun eti 
acık eksilt roe ile satıııı. alıııacaktrr, 

Evsa.f ~a.rtnr0n1ebi hl:r gi.in komis
yonda gö:-ülcbil'r. Tohrnin ecfllen fl. 
alı c735.> liradır. Teıninnt ~ t56» 
l;rndır. Taliplerin 31 Temmuz 942 
Cuma ı;;ünü snat 14,30 da Salıp112.a
rında .Afık<'ri Fahrlkalar Satın Alma 
K omi'--y0nunda bu]ur.nıalart. <7643> 

, DOKTOR " 

IF eyzi Ahmet Onaran 
1 

ciı.Dhıı n : Zf-HREVİYl! 
~rERASSISI 

(BabıtU.) Ank:.ra caddesi Cağal
of.lu Yoku$n K ö<s"' b~:ınd.'l No 43 

• •• • "Bir yerıne uç vereyım, 
tek polisle gitmeyeyim,, 

(2 inci Sahl!rd"'1 Devam) 

•vv•l çağııvnı,,Iamılj. Ar3ffiiilar .. bu
lam.">ymca, bi ı• lira ce.ıa kesmiıler. 

Haydi o """"' ne. B:r de üGlolik, 
poll4;!e gelecekn1~n1 gel l"Cl.>k Sf•fcr ... 

- A a a a! Hayırdır in,}allab ... H;ç 
kadın po~e gptirilir mi? 

- Gördün mU b~ın'a gelenleri be
ntrr. Bu ya,tan sonm, Hr güne karşı ... 
Kadının kızı durup bir müddet d.ü

~indü. Sonra, miişıkll vıt?Jlyf'tten kur
tulanara ma.1'-~us bir sevinı;le, 

- B•ıldum, ch>di, Kolayı var. Ne 
sWıü. gı:l~u!i.sen, o e:Un. saba1..taın, eı· .. 

k-enden, polis g~lmrdtn çı)tar dnğro 

bur:.ı.yı ~::rısin. Şaracıktn oturur bt4"' 
lCT, ·n. Polis !("lirse, bm, 

- Mn.hk.~ıneye gltt!, dPı-.'ll. Bu: 3'J'· 
da arayınca bıılurlar ocni. PoiislC' gel" 
rnıcıkt.en kı1rtı1lun.:un, Bir lirayı da ve ... 
ıri!'iz .. ne yapa.hm? 

- lla.y etklınla bin yaş.ı evlJd <1't 

İ~W göı·diin mü? Vall.fıhl, bu iş. bi'"' 
nim dt' ak.l.un kesti. NıJ sakala minnet. 
ne bı;.·.ğa og~ .sn.hnh karanlığı )dil .. 
ık:ar v<··l~ düzülilı"ibnı. En iyisi bu!! . 

Buluna n bu ç.-eden 1ki&i d-0 met:' '" 
nun<iL. K1z.:, kt...lln ~ıı ikolı .ıa G'.:!~i. 

- Haydi anne, g!dl'ILm aı tı 1~. J 

_ H<.oydi kızım .. gitk-lim. 
T 4>1$ tıpış, yü!iirıı.Iyc b:lşl? · :nr. 

UCSEYlN UEHÇE1 


