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1 ' liN SON TILGBAFLABI VE BABIBLIBI VEDEN AKŞAM GAZETESi ~ Gazeteye ırönderilen e..rak iade edil:me:ı J 
-

MISIR CEPHESİ 
~ıvastopol ) t 

lskenderiye 1 
iki taraf 
kat'i bir 

, savaşa 

i girişti 

Alman harp 1 

pi/anı dönüm 
noktasında 

Sıvastopol düştü. lıken· 
deriyenin 90 kilometre 
önünde en büyük mey
dan harbi cereyan edi
yor. Bu iki çarpı§llla •a· 
haıında Alman parp pla
nı istikbal önünde yeni 
dönüş ı~oklasına girmiş
tir. Bvndan öteye olan 
inkişaflar Avrupa ve 
Orta Şark harbinin mu· 
kadderatını tayin ede
cektir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Büyük Alman taarrumııun her 
tarafta başladığı haberi vcr;lirken 
si\ astopo! da düştü. SekiL a~ !ık 
nıuhasarnst sıra5.1nda olduğu ka
dar yirmi günlük son muknemet 
•auşı içinde de harikulade kah· 
ran.anlık gösttreu So,·vet ordusu 
i~in bu ZlJa mhi olmakİan ziyade 
~addi biı· tesir husule getirecrk· 
lır. Ruh ,.e mana eepl1"siırde Ru& 
lar biızat hasımlarının da takdi
rilli bol bol ka>.annuııbrclır. Fa· 
kat, s .. astopol'un elden ç.lrması 
ile Rus ıloııa.n:ma.;1 ,.e Ru.• ordusu 
ilıı vaıi)·etıe timdi karıpı karşıya \ 
lal" or· • • 1 

" - Donanmanın mü~lctil du-
rumu, ı 

h - Alnı•nların cenupta rahat· 
~aıııaM ,.. Sıvftstopol'u dfüıtireıı 
ı2 turneni kaı.anınas1 .• : 

. Sı>astopol kadar geniıı, her tür. 
in '-"'lalı haiz, mahfuz bir üs 
olnıaınakla herabcr belki souıına 
kadar Nonosisld a Poti, hatta 
Batum d<>nanmayı bir ten:i ''e ı 
taksinı sistemi içinde barmdmı- ı' 
~~~lır. Aı>cak, Ker(e tamanıile 

a iın olan •·e Kının Yanmada· 
~ın'. PÜrıizsiiz elinde tutan Alman ! 

a, 11 ku"' etlerinin bu liman vt i 
nslerde IDe dueceye kacLu donan· J 

~~Yı rahat bıralcuaklan §Üphe· 
•dır. Çiiokü. Alın.anlar şimdi :\lı· 
sırda başhyan ve İskenderiyenin 
9~ kilometre garbiode 60 mil de
~•nliğiıııdek i ı eııi bir hat ü:ı;eriıı-

• cereyan eden bü)·ük meydan 
~ubarebesioi g&libiyetle ~tirir

_rse hiç şüphe yok l.i, İsken<le· 
rıye~j s·· , ışmış \"e u\'eyşe dayan· 
nıı~ olacaklardır. Bu takdirde Al· 
1>tan ilklı.aJ.ar -... yaz taarna pla· 
"' kend" • d ,. ısın en beklenen hedefe 

11 
a~ınak yolu.oda hak.iki dönüm 

h:d!•sın idrak etmiş olacaktır. Bu 
"a r Rus cephesinden Kaikasya· , ,. . 
~a e Yıne Mısır ecplıesintl~ I\!e

Potanıya \e Kafkasyaya ulaş· 
• llıak hedefid" 

ır. 

Bunv- · · d" · ıa ~ ıı;ın ır kı, S<>n yirmi dört 
itlen'-- . R .. ,}' . verı us nıuk.a\'cmctınrn 

1 .~nı talibi gibi Alman harp ta-

;011 ~<> -~~-'P plfuıı da biri Snasto
llı İt ?,uru lskenderiye ucunda ol
b·'ı.. 0 •ere müstakbel inkişafları 
.~ k Dıınd;uı biri biri ile çok yakın 

. a ~lı, sık.ı ve nazik bir dc,·rcye 
ı:ırllusr 8 -• ır. ınacnale•· h Sınsto-
Pol'u d .. · ' • 
1 u~iireo ve ıto.tof'u ıor-
•nıalı; yoluna riren birleşik 
~lınan birlikleri için bundan 
j',1'Ye bede,f Kalka sn 1>laeaCı ı:i bi 
•l..enderiy~ııiı> d :. ·· .. 1 b"f • 

t kd. . u~uru e ı m.e~ı 

d
a ıruıde ıle Rom.mel ordusu için 
c lıtdef .· K f ~ ıne a kas\•adan tcka· 

~ak kun·•tl ı b" ı · .. er e ır esnıc~-i tenıin 
•tıııck ol . k . 
h •<a '1:ır. O halde, Alınan 

a\·a ku, · ll · b. ı . d Vf' en Jr Ya'ndan geri~ 
•rın e hiçbir anza 'e pürüz kal-
nıaıı:uş l k R 
b 1 ° ara Ol)tof'a taarruıa 

a!I: arkeıı l\." ı•ıı , , • • n ı. arımadasından 
\e Ker~"den hcrltald K fk 
b ·ıı . e . a as sa· 

ı crınde de bir koıırıi bası lul-
~·.•k .. •>ıuine kaı>ılacaklard;r. Bu 

11~pru b~~ını kurmak hn-a yolu 
. ofaeagı kadar kar~dan kar~ı-

3 a ı-ker faŞtyabilıııek için Rus 
~önanına-,ınıu da in1has.ma ilıti. 
3 aç Hrdır. Xonosi.ki Poti, Ba-
tuın g"b" ·· • · ' 1 1 musaat Jınıan1ar ,.e i.is· 

jl Elaleme~ önle
rinde ve Kattara 
bataklığı bölge
sinde ~iddctli mu
harebeler oluyor 

Muharebe.: 
• • 

nın seyrı 

bel1i değil! 
Latıdra 2 (A A.l- B.B.C. 

Kahirc·dcn alın n b.r habe:·e 
göre, E! A.1c-n1l~yn sah~:nCıa 

İ:r.gil.z .ku\'Yet1eri'" ınihyer 
kuıvvctıleri arasın~a şi.nıd. bir 
muharebe y~.ı: al~oktadır 

Burası isk-.encieriyc.ıin 120 kl
l'Cllmetre garbind< :lır Çarp:<
lar s.:.<hil de-nıirv >İtı üzer;nce 
\'e ~ede eerr.' an rmıe;rıe

(Dc-vamı 3 üııı.u Snil.if,:.de) 

l\lısır cephesinde muharebe ı;aha-. 

ııııda bir Alman nderi tara~sııt 
nzife~inde 

OHİNLEK 
Muharebeyi 
NEREDE 
Kabul etti? 
iki taraf ta bü
tün kuvvetleri
ni ileri sürdüler 

Kahire 2 (A.A.)- Son ha
bcdertle Gcnera: Olı:r.oP\; n 
i:s;ıendcriycııiıı 7C klıomcllc 
batısın.da muhare))cyi kabul 
etrtiğinı ve dün baş!tyan mu
bareben•ıı şıddeı:le devam et
tığını bilcLr;lıne;1'.ıedir. 

Haberde bu muhaTeheye 
her ıkı tarafın da bütün kwv
vcb!erJni sii:mi.iş l>uhı.nchık· 
lan llıvc edllmektedllr. ...._ ________ _) 

KTSAC,\ 

Şükür ki, kurbağa 
yağmuru 

An7<a~ada düıı bfr f"-tıı-;a çık· 
mı~ ve gökten, bimlcTce kıırbağ'a 

yağm>ş. Bi::inı m.almtla bu bahsi 
koım~-uyorduk da, 

- Dü.1ıyctn.ın §U a11~nn1ıda, şü· 
kür ki, kurbağa yağlııor., 

Diı,{erek ı1dve etti: 

- Ne mutlu, l>u deı-Lrde sad<?· 
kr bunun içindir k~ herhalde de
"am.lı hna boınhardıman.!arına ı 

. ee iistii1«e gökten kurbag0 !fiıtflll 
şeiıirler,e ..• 

A. ŞEKIP 

.. -
. - . 

RUS CEPHESİ Bu sabah verilen yeni bir karar 

Şimdi b·r 1 

Volkan 
halinde 
kaynıyor 

• 1 

--=ı 

ütün ağır işç~I 
mahallerin e 

kontro edilece 

r 

Ras ceplıe&iııde, ~imal, merkez ve 
cen11p kesimlerin; gösterir harita 

M o s k o va n ı n 160 
kilometre garbin· 
de 7 inci Alman 
tümeni kam i 1 en 

imha edildi 

Sivastopolun 
düşmes~ çok 
pahalı oldu 

Loodra, 2 (A.A.)- cB.B.C.• 
Bu sabah Röyter ajaıısırun 

muhabiri .'.lioskoYRdan gön- ı 
derdiği bir teJ.grafla Leııiıı
graddıın Ro•tofa kadar şinıdi ' 
tdoru1 cephe kaynı) an bir ya
nardağdır. Almanlar Kıırsk'un. 
şarkında pazar giiniindenberi 
lı~r sıbah taze hücumlar ) ap· 
rııaktadırlar. 

(DP"\·amı 3 ilocü S"hi!ede) --.. ........ ~ _ _..... __ .1 

İzmitteki Seylap Yüzünden 

Ankara T en· 9,5 
Geç Ge di 

Su baskınıııdan yedi ev çöktü 

Yapılacak müracaatlar için 
vilayet yeni bir tebliğ neşretti 

1 • ,--------

Vali ita ıabah iaf Kömür beyanna~ 
llld.flrll!tll•de 1 I . h 

1 Kaııada Ba~vckili 1 f&flllkl&rde bUlUDlfU ,me Cfl azırlatldJ 
l\Ink.,11ı:i King 

K d d 1 Vaiı Ye BtJC'd y Ee 5İ Luıfi ı '!' 1 .;..... . ana a or usu K1'·a·.r htı ><1bah
0 

t,. e 1'1ü<?~r!ü- 8VZ uııarosu mCldQ-

h d tünde mc:şgu.: ohnı.. .. -.tur. v~ıı \"e r 1 D ID bu ıabab i arp mey anla- · ia,e :llüdiir.ı .\li<n-~a- Rek yap-
tı'<lr.rı ı;ö'ü mtde . ü:ür: .;ığır iş- izahatı 

rına gönderiliyor ç:IC'rın rnühaıl••ıu, ıonırnıl ed.J- il ,aboh' lır ga ıe ,ön 
Jıı~Icrinı ve burnun ı>." de b:r he- .:.-ı..: iıt1 aJ •·t~.;.a .,. )~Y 

1 

1 Amerika harp ge
mileri de Avrupa ! 
sularında hareki- 1 

ta başladı 1 

1 

yet tcşkıln karer1., t·rmış1ar::lır. lere k!f;1t b ...n~ır."' ı :ı: 
B:r kaç gÜJ1e ka<lal" bu şck:lde ı;•r; Kcldı,J; : ,. ı il h la 

ıbütün f~b~' o. ve iş\ ~erleri ri..o.ı.t r;•i Ba.,k t t;....: ,, ~ K rı $: ' E -
, • r•1-:ı Ş("fi z .ıtr..ııya b s :t~ t ... e roA ed:ıecen. ·e o.ığ·r ·ş ~·arma-d.ı~-

ı: nları kfY e·rr....ştJr: 
L.ırı görü1en k s ... :cr.n ellerind~- BJ ~ber yani ş• r Bt.) 
ki i...:ILr .şç. karnt'ı!" ~ r;cri a.!ına- :re ı.. ..... 11 .... _. .. :..L.V b ... :»ı n- ı c..a. .~ 
co.kt:r. Bu he Yet Cı\11.i Ul,._a 'lda ml\k flze-rc.ır B "1!:'!""1 ır. i'.!113. Y1? 

(DP\·._ ı 3 ı:n." S>b.f,c!c) <D" ı 2 n• S· i!<u \ 

Çay ve Kahvenin inhisar Paketlerile 

Satışı Bir Kaç Ay Gecikecek 

0~10.va ~ !A.A.)- Kanada '1ü
J:un1('L Bu;;-\ el .. i!ı l\Ta~cnzi Ki.ng 
Kr.""laca parlimu't<JG::.ndıa, Kr.ııa
oa oı-<lıısuııun yuk!nda muharebe 
·Y'·.1,v.Canlar1"1n ön saflan-ndaki 
-şP:rf: n:c\·k i alc::cngın1 söyltmiş 
ı :r. 

L<m<l:ra 2 ( A..A.)- ll B.C. Bir
, ~c~ _, ı ... n .. c .~t DC'\"jL ~:eri Larp 
f ge ~"C;r '< .~~frık,ı C:rnız lıS)Ü. 

r:lar:o ~ima!: trl:ıı:dac,ai" Lo:ırL>n
d•· '"\ ·d.c."" eç1hp Jıo-P·c11...:t~a bu'un
rr 2ktc;C·r1r.a.~. 

Bu <im ı.<>ıi hil",;aç milyon 

j Oç büyük imali 
ha e yap 'IY 

-
ı

ı,.,~ •ı lı· ıı"hasır:a .n.şa olun
m i 'e ~cın u•. ltı.M'1~. cıvata. ına 

YQr.n~ya J.:&dar tekr.)il teçhizat 
1 Anıerik~Ca"rl r,etır lmi~tır. 

Çekilmiş Kahveler açık olarak, 
Lüks Çaylar şişelerde satılacak . Şldıde-lli yi'.ğOHZ»~:· l' l..:.rr:it t. va .. l- 1 

~<' .Adta aı - J~arı.b:.ıl dr-.f?lıl-ı•:r<•lu

no:J kJJ)(!ı1n14 old·,M,u •ç,~ dün a~rm. 1 

Atlfı.:aı.'iidıJ.n. g,,lınc"'i bı·JrJeocn ı.:enı 1 
&.nl'<1k. bıı s:ı.bah, 9,5 ı:.atı;k l'tı' ~~~·k ... 

D n ;qn!T <l · .. Hay<i~~rp.aŞ4tdan hare
t\e eden AukaJ\l ll_-ı<:-ı..rı'!İ de ayni 

. 1 
n;.t.;Mpt !=-" tte b<·1:t1e<likte>n sıon~a 

1 

Burası; su. ·un yü-zünde durab·ıe
cck hc:t" gt'.miyi tam:r edebilir. ___ _.,, __ _ İnhisarlar l.r· ...... J.!üdür.iltLi 

tiiı<afı~dan dunıdcn ,. baren y "'~

nız İstanbul.!akı ru ka.i>Yecık· 
rin ıhLyacı iç:-. ~.:ı.iı.s \'aplhııa~!na 

,---·----------
1 Maliye ve Ziraat 

rr..c ;.:e H.ısC...r,al= ,-:.;··;., ec~•t b.l.. .. :.ı$br 1 

Rejisör 

l.vhı..~ <M>\ ... m cdoolln-i~ı.r: . Yaı::r.ur 
a'UT'i·;~-u yı· ;r-0llar aç dı.ğı >Ç'.1!1 b:ı ,sa ... 

(nenmı 3 \inctı S;ıl:ıo.ted.•) J 

Üsküdarda bir 
çocuk kaza 

kurşunile öldü 

ba~'•nm.şt r. I>!cmiEkeUn <lii"(er 
an:r.takalaıınd~J\.. ~lıı:;~ara lıazır-

ilcr)ttlik\C yJ\aş )"-\'Cı.§ 

(D. "· ı 3 Cı Sab '• •) 

: ·Vekilleri bu sabah 
Ankaradan geldiler 

'ıa 1ı e \' k 
.-.. ~ • \'Ckil~ M 

k- l:li;sp (· ~ ~ 

ı ge \. {' 

Fu t ilt:ııl: ıle z·-
1~ 1 .... ,.. L- 1-
.ı...mt .. r.-"" .. -ı tth ·:r. ze Kari 1 

Ebert bu I 
sabah geldi 

1 
1 

Polise tabanca 
ile saldıran 

iki azılı hırsız! 
T>...m cıl:{ lll t.'"sAuc!<.1 -.. ""!&in .. 14 l -;::::;;;;;;;;:==:;:;;,:;::;;:~~==:~ii;~::::::;;~=::;;=:;:==;;;~ 1 

:r•< :r~..Ca b ÇO<;:.ı•u,,. ,; umü öle n•·· lt;-. P'" R ·_r;, r- 'i 1 tU:·«lN:«ı. btır kaz.a olr.ıu~~ r ~ ~ ı 
• ü~-Cd;ır ı .. ·lr>siaı<1e rr_nmt\~ ?ı.!i'h- ~- ... 

'·'"'"' d'..lıı ~ ı~ da çır ~l.k Y"PB.n a -. .. g~ 
32 ew ıoyaa ,erir
ler mtlıacleme ae-

)ıi~l··r.nc\a Saı~\bttti.:.1 aCbnda bi:.· ço
c dün K~an-, ns1~!nna ait t~Mncayı. 
k~ıştı..ı:!<tt:. sı,!'-.h. patlamış, ç;kan. 

Antigon'u temsil ede
cek ıan'atkarlar da 

yarın geliyor 
ŞehırimJZde An·t.gı·.·n piycs111i 

teın~:ı edecek olan De,~t Kvn
seı."\·atuan opera ·k1sm1 re!•sörJ 
Ka:·; Ebert bu s::.ba'>ki e'.cspres~e 

An,koraclan ~ehnn:ıze gelm:şt;r. 
3j k:~;i:k s~-r. 'atlk:i:lar ka!iles. de 
yarın g-clcccl:!crd'.r. 

(Df"\·nmı 3 Hıırü S;:ıhifedf') 

tlceıl11de yakalandı 
1
- -------

ıznrn-, 2 (Tekfcnıla) - Dfr rok 
lıırsjz!ılcların frl.li oir.alarınd.an 
~üphe ed.len ve ı;. ... un zan1ancian· 
bM· zc:;b!taıc'a a:-.J.nrrı~1kta olar:. 
ır~t~~ur ~.abıkalı!:ırd K:ı~a.J:ıa.ı 

/l.ı ~p BaKı \"~ a.rk"c!a~~ \'anh i~1· 
sJ.- Tah.-;·n n ,>lt tutulnıu~'"r

cür. R.yasf\t Cuı.~'lh ur orkr~ ra~? 
~~fi FeT:t . .ı\.ınar da yarın s.un·aı
kc iaı<Js birhlcte g '.ccekıtir. 

Kaf,J,e Hay<larp~.,•da fuln
(D V4L'r:I 3 Ü11"\U ~!e~) 

Su, Şerbet 

8"..ı :kn şt-thL'i C\'"> cik; ;;ece saba· 
'h;. Jcar::ı Bcr1'D•J\'d i.e> lier.;;nli a· 
ra""ır:du Bcıs-ro·~·a be rdi:ye a.ıa· 

ve Limonata 

Her yerde te tip 
aı· a la satılacak 

Pa,a'ballçe labrika.sıaa 25 ıantllltreUk 
ıooo d ııne Dardak ıımarıandı 

Şe1ırırn1z sucuı4r ve ~ti ~;-::;Uz 

rncşrubat~;ıılar ceırı~yct.> pı-yca~dda 

su. ~el"bc-t, 1M:nıcn;ata gıb-· rnaOO-e
trr~n gcHş;gı.izel ve ıtı:\' birini tut· 

m nn olçüsı>z barda.IQ!arla satıl· 

nıasın:n }!aıkın zt..rar~n mlJl('ip ol

duğuııu göıerek Y<"ll• bir karar 
,-enn;ştlr. 

(Ueı·amı 3 L;n.cu. S ... ht!eci.:) 

jBU SABAH 
· Haliçte bir ce
set bulundu! 

B' sabah Haiiçte ;\y:ı..<:apu sa
tdıerıru!e :ı..u-ısı 'batmış bır san

<Dne-ııı 3 "!\("" S•hdec,.) 

Amerika dev· 
let sırrını bir 
kadın saklıyor 

Aıne:-ila CuınJı.ur?'rİ.'!Iİ :\Ji~tcr 
Ru" e!ıiıı kiıtibe,; 
J.Iis.e Grace Tıılly 

IB:ı. l'O'" dlltl:•tr defe• yozı..vı J 

Lı; .ı V.t.'lCJ tı .. luft' nf~' ~ J 1uz) 

Top gekiın 
bakış 

NECİP FAZD.. Kll>AKÜREK 

M ısır, Londrı. Sı\ a~topol fi

lan d~rk.en , S<1 \~ et Rus~ a 
cephesinde.ki bii,iik \iman taar· 
ruıunu.n bn}lanu~ oldıı~u n;Jıa~ et 

\ bugün sezili~or. na,Jang'!~ ı:iinıi 
\ 29 Haziran pazar ... Bunu hii)·iik 

\·e muntaıanı Ai111an l-.nk., ttt.~·3 a .. 
re Ye ordu teşldlleriııin bclliha~lı 
ceı>lıe noktalarından o ~.ün hare
kete geı;nıi~ oldıığvıı ıı hildirnn bir 
Soqet trbliğinılen aıılıyonız. 

Alnıanlarm her bii) iik ı.~rhbıi
!C pazar günü giri~nı~k hnsus1.111-
dal<i ınistikalarına ı:iı..r·nerek bo
yuna (pazar, pazar) di~e ;ayıkla
dık amnıa, nilıoyet t•arruzıırı J>3· 
%ar gününe isabet ettiğini d~ gQr . 
dük. 

nwıdan sırnrn So\) el Rm)·ada 
lıer~ry yıldırın1 h1zi!c- \"e l"Oku~ &· 

şağı inkişaf ct,e grıel;tir. 

• 
Lluunıi Alnıan tarırruzu. St\ ;- .. -

to11ol'un artlk dü~c<·t·gi btlü oltır 
olma~ başlaınl!j; Sl\ a>topol da ııi
ha;yet dü~nıii~liir. Bir taraftan, 
müthiş bir inlubaz tıbıııJ;.hğı ha· 
linıle da) nııan kalrniıı inadını, 

öbiir taraftan da bu inkıbazı >Ö· 

küp atarı Alman l(ıl\ıı etıni allu~

lamalıyı:ı. Ilıı iki taroflı aikısta 

hikmet nrdır. 

• 
Pek J•lunda Jaııonlann da Si· 

bir~ a üıerinden So, yt·tlere yiik
lenrcei;ini heldl!lıclnc hikmet 
'o.ır. 

• 
Şimdi birdrnbirr rn ıııiihim ır· 

~ i haber \.Cre~ hu: 
İkinci cephenin, ı•ortl'kİL ~ol ite 

İ"!lan:\"a iiLcrinc.!cn Dçı1n1;1..:1 ilıtİ· 
mal: büı tik ... 

Diin bu nıc\ ı.uda hir deı~tuıula 
J.-onu1urL.en, hirdtnbirl' hu 'a~ah, 
:\1İh\·er tay~ arelcriniıı Portt.·kİ1· 
t1e hir İP~ili1. kafilc:-:ne hih un1 l'i· 
ıil .. ltrini üğ:·rnc.iiıu. } iıude t! ... ıkd 
~ilphe, ln,:ı.ıı hii).ük 1 ir H·~ m.ıl 
J.aı:ne gc-1:\t:r<İİ. 

lleu.iiz kin1 enin l e-1 r. tarı1ın· 

Ja t(·r~.ir ctıni~c.-cc~ ni h.h'iğ"ir.ı bu 
}.; Üf_ilcük h:ıht r' u nıcınas~ i~tc~ 

İkinri cephenin l)ur~ctt..z J·oli!e 
t .. ıı~n~·a iizerindtn n~ılnıa.:1 il•tt
n1aH biiylik ... 

ııe .. }u.·~in :\!!'lu· t·.:phC"; d<" her
~t~ı urtık Litıni .. i .:ıkkı ltti i, 
lı~llun nı t(

1• r . .;l ra .. J· rı" 11 t • er 
tcı.kcr a-.:·.t:ıı=-1, lng. ı p M ~t tto. 
~unt!a to\ c;ıglıl;ların fı!\kı 1 n~t"-

~i lıor onda '" L. n ııı ( U hı 
nıt•\ "'~ ıd~ dd iirl~leı ... '.) Jı n1i 
ınH unıdnı;ı~ ın'. llcJc ben o fıi~ 

dr unutıurnıak :;:a~ r('tİnılı• cic 1· 
)inı. 

• 
1942 ) az ıncniıııl. 1942 lıJŞili• 

dauLeri :rkraı·ladı;;Hnıı glbi bu 
harbin. lıi\ dcğ'.lse \Huııa, ··'P 
\.C .. '-\trika kı:'o ır~~;ı, ~ ;~ıni F.o}ı! 

DHn) a u1::.nı.t ..... i•!dr. ~c··.ce 
rr~idir Du dc,·re de ~rtı!ı. taa 
nas:Jıl aı;ılıııı~tır. 
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HALK FiLOZOFU 
•C S: =---

A 

TESELLi 

BH~ual; kll:ıpr~nrtnı a~ı.r hli· 
4.."lTDl \'C ithamlari}e hırpalıyan 

r:ıiicllifter nrnsınıln, ş:ıir Halit 
Fehri Oznn•oy belki başta gr. 
11-t. !\ftrhatıl SaJ,hat~·u Fni3 
lıakkınıl ~·azdıı:ı bir maknledc, 
kitnpçıl.ırın. ınt.barııirlcri nasıl 

i!itisnıar ctıık.!eriui, bir kere da
J-.a hnykmyo.-: 

- l~u i:--fisın·tr si~tt'ıni en fa-ı
la onu n1u incitti?• 

DiJor. 
Hir başka arkadaş da, Sala· 

luttin L"ısin •Zaniyelero i1lnıli 
r ••.• uınd:tıı lttthsederken: 

- Amer.k:ı veya Avruııada 
olsa~·dı, ve )&l•uz .,.znniyeler•i 
~·.:ızsa~ dı, \ jJ!a 1 ~ır kul' ar, Lö,yle 
\abuk ü'nıczdi.. 

Diyor. 
l\Iıiı•llülerc güre, Liıle kitap, 

P"kr.la muharririni gcçindire· 
~e.k kadnr bir servet temin eden 
mc!Jdır. Fakat kitapı;ı. im ser· 
·etin lol~111;ıc1ğuıı eser ~ahib~.,e 

(;İHİ OLl\IASIN 

İ<lanhııl için Aııınikaya ı mat· 
!anan yeni otobüskrdcn 9 tanesi 
iıış.ıllalı, hu ay sonfornıda gele· 
c~k- bunlar lraıuvoy bii) iiklüğiin· 
de ve 40 kişilik imiş.. 

An1an, imdiden bunları traat• 
vaylara hi>ıı•etuıiye nşlamıyalım. 
Sımra, 10 )"C'.J"İDf' UO ki)i i>tif ol
nııya kalkı~nız, 

t•ıııı ll.DAKİ 

Ml'A~IH.AT 

f.'mııcıbr, yeni tatbik edilen 
1 • usuliinden memnun değiller· 
111i1 .• ~·iinkii. b'1-t:lk1111 ı,ağıt nıas
ı·:,fJarı oluJornıu~ ,·e..ı.;aire_ 

Uen, bu havadisi gaıelelerde 
okıınıncn, her Cırinda bir büro 

a~ılclı, s•ııdım., 

Kıılasiyeciliğin kuvvetine ı.a. 

lıın: En lıasi> fırmcıya .kndu nü· 
fl1L etli! 

•rım:t.ıLİK 
IALZK\11 <;f 
Eir elbise diktirml'.k 5-0. GO lita. 

Kmnnşı da •.Hı, Uat... biivıilı ter· 
,;ı~r 1;; füaya dil..i)·orlar. 

lJir habere gorc, tenilik malzr· 
mesi bıtıı.tlnn sonrn serbestçe •atı· 
l•hıltrekmiş .. eskiden, 14'rzi ıu,n\li 
sôkügünü dikemez, denirdi, Fnkat, 
bu ı:;iıli~le, gnlıba, ·alıııı. kendi 
~üküj;'iin!i dikere."-

20 nL· Kl:;ıt 
lllAHSl R 

Bir g:ızeleıle şu serle• ha gözü
me il ~ti: •%0 bin kişil'k bir Çin 
ku\'\ eti ınahlciur'• •l\la'ı ur•u da 
Z?erl"den h~tırladın, diyecektim. 
l'akat, nklıına şıı f'pri geldi: 

O halde, lıu 20 bin kişi mahsul! 

AHı"tfET RAUF 
r=-

Liman cer l)e romorkör irleri 
istaayonları nakledildi 

IX>\let Lı.m2nlan 4~c'~nesir>-!l 
cer, l\:.rıntkVı· \'C \·asıla L:lt:ri!c. 
ugras:ııı rnlaııJonbn dünden ito
lıaren Kasımp:ışa a Camfalcır:a 
naltk..lwı::.-ra1c arada çaJı..,.mağa 
b~;,.~.ı.ro şb:clır. Vasıtalır b-.dema 
bm <lan temin olımacak1.ır. 

İHTİYACI 
• REŞAT FEYZi 

""rir, iist tarafını kendi alır. 
· c~riyat hayatıını:un tarih· 

çcsi, bu iddir.yı isbat eder. 1\Ie· 
se!a, 20 yıl eser yazını~, boyu 
kadar kitabı bn>ılnıış mulıarrir, 
hıtgiin, hülft, ba~1nı sokarak bir 
eve st1hip tk·ğilıiir. Fakat, 20 yıl 

kitapçılık yapnu~ bir küçük es· 
ırnf, bugün 7.engin bir adamdır. 
ı,,ervtti, apartım,.ııları vardır. 

Eğ-er, kitaıı kazandırın?yan 

bir m~ta obaydı, H•bıi'ılinin bü
tiin kitaııçıları bugıio ayni hal· 
de J•uluuurlardt 

Hu iddiaları burada müııaka· 
~a cdet"ek d<·ğilmı, Fakat, lıatı
rıma, lıirkaç yıl nvel toplanan 
ncşriynt kon~rc~i geldi: 

!ltul•arrirler '"'~riyat lıuso· 
sunda himayeye mazhar ola· 
cak, br.sılan kitaplar ıııuntaza. 

ınan le\ U edilecek ve hu eser· 
]C'rin J'l('y\al:ırı kendilerinin 
hal \'C istihbnllııi ı.e,nin edet'Ck .. 

Madeni eşya amillerinin k;;.. 
miir .ve pik ihtiyacını koope

ratifleri 'lemin ~decek 
M~dt ıi c,cy san'~arı ko

opcr .r: .ızal:ı nın kömür iht.· 
yaglaru~ı ter.ı.n rı:aksadile Gala· 
tada bir depo kiraı:mı~tı.r. Bura-
ya bır'kılıru ği k-.ürrıürlcri azaları· 
na dağ. tncakıtır. 
IXğer tar~ttan Karabük fa!ı.ri· 

kasına pik sipariş o!unncuş!ı..r. 
Pek ya:cında bunların ili< par· 

tisi ı;elrrt'k aza4ı.rına tcvıi olu
nacaktır, 

---<>--

Önümüuleki halta terzilere 
makara tevzi edilecek 

Dün tcm.ler cemiyeti reisi ~-e 

katihc umumisinın lştirakık ia~e 
müdiirlü~wd<ı bir Uıp!antı yapı· 
krak ır.akara ıhti; ;ıcı ) efl aen 
te!lkfa ve t.csb:t olunmu~tuı-. Önü· 
rnüo:ıkki balta içinde le'rz'lcre 
makara tevzıi iim:t olunma !<tadır. 

--0---

Pamukyağı satıfı aerbeat bı· 
ralı.ddı; rafine yağlarına el 

kondu 
h;an!bu\ Vi!Ayetinden tebliğ o· 

lun'l'.luştıır: 
1- 24/3/942 t.ıril> nde >tleyana 

tf':ıi tutulan zeytinyağfardan ra· 
fııı<ıkr harıç o}nıak ü.zere cV\ el· 
ce serbest brrakılan ycmokli1< 
ya ara inı'm2men Jabunlı..k ve 
bilt:..,um ~y'lüıyai!'larile pımıul< 
ya~arının satı.şı. se.,hest bırakıl· 
rn~ır, 

2- Beyana tabi tı.;,tul:ı.n yağlar· 
dan rafine ~yt '1Yaı;.ara '.1i\li 
Kort:ıma Knnunu ve bura m:; ·• 
tcnıt karamamcler hü\ ı leri 

• ı; !:ulirt'e Ticaret V k"~ti.,cc el 
konul, uş c.kluğu tebliğ olu ;r. 

,\00.la.. ' u l"l>kt :r_ Al~ l'!ı!ın es-
ki ılr deroi. lçme suyu. Ad.akı., il ka~ı 
sa:hilliır~ ':"' ~rlir. Son ~·ım:nlar"'..ı tia
maaana ucn:'1lerl çolr. ar1mıiitır Heır 
r;uy ye "'i ~ı:!ll'. F'1k:rt, o 1 .. ~aki 
taıkia.r ç<ık ,.il.kııek. 

.'\<!al:J.!".d<ı <~uran kal•ba'.ılt olleler 
;ç;n ,.,.ı.nız "" p·ırnsı ıışda :rr.übim bir 
:ı•t•ldln ttılı.ı:ı<>ı'. Hay;>t p;HıalL Haydi 
,.. d& biraz prJr•lans111. Fakat, bu ka· 
dan fazl• dfllll mi? 

BURHAN CEVAT 

EDEBi noMAN: 20 "' 

1 AŞ~-.~~L~~~! AŞI 1 
\.. Biı:.i::-;ci KlSL'l J 

bıt 1 ... 1 t 
b n 

r ,l!;ı:ö<" 

} " .t,;Jt, 
ll .&. '· .... 

• ben 
;, 1 

ı b yor 
b; ın -ı

J!.ı l .. ~ 

\. b ~ 

D C. iı n. 
- ... )ll 

1: .. .- . y ı··. 

t, 

t: 

ı • '.ı 1 t .... bır m
,., k.·r yttr. 

,,, r :-ıt:.k 

ızvne P.fMllJ-
• 'A &r F .. ~ 

· c .at ıyy('P 
· Ia:-.ı . F 1ı; t oe.ı .ın da 
'it b·r ~ı.;~ljl" ıkerr.·rtyordu. 

"T:d• $& ju: 

- K l!)ıı s:ıt·!ı ~ MJ..-tı m:! 
,,. m B.'lm•· 

r 
IJ"...ı!]ı.S.Jl •• 

~Y 

• ' Tı Ben y n \.7Ur-
ı :.ar..:.ı rdo.ı. De gibl1 .Ku

a 1 f_f1 n~ •.bade 
Dı p dı.rurkcn · !ilur 

- S •k ~ tlk"'ı.1 ::Pru # •ruydı'!. 
- Hayır 

Se- gın faz • bir ı;ey söyl;?medi. Ar
t.k ı , ca ını anl:ı.mışt.ı: 

Y ":"' '"la.J F.g .. an lroca:sıydı. Yu. 
~ ... o r ~ ~ &itm ~ı. Bu anlaşıl~yordu. 
Çoc lc.U tı 1 b3,;o.<;ı Ç~ kıIJ16e 
y~t:.ı 

S;•,.gln ..:re.. iııe t:.dM llrı> c!.i. Bu 
tcl ii ~ b r alJcca oııgirı ne o]a .. 
ca'k ı" 

· T"cm '{ ~dan h~r n~ o!ura 
o• l avrıln: y1 \'f'..,, n' 
Eng~ irkildi: 
- Evet, b.ın ."f t.a.~ .. .ı. •• :: •cr.:.i.iın. 

Ba gtlnkl mabırebı· 
ıerde llıt'a mevc tıarı 

Male 1 R=mc .ıı .ı.ı ... ı:- mcyd:ın 
muıı ... ,c.e;lı;ıdo Mama Mu.t:uha kar§! 
6 - 7 ti menle L.ıt·ruuı. gcçtluıri aJJJıs 
tclg-ra fl:ı.rı. t:.lr:tfı nd;ın ıh:ildiril iyordu. 
B~-:.irık ~;...:ı l ~ıt alc.rıın tu,.;)Vcudü. 
1~k:kın.:: a bazı okuyucular tcre~Jü<lc 
dü:;ml'k\ıı ve bi:den ma.lüroot ısıe
nıcl...-ta:::lirler 

D .. iln, A!man lruruluıımda ltıl'a'la. 
rın mevcudu ~ylecı...·: 

Bir pi:) aöe til.'Tienl, 15 bin ki..,idir. 
Zamıcdildiği :ıııi ~o bo ıq, 6,ğ ,Jlr. 
pı:yadc tlimoolerind<n baslra, bugWı1-

kü =har<öe-l<ırde esa lı rol cyn yan 
pı.r ~ urhlı !.i!ır.e.ller ve nıvtörlü tıı.
moolrr v....roır. ZıırnlL V-(' m!Jt6rHl tii
mc.r.ıcrde tns:lın me ·c..ı .ı 12 tin k;:.;
Wr. Zı:::hlı tilmen bı!.ı: ı i gibi to.rlı. 

ti.m'J.en.1.c."!Ciir. McıtJr~U tümtn.lc.r i.it•, 
bi·'Kll:ilmis plyOOe tUa:.t:ıch.ıi ve ::ıv:ı
tc>ı le labı>k edil n ı..wu kıl'abrıuır 

Hu :yeni dU.uya ba..11.»nı.. .. e tümeaıler 
t.LP..:ı çcıi'. vaizre a 1ıyor. Tü nen artık, 
baş!ı ~ına bir muha.rebe \'3ZJf(~in.: 
Y"cr»cak tPkildıı to:1'ploıınbştir, EoEi 
lurplcrdc dah:ı ziyade J..-olal'du.!;>ra 
ıru: arc.~c v....e. !clerl \·teı~llrcti. 

Buı:lln, bır k->l<ır';"""" • Jn mC\'·. 
cudi.ı. sl!7: cnrm.ez. Çünkü, alLı..:.gı va
zi,cye ve .nahalli::ıe gOre lki türnınli 
.... o~ rcıu \i'il ~. be:J ti.ın.1etl1 k lo.."ICiu 
" d r. Ditlı&bl1 tüıneol&;n c:.yı na. 

Ô'l l 1 k.o.bnd~1ua i! 2'n nı•'Vc ı de 
ı:" .:!~ r Ya : .L ş .u ;;,y 0ye:...11 ~i. 

m \ ctrtül Ji uz. L.ın k..,ıyı buıl.an ~L.ısusi 

l<ı1!p..- kxılcr..u r teş~<.il cdilobJ· 
~f'Alt-'41.C 

Oı<lulara gol'1>ce: Bu <la yırıe, al. 
lıG"ı v:ızıfe- Vt' n1ahalline göre deği
~ı· İhii -:cJo.ra·ı ... :ı.ı .ı.nürt:kkrp <ı:-du
br varoır. Beş koloı dlldnn meydana 
gclml} ordulır vıııx::ır. HUSUEi 1t.'.r«ip
te ku.ruln11·ş o-ri!u.llLf' vardır. 

Or01.1 i:l'UPl.lı!'ı <la ınalü.mdu't'. Bir 
kaç oı'CILdaın mllrekk"p kuvYctlere 
dıt;nir. Gü.-ıQ1Uyor ki, hugütEü rnu.h~ 
~clt"l'{ie insan rr.wcı..:dU, digı~r harp
l<>rde gt;rill<i~iilnd<·n çok: d.."'fıa muaz. 
z:.ım yokü.1!"':0 te~kil etm~tı c!ir 

R. SABtT 

Cüzdan afmıyan eanafı tesbit 
ir;in bu sabah kontı·ollere 

başl amld ı 
Şelıı imi7.dt>ki esnafın yeni cüz· 

d.-.n aln:nları müdd<'H evve~i 

a:kşam b;tmiştir. Sttılıi muayene· 
!erini y~ptırmıyanlarla yeni cüz
dan almıyımları ~C'S'oit için bu 
s::Wah'lan itibaren her serr.tte 
kn.nı.nı'f.cr ic:rasına başlamlmaştır. 

Veterinerler kongresi tehir 
olundu 

MemJ kMimızc7e ilk defa o!~
r~k tqplamnası kararla..;tırılan 

,Tfrrıc vctcrine~ L.:'1• koııgr · • bu 
ay Ankaı-a<la ;c' ıma edc-cektı. Fa· 
k~t dün vilayet ba)tar müdürlü· 
Aüıne r;;ndcrilcn bır emirle kang
Tl-""T"in ZiraDıt '' ,kftletııce simdi .. 
1.k tel• r o.iuıın.u .... u bı•· ..... r. 1

.,- i ,~ir. ---o---
Leyli ilk mehtt'!>!erin kimsesiz 

talebeleri tatili bir arcda 
ger;ireccUer 

Le ·'i Ş<>hir VC' kov ilk n-e cp· 
t riııd< ckur ı' •a o' n ıı.ı kım:>e· 
ı;. çe 6 ;.ın ta ıli b .ıra lr geçir
me. r ıçirı ~~al CtJC - .·>C)S.!ancı 

ara ı. '.?.kı cNlücükyal > il'< m<>k· 
tc-b:nde plan.ın;;lan k.nr:ırla, tı· 

rrhrı::ıtır 

V niııeraited e yaz lisan kı;rları 
dün aç,ldı 

Üni\ C'rsite yabancı difer oku
lunda dün-' n itibaren .yaz kur· 
ları• açılını~<I'. Talrbeerden baş· 
k:ı hari}lrn i'ltiycnlcriıı de g're· 
lilece-k'~~.f! tu kur~ar ıJazartes!, 
çar~arrlbn \'C perşt'lr :1e günleri 
sabaHları saat 9 da yap;lacaktır. 

, 
Htt ne pah."'6ma olunıa Oılsıun eve 
d~(Yecreım._ 
Yak·mır gihi ııhl.~ın.a. Laktı: 

_ Bu.: ada. s,,•nuı ycmında kalırL"TI. 

İatediiim zuna.n d...ı köye gi -r; cğlu
mu götilıilm ... oı~r d,·ğJ mi!. 

Scvgö:'ı içini ~kl.i. Kendisi teselliye 
mu!>taçkoo ba aS>nı cı.ıeJ,l clmac 
ZO.M.."'f1Ci~ kalıytrrdu: 

- Elbent~ olur . 
- Benı bır kere SM ':urto.ıUuı, yl· 

11e S"'1 ll'',ırlacıı.k&n Umım gC(iıı..". 
cı: oa ~ ~m )'d<. ra• t ...,,, y..k 
o!-n y ca.: n. blt iş anyac:1.ğT. .. bu
la Den llc çaltş:.p r~ım: ka. 
zzc:;c ~ pan ilt! eğ.: .. rr.;.ı da !lesk~
rın, 

s -ç-.- :ın yı... f' 

kettdC'ıı tutamad:: 
-- A""";y.On.."II\ sana• Dcdl. 
Engon l\ cuk nb; &~a bak.~1. 
- \. i~ kıoc .T.ı'Jın ayrıl.yorwn 

dqe b3.n.1 'k.=~yör ıı-.ıu.sıı·ı? 

S~vgiu yanc g, tus 'C'çircL: 
-~ Kaıı•.yuru:n dcdı, b<r cet.er.nem 

has.ttı sı... d ~· nu nıl.yl.!- u=ı; fat... .. t ne 
yaz..,\ ki, b~~ sen bı.;rada., yan nda 

•.ıı;.::ryan. :n. 
Bu s.ı:c-. N gın r k l..ı.1)4 .ı, g5z' >rl 

.1 rrndc l uğradı~ 
-.,.den'> 

Ç 1"' 1 atına say'croc-k tl t--

(De' auıı vo;;I 

Hare Vaziy~_!-~ 
Mısır ve Doğu cephelerinde 
yeni Mihver taarruzları ve 

muhtemel inkişafları 
\..Yazan: i. S. E~ki Bükreş Ateşemiliteri 

~lı~ır ccplıc~iındr: 

:\! ilı ver ortlu>u bkeıı<leriyc li· 
manmın 100 kilometre garbinde 
Elalan1eyn öniir::e varn11..., ve bura
da İngiliz ordusuna tııa;rw:a baş
lamıştır. Burası lskaıderiyeyi 
ilcridLn ört,•u ou n1 isthakcm 
IUC:\·kidir. l·:ğcr burası da dlişc.rst!, 
hıındnn sonra İskenderiye ta:ııa· 
ınilc tlüşınck tchlikesiııv n13tuz 
kalne<ıktır, 

~1İh\cr ol'dus.uuun Elal:ın1cyn böl
gesinde tekrar taarruza gc~tiğiııe 
gOrc tiL"Derı1l Ohinlt!k'in burada 

nceı.c kuv\·ct t&ıılndı,ı;ı \.·e ınuk:ı· 
,.<'rut t ctnı~k istediği anla§ılı:tor. 

Bıı bölge Arabi korfozi ile Haliye. 
lcl !Ha;ıara :ırııs.ud~ki teııeJer,1cn 
meı·dna gelmiştir. Şimnl ecııalıı 

drnı1.e \'C ccnuı> ..:ennhı !-iUl~k ve 
ıııünh..1t aı·:ızi3 c da) anıyor. Bu su

retle ıne\7İi renuptan Ç\!\·irınck 

milınklin değildir. Cephe bottı da 
lhiidafan) a eh eri~li tepelerden 
ge~ti"·i i~ürı kunet!i bir mevzi sa· 
)·ıhı-. 

Fakat Gl';nal Ohirılek lrnradıı 
kat'i bir muharebe \·erecek kadar 
kuvvet tcıılı~·ııbildi mi? Uıınu bıı· 
gün yarın ~·<'oi l\Iihver tanrruıu .. 
nu.n alacağı iukişaflau öğ'renecc· 
ği2. İngilitlcr ) eni muharebeye 
i}lirak için )t.~ıra tne Amerikan 
kıınetltd \'C Ceuııbi A!rikn bir
likleri ~eti~tirildiğ;ni bl!dirmi,ıler· j 
dir. Di;:ı·r tarartan :1-!lh,cr ordusu \ 
Tobrıık liınruı ıı ı üs olarak kullan
ını~ a '~ .:\lih\cr lıa\a ku\·yctleri 
'.\fnHa ada>ınr, da )eni bombar
dımanlar yopını)n ba~lanıı~tır. 
Bunlar, J'lf;h,·er orrlllsunn Akde
nh yo!ik ııılilcllıarl·yen kun•et, 
lcr, benz~n \'cSair ihtiyaçla!' gOO· 
derildigini gö•termckkdir, 

Ilulasa General Ohiolek'iıı hla-
• lanılıı meyzile•·idde tutıuıması za .. 

Doğu ccplıc~iu de: 
SıvustopoJ şehri dliıı öğleyin 

Almıın • Kıııncıı kıt'aları torafın· 
tlan znptt•dihu.;ştir. Aluı:ln taarru
zUndan kurlıılaıı bazı Rus birlik· 
!eri Sn astoıı~l gaıbir.;le Kerson 

Yarımada~Jna ıtc'at ctnıi~lcrdir. 
Alıııau tebliği Alman kıt'aları· 

nın doğu cephesİJl.in cenup "e orta 
lietır.:nılerinde taarruza ı;eçiiklcrlni 
l•~ılıer \:eriyor. F'akat hiçbir !Jıevki 
ismi bilılirilmed:;;inden hıı husus
ta kat"ı bir ~ey •Öyknl'mcz, llelki 
tle A1n1nnlnr tfııup \.e orta l;.C'!; itn· 
lerde son kaJan Cl"plcri teıujz]e .. 

mck makso:lilo lıarchte geçmiş
leYdir. Y.1z mevsiıniııhı ikinci nyı 

boşlndığına göre, bü:yük taarruz .. 
lamı artık geç kalmı)·neai;ına hlik· \ 
ınedilcbi!ir. f'.<a'iCn Almanlar cep· 
]eri trm.iılcnıc1,, Sı\·astopoI'u dii· 

~ürmek sıırelile büyiik hır taarruL 
ıçm bilhassa cenup cephesinde 

clveri~li vaziyeti elde etrr.=• bulu· 
W.U)'orlar. .. 

Arlık Alman ordııhruıııı Ros
tof, !Uoskova ve Leııi.n;;raıl gibi 
stratejik hedeflere doğrn taarruz~ 

girişmeleri çok muhtemeldir. 
Milınr ordıısııuıın !Ilı ırda isken· 
deriye önlerine kadar ilerlediği 

bir sırada, Ahnan ordtL,uııun Do· 
.neç ha,zasınd:ı taarru~<.ı geçmesi 

>e Kafkn•yaya atlamak t.,,,ebbli· 
siiııde bulunmn~ı un1uıni ,·az.iycte 

göre <"lbette n~·gıın dii'!f'r. Esasen 
MarP~~l Tiınoçenkonun elindeki 
kuHellede ne kadar i~ gör<'bile· 
c<ği cerf'~ an eılcn son nıaharebe· 
lerl<ı aıLlaşılııuştır. Rııs orduları 

ıniidufaa harbi yapabilcek rn ÜS· 

iıln taarru·tlar kar~ısmda 
adım çekileeektir. 

adım 

lameyn mevzilerinde tutunması za. ", ----------------! 
Ar;ık i~ ve memuriyetler 

Z,, "lll~' '• k belctllyC'si 75 lra 
•ylık ücretle bir i:Cai.ye baw-!ö· 
ni \'e nıakinis~i aıamakl~dır. 

T•'!'lııı~edckı 1 mınıaralı dik.m 

evin<> 3 er 1.'ıra ~'E'\•miye il~ n 'i· 
t<.1'FS<J;; 2 itfaiyeci arant 1-.nak~a

dır 

F~ki~<llıir bekdiycs'n:n 60 T:ra 
rr,,l;?~ı a~:isi dan htsap -.;!er' n..ii
·c.:•·Jf:.ğ" ml;phal bulurmaktaJır. 

Y ,, g.~ rmın ı, ket l>asto ı"'s'nr> 
~O n 1 ·ı ayhk ücrc li 2 k.<lm 
t :ıc b::k Cl \"r 60 llr-ü. rv1ık fc
. •J; b'r t· ,. .,., 0 ,. r !m"tkt~· 

C r. 

M411KEMELER: 

Beş lirayı al •• 
Rakı hakkın 
da mahfuz! 
Dwacı Kadlc mamunl.,.-dan bınni 

go.: ... ıeıre~·t'k, 
- E!endıın, cfodi, Şt>n!'Sİ Hl' bir aı.. 

ln-c.ıi< veıece.k 11~e5\'1tsbldeın. ot.OOr..n
bori anını.ro.a va;:gr-r;;tiıniz 'tnnlr. Ila~ 
ni, t~: tu tını. lı•:l:ı<:., .ı;i.mdiye kaiar, 
ço!t• n, b<'ll , bir k•S~!k suda b<•if!rdı. 
Amın.ı, ışte1 A~lah 1'.ı. "'E&t v r-ın('di. 

BüyJe;ermc, Allah, ka.Sma..-at; · ırnak 
verrr.esuı! 

001.. .• Mı -..ta.fayı tı~ t..-...uma.Ll, Dün 
'lkş:ın1 uzc i, s1caktaıı buP..aldım. Dük
~nı eritt'll kS:J.l&dı . • yJc deniz ke-

i.:ı-ci<.. lıtur y n d·t, hı,• firx: n kah
ve İ?('J' im dcdinı. Gi L.. n; cloniz kc-.na
ırınıG oır ga:L-oya otı-rdwn. Şt'ın.5i 
ıl~ VlG tı..! ua, t~.J.C! .,ü bu ya1 orada 
imı~ll.'lr, Eırı z.. &:oora, k.. ıda Şt·rrı;iyi 

göı ~uın f\.l !af ay , beru ,gfutcrlp ıku4 
ıJ.ğıı~~ ı...ıl E'yi r o~ucıu. Biraz so..'l'ra 
l\ı.~.ı ~ra kalkıp buc-.1 oLdı.i,um tara
ta .it(;IJı ".f"lll.uud~n ..:cçcrkeg. :lyağın1a 
f.Ja!ıtı. '-93.. ııı. y-anu·. Anma. aınladım 
a.ı çWdlllR.: .tropa ac.ı&{. .,... lni. çı-

nı ı rr: nı .. t·('fcr c.: 
- .C ıl( ·ıf, kı1t ırr'1!0n? Dedi. A

ya ... , .; l a c.c uz....lıJ(1l"&ur.ı.?. 

-- a~r:r: sa-na SOyJiy "rt-&ımi en mi 
lana oyl ~ Jl? ''"Jcdı n. 

- Vay ..... ı,a, bruıa ıı:or m n di. 
yoıe.llı d~ D•.7 c ~rmt.' ç, ~ 
dı, ~ıL'e to..-: g_z.ı.--aıun t.ô. kenarıo-

cl.altı pamı:..'< ı ığm r.nı; a ge!d;k, für 
yu ru tn ıx_" y atlı. B<"<I •t de· 
nı.z iilil:. . •• n~ra.z. U.l&Lılıl911: k Ml.3IU 

c; ktım. ı~ 11ı1ı.aı de et talar: ı:xılıı asını 
1ıS:erin1. 

Birinci ımı:znun lıtust;;.fa, 
- Y ... eı.n t:"ıeıı.~ n. d ~i lknl !o;.i:nsc 

te,1-<ık otmı dt. l3on, Şerıroi ile 'lTala.
rmda ,,... ... g çt.. ddugunu da biln~i

Y'VL'um. ~l5• ile btJCaber bira ir11-iyQr
dıuii. D~ar.:.ya çtl-..... 'lıa1~ ic~ etı.. Jicr
iıaJds bcno Ş"""5i ,ı beraber gördüğü 
iı;in ~ttrı.c ~~, b-.!n Y\....: ·~en ayağını 

yoluma uz:ıttı. Son!'a L 1 rrc:ıza çı

ka."lT'..ak J.tlO 1 

- Köı• rruslln -ı1=, dedi. koııi<O· 
ca adG.mı gormi.ı un da Çığ:ıı)Of-

auıı. 

lliı: a...ı,y c;;.ııı .w:,ı laf ettı. Kapış. 

ilk ... O ""a:ık, kcnı!l k.-r..ı·11e dcnıze 
yu\ a.rhımdı. ll'f'l1im kab..ıba.tim ~. 
~ ot R'}41ğı .vıııttarı &yni şeyl<'Tİ 

S[.y'edi. 
- Bl•ll, dı·dl, Kn<l~· in orada. otuı .. 

duGu~ bil~ f· •k1n~a urğildiın. Pa
hjı cıkııocıı. o tarafa b;ıJ<.t "' Bizim 
M~t.."-!fa ~ di:'h·i~oııln Kadtt• olduğı.:n:u 
ıı<•rünc-e e,ymruya bile eit:xı('dirıı. 

F. "11i.ıunde adında yaşI~n bir kac!ı.n 
şaııh,t olarak dWenil<li: 

- Bo:ı, A ilah ru:ıoı i~in krocfün 
b&h't awl Bunbr, bizdn )'mıL-

ırur.da.ka rN-~ bira M;l)'V?1.).l'd1 De':
kuı. şu GbOr .,. bu ııdı; ı göııl<'l"dl: 

- ŞLn bir ba..'tiaı ..... "8Jla y:ı,rın 
ak...,.ln1 bir rnk:ı zrv:;;:fı--ti, b:ı Hra da 
pı>nı vu! Dedi. K lmP ı kw'<kl.,.. 
1{.olı ular kr.eıu;tııtar. ÖbürQ. 

V:-ı11n nnını bile gc\'ll'l'tirim, 
diye ı..a, tp ııttti Heriloıığa:ı C:iM!U,. 
d<ııd':.~ Or. an ooınra '- deri yip. tt.,_ 
ır.ırlayıp txilitJ Klbı cb-zıc atıvr.rdi. 
~\Y. iç rr' •er."'hkJar &<·liyur? Ne cnrıa
''fil' t>e.-lf. •-:~ ·ndeın gr!!'>P bo~\U 
va!. !ıi ... 

1:1 .. dlUll 

t \ k rr 
n<' . .cd· 

11n k•Z1 :ebın, gı.~hnı AY• 
ı r ')· k cıa 1' 1ı r-

r fJ' C°'" !:avg:ı 

~ n k •• r 

olmakla bNahcr 50 . tiO kilometre t 
geniştir. Bu geııiş cephe) i müda· 1 
faa i _la !Ok4j~ kuvv~l İı9l.e1". •t"C· 

şal Roıııınd, Llıyiik tank kiitles:ı... 
derinliğine ) at ıııa ~ apınaklan ho~· 
lanı~·or. Bu dcfaki taarruzda ı.1rh'ı 
birliklerim> İ;kenderiycyi herid 
\·erınc. i (Ole n1uht ıneldır. (>yle 
ta·1rruz ede ı•ktir k;, İr.gilizJcrc 
hkendniye n J{ıılıir.: garbinJ~ 
bil(' ıniidnfaa it 1 n vakit hırak1nı
ya<·nkt1r. B.nnı.;ıla bl"r~bcr in~i
liz1tr İ('İn hrr~ry hitın; . harp t~
nıaıni1e kc1. ·lıtotlilın:ş ~ı\ ıln111k''• 1 
F.lalamcyn'dt• killi l;t'nd !uFlaıııJ. 1 

dıysa l\lih\c-r otd:.ısc:ırnn sen h:ıın· 
}e,,ini b1ırnda kırmak ve~·a İsken· 
deriye gruhinde nıii<l~f:ıa t~rti

b:ılı almak için l>ir iki glin kazan· 
Tu 

av\!~ 

rni 

• " u b !ı-n_y-cs·ni: t o;, 1 b 

Licı pf. ft n maı. u ~ugu 
ı 1i \l ta hır rıy h~ ·-.;e n 

1 1 't'I " di S. 111 ı Ce, ~-
ınak ıntirrıkündür. d bı....ı..nıT'a :t .C•tı {Dl'\'ll t1\I 3 ~nrii !inlıifr.de) 

··=--="'-'·=== 

- c: l\~ERAKLI \..-_______ . ŞEYLER ~-::? 

Amerika devlet Slrl'llll bir kadın saklzy.ar 
Amcrıkü nirloşi.k ıJe,,·kıt!t ·l c· n .. 

iıurr~l M( .. l.!r R•ı..ı,...elL'_tQ çal.1$li8 1 ( 
t.ı.ıt~ı o:Llw..ç..ı. 111 ... -. r>lı W. J'.XlU.dur. ı { 
'Bu:~u \C <.11 :lct , "l ına en t~ \-c..:ı! '
l~r ka<.i~nırı c· n ht '-.Ci;Si ll.: ır... _.il c1- 1 
l~;tı.ğmı !':ı.-...~) lJ .. TifllıQ$ l\ıicernc:?:sınını lr!rtn ınt.:h6larl'!ıa gt~:-'t?' Mi!:s TLtlıy h.iç 
son ni~hnl~r dn b•::rıd'l..·~ı y<i7.td-::n l te rl9ni vı• &ı"ığuic: Oır tip cı.Lll:auı~..t..da. 
öğrfn~"'OMJZ, rn~ lt-fiktırlı t. hll.:•it\.i Cun.'!ıurre.sınd:ı. 

!\1' ·t! c~ce ~rtJliy lhrh. ,. k ,ınıc:ıka. cc.-.. rwl!.J t.ıL.hıı. • .ıır: .... t •u hlp.:. ..... ,n hür-
Devlcl ıı~ı...ain lw9t.....;i <!a!~ttı~) '~ $,e- oıE:t ,.e mLılıt1.:lbetirJ kaza .. "':rnJ.itıl'. M\i-
noı:;lld\;.r. Onun Yük~! olduğu c!ıı.•vi.et kı•nun('f f..UırCtle diln.:it t~ı6'ı S.ÖY;t nı·n 
csraırının ılH'·lkl de y.ti'LS1!1l C· l!+ı.Uıt"l'~- bu \'li~s'ın biliı.aSE'l &.~yete hay~•ı.nua 
~in. on ~:ılı.nem mzrrlaırı ~>·:e bı[.. ktn,i.lru a.t'l'lan l· ır f:'l:Ju;iyet o!dı.Aıtı. 

meızl r. Aıfiı :-.. Tlılly uzun )ea::e.i~-rrlen- lt>bc.ı1,z pthrü.•y..l..-. 

~ri Cumhu cC ı.'?in bü.1.ı...1.l yazıtarını Bu gtbl YL·k:kk iş..'C•.l almaıt bele 
y ::zaır. OV\'t·ıa ır.1..ı.8\' .xı..e .. e~hnti-eki kao td.:ıı. i!:-=.ıt ut l•ır ~a.ı.:, uı:ı c!oe l>'ı• te-
tfı1.kerl.:lerl daktilo ede(" V'e t ·:ıh.~_hten SCtt,.i;..f eSt:'l°' ~C~•! ıı Jltr ştydt..ın t:V-

SOO&a yine i'Otı ,,·ı:ıil 0.1...n cliı.1ı1 gr.. vl h:ıbsil ve terbıy (i'yC ı...,lu t~·!r 
çer. !im ('{hl.met•, ounJ:'\.,.A ıliwf't, n ş hı;i ... 

ReıSictı n. ~Arw, )< .. pt gı bC. ..:n e- yrtin dt' hL;;st.: t ka.bı oh: ...n~ l;<lt:r. 

ı .eçl 'r ve &iylr-dı:t b· t .. ın u~lar Bnz da polıt4ka is r~yle alclkıd'ar 
e\\C.ci h ... ~l klt'p ~"'s ·r l.y•e d1·:... '"'Lntı~ ~P e. U.."'k.ü M '1 .. ,,y 
te eaı.t Vt:ı ı y 1 ı t:n c l 1ı rt.. hu tııbe c: ...... .,!( 

çl · ı, . diplo:r:.1tı' .. h f ı.r ta-vz.ı( edı r. ı.."'ll l'\"\'Cl Dı ır > ... r3t 
h..,~k~.eıı. et... 1 y\!.l or. n t f'"'~ln n 
nı.ıl1r "t• Ct· -lu. r e ot -:ı -. lıs-

tp~ ıı ::... t:ıt .1 "•• ~1 g.tn ct ........ f"t-

t . .ekt~ ıcro~ y z vıet cacı. .. 
nnı cı gıl, l.tıss T~ ıy :ııyn ı.a.l<!a 

Mis! "r nuıvc t ~ fı:~ :t rl V( n yet
, t ~kın:b da k..-. .1ınc gore tı:r fı

kı crlinob.Jı· Bu ıt1 arı ı ct.e.11.l :la'c-
~ .> Tul!> ,\, 1 '..ı dt·,·~ı· 'lin 
sıı· -ı.r ın en ço. ı:ia L 'ldt..:-ı , ,,. ıft r. 
K l.,;ır~ eı e\"\ l Cu1 hı..'."Tet ,ne ay-
lı• bu.: .. c .. lı ı 2ı mfidfl, .• e ifa f: ... 

ar r. hu• 1 k!t le H · tl ha-
t. ı ık acın tn b...yıJ.c ) J.:c \'e 
sr. \.u.yet ıw .li lti:ıo TıJ!ty·rı...'l 1.1ze
rinı" bin~ tır. S 'kız t"l~ >e ı o da 
RuzveJt a..c ·ı:ıK'I en y .. ıt!n ve ınab. cn1" 
(.1 1 CI !a y~ ~ $3..,!-.ı..I 'iL.t .... ~. C\r-

1 s.. b '.'.-a Jhrı:ıt z kı \ y: .. -
,ı : ı r Ot :ı, tc. ..,t.'tt--

ı J.. \L'iın 1 N .. yo11.;.,_... me ·kczin:!e 

olı ..ı rnC: b ı• JTI \k.i ı.rgal f't-
ıcktc bu n J r~ J. 1933 tc ,1f, ,_ 

l} .\ JJGt nuıovc D,. , • .,. l_.e o· .. l•k

te \Ta9lcgt' r.'a gelırt1$ ve Rtfsicı ,n
hurun kdtıp mw vır:i o!"'rak i c b.·~

Io...mışhr. 

lVl '1'· ·ıy•nın ,,,. •ı·ıilji izo.ılıı..ıra gö-
l'" Mist --. .. Hı \ c1 t t tınini gür ,.a ,.e.m 
bir ihnir dt ıdi. f)nı• .a çnlı..şmak ne 
fazl:ı ÜÇ ır.~ de Çok' Cızla YOt'UC'u<lur. 
Bıtta ... ı sıkı t,-..ı.:ıl r m !esn. ~ 

Reisle :nh1o1;r y ı:... a-rı:. ... ol C1c "' eder
Ker k >lir~ }e ·i C;.ı:ı-et SÇ'k telaffı..7 C
d~r, t~ • t~;ne söyler ve lüzum~lız 

c.urakla:m;ı ar yapm&a.'Ilış. Bir yazcy-ı 
btl kt e y Ktan ·a b.ınun 
; 40 ı r.r "' t :. h r y. • 1 ?wUS-
t r R , ç ı bı. t ..t hleri '. < 'Yll. el 

,;,;.n-ztn ili? ynµ. 'nk tr.e ctuplolrtnı o su
rı"'t.• y<,!Jo;r ... , . 

,\Tu Tu ~Y fl(, ı:l hı..1Ia bıt·lik~ 
~ ahı.;;ır s;ınt onda ~ .lJqJa.r3rı;:1c 

ı.kc-.ı.rıılal"ı .'-.:'il ytdn.·c k1l<l.1:(' orı;·n 
U.l"l.Ô1•>01• ı,,alı~nı· nış •. Jiı;,ttada b'.r ı:nıç 
gı~e d.; f\l l\:\...nhut u.ı ~.lıHt:tgt.ıb10.
da k .... : rak &f'tl'l~ti dı'. t,:ıı.lt3'!1 buıw-t 

k{ti.lb~· ?ııi~1t r lh.::n·eit'üı. sabnlı!a·rı 

gı·l~ ı •Ak. ti.. Jllı<•kla gt't;ırtliğioi; 
ö;:!lı .. iı :ı tw"°...at-:ı.lan ıt.:ı lc!fır''-atı Uü·te 
eımcLiı• n."" ııii tnılZıtn etrn~ ct
dt.ığtmu söy ltınıClt.tı c;.,~· 

Hi:rlfe''~ A.nır·.ı'ıka Cunıhurrt••-.ı ıt, -
\ uli. i.<~..tn ht r .:ünı uç~ yeru<'ğ:.ai 
J.-.n nez CJla "k J.tı....ı.aı odJ ... ~ yedtl~-
1 1 .ıı.ıı.H\ .. ır .. dc b; :-hyar ~. dL.L--

nıaaa ı ııJtı biJ'Çıık ,/L~ )'e k~a ~; /:. 
t: n . :rı kat bw. J 1 g.ln 11.1 .i.tı ı, 

heı l\; 1 t, Ut> : :l :>ahı k i 

bır tı y;. ,, \.l.c: ı c r. .ı.r·-

n: · iııın hılı,sı.i.1de.kı c. .. * be.:<., nek 
fllt ~u.. J 4ul. 

A ı.1 b' y ~ ı 1 t ırJıu.zr. .sı bir 
L tı,;" rı ıli. uut·c 1 n h ~Jar. Mı:.:;-

t.cır I' ve t nu 'I ir•l o'u.."Jllc g1 

gllndıcn u)' uu ı cur t \'VC.;. işp b2:şt ... ı· 
\•e 't f' 1 1.J. C\ li l h:...z.ı • rı n~ '11· 
F"'. t ~a ı.o ·y1 b "ı0 &~ı.n 
n ..ıtk ın ir t tdl cc ,, saa:oe ıt:.<lJL c::a 
1\1' J 'l'ıılly'yp ar~ k ntfe"8 al~c::..k. b:ç 
Lir 1 n k ln~, • " dır .. \ı tık_ ır:.c
fJ.aı gt cıe ı git:m'Q7.lLJd ~;"r Rw.
\&lı. ;;oyliJt:Cı.4~ D.Uİk <..-..-ve@fı bir rr.J.s

~vedde halinde haz.ırlahr, sonro bull'U 
1ı: .. • h (.'Lı. t>k den-.cı.e llOQ şek.. ni vc
rır ı:iş. 

~1~ Tl l y'.nln st'Y'' gıılf' ılfVl'\'..? 
Rr ssic- ::-m. .. 11r1..n bır m:..fı,.;."'· Icıp. Y.U~ 

m:inve~ dilct • <'1 ıı; d~ v·Jtıcı;,. B" 
r: ,..,.., 
•ın<il! 

;ın ('' ı ı t hrm1111-
gıx•• 2000 ı.c ın O ~ a.;;a.-

I 
1 

Mırsa Matrn 
Yazan: Ali Kemal Sunman 
~arsa ~1ıı~rul.. .• dı hı.lrp li..l'ıc·r .. 

len nrasırtda her t< krar\ nd ıt('a 
geçın;ş asırların r»tıınn },.ıtır;. 
ları Yaı'liır. De-vr•ni geçim~ bi· 
nal ar; ar!J'k eski cux'b< si ka"ına
mış ITIC!S.rckr ohlı ğııı gi!:ıı ~an 
unutulmuş tarılı! yer:cr de ı·ar· 
dır. Bu haııp O'..ltrıasc ~Uı Mıırsa 
M~truhun ad1 d. maziye b"mül
m~ ~alacnl,tı !{, buk, or.ı~ı gi· 
dip gmrnlrrin nılat:ıO: arı iı;e 
M~1sa 1!~ı.ru1'.:n h iyle un "tul· 
mal!a .t'ı.vrk alır ılı ·r.ı gO.'i • 
mclkıtcdir. 

Eski Yun·nl>uırca R m~lı .ır· 
~-a Libyanın en tabıi ve gü,e: bir 
ıııranı olarak ehe; niyet vcriJ .. 
mış olaın Parctop um daha san· 
ralaN bask1 ltr !<•ymM kaz.ın
m~ oldu. Çünkü Mır .rı.1 m; lıuır 
Kık:;patrası orada deni.z k<n~rın· 
da kcı:d•ce bir sa}•,;ye '\" .~ :ı 
en ci;.~cnccl ITliC\'"S:mi r.:r.& 

Ç'"""cğe ba lamış. 
gc 

Ma..-sa Matruln '1 k .,d·~e mah· 
su5 böyle rivnycrleri, ma m 
var O masaitan bugiın :-1•ırla· 
tacak anc t ri!'t::ıd· kaim~ t ~ 
harabe vardır. Bu: :ı. nbeı. n kur
şısına geçen hassas b!r seyyrh 
maziyi d" "ııcrek ~ ,.diği kadar 
di.i§ünceye dalsın. Mıiôır mchkc
sin n iltiFat,ıı:ı nuil ol:r:a:.C iç(r k<>
şanlar c;3 me> ;.'llıade • şimdi 
harabeden başka bir şey o'.lırı
yan • o yeni saJilj"e}c g {İerler
ruiş. Asırlarca sonra Marsa Mat
ruh r.dını alan o..adn Kleopatar
nın yıkılmış k" kür.im lıadbcsi 
iıı5:!iı gö.rUlnıckiledir Oı·ada en 
-iyi üzüıın, e:ıı iyı ınl.!yva Y<'ti-c .. in 
lir.mi•. Klropa<r:ı ,!ı.JJij}) lJı- nere
l.Erden gelen en nğır misafi~Jıe1T. .. 
nl" iltifat ffiL'Tkrn ITT<>mn ü;ziirc.Un 
dcn, ıır.eyvı:.,ındaıı ikram edermiş 

Bugünkü Maras !llatrUlı ancak 
llıir köyue)iizdir. ü ~ağı yukarı 
iki bl"1 saHeye yakrn biı' zaman 
e' ,.,,Ik. azaınet1i muıisın kn hiç 
.haberi oiınıyan hlı· kÜ)'('~iz ki 
geJjp geçen b'"""Dc·rin ugrağı
dır. Eger larp alnınsavd,ı Marna 
cMatıuhtm aruwr \"C '•ükftııunu 
ıbozacak ·b r \ak'a yo!:ltı. :F .. kat 
I.ibya lınrekutı başlıya!.beri tam 
iki lll'1ı~dir Marsa Maırrlı mft.,;· 
t:ıhk€tn bir hale et'Tnmı. ır. 

O ad n gclıp .ıı.eçen bedr 1'{ de· 
,-es!r1,ıı li"4tiindc bütü-.ıı c;ülü dola
'· r, ~•i.ün agaç gölgesi ve su bu· 
lıınan valıai.3nna dört bi:r tara!· 
taıı g<:en ·endt gibı yn!culal'!İan 
yukuatı öğre'>ir, Afrlk3tla İngiliz 
lırrparr !ıodu ı: u un li. rer i !hlba
ra t nlCt11\.e21 dC' ~ank bu vaha .. 
!ardır. Etr~fa ht·· t.i.ıl'l11 i ve fc .. 
• a habc.r1er cır:ıhrdar .,, cnbtı· 
cak} &yılır Bir ııün italvaıı mnğ· 
1"p olmuş, ba a bir gün Rermd 
ilC't'.err. tngıliz <l' rrüıdaf.ıa için 
hıı.ıır1arnıış .. Kı•oilk Mar a fat
,rnhda bı 11 r hep bil n~~ ıı re { 

Zatc rı Mnroa Mat ' h haıııı: tcc· 
r• bes i y ' 17. 'JTI':" geç • e-
mı •• Gc efl ı."' uırl h '°""' <! 
Marsa Mr ruh btiy "nr in L b
ya S< .al rmı ö re ml\f.ı. Fa'kat 
o za ~ , 1r- bu znrr an a~n-ınrla 
bvyük fer:ıt .,:nr· tt 11 nn o z~m..ın 
Al'!ı'>-a:; ı'e d' ı. er ln.•fli 'le 
n""''t·ı ş·or.tı Nln>~n le tıalya 
bf>r:ıber olarak lrı: lizc kn...,ı duş 
m&n clnıuşlar Mıı"Sa Mr~·ıılıtnn 
ge-'in gc en bc..ın·• bt.·>l~rı Ju. 
~ünLir, Wl:r 

On bir ilk mektepte çocuk 
bahçen açıldı 

Eminön;l kaza,ın<la 3 Fatihte 
4. ü,1k·[jrjarda, Knrl k v;inde. Ba
kırlki"yin eli> \'e Evt•;1t• bl'"<'r •~neı 
olmaok i'1c·ı e dlil' on bor ılk mek· 
tepte ·~uk bıılı(;esi .. çım ·'Itır. 
Burıl•r 3 a.~'- ' k•pen3c ktlt'. 
ÇDCuk ar 'bnhÇC'lcrde Crrel'li mu
a mlrr>n "eznret nl' r<'a oynı 
y~caı.· "'Cl .• 

İyi su fiatlan niye 
yükselt•ldi? 

Beya .ı•t.ı oku) ~cul;ı-u.,z. 
c! ı Ref.l,. Y-'ZI) r: 
•- t lur'l-~ı cih :. el, i;i 

~u fli.it: na ~ıJcı !ar ye. ::._l ı~ 

5 'J..:U"·J, ZtD" YJjlffil ·\ı J.~. 
B1.ı. sen zııt ..... nl. rJa y pı\ın 

a:;•'C:U ' u Ll!Jr. rı!•lu B •;. 
yen~ r " .. ı k t n· ' 
v·ı .. · mı:'. '"'u r:ıı'.lt! ~rı \. .,..(' 
!ıli.itc,nEd•) en arı ::k n ' 

A\i,ka :ıır:ar '1 ., ı J . • 

kat n! crtbe~n.c n .~. r.-c ... c .. u;:

ı .. "r:. .• 



(Bu y1z:,1n rr.-•'\iırıleri Anadolı.ı A
jan. ı B·iltı:"'lerinden alınn-.?(.ır.) 

Tclhi:; eden Muammer ALATVR 

3 - SON TELGRAF - ., -
Bu Sabah Verilen Yeni Bir Karar 

ı ımeleri bildır k:tcdir. Geçen 

Ava•n K=aı:.sında dün mu
lhalif er tarafıı~.ı.:~ln verilen ~timat 
61L :.,'i,. rl, Ltirı Lahs mevzuu ol
r .. l. ur. 'l'aı~ı, .. r .sahibl Vadıev 
l.ı.un Jen !\![ı.s r ınt.hilrcbcs:nin 
ır,~f~e~i a'ır.ıncıya k.>d..r teşeb
t,L ·tı !.I leh .. r et.nıc5i n.LlSta·kil bil" 
nl(.•b\ .. 3 tarafı :ditn islcn~iş:tir. 

Avam Ka:naraaında it i
rnauızlık takriri veren
ler Çörçib §İddetle hü
cum ettiler - S1vasto
pola giren Alman oı·du
~u kumandanı General 

i~;an~~~~ıe~~l-dm;;;;~ İSVEÇTE birlPorlekiz aç-ık- Cebelüttarıka 1 

Mısır meydan mulıare- ,. C3SU51Uk şebe. /arındaki deniz hava akınlarJ 1 

besi b&§ladı. ====== kesi yakalandı muharebesi sıklaşıyor 

(1 'oci Srılıil<drıı O vam) 
)'·~~iden & .. r işçı kttrre.,i ~ ına 
illtiyenler! ellcr.rc.ekı kı;. nry 
aı;:r işçı k:~'"'ll'Si ıle tebcU etıınclt 
btiyenleri de yı:ır1 de çalı:ıu6;:1'n 
ı,orecek ve buı:ıoar :;on a •"'i-- mu
dü: ]üf")fı k· .., vc·rcc-ektir 

Aynı ZM"anda bııgiın bir teblig 
y·apı1a ....... cilC"'tı l" J n(•:"1Tıc..l k~r
ne~~· a!;ır ~ı .q-rnesi~ değ:şdr ... 
ffi{>.<i cap <'Cl<>rı iS<:il~rm !kendi 
ke!ld'l<'ri e d<>ı•il, cııLş >Marı yer 
' "Cıen alncuk. ı '<'SJJ'. bordıro ile 
ta,,e ~; ·~lirlüjfü11e miira!'ııat et-

~'"· aoır J k'(..rnc,i ç"...:ı'l.ların 
il ~psıne J .. n, 'ı ı.r "i v-c-~.,,-~
tir. l'a...l\:at ..:~TT'l-'4 'c k 1 r rormal 
l<a'."Dc k•.ıflanar~k tu ay ağ?r ışçi 
~:.J.ITt.;Sİ ....... , ;.;ı:.; l:rtı ... r ! 1{kın-

da fose Miıdi;~lü~ii : urrl.ı tah

!k•kat yapmtda" tab t • tğır i~ 
çı k,arr.c:,, ve .,.,.,,"n ek.<: r. Bun .. 

lar a~ır iı:-ç, ık"- i 'c ... h cıye 
ka r geçecek bu- kac gun elle
rınde normal J.\a... eY' k11 !I' mak
ta deYam ed.e<:ek:lc ·ı.. r. 

Mirr,e ise hütUmetin rnüzake-
ır"nt11 1"'- · · . ~ . r· ~ . " -rını .t.SLCTOes: azJm gcl-
dı ~'1ıi, l>u t::ı.kd r"e kend'sınin de 
\•c k<'lldisi ılc birlikte taktire <m
za koyanların da buna derhal 
r. uvafakat edccelolerir.i söylemiş
t.r. 

Bunu!' üzerine Çôeçil ava na kal 
:lca,..ak ·· • " ' Sur!'kıli alkıi'lar aı asında 
ıdem --+ir ·ki: 
B •Mesele şlmct; c;-ok ile<rlumiştrr. 

ence Ş ırdi k~~ar verm!'mekten 
se bı kr.ran gecik.l..ıımck daha z:ı
ra-.ı <l:ur .• 

Mı " takı irin 'haı•blıı l:ısa b r 
~amard.ı kazan. 1mns1j~a yardı in 
J'.".

1n V"?i~ ini ~.)11(.'ıniş ve ez .. 
<'t.ır. 'c d · .. a· .. . em s\ır k.: •Üylc telolike-

1 bır du, ·l'na r,elır ·s buiunuvo-
ıruz k b - · • :ı· t reket yapılı: ::sı la-
2~11'. lır .Bu t.ıkrır sefordcki su-

aylara dcğıl ,metkrzı idareye 
Rtıktan D<:·ğa hücumeur. Muvaf
fakıy•·bs.zliğlmiziıı sci:ıobı Libya
<la değil, burad~dır .• 

M len Ba~vck;llik ile müdafaa 
113~ırltğı ''nzifelerj.nin ayrJlıması· 
3•1 ıstemşitir. 

Müzakereler Lııgün de devam 
cd cc'··· n-· . • ı - ""r. -,.orçıtın obe.c.encn nut-
:ı:u~u bııgün söylemesi muhte
otncldir. 

SIVASTOPOL DÜŞTÜ 

Alman orduları başkumandan
lığı aı·afındaıı neşredilen hUS'llsi 
~:' l!'lıliğde S:vasiıopolun dün 
<>gleden sonra düıştüı,ü. bıtdi.ril
rn~t.r, 

Hitler Sıva~~Oi>ol fal.'lıi General 
Maı'.Şlayoru FeW•ınareşallığa terfi 
etmıştır, 

RUS FiLOS0 NEREYE 
G!DF.CEK? 

K S:vatl'Opoı düş'!ükten sonra Rus 
a:aclcniz filoou r. un ba~a üs .. 

ler·ıcn ha.rekata dev:ı.m ~debile
cq,. İngıh kayr.aklar•ndan bil-
d>ı ı;y~- Zaten 'k' .. · · ~ · ""n • ı u~ ay ı.çın 
~eliSl\'astopoı d<>nlz üsw olarak 
oKU 1""n • 

MISffiDA L'<GILİZ ORDUSU 
Ml!HAREJBEYE TUTUŞTU 

A~an tebliği, mihver kı.ıvvet
lcr r.in ~iındi İ~kenderiycnin ö
nündeki son İng:Po: müstah.1<em 
m~v "·• ola El Al<ıJn\nc ıaarruz e
di>d:ğ;ni bildinmektedir. Simdi 
büıyük ltlısır ·ınuharebes: ni;, is
kend-criyenin 100 kikmetre batı
sındaki bu bölge ile Katla!'i:ıatak 
lıgııım ce'Ilubundakt sahada ce
reyan ettiği anlaşılmaktadır. 

lngiliz BaşkumaPdanı General 
01...nlek ncşrcrt.iği ı;üıılih ob:r 
emrinde diyvr lü: •Muharebe 
düşmanı yenmcdC'l1 b:tmi'.)'ecek
t'r. Zır' lı kuvvetler bakımrndan 
üst" lİiigc s~,1ip dü.,=~nm ünün
e.., ara .i .kJ.ybrtn1ck ncısını duy .. 
ctınır.: .Faknt onun d-, kayıplara 
u)trad,~ıııı unutmamak l:l7.ımdır. 
l\!sır rnubnrcbcsl yapyoruz. Bu 
'lliUhcırc bede düşmanın mahvol
ır~sı lf.zımdır. Dü~anın takati 
kes'.llnceyc k:ıdar doyanacaksı

:nız.• 

Polise tabanca ile 
saldıran i ki azı l ı 

hırsıs 1 
(1 i:lci Sahlfedf\\ Devam) 

s:ndan Alıııncdin evinden bazı 
eşyalar ça:Wıktan ı;onm ayni gt· 
ce Halkı:pınar istasyonu makas· 
çısı krah.tın Kemalin de cviau 
girırı'~!er ve kendileritııi yafwla
mak iısliyen poliıslerle bcl<<;ilere 
slıah çdrmi~e~e de yakalanıın~ 
!o.rd:r. BLt:-ılar 32 ev roym~ bu
lun.maktadır. 

Üsküdar da 
( ı inci Sı>hii<d"rı Drvam) 

loııı'Ştllı Saıli;luı.Wnl,, ı•k•ıl'""' isabet 
eltır ;.,f • 

7~a vnllı çıri)t aldığı yıu anın tcs9ri 
Ue dl•rh:aJ .ölm~. AdHye d.ok'kr.u Enı
\'€r Ka~<.:.n taraf \dan n1uayene. edilen 
c~din gôrr:ülmn5in.e izWı v.c.ril.roLıtir. 

Bir şoförün ehl iyet
namesi ahndı • , u ımamL}lır. Fakat Novro-

S••i< h<ıreket nokt "Sl vaz1'fes·ın1 1 ı •-·· Ş ... _,, ~ - 2407 nlım:t.ra ı a~ ._.rürü. uır..ıı.ı.aı 

gur·n~tür, adında biT'i bir müddet evvt'l otomo-

Üll.l'A VE CENUP KESİMLE- b;lin.e müo\f'rı ain>Jlttan kacLı>dığı iç;n 
RtNDE TAAl'RUZ BAST,ADI p~ra c.,...ma t..ui tutulmc>.t.ı. Bu şo.. 

"' ~ föt· verilrn bu oezsd.tın ibrC't alacnğı 

A)t!'an tcbHği Ru.> ceı.hcs~nin ;verdt.• ean dı• kendt~ınr mL.r.nr,:_ :ıt e-
OTta \"e rlen b~r yclcı.l)"U e.ra.l.>a.s:.na ıa "ınıarr: .;=;. 
A• cen•·p kc"in•:erinde de "4.t:an Lu sebeple ı.:linıdcn ehlıyı'U -.I:.ıı:ı ·aıc 
t ' \~ .ır,üti:ef'k kt1'alarırıın 1:r!\ı.Vilkk.a~ bi: zurnan fçln ~örlük 
...:..'.':r~zn geçl' ıc:mi b.ldirmiştir. y •• m ıkt:ın meıwc!iln:l~tfr. - --~~~. -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-r -
\...SEHIRDEN ve 

ANKAKAllAN ve 
·ll.mu.'T'J.'EN; 

1~ Af.n:ıny ı:1a.n ;:elen m~rı>! iki 
Ce-, 

1 
di.Jn An:ıta.rada a..:1t. ema.nlarına 

lara ... ~.e~-nlı;.Leıdlr. Lı.cJn tuınuva .. 
u;.."".ı...w:ıııac .... kl .. * s;. -· ne ,, ılltke Ovar-J:.nmı .E:.-ulaımr:ısı işi ... 

vır n: 1 ı... • 
c~. 'vem 305 lıiu lıı'8. aa~lu.:ıo.-

Tlc&bE 
~ T \'e SANAYi: 

b.!ı 'r~ret Y~lellr.ce 3 de 3 ya
=ı...uı'Olldıdel<ırl ihtiva C<kn yeni 
··~ _ 'kapJıc..,,,. kil061.1'l8 On ku
klJr y,4:ıaııcı maGıdclcı·i % de 3 olan 

n l""J?Un k.i'~-
U.,, . """'"" 11 lr.ıı.-uıı narh * \!Şlur, 

ı:xıı ,.. Şeıııımız <>lo1cll<Que 1600 meto-e 
.... a Yerl!mi .... ; * !>' ""'f· 

1d; d;ı •Ya"'Ya yakında mühim mk-
~ l:e!Jek ~11"1."ılilc:;fk\>r, 

ııra,,, ~On b;, al~ 3250 kurllflan, bir 
ın 1 "'"ite altın 410 kUT~!aa nıu<ı-

ee ür. 

~ÜTEFEıuıtK: 
ıa"!: Edebiyat fa kü!ltcsi' asi..lan
sörı ncı.:ı.n Mt-hnıd Kaplan porfe
rck er huzurunda d:ııktora vere· 

•edebi-ıı.t d~"-'~ru _ .. al. 
111•-' ' ~-~ • "'luınl • 

-~ır. 

v ~ 7 ''İSa'l ab~hı Hayd.ırpa<ada 
k tıi<ua gelen mfiessıf tr~ay 
tb "-"3 ' ~ a ölen emekli deniz bin· 
tr ısı Ceva.d.n ailesi Üıf><üdar 

a.-rl! dY ş:rk.;t "\cytıme 25 bin -

M E M L E K E T T E_f!_) 

ı llial.k bôr. lazrr.:naı dava.;ı açmış· 
tır . * Tıhbad!i müdü.."lügü Anka
raya nadoluna.c.ıkhr. U. !lfodılı 

l!Jlit Naci Tekin bu maksıiU:. 
Ankaraya gitmiştir. 

Selçuk Kız· Enstitüsü 
Selçuk Kız San'at EnsMö'ü l!Ml-

11>42 lllı rnezurılannm. diipl..Jroc ciağl~ 
nıaı töı:er.l ynırw oaat 18,30 da Çapada
ki ntt~.tep binuWlda yapı.lilcaktır. Bu 
mliıı11Scoelle mck't,•ple bir de aeıııi 

ru:.zır!:ınmışl>t". 

Bu sabah haliçte 
bir ceset bulundu 

(1 inci Sahlfed<ın De\·am) 
dal içerisinde 55 yaşlarında ka
daır bir adama ai t ol.duğu anlaşı

lan b:r ceset bulımınu~tur. Tah

!kikata mwdciumumt muaV:n!e

rinden o,ıhan Köııni clk.oıyımuştur. 
Cesedin İsmail adında bi<- san

dslcıva ait dduğu teooit edilmiş

fü. Sandak.ııım kıa:aya '!il<, yn'<

sa htıt..:uıı:: b.r cineyete mi K'tlr
'b;ın _girlıği a~aştın maktadır. 

At.1'1 tah'ldkatın inJ<işa.fı bakı
JT"..ınJan ceset morga kaki!Jr,ı;!rllJi"ttr. 

Kı\Drıcoy Q p ER A Sinemasında 
J/7/942 CUMA ~·~amından it:!barefl( Bütün 

dünyanın takdirini kazanan 

Büyük an'atkar 
P RQf. 

Zati Sungur 
Temsillerine b~ıyacaldır, Nunıar:.lı kol
tukları;ııo.z,, hemen tedarik edıcıu, 

~-lillltımı:ııırı::ıaım1:111 Telefon, 6ô.S31 Ellli8--a=ı:ım-JJ# 

S•.alı.lıolm, 2 (A.A.) - Gete
borg'da bü~ iik bir casusluk i~i 
we)·daı:ıa ç•karılmı~tır. Bir tanesi 
seı best liınn:ı ıııenrnrlanndan ol
nıak iizere 3 İsnçli tevkif edilmiş
tir. Daha başka tcvkifat yaııılaca
ğı beklenmektedir. Bu casu>luk 
i,ir.c yabancıların da karı:;mış ol· 
ınası ilıtimali \'ardır. 

----•o---
Kahve ve Çay 

( ı inci Sahifeden D' •vam) 
ba.,Janacaktır. 

Dün •h.r ak{um ı:azetesı bu a· 
yın 15 inden itibaren paıketler i
çin.de s:ıtış )'apılacağını ya>.mışsa 
cia bu h ıhcr <loğru değiklir, Bı.ıı 

sabah al lğımız n:11Jümata göre 
lıoa:ırlıklar b>tirL..:ıedigi ve yeni 
kurulmakta olar. .malathcr eler 
tamarnfaıı.m~dtlı için inhisar a»m 
galı kutular içindeki satı~iara 
başlanıbıası daila bir kaç ay ge
çecektir, 

İnhisar:ar Uır.um Müdürlüğü 
ş;mıW ik İdanıbul, Lını r ve tsken
deruııda üç biiyüık imaliıtıhane 

:yapınak!adır. Burad'a hazırlana
cak kahve ,.e ça:'Tar memleketin 
ıcliğcr mmtakaforına gönderile
celutiı;., .,.._~ • ........,~, ..... 

İleride bUtün ha7Jt'lıK!lar bitiri
J;nce çekirdek lrnlind"' kahve ilc 
çay paket11.!r iç-nde satılacaktır. 

Şişekr çinde yamız lüks nevi 
ça)Jı.rın sat~ı ynpı?acalııtır. -------
Aksaray kazasında 

yaralananlardan 
b:rı dalla ildi 

BlJıda11 40 gı".ln e\'ı.:el AID9acıc.ya bi.r 
kaza neticesi olarak dilJen ır.erıninin 
ir..ıfıjükı ıu~ticcsiır-.. -de. yacala:tı.atıt..&ı'<i.:.n 
Ak.sarayda Yıtıi:rra.r,~a Yal, uı~...ı:e .. 
s:nde Klılh<...n w%3ğında 9 numaı·;.ılı 
Cvdf' otlJT'an ~1ehmet Nuri ktzt 40 Yil
eıtl'dtı Naıırf" ted. vi c.Oilrncktt> oldu
ğu C~rı'3.h1rıaş.a Ha!'taht!nc~~e aün. 
ölrr.ü.ştür. B:..ı su.ro .. lc bu rr.lleasif kt
za kuı bu.n1ar)(»n suyısı alt;y;. bulmuş
tur. 

Sıvastopol 
• 
Iskeııderiye 

<naşsn~alt.:dr.n D,•van1) 
ınaruz bırakılacak ve Iıus dtıııan
nıasnun bura1a,rda barının::ı.sına 

fırsat b1raluln1nk i.steınr..i)·rcektir. 
Şiıudi! ' halde ~ıvastopul'u cliii'ii· 
l'en tilmcıılerlc o takviye oluna
rak Kafkas i;ıik•nıctiı:ıde hakiki 
\'C unlun.ı taarruz na gc~-ecek olan 
Aln1c.n ordusunun, lıaJati bir nıcn· 
fout hesabı ik lwuınıd'iıı lskca
der~)·c \"C Süvcy§ i~tika111 ... !inde 
ilerlcııı<ık iiıni li ile diin sabalıtıın
lıcri ba~lodı~'I ıııc)·da:a ıııu!..axcbe
sinin netice-shıi ınerak ,.e heye
eanla bcklediğ•ııe ~üpbe yoktur. 
Eğc.r, Roınmel 1':1alaınc)·n meydan 
harbini kaybederse Alm~·n geııcl
kurmayınm Lısnvvur ettigi kL>kaç 
pl:inı çok zu:vıflar, Orta .-e Yakın 
Şark durumu birdNlbi re düzelir, 
kuvvet "" sağlamlık hulul', Şarki 
Ak.denizde İtalyan donırnnıası \'e 

hava kuvvetleri arııdıklnn ser
bestJiğe kavUlJBn1azlar. Böyle bir 
durumda Almanların yapabilece
ği sadece Rusyada cenuptan Kaf· 
knsynyı %orlaınak ve merkezle :;i

nıalde Leningradı, Moskovayı dü
şiirmek ve kı'!" kadar Rusyayı Av· 
rııpa Jımlullarııı.dan Asya i~iııe 
sürmek arzusunu ba~armıya gay
ret eylemek te~kil eder. Bu lJO· 
kundan da göriilıiyor ki, Sıvasl<r 
rol düşmüş bulunurken İskeı11!e
riye garbinde ba~hyan \'e şu cla
kika!.ıırda belki de en kanlı <o<ıf
Jıalarına cirıuij bulun.an ıneydan 
harbi Rus cenup• ccplıcsiııdc;•i 
lıarpl~ o!dui,'ll kadar Avrupa har
b;n;n ;nilkııd.:lerafı ile de sıkı bir 
altıl<a muhafaza rtıııckk.- \'C Al
ınan taarruzu istikbal ör.iintle ta
~arl3 -1 ·ğı hC'"dcI1cr bn!nıııınd3n ha
kikaten yeni hir dönüm ıı.okt<ısıııa 
g~rnıiş hulnnm:?kt.adır. 

Ş~ındi E1aJ.en1eyn mc;rd:ın ınu· 

harebec:inin kaıan1lınası veya kay· 
bcdilınesi ile Alı>ıan lıarıı talihi 
bu yooi di.hıüm nokta:rnın içiııde 
,.uzuh:ı varnrağı kadar bundan 
öteye v:ıki ohcak grli~inılerle oo 
,t."rııpn, Orta ve Yakın Şark har
binin muk:ıddcrah daha aydın 
olm:ak t~ayyiin edecektir. 

J;TE.'1 İZZE'l' BE.1\"İCE 

Lizbc.n 2 (AA.l-- Poı:'\ekiz sa
hil ~rı ııı;ığındz. Anglooakıron ge
n-. l< af !ek ne ~ i• mi.lı\'c" cic
ııi.z1ttıla.~ı ve uça:·-~r. t <r1fından 
y pılan taarn.al.ıır devam t-lrnrk
tcd'ı· Harp gen- : 1 ri rcfa1'.:.ıt'.ı . 
seyıreden 3 İr.gJiz gemisi 'bir de
nizaltının hücuınuna uğrcrnış~ır. 

Bu den a'tıo:n b'r lro yet baıır
dığı tahrrıni E'dilip.ıı·. mr kaç sa
at sonra ayni ~tikame~te '.bır ha .. 
va - de"liZ sav~ı o1cluğlli ht'Jer 
Vı.!rilnı:.ı~ir-

L:JbOJlllll 120 k<kıı:>ıetre s ma· 
lin<le bir me\ıki<k de ü.çilırc 1 bir 
53 vaş hz.ioCTi ,·eri..lnı:ş! ir, S .. hil 
ahaJ.si her üç ıınuharcl:>cye de \ia
hlt c:Oınu~!ur. 
~ 

+ Lorulm, 2 (A.A l - Hür Fran
sız dr-nfz mak.arr.1.:ırı, bir Hı.ir F~ = l<='l'linln djjşııııı.n taralııı:'Al" b•
tırl.tlığmı ıh;;..;,.er vc-rmift.ir. 

Dün Beşiktzşta 
yapllan tören 

Duniz.cill.k. B~ıyı.raını mll'nc:ı. ;.ebe'ti.yle 

dÜ!ll y~pılt;u mer:lsim ve tezahtnt a ... 
raaııda Bt~i.~to. d.a Barbat'O! Hay· 
ı-!:Uin tü~~brsi önüwte biiyük bi.r top... 
J""4. yapılm>:ı Pa.rlı, ıı;,ıwmi'\ \"e 

Bı>lediyc erk~ Dcn>z Jllik....esc,,,.-; 
Unr:.ım M~W"1erı ve mcr..AaPlaıı, ne ... 
niz T~rc..-ı Me&tElıi Talim lley'eti ve 
İ&leiJe<i rn bir çok vaı.a.ın:ı.ıar b:.m
bıUtınmıı.ı !aı-. 

Bu ıq,ı...nııı1., rn•·ı """1>e ı..tild~l 
Maı~yle ba~anm•ş ve CwrJıu,.;yet 
Halk Parti>i adlr.a 1·.ı-U Bcş:t<...a., Ka• 
za!ı İdare Hcy'eti Rt!lsi. Zühtü çu ... 
bı.1oçuo!;l.u b~ ı.;tabe>.nde Deniz.ellik 
Bayra:umın mjna.:.:ını tt-baruıı ,ett.ı.· ... 
IT' .. 1', Ti.'r.k. geın.ı.lerine Tiuk. au:.ıı1nrle. 
nııü:ttaki!lt•n s:<'yrüsefer h~ını da k;a

zandıran L01.aın l\.'luahedcn.:ı.n:esi.ntn 
'i'ilıtk m~llttinin az.im v~ ıracic kauc· 
ticio. bı.t" ifetdt'si oldu}J kadaı· bailOOa 
buluıı.w~ıarın da VP.tanper.Ytl lik ve 
kJhiran;anlık:l:.ı.rnı lıi:; 4 seri v~duğu
na ~;y<en"-ş J...orz.an bht-amotı.1. MifJt 
Şı•f i .. met İnönline karşı ol.a:::ı &aı Jl
ın~.z nıilll itinıat, ıükraa ve b:" ğl:lic 
lıls1~11:;i. c:ın\andı.ru:ıışt.ıt·. Bu m .... t!u 
gf.ııc>an haı::rloöxn:t.)ı u&rwıda ca.n ver
ıniş olan şehitlerin ha1r."lti.ns. saygt .ııe 
anmıştır . 

izm!i'telll seyl!p 
( 1 inci Stıhııedt:.nı Dl•vnın) 

lı<ıt~i /H~{,aırJ F.ksp:·r~i de lı\r saat 10 
aakı:.:ı geç gebn~t.r. 

Y; ğmur ve 11.u1ın~ ıat.ır-lmizde d.e 
11.: t ,hribat ya{J..'111':;\ Lu tt:'"da Orıa .. 
ı,;;y r ">;.e ookağ.n(a. 59, 61, 63 ııu-

ıat alı e;oic.rın ön itt!ıınları yr,ı;ı~ 
ıwt> . .ı:d .. ı b .,:.u;.::ial}ar tla k J.ya 
vu.;.~ ak pu.."ç.ı.lanır.ı.,<ff.»r. Bt:nCan J:Y-. 
ı:.ı. Ay r.!._va C" . iı '""-'1->-~-·~u bil!)"ll">: 
~ ~ ::~ agaçl 1'1ı)d'; bı isi dt'Vt''. r~ 
~ pa1't!lak:l : ı.a.aan bi.. kıa::nı-
111 har p -etmtştır 

ANKARA '\iE İZMiT'FE 
FL'l>ır..ı \e yagrour İzır-'<te de bozıı 

%0J_;·ar!aı-a Slh'2p ol.~,. tur. DV. t yuz 
..,a,ia;I' c. i :.ı basın t.". Bu nr1ça K!ı .. 
ı....,;· Fam ık... u1ın Uodr nı k tı .ı ~ular 
istiLa etı :. "C" de al:ın.ın tcdb ·Jt'l' ı;a .. 
yl'\! iDdc• 1~ra. ~ hü~ ..rı . ...esi önl ·eımlş
hr, D:.:ı.....ı. l'\." cı· tahj·ye olurı:n ... -;

1 
ckirt 

ev de ~rn;ü,t;iür. 
i~rı haliJ.de bu~ı.:r-an Klor Fabri

ka~ııın ,.-.a:eııtıo.!ann: ve inşa. cısl.ze
nH'sl:ıi s .. J~r götürm~lür. En çok 
':('aşnı.alıa!:ı:ı ve Kvzlu-k maha.lı• i ıa
car govmlJitur. Denı.ııı1yolu caCicıiı.'lde 

sul<d.· ı.Ki tCi'Clreye k;,. :tar çıkn~LI' 
Ankar:ı.da da fillelli saı:.na\la ka .. 

r~;k ki.iıı.;Uk kllttb.at:<ılar yajrt.ı>ıır 

ADAP.\ZARI TRENİ GERİ 
DÖNDÜ 

İ2mit 2 (Hususi) - Dün saat 
7,15 de Haydarpaşadan kalkan 
Aıcrapazarı tıreni Derincede kal
mış ve a k.;am iiZcri, yola, de\'am 
iırJ;;.fı n: gör ül!"lll e dl ğ in den, i:ı, tan -
bula Oöııan~tüır. 14,30 da Hay
d.arp~adan hareket eden Adana 
p:aası ile 18 de kalkanı Arkara ' 
ekspl"esi de yoida bck:lemi~, bi· 
'.lah:ıre ıhareket tmdştir. 

YASl.lŞ Bi HABER 
J)ilı>l<ıl f"'1m:ı. CGOOısıııda, D ırtz 

E •J'T mı n ,J · eı c ıy c lirr..J.ndaki 
,..... t yaJ. l.ac'lk tc 1vrr:ıt i<· 'n-'c ça .. 
l d; a~c. ~' ... n Ve'"' .,ı, Brı ıi, Arlf 
ve- Li'ıl'. bır a\'11...ıc. n rure inden 
duşup y .l.!llr'..;,l Bu •aban<.; 
g!'.!Ze\c' ,. buniardan \'e.hııp ve Bed
l"tlİll öl tiğı aıl h.lbcr vrrm.ı.yi •rse dC 
b h:;:bet <.•il •ru ~bı dC. ~I~ı s::ı-ıı .. 
dır. 

Kömür beyannamesi 
( 1 İrlci S!tıifedfn DC'vanı) 

dı!\'lh..'.ll b:ılıilere C....jltac:ı&ız. Bi:r kaç 
gün.;l.k ı: ~· .. e Kadtloöy ve "'>.ııllıa
nt C..:;c. \ı eat]Ş n.a~3zm h!!.. ··ı ?io:ımlZ 

\ e ı>u!...:.n t-nyilerd.e stok huıllı(]fl\ftnnı 

temln H:ın alman tedbirlerdir. 
Kad:t.aöyllaıdıekı büro 1'1mnmlan:rış. 

Ur Ay OlllUJJCU günune kadx halır
ır.... 'b Cllie l 1!\ h !Y-1 Jf.y rw.a,. 
rr,elerı~ vcrılmc .ne boş)ıyacat.z» 

E.•:-l!n, 2 (A.A.) - Almıın rad
Josu, Cebelüttarık"uı dün gece ye
niden JL.i ha\ a hü~uınuna daha 
1:ğradı,rıııı Tanrn'dnn bildiriyor. 
LinınnJa inf:tik1ar ~·npdmış '\"O 

bunları takip eden yangınlar Af
rika sahilinde göriilnıii~tür. _...,_ __ 
200 bin liralık 

manifatura 
dağıtılacak 

Bugün Ticaret Oda· 
sında bir 

toplantı yapılıyor 
!ıholat ve ıhr~oat b.rWtlerı u

ruuıni kirtıpliğ ' şelır" ' iç':ı ay
rılan 20-0 bın küsur lirt'ı!1k ı~nr '· 
fatura ~asını tl?v.Zi için aJaka
darlar aras.nda kom leler seç-ırıe
ğe knrar vermiştir. Esnaf t!ra~ın
dan seçilecek bu kıaıni leler bu 
rnallıı.rı e~n3fa ;htiyaçlaıına göre 
tevzi edeoek!c>ııdir. Arala:o<ndan 
iellkik azalannı ee~nıek içi'l kaz
ıınirc :r '\- e hazır e b.,ecııer bu
gün saat 14 de ÖmM'ab:.d !-!anın
da rr.anı~a-cura, tuhaf've ve "'Cm
ld•'•'er de Y"Tın L1:urct odasında 
>OC~>lan ııcal<ilaıdır. 

Rus cephesi 
(1 inci !=;1.Uli.i«den L··v m) 

l\losko, aıım lGU IJluırıetre gar
hindeki Ga>kada 7 ncı ı lman tü
ıneni kfımilen mehvediJnıİ'ttir. 

Bu tiiıneıı, e\· veı:, ilerliy~r .k bir 
gedik a<:mıya mm :ıfıak olıııu~
tür, raı.at bu nüfuz bir •ulüıu tu
z.ağı. olmıı~tur. Buslar hn iki ta
raftan Jıii<·uına gcccr<>k J ı saat 
sonra e-skl ın-ev:r.Hcrin c ~·~rle ·nıi,... 

Ier ve 7 ııci Alınan tüıfü•nini kıimi
len imha etmi~lerdir, 

Londra, 2 (A.A.) - •JU~.C.• 
Jlitleri.1 ,ark cep hrsind,•ki lrarar· 
gah merk ... ıinden ""fr<>lun<.;ıı bir 
tebliğle Snastopulıı'l diin i>i:leckn 
sonra dii~tiii;ii bilrlırilnıi~lir. Her 
al1! kadar bu ha!>f'r hcniiz Rt :;lnr 
tarafından teyid olumıınmı"a da 
8 aylık bir mııha>arnyı 'c 23 gün 
süren hir hiicuntu nıliteakip şeh
rin en nHuıyct dü~:ncsinin nıuhte
nıel oldııc:u kaimi olunmaktadır. 
&ın Ru- teblglr ise 8 \'.JStO

pa a A... anların ilcrloo klerı \;e 
sünı;U muh rebcsiniu ) aidığı 
bııJiriirnişti. 

ALL'''ill ....... ESt!.LERİN MİKTARI 
BELLi DEGIL 

BnLn 2 (A.A.)- Alm~n on!:.· 
l:ı.n ba<kuıı-~·ı<hnlığı tebliği s,. 
'\·astopoiun dü_.t~.;i:nü, k::~ .. nin ve 
ç~hr n i' •er n.cle Almar. ve R ımen 

Rejisör Kari 
1 (1 ine. S•. leden Devam) 

önli Hu:ttevı nza •rı t:ıraf ndan 
ka11 ı lıınac .J."1\ ır. 

ı>!R ÇAY ZiYA:..~ETİ V»tLECEK 
7 toırıı .... z ~ah gU:nu saat 17 de 

Er1unüı1Ll !!~m'><!Vı ı-cisi ı·avcz A .. 
;,dıtan tarafından Pan1-o:ellfo 
Kaııl E:be ' ve s~ ·aa'karlai' şere
firA 'bır çay ziya!e•i VCTilecclctir. 
Temsil r n bcpı inin blfotlcn sa· 
tı\rr- ş 'l:ı 1v~ ektadı•. 

REJ1
SÖRÜN İHTİSASI 

K~rl El>ert bura la ver"lece'k 
t"'l!SillCT 1 •ktlımd;ı demlst r ki: 

c- G<> ç Tüıik !l~n'aı!'.~rlnnrın 
İ$\aMbulıclııc rnu,·affak olacahlar1· 
n~ em mm. A.ntıı:;on p;ycsıni kıs
men de o1sa bugU."lkü Ti:Ilk ~at
ıroııu lhak'.&ında ,yı bir fwr vere
ce'kıtll'. Opera ve di[;cr piycsleri
mizin İ3laııbutda U:J11$'1 edileme
mesine n ılteessirim. P<k Y'akı.n
da bu da kabil olacak'tır İsıarı
bu1da temsil vermek lx-n m için 
bilytik bir .hah!iyarl•ktır • 

Mısır cephesi 
(1 inci~" ife D ' 

dir. Mult:ircbe ,:n ir.'- s fı a (.a'.r 
lıcnüz kat'i ba- h~ber yoktur. 

Esas _çarpı;ım:ır n sJr.il L', Mar
sa Matruhuıı Gn kil: :ıl'!lre cenu
bund .. ki Kat:ara bat :c-.~ı ara-

sında, d r bir şel".\ hl irıde wıa-
nnn ara7.:i.dc <'Crt:\ -. o~t nn1a 
~ılmakltadır. Bırrsc çli< 
dardır ve topre. p rça"r: ccııup
U:n çBv.mıek gör:im ,.e ç k . iış 
kü.1 bulum: akta<hr, 

Brita!:,-a ve Y . i ~ l'landıı 'a
vacı'a•ı mihv<'r \u~-.. lcr ne bır 
hayli zay,at ven:!iıır ,. -r~r 

Piloı.lar büt~"ll g..n h ~ ' l"'e
lkik dc:rnmuktadır, B:r h.ıva fi

losu 4:; UÇIBiUMda l"'•!ıver t.ınkla
rından 35 ini tahr'p 0tnı ;;tir. 

Röyter muhabıri ordu le ha"._t\ 
arasındaki işbirlig'nln ıı:ç hır za· 
rnan bu kadar 'yi olmııdıl:ını ı;öy 
km.ektedir. 

Kırık Kale Sahnalma Komisyonundan: 

Sekiz kalem sebze ahnaca 
Cin") Fialt 

Kr. Scı. 

İlk Tı•minatı 
Lira K:.r. 

İ?ı&le G ..n saaı 

P:ıtlı<::ı.a 60.000 K~. 20 900 00 20.7.1942 l' 
Pı>tateo 70 oo~ • 2S 1312 :;o 20.1.19'12 U 
Kabak ıo.ooo • 15 112 GO 20.1.1;).lz 15 
Taze '"'°'G>6 40.0N.' > 20 600 00 20.7.~!).12 15 
Dam"1"5 1~ 000 • 20 225 00 20.7.1942 15 
Tazt' b~'ı' 10 000 > 20 150 00 20.7.IU42 15 
Taze bancya 10 000 • 40 300 00 20.7.l~-12 15 
Kuru .Fa iye ZO.OuO > 15 225 00 20.7.11)4: 15 

1 - j;,oJe ~,ın;iııdt n ;ıı;, c n 2 Teı. 1'42 aon~:ıa ka&u- erat i..otihkakı cılaı> 
.... ı.ns \·e • t&n ile ·1ı:oıe gün "\"'e mo.:.hamrnrn lıed<>li ö. if.k tpJ1~fQI'; Y ~'tar .. 
iı:ı c&t.rr" n s ıtt·ll"tı1 ~"" hizz.larındaki gün ve uatte kapalı zarf usulilr ta .. 
liıi.ıc Gu.,.p Mildilrlı.ıgıuı.o. ıı ..: ,eJ<k! sa.tın Almıı K.11n"'.Y<>ı u a!ıııdıan 
y ı.ma \ll,>' <'nda ilı3l...ı yaptl•ca\ctU", 

2 _ T•l'l'l<rin ı:ıc teıtWOOtıa<ını mezkur günde ;ııeıe saatir.den bir oaat 
~el G~ ı.-.ı Mi.O'.! tll U iliğöne yahroıt'ak ~l:ı:rrıı b>m!:J]ooa 

d; eiıre!t"l· ev 2190 s: yılı k r .. ınun 2 - 3 üodi madld<:l"1t"1dClti yadı ve-
ikala;;iyle bir~le k~ mtll'Qcantltn. • 

3 - E-...aflMt Aı1kara .~'.keri F.ıbı'ik= Levazım M.ldılrli ~ ile ıruın. 
uu A.!!ıt!".i F::b:->Italcır "ı"ollam:ı Salın Alma Komi.~ ve Kı ıklaııl' 
Guır . .;.p ?.IC..C; lüğü s il--:1 Alw.a Kcrr..i'YOn'l."rında gO!i.ilebi.lir. ~7M-1> ,. 

ISTANBUL BELEDİYESİ iLANLARI) 1 
~ 

Ci.h g • F'.ru::. , ll<Jmln Tür;; Gu<'~ ııolr.ığmda 13 i:lıdl adıaı:lr. 
lOS !iri"" No lu ,~ 176.50 .- ctre murt.t>baı sıılıalı ara • · llze e a~Jı: 

~tırm:: a ikonı,.lmu;ur. 
Tah ın t.:del' 2~47 ı..ra 5-0 k.ıııış ve ilk le en 1"ı 19J l.ra 67 kur ı.,\ı;ı\. 
5•~ Zal>ıt ve MU<l nc!AI Mildutcı..tü k:lJuı-unde gi uk':.ıllr. 
ilıaıe 6/7/'il42 P=teS1 g lu ssst ı • , Ds.ml Eocmonde ;rtpılank!ır 
TUıhplı·rin i~ tc • v~ maki>LJZ veya mektuPlatiyie iha.l gur-.U a: a;yyen 

.aatı.e ~ b\. 'u=alorı.. •6752> 

ic, 
bayrakları"."l da;galdn<.l ı;.nı bil· __ 
diiryor. ır.G 00 1156 ,:ı:; o.91 P;tnı;•lh Muh -ıln ~cbit 

Bebr.r JnC'"• :nio 
Ta;htı•ı.n ı>t..-ıııctell 

1 
rıtuhktr ookagmdn e~i Me.. 

Alın~n esli" eri.n ve gan.metin 
2.~lık. aıt'S:ı..;..:.nd.'\n mil!rcs. 

say-1~1 !"-enÜ:z tc.sbit cdihncmı tir. 4.lS> p;21BCl No. ~tı \'e 787,50 
Iltr"!:una uğrıyaıı tı:-du arlıkları meırc nıur®!M .. halı arsa. 
d3r bır sahaya ~ekılnı.,,terdir. 

150 
O( 7201 d 6,01 Panc;ltı moıha!Jcsmln ~ 

J3unlar )o.k edillT'ekt!'dir, Muhtar aol<ağuıea C>\'!ı:. Mez.,-. 
--__,,____ hk """""ı.nıbn miirı'<'Z ı8 par-

SU, şerbet, Umoııata uel No. lu ve 801.50 m.n 
mtırnbbıaı sa:illı't '1ISS. 

B k 
(l ine;. S•ııhlfhtdl'b ~~·ıunb) lGO 00 '<'~61 :S 8.01 P•uııa.1'1l Malı:ıll"3lnlıı ~ 

u aı-ara gore er y~ .. e u Mtlhtac eo'.ı:ağında ıd;I l'Mlal'· 
kabil sulu maddeler yakıız tek tip lıJc aı.........ım roütrez 17 par-
ölçfilü bartlaklaıda satılacaktır. sel No, kı ve 801,5-0 mel.re mı> 

Bunu·n i\;'1 cemiyet tarafından rttıbaı ı .. u arsa. 
dün Paşabah~oe ş'şe ve oam fab- 1511 o~ 6'100 CO 5.25 Pan allı mııh:ı.l!cııinln ŞeM 
r~kasına her biri 25 santilıtrelik Mı.ıhı.u &:>ka./lındn esi: M•U<'• 
olan b:r düz:ne bay<(jak siıparij e- !ık arsasnc n m l~ 18 po.r-

M'l No lu ve ı; 00 ml•tro mu-
d; imışl ir, Bunlar iki ha.ft~a içeri· nbb 1 saı,aıı n..'"la 

~inde fabı-ika .tJarafmdaıı cemiye-
1e te"lim edilecek ve madll!ll da Ta'1n h beMllerl :Ck terr"ruıt n'!Ökla" ~rı ve rııesJ1J1.ai stlhıyel : y ·ı-.ıa ya-

zıh ~:....ltd." i-;.i M..ı~Iık e1 s ..mn r:ı."1'rez 15, 16. 17. 18 ~aısel No. lu 4 
azalara tevzi e<l.lec<'ktir, =============== parça aT"!>a şeraiti v~ıle biıı.a':M" inşa 1~'rneık üze-re t:i'.t.palL 'ZE'."f u-: • yl"' art. 

tıımay kor ı.Jnı • • ır İhalelıJ ı 6.7.~2 P · ;reı..ı U •••I 15 d~ toı· tı.l Be-
1ecJi.y.csi Dauı t ~e~ od: .: da yapı _ :t nu af'Salua aıt e, ~ 

i i~ , . ..,air eV!'ak yı:*.,'<lıı. hız;.! gt;. on bedell• r Uze :ın H '"- İtler. 

MAIIKEl\IEJ,ER: 

Beş liraya al •• Rakı 
hak ın da mahfuz? 

(2 inci Sah !eden De\'Um) 
vikt.·n, rr; rk Cezo:ı Kanuruınun 311 ~ 
cı madd~;,,. tevfik<n on guo hapoo 
ınahkl'\:n oldu. 

';!ahke-ı.t'tlen çı!<ınca, tcvk.ı edi!oo 
Mu-lafa, 

_ B~ papeli lôsln bakalım, •edl. 
Vaz.ı!eml ) aphnı. 

_ A,kol•wıl il •m de letedi~iındcn 

b.ll y:ı.i,)t n. Aı şu b('Ş lır;yı. .• Rakı 

h"'1< nn da ınaııtuz.. İn<; ilah 4<odıes
t: ç>k'JtC3, heırm O 111<,şam, ıoledl· 
ğin yüde ... 

Hayw Allah k.G' yl k vcn;:n; 
Bil, T vk.....,..,,cye g;d~rttcn, ohOril 

de l:ollarııu sallıya sall>y-a me~h·en
lere do~u yC.rudü. 

UOSEYIN BJWÇET 

1

. lildiirlüğünd('<l a':ı:nacakttt ;;~ı w oı;ı>• ~me.1ı: lstiıronl<r her g<ın Ilı ye 
ıır.ıı.ı· M..ı<lWlüğ'.:nd n melumoı labılırlor. f• ,. ...rn ilk t=.not ı:M"-'hı • v•Y• 
mı. .tupları, irnz.a.u earln..:::lc. p!"OJC, ve sa e ve k :.ıunen lliT ı · ~ g~l n J· 

A:rr vC'~:i.tk ıle 2490 No. lı.ı. nUll'U!l t;..;fat1 çCV'"t: inde haz.ı.rlll'ac 1 t.1"~. • 
ın.elt:.Upları.nı ihale gClııü saat il d" kadaır Dai.ml EJDcilmen& vcınıeleri 1 • 
zın-ıdır. <6564> 

llevlet tenizyoliarı işletme U. fı~Cdürlü~ü ilanları l 
4'arı ıJıire laı&r t ::m ve İzmit pa;Wa..-ı )'Cl'llmıorıcıık~ (7iH) --------- - __..._ 
Bölge s n'at Okulu MüdürSü M ünden: 
G<mı ·en ccrı*Hğe binaen Okul a'3lrelerin.ie ~ ll!3' mild 'le çal 

üzere ~· lhtiyııç vardır. G ~llk • veya &v1Jril ola.ı-ak ' 
iaıq;ıı&rc 6 Ttmıw: ~ ~ Olc.Ja ~ ..rır.ala.-ı , :ı .,ıuı. 

t~OSO) 

!c 
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Tarihi Tefrika: 109 

l Ehlisalibe Karşı Kıhç Arslan 
'\.. ____ _ 

Yazan: ~t San1i Kara yel _J 

Keyhusrev, Ermenistana giren Mogol 
ordusunun i 1 eri harekEıtini durdur-

n1ak için bir ordu i e hududa kottu 
~ ~n }li:~"'Ua1darı E,).lf, I{ey-

• Vl M ı.ır Sulta• : Kemale ı;sr
~ ıur:p ı)in pt!k ÇOK teşvık cıı.ı. 

1' ~ı Kl'Yhı..~·ı:ev Hdep Hilk,Jm-
(J, asır i e ıtlıifak etmeyi terci:lı 

y ·· lid-ü ,.e ce~aret!e hMbederck 
he~ tni .k lıc;ıan g~ç:rd:. Bab.: ik 
İ.;::.:.ak esir t:i.Lldl. Dcı·hal b~1a-ı 
ke~..:til'\ . 
M~ol oıdusu .nıhayet Ermen's 

to.na b~rn-.:..~t!. Bn orduya keın~an
da etlen ~-..._"j-an ı.~rzurum (Arsu
rı.m) ~ehrini hilcum ile zaıptet

m-~ti. 

BULUNMAZ BİR FIRSAT 
Küçükçamlıcada satılık büyük arsa 
Küçükçamhca yolu üzerinde fevkalade 

manzarah Marmarayı görür ifraza 
müsait büyük bir arsa sahhyor 

EMLAK ve EYTAM BANKASINDAN 
.Ek-.ıs 1':'o. Yeri 

69 tt küı...:ır hıl~Jrt.ı. ır.ah. 
~ .. k C· rn·lıca cnddt'6i No. 
! yı'nl J 3 taj G, 13 

Yukarıd:ı. Lı.tsi t.ıll yazılı oa..~i 

tıla.:a ~ ı.r. 

i:ı-a~c 23 7 942 P~~en:.be günü cô.dt 10 ..... dı.r 

ı.resı•.lh~sı 

li5520 ~ı;ı 

Teminatı. 

T. L, 

2221.-

!-.lı.:uıyt·dc :.ıc...-.Olı<l..ı. veı ılr:-ı beeı.el m&~·d.ı.lı(7 ~n&('ıl.l ~cçti&:i takdi:;cıe temi
... a! ~..;t.: i de. hJ~ aı"t.h·!'ı,rııı,yara.k. Uıa!e k;rn,a ub:« sine icra ~dilil'se aırad.-,~,! 
ic..r:{ onQ.Jn tah ·ı edılecı:-.ktk·. 

i otrıdılrrı:ı OO!)ıs tez.-ker~si teminat o.ıd-,.~ ve i.k: kıt'a. fvto~ra!la birl~te 

bijnlri tn can ve &~a!e k..adar Ş~bemi.Z E:n~alt Sı·rv~Me ı~ln1clct•i, c.7085> 

18.00 

ıt.03 

19.00 
19.15 
19.30 

ıo . .ı.ı 
20,15 
20.-15 
21.00 
21.10 

21 30 

!?l.45 

22 30 

2 Temmuz 1942 
Progl'lır. ~ Meml,..,et Soot 
.Azy.ı:ı. 

h-Iü~; Düy·ı.k F;..sıl 
Kon.uştna (D.ı.ş Politika İcın~) 
MczL<: D<ıoM Mü.:~; (Pi.) 
:\Ti nJı'k-rt Saat Ayoıı·ı Vf' AjatıG

llabcrJer'i. 
!\Iw:.ıx: l,ı: 10 Stık,.J<1.rı. 

Harly'Q G;.;ı<.~t.o..-.i. 

l\Iüztk: SlZ Es€rler' 
ZJrıı..<ıl T'.ı:,:;,virni. 

Jı.1T -'~: Karı.,ı:c. ŞJt..:,ı 
kl.lior. 

,.e T~r-

Ko;11.4;--m:ı (Kvh~ :J)• l~ar &ıa

ti). 
~lı --:~'t; Rad.:ro Scnbl.-ı..i. O.kı·s

?o:-aıL (Şı·f~ fı,rll AlınJı•). 

.h.t"n·ılf:!i.Cl S~:;.t A·y< 1 ve -~jans 
H;~bcrl('ri ve Bif.~~ı~. 

Gagrimenku.l 
• 

Satış ilanı 
Beyoğlu Sulh Mahkeme

leri Başkatipliğinden : 
942/3J 

Yusuf İ=>ttiır. Kl'fcli ile İhs«n Kbclinin ~ayian ,-e rrii~re
ken rnutasarnfı hulunduklaı ı Be·yoğlunda H ,yına ,a a.P~:. 
k'sm.de eski Bayram ye:;[ Yeş:; Çam .. ~agında 29 No. ı"' nıu
rak\kam ve 14 rr.~tre mureı.b.Oaı bahçr5:l{! birliktf' cc·rü.'~n 179 
m-etre murabbaı n1c~ahai sath!ycsinri<., '- Jdurum \·ı.:: zc-n 1n katın
dan maada üç kailı haricen lciıgir, cı._; .ilan a' ·caµ o!:ıp ta.ıranı. 
34800 otuz döı t bin sekiz yüz lira kıymeti muharnın-.t·nesindc 
(Buğdenu - isimli) apartıınan şuyuunı.ın it.cı~{·:;i z.n1n.ında c.çı.k 
arttırmaya komılmu~tur. Bu apartımamn ev,afı soıirc>l ,.,\Z'ıy'Cd 
z;ı,bıt varakasında ve keıif raporunda mufo.sı;alaıı yaz 1 r. 

<· tk ona hemşıre;i Jl,letike t.a
t ~ \"Udi Kendisi de ayni za
n • ..Jcc ... -jcır n hc-m.şlrcsi Gaz.i)·e 

:r. " ile,,, ;endi. (ll. 635} bu ç.fte 
E~ ı ·et net;cesınde Halepte hut
ıbr Ke:;'lı116T<>v nan:ma okımdu. 

', .,-1 Key lıus:ev orıwa Sultan ta
nınm~i oklu. 

M!oğ".lll~r garp tarafını gi~tikçe 
k'ııtht caı··yc:l:::dı. Konya Sul1a
ııım 1\s>~ 1ın en ka,-i b.ir hükl.-n

<h., gılıl ı~ı:.kıki ede" büyük H~n 
0;< -~ b"" ~ np~rat·~ :ugu D)dh

V• tmek fı.<n:., Ermep·s ~na d ığ
r bu>'tr'' b: cı'<l:.ı göntlerırJı;tı. 

K vhııs ev bur !ar n , ürudund;c:ı 

Key9:ıusrev Rµmıardan. Fr>•nk
lardan, Gürcülerden, Araplar
dan, Erm<::nilerdrn ve Türk
lerd&ıı n'ıirek.kep büyük bir 
ortlu •le hwd:ıttaı ının müdafa" -
na koşıu. Er.oıncaı• civ~rındıı Kü
scdağ denEen bir meckıide ~Io
ğoL:·aTa rat>geld.ı. ~lütca.dıurt .:.ü
çük müsa.demanta muva!fakiyet 
SuH.ıın taırof·nda kaldı Frıınklz•, 

Ri.i!iı~r fırü:- etn~i~lerdı. Tür:<ler 
IDüt-.a.dC1lw.ka cesaret güs.terdiler. 

1( HALK SÜTUNU) 
HALKEV LERIN DE: 

lkmal hurıi:arı açılıyor 
Su.r;ycr HafkC'Vindcn: 

~2.45/22.51) 

Kap:ın . 

'-

Deniz; Levazım Sat111alma 
Komiayonu lliinları 

Birınci açık arttırması 23/7/942 tarihine tesadüf ecı< n per
şepıılıE günü saat 10 dan 12 ye kada Bı;yoglu Sulh ~1nlıirnrr.(lcri 
kalem odasında başkatip nezdintle yapılııcaktır. Art:ıı·ma b< ieli 
mJ1lh21ınmcn k•ymetin yüztle yetnıi~ be~inı .b:ılmadı;;, tekdirde 
en son a:rbtı.roının taahhüdü b;:.ki kal:nak üzı:rc mücayede on 
~ n temdit edilerek ;.'kinci açık arttırması 3/8/942 tarfr,.ne mı.:
>adü pazartesi günü saat 10 dan l~ ye kadar icra edllerC'k en 
ÇC'k arttırarna kat'i olarak iıhale e<Llecektir. Ilıale gıinun< kadnr 
biri.1<.ıniş \'C bir1kee<::k belediye bina ;-ergilerile E\·kr.f icar<>sı 
hi.osedarlara ve t<?llfılive rüsu rr:u, .. ıale pulu, W scrw>lrk ta\'iz 
bedeli ve Tapu ye k;dastro h:>rçları mü<tıcriye aittir. Arttım .• -
y~ iıjt.irak edece;; kimselerin muha>r,men kıymetin yw:de ye-. 
i:>uı,uğu n\sbetindc poy lilkçesi ve-ya milli bir bankanm bu ni<
bctte ten:inat mektubunu vermeleri şartt:r. Art::ınn~ bedeli ken
d.i:'-ine ih3!~ olunan tarafından ihale günümıclen itiıbare.tı ve1'k>c ;< 

mühlet içinde mWıkerne kasasına ödenmesi mccbur:dir. Ödc-ı· 
mediği takdirde föaie feshedi !erek kendisinde" evvel en ~ i. .
SC':< tekl:fte ·buluna.1 •kiıım;e arzctmiş Ctlc!uğu bedel ile al:rı:• r< 
olur ise ona ihale edlle<"e1k ve o da razı o1n-az nya bulun• a 
hemen yedi gün müddetle 2rttırrnnya çı~tar11aeak'ır. l"'rpı'aca 
iliı.n alakadarlara troliğ edilmiyecc·ktir. ~1üzayedc sonu:1da ( 
ç•.k aritırana ka.t'i olarak .i;.'ıale ecfilecekti.r, He iki halde ib!ri.,!i 
il. ole edilea kimse iki >hale arasır.daki far:dan \'t' Drarcl< 
rres'ul tutulaea.J<.tır. İhale bedeli farkı \'e geçen gU...JeTL"l '1" -

cie be~ faizi ayrıca hükme hacet kaLıraıksmn tahsil o'ur.acak
t::-. İpotek salı ibi alacaklılar ile sa:r al.ika<iaı ların g., ıimeni.."1.11 
üzerincltwki h~aı·ını ve hususile faiz \·e masrafa vesa~rE:ye <!:ıir 
o~C!n iddialarını evrakı müsbiteleri:e ilcin tarlhinden it haren • :
be~ g:ln içinde sa.tı~ memuru bulıtman mahkeme b~ ıJra•· 'c 
b ldinınelcri Jazxmdıı-. .Akı;i takdirci'.'! hakları tapu s::::ilkrilc 
s<bit olmadıkça satış bedelinin pa;·ı.,,..,ıasmdrı,, hariç i;, akı.'<.
côl);,!aroır. Müzayc-dcye i§tirak edenJerin bütün "'t:ş şartlar•nı 

kabul etmiş ve evvelden öğrenmi} ve bilerek gayr:meı.~uie n· 

lip buluııı~ ol.duklaı-ı addedilerek sonradan ltirnzkıı m~'f';ım 
olaıruya<::ağU"dan taliplerin satış gümünden eV'.·el gayrinı:n!<Jhi 
gez>p görmeleri ve fazla malfımm alır.ak i6tiyenlcri~ 942'~3 :\o. 
ile maJıkenıe b3\;kaliplıiğine müraca:ü etmeleri il:in olu:u.ır 

ırrd!:r cll1 "'lca as ~e:!cr:n t )p
! Btı:-ıl:r n arasında Llmr:a!a 

11c \ .. erJ'ıcLlt~ .. Bo~ik2s kuır and:i
~ ıı.da fai b;n LJ.ti:ı as:-eri de •·ar-

& ~ n::.reb~ye gir~§:r..en1t:k 

u.:ı_ıe em r &lı!!ı.ş olan 1'!o.gol 
l :ııt.ncla~ı Uitha ileri yürümeyi 
l/.JL.ıı>ip g,.:~nıyen·k çekild:. 

J{t )husr..-v orJnr1n rve"aııincien 
.: .. r.ue 1'.e :Jeri yürıic'1. 

.B. oa •t nde bir Tütkmen A
r> J'3. cn·a-rında yeni bir mezhep 
r."'red )iOTdu Ke:ıcfai:ı.n peygam 
ı.._ oJ.d·•ğ ıru Yldla ederek bk 
,ok k:' ·q a ltıycrdu. Telm 2le
rur."cn İ.lı2' r.arr.:rd::ı bir_,.,; Sa:n 
~· 'ru:ı.'On'e•ılet-i~e goııde;·di. !s
l:r:ık " .:'ı .. a, •· -taciın·n mezheb!ni 
r.e:s;e~ı. Ç·:sk geÇ.'rned~·n Babcının 
ft ·~r'ı:;a ~ltı W.1 süı:ar: top1cı:ıdı. 

B ,,- ç<;k d::-ı. pi ad::sl \'&ı:dı. Aliah
ta b~i·:ia .. ı\llah bulurım.:?d!:ğ:na 
\'e Bôlbanın Alla.'lcıın rc;ulü o'du
gur4ı şebadet etmlyenlerj bu kı.:v
ni :üe.·j:ıe i:e kcl:.p ı;dô~ordu. 

Bu y-<>l ·ne peyga:nberin di.is
t r rcıa~ı b\l söz!erd•. Hüsnü
n. ,ı1surda tSıvas - ~1a:J .. ya 2.l!'a
~ı) K. lıteae, }>falaty.l'.Ja ;,~ çek 

n11.ls!tı:nıA.tı \"!' hıri..r..iveın kaılE ~t;. 

J.Iı...eud t müasderrc e;de Su!
tanı. ae"r;crlcrJ:ıe ga.!clıe ç-nldL 

.>\!nN>5',<ıda bulunduğu stra<la 
KC>)h'l!lrev yem b;r ordu L"p~adı. 
E JDJa.L'Ul a:~ıında b~r çok da 
Frank QQı..{.erl~r~ vard . :.;.ıüslüman
];,r bu yeni n1cM€p t~1aftarl~rile 
i'a:be g<ri';,<l11eğe cesaret ecieme
dr~r. Fak~, ... Keyıhusrev c.t:ı.S.t:r:e

.. nı te-şçi eôert::k babar.•n üze~ne 

Fakat · ·ı ordu umumi bir mu
harebeye g:ri..tlkicri ,-akit Ke.,-
hu revin ord:uısu, Türkr.H:n11'.'rden 
g ~Tisiı kaçtı. Run,':u·, Emıeniler, 
Frnr.kfar peri.~an olup c!ağtldıfar. 
E! l'sa·b}:/,jn bakaya kalan Frank

ları Asyanın guboğmdcn kopup 
gelen Türkler önünde bir an bı
le dur:mı.-:.dılar Bunun üzerine 
Ke)ılrnsrev de :m;;iyet:nde ka1an 

Türkler de bi'mccbu•we çekcidi
lcr Sultan Karsrriyc ;.adar nı:'a: 
etı·. Oradan ze\·ce:crinı \'e çocuk 
laı:ını alar:ı~t Ankara ~Phrine kc..
pa"dı. 

Iüyhu8"e\• s:;;, b~~ r;.c'a'!. yap
mı/ı. ~1'.o[olLar bile bu kadar ~a
bı ": b:r kaç şa hayret ett:!er. Hat 
ta bti!ürı gü' mcyd.ın l'a:-pıe du
ra•Jk T'13der> takij) ces.r.etinc 
göstermedller. Çü .. kü bu kadaT 
kalabalı.;;; bir oTdunun kaçma.;;n, 
ic~p €·tıirec!:k n1i..hart.Jt:lf:r cere
:; an e1ımem4.;. Her an Ana<loiu 
Türılcleriaıirn ger~ ge1c '~ k hücuma 

kar~acıf,dıır:n:ı if,_re~r ecliyorlı>r

dı. tştC' K,._, irn;r·cv o'<l"su ·o;.: s<>
ycdc kur~u 1 .J.~tu. , 

.. r~&ollar, St:.i~&rı :ı -. er.ırı.l~l<Jr~ 
(De,.a .. r~r) 

RAŞİl' RIZA TİYATROSU 
Halide Pi~ldn beraber 

H~rt>,.ye-dt', He \iıJ. hah,.. iı~in )ıJ.a-

tu A3 J-: 1!1,dJ. 

Her ı:e<"•· ıa"t (21.:lO) na. B" gece 
BENİ ört:xt!z 

Korr:Hri -3-- Peı-dı· 

YAZA..~: Bt>dı:ı ı-:•on. ~l tzer 
Hf'y'(•t he. gl cc Bt \"lİ. E;ı.h1,e~tlc: 

tt-m.sil '\erır.EK1ı·ci,r 

Konya Cumhuriyet Müddei Umumiliğinden: 
_Kor:.)& Crı.a E-..onir~ H2 nıa i yıJı 1htiyo:.cı oio,.n l':O,Oi ... y..ı/. yttn1~ bin .i< 1 -

tA .t 1t yı::l:J c:t .ş giln rr.udıiı::tle r::apaıı zz ·! \oPQ;ylc • ı ~ ey• k':>nü. n1ı~s .i~c 
.. n .a;yen g.J.D ve saatt ~ ı.;..I il r.Ji1ur ı'tn·.ı:diZ;nc't"n yen n k~ıı '.1~.ı. z::ı.rf wruliy1c 
ı f• 94~ tanoıncccı 13-'t.!;4:! !;.ı ·iJ1ınc krı.dar y1.TI..• ytJı g~n ı·Lu..:i.d~ •,c tk::.\lın.t·~·c 

»1 ımı.ı:t .:r 
2 _ itn~C' 13.7.942 ~a .h~ mu"ıullt l\1L ~. g-.lr: sııa .. 15 d"' K"rı~·a Cı. ... :r.

.oı ıyı·t ).!•lciciei Ln·un~t!iiti Ca:reıo:ndt> i~r.ı kı! <.cahtlr. 
3 - Talipie ı.eltlil-1:.<> 1)r:r·rir.i o g;.:rı saat lf ele }{O!r.•~on Rı 1 /ı~i.nc voenı: •. ş 

bu h.1..1:-.czk l a.rci. r. 
4 _ Ekn'' _,,_ yc-rli !rbı.ıka u~u,,.1a~ ,.e h\ıkUrrıf'\çC k'1b\6 c1..H\eu ne\·iUen 

t;;!'rık ve t.ıl'.pl• r bed~li rr.\l'harr.._TTifnin l ... ı.dc :yedi b-..:.(,' ğu ol:.ı 191:!.50 bin do
lı.uz _üz on ikı wa. e}!i kul"i.5 teıntl~atı 11~\i\U..:-ka.tt-leriı•• tık.hl za11'lf.rl3·le bir

lll<• n>m:i; b.l'""·"•kl•r<lı~ 1 

5 _ DQ:-t"t!,iı oo ma<lCf'dı• y:ı:ı1L k'"r.e1:rn kile@~ bı.ıgı;nkJ narha göre 15,42 en. 

C.~ Jtto..""Ue k1rk ik; ı.a.nti.n dir 
f. _ Blür."1um mas. a:Ja··1 :ı \"f-g;l,•t' ıtaııy;~ \'f·k.,..<h:ıin :?0.4 94-2 etin ve 

11::24.0 - 20. 17!7 - 162 b:tr;e Y • : :~-11 'k.\ r.t o 'C.-nu..ı: ?ı1 .. <ltir1 ... ğ:~ ijçünı:u ş .. b~ 
ı:.~)ı~ı tahıi:ött ,.r.,.'lhiJe h"~ertı a·t olJtaktır 

7 - Faz·n iı.ih:lt a:.r:Htk ve ~~u·~n2n-.c~-ı f!Ö:""rtk ~tıycnlı>rin Kon~·;~ o .... ~t:ur'-
rrt Mfıdckı C'm..:rr.UigiO-(' rr. ırec"-'at arı il<\n r ...i.11~~· •6692> 

Zabıta Romanı Na. 24 l ' •• 
Sen mi Oldürdün? 

Yuan: F..OGAR VALi.AS Çeviren: l\fl'AMML'R tJ,ATUR J 1 

_ SeV"Ja iwrnçları değil de, rrak dt.lıa :nuv:ıfıl: ol3cağ!ıu dü- j 
bt }ılc ı-zdtvaç!ur a~l~a rra.~·ut ol;;~- şü •. au. ı 
,. • B.ııl'\ genç k·..,:..ar öyle bÜ- - Ber~I, be" Ş-

0 

\ )eriruzae r,:-
r ~ .. erıni kapt1raretK dc0 .ı, ~~ ... !~- !UI:, i!--"ti4r • 1'\ • l h . l•E'.' re-.doı..·.ı" !"C 
] r .~ uygun, oilclrrin;.....,, \'i1Z~yeti ı..~.ı -marn. f-t h. ftan r ıçi.11..ıe • e-
1 , t<n~ ip ı;cnç1e le c\·1en:- dı g n va:·,! r lh ka-Jar zam;ı.nrla 
)'()t.,nın~. F.kat•kend :'tli çd< ocd- da k ll"b-' r•ler oln, neler olur• 
bt. • tıL C'Clry'Orunı~ ç·~nkü ben hi\; Ger!,~ ku tiraz c•..+t: 
ede r.ı:r.ck niyetinde dcgilim. ~·a- - K<-~ nrzi \"O~nı;,ytııız. H <', 

'"" ~ babaln ısr<-r ed "'C ne yapa- ·an'\:r a hj</:> r şey, di.ığunlk. ıze 
~ ım? il rkaç gun Eı\vd be•!i.i re<l- n.n ola:nı:·acak g Jl guı'Unü)<lr. 
, . <7fb:l .. 'C. nı. F, ...... ar. b('ninı için Con 'LeL. i.~itnı~.r.ez1ıı~ten ge~ril: 

:;·, l'·ı.:ı fedakarlıkları sö~ledik:cn ...,. Yedi g:ln ... Of ... .Ke i<.ı«ar 
E"'" ::ı Cefa.ret kırıldı. uzun zc.n:c.ın? 

_ S:Zc ~ nıdi.yc kadar bil 11edi- B€:ril, l 1 ini deH~(.;,l ın rl.0L .• '1-

fın. bir şey·lrr m1 an}att:.? da!l çekti. 
(, ıı:ç kız . evet. d, · g!bi 1başını - Art.:c bundan bab;etmiye-

st U4<iı. lım, deJi. B<'lk, bak, •u tuiıai iicia-
- Mar.lye ait ~eyler mi? Çoc~- mı gö.-üy.:. musun7 

luı; -ım!an mı bahsetti? - Hangi tl.ll.af ~rlamı? 
D a ba:ı:ı sualler sorncoktı. Fa- -- ~le ünamt>:&l'1 gi yor. Ge-

1 
•~\ t.ıtmln edici cü . leler kulla~- çe;ı ı;:in bizim eve ı::e: • .<. Sizin hu-

bir hız İf arıyor 
Bu yıl orta mektepten mu\'af

!~kıyeık> rnczun olmuş genç b r 
hlZ rt ~nıi, ihı...'t>usi müesseselerde 
iş vr;:ınakt d•r. Dak-r:lo da bilir. 
Kcnc!islni tavz.if et.mek istiyen 
ırc.n~trem ış sahipler nin Son 
1rigıaf Halk Sü\uırunda M. r"m
z: ,f.' yaım~ıarı mercudur. 

İ f arı yan genç bir hız 
Or1 0 ol<ul mezuııiy~t imiıhan

larrnc.a 'aıfüz bır derswn i:kıınali 
ola..~ ya;,,. ciuzgün, hesabı kuv
\'erli b.r genç loız şayanı itimat 
lir n.ü~ssesedc iş araınaktadın-. 
E'""' ciakt:lo da bilir. Tal.ip olan
ların Halk Suıununda S. K. ıcm
z...r.ı~ rrniracaat oh . .wı·m-ası rica ~ 
lunu . 

I furıale kalanlara ders 
veriyorlar 

FLu faıkü:tes... riyı.ziye fiız:k 

şııhes:J"<'.er. mezun bi!·:rnç aıfı<a<laş 
~kır,,· t Jr,1J.1n talebeler<' ye a~ırı.ca 
(le, er rıt kuvvc-tJ.endirmek isti
_,·r-11·1 re tc~.nıı-J d('rslrri \"eıiri2. 
~/Li .. ~caat '"c1.11ec~!cr Bozdoğan

i<<'i n rri !\ 39. 
Gelen İ§ verme mektupları 

c s. n~ı nı<>klubunuz \'ardır. 
:\1. B;ı- mf'ktubu.nuz gelmiştir. 
K. S. İki mek.tu.buılliz vardır. 

Acr1C' ai<l.ırı!<ması mercudur. 

E\·lmiz df!'slıaneler ve kurslar 
şub0si (:'!k okul ilıımai1e.ri, orta o
kulu h.a:?.trlama, orta okul !kı!nal
kr} için kuN;ar lıa2ırlanımıştır. 

Kı.r;;lar riyaziye, \;;rih, tabiiye, 
tJı('i"\C', f1 ansızca \'e ıngihzce 

de•,.ie:rin .hti\•a eamekted,r. Kurs 
fo"a 9 t<..-ıımıuz per!!"ırJbe günü 
bo~so;acaktır. Talip dlanların ida 

re rr.C'illtu'luğuna mGracaat ede
rek ismini ya7Jdmııası ve kur.ı 
günu saatılerini öğrer.mesi lazım
dır. 

&ll'!'ic;iy Sulh Ilu:kuk Hakiml.iğin-

d,.-,: 942/52 
ıx ... vo;cı Hasan Öa"rle da.vah Kil-t;Llt- · 

pa.=· Şm11re'.Jy<> ımı4ıal1esl 30 Kp. da 
m lo-ın Su.J.la".l Ö~ı·r 011-acm-.ıki kat.·ı 
ıı.ar;ı~a cia\~ll'!.dtı da\·nlı :;tö.-terilcn 
,d,., te buJu~achğiınC'.a!ı il:inön teb-
1:gı.t k\:'3t'l!'l:ı -:Cara" Y~r f.r'{'k )ctpıl n 
il<\na. r~grr~n .)·ı:..('" bu!:.:rıe•;re:D~ ,.,. 

---
1 - Talmun edilen booelı 

54-0uO lira olan 1000 aJet sephlye 
§i'rnandrasımn 10. 7. 9{2 cı.:ma gü- 1 • 

nü saaı 15 de Kasın,-paşaJa bulu
nan a~lz levazım sntın a1ma k-o
mb·yonunda kapalı zar[ usu!ile ek
silt.rn i yapılacaktır. 

2 - İlk tcmıinatı 3950 füa olup 
şal'tnamesi hergün i:z sa~ti dahi· 
!inde 270 kuruş bedel mukabilin
de nıeukür korr-"i.ı,'J·onndan alınır 
ve resmi de koocisyonda görüle
b;lir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunnr. 
istediği vesıkalacla birliıkte vere
cekleıi teklif mektL.plarını belli 
gü11 ve sr.atten bir sarıt e'"·elbe 
kad~r makföuz mulı~bilinae a:iı 

ge4:ie-n komisyon r~~Jigine veımc- ı 

lerı (6726) ...,. 
ffi ~-~: Daan·.ı. 

mc!-ıl:.f>n·1-e,-c d· rr.Uı·rıca;..t \~;.t:i .ıl. ı::..d't- ,~"-'it 110 
gı:ı~ E') ... ·P k~ral'ının d~ı ll<inen A ,ıperı: sc _ 2()1:! 
trbj;ı~ f"(:'!a10$l;ıt' kar~: vrı·ürc.:'.'t. ol-

.,, '!\T.otör: Di.4« .Y''i<:~·n beı•ııt '.> 
d-.ıl".ınd-aın tarihi j.~fı.:.d2..rn it:baı'e'l 5 gU~ AıMı Ce\r A!çak d{Wlı·li:er 
;_--.;Jl!Çr iti~z ctm-edi~i ve •11ıahtc,.ıınPyı:> C';h ol·ın-t .'. 

~f'!"'~dı~· 1aıi<.ciı~·cJ...· v<rk:.-ıla't"ı k<ı.bul <·t- \·•,r("Cll'ıda e' "-''!l yaz. :ı b~r <':r•\.t_'O-
n~ ;.<i o]t11ı..-"';-<•ğınaı ka!·aı: v-ari'.l·ı·el: jer• g•• ubu .Sl!tm aluı:ı,·aktır. Vı·r·ı11<'ğe 
ci. ı""t~10. 20 '7/942 saat. 10 a tcı.lik \_·dil- talip <·'~Hl·la..""!n tt•kl,rlı'.!nl &n :;cç ıo 
nc.;.ı \.t'Cb)ie; m;.,k~er;ı.noa 1ta~ ol!r:}C{. Ü- Tf'.ıırcr.uz. 94-2 1a,•·ı•ti:H.• :<.ad.:.ı• k-0 ~:...i:>-

1 urro:·<.> ll U. ~T. l<, 403 Üıncii mad-:"<;ine ı :O'>&~ \'f·rnlClr '· 714:l:> 

~·!tkıı:tt:-1 ll;"-0 ol .. <:ıı.:r ---------------

tf'. -

, ... __. ___________ mil:iii1JllillllZmll•WWW~-~ 

TÜRKİYE CUl\1HURIYETi 
rtıenkul Satış lianı 

1 

l i!~kiirlar İtra ~ll'murJugunflan: 1 
9ol7196j 

47&3 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinl 

·Ziı·aat Bankası 
Kurul~ TaribL ısas 

~fahcıa oh p par~ya çe\'rilrne
sir,c kar~r \C'rılen oI.r a1l<t Isparta 
h<.!»ı, \e bir aud b~iyök k.it'ada 
meııtr~'"rli ·l<Of''10l ve bir adet .kj
çuk ı:,t'r.ıda nıPrmerli koıı•$ıl ye 
bir adc·t m{~rn:er ve a'ğa~ tablosu
nu ha\'i yaldızlı cevizdc:ı mamul 
kom •. ]. ,.e bir adet büfe ve Lı.r a
dui scddli ı~da ve bir adet büyük 
!;ıfnda ı.vi,oe gıbi e'i)·alarııı 8/7/942 
tıiri11ınl.:' m~i ad~f çar~nmba günü 
s.:ı~.t 14 dl b::ı<:<lnm:k üzere Ü.'ikil
öa dü Bc.iJı:ız,l. 1 ... ·ati~-·' rı.ttıı·.rrıa 

i:C' s~t 1al'nkt r ]tlalıc:.ıı e~,.iJ 'nl.?!

ta'T.ıl 11 k .\,!Y·~~iri!" ', 7) i~'ı b .. il
ır adi ı tzı~<d~rCc ik 1~ci :.ırtt!r'UC:(~a 

b ;:.ı;ı]a,-r.k 13/7/94:! pazartesi 
fr' j r~·ni y rJe \"'!? ayni saatte 
bd§J~·n.~ '!.:. suretllc t:<.inci a:t"'..u· .. 

ıı. \"a. Biırlill.leri ;çr.1 . ..1fı&mıe , .. e nu unı .. 'le ıo~ <iı.. t b"n f'ift t 

pn.L<.o lık;!ll sat~n a.lf.:1at-. .. ktıı·. Kar•t tenıın-.o.t · ·e.n ~ .:;5GO> ~ ry~ l 
1 M;. 1 :nüQürhiğ~rr y ... tıı·a.rdC.<. m~bU2l~ı ılR b:rJfı.te 11.7.94~ Cuı ~~ 
t>a..-,t 11,3() oo. Yen; p~ta11ab.ane ka ~1!->~'!-~~ E~·tJ:~ K::ıal· ~· n ır 1. 
Xo. 9/10 da H...ıva Sahn Al-ma Kc~n~yon lila rr. 1\l:rzc.aatları. •714'1> 

!::erma ye si: I00,000,000 Türk Lira;1 

t<uoo \'e Ajans adedi: 2Cı3 

· .lirai ve ticari her nevi banka muamelele ri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
z· "\3t Baııkac.,ında \{umba.ralı \'e ihl:,:-,ı:\t7 tti<liı!:lTruf lıt-~"piar~Dd1' eo 
~ı io 1\rası buluoanlcra sent'd2 ~ dtf~ çrkt!('tl•lr !-1ı,.·ı. iie aşıti,d.ıki 

plana ıöro ikramiye daii'ttJı:ra!ı:tır. 

' adet J ,OOQ Liroiılı •.oou 
2JıUO 
l.tOO 
4.000 
5.GOO 
(.RGO 
3.200 

Lir11 
' .. 500 • • 
' • :ıtiil\ • • 

40 • llMI • • 
\00 • '° . • 
120 • olll • • 
180 • 2ıl • • 

DiKKA'l" 11e•ap!.&1'.r.daki ;n ralar ~ir ,.,., ıc nae ~O la'ad;m 
E.ş~ğı uı.i-~:ı.ı,·erlfrc !lrra:-n:ye t.J..1 ·:n trıY.d.r~t ,., 2 f~:z\.)~iıe \'e·rile
t~1ı:İ:r. Kıır'el3r ~'-'n<"<!P 4 defa: I T·> · ı ı f' r r.cı1...~n..ın, 1 M2r! 
ve ı H;;.ı rarı :....r.hı~ronde çek.:lecekti.r ... 

kın}1 ... Ja u.Jm-o.d ık sua ·ler rurdu. 
·~.ı\.kt'1ln Postcı~t>l"IP1 b.::- muıh<A,~·riri • 
i~nili··· Ay, i'9n·dni. de unu1ttu.n). 

- HH, ~iit·di.irn. O ztl.a.nını is::rı~
nc Kn1li derler, C'.nzya J{oUi. .. 1 

Hep cıonilcri;ı pcşlr.ıJe do!=ıı 
ffiÜth~ bir ga·ıctE·c:Jir. 

Biroenbire end.işl'ye düşen B~r!l 
soıd : 

- s:z .. tct r or 1rı ? 

- - T~.nı • •1 :.ı:.<.ın ('>t ıırn.,. Çun-
k, K 'ı .4 U'. jl ut e;.;.ı ca~ılerle 

r Oı ıl.cıt~kctU: ge:i.;.r:ı. •. 0k 
ı.;.J ::o<.tn.::c.•"- "C l b:r cinn..yet l;:lc-
'l.l O zrn.cd1 l-1.. ... ı'l~-ı.11 av~ <;ıkô.r, 

... ı iu~~--' l1~r~··e ~ ,.:.,.~.r. Ta ';i t::
n;.1) t. ti:ı jı;yuz ı:'.iJ ogrcr.ir.c:..'} e nü.

car ••. 
Knlıı uc 1a 1-:oılkola: gezen bu 

çiıt ı far.kJıJ a yaı·nı. r ı)d.'? II.ç 
or. belı.: et ,· .. Jo.uu. G~J<..\.-:1: JC·r\!e, 
kent ı d "· .. ıı tı:.ıc-ı;ı tlc~Jm.). yü
rı.ı'ı-O da. Lµı:.on oı.-1.:.:~iı.t, ~t:iJ.ir: e 
çEır plyor, ytdl~ kürLirlere ehenı
lnı,;. t~t 1)i}C \'o..: :U .. ) IJ'ı1l.i, 

C,, U-l a.dı rii: 
- Bc.:ı ıı h<.ti<ı~ı.r •a suc:Jler so

ruşu; ..,, ar a ••• y·oru-ln. 
Bı.ı·i. C.<..\~ll vt:ıır.eui, Ev\'cl.ki 

abam ou a-dliye nıu•:m:rınin Friu. 
n1an'a sr>r<luğu suoUt~rin ve ald;~ı 
cc\ ap~0-1rll! u ;. .. k 'blr kı::ınıını 4itc
l1i:~1ıi)t1. 

LC:'1. t;c.1w. kı~;:, yer"ltı şimendı

!~ ... ır-.>tr.~·) <..-. •• ına k; .!ar refakat et
ti. Bt .. ril ~l(';·ıc bin!lıt·k ü~re ö..~.a
ip~·a inu":g-i 7.ıı·n1~?1, bir m.üvezzi~n 
f'Urx'iı·,f. ~ gaı.< :t-rlc ;ri lıariJcrlc yn-
7.ı~ı 1 o!'ıP ' m:\l"I"'• ~ı o~~.du: 

·Ki'RT nf: 'll,f:.' ADA~i KİM
Dll-~~. 

(;;, .z f•fı, l..lıJıı1r2;d;\ c ... ı ı:o~' s&.tılc:ın 

·~ P~ôi );ı glı..~l!tL"'~i 
0

J.: 
B~ raı • t~ .. , ~1: ,:·ti;r...,r ciua\ eti 

.. ,,~ı. \h• ba· rnün.a~Pbct olabilccc
~ :·.ı:ç f 1 1a (C'· .en1c!,:c b r :.. ı·, 
111c d.. cdcrtı\. bı. ~~ 7 r-'e aldı. 

F~k.:.-• g\.ı.Z! 1 <' • cıkt1:·up da, T .. ::ı ri 
G \rn 1 ~n k~t;.i iıl~ I<ıırt ün a~v:ıi 

;,cıh.r. <ıl_,. ..;g .. ııetı<'c~inc va-rıldtğı

nı 06rt•.inr.;c, dl rat;li..c:ı. \re n.ja
&:da.'<ı l,[\\'~j_ıSl ~UdlA 

.,pofıç.iu talrıniniuc gür~. <·İnayet 

.ı.;:ufl• i: ını alt.o.uda tanınan teb
lıkcli hır ı.a~ık;•lı tarafından ika 
edilmiştir. l•oJi..,, rı><.' .Y .t:aınandau· 
beri bu ad~1n1 butındk i~in birçok 

( Det·umı ı·ar) 

a-s ~ . ·p1 :oc~.t_, d\~r~ o. ıın,.ir. 

Aske,-, F abrikal<lr S~t;;;:- l 
'11ma Kumİ•yonu 

linnlan 

1' ,1n."1 ali f :l Vt. •l 6~7> ·;:.-
ı~ 11. ı o,:ıv.1 8515 ~·l :.;. ~.J;,ın 171 

'ftJP ,lZ 94- C°t 11 gt'l,'1;.1 ~~.ı:. 14. d~ 
~-. ıı rı , ... >\ KCri l-"'• b•"'=al.:-ıı· y<,·l-

ı 1· 1 r<(i.:ı ~ ~ .. :\l 13 ){l,. ~ ...... '\·('n 1r 

c p:ıdJı ı,Ja 1 ,1, ~ kt-· ı-;.,.~::ı". ş!ı ·t

•ıtl ı,ı• ı.t--r g1o.n kon\lf:;ı. octl gQı-:'o,e-

re nıR:. ı lu-
'Q • T ı-1 r11 o & .ı:.1 ,-r :::oıa~~t ır:JJ-

n jo'.l".A l,.ı.,. --~·r. ~tfl. ._'ill3• ı 

TCh ~ e-.i ~tlıl bt'dC:i (373G) 1' <l 50 j 
-ku ~ uıa Zı:-ıyt.ıııbur ılı Silf,h t.-'r.' ,._ j 
'I-;~ :• l'-.;(ıı.; !l -t:'\T'l! 13 ~cie't k·'!ll. ~l 1 

'IJı~Jw.-:'}-ı.i< .. 1 ~"(;ı·le:rı..lcn .:;0'<i.Jlô ·, ·n. 
300 - f.Cll mtt ·p n·c·aft'd.-·~ ~ıi\.(•lt:Yü ı 

t.H; !':·_'T:;.~:-ı vl' ~'l'tC'~-c.·C.e ;r]g l"!ıa ile ! 
du :1. !~,. ~ ""l••) ' · ı·rı i':'· S, 'ır•=i?O-
rı:: .. u\l' 1 JiJb ·i.l.t la yll!l r: ı."1- ı 
el, S..ı'ı A. Kıy \.--..: ... re-~ 3 

i' n rı ~ C ına cı..ı.n· c-z..t 14' de j 
rı K t • " he ilı le e , .. ı.nceict-N"., 
l'5u 1 ı n At ' l' ~ 
n•ı:1, ır..il:~u.ı ,,e 
L. o.ı';ı1·. <GG31} 

YENİ NEŞRİYAT: 

-e 28tı lfaı ık tı~- ı 

u yon· .a b;.;- } 

Perde ve Sahne 
•PC"dlC. ve Sahne• rı '1 tC:'l.)l?)lUZ 

~ay c.o bi.r rr(:;: 1:~y'nlt.t~i yazı1al"! 

YC ıe.r.gin r(l<:İ!r~erle çıkmıştır. 

T~\'s:ye c<lf't".z . 

SLhıp ve Baf.in1uh1rr1ri Etem İz.ut 
Benice - N<:o:;jy:ı.t DırtklOrü 

Cevdet KAI'. ~BİLGL'' 
ısv~·1u.~ ıt ""·ıı9·1:n , ·os 

-----
Yültsek Mühendis tAektebi Satlnaı

ma Komisyonundan: 
~!..,\cb;n,;z """" J!'l:'t. mesi ım."'ibince 3400 l'ro nrıtt.. ·r.·m b< •lli ' .CP 

~.Y ., y;:ıo:pt.;rıl'CicaktJr'. i.aıc lıf·ın:.inat 265 ]Odn"'. 
l::'.i..::'.1~ır..t· 22.i.1942 ..a ... t 10 00 y-.pılaua.:.c.t:ıu: }'~Qz.la ..,.;alUınat •<;ın ?,1u .. ~ 1 

ı~· .. ~ ar.t.. <i.7116> 

• 
' 

~~ T. iŞ BAl\"KASI 
KÜÇÜK TASARRUF HESAPLAR( 

194Z İKRAM İYE PLANl 
ıu;ŞİDFLER; 2 Şubat, 4 Mayos, 3 Alu<\oJı, 2 11Jn.cile~rln tarih· 

!erinde yapılır, 

1942 iKRAMiYELERi 

ı adet 2000 liralık, ,2000.-ıh • , 
3 • 1000 • :=3000- • 
2 • 750 • =1500.- • 

li 
1 

3 • 500 • =1500.- • 
10 • 250 • =2li00.- • 1 

40 • 

50 • 

200 • 

2b0 • 

100 

GO 
25 

10 

~ 

> =<000.- Liı:o 

> =.2600.- > 

• =5000.- • 

> =2000.- • ~ 

• 


