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Gazeteye gönderilen evrak iade edilmeı) iN SON TELOBAfLARI VE BABEBLEBI VBBIN AKŞAM GAZETESi 

ÇOK NAZİi{ 
DAKİKALAR 

Mucize değil 
İrade ve 

cesaret lazım .• 
!L!!L!I 

İngiliz Baş,t"kilinin nut

ku gerçeği ifaclelendir

mek bakımından çok 

kıymetlidir. MıEır yeni 

takviyeler ·ı e lıer !eyin 

ba~ında yüksek bir irade 

kuvveti ve <·.os,. ,.rt izharı 

ile kurtulabilir. 
--=- 7"P 

ETEM iZZET BENiCE 
Sov~ et cephesinde Alman ta• 

arruzu ht·uiiz fili.z.~enirken ~J,sır 
harbi herhalde en nazik, en ciddi 
anlarnıı yaşıyor. Bll dakikada E
lalehle~·n hattındaki muhareiıe 
hokkı!ldaki haberler biribirini 
11alueüer lıalde4ir. Alman ,.e İta!· 
:Y•nlar Llalemevn haltını da yar· 
dıklarını. İn"illz ordusunun ho~-. ,, 
gun bali:ı.de İsl<endcri~·eye doi!•u 
~ekildiğini tebliğ .-di,·orlar. Fakat, 
Iıı~.;füıcr hunun aksini id1ia .-~·le· 
mcktc YC seki~iııci ordunun iimit
le harbe lle, · oıu ettiğini, hatta ınu
hlıil taurruza ı:e<:tj.ğini belirt· 
mekt<cirler. 

11:-rh~ldc, en çok yarın sabah~ 
1'.aılar Elalcn1{'~·n muhal'ehe ·İnin 
nc!icrl<ri n12ul:la nnlaşılacuktır. 
l:·a fc.;ke:.deriyr snrıhn1s ,.e Rr,.ın
hl"I ordu:n Ka.'1ire yolu'na sapmış 
ohcak, ~ahut da logifü.ler Flo!c
nıe.)·ıı1dt'" has!mla.nnı tutnıı~·a \"C 
gerilehuiye n1uva!f;.ı.J;. olnıu~ bulu
n , >en k I ardır. 

'azil ct muhAkak ki İnr;iliz-
1,•r br,abına nıi;,J..iil 'c çok ciddi 
olmakla bt,rahr henüz 'ahim de· 
gildir. Du r um, mucize He kurtu
lunacak bir hal üudcsi isinde sa· 

l'.ı"rn•"- BaşHkil Çörsn yolda 
buluk İngiliz Lııvvetleriııjn ıııev
c'.ıt <>lduğun u'öykıni'itir. Bu tak· 
\1) •!er siir'aıtc Jllısırın mulıtelii 
noktalarına ıW.şabilirlersc 'aıi~ et 
~ok değişebilir. Ancak, akviyclcr 
)eti~inciye kadar mevcut İngiliz 
birlildtrinin bÜ) ük bir irade kuç· 
veti ve. cesaret gö~tcrmelcri ,.c 
iile~i~ e harhebneleri lazımdır. in· 
giliz Başnkiliı.in dlinkü nutku 
ınaa.tte"'süf LibyadaJ..i İngiliz 
ıntıbariplerinin lehine dei;ildir. 
Ç.örçil'io nutku gcr\cf:i ifadclcn
dırınek balumındaıı çok kı\· mctli· 
dir. Londra RıM aya 23ÔO t,nk 
1'.Ünderirken ~tı-.~a ca 4:>00 tank 
güud.erıuc~-i ilın1al etıncn1is, en 
3eni toplar, en yeni tan~rrkr 
ve silfıhlaı·la :'11ısır ordusı•nu tak· 
\"iye ehn~tir. İı;,anea da üstiinliik 
1"ntln edilıniş, hatta Haziran ba
tıııda bit· toarrıu bile diisiiniil· 
nıü~tüı·, Anlasıll\ or ki, İngiliz of· d • . 

u,unun Romn1~l taarruzu knr-
ŞL'1udaki hali madde noksanın· 
dau ·' --1 • • • d'~. ueog1, n1uharcbcnın 1cap ettır-

ıt;ı ce~aret , c şecaatin ktıfi dere
cede ibraz cdil.-mcınesinden ve 
a'kori bilgi, kumanda chli\Cti nok· 
rnlığuıdan ileri3e grlmi~İir. Yeni 
k uınandau üzerinde duTduğu her 
·a.~ ı: toprağı ordusuna canla ba~]a 
mudafaa ettirebilir ve takviye kıt· 
alarınıu. ~-etişıuc~i ile kar§ı tanr
rııılarında muvaffak ohıTsa , ·azi· 
Yetin kurtulmaı.'lası idu sebep 
kalmaz ve hu hadise iııgilizlere 
hundan öteye lıcr cephe i~in bir 
•us paha";. teşkil eder' Filhaki
ka, Tcbruk 'e Sdlum'ıın da . lib
,.cr r e l.nr geç1n:~ bulunıııası :ltih .. 
\"er tarafından rephn.- ikmal 
l<ıınetıer· ·· d · • . · .. 1 .·· 

1 gou C'tılmcc;ıne gl'nış 
0

• ude Cır~t verilıİst.ir. ingiliz)c .. 
rın tak'\·J, ,, ·· 1 . • . · ... u~ erın<" nazaran l\tılı· 
\ 'er daha ~·o.kın iis~ere t;;ahiptfr. Fa· 
kat, doııannıanın b1' f d 1 • 1 k . raz e a tar ı 
\ ·r ı:ayretı. ha'" ku\\•ntJ .. • .. ... erının ge· 
cc1t \·e gun<liizlii ıncsai<.:' . . 
d 

. . · .ı sa:\ esıu .. 
e :\tilwcnıı Akdenizdnk' · ki" 

• A • • .... 1 na · t· 
yat~ .'-~kal cdılır \ e 1\Tısır kı.ırtarı
lnhılır. :\T""n kurtaracak ı o an 
her eyin başında rulı km·vcti 
fedakarlık, tesnrct, irade n öı'. 
meı·ı bilmek, öle•İye nıiiradele 
4'tmek olacaktır. Da\"a, bundan 
ibor~t! 

ETIDI İZZET BENİCE 

Du. bab:.•h .11· ·1- ~: ı-;erı.flCl':.j,-:'fn 

Styın B~vı·Llli:r.'2 Ddct'Ot' 

Rı:fıK :->:\ \ D :Uf 

Kil BU 
ELDi 

Ticaret Ve-
kili de bera
berlerinde 
bulunuyordu 

İsia..~Jl, 3 (A ı~.) - Beışyrtta 
~ R"'!ik s~~..a::ı:.n. be;-abPr .. 
h tVd<: Ticaret Veki.li ~iümtr.z 
Ö:t• •. <n o!<!utu h:ı.ld~ bu aob:ı-lı 
Ani ı.l.T'1 ~iyleı şrJırimiz~ 

~t'l.u.ıi':er ve ~t.'.IS)"\nd3 va:j "\'e 
B<lr<fi;e ııe:.,; Doktor Lütı; K...-. 
ıt'lr İ"' "n'bu! Pao!ô B:ı,<tr:ını Re
$ t ~1.ı ·vı.t"O~}•t1 Oı'dtı "!üfetti{i 

O~al ra.h:ı'tt;n A1ta..-, Ör

rı fda"tı Ko·.:uttrtıı Kc:vrc:("'flrıral 

ı:::;:.bit N~ ı.;l, İ..t.::;nbu! Kcımut::ını. 
Mın~ Tı~aı:tcpr. Ü'noiversı1e 

n,f:•.t:-1. Cf'n'";l BiJ'-'Cl, Emn'İyet 

Af üdl..i:.ii K!t..'luraın vt1 dosıtlaı'l ta._ 
ıôC.ı:ld.4.'Clı t .• r~ılanıınşhırdır. 

--------~~~----------------~J 
PiRiNÇ ve ZE YTaNYAGI HEP 

Böyle El Albndan r-cu Satilacak ? 

ri hu d u dun da 
mühim kuvvetler 
topladılar 

Ba hazırlık taar
ruz ıaatlne l11Uza
re11 yapılıyorma' 
Loruilııa 3 (A.A.)- Japanlıa:ın 

Miarn;uri hududu ş;mıı.J;inde uçak 
w kuvvetler topiad•<Jarı b:.K·:i
J:yor. Bu ku\"\"el~rin burada 
topla.rımesımn taa"1'UZ saatine İll• 
lli1u!"en yapıhı!,'l tıdırrin e<laimc:ı:
tedir. 

Kahirede "Düş
manı zaptetiik ,, 

diyor lor 
.K'ah.'re 3 r '\.A.)- Rö;'1.er ajan

sı-nın h u~u~i rn l.!)1a bi~ı bLl!.Wriyur: 
Bü.tı~n gii.,., l; ctti~:.:i rı~uharC"b<::!.e.r 
olmuştur Eah.·rt'<l~ bu muhare
bcl'e-r şöy.k; hulasa cd'!:)or: .Düş
mant 2aj)~-Ct~.k .. • 

Muharc'belcr kat"i mahiyet ar
:ıctımlt'mckle beraber mcı'.<cl ha.d 

1 dah'~ ıde rrmmıuni) : göstcrilc
f bo • cc·ği sö;.lenmckwciir. 

Kara 
tan tı 

rsanın Sa _ıSuriyedeki Yeni 
1 Zelanda!ılar 

!ki malı! . cepheye geldi 

Mevcııf /<:ararlar ise bu mese
leyi halletmiye kafi gelmiyor ı 

Vclling'.on 3 (A.A.) - Rıeınıi 
Z<,, nd<ı tilir.E<ıinin h-1rcketi ga
yet gi-ı.l şdci!d"t •e b:ış<lôndüriicü 
bir si~ra't.lc y;..pı1l<hğlnı 5Öj9'em-ek ... 
((.d.r. 

r .. ~·ai!.tla hf.di'sel:erin .kötü bir 
ld a'-'as; üzerine bu tiiın:en T~c:ı.ret ,. - ·ıir n :- - -ı S.:t'El.r.· \ u1,tnnrıcn ·.iı,nı~ ;ı:?.•r;:!k ıın.i:.dnı 

rını scrbC'~~ bır..ıl<a t.ır lıdftayı 1 yok.~ur er.Ok ı., ıt iyı p.:-i ı-ç ı· 
geçtiği h ie ıı •ya,la, m•v·ı.u na"'' İ ~ n k.fo b•şına tesbit ~ımiş o!· 

dl.;'.'.t. oJ kuuş fıat ü.?.erlndıen h.iç -- --=ı bir bak.kel pırnı~ aatmlmal<ta ve Konservatuar bu yfudtJl plr ne sahfl~m. alıcı 
ıle satıcının ktıı·~l11<'!.1 rizalz.rile tale hesi 9j-J30 kuruş araSNb yap'..makl.a.-

~ae•··~ 
B"'° 'k.:ıs «ı'at 90llra <;)Tl!ır wril'm.iş 
\·c sahTa alayf'ıırile ~p bataryala
rı y<>.la ç1~1~t.ı..r. 

Atfantikte Mihver 
denizaltdarile 

mücadele d·r. &tıc1}ar taraf n<ı:an te~is e~ 

b b h ıd• d rııniş olan ,.e lrnlk•'1 bilm<ccl:ıu

U sa a ge 1 Ô\"" Ö<4-"lnek ~ırnn.ı.a ı.-aıdığ. bu 
r:atıı.a T:cart't Vek'11<'tinin t.esb:t 

ı...·.utlı,-;. 3 c t\ .A.) - Birleş,.'< A ne
r;, t Iia&ciyl' !'~a;r.l,::_1, Atk:Tltik t.llfı .. 
cq hıı;~•,,,..-,ca rnı; ıı ,-e Kanada kot\"t·t
!f tn'n ?tiıhve,. <l('nv.:ııhlariyle ~ 
olr t " : 1· .n• btı:Ciitıl1f'1tlt•dir Grup malum olduğu 

üzere Anligone piye
sini temsil c.-decektir 

Devlet Koııserva!uar; t.alebe!e
rir: ~ ... •n mi~~"C:kk ... ~p :'.;:. k ~ k lıi:

grııp bugün J2.4J treıı '.• ,,,hr1-
n1lze gckn·:~1ıcrdir. 1r ... ı 1ebe:1:r 1 ma· 
lUnı oi:duğu üz.:-4·Ll. cıYı:~ bC: ı;;;j ,<b 
ba-;Jar.ıoak ü,-ere b• • ct~fa S·.•fr""1.e
siın Aıntigone Y-;'m1\ p:y·eş r.; t'(,.m .. 

s~ ettikltn sonr3 v.::~ı c..r An~: ara· 
ya dUnPc<''rl~rd:;·. ---......--
GI. Ka vallero 

İtalya Mareşallı
ğına terfi etti 

etmiş oilJ.uğu J!<ırh a .. açında ili 
t nrvamı 3 ÜT'loC'Ü $ahif("dı) 

HAVALARIN KAHRAMANLARI 

Bu harbin en güzel · 
destanını yazanlar 

lngiltere Hükumeti bava kahramanla· 
rıneen büyük "Zafer Haçı,, nişanını 
verdiği gibi, maaş ta bağlamaktadır 

• 1 · •- 1 Da tn,.·;· P,u harp:ı• b-ı) .. İ'k y.,rar lıK gOsl.4.:ı'ttl 
1 

t:.y)· r'f"e'JfTicrı uzun dı~tanJ:.rını ara- r ~,gını da: 'kıı.:~L biz ya;: ıl.:ın,. 

fl":"a oktTI1'?2k n~'ip olı.;.:yo1". İ11gi!te:-edc Biı: TCm:n z ıec-o·i \'rilingt • .>n t:-
' 1 P~ blı• İngi'ız bon.iba ..ınn:ın ta'\:.~-böYlf" J.·=-ır:ırl ~ gU-Jt rrrn tayy:recı.rrr ,,_... 

•\~iı~"to!'ya K. yP.nl •Zafer Haçu rr , ,·azirf'~nl ifa ı tt kten .sotı:·u, UF
stıne clönfiyvr<k M ..:teb.I l:•ı•adfi 

J\tihver kuvvetlerinin t'Iİn<' g~~Hği biltlhileıı Elaleme) o mevk1iııi ı:ösıe-rir haıita 

MISIR CEPHESi RlJS CEPHESİ 

General 
hini ek 

taarruza 
geçti 

arkof'ta 
·ı Yeni Bir 

Taa r uz 
başladı 

• 
Kahireye göre 

1 El Alemegn 
mevzileri he- ingiliz Ba~'okili Çörçil 

nüz yarılmadı Mısır h ükiımeti 
Loo;dra 3 (A.A)- D~n öğ'i.,den 

SOl!ıra. Gcncra: Oh n.~,:.. taanr..ı.ze. her yerde askeriı 
grçmıştiır. Şrdd•:tlı çarp,şıımılar 

el'an dev.am etınıekted.::. tedbı" rler aldı 
Lca:d.-", 3 (A.A.) - <B, B, C:> 

Rii~(ı•ı-'1. K;·~m·p tnı;hdliruııin bir nı.-
Pot"ı.:ı:1a ı:Uı\' 1 İ~Ct1liı_:n_y.cıı:in 12-0 ki .. 
J.> n<'h~ 'l'l:ııC!o<ı r, lndt" bliyOk vr mU
ltin1 mLill.al'.Cb~ de-v.m ct.ııl'k~e&r. 
G•-~ r-1 O.-ıJıOIEıl~ n~evcu.-t t< kınil 

ff'Y'Y~ ;ı_U.\"\·Ptl'TJınİ Jvl~,·~:n t.rllC· 
ı·:mıı. ıruır.ınm..kf<ıdıır, 

ruıyı.., ~·biı'i.olııı <lii<r bir ı~ 
rutıa gü:."'lt, Alrn:ı .. l~~rın )·a:vn.a l.t:Şeb

·büslmirıe r:tığ"".:.-cn, ı~?a iem~ hattı 
MIA yxJn,ış d glldôr. 

G-i'cc du:-'(l~rı g.-.Q?ni1-ir. Düşr.an.on 

<iiZı s.bah yeni blr hü('Uın iç!,( kuv
'\'t~tı.eı:-;ni toplo.n1=..ıkta olduflı bil<li:·J. 
rne",tte im. Ö~t){fın SQnlr1l !.~:!1Yer 
ıkuvvpt:ı'lfi y~1idcn bütün si).;.ih!a:ı \'8 
tanitl-Mı ıl • taLt'f'\C";ı g'f"çrııişlt•rdi!". 
l\Jilttcfi'klcr mır!:.•a\""e , . .e-t ~.ektMır-

(Dı•vamı 3 i•ncii. &ıh1fedt.') 

BİN GAZİYE 
yüzlerce ton 

bomba atıldı 
Laııdra 3 (A.A.}- B.B.C. Gün

dıe fasıl:as:z 24 sa~t U~dn tc:) )'dl'('
lt,r ~·Itsll"'da t~phı nı.hvc: hll\'Y~t
)erine \~e gerilerin~ dd1·bt:fur in· 
dt-tm<'k~tdir. !Ta,~a kuvvttl'f'rınln 

beş günlüık faaliyc:i er hü,·üi< ha
\'!l gayret ol.::.rax t.:s\ r t<ı.ln:ek
t.c<l.1·. 
Tay}ıarefer ~,.\ng:ıLi, To.1:-nk \"C 

aradaki dii•man toplııluk'cnnı ve 
tan.,..., n.eyda.nlarını, Aıkd{nilz

de mih\"t:r gl!ı~ :< rin boa:~ 'akı

mıvo d 0 vam ctıınek,cc\ı" B;oıgaıi
~ vü.L:.ı:ıı~ ı~;:ı1 uk y~--sc·k nfij.. 
16'klı bu.·r:O..:ı1 .ır .. t rr ı"'t r'. Rıh1ım
la. y1kıim1s1 ır. 

ş o p he il ,abıııırın 
tevldl1ae başlandı 
Kahire 3 (A.A - L ır hiiıi<ü

mct<, bu a;oşamdan .ti'ba.rm kop
ru''- :·n, JJCd! ~·.n, !r :Cfwı ~antal

kırı.mn \~ a ~~·i bin.ı.larır polis 

yerine onlu taraf· ne:, ı 11' ıhafnz>a 

a!.tına abıacagını "oılclb11cMc<:i•r. 

(o,., amı 3 f.D<:ı> Sahi!<<le) 

Mısır, Mıısir •.. 
NECiP FAZO.. KISAK°CREK 

Ne acole3e ~er kaldı, 'llC de 
sabıra ... llcr~.) 24 \C~a 48 

saat meselesi... 1'iha)·et 48 >aat 
sonra ~lı"tırın kadtri, banyo Ieğe· 
niudcn lıt.'lliiz çıknıı- ı.,Jak bir fo
tografya ki•ğıdı gibi gözöniiııc !iie· 
rilecek. 

• 
KURSK'TA 

Şiddetli tank 
muharebeleri 
devam ediyoı 

Lor.d:-a 3 {A.A.)- llar'ko!un 
şimal doğugunda ~e ' bir Abnan 
taarl'UZU h:ışlamı,.;r. Bu, Mos'kxı
varl~ gE'cl' ~ -arL"ı >'t S.:-f'(11t~n teb-
liğ<i-c ıb.~di.ıı~~1.. · . 'fcl;ligdte, \tol
çanS.ı: :,elni 11>~i.keIIY.!tıı.ôe &nud:ı· 
r.e çaıpış..'T~ 1ar olduf~~ st•y~runck 

t<.<l;"', Bu , her Done, Dehri kıy1-
sır:da \'C lfaı..•kx>..f ı:n lttJ kilomıEtre 
s'rrıal doğasundad•r 

KL :ı. isti4:ım<>t;ııde dlin bÜ• 
tıı- g<.w ş. di b.r tank = -
ıx·iıcs1 dcı.:aın ct...'n :'tir. 

Rt:s tob p.ın~. Sıva• top<>I ka· 
lesirıın c •. r,rJ«rıııtla ça ,:;n.alarm 
c:L\'jj.n ~t."?ğ"i b11d?r:~~l'"t d.....·. 

<De'.""" ı il"<"ı s, Wfede) 

• .. VE 
nıaktan '" ~~"llİ çıplaklıkla ,~Jdı· 
ran dü~nı:.ını kar~ılan1aktan, s'jn .. 
giiyü siingü~·le, tanlı:1 tankla, tay· 
Jare~·i ta~·~ arcıl.., tm.laınakton, • 
böyl"'' )ahir and~ imla lıııL ol
ınnk! :'\ xhut tuıia huı. ( 'C'kttn 
ba~ka. çare tanın11~ oru:ıı. L.ı 111~·1:· 
ta hu kanır:ı. ~ıiınilı-1 4 '-P 
ilnıinde, rnht zn\-i.YC"tll 'l ,.'ıl 

lcadar fe-nııİ za,·İyl·Üen ı!c d<ı~r~t· 

dur. 
İ~te İıı~İliLlerin u ~ı:da •. l•sı':' 

ôııh; rindckL \aıiyctt: .. lnL:il..Ller 
(Tobruk)da c'a ıno\ ulcriı.i ka~ -
boltiktcr. 'onra artık hi· J::,· miida
f ıa hattına lıd bağ! nıamak. 3nl· 
nıL çır~ıplak pazılarına, l iirekle
riı.c te sil:ihlarına d:::ı.~&nnıak \a
ıi~ l tıoi terl'ih ctn1rhle en iof;rn 
i~i ~·aptılar. 

Roma 3 (A.A.J- t Rnd;·, 21.30> 
Bir teb1"ğdie b'J.dir ı.;:ğınc göre, 
1t.:ı !yan o<'c:kıları ııe;ıdkumı<>y 
rei>i Getıc>ı·al Kova:.lero itaJ.ya 
1foreşallığınu terfi <elilnı ~fü. 

ni..~Ko:ıı verib·~<'diı', 1856 da ı.h.das -e
~Jl"n bu n l'",f. M<Til ol;;nlaı·a İn
giliz h~J<Met. a)'l"lca mu:ış ta b3~Ja-
n~k·ndı"!'. 

gf1Çİ-'tc:t1t!Cri kısJ. ist r<ıı'lıa.t ı~ ... nını 
<li.işüni.iy ı: ID Jı. Bir ı.aa._ sotıia. bt\ 1

1 

.l.stJıJ.hatc k<l'\wınaş o ıuc: .. klarciı. 
<DrYarra 3 ünrit Soıhıfcde) İskenderiye ' 

ingiliıler, hi('bir nıuka.we-nıet 
göstern1edcn \ c c:ııır verıueJc.n, 

bel.ki çok cloi;nı bir a'keri miilii· 
hazayla (:\ları.ıı :\latrulı) menİİ· 
ni bırakıp geriye . ıçradıktaıı ve 
nihaı bot'!u!<-ınayı :tlı!-ıır öalerinde 
"\·e bütiirı ku\·"\etlcri11 toplu bu· 
lunacağı bir halde kabul elme)·İ 
h~rarl~~tırd:ıkt::ın s,uıra, al'tık iki 
taraf arasında bü) iik muhasebe, 
tek ,.e sürckJi bir 311111 hi.ikıuiinc 

terkedilnıiş deıııcktir. 

Bu tek ,.e siirebll. ianıu hiiknıii 
bu sabuha kadar HriJnı;ş değil
dir. 

• ·a"I (rtommel) kıt'alanmn Iİ· 
nünde bC)'.\..ır bir ıniidafaa hattı 
~ok~d. f'>Dll \l'D~\'.Ck kti\'\('{ de DlÜ• 

daraa hatlarını ~-;ı kl'nd~inin, ya

hut lıa~nıuun grrisınd~ bırakan 
boğu-,ı11ayı k::ıhııl ctml·dik<;c hczi
n1ct.ini la.)dik rt.1ni. olur. BU NASIL BÖYLE OLUYOR? 

Vatandaş Hayatını 
Sağlıgacak Yerde.o· 
Hastahane kapısını l1astanın yü· 
züne hapatan bir nöbetçi doktor 
Cerrah.pao;a ha•tares. d'okto:-Ja. 

:rmdan Bayan İsmet Tliım~t· he.k
kında bir has1ıayı ~e )'Jrısı lı.:ıs
taneyc kabul etın...ı;gl yolunda 
yap•lan bir ş'.kayC'l üıerine al..-1-
kacla...Jarea tahkikai n.n>lm~sı:ıa 

' . r 
baş:lanmıştır. 

Ş'k6y-et ııaMbi Ya~Jvc.lı bir ka· 

sapır~· P.u z~t rlındc~ı:::! b>· ·a:rc.
n1n b.·.rdc nbire nz!'n'oı;ı tizt"n ... 1c 
d<>rlhal şe'uinıızc ı;eirn:,Ş \"€ dün 
ge·ce i:<'fl'C n Aık.oa.u vf a b.r dl.•k· 
tora ımın.;·cMne on~· ( ... •tır Duk•.l')l" 
cHn,d_k.i ytar-0.n;n m-ıntx..!1 olr as:.na 
ill~Ilıı.ı.l \•eımn ' ~ \"C 3C'('~ rt:dJ.\rtı Jr--

(0 vamı 3 U l-; S:;JJ\;f ::!\.·) 

IUSACA 

EL'AMAN ! 
BiıJın ınnhuda , 
- ü,ıad i\lısırda harbin s<>n ce· 

' rt·yan f'aha..,ının aflı Ç'e~it çcş1t ya
zılı~o:-, acaba Ela!eın:n ıni, yo~a 
Elalenıeyıı 111i?. 

Di) c sordum ve .. ilave eltim: 
- !\'lliıTtn on asır Tiirkler elin· 

de kaldıifı bir tarih hakikati ol· 
dui;uııa , .• ttirkçcd~ de bir •Ela-
1cın• Jfıkırdı'ı bulunduğuna göre 
&ualinı p<'k yt't'!<-İZ ol111nsa gerek. 

~lahut, ı;iilerel.. ~u ce\ alıı verdi: 
~l"ırlııa ı;ürc l:Jakm, arap

ça3 a r;ure Eliılemc~ n ol-..ı gerek. 
ı-~~kat .. Ronnnt•I taarruzu ku·ıhr 
\"C İngi!İllcr. ilerll'miı·e bt1~larsa 
Almanlara ı:öre ~c herhalde •Rla· 
vınn• olueak! 

A. ~EKİB 

1 ~ • T alılige 
Ediliyor 
Lo: dra 3 (A.11.,- l~<t"ll· 

O,.n~·w'." r. ta 'lli,·csını kulay-
1.a.ı:tırm~K .çın. i:: ·er.der~e 1 

ile K.ah:rc ara,)ın la 111'""'ıl'l.am 
tren scfer!cr fr.das cdil~ir. 

Pasifikte hava 
harekatı 

Loı:tılra :ı (A.A.)- C~ııup batı 

Pa ııt.k mtitOCfi!-c kar31 .,thmın 
r<'>;ı:<c'tl"1en blr td:ılig anüttc!ik 
bom'ba uç• dar.nın T:m•;.- odasın
da D'llirc taarruz <·t! "<ler.ni bil
d.ı·ıncktc<tır. Radyo ist~syoou , . ., 
hava me) danı °"'nb&!'Clımon edil 
111i~Ur. 

(El Aleme~ n)d, lngili< ıııuka· 
vcınct hattının )·arı!drf"ı hususıuı· 
da1'i .ı. Iihv<'r iddia~ın:ı heniiz inan· 

n11yornn1. Buna kRr~tlık İngili7IC'r 
dt• o ahadn ~tihvcr hiiru.nunuıı 
I•Ü•kiirtüldiiği.inii bildiri)·or. 

Zaten ::lfısmn kaderini artık fi
lan ,·eya falan ıııiidafaa hattına 

bağlamanın meniıııi geçti. Bütün 
müdafaa hatları ) a İngilhler ta· 
rafından bırakıln1ıs, yahut Alnıan· 
!ar tarafından ı:e~ilmiştir. )lcşhur 
(!liajino) f.'i,anesinden sonra mü· 

dafaa balları, hana, MıhkHır bir 
af•uncunuu tiikürük Jıiiyii üne 
gii\·enip yannu~·acağını zanneden 
ahşap bir evin za,•allı c.ınni~ eti 
kadar ~i.iriik \'e <'-nğrudan doğruya 
)ıeLİn1ct 3miJi g,irlinüyor. 

Bu bakımdan, >nüdafaa lıatla· 
rının yalancı zırhlaTJnı bi.zat üs
tündt'11 rıJ.anp çırçıplak ~yvn-

İn~·ilil Lu ill;. d\>gru:'\ n gördii \ e 
tatbik t li. O;ııın i indir ki • tısı· 
ta bir kiloın<'trC' l,;;ı?ınrı.\a kadar 

top~cLuıı bo~ıt anın ne-Ye \ar· 
dıj;ıııdan ba•k 1 içhir lı:ıbcr ben. 
aliıkaland.rıııaz; ıı \CJa l>.t mü· 
d~fa. hattn1ı.n lır,ahı hrnC'e bU 
kı~ ınct ifo~e dr.ıez 

İngiliılt.·rin :'ılı,r· (ıııünd \ nr kt' 
Yctlt. .. rile rarpı~acağutı, bu sah3da 
İngiliz. ana\ atan taJ J art· J.;u,·vct· 
lrrini ktinıclend:rece;;,ini 'c. Jı :ın 
ka~ hcdr"" nch r ka) bccrccj:in: 

µekaıa b. ttrecC"ğini hiJdi~ 1n i~irı 
!Jındi kollarım gi~ğsiinute <·nprnz· 
~·ari bagh, nrtic<';\ i bekli~ ok \ c ili 
hükmlinıde- zc.·rrrt·<" 2nfa ı ı~me 

nıi~ bulunn'.'orıun. 

0ra'1 (:Ilı ır)<a ben de (mn 
ı,jr)iın ..• 

Evrt :\!ısırın dii~ürlil~miHcei:i 
hw.u u da musirint. 
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HALK FİLOZOFU 

ISALTMALAR 

En·clki al~aın radyo •Pİkeri 
bir münas •bc!lı· l'osta, Td;ı-raf 
"' lelofoıı l'muıni l\Iüdürlü· 
ğiiııdeu lıah.edul..cn: .ri!iın iş 
ırln l'. T. T. İdor~sin-e miiracad 
e<l:niL.• diyordu. 

J:ih-alô. Postu, Td"rBf ve Te
lefon Umumi , lüılürlüğünün 
kı nltılmış eldi P. T. T. ılir, 
amn1a. hunu, galiba, yalnız ya• 
zorken kullantrıx. Okurken, ko· 
ı u ırk'l'll, hcrlıaldo kelimderin 
a ·lını \1l tamamını s3)1 ı•k 

liizım ır. 
C.ülınc~lııiz. bir şe • dahn siiy• 

li) el inı: r. l'. T. nln neye dcl:ı-
1 ettF•ini htlnıiyen l<inısclcr 

de vnrdır, Ve helkl ılı•, bıı"n 
bilıııcnıck, hiç de bil) tik bir •uç 
Ve) a bir cehalet ve>ika:ı '"yıl· 
ınnı. 

'.>nra, kA'!ıt ü:r.erlndr, P. T. 
T. nin manzara ı ııllzel olabılir, 

REŞAT FEYZi 

Fakat, bu harflerin okunuşu ve 
söylenişi kıılaia hiç de hoş gel
miyor, Bundan başka Posta, 

Telgraf ~.., Telefon idaresi iba· 
resini aynen okumakla, üç ha~ 
fi okumak arasın~aki zaman 

farkı, pek fazla uzun değildir. 
Yani kaybedeceğimiz zamaııı ü
zer.inde o kadar ~kançlıkla 
durnuya gelmez. 

EL.de birçok k liınelcrin re
mizlerle ifade şekli ortaya kon· 
ınu~tur. Zanncdiyorunı ki, b~ 
bu İ§te biraz fazla ileri gidiyo

rın. YukarıJaki misal lınkktn· 
da, hu, varid değildir, Fakat, 
d:kkat ediniı, çok zum~ıı, lü
zu uz \'e mô.na~ız kısaltınalar 

da ·apı~·vnız. Halbuki, cu gii· 
zol ve doliru ~ey, lisanın keli
melerini olıluğu gihi okuyup, 
yunınk ve söyl<nıcktir. 

Yeni tobüsler 
~~~J rdAZ T 

.. zııQ,..Ar,.·:rR~ ile • şliyec kler 
HlKSJZ GiflJ 

İngiltcrenin ıhndi tan Nnıın 
söyledigi bir nnlukta şöyle diyor: 

•-Zafer, bir hırsız ııibi gclebi· 
lir.» 

llu11ıda anla hlmak ist<"nen .,,,y, 
.. reriu, bi.r eün, iı.ui olarak goli
vorınesidir, h·i aroma, fazla bir 
şey çalıp gütürmeden gcli>crse, 
baıi .. 

UYGU.'SV1, 
GAzL-.oLAR 

Bir guıeted" ;U 'erlevhayı oku
dum: .ı;y~~.stlzluğu gürülen be· 
zı yazlık gazinolar CC'Za)'a çarptı
rJ!dı .• 

Bura:l•ki un;ım.suzlu.,'11 görülen. 
tab;rindıııı nıaks:ot, i~ini uydu.ran 
demek oldtJiu anlaşılıyor. 

ZARF 
lcA{aT 

Kıijiıt, zarf te»ziine bıı hafta 
l\inde başlanacakmış. Benim, k;\
fıt, zarfla pek alakam yoktur. 

Kodaman değilim ki, tan\ye 
mclituı.u yazayım, sevgilim yok 
ki aşlı. nwktubu l aıa,vım, dalka· 
vuk dc.!!'il:ın ki ubııdiyet melı.tulıu 
J azal un .. 

}'ak•t, ban.a da bir kiğıt, zarf 
litı.ını k\ ba~ıına geknleri )'&:r.ayım. 

ALARl\NDAD 
RE\'ÜSÜ 

Alab&•nıla isimli bir rev:ı tcnısil 
ediliyor. Bu rcvüdc gü,,cl şarkıları 
ile ıoeyircileri toshlr eden kıymetli 
san'atklır Bayan Safiye, ayni za• 
manda kendisinin dl'ğetli bir salı· 
ne nrf ti oldııf11""1 da isbat etti. 1 
Arkad~şlıır arasında bıı revliden 
bahsediyorduk da, birisı: 

- Aman, ı!rdi. ekmek karnesi 
gibi ııılihim., h:ç kaybetnıiye gel
mez, llcmc.n jidlıı gorırocli~ 

AHMET RAUF 

Etil.etsiz mal satan bir bakkal l 
50 lira para cezasına 

M hkiim olundu 
tJ<ık::'.arda Tunuıfu.ağınöa Et· 

he.rqıa~ &ıe>k$nda 54 'numaralı 
dil'. '<imıda Sülewmn ~u Ali 
Çağh)•a~ ;ım:ndc Ur 'lıalakal sat· 
tığı malların iizeri.ne etıket koy
mawgı:ndan 50 li.ra p:.ra. cezası
na ına.Hkı'.nn olu:nn~tur. 

Taksim - Beşiktaş se
ferleri daha bir 

müddet yapılamıyacak 
Elektrik, Trı>mv•.Y ve Tunel İşlet. 

meleri l'muın Miidilrlilğü Amerika
~ Muıra ı ... :mış bulı.caın doı.-uz o
tobüswı g:!tarilmcsi ;çfl teşehbı:4ilt?"e 

devam rtmektedir Faka\ henllz müs· 
bet bır no\loe alıoaoarr.i;Jlır. Bu oto. 
bililer ma21e>l ne i$li.yecektlr. 

Di:er ta-re!tan Tsl<>im - Beşi;ct,. 

otobJslm.r. en yalr.1z ba- tanesinin 
tamlıi knbn oimlJll, fakat bir 
l<dt otdbl>s ' l·:!tıne-Ye lofııfi gelnı!yece
i en • fa lerm blşiaıması ı;imdllik 
geri bırakılıtııoı'r. 

Teıkilat deii1iklihleri 4 yılda 
bir kere yapılacak 

DahHiye Velı:aJ.eti yeni ve mü
hım bir kanar a.ID>ıqlır, Bu ka· 
rarla rnü1<ci te,ıkili1tta isti.kırar te
min o\ur ın:ı!'.ata, bilhassa 'bugim· 
l<ü şar'"1ar '• ·ruıe ·hem halkın men 
!aati, hem de de,•)ı,t i.Şl>eri balu· 

mrnda.n farda elde ediJıneıkı!ed'r. 
Badema vali! kı:er Dir 7.ilrm·et ,--e 
iM .. ) aç mahsulü olo. k,•<liil de· 
ğışi.Ui&..lerini claha il.ıce 'hazırlı

yaraJt teklif edccekı!.er ve bu tek
liflere göre 1ıe~·1·'t değış&:iği 
dert y~'da lbir yapılacakıtır. t:ı:c 
teŞkı:J.it dcğl.ş'kllği t'Ckli~' eil'i ve 
kanuni form:füteıc,,; daha &nee 
lıanrlll"mak suretıre 1!145 yılında 
yapda(lak;tır. 

Hc.m<ın b!it!ln fırın .ı.ııda 50 - 100 
r, :-ça locs 'mlıı yl11'1!n el!ıınek var Bir 
a .ad:ıştlllT. tıl'Çen illin hııru k ıı
ıtUŞ olan lıu yarım şlom~cıı:im al
m~tı. l'W"Ç~ gözüne ı>Ck kUo.~ gö.. 
ıilo.dıil. Bır bal<ıl.ala g<t>p tarııxdı. aod 
g; ı>m ııdm ;i l'ı:ını ~n 2ô-O gram 
gel i 

Anlaş:,1 ~'l :u ki, bazı tırın~r, ~ 
sus lıı>yle bir tı:ıl<rm yarım e.kmck 
tınıuh;yorlar. Mesele, ııram ır.eseı...ı, 
h•r pım;adan bö\yle 40 IJ'llm -n 
y«ôoce, h"""1lt\. b'r ~'Ok y<ırl<ıre yüı<

lerce it ~r-iz P\trnc s&tmı&it elbette 
mümkün o:.-...·. 

BVRllAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 21 , 
•• 1 

AŞK ve Ç30ZYAŞ I 
Yaznn : SELAM t İZZET 

BİRİNCİ KISIM 

ği . , b Ik de .: yacz şeyllr o;.. ' 
c:.ı. Ilı. In;lar IJ<' tır. için '>ü,Yilk fe. 
W<e 

l s•r' tı dt;lı.ı:nl f.nmiş'. • 

- N r <H "'· 
- p d< K • nt:..n IJTll~ •tn. 

- Son ? 

• E. t en? 
l' bır ı izhk orlaısınd:l Sevglo 

Bt>yl .ndl: 

Kocıı.m lıenden ayrıldı, bı>n. bı. 

c ~ k.: tı. 

- . AJ lıy l.f'.ır ım 

- · Ka diy..,T\Dl sana! 

S \igın "'l ıp b!i;.t 1 c~I Erıg.no fln!at-
tı. J~.n n ' ıya b"~lad' · 

_ B•.ı.fc,:ktlr b .. ı yın:ündcn 

u . 1 . UPt """ gllnllha ıı.rnıe· 
m" .L<ay<l n ... 

- Bf"f1 um ı 11 etm~nun ki.. 
Bu ka t:rLn bır CılVBM. }\.,)C1Il' A1-i-

rıın gt t-c<'t' saaL~ gelrr. o~ ::J.yü:., 
Y .• ı .. bara o anda ! e ı!J:v ""'" 1 
lenm ; • bu fe.&ıocı eı,.0""" ~el-

mc.zdi. ' 
Lnıı•n kıınc! nl tOpri.ı~ . 

T<'\ t keli del•I bu ••' >h Ali 
uru :v : 
- 80· t 

bu,~CJ , ı, 

l!i etti, RCULnl sr11yı.p 
mcsc"cyı a.)la• .. ğ!m 

sızy;~ı. 

- ı:~ ı nr. Keı=ıı bu'=~. Jvln 
1Ç71izuı.a kmuıstı>c 11;11falmak lazım. 

Denım &Ln hun yut~'l .k'."'lm beıd.
btlJıı olm ca dilyaıu:_,, Boy!~ bi<' 

ıı.k.51 tt>Sa<ı.Jlle b•r kndın bır~.kılmaz. 
~ Herr. de nıı ru..""Sl Uc:ıdJ.r. • or .. 

'tadJ bir çocuk biır ele erkek v""! .. 
- Ne' olu= ol un ..• s..ıi Oldw-e. 

bil•rdi. 
- Den• ç<ılc "'""~r Enıg"1 ... Pek çok 

11CVer ... Yaııd.ıtı bazı ınektııp:atı ııeııa 

okwr;uot1"m. 
Eııı;..n d(lşlindü: 

- Sahi, dedi, onlar çılgın '>lr fıtılt 
mekıtııpları idi, 

- Düşlin bir ıı:...., Engin, b"°', ba. 
!Mır.a y ı;t ı;. fJ.'lla"rlıJtları ıtiN~ 

Yıldız t=alıçeıl açıl· 
dağı vakit 

Yıldırz Baoeooıı:ı.ın -bir ııu..nu Beledi· 
~ de.vrt·dıl~. Blll'aya. teııkika 
y~pro~a gtden memur ve ınühendis. 
lc:rwı gou.:h.tj'ü. nıaı:.tı:a.ro, hü':.üeılL>J:ı.ür. 
Ç-G:ılkü, lıu &üzt~l ve genif btaılıçe, yıl .. 
laıruı ih•ı:..:..11.ne utı·aou.ştır. 

Boledoyott.o, Yıldız B:ı.l""""1 hakkı"" 
da biı• u~ım la.saıvvw.lacı vard14". 
Iluru.ı. to.ı.JUml bir _pi-ırit balimie hait.a 
açılacakLJr. Yılıd'ız:n mcib<ıx bilyu>ı: 
havuzu tunal.ctil~ ve buraya su 
\'e}·.~ecC'k, ~iden 0ı:du&u gibi, ıçinde 

sa.r.r:.cılkı:·Jın ıeyr.ne iı.Tiklıo bı.rakıla
caktır, 

Bahçede bir kaç ta kôıfo vardır, 
Bunlar. t~ ve ısl'l.h edıll e, yarın 
bur sı umlı. l~i b:..Jı t>lar.;.::k acııdığı 
Vakıı_ '.llı.,hıte,.,ı .st:;.et-:erle PC.K: ilıi is .. 
tifade ecıil:;bilı.;., 

Bir de vahsi hayv..ı:ıat ba:h\ebi vü
cudc ı Llri!ınp ı ka. arı vrurdır TabiJ, 
b'.iDJar, h;;ı ı-pten w.ıra yup;,..~ ış.. 
lcı'I(.,'.· Vak~ıyle, S\ı.ıtan }lamıt zaın;l
nu:ıda, Y1:Wz n.. Çt--n e bır kL,lm 
valışt hay\.'{!.. l::l:' vardı. Billu .:.3

1 
bu

rndakı n.;ıdr:ie kı.: t1ar çek n-eşhLı..dtı. 
Güzel tav~J lr, Ytl<h:z p, t:ı.... 1in dJ• 
varl .. ıı ı•. r. K<ldar ce ırJer, ha.lkı 
scye • rl 

'\: ı ~ I)a.hçpainln. i~.ncteilı k )rı.. ı..k
ı&r, b zı y ırı e '\l 'Tlan balinr ı dıt. 
Bu-al .xla gU. 1 otu.ona ve din:: nme 
yo.:Jeri y ılnbilir. Jialk geıint:ye, 
:>"ıouyuşc çıA. ·r. DL.r A,ı•ırupa şe .. 
1 r:ori J"3..... rt: , t>ü\·lc ff."h!r Omh?n
ları. \•ardır. İst Ouw.n yt. :ıınmd..ıı vü
cute e;M ı iJfWO o: m..;.ıı ye· tur. Bo?lkl, 
bu vıız.ofryi, Yıldı.z Elbçesl görecek. 
tir. 

Bir z~nn.nlar. istlranca orma.llaı
rındarı bu rurt:tle ıstifade edilrnetı:i 
düşUnülınüıtü. Sann, n.e oldu, bilm.1-
yornın. C:ıliba. bu ııin tatbiki müm
kün görUJmPdi. 

ır.,.h•kle, Yıldız Hatı.;e.~in tanzhn 
~lldlkten sonra h•lka açılmosı ile, 
u.;antıul ktyJTPPtli bir umun~! park ka .. 
z~acak~ır. Bu da, ha.Ikın sıhhat ve 
P!lerıcesi baıkunında:ı elbette bir ka
zançt1r. 

R. SABiT 

l
r MEKTEPLE R EJ" 
Kayıt Sar tl ar ı 

\ 
K ö y Ebe Mektebi 
Bır yıl le;ıll dlou~:m sunra 

üç yıl mecburi lıi41ll<'t yapmak 
ve yalnız köylerde san'at icra et
mek üzere köy elııes; V.Pt:,,:ı.ren 
Kany" ki moll~ebe bu y;ı 
n. l.t~p ek "<-<:esi•' de t·• um114 ıs · 
3U ya~ arıısınciak. Iıayan11r aı.
nnc~tu. 

EV:cnmcm! olmak ~art &.:ğil· 
dir Evl veya dul o'-mak'la be-ra• 

1

. 
her (2-10) 1·eı,ına kad:ı.r çoc:uklaı'l 
ola.~'.ar çocu.kı1 annın her türlü ba .. 
k.:mınm temin edileceğine dair . 

b r taaMıütname g"1.rirLerue ka
bul edilıder Knyıtlar ıba~.ıı-.mış· 
ttr 15 ağus'..o..~a k~dar <kvnm e-
Ö.· fr•ir. 

Olis pirinç kepeği ve çeltik 
darısı ı:atışa <'ıkarıyor 

' prsk mabcu~: =ı ofisi Ş<!h :. 
~:z ç h k fabrikakrmda "Tlevout 

o:-T' çc t :ı: dan& ile p• nç ke
p6!:~~ i so.1ı""a cıkıa:trn:.~a kam.r 

v=· " .Btt~lırı n milota rı. 2265 
kilo kanardır ve p:ızaı•resı ~Üilü 
ı::.ıttl ıcı1<ia :dır. 

lstanbul. lzmit ve lmroz 
vapur seferleri yapılmıyacak 

De\']"' Dcnj~yolhrı Umum Mü
cfu".iğü göroii;;ü ruzum üır.erine 

muv<>k'kat bir :;>amı>n .çm İstan
bul ile İan'ıt ve imrcn; isl<cleler1 

arasındaki yolcu poı.ja seferleri
ni la.';vetnnq;ti.r, 

Eugin d"ltriıı bk: 
- • Alı~ ... Çekti. 
sev,.n sordu: 
- Y•ıııhr fed'akf,rlık delildi doğ· 

\'USU. IIt1~ bııba·m if,·in .•• 
~in başını sJllacü: 
- ~ lıun.df' buna "ah: ,, diyo-

ruw ya •• 
_ :o.ı ... d n?. 

- l> zim ba ~mı~a bütün bLl :eıa
ket'orı gl li.tt"' ı- p , rrtn ı.,Jedifl o 
il< ııunahl-<. sen. kele ıdan urık dO
fU.."'UJ. )Cn hLç i3teml iıglm, v ne
d.i&:im. r.ef t cıtı ı. ı bı at..a nla ev
len:.~ zoı JnC3. ktılduu. w Alı b barJ 

ah.. .. 
Sc\: ı.'\ r' n kaldırdı· 
- A .ıh ra.h:. • ryleııl<- Ölüle-

rin --.k:tsı. dan kötG l5yl("Tlmt-z! 
Ul.t m· adet sustular. Dııin ı;oırdu~ 
- Ea .-' rr blr d. gclmiyreek mı 

der-si.n? 
- Ümit ('lıniyon.ını, hele şimd\ ht.ç 

tim.idim kalma-dı, 
- Nelkın? D<>ğnıyu elbet!~ öğre· 

ıllr. 
- Kimckn a:ıenecek?. 
- Bondl'lll, Al:dı n ... Biz söylrrlz. 
- Sö:> leırek iç n onu ııı r"'Ck ıa. 

ıım. 

- Göl'lir!lz ... Herh•lde fstr.nbdda· 
dır. 

- Bllmrm... ll•ltmcm ... Don bir 

Hare Vaz· i ye t~ 
• 
Ingilizler vaktinde takviye 
alırlarsa, Mısırdaki feci 
vaziyeti düzeltebilirler 
Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Mı.ır cephe,iııde: 

İngiliz Avam Kamarasında ken
disine 25 muhalif reye k3.I'§ı 47S 
itiınnt reyi \·erilmiş olan Başvekil 
Çörçil, lllı>ırdakl harı> v'azi)etini 
şu kelimdcrle belirtmiştir: •Zih· 
nhn l\IısırJa ccreJo·an eden en şid
detli, en b~hranlt ,.e en mua:ı.zam 
mücadele ifo meşıruldür. IIcr sa· 
niye çok büyiik ehemmiyeti Jıau 
haberler gelebilir .• 

Alman ve İınl) a.u tebliğleri ÖY• 
lo haberlerden birini buı;iin •er· 
nıi~lir, Uu habere ı:ürc, kıı,dretli ı 
Lava tcşklllerile destckleneıı Al· 
nıaıı ve 1talyun ti~nl n1c?·i ç-etin sa
vaşlarcla:n sonra İnsiliz o ·dusui1ıtn 
E n1anıcyn ı::ı vzrı~i ynrnı :]!ardır; 
lıiılfı Nil dcllasrna dogru çekilmek• 
tc .. ınn h<>ıgun İııg 1 -;kıt'alarının 
takibine de\'am edi:rnc'.tll'dir. 

J;twıa'mukabil İn ~jll.z t"bliği, 
E!nlaıncyn nıcvz;;ııde ,ı;hvcr ta· 
arruzunun phskiirtiildi.i~il:ıii l1il
dıı nıi~ti r. Genaal Auclıiıılck 

Aı-nıılar körfezindeld Elnlameyn • 
Kat:ıra bntaklı~ı mevzilerini boş 
bırakamazdı. Burası, İske:ıderiye· 
yi müdaCaa içiıı ~on ınüstahkcın 
bölge idi. General toptıyabildiği 
kuvvetlerle l:u meH.ii tutmuş ve 
Mihver ordusile kat'l bir muha· 
rebeye giri~meyi kabul etmişti. 
Neş-retti[:i günlük eıııirde kıt'ala· 
rına: •l\Iı ır meydan ıııuhuebesini 
veı-iyortı7., Dü~ınanın yok edil· 
mcsi ıa:1:1md1r. Culur.duğuuıuz yer· 
de diişmana hlicum etın~li) iz. 
l\luharrbe henüz bltnıcınl ·tir• de-... 
IDL,,I. 

1 Tcınmıız sabahı Mihver or
dusu, tnnk ve zırhlı birliklcrile 
tonrruza başlamış, muharebe ak· 
şama lı..ııdar çetin •uvaşlaı· ve çar• 
pışmalu halinde devam etmiştir. 
Fak"t 2 Tenınıuz giinü öğleye 
doğru İııgiliz ordusımun l\Jih.-er 
ordusunu dunlnrunıadığı \'e mu• 
lıarebeyi ke•er ok geri çekildiği 
anla ·ılmak1'ıdır. 

F-K ... ,~aw.i •t 1M.i. 1. ~ i l•• 

ordu u artık i~kı-ndcriye ve Kalıi· 
re önün.de ye.ıi<leıı müdafaa tert;. 
batı alaı·ak bir muharebe \'Crebi· 
lir. Fakat i kendı-ı·i)·e • Kahire a· 
rıısındaki ~ephe, ı:lalenıc:n • Ka
tara .n.rasnuiaki cepheden hlr mis· 
li daha gcni~tir ve müdnfaaya el· 
,·eri~li, gir'.ş istikamett~rjni kapa· l 
yan ~rıza l ı tep~lı·r de yol:tıır. Bu 1 

itilrnrla nıüılafaa i\İ" d•lıa çok kll\'· 
\:ete ihti)aç ,·nrdtr. l·Jalaınryn'de 
ingiliz ordtı.!tunun tutunuına<lı~rına 
bakrlırsa, Lu ordu hft?d k:.fi ın!!i:· 

tarda lrkviyc cdilcnıemi~tir. 50 • 
60 Llnmetrelik D><l\Zİİ müdafaa 
cdemi)en lıu 7.a:ır ortlu ltlO ki!o .. 
metre geride b;r ııı:Sli daha ge .. 'ş 
cepheyi ııasıl mtid•faa cık1dir? 
Bay ç:;rd ıııılkuııdn biiyiik takvi-
~ elcr· 1 :\1:1ıı.a \i.1tnı·"k i.tzere oJ
<lıtğt!nu i:i ·lrınişti . Hı~nn \'ırriye. 
tin iınk'şnfrndan aı ~ı)abilcrcğiz. 

ramış olan Lıgiliz ordusunu topar· 
lamış ve i\Iersa l\Iatrnh mağlübi
yetindenberi ilk defa mukave
mete bz,lamıştır. :Uilıvcr ordusu· 
nun yorulduğu ve son hızını tü
ketmek üzere lıulmıduğıı şu gün
lerde sür'atle takviyeler alırsa, 
bu feci va'i~ eli düzeltmesi ve hat
ta bir mul\ahil taarruzla l\Iihver 
ordusımu geri atınası bile nıiiın· 

küııdür. lnı,-iliz ordusunun yenil
mesine sclıcp nelerdir? M:bver or
dusunun sc\·k ve idare, tank, uzun 
menzılli 7lrlı deler topları ve tay· 
~ nre üstiinlül<leri. 
Do~u cephcsiude: 
lllo ko>d. Rostof arasındaki de

ınir~·ot di.iğii 1n noktalarının hava 
kun·etlcrilc Ye Lc:ılngrnd ile 
Krıınşfonrl'daki cıskeri tc 'slcrin 
en aı:ı.r toplarla honıbardınıan e
dilnıcsj, do"'u cephe_iudc lıüyiik 
hareketler lJa lı,\aı:ağıııın ilk en1a· 
reltritl.r. Bu Lü) ük harcl..ı•tlcrin 
lıedefleıı de rcııuplan ~İmale doğ· 
.ru lwstuf, ,ıfo>oko>a ve Leu:ugrad
dır, 

ihracatç far içf n 
yeni bir karar 

'l'ü~k parasmın 'knyrr.etın.ı ko
ruma karam·am('si.".e eok olarak 
yeni !bir karaanwne ne'._ıreclilmiş

tir. Bu.na g\;re, 'l iiı'k.iyeden J'hı-aç 
edilecek rr~aMara a't vesait sekiz 
gü.n içinde bır bankay.a tabii i
ciın teı.\ii d)u.ırncak ve baııkalar da 
1ıa 1 Wo;il~ıı aıe şek~lde yaı:ım'<lllct.a ot
dlil cu.ını a.ıe-r n:vnn onuncu, yir
ın.itlci vcı sanur.cu günleri birer 
cetvel!~ <4n yakın ?l'kl"kez Baka
sı şu.besine haber verecekkrdir. 

--(·---
Devlet 
ç~kle 

alacakları 
ödenecek 

Matye VekiJeü aldığı y1!ni b'.r 
1.ı~"ııfa nal:it verine kullanıllıbi
le~ ·· · QAk'e-;~ 
tecl ır. Buıı!aı· ağuıt.os b:l§ ndan 
it ı·~ren kulloanılac::Jc ve her is
ti; en kar·'1l~ınm b:ırkada bıılun
du,1u11u lnsdi!'lt etlil'J"'ck şartile 

'""&i bo::·q ..ır•-ı ve diğtor dPvlet 
alacaıklaı'll'ı hunkırla ödiyEbile
c~ktir. 

Bir işçi pencereden dü§tÜ 
Ba'kırlt'.i.» bez fahı ik·asıııdıa ça· 

l ;an İbrııhım ~d:nda b'-r \.'Ç' cib
kun:l3. kıgmındakı ~ı;ı\: pencertyi 
k I='l" ıoı l<!'tc ~<en , ·· n1i;ı, b' ,. 
şında"l ~b'> 'urette yıara~ardı
d:uı Cerrahpn !>&-ta. eııine 1 ::ıl

ciırı ır- i'tt • 

MAllKEMELERı 

"Tanımak l a f ı 
mı? Cemaziyel
evelini bilirim!,, 

Yan yana oturuyorlr..rdı... HMı::ım, 

bfr.ıne, 

- son kalk bal<alım! Dedi. Adm 
nedir'!. 

- Cınna .... 
- Nerelisin?. 
- Ptlzarlryıml 

- Pazar neresi?. 
- Rize efeıldim... Soy ve baba &• 

dını, doğum ve san'atın da IOidu. O 
oturdu. Übür!lne, 

- sen kalk!, Dedi. Admt 
- liulı.aı·re.m .•• 
- Nere~. ·ı" 
- Crnns.iba'i.l!~yı.n efeodhrı... Ba-

ba adıru, do un1 ve s:ın'aUnı sordu. 
Diğerınr. tüz vcr!Jdi: 

- Anliıt bakalım davanı, Cuma ... 
Cu1na davasını a.nlath; 
- S:ıJıpaıarındaın ııeciY<>r<'uın. G•· 

la.tada, Per ı~bı·paı.arıı:ıda bi.r ar .. 
kadai!m v rdı. Ona g.cliyordcıın. Yoıl
d.ı M ·harren1e r;ı.sllad.ıı.ın. Mu,:ı::ır,~"TI"ti 
c:skıru ı:ı. lnxı:n. 1<.ı•rıdistndcrı yiiE 
yelnıi; ue~ .kuı us aı ıcatm vardı. 
Rr:.s:tl .. yınc . para mı le.sJru açtım: 

- .ı tn" .. rem, dedıın; ŞU blzim yilz 
yelm~ beş ne o1c.ı.:ak. • 

- P3.ı :n y0:ıc, ... •di. 
- Par ın ;.vk an nı 1 bcnlm de pa. 

ram yak decli.n. E\111 lJları bır~k ta, 
sökül bak :uım. 

Ki.ı.t ıre t;. ı.,.dı llt"'n dt• ornı siyle-
öım. De · n efeon\:lı! ı., bir hı.çak Çb-o 

ka ·"dı. l~:.ç" .;{, ı l p:ırıl par ,. ...... rdu. 
Sf•nt, dNı, tcmiZIE.l'rm, AıınalJah 

temh:Jı rım ... Soıtul~yun deme~. 
&..·:,.uln1ak §~lyle dun~wı, bıç·ı~ 

ödüm p:ıtl' r. L'"crıınc bir fc·naLK ged
a;, K<tn·ış .. ıa.om... D;[lın tutW.du. 
Taın ü; ~.a;ıt koııuşamodım. 

- E ..• $,)Ilra!. .• 
- 4tc !>Oy le crend:ın. Sonra btsıu 

yakalawbr. 
- Şirr.rii ne 4t.iyı>rsun? CC'zalauma

'ını mı? 
- Cez.alanmm;ı ırıcme l~zı~ efcn-

dim, Ben paramı !:iterim... Yüz yet
mış b~ş! ... 

Davc;cı c.tı.r.:du. Maznun 8b:z. ii.ldı.: 

- Cum:ı, bPnim a "·ı:tjaşınxhr ..• 
P:u.:u-te.ef p.azarında. bc.Jabt~r çiı;-tk to.. 
hwı.u sataf'.i?k. Kaç senelik. ar\..~da

ş,an, Ben lit:n..:!i.siı~e, ~ diye bıçağı 
çıkP.r·ı_, gö.:ıte .. 'Cli:n. Bıç~Jta·n kurk.t.u
ğ:ı.rnu bi'i:In de o:ııd .. 1n! Amnw.. bu 
kadar d ı ~ lı•Y. ·ca~:..:ıı, dili tutulaca .. 
gım.ı n..- Oıley~nı. 

- Pt. ;ki. Şiındi bMaet mi 'fst.;yor
sun? 

- Art..x, o:-asJnı siz bl.l&mlnlZ ••• Be .. 
rat mı \'er.. ln.'"7., seı!{·t mi? 

Şatıit Ramazan dinlenildi, ıı~ 

soı'da: 

- A~ ! 
- Ramtı:ıan.u 

- N~rcJa.sın? 
- Ç.·r c:J!>Oloyunı 
Ah. ,ıls l yeıı ... cttirlld'ikt!ln sorıca 

an' trrııyıa ba.~L dı: 

- S>l 11n7>1,dan COÇeQ<O!l, b..orı!a. 
ıııırı bır bzrirıe küfü.r ettiğini <h:ydum, 
Şnık.al.'.26 yu~r ıan&m. GÜ~f'.:r· k kü
iür ı ·diyot:1 r dı. o keıı ef.a.~m. bu 
Iı.llah:ırre• 1 eı;n; k(.ı.yn<.:na attı. Bir bı .. 
ç<k ,,ıJtııl'iı non bıçoktaın ç<t, 1roı1ı:a. 

rını. Rıçağl g"irt1 "'cc, o!c:fıu!tım Yt·re 
yığılıp b:ıy,ını -ım. (.kızlc imıi eczaha
ned.e a('tırr Bi.ldıiilınl bu ad.?. r~ 

Nev:r;..:ı. s, fır Ş::ıban. Bayr m ve 
ııec p a<!ır. 1"9. bn ş iıH d vardı.; 
<m1a- <1.:: 1 ı ·"Ji "•l .uu şah G .. d~, 

(Devam. 3 llncil S '!!!ede) 

l\laita atla ının 3 rnidcn hom· 
barluıui.n edilnH.·~i. ı\ 1 ,-t!eni. ıol;Je 

l\l!h,·er ordastınü yCJıi kııvveticr, 

~t:sair ih!iynç-lar ı;tlnderarr.iye de
~nm olunduğunu gi,st,..rmckle-dir. 
l\tarc§al R<>mmel isker.deriyeye 
girdikten 'rnra ordusuna ıı<fl!s al· 
dırmak fikrile ileri atılmaktadır. 

o ör ile b nzin •• 

Bunu11la beraber General An· 
ch inlek, en feci bir anda kuınnn
dayı üzerine ıılnrnk, bozguna uğ- ı 

şey biJrn.yorı.ım. Bı h..ç bic şey bil. 
rr :~/"Cll' n ... l<ork Jnç ir gece g •ç·ir

dlm. Saha..'ın. kadar gOzümil yum:.na
dıt~ tu,p orıu bcklEJinı... H5.itı d11 

beklı;yt>rum İşte görliyc-rst:Tl Ne 
gelen v-ur ıne giden .. Dir de ü:ıt.-.:ik ..• 

S'Jstu, yutkuncı 1, z ikalstn Yusu
f un çalı:'rlığmı :><ıyliyt•c •kli. 

Kı ııCtı ı tı)parJ, w .Fn,gin .:Bir de 
üsteliğin> rw.~ oM '!ı..:nu snrır. ya v.a.-
1! ~ bl ar &dL, k ... ı nçı~ içeri hiz
r."'!t?Lr ı,e aad_ ı;:ıı 

Da.c!ı s n 1 ii. Eı,g.n yt'r·· don flr. 
lodı· 

5';ın;n b• • da ne Işın va..r'. 
Dadı kC!.. ledl; 
- Siz bw-ada mıyd .:z?. 
Engın bo)~ırıdı: 

- Çocutu y:ı.lnız rr.ı bıraktın?. 

D:ı.ı!I: 

cHabcri ~·ok ı~u!. s:Yylt-nıedlintlz 
Q.Ü~> dc1n,..k ııster gilıi St>\ıgı.ne bakrtı. 

Bu bak~ !.:ngir..in gözOOJ.cn lkac
nlOOı, ha_..,k~a ak sordu: 

- Ne v ., Allrıh a~k,ına söyle-
yin, Dl' oldu? ... Bor.den ne saklı:ror-

sunuz". 
İkioln..ı de susto 

leorlııe atıldı: 
glı<'ilr.cc üzer-

- SUJ>!'"'y·rı diYOtum size, g&mü .. 
yor mıruı uz nefeetm tutulyor .. ö. 

{Dnauıı ::'11} 

Aı\:.~ .ıı.ta. }ıa.ıfb;rıin bir JÜn na--
' sıl baecef,~ l.<>1< tahmin1e!'P yol a· 

ç2n c r l:alü' olciuğtı içın o MCV· 

zuda söz ı;öyhyen1cr de az değil
dir. Fakat h'ı•bın 'leticelen.mesi
ne daha vakit var. 

Böyle o~u:ıwa sulhtan balısEdit
mesi. de mevsom ındc sayıLma.kta
dır. Lakin sulh l1ilısiınin daima 
dü'ünülen ve üzer>ntle durulma· 
sı dıa mcvs~msit: o~rnıyan bir tara
fı olsa gerek. ' O c>a bu harpten 
sonraki dünyanın yen!den nasıl 
1<ul"tllacağıdır, 

Buna Dair Anr?~~n aıcm:n 
de az chemrn'yctli olmıyan neşri· 
)'.lt v.ardır. Neşret!.len m<tkr'der 
ıe çı~arılan l,ıt&plar sayıs,z.dır. 

Bun'ara ela b hnca harp ve sulh 
f kı.rlerinin nnst! bir tcki>mül saf· 
hası tc>kip ettigi görihlmektedir. 
M-escla Bu haı'Pte amil olarak 
mücssır t'}!Ü oynıya.n motör He 
benzin o!muştur .Onun için ımo
törü de, l:>M'zini de bundan SO'!U'a 

b:.r tarafa bıl'akmalı. F.Ski vakit· 
lerde ·ınsanın da kıymeti başka 
türlü idi, yük.sekbi. Muharebc·de 
yürek cesareti :ıek üstiiın tutulur
du. Biı· k<ılıraıoonın gösterdiği 
fedaki.rlı.k1a bir kale alıınır, harp 
de sona ererdi. Bugiin bunlar a
rarurnyor. HuHsa hatlıin artık 
şiir tarafı 'kalmadı ... ve saire .. 
tarzında mü~al<'a yürı1ten!er gö
rü m<"keJdtr. Bu bcik.i de l:•ıgün-

loü haPp gib ıar;h,n pek ehemmi
yetli 'bir va.1<'asını daha s::<le gö
rerek onun çıkardıgı ve çıkara
cağı mesclcleu h~s::.e irca etmek 
g'.bi duy•gulardaıı Her~ geliyor. 
Yok<ıa ne rr ıtör ne de benzin bir 
tmafa bırakılacak gioidir. Dün
ya.mn ıwüstakıbel sulhunu devam 
lt bir surott.e knrınak çarelerini 
düşuııc·rı lcr 
benzin jç:n 
vaııclır: 

ara sın da rııotör ile 
şöyle diye 1Ir.r de 

- Bunlar harbetmek j,s!ıyenle
rin eliıı~e harp \•RStlası oldıı Fa
kat dünyada dcvaımh lir sulh 
kt.rmak ist ve..,Jerın elindedir. 
Sulhun vı:sıtası c,Iacaklartlır. O 
halde tr'Otör ıle bcnrinı bir tara
fa bıra1".'Ilak def:.~ k~ ı--gasız bir 
dünya viict de gctırme" fikrini 
kmrve6endi.rm eli. 
Ka\ı(as z dLinyanın rası1 k ru

\alilrc~ğın. gö•te1'l'lek Jıı;fo dü· 
şündükl<"rini söylivcnk~ gos!er 
d:kleri çareler 'IJCk tabii o'.ıar;.k 
bugün müp1>emdir, Bugünkü har 

bin öğ.rettikler.'ni ço..1< ;yi anlata
bilenler görülüvor. Fak:rt bJ harp 
ten sonra neler . ·apabilece • 
ğini vuzuh· ile y~ıaİılar:ı rasge
linıniyor. Demek ki harp gibi sul'h 
fikr;I de bir ra •aftan kendi teka
ırıüllün ü tnklp çt .. ekt<:dll' Lakin 
istikbalin sa:c:Jaclığı va!:ayı var. ı 

• • 

Gçö ctl kalmak 
oımıy c· •• 

Yau.n: Ali Kemal SUN, 1Alt 
Ang;Jizlrrce harl,,:n Se\·k ve ida

resi' tenln:l cdilırken Avam Ka
marusında Çör.-i, hlik\ı.'''" i ıılcy
hine verilen takr~lc; d k'<at< de
ğer, Bunlar<l.ı ora,m,;~ !jz nı ge
lcm ~dakirlrğı 'ı:·k:kıle gfr.tercli
ği kayıcled erek L'o.• <'a ıı ..,.~ııı· 
lan ınuyaffakiy,•ı trnk.erJ<n ao
layı i•at at vc!'JlmeSJ',. e mcltte
dir, 0:-du kendıı.c.ıen '•t .,r. ·" 
yapmalr:a kusur et .. - cı. F"k•t '0 
fcdakfır orcla iy! devk ve .:ı e e
dilm< d; demek : t v ı·· !l • ln •iliz 
oııdusu kcndisi11dc."1 11Plclıi . ı en 
milşkül "!llt :; "'t, ynp"' .r. 
Burada şu son vak~y· i[e r' dıi!'('r 
bir bahre temas t'tlıimeklıı- lr""ıa 
bir mevzu dana car ""makt\dır 
O d~. İngi!iz on1u. ı:run, »r~ 
km'Vetı .n :fipgı • a •.ı.z \ • ı- ıva 
kwvv1~t1cti yan ::ia Uç-11ncü de_e• 
ecel:? kalına a razı ol .. n ı~ ac ıtlt· 
dır. B 1.:nu s3y ~ a"ll.at ı >rlar 
İngilkreae n'nı b r orau. un 

hazı.rJa'!lıması • --in Td ri ol.ün za ... 
man billıassa ş" soı. k' «redir. 
Böyle ı. ı sene iç -le bü, "k bır 
o.rdı.ı vücude r.<'.ıı. , olııı k ay· 
rıca bir ktireır. F H dalı~ c ,vel 
hareket, geçmc.k : •vtut k_ra 
kuvvet 'J.i Ö"1e sltTcrc!ı;: cbir sc1 
yaprr.ak. cihet n. [' C:•JsE.;-di bu• 
nun bir cok hAl~lnra ,Y<'l al""t1RSt 
muhakk"ktı, Ne yaptlQcaktı?, He• 
def k.._t'i ve va'1h olmadıkça her· 
hangi bir hareket çok acı hir a· 
kıbcte varacaktı ,Har:> ki ba)an
gıcındanbeıi otu>. dört avda ef· 
karda nasıl türlü türlü k;naatle· 
re V11r1dığı malüındur İlk dev
rede Almanyanın ablukası saye
sinde anu I!':ığ:üp etmun'.n kofay 
olac~/!t z:ınn edilmiş, sonra hgi· 
1:z hava kuv\·etlcrinin üstün üuii 
sayesinde de Almanya ın ' arıp 
sanayi nıerlkezleı·hıittatorip e•mclt 
le zafere ~·aklaş. 1 acal:ı düşii. ül
m~ü. lfa'!buki ) ine harhlıı da
ha başlangıcındn asıl şu P<>ktay,, 
ısrar ~le ileri sii ·en Tuıg:.ll ~--r, 
Frar.~ı71ar vardı: V<'szit .,,r.- k.,(Jtar 
mükemmel ,.,ı.,~, e>1.•nn l!'utlaka 
iyi )"<'l\ıt'irl!miş a"1<er llıLllltiın. 
Harbi ynµacak ola11 yine ın~an. 
kuvye'idir_ Bu un azıııni derece-
ye çıkarılmRs.n b • 

İşte İng.lteredcl:l hazırl>k in· 
san l'iu\·vet!n!n azami dereceye 
çık<ırı1:Tası 'ç''rôr \1l 940 ill;ba· 
harin:n sonunda Avrupa kıt'a· 
sınd:ın t'C·kikrek aııanıtandn k.en 
di.rıi t<ıpİ•n.1~ olan İngiliz Ol'i:' su
nu büy-ülım<'k ,kuwctlcııd ıın k 
ve göııl·ceği işe h.lzırll!nl..'.!k. ~·in 

gc'.r.n ki sc·ne de çok gı '.. uime
m~ kıt~<l"ı .. Eı!er bu orduı '"" l'U· 
rekıc e gcı;'!lek zamanı d<:ıh.J gel
mcıriş ise o da dal t•az:.;rla :ma
ğn ]Ü'ZUıtl vnf d{'ınCkt r. 
Yd'~a -kara kuvveım n cı"'n'z 

V(, hava kuvv t'ch y-anı ti
cJn " derrcc k2lrıu - t'l'.'Zı ol
d .. 1 ':undan dr d r; d= er.kır. 

- -=- -=-==- - . -"'='" 

ÜSKÜDAR 
MEYDANI 

l kinci kısım inşaata 35 bin 
lira sarlcdilecek. Ayın 15 in· 

de faaliyete başlanıyor 
tlskuuar mc}dnnının 2 ind kı· 

Sı·m mc;::ayü: jOQııke inşaatır.a •bu 
ayın 15 &nden sonra baş°ia"ılmn~ı. 
k:ı.-a~ -ılMıştır. Bu kısıma ;ıs 
bin 998 lira sarfdluna.nktır. 

---.c:r·--

Bakırköy • Köprü araaında 
vapur sel erleri 

At yarışların1!1 dt•V2."'nt nlii· ı"i tin 
ce KiiT>rü - Bakırköy ıras:r:an ,.a. 
pur ışleUı:ı esi iç'n tr.tıkı.Jdcr ya
pılma~sdor, Bu t.;,tk'k\er mü "et 
net!ce vere:! iti tn.k:d'1'cc1 15 ı, m
mıı:ııdan itibaren B kı~'<ıö;,ür.1e 

Taşi!Jke!esi ile Köprü arasında. 
b<'r rnzar gtl!'Ü bir ka \ pur 
tı:hrik o1unacalt1r. 

Bütün yurtda çay ve kahve 
ayni I iata satılacak 

Çay ve kahve "ç>n İnhisarlar 
İdaresinin lstnııbu1 İ= r ve İs
kenderunda 3 i'ınalaıhanc tesLı et• 
IT'{'ğe baı ı dgını hat:~r veım k. 
fü(n!a:tlan şclırim.z.de cfıal' İcıa
reıı in Kaıbaa tşta ki b; ıı a ında ve 
salıir. k1'.mı.~da yap·lır.a!n·:ıdor. İ· 
d::;re şışe ve pıdt.etler· sat "1 baş 
)ayınca tekımil memleketi n tek 
satış fiatı tt'ilbit edeceknr, riat 
şi'll<lkirıden asıırı okıcalrtır. 

Kuru k,ahı·eı:iler kavnılt•p r,.. 
ki}mi~ kalwey~ )"ne ~im-' i " bi 
acık o."arak, kırlı •ie sabacaklar• dır. 



(Bu 7az.ınıu mMinlcrl Anadolu A
JOIJ'ı.s1 I.U.iltt'nlP--inden alınmıs~r.) 

'Iell' rdtn llluamnıcr ALA'J'UR 

Çorç ı\e karşı Avam Kamara .n
da Vt""1 ıı gii\'\..•n.:>i4 ta..1'r~rı ü
ZLru (' .ıç ı~n ımüıakcıeler dün 
hibınişhr 

I:.., vcki~l'll cvvQI taktt·ir sanı
bi M ı:.rcyı d>csb •i:hyon eski Jıar
b:v"' n ıırı !for Bclişa söz al'm~ 
c: 't .Ş' ı- kı• 

cBu Etl ımzalık takrir gen;i 
t wrr :ı <c' v rnez. Fak at • axı-
kı J ~ .. Ji ık? i .... •li geçrnem:ze 

1>, otur. E ~ r d:l$"ln'.:xnlarımııı 
kı· ul mekte ı.srar OOcr&:~ b-a.~ı

la C:ı .:ı çok buyuk fclük-etkı' 
gelir .• 
Bur~.' ı;m-ru n~ vekil Çörç:l 

c ·hp 1.>cımek için alkışlar ara
sır~a:a &y ıa ka1!-tarak, Çt'k uzun 
b:r •1U!u-k »y .mış ve L'ibya bOz
gunı u aıılat:ınıştır. Çörçi~ lıu 
nu ·1 urd.~ bılhassa demiştır ki: 
•- Bu /~1iian d .!"'m sı·asın<la 

h ~ bır ot i'a>.ip o!mıya:n bir 
ırr1y et ha V" ,, iç - .c... koulllŞ'-1~ o

ıı. z. 
Zlnı~ :ı fifmc Mısırcta ccrcyan 

e- ' n: ~"'tbe !-e rr,t. .;u?c13r. 
Her san ye ,~ büyı.ik cheınm:ı. 
Yc'ı'e }abe:•ccr alıılııHriz. 
Iıcmmcl ileri hareketi, neti.cesi 

h0niız tamam le &\ü'~rr: e-diği i
ç ı l:'ransıı ş'mnl Afrikasında, 
F'nnsa:la, !span_y>a~a. Türkiycde 
b.raktığı llı:.na t.csi..~~r haklkında 
§İrrO'dt n bir şey s&ykn-e-meı..• 

ÇörçJ. Tc:ıhruğun .nC'<len düş
tüğünü enla\1"ken demiştir ki: 

•General Obinlekı<fon itimat 'e
rıcl hc.X:r!er 1 Tıııkrn, Ruzve!t:n 
ya~. na gireceğim sn•ada, Tobru
ğı.11 sukutu.nu oı;ıren'm"e hayret
ler için~ kaldım. Fakat bu ve
iııle ile Amerika\ ılann <'n iyıi dos
tu17 z olduklarına !bir k.ere daha 
inan.(I m .• 

Çörç C L~·a: harekA.ıı hakkın
da uzun tafsilat verirken şunları 
da sri) •ın <tir: 

cBiaom 100 bin askerimize mu
kab:J, Cl"•m&nın 50 bini AJıman 
olmak Ü<:<>re 90 bin as1<rri vardL 
Tank ü-stürı!ı· ''i beşe y..Ui, t.opçu
rnuz lx-şe se.kiz ninbrtı:.rıde idi. 
Biıf ın 4500 toır.!:ımız, GOOO uııağı
ın.z, :;o blın malciinııoli lıti fc ğ ian z, 
100 bin motörize arabamız vardı. 
Bugün d.e bu üsrünlül'li muhafa
'Za a'mekt(')'iz. Di>şın.:'n daha ev
ve.'. taarr•:za recmem'ş olsaydı, 
muttef'dder hazh•anın ilik giinle

?f r taarnıza ı;eçeceklerdl. Mü
ccı 1 lccle bltkin düştük. Tesir'!. 
tı_!Ukıabil darbe indiremedik. Bii
rilhakc·m ve Akroına mul,arebe
!er'.rde 300 tankla haı•be girdik. 
Akşamıa 70 tank'a çıktık, Fakat 
dü,ır.;: da zayiat göMıiiş'.Jr, 

!!Jl'b.ın meılk.e:-G:en id'1ı<esinde 

Çörçil dün Avam Kama
rasında yeniden itimat 
kazımdı - Mıhver kay
n klan Mı••rda Eli\le-
me"n hattının ela yarıl-, 
dığını bildiriyor - Türk 
topraklarına RuJ tıı.yya• 
n: o!rinin indiği tekzip 
ediliyor. 

bunun dahi ve tesiri o~ uş mu
dur? Her t' ' harbin kat'i nc.t:cesi 
al n."namı~tır. .... 
Ş'mdi müttefik tak\'İye kıt'da

rı yo!a •karılmıı~ \e ÜnıiFu.ı:.rnu
ru ı;e~ll' -ı~ ' r • 

Çör~"· nutkunu :;:öylıc bil rır..i(
tJ.r: 

cİst'.mai muan"..ele istemem. 
Mec' .. sc d 11-ı-1n vazife ra hiiıkfı .. 
m(.'ti J:lducu rıibi muha(az:ı etmek, 
yalı<ut cleğiffiiı~kıtir .• 

Bunun U. rinc reye ge~·rım1.ş ve 
Çörçil r:likümı:-tine 25 muhalife 

. kar, 4'75 rey:.C itimat beyan edil
rnt'>tir. 
MISIR CEPHESİN•DE VAZIYET 

Mman vı:.. italyan kaynakları 
Mıs·rda Waleme~·n mlJsıal*eın 
mcvkin:n de rop!ıccllerek geç.d
d.ijini. N'l vadiS:r:e doğru çekıi
len İııtıi;ıılerın t .. '. ·p cdilmek.te 
ol~uğunu b'1d.rn:clwıi".iir. 

Lr . dra, lıu hııbcıi henfrz kat
iyet:e teyit etmemiştir. 

SIV ASTOPOLDA 

Sıvı:stopolun dilı;1!Jlesi Rocınan

yada sevinç tezahüderine yol aç· 
mış\ır. Gaze.tekr:ın bu husustaki 
bol neşrivaı.ı dievam ec'liyor. 

İngiliz ;.aciyosuna göre, <ıelciz 
ay mukavemet eden Sıvastopol 
tınü.rıde .A.:ımanlar 100 bin a$ker 
kayıp ve"m~lerc1ir, 

Halikıof kesimlcr;nde ise, Alhmın 
büyük taar.ruzlarının başlamış 
old•ı,'.iu :anlaş.ıi:maktad;r, Henüz 
büyük bir h<ı!nle yokr,a da, J;iH'ün 
cephe boyunca faaliyet devam 
etme'kıted.ır. 

ÇIN - JAPON HARBİNİN 
BEŞtNct YJLDÖNÜMÜ 

Japonya.nın hareket temposu· 
nu yava~Jattrğı görülüyill'. Ş'nd'i 
oo.lar kıı;a ;oamanda temin eti· k
leri knançl:ırı sazlamlaştırmakla 
mcşguklül'lcr. 

Dün Çin - Japon harbinin f>i. 
şinci yı öni!:r.ıii idi. Uzun yazı
lar yazan JaPOn ga,,.,t~!eri, Çun
k:ttıg ydk edihr.ıedikçe mulı3rcbe
nin cttvo:m cdec~ğ,ıni l'ildiriyorlar. 

TÜRK TOPRAKLARl:-<A RUS 
TAYYARBSİ 1!\'MEDİ 

Tııs ajansı, Mman aj1~sı11ın sa. 
yısı 9 ve bazuıı 12 ola~ak gö.<teri
lcn R~s bompa uçaklnnnın Tü k 
topraklarına ind.:ği lıtkkındnkıi 

bir haberin! uydurma olarak tav· 
$if cLnıekıtcdir. 

(,....,;S;..,E-H:..:.,l .:.:R;..;D~E~N~.;.ve;.o•ı....;.;M;..;;,E..;;;M-.;;L_E __ K_.E_r __ r __ EN_) 
AlliKARADAN •• 
llı.ı:."1 l.J::i.illı 'l'E..'11: * M .:: Ş<!, Kaboloi'ın TUrk Bay-
r.ı ge~ n y _ er.~üm:Ll m .ı.rr2.3Lbc-
tQlo ım tcb ık ıt r.u rır:ı. i<a.r-
1'1 .t tol> -crımtn ıbLl.gınn Anadblu 
Aja,n. ::ı~ mem· et.m-:ll•rdir. * Natıa Vekili 111ersiı>dc ve Maa.ri! 
V· tıll de Karuta t€:t.kJi:.:'~ a.c ... um 
~te<t.rler. "' * Son l"Oğ:r;urlarGı;.n Burô~ Ov,,.;ı 
d- a t:.c-xta kılm;şta-. Bur a. - Mu-

t
.""1ya iı;;,tt~'llela müıı;ıl<•-"\ dumıuı;
ur. 

lrlOtEFEıuttK: * Şeht>n her tara!md.a şubele.- a
OOcaıt olan kt;:n,1u Memu.rlan Koo::;•'ato!j k<.>:\:lmu;, i.farQ Hey'c'l'ne 
x·u.n&.d. ~"c.ırtun, ?o.Ich:ıl'ft S~.PaJıioğlu, 
' .. 'lll.>'a.ıe~ H1.: iki, Tup""lk Ofisi Müdü-
"1 Ş:11t.r s · ö ·• · ' di . ve ... PZl'l nlC'T seçı,mış.:er-

r. nf.:.ı.ı d•ye Koopet·aW: bu kooperao. 
tıife <lP\\fe.cJileci)klir. 

ta* ç nborlit:lştu V<zir Hamnda 
tlıc.. i .. lbnı.ıs pahalı yıoğurt srıtao!fK.en 

,.aıkal~;,..._:t~, Adliyr·ye veri'm~tiT 
B * l'br.>!ı'm i"1n"1<le biri d'•'n gece 

•
1 il..~ta sU.atç-i Keına1i.n dük.:k.önına 

gıl'L' ~ ""l . 1 J k 
d ' ~\. ~ !,'l SQ:"!t E"'r o lklıç •I" ·en 

l' ,. y 
k 1 e m:. .• ı.ı l..:ı~ ı t .. ··afınd~ .1 yaka-

1•l:i, ~it.de 60 sla.i bulw;ıınuş
tur 

+ Vi,;ıyet, et !iatleNıi dl.'lür.:nek 
ıç'n i ~.ınbuı ve c;varında.n ıı.. .;er 
n-:ır:takalara h :-yvan ibracc:;.Wıı n1.e
nrt.:ue-k ül'C.Jle aJt.! .. a'da~ıara mu;. .. 11:3d: 

ctmistir. * İnönü Gezisi Tı :'l'Ylrlıuz sonuna 
k.ad"'1: tJ.:ı;amıJ:mıocalttı.r. 

+ Bütün vapurC.a.r ihtiyat khnıüTÜ 
bulı.m.ın~an sclerc çık~nuyocc..ıktL:·. * Ziba'da urr.u:nl cvl'O.t'dcn birinı
df"k.i ic!adınları d.övı·n Slik"'Y'ffi'l.!l .snıin
de bil'i bit• fiy hnpse ve 51 lir& JW'a 
cezasına m;.ıbıküm edilmiştir, 

+ iı<; girllilıt ş;doQetJı rti'ZCiı.rl.., 
BıJo."fJaz Ada.sı iskı·lesınıi tahrip etmi(j
tir.İ.sıkr:!-e tamir olu.nmakt.a.d.tr. 

+ t',,h·e. .. ıtede y<'ZI :t; yabancı dil 
kt.;ıs"."arı açılmıştır. Her iErt.iyen Pa .. 
zıı.l'leıi, Ça.nş>niı.ba ve Pe"embe gün
leri sa.at 9 <la kurslıı.ra ;ştirak edebi
lecektir. * A>ıapkapı civıorınııa. sandal lçin
d'e ölii buhman Hü.seyiniıı kalbim bl
düğti lt'tfUit edi•m~t.ir. * Sıollaınahmel Üçleme sokağında 
Bo.kık&·l BJ'Yre.m sabunu 00 ve horoz 
f3'-ulycsiıtl 35 1<>n, ş,..ı; Ha•a,,~:ır Ga· 
z! cod::lt""Sindıe Y'""ğur~<,'U K:ı.di.r v~ Pan
g3jt1"a tatlıcı MUBla!.a )"<$: ı<iu 60 
ıkıl uşt..,;l saı!u1•1 ~n ya.ktıl um:'",~!-ac 

Ad'\ycye ve"il17'i~lcı-tlir. 

~ıırar.a•·•-;:n:masm.-~mm.----~-
Singer Dikiş Makinesi I(umpanyasındanl 

llıoı>r<1ım rnel ıı~tırtm k zoı lui!\ı l<at$ısmdo ş;ııi<et.imr.. Singer :ryo'.1-
~ 1 ıatıP4c ıni Yl'~K pa.:.:çasız ba·~arr.ak için a~a(ıdaki tedlblrlf'.ri 

lrr r -
1 

- Mu..·~11 ssillc nllz '"·e m ~.-ıza.larımıı laıroıfıoıda~ hlç b.r kirnsryıe 
tJır ıen drn ' t.la sa.tıl,nııyarağı g;oi bu Jjn-Pyi de &a~ır. aldbılmek. ıçln 
kı•}!c 1 re.ı~ (Sıın ~:a>) yazılı µ:.."Çatsu1ıa:ı sat;.ş m:ı.ğaı:amu.a Vt:ya rnü
raP"lıSI ~ırr,ıl~ ver ı.rn(.·!.i llı.lırrdır. 

2 - l\.iüşlert ta., u.ın-dıı.n ma< .neye ta!nlabi\ecrk bir Stngı'}l" yedek 
paı·c:ıısmın t n al ı.>ıı 11Csi i!'in n1~ğaıaıntlld. vt'ya mümıCtiSillerimize 
ınmış Vı.:.)'a kı:.:ılın.iş olan (Slm .ıll'CO) ya.zıh ~:ı:nın ver'!n~ıSi l~2J1Tu. 

dır 

3 - MO~terı ta.raf•r.ccn takı •1,,ya.n Sİ!lior yedek poı-çalan eJ<!e<ı 
V('.:i}mpz \"e Lu gibi pa-rçalaır ma. lE•lere atl.'.lyelerbniz.cie ma:kCn"9Lie
rın1lı. taraLmdun t.akıl!ir. 

4 - Singrr yı>d~k parçalacı ve iiJ!>eleıı:i yalrn..ı S~er nnk1rı<.'sı sa-
~ :.r!ne sııtııır. · 

'lıııı•mı••si. 'GE& DiKiş ~L\KL'iEsi ıı.uMPA!<YASI m::::ııımmı_, 

Çinin şimalinde 
yeni bir 

Japon taarruzu 
Çı.;."rk..ııg, 3 (A.A.) - Pcrşem

·be aıkşarnı ncşrcdileıı Çin Wi>liği, 
Vuyu:ııııo-U"[fıı * m:Jinde 2000 Ja
pon as.1<crlnin 6 tank ile bcrGıbcr 
~. lL<r!l '.:;.ı-şı lkı defa toarı~a 
ges·tl':Jcri bl!Jh-ilml'ikıl«..r. Bcı hü
cumJardan her lkL>i de püskürtül
müş ve ıK.i tonk ıı:ır~·p c ~;Jm'şlir. 

Na.,,,~ngın cı JÜ oenubo. n.ıı 100 
k.:~tre kadar mcsafcd' bo.ılu
n&n Tuıır,.Jhung demıiı:,·olunun 

Çiı · 'er t~r:ı!ından geri al• ıdıI;'l 

söylen.i:ıor. 
Sıı~ov CEml""burııa d ?"lı Çinpu 

d<'.'m!...,,·C'lu boyu:ıca hpon kıt'a
ları :-- il 'ırJcfon öncmlı lıarckct
}er yap; .lı;ı bik. r'imc'kıled:·. 

l!,.:;.rıJ.-.q: bi.; gc;ı.r.e d·oğru a"1ter 
yü~ ;ü :ın kıunrın l}iI;miş c:.. .ası 
Japor.': rın Ka1<ton - Ilarıocv de
mi.ryolunu tamıınt.1" işgal etı: ~k 
üz-ere ş:rr.al eya\E·t!nde b1r i 1erf 
harckM y.ıpm:ı.k 1ıasavvurun.da 
bu'lunın~13rı mu1ılm-.ıd olduğunu 
gö.ste1'1;.·el:;~cl~. ÇJıhler bu de
miıryolunun şimal kısmındaki ray 
!arı sölrunek>ed' r\ar. 

Pasifik Konse
yinde Hindistan 

Lo.ııdra 3 (A.A ) ·- Dlin g.,oe 
' Yeni Delhied neşrcdii0n l:..1r ~})... 
liğ, Hind müglümanl.ıwndan F-i
ruz Hanı:n 1 yıcni t--i:~ t e-c.1.ten kıan
seyıdıe mird~faa- 11,11.ırlığ:-r.a t~y:ın 
edilı:bğ.11ı b!ldlrıne}:tcdir. Fıruz 

Han, Ili1'd'stanın l'~l<i L mıh" si
)'asi ırr.ümessill id .. 

Gen-ersl Vavel, nskeri hnı-ek.lt
ta sa~'tlhiyeiner1nı lı.~uf.cifrı...:a €t-
m:-kled:T. • 

Hiırıdist::ın Pasikıf kun~ey\ı-.C i
ki mümessil gö!ld.c'=:<tir. 

Rakı ısmarlama
dığı . ç" göğ .. -

den vurdular 
Gala it d·ı N eca t>\x>y caı:Jıc'.rsiı'ıde 

165 numııraiı ('\-de olllı'aıt Akay
dın adında b~ri !Kın geoc Karalrol 
rok.atı•nc:a luti..~t·,nin kahves:nc 
gitıın'ş, buradıa bulıınan rr.ü~teri
k~n S~ııkiı•1ı: aıUiad:ası Ya.kup 
Ailo~)<l ·dan kc11uilcıine rakı ıs
.mıt!ırıaınıasını i.st·C'ln 1 ~"'.'.erd" r. 

Se)".)'•" »:ıtıcıı, par sı ~'adıi\ı
nı, bu arzuyu ycT ne getfremiye
e<>ğ ıü soy!rmiş, buna kızan Ş~
k': dE' ı ·,.arını rekerelt Zi'Va~ 
ad::mcağ zı.n g:igsıine ola'l1ıca kuv
V<"!11e &1):11 'Tr.S!ır 
GıF• • ';je .ı.n ..ıabıta. rcmur-

ları k~ un..ha c'an Şa1tirlı:' arka
cfı,ı Y ul:ıu y rn rn ;l:ı.r. ).3rası 
u~ır bulıunan Akııvdını Bcyuğlu 
h~stanes:ne k lld..ınnışlard1r. 

.&damın elindeki ıo 
ıırayı llaptı1 kaçiı 
Mustafa adında bir zat ôan ge

ce saat 23 d~ Ka..akö~ c>cki maha!
leb:ciııin &nwıde rehinden çıkar
dığı b'.r 10 l ralı~ı OOzdurrnak is
terken, l;iTdenıbire peyda o;an bi>r 
adam cLr_deki parayı kapıp kaç
mışsa da polis tarafından yaka
lanmış•ır • 

Rizeli Yel<ıup adindakı ~ırsız, 
müdodurnumi.L ğe t~&Lın echl
ıni~tir. 

----<ı....---

Kız Muallim Mekte~ 
binde müsamere 
Şehrimiz Kız !'tluallim !lfektebi

niıı 1911 • rn12 ders yılı mezunları 
dün saat 15.30 da C:apa8ald okul 
binasında hu nıüna L betle bir 
miisamcre \'cmıişlerdir. 

Seçkin bir da\'etli r,rupıınnıı 

takdir ve alitka ile takip cttiğ-i 
bn miisonıerede g"n~ k17f<,rınuz 
iki operet temsil etmişlerdir. 

Genç mezunlara meslek lıaya
lın<la da ~onsıız ba:ıarılar dileriz. 

Bu sabah Ank ra
dan gelenler 

Kooıciınasyon hcyctı tı mui k.i.
tibi Hazım Aı,f K• yı. cü· ile T;.. 
carcı Vek.\lcti b,e ?.lü.u.>şarı 
ş:ilcrü stı:=cnıt('• ou sab:ılı.ki 
ekspresle An:Waradm şe ırim:ze 
gdın ~:crd::r. 

İngilizler az /Casuslar Pana
yemek yemiyeıma çevresinde 
davet ediliyor l de faaliyette! 

Loıı.<lra, 3 (AA) - İaşe !\arzın 
Woo!ton, perşembe gıinıi Lonrlra
da verd ği h:r demeçte dinl~eı>
leri gıda maddeleri lıu:susur.da if. 
rah .ivimserllktcn sak nımıya da
vet tl~;Ş ve <krni;;tir iki; 

Har taya ba.l#ın•z ve iaşe mad
deler• 1:ay•naklarımızı tlUşüniİ'!l.ÜZ. 
Ba.kını:z r~lcr k;ı;ylbctti.k. Gemi ka
yıplarım.= iyııce diilokat odirıiz. 
Düşmar.ı ken.c!i rncmlcl<ctinde 
yenmek hususunda beplmiızın sa
hip olJu~urnm eaımi aklırıxdan 
ç:ıkannay ınrz. 

BÜ' ·ın bıri!arı :ıfJı!'jnlzde can
lar..dı • .,.. mı.ı ist:yarum. Ancak o 
zam n .aşcnüz ve gıda mac':crele
n bak:mmdan hiç b;r :ı:anınn ger" 
~ten emin bı lunamy;ıca[:ınuıl 

<lı"ak cdcbilirsnz. 

Fabrika •a zeyıf 
girip şi 
~ıkan k 

msn 
dın 

G"'l~nııede Demırluıne c-jldcsin
d'c l1o.'.tucna J.<~;:asınd~ çalı~ 
!\1aJtY·ım sd:ıoda: gt\ııç bir k:.z Cün ak
ş:;m payt'A~l<ı fı::brikadan çı:ks~kcıı> 
üst!hün ba>ının fllwmunrl:n fazla 
~lnltği bpııclll'l:ın 11auaır1 dtkıka~ 
cdb<tıniı, y<ılcmdan çe-1·rfh:i:1•". 

K.adın :mıyı.cılıır tar;ııt:nrlruı ili.eri 
"t.:!h3rri oJL.mat .l\1'.°n"ya:rnm v~cOOf:nıe 
fabr'1rnya &it muhtoli! ktlre';; parı;a· 
h·ı nooıtı ıııörıı!m(lş, polise ~.s!m e
diİM'İ e:tir. 

Elini makineye 
kaptırdı 

Galrta<la İprlcç·J..ı•"1':'1nda kulu atel
Y'""°"" çalJŞ11n 12 ya,ıannoo KOÇ<> a. 
dL'Uda b\r ÇOClıJ\. t-Hni fnlitki;}eye kap.. 
İliMTI~, p.:ınmnk/aırı OEiJ1ll"İşt'i.r. Kcıço 
Be,)'<)ğl11 Haıstalı.a:ıes;t,., Jc;cJdıı clm1:ı
tır. _ _,,__ 

Pamuklu mensu. 
cat zam 

İ.ktı·~t Vtk.alc\i, S\.ııııer Blı:ık Fab
rl~t!.ır-11.da ya,pıl.ırL,;:tl ~.:ın bJ.sır,a., 
~aten, I::tz ve p:.ız"n 1intlerlne istih
lak ve !'\f11ame.!e vcrırt~-in'n srtma.
sırıda!n d.<>1 ~yı metre başııı~'\ 3 - 5 ~ 
ruş zaıılm'·krıi,}tir. 

-<>---

Mısır Hükumeti 
(1 inci Sahifeden Dı•vam) 

Havs tehl'<>C'.crine kar§ı terilbir
lıer bir m:s1i a•b•.ıı"1m:şır, $uph<"1i 
~aho:>lar 11::tiy2teı1 tevkif edilITJEk
tedir. ___ _,, __ _ 

Bu nasll böyro 
, oluyor? 

(1 i"ci S~hlfed<\- Devnm) 
~ .ı l .ıtc .nı 2}a"::!k C.:rrnl:J:)aııa 
· .... ~ .... · ·;tu ~ 'iştür. Faka.t 
,,oo,., '. !-0tor Bayan İsmet Tü
C"c d~ı<ıı.l :n g. 'en tcub:11eri 
al• ... !ıfı y-c • ~ cto:;t n.,J \'e ha::;to,ıyı 

as:'k bir suratı~ kaJıiıla ·"ış ve 
bf·~'I) b'r ' ,c·n ı,"e'Oe gei..ıı m ·~<e· 
ceğini., günUüzü bek.lemcreri la
z.rn ge':l<ıiğ:ni söyU'yıcı'l:k kcı,pıyı 

yüzfl'erine kapamıştır . 

Şarbon g>bi. teht.keli ve 1'3>-l .bilr 
lıa~ğa :mü '!tela olması muhte
mel bul11non bir hastay>a bu şe
kıilde muamele edihn'i!Sİ üııer'.'ne 
vazi·)~ ıa!akadarlara haber \er.1· 
miştir. 

Y,":iıyet sılıllrnt miidüa.f.üğü ele 
bu sab;qı bu hususta tahkika1ıa 

baş!am<Ştır. 

BAŞ!l'EKİiM NE DİYOR? 
D1ğer taraf:an h<ıstane başhe

kimi b:ııe bu .abah hi.ı:fueyi şu 
~kilde air~t:ır.ı.şl.ı;ı•: 

c- Yaptıl';ıım föhkıi.k.a fa göre, 
dün d<.~Jll' Jı3stanemlze bır dok
tor tarıııından bıı ,l:!:oldc b:.r tas
ta ~LI• i~nin d>::;nı oldu~unu 

ııniaıd'm. \a~z oo"l><:t~. d).1<tor.ı
tr.'UZ, Jı>ast:ını.n clı.,dcki )ara~ın 

adı bir yara o'.d.ıgunu a.'lamış 
Ye .yarın sabah gel!. d. m..frır .• 
Esasen hasta da benim yerim var 
cJ')'e....,k hııst.anede kalıru. < iste
Irıenl~ .;.r,» 

Kongreye davet 
of'opkııpı fak.ırlcre yard:m yur~ 

dunc;:ın: Yuııdwnuzun kongresı 

11 temmuz 1942 cumartesi günii 
sa.at 13.30 d.: Top!<apı ;,,.amvay
cıııddesindc 107 numa~alı Y•ırd 
binasında tıoplan&caijı'ldan aza
ların gelmeleri. saygı i'e rica <>
lunur 

Vaşiı>gton 3 (A.A..) - Önemli 
bi.r ca~ı.ısluk meselesi neticesinde 
ln.giliz H'onduTasınclı 19 ve Pau:.
m<ı (,'<'ne9'..nde b r ki:ji tevkif e
cEııri9(ir. Me\ıkufbr arasır.ila İn
giliz t<lr.asıOOıın Georges Zou~ 
da vaTdır. Bu şahıs İngiJ.iz H<ınr 
durasırı~n ımıerkezi olan Belı:ııe 
şehıl'..ııdek.i tıicırrot malınilerinde 
difuzlu bir adam o!duğuından ~ 
layı Bdi.>e lar.:ılı !<ikabJ!e anıl:mak
l•aJı.r. Zough, :ı,:clk<ınl; ı:emisine 
bin'p kar:maiı'a :eşcbbüs eti!·~ sı
rada yakalanmıştır, --Rus cephesi 

( ı inci Sahl!ec!e.n Devam) 
Der} ın. radyo"1J, Sıva.>wpoklan 

çckiJın • bulunan Rııs kuv\"etle
ıinin muk.ıb1 •aarruz.:ı geçt k'lle
r'ı' söy' ır:<'ıctc-ır. 

SlVASTOPOLDA VA/JYET 
Lo.ıdra 3 (A.A.) - Sıv~:;tQpol 

Juıles;nin bu tarzlla cfayanınıısın.n 
General Msnnstıein plıi!ıılarını g<!· 

c;.J.t. n:ll•ği I.cmdrada l:C'lirt.il:ınck
tedir. 

Cephccren Mo:lkava radyosuna 
gelen habeı:'lıcr, Ktır.;ik isrikarne
ti.n.de !c.!11iyıroı A 1man l:ı .. r;ruru
nun e'\"Veli iın~i~f cttiij,iD"li, oonra 
dt?rouruldıığunu ve ooha ,,..,, .... 
düşman.o 9'-'.!<'lm<'f:c mı-cbıır ol
duğunu b:tiiııır..ck~~dir 

Cebelüttarık yeni
den bambalandı 
Be~ .. \n 3 (A.A.)- Alıman :road<

yosu. Oebclüttarıkm dıü.n gece 
ycn.:ıdcn iki hava hücıı.mıuna daha 
uğradığını T~nc-~dan ıbild.iriycır. 

Lim.e.n<la infila:ı&r olmuş, bun
ları lak'.·ben ~ nngın1ar Afrika sa
hilinden g&ri.iilmüştür. 

111AIIKF:MELER: 

"Tarumak Cif mı? 
Cemaziye evvelini 

bilirim,, 
(2 inci S: hileden D<'\11m) 

J.1:ı.ıhanrcmu1 C\.Jfllı2ılya h1eak teittiılini, 
Cumanın .k<:rlcu:.su11ı::ian "\.Lilinin tutuldıu
ğı.mu, onun d\:; tutuluıııca. l\fuıh:r.ır<-nıln. 
bu:atl· cebine kJ ı,yduğunu, k:ı.ç!nak i..,.. 
teı ·en yaıkal.ıdıkla:lJl. &(ql.oıdiler. 

Mü!:on:c, Mun rıemin on bes gün 
h :tJSİOC karar Vt'tc • 

m jl9i re'lHk•meJ.cn ç:ıctıı-,. a!ıil-

Iereer.tb -ı, davecı CuınayH. ..t"J!'du. 

- Mu:hatTatr.-1 e:eıki:den mi tanı~· 

dun?. • 
_ Esk.den tammak llıt ını• Ce

ma=iy.elevvelL:ıi bilrim. • 
~ E:.Cti a~ın <la neye tıçalt 

cekiyor snna? 
:_ Tabı-' •.. Ç'~ ' . yi;;k ett' n. 

HÜSEYİN nımÇET 

tJ'C!C~~~=lllll!l!'ll:~ 

Yağlı Büyü c 
PEHLİVAN 
Güreşleri 

Beş Temmuz pauır giinü 
saat o.ı:ı. dörtte Şth:r.ııdelıaş.n· 
da Süleymnniye kliibünrlc Ba· 
bae.kili İbrahim ııehlivan Te· 
kirdağlı llüsc~·in ı>ehlivıını ye
nisineiye kadar; yine Pelıli
,.a;,köylü l\Jn,tafa pehl•.-an 
da !lhilayimi ycnişindye ka
dar yağlı güreşe da.et ~tmek
tcd.irlcr. Güreşler ciJdi ola· 
caktır. 

na'! p l>Jiva..ıar 

ŞARK' a 
Bugünden itibaren: 

2 Biiyiik film birden 

1 ·Ölmeyen Valslar 
JOJIAN~ STRAUSS ve 

MUSİKİSİ 
Baş Rollerde: 

l'IIARİA ANDERGAST ''e 
ı PAUL lIÖP.BiGER 

~ 

.1~2-~v~:~:~~:~::ca GWRİA JEAN 'ın 
en gülünçlü komedisi 

'-:uw ,....m ~ - . -

3 -SON TELGRAF- 3 TE:\I Ml)'Z l'l l ? 

Pirinç ve Zeytinyağ 
(1 mci S~hifooen D•'vam) 

Jbl$Jj hır :fia.ı1k vardır ve lıu fark 
da, - dıoğrusunu sö;-1 omek tazım 
getirse - alıcının h;ç lı!.r itırazına 

uğramadan ödonmeklxoJ'r. 
Ayni ~Jciil, dürı s;ıu~ ı;erbest 

bırakılmış olan reytiny~ğlaı için 
de varittir. Bu y<ığ da p:•yasıada, 
Ticaret Vekfile:Jıı!n te~ ~ etmiş 
olduğu ınarhtan dah !ıızlasına 
sanlımak.tadır. 

Bu suretılıe, Veklı!elin C\·velce 
satışlar kaldırdıgı bu iki nadcte
n.ln, ı;atışı !>Crbest ·bUlllkı'kl:ktmı 
sonraki vaziye'ıle l:ı.r~k- madan 
C'\'ve)lti va7'.ıyıot. nr.ısı!ldı ne bir 
Liat <kğiş: -t .0 • ha ~ ı:mu, ve ne 
de bu madl:!~ri kokyrn tedarik 
etmelt im'<iın d "ilne girrn.ışt.tt'. 

Bu vaziy.et, şt.. ikJı "Ş' ~, 6"UÜİl1Ü
ne 1.---0yııyor: 1- Ya 'f'cı et Ve
k5JcUnin ilroymıış cY. \: ..ı narh 
u,,.,rinden satış y.ıpmak rnkiıtıı 
yoktur; 2. - Yahut da alırm~ o
lan bütün tC'db:~re rah. en ka
ra borsa p.ya ::ava !> ' mci!r ve 
her türl'i Yck!ılct kurarı kağıt 

üst~dc ka ,. ğa mnn't>'n Jur. 
E birinci ş 1 il doı;ru sc - ki 

bu y{, ·.ı tçıf k y.ıı: ğı da 
ev\~ ·e ı:.•:ı:ı-.,~-:nı ti - s d~ salıcı 

H valerın 
kahramanları 
(! inci sm..:eÇen D~rnm) 

B~n, ı4Dlı g~c"nin oçudc ı,:ıyya
renln k.i.r.ı;: tları.ıldan birtnr:ten bir a!11v 
pa.rladı ve ıcnlş!emlye INtcl.dı;. Çüıır 
kü ta.yyrıl'ey.:. görı·n bir Ak.'lıan Mes
soeşnıid ~4'\ı aleJ açmııı ve İll&il!a. 
tayyaro;ını,. lulıuılLIJl~ııw\u. 

İ1'.a.'1Ci pıWt Ct>YlmS A.dl.!n vazlyeıt:ilı 
vı~~ ... :_ g: ı:tıü. AJ:t!ık. f..;:Jyarenln 
~ıOO· n \ıh--~. k naa..n bz ~ 
geçmek şure<;yle ot~ e(lndtl.:ınelden 
başı,.,. eeıa.- çar{'.Sı yct<tu. Cçynııı 

A.ılen b lıne bir ıp dofa.dt ve peııccz-e. 
dt'n d~r.ya çıkt.ı. Pılv\ t;;yyaorenln 
oür'aı k6'.ti. Ceym1 ıslaıtığı .blc 
~lk.oo beı:inl de eline alm.ıotı Fakat 
tayyare st\:Ml.tlni k("t'..Tjş olmaslll& 
ı-ajimı'<t, Til7glır, lıüna<'lQ Uz:ttlı:ıdeJci 

adam1 ı:.ş•il! devir<celt l<vvv<'.le ;di, 

CO)".llS k:ııoodın ~:ırinc çıktığı Z'111ı&n 
vıa.:r.i;;eı ıı u.ıh~t.i. ilecı-liyecı;gı ~ .san
timc-tı~i k z..1ns•biJnc_·k için hUtWı ı;;o. 

ğul<lkcdı!ığını ">pi aır.:.ş!ı. F.o küçüle 
bir hrı.ıt.a f P~Ptle n~'cl•lı:-l}('bilırdi. 
Bt•liınc takt t.ı \l.lf:ln oa keııı:i'i.si11i 
ı~ bir vliıınaiı ıa.ıırtan.m .. ı:h. 
Artı:.: t:a,y~ln w lı;;ndcko m~ 1 
tabat!.n nuıkaddt•.rn.tı bu ~ , nı ı ya
§ında.1« Yrci Za! .. 1."lt:l..ı.:1ya kalmıştı. 

Cryrcs re-.1ta.lbeşor bir gay•ctle ba.
yı}rr'aım"lk ~ dP nıef.!tni :tı: r. ıyarak 
nib,..,.,.ı g;ı~ .ır~ıcıı:eıı.te dan e.-
11'\•le.4., 02e,.iue ıslı* yr · en tıez1J1l 
ka.polı.nlf ve atrs.i Gu":'dü~~ rru:ı.-a.r .. 
fZ;k o!n-rustur, F k:ıt :r:nc!: karr.:r. ..... n o .. 
zer.n~ t N nr gt.r'T" da hl 1

: &ha 
rnJŞ:iü~~-ş 'ir. ~'!t'n C~·ır~ ss..-tct-
t:~i g.....-vr.~crlc nerı~ · bay;.ls:calt ı 
ııaııe ı:'>/111 ~u. l'ııl<;ıt b;ıyı:IJ>raa, a~
ciıaŞ;l U illllın kerY"i.•:ni 'kutb.oı."1'.na!:?Cııne. 
hrA...:ıo ol·m..rTıtmı bildiğl iç-in, rn&t ;,•ol
m ... ~ ck:nııffi.lı. 

T~ ltNJd\nı 210.la<9 .... '"' yava., 
'!.,..-; Y•Ilt" :ı..-· .. ~ l&htıımE.trP. i.k-r .. 1 
Jiy<'ı'Ei~. p rrc d ine kad::ıT çcl-
C'ii o zam:..:.n. b=r aı k.n. <ıs CeytnI:>'ı içeri.Ye 
nldı c; r.c p}:ot .çruiy(' C.rt":' ~ 
düı;ıtn, ır. ı"'· I 

•Zti r Haçı> · ını 1'1<. •lan Yeni 
Zo!t.r.'.b • pılc't b• i r 

Tereddüt etmeyiniz! 

Çapa r.1ark lı 

'' '' Pdı>a sa.b1Jlll"1' ı "'"'yel.le l 
f b~y-ız sn bun > r.,,. k ıruz. ~. 

:c cKAI.> robı.Jı.ı 1 :ın buJ.aş:it nbu:ıu ~, 
· clcğ.ldır. I 

~ Dı'llOSu: islanbuld:> H '1r ı--
ı. ~ ~e.sindc I•"lJın rok&tıt 2-4 ?-;u. 

l deği1, alıcı taratı'IJıtın d.ı tnttı:k 
ed'i)mivl!n bir na h 1.VJfJ;.. 'c srur 
ctme~k vıe fia~ları, bugl>. 
eren aşı:~ olaca~, mn)~kk<ık bu
lunan, rnakrul .b!r Jıadcb ç·karmıa.lt 
lazrmdır. Bu sur '4:. hal~ hem 
rahat ve Irolayca ~r:ı.ı '"nı bul
muş, hem de bugünkü '.~ciar faz 
1a p..'1lNI öOOıncnı ş ol •· 

İkinci şıkka gcJ.,,ıoo: M'ilı1escf 
şu~.as1n1 açı1kça Jliyl.emı-k •az:m· 
dır ıcı, kara lxırsadaı. tıı~ n pa
Tasın.ı Ode&ktcr ııcn ra 1ıa"gl 

bir mıadd~yi tıed:ır'k c•~ ' m-
k.UN:lr voe bu !< ' " "' ıı'cli, 
kal'ak:; bır ki'!.c v kta-
dır. Bizim bugur üzrr~c- our
d~"'lımu• pi~. ~ ve z ytin' !:l>ı en 
m.. em ıı ;)'•lıı.n • t •aç m Hld le
rı mey~,-ıındachr. ı:c '·='1'"1 l ver-
miş ~-~· sa•19t 0 l ı•ma kn-
rarmın def:i~ril ~-- va ;yet-c4-
b:.r ta".ıvvill rr y<l ına ı::e• ı1"'e~ 
r·'le goıe her iki kıır:ır da. bu 
mesel\d~ri halr in k~fı gto ro ğl 
iO:!ri:nJ '~~'c+-..e ',r 
Şu lı hle, hem h 0 'kı ı t ~ 

!; rt:ım ' m v r e k1rar-
ları c..ıri tık \ YU'"SL' "u !\ • 

lct\ilJ art"ır~n lıu , '>: \ a~ ·et
'lcn önlemek l-•en iit>lı;or. 

iV.ısır cephesi 
(l '""' S>h 'vd~ Drvaın) 

er Bif..tn c<.>ph boy 'D<:ll · t bi( 
lopçu atqj; o:m.c_.ı.dı.r 

Tı\KVİYE h.IJ\'VL'Tl F nt 
)'J':TlŞ~!EIC t'ZLm:; 

Loaıd."8, 3 (A.A.) - Oörtol•n dfuı 
Avam Kaınu:lfiınchr sô.)"h~diği nutukta 
şu eötl1'r lıclirt.ımel~ir. Çilrçil dıe. 

miııtir ki: cM1Sır<faöd kuvvo~lcrim.ze 
er~ Ü-e bu\.m:tn l.akViy<: balı> 
dtuıı.la rna.ıimat vcı«eb~ı•cfit va:zlyctte 
dıeğilWn, 7alııı.ı 6ı.:nL sôyİlyeLilirıim ki, 
bucıluın ..-.rı çuk f:u:.:ıdıır. Çar• 
p;;.mahrın nitayet buldu~u r~ 
değ-i!im, 

Bür.ün k.ayııplara '1'l:moo.. B«! ~c 
rnületJc:·;,,, ...w.bali ıç·n o.ı • er, bu 
600t~ ba$11.ngıclflt;8.!~r o-:-·tmıo
tır,> 

AKDE. ·izDı:: ntn \'ArllltA 
İSABET 

Kaıhırtı, 3 (A.A.) - cB. D, C~" Tar. 
pi.ili tayya ·clör Akı:kntZdP t ... :· U~aNıt 

seırAsine tam io;ıb<t ko;-d<t ·ııcrdU-. 

HENÜZ ALINMIŞ PİR Nt:'l'İCE 
YOK 

.Kalı re 3 ( A.A \- Drm nkşam 
Kalıi!ıc) c l'Clen son ha bcı krc gö
re, <Jı;.edcn sonra ML<ııtla büyük 
lıir meydan mulıarebcsı büıti.tı 
ş.dıleı:. dA:van» ctrn:ştır ASkat 
mahfil? :de iki tarafla'l !biç b:ıri
n1n l:an lıcmangi h!r re1ke al
maıtığ: söy'leniy >r ,Savilş bilha•$1 
lr:g·ı;z h::t'.lannı· ş.nı:ıl • ::mına 
mtikal etmek ils14daıf.ı g&termclı> 

r. 
'1ISIRA T{lf'\'Y,ITI ER 
GELMfYE I1AŞT.A 1)1 

Çur lwt0 3 (A.A) - Nd Ol'.ıi 
IIc-:':lld ~"mli Çın ı:azet~s dJın 

a'~-n b ·~ ?.t!
sıra ö c ~ bir AıtH:ı ~;:rn kuvve
tinin gcl;ili;ni jylrnıoeıdı>d r 

İ.S'KEl'<'DERiYEYE BİR HAVA 
AKINI Y APJLDI 

Ka'.~re 3 (A.A )- Dan !i'e Na· 
zırlığı ı:.u sa.b.'..h er ,cnd-n İslren· 
dcniycJle kı b.r t ııv" , Kın.ı ol
duğ,,n u !);1d:-r) . B<IJY lar 
~.'....~ 23 ıkışı y.:ıııa!a:n.mı ş, hafif 
hıısarlar o:ınuşltı 

ARfı UTLU 
K phcale ına 

~,.r;n; kr 1 ori t.f>.mtn e .. 
denle• g.• ebo • İko!T.o'I ikt'eti 3 
J<nı.c::.·. (Banyo <lahlldir) Allcl<-
riy · e g 1mt,,,.., 2,5 ad ı.r. 

• Kadıköy OPERA Sinemasında 
Bıı akşamdan itibaren: Biitiin 
dünyanm takdirini kazaııAA 

Büyük San'atkar 
P RO f. 

Zati Sungur 
Tcm:;illcrine ~!) aca.ktır. Nu ı, ıL k.ıl-
1 uk 'i!1l7J. hemen tedarik e<ıiniz. 

-~a2:11111nr.m.:t:ı::::ı Telefon: 60821 a:::=:m.asıı:cıcs~rtı 

Bütün şık ve kibarlar, Aperitiflerini: 
l•tiklal Caddr•İ 451, Stad~um üstıi 

• 
1 

de alırlar. r.i&estro T;ano idaresinde 
Orkestra, okuyuc~ Hristo ~1nimati-
d. IIavaı·e kı't,,,rı·st Hrı'sto K ontis ıs, n .°' 

Saat ıs drn Wbaren açıktır. T"lefon: 43848 

Her Pazartesi akşamı !lfASAI:.İK \ ... ıırkadPşlarınuı i tirakib 

Uusw.l Suare ------illil--rfl 



A v • 
1 TAM • 

1 N EM L E ·R • 
1 K 

V ücut için v itam inin ne kadar lazım olduğunu herkes bilir . Cilt için de vitamin ayni ha yattır. Son zamanlarda Avrupa ve Amerikanın ıtriyat ve güze ilik enstitüleri vi taminli k r emi istimal etmeğe ba!lamışlar 'fe 
g\i7.el net iceler elde etmişlerdiı-. Cil tler in i beslemek ve gayri tabiilik lerini ve enfeksiyonları nı gidermek yolundaki gayelerin in tahakkuku üzerine bilhaua kadınlar arasında müthiş b ir heyecan tevlit eden bu krem· 
ler bütün mÜ•tabzaratı alem§Ü mul bir mahiyet a lan Eczacı H asa'nın ener j ik meaaisile iat ibz ar edilebilmİ§ ve H asan Vitamin Kremleri na m ile p iyasaya çıkarılmıştır. Yüzdeki sivilceler le ergenlikler ve buruşuklukları 
izale eden, ihtiyarları gençle§t İren , gençleri güzelleştiren bu kr emleri derhal ve bilateredd üt i~timal ediniz. Hasan Depo& u ve tubelerinde Küçük Tüp 1_7,5, Büyük 30, Dörl m isli b üy ük kavanoz 125 kuruştur. 

Tarihi Tefrika: 110 

Ehli.salibe Karşı Kıhç Arslan 
\.., ____ _ 

Yazan: M. Sami J(arayel _ .,J 

fh!:salibi mağlup eden Keyhusrev, 
Frank ların takd im ettiği prenseslerle 
çevirecekleri entrikaları kavramıştr ••• 
yt:\'ıL:lılaT. Sovas 15un.a.a tesltm 
o. J, Şe!ı>l- :ıılıalisı hıi.-::.yetlerim 

n · .:ıfıua et.rnek şaı{ile bütün 
toC'netini gaHplere verdi. 

::VHi.<lafaa~·a cesaret gösteren 
.<-,,yscı '.fe şehri ) <%-ına, sudarı 
h:"kile yei<ron edi.d1. KOOJ.n<ar ve 
~t.ikı!ar es:i:- b.QtCrü?ıdü. Sair a· 
h, li d~ hE'fl öldürıildü. 

?lfa)aotya ıı!ıalisi'lin b.T kısmı 
haltlbe ka~'l.ı. Diğer kıoroı b"fıla
rırı.da Piskopo.; Denis olduğu hal· 
cıe ır.üd;.fo:ıya aıomct:::er. Fa~~t 

M i;"olılar bara~a yakıajmJdıia.-, 
ya nız firar clm,~ olankr Io.lo.,;ol
!ar~ ne~inc düştüler \·e Büyi~k 
&ya Tili-klcrın:n !kılıcından geç
tih•r. Bu, Elhli<alip bJkayası olan 
ırnü.s1evl !<'~ bu suro~ or:adan 
lkaTumış <>Xlular. 

Mq;ollar Erzincan şehrini de 
b;Tuücum ,,~,, geçirdi:er ve şehrL 
aıiela cı>kaz altına tömtliiıkr. 

Keyhus.rev hiç b.r zaman bu 
kadar imdat ihtiyacında kalur.a· 
m~-'.J . Fakat korrışularından böy
le bir n1ua\·enete intizar edemez .. 
Ji. İs~anbul İmparatoru 2 inct 
y,,rdan, Ru:n t.T.paru~u Jan 
lXık~s tai;ik içınde ·d.ler. Key
!ıusrC'\'e in.dat gönderme:- ~öyle 
ttıl'rSun Franlcların lqanbuidaki 
muteıeizil hiikiınıetlerini idame 
iç:n bilakis Keyhusrevdcn tstim
dada me<!'ou•rdular. Kc:,1ıusrcvin 
Jan Dükas tan-afından tazyik e-
d;lı:ceğ!ni ümit ediyorlardı. İs· 

tanbul Lltlı.!cnn el:nde idi. Rum 
Iİımpar2tor1uğu İ:ımikre yer tut
muştu. Rum imparatoru Dükas 
İ<tar.<ıulu işgalleri attına alan La
tmJ.er il7e'rir:ıe se!er yapmak.fa ve 
Kryhusrev·den muavenet gür
rnck'le ıneşguldü. 
İstaniml lıılkümetil'İ rlindr 1U· 

1 
t&n Franklar Keyhu,revdoen is
tımdat edıyurdu. l\ıe,·kı.ieri mu
tezelzıldi. Franklar Keyim'Sl'evi 
Dükas ü•cr'.ne sev-ketıneğe çalı
§ıy01'lardı. Fraridar, Ke:,husrn
ve sc>firler g.Jnderdi. Keyhusre
\'e güz.el bir y·eme• hediye et
:n:e;;c kadar ileri vardılar. Fran~
lar }'ra."lsıırlan Morıtekü Si.-.,"X>ru 
Öd'ün keri:mc-si olan yeğenüıni ve 
h~iresi Ehzabeıi ça/;tl'lıtı. Fa
kat Jan Dtü<asın entrık:ıları ne
ticesi olal'ak b.ı muahc.'<iename 
aktcdilenıed . Ja'l Dükas Key
buc-reve mü~eaddit güzel p'l:en
sester taıkıcl;m etti Bu sureıfo 

Lt'inlc>r.:n ta Fransadan getinne
ğe lüzum gd:'d~!eri difuerler hi
çe .indi. 'Iü:ı1i;.1.er üzerine sene
lerce hücum ecLp kılıç sallıyan 
Ehlisalip V(' R,ıı<rular nrhayet 
mağlup olarak okluli:ları yerler
de kalınılşar , -e şinld' de A11ado
lu Sultanına a9ker ,.e ı;ö\'alyc 

yerine güzel prensesler ıak-dınu 

yarı~ına çı.km~lardı. 

KcyJIUSl'Cv, Rum impa.-aweu 
Dükasın ittifakını daha mürec
cah ı;örll)'O•du Ye ıbır yandan da 
İ3;an.bttl Rt;m İmıparala.foğunu 
iı;gd c<irn Ll1inlede Rumlar a
rasında irrl\ızacsııolık vücudc ge
tiriyordu. Bu, pek dvgru i<k. \'ak 
tile Rum İmpar:ıtorll:ğunun Türk 
bey lei araı;ı:>da kullandığı poli
t.kayı §imrli ayr.i~ Kcyhu>re'V 
kullanıyor<lu . Biı>bir!e~.ııe vur
durmak, biı'birler;nc \'Urdurarak 
kefere kı..-ımı VÜ{"tıdP. gcti:..'1'.ın-eı'k 

ve bu sur etle istifade etmek ... 
Büyük Asya TU.oiklerinin isti

lfıB>.-,<lan yaın12. K eyhusrev l<ork
mu~rdu. İıit:ııı>bul Llıtin İınpara
ııorluğu ve izndrtle fira.-i bir hal· 

(Det•o. ını ,;:ır) 

1 llev:et llsmirynlları ve Limanları işletme U. i~aresi rıanları 
Mubcınrro('n bedeH 900-0 (deln:z bir.) !i:a olan 150-0 (bin beş yüz) k;Jo Da"a 

der>'! (V1lkPta) (13 T•mt:"uz 1942) Pazıı.rte.ı giinü saat (15,30) on bf5 !>uçuk
ta Jl;cydarp""'°" Gar b"1ası dahJlindelci lron::~on tou-ııJından kr.p.ll 4,"f uru
Jı.\· ,e satın alını;.c .. k.t.ı.r. 

Bu iş girmek 5s!.tyl'1'llcri.'"l 1575 (aih>ilz ye!11:..ş bt'f) ... ralık rr.t>vGkka.t te
minat ka..~Lnun tayin <:ltigi '\'f'.S.•~ıat!a t~llflerini m-uh1.~\·i za..•·farını <!~'ni g\;..'l. 

' "'"' (,14,3(1) on Cort otuu kaôar h.orr.is)·o; Rt"~.ı:::ı-ıc ve:"'11.{lı ı·i lizırrıdır. 
Bu işe ait :arbwıne,cr komi.o:;yG:ıc'l:ın para.~:.z eı!..ır.ık C0::g!ttlrr .... tad1r 

•0971> 

Bef ediye Sular idaresinden : . 
ı - llc.cı Q.9nan ır.r·ti<ıln~ başi <.'::/ ııp idare tara!l"'?d:.ın g&ilı·ri' et:<'k g~ıt-

g {ızerlc.Den Kt•l"t"ll kôy •abil carld .. ,!n kad:ır 25-00 'ID€:~""C tu lir~ ~ ve ttitr!-
buı 4-00Ö met.re m"İG\p trenşe hrıl ··•lll~cc:kh: 

: - Bu ~-::e .ait şaırtn.aıne ~i!l'(''.IU:t. Lt·\· ız. n Daf:-E'Slmlon ah ı<.ıbil: •. 
3 - l!iı.fJ'İj'Clt iıe;inl vze:irJ.e n :n1ak ib"tiyrn!P .. in 10 Terrıır :..2 9-12 Cii'!'lla gil

r ü ı:aat ıı Yf': lt dar b•. mt-kt :-1 fi ya~ 1" ru T~r= S ~e.-vılerdcki i~t.t"c 
rneı:ı;eJ:ne ı~r·!mele l. 4;7205• 

Kaptı kaçb - Kamyonet setin atanacak 
ı ... ~;. mı b·. t.cınlu.n. Fort '\'E"Ya Sel:ror•. ,, .... v ya az .k-ı: ., :ıı n.ş 

t;. .. 11 - ka.n·_jonet satın a:..r..a.rokhr. Ka•·oge isiz clabtli:". .. ~rabar 11 
l"".tzaf ı e a.sg .. :i fi:)'a.l,-r.ın ve nPreıdt- b 1 ~ tır. b'r r,l"kt ·p!a 
Uıman t:lı·tmegi Düzce R·~~r 1\ .. 'T'.i··1 iğiı • dre nt' aC'ı !e b .• dı. ırı.ı•t: .• 

bi. k .... ptı 
ınuf<l"&;al 

cD,:vlet 

• 

Zabda Romanı No. 2 i ' ' 
~ (j!il 1 

r Sen mi Oldiirdün ? l ı 
'- Yazan;,, E.2,GAR VAU .. A:S Çevıren; :\tUA.\DlER ALATUR J 

nra~tırmalar ve tcvk~f1 tr yapmış , 
haltıl bn n1cvRnda nıaklul Griuı'i ı 
de te \ kil etoıL'lı . Skotlaıı d ı ard lıc
nti·l. nı u!'l bet dclliJlcrr ıualik olnıa· 

ınak l a h rahe r, bıı adamın birı;o k 
•lt.·lal a r ınahkiun edild iğin i . İngil-

k r<· \ e Ccn ıtbi A lrika lıal'i,hanc

lcrindc ) attığtnı t~~bit etıni)tir. 
Cnıuhı A!rıl·a d a. Yohao.-b urıı 
zahıtasLncJan h u adaın ın re~nıi \:C 
parına k ir lt' ri is tcn nı h .. t ir. •Kurla 
c. vni 1a ına ndn, izdİ\::ıt; sah tek ar
lık l ar ı da ~·apnlt':, h cndi~ i ui 1en
gin b ir tliccar giistre t: rek, z.r ngi n 
k ı ;rla r la e,·lrnnlİ~, 'e hu a iJ elerin 
par a l~rını alarak. kavuı~tır. Hu 
) ıiııl< n bir defasında iki sene~ e 
nıa hl.ünı edik "ek Prctorya hapis· 

• . l lı ane.,. ı.ndc a tmi~l!r. Bt k enen , .e .. 
5ik ~? ar gcH AK~, Griıu 1 l o it.at il i oi
baı;u u rlan ,.i.iphe ed il nıi~· en bu a-

d an11n yakalanın.ası bir gün ınc
sclt'~i olac:::!kf1r.• 

Peri 1 sat.ı:-lcı.rı u}:~tyunca, d~ 

rin bır O'l, nceyr dakh. Ccn:.:iıi 
Afr'ka ;!a? Con Le.i de Crrı.;bi 
• '\fr:kadt 1'J s. a de yattığ"1L 
itiraf ctr-4trrıi._ n1°)d•? KLrt iic 
Con Ldi a•as.rıcia ne munasebet? 
):"' o'k, ~ ok, o la .. ;2. B u1 genç k z n 
lıa,·sa.~a':ı . c.;. b~r ti.irhl sığ'mıyordu. 
1''akaıt ö~·1 e ~rrın.a, bütun bu haber. 
!er sadece iesadı.tterı ıbaret olabı
lir rciyai? 

Kafası ka) n.:tr bu· kazQonı ha: rı
Ô€~d.!. '?ıır.fb.İldOn i':ltasvonuna ge
lfore, l<eıı<lislııı d>;Jr4} • attı . 

• •• 
Kah,·a,t.y1 )ap!"I"' -şlardı. Frid· 

ır.:ır. , Beri;'iı. geLrdi.gi gazeteyi 
a:d. okuanı')a ba. 1ad:. \"' uksr;ıya 

18 Oll 

18 03 
15 40 
19 00 

19.15 
W.30 

19.45 

20.15 
20 45 

3 Temmuz 1942 
Progrııı:n ve ı.te:n f'..aet 

A,ya,·ı. 

J.'!i.l:ı: \: 1.r.t<ıe Saz. Faı-lı.. 
l\fü >l< HnH M ~zile (PL) 
Ka:r:ar.::a (Kiı<ıpfof"Vf~J., l' Sa
t.ı(ı,ol), 

;\luZL<. Dans :MlWtı (Pl.) 
l\ol•·~l·'"'Kt~t Si.1<0.L A::t"rı ve .~jdllS 
H~ıbe"leıi. 
~luz~· K!~ TUrk }.Iu2.igi 
p,<>ıJrnn:. (Şo•.f: llf•"~'Ud C~mil). 
Radyv c~~'-CSi-
ıı .iı.rk: Şatıkı. Ye Ti.ı."idi!er. 

2100 Zı:"":'-.t T•kıvimi 
2LIO Tı·msil. 

22 oo lll.ızik: &.<fyo · saıon 01<es
ı.ı.-.sı. (Vio·Joaı.,..'1. Necıp A,kın). 

22.30 ),fcm:~t Saat Ayarı ve Ajan-s 
lla-Qcrlerl ve BT--salaır. 

22.4!)/22.50 \°'llruııi-. 1 ~am ve 
Kap~ ış. 

B<Jı>rköy S~'h H,~ • Hiılcimliğ!n.. 

d~n: 942/102 Tert>ke. 
Bakıdoy Yerıimahal.e K~raı..oı so

kaJ( 18 No. dJ. •nokm ikt•n berayı ~
davi ya.!n.ğı Err.ırazı A"kliye b<.IBf.a!ıa.. 

nc-sı<ıde 10/3/94!? günü öle.ı- A<ım Tü
merirı al;ı:caıkıl• ve bo~l:Jlarıru..'1 Me
dot..~· Koounun 561 inci ma.dd~e tı~v~ 
!ikan teı:ihi i~ itfbaroerı 1 ay z.a!'

frn<ta mtıhltPn1eye rnüracaıt.lc.ı.~1 il.1n 
olurıur. 

C u m huri yet M e r ke z Ban 
27 Haziran 1942 Vaziyeti 

AKTİF LİRA LİRA PASİF 
Kı.sı: 

A.:tın Saf.i K. ir·ırrm '12.606.213 
J! .snknot ••• ... ... , ....... ~ ....... . 
t falr.lık ... .. .. ......... . ............... ..... . 

Dahildeki mu}uıb.jrlcr: 

f'Qrk. I.Jra11 . • • .. . .. , •. • . . . ... . •• ... • .. .. .. 

Ilar içteki Muha~irler : 

Altın: Sifi Kiloııram 24.,873,!>l3 
Altına 1.ahvıli ka!ıiı ıerbett dövfUer •....•••• 
Dıter dövizler v• Bortlu klirlnc bUd,-elerl ... 

Hazine Tah, ·illeri: 

Deruhte edi}E.n er.J.kı n;:kdiye koı.r.!ıll!l ••••.• 

Kanunun O - 1 inci mad delerine tevf1lıı:ası 
b~ine tarafından vAkj, tcdJ,.a t .............. . 

Sen..dat Cüı.iauı: 

Tıcaı1 Ser.etıtr •.•••...• 

Esham 'fe '.lahvilıit Cüzdanı: 

(Deruhte edilen evrakı nakıliyenln 

A - (kar.;ılıgı .. ııam ve tahvi!At (itibari 
k11motle) ............. .. ......... .... .. 

1$ - Serb est e•ham ve tahvill t •...•. •.•.••••• 

Annslar ; 

A.a..in ,.e dOvi~ Uı~ine avanaı .............. . 
T:;ıh,·Bit ü%erine avans ................... .. 
Hazineye kısa v~deJi avanı ...... .......... .. 
Haı:in~re 3650 No. lu Kanuna göre ıçıbn 

1()2.126.446.84 
81496,58R,-

234.3&1,79 110.~7,31l6,63 

~~4.3~6,:!6 

34,937 ,1 ~8,65 
-.-

62.380,477 .26 

158.748.563.-

23.790.220~ 

326,542,372,GiJ 

45,JA3,641,9':l 
10,3!18,220.73 

3 121.22 
7,Bllll,723,45 

584,386,36 

97,367,625,91 

13u~a.343- I 
1 

326,542,372,88 ! 

55,531 ,8G2.66 

, 
Sermaye: ....................... . 

İhtiyat Akçu l: 

Adi n fnlıalld~ ...... .. ................... .. . 
Hımıal .. , ..................... .,, .. . ........ . 

Tedavüldeki Bankaıttlar: 

Deruhte edilen evrakı nok:di;re ..• •••••• _. -
Kanunun 8 - a incı maddı:l~rine te-vfikan ı.... 
zine lorafmdan v~k l ted11at ........ . ... .... .. 

Deruh tf< edilcr. evrakı nakdiye bak::;rnı .....• 
Karşılığı tamam• n altın oir.r~k ll~vrlcn !eda· 
vülc vazedilen ... ... . .. • . .............. . 
Reeskont mukabili ilAve~ ledavül• vu .. 
dilen ... .. . ... ... ... .. ................. .. . 

Jiazineye 7apılı1n alhn .-tarwılıklı avall8 mu
k:ıbili 3902 No. h kanun mucibince iL\vet.en 
tedovil!.e vuedilen .......................... . 

T Cirk Lirt:n ..................... .......... -
Altı": Safl !dloııram 877.W 

:!850 No. lu k.aouna gure t.azıceye ;.çılıt.rı 
avan!; mukabil! tevch oluna n • lhr.lar: 

san Jdlo.,-am 

Dödz Taalı hiidatı: 

65.541 930 

AJtıııa tah•.rili llbil dôviı.1er ................ .. 
Dli:er dÖ\'izler v• alac&klı ldlrlııc bııkı,-dnl 

Mnhtcli (: ................................ . 

a s 

9 412.136.?3 
6.000.0Nl.-

16$.748.563.-

23.7~0.220.-

134. 958 343.-

4-0 0()(] 000.-

136.5-00.000~ 

118,336.234,22 
1234.1~4 05 

78.124.167.90 

-.-
27.197.269 04 

ı t.u :uı:;.n 

78.l:U.167 90 1 

27,l!r.,269,04 
1 

144 6/l!l 362.25 

(HALK SÜTUNU) J 

altın Kar,ıhklı avans ................. .... . . 260.000,000,- 257 esı ,eu 67 ı 

1 4.500.G00.-Hissedarlar: .•. .. • ... .. . .. ..... .. .. ...... . 
______ , 

lı arıyan genç bir kız. 
Or1;, oı.'nıl muı: ,;yet imtih& '1-

lanr.d3 yalnız bır dersren ikmali 
olaı> yazısı dii;:güıı, hesabı kuv
vetli b:r genç kız ş3yanı itimat 
bir rr,üessesede i5 aramaktad:ıır. 
für~z <iakt lo da bil'.r. Talip olan
ların H"-!k Sütununda S. K. ıem
zir;~ müracaat olwıanası rica o
lunur. 

ikmale kalanlara der• 
veriyorlar 

Fen fakÜj!esi rly~zi~·ıe fi-z:k 
, b""1ncl n ~zun b~aç arlı: :.daş 

ikn.~ie kain ı talC'be-lere ve a~ıca. 
den.!erJıi kun·ı:tlcnclimıek isti
~·~ıı!c.·e tc.kmi! ders1eri verir:Z. 
?liü•acaat \'t:zne<:iler B<>zdoğan
J\'f"r.ıcr1 Xo. 39. 

Gelen İ§ verme mektupları 

G. S. İk• mektubunuz vard,r 
l\I. Bir mektubunuz gelmiştir. 
K. S. iki In<'ktubunuz v.:.rdır. 

Acde a!dırıl'llla3ı mercudur. 

ASKERLiK iŞLERi: 

Şubeye davet 
339 d(•i,.~I'lılalor;·r.ı yıerli ve y<ibe.ncı

lCUL'1t:U.1 muuycnf.lo:-ine 6 Tcrn:nıuz 942 
F;'"'""teaı gtir.ü ba•·lar.o:•.lttı<. &eyoğlu 
.,.~ i taııbtıl, SartY"!"• ı;Aırltöy semt
:cr "'rie ika~t t'rll"n ~:·e"rlil•,ı"1• Yf"J"li 
§Ob" f• -~ _yab<:ınıc.ların yabancı ~ube
lere lk:ınwt ~~·dı ile ve ;ı.;· :ııdet fO· 

Mubtdif: .. . ............ ............ ..... . !1.Gl7.B<~ .n8 

Yekun 999.901.676 19 Yeldin 9~~-9<1U76.l!• 

i Teuımu2 1938 tarilı iıı ı!eu itibanu: lskoııto h~dı\i % 4 .\lhn iizerine Avans % ı 

Deniz Gedikli Erbac; Orta Oku5u Mü
dürlüğünden : 

. . 
ı - Bu yıl do~'Tud~n dogruya Donc:.nrnaya. ıtvkediln~c.k Uzere orta oruı 

tr.Nl.lnlarıııd<ın t.1..ıebc ki.1YJt edilf'cektir. 

SÜMER BANK 
ls:tanhul Satınalma Müdürlüğünden: 

2 - is~·r.bul ve c;vannrlan mü.raca ; t edeceklel l"t.anbul Deniz Komu-
1Anhgına !\ft·!·:-... n v~ l'•\ a;..,rıdan nıü:-; ca:,t Pdt'>C<kler de l1e•·<1 JJ)ıd("'ki Obıl !.lll-t 
CurlügUnı'. 

3 _ Işt..nbul ve ~j~~in mıntakaaı harı ... indr bu:,'bi~:.ı1(.1rın buJur;dıık:ları 
~k~ •·· SJ.!:l>e-~C"ı ıne_ ci;Jt.~:çc ıl.ı bi!cii.rec ı:.?rler ve ~'Y. ?il,:kçc~in bil' n1i~~agını 
o:: ı~,...wllul i>(lrjıt. ,Koo.ulinhgına veya 1t.·f"luKİCK! O"'u · g.;ıud<.J.eculll~l°'r. 

4 _ Knyıtlcr 1/8, S42 tacilıind~n ~0/V/~42 1ar.liliıc ka.J:.r dev•ın ede-

MOBİLYA Yaptırılacak 
KaTabük Demir ve Çelik Fabr.ikaları Müessesesi lç!n Mü

dürlüğürnüııdeki şartname ve ı;ırojes.i .m=iibinc& 73 parça nrobJ-
- .. 

. ya yaptrrıla.cal tır. 

Talip olazıfarın 10. 7. 1142 tarlhine .kadar Müdüriyete rnu
racaatları. 

cei<'tir •857{i> ---- ---------
Belediye Sular idaresinden: 

1 - İdıı.remiı.ce Kuıl Ma<!Mıden oizıo, .-b'at ,..., mikdarı ao<ıt,da yanlt 
pri-ı:, mu.ı:;iuk Vft;air pa ·ıılnr utın a1~M\-'tUQtu'. 

!OfıC A<lt•l Pr,,z 15 ın/m 
250>. 20• 

lOUO > To\.ki,f nnı~lt.i~ 15 > 
2.00 > > ,~ e-0 > 
50 , > > > 30 , 
30 > <.:t•Tır > joj 15 > 

100 > S:.ıiarr..a rnıı!>luğu 27 > 
100 • • • t,ij i 27 • 
50 > Yangın musi uğu 6() : 
50 > > > tiji 6() , 

2 - Şa~ıın..roPyi o im ak "" trllmuoet•ri ı~ için :id.lırNr.lz ı,e..·surn Da
iresm..e murorez.1. t"dilmr::.i . 

3 - Bu iŞI Ü.Zf';"J:llP ~lmak isti:YenloerW> 8 Temmuz 842 Çe.rşanıba günü ~acrt 
12 ye lta<la.r b.i:· Jll(~l:ı.rla. td-;.lifl~ SJl"GUe..""'·ilcr<!:f"k1 idarP ?.1P""k'-:2İnt> gf'ın-
~·nnt·le.ri. c7093> 

istanbul Belediyesi Teftiş Hey'etine 
ahnacak Müfettiş ve Müfettiş Muavin• 

feri jçin Müsabaka imtihanı 
i.;taıııbul Bekdiyest '.!'elti§ Hey'eti ka~nda müıılı•l bd,eıoo M'ıietı,ş 

'Ve ~.Yül~tıiş Muavınli'i rnu.<;abaka im(ihMma ~:.i~k edv·bılm<1t ;ç;n: 
ı - K~ıtı"1t'f) TI}l'n Jl' o!abilm& ev64:1'11nı had. ol:me.k. 

2 - Fiill cı:-l<f!'rliğtt:» .ıumaı etmiş ve 40 Ytl9ı.tu U-Cavü~ etmcrr~ı.e biıluurıakt 
3 - siyrc;D! B1gi1Llr O:tulu. JJ'l.tkuk ... -e İlclısat Fakül~~t>ıriyie i:-~~ Ikt;"' 

Fat \'1-' Ticarft ?ıo1ı«tt-bi ınrzı.::ıu olm:ak, 

4 - Yil'{ltır· l~ .falı!tll< at noe<icesimle ıecıye ve ahl~1 <iCJ'.'Um ıtaıa.rıy•e 
m.Gtıup C-VEa!ı h0tız bülı:nm.ak, 

5 - Sıhhi d-.ıı.-urnu:ııı.o Jı.lü!ttt~l~k bizırır·t.leriue rr.ütehn:nlll 11 cktugucu "°"' 
1 
JlO'l'Lı tc•bit e11:0:.ı>t4<, 

Bı..1 e\"5afı ıh.ılz buluMnl r f'\."'VeU t:anr-rl ve JQÜteakıbean ıl~,'>1 cl:r. C<. uz .. 
're Jki irntihv.naı t!ıbi tutulo•caıklardır. 

::;:~ıı· ıyle mu.r•c-~··'ı ..... ·1'n ""u- . 1-o;; levazım Satınal_m_ a_ Komisyonu ilanları 
RAŞİT RJZA TiYATROSU L..:::.:. _ 

L n t ihan P.:"031' aın11. 

ı - li·•kuik: (İdare H~ck1Mu. 1"femıınn ?ı.tuh«kcıtnat l{anum.ı, Lt ... ı. JU ... 
nlli.•ı.ı, Ct~za ~Y,al'lk ı 'melıeri UqulU Kanunu, Kanu;:u Me<lt•ni vr Do~'('l. r K tru) 

2 - jKt!t!M: (Naz.arı, tatl)l'kit f.(tısat \"(' c1(•ktırin) 
H alide Pişkin heraber 

ll;:ırblyrd1.', Belvü Bahc;t!Sinin Ala
turk.1 Ku;mın<la 

Her~· saat t~l.30) do:<. Bı. gece 
BF Si ÖP ÜNÜ Z 

K•.m.t-dl --3- Pe\'<il?' 
YAZAN~ Bedi.ı F'ot St.a\..:.er . .. 
H •y tl h<·r ıece belvü Bahçesinde 

ten il \.*'"fn~ek:f•di:". 

:ı-=iıı;ım.z haberi göriınce, diık
kat:e oku<h, bir daıha oku® ve 
suı-Ou: 

- .KuM· de~nen ad~m hı-.~kuı
da~c bu h~"t'ri okı.:dun mu? 

- Oi<udum. 
Fr.dnı..:-J'·n da, Con Leli ile bu 

haOcrd-eki J.dam art~ın<la müşa
behetler bulmasınciaa korkuyor
d~. Hafouki Frid:r,·n hiç istifini 
bozmad:: • 

- Eğer bu haber doğru ise, miı
fC't1ı.ş B«iı·""" t..~l' n b.:!..~lr..a bir ffJa ... 
ket gC:mtoi~< hayre~ etrrem . 

- Barr20al ile ali..ko>e ne? 
- Çü l'.<li bcı in tahkikine me-

r.ıut· ulan odur. Sö· '~"cLginc gö:·e 
Barr0tbal, Skv~lun<lyard~n en rr.a
hi. polislerinc!en imij. Bakalım, 
I-~ı...ı·t rr.L.:, y·ok~,a Baı rubeıl mı daha 
m«hi!" çrk2~aık? 

Dogrusı;;!lı.ı ,,,;y:c•:::ek lazım ge
lirse, Fridma·rt halis kaıı bir Ya
hı.;.01 olmak sıfatlle. dain1a isabctlj 
kelıanct:crde bulunurdu. 

O alqanı B:;rr&bal, ep<:yce cildi· 
nip ı;,ğrnşt·k.~n son~a, büroscına 
dcnmli;, hr umön olduğ:. s' ~ 

1 

5 muhtelı! mevkidn )aptırtla-
ır.uclb~nı·{' 13.7 942 Paz.:ırtt1si 

Lc'\"'d:&IJl1 f:;ıtın Aln·a KO!JIİ~-

ı - Tfl'1rr.i.n e:dilpn brdeli 19500 lira olan 
Cik 5 adet bınanın rt~ım, keşif ve şartnamesi. 
günli st.at 15 dr- Kas.ımpaşa.da bulunan Drniz; 
nu!1<lco pa~rl:A;1 ,...pı;acalttır. 

2 - j;x t111 . ..na!ı 1462,50 lira olı;.p ,.ar1.nan.e v~ resmi 
dahilü'.de ll'ELklır koıııi~·y.onda eörülebilir. 

her gün iş saati 

3 - İ6tt•klilerın 2490 sayıll ka11unun istt-dlti ,·.esikalarla 
'\"e raatte ad. reçpn kon·,is,yona müracaatli.ırı. •G724> 

komşu gr.zJrıoya l6marladığı çay:r:< 
bekllyo:"<lu. Garson çayı get.h"<li, 
masanın üzlriıie k.o) .. dU ve glıtti. 

Bı.rrabal, çayı karıştıru·ken, 
iir.ca:nın dibi:ldc beyaz bazı mad
deler gör<iü. Bunları i"kere 'tıen
zetemc>di. 

Derhal tt>lcfonu r.çtı. Ve.'>trr>İ· 
ni.ster ha.Sıanesilc görüştü . ?ı.1ü·kd.
leme uztrn siırmedi. 

FJr.ıcdnıclaki çay olduğu g::\ıi, 
has'.amnin !fiborntuarına gör,je
riid!. Bal'l'a.bal da :ırkadan gitti ve 
tr.lılılin ncticrs!ı>i be ·!ec'i, lMxıra
tua.-dan dö~en ılcıktor dedi ki: 

Deniz levııa.ım deposunda mcv
cı.:ıt 164 adc>t b"tta..')iyenin 6 Tem
nm" 042 pazartesi günü saat 15 de 
Kasıınıpa~ada bulunan deniz leva
zım sı:ıtm alma komisyonunda 
damgalattıı-ılma pazarlığL yapıla
caı;:ndan isteklilerin belli gün v;, 
saatte mezkur komisyona müra
ca&tları. •7l!iO. 

D HRl'DiLECCK İllTİRJ\ Bffiı\TI 

.ıSımne narnluıı.ı vt• veruyajlı rm
niY'l~ tt_•Uğınl havi <7\('lrootik tabanca 

hr.t~tcmd:ıki toat için htrsat Ve-kiiJetin
dı'.n alaln:~ fJ-an .'i 1.1&.ylS 1937 tarilı 

V(> 2"420 l\'"o. l U •itt ·.-::ı, bt"Ta \tnln itıti\-a 

3 - ~I;...;iyı' BU..tce: (İlhz..a..ri 1 tz.sdl/..t, tatbJ.;.i \C kıont.rolU) be\' t •, li:. .• 
idJ.T'"" v~ Et·lediyE' bUt elm-i at·as:nd~x, fölı.;t;'ar, Br~d!ye \"'ef'&İ ve r ... 

kam.r.111.a, 
4 - Bt.11"d1yccı..Jc, Beleutyecılik. lıa.k'(!Jlda mrıumı ınalitmaı ,.e c r ıc y(t 

Tt11~;yesir.dc-k ~lı?di rnc\;;.::.l<at (B~h.:diy< K<munu se:-ediye~·c n~~'"' il& ~ 11 
cezaiye Kat1U.'lU, Ilı !ecfyc Ka..'l\1IlUnun İ:--ıtanbul B<Jt•~y in1oe Uıt!b ... e•ine 
dniı• n;zanır.~.ne, Bt"llediyc Zcıbı.t~ı Talin -:-tnnes;). 

İmtihan p'."ogr.1nllllı:l ı. ~ v.e 3 trnc:ı maddelerinın tı:nt~ı:ıını ta r.a; ti.v; "' 

dür.CÜ müddccin tmı,hanı ı;tf hi ol&er.ktıır . 
Tahriri ve şifahl ım'lihao nunıara\ı.rınıın \as:t.ile-r1 nYUVaf"'aıkıyt'hn t 7'Dılf. 

esı96 olur. Tam.nuınaro (10) ol.r. üırre her ck'~·ı1stm a.!lgari 1 5) nı ara co·" 
m;;.k (;,arttır. 

İnıhhaın.d6 muvafl;,Jt ol;.ı.nJard;.n C'YV1.lcr mrmuı iyette ouh ""UP t 

Kanununa Da:zaraın m~tf-!~(p Q~kları ol. ı::ıhı-ı.n btt hıaıkları da. ~o f ı 
B < • 

,• 

?-.türacaatlcır Tı~nrr.>::m 25 incı Currı:ırteo:u alk..c:::ın1:na kıdn tr. ı• • •• r, l
lacrnx 30, 35, 40 \;I' fıO lira -:l"l:ili rr.naşla11'la t.ny nl<'I'i ıcr:ı ed , 1 ı·c• k 

tst'"11hıtl Be~t-dıy,• Rty. ı·tL ~ :v-apıhıcrıkt·; tıtldılaro d&f"t adet f~ .. v·• 

l
n1lıen v~a~İtı R..,,tl vf'y'.i. urrtl{'ıı b~gh i:Y'Jl . ::ıcak\.,. Tahrı.. h 
Tin 11'.UZ PerŞt'mbe Ye ~it:ı.hi' 31 Tı::"'n.ın-lUl c~ günu "i:l1]t 14 dt• Be (' .ıy ir "' 
sında trır.umt 1'fclis 5:cfc•1l"ında yopılacc:.-kt t'. ti090• 

r inhisarlar U • Müdürlüğünaen : 1 
ı _ Sırtoftn::eoi rnuc;bince •2> adet .. 200• litrelik su şoğu a C'iha% açıole 

N~iltn:e usu iyle s~tın ..ıhnacaktn•. 
2 - ltuhamnıra berlt• i •1300'J lira 3 7,5 rru.ıt·akfkat tf•. ın tı .. Q'i 50 lı:udır· 

- Şöyle urr.umi bir taM:ıı yap
tım. Fakat aldığ.m netice kat'idir. 
Ç:;y:nııa arsPHik koymuşlar. Ne 
miktarda konır.u~ olduğunu da si

vLr v.eyahırt ıcadı 'l'iirk;ypde mf'vkii 3 _ ~t!'l"ıe 17.7.!142 Cı..rra günü saat 10 cl:a K<"bataşta Le\iazım Ş:.ııbc:: r .. 

ze sorA"a bildiririm. 
Barrnbal: 
- Zalea ben de bu kr.,J~rcıığırı 

öğı enııwk istiyordunı. dedi, tck-

fıi ~ k.oytr.ak ·ıt,'ln saiUhiyct dahi veri- di-ik.İ ~fer'kez Sat~n Ahna Komi::.-~yoınuocia ya.pılacakt:ı:r. 

lt-biltt(.'-ği t<Jclif f'<!ilntek·te ohn-...lt"Ia bu 
hll ~.- Jaıloı n· ~"4Unıat edintnek i~ti
Jtnıı·rın G JJ.L&da A .\an ll~n 5 lf'ıci 

k:nt t _ 3 mın1a.ralaı·a mUracaa-t 

4 - Sar1narme heı· gUın. ög!e<Wn sccııra &özü geçen şuıbecile goru.Jcbı11r. 

5 - j~te.kı!i!PrMl .-.it..c;;il)mıe içln ıayin olt.man gün ve saatt11 % 715 -.-rııvumft 
p.<.·t.lsıy.: e birlM-i.t.e nl'f.2lkur t(.Om~·ooa mürac-&ıtıarı. 47266> 

ıJr Sk"''an<ly:ırda dönerek, dak- Jr-n.t·Ie-ri il~ı ohnurr. 
ey- 1 --~-------------- ---- ----

ti!c-sunu ~a.:ırdı. Gelen genç J,,za :---------------·! ( Devlet Denizyolları işletme U. Müdürlüğü ilanlBn J dedi k'. 
- E.;,er b<rri tc1 ·fonria ararlar

sQ.. üld ... ir~ n1ü söyl<'rstriz ... 
(De~a11ıt txır) 

S<-.hlp ve Ba:rr.uhı:rlri Etem İzzet 
Bcr·ice - Neş~·Jy:.t Dhektöıil 

Cevd~t KARABİLGill 
l'ON TU,(; RAI:' MATBAASI (710) 


