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, Gazeteye gönderilen evrak iade edilme2 .ı EN SON TELOBAFLABI VE BABIBLEBI VERiN AKŞA_M GAZETESi 

Rus Böğrüne1 RUS CEPHESi 

Saplanan 1 
1AI I 

Alman Kargısıı . ma n a_r 
• Don nehrinin ı:eçilme- v o ro '.1 e ~ 

•inden, Moskova • Kaf· Ş e h f 1 n 1 
kas muvasalaaının ke-

ııilrneıinden sonra Al- de a 1 d ı I a r 
man orduları Rus göv-
desini ikiye bölmü§ hale 
gcçmi!lerdir. Rua böğ
rüne aaplanan bu kargı 
Timoçenko ordusunu 
lamamile çevirip imha· 
ya da mııktedir olursa 
cenuptaki vaziyet bir- , 
denbire çok deiit<..bilir. 

E.TE.1'11 iZZET BENiCE 
Mısır tephcsiııde henüz >eni 

bir \a<ıyet yoktur. )1ih\•er taar
nı:ıu dw·durulmakıa, ingiliz ınu· 
l.abil taarnrzları mevıii ınalıiyeti 
g"Çınek!.iıin denm etmektedir. 
Rııgiinlrrd" ya lllih.er ordusu gel
drı.":i y._.re dönerek. )atak\ İye aln· 
hildiğ1 tal,dirde blr -wrlama daha 
) apacaktır, Maltımın sou yirmi 
dul\I aattir 'lı!ıletle bombardıman 
edilı'-i R~re yeni takviye
lec Jctiştiri!ınek i&tenıneı;ioiu. eu. 
k_un N)j dtlilidir, l'•l,at, lngilJ71c• 
rm de daha rabuk H daha önce 
tak\iye alıp kat'i nct;..,.,li bir 
l.arşı laarrnza , e imha harbine 
ll«;melori de galip ihtimal dahi· 
lındedir n buna çalıştıkları gö
rulınckıtd}r. Ymi Ameri.kıı.ıitank· 
ları. •gır boınhardıınan tayyıırc
leri ve knnctleri )!ısıra yetişmi!ı 
'c baqı sahasına girınislerdi.r. 
Irak, l"ilıstin •c SarL Af;ika ile 
Kup dll'tl da yeni birliklerin Mı· 
t;.ır;.ı •b.ıuttkta olduk.lan uılaşıl· t 

ı -~l.tadır, 

İn:;:iltı•rt· ,-c dem .. k.ra,yalann 
''"l ..ıi mcniutleri \'C prestijle~i 
La ınundan )Iısırda durum dü.el· 
nır)e doj:ru giderken §ark cephe
~ınde. de hnrp son derece şödde(· 

0~111~ ,-e :\lilı..-& lıeı.abt11a büyük 
ın çu<ıe ıuunffakiyetltt kaydd· 

ış halde buJuıı.nıaktadır. Cenup 
••ı>h . ı,;;- 4l1;indeki Alman taarruzu Rus 
lif l."rune -saplanan bir kargı gibi 
k Osk~v.a • Kafkas muvasalası.nı 
ll&ını}t ... E.ğer, Timoçenko ordu· 

•u.nl u11 çenıberleurucsi ve tama· 
nı- e. ıh 
ı.ı' ın a.'' kabil olursa Rusyada· 

d 
.~slıeri \a:r.İye( bir<knbire çok 

cgı~ece.ı.1· ır. 

t" ~~ulıteli[ nsilelerle tebarüz et· 
ır tilinıiz gOO-ü~ \'C kanaat ınaıızu
lnenıuc uy ı:;nn olarak bn defa Al· 
0

1 
ıau genel.kurman a'keri hesap· 
ar • 

h" ı.n •n olgununu ifade eden uıa· 

1;Y;t ölçii,ü içinde •birinci h:uıı-
l 1 Ru, gihdcsini a'·ırmak ~·e 

Paı- ı ' ça ~ınakta aranııs. ve bunda 
DlU\· ff ' 
ko a •k da olmu~tu.r. Timoçen· 
Çc ordusu sür'atle kendisini saran 
Çc~~~•rden sıyrılıp Volga geri,inc 
<ek' •lll•<se bu orduyu imha ede· 
da Alınan <e.nup urdusu i~İn bıııı· 
de; <>ley c iki Jıarcket başlıca lıe-

olaraktır: 

d 
1 

- Merk~ ordııstı ile Kursk· 
arı ı. 

ıııuı 3ll'ıu eden ,\Jıuao ordıısu-
n llıcrkei.CI<' gen.i• öltülü 'c 

11ltıcv r ı 
1" • a ı yeui bit ·arına hanı· 
' '· ~ 

kıuıi'" ~<?up ordtmııııuı kıırn0 ı 
,e.ının Volo·ıya dayandıktan \Gora e• • 

S . cenuba tc\C<"<:Üh etmesi ,-e 
ııııaJi !{ Yar afkasyaı ı zorlarken Kerç 

n' ''Uad.,.,ıdaki ordu bi.rliklcı·i· 
ın de K 

Tna.\.ı. •fk~ '<nhillı>.rine alla-

Cenup 

• 
40 tonluk yeni 

, voroşilof tank· 
ları da hareka· 

ia karıştı 
Merkez Ye cenap 
Baı orduları biri
it l r laden ayrıl· 

maklzere 
Vişi 7 (A.A.)- ·Moııkova 

ve Kanadeni·z al'asmda cere
yan eden çaq>L:noalar bü,tün 
ş'ıcitleti'ni muhafaza etmekte
ı:i'ıi1kr. Ban hab<'rlere göre, 
Aaınan kııvvet:lcri Vroronej 
!;IC'lırriıB; almıtıf'ard. r. 

Mer'c<te<ı ve cenup Rus OT

oo,armı bliO'hirlnd~n ayınn.a 
amdiyesi iy> ln('\İC<! vemı~k 

(D'"'"''' 3 lln<·il Sahl!ede) 

İşgal altındaki 
F ransada gizli 
bir gazete 

Fransızları 14 
Temmuzda bay-
rama w 

çagırıyor 

Londra 7 (AA.)- Hü::- Fran~a 
sözcus.u !~! a tı •tla bulu.nan 
Fransadan Loıı.cir:ıyü kadar gt'le
biln1iş olan gie:l.? bir gaı.c~ C'-'İ l\~U .. 
muştur: 

«BU ça.ğ.ııır.a ~al a 1' L"1da İ:>ll· 
lunn1ıyan taprakh:ırdaK.i 11"rar~:;12· 

!aradır. eli)'<' b~~lıyarr ya:ıı ~öyle 
devam ctrmckrtC:"di . 

<Lava! Ah:aryanın ga'·IJ<iydi· 
ru ISt!y'Or. .'3.iz i~ Alnıun~·anın 
maglübiyı:tin-:. istiyıxsunuz. La

(Dt•\:aın 3 ıinC'ü S<•hıfCC1 1 1 ) 

F ransada yeni 
bir ordumu 

tekil ediliyor? 
Lo~<lra 7 (AA i - 13.B.C. Vişi

dc rc'Jmt•n, ıı1·yan oJunduğuıı~,gö
re, Fran . .,.,da yen, bir kjymı te~
kil ol-unmu,-tıır. Bu; sğır top ve 
tar.!kAardaıı nıınhrum 100 bi'r' k'.şi-ı, 

1 
ve ınerkezde hu hareket· 

ı..:r ıı2uı ı , 
n ı n ıt.Mt>-D \,,;İnıalde de Le .. 
ıngrııd' s 

Ji • • ın hedef tc~kil t.,t.n1c,ı.i ı;a-
A~ ıl.tuııa1 dahilindedir. O halde, 

11 ına,;ı ordu~unun birinci lıedefi-

1 

(Dı•varnı 3 ı.ıııcu s~)h;rc<lıt:') --- .,___ __ 
İzmir Halkevin1 

•n ~•fkas · :U k · grod I· . • • • o, ova • Lcnın-
. ·k 0 .tf,\gı l vr:-ıilr ile \·e son 
u, ı af '"'l b" 
n kt d. 3 ır kere daha anla~ıl· 

""Il 11" Al · 1 l a 1 ası d"n !tadar Uft •.-..~ 

' · n l'tıl'll,.lJ • "'i\ Hın Kafkı:ıs .. 
, ve 1 
fnt'rk 4<'nıngrad c1•1ında şinıaldc, 

1 t c. '~ t:cnupt,ı iic ctrnher-
•nıc I• 1 1 •• 
tın b ..ızır n< ıgı 'C' Rus orcinla-

c? 
1 u suretle imha ı tasarladığı 

3 <ez lın" l -•· · b "' cuır. Almau pl;iııı 
a arı. hı d""' k . · ıgı t ·dırde kı~lan 

< nre Rus .. d f 
ı ld nnı il ansı z.ayıf bir 

c VoLga - · . 
A J!f'"J!-ıinc ,.e hınnoe-tice 

\'rup· kıt'a ı d .. · ı 
J :") ı-.ına surti nıü~ \'C an,..,,. d· \l ıJ M a • ın.ın taarruz ordu· 

(Dt ili ,. 

• 
de lngilizce 

Konferanslar 
Londrada biiylik 

bir m~n•nuniyelle 
karşı'andı 

Şt'lıriJlıU ('ni\ers:ıcsi Prcf~r

lerindf'n ingiJi:..: Rnn'>inıan. \'e Ka· 

nad;\ı :lfaJ.ıl tarnfından lznıir 

Halkevinde 5 haha dtnnı ehııck 

100.000 lerce Liralık Bir Sui
is tim a I Dosyası Tazelendi 

Dosya Birinci Sorgu Hakimli
ğinde J<..agbolmuştu, Bir 

Memura işten El Çektirildi 
Ar~emov!>0 

VE P~ôPi! TROVSK 

Dorı nehrinin garbmdeki Alın an ihata n imha hareket.İIÜ \'C 

ıuıptedildiği bildirilen \'onıoıeç şehriııaı ınet kiitıi giislcrir harita 

Almanlar bir ; M'CTTErtKLEBE 

arada 1000 YARDIM İÇİN 

tank ku!lanıgor Hintliler kitle 
Bielgorod'da bir iki 

gedik açtılar 
\'Wjington, 7 (AA.) - Kur".k ve 

Har.ko{ kesimlerinde şiddetli çar
pı~t11alar olmaktadır. Alınoular, 

hücumlarda bir ıı.rnda 1000 tank 
kııllanmaktacbrlar. 

Lord Ha lif ak 

Halinde 
Ayaklanacak! 

• 
Hint kongresi karar
lar komitesi mühim 
bir toplantı halinde! 

Y ili Dl.'lhı, 7 (AA.) - j{ ı;:r nrt:. 

K rlar li-o:r. lesi top!an:ı ha: n<i.c. 
dtr Ka1ıg.CAı ha;> t, o... n .. ~.:ışıyan 

!< ·• r ,-c .. <..,cır v ıı !i nı moı;. 
n-nl!e:t'ı r tarar . a. 1 en. tayyare ile 1>a "gayrtın, İŞ1•l'ak '.~ ·<>< ı:zcze ıriil

co"' .;\'lll 3 fıncu S.ıhUedt) 

Londragageldi ı Amiral Le~lay vı,ı. 
ı..oııdra 7 <A.A.)- B.B.c. va- J8 dlamiyıcek 

.şin'gt.Qnklal~. Inı;Jli~ ""fııti Lord Londı-a, 7 (A.A.) - AmlraJ Leul•:Y, 
Ha:lifa.Jıs tayyare ile bıınaya ge4· Rt"' Rıııı,,;elt ile gö:iiJtükl>:tı ,o.ıı·• 
mı~.r. KE11dsi n1ezuner" gelırnek- bir daha \'ı.ş.iyr dönn!:yeeegta bildir~ 

-tA n1iştir. ıe İS<! ae ıcrna,,.;.rda bulunaca:!ı 
..... \~'riıYe bir plı,-i ~eriHp göru:'"'t•l-

ta b·U.dir. n;.ıy~~ği 4 .. hen.üz ır.--. Oır. de-ı:::·I1..1ir. 
Çek Mud::faa B<karu da g<-i- nıı ını>sele halılkı!l<la bir tt'l>l·g ne1<'•-

rrJiştir. ,~il.n1P.11i beklr.r.oo~ L·. 

Bazı Fırıncıların yeni bir hilesi ! 

MISIR CEPHESİ 

Savaş 
Batıya 
Doğru 
Kayıyor 

---··---
Londraya göre' 

: üst.ünlük şim
di lngilizlerin 

eline geçti 
Almanlar El'ale. · 
meyn'de ikinci bir 
mlıtalakem bat 
vacacle getirdiler 

Lond~a 7 (A.A.J- S .-.iı4ıı· 
e< .,,.Ju EJIJ.!emc-ynd~ d'Ü"1tll • 

na a.ğ"..r kcyı ı)l ar vcrdımıJ - ve 
bazı. ;ıo;; •d'\ J.crl.c • r. 
Muharebenıın ge!Ş>C sahası 

batıya cföğru knyıwııktndı ... 
Mili;tali.1<em l>i• rne,•:-i sü,ngii 
hlicnnnı ~e 2apt<>ci!Jim.i~ır 

Dün a)q;am alınan lııaber

~f!T Ü•!.ii~ılüğiin İıng'iliıı.!erin 
(DC'.'ılmt 3 ftOC"U S.ı.htfPdP) 

Eksik ekmekleri sa-
1 

'"'"·~··~·"·-
. hahları çıkarıyorlar Bazı İngiliz kuv

vetleri Romel'iıı 
Belediyenin kontrol ı;aatleri ha icinde h~nı 
de evvelden kesilen bu yarım ekmeklerin 

beheri kırk gram noksan çıkıyor! 

gerilerine sarkdı 1 
Cepheye mütema
diyen takviye ve I 
malzeme geliyor 1 

})kmcklcnr I!'ll-.:cı'i ) aııında 
.)O ,.ı,n(l taı"" .. 1~a.-ır.,; VE'r'l~Il"E .... \.C 

parça haliıtde r.ı•ıııras n-.:mır .ı 

O:duğu lıilci baz fıl'.,·arda bu
na rin)c: ei&-, ı gör\itn.,•kt.e-

KISACA 

Kim öğretti bu ak· 
h s na cicim? 

1 

•Hi.- it<: '!.~ ... ".C h· ·~ik.;h T.1k,erck: ög- ı 

rf·t ic Bu laş!ıaı koca !\.,o<.:a n.:.l"fl<'-I-
!e g z • ıJ. ya. Eıa.J-"fıs nı k p~~ • ı 

hit: .. gc-.:·to '(' ı o.~'ıı bi~~ • ı r
dJ. G.ıper1 ve ha;ıvı·:. chıJ.ıc:ık: 

eh. E"r.U!ır':~ B•, kr, Di.\ a"'!yoln, 
B~yazıt ,-.. lİq · lal(!, ekser f·· 
rı lar evvt~ld n cJ.,~ ~e-ri orıfaıian 

k(lcz.cre-tt t L par.çL \... ayırrı a"' -+..a 

\'e öyôe sa1ıın. k ·d ır. Y ~ı an 

tc1ikikl;>roc bu k~bı c1<ım,,~ıe ... , 

çor,.ur.un c·kS:•r\: cld11!5'u 
maktadır , 

an la~ıl-

(Devan. J iırıl'U S;.ıhıfedı ) 

Lı>ııOra, 7 (,\ A ) 

Ga bl çöl ' h~lfii · 
B, :B, \..: D"-"> ti 

bır fJa] J"f!t ce-

1 .ran el"n t:'r & ırıci B ıt ·a o~Uı 

hare4letr gı~ rA.te, il.:otunı.liı~.i m ha

!r.2a ı.:trrı \'. d'~" 43 s.aa ,ııt_·nberı de .. 

van."1ı sıJI• tto t< pçu dlith-OSU ol:-ı:nıe-

t'-1'. 
• ı \D,_.\ J. uı 3 unc.i s- J:,fecft;) 

Yeni istikraz 1 B 1 d. . BOO 
T h .

11 
• e e ıyenın 

a vı erı b. ı· l k b. 
ın ıra ı ır 

- A ... b nı o!dıı?. 

:..ır 

M 
l 

F 
v rn 

Uiz ' .., 
Tı~ .ı~ ..ı:~t;.. 

bl:yr 

'<'. 
Q l 

~e.tkilderdevam ettiği 1 hakkı saklanmış 
1 ıçın ne zanıan çıka-

n. U(ı.ı el 1:: 1 

- L ~ 
lac:m, MI. } 

'. 

D>y r :t 

-Ş 

>ıa 

~ı. rıva' -O u • 

\'f e-1 

' lı 

., c 
' ı r 

• 

rılacağı belli değildir Bir mu h b 1 r buna 
r: i 1'• ı 1 t " l R rı nı ıJeı 

!\.i , e \ ı .... t . ı 1 ı.. 1'), ~·'Oı. ıı:.-. ,. ·~ " 
\. • 'I'." .1ı ~. ,, . 

(fl t, l b t 

d L 1 k.ı " 7 5 f 

l ! 

l1 \' c 6 
rl ç e:dı _ & 
o ı:ı 

oı 

g 'f~ rye \ ı>: l k 
1 

t • h ı ·~ 

ıney .a çık~rma 

için üz e 20 li ·ııa 
istiyor 

'f • ş, D lf' ye ev-

a 

• 

İo"t:mbııl s.dJıycsi hn kaç g.m. 
denıberi n,\ihin, bir d-~sJa !ııröıZ· 

J...g ve~'1 aı t::ıh.k.!\Htı iıc m.c5-
ı;:.ıl bcl;.ı,n.-.l:t:·<k Öğrenaiği
rr.ızc g.:."rr Ü03J a bır r. c bOTÇU hi· 
k•mlii,~J!llCk t~hc-ınıdil '.ıfhasın.:kı 
:ken k~;;oolrn~ • r Bu hfı ~ sc 
mu aSf\bct c b:r •!tl.b-' i?rn el
eçJrtirıhn:...~ 'Ye bJ.Z' r.1rn1ıı ..... ar dG 

zar11ait12ıa a1 ·n;n~-;. -·"'tlır. 

1 rB k·ı· · aşve ı ın 

Dc.,y.;ı b'r ka\ yu: '>in Urnlıı< 
..-ı~r st1ı11:ı."'birn~_ı tahki:~nt.n. ılıti\'a 

edıyordu. 

B·w sabah n1üd.UP.t.rnıJn1iJikten 
al;.'iı ~ın11.1 .tratüınat~ gÖre. cilJı~(Va 

yenJer.mi~ ve t~' K kat normal 
.-:0:-rlr- girrı:ıiş~iı-. 

Yeni Şehir Mec.' 
1 lisi aza namzet- 1 

ı leri tesbit ediliyor; 
1 Deledtre seçim ba-
l zırlıklarına ba,ıadı 

(YaLı.ı 3 iiııni sahilede) 

Anlaşılmaz 

Tetkikleri 
Şe1' rin iaşe ve 
mahrukat vaziyeti 
hakkında alaka
darlardan izahat 

aldılar 

Ba .-.1<.il Dr. ildik Saı·danı in· 
giiıı (dün) f.aat 10 dan ı:ı t• kadar 
n öğlt'<lcn sonra 16 dan 20 ~·e J, -
dor \"il<i~ ette ~ apıbll' toplanııı!a 

j,ıaııbul ~ehriııiu \' hıaııb 1 ka
zalarlDılJt ia.~r t.<.--.lüaltJ, odun 'e 
künıi~r nı~ ... elr:oti. J,.ı()k \C ınadt>D 

könıürii ... toku ,-t· ııakli)"01tı. nak· 
lisC" ,a .. ,taları te,kilatı, <'kınc 

fe\·2iatı ve karnt• kontroJU, un 

değirnıtnlcrinin \ c fırınlarııı ra .. 

lıs-nıa tartları \'<' vc~ika kontrulii 
bakkuıda nl[tkadiır daire'<-~ uıiif':Y 

s 1 

Muamma! 

1 • t 
• • 
1 1 Her An Çeke 

I Şehir Tiyatrosunun boşalttığı böyle bir 
yerde "Antigone,, piye~inin temsiline nasıl 

müsaade edildiğine akıl ermez 

lC 
Efendim??? 
NECİP FAZIL KJSAKCREK 

A rtık \iakit gelrli mi'r 
Arlık ağnnıı a~ıp: 

- Na>ılnı1'? Lütfen dedikle
rimle giirdiikleriui:ı ara•ındaki 
tam nıutabakale dik!.at eder mi.
iniz? 
Ricasında bulunabilir uüıim? 

Bir ınuJıarrirc ~iire bii)"ük harf. 
lerlc ı aLılı bir (BE. ·ı. bir ba~ka
sma göre dt• (Benci i'•fAt) ol~n 
ben, şu bcrk"'tcn fada heni ,i. 
oirlcıxlirc:ıı (Ben) dilıkatini. oku· 
yuculn1'11111n iznill~ bir k~rrrik o.1-
~nn b<'Jirtrn•k lıakkını kazandım 
nıı? 

(Tulıl'uk) n•,nirr, brJ" iifle~-i-.(e 
nkılan sn bentleri halinde birer 
birer dii~nıeıuio; mt~-rli? 
Sımttn bunun j-.;tinııt ('ftiği son 

nıÜdafaa lıııtlnrı da, ~-a Almanlar 
tarofımfon °"~ilmi , ,·ahut İngiliz
ler to,.,.fındırn ho- altılnımnı'! mıy

dı? 

(Rornmel), niş:ıncısınm biitiin 
kuvvclilc çeldim, bir apaıı t~~· 
gibi vızıldı~ arak Mısır hedcfiııin 
ta ntl'rkczinc kon . .ak iizcre de· 
ğil uıi~·rli? 

A•hk ünıiılc, akla. hr•aba, cc
~srt~tr JCr kalnı.ııo. 1111 ·dı? 

Rtitıin • l'iırldye de~il, biiUin 
d n~a !...ılcm'n" "' apzları :\lıhl· 
rın ukuıunJ lı r (d~u hitli) gô· 
zilr hakmı)·or nıı dı? 

() za,1ıa.n hC"'l, g:uhi biln1tk J-- :ıl ... 
kııııu )alnız Ali h~ mahsus oldu
i:ıı ,_,de hini tihı.t e ı.ıuha!azıı t'de· 
n'k • fob: ilahın ııısan duygu· 

(Yazı" 3 iincii ~ahıfrde) 

,atihi~cti içinde ''-" ,.,, t<•hlik<liı 
anda 1\fı~ırıu dli)lirblt'm ... ' oldu .. 
ğu kauaati.ni ilcri~·e 'urul.._•diın 

nıi? 

Bu kadar l<'hlikeh bir aı • .la ı.:ı~ 
naathıj hu kadar ....anıirni3et \t· 

c:c ... aretlr ileri~ t• sür .ı ınnharrı 

~inıdi ha1.·eketi11İ 1 ı "'l'' İfn,iz1i.ı: ne 
ragnıl'ıı, büsiil harflrrle :- 01z 1ı 

(HL') '~:rn (Bl•nd l 1•tal) Jıo,ı. · 
h~ınt bir k~rc<·ih ol..,un nuk .. c-t!ı· 
ıir ... e ıne1ıur •~ürlilıut•ınc:li nıi? 

:.\I:;;.ırd.ı lıt·hliz tthlıkc :ıu1 c:r\· 
nıcdit;i, hira;r dulı. lt{'kle111cl .. la· 
11111 gl'ldi;.:i lu.ıkkıuda ıh i1jr,ı:ı. 
\tJ.J .. <"rk t·e\·Jp. hir fıflc,i-.tr :-ı.u 
ben!lcriııi ~ıkıııak i lile<""k k.ıı•ar 
toLiJ k12ın1-. 'e lıc.·llavat·ı bir le· 
'!cbbn~ll·n, ) a hir l:aınJe<! .. h.e-ı-.cyi 

kaLanını~ a, ~ .ıhHt <lurdttl'ul<lugt 
3 l'ldf" arhk ebedi~ l:'n durrnıl a ... 
hatta g-eı;ıt .ııi~ c nıahk\t;u ol!lu· 
ğunu ~ö~·le-mckltıı lıa~k., bir ey 
nıi? 

Doğu C<'phe~inde umun1i ?.1i!t· 
\er taarruzunııaı nihay<:t lı:ı~l:.
dığınt, bent de paz.-r gUniine i · 
b<,t ettiğ ni ' artık bu ccıılı el• 
her~e~·iu yoku~ a:!ağı ,-e . Jilıver 
lehine inkisar cdecl·ğini t11 C\'\ el 
h•linen ~ iıne bu aciz (Ben) ol· 
madı 1111? 

Ye işk r.u 'ırın (Don) d • 
medi n1'? 

ll<iy-le~c arkı ı 
0

0\ye'leri ' c 
>crcn•k. fakat her <Cplıcde de· 
ı .okr~syalaro karşı :tdz 1, ıl J( k 
bir )lih\crln, t erccC'~İ h.a ı~ılc.r 

göre, ya dcmckı-e;:l a m t' ı. 

tasfiye edilıııck ~ nhct demı kr · 
~ .ılan ırzlns.m' rrıu etnl 
nıuhlc em bir netrec yolwıo 
ri1 ıniyor ınu? 

lı)C\ ı.r J YllCL o;:ı • • rcu· } 
•\ 

A .'f'Ji!dP t c.: lildı.ı 3 ... ı..u $. ı! cıc;) ı ı:ı.uoa\ \ l'rdii:'i gftr1ııek ve a:ran).3k • 
l~endim??? 
En}t efrndiın?!: .. 

ı , 
t• 



• 

:ı -SON TELGRAF- 7 rnotuz itti • 

HALK FiLOZOFU 

NEZAKETİN ROLÜ 

Teı;3;idtkol ~'laıı.nıayırı. Bır, 

ın.:.anlt.rın U.biııtı il..-ti:zasıdır. 
Hatalı bir hareketinizi, biır 
n<>ksanını<ı söyle,;eoı, bana kı· 
ıarsuııı. Ayni tarzda bana biri· 
&i hitıp ci.se, ben de kızarım.. 

Tenkitle tahammiil, olgunlıt
ğun, hiı..H.iniyetin mi'yarıdır. 

foden.i iman teuk.ide en fada 
müsam:ıha gösteren adaınıl.. 

llunu böyl0<·c söylemek ~ 
lay, fakat, yapmak zor. 

Yaloı:ı, tenkid, ""'nimi ve 
blisnün,işetle . apılmış olımalı· 
dır. Altında bu• ıc'i seılıeplcr o
ı .. n tonkidler, faz.Hct'lizliğUı en 
bülü .. idür Gnıeteciy düş· 

mıın ~oh.otur. Çünkü, ·azüesi. 
ınc leği, mcıişet •·asılası tcnkid· 
di.r. Hele, batır ve gönül tanı· 
•nadan, tenl.id ya'Zllan yazan 
nıesleloda~ları, kimhilir, koç ki. 
§İ, ellerıoe gecirse1er, l•ir ka:ıık 

da ooj;araklardır. 

MUSİKİ 

ART. TLI:Rl 

BWın radyo, alatnrka nn.ıslki 
arthtleri k4dro-.ımdı.ki mlinhal· 
ler için, yeni arti!l!ler ve arti.>t 
n&llI!'lefltri 8M)<>r. 

Rad)o shid)-o.m ~alaturka ınu· 
Iİk.i ;çt.ı adela lııİI' mektı·p ve ;-öh· 
rot bas mağı <>ldu. Oradan ~·oti.· 
ftu l \e adfartnı quyuı·. nlar, 
sonra, uğu 1 lanbulda alıp. bir 
Çdlı:ılı ga•İOO) a ;ı!dı:ı olu)<>rlıor. 

B•i, yeni alına ~klarla, ınlin 

nıii<f~elJi nıuknelı-ler akdotmeli! 

R\1EKLİ 

SA. "A'l'KART,AR 

Eıı cldi sahne un'atkiırları vur
du ceıni\ ttfi ktll"uklu, nh,.an~na• 
ıoL'Si de çıktı. Darıs, emekli mat· 
buat san'alkiırlarına diyecektim. 
Bı:ııim 0>m.&A Ceımal §'iyle söy· 
fodi: 

- ]:<"akı.t, bu yul'dıı, bakn çalı. 
pn 1«•.hn., san'atkiırlıa-ı mü:.ame· 
reler vemıtk uretile llyecelı.

ı.,r. bi'ıcn para edecek l!e)·ımı.< 
var?. Y1<z~•klum=lıı J.eıı.ılinıitl 
:ı.c;r ııı;eçlndiı:'yorıı:z. 

RAI .. tNfS 

ZARA.RLARI 

Iliı ı.,u1"ırıİ• ge- ·e-rderde fil 

suaii soruyordu: 
- 1'ıik-..-k deroı: li r&kılar nu 

ila.lı z~ı-a•ltdır, yçlı.sa düşük de· 
receli rakılar mı?. 

Hnlbul0, bö ı .. lıit sual ronıl· 
maruak lil:zm. Çcnkıi, bu iş çok· 
tan m::liım.dıır: Rakı. zararlı ol
:oııı.k.t .n r.iya.lo belalı hir şeydir. 

SICAGJ ' 

ALTlıo.DA 

Bir gım,ıede bir rer.inı gördıiıtı: 
60 ıl.~.,.,el hararr( altında, Şimali 
Afri.ka cephesinde Alma!\ ask-eı·· 

leri kau.rg" lı luru.ı or).,r. Asker• 
!erin bacaldarında kısa bir pau· 
talcı.ı, beileriııdeu yııkan çıplak! 

Bııgii.nkü harp, yalnız ınHleıle· 
rİ.>1 biıt\cltnııi ~ ııp &oğana çe• 
\'İrruİ) or, erine ı;-öre, böyle iıı· 

sanlan da 91>yayor. 
AHMET RAUF 

REŞAT FETZI 

Beni de, ayni tarzda bir ka· 
tık veya b;r rinc- suda boi· 
mak ,istiyecelr.ler çok mudur, 
bilmiyorırın. Yaln.rı, yılianbr 
yazdıgım yırL>ları düşünü:ro· 

rum. Gazete blleb:yonları.aıa 
.lııocamım ciltleri, gözler.imin 
önünde yaprak yaprak ~yoc. 

Kendi kendime gülüYon
F'akat, bir kere tlalıa anladım 

Jci tcnkiod ,.-ıla.n karş>stDda 

es:.biyete laıpılanlar değili, -
~kkanhlıkfarmı mulıafau e-

denkr kazanıyor. Tatlı dil, yı· 
lanı deliğinden çıkarır, derler. 
En · d .. 111 tenkid yazıları kar· 
~ısında irade ve nezaketine ba
kim olanlar, partiyi kazanıyor• 
!ar, Ve hatüı, müteakip tenkid 
l<rtılannda dahi öııl.,yid tedbir· 
ler almıya muvaffak olu~·orlar. 

nu, nas>l oluyor?. Yarın ya· 
ucni':IJIJ. 

Kadın ve erkek· 
ler için tek 

tip ayal{kabı 

l(unduracılar Cemi
yeti mümessilleri bu
nu temin için Anka· · 

raya gitti 
/cy'akkl!lııcrle.r cemiyeticin seç

t·~ !!"lm.-3911Jcr, uouz ve sağlam 
~yal<!k.ubı imalini remın etmek ü-
2l(;r~ al::nn.oası icap ~den lecibir· 
lerı kararlaşorarak An.karaya git 
mt.<U:ro;.r. Gelen ı...-..,rlere göre, 
ıt"nd()n i'~baen heyet azalan İk.
lısal V alı:~~ tile tema.'ilaca ıba,şla· 

m<~rdır. Yak:ın.d:ı aya.ldka.'bı .:rna· 
laıtı üwriııde kat'i. kararlar alı

nt.cağı "n1a..';>'!lm">:İı;ıdır. Bu su· 
~ ka<'-aı fo~ ve elike'kler için 
ya:ııhk ve kışlıık birer üp teeOi.t 
otunaonktır. 

T. an-.vay İ!ICl1'e•inin 9 otobii· 
aü el'an l •kenJeriyecift 

bekliy.:ır 

1,,ı,anbu: eleoktrnt tır,.m.,ay ve 
tili:ı l ıil -esi tarafı-,daıı Arnerıka

' 11 ı.'lm&Nanan o\.Olbt>ö1errlcn ~ u 
el'an ısk.enderiye<J.; bulunmak· 

tad.ı-. Bt.nlann na "" ;ç:n yap;ılan 
te~ı l büol('t'{fen henirı: bi,. n<eı'ce 
fi hı· avıamışt;,r, 

ıı:~ ve :en r-..alü ııa<1ıa gare. Um. 
v oe F:;: • teri ·i! ioÖl' bir va ..ı • 
7,-t \"tt'. 1 H\ 1 bu yı ir t &-... n 
rne.mn o!.:ı eııç, ın\. ""°"'i' y,ı b>f11>o 
ctacı i re.n "~az.ite go.. . k aıerc, t:ı.J'
~ ıaı:.Jli tq • aıôstan o 1....-ook olınmıık
t:ı.d1r. 

~ı.aın., h "i:l"Y Jı:'"'ı e\,•-e-1 ~ini 
)'• titf•· n -c uıt·l-bu~ insand... Onun 
. 'nız i..:r:, me-~ o~,,ıaııctır . .Asl;ıt.ana 

oync l.. i t vaateler, ımtihaDla.nitt t.a
lEt c .er e ko:a~, : i ·~ vrs:-;.jce gibi 
,::a;ıfelc:r verıhnemcllct.i:-. Bilb;ıs;.a 

ıxo· e, da- b•' yil eV\ el ayni ..,,._ 
talt"be o' an e!Jl.J'.-.oi1ra. 

Bılm<lıu :'lllrIWn><. anl•lab;ld;><: 
illi?. 

BOr.:iAN CEVAT 

f EDLBf !:0NAi'I: '>-.. ) 

' ve 
1 

ş ı,,ı;AŞ J 1 \ ll:tilD ; !SbLAttl 
llIBl.ici Kl.SJ~I 

Sl"V b" ~ye ~~lTtdll • 

- co.: 'lll 
1 

r<A< 
f:ı<l. m. 

l "" !; 

n 
.} ,, ..adan /J4 11ıız ••. U Y ..s..ı.!u 

c r. ;Jt ,, dı, ~ 

n k.n cıldu .. 
g"ı Ylıiu! bOnu!ı og' .ıt', 

7ı.n M benim oğı .. fn b l-
me .c. go·k ~- 1 

'elu ef\,:~ bu bak>m! 'ç . 
biı· il{~ ii:;ııron~yın~ 

- H :;eli t:t. yt.'tl.1 l.;lr lr-ııc.ı. :ılı.rsaın 

""'" b• r.""1 re! hl et 
!' ıı tetell.n ederim. 

- G~l• C(lle. 

o 1 ırr ~ ne 1•P8cal< '. Kime !ıı
ıtımo emantt edecel<.? 

.KunO • .:ıum ıc.mıeroı elinde kali>
ca.x oua bakntlJ'~la! •• 

L ''"' bııı;ı.nı .salladı: 
ı-, ç ,,_.... ~. K·. ""'11 ~ 11>-

1• '> '.J>y a rol...""" d ye O:ıa 
y l pınaz. 

L ı.., ç kti: 

İölc b14 >< deı;! • ~ ı;ıf. Dll'.ffi 

C:v ı,.uıc.oe n l dll arougı.ı.n ı. ~ . . L-
ix...:.€ 'l c cnu bo'"~3.ıdı. 

Scvgın 'ıc :'('ey~ r:ıtmen buou kabul 
ed'aın:ynrcııı.ı, KarıatlÜOUı böy,e bir 1e7 
üm-ı e .:u:ı<JI'iu: 

- !!ayır K~.eo b'r mtıslJID!. itt
enoe yll{)maz, yap ım•. B·r an lı:ıs.. 

il><t>Çlıktan kuduıuu, ne y:ıpı.1;:nı, fl<l 

y"9l1caı: nı ı;ofU'dı... B<n'<ll ı bı bir 
l<:ı.dmın keı:ıdi'>Oc ihanel rıı,g;ru :ıa

mn<.:ı lll<lı durdu. H2kln d.a )'<lk değil. 
Drn>m lıı;ln katlanci ığı ıoo.ı.ıı: Tl<klıon 

l:>'r ıi>.1şCn Erıı;111! ••• Bu kadar t·~ 
lıta li.all :=ı~ o! bir eıitrlı: Jı:arw
run locnCidine iba<ıot et~~ atıl<ı1m
m nel r yanmaz~. A'7Rna ko!'t:r..a, 
o vl<:d:uıu "" tn.:.nd.;, *"" tam. 

. 

~g ;.;~: .. -~~-

.&taçsız ıayllye 
kötklerı 

8'ı- boş gt.nllm<le, v•pura atl<;Y1lrolt 
KA<iııb.ııur.e &'=';t.im. Ot&daD ~anı.v&
ya boitm. Bodlr:tl:-.cıya Cada.1- ııpandwn 

SUlr&, cru.r~e. gtı<:c serinUğO;ie aiU" 
ağ>r yü:-üdüm ~üne ~!miçWm 
ki, <iııama <kd.•m, )'(.ll'u1n'ıu~-ıwı. Bir !:mm.... !;ondim ve htanbula -
<film. 

P..,,,.,'dan bo~ ı:UnJeroıı ıemı<M: 
esı.; ı,;,- t.ııe~mclir. Bu ı;,dıet;mi ele ç<ıiı; 

eev<i<Oın. Çüııkil, Pamar günicıi, ıe
ziot.i yrrlt"r.inin halıi malUm. 

O ı:llCl, ~"<ık tatlı ve zevkli geçen bu 
ı;, lJi.nıti ı.:~ındı&, İt:ıtalıi:>ulun, bu ~ 
hur .An:ıdc0lu yakası "'Yl'Yeoi b.."4<kınr 
da baz.ı 1ntiOO.la.r cdindın1'. Bu ıare1la
ca son yıl:a:cda ragt.>ct fazıla .• Parası o

""' bir """" alıy"" ve hQınen b>r lcii<;lt 
yıa.pl..-rayo: DurM:.:J.kf arsa fia1lerini ne 
eirı sutlUfl, ne de ~ söyliyeyim. 

~!ı.:vzuJ geleli:r.: 
Bu c nrd"d g :uı ... gı.cn şu ı:ti. giitio;:e 

ar- b«1.a say~, bu sehhılleri, bir gün 
T. <.m Tof;mhane t•ı•dsnındaki ,a. 

paı1.ın .... ar m::ıCıail~uc be.~rk. 
A.r.::ıl;.ır \"k kıy •ti o.d~ i~' , batı
QCSi buyı ... a. o . .ıJ:! !\ı', hr~ /•1 pal'ça
sın: y.rarok. "' o;-or ve L=>da bir ye
ni "' y ıLcoe l oyw. 

K :1 r, C.~ ·ı• blrib<. r.e _.J._a ya.-
km o .İ)'O:". Ve bu civar-
<b.'oı " la ın <"- i, •lüz, bı; ı ,..._ 
zi, <l:ılıı:ı "Wll \l: l I· JCU l~in, il· 

ne e o ..... yok •. S c ğm "'~. bi· 
"" """ v • p dil: JŞ<ll'. 

F..' =r ~· , ~loruıe cıort.aı 
a ~tirı1'(l• l ,r ll:...nlaır, buyil;"e-
Ol <lab<J.. 

I ~ t, bir k•Jcm l:ı&hçclcmlc hiç lıtr 
fıcJJn yıa!-c.. II~llnı..~ı. bir ,sayüye yerin.in 
bülün gu7.1l/'j!l, ag'1oıoda., y;:(i' l•~nlte 
b'Ölgı~ııK.lt'tl~r. Bu civaıroa aJııç yet~: 
l'•tmiyt.• Ç'(.-1~ t•he . .rur.n:i.yet veı-ınıfık. laı.11111-
<Lv. Geç yetı.,e • . caın vesaire <:t<DXQ:i 
ı:ib;, c;ubdk ~'il etaçlo.ı· da <bl<il· 
rneaidir. 

.Be- ga:, b~'tiin bu a..caıı ""°'" bioo
~ 001:ıc"9t ve aral<ır.cda h!ç blr 
Y'-""1lııt görlirmli,·cceııc. Bu """""""• 
ı;ı:t\J "' . 

Eı!llc! ı;ayflye yeri erinde zetıg'iı;ler, 

'1orular yetişliıirlrrdi. Bteüh, bu a:.Jar 
gorıiş ar .. " .-. :ı alı~ .FG«.at, hıtç 
c..ıınaAeıa, krıç· bahctleri eğaçı::ız bı

nthrnrna: .. 
R. SABtr 

Alm~yaJan da lumtlaj 
, • liril-"Cek 

Ek4'.triılt. fıram<.'ay, tü~,, •da
~,, rr>'i6t !"fl'd ıS:!crin d rn · S ii J ey
ma n kıon"oı~ ın·amvay!arır.a lü
zumu o'l~:ı bandajları getirmek 
ü,..,re &ınıanvııya ı(!mi'<lı:. Ro
man~a 'kim.t11 en ban(!jaıJa· 

rın ıı::kllne n:fr:a 0 le alıınm1ştır. 

n:gel' !.~raftan :!'("fü h•..ndaj ge
tirlrnc'~ .üzere Je R::rnanya ve Al· 
n.anyıadai<i müeı-reselerle temas· 
lar yapıhrnıktadır. --

At yarışlarına a vilôy t 
koıusa 

1s!ıorlı'11 at yar şh•ının viliyet 

tarafı .dan ıaı lac"k son iki lıaf

tas a ait !JM.,rarnn tanzimi 'çin 
,·eterıner rmıdü..•!i.ijjü tarafından 

} arı.ş 'Ve 1ill.ıın enoürneniıl<! tezke

r.: yo.zılmı.şt!l" .Prcgmmuı lnıgim

le-de teüılği bek.'eıı.J!lekt• rlir • 
----O-

lı1ektcplerin mahrnkat ihti· 
yacı /ıısmerı odunla temin 

edi:ecek 
Resmi ill: cckulfa·ın Kı:ftı'< odun 

v,e J>-.bmür ih'iynç Ji..tderi hazır· 
J,ıı,nar..ı. vi~i~et.ıc g(.ndeıi:1ro4tk 

Bıı ~ iki lif'relcrde nzaımi tas ....... 

rufa r: ')et olunma.'>! gözününde 
tif.U:,m,.ş bu .. rnmı.k"tadır. Kör.ıür 

istimal edt•n mckleP:ere ihtiyaç-
1.u 1ıu 1ı:r kı.sırru odun olarak ve
riıt·ccktır 

rr.~ı.ru;iy e 1t6;l 1 .dır... D~IJi.ir, ta.}zıır 

VP ,.v<' a anne ne lt'"İ verir. 
Eagın ka.ıC~ue lxı.k.(Y'C.r:i."du. 
Evoı. K Yi ylı.'( :.i .. ınPrt bCr in.. 

sa.Kh. o.n,..u r ı.. -.:: t tmt,4:. c '4m 

& ı :t-. Öfil.e ı ) .. ışmca Ç'Ocuğu nu
~ 8< p ve=- .ı. Evtt Am
n ... "l ••• 

En.: l1 ~,..ardı, . tıtr.ed:.. 

- Peki a ya Y :u.tu a.,ın <> dc-
gilse?. 

St>VC'ln ~ ı: 

a 1c.iCl olab !tr?. 
Evet oc: -:It ~'tlŞ ve 

c , ı"'.l > .. ~ll' ı; kın. o i.ıc;e 

nı:ıa ot u yüz:Onü gvre-ni-
;reL e ın l. h.ocam e nt:Je-:ı ge- 1 

im her feoa lı~ YiL! r. B OOL'n kadar 
zz .. '1'1.. ır.eırha.mcıtsiz hir i".'iS n tıasa.vvur ! 
f'deımem. Beni '1:0.p i~ı..'Xi~ yaşa~mllk 
için, balla işkence yopnı::lc ;ç;n bir da· 
h• oğ~~ ~""' ı:<>•'-~··· Böyle bir j 
irrk.= Krr<lncl•rt ıe.l&':)'tl; ;""1>mil.Z
c1ım., taıra t -kx>c:.tr.d-3 n inanı rıım. 

- Pd::i n.rrrn.a kO<'~u ÇOC'l..'.!G.ın ol
dtJılıındbn haberi Y"k· 

- Biz h:ıberl yok ıaımediyoruz. Yil. "°""" b:=n öy n bir bakışı "'-"<il k•, 
tıeylerim Ü!'!>Niy<>rdu .• Alla!ı VNC de 
Yuııul'u Kt n )<Aç •:n14 olsa ••• 

Der.n b:. oı:asizlıl'; oldu. 
(Deı•acmı tar 

Hare Vaziyet ~ 
M.lıUKF~ELERı 

Akıl insana en 
büyiili 

sermayeymiş ! 
mantarın Don'a ulaşmasile 

iki Rus ordusu ayrılmış oluyor 
Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 

llt.6;ı.!k ~enlelcri k""..ıt'ldorunda. .. 
yız. UP-4< tdci< yııpılı, ~vimJi, fakat, 
Sl(l.._m \ı(: ~l~.ı.;.u, btuiı:!i bir d,e... 

liO<a<>iı, ""b'rs"' sob'"'"' <1o!aeı,rur ve 
1 

!ıki<le bir <10, dl'r>.'l<.kn bir, ı Doğu cephesinde: i 
Alınan tebliğleri, Harlwf • K~ 

arasrnıdulti büyük Alınan taanıı· ' 
zu lıakkwda üç gün sıra ile şu 
mühim haberleri verdi: 

5 Tcmmmı: Hadı:ol • Kursk ara
sı.ndaki Rus müdafaa ~\zileri 
yarılmıştır. 

6 'l'emmırı:: Haııkof • KurıJt ara· 
&llldaki Rus miidafaa mevilleri 
yarıldıktan soo.ra müttefik kıt'a\a. 
nn kol ba~ıları Doıı nehrine u· 
laşıııı~la rdır, 

7 Temmuz: Don nehrinin gar· 
binde lı.llljaWan Rus kuvvetleri 
yuk eıdilınt>.k üzeredir. Çemberden 
.ku~tuln ak için yapılan Rus mu
knbil taarruzları ııetice»iz k:ı.l· 
ın.L_ıı;tır. 

Bu üç haber, büyiik bir yamıa 
laarrııwnun birbirini takip eden 
iıç sıU!ı..,,ıııı gö terınekle l'C lıir· 
lıirini tanıamlamaktodır. Eğer 
bu haberler tamamil-0 doğru ise 
Alman ordusu iiç gfüı içinde bü· 
) Jİ<: bir me~d•n muharebc..i nr· 
nı:~ "' IH>n nehri garbm~e büyük 
Rus kunetlerini iki cenahtan ku· 
şatmak ;.ııretile büyiik bir mfor 
b.zaıımt.[otır. 

Stolı.holm"dcn gelen bir haber• 
de, Abnao stıri birlikleri ·n y.,...... 
lle'Ç yakınlar....ıa tki noktadan 
Don nehrini :ıarka geçt>kl<ıri hile 
bildirilın-eklff ir. 

Ruslar, Kursk, Bidgorod "' Vol
ça&k battıııdıııı mımtazam şekil· 
de geri çek>ldikl.- 'ıü. müthi~ Al· 
maıı ha,kısının deuın ettii:ini, 
Ahruın sai "<<' •ol ceuahınm' Rus 
ordusu g rilerinde birl~mek i.s· 
tediğini wylüyorlar. Ru.ı.lann bu 
h&beri, Almanların hüyük iddia· 
sım kısmon tcy id etmektedir. 
Şu baHe Alınan ordusıı bizim 

tahm.in l'tl.İg;mi~ 'jl'kilJe ile.·ıe. 

m~ ve biı· yarmayı miiteııkiJ iki 
cenahtan lruşatıruya girişnıi~lir. 
Yalnız R uslara göre kuşatma be· 
nüz olmamN, Almanlara göre ise 
Rus orıl..,,ımun Don nehri şarkı· 
na Ç<"kiltn"sine imkan kalmamış• 
tır. Üç günde bliyök bir ;mha 
mu.lıarehest; 

Ru~l:mn vuiyeti çok güç ve 
karL~tkhr. Nit .. .kim Ktrrsk ~ma
lindeki Orel bülgesinde Rus ıncr· 
lrez ordusu cenup cenahındaki 
kuvv-etlerle mu.kabil taarruza 
geçıni.,ı~.·. Fakat bu Rus mu.ka· 
bil taarruızu arhk geç kalını~ gö· 
rünmektooir. 
Alınan ordusmııun Don nehrine 

nlaşmasile, Rwı merkez ve cenup 
orduları lıirbi.riodcn ayTılnıış olu
yOT. Alman ordusu Don şariunda 
bir müddet ilerle1ııiye mu\affak 
<>IUJ'Sa, lıloskova n R<ı6tol bö~e-, 
!erini yan ve ı:-er.ilerde.n ÇC'\ ir· 
mek, Rus ordularını ~ka doğru 
ric'ate mecbur f'lntek imkanını 
elde edelıllirk r. 

:llısır c:eplıesinde: 

Mı:lıarcbMin yedinci ı:iiıııi. Mih
ver ordusu İngHi:ı mevzilerini ya· 
ramnmışhr. lnı;iliz ..,...ı...,.u epey· 
ce km·vetleuıniştir, Hatla FJ Ale· 
ıneyn cenııhuı>da miihinı bir te• 
peyi de ele geçirmiştir, İngilııle
rin ağtr topçusu 'e Gweral Lee 
adındaki yeni Amc•ikan t.r • .ıkları, 
lllilıwr tanklarına karşı iisWr.'ük 
teııı'nmc çalışıyorlar. 

İli tarafın ha,·a kun·ctkri c p· 
he g'crilerındc miillıiş bir bali
~ct ı;<islcr. ı-0l<l<dır. P.ir tarafın 
ynrdım kıt alorı "' mulzcMe al
ını. ınn manı olmak içir. uçal.lar 
r.iirckli bit şek ide n:iihönı he-lef· 
]eri, fi5ıleri ve lin1~l1l"t bot } ala• 
mı~ a devaın diJ-orhcr. 

General uchiıılek, Liı h•fta 
ksz.e.cm1~tır, 1\oJjhwr ordusunun 
kafi derecede yııı<anılıj!ıoa hi•k· 
nı.,t.füden &0nra büyük bir tııı<r· 
ruza giı·i~mcsi 1nuhtt•ıneılıli.ı·. 

- Aıh, ÇcJtiyor 
IIa.!.i, ta\•tı, yürüy{lşü, 1.hır ı. hep- 1 

si ~n : ı gözt.: ç .... 11)G.C.çk. da'ecede 
~ iıbo<.ığn.lı ve !:"Yı:itabd! ... 

Y:ılı.t~ı S'Y.:\l•YI yarıya lk<ı<br bile 
i<,ımO<icn al!J'G". İk de binle de. bir 
~ '><', y\lz\J:lde bu~ • kır t.a.ıı olu-
yor. 

Ma.±>ı , kıl ğı kıyafet; yeı irıdıe diger 
bit· gı nç y-anlf'G ya.kla.şl)"Ol', 

- Alrr"d.: St-ı..aiccgun; bu ne hal? SU
ıi.ı 11.1:; • lI ' il &•İ>l \,-OOU.lt, ıenginaıra 
~ un .. Ne oldı. """'1 böy,c? Yal· 
lWti, µ .. yı bır ta ara ;tarak, hak!k:a.tcn 
lem ın Keırlme b:ı.'::ın=an :;!ı:ıbelinl 

iyi ''°"' ııy;: 'tını. 1'J\!ct'..r ~ bo bi .. 
rader'?. 

... ~Ah 
Sen 

sun. h 

il"\' "' l 

mi11el'c ' ı ve halA.Uhrtr.:> 
\ 1 .. o i · bilryoc mu
.n ~.f:Ç & »m b\.lılıım.n rı sen 

&I 11! ye kada .. , nıa nın, nişa .. 

Ne el 0 mı oldun?. ICB.ra 
Et"\ tı m ı; voı1 U ? 

- Nt· z tt \: ? 

<Ola>ÜI b nı:laki ga.ın F~ ırüb-
te \<le> 

cY 

l\oo.c" f. ne tıışik.nn? i :;..n !lşllı: 
ıı.. lu: <\ " f''. :ır. i •• y ' ... t, (; ::ril3Z bir 
~. d~ k• e a = b" ~ 
'\ z,g~ \r ,n T, vrtts ltcrı Aşık ol• 
c'. ~tlll lkım:ı lıoruk. l ım? 

- c~'l~···u.ı U cııy(le.ı ~ t:.il t--n. ne 
!'LEıın Pttl Ff'lek• 

.O' ''"'' kı:ttıı füztı.n, c.jt•n1i rnun et-
VilayelimizJe yeniden ,vo.pı· ti Felek> 

lon ve yapılacak Jıi;)' <SO> !er pençcı iuıhrımı:!ıı "lurkrn 
lerzaı:ı> 

mektepl.,ri cllmı u r gu:..e \ m;uyt\ %cl>IJ!\ etti 

M~~n' m(jdürlül! · rr:cktdıı oı· I'el!"k> 
n·ı: ~n köy ere t'~ an c ·,·el mek- - Anin ~ 11.1!>1"'1, <' gu:d, i atııı 
tep a~ımırk gayesile köyl.en. bi- m? fü yoı ;.- • fi, ıe:>, aı t>k man-

• ~ zum 1.""0%1 uş: , ı Y'8. O?-: ı.. fla • c I.lne 
nıa ır.~~~ma yenıo"Cn h.J7 v!frrr.ı ~ de bir" ooz da &.1 c!'a. çılc ı.> k'lt-;•e k.alı-
bulu.nmııl<!b:ı"Lr. Bu cllml,•d~~ o~ ve ciiya: diyaT c'laı; ..• s:ı;ı,. ı.me !'>§ık 
nt.ık üzere Silivri ka7~l.S1Il1T· rruılh. ok1.t..9rl?. 
td'f 'lcöyler;n<>e iiç okulun ınsa•ı - Hıç oo:ı. . Thkat, bir ~·'9e!ll 
0bitıınişı>ı-. Şimdi gı·•H -t- Gör· -.en ya ... Ele<ı-

Çatalca ka>.f!Sl tıroylı:riı.d<- 6, di.ln ••• K ı.rr~ ayrıh,y'<'rum. Alcya-

Si'ı•v:rı kaza91 ki:•ylcrinde 3, Ü~"kü- ~"' """"'- a •Y ıJ,.ız g.l>b<ıo. .. i:ıte bıı 
k 

da.vtır ıı:ı. gör r.. rn, bıJllaıdla. lıir gene 
dar ,.e Y<ıbJ'·a :.za1arı !Wy1"ı-in- bomla• nışt m 0'1& ôıı;ı.lt okkırn. O 
~ ik",u 1<fnc ol.lIY.ık üze-e cır üç da ıı...ra " "°"""'C<ilUI :ıyr,..,_ ;çl.n 
ycnıi ve nı.'Crlern okul ~ı'nası in· gdoı:" . ı ni:z ele ayrı:·noo. ~·leru.>ee-

""at r a ho fa ılnuş buiunmakta- ği:z km • gı>l gö. !ti, fıraka ~ 
dır. ıtlii.l ederr•l.)onın\. 

- -------------\. _- - -1.b!r~.r&. 

FRANSIZCA 
dan İXMALE KALAN TAI;ı,:BEYİ 
Mıcv:\ffal<ılyc t!e hı:'Zırlarız. :vfü~ 
terek der lerin h:ıftnda 3 dım. için 
ay Lj;"I 6 liradır. H1JSW>1 dcrslPr da
hi V'erilir Lisan mütciıas;;ısı Prof. 
ALbeM Anjel. Bah<,>Ejkn-pı Tramvay 
C. Selii<m<'t Hen. 

ııı::n<lil . B üı • l!şll!<, 

- İ:fte ••izAırı, geH)'ur. Seı-.i h!ra· 
ır.P~-""'- . ONi llen g.di)""'11"1. 

Kı"1<!i k ıe llÔ)':..'n erek 7ürüdfi. 
Öo(lı· '!<IJÇ, 

- A ~l lMırna en \ıüy(* ~ 
k·1t\~. yn.;:OOb.m, cii.11~ aklıru sen 
muha u:ııa ot· Dool ve :ı.ıle:=r.tbı J<ü
rilmdlc ~ı.e ı. 
. ııüs·ı,;y(N BEHÇlt.'T 

• 
Orduları idare Edenler ( ) 

Mareşal T'inıoçenko Nı sıl 
Bir Kuınandandır? 

23 yaşında iken General olmuştu, şimdi Sovyet orduları başkuman
canı sıfatile dünyanın en büyük ordusile boy Ö çÜşmck Vttziyetindef 

S•.>V:yct orduıları ba;ıkumaııdam 
S:me<'ll Timoçeıtkıanun .Al:ınan ta• 

aw..ızları karşısında nasıl! teı- dOk 
tüğünü, ü3eıine alıhğı agıT ınes

uliyetten clolavı naSll beşer 'kud
rcıi fe\Ü<ın<U! bir gayret se.rfett'
ğini l!Ö) krneğe bilit' !üzum yok
tur. 

B;nııi!'C:ı<e geı:ıoç ıeniJ,,bilccck o
lan bu Ma rc~al ( 48 ya.şındaı:hı") 
ener, ı< çl'lııresi, zeki ve naf:ı: •ba
kışl:ırı ile mulıaıahı.na bir asker 

kaı-şısı.. <la olduğunu deıiıal ha
tırı tır. l3as~rabyarnn, F\ı.ırmenlı:a 
kôyün.Jeıı hir lıahanın oığludur. 
ısis de Çar ordusuna girdığı za· 
m >n, ';elki de şinııd. F:n • fareşal• 
o'~" Manneı1ıayrn n crr.ci alt ndA 
bu , n• yrn'1l! Ha!bı.ık' ş·~ • 'l<.İ 
k.ı.ıT.a ·~, ile cephede karşı kar· 

•> a gc"!ııri§ !71..lur.ı~·".ll'. 
Bol.~vılt btılali 00. lııdığı za~ 

man, TırJX;enkıorun l:ıo.ılur.d~ğu 

alayıın Sovvet meclisi kendisini 
Jlfuskıwaya gön<ifrd. ve orada 
Savyet m:...hafız ol"<lıısunıı iltiha· 

kı ile ~ıükseli;;i de b:r oldıı. 
1918 kışında ala.y kumandam 

ld Sonradan ismi Stalirıgrada 
çew!iCn Çariç;n şehri, T:moçen· 
konun tedh:nleri saycsir :J.? zap
tedikli. Deni.kin kuvve~eri püs
kii.I'1iıliü. Bu defa da b,r !ı111kanm 

sevı< ve idaresi TiınOÇenkDya tev
dı 0 cl:Jdi. 

Bı.. .k.umandıınlı.i!ı da Vo:roı;Jo.. 

ı Yazan:---..., 

(.____M_. A_. __ ) 
fun, D:1hassa st,~!inin <lootl\iğuna 
medyun<lu. Çünkü Tinı.oç:'nlro, 
bu aoo::luğu canla, başla sarfetti· 
ği mesr.i net ~;nde kaurumştı. 
Kırım berzahı olan Perekopda 

yapılan muharebelerde yaralandı. 
Yarolnrı iyi ohr ohnaz, Polonya
ya karşt y.arulan HCfere ~raket
tı. Ukray .1a<la h nrc-k.l;ırta bulunan 
ve süvarı 1 1rı1<leıine kumar,da 
eden BL d iycni oı'tlus· Nlta muha.

rebeıerc gi.rdı. Jitom!r bölgrn!n· 
de Pokıı'ya ()(ph ini yar<Uak, 

Kız ır-d ,nun Ga. ;yaya croı;-ru a

t:IDıasını Thwçeı koni.in tem.'n ct 
tiği söylcııır. 

Hu!! a Tımo\e'll<Jo 23 yz,,ında 
iken, ır harcbedPn Generaı r.it-
bcs çı~ur. 

Okuy•ı.ıp yazması 'k.:ttır, derler. 

Halbuki Gener.ıl; Fnmze aıkade
misine devama baş!amş. harp 
;arı'atını_ iyıce tPtkik etııni'Ştir. 

Teo1'rar orduya dönünce, 1933 
de Mın9k bölg~sınde en tehl.l«'li 
bir mıniakaya, 19.'l9 da Galiçya 

ve cenup b~tı Pcılonyasını i'i'!:al 
erleıı kuvvct!erin kumandanlığı· 
na tayin edımı'1t1r. 

İki ay sorra F'ın1and.ya ile mu· 
harebc başlamtşlır. Sovyetlerin 
bu mıcnar~bcle.rde hezimet Ürz4t-

rinc lı<>:ııim,ete uğradıkları ma
lıiındur. Manrıcrhaym hattına 
karşı yapılan biıtün teşelfuüsler 
boşa çıkmıştı. O zaman y.ine Ti• 
rrıoçe'llko hatıra geld'i ve h~
tın .daresi ken<dbine vcrikü. Ti
moçenko k;;nlı fedak.1rl.ııkl.ar pa
hasına Suvanto geç;tlerini Z'(llrla
dı. Fakat az SC\nra sulh im:ı;ıalandl. 
Timoçerlloo da M~şallığa tem 
edJ'Cii. 

Tiımoçc-rı1.u acaba o zamandan
berı ne y~,µtı ?. Bugünk wziye
te bak.ılırca, hiç ıle boş dı•mıı.dı
ğı anla~ılıyor. 

Bir de ıı, Sovyıx <>roıısun un 
ba.,-ıan :.ıaş.ı. ıc~ kinde bliyıi.ik ro
lü o'lduı::u sc:-y!_niyor. R'ils orou
sunı.n Fı ' y~da gördüğü fe
liıketll tt>t:ı• J ~ rde'I ders aldığı· 
ra 1;~e yoırtur. Ondan ooo:ııra da 
Fran:ıa mu".,rebcsı Tiıroçcrl!:X>yu 
elbette kl yakından alakadar et
!T' ;ştir 

Şimdiye l:ad3r hiç 'bir zafew 
e\l<e eıtrr <Ş oınıaırok!a beraber, 

A'iınan ol'C!usunıın ıı.arşısına çı· 

lqan en Jroıfmmç nuhasım kuman 
dan ol!duğıır'ı.ı da tas::Lk etmek 
gerelııtir. 

Buun içindir ki. S'°<>&•iıı rekmil 
Sovyet Olfiula.n başkumıınlianlı· 
ğını T'moçedkıomın uhdesine vei 

rniı;ıtir. 4a yaşındaki Mareşal, şim
di en müjl,iş düşmanla boy öl<,~ 

mek vazi~tine :'rmis bulm•ıyoc. 
AJman Qrdusu il& boy i)!çü~ 

!nıllt redohi or 
lu..r;: Ali ICemrJ SUN:\tAM 

Bir faı:-~ft.sn :\1 ı.r ımıhu• ~ 

J.crı !rtt'.Uıı ş;rl<iet.. c de»" _ e.•rr
ker iJti ~c-ncc:icı c-ti l.azı.. ıan 
~trmun .k<:·r ·L;sındcn bol lcnLa. 
işi ~ v tltiot gö•cc.cğ du ·r.ı mal'bu 
ıı.t1 için birinoi d·erccede ı erak 
mr\~~uu o1an rr.esclc' . ·en biri .. 
~r. Britanya ~dntarında'..i ordou· 
P~ıı hep h~zırlı.k gürmc\tk har
bin sonunu bekliycc~ği zann.na 
düşmüş olanlııı· varsa ergeç hakr
katin bundan ibar<:< olmıyacağ~ 
ru söı~iyen.!e.,. dalı.a 1nkıtıır. 

Harbi'n başıııdanbcri de~ iz ve 
ha\"a kuvvetler.nh kerıdikrtnden 
bekknen işi .ızami derecer'e fe
dakfuı!t.kla, azını ve •eba1la, b:Jıj 
Y<>Pmış oklu~tı'lll söyl'yen İngi· 
lı:ııler için -kara kuvveti olan or
dunun hep hazınianmakla zaferi 
beldLycceğini düşünmek t~ham

mill edılir g,_'bl &j;Jrllr. Onun İ• 
çin Av!'•rada i.k:nci cepheyi aç
maık ba-hsi her defak! tazc1'?:ıi

şindte ingiltercd!lk ordun• n dil 
ne ş görereğ< m.VZ'.ıu yeniden 
cant:ınır. Fakat kcyfiyeı yahıd 
hissiyatı menır.un ctrnokt '" itba
t<'t degildtr. Dt>n.z ve hava kwv· 
vetle;-i dcrı:ccsinde bü ilk i 'ce 
ceıımok üzere hazırl'nan l'r e>r
duyu harek~te getıri•keıı. her noılı: 
tayı .!<)•iden iyiye hesap etmiş ol
m&k, mümkün o'ıc!oLğu kadar hiQ 
b:r şeyi Lesadüfe bıırakmamak 
laz.ım. Sö:'IÜ.n kısası yan~ adım 
atmıımak iÇin her ciheti Qfujün
mek iktiza ediyor, Bu bahis clra· 
ftındıa 1ngitzleı:\'ll a)'!aniaı:ıbeıi 
yazdll<Paıında ise hatırda tutula
cak ııoktala.r birden faıladtr. EN
veJB. bu oıdunun ataeağı ve ya
kacağı tam d!ıaeak. Ô);le ki a• 
ta-cağını ataıiken teredl:!üt etııru
yecek. mühimmatını sa>ifederken 
mıit!laka yaktığmın yeri boş kaJ.. 
madığnı bimıiş dlacak. 

Ta ki ımalze<me ve vesait hal"
binı.'n bütün icap.ıarına g&rc ha
reket edilmiş o1"1!n. OnUI' ;<;in 
her geçen vaki11tc bir top d.tha 
fa?la yapılmış olması büyük bil' 
kardır. A1acak ve ya!<.aca.k ne 
kadar ço.1< &ursa ziyanı getimıi· 
yccekkir. Son.ra İngiltcredeke cır 
'umun 'bö)lle uzun zaman belde-

mclte....mectror aiti scbe 
lerin ba~nda g' 'ıı:ıı n~ a ıı-
nuiılI!ı:mak fuı.'lldır; dlYQt. a,.. 

Çfüıkü :bıgiiız ad:ısııı.n :Stilil 
edılrııesi dü.:ıünü.ldü, hıma teŞ('b

büs edhl'di, faltlat ş<rrıdlye kadar 
irrilcin bulunamadı. Fğer lngiHe

re .gitgide ktıvve~en w ana va
tanı müdafaa için bcl<liyım bir 
OI1iu btılunmamış ollıayl:lı karışı 
yakada ~nen istila emeMeri~ 
ta1ıakkı.ı.k cttimıek için tı:>cr'ibeye 
girişecekler ~ks k Jımıyaoeıılotı. 

Fakat uzun =nandanb~ı i \'°" 

dafüi vaz.iycl'te bekhyen bu or
dunun hır glin hal'C.kete ge<"rreğt 
saat gelecektir. ()Klour.un lbu işe 
hazır bulunduğunu gOOteren 

mü:.d:ıet atiıımetlerin b:ışında .,uı.u 
say:rna:l< tazım ııcliyıor: Yuk&. na 
işaret edildiği g.bi İngiliz den z 
ve hava kuvıvetllcri k~ndilcrir.ıden 
bel((ler.en fşi gü!1!111ell!te de' am e
d'·yorlar. ~ilterenin deniz kuv• 
verine diyecek yok, Havli loıNve
ti de mihver tara!ınm üsWnıhlgil 
kruşısında 'bile vaııi f.esinı gönn üş 
olarak kendinden bahsetıtermclde 

dlı. :liNgU!eredeki lı.a.-ıa lruvv<eti· 
nin şimdiye kadar kenıdisinden 

balısettiı-.:celt kadar büyük işler. 
gömıcmiş otma!>I ;,e a~tık isten· 

mi')<"'.O<'. İşte oniuyu lirnz evveJ 
harekette görmek arlusunun İ& 
gili2ılcr arasırıda bövle be-limılf 
olması n ordunun hnzırhğır.ı <ta· 
mamı11~'l!eeğına da a)TI bir dctl 
sa.v ıhn.ıı ktadır. 

1Biri!"i.2i."DE~flı 
f'iepımı:ı.rı 1 

Tamiri lazıı:::ı bir yol 

yazsyor: 
Nt<e 'fıbbıyl."tlin yonınd · 

Sli!cyımaıılyeye giden DeUn Ö
mer P8f8. ca.Jı.le~ uzun ı. lan
aa~ı ba1anı;;ı:l ta.n yüa'ufle-
rnJyecek t.ir halde borzı.:lmuç ol
m~la beraber tama.~ile bir mez
bele halioe gelm•ş'~r TC."Ilizli!t 
ôş]erinin bııralan ow"' sulatmak 
de~ı. m<>kı:la'1 bile kald;:ma
malctadlıı•. şcbrn ta-ihl. ;1heser 
&bödıısi olan Sükrmanlye c-.ıtru
iı...• müntebl bu ye' .m hiÇ olmaz.. 
sa ıeınizl~lp ıs,,,;,. .,lu<ımosı hl'· 
smuıııd& a!Mcadarl= .,:ı2Xl dik· 
katini celbr'rrıeniz" rica roıyl.-!'im 

• 

• 



(Bu 7aıının tnf'1.Cı}eri A~adolu A· 
ı ns1 Bliltıın!e>ir.,ıen • ınmıttır.) 

Telhis ı·d~n J\luammer AL\Tl:R 

Ru. e<.fa <·sını'e A~an ıa,ırrtU: 
h~reokct:cr·n n m~nirp g«li..,,....,:~r 
g<>Jlıcr<lıgi son g"1t-n h~beriıcr<loen 
il "ht§iılı! <•ı•, 
A~an tcb1;ği1Je göre, Don ııelı 

r.rıın b:ıtımı !.ı kuş:ıtıbn kunetli 
So\."'Yet gn:i,~arı ·ınha ~dilmek ü--
2'eerdi:r. Rusların ~embcr<kn kur
tu>ır .. 1k iç •ı ~ ~,ifiltlerı mukalıii 
taarrı.:zQr neıtıcc-,,J! kahnı~t.ır. 

Mısır cephe&ind" ı uhıı
rebeler yedi günd~nbe; i 
ayni ıah.tlarda cereyan 
ediyor - Rus cep! eıin
de Almanların Don neh
rini geçerek, Ros~of • 
Moskova hathııı ke.tik

leri bildiriliyor - Ame
rikı.da harp sonra11 için 
§imdiden erz..k toplan
maaı ifi görü~ülüyor. 

Kızılord da yeni Aıneri kal il ar 
:bir havan topul 4 Japoıı nıuh-

kullanıhyor ribi batırdılar 

_ Stokholmdc::ı ge'en bir habere 
!;(J~e. Mal'C{al Fo:l B<.ck ordula
~·nıııı EPri lro~arı 200 kiiıGmetre 
ılerl'.· "erek Don nc•hriPi Vororıeş 
şe :>n y.ak•n•n<hn l> no:ct:c.u:ırı geç
m ~kr ve MJoHova - Rıı.stof de
mırvo.ul"' u k sn . lerJ:.r Belki 
şıınc:, V roııeş şeh•ı de Alr>ıaıt!:ı
rın el ~d'r. 

Ikıi.in habnl'I••• de Inı nehri 
t:.«rinde k<>prü baş'• ı.run kurul
d"t nu lıild nm<'!.ıec r. 

Altnan • )-akla'1n.ı ""re Sı-
Vt.~ ~ b'"' , 

b" ~a a'. a esir r: tarı 97 
r..cl• Ge~er .... No\' f da csirkr 

ar _ d.r , 

So "i ~bl • i<e K'lrsk ke•İ· 
m nıı. b:r ı;;t ''Ooıettc Rtı3 k.t'a
l rııı o geri Çt ·"! ,.,,;.;, yı>nl r.-ıev
Zıler i'f! 'ett.·;, ' ld rı ck'ed'r 
I' yt, rin ?lfoslc~·;a ınııhıto ti B:
~lgoraj • Ve! .ın ;,, cepiıesıı' n 
"' çflk nolrt1 1..ar•""rfa müth.s Al

~an b? ,kısı nc;iccslndr int:zam
a geri çe!tilcl:gini t,_yit (di~-or. 

K, ıl.l Yı!chz gıı1e~sı d~ b • çok 
ke ·. · ~ır fıx!e R.ısla-- içiıt otdu'i:ça 
ZOr b.;- ~:ız:yet hasıl o!Jcığunu 
hı ~ or 

Mısın CEPHESİNDE VAZIYET 
Aln1an ıcbii~ Elal 0 n,a•"Jl mev-<===- - • 

Bu sabah sahte 
130 karne süren 
3 kişi tutuldu! 
All, Ilü,:;~yin ve Hüseynin 0 ,;Ju 

\\ısuf •"-mkrindc 3 itişi Şchn~'de· 
b~s..nd.a 69 numaralı ekımekçi 
~üı'-'"'mırıda bu ,ıabah soat 11,30 
~ 130 ad t san ıuisaLr karnesi 

$Ure lcttkEL yaka:::ınmı~Janl1r. 
___,,_ 

Era lyet Sandıftında 
bl·ezık Jaır11~ ıttı 

Kadıkö · .... Ytınde Yo~nrku vuku-
''""'• 1 b- • • s lilı U numaralı ev.le oturan 
n ~ a adında bir kaduı dün Em
k ıyet Sandığında bulunan 500 lira 
·ıynıetind•k' 11 b'! ••.• .,_ d k c ı a ltı ı ezıı:ını .,..n-
ı tan al n b" ""dd 

nı" 1 
1 .lŞı lt mu et sonra 

cç ıuı b' ıe, ik ır hır,., taraCmdan bi-
,. \"&Dta~ındo~n çw.lnımı ... tır .. 
Zabı•• b"I ,._ 

tad -. 1 ez,,.. hrrsıanı aramak-
"· e-

1 
kiinin e!c geç.ribıcsı ç•n, ,aı:pış
maı .. :·" dev:pc. dt.ığ·ıı.: bil.u riyor. 

İng·l'i.. tcbL[!: dl J;;!alt>ül( ~ n ci-
\'arındaki nıul>aı·c·bekrııı devam 
ettig'?ı~ b~ir~yor. lrgnız:~r. L:r 
gec~ hf.cum ... nca Atnan!a.' bir 
rcukavemet ıner.ı:.~z:nden ~lKar

mışlardır .Uçai.;la: m hveı gPrile
rinı mütemadi:v·en tlö.~~1e tt«iir. 

An·1'ııs1fıdı·.~ıı11a gfirP, her ~ki taraf 
yeni bir kanı'!m 'Cn'l "'"''el, tak
viye alm:ığa dcvr.r.ı <.'<iirurlar. 

S!<ıl!h-01 ;.;Uen D.N B. n n ver

d:ği b:r ha'lıcrde Mı"rdıa enıkisıt-
r· müc-sseselerinde genış 1:).1 gTev 

hart'ket ni'l" başlıd• ~. ıx .ri'mek
t: d·r İhtı!"fı ha1"ctme" ·~m hü· ı 

kt ~cı bır kom:syon le.<:k 1 etm!ş-
t r. 
A.\lEr~tKADA HARP SO.IBASI 

İŞLERİ GÖRÜŞÜLÜYOR 

Vaşingtoı>da harp S(J?bCası me
s, J,,.,.i bol:J<ında göri41melı·r ol• 

mat.tadı~. Tltı müT.akereh:n Rtı8· 

lar, Çın1iıt.'l" ve d .ğer mı!llc&·r de 

i~t'rak ı deeekk d.ir. Mllı~ı'<bcl 

rr>Jitareke ıi',vres1 i·çin ·bıiyıiK ik

t "&'1i tedbirler alınması düşunw 
nıc<ktcdir. Büyük miktatda ıhti

ynt erzak biriktirıleoe4C'!i.r. 

Bu haftaki at 
yarışlarına yazı· 
lan hayvanlar 
İstanbul at yarış!J.rının ooıu

müıodeki pazar günü yaplacak ii,k 

hafta kOfJıttlan crasm<ta bt.hman 
İngiliz a.tları handikap yurı~ına 
dün kayıt yapı\mt~ ""€' seK.z J1ay
van yaz:ırruştır. Bwılar; Knmi
~arj, Dandi, YavJ7., Şcn.7.-z; 

Alemdar; Gonea; Öııdemır ve Hü
mailıatuııdur. 

Bu hafta Karadeniz 
ve İzmit pos

tası yapllmıyacak 
Yti:ıııı:z bu h~ftı.ıyil u::ıhsu.3 oJı:..- ~: ü.

a?:"!\ önüını!iukid Prl"'Şf'rrbe g llıili 

Dcvll't Den!ızyoJ!nrın-n Karadeniz ve 
ayni güıı ya;ıılmas l<\zıını gelen İzmit 

pcti!t.-ık.rı vaıpıJm.ıyace.kiW'. 

r-:-..,.-.._...:.:;:::;;;;:::;;;;;:;;;::::;;::::=:::;;;;:::;;;;~~ 

\ S E H l R D E N ve P.1 E M L E K E T T E N J 
Al\I<• h. -

.-~ı\.'ıf .,. 
Ml-:A-U.t:.RETı.E.>ır: 

.... 19 d.ülıllr.'m le , ~ cı, .at!Jlda.rı mallar 
zal' ' 1 ~' ı lroyıruıdıkları için ce-

lf ırı~ ıı. !il'Cf.u·. * ll!aı.• ıo...., ne rıtı oolı:lıırında pera-
t'dll~~r 3 7,5 kir V{'.:1Lm('si kabul 

y"!J 1~1 Kur Jı>ma Mohkemele.rl 
..,... .r~ 1~P:n1!a~al-."'1-K. 

hozırJa.nırnlı:'.::dır. B· işçilere 
tliy• ~a"Jkı d• ver~d<tlr. 
M ti"l"EF F.JI ntK: 

!ek&U· 

......_ lt !:J"C \i k.al&ti, Ma.ınf \"rltale-ti 
ile ya pi •ı trn.:ısla.T rıcmımda Topi<a p.ı 
&r.,,.ını.n lıugurıkü mUııe tele idcderi
ne mü.r-e JS!.h ve. tc\'s~i iç-in 4.>0 bi~ 
11ra "-ermeya kabul etm~-tir, 

S'.ol 'ıclm 7 (A.A.) Af~on Bla
C'..ct ia1116;, lsveç ga;ıet ·:>inır. Hel
~:n.Y.id>eli. mcl :ıln"nc göre Kı
z.!mdu .patladık on oon·:ı ÇOk 
şid!cktl.i bil' hararet ''·:şrcd'c·ıı ufak 
rr.errr.il('ı atar v "i ı·" s~r ha-
van topu kı: ıanma<:tad r Bu 
hava'l topları Rus topçusu baraj 
ateş:Crıi'nin ç-ok r-detn olıc,uğu 
M· "ınan.r.k cep~ ">de ku!l nmak 
tadır. Bir ~ccdc 1000 meımi a
vlmışlt.· 

Rus Cephesi 
(1 ine; S ıifeden Dev.:m) 

üzeI'ed'ir. 
Aiınan Jru\~l.c,:i u€T gün bi

raz ci.:ıha ilerle!m'M'."d • ·r. 
LONDRA YA G(\R.E V AZIYE'l' 
L< r1 7 (A.A.) - B.B.C. Moo

l· ;v~da ge< 2 yar sı ı' şrolu an 
s,, ~ ~· ıe..:ıı ğme. göre, dün Mos
k'>va - P.<X.!of ci"' 'olu üzerin· 
d ki VOl'Oill<>~ ş:drleıli ve anu
<lar<> r ~pışmalur rcreyan etrnf~
Vir. Rushr müte it m s.kün 
ll'Jhz!!Ni talıI'ye ctm:şleroir. 

Fun Bvck orı.!ulıarı teşebbüs et
t"kl'eri ilk ra«'kctiıı L."Y'i! k-oı!u

nu vücud.c g tirrrıi;JlelvJir. Fakat 
cenup kolu hcntiz ilerl"yememiş
t~r. 

Alim an .arın ga)'E:i K<afkn"ya
dan gc:en petrol ve lıenzinOID. 
M"ooko\•a satıasındıı:ki oruutara e
ı şnernesidir. 

Du müstace! anda SOv) et t~n!k 
kuvve11eri pe-k biıyük h'=etl<!r 
~;öııımkted'rl'cr. Btı rr.eyanda 40 
tı;duk ağırlıkta Voruşill:xf ;si.ııı2i. 

yeni Rus ıankl.arı lhi.ı)•• k l"r rol. 
oynam·a'kta ve: ce:,amet~erjn-t· na ... 
zaran bihük bir siir'atl:e hareket 
e'tmckıted;.,.1 er. 

K~\:ı:~n cıep:lıes.,,d<>kl kuV\·eH!. 
b·.r Aflınwr taarruzu taırlolunmu~ 
"·1 Rus~Dl' 4 kö:,.,ü gl'"ri n~ıışlaıdır. 

Lane! a 7 (A.A.)- Ai'.!mnnı'arın 
Duu .ıte~~ ine \.Urtlıl.~"artna dai.r 
ya~..U•!<ları h:ater c~arı oc,y t e<l;l· 
mem'ş buluı;1,~·-0r. 

--<>---

Belediyenin 800 bin 
liralık hakkı 

(1 ;nci Sahll"'-'l"n Dtv&m) 
800 lıın liıllıyı hıılan bN:ı Dinala.!'ı, de .. 
Vtr n- -~ nC'l s; y:ıp l.trkrn kayıtı.armda 
gOst" rr-EX.i gi ''" h..ı !-iur~·~e Jıı lt dt.ye
n ... 800 )'n Jir"" :t.Lat• cı ..iği b .. tU.ril-

r l\tu ac~ lçı, t~end...Sı:l<e % 20 
vrr :iıii t 1 v.t' bu. mr-ktll-4n 

Lv-1 la 1 ~. a ·,.. likte ır: . ana 
çıkaracağ·"'l s&,yl~rd'ır 

işgal altındaki 
Fransada 

(l ıtı.c Sah~c'ien D()VDm) 
\'al A1ma11yaya )eni esirler gön
cleUt~K u::tyor. S'~z ise ~ k·ıi.ıcı 
a\Clet e~rneıerini i,,K •.)'orusnuz .• 

14 temmuz hcpıııdze hi.sl~rini·a 
açığa vwmanız iç;n J;,;.r v si:le teş
Jrl.l edıecem.ir. Bu, varanın, hürri
)·.et1ln l.>ay .. a1nıdir. 

Y aşın-.;t:on 7 ( A. A.) Amerıkan 
drniialiıl:ırı AlNu..irue adalan 
sufarırtla 4 Ja1>0<1 .., u!uıbnıi ha.
lı.ıımışl;n it • Bur.' c ,,.1 ılcı:ot Kis 
ke..,., hatırıhnı·, b"rı ) kıhn ştıır. 

Dördünro rouhrıp ,\,; .. ıoda !:>atı: 

dm.şlır. 

Mısır Cephesi 
CI JLC' f· h ıe~ıı Devam) 

el.ı.n<lıe kaklıgıt.ı b1· , , J1 \ J. 
24 saı' tteni>en v.ı Hl dliizebni

ye yıüz t tımııştc.r Fa.kat Mısır 
için .el .lKe OO'ttid.ın k :ırış sa
.> ı' az. 

ALTI GÜ"l\'\DE ÜC h~'\ÜK 
7AAR'RıUZ 

Loodıro 7 (A.A I E!:.ık!nPyn 

çarpışrralaruun aitınr• günn..: e 
g;mıiş bulunu;"OrLz nu a! ı ırm 
..,;u, 3 büyuk taanruz y .ıp 4.r ,ş· 
tır. Bı.ı:ililrın b!.r ndıe seınz.,lli;ı or
du 400 ern ~lmış ve 40 tc.;:. " p
letr- şt . i'.küııc mdc 600 e= a
lırmış Yt bır r ';: gar. net elide 
edil.."1"1<lştır. 
L111GİLİZ MUKı\ \'E<"\1lETIN1N 

SE!lmll 
Vişi 7 (A.A.)- Mısırda l':lal:e

mcyn dolayıların<la muharebe 
devam etımc-lııltd'Ll". B~ıfuı. !ngi
üz muk2\"e'lllı'tGn ,n aLnw takvi· 
y<leı<lc.. ve araıı.. in gôS:ettl! iŞı 
k'\a-clıl:!aıtlan ;~,,; g<"lb';in:' sö:;.
lenx-1 .. ~ ir, 

AlıNt !at', hunacla ~lv"oci hlr 
müstıılılreııı hat öniiı'i: ge)ml4er
dir. 

Almanlar bir arada 
fi ;rı"İ o:;: l'ı.frrt"'" nevaml 

Düşman, Kursk k.e.iminde b:ı.
zı yerlerde ilerlemeler kaydelrni• 
ye munfCak olmuştur. Bielgl>l'Od· 
da Rus .hallarmda agır kayıplar 

pahasıı>a bir iki gedik açılmıştır. 
Ru:.larnı taktigi vakit üz.an. 

mak ve ayni z:unanda di.işmaınıa 

ağır kay•plar verdil' •ktir. 

İzmir H~:ke~-nde 
(1 iııcf &ı.lıifeL.en Dc.:v&m) 

ürere bir seri ingilİ7-<:e konferaJlS 
tertip olunmuştur. 

nu münasebetle Londra rady~ 
su bu sabahki türkçe nt"Şriyatm
da şıınları söylemi~br: 
•- İzmir Halkevinde verilen 

konferanslar doloyı,ile Brilan)& 
halkıntn tak<lirkiir hissiyatını bil· 
dirmel· istNİz. Bu l.ıonieranslara 
başlanıldığı hal>eri Londrada se
vlıı~le knrşılaı.ınış ve ilk konft> 
ransa gel••o lıal!.ın kalabalığı 
büyük ıncıııouniycıi mucip ol· 
nıu~tur. 

Bu konfcran.I•ra giisterilen a
laka, Türk - lııgiliz kiıHürcl ınii· 
n:ısc-hetler.ı.nin gcnişlen1esi husu
sunda konieraııslarııı mi!him bir 
rol oynıynca~ıuı tebatiliz et.tir· 
mekfodir. 

Evvelce Kembriç tl"niver<;ite· 
si-ndc pro(e.wr olan l\1, Raıısinıan 
2 nci koııfor&nsmda ınuhtcli( ~ 
gili-z örf ve Matıoılaıı bahsede· 
ceklir. 

Qfı "' ı,~ ~.~ ip ığı te"·ziat.ı, Dağıt.ma 
1 ~ ;tU, Pd.·nce bu dairo tara .. 

'il Yap ~ca r * ~ta b ı . ı.,., Alma - Aı•rnra d,•m;C'l"'lu 
Jl>olif t'r rı,yay,. mazotla ;p;yen lolw-

./r llta .P ! ea'ım;ş:.r. 

Küreği kırık 
boş sandalın 

sahihi nerede? 

L,..gal altında oimıyan ~'ı"ansız
lar, 14 tcmmuwa evkrin;zi milli 
bay.raklarını:ılla donatınız. Ş<°'lı·ri· 

n!Zln büyük catt<klcrntle göğ90-
nüzde 3 renk!: koı'Cllcliılarmıızla 
dohıoınız. Meydanlarda tQPlanıp 
n1iili n1arşın1ız Mar~t:J :> ez..i ~ö>~!e. 
)'İ11'tı. Bu Simı. hakıkınııllir. Kim
senin buna rnimi obnıya haklkı 

1 Bazı İngiliz ku~vetleri 
(1 inci Sahifeden Lıt•\•am) 

,. 1+ .. ,.., 

lir y, , 1 , o! '"•E:aıeı. bu •ene muhl<!-
f;,.n;.. '"<le '""td'"' Alk:şa"' K:z Btı sabah Beoek safı lleriıxle 
c_ "lt.,. lekl';;ıJ~-rl \'e Erl1' :u!ı:>ri oça- benz renkıte küreğının b.ri kınk * B sahıpsiz bır sandal buluomuşıur·. 
d u """ ö.r~!;nen oıouıı.....,_ 
V rzu.ı • nl-acu, t~ln 1'.o<elerl Stıların tcsirile açıktan karaya 

tara! 9\dan haz.ı..~~ktadıır, Cf~ğTu sür.üıkılent:n bu '>andalın R B •• "' •• 
•'a* ;ı•n. 1e VekAleU, mernurl:ıcın kimi o tara.fınıdan f.erl:edlildiğı, i· US · 0 g r U 0 e 
•ın; VallI ~nın Vdulete bil<kıilnı~- ~ ndekilerin bir kazaya kurban s 

1 ./r K" er t• etıntşt" gidip gitrr.e<l:kleri zabotaca araş- ap anan 
--:· ~:=oın~.ır=ışç~·="=· .;:ıçiıı:.,:b"~ba::,:rem~,:tıı:·ıım::.akt:;· :a.d::ır·~=-===='Alman I{argısı !, 

n kya 5 J. Er. Ok. Alayı Satınalma 

Ku ıq Ki!o ---eti 
Lira Kurıı1 

O .. (8o:'nak3l:den !Jevam) ı 
m.syonu Başkanhğından sunun eline geçmiş \'e Orıa Şark 
Beher Rol "' M ktarJ uh<l:t altına girnı~ olacaklM'. An· 

1 Tuları " 7,5 Ternin.:ııt cak, .'.lilıver planı , .• aı-ıustı bu 
A.'rç<?s. olmakla beraber buna imkan ha· 

lira K""tlş 
sıl olup olmıyacağı daha zi~·nde 

<ti --- _45,000 5~000 00 --- 40.50 0-0 Son et ordusunun bundan böyleki 
mu1:avemet dlreccsindcn anlaş! .. 
)araktır. llerh. ide Rusların en 
sı>ıı ilamla kanlarına kadnr her <a• 

hada dövüşttekJ.,ri n lıi~bir ka· 
rış toprağı y~;"1,ıbi1Prek h""ş~yi 

45,000 22500 00 1687 50 

3078 00 

t.2rir .. ı:ı tttr Ta 1
.., o an-

~ .:ı. 45.r- oiuır. r 
c726-l> 

· yapnrnk~ızın bıral<mı~ ncaldarı da 
bir hat,ikatfjr. Ilı !has.o:;a, Ka fkn!i 
taarruzu ba lndtrYı ı.aman huruda 
İng:ifi-ı \'e Ameı il\an birliklerinin 
de fiilen Rus Ctrdıt u ile l.i?likto 
s:ın~a katılmaları daima b, klc- J 

nelıile.-ı'k bir harrk<t olacnktır. 
l>"l'J :il İZZET 8&'11 CE 1 

Mütte!Lk kı..ı.vve-t".eri dl.in El t<emt
y:ıün Oenubu Gatt>lsiıwl.€'" to1ıl.a11tnış 
ol.az:. Roınmel ku·\"V()tj l~iırı g~r~:-iı .. 
~n Ş.ın:ı Je ı:loiıru ııılmi~ertlir M~
fi_ -er Eıa~rr.1yirıın Ctntı.bLJDd.aık4 s.ır

t.'.l t ns.!I'JYlt3 hctk"~!n bu:lı.rr.:ntOC"t:l.IDf .. 
tar. Ilu 1tıta f.·'C lı~yın ~usta."ıkenı 
bir n ı.ı.:." l de ıı an taro d ıt:rf'k 

z;ıp'to!urun .ı.Şlı. • İ. ılı: t:ı,, cırelf'ri 
dl\T'ı s· ıb h"'tan 1-a .. Kn<l r ha\: hU- ı 

C•.Rnl.aıı.ı:a.a d v~:ım. r ~ ~ Aı· an 

ıı l .ol:P 

yye. 
bot ,a• .. 

, • t)"i't cı lec le 
T ~ \if taç ta . vel~ri durr.adan i 

cr.Piıt,.,. ,.. .. ,., t. • Onut.ı !..nema h. 
dır k m lD. 1'be h •!"!" J. b niş ve 
d'!"şn an G m.nl üp edılm n ·r 

Boyabat'da bir hafta 
da beş cinayet 

r::uyabad (Hı u l) - Burada 
hır Lafta z1r ın.t•~ 5 cınayf'ı oi
muştur Muııtd~ ısrr.ındıe evli. btr 
adam ıneln:s Mur · ne. in banı 
ı!c g ı!ıce S€\">Şl gıııl haber .:ıla
rıı.!< Mı.n;;ıne)1 ,. ç yuı • ta
banc1 :le yaralı} arak ölaümnı~
t ır. Ergeç k.>vü , .«ı-u!.ı.n Aşı 

RiLa 'rdı? bir lb kal'ı cfüş
rr.anı St ,.,,• rr nı tabanca il' öl-

ur. ~lU<. U1:ıkı,:ıı:ır !Wyunııen 

3 -· SON T El. li RAF- 7 TF.;oru;ı ı!MZ 

F a 
er 

RuzveJt'de Çan 
Be.\ nglundnkı l''r1tmrı l~l l!lrosu 

bina~ı.ıt•n duvar! rı huluıanadığı 
ve çalı"'"" iki taraftaki aparh· / 
ınaulcırHt cluvar1arnıa ili tirilmi 

1 
olclnj:u lıakkmd• yapılan bir id· 
rl~a üzC'rtı.ıe Bel<·iliye ,·azi~ eti tf"t .. I 
luk "tııı}ıc b~şl211ıı tır. 

Bu va~iyet knr ısında Şehir 'l\ 
yatro•ıt>Mıı buradan ba ka bir 
binaya ta~ınınn•ı karorl~.ştırılmıt 
fakat ıui1sN.it hir hiua huhınaına• 
t.lti;ı ve bnluı.ıcıı.1ar1n da U\ u'\ııla• 
madtğı idn merbıın n ı;e~L"ıt kı• 
nıcv inıinıde rlt' SehİI' 'fi) atro u 
burada tf'msil'erin• Uf'\am •lıı·i~· 
tir. Bu ilkb:.ıhar nıt•\•~iruiude i~e 
Şehir Ti~ı>twsıı koım·di kısm:nıw 
bırradnn Tf'tıcb.ı rnd~ki S• •İil"' 
ma bhın~m.s nnkli ku:ıı 'a nu.._trr. 
Fakat İ•İn ffl ı?arip tarafı, \uz )et 
böyle ib.en SPS sirıcm..,c;ımın Frr..n• 
sız Tiyotr ıı ı.;ı:ru-ıııda a~ıln•a • 
na mÜ••ade edilmesi ve hu ko
re de ncvfot Koııscrvahı · r '" 
burada Antigımn t!'nLil 1"tmesin11 
izin ,·erilınt:l\İ olmtışfuır. Ruııun 
na~ıl ;apıldığı hakkında ta kikat 
icra edilecektir. 

Kay Şe 'e me
saj gönderdi 

V~iııgtan 7 (A.A.'- Aır.c ıka 
Ct m!ıurreıs, Çiıı"n Jaıxı va '«:, 
ha.rbe g•n.~·nin beş ne -yıktiJ .1-
rnu Il'bi;ı-rut.btııt )le. -\ r ~ 1 Çaıı .. 
kayş= ke ..,,, tclgl'af ç 1 iştur. 
B.mda de l YQr ~- i 

cA:.. ~rı rı: il ıı s1zi rilah ar-
kadaşı sıfa . ; ..ı '3r, E :kek, 
k ô· bı...t ... n d"nı ı:ıFrn 1arın 
a.~arır n tah,l '~ ıtUnlt t."•nt.ıll 

Et < ıçı!' h ı-p eri 01 U <; ,::}ı. 

j rımız .Ytı.V2, ) , "'~ ll tar-

Yaııttil""'7 talıkikntn göre, ge· 
çen. seı,e Ileledivc- rnakine şubesi 
,.e ltfa;ye l\lü ürlü~ü nliiteha:,.sıs· 
ları t&r&fıııdan ~~hriınizdcH bü
tiin ~inenıa \t' tı~ıtro binalan, 
yeni beledi~ nizamnamesine gö
re lrontrol cdilirJ.crı Frao,ız Ti-

dodeceıo,ır & tL d .. " ya ada
lt t \re hum~ t ~ ti. .. ~ eı- bir u -
ha k'.\<!3r do ~ c.ı .ı vn,m e I 

c ~z.. / 

~ atrusnnun bu ,-aziyeti üze-rinde 
durulıııuş ,,, hatta İtfaiye lltüdür
Jü~·ü ile tnakinc şullcsi nıüh~ndi.ı 
\'C l!li.itrha~ Jarı, gerek y~ı ·nn ve 
g.-rehe ) ıkılma telıl;kesine fazla· 1 
l'a maruz olan hu binrıniJı sinema 
w tiyatro ol:ırnk kııl!anılınnsmın 
mahzhrlu (lldul;-u hak.kın<la ri)·a· 
set nı3\01111na hir rnpor \·ermiş· 
!erdir, 

Bioa, kurular·]. lir fen 1 <} 'c-ti 
tarafından yeniden gt,zdcn g~i
rifoccklir. 

Loıı a 7 (A.A \ - c~ .,.,,. Vll.K ,---- ~~~- --=-========== ---

:~:~r~ ~~~~· ·/'~:~ v~· ! /,si e" me ler. --Fransqtia yeni bir 
ordu mu? 

(1 hıcl Sa.h.Jı ~n ı'c--an:ı} 
luc ordunun .)"erine k,,in1 o!~ ~
t.r 

Bı• du; FTu!':Sa n m~-nfa3K: 
ir.ıp etı::ğ; .aman d" 'ldf, \'>e~a ha
I'çl hc~!.angi lü ,a ~da h.nrp 
< kuEt.n1-~ E. e}:tir. ---v---
l\:üttefiklere yardım 

(! ınc, S-<lı· ~ Dı>varo) 

ıL h.&llnde a_yı...klan c: "" n ~ 
gib.. .K:on.g eôe m ahC 
bu!.unan ır ndl•lcM c-ı g J c;ı. 
ba::;ı. 1a:r..r e rVi!l: se t 

ediyorl:M" En ufak ~ c a ann-
cıy kadar b .... tararta .. r(ıh ıle 

Gaıd1i'nin zn.ft•ı ır'. Ir.gf Jer ta alın
dan kaıı.unı nasını t re b et t:rı ve 
huıb~) hu dc\•r • :u.:e: Jn ı 1 ' , ıı ! in,.. 

di tanı tedtetrr.eaPt\:e ı lf.:: gf",d.:; _ 
r>ı: , nJdi eme b\ılUtJ.0". <',' jP• 0 

rı <lir. F ka hak t~ ı oe "'ff:l \.: ilP 
c; ıldht li · lt·t·e k di Jte-:ı.dt..t ·i.'""li 
lc\Qil"e haıidk.ı vf'n ,..es. ioın lnY, P•ı.ı~ri 
mr.l&nıak: l ere b ı g l-ck:tıı ıoi. ı .. 
1ar t.a · i.kı t $.' v ".ırLCT'd. lar. 

---o-·--
Başv ki 

{l ınc· S .. lı fl, E1. Dı \.d ~) 

a-
ba ~la z çıkarzyo r 

Cl inci S:ıh !t:dr11 Urva:n) 1 
N<t<>kim ÇPn 'b< ı tJşte bir fı

nrı<lan al-!!t yar "ll ck"Il<'il şiipl.e 
ı- lı.n<lc sotılma'k'. ıd•r. Ei· arka
cıaşım .z ge""n sal:-.ıh mezkur fı
... ~Pd.ln <1 

.t yErm rt .C-Y rrJphe 

litEYiıı~ c 'ani ' t·nk};ı..kla tG"1;
tırı ve :J, O gıa n ye·ir.c 260 gramı 
gc l~~i ' :., c k A ı~ '.'"'°.'" pohs i 
mtrltu.nc keyfi;<'!< bılrlıl'lr s ,-c 
her s<u bu fı.rıncla yı Ul'.Jria 
k""'t':: , ~ r.m ek. "!'ek s:ııı 'tğın.ı 
ı av" ellriştir. Bnnr raı;•ııııen Oün 
'e btı ıı:;lı~h da a .,, tırı ıı ıııı•a 
) ~r m, kc >ik e't.ınek s:ııtılın.n<ına 

d~rnm ~cf.t:J.ğ; g1"riil,n- t · 
E\\e)d, '1 k<t>ıkn y•rını l'~k 
r ~al ıll 1an sa t 7-9 al"asında 

alel.1cek ışo g'.d!cn vt ıa,,t'. tnr:t) a 
VaKtj oıJm,;:an •l'l,'i kız \C c'1İi:ek• 
!ere satılmakta r Bu sa~ ·rde 
n'$;n daireler a "!-na ığınd-n 
'krm'..ınl yapıldlnamıı.kta<' ,._ ı al
bu's.; bu•>Par 4U :ır r,ram e1csik.11e. 
600 gram el.:ımelcie se 80 gra"l 
az \'erıİ~-Or ılc'llc\;,• r 

Vat.ıııd'.ı,,<4:ırın E 1~k ı iıl>'ka· 
kır.!ll k ': gra ı ıdn b:le h .. srosı.. 
;j< t: duru-'..duğu .J.r zamanda hal 
km g da~ı.ndn ıı"lıp t 'k 
ck.-ımk çıkaran \'e ounlar evvcl
<l>n lres.p haw·~a• k hlk~ın bu
lan f rırcı'.arın ş Inıctle lcc-:iyesl 
Liızımıdır • 

De-k<l•yc Rcisl •in eh .. ıillli· 
)'<'fa .. azarı ıf1Ar:;t ni ~tbcı1<ria. e"---------------

l_ı_sT_A_N,_B_u_L __ s_E_~ı_.E_o_ıv_E_~_.ı_ıı_A_A N_L_A_R_.I.Jj 
ı;r .tı i ç, iJJJ"·~ n 

nul: /.J' Kt~ b, el! ll05;1 
K ~{ \ rt: , " 2' · l:ı • 

ı J ılı.mm ı-tf1.l..n 

"t!75!u elit 
"""''' ~ k ek "llm<ye Lo. 

. :ııtı 603 ı 96 lir' ı:r 

ıl ı· r "'ir. 

n 
seEe müdürleriııdt·n ızahat alm* "' 
ve bu husu:.ta görülen m<>kraıı
ların ikmali w ı~.l•ilatm kuvvet
lendirilmesi için lfü.ıunlu olan hli
kılmet ve Koord;nasyoıı k rar
larıru tesltit etmiş1ir. · Lo!Mohul, 6 Yüksel 

.. ı-, lı \-ı;; lt -
~ muD.Y"J"Cll IEUI te t 

W ühendis Mektebi $ah nal• 
<A.A.> ma Komisyonundan: 

Yeni istikraz tahvilleri M~tebmı.z k'.ın ' 'uroin-e 3400 a IQlbıımm n bedt'. 

(1 lneı S:ı.lıı!cdcn l), vam) 
•!iY yept rı CllKt [ 256 !lra lır 

E: :U 1 !942 o&.• 10 da yıı;ıılacGklİI' Fazla mal6.aıt c M ' 
o.at. <711G> uygllll olac <> !ıL a hcnüız; tr- n 

kütle= yapmoJ;ta v 
M ez Bnni: J"l· rtn , 
Bir ci tert, ı t..;$ \.;aect k ~ 
v• · e..rın bu yaz ,.;vu 
n· en ya ııı f.aiz: , 
VP. fa.eh · 1 
is~ de httr 
~ \ 1'. D'l< 

r.:· n a:-c.\k yGr.d~ ı ye .. t t.
r-ir bulund; ·u.ooa·1 b~ lhl"'ln ftuz ,,~ 
% de 9,5 olacağ. naiJer· de dt.ıçu do
g ~..ir. 

Yeni Şehir Meclisi 

İstanbul Hava Mıntaka Depo An1ir!iğinden: 
ı· v Il>rl.lder> ir n . ' ym e!:P. mlkti çam k(lrelt p ut:n 

>ru. ·alı;! . !~ IJ<J;l~r ' at•r t ııııı.t tuta. o'an c~t'.lO> lirar- k rk v Mai
m ll>f'(l:-e yııt. ak ın<Jlobu21:.c y c blrl>k'> ll 7 9'l2 Ct na; ool c at 
11 de Yt•ru -.;!ahane k:ı BLtri:k Kı.>!ıcı:rar.ı 1 an l'<bc: al 9/10 No. d<> 
Fava Satı.ıı Alma Kun...,_ buJunınaları. <7076> 

Balıklı Rum Hastahanesi Mütevelli iğin den: 
BaM,ılı Ruın Ifa:.t ... hıuıc >I inek \'>e atları i~ lfu!ıuın .. 40000 (k,t'k 

Dolnıoye VekAJet;ı:ı.rn Ilrled()<>!·'re bi:n) ltilo k-uru ot ve 30000 (otııız bin) kikı bıru sam~n vcrece1- l ~ısr 
g.;c.<lcı'<'•ği t n•m ilzrrine, is :ıonbııl Ö:•Ümiiııckki p=rtesi gür <İ saat 14 (' d<Jr1t<>) Galat da Bü) ı..-k ha· 
Hı'lt.-Wvo.;ı yr.rıi Bôl"°''"' io.'ldı ı;> dev- Iıklı Handa 69 nurr.arnı:la M:ıte.."<?lli c · · ·r.a mürııca:ıt etme·cı' ilfın 
resi ic•n lıa ırlıi<Jara başl:ımıştır Se· ı· olfil ur SarLname bürodadır 
hir rwıcli ... ı Kzalar-nn ıç 00 bu.ur.au.-

11 
• ~ • 

ğamuz dördüncli ıtıh .. p devı esı Eyl;M - ------

••••ı;L'X'a bill".ma erm"1:'<'<Ür Yl"<U Şe- T A H V 1 L A- T S A T 1 Ş 1 ---: hı Mt clı:i Qz:ıla.rı nl'.lml!et., rı ı:in.il- r llllil " 

~a!~ki ay z&ıii!l<'..1 Parti tara!ınd&n Be~o[;lu Dördüncü "'ı•lh Hukuk Ilikiml.lğioden: 9-1.2134/ 
t:esbı.t ve ii.an cı1u113c-:ktıt, I! şf'h!:tie 
~ r;yni ıa<n;>r.oa yapı!tcaktır 

CAPA -
tarkJ..!ı «K A L"I eı "' :rını 

e ve yaz y kaıt'!ı.::! ::r. h .. V~ t ve 
bans d::ı r-.,nıyelJe ku 1 il ...... 

niz. 'fe~ K bı.xlf k· t IVt: 1 rr'.
bancı ve m ızır mt'l\9ad ~ur 

Hrr b· ;t ı.lda b-2 n~ 

Do;.osu: Has>r İsk, l•>»nde Fı.nn 
sdk..ı. c 24 No. 

Ao:d hır ıarliı rrne!es 'ld~ıı Ce
mali ':>ı akla öl' ırmüştu.r. D.ih
ç.ı~lı Hıısan b.r hı•sıJık m<!Se

sin.dcn Malü Arslanı tab:ı'lca ile 
Esbiye kouı.--lle'l Me'ıırnıet A\'CJ 
bir t~ı1a ı: es<'le> nden ı\lı Gök
çeyi bıçat.la ol.d.ü=uşt.ır. 

Terek~ine ır lııkcır ıe el konulan ôlJ Simon K ifa• aın ı1e 
Nesim Ferara ve X' nki Kıı-~ ot,lın·:ı ait ~I· t 9.İ ın~ı.. 
k .~miı: taraf:nıdan ac k art•ı~a ;crrotı · 9/71"42 t mü
sadif pı.•l'§elllrbc riiı>il s 1' H "' İ>tııın'h.ıl E H~ Tw.11liıt 
Bors:ı3ında satılactl'k':ır. 1 tek~"- '' yı;ka: ı;oc:crikn ı;:"n ' 
saatte Borsa Kc1.ıı.ise"'" ,. lr.ı...;; ~ürrcfat etrr...clcri c~ r 

(,.. •o• ., . 
pt::19izc:::=:=:::Z!ffl=v~~EZmıi~ıım::::~ını--~~~ 

Kadıköy 

A 
• teınsılJcri Dlll\ a!(a ki~ etle de\· ili Cdi)OI 

Her akşam seans !ar 'ant 9 30 d:ı ha1lar, 
Yerlc.nn · hL'me.-ı tedarın e<:Eniz. Tel: 60821 

İzmit Deniz Satın•lma Komisyonundan: 
Kuru Uzüm ahnacak 

ı - 19.6.942 gününde y. ı.,. paza.-l 1'U!a t<r k" "' 
r.,ş 34 sant.. f.y.ıt yük-<t'I< gO!l' .ı.i('ll 250"10 lr. lo ku u uzu: 

t, 1 f c!un:ın 66 lıu• 
. P' .ğ. o 
ala t<oı= 1'lD Tem.mz 942 Pe~ guıııü ı:a~t 15 de I= «e Te=cc toap 

L °""" nda yap.' :al< lir. 
2 - Şa· "*""' lx'<!ehıi:ı <-1• 

t.i<kı ~ıim ed;J, <'<lk:'. ' 
3 - !.ıı<ıe loıin bu işleri• .. ıı old ' "'- dotr Tlc:ır<>I • 

2Sl2.50 1 <ıd:ın "-'lltt lıemı.:ı..t),aDJlıle bır Jr.\t' beil' cilc ve 31Utte k>m....,vna mü 
""""'""rı. •7l$5.> -
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sefahat alemlerine de pek düşkündü 
de biJkü.met ku.ran Rum impara· 
rouluğu da .korkuyoıdu Bu istila 
EhLsalip istiJiis,r. a lıeüzemiyordu. 

19.45 Seı·bcst 10 D( '"ı.R.!l, 
19.55 1.Iiuo!J<: F:ı:nl Hey•cti. 
!{).15 
20.43 
21.00 
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1 
Denu Leıuu:ım Sahnalma ı 

Komiavonu ilanları 
~~~~~~~~~~~~~ 

ı - TQil;.·u.iıı edilen bı·a..eli 54000 Ji .. 
m olan 1000 aclet scplıiye ~mLnndır.ı,
sı ,ın ıo.7 942 Cuma gU..>ü saat 15 ~ 
K..1.-ump-J.~-2.d..'\ bulunan Deru:z U•\·aım 
Satı....11 .ı\ . .hr.a Kaı.lı:t>·ytı..r~tı',:!da k'.".palı 
mr.f ı.as:n: ;yle f°'.0lt1nt."3İ yap:l..-ıc.:ı.k.-1.!-'· 

2 ilk. t.,..~1inatı. 3950 lira olup 
fnı·ı.aa r~esi hc-ı- gl'ı .. 'l iş saati d"1ıi.i.ndu 
270 k u.:tış bf'tifl rr .. uikab:linde rr:·.ez
kür kcmı:.:.yQlı<.ı• :-1 rı~ıı111· \.'O resuıı de 
b)lni"'l)·onıd•a göPülr'lhiJi.o·. 

3 - İut!;l;}L ;7t 2490 s:ıyı.lı k-ı:ın'lııttn 
id'..ed,:f~i ,,eı:; 1ka!arl:ı birlikıt.c '\il '~·cckle ... 
ri. tf-t!:iif ii•"lP.latııµlar:nı belli gün ve 
~..r.tte; bı~· su cV'Vı·l:ne b<la: n:o•.
b~z mı;kabi .1Jde aôı geçt:n kom Sl~n 
rcı~l l;ıın' v~r.r.elı~r tti/26• 

ASKLRLIK l~!~: 

, Büıyük Asyada» taze gelen Türl<
ler aman dinlemiyorlardı. Zagon 
farına kim karşı kıa.} arSa, kılıçla
rına kim siper olmak '"'terse k.ö· 
'.kündcn yo..'< ed!ywlardı. Bu kor· 
·kunç akın bir kere Anadolu yay· 
lalarından a;.ı.r da eteklere doı,ru 
inerse oırtada ne İz-nik Rı.:ıın im
para;toriuğu ve ne de İ,;aan.bultla 
Latin Frank imparatonluğu kal
mazdı. Bu sebeple KeyhuSTcv or
dularına bem Rmrılar, hem de 
l,;i.tinlcr yardım etııniş bulunu· 
yorlard.ı. Hatta Eımıeniler bile 
Ke:ıhusrev ordu~.le ·birleşmiş 
tıalkie idiler. Göıüliiyor ki hıris· 
tiy-nlar büyük tehU!kc•yi sczmiş
lerdir. Anado!ud.ın \·ücutlarınm 
!tcrn:zlenecc~.1~e kaınc ... t gc-tirmiş 
leıxh. Bu sebeple Anadolu Sel· 
çuk hii>kümctine yardım ederek 
bliy·:ik .A3ya Türk akmının önü· 
ne ge\mlek istiyor:rırdı. Bi1hassa 
Ruım. İmparatoru Dükas te•:. ı· 
çindc :.di. Ehlis~lip namik. ge'·p 
İsıanbula yt'rlc~cn Latinler ile 
Türkler arasında sı~ı~ıp kalmış
tı. für de büyült Asyadan gelen 
TJ.ıklerle biifbl~tün yok olup gi
decelit:. Dil· \as, Ke)~h usreve yal
taklany'lrdu. Değil müteaddit gü 
rel prensesler, ne üsterse Yere
cekti!. 

scnbaJıar ) agıınırları mfrn::ı::; 00. 
tile geçilır.eı: bh· hale geh>:ı;; vlan 
ycdeı'<le EMıcnil r hu e>r<lu:ı ~ ta
li"ip ile .bin;'O~ a$keı ın tC' lef ine ::-e-
bep oldul:ı.r. 

Kej husrcv c ıJr bır hukı..m~a:-
dı. x~ ltat i !rl:)c \'(' ~cfat.·a.tc pek 
dü..,..ünlük güste ·iyoı du. Gurctis-
tan Kralııı n i<u j ı., evdımiı{J. 
Ve, bunu o k;:clar c<ıl< ><'V _·,mlıı 
ki, paraların üzerim ruımini bas
tırmcıl~ iGtiy'OrJu. ı-~akat ~izef"l""Ue 
bir güneş bult!nan o:r ars:.;ın res
ınl darbetıirır.ekle ':;ıifa e.rr ~-ıti. 
Bu m<1da1ya kralrn kvllekoıyoD"
ları arasında mc\·~uttur. A1"'lanm 
bac:rkları arasmda kuvru;;una 
dof:ru üs yrld>7 göniı ur. ;\ladal)a
nın elrafı1ıJa şu keliınt:ler 01..uı ıa
yor. Eliman:rüln.üstan,;iri bi.lliıh 
E.'1lirülmürr.il1in . .:\nic..'iılı•' ur kıi o 
tari!ı.te Müstan'ir B:ı.ğda' lla fe
si iili. Digcr tırrm:.:. d:ı şu ·azı 

vr ..... tır: Essultani..ıla?P.~ Gı ·a'"E .. ı.'Li
n.a veV.ın Keı hus-<>v oin KPyık.ı:.• 
ba.d. Bu m aly ~ Konyarla rfar· 
bedilmi,tir. 

Keyihusre,-, üç çocuk bını~tı. Ki 
bunlar İzzettin Key k.l»·us, Rü;;nc~ 
tin Kılııç Arslan, Al5cttin Kt·ı c:k 
had ldi.ler. L<i evnl.ııi!<'rin valJc
leri Rum idi. Ürün;;ik.ll Gürcü.<Jt~rı 
Kralınm kızı•1" ' tewlliit etrr .işt. 

En büyüıkle.ı olan lzzettın Kl"J· 
kıi.n:s tahta ~ıkbı. t\ ra ~~'la 
biat eti.Her. Narnı~ u lx 'Uf · 

dıı. Anası! R ı oı..p wnur ı <.· 
redcfil. kıya*: 'e maharP!'n.dcn 
dolkyı halkça pt;k sevilen c•z'uı 
Ce15.Jcttin Kar~ta:ı ı Sı:Jta A':!ı
et!irwı esiri idi, Bu .ı <> tıuyi.ı'.
mü :tü.) Bu üç · i' za·ıe arn:nnıı 
nifak dü~r ine n i nparatorh
ğun JJl.D.'!l:\X>i'Tıasınn nı3.r ol,:j.:rıadı. 

Şubeye daıı~t 

Et p A~..:.l p Ş !:>l ıı:d('n 

1 
1 Şuor ba,gu E~ ı:..;ıp mc kez, 

Rr: ni ve. Ke ır111·ıı-g.2 aı~1:sı~ll'rı nU-
f... K ti..\-\. C 'l!"'C' k 1:,·1t~l 3'39 \~ b do ... 

~uır.:lular!..ı .tılu .,_n.·l ... yı' t ... ~. eratın iia: 1 
ve &Jn J'\i.ı\1nırala ·ı bır aru~a yapı<>.

cakt.: llul ı ı ~,.~ın.z 339 ~Q~un1[u .. 
Zar .ıın. · 

A) Eyüp rr.,-aı~fi< t'Z ın:ı·h ~ne r.f'n
El.lP cJanları 9. 10, 13, 15, 17 Tt!'l.~nı..;z. 

942 g'~'1.P1". 
B) R l r;~;,hqe:- .~r. n:-en.sup o~:;. ......... 

Ja, ı 20. 221 ~4 .... i, ..:9 Ten...n\ . .Z. ıJtZ 

ı:mılcı 
C) K•':ı><l'U '1:'-Z ıı:ıhlycSlll<> bJğh 

o n..ar1 3 4 .J...l. 6 7 A oıs 94.2 .... ,.., __ 
ler. 

D) 339 lıtlar.~ m•a::ccl ·e ~bi d'
gc • d,'.>~n·l·1la':"' ....... (he.r n:ılti,.) ~.:.n.) 10, 
12, 13, 11- Ağ;_.s.to~ tl42 -ı~ ~·&de 
(.fö:l(h'Jr fQOC.f:rof, :talebt"lCr oku~ v~
kal~ı, ~cuı·a~J.r1 ar çe1lış:~llkları ~el·
ı~~~clen a.Iacıı.kl;;ı:ı tas-dikli işçi ve i;a
laıriylc bC·h~:ı.;t.ı.ıal ş:.ıbt'Y~ n1ii"ac.a.at ... 
~t:l'elcri, : 

2 - Şirn.d.iye ~<•ıd~r cı•rt1 k şı.ıbenıiee 1 
\·e gerok~ bı.:hoduı!~lario W.:;rtt şubt- ı 
lı'rlne n-...ür·ac~"t:a o$kerlil:: du-u.n1la·ı:J.o
rı,, tı'.sp\t elliıın.:yrn \l' lriç a·.ter;lk 
ya.prruyDn 316 - :l'.18 <lioG.u•ı:hı ;n ~- ! 

kcll ... flCJ.ın -o~ bu n.ey.ı.ud:ı yo-kıa:; '..1-

ln.-rı yap~· e;ı.;",,tt:ld'ln b'.t :;:ıb :eıil:ı de 
ıs i!a 31 .o\;;ıJ'.J· ısa x .t.ı:· ı:>ı'ye \..,,_ 
~·3. k ra şı.,j)ı•le• nı~ ı· t: ca~tla:ı ll"ıt

fn.atıt. i iık.t·· ır.<l n bi.ı.1'-A.ırluğll. ı 
3 - B1.1. gun:t•M.e mlır.ı.cJ.at et1<i

yf'n vı·ya nurıt'l' tıtu teı.::ik: f"t.ı·:yen

lı::;ı· h.J:~·uında c .. za rr.addt.,-..::-t.ıirl t.z.tbj.k 
edi!ecı·ği. 

4 - Yı..ı~a- a t..:,y"'in crtilt:n gı..'ll)ı·t·t:;le 

lOOy \• 1d ılc ihtiyar hı y'ı•1lcr'n.:l. 
de ş-tJ'~t'.Jt• ıs1,a•ı vilt. t t:: · !e~·i lü
Z'l.ın1u ı ·,n, ohb.ı.ur. 

Aakeri Fabrikalar Salın- ! 
olma Komisyonu 

lliinlon 

T<.dr • ı dı!f'n bed 'll 89i> lir. 
C.75 k°ı.J'ıJ~ Ol&<ıJ. 85,5 ı,.•o ~I oe .0:1 17 
Tt~!l'l:'l·,ıız 94.:! Cwr ı g .. >u !. &.l 14: d< 
SJ]ıpr.z:ırı•· a '\ '·· 1 Fa & r ..r•.l
la!l·'.l6 1 ~i S ı ·1 Al.na N'Oıll'i~·yonı.;"1-

c.a p. ·l l n' cn\t31·. F\."SJ!, ""lrt
nail ı ::ıı h. g ·ı k.,; · ·Jcıcda go_'ÜJ('. 

bılir. 
·re.:~1 1~ RKl,l.51 Gi ,ır 

ruşıtur. Tal '}Ji.• ri..n o '~· ı. . ''t 
~i9~r,da b· ' 'll.."l~'ll!'ll"l, 
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NURİ EŞSİZ 

Bıiy~k ''a>l<>ki-ıl 
lere \'C taşradon 

.L'.ıi.o.Jı.;ı 7, e le ı:ı 1 ere kolay-
lı k. 

Ak crs.ıy Pc!.., ~I .{~1 kar~ı

s.ınd ı: . 20U:i7 !t. ı~ ~.} ,nii:. 

Rum iinıpara!oru Dükas Kcy· 
hı.:.sre\"i ·::aı.dır.dı. iki hiil:ümrlar 
Menderes üzerinde mülakat ett:• 
lcr. Jan Dükas, bu mi.il5katta gü
zel prefö-es!el~l>İ A.ı;a~Jhı Selçuk 
Hükü:r.dar,na takxli:ın etti. Dü~<...~s, 
J.Ioğ-0llara kar~ı k>aymaık için tc>rti
ba~ alma'k istiy.orclu . Fakat ne 
Dfrkasın ve ne de Kc:; hu.,re\'in, 
lıabtfı Franklarnı. ordu>lu Mog«>l
lar. ınaf:lup edecı:<k va,.'.yette de· 
ğilcli. Bu sebeple Key:hw;rcv Mo
ğollara scfirleı· göıııdercrek sulha 
talip oldu. Her SC'Jl<o il:ıir miktar 
para Vt:rlU{;s}, ıbeygı.r, esvap. av 

~nde~-sl şar ' e m.c~!l·e;~ 
bu sulha .rıza gö~terdikr. (H. 641) 
Bunun üwı-ine SUiltan ordusunu 
Tars.ıs şehri alcyhinc çeviı<li. Bu· 
raya bliyük b!r kuYvci seferi.Ye 
gönderdi. As·kerleri Tarsusu mu
ıtasara altına alchJ<ır. Şerur zapco
Junacağı s;r,..da Keyıiıusrevin v.:-1 
fa tı haberi geleli. (II. G42) 

Ordu d«r'hal Tarsus i>nün<ien ha- 1 
reket etti. Daimi surette yağan \ 

1·toğcl sa-t::ıy ~de: Kc 11 :,, 
vefatı ha'bcr al "l1T al :1maz B ·yuk 
llaı1 O'A~ay hal'~ K ... -~ 'r-i.U' us• T"w 
tari ·tuna g!<lip kc• d:Yın<: a , ı tu· 
z'mat etnüye dan·· e le~ı. (H 
643) Scll:an i\k•ğol scfirlrrine t:: 
çok hediyeler Yeren • t ' n 1 

lek~th)den uıak ~ rn11:,·.ac1,1?.~ , 
çu.11ru , ... 1Il:.ı ı v"' r .. 
he:nen tec<\\'UZ e<l ~klcnnı si>~· 
ledi. Fakat s<izlerinc hiç ku t •• 

sıln a:::l\ğı k;n <::: ·~ ri Rjk.,ett·· 
ni Yt' ~ı·i Ba~1 ... t.:t lı• il ti.rii~-:....: ta
ma mecbur o!Jı: F~ıt lnınu en 
fena bir tecl'oi: olclnğu ,'Oı'"a 0 't!a· 
şıldı. 

Rüknettin 'l'r.t,._ri.st;.ı!l~ı viı~ı' o>· 
duğu zaman O< t<ıj ydat etr.1j,.ı.ı. 

1 !J~vau:ı ~Mj 

r .... a::! :0.-:.ı~ :.. :Y.4:•..,.:.. ... :-ır:ı:::..:..::w;--:.r .. ....,"'A;.~~ 

~: Bc~~~r~i~ı~:!~~~ n~!!!:n: l9~~ı~I ~ 
' Terekesine a;:ıılıkcım<:<:e el konulan ölü Ra~c: Lon l'''a aıt I' 
~ B~soğ"lu e!'S~ı Pangaltı ,~eni Ha!5.::ik3r Gazi n.ahul~s. e:cll~ &.k<:;! ~~ 
./ yeni Zafer soka; eski 15 ye:ru 47 nıL<maralı evin tar amı a, 't ~, 
~ arbtırn'a surelile muh'.<emem i?. tarafrlclan 3017 /042 \;;ıi'.ı"nc mC:- '"I 
' sadii pt.>?O:rlbc glinü s:ıal 10 dan 12 ye kad .• atılo ·aktır. Satış !, 

bedeli ~L 7j ~i bu•l•madığı tak dıirdc ikhıd ar~tıı nır >l 10/~/942 !_ 
~ tarihi·ne miisadif pazartesi günü "' t 10 d~ kra edilecektir t 
Tamamının kı:;mcti 4880 liTadır. Tcll,'>liyc ı ·ınıi, ı:ınlc pulu, ı' 

~ tavi'Z bedeli, kadastro harcı müşter:~•nc, sa'ış g.ın:i ·~ kac'ar ~ 
~ n'rgilcr terckoye aittir. Salış ta·pu kaydı muc ':ıi'ıcc yapdacı*- ~· 
~UT. Art.tl.·Tt1aya girtbilimek için ~o 7,5 r~bet.iındıJ pey akçe,:;i ~· 
yatırmak lazımdır. ı' 

~ Tafsılat: Zemın katı yani birind kal çMııer:ıl-0 dö~l1 b;r antre ~ 
~ 2 kiiı;ük oda ve ufak bir kömürlüıkıten ibarett'r ~ 
~~ tciıı~i kat: s~' iıstüııtle bır büyi.ık oda nralaı· ·.ı bir oofa 1 

ar~ada bahçcy~ nazır <>ir oda ile bil' hela v:ırd -
~~ 1..'cüııcli kat: S< ka~a nam· 2 oda or+:ıda bir so:a ~· .ada 1: • 
' oda "ve ayrıca bir hela va:rd:r. I~ 
~~ ç;,t,1 arusı: Tavanı bat.ı•k ve meö ;11i b>r sofa ve bır 'ıel.tıle..,.,, 1 
'iibnrt-ttir. Ev k~ınc:Icn ahşap böLneler bağdad::d r Ev;.ı çat.s. 
~ kısmen yerli kıireınit ve kısncen olu•klu ta 1J:ı örtul~ r. Ve hcr 

katta merdi\'enle sofa arnsında talhta bö~e!er \'ardtr. l\lezkiır , 
har."'Il!r> cephesi 4.80 ve derini.iği 12 metre olduğu Vü 57,GO ın<.tre ' 

mttialıJ:>aı b'aıa 8 mel·"C mura blıaı b:hçesi vard:.r. T pu \.."'l!ytlınn "· 
güre 135 atı'< zır~dır. ! 

İpotc.k sahibi afa<:akkıa· ve diğer al5.kadarların ve irtifaı.« hak· '• 
~ '.kı sahlpkl'ITT!n ga ·riırr.<'n~11J ürerirıdck.i ). khrı~1 hususil~ fa'z 

w masraf.> dair olan id'dialanııı mıır•kı ,-fıbuthckri' bh-'Jikt ~ 
sat•.; gıinlinden ene! IDii ~<cmey b;Wirmcler. ıcap eder. Ahi 
takcl.i.rde hııkları tapu S:cilile saoit olmadıkça sat ş bede~:- n 

( paıyla,<Jnasıooatl hariç kalaca klaıtlır. ls~lilerin yukarıda g<io;. ) ~ 
~ terilen gı>n ve saatte mahkc mede hazır bu!u~maı rı i .. > ' " 14 

~ nur. (372eJ il! 
'9:~~io.ı -:T;;a.;~:.-; ,,~~ 
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