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gün rlyaeet f'ttlklerl \,.killer Hl"yetl 
Vekillerle bir anıda .• 

M iLLi ŞEF 
Yüksek tahsil talebesinin 

kampını ziyaret etti 
4bJcara. H (Vaat mubablrinclen)
Clbzıııurreı.ı bqt1D öfleden evvel 
beraberlerinde reıtk&lan ve yaverlerı 
Oldutu halde YGkMk okull&nn kur. 

duklan senelik kampı §ereflendlrml.ş_ mqlar ve memnunlyetlertnl bıbar c 
lerdir. ıcuı Şel talebenln kamptaki derek .talebenln ÇOfkuD teabUrleı·l 

durumları lle yakından alüa.dar oı_ arumda kamptan ~. 

Al••• tebllll 

SOVJ&tlere gire: 

Ukraynada 
Vaziyet 

çok vahim 
Mcnkovanın ıimal batuınJa 

bir mevkie partlfÜtçü 
birlikleri inJirilcli 

Ekmek karneleri hak
kında Vilayetin tebhği 
yazısı 3 Uncu sayfada 1 

--------------------~ 

Kadınsız hayat 
Kad!nıız gün. ve geceler, insan üzerinde 

nu~l ~etıceler venr?. Bu bir piıikoloji mevzuu 
deiildır. ~ek yakında V akıt aütunlannda oku. 
yacaiınız Memleket Çocuğu,. romanında raıt. 
layaaiınız bir kısımdır. 

Memleket Çocuiu, bayatın ve edebiyatın 
en cazip safhalarını satırlarında toplayan bir 
roman veya bir eser olacaktır. 

iki noktada Aıman MERAK.LA BEKLEYINız 
ilerleyişi ~,n~g~il~iz~ı~ay~y~ar~el~e~ri~nin~A~lm~an_· ___ ;.;.;.;.;.. ___ ...J 

durciuruldu •anayi :;.:~':!':'arına 
l..ondra, H (A.AJ _ :M06İlOV&- l.ondra, 14 (A..A.) - lnglltc 

<lan gelen raporlara göre, Ukray- re hava nıa.r.rrlığı t~liği: 
ııada durum çak valumdir. VoroncJ DUnkil pazartesi, salı gecesi fn 
kesiminde meydan mubarebeai titl • liz hava kuvvet'('•~~ mensup bjr 
dıetle dcV3JD etmekte ise ~ bu btni>a tet:tiıli Ruhr havzaam.dak. 
'~hrin s.Iındığı baümda altı gün 11111al hedeflere taamız etmiştir 
evvel ileri aü.ı'illen Almar. iddia. ~lanmımı hedeften aynlr§ı ar
lan henib RUlllBr ıt&ralJaıdaA te • mlanııda. blr P )'8D8'JJllar devam 
;,'it edilmemittir. etmeılde)'di. 

(Detıc1111t Ses. 1, sa. 3 ,. ) uga1t1arımmhn beJ!li e1ra1tUr. 

1 
Başvekilim;zi 
tebrik eden 

1 hükOmet reisleri 
A11kara, 14 (A.A) - Şükrü ~ 

oatuuun ba§vekilllğt ve h&rlcqe -.. 
k&leU ftkllllğlııl tlzertne almıf olu&. 
~ mOnuebeüyle lngutere barlıcqle 
auın ıa.ter Antony Eden, mDll ~ 
hOkbıetl ICI"& komlt.eal relal man!lll 
Şanbnek, Romanya hllldUnet re1ı11 
ma.rtlf&l Antoneııko, Romanya~ 
kil muavini K. Hlhall Antonesko,,. 
Irak bqveklll Nuri Pli.§& Eıısaft ~ 
ta.ıt&rmdaıı gön~rilen tebrik teı.ırat 
!arma, b&fvekil ve hariciye veklleU 
vekili tükrO Saracoğlu ~§ekkUrlerlnl 
telgrafla bildirmek suretiyle muka. 
bel• ~tmlılerdlr. 

V)fl mıtıalea beyan etmt.yor 
Vlfl. H (A.A) - Huınıııt mubabL 

rlmladeıı: 

Bursa Askeri Lisesi mezunları 
dün diplomalanm aldılar 

Barm,14 (XX1 ~ IW __, W.W.nn. 
ttarrafimle tliplOlllllltlTI uerilm11ffr>. Ge,.çleritnU tlün Ata. 
tiirlr heyhline bir ~~enlı lıo7Jflllflardır. Bqiin Anlıaraya 
laarelıet edecelılerdir. 

Garip bir iddia: 
iki kadm yanllş teşhisla 

am81iyat edilip ölmüş 

em iz
leme 

harekatı 
Her tarafta 

devam ediyor 

Vl§I mabtlllerı Saracoğlunun ikU 
dar mevkllne gelmesine kavi aıt.b 
g&ıtermekte iseler de bu huauata 
reaml veya yarı resmi her hangi bir 
beyanatta bulunmak ıuzum·ı~u hla. 
eetmemektedlrler. Eunun sebebi de 
\ l§l bUJroemtınln, bugttnkU durumu 
dolayıalyle, kendini vaziyet l\lmıık 
mevkllnde gönnemeııldlr. 

Rın•eıti11 FrMtl9G tehlıft: 

iskenderiye-
deki Fransız 

gemilerini 
devrediniz Bir Sovyet generali eair 

edildi 

rı bafkumandanhpam tebUll: 

Dotu cepbealntn cenup ı.aimlnd9 
Alman taarruz cepheai cenuba ~ 
büyütülmll§tUr. lnatıa mOd&faa edL 

len dOpı&n mevzileri yanlmıttır. Bunlardan biri hastabakıcıdır ve ilk 
h d

. k ed d Kotörlü kıtalanmız dllfmam takip a ıseyi şi ayet en e odur ederken bareket halinde bulunan dQf 
man kJtalarmm içine derinlemNine 

AlUddeiumumWk Gureb& butalla. tab&lucılık yapan Aliye adında blr girmlfler ve geri çekilen her mılftan 
nesınde ölen btrbtrlert,ıe akraba Ud kadmm btr müddet evvel teJZUI bU dll§man kollannı yenmlflerdlr. Rlcat 
kadızım §ÜpbeU (lSrWen G111mlert et- talanm., AUJQin deıt.JeUyle Gurelı& halinde bulunan düımana. lc&rfı bava 
~llfıııda ehemmiyetle tabldıcata bat- butaıwıeabıe yatınlDUf, takat kar. kuvvetlerimiz blrbhin.I takip eden 
anıl§ buluDmalctachr. DIDda ur olduğu aanıılyle yapdaD a- dalgalar haltnde imha ediC1 hQCUJDlar 

İddiaya nuaran, Jautab&nede !IU- meJlyat 80Dunda kadm Mkls a:rtrk da bulunmUflardn'. Voronejln pıul 

ingilizler 
Fransa ya 

beyanname 
attılar 

Eden F ranıızlara bir meaaj 
ıönderdi 

Looıtra, 1' (AA) - Haber veriL 
diğine göre, FranAD.Ul mtııı bayr&
ını otan bugün, aabahle)'ln erkenden 
~bardunıuı eervlal uçaktan Parl8e. 

tiye ve ll'rana tlmallndeki sanayi 
bölgeelııe bet mUyon tane beyanname 
a lınıtlardır. 

Edea'ln mıuaJı 
Lone11ra, H ( A.A) - 13.14 tem

ınuz ~af EdeıılJl Fraııaa 11.Hrlne 
atılan nıeaajında Franaız mUletlDe 
Yahı,ız'doat detu ayni zamanda mOL 
tettk tl.birtyle Mtab etmekt.edir. Ke. 
'•Jda denfllyor ki: 

'•Jııf.nn bayramınız nıllnuebetl)'le :e bütün lı:ıgntz milleti namına .tse 
ltab •diyorum Slze -ınız doılt ta.. 

bl 1 • .1-
.. YI~ drğtı, ayni zamanda müttefik 

çocuğu 1le birlikte ölmUtUlr. Bu bL b&tıamd& zırhlJ tefkWerlmls dllpWl 
dlae Aliye taratmdan mUddelumumL. JcuvnUerinden mtırekkep lılr snıpa 
ltfe ihbar edilmlf, t9'Malnin ceaedl eerl bir bUcumla ımp.tmqtır. 
mezardan çıkarılıp .morp. kaldlnla... • 
rak tahkikata bllfl&DDllflır. lft.e bu Cepbenln orta Jreebn!nde dlp"upn 
ımalarda Aliye de aaııcılanmq, bU- mevsU bir çok bOcamlan pQüQital 

ı tabanece apan.dl8lt tetblal konular&k mll§ ve bul hDcum bUlrlıklıln aka. 
ameliyat •dilmlf, .ama ölmDfttlr. ı:ute utratılmlltır. 

Her iki Jtadmm alle81 JUkanda lı.G. Volkof oebllld• yapılan tuııl,..... 
il.la edll.-ıt tekilde btr iddia ile mOd lı&ıek&tı MDMmda Scn7et IJdDol lal. 
delumuaı!Ute moracaat etmlflerdlr. 1 cum ordWıU komutam ır....ı Vlu. 
KOddetuıaum!Uk ebemmlyeUe tahki. I .. , dı"" rd 1 ---•· kat yapmaktadır. 809 ... u •• J9 • • • • ..,,.a .. _ • 

Ur. , 

Mllll' cepllesfatle 

Rom mel 
endi,eye 
do,mo, 

V aiydi düultmelı İpn 
wayrel sar/ediyor 

Alman çevirme 
planı suya doştu 
LoMra. ıt (A.A.) - R6yt.er .. 

jaıııınmn 8*ert lllllhrıb1rl bQdlri. 
yor: 

Kllhir3de bugün Dıl!ll"edilen teb
ı iiğde Tele»mda yapılan lngills 

ileri hareketinin Romell endifeye 
l tl~"Cltlğii ve marel&lin vazıyeU 
j düzeltmek iç.in b4lyWt bir gayret 
ııarfettiğl b}'dedilmelltedir. Ro • 

1 
mel yalnız piyaı)e bt&larlyle bat • 
ladığı taamalar'& 80lll'adan tanır.. 
lan da ilt.i!Wt ettinNIUT. Çilnldl 

ı. rafınmdaıı göeterilen muksvemet 

Hind milliyetper
verlerinin kararı 

"Hintli•lana tam bir 
iatiklaJ uerilmelidir,, 

V•rou, H (A.A.) - Kong,. tet. 
klkler komitesinin tekrar toplanarak 
bundan böyle Hındlstanda ·•tngutz 
ılyaat kuvvetinin., kalmamasını LI • 
temele karar verdiğini blldlrtyor 

1 
Bu lııtek İngiliz kuvvetlerlııin Hln . 
dlatandan ayrılması maııastna defli. 
dir, fakat dominyon muamelealne da 
bl tabi tutuımıyacak olan Hlrdlatan 
lçln tam bir slyas1 1stlk1Al laten 
mektedlr. 

Flldr ve ıaaat 

---0--

T eklifler kabul edilmeue 
ıemilerln tahrip edilmesi 

muhtesneldir v,......_, H (A.A) - lakenderL 
yede emin bir Umuıda muattal 411&. 
ran B'raDlm harp Pmilerinln dem 
içlD K. Rusvett taratm4aıı yapıla 

lkl taklltlıı Vlfl htlkametlnce ndde. 
dUdl.lfnl K. Vellea haber vermlftlr. 

Ruswlt, bu teklfler kabul edllme
dlti takdirde Büyük Brttanyanm p. 
mllertn SUvey§ kanalmd&n çıtrmuın• 
emretmekte haklı olacalmı w eter 
bu emir yerine getırilnuıız ı.e Bllytlk 
Brltaı:ıyanın bu gemileri tahribe keza 
tamamen haklı ola.cağını Vl§l hUk 
metine ihtar ettiği gene M. Vell 
tarafından blldlrllmlştır. 

Fransadan ln•illereye 
kaçırılan Alman a.kerleri 
Lcındra, 14 (A.A) - Fraııaız Bre

ton balıkçı gemilerinden biri lngllt 
reye gelmııur. Bunlar, Fransada 
bazı Alman askerlerini kaçırmL' v 
lngllfz topraklarına getlrmlşlerdlr 

Edebiyat nesilleri 
hakkında ••• 

Şimdiye kadar dUsUlen hatalar ve 
tutulan yanuş yollar 

~------wa1Bl tahmininden daha llBğJam ol 
muttur. M~zbahcula na.ıl ayni 7t1fla yahııı yakın )'Gflardalci ltay, 

Romel diln bir kaç kere taarruz vanlar •eri halinde ke•ilir, çengellere a.ılır•a • bide ,,; 
etmipe de ilerleyememi• ve bOttt.n edebiyat nailleri böylece yalnız bir ,Qflar r~i g.pıli 

1 hücumlan g'eri pnı.kUrtil1mUştliT. 1 manzarasını arz.eder 

ki.tın umumı sur~t1e genitl~ y azorı: Sadri IBT .. M 
lir ife,ret sayılabilir. &r b~'OA.rıy~ bltab ediyorum. Zira Bordo 

<füıeterlııdenberl geçen tkl Jtl zar • 
(Devamı Sa. ı, Sü. 6 do) 

ı 
Hava fa9liyetinin .artmun da barc.

1
l .. _______ -------• 

_., .. _.,:Bir~ llllllMP' llUllluMl deliMI bir &ovıe* ~ (DfNamt Bo. I, Bii • .J ifil (Yaz111 Sineli~· 



~rl 

de 

·or, 
? 

K 
idil 

di. 

tc? 

1ıiç 

merikan 
işçileri 

ikinci cephe ~Jma•ını 
istiyorlar 

Nevyork. 14 (A.A.) - Sanllı}'i 
teşek!küll~ri kongresi., Ruzvelte hi
taben yar.mı mii:yon kartPOSt.&.l da
' ~tmn.ğa b'>...şlamıstrr. 250 teşekkU 
!un delfUetilc dağıtılan bu kart 
lardcı hiç va.kit geçirmeden blr i
l ınci ocphey~ ihtlynç olduğu söy-
rnmekted:r. 

A vusturalya müdafaa 
nazırının nutku 

Sidney H (A.A.) - Avustralya 
1üdafo.a no.zıt"ı Ford, dUn aöyledlğl 

o!r nutukta Avustro.lyaiun mUdafaa 
olU ile iktifa edllmeme:ıl lUZU1llundtı. 
rarla durmuştur, 
Nazrr ş5yle devam etmlşUr: 
"Avustralyanm harp tqkil!tı ta.. 

mam olmama..kla oornber, öyle sanı. 
)'Onun ki Avustralya topraklanna 
çıkacak her dll§man, cenap yarım 

kllrealnde §imdiye kadar hlç görUI. 
memlş bUy11k1Ukte bir harp makine. 
sinin dö~ kudret~ k&r§ılapea.k • 
tır. Harp tedl':ls ?e tallmlcrlnde ta • 
arruz amacı hiçbir vakit gözden u. 
zak tutulmaml§txr. Avustraı.yanın 

bUy(lk i11Çl kUtlesl de bUlrllmeUo. ta. 
rlhlml.zde hiçbir zaman görUlmemlş 

bir 88Illlmnlk lçtnde i§blrllBf yap. 

---o----
Başkomiserliğe terfi eden 

ıkomiserler 
~ umum mUdUrl.Uğü ter

li mtldetlerlni doldurarak liyakat 
ve c~Uerl &l.cilleıiy1e belli olan 
bnzı ,kQllliBerleri ba§komlscrliğe ter 
fi ett.irml" ve bu orada bazı baş
komi::rorleri.ıı de yerlerini değiş -
titım'i'jtir. 

Yeni lba,.<ılko:miserlerimizm bulun 
dukla.rı ve vcrlldikl~ yerleri ya. 
zryoruz: 

Em. U Mıl dMı M.. Remzi Yay. 
lalıer, Amasyaclru:ı Oanılla.h Ar.;Jnn 
U. mUdUrlilğe, Küto:hyn.dan Ham
lli Canoğlu Tra.'bmruı., Ordudan 
ö. FaZil Erdal Jğdmı, Manisada.n 
Salih Aktun.ç, Hataydıı.n lıl. Hicabi 
Coşkun, A.nlmraduı &drettin Al 
tıntuğ, Samsundan ~l Remzi Bar
las .Anlm.ro.ya, Anka.radan Cevdet 
Giray Pol?:s enstitüsUne, Hatay -
J'ln N:ryazi özalp Ağnya, Bingöl. 

en NllS11et YOZllOI Bingö}e, Manl
ııad:ı.n Şa.ldr Ka;mbay Çanakkale -
ye, Sam9Ulldnn Cevdet Ozan Sey. 
haro, 

GümU"1taneden .Ahmet Kork -
maz Çonihs..1ste.nbuld!ın Tamt Alp 
fer, Kemal T~, H. Lami BüJilk· 
gtizel, O Fethl Tezımn, R. Sttıkı A
lkalm 1stau'btıla. !stanbuldan Hu1\l 
si. Ölm~ Kama, Bmistcn Etem 
Eraltm Bittae, Bomdan Cevdet 
Oğuz Bohzya, Srumrundtı.n Zi,ya Tel 
1i ZODo"?'.1ı'Ma.e,~, lZm!rocn A. Hay • 
dar Erez Aydına, Rizedcn Ali 1 
nan Edirneye, Muştan Hayri Can 
Sıv.BS3, Diya.ıhı;lmdan Halil Altın. 
ey Tmbmna, !&rsadan Raşit Coş
kmı Maraşn., 'P. enstltüsünden Hrzır 
A-vni Yetıkiıı D:!i!meyc, Zonguldnk
tan Avro AJaııoy !stanbula, Muğ. 
ladan &yrct:Un Qmdarlı: Çanak
ka!eye, P. cnst.itüBiintten TaUp Er
gilvenç Muğlayıa, Sey'handnn Ce -
18.1 Erllaı:n Xastıı.monuya, Seyhan 
<Mm !hsan ıDeıııer- Oa-zttı.Dte.be, Bit. 
listen Mehmct; Bemıi Burdura, Bo
hrdmıı Faıt!t ôn>e l İzmire, F.<:lirne
d cn Tclıit- Dil2lcl U:rta.ya, J<~rne
den Kemal Y~ Baltkıesi'rc, Bur 
dUl"dan S:ılf.ı S8ym. Seyhana. !s . 
tan1buld3n Ömer Vecdi Uz Krrvc -
ııme. ----<0'----

13 günde 450 bin tonluk 
gemi batrnlmıf 

Beıiln, J4 (AA) - Alman ntdyo.. 
emmn blld?rdlğine ID)re, !bir temmuz.. 
dan -On Qç tommıım kadar .AlınAn 

derm Te hava kuvvetleri top yeMn 
450 bin toıril!Uoluk ~ gemisl 
be.tırml§lardır. 

Ho,andada ba,ta
lama hareketleri 
Devam ederse Almanlar 
tutaklan idam edecekler 
Londrtı, 1' (A.A.) - Alman kon. 

trolU altındaki Holanda radyosunun 
bildirdiğine göre Almanıar dUn bir 
çok yeni tuta.k hapsctınl§lerdlr. Ho. 
landııd:ı.ki nazı kuvvetlerine kuman. 
da eden Alman havıı generallerinden 
Krlııtıyansen, baltalama hareketleri 
devam ettiği tııkdlrde bu tutakların 

'kurııuna dl%ileceğlıll blldlrm~tır. 

oıonya 

Harpten ıonra 200 ticaret 
gemisi yapacak 

Londrıı, H (A.A.) - Polonya sa. 
nayl ve tıcaret filosu nazırlığına 

tayin edilen Kvn.plnsk fJÖYl(l demı.,. 

tir: 
"Polonya hl}ktlmeUiiln amacı, bıırp 

ten hemen sonra hepsi 800.000 ton 
hacminde 180.200 vapurluk bir Uca. 
ret filosuna maıUt olmaktır. Bunun 
için Amcrilmdakl Polonya denizcileri. 
nin sayısını arttırmak gerektir.,, 

----o---
Esveç sglarında 

B,ir lsveç yelkenliıi daha 
batırıldı 

Stokbolm, 1' (A.A-) - Cuma g1l. 
nU lııveç kıyıları cıçığında yeni bir 
Mdiae olmU§tur. 

190 tonllA.toluk Ahanna lııveç mı 
törlU gemisi Slcilyaya yUk götürmek 
Uzere yoldıı bulunduğ'.ı sırada, Sca.. 
nlenin doğu kıyısından 20 dakika me. 
safcde Hanoc koyunda, mn.hlyott, 
tayin cdilemlyen bir clıme çarpmış 

Te batml§t.ır. HAdl.ee.nin cereyan et. 
ttğl mevkle göre, bunun bir Sovyet 
denizaltısı yahut yUzen bir torpll ot. 
ma.ııı muhtemeldir. Geminin dört kl. 
tıdcn ibaret mUrettebatı kurtnnı • 
mI§lardrr. 

Beyaz Ruayada halk 
açlıktan ölüyonnug 

MoskO\-a, H (A.A) - Tasa ajan. 
sınm bildldlğlne göre, Beyaz Rusya. 
da Mt~k bö~eslnde ıtcthl§ hUkUm 
sürmektedir. Burada. za.rarsız yUzbln 
Sovyet !hein§Chrlal tecrit kamplarnı... 
da göz altma aımmı,,lardır. Ahall 1lÇ 

lı'ktan öltni?ktedlr. DllkkMların hepııi 
kaplıdır. Vitebesk' da her tara!ta 
dar ağaçlan yükselmektedir. Almıı.n. 
lar Ortadokıı ve Katolik mezhebinde 
olanları ldanı ediyorlar. 

lapanyada dahili harbin 
yıldönümü 

Berlln, 14 (A.A.) - D.N.B. a. 
jansmın Ma.drittf!'Il aldrğı b-i.r hnlx:
re göre gencrol Fronko, milli ·h
tiınlln ytldö!lUmU mUnasebetile 17 
temmuzda milli konseyde mUhlm 
biT nutuk söyJ:iyceekti.r. Slynsi ınnh 
ffJler, bit '\.'BSii'c •le mUlum kanun. 
la.r neşrc'dilcceğtn.1 ta.hmin ctmtlt
tedir. 

Pariate Yahudiler umumi 
müeaaeselere giremiyecekler 

Parls, 14 ( .A.) -Alman ma 
1ır.mln.n, aşağıdaki il:inı ncşretr.ı~ 
lerdir: 

9 temmuz 1942 tarihli 9 uncu. 
emirm:ıınenin ynlıudile'r hakkın -

clakl tedb:rlerc dnir olan birinci 
fıknısı gereğince yahudilerln umu
mi mlless?Selere devam ve halk 
tezahürlerine iştirak etmeleri ya -
saktır. Bu t.."'<lhir, derhal yUrürlU 
ğe girecektir. 

Elektrik aboneleri artıyor 

ıs-' - uuı 
VAKi'!-

sovıeuere gire Mısır cephesinde 
( IJoştaraJı 1 inci ıtı11/ada), 

RusJn.rm, daha cenupta Kam
temiroVska ve Li§isa:nskı tahlıye 
ettiklerini bildirmeleri .A.Imanlıı.nn 
bu çevrede ılerledikleri.nl göster -
mcktedir. Bazı yerlerde meydan 
muhaııebesinin Don nehrlni:ı. doğu 
sah.ilinde cereya.n ettiğ fafiik8.rdır. 
Fakat nehri geçmeğc muvaffak o
lun .AJma.n :ıatalnnnın muvasala 
.}olla.rll-e irtil>ab kesi!mJş olduğun 
~en bunla.r müşkül bir durumdadır. 

Polonya 
Başvekilinin 

teftişleri 

(Baştara/ı 1 inci sayfada) 

Almatıla.r mildafanda 
Iiahlre, 14 (A.A..) - Röyler a

jansının hu.'ltlSi m.ulUı.blıi bildiri -
yOT: 

Çölde İngiliz t~bblisUnün mu- Londra, a (A.A) - General Bi-

Kafayı çekip 
para istemiş 

Bir delikanlı ölümle tehdit 
ıuçundan muhakeme 

ediliyor 

So\·yet tebliğleri 
Moskova, 14 (A.A.) - Sovyet 

öğle tebliği: 
13 temmuız gecesi kuvvetlcrllni%, 

Voronej yakmla.rmda ve Boğu§ar 
cenubunda düşmaa:ıla §lddetli sa· 
va3lar ya.pmı.şe.h"dlr. Cephenin bn.r 
ka kesimlerinde önemli değişiklik 
olmamışbr. 

hııfaa& edilrliğ'l ve cenupta.ki lngl- \ korııkl 0ımaı 1rlandada büyük mancv 
jiz durumunu::ı kuvveUendiği iddia ralarda bulunduktan aonra yeni Po_ 
edild>illr. Cenupta. Kattn.m çBlUnUn ıonya. birliklerinin tenslkl meııeleııi 
keruımıda, dllşman yine mllclnfııa- hakkında Polonyalı genarallerle glS • 
dadır. DUşma.nm, Telellsanm lngi- rUşmUştUr. Bu gısrUşmeleri blUrdlk • 
l:ızlcr te.rormdan zaptmdnn önee ten sonra ibir tngUlz limanına giden 
ibaşltldığı doğu JsUkametindeki ha- general Slkorııki orada Polanya deniz 
raketi durmuşt'Ul". Müttefikler ~. kuvvetıerlnl tefUt etmi§Ur. Bıs kuv. 
nupt~ muharebe grupla.rmr üerl vetıer çetin muhe.rebclcre lgt\rak et
göndermektedk. toplar da foa.li - mlı ve insanca ağır kayıplara uğra.. 
yettedlrlıer .Bu mlltıtefik muharebe nu§tı. 
grupla.rmın. to~ ve tanlosa.var ba- DU§man tebl.lğlerlnde battığı bildi 
taryaln:rşnrn a.te&l mUstesıın olmak rllen btr harp gemisinde aöz alan Po 
tizere, çok bllyUk bir mukavemetle ıonya ba§veklll kahramanlığını her 
kn?"§Iln.~ma.dtklo.rı söylenebillr. Kum zaman takdir etm~ olan Polonya do. 
fırt.rnası knra hn.rekMnu gilçleştir nanmasının Sovyet Rusya.ya giden ''a 
mektedir. pur kafilelerinin himayesinde de ken 

Antranik admda bir gen~. iki s1 
evvel Beyazıt.ta. kunduraoıltk Y"' 
pan ,Aıotuu atclyes1nc giderek ~· 
pıyı qpatm.IJ ve çırak bt.epanl• 
Aı:ota eeslcrlni ÇlkamıamalarıJll 
söyledikten sonra kolu içinden çl' 
kardrğı büyUk oluklu bir kanın~ 
A§otun göğ&Une dayayarak kcndı· 
sinden 25 lira l.stcmi§tir. 
Aşot üzeııinde bfilunan 15 ura· 

YL vermJş ve delika.nlı pa.ra.lan al· 
dıkt.an sonm polise müracaat e
derlerse kcndil~rlni öldüreee~ 
ilave ederek ko.çmlşt.Ir. 

Voronej kesiminde Alnın.nlar f]eh 
ııc kada:r bi.ı.· gedik a.çma.ğa muvaf
fak olmuş"'.3.rdır • 

~1oskovıı, 14 (A.A.) - Öğle 
üz.eri neşredilen Sovyet ek tebli -
ğinde Boğuşa.r cenubunda cereyan 
eden muhnrebe hk:Uınd:.ı şöyle de
nHmektecltr: 

Almanlar Moskovanm şknal ba
tısında Kalinln cephesinin 'bir 1«'
siminde psraştıtçü ilnıllsnmrş'ardrr. 
Bunların 'bir çoğu daha yere in
meden ve geri lıalanı da yere in· 
dikten sonra lrnha ctllliniştiT. 

•• * 
Moıs1ı:ova, 14 (A.A.) - Tas o.

jansmm K.aliııhı. cepb.eS'.nden bu • 
gün öğleden sonra :ı.ldığr bir ha
bere gÖ're iki noktada. Alman lleri 
hareketi durdunılmuş ve Alman -
la.r mUd:ı.fn.ada b1mn.k zorunda 'bı
raktlmışttr. 

Londra, 14, A.A. - Moskova 
radyosunun biMirdlğme göre, Kn.. 
linin cepheshde Moskovnnm gimal 
doğusunda1d General Zukov kuv. 
Vetleri, §iddetli bfr çcırpışma CS 
nıısınd.n Alnl!l.Dlsn bir ook köyler. 
den atmı.;iar ve ı:ok mllhim bir 
mUnakalc yolunu mUtcaddit nok
talardan k~ıımic;lerdir. 

• • • 
T.ondra, 14 '(t\.A.) - Don nehri 

b:ııısında cereyan eden muharebeler 
gitgide şfddrllenmektcdir. 

Gece yarısı M<>Gkovada neşredilen 
Hus tebliği cephenin VoroneJ kes'. 
mlnde bir noktndn nfıfuı elmcltc 
muvatrnk olen Alman "ıtnotı ile 
Rus kuvvetleri nrnsındn anııdnne 

çarpışmnlnr oldıığunu blldirmcl.."1c
dlr. Mcrkn cepheı;;lnlle Knnlem1. 
rovknnın 60 kilometre ötesinde 
Roğuça şehri dolnylnrındn drı 

şiddetli carpışmnlar olmtıkladır. 

Ll~anskc!a Ruslar yeni mevzilere 
çekilmişlerdir. 

l.ondra, 14- ( A.A) - Moskovad.ı 
neşredilen ı;ecc yansı Rus teblilllne 
yapılan ekle, Yoroncj ctrahndıı 

cereyan eden muhnrcbenin vnlınmel 
kesbctlği bildirllmekteıllr. 

Rus topçu ve pil·ndc 1 Bollucn 
dolaylnnncln faik Ahuan kunellerl· 
ne al)ır zayiat verdirmektedir. Bir 
krsimde 500 Alınan öldi\riilmllştiir. 
Almonlnr buraya durmadan yeni 
kuvveller getlnnektedlrler. 

J.011dra, 14 (A.A.) - Dfın Moskr. 
va radyosunda bir miinckkid, Voro. 
ncj için ç.arpışmalen t:ı!wlr elmiş 

ve Don nehri kıyılarının uçak, 
tank ve top enknı:ı ile dolu olduk.. 
larını söyle-dikten sonrn Alnı:ınla
rın hııradn tank kııvvetlrrinln ür.I~ 

birini kaybettiklerini il:ive elmiş· 

tir. 
Moskova radyo!öu Almnnların clir. 

rlen 5 meskön ınolı:ıll in gerı alili• 
dığını bildimılş raknt hu yrrlerin 
han11i kesimlerde oldı.J1,;larıııı söy. 
knıcmlştfr. 

Almaıılar havnda htı!.:lmlyrti ele 
:ılmaAa calışıyor fnknt ınıl\·nffok 

olnmıyorlar. Hus uçakları bir Al• 
nıan hava alanına yaptıkl:ır.ı akın
cla GO Alman· uçağı tahrip etmİ{• 

]erdir. 

Şimalde, ekserisi ltlyan olan dUş dini göııt<ırmiş olduğunu eBylemi§Ur. 
nıan piyadesi mUtteffü!erln tııt - Bu ııuretle, Polonya Rusyaya yardım 
tuklan çıkmayı sza.tlma.ğa ço.lış • tşincla mUesstr bir rol oynam~tır. Po 
nu!1ttr. lonya hUktlmetı, buna mukabH, Rua-

Bu düşman kıtalar pazar gUnU yanın da ayni tesanUd zlhnlyetlyle 
mcvzilerimi~ girmeğe muvaffak hareke tederek, blçbtr tesir altında 
olmu.ssa cm Avustralyalılar tara - kahnmakııızın aktedllmiş olan anl~. 
fınde.n sUngU !le ptiskürtülınUı,ı - malan gereği glbt tatbik edeceğini 
lerdir. Umit etmektedir. 

Mihverin '!na.rruzlan 
Kahire, l4 (A.A.) - Dlinkll 

p:ızartcsj gfü1U Elfılemeyn batrsın
dıı seıkizinci ordunun yeni !{ıka.rdı
ğı bir ucıa. ka.r§ı yapılan mütead<lit 
taııl'Tllzlan pilskürtmek için rnı.lt
teflkler tara.fmcl!ın 6iddctli bir l;a 
raj atcşl açı'mıt?lir. Bu ıı.razidc Ro.. 
mel, muharebeye merkez kesimi 
tanklarını ~JrmUştUr. Bu tanklar 
Wyük bir kısmı İtalyanlardan :nli
rekkep olan ve kamyonlarla nak
ledilen piy:ı,icyl desteklemek için 
önden ilet"!em:1şlerrl ·r. Piyade gil
nün öğleden welld lnsmmda lngi. 
liz uç kuYvetlerine karşı tn:kri~n 
l:lr .saa.tli!c fas:lahı.rla taarruza geç. 
ıniştlr. Ccp!.ıcden gelen habe'rlcr, 
bu taarruzların hiç şüphesiz sık o!
maklcı bcr:ı.l;>er ~iddetli diye va -
sıflaiıfürı 'nnnyacnğmı bil diriyor. 

R-0melin bozulan plil.nr 

Japonların elindeki 
•ngiliz esirleri 

J,on(1rat 14 (A.A.) - Avam ka 
ıoarruınun üçüncü toplantısında 
Sir James Gr1gg, Ja.pon1arın Hong 
kongda esir ~ttiklcri sivil İngiliz 
memurlarından 2500 k1şin1n isnıüıi 
b1ldird1ıilerlni söylemi§ ve yeni 
ie'".ı.mlcri muhtevi listelerin de yol 
da bulunduğunu i2ave etmiştir. 

Sir Jrunes Grgg, Ma.lezya.dıı göz 
alt.rna alınan İngilizlere ait lıste 
nin Japonlar lım:üm<iı\n gön<le.:il 
mek iizere ibuluncbığunu ve bu ln 
gilrzlerLn müba.deie edilece-k esir 
leri na.kleden :ilk vapuru bekledik 
lerini söy1emisı fakat bu vapunın 
hareket tarihini tasrih edememi5 
tlr. 

·I glllz tayyarele
rinin Japonlara 

bftcuma 

l..ondra, H ( A.11 ) - Askeri mu
harrir A nnfüt, diyor ki: "i\Iısır 
cephe~iııde her dakika bozulabile
<:ek bir ınOvnzene vnrdır. İki tarnr 
in !:uyvel lopluror. Rommel cenup
ta bir Ce\·lrnıc harekeli yapmak 
niyetindeydi. Slmnlde !ıısili:r.h·rln 
dikkatini çekmek için ltııh·oıılnrı Yeni Delhl, 14 (A.A) Hava tcbll. 
bır.ı.kmıştı. Gt;ncral Ohinlek bunu ğt: 
forkederek ilk darbeyi indirdi. Dün 
Homınel El1ilcmevn mınlakn~ınılıı Pazar gQnU Blrmnnyanm batı §I -

t • malinde Kalevadakl Japon mUfreze • 
yeni ngiliz mevzilerini yoklamak 

lcrlne kar§? tnglllz hava kuvvetleri 
istemiş, fnknt teşehbiis neticesiz 

uı.rn.fından yeni taarnızlar yapılmış. 
kalmıştır.,, t 1 

1tal
3
-nn teblJğt tır. Hedef çevresine bombalar a ı. 

Roma, H (A.A.) _ İtalyan ordu. mı§tır. A.§ağıdan uçan tayyareler bl._ 
ınrı umumt karargll.hırun 777 nurnn. nalara mitralyöz ateşi açmak teşeb. 
ralı tebliği: bUsünde bulunmu§lar ise de uçaksa. 
Mısır cephesinde ftalyan ve ~iman var topçusunun §lddetıl ate3iyle kar. 

rnUtrezelcrinin taarruzları lyl n"U. şıl~mışlardır. 
ccler vermiştir. Birçok esir nlınmış -- _,..., ___ _ 

w bu arndıı bir tabur kumandanı Sıcal:füık dlD 37 ,6 
da esir edllmlştlr, d l b '~ 

Hava faaliyeti dün de bUyUk öl • ereeey lliuD 
çüdo olmuştur: .A'lmnn avcıları do • 
kuz Splttlre, blı:im tayyaralt.rl nlz 
de Llbcrator tipinde dört motörlU 
blr tayyare düşürmU~lerdlr. 

* • • 

DUn lslanbulda mevsimin sa.yılı 

sıcak günlcrlnı!:n blrinl yaşamışttr. 
SUhunet dC'rec:eııt bir aralık gölgede 
::7,6 sanllgraJıı kndnr yUkseımtştlr. 

SUbunet gilne§tC 68,8 santıgraıjı bul. 
muştu. 

ŞiltA.yet ilzerirıc yakalanarak as
liye ecza mıı.hk('llleslnce tevkif o
lunan Antra.nlğin muhtı..kemesiııt 
dUn ba.'Ia.nmıştxr, suçlu A§Otu lY 
lUmle tehdit etmediğini, aldığı P" 
mnm ağabeyoini !kızma nişanla ' 
mak üzere Auotun annesinden borÇ 
aldığı 50 liraya mahsuben olduğu· 
nu tıöylcmiş, muhakeme şahitler 
için b3şka bir gU.ne bırakıhnıştrr. 

Plaj arkadatının parasını 
çalan kadın 

Aksa.rayda oturan Faruk admdS 
birisi. pazar gilı\ü ynnmda Yelde· 
ğirmenlnde oturan bir dul ka.d111 
olduğu ha.!de s.tndJye pli'l.jme. git· 
miıı, fakat lkencUsi denizde yUzer· 
ken kndm kab'nedeld ceketi cebin· 
den 65 lit"a.3mI çalarak kaçmışta. 

Şikfıyet Uz!rine kadın ya.kala.n· 
ın13, paralar alrnaralt hakkında t&
kibat başlnnu.jtlr. 

--.,--
Hamamlara dadanan 

hırsızlar 
Kemal adında birisi evvelki ge· 

ec, Akbzyıkta.ki hamama gitmi~. 
hamamcı llehmcdin mUştcrilerle 
meşguliyetinden isti.fa.deyle kaııa· 
pc nltme. se.klananık geç va.kit her 
kes uyuyunca meydana. çrluruş, ve 
hamamın çelanecesini knTak için· 
deki 219 lira ~e 20 ziynet aıtırıı 
ve sair bazı kıymetli eşyayı çaltı· 
rak kaçmıştır. 

Hama.mcmm [lolisc ~ikAveti Uz::· 
rine su'çlunu;:ı arkadaşı Ahmet ya· 
kalanmış, kendinin de arn.nma.sıns 
girişilmiştir. 

Bundan b(ışka Ali adında biri de 
Galat.adak! Yeşildirek hamamında 
uyurken, oda komşusu bcŞt alm•.!n
ki anahtarını almış ve emanet çeık 
meceslne kilitlediği 115 ~cu ça
lıp kaç.mışt.rr. 

Bu meçhul hmmm da aranma· 
6ina başlanrrın;tır. 

-o--
Üsküdar balkevinin 

çalı§maları 
UskUdar hatkovi sosyal yardım kıl 

nınıu mcnraatlnc. halke'\"I gösterit 
ltolu Kız Kulesi parkında mubte!lf 
1!ğleneeler tertip edllecekUr. 

-----o-
Kadı köy halkevi tamir 

edilecek 
Halkevl binalarının genişletilmesi 

lıl etrafında bıınların blltçelerln.-ı gc· 
reken tahsisat konmuetur. KadıkBY 
haıkevi 187 bin liraya tamir edllecek 
Ur. 

l'lşl, J ı ( A.A.J - J\lı~ır cephe· 
sinde gene durgunluk lıiıkilm sii·. 
ınek:eclir. Hrr iki tard hirhirini 
koll:ımnlda vRkıt geı;irmt'l,tedir. 
nomıııclin rn:ııenıeyn \'(' Elknt:ın 
orasında taarruza ı;eçece~i söyll'l1• 
ıneklrdir. 

oJlmdo kalmış bulunnc:ıktı. 
Roııımcl dlin, El(ıl fllel'n lınlrnın· lnglllzler Fr8!188Y8 

cl:ı Telell5adnki yeni lrıglll mevz'• ı • H 1 
lcrinin s:ır;\:ımlı~ını rlcncrnck tein N8J8llD2m8 8 1 ar 

J,,orırlra 1'I (A •• l.) - S!'kiı:ind or. 
bir ln:ırruı y:ıpmıssa d:ı kol:ı,lıkla fRaştnrafl 1 incı sa11tadoJ 
pO kiirtülmiiştilr. fmda mUşterek dilŞ!Dana kar'§ı mn. 

rhınun El:ilcrııevn ıııınl:ıkn~ındo Is· tskrndrrlyc 14 (A.A.) - Marsa • cadeleye devam etmek 8 ureUyle sa. 
gnl ctııni Yeni ııır,·zilt're J.nrşı :rn· Mntnıhn ynpılıın mUth1 ş bombardı . dık müttefikler olduğunuz:ı lııbat et-
pı!an ınarruzıın lnrdııirl:ııı sonrn rl • men es:ııısında donıınm:ı ve b!l.va ti i n z.,. 
rum dl·~işmfıni~lir. Tcşchlıüs rl'oıı kuv»etlerlnin· sll!hlo.rı arıısın•ıa mU. Eden. Franııız1arm bUtlln s:ıhabr . 
mlillcfiklcrr'•rlir. Röytcr muh:ıbirl- k"mmel bir ahenk ve yardım görUI. rlakl mukavcmettnı övdUkten ve ln. 
ne göre Avıı~trnl~ıılılnr ltoly,ıııl:ırı mU~tur. Saııile yalcın blr meıııı.feden g!Uzlerin Franaızlar elln:ien b'J top. 
baskına t•~ralarak Tclüli•n lepesini donanm:ı.ya mensu;ı ha!lf gemllor -aklan almağl hiçbir zaman dUşUn. 
zaptetmişlerdlr. Burasını geri nlmnk limana 700 obllıı atm~lar, ayni za • mediklel'ini hatrrıattıktan sonra, me. 

Elektrik idareslnhı abone saymı 

her yrı 400-500 uasmda artmakta
dır. 9il 8onesf. sonunda tJ.ıı mlkdar 
GSlO a yükselmlşttr. 

Harpte ölen Amerikan 
denizcileri 

teşebbüsleri nctice~lz kalmıştır. manda donanmaya mensup tayyare. uJmı §Öyle blUrlyor: 
~ :t- * ler limanı blr bomba yağmuruna tut. "H temmuz, Fransanm ma:ıideld 

tondra, 14 ( A.ıı.> - Annnlisti'n muşıardır. Tahrip l!li blr çeyrek ıı&. bütUn zulümlerden kurtulu§U gUnlL 
nskerl muharririnden: atte bltirllmlııtır. GemUer ve tayyn. dUr. Bugün 0 tarih! Fn.nunm hal _ 

Elektrik idaresi bu hususta geniş 
bir çalışma programı hazrrlamakta. 
dir. :Muhavvile merkezteri geıılşletlle. 
cek ve yeni merkezler vGcudc getlrL 
leoekt.iT. 

Mısır cephc.~lndcki dunmHfo öl. reler snllmen Uslcrlne d!SnmUşlerdlr. deki zulUmlerden de kurtuıacatı n-
cüHl bir istikrar yoktur. İki muhu· Roma, 14 (.A.A.) - Radyo, mid ve kanaatiyle kutluyoruz. 
sım tnr:ıf son ve knl'l hareketi bıl"' Elıılcme.rıı ikori<lorundn şiddetli Biliyoruz kJ, o kurtuıu~ gilnU biz 
şnrınnk için kunel toplamnkln<lır. sn,·:ışlnr olduğunu ve lngilizlcrin ve Fransa milleti, yeniden alllb arka 

hallerin önU almablll.rdl. HergUn bir karikatur 

• Eğer !bn§ da göğtla glbl kuln.k!a 
muayene oluruı.bl1sc dehlrdeki garip 1 

* Ell:mlzln, ayağtml%tll, 00..,Xm.ızm gövdemizin mevcut olduklarının ha • ___________ ,.. __ 

Va,lnoton, 14 (.A.A.) - Bahriye 
nozırlı~ının bildlrdisine söre, 18 
Jfozirıından 30 Hazirana kadar ge
cen müddet zarfında, Amerikan 
b:ılıriyeslnin kııyıhları 49 ölü, 7 
)'aralı ve 21 :! kayıbtır Rommcl, Eliilemeyn · ile Guı:ıttnrn rlıılıı:ı elverişli mev:r.ller ele geçirmek daısı olaeafıa. Ozamana kadar b•lyUk 

Milnhnl nrnzisl nr:ı.sıncln hı.ılunnn icln ilerlcmeAc calışlıklnnnı bil- ·Brltanya mllleU o gUnUn gelme.al ı.. 
ceup keslmlndt:ki lnglliz mevzileri· dlrmektedlr. çin dua etmektedir.,, 

1 
ni kuşntmıık için bir cc,·irıne han. Tobruk bava bataryaıarmm ateşi 
keti yapmıı{;a niyet elııılş göriin- Jle yarala.nan lkl lng1.Uz tayyaresi de 

~--------------'- mekte ve 1nslilzlfrin cl:kknt sözfimi denize dllşmU§tUr. Tobnığa yapılan 
Ne dememeli 1 Marsilyadan Almanyaya '100 

iıçi gitti 
reltet ettikçe farkındayız; halbuki dl. 
mağmuzm mevcut olduğunun hlç far. 
km'da dc~ıızı 
Dimağ vtıcudumuzun a&lr azasına 

hiç benzemiyor! 
* Dckart diyor: "Mad-em dü:ıUnU • 

yonım, varını" dU:ıUnmek, bir veya 
birkaç manzara görmek veya temas 
etmckUr. Şu halde Dekart mevcudi .. 
yetini eşya veya uzviyatın varlığı ü. 
ZCTbıe bina ediyor. kendini htssetmi • 

Vl81, u (A.A.J - Ma.rsnya · cıa 
Sen Şarle ganndan Alman fa.brlkala. 
n lstlkametmde 700 kişilik bir l§Çi 
kafilesi treni hareket etmişt!J'. 

Refik Saydam'ın cenaze törenlnl cekmek ve şaşırlmnk mak~ndiyli' ôUııman alunlan neticesinde birkaç 
bildiren gazete yazıln.rmdo.n b!rkıı.. şimal kesiminde rle lıalynn kuv,·ct. Arnp ölmll§tUr. Huarat mahduttur. 
çında (tabutun, na•ım. uğurınndrğtl lerlnl kullanmaktadır. Blngazl hava bataryaları da btr 
yolunda ta.birler gördUk, ut;'\Jrlamalt, Hlc şilphcsiı: Oşinlek, Rommel'fn dllşman tcıyyart!Sl tahrip etmlflerdlr. 
vA.kıe. yolcu etmek, yolcu çıkarmak bu oyununun fnrlnna varmış ols• Bu suretle düııUrUlen tayyarelorlr. 
anlamlll<Jadır; takat bahtiyarlık, yol caktır ki, ondan l'VVel tonrnızo scc- H~ı yUzU bulmuştur. 
açıklığı dilemek ma.nıı.sı da Ustünde. miş ,.e hayli ağır bir dnrbe indir. Ta Venezla hava UmR.nı mlhYer Zıya Pafa'dan: 
dir. Bir ölUnün arkaııuıdan söylene- rıılşlir. lnE(iliz hallan 8 kilometre bomba teşklllerlnin taarruzuna he. 
cek söz uğur:uır olsun demek değil. ilcrlr.mlş ve Rommclin cenuptnkl 1 def olmu§tur. Bu harekeUer esnasın. 
dlr. F..skller bu maka.md:ı (te;,y:1 cdlL illrleme teşebbüsü birdenbire du- da lnglllz hava kuvvetleri yedi tay. 
dl) ta.birini kullanmışlardır ki teşyi rtıklnınıştır. yare kaybetmiıılerdlr. Bunlardan ooııl 

_ (yola giden blr adamı ayrılık yerine Rommcl, lııgiliz taarruzunun ge. İtalyan avcıları. ikisi Almanlar ta. 
., kadar götUı-Up veda etmek) dem1!k niş ölclide bir hareket olup olma- raflndan dUııUrUlmllştUr. 

·!!!~~~'~ 1 olduğuna göre daha yerindedir. (Son 1 dığını bilmiyordu. Du takdire.le, Son iki gUn zarfında yapılan hıı. • 
Hnydl ~ I Vl\zlfelcr!nl yaptılar) dcmell, herhal. mııııın~nla yollan ciddi tehlikelere rekeUerden artı tayyaremlz Uslerl • 

de (uğurtadılıır) dcmemclı_.. mnruı: bulunan s:ııt kanadı tehdld ne dönmemişlerdir. 

Vatan • me•lM olanlar bt.ıtebeb 
terk.! dlyAr etmez! 

ZarClretslz cihanda kimse gurbet 
ihtiyar et~ı 

Ne pm, kahkeıı.1 4lıiyle duymadı 
oırtn, 

~n•a ldl.r etmez! 
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Şimdiye kadar düşülen hatalar ve 

~EHiR HABERLER~(~~~~ 
Belediyenin unutulmuş /!.y~"!.ı.!v~~'!: •ah~'!; .. ~!!.~!'!:.~~ 

kası mUdUdUğtinün gazetelerde rnlduğu kendiliğinden 

a 1 a c a k 1 a r ı i h b a r e d il i y o r =~ :!":' p::':::~ ·'!~~:.~~'.!~~ ··~:. ... Til•klyenl• .. ~~:~~ tutulan yanhş yollar ta\lanıı.n derileri methcdi~or, ne ı, Avr~pa.dn. hoşa. gitmediği için, 

lbbar ıablplerl vOzde •"rml ikramiye de yaptığı papuçıarm iyiliğinden bugunk
1
• u ndıyıa "damping,, ~ 'ı· ~--------~--- ---------------Mezbahada na•ıl ayni yCZ§ta yahut yakın y"§lardaki hay. 

vanfar ıeri halinde kesilir, ~engellere asılırsa; biz.de de 
edebiyat neailleri böylece yalnız. bir )'a§lar resmi geçidi 

J 3 • dem \'Unlyor. Hayır, bu ll!ıum, yor. enı kunıhnu5, hen uz tesi<J 

mukabilinde bunları blldlreceklermı, t ~~~~:i ~~~~~esy~.· ~!ı'!(fabbl~ dm"reslne girml.5 bir fabrika, yıl-
., o• lanmıs kortbnn sald~larma nıı.-

._ ________ manzarasını arz.eder ________ _. Belediye riyaset m:tlaı:mma ya- iketten 400 bln lirolik, lbir ala.c:ık rikaSJ bacasının --sekme nıasrarı •ıl dayaua.bilir? Beykoz fabriknsı 
pılan lbir nıUraoaatıtn belediyenin <'laha ÇikarılnuştJr. Bu <b muhtelif da müteahhide alt olmak üzere-- da altı a) lık blr ça.lısmada.n sonra 
rski Tünel ş:t'..teti !i.darcsindcm üç §8.hısla.rm tasarrufundan bulunan nhhğa ı;ıkanldığmı bildiriyor: duruyor. Borçlar, faizler, ,.ergiler 

Yazan: Sadri ERTEM milyon lirolık bir nla.roğı bulunclu- cm {ı.ktir. Bun.farın amsmd.."ı. Met- Esld ki~'lt fabrika ı. .. Zihnimde biriki~or. Da\alar açılıyor, mnlıke-
Çolt clefa edebiyat neslinılen ım, fatihlerin, kahramanlarm, ğu bildirilln"'...kte, meydana çı:knr- ro han d::ı. bulunmaktadır. esld rüyalar gibi çizgileri dağd. meler sürlilil)or \e ta il.inci me"· 

balıscderl<cn ınutnt olan §ekil n)- bliylik snnatJtiirlnrm, orijinal fı- mak iç.in ihbar ea1l bine yüzde yır- Beledi.ye tekl'fleıi hı.ıkuk işleri- mıs hayal meyal bir 'ller \'ar. rutiyetıe kadar bu mesele böyl~ 
nı yıllarda dQğaıı insıı.nlan, Ye <lo· limlerln t.ck \'c lcendilerinclen ko· mi nlsbetinde bd.r ikmmiye veril - ~ havale etmiştir. Va~yet tetk.lk Oralla bir 'akitler kilğıt yapıldı· ürüt.lt."11.lp gidiyor. 
ğnm l,llnn birbirine )nlmı olan- panlamaz Yıı.sfıılır. Onlam bu ebe- me.s.i istenmektecl:r.r. I edilmektedir. b"lDI hatırlıyorum. Ama onmsı du- Umumi harpt.e de ona mlittefik-
ları bir kadro f~inde toplamıı'htır. (lt gençl'J< sırrmı bahŞcdcn kudret Belediyeye gene ayrıca bu şir. "mantı bir OO§lukt& kaybolulor. Jerimizin elll~ son d.vbc vunıla-
}'a.kat buml:uı ne çıkar? Ilu neyi 1 onlardaki yıımtnm Jıaml inlu ta -- Bereket Mehmet Ali Kağı~ın l'ft.k ma'ldnelerin en hassas ps.rrala-
İladc eder? Sn.dece bir ı;,e~i isbat J;.endisldir. ~r,r~-----------~~-- 1 Atı·na l1apse eserine. Kllğı~ılr&'l, bUt:Un dllnya n, --slizüm ona- menni yapmak 
eder: Şu kadar nüfus l!.:inde, 1.-nç Jler ed bi)at nesli ele, bu ebedi ı Ek i!:lnde inceleyen büyük emek ve bahımcslle. söl<lllüyor. 
ki~I cdebi5atla me=:gul oluyor! Fa. 0105 jçtnde ebedi sn.nat lırunlc~lnln 1 m ek bilgi mahsulU olan bu kitabın İ~te imdi mvalh beoası pazara 
kat bu bir edebiyat da,~sı cleğil, bir ymi sa.fhnsını açmak, onu bir mahkOm oldu "227" n<'i salıifcsinde bu kağıt fab- çıkanlan rabrikn. bu fabrikadır, 
ol a olsa mun"''en bir ~. a• sc,·i ... e- ba"ka. ne le clalıa mlitckilmtı blr k f f rika mın kurulu tarihini ve bu ko. o ., ., " " Q, Q zamaııld AlTOpa, Türkiye , e 
sinde bulunan !usanlnrın debil a- ffier ha.lincle bırnıntınk dava mılıı- r l n lZ l Me,cmur :mndevucu AUna, bir rulusa izin 'eren lmtlyaz senecll- Balkaıllardn. kağıt fabrikala.nnm 
ta olan merak \'e nlalmlnruım ele- dır. Bunun i~n bir eclcblyat nesli müddet evvcl, si~ fu!ıU§ yapmnk nin sureUnl buldum. lrnnılıruısmı hoş görmezcli. b.-
reees"nl tayin e<ler. hamle k-udrcti, fildr ~rtlnrı, mllı.;- iyi s Q k l ayın lZ ve 21 ya.ş'tlll doidurmaysn beş la- 1887 yılında "Her ned klğıt ınlrdeki tecrti'benin ele ne büytik 

Bunu e a tı bir edebiyııt me.;e- terclt estetilc nnlnyı ı ile kendine zı fuiışs. te§Vik edC'l'ek erkeklere imali için tesisat \"Ücude getirmek bir "yıkım,. 8 uğnıtıldtğuu bilı) 0 _ 

lesi nddetrneğe imkan ~okıur. Ilir bir buılut tayin ccler. 1 ~ıkarmak suçundan yaluı.Ianıme, hakkı ser ımr:.ın Osman Bey adın· :nız. 
d d 

\111\yetten tebliğ" olunmuııtur: •· .:ı!...ı !t... ~ft;n ı d b" _.,,_ erilml O d 
e ebiyat neslinin blUnmesl emeit Dünyn iiı.erfnde tek basına in. ..en~ ı... suç ..,. "°'D' Kat na 3.5 a. ır :ytııu.ıaŞa ' ' Ş. a Af'aba bogUnkü An·upa.nın zth-
bizznt ~~ır.ynn e<lcbiynt~n hmltı~- san olnuı.clrl;"l gibi tel,; ba.c;ı~a doğ- Ekmek kartlarını zayi edenler ~ene mUddctıc hapse, Va.sil~lu "l.eonidns Zarifi'', avukat Pea.r niyet~ delfı:miş midir! Ilizim b _ 
larmı tda)ın, !tarnlitıerlerınlil _telsbıt mus, yaşıım:q, ölnıii, bir cdebi'--nl yenilerinin verllmlycceğl ı. Tem_ ile Ame1;ya ısc 1 sene mlirldeUe ve 1nglllz "Taker,, le bir~rek mitte kurduıı:...-uz fııbrıika da -

k 
_ ., muz. 1942 tarihinde sayın halkımı. h • ı..•·o. d'lm' "il idfy 1.4~ •..ıı. tt t k 

6
u"' -· etmek cmckir. NUhı t.'lt arı, Jıareketi dD yoktur. 

1 
a.pıs c~a ma.Ul\ nı e 1 ış - am e ....,""'" ~ıı-ne " n ur- tehlike g~irmedi, l..ondrada •--la· 

b
• f 1 t za te bllğ cdilml.§U. l ...u J ""l' ır ı:ok :;cylerde i5c yarar, a 'a Her e<leMyn,t lıarckc1l ulr sos Cı""" muş ar. nan ktğıt kongırest zabıtlaT"I, bize 

bir edebiyat nes"i fildrlcri, rnfü•. ''etenln tczahilrildilr. Her tez"hl·ır Son günlerde bu giıbi mUra.caal- M-'·{i k t Senette Osman Bey, "İftihanıl. se)l\lloz \'emıemek ı""ı"n h•t+"' otu~ 
t 1 

., .. lar tevali etmektedir. Ekmek karL c-~ r arerr err.~z m~e • JAJf llınta "l ti "bl " ... ..... L ~r < c;tcUl< l,nldeler, Jıayııt gö.rü- bir fi'kre, bir c tcti~, bir rlilnya lıırmı zayi edenlere hiçbir suretle mesinin bozması ile asliye altıncı e ıs " ,.e m zu -e znn gı a- il~ bfn 11ralrk teminat akı;elerini ~ü j).ibı nna lı:ıtlr.rln 1.nyln cdllır. gilriiı;ilne snlıiı>tlr. Hudutlan ta- ct:uıcla m··ı..-•·emeye yenı"den '--, ,,_ tafatiı terkiplerle Ö\'iUmektedlr. fedadan çekinnıerl. şlerl, mliteha~-yenı kart veıilcmlyeceğlnden ek. uılUA v.ı,, ~l ket"- -· • tı .. , bin 
Üylo in"anlıı.r \Urdır ki nUfus yin cdilmemiq bir \'arlık t.asav\'ur mek kartlarını iyi muhafaza et- Jaıuruş ve nıaltkone be§ krzdıuı u. -.. r .. u senna.ycı:M ç Juı sıslanmm ltma itin yapılan t.ek-

kiğıdı b:ı.knnm<lıın peı, genctlrlcr. e~m.d<, 't'arlığı a.nlamarnak deme},_ ı meleri vatandaşlara chcmmlyetıe çünUn 21 yaşnu lb tirnrl: oduğunu altın lira idi Bugün sade ra.ltln lifler, bu tehll.celertn birer bellrtl-
l<'akst fikirleri, dllnya görli~il hn· ı tır. bir daha tebliğ olunur. ve mU.secc_ lfahlşelerd<'n bulun _ farkile on bir milyonluk bir yekun ııl 58),lsbilr. 
kurunda.o i:Ok fhti~ardır'Jır. TlirJc cclebiyatmdıı ne ilTel'I an- •·------------••! d.ığunu tesl.>lt ederek bu noktadan t;otan bu paranm, 

0 

zamanki f~tlra Şu halde lcl~ı1ıbrım1'7.111 tlstlı 
"-'' • ı1 • lamak lıu usunda oo•· d f •· .. be-....... 1erm· e, ----•· A--'"' ı"le T'\J kıymeti dü,UnU1Urs=, l,e ne bttyUk ne ~_., onu __ -..11 .. t.a-I< e•·-
ucuenlerle so yetenin içın ekı . " e ~ tJU ··~· ~cs.uı.: ~ LllJ.I. LF... IJI h 1 gf • d "'"''"ÇI .. ,._, ·-vııı.: ..... " 

fikir oereyanlan estetil• damları tnla.ra dü<tlilmUı;tUr. F..clcb )nt rnck ruhi a.dmch. 21 yn.şnıda kllı=tlk iki ril~r. rz a rısll iği çabucak kesi!- ikliklerclen lmnımn.k, miies~ elerl 
ara ındalti fnrl .bn ntir.C)İ ortuya t~pleri bir tUrlii. bizim orta mek- sı•r tu•• ccar kızı f'.lhş.:ı. teşvı"k etmelerini sa\:tt değp,rlJ \'e liyakatli ellerile bulan çıkarmaktadır. lnsnlnn fikir \C te? . ve li"'elerden al'lrrledlleme- görerek bu suçlardan dola.y:ı Atina Maldnebır gethilyor. trnnıluyor. durmak b:\.oı \'UZifıernlzdir. 
d

. · rnı'itlr Ortam kte ı· ı k•t d· ıd• ile Katlnavr ı,5 sene 20 "'er .,un Cigara kfi.ğıdı mrudne5i bile unutul ıın3a görü ii btılmnın<lan blruirın- • e ıı ve ı e er nn. teV 1 e 1 1 " "' .. madıf;ma baıntırsa, kiğıt fabrika· HAKKI SUHA GEZGiN 
den a3 ırıın selıepler eğer bir be- <'ak ya lındleri ile mırlanır. ıhnpse, 83 er lim 20 er kuruş da -::-:::=========================== 
dende dola an Jmnm yanma. deri- .. Edebiytı Oedlcle,. nesli bıı im. Yüzde yüz karla nohut paro cezas:na çarpm~trr. Vae.ilo -
nin kırısılthğma ,·e~·ıı clUzlilğüne, kımılnn ancak bir ı Usna te~5<il e- ııulo ile Ame1*-a bernet etmişler-
lıtr kemiğin scrtliğlnc, veyahut der. Diğer edebiyat nesOleri eski satmıt 6ı'r. 
Yumuşaklıtrın:ı tulıi olsaydı nl\hı "tezkeneeller., in mantığı ile mii- Tanmınuş zahire tnclrleıinden ----<o---
kiı"'ltlan bir osyct<"nln flkirlerl- talen edilmiş, ynslılr yanynna sım- Nectp He.neı adında birisi, iddıaya Kadıköyünde kömür 

l~~J 
nln, hiMlerinln ele grafiğini resm.e- lanmıs, fak:ıt asıl hH,iyet bir tlir- göre yUzdc yüzden fazla kfı.rla tevziatı 
derdi. Halb~ aynı yaşta, a~nı ti.l ana ha.tlan l!e- tcsblt edileme- muhtelif kimselere bin

1
erce kilo 

-:ağda yaşayan insanlar nrdır ki mlstir. Bu hatanın ceı.a mı hiç ol- nohut satmış, ~':lltalnnmıştır. 
clerileri a -nı taravette, damarlan mazsa elli senedir Jı:endl bayatları- Tacil", 2 numarah milli korunma 
a •nı ılıkhlrta, kemikleri aynı sert~ nı edebiyata \-altfcden mulıtdir mahkemeshıcc teVkn olunmue, ele 
likte olm~klıı beraber n.ro.larında n iller tUrH\ t\irlU mli ktill~r de gtçlrilen faturaln.r te~ik için he· 

!lllJ.nld binlerce yıllık me nfe \nr- ~tlani5lerdlr, ~\inkU gelen e<lebi- Eap mlitebassrsla.rma havnle cdil

Kadıktiyllndc yapılmakta olan ka. 
mUr t .. vztatmı tetklk etmek llzere 
dUn vali ve belediye reisi L~tfi Kır. 
dar Kadıkl:iyllne gitmiş, nıtlkadarln. 
ln temasta bulı.tnmu.,tur. 

flır. Aynı ya5lar içinde birbirine yat n~lllcrinin ana karnlrtcrlcri ml§tir. 
uzak mesnfelerdcn, bir ltaç )Uz bariz bir ~til<'I" izııh edllmemiıJ, 
Ytllık faı'kl!ırh baknn ln anlara yüzde bir nlsbctlnılc mtlnferit 11'1' Denize atlarken baıı 

Ş kAvetler. Dilekler 

her zaman te<;adiif edilir. Bilhassa hitdi r hnllnıle orta ·a t;ıkaıı •kznn- yarıldı 
bu farkı vnıpaila iiniversite ıra. triklik, tuhnfhk, bereriksi:r.lik snn- Süleymaniyede lstinye cadde _ 
larnıdıı insan ne lmdn.r derinden ld ~·ep;{ine la ıfmı" gfbi bu edebi- eoiııde oturan orı y~mda Alaeddin 
hlsıse<ler. Mc~e?a Juıtolili gen!( ı;C:- :mt ne5illcrlnin sırtmn ~llkletilmi5- adında bir çoeuk, dünkU gün Kum 
rllrsllnllz ki henl\z ısa lle l>erab<ır tir. Hnlbuld onların fol,clire F ~·ıl• kapıda denize atlarlken h<ı!}t taşa 
do~muq ~ibirlir. Buna muknhll ile- ıı.e hiıyük mczl}etlcri \'ar<hr. Ilıı çarpmak suretlı<' ağır yarala·1:nr~, 
ri dU~lince11 ihtiyarlar görlirslinliz lıatıınm 'cbebl sannt~ fırls me:r.ba- ş~ i çocuk hastanesine kaldırıl. 
ki ak l!!ı!.tltırmn. 1ıat1f\ göbeklerine h:ula!ri 'eya I.tl!'ap dlôl:ltlinındaki mıştrr. 
J,ıı.c'fo.r inen snJmtlanna rağmen hayvanlar nrnc;ın:ta hir fark gö:r.e- o~----
~cnı;'irle'l". Ve kendilerini ynrmın tilmemcsinclcn Hc.ri geliyor. Belediye, fidanlık tesis 
insanı ıu1dcderler. Bn sos~a.1 nıe- Zira, mrzb!lhncla nasıl aynı yııs- 1 edecek 
s{'lclerde lı'"ylc olc1nğu gibi, ilim ta yahut laJ<m ~n lardakl ha)"\an. Muhtelif stıs al!uçlıırı yetiştirmek 
''e teknik da\ alanmla da şn.sınn· lnr :eri lıııllnıle !ie'!İlir ~enı;e11,.re Uzcre Bahçeler dlrcktl:irlUğU tılr fldan 
de.n hükml1nU icra eder. nsı!ı.-sa bizde <le edebiyat nesil'e- Jık tes!.s etmeğe karar vcrmi~ ve ha· 

Sokrnt 1 ~ndlnl ıtlınm eden de' - ri bö~ IC'cc yalnız bir ~aşlar resı.ıi zrrlıkıara bt\.§lamııııtrr. Fidanlık 1çln 
rlnln yUzU Uiylcnmcml ~ene; adııın g~idj rnnnznra' mı arzeder. mUnaslp bir yer arnnmaktadrr. 
larıntlan <'lı\hn ~cnç dei~n mi itli? 

Y eşilköyün bakımsız bir 
sokağı 

En güzel .sayfiye yerlerimizden bi
ri olan Yeş1lköyUn SaadeUl aokağı 

1 tanbul yoluna en yakın yerdedir. 
Yeı!lköyUn en işlek caddesi olan ıs. 
truıbul yolu, yegAn<ı otelin UstUndedlr 
ve buradan, İstasyona en kesUı-me 
SaadeUi sokng'ıncıan gidilir. Böyle J_ 
ken Saadetli sokağı taş yığını halin. 
dçdir ve gece geçme~e lmkAn yok
tur. KUçUk blr hJmmetle yapılması 

mUml<Un olan bu yolun al~kadnrlar 

tarafından tamir edilmesi gUzcl Ye. 
§ilköy için hakild bir lUzumdur. 

J:cli.;on y:ıratmıı.nm en g"nç Çil• • 

j;nda lilmcm mi? Onun i~in sek
e en ye.s btr wcu' ,,,~ı .. l'yırblliY": 
'Bnnc. mult bil 1'~<l 0"onıın eserını 
tnkllt eden, E<li "nun ynptlf,'lllı:ı 
~·c.ni bir t;cy P-\\C ~ mh·en t~7;e 
in"~n Edisondıın gen-; warıln.bılır 

Tokyonun faaliyeti, hn.reketı, 
hnynt\ etımmdn toplıı.nmt§ gibi • 
c.ir, merkez yaklaatıkça her §CY a· 
zalır; a.'lıl merkt-z bir hnzur ve sii
kun kayn<ığ:dır. Burası geniq ve 
müst.:ıhkcm !>ir ratodur, birbiri ar
amca. üç surla şehirden a)Tiltr; ur.
parator şehrı. Bu surl.ar 1bti;ı:ını'ı 
ve korkunçtur, am'arında geniş 
çukurlar vıı.r:lır ve bu çııkurlnr her 
:zam:ın Auyh dolııdur; duvarl•u· Li::. 
biri üzer=n.e koı•an ve arnlıırmdn 
h rç kull nılmııvan tıı. 'r.rdan ~ ıı
}'ılm r; üz: .. eri bodur cam ağaç 
farı iı e le plrdır. Burası ~ı:ru tüm 
ve to::lu W Uk ehrin ortasında 
l>ir v . hayı ~nzer. B ı sakin ' e ye

JAPONYAOA GÖROÜKLERiM 
mi• 

Ebe<li gençll1•. bföi:r, 

1 ~ıı evvelltı Valıı! 
" 15 Temmuz 918 

Bir Amerikan kruvazörünün 
garlu 

M selltıh b'r Aın<'rlkn. ı~vıızBrU 
b'J s bah IT rkolmu tur. Se!> bl ar 
meç'ı td \r, 3:-15 ki 1 k'lr yıı ihr ç <' 

dilmiş d (; rlrrl bir semti meçhul<! 
l!'i•mt'k'• olıın iki vupura. lrkrı.b cdU. 
mlş'crd!r. 

-
- 1 Ç•,.•mba PerDembe ı .. 

16 Trnımu tG 'l" mmu7 
'::tt .. ~ 

1 Re<'.ep; l ı: ~··' d - 1 Hızu• 71 Hızı: '72 

• ıı.10\h:J \ W.U U r;z.tUIJ '''"'• " 
ıUDt".Şlr 

.. 38 85'7 4,81) 8.:.3 
1nC!'n v 
Oğle 12.20 4.8U 12 20 4.S:J 

ı .. ıııdl lG Hl 8.S8 JG.19 8.S8 

.\I' nn il) :u 1".00 19.40 12.00 

1 at&ı ıı.ss ı.58 21.87 l.Ci7 

lın'>nl• t 21< 6.4' uu 6.17 

l ,~ın ~ n ta :riha} et'11de l'ok n1-
~a ,. c4 ft n k rnı lıJ ni ve· 
T<'?ı 'h!D ı r 'çer 'nde hir mabut. 
iın~Ş nesüıin t-n Y'...SlJSı, :Mikado 

c tunır. 
Fıı.k:ıt veni t>hir her nokta.d<:.n 

lııı m~ 7f kalt-sine ıfo~ru yl'riimek. 
tefür. Ban'c 'ar. otel~ c'er swr1arm 
C.lbine knc1nr nyaklarmı u?.ııtm1<1;nr-
dır. lm,.""'to .. "ar.Lymın b ·~..:ılerl 
r.· t-ı:-t hrkledlkle'"l yerd n g.-mi k:ı
z:mıarı ve motörkr '.\'tıJ160 fal)~i -
k lı>n 6r•"> "r'<!!r .S ırun dışnrı -
ındrın 2'~i "!lı.'1 deposu olar. \'cl'

ıE.l"e naztr'A .. d ir"lrrln'l ve meclis
lC'r ton1 tı salonlı: rmı kurmu!j -
l rrlrr. 

lh~ttfı üzerelrine kör~Jler ıtıl-
m•ş, Jl rm kl klan mmı • n o'en 
ukur'ar 1 le bu 'n l:ıirer l~:ın'll 

bal ni n'rn hı-, b•ı k Tl'lllıu·da tUc
ı c=ı" knvıkl· rı ve ki ik rom<'rkör-
11 ··n <'ekti-i V{')'cu kıwıklıırı jc:'er 
' Bu kanc.11 rd drnlzin ~ likseldiiti 

ve alç:ı.ldığı h:s'iolunur, ve saray 

Yazan: G. W enlersse Çeviren: 
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Muzaffer Esen 

kapİlnrında bu ~eniz çırpıııtıı.1 dıin 
v:ı.d:ın geni.' Okys.nuslnr!a nyrtlm· 
~ an bu ada imp ralcrluğunıın 
me:-kezi '.c bu imparatorluğun is
tıkbald'! nçılaeaıb aç; c dcnır. nnı
St"da gorl ıı1r bir bağ tc kil eder 
eibldir. 

Bizzat kale dı.ı,·arları bil • yıkı-
eıl'-'rtn hUcll1l'!undon yo.lmyı ktırtn
ramn.TJ\ı~tt~, ~iecı ~eli ko avlaıı 
tırm~k icln Jmpılnr genl!i etHmiş 
bazı ver·~rde dC'l"der açılmı~tır. 
Yılankavi yoller Mizel cnödeler 
1ıni1ni nlmrştır. bu caddelerde su~ 
hnylar \'e btt'!'ıriye1ileı ma;;'"!'ıır m g 
rur tlnla~w. ve bu cnüde'erd" bir 
vJktorva i eri11lndc e"İU b;, ni\e. 
den bir BUvari albayrmn geı;tiği ı.lc 
r;örüle\::Pfr 

Gece blk bu üç şeh'r arasındn-
tezadı 3ll:neye k fi gelmez. 

Yen ehir ark ı · mt-a larmm J<;J . 

j?ı ile pırıl prrıl ynna... bem°l)e\ z 
c:ose ü.zerind~ ev· eriı: ~:yah ı:;ölae
f'i diic:cr va pencel"f'ler lı.-n dokü
len ıı;:rk'ıır bu golgc üzerinde rr. 'ni 
mini parlak no ·t:ı.Jıır 1'"'lin Je '"'OZ 

J,n-ptp durJr. Ken:ronm bütün cltlk. 
ı nnl:ın vitrinlerine lcktri .. Jam
l•alan verle"tfrırı ı;ler'1ir vnlnız. '>· 
yuncak ve b"blo q'.ltcı.n cllikldıı vı.t
rinlerinde yamın zcy1.invnf:-ı ltnn -
clfllerınir. tntlı ve loş ı~ığı hu ay
dmlık dlinyasmJa gözü ok§a~·nn 

b r tezat yarat:r. 
E<-k! şehit k:ırenlıklır' Kl~ük 

kti<-Uk cvlt'rıien 6J'Utll : ı.k p.u ç ı
lan bura)a b r köy sece'li manza. 
rnsı verir Küçlik sokaklar<la umu
mi tcnvir:ı.t yo!{tur; her ev kapısı 
cnUndcki fel'eıi cıabahıı im.dar ya
n•k t11tnıayn rn<'Cb!ırdut. B•l ftncr 
ler ekil itih<> .. rH• Avrupanın O· 

knk fener' er ne ben~t'r er, f kn t 
çerı:c,·el ri bronzdan vnhut tahta
dındır Ye "am } erine k'l.ğıt geçi. 
rilm=<tirı bu k·mu:ıda e·ı s:ılıibl
ııin ismi ve aclre'.li otunur. Gerek 
c'lı<ı fenerin gerek iç ftneri'l rn·~· 
o kadar zg.vıftrr ki Nr Avruprıhva 
}ir Aehi:- deö-1, bir tiyatro dekonı 
se\Tediym·mu~ hissini verir B:lzt 
mnluıllerde. baz: uok:ık1arda. fencr
ler"n ~ekli değiq'r. ou fener ı.;ek ı. 
l~rinden bu sokaklarda otur.:ınt:ı. 
rm Ml'Sle'ltlerini r.ıılama' mümk\ln. 
dür. Üz;:rint'lc hiç bir yazı bu'u~
mayan şj~Jrln beyaz fenerlerın sı
rr.landı~ bıı toprak G .. 3'1 iı;m, ve
r ı-n dnnseı'eriıı ve kadın l'al~ıc.ı
lnnn oturduğu s mttir: bumda 
kitaroy"' benzeyen bir Jan n çal. 
gısmın. Srunlsenlerin ve harpı an
dıran ba5ktı bir Japon c;ah~JS:nm, 
kotolann sesl<'ıi isiiiliT, Bazı ki). 
Relerde karanlık o kadar derindir 
ki yUrliyerok gidenler bir el fene
ri almadan soka.orra çıknmazlar; el· 

Ankaranın içtimai 
mektep değeri 

o kuyucularımdan blrl, A.nkaray 1 
kadar göndermek zahmetin 

katlandığı bir mektubunda, ııütunu 
mun başlığını "Günden gUnc., değil 
de, "aydan ayn., yapsam dllha lyi 
olacağını aöylllyor... Sayın okuyu. 
cumun hakkı vardır. Epey zaman 
oluyor ki hemen ayda bir denecek 
l:adar seyrek yazıyorum. Haftalar 
var ki kalem cllınde.n dU,tU. Fakat 
özler dilimden dU§mcCll, Ankara 

Radyosunun siplkcrlerl araaına ka
tıldığım gündenbeıi, beni tnnıyan 
'c tanımıyan bUtUn yurdda,larlo., 
kendiliğinden husule gelml§ bir te. 
mas net ces1ndl' hemen her gün, 
cvı;m okuyucul.ınmla da mUnıu;e. 

betinıi devam ettirmek lınktı.nına e
reblllyorum. 

le ı:ekllen puspusların önllnde da
hi bir fener vardrr. Bu det Ja
ııonynda o kadar ta.bil olntu tur 
ki bir yandan blltün mahalıcyı a
levıcrin ktztl ~1ğına boğduğu an
da bile Japonyalı eı:ıyasm: lrnçır

ınak için sokağıı çık ı·ken e:ıne fe 
ncr alınııyı unutmaz. 
Akşamleyin er.ıı:.enden sokaklar 

bot ~~ sessizdir. S&at ona doğTu 
b:1'e hu sokaklarda devrıy-e gezen 
yangın gözeUe~i.ci'erlnden ba k 
kimseye rastgt-linrnez. Ekseriya 
ıseyy&r merdivenlerin Uzerinc yer
leştirilmiş olon alamı çanlarının 

Pesi duyulur, bu <'an'N" ağtr ağır çn-
1: ıyorsa ynngın uz t<ıc.1.":', hızlı ça
Jınrvo--.,a felt'ıket çok ,;:ılundr. Jn
ronvada ran ya nız ) ngm lınber
c:Sitlir, zlrn Jar.on m~betlerindc 
c;nn yoktur. Bu ntlcrde nnrak bU. 
3 Uk •':>' 2.rdn. bir parça cnnlıltk var
dır. Bııra'a'?'dn bir knç dUkkun 
eyc:)ce ~e" kapa ... ır, \"e cnll'' archn 
lre!"ısinc!c amelenin çalr tığı kiı
ciik n~clvcler görllnür. Bur:l-r -:ı. 

1 çi dlikk5.r.l.,rı ve terz!!cmir; b"J 
kucuk atölyeler iııçi V<' çırak k-ıl

'anmnz, bir ailenin b itün fertleri 
b:r at'>lyenin bıitün işçileridir, bıın 
far ırucrni hltirince tunçtn.n çay sc 
maverlnin Öl'linde toplanarak t:ıt. 
1• tn 1ı kon·ı~avn ba0 lnrlnr. l 'eno 
eaddesnide 11 kt<ddE'n ibaret biT 
aile hatır'ıyonım, ak mm saat o
nuna doğr.ı bu nilcnb hUvUklU kU. 
rUklU bütlln fertleri renkli kfığıt
lnrd .n külft.h ynpmaktan ib!'.ret o. 
lan işlerin: btit:Un ga}Tct1eriy1e 
•arılhrlar. ~·m işttrahat zamanı 
yaklaşm~n-. Fnka.t yaTI karanlığa 

(Devamı var).. 

Fakat bu yeter ml bakalım!?. 

Yurdumuzun kalbi dediğimls Anka 
rnda, ya§Rdığunı:ı: bamba§ka, dipd 
ri ve hanl hanl çalıımakla geçer. 
hayat hakkmtla, ara.da blr, malQ. 
mat vermek de vazife sayılmaz mı . 

''Harıl harıl , tAb rl, Ankara ha.. 
yatı içln gerçekten biçUmi§ kattan 
dır. Ben Ankara kadar çok çalı§ılan 
yer görmedim. Kadınlı erJtekll bln 
!erce insan, öyle bir ciddtlllt, öy1 
bir gayret ve heyecanla d !re! r 
mUesseseler ve tUrıu iş muhitlerin. 
de didinip çabalıyor ki, bazı bUtU 
blr cıchrl, sokakları da dıı.hU oldu 
halde kocaman bir bttro .halinde t 
sarlıyabllmek kabildir .. Öğleyin v_ 
lerlne veya lokantalara çıkan ev 
bekar memurlar, sokakların asfaltı 
üzerinde sağa sola bakmadan 
ndımlıırla yUrllyUp giderken onla 
dairelerlnln bir od:ı.sında.n kol 
rının altında gl:irllnmlyc.n ~; yalar 
la - çıkarak, blr bnıka odası.na, ev. 
rakını iınzıı.latmağa giden ayni c 
dl memurlar sanırsınız.. Haller :nd 
çalıştıkları yerin ağırlığı s zllir .•. 

Hele oıobu.ıııer .. .Ankarada tram 
vay olmayıp yalnız otobüs lşlcdl 
ni tabii b.llyorsunuz; o otobUıl 
de, sıra ile karne alınan birer r 
mı dairenin iru:ıbatmı hatırlatma 
tadır Yahut bana öyl geldi 

Halk, 1stanbuld:ık1Jer k d r t 
lA§lı değll .. Mutlak surette göz 
kestirdiği otobüs b nmek için v 
tandaşın sırtına, omuzuna " )'a m 
bametııizce nasırına blnm r B 
ııyor ve blr ba~kasma 
Jet almak hususunda d 
itlnu cdılcn yer örm m Ge 
gün. öğle va.ktı, işimden çıkm 

yemci< lçln Ycnl§ehire evim 
yordum. lstnsyon clvanndakl su 
§ıltısım görerek Halle!, Boğaz ç 
dUşUnUyor: scıce gUndUz suıanm 
suretiyle ycmye!Jll bir hav tlv 
çlndc ynşnyan ağaçlara bakıy 

Çamlıca~'l, Adııyı, Modayı v 
dolu hisarını hatırlıyordum. Ot 
&Un arka taraf;r.ırmda bir yer 
dlm. Yarı yo'dıı. bir Bayan, be 

özür dllcy r k avucuma altı ku 
sıkıştırdı: ve: 

- LCtfcn dedi, benlm lçiıı b 
almak :z:ahmet1nc katıaıur mı ın 
Ben burnda inmeğe mecburum Bl 
ıetçl ise, hım~ gelmedi. Slz, b l 
benim namıma alır ve yırt.ars am 
olmaz mı efendim? 
'?.I!'.'den1 insan dUrllstıUıtUntln b ı 

(l.ütfen sayfayı çe,1rini1) 
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Çevıren: 1!1uLalteı Aca1 

Fatma SUreyya ııe Hatice Muallll 1 tiarıler, Hıdalctln b:ıi;"l ilam ~ 
ve 1''atma Zebranın şayi.an ve mUşte. .. "'me!51re kn_r,1 ında 87 nunıarah ~~ 
reken mutuarnr oldukları UskUdar. ~(takriben bır buçuk donllm C m.~:f 
da Ayazma mahallesinde Sefa solca. , ~( ınanoly \'e yoml5 nğıı.çlarllı= oo. ~ 
ğmda 7 No. lu bir bab hanenin kabl. 1 :r;f'ıımlş bir bahçe ıoerlslndo llç~~ 
Uyctl takslmlyesl olmadığından §U - ı• ltntta l 001. oda iki sofa. Harcml;c 

. ılı'' eı bıı ı;ı n leldon. ıl/i\ ·t ba§ı Simon ve karısı F.dith salon- yuun izalesi zımnın :ı satılarak para 1 ~. sclfmılıl• gıbl ıı.ı dclre olarnk kul.~~ 
lıldıklt'n \ıı<lrr ile Yo:i, cin kend~l~rini bekli\ordu ya çevrllmesJnc mahkemece kara: ı~ lnmlnblllr. A3rı iki kapılı. On se- ~ı 

ı:ll'!• ita, Yo1iyi Öp!.'rek · verllml§Ur. ~· ı.ız temmnz Ouın:ırte ı ıınat u:ı. ~ 
'ıl ı. l\clcmuı t ır ız •nr,ırını'>,1 

- E, kiJçilk Yolı. rledi, eğeı bir 1 _ .Mezxuı· hane &h§ap olup 1 ~·birde He\'n7•lu Dıfrdlln<'!il tılh hıı.lj 
ımilııııı$ gibi ırtı. '\c5csı lOklıı. dııha biri>irimizi göremezsek şim. No. yu taıııyıın hanenin sokak kapı ~:t lrnk m ıhlit'm~I tnrafınilıı.n l<at'i:ı 
Uır ı; . .m l' vı:I ilk dcfn o\ır,1k , ı;tL• diden Allalıaı..."llle.rladık. sından bahçeye glılldll•te kııpı arka. ~ihalesi yapılıp uhlacnlttır. Mu. 41 
ı ı , c o;ıım i.nl Itır tarz I::ı Kııd:ıra · \' e dı ar.ya blr nn için ba.~arak: smda bir kuyu ve bUyük bir su varlU ~'" hanmıcıı kıJ ını•ti eeltlz bin liradır.~ 

1 · Oh ""gn... .. ~~ :....: ., :..: ~ .... .. ~ :..: • .:: ~ - \Hrl 1 nı d m·sıi, sanıı ıır - jn ltıl' yngıyo:-.. ve sağ. tarııfta iki kapısı bulunan ye 1-· ~ ""' ""' "" "" .... '"' "" ""' ~ " 
'>i ..ıl or. t· •ım. Bilh or.;un ic:;sizim, D""di ve kocnc:ına d6nerek ita. iki bölllk olarak kull.ruııl1ıg1 an111.,ı • 
hnlhukı dnı 1 k ınc<'buril elııı. ve cttı · l..ı.n gayrı menku!Un sa • taı·ıi!dald ı 1 
dr,> im dt P lı 1 hnskoca sö) fö r• - Hay i Toııi, bu süzel kızcn- ı tnci kısım kapıemllan ı;Mldlktc: 
\İn ı..ı, ııır ı-; 1 1 n k, kPndımc ;)il ğızı otomobille c'w'ine kadar gö. Zemını çlnl dı)şclı bir ta tık ve 11:ığ 1 

tiir B·z s n· bu d b • ı · 11-7-1.112 1 ilııtlnrı bıınt'ı bir rncnıl kc'le hır mc\kİ ic · ı e 1 m n el\ erız.. tarafda bir oda ve fttiaı\llnde ocağ'ı 
1111 cıınek İl'ın senden lıırdıın ıı .. :; Otomobil he..fifçe ıslnnmış o·nn olmıyan bir mıı.ttı:ıb mahalli \e mer. Londra ı Stcrlln 

1 'oı ıl111 ı. \C':ılı:ı 1 :ın bu hu ustn ~·~fnlt Uzer· nele 'w'avacı :ıı hareket diven altıı..da bir k.ımUrlUn: ,.c ta • Ne\•\ ork 100 Dolar 
ıı ırılıınrla bııl n:ım. z mısın'? etti. Yolı '.lcrhcl: lıktan 13 basamak merdivenle çıkıl ı Cenevre lO() İll\ ıçre Fr, 
!\ d r bu suale haryct ctmL'i · - Size geçen "Ün sorduğum şey dıkta ufak bir ııot'a ve &ofa.dan camc. Madrld ıoo Pezct.n 

..,lbi bir hal aldı ve son defa tek- ic;in hPniıı "evao vermediniz. de- kAnla bölUnınU§ bil od:ı ve ltUsalln. ı Stokholm 100 lavcç Kr, 
ı.ı \a.la.n ooyli.yerek: di .. Sizi bekledim fnkat görünme. de dlg"..!r bir oda ve ıttl&nlindc bir he. t:~u.uı Vtı: l'All\.'tLA·ı 
.- Vall::ılıl dcd. böyle bir swılle cliğırıiz gföl bir h:ıber de yollamu- il ve 2 inci kısmın knpuımda:ı ı;iril. lkramlf'?H % 5 933 Ergıınl 

·, .... 11 .. =,....,,:mı .. ., " t:ft"mı'n etmi- clınrz. dlkt i l ....... ...,_~ ... ,. ... ,..,, e zem.n ç mcnto doşe.ll bir antre Merkez bs.nkası 
)ordum. F.:.kat' ılmem ki nasıl ynp -. J;:\•et öyle oldu. 1 ve sol turafdıı bir vd•t vl! ltUsallntlc 
malı? Ac::ıh böyle bir 5eY yapabi- Dıye .Ka_r1'1.." müphem bir cevap ocağı b~lunmıyan bir matbah mahal., 
lir mh im'? verdi. y .enıden _sustula't ve slikutu il ve merdiven altındıı bir kömUrlUK Venı Eserler 

Ertesi gun KelC'men )'nlarıncln j bozan yın~ Yolı oldu: ve buradan 13 basamak m;ırdlven ile -------
.. ncak on dakika kslmıırt.J. Bu ara- - ne~~lt ki beni zcı·celiğe ka. çıkıldıkta bir so!a Uzerlndıı bir odn. ISLAl\l • TÜrtK ANS1KLOl'Jmt..t 
da .bn: bu~ elmıyOl"3UnUZ öyle mi •t ve ittisalinde bir lıclft. ve sofada bu 37 ncl Ba) ısı mühim tetkikleri lh • 

- Bud'lpeşteden ı:e sizden çok Ye sordu. Kacfar- silkünctle· kısım ile diğer kısır... arnıunda mu • tıvo. ederek çıkmıştır: ı - l{amus 
"Üzel hfitıraln.r:a :ı.yrı!acnğız. sizi 

0 
Ha}7 r!, kaddeına bir kapı mevcut iken et. mUterclrnl Asıınm ilctısat ve cephe. 

aslA unutmo.yacat'IZ, dedi .. Henüz Jye oe;vap V'!rc~J. yevm bu kapı tahta peroe ile kapa. si ve eserleri: Hikmet Turhan. 2 -
hare.ket gUnlimUtll kati surette . - .Pekı metrcsınlz olmamı da tılmıştır. Hanenin yıın ve arka tara. Asım Bey: Profesör lamalı Ha.kkı 
ta · tın d.k B kn rdiği tstcmıyor musunuz 9 t ı s ı kil d Abb _. yın c e ı .. r rnr ve - _ H 

1 
• mda tahminen 160 metre murabba zmlrll. 3 - c çı.ı er c ve aaı-

ISTA~tSUL KOIUSAtill'\lllo 

ntlz zaman ta.'bii muhnkkak size de ayır.. mda içinde 10 kadar me.yva ağaç ve terde avasım aynlcU: Efdalettln. 4-
Yo!i lknrdeşind~n on dakika so~: ,· o~~~ob 1 Yol~nin oturduğu c - fidanları bulunan b hı;esl olduğu ve Arap {ılllrlerlnden B'§alar:. Ömer Rıza 

re. geldi ve tabii o d2. uzun müd- ·nn omlııe "ehnısU. Durdular. Yo. her iki kısımda. da elelttrik tesisatı Doğrul. 5 - Fıkıh bakımından n•. 1 

det oturma.dı. İla bu arado. cimse 
11 

kslkmadL D:ıkı"ka'arca oturdu. mevcut bulunduğu ve .hanenin bazı şar: TcmJIZ me.hkemesl Ali Himm• t.1 
dcğhıtirmlşti.. Kıs:ıca biT knç keli- K:ıdarm kalbi bnroreile heyecanla cihetleri muhtacı tamir olup ehllvu- 6 - Maliye bakımından a'şar: M. 
me konuştular. Sonra Yoll kalka- ~nr?ryor, bıı~a muka.~I her hddi- kuf tarat'ından tamamınıı iki bin lJ. Zeki Pakalın. 7 - Ltıran, fclaete. ta_ 
rak lil.civert muş3mb:ı.sma sarıldı seyı çıplak "Ormeğe alışrk olan kıt- ra kıymet takdir edllml§tir. s:ıvvuf bakımlarından A.,ık: Protesör 
Yu"'zU bi .. m•nr.er k"dar beyn•dı

0 

fasm'.l. soğu1t bir '>iiklınet hlf..kı·m 2 l l s n "' ..... n 11 - SatıJ peJlndlr. Müzayedeye I§ small Hakkı zmlrli. S - o ıerr 
Kadar yJnc: "'Oh bu yüz .. Bu çok ~=y?rchı. Yol! hala Ye~nden tirak etmek i&teyenler kıymeti 'fuu. 1 göre fışık: :Mııst.ııfn Namık. 9 lb. 
beyaz SI!t, krzıt saçlar .. fakat ağzı ,, ) !) ordu .• Susuyorlar, hıç bir hamırunenln % 7 buçuğu nlsbetlnde nUlemin Mahmut Kemal. 10 - ne.tık 
çirkin.. Biraz çil'kin •. ,. diye dil- .,ey konu13muyorlardı. Birden Ka- pey akçaaı vermeleri JA.z:ımdır. RUsu Ahmet Sevengll. 
şündü. d?r ~enç !kız:m elini eli üzerinde mu tellAllyc ve 20 senelik evkaf ta,-ız: 

ili da. ka.lk:m!:ltı: hıssctU ~- nğzmın dudaklarına bedeli ve ihale pulu mU§terlye ve sa. 
- B:r dakika küçüğüm, dedi.. ~ad~ .ya«ln~ış olduğunu gördU. tıı gilnUne kadar mUtero.klm vergi 

Bir da.kilka .• Biz de c;:ikacağız, bir olı hi;.1tln bır halde fısıldadı. ve belediye rilsumu mal aalılplerlnc 
dakilca mfuıaade edersen biraz tu. • - Bıı: ~~cJk olsun beni öpmf. aittir. 
vaJelimi tazeliyeyim.. le~ ;ısın!z? 3 - Salı§ 6.8.942 tarihine mUsadlf 

Ve böyle diyerek odasına girdi ay:rr., Pc~mbe gUnü ııaat U den 16 ya kcı 
kapıyı ıkapadı. ' ~un Uzerine Yoli otomobilden dar Üsl{ildar sulh hukuk mahkemesi 

fndı Kadar dn fncr Kad:ırla Yoll yalnız kaldılar.. virrln ı ve genç kızr kaleminde icra. kılınacaktır. o gün 
Bir dakika. kn.r~ı iknrşıya dunıp ba.- e . ka.pıs~ kadar götUr<lU. lnymeti muhammlnenin so 7ı; §lnl 
ktştılar .. Sonra. Yoli o kadar yak- ~!: cldt:Vc:mni çıkardı ve küçfık bulmadığı takdirde en çok artıranın 
Ia~tı ki Kadar genç kızın sert gö. )az ~Iını. Kadara uzattı. Bı: el taahhUdü baki kalmıı.k ,artlyıe ar _ 
<ı-ııc:1 rlnin + ..... .:ı..ı-· -;;...:, .. ~- buz g.ibı 'idı .,- e ~~·ı go6 ou uzen~ı- • tırma 10 gün t~dlt cdllerelt yine 

Bir Kaikas 
Romanı~ 

EJlrçok 1, 'rı ,, ı dillere tcrcıimc 

edilmiş olan bu csu, ~lua:l Al: 
mel laraf ından do{jrııda11 cloğru

ua Güreli dilinden tercüme edl1 

nılştir. /laştan sona kadar aşl 
macun ııc l:nhrnmnnlık menkıbe
leri ile dnlu olan bu nefis cscı 
Tıirk matbııatında ilk niimımcdir. 

1 
1 

de hissetti,. Yoli sokulmuş, başını , - ~ -~~iSi! elimi bile <Spml- 17,8.942 Paı:ıırteaı gUnU anat H den 
kaldrrm~tr. Bir mmltr halinde: :>eeek mısını.ı. 16 ya. kadar devam edecek ve en çok 

- Beni öpm~ misiniz? ~u SU3li sorarken dudaklan a. artırana lbalel kal'lyesı icra kılın!l- ' 
Dedi.. Yeşil ~özlerini Kadamı ~abiyetle bunı§uyol'du... Kadar bu ca.ktır. 

gözlerine dilaniştf. ere ~c: , 4 - İhale bedelinin bir hafta zar. 

lrtyatı 40 kuruş olıın bn eser, btı ı 
llilnr kesip getirt'nlere Valut IUta. 
bevlnde- )'Ü:r;de 50 tenıJlltl11 ~O ka. j 
ru~a verilmektedir. 

(Mevcudu azalmıştır) 1 Kadar kcn.dini Yollnin yeşil na- ~ ayrr... . . :!ında mahkeme veznesine yatınlma. 
z:ırlamun tesirinden kurtani!; w.>n ,. ~c buz.~ ıbir sesle cevap sı prttır. Aksi takdirde ihııle bozu. 
ra ya.vaşç:t: e~~11C:· ~iki saniye bakıştılar. larak bundan hasıl olacak zarar ve 

- Ha.yır. Yo.ı &ozlerınde ktvılcımlar pa.nl - ziyan ve fark ve faiz ve masraf on. 
Dedi .. Yo!lnln ağu ıztırapla bu- dayanık: dan bUA. hUkUm tazmln ettlrlleccktlr. 

ruştu, Bir adnn geriye çekildi ve m·--;- Dem~ bana clargnısmız öyle 
adeta çökel' gibi oturdu. Sonra her 

1nı 
Ucü otelin salonuna indiler.. Yüz- Ye sord~. Ka.d~r gözlerini 

Framızlar mektuplarında 
sevgi ifac!eleri 

kullanamıyacaklar 

genç kızrn gözle"l"inden kaçırarak 
bu defa da: 

- Hayrr!. 
Diye cevap verdi. Artrk Volinin 

sabn tük~işti: 
- Oh Allabnn, dedi, belki sizi 

hayat.mıda son defa ola.rıık ··ril 
"O ,_ go • 
~'h rurn, ve ,.,..na ~ir tek kelimeden 

ayır.,, demekten ba.<;ka cevan 
\•trnti 1 ,. 
. yorsun z .. Ne yopayım övJe 
ıse .Al!alııuam:ufadık • 

5 - İ§bu gayri menkul Uzerinde 
tapuca mUscoceı ve gayri mUııeocel 
bak sahibi olduklarını iddia edenler 
varsa llAn tarihinden itibaren 20 gün 
zarfmda vesaik ve seneda.tı kanuni. 
ye:~rl llc birlikte mahkcmeml:r;c mil. 
racaattıırı aksi halde hakları tapuca 
mllsecceı olmıyanıar sa~ para.sının 

payıavmasından hariç tutuıac:ıklar _ 
dır. 

6 - Daha fazla ma!Omat ıı.lmnk 
isteyenlerin 942/& No. lu s.'ltı~ dos • 
yasına ve 11a~ memuru olan mahke. 

\. -'/ 

SAHIBl : ASIM U~ 
Buıldı~ı yer: VAKiT MA1'R.'>ASI 

Umomt Nt~rlyatJ idare t'den 

Hefilc Ahmel Setıl'ngfl 

mc baş.Jclliblne ve gayri mcnkutu 
görmek ve ge:ı;mck isteyenlerin de 1 
mezkClr iıaneye mUracantları ve talip 

olanlarıa da satı1' gUnü Oskl\dar 

ıml!ı .tıukuk mahkemesi lmıemır ., 

hazır bulunmaları IUıumu 1111.n otu 
nur. (40487) 

l'arlı, 11, (.A.A.) - Pnrls radyo
.su, meklup ve lclgrannrıiıı her tür
lü sevgi ifadclerilc şüpheli olnbilc
cek rnkkamlnrın İŞBal altındaki 
Frnnsada sansiir tnrufındıın yasak 
cdildi~inf hildinniştir. 

Norveçte yeni deniz üsleri 
yapılıyor 

- Gül_ güle!. .• 

YoÜ ~erdiv~J~rdc kayboldu·! 
~a~ar dönd!l otomobiline bindi• 

~ ................................ ım:•lllll!l!l~Q .. m!!'Ç~a::zm:ı•· 

Tirsiye Cnm~1.1r11etı 

ZiRAA T BANKA Si 

TURKiYE iŞBANKASI 
K ;;cük T c; ?"rttf 

Hesanları 
ıeıı ·~nı\ıuh·l! 1'1.ANı 

ıo;şU>El.lı;u: t Şob:lt. • 

ll,\'U.. ı ~tuııtO& t lkt.-ı. 

ctteorın tarthlerlndE 

npıttı. 

1"1 llihAA11YELEW 

ı adet 2000 L1ralJ.k - 2000.- Ura 
• .. 1000 • - :ıooo.r- • • • 16() • -~ r e • 000 • - U500- • 

UI • Z3(J • -~ • ilJ . 100 .. -~ • 
~ • 60 • -~ • 

ıoo • ~ • - 6000.- • 200 • Ul • -woo- • 

1 - Şntnamelerf mucıbinee l:np lı zarf ısulllc dört ndet moU5rll1 
ı;Uvrrtell çe!:tırme yap' ınlacaktır. 

2 - 1.1.tıklnclerm :nuhnmmcn ber.i 11 "40,000., Sö 7,5 muvakkat temi. 
oııtı ·•aooo .. ıi:"a ve ı;U-.: rtch ç~ı tırmenln muhammen beleli 28,000 % 7,5 
muvakkat teminatı "2100., liradır. 

3 - E~.&i!tme 28 7 94.! Salı gUn ı saat 10,8'> da Kabatqta levazım 
§'Jt>f:Wıdekl Merkez Alım komisyonunda yıı.ptlacaktır. 

4 - l\Iak!nc ııa.rtnıımeısi ••200,. kuruş ve çektirme §artnamesl "140,. 
kuru~ muka1'Ulnde sözU geçen gubedcn ve İzmir Ankara ba~ mUdllrlQkle. 
rlnd<'n alınsblllr. 

5 - Yalnız makine vı;ya yalnız çektirme teklifi kabul e:Uıtr. 
6 - Ek:!ıltmeye girecekler mU.hUrlU teklif mektpları llo kanun! vcsı. 

kalnnnı ihtiva edecek otan kapalı zar!larmı ihale saaUndcn bir saat ev. 
vcılnc kadar adı geçen komısyon bagluınlığın~ makbuz mukablllnde ver. 
me.crl ll'lzım 1rr. (7409) 

[ 
Kc lf bed il 

EiY77,41 

S936,00 

--İstanbul Belediyesi ilanları .;;:J • 
llk temlııa:ı 

403,31 

29~20 

Topkapı • Silivri yolunun mebd.elnln 
gcnl§l lll'lle i ve non kısmının lnşa. 
&ti. 

İtfaiyeye ald 6 aded ka.rosorl Ozerl. 
n y pııa ., şo:!l:!r mahalli ve karo
seri t nt si ve karoserllerbı boynu.. 
m r 

Keş f bı><l ... llerl lir il< 'l.'mınat ıı ilet lnrı )'Uknrıda yazılı işler ııyr1 
ı>yrı açık ckslitmcye kom.ın uştur . 

Keşıl \'e ~.;ırtnam<'lrr, Zabıt \C M am !'it MUdUrlUğü kaleminde gö. 
rıll:l>ll1r. lh:ı:eıcrı 30.7 942 Pcrcrm~ n 1 t 14 de Dalmt EncQmende 
yap .acııktır. 'fal r'crln ilk temır. t u: kbuz veya r.ı ktupları, Topkapı _ 
S: Hl y~:u tı •ııatı için Ilı il t ,. h nd n (3) n ev,·el VUft.yot Nafia MU. 
dli·l'lğUne \e c: ğcr iş ıcl: u. l" t rlh nJen ( ) ~Un e\vcı Belediye Fen ıs. 
icra MUı..llrlu t'N: n t:~ c tı:ı ı rı F n ı '1 ~ • \C kauuner. lbr zı 
ıavmbcl"n diğ r \'CSlkalan) ı . lb Unu muny) ı:n ssatta Daimi EncU. 
ITı":ld" bulunn atnn. (7627) Londra, 14 (A.A.) - Londrcıdakt 

Norveç hUkOmetlne gelen haberler, 
Almantarm Atlantik ve kutup mu • 
harebelcrl için Us olarak kullanmo.'k 
Uzcre Bcrgen, Trondbjcn, Narvlk ve 
Tromsöde dört deniz knlesl lnp et. 
~ekte olduktıırını bildirmektedir. 

G~Ie güle .. Haydi liimdi otele dö: 
neJım •. Ynnndan son- ,..;d· 
B k 

...... ,., ıyoruz 
u adan k&!I b" · · nız COS!lret ve 

nrtr~ bir d.ıhe. h~ bundan b h t-
mev.:z B k a sc 
. • . u a şum Sirnon aileııi ile 

Kuwlut tarihi: lt>SS. - ıscmın.reı.l: 103.000.000 ·rurk lü-n 1 

., ubc ve njarı adedi: !.!Gj, ' 
Eh\ocn fiyatla acele kiralık 

köşk 
ılar ıçm.J b 1 tik bir bahç.:?yl. 

rı'c ve ., • ·c ,, .ıyunu havi bu. 
n B t ııcıda VUk 1-'I. caddesinde 

ortn sok'l:tta 4 oda bir hold n ibaret 

zcl vazife ini §Uphcslz memnunı • 
~etle kabul ettim.· 

Anlmrad ı otobll'.11 r, bir kıta 
dah lindtkl s ferlerini bitirip de, 
kondöktör h nUz biletleri tamn 
m n ke mcmU.s , yolcular, ı;on istn~ 
:> nda inerek b ı l iyi y ınl!ı.rın!l. ç:ı 
ğ!Tıp mutlaka p 1r!lsını vermekte 
ısrar cd'yorlnr. 

Hail.ta ti do.,rutuk t rblycsl, be
l diye nizamı gibi, h':lrfl hufln:.ı 
ver nl bulan, tatbik gören b.r oıay. 
Bu r;lbl h'lllerl, e kı 1 n, b.r y b:ın. 
C'I meml k te gitti im z ~ man kcn 
dı halkımıza fayd lı bir örnek ol 
aun dly . imren" imrene anıatırdık: 
Çok şükUr, kendi kendlmlz.c örnek 
olabilecek bir füıtunlUğe yakJ mr. 
t'f%. Alıkııra, lçtımat güzel an n 
lerln mU•tesn'l '> r m"ktebt halin; 
girmektedir. 

HiKMET MUNJR 

sı.nemeı~·a ı;ider;z.. Rrtık buna fi 1 
kır yoıma'r Jazan <lcrri 1 E,·aas • 
bir "' .. .., e ıı 
. şey olmadı ki. C~miş zamanı 1 
~imek unutma:. gerek. bu dn kati • 
bır kar:ıl'h pek fi.la mU.rnkU d'" 

H !U'-t n ur.,. 
!!. m.1. en heyecanı yn\·aş yavaş 

geçmiş, kaP.>i dsha y.ıva.'J atmağ 
~!;Jamı:ştr, O a1<ş:ım sinemaya git~ 
m!şler, sonra dönmUşler. yatmJA. 
lar ."c ~fikenun '' ll}'llınu~lardr. Er
tcsı glt:ı İ'a ile şehir<le bir ırüd. 
de~ <hl ~mrslnr ufak. tefek alış 
":r.ı.-;. Y:ıpnıtılardı. Sonra da Simon 
a•le.s ;re veda ctmfııJcrcli. Son gU. 
~!! .?ı:~cde1 .sonrn Kadar ot"mobili 

turup g"lraj:ı l-rr:ıkmıntr G.d k d ., .. ı er-
en yol a birdenbire llnUn ... hir ro. 

cuk ~Uanıif. taır. tekcı ·eklerin l!t'!ı
ıı:ı trırcceJI sıracln Kod~r sıkı b.r 
rr:n. ~·aparalt Jmznyr b:?rtaraf et-
Jl'J.Rtı. Fa!!:" t bu vnziv•t mak" • kr 1.,_ . - ınenın 

I" ı . bır fınz:ı. ırec;innesi \'e li:a. 
dnı~n -~i iiç dnJ;lkn mc •nıl olmrısı 
uetı"-.:S•"ti d< .:-urmı: tu. V c bu k.ıı. z: telı J:o,e i tnıruı.m Yolini't e•ıi. 
r.n ku-::~:.crnd:ı ~<.'i!T.'l',,tl 

O ~:ım gece y:u-. ~ndan ev\"el 
gara 'w'IUmisalrclr. Art•k azabının 
tamamen ge~ece•-;ini billyord:ı Bir 
ilri dakil< il sonm a\'rrlacak. ~zak. 
1 1w•k. h <' bir "'e\i kalmıya<"nktı. 
f::cas:n kn'b":ıin darbe'cri normal 
ha''.'ti ~ııstı. 

(Dcı•nmı varı 

Zırnl veı tlcs rt her n!!v! banim muamelrlcrl, 

Para blriltlıı enlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Denkasınd!l kumtı:ı.ralı \'e ihbarsız taurruf h"'s:ıpınnııda 
en az 50 lıı ası 1: ulı.nıı.rlıır.n .tcuede 4 defa cekllecck kur'ıı ile ıışıığıdnkl 
p'Ana göre mrnmlyc C::ı".."lblac:ı:.t:r. 

4 adet 1,000 l!rn.lık 4,00Q lirn 
ı " r.oo ,, :<:,rn><, ,, 
4 230 .. 1.090 " 

4Q " JOO 4,000 " 

100 adt>t 50 
ızo " 
160 .. 

40 
liralık ~.ooo llrn 

" 4,800 •• 
s.::oo " 

DİKKAT: Hcsnplatmdakl paralar b!r ı;~n" !~inde 50 Urnda.n n.,ağı 
O::U§mil enlere Uu amlye ç:ktığı takc!irde <;O 20 !w:las'le verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mort, 11 Hıızirc.n, 11 EylQI, 
11 BırincikAnunda çe'ulcc~ktı~. 

l tn 1bu~ mrıta'ta lı n'l 1 
, icn nlnıııı oldu!!"um GH se"l 

yene , ha:Ictnnm sl.ıl Zd 

/ 

Yenlıı r.I çıl.aracnfl'ımdan 
hU.kmU oını clığı. 1 

l\lermnrclk ıınt .. J lmpt:ını ~.nı< 

("40496) 

:r ~ * 
EyUp nUfus ır.cro Jrl 

Ô"•m nutus kAg- dım il,. 
1 hluıımeltı.t Ş'.Jl>"">'oJen aldı~ım t'I r. 

ilk tezle remi l':'"Yl et im. Y nl n
lnca-;'Tmd.ın e :Clslnl:'l hO {'ll'J yokbr 

Bahriye Nc1.afct d ı'>:ısı ı.ııpb ıı 

Halit oğl.ı S::ıl tc\cll,ıtlU lu t:ıtı 
Ozt-Opçu (40J9'> 

• * * 
1 

Eyüp iaşe mUdUrlUğllndcn aldı~m 
Temmuz.Ağustos ayına alt 3 adC't 

; biri ağır lgçl diğeri orta c'tm"I{ kar. 
nemi zayi ctllm. Yenisini alııcağım. 
den esk' .a!nin hUkmU yoktur. 

Ağır ış,;l No. 5870, Orta 7 · ~4. 7377 
Eyüp, nalıl<l'ı bal<'tul olmk Gıım 
d~rc No. 6 l\I hMl"t Oz.kım. (t0.188) 

• • • 
Sahibi olduğum Uç kard ş 1 !mil 

motörun mes:ıhıı 111~ l•nı krıyb ttlm. 
Yenisini alacağımdan cısklslnln bük. 
mu yoktur. 

Mmıtafcı Knrdes ( 0 191) 

* • * 
Karagilmrllk nüfus m murıuğun. 

dan aldığım nUfu:ı kl'lğıdımı zayi et- ı 

J nur. 
ııUnrı rl.::a olu. 

(4049-') 

ltlr.ır \otları ~e rcnuatı 

ıı.ı t.ılıkla rı mlitEh 11,., 

Dr. KEMAL OZSAN 

Um. Yeni t.ıc ı~mdan e klstnıı: 

J 

ıkmll yo { ur 
üııl t ı Jiumharncı yo?cw:ıu ÖrtMc 

altı soka\ 10 ounurada İhsan ç iı.d 
("Cı•U.12) 

•• * 
Kum ~pı Orta o mlundan 1036 T 

ı ım 214 No. lu tas.:ııknam '· 
k )bctt m. Yen lnl atnc:ıtı n bn 
klslnln ıılkm'1 yv .tur. 

Bekir otolu l dıil 
• c " 

1126 numar lı as r aylı ı cUz: , 
nımı :ıyl ettim. Yenlııln aıae ğım 

d n csk lnln lıukmU yo nur. 
;\rop camii Sarıze)bek sol< ~· e~ 
numarada a ker IU\zını ımrJe.,ı 

lluri)e 


