
lstanbulda kurulacak 
yakacak ofisi hakkın

daki kararname 
bugün çıkacak 

Din amin 
Kuvvet şurubu 

PJ7asaya arsedUm~tU. Der Ecsane ye Eea 
depolarında bulun11r, 

A. O. AKİSK& LABUR.\TUARI 
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Rusyada taarruzlar 
başlarken ikinci 
cephe meselesi 

Rusyada hareket başlayınca, 

Alınanlara karşı ikinci bir cephe 
açmak meselesi İngiltered~ yeni
den tazelendi. Böyle bir cepheyi 

- kendilerine esaslı yardım ba-

Türkiyenin 
siyaseti ve 

• • vatan sevgısı 

19 mayiı münaıebetile 
Alman ve Sovyet 

radyolarının neı:riyati 

kımından - Sovyetler çok is~- Ankara 20 (Radyo ıueteai) -
yorlar. Dilşmanı, başka yerde ug- Alman radyotu diin alqaınJd newrl
rnşıp hırpalandığı böyle en zayı! yahnda hararetli bir dil kullannut 
zamanında arkadan vunıp za!crl ve demi,tir ki: 
çabuk kazanmak bakımından «~9 Mayıa 1919 Türk. mill~ 
Ikincl cephe kurulmasını lngilte- k~lbınde gelecek yıllar lçin bu)iik 

b1r kudret yaratm11tv. Bu kudret. 
rede de isteyenler v:a:r. Yalnız Türk asker ve diplomatlannm ener-
oracla blr kısım insanlar boş dur- jik bareketlerile Türk maietiniıa la· 

Ariıamıda 19 Mayıs merasimi: Samsun ve Erzurumaan getirt· 
len bayraklar Cilmhurrelst ismet lnannııe takdim edUiyor 

S.A.B.&RKİ .. 'l'ELGBAFLAB 

Taganrog 
yakınında Rus 
hücumları 

· Berlin bu hücumların 
tamamen tardedi1diğini 

bildiriyor 

Muharebe 
bu sene 

bitecekmiş 

Amerika Hariciye Nazıri 
B. Hull «mühim belirtiler 

var,. diyor 

Londra 21 (A. AJ - 'nanoçenko Vaşinglon 21 (:A.A.) - Mühtın Ame-

manın işe yaramıyaca~ı. hemen tiklilini kurtanmf ve bugüınkü istil- ===*=-=--==============ı=-====-=-=-

ku~tlertnı, Haı.1tof'un 120 kilometre rlkan kuvvetıednln hiç.bir knyıba ut
cenup do~nda yandan çevlr.mek ramadan Şimali İrlanda'ya vam1as1 
tçln Almanlann yapLlklan haı-eke~in bUyük tesir yapmıştır. UmwnL Lntll». 
teslrt az olmuştur. DOn blr9ot Almnn muhnrcbenln netlceslnln bu yıl belli 
hücumu pll.!kilrt.illmilştür. olncağı mer:Cezlndedlr. Bu yıl muha

Moskova radyosu. Harkof keslmlnde rebe sona emıcse bUe zaferi sağlıya
Rus hUcwnlarının glt.t.tkçe tuvvetlen- caktır. Yapılan hazırlıklar nıütterikle
dtğlni bllcllnnektcdlr. Bir sahada 1000. rln mildafaada kalmıyarak hücuma 

hare-kete geçilerek bir §eyler yap- Wini bazırlamlfbr. Vatan aeTgİll. 
mak gerekli olduğu d(lşüncesln- v~tan müdafaa11, ~atan ~af~ ~-

be · a bi k nu 23 seneclenberi yenı Türluyeıun 
de olmakla bera r, dı.,er r ı- 1 • ..a:-:_ t ...I!_! t-1..:1 et 

•. o gun llf&S"'llOun emc:ımı ~ -
sım ve hukOmet adamlan ted- mektedir. Bu siyaset timdi kahraman 
b!rll davranm~:nm d~ha faydalı İnönü ile beraber yÜrÜmelıctedir. 
olacağını ve delice maceralara Türkiyenin barbden masun kala
afa Jmanın fayda.dan ziyade tehli- bilmesi bu kudretli siyaseti sayesin-
ke doğuracağım ileri sürüyorlar. de mümkün olmuttur.• • • • 

· Moskova radyosu da demqtar ki: 
· Inglllz Başvekili son nutkunda «Bu tarihi 1rüa. Türkiyenin milli 
bu mC'selcye dokunmuş ve: «Rus- iatiklilini kurmak azminde bulunda
yaya yardım sadece sillıh gönder- ğu sırada kutlanmaktadır. Harb ate
mektcn mi ibaret kalacak? Avru- ti Türkiyenin lı:apdarmı yaladıiı bu
pa karasına bir cıkış yapılmıya- cünde Türk gençliii her saldırsana 

• 1 k lı:al'fl saflarını saldattarmalı:tadar · • 

Suikast davası yakınında diğer blr sahada. 600 Alman geçeceğini gösteriyor. • 
askerl öldürülmilştür. 2 gl1n ıçlnde blr Hariciye Nazırı B. Hull dun demlş-

D •• d f ke.3lmde 250 tank tahrlbcdllmlştır. Ur ki: cMutteflk mllletıerın zaferi 

Uruşma mu a aa ümldedllen tarihten evvel elde edec~-
Berlln, Taganrog yakınında Rusla- Rlne dair bellrtllcr vardır. Amerikanın 

rm a~r hücumlarının truna.ırıen gayreti yalnız müdafaa değtl, t.aalTlll 

3 h · k ld tardedlldlğlnl blldlrlyor. Rus kayııalt- h rtll 1 ln d eli~ kt"dl için azir ana a 1 Ianndan buna dair malftmat yoktur. M.. ' • g ;»~·.:-'. 

100 b. ..t .. areşa orıng 
Dünkü celsede müddeiumumi suçlu- ın paraşu çu -

1 hk A d·ı . . . t d. 2 mı· iyon asker Alman iıçilerine 
arın ma um e ı mesını ıs e ı sıkıntıya katlanmağı 

e:ak mı?ı> sorgusunun şu ara ı Lonclra Halkevinde de parlak te-
d - ı Ankara 20 (Telefonla) - Bom- mi, ve Pavlofun Abdürrahman ve 

herkesin fikrini kurcala ıgını ıa- zabürat yapdmlfbr. ha hadisesi muhakemesine bugün de Ömerden emin olduktan sonra oud 
tırJntarak: ııNe yapacağımızı söy- devam edilmiıtir, Duruıma safhası yavaı yavaı açıldığına izah etmiıtir. • 
Jemek dOşmanın :i§lne y:ırarı) de- Kerçte bittiği için Cümhuriyet Müddeiumu- iddianamede, Pavlof, Kornilof, 

10 bin tank tavsiye etti 

Lendra 21 CA,A.) - Mareşal Glklng 
dün gece Alman tşyllerlne ~lr nutut 
söyllyere.k dahn fazla fcctak!ırhlc tste
m~Ur. Mareşal dcın1şUr kl: 

mek suretile bu bahsi lasa ke:;- misi B. Cemil Alta.y iddianamesini lstepan, Abdürrahman, Ömer ve Sil· 
nişti. Hiç şüphe yok ki İngiltere 3 Rus ordusu· okumu,tur. 50 sahife tutan bu iddi- leymanın nasıl biribirlcrile tanııtml· 
önfiıniizdckl aylar !çlnde bir ha- anamede «&İnsi bir harelceb deni- dıklan anlatılmakta ve Ömere taban-

len hadisenin nasıl cereyan ettiği an- ca ile nişan talimleri yaptınldığı, İstc-
rekete karar vermiş olsa d9. ser- • h · d · ı d • 

1 m a e 1 1 latılmakta, auçluların takibettikleri panın tarifirıe göre de Ömcre göıte-
. bes s1izlülilğü, bunu önceden ildn gayeleri tahlil olunmakta ve içyüzü rilen portakal ıeklinde bir bomba-

A1manya, Harkof'un 
gerisinde bu kuvveti 

toplamı! 
1.Söylenen her §eye 1nanmayınıs. 

edecek kerteye vardırmaz. Yahut, aydınlatılmakta idi. Müddeiumumi nın, tabanca ile yapılacak ıuiltaıtten 
daha uzun '.Zaman herhangi bir Alman tebliği, Harkof Pavlof için: cHazırlanan trajedinin sonra kargaşalık çıkarmak. için 'k.ul-
satrınıma geçmeme!< niyetini b~s- • kesiminde Rusların en korkunç aktörüdür> demek'.tedir. lanılmasınan tasarlandığt yazıla hu· 
ıese de bunu açığa vuramaz. Bun- pu"'-l--!!rtu""ldu··~u··nn iddianame ıöyle devam etmektedir: lunmakta idi. 

IJKU a cŞu c:ihet kolaylıkla anlaıılıyor ki lddiananıede Süleyman c .. dık 
lan bildirmek ancak düşmanın bildiriyor bu hadise en ince tcferrüatına kadar bir ajan• diye: tavıif edilmekte idL 
~şine yarar. Bundan dolayı İngil- dütünülcrel hazırlanmıı ve bilhaua Müddeiumumi aon aöz olarak Ab-
trrE-nin bu yoldaki kararını btl· Berlin 20 CA.A.) 'l'ebllğ: Alman failin meydan .. çıkmamuı keyfiyeti- dürrahman ve> Süleymanın her türlü 

I:!arb emlrlerı yalnız hayatı gilçleşUr
mek ma.ksadlle ne.şıedllmemıştlr. Z:ı
tere kadar daha çok sıkıntıya kaU'-n· 
malıyız. İnsan bazı h~n olursa. bu. 

Londra 21 (A.A.) - H&rkof cephe- zaferi kazanmak 1çln haşin .;lmak ırı-· 
&lnde Alman karşı W-arruzu hakkında mn geldiğindendir. Bu ha.rb. Almr.n· 
yent malumat yoktur. Bu ta&mız Rus- yanın mecbur olduğu en çetin ınuha
Iann hareketinin &aırlığmı göster- reıbedir. Ulusumuzu kurt.aran. onu bu· 
mektedlr. Vlcb;;"deii blldtrtldftlne iG- yükluie yükselten böyle bir lıderl bl7.e 
re, mareşal von BoClt, Harltof'un gerl- bahşeden Tannnın bize bir faka ya· 
sinde 100 bln paraıütçil. 10 bin tank, paca/;:nı umar mısırııı:i'• 
2 mll,yon a3ker toplamıştı. Tlmeçen-

ım•ve çalışmak boştur. Hattd, ve Rumen kuvvetlerinin tş~irli.ğt ne ne diklcat olunmu~tur.» itiraflardtı bulunduklarını, bugün ise 

Ôlu.:m dirim harbine girismiş hir hezimete uğratılan dli.$rnan takıbedl- Müddeiumumi hadisede parçala- hakimlerin kararına intizar etmekte 
~ - lerek Kerç boğazına varılmış ve sov- nan Ömerin koyu bir komünist oldu- olduklarmı, Pavlof ve Kornilofun 

memleket gazetelerinde bu mese· yetıerln inatçı bir mukavemet!nıeıımrat ğunu tebarüı ettirdikten ıonra 9/ 1/ hadiseyi inkar ettiklerini fakat nasıl 
.. k k ı men s6n köprübaşı da ele gec r "l- 41 . . ~ ı d b • k 1 ld ki ler.f n açık mu na BŞl\ On USU O - ti B h rebede 17 piyade lld SÜ· 9 - de meml~ketımızden ayrılmaga o up a u ı~e an~tırı mı, o u a• 

mrısı bile bizim havsalamıza giiç rrt t. um~~t ~le uç piyade ve dört muvaffak olan lstepan Podoçkiein rını asla iıah etmediklerini, yurt dı· 
sığar. McseUi Londrada çıkan ;~la ~ugaydan mürekkep 3 Ru:t or- Suriyeden gelince lstanbulda Tepe- şında bulunan İstcpan adındaki 
Sur.ctay Times gazetesi bir kaç dusu ımha edllmlşt.lr. Düşmandan 'ba~ında Loz:anpalas otelinde kaldı- maznunun ortada mevcut olmadığı 

· 149,239 esir alınmış ve 258 tank, 1133 ğının teshit edilmif olduğunu bildir· (Denmı sahife 2, sütun 3 de) 
gün önce yazdığ'ı bir yazıda har- top ve he:w,psız silah ve mnlzeme ele 
bin lıu yıl bitmesi için A•ırupa geçlrllmlştlr. Bu kt!slmde 323 Son·et 
Batunnda ikinci bir cephe açıl- tayyaresı tnhrfüolunmuştur. 

d'ği ı ·1 ı ·· {i Harkor kesiminde düşmaııın yeni 
;nası H\zım ~el 1 n 1 er sur - hücwnlan püskürtUlmtiş ve 63 tank 
yor Ye bu cephenin, Rusya için, ne 3G tayyaresi yokedllml!}tlr. ak 
silah g-öndermekten çok daha te- Tank muharebesi Kanun layihası diin Müz erelere pazartesi 

Yeni Kahve ve çay bütçe 
~ . -

ko bu kuvveti yotetıhek lçln taarruza 
geçmLfUr. Stallno'd:ın Rost.of'a kadar 
olan sahada mühim Rus kuvvetleri 
vardır. 300 kllomctre ve daha gen(f 
cephe llzertnde bilyülc savaşlar bekle
niyor. 

.Fransız 

Somalisi 
İngilizlerin burasıni iıgal 

etmeleri muhtemelmiı 
Eıirli bir yardım olacağını söylil- Moskon 20 <A.A.l - Kııılyıtdız Mecliste kabul edildi günü başlanacak . 
yor. ııDaily Te1egra@ıı gazetesi gazete3inln cephedekl mul'labirl Har- B~m 21 CA,A.> - Vlchy'den gelen 
ise bu işler yaygara ilP. olmaz, kor keslmlnd~ yeniden büylik bir tank Ankara 20 (Telefonla) _ Kahve {O Ankara 20 (Telefonla) - 942 mali haberlere göre, İnglllzlerln Fransız 

k ihtl muharebool cereyan ettlğlnl habr~ar ça,Yın inhW;ır altına alırım.ut hakkın~ yılı varidat Te -masraf bütçeJ:tlnln Somall'slnl ~iıl ct.melerl muhtemeı-
1lerls1ni gerisini düşfrnerc - vermektedir. Almanlar, uça.ki • dakl kanun lA.ylhru:ı Buyuk :Mll!et. müzalrereslnıe pazaı-teat günll BUyllk dlr Nouve"u Temıu gazetci\ Laval'ln 
yatlı hareket etmek lftzımdit, dt- desteklenmiş tanklarla bir mukahll Meclls'nln bugünkü toplantısand:ı ta- Millet Meclisinde bqlanacaktır. Mall- " • 

taarruza geçmlşl~rdir. Ruslar 81 bul oollmtştlr Kahve ve çay yurdun ye Veklll B. Fuat Ağralı bıı münase- mllletlerarası durumla meıgtil olacak 
ta~ıa ttıhrlbeta).lşter ve Rua Uattan Mr tarafınd~ ayrıt flatle ~tııacak- betle beyanatt.a bulunarak biltçenin yer~ .keodl menfaat.ıertnı taklbetUğl-

yor. 
İngilterenrn, Amerika.yardımı

na. da dayanarak, AvrupR kara
sında harhe girişecek hazırlığı ve 

linunde alevler içinde birakmışlal'dır. tır- Fiıitler Vekiller Heyetlnce tc~blt. I esaslarını anlatacaktır. nl yazıyor. 
Bı.a tankla.~an 51 tanesi Sovyet t:ınk- ve· nln olunacaktır ı ••tttıııı11ıııımıımnııınnıııwıııuıııııuıuıııuuıınıııuııı111uıııuntıı111ım111uıın111110011111uH11m111-ıııllttf111• 
larınm murcttebatı tarafından tahrl- ' · ~.td ta· 
bedllmlştır. Alman taarruzunun uıc Kahve ve çaya yabancı mıı.u e , 

>..uvn~tl var mıdır? • sadme.si Ue karfllanan Rus tankları rı.ş~ırnnlar kaçakçı &ddolunanıl': a!ttr Gi' .ol,.~~ 
Bi:'vte hir hareketin lüzumlu Almanların o kadar yakınına gelml4- ce7.aya çarptınlacaklardır. Ellerin: 

• .. .. 1 d c; :ıerdlr ki Alman uçaklan mitraylyöz kahve ve çay bulunanlar kanun 
yahut mumkün olup O ffi'\ ı.,ını ,a1e4l açmaktan veya bomba atmaktan ne.şrlnden sonra 48 saa~ zarfında be-
kestinnck tçln hesaba katılacak sakınmak zorunda kalıllJ4lardır. Rus yannaıne verec~ıerd!r." Bunlar in~!= 
bir çok gizli unsurlar ~·ar ki bub~.- u~~klar: rd~ Alman bomba uça~ını ~~~=~t~rmum mudiiıfoğunce satın a 
lan ancak İngiltere hükumeti - dU9ilrmuş er r. 

lfr LUzuınlu diyoruz, çOnkü, her --------- k k f • • 
§e;den önce' İngiltere ve Ame- Maarif Vekili hasta Ya aca o ısı 
rlkanın Rusyayı kurtarabilecek Ankara 20 (Telefonla) - Maa-
d d bir yardımı mı. yoksa rif Vekili B. Hasan - AU Yilcel b8b-

ei"ece e . t k bir carpıız- relclerinden rahatsıı: bulunmaktadır. 
Almanyayı yıpı a aca : v 

mayı mı özledikleri bilinemez. İngiltere'de nüfua 
Daha doğrusu Anglo - Saksonla- azalıyor 

lıtanbulda kurulacak bu 
ofiı hakkindaki karar 

bugün çıkıy·or 
rın yardım feıdak!rlığını nereye Londra 21 CA.A.> - İnglterede ntı-
kad Ö k istedikleri belli fU!f miktarında. aıalnı& var. Enelce Ankara 20 (Radyo gazetesi) - İs-

ar g rme nüfus sencdo 1 milyon artarken son tanbulda bir mahrukat oflsl kurul· 
dl'ğlldlr. zamanlarda bu, 700 bine dilşmü~~lir. ması hakkmdakl koordinasyon k.ırarı 

.o\skert imkA.nla.ra gelince, bun· Mamatlh 1901 - 1971 den evvel bugün- yıınn (bugün> çıkacaktır. orıs. ıs
ların bövle bir harbde hesabedl- kü 46 mllyondan 11~~ dllşmlyeceC,'1 tnnbul valiliğine ba~h ve merkezi ts-
lecek ttirlU karışık Vl' mzJl taraf· zo.nncdlliyor. • tnnbul olacaktır. Şlmdillk 500.000 

ı;,• - llra sermaye ne ~e başlayacak olan 
ları dışında İngiltere gibi deniz li bu oflır 1httk0.ra ka~ nbun bir rol 
aşın blr memleket t\ln göze car- Bir İtalyan genera oynıyacak, halka yokncak k1.imilr ve 
pan açık blr temeli vardır kl o Tanca' da öldü .. odun datntacaktır. _ 

d di E , Ik' ti A) _ Mutareke . 
a gemi meselesi r .• V\e ı g n Madrit 20 (A. · ah- Faydalı yağ·mur1ar 

A\'am kamarasında nutuk söyle- komi.syıon~nd~ ltalyal t:: ~:;ini, Ankara 20 (Telefonla) - Yur· 
yen Başvekil muavini M. Atıec j has heyetı şefı genera f tmi••ir. dumuzun her tarafında faydala yağ-

T "d f" • t ve at e v• L t.Oeniz taşıtı sürekli kaygımızı I anca .a uc e en h '"me9si- ınurlar yağmaıı;ta olduğuna dair ha-
1.eşkll etmektedir. Her hareket, ~ena~esınde ltalra~ ~la :~lan ve herler gelm~k.tedir • . iki gündenberl 

, . lı, Mıhve• devle.tler~ dıp 0~ bu• Ankara ve cıvarana da bol yaimur· 
Necmedıfın Sadak !Fransız yükaelı: ıaheıyetlerı haıır la all..yor. 

- - L "f _._ ı r f' •' (Devama .-uı • 2, stitwa & ua) · •l.SUnUfhar. 

- Çocu§a Karii harami masalını anlat da avunsun 1., 
- Bilmiyorum kl karacığam ..• 
- O halde ıu oa rocll fmncı11 anlatı... · 

1000 tayyare 
ile hücum 

İngiliz hava kuvvetleri 
yakında Almanya'ya 

çok geniş akmlara 
hazırlanıyor · 

Londra 21 (A.A.) - Londrndakl h~ 
va muhabirleri pek yakında Alman• 
ya'ya hava bombar.ıımnnlnrı.-ıın çoıc 

artacnğınt tahmi nediyorla:. Salnııl
yetll kayn:ıkl:ırcl:ın aıınan n!alüma . 
göre, bir gecede 1000 bom~ardım:uı 
t.nyyareslntn Alınanyaya akı:ı y11.pac1-
ğ1111 tahmin etmek hayali b::- şev de
ğildir. 

Manhelm'a yapılan son hficum çolc 
tesirli olmuş, blr tayyare grupu 40 b111. 
den fazla yangın oombnsı utnuşlır. 
Blrlblıine çok yakın olan fabrlkahır
da blr-çolc yangınlar çıkmı~ır. En btl
yük smal binalara tahrlı> bonıbaları 
atılmı.ş.tır. 

Sir Cripps'in demeci 
Loadra 21 CA.A.) - Avıını kamara

sında slr Crlpps demlşt.lr kl: •f~ua 
mukavemetine mnddl yardım cınell
mlzcllr. Avrupa kıtası üzerinde hazır
lanmış blr hücuma kadar en iyi ynr
dınu yapacağız.• 

Çin'e kartı Japon 
taarruzu 

Çcinklnı 21 (A.A.> - Japonlar Bir· 
manyada 500 den razla uçak topla
mı.olardır. Bunlar yalnız Blrmany& 
hareketi lçln de~ildlr. Japonların Çine 
karşı geniş ölçüde harekete ccotmelerl 
bekleniyor. -------

Fransa'da Alman 
askerlerine taarruz 

Londra 21 (A.A.) - Parlste bir gc119 
bir Alman subayına ta.banca Jle nt.cf 
ctm~. sonra blslkleUe kaçmıştır. 2 
subaya da bomba ııe taarruz edilmiş
tir. Lllle şehr1nde bir İnglllz astoorlrJ 
snkl::ıdıklan için bir Frnnsız erkeğUe 
bir kadın l.d'.\m cdilmlştlr. 

Leningrad cephesinde 
l\foskon 21 CA. A.) - Lentngrad 

cepheslnın birçok kesimlerinde ş\d
detıı muharebeler cereyan etmektedir 
Bt• cephede tank, topçu ve uc;nklar ta~ 
rafından desteklenen Ruıı icuvvet.ı nı 
ta~ttuzlarına devam etmektıedırıer. 



AB3ŞAM 21 Mayıs 1942 

( __ D_ü._. __ n_G_e_c_e~k--...i_v_e_D_a_s_a_b~amm!ılh_k __ i_B_a __ b~e-r_ı_e_r_.....a_J 
Harb tebliğleri lngiltere -

Fransa 
Suikast davası Korsikayı ele Rusyada taarruzlar 

aeçirmek başlarken ikin~i 
Sovyet tebliği 

MoskOva 20 (A,AJ - ~e yamı 
neşredilen Sovyet tebliRl: 

19 Mayısta Harkof istikametinde 
.tıtalanmız taarruz harekeUerı yap:ı.
r.ı.k düşmanın muka.bU taarhıZlarını 
akim bırakmışlar ve llerı ha.reketıne 
devam etmlş!erdlr. İzyum Barvenkovo 
istikametinde Sovyet. kıtalan tnarru
sa geçen Alman kuvvctıerlle çarpı:ı 

m~lardır. 
Kerç yarımadasında, Kerç ~elırl böl

gesinde muharebeler devam etmiştir. 
Doğrulu~ ı anlaşılan habcr:ere gü~. 
17 mayısta evvelce knydedildiğl gibi 
14 değil, 73 Alman tayyaresi düşürül
müştür. 18 mayısta 43 Alınan tayya
resi düşürfilmüştür. 17 Sovyet tıı.na
rest kayıptır. 

Fin tebliği 

Cezair kara sulari 
üzerinde bir hava 
çarpışması oldu 

(&4 tarafı 1 inci aahi!ede) 

için hakkında henüz bir §CY söyle
menin imkansız olduğunu beyan 
ederek Pavlof ve Komilofun hadise
nin mürettibi olmalan dolayısile Ce
za Kanununun 40, 62 ve 64 üncü, 
Süleyman ile Abdürrahmanın da 40, 

V'ıchy 20 CA.A.) - cczı.ylrden res- 62 ve 65 inci maddeleri delaletile 
m1 Vlchy ajansına gönderilen bir me- 450 nci maddesinin 4 üncü bendine 
sajda salı akşamı oeza.ylr kara su1nrı tevfikan cezalandınlmalnnnı istedi. 
üzerinde cereyan eden blr .-hii.dise.a iddianamenin bir yerinde de ay
netıcesinde 1k1 İngiliz ve bir Fransız nen şöyle denilmektedir: 
tayyaresinin düşürüldüğü bllcllrllmek- O 
ted' « zerinde aylarca bir fikri sabit 

ır. halinde çaJı~ılan ve büyük bir §8nS 
Vichy 20 CA.A.} - cCeznylr h~dlse.- eseri olarak akim kalan komplonun 

sı. hakkında Vlchy'de neşredilen res- seyrini tariht münasebetleraen almı~ 
mi tebliğ: Blr İngiliz deniz tayyare.si b ı · T" k Al 
ka sul "'-- lnd kta idi u unan ananevı ur - man 

ra nn IUA:r e uçma • d 1 ... "h]Al '- k d'I 
Fra.Iısız tayyareleri devletler hukuku os~ u~n~ ... ! . a etme.ıs;. ma sa ı e 
kaJdeslne ıcygun olaralı: bu tayyareyi tertıbed1Jdıgın1 ve her ikı devlet ara-
tevklfe teşebbüs etmek suretiyle vazl- sında silahlı. ~ir iht~lafın zuhuruna 
felerlni yapmşı]ardır Tayyare mu- yol açmak ıçın canıyane arzularla 

Bel inki 20 (A.A.) - Finllindlya kavemet ettiği için d~lze inmek zo- uğra~n~dığın• t~üfle görm.~teyiz.> 
tebliği : Kıı.rell bemıhı: llafif topçu runda kalmıştır. Bir İngiliz torpidosu fddıanamanın okunması ıkı buçuk 
fanllyetl olmu§'tur. Bilhassa. bir bara) tnyyareterlmlze ateş etmekte tcred- saat sürd~: Rei~, iddianamenin oku~
ateşi düşmanın hareketlerine sekte düt etmemJştlr Bu hareketi t.a.- masını muteakıp maznunlardan mu
nrmuştur. Aunus berzahının cenup klbeden muharebede bir İngiliz tay- dafaa haklan ile alakalı istekleri olup 
kısmında düşmanın Osta yakınında ı d "' d 
bir böluk askerle ve topçunun yardı- yaresl daha dtl.şürülmüştiir Bu hadi- 0 ma ıgını sor u. 
mile yaptığı bir hfü:um püskürtfilmilş- sede Fransızlar bir ırrre· daha eski Abdürrahmanın avukah müdafoa
tür. DU.."lllan bu noktada takriben müttefiklmlzfn metodlannı göreblllr- nın hazırlanması için zamana ihtiyaç 
30 ölü bırakmıştır. Bir Fin hücum ler. • oldı.;ğunu, dosyalann kendi tarafm-
kıtası ııert mevzilerimizde on beş ne- daaı İyice tetkik edilmediğini aöyli-
ler mevcutlu bir düşman hücum gru- H k 1 verek miiddet istedi ve Pavlofla 
pu ne çarpışarak bu kuvveti yoket- a Va a 1 n af I Korniloftan sonra müdafaada bulu-
miştfr. nncnğını söyledi. Abdürrahman l>ir 
Do~u cephesinde Fin topçusu VI\ diyeceği olmadığını söyledi. 

bomba toplan muharebe hazırlı~ı İngiliz tayyareleri Man- Pavlof mua:)'en evrakı tetkik için 
yapmakta olan düşnan bölüklerini h . ,. b b d . bunlann ve iddianamenin de bir ter-
ateşe tutmuştur, eın 1 om ar ıman ettı cümcsinin aynen kendisine verilme-

DoITTı cephesinin cenup kısmında. aiırıi, en az 1 O güne ihtiyacı bulundu-
topçu faaliyetinden başka ön~mll ha-
reket olmamıştır. Londra 20 (A.A.) - Salı, çar- ğunu ve tercüme hususunda Korni-

Luhl kesiminde düşmanın sa.va~ fn- şamba geceai fngiliz hava kuvvetle- !oftan istifade edilebileceğini bil
aliyetı hafinemlştlr, Düı:ınanın zayıf rine mensup bomba tayyarelerinden dirdi. 
mukab~ taarruzları pilskürt~lebllmlş- mürekkep kuvvetli bir teşkil Man- Kornilof d t kendi müdafaasına 
tir. Duşmnn kayıplara UJramıştır. h •• d k' h d fi . . dd 1 bo ba ait hazırlıkıarı ikmalden sonra Pav
Mayısın on beşinden on sekizine ka- eın e 

1 ~ " en !1 
• et ~ 11? - lofa yardım edebileceğini söyliyerek 

dar olan müddet zarfında düaman bu lamıştır. ~aınt Nazaıre dekı denız:I- "dd' • b L " ı ıanamenın ir ıı.opyasını istedi. 
teslmtle sadece Heri hatlarda 1600 den h üssü de şiddetli bir hücuma uğra

Süleymarı da iddianamenin bir su-r:-z.la ölü vermiştir. mıştır. Avrupanın en büyük nehir 
retini istedi. 

Yunanistana 
yiyecek 

limanlarında i1tincisi olan Manhein Bundan aor.rn mahkeme heyeti 
öoemli bir çok fabrikaları ve bu müznkereye çekildi ve ) 5 dakika 
arada Badischr Anilin kimyevi mus- sonra şu kara okundu: 
tnhseliit fabrikası ile Lanz teslihat Karar 
fabrikalannı ve Daimlen Benı: ma-
kine imalathanelerini ihtiva etmek- cMaznunlanr. müdafaalannı sırf 

. 1 • • • • . kendi bakımlarından yapmaları la-
Mihver İngiltereye bir tedır. stırlıng tıpıı:ıdekı bomba uçak- zım gelmesine göre, Abdürrahmanın 

d b k ] lanndan mürekkep bir miifrcze tam miidafiinin maznunlardan Kornilof 
nota ver İ, azı ayıt ar 40,000 yangın bomba81 taşımakta ve Pavlofun müdafaasından sonra, 

koydu idi. Pavlofur da miidafiin beyanından 

tettiğl cürüm icrasına taalluk eden 
bütün tılllerl blUrmlş fakat lhtıya
nnda olmıyan bir .sebepten dolayı o 
cürüm meydana gelmemi§se kanunda 
yazılı olmıynn yerlerde flll 6lüm ce
zasını müstelzim olduğu takdirde mü
teşebbis hakkında 20 sene. müebbet 
n~ hapis cezasını milstelzlm oldu~u 
takcll.1'00 on beş seneden aşağı olma
mak üzere muvakkat ağır hapis ceza
sı hükmolunur. Sair hallerde o cü
rüm için verilecek cezanın altıda bl
rlndcn üçte blrlne kadarı L-ıdlrllerek 

Y cephe meselesı 
için plan 

21 may11ta fatiıt 
konseyinin toplanbsinda 

mühim kararlar 
verilecekmiş --

hükmolunur. Berne 20 (A.A.) Reuter: 
Mnde 64 - Blrkac k1şl bit cürüm İtalyan basını Muasolini'nin Korsi

veya kabahatın icrasına ~tırı;.k et.tık- kayı ele geçirmek için bir plan ha
leri takdirde filli lrtlkAp edenlerden zırlamakta bulunduğu ihtimalini be
veya do6rrudan do~ya beraber Lşle- lirtmektedir. 21 mayısta büyük Fa
nılş olanlardan herblrl o flllc mn.hsus gist konseyini,1 toplanması münase
cezaB ~; 1ceza.lan~ıı:_J:r. ..ftbah t betile önemli kararlar verileceği tc-

a...,..n arını curum veya ..,., a . d'J . • 
1 ı ..x. t 1 mın e ı ıyor. 
ş em .. 0 c azme t renlcr dahi aynı cez.."l M r ·· · K 'k N. 

lle mücazat olunur. Ancalt fllll lem wıao m.ı n.11 or~ı. ~ya,. _uıe ~~ 
edenin onu işlemekte şahsl bir men- Tunusa daır ıstcklerını ılen surecegı 
faatl olduğu sabit olursa azmeıtıren beklenmektedir. 
~ahsm cezası idam ve müebbet ağıt Londra 20 (A.A.) - Britanova 
hapse bedel ylrml sene ve müebb<ıt ajansının diplomatik muharriri yazı
sürgünc bedel beş sene ağır hapistir. yor: 
Sair cezalann nlt.ıd:ı blrl l!ıdlrlllr. Eğer Mussolini Korsikayı, Tunusu 

Madde 65: ve Nisi i§gal edeceğine dair kendisi-
-!) Fallin zihninde cürüm veya. ka- ne izafe olunan niyeti tat~ik mevkii

bahnt ikaı kamrını uyandırarak veyn ne koyacak olursa bu Almanyayı 
fılll lrtik!'ıp karannı teyit veyahut flil .. b. d d b k ktı Al 
1,1endlktcn sonra müzaheret ve mu- guç ır ı:ru"! a ıra aca r. : 
avenet:te bulunaca1Pnı vaadederck manlar, Laıval e mukavemet cmrı 

2) Cürüm veya kabahatin ne ~et- veremezler, çünkü bu Fransa ile 
le işleneceğine mUtealllk talimat ve İtalya arasında harb demek olur ve 
tarlfat ita veya fillln işlenmesine ya- Mussolini'yi Berfin aleyfıinde ayak
rayacak iş ve vasıtalan tedarik eyli- }andırır. Fakat eğer Laval Fransız 
yerek. topraklannlıl} İtalyanlar tarafından 

3> Cürüm veya kabahat işlenmeden işgali kar§ısında inkiyat emri vere
evvel veya işlendiği esnada müzahe- cek olursa esasen istikramı: olan 
ret ve muavenetle icrasını kolayla§- Fransadaki durumu büsbütün mu-
tırnrak· h fa d'l b" h J ı k • 
C~ .. ' k b-'- a za e ı cme:z ır. a ege ece tır. 

urum veya a ..... ate iştirak eden F ·ıı · Al f · d 
""'hıs filli kı h 1 ransız mı etı, man za enn en 
~ .... va a mn sus o an ceza •. 
ld:ım veyn müebbet ııjpr hapisten Jba- dolayı s?n derece ıstırap çekmı~tır. 
ret olduğıı takdirde on sem~a~n aşa~ Fakat ~ır İtalyan ta!r~zu ka;şısın
olmamak üzere ağır hapis ve müebbet da katıyen boyun egmıyecektır. 
sürgün ise üç sene milddetle muvak-
kat siirgün ceznsHe cezal:ındıntır ve 
ahvali salrede kanunen muayyen olan 
cezanın y:ırısı indlrlllr. 

(Baş tarah l inci aahifede) 

de.njz taşıma meselesine bağlı· 

dır» cliyordu. Rusyaya yardım 

sözlerinden soma gelen bu cümle 
mesııl bir İngiliz devlet adamının - . agzmcla. haylı mfrnttlıdır. 

Hakikat şudur ki İn&.rilterenin 
bugün en büyük derdi vapur ek
rlkiiğidir. Avrupada cephe kur
mak icin de asker ve malLcme 
denjzden taşınacaktır. Bunları, 

Amerikadan ve lngiıtereden Av
rupa.ya taş1mak için ne lfızımdır? 
Son zamanlarda Malta valiliğin,• 

tayin edilen, eski İngiliz kuvvc~
leri kumandanı ve Genel Kumw.y 
Ba~kanı general C'..o.,.th, bunu bfı 
nutkunda söyleın!şti. Generale 
göre beş tilmcn asker tac:ımak 

içjn altışar bin tonluk lôO \'a
purıa 2500 tonluk 30 şilep ıazıın
dlr. Beş tümen yüz btn kisi bile 
tutmaz. Avrupaya yanın milyon· 
luk bir ordu çık:ı.rmak istf'seler, 
bugünkü ağır malzewe ile, buna 
binden fazla taşıt gemisi ayırnıak 
lazımdır. Tam hava iıstünlüğü 

elde olsa bile böyle bir kümenin, 
denizlerde ve Avrupa kıyıl::ırmda. 

nasıl tehlikede bulunacağım dü
şünmek kolaydır. Bundan dola
yı, Almanyıının hava ve deniz 
kuvvetleri sıfıra inmedikçe böyle 
·oır kafilenin Avmp~ya ta~mmas 
bfü; ~kla güç sığar. Bir ele lngil
tere'nin. üç yıldır hazırlanmış 

seçme kuvvetlerini, harbin sonu 
bc>liımcdcn Avrupada tehlikeli 
bir maceraya atıp aimıyncağını 

düsünmek gerektir. Bu maddede beyan ohınan fllllerden 
birini lş1lycn kimsenin fştfrnkl inzi
mam etmeksizin !illin irtikabı müm
kün olmıyacajp sab!t olan ahvalde " 
kimse yukanda gösterilen tenzilfi.ttan 
ıstıfade t'dcınez. 
KnJıunun 450 lncl madde lnm dör

düncü bendi (t"ammüden icra olu
nursa) demektedir. 

Öyle tahmin edilebilir ki İngH
terenin hesabı, elindeki kll\'Vetlc

Altı yumurta l, çay da ri Rusyaya şimcUden yardım et-
100 dolara aablıyor mek için değil, Rusya '.veııiHr. ya-

___._ but Almanya Rusvada oüvayı 

ltalyada 
yiye~ek az 

Bu halde fail ölfim cezasına mah
kum edi'Ir. 

Ankara 20 (Radyo gazetesi) _ Llz- kaybeder v; bitki'n düşer c kul
bondan New - York Times gazetesine lanmaktır. !kinci ccplımln, <'iın
bildlrlldlğlne göre, İtalynda enflfts- dllik AJrnanyaya yap11::ın hava 
YO_!l !e hayat pahalılığı alınış yüni- a1onlaıı olduğu bunun irin sık 

Rcrlin 20 (A,A.) _ m.N.B.) : Al- Fransaya hava akını sonra müdnfoalarım yapmalarına 
m:ın)tı ın y nanlstana enak gonde- müsaade edilmesi hakkında taleple- Sovyetler - Japonya 
rılmcs~I yas~k ett!Cınc dair olan İn- Londra 20 (A.A.) - Hava Ne- rin reddine v Pa'Vlofun Türkçe bil- Kuibişef 20 (AA.) _ Sovyetler 

müştur. Yiyecek maddeleri ~k paha- .. . 
Iıdlr. Altı yumurta 1 dolar, çay 100 sık soylenıyor. 
dolar, bir çut kundura kara borsada Necmedclin Şa,1ak 

glllz iddiaları h at".anda Alman Harl- zaretinin gece yarısı neşrettiği teb- memeııine mcbr.i kendisine tebliğ edi Birliğinin Tokyo sefirinin değiştiril
elye NazırN~ında şöyle denlllyor: ]iğde şöyle denilmektedir: Salı günü lecek esas hakkındaki iddianameyi mesi Kuibişefin ecnebi mahfillerin-

Faklr memleketlere ve bilhassa öğleden sonra Fransanın ııimaline dilediği şahsa tercüme ettirmesi ve- de şüphe ve tereddüt uyandınnı§
Yunnnlstnna emık gönderilmesini yapılan seTA ta d ya rnnhkcmec.- bu hu!usta tavzif edi- tır. Siyasi Sovyet mahfillerinde 
ttşvlk etmek U\zım geldiği tezini Al- la 3 Aıl arruz tcsnnsın .a .avcıh- ecek tercüm11...,dan istifade etmesi ~etanins'in geri çngı"' nlması hak-

berl "d f • ktc nmız man av ayyaresını ta - h 
manya çoktan mu a aa eune - ·be · l d. uausur,da !'lcrbcs bırakılmasına ve kında hiç bir tefsirde bulunulma-

35 dolardır. İ11iç dnrlığı çok fazın. 
artmıştır. 

Halkının büyük arzusu hllll.fma Hast b k c ı k 
harbe girdiği iddia olun:ın bu mem- a a 1 ı 1 .... 
!ekette, halkın ıstırabının çok arttığı 
bllcHrllmektedir. ve hemşire okulu 

dir. Kaldı ki slvll halka karşı baro rı tmış er ır. her dört maznunun f'traflıca dosyayı makta, yalnız eski elçiye başka bir 
açmak gayri insani har:ketttr. Bn Akşam geç vakit başka bir seri tetkik ederek müdafaalarını yapma- vazife verileceği söylenmektedir. Gazete Ve ders kitaplari 
sebeple Mihver devletleri uç haftadan akın yapılmıs ve Hurricane bomba !arını temin için kendilerine kafi 3 7 yaşında olan yeni sefir Malik kağıt] arının gümrük 
~ha nz bir zaman evvel Brıtanya 1 . S . 0 . d k' "hl ·ı · ---"'-' ı ı 1939 d 
hükümetı e t 1 ...;;. de 1 le dir tayyare en , aınt - mer cıvann a ı mu et verı mesıne ve vaıı;ı ta ep e- a Sovyctler Birliğinin Tokyo resmı" ın" dı"rı·ldı" 

n no a ar ı;vn rm ş r • d . ll • ] d' · eh · 'dd' ı · · f · 
Brltanya hükfunetl bu notalar hak- emıryo anna taarruz etmııf er ır. rıne ~ nı ı .. •aname suret erının se ar_?tı müsteşarlığına tayin edilmiş Ank:ıra 20 (Telefonla) - Mcmleke-

Bu sene lise ve orta okul 
mezunları alınacak 

kında h~nüz blr durum alma.mı.şt.ır. Bu hareket eanaaında dördüncü bir Ko':!,ılof .V.t s~.ley!llana da ayrıca oldugu için o zamandanberi vazife- tlmlze ithal edilecek gazete ve ders 
Alman siyasi ınahflllerl bu erzak Alman av tayyaresi düşüriilmüştür. teblıg ettınlmesme ve bu sebeple1de si başında bulunmaktadır. kitaptan k5.ğıtıannın güm.rihc resmi Ankara 20 (Teiefonla) - İstanbul-

tesılml Jşlerlnin, casusluğa. meydan . duru~m81lu• 3 haziran çarşamba gü- 100 ttloda 50 kuruşa ve 1stltıl1k ver- da .Aksaraydald Kızılay hastnbakıcıhk 
Terl1mcmes1 için hangi şartlar içinde 

1 
~ ta1~~e?1r.ı ~ayıphr,: Iakat bun- nü eaat 9, 30 a bırakılmasına söz bir- A.!i Stıavı· hakkında g1sJ de 100 kuruştan 80 kurııfa indl- ve hemşire okuluna bu yıl kız lisem 

yapılacağını tetkik ederken bazı as- ar an ınnın pı otu sag ır. !iği ile karar vf'rildi. rilml§tır. - wı ortaokullardan mezun tnlebeler 

. teri mul!'ıhazalann da göz önünde lngiltereye taarruz Müddeiumuminin maz- konferans Amerı"ka'da tehlike ~~agıc~~de~i1ro!fe~~~rl~ü::a~~~ 
bulundurulması elbette lcabed<!ceği J J d' J Dün Üsk ·· c H Ik · d (Al' 
mütaıaasındadır. Bu mesele ne mü- Londra 20 (A.A.) - Hava ve nun ann ceza an 1rı n1a- S av') h kku .adr a ~".ın e f d ı • tı" raflan Kızılay tarafır.dan verllecektlr. 

bettn ol k fı • • t 1 • · l alc J . • • • d""'" k u 1 a ın a ev reısı tara ın an ışare K-ıyet ı•lt d 1 t 1 1 nasc r ma ızere aynı mahfil· ıç emnıye nezaret ennın sa ı şamı arı ıçın ıste ıgı anun bir konf .1 • • B k f ... .,.~ a u a ar ara nm m o un -
Jer Yunnnlstanın bitaraf memleket- tebliği: Bu aaL sabahı crltcınden ln- • er.ans ve.r;- ?1ıştır. ~ .on e- Nevyork 20 (A.A.) - Greriviç muştur 
Jerden kendi parası ile ermk satın . .. ' • maddelerı ~ans:a Alı Suavı nın yaptıgı ışlerle saat ayarile ıaat 1 S tc radyo<la teh- • 
alinck ve bunlan kendi gemllerlle gi}terenır. cenup dogu kıyısının hır Made 40 - Hüküm katıyet keSbet- ınkılapçı, laik, Türkçü hareketleri like işareti verilmiştir. Bütün radyo 
nakletmek hakkının Almanya tara- nokta11na bombalar atılmııJtıT. Hiç meden evvel vukubul:ın ~vkuflyeı canlı olarak belirtilmiş, kalabalık bir istaayonlan nf'.şrİyatlannı durdur
fmdan tanınmış olduğunu da hatır- klımc yaralanmamıı ve az hasar ceza mahkümlyctlerınden indirilir. dinlcıyici kütlesi konferansı takibet- muılardır. Hava tehlike ltaretinin 

Bir motör battı 

!atmaktadırlar. kaycledilmiştir. Madde 62 - Bir kimse 1şlemeğl kas- miştir. sonu saat 15,01 de verilmittir. 
Türlt bandıralı Duatcpc motiirD, 

Burgazdan llmanmuzn gelirken bat
.:mıştır. Mürettebat kurtulmuştur, 
Motöriln, meçhul bir denizaltı tara.
fmdan torplllencrek batırıldığı söy
lendiği gibi bir kaz:ıya uğr.ıdığı da 
söyienmektedlr. PERiLi KONAK 

Tefrika No. 65 

- Düıündüğünüz çare ne idi aca
J)a) 

- Tasavvurumuz. mise Laura'yı 
bir daktilo müeaac.eainin başına gc
tirmektj. 

Biribirini takibeden bu ıual]erim, 
doktorun merak ve teceasüsünü 
ayandırdı ve bu ıualleri ne mabatla 
llOrduğumu öğrenmek istedi. 

Doktora, hakikt maksadımi ifp 
etmeksizin, kaçamalr.Jı bir cevap ver
dün. Mortimer, cevabımı. kafi gör
müş olacak ki, daha fazla bir ıey 
eormağa lüzur:ı görmedi. 

Be.1 de dc-ktoru ıüphcye düıür
mcmek için başka sorularıma bir 
aralık fasıl·. verdim. 

Ertesi sabah, sir Charles' e mek
hıp göndermiş olan meçhul kadın 
hakkında tahkikat yapmak ıçın 
Coombe Tracey ka abasına gitmcğc 
karar verdim Eğer şöhreti şüpheli 
'llan hu miss Laura Lyons'u bulur
sam, biribiıin~ Arap saçı gibi karış
mıı oli!n esrann aydınlanmasına 

Çeviren: AHMET HİLALi 

doğru büyük bir adım atmış olaca
ğımı hi9Sediyordum. 

Şimdi bütür. mesele, bu kadının 
sarilı adresini öğrenmekte idi. Çün
ldl Laure. Lyonaun nerede oturclu
ğunu bilmeder., kasabaya gitsem bi
le, onu bulmak uzun ve yorucu gay
retlere mütevakkıftı. 

Kadının ihmetgahıni ağrenmek 
için 90knk sokak dolaşarak adresini 
soramazdım. Bu, ıüpheyi davet ede
ceğinden başka, muvaffakiyeti ıüp
lıeli bir tedbirdi. 

Rcsm! polise müracaat ederek 
muavooetini de istiyemezdio:ı. Sher
lok Holmes'in, bir mücrimi tevkif 
etmek gı"bi kati bir zaruret olmadık
ça, polisin yardımını istemesi Adeti 
değildi. Ben de onun bu ananesine 
riayete med>urdwn. 

Esasen polisin yardımını i temek 
için miss Laura Lyons'u niçin aradı
ğımı aöyJemem lazımdı. Halbuki bu 
kndını niçin aradığımı polise ifşa et
mek hesabıml' gdmezdi. Bu, el :J. 

tından ve gizlice tahkik edilmesi la
zım gelen nazik bir işti. Bu nazik ve 
mahrem tahkikata polisin karııJtırıl
ması favdadaı• ziyade zarar verebi
lirdi. Onun için bu işi kimsenin yar
dımını istemeden tek baıııma başar· 
maklığım icnbediyordu. 

Doktor Mortimer' den istediğim 
tamamlayıcı malUınah almak için 
hileye ba · vurmak, sureti haldan gö
rünmek ve bilhusa muhatabımı kuş
kulandmnamak elzemdi. 

Bir aralık doktor Mortimer, beni 
çok zor bir ıv1:.ziyete düşüren sualler 
ıord'u. Ben bu suallere cevap verme
mek için en haasaa noktasına do
kundum. l)oktor, Frankland'm 
kafatasının hangi kategoriye dahil 
olduğunu sordum, Kafatası bahsi, 
doktor Mortimer'in en zayıf nok
tııaını teşkil ediyordu. Bu bahis açı
lınca doktor Mortimer, heyecanln
nır, başka meseleleri bir tarafa bı
rakır, saatlerce sürocck tafsilat ver
meğe kalkı~ırdı. 

Ben de o suali sorduktan aonrn 
doktor, bana biraz evvel sormuş 
olduğu sualleri tamamen unuttu ve 
bana insan kafataslarının gckil ve 
kategorileri hakkında, uzun fenni 
tafsilat venneğc haşladı. Hafiyele-

rin Üstadı Chcrlock Holmes'in ya
nında geçirmiş olduğum uzun se
neler, bana bir çok geyler öğret
mişti. 

Doktor Mortimcr'le konuşa ko
nuşa Perili Konağa vardık. Sir Hen
r~ Joktoru akşam yemeğine alıkoy
du. Tabii kor>ak sahibinin yanında 
M~ Laura lqons meselesinin yeni
den kurcalamadım. Çünkü Coombe 
Tracey kasabasında yapmağa karar 
verdiğim araştırmalar hakkında, 
konak sahibine malumat vermeği 
~imdilik lüzumlu ve faydalı görmü
yordum 

Yemekten sonra Sir Henri ile 
doktor Montimer, briç oynarlarken, 
ben de bir koltuia gömülerek, Mis 
Laura'nın izini bulmak için yapa
cağım araştırma planını, zihnimde 
eviriyor, çeviriyordum. 

Barrymoor bann kahveyi getir
diği zaman Sir Hcnııy ile Mortimcr, 
oyuna dalmışlardı . Ben de odanın 
kenarında haşhaşa kalmaktan isti· 
fade ederek Banymoora §U suali 
sordum: 

Kıymetli kayınbiraderiniz, 
aca:ba Bozkırdan çeküip gitmiş mi} 
Yoksa hala bu civarda mı dolaşıp 
duruyor} 

HAdlsenln içyüzü, mürettebat şeh
r.lmlze gellp ifadelerine müracaat o-
lunduktan sonra öğrenllecektir. 

Barrymoor derhal cevap verdiı 
- Vallahi bilmiyorum. Fakat bu 

baş belasından kurtulduiumuzu 
kuvvetle ümit ediyorum. Kayınbf
raderim, bu civarda bir m6ddet da
ha dolaşırsa, bqımıza gaileler aça
cak} 

- Selden'e son defa ne zaman Amerikada tank İm&.li 
yiyecek götürdün} artiyor 

- Üç gün evvel.. Vatinaton 20 (A.A.) Birlqili 
- Onunla o zaman tıörü§tUn &ıerika, geçen ay. büyült harb za-

mü} manındakine nazaran daha fazla 
- Hayır! tank imal etmigtir. Harl:> istihsali 
- Ya ne yaptın) Clirektörü M. Harrisson, bu hll'berl 
- Tayin ettiği yere gittim. Onu yermekle beraber, istihsal nıiktannın 

orada bulamayınca beraberimde bu ay f azlasile artacağını ve aene 
götürdüğüm yiyecek ve giyecekleri sonunda tank istihsalinin dört mi9'" 
hırakhm. . • liıne Çlkacağın; söylemİ§tir. 

- Ondan sonra kendisin<len bıç 
bir ba:'ber alamadın mı} 

- Hayır! 
- Bıraktığın erzakı alıp almadı-

ğını merak etmedin mi? 
- Merak etmez miyim} 
- Götürdüğün erznkı almış mı} 
- Bunu anlamak için ertesi gün, 

erz.akı bıraktığım yere gittim, fakat 
bir ~ey bulamadım. 

- O halde bıraktığın yiyecek ve 
elbiseleı; almış demek. 

(Arkuı var) 

Danimarkaya inen 
paraşütçüler 

Bcme 20 (AA.) - Mo0 kova 
radyosunun bHdirdiğine göre geçen 
hafta çok miktarda paraş' çü Da• 
nimarkadn karaya çıkarılmıştır. 
Bunların in iliz mi yoksa Rus mu 
oldukhm bildirilmemektedir. Gc:,. 
tapo şimdiye kadar bunla,.dan hio 
birini tevkife muvaffak olamamı~ 
tır. 



21 Mayıs 1942 
ASfAM "M•tea 

A~;:::~~~ıc:~M:( ~zaıa 11a. •-aRi·) lsı11eaPuı Koıs1ıtaaıf 
'IWılka No. .. -:;:!t;~ Kışlık odun, l Hamlet davası Türk· BUigar 
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u.;ı.·1c Olıla •sin Jda _......,, 1ı1r ıe- K&n.. ııura bu ıımanıa. O..t•mn 

de seve lft• obdalL Gmel. sönül· dinlenecekler ...._..-.... --= ...,. -- _.. ..s ...._ .. •'18 llddlUl bir JO}unu tlliınut gldlJordu. 
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lenen ba autakta pnçlermuze 0 •· motör hareket etti Hamlet pt:yesı etrafmda 1azdılı bir ,~. Asama: n> Jstltametınden YCJknbama.. ~ve bunun etrafında \11durul• 
dar p.I alalik Ye imanldr cleı.aleri tanldt 1 rw'lr tendı.ıne bab.reı Ot ~ı.ngp '* Bu1pr be,etı memle- Jlr dııılm PbldlU. aae ebanelerden bahaeden yoktu. 
eri6Jwda ki clidlQenleriııa .. aa· edildlll lddNılle ütitr Talf.l Al1temel ~ Ycılmbql•lılll' Jel' 6'ei q a · •uı * 
~ i7ice • .___. ol· fllıdmllbı Gdail " lrıflıllllr JhllJMlr ıata.fmdll::n m'lllUmJr P9J9lld Safa. =-~T~ = utv- ..,mmı1ar "' o dit hi9' '* it Kan • lluDL a.t üstiinde gidiyordu. 
......... tüPbe ........ .ıca- Dl tıtadn -- ft ...... lllmı cnıaı BUıaıı .,. zenat Bbtmlya - Bu1pılataıı. azvmctal1 demJrJo- ıutmazlardı. Ka.va - Muamn d& cam Yolda bir Jr6JU1 tadını 1örd'1. Taka.
inat içinde wre o1aa ha 7er :ro1tn4 oJD81D&k tmırı. tella olanan aleybleıbıe 9Çl1an .,. tem1's mahte- r: YBZ1yet1 etratmda tebl&: ~ ıatıımıe&ı. BôJJe bir Jer dlpaeş:ned• lilıoJ1l m.&usadı. Slnppun. ılderteu. 
...::-::-.ı taWatm • m8w ...a .a- malırabt o!lılıl nunna mapl ~ mal ıa.ra.tmdan nabedllen dlvaya lllııl9 M m:ıııı. -ııııdaa .._.. Din 0ıctıne ra.slamas birçok tımeeıe- b••-. ftlp1n JOluııda cınunla bera.-
7--:"8 • ..._ L--11- W.Wrle- mtr1 ~ IO motıllr dllı Jtue- din ..,. blrtnel ela •il•• INln- - ltD lmMhd \"'mF.. W Jald& il- ber ne tu.ıı dnler seçlımlttl. O Tır.
muneu olan •~ -.- ....._ ı. 8'mletlr lleobalt DlldJM al- de dınam M!JmlfUr. Bu cellede dl- rtatıma ltdım IMı7et anıla t.ıtr9 tllll't dıertmı mDıcahltıerdeıı b1ı1: blroJU 6Jle 88Vmlftl ki. fü:at T&
rini öldiıımelde ................ .___ teDefQett ~ cllblllDde JU -ncı yelcltı, dAva mevzuu olan yazmm lllllrlDde llllpaelft'dl ~ _ ~ ışte bfı uıursuzıut oJm•aJ:- taJaaınun CIDd& staQ JOitu Tabto, 
hia ~ wrm ha m~n:ı-:ra .......-- aılan 1Q11M1e Mmtr nelrlbade flrbl&ı- b11taret mahlJeıtndo o111P 9 Mlll- dır. dl. ..-. oJmyıhls Ka'ft. - Karadan daha ce8ur, daha 
..... plecek neliDennuzm • d~ nlacK mot.6rlertn ltatıeslnl buırlamak nm tesbttl için -.lbll ~ he,etl- K 8 111 el •net m·ı' ,,....,..... de """'ini ,,eınpm,, ft men bir erketle 8'lenmeıı: ı.tlyorcla. 
lmdretli " daha bazlrbkh ,.etipneu o.re din IDpnJa.r tdaleslnde blr ne tetttk eıttlttlmtllhd ı.tıPmltUr. az ' HU' 1 H .,__ ... ardmlun bal'UIDI ~ elan Koran. kızını Kava -._.bc:a difüncemis olmalıdB".ıt dim· t;oplantı yapıhmftır. Tbplantıya be· Mahkeme, bu yazıyı ~ ehli da bulandımı]ftı. lılmaıva Teımete tarar TetdJll saman 
leleri sulh ceven ve fakat memleketi· ıecııre llıtlat mtıdllri1 B. sattet Sev.en Wkuf mtaıue '8Wk ederek rapof u__ d öl" ff!:-!...I Bereket versln tl, K&Ta - :uma Tüako b1m1r bqa blr ~ IÖyleme-
ni koramaiı da en aziz emel •JUi de lftlrt't: etndftılr. ""'111 olan lnlvenltıe prcıftlilderln- naatane e en ....... ..,.. ..... t!Mnnpra OQ1dıln hldt mllU amma. o ieillden Bamdunu ,,ey. 
IMr deftıt reisinin apna plapn elen B. 8Jddık 8un1, Almıet Ramd1 nİn ölümü etrafındaki l1ln etmlf ve blr tatJm Jc6t111t;lJ'a.tlan mekte devam edlJordu. NUıayet Sin• 

-0:--1 .ösle!l'dir Sonra harb t.cia· Ekmek kartları TanpıMr ,.. BartıaneclcUntn mabke- tahkik t d .-1!-- tlltlnden Jitmak cese.retbıt l&ııt.er- ppal'da d& Ba.md'Unla beraber orta-- ",._. • · inde -.e:re oatnJarak Jl,llftm heyeti umu- a evam ~,-~ mtt bit adamdı. Bu ltb1 dedllıoclulan. dan ta.Jbolmuttu. 
larmm milletlenn üWn lba m1yes1 tzer!nde tendllertnden ı..ııat "M'hlr1k- omm lllk'erelc mlWe edlJm' w: X.Wa • Muranın ta1ısmda kıtnJ.Jp 
JaPtıit ~-~~ · aJmmpama ve Jmlden eb11 TUlmf& Kerrrnpap~ ~ bir \&- - zafer mıııetb!lr. Bu itin J9l'9 1ralan bir tatılfbam Tardı: Acaba Bln· 
Clmh.....-..m ,.....__ ~ • baY&le edlllp edllmemesl clhethıbı llDde otunm ~ 1Jglal ,... Blıl& dll1lbddll ~ lllPUlda. 'l'abto, Hamdmıa kendi ı.-
alalik bezeyaıJanm brp cOflU'Ü Kaybedenlere hazırana b\Bldan aonra dtlflbıtllmesbıe \arar dmm tlll••• :-:-:: = JUdımımdrr. cOtnep mtma .-... "lt1le mı bpuftı? Yota onu Bam· 
Wr caibJ'an gibi lemis •e ffJffaf b· kadar verilmiyecek vermıa. muba'tıeme bqta ebe tnra-~" ~m. eneı vercUlt ~. J'Ol'lllD1D bira '* lmDJ& dıtY&m Can mrıa mı ta9lflDJftı? 
-.Zıt dedi ye batla paçlerden, tıımıştır. kendi ~ dini nuda- tdeeetts. Yum cBt1J1lk .Japcmıa. JI Kan. - 11ma lklnct lıtımall dOftl• 
...Weri ._ n ı'-il-. llü,ulderia ma- ifadede. kaıaellfJD lmrdatamm aman. bu f9reft bılıplnll aenık: 
WLeme&.ine "'ım....et .enoelaiai ia· Vall ve belecllJt re1sl B. doktor LfıUl Fırın 1 ar tunu aöyledlttnt ~in~~A~ ll'&Dlld& pa;rJa11cümmt 'l"lblılD ba Jcadal' akJlsız, m1Jba,. 

• Kudar b11tthı aza kaymakamlarma rafında tahk1kat genl§le • ~- DIJeret orduıum celaftt n me- ..,,,,.,. bir bJ delildi. Otıntin blrln· 
lıedı. • .. ı ı&ıderdili ,_ı blr emirle tartJarmJ denhı vurulmasının taza eBert olma- Tı,a.&mı arttınJordıı. dl Wwmm 19rtnl alaeat benim 11-

0nlara vat- ....... _....... ---enıere ,enı b.rt verflmestnl A d l aka dakil dılı, bunun Ahmet adında blrl ne K&'ft. - Mm& oıdmum .._.. PO- b1 blr koca dururken, Tatalto Gfle 
w dar amanlanm kendi baba _... bu;; .,...t Mm1fUr na O u Y ım e· kavga. ewtı ve V&ta lfm1l di9 Ahin&- memı. obaJdı. ,. delll'llD4lll -.ıme dllJ8UIUZ blr adama gön1U tızaslyle 
Pnlilderi için fınal bilenlerden nef. Bu hususta ldt blr 'mazeret tabul rin de teftitine batlandı d1n eve aeıeret kon11!1D1& esnumda bulanan ettlrı mdm batb hlq tım- varmu. 
ret etmelerini taniye etti. Zaten edflmf:yecet " brtlarmı kaybeden- tabanca ne Hlmtdeyt T1l1"dulu 1ddta ae durultama"Ch. ,, • Pl ~kah· m,or ft bununla mlteeelli olQJI01!"-
.-ihyan SIDİ lemis •e teffaf blan ıere 1 hazlrlDa \:adar kart verllml- Bts1k tartılı etmek yapmü ve ba edlJm!fth'. runan bir Jlll\.ti .• fabt tlll9ll bT- du. 
aeaçliiin bu c:iına ~ ..,_ ,....._ Ba lftdlere poUs ve d1tet etmetiert .tartm halka ..... n- Mtlddelummnlllk, Ahmet lle Hami- fttll dellldl. Bu !fler blru d& oeneye 'ft - Pr,a de bir merak armıflı: 
nt etmeei talııiiclir. BM•n ...,. ,,..._.; clllr*'·tarafmdan yapılan elyle mllll kOranma maııteaıeafn• ft- de awd& enen bir lr&vp. oldulu· zettn daJ8.IUJOl'da. Yolda lldertım. - Tabm. BamdanJ1r bıeraı>er mi 
..mkta ..,orun "ıatıa- ......... - - ...... netılee9lnde ~ ı1len 11 fırmadal1 bir w.neat. fl&aııbuJ DU telblt etmlftlr. '!'~ A!lmıl& Ti - Pi. bDdl bDdbıe: ........ __ , YcıDlr, ~ Gaf!ıtll• 
mnlöi " ..... • rnda aWAld 111mı JaQiattllldell ~' ett111 bel:m aıe::'~e- !:.u,ın:,m1~':. = = _;,~ ~ :_ • ~ -.:; ==-~ kun~tbı bafmda J8)nm 

~etli ... -~~, ........ - z::* ....... 111• lr:artl Mile- dlJıe tefttf JıeJeU taratındm flrmm- dılmı .ıJytemı,tlr. Talıklbt dftam ben t* llepn& beceımaJ:jeoekllm.. llaDa Kava - lıf1lra da diişün&,or-
...--• ~·. r • • da ,..,.ıç tettlf neUceıdnde bamrla- r. beltl de Oftlanan de171mpm:& ~ da. 

Ba ahlak -~ • • ..... nan rapor dolru detUdJr. olacalıam. Ta1aııbdau ııeıen • ım- Tatato ha)lrlnda htç kimse Kava -
.._ mekteplsde ~ıl• wlade ICOCVK HABERLER Belldl1e tefUf lı.,e&l dinden Wba- Pek merath we heyecanlı rcıman _,.,. ,etlfll ft btnl tvlndlln '*11- Manya elUlı b1r haber veremiyordu. 
wrilen. eldik denlerinden ~ te- lll!D Anadolu Jablmdat1 fllm1an KES 1 K 8 A i mu lıb danma dlqınüıten lı::aliardl. Mamaflı Oeakaya yaklas•ık.ça , her 
ılrli oı.caı- ırwmnek pek ,.We- * t.daüaı beledlJeal l'lorJ• plAJla- mn1rol etmete baflun1fbr. Vlll ve D1Jerek 8"tnl1ardu. llbı biraz daha yeni malümat aımat 

• • L.. L!L. •• iL bir ~••·ı • b'-t ~-... Mllll Romanc•nz 5tad .... s.... ıen cliDJediiimis - -· tJqDı ı .-ıeıa lfletme Jtaggmı beled.lye reisi bu ·--er.e .-... met- BifSEm RAHMİ otm.PINAR ••• mln*thı olacattı . 
._ pek loJmel)i 'bir ..m da clilidir. bulranda mOllQede ne ihale ede- IUl olmaktadJr. m en 8DID buı1an bir romanı olup Zelzeleden aonra.. Kava - Mura, Takakoyu dt\eilnlir-...... ~== ,......, cetılr. B b• .. hhid IUll1d& ]>ek'* ._, '* JDdan da klrnlı llnaconu • ... ~ • • Knl la· * Bmlnöntl bmgesl llkokuJlan tara- uz aabp ır mütea e her .smıf ·balt • Aw dolrululandan sel• ,. dlllnt:vor Ye (lamamadan (,ç alma-
..-- ~Kine'• r...tiıhıt diye...-. fmdan bugtbı aat 18,30 da Bmln6nl verilecek :=.":ıne"aı&::Vı!:i d~ tıa fuilalar)& bir ... cim nıbat edemlJ8Celln1 anlıyordu. 
:::;:::::J_ R • iclmharun hitahmı Balt"1 alonunda blr mtuamere ve- Bel-"- _ ... , .. _ Ona , -- ten futa 8'lmı1'll8 de, bu tarlıten Acllllr. ljamama re~ettten Osakaya 
_.mnlU". .. da cRe- rUece1"11'. ~· yazın ,,.~aaı m - <*uyup btt!rmeden rahat edeme- ;ved1 J1I be oJdula Bibi llddetl1 ol· mı honnfıQ? 
elıadaiamm ...,... bunun * IJmanıar umun1 mtkltırii B. Ra.- sebetlJle f8br1n buz ihtiyacını brfı- mette Te Romanm IODlDlU ııe,.. JD81D11t1. Bllt1 blıbo blmclln "9ft& <Arkası nr> 
lılı ......_ Türlcçeıiıt diye vallfbmdı- uıı Manyu Anta.raya. sltmıftlr lamü * bu ffl btr m1lteahtılde lba.- canla takip etmektedir. TemJs bir J9ll ,mımamıttı İnanca dlr a-
•baecePti d&ıpiudlik. Bir ıilan ta- * Hub~\ ve nKUyat tacklerl le etm911 kararlqtırımftlr. Buz •t.14 bh surette bwlnılfb1'. J!at JQktu. . - (1) Japonyada bir yanar daim 
im ba nutkunda o kadar ıtbe), o diln Ticaret Odasında toplanmıŞaro- !§kıl Ozerlne alan mtlteahhlt aehlr da· FlaU 'J5 tunqtur. Zebıelenhı Wdrt en ziyade manen- adıdır Aslı Asama • Y3m:ı'dır Tok· 
bdar açılr. ve o kadar akıcı bir ifa· dır.' Toplantıda lthaltlt blrllklert u- hlllnde birçok sat14 fUbelert açacak- HİLMİ KİT AB EVİ rat Ozerlnde görtUmiıftil. Bt'>Jle blr JO'n~ 135 kilometrf! şimalinde. bulu· 
de .,._.u. ki içinde. hiitiin n•uul .. - muml kltlbl de ham bulunmutWı". tır. Buz bu sene şehrlmbde peraken- a., 6 gthıde mllll ordunun slyogmlar iisert- un Asama ,anar datJ o taribkı-
lardan • u tahail 1rörmit " hatti Taclrleı', .ADtara7a cldecek heyetl ele olaralc 1 lrarafa ıatJlacaktlr. .... ... ne~ bllt uumda ~de- le U&üa d--lyle :ranmakta idi. 
Wc ............. ulıınlann anla7ama7a- 18Qmet "Ve Dali'lbG ıiltfl il R•,.. •• S 
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r iq811 1 1 ..... ............... ........ ..... )'&BU 

tala bir elimle Ye ,__.. H• - Jılt etmek ..,. bir ...,... ll8GIDlr. B A~•- -~ J'*'hn•-m J9r lılle ..._ •A' le .,.ı adi lafl7AD Wr deY 
Oduueia terclimeliPde ne de .... lerdlr. U .......-m 11·-m .AmeltlEa tuoemıun lfUıül lıt 'rll. - * _...._ fllll9 1111' .......... lalHelleaclllt~, dat &Jnler 

. udardaki ~- yani * Bir müddet evvel Be§lktaltatl IPBK llıu'e&lcUra• IPfmala ..... r ve iNi Jiizclen rer d•p. ,enı Y • _._._ı evinde annesi CemUenlD berine ~ti- De, Amertb deDIF.cllerl .&rasmıd& DIJenler de 1* clellldl. 1".&n. - Mu- ıeıpuelerl bmle pllnll 1'15 ıarUı!n. 
laeNesin anlayamıyacaiJ yem sou~· cum ederek 400 Ura tıym.ethldek1 il· leoen ve çak :tuvvetll, hlaal blr l't. bOtibı buDla.ra omus IDldp pçt. le bir mecmp ortaya cıbrak: «Asa-
den birine. ve bilh11ıa sarf ve ~ tmıannı 901ıa lrlJp ım.oan Mebm8' • d mınsua daya.nan muazzam film. JOr ": .. 71 llea liluliretttlm; fakat lıir 
JUililder'.ne ula te1adüf eclemezsı· diıı b1rlDcl alır ceza .... ,,.,.mcte 81Dem8SJD a - ilUlıl>eJ oc>k a,yciınlıttat. Yolumu• fftl'lla.. 'sm•lar fasla plan lli)'k· 
.a. Dinlecliiinüz natuk bbe sadece muııateme edllmı,tır. Melbmedhı, n- nn lııııtlnde bh; bir ensel lle b.rplaf- •ekten, ltlrlalrtnl aldatmaktan, yek-

.-mma dili:rle Wtabetti. c.ç1e- çu abtt ıörlldQDnıden bir aene ae- 1 EN•z ARKA 1 AŞLARI ~. 11tertnm 11ansına, eanma, maıma .. rhize batta lıtiy..lannma da ıGatl tıs ay atır bapeıe kolnllınamıa ta- 1 DIJordu. Yolda. Kava • Mumya it- topratına rös dikmelden r.ızreteoek.-. 
Wr alılik d • ....,,_. bize rar yerUmlff;lr. Urit edelller de Taıdl. Ontm kılhra- temlş. ~ kimse bu şarta riayet rt• 

• • • eru d; tadan lalbUDlf Mabkemenhı taran okımduittan ~ duyanlar, memlebU hlrrl• ...ı. .. meczup da tttssüründen ken-
ıamam bir ana Mh.:.. oldala- .sonra mahkfım Mehmet blrdenblre 1" ft ......,. Jııanteöll •ima tna· llnl bir inini ataca asıp intihar et-
.,..... de~ .... ,,.ar 11181DUD yerinden brlaprak: Dmllr 8'JNnm b.plp )'Ola~ ..... O ıeee müthif bir sarı.mil cıl· 
..... .-.... .. ist9riL ••• _ Ben dellJlm. Ne JaPtıtıım bll- Bil Rollerde: ı.talll dAftll bıa amanda .Japon •-. •• IMl'ede,we Japon7anın altı üsti-

ml)'onım Beni do'kt.ora muayene N K lly J h HaJJ JUUD her k'filealn• Ja1J)mlfll. 8110- - ...,_... ......_ wma herkes 
-····································· ettlrhılz . an ey e - o D plann flQWululmıdan 'ff suı- •lmHn ... .,. adar ,...... söyelme-

Eıki Dahiliye Vekili D1J'e İ>atmP çatırma1a bqlalllll, mtmden bezmJt olanlar her 79rdl ...... ltlrWrlnl aldatmamata, ,ekdl-

ı ul ld• lalondan taomak ıstemıattr Adliye 1.. ı• M • bit bldumak CIANUııl ---« ft ....... ........., canına, malına we 
ıtan a ge 1 l8IDtl memuru 8adetiln ~ten- Avrıca: Ren1eıı ıK.i MA vs llııDJleftlc Yntnhalnp akmlar blfb- .................. ç&llplllf! .... 

Eski Dahlllye Vekili B. Falk Ö'ztrak d1sln1 JV&)amJltır Mehmet Jandar- "' IQnlu. tbane Ulrlardanberl Japon ruhun• 
dün sababkt ekspresle Ankaradan ma karakoluna ~llm eclllm* Ozert S... - Mma ba Um1an ~: .. Wlıl•aiştlr; Asama Ptdetlnl ar&-
f!'hrlml.ze gelmiş ve Haydalli&llL ga- merdivenden lndlrUirJten yine zabıta ELHAMRA'da : D.......ı.t- &ı.....z ..ıer laaftua - Yamada 1mll a&mzlctıı aecıt· twdJlı ve yer depreşmeleri ukla•lall 
nnda dostlan tarafından kar!ılaıım14- memurlarının 6ntln4en ta.omala kal- ..,..._ _.,.... me:mıt. dtJord.. ba lldllet h~ mman ...... e memab•n sörini ba-
tar. B. Falt öztrak birkaç gun şehri-. kt•JUP. da buna da me,dln veril - lılJnlmia • Mrak ft ...,__.. hl ~ 8IJolun1arm llHanatmı tlr1ar " h şar1.bra riayet etmeıe 
mlzde taıacaktır. memlf ve tmmıaneıe gtlncterDmlltlr. ORDULAR ÇARPIŞIRKEN 1*mak mlDetl .h • r. 

Namık Kemal h'aklmıda .. *:1'~ ~:.:.:~ ~ Tirqe SözlB • Hic bir ..... .... ........ Bu ak••m SARA y sı·namasında 
. kon'feram ne.inde bul11D11l 1'nblm Oenıool 1.000.000 Ura ..rm.. 100.00~ or41alula mblade 9U 
Tanmmıa muharrlrlerden B. l"ran• lldmda 1ılrtnln Buna baplantllbıl r- lılenBln m ..,.zıı hlf'Nt ve Olijbıil tumt 

f.Ols psaJty bu akşam saat 18,30 da natledllmeal brar~ Te Jan· 

~r~e~::ı~~eı!=d~~:ı.:lb=:r~:r~ $'.ARK SiNEMASINDA Şeytan Doktor 
bir kontenuıa verecektir. Konfer&Dıl& bularak jutd•nnanm eUw"q t11911nf- !I" tımAm 
herkes gtdebillr. sa da blı'b9 .... , ııoma ıataJanm11 suuttıu:• 

Konservatuvara ~::: ~~..: ABACININ 
alınacak talebeler Dl8)'danmda bir baüa1 clftttlnmı • 

AnDra 20 (Telefonla) - Bu yd yan Ahmet admda blrt dthı u!lJe <PRANSJZOA NÖEASD f11Fteıbı 1 ncllNTe 80ll ba.Uası. Bil Uollerde: 
Komenahnara ne suretle talebe alı- btıiDc1 ces matıbmlllnde mubake- HILDE KRAHL • HE RlCH GEORGE 

;~ca:ğı~vil:~:-;.:J' ··e:t:lere:~t.ı:m:im:~o:lu:nm:u.-:ı:•~td:Dm~lf=,jlDO=U~a.btt:i:~oı14~111iıtımc~:daı::n~Dd:!J!!!!!!!~~::::~ ay ba)>llnt bnr '!9l'Dm!f.r· 
tar. Bay Amcaya göre_ 

• 1- u.n. .. L! nlardan o.eler ol-\ - Şu çöplerden kediler kadar o ••• .nuuUAA 0 • tclea ıat 
sun iııtifade etmeii &irenemedik bay \mazi.. ~~ a§llr 
Amca... ela.." 

BAŞLIYOB: Bq Rollerde: 

ROBERT YODNG - FLORENCE RiCE 
Kara ... bM'lbk - AŞ.. ll&1M 19 iımotızma • Karanlıklar PJW.nı 

kimdir? libl merülı ft esrarengiz sahMlıerle dolu blr film ••• 

• 

... K11ma .. bdar tiirlil llltifadeler ı - Ne yapıyoruz ki"? ••• 
..... eclihMirl.. B. A - Denize döküyoruz. Şe-

8. A. - Biz ele big iıdfade etmi- lhir kıyılarına gelirse havanın lodoe, 
........ af... uzaklara gide e poyraz ol~ 

aıılo-onaal ••• 



1 Günlük Borsa 1 
ist:ınbul Borsasmın Z0/5/HI l'taUed 

% '1,5 933 Türk borcu l II. m. 24,75 
• 5 1931t ikramiyeli 21.eo 
• 5 1933 ikramiyeli Ergani ZS.OG 
• 7 lDH Sivas-Ermrum I 19.80 
• • 1934 Sıvas - Erzurum. J-'l 19.90 
• • 1941 Demlcyolu tstlkraa 19.90 
• • • • • .. Il 19.52 

A. Demfryolu tahvili ı-n 61,50 
A. Deaıiryollan tahvtll m 62.26 
A. De'nıtryolu mümessil senet 50.76 
T. C. Merkez Bankası 169.76 
T. 4 bankası nama muharret 15.-
T. İş bankası Chamlle ait ) 15.50 
T. iş bankası mümessll his. 200.-
A. Demiryollan ş1rketı (% 60) 30.
A. Demiryolları şirketi (% 100. 49.-

1 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

1 ın Çapa 
Yeni model iskarpin 

terinden alın. Siı ıl 

herkes g-ibi memnu. 

olacaksınız. 

Yeni Postane, Ye 
l'alde han .ılttnd<' 

Eskihfsar çtmento 13.05 ll••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı Sigortalı Kredi Fonsiye 1903 ı 119. 
• • 1911 113.50 
• • Amorti 61.-
• • Kupon 1.17 

Londra üzerine ı sterili!. 5.22 
iPEK DOKONTOLFRİ IHRACATÇILARINA Vakıf Menba Suları İş !etme Müdürlüğünden 

Nevyort üzerine 100 dolar 130.'lO 
Cenevre üzerine 100 30.03 
İsviçre frankı 

ithalatçı ve ihracatçı Birlikleri Umumi Katipliğinden : Küfe yaptırılacaktır: 
• • 30 Jıtrelik takriben 2000 D:mıncana. için pazarlıkla kiıre yaptırılacaktır. 

Madrid üzerL11e 100 pezeta 
Stoktıolm üzerine 100 kuron 

12.119 
31.l~ 

Türlüye Tiftik ve Yapağı İhracatçılaıt Blrliğlnln iştiğal mevzuunıı tefkll etmekte olan tiftlt, yapai;tı, kıl Nfununesnı göreceklerin her giin ve y::ı.pmak tsteyenleıfa Mayısın ylrmı 
ve döküntüleri, kitre, küçük baş hayvan dıerilerl. bağırsak ve her nevl paçavralara 111\ve~ ipek döküntüle- beşınc~ paa;artesi günü öğ1edeıı evvel çemberllta~ vakıf menb:ı 3Uları ida -

BORSA DIŞINDA 
rlnln BJrllk lştlğal mevzuuna. ithnlt Tlcaret VıeıtAlettnce tesblt edilmiş olduğundan ipek döküntüleri ihracat- resine müracaatları. ci:i64-2• 

çılarınm BirHk Stattisünün 5 1nc.l m::ı.ddesl hiikümlerlne tevfllan Btrllğo kabul edilmek üzere Galata.'ds. 1l•••••••••••••••••••m••••~a.. 
Ömerabit hanında Birllık İ1are Mı;rkezi~ müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. • ,,. 

Türk altını 33,4{1 ill••••••••lli••••lll!l••••••••••••••••••••••••-Külçe altın bir gramı 4.::i8 

:r..lfecldlye 1.5

1

2 ~ A~~~!!C:~N ~ 
R A D Y O !streptokok. İstatllokok, pnö- . 

mokok, koll, plyoslya.nJklerln 
yaptı~ çıban, yara akıntı ve 

clld hastalıklarına karşı çok 
Bugünkü program ill•• teslrll taze a§ldır. ••• 

llıhisarlar U. Müdürlüğjinden: 

Eksiltme 
Cl.ns.l Miktarı Günü saati 

Jelatin ,yazltk• 1500 26/51942 salı 
,. e.k.ışllltt 1500 • • 

9.30 
9.40 

12.30 Progra~. 12,33 Türküler. 1~. 45 z A Y i Radypom lambası .orta boy.. :!O adet 
AJ.ans haberlerı, 13.00 Peşrev. beraoer 1 _ Yukarıda. ctns ve miktarı yazılı mıı.h:e.me pazarlıkla satın altnacak-
semat ve şarkılar, 18.03 Çifte b.sü, Askeri posta t!O lı.l)mulanlığmqn tır. 

19,-00 Konuşma. 19.~5 Da.ı:u1 müzl.~~ Hususi 13/41, Umumi 86791 N~. lu 2 - Pazarhk hizalarında. yaııh gün ve saatlerde Kabata.şta levazım şu-
tPl. ı. 19.30 Ajans haoerlcrl, 19.45 ~u 1 ve 12/12/ 941 tarihli dolu ekmek ayni- beslndeltl merkez mübayaa Itomisyoı~un~~ -~aptlacakt1r. .. .. . 
zik, 20.15 Radyo ga;;etesI, !O.ıs K-ur- . t 1 ıl t Hükmü olmadığı 3 _ JeI~tlne alt .şartname her giın sozu geçen Ş'Ubede goruiebUır. 
dılihlcazk:ir makamından şarkıl:ır, ~a 1 z~y 0 muş ur. 5681 4 _ isteklllerln pazarlı" lçin t:ı.yln olunan gün ve saatte teklif edecekl7-
2ı.oo Ziraat t!:l.kvimi. 21.10 Barkı ve ıU.n ° unur. " ~ ri fiyat üzerinden % 7,5 güvenme parssile birlikte sözü geçen komisyona mli-
türküler, 21.30 Konuşma, :!1.45 Senfo· racaaı.tarı. (5386l 
ni orkestrası, 22,30 Ajans h:ı.?erlerl ve Şarkay Cümhuriyet miiddeiumutrJ- -------------------
borsalar. li~inden: 

Dükkanında 12 tenek>e zPytlnyağı Kadıköy ikinci sulh hukuk hakimliğinden: Yarın sabahki pro:r:ım 
7.30 Program, 7.33 Müzik CPIJ, 7.45 

Ajans haberleri, 8,00 Müıllt (Pl.), 8,15 
Evin saatl. 

AKŞAM 

Abone bedeli 
Tiirldye IEcnebJ 

ı 400 kuruş 2700 kuru.ı 
750 • 1450 • 

bulunduğu halde isteyenlere olmadığı
nı söyleyerek satışa arzetmemek su
retlle milli korunma kanununa muha
ıtr h.ıreketten suçlu Şarköycle mukim 
Sülıeyma.n oğlu 1320 doğumlu Mustafa 
özen hakkında Şarköy asliye ceza. 
mahkemesince verilen 3 ay hapis 130 
lira :ığır para ceza.sına nıahkl<mlyetl-

~139/17 

Ölen ve terekesine hakimliğimizce el konulan Evkaf Nazırı 
Galip paşa kızı Hatice İffetin Erenköyündc Ethem ef ensi soka· 
ğında :.t9 No .ıu köşkündeki kıymetli eşyası 25/ 5/942 pazartesi 
gününden itibaren hı~r gün saat 14 de mahallİnde sattlacağ'ı ilin 
olunur. ne ve müsadere edilen 12 teneke zey

tiıwağmın satılarak cedcllnln hazlne
ye irat kaydına. ve keyfiyetin A~"tl Üniversite A. E. P. komisyonundan: 
ga.zel;esile il!nma dalr mukaddema Iklncl kadın ve doğum klinikl"rine yaptırılacak 7060 Ura muhammen 
1614/942 tarihinde verilen hüküm suç- bedeJU H kalem madenl e$ya 2815/942 perşembe günü saat ıs de Rektör
lu tarafmdan teınyız edllı:nişse de lükte açık eksiltme ile thalı• ectilecektır. İsteklller liste ve şartnaınt'yl Rek-

Türkiye Cii.mhnriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluıı tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube ve 

aJans adedi: 265 
Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri 

Para biriktirt-ulere 28,800 lira ikramiye Yeriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ltlbarsız tasarruı: hesaplarmda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa. çekilecek kur'a 11~ aşağıdaki 

plAna göre ikramiye dağıt.ılacaktır. 
4 ildet 1.000 liralık 4.000 lira ı 100 nclet 50 liralık 5.000 lira 
4 • 500 J) 2.000 )) 120 • 40 • 4.800 • 
4 » !50 ,, 1.000 • 1 160 .. 20 .. 3.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 
DiKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşaıtı 

dü.'!miyenlere ikramiye çıktıı:tı takdirde % 20 i'azlasile verııecektlr. 
Kuı·alar senede 4 defa 11 eylfll, 11 bUincikanun. 11 mart ve 

ll haziran tarihlerinde çekHecektir. Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

400 • 800 •• 
150 • • 

yükselc temyiz mah:temeslnce tasdı!t törlükte görebilirler. (5565) 
edilmiş olduğu benm:clbl hüküm ilin --------------------------- •••••••• S A T 1 L 1 K B il Y tt K 

Po.sta ittihadına dahll olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600. altı aylı~ 1900, üç ,aylı~ 

1000 kuruştur. 

olunur. '
5657* Elektrikli KAYNAK MAKiNESi 

Telefonlal'ınıız Başmuharrir: !0565 
Y:ızı işleri: !!0765 - İdare: %0681 

Müdür: 20197 

, Cemaziyelcvvel 5 - Httı.r 16 
S. İm. Gü. Ö~. 1k1. Ak. Yat 
E. 7,05 9.12 4. 15 8.43 l!!,00 1,54 
Va. 3,30 5.37 13.10 17,08 20,25 22,16 

İdarehane Babı1Hi civarı 
Acımusluk ııokak No. 13. 

Zayi anahtarlar 
19 .\Iayıs 942 tarihinde Ş~li .ıc 

Parmak.kapı arasında bır halka
ya bağlı üç anahtar kaybedilmlş
tlr. Bulan, Şişlide Halaskar Ga
zı caddesinde 329 numaralı Yay
la. slitıhanesı sahlbl Hasan Yı
kıtmaz'ıı teslim eı..tlğl takdirde 
memnun edilecektir. 

- 1 

Bulana Mükafat ~: 
VRETTE m:ı:kalı ve üzerin- ı 

D O K T O R ~ (Noel 19301 Mkkedilmiş el---- ı ın:ı..">h bir kol saati Jmybo~du. , 

Feth 1• Erden Bul:ın zata İ5ti°klal cad. No. 1~1 ı 
ıdreslne getirdiğinde iyl bır 

LABORATUVARI j '- miikifat verilecektir, •' 

lCcrrahp.ışa hatanesı bakteriyo
loğu] Kan, idrar, balga~ me
vaddı gaita tahlilleri ve (idrar 
vasıtasile gebeliğin ilk cün~eria-

de kati teşhisi) yapıhr. Beyoğlu, 1 
Takslme ıiderken 1Ueşelik sokağı 

Ferah apartıman, Tel: 40531. 

1 İsim tashihi 
bbanbul asliye 3 üncü hukuk mah

kemesinin 18/12/9-11 tarlhU 941/736 
sayısınüa Sinyora. o'ıarak niifWi ltay
tlında. yazılı olan müstediyenin mah
kemenin vennlş olduğu karanyle Sin
yora Cenl olarak isrnlnin tashih 
edildlğt ilan olunur. 

Mısır Limanlarında Bulunan 
MALLAR HAKKINDA 

Ithalatcı ve ihracatçı Birlikleri 
Umumi Katipliğinden : 

Memlek.ıetimire it!lal olunmak uıere :Mısır limanlannda bulunan 
malların sür'atle mem:i'kete dthall yolunda alınan tedbirler doa.yısi-
ıe - Birliklerimiz ~Z.'.l.Sl olsun olmasın - biitfin alAkadarlaruı aşağıda. 
gösterilen husustan en g~ 25/5/~42 tarlhll pnzartesl. günü Urownt Ka- ı 
tlpllğimiz Bürosuna tahrLren blldlrmelert ehemmiyetle rica olunur. 

1 - Satıcının adı 
2 - Tediye sekli • 
3 - Maim cinsl, mlkdarı vo mıltıa.yaa. kıym.ett 
4 - Malın hangl Ml.'.nl' llnınnında. bulundUo6ıı. 

Manifatura ithalitcılarına 
ithalatcı ve ihracatcı birlikleri 
Umumi katipliğinden: 

Manifatura lthıı.Hi.nnı alakadar eden mühim blr mevzu üzerinde 
l~örüşülmek üzere Manlfat.ura Ibhalatçılan Birliği &za.sının 2115/942 t,a... 
rınli perşembe günü .c;aat an dôrtte Tk.aret ve S:ı.nayl Odasının içtima 
salonunda va ılacak to11ı::ınttda ha?.Lr bulunmaları rica. olunuı1, 

T. · ı Ş B A N K A S 1 
Küçük tmarrul hesapları 1942 ikramiye planı 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos 

1 
1 
ı 

3 
10 
40 
50 

200 
20G 

! lkinciteşrin tarihlerinde yapılır 

Adet 

• 
• 

• 
• 
• 

1942 İKRAMİYELERi 
2000 Liralık = 2000.- Lira 
1000 • = 3000.- • 
750 • = 1500.- • 
500 • = 1500.- • 
250 
100 

50 
25 
10 

• 
» 
)) 

» 

» 

z:: 2500.- • 
= 4000.- • 
= 2500.- • 
- 5000.- )) 
= 2000.- » 

Toprak mahsulleri otisi İstanbul şubesinden 
On b1r bin metre bezi ofisimiz tarafından verilmek: şartlle örtülük mu.

şamba dlktirllecektılr, . Tu.Up olanların şartnamesini param olarak nwna.
berat servlslnden alma.lan ve nçık pazarlı~ı yapılmak üzere 25/5/942 pazar
tesı günü saat oo beşde Siı·~clde Llman hanındakl şubem!zde b.M;ır bulw1-
malan rica olunlll'. , ('M66) 

Elektrotsuz demir saç kaynağı y~pan büyük bir elektrik kaytıak ma
ılrlnesı satılıktır. İzah!ıt almak için Taksimde Bay Muhlddln Akçor'a 

mürac3at edilmesi. Tel: 44039. 

KIZILAY CEMiYETi 
Umum Merkezinden: 

Oyun K3.~ıtları satışı 
Elli ikilik 230, Otuz alblık 210 kuruş 

FİA'l'J,.ı\ PERAKESDE OLARAK : 

İstanbulda: Dördüncü Va.kı.f hıln altında Milli Piyango reu-.ı1 satış 
ma!razasında. 

Ankara.da: Yenişehir ~ Bankalar ca.ddeslndekl Milli Plyango Res
mi satış g~ele!'lnde satılmaktadır. 

Diğer siparişler; yalnız İstanbulda Yenlpost:ıne civarında Kızı.!ay 
satı.ş Deposu Müdürlüğü tnrdmdan kabul edillr .. 

Satılık buhar kazanı 
Y<!nl denecek bir ha.lde Siilzer marka 100 beygir kuvvetinde 8,5 atmos
fer tazyikli mazut yakan buhar kazanı satılıktır. İzahat almak 1çlıı 

Taksimde Bay Muhittin Akçor'a müracaat edilmesi. Telefon: 44089. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanlari 

Muhammen bedelin 20,000 yirmi bin lira olan 200,000 iki yüz bin adet. 
parke taşı Ildızım ve Kurşunlu ıst:ısyonlannda teslim şartlle w kapa.la 
zart usuıne satuı alm1M:aktır. Ekslltme 29/Mayıs/942 tarlhlnde cuma gü
nü saat 18 da Ankara istasyonunda ikinci 1'letme müdürlfiğft binasında 
toplanacak komisyonda. yapılacaktır. Bu işe girmek istıyenlerln 1500 bln 
b~ yüz lira. muvakkat temlnatlarlle kanunun tayin ettiği vesikalarını ve 
tekliflerl.tı1 aynl gün saat 15 e !tadar komisyon reisllğine vermeleri llzım
dıt, Şartname ve mukavele projeleri komisyondan ve ndızım va Kurşunlu 
istasyonlarından parasız verilecektir. 5317) 

* Es~ehtr cer atelyesi için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. Sanat imti-
han• Haydarpaşa. deposunda. yapılacaktır. Asg~ s. 2 işçi derece~de bu
lunanlar tavzlt edlleoek ve ücreti imt1ha~da göstereceği llyakata gore te... 
bit edilecektir. Taliplerin Haydarpaşa. ~letme Müdürlüğüne müracaa.t 
etmelerı ırn.n olunur. (3362 - 5388> 

* 
Aşal;'lda mlkdan, muhammen bedell ve teminatlle 1stlhsal m:Ulallt-rl 

gösterllm14 olan 1 kalem Q.alast k:ıpalı zart usulile satın alınacaktır. 
Eksitme 1/6/942 pa.zar!iesı günü saat ıı de Sirkecide 9 işetme blnasınd& 

A. E komisyonunda. yapılacaktır. 
İsteklilerin teminat ve J,<anunl vesikalarını muhtevi kapalı zarflarını ay

nı gün saat 10 a. kadar komisyona vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olal'ak komisyondan verilmektedir. (5472) 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Ocak mahalll Mlkdar Lira Lira. 
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