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Büyük taarruz 
arıfesinde 

~a~ş~ 
Qir zibı a 
Vak'ası 

!!Useyin Cahid YALÇIN 
ULU gmctesinc lstanhul

Q dan şu ba\'8d~ ,·eriliyor: 
~erde Uç genç Topkapı sara: 
~ lll üç ~tre yUksekliğtndekı 
fı. ~ a.S3J'ak saraym Vıılde da
~ es tııe girmişler. Borndıın ııltın 
~ bir }Uun:ım t.a.sı ile s'ıgarn 
ı, rğı ve <fahs boskn. ı;eyler ı:n
l>.~ iki antikncıyn. satmışlar. 
~" bitince, bu !di.rlı, ticaretin 
~ ~hrmda knlmr' olnc:ı'k 
~ ınarjf ctlerinI tclira.rl:ınııı.ğıı. 
~~.Fa t.hl.!:mib& 
tl~ bazı lteJler 8§1JmağB ~Ü.<; 
te eri fl1l"1da wkalan:ırnk A<lli 

Ye ~1bn edllmi lcr. Çalm:uı 
ir haını lııuı"i &ntUcacılnra ntıldc
bı....... ~tmlım_s. Onlar d:ı. bulun. 
.;;.,.~~ llrrsızbr mobtenr lı pis ce
~ Ç3.rptlnlmı;,. antik1ıcılar 
~,,__onar lim para OCZ:lsınıL mah-

"'11 olmu lr. 
~0lln.. idi bir dbıta '"Bk'ası gibi 
le liinüyor. J<"aJr.At her gUn gazete· 
1-~ görUIUp de eı1F- i günü unu. 
~ 'a.n. h:ı.\lldlslcrc benzemi) or. roıl 
~ru Sarayına üç l<Uı:Uk hnyl:l7.ın 
t kadnr kolıl) tıkla hır ızlıi:'n gı
~bUınesı ne kadar hııyrct 'e d", 
~ değerli ise ~tmıı.n eşynnıu 

tlbndığınm bile günlerce farkına 
\\tıltı.ıann olrn!ısı dalın 7'lyııde a. 
!ılıacak bir h:ı.kilaıt ~'kil ediyor. 
'ropkapı Sarayında, nomın~ zıı. 

ltıaaıarda bu memleketin mlllı ha. 
~~i ııldnnııWcfuc'lır. nunlann 

11
tr baJam<bn kıymetleri üzerincle 

ı.allttnağa hacet yoktur. Topkılpı 
~ ~Csiıulekl ~~anın bu kcd~ı 
~ hnetıj olmıı~ı ç:ılmıı:uıbn tehli· 
lcii &fnJ O nj bette artır:JA'lğıDI tabl. 
q l', Bu hazine böyle mi muhııf'a 

~Jlm~k icap e) lcnU ~ 
, \aıoa a ıl hazine de<liğimiz kı· :'1 ile samy birbirinden ayndır. 
~lkat sarayın bıw dairellel'i ta
~ edlldiktrn sonra az ~k fon. 
~ oluııııralc öt~ne beıi.<ıine lın
t "n konmuştur. Bunlar madde
' ttt tok yUksek bir kıymeti haiz 
t 'tar hile herhalde tarihi bf
tr h:ıtıradn la.r \ e bu bakım•laıı 
~ biçilmtyccek Jmdar kıymet-
;:1tler. Ek5ileıı ~ 'ki Cf:Y!l.llm yeri. 
) Yenllerinln konma!ima lmkln 
it~· Binaenaleyh en ufııb'lll• bi
cı_ ~Ybetmeden, e'd n çıknnnıı · 

11 llaklamııga borçJuynz • 
lıır kere ü~ kUçli'k lıırsızm bu 

le.dar kolaylıkla eski sar.ıym iı;ine 
kt~ in1kin bulma.lan aleti ala 
~ bir hareket değildir. Bn usta 

•. ~lnr bu j~ teselıbU ct.nıl,. ol
'1'-rdı d'Sllek ki s:ır:ıy<ln lıi~bi •• 
~y k:ılmıyaen.lctı! Diin hu kııdar 
~llet ve ihmal hUkUm stirdü:'ili· 
ltij görürsek buglin \"c yarm hak -
~:a nasıl bir itimat besllyebill-

blkkat.slrJlk o knda.r mUthiş ki 
~a ı;ııJnıdrkta.n sonra bile ~!11. o 
hatkına vann::.mı t Hst ta kuçlik 
1!°'Stzbmı 1 tlhnsı knbanp tekmr 
~ faııJiyet~ gcçmer.,elerdJ hiç ha-

t almmıyaca.knn gibi görünü -
lor. 
~Sonra, antjkactlıınn \11zlyett de 
~ "rt. 1ttm1:ırm 1nrsız11'il:ı :ılii'ka-

t'ı sadece r:a.lınmı,, b}r ınalı satın 

ingiltere 
Mahkum/arı

da askere 
alzlJor 
-0---

rraaıız sabı·ıerı 
St villerden 

tabi ye ediliyor 
Vi~ı. 20 (A.A.) - İngiltere hUkfı. 

metı yeni BC!erberlik tedbirleri al • 
mıştır • .Aak.ırl k .çağın olan Am • 
me hukuku mabld).mlan va.z.l!eye a • 
lmacnklardır. 

• ır. 4 
Londra, 20 (A.A.) - Londra gaze. 

telerl dlln ak§am ikinct cephe meso • 
les!n~n b:ılısedlyordu • 

Taymis gazetesinin Moskova mu. 
hablri, Hltıerin tehlllteyt sezdiğini 

ve mtıttctlklerin kaU niyeUerı orta.. 
yn ko!lulmndan Alman ordusunu teh. 
llkell işlere atmak t.ııtemedlğlnl bil _ 
dirmel<tedlr. 
l~UANSIZ SAntLLERt S1\1LLER • 

DEN T .UU..tYE EDlLt\'OR 
\'a.şlnıı:ton, 20 (A.A.) - Pa.riıstekl 

.Atman kumandııntığmm emri Ozcrinc 
Dleppe ve Bulonya anı.smda, en.h!l 
bölgelerinden sMl ahali tahliye e _ 
dlleecktir. 

- Pi3'1ke Yolu 4 = So.sP 

To ruk 
tal liye 

edilecek 
Almanlar 
Mısır - Libya 
hududuna 
dayandı 

--<>--

Mihver kuvveuerı 
Tobra un dış 

ma ı m 
Londra 20 (A.A.) - Sek.1%lncl or. 

dunun esas kuvveti olmdl Libya. cep. 
besinde kuvveW mevzilerde bulun • 
maktadır. Dl#ı:r bir kuwet te Tob.. 
ruk knleslndedlr. 

Gnmbutta çarpışınalann olduğu ı 
söylenmek!A?dlr. 

Eladem r.ıeydanmda bulunan dUş. 
mana karoı top at~! ac;ılnu§tır. 

ALMANLAR TOBRUK KALESi 
öNUNDE 

Vl~l, 20 (A.A,) - Mihver kuvvet.. 
lerl Tobruk kalesinin dış müdafaa 
hatlan lle temas halindedirler. 

Vl3l, 20 (A.A.) - Llbyada. §imdi 
Tobruk kalesi çcvrflml§tlr. İki ordu. 

(Devamı 8 Uncüde) 

Hitler 
Fransanın 
yardımını 
istemiş 

işgal altında 
bulunmayan 

Fransada 
ımanya için ı,çı 

toplanacak 
V8§iııgton, 20 CA.A.) - Unlted 

Pressin Vi§idekl muhabiri §U telgra.!ı 
göndermek tedlr: 

Hltler, Lııvale husust bir murahhas 
göndererek, Rusyaya kal"§t umumi 
bir taarruzun arltesindc bulunduğun. 
dan Fransanm. kcndlaine yardım eL 
mcs1nl istemı,,tir. 

De Brlnon, murahhasa Lft.v&l na • 
mma cevap verml§ ve Almanya.ıun 

gallblyeU ile temenııllerde buıunmU§. 
tr. 

Unlted Pt'ess muhabirinin telgraft 
§Öyle bitmektedir: 

!'8'81 aıtmda olduğu gibi l§gal aL 
tmda olmıyan yerlerde de 1.§çl topla. 
ma btlrolannm açlımıw için emirler 
vcrilml§Ur. 

Meclis 3 ağus osa 
kadar tatil yaptı 

BOOyunan 
subayı 

Yaaanf standa kur
şuna dlzllmll 

Londra, 20 (A.A,) - Yunan mU • 
dafo.a nazırı, Kalelopulos, Yunanla _ 
tanda, 800 Yunan subayının kur§una 
dlzildlğinl 1fşa etml1'tlr. 

150 mllyoalak istikraz ve köy eaıtlHllerl 
kanunları kabal edtıcU 

~abada bir Amerı. 
kan ss karalayor 

Ankıırndıın hilılil'ilıliijinc göre, 
Büyük Millet Meclisinin dünkii top. 
Jantısında köy olkulları ve enstHli· 
teri leşkiliıtına nlt kanun ile hası• 
lalı Milli füdııfan Vek!ılclinin !ev 
kalıidc masrnflıırınn karşıhk tutul: 
mak üzere 150 mil)on liraya llcn
dnr dahili istikraz nkt.cdilmesine 
dair olan ıuınun lAyJhası müz.aJ.:ere 
ve ko.bul cdilmi~Jr. 

Bu münascl>elle Maaı-if Veku· 
Has:ın Ali Yücel ile Maliye Vek1 ıı 
Puad Ağralı söz alarak \'ekCılellerfne 
nit bu yeni konun Iiı~·ilıalıırı hııkkıın. 
dn izahat vermişlerdir. 

Meclisin dünkü toplantısında di. 

:ılmnğa lnhff.ar f"diyor. Fekat bu 
hareket kanun nazarmda o kadnr 
ehemmJycıtsiz görülmüıt ki anttka
<."ılıır $adece OIL'lr lira para ceza• 
tıına m.ahkfını ohnn tar. Bu ceza 
ontikaeılan yahut h.erltııngl esna. 
fı hrrs11.bk nıah!IUlU nıalları satm 
sr.lnıa.kt:ın yani dolayısiyle hırsız . 
lığı teS'i'k etmekten korkutacak 
ve geri durduracak dcreeede ağır 
de ~ililir. Antılaıeılann kendileri . 
ni mana bulundurduklan tehttkc· 
sadece böyle eı'temmiyetsfa bir pa. 
ra cezasına inhisar ederse hırsız
lar her uman çaldıl,lan ~yı 
kolnyro sa.tmak lmkAnmr bulurlar. 
Demek oluyor Jd lmnunlıınnuzd:ı. 

tadllit y~ lüzumu da \wdır. 

~er bazı lôyUınlorın bidnci mOza 
kercleri yapılmış \'C müstacel ola~ 
lnyihalor çıknrıldığı için nRustosun 
ücüncü pazartesi gilnünekndnr tatil 
karan vcrHınişllr. 

Londra, 20 (A.A.) - Amerika bir. 
Je~lk devıeUert Ue KUba araamda, 
adanın batısında. bir hava üssU kurul 
ması için bir anl&§maya vanldığı 

olmdl blldlrilml§Ur. 

Evkafın güzel bir teşebbüsü 
- - .., - ~ _.. ,_ !_.:,_ ~ r=-w-~ 

BU KIŞ FAKiR HALKA BEDAVA 
KÖMÜR OAGITILACAK 

Ankara.dan bild!rl~ göre, 
İf.tanbulda. ya.lucn.k tednrlklndc 
bUyi'1t zorlulUa.r çeken fakir ha.1-

}'arının 
imzaları . 

Gençlerin §İİr ve neıir yazı. 
larından seçilenlerin nqrine 

bugün bCl§ladık 

ka, önilmüzde'.ld kış mcwimindc 
pa.ra.SlZ kömür dağrt:mak üzere 
Vakıflo.r idaresi ha.zı.rlıklemu bi
tirmiş ve muayyen C3mileriıı ih
tivncı da dP.hl lolma.k üzere şimdi. 
d~n 340 bin kilo mangal kömUrü 
temin edilmiştir. 

Fu"lcnra.yn her gün ıııe3k ycmeik 
dağıtan dört unattt ~ hastahane 
ve sair va.kı:f mUcsseselerl için de 
ny:ncn 2720 çe.ki odun hazırlanmış 
t.Jr. Evkaf idaresi bir taraf tan 
abldclerimizin muhafazası ve ima
n işiyle u~rrkcn içtimaJ yardmı 

4 inci sautamızda 1 
sahasm&;1d devamlı .faaliyetlerini 

~ • · bir sene ıçtn daha bir mikyasa c:ı-
iiiiiiiiiiii!iiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii81 karmağa karar vermiştir. 

Bahsi müşterek biletleri ıdpart,ı ida· 
remh4e, )-alnı:ı cuma gUıılle cumar. 
test gilnU aııa.t 15 e kadar kabul edilir 

TELEFON: l"AZI 1ŞLERt: 28812 h>ARE: 24310 41 SENE: 1% 

KUNDURACLAR ARASIDA 
SÜRE GELEN ÇEKiŞME 

Cemiyet, kalfaların hareketini Vekalete 
bildirerek müdahale istedi 

Ayakkabıcılar cemiyeti, ust& ve lddlııya gore kalfalar bizde ayak. 
kııbı sanayilnln hom tedenni etmealn 
do, hem de bugtlnkU fiyat yWcaelme.. 
sinde 11.mllcllrler. Çünk11 yeniden kal
fa yetişmemesinden ve iyi kalfala
nn vatan hl%Illetlnde bulunmasmdan 
istifade eden kal!alar lmnllye ncret. 
!erini gittikçe yükseltmektedirler. Bu 

kaUalarla l§ verenler arasmd sene • 
lcrdenberl devam eden çeki§meyi nL 
hayet ticaret vekAletinc bildirerek 
vekA!etln mUdahales!nl ısteme#f mU. 
nasip görınUgtUr. 

Ruzvelt - Çörçil 
mülakatı 
-<>--

Bu balta içinde 
başka b r teblll 
neıred lmlyece 

---<>
Görütmelerin nerede cere • 
ya!l ettiği gizli tutuluyor 
Va~tngton, 20 (A.A.) - Çörçll §lın.. 

d1 burada bulunmaktadır. lngillz ba,,. 
veklllnln Va{llngtona geldlğınl bildi • 
ren tebliğden ayni, bu hatta içinde, 
bl!.§ka bir tebliğ ne§redilmest bekle
nemez. Bir a:ır perdesi meseleyi art. 
mcktedlr. Burada bile, glmdl, nıla 

RU%Velt ile Çörçllin nerede bulllllduk.. 
lan blllnme:ncktedlr. 

Eski ve yeni 
Boğaziçi 

ı~ ki ,.e yoni Bol:;rıız ak.inleri, 
hu ;usiyetler, Boi;raz hatırnları, 

Boğazın "'iİzcllcşıne i iı;in ')&pıl

ınası gereken l;'iler haklnnda dü
fi\}ncelcr. 
Boğaz vapurlarmıla uzun yıl

lar ~alışmış olan emektar Iuıı•· 
tanlıırla yapılan bu ent.ercsun 
konu malan birkaç gUne kaünr 
"HABER,, slltunlannda bulacak-

kilde haftalığı 00 liraya çıkan kal. 
talar vardır. Aynca her kal!a yeni 
b1r J~ girerken {plAçka) namı aıtm.. 
da 100 llrndan :t>aılayıp 500 liraya 
kada?' yUkselen bir hava parası ı.st.e

mektedlr. Fakat bu panıyı atan bir' 
kalfa kısa bir mtlddet sonra ı,,ı btra'k 

(D~'Mlı 8 üncUdc) 

Ş2rk cepbeıln e 

Sivastopol 
düşmek üzere 

---<>--
Londra 

Dura ~an çok c ddl 
oldatuaa bil r or 

---<>-

Almanlar 
Sivaıtopolda yalnız bir 

taarruzda 3 tümen zayiat 
verımiı 

' 

Lonclra, 20 (A.A.) - SWB.stopol 
k~Unde c;:ıım.o:.muı.lar ~ddeUidir. 
.Ahnn.n generali 1bir ıtsntruzda S tü. 
meni feda etmiştir. Alınan gene
ra i topb. ~·ol nçmağa tcşe\>biıı:ı et
m'l.' fakn.t Si\' 51.opol kııles::tle lop 
ateşi ~d:ı. ağır zayiata uğ-

I ~t:ır. Bununla beraber kule 
i.ı.zeMıde t&.zyik fözla.dı:r ve durum 
ddıdt ~d.edilôbilir. 

Ta.:;mis gtı?.ctesine güre, Rus u
çakları Siv:ıstopol keslmlııdı: ade"..

(Devnmı 8 iinrUde) 

Milli ŞEF 
Dün de Yüksek Ziraat 

1 

enstitüsünü şereflendirdıler 
Anknradan ibildlrildiAine g&-e, 

1 

Jlcisicfimlıur Milli SeJ lsmet 1nönü, 
dün, sam l l de tckr:ır ~ii!. ek :ıi. 

rant enstitüsünü şcrc!lcndlrnılşle.r
dir. 

1 Profc'iör ve bir kısım talcbc ta• 
rafından knrşılnnan Reisicümhunı. 
muz, saat 13 c Urndnr enstltiidc kaJ. 
mışl:ır ve muhtelif derslerin imli· 

ınyı_ 

1 
hnıı lannı takip buyurmuşlardır. ................................... 

Unkapanı meydanı 
tekrar yükseltilecek 
Meydan, bu dela da Gazı balvannd.aa 

Bir buçuk metre aşatıda kaldı 
Gul klSprllstlnun bir bıı§Jllı teşkil r. 

den Unkapanı meydanı köprUnUn ye
rine konulmam srnısmdıı. köprU sat • 
hından dokuz metre at:a.ğıda kaldığı 

için bu kadar yQkselUlmlştl Fakat 
§imdi Zeyrekten Unkapanı meydaru
nn gelen Gazi bulvan bU meydana 

(DC\'tUJIJ S linciide) 

TÜRK TARiH KURUMUNUN 
GÜZEL BiR KARA 1 

Büyük vatan şairi Namtk 
Kemarin külliyatı neşredilecek 

Vatan ••lrf aln veresesi onan deterll 
eser ve evrakını Karama tebernı ettner 

(Yazısı 2 incide). 
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T TA .H KURU U UN 
GÜZEL BiR KARA 1 

Vatan rf 
eser 

Ankara, 19 (A •• ) - Türk ta. 
rih bnnnu btiyilk va.tan · NiL-

Kcmfıl'in külliyntmı b:ı.stmn~ 
ğa ve (lairin lınyn.tı ve eserleri bak 
kmda b!r nıonoc.rrro!i h&IrA"nnğa 
karar v ve geçen yıldanbcri 
bu konuda. ç:ı.hşmnlıı.ro bs.ı} nmıalrr. 
Kunmımı bu teşebbüsUnden ha -
ibcrdar o~ Namtk Kem l'in km 
Feride ilınnanm Menemenci.oğlu Rl
tat beyle iT.dicnvmd.3Il çocu:klıın 
MU'V'llf.fuk M mıncloğlu, Bcrnct 
&rot, Nahide ~ ,.c Numnn 
encmcnc1oğlu ile, oğlu All Ek

:rıem. Bulnyır'm ref.ı1aım ecıaı paşa 
km Celile hamml bmıln.rm çocuk. 

Selma ve Benuı.t Bulu.yır, bU
'11k eller.inde bulunan mfü5-
"'3dc b:ılindc veya kendisi tara
t.:mdan tnshDı edi1..mb3 ~erile 
mektuplıınm, bm'or fiuıinde! haiz 
oldutlazı telif ha!tlıı.rı: ile ti:rUkte 
Tl1rık tmih kurumuna tebcmı et-

• f:r ve ovrrık T'ilıtc Tnrih Ku
mmn ndm:ı. lrurmnmı genel r;eJt.. 
ft'brl Konya umffcr 
Gökerlc tezi Uluğ lğde. 
mir tarBfinran tcs tını cdEmiş-

4r.. -Y: taımif nctlcesinde 
iJD ennkm ~ ibaret oldu
ğn mılu.~: 

a - la!Am ve O!ımıanb tmiblc
rl, nMr Nevroz Ocrzm1, CeWetUn 
Barzemş:ın. Gii!ln.i.'ınl, R.Q)'U ndlı 
cseı!'f.eri'n mflsvt'ddclcri. 

Kadıköy is
kele meydanı 

--0-

J\çılma ikmal edilaı, 
tanzim ediliyor 

b - İki adet divan. 
c - Nômık Kemfil'in iirlerltı

d milrekıtep bir çok defterler. 
ç - Ruumi tahrlrotların mil.s

veddc1erlnden mürekkep Uç defter. 
d - 37 parça t ir m~veddesL 
e - 684 p::ırça mektup "Mühlnı 

kısmt NSnıilc KcmAl'den giden bir 
~ ela N:ı.mtk Kemale gelen 
mektupln.r.,, 

f - Akif bey adlı matbu pi~ 
Nlim?k Kcmfil ta.rnfmdruı tlurinde 
tasbihlcr y:ı.pllı:uş bir nilsluıSl. 

g - Cezminln 1299 da b::ısılmış 
bir nü.c;Juım. 

h - Osmnnh tnrlhinin lxı.sdm 
methal kısmı. 

i - 46 sahücEk yazma Koçibey 
ris:ı.lesi. 

j - 13 ndot mtihbir, 21 adet 
HU?Tiyct gn:ıelım 

k - Tn.lm"bcn 76 p:ırça. muhte
lif evnık. 

Tilrk Tarih knromtı bu C'mlkı 
cs:ıslı b!r t:ısı!f e tnhi tut.anık nr. 
Gtvinde saklr.yacağı gı1>i bun.hırdan 
nceri icap edenleri de §&irin kfil. 
liyatt anı.smdıı nesredccekt.il". 

Tih'k tarih kurumu, tarllıln ıxuı
b o!nn bu laymetli vcsilmlan kunt 
:ma tebemı ~ sureWe bUytlk 
~ ve:t'C:6e3i to.rnfmdan g6stcri
lt'D tarnıs~verliği tcltdirle ka~dar 
ve kcndfleırlııo derin ~ekkllr'lcri
nt sunar. 

Mayl6 ayma ait enaklannı 
almıyanlar 

lnanbal l'ildudlnden teblliJ olun 
muıtar: 
~ içerisinde tevzi olunnn 

erzak maddelcrf:ndcn bcrlıruıgl bir 

--o-

En ! zl rtı ly 
e ın a ır ? 

Hayat pnhnlılığmm 1938 den 
1941 yılı EOnuna kadro gcçlrdiği 
değişnele:r Ticaret Vekü.leti tnra
fmdıın tcebit edi lmişt.i.r. 

Bwuı. göre, gldn masrnfJa.rmda 
Ankarıı ve İstanbul vnsa.tl!ıi ol~ 
m:k t.nkriben yUzclc 6, etlerde ytlz
de 35, tU :Un ve l!'ignradn yllzde 
20, sut ve :ıxınmuın.ttnda.n yüzde 
65, şekerd yUzde 70, eeyUnyağm
da y\Wle 95, kıı:hvc ve çnydıı yüz
de 100, yumurtadn yUzde 1!:5; 
teshin \•e t.envh- m::ı.sm!ku'ı Ankn· 
rnda yll.z~ 20, l.sta."lbulda yüzde 
2-8: e biselet' yilzdc 215, iç çama
Flıın ytlzde 225, ay:ı!daı.bı:br yilz 
Qe 275 nrt;ış lmydcd miştir. 

Pirinç 
bazı 

e diğer 
i ecek er 
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Hi~bir zaman sa.tqları 
erbcst bırakılmıyacak 

.An1aı:rn.d:m. h!ıil>er verildiğine 
göre, pirinç ve bununla. bCırn.ber 
d!ij;'er bazı za.rurl :ril-eceklcrln fi. 
yatı tesblt edllncycrek bşln.rı -
nm seri>cst hn.ttında
ki haberin oot'nl obııadiğı söylen
me'ldcdlr. 
!aşe mil.st:cşnrr fiUkrU Sökmener, 

haberi. tc'b:'!p etmiı tir. 

a ( vasıtaları 
teş . a lan ırıhyor 

-0---

lcabında otobüsler de nakil 
vcuıtası olarak 
çalııtınlacak 

emel erde 
EFE Di GEN KIZLARI 
E EYE SAKLAMIŞ 

r tara an Ka •anı okuyor, dl er elini 
e e ç ı ara a b1arak u el' en 

arka ına, pe denin ar asına,, dlyorma 
lfunq Alinb J'BZ gcccıert, 

sı b1.r ) nnchuı 1ıJL5 t blr :ran· 
d n insanda n uylru, ne de huzur 
bını1ayor. Bilhns bendeniz bu 
halden po • bizar olup, ekser ge
ce, SCD \'Uk~Uere kndar oturup bi
tap hale gclinreyedck okumakla 
' kit ı;eçlnnektcyhn. 

Vak' gecesi de sa:ıt tahminen 
rılntranga lıl.rj geçm.ı, olmn.sma 
nığmen (hın \"e niynilıı m mıl ol
mııktayken, hAncl pUrtal\Slrin lm.
ııı ı yı'lalmnk mi all ar lnı:.ğn. 
\'e tekmelenmeğe ~ lamlı.,, 

Fatihte, te od lı lmlübcmsl 
bir O\ tle oturan, Uocn Mcbmüt 
h'feııdl, d ' sııu ~rih mak j. 
Le bu mukıı.ddime,'1 ptJl."tan n
m, ürl•el< nıımrlannı ynnmclald 
suçlu genı:c r.c' inli. I\ır 'e :>eY· 
rck ııblınm t<-11 ı i Utr:)oNlu. 
Altını mı çoktan ~cı: ,j , heli lın
fifço bükUlmü tü. ll,iılc bir. çok 
bol iı<letn palto lıi~'ıııl ceketinin 
'.\1\.ltnlamıı _llk~k lm\-u..-turul or, 
bir yandan da akalmı t\rı.zlıyıı.nık 
nlatıyordtı: 

- Derha.1 toparlruıarnk ke.pıya
ko~m. Do.lıa Jaıpmm ürglisUnü 
henüz ~51'-im ki, btı gene nd m 
bcndenizl bfr tarafn lmkınalıyarak 
pldımn gfbI sofayn hopladı. 

Glnncsl3ı:le benıbcr, sert bir is
ıılrto kolrnsu da içeriye dohnuş 
bulunuyordu. ilte:ıklben etrafına 
mUtccessf nnc bir nnza.r ntf ile ö
te~ 1 beriyi., <1ol:ıııbn, mutfnğt tmı-
11 tmıuığı.\ e ynlnn etmf :ı~ma-
• b l:ulı. 

maya "tmistim. Sinemada yanmı
dı\ otnran Dıi geııç kızl i' retle~ 
oıiş ''c d n çıldmtan sonra kcn
cliJerinJ tnklbe başl:ıclım, Onlar on
de bt'n arkada Fatih lc:ular g l
elik. Bn hocanın bulımda ro solınğn 
girdik. 

Kız.br, birkaç dmı dah il r
lcdikten onra, ban doğru g\lle· 
rek l'e: 

- ntre.z sonra arkamıza n en 
de gel 1 Diye başlanru salhynrA"t< 
b!r m·e glrd!ler. Bir iki dakika 
&onra ben de bu e'in lmpısmn 
ynkla tmı. Fakat kapı ka.palıydı. 
l."nnmdnki pencereden şk gcli -
yordu. 

Kendilerlni haberdar etmek için 
kınca ne göreyim, bu lıoca efen. 

di 1Wnba J j;mda b1r ) andan, bir 
el!ndrki Kur'IUU Kerimi d'. uyor, 
hir 3 ıındnn ela, elini cllp taraft~ 
bulumın gcnp imlam doğnı llı
yural<: 

- P<'rd in arkn.smn, perdenin 
nrk ın ~I 

m3 bağırıyordu. 

Nihayet oor iki kız perd nin 
ark:ı.sma girerek gö:r.den 1 ybolılu. 
lnr. nu y~lyet im~ ınfüı kcntllmi 
JmybettJm. \T c g~ ~ulan hoca 
t'iemlinln elinden kurtnnna:k için 
bpıs:"Dı !;Q1<7m1, içeriye girdim. 

Fakat lnzlnn her far;off n nrndrm 
a <la bul:ımnclım. ll()C;l\' sordum, 

lıoca beni deli nruııl. fer~ndıı. 
b:ı~ladı. Amma ben ne ı.adıır blll'

ho ofsnm, yaphğırnı bnlrim. l\en
dlsinl döğmedlnı. Pnkat c.loğnısu 
k'".Zbn kendisine ha r ile ~ldıımıı.
~ına itoriedim. 

Belediyeyi geçen la§taııbert iDii -
gul edan Ka.dıltlSy :IBkel maydanmm 
ILÇltm mcscl 1kmal edil~ 
Ş1m.dl kaldinm ve reftlj yapı. 

lan ba açılan ea?ıadak:I tımalarm kalk 
~ altı:Jol ağnndıı.n ~ lekele. 

ple ftlmmuş olıınlılr ellerindeki 
e1an brtlan ile Kcl.cneileT' eaddr .. 
ıd Ahmet Sezai esine mn_ 
rocaat ettikleri tııltdlrdc ko.rtlnrm 

lrfiıses'lnl U 1 l 

·e oluyordu, bu odam bir <leli 
miydi, yoksa. hı.rsız. m1! Faknt Jıer 
cyclcn CV\ el bir sarhoş ,.cı bir 

m\itecadzili. '1'nbtnt!ylc derhal fer 
u.ı o :en ·ı nno nt fi dun.. k ol· 

nı il vnsrta ınu teŞ'.alitlandır. ıruı mlnr lcomsu Ali efencli, HUse. 
mıı .. 9fn Ticaret Veküleünce ycnl yin efendi ve ınnh!ıll.c bektfsi ye. 
bir t.ıı.l.imnbınm.e hazırb.nmışUr. t.i p mnnnı bu ntm cUnılen kur-

Hcrn ne hak1cı "l\r~ bu hoca.om 
\) ı knl ı 8llU\ cfcndimt 

i tooli~ 
oluntD". 

bdar :tıQyUk blr bulvar açdmlf 
olmalrtamr. Hııttt mnstaklm ~ 
tinde ., n bu bulvar 11 .take!edeD 
nltlYOI att.ıı.ı göri11mckmd1r. Bclc4!7e 
KadıXöy meydwımı y den tamım 

Neozat Akay da imtihan 
ediltli 

Bune. ~ köy, ve <>-.... · tnr(lılnr. 
lerlmtııdc: iç Ve ika.msulan • 

Anl:ıı ılıyordu lti, \nk'ıuım er
t i günü bile i.bliknnlı lıuffi ayı. 
Jıp hilii lccndi ini toprolıynmnınıs
t ı. O bunlnn söylerken, hoca iki
de bir, tllkcn pbınm sibi yetin 
den fırlıyor: mm:b. movcut ~ o:ındino cilve-

RaiJyo oktı)'UCOlamı an• rnr ri§li 'VC lıillmıt h 
msımu a:.t btıluna.n bUUln motörUl 
ka.m nakil ~ lıa.yvn.n1a çe.. 
l-.ilcn kara nakil vası.tnın.r.ı., yUk 
hayw.nla.n ve 50 tana !kadar nnJdl 
vasrt.nlnn t.efJki.!5,tlmıdı:nlıı.c:.ı.k tır. 
Kö~e mevcut büWn w.
&rt.nları, köy biı;:iğ.lni cşkll 
ed'l'Cekı1ir. 

tikten tnd caz!no-
ınme. doğn.ı 'UZlD8D parti Moda c3d.. 

aptısma kadar uzayan bUtttn 
o bav ilaha. fmUdadmca gcnl§1e~ 
trl. !Bu ınıretı Saıııyburnun ve om. 

N vznt Akay ,. diğer bnzı atatur. 
b masikl s:ın' lirl:tn dQn f 
cemi nde on.serv:ıluvnr uıaları 

lnnıfıncbn :imt :m edilmiştir. Jlu 
s:ın'nfkiırlnr imtihandn mu rr.:ı 
oldıtklannd n pıvf ·onel cnh 

pa.ıiuruı. Awupa ~ 
d& oldtığu sibl Asya ynkumda da 
!:Ok gQzcı bir park "f'Ooada ~ 
olacaktır. Bu parklar Marmaradıın 

çok. &&rtcreoek1tr. 

bmıa izin -.eri lr. 

T erkos tamiratı nihayet 
tammalanabiltli 

• borukJuk 

Mot&1U, motör6üz derm ruı.kll 
vnmtn.la.rnıd:ı. da. birllklor teşkil 
edilcccl.."Ur. FC\1m1Mc zaruret ha.
ilinde otobüs1crdeı de nakil vnsı
t::ısr Olarak IStifnde etmek hususu 
da s6z önilnd tutuımum.ur. Na
hit vnsmbrmm hdh.'Ulgi bir se
beple c:!dcn ele S'c<;meGi veya JstJ. 
fadc cdilcmiyeeck hale gelmesi 
h:illnde ammi 48 rnnt mrfwia a.. 
l~lnm bild.WJ~ktir. 

- Evet, bugtin İngllterenln dos 

•ı Ç K •ı S ı• Z SAZ ~~ ~u:-oı=. hı~~~nlzo:,ıa:: 
• b )'8pncağı • do~lcJlr. 

• ~F.-ter Pazar saat14ten19a kadaJ:~ tC:a;:ı!e~:.~:~:O =~ 
~.,.,,.a;MıtuOLU Çille Sararlar babçesladet.~ re tararmaan gö terik:n essa n.. 
~,.~o Ki k fonmmıı bo10n ve boylardao mDretbp •"Ç/fTE FASEr" saz ~ !::~:f.'~ olmakla • 

hıyetrylo birlilde hacı ... ~. -. Bana bfr memleket daha 

' ~ terlnız Jd, deön, böyle bir e-en cır t.~ monya ktJrdoı'U '\'C ~kalamu 

41 .. ımct fınobra kaçırmO)'lnıL Temü: bcm2. boğma aaur epix rnonı
zaıdt babcemlı icklslzdit. Gelenledn istirahati temin ediii • 

ÇALANLAR HANENDELER OKUYANtAR 
l'.9maD HECAT1 TSJK:{_A:/ '1AH'fA FAIDE 
keman SAJM ARTAKJ MEl.AHAT 
flbıcmo Şff/X BEHÇET. SEMiHA 
.:anun AHMET: I RAHiM GOZIN 
Kamın ISMAlt VAHJD, SANl'lE 
OiabOt ICAORI ÇAN 
N IJe SAl/H 
Klarnet NiHAT 

VstaJ, darbuka "Hcuan Tahnn,, ve zurnacı Eminden 
~~ Rumeli ue Kôğıthane havaları 

~~ ız· ( etmek lmklıılannn maUk ol. 
4 do~ bald hikimlyettnı bu dere

•4 1 oe ftldallc, iyi kullansın.. o kadılr 
• ki iMan nanda, m sWn gL 
~· bt, bu lıAkimiy.etin fnrkmda olmn
~~ 6tn.. hatta onu aldnı:ı. bil ettr. 

.• mesfn •• 
• • l'dmı,. girerken bu gü. 
• ıel fntflxun te;lıi nltmil idim ve 

• 4 hep, böyle > ıme w caı;ı. 

rh~~ .... ~~~~~ ~~~ .. ~~~~ ~ ~~ .. ~~~~~~Y. 

•4 mı tahayyfil ediyordum. Kodu tc. 
• 1 i 1~nınsız lmn oJo nnn, FiltırtJn. 
.• d<"kj m dntcr l~IWcrlc müna. 
• 4 beUerlnin ne h ide bolundoJ:;'tı. 
"4 nu ordu B ni hayrcUer l~tnae 

~ :Y. :... :.': :...: 

~ .... ""' "" ""' "" brrnkaruk bu mUn tlerfn pek 
K rar Huli.sasıdJl'. 

lht1ktır 42,/140 

Yll11 tcrunma k&ııumma m Beyoğtunda Ham lbft§mda 37 
namarada plık ticareWe m Koço Oğlu Yorgl bnkkmda l.etanbul 
blrinel mım korunma. matltemcsin4c cereyan mubakemesl ne~ 
de ~lunun !Jlll bft oldl.iğund mım k01'U!lmn kıınunuun !Ui9 ucu 
ma mucib;.nce beş lıra para cezası 6d mesln.e ve y dl gQn mQdd ti 
de cfükklnmm kapaWmıuınıa '\e hllktım kaUlc Uğiııdcn n rctt mıçluya alt 
l k Qz re karar htılhasmm Haber &"UCt lnd ncaredllnı alno 18.6.0'2 
rlhlndcı karar "rildl. (6707) 

t1 tane, pek s:ımimi olmadığını, 
bunun bonıbcr kctıdl inin ımh en 
Pclc :ı.üyc~ hnkln olnıaclığmı öy. 
ledl: 

- Faknt urtycde görecdmi -
niz, dt'di.. hele Wzfm ublUerln 
biraz tıb"Zmı nr yınız, b lnnız n ler 
<lın il.} l'CCl Irıiz. 

Suri)etl b" • rruımbtenllk. Bu 
1 memlel•ct te mUtlıl ı::nllcl rlc kar. 

. mma \"elakin lemin ccleriın, ki 
<Wimcı niçin glnli, beni nlçbı döğ. 
dü, la 'e k t'ıı hnbcrfm yo'ktuı. 

- Dın cı mısm, kendi lnılcn? 
- Elbette.. <.-Ibette •• 
Suçlu, 28 Y8§la.rmcla, temiz kı

yafetli, hıce 1>ıyıkb blrlsiydt. An· 
laşıkhif gibi, gece ' ti sarbo 
bir 1ınlde hocanın c'1ne zorla i
rer mesken mnsunnyetlni ihl ı 
\"e hOC3yı döğmekt~ c;loytlu. 
Şimdi henüz - disinl toparJria
mamŞI. 

Sıra !ken • • gelince a m 
l nlktı \ 'c accl acele n R'tlrip y
leri anlattı: 

- }::fendim, ' k'a., hiç de hoca 
c:fd!ldinln no ttığı gibi olmamı • 
tır. 

O gece blr arkncla la bir~ 
kadeh çakıştırdıktan sonm, 

- Hu ı .. 

- 'l'o\1.c,tÖ\ be j b !flntllılh. 
- falınllen!n hlltiln kwJ.'lrı ben 

tlcııi~ ttı3 bıılıo., derler, ('.fendhn. 
Hiçblrlslnc kem gözle bakmam. 
Es:ı.seıı bmın. ne hallın, ne de )'a

tJ1m mU 't değildir. 
Diye ınup dunıyordu • 
Neticede tnbtatlylc uçlumm 

bu garip te\'İli ynnı k hul görül
mdcli 'c oço <>bit görlllcrck Sa
lih, 6 o.y mlkldetle h:ıp e 1 lira dıı 
para cc~ ı ödeme •e mahl<fım e· 
<lllili. 

Ka.mn Ul<finetle lmrşı1ı3ıuı Srı
lih, dıs:ında polise tcslin. edilir
ken, herh ngi bir özüne mulıat.np 
olıruımnk için ge.n! ete".iU <'Okctlnl 

'om \'Ura lbn te olan hoca 

r11U1U 
'.l.VL ROMEN 

45 Qevtrenı 

LUTFI J\Y. 

Her tuatta yer )"tr 
bunun izlerini g6rmıek kabildi ''e 
bütlhı aıdlscJerim:h ele benli~ ta.. 
nıamen idttOememıstL Otomobille 
ynptıp bu t boyunca bo-
a, I~ dunnadaıı onlabyorlardı: 

- lblnıuz, iste yılnk dökm. 
yerler, <lUn:i ÇetNrinin eaklan • 
dık1an yerlerdi. 

'ahut da: 
- Şo gilttf . ~erden 
rti)1e bJr kıtayı nnefe 
n otınazaı, ~ htr oğacm te-

pe Ind kul"SU11hr yaianh-
'lh yet ubıtlc-r baklayı ağnla

rrnclıın çıkardılM": 

- Uütlln bnnlann altmda ın. 
gilizlerin J>anruığı ' r! 

- · e diyol"51lnuz c:uıon! Du· 
dim. Hlç öyle ~y ohır mu? 

Il:ına s:ırih 'n.k'ıılar anlattılar, 
d lllier g6sterdller_ lıtlhu9a bö • 
1 m leleri 'a tmak idn Jm. 
nılmu~ bir l tllıbarnt ser\' nr. 
clı. Bu zabitl .. rin ço - genç 'e 
n 'ell adnmlan1r. Dunun için sırf 
fngntzlere ifUm etin k k dlylc 
blil'lc tiylcdiklerine d 1 Umal ve. 

rDemdldi. Ö71• okluğu halde 
onlara lir tUrlil hwıamıyordwn: 

- Daha nclerl dlyord İP-
gUhleriıı glcll ikalmadı bl~ 
ka taPQlcıa kabileleri mi tıiliUı
laodıracalda.r, halkı ayaklandır
mak f~n mcmleke~ cıııs mu bes-
11ycoe.klcr! lngiltere deli CI ğlldb-. 
Yalmıprktaki menfaati riml7.in ay 
ı umuıds kc.n4i menfaatleri 01-

cJuimııı. bizden yan.a korbc:ı.k blr 
Jlerl olma4ıJmı ve buradaki a.s. 

kerlerlmhln keDdJ İmparatorluk • 
lannm emniyet ve ldAmettne de 
faydalan dokunduğunu pckflli 
bOirlcr. 
Ocn~ cıbitl r a ce-

' p ,·erdiler: 
- Siz daha P.:ntelliccns isi 

t nunıyoncınm! 

••• 
Avdetlmd ~ hafta onm 

Londraya yapbğını blr 5C)'ahattc, 
m iihlm rne\'kil rd c bu hırum ban 
İngiliz d tınnına meseleyi 1 t
mııkt.an ken<limi al&madnn. Onlar 
dR hemen hemen benim kadar mU. 
t r ohlulnr. Bana tan söy-

A NKARADA !'opçn Atı O
kulunu bitiren g ç bGY00 

Jar, yiğit ordumuz.clakj vnzıreJeti 
b:ı;ıma gittiler. Bu mcnıs'm mUnıı· 

betiyle Türk kahrn.nınnb{,'IIlı e--
zoldcnber.i Jalıı.IB • yan Türkiln 

nlı zaferlerlnt nn<lti<. 
roPttılnmnWD ordamu~dtılrl 

movlnleri gcrtıckten yüksek, c1ıc111 

mlyetli ve BCJ'Cflldir; plyndclerf· 
miz nn.sıI tnhn.nımU1, ebat ,.e ~ 

ret ömelderl ynrotmr~lıı !I; U· 
' rilerimiz D"SJI h dut " 
uznldanlı labç :ı.llıyr.ııık bUy\il• 
orc1ubra yol açıp yol ~ö tennl:r 
1... , daı.lzcilerim!z ıw ti Hin ,c 
A Uns Ol<yanoshmnila bile b:ıyrn· 
ğnnızı crcfll' <1ıılı;:alandmn lıırı!' 
topçu nmız da heyb tll 'c mr.f· 
rur <111 ruı flarmı p:ırt lıun•IÖ# 

lnr, kMtaJ yın kaleleri yf.. ın • 
lnr, engin ufuk n deh5ctle inlet• 
nıl erdir. 

ırr rh"nyete "'Öre 1 o ' da, fa· 
lınt muhnldaık ol!ı.rnk ı t.ıınbol 
fethinde, Çnldmı.ncb. Iuhaçt», 
• !!'İde, Plcvnedc, Çannkluıl dt, 

1'Url· to~nsamm ımfer ''C ı.ııhrn· 
nınnlık his 1 mühim \'e ıınrlıı.lct r. 
Tüı"lt to~ u Tilrl< hadntlıırınd n 
pek uzakta., biiJilli Türk hUJrunıda· 
n Uabür Ş3.!un ordu<;Uncln.. ıuo 
uistamla bile de tanlar l mt.rn.ı : 
bu hlil.limcbrn 1tenc1I ordu unclıı11 

lıirçok tlefa bUyUk bil' orduyu len· 
n ek, dllnynnuı uııginlik ,. 1>ere· 
l<ct UU.es"nde Uç ırlık bir 'fiı 1 • 

:ı.ltnnıı.tı kunnak fmkfıımn 'et"' 
m· ir. 

ı;nerjlk, oe ur ve yiğit 'l'iirl" 
lıUl<liındnn Türk harp kartnlı l • 
" zun l<Sir mfeı'i 7'ürl topçu.;ıı· 
rıun ri yılnhllir • 

Çnnakkale dıpnsmda donııD' 
m:ı), boznndı ı t.ıuıbula do ·nı re•· 
ken nçan mnğrur Veuedik filoı;ll• 
nu bir tek gUll llc denizin tlı~ln~ 
yollıyan veya ~eri atım ndnnı Tilr 
fopçu u ifan l<.'hmettlr. 

ugtin topçunun harpteJ i ,-ası· 

tc lnin mllhim kısmını uçaklar 1• 
mı lardır. Uz.nl tan atılan gUUe.l; 
ri fjimdi uçtıldar bomba haUPl'e 

i. 
lmrsı tnnıfm en ine ynpı tırr • 
3'0rlnr. •il.kat buııa n en '""İ 

n gene ord nun ha! hen de t~ 
ol • ' fmı ybctm ~ tir. 

mınnımruı ordamu:r.a ttatı!P' 
scnç TUrlt to~larma muvaffaJCI' 
~ l't temenni cdiyorm,. Onlnr ~ 
crefli 'nzife)1 Uıcrlcıiııe aını9 

b htJ rJığmıı erdikleri fçtn teı>-
r~kt' la) ıkbrl:ı..r. 

Kadircan KAFLl 

JUD arkasmdtın : 
- Bey 00113, bey b ba, bU ~ 

yarm nhlrcti boybynt-aksm, fa1'• 
u tesiri kn.t~ ncfeshıi ö"rct ae. 

lıiz de nm•l& mmC!a okuyup üfle· 
melde bir iki n ini )lenl nrl'\\' 
~ın t.ı\·crelim ! 

Diye bağmyordu. 

ır ı-, nrho Wi leriylc r-1 

~önnü otmn ı J)e'k tabı1 iken, ber 
~eye rol!nıen hocanm Ud genr, ki· 
zı pe,rt:lcniıı nrl kop ~oıdcfl 
) ol< edil"er<liğtnc lmniyıll 

NiHAT ŞAZI 

lcdiler: 
- tugııtz hUkumctfnln, ınanı· 

mz, bundn hlo kabahrıti yoktur, 
hat1 bütün bunlardan belki dC 
lınberc'br bile değildir • 
1mlı ettnu: 
- Ilizim memleketimiz luı1tl.._. 

ten gıuip bir ~CkcUir. nuyult 
Drftnnya, hepsinin kendine malı• 

, riya !)Ok C5kl enelerl 'eı 
liıskançlıkla muhnfaza et1iktcrl 
birer imtlyıw o1nn bir yığın mil• 
a;ı;ıcsc!(]en lbarettlr. nu mu cSC' 
lcrfn hepsi de ·relerini blbnt" 
v.e lmpı:ıratorlu~n kudretlnl jd:t• 
me ctt.irnıeğc h usundJ 
Dıtiyııçlan olmadı ll!\ knn'dlrlet. 

iglerlndcn biri, ciddiyetini bi<ı 
botınadıı.n: 

- Bclld. dedi, Entelliec:ns er· 
' , Paclıoda 1ıA indenbcrl ınO· 
ruısebetJcrimizd deli ikli1'• 
ler o14uğonon hcnllz, arkta, tar• 
kına vanı.mrum&br. 

Bu nHktentn nrlmsmdan 11 vo 
ettl: 

- - Pa t bu ı · ette..ol n tt· 
tcllleens Scnis de nlılir... Bllyt\fi 

• Unlvenıit r, Lonılra Site· 
"i, nri tokratınr, dl •er me7.lı.epler 
ı;aJitdo.rl •• c1ııJıa no bil vhn bUtl!ll 
im mu er her biri ~~clJ 1e· 
min~ yw , 1. di tenmyilTierf· 
nl t:a.ldp cd ma di ''e mıınc' i 
blrcr JruV\'Citir. Bıwın bn f em!! 
yllllerln bir stildcrl olur, fcl ~ 
bu da ırf b:r t <lilf ~ eridir. 

(Devamı t ) 
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... <Bat tarafı 1 ndde) 
nan vazl19U a&§#t yukan geçen ..
nekinln aynıdır. Yegt.ne ıtark, Alman.. 
ıarm Glrtd adasmda. hava ilatert ol. 
maaıdır • 

l'OBRUK TAHLİYE M1 
EDll.EOEKT 

V&elngtoD, 20 (A.A.) - Londrada 
çıkan bir gazetenin Libyadald mu _ 
babiri, lngiUz umumt karargAhmm 
Tobruğu tahliye etmea muhtem~I ol. 

f""t- ····e··e· ·••·•·••··· duğwıdan bahaetmektedir. 
~ 'OundPn 1 RÖYTER MUHABJRlNİN 1& • • t VERDtGt MALOMAT 
~ ~ı n 11ntJt ~ir~, 20 (A.A.) - R~ - - -z,· · t sekizıncı ordu ~dhııdıeid muhahi • 
'~ ~ rlnden: .,., .,, ••••••••••••••""*""*""*""'""*"'*"'*"'*..,•.,•••~ Milıvn için daLml bir endişe ' 
"örçıı Odacı cep mevzuu olan Tobrukun tutun:ıcağı 
y ' • ve e3Jri ka.hraıms.nıJJğrnı göstereibi-
b&JI de glrı,ecek leceğine s.it fit! veya bu manada 

._lrıCiUz. b9fveklll ÇörçJI ' 'll§lngtoo. 

111 
ı\aıerlka cumhurrelııl Ru;ıveltıe 

) liıakerelere de\'&111 etmektedir. Gece 
,:ıııına doğru anJ olarak bas111 top. 
" 

1 
tıeına davet edilen garotecller Ruz 
tin katibi eonlan eo)leml~tır: 

•. ·- Baıtvekll ÇürçJI 'e reıs Ruz • 
•tıt ı. .. -
l1ıı ._..bin IMIVk ~e ldareBI , . ., zafe • 
~ t:lde ecUlmesl Jçln gerekli meee • 

'"r h kkm ~ a ela müzakereler yapacak 
ır.,, 

1:41 ~tip iklııq oepbenln de müzakere 
ı_ Up <'dllmlyecetml ııoru.n gazeteci. 
~te • 

., wU cevabi ve.rml§Ur: 
) - !!.. Çörçllln bu makııaUa bora· 
~elnılf okluğunu SBnmanm cloğnl 

A'1lll ta.bmln oolyorum., 

kat'i bir hüküm verme-k çok gilc: 
olaadktir. İngiliz harp !bahriye -
sinin bu savaşta geç~lel"E' nis
betle dalıa. u öncmp !bir rol oyna
dığını llaı.bul etmek ~mdtr. Tob
l'Ukun aptı Rommeli.n :aşe ve ik
mal yolunun uZl!I\l uğunu ya.rr ya. 
nya ilr_.lıta.calrtJr. Bunun içindir 
.ki Rommcl Tobrulı.u elde etmefe 
bu kadar lk1ym.e-t vennekte ve yi-
ne bu sebeple miittef"ıklerlıe Rom
mele ibu üstünllliU 'Yemlemek için 
aym enerjiyi &ırfebnektedfrler. 

Basın Birliiinin güzel bir 
teşebbüsü 

Tllrk Basın Birliği tatanbul Mmta.. 
kaBI Relllliğlnden : 

Amerikada uçak 
imalatı 

Ayda 500 den 5.ooo 
açata Jllk~eldl 

Şark cephesinde 
(Baş tanlı J, ncide) 

~e ez olma.la.nna rağmen faaliyet 
gösterınektedir~r. 

Ta.ss Aja.nsmm tir habcrı A l-
manların haziran ayının O:Ounda 
Sıva.st.opola. gıırım.ek ümit ~t.tlkleri
ni alınan esirlerden öğrenildiğinı 
Mldjnniştir. 

raşingtoıı, 20 ( A.A.) _ Amerika. 
da uçak imali dev ndunl:ırla yi\rü- Bir Alma.n lÜıTot>:n.i ikıi gUnlük 
mektedir_ bir Ç3J1>lŞDl8. sonunda mevcudunun 

l940 senesi lh:ıziranında, ayda 500 Ylime a.Itmışmı !kay~ bulunu. 
yordu. 

~k, 1941 senesi haziranında a~"Chı Malta adası V31isi. M. Gort Si. 
1500 ucak, 1942 sen~inde hnzira• vastopol müdafileı;n.e bir tebrik 
nıoda ay<la 5000 ucak jmnl edil _ mesajı göııdermi§ti.r. 
miştir. 

Eski Çek 
Başvekili ve 

iki Çek 9enerau de 
llartaaa dizildi 

LoDdra, 20 (A.A..) - Bohemya ve 
lıloravya kokla himaye idaresi eakl 
bıl§vekill Eliaaın idamı Bertin halk 
mahkemesinin kenıdinl ölüme malı • 
kQm etmellinden tam 10 ay aonra ya. 
pılml§tır. Pra.g radyoıru EUaam cu.. 
ma gUnQ idam edlldlfini -bildlr:rnifUr. 

Ellaa dUşmana yardım ve yurt i. 
haneti haZirlıklarmda. 'bulunmak ını. 

çu ne Almanlar tara:fmdan mahldbn 
edllml§tf. Eliaaıa birlikte a111m ceza· 
1tn.a çarptmla.n ik1 Çek generali oo 
Ella81D idamından bl.rg1ln ıt0nra kur. 
§UJl& dlzllml§lerdlr. 

H&rit.of kesiminde Von Book ol". 

dula:r:ıJ>m ilr.ayıplar.r pc!k ağırdır . 
Moskova radyosıma göre, 3 gUn
de 38 Alman tankı tahrip edilmiş 
ve 65 tank Ja heeara. uğratıI.mış
tJr. 

Kmlordu :ismi verilmiyen "K. 
şehrini j.şga:I etmi~Ur. Şehir bi~ 
gece hücumu ıle alnınuştıır. 

Moak.ova rad~, ~ Alma.nlann 
Lenin.,"Tad ibölgesinde çupışan çe
tecilere k&ltjl b(.hiik kuvvetler gön 
derdiklerini bilctirmtştir. Bl ray i
çinde çeteciler 2500 den fazla Al· 
man öldürmüşlerdir. 

SIVASTOPOLDA VAZIYB1 
FENAI~AŞTI 

Vişi. 20 ( A.A.), - Son 24 saat 
içinde Sivasltopol kalesinin vaziye. 
t.i daha fenafa~ınıştır. Atmanlar 
şimdi ikalenin dibinde .bulunmak • 
tadırlar. Kalenin cenup kısmındıı 
mayn tarlalan &1'88ındıa ilerlemeler 
ka~edllmiştir. 

3 

r~-u NUTMAYINIZ----..4\ 
• 
ınsan 

fenaya 
.iyiden çok 
mütemayildir 

lnaan ruhunun "iyi,,tlen çok "lena,,ya tlüıkün ol • 
Juğunu anlamak için alim olmaya ihtiyaç yoktur. Küçük 
dikkatler, bizim bunu anlamamıza yeter Je artar bile, 
"kavga,,yı •ınıllandırmak icap etae bunu "iyi, ınnıfına 
koyabilir mİ•İniz? T eretltlütsüz •Öyliyebilirsi~iz ki in. 
•anlar kolayca kavga ederler, lakat kolayca barqamaz. 
lar. "Barıfma,,yı "fena,, sınıfına sokabilir müiniz? 

Bu küçük müıahecle bile, bize kendi kendimizi na. 
sıl terbiye etmemiz Uizımgeltliğini öğretir. 

DONY A~-;,- -ı TARiH KJRPINTILARI: . 

==-~ DONOYOR On yedinci asır .a 

Patagonya, herkuin 
mal/Jllftlf 

Pa.tagon)ıı, hiç kimsenfa bilıme • 
diği bir yer.. Ôyleylren, ismi, her
kesin dilindedir Bir devletin i da 
resi tenkit ew.ı..:ıeac istenildiAI za: 
man en istihzalı "Patagonyada bile 
böyle bir idare görillmemişUr.,, 
Denir Ye Patagonya,her serlliklte 
veipti dailikte, bir misal olarak 
irad edilır. 

Patagonya, coğrafya haril8C9ında, 

Cenubi Afrik:ııda ve Sili ile Arlan • 
tinin cenubunda bir yerdir. Burası, 
bir otlak ve step diyartdlr ve Ar. 
jantinio malı sayılır. 

1939 senesindeydi. ,Buenos • 

ortasında bir 
saray dlllal 

40 yıl saltıaıat süren Dördıincll 
Mehmed deninin saray tarihiade 
birrok .ka.ob entrikalarla ~,· 
Edirnede birbiri arkawıdıuı yapıl.. 
mıı iki mutantan düğün de ka7 .. 
dedUir: OğuU:ırınm ı;ünnet dıijü • 
•la.. kmnm. sevgili gözdesi ..... 
sahip Kuloğlu Mu!ttafa Jl&I& ile 
e~lenme düğünü.. 

Bmıı.cla, bu düi,'lİDlerdea birlmg 
not naklediyoruz: 

~iter tarana.ı yükııek Sovyet f8.. 
ı.. 1 Bll,vtık Brttanya ile Sovyetıeır 
'"lrlltı 
llJıe •raanıda aktedUmlş olan mu. 
ı deyı ıa.ct1k etmJ.ıtr. Bu fl8llada 
lc~ltat 'Veren Molotof, ikinci cepbe 
lıı l"lılJbaeı iıtlnln Londrada olduğu gL 
Ut \ &fbıgtona da dikkat ve H.laa 
\ı tet.lclk edllnılt balunduğuınu ,..., tam 

11 r ~ya .anldlJmı bildlrmi!l' -

Gazete ve mecmua i§Jerlnde çallr 
m&k ı.ti~nlerıe gazete ve mecm• 

larmda çalışacak arkad8.§ anyanlan 1 n gı· ı ı·zı er 
birbirlerine tanıtmak makAdlle mm. 

Alman hava kuvve'lleri bley~ 
durmadan ağır tapta bombalar yaJ;
~1rmaktadır. 

Londra, 20 ·r A.A), - G~ yan."ı 
MC>Skovada neşredilen ~lijt, Sivas 
topol kesi•tıinde ~ııı muhare~ 
belerden bahsebneldedlr. 

Ayresde ika.met eden Almanlnr, bir 
beyanname neşrettiler ve Patagon• 
yanın Arjantinden ayrılma ı Uizım 
ıeldiğini ilerin :süıtlfiler. 

böğtin yemeklerim pişirmek içla 
JGO saray a.~ısı .Ufayet etmedi, 
SOO af(I o dışandan tedarik e .. 
dildi. Her ı,,"ÜD 'rilen zfyaf eıt.ler
de: 200 yemek t.ablacı!lr, Il'iO -. 
ka, 300 tersane esiri hizmet etU. 
Gec.e eğlenceJerfode, düğün mq
d&Dınr aydınlatmak ~in ı 000 meş
alecl dolaşıyordu. 

t, 

~<\ag Ol:PBESINDEı _ 

~l'aetopoıcıa AJmaa ve Rumen kı. 
"" ., tebrin Mil möd&afa hattını ya.. 
lı6 ~ lelu1n karpamdakl Severna,Ja 
~~ uJllfllllflardı.r. Müstahkem 
'ılt lcJtıı ee.noba prbl kııınımda kttçtik 

.\~ı kaleııl elAn dayanmaktacbr. 
~ tebl ı;lne g6rl' 7. 17 haziran a· 
bir ..... •lr, %0 tank, 61 top ... 

~ırbh .. ... 
tı -rya almm~tır. Şldde&. 
ı~erlt lbabarebeler esnamıda 
4j toprak Ve ...,.. 9lpıak sapte.. 

bıtt1. '6ZS9 111&11ıı kaldınlmıftı.r. 
ş.,.k cıeplıea.laba ~.. keıdmler1Dc1e 

ttrı bGlgelerln t.ı...•-•- - _ 
ıı.stI -----.uneaınedevam 
~ IDektedlr.. Sovntıerın bir kıı,; 
'"'~~ ~kabll taal'lıızu cerı püs -

·~ınr. 

l[ııtup Okyanusu A&blltn41e M 
bı..._ ur • 
-&k llmamnın ve Yokonranm te. 
'lrılert atrr ~ta bombalarla clövtll • 
"ıtıttür. Bu arada 6 bin tonluk bir 
tı t'areı vaponı 11&tınlı11tır. BüyWc hlf 
t"-N!t remtsı bıuıara otratıllUlıftlr. 

l.tayADA: 
.\Inaan ve Ualyan Jruvvetlerı TOb • 

l'tıt.n earkındakt sahil yolunu da ke. 

"°~ Tobmp tam bir muhasara aL 
tllla aım11 ,..e :tııglllz 1ruvvetıerl Mı • 
lltr • Libya bododuna kadar çekli -
~t. Londraya göre Tobnık atra.te 
Jll( ebemmlyettnl artık Jaı.yibet.mittlr. 

taka merkeZiDde bir defter açılmlf. M411fta ?50 bin· tonluk gemi 
trr. batırtlılaT 

.Aanuzdan açıkta buhmanlana Vllflncton. '° (A.A.) _ lngiUzle. 
veya munzam hizmet anyanlarm rin yaimz Kant denlzlde batırdık.lan 
adl&ri.Je p.rtıarmı -.e gene çalıftınlL. 
cak arkada§ any&Dlarm da çaJ•pna • pmilerln tonnA.t.oeu, 750.000 l q . 

maktadır. 
p.rUannı mmtaka kl.Ubl.ne bOdlrenk : = ~=ı::;:.:: A•lral IUag 
açık tutulacak olan bu defter bJIL •'Harbi kazanacajız,, 
larından ıatlfade etmelerln1 rica ede- diyor 
riz. ~ .-.J V811Dgton, 20 (A.A.), - Amiral 

iki ırz tlüımanı cezalanna '' Klng, bahriye mektebl taıebeal.ne bi. 
buldu • ta.ben ~an S{;Jlemi§Ur: 

Seın;,ıecde Zebriya lı:B7Qnde o. 
tumn ömei-~ adında 1ıÜtli, 
geÇenleırde. kırda yumıda Musta
fa adında bir a.rbdaşiyle gezmek
te olan oo Uç ye,.-ımda Emineyi, 
Mmtafa.ıım elinden mrla alan.k 
rAmM sürillr.lemiş ve ırtme. teca
vüz ile mal\11iyetini mucip olacak 
de:recede yaralaımıjtr. 

&ırinci ağır ~ mabkemeeine 
"-erilen g6zii lamlı teriltıl m.uha:. 
kemdi diln U.tmiş, 9 11ene 4 ay 
mUddetle hapis ~a mahkOm. 
ediJınüştlr. 

BU DA BAŞKA TVRLnsn 

••-Bu harbıl lqsenpcatız, devamlı 
ve .ıa- çaı.,..ak, fıedakA.rhklara. kat· 
lanmak Ibım. Her 19yden Gnıee, ma.. 
nevlyatmızm yerinde olmam gerek _ 
tir. Bi7.oe, malzemeden evvel onun 
ehemmiyet! vardır." 

7 Tonluk bir haline karaya 
vurdu 

vı,ı, :ZO (A.A.) - 16 met.re uzan.. 
ıutunda ve 1 ton ağlrlıfaıda btr ba1l. 
na Daka.r yakmlarmda karaya wr

-. ml.l§tur. 

Tahtaburun
yan çetesi 

.Mosıko\'a radyom Almanların 
gündetakril>en 3000 k4f kaJ'iııett.Jk-
lerini söylemektedir. Karadenb 
Rwı öonamnası Alırnen haıtlanıun 
gerilerine :yeniden esbr. ~ır 
hr. 

Bu !beyannamede, Alman 6elaretl 
müsteşarı Karı Von Şubest'Je Ar 
iantin nazi ıteşk.ilatının Teisi Alfreıİ 
~ülicr'in imzalan Tardı. Beyanruı • 
ıınede: 

"Palagonya, berkesin mahdlr. Bu, 
blr vesikaya müstenittir. Dundan 
dola~ bu -yeri, Almanyaya ilhak' 
bakkını haiziz.,, 

Dem Yordu. 

D-• Bn beyannameye Rfhıe. :Ar}anıtbı, 
UA8PIDI meydanı Plıtaeonyaya IA~k olduiu ehemmi• 

(Baş tarafı ı nclde) reli •ermediği, onu~ ve im.ar 
nazaran yine bir buçuk metre kadar itmediği için terkebniye mecbtir 
)l'tUmek k•bzı,.m-. Bmull lç!D mı,._ llulunuy0rdu. Jlugilnlcii idare libni. 
ıım kaldınmlarınm tekrar' aökülmeaı., ıwıtlne ıır6re, ~>nan, bu ~elti te. 
ne bafl&n.mlftır. •ellük ballı., kendililiııldıen, sakıt 

Unkapam yen1Clen ytlkııelUlerek oluyordu. 
butvarm meydana bl.ı18§Uğl nokta De Patagonyanın mıakı tajebinden 
aynı aeYiyeye getırUeoektir. Bu ııektl. ıconra, Arjantinde, "daha büyük 
de meydan. köprilden daha yWteete Almanya,, i<lavası :vıeı neşriyatı baş • 
çıkım§ olm:ıyacaktır. Çllnkü meydan ladı.. Bu <laTaya f{Öre, büllün Ar 
ea.aen Jı:6prQden itibaren 30 derecelik jantın, Almanyaya :ilhak edilmek 
bir saYiye ne inmekteydi. Fakat mey lAsımdı; çünkü Arjantinde 1.000.000 
dan bu tekilde mmtnontı • EyO:p cad- Alman mub.aciriy1e 1.000.000 da, AJ. 
dulne ııaz&ran çok 70,kııekte kaJDUf man bnmdan yerli vardı. Bundan 
olmaktadır. Bunun Jçb:ı EmlnönQ • r,. h••· burada. nazilerfe işhirliii 
ytıp caddesi ııebze halinden Ctb&lide yapan hunun iki misli İtalyan kh 
1nbisar fabrikası &ıtıne kadar yük • yaşıyordu. 

aeltllecektlr. Bn ihldiıseler karşısında, Arian • 

Baadaracdar 
!inliler, iptidai maddelerini, Birle. 
şik devletler Ameri'bmna !değil, AT. 
rupaya göndenne-'kle daha fazla 

Bund&lll be,U, Üsildldarda, otu
nm Aşir adm.da bir. ~nç de, ay
M evde kiracı buluınıan Sevinç Vıe 
Bi1'8en e.dmda 8 - 11) yq'Pnrmda: 
iki kllçilık krza bel so~ukhığu 8§1· 

lanrş, dün aynı mab'keme tar.ı!rn
dan. 3 sene 4 ay m11ddetle ha.pia 
te2J8Sma Ç8Z'pılm11]t.tr. 

(Baş tarafı 1 ncılde) menfaat temin edeceklerine kanaııl 
Birkaç ay eneline gellnceye kadar, matı Te ya başka bir yerden cene ederek, hfiki'rmete karşı, isvnnlnrıt, 

Kumıp&f&, Sirkeci, Koca.Mustafa • bu tekilde bir para alıp oraya geç - kıyamla~a fririştiler. 
pap, Alaıaray ve .alr mahalle halkı.. meği i§ten bile saymamaktadır. Ta. 

Yalnız devlet ricali, ayin, llle
ma ve sefirlere ''erilen ziyafetler 
için: 37,000 tavuk, 500 kaz, 8000 
ördek kesildi. 

lltt Mfnya 20 türlü Yemek, 1-
ldter kise llop.f, ~tH taıplar 
çıkanldı. Yemek talnmlan: Çini 
ve altın idi. Sofra t.akımlan al 
tm sırma işlemeliydi. 

Halka ve askere, her giiJl mey
dan ziyafetleri verlldl 

Damat Jlll§IUlm geUn hannna dü
lln hediyesi ıanlarc'h: 1 elma.ıo; 
JibUk, 1 mücevher taç, 1 mtlee' -
her so~, 1 mUceı\1ter tisttifan, 
11 mlkeYhıer palla d~ 1 mil • 
eevherll lnıp.k, l çift zümrüt Jdı
pe, 1 mllcevher biledk, 1 miieev
her ayna, 1 mücevher taç lmtasu 
1 mlicevher nalın, 1 mticevherli to: 
puk mesti, 1 mücevherli ~e, cJl
baye kaplı bir bobta iı:ine ayak 
bezi denllen bir top telli lmmat. .. 
14 )lal't;aClk teY .. amma.. badnt<U 
kıymetlerine göre ~ri bir mil
yon lirabk •• 

Gelin mıltanm cihazı şurı"'"1a: 
Bireok aıt.m ve gUmQş mutbak • 
yumdan, eıv eşy9.Stlldan1 lnıın8' • 
lanJan. ktlrk1erden maadA, ........ 
heratı: ıı elma.<J düğme. bir ehluıe 
htttfan, kırk tane mücevher ht1e
zı1', bir çift zümrtit kUpe, 18 1tü 
be ztimrtlt dizi, bir çift ll1 Upe,. 
her zUmriit lncl5inden bir t.esMlı, 
bir elmuh k~r v~ 8811' wfllt tıe.. 
fek milcevherat •• 

Hali,, kayık ve mafJnalarJan 
bil bütün Arjnntinde şimdi buhAdi~lcr, bi• na yaka allktiren 'Tahta Burunyan,, bu paralar mil§t.erllere yük 

çeteaı &dile bir hmnz pbekeııl tllre - lenmekte ve ayakkabı flyaU&n &1L raz sükunet bulmu~ g ibidir ve lerin, gemilerin naklinde, istaııi• 
temizlendi 

~YDa.tetN KATiLLERİ: DeYlet lımanlan i!}l~i vmam 
l>Pacdaa Alman ajansıH gelen bir m~Or muavinliğine tayin edUea 

~1Cl'ata atfen Londradan blldlrlldl • A'ZJ'ı kaptan 1·eni n'Zife.<ıine l>a.zlfe 
!~ Cire lleydrlbe karşı yapı.lan sn. sine ~larnı~tır. ilk olarak Ga~ 
--at lallleıt Pragda 'bir kDIBedl'I YL da Halic koyundaki gemi, mavna 
~. Telgnt, bunıann tu· ve kayıkların teımnlenme emeliyem 
tı.lrnaıan 11n·11ct1nd& kurpna dldhnit ile meMUI olmuş burada betliyen 
~lanm da Dı\ftl etmektedir. yüzlerce kayılı ~ mavnayı b~a 

tik ____ ,_._..,_ herkes.in malı olan n.•tagonya,, yin~ len sür'ati temin etmemesivdl. 
mı,, blrçok dükkA.D ve ev aoymU§ • çe ... WUAa.ı.AW.r. • !'" 

K lfal zamanlarda eskisi Mibi, Arjantinin eliııde bulu_ Bu mahzuru bertaraf etmeS 
lardır. 8 

ar son puar ta. nuyor. için, Finfuıdiya, kanalı. veni. dea:~ 

- yerlere nakletmı., !burası tamamen 
temizlenmiştir. Eski Unbpan• köp
rüsünün enkazı da nıubaf'ırıa edite
tıilece'k bir yere nakledilmlttir. Moskova 

. buyuk elçimiz 
)' ernmuz; btqıntla~Kuybi.ıele 

dönüyor 
c\tııkandan haber ver.ilctiğinc gö

lle, bir müddettep'beri mezwıen 
~eketmıizdıe wıu.nan Mos.kova 
blilUk elç:i:ıı'.m Ali Haydar .AJcta.. 
~ ın ırııeızuniyetl ey son1anna doğ. 
~ bitecektir. 
Şimdi ~bulunmakta. 0-

1-1 l:ıilyük dçiiımıi't, aıMradar daire· 
1'1'de temaslarda bul~
~Si tenmnızun ılk günnerinde 
'<uybişefe hareket ıederek vazife-

~~. 
......: -
~loğla 1 inci Erkek Ortaokul 

Aiüdürlüğünden: 
Oku1umczun aÇ'lk bulunan t 5 ~ 

ta un msach kAtip \•e lhesa.p :nıe· 
llıUl'Juğuna memurin ke:mmwı.un 4 
Uncü maddestrıde yafz?lı vaaif'lan 
"c şartlan taşıyanJe.rda.n im.Ubıan. 
a nıemur alınacalttır. İsteklilerin 
~. t>. 942 paza.:rteBi. gününe kadar 
<1ileltçe ve vealkala:riy1ıe !birlikte o
kuJ mUdftrlOğtine lbae-ıY"'l"8'a.ı:r. 

T emının ve afaata. elrmelı 
kartlan tlafıtılıyor 

Temıınız ve ağustos •:Yiarına aft 
ekmek kartları dün kazalara tabım 
olunmuştur. K:ırtl:ır penbe renkte. 
dir. Yııkııımla hıı11rn da~ıtdmasına 
başlanacaktır. 

Çöpçülere tahta ayallabı 
verilecek 

Bel:ediye temi7:1i'k amele.sine ldııılh
h1mak iizere iaihta ayakkabı yaptır' 
main başlaımlftır. Bu ayaünbuan:ı 
alt lmnııfnce. fal<al saAlıııın tahla9 
dan, üst kısımlan .,a deriden ofa .• 
taktır. 

Her ayakJıabı 2.5 liraya c*8ıcal'. 
br. 

Mesut bir dojum 
Aqam retudmJsln muhan1rlel"ln • 

den değerli arkada§nnız Cemal RetUr 
Hulimln ann bir ottu dUnyaya geldi. 
ğinl memnuni~Ue ~. yavru • 
ya a.nne8l ve b&baslle birltkte. 1lllWl 

y_e mesut bit 6mtk dilerls,. 

Nlhayet yakalanan çete efradınm tilinden sonra pazarteal gtlnJerl de 

12 ...,ı ....... ama11o. itıyatı edlnmı•ıerdlr, ~ • • tanzime karar verdi. Bu suretle • 
.115 yq arasında ' çoeuk oldutu r-_... c.• ~ k ı 10 320 mil 

ba)'l'etle görillmUf, hepai birden aall.. ÇUnldl fazıa. kazanç oo1an pazar gQD Sairna kanalı / ana ' eenede ve yon 
ye altıncı ceza mahkeme.ene veril • teri büyük Alemler yapmağa. tefY1k Finlandiya madcı mukabilinde,: 
miflerdL etmekte ve tabi! pazarte11l gUnU de Şarki Finl&ndJtyad& bulunan yeniden vücuda getirilecekti. 

Geceleri faallyette bulunan •'Tahta çallfmamaırtadn1ar. ve Kareli ile Savolaks mmtaka- Bu yeni inşaat pli.nma g6re, 
Bunmya getes1,, D1n. küçtık az.alan _ Yukardan 8§ILtr fi :ıca.nunu ıhtlldlm· larmm orman.hık kmmnlarmı, de-' ~t bulUllıa!l 88 sed, 9 taneJe 
nm yBf}an, dolayıaUe glzll ı&111en lerine muball:f oıan ıu vaziyet bir ta. nize rapteden Saima kanalı. bun.. ındirilecek, ~u sayede, 1300 
muhakemeleri dUn blUrllmlf ve hak.. raftan da ayakkabı gtbl en mUbrem dan evvelki Rus F.inlindiya Iatoluk genulert ikan!'-1m uzım1• 
ıarmdakt karar alenen bUdlrilmlfUr. bir P,Çim maddeai 1ızerinde halla Ut. harbinde, kısmen Ruslann eline ğumna. h~et edebıl~erdl 
Mehmet Emin. Karko, Ali Gök, •e tladen tuyı.k etttğiDdeD bQyUk, bir ~işken, bugün, FinllndiyaJı• 1939 ~esinde, Rus : .. ~ınl 
Muharrem &dmda olan 1mmz1ar her ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. Jar tarafından kurtanlmış bulU" ya harbi pa.tJ8:k verdıgı ~ • 
bir .wuçıan 1ç1n ı er ay 29 w gQD nuyor. ınşaatın Y~.ı ıtmam ~~· • 

tıddet ııapıa ceza.ımıa çarpıı Bir kısım mebuslar bu .sa- FinlAndiya kereste "inde 9 .~den 5 1 ilmıal edilmiş, ik!,si. 
~. ıe ıruı • bab Jdırimize geldiler mühim bir rol oyna:afu ka~ ~~!· 11:1'~-'-~~~~!,:!_~~~ 

7 d "' y d"" t'" nalda bm.,.M·~'·ij '-arpte 1 ille uc:uıa. SU·~. metre en apgı a Uf u BUyQk !ıllllet Mec.ıllll, Mecıı.11, dtsıı.. _yük, .~:--u"" ıu n evve Ruslar, ric'at ettikleri zaman, 
Kara.gtlmri1kte, Fevzlpap cadde • ku toplantısmda ağu11toswı 11ç11ne bu bır ıslaıhata başlamıştı. inşa edilmiş olan 5 sed.din Uçünii 

Binde 275 numaralı binanın balkonun kadar devam etmek üzere taW kara. Kanal, evyetce de, 1~ ve tahrip etmişlerdi 
da tamir ne uğrqan Hüseyill usta, n verc1i~l 1çln Ankara.da. bulunan bir 1856 senelerinde de isl~ata tabi Bu defa., ka.ni\, tekrar Fin• 
ı>otret demlrlnln kırıl.maaile 'l xnet • çok mebualar, bu sabahki ekapreale tutulmuş, 300 tonilatoluk gemile llnd" 1 l r .,,....;"....., . 
nelen ILf&Al dfl§mtl§tUr. HU.seyin usta §ehrlm1ze gelmi§lerdtr. rin seyrüseferine müsait bir hale ao~tıya I ~d be"ı~ead,.,~__, ln -

ku t . ·ı .... :-· .. ~ yenı en "9' r 80 t ırotnmda muhtelil yerlerinden ~ ırı~·"9.ı. Böylece, kanalda, Fin1"'-.::ı· al l bu ,,;.._., 
aıı..- -·-tte B b "'b"J • la • t senede b" • ~ a.uuıy ı ar, ıaıuuum , &~ -~.. yarala.nara.k ~rrahpqa ar aroı a ı e11 cum urıye n seneye ır tıcarı inkişaf böyle son siste mi.nşasma c;oıc e 
huta.nıealne kaldınillU§Ur. bayramına katlar bitirilecek artmıştı. henuniyet veriyorlar; çünkü Fin• 
BILl:GtNt 1'1AKıNEYE KAPl'IBDI '1'>-.....a...- tüıbesiıün önüne rek- 19 uncu asrın nihayetinde, ka. lindiya iktısadiyatr, bu kanal 

Cibaiide, nılr&Jay KA.zmı aokağında Dö.ı:Uöon..., al dah lb·· •• :a .. ~:ı · 
oturan 18 yaııllda bpıro, dlhı baba&. 7'edilecek olan Be.rbaros heykeli . ~ ın . .a Ur~ 1:;çllliıerın ge- sayesinde terakki hamleleri kay. 
amm Vasilin dükkAnrncıa ç&Jiftrken nin Cumhuriyet bayramına b.dar· lıp gıt.mesıni temin edecek s~· dedecektir. 
bileğini makineye kaplırmqtır. A • hazırl:amnaSI lmı'ariaftınlıruftır rette bir isli.hat pİ'ogranu hazır. Finlanctivnnın, pek ehemmivet. 

, tır yaralanarak çok kan zayı eden Bilindiği üzere Abide Akad~ la.nmJŞ, Finllndiya. istiklaJind3fl 1i bir kereste serveti vardır. 
lspiro baygın b1r halde Cerr&hpqa profeeörlerindeıı zühd(l' Mnridoğlu sonra (geçen büvük lharp nlhaye_ Harpt"n sonra, ha.ra.n olan Avnı• 
hastanesine kaldtnlDU§tır. ile Hadi Bom.ya. 30 liıı lira.ya. iha- ti~de) kanalm dJb~ deri'!leştiril- oa. pek çok ve ciddi bir tamir 
-------------- le olun.muştu. Bu değerli ild Tilrk mış ve 1927 senesın~e ışler ta• ~rmiye muhtaçtır. Finlftdiyn., 

ZA yt - 36.37 senesi İstanbul a. 
naıt okulundan ald.ığmı Nurl KadOA'lu 
diplomamı kaybettim. Yenislnl çıka. 
racaA'Jmdaıı eskisinin hllkmil yoktu'l'. 

- \ Nuri Yalçm 1 

heykelt.raşı Bama.ros heykelini 3 mamlaımuştı: faka:t bıraz sonra, i.§te, iktısadiyatmı alikaJandrran 
ftglirlil o1ank yapacaklar ve Tllr- bnıalm, yenı şekliyle bile, (l'jt bu muazzam ihtiyacı g~ 
kün deniz hikinıtyet.ini temin eden tikçe artan ticari hareketleri bulundunı'}·or, kerestelerfn!n. 
bilyü:k denin.-inin anrtmı bUyilk bir kar.şılayamadı,iı anla ıldı. kolııvca ve tıUr'atle nıru- a.'\ 
san'a.t eseri olarak :latan.buh\ he- Buna sebe"P!;le. bir ~ masraf. ni otan ~eri cıdadla ~-
diye ~. •uwııl*"Ulı... lar mtiKaıbilinde, ialiıh edi1en sr:i- yor. · 



Gelecek 
Gün"er için •.. 
ff 1..m ... oı-· ~e Sıva1ttope1 böı.t:-

lerindc... tanhte ef.i gör.ül'" 
me1111• li& 1 r t \le daı~11u11111 .bauıle_ 

Jerııı.e, eıı cdıcıuıcuı.ı, .eu kW"klWÇ. 

ıen kıın.lı 'e Scı·l sııva~lııf'll -şalı il 
.olıı:>oı ııı.. Ulııı)ııııııı 1ıfü:ii, a~er 
Sll\1"1, \C .ıııkı. l l))UICM, ıoııu H· 

twt:arn .zıı~J LuwwılerJ .lıLıılı.i.riAe 
rekıılıeı cclc•c-ck ılcı.-eede ku\'\·elli 
olan ki ıii) uk \ e ıkudreUı ordu· 
nun, Jtı.lrıııın 'l" SO\)el uı<lularınııı 

hucuııılaı ıııu lı:ıkılınıs, .11nıı..,ı.ıı .nac;ıl 

lıır netıee ıle h tc:t•e!(ıtıı l11lıu11ııtlcı~ 

acız, lıek e) ıp tlııru:un. 

Asırlıırdanherı, !J"i'lr.lnln zııı·a. 

rına .aenı t'J ıµ ~a~ ıbıt11AM ,uirusıın, 
bırbırını ~t·keıııi\eıı, lıııl.ıirıni l..11,• 
la&.LııuıııM:c ı ın fıı 11t beiı:'li yen ve 

,,..i .. ı.r lıazıı'layırn lkı ı.N.ın, nli_ 
f~ kdar endüatrıi 'ltuürellerı da...,...._ -0h•n kı ultMun çıtf'Ptf" 

- w .bunun 1l°"uraeağı 1i0ft~. 
"*10 t• nteı-.. ewH'~. ~~ 
_.hı ıa.klene<.'tlk btr ~ydh'. e lb'fi• 
... ~111tın ,.öeünfitı ha ~e~ 
çenılmiş olmesı, hffbtn dı"1tth 
......_rtrı, ~inde buAtnt•rthrrın, 

tarklan gelen lohhllel'lm ııftlctn -.e 
,.. bl!Jlsatinto göre ıtrllloünrltır ~ fı_ 

l!lt'lnele IHı'•kıfllllilaM hl~ tfe mr
NP)a, hıı,-retle 1cartrlanaca.k bll" ~ 
Cleli'Wtir. 

Anııpall1ft mukaddentı. uza'.k 
,.rkın nzfs·etf "'e bun1ar glbi bO
ttla dün, ayı alAkad"1" eden daha 
~ ônemli -şe)lerın J:yl bir ne. 
~e hdlanması, Atman • 1'u~ 

'"8fm11 mı 1>allıdır1 Dllnranın 

blınta lcnu~ması, ltus • Alman sa
Yllflftl11 nelıcelenmesiyle kabll ola.
bilir mi 1 Almanya llaı'kota -1.rer, 
Siwutopolu alırsa, saat IODa er.e
bmr "llln 

81Jfe Mr nıdpeıtla t-.kkuku ile 
harbin bitecejJine kani değiliz. 
Çünıkil, Alauwlar, ~ı.ı yıl, en 
mulhiş kunetlerle ve bütün enerji_ 
!erini sarfedereık Rusyanın Qaerin • 
ııaJdırdılar; lıoha sanşına alılı'ı. 

lar, bir ~ok şehirler, kö)Jer, zap• 
!etliler. K.ilouwıılrelerce arad ele 
,es;.irdilıer. ·eıice ne olıdu1 A.laıan 
er.kiiıu hali>•> esi aia .tWv.e'lc.e tahmin 
elli~ gibi, Jfus:wunn iatiUlsı allı 
haftada wıııaınlanmadı, yıldırım 

harbi i~ i hlr ne lce Ue b1tmeıll. Ve 
~ııhl:ı .kJ, Mw~I IOrdWarJ, .-er.ek 
Jo(österdikleri gavret ~ kuvvet, ge_ 
rek ı.lı altdi ve .terek ınalzeıue 1\akı. 
ıııından hı~ !Hwuıl edilecek ff me 
hiıp-ıwnmincek }ı;Jr Qrdu delilı;Jir. 

Almanların umııwCtıkları derecede 
ı;etiıı bir diişmııııılır . 

Bu8(iııkü ovaışlıııı ı~ lllru1 iıı.ıali • 
nin, şu ve\'& tıu feb.iı leri alınanın 
zerre karlar eheı....W)leh ve kı~,ııeli 

)l<>ktur. Zal,er, tehir iı,w».1 et.meıkle 
ka.unılmaıt. :ı.~. ancak JU ~ek.iL 
de elde .ed.ilebilir; Ü ı ıa.ra.üu 

mWı:uaınel J.uılreünin )'•ılulması 1 

ıll~• bUllP .im ı4blrumöa tmdır? 
BüU ••ılM9t r• d ı )18111~1&. C'(uı.ldi, 

vMaa müdefuMOda •dir OliÜ.lrl 
bit' tSerqaıe -ııııe .ceaaN11e ,lıarp ıeOi. 
yorlar. Alman ordularııuo aıiühif 
saw.let~ bütün aahnltrioe kııı• 

•• Jr.etıUııorlar. 
~ımarılar, ibu .oephede mawaffak 

cN .......... , iıı1ılml&. Ctı~ti 
ı<arpte, lngllere ~ ...- S{ine 
k ....... en ~ 4'aıtl'le Jıenli& işi. 

ni Würr <ı•w. 

Almanya; Aw 111*5• 1>8tl1n ana• 
yı lraYbetmemek Te muzaffer ohmtk 
için, SOYJet anfını mutlaka 'hitıı• 
mele mıec:l»ardnr. ()tirrkl, '5ovye' 
oephesinde 11t1hlanıp kalırsa, orada, 
lklncl bir k1' ~nne1t cidden ıftç, 
1nıttl 14!tılikeH olacalktır. Almanya, 
bu ıelecek ,Onler için ~mıtk 
meclturl yetinaedir. 

Ba ne vaJı,et, bu a dclvel bu awırlf~I .., ualır. 
Gil 11ırlne ha .tohgıw ba marifet ar111da! 

Talatdhaftide aallti.)'Cll l'~ .t...t•cn'er 
San cQJil~ Naoe1iye. .bir ı AVU8tralya hUkiımeti, meütn 

hıpcm tiaLret tahtelw·biri ,eeleııek llllihaDer, .b1Ma11t1sa ~e 
kauçuk eetimailtir. -...ıer ıaıuındaki 111'81.feterill 

Bndifimiea eme. t.ebtelıbebir ... ~ tım1aim•i9illiiıleelualk. dek 
&er • .,mıiİJle k&Glar. ham Al!fllli ;i tor bu.._rymt iV~ lıaısta_ 
IAı' J&txmlar, bUllııdaa da. yeai -... 111r'~ y.,,.._ ıedebılmek 
lbtinolana ,göre .ilt.iflMh •tmi)'e • ~Gımailtt1 - ~len va_ 
baeladılar. euda .getiınn'iftiir 
..ı.... taıb*86hl b.il' .u.taaı. Jlım- 'l'e~on la, M~atla iMıWnd&t 

diai.Jie PiiliJı:ıt ya,pan Wr ıta· · lliea M.stallft.,arDa:l. bu otem, .. 
YAll il *fQieiw .flUlllt.rı 9iyle • .MI • tıa.ıaau.eleri «öndariMyor. 
..,...: hasta tedavi alt na ah~. 

"Biııim. 1Dii'+uvsbınım. -e.. Ha)Wlıfı...,.. 6 1 alu 
Ola haqNe ._ + m ~ 11aya1. ~ k-.r. hır smı
~ Mt;t.cle et isi llıll- a.na idi a. 'lllmmmtrv:ı trim • 
cWer. •im Hanllbe1ıllimi91116 • Jadede&i).orda. ~·et', -tıer. 
~ ~ bar ~ir. ki~"~ J'Ü11111m', \ıı;a• !J'9f"!Un!Wkıtatt 
bir 911icli~ ~891ifü9ıılm ... ~ ileri ... ~ ... "1nierde t 
buk inşa edi ehi j._,. .Buadul muammavı da, Wr it.av- Miımı
ba..,"4nı. 'baro zam n rufa l'°lSrtn • ıWı MUetAıiji biWirili'91'. 
..... eeeiı9 ,..icJtia"üwr. 1- ha"-ıı ••1*deriaia haber 
his. ~ Natd~ ka .. wınılinıte ftıle. a.ıo.-, kim!ıJıa 
.... ilıiç .lınlava wrrm den - • tmlfıttifıiieim .llliılürC ~ 
~ ~telılMıhirimi&. .aı'll! ~ Marvo Betti, fen akadeftlitiıoe, dm,. •1dire ta~ b;r ~ok sem! er ara&hl"Ciıktan 
Wriıiir , eonra niha:vet "hav tı imal Pt• 

'Nllııhe tehtıilllMliri ..._ tll!Y miye .. muva.f.fftk dh!ufalfU b ldir
defil Şimdi. hılllDl al&bıiJloei:. 1 miftiır. 
ııe, lıed r r iaannıtr; btıllm& A • ı lla ilimin, .caıı1s madde wılcu .. 
_,., trwmta dev.: e r'.ı d1En J1& ~i a'a,.ılıv.or.aa da. iN 
....... teeııikata • • • ... .......t&faıllt verilmemektedir. 

~ .......... ~
.... •ywll. c,..._ tttıtı ce .._ 
ı.s ~"' ... ,.. ak 1ııılwıı& 
.. .... jfıt e.o .. ,..... ' ..,_,,, ,& .. JIL K .- • ... ..,,.. ................... . 
--lll'bıMlll ....... ~ J'1' 

·~- ....... u•-.t.-ıt'f"ı 
teYleT alıı~k ~eri •ıı ı it iM"·. 
- )'llluıhııtwww #ılaıwalrf't ~ 
Jip ww...._ ~r ._ llC!•~• 
ne ,~kntle ._.. b• fflıfın'! "• 
~ ~b:ll "f)('*"" w.. '11lll\

..... ._,.. • ,.. -Mlriw •e-. 
- fit il ıletıi rılh'ı o~ le .... ~l'9ı,.-.-.. .... ,.....,.. ;.. 
ı hill Ww44....._ Aııık8ıt -. ıi&
dünMk k 'ifil,. ysrs'rya"* ...... 
- .._,_ -.cı..I U6ilia eRıet 
C-. aeJe cııııi'ai dit... ı• nıllatı 
.... , ... _ ....... tws da ,..... .............. ~ .. 
>* ... w ba .._ ;I I' ._ ..,_ 

• > '*- • Tleluiilu v-. .. 7 ._._.. .. , ., .... ,......_. ........ 
• ıc ' ı ' o -*a 
~? ..... .................... 

llltı DllJl ___ .... 'M""-"" -

KARA SORSA 
~~~aı/T~""~·'M-"'"M"'~ ile mücadele haf ndedir ,--~ .... ~... /MZRllf RJ 

1 -
( DiUl1dl •yıdan devaıu) 

~::ro:'~~ ~=7. ::c:e.,':ı Gençlerin yazılarını 
l(~KABORSANl1" BtR !'AKIM topladlklan eti daha so.t:ımadan b 1 ıtaıyada 

HUSUSİY!<.."'TU~Rl VAR FAKA!l' lloHr 3<endile.rini )a.ka:I~ ve ne,re aş ıyoruz 
ı.onsen e haUne gı>!~nler diye ba-

JllJXJ..A.RJN C.:(iR~DIKLARI CE- pishuıe)e ntmıştır. 
Z DA AGlRDm Amerikadııld bu \'aziyet lıu;ilte. 

ft.ıılynda ,_,ıraboı-ı;anm t11l.'id ça. re~ i Juıtırltıtıyor. JlüJ.fıınet fjyat
lı;,tığım anJaııı:ıl< için J\lıru) erı& la.n kont rnl \lı;ror, bıı lwntrol ~· 
ü~lla enı'nın ı1u ha\adi'iinl oku - l:ıyınca eşya ortadan l•a) boluyor. 
ya1ım llül.ürnet. satısı seı hest rekal-etc 

l\ba.wn 28 lnt·i .gUnu .J<'ernırı: d- 1 frrkediyor, esl a ll .. rlıal ·n~y<tıı~a 
urımla 18 ,·nsında lıir lmuı bi_.ik- ~ıkı)ıır fnlcat fip11nr ,ılah~l~igı~.e 
JctJP "czdlf nl "'<İren iki jandarnıa ) ül.se'i) or. Ve nıtl!'aılclt• bıllp lU· 
ruera.k oderet• kııa diltkıı.t ed· .. r .. ı.erımflrlen dev.anı ediy{)r 
1rr. :\rlw"ıuıhın ~lılcrler, 1u:ıuı ~e- \ınerıkada bıt.,':• •L meııılı•ketler 
:1.1:<.in(le ne tıır r..,ı,, ne ı1c bir sıh- İ<:iıı ıue\ zuutınhlıı ulntıyao ınühim 
lıat ka) ı.;ı-;ı \artlır. JlııJtn luı hi- h:r .ihUkii.r ınatldt)wl \-Ur; ılikk.1 :th
nı1. cl.ı .,·suı·ın ~vr nnıclcleıllr, Sı I' til.iırı Anıerıka htll,ünıcU Jlklet 
hf'IPr ttrlar ı.1:1 n ıu:er1 ıı.r.uıır, ı.ıır ıotal.ol lWe.üelnlİt1tiı·. ı..akıı.t ·\me 
&ıısuıııı ı:ı.11 ı~ıuı ;.:ün,lefl il..e 'ıi uılıı rikııb ntlllı .tıdelle~; arasuıa ıı.eçeıı 
aral4ında bo<o bor lrler uı> y~rleı;ıti. lm ltt~'Unftan o\a:t ~(l(,.•tınÜ~'OI'. 'mL'· 
l'jlmlş S,:> kilo da.11~ etj buhı.uur. rUuwJa jikletin ,ne kada.r tu."Oum 
Jandarmalar kı:1.ı h11t ının ı' ~ t.mı~ olduğunu .anlaLıws cı',mak 
g<)flir.ıliikleıi akit bsba uu 1 a ıa\i i"io "'llD.U 'ıull\&k \\ifidir: N.e,·· 
bir ıl:ı.rıap ıu... ,,r.-•c nır 111 bu ~ orkt ık ''u uk ::,llruı dı~ :ırı~r.ındıt 
lurlar. f-. anla11ılır, baba ke'4bor, jıl let <;~niveol~ill tl&J ıiruk j.ı;l.erl · 
k!ll 4la mft!ıftetilt•1•hu• datftt)"Or • ni 'tilıqek ~lu itltendiJPr\er i<la-
mnş, ı:eııi ,...eJJefk lall.CHıo dolar hadaua 

l'u 'llleıot.lf •m höttiir. ınulıal..:me- 'e bacJan:wı .mn!lnıfı ödanı ktef • 
4 .Mtm~. 'akat •tal) Un k ı.- dl. J1alhu1ü liu~ün Ameri~1:da l:U· 
-sa..- ~Öl'tl lbatıe ~liri ~ne :ı.- ilin fklcı tııhril,:ıbın Jö,ıını•r fnh
jlr .ltapeıe oııthkfım olılla'k, ağır 1ıtr rikaın hıı'in.e .;eçmi huhmuynr .. 

1f8ll'a <Cıefl !'il ıdi)'fi'e" ir. "'""" gı•ıw M.~a !bua<IP.ll --. .. ı i.U .. 
lliil ım8'1tkenae<ıe .belki 4e neıır.a.yı ha l:ade.p.e ıl&alılftt. y aWit'.lt> ı..t 4 ...ııtıi
f iflı tlı·i " berı ılaraJc 1fÖZ önünde ~i sa.luzlan mey._. 1)akudı "-
'lalslaca.lltAr • ~il.il gtzli ~v,tmap baı;lıulı • 
ita~" ".....,.,.._ mennptan Amerika lht.i,lciıl'ta ,pıü<#lcle e-

na tutbik .edılen <'e7.alı•r ttl'trdtr. ıiiyor. P.Ut JJu ~)e kolay 
ıfalutt ıkerkut.ucıu dcğiJft:r. ~lıl .kolay unıu.ffak .ol~raia bea.. 
'lariaofla o\et-ikwn ıüO c;üt kundu- -ziyor. Meğer ~i an.ılrtf'lt rm4 ~
•-*- lııir IRuadW'IMJI ılO -.Y laap- t ri':.< sandalyaMR& -..ıtacak yeni 
Ee ve 18000 Ji.ra.....,. aeraaııaa.mala ..,... ı..an ç......._ 
.16"81 Qlmuştur~ 

........... ~ bir ıtetkilit 
Miihlir.. lfcrfÜdİc'. Umumun Mm. 
~ - ınaaır"ifatı riçia Al'lll'luhr. 
ıWııat. •ı'i 'Ve ifJtimaıi ltir ifet ıta
yılaınaz. it.ah ııdal.I kıtcııkçılık '"'- 41 .000 llUWl'..EllİK llAllKEME-
-ktmın 1'em~ «bima ~pt.ir. 'Me- I .-~ DM.Dl 
sel& bir kas.Lp 60 tdlo ağırhğnıda İs\1çredekl llldll'Wkirlerla de bir 
hil' ...... lıir millet eaıtıl &l!Mllt· >ŞaTtdk Ro11Delft 'ftl"4t1' ......... o
tla beıılem'"· ve klmtte srönr~in ......... ...._... 'tlarp h...w Mlla 

d\n ~ ~ ~ "-- ..-... 
""""- Zira içtimai lılr litet olan Ks.nı · 

Amerllrlllla 
G~ ~llAlt~
'LMt 'IO\!t~.,.!~ At.1':'11 

OLMUŞl'VR 

borsa muhıırlp mrm1eketle~e ol. 
duğu lu\d lr bit:ıral mcm1cl<ct'ler • 
de de ça.lı~ıyor, 1ıni(re bonlarlı& 
oi;arşamak için n.yn 'bir ')ldll teı· 
kil etti. "ll3rp e"konom~ mst.~e 
melPri,, a41 ~ 1mmt1 mahkt•. 
......... km61. Bu ._._. -.hke -

~ ~ .aitilti ~ meler 81 mart 1941 tarihine ka
.,.. .. UlllMI ~. F.alı8t A-

1

.._ 41 Mıll a-.ı ..-.ılellW ..ıtfl. 
........... dkler ...... loin "a- Jer.. u -~ -~in Mr .... 
Nl)Ml)ıa A'llM'lriJeaıla ...., ,-lrinliit· lelletıte ... ....._ ~aldılır • 
~. Fakat Avnıpa krt.a.~mda Klıra-

~merikıllla f(anı'hoftla ile m'llea - borsımm en faal eah3hğt şehir Var 
'tle\e- eden ılhm f'.4~ 1fnvsrıdn'. şovadfl'. 
E"'klden po'i" hafiy(•Mi idi, Cll1illtı- Be,.... f lilw ..... ,..ae • ı 
ri VRl•lllarlh Ştm"i 111'fffı!fl.eri ve kinden fazla lstinp çekiyorlar. 
muht ..,....._. ,......,_,. IM&at her Fukat n•ra. .QennıBWe :tatar 
,·a1'alı)'19mda bir f!SIU tanıdıkla gibi ,...,..... • •rada fliıill bir 
ı.anıilıı~yo,... kapı AÇJbverlnce lnııan kendini ,._ 

au .. iiaaıı.a. ~- - .... yuı bay.ret bir barda Jmluyor • .Du-
anda ._adi. '8fr cüa ...... racta Amerikan ııip.nsuıaa kMlar 
ıliWallMİ ıMridiıtl, -.....- a.ew.. e11;- be! te.1 var. 'Neredrn le~": 
.tıl ,.8 ~e ıltir .. ir v,_,.. M~u1. 'Falıat var, molaakbk. 

- Karaboısa ile~..._ Jlatt,i, ~q HW .. ..,edill 
.......... memlekeU sayılan JaponyaCla llile 

-· ... 115elae. K.-=wı-. •eıllcatair. - -en 
• WlrJllı delili 19'2 ......... ....,. 

ADWJQnm Ku:aJao\'WSlarw l'.ı\'Ea""- Her=kı Sllll:a ......, 
.laaimda. 1>~ ndamlN'., JnaJnıu. acmum. Ye lııaJ:till ~ ..... ı.&.. 
'11Meli. hQB& Mllede iki milyar D80 kimlerinin ellndo 10000 kaMır jlt
":'ilyon dolarlık et atan .büyük lıl 1 üJ&ir c1uı .. nNlr 
b="DID bütün cJlnMtör]eri bir- • 
~ler "• bir et "ıraborwı - '8 'ft "Nf--

......_, .......... Ut..,_ ~ ,6alM'"'• ...... )Mrl. 
belel'I ............. k •yıJabllecıek yuıJan:na. b&ftada blr, 

eumarte91 111Mu'8rııada ::r• -...eJt l•• • ..ıar•-•U*•. 
Qte bu&'ilt, ü&atmııs llMlbleUI ,_..,. ~ea ........ 

'rut.ı tıütıaalanmma seçLrl"nas. 
Yaıwun lan•• auı ..._ .... ._... )'Ok Ad• ._..., 

'böytlk tılr <flt')'U. .,_ucaktır n ırt1D plecek. U.- bu. 
aunla övtinl'(!t'kttr. 

Gen9 yazarlarmuzdıan, blge söndereceklert yaul&rda ıu 

naktalara dikkat tııtmet.rlnl '9HH :tıloa ~: 
ı - Yurlar, 9kuaaklı olmalıdır (llrllm)dlDM mekla• Ue 

yazrl•lıdlr) 

ı - K6tıtıar111 yalımı birer taratma Y9'zılmaldtr: 
1 - Neıılr YJl&rlan fiil çok J'ÖS la!HftM!'t seo--tılf4tr. 
Bu atttwı lçln cöaclerlleeell ya.ulana ~ eserllMI 

•:ra.ruua 1aıu1"n.. 1'a.Yd• 1ı:oaal.-lltla. 

Altam ıaWnca ıdaiiu }\Ql 11wmm yolı:.ıılara. 
r.urbettıen ~~ 'beit}~ 'Yftllı .aözler. 
BİP Umıt'(. c!ııla.clu- kararan boş yoltaıra, 
'Akşam, ~bet 1-oma 'bit' -alqıa.m daha eklar. 

ıa * • 
Sanf.l"Mrl al~ gıh • .g.Wörı büyUk ~ 
Sonu get?r..ez \lT ._..,.. .enu he:pk.ana.tacik. 
Y &.kıst!ik ıc!lafltmtı btt tteııt. 'fİf a bulmaz tasaaı. 
1'.llseld~n eiıe6t •« 4urma1Mı aıtay~ .... 
~. ~. t711l!k; iic; .. dilli tarak. 
ı::.°""; Biyeh, e~. ~h 1*' tNtta aokul&c&k. 
Gbnül!'!r onun zalim acuııyla ya.l'llC&k. 
(iç stet dilli unk _.._,. ağarta~ 

nll.1D8 OZIA'r 

YAKARI~ 

9fRGON 



Parti Genel Sekreteri Anda m an ada 
Memduh evket ıarında hayat 
Sendaı'lfi tefti• şlefl• Güvey, g_eli~in kucağında bir s~at hiç ~ıpırdamadan otıİra· 

mazsa ızdıvaç bozulur ve dehkanh bır daha evlenem&l 
Eminönü Halkevi·,kütüphanesinde bir 
konuşma: - Yavrum imtihan zamanı 

ro nan okumanın manası var mı? Daha 
fayda ı eserler oku ! 

EŞHU.B lagilb &liml pro. 
fesör (Cassoo) a soımq. 

''- Da ldlltiir müctw111Mi11in ve 
11 \•e faydab olap olmadığı:u 
lt<leıa uılanam !",. 

G• soa 111 cc, .. ba vermlt: .. -- . . ..... - •IK önce o müeesetıenao ..... 
11Ph:aaıesini tertiş eder·m. Küfllp. 
Jaen kimlerin cleurn ettiğini 

ederim. Ne çellt kitapların 
'ndağana arA§tmnmın. Efer mü 
l'fıııler tayclah e~rler okuyor -

, onlara fayclah e.'ferler olm~ 
'-nı ;-:oluna gö tennı~ıerdir. Ka
\tinl elclc cdrrim. \'c ona gtire 
lbtı 'l\l li \ eririm.,, 

Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 
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U:ıbçn.aa B!'kta)ın )Dnında 

)Ordu 
gidi • den de Ulkip ctım ğc \C Ç z.mc C tn· l ıı en •ım. ÇilnkU, c rarenglz. bir o. 

Rus <'.atın u sordu: 
-Kurb:ıym giJzlirı!! glrcblldl.n mi'? 

- E~ct. Od ın bir )ilan götür. 
dunı •• )ti 111 omda öldürdüm, Bunu 
bir fcdaktirlıl :ıyoral, beni olUnCC)C 
kadar unutmıyucnğını su) it-dl 

- ÇA>•t IU!ı. Şimdi o İngiliz. cadı ı. 
ırn geldl, 
boğn) un, Bu, 

benim 
1\llıı .!ileri arkalarından takip edl· 

)Ordu Bu ııozl rl duyunca tlt~cdl. 

lmlab:ı lı k 

eri lnıl:ıklıınna lnan:uruyor. 
dzı •• d m it ld, Bektay "peki •• )Dp!,. 
dcn;e, emcl tar bahçıvaıı hemen fa. 
il ete geçecek '• ltcndl ini boğncnk 

tı. 

Bu ne müthiş odamdı! 
Mis l\.lcrl işini gücilnü bırakıp • 

Temuçl yüzUndon • bu ııu brla 
mı s;arpı ncal..-tı? 

- No olursa olsun .• b!r kere f<ln 
ıcıne gfrdJın, Şu komı~msnın sonunu 
ıifrcıamell)iın.. 

Diyerek, C3Sll tarın ~lndfın lt()!)U. 
:rordn. ..., 

Bcktay llln lrulcl rlne doğru ytlril. 
7or Te babÇJVana &Oru)ordu: 

- Yılanı ôldllrtlr1ccn, 1nglll:t. cadı ı 

aereclo)'cll T 
- Korl udan ıılt kattaki odaya 

bpanmışlardı. 

-llAnlyıı g"eçen seferki ) ıllllllan 
lıılr hamlede öldllren bu kadın drjt11 
mlydiT -.imdi bir t k ),_landan niçin 
korkl.u'f '? 

- O gün eline blr perde demiri 
~tL O demirle epe)CC iş gbr. 
dil. Fakat bugün eline bir ~y geçi. 
remedl. Zaten kadınlarm kahraman· 
1ıfma her :r:nman gthenlllr mit 

- rek lA. Şlmdl işler ) oluna glrl. 
yor demf'ktJr, l~ğer birkaç gtlne ka. 
dar l.ııglll7. cadısı cvd n kendlllğlııclen 

çıkıp gitmezse, dediğin işi o zaman 
yaparsın! 

Ve dl&lerlnl gıcırdatarak llAve etti: 
- Sakın r. sorm:ıda.n bir 13 yap 

ma O zam n Lıenfm işlerim alttıst o. 
WJWr. 

- Ba.5tl tüne siz ne emrederseniz.. 
Bektny )R\°8$A &Ordu: 
- nnrooyıı bir yerden :mektup fa. 

lan gell) or mu f 
- Ha ,r. 
- Dlklmt et! Böyle bir tcJ' relll'8e, 

Ok Uoce aca al.. 'c hemen bana ge
tJr. 

- Şllphests.. dedlfinhl yapacağım. 
- Bııgtlnlerde ya Tenıurlnden, ya. 

llut ba.baemdalı mektup ~elmeık llı. 

Umalt '"afdır. Bıı mektuplar mutlaka 
benim ellınc geçnaell. 

111§ Mert ,Uplıe uyandırmamak ve 
1ıellçrnuıdan ÖDOO köfke dunmek 
iç.in, pcşl rlnl buaktı .. 

E\-e gelcUtl za.man tı.ııçrvan be • 
nth clOnmenılfU. 

Mis Meri ~k heyeouılıydı.. oellAt. 
lar onun bottmumı dftı!Ontlyordu, 
'l'ebJlke bllyöktft. Balıcrvan bu l l, bir 
poe Jlılerl odMında uyurken yapabl • 
llrcll. Zaten b&lıçnanm lapmadığı 

blr it ftr JDIJ'(lı T O, bclUydl ki, Bek. 
ta,_ eU a.rai'ıJ'ııb. 

• • • 
-. lıılı6rl timdi ne yap&c&ktı.P 
Kaıt.ya ~ aleyhinde ne 

llÖyıe.c taydasm olaealdl. Arkadaeı 

'.l'lıeayı buldu: 
- Sen akıllı bir kar.a ben:dyonıun, 

,-ıwrum ! Seninle biraz konuomak 1 • 
tlyonam .. dedi • 

Tata dudağını bükorek: 
- Benimle ne konupm.kBmız. ma.. 

dam f f Mutlaka gl'Jle Kurbııyın sa. 
dık bohçıvaıımı çekJşUrecekalnlz.! 

Deylne" ,Merlnln tBhammlllU kal· 
mııclı: 

- l>Un)ada ah.in gibi bakar kor. 
lerln sayıın çok ohnasa~dı, herkesin 
giw.U açılt olurdu. 

Dl rek ı;an 1 rye oturdu.. ciddi 
bir tavnfa genç ku.ıı. hltnp etti: 

- B 1r cehennemin içinde ~&,adığı. 
mızı unutmryalım, n ! SlzJ!l tcc.rtibe. 
nlz. bcnlmkt kad r rok dcğtldlr. Bu. 
nıdıı bir muıurunııyı çözmek için o • 
tunı~orum, E er Kurtıny gltmcmı Is. 
terııc, beml'n gitmeğc baz.ınm •• ~c 
belkl de o 1 temedcn ben gldOOC'#\'lm, 
1''nknt, şunu fJI bll ki bu C\dC müthiş 
blr <: rldrn eıı \tırdır. lmdl)e ltadnr 

rorengb: bir cklld öldürlil :ılerl 

be.le blr ı.erc gö7.ÖnlH gctl bakayım. 
Tn -ı d' nmt"fe b:ı61Adı: 
- E ret. Orta bir muamnu yar 

1 1 

1 !eri 

hı~ın _.._,. •. Mdlılr __ 

1 ı.lldc ka.) bolmu olan Temuçlo benim 
de do tumdur. Ona nru013ğa \C izini 
buluncaya lmdnr ç 1ı ınağo ınecbu • 
nım. Hn.>dl, Kurb:ıJa. C\drn gltm J;: 
üzı-ro olduğumu haber H'r.. bund m 
soorn burcub l:ıB 1 tar durtn3m. 

- Aman mndıım, benim nkalnrım 

lr.J lnlrlı•ndlrdl gnlllın! Ben bu hu. 
su ta gcrÇeklcn tecrübesiz bir kızım. 

h: gtdnnıeııh:, bu csr ırengb yu\n.nıo 
iclndc l>Mı de knJmıun, giderim. 

* * * 
D ı ırad:ı Kurb:ıJ gene 1 lmooc lı 1 

gl,) mis. f t rlll.lerlnl fll('rdh t'Il 

b umıldunnu \'Un' vura nlt lmtn. 
ini) ordu. 

Ta : 
- Hurro), çabuk gel .. m:ıdam le. 

rl gldl.)or. 
l>IJ e e lendi. 
Kurt J teB 1 oda.> strdl: 
- Ne de<.ilıı •• madam ghll)or mut 
il Meri bıı ını alladı: 

- E\ et_ btı .. Un h ttA h ın o im· 
dl e\'lnlzl terıu tmı ğe mecb ınım. r. 
tık kul:ı!mnd n b.'1 it bir e c lnn.n. 
mı)onım. 

- İJ 1 oma, gltm 31 lc:ıp ettiren 
bir ebeb yol< ortada Temuçlnl hem. 
her arnmı)or muyuz'? izin do tıuğu. 
nuz. bu kndar mı!' 

lrrl okakta du) duklanm anlat· 
muğn mecbur lmldr: 

- Bahçıvnnınız biraz lince okuğa 

çılam tı, ben dı:ı ~inden lnyarotlnıl 

drjt1ştlrerck gittim. Ye n ~ılıınr 

Bekti&) la konu urken dinledim. Batı. 

çn-anın iç ) U:ıünl\ öjt'n'ndlğlm için, o 

nu enin ynnrndım ayınmn korlm ile 
heni öldllrn:ıeğc karar \'erdllrr. 

- Ne cllyor un, m:ı.d:ı.m f İş bu d • 
receyl buldu mut 

- Ben size bıı ndaırun rok tf'hlL 
keli bir cnnavnr olduğunu, n.ı inin 
de elele verip ç:ılıştıldıll'ını sö~ lemlıı
tJm. Artık bu tehlikeli dıınım kı.\f't.iı. 

srnda bunda.o faı:Jıı e\1nl7.de ltalm:ım:ı 

lmkAn ) oktur. 
- Çok garip l)e) ! Hen ht\lA onun 

bize bir fenalık yapacağına kıınl de. 
lfilm. 

- Dabcıvanınız beni • nğDıru im. 
patm:ık :lı,:ln • boğnınğo kanır \<'rdL 
aıılıJ or musunuz. 't O herif beni bo t1l. 

cak, ı tc o kacl r. 
MI lcrl bu,,ılunu haz.ırlıımağu 

ba!Jladı. 

Kurb:ıy, Bektn)rn bir ca!IUS oldu. 
ğunu pekllA nnlnmışh, Fn aıt, b:ıb. 

~-nmn ııadııkatınden bir tfulU §Upho 
cdeml)ordu. MI l.Uerlııln bahtnıın 

yüz.Unden ~i krketme c hazırlıı.rıdı. 

ğınr görllnce: 

(Devamı var) 

BORSA 
19.6.942 

Londra ı 

Nevyork 100 Dolar 
Cenevre 100 Frıınk 

Madrit 100 Pczctıı 

Stokholm 100 lsveç kr. 31.16 
ESllJUI VE TAlJ\'lLA '[ 

Evvelkı.BugOu 

lkramlyeli '115, 93S 21 60 -.-
lkr. Ergani %15 938 23.10-,-

%7 1/2,933 T.borcu Tr,1 24.815 -.
% '11/2,933 T.borcu Tr. 2 23.20 -.
% 7 1/2,933 T.borcu tr.8 23.80 -.-
Sıvruı • Erzurum 1 19.90 -.
Sivas • Erzurum 2.7 10.03-.
% 15. 938 Baz.tah. 
%7, 19U D.Y. l 
%7, 1941 D. yolu 2 
Anadolu D. Y. Tth 3 
Anrıdolu o. yolu ~ 60 
Anadolu D. yolu 12 
Anadolu D. Y. :Mllm. 
Merk z banknBI 
İş bankası nam 
lo bankaaı hamiline 
1ş bankası MO IB 160,- -.-
tzmJr Esnat • Ahnll B. 610 
lmıır Bankası blBse 22.- -.-
Aalan tlmcnto 12.80 -.-
Asıa•ı çlmento mtıessla 6.30 
Şark değirmenleri 

lttthat değirmen. 
T. kömUr madcıı 
CO 6 T tıonoıan 

TUrk U. Tiyatro 
1st. Umum sıgorta 
Şlrketlhnyrly 

Şlrketllıayrıye temettD 
Kıbtrm tahvili 
lııt Su nhvUI 
lst. Su b sc. 
Ttı rK bllr u r 1 

94.---
69.50.--
29.- -.-
25.--.
so.--.-

Boraa harici altın Fiyatı 
Oünkll Uııg1inklı 

ss ss.ıo t .. .n fllıarelllr. Şimdi bu R1 terke Reşadl.> e 
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SUMBBBANK 

Li MALLA PAZARLARI 
MOESSESESİMODORLOGONDEN: 

lstnııbul Belııdl) CfiJ hududu dalılllnde memurl3rmuz tarnfındıu:ı e\•lero d:ı~ıtıJan pamultlu memucat kupollla. 
nnı her hangi bir ebetılo olmnım olanlara aşağ"ıda bildirilen nablJ l\lerl.~lerl rnmtııkaıımdakJ bllrolan. 
rnllll ı kupon H'rllmckto olduğundıuı mülki nıııknmla~ı her 5emt için tıı3in dillen sıraya göre Pyrn balkı. 
nıır.ın me:ı.l,Qr BUrolam mürnc:ı.-ıtlarını rica c~J·~. bu mnhaUerdokJ tevzJııtm lkmallııdcn :sonra dlfer .ıuuıta. 
kalurda d ~ı nMak ollln te\"7.l:ı.tm aynm llAn oolleceğtnı bilcllrlrlr.. • 

ŞiMDi TEVZiAT YAPAN MINTAKALAR: 
Fatih Merkez Nahiyesinden 
Şehremini ,, 
Kasım paşa ,, 
Galata 

evlet Demiry Harı ve Limanları l~letme 
Umum idaresi ilanları 

,. 

Muh mmen bcd U (00iı0) Ura olan 78 kaıem mobilya ve eşya. 7.7.942 
alı gtınU at 15 tc k palı zarf usulU ile Ankarad idare blnaaında. topla. 

nan merkez O uncu kom!ııyonunca satın alınacaktır. 
Bu ı e gırm lt isUyen rın (u786150) liralık muvakknt teminat tıe ke.. 

n!.1 un tayin ettiği vcsık ııın ~c leldi!lerlul aynJ glln a t 14 e kadar adı 
g n kom yon r ı lıPnc vermeleri lCl.zımdır. 

ş tn m • r (4) lira mukabUlnd Ankara ve Haydıırpa a. vezneıcrln. 
duı t mln olunur. {669:5 

Patates ahnacaktır 
Balıkesir Maarif Müdürlüğünden: 
Snvaştepe köy enstltüsU 1htlvacı için okul anbarıua t sllmi §Brlile ka. 

p L zarll!L ( 15750) kilo n patates satın alrnac:ıktır. Tahmin !!yatı 5:512 

l radır. Muval,kat teminat: 413 liradır. lstekli olanların 1.7.942 tarih ve 

ç:ırşamba gtınü saat 16 d&. Balıkesir maarU mUdUrlUğllnde toplanacak ko. 
ısy a t klıf ze.rfla.rmı usule uygun verm lerl. (6440) 

Şeker ahnacak 
Balıkesir Maarif Müdürlüğünden: 

R v tepe koy enstltUsU ihtiyacı için okul anbarına leshml şartlle ka 
palı z:ı.rfia (15754) kilo ınce §eker alınacaktır. Tabmln !iy tı (15466) tıra. 

dır. Muvakknl teminatı HC liradır. tatekll olılnların 1.7.042 tarih ve çar. 
amba gUnU saat 16 da Balıkesir m:ı rU mUdUrtUğU.Dde toplanacak komls. 

yona tekllf zarflaruıı usule uygun vermeler. (6439) 

Kuzu eti ahnacak 
Balıke•İr Maarif Müdürlüğünden: 

Sava • pc kOy cnstltUsU 1hUyacı için okul an randa eslim\ ruıe 

knpnlı zarfla 12000 kilo lruzu eti alınacaktır. Tahmin !iyntı (18200) lira. 
dır. Muv kknt teminatı (OOif liradır. 1stckl! olanlnnn 1.7.042 .tarih ve c;:ar· 
E mba gUnU ront 16 d:ı Baukeslr ı.ı nrU mUdUrlliğünde toplıı.nncak l omls. 
yona tekli! zarflarını wrulc uygun vermeleri, (6437) 

Sade yağı ahnacak 
Balıkesir Maarif Müdürlüğünden: 
Sa\·aştepe köy enstllUs'! ihtiyacı için okul ıuıbarmn testimi şart.ile ka. 

palı zartla 6160 kilo Urf sızdınl~ sadeyağı alınncaktır Tahmin fiyatı 
(12GS9) llradır. Muvakkat teminatı (952) liradır. lstekll olanların 1.7 942 
ve çarş mlın gtınU saııt 16 d:ı Balılc sir msarit mtıdUrlllğUııde toplruıncalt 
koıll!syona teklif znrflarmı usule uygun vermeleri. (643 ) 

TüRKiYE iŞ BANKASi 
Kiicük Tl!sarruf 

Hesanlan 
t9U '~RA.MlT.ı PLAN> 

ı;r~t.n ,J..Eıc. ı şrı ı. • 
,:.a m. !.~ ı r bib 

~rlıı tarlhlerlode 

npdır. 

ıvu flU~ft·ıu.E!U 

ı adet 2000 LlralıJr • 2000_ Lira 

a • ıooo • • ısooo.- • 
• • t:w> • - 1600-
a • 500 • _ looo..- • 

ıo. ı:ıo. -~. 
•O . 100 • - •ooo..- • 
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Şişli Nahiyesinden 
Ortaköy ,, 1 

Adala .Merkez Nahlyeslnden 

Kumkapı 
Bakırköy Merkez 

,, 
Sun)er Merltez Nnhlyeslndcn 

Beykoz ,, ,, Eyiip ,, 

• 
E~'EV. FOTOGDAFLAQ 

Bütün "KOD AK" Satıcıtarından 
Kodak Film isteyiniz. 

• 
iLE 

" ,. 

KOOAK (EGVPT) A.ş. letanbU( 

Dolgun ücretle nceJe isci aranıyor 
DoJs,ın ilcreU b1rln 1 .ııınr! kalıpçı, tesviyeciler! ile bir pıianyacı13 
acele !Uzum vardır. 
A§llğıdnkı adrese mUrııe a.t: Dcmlr s:ına~ il Limited glrkeU: swey!Xl8 • 

nJye lsmetlyc caddec-i No. 26 

Kazanç ver ·s· m"k lleflerinin 
dikkat naz rına 

I tanbul Defterdarlığından: 

1 - 1942 mtı.ll yılı ku nç ver lerlnln blrincı takalt ödeme ı:ı:ıuddetl 
bu '-Y sonund:ı bitecektir. Bu nıUdd t içinde taksltlerlnl vermeyen mllkel
lc!lcr, bu lnksltlerinl, blltuuıra, %10 zamla ödemek zorunda kalııcaklardlf'· 

2 - BllOmum karneli mükellefi rln d Haziran ayı içinde (Yenldel' 
ı e bR§layr. lar ll5 gtın içinde), şuooıerln(l ml.lracaııUa karnelerini aını•~ 
~nrı 11\zımdır Aksi takd rd seyyarların vergileri % ;O zamla tradlı ııı!l. 
k·ll fler yanında ı • t ça iP. nıarc \•crgllerl de bunlan çalıotıranlardan Qç ıca 
f~zlasile, tahs:.ı olunacaktır. ' 

Ceuı vermek lstcmcyer. mllkell !l rln 30.6.1942 s ıı günll ak§aIXlııı• 
k:ıcl r vergi taksttıerinl öd1.mcleri, knmelerını almaları tavsıyo olunur. 

(6693) 

Maliye Ve.<a etinden : 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavülden k•I" 

dırılması hakkında ilan: 
Eslıl nJkel 15, 10 ve 20 paraııklarrn yerine dantelll bir lruruşluldllr!S 

bronz 10 paralıkl:ır darp ve plya ya kA!I miktarda çıkarılmış olduJ!Undall 
eskı nikel 5, ıo vo 20 p rnlıltlnrm 31. 6, 19ı12 tarihinden sonra tedavilldel' 
kalwrılmaaı karar! tıtınlml§tır. 

Mezkt\r ufak parnlnr ı Temmuz 10!2 tarihin.len itibaren artık tedsvOI 
etmlyecek ,.e bu lnrlhtcn itibaren ancnk bir sene mUddetıo yalnız mal ssP. 
dıklnrlle CUmburlyet Merkez Banka81 §Ubclcrtno ve CUınhurlyet ,Merl<~ 
Bankası şubesi olmıyan yerlerde Zir at Bankası şubeleri tarafından ka?JıUI 
ed.1 bileccktlr. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanların bun.arı mal aandıklarilO 
CUmhurlyet Merkez Bankası ve Zırn t Bankası ubelerl.ne tebdil euırıne .. 
leri llAn olunur. (4120-MOS) 

1 
Kt il becll'U 

80:52,75 
6:1:55,00 

latanbul Belediyesi ilanları ] 
111, tcmııı.'\tı 

603 96 SelAnılçcşmc • Bostancı l olunun katran taı:ı:ıırau 
491,62 Dotmabahçc • GllmUs uyu yol\lndıı. mUhend18 nıek 

teb1 kar ısın;Jakl virajın genişletilmesi. ' 
Ke il bcdelleril Uk lemlr.nt mlktnrlan yukarda yazılı i§ler açık ek.91ll. 

ID"JC konulmu~tur. Şartnameleri zab t ve muamelA.t mUdUrlllğtl k&lemlnde 
görUeblir. 

İhnle 25.6.0f2 perşembe gUnU saat 14, de daimi encUmende yapııacak· 
tır Taliplerin tlk teminat m kbuz v ya mektupları, lh:ıle tarlhlndcn ilÇ 

gUn evvel SeUl.mi ÇC§Ule • Bostancı yolu için vll!ıyct nntia ve DolmabahÇ8 

GUmll§suyu yolu ftln belediye fen 1§1 r1 mlldllrlllğtlne mUra.caaUa ııııı..cak
lnrı fenn! cbll)et ve 942 yılın alt tıcarct od!l.Bı vcsıkıılarfle fenni ehliyet 
ve 0~2 yılma nıt tlc:ıret ocıası ve 11 nıarlle ihale gllııil muayyen saatte da. 
imi encümende bulunmaln.n. (6330) 


