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~eraA~: m bir gizil ılto aranıyor 
~ ..-. _..__,. 

air 
~ıldö o 

167 ton karpit 
ne eye gömülmüş? 

!!üseyin Cahid YALÇIN z brt e aşe mldtlrl oı bir zincirleme 
4 l~lı\N - Ro hn.rttnln fliin
ltbı m sencslnc bugün ~irildiği 
l'l Cel'ek Al11Ulllyrub gerek ı~mı. 
lct~ \'e gerek mUttefi'lt memle. 
ı_ el'de bu harbe dair mUtalP-n.
t~ t'ıirütiilüyor, nutuklar SÖ) leni-

'z ı karpit meseıeılle me,gal 

, telgraflar teati cdlli.,.or 
~iman J • 

~ kı:ı.yn:ı.ldarmdnn gelen ha 
~ ler, Alman prop:ıgaııda.s}Dm 
~ blr rr umumiycye durumu eh·eri~ 
~ sekilde t:ı.Fdr it'n epeyce 
~~ b rektiğlnl gizil) emiyor. Çün. 
~nıan neı;riyst:ı hofn gidecek 
'"' ılaı- bulabiln:.-el' l~in Alman 
"""'erin· ıı~ ın kahram:ınlığl InC\7.ou. 

Bölge tıı.şe rr.üdürllli;rü çok mu. 
him giz:.ı lbi.r stokun peşlnded!r. 
Bu gifJi stok 167 tonluk bir kar
pit p;ırtis.Mlir. Bu parti nercde<Ur 
hnng'l de~? Bu.nw ~huı.' 
dilr. !ı"aln."Z fstaıı.bulun uıa.k semt. 
ıcrinde b:ızı yerleroc olduğu 5Up. 
hl'si vnrdrr. P.:ı.rtinin B!Jl sahibinin 
ısmi malumdur. Fakat iknrpitıer 
mütcm:ı.dt yer değ~tirerek beş al
tı kişi bu karpitin suhibi gibi gö
rühnüştür. Bun!arın itlnılcıi de • 

1ııt8k &.rkasmcla me\'kJ n.!.mn.ktan 
ı\~yaıı:ıcak blr BCY göremez. 
' a"llıerlerhıin kahrnmnnlığın M•ıll"ı ŞEF 
\\ • kablllyetinden, metanet Ye 
~ ~\."erlihrinden bah.<;etmiye ha.· Ankara at yarışlarını 
"'tı~~~r. Çü~ü. bunu hl~ <im- §ereflendirdiler 
'- it nkir ettlg nı görmedik. Ko- ı 
'4.., Us harbi Alıruın ıu ı.erlne ne. Ankn.rn, 22 (telefonlıı) - Rei
~ :.aPnuyn knillr o'duğunu isb:ı. siclirr.hur İsmet İnönü diln saym 
trıışı u '.esile b:ılm:ısı iı,.in atılnuı ... 1 l"efiknlıı.ıiyle birlikte 'Hipodromu 
()"" ll' ki Alman - Rn~ h:ırbinl sa- şereflendirerek illı;ba.lıa.r at ynrış
trı~ ZD.\·lye a1tmdan tctktk ve lıı.nnm 50'.luncu.<:<unu ta.kip buyur-

J\iına eme ctmclc dob'J'U olsun! nmş :ırdtr, Şeref t 'r bUnünde BU-
bııt n ıı kerinin Dllllfım \e mf.'8. yU.k Millet Mcc reisi, J3a3vClkil, 
C-r 0lan gıı)Tet \.e '!efLSt.ı bir he- Parti gcn"'l sekreteri, bUtUn ve -
~ '-rişmeı· hususunda bir ''asıla k:lter ve ' birç01t sefirler hllZil' bu. 
lr~ kull:ınıl:ıcnkb. Bu \•azl!e lunuyorclu. Mil1i Şefimb:, (Rclsi
flQ Cdllntiş midir \'e Lıırbin hooe. cümhur) ko;;U3unu !kazanan Ro
~~ Varıımıs oudır'f 1cıte asıl izah 

1 

mnruım Mhiffi Prens Said Halimi 
'~t1( mc\.'ZU buydu. Fakat Al- ı;ereı: ~rlbii~~ kabul ederek 
~ ,lll'tıpa.gnmlası bu meselenin 

1 

kend!.'Wl.O ıltıfaıtt.e. bulunmu~l:ır 
'* lılıı~""en atıamn.yı flıtjyat& dııbn ''e bir k--uJY.ı. vcrm'şlerdir. Reis.i

fetlrı~ bulmustur. Çiinlrli Rus e- cUnünırumuz, hipodrom.:ı. gelişte ve 
hıı.1tı:ılıı baı>tan nihııyetc J.ııı.dar f:ıır J.fö ··ştc h'!.1 '·un tezahüra.-
lilj bı~ttı.l11ler sU!dlesl tcsktı et.. tiyle Otı:ı..rçıbnm:şlardrr. 

Af lca.bol etmez. R 
~~";!~~'s.,'.:.:." :U'. omanya harbe 
İilctitıerı §Cklinl nldı. liliclik bir g• ı r d• ı g\ol ,. nd en b er•ı 
~ara lt~ıktı. S!\'o.stopol mu. 

llıt. ~ bu ::a ermek üzere - 8631 abav, 148941 
\asıaı. t le önündeki sa. J 
Oldtığu Alman Ordtısu itin şerefli e k ybetU 
tltt.,.....ı k.:ıdar Ru !lenl'I tin de nym-bft --"'1c Utihsr ı 1 edilecek BükTc,., 22 (A.A.) - Başvekil, 
lir ll1i~eıi mcnklhc. te:;ktı ecck· Ho~eV",;ıklct'e k~ı Romıı.nynnm 
tlu' İki tar:ıf da bıl'biı-lerinc lfı)ık Jıarbe g ri§inclenbe.ri Romen ordu
tıııı>lnanl:ır gibi laıhrnmnnca do\'üs '3ı.ınun kayıplarmı göstC!rOn bir bil
tıl ~=· ~övüşüyorlar ''c ~lihUşecek diriğ ııe.qrct:ı1i.ştir. Bublldiriğe gıi-

l'iinüyorbr. re, ö.U, ynmlı ve kayıp tutan şCiy-
?nt:ı? lcclir: 

'°'ı.J\"astopol z:ıpte(lillrse nıuha- 5998 sub:ı.y, 2633 yarsubay, ve 
~~ bi~ek mi? Almnn ordu!iunu 148.942 er. 

tesl:llt edilmlş bulun.mclı:tadır. l;5lm
diye kadar .ka.ııpitleırin iblr krnmı 
muhtelif kimselere sa.t?l:ırul}, pey 
de almm-ıu, fakat nıa.l bunlara tes
lim edılmcmi!;tir. Bunun için r.ıbl
ta da, işe el koymuştur. 

Ko.rı11te ihüynç oıduğundnn bu 
parti hrluı.ld e mcydann. çıka.nlao:ık 
trr. Bir rh""S.ycte göre bu karr.J.t.
ler Boğa..~c !lir Yel'le gBmUI • 
ıniiştür. 

ingif iz gazeteleri 
Orta şarktaki 

umanda heye inin 
detı,t1r. ımeııaı 

ısttyorıar 
--<>-'-

Mağlubiyetin fena hesaplar 
ve hatalar yüzünden ileri 

geldiği belirtiliyor 
Londra, 2J (A.A.) - Tobnılaın 

dllfmesinl tctırlr eden İngiliz bumı, 
bu yenilginin !ena hesaplar veya ıı.a.. 

t&larm neUceal olduğunu belirtmek.. ' 
t.e ve .eebeblerln bulunmam için de • 
rtnleıtırnmı., bir anket yapılması ıu· 
mmu Uurilldo durmaktadır. 

Bazı gazeteler orta.cıarkt.nld ku • 
m&nd& heyetinde değl§lkl!kler yapıl.. 

man gerekli olduğunu öne allrecek 
kadar .lJcr1 gftmJJlerdlr. 

(DC\.'MU 3 Uııcüde) 

Son gelen haberlere gtire Llbyn.da durumu gösteren harita. 

------------------------, ' Sivastopolda 
ingiliz kuvvetleri 
Mısır ---0-

Miidafaa dudun 

Ruzvelt -Çörçil 
rriü aka ı 
--0-

Dar e eve 
nez man 

ıa~ır~ıecek 'l 

er 
hatlarında mevzi a 

gedik vış~re 
1 

açıldı Süveyş kanalı 
tehlikeye girdi 

V35ington 22 (A.A.) - Rois 
Ruzvclt ile İngiliz Başvekili Çör. 
~il nr.ıs:nd:ı gorü.~elcr devam et. 
mektccllr. Görüsmclerin yapıJdığr 
yer ifşa edilmemhıtır. 

-0--

Şehrin merkezi 
tehlikeye girdi 

Sovyet kavveflerı 
matavaıııt 

mevz, ıere çekildi 
--0-

Harkoltaki fiddetli bir çar .. 
plfmada 104 Alman 
tankı tulu§turuldu 

(Yamı S Unctide) 

-0-

Libyaclaki durumun İCJ.fe 
gü~lüğünden ileri geldiği 

bildiriliyor 

Şimdi, sorulan yegfuıc sual §11· 

dur: . 
"Nerede. ne za.man nn.sıl müt. 

tefikler mihvere druıbeyi indire
cektir?., 

Londra, 22 (A.A.) - Simdi, ?ılı· L z onda bava de. 
sır hududunda bulunan İfl8iliz 1 
ku\·veUeri bir ilcken teşkil etmr-J • Demesi ya ili lİ8D 
tedlrler. Bu ü(l'kcnin tcpc:cri Hal ı 
rııya, Solum, ,.c Xopuzzodur: - Dört lngiliz tayyaresi §Chrin 

"" "" ,,. kenarına indi 
Vaşington, 22 ( ı\.A) - J.ibyad<1 VI l, 2ı (A.A.) - lılzbonda h1r 

Alman kuvvetlen Mı ır lıutludunr. ha a y:ı.pı ırken, 
15 kilometre mesafede bulunan fChrln dlf mahallelerinin yakmlarma 
Bardiyaya girmft;lcrdlr. Tobruk 4 İngiliz bomba uçağı inmiştir. Mü • 

(Devamı S ünelide) rcttebat, g5z hapslne almOll§tır. 

Sıhhi imdat otomobili içfnde 
ikiz bir doğum 

Eylpte bir mahalle balkının a dım 
ve alAkaıAJle entere!an bir doğum 

ba isesi cereyan etti 
Geçen gece EyUpte Sıhhllmdat 

otomobili içinde ve b r mahalle hal _ 
kını da manevi yardım ve alll.kasile 
tkl.z ve enteresan bir doğum hAdisesi 
cereyan etmiştir. 

Ebe l{adriye vaziyeti öğrenince 

bUyUk bir vazi!eseverllkle yatağm • 
dan tırlalillli ve çantasını kaprp gece_ 

t1k haliyle otomobile ko.,mu,ştur. Bmı 
(De\•amı 8 Uncüde) 

lıaüde itine sığdı. Sh1lStono1 mu. Yarnln.ndrktan sonro tedavi gö· 
bıı l'{>~i nddcdibelecek sonsuz nıu. rerek iyi olruılar;n sayısı yukarıkı 
~~ t~beler bekliyor , e netice hiç tutann. yii~le altmlŞIIll W,,kil et
h~li'ionuyor. ıste Alman-ra l:esa.. ınckLedır. 
)a,fl:J. bir yıldöniimü böyle blr mmı- ----o-----
~ söat<-.nnekt_.cdir. Çanakkalelı· 

______________ ,,;_...:....;:...:._:. ________ l Aldığmuz maııunata göre bu mesut 

hAdlse §Öylo olmuııtur: 

li u lar bir senelik mubat't'bc bJ. 

fit ~il ile nsker ik b:ıkıntmclan h k it '~~ haldı olnnı.ı: iftihar edcb;.lir· ey e raş . Sı aklardan 4 
kişi öldti 

Eyüpte S!lA.htarağa caddesinde ı 
numaratı evde oturan Mustafa Yı1 • 
mum hamile olan karısı Şefika ge. 
oo aaat ikl trııçukta birdenbire sanCL 
lanmı§tir, Derhal aıhht imdat otomo· 
biline teıeton edilml§ ve haata. kadm 
gelen otomobile konularak Hasekt 
hastanesine nakledilmek istenmiştir. 

to}c l?ns askerlnın de ötedenoerl lata bul b l d' • M'll• 
~ i)1 h1r şöhreti var•lır Jtejinı ı " . e e ıyeaıne ı ı 
lıi~~~r,~c;.1, Rns ruıkcrlnin °fıtri Its· Şefın bir büstünü verdi 
t~ır~tını e-nn<·mis, hi!Ukı<ı .ıa.ha 

Ştl.nniş gibidir. • 
L· Çal'lnrın idaresi attmda ii.detA 

Fakat otomob 1 yola çıktıktan bir. 
az sonra, ooför otomobil lçlndc doğu. 
mun lxı§lamak üzere olduğunu anla.. 
ymca arab:ıyı hemen Eyüple Kapıcı 
çeşmesi 62 numarada Ebe Kaôrlye 
Arukelln evi önUne Çi!Rmckten bnşka 

11' d' b' hn . ın har ı ynp:ın mujlkter 
ta r'lı komünizm dinJuiu çol• daha 
bi:lı '" hanıretJl fmaniylc yeni 

Zelnberc'c sahibi oknu,Ja.rdır. 
ıııı nu~lnr yalnız bn<ölanna k~ı1A
l1ı~Ya. tnccbur oldukları Alnıan hnm 
~1'hinc simdi ukıv;ı lu~sllmez bir 
kan halinde aknn in lliz ' 'e ı\meri. 
tın Yardımı saycstnıle s:ı.nld hiç 
brı !'anmamış bir lronetle muka . 
~e ~ ediyorla.·, lınttA bir ta.arn11.a 

Mersin ve Adanada hararet 
1 gölgede 44 dereceye çıktı 

. Şidd~tli sıcaklar devam . .cl~ckte• 1 mukuhil bu hartıı 13 bin yolcu ın,ı- çare bulaınamıştir. Ebenin kapıSI ça. 
dır, Dun harnrt'lt dereccsı bır ara mışlır. Sirkeci ve Hayd:ırpaşn ban• tınınııı ve vauyct kendisine blld!irl -
güneşte 60, gölgede 36 Y• bulıuuş _ , liyö ıtrenlcrlnclc de yer bulmak im• m!şUr. GUrültllden uya.nan mahal!e 
tur. kfınsız denecek derecede kalabalık halkından bir kısmı da soknğl\ fırla. 

Bir hortadanberi · clevnm eden vnrclı Trnm\·:ıylar ve otobüsler Y c- ınıı otomobllln etrafında toplanarak 
şiddetli sıcaklardan bunalan halk, dikule. Topknpı, Edirne.kapı ,Şişli, hAdlscnln ::r.ahlyetını 6ğrenm.lşler ve 
dün tatil gününden faycfolan:ırak l\lccidiyeJı;öy s<> .. rnllerinc nebc~k ve bunu mahalle için uğur sayarak sonu. 4:1Yorlnr. j 

ttı· hliittef'iider ııek <le Umit etme· 

1 
~~ı~;,~il'ı:i 

tı 'S oldukhı.rı böyle cıağlnm ,.e Çe· 
~ rı. bir <1oğu ceplıe inin bnhcıetttği 
, lltandan istifade etmiye ~nlı ı · 
"Oflar At yarışları 

Bo{taziçine, pliijlarn, diğer sayfiye- (Devamı S üncüde) na kadar bekleml§lerdlr. 
lere akın etmiştir. ----~---=--=---.;:..:___:~-..;:.:~==::::=::.::::... ___ _ 

_Geçen harın Şirketi Hayriye Köp• 
rudeıı Bo~aıa 2800 bilet verdi~i 
halde, bu hafla Boğ:ııa gidenlerin 

!llW Şl'flml:dın Mohmet lncl tarafuı-1 sayısı 14.80() ü geQtlliştir. Dcnizyol• 
11, llac,~}ı tiyle bir :fllclrııiimli ki bU
ıı;: ıı.la.kıul&rJ:ır memnun. Ne diye 
ifa hu umur>ti rucmn•ıniyet bu tan 
~\·anı r<lt'r ln5~ıllııh •• 

l opkapı sarayından 
hırsızhk yapanlar 

--<>-
Müze müdürlüğünün bir 

tavzihi 
.(~azısı s üncüde) 

dan yapılıın büsttl ları yakın seferleri de Köprüden 
(Yazr.n 2 nclde) geçen hnflanın I 1 lıin )'Olcusunn 

SAMSUNDA BiR GENÇ 
BABASININ KATiliNi OLDORDO 

Ma talJ bapisbanedea yeni çıkhşb 
l'.ama S ~>. 

Radyodan verilen neticelere gire 
gazetemizden bilet ılparış edenlerden 

260 kı,ı 5389 lira kazandı 
Ankara ilkbahar at yanş1annın 

f;On haftası heyecanlı g~~ttr. 
D.ilnku yan~lar:m ~yodan not e
dılmlı; olan neUce.lerini beşinci sa· 
hifemjzde bula<-aksnuz.. Ancak bu 
&eticeler, rn.dyodan herhangi. bir 
yanlış anl~'jdma ola.bileceği el. 
betle, kat'i telakki edilmemelidir. 

Kat't Jbte yarın gelecek ve gaze. 
t ~mizde nesredJlecekttr. 

Radyodan abnu neticelere gö. 
re, gazetemiz \~qiyle bilet si
parişinde bnhınanlıırdan 2GO kişi 
çiftebahsi tuttunnuşlardır. Hunlar 
beher bilete 20,GO limdan 5869 li
ra alacaklardır. 

Rusyaya 
A an aarroza 
eçe se e bugün 

başa ı b 
-o-

Bir Amerikalı gaz.ete Sov • 
yctlerin 6 haftada yenilebi • 
leceği hesabında Almanların 
yanılabileceğini söylüyor 

l.un<lıa 22 (A.A.) - Berllnden 
gti~Ukle ayrılan ve Londraya gc-
ieb'lcn bir A~riknlı gazeteci, 
Bitlerin ordul'lrmıı Rusyayn gir. 
ınelı: <'11Jlrlııi verdiği zam3n Sovyct
lerin altı haftaclı yenc'bilmeği he
s:ıpladığmı söylC'mi~Ur. Almanlar, 
SovyetleMı ye.'ruz 12 bin uçağt ol
buki o tarihte Sovyeterin eindel 
duğun:ı. (>min bulunuyorl3.I"dı. Hııl. 
ibukı o taı ihte :;ovyetlcrin elinde 
26 bin uçak vardı. Aynı hatanın 
T~uslnrm tank mevcutları sarmı 
hr.kkmdn da yapıldığı &imdi gö
l'ülmcktedir, 

Van uver te s z 
~mer ı.ıoez · opa 

tataı u 
Londra, %2 (AA.) - B.B,O: 
Kanadadnn blJdirildlğinc göre, bir 

japon denızaltısı bir buçuk saat 
VanJa.ıver adasındaki telslz merked
nl bombardıman etmiştir. Va~ 
Amerika. bucudu c!vı:ırında ve Kana. 
da sahlli yalwımdadır. 
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Sumer danK ın eskı derdi : 

ikinci Kaoıı ve Sellüloz 
tabrlkasm neden işletemedik? 

• t~n: SABiH ALAÇAM 

GllNll JIAlat Ye ..uQlos ...... 
7liJldml .. , dN .,,. Ba 

tlııllerr8r, ..................... pıL 

..,.. Uld 911ua'- -- ki ...... 

.U • fll&la uııll& ı uır olaa, llatea 

..... .......,. lllle da7M ,.., ..... h. 

Ma malıanVleıts. J)lll"""de " .... 
... r k ..... lldlld uan ft ..... 

... ıaa.tlmlanlllla ~ ...... 

-- dlrt le.le 1Nı11;1119 lılr ta. ................ ~ 
- ...aRIDI .., ....... ele ır.evkl. 
111 boa'lmok ............... .... 
eü .anıl -.-r ~ 1la ko.. 
911711 ele 0 hm"'Qa 

Neteldm, ........... m.ta ..... 
... Walk w.lk ...-tı • kliR 
...... ..... .. - lılr tıMklld la. 
........... JF=fnn. ., ....... 
., , , k "De .. 112 , •• ..._ 

......... lılr 2 

... ftldl: 
-t: H1" •mı?illli;a sidmlıni 

&saltla •tlllacle ..:m.
,.. s•r•••ID 11• bir 
falılllla Jml5 2 •u llaJsr JUlıl ...,.._ 
a.; 1ıa 1ılr falırtka delD. 1ılr --11 

, n-NIP. n.,.... .,. f191•nan 
~ ,....... kllltiı o -
:-ad w'......... ....... stbl. 
Jr? ı.t ..... Jııı!Clt., .-.ıtt 
~ tııldlalallDda ,....- ır.taıt 

----·- ...... '- 'l'llk Jrllıt.. 
.... -.-.. ........ hele 
..... Jııutıbl 1121* dit Ucu'tl& da. 

---- 'üadJll lılr uda irice ..... 
.,... ... 8ldd9rlllllll Jlılıle ,.. 
........ _._ ..... da.. 

... - MrD \idbWU> '1'ldt JEICldl 
ı. ........ J'DılGiidlM JııeDdl aldllL. 

o R' 

- tın .... • 1ı1ıı11111 vmex:. 
llllram ' ._ ıldr ası'.,,_, 

' ' hlw ._ •ıt n ••a..-• ..,., .. 
ı-...._. ......... __ ,., b 

mua IJle?I O lı .... se4-
J1, "alan° ,.,. .......... ... 
iW ... 2 .... ,. 2 ••• 2 7 
- mul ..... 

7 

$4 .... 
eMh .. +na ı.•bet ' 811 ftJa llL 
ı ,,..,... ........... ,a· .,.._ 
llrı '..._.._ ...... ...... 

o """" hı? P7 75 Jlll • 
..... b .... ,.ıınr ........ ..... _, ............. ··--
,....,, \it .............. ...... 
..... h - ..... 

s nez ..... ...,. ... att ... 
mı •arz• ..... ızs 'm 
52 , ........ , c ... 

! 7 F IW 1 1 5 W .... ...... ......., ..... 
__ .. ,, ,~,. 1 

AJ-. Eıı, 11 z ez.. -. .... .__,..... ..... ....,.. 
...... ZLıı::ııs.-· 7 ,. .. 
mllblr ,.,. ... , ı• ........... 
.. k' ••• ....._,..,. ...... 
~ .... ep&tlle7ıll',. 1L 
111c 'IMJI ıstl, ..... ....-. ............. _ ......., ..... . 
ta;._. .......... ...,, .... ... ...._ ... , ............ ...... 
~ k .... ..,.,., ... lıl 

....... ~ .. - falıltlaı... 
-· 1 .......... .. 

.. •••deJade •as•a. 
lr• ........... 'r&&s&L 
.,.. M C ı rlR allıııL 
... • mı sa .. lıı1Clılr ....._ 
.,... ....., ,..... "'r;; ....... 
1 S'S ,..... .......... ..... 
rn , ........ .._ .. JFJJlll 
.. 7 1 - Is S Ehe+ ımld oL 
-* .... alDa?I ı ._ et 'ztlr. ....... ....,., .. _ ...... 
................ ,in-..... 
ı ZF _,p Sa....._ mrat'deli 

...... ;raptddQDml .... - ....... 
flf7ll!t ......., .._ aa .. IUiWll• Jılle 
..... streNlltl ,....... 5211', 
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ızılay Cemiyeti 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

Afyonkarahisar Made•vunun 
luıaa6wl ~ (1We4i;re l1111lad• l.dıııl•> 
Uı ' JlaJiliii Müt-hlıi41. werileceldir. 

......._. Anlrarada Kuııla7 Ceml1ftl UmWllll Kılt1nıi11nd9a w » l uJda Tal "-tırııe cadde9inde Kımlay depo9UDdan ftl'Dll". 
P rua • ........ 19'2 tarihine kadar JUi De Ankarada ••r 'U...s llerk .. me mlncaat etmeleri nan olunur 

Liselerin 
kampı bitti 

Unlo.nlt. letıınplan l,in 
lwaalılılar 7tlllllı~ 

Ulelırta .ait llamplul ~ 
atim IOllA wmelmdlr. Balla 1ıamr 
ta ımtauııar ,..r?acak teoJttw.t. te. 
..ı12bD .m.otktlr. Yana bir aok 
kamp taıebelerl muhtdf ,eı1ere .
..,_ gidecek elJeDCeler ı.rtlP ede • 
cektlr, MHmenJa uaJc ,........ gtd9r 

cek w.par ... u.ıı.n olan kalllP ta. 
19belertne dtmdlD itibaren ma.ude 
"Nl'llllalfttr. 

Diler taraıtau tlD!9en(te taUm 
tabunı kamp ltUDtıJdanM bql•""I' 
t:ll'. Kampa Qlbcak gencıere teablat 
tevzllne ı.t1aam11tır. Umvel'lllte 
kalllpı 1ıa _... temmUSUD fS mnda 
...,,.,....... 'rallm tabul'll kUIDUl 
4laJWtl ne Untnntte reJı:t6rlllltl 
k&IDp 111•b&111 IGba t.atJdkJer ,apmaL 
tadır. Bu Mile kampa JlkMAlc clall 
QlllTeralte gençUl1 PQ8D ...ıer. 
au&l'U gok tul& oldUIUDdaD kamp 

- ...... ~ 'blil- ... et. 
aektedlr • 

Kampa taMbeleriA blrbC sruP o, 
laralc ran•'Aft dalla mQD&llp g!SrOl 
19tJdılcllr, 

Çanakkaleli 
heykeltraş 

---0--

1.tanbal WerfQ-... Milli 
~ bir 61.tiıaa oertli 
ÇN..,..ıectc Mehmet fnal adlD

cla lıir ~ Ml u lefJmb 
~muvaffakıyetli bir blls
tllntl y&pm.11, Aabra,a atdeıü 
IPI! Ştflımilıe tl*dlm etmttir. 
Mehmet lnct tehrimizc gelmi• •;e 
Mnunün bir bOıltünU de İstanbul 
belediyeab:ııt '·ermtttir. BU9tlerde 
MJyük bir muvaffcktyet aG•tereı.. 
Qanaü:a.Wl aanatH.r, ıs yqmday 
kcn &ip.da btt m.mre uııtMDUD 
Janına ~·r:ı t olarak girm6'. 17 18· 

: 

Postası 

IM'ahkemeler'ğe • !l'.&il 
M alıir bir ganke
sicinin maceraları 

Kabahat yankasicide mi, yoksa 
cozdanı çarpılan gaf ilde mi ? 

... _., 1 1 7 1 ...... ı ...... Mı-1 ....,. '* ll:i 
•• ..,.._ ILlnftDu ~ ~......,. W. llel ataıü Dft· 
..,.... dDlbt .... .......... ...... ..... .... ()oadeıta eh1aala-
.&'*"""t ~ipli. .. ,.... .. .. : 5lo 

Ba alnta tuilıbtill DJ'...-..ı • 1nills alıltı.t Mıtk bir l!ay. 
•adlr yukeaida.da bcal ele • .. illlmdf:J'dllılr. TeaeAı ftlil, 

maltaratll9J7dj. Cumı ,a"t iı an. ta.l71e Aftntdfte tan .a,llJ'or -
•• .. ._.. Pl't•r, eeld'Lde"' doJlm ludı: 
dırdaJu ....... çeker, .... _... - ~ puac1aa - vu 
._... .ltif 'bir tate: Wle maJtke.. Kettik. ADala .,._ .. iti -1 
..... UfalenJezıb, JaPfıf Raltgl ptlet .-da eh-

- ....... clerl8l'dl, ... .... ...... ...,........ - ,.r 
ile brplaştlk. ır.. •afifçe çarp. liM abverdl, ..... .a1ı.-, yeter. 
tı ve özttr dlJiyerel. maldaıttı. Bil, Pualur llandlclM WIJe ed;yo • ....,...., ................ ..,.. ..... 
...... Mmi --- ... .... ... k .. JMhrlei .... 
'""•• ......__. nrtad• 1.0. bir llLftlt ..... _.. ietffa. 
ewiilbd anledw ~ Allall ._ ..W. :ı.y-.... bell g~ ü. 
irin doğruaua tı6Jlemek llaa • .- .. •taldı alltl'ILll eve llt
Urse ba adunm elbdsıum• prptı. tim. Jl'abt Mlata'lklardan bir ta
lnu görmedim.,, Deli .... tdm. Dllett • • .....,_ 

.lltnadit NIJUI l»b-k:ıc 9dlLe var ta, hüerim yok( 1) 
ki, Adliyede ~rtiamiı)Or. Be1kl - PD~ Deıdllrt9 ..... eıe, 
artık r,ı. elini a,aııım ~kti, 1rindea bir illdanaa ... ..-: 
beıtq de llApStıhanede ye1.ıi~ okka· - c.ilere llyl~, ki dedi, ta 
b Jılr mabkimiJeh glnleriltl ~ elman arkııda.,...mdlr "8ldf a. 
~r. IR·erdlm. Eler farkPtm'•lerse ne 

Altatdit ~builda ....wrteld Al&, edet11eJ!!'~Jerse benim bUDfta 
Jaoeur ,__._ Dlmltri aclmda lıeılclllerl laMlar bballatlm 1ok. 
bir lananJval. l••••Ne müte· bandı M nflet!erl. an kadar 
lif ıaaeıelelta polis latDıbaratllld• •llrm~ 
~ ıa,m.tn 1111' arbdlll"", Nud alclrlmı da tarif eti. Sal 
AIWcMt Ni1uiılia ........ ~ ell)ir eneı& adunm &llrlala 1 
rtnct. ... ilk rnl• ..... ,... ili anlım 7oklıyarak elsdenm ... 
meaJelre Jeal Mdclria ac•Hllr Pi Ki arana oldnjana lllrendTkten 
lanm bile JÜID• 'blllyor. ~ aonra ..., pamu!fmı avucuna ,., 
lucle _.. JN1ı.lcile19 ait lalr p!ltuualr eeketht Y&lw mı hava • 
k•llllP• old9 M aalatt: lul4uUı ve kerlye sokup cltzdını 

- Altmdlt MJ'lıll, 4WI. ldcWr oeldwm1l 
..._ ....._ ...,........ ,.-. Mtmcllt Niyazi ba vak'adan son 
cep 9'•11'kN r .. h tıır. r.. ra lllrtl •ürU muvaftaluyetlertyle 
.__ ... de '* ı;~ alJ... ..., po1~ meşhur bir yan· ,;fcl ol-
...._ km.,... -*et.1 ......._ muşt.u_ ltfr gün bir taı ... b tacL 

w·· IMt; rln b~ ............... ~ 
6n an&f. y& nnır çarpnnıJ, yine bir karakola 

katma yapqııludı. Ketlrilml&ti. 1smJ l&zmı deifl, o 
lat.ıuıbalun lfllLI kıtalanııdaa t• •muld bir 1af1ı komiser, Alta , 

mlzlendiği giinlerdeydl.. BJr gb dit .,...._ fMI• t...,.ıı taciftt 
DOBs mtldllriyet.h1<1e otanutıea a. Jnumttı: 

GerVe iki memanın arumda bir - • Mrltder, -· lıalmJer, 
- • lıİltıao İqlls ....U ..,._ du, bhht )'Ullresidde c1P.ğı1, llz '!: ................ aınlmak· ........ gllttnöd ......... 
ta .. r..au. ......... ild damlar bir teY yapunazlar. N't! 
~ı '. E .......... •ı CU'Jllllflb. 'ar, :oınnld l)"le aptal aptal yürü. Biri* aCı"L to, dilılr!zle m~ .. 
de 11._ ....... - -- ·- ... &rkomi. ..... , lrGm7seıl9 1ılr ...., 
...,_, • ....... tsn dll ilk olsun dlJe Qalm .,.._. 
•wlm 1:alıt ..._ 71P,..a lılr eL baank Altmcllı Nlyulye gfb at
.......... fS ı... ,,._.. da tı. Altotdlt ulamqtı Jlllll tromi, 
lılr •nlı .......... llOlllS ~ 5e'l'ln ~Bx..lbte elini '1Ul'MÜ: 
ı P 

1 a ,__ - O:ı~ clflme -Y bak, 6J1o 
- ~ tbw .. ..._ mta 1- c1emer Biz «le Allalun lml1anm. 

..... 1 r ...... ~ .... ... .. 1; ....... "., anut• .. ,.. komfse, 
- JPh' 5 , ya .. ipe.. rla ~ cebindeki altın 1au Al, 

fite .. A"-tii !f".,..a yp ._ ...... celılet' gfıivenn!ttt. Yanke
ll!E x' ' a .. itle hlanm11 el• ıiel hhu .,.,. mldtlrlye~ ıran. 
,....._ ._. ........ tea Dk "'1· c1el'I~ Zatım paydos pmanı 
..... v._ lıladisine seaelen-e idi. Bir araldı yqb komher: 
Ullm eıtlr4Qstm ......, taltllye ., - Artık ~ ne dttslnlzl 
~ O.W. l'llttmuna ıffnder, .,.,._..dini saatine atntea, fer 
...... o "'hhhkta: Jadr lıutl: 

- ........... lilt@r Eren- - SJftlı, IUtim, .. t.im ..,., 
d!!"' ., ......... ..,...r 7 cJ.ef 
.._ ...... et, ld Altmdit ..ti ar.er , 

47 ... _.,,.,, .... 
.,.. 4 lilıl ......... Fae.......... ....,.. ... 
TiJe ...,.... o ..... ili lllt.ler 
ı• ...... F la .... metlılbııi 
.... ........ & ....... . 
JOld1I. ..................... . 
-s 'lJı-,..-..ıeal&~ 

ıel'ı ................. ... 
4ediııB M: ...... J\ı ta -1 
....... =ı .... , .... de, 
• ..,., ......,,.,, ..... , •• glbl 
......,.. -...twiıle .... , ... .. 
.......... ld ....... .... ................. ...,..: 
"Dıld --.. .. tekenlr e1ı ı•• 
ei * .. ,......,..! ......... 
ile geroekfa mata'lıdt blma!k iP 
........ hıt dml;Jı .. f ....... 
.. fl?llııelE ...... -- ırlJle1t, ...,,_..,...._ •.-tqu· 
ff()aa derdik ki: Bittin o malaa
fuakirlcm. o Lordlan v• aalreyl 
blrtuafa ..........__ ~· 
doira,a lngilis mllletinİIL vlcıl&r 
_ltltap ................ 

41W••• 
l.UrFl AJ: 

nI1>1sttl~ 
'PARlll .. - _.,,.,., ............ ..... .... , .. 
HAllPiliııa ..... .._. ..... 

·-••il .... ..,...._ 
ıalarda ....... .,..,. .... .................... ; .. 
Mıhla ... epleıtadta biridir 
facla11 dopruılana en 
rlııd• belld birineisl • 
lbtlnelıtndır. Yom •ki 
da ... - mlJı- ._ 
• w'i;• ~ mtE 
n ,.......... m,..._, IMUEPJllllJI 
ilim, fen ve mecleelJ..t .... .,. 
twr. 

..... dewlrlerde lalpa ......... 
lar ..._ _,. flldr1orl la • 
'ur hllılbte getlılıdi; • ........ 
una Bcmlaımdaa enWld .,
Mlmea .... içinde ,..... 
............ lmk mll7aa ...... 
61dQI .......... ..,... -
men ............. .,..... 

llarlU sebebi dlı9 mu. 
herincle dUJ'all bir tto.tam 
ki: 
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liek lq tank US ld Lf b 
~ Jlr. :Valat lllatbe.. Lon~~~~!.!0 B.~C: Si• Alüsyen (Baş~~.~ nclde) 

~~)Ecnebi nstopol, nıuhasaraaı şiddetle de_ ada•arında kalesinin de diiştii~il bilıliribnck • 
8tııtı.... nm etmcliotedi.r. Dün gece n.eşredi- t ledir. 

' 
... H,to llr. : ıe;.oo IU', ~ Alın l ş· d' İ ....ı1· k '11.... len Rus tebliğine gun• an ar un ı, ne,. ıı: ·uvvetlcrinin mü· 

~u N u rrıı Ay 1N1 Z-- ---.... ·--.... -···-............. ·-······----

susr~AVI BiLMEK SAN'AT
LARIN EN GÜCÜDÜR 

' 
- 1.&50 • U.QO • l ZJ k At h J 'Ylak 4.00 • &OO • uğradıktan ağır zay ntn roı:lmen Si- rı Q T e Q im kısım Mısır ıuıludııncla bulun• 

1 •1tık Tastop&Jda bir yerde Rns hall:ırını maktadır. Bunların, mevzileri sni! ı 
iM • a.oc • yarmaito muvaffak olmu Iardır. Di• d "''Qm ed c lamdır. - Gfrzcl söz söylemek, söylediğini dinletmek, herke.. 

ae zevk vermek, hele,aöylediklerini karşılanndakilere ka 
bul ettirmek ıüphe yok ki en güc ıeylerd en,en büyük sa 
natlardar. biridir.lr.sanın, bu dereceye gelebilmeri icin 
bir hayli emek sarletme~i lazımdır. 

~ ıtUeıtıea Aer kesimlerd~ esllMı deAişiklik e V zyor Vı;;, 22 (A.A.) - J.lbyad.ı Re>m. 
""1ak gert ~ yoldur. ~ mel ku"'·etleri Mısır hududuna d:ı· 

20 :ııoıiranda biten lıartl\ içinde S imdiye kadar bu mıntaka- ~nıımış bulunuyorlar. General nıı~· 
Ruslar, 103 1ayyare lkıı~betmcelrinc Jd 3 J k .

1 
hinin ugrodı~ı ağır ka~,plıırdan 

~ ••••••••• •••••• ,. . mukabil 264 Alman t:ıyyaresi tah • a a.pon ruvazörü 1 e sonra Jıurada ne ,gibi bir kuvvet 1 
~~"-91 d n 1 rip etmişlerdir. b ir muhribi hasara uğratıldı topladığı hilinmemc:ktcdir. 

6~ C6 n #' l\loskovadan gelen bıtberlere gOlıe \'~lngton, :z (A.A.) _ Bahriye Rommel kuvvetlerinin bıı iler 
Tarih bize, kekemelcrden en büyük hatiplerin JOğ. 

duğunu göaterir ve bundan lıükmedebiliriz ki meramm 
elinden hiçbir §ey kurtulmaz., her güçlük insan arw 
kctr§ısında erir . 

1# nü .. t:t SivasWJ>ol ü~erindeki t~ı~·ik .şiddt'~· ııurrlığı tebliği: leyişi Süveyş kanalını telılike\d' 
- .._ 7 • I•' le devam e<lıyor. Bu şıdcletlı taz Şimal! Pa.slfikte, AlUslycn adala • düşfırmfiş oluyor. 

....., 0 0 4 4 4 •.,.., • • 4 4 • • 4 o u.,... yikten dolayı Rııslar, .bir kcsiıuüı: rmdakl hareketler mesafe uzaklığı • • • 

l• ana hatlara çekilılli'ije mecbur. kal- ve hava şartları ytızllnden küçUh: öl. ''işi, ı2 ( A .. 4.) - Libyo'ila :'\fısır 
ıby dak• vaz·ıyet mışlardır. Yaıiyet h:'ılli na.ziktır. Al_ I çUde devam etmiştir. 1 hu~u.duna doğru oeldlmekte olon a 1 mantar şimal V(' cenıı~ta Rll'> is. Maamafılı .son günlerde hava teaa· lngılız kuvvetlerini milı\'er zırhlı 

l by büyük tihkamlarına şidıleUe hücum etme • dltren lyilC9Jnl§ ve Klskaya kal'§I ha.. l·:uvvrtleri takip ,etmektedir. 

Fakat, güzel konufmak nanl güç bir aanatae .zanw:ı. 
nında susmasını bilmek de bundan daha güç bir aaıd
tir ve diyebiliriz ki insan güzel kanuemasım öğrenebilir. 
fakat ıusmayı kolay kolay öğrenemez. 'ılJ.k. ~ barekAt birdenbire ğebaşl3mışl:ıı'lbr Ruslar, anuılnn~ rcl~et yapılmasına müsait olmuııtur. Vışi, 22 (r1.A.) - I,onclr:ının si.· 

~rı.liat g&lermeye 1 ~şla~= dayanıyorlar. • Burada muvakkaten kuıı.ilmuı ça • yosi rnahCiUerinde, Libyoduki fC'ıı:ı L----------------------------• 
bı •• _ Ye Alman tebUğ er Mulıas:ıranın başlanRıcınclanheri dırlar. \.'"e binalar görUlmil§tllr. U • vaziyetin, ia,e ~üclüğiinden ileri 
""riertnde Tobnık kalealnin tes • _ . Alnı '> R • ld'ğ' " l Jct • 
oııı , dl ı• 1 duşmanın zayı:ıtı 5 an ve ... o mand& bulunan ktııçük aayıda Japon RC ı ı soy enme edır. 

Uğımu blldlrtrl r r. ta yan. " • 'b eetir Si 'O'>l d uçakl Bu güçlükleri ortaya nt:ın ıl:ı ge-'4l'afIUıda.n n4--"ılen hususi teb. men tiiınenınrlen t ar" k: R. ' ,_o. gemileri or u an taratmdan 
<le "lJ•~~ pol körfezinin kor ısınua ı us ıa. bombalanmıştır. Blr kruvazöre ısa • mi noksanlığı olmuştur. 

Vat niyor ki: leleri pek kıs:ı lıir nıcs:ıfoden AI• betler olduğu ve bir dll§man tqıt Londra, 22 (A.A.) - Burada, 
ddlllan muka\ metini kıran dun. ınanl.ır a topı:ıı ılii Jlosu !-llPnınkt:ı• gemisinin batırıldığı blldlrilmoktedir, Te>bruk knlesinin dü liôğfı resnı<'n 

lı etıı c;arpı'1llalardan sonra bu Alüsiyen adalarından Kfaka aduı: teyit edilmektedir, 
21 haziran saat 1 d müuıke· dır. • ~ ., J 1. altındadır Bu ada n..'"' 

br 1~- aoon i~ ı . ........., 
llı ....,,,"1llz subayı 21 inci kolor • Ha..rbuun 950 kllometTe ga.r.l>mdadır. 

komutanliğma mUracaat et.. Moıkova. 22 ( A.A.) - Cephe<lecı A k 1 rt Klskanm ._ 
ı ı. meri ·an uı.yyare e ..., 
iti kendi komutanı namına Tob. Kızıl Yıldu gaze,esine 8Öndcıilen limanında. bir Japon knıvazörllnll ha.. 
~ ~~hkem mevklinln te.sıım tek.. bir telgrar SiT"astopol kesiminde sara u~atmışlar, bir dilşma.n naklL 
llı ""1Unmu:tur. so,·yet kUV\'ellerinin Sil) ıca üstün ye genı.lsini de batırmışlardır. Alüst.. 
te"er kuvvetler! müstahkem mev dü~maıı lJ:ıskını iknrşısında, klii~a. yen adasmdaki muharebelerde 3 J11.· 

lırt ve limanı işgal et.mlşlerdl.r. na ağır kayıplar verdikmek suretiy. kruvazlSrU, bir muhribi ve bir 
'l'tncıa bl,...ok generaller de bulu· ı üt ıt m '1 d ,. pon ~S """ • " Eld dL e m eTUSS c,·:ı:ı ere o11ru ee" gambotu hasara uğramışlardrr. 

·vvu esir ahnını§tır. c e kildiklerlni biluimıcktcdir. 
h11ıınetıcr çok mühimdir. Mihver kuv\'etlerinin yeni takri-
~rı ordulan başkumandanlığı ye kıtalan Alm:ıları ve Sovyet mev. 
bruğun, Bardiyanm ve Elgobi. kilerine şiddetle hücum eilmeleri 
hl edildiğini bDdlrmlştir. )1izünden durum gerginli/tini muıbL 

lı.. Caza etmektedir. Almanlar son !m 
"'4( C&ı>BES1NDE: f . 
tı.. ... · sanı zar ında l ;;oo ölü vemıişkrdır. 
. ~ı.vpoı etrafındaki muharebe • 

-e o\tınanıar lehine inkişaf etmek.. 
· -'lınan ba§kumandanlığı tara· 

•ı:ı lı.: dün ne ıedilen tebliğde <11ınl. 

lAtopo kaleainln şimal kesi • 
l.enın ı.sUbkA.mı da dUn elimi. 

~Ü.,tur. Bu .8Uretıe sahil lsUh. 
tı hartç olmak Uzerc Slvn.sto-
~ ı l keslmindckl bUtUn Is -
llııu l' Alma.-ılann eline ~ı:ııi§ 
~ordu. Bunlann arıuımdıı SU\. 
t! lcaım. Gorıtı, Moiotot ist hkam. 
bı .kuvvetli IJıUhkD.mlnrı:ı bır 

~•ltt kaleler ve topçu mevzileri 
~ l'dır. Henlla dll mo.n tarafından 
~ ınUdafaa edilen sahil istih • 
~ illa da glnniş <-la..-ı Alman kr

\a,.-_' burada daha b•rı. ç blokhavzı 
ı. ~ eden dllşmanıa oğUs göğü. 

rı>~maktadır. MUstabkem cep • 
cenup kesiminde Alınan ve Ru. 

~ıtaıarı b •çok hl\cuını~rı pUs. 
:ıı Uşlerdl.... Yaptın.l rı kargı hU • 
larııa düşm:ının lsllhkllın aıatc • 
e Yent gedikler açnuı,ılardır f ••• 
Rer taraftan MoskO\'a radyosu • 
dUn blldlrcUğine göre, Slvıı.stopoı 
•lrı n şimal keslmlnc.'lc bir düş. 
l>lYade alayı hezimete ug~ tıı • 

"e ıa tank tııbrlp cdllml~Ur, ldu· 
be b!lhaesa sıvastopolun şlnllllln. 
ddctu olmaktadır. sıvaetopolun 
bı.ıncıa~ı m•ıhıy"ebc'cr de şiddet • 
tlttedır Hü-=umıar snıısında blr 
1:tıh:ı • coılml.ş 'e dU man püs • 
lll~tur. Al :ınl:ır Sl"astopo • 

~trarıI?dald dlğ<'r • imlerde ağ'tr 
l>lıır "C mckte devnm edtyodıır. 

bt1'1ZALTIL-\RA KARŞI 
~ MCVADELE: 
~anada AmerTka ve KUbıı mu· 

ları araaında imzalanan anlaş 
~ derıtzaıtı bUcumlanna kal'§ı a· 

Itta olan mUdaf tedblrlerlnl his. 
\ r <lerececıe tesirli kılcağl zanne .. 

"tlttedir. Ameı ika lııırbe gireli be. 
1' lıazıtikte batlrılatl vapurlanu 8!1· 

286 yı bulmu§tur. Anl1l4mada, 
lııı., hUkflmetınln An1eı1kan tay • 
~nerin.n talınıl rı ıçın tUrlll ko • 
Utıan göstereceği ve denlzallıla. 
~allt yapılacak M.reketıere yar. 

~~ tdeceğt tasrih cdıtml~r. Bu bu· 
.~ lle§redllen tebliğde bildirildiği. 
~ Havana yakınlarında yeni 
l.'ıllın kampı kurulacııktr. Fakat 
Uııuata yapılan bazırııklar hak • 

~~ tafallAt verilmemektedir. İn • 
~ ha.va kuvvetlerine mahsus ba§. 

'~r kampın kurulac gı da anlaş • 
Yazılıdır . ., . ' ·~ \ ~sız DEN1ZALTl81 

\'ıı: 
\,_'tora'tl11& amiralUk dairesi. üssüne 
\~eaı geciken lrlonge denlzaltm. 
L qYbolmU§ nazaarile bakılması 
~ CeJdlibıl blldlrmlgtır. lrladagas 
t..:,. tiYannda bulunan bo gemi, Diego 
~ ""'ııba mlldafaaama iJUr&k etmi§. 

~ 5 mayıstanberl ~r. •-

' 'rO!lg~ mtırett.ebatI 63 ki§iydi, 
ı tenıı mtıtarekede.ııberl harp hL 
ltlt, :netlc!!t!lnde kaybolan seldzinci 

T.,ondra, !2 ( A.A.) - J\öyterhl 
l.\foskova husıı~t muhabirinden: 

SivMtopolun -şimdi ciddi b!r 
tehdit altında bıılunduiuou kahal 
etmek zorundayız. Naziler Ruslarm 
ilk nıildafııa hatlann.1 lhenilz tıel • 
meğe nıuvorrak olnmam145a ela, 
müdafileri muazzam Te ezici insan 
ve demir küllel~rinin löaskın ~ 
eri ceiı.ilmek mecbnri)·,etiıırl• h • 

rakmışlardır. Rus ha.tlannd:ı açdaıa 
gediğin dcrinliiji bir uya iki kilo. 
metre olmasma ra~en bu gelik 
Sh·ast<>POl şehrinin meıirezini ~eh • 
likeli surelıle tehdit etmektedir, 

Maamarih çok YOl'lrun olmalarına 
.ı~men, düşman te>pcusu ,.e ıı ' 
ları tarafından hic rahat brrakıbnı • 
yan Sovyet J..'Uvvetlerl, dalma şid _ 
detle, innd ve "rada carpışmskftt 
ve ıbazı ikesiınlerde karşılJ4c taan.... 
lara 8'cmektetlir. 

Dün saliıhiyetli mahriller Alman~ 
tarın her t:ıorruı giiniinün kendile. 
rine üç hin ölilye m:ıl oldllitunu 
tnhmin etmekle idiler. Ru, nadle.. 
rin takriben 40 bin ölü, hnndıtt 
büyük sa},da yornlı ve-r<lilderi ve 
büyük sayıda tnnk ve uçak lcnyber.• 
tikleri rtıiina~ını ifndc etmektedir. 

Son gelen haberler nn:r.ilerin bu 
l..""an dökülmesini clıırclurmak Te 
şehrin merkezine ıörebilmek için 
Şimdi çcfıı; büyük bir gayret '\'C bam• 
le sarfotttklerlni l!Ö"lermektedir. 
ı\Iınaul:ır laRrrıız~n bir gün evvel 
cepheye hlnlcrcc J.>omlıJ ııtmışlıır • 
dır. Şehrin şını:ıliııdc lı!llı:ıss:ı ş!'d. 
delle çarmşın:ıJ:ır C'.('re)lltı etmekte
dir, 

,,_ • IF 

Londı a. 22 f A.A) _ Rıı' resmi 
tebliğinde zikredflınemesiıır. rağ • 
men Jlnrkofta da ı,lddelli çarpı~ma. 
lar olmaktadır. Dilşrnan Rus hntla• 
rını ynnnnk için 'flehşetll gnl re!ler 
sarlcdiyor. Foka! lluslar, lıüliin ltC" 
-ıinılerde hı1nnınuşlnr ''e h:i!ı '.\"er 
l' efe mıılrnhil hikum:ar dıı yap~ış: 
lıırdır. 

• $ * 
\' ifi, 22 ( A.A) - Yon DC>Ck or

ıhtl:ırı, Harkor ],c'Jimiıırle Rusların 
ellnılen, kışın işg:ıl rtnıl5 oldukları 
to:kroklıırmın en on pnrc-nsınt al. 
mışlnrdır. 

Volkof kr.siminde birçok Hııs la. 
anızları r>fıslcürtülmiistür ' . 

"' * • 
Moskoua, !!2 r A.A.> _ Pırnda 

gazetesinin muhııhirf pıı:ı:ar günil 
llnrkof cephesi kesim'"rlnin Jliriıı
de bü}·ük bir tank muharebesi l• • 
pıldığını hildinııektedlr. Bu car 
pışmada Almanlar iuluştuıuımak ..,~ 
ahrlp edilmek ) fızifoden 10-' tan!< 

k:ıybetmi~1er ve 500 ölQ ''ermişler • 
dir. ••• 

Loaua. :!! (A.A.) - ~u~ At. 
man kuvvetlerinin Sivıuıtopol iç mu. 
dafaa batıarma glrdlklerini blldir -
mektedlr, 

f elemenk hin· 
distanında 

Çeteler buyuk 
faaliyet gösteriyor 
~ 

Çetelerin kumandanı gmıce. 
Aoastralyaya gidip dönJii 

Merlmrn, 22 ( A.A.), - ATustralya 

mü~efik !kuvvetleri umumt karar. 
gA.lum,tan resmen ö~nlliyor: 

Felemenk Hindistaıundaki /Çe1e 
Jrnnetlerine kamanda eden Fele • 
menk yiiksek subayı Avustral)'8Y'l 
gizli bir ziyaret }'8.pmış ve teı.rnr 
vaziıfesi başına 'dönmüştür. :Bu olay, 
müstevliye kal'fl mücndrle ve çar
pı5m11ğa devam edildiğini bil<liren 
Felemenk Hindiııtanı ıhuswl tebli• 
ğb·le açı~a vurulmu~ıır. Çeteler çok 
geniş ikayn:Mtlara sahip lbulun.ınak • 
ta ve bunlan yenilemek imklnları. 
n ı ellerinde tutmaktadırlar. 

Giritliler 
Mlllvercııerıe 

ı,bırıııı J8PIDIJOr 
l.ondra, 22 ( A.t.) - Giridlilerin 

Alınan ve 1ıalyanlar1a hiç bir mü. 
n:ı ehelle bulunmamaları ve onlara 
karşı menfi mukneımet göslem1eJe
rini istiyen bildiriklrr Girid'de <'i• 
den ele dolaşmakt:ıdır. nıınlıır da 
kurt.uluş gununun yııkın oldurtu 
siiylcnmektedir. 

Mlıtallbel harp 
gemileri 

U çalJ.ara lı.GJ'fı techizatlan 
Jınlml§ olarak yapılacak 

Va,ln~ton, n (AA.) - Ordu 'Ye 
hava gazetesi, mOııtakbet harp ge _ 
mi.sinin uçaklara kal'fl daha. iyi tec.. 
hizatlandmlml§ olması lAzımgeldlfbıl 
söylemektedir. 

Gazete, ilerde yapılacak olan harp 
gemilerinin uçak geınnerınc roahtaç 

olmadan c;arpıgabllmclerl gcre'kll ol • 
dutunu da n~ve etmektedir. 

Mecliate taaclil? edilen 
idam kGTarlan 

Ça.talronın örclınlü köyUnden 
lldımet, Niyazi ve tbrahJm Çavu. 
ftU taammüden öldtıreo aynı köy
den Hüseyin KA.byanm ve Ak!;aki· 
ee köyiınden Meıhmedi taammUden 
öldiircn F:ı.t.s:ınm Tahnal köyUn -
den Hü.ı;n:l Rayr..r ilo adam aldllr
miye azmettiıtıl(>kten suçlu yine 
Fatsa.nın A.'.}3.ğigbme köyünden A
?iz Atdwı'un ve Fatsa.da dava w
kili Mazharı tamıımüd~n öldüren 
Ordunun Bucak mahallesinden Ne 
cati Yolaşs.nm öHlm cezalannnı 
i:nfe.znıa {la:r verilen kara.rla.r BÜ· 
yUk Millet Mecli<Jincc tasdik ve 
~.amf .bat. i&! il.An ediJndetir. 

RÖYTERIN TEFSIROISI 
NE Dll"OR 

1.ondra, 22 f A.A) _ Röyterın 
:ısker te!sireisi Analis yazı:vor: 

Tobrukun alındı#ı hakkındnki 
mihver !haberinin doirulu#uodıın 
şüphe için .sebep yoktur. 

Kahireden huna dair teyit edici 
malöınat alınam:ım:ıs1 mulıaherahn 

ke.silmesi gıbi bir sebepten ileri 
gelmiş bulunma~ı mnhlemeldir. ':! -
nmafih Tobnık gorni-zonu mevcu • 
dundan ibir kı5mının gec.e Kaleden 
cıkmış ve halen İs'kenderl:\ eye doıt. 
ru yol almakla bulunmuş olması 
da mümkündür. 
Düşman tarafından n~red'ilt!n 

rekıımlar ihtiyatla karşılnnmohdır. 
Her ~eye raf1men daha fenayı ibe.k • 
lemek ve Tobruğun elden çıkışınn 
coık ciddi olduğunu tasdik etmek te 
k.a!>eder. 

Gerçekten ibu olay lnıdli:ılerin 
kı)"llletli iİerl i'ir füıten ın:ıhrıım 
etti~i gibi lbinlerce jnsan \ e nnınze 
rnm sayroa malzemenin ka~hı n 
him bir netice teşkil etmekte ve b~ 
da Rommel'e mükemmel bir Jinınn. 
dan istifade etmesini rnümkfin ~cıl· 
makta ~e 1;erJ ile olan mün:rknlesi• 
ni bfi~-&k. ölçüde kolayJaştırmnktn. 
dır. 

Taarruz ezici iistünlükte bil) u • 
ıırlıh malzeme ile yapılmı~ ve mfis. 
tahkem mevki mücfnfoo.sı doftııdn ve 
dış hatlarin l>iııbirine dniha ynkın 
e>ldııftu cenup <le>~uda dellnmişlir. 

Bu b~aTıdan cesaret alnn Hom• 
mel'in Mlllr hudndnna doğnı yoltl'" 
na dıcvam etmesi de mümkündil:-, 
ancnk böyle olduğu takdirdP. Roım. 
mel, emniyet, .iti.mat '-e kuvvetler( 
hiç eksilmiren İngiliz kıtal:ıri~I:? 
karşılaşm:I} ibulun:ıcaklır. 

ingiliz tayyareleri 
Dünkerk doklarını ıiddetli 

bombaladılm 

l,011drn, 22 ( A,A.) - Hava ne:ıa· 

reli llebliği: 
Spitfire ııca'klarının refııknliıulı

bulun:m Bosloıı homha ucnkları pa• 
zar günü Diinkerk dokforını bomba 
lrun ışlarrlır, A vcılarımız'dorı lılrl 
eksiktir. Dünkü taamız hareketleri 
sırasında beşinci bir düşman av 
uçnjlının l:ıhrip eılildii,11 şimdi öğ • 
renilmiştlr. 

Alman tayyareleri 
Bu aabah lngiltereye 

fiddetli bir akın yaptılar 

Londra, 22 (A.A.) - Pazarteei 
s~bahı ilJı: eaat16t'de ~ddetli bir 
akın yapan Aman ~ İngil
tere cenup ısahi&ıi iboımbalaml§lar
öır. Dilşm3n uçakları çokş iddetli 
hava Jr:ı.rşr koyma. a!eş.iyle ka.rşı
Junmışlardn'. Bir düşman bomba 
ııcağınm denize .dilştilğil sanılıyor. 

Bolandadalll 
labrlkalar 

A lmanya heaabına he!rıl 
harıl ~alıııyor 

Loı.cira, 22 ( A.A.) - Hollanda
daki bülün fabrikaların, Alman foL• 
rikalarının yükünü h:ıfiOetm~ jçin 
Almanya hesabına çalı~tı'klıın 
Amstcrdnmdan haber alınmnktndır. 
Bu bakımdan ilki sene fçJnde, Al. 
m:ınların Bclcilı:alılara olan horclo 
n iki bu('Uk mil)·ar Alınan mnrkt• 
na Ynkselmiıtir. • 

Topkapı 
Sarayından 
hırsızhk 

yapanlar 
---0.-

Müze müdürlüğünün bir 
tavzihi 

Topkapı Sara.yı M'tlze)i MUdilrU 
Bay Tn.hsin Ö.zdıen bugün bir mek
tup a.ldı!k. Ayne'll neşrediyoruz: 

''Gw.etc:nhin dünJru say:ısmda 

sayın ikta'l HlisCjin CJahid Yal(ın 
(bir 7.3.hrta \'8.k'ası) be.c;hğı altm. 
da, gcÇen sen'! Topkapı Sarayı mü. 
2e i harem daireSinde \'Uknbalan 
sirkat faillerinin malıkemece ve
rilen cezaJ:ır<la.o UJa!J gazetcs;n. 
deld havadise dayanarak bazı mll· 
talealar serdıetmekte ve sirl<a.ti hi 
kôye ederken (~man. ~yanm ~-
lm<lığmda!'l günlerce bile farkına 
vanlmamıf olması daha ziyade~ 
~Jaeak bir hakikat fıe!kll eder) Te 

(dikkatsizlik o kadar müthi' ki 
esYa ~1mdı1.-t.'Ul sonra hile klm!;e 
furkma \'ıımı::unış; hattl küçUk 
hl1'8ızlarrn iı;tihası !m.banp teıuar 
faaliyete geçme-!elerdi hiç hıtbre 
alınmıy:M'.ak gibi göriinilyor) de. 
mekh!dir. 

Halbuki bu mücrimler giindü:ı 

Topkapı Sa.raymm park cihetinde
ki dn-arlarma tmn.ıuuırak '~eri 
girdikleri haMe park bekçlkrj ta
rafından görülmemlş ,.e bu eı5D&· 
da Harem dairesinde l>Jr kısım me. 
morlar balunmaktayddar. Fakat 
malQın olduğu VeÇhile Harem da
iresi ylnni beş bin metre murabbaı 
bir ııehada ;ld yttz<len fazla. oda 
\ 'e salon«lan mftrc'kkeptlr. }füze. 
:rıln kapalı olmak dolayrslyl~ me
murlar muayyen s..utler<le doıa.,. 
maktadnlar ki bu ;) \izden \'tlk'a 
gec.~i kontrol esna.'Ullda memur
lar bu sirlmti sezerek i<l:\l'('ye ma. 
IUmat Ycmılsler ,.e ferdnsı lclare
cc <ı!rkaUn içeriden ' 'el n dışan. 
ılan o1tıp olm:ıilığı hakkmcfa tııhld
kata b.-ı lıuımış Ye h:ıriç1 rn olduğu 
kanaati h':\sıl olunea tııl&ikatm 
yolunda yUrtinrnesi i~in Harem ka
p,Jan lrliltlenerek emniyet müıldr
lüğtine haber \'ertfmi" ,.e gelm 
zabıta mcmır?n.riyl.e Harem daire
sine gidilmiş \'ak'anm oMuğn <la. 
irede milqtereken tetkikat irra. 
eıllHrken tekrar sirkat tesebbU • 
tıüncle huhımın htr.>1'Zlan zalnta \ 'e 

i\ltize menmrlan t'iinniim~hııt hır.
tinde yakalamışlardır. 

Au suretli~ Hllseyin Cahid Yal
(m~n h!kUye eyfodiği gibi değil 
\ıtk'anm a"trabinde sirkat anl:ıştl -
mı, ''e ferda"' da mürrimler ele 
g eÇlll1 ı;tlr. 

(Kli~ük haylazlar) t.a\ iflne J..'<'· 
lince: hanlann tatolduklan sıra
da Müz-. memarlanndan birini ;;ı. 
dürmek fö:ere b:ışma büyük bir 
çekiç ile hüı:-um etm~l \'(' ke:ı:aUk 
tahkikat hil.1.iminin me' Jruf tuttur 
ıluğu bn mücri'TlleTin nsli maht•e
me<'.e ı.erbest olar~;: muhakemele
rine karar ,·erillnc" flerhal Aksa. 
tııy<la <llğer bir sirkat fiiincleıı tek 
rar ele ~~eleri st'fil ruh ve m:ı. 
hlvetlerinl teb:ırüz ettlrmc~e kll. 
fidir. 

Bütün esndan tekııyyüde ra~-
1 m9 «lünynnın her tnrnfmda ol<lu
ğu gibi müz~rnizde d:? bu elim 
h!idise \'t!lrnbubnn"tur. laamaffh 
üo';fndın <ltln:vn.nm rn\lze 'e ha.7.1-
ne lerinl;. m'lhafazafanncls 1t1nfnıl 
teclhirlerfn almhl!lsma 'e ecdat 
yadl~!n milli e~r1Are el nzntan 
hainler ve bunları satın nlanlar 
"akkmda eP?a kanuntmtı şidr1C'fli 
lıamst ahkam konn!mn ... ma dair 
tmlt>nnl1Arin1t biz 'ln lı.tirıı.k ede
~ ... 

Otomobilde doğuran kmlla 
(lbştarafı 1 ~ 

da da çok !sabet etmiştir, çn.1ia • 
tomobllde b r erke?< çocuğu d--.,.. 
gelmefe başlamış buıu~ 

Bunu da ikinci bir erkek gaıalk. a. 
kip etmı,tır. Böylece ebe aJdııOıclı\ 
mtl§kül bir 1kiz doğumu ~ 
k&palI otomobilin etrafına t,.,.ı•n~ 
olan halk da.ıtoo mesut hAdlwn'n JmL.. 

"t'affaklyeUe neticelenmesi !çln ~ 

ve iyi temennilerde bu~ 
Doğan çocuklardan blriıııc1slDe ı. ., 
rekc ine uygun olarak TeD::an m. .. 
ci.ııine de 07.can adlan verllımllfll. 

Bundan sonra lohusamn !:ıallt m ~ 
göturülmeslne lUzum kalm~ 
bayan Şe!ik& ayn[ otomobrue evl!:ı8 

götUrllllmü.i ...-e bu seri net1ce lcarŞ'I 
smda ba:basI ve bUtUn aUe etrıuh '1111.. 
yUk bir ne§e ve s vince ~. 

Samsunda~i cinayet 
~undan bildirildiğine ~ 

ÇQ'r§181Dl:ıad:ı ibİir genç, ilıapiShaııe • 
den çüsn baibesmm knti.li.ni oldıimı 
mU.ştiir. 

lki sme evvel lir tarla ibıilfm.. 
cian dola.yı ~banm UJıaş :tö
yUnden Çolak H:ı.f::zr öldilrei."0k 21 
seneye m3.hkfttn edi1d.t1ct:en soıuıa. 
tcmyizce ruıkzOOil !n ikara.m uya..; 
!arak ancak iki sene haplS y:ı.t:m.. 
Tepeeltı lköylindan Kfızım, S1ÜI ga..1 

nü tahlye edilmiştir. 
Ertesi gün, Ça.rşamba. puan el. 

duğu ~ şehre im:niş olan. makttİl 
Ç'.ola.'k Hafızın oğbı K!zım, kıöıft 
ba,.cmııdnki cami önünde babasma ı 
lkatiii 35 ya.~d!.ı Tepealtüı ~ 
:rasUa.mısttr. Kô.zmı habasm..'ll ka.j 
til:ini ~rüncc kan beynine srçra.j 
ml§ ve talxmcıasmı çıkanırak ~ 
etml~, öldfumü§'llir. 

VoJrayı müteakip, karakola gio.. 
den Knzmn. tabenoos:iyle 'bltmııte 
tt-slim olmuşttır. 

Sıcaklar 
(Baş tarafı 1 ... 

Büyiikdere)·e binlerce halt __.. 
tır. 

Diğer laraflnn Mersinden .....,., 
mize gelen hcı.berlere göre ~ 
ve Adıına ibölgclerinde üç _, 
1'erl görülmemiş derecede ••• 
sıcaklar büküm sürırncktedir. ~ 
ret gülgclle 44 dereceJi bulmakla• 
ılır. Sd.kaldarda gezmek imi'"* 
hale gelmiştir ve ibn yüzden. ~ 
rovada son üç gün içindo ~ ~ 
va.kası kaydedilmiştir. 

İngil iz gazetelerinin 
hücumları 
(Bat tarafı 1 8llıl9J' • 

Taymla gazetesi, ezcümle ....._ 
yazmaktadır: .ı 

lnglllzlerin §1.mdlkl vazifesi Rolılılll!!! 
izun ve Mısıra götüren yorucu ~ 
Uzcrlnde durdurmağa. ÇD.Jıpxıa~ 
mUndemlçtlr, Bu mümkUndQr '9'11 hat; 
t& bUy(lk fedak!rlıklar baha8ma ~ 
da yapılması l!z:ımdrr, 

Dcyll Telgraf gazetesi §Öyle dl~ 
Olaylar ortaşark bAl'ekcUer~ 

vahim hntalAr yapıldığmı g6alet' ı 
mektcdlr. Kabinenin istenilen ted~ 
Jer ne ka ra<lşlddetll olursa olsml 
derb:ıl bunu tamamlamak zarure~ 
de bulunulduğunu kabul etmeai 1c:a. ~ 
beder. 

Mezbahadan alınacak 
gübreler 

İstanbul vll!yetl d:ı.hllinde • büt:UBı 
memlekette olduğu gibi _ siraaU ~ 
\ik ve lıJroaye lçin alı:ıan tedbirler. 
meyanında :mczb:ı.hada ve mezOO.!IS 
clvarmdakl ahırlar vesalr mne.eer 
lcrde elde edilen koyun ve sığır 
gUbrelerlnln mlinhasıran bahçe • • 
hlplerine aatıımıwna karar wd!l!t-
tır. Ton ton sa.tııacak olan bu güb • 
relerin satışın eskiden olduğu gibi 
tavusut kabul edllmlyecektir 
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Gayrimübadil vesika
ları tasfiye ediliyor 

Girid mübadillerine ait bazı 
vesikaların iptaline karar verildi 

Maliye veklletlnde mUte,ekkll gay 1 Bir taraftan ves1kalar hakkında bu 
ri mllbadıl vcstKaıan Laa!lye heyeti &eklldc ibtat kararı verilirken diğer 
yaptrgı tetkikler e81lasında mühim 1 taraftan da bu ıokUdc !azla Jstlhkak 
b r kıısmı Gır t milbadillerl.:ıe alt o • göstererek hazlcc zararına olarak 
lan bazı vesil:atann lbtaline karar veıılka tanzim eden vıı bunların tıı.n -
verm şt r. nu karara aebeb tetkikler zlminde alet olanlar hakkında da ka. 
ıonunda m zkQr v slkalarm gayrlka. nunil takibata ba,elanmış bulunmak_ 
nwıl olarak tah 1-kuk etUrllen fazla tadır •. 
tsUbımk karşı ğr olara k tanzlm e • MOb:ıdll bonoları tasfiye heyeti bil_ 
dılm ş olduklarının meydana çıkma _ tün vesikalar üzerinde bu tekilde in· 
aıdtr, Bu suretle bu tasfiye vesika _ ce bir tetkik yapmaktadır. Şımdlye 

ıarı ve mUbııdll kuponları maliye ve· kadar meydana ç•kanlmış gayrika. 
kA.letlnce lıUkUrns.lz addolunmuştur . nunl tanzJm cdllml§ vesikaların ye. 

kOnu bir haylidir. 

Zengin bir Papasın 
nerede olduğu 

aranıyor 

Lalelide çok kıymetıı bir takım 
arsaların sahıbi olan bu adam 

mütarekeden sonra kayooımuş 
Belediye, Aksaray ve Lll.Jeli yan -

ım yerlerinde yapılan kada8trodan 
eonra aahlpslz kalan ve beledl~ye 
intikal eden anıatan satılıp çıkar _ 
mağa karar wrmıvur. Bu arsalarm 
mevcudu bir haylidir ve hepsi satıla· 
caırtır. 

Aksaray ve LA.leli yangın yerlerin_ 
de btr t;alam. anıalar vardır ki bun • 
lann kimlere aldlycU bl rtllrlU anla. 
§llamaml§ l§in garibi tapu kayıtları 

da. bulunamaml§lır. Bilhassa. IAleU 

tramvay caddesi ile başlıca caddeler 
Uzerlnde çok krymeUl bir takım ar. 
Balar vardır kl buranın bUyük yan • 
gından evvelki aahlpleri bu arsalarda 
buJunan blnalarm umumi harpten 
110D.ra mUtarekc :r.ıı.manında zengin _ 
llği ile töhret bulan bir papaza aJt 
olduğunu söylemektedir. Bu papaz 
mUtarekeden san meydudan kay . 
bolmuş ve bir daha g6zllkmemlştlr . 

Bu arsalarda kadastro neticesinde 
sahipsiz knlan nrs:ılar mlslllU satıla_ 
caklardır. 

Sümerbankın askı derdı 

(U:ısfar:ıfı 2 nci<le) 
meelnln tanı manaıılylc nstııaı olmuş 
phslyetı.~r var. Biz, onlordan istifa_ 
,de et.nıeğl dütünmüyoruz d:ı. aooıni 

alııtınnakla vakit goelrlyoru:ı.! 
3 - JOU sııneııl istihsal ınlktarı 

olan ~3Z t•~n, evvelki yıllara nn1.a.. 
ran, :rakam bakrmuadan yiiksektlr; 
lnkat bu üııtlin bir istltı~ııl endüstrisi 
demek değildir. lluttfı., hnklkattc mu. 
c.st'llCnln kapa ltealne ııa:ı.arnn az.dır 

bile? Zira, !<lijfıt nıaklnelerlnln 2-t 1111_ 

atllk \erimi, ~apıtıuı k ğıt \'e muka'·
\"a ne\•kıe gcire detı5ır. tyı cln11, ince 
yaz.ı veya tabı kAt'Jdı imal olunduğu 
za.mnn ;:-ünd" 16 • 20 ton al'lllında 

nıalısul \'Crebllen birinci kAğıt fab_ 
rlka~n: kaba klttıı \C mııkan•aya 

çalışlırıldığı \'aldt, günde 85 - 4Z fon 
arasında rı•r:.'.lınınn \'errne.ktcdlr. 19-U 

) ıl111da ise, hıım maddo ve sellliloz 
tedarlklrılleld nıU,külAt ~ üziinden, ka 
ba ldiğ'ıt \'C nıuka\'Va. Jınalfltı öo pl4. 
ııa ntıııou~; hHyleOQ mumıılUn ağırlrfr 
tonaj mlktnrını knbart.ınııthr. Esasen 
kaba kğıt \'C muk&\'VA ;)PJlIDlLk Jçln 
fazla sellülo7.n ihtiyaç yol•tur, işi .kır. 
pıntı kntıtlarla örtmek kablliJlr. Ne. 
~Jdm, I•'eııik urkad muz da kırımı. 
tı liiiğıt lııtlhlfıklnin çoğaldığını ara 
~·erde tasrih edly<ır ki bu clB llzerlnde 
dıırdıı[rumır7. h;ıklkalin dlğ'rr bir de. 
filldlr, 

4 - l•"enlk arkada unız, bir. rapor 
doraynlı,, ''id:ırecUlk \C ihtisas,, 
m!'!IClr:lerhıe, \e hnm m:ı.dde tednrL 
ki iDlntı kllllL.'I f'dlyor, Halbuki biz 
bu k!lğıt dıwnsı üzerindeki cslıi \'e sU 
reldt tetklk1Prlml7le biliyoruz ki; bu 

ı,te SUmerbaıık Mıldürlliğü, nıllcsscse 

müdUrlUğilnli, hal:... olduğu salllhlyt!U 
kııllanmakt.ıı.n ınımııtm~tl. 

Filhakika 8160 numnrnlı kunuuıın 

49 uncu muddeııl hllkUmlerl tatbik 
me\ kllne J;"I rememlş; yani umum mll
dUrliik He mür• eler nılidürlüldcrl 

arruıındakl mU\'azenetı kumc.'lk tali
ınııtnenıeter bir tllrl!i yaprhuuamış 
«>lduğu için, taranarın vaz.lfc, ı;alrtbi_ 
~t \'e meıı'ullyetlcrl şah!lt tefsirlere 
t.. ğlı lmlıııı .. tı. 

Rıı nıı!flele, burrün ıJe hıılledinıcmı • 
tir kt dolayıııl.) le pel< ı•ok :ı:nfnrlara 

utrnnmıs 'o ııgranmııkt::.dır: Ton tııı· 
ına :> dolur 1a:..Jn verilerek sellliloz 

~··-5~·~~ı;gr:~ ~:::~ .. ~~,.':~:::.~·=·~·:=~:~ ~~~ ~ -~--~~~ lşlııı hlrblrlııl 001.an omlrlcrle {:'CClk. 

1 
tlrruelt gibi., 

I ki hinclli ltarclqin 
lngilizlerle mücadelesi 

Ulrknr. A) ""'°"!, m vzııubııbl!l tali_ 
ıdur..,ı;ı lu:uueııııe ı.ıınni'ijlır, Dilnlu_ matnam ı"r'n yapıldrjP;r hakkında bo. 

r<', O\•tıkallıktn şöhret lk:ız::ınınış \'C :u rivaye tler çılcmıştı. Fnluı.t, bıı çn. 
l\nlkütııyı elinin içine almıştır. Bu Jışmanın onu alındığına dair ;yeni bir 

Baıı iddıalarıı göre, İngiliz nazırı adam, bö}le u hı ''C uysal har<.'ket mnJQmnt eh ı,ıtilmiyor. Rl:r.1 tatmin 
Kırips'in Jlindistıındııık.i muvarra • ederken, lıirdenbirc eC'phc cleğiş- hattA tek:r.1p edecek hlr C(•\•abı, M iyi 

ATLETiZM MUSABAKALARI 
DUn Şeref stadında Be§ll<laş hal. ı 80 metre ınanialr: birinci Stradiya. 

kevı spor komitesi tn.ratından bir at.• di.s; ikınci Radiç; UçUncU Hadiye. 
ıetlzm müsabakası tertip etlllınlştir. 4 X 50 bayrak: blrlncl. Beyoğlu 
:Müsabaka ;ok heyecanlı ve gllzeı ol. halkevi 30, 1kincl Kurtuıuı. 
muştur. Bu &rada 1stıı.nb1.1l Lisesi at- Erlu•kler: 
let:erlnden Kemal yeni bir Türkiye 100 metre: birinci Doğan 11,6; 1kin 
rekoru kırmıştır. 1935 aeneslndenberi el Nejad; \lçllncU Muza!ter. 
Gıılalasaraylı Karnkn!Ja alt 6tl,25 200 metr": birinci Doğan 2',2; '-
metrelik cirit rekorunu 16 aanUm kinci Nejad; UçUncU Vllakldl.s, 
!arkla kırarak yeni cirit rekorunu 800 metre: bırincl Ahmet 2,6,2; 1-
59,41 metre olarak teslB etmlııtlr. kinci Adnan; UçUncU SUJeyman. 
Kemal bu dereceden başka 62,17 met ııroo metre: birinci Ralt 4,29,7; 
relik bir abş daha yapmış.sa da clrl. ikinci Ahmet, Uçüncü Senakl.B. 
din havada kırılmış olması bu dere. 400 metre : blrinci Remzi 55,1; ikin 
cenin yenl TUrklye relloru olarak sa. 'Cl Adnan, üç!lncU SUleyman. 
yılroamnsma .ecbep olmuftur. 4 X 100 hayrak: Birinci Galata.sa_ 

Yeni bir Türkiye rekoru hedly~ e- ray 47,!!; .ikinci Beykoz halkevt; ü. 
den Kemalle Be!}lktag halkevini bil. gUncil Kurtu1uıı. 
hassa tebrik ederiz. CUlle: blrıncl Süha lO,:l7, ikinci 

Teknik dereceler §Unlardır. Snakis, UçUncU 1stepan. 
Rıı~anlar: YUksck: birinci GUner 1,70; ikinci 
80 metre: birinci İnci 11,1; lkıncl Sinan; üçUncU Levend. 

Çanl; tlçUncU Hadiye. Uzun : blnnci Gllncr 6,55,5; !kinci 
GUUc: b!rincl Ne!'mln 11,19; ikinci Namık S,l2; üçUncU Muzatter. 

Payatyanı: UçüncU 'lı'atma. . . • 
Disk: birinci Nermin lS,<IO; lkl.ncl Ci~l: Bırlnci Kemal 59,41 (Y. T. 

La bapul U F 

1 

R); ıkinci Cevdet, üçUncU SUha. n as; çüncll atma. 
YUksek ı>tJnmıı: birinci Stratyalo: 0? adım: birinci Gllncr l~,11; ikin 

ikinci Doran; UçUncll Datlç, et Sınan; UçUncU Dlınitrlyadl8. 
Uzun: birinci Hadiye 4,42; ikin.el Sınk: birinci Ziya 3,25; ikin.ci Yor 

Nesrin; UçU.-ıcU Çanı. go; UçUncU SQdl 

Yüzme· 
lslıınbul su sporları ııjıınlısı tar1. 

tından lcrlip cdik-n ıncvsıının 
ilk yüzıııe yarJşları dün \loda yu:l
me hR\'tı7.Unda intizam altında )O 

pılmıştır. Jlii)iik bir knlııhalık la _ 
rafından nlakrı ile t:ıklh edilen b•ı 
nıii<rnlınkal:ı r mevsimin ilk ynrı~lnrı 
olınnsınıı rsığınen )iixiiclller :ırruıın • 
da r"nis hlr nlı"ıko U''fl ... 'l rnwı ,.c 
nizin :ıdam:ıkıllı ısınmıımış olması· 

na rnl!men nmhtellf kuliiJ> "" m.e' _ 
tcplcrılcn ü6 spoı rıı ınihnhu.J..aln:-n 
i 51i riı ket nıİ'şıt 1 r. 

Kıırşılaşmal:ır dahn fnzln lir•''"~ 
kulühli ile Hııyıl:lrpuşu lisesi yiizii • 
ciileri arasınclıı ~ekişmelere sehep 
olmuş ve me,sinıin bu ılk ynrışla _ 
rındll ne •ko~lll '\'füı;(lcOlcr fı'7111 Pil• 

trcnmnn ynpnmııınnlarınn rıığmcn 

cliinkü yıı rısln rdn Mnhnıudun sırllİ • 
lü 1.17.9, İ hrııhinıin 40~1 metrcac 
5.54.2 lik dereceleri şayanı dikkat. 

yarışları 
lıiı; <Be~ km:), 3 - Ali CFenerbııh· 
~·e), 

100 KURBAGl.AMA: 
1 - Tevfik (Beykoz} 1.29.8, 2 -

Ahmet (Beykoz), 3 - Tarık (Sıı.ı. 
:rcr). 

50 Kli!WA.öl. Ul AKOCIJl\LE!l: 
1 - .Su.ıl (Beykoz) 41,2, :! -

Mustafa, 3 - Jlııriton <Beykoz). 
lıOO SH/lRBST: 
l - lhrnhim (Beykoz) 5.54.2 2 -

Tuğrul (Beykoz) , 3 - .t\r.cdel (S:ı· 
rıyer). 

200 smw:::sT: 
ı - Leoıı (Heykoz) :ı.o:ı, 2 

lnnl (Beykoz), 3 - 1steno (l;eyl,oz) 
TIJRK BAl'RAK: 
1 - Murnı, T vrık , Ye ut (IlC' ·

koz l:ıkımı) 3. I0.2. 2 - Bedri, Ne 
Jat, . l alımu t <Hnydarpoşıı lisesi ı:ı: 
kımı) . 

TCUK IJ.D'll\J\ KCÇl'Kl.ER: kıyd izlığinin sebebini, Yeni Delhi- tirmiş 'c en koyu Jngilix düşmanı niyetler ue bekll,>onız. 

de değıl, Berlin ile Tokyoda ar.ı. kesilmiştir, 5 _ ırenlk arkad~ımı:r., (kfi~tçı. l\lfisnlıaknlnrd:ı alınan neticeleri 
inak lazımdır; cunJ,ü bu iki merkex- Bos'un miic:ıdeleleri, Hindlilerin Irk blzdıı ne!lllerdrn miras kalmış bir sırasl) le bildirl~onız: 

Ur. l - Lco'l, Mt:~l:ıfıı, I.azo <Be~ koz 
lakı mı) 2. 2 - Rasin, Haritorı, Cen 
giz mc~ koz takımı). 

de, lngillercnln en koyu düşmanı gözlerini ncınnl:ırınn çok )ardım snn'at dPğ'lldlr.,, dlyl"rek mc\'eut kL 100 Sl:RRBST: 
bulunan Hindli Uos Hos kardeşler, etmiştir, O, milli llınd kongresinin tıt huhmııını nı.'lZur görınek ve gör. 1 _ Ilııuf (Taksim lisesi) 1,!l, 2 _ 
KırJ'p , Hi.nıdislandıı bulundu"u umumi kiıtibi olmuş, müfrillcr: dil d ı .... d 

e rıııek me~ll'l ed r. O mnn (Bölge snnnt), 3 - ,,ec et 
müddet zarfında, ht-r gece s:ınl 22 bir ıırnyn topluyrırıık h.ırckelc geç. BlzN>, davayı bu yolda mUtnlea (Sarıyer). 
de, hıı-i Bertin, öl.e'ki Tokyo rnd • ınişlir. ~anlı hr. KAğıt v.., ıııellllloz tabrllca. /(}() SElllll;'ST Kftç()K T.BR: 
vosundıın Hindistano, ateşli hil:ıl>e- İngilizler, gi1ti.kcc ışı :ızılıııı ları, ~·edl sl.'flcllk teıılııtıordlr, F.ndfüıt. 1 _ 1.nzo (Bcy)mzl 1.l:i, 2 
lcr )nğdımıışlardır. Bos':ı, lıir ıııiiddet se) ırci k:ılıııış _ rlle nw pro~nı.mlanmrun lıiikümlcrl- Ct•ııgiz (Hc~·koz), :ı .J:ık { llcykcız) 
• Rıı Jılt:ıbelcrin metni şö_vleydi: lıır:sa da, rıüın vot alevhindc hareke- ne .. h Lnl kt r ıı t 

~ gore, eps n ÇO an llll ve e ırıo Si urnsro: 
"Alclı:ınmnyıııız! Jlindis1an iç.in le ııcçmıişler \'C onu lınpsctnıişler • ı:ecmlş olmaları llzımdı. Sözle lı, a. 

kurtulu-ş ~mali çaldı. Hindislan, keıı_ dir. Bu ndam, omriınüıı ~on yinııi raınnda ayrılık vo aykınhk çıkma _ 
öisini, lıu kndcır uxun zamnn esarel• beş senesinin mühim hır kı mıııı saydı, bugün blltlln mentıeket lhtlya
lc hıılundur.ın prangabrı, zincirle- h:ıpishıınrlcrde gcı;in11iştir. (•mı l•nr,ılaınak kabildi. Fakat, ::;u. 
ri kıracak 'e ayng.ı kalkacak. Mu. Kardeşi Ras Holınri Bos'a gelin • merbank umwn mUdUrlUğUnUn geçJr. 
\'akkat nrılnşın:ılanı, süslli vnndlerc ce: Onun hnyıılı, daha nz ıııiicııde_ diğl bir lntll•al devresi, Bay Bllrhan 
aldanmayınız. Hepiniz ayaklanı • !elidir. O, çol.:tanberi Tokyoda Zihni Sıııııısu.n ı, haı,ında bulundağu 
nız.,, yerleşmiş, Japonlann Jınrekclc peç- znnı:ın dıı ~'llzdıtıınn ,.~hile, buna 

Hlndislandıı, o zaman, bu se.ı.• mesini bcklcınişlir. mıınl olılıı. llareketlertmb.l, kat'l n-

1 - Mnhrnut (llnyıdnrrın-;n li~c~i) 
t.li.9, 2 - l.ültekin (Bc)knz), 3 -
Şahnp (Beykoz). 

50 sun osrı · KOcoıu.ım: 
l - Ro~in (Beykoz) 44, 2 - Be-

IW J.b' .. O'l.AAJ AJ.A/U: 
1 - Fuaı lHeo\'koz) 27,38, 2 -

Mahir (lfoyl,oz), :ı - ~ecdet llle}-
1,oz). 

SU TOPU: 
.Son olarıık k ırnıı.ı:ı ve lıeyaz la • 

kmı nr:ı~ıııda ürhanın lıııkcrnliği 
ııllındn Jnpıl .ın sıı tonu ınii.snhakıısı 
~·ok lı erecuıılı olmuş YC kırını:ı:ı ıa_ 
kım. hc,nz lokııııı 4-~ ınağICııip el • 
ıni~ıiı·. C.clccck hııftu 'ine Moda h:ı. 
,·uzlıııdn ~üzme teşvik yurışlnrı ya_ 
pılaca!.tır. 

hazrra" ,>a rağmen wyu rucıtmak, 
malıeme nok•nlıf,1ı111 tr.knlk tedbir. 
Jer ,.e yeni butı11lar llP. lır.al6 etmek 
ınümkiindUr.Yl'nl Sllmerbank U , Mil. 
duru Bny Hulki !'\.llsbalın reallıt ve 

22 HAZIRAX - 1942 

Evlenme teklüleri: 
* Yaş 26, boy 1,62, balık 

mUtenaslp vücuUu, orta.dan 
boylu, lite me.zunu, f~L.n 
asil bir alJe kızı: yü.klek uw
mUo, devlet memuru nya -~ 
bayla evlen.:nek istemektedir. 
duba) remzine müracaat • 6 

* Ya,, 28, boy 1,70, kilo 'fO, 
seyrek aaçlı, ayda 60 lira J<ll 
memur bir bay; 20..28 1' 
kanaatkA.r bir bayanla evtenısı• 
mcktcdlr. (H.B. 11) remzino ııı 
caat _ 7 

* Y8§ 37, kilo 69, orta bOYl~ 
25 lira getiren bir evı ve ıe.Y sD 
tept.e okuyan bir çocu(:u bulllfl ~ 
hlr bayan, 40.50 y&§lannd& e ~ 
dık bir bayla evlenmek tııteııı•1 (Deniz) remzine mUracaat • 
* Robert Kolej mUhendlS ltıl ~ 

dan mezun, Almanca bilen. (~ 
erkek mllaavatını kabul etıııi' 
bay, biraz geliri veya ma~ 
ingillzce veya all1}&ncaya 

25 ya§larmda, sporcu bir 'l'Üt'~ ~ 
le evlenmek lııtemektedir. (~· 
remzine mUracaat • 9 _,JJ 

4t0öşell <i odalı bir apartıın;; ı 
turan, memuriyeti dolayısUe 
lt.lt gelemlyen, yalnız ve ~ 
dolgun maaşlı bir bay; klnl ( 
bayanla evlenmek !Jltemel<tedi'' 
ca) remzine mUracaat _ 10 

lı 11myanltır 
• Orta tahııll glSrmll§ bira' ,ııJJ 

bilen ve telefon l§lerlnden 
genç bir kız §lrket ve mUe dl'· 
çalışmak Uzere lt aramakta 
Ayta) remzine müracaat - S., 

* Yüksek tahsile devanı e~ 
ı..'lolulu bir genç: mall vazıye 
~ukluğu .ııebebtle fabrika ve~ 
hanelerde ehven Ucretle çal 
tcmektedir. (Demlrban T(lrld 
ne rnilracaa t. 

* YQksek tahsll görmU§ ~ 
bir ı;enı:; zorlaşan hayat ,._r 

ktedlt· tayısile çaıııımak isteme r6' 
20 den 24 e kadar matbaal• 1' 1 

affll hlh ve yazı işlerinde muv ;" 
bilir. !GUçlU) remzine nıur-1~ıf * 26 ya!'mda, aakeruıde 1 

mıyan, takibat ve muhatıera:ı:ıı' 
dak lllo bilen bir genç 1§ 8 

dır. Kefalet verebilir. Taıırsr" 
(Ay) remzine müracaat. 

Aldırır.:~: 
Aıatrda re~er1 ,.ob 

kuyucula.nnı.rzm ~ 
mektuptan lda.rebaDemidd 

lan hane) b('rrtın •baJJtaı' 
kadar .e saat il dea eorıJ'll 

lan. ıııf. 
IB.L.M.C.) (S.~. Yalnız). (~ 

(H. 4~) <F. K.) '(Ş. (~(}. 
(Lu~fiı (Se\'gl) CT. şen) -;J.'!f 
(Mehtapı {H. önaall ( rı.C. 
IŞ . ı<~.I (N.N.) (B.'l'. 43) t 
(M. Uour) Gün 40) -(Yede!' ı 
et) {E,L.) (Tekcan) (R.ft.Gl (~ 
(T,H.RZ.) (E. Ural) (A.,)Ll 
(S,28.S) (E.0) (Naciye ~ 

(B.V) (H.B. 88) (Yardnn) <' )• ıf 
T ystnıl (T.A.S.) E.N,S.) (S. • 1' 

(GUleryUz) CCandan) {!~. ~ 
(Rotklv) t A,T.A.) csarll 
(23. D.) (Sevim) Adliyeci ) 

lerin nereden gelclllU bilinmiyordu. 1\ırips'in llindistnn seyahati s•_ dınılıır ile ağln'llmıınıak; idarecilik 
Almanlann meharctli hir lertibiY- rasıncl.ı. bu ıki kardl"ş, rnılyo ha. ıneflmınunıı, lhtlÜ.'!I erb:ıbına ka~ı 
le, 1Jerlinden yiikselen Bos knrdcşin şm~lıı. biri sözünü bitirirken , iileoki bir hücum kalkanı gibi ınıUa.nmal< 
sesi, Hindistandn d:ılg:ılanıyordu. bıı.şlıyor ''.e birbirinin hit:ıbclrriııi yUzürıdeıı, Mıtun l5lnrimlz sllrünC'eme 

Bos kıırclcşlerden, Berlindclcinin kuvvellendiriyorlnrdı • de kııldı. Rl1.cıl', hl<:blr mazeret va_ 
1 mJ: Sub1m~ Şnnro. Bos'dur. Kırk 1Imdis1~ıııln Xehrii, Gnnı!i ~ll, hu rid değildir, YC<ll sr.ııe, 'J'Urlt lnkllAbı. 
yasıfüladır. Atr•şli gözlerini, ç,er_ biliııly<>rdu, arıııı llos k:ırde5lcrdcıı nın dinarnllc hllııre lhc nazaran uzun 
ı;c,·eli bir gör.hık örter. Bıı a· kimse lıalıcrdar değildi, Şimdi, bir 7.nmandır, İçiıııfo yaşadığımız de· 
ıinm, HiNU1lede dogmuştur. 1'n'lıc; • onlar da, biri ,Alrıınnların, ıliğer: vir de a111riık bf'fılAmelere tahnınmü. 
Jini, lngilleredc Kemhriç ünh·t•rsi- faponlnrm yanında, .sahneye çık. IU olan bir de\·lr dekfldlr., Rlnaena.. 
lesinldc ikmnl cimi~ \C Hindi<;•aıı lılar. le,>tı, gll.:ıiiıı ynıııtacak 1 ini, dakika 

geçirmeden; zaman, enerji ve el,.man 
lanınızı israf etmcclen ba,a •nıa1< iL 
:r.undır, Harekl'tslzliğe mııclp ~bep 

bulınak kolaydır: fakat, umulan. hrk. 
lenen vo iııtenen ı, m:ı1.el't"tlerin gol. 
geıılne ya.slaıımak mıdır? Hayır? Diz, 
var etmejtl dUşl\nl\yonı7~ tnııanların. 

mfi'!lbet eserler ile iftihar l'll~blleC!'k
IPrlnı., kanll'~ Jo~<ıkl hııtalıırın tizerlııdı- ; 
durmı~alrm, onlardaki fikir c;arpık • 
1ıklarını bir kennra bıra1mlım. Z:ı. 

1 
man g~mı,tır, takat fırsatlar tanın
men elden !•aı:ırılmamı,tır. "Ah\•all • 1 

dinamik mlull·ından bunu bekliyoruz. Zeytinyağı yerine lf.I ~ı 
btlyoruz ki onun idaresi zamırnı.rı. İsmail adında bir genç, zey
da "kllğ'ıt fubrll<aııı", bUtlin teaekkll. tenekelerine su doldurmu!t " 11 ~ 
ili ile, tnm "bir ~nayı malıalle!<I., ol. rı Sultanahmctte bir ahçıya ... c' 
ı;ıın. <>zaman, Bay Hulki All&b:ıb ile tır. Ahçı tenekeden birini açıD ~O 
herabcr, hepimizin de bu üstUn başa- ı Jandırıldığıru anlamI§, z.abıtar" 
n ile öğUnmek hakktmıı:dır, racaat etmiştir. Lımall yaaıtl 

SABhl ALAÇAM adliyeye verllmi!Jlir 

Tarıkla C.oııul• Hıl& e<iip, gittik· 
ten sonrıı !Ferhat öğleye kadar e -
kl hııtıralarrna. giımülettk o<la..<Jın. 
dıt kalmı:r;tı. 

O kndıır ~r.' diği ~iızel lstanbul, 
ne(li:uun yolrluği~·le sanki bo,al
mııı, bir ı;ehri, (]erin \ e matemli 
bir "ii"dfıla rlaJmı" bir mezarlık gi
bi IJO!'I 'e ı:amlı göriiniiyordu, 

.Ah J;etli:ı! 7ınııllı kıuağııd Ne 
müOıi<ı, ne ueıldı lılr talihi, ne kıı
ra bir ikibetl varmış! .. 

O kadar ı:t•ı•ç, o kadar giizelken 
kım<;e iz, \ııksul, birçok fıwialar 
it:fDlle iılnıcl• I 

l'eı-hnt onıın felfiketlnde kendi 
rnltinü de biliyor, lıete Bedriyi öl. 
dıinnesi 'c- nihıı,·et l,'lldırma."ı de. 
rıt1 lerde fı.,i;ulnıa<ıını l;1>p kemlinr 
l\arp hissedilmiş büy"ük a.şl(r !Jebep 
olcluğunu duo;iınerek derin bir yei,. 
jçinde 'kalıyordu. HHiç olmnr.sa bu 
fedakar, hıı ) lik ek ruhlu genç kı · 
ım bir mez:ırı ol!tayıh!, Oraya gj. 
ılip onun ruhi~·le lconusahllscycli •• 
n<•aba <lenitılen çıkan o bedbaht 
,.e kilDfie'iu iılıiyii nereye gömnıüJ 
'orıJi?! Onun zavallı mezarını kim 
rl~n 1Jgrenl'bllırıll'' .. ~lorı::-rtnn kal. 
dıtıp kimıtefibler 1.al;rinde bir ça. 

liura gömmU" olaca•ıl:ırclı !. Ila5ına 
adiyle bir ta~ dikecek lclmi ,·aNlı 
z:nallıcığm!, Morga müracaat ct
&e ona gillerlertli. Zarnlh ya\'nı -
cağın nereye ı;ömüldü,:riinfi kim 
batırlryM'ak1ı !, 

O gün t-ıtanlml yeni gelnıis olnn 
•·erhodı akşama kadar ı .. tırahat 
etmesi icin ,\'alnız bırakmış olan 
Tıınl•. akş-.ım li'itü Gtinülle hera. 
lıer ziyaretine ı;elmJ~!er<li. Doktor 
Tank eıoki :ıı1;ada~ının cloğnı<'.ı 
odasına girmiş, Gönül saloo(la kal. 
mı tı, Gene; doktor büyük bir neıt'e 
ile mm ri<"a ediyordu: 

- Bu ıt'İ<'5-'lm beraber vemek '\'İ
ycc.eğiz Ferhatçığım.. G;inül h:ı. 
nım s:ı.!oncJ:ıseni bekliyor.. haydi 
kalk gii7,el bir ı;iyin .. 

J."erhat nrkailasmm bu samimi 
teklifini reddetmP.mekle beraber 
mahzun 'c mevus içini de saklı 
yamıyordu.. -

- N ereyc gfdeceği7. ! Diye 
SOl'()U. 

- Tokatlıvanda masamız hazır
landı Dizi bekliyor, l'emek yedik. 
t.en sonra da. elhfot hir :Vel'P ~der 
ofıınınız. 

Jı'crhat bu geceyi dü,ünoolcri ve 
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elemleriyle ha!ibaşa :rıılnız geçir
mek, heıı .Bedian dll Unmek isti
yordu. H.-.t ta mümkün oı .. a şoföı· 
Ha~·dan bulup onun ~ki mah~lle
~ne 'kadar gitmeli tasarlıyordu. 

Ferhadm dii5iinceli haJini görrn 
doktor Tank şakaya baıdadı: 

- Sen Jıi.li. ~ki romantik hal
lerini bırakmamı m.. Berlin gibi 
bir nıakine ülkcslnin bite seni dc
ği~tinnedlğinl göriiyonım !, 

Ferbat ~ı-la ~üyor ve hazır. 
lannıak için dolahır.ın kapısını aç. 
mağa, bi.r 5eyler yapıyomlU' gibi 
görünmeğe çabaJıyor<lu. 
Tarık onun elbise dolabım göz

den geçirdl'l<ten sonra: 
- Şimıli ben senin yanında !lek 

zna.•lı kaln<'ağım • diye üstünü 
gösterdi. • 

lo"erhat onun ne demek i~tcrli~i
ııi anlamı~tı: 

- Aldanıyorsun aulxim - dedi -
L-en de en iyi bir k~tümlimü arı 
yorum •• 7AUlnettJğin gibi !'lık bir in. 
san cleğitim.. clhiselerimin ı.;oğıı 
l!ıpordur ... f"aka.t. eğer mutlaka A,·. 
ropa kokmıu ta.'1)'an bil' ~ye ar
zun ,.3rs:L sana ağaç lmbuğı.ındw 
i!tiihsal edilmiş sun'i ipek bir ı..nı · 
\at takdim edeyim?. 

Ferhat bir l<utn açarak Tarığm 
önıine koydu, 

- Hangilerini beğenir&en Ta-
nkçığnn ? .• 

- Denırk bir tane değil ne ka
dar istersem öyle mi! 

- Elbet.. bak ne kadar çok .. 
cks.emi kullanılmam., .. elbiseleri. 
ne göre intihap ctı 

Tnrık kral atı <leğlstirinceye ka· 
ıJar pratik bir hayata ıalışmış olan 
Ferhat ~iylıımi:;ıti. Kendilerini ~a
~·et nıli'l•ellef bir t m•ııletle bekli 
yen Gönülün bulumluğu alona 
~irdiler .. 

• • • yarnn saat !'Onra oteldeki 
)emek o;.ıJonunu ilk yemeklerini 
ycmi,ıcrdl .. 

l'arıi,"'ln !lorduğu suallere Ferhat 
I.ıo;:ı. <'C\ a'>l:ı.r ,·eriyor, onlara Ber
liııe ait ~eni harp hayatmı aıılatı· 
~ordu .. ' 'e bir ay sonra döneceğini 
ı.öy1erken yemek y.enmiş bitmişti .• 

Kahl·e i~erken Gönül sonlu: 
- Burada mı kala<'ağızt 
Ferhat: 
- Bana müsaade edenealz? 

- ()iye ba..'ja.)rken Tank atıldı: 
- K::ıhll mi! f'erhat rica ede-

rim! Bu gece biraz oturalım. Seni 
iiy1e göreceğim geldi ki •• yann Is. 
tNllğin l•ada.r uyu .. 

Gönül de Tanğa lştira!ı etU: 
- Bu ge<'e beraber oturalım •• 

Ü(' seneden M>nra buluştuk.. ba ka
dar t,.'Abuk nuıl aynlmsf 

Diyordu. 
Doktor Tank hf~nblre hatır. 

lrunJ§t.ı. Seatiae baktı: 

., .. 
- Yeni aı;ılmııı bir bar '"' 

rada. bu geeo genç bir .,rt ._;;!,, 
defa ghneye c:ıka<'ftkmJ~. 'f 
~iindllr ilinl:ınnı görUyoroJO" 
tersenV. orıı~a gidelim!. 

Gönül S{'\'İndl. ., 1 
- Gidelim •. - dedi • gtdetl 

ğil mi Fcrhatçığım ! 
FM"luıt boynuna büktü. ~ 
«.alktdar .. otomobile bll:S. ~ 

~ğe lüzum yıf.rtu, Bar, ot 
)'&km bir yerdeydi. .ti 

Yeni barda blr gala !,tp 
görillüyordu.. onlar i~ ~liı' 
masaya yerletfrken dans 
du .. 

Tank Ferhad&: 
- Sizin barlara' benzeıoe:ttJ 

ma ne yapalun - diye -1•1 
}'erhat lstek.'tlz oldajun•~ 
memeie ~ılJIYordo. Caz f//J il' 
nni bir dans havası ~ 
~ül Ferhad& baktı: l --

- Ne güzel bir hava deli 

- dedi - ôtJ·-Ferhat nefret doyarak O 
dansa kaldırdı. 

(De\'aldl , • ., ) 
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- lngutz knmnndnnlığmua oda8ı Çlnden, H~ollırtandan btr hayli na· 

Öıı.llııcıo bir c1n1J kndınrıı b~ı kcsL dide nebatat topladım. 
)orlar •• fallJ h1i.U bulunamıyor. Garip lllls .Meri runlan söylerken, bir yan 
~ı mJ ': dnn dıı laıtaıımın içinde yc.rıeecn 

- E\·et. Çok gnrlp.. bunu g&Wtecle (kesik baş) moseleslnl ılU:Jllnllyor ve 
Olttunıı.dmı nma, §Uradııkl polis bAft.. (Ş:Lnghay postasI)nın Yerdiği haberi 
~elen anlatırken duşdum. rJhnlnde tııhlllo çaJ.ı~ıyordu. 

llıı Mert ynn taraft:lld 1D11aa bo.ııın 1 l\llster Pıırt.cr kUçilk bir masanın 
da oturan ~terUere göz aıtı_ vo önUnde oturmu:ıtu. 
..,._ etraf rteceeella eden bir~ &1. Mis Meri sordu: 
'il Dıiletert gördll. - hk önce bir llldir 19('Jlm, de-ğlı 

!>emek k1 onlar poDa lıaftyeslydl - mJ 'l 

lıır. ı - Eh.. fcı11ıı. olmaz.. varsa l!)('rlz. 
4rtık clınayet meeetesı ehemmiyet. - Neli IQCr'BJnlz!' !' 

le takıp edlllyvr demekti. - Neli olorııa olsun-
~ Meri aordıı: - Mazin likör sever misiniz! yol<. 
- Şanglıııya bir (Japon ool!A4ı) • &17.e naneli mJ vereyim! 

leJ.ını .. IJUllUD bunun bn§mı kesiyor. - Bayır •• ilk teldlflnl-z fena değil. 
ııın!J diyorlar .. doğru mup '.l\lur.a çok !lfl\'Qrim ben. 

- Evet_ evet.. doğrudur. On bC5 Mhı Meri bir dolap uçtı; ll<i kadt>h. 
tllıı lçludc bir OQk kıımelerin esraren lo blr ıt~ çıkardı. 

n- ft n r.; l't - l\f{ı=nm Postası 

Anka ·a at ya 
~ın o a 

______ z+. 

-
Ankara ilkbahıır at yarışlıırının BO· 1 :farkla birinci, Çoban kızı ikinci, U. 
nu.ncu haftası ipodromda bUyllk bir 1 mııcı llçUncU, Gungadln dördllncU o!. 
kalabalık huı:urund:ı. yapılmış Vtı çok du. Ganyan 235, pll\.sclcr 135, 350 
heyecanıı olmuştur. ı ve 245 h-Urtl,1 verdi . 

Blrlnot kO§U: Di.lrdllncU k05u: 

(Konca koşusu) olan bu yarışa tkl yaşında yeril safknn İngiliz er. 
l>rena Halimin Elmaa ve Şehnaz n. kok ve dL,ı taylara mahsus olan bu 
dmda iki atı iştirak ctU. Birinciliği yan§I Hümnyun kazandı. Deste gnı 
Elmııs, Jkinclliği Şehnaz aldı. ikinci, Varacl UçUncU geldi. Ganyan 

Jkincı koııu: 110, pll\.se lllS, ikinci plAsc 135 kuruş 
3000 metre mt'.aaleli Mohaç koşusu verdi. 

bir hayli heyecanlı geçtl ve biraz d:ı lleıJlncı k<>:Ju: 
sürprizli neticelendi. Bozkurd, yarışı Üç yagmdakt yerU saf kan Arnb 
gUııel bir :l<O§U ile bitirdi. Birinci crkclc ve dişi taylııra mahsus olan bu 
Bozkurd, lkincı Sava, UçUncU Ceyıan koşuda :Mihrace blrincl, Onmek ikin. 

...... 

~ bir ekllde 61dllrWdUğtlııU ben ele Ka.deblert doldurdu: • -
~~ gibi.. herk~ gibi duyuyorum. - Buyurunuz.. !tıelirn. 

tek geJdl. Bozkurdun ganyanı 555, el, İnci tlçUncn oldu. ' 

ILJcat, sl:ı.l tom1n ederim ki. ben Kadehleri knldırdılar. 
ıı-raıtn hiç kllD!ICye bir fenahk yap. \'e l~tller. 

plll.aesl 140 kuruş verdi. Savıınm 115 Ayni ahıra mensup olan lllihraec 
ve CeylA.ıım 185 kuI'U§tur, Ue Seyyare 615 şer kur~ ganyan 

TüRKiYE iŞ BANK ASI lıtış değilim. (Japon cel!Adı)nın be.. 

'1ıtııe nıesgu lola.cağını sa.,mıyorum . 
'1 - Ben Şanghn)da bir (Japon oel· 
~)nuı faaliyete geçtiğinden emin 
-"t>lllm. nu adıım heriıal<le Japon 
~. 1 altında fa llyeto goçeu \"C 

~llun bunun canını yntaın, b:ışka 
llılUcte ınrnsup bir o.dam olsa ~role. 
bt - Yok, yok" mL'I. IIl'rkes onun 

r (Jnpon ccll!l.dı) oldu;;'lındn mUttc. 
llıttır .. 
~ nır ls&nnsı vardır. o dıı benim. 

bu habere lnnnmıyorıım. 
- .fic demek istiyorsunuz, mis'? 
- Şunu dt'mck t5ttyonım ki. bu 

lldatn herkesin dllckııttnl Japonlaım 
lb:erıııe t-Opi:ıyıınık, kendi!!! serbestçe 

::§ıyor. 8cıı bu cellidın bir Rus 
tı~Udan bllllnlm. 

\il - Şu halde siz bu işle yakından 
~ kııdıır gorllnUyonıu.n'ıız! Daha fıı1 .. 
~ llla!ıu:ıtnıız vanıa, IQtfen balll\ bir 
'tı.ttı.tar llAt verin de gnvıteme yaza. 

._:;- l.trattan cbh:ı lyt maııunst top. 
:111ı mUrnkUn <lef,'11 miydi': 

'lıayır. Dedim yu" Den bl>yle 

' tı ' bu~umu solmıaktan 
llttı. rmı. "Z. beni t nvlr edersool:ı 
lcı lltemnn c.lıu:al'{nn. ı~n olıınu1. 

ben !:01' ' • ı ·ı ı..ı~ k ıı.ım ~tt ·~ " ı. "' er l'ı; •• 
1\1 iyiliğe. lyll m3luwtlc etmn i· 

11!\'U \' • b'll ,.., 

- Uenlr.ı blldt~ın nızııı. bir ı,ıey 
~k. C'lııayetln \"Ul<ubutduğu dıı!.dkn. 
btı ben de kum3nd:ı.nıı!> dalreslnde 
ltuıuyordum. Dnşal'Q·a çddıfnnız. 

~illan b!J;II1 ·t~lnln bn,, ltopn.rılml:Jtı. 
l'az sonra bU keıılk baş ortadan 

:Yboldıı, n.ınyıınm en tıteşbur s'blr. 
bıı ıları ibtle bU mnrlfett t: ı \tadar ç:ı. 

k ve kolııy gı>steremez.cU. Ren bu. 

ıı;ı Şahit oldunl. O gtını1crıberı bu me· 
~tı ile lfıe!JguJUm: Aeııba kı.ıstk baş 
~r!.'d~ çıl.ııcnk'? \'c clnıı~ettn tanı 
11~11 Yakalanacak'? diye ~uY,Jr·u.rn. 

l.otta .1.ı '!>ırlenblrr •;nt:ıb:llrldııııtı . 
~ !lerl: 

- numd:ı. ~:laldığmızı anlıyorum, 
llılıt()r J>arlter!' arı:u ederseniz odama 
tılcatrıu., fllz.e benim m,-şbur oebııtat 
'llıultt\lmü g6stereyfnı. 

l>arker se\'Lnı:le gUJ~.ı: 
\a - ifa .. l1ll meşhur n baAt ili.mi olnn 

hra 1117. ntlslnl.z. '! 
-~ ...... Evet .. benim. Gnetelerde ,sınım 

resnıtm de ç~tı. 
~ı - Alı, mıs Mort, eu dııklk:adıı btl e. 
~·ı:., lll.zlnle tanqıtığımıı ne kndnr ısa. 
~11dlın. llMtl odanıza dıwct et11{;-inlz 

'4ı Size teşckktlr ederim. 
11csap gördüler .. 
1lalktılar •• 
\ '' Lokantadan otele gcçtııer. 

ltac; 
bıı ? 

numarada oturuyorsunuz. 

- lktnct ımtta 7 nııınıırnı:.... 
- A •. ben de aynı l.ııttn .• tılm ı;lzln 

~ınn:dııkı od:ıl rd n birinde otu . 
~~ oroın. l\h. ne le dnr giizel bir te. 
~f. Ah, U('I ıuıdıı.r gUzel bir t rsa· 
ur bu! Yııtlnhl ~ok e\ indim · çok 
~indim. 

ı, .... 1 ·•e lco"" Jwş:ı tklnrı ka !ıı •u \ 'CDu n v-

"ıl<tılıır. 
Otelde t'Qk müşt rl ,-nı dı. inen !:1 • 

~ıtıııar hcsaııtıuıı. 

Ilı\ \'ULDAN çm: \N ntn J{ESU\ 

BAŞ! •.. 
~Us Meri 7 num:ımlı odanın önUnde 

~"du: 
.• - ~te burası.. 

\•e 1aıptyı açarak: 
- Buyal'UllUZ, mister rarker .• 
f>eaı. 1klııl btrllktc o&ya girdiler. 

!is Parker: 
- Nebatat albllmllnUz çok . , . 

gerektir. 
l.>iye 98y~ 
'lis Merlı 
·-. z.mval&rlıA M~'inr 

l\Dııte.r Parker: 

- Nebatat koleksiyonunuzu pek 
merak edJyorum, mla Meri! dooı • 
Çin tlceklerlntn hep ını toplayabildi. 
nlz mlP 

- Topladı!;'lDJJ umuyorum. Hcrh:ı.l· 
de hoeunum glclccektlr. 

tlçUneU koşu: verdiler. Mihracenin pl6.BCB.1 800, O. 
Haftanın en bUyük yarl§ı nlsfcüm mezln pll\.sesi 295, lncinln pl!st'sl 175 

bur koşusu idi. Mesafesi 2400 metre, kuruş. Bu koşuya Hakan glrmedl. 
lkramlyCB.I de 5000 lira olan bu ya.. Altmcı ko'°: 
n§ı Prena Halimin Romana adlı kıs- üç ya.şındald ~rll yarııı:ıkan tngl. 
rllğı UçUncU dc!a olarak kazandı. llz erkek ve dl§1 taylara. mahsus bu 

Kiicük T~sarruf 
He~ertlan 

1941 •-..uAMtYIC PLANl 

KEŞIDELER: ı Şoba&. 4 

llU ~lllELEW 

1 adet 2000 ~ • 2000.- U:u 
1 • 1000 - aooo.- .. 
1 • 'lGO - ıııoo.-• • aOG • - uıoo.-- • 

10 • 200 
"' - ZllOG.- • 

100 
Mis Merı odıı.nın bir köşesinde du. 

rnn b:wulClılluo yanına gitti. 
Büt1la kolekslyonlarnn bu bavulun 

l~nlledlr, 

Yan§ başlar b:ı.§lamaz Fikret At- yarışı Mcncvl§ btrlncl, Pehllvan ikln
Jınm Gungadin1 ba§a fırladı. Prens cl, Soydan CçUncü olarak bitirdi. Gan 
Halimin Humahatun'u da kendisloo yan 115, p1!8c 105, pll\se 130 kunıu 

yaklaşarak yart§ı bo.§ta göltlrmeğe verdi. ,, 
b:ı§ladılar. RoDUUUI beşinci idi. Nllı&.. Yedinci k~: 
yet Gungadln ve Humahatundan kur üç ve daha yukan yaştaki saf kan 

\larm. 1 .eı.tuaı-. t lklDo tO • 
ti() • 

etııecır111 taı1lıJertnde -· ~ıtn- IOC • 

• - 6000.- • 
.MJ • - ll!OO..- . 
• • - aooo.- .. 
1G - ~t)()n-

l\Ilstt>r .Parker ayağa kalktı .. 
Ba\"tıldnn ~ıkııcnl< bu nqhur kıy. 

ınetU nebatat koleksiyonunu görmek 
için ~'bıraalıınıyordu. 

MerJ bavulu n.çtı_ 
Birdenbire saçl1'n dikildi. 
- O n~! Burada luuılı lılr paket 

var. 
Mister ..Parker bavula lğlldl. 
Fakat kan ııU:ıUnl\ duyunro ee\ıt.p 

\<ırmedl .. yutlmnmap ~tadı. 
Merı paketi açtı: 
- Tuhaf şey! Bo paket lçlnde ııan. 

kin bir kaç kUo ığıl' etı varmış s-lbl.. 
bavulda ağırlnı:ıın~ bir koku_ 

ildııı blrUkto pnketl açtılar. 
O ne'l'! 

- Allahım, rUya mı görüyorum 'l ! 
Paketin içinde bir kesik baı çık • 

tuldu, yalnız olarak ba§t& koşmağa lnglllz at ve kısraklara mahsus olıın 
başladı, Yarışın blbnesioe 200 metre bu yarışı, bütün ümitler hllA!ma Ko 
kala dUz yola çıkılmca arka.dan top. misıırj birlnelllkle bltlrdl lkiiıci Hey 
lu bir haMa gelen guruptan Romans beli, Oçllnen Yavuz geldi. Ganyan 600 
Jle Çoban kızı ba§a fırladılar, Gun- pll\.se 220, plıtse 860 kuruş v-crdl. 
gadlne yetl§erek geçtiler. Bu sırada Çifte bahll: 
Gungadinio alıır arkada.şı Umacı da Bozkurd. Romans çifte balılai 20 
yetl§tl ve böylece Romans bir boy lira 65 kuruo verdi. 

Deniz Gedikli Erbaa ortaokulu müdürlüğünden: 

1 - Bu yıl doğrudan doğruya donanmaya sevkedilmek üzere orta okul 
mezunlarından talebe kayıt edilecektir. 

2 - lstanbul ve civarından müracaat edecekler lstanbul Deniz Komutan· 

lığına, Mersin ve civarından müracaat edecekler de Mersindeki 
okul müdürlüğüne. 

3 - lstanbul ve Mersin mıntakası haricinde bu1unanların bulundukları 
askerlik şubelerine dilekçe ile bildirecekler ve bu dilekçenin bir 
nüshasını da lstanbul Deniz Komutanlığına veya Mersindeki okula 
göndereceklerdir. 

mıştı. 

Mister Pa.rker, bavulun içinden çı· 4 

kan J;:cetk kadm ba§mı '7"Ör0.nc~ dili 
tutulmn.' glbt, tıtrcmeğe bıışladı .• dl:ı. 
Ierfnln dermanı birden kesildi_ yere 
diz çöktll. 

'I 

Kayıtlar 1.6.942 tarihinden 30.9.942 tarihine kadar devam ede
cektir. (6576) 

' 
inhisarlar U. Müdürl_üğünden: 

Mis Meri: 
- \'alin.hl bu işten haberim yokı 

dedi, ZD.\"tlllı lmdınm başı keslldlğlnt 
1nglliz kumnndıınhğtnda iken haber 

2 
nlm13tık. O gUndcnbt-rt dnayetln ta. 
ilini a.rıyorlardı. 

5.6.942 tarihinde kopalı zarf usulile ihale edileceği ilôn olunan 
idaremizin Patabohçe yeni rakı fabrikası binasında yophracağı to
dilôt iıine talip zuhur etmediğinden pazarlığa konmuJtur. 
Muhammen bedeli "13.823.81" lira yüzde 7,5 muvakkat teminatı 
"1037" liradır. 

l\llstl'r Parker • eler dlzlerillde 3 Pazarlık 3.7.942 cuma günü saat 1 O do Kabatajta levazım ıube" 
sindeki merkez oh,.. komisyonunda yapılacaktır. derman olsaydı • çarçabuk kaçrp gl· 

dcccktı. 

- llll!ı! Bu deh etli SP..Jıneyt odanız 
da görecel;-tml sannuyordıırn. Bu k.e.. 
sile b::ı.ş sizin bavulunuzda.. ııb.ln oda. 
nn:d:ı •• aman Allahun! 

1\lis l\lcrl çok müşkül vaziyete dil§. 
lllliştll. 

- Vallahi bu ı ten haberim yok, 
Jtılııter r:ırker! diyordn - Ba\'Uluma 
bu keaık t>aı,ı kim koymuş 'l btlmiyo. 
nıın .• Rlldllim bir ISCY \•ursa. bunu 
Rus cnııusıımın yapmııi otmruııdır. 

- Arıııı61 rnls l\lcrl, gl>nırils gibi 
söylllyorsunnzı nu kadıır 1)1 blllyor 
dunuz dn, o ltus cn.<ıusunu nl'dcn :ııı . 
bıtayıı. haber "Vermediniz 'l 

- J!:llmde bir kllçllk emare bili' 
:roktu. Za.brt.a ''eııtka ister.. şahit is 
ter •. bıınlan ııldo etmeden nnsıl gtrl · 
cJıillrdlm i.iylo bir ıoe? 
MI ter Pnrker ellertnı uğıışturdu: 
_ Ya imdi~ .• Şlnıdı ne yapacak . 

ınıı.? Vn1Jyetırıl:r. çok glicıeştı suı: 
yonun. 

- Nlçln ! tı;tc. :r.nbıtnnın llroadığı 
kesik b:lşı t>öylelik!e bulmu, olnro. 

rum. 
- Am'.ln, \·ıı.zlyl't iyi dll~Un ınıs 

J'\lerl! kr!!lk baş izin odnııızda .• ve"'· I 
ıdn hnvulunur.un içinde. ))!!il u l:a· 
na gi1"1rrcorğlnlı. mahut nr!Jatnt l•o. 1 

l"'lt iyonunun lmhınnt!uğıı bıl'llllhın 1. 1 
çlııdc. 

- Brntm bu husuı;ta hl9btr t'ndl 
sf'm ~·ok. Zlrn, bu keı;tJ< başın 1>3\,1. 
lu ın;ı lı:ış]( lb.rı turııfındnn koıııiu· 
ğunıı. bliyUk bir !5--'llıldlm ,nr. 

- Ne dl)'O">ıın·ız? ';:ıhldlnlz mi 

\'llr! - Ô.)le yn. Slzd;n bllyü!\ "''· 
hlt olur mu'? Oıl:ımıı beraber glr111ı •. 
bavulu hnratıcr n<;-tıl,. Ve ıu~!ill• b:ı"'ı 
ikimiz de ayni h:ıyretıe ı:ördllk ... ım 
di uıbıta,·a Jınbrr \'erecrğt7.. 

4 - Keıif ve ~ortname her gün sözü geçen ıubeden 70 kuruş mukabilin
de alınabilir. 

S - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte şartnamenin F. 
fikrasında yazılı kanuni vesika ve yüzde 7,5 güvenme part'sile bir• 
likte mezkur komisyona müracaatları. (6678} 

~----------------..ı--.... .-'\ ' · Türk ye Cumhur ... eu 

ZiRAAT BA KASI 
Kunılıq tarlhl: IKAA. - Bermayeah 1000.000,000 l'Drtı UnA 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 Ura lkra~!ye nrtyor. 

1 r,u-aat Banlt&.auıdıı ıc:uınb..'\ralı ve lht>ıı.rsız uuar:-•11 Oe.iapıarı:nan eı:. .u 
~O Uram bulunantara senede 4 defa c;ek1iecek ıtur'a lle &.şagıdaıt:ı 
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Devlet Deniz Y o Han İşletme 
Müdürlüğü lJinlan 

Umum 

22.6.1942 - 28.6.1942 tarihlerine kadar muhtelif 

hatlanmıza kalkacak vapurların Uimleri ve kalkıf gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhhmlar 
Kt\RADEN1Z HATTI 

BARTIN HA'ITI 

1ZMlT JIA'ITJ 

l\IUDANl.'A BATTI 

BANDIRMA HA.'JTJ 

KA.RABtGA HATTI 

.IMROZ IIA'ITI 

AYVAl..IK HATTI 

WltB UATTJ 

Salı 4.00 de ErzUrum cuma 4.00 de 
Akııu Galata nhtımmdan. 
Oumarte.ai 18.00 de Kadq 
nhbmmdpn 

Sirkeci 

Peıııembe 8.00 de Kemal Tophane rıh. 
tımmdan, 

Pazartesi, çarııamt:ıa ve cuma 9Ji0 
do Marakaz. Cumartesi 14.00 do Sus, 
pu.ar 9,50 de Mars.kaz Galata. nbtr 
mmdıııı. 

Pnzarteaı, çarı;amb:ı. w cuma S.00 de 
Sus Galata nhtmmdan aynca çar • 
§Bmba 20.00 de Anta.lya ve cumarte. 
si 20.00 de Antalya. ve cumartesi 
20.00 ae Mersin Tophane nhtımın. 

) dan. 

Salı ve cuma 10 da Bartın Tophane 
rıhtmmdan. 

Pazar 9,00 dıı. Kemal Tophane nb\ı • 
mm dan. 

Çarpmba 12.GO ,de Bursa, cumartesi 
12 de Antalya Slrkecı nhlımmdan. 
Per9embe. 18.00 de Tırbruı, Pazar JS.00 
de İzmir Galata nbbmmdaıı. 

NOT: Vapur Befcrleri hakkında her ttlrlil nınlünınt 

nımıartLlar yazılı acentelorimlT.ıden öfrenOf'!blllr. 

tclel:ıu 

BAŞ ACENTA GALATA Gnlat.a nhtnnı limanlar umum 
nıUdllrlllğU binası altında 42362 

ŞUBE ACE.NTEL1Gt GALATA Galata rıhtımı mmtaka llm!LD 
relsllği binası altında 4013;ı 

ŞUBE ACENTEL!Gt SİRKECİ Sirkeci yolcu salonu 22740 
(6787) ._ ______________________________ ....... ___________ ~ 

Dolgun ücretle acele i&ei aranıyor 1 
Dolgun !lcrcUe birinci sınıf kalıpçı, tcsviyecllcrl 11 bir pılanyacıya 
acele lUzum vnrd•r. 
A§ağıdııliı ndresıı mürıı.cııat: Demir sanayii Limited şirketi: SUleymn. 
niye 1smetlye cadd~d No. 26 ı 

________________ ıg;:; ____________________________ ı:Dml:!~ 

Devlet DemiryoHarı ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli ı 3~1't37.91) llrn olan 3:J3.109 M3. ı muhtelit ker<'ste 
.v u grn salı runu saat 15 te lcnpalı z:ı.rf usuıu ile Ankarod:ı idare bina. 

ılı:!ıı. toplanan mcı kez !l uncu ltomisy.:ınca sntm alınac:ıktır. 

Bu L'}e girmek lstıyenler.n (2687.Sl>l l'raıık mm'll.1tkat trmlnat ile lm. 
.ı.ınıır. tayin ctt•ğt vesikaları \'C tekl!fler1nl aynı glln saat 14 c kadar nıı 
lfl!<;~n komisyon ref .. l!ğine 't-rmelcrt 1(1.zımdır. 

Şartnameler b,r lira m lka'Jlllnde Ankarada n:erkc:z \" Hnydarıınş.ı 

da Haydal'.Paşıı vc.zncslnılcc temin olı.nur. (689!5 ı 
* .. :f. 

Muhammen bedeli (007::0) lira ol:ın 7~ kn1em m(\,o.lyıı ve eşya 7.i.!H'' 
.,alı gUnU s Pt 15 te krıp::ıh zıırf usul\\ ile Anknrnda idare b!nnsmdn top! 
mır. merkez ~ •.mc-J komiSl-Onuı:cc o;11un nııı:acalttır. • • 

'8 1111 ter Parkl'r ~k tab:ı·. •17. lıiı· n. 
bl L>lKK ~ l ....aesnnlarındK 1<1 paralar :ıh 9"n~ çlncle ~ ıtra ı ,,, ·•ııgı dam :ı. nııuıı ılı•\"U.'l<'I\ lsblıtUıı filrılr ,,. .-. r· .... 

lert grvtemJ:ı. dld~nln htı ~dil.' m~ınly1ıruero ikramiye ı;;ıktıgJ takr.llr<Je % ıc rar.IA.:ı:lylc ... •rt!ect uı 
~ f{~ldeler: u Mart ll Haı.lran ll 8yl0ı l I BırınC:kAnun <Ar1hlP 

nu işe girmek fstıycnlerin ( 5786 50) liralık ır,U\'lll>l C.t teminat llo kil 
nu.ıun tayin ettiği vesikalnrı ve tckılflcrlnl aynı gt\o tın.at 14 e ı.ıaMt: CU: 

, geçaı komisyon reısll~ vermeleri ı~mdır . 

fj -ı.rıclP vapılır 
(Davamı var 

1
fi 

Şartnameler (41 lira mukııbill.ııde Ankilra ve Hııyd::ırpa,,a v~ 

d1:ıı temin olunur. lô695 



Ban· azarları-- Müessesesinden : 
n ... 6 142 ari :E de Ctabaren Ya daca Tevziatın Kupon umarafarı ile Müracaat Günü ve Mahalleleri ~şağıda Gösterilmtı Olup: . 

1 .) Numaralan ilnn edilmlşolan kuponlar hamili erinin nüfus ciizdan1arilc bcruber bildirilen mnhnllere müracaattan. · 
2.) Ayııi soyadım taşıyan birlmç niifuı; cüzdanının, aile efradından birisi tarafından ibrazında ktıponlan mukabilinde i~tlhkaklarının verilebileceği. 
3.) Heniiz ilan edilmemi~ nlan numnr.alar için müteakip ili'ınlanmızla tevzi &'Ünleri hildirileceğinden numaraları ilan edilmiy<'n kupon hamillerinin müracaat etmemeleri. 
4.) Tevzi ekiplerimiz tarafndan evlerinin J;iynrctlerinde c\•dc buluruııay:ın veya hcniiz tcui kuponu almamış kimselere nahi)eleri mıntakasmda tevzi kuponu verileceğinden bu dağıtma7a intJ 

%.ar etmeleri r ica ve ilan olu•ınr. • 

·· çüNCÜ L S T m Müracaat Edilecek Günler: 

Müracaat olunncnk mahal 
22/6/942 23/ 6/ 942 · 24/6/ 942 25/ 6/942 26rti/ 942 29/ 6/942 30/6/942 1/7/942 2/7/942 3/7/942 
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Pazartes i Salı Çarşambfi Per§Cmbe Cuma 

--------------------------KuponNo.~ J{~po~n,;__N_o_. _____ K_u~p_o_n_N_'o_. ____ K~u~o_o~~-N_o_.~--::~K---..!upo~n~N~o~. __ __:~~:~upoc:.;:;:n~-N:..:...::.o.:__ __ _:_:K~u~p=on::...:.N::::.:o. ____ K_u~po...;.::n_N~o~. ----~K~u~po!:..:..:.:n~N~o~.----=K~-u~poı;;;,:n~N:.:.::o.:__ 
S . B. Yerli Mnllar Pazarları Bah- 12401- 13900 13901- 15400 15401- 18700 18701- 20000 38666- 48050 66500- 68000 84500- 86000 86001- 87500 87501.101770 101771-103200 
çekapı mağazası. 

S . B. Yerli Mallar Pazarları Iley 201001-201750 201751-2025 12 208001-208600 209001-209600 21oooı.21osoo 211001-211600 338001-338900 338901-339816 
oğlu mağazası. 

;;--::----:---:::---:-:::=:-:-:===-~=-:::-:-::::=--:-:-:-:-:-:-::-::-:~--:-:=.-:::-:-::-::::;;--"7,:;;~-:-:----------------~--,_..--------~--~--,_..-------------~ 
S . B. Yerli Mallar Pazarlan Ka- 167001-167700 167701-168400 168401-169100 169101-170600 170601-171300 171301-172000 212001.212700 212701-213400 213401-214100 214101-214800 
dıköy mağazası. 

240001-240750 240751-241500 

------------------------------8 . B. Yerli Mallar Pazarları Üs- 54101- 54700 54701- 55300 55301- 56000 154001.154600 154601-155200 155201-155800 155801-156400 156401-157000 157001.157500 157501-158000 
k üdar mağazası. 

Bunnnn Sunar ve Süleyman Ü ·- 123001-123330 123331.123660 123661-124000 140824-141050 141051-141375 141376-141700 141701-142000 160001-160300 160301-160600 160601-160900 
g~ Y ni Pos. Aşirefendi S. 58 _______________________________________ , 

Mustafa Sami Humanazlı Yeni P. 160901-161500 161501-162100 162101-162700 162701-163300 163301-163900 163901-164500 164501-165100 165101-165700 165701-166000 172501-173000 
Aşirefendi soknk 20 

Sadi Knplancalı Yeni Postahane 173501-173600 - 173601-173700 173701-173800 173801-173900 173901-174000 219501-219600 219601-219700 219701-219800 219801.219900 219901-220000 
Aşiref<>ndi sokak 48 -----..-
Ahmet Ata Köseoğlu Mnhmutpa- 221001-221500 221501-222000 222001-222600 222601-223300 

-------------~,-----
22330 l -224000 284001-284600 284601-285200 285201-285800 285801-286400 286401 287000 

$8 başr No. 195/ 197 
~-----------------

Ahmet Güvenç Mahmutpaşa başı 254893-255050 255051.255200 255201-255350 255351-255500 255501-255650 2556: 1 255800 255801-256000 287001-287150 287151-287300 287301.287450 
No. 143 

~------------------~ 
Arusyan Balıkçıoğlu Mnhmutpa- 287451-287750 287751-2880:50 288051-288350 288351-288650 288651-289GOO 312001-312300 312301-312600 312601-312900 312901-313200 313201-313500 
şa başı No. 130 

Mıgırdıç Baltayan Mahmutpaşa 220001-220100 220101.220200 220201-220:500 220301.220·100 220401.220500 2:.:~501-220600 220601-220700 220701-220800 220801-220900 220901.221000 
başı No. 68 

~--------------------
K adri Özüyılmaz Mahmutpaşa ba 276242-276400 276401.276600 276601-276750 276751-276900 276901-277100 2't7101-.~77250 277251-277450 277451-277600 277601-277800 277801.278000 
Ş! Doğu ma~azası 91 

-----:...----------------------,----------------------....---------------------~ L eon Gevclyan Mahmutpaşa başı 281001-281165 313501-313650 313651-313800 313801-313950 313951-314100 314101-314250 314251-814400 314401-314550 314551-314700 314701.314850 
No. 134 

~-------------------------------~~---------~-------------------------------------------Remziye Atalay Kasımpaşa azım 188001-188100 188101-188200 188201-188300 188301.188400 188401-188500 188501-188600 
yol Turşucu sokıtli'~ 6/ 1 

İh an ve Hüseyin Özer Hacıkö p 314851-315250 315251.315650 31560-316000 316001-316400 316401..316800 316801-317200 
cek camisi No. 15 

~--------------------------·----------------------

188601-188700 180701-188800 188801-188900 188901-189000 

ıJ.'?...Yl-317600 317601-318000 318001-318400 31&401.318800 

Hüseyin Hilmi ve Süleyman Sır- 318801-319100 319101-319400 319401-319700 319701.320000 321796-322200 322201-322500 322501-322900 3?.2901-~23aoo 323301-323650 3236~1-324000 
:ı Knpalrçarşı Aynacılar No._5 _______ _____________________________________ _____________ ....-------------------·---------------------------
M hmet Faruk Kapalçarşı Sipahi 333501-333600 333601..333700 333701-333818 334001.334100 334101.334200 334201-334300 334301-334400 334401-~~ı:>iJO 334501-334600 334601.334700 
sokak No. 20 ----------------------------1 b rahim zade Bekir Sultanha - 107004-107500 107501-lt'8000 148718-149350 149351-150000 280001-280415 294001-294600 
marn carldesi Ece mağazası 

Mehmet Nuri Topbaş Fincancılar 289001-289500 289501.290000 290001-290500 290501.291000 291001-291500 291501-292000 
C"ddesi Mnbmucliye hnn 3,4 
H yri Doğu ve Şeriki Fincancılar 340001-340500 340501..341000 341001-341600 34160l..a42261 176001-176500 176501-177000 
~ddesi Mahmudiye han 1 

294601-295200 295:!01-295800 295801-296400 296401.29:!00 

292001.292500 292501-2930CO 293001-293500 293501-294000 

177501-178000 1;78001-178500 178501-179000 179001-179500 

Zeki Zerrin ve ortağı Fincancılar 110000-110200 
yusufyan hnn i inde 8 

110201. 110400 110401-110600 110601-110800 110801. 111000 111001-111200 111201-111400 111401-111600 111601-111800 111801.112000 

Şe min mağazası Sultanhıı.mam 324792-325100 
mı:>ydanı 1, 2 

325101-325400 325401-325700 325701-326000 326001-326300 326301-326600 326601-326900 326901-327250 327251-327600 327601..328000 . 
-'-----------------------------·----------------------------------·----~--: Şakir Şntır Sarıyer Sarıyer cad- 248001-248200 248201-248400 :48401-248600 248601.248800 248801-249006 249001-249200 ~011 .249400 249401-249600 249601-249800 249801-250000 

desi 9 - 11 
Burhanettin Baştımar Sarıyer 250001-250200 250201.250400 250401-250600 250601-250800 250801-251000 251001-251200 251201-251400 251401-251600 259501-259750 259751.260000 
O ta~eşmP.caddesi No:_J5 _________________________________________________________________ ~~---------------------------------------~~---------
Htiseyin Öı..saraç Beşiktaş Or tn- 103201-103300 103301.103400 103401-103500 103501.1041)00 241501-241600 241601-241700 241701.241800 241801-241900 241901-242000 ·242001.242100 

ç~~mecaddcsi~N~o.~6~7~---------------------------------------------------------------------------------------~·------------------------------
David füılınr Beykoz Fevzipı~a 348001-348100 348101-348200 348201-348300 348301-348400 348401-348500 348501 ~.431300 348601-349700 348701-348800 348801-348900 348901.349000 
caddesi No. 72 
Pertev Kondu Beykoz Yalıköy 349001-349100 349101.349200 349201-349300 349301..349400 349401..349500 349501-:49600 349601-349700 - 349701-349800 349801·319900 349901..350000 

Çayır caddesi I~~o~·-2~8=-----------------------------------------------------------------------.-----------~-----------------------------------~ 
Ahmet Turan Beykoz Fevzipaşa 350001-350100 350101..350200 350201-350300 350301-350400 350401-350500 350501-350600 350601-350700 350701-350800 350801-350900 350901-351000 
caddc-si~N~o~.3=8:...._ ______________________________________________________________________________________________ .:._ _____________________ ~--------

Halil Hikmet Ergez 'Mnhmutpaşa 179501-179800 179801.180100 180101-18('400 180401.180700 180701-181000 181001-181300 181301-181600 181601-181900 181901-182200 182201.182500 
l rfaniye caddesi No. 16 
Cemal oğlu Yaşar Tophane Boğaz 242101-242220 242221-242340 242341-242460 242461.242580 242581-242700 242701-242820 242821-242940 242941-243060 243061-243180 243181-243300 
kesen caddesi No. 112 
Abdülvahnp Şehremini Saray - 203001-203100 203101-203200 203201-203300 203301-203400 203401.203500 203501-203600 203601.203700 203701-203800 203801-203900 203901-204000 
meydaru cadd~e=s~i ~37:..__ ______________________________________________________________ --.--~----------------------------------~-----:---:-:-'.:---:-::::::~-==:-::-
F ethi Bener Kasımpaşa Bahriye 184001-184400 184401.184800 184801-185200 185201. 185600 185601-186000 166001-136·100 186401-186800 186801-187200 187201-187600 187601.188000 
<;addesi N o. 66 
Tekeoğlu Haygaz Mahmutpaşa 334701-334800 334801-334900 334901-335000 335001.335100 335101-335250 335251-335400 335;1.01-335550 335551-335700 335701-335850 335851.336000 
caddesi No. 109 
P nndeli İlyadis Mahmutpap sa- 330001-330200 330201. 330400 330401-330600 330601-330800 330801-331000 331001-331WO 331201-331400 331401-331600 331601-331800 331801..332000 
bık Haçopulu han 6 
Muhip Alptekin Eyüp Kalender. 158001-158100 158101-158200 158201-158300 158301-158400 158401-158500 158501-158600 158601-158700 158701-158800 15880th 58900 158901-159000 

hane cacldesi No. 78 
Hakkı S:ığesen Eyüp Muhlfspaşa 159001-159100 159101-159200 159201-159300 159301. 159.WO 159401-159500 159501-159600 159601-159700 159701-159800 159801-159900 l59!>0l . l 60000 
cnddeğ N~o.~6~5~/~l ___________________ ________________________________________ ~--------------------------~------::-:-:-:-::-:::--:-:--;:;::-;:-;~-:-;:-;::::;:----;;:~~-:;;:~;:;-

Osman Eren kardeşi. Eyüp Muh- • 266001-266100 266101..266200 266201-266300 266301..266400 266401-266500 266501-266600 266601-266700 266701-266800 266801-266900 26690l.26iOOO 
lispaşa caddesi No. 65/ 1 

M~parc Heper kardeşi Zeki He 267001-267200 267201-267400 267401 267600 267601-267300 267801-268000 272001-272200 
pcr Eyüp Cnmiikebir' No. 60 

Kenan Büyükakman Eyüp Rami 115001-115100 115101.115200 115201-115300 115301-115400 115401-115500 115501-115600 
~ahmudiye caddesi No. 2 

Mehmet Kafadar Eyüp Rami 132998-133100 133101-133200 133201-133300 133301-133400 133401-133500 133501-133600 
Mahmudiye caddesi No. 34 

Kavarina Çirkinoğlu Kadıköy 224001-224100 224101.224200 224201.224300 224301-224400 224401-224500 224501-224600 
Pazaryolu No. 152 Koncagül 

Sıtkı Zorlu Büyükada Çınar cad- 173001-173250 173251-173500 236917-237100 237101.237300 237301-237500 
desi No. 30 

/ 

272201-272400 272401-272600 2726{ 1 272800 272801-273000 

115601-115700 115701-115800 115801-115900 115901-116000 

133601-133700 133701-133800 133801.133900 133901-134000 

224601-224700 224701-224800 224801-224900 224901-225000 

237501-237700 237701-2, ~9 ~0 237901.238100 238101-238300 


