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Bu sabahki ~inayet 
... . 

Kis.l.anç bir kuyumcu karısı
nı bıçaklıgarak öldürdü 

9 yaşında bir çoc 
Darrov sorulan her ruale ce. 
vap veriyor, tabii ilimlere, 
tarihe ve mitolojiye dair 

bilmediği yok. 
(Yıızısı 2 incide) 
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~er aAşam: ihtiyar kuyumcu karakolda: 
"namusumu temizlemek için 

En son gelen haberlere göre Mısırdnlıi \.-aziyetl göstersı h.vita 
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öldürdüm,, dedi 
Sivastopola 

karşı 

Almanlar 
Sinir 
Harbin o 
Dikkat! 

Bu ıaboh, saat 8,5 do Şiılide, sr j numoralı Hüsnübey aportımonının dör• 
cokların do tesirile akli vaziyeti bü!· ıdüncü dairesinde Kapolıçarııdo orabc.. 
bütün bozulan bir muvazenesiz karısını cı sokağında 29 numarada kuyumcı.ı• 1 l 
muhtelif yerlerinden bıçakla yarolamak lluK yapan Leon Artinyon adında birisi aarr UZ ar ln l 
s~retiyle öldürmüştür. Bir muharririm"· 1 oturmoktadır. Leon Artinyon 58 ya1ın- . 

Hüsey'nCah·ıd VALIÇIN zın voka yerinde yaptığı tahkikata gö· dadır. Diruhi adında 40 yoıında bir 

1 

ÇOk 
___________ .__ re, bu kanlı hadise ıöyle cereyan et • kansı ve 21 ile 17 yaş arasında Bert, 

L- miştir: Yaraman ve Edmon adında üç oğlu • J J {/ d' • d • 
fi USLARA ynrdD?1 ı;lklaıtır. 1 Şişlide Halaskargozi caddesinde 224 vo~dır. ŞlUUe en lf l 

mak için Amenkada Y~~., Kuyumcu Artin zaten asabi bir adam -
lan t,01, aıılJda llopkins mllUefıK- d olduğundan son sıcaklar yüzünden ıu- ! -o--
J • ··~ • e<'ph ........ : .. edecek. A ·ka 1 t:!!eblr ba,taabaıa erıo lnıncı ~~· ......,.,. .. . merı a ursuzluğu büsbütün artmıı ve karısı Di• ~ 
lelirı!, t'::"b~d~ ıklncl v~ Udçu~c.ü, ruhiyi herkesten kıskonmağa baılamı;-e bir b&r&b& 
batta dorduncu ceph~rı w e ~ I " t hr. Bu yüzden karı koca her gün kavga 
l'ak A.J.oıa.n !iU\\'etler.nı dagrlmaya •par amen o etmekte, hayatları çekilmez bir hal al- batlal aı•• 
lnecbur bır:ı.knc:&lannı \ 'e bu sıru. mıı bulunmaktadır. UI 
~ da mlitteflklerin uçak filoları. a" zaları Nihayet bu sabah soot 8 de üç oğlu 
•ın A 'mnn harp ~hlrlerlnl ya. dükkana gittikten sonra kon koca kah• 
ı sö ·l i t" H "ıp yılmcsklannı l em ş ır. op. çarç le bir ÇO'- valtı alırken Artin yine olur olmaz ıey-
ltin , Do~~·n·n de rahatını kaçır. V A (De\'a.r&ı S üncUcle) 

ll!ak ·~in onun da saati yaklaşt1o ıaallır sordalar 
iını mukaddemtı H.abe'i tan lın. 
a.ar~torunun göstereceği fradeyo ----<>--
tı.ğlı bohındu[..,ınu ilihc etml,tir. Pasifik konseyine ilk defa 
1 ıtkat mUttcfi~lerln ~ nı>a~ınn olarak Çörçil de ittirak etti 
~Sler bunlara nlıl !lr etmıycrlJk., j 
lir. Jaııonlıır Çin 'ı:n, Mnr ~arı. Va,~iııgton, 26 ( A.A.) - Parla• 
dt!ıı. hatta Korcc1~n ı:o.;u :ıcaldo.r. rnento fızıılnrınd:ın mürekkep mü
tltr, Çin telo-a.1 bilr ol:-.cnk Ve mu. hiın bir heyet reis Ruıvl'll ve Çör. 
~d .. ratnu )•endi idare edefıek. cil tarafından kabul edilıruişlir • 
Ur. - 1 Uzun uz:ıdıyn sörüşfilmüş \C he. 

llophins Avrup:ıd:ıkf mlh\'er yet fiyelerl bir çok sualler sonmıl) .. 
flcykJerinin bn~IDA ı:c?eceldeıi b ı. lardır. 
«llıın~·c tcneuül etmemi~ gibi Vaşington, 26 ( A.A.) - Pasifik 
&ôrUnUyor. fo'almt Du~e llab~is. konseyi re.isi Ruıveltin l'Cisliitinde 
l-ın imp:u:ıtornnun elıne teslim loplanmıştır. Bu toplantıya ilk defa 
eUıurse artık Roın:ı• . 'Il, !Uac.:ır·s- olarak lngiJiz haş,·eldli Çörçil de 
lan Ve Bolgıırl.,truım ha lanna ne iştirak etmiştir. 
tor:ıp'nr örmeyi dil ündüklerini Lorıdro, 26 (A.A.) - B.B.C: Va 

--o

Almanlar bir günde ıehre 
9000 bomba attılar 

(Yazmı 3 Unclide) 

Rom mel 
kuvvetleri 

Marsa Matru 
ha yaklaştı 

--<>-

Mısır top-
rağında 
Henüz bir 
muharebe 
olmadı 

-<>--
Yeni Zelandanın Vcqing. 

ton sefiri diyor ki: 

Mihverin Bablreyı 
aıacatıaı 

zanaetmlJoram 
Vaşington, 26 ( A.AJ - Associ. 

aled Pre.s'in bir muhabirine göre, 
marqal Rommel kuvvetlerini Marsa 
Matruha doğru çeVirmiştlr. Genenıl 
Oşinlek'in burada dayanacağı tah
min edilmektedir. 

•·• * 
Vl1l, 26 ( A.A.) - Libya eeplıc-

sinden alınan son haberlere göre, 
3 mihver kolu Sidl Barrani ve Mar. 

Har kof 
mıntakaslnda 

Ruslar 
K.upyansk 
şehrinden 
çekildiler 

--0--

Barkoltald lllcam 
amamı taarru 

bal aı aldı 
--0-

General lon Boh çok 
miktarda zırhlı kuvvetler 

ileri tlÜrdü 

Lodra ,26 ( A.A.) - Il.B.C: Har
kof bö)8esinde muharebeler gilllkce 
şiddetleniyor. Dnn gece yansı M.os. 
kovada neşredilen llX'Qlll Rus lehli 
ğine söre Rus kuvvetleri, anudaı_; 
çarpışmnlıtrdan sonra Harkofun 100 
kilometre cenubu şarktsine düşen 
Kupyansk ~ehrinden geri çeildlroi)'"' 
lerdir. 

Rus tebliğine flfire Alm:ınların 
Sh•astopolda devamlı ,.e şiddetli 

(DC\.-:um S tinelk'le) 
-----< 

'hnıincle gUçlıf.t ç.?laneylz.. şingtondan bildirildlAlne göre Ruz. 
Jiop!dnsin bu söi!erfnl iş tenler. vell'le Çörçil dün kongre liderlcrinı 

en birçoğunun gozlcrfnl kapayıp kabul etmişler, Pasifik harp komı". 
erfn bir uyJruya daim.ak \•e an. yfnin hu~ust içtimaında dn bulun• 
ak bu programm tatbık ~t.vltii. muşlard ır. Çörçit, kongre liderleri
ıa gfrdiğl glin tekrar gwhrini ne harrı , zlyellne d:ıir 40 dakih 

_____ R_us_y_a_r.ı_o_r_e_ti_ş:_;,_:ım_ekt_o_o_ıa_n_s_o_.,,_e_t_t_cı_sı_-._;_ıe_ri ___ _,... ___ FR Matnıb aralarında birle,mişlelf-_ 
'\lr. 

ingiltere}'e 
Tealdea Kanadalı 

askerler geldi 

:ıtnınk temennJslnde b~lon~akla. süren izahat vennişlerrlir. R11 top. 
tnıda §Üphe etmeyiz. Çilnkü Hop. l:ıntıdan SQnra müme-s.'liller meclisi 
~i11"iu bugünden \ 'C çok. ~m bir lideri, bıı konuşma esnasında Lib • 
ıı.tı'kbalrlc.n bahs.etıneyıp hınız U• Yad:ıki harp ''aziyeılinin !{Özden l{c• 
takı:a bir amıuırlıın haber Vel'lll.. çfrildil;ini, bir aralık lkind cephe 
ğJ silphes'zdir. meselesine de temas edilmi1 olch.ı-

ihtikar 
Fakat o zamııns kadar. da.ha bir irunu söylemiştir. Bu snbah Vaşing. 

hayli bek' emek ve bü~ ilk bir ı;a.. Tondan gelen bir haberde Çörçilin 
bır ve tahammül tutmuleSile mü vermiş olduAu iınhatın "mnivet 
~hhe2 bnlunmak icap edece!'tit. Yerici, hnttA iyimser oldul;u biİdi• 

Bazı fabrikalar tacir
lerle anlaşmışlar ! 

Çünkü her geçen gUn milttefıkle.. rilınektedlr. 
rln her sahada hariımıntlo gB)'Tet ----...o----
te llerlemelerlne yol bir de U ar. 
t:e<llyon;s da son :ufere erişmek 
hususunda daha katodilmeı;i lizım 
~·olun nu.'klı-''1111 da gfulere ç&l"Jl• 
tıtma.kta.n geri kalmıyor. 

l\llitteflkler nazik bir dururoda
dırlar Bunu y:ılnız askerlik b:-..
kumodan !OÖylemlyonn, Son rıa. 
bıaıı.lardıı nikbhıllk telkltılerlni bir 
az fazlsls.5tırdılar. Adet& galebe· 
bin pek yakın oldu~ ,.annmı \ ' C

l'ıece'k bir ~<la a'dılar. Bu pek ma. 
hirane bi• propagsnd:t. addoluna· 

Kari Ebert 
bir kaza geçirdi 

---0-

lıtanbulda temsillerden vaz. 
geçildiii doğnı değildir 

Fatura haricinde muayyen kardan 
fazla para ahnıyor ve f iyallar bu 

yüzden zincirleme artıyormuş 

toa.z.. -
Mihverin hatası goz<leıt kaı;nıa-

İa.'je mildlirlUğii milli fabrik:ııla. 
rm m.:ı.mulA.t ve mıısnuatnu piya. -
::aya ~t.ış fiat ve ie'ki!lel'ini tet.. 

Jill ~ temai.Ji mrasmda bir kike ba.şla.nuştır. 
k:ı:r.a gcÇiıren Ankara <kTlet kon. Yapılan Bikiyetlerden anla.şrldl. 
f'ervatuva.n tiyatro rejiaörU J{.arl · ğma göre, fabrika.tar ekseriyetle 
Ebert, 30 Haziran 8ah veya ı tem mamul.at ve ma.<muatlarmı piyasa. 
mu,; çarşamba gUn{\ İsta.nbulda l"a çikarırkcn kendilerine tayin 
bulıuuıcaJttır. Trup ondan soo.ra edil.ıni<i olan kA.r hadlerilı:! iktifa 
~e:hrimiu gelec:ktir. Blne.cna.1-cyh etmemektedirler. Fabrikl11nrtinn 
Antigonun şehrimizde temsilin • tüccar~ara yapılan sa.tış'arm bir 
den vazgeçildiği Yoltmdaid. şayia, defa mu:a. ·en mU~terilc.ro hasre • 
doğru değildir. dildiği ve bu mUşterllerle ka.r§ı • 

lıklı anlaşma olduğu anlaşılmak • 

ınalıdır. Onun hesaf)Stt propıu;a,n. 
<hıJan \'e tutuJa.ın.ryacak nltler 
l iizünden nekadar zor bir IDe\·kl

de 1ca1dığt \'C kendi balklıarma ne 
k:Mlar fütur "'° hayal sukutu ver
diği mey\~andııclır. Şlmdl a~ h~ 
taya müttefiklerin dlişmeo;ı SBnP ılar 111aauam pyretlert lmımen 
olur. • akim bırakablllr. 

Mlit:teflk m~lek~tlerile efkAn İngiltere parlimeot.o!'lunda hii. 
bmum.lyeye ya1an bir zafer ümidi kfnnef4! kaqı verilen itimat,.ızlık 
\•ertllp de a.rkaıımdan mesela bir takriri ba balamdan ~le ehemmJ. 

tadır. Bu :ı.nlaşma faturalara ma. 
liyetc yapılan muayyen kAr had '" 
etinin ilaVC!tinc fakat el altından 
aynca bir para almması osasnıa 
dayanm2.ktadrr. Tabii bu sure-Ue 
malı alan Uiccar ik~d ele devir 
ya.parken :ı.yıu ı;ekikle hareket ~t. 
mckte ve bu böylece .siirUp git • 
mektedir. Bu suretle ihtikann baş 
lang1ç noktasını fabrikatör te3kil 
etmektedir. İaşe mUsteşa.rlığı bu 
hali tama.men önUyecek bazı te<l· 
birler iWhaz edecek ve kuvvetli 
bir milcsdelc açılaeaJctrr. 

Ubya msımblyetl vnkna ~elir ve yetf ha•zctir. Şimdiye bdar çok B. 
Mısır için ~a, başlarsa ııa bek- daha at'ı d!U'betert bttyük b:r ktih· lf 
lenmedik bl trbeddnt en !!:'ilam fal •e slllı:ünıet.ıe luırşdıyan tngili1. l 
llnirlert bUe 11&l'98r. Müttefikler e.fkin umamlyeei Dk defa olarak· 
ukerf hani dlifliindü.lderl gibi sL 1 tır ki bir sablrımbk ~rl göster. 

adam Sirkecide lokomotif altında 
kaldı, iki baca,ğı kesildi 

Müttefik ut"aklan dumıadan t.
ntlara taarruz ederek bu hücumn 
durdunnak lıtemektedir. 

(Dovanu S Unctlde) 

Londro., M ( A .AJ - Londrndıı 
dfin akşam, yeni bir Kanadalı kafi 
lenin bir İngiliz limanına gcldiAİ 
resmen bildirilmektedir. 

Listik tevziatı 
Komisyon ba sabab wllAJıHe toplaatlı 

12 bin talebe mukabil tevzi için 
219 lastik verildi ! 

Bu ıoboh vilôyette vali muavini Ah- ğu nazarı dikkate alınına eldeki 21'9 
met Kınık'ın reisliğinde otomobil las- jıastiğin ne dereceye kodor ihtiyacı k« 
tik tevzi komisyonu bir toplantı yapmı~ ı~ıyacağı kendiliğinden meydana çs • 
tır. Toplantıda, vilôyet emrine verilen kar. Bu vesile ile Ticoret VekaletiniQ 
219 otomobil lôstiğinin, hiç kimsenin lstanbul lôstik kontenjanını biraz daha 
mağduriyetine meydan bırakmadan da~ geniı tutması rica edilmekte ve esasen 
ğıtılması için uzun uzadıya görüşülmü~· otomobil lastiklerinin üç seneden fazla 
tür. Lastikler sıra numarosile dağıtıla • ömrü olmadığı, yurt dahilinde ise Ya" 

coktır. Şimdiye kadarki talep soti bir hesapla 8 bin lôstik bukınduğu 
12 binden fazla olduğu ve en son tev- iddia edilmektedir. 
zl numarası ise 560 civarında bulundl'• 

Amerikan 
ordusu 

Yakacak olfiıl 
ı, başın· a 

-0--

Avrupa harekat Bu sabah 
sahnesi kumandanı 380 ton kö

Dün tayyare ıle 

Londraya geldı 
Londra, 26 (A. A.) - Amel"i • 

kan ordusunun Avrupa harekat 
sahnesi başkumandanhğına tayin 
edilen general EiEenl:ov.er tayy:l • 
re ile LondraY~ gelmiştir. Gene • 

mür dqğıtıldı 
Bu mangal kömürleri 
halka 1 U,5 kuruştan 

satılacak 
bir harbine de 8f'Dllniyet verme-1 mişt!r. 
Hdlrler. A!l~rl nok94Lnlan ve lı&. A\.ıun ~amaru111m ook bftyük 
talan muv göstennek ~ mlh bir ekııl.enyetle htlkftmete ltbna.t 
turaflarlıimm kul"\'ettnden ileri 1 \'e mU'laheret göster~nde ~ilp. 
gelmiş ve mazldeı \.'llkubulm°' lh- hemiz yoktur. Fakat bu tezahlhibı 
ınali ileri silreblllyoroz. Fakaı 1 efkAn umunıiyeyl fazla •ikhlnHte 
5lnlr laarbbtdeki bir muvaffakl)'et• 1 ııevketmektf!n ve 90lll'a ht\1dkat1e 
sizlik mazur görtlle.mcrı. Ba diğer i karşı:~aldnll ner1 r:elmi' olda • 
o;( hal:ırdald 1-yna aa.erek ıaı.. , iu tMdSr ve ~ edilmelidir. 

Bu sabah saat 7,30 da Sirkeci ga- bu adam önünden geçmek istemiı, fer ral ~yanstında Avrııpada hare " 
rında feci bir tren kozası olmuı, bir kot muvaffak olomıyarok lokomotif klt salıncsimn re!'lll.en kurulması 
odamın iki ayağı birden kesilmiıtir. kendisinin iki ayağını kesmiıtir. Yeti • meııtıki bir tedbir olduğunu, lngi• 

K d · h- iyeti henüz tesbit ıenler yaralıyı baygın bir halde imdcr liz • .Amerltan :ı.skcri ve iktnıadi 

Yakacak ofısi fna.liyete gcç.mif 
bıılunmaktsdır. Ofi.s, bu sabah, 
r;ehrimize 380 ton mangal kömUrü 
dağıtmıştır. Bunun yUz tonu Ka • 
sımı:ıeea v~ Hasköye, ~lli tomı ıx
şılrtaşa., Jark toıııu Elmin&ıtift.e, 110 
tonu .Fati!l:e, knic tonu EyUptelti 

ozoze enın uv d hh. b·ı· ·ı G- - h kaynaklarm: bl.rl t " ·ım . ·,.;YI • • ·• ısı ı otomo ı ı ı e umuııuyu asta. m eŞ ırı esı ıv-
edılentemıftjr. nesine koldırmıılordır. Ruzvelt ite Çörçil arasında veril.. 

Kozayı yapan lokomotif sabahleyin Yakaya müddeiumumilik el koymuı, miş <>1an kaıar.n cheaımiyctlnı bC 
31 numaralı katara maneotra yaparken tahkikata baılanmııtır. l 4rtmiştir. ~ (Devamı 3 Uneide) 
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Libya' da 
(Ba.5 taralı 1 ndde) 

Londra, 26 (A.A) - ll.D.C: Lib
vadıın yeni mfıhim bir haber sel. 
meımiştir. İngiliz 1..-ul'vetlen Soliuır. 
ve Sicli Öınerden Q&.iltliklcn sonrıı 
l\:i tarnf111 öncü \'C artçı müfreı.clc_ 
ri arasında bazı cnrnışmalnr olnııı>• 
tur. J-"aknt lngiliz ,e mihver e'>:ı'i 
kuvvetlerı nrasındu Mısır loprn~lt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~ 1 dalı ilin de lı c n iiz bir nı u lı n re he ol· 
marn ıştır. 

t \'cr#nolon, 2ti ( \.A.J - l'a ifik 
'=.~· _I pn ~ lı:.rp meclisinin tnpJuntısııırlaıı soıı. 
~,..._. • ra Yeni Zeltındnnııı \"asıııgtoıı ,efi 

,Jİİl119(tt ri <lC"Jniştir ld: -
..... " Mih,·erin Knhırc,•ı nlıı~ağını zarı· 
••••••••••' oetmiyonıın. E ·im er olmak islc

mMD. Faka! all\'nlin görünıli\ğü k;ı . 

1. bya mağlikbiyet D- dur renn oımadıi;ırıı öyli)elıilirim. 

t . 'urnsı aşikllnlıı ki orta sıırkta \azi den çıkan De lCe yeı sazcıe ıı. berıerinin ıas\'ir et: 
tiklerinden daha iyidir. Orta sarJ.:ta 

Madridde çıkan "Ya" gazetesinin mihvere ileri haııokl'lınin dev~mın'I 
londradan aldığı bir habere göre Lib- b:ıooş bir şekil , erc<'ek bazı şeyler 
't~ bozgunu neticesi~d~ çıkan lngiliz lmlunduğıınu soyJenrnk doHnr olur. 
hukümeti buhranı gıtgıde daha çok Kahire, 26 ( A.A) _ Tiö~ tc-r n. 
ciddi Jekil al~ak~a~ı~. B~ gazetenin jansının ekizin<'i ordu , onınd:ıkı 
londra muhabirı Çorçılın mudafaa na. muhıtbiri hilılir· •or· • 
~ırlığından uzakloıtırılmasının düJünü. Sekizincı· o 1 •• ı · r"clı B"rl"J 
d

- k d' _ .. b n u şım< ı • ~ _ 

Alman Bah i e 
azırl ğı 

Yeniden ç 
yede sa ay 
blzme e a""'ır 

l .. otıdra, 26 (J\.,'\) - '\fton ma
det ~ıızctesinin Berlındcki mıılınbiri 
hildıriyor: 

lınnn balıri)e naurlığı, )eniden 
bır ço-k )edrk sırbaylnrın silfılı al
tına çn~ırılac:ığını bildirmiştir. 

Bunlar, hemen tnlim knmplnrına 
8Önderilccekler ve ileride şimal 
lıurmındnn PirencJere kadar, sahil 
mulıafaz:ı hntnı;alarındn iş alacnk
larclır. 

Bir Sovyet 
vapuru 

Bir Mayısta Ja o 
dealzaıtıı rı ara
badan atırı m ş uğünü zannetme le ır_: Çorçılı u ni ile 'lf:ırsa :\tutruh n~sınılaki s~· 

11\akomda istihlôf etmek uzere General hll ,.0-1- d dil .•f ·'k ı k Japonlar ise vapurun Ame • 
'' . dT ç- . -d " un c şmanın .. , ıı ııc n ı 
Tovelin ismi zıkre 1

1ıyor. ~rç~I mu 0,~ biilün hücum kıı"vetleri~Je çarpış • rikan denizaltıları tarafın • 
foa nazırlığını esas ı vazıfesı olora" m . . 
tef·kk' ·-· den baıvekillikten de sar ~ a hnlındedir. lngilız lrnvvctlerı dan batırıldığını iddia 
f o ı ettıgın. "htimoli vardır Söylen • sıır'nUe tensik e<lilcliktrn sonra ınü. ediyorlar 
lf\ozar ctmesı l • daf:ı J . r lıi . 

cli•i ibi Çörçil çok müşkül bir vaziyet- n_yn en c ''crış ı r nrnzı<le Mosko~a, 26 fA.A.J - Tas Ajansı 
le gb 

9
1 ktadır. rncnı nlmışlaroır. Habarovskdan bild"ırı"yor·. 

u unma • s· l'k" . . . hli 1 ı·kk" 
Diğer taraftan Avam Kama ' ım< 1 1 \'azıyeaıktı c~c e 11 • •

1 ~- Angaslroy vapurunun mürettebatı 
rasmda dün Sir Stafford Kırips, mek zaruri olm la ıcraher ımdı• Dairen'den Harbin'e gelmiştir. Angas-
lıl. Çö mn ı..Jbyaya dair cereyan e- )'e kadar d~<;R1nn geçen yıl va~dı· troy 1 mayısta Japon sahilleri açığın • 
() k rç bUnda.n eonr kl mUza.ke. iıı nokl:ıılan d:ılıa u1.01(n gilmemiş. da batırılmı•tır. Yapılan taarruzunun 

CQe olan ı· S"dd ı· k d • · " ~lerc iştirak ~t;Inek Uzere tam za. ır. '"ı et 1 sanış ·u rclını ıııuha • şeklinden bu vapurun bir Japon deni • 
tnanmııa gelce ği Umid edildlğini aöy faz:ı etmekle ~vam eden ckizincı zaltısı tarafından batırıldığı anlakıl • 
ıeın!§ti sır l{Jrips. mUzakcrentn ordu hu me\'zı.den her kan~ top• maktadır. 
bund r. sonra yapılacak cclaelcrde rn;tı müdafaa edCf'oktir. Oii~mnıı Vapur 24 nisanda Japon sahilleri • 
llctnc::eya. 0çt1ncü gün ıcra edllec:e. iaşe teŞkilillfnın ilrnrşıla.şmak zorun· nin 130 mil açığında bir Japon harp 
tüıı il!\.vo et.mıştlr. da kaldı~ı zor:lulcları ·enip ~·ene. gemisi tarafından durdurulmu~ ve en 
ldulııı:fnzakfu1ardan Slr J?hn Vnrd_ mi)ıeeeği de 'u birkaç Hiin içinrie yakın bir Japon limanına gitmek zo • 

lav .Miıne buglln bir tcnktd takriri nnlaşılacnktır. runda bırakılmıJltr. Yapılan ara}tırma
vunıl§tlr: sır KıriP5, mlW.ıı.kerenın Dlişman muhı.<l lAbiye)i kullan_ don sonra vapur Japonlar tarafından 
\rarııav Mlınc'den ıt>a§kıı. Avam luı. _ ınnkta '\JC Mersa ~ hıtik.amc- gosterilen rotayı takiben mensup ol • 
'tııar0o8lllm 20 Aza.Si tamtmd&Q ~ UDde topçe Te • radeiıin i(lc.:ranJr- duğu limana dönmüıtür. 
a~ ibulun&n bU takrir tinde mtyle knnııd0i71oı ihnlin.Ue • 1 Mayrs gecesi vapur Japon sahille· 
~reyan e(l(ıeeğinl söylom\.oıtlr. Takrir cmn dmtlkledir. 1nsiliz ve fdomiD -cine 32 millik bir mesafede il<l torpil 

dcnlliyor. ki: yon lkıWnrı fi.eldem hDfnlelere mu=' Jııabetiyle batmıştır. Bunun üzerine Ja-
"•tmpara.lorluk kU iıı1n h:ı. • emet edt~. İngiliz e eenııb W" denizaltıları derhal meydana çı • 
f:(lçltllderle dolU rda. S'6e. Afrllta hava etleri düxm:uı !kM- ft!lrak sandallara binmiş olan mürette· 

ltrdıkıerı kabrBJI111nllğB ,ıo tnebuıe. tanna 'durmnidan hücum etmişler ve bata bir Japon 'Vapuruna kadar refa • 
~ 'k.&r§ı takdlr'lcrlnl bDdlrme~ be. o'Rmmcl'in ia~ üslerine ıilnnlarıda kat etmiJlerdir. 
l'~r meclls. ııa.rbiD mer:klEt ı;Qcm • bulunmuşlardır. Drın ~ece Hiogaıi . Bu hal. ve ıartlara rağ'.'1en Japon 
ı:n11ne lmr§ı itıınad 'beslememektecnr ye yapılan ba~·a biicurnıı or"3 şaıik- gazetelerı Rus vapurunun bır Japon de 

Çlörçil hUkOJneU, mayıs 1940 daki ta şimdiye kadar vdku balan hii. ğil, bir Am~rikan ~enizaltı~ı tarafın-
kktllUndonberl ilk defa olarak cumlann en şiddetlisidir. Biıu:azi dan batınldıgına daır ~csmı zevatın 

~nn doğnJY& bir llhnatsız.ıık şimcli Rommel'in başlıca iaşe Hma. beyanatını ne0ıretm~ktcdırler •• laJcrırl ne Jmrt'llaşmış bulunuyor. HU nıdır. Mısır çölüde Almanların ile• Angarstray un mure:tebaı~ ıse bu be 
~ınet. taraftarları rey neUcesinln ri hare'keti ita.beri Kırhircde diUnt~ yanalın doğru olmadı~ını cunkü a~val 
)(_ ÇörçU ıelıl.no ezicl bir ekscrtyet defter bir sük<inelle !karşılanmıştır. ve ıartlorın vapurun. bır J~?.o~ d:nızal· 
t~ğinl ınançlı bir BUkthıeUe Caryamba saba:'hındanberi Almanlar tısı tarafından torpıllendıgını goster • 
~ etmektedirler. cölde 130 kil<Jmetre ilerlemi~lerdir. diğini söylemektedirler. 

Sertinde yan ıesmi bir kaynaktan bil Fakat bu Herj hareket esnasında 
dirildiğine göre, Nevyork Toymis ga- sekizinci ordu ile • ehemmiyetli bir 
~efesi Ç0rçil ile Ruzvelt arası~da ihti- lemns olmamıştır. Sdklıinci ordu 
laflar cıktığını yazmııtır. Bu m~tah~de Gimdi düşmanı tam zıırnanurdn 1tor
bundan birkaç gün evvel Berlınde ılr şılama'k için metıınetlıc- bekliyor. 
ri sürülen m!ltaleaya uygundur denil • 
ıtıektcdir. Filhakika bundan birkaç gün 

Japonya 
Rusyaya taar
ruz edece mi e-..ı Be ... ·ın"ın mu-taleası şu idi ld lngiliz A d 48000 

..... " k h merika a 1, \ayyare 'k h · · 
8oJvekilinin Vaıinglona git~e. . usu - Amerı a arıcıya nazırı 
ıunda verdiği ani kararın amılı Mare~ yapılacak 
ıoı Romel olmuıtur. \':a,jngfun, 26 (A. A.) - Ame. bU hUSUSta n9 diyor ? 

1 d an beyan riluın hnvn kuvvetleri lho> .. "uman. 
Siyasi Alman kaynak arın . . ·~ va 1·ngton, 26 (A. A.) - Ha. 

k T Ymısın bu danı genemi Aıınold hükümetıie tdildiğine göre, Nevyor 0 • 1.;,,.ıye nazn-ı Huille ""'.,.eteciler ta_• 
·ı· d L k ı nden ev. mukaveleleri olan fnb.r:ikalarm ""' ... -Yazısı Çörçı ın ana hare e 1 _ • rafından ~-1~- sualler ve '\-<"rl. 
f "k muttefık• 1942 • 943 senesinde 148.000 u ııun•..w• 

"el ıimal A rı adaki durumun • ~ln cevaplar şunlardır: 
ler ic;in ne kadar elverişsiz ofdugunu çak Ynpa.calklamu söyJ.emi{ftir, ı _ RiıOtercero adındaki Arjan 

tok iyi biliyordu. tin w.purunun torpillenme.si hn.k. 
Bcrlin mahfillerinin ıimdi merak ~t· yıplar verdirmlşlerdir. Düşmanın ileri kındll haber var ıpıdtr? 

tiği nokta ıudurı Acaba Çörçil Amerı • unsurları dün gece Sidi Barraninin ce- "Buradaki Arjantin lbUyUk el~..sı 
kadan d6ndüklen sonra Avam Kama: nup doğusunda bir noktaya varmıı bu· bu hUSU3tn bana hiçbir şey s6yte
rası azasının tehditlerine cevap verdı• lunuyorlardı. 
ği zaman bin içinden nosıl sıyrılına§a Kıtalarıınız Sellum ve Sidiomerd;ki m~ Çinden gelen habcl'!lerden 
tolııacaktır. nıevzilerden çekilmiıtir. anlaşıldığına göre, Çinliler mut • 

Libyadaki durvma g lince, ltalyan ve tefik millct\orln Hintlile:ri ezmek 
A.tman tebliğleri mihver k.uvvetlerin.ln ÇEKY ADA BiR KOY YOKEDILDI dçin hümmalı bir faaliyetle ça~ 
8 inci lngiliz ordusunun gerı kalan bır"I ken Pasifik harp bölgemnm ehem 
likleri tarafından Mısır • Libya hudU" Vi~i radyo5u, Hcydrich'e kar~ı yapı- L?'.İ)'et.4ni mıutac$ln.rındnn korku• 
dunda gösterilen mukavemeti .kı!dık • lan sui~asti tasvib, silôh taşıma, ecnebi yorlar. Bu husMW. bir diyeceği • 
tan sonra Sollum, Half~ya: •• S'.dı .B~·- ajanlarıyle t~masta bulunmak ve yer ni:r; vn.r mrdır? 
rani kalelerinin zaptedıldıgını bıldır- değiştirmelerınden polise malümat ver "Çin hariciye nazırı Soong bu 
ınektedir. ı • memek suçlariylo baıka daha 30 Çe- hafta Beyaz sarayda yaprlan top. 
Mesa Matruhta askeri ~esısler ~~bC: Un kurlUna dizildiklerini bildirmekte • 
lonmııtır. Röyterin Kahıre~e_n bıldırd. dir. lantiya i']ti:rak elti. Bu, Pnsirık 
ğine gore, rnihvercilcr butun kOYVet• Diğer taraftan Chrudimi kozasına h31l'P !bölgesine büyük ibir ehem • 
lerile hücum etmektedir. _ .. bag·lı Lezsaki Çek köyünün tamamiyle m;yct verildiğini gösterir. 

d- s d 3 - Bu sene Jn.ponya.nm Rus. 
Dün sabah crltenden uJm_an ~ 1 1 yokedildiği Prağdan resmen bildiri! • 

Omer ile Maddecna arasındakı tclar • mektedir. Köyün bütün erke kleri kur• ·•ayn taarruz edeceğine hUkmetti. 
"Üler karı• cılgınca bir taarruzda bu• §Una dizilmi•lerdri. Köy halkı paraıüt l~ ibazr h:ı..berlcr aldınız mı? 
• • ''Bu ımeGeleyi şimdi münnkaşa 
hınmuJtur. çü düJman aajnlarını salciamış ve bun- td 

8 inci ordu fimdi elveri$1i olara~ s: l:ırı P<>lisin müdahalesine karşı m\ida .. etm~ istemem. Bu hususta 0 u 
çilen mevziler boyunca ~iddetlı bırlfaaya teıcbbüs etmiştir. ve d nanmannı :ist:ilılx>.rat servis • 

o- ta B k · lerinc müracaat :ı!debilirS"miz. 
muharebe yapmaktadır. UJ~an.. : • u _ParoJütçüler Hcydrich'in atlın • Alınanya'-'a 154000 Fransız 
orruzu üç zırhlı tümen ve bındınlmıJ de muhlm roller oynamışlardır. J 

piyade tarafından yapılmaktadır. iter- öte yandan Prağ örfi divanının 24 işçisi gönderildi 
leyiş istikameti demiryolu boyunca Mar haziranda 18 kiıiyi ölüme ve crynı gün Va.ı lngton, 26 (A. A.) - Vjı:;,· 
ıomatruhıur. Brünn örfi divanının da 12 kijiyl de tle neşredilen !l1eSini bir tebliğe gö. 

Mihverin niyetlerin1n Nile uzanmak aynı cezaya mahkOnı ettiği bildiri! • re, ş:mkliye ka<h'r Alman e:ınayi 
rnı yoksa Marsamatruh tevresind• kaljmektedir. merl<v.J:erine gönclerilMı Frnıısız 
mak mı olduğu yarınki cuma günü öğ• Mahkumlardan birinin evinde silôh ıi~Çllerln s-ıyJSI 154;-212 Yi bu mtık 
leye kadar anlaşılması muhtemeldir. gizlediği ve tevkifi sırasınd'!. bir Alman 1ndır. 

Ortaıarktaki lngiliz kuvvetleri kU" polisini tehlikeli surette yorcıladığı be· Vişi, 26 (A, .) - işçi topla • 
mandanlığının tebliği ise kısaca şu ha- lirtilmektedir. Öteki mahkumlar düş • ma bUrolı:ı.rmın yaotlan yeni iste!~ 
b•ri vermektedir: man ajanlariyle temas etmek ve hüvi-ı ler lmrşISinda kfıfi gelmiyeceğ! 

Seyyar kuvvetlerimiz dün bütün gün yellerini polise bildirmemekle svÇlan • gözöniinde tutu!n.rnk yeni bUro1a. 
C:. ıana karıı harp ed relc ~ır ko • dınlmıılardır~ ,. .rın açthm.srnn bro.r verilmiştir. 

Sı~astopoıa karşı 
J...o:ıdm. :2G (A. A.) - B, B. C: 
Hal1rof ccpherunde olduğu gibi 

Sıvaı>topok n. muhare.'hcler son de. 
rece sidde:tlcıınUstir. Ahnanlıır ta 
arruzla.rın<la üç piyade alayı ile 
berıı.beT, çok mıktardn. tank ku.lfr:ı. 

nıyo11 ar. Alm.anln.r, blııknç gıın 
evvel Sivastopolun dı., müdafaı 
lıatl:mnda. açmış olduklan gedik • 
leri gcnişletmeğe çalışıyorlar. 

Kızıl Yıldız gazc~ Sivnstopol 
şehrinin t:smannle tahn"b edildiği • 
:ni )"U.Zryor,. Alm:ınlarm zayiatı a· 
ğırdrr. 

Mosko\-U• 26 (A. A,) - Kwl 
Yı d:z gazetesi, Sivastopola knTiit 
20 gtin dcnberi fasılasız şiddetli 
lıilcumla.rm c.Jevmn ettiğinden bnh 
sedeılkcn diyor ki: Şimdi her yer, 
bütiln WJ.a.hlarm. ırn~n.zili içindedir. 
Almanl:ı.r, gülle ihariç olmak ilze. 
re bir günde şehre 9000 bomba 
n.t.mışlaııdrr ... Mm:ınlar, ııehre 1•100 
uçalk ve 10 tümen nskerle hürwn 
etmekte ve şi:ındiyc ika.dar görli1. 
ımemi.ş 6ffl milimetrelik toplınfa 
ı;chıi boılı.oordmınn eylemektedir. 
~. 26 (A. A.) - Slvnstopol 

kııleslııin cenup kesiminde Rus 
iıatln.rmda Alman kuvvetleri iki 
geclı1c :n.Q!TlIŞla.rdır. Moskovn. radyo. 
su, müda.fileıfüı knlenin ortala.n.ln. 
cloğnı çe!kilme'.k mecburiyetinde 
G l d ukil'a.Tint eôy] emiştir. 

Harkofta 
(Ba.cı tnrnfı 1 ncide) 

hücuml:ın uilskürtülmüşlür. 
l\losko\'a rad)osundn bir Ameri· 

kan muhabiri, Har. ·otta Alman hfı. 

cuınlannın ihelli ha~Iı 1ıir tnorruz 
şeklini alıhltını bildirmektedir. Al_ 
m:ınlnr ise bu hücumları h$ ıoda 
ketum dnvranmnktıı ve büyük nnar
ruzun başlangıcı olmooı~hnı ileri 
siim1ektcdirler. 

Berlin nı.dyo spikeri, Haıitoilaki 
hnr.cklitın büyük Alman knrorgtı.hın· 
en kararlaşan Alınan stratejisinin 
ilk nd:ımı olduğu1111 66ylemckle •• 
tifn eylcımL5tlı'. 

Almanlar bir keSfmde •OO taıyy.a
re e ild taı:r'k ruayilc ihücuma ge('. 
mişlerdir. Jtuslar 50 1'ank tlduip 
dtmişle.r, haşka ~ı1r ke.slınde 65 Al_ 
lnnkı muhnr.che dı~ ooilmlş ve Al• 
mnn iledc :işi dur.clonılmuştur. Fa• 

.............................................. _ 

er 

lnaamn kendi hedef ve ma c ın 
rak herkesle iyi ge~inmesi, dost c.. ı 
tir. Fakat bu, halledilemiyccek me'" • n 
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Kendi işlerinize vcrdi{,,Tiniz ehemmiyetin faZ: mı ba.$ka 
lcırına göstermek suretile maksa:l:nrza ula ar :,irw · iz. 

Herkese baş iğmek, herkeni uzun r · lcmell 
yolundan değil, kimseyi kırmamk, k ·t ırılma. 
mak yolundan gidiniz, 

Fransa b"A-•n: ... 

saka al 
Ankara, 25 fA .A.J - Reisicümhur is

met lnönü bugün saat 16,30 da Ça -
kayadaki köJklerindc Fransa büyük c. 
çisi Jean Helleu'yu kobul buyurmuJla.~ 
dır. 

Yakında memleketimizi terkedecek 
olan büyük elçi Milli Şefimize veda ve 
tazimlerini an:etmİJ ve bu kabulde Hc
riciye Vekili Şükrü Sarocoğlu da hazır 
bulunmuştur. 

Lise bitirme 
imtihanlarında 
Talebenin yarısından 

fazlası muvaUak olamadı 
L1sc bitirme lmtlhanlarmıı giren 

ve muvaffak ota.n talebenin mlkda.rı 
M.aarit mUdürlUğ\1 tıırllfmdnn tesbit 
odilml§Ur. T blt1 edilen raka.mlııra. 

göre; l1ae 1mtlhanma. girme haltlmu 
22'58 talebeden 11176 s kun.nmıştır. 

Blt1rme 1.mtfhnnma. 1570 talebe i~. 
tirak ctmlş ve 710 talebe muvnffo.k 
olmuotızr. Geçen aenedcn 265 talebe 
imt1lıana. 1"'l1rak etmiş 160 ı muva!. 
tak olm tu'f. 

Ha.len o~r.lınt tmt!.hn.nlanna. 800 
tahıbe fştlmk etmektcd.r. 

mize do 
Bi inrl 

rnilc.ıte~=ı.rı ,'I fı t 
es.dele umum m" .. 
edilmiştir. Yerme yeni e ma .. 
düril t.a.ym edil.n~ye :kadnr lM.ır'.:ı.'" 
dnki vnziftslnc dev:ı;ın cdcc.c!ktir. 

An karadan 
kaf Umum M 
fara madon 1 
üı:cro t d • 

kat Almanlar, km:VeUerinl topla. Ba sabah 1 el ay 
mışlar ve )ıeınide.n hücuma gec.ırıiş_ 

Umum h 
lerle muk 
mukavek 

ter.dir. Morcşnl Timoçenlio bütün (B s f4rafı 1 oclde) 
loplarını ilHr nra)'U toplamak sure .. !erden olevelnen kıskoncltğım el olmı~ 
Liyle Alnıruı ilerleyişine azimklir ve karısına: 
bir mu'k!tvmne.t - terme'ktoolr. Tc- - Beni herkesle aldatıyorsun! diye 
peler, miislnh\.em~vkiler, köyler bağı~mağa b.aıl~mıştır. • 
mütenınıliy n eli'Len ele geçmi'}llr. Nıhay~t Dıruhı de CH"tık bu hale ı:ııı 

edicln za 
lan getir . 
tiyacını d 
şılıyaı::a la co • 
tanbulun f r h 

Almanlar, lbazı yerleri almışlars:ı da yan etmıı ve: 
bunu p:ilt:ıltyn ödmn~lcrdJr. - Yolan söylüyoıwn. Ben seni kim 6000 kilo man al k.., rü bu una 

Alınanlar, bu t:ıarruzlarında ıbil. s~ ile crldatmıyorum. Bu yersi~ kısk~nçe 340.000 kiloya çı .a ılmı;. r. :.ı mık-
, .. k ımilatardn tank 'Ve taynre lm~ 1 ıgınla boıu~a hayatımızı zehır edıyor- tarın yalnız l 5000 ki osu cam ı :'! di-

1) u -•·tad ,.. 1 '' n. Doc:k • sunl demiı ve ağlamağa baJlamııtır. ğer Evkaf m!iesse::elc ·ne ayrılaca g_. 
:ııun;.ı;ıı.. ır. "mera 0 ' Art• k b ·ı d b" • 
il l . -~- • . .1A ·ıue çol· ın arısının u og amasına a ır rı kalanı muhtaçlara parasız olarak us nn cc:vıJiill""' J.Clll 1 .c.r ,, ~ - . 

. 1 .. k• mana vormış ve: dağıtılacaktrı 
mıklnrdn zırhlı Jmvvot er urrne T b"" • k d b t b • - a ıı, senı o a ar ser es ı· -----c:ı.----

tcdir km d • • • ·ı ı d" · ·.~ı 
1 

. . il 
1 

• ra a ıgım ıçın ag ıyorsun ıyc mc-

1 

• 
1 

~lmnıılnr, PJ.Y .. ue .. mn er e)ı· sanın üzerindeki ekmek bıçağını kop-
şuu k.ol:ıyl:ı.Şhrma'k ıcın tayyarclc. mıı karısının üzerine atılmııtrı. Kadın 
rhrd~ i ı~ra~e etrne1cte v.e ın~~da".l ca~ havliyle feryada ve kocasının elin· 

1 
Londrada i Ç '. hf :')metini 

da şıddc1lı ır 11:1ari>c indırmek sle. den kurtulmağa calıımı§sa da muva'· ı re ... n t 
mektcdirlor. fok olamamıı ve Artin bıçağını rasgelc Talının, 23 (A. 

Oir giind~ 26 hava muhn~sine Diruhinin vücuduna saplamağa baJta • J..ondmd~'d Ç 
tutuşan Rus ha,·a kuvveUen, 51 mıştır. tm re n u 
clüşman tnyyarcsini düşürmilşlerdlr. Kadının feryadını iıiten alt katta o- Tnlırnru:b b"r ç.; . 

\'işi, 26 (A.A.) - r.cneral :Yon turan Halit adında birisi hemen yukarı kurulm 
Book, Ukraynad:ı muvaflfalluyetlc fırlamış, bu sırada kapıyı açarak ken- Çek 
ilerlemektedir. Sivastopolde ise kn• dini kanlar içinde dışarı atan kadın HC"· Bnehtik 
leler birbiri nrdıncn Mmnnların e- lidin ayakları dibine düsmü~tür. Halil 
Jine düşmclcledir. Oiruhiyi alıp dairesine indirmiJ, bir ta-

1\losltovl.\, 26 (A. A.) - Mos· raftan da Artini yakalamış, zabıtaya 
kovn. radyosu şunları söylemiştir: do telefon etmiştir. 

Bria.ruık cephesinde Almanlarnı eGlen imdadısıhhi otomobili ile o·· 
r.<ıhrl gcem.clt için y.ı.ptı'klıı.n bir ruhi Şişli Çocuk Hastanesine kaldırıl • 
t,eeebWs dün oot.nry:ıJa:rnnrzm n. mıı ise de biraz sonra ölmüştür. Halit, 
teşiyle e.'\c:ımete uğro.m1şt.tr. Neh • Artini alıp karakola götürmüJ, teslim 
rln :fild 3:1.hilinde 150 dC5ll fazla ölü etmiştir. 
ve ya_.-alı Alman n:;keri yerde l'M- Artin, "Yerdiği ifadesinde karısmm 
anaktadtr. kendisini aldattığını, namusunu temi.ı

ingi; erede 
ad n r llarp 

ı rl de nasıl 
çalı aca ar 7 

l.orıdra, 26 ( A.A. - Yatandaşların 
kendilerini ka;rdctliıımek meclıur"• 
yelındc hulıımlııkları ya5 eri ekler 
için 50 \C kadınlar için 45 olarak 
te bit edJlnıiştir. Yeni kayıledilenler 
lrnrp işlerine nnkledilip eclilmiyc. 
ccklerinin nnlnşılmnsı için isticvn,> 
edileceklerdir. 

lcmek için öldür~inü söylemi~tir. 
Yakaya müddeiumumilik el koymuş, 

kadının cesedini muayene eden adliye 
doktoru Hikmet Tümer defnine ruhs::ıt 
vermiıtir. 

Yagoı av 
i e 

ıralı 

Amerikada kongrenin ilk 
celsesinde bir nutuk söyledi 

\loşi11glon, 26 ( 1.A.) - Kongre. 
nin ilk ıll.{'Clisine lıitahen bir nuh'K 
ir:ıcl crlen Yugoslav~ n Kırıılı Pi~ er 
mcınlckclinin mııcndrle~ e dern.m.t 
nzınclnıiş lmhınduğunu söylcmi"lir. 
)luharehede öl n ve) n k:ılll 1 ı 

yüz hinlercc Yusosl:wd ın Jırıh 1 1 

Almany y ht;tva akını 
Lonclr:ı., 26 ( \. A.) - B. B. O• 
1ngtlız ba•n. r1 el ı ... 

ce Alm n ya eti bir 
) npmI! lırÜtr. 

Holanda l rnliç.esi 
Amer·1 • ti 

Askerlik )aşını gcçmi olup kny_ 
rlodilenler hn'k!kıncla dıı aynı mıın• 
mele l :ıpılncakhr. Kadınların d~ 

şahsi vnzi) eti ilet.kik edilerek hun· 
tarın hnrp i~lerine nakli münas:p 
olup olmadığı lcsbit edilecektir. 
Kndınlnrın büyük lıfr kısmının C\'lı 
olınn~ı dolayı iylc bunların bulun. 
duklnrı yerlerde glinün hlr kısmııı. 
da çalısnc:ıklnn vıe harp endüstrı

sinin yardımcı işlerinde dnha gene 
knclınların lmliaıplııc:Q;ı lnhınin ı:.

lunm:ıktadır. 
/ 

Kırat bu arfnml:ırın 1.ntıanılı ,Jarı vefat c.m· r. c 
fedakarlıklan ilhnm oldığını " • iye camısind n 
tnna:tı miiddclincc bu ilhamla lı:ı· kaldırılaraK E 
reket edeceğini il:i\'c etmiştir. zarlı·ına d 

füral Yugosl:ı\• milletinin Afüıntik E r f"n ö 
beyannamesinin prensipleri daire - yük bir kay ' .. ve a .. 
sinde lınreket ('!(le~ Yunıınis1anl:ı &:adoşlamıa Gn derin ta .. ı eı~rimizle 
sıkı bir birlik ioııatııdığına iş:ıret baş sağlığı ve ölüye de Allahlan rah• 
etmiştir. • J: et dil ~ 

I 
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b• /o'/ • j}jlS~ __ ı_r_ 11< ~rı lft(tfuüL~J-----....... 
Bu a şan a kadar beyanna~e verme

enler ek ek karnesi alamıyacaklar 
İstanbul Vllfı) cUndeo. 
el. - Dct-terlerlnl henliz ı >mal et.. 

mcycn blrllk idare heyetleri 26.G.942 
c:k§Ammıı kad r bchemıılıal lkmıı.l 

edip ikaza. iaşe ctllklcrlnden karua. 
rmı teslım al ralt derhal tevzlo.t.a 
Jbatıl:unalı(lırl ar. 

2 - MWıtcUt tebliğlerle bcyanna -
meler'in bir an evvel verilmesi bildi... 
ırilölği halde c!An yn.nll!l.me verme.. 
~ kimseler bulunduğ"u görlll.ıı:ı.akte. 
dlr. Hi>nUz vcrmeml~ olanların be _ 

melcrl 26.6.9!2 ak§amma kıı

Ciıtr kabul edilecektir. Bu tarihten 
sonra. '(J ardan gel nler n:ıUstesna) 
idçblr beyanname kabul edilmeye. 

r. 
3 - Leylt okul, çocuk yuvası. hns.. 

taıhmıc, .haplsh n gibi :ınUesscseler 

ınll:munc3l önd rilen bordarolan der 
ba1 tanzim elerck kam ina§e ;ıefilk. 

lcr.fn<k'n le nıclerillJ tesl~m Wnıalrdır

ib.r. 
Bu blrlU<ıc.rc glrecek dzalar §Utı

md:ır. 

A) Hıu-L.ılın.ne blrllklcrlntY. 
1stanbulda ikametgfı.hı olmayıp 

h2st:nJuuıeyl d:ı.lml surette ikamet _ 
glih ittihaz cd n memur ve mUst.ah-

Saluayikebir )'e§Crecek 
Son h:ıfta rm iluıvad.blcdndcn 

liri. Stthra)ıkchinn istikbalıne uit• 
• Meşhur Afrika an.i) iıliml 

ob'J.; muhcndlı Nikoln Mcıış.i"' 

lbf'wı 'l'anzrurd:ı, JGO nıctre d ı in_ 
c hir su t b:ıkası bulmuşlar hu. 

Daan, gundl', 100 metre ıuikfil>J. 
istıhs:ıl cdılehılı,romıuş. 

Şimdi ,çu1lc~in ~ erohilcooği ~ 
IXnbnltl m crnlcltclıer: ıcs· edil":.. 

ında llmiilcnenler gö-

Bh1bu'k1, filımler, cskitlc.nheri. bu. 
r.ainı:dn bu l!nn bılb-url:rr

ik. Zaten, bunıl:ın, i z:rnmnbı• 
Clll. kumlıık değildi. llu çöl~i 
r.ıö.ilcr, or l rd:ı lmlunnn :bnlı'k, 
limısah vesaire iskeletleri ihunn ::do. 

etmektedir. 
~mı, sonroları, htr çöl hnlinc 

etmiştir. Allnnllklen Kmı_, 

ik:nizc k dar ikllm, ıcynı Jmldcdir. 
Ba:r.ıcfokl fa la kuruluk, 3 üksck :<ıc
rcccdc bır t:ıolı hhur Jıtr.mlc g lirir. 
Bu suretle tennomctre gilndüı 
60 derecele yük">Clir. Bu ek 
harnret <lcttCICSi, geceleri, kum 't'C 

&oz ) fı 1 ı şiddetli 1ı r rfı ;ırın te• 
sııri { l hl foc-Iını d derecc<;inc 
k:ıdnr iner. Solu~ d:ı derinlerde u 
bulunm:l ı, hur l:ırın mnlısul ,ere_ 
cek 'ıir lı:ılc gelebik'<-'cği ~imdilik, 

b:ıy:ılden oleye gcç.mz. 
E~et, ilerisi kin, ümit kcsilcmcı. 

Zaıcn ıctkiklcr, dn1ın Hk mcr'lı l<""' 
sindedir. S hrndıı, <"cnulı:ı cloi(nı 

atildikt>.e, mulıendblcrin dah:ı ümit 
~recek., bcll,f de bu ~iş çölden 

1 r de) i 1em in edebilecek eüzi 
idanıcllcrc tc :ıdfıf clnıelcri ihtimal_ 
hi vnrdır. 

S meliki ilmi kan:ı:ıtc göre, çölün 
ıcr:üziınü ıdcw tirelıilecck kcıdnr su 
ltirılumı1Jl!l7.. Çölde~ h U\i de, maden 
tio1unahilir .z ten J\cnoch:ı'dn kö. 
mı.ir m:ttlenl :bulunmuştur. <A•nulın 
mihlikt>e, birt>Ok kt) melli mndcnl '" 
tı:: tesadüf etmenin imk"nı v:ırdır. 

Jn-;:ııuı, l uvlc lıir ıımıl veren ey, 
·uk etm·5 olan lıir lı ynldir. 

Sn buri nıc' kiinclrki 

Amın.'I. h:ı.ınis"nc gifmrk için 
ktin lıenUz ı>ek crltoı ol<lıığunn 

dil ııdu 'e buy\tl,lerden birinin 
tıarnyı tinUnde ;e 'ndi. Tnllh, omı 
omd: lrnn ır.ımrlığı y:ıpan ton
nn Ili) n ivnyn rnst'.,.tt ı. Hemen 
dukkin.-ı ı!irdJ H' birl.'.U' Jıt\\ i.'Iİ so;r. 
den on.""'D.: 

- Mo nn, <lÇ(ll. Eu snbalı, lm
na ciıi b r lıetll\c \C pe.ı< h~kimn. 
ne ruıı i tlcr ndcı "k Jfıtfuııd::ı. 
lmhıntlunuz. (ok te<1ctıkilr <'Jerim. 

r knrn kız, ne 'n. 

dcmlcrlc, ylne iknmetgı\hı İstanbul -
da olmayalnk hAlen hasta olnrak 
yatnnınr. 

B) .Mektep blrllklerlnc: 
İstanbulda. ikamctgO.hı olmıyarnk 

leyli okulu c!aimt .surette lkamct:grı.h 

ittihaz eden bckO.r leyli talebe ile ay. 
n1 vaziyette bulunan memur ve mUs. 
tabclemler, 

C) Hııplshane birliklerine: 
Hapis olarak yatan bilumum mn.h

pusta.rln. hııpl..shaneyi i.kame~rı.h ittl. 
baz eden memur ve mU.stnhdemler. 

D) Çocuk yuvıı..r;ı blrlll~lerine: 

Yuvayı iknmetgt\h itllhaz eden b1. 
lQmum ı:ocuklnrla. lıtanbuldıı l.l(amet 
gtl.hl olmıyanüc yuvada çalış:ın me .. 
mur ve mUstnhdemler kayıt olunur. 
lar. 

4 - A. B. c. D. :t'ıkrnlarmda gös. 
terilen yerlerde çalışıp ta lkıımetgtı... 
hı latanbuld:ı. bulunan bllOmum me. 
mor ve mllstahdemlerle leyıt talebe-
1er bu birliklere idhal elilmcyerek 
ikıımetgAlıUırmdaki birliklerine kay • 
dolncn.klardtr. 

5 - Birlik idare heyeUerlle hal. 
km ve yukanda. ismi gecen mUessc. 
satın bu maddı>lcr hUkUmlerine göre 
hareket etmeleri tebliğ olunur. 

meşhur nıkel madeni, Knna.dynn Po.• 
sifik'i in!>:ı eden scrgfızcştciler in _ 
rafınd:ın, tcsn.<lütcn bu:lunmomış 

mıdır? 

Bu ınndeıı dlinya istihsnlinin 
)fudc dobnnını temin elmoklcdir. 

Ne yazık ki, Süveyş kalanını açan 
Lcscps'ln halıı'ın:ı, Afrika colünü, 
ttir çimenlik lınlfnc •etirmdk fJ!tri 
~mi .. tlr. O, hiç şüp'hcsi7., suyu, 
ycrallınd:ın arnnınzdı. Karutll:ır ~
car,, başka ıtnnırıarıdan gotircce.ğl 

sıd:ırfa cöhr 6Ulnrıdı. 
llelki de. l.ıugünkü bnya!t J;nyrct_ 

h ita:rşrsmüa, daha kestirme yal 
.ollib11inü. 

••• 
ı.. '7S sene evvel Me1nikada 

harp.etmi§ 
Muhnnuncd Ebu Aziz isminde bi• 

rfsi, on gOn}()Tdc, dol{ıımıınu·ı llO 
nen yıldönümünü lrull~mış. Fransıl 
g:ııctelcr:i, bu nt!lslümnuın, üı:ünclı 1 
N:ıpol:ron lnrafınd:ın. yelnnlş beş sc· 
ne evvel, 1867 de Mekstknyn gönde. 
riJcn Fnınsız ordusuna RÖniillil yo. 
z:ıldığı.Mc.ksilmdn hnrl)C:\tiğl, Pi\cl!'" 
b:ı inhlz mınd:ııı sonrn ordu ile bc-
ralı r Frnnsnya :ıvdet cylcdiltıni ,.e 
onun, Meksiknyn giılen ordunun mii_ 
lckftil bir onb!lşısı Jnıhınılıılfıınu ya. 
:ııyorlar. 

fohıı.ınmed Ebu Aıiz Tunus"da, 
ı\yn • Tabya ){öyünclc doğmuş. 

şimd\,..de:"Wnda Rmlmmyormuş. 

U~ur 
neıreden <ılınır? 

BiZiM yazı i~leri rnüdüril Yekta Ragıpla tramvaya binmek 
ıçiıı,Sir ... ccıdc durak ) erinde ı;ebilhnnc ba.rdnğı gibi dizilen 

halkın arasına hiz de 1rnlıldrk. Sirkeci • Mncko trnmvnyıııı !J,e8\Jc_ 
mt:~c başlatlık. Jlem de nns11, Jı:ıcı be'lılcr sl!JI ••• Fnknt dakikalar: 
seçiyor, nazeninim, lJir türlü ~özükmüyordu. Şairin dedi~i gıbi: 

A11lrz oii:lcrim ağla, ne qelcn ııar, ne gideni 
:Nc<len sonra ı;cldı.Yckıa scslıendi: 
- Hoco lı:ızır ol! .. Hemen ıuıımlc et! " 
Dosluııı lm söıJeri .söylüyor, bir tarnflnn do cekelinin men.dil 

c l.ıintlcki ~öı.lüjtünü yokluyordu. Anladım, benim gibi onun dn 
cant ymuııı ,, ı-;ozlıl!:ü "l<alkgiclelim l" e uğrnmış, şimtlı ihtiyullıı 
~uı rel: t cd İ) ordu. 

Guçlıcl{ı hindik, içeri girdik. Htknt, tnm şöyle ycrJc5cceğimiz 
smıda, kapıdan değerli Jrnrikntürist Hanıizin "Şişman Te)zcsı" 
tipinde lıir Jı:ıyan, ıhln)n. puflnY~ yuziind~n terler nlrnrkcn, ıkaı>ı
tl:ın f(ırdi, .::ı(;ın:clııkini itti, soltındakini dlirlliı, yolda <luranlnrı 
hır ilındir ~ibi ezeli, pestile cc•;irdi, rtiı bizim yanımıza geleli. Öyle 
:.oluyordu .ki, yiıziımiızc sıcak rü ... gflr üOiiYQrlar znnneUik. 

Sış:n.ın b:ıyanın yrı muza ı:elmesiyle, biz de pldelcşllk, sırlı
ınızu bir çe!.ı taşı konulmuşn dunclük. Ycktuyo lınktım, dudıWclarını 
ısırılordıı. Turndüft b.tkınız ki, şişmanın t:ı ynnında da mini mini 
Iılr konbur "iardı. Onıııı y:ınındn zav:ılh scy:ıkaıt vavı gibi büzülü• 
)Or, RY'l,larıııın nllıml.t ezilmemek için, ik.Ldc lıir, bizim tarafımı_ 
ın iltica c<ıh rırdu. ün~ an oralı değildi bile. 

Muzır> çul., ) aıumııda hır J~rmenı delikanlısı nrkndnşınn yo
rnşça seslen<li: 

- Karnımı içeri çektim, yine olmadı. Siskonun kamı ütü gibi 
l·:ıkıyor. Hu da bir uğursuzluk 1 Piliç gibi bir ~ey yaınııcıınızn d1iş. 
nıczse de, lıü~ le mehter dııvulu yaslanır • .--

- 1,!lıarlnnmn)"tl baki 
- NMıl zol 
- He snhi. Öylcm derler. Konlinrn 'dokun:ının işi rast~i<Tcrmiş. 

Ben dokunııcn~ını, fnknt sen de boş durmıı, şişkonun burn\mn 
dd.un, clıııkü höylcsinc hlc bir z:ıman rnstlnyamnzsın, kelcpiri 
k~çımınJ .• 

Yekta ile hirbirimizc hıık1ık, glllml\mek ıiçiQ kendJmizi ,nlç 
z:ıptelt.Nc. Znvnllı kanbur, iki arkadaşın sözlerini Jşllml.şll. Vü:ıü 

kız:ırdı, ~özleri dolu dolu oldu, hcllbdi ki alny pek gücün<ı Ritmiş. 
ti. ı~:ıkat. ölckinin iınnh sözü, (inha do~ru~ lraıııvoy cspirisi \1oşu
na ııiıti, yüriinden bir memnuniyet .rUzslın~ccli, ncı.sını unultu. 

Zavallı kanbur! 

. -
Trnmt'nydn rns( nldı~ım ){nnf>ur, lfona e.~,;i bir knnliur mnnztı. 

rıı ını hahrleltı. Kırk yıl en•el, ıulünt ~mhndcrindo komik rolle.re 
cıkon mc~hur (Knnbnr Mehmcd) hakklfldn yazılan bu manıwueyi 
aşnğl')'n n:ıkledıyorum: 

J\.cşfu reuletimcc <lfi:clmc:; o ı;ıkıntr bllfur:, 
Ol&a kl, te•oluel aatlıına 'ilrnı memur, 
Gam yeme: vamnas<ı lla ;ıcmsfycst 'Var ardında, 
J\a11buru Jıaıl owr, ü:slünc düşmez ya{jnıur! 
Davulu arkada mehter oeliuor :ıanrıedcrler, 
Bir davulcu/ diye etrafa bakan .~(lhibl sur 
J)aya~a ş{ıyle kaııburıınıı üuvnr<ı eğer, 

Bir lıincl hasıl olur, halk eder asude mürur. 
Arl-:ruı ü.Hunc ya/sa defJmc:: auo/iı, 
Auaöı drğ,fc de başıolur ol mertebe dıır, 
Ne komihtir, rıc lııhaf &ö::lcrlc danscdiyor, 
Gürmcmi§ ccşıııi felek böulc tulıuf bir kanburo. 

Llf.EDRr 

lıtanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lgletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - lstanbulun muhtelif semtlerinde kablo fe11iyatı İJİ eksiltmeye 
konmuıtur. 

2 - Muvakkat teminatı 2000 liradır. 
3 - Şartnameler idarenin levazım müdürlüğünde parasız tevzi edil

mektedir. 
4 - isteklilerin teklifleri kapalı bir mektup !cinde ve şartnamedeki 

tarifat dahilinde 30.6.94~ salı günü saat 17 ye kadar levazım müdürlüğü
rıe tevdi etmeleri lôzımdır. (68591 

Du müslümnn onlr.lşı, Mcksiknllan 
D\'delindG. n..'>kerlik lıiımeline de
vam Ciloı iş, l 870 Fnın~ız • Alman 
h:ırlıinc iştirnk elmiş, Sedanda esir 
olmuş ve Almaııy:mın 1'lm şehrinde 
9 ay csart'lten sonra Froıısnyn dün. 
rnüş. hu defa 'lln Ccınyirc gitmiş, 

1876 cncsine .ırnclıır, oradaki nskıcri Yeni bir İcat gıd:ı rnndde.c;I ynzılmı~tır. Tiu gıcl:ı 
madılclcrinln nllındakl kn.~nlnrdn rl:ı 
bunlıırın ihtiva ettlklcrl knlörl \"İ• 
tamin sihi 1crerrtı:ıı1 v:ırdır. 

horck!\lıı iştirıtk <ıttilılcn sonrn, elli Gıdıı mnlıruıni)cli, in nnlnrı, yeni 
yoşındo, lcl,aut olmıı~ \•c evlenmiş it-allar ı;ev'Joe'diyo~ Geçen sene, 

Tuıımılıı'nun beş oRlu olınu~. llııt'I• bir Is, icrcli, hir çalarsa t icadctti. 
l:ınn lıc~lr de. ~cCt!tlr.:lıli)'Ük hıırpt" Uu çnhır s:ıotln mnrHctl, saat bn~. 
Frnıısız or.üusu~~~ı::rırt~ ve bc-şi de lırım dci;il, sebze iklimlerini bil• 
lııırptc ölnrtl~. dlmıP~iclır. 

Tıınus"Jn bir nıiisJUmtınınilcslniıı Bu mucit, şimdi ele, ıtı(ln çnl:ır 
rran-;:ı)n korşı"1bo mcrbdtiycli:ıtjf1ı:ıy- ":ınli ınc\'dnnn ııellmıisllr. Sıınuc, 
ret llYtındırmnr. mı? ı dııkil,a işnrcllcri •yerine 00 lllrlii 

Saatin yclko,·anı, hir gıda mııddc_ 
si ür..crinc getirildiği wm:ın, lrnsn
iar, kcndili~iııdcn dol:ırlıır. nıı su• 
retle her gıdn maddesinin yüz FU
ramdnki azot, yağ, Cılbünıin \esnire 
nıik1nrını gösterirler. 

ltlttcnbcri hizrnetlnlzdc bulunu -
)Or! 

l\Ionn:ı, bu beklenme<lllc soru kar 
§1!-iında azıcık nfnlhıdı. Sonm bir 
knhl.nha kopnnırak deliknnlrdan 
tı)rıldı. 

ye 'in Oğlu 
Pippo, inkisam uğnıpncn, lmnır 

loı;;tırıhğı ı.iyıı.rettcn '117. ırcı:ti. E
' ine cloncrck l•es~ i lıir tarafa nt. 
tt. Artık onıl::ı. <lU iinr<::lc değer 
lıir kıymet J,nlm:ımı tı. 

Amma birime; ~ün sonra, Ol lllllb 

süz ll crlıır kn\ b~tt iğt hl\vUk bir 
nıikton ft<lem~lc hnurlı~'lnı güriir. 
Jıcıı, kes<'yi lıntırbıdı. Hem hUyUk 
hem znrlfti. Kemerine ele pek yn 
J ı l)odrn. Alılı \'c ~illi. 

O g c ele Olna~,P lcııyhetrnlştl. 
Pnra ı ~mlm:ıym , Tul 'ele lct no
teri Vt.-spnzuyano: 

- Devam edelim mi? 
l>iye !l!Ordu, 
- Hnvır, ~iı.z üzerine art~lc O.Y· 

nanuyacnğrnı. 

Kontes Orsini: 
- Ne kadar i terseniz, ben YC· 

rıe~ im. 
Diye ha:vlardı. lsı zlyano ılac 
- Ren. de, h:!n de! 
Dedi. Kontesin kalabalık yiğen. 

l.'ll?Jın: 
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lerindcn biri de tntlı eslykı ~akt. 
dı: 

- Uen tlc ,,eririm .. , Amma, he-
le 1,et>e!'.Jlze bir h:ıkmız. Gnliba. 
içinde hlr " eğen,, el hn 'ıır. 

l'ipı)(), gUlilmse<U ve ger~ektcn 
de ke- esinin ıı·bindc unotulmu 
hir nltnı buldu. 

- c'il le ol~un, dedi. Bir .el cin. 
lııı Ol nın\lmı. Amnın luıylıcdince 
'D7. gc<;cce •im. 

Dolilcnnlı ımrlnrı lıoynuzn koyııp 
n1 tr. Unr.:mdı. Sonnı. ııarıı~ını hiç 
r.ckmiycrc.\•, dnirn:ı iki lro.tmn oy. 
nndı. nır :uıt içinde hem iince. 
l.i, ht'm dünkU 2nnırlannı çıkar
mıçtı. llnunclc p:ım lrnlmıynn Ve -
J>:ız.İ,) nno~-n bu defa o tıonlu: 

- ne, m cdcccl· mlcıjnlz ı 
Notf'r: 
- lbyır, dedi. Çünkü ancak 

HAKKI SÜHA GEZGiN 
Mr tek "ııcğen,, i gO?.dcn çıluırabi
lcnc im ı <le\tUn etmek budnln
Jık olur. Şu Jtcıısenin A ilah bcliismı 
\ersin. Onda bir lJtlbnzlfK ,ar. 

Atlo.mc:ığız böyle bir luzgmhkla 
t:alonı'lan çıl<tı, "l'ippo,, dn. gitmek 
iı;:in Jıdzırlnnıyonlu. nu ım(l'.ı 
kontesin )if;cni ntl1erck: 

- Bu lmzn.rıç acıdetlnc madem, 
ki ben·m s:ıycmde enliniz, o halde 
Ei7.<ı uğur gctir<.'n "~ğcn" i lınna. 
lıf!<1iyc c<.liniz. 

Bu eğenin, öl.cMlerden ayrılan 
bir işnroti \'ardı. P.iııpo, onu' ru-a-
3ıp buldu. Venn~k iizcrcı elini de 
uuıtmıştı. Fnlmt birdenbire: 

- lfa),r, ı:.rüzclim onu veremem. 
Amma ha.si bir adam olmadığınıı 
<ln i bat Jçin, işk- size ~itcldlerden 
on tnne. ı~rıtfen kl\buJ C<linlz. (). 
tekine gelince, bana ''erilen bir 

9 yaşında bli' çocuk 
(Bastnrafı 2 ncide) 

;Jerard ~k dindardll'. Ak·am 
duasını kat'iyen ihmal etmez. Son 
Noel gecesinde Noel babadan yıl
ba.51 hediyesi olnrak: "A vnıpa ~o. 
cuklan için sulh \'c kendisi için 

(Oazewrnızıu btr:lnCI anyıumGlt 

boelık yanmdald tar1b ~ ek. 
llyerell ı:öndt.: ecek oı:uyucnlnnın121a 

tlcarl m:ı.hlyeU haiz otmıyno lrtl~ a. 
ııınıarı paraaız ueorolanm.ı 

bir bisiklet., istemiştir. Evlenme teklifleri: 
Siyaset illemlnıle .Jerın-d müsta- * YB§ ao uzun boylu dul. iy! w na. 

kildir. Son intihüp mUcadeleslnde mualu bir nsker alleırlne mensup ye. 
Ruı.veltin aleyhinde ve Vilkinln şil gözm, döşcnml§ beş· odalı b1r evt 
n:ı.nu.etllği lehinde çalrşmı~tır. Bu bulurun -ve hava. üsteğmen ka~e 
~alışmal:ınla söylediği bir nutlı9<- birlikte oturan çocuğu bulummymı 
ta ŞU eUmle 90k m~lıur olnıustuT: bir bayan: asker ve sivil nammııu blr 
.. Ruzvelt Beyn.z Sarayda çok otur- erkekle evlenmek istemektedir. lsti. 
du, binız da gidip tnlihini başka ynler ( 4Z S.R) ~e mllracaat e. 
yerlenle denesin.,. Fa.knt ,Jerardm dcblllrlr. 
l'llkiye•taraftarlığı ı;ok sürmedi, * YS§ 28, boy l,'61, kumnıl clA 
\'ilki intihap notoklar:cııdan biri- el 

1 
göz!U, OOlıkeUndo ,gUzel, ev, ve 

sinde ŞUm.goyu "ahlakl bom muş i11le.rinden anlar ve bir evMnılunan bir 
bir ı;clıir., diye t:n·sif edlnoe Je- bayan; S0..35 ~armda, gelir veya 
ra.rd kızdı, derhal Ruzveltc taraf. maagı 100-120 lira olan, sadık ve dU.. 
tar oldu. H&tti. Vilki IS~o.:ra rUst bir bs.yb. cvlenm"!k istemektedir. 
geldiği ''akit ona domates ve çii- .Mektupla (B,T. 4l~ n.ı:ızlne mflra.. 
tii'k yumurta. ntan sehir lıalln nra- caat. 
ı:;.mda Jenı.rd dn. vardı. "' 

Fakat sonmd.'ln lnın:ı. ıla piı;man Aldırınız: 
oltlo. Ve "incıan si!·aset humma.- Apğıda remWeı1 yazılı - elan-~ 
smn. tutulunca hazan keneli ine lıalŞOCUlanmıun o.amıa.ruıa ccıeıı 
~nn şe ler de yapıyor.,, maktuplan l.4aıebauemfr.deu (pazar. 
iyeııek hnrekelini mazur <la gös. lan barlg) berg11n aaba!ıtaa ot~ 

tcnnck istc<li. kadar ve aaa• 11 den 90lll'a aktırDJa-

Jerar<l sincnınyı cğlenccII bu- tan. 
hır. Jlattu kısa bir Jki filmde gö (B.L.M.0.) CS.T. Yalnız) {HUiya) 
z\ilmilştür de. Filmler atmırken } (H. 450) (F. K.) (Ş. c. K.) 

çok neş'cliydi. Fnkat filmlerini (Lfılfi) {Sc\'gi} (Sarışın 85) CB.Y.) 
gördükten f;onm neş'esi knçtı ,.e (Ş.U.'r.ı (11.B.G.) (U. Onsa}) (E.O.> 
bundn.n sonraki film çcvirme tek- (M.T.R.) (Ş.F.) (N.N.l. rn:.B. 88) 
lıflerlni ı rnrla reddetti. ltatti (N.C.I\.) (Hfisnü 13) ('ı'cdc.k deniz. 
çok ısrar eden bir stlid~·o heyetine el) (l·:.L.) (Tekcan) (R.H. 1) (Gar) 
şu ce,'ftbı verdl: •·si'Zfole bir film lT.H.RZ.) lE. Ural) (A.'M.) 1.Ş.U.) 
~drebitiıim, faknt bir artla: (T.A.S.) E.N.S.) (S.T. Yalntz)(.F.Ş) 
Aymıtayn cln. benimle beraber synt (V. Ü.) (.N'ııran} (A.T.A.} (Candan) 
fitnıde oynamahclır.,, (M. Nur 38!l) (8. Deniz) (Şen) 

(42 S. R.) (.Kcstrcn). (M. S. 29) 

H~b~r~i~ ~u~~~c:sı c[i~I~~~~~~] 
ı 

2 
3 
4 
5 
6 

• 1 1 1 I• 11 
1 1 I 1 l•I 1 1 

-3-
Sotdan s:ıığa.: 1 - Ç~p atı

lan boş al'S3.. 2 - :Bir nev~ tatlı" 
ıyl o!nuye.!!., 3 - Te'rSinden ok\:
ııuma tnvla oyununda kulla.otlan, 
bıçaıklıı.n kc9kinletme, 4 - içinde 
Nla:t.ı, lbUyük bir hayvan i.çinde, 
5 - Sn.n'at, görmeye mani olan, 
6 - pjşmiş yumu!'Uı., 7 - Ha:re
ikctsiz, boru sesi; 8 - Bayre.mhı.r. 
da kurulan. ~rt bir madde; 9 -
Bnğb.mzya. ynrıynn, h:ısret. 

Yukandan a.~ğı}-n: 1 - B!r 
ı•ehlr adı, 2- ynym!l, 3- gün, 
ufuklar, 4 - san'at, erkeklerin 
gece elbi;,ec.ıi. 5 - Peygamber, 
•line men:rup, 6 - bir kadın ismi, 
7 - kırmızı, !k~ zaman, boru se
si, 8 - Mcyd:ı.n okuma, ibayra.m.lar 
dn kurulı"l, kıılkuırlmıs (elbiseler 
lıok.'kmde.) • 

2 Numaralı bulnıa.cıı.nm hnlle
ililmi sekli: 

SöldM ~ğn: 1 - Kadife, 2 -
Lnlruın, ika..1{, 3 - Y3l\'1Sa., 4 -
~-ol, dilber, 5 - Adak, siya, r, -
R:ımus, ~. 7 - Acilen, 8 -
lıs, n<:sil, 9 - ell'm.clc. 

Yııf nndan n.şnğıya: ı - l.ıiya

knt, 2 - Ko, otlncı, 3- ek, !ami
re, 4 - Duy, kul, 5 - ime.d, 
ııene. 6 - :res, nc-m, 7 - eke.Lim. 
se, 8 - Asiye, ik, O - kanı.kol, 

nnsihatn. oy:ırnk bu parayı talihi. 
ınc ndayorum. 

Genç, böyle <lecJI ve onu JlCDC<:• 
reden dıısıırıys fırlattı. 

)<;,ine döneı·ken ltendl lccniline: 
- "hfonna,, nın kcscsl.nln hllna 

11ğur gctlnncsi 'c~ektt'n milm~ 
inin miidür'? Eğeı- böyleyse, bun. 
ela kaderin garip bir nlayı ,'tlr tlc
mck. CUnkU k.cııdi lntlen ho'\l:ın. 
ııı:ı.c.lığım bir jns:ınuı, benim hak. 
kunda böyle mes'ut bir tesire sa. 
hlp bulun'ması hakflmten garip O· 

lur. 
Sonrn.lıı.rı, bu keseyi her lrnlJa. 

nr ta kıızandıi;'1nı farketti. Onun 
5c;ine nı• vakit bir altın koysa, \'ak. 
tiyle kesenin clibimlo buldoğu kfı. 
ğıdı h:ıtırlamnl..'inn \c o nas1h:ıta 
u~maktan ı,endini kurtarnmıya.. 
~k: • 

- Bir s.eğeiı, bir c--Jen<llr \"e 
bircok ndaml:ır, günıle böyle blr al 
tına. sahip değillcrclir, 

Bu dU lince, delikanlıyı daha. u 
~birli ediyor ve para har<ıayıp. 
na lıiraz dıına genj lik getiriyor • 
<lu. 

Ne y~zık ki, Monna Blyan&iyn, 
delikanlı ile bir sabah arl.aramda 

:t- HaYıı. gcıliküsi obnak Uzcre 
TtlrJt Hn\'3. KurumunA mUracaa.t 
edip seçilmiş olan gençler Hava 
lC urumu t~mdnn bu gUn seV"' 
kcrlılcceklir. 

ıı: 3 tezr.muzdan itibaren radyo 
!.le r,;:ıQ:ıJıları yıı.pt r.cak beden ter• 
~·ıyc~i ne1}rly:ıtı Bnynn lcla 1 tara. 
I1nd:ın idare edllecektir. Neşrlytı.t, 
R d::ı:kika sfrrcctltti.r . 

* Anlaı;ro.do.ıı bildir.ldi~ıne göre 
Eul~stanın Tok) o~ ~ k defa o· 
larak tnyin ettiği sefir, dünkU 
trenle Ankaratlan t;et"ndst.i.r. Se • 
fir, Tokyoyn Sovyet Rusya tariki. 
le gid<'cck Ur. 

1f. lst:uıhul a'.lctimı aj'lnlığı tıı.• 
rofmda.n harı.:rl~"lall U!;lincU ve 
dördilncü ika t~o'ri ilazla.r ara.sın • 
dclti müsab:ıkalar 5 temmuzda Fc. 
lıCl"'OOhÇe E>-tadındn yn.prlRca!ttır. 
~ Aksaroyda Sofularda oturan 

Sah'lrc, altı aylık çocuğunu ölU c· 
iomk doğurmuştur. Öli\ın şUphr' 
görülerek c set morga kn.lclırılmı,.. 
b:r. 

Eski ve yani 
Boğaziçi 

l~ski ve yeni Boğaz nklnleıi, 
hususlretıcr, Boğnz lıatıralan, 
Boğazın gUı.cllC5flle i itin 1 apıl
mosı gercltcn IJer ha.klanda. dü-

Unooler. 
Boğtt.z vn.pnrlarmds uzun yıl

lar cabşmış olan cmcldnr kap
tnnlıı.rJa yapılan bu cn~resan 
Irnnu~nuıları 

Yarından itibaren 
"HABER,, slltunlıınnda bulacak
S.ın\'Z. 

geçen komı~;>ı 11DtJtm1l~. Za.. 
num t.l!.tnan ona. bir demet ~içek 
ı~lıncldriJ or ve bu lıiı:ckkrln nra-
1>1na kUçileUk t<'iltereler ıkl"tın
yordo. l<nkat ewclce ele ÖJ' leıll • 
ğiıııiz gibi, Plppo, onunl:ı. o.lrı'luı.. 
ı.ını ke1>me ·i knrnrln tırmıı: Ye ihl~ 
birine cc\'ııp vcrmcmi:ttl. 

nu soğuk <la\'nını,, nihayet 1\lon 
ıınnın sabnnı tüketti ve kahrama
mm17.m hiç h~uıuı. glt.mlyeıı bir 
rezalet çıkardı. 

llir gUn Pippo, evde yold(eıt ge .. 
1erek u~ak1nn ımra ile kanclmnış 
\'e oct'\~ birine saktanıru'Btı. 

llcliJ:::ınh dönllncc, ()nu onda. 
hıldu Ye l•cn<li ine kaNıı sevgi! l 
ohnıı.clığmı, raltntMız <"<lllmek l fe. 
me.<liğinl <lobnr. dobra sllylcmelrtetı 
'eldnmedL 

GU1.cl bir kadın dfycı tanulı,'1 • 
mrz 1'fonnn., bu lııılm..ret ~sında 
çileden çıktı Ye bu defa a.sla.,yu. 
mu~ obnıynn sitemlerle aynJt'lr. 

JCendi ini yaJıı.n vaa<ılel"le, yap
ma scvgilc.rle rudatıığl Sctn çak 
fnrıldiğnn ve bonnn öclinU ııl:ıı·n~ 
b"rJU söylüyordu. 

~vaxl 



Pe~rl Harbour' dan onra -1 
o )) lr o ifil <C~ of w ©l CI "'- ,.::.~= ::: ,:,. = 
O CQ ta D o Q u ~ ({@ p n n o te C!) :.;. ":!~."~:':'!:uzı~ ~ .. :..ö i/a) ~ ;eJ Ha.berler 19,4:5 KlA.sl.k. Türk müziği 

20,15 Radyo gazetesi 20,45 Satl.O eser. ·108-
lerl 21,00 Ziraat takviml 21,10 teman . . . • • _ . 

Z h 1 1 b k 
22.00 Radyo .salon orkestra. 22,30 1 - Şunu_ demt:k ıstiyorvm kı, böyle nın t..CCıf. muz~lı:keresı gefm ..... 

1 r 1 arı n a a S 1 n Haberler 22 45_22 50 ka.p&mJ. kadınlara cşık olanlar, hedeflerine vo- men tevkıf edılin~ beni Mıstw , 
' ' ramayınca acizlerini idrôk ederek in- kerin yaından crrıracaldar-============::::= tihar ederler. fakat. bu intihar bôdi .. düşünmüyorum am~ J\i Cldamdi§ 

''Biz d.estrogerlerle meşgul oimuqor, 
darbelerimizi 1Jalnız lngıliz zı,-hlıLarırıa 

/Ô.lJık görüyorduk~, 

ve torpil in.fllitklan duyul.nyor. 
llava. müdafaa. toplan, blnn ateşi 
kesiyorlar; çünkü tayyareler, üst
lerinden öbür bLrata gecmislerdir. 

Beş tayyo.re, bomba da, torpil de 
at.ıııazn .. dardı ve gemilerden ı,ooo 
metre uzakla~ış1arilı. Tam hava 
mildafaasmm ateşi kesildiği an.ela, 
ltepö.ls zırh1Nmm tam ortasından 
bir lnflüikın kmnı7.ı ale"i yüksel
di. Koca gemi, ~iCldetli bit' yum. 
ruk yemlş gibi snya daldı. Son
ra, ağır ağrr su.dan çıktı. Tayya.. 
:re köprlisünde B.Çılan bliyük bir de. 
lild.en, ~larla kanşık kesif 
bir siyah duman yti.ksc-Jdi. Güver
teye, iri bir su sütunu devrtldt. 
Bu su !ti.tunu, bombanın İ9abet et
mesiyle yüınıebnlştl. 

gilizler pike tayyare erine ateş ederken asıl bombalar 
5 bin metre yüksekteki tayyareler imizd~n atılmıştı 

Bu hileyi fark eden1emişlerdi,, 
• 3 • Tercüme eden: M. Rasım Ozgen 

:--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ÇQşımım:, ilerledikçe düşUnce. 
iz ha.r.iDleal.tordu. Gece ta.ra.s 

hop gitmi~ti. 1ngUi& gemi 
, er~ sa.balı da bulamıya. 
zı unnecUyordulc, Ufukta, 

llliçük bir duman sorgucu bUe 
l'alnm cNnft.:, bir çöl ıssulığı 
• en deniz, uzanıp gidiyor. 

bun.da, bulut kütleleri, 
~-'llUJ ... ., • .,. perdeHyor. Bulutların 
-~.....,, .... bakJyon..Z. Bir şey göre-

oııı~ 

~ ve ynğmuzm yansnn bi · 
Soldan geri etmfye Jüzt:nı 

U3·ordu. i)yleyken, bunu, 
ha tırm:ı. getirm"-yordu. Ye

. yemiye MŞbdlk. TermOd 
.-... .__,._ sı<'.ak meşrubat ve diğer 

ettentlirecek §eyler vardı. He
• s<>z söylemeden yemiğfmb:i 

kumandan tayyaresinin 
~ rasıd tarassut e<liyor

~da, uzs.kto. dya lzleriy-
~lenen deniz maıuyor. 
~ufka araştmyordu. Bir. 
~ )'anmdald arkaılaflllm ko. 
'-vradı. Pa.ımağıJ1I, mesafe. 
~1iğlne cloinı aettı. vn.. 
~ğr !ledllÇ pa.nl
t'kdı. 

.\1f DUMAN SORGUÇLARI 

-._ de göreblliyorduk: Deniz yö 
IJd siyah duman sol'Wlcu 

-~--,.-ebiliyordu. Aramızdaki nıa 
fltl kilometre kadardı. Banla· 

ha.rp gemllerl olmaması kabil 
; fakat ~~ aradığımız 

)b_-:" mıydı'! 
;:"'Uenbi.re, istllınmetimi'Zl tebdil 1 

llit,m:ınm tnerlne, h&tlin 
~le Uerllyctnlulc. O da, 

gürüldilğii ancla, vazifelerini ta. kında, h:ı.rbe l§tiralc eden tayyare. 
mnmlamı:; o1uyorlardı. f'iloıuuz, cilerle muhabirler, §Öylece, usuıı 
bulutlara daldı n~ kayboldu. tafsilii.t \•enDl.şlerdir: BASKIN, ZAFERDİR 

Tam bu dakikada, ötede, kam. Sa.at, tam. 12 yi 45 geçiyor. Dtış 
dı&, uçmak üzere bulunan birçok manı görıi~oruv- Bizim keşif tay- Bomba neneden gelmbtif İngi. 
ta.Q·areler de, beyaz telsiz seridi ;rarclerimiz.in telsizleri, onu, hangi llzler, Pi& bllDJlla.r ve g1zr. Jüş
Uı:erinde nolı."fula.r \'c hatlu uz-o.- arz ve tftl dairelerinde a.rıyaeağt- maru anyorlnrdı. Arkasından, tek-

d D rar mftdafaa ate~ b~'hı.dı. ruyor u, &r şerid, birdenbire dur. nıızı doğruca bildinnişlerdl. Hü-
du "'-nn t 1 1 • Ti. yukarıda, 5,000 metre üzer-........ "r amam anmıştı. Hareke- cum ıazırlıgmuz, son noktasına 

t~ ~~n tayyareler, birer an sü. kadar dilşiinü'mtiştfl. Uçu'1J!Dtız, lcrinde, birçok lap<ıaa tayyareleıf 
rusu gıbi \"uıl<lıyarak 4 an ,.e tesb:t <'dilen plAna uygun olarak lıomurdanıyordn. Hava müdafaası, 
l03,55 tfıl dereceterlnln ntisal~ cereyan ettl pike uçuşu yapan beş tayyarey~ 
noktasına doğru Raldım·orlnrdı. Dü~an görünür görünmez, beıf ateş ederken ve bütün dikkatini 
~ldnelerln ağırlığı, uskurlara 1 tayya.l'e!ll.iz, pike ~u,iyle, düısman bo saldırış Uzerinde toplamıt bıı. 
ıı~ır b:ı.sıyordu; çünkü, engin deni- filosuna sa.1<1mlı. B~, dest.royer _ lunUJ'ken, bamın hakiki h~'ll 
ıım ilzetindt- ,büyük torpil ,.e bcm lerle meşgul olmuyorduk. Darbele. glzlemfye mahsus bir hile oJdoğu. 
ha haınulelerJ taşıyorlardı. rimh:1, yalnız iki ZTrblrya IAydt gö- D1I ve hakiki hüemnun. 5,000 met-

Japon t.ayyar:elerinin bir ~örü- rüyordnk. 1'e yukam1a ve mtkla.fsa topçnsu-
nüp, hava. müd:ıra:ı. toplarmrn Beş t.a.yyare, ytts metre ytibelc. nun.?1~~alesi ba.ricinde cereyan 
harekete geçnı..eslyle bulutJann Jikten gfrıı; bma'°1'an bir stir"atle ettfgını an ıyaıruunıştı. Bu anda a.
arka'lmda. lmybolmn.bn, herhalde heıkfleri üze~ dü!'!tüler. İngiliz 1 mbn ba.l'ft.j n~l. artık pek gecik-
lngnızıeri pek eğlendirmiş ol~h bnva müdafaası, derhal dehşetli :~yıl::•· :1,. · b~~:..':!~11• 
dır ki, Reptll~ ımhhc;ı üzerinde bu- bir baraj ateşi açtı. Orta çapta. uuııolllt • 15<=1' ....... ~~':. a 
hnıan Lonclrnda. ~ılauı Deyli E"t<s. ki toplar da berekete geldi. 003- nrh~! etrıLfmda, <lenıze dnş.. 
Pl'e8 gazetesiıılıı muhabiri, bu ha. man, ümitslz1ik içinde, kendisini mtl"llCP'Q· 
di&e iiaerine, arhlmm telsbı tel- müdafaa ~yoma. Zırhlılardaki .Japon taJ'YU'elfti, ~cllklei gl. 
grafiyte, ~ine 111 haberl yol. 150 milimetrelik toplar el& glir- bi, ~but'Jak ortadan kayboldular. 
lanuı,tı: lemtye başladı. Bunlar, bet ma- Dllımıanm harp nfzamma kanıJtk-

"llava müda.faa!n efradı toplan llachn tayyare üzerine meımı'leri- Iık vıerllmlsti Repillff. bir kenar. 
bqından daha yem aJ"l'llddaP. Ku- n1 Jağdm)ııortar ve "iki bliytlk ge- da d111'11J01', kJO ~esf JUIJOr. 
nıaıtdanm ksımmı.4'mda, getni minin etrafmda clemlr ve oeIDrten ela. Daman ~ blyftd8. oa. 
harp ceridesi bo Jıidiseyl, gelişi bir isttlıkim vtieade getiriyvrtardı. rilnll'8 göre, bittin filo, flakatla-
güze] kaydefme-k ib:ere, a~ıldı. B&vayı kaplıyu kesif bir du- nan gemiye 1IJIDÜ için sftr'atinl 
Harp seflnesinia bordasmdald 53.ıt· man tabakaBmm ghden sakJadı.. a.zaltmştı. 
tin Yelko\'8.DJ, ss.a.t 12, dakika 45 ğ1 c1rltnotlum bonlalanndan, bin- Gemiler, bu anda, ~ 
1 kaydetmek içi.a farkedllmlyecek terce alev saçdıyorda. olan di~r tayyarelerin mot8r ses-
bir snrette st~radı. Mukadderat, Böyleyken, ~ tayya.N, hedef. lertnl duydular. Onlar, bin metre 
rcarua.ı çalıyor.,, terinden, bir panmk bile fa11D8- 1aıdar Jakla.'tıklan zaman, hava. 

dılar. tşt.e, flnldıyvü bo& renldi mftdafaaımmı ~k 9&ph toplan, 
S5 DAJUKADA ntR NETİCE ıırhblara saldmyorls.l'. Tamam, o- •tefe b811adılm • 
Bundan !W>nm geçen 35 dakika- na, tema.-, etffler. Tahmine göre, 

da cereyan eden hicUseler bak- ı İngiliz gemileri Uzerlnde, bomba ( Dew.nıı tıar) 

kıyıyordu. Çünkü b!ze yak .------------• 
claruyo:rdu. 

~:ı, peJ< alçakta bulona.ı, 
ttıfııı, İngiliz donanmasının bli
~vvet, bütün kmlret.inl, son 
defa daha, gözlerimlzln önün. 
~hlr etmek i:s!iö·r GO>i hare

ediyordu. füi h:ıı.-p safh gemi_ 
~e parl:ık izler çizerek 

Yordu: Onlar, yürüyiış istika.. 
·ni <ler,isti rcli1er, yeniden 

bu. ~arl,i~c doğra teveceüh 

• ~ ~ .:t .. !r.<la, eu.üımızda, se!I 
· l!lo örlcıi.ı "z"n I·!l.->tırdığı in. 
larıu bol dnmnnhln oynaş1ın-

b:ış adı, 
._l'tıı,, süpbemiz kaJmamıştı: 

!lı.an, \ :ıziycti afüamştı. 
l'eıı..:.:.-. tcı ~l·cl~ı, t eyecamnclan, 

f(nı . .umı ım:ı:-nk, aletinin 
. ~~·n,f ~ ıu.nnaldarını :rezdire · 

,~:ı'· h <ı:ı:ıt 11 dakika 4•>. Düş. 
il fil ~ı:;u i:ıılundu. 4 arz ve 103, 
t~ı d • • 
~ C'l'COCSI.,, 
et ~::el biraz duruyor. Hava mü 
la."ı, bütün toplariy~ ateıJ edi
• l 1alniben 230 re•! uzunlu. 
rlaJd iki azamet~ ımE'nin et-
ltıdan, ~ılgınca *' sUr'atle sa~ 
ltrrtnızı zıyalar f'l!kınyor, Bii

hava. müdafaa. ~plan da ate
ba~hyor. Telgraf~ı dikkatle ö. 
bakıyor biıırz düşünüyor. Te'k 

.. lrıa.klne.~lnln ditılerine basıyor: 
~püls zırhlısı filosundan Uç 

ör ile Jorj V tipi filosundan 
brhlıdan mürekkep düşman 

~ 
~e yazıyordu. 
..._ lıalııer, dtişmu filMDDUll mu
tlel'atmr tayin f'd!vordn. Keşif 

~ fa1·clel"i, ioglliıler tarafan<lau 

(Dünkü ıwshadan devam) 
thtlyar kadın. kızm.ı sarıp sa.rma. 

larkOll~ 

- Benden 11e1&m götllr, diyordu •• 

hem de llÖyie, IXıa.hkeme maJıkeme 
pek o kadar dolatoıaaın.. insana ıs.. 
tlrııbat da IAzmı... aokağa çıkarken 
boynuna atkı ıta.rın&yı unutmaam. 
Bavala.r malo.m. Allab. korwıuıı! Pi
llet de al ona göttir, ev yemeği so _ 
ittik da olsa A§ÇI yemeflnılen lyt.. 
dlr. 

Kızı, al(Ş8111 treniyle ya?ıut ertesi 
sa.batı döneceğini söyllyerek gitti .. 

Fakat söyledlğinılen ç:ıl' dnba er_ 
ken, öfle yemeğine )-a!mı gerl dön. 

dil.. Geldiği zaman, ihtiyar kadın, 
kendi odasında, san J.~·m ilstüo:le u_ 
yokluyor \ 'El bu liU&dı., d~.ncııla. ak. 

şam yemeğin~ ne kıza.rtsaın '? dlye 
dUşünüyo~du. 

Kızı, solg"Un ytız. ve darma:l11ğn11k 
sarlArlB onun odasma. gr.ılorolt, hiçbir 
şey söylemeden, şapka.sun çtk:u.:n:.... 
dan yatağa yığılılı ve bajını yut.ık
larm :ırasuıa gömdü .. 

tlıUyar kooın, bayl'etle: 
_ Ne oldan '! Diye söyleo:ıı.. Neye 

bu kadar çabuk dönılün? ıUel(-.y 

Stepanovlç nerede 't 
N&dejda Fillpo~'D&, baı;mı kaldu _ 

Ilı Vt> kuru, yalvaran gözlerle anne_ 
sine baktt. 

Nihayet: 
- O, bizi aldatıyor, anne ! Diye_ 

bildi. 

İhtiyar kadın. korku ifade eden 
bir ııeele: 

- Ne dlyorııun, Allah 111.yılunı ver
sin! Dedi ve kape14ın y~na. kaydı. 
Senlııle beni kim aldaıtrnıya. kallu!Jrr? 
A ilahım, &en bld koru! 

Kızı: 

- 81%1 aldatıyor, anne! diye tek_ 
rar etti, ve çenesi titredi. 

tııtlyar kadın, sarararak: 
- Bunu da nereden ~ıkardın? Di. 

ye bağırdı. 
- Eve gidince bizim daireyi kıı.. 

palı buldum. Kapıcı, Alyoşa.nm bu 
be, gfft tçtn!tr bir d~fa hll» r.ve g eL 

Yağmurlu havalar 
Yazan: A. ÇEHOV 

Rusçadan çeviren: SERVET LUNEL 
m~dlğlnl söylclli. O, evde otunnu -
yor? Oturmuyor! Oturmuyor ! 

Nadejda Fllipovııa. ellerini salladı 
ve hıçkırarak nğlamıya başladı. Hem 
ağlıyor, hem de: 

- Oturmu~·or! Oturmuyor! Diye 
tNcra.r ediyordu . 

Sinir buhranlan ba.şla.dL 
thtiyar kııı1m, deh.,et içinde : 
- Bu 11&1111 şey 'l Dlye mırddam • 

yordu. D:ı.l:ı" Uç gU.n evvel gönderdiği 
m el•tupta, evden dışan çıkmt\drÇ•nn 

yazıyordu! Peki geceleri nerede yatı
yor'! Yarabbi, S('n blllnıln. T 

Nadejda Flllpovna, halsiz düş . 
milştu, hattA §&pkasını bile çıkari -
mıyordu. Afyon ~'Utnıu' gibi, mana. 
sız gözlerle t>tra:Uııı bakınıyor ve 
atnlrtt parmaklarlle annesinin elim• 

ynpllfıyordu. 

1hlya.r kaduı, kızmm yanında te -
li\.'fh telll,lt dolaşıyor ve ağlıyara.k: 

- Tam !nana.cak adamı buhnu} . 
.un. tnsan, kapıcmm sözlerine llU\nır 
mı! diye s6ylenlyordu. Ne kadar da 
kral<anç şeyml~sln ! O bizi aldatmaz .. 
hem de bizi a ldatmaya na~ı cesaret 
eder. Biz şöyle böyle Lnsanlardan mı_ 

yız? Tüccar soyundan olsak d!ı o
nun böyle bir ıi0Y ~-apma.ya. halckı 

yoktur, !)ilnltll sen on•ın nlk!l.hh karı . 
sısm! Biz şlk!l.yet fldeblliriz ! Ben se. 
nlnle beraber ceylz ol:ı ra.k tam ~1r_ 
mi bin altm ftl'dlm ! Sen. ceylzslzin 
biri deitftsln ki 1 

Ve ihtiyar kadın kendisi de ağla 
mara. başladı. S!>nra kotun ı !1Uk tl; o 

da ha.isiz dUştü ve $Nldttm Ustllne 
yattı. Bu aralık gökyüzünde mavi 
lekeler göründUğiinü, bulııtlann par
çtıla;ıılrğrnı, b&h~o, ıslak otları.ıı 

U:;tlindcn ilk güneoıı lŞ!ğının yav*a 
kaydığını, neşelenen seroelerin, ha .. 
vada koşuşan bulutların aksettiği su 
blrlklııUlerinln etrafmda cıvıldaşa.. 
r:ık zıpla.dıldarmı ikisi d~ fa.rketme. 

diler • 
Ak, am Uzerl Kvaşln geldi, Şehir. 

den hareı,et etmezden evvel eve oğ· 
ramış ve kendisi yokken kansuun 
geldiğini kapıcıdan öğrenml'}ti. 

Neşe !çlnde kaynanamnn odıMllD& 

girerek ve yaşlı ga:&Ierle 110murtmul 
yüzleri farkt>tmlyormu, gibi davra -
nara.k: 

- işte ben de geldim !dedi. İşte 
ben de geldim! •.rıı.m beş giin görilş . 

medik. 
O, a celeyle lrnrısının ve kayırana. 

sının ellerini öptU n ağır bir t,S 
bttırdiğlnden memnun bir insan t.av .. 
rlle kendlslnl lrnttnğa attı. 

Ciğerlerindeki bütün havayı dışan 

çıkararak: 

- Of! dedi. O kadar bttldn!m ki 
zorla oturuvorum. !HemBn be, gUn .. 
gece ve gUndll7. li('ne \izerindeymi · 
r;lm gibi .:rn,adrm. ! Bu m • ddı>t içinde 
t>ve bir kere bile ıığrum:ıılım! Hep 
Şlpnnov ile tvançlkovun mü!labaka .. 
Jarile ıı '{ra,tnn. Gııl<leyevi.n rr.:ı~a.za 

smm Ustlincleld blirodıı <:abşmak icap 
etti.. VemE>cJ1m, içmedim, bir sıranın 
iistilnıl" yntlım. dond:ım. b\ttlm. Boş 

seleri ya aileleri, yahut yakın dostları cok acıyorum. 8en}aı yüzüırıdeA 
tarafından saklanıyor. Aldı başında bir na bu felaket geldi. Gece r· 
erkek için intihar gerc;ekten çok ayyp • (Kızıl kelebek) barında eğlenmiı. 
tır .• insan dünyaya bir kere gelir. Ajk gün birbirimizdeft. ayrılırsak, hali 
yüzünden intihar edenlere ben sadece raptır. Yabana lffevkuflar CJ1'QSln 

budala derim. Eğer? intihardan 90ftl'G, mutlaka aklını oynatır. 
insanın tekrar yaıaması mOmkün olsay. Yüz kadar aıe~ sabahleyin 
dı, ben or.ıa en aijır cezayı verirdim. sek duvarlı bir "9hç~ indiler. tt.rk 
Tabiatin yaptığı bu muhteıem binalan kolundaki ınotrastna su doldurmalı 
yıkmağa hiç kimsenin hakkı yoktur. cin, sıralanan ç~elere koJUJurk 

- Yani siz, Temo0n de 0 kadın Mister Parker gardiyanlardan biri 
yüzünden kendini öldünnüıtür de- 5 rdu: 
mek istiyorsunuz, öyle mi? - 809lht m~d~umt geli~ _mi? 

- Şijphesi:z:.. şüphesiz. Bunu uzvn . - Hc:''fU'· Müddetvmua1t Nanltın 
boylu düşünmek bile çocukluktur. r. nne gittı oncok bir hafta 90nro gel 
ğer Temoçin, Tiyer-?o gibi büyülü cek. 
bakıılan olan bir kadına aıık olm11~- - Eyvahl yand~ ~ hm 
sıa muhakkak ki ona muvaffak ola- hafta beldiyecelc mfyfm burado? , , ~ _ _.. -::ı..ıo 

madığı için intihar etmiJtir. ~ıyan vvsv,: 
- Budotat Adam alet& ......... 

. oğlr C9&ClSI olduğung bilmiyor 
bır Jan"' Bir hafta de§it. on bet )'il borada 

* *. 
Birdenbire kapının önünde 

locobıltl 
gırtı koptu. 

Meriı 
Mhts ~ iellıCllafa; 

- Kaptyı QCtYOrfar.. - Yeter artık. fazla bir ,., 
Diye mrnJdandı. bana ..:-.. _...._ 
Mister Parker: 

... • ......... llelv<Njj9e 

- lıte Jiındi rüyadan "'~ s.ı,.... dcüMa, 
Diyerek senem ,..,.,.. etıaftno ba- Bir mara ....._ 

kındı. Mil Meri, PQrbse ....... 
- Bizi "ereye götüreaıkler acabaı _Ne c1yıor a.. budala'....,. 
- Korkmayın •• koridorda mevkuflar _ Amir budala 0 ~ 

dolaııyor bizim gibi herkesi odallft • bilmeM. 8uR:ıda Oll bet yd ~ 
dan dııanya cıkcmyorlar. wn s&yruyor. ~ mm. 

Gardiyan kapıyı açtu n.edeyae. 
- Haydi, su matralarmızı alıp çı- - Mel'Ok --~ ..._ 

kını:ı. • ..... lahtlkata .ard .. _ 
iki yanda duran motralan aldılar. vanfw. Bbette ac1aa.t -,.ini .,.,.. 
Dııarrya çıktılar. Parter, ümitsiz söyteaiyordDt 
E_ardiyan bağırdu - Hangi adalelhft b*edlycınu 
- lkiıer ikiıer 11raya girinizl Mis Meri? Bir inscmm kabım fresm 
Bütün lltahkOmlar lllrOfandıfar. nfn ee:ze111 burada on bet yı1 yatmcr 
Bu kalabalık koflle arasmda Mister taa elbette daha ~mhr. 

Parkerden fazla teltıJ "'8 ~ 961 - ŞOphesiz a6ırdrr· fakcıt bvn 
teren kimse yoktu. yapcm dUıOnsOa. 

Mevkuflardan biri iM Meriyi g&r - ŞimdiJilt IUd1I ..-Mlnde blAun 
terdi: duOumm amutnnyabm. Bize cok f 

- Bu ne rezaleti Aramızda bir de na muonaele yapıyorlar. Müddeium 
kadm var .•• Onu neden kadınlar ko • mf ancak bir hafta 90lll'a gelecekmi 
§uşuna göndermemiıler?I Ncmktne gitmi1- Halbuki benim 'bu 

Gardiyan sert bir Mile (leyap ,.- tada bir .laat blle kalmağa niyetin 
di: 

- MGddeiumumf gı111nc9,. kadar 
burada yataıağa mecburdur. Sea çe- - On bet dalAa baihcede 
neni tut ve hapishane11fn iline karii • almat llaliınızdnf 
ma 1 Diye seslendi. 

Yüze yakın MeVkuf ikişer Rıiter "' ~ Park• tılr pabancı ....,ku · 
zun bir koridordan gecerek bahçeye fvn yonma sokuldu: 
iniyordu. - Sen nerelisin, al'loc:xlaı? 

Meri, gard"ryomn c:wab1nt kendi - N~lduyum. 
kendine tahm etti: - Ne iı yaparım? 

- Demek ki, henüz müddeiumumi- - Gemilerde tayfa ıcfim. 
- Buraya neden cfüıtün? 
- Şangbaya gez-.ğ• clbUlbltJ 

Bir fngllizin sarhoılukfo bapnı y 
bir dakikam bile yoldu, UUA we ınt .. yatı:aladılar .. burara ôllllaı,. 
gidecek ~t balama4ım. !ttıe Ntı4. - Muhale...., bitti 1111? 
yap, bu sebeble eve u~amadım. - Hayır. Henüz botlamadı bile. 

BUDlan söyledikten llOllra Knfla, _ Ne kadar zamandmberıf 
fada çalışmaktan belkemllt afnyor dasın? 
flllll gibi elJerlnl kaloalanna daya • _ ()ç oy, beJ güa oldu. 
c1r, ,alamnm, ,.anıt kendi tablrlle - Eyvah! Hôlô mahketffYe gitme-
dlplomatlrtamı nud bir teali' yaptı- din demek?! 
ğmı anlamak tçln yan gözle Im.nsma - Hayır, tahkikat bitmemif. Bekli. 
ve kayn&IUl8Dt& baktı. Kaynanası ve onmı. 

karm. kaprıttlklfll'I Jaymetll bir ıe. - Muhakeme neticesinde ne ko • 
yl biç beldemecllk ve ammadıklan dar cez:a yiyeceğini ıanryorsun? 
bir samanda bu1aıı insanlar gUıl .e - - Awkatım kırt bet gün diycw. 
vtnçle birbirlerine ba.kryorlardL.. - Halbuki ıen üç ay, bef gOnden-
YBzlert parlıyor, göderl yanıyordu.. eri buraua yatıyOrsunl Muhakemeye 

Kaynanan, yerba4en fırhyarak: özum v:ır m.? Bir mis•i fmlasiyle çek· 
- A.zlz yavnım, diye söylendi. Alı. işsln cezanı! 

yarabbi ,ben ne diye bura.da otunı - Parker biraz ötede duran bir bas· 
yorum T Çabuk oıLY hazırlaosm! Bel. ka Avrupalının yanına yaklaştı: 
ki karnın da açttT? - Senin sucun ne, arkada~? 
Kansı, slrkelle 1Statdan menmıt - Umumhanede parasız eğlenmek. 

bafmdtul oeklp atarak: - Bu da ne demek? Böyle suc o· 

- Elbette, açtır! dedl Anne ~ • ıur mu? 
bok prap ve lllflBelerl getirin! Natat - Olur ya .• insan parasız: kalrıso, 
ya, .ofmyı ha.zırla! Ah, yara.bbl, biç ğlenceden de mahrum mu kalacak? 
bir ,eoy hazırlanma'lll<f! - Şüphesiz. insan kesesine göre i 

Biraz l!!Qnra masa hazırlanmı,tı. örür. aPrasız adama eğlenmek düşe 
tçl dnn Madera ıtarabl ve likör ko- i? 
ım:n, ve tokluğundan gtlçlUkle nefes Ya ... Eğlenmek yalnız paralılcr 
alan Kvaşln. açlıktan tlkAyet ediyor, ın hakkı mıdır? Biz de bir akıam kc· 
yemeklert zorla çtğıoSyor ve mııtema- Faları tütsüledikten sonra bir umum 
diyen Şlpunov ile tvançlkovun mö9a. haneye gitmi~tik. Oradaki geyşalarla 
bakaınndan bala9ecllyordu. Kansı ve sabaha kadar yedik, içtik, eğlendik. 
kaynanası ela gözlerini onul) ythlln • - Ertesi sabah? .. 

G 1 •• 1 
"" olsun <len ayırmıyor ve <l \işünllyorlar:Iı: - ayşa ar aıacagını:z: ·· 

''N~kıllı, ne mültefit! Hem de ne '"bür sefer ikisini birden veririz!" d (.· 
k!Miar gttzel bir erite'•.,, 

Akp.m yemelinde11 sonra K"'rnl)tn. 
kocam~n, yumuşak kuştııyU yata.fa 
yatarl<en: 

"Çok mlihlm! diye dU.,ilnliyordu. 
Gerçi onl:ır t!iccar s'lyund:ın, ge~I 

catıa:lcıt kokııyorla.1'811. da kendilerin~ 

has bir lctafetll"rl old11~"11 ink!i.r edil.. 
mt>z. Hartanr.'1 bir iki günilnü burada 
zevklo geçirmek ınilnıklln .. , 

Yorpm Uzeıine Qektl ısındı ve 
uyJroya. dal:ırken : 

"Çok mlihlm diye mırdclanclı. 

(SON) 

dik. Kabul etmediler. Gnrül ü çıkar 
dılar .. bağırıştılar. polisler geldi .• b:· 
ti aldılar, buraya attılar. 

- Ne iş yaparsınız si:z:? 
- Gemilerde işçiyiz .. 
- Buradaki mevkuflann birçoğu 

:leni:z:ci galiba? 
- Öyle olsa gerek. Bi:z: sefere! 

geminin makine dairesinde ateş 1car • 
~ısında inim inim inlerken, sizler gÜ• 
ertede bulunur püfür püfür esen rür 

gôrlara göğsünüzü verir, serinlersiniz. 
ırl yılda gemi ateKflerinlR parcmlS 

~ğlenmelerinl neden cok g6riiyorw 
nuz? 
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ahsüllerı Of isinden 
1 - 942 senesi afyon mahsulü geçen senelerde olduğu gibi haıhaş 

ekimine müsaade edilen sahalarda müesses T. C. Ziraat Bankası şube ve 
ajcr;nları marifetiyle müstahsilden mübayaa edilecektir. 

2 - Mübayaaya 15 haziranda başlanacak ve 15 eyfülde nihayet 
verilecektir. 6u müddet zarfında afyonlarını Ziraat Bankası JUbe ve aaj:l!• 
!arına sotmıyanların müddetin hitamından sonra vukubulccck mürcccctlcrı 
ve serdodecekleri mc;zereller katiyen kabul edilmiyecektir. 

3 - Asgari bir k"loya kadar satı~c cn:edilen afyonlar mübayaa e
dilecektir. Ma'ını bizzat Ziraat Bankası şube ve ajansforına götürmiyenl!!r 
kQyleri namına veya birleşerek teıkil edecekleri gruplar namına araların• 

dan birini routemet tayin ederek mallarını bu mvtemet vcsıtcsiyle te~lim ede
bt1irler. Bu takdirde gerek teslim ve teseHümde gerek para tediyelerinde 
Ofis bu mutemedi mal sahibi addedecektir. 

4 ...... Geçen senelerde olduğu gibi bu sene de müstahsilden sandık 
parası, ekspetiz ücreti ve sair her ne nam ile olursa olsun hiçbir manaf 
alınmıyccokhr. 

5 - Dro!}ist afyonlor bu sene de O. A, 0.8, D.C harfleriyle rümur 
!anmak üzere üç sınıfa ayn!ccaktırı 

D.A = Tomamiyle konoksız olarak ince ve temiz toplcnmı} renk ve 
ko«u itibariy!e mümtaz vasıflı afyonlar 

D.B Az konaklı ve renk itibcıriyle cazip, yüksek vasıflı afyonlor 
D.C Çok konaklı yc-mur ycımi~, rengi bozulmuı düıuk vas ıflı af. 

yonlar 

Bu tasnif mıntckc itibariyle olmayıp umumidir. Yeni bir mıntokanın 
ııKbeten iyi olen afyonu D.A, ve daha düJük afyonu O.B ve en kötu af
yÔnu D.Codded;fmiyecektir. 

Satışa arzedilen ofyonlar hangi mıntakanın olursa olsun kafilesine gö· 
re yukarda tarif edilen sınıflardan lôyık olduğu bir sınıfa ithal edilecek ve 
o sınıfın fiyatına tôbitutulacoktır. Yuğurulmuı afyonlar için ilk tesellümde 
avans vcrilmiyerek lstanbulda yapılacak keti muayeneden sonra bedeli 
defaten ödenecektir. 

6 - Afyon fiyattan bu sene de yeniden crtırılmııtır. 
D.A. sınıfından beher morfin derecesi 160 kuruı yüz altmıı kuru} 
D.B. sınıfından beher morfin derecesi 130 kuruı yüz otuz kuruş 
D.C. sınfından beher morfin derecesi 11 O kuruı yliz on kuruş 

7 - Bu sene mübcyao'arında da afyon bedelleri ilk tesellümdeki 
tartılar üzerinden tahakkuk ettirilecek ve ayrıca fire tenzil edilmiyecektir. 
Topaktoki ıolclini muhafaza ~etmiyecek kadar sulu ve rutubetli af)•onlor 
kurutulduktan soma tesellüm edileceğinden müstahsillerin mallarını kuru~

madcn evvel satışa arzedilmemeleri lazımdır. 

8 - Satııa arzcdiien afyonlardan kabule $Oycn çıörülenler altıncı 
maddede izah edilen sınıflara seçildikten sonra ayrı ayrı tartılacak ve bu 
rartı Ü4erinden her mıntaka için seyyanen: 

D.A. sınıfına girenlerin beher kilosuna 2080 kuruş 
D.B. sınıfına girenlerin beher kilosuna 1560 kuruı 
O .C. sınıfına girenlerin beher kilosuna 121 O kuruı 

avans verilecektir. Bu suretle teslim edilen afyonların lôboratuvorda yapı• 
lacak tahlil ve Ofisin merkez deposunda yapılacak nihai muayenesinden 
$Onra 6 ın,ı maddede yazılı her sınıfın beher morfin derecesi fıatı üzer"n. 
den tahakkuk edecek bedellerine nazaran afyon teslim eden müstahsillc-
rin alacağı tezahür ettiği takdirde bu pare yine kati tesellümü müteakip 
Ziraat Bankası fube ve ajanstan tarafından alôkadarlcnna ödenecek1ir. 

9 - Bu sene müstahsil elinde kalmıf eski seneler mahsulli afyon!cr 
da cinsleri dahilinde satın alınacaktır. Müstahsilin bankaya arzedoce~i 
C$ki seneler mah~vlu, mağ~Uj olmıyan afyonlara yeni aet\e mahsulünOn ay 

nı tasnif ıekli tatbik edilecek ve aynı Stnıflora aynı avanslar verilecektir. 

1 O - Sert afyonların beher kilosuna azcımi 20,80 lira (yirmi lira Hk· 
~en kuru)) fiyat tekdir cdilmiıtir. Her mıntakcdc arzedilecek seft afyonla• 
rın rutubet dereceleri, renk, koku ve sair evsafı itibarile S. A, S.B, S.C diye 
bir tasnife tôbi tutulacak ve her üç sınıfa idhal edilecek seftlar haiz bl·· 
lundukları vasıflara göre 2080 kuruş olan soft azami fiot haddinin altında 
ckspcrce to!cdir ve tayin edilecek bedellerle yine Ziraat Bankası ıube ve 
oojnslon tarafından sattn alınacaktır. 

11 - Tobiaten düıük morfinli veya yüksek morfinli mıntakalar icirı 
tasnifte ve kıymet takdirinde bir mıntaka ayrılığı gösterilmiyecoğinden ve 

mahsul hangi mıntakodon olursa olsun koliıestne göre girebileceği sınıfın 
fiyatına tôbi tuttf:ccoğından müstahsillerin bir mıntaka mahsulünü başka bir 
mıntakoya taıımak külfetini yüklenmemeleri tavsiye olunur. (4260--6520) 
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Aksarcyda Mcsihpaıo mahallesinin Ceylôn sokağında (53) üncü ada
da 3,000 metre murabbaı sahalı arsa satılmak üzere açık artırmaya ko
nulmuıtur. 

Tahmin bedeli (150) lira ve ilk teminatı !11) lira (25) kuru~ıur. 
Şartname :zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
ihale 29--6-942 pazartesi günü saat J 4 de daimi encümende 

ycpılaccktrı. 

Taliplerin ilk tem;nat makbuz. veya mektuplariyle ihale günü muayyen 
saatte dalmt encümende bulunmaları. (6508) 

•ı::• 

Aksaray yangın yerinde Mimorkemaf maha!lcsinin Şair Fitnat sokağın• 
da 1 O uncu odada 416 No. lu ve 314, J 9 mel re murabbaı sahalı arsa sc
tıfmck üı:ere açık artırmaya konulmuıtur. 

Tahmin bedeli (2200) lira ve ilk teminatı ( 165) liradır. 
Şartname :zabıt ve muomelôt müdürlüğü kaleminde ~örülebilir. 
ihale 29-6--942 pa:ı:artesi günü saat 14 de daimi encümende ye. 

pılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz. veya mektupları ve kanunen ibrazı fô
zımgclen vesikalariyle ihale günü muayyen saatte daimi encümende bu
lunmaları. (6512) 

Şişhane - lskender caddesinin Kapfanpo;a ve Gazi köprüsü arasın
daki kısmının trcıu~ar ve burdor İnJaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kc. 
nulmu}tur. 

Kclif bedeli ( 14397! lira (941 kuruı ve ilk teminatı (l 079) lira (84) 
kuruştur. 

Mukavele, eksiltme nafıa işleri umum? ve hususi ,artnameleri proje ~ e 
keşif hulôscsiyle buna müteferri diğer evrak (72) kuruş mukabilinde Be
lediye Fen işleri Müdürlüğünden verilecekt1r. 

ihale 29--6-942 poz.ertesi günü saat 15 de daimi encümende yer 
pılaccktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden (8) 
gun evvel Belediye Fen işleri ~üdürlüğüne müracaatla alacakları fenni e!'.
liyet ve imzalı ıortname ve soıre ve kanunen ibrazı lôzımgelen diğer ves:· 
kaloriyle 2490 No lu kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacckları teklif 
mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri ıı:. 
z.ımdır. (6513) 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Müdürlüğü llanlan 

lmroz hattı 
Yalnız bu hcftc:ya mahsus olmak uzere 28--6-942 pazar günü 

lMROZ po~tnsı yapılmıyacaktır. (6948) 
~~-~-~~--~---~-

~ ..................... mana,_. .. ._._~ 
Tlrkiye Camburıveti 

ZiRAA T BANKASI 
&IU"llluş ıarUıJ: l!t!. - ~ı 1000.000.000 .l'\1r1& Utall. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi b!!nlıa muameleleri. 

Para blrlktırenJere 28.AOO U.ra lkram~ye f'enYO?. 

oıraat Bankasmcıa ktımbarab •• lbbann:z taaarruı oeapıaraıaa • u 
~ J1ruı buluııanlan eeaede • det• çeld.leoek IPU"a tle &oafıd&lD 

• • • • • • .. . 
plADa gOl'e ikramiye cıagıutaca.Kta. 

500 • 1,000 • dO • MI • 
501 • a,000 • UG ~ • 
tacı • l,000 • leci • ıe • 

Lon~ra ı sterlin 
Nevyork 100 Dolar 
Cenevre 100 Frank 
Madrit 100 Pezeta 

5,20 
180.70 

80.70 
12.89 

Stokholm 100 İsveç Kr. 31.16 
ESll.:Ul VE TAinlLA1. 

EvvtlkJ.Bug1lıı 

tkramiyelt %5, 938 21.~ -.-
lkr. Ergani %5 938 23 07 -.-

%7 1/2,933 !.borcu 1'r.1 24.85-.
% 7 1/2.938 T.borcu Tr. 2 23.20 - ,
% 7 l/2,983 T.borcu tr.3 '.Z3.80 -.-
Sıvas • Erzurum ı 19.90 -.
Sivas • Erzurum 2.7 19.93 -.-
% 5. 938 Haz.tab. 77.ISO -.-
%7, 19H D.Y. 1 19.M-.-
%7, 1941 D. yolu 2 19.55 -.-
Anadolu D. Y. Tth 3 62.75-.
Anadolu D. yolu % 60 30 75 -.-
.Anadolu D. yolu 12 52.25 -.-
Anadolu D. Y. Müm. 52.--.-
Merkez b:ı.nkaru 166 -.-
İş ba.nknsı nama 15 10 -.-
17 ~kası ı:ıamil1ne 1~- -.-

l§ bankuı MOe.ss1.! 160.---
tzmir Ema! Ahali B. 6.10 
Imar BankMI tı1sse 22.--.-
Aslan çimento 12.80 -.-
Aaıa:ı çimento mneasıa ıuo 

Şark değirmenleri 

lttıbat değirmen. 
T. Jr.ömOr maden. 
o/o 8 T. bonotan 
Tnrk U. Tiyatro 
tat. Umum Sigorta 
Şirketihayriyo 

Şirketlhayriye temettO 
Rıbttm tahvili 
tat. Su tabvlll 
Ist. &J hJSIN! 

TUrk borcu Ti'. 1 

ıs.so.-..-

28.60-
ıs.--
94.--
69.:50.--
29.--.-
25.--.-
80.--
H.30-.-

8.2:i -.-
ıs.--.-

-.- 24 ~~ 

Bor•a harici altın liyatı 
OllD kU OugllııJ< O 

~şıı.dlye 38.05. 38.00 
KUlçe altın gramı 4.50 4..50 

satılık OtomoDtl 

ilacı ~ klS~ldl nıunlyle m:ı. 

nıt 20 oda 85 donum arnz.t ıçı.n. 

de ııebz.c bahpem, 800 ağu.ç mc. 
11e ormanı, 2 lmyu ve bir bu~ 
masura Aydos suyu bulunan 
k ı>, k s:ıtılıkt il'. L\ltlracna t yuf : 
Valcıt mndma mda Orlıaa Te.. 
mel. Saat 10 - ıt e kadar. 

OPERATôB 

Halid Ziya Konuralp 
tKlNct CERRAlD DOÇENT! 

Beyoğlu f~tikla.J Caddesi Elb&JDr'9 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 

DA.lllLJVE &l'UTEHAS~ISJ 

Bir spor kopalı Ford otomobili, 40 
model Nosh taksi ve bir adet yeni (Doç 
tenezzüh) otomobili satılıktır. SctıJ 27 
haziran cumartesi günü saat 14 de 
Şiıhane yokuıunda Bankalar garajın· 

Doktor Hılzı Bakım 
OAlttLtvE MtJTEIIASSIS1 

l'altslıu: Talimhanede utloglh 
apartımao bergun öğleden ııoorıa 

da yapılacaktır. 

2 

3 

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

( İnhisarlar U. Müdürlüğünaen: 
- ~.6.942 tarihinde kapalı zarf usulife ihale edileceği ilôn ofunOl1 

idaremizin Paşobahçe yeni rakı fabrikası b:nosında yaptıracağı tel' 
dilôt i_şine talip zuhur etmediğinden pazarlığa konmuıtur. 
Muhammen bedeli "13.823.81" lira yüzde 7,5 muvakkat teminatı 
"1037" liradır. 
Pazarlık 3.7.942 cuma günü saat 1 O da Kabata}ta Levazım fube• 
sindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktır. • • 
Ke}İf ve ıartname her gun sözO geçen şubeden 70 kuruş mukabılırı" 
de alınabilir. F 
isteklilerin pcıarlık icin tayin olunan gun ve saatte Jortnamcnln • • 
fıkrasında yazılı kanuni vesika ve )"Üıde 7,5 güvenme parasilc bıP 
likte mezkür komisyona müracaatları. (6678) 

~~~--~-----..---

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (90780) ltr.. v1ruı tt1 Kau:m mob lyn ve eşya 7.7.9'2 

salı günU saa~ 15 te kapalı zarf usum ne Ankıı.rada ld:ı.ro blnasmdo. topıa. 
nan merkez O uncu komls)onunca saun alınacaktır. 

oIKK.Nr: Heeapıamıu.takt paralar bir eeoe tçblde ~ üracıaıı &fAfı Bu ı.şe girmek lsttycnlerin !5786 50) liralık muvakkat teminat ue k._ 
1114mlyeruen Ur.ramlye çıJttJlt'J taltd.lrde % 20 tazıasıyıe ftrtl .. c:eıctıı. nunun tayin cttl~ vesikainn ve tekıtflerinl uynl gün anat H e kada.r adi 

lOI • '-000 • 

&~deler: u Hart. ıı H.&z.lran. ıı EytQl U Btrtnciklnun ~rthl• geçen komisyon reısllğlne verınelerı l~ımdır. 
rinde ,apuır Şartnameler <41 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpa§a vezocıerill-

~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~~!!~lm!l~!l!!!!!!~!__~d~~~n~te~m~ln~o~ıun:'.:ur~.~(~66~9~5~~~~~~ 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bani ast 20 6--9_4_2_v ..... -z-ıy-~i 
AKTiF un PASiF. 

Altın: san ıd.ı.ogram 

Banknot 
Utak.lık 

'7%.606.218 

•• 
• 

DahlldeJd Mntuıblrlera 
l'Ork UrUJ • • 

OarJçtekJ IHu.babll'ler: 

A.Jtm: Sa.n K11ograJJ1 25.800.879 
.Utma tabYill ka.bU eertıeat Döv. 
Diğer döviZler n BorÇlu kllir1ng 
oaktyelerl , 

eıu1nc Ta.bvtı e.rt 1 

Oenıbte edilen enaıo :ıa!ı<!!ye 

karvrııgı • , 
Kanunun &--8 inci aıaddeıeruıe 
te'rllkıuı Hazine taratmdu ra~t 

tedlyat • • 
Seaedat OUU!:ımı 

nenrl eenetıer , • 
t:etıa.m Vf' TabrtJAt C'ft.ıdıı nıı 

{ 

Deruhte edUen evrakı naıc.. 

dlye.n.ln karşılığı utıam H 

ta bvlllt ( 1 tlb6:1 la)-ınet.le) 
P - Serbe.lıt esbam ve talıvUM • 

&vanslar; 
Altın .,. uöviz uzenne ava.na • • 
l'a.lıvtlM Uzertııe a vana • • 
inz..ııeye Sema vadeli &vana • • 
Hulneye 88~ No. tu k&ııun• göre 
~c:ıııu:ı altın ıcargüılW avan1 • • 
lllMettarlar • • 
Mu.bt.cW ı ..> 

10%.12U4-0,M 
10.908.24G,-

238.873,2~ 

500.8::!.17 

86.291.001,-

-,-
r.1.ooı.ın .ss 

ır;s.748 1568,-

ıs. 100.220,-

3'!8. 771.627,88 

41U9U61,93 
10.427.628,00 

8.121,22 
'7.888 728,U 

-.-
260.000.000,-

Sermıtye: 

llıt1yat AkQc81; , 
Adi ve revkaltı.de 

llS.268.068,Ct. Uuaueı ' . 
1509.802,1 '1 

l OS.883.2 78,t'J 

JU958JWI,-

&?8.771.627,88 

55.619.889,91) 

%.'5'7,891.844,61 
4.500.000,
~.86S.IS26.G 

i.oı ı. '766.880,76 

I 1 e 

J't!<l3 vHldı>kl Ba.nknntlar: 
r !ite edUen eırraıu oaıtdıye • • 

Kanunun 6---11 U.cı mnadeJcrl.De 
tevfıkan Haz-.ne tara.tmcıan vaıd 
tedlyat • , 

f>cruh t~ edile.n evraıu ne krtl.ve 
bakJyesı 

• f 
~&rillı(). t&mıı.uıer aıtm )larall 
Utı vetetı tcoa vUllı va:ıt•c1Jler; 
ı· k 1 
i.ees ont mukabUI Uıtve~Ô teda. 1~ 

vlllt vazedilen 
HaztneYt, yaoılar. altın ll&rş?lıklı 
avans mukabili 8902 No u l(anuu 
mucibine UAveteo tedavweı n.. 
Zedlll'D 

· ~ 

• • 
ME\' DUATı 

L'ılrk Wrası • • 
Altın: sa.n KilC>gTAID 8'7'7.422 

88SC llıo ıu Kaııuna cısr. b.ın:.ı.ııt'JW 
&çıla.ıa avan, ınu.KabW tevdl ola. 
Dl\D ıı!tınıar: 

Satı K1Jogrum 

DöVi.ı taabhOdatı: 
Altına tllbvlll kat-ıı dövlZler • ~ 
Diğer tlövtzJer ve alacakl.ı ldJJ. 
ring bftklyeteıt • • 
Mııb~W ' 1. . 

b:.!.r 

9 .41! 183,7 
6.VOi>.ôOO,-

168.743.563, 

23 7!XU20. 

J84.9.'.i8.848 

t0.000.000. 

Z88.5GO.OOO, 

142,503.000,-

lt6.624. 770,0 
l.23UG4,U 

78 12( 107,9 

- ,-

%7.lM.~41,8 

Yekb 

1 'l'tm.mm 1933 tarthlııdea lUbueaı 1*oato hadc!S % • &Jtm lbertnt' • .,.. % ı 

ura 
15000.000· ..... 

• 105.938.US• ..... 

'78. tH.16'1 .f" 

1'7.tM.1'11.86 
lıs2.2GS.ıı11;s 

1.0J ı. '766.880,'7" 


