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Bahsi mlltterek biletleri lllparlşl !ela· 
remlr.de, yalnız cuma gt1nlle cumar. 
te.l ct\DD ea&t 15 e kadar kabul edilir 

rELEFON: 'k"AZJ lŞLERI: 23872 lDA.RE: 24S70 "' SE?lo"E: n 

M öOOô Ş 15
' · ~dliye Vekaletinin ha~,!!!!ldığı r~poı:_a gö~ 

~ u Boşanma kolaylaştırılmalı, 
Pasifikte 
Deniz 

muhare
besi 

bitmedi 
Japonların 15 
muharebe ve 

nakliye gimisi 
batırıldı 

Bava Karaıtayından seçilen tazim /h f bb •• •• k /d [ [ 
heyetini kabul tiayarda su eşe usu a ırı ma l 

/ nönü dedi ki: R.apordan parçalar: iki tarafın boşanmada söz birliği 
ettıkleri taktirde ayrıca şahit dinlemiye lüzum olmadan Kurultay çahşmalarını 

yakından takip ediyorum 
Reisicümhur 

lnglllz oııaııar 
ıergısıaı 

zıyaret etti 

! boşanmaya hüküm 
vermeli 

~eı:aA§_a~ 

Japon 
Talihi 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

A Am.,rikahw Pasifle< orta· 
sındald üslerinden Mld,-.y 

'dası clvarmda .Japon ilonıuımıısı
•ı lyiee hırpa.ladılar. .Jııpoolann 
•erı Harbura yaptıktan ak·nda&n 
1- altı ay sonra AmerikalıJann 
cl~nıanla.nn~ denizde indirdikleri 
Yeni darbe kalblerinc biraz su 
lierpt.1. tntibmm ımmen almdığı. 
•ı liirnıekten mtı~velUt mernno
lllyeue Amerikan Amiralı mnhar.e· 
beJı bırakmadığını temin ederek 
~•Pnn donanmuını da11a 1Jyade 
.. Yiata uğntmak i!jtediğinl anla. 
"1or. 

••Ponlar yanlanada nakliye ge· 
llQlleri olduğu halde Ameri1i2n a. 
"aa..a hücam edince alı kın ol
lb•411<1an bir mildnfaa ne ka~ı-
~5hlar ~• talihia her .7.aınan nıu. 

1• h~ bir vaıdyette kabos
hnğr h•'dka.tlne ~lannı çarptı
lar. Mercan deni'ı muharebesin. 

Ankara; 6 la. a.J - Sayın Cüm
hurreisimiz, Milli Şef ismet lnönü, bu
gün saat 16,5 de Türk Hava Kurumu
nun sekizinci kurultayından seçilen ta 
zim heyetini kurum baıkanı Erzurum 
mebusu Şükrü Koçakla birlikte kabul 
ederek "Kurultayın çalı~malarını ya. 
kından takib ediyorum. Canlı ve ha· 
reketli bir toplantı yapılmasından ve 
arkadoıların iılerini, güçlerini bıraka
rak bu önemli memleket davası için 
kurultaya gelmelerinden çok memnuoı 
kaldım." buyurmuşlardır. 

Umumi heyete sevgi ve sefômfcm ;. 
le boıarı dileklerinin. bildirilmesini 
Ş~krü Koç.ok'a buyuran Milli Şef, ta
zım heyetıle, havacılığın dünü, bu· 
günü ve yarını konusu üzerinde göriiJ 
melerde bulunmuJlardır. 

KURULTAY MÜMESSiLLERi 
ETIMESUTTA 

Ankara, 6 (o. a.J - Türk Hava 
Kurumu sekizinci kurultayından secilen 
15 er kitifik hesap ve nizamname en 
cümenleri bu sabah Türk Hava Kuru
mu ba§kanı Erzurum mebusu Şükrü Ko 
çakla birlikte Etimesuta giderek orada 
ki çalışmaları yakından gözden geçir 
miılerdir. 

Her iki encümen çalıımalarına de· 
vam etmektedir. 

lNONtl, tNGtuz OKULLARI 
SERGlSlNDE 

VMlyetini hazırlayan Mosollni 

Musolini 
.Siqasi 

vasiqetname
sini hazırladı 

Kendisine halel 
olarak 

Kont çiyano'yu 
göstermiş 

Ünited 

Kont CJano 

r 
YABANCI 
SULARA 

4\ 
1 

Tüı·k ba
ndıralı 

deki mağlôblyetten sonra Mid,-.y 
~uı clva.nndaki bu ikinci mağU\
lılyet Japonhın ~İmdldf'a derin de. Ankara, 6 (a. a.J - Cümhurreisi· 
rtn d~ünmeğe sevketmı~ oldul'tm- miz, Milli Şef ismet lnönü bugün 6ğle 
da ııUphe ~oktur. Çünkü denl7. hi. den sonra yanlarından Maarif Vekili 

Vqlngtoıı, 7 (A,A.) 
PreAln ltalyııdan bugtlnlerde 
eakl Roma muhabiri Reynold 
f6yle diyor: 

dönen 1 
Packl 

Deniz nakil vası
lala.rının işlemeleri 

yasak edildi • 
Bir müddet evvel verilen bir karar. 

'·iını'-"ellnı' eld .. n kn"l"']ıklan '"•n Hasan Ali Yücel olduğu halde, Anka- 11 l ö 1 bl bl f'k 11 ,, .., " • '- ,,~ lıluıo n y e r aa t ı re saplan 
Japonlarm elde etml göriindUk- ra Halkevincie lngil'.:ı. Oniver!ite ve o- UU§br kl harp bitmeden öylebıur .. 
leri bütün muvaffakıyetler bir kulları hakkında Brıtıı Konsul tarafın· ııazırladığı alyast va.!Jlyetnameainde 
<l~nb· •hkmf'g-e ,.e ınuhteJif ul ı dan tertib edilen sergiye ıeref vermiı, 1 are ~ • "d k" . 1 • t tk'k d k . kendisine ha er olarak Cianoyu göa • 
keler da" im•" .Ja"'ın kU\"\etlart sergı e ı resım erı e ı e ere ı:ıa· . e gJ ,. ... "' h d temılştlr. Blllpdiğl gibi .Mwıollni mQ. 
bir 

1 
•-'('role "'İhi miitt~tik'- at olmıılor ır. -~·c' er o gun .• ,. .. 111:. S "d k" k"kl .. "k 1 d n teaddit iç haslalıklarmdan muztarp. 

la yabancı sulara ve llmanıara işliye 
cek gemllerm tonajı SOO den 8.§ağı 
olarak tahdit edilmişti. Evvelki gUn 
den itibaren tonajı her ne olursa ol. 
sun TUrk bandıralı bUtUn gemi, mo 
tör ve yelkenlinin ecnebi sularına iş 
lemesı yasak edilmlııUr. Bu aureUe 

Raporda ııeri 
sürülen 

idari tedbirler 
nelerd r? 

Ankaradan blldlrlldlğlne göre adli. 
ye vekAleU tarafından hazırlanan ve 
gayrlme§nı evlenmelere dair olan ra.. 
ponın diğer kıaımlan ııöyledlr: 

Nesebi sahih olmıyan çocukların 
durumu ve kanun dışı evlenmelerin 

ebcblerile alınacak tedbirler hakkın 
ılakl raporda bu tedbirler adli, 1daı1, 

sağlık \'(? kUltUr bakımmdan olmak U. 
zere ba§lıca dört kll!ımda mUtaıca 
clllmektedlr: 

Adil tedbirler arasında bilhassa ııu 

huswılar tebarUz ettirilmektedir. 
(Devamı 3 Uncüdc) 

Admll'aya karşı 
Galatasaray 

bugün 
ne netice· 
alacak? 

ldmfrauın meıhar 
·oyuncaları 

3 tayyare gemisi 
itin tanareıerne 
blrllllte denize 

daldı 
Amiral Nimiz bu sabahki 
raporunda diyor ki: 

.Japon ınoıunu 
takip edlyorı;z 

Londrıı, 7 (A.A.) - Japonların Mid 
vay adasma hUcumlanndanbeıi iki 
gUn geçtiği halde Pasblktc başlıyan 
bUyük deniz muharebesi ha.lA devam 
ediyor. Buradaki Amerikan donan • 
ması kumandanı amiral Niınlzdcn bu 
sabah alınan son raporda pıı.rlaıt bir 
zafer kazanılmakta olduğu bildlrilı • 
yor. Amiralin raporuna göre Japon • 
lan 13, hattA 15 muharebe ve nıı.klif9 
gcmlal batırıllllI§ veya ağır huarn 
uğratılmıııtır. 2 veya 3 tayyare guıl. 
si bUlUn tayyarcıerlle batırılmıştır. 

ı veya 2 tayyare gemisi ağır hasar 
u~ratılml§tır. 3 zırhlı, ' kruvazön S 
nakliye gem!al batınlml§ veya ağır 

hasara uğ'l'atılmıııtır, 
Amiral raporunda dıyor ki: •'Peaıı 

Harbur be.skmmm intikamı ldimen a. 
lmm1ıtır. Japonlar halnane hücumla • 

(Devamı S Hnclldc) 

Almanyaya yapılacak 
hava taarruzlarına 

tin eline rlu!;mej;c muhkUmdurlar. ·ır er~ı ~ ;k t~tdı k~r;• 1 !"0 
d 

9

1 e tir. Gösterlen son filmlerde kendLııl • 
bq mıığlühlyet Japonya irin deb. mı 1 ie da ~~ın e ~ 1~

1~1 • 0 
: a~ı· nln çok ihtiyarladııtı görUIUyor. 

&et· t r edilcmh•ecek k.adar na çı ma on once, o evının aı o Packarda göre, MusoN-l öldU"'U 
ı ıısan'U • b" 1 d d .. v. .. 1 kta o ,..., M' 

BUigar limanlarile"llmanımız arasın 
da yapılmakta olan kargılıklı nakli ı ___ _ 

Amerikan 
hava kuvvet

lerinden 
400.000 kişi iştirak 

bu ... k b. f ı·ı.ct o!ılr:tkhr, Ja. ır sa onun a ugunu yapı mo • l u ır .e :ı l'k d lan bir genç subayın davetini IOtfen takdirde Faşizm aleyhtarı isyan hare. 
)onlar bunları bilm~mt:ı 1kl b~t:~ kabul buyurarak genç evlileri tebrik ketinin ba~ına mare.,al Badogllyonun 
'-czler. Bllılikleri lçınıtir h ı (Devamı s tincllde) geçeceg'ine pe kaz şUpbe vardır. 
tıı.yretlerlni işi yürUtnıeğe asrc -----------------
ltıl~lerdir. Japon hb iya~ma ba· 
~lırsa onlıır ~{ercan dena·ı muha
l'tbesinde bile kendilerini galip 
'östermeğe ı;alı~yorlar. e 
Şimdi ?ttld\ sy muharcbe"1nc'te d 

ltıuttaka Am .. rikan clon:ınmasun 
hri an ettiklt"rine dsir öğünme. 
ltre baslıy!lc.'\kl:ırclır. Jiıı.ttiı bo
lla <:oktan bllo§huıu~ olmaları muh· 
temeldir 

llalbukt Karav dcnb.lnde s<>zde 
tallı) Japon d·>~anması bir hayıı. 
let !,"İhi ort:ıdan kaybolmu' boJun
dtığu gibi ~fid\"8Y adası ehıınnda
l<i hayali ,Japon gallbiyetl de bu 
ltıtibtm deniz üssünün Amerikan 
lılal".l'Uzuna. nktl ~ldiğl r.a.man 
bir basamak hizmeti ı;örm~ ü-ır. 
te Amt"rikan b:ıy.ra~ altında y:ııJ•· 
llıacıma mt\lli ob.mıyacakhr. 

Japonfarm çok e:ayret sarfetmi-;, 
rok hıızırlanmı , fedaIUir ,.e ceı•
Ril,·er bir millet olduğu meydan. 
dadır. Fakat onların bu mez.lyet
~J'İni boşa ~ıknnın Jmı;urlan ken
~l~r:fni dev aynasında görecek ka. 
dar bnsfret "e lt.ldaJi unutmaları
dır. Japonlar kut.al<Lyamıyacak • 
laıı kadar hUyUk hedeffori ele ge. 
fümek hırsma <lUcıtüJer. Kaldıra
IUıyacak]an kadar ağır yükün al
tına girdiler. Uzun ı;eneJer r.sn'\. 
'ın<Ja ç.'1.lıısa çalr;a elde ettikleıi 
hlmetlerl simdi bir hanllodc elden 
!k~1racakln.n1ır • 

lTzak doğuıla harp <başhyalı tAnI 
attı" ay olmo~tıar. Japonlar hala 
ilk ~ecede ~ptıklan ~kında J<a . 
ıandıkları ilcıfönlük !lye.o;intle ya. 
fııynrJar. B'rçok memleket1eri Is. 
1 ili ettiler. Her tarafa dağıldı
lar. Fakat bir Amerikan ve tn. 
e,iliz donanması mevcut oldukp, 

Avrupa hattında şim
dilik konvansiyonel 
katarlar1 işleyecek 

Köprülerin üzerine ray 
döşenmesine başlandı 

Yakm zamanda ba§lıyac&k olan de. 1 daha 8i1receg'i anlqıtmaktadır. Beş 
.mlryolu ınUnakalO.tı lia.kkında mUza_ aene için muvakkat olarak yapılan 
kerelerde bulunmak üzere memleketi. &h§ap .Mara, köprUslle UzunköprU • 
mıze gelınl§ otan Bulgar heyeti Ed!r. 1 Kuleliburgaz araamdakl dem1r fi • 
ne Kapıkule yoluyla Sotyaya dön • ınendlfer köprUsUnUn de in§aatı ta. 
mUgtUr. t knlk lf ına.nııanDll§tır. BugUnrerde ray döşen 

Demlryol nakliyatının e rt- tne.sfne ba§lanacaktır. Bundan aoııra 
..ıımrük ve parapo 

lerl, tarifeler, &-· elerde bulu - tecru~ geçl§lerl yapılacak ve mU -
l§lerl hakkmda görilşIIl vvel BUL teakibeıı köprUJer lflemeye açılacak -
nulmak üzere on bet gUn e 1 tıl". 
garlstana giden heyet.1miZ benUZ ge • 
meml§tir. MUzakerelerin bir ka.Ç gUn 

bu muhtelif ı~tııatar her dakika 
tehlik.eye maruzclur \'e Japon mu. 
\"ıdfaluyet.leri göz boyamaktan baş 
ka bir iŞe ya.ramaz başanla.rdan 
ibaret kahnıya mahkfimdor. ' 

Gittikçe çoğalmakta ve ham • 
lanmakta olan müttefik donanma. 
lan .Japonyanm ufkunda daimi blr 
tehılit halinde kendilerini gösteri
yor, Muhakkak ki Japon talihi bu
gün parla1dJimı ka)'betmlfe bal. 
lamıJtıı-. 

HeyeUınts nıtısakerelerini tamamla 
mamıı otdutuııdan A vnıpa tle mem. 
leket1mls araaında itllyen yolcu ka. 
tarlarmm hareket Te muvaaal&t sa _ 
atlerl bentız maıam detndlr. Şimdilik 
bergün yalnız bir konvanıdyonel kata. 
rı ~liyecektir. Ka11ılıkl1 hattm daha 
ziyade ticaret eıyaaı naklinde kulla. 
nııırıası za.rurt görWdlllünden, bir 
mUdde~ için ekspres katarları lfle _ 
uımeslne ıuzum glSrUlmemekt.edlr. 

Avrupa ile demtryol nakliyatı en 
geç Haziranın on be§lnde bqlıya • 

c:MW' 

yat ve kömür ithali işi de bir mUddc• 
duracaktır. İlerde bu memnuiycti:ı 
baZI kayıl ve §artlar altmda kaldırı • 
ıacağı sanılmaktadır. 

Bir Alman generalinden 

General 
Bravçiçe 

Yazılan bir mek
. tubun kopyası 

ele geçti 
"General sizin için Alman 
mületini kurtarmak zamanı 

geldi,, 
Londra, '7 (A.A.) - Brltanova bil • 

diriyor: 
Feldmareşal von Bravç1çe bir Al • 

man generali tarafından ya%lldığı bU. 
dirilen bir mektubun bir k!>Pyeainl 
Almanyadan çıkarmak ımkt.nı hasıl 

olınu§tur. Bu mektup geçen kJ§ Al • 
manyada heyecan uyandırmı ove mUn 
derlcatr gtzlJce her tarafta yayılmı§. 
tı. Yalnız Bravçlçe değil, başka gene• 
kurmay generallerine de gelmiş olan 
bU mektubun ortaya çıkmasından bir 
az sonra fon Bravçlç azledllml§U. 

Nazi hükumetine ve bu hUkftınetln 
harbi sevk ve idare tarzına karııı §ld. 
detle hUcum eden bu mektupla. ez. 
cümle §Öyle denilmekteydi: 

~ıllarca bir plan takip ettik, 
fakat kumanda heyetimiz bu Y<>l
da hkip edilen amaca. doğru çok 
da il~rlemiş götiir.müyor. Büyftk 
zaferler elde et:t.ik. Fa.kat ens 
dUşmanmnz e>la.'l tngiltereyc kar
Jl kat'l bir tek darbe indirdik mi~ 

.<Devamı a lbıctıde) 

Bugüıı Aınlr-ı ile 
Galatasaray ta· 
km:ları Fener. 
bahçe llllhasıııda 

ka1"3llap.cak-
lar. Galataııara. 

ym ne etloo ahı· 

cağı bak kında 
ııpor muharriri • 
mlun yazısını • 
Unell 8&l famı:ıda 
okuyunuz. 

edecek 
.Nevy<>rk, 7 (A,A.) Ordu ve 

donanma gazetesi, Almanyaya. 
yapılacak hava taa?TUZuna Aroc. 
rikan ordusu hava kuvvetlerine 

-1ı1 mensup en az 400 bin kişinin i§
tirak edeceğini yazıyor. 

Gazete bu raknmın, Amerika 
hava kuvvetleri kuma.ndanı gc_ 
neral Amold'un bir demecinden 
çtkarıldığım bildirmektedir. 

Pariste 
lmparatorıata 

mldalaa ıeıyona 
Adh bir gönüllü teşkılatr 

Kuruldu 
Paris, 7 ( A.A.) - ö ldürülen 

Albert Olcmcnt'in başmuharrir 
bulunduğu Cri dö Peuple gazete
si "imparatorluğun mUdaf aası 
lejyonu" adında bir Fransız go. 
nüllüler lejyonunun teşkilini ha
ber vermektedir. 

Gamteye göre, genç Fransız. 
lar bu vasıta ile öldürülen kar
deşlerinin intikamını alabilecek 
imparatorluğa değilse bile, Fran. 
sanın şerefini kurtaracaklardır. 

G. SARAYLILAR BUGON SENE· 
LiK PiLAVLARINI YEDiLER 

ilaUyar, genç Oalatuarayblar T•"ilm 
Abldeıllle bir 9eıew• lloydal• 

<Yamı 1 .lllcüde l 
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~ark tarihin den arçalar ~ 

Ja ongada 
nal kavgaları 

'r azan: R. Ç. 
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Dlnkl ve bugtln 1 
muharrirler ı ... 

Sc.n gUDl<!rdc muayyen bakkallarda -l "etirilme"'i i•,;in, ormRnlarımlıuı ke toz !!eker bulunarnnınasınm sebebi 7"1(~.ı\'l:DİLMEıUJ:o;LJnt~. l_il :iten büytik nğuel:ırı ıığlaya ağlnya bakkmda, Şeker olrkctl mUdilrU §U G Jıı.ponlnr; il!ih hanagı ııın ak! 
1 

t ·ı r 
_. 1 ... n e ı c • beyanatta bulunmuştur: ı:.ol gôzümlcn dilııyl\lO. be en ~uneş \.'a7.ık ki ~ef'erde bir fırtına (Ku. .._ Son bir ııatta ıı;:i.nde piyasaya 

ilahesi .Ametcra::.u'nun e\'lutlan ..ıHay Han) 111 büilin ~emileriol ka. 
48 

vagon keı!me ve tol': ıeker \l'trdlk. 

imparator !:lli\lcsine her zaman olara <;nrptırttı, Ordnsundau Bı.ı lhlktar, geçen ıonoklnden 8.13 tki e.rkııda,ıar: Ali lle llUseyfn, 

Kıvrak bir kadın garsonun, 
canlarını yaktığı üç kişi 

G ON görmli3, mU~edclerl 
l<uvvetU, ha.tıraıan eled. 

mis zeki ve olgun bir moharrir 
arl~~ılnı;ı bugünkü mwuı.rrirletln 
l<endi ımı larında.ld mUnaaebetJere 
eh 1 r ahı; l.:ııtda.n şfk&yet ediyordu: 

- Hir'ıirimizj çekemiyoruz, kı!'I· 
ltıuuvoru:.ı, İçimizden birinin mu· 
\ ~ı I f~kıyetl bizim muvııffa.kıyetı· 
ıulı: demektir, halbuki çok zaman 
hnnu l,ıiı;ük göstermiye, hatta öl
wırmiye ı::tlışıyonız. BeJ on tarı.e 
mitin hlr araya. gclerelt san'at meın 
!el.et 'c me'>tek meseleleri özerln
ıh c;:ımimi ıl.e ciddi konuştuğumuz 
(ılnıuyor. Egcr 'amimi :u'l<adaşla
r.rnu v:n'B:ı. bunlar mutı1t1m meslek 
dısarısmda olanlardandır. Dirlik ,.e 
dtb.f'nlikdou malınım bh aile ~:bi
ybır ııayrfltyoruz ve da~rlıyoru~ 

itaat .etıQ.İşlcrıllr. w üOO ldsı hoğuhlu. Heridc ka_ vagon fazladır. Toptancılara verilen birkaç geee evvel akıllarına efil:niş, Okyanô,:ı. batırılıp çıkanlan .~~- :ıı:ıu da ~;;ir dı\~tüleı·. şeker miktarı, Uııtcıcr hall.Iıde iaşe mu evvela &,ıkpaınrmdakl mcy'ıane-
kaddcs mızl".ı'ktan ıl~Jı~~n 12 

"" Jaııoular ttenılıforille fıızla blr dUr!Ukfute tıildlrllmıştır. Bu klı:nscle - lerıJen b.'l~lıya.mk, Karn!cöy, Top • damlanın vüeude gctırdlgı bu ada 'ıalırııınarı lıf, • r..ııe etme!< için, (Ku- rin sattıkları ,şeker mlktarlJe ellerin. tane, &~a7.lccsen ve nıha) et ISe
Jar; 7.ıınuuı ilBnınn Allah im- lıi.f&:v llnn ı ın ı;ondcrditi donan ~ ~kl stokları ,nldtkları miktaı-ıarlıı. yoğluna kwar dilenci }lo~tıısı glbl 
t'lar fe(lbbli<l ettil,le.ri IıUldinı<lt~! ,, ;l!I cmi :uJ dini taın "J0,000 o. karşılaştırılacak ve nerelere, ne kada.ı- her rn.eyhaneye uğnyanı.k birer kırma kn.r1.;1 l apıJan 1~l anlarla. tı. - ınral, ~ii<;tcrirkr. Fa.kat buna im. ,şeker sattıkları tahluk olunacaktır. ikişer kadeh ~.akr~tınnı~lar \·e nitcmi~. ~.ııt41.nnt lwrsıyle altıtılaıı idin ~oktur. Yn1nıt ~urıuu muhak- Bizl.nı. kanaatlmb:n \'C hcsuplıı.rınııza ha.yet kör ktUUJc bir llRlde. keneli. 
< ınfarla !Joya.ıınu~tır. , • l<:ılc ki (l(ubili\~ Han) o zamana göre piyasada eckcr darlı~ı değ-il §O. ferini Beyoğhmcfald ııJokaklardan 

llatta, öyle dc.vırler \'ard.ır ~'. I kadaı·: hi<:bir milletin yapamadı~ ıcer bolluğu oımru;ı ıı\zımdır.,, birlı.indc, !lle&~l'IJ bir meyhaneye at • 
.. ııo.r;uus lar, yıını ı?encrnllcr,. ko~: ~' hiiyük lıir <'lonanmayr ~e\'l\etmek nnr:;latdır. 
lıilerin, İmparnt-Orlara \'erdıkl~ı·ı kabllİyetinl göstermi!)tir, Hatta sı·rkecı otellerr·ne ı~a1mt \"akit de 12 ye gelmek li. • N~ilerı. keyif i..ınn3•esa cablerı. bundan rol« ıııorı?11, tlS8S de (l\fatış \ zeredir. 
ııc indlrtnl~ler! denizine gel.en \'c tnrllılerin hay. Ueyhan~h 

- tilkenin bekc;illiini yapan 1nı retle büyük bir donanma. diye ta. d d h rsız _ l'.aytar size ancak saat 12 
ııarator değil, biziz! rii ettikleri. iRPMyol donanmıuım- a anan 1 re Jmrlıır. f~sd v.erebUirfm. Malfurı, 

Deyi\'ermişlerdir. da ancalc 120 gemi bulunuyordu. Son günlerde Sirkeci otellerim~ lılt , 
11 

t 'Z ıle dli!dl&n1ar kape.ıuyOI', 
Mil&tlt 1192 selle inde, Minmoto İı;inde d<' 21,oon kl"'lllk hlr ordu tura~ dadanmış .. Sel&met, HUdnwn. lliye yn.hannı19ttr. 

lmlıllesinden yorltano namında bi. vardı. dlglr va tıtanbul palas o~llorlnd('n ı\11 ile Jlli"avinln <:eblerinde )>&ra ı·I i btı.cımn. t.oplaclığı km. vetllce blr Ualhuld Kubilay Han onlardan para ve eıya Q&lml§tır. Hırauı ıon ut?. lurı ':u. Kafaları da dumanh: 
ordu ile, hctMn mü§fakfl bir kı:raL üç yüz sene evvel, 8500 gemiyi fa İıtanbul pala.ıı oteline mUotl!ri gml - ll\z ~ideeciiınh-: vakti blUlık vürode get>ri\'ermiş, Kamaku- ,.i)ndermek kuclreHni göstermişti. gelmif, bir ırece yatnuı ve aab~ha kar riır., Sen hemen l>ke Ud 49 hık m'yı yeni hiikiimetln merkezi ilan Bu da TilrJderin ne i<a.dar azim- §I Saray kazuı hU.kQmet doktoru Ah. • ~·:tni 8ii iLi< ~ rakı n~Jnn baka-
ctmi,ti, l<lir ''e bcrt>rikJI nlclnklarmm en met Zekl Alama.nm eıbl.ae, 811.1..t ve hm ela, l(eri yımma kanpna,, Artık n~ İmparator tanıyor, ne hlh'iil< bir dellJiılir. dolma kalem gtbl e)'fUtnı çalıp stt • ~leyha.tıooi; "çsttık!,, dfye düıO ıle ~nes ilôh~-ıinln oi!;lıınun hatırı ,Japonlar. (Kubilay ilan) m do. mı,Ur. Bu otel hır•tzı K8.f).ı öıner her.ek iııtAtdfklerlııJ geUl"müt..n 
lı:ln bu isyandan dolayı karnını ııanmnsmın lrnyalam Cıtrparn.k bat_ Çatkaya admda 19 Yll§mda bir geng. b.ltdcs. çare görememtı ve tcnı.hul 
,.,;,ak intlh.1' etme;ı;. yani ıı...... bil> gllnll, en mnkadd" hl• ,,Un !Jr. Ayn, ad•m ""hafto lçlndo Hü _ hô• kadm """'°" da me•eı.t ..,._ 
ltiri'vi (lüotlinih'ordu. olarak sııvarl:lr ,.e Jııtıtı o gUtıü tefi'- d&ven·ıı~b- otelinde aynı odada yatan mab ba~lamıttır. Niiruz ,.e s:ı1t::ınah o ksdRr ileri- _.. _ 

• • bo it ''c tak<li'i ey, elrJer. nınaterilerl.n 3150 SelA.met otelinde "-il . , ... llUso....t ... kadın "a--. .. -v. e n-ötilrmiiştü ki, karde!Jımn Y- - •"'- , ..... """ .... ...,..,... 
~ b d 650 lira paralarile bir pard.&11 ç&llxılj mn<my& tabak ve saire bırak~ mınu :u;rulj eli!~ h~en u a am:ı, 

"b'"yül' t:ır. HırSIZ a.nuımaktadır. 1.ıznnan çıplak IrolJan ile lcendile-.'Jnponlar füıtf'lfü bir de u <,, /ngilterede 20000 amele 
JS'kalımı t.akma.ğa mecbur kalmLs. ı rindf'ıı çok oabutc geÇJni,ler ve: 

rnrdı, grev halinde • t b lda - Yaşa. :\farika! Birn.z da yo_ 
Az kalsm tmpn.ratorluğun tae 1 s an u prt isteriz .• clfyo kahkabalnr o.t.a-

,-e tahtım bile alacak, bütün .Ja. \'1§1, '7 (A.A.) - tngiıterede ma - rak Uııt ü..ıtüne yu\'11.rlama~A girls-
pon tarlhincle yaı;ryan tek İmpa~ denlerde grevler ~nlden be.şlamııtır. k h 

1 
ıni5lerdir. 

tor siilalesini lnkll'l\7.ll doğru SU· Şimdi alman haberlere· röre tam Yenı"den ,. ,. ı·ı a at Nilı•yet vakit böyle<'e {'Dk {'U.. 

ı uklcye<>ektl. 20.000 grevci vardır. Bunlar Sunder. buk ilerlemiş, saat 12 yi ~eçerck 
Falcat. bereket ,·ersin, eliyle bo. !and, ve Yorkshlr bölgelerindedlrler. b•ırı•ıgw .

1 
kuruluyor son n1iiştcd ele gitmi,tir, 

f"ızmı l<estiği lurdestnin kabusu, nunun U:ıcrine nıeybanrd, kor-d 
• ·ı -h t b~kmadı · li:ı lı'lrk;.1, lJizim ahbıtpfo.ra yalda.-onu iıir a:ıu •a • • a .... • V J '---'' ··k b • 't ~ -karad"ft haber verildiıttne ı:ıaza. tı "'---- aqington a uuyu ır geçt -'1U. ...... ew• 1' \(leta ynl<asınn. '-apışmış • U1:\:;e ~ '·•ı tı + .... __ .._,... iki t1~r1'l ': 

., r1J1. ticaret veaa e , .................... __ Jlaytli pasalarım. \'IÜ<il gw,1_ ' 'indüz onunla beraberdi. • re•mi yapılacak Yt!lli ltlıaUl.t birliği kurnıatı karar • eli. MU~M·lenizle <11lkkim kap...,... Xercıy'Ci~ıiltım, l~S.J"Sl"'.ıula. eHel't. l l&§tlrmıF• ~ 
"I ""mı<;, boğmak ıçln üzerıne atL Vaşington, 7 (A.A.) - Vaşington Bü blrlltlerdeıı bir ta.n~l cam ye c:u~ız. 

............ - "" ...... h · it yapı Oemıo:tir, 'an korde5ini .görüyordu. .-.a..,. • da 13 haziranda bir resmıgeç • kimyevi maddeler ithal eden tllccar. 
t •n akıınma laıdnr ondan kö'fe bu-1 lacaktır. Bu reıımlgcçitde bUtün bir - !ara altt1r. Vek.Alet haJen bU !D&dde. Ne·~ AıJ ile Hüseyin, ~Jrl'ou 
ı·nlc ııın.kJıı.rnyor: ıeşik devletlerin mUmeemeri ~tirak lerı. getlrmek işiyle u~rı g ha.. l\forlka~ız kalmalıfansa yazılacak 

_ AmM beni lunder;imin elin. edecektir. • , Eiı'ıq1da İııta.ııbulda bir toplantıya çat rc.10.yı derhal iiJl~·el'eldeıinl c;ö~·Jc. 
cı "" kurt.t\rm ! ~!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!j nlmıştır. nıı!lller ve: 

Dive ba.ğınyordu. ~ İkinci birlik ise motörlü nakil va. 1 - Hay•li, hıt.ydt lL'\Z etme. Ge. \~rltoıno bundan kurtulmak i. "IT'd sıtalan ve yedelt parc;atarı ithal eden. lir şurad:ı.n bi~ !fi..~ dlLha, Çek 
c·in Mt bir ı:are bulınu,tu: Kır- 'Yarınki VA. e ler içindir. Otombil, kamyon, moto - fU lılbmley1 de .Haıı'ka otursun. 

lar~ ormıınlnm iltkır. etmek.. 
0 G E N t' N E Sı ı L sildqt. bisiklet ve bunların yedek mal. Sea. de ıeı .. Jıtp beraber tc:.ellm. 

,akit "Gol ynbanr,, a.rkaııJnta. tıı- ,;/ zemeslnı getirenler bu blrlite dahil Mey~ llalı:mı~ ki, olacal<, 
kılmaz o tlo. açık havada, rahat olmak mecburtyetındedirler. g{bj delil. adımıJar, hem sarho.~, 
rnhnt genJ bir n<'fes alablllrill. ~ hem de PNah.. birkaç kadehle 

Fakat salt:ı.natmm tamam altın A N T ~ l o J 1 s 1 Bayırlı bir teşebblı i§i bqtan ataıak lllak!'adiyle kc-
<'1 senesinde, kardeşi, galiba uzun 1 1 peııkle-ri lnalrrnlş, Marlluıyı da. ça-
miiddet ec;rayda kn.Jmaktan srlul. Emniyet 11andığinın Kadıköy jlrmı:itır. BG~e kapalı meyhm. • 
nıış olacak ld, onunla h.,mbeı- dt- §Ubeai açıldı aecle yeni bir fasıl başlanuştır. 
sanya fırlayıverdi. 50 ye yakın imzanın §iir ve Emniyet .sandığının Kadıköy §Ube. Fakat meyhaneci de uten mür;-

Kmı.lm :ıtı Uıııtünrle, rahat 'e hikayelerini ayn ayrı tetkik ve Si dtin saat 10 da rneraıımıe açıltııı§. terilen! her r.ı.kı Verişte bir iki tek 
müsterih, • .;.anda "";ndlğl hl• tahlil eden bu seri yazı, genç tu. Mm"1mde Emnıyet '"""'" .,._ <akı,ı...,. cın.ı.n_ llst li•le dara-
..,mula. Jmrşrsma. ('ı'kn·l"TClJ: neslin edebi kültür ve gelişimi_ sedarlarr, §ehrimizdekl banka. mucıtır_ n:ın kadehlerle çabuk ol~la~u!J, 

- Gel ha.'k-a!nn, k~tiğin kafa- ni ortaya koyacaktır. leri, resmt daireler müdürleri ve Ka- kendinden geçmiştir. 
mın hesnhmı '\'er' dıköy hllkQmet erkAnı hazır bulun • Tabil AU ile Hti.seyin de ynlnız 

niye bağırdı. Yazan: muştur. Marik!!. idareli ds.vrımdığmdan a.k. 
Yoritomo ~rldınm~ bir halde, SAFDER MELiH TUMAY şube açılır a.çıJ.m.az oorhal tşe baş - ıı başındadır, 

l,arlfe~i za~net.tlği ''Gol yabanımn., Iamış ve yarım sa.at içinde 15 bln lira. Nihayet hepsinin adam akıllı :wakl~nna. Jmpıuulı. lfort.fağn. et. j L K YAZ l lık muamele yapmııtır. 
medlk viud bıralı:msdı. Neler 

kendilerinden geçtiklerini görünce 
ıle, yavaş ya.v&.l1 kalknu5, e""'·ela 
tlükkanın Çekfiıe~indeki para.tarı, 
r.onra da Ali iln Hıısanın cüzdanla 
ruıı almış ve aym sessizlild.e diık
l<amfan ~ıkmı§, ~itmi!!Jtir. 
Sarhoş meyhıuıecl ve iki mü~te. 

rl cliikkanclaki pfs ı,okulu ağırla, -
mış, Jıav:ıy.: teneffüs ede ede, an. 
cıık sabaha doğru konclilerine gel. 
rutşler ve blraz sonra h('pc;j birer 
feryatla İ§İ ko.vramışlardrr: 

- Aman yar:ılıbim, !;'elınıecem -
deki pa.mlar yok r 

- Cü:ıJ:ı.nmı. 
- Benim de cüzdıtnım, 
Nihayet: 
-- Marlka da yok!. 
Hepwinin de a.kılliır-ı ba~1MmB 

gelmiş ve: 
- Va.y cwuna. Amma. da ton. 

gaya bastık, hal 
Diye soluğu karakolda almıtlar. 

dır. 

T&hkikat sonunda Marlkanın 
tneyha.n.eye Uçı gün evvel 'geldi~, 
1neyhanechıin nenin nesl bldnğunu 
tahldlı: et.tnede.n yamnna. &1dığı an
hıJılnut ve birkaç gUn sonra da 
yakalanarak AcUtyeye verllmitf;ir. 
Fsk1lt paralardan haber yoktur. 
Alinin 86, lta.'i&DJD 11 "I, meyhane. 
ci.alo de 00 küsur Jira'JI Marlka ta. 
tafmdan bu ll9 gün lçlnde eritll
nıf~ bulanmaktadır. 

Esasen llaıikanm bu işi yaptı. 
ima ds1r elde lifi delil de yok • 
tur. 
Su~ .kadmm nbısyet mtıhake

ıne9İlle Sulh ceza mahkemesinde 
serbest olarak bq1aımuştı. Ma.rlka. 
Jl]ahlremede aleyhindeki Jsnadı 
ııldcLetle teddedlyorı 

- Ne mlhıa&ebet:, diyordu, be 
niıil ldçblrls1nin puumdan habo • 
dm )'Ok.. ne z:tmsn vakit geçti, 
uykum geldi. O v:ık:t kendUerin. 
den m&Mt.rle nlul'!ılc !{İtmir,im .. 
bu sırada. hi~birM ~ızmnnıı~h. ra
ralanru ya dU!:ıtirrııil., '11yıı. ne btle. 
zeyfm, ~ bir ~erserİ~'c ~nl<lır. 
mıg olacaklar. Çünkü, I;apı dı~ıırı
dan kapanmaz, Ben r.ıkınc:ı nçık 
bldt. Sonra bir hırsız ;_\lrıtl, '4oy_ 
dn, bunları,. 

Ben ya.pmamlsfm. Yalandır, im. 
radır.,, _ ,_ı 

N.etieede muhakeme, karar için 
başka. bir gline lııra.kıldr. tiç bed
bcht dışarı Çıktıktan sonra, krnta 
kmtıa. koridordan uzaklasan Mart. 
'kanın o.rlmsmdan metôl melfı1 ba. 
kıvorlardı. Ntlı.."l.yet meyhaneci: 
·_ Bir d:ı.ha. ka<lrn ~a"on mu~ 

.<\ilah p:fü;terme~ln. 'TnrnM kn.pı-

Bu doatumun lıaWn 'ur mı? hu. 
gün mevcnt olınadığınr iddia el ı i. 
ği güzel ahlfilca CSltiden te,,aiJlli 
edilir miydi Y' O giinlere yetişt:ıne
dik ve görmedik. Fakat elimizde 
yirmi üç sene evve1ki hir ~te 
nr; bunda .. Ji;debly:ıtı Ced'ıld,. nln 
başlıca riikönlerinden 11Melımet 
Rauf,, un imzasını tıışıyan bir ma
knle okuyoruz. Ha ıralanndıııt 
bahsediyoı- ve bizim l?;Örüp bilme· 
diklerimizi anlatıyor: 

..Bir gün Gal!ıtada Ha1id Ziya 
ile Ekrem ve Fikret Ileylel'fı rast 
gelmiş ve bo sayede onbra tn.kdinı 
4dihniştim. Haıbul<i ~·ıl "Cenab,, 
ı, bu ko.du b~<hyl tc\ liıl erlen bll 
müstesna mevcodu görilp ııru pe• 
.ı•estiş etmek için dell oluyorclum. 
Binaenaleyh "Serveti ı~iimın" a 
gidip, Fikret lmnapede oturan 
bir genci .. Cenab Bey!,, diye bize 
göst.erdjff za.nuuı ben de Halici 
Ziyadan d&ha az ınUt.eheyyiç de· 
ğiJdim, Halid Ziya heyecanla: 

"- Perecıti'}hirmıınn ! .. ,, diye 
ellerini uzattı. N:ızım "e ne8ı1n hır 
iki genç üstadı birbiriyle mUsafa. 
ha ettiler.,, 

Bugün bir mlJlıarrlr a.rkada.,rne : 
- Sl2e hayranını; slıe tampınr. 

yoruml 
Diyecek htr bqka mttbarrir o 

lap olma.dığmı bend.eıı daha. iyi bi. 
lftller vaııhr. hı.sanı ~ttl'tlr ve 
bviiome değil tevuu ~ltJrt on. 
Jv ytllmeldlJer ve TUrk eıJeblyat 
tarihine m:ıl oldular; bugünkttler· 
den be.kalım kaç tifl}I r.lel<te kala. 
bilecıeld 

Baıhca ıaıet.e ve mecmunlnnl:l 
çalıf&ll arlm.dq1ar hep yo'4fnr1111 
baslarını almıt ldmseterdir; heJ.? 
şimdi geı;im kaygısı onJann omaı. 
larmda pek ağır ytiktiir; kint"";\ ı 
arayıp soracak vakitleri yoktu ... 
Fakat bir~ ytb satan, davaları · 
nm sesi rdalt bir davulun se"İn. 
tlr.n farksız olan genç veya roma.n
tilc arkadf\5hıl' arasmda böyle l'O

mant i1< sahneler ve kön11'1Jla1n r 
yok İnudur? 

Kadircan KAF LI 
d:m bile baktırm:un, ::ırtık! [-_;_------------

Diye söylene ı;;öy!ene yürüdü, 
gitti. Fa.kat blzlm .\ li ile Hasan, 
J..·ıvrn.k viic-udu gittikçe ~ö:1.lerinde 
küı:ii.lcn '.\f;ıritcışa bs.kıvor, ve iç_ 
lerini <:ekip duruyorbrih. 

Nfllı\T ~,\Zl 

Malta ya 
Yeniden llddetll 
hava blcamıarı 

yapmıyacın"tttr Mabec'Der mı &ışa Sababatua AU 
ttinniycıcl'k, ruh111t11 ~~ 

fn ~u.1.cı ıre,':'atan b11mya mı e- Yarınkı· VAKiT de hutmQ"aıC6k!.. Kentlisi de gece 
~ündiiz bu mabede girip dna.1:ar mı 

tet~"k7.Jn..~e:!:e:a-?yo. Odun ve kömürcüler s~:.ı!:~-;:.!:rp ı:;~ia-
Part.ı gen.el eekreteri llılen:ıdUh Şev. • , • kô .. dası geçirdiği sakin bjrkaç giln. 

ket Eı9e.nda1 tetkOOerine aenm et. Yenı mahrukat Of ısı ucuz mu r den sonra yeniden bombardıman 

başladı 

ı·tm.iyeeekd! •• 
-..w.-.. "--1S1Dda hctrtıak sek- ~-

ı~-;rd'fu.• bir a~~t.ı. AE'ar, bir föif sE'N'E''E'vve'L'eü'iföNI HaydarP<l§aJa~ bir kam 

=!!!!!i!!!!!!!!!!!i!!!!!~!!!!~!!!!~f mekt~. Vall dUn Partide kendlııine Odu.C\. satsa bile edilmiştir. Bu sefer hllcum ~ 
" ıade! """""" ... ...._ • "' Alman ve İtalyan uçakları agır 

r. • il d •• - k • • kayıplara uğramışlardı ~ anıa.Jar, cevap verir miydi: 1 '"""'" '" "'"'""""""'"""'"'"'' D11n aabab Ba:rdaıpafadn. fed bir ~ ~'k i~r~~ a }Y e ka.za olmuş, saat U,5 da «On~ ho..ıt..lr '!le'klinde gördft~ ngaea 1 n· AZ/RAN 193° 
:::r-- .n ,. lokomotif bir mama.reı.ı Ga.ı.ata cimi': ı:.tıiirptı. Bayvmı ağaca bll.~mt çarp. len ııat Uzerillde manevra ~ı-nakta Dlr41p ~ Çıldmuı ~UV&_ ··· Yeni Zela:nda.da 180 maden 

~ ete ~ 80D.l'& atm yanmifR ölU ocağında çalışan 6000 amele iken vagonlar ~ geçnuık la -
111,."ftık ~. grev ilan etmiştir. tıyen 74'08 mal eayılr revizör Adem 

OlftmU. lle saltsnatı yıkılmadı. >i' Mançurideki Japon kuvvet_ oğla Süleyınan& çaıpa.rak ölUmüne 88 
Yerine.be~:r. o lıt ,;eçti. Oğlu- Ieri Harbin'in şimalinde Çin beb oı.mu,tur. ~-
ııan beceri1tsiı1Jğl, llojo namında kuvvetlerini mağlup etmiştir. Bu 
ıı"itiBini L"YBJl ettirtti. :Ru da başh kuvvetler §imale doğru çekilmek' Beyoğlu halkevinin 
ıı~ Yoritomodan ayrı bir kıra.l- tedir "sanat ayı,, 
iık~de getlnll. 1199 senesin. • Nankinde kurulan Çin hük1l- Beyoğlu .lınlkevlnln tertip ettiği 
;le, teık Jaııon imparatorluğu, bir. nıeti Sovyct Rusya ile siyasi "blrlncı sanat ayı,. dl.in saat 18 da 
h~e ,mşman, ü~ n:vn kırall~ğ'.ı. ınUnasebetler kunnağa karar Parti Lı1ı1a-ıında güzide bir davetli 
tı'iölıdtt. Ytiı ~~nedt'n fazlıı. boy. vermiştir. küt!es: , ıtlntle meraıılmle açıımr~tır. 
lece ya<;a.Llılar. Oky-.ıno~ın 11ii.bi ================ı Nutuk ve konferanslardan sonra 
mUlıi.d<l~ ftdahınnt kanlarla liiU• 

1 davetlıler },ergi salonunda bir Çolı: aa. 

· adıI:a.r. A · y d • ne.tkA.rıarın teşhir edilen eserlerini 
1291 de Mı~ iiJc Tilrk Haka~ı, vrupanın e f alaka ile tetkik etmişlerdir. 

(,"in 1atllıi (Knhil~y Hım), l•CI!dı. Bir avukat hapse mahkum ..,jn, .pek ziyade meth(>(lieln ,Japon oldu 

a~ bu vataıu1~ muharebe. Muamması .Mustafa Zeki Ha.kküdcn admda bir 
ferinden istifade ei!e!'ck zaptetme avukat. mahkeme 114.aılannda sahte. 
ğe kalktr. 3500 ~frlen mllrek-
1,eıp büyük b:r <lonanmıı ,;İ<'ud-:? ~e
f İt'df. f~fne tOO,Mft J<: mr< rlf! 111r 
<ırdu ltoyda. 

omTicr tııa donanmanın 'iicmk 

KArlık yapmış, dün ikinci ağır ceza 
T efrik::ımı;ı;ı koyamadık ö. mahkemesince 4 sene h!lpse, 4 sene 

zür dileriz. .ıe ı1mmo hizmetlerinden muhrumlyc. 
te mahkOm edilmiştir, • 

C lQ Qrl UŞU7meme lÇln lki Alman bomba, be°ş lWyan 
av ve bir deniz uçağı tahrip edil. 

muka/o.e/e imzalamışlar ~~ıen UÇaldan!an bqlta, 

Me-nimin Bertenıı, olmaeaıa ve tedrici şekil<le yükseltmek içln si8teın 

ll ....., elbtrUği ile hareket ettikleri de 

sayıenmeınt.ed.ir. Depola?'& giden hal • 

ka gelecek halt& :fJ.yatıarın 12 liraya 

Çlkaeağ:ı da. ilAvefun söylenmekte • 
dil'. 

Tramvaya asılan çocuğun 

ayakları kırıldı 

muıwn deııtıecek ~a odun ve 
~ö.ml1r g&lmeef:tıe 1'llitme.n 1!llıı odun 
ve k6mUr tt,9.tlannm,.,. d~ §l!yle 
dW-sun mUterxıad.l~u;Y1lbelmekte o. 
lU§U nazan dikkau.;~betınektcıdir. Bu 
arada alA.kadar Jnaka.ınıara .kadar ak. 
seden bir haber: üzerinde e.JıemmJ.yet. 
le durulınaktadrr, Bu habere ~re o. 
dun Vi) l<BmUrcuıer ~.toplanarak kendi 
hesaplarına ve• dl\&Uncelerine pek 
uygun dü.'.;!en bl!' takım mucip sebeb. 
lan sayıp dl5ktukle.n sonra yeni mah. Ortaköyda oturan İzı.etJıı. 14 Y8flll
rukat ofi..~i fiyatları• dUşürecek olsa daki oğlu Nuri, dün Topha.ned6 vat. 
dahi hiçbir §eki~ ~ dll~eyip ınıuı HUseyinin idaresindeki tl'amvaya 
fiyatı kırmamak hUSUSUnda. anlaşmış atlamış, biletçi kendiı:;ini görüncede 
ve hattA bir de mukavele imzalamış. yere allamak istemiştir. Fakat mu • 
laı-dır. , ı vaffnk olamıyarak dilşmll:J bu ytlzden 

Bu çok mtihim !~!lbt'r UzerınıJc ehem 1 tlıi ayaı~r kırılmıtıtır. Yaralı çocuk 
mlyetle tetkikler yapılmaktadır. Di • baygın bir halde hastaneye l<aldırıl • 
ğer taraftan oduncuların fiyatları mrştrr. 

hasara ufratrlan uçaklar da 
var. 

Heiydrih 'in .cenaze . .. 
merasımı 

Pragda 13 kişi dalla 
kurşuna dızlldi 

Londra, 7 ( A.AJ - Pragda, 
Heiydriih'n cena.ze merasimi bu 
akşam yapılacaktır. Prag §ato· 
sundan, kaldırıla.caik olan tabut 
trenle Almanyaya gönderilecek. 
tir. 

Pragda 13 Çek daha kurşuna 
dizilmiştir. Böylelikle idam edi
len Çeklerin sayısı 220 yi bul· 
muştur. 

Suikastçılar el'an bulunma
m·qlardır. 
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Libr·ada 
Bütün Mihver 

kuvvetleri 
ileri atlldı 

lnllglzlerıa makül 

~ADEl~LER r ~r~AY!NIZ 

rraasaaa•. • • Şimali Karar kafi değil tattö 1a21 
len ra1ıarıa 

%7.00 Kr. 
H.00 • 

"''° • &00 • 

l.IO • S.00 • 

q. il ıe s&ıdNDen 

' ... cert ftrllmtt 

1j -6 tarraza geaıturor 
U n«ı Pft .. l.ondra, ; (A.A.) - Libyaa& nü .. fJr ~iddetıli muharebeler devam eili -

7 · •• t yor. İngiliz kuwetlt"rfoin Cnig 
'"••••••••••••·~~ ı Br.dg deniJ.eıı çol yollan kavuşa& 

oıu Aj&namm verdiği haberlere noktasının doğusunda yaptıktan 
h "' dllnya vaziyetine b r bakış muka.bi lhüoım1 g~lişiyor. ilk he-
"'lll def d ü ma.mn tank dafı mevzile. Uktekl den.z rıyıe diğer nıevzilf'rinden ibaretti. 

il-• ıM 1 Bu hedefe erişi:miştir. Milı'V'M' 
~ .... areueı biltün ZJ?'.hlı kın-vetJerinı ortaya at-s Japon ve Am rlka.o lm,,. nuştır. 

S IWaemda yeni bir d nlz muha. Rllyter AJa!lSmın muhaılririne 
t hı batladıi'mı dün )ıu.nu~ık, göre truık, top ve pi~ndc ate.i. 
~ bUcllrDdiğin ~ore Aml. tayyarelerin uçuşu ve kum bulut-
'~ tebllji IÖ) le d mel.-U.dJr: lan arasında şiddetli muha.rel>P. 
~ 'f adauoa taarruz ede.ı Jupon ler <lcvam c<Uyor. 
~ ~eUerı uçak gemisi, zırhlı Mihver,n gcr.k'len ta\niYe kuv
'-

1111 
" ve &qıı gemileri bakımın • vi:tleri gönclermcğe mu\'aftak ola

--~ baM.ra uiramııılardır. Ha.. madığı bildiriJiyor • 
lıı .,..,...... semDerlDln geri çekilmek tnglJiz kuvvetleri Gaza.lade.n da. 

"1arı Mftılıyor. Japon za)1atı şiddetli hücuma geçmiştir. Bu bil. 
*'11ıt n kayıplanna nazaran çok a.. cum mihverin münakale hallan 
' ~~a._ım atırlıtı deniz ~e için yeni bir tehlikedir. San.tldı
' - .. TYeaerl tarafından ba§anl • ğına g5rc büyilk bareikct :ı.çin düş-

8at .. _ _.,,.m c-: .. "" smıf 1'\Ö•JOta<le kıta. .-va taarnızunda hasara ........ ............. ,,..,,-

Fasta Fransaya 
akara doğru tren Dün büyük 
hattı döşeniyor bir hava taar-
Aıman1- Fa.ta hareket (UZU 9apıldı 

•erbuti.i İ•temi§ler ! 
\ 'qiagt-Oa, ı <A.A.> - umıed Kolonya şelarlade 

Puts'in Vlp:Jeki :::nuhabiııinden ge zarar gll'Dle-•• 
len bir hS.:">C'l", Fransı,; miihendiale- MM9 
rinin Fasta, Dalı:a.ra doğru ilerle- klmıe JOll I 
mekte olıaıı de'll'.:iryolunun in§aSID. 
da <;:ıhştmldtklıtrmı bt dfntı("lrte- L<nıdra, 7 ( A.A.) - Simalı 

Fransa üzerinde dili\ lhfü.::.,, bir oir. ..._,,.,,.. 
Birın~l derecede bir stratcjfk hava taarruzu yapılmıştır. Hor· 

ehemmıyete sahip olan bu hattın rioane O<mıibardıman avcı tayya.. 
ingası günde iki 16Joınetre ilerle- releri Spitfiraı avcı ta.yyareriyle 
mektcdir. birlikte Nonnandie'de bir Alman 

Buradan aııla..-,ıldrğma göre, Al. kara.rgfilıına taarruz etmiştir. 
manlar Fra.n.sl7.lardan donanma _ Barakalar ha.vaya uçmuşttir. 
flan baska. b;:r <le Fasta hareüıt sa Tayyareler 10 metreye kadar 
hesı itteı:ncktedirler. inerek bombalar atmışladdır. Bü-

Bura.ya raylar Fransada k&nllr tün kamp berhava olmuştur. Bir 
silzlilkten ve vağ.onsuzhıktan işle: silıoya, bir marşandiz trenine, 
mez b!r halde duran demiryoUa- hava meydanlarına da bombalaı 
rmcıa.n çıkanlıp gönderilmektedir. a.tılnnştır. Düşman aıvcılan gö. 

Deniz mallarebeıl rümnemiştir. tngiliz tayyareıe
rin bütün zarar bir tayyarede 
bir aelik açılmasından ibarettir. 

Lo,ıdra, 7 ( A.A.) - Hava: ne_ 
aretinin tebliği: 

AllllJe Velllletlllla 
llaurladıtı rapor 

US..tarafı 1 iaclde) 
ı - Re§lt olan kadın veya erkeğin 

belli bır mllddet içinde kan koca glbl 
yqamalan hali bir auç aayılmalı. 

2 - Bfr kfmııenlıı Nflt olmıyan bir 
ı:w kendi tstettyle ve ıehvet duyp. 
11ile kaçırmaaı veya alakoyma.sı ha _ 
llndo 11eli veya varlal razı oıaa da bL 
le eıkek cezalandırılmalı. 

S - Ceza kanununun 108 inci mad. 
desindeki mUrllrO zaman haddi be • 
kAreUn 1.zale9l tllliDden değil, kadınm 
aldatıldığmı anladığı tariblen batla • 
malı ve bu mllddet blr yıl olarak ka. 
bul edilmeli. 

• - Muhtar ve mahalle mllmeaall. 
teri medeni kanuna göre, evlenme • 
melerlne rağmeıl kan koca glbl de • 
vamlı aurette yaııyan ve her iklaı de 
beklr bulunan kadın ve erkekleri ha. '---· bir Japon tay~are gemhıl lanna :lhtiysç vardır. 

l."<ıi;."1 ~tir. Hrltanya tayyareleri dün buyüık 
l't\' ~ALMANYA.YA faaliYet gö9tenniş, cf'Wım&u nakli-

<Bast&rafı ı inelde) 
rl1e o zaman bize atn" kayıplar Ter • 
din:lller. Fakat bununla intikam hiA. 
lert uyandırdılar. KaneTI7&tmıızl bo.. 
zacak yerde billk.ı. ytlkaetttiler. Ja • 
pon deniz kuYVeUerinl imha etmedik.. 
çe harbe nihayet vermlyec:eğiz. Bu 1.8.. 
tikamette oldukça Derledik. Qayeml • 
zin yar: yolunda bıılunuyoruz 

Av tayyarelerinden ıpür~kep 
bir çok filolar cumarte.si sabahı 
ile Havre, Abbeville ve Berck ber vermek mükellefiyetine tabi tu . 

"'1: yel,.rfne ağır ds.rbc-ler ındirmiştir. 
~re bWdimeU .eorguları bJUrll. Jiüire. '7 (A.A.) - DUn başb
~ eeirlere yemek ve su veril • yan muharebe devam ediyor. Rom. 

' laakıonda bir tngUU. gOnlt1k mel b\itün kuvv~tlerini ileri ellr
k..~ de ceçtrUdlğinfl da1r .Aın.a mU§tllr. Röyter Ajanı11 muhabiri 
bı'"1fflıtı Dert sürülen 1ıınat bak)mlda !ng'ilizlerin ilk hedeflerine vardlk

S il~ ı.v~ hllk6metl va.. larını bildirmiştir. 
' .\hnanyaya cevap vermlttlr. Lnadra, 7 (A.~.) - Londra 
"ftiı Y•ya ver0ea cevap ıocJur: mahafili Li">yn muharcl:deri hat. 
11 Yle bir Pmrln neoredllmlt oıctu. kında daha iyimser görlbrllyor. Mu 

b11.ıııtyonı7<. Bu tan, 1aarp kakle harebe şimdi Cnigt Bridg'da.n be,.. 

~larıınıza aykındır. Madun tı ve şimaıle Sn.tikal etmietlr. 
~.ı e bir komutanlık taratmdan bu Yorksbir Post gazetesi diyor kl: 
ı._ 'tıtr l!trıir verllcllti takdirde ifln "Seldıı:i.nci ozdu1ıuın ana kuvveti 

ı. ~i ve derbal Sf'rl aldl..... batıya doğru h:ırckH etmekte. 
'~ &el) tedbirler ittihaz edil.. topçu gilnde 50 !bin menni ne dile,. "61' .ırlerlnln Oenevre man: döğmektedir. Ru hareket 
S' .aWdlmlerlne göre mua • Al"113nlarm maym g~idini doğuya 
~~ ~ tutulmnlılrı husmmnda do~ yüriitmclerine mnni olnıuş. 
~- ._. - .-.o. -ullmat ve tur. Cni~ Brldg mmta'kasrnda ka
' ı...._ ~ A1- ...,._taabtmm lan di'~an kuvvetleri kurtıılamt
~ ~ 18bat edeeek TMlkaları t.ev. yacak1e:rdrr. 
~" rica olunur.,. Londra, '7 (A,ı\.) - Kniıgtbrid-
~~ANA GlDEN KAFtJ.E: ge dolaylarında gNteml Ritehie'-
~-.ı,e kaC1ar tamam1le aekerl o nln muka':ııil t.aamıru inkişaf et. 
'lııgUt.ercdM ayrılan en büyük mektedir. Alman ve İtalyanlar 
' llındıstana , .. mııstır. Bl~ree muharebeye b«ttUn zırhlı yooeıkle
""-" \'e harp malu-met'll 1Dndla1aaa rini at.rooktadırls.r. 
~trr. Bunlnr arasında bllhaeısa Muh:ır Öc kör ~dicl fırtınalan 

• 1-nklar ve otomoblll r Vardll'. &.rasında ctreyan etmektedir. Ga. 
ıc.rııesı bir zırhlı ~e bir muhrip Mladıın mUttefik1erin yaptıktan 
'-rahndan korunmu tur. Bu 41e hllcum mihverin nakliyp kollamıa 
llıeaını iamamilt'l alabUooek bü. ihr kayıplar verdi~tir. 

'-.,. .... hJnd umanı mevcut bulun - • Zannedildlğine göre, mihverin 
iı .. ~a k file nıen!llup gemller 1 !r taa:rnı7'..a k~'Jt içm mü· 

liınan1ar a.:ıuımda taksim edil. ~ım mikta.rit:ı birinci sr.ırf pjyR • 
t, <.eye ihUyacı \'8.l'dtr. 

~RDE. VAZtYET: 
1 

'!ava kuvvetlerimiz kam kuvvet 
'-...~ tebllğlnc göre l"lva&inpol erınc Ytlrdını "t.n>Jcıler ve ~k 
lı ~ cepbesınde So\~l't tahkim&- =kollanın bombardıman et. 
'~ atu toplarcıııı ntqlne ve ____ r_.;_,, ________ _ 

~ ~ 1ıav1'ıa kınlarına bed~ ol. MllU •el 
~ Oepbenr.': •·nubunda AJnıall Y 
~ kuvvetleri SoVletlerln mUn. • ~BMtArafı ı ıncid~) 
~~rmı pli kUrt~ler 'e etmııler, k•ndılerine iltifatta bulun· 
~ ~tlerdlr. mu_şlardır. 

""' orta knımlarmcla sert - Cümhurreisimiz bundan h 
~..ı._ la d 1 sonra 1.1· tltta •U1J1lt birçok dllfman grup susi o a arına cıkarak, yanan Zeyneb 

'4ı ktıe daha çok aıkı t1nlmakıa • hanım konağının yerine yapılac k 
Clephede birçok meskaıı yerler lan yeni Edebiyat ve Fen fakültel:ri :i 

~ 'lııılllıt. u düpnan tankı tahrip naları icin yüksek mühendis mektebi 
~ mimari şubesi şefi profe41t Emin Onat 

Muharebe henüz bltmemlftlr,. Dil§. 
manm kayıptan hakkında tam adet 
henüz elimize gelmeml§tlr. Bunıi mU. 
teakip Uırtede ne§'l'edeceğtz. Dll§Znan 
t.&7Yanı gemileri uçaklarile birlikte 
bır.tmbnlftır. Japonlann ı zırhJw, 2 
knıvv.örll pek ap huara uframıı. 
tır. Haaara uğnyan düpıan gemile _ 

rinden blr kımnmm u.terlne varamı. 
yacaklan tahmin edW;yor. 

Amerika kayıbı pek asdır. Bir tay. 
yare cemlai yar&lanllll§, birkaç tay • 
yare kaybedllmi§tlr ... 

Japonya harbe girdiği Z&maJ\dan .. 

beri 2 zırhlı, 1 tayyare geml!l, 11 kru. 
vazör, 20 muhrip kaybetmiştir. :Mulıa.. 
rebenln ba§mda ıo zırlibm yapılın&k. 
ta olan 40 bin tonluk birkaç zırhlı, 

9 tayyare gemJıd, 12 blrf:ncl aut kru. 
vazörll US in§& hallnde blrtncl ımuf 
kruvazlSrll, 24 iklDci suııf kruvazörU 
vardı. . 

.IAPON FiLOSU T~KtP 
&DiLiYOR 

V~, 1 (A.A..) - Paatııkt.e 
Midvay ad&II dol&ylarmda Amerikan 
onamııaaı Japon donanma81Dı takip 

etmekle mqguld11r. lılidvay adalan 
HonoluJu adal&rmnı 2.000 kilometre 
b&tımıd& ve Tokyoya 4.000 kUomet • 
rellk bir tıı611Lfededir • 

Birçok harp gemilerinbı yardımı ne 
Japon uçakla.r.mm yaptıklan akJll 
tamamen akamete uğralDJflır, 

Bir· çok <!!l§man gemUeri ııa.-ra 
uğra tılmıştlr. 

AıdBAL IUNGIN MESAJI 
vapıgtoa, '7 (A.,&.) - Amerikan 

donanması bqkumandam amiral 
Ktng, cumartesi Amiral Nlmitze qa. 
fıdakl mesajı göndermlftlr: 

Donanma, lialırlye ırlllehdaztan ve 
sahil mubatızıan Mlclvay adaama 
dll§JD&n taratmdaıı yapıl&n taarruzu 
ceeareUe ve mOeaııtr bir surette geri 
pllskürt:en donanma, bahriye 81lAh • 
endaZlan ve ordudaki kuvveUerJmlı.e 
hayranlıklanm bildirirler ve ailAh ar. 
kadaıtarmm dll§mana "harbin btr ce· 
hennem olduğunu., iabata devam ede. 
ceklerlnden emin bulunduklarını be. 

yan ederler. 
S ki vulyete ırellncıe lnglllz ile gü:ıel sanatla~ aııedemisi mlnta!"i 
~ ~ılık tn~llz taarruzunun şubesi şefi profesor Sedat Eldem tara

. :t etmekte olduıcuau bOdlrmekte fından hazırlanan projeleri tetkik bu· 
~ yurmuılardır. Bir Japon Jenizaltuı daha 
~ böylik bir kısmına daha ı;lm Ankara 6 (a. o J - lngiliz Oniver- batırıldı 

Ilı. \'arıtmıştır. Bu taarruz lnglllz siteleri ve ~kullan sergisi bugün saat 
~ el Piyadelerinin tanklarnıı yardı. 11 de Ankara Halkevinde Maarif ve
~ Mvacy., köprll&U denen ve mem. kili Hasan Ali Yücel tarafından açılmıı 
~ ıı.tımidakl dil5man mevzilerine t r. Serginin .!ışında Maa~if .. vekô~~
~~ır. Berllndo askf'ı1 bir tı ileri gelenleriyle lngiliz buyuk elcılı· 

Loadra, '7 (A.A.) - Bir mlltteflk 
tayyaresi A vuııtralyanm ıarkmda bir 
Japon denizaltısı daha batırmqtır. 
Bu batırılan denlıaltılann sekizlıl:: 
sidir. 

it ise lngW:ı. kuV\ctlerlnln Bir. ği ve Britiş konsül mensupları v~ ~e'
lı:eatmınde !Jlddetll bir taarnı. kin davetliler hazır bulunmakta ıdıler. ltalyan lrabinen toplandı 

tul malı. 
5 - Evlendirme işlen nablye mu. 

dllrlerine verilmeli. 
6 - Evlenmeye mUtealJlk bUtUn 

ldğıUar miktarca ve muhtevaca aazl 
tılmaln her türlU pul ve h&rÇtan mu 

Galatasarry J1181 
geıhirleri Ü2Jl>rİne seri bir akın 
yapmışlardır. Öğleye doğnı bir 
çok Spitf ire'nin refakatinde :ha.. 
reket eden Hunicaneler Nor
mandiada bir Alınan kampına ve 
diver hedeflere taarruz etmişler_ 
dir at ıtutulmalı. 

Aıc§8llla doğru Spitfirelerin re- 7 - Evlenmede ill.ıı mllddeU kıaal. 

Galat.aaara.y lıaeıinln her ._ 9dl. 
mekle ouın ananevi pilAvı ~ • 
birçok eakı \'e yenı Gala~ • 
rın iştira kile ve, bUytık blr Mf8 ...._ 

fakatinde Hurrioaneler Mauber. tılmalI, "e bazı hallerde kaldınlmalı. 
tus'ta bir hava ~ ile bi- 8 - Zaman zaman köylerı g zen 

de \'er lmlştır. 
Mektepte ;>apılan mera.ime, ~ 

nalan bombalam.ışlardır. evlendirme memurluktan kurulmalı 
VQ§ingt.oft, 7 ( A.A.) _ lngiiiz H evlenmelf:r bunlar taratmdan tes. 

hava kuvvetlerinin Kolonya ve cll edilmeli. 

\ e birçok taııınmlf Gala~ 
l§Urak etml§lerdir. Saat 10 d& l:ıaııla
nun çaldığı bır havayı mlitealdp eııld 
Gaıataaar ylılar çocukluklarml lıılllR. 
lıyarak blrblrlerile şakalqıııııaı- -., 
Jam11Iardır. 

Eeeen'e ka.rşı yaptıklan haba a- 9 - Evlenmede en çoıt :yaı haddi. 
kmlarmdan bahseden Abnan ni kabul eımeu, tarafların yqlan a. 
l"&dyosu evveli. bu akınlara iş. nama beJU bir nlabet koymalı. 
tirak eden uçak S8JYISinm 70 ol- ıo - Bofanmak kolayl&§tmlmau. İlk olarak me§tıur MUh&r ~ 

kadaflan taratmdan altı okka .. ~ 
mlıtir, Mazhar hova ha.len, jımo r· 
hocasıdır, Bundan aoıın bil'gGk falt... 
:tuaraylılar arkadalfan tw 9 f 
altıokka edf.lm.l§lerdlr. 

duğunu söylemiŞti. 11 - Bo§ıuunaya takaddüm eden 
l • sulh t.e§ebbUsU kaldınlmah. 

"Gazete de Ko ogne 
1 

ise 30 ıı -1ki taraf boşanmada söz blr. 
mayısta yapılan akından bahse. lili etUklen takdirde ayrıca phlt ve 
derek bıından sonra Kolonya vekillere 111zwtı kalmadan mUnastp 
şehrinin halkı şehirlerine elveda 
diyebilirler demektedir. 

Gazete zarar görmemiş bir tek 
sivil dahi Olmadığını söylernek
tE>.dir. 

Şark cephesinde 
Doaeçl geçmeye 
aıraıan Sovyetter 

plsklrtlldl 
Mosko~, 1 ( A.A.) - Gece 

yarısı neşredilen Sovyet tebliği: 
6 haziranda bazı kesimlerde 

mevzii ehemmiyette çarpışmalar, 
keşif ve hava faaliyetleri olmuş
tur. 

ri§i, 7 (A.A.) - Berlinden a_ 
Iınan haberler, doğu cephesinde 
mahalli faaliyet ol~c7tınu gös
tennektedir. RU81arm Doneç neb.. 
dini geçmek fo\n yaptddan &:kın
lar püskürtülmilştÜl'. Düşman 
500 ölil vermiştr. 

Merkez kesiminde hava alan_ 
lan ve garlar bombardıman e. 
dilmiştir. 

Londra, 7 ( A.A.) - Kızıl Yıl. 
dız gazetesi Katinin kesiminde 
mevzii faaliyet olduğunu söyle· 
mektedir. Rus nöiafaalarım 
yarmağa teşebbüs eden Alman,. 
tar pUskUrtülmüslerdir. Bu çar
pışmalarda Almanlar ağır zayi. 
at vermişlerdir. 
Baltık denizinde, Rus kuvvetleri 

ıo Alman ge.misin.i batırmışlar
dır. Bunlardan yedisi, bir Alman 
bahri deniz Ussüne karşı yapılan 
taaruzda tahrip edilmiştir. 

bir dll§llnme mühleti verildı l n son. Tbrene iştirak eden Qelatı Rlf • 
ra bopnmaya hUkUm verilmeli. lılarm goğüıılenncıe aan klnmm ltor 

13 - Şiddetli geçimsızllk ile boşan. del!Jardan yapılDUf rozeUe .an 'kır" 
ma<l& kusur aranmamalı. mızı gllller takılml§tı. Birçok a.IML· 

14 - Fillen dovam ettlğl &ahit o. sarayltlarm boyuııla~&JIU _. .. 
lan ayrılık hallerinde ayrıca kusur a.. kravatlar vardı. 
ranmaya lll.zullt' kalmadan bo§anma · Saat 11 30 da meşhur AJuaet,..._. 
ya hUkmedllmell. çaldığı trampete ile m1lıaftrler ~ 

l:S - Kabahati Ue bofanmaya ae - rana a:ılonuna davet edilmlflel'dlr. .. 
bebiyet veren kan kocanın en az bir rada ceml)'elln relal Fuat, • ~ 
yıl evlenmelerinin yasak ed lmeııine Galıı.l ıınraylı, Muhtar, lllf~ 
dair olan madde kaldırıımalı. arzu Uzerlne Ercüment lln'lllD, lilltl 

16 - Evlenme dı§lnda dotan çocuk mezunlarmdan en genç Galatı ı 111! 
ların haklarım korumak için cumhu. Cu1t, Erglnaoy, aös aö~Y'M* ,.._ 
riyet mUddeiumumlalDe babalık dava. dqlarmm hlalenne • tercam. 2 d 
ın açmak saltJılyett v rilmell • tardır. 

17 - Evli erkeğln zinumdan do · Bundan sonra maarif Yeklli --
fan çocuğun tannınbllmeal içln mede.. Ali Yücel Faik hoca.. kuleli ~· 
nı kanunlarda değl§lkllk yapılmalı. saraylılar, Abldln Daverin g~ 

ıs Cinsi mUnaaebet zamanmda teri tebrik telgraflan • • 
da\'a olunan e\'ll ise, be.ballğa hUk • alkıılanmııtır. ::Müteakiben J it 
medilmiy ceğlne dair kanunda Aerek. neye gidilerek çocuklara m 1 W _. 

U değl§ikllk yapılmalı §e içinde anıınevi pllAv yentıı Pllt: 
19 - YB§ dllzeltme davaları daha , Daha sonra ~rene ifUrak ~El dt 

kolaylaştırılmalı ve daha çabuk ya - hep bırllkte mektepten çıkılanlr ,... 
pılmali, sime gldllrniftir. 

İDARi TEDBlRLEK Burada ietlkW marımı 11111:' l 0& 
Raporda ileri sürUlen bu adli ted. &.bldeye çelenk konuımuı Ye - • 

Wlerden baııka §U idari ~dblrler de me nihayet verilmlftlr. 
tavsiye edilmektedir: 

ı - Devletin mUlki ta.kalmalı e • 
ııaelı bir tadilAta tabı tutulmalı ve 
mttlld idare 30 vil&.yet, :SO a&neak, 450 
kaza, en az 1500 nahlyeye ayrılmalI . 

2 - Köy muhtarlannı kursa ça.. 
parak okuma yazma öfretmeU •e 
evlenme lflerl kendilerine anlatılmalJ. 

3 - Şeblrlerde \'e kaaab&larda ma. 
balle muhtarlan yeniden ihdu edil. 

meli. 
4 - NOfua memurları, sevlyeıl 

yUkaek memurlardan seçilmeli. 

BırbeprillMllld 
ııtemiJa 

Amerilıalı 6tıateci fiMıli 
ne di70"? 

~ liderini, fakat birÇok taıııtlımn Hasan Ali Yücel sergi~ açarken \'l11l, 7 (A.A.) - Romadan blldirll. 
~ ~ oldul'lllm lılldlmıldr. unları söylemi~tir: . di ini" göre ltaıyazı kabinesi lılusoll. Mareıal Antone•konun 
~°l'&aEDE YENİ BIH " - Medeniyette ifer/emiJ mı~~et- n!nln re1sllıtı altında toplanmıştır. Ka günlük emri 

5 - Fillen kan koca gibi yaf&mak 
la beraber nıedent evlenme yaptu • 
mamış ve nlltuaa teııcll edilmem!§ 
köy!Uıerln askerllklerı 111raamda bu 
clbetln tahkiki Ue evlilikleri ve ço . 
cukları teacll edilmeli 

Vafiagtoıa, 7 (A.A.) - Ne•
yorkta çıhwkta olıuı. ' Wodd Te. 
Iegnun" guet.:etnde y:aan ve hiç 
bir vakit hJJ.Jbe eirilmetı&ni istemi. 
yen tanmtnJt biT muharrir, UW\

dem ki Amerika harbe girdi aıt.!k 
tam manesiyle bup edecektir de
miştir. 

Muharrir yazanda şlSyle d~k 

~IU>U: ferin bu ilerleyişe kaynak olmuJ mues· bine gelecek toplantıanıı ı ağustosta Bükreş, '7 (A.A.) _ Mareşal 
\... -,qı barblye nar.rrlıfı, hareket sese/erini, bu mü.ssese/erdelci ha~e- yapacaktır. .Antone'lO Doneç ve Kırmı cephe-
~ bulanan U\'lll arabalarlle, lcet/eri bilmek ve tanımolc biz Atatürk d tk 
\ "'- ırUmest :fc lcrlndekl e.sk,erlere hitap e en ı 
'' tamir ve '.\"enlleet inlcılabcılorı için değiımez bir vos Amerikanın garp kıyqıncla t-iinlilk emiı:' nesretmiştir. Bu gtn. s lllaklnl'll kuV\l'tlPrlnln bakıl. o/muştur Hollcevimiz bunun örnekleri- ı§ıklar mcukeleıriyor fük emlrlorde al'kerin bilpassa 
" '9ba41e çal11tırılmak tb.ere Plek. ni vermekle bizlere en faydalı h;zrHt• Vltl '7 (A.A.) - lılidvay &du merhametsiz luşın şiddetlerine gö. 
~ lboatir ve maldnlstlerclfll mO. terini 9'rmelctedir. ~tch Harbur& Japon ta&~n w vazifelerin· 
~ Yeni bir kolordu konııaeatmı Bu'§im buraya lngiliz clostlorımızın, I ~e nra Ala.akadan cenuba ka~· ['llS gerdiltten ~ . earet~ 
~· /19i/iz Üniversiteleri ve lcühür ltayatla· rmdan 

90 
rlka kl)'llannda J§ıJd r ~ armakta g~ster en :dır ı 

\;"1 kolonlu. 1 hazirandan itibaren rının diğer .safhaları halclcındalci nü- bütün Ame ar ı takdir ve t.a.zımle .nntlme.k • 
\' krallık topraklarmcla ııare - muneler/e vucude getirdilcleri ..,.g; bu mıuıkelenmiftlr. 
~k ,'6 mtlmkUn oldotu ka • bakımdan bizim için büyüle bir değu ======::==:==;::=:=::=;:.t=:::afi~k 

\,..~ mmancla dentz aem barı» taıımalctadır. Bunu hozırfomalc _,,, nın fotoğraflan ile bunlara aı gr "d 
"-~ ~ıieuktlr Şimdiye nclar fnde bulunar: dostlarımıza ve onlaro !erden diOer kısmı da lngiltereye b~ı 
~ır barı» Aletlerinin taknnma .s cak kucağını açan Holfc•vilDİn çolc monzaralann şöhr~t olrıııı yer v;k.I "; 
~" ec1lJeD btıttlD ordu .en19leri bu lteıekkür ederim:· lannı gösteren resımlerden teıe u 

~.~· 1 ~n bic-..~-.. ~~ 

Muflaya faydalı yajmurlar 
yaidı 

lhtla. 1 <A.A.) - Buraya blllWI. 
6& tllttlııler Ye 7U mahaulll ~ çok 

faJdall ~ """"*"· 

6 - Birden t•11ıa kanlı olanlar 
ınırıanmnı içine kabul edilmemeli. 

7 - Evlenme dr§ında doğan ve ta. 
"Jınmalanna ve~a babalarmm hUkmen 
tayinine kanunen imkAn olmıyan ya.. 
but ana ve babalan bulunmıyan ço • 
cuklann devlet t&rafmdan blmayY! 
nln temini zımnmda ldarl tedbirler 
alınmalı. 

tedir: 
"Hiçbir Amerewı aMl Ameri. 

kanın 1941 l!leDdlindenberi yaptığı 
ileri adımlan ha.yal.ilden geçir • 
m~. Birsz evnl dUz olen yerler
den biten !abdallar anele uçak • 
lardan dev bomba. uçaklanna k~ 
dar her tikiti harp malııemeli ~
kanrıaktadrr." 

Liitli Ahoyun teltifi 

Sinopta zelzele Belediye reıa mua'riıd LCft1 ~, 
!llııııot, '7 (AA.) - DUn bursta•- '- alıü tJ*lldua -ası lı9Jllılri 

at 18, da 4d&Jd1ra fasıla ııe ııepr tettl§e ~ıkmıtt.ır. Ret. ınua.ml lııılJler 
euJye ırtıren llll yer araıntıaı ol • deki mektep blfMlbDı ft dllll' faa • 
....-. a.. ,.._ . 1 M)lltlert .-- aıa1rı1A tll. 



4 

aiin G. Saray 
ira ile oqni 

F nerr ahçe sitadında saat. 
8 de yapılacaktır 

IltH('~ ııın3t 18 de l'enel'b:ılıçe men t:ınunı t.ır. hte Şillin-: l!)bi' 
tadıud3 \ 'r.ı n Aclıııir:ı tnlomı de ikinci defn Admlra ile ttcldij;-i 

son ın:ıı;:ını <i:ıl.:ıtn-;:ırayiu ~'npa. lanı:ın ltnl'şı .. mün o~ uıyan Sa1inı 

Ntktu, ile Esfnğı lı:ıtırlamnktmlır. l'e 'ha. 
.\rJm:. l lıırm s'..mdlye lauftır YllJI tJlmten Gsfatasanw taknnmiln bu 

tıldıın i' i r.uı~t.an birini lcnzanma. ı~iin 1937 ene inde Admira3a kar
lan •lıı;e:rini Jrn:ı bet mel "İ bugün. ııı oymynnltırılan 'utnız Salim \'c 
l·ü mıtf'ın chcmmlyctini hiUıassıı E~fıtlt \ar~rr. 
arttrrnca fll'. Gii 1Uz o 1.amanlı1.r cezalı oldu 

l"cnerlr.ıhı:e matnıda Aclmi1'9.lı· ~"U için A<lmirayn 1
• r r ı o~ nı~ a • 

lılar yn~no: olr~uklnrr bir r~lta nııımı'}~. 
\"c s-:ylrci önünde oynnmı)lar ,.e fstc Aılmlrnlı O\'Unrul ·ı·tl ıı İ1 i-
herh::ı de ili' defa hir :ırnda oyııa sj GaJııt:ı..,nr:ıyın hım oyımcul:ınnı 
m:ılnrmd:ın obc!l.1t (tUnkii Admjm )'nlıınilnrı tnr:ım:ıalf'Jdır ki bugün. 
ıtılrımı fakli 'l"lidir) b<'"d<-nen ran_ j Jdl mr.r.n lıHluı.ssn chcmm;yet \"er
c~rmauı \ere' m· ti, i•enerlı. lıc;c ml'lf>rfnp c;~bt>p n1mnktadır. 
ı\in <!:> lld lir c;rnrt,.nberl gönnedi-

Galat..-ısarn.) lıbr ela bu maça ~oit {'imiz U7,.t oyunu cb Alman tnkı-
mmm m:m \İ\atmı bnnr" Ye sa. clırınmip•t \ermc.ktedirfer. 

hnq ll m~ rn:ı Hll:ımlnrmo. Re. 

b p olmu h . ~ikt:l mnf;mila 
d:ı aha yab c1lığmın acısını Hk 
r.nl:ırd:\ t t te iki gol ylyerelt 
tel ilm! ler. fn!ret ı enıliJ "t hıi ~a. 
huk foplry:ırnl' bilh" cs:ı Hdnci de\'· 
rede n ılmı lnr ve ı.:nHp gclmiı>. 
lc.rdi. 
Ahnruı t!ıkmıı bir ':iİstem dahi_ 

linclc ç~l :ın ve mu\':ıffalı olan bir 
t. lumtlll', !\Inh'IU(:tf< ki bir ay c\·
,·cı clnim'zde dıirt maç yapan 
?Cıımen şıunpiJ onu ı:apid trumnın
d-:.n blrluı~ Imt yUk<;el>tir, içi.erin_ 
de 4:'1Jlin·~ ı;i!ıl c-.. :tı '"e \'undt>rtlm 
(lınrilm t unun) bir elemanı, Al. 
m:m ınll i tnlmnmm Urban, lUcleki 
Ynulıel, Arlt, Sulestkl ~lt.1 lı:!r 
l-·mi utiden mc5hnrlnn, llanrnytcr 
~fbi Fı-aıı ıufo. h:ır,ıtcn cwel pıo. 
fc yonel falmnlardn oynnm15 oyan 
•l'u':ır 'ardır. 

Ilu t:ıTw l -Oe Jşlcr J apabil.el'.eğİDi 
on n .. •H,ta." oyununclıı 2-0 nıağ!Up 

ı nzi) cttı.on S 2 p::ılip vaziyete gc. 
ı:ercl. ;rö tcm1l!'!Ur. 

Alm::n totl;-0lrulan en çok Ga. 
hıtnsnrny mnçı mc~gul etrnc-':ifo -
<lir. Dllha :ığ nı;ıklan lUelekJ 
f\ ·m:ıu~µ.~ ~·r ::ırnhlc talı ilde bu. 
iunn.ıı O:ıı..t:ıc;:ırnym sol içi Gün. 
dü:ı ile nynı talnmd!l beraber oy. 
mmıı,l:ırdır. 

Gund'üzü ço!' İ) i Uınryan Mele 
J;i Gru:ıfo.inrey ta.Jımımdnn ~ekin 
nıelı:te<ilr. Gündüz o z:ı.nıanlar ~ok 
E c ıç olma ııı:ı r.ı~'111aı fe\'kaHidc 
b"r futhu!cu)du. 

n lıerll!lldc tcerUbcsf art. 
lli" ha •'la G:ılııtasaraym 

üç c • 111 cb bur:ıcfaki arkııdn~ -
Jnr OUn(,_ız ..,ilJJ olduğunu eöylü. 
Y' rl:ır. t >3 le.\ se lm~lin biztm mu. 
clafu:ının çel.cceği var,, dem~tt~ -
dir. 

I kl.:ı'. tm dil Unccsine diğer 
AJma futlro' ul:!rı lla i5tirak et.. 
rncl.ted r. n:ıh:ıs<ın burada Gala.. 
fa ~rııyın O}ununu eyrctmiı; olnn 
lanfan b:ı.zı klrnsclerfn Admiralı1a
m :ırı.Jurmı:tJ ıl:\nn oyunları ,·e 
oyun o rı lı !.dunda. ld'ıfi malumat 
\"<'rmi okJul.lan hcllı oluyordu. 

\clmlra. 1!)26 ela m, ~e'iliZi zıı_ 

mnn san-lmnızı"ılnrl:ı 0-0 bt>rnbe_ 
re hılını• 1 ı. G..,"nh">ıı.:-nYl•?"r ikin_ 
et tlrrn. :\ clnı'r;ı.ht-ı.rla l!IS'? !'le"!t.Sin
<le le ırs•Jnşmı<iilnrdır. !tJr mıı.ı::ta 4-1 
~ cnihnlı:ler fldnei m:ıt;>t.I\ tdmır 

O.O bP-bcre !c !mr 'nnlı. 

O ııımııolar Admlra tcl.-r:nmila 
P'sı.tzer, Şut, Urh:ınek, llıı.hnl'Dln.n, 
~illin~, Voqcl glbi <1~\"irlerlnln en 
mr~lıur A nı'itu~·a fntbol<'tılnn 
\'nrd1. 

Galat.nsanıy liç clefn l•afoştla.~tı
fı \'e füisimle b:?rnbf.rc lml•h,ı,, 
bh'indz yl'nildli;rt Ar!mirn tnl.rrrı 

ile bu Ü!: ma~ının bütUn remnsı. 
m yapacalrtır. Bu maı:ı f?llllblyet 
He bitlm1e1erj liizmulır. Onun i. 
çin san.-kımıızılılılr l•cndilerlnc diı 
ı;.o..n vaziie;y i bllmektc<lirler. Ye 
J::ılip gclPrck Gııhtnc;;nrnyın 37 se. 
nelik şanh tarihine yeni bir s:ılti. 
fc d:ıha lli\ve etmek 1 temekte<lir
lc. 

Galata.sarayın bu işi yapabile • 1 
r.efnlerine en blrlnri mlsal de Anka. 
mda İnglll7.1el"C karıJı alclıklım ye. 
r:une tlblyedir. 

Galntasaroylıfar bu;;lln, gilu;l 
oyıuulrklnn \"e uzun pacı:ı c.lep
Jcsrnanlı bir oymı?n miitcmnıli bir 
ı.urctte Alman lmlNıini üt yııi. 

1 
murun:ı tuttuklnn tukılfrdc galip 
ı;e1melcrl lcnlıctme1rl<.'<1Jr. 

Fakat Alın:ın takunının da bu
glin <llğer iki ınnema nı beten da. 
ha iyi oyıııyac:ıl.hırı c;iiphcsi'ıd!r. 

ı;n z.'\yıf f,f\,rnfl:ın Jmlı-lcrl olflut"lln 
<lan O:ılat aray for h .. ttnuıı Al. 
man for h:ıttmdnıı daha ziyndc 11' 
görecct-tni tahmin etmekteyiz. 
Bj)hassa Alınan for hath Salim, 
Faruk, l'Jşfnli gibi Tilr1' mUdaiaa 
futbolcularının en 5)11r.. lyle u~. 
ra~al• m'.'Cbtıriyct lntle<lir. 

Galnt:ısara)' t nkımrna. mıl\'affn. 
k:yctler d"Jcriz, bugünl;ü mııçı Şn
ıi Tezcan idare cdcceı.tir. 

HA-SAN 
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ff A B F. R - A fııınm 'Posta!lı 

Bir tal<ırir~n 
ilham~aırrı 

• ·~ --3-

B EN, kendi ~es~~-ıma boşan~yı kolaylaştırmak tara!· 
ı.ı-uıy.m, çu.um, boşanma ı~leıı etıau1.daki u .. u!lcr, 

•• ı.ı.&& mudu~.cı ı - ewelkı ıkı yazımda da işaret ettig'ill gibı -
ıslaha muhtaçtır, Zıra, hvp zorluklarla doludur. 

Kola;>lu~tmna taraftarı olmakla, demek iı:;tcrniyoruın ki. 
ncır çe •• ıı ~cıı u..>lc....ı.mıyacak sebeplerden, sudan i., erden, 
uıhny.ıt bir sınır buhranı anında başlıyan bir 1, \gcci.ın dola 
yı, karı koca hemen mnhkemeye başvuraı·n.k bo:;a.ı1ır a aav sı 
,,,.;ınlar \C h.'..!d mderhal ayı-ılma karan versin 

.s Ve yınc, demek istemıyorum ki, e:!i.i ~·iyet usul!erine 
,ore, ikı duaak nrasmdan ~Ikun tek bir sözle, "bo.s ol!" lafh· le 
h~r boğ çozul5tin, kadın, kocasından ayrılsm, ve tnlfı,\: bu kıı. 
dar "o ay ve basıt olsun, 

Aınc:rılm kadınları, kocaalrından ayrılmak için, birtakım 
s bepı r bulurak mahK ... mcye müracaat ediyorlar. Ameı i:rnıı 
bır mulıamr, boşnruna sebeplerini gösteren bir istatjstik yap
ını~. Mew.klo. okunmıya değer bir §ahcser olan bu istufütigi 
aynen nakledıyoruın: . 

1-Kocc.m bcnı haddindeıı fazla seviyor. 2- kocam IJC111 
çoiı: k s ·am}"O'". ö _ }{oeam işlerini ook ıhmai ediyor. 4 ~ Ko
cam" bc:11 k8.fı dercced~ sevm:yot". 5 - Kocam i.ıiç O}'Un\U.ı~ 
bılmıyor. o - l{ocJ.m hıç kıskanç değil. 7 - Kocam ı . rıyle 
çok m~~. 8 - Kocam durmatl.an briç oynuyor. 9 - h.ooım 
ço~ genç, 10 - Kocam ~- yaşlı. 11 - Kocam çok kit:1P oku.. 
yor. 12 - Koc:nm hııt kitap okumuyor. 13 - Kocam sınemayı 
hiç se\lniyor. 14 - Kocam sıneınayı çok seviyor. 

'faluk sobeplenne ne buyurulur? •• 
Amerikada olduğu gibi, bizim kadınlarumz do. kocalann. 

dan ayrılmak istedikleri zc:..ınan, böyle gülünç, tuhaf ve garip 
sebepler bularak mahkemeye müracaat etsinler, ve kanuna, 
bu &eb"~pleri doğru bulacak maddeler konularak,· hemen ayrıl· 
mo. kararı versin demiyorum. . 

Diyorum ki fena. yapılmış bir rabıta, çok defa ıki hayatı 
cehennem yapıyor, boyle bır hayat iki taraf için de l'..znplr 
oluvor, günler, hep kavga, gürUltii ile geçiyor: O, bir fesat ve 
nıfak yuvası halini alıyor. Bnzan da, bu ytizden cinayetl~r 
o:uyor, erkek kadını öldürüyor, çeşit çeşit i~rnai fenalıklar 
çıkıyor; :kadın S!'.~.i gizli sevişiyor, günahkarlık yapıyor. 

Boşanmayı zorlaştırmanın _ş~ mahzuru da var: Gençlerde 
ve bekarlnrd,a evlenme cesaretinı, evlenme hevesini kırıyor 
Yuva kırmnk enerjisini öldürüyor. 

Böyle bir vaziyette, boşanmayı güçleşti:nınek, hiç de doğru 
bir ~y değ"ldir. Ve bunun - dün de söylediğim gı.'bi - alılak 
lıakımıııdo.n da zararları vardır. Çünkü bu yiimen blr ook acı 
ve acıklı vakalar lıiı.dis oluyor, birtakım sosyal sefaletler do. 
ğuyor. 

Burada bir noktayı belirtmek isterim: 
Karı koca aynimak istedikten sonra. - yine iki tnrnf 

nnlaşarnı~ - kanunda ayrılma sebebi olar~ gösterilen ~ey!crc 
bn.ı;vurrno.zla.r mı? .. O maddelerin istihdaf ettiği ~yl~rj ha
zırlıvıı az:lar mı? .. 

Bu itibarla, Eı.)Tilmak istiyenleri kanunla, a.hkfunl::ı, bir 
tak m usullerle biribirerinc bağhmanın imkanı yoktur. Ve 
- e~kilerln dedikleri gibi - meramın elinden hiç bir ~ey 
kurtulmaz. 

Dudaklarınmln. şu sualin titrediğini seziyorum: 
- Arada Gocuk var&a. Ya o ne olacak? •. 
Ynrnı ibu mevzuu tahlile c:alrşacağım, 

LAEDRi 

Dünyanın en bedbaht adamı ıtt a:1ı: konu§ur! .. 
. 1 Birkaç ı;ene evvel Çôt"~ 

Her .şeyde rekor kıran Amerı Lord Bh•crouruk bcrab;f'r ~t b 
k:ı, dünyanın en bedbaht ndn.rru_, istasyonuna gcldiklcrı vakılt 
na da maliktir Jams Giyla.n ıs- necekl~ri tren harcl<et etıne ~f: 
mindeki bu ad~mın bn~ına p:el- zererdi, Hemen Uçüncü ~~ 
mmniş felaket yoktur. Şimdi 61 bir ''"gon:::. atladılar. Ve b 1: 
yaşındadır. Son 31 senelik ya· melenin yanı:ıa otu~u~arf;ot 
c:;ında geçirdiği kazalar, 200 den nu-iJnıya başl:ıdıln.r. Bıra.Z J)'\'e 
az değıldir. tren hir istasyonda durdu. 1 

Bu adamın başından, 1935 buruk indi, Çörçil yalnız kal 
.senesinden'beri, 12 otomobil kaza.. :ımele Çörçııe: oJ. 
sı ı;eçmiş+Jı·. Üzerinde öyle uğur- - Arkadaşınız, dedi, go1' 
suzluk var lti, odun yar~a. aya- tik bir adam doğrusu. 
ğını yaralar. Kendi~ine kan şı· ç irçil sordu: r;: 
rmga etdrse, şırın..,,.n yapan u.. - Arkad~unı tanımıyor 
lnm, ş cJnnhkla, ona bir hasta- suı~uz? 
llo'n kanını smnga eder, - Hayır 

11 Bu adamın ba{)ındn.n geçenler- - Fakat o Lord Biverb 
de nbir kitap vücuda ge~ebilir. tur. ı: 
Tuhafı t-u ki, bu bedbahtlıgı, ona Köylü hayretle cevap veı; b 
g'ilzal br iş de tmı"n et•mif,Jtır. - :t..-nkfi.nı yok, onun ı;i ~sJ. 
Buyü.k bir rııdyo neşriyaµ kum· adam ikimiz gibi aşağı t3 ül'! 
panyası, onu, müşterilerine, ba. dan im.:nnlarln nasıl konu" 
~mjan eeC'~nlcri nnlntnuya. me
mur etmiştir. 

Harpten sonra, Avustralya, 
dünyaya nümune olabilirmiı 

B!rleşik devlet'er Amerikasr.ıın 
meşhur muhnrrirlerirden biri o· 

lan Ko·en Roo, Avustralyayı 
tetkikinden svnra, dönü!lilnde. 
"tnmıınılunmamış kıt'a" isminde 
bir eser yazıyor, O, bu eserinde, 
ııöyle r.utnJealar S<"rdediyor: 

"Avustralya, insanın, lınyali 
ga_yesini taıhakkuk ettirdiği dı. 
}'ardır. Bura.da, diğer yerlerde 
olduğu gibi, cemiyet nizamına 
istinat e<lın tedbirlere ımüracaa
tın hiç lüzumu yoktur; çünkü A
vustralyada, her yerden ziyade 
müı::avatın hükmü caridir. 

-'İnsanlar, ne tahayyül edebı
lirlcr? Bir otomoıbil ve bir ev sa_ 
hibi olmayı, dr-ğtl mi? Burada 
herkesin bir otcmobili, bir de 
evi ver. Zenrrinlerle fnkirlcr a-

• ı asındaki fark : Bunların büyük, 
kHçük olmasından ibarettir. 

"Harp bittiği zaman, sulhu e
bedileştirmek için, dtlnyayı, A
\ru.stralyaya ben?.e2llliy~ lüzum 
\ardır. Biz, ancak, umlmiyetle 
"Avustra~~-alılaşmakla" kurtuluş 
yolunu tutabiliriz ... 

Avustralya hayatının, diğer 
"rlerden daha iyi oldul;unu i i

cc ishat edebi!ıu~ için, Kolcn 
Ros, şu deliileri serdediyor: 

"Avustralyada, eııkekler ne 
kada' kıyafet dü .d.inü i~c, kadın· 

ı lar o dereocde şık ve nriftirlcr 
::Ju gösterir ki: Avustralyalılar, 
konforu sevcl"kleti kndar güzel-

Kauçuk ve sinema ıl 
"Korku filmleri" o.dıyle '1f 

6 garip ve korkunç haY"IWJ# 
mühim J>ir rol oynadığı r~,... 
kauçuk buhranından çok lı' 
essir olınuşlardır. Zira H0 {' 
ta garip hcı.yvanlar, ,.e. ~ıı ~ 
timsahlar, fil kadar bU~ ~ ~ 
salar, hatta gul yapaııilc~'ts> 
yaletler lastikten yapılın d t>' 
Amerika. kauçuk hakkın ~ Jll 
didat koyunca bu ~abus ~ıl ıı 
ortadan kal.kmı§tır. Şiındı 1'~ 
vı.ı<l'un clıIJıde, seyircileı:e ,rı 
uyannmak için hakiki bır 
olan Boris Karlof'da.n başkJ 
sıta kalmarnıştll'_ 

Tiyatro piyesi ~e Y.al~ 
Genç bir mubarrır bır. t~Ytl 

piyesi yazmıştı. Piyesin 1k1Jll 
silinde Guy dö Mopa.snn 
bulunmasını rica etti. 1\1°~ 
temsilcle bulundu Perde 11 • 
daı muharrir MÔpasa.na g 
sordu: . lı 

- üatad, piyesim acaoa. 
nuza gitti mi? #' 
Moptısan hafifçe baŞIOl 

yarak cevap verdi: ~ 
- Dışarıda herhalde J>Ş iS 

tan bo~nırcasına ynğrnııf > 
yordur. e ~~ 

Muharrir şaşkın göderl 
pasana baktı ve: · 111'; 

- Anlaınıı~·orum, dedi, tı~ r. 
piyesi ile yağmur arasın 
münasebet var? t \_,. 

- Çok sıkı bir münaseı>e 
bana öyle geliyor ki eğer dı · 
yağmur yağmamış olsaydı ~U. 
salonda kimse bulunınıYaC 

Kusur r 

'• ·- .... :,. .. • • • . • • • ' . • .. • ,.,...._ ._: - .. "'aııı.\1-
l likten de hoşlanıyorlnr.,, 

Amerika muharririne inanılır-
- ııa. saadetin sıın. Avuatralyndu: 
D dır ve yine ,onun kanaatine göre, 

gün geçirmeden, Avustralynhla. 
şabm. 

Moris ~övalyenin arka~ 
lnn bir aktris lbir gün keil ~ 

- Azizim, dedi, m.ü~ı·cıl !1 
kusurunuzvar, kendinizC 
güveniyorsunuz. U.alblcre güzelliğin, Dansın, müziğin ncşealnt doldunı.n, göklerde 

tmfabatln hmunı .. Glinnhm ıstırabını ya51ttıın 

iki blytlk nım birden Napolyonun yeleği 

BUGüN L A L E Sinemasında 
Si ~GAPUR 2 - Safahat 

OLU Kurbanı 

?ıforis ceva.ıp verdi: ıcıı 
- Herkesin ufak tef ek , 

!arı vardır, Meselfi siz hi9 l> 
suz musun uz? 

Aktris itiraf etti: , 
. Benim bir tek. kus~~e t

aynaya bakar ve güzeHıği.Jfı 
raz gururlanırnn. 

Moris güldü: ııel 
- Buna gurur dcnnıcz. 

ni aldatmak denir 
Gal:ıtııs;:ı.ny mUthrruısmm ku\'l·e. 
1inl, Fnnı"k. Sallin \'e Efffağm isim. 
leri J duynıu l"'riJr. 

Fenni Sünnetçi 
NURİ E~. İZ 

OOROTHt LAMOUR - Filozolun k~rkuıu ,.,1 

BING GROSBY -
BOB lfOl"un 

S.ncma dUnyasma yarattıktan 
c~lz mm. 

ömrtın ~n bUyUk uıtırnbmı. gllnn. 
hm en derin hlcabmı cıınlnndmın 

bayııt romanı 

B:.• ı :ı ~ill"n"; oyuncu tanımak 
ta ildeb mdtehassı kcsJJmistir. 
llir ~ivnfctte, ısss de memleketi. 
mize Vfner Atletllt lcaliibUn geld1. 
ğl (Sf'rtonun to.!·ımı) znm.ı.n k:ır

['::•nnda oynıy!\Il Aliied<lin (hliglıo 
l cnrrb. !ı •e tcln.rec ilerintlcn) he. 

Klh;Uk cerrahi: A~ı enjeksiyor. 
lar, pansıman ve lıac2mat yapnr. 

Adres: Alısnrny Poli!';i mer!>Czl 
karr;ıısınde No. 1.2 Tel: 20937 den 
isteyiniz. 

2,20 

Ndr~olyonuıı Sent E\·11 adasın
da ~ydiği yelek ParL.c· mtizn.re· 
d-e ile o uz beş bin fr.rnt':ı ı:atıl
r •• r~ur. Bu .::Unasebetie bir Fran
sız mecrnua ... ı yelcğın nereden 
çı~tığın.~ dV:ir bir yazı yazmıştır. 
~u~a ~ore ıl~ defa yelek giyen 
Jıl ı~·:n•nde bır Fransız nKlöriı. 
Jür. Jil bir gUn sa.11; .... yf' kolEuz 
bir ce';:et giyerek çıkmı~tıı Za
rif !':eyirciler aktörü ~iddC'tİe ui· 
l~·şlamışlar. Ve yek1• modasını 
tlerhal kabul cdiwrmh.\•rdr Hat 

5,10-s,15 te a,45-6,40-9,SO dzı J ta fransızcadn. yclel~ ın:ıtin ına 
~lillilili!.!!llilli§;BBllugüle!ni:sl!lnlllni:'!ıltrlı!il!ıllvllle•lmııd!!llc•t.e11n•z•ııtı•t•lıllllim~aİltlnİİİli~ıiİclir,Bl"E••R!lli~ ~c len r,let kelimesi d<: b•; n.ktöri.uı 
• •S:ninden ge!me.ktcdir 

55 yaşında bir aktör 25 >"'p 
da bir fazla evlenmişti. ~11l 
nişini dostu olan filoz.of ..• ~ 
haber verirken şunları SOY iP 
"Acaba çocuğum olncnğılll 
edebilir miyim?.. ~--

Knnt cevap verdi: ··aaıış .Ş 
hrsa bu ihtimalin tahaJcl<ııl' ./ 
dan korkmalısınız,,, ~ 

l\nlb!m e:ıinılir 1 ll 
bir j,J yudt:.ın o iı:in.1;. n:r z can_ 
lnn:ın ktlt knldırn.r:ık dh ann ) as 
lundırc?ı. Deminki husun et 'e hl
ynııetlc .,·~di ı<t'n<llı:.ioc gösterilen 
bu ilıt 'marn llcdi:ı.l rı. yeni bir J;oı. 
lıu n ıla.ın tl:ı. bcmb_r bir iı13:ın 
yardımını ı'hıyma rt:ııı do1:.ran garip 
lılr } kır.hl· duyuyordu. Halsiz sc 
ısi~ le <fonu • : 

- 'l'(' k!,ür ederim • eledi -
Gı nü1 ı:,Uldu: 

- Giiruyoıw..ımız yn., ben fena 
blr i s:ın Jc;'.:ilil!l I 

r. di:ı. solgun dudntdnnnı kıprr. 
clath. 

tlıltlll _,, y:ım ı.p.. ._ . 
....ta 

- fyislnu g1mdj değil mi?. dl. 
ye sordu • 

Bedin. b~clbnht lın~ınt sallnclı: 
Oiinül ona. kolonyn l<ıcslr.l uz ı

tamlr: 
- J\oklayımz _ decll - mutıalm 

ı..-u,·,·etıcıınıcnlz llizım ı 

- Ben ölme.>;• lsthorum! 
Du ·özler Jnnk bir kalbin halsiz 

bir feryndı irli. Ona ta~nn bir )'Ü. 

rck bflP ımr<lı. Fıdmt Göniilün yü
rc~ınae mcriınme'" denilen lıl hiç 
uynnmamıştr.. o lvmseyc ıı.cmı:ız. 
ferıabk yıı.pıJmıR madum in anlar
la f'ğloo.ir, lıerl<c<;e en lcorktınç Jrö_ 
1 'ihikleri layık görıtuğü halde ken. 
ılisinc yapılan en ~UçUk bjr fcnn
hi;"I n la nffetmeı.. egoi.ı;t bir J.ıı
dındr. Fakat şimdi Bedinyıı fena 
ınu:ı.meLe y:ıprnağu artılc lüzum glir 
müyordu. ÇUnk\i talih hu masum 
Jn~ı o luı.dal' milthift ezalarla eıl. 

yordu 1d,. 
<fontil tntlı bir sesle: 
- E~n •lemin site erkeklere j. 

nıınaı> budal tlır dNliğim zaman 
ban ıziı,.endiniz, hnlbukl bunu 
~ımCIJ "ze l<ıb~t cdec<'f;im. işte 
bakmn "U nlbllın.".. iti tnm3111jyle 
. ö7.lf'rimj ut edecek fotoğnıf -
!urlu dolmlur. 

'llhıımu DeJi:ının • arann" elle
ri ur Yereli: 

- l\c;uıu;t., Aı: M ilıı }'t•rhadın 
),im ol<lu~"llnu öğreniniz! • 

Bı:-tliunm dmlaMnrı tUriyordn. 
.\ deti"ı mum~ n. ~ibl s:ı ranmş lnc'1 
parmald.ırlylc ilk <ın) fnJ-, çe,irin_ 
r.c dud'.Ll<ları ~nıl cynz kesilmistf. 
Ru Giı:ı\iU.• rcrhadın kolkola nim. 
ın15 hir fotoı;nıfiJ dl. 

Bedia öhiir s..-ılılfclcıi nÇ1\cak kucl 
rette clc"'ildi. 

Gbniil onun "-'°' tirrt ımıbı göre
re!' gıı1\ımg">4!;, o füı Jm Jaz yüıüıi 
elen ne ııupl;ır ç<'lmıic;tt 

- Açınız. tıf'ınız 1 !. defli - <fa. 
Jm neler vnr! ! 

Bedis allıiimU ynnmdakJ ma ayn 
hırakıır.ıl•: 

- An ladrm.. • diye COl'U.P \'er-

di • öbürlerini .. gi.innc 'te.. 1il7um 
yok ... Madrnn ld Fcrlı:ıt hc~·n l::ış
ka bir.. evgifüıi \iaımı". iyi yn •• 
i,te., be-ııden ne i tiyo. unuz.. nı•_ 
tık!. Bırnkmız .. reni.. bıra!muz. 
;..ride~ Jm.. cizc "!ÖZ 'eri.) ornm, bir 
ılnha onu nmrnnm •• 

nedin. J,n;rtm"fut d"' rcnırken CM 
:ıiil nnu ... erin~ otu~tt11. 

- Oidrmc-z'flnfz bul':lcnn ! . de· 
ili. -

- Ni ·111! Dcıı t'S.ir ntivinı?! 
- Ha) ır esir dcğilıiiniz '·· Fnkat 

b~n ıılzl ~ıml< am bllc ı:cne siz 
gıcll'ml'ZS·niz ! 

- Rmıl hum.ya. h1".piııı mi ettiler~ 
- Sizi buraya hnrıi etmediler, 

nmma baraı:len rıiuı.rsruuz 111 hli
kiimct yakalar Ye derhal hapse 
yollar!, 

B:ıclbnm dl5leri liı·birine vnnı
yonlu. 

- Bt-n.. ben ı . diye kcl<cle<li -
Ben neyim? Ben hır.uz mı~mı ! 
Ben •• 

Gönlll ~"Lete)i el.ine alarak, fıı. 
ctnlr bir scc;le: 

- Siz hll"ltt değilsiniz. Fl\kat 
Mr l•atllsin.iz! - diye luı)~urdı • 

Gazetl'31 nçarıık Bcdinnm gl\7.. 
le ıiııc götür<lii 

- İşte okuyunuz bunu! 
Ilcdl;ı o kar:ınlıl' odncl11 "'1ec11ği 

cinr:yet!, B drfnln m:ıklul resm;ıı·, 
niJır ·et hli;\ b]ı punto ile ynzılmı'I 
lccııdi ndını görlin<'e dlmdll< olıın 
flnçlannı yol!ırt~ lıorlmn9 bir fer_ 
yatb. Jı-ı' ktrdı-

- Jlcm"':k clnynlmnr. ha 1 !, Gıı. 
zetC'lrl' .. ~\! • 'nzrlmıR 1.. A mnn yn 
rnl·'"ı;ı lı.nı uı ~ ıırobbi! 

Gönül çrldım:nk ÜZPrtı olnn b!!;!a
re Junı. gene ı.olonynl:u sürcrl<en: 

- Şimdi ruılııc1mız mı burıulım 
ııiı"n btr yere gidemlycce~nlzi? -
dN'lj - Sb; beni <lü man tclf\kkl 
ediyorsunuz runma ben sizi salda_ 
nrnhln, blıyiilt Nr dosthılc ynpmı'j 
oluyonım .. lmnun kıymetini oden 
t c,~,dir etmiyorsunuz? 

Ill!'di:ı. t'lln hlniiyle GönUIUn 
el terine sn.nlnr:ık: 

- Snbl beni ttnkhyncalc mr.ım1z!! 
Oh yah'tlrmm lz.e beni saklın'l _ 
nl7 .. , beni Jdmscye tıaber \'emt~vi
niz ! .. EYct onu ben öl<lürdllm ! • ~dl 
Ye hııt:'lrdr. _ 

- Sizi saklıyııcağnn. Amme bir 

s:ırtln? Benim sözlcrlmdell ıı ır " 
dem s:dı'Sflrı ntmıyncaksınızl 6' 

I<;ger camını sıkars:mız sl:ıl, ıı..ıe 
Iı31 1ıo;he te-.liın edf'rint?. J 0,r 
tecılim chnrl< demek slıi clll~Jlııl' 
C'ınn <TÖOd,.nnel' clrm<-J•tlr. ;,ıt' 
ne korlmnc ,b;r R.e~· o1dıtbrtııtd 
y r mnsuııuı? • ·rıt '~ 

nr!Ji:~ hfüiı Gönlilün ellen ııJ!jt.1 

mln tutuyurrlu, Onun <1U"111 1111ıı': 
n :ıcrınr1ıı h'r{lenblrc :roif 

0 jfll''' 
cllrrlnc snnldığmı bu lmdılll e 
hlr hami wbi ~örüyordu. ıı· 

-- Beni hıraltmn~'Jmz!,. "f(O~ 
yomm! - diye tekmrl:.Ulf. ••1 
bır:ı.kmaymn .• snkbyınız bl'111 

11 •• 
- Sııkln.mağn lilznm >'0"'1ııl"' 

kfınct bulunuz. Borsdn buton< dll< 
nuzu lrlm.'le bilmiyor •• iktİY"tJ~ı t'l 
rnnır na~ı'hntl ... rhni mntersrn -"' • bfl"' 
niyetiniz Unima ;{izli katır.. ~ 

•• 1 .. 1 mı• _n-ıefl_ .tll 
ı:uı.. J.:U'r., Nars .... ~ f'P". 
niı .. lıem tle.. Ferhntfan •: 
1\lmr!ll olursunuz fenll mı btı · t 6' 

Reflla ~ın:et~vt 11z.·milr fnl.1' 
kumadan hem~ elin~en RUt ' ) 

( Dt:Vatnı r1t1f 

rıı 



LAR, şAHSIYE1LE~I A 
Sovyet Rusya ordulannrn ·k· c·hazla ._6•6·(»-2 MU-A:ftmLE_sı ___ 

Londra l Sterllt 5.2• 

işleyen bir dimağı vardm Ek.: =. 'E~. 
Stokholm 100 lsveç kr. 31.16 

M l T e J e ı:SHAM Vlll !l'Am'tLA.1 

areşa ımoçen ~o l e tkraıniyell %5, 938 Evv~l~,Bu~ 
tkt. E:rganl ~5. 935 22.95 -.-

Gen ral Borl.S Şa Çnl·--~- %71/2,93l3T.borcu'l'r.ı 24.85-.-!fr % 7 112,oss T.bôrcu Tr. 2 28.20 -.-
% 7 l/2,933 T,borcu tr.8 23.80 -.-
Sıva.ıı • Erzurum ı 19.00 -.
Sivns _ Erzurum 2.7 19.92-.-OVVET Bn ya lıö! evlk or. 1 Bu ur.~le eski l(Özll p k, fnltnt ordrıl!\n b • uınıı.ndıuu Timoc;enkcı 

od DUD 24 Uncü~yıldoDÜ· bllgiı.iı: ibtiliil<'ilerln yeı·inc, flahı\ ııun bir ~ö_l;.;csi ;;ibidir. Ila~mman_ 
llıUııu kutJ:ı0.. Bun ela aıt.la_ genp, fakat <1 lı:ı bilgili rtabitlcr r dun.' f'n ınıi kill Ya7JyetJcrdt', onun 
rldığı üzere bugünkU Sovyet or- ı geçtı, 'trıbı~·e Ye be\Jiülce)"ş bilgi "\'e ma-
~" u, Yirmi' Clört Y8§1Ddadır. llal. tııo J<. ~ hnretl~<ll'71 i'ltl~e etmektedir. 1 
Ukt YlnnJ clört sene evvel, o, ku. ü~ı~U?, lluıt tııUdaf7' ,.~ mukıı.\'e- 1 

t'ııL11q~ • ~-'--·· t ·· kU b1 Tim...,.enkod"- takdir edilec k ınet •ııı ıdare ed,.n clımnglar i te 
ı.. ~ yenı .,...,.wuu ı; çun r '"'" -. 1 ' ' 
°""'lltlan Çu 0~0 unun sabitltırl bir mt'ıin·at \'nr: o. ıno,•Miııln 111 cılikl l•öylU vo ılerulrcl ha5ku • ı 
Ja Yl'IıJ 're'im nl ylıtarch '--nhot ,·er(Ji~i gurura ll):trnk, lüyulıfi il< nıancl:m!a <;nbtk Çarlıl< Hassa ordu. 
ı, " e e ' J su ı • · · '\a Yh~r güriirunly nl rin çoi;'1ına (bata. etnıezllk) d~l\'n mıln bulun- · c:r ,ı~n genernh•lır. 

ıtJınlş ha.sına g~ Bolse,·lklcre nı.u. 11 Gl~xım.u, J>Ü Goı:ON :llUHTAÇ 
let :ıt ~tmiyordu. Bu yiizclcn, g 0 ,-_ Gt-r~i, kendisi, soııralnrı, Ul'J> 

ıı..._ Ordu u. yftlİ btr bit ~c lru· ı\kadcınisine devam ot.mi , Jıurıılo. o~JDUQU ınmuxçu 
."""ll<la ka~ tm b ı. i Uralt eylemiş olmasınh rağ. 
lıaıtlı. rosu yam ıyn mee ur nıen, ıı.skerllk ihtioıasıncln, 1.ıınıa.nıi. 

l "' "' lf. 

Uıı~iin!tü Frantıızlnnn ba't bnlu
ıınn flcncrıı1 dii Gol, 'nktlyle, Fran 
"n'1an fir:ır edip lle, 1nqllterey~ 1 

% :ı, 93 Haz.tab. 27.60 -,-
%7, l9U D.Y. l :.!O. 
%7, l9ll D. yolu 2 19.50 -.-
Anadolu D. Y. Tlh 3 52.75 -.-
Anadolu O yolu %60 
Ana.dolu D. yolu 12 
Anıtdôlu D. Y. MUm. 

Merkez bankasr 
lş b.'1.nkıısı namn 
1ş bankası hamiline 
tş bl\nkası MUessls 
lzmlr Emaf Ahali B. 
lmar Bankası hlase 
Aslan çimento 

30,2:1 -.-
52 

111. 51.5C 
169.75-.-

15 - -.-
15.- -.-

160,- -.-
6,10 

22.- -.-
13.05-.-

15.ao 
5.30.-.-

- İtte buna gülmemek kabil dt"ğil. - Oıııluıdarı .. 
t:;lz çok tuhaf bir kwıuuz.. Bllt1lıı çln. I - ~-et. Jl&kkırnı nr. I•"akat bir. 
iller hı-rha1de ııtıln gibi dliş\inmüyor. onlarla hiç de nı gul olmayız. Burn. 
ıar! d&kı <'.IUıUslar, tıpkı t ln('flne ben • 

- ~Upheelz. F.:ğer hı-r ~inil kız ~ urler .• koğdolq;a -.olnı1ur "\·e yapııır. 
nlm gibi dU,Un el'lli, benim ıMıvlycrndc lıır. Atla hınkler ıuasm4a nasıl bir 
olsay<h, ~·ın bu kadar geri kalır mıy. bnsiyei tıMıl olurtıa, btt.lmlo de casus. 
dı '! lar arasmda ö~ le bir aJ~ıuılık \'llr. 

- Dojı;nı. Sh; çok ylikııek dütlinoo. dır. Ne ontıır blıl ytıdırgar. Ne de blF. 
il ,,.,ı ur.ağı görür hir knsmız! Teb. onları .. 
rik ede.tim. JU1hll6!n koro lntlhnbrn. Meri dudağını bllkerek Mll'&l: 
da da 2evklselltn eııhlbl11lnlr... Tvmu • - <kıltırnı fanliyetl riltoı de allkndar 
ı:tn bcr f'.ıunan ele geçer kocalardan 
dı>jtlldlr. EJer oıııı knrırdıııır.sa M'l 

nm Hlıe. 
- Siz onu tnnıyor mu unuz! 

~ - Evet. ])(lmln de llt'dlm :ı.a .. :Nan. 

i 
kindoo ı.elahat arkad:Afımdır. Burada 
blrdt'lıblrc icaybolunca mcnık etUm 

1 İzini nramnğn ko.) uldum. 
1 - llul:ıbi1cceğlnlzdm e-nıln nıiıılnlzP 

- l\clli ıkğll. Siz benim goıllmU 

korkutlunu7! ı:;anghay ı:lmdl gözllnı.. 

de esraren iz bir belde glbl bUyU -
~·or. 

olmaz mısmrr. '! 
- Bayır. Çünkü, bir ~ Şııng. 

hayda ne liğrenebillr'l 
H.Urba) ! 

- O halde !!IJI hCllU7. Şangb)ı ta. 
nıyıunamı mıır., kblotıcJ ! 

Demekten kendini ır.Uımıı.dı, 
Koloncl Vilı!ooJı bu 86"6 nıllıt JırJya. 

ne bir tavırla mnkabele et ti : 
- Genç ?iıdarılaa akıl öfrc:ınımğ'tı 

tbUyacmı.n: yok. 
Ve tekrar ayaklannı ur.at.rak mı • 

r:ddandı: 

11~ 91s '.'l.Elnesi onbaharmdn, he-
lt birlmç aylık bir mc\cudiyc. 
,~ıı.hıp olan Kwlordu, mfüılnll bir 
liq rette bulımuyonlu; Çünkü lh
lla 1 kuvvetleri, Volgn mıntn.kasın. 
~bir sürü hezimetlere uğramış. 
lıı 1 le Kaznkhı.rn ınmınniln. eden 
ı. · htıt' Atmnn.n ''KUsnov Alman 

lo olgun buhınmndığmı bilir. Bun. 
(Jo.u dola)·ullr l•i, Çar ot'dusuntl:ıu 
kalmıı,; ob.ıı ihtiyar bir miitcha~ıri_ 
tan i'llifde) i flıın:ıl etmenıl~ , .e et. 
memcktedir. nu ihtiyar tnüte;has. 
tns, G() yaşını aşkın bulmınn Gene. 

1 r.i tt iği zn.m:ı n, 1ngi!i:c, er, bir an. 
l:l"n\ll muka\'olcrutm~I h1L1.rrlamı. 1 
,.a çalışıyor, fakat milfrlın""l" bir 

Aııan çimento tnUeulll 
Şark değirmenleri 

lttıııat aegırmen. 28.50 -.- inırtllz komutanlık dalrcıılne gir -

- ~ka bir dlytıeeJ'lııl:r. va.r mı f 
Kurbay: 

~d " '"ı·an gördüğü ynnlrm:ı dnyıınaro.k 
lda 13-etc hllldm olrnnk 'e eski Çar 
ıfü (11ni inde ctm~< kudretini 

er:lyori!ı•, 

ral Boris ~ apotnlkof1dur. 
G~ncral Dori!4 Sapoc;nllrnf. , n~t 

ti~ le, Çarh'k fdnr<.' 1 V1lttı.'l.1t11tdn, 
l\lı>sko,·:ı. Jlarb:ye ,.i! ı•;rJı'inılıubiyc 
mekt«'nleıinıle tch.,it tmlı.;ti. ıoıo 
5enE">in<lc <'rkunıhnrı> ) iH•a"'"' 
lıli. 

J tı':uk{'u hnlnmndrğ'ı için mti .. kül 
lıir ""z·yr.t tt? tıulunuronlu. Ulr 
tcsnllüf, onu meşhur ı<rıınc;ıı, lıu-
! •ılı,. ıl:ınmla~ profc l\r J\o en'le 
luır ·ıl:ışbı ınr~, rnlıatça ic;jnj ~öre· 
h'Mi. 1 

T. k6mUr maden. 
% 6 T. bonoları 
TUrk U. Tiyntı'o 
lst, Umum Sigorta 
Şlrkcıtıhayrtye 

Şlrketıhllyrlyc temcttC 
Rıhtım tahvili 
lst, f3U tahYlll 
let. Su llUla.!. 
TUrk borcu Tr, ı 

18.- -.- diler. 
94,--- i .MiM Meri bir l";Ulz sevuı.;ıına Mlr. 

60.tiO. -....- l du: 

- Bayır •• 
D11• cevap verdi, 
Hlıı llert hiddetlendi: 

ı9.--.- - Komutan burada ını'r - 6.lı:l tahminimden fada narlk bu 
2lt--.-
30.--.-
H.30-.-

.2:1 -.
~-- -.-

-.- 24.85 

-Burad:ı. Fnkat, kendlslııl bu •· lacağımı sanıyordum. 
ette göreln('7..slnl7! tngfllz koloncı:ll ıslık ça)ıpnp bll~ta. 

- Sebebi!~ dı. 

- ÇUn\<U 1 tlrnhat sa&tldlr. ~VUf k&PQ"I ~: 

- Kaç · at sün>r bu f!ltlrah t '! •• - Buyunmnr... kolonel ha7.retlerlnl 

- Tam iki saat .. rıu.tn rahatsız etme)1nlı. 

d '1tkat, RU no,·'ını llnl\nde, hlr
ı1~blr , deh tli bir gel belir· 
ıı;~ l!u_ sonrııb.n "Kml \'crdün,, 
1,ı~d Yad edilen "Çnriçin" kasa.ha. 

o, 9ru'oflltı unun, ıckD.st \'c bil 
gbi snyesinıle, tahuc:ık yiılı.'>eldi. 
IJnha genç bir yn~t.3 n<cıı1 nuıhf e. 
1lf siivari fırkııl:ırmn lrnmancla et 
ti. onrn, lln o. or<h•~unde fırl<~ 
tumnnd:ı.nlıfmn. ~~ti. Bııl'~l<lan 
da, tımmni etkunrh:ırblyedc miılıim 

nu z ı4 ' slınd!, J...o:ıdradıı. hiir 
Frnn 11.hr !lh!trif \'t' ~<llh·c Jmmi. 
• crirli.r. Son AllnJ..ırde, ıİyaretJne Borsa harici altın fiyatı ~idrn An ,'o-s~ l~n guzetedlrri-

- (iürcbllmrmlz lı;lıı ne kadar bek. 
llycccğtz'r 

Mis Meri hld~tıe geri düııdü: 
- Allnhıu~nınrlııdık. 

Kurbny bu muameletb hl~ de mtl. 
teessir ohn:unıştı. 

lt ı. 
'ltıı:,r f.ıırafmdan Kıwıklarrn ku

l9t R gı "9ariçin" lö blriucl~rin 
l"ord el , Um obnrya niyet edL 
tiy ~- Yont Uusynnm ba.lnn, \"U

tcıp~tı özden geçirmek lcln, bar 

ne, b ı hatır:ıc;mı, siiylf'l'C anld •

1 

Owıınl UugOMru 

1 

mrstır: Reşadiye 23.15 33,30 
KUlc;e a1trn gramı 4.6:1 H.157 - t hıı.zlrnndr. tmtlhnn lıcye. ~._ ____ ıııaı _______ _. 

- nır sant kndar. 
- Kabil değil. Bizim vakUmn yok. 

!\füUıt1 ve korkunç bir mcııeıe Ur.erin. 
deyiz. Bir dsktkn blle bekliyemcyh, 
Çavuş mlııınflrlul önledi: 

bir nıevkl f3g1Ll etti. 
Ge?H?ral Şap~ikof, 1918 eh·, 

Ç.ar onlucr11ııun umumi erklinıhar _ 
blyesincle bulunurken, So' yet rc

lilHle bulunuyordum. Ben, hük(ı-

-lUttı yapblıır. Rm'lyent: 
tlfl Bat<a.lnı;ı, bir defa <lahn, 
b ~t careıi a.nyalım. 

tl'Jııee t.nıtn: 

blr jlminl kabul etti \"e ~·f'lli orthıy:~ 

ıııeUn geri çclıilme lno kntlnr, 1 _ 
' tlbh:uat nct.nrctlndel•i vazifeme 
1 <te\'nm cf f~ın. }~n·eJil ''Tur" a, 
~onrn 20 ıa.zirnnlla "Bordo .• yıı 
ı·C'kihlll<. '?2 hnzirnndn, lıir tn~l

I li! harp gcmi~lne atln<hm, Altı gün 

ın;;: Ordumuza him ı..-umıında et. 
"'Ilı·• lJ • 

' '.· Budyenl, hiç t.creddilt et
...... T. 
1), Utl<MJen ko ! 

""'- ıyc ce\'ap verdi. Yorosilov hl· 
-~ snı,heyleı , 

11'11?° I>eld amma, Pek genç tleğil 

~Ye ldnız etmek 't:ıtedl e -Oc 
l'tt kimse kula~ ~ndı. na u: 
1 le o zaman, yınnı u.. 3 mclıı 
;'llt~~an Timoçenlı:o, orrl_?nuıı iı.lo. 
k •tıı eline nlilı ve l\.azaklıım ;::1 hareket!.!: gel}ti. Genr kır. 
it• clıın, yeni rejim mildüri'lrlntn 

11lıadmı boş:ı. çık.ıınruu'lı. 
h l.'tnı~ıenko, c\·velii, muha ru 
~~trnı yardı. Hli nov, şklcletll 
ti kııhi1 tnnrnızhır Jtar ,.ıcımda, ge. 
~kilmiyc sonra do. :Polonya~-n 

t r ricate mecbur kaldı. 
\ H<!, Sovyet Rusyaıun mukad_ 
~ ~tı, hn Sl'M"tlc "Çariçln,, Jm<;n_ 
~'trı.un ,.c Timoçcnko'nun sn~ c-
a~ clilmefl,? ('rJnf!"ıti. 

:(.it- :r. 

inUsap etti. O r.amnnJarda. e.<tld 
~!arlık ordusu ıahltlerinden, ano.:ıi<, 
)'Ü1dc nlhsı, yeni rejime taraftar-
clı ve muhalefet yUtUııclen, eı.~ıi 
znbittl'r, yeni Ru' ordusun.'\ ~irmi_ 
yorlnraı. Şapoenikof, ı~ te, bu yiu 
de altı lciııdeYtll. 

Bol eviltlcr, kcndilerlne iltJlııık 

eden eııki ublt lrrt iyi lalTot:hyor. 
larclı. ÇUnkU a-ılr.cri ihti•sa ilıti -
yn~lnn \"nrdı • 

de .Sl~<'!I.? lthlılıktı\n 1'0nra J,nnı1nıya 
: ırelcliın. P.urndt'I ı::~enıt <lö Golle 
1 lillrıfılnııtim. O: 

-- Onliıne, dnm<hn dü~tiinüz! 
l_'ö1"ille aktedeceğim muahe<leyl 
tntip etm it i~h1 bir lıu'ktık~nyıı ih
ll~·ncım '':ı.r. 

ncıll. ~n de, onun L'4tı>V'i:vlc, nm. 
nlıerle:ı:ı.meyi ynzılnn. 

r.ıH:etecller, h~dl lrıe, hür Frftn 
M~J rn l'tihllk ctmr}kte t.ereddiit: 

General Bori'! Şaııoçnit.or, <lnlıi- 'ı t:<liıı et•neıl\[.rini sormuo.;l~r. 
il harplcnlen sonra, Harp Akn.dc. - f:\yır •• ,.ntcn hen, tlö GoJ'ün 
misi miidiirli oldu. On<lıın .:ıonr.ı ı' rrar:sız mi!lrfine hitabını i~ttmlı;. 
d 1\foskova ve J..eııln rrncl a,.ı,cri tfn•. KC'mlill~imden J,Öndrayn gel
nımt:\kaları kumnT'daulıilmı eline 1 mi .. tim. 
aldı. Oe'lıl~f ir. 

M. Rft. .. lm 07.0F.'i\" Gcnornl Borfs Şapoçniko~! ~~~·~~--

tzilmmm~~--~--~iiiıliiliiiliiiiiiiin•, 
Be!de mekte olan 1 

POKER 
TDRA BIÇAKLARI 

0!1 Mi Ti 

Askerlik ilanı 

Fıı.tlh A. k~rllk Dnlrcslnd n: 
1 - lakendenın, Antakya, Kmk. 

hnn, Royhnnlyo ve Yayladatt <Ordu) 
nskerılk §Ubclcrlne mcınaup 321, 322, 

323, 324, 325, 326, 327, 828 ve 329 do. 
ğumlu blltUn ihtiyatları talim ve ter. 

biye maksııdlyle celp \'e scvkedllccek
lerdlr. 

2 - Toplanma gUnU 11 Haziran 
942 perşembe günU nat 9 dur. 

S - Bu §Ubelcr halkttıdan olup ıs. 
lanbulda bulunan mUkellcflerin 1stan 
buldn kayıtlı bulwıduklan aaıcerllk 

şubelerine derhal milracaatınrı. 

4 - MUracaat ctmlyenler hakkında 
kanuni takibat yapılacağı llll.n olu. 
nur. 

- otrem<'ı.stnl:r., MI!!! haber \-tırruc. 

Uyim. 
- Haydi gldlnl7... meıhur .eyyala 

:'.llcrlnln ve llit mlsaflrinln kcndllerlnJ 
tiynrete gelillkinl süyle~1nlz. 
ms~ kU~Uk bir kapıdan ıocrtye 

glrdl. 
Biraz sonrn glitettk clöndil; 
- '.l nmnız varmılJ ! Koloncllil uyku. 

u kaçmıs. Ziyarctlnl:ıl lcabul ediyor. 
tar. l"nkat <>ok uır.atmamak prtlle. 

- ı•ekJUft. Çıtbuk !bltrrlrlz lftmlzJ" 
Hı ı;:ı.bul' dllneı1r.. 

Uzun bir ıona gtrOller. 
!:lnngha~·dnkl J.ııglllt. mıntakaııı ko. 

mutanı kolonel \'il on htlsır bir eez.. 
lonır;a u1.anmı::tı. 

\'ilson ı;ok nını;nır bir adamdı, Ya
umıı kııdın alrdltl baldo ~erlndf'ft bolle 
lmnıldnnındı. 1"1l7erf't c\nrak da fU 

nu sU,>lodl: 
- Affedersiniz leydller ! lı<tırntıat 

Yakacıkta 

satılık ö'k 

oıamıuunı olt:uğu lı;in knllıpnıadım, 

1 l\lls 1\lcrı l•eııdlnl taıuttiktnD soıır&: 
-mz ııld rahatsız etmeğe gelme. 

ıUk, df'dl • kuıac.n derdimizi dlnleme • 
nuı rl<"a edlyonır;. 

Kolonel \'llson bir ııtiro yRlttı: 
- 817.1 diııl~yorum. 
.\lı>rl arılatmağa ba .. ladı: 

nacı ı•ap klSskU namıyıe ma. 
ruf 20 oda, 85 dönUm arazi fçln. 
de acbzo babı;es.t, 800 ap9 mc. 
§e ormanı, '.! kuyu "\'e bir buçuk 

- Tcmuçln isminde bir yol arka -
ın:ı um Aydoıı ftuyu bulunRn 

ılaşım vardı. Bir hartadır kayboldu. 
l•ôşk ımtıhl<trr, IUrll<llUlt yeri: 

Onuıı ani gaybubetinden cndll!(l'Ye 
\'akıt m:ı.tbaasınıl Orhan T<'. 

ıtil-.tllm. Kf'ndl .. lnl amrkPn nişanlısı 
mel. Saııt 10 - 13 e kadar, 

&~Dil:it!E:ı:ıı;lill•Bll!IB!'il!•••ıll olan bU gcnıı kıta rnııtlarlım \'9 onunla ''11.~~ııgun el.,, Ç:ıritlrıde ilk mn. 
~ akryetli adımı atmı .. olnn e ·nı 
lı er, fakat bu defa n!?nrmı sn~. .tlKKı\.T: lctnnbuldıl ı lldl'dl ıs lmru,tur. ZAYİ - hnıit nllf\ıs memurıugun.. 
bıı~lltnk, yfne birbirine da •onnll"' ı 10 ndl'tllk paket 43 luınıstur. dan aldığımız nUfwı tezkerelerimlzi 

bcra~·r l'llzl zlyaretı• kcr.ı.r V<'rdlk, bu. 
raya geldik. Tcmuçtnln, naıba tngl • 
Uz zabıtMı .\·ardımllt> ml'ydana çıka. 
nlm:ı ı mlhnkUn dı>ğfl midir'\' •· lltıyorlanlır. Dch<:etll bir lıs. ·' d""I • 10 a"nd\ "0 1 tu 

""tll !'il dl ~ft!~!ill~~-ll!!Zllfıl~~MEl~n:ı~rnmuln~:-~nm:~"D~···Sl!ml!l"ll'!C!Z"l!!!lm~rlo!smr~,11 kaybettik. Yenilerini çıkartacağımız. ~~ ~ önlemek lsttyorlsr • .,. m ' u dan cskllertntn hUkmll yoktur. 
"'- ovyet Ro yn. Ciimhuriyetln!n __ 

Koloncl gllhnf'l!;f' ba)adı: 

.:'<llld , Ak!lllrayda Horhorda Kakmacı ııo. 
na~ an dahn. mUhim olorn'k dn D 1 kaldft 2 numnrıu:la sakin Ze~ dullar 

- sn dmlr.e dU,en bir damla suyu 
arnmaıt"a kallmıı&!!mıı, mlı! l'U-ro yu. 
dun vadfemdir. Derhal bu 1.1 ivn 
memurlarıma havai" Nlt'CCttmı ,-aa. 
dNliyorunı. l"aknt .• 

biıı C\ilc rejiminin mutmdClerah bo- ev et Deniz Yolları İşletme Umum Töre, A7lme Töre, Şükrlye Töre, 
't'~c,-zuu. Mt\dürlüğü lJanları GUJ,ııüm THre, Kem:ıı Töl'l', 

ıı~ 'llltlQenko, Finlfindlya hnrlıin • 
ııı. beri, Ru ortlu<:unun ha ku. 
~danı bulunuyor. Yiirükali plaj ve Adalar - Maltepe - Bostancı 

fio , clnha yimıl dört sene ev\'e1, sclcrleri 
\)' t 1 b t··· Pıtıj ve zikzak se!cılerınııı 7 haziran 9ıl2 tnril.indcn iUbarcn tatbıkmc ~· c on o unun a.,ma ı;tf'ç ıı;ı 

l'~ .an, ilk li'f olsmk. erl•fıınJı:ırbi- b&şianacaktır. 
!: ~ı ~ençl~c,ti~iye ba .. bdı. O, bu Buna ait program islcclelere nsıln111tır 
a?C!Sİndc, birçok dahili mUna1to- ADALAR HA TTINIX (llB J No, lı s~ferindr.ki c.lciji~ıkllk 

t, ar Ve itirnzlnrn rncmnn rnm•af. Sabahları saııt D.OO d:ı BU)Ukndııdnn vn !!!ant 9.13 tc Hoybi!lldcn kalk. 
lı;ı 'it. OlıJu. thtil ı !lllrl\ ınıln, lıh~·iılt m11kta olan (113) No. 11 ı;elcr 8

•6·942 lntihınden lti~arcn. 
it tr bn~nmns ol:ın vs-.lı Rol-.C'\ik. Heylx>ltden sant .35 de 
\r~; gençlere, ıwıa,· ~ol:ı:r ~·erlerini BüyUke.aadnn ., 8.M de 

l'?'ek lst~miyorlnr<lı. •·nı:,acak doğru köprüye URGAZ VI' KINAJ P.50 de varac .... ,ur. 
~ lltıoçcnlm mul.aYNnctten \'ılma. ı 113) No. lı sefeı in n ' ' 4 r ı~ıtclclcrlnöc:ı kalkış' sant. 
~~ !:İinkü ~eni brdul.ırnı, ·,. 11111 l• rınde deA'lvlklll< ~ol<tur. ( tJ256) 
ltı- l'tutıaniılt ve <'~":ıretle ~Uı·Un\L _...:.,_..--_,,_ __________ ....,.. ____ .... --. 

~ eginl taltCllr etlhorihı. ,rMi..ııı- Tatv n MalmfüHirlüğünd-en: 
11:11\ll'tin, n kerli~~ l~ice bllt.\cl~ri- J - 23.6.942 Galı gllnll o:ant 10,li da mtılm~dıırmr;u dnir<ıslndc toplann 
l'ı ' nıııeU bir i ıtf<:li «!lhlbl olı\ıalo. c::ıK olan ekelltmo komiııy<•nunda 1 30920! lira 51 lcııruş kcı1!f bedelli Tatvan 
~ il ti~ .. ıç \nrdı. hlıKOmct l<oıı;;ğı knıım inııantı kapıılı zarf usulllc mUnnkas::ıya konmu,. 

l;ı tnt ~nnunl:ır nesrcılildi. Hım- tur Elcsııtm ay111 snat ·e ··apılncak. 

ooıtTOH 

HAFIZ CEMAL 
•LOKMAN HEKiM,, 

llAHlI.tYE l\fUTEllAS"' 1 ! 
1 

Mı:rl hayretle 11ordu: 
- Fakat, ned('JJ Uml~lz g:irUnllyor 

ııınuz'! 

- çıınkü buglloe kadar Şıiııgha,yda 
ka.\·bolıın ldmııelcrl bulmağa mıı\.af. 

fak olıımadtk •la. 
- Çk ı;n.rlp ~y! Ko koeu bir tn. 

1 
.ıı;lli7 :1.abıtıus• buna nasıl autlcT"I: 2.6.6:1'el: 22s:ıs 

lia~~~-~~~ilgiJ!••Elflİ laıuı~or': 
ımıvllffak 

ılı ev 
l ıol.iiılarıl:ı ı ... ~uıcılur parkı alt 
ımpı"ı k rşı,.ıntla 1\ Oda iki ora 
tcrkmı, c·lrk1rlll, bnhçc tm.)U 

\'nltıt matbaa ı Or 

lınn s •at r. 18 e kndıu 

- nıııın, bu \'ll'life~·c ;l l'lli baııladı. 

ğıın t..nmnn bPrı ft, l'IMn 1111 n:ıyret 

il rdl~ orftum, i\ l't\daıı ~ dl:n ,:t-çlnf't' 
1 ha:\ retlm w.il oldu. \ nyü1.iindtı c~ . 

rn~rı.ıit bir ehil' \'llrllli o dn burnsı. 

dır, Uö\ iP bir mPmlt'ketle bir in'lllıı 

değıl, b.'.r tntıur ıııol<e-ı bile ita~ bolsa 
1 lıhıl bulmaı. kolııy bir ı., d••ğlldlr. 

- şu h!l'11f' 'tnbıtnnın ne ınıınuı 

\'llrP 
- Zabıtauı11 cınCI\!, l<endl mınta 

\), ooncbllerlıı Şangba.ydB ufak bir 
nüfuz ve Jcun-ete m:ıllk ohruıdıklurı. 
m biliyordu. 

- Şlmdl blm7. dalın lıınndnn ld. 
Şanıhaya Mklm olanlar ~lan • 
dır. / 

Dl.> e slSylendl. Mis Meri mnlıeubl. 

~etinden bir ~y liÖyliyemlyordu. lıı 

ruız komotwıbğmd!ın ~ çı1'uuı 

kapıda. bekllycn her lkl lah:mcıçlnlr 

de lı:ı61an kes11nıi~ olııralc )'erd yn. 
hğmı hayr\'tlc glinlüler. 

Kurb:ı.y ~şırdı: 

- Japo11 ooWUb ıııutı.n:ka blzJ taki, 
ediyor: Bu, onun bir l!ıtan olsa gr 
rek. Fakat, nasıl oluyor: da lngllir. 
ıe.r bu ctnayetl ll)'Cnl gUromlyorlar r 1 

M!Jıı Mrui kork&k bir &el!I haykırdı: 

- Şangh:ıy bir JDN.bahnlB cWn. 
nıu,. Komutan hl\11\ lsttraba.tiıodee bir 
dııklkalık .r.amanmı feda ctnıılyw. Bıı 
ne rcZAleUI 

Etroftan lrnı;tı:iJln n!lkerle.r yttd ld 
c.ıe.seUerl ve kesik bqları gQ.va Jelli 

görUyorlnrmııs gibi, hayretle Bordu. 
lar: 

- Bunlurı kim illdbrdU f 
il Meri a<'I ftt•ı gU.1dll: 

- Banu aornıali biz1m hakkımız. 
dır, tilzin \-.dloolz. buraya gelen mi. 
aaflrlerllı hnyntmı korumak OOf:til mi. 
dlr'! 

- hi aına biz burada değildik .. 
lliDnct!'Uerlnizl neden kapınıu d ın. 

da brmktmız!' 
- Kapının dı ı, lnıtllz llu4wlu ha. 

rkJ demel< midlrf Böyle olctntunıı 

bilseydim bımknıazdrm. 
Bıı sırnila komutan penooredea b:t. 

ıını tıkardı: 
- 1\"edlr o gUrWttt t B4!ııl rahat 17 

cı'<'ıı kimdir'! 
Aı;l.~rler: 

- ild ı;inli hlmıt>IÇI.\ i öldürrııll~ln, 

kolonel! 
Diye cıe\'llP \:erdi. 
Kolonel ro63h:ır ı>0iukl,anlılığıııı 

muhafaza edı:rtl<: 
-Nöbc~ 7t.bll.lno nıesclcyl h ılı r 

\·eriniz .. hNnen işe al ko) unlar .. '• 
takip et lnler. 

l\lla Meriden zl~ ade bı: hadi e~ e 
Kurhay şa,ıyordu, 7.lrıı bu Ölt>n kod 
onun 1l<ind 8"dıl< enırktaril dl. lhti • 
~ar uı:nı,tau "oııra, J\u~ba.y kendi od.ı 
hlzmetÇ'l<ılnl d" bu ure-tle kA~·bf'tml• 
ohı:'l·oruu. 

liıırbay ı, lk cetiedl görlince ll~(M.'r 
di .. ~ııret lı:ı!.nnı:ıdı .... geri~ e <X'I' 1 

dl: 
- Hıt)dl, kıu,ıııhnı buradan mıulRrı 

llfü lo korkunç bir nıe:dmh:ıd3 btıntl :n 
fnzln ılurıı\mnz. 

Bu <' nıah tıtr .. J\•11 tnemut lnklu.., 
tı: 

- "u hle.:tll'r ı;iiln 1t\•lcrlnlt.dlrt 
:\lerı ce\aıı \ erıJI: 
- Hl7mf.'t!:lmlz .• 
- ısır hl1.metı:I lı;lıı bu l<adıır gü 

~ ~ıı, Z:\bS1li'< ~ilkine lnıiıı;cııı t:de· 2 - MıJ ave1e ckelltru, genel \-c yapı !Şlltl uım.mı f nnı vartnnınrııl 
~I ldm t'lcrin n ~N ti\ nfı hııl:r. ı< "t hula.11nııı, • nh\U! nyat cel\ctl, öl~U dcfl ıı ., rn P. oıatnlt nafta n1uau1 
>tal hrır• tesb!t. etti. ~usl:ır d:ı, ıL c "e Tatvan malmUdUr•ll"U dnh'e!!inrlc görtıleblllr. 

!;anıızdokı ıısa~·bl temine ııırmurtlur. riıltll ı,op11rıhr nıı'l 

t olabilme]< ı<:ın, dıgcr buyul• " 
t ~\lctıcrdc ol<lu~u gl •i. asl:c im '' a - Muvakkat tem:nnt 423191 ı.ta 4 lmruştur. 
•,~1crdc, llurbi~·clcl'flr. olmmı:ro, f - 1steklllcr bu ift ~nzcr if vııpml§ olmaları ve lhalr.den en az iltı 
1 'lı ""Önnivc ll'l'f'h r hılulıtn. nıa. gUo evvel Bltlls velillğindcıı ehliyet .vesikaııt almal::m ve 942 yıUnn alt ti. 

~ ~, c"I :\ml nrrlcr, ~ ... n-.lı bir t c<l. carr.l odası vcsıkası ibraz etmeleri lllzımr:lır, 

k "" tn :rn ,le\r""İ C'~irhor. on 5 - lstcklılerin kanunun emrettiği belgelerle ihale saatinde komlsyo. 
rı l'r; tclal:, ileri' !!or" Yetiı.tirilL 
l'::u. 1 no gelmeleri ilO.n olunur, (3969.6111), 

OI'ERı\TÖtl 

1-lalid Ziya Konuralp 
UUNCI ERRAIU DOÇEN11 

Beyoğlu lstlklt\I Cnddeal Elhamm 
Ap:ırtımnnı .ı Numarada 

llı-r ı:iln iii:;lPılrn ııonra '7 ye l<ndar 
'telMon: 4!20ı 

Di&rt'r nıınınl•ıılsrd:ı olup blttrılndcn Kurb:ı) ı ı;österdl: 
mesııı dt·~iiiL, r.InHhıı) ıı. burası bey - HC'le u Cinli lur.n b tkın: ağlıyor 

rr.lnıllel bir hlrdir. Uort dr' iet hlL ıııı.~ •. 
lılnıdlr bur:ıya. Kurb:t · ne tıo~·ıı~ ı•ceıtinl b!lml) or 

Kurbal' sl:Jze ı,:ırı U: du: 
- Dört (le,.-ıettcıı OAh~ tınec tehre - IJ11.yıll madam, gidcllm. Hem &. 

h kim ninni r \Itır. Uoloncl harrCllı> 1 damlanmı., öldU,, hrm df' bfr.11* a 
ri '! 1 la~ eıJ1_1 orl.ır 

_ KJmlurl k~lt.'<llyorııunın'! {Deuamı tıar. 



Haziran 

Sümer Bank Yerli Mallar PaZarları Müessesesinden: 
8 • 6 - 942 tarihinden if bar en yapılacak tevzi atın kupon numaraları ile müracaat günü ve mahalleleri aşağıda gösterilmiş olu 

1.) Numaralan ilin edilmi§ olan kuponlar himi1lerinin nüfuı cüzdanlarile beraber bildirilen mahallere müracaatlui. ~ 
2.) Ayni Soyadını taııyan birkaç nüfus cüzdanının, aile efradından birisi tarafından ibrazında kuponlan mukabilinde iatihkaklarinin 't'en1ebilecefj. 
3.) Henüz ilan edimemişolan numaralar için müteakib ~lanlanımzla tevzi günleri bildirileceğinden numaralan ilin edilmiyen kupon hamillerinin müracaat etmemeleri. 
4.) Bir taraftan mahallelerde kupon tevziatına devam edilmekte oduiundan henüz tevzi kuponu almıyanların evlerini ziyarete gideck memurlanmıza intizar etmeleri. 
5.) Tevzi ekiplerimiz tarafından evlerinin ziyaretinde evde bulunmıyan kimselere bilahare tevzi kuponu verilecciinden bu dağıtmaya intizar edilmesi, rica ye ilin ~UJllll'· 

İkinci Liste müracaat edilecek günler : 
.MiinM:aat olwıacak mahal Kupon No. 

8.6.942 
Kupon No. 

9.6.942 
Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon Nıi. - Kapon Ne. ~aıpoa Ne°. ICapot' 
10.6.942 11.6.942 12.6,942 15.6.942 16.6.942 17.6.942 18.6942 19.6.g.U 

~. B. Yedi Maflar Puuları Bahçc
Lpı maiazcısı 

~~-:-:-:-:-:~~~~~~~~~~~___.:___.:~~~~..,;.:.:.-=-~~~::..:.:...:..:...:_:._~~~--:'. 

121252.121800 12S701.126000 135201.136000 252701-253571 2687()1..270000 270001.271500 271501..272000 332001-'' 10830 ı .ı 09800 109801.110061 
120001.121251 122001-12300-0 134001-135200 2520-01.252700 268001-268700 282001-263000 

S. B. Yerli Mallar Pazarları Bcyoğ. 
1-u mağaz.ası 

9871. 10621 10622. 11372 11372. 12000 16001. 16750 16751. 1H01 17402. 17948 104001 .. 10-4750 104751.105501 1()5502.106252 106253 .. 10 

S. B. Y erıPi Mallar Pazarları Kadı. 
köy maia.za.eı 

S. B. Yedi Mallar Pazarları Üekü.. 
dar m.ğazası 

Buıban Sunaıı: lst. Yeni Postahane 
arkaeı Aşirefendi sok. No. 318 

Muataia Sami Hamanazalı: 1 t. Yc
ru POlltabane arkası Atirefendi &<>k, 
No. 20 

Sadi KaPiwıcaılı: İst. Yeni Postaha. 
ne aric.uı Aşisefcndi sok. No. 48 

.Aftmccl Ata Köscoğlu: Is. Mahmud. 
paşa batı No. l 95 - 197 

Ahmed Güvenç: lst. Mahmudpa:a 
başı No. 149 

Arwr)"aQ Bahk.çıQğfu: lst. Mahmud. 
!'aşa baş1 No. l 30 

Mtgır'dlÇ Baltay~n: 11t. Mahmudpa. 
ıa ba~ı No. 68 

Kadr;i Özy ma.z: bt. Malmıudpa~a 
başI No. 91 

Leon Geve}yçtn: lst. Mahmudpa:a 
No. 134 

MtiStafa Yı'fmaz: 1st. Mafunudpa~a 
o. 12.3 

l!ısan Ye Hiiseyin Özer: lst. l\foh
mudpap. Hacı.köçek camii No. 1 5 

~ i1leyman Kahyaoğlu: fst. Mah. 
ı udpaşa Haaköçek camii No. 1 O 

1 [üseqin Hi.Jmi ve Süleyman Sırr ı : 
Kapalıçzşı Mahmudpaııa kapısı Ay. 

acl'1a.r N<>. S 

119001 .. 119500 1!9501.120000 112001-112500 112501.113000 113001.113500 113501-114000 

91001. 91500 91501. 92000 92001. 92500 92501. 93000 93001. 93500 93501. 94000 

132601 .. 132997 !36001.1~6300 136301~136600 136601.136900 136901-137200 137201.137500 

25401 .. 26000 26001. 26600 26601- 27200 27201 .. 27800 27801. 28400 26401. 29000 

314.01- 31900 31901. 32000 576()1- 58100 ~8101- 58600 586()1. 59100 59101_ 59600 
57201 .. 57600 

61601. 62000 62001. 62400 62401. 62800 62801. 63200 63201. 63600 63601. 64000 

69601. 69i00 69701. 69800 69801- 69900 69901- 70000 70001. 70100 70101. 70200 

10601. 1oioo 101nı. 10800 1oeo1. 10900 7u9or. 11000 11001. 11100 11101. 11200 

71601 .. 71700 71701. 71800 71801 - 71900 71901- 72000 128001-128100 128101 .. 128200 

128601.128750 128751.128900 126901.129050 129051.129200 129201.129350 129351.129500 

130101.130250 130251 .. 13040-0 130401.130550 130551 .. 130700 130701.130850 130851-131000 

131601.131700 131701.131800 131801.131900 131901.132000 1>2001.132100 132101.132200 

138601-138900 138901.139200 139201-139500 139501-139800 139301-140100 140101-140400 

142601 .. 143000 143001-143200 ... 3201 .. 14)40~ 143401.143600 143600.143800 143801.143945 
144001-144100 

144901.145100 145101.145500 145301.145500 145501.145700 145701-145900 145901.146100 . 

l 14001.1114500 114501.115012 .166001.166SOO 16b50t-16 

94001. 94500 945<>1- 95000 95001 .. 95500 9SSOt. 96 

137SOl.l l7800 137801.138100 .t 38101~ 38300 l 3830J.J 38 

29001 .. 29600 29601. 30200 3020_1.. 3_0800 30801- 31 

59601. 60100 60101 .. 60600 ı 6060t... 6HOO 

68001. 6840<> 68401- 68800 6880L 69200 

70201 .. 70300 703-01- 70400 

71201 .. 71300 71301. 71400 

126.201 .. 12a300 12830.J-128.fOO 

129SOl.1296SO 129651.129800 

131001.1311 SO U11S 1.131300 

132201~132300 1323-01.132400 

140401.140700 140701 .. 140823 
14200!.142200 

144101-1+4300 144301 .. 144500 

146101.1 +6300 ,146301.146500 

.70401. 70500 

.J2MOl~I ?8500 

131301.f;l<fSO 

132401 .. 132500 

,1.f.f501.l.+4700 1+4701.1'' 

146501.1~700 J:f(,701 .. 1'6 

k!h.m.ed F&ruk.: Kapalıça'l'§I Sipahi 1469<>1~147000 147001.147100 147101.147200 147201.147300 147301.147400 147401-147500 147501.147600 147601.147700 1<47701 .. 147800 
hak No. 20 

ree Mağaza51 : Sultanhamam cad- 8006. 8'400 8'401- 8870 9361- 9700 9701. 9870 126001.126400 126401.126800 126801 .. 127200 127201.127600 127601.12&000 12001 .. ıı 
esi No. 59/23 ~ 
J1ebmed Nuri Topba~ : Fincancılar 147901-148400 148401.148717 150201.:150700 J 50701.151200 IS 1201.151700 15 J 701.152200 152201-152700 152701.153200 153201.153700 153701.tS'z~ 

'Aa'hmudiyc han No. 3/4 ısooor.ıso200 174001.J1%j 

layri Doğu v e şeriki : Fincancılar 174201.1744)0 174451-174700 174701,.174950 171951..175200 175201.175450 1754-51.175700 175701.175950 175951.176000 .J92201.192-4SO 192451-192
1 

~fa~h=ma==d!~y~e~h=a~n~N~o~·~l:.__~~~--~~~~~~~~..__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~1~9~2~00~1~-~19~2~2~0~0~~~~~~~~~-~-1~ 
'cici Zeren ve ortaf;: : Fincancılar 192701.192900 192901 .. 193100 193101.193300 193301.193500 193501.193700 193701.193900 193901-194100 194101.194300 194301.194500 194501.19' 

~/~usu::.::..:.:fyaın~~ha=n.:....:..:N~o~.~8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:--~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
·ermin mnğaza.sı.: Sultanbamam 194701~195000 195001 . 195300 195301-195600 195601.195900 195901.196200 i96201-196500 196501.196600 196801.ı97100 197101 .. 197400 197401-197 

ı~ıey~d~an~t:...:..:N~o~.~2:__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:--::-:-:-~-:-::--:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
Ahmed Hamdi Topbaş: Sultanha. 197701.198300 198301-198900 198901.199500 199501.200100 200101-200700 200701-201000 125201 .. 125700 260101 .. 260700 260701.261300 261301.261 
ınm Dikranyan han alımda No. 47 254601-254892 260001-260100 /. .. -So' 

: akirŞatlT:Sarıyercaddesi No.1 /9 172001.172100 172101-172200 1722<>1-1723.00 172301.172400 1724Pl .. 172SOO 258001.258100 258101.258200 258201-258300 253301-258400 256401-~ 
tluılhanctttin Başt !mnr : Sarıyer Or. 2585() 1.258600 258601.258700 258701.258800 258601.258900 258901.129000 259001.2 59100 2591O1 .. 25920() 259201..259300 259301.259400 25940 ı .2597 

ı 1çeşme caddesi No. 25 /. ~::.::;:_=.::,::..=.:~:.:..=..::__~~~~~~~~~~~---.~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----3~ 
Hüseyin Özsaraç: Bcşiktq Orta. 100001.100100 10010LI00200 100201.100300 100301-100400 1004-01.100500 100-501.100600 100601-100769 108001.108100 1081()1-108200 108201-108 
'epno caddesi No. 6 7 
< emel oğlu Ya§ar: Tophane Boğaz. 124001.124120 124121-124240 1242-41..124360 12·061-124480 124481 .. 124600 l 24601.124720 124721 .. 12-4840 124-841.124960 124%1.125080 
ı ~en No.. 112 
\bdülvdhab: Şehremini Arpaemini 254001-254060 254061.254120 254121 .. 2'54180 254181.254240 254241 .. 254300 254301.254360 2543-61.254420 2S4421.?54480 254481.254540 254541-lS~~ 
eanıııhanc yıokUŞ'.1 No. 23 _....-"".'-" 
rettıi Bene.r: Kasımpafa Baıfniye 22401. 22750 2275L 23050 23051. 23400 23401. 23700 23701- 24000 24001- 24300 24301. 24600 24601. 2'4900 24901. 25100 25101. 25

4 

caddesi No. 66 ~ 

Salahatrin İmre: Büyükada Çıner 256001.256200 256201.256400 256401 .. 256600 256601-256800 256801.257000 257001.257200 257201.257400 257401.25760<t 257601.257800 25780t.25SO 
caddesi No. 1/ 1 O 1 =::.~~..:.!....!.::..__~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;.__---~~~~~--9~ 
Teke oğlu Haygaz: Mahmoopa}a 2619(}1.262000 264001.264100 264101.264200 264201.264300 264301.264400 264401.264500 264501-264600 264601.264700 264701.264800 264801-264 
No. 109. . ---1 
1uhib Alptıckin : Eyiıô Kalenderha.. 96001. 96100 96101. 96200 96201 .. %300 96301 .. 96400 96401. 96500 96501. 96600 96601. 96700 96701. 96800 96801. 96900 96901- 970 

ııe~ca~d~·~N~~:.....:..:78~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--::-:-:-7:""-:-:-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~-.---1 
Hakkı Sagcscn: Eyüh Mublispa~a 97001. 97100 97101 - 97200 97201 - 97300 97301 .. 97400 97401- 97500 97501- 97600 97601. 97700 97701. 97800 97801. 97900 97901. 980 

ı.ııd. 52/2 ~ 
Osman ETen: Eyüb Muhliapap 96001 .. 98100 98101 .. 96200 98201. 98300 98301 .. 98400 96401. 98500 98501. 96600 98601- 98700 96701. 98800 98801- 98900 98901. 99 

a~d~.~65~/~1~~~~~~~~~~~~~~-----~~~~~-:--~--:~~~~--:-:~--:-:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---4 
",1efıpaTC Heper: Eyülb Camiikebir 99001 - 99100 99101. 99200 99201- 99300 99301- 99400 99401. 99500 99501. 99600 99601 . 99700 99701. 99800 99601. 99900 99901.100 

r~a~~6~0~~~~~~~~~~~~:--:-::--:-::--:-:-~~~~~~~-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-::~-::-;:;-::-:-:-:-:-:~~~~~~~~~~~~~~~~--:-~~~~~~~~----ı9' 
,ımddi llyadie: Sultanharnam As. 264901 .. 265100 265101-265300 265301.-265500 265501-265700 265701-265900 265901 . 266000 276101.276241 324!01.324200 324301-324500 324501-324 

10 ban No. 6 276001-276100 324001 -324100 324201-324300 ~ 

(Hu lmpon:ı ~ll'ner .. ı: •umt .. rtl l'('t ~ 

iş aramu ,.c ı., VL·rme U~nlurı F.o ~., 

:>altl\md:ı " r8!!17 Ol'Şf\.'<l llCıl'.l'IHlı. !{ • 

ıcnme wklltı cııncıert'rı nkU\'Tlrııbrı 

mbruz kıılrıııık Uze~ "arll> adre ' " ' ' 
nl b!ıdlrmell'r1 l!ızını. ) 

Eıılenn:e teklifleri : 

"' Yaş 29, boy 1,60 kilo G5 ısıhh:ı t. 
il. lçkl kulla.nmıyan, h ) ttrı hlı;b r 

m!! f J:nıyan mah 1 ln<l iyi ah. 
lA.ltlı olarak tnnın"Uı;ı, n!l nusltı bir 
evi ve 70 lira kazancı olan bir bay; 
mazısı temls, kanaatldi.r, ev işinden 

• 

nlıyan bır bayanla evlenmek iste • 

nekt cıır. <Ş.U.T.) remzine mUraca. 

nt - 85~ 

cı Yaş 4i, boy 1,67, kilo iO, seı. 

l)("Sl meslekten nyda net 70 lira kıı.. 

r:anan blr bay, sevlmlı ve terbiyeli bir 

\'eya iki çocuğu olan blr bayanla ev. 

Jennıel< istemektedir ( Şcfka tJ remzi 

ne mliracant. 855 

• 30 yaşında, kimsesiz, içki kullan 
m•ynn, bir şlrl<ette çalı:;ı:ın bir b:ıy: 
lşmnncn, lyi bir allryc mensup ev 

ı lerlnl bılen, orta halli bir aile kı. 

zı ile evi n:nek lstemcktedır. (S. GUr 

can) remzine müracaa t. - 356 

• 1yl blr aileye meruıup, l1s4n bi,. 

len, oldukça dolgun maa.tı sahibi. 40 

yaşında memur bir bay, evine sadık 

bir bayanla evlenmek istemektedir. 

(Köy) remzine mUracnat. - 357 

• Yaş ıs, boy 1,70, kilo 68, orta 

tahsllll, ayda 70 lira geliri olan, ya. 
kışıkJı bir genç kendisini mesut ede_ 
bllecek bir bayanla evlcnmelt iste . 
me .tcdir. (H . 450) remzine mUro.ca. 
at. SM 

• Yll§ 38, boy 1,72, kilo 75, İngiliz 

bir b:ıy lyl nlleden, so.nşın balıketın. 

de, azamt 25 yaıılarında blr kızla ev, 

lcnmek istemektedir, (E N.G. ) rem. 
zlne mUro.cao.t - 359. 

• Yll§ 80 uzun boylu dul, iyi ve na. 

muslu bir asker o.nesine mensup ~ 
şil g6zlU, dö§enmlş beş odalı bir evi 
bulunan ve ha.va üsteğmen karde He 
blrlilrte oturan çocuğu bulunmıyan 

blr bayan; asker ve sivil namuslu blr 
erkekle evlenmek istemektedir. 1 U. 
ynler (42 S.R) remzine mUrıicant e. 
debllirlr. 

iş ve işçi anyanlar 
• !stanbul lisesi onuncu sınıf tale. 

besinden 17 yıışnda bir genç, resmı 

veya. husuşl bir müessesede ç lı mal< 
istemektedir. (Nurlq) rcmzin mU

rncaat. 
ıt: Ticaret lıaeslnln son smı!ınds 

iyi muhasebe, daktilo ve ticarl ma • 
lQmatı bulunan bir genç; rcsmt veya 
lıu.su.s1 bir :müessesede çaiııımak iste. 

mektedlr. (M.R. 19) remzine mUra • A.ldırını.zı 
cao.t. 

• L nlıı birinci smıfmda. okuyan _._ ., 
Apğ'uıa remlzlerl )'8%lb _. 

bır grn", to.W mUddeUnce rcsm1 veya -ı~ .. kuyucnl3r1DU2ID ııı:un1arma .~ 
husu t bir i , yahut telefon ~· 
santrnlmda. çrurşmak lsteınektcdlr. mektupları ldarchn.nemtz.den ( __ 

l:ın tınrlc) hcrgUn ııabnbtno öğkr; 
t T.H. C) remzıne mUrtı.caal .• __.., 

lmd:ır ve saat l'1 cteıı eonm alOJ>~ 
• T erUbell bir ilkokul öğrenmeni lan. 

ilkokul çocuklarmıı. ve hariçten ilko- ) 
kulu b1tlrmc imtlhanmıı. gireceklere {S.C.K) (Go.r) ( E, Ural) (J!lOf) 
uygun şartlarla husust ders vermek. (H. Önsal) (Ş.U.) (H.B. SSS) <5·.) 
tedir. (Husus1 ders) remzine mUra • CR.R.C.) {Bayan Viktor} - ('N.C.~·) 
cao.t. {829) (A.M.) (E.L.) (Ş.B.) (B 13.~ ) 

• L n1n dokuzuncu smıfmd:ı. tah. (Mil rnc ) (Tekcan) {Yedel< d rıJZ l 
llinl terketmlc1 bir genç, bu: ust ve {T H.R.Z.) ( Ş.F.) (Naciye oı:ıdıır 

1 
resmi muc seselerd<.> t.ahs 1 ı mUte • (Kıılcnd ı) (N.N.) (B.T. 4) C vıırlı1' 
nasip bir f, nramıı.ktadır. ~~.S.). rem. (GUn 40) (8, GUrcan) (Ş.U.T.) (J\CC-

zine müracaat. • .. 
4 1' . le) (H.R.K.), '1·· 


