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İKİNCİ CEPHE! BUGÜN 
RUS CEPHESİNDE 

nerede ve ne 
ıaman açılabilir? 

İngiltere ve Amerika 
Rusya ya ikinci bir cephe 
açmak vadini yapmı§· 

lardır. Belki de 1942 
içinıle hu ikinci cephe 
açılacaktır. Ancak cep
henin açılabilmesi haı.ı 
p.rtların yC'rine gelmit 
b11lunmauna bağlıdır. 

ETEM iZZET BENiCE 
tıı;ı:iliz • Rus iltifakınuı. askeri 

taahhütleri içi&d..- birinci derece· 
de ııheınıniyet ,;e •müslueliyet• 
taşı)·ıuıı 19.ı!! i~inde bir ikinci cep• 
Jıc açılmasıdır. 

İngiltere bunu taııhlıüt dtiii 
kadar Amerik.ıın milıı koııgn>si de 
Ruzvclt'ın bu yoldaki m<»;1jtnı 

hararetle ıasvıp dın~tir. 
.İkinci cephe So,·yrt Ru>ynuın 

Alman harp mak"1coinlıı deh~eti 
knrp'1l! <i a y ü kiın ii lıa fif lt!lm c k 
hakımınduft b~ ~iiplıe.iz ba~·ati 
mr ~mıyet taı:ıınak!ad:ır. Hat· 
tıl, Rusya)·a ı;öre bu cepheuin ıla
ba ı:esen ~ ılw yazıııda açılması 
daha çok faydalı olacaktı. Çünkü, 
Alıııaııya gerİ>.indlll emin ofarak 
biıtün kunelleri ile Ru.•yaya sal
dırannyacak ve Rusyaıun mul;a. 
nıueti b.ıllıassa Sta!Jn W.tlarmda 
daha müessır olacaktı. ~ ~-uz, 
rerek muhtelif amillerin Ee\'ki, 
gerek buı:-imkil gibi bir askeri ,-e 
siyasi anlaşmanın yı>kluğu, gerek 
mütı .. fik.l<-rfo bazırliksa oluşu ve 
Aıner.ııl;:awn hube girnıemiş bu· 
lımmıı11 bu cephenin açılınaswa 
fırSJıt \ m eli. 

Fakat, cephe §imdi ..., hemen 
açıhbiluck mi?. Dara buradadır 
, . ., So .. yetler için ge~n yaza na
r.aran bu yu içinde ,;ey a hemen 
bu r .. pheniıı açılması daha biiyük 
bir lıaı atı ehcmmiyct ifadesi için· 
dedir. J.kind cephe a~ayı bııs;iin· 
kii ':17.iyette üç bakımdan miita· 
lı a <'tmt'k g.rektir: 

ı - Cephe nerede ve ııı•••I ve 
ne ıaman aÇ'll~bilir?. 

2 - Bunun müttefiklere ve Bus
lııra faydası, AJ.manlara uran p.c 
ı>labilir?. 

3 - Cepher! açabilmenin ş:ırt· 
ları n"lerdir?. 
Hi~ şüp'ıe yok ki, demokra•:;a· 

!ar için Rus muknemetint ayak· 
ta tutmak, HindisUın ve Mısırda 
mukannwtte kalmak ve 19'13 ) t· 
lıııı yıl<ılm•ml} bir Ru•ya ile bK· 
likte A.•ya \'C Afrika karalarında 
bugünkü bölıeler içinde kalmak 
birinci arzıı<lıır. Çiinl.ii, 1943 de 
Anglo • Sal>!l<Jnluk iılemi bii tün 
lıarp hazırlıklarım görmüş oJa. 
rak \'e Ru•yayı iyke silihla4ıdır· 
ınış bulunarak bugün tuıeriııde 
bulunduğu !..aralan hareket üssü 
yaparak her y:ından vo bilfarz 
Norv~ten, italy11<fon, Batluınlar· 
dan ve garbi Fra11 ·adan Alman· 
yaya rahat rahat saldırmak fu:sa· 
bıu bulacaktır. Ancak bunun böy
le olabilmesi Rusyanın 1942 de 
sağlam bir mukavemet gö:>tenııe· 
sine bagbdır. Fakat, Almanya da 

1943 de İngiltere ve Amerikan1.ll 
ne mütJıi.;: biı: iktidara sahip bu· 
luııabileceğiııi pek güzel takdir 
ettiği irin hatta 1941 e nazaran 
dclıa geç kalmış olarak 1942 için· 
de Rns muknemetini ümilen 
) ıkmak için bütün kuneileri ile 
Rusyaya saldırmak ,.e burada 

müobet ,-eya ınen!i şekli ile kat'l 
neticeyi almak lı.ararmdadır. Hal· 
ta, buna başlamıştır bile. Bunun 
i~iııdLı ki şimdi Rusya bir yandan 
kendi mukavemeti ile kendi gale. 
besini temine ralışırken bir yan
dan d:ı bu sırada ikiw:i cephe a· 
çılınasmın kendisine ve mü,terek 
davayı kazanmak neticesine en 
faydalı bir hareket clacağını ile· 
:riyc sürüyor vr: 

- Henıon ikinci coplıeyi açmak 
liuıındır .• 
diyor. Filhakika ikinci cepheyi 
bu sırada açmak Ru,~amn ~ülii· 
Gü hafilletmck, Alman km•vetle-

llAl\ tıi.W1 3 tcı.~C'-' "5t.Jli1eQe) 

MÜTTEFİK 
DEVLETier 
GÜNÜDÜR 
lngllterede, Ama· 

. rlkada, Raıyada 
1 blftlk tlreaıer 

yapıhyor 

ÇÖRÇİL ve 
Ruzvelt rad
yoda konu-
şacakiar 

Loudra, 14 (A.A .. ) - •B. 
B.C.. Bugün •)liiıtelik de<'· 
letler CÜOIJÜ•dür. Büyük Bri
tanya, Amerika ve Rusy ada 

i müttefik memfoketlerin bay· 
rakları asılarnk, merasiııı· 

ler yapılarak bugün t..Sid olu· 
nacaktır. 

İngiltertdeki tekmil top
lantılarda Ba~ekil Ç<irçü'iu 

(Dev..,,, 3 ünc\l Sahi:f.<de) 

ÇEKYADAKi 
Naziler 

ve HAiNLER 
Bene ~'in radyoda 

söylediğine göre 

Sulhtan sonra 
idamları ci he
tine gidilecek 

Loxıdra H (A.A.)- B..B.C. 
•- Çek araziı;iııdc!r:i Wlmnil na

~. ııe ges'..apo, Boh~a ve MD
~ 3 llücti Salrifede) 

ÇelııosloT"akya Cunıhurr~isi , ' j 
Bene~ 

Aleusyen 'de 
Japonlar tahki· 

mata başladı 
Vaşing>on 14 (A.A.)- Japorı

larrn, Aieusyen adalarmın en u
cunda ilti adaya ayak basttkl!arı 

burada k:.bul edilmeıctedir. Fa
kat bu adalar !ıırner.kadan ziya· 
de Ja.pcmyaya ya.kınıJ>r ve a-lman 
en son ilıaborler Japoniann bu· 
ada!arda tedafüi hazırlıklar yap
t ~Jlııırmı g<i9te<Vnek! e.Jir. -
Baııar Baradealzde 
bir gemi batU"dılar 

Londrı, a (AA.) - B. B. C: Bir 
• Sovyet Jıarp Cem.isi Odesa açıltlannda 

6000 tonluk bir -dG~O'.an gcn\ioiııi tor
.Ri~Jiyettk bit~~<:tır. 

Brezilya BIJıtlm.et 
Belılna ıaikaıt 

Almanlar 
Doneç'i 

geçtiler 
• 

Nelırin doğu
sundaki 

Ruslar sarılmış 
Rus tebliği ise Al

manların geri 
atıldığını bildhiyor 

BU&Ün radyoda nutnklan dinleeerek ola:n Çörril ile Rıızvelt'in 
Atlııntik miilikatınb. ahn""t reslmleriıulen 

Vi.şi 14 (A.A.)- U".ı<.raynada 
Von &.-t:1:\: orduJan ileı·lcm-t1l!."'l"ioe 
devam eaerEI; Done',z n<!Drini gec; 
nı!ş1ınlir. N «h.Tin doğusunda l.Ju
~an Rus ku\"vctlcd snır.l!iır"i'"'rT. 

Müthiş Akın \ LIBYA'DA RUS TE.BLİGİ 
Lorrlra 14 (A_o\.)- B.B.C. Ge

ce ~·ansı nelirol!..n:--., sl)\~-.:;t tt ~ -
?:ğ•ndıe bil.lirildiğ:irt: &~'Te, Har
knf ce~ '1e.o;: le R'1..~hr mueacim 
A:t.nan kıt~ tını g,ır:, <' atm.şl':ır
dlr. SiYastc.potda müteaddit 'hü· 

Kolonyada 250 91. Rommel 
fabrika lngilizleri çevi-

· tahrip edilmiş rebilecek mi? (Df'<> 1-m 3 ı.;nt:i' &.l .!'t-de) 

Bu Sabahki İngiliz 

GAZETELERİ 

Son akının fo
toğraf 1 arını 
neşrettiler 

Londra,, H (A-'>.) - B, B. C: Xo
lo<ıya;ra ıooo taşya:·e ..:e :J'IP•imış o
lllll hilc>.ımda Z51l de:ı 1•~· 1'Jb<1l<a "" 
iıo>amthancci., tama,,..~:ı Wı,.;p edil· 
dlltll'rl ...,.. bol.!:lra ~_., on-

la;iııar..ı$ır 
:Su ~ Londr a ı:az•'oıel eri lrc$f 

~ya,..,lerl U,·•bıCoın 6ll1141ıl mul<R.· 
,.eseli r~..ri nıeş:etrr.~ll~t!.ı'. 

Bu ft<>k>i,,,.;;t;a.I\lan da an!"-fllô.;ğaıa 

c6re ~rıı:...:. iı•du.nei blt' Alman ~eıı:.
rine yaJ'l]an b"'5al'dan Uı', kı.t !azla 
eiı:-ı U$'Ur. 

(Devaroı 3 !lncii s..lıitede l 

GÜN LOK TEBLIG 

1-IALİN E GIRDl
0 

Pran-'da dün 
24 kişi daha 

idam edilmis 
~ 

Lonlra 14 (A.A.)- B.13.C. Prağ 
radyaru dün 24 çec<ln daha idam 
munduğunu bl1di.rı:ı1i~t:r. Eu·l!arJl 

(DevsmJ 3 iıncü Sahifede) 

Berlin, 4 İngiliz Ge
nerali, 1 amirahn esir 
edildiğini bildiriyor 

Hür Fransızla
ra çeteci gözü 
ile bakılacak 
Londra, 14 (A..A.J - B. B. C: Lll>

:r<!da ~mi R""11!MI T•.ıhrug'Jn aıp.. 
tı iı:in 30 loil:co)O<relil< w COpbe bo
~ blqilr blr ''"''"'"\.Z.i ooiılam,... 
tı.r 

q;ı,. Geıııorali Rlçi:ıin m<rt:öıi.ı:ı! ' 
kı. :wl!eri ;ebı;ı! ır.ı:-.-z :erioı!c tut\ll!
tr.'1k!ı.dı.rlar. 

Dilşın=; nrilanya tllllt kuvvet e.'iui 
ır:r çeır.ı,..r lç"'e . ..ı.r. .· !>;\n ll"Yret sıır
[Ltın.•·lı.lı:dir. Mihveı• kü\"\-C1.leri E!!de
ne de ,;<k!dle beci:rn clnli:ilcrdlr. Bu 
118y<:'dc b~ P_.er tQn:t'O! Ckn o.p, bi. 
IA.ılaı t Şimah Ş>r;.u, bn· ri<ircı 6ek· 

(l)eo.·:ıııu s (i!OC~ Sd:i!..,.,.) 

Valinin İz<.hati 

Yen· Beyoğlu 
caddesine "Fa· 
tih Bulvarı,, 
ismi verilecek 
Şehzadebaşı ile Fatih 
arasında muhteşem 
bir Belediye Sarayı 

yapılacak 
Fatihin lstaabnlu upb tarillıİ· 

aiıı 50-0 üne ü y.ıldönümü olan 1953 
yılına kadar istanbulda ;ı-ap.ılacak 
bellib~lı imar tşlori hallında Va· 
li n &le<liyc Rci.iınh. B. Liltil 

(Devamı 3 ııı.~ı Sdlı;fcdel 

Demzaıtııarına karşı ı..:~~-~~sı-~::::::::-.;~~-1......:.1..ı 
JIDI b:r sl?Alı. 

V•şlılırlon, 14 (.\.A. ı - A:r.er'.kan 
C32"'!ecileıi l>'I' eld<trk s::ntralır.ı g<'z
mi,lf"ı"d.i.r. Burrr.da, kc!ldi!crine 8.000 
metre y{lockt.e uç·oıa t'.r uça.&ı ayt.:l!l.
lat.b').'l<:<lk Bv~ rr,t)yon m;ıorJuk p;'CJ. 

Jl,ı.tör!<ır göstr.ı1b:;.,ti:'. 
M ı.:-·a, l"'a2'etccil.eı• 2.000 ilCn a.Oıamı

nın gece (Ül'ıd~ ~!~ıkhn 17 ar'*" 
tınna liboro:ıtua..rı.~ı gtz!"'.ı-'~le..~. Bı..:.

rada icat edilt>n ,..,..ı .,ı.;t,I;ı.rdan bir 
ka\'l ken<iil&irıe gootc;'iL?'..\.ı""lir. Bu::Ja
rın a.raısında:, deniza!h!arn :ıta....ı;;ı kul
ie.nıl•cak ol2.n ~n! bir slltıh va~d:r, 

ATATÜRK 
MÜZESi 
Yarın şı,ıı•dekl 

AtatO.rk evinde 
merasimle açılıyor 

8eled>yece tesis olı'-l!an Atatürk 
m ü.res! ya:ım saat 17 de 
merasimle ıı~ılaraktır. Şi.:lide 
1Ialciskıirya:i cadde~ıı.d.eki Ata.
türk eı·iııde tesis ol1inan ve çok 
kıymetli ese-rl11ri ;htıı·a <!deTı mii· 

Almanlann Tobruk ve Elade me ka•~ı guiş bı.r 

taarruza ~jtikleri Llbya eephc~ini ı;-ibter!r harita 

İnhisar bayileri müşkül vaziyette! 

Beyiyenin art ırıl
masını istiyorlar! 
Buaıar diyorlar ki: • u ıoo llrahk bir 
ıahşta z Ura kir şlmdilll hayat pabalıh· 

ğı kar,ısında gayrı lı41ldlr,, 
Sigara ve içki fiatlarına yapı· 

lan soıl zamlardan sonra ,.e hayat 

pahalılığı karşısında İnhisarlar 
maddesi satan bayilerin va~iyet· 

lerl ı;ok m~ülleşmişür. E:&cüınle 
Sirkeci .-c Beya.mt civan bayileri 

Çocuklu fakir 
ailelere 

parasız Şeker 

Bu husustaki tali· 
mat:aı.me haı:ırl2ndı 

VaşircU>n, 14 (A.A ) - Nevyork 
P06t eazt•tt'b-i11 rn verdiği btr habere gö- ze bugiLn öğ1eden so1ıru. ga.zetcci-
re, Brez:l,ı« po(i.; hültt.met rcL'ir.•! !er tarafmdan g~zııec·ekti-r. 

- ?:skiden İnhisarlar ldaresi 
bize bey'i) e olarak tütünde % G 

verirdi. Fakat bunun % 2 si ına· 

liıllerin hakkı olarak ve kil<>!la 
bir kuruş da nakliye olarak kesi

lir, elimize % 3,75 kuruş bir kJir 
kalırdı. Şiındi ise yüzde iki kfüur 
kuru~ ancak kalıyor!~ 

Geçimi n1fi31vt oJ.nuy.oın Ç1DC1Jklu ai ... 
kle'e paranz ıeker tovzil bel..ıur.dnki 
taıın·,Jt:ıame l:;;;ırlıırı-mışlır. Ayda ce· 
Jlr 3-0 ll:rıı.y gtçm.ye-n, ü9\en fazla .ı;o-

ka""e1 hazırı~ bir $'.J.iltast hara~ti- ·~::;;;~~;;;~~~;;;;;;;;:;;;;;J 
ili ijı1l~wt:ir. • J .ıi .o:>e~•mı 3 Cııcü S•lı.li«Ül (Dc\~'1U 3 üncü sahiidc). ı 

Ş.!!_~porları Bayramı 

Büyük Barbaro .. 
sun Kabri önünde 
Bugün 
büyük 

Valinin hitabesile ve 
merasimle açılıyor 

Su Sporları Bayranu bugün sa· 1 
at H de Beşi:Cla}ta pnlı Tiirk ' 
de-Jizei .. Hnrbarosun ıruıkbcu,i 

öniiıııle 'apıfacak olan bii~ •l'IA'7-
rasimle ıu;.ı!.;caktır. Meraı.ıın~ ~:r 

1.irak edecek Gl:ın dcuiı.ciı..rnııiz 
ve kliip mtıralıhaslnrı saat 13 de 
Ortııkö)<ic!.i O..niz 'Jicaret l\lek· 
tebinde foplanmışlnrdır. Bunlar 
rnuntll1!am yüri\y{i .. J<' Bc.,iktaşa 

gcl.,cckl~r ve Barh3ro.un türbesi 
öııüade ~·~r alacaklardır. Burada 
\'ali ve UelNl-:)'e Rdsi B. Lfüfi 
Kırdar bir nutukla bayranu aça-

cak, bunu diğer nutuklar l'e ge. 
çit resmi takip edecektir. Biliıhar• 
Dolmabahçc • Dcn'z Ticaret 111ek
tcbi arasında yelken \'<? löiirek nıil• 
sa!ıakalan, haıl:f ~ı..s~rslıler VQ 

gö. tcri~cr ynpılaeak tır. 

Bir !ngiliz deniz· 
a~t~sı battı 

r... ra. ıl CA.A.) - D. ıı. c· ı~g;:<a 
B:ı..'ulye ll:<zaret·nn bor te 111:" ' b!l
dir:ldi.o!ine gl)rc O!· ·pus d · ;t.la:ı 
tıa:::n~ı,,., 

-----------------

a
dı 

Ateş eski bir tekyeyi de kısmen 
yaktıktan sonra söndürüldü 

Bu sabaılı ıaat ~~5 I" ~'darda 1 
bir !·~;n -0Jız:ı,rş .. ~e ırr.u: tt! epe,· ~ l!
li.€')1;. du,.!>I:ilşlil!. 

Al<ş Ü'1k1ldr:ıı'<!a T~•n. ı H san E
kna. :mabalJ.,.Inde Fer-~" .,oıı,atmda 

eo nema :-~ıJ.ı M·ı.-· .. at· ~ı"l eı."!Gdfn ç:.:k
mı.ş!:r. Y;mgı.n ı;a,nt k a bir .._-rr.an-
da yanında ı,,:una::ı ııu.m[cye ait Gfl 
ııwuara.lı ev'e 143 .sayıiı esi:.i blr t~:.
kıtye de ıi?'ay,..t etın1.ct 1 r. ?: .. Iyt!nin 

t.ı~ ra~ b.;o 1n.r<lan l~tll.':'ı1a.!a 

..e b~ye "ı o;~ c,ı... t=cnı€1ı 

y.ır.mı~tır. Te'-"<..,.:n de y:ı.rıiil y«ndık· 

tmn amra ateş S6ndilr• 1 ..ıüştür. Tah-
kolk:a.!.a de\"am olı.uın:.&\.ta :t.r. 

• 
Bi Ingiliz de-

nizaltısı 

2 gemi ha ırdı 
Lndr.ı 14 (AA.)- B.B.C. İ ,,i z 

Fol'bey dar '•aJt:sı tli.--,wnm hır 

iç lımanında ]') sa.t •.• ular kal~· 

rak 70 b!.ıı t-onila ~.ı ·~ ~- a· •an 
ıgcn · in, 't~ulc:, p ba' ım. ~ r. 

•• 

Bu sadece bir nıasaldır ! .. 

•• 
Ustiinde bir aYl. ı.ir kort, 1ı:r 

tilki \'C birkru; l:ıırnnun 

:va~ııdığı dağ ... 

• 
Kııı·t ayıya. a,, kurdn, tiU.i hem 

a) ıya, Jıenı de kurda, ayı ve kurt 
da teker i<'l<cr tHkiye dü~ın:ın ... 

• Dişleri ateş ye tırnakları çelik-
ten kurt, dağ halkım o kadar kor· 
kutımya ba~ladı ki, tilki, kurdu el 
birliğiyle öldürmek için ayıya di>k· 
medik dil bıraktııadı, 

• 
Ayı bu dillere yatmadı. Yatsay· 

ılı, knrdwı, nteştoo di)leri ve çe· 
likten brnaklarile hemen kendi 
üzerine rullanacağını ve tilkinin 
ı:erideoı yalnr< kurdun kuyruğunu 
tutmakla iktifa edec~ğini •anı· 

yordu. 

• 
Bunun iiz.ıriııc kuzt, enelii til· 

kiyi haklamak j,çin nyıyı kandır· 
dı. Ayı da kurtla tilki bir!ıirini ye· 
sinler ve dağ başı kl'ndisiııe kalsın 
di} e :wl berk :i kaııdıran oymu, 
ı:ibi bir eda takındı. 

• 
Til!U faka ba•mış gibiydi. Fakat 

tilki bu; bünyesindeki çe>·iklik sa· 
yesiude, vplaya zıplaya, etrafı 

ıuyla çevrili bir ka)·J parça•ında 
ı;eliımeti buldu. 

• Etrafı suyla ç<'\-rili kaya par· 
çasıııda tilki, sahilde uluyan kur· 
da, dağıın arka.>ındaki a~ı;p hakla
dıi;ı takdirde belki uılaşacaklarını 
telkin eden nazarlar fırlatıyordu. 

• 
Kurt, sağında \·e solunda, kurt· 

la a.ı·kadıı~bk \e ortaklık utmenin 

iınktınına akıl erd rl'n birkoç lrn· 
zu, )·ükl~ndi &)ınııı iis.t .. ne! .. 

• Oldum'• tilki11i11 islrditıi?~ Olı!~ 
Fal.at tuhnf ~"l; knr:lcn all' )en 
dı~leri \'C ı;eliktr.ı tmıaklnrı ayıyı 

dc,·i-C"ıni~ ordn ... o\' ını~ı pfl~t11 reli· 
i;i körfctt~·or \e yağ"ı ateşi 'ündü· 
rii~ ordu. 

o 
Tilki, ayıya: 
- Dc:tluo15un, ortağımsın, Oe· 

di, dapn! 
Ye bir zamanl.ır aı·ının korktu• 

i,'1.ı ~ey ba~ına geldi. Yan~ tilL.i sa· 
dece kurdun ku ruğunıı rcknıekle 
iktifa etti. 

• 
Tilki, ayının arka'1 lıs!ü topra

ğa, kurdun da yiiıüko)-un n~ ı.1!11 
postu üzc•rinc- dü~"~eği gi;nii bek· 
lrdi. O giin, etrafı suyla çcvri!i 
kaya ııar~a,ından atl1yacak , -e 
z1inıriıt o\'.:ıl.1"111 pamuk knıula
rını dost~~ te•lim alat""Jktı. Tilki, 
o giiııii bekli)·erck zarif tırnakla
rını '"" iuci di~lcrini biletti durdu. 

• 
ı\) ı epe~ d•, andı; Latıa daya· 

ııılnıı~ ııcok kadar d•yaııdı. rakat 
taın bu dayanınanın sonu gcJinc.:C', 
son haııılc!':'İl)İ ~arfetn1cl~ içiıı til· 
kidc11 b-ir >eu..-ı ;,ted~ 

.... 
1.'ilki senedi ) .. ztlı, ~ iik~cı. ... e(,lf' 

okudu ,-e iınıal,.dı: 
~ Sen ül'<ı' bil<', ben kurdun 

ku~ ruğuna ;)~pışıp ~rı1na çıkac.:a• 

i;ını \'e di~lcriıni kalta~ına geçi· 
ı·fcrg'İnı. ~en de nıınn tli"!leriui. ..,..:. 
kcr ,-e rahat rttlıat olür~iin~ Eak• 
tın ki ölmedin, del;:il ıni? {)h ne 
aıa: Ondan sonra b~rahC"r, liOYHil 

ko~ una l :t";~l" ve h.li.~.uları d<t~<ld 
ı;l;ze! ~.zcl o~latırcr!., 



~---·----

HALK FiLOZOFU 

KALDI IMDAKİ ÖLÜ 

Sch<akta bir lilü gördüm.• 
Sokakta, yaya kaldırımın Ü• 

ıı:eriue uvurun yatırnı19lıırdJ. 
Es.ki, pis bir bez parçası, rena• 
zenin bıitün l,,ir setr aleti ha. 
Iindr, cesedi be:) dan boya kap· 
ıa .. •l..(U. 

Sabl?h, s~nt sekiz •ulannda.-
Jlarbiye ehanoda_ 1 

Tr va)doki yolcularuı hep
si ]ıaşye-t, merak, acıma ve 

>retle birbirlerine soruyor· 
4 • 

- Ne olnıu<? •. Kaza mı?, 

Aral:ıaınmn vatmanı, 1..-ooıl'j· 

lan bir aıfaın: 
- Sabalıle}~n, dedi, b>r Me· 

cİ<I yekoy arabasında i>lmüş~ 

bu yüzd hütün ar • •lar arh 
arkaya dizılm · ti. llcu o znmnıı 
ı cka) a gel yordımı. ı:orduın.. 
llir )Glcu snrdu: 

1 

~~~l 

REŞAT FEYZi 

- Peki, hil;i ne beklcliyor
lar, znallıyı. 
, Vataıın omuz sılkti: 

1 - Ölmüş.. bayım.. 
- Anladık, ölıniif.. fak.at, 

kaldınmuı üzerinde uuımıış 

yatıyor. Neden kalılırroı~or
lar?. 

Yine vatıııanm uıvabc 
- Kaza dejioil ki, bayı~ eY• 

nliı bir ba ·gınlık ı:elmi:j üze· 
ıine, t.ı:rnz sonra ölmÜ§.. blb 
sekte-si olacak.. 

ni'ıim aT"aba Taksirne grln1!ı
ti. Hepiıniz, knld.ırnntn Ü'~erine 
upmun bıralnlm yalnız ve 
kimse•iz oliıyü dü!}ilnüyordu\. 

Arnba, o, biı!i yatıyor muy
du?. Serin kaldırt"Jlar ifaerin
dc, ıl 1 ne ka:lar ) atıruııtı? ... 

Zıı \'allı ölı; .. 

c 
1 

>r~~~~~Ji~ lAünferit listeler ya
YıL'lı ıŞ llİ1l 
Jn.Li.'IE pılarak bir raporla 

Kıı..ı bet~iı;iınh kıymetli arkada- 1 Ticaret Müdürlüğü-
şımı:ı: roman.:ı ve gazeteci ıner· l ne veri'di 
huw Salah:.ıttın F.ııiııtt.n bahseder· 
ken, ir alqam gazetesi ,a serlev· 
hayı ko nıuştu: •F.sJ..i bir gnZl:t~ci 
ıırluıı!a.ıııu21 ka) bellik.• 

Jlur a e. -· u.biri yerinde de
ğil. llu kelimeden, !>On günk>rde, 
gazeteci degildi n~sı cJ.kı\·ur. 

' Jiş 
DJ:.l:f.C' JillE 

Gazd lerio. yazd"ığır: glit"e, et 
btilıtlki g;;nıimeıni.ş Uercccde B· 

zalmc.şlır. Toptancılar, celepleri 
b:r düşünce almış. 

Bu pahalılıkta, et istihtakinin 
a1..ıldığıua dt'l;il, neden tamamen 
durmııd,ıiıııa hayu' etmek lb.un
dır. 

TRAMV. Y 
ULs.:1.'Ç isi 

Bir pzeteııe fiiyle yazılıyordu: 
-Bir tramvay biletçi.s.i bu kadar 
c'.ir'etlcirld.: )~panıaz • 

Fak..t, tramvayların şu haline 
baı lp, az 4.:ilr'c1li bir insanın orada 
ıı.azıl biletçilik yapalıileccğini dii· 
ştinseniı.e! 

BİTAR.\FLIKTAN 

AYRii. UYACAK 

Talı·bc e not verirken, bitaraf· 
lı tt~ıı ai.)·nlt.n öi:'l'etmea•er «U• 

ya tarpılacııkrnlJ-

Ş~iz ot~J<:ri 'li:n !Kom iir 
ve patı .a futlyaçları :<;m mı:nt1· 
ka t•caret miidiı.r1Uünc y.ıı.ı'ık'.an 
rourac:ıat Ü'X'rine ticaret rntidü"" 
lüğü mevcut otellerin yat.ıtk adt>t· 
1::-rıle mtlmı.JQat ihtıyaçlanmn a'Y· 
r. ayn ~~ıt o!ır-:ırak o!e!~.1er ce
miyeti \as :ta~ıle bild.rilmeslııi 

u1~ ~lfi!ir. 
Dunun üz&ine ctm.yet a.lin es

n.:ıfm le bit ettlği tnünfe•lt .Mi
yaç !tist"'<'lini bir ıtııpor;~ bi1'lık

te mmttSta ticaret müdiirlii{lüııe 
ve:ım:ştir. Mfrdiir1Uk de bu hu
susta Y~~ miiro:caat eyle
miştir. 

Okuyan çocalrlartn -yÜnı 
5 yılda bir kere yapılac..k 
Her yıl ı.ıniewel a,..-ıda ic

ra edilmekte o:lan ve Ul41l-1041 

y~a- \ki defa jYa,pt.an tık 
talııs il mecburiye tinde iti çıocu.ldar 

say ııııın; ba:ııı mUlıiın oobeı*r 
dlcılaysile !ıeş yılda bir ken. te. ... 
cihan ımıLtmi r.üfus saylllllıt y>l
larmda ve ıı.ı sayl'!Ilm bili.ün ve
sait ve haıı.rlık\l:><mdan da i:Stifa· 

de surctılc yapilına"ına karar ve
rimştir. Zamanı gelince, bu 
saymıım hangi yılda ve gür~e ic· 

ra ol~nacağı iııtaı.:ılJ:: umum ın Ü· 
d~Wl:ü::ce te<ft>it 'unac::...;ıtcr. 

9LU\iYi~.uJtlcil H a r p, Va z · y e t· l 
Kanduraıarı acuzıat- . 

manıu çzreıerl 
Aya!:lki>bıcıların, !iı:.llcrl yüzde 50 

n O~Lrl<!.e iuairın~ i.;.in b<ıı.ı t·.kiiileri 
var. iddı..:,ya gO:ı-e. onl:&xın dcciklcri 
y&p!ll?Sa, !i.3 t.!er yiiırle 50 ni&hetiode 
ucuz.Jyabili.r. Bugfuıkü ayakkabı fiat-
1.eı'n!n ,.,.,mıal oldugu mubai<tt3"'hr. 
Fak<>t. (•at-erin lıu •cl<ilde olmasında. 
:kat I bir ~ruret mi vardır!. Yaıı:ıi, bu 
Y\lkstklilti, tazı eller lkaB!"n ib.las et. 
miyorla.r mı~. 

Bu "'"" blr ...... rzu<!ur. ra:a.ı. a!)"alı:
k 1 t~tınin, ~ug!.in, dünden d.?Ua 
klrlı bir is c!du!!a mr.)"dandadır. İ:: ... u
bul. e:tdsme nisbetle bel:;~ bir misli 
fazla •r.Jd<atıc7a maJ ..• f<r. Her yer. 
de h:ç durmac:aıı ay~a.bıcı açı ~ıyor. 

J'.ier .. fi tlcrirı bu de!"(!ce ~ olu
şu lt>t'I , .• QOk müı!ı.~l bir nruretton 
ileri gıek!f', milıJlleriier ita.dar, bizza.t a
y~'bıcılorın da ı:nuzta:r vazi7~ue ol
nı&:ı la:z.ınıd.a r. 

H.Ubwci, et5la, bö~. )f' bir vaziyet yok
tur. k"cl<iı:a!>ıcı.lar halloı'kıden mom
mun urlar. İJ!ı-tt tıkırmdaJJr, Bir çok
!arı. ll!.3U vazlyı..tler·nı ıaUJı etmişler
dir. 

A :;ıa b · •-:. 1"J!z, bugün
1 

tcarcUn 
hPı• ı.ar.gi bıı· s. ilSlnda zıcı tık. fena 
vaz.yet, <tırl!ıc, hoy;t pa" Jlğı TOk· 

tur. Ne ol· J'OI'Sa, bizim gibi, m4"'YYf'll 

~yl~!ı, muc;ryen gelı.rli insanlara olu-

Silzil UZ3 ~·:ı-•l.m. ayalclt:ıh!cılar fi. 
4':.lt rin YÜ?Jı:,e e• ~ ııisbetinde ı~est 
~ı:ı .u tt .. Hf~~ri yap;,,yorlar: 

Bırhıcisi, ~l renk:~ri tahillıt eciilme
Li<lır. ~n 30 dan far.la renl<.t<' dt't·I 
ya.ı,ıılıyor, bu renkler, ittJ veya. üç ol
rnalı.lır. 

lKincisi, d~a ve sığır d~Jt.:-:n<ltm 
kadın t•nlaı;ı irr.n!i yı:t;:ılt edilmelidir. 

Ü\'Üllcü ttt<llı te, fn.brik:ıla,rın da 
tnüı'ak.ıne aJ'!na slıru!'Uk de-ri VW! kö
Oi!lenin h;Jrumet laıra!lndan -.a!a. 
te,.ı eaUrne3idir. 

F.leı', lı:undcracılann jddla e*Ultlcri 
c'bl. bu t.titldı~in. yeı-l:ıe getirilmesi~ 
l<Wldu"a ria•lcri un::mıiy..Ue y~ 
ell• rı...:roet.irıcie ucuzlarsa, bundan ko
.1.'l"J' bıı: ~· y y<ık, d<melt~r. Bu i<-'~li!le
ı·i hem('!: lt:ıb ! ~t:r.ell ve <:':t: pahaJ:ı.. 
nAı.ı pa.lıuc CiaUerlni diişürmeli ... 

R.SABIT 
=== '==:z-======>I 

Kalem, zarf ve 
kağıt azlığı! 

Kırtasiyeciler Fiat 
Mürakabe Komisyo• 
nuna m-racaatettiler 

&Jrı fgünle:l:le ~elııriıni2tfe ta
ğrt, defter ve z:uof atlığı artmış

ür. Ezcüın1e ıınoiabup zıırl1.arı ve 
ıkaı)tbn zor bulur:ı'11.aktariıır. 

Kırtas::reciler !bu hoouata frat 
mürakabe .:romisyonwıa =Jraca.. 
at etnı:.işlerdir. B:r .k ... tasi,yeei di· 
ytır &:i: 

c- Menl!eket.imiı:de bu lkaibil Jı 
tiyaca kı;ifi ce:lt.'OO!t derecede k.i
ğıt me\'Cu1ıtıır. :Fakat ldii,'>t ve 
mulo:ıvva hlriiği piyasa.ya \trme 
mektedir. 

EJ::ttıad::n en Hl zadların 1000 
tanesini 450 kuruşa ı:hyıx-..ı:ı:. 

L ·byada yeni J.\lihver taar-
• 

ruzu ve lngiliz müdafaası 
(Yazan: • S. Eski Bil.kreş Ateşe militeri 

Lı1İyada yeni Mihver taarruzu: 
General Bommel, İngiliz ""'1up 

cenalımda Bilr".Jıak.eym'i işgal e
dince, yerinde duramadı. Deı-hal 
taarruza g ti. Çiiı!kü s:irihakeym, 
uzaa zaman zarfında JrazırLanınq 
ve kuvvetle tutnlmaş müstabkcm 
bir mevki idi. Burası aı-lıktan 
SOIU'a, İııgilb eeııt!]> ceııııhı, müda· 
faası kuvvetli bir ıaibtaııı.em 
ıwktaya istinat etmekten mıılı· 

rum kalmış, ilerlemek için r.tilıver 
ordusuna yeni bir istiknmet asıl· 
ıaıştı. İlk taarruz plinına sadık 
kalmak şartilc bu ıauv&ffalriyeti 
büyütmek ve asıl hedefe götür· 
mck l&zmı<!ı. 4te General Rom· 
mel şirudi bımn yapmıya koy1.1l· 
ıaııştnr. GC!!Cral Rommel başlıca 
şu üç istikamette İngiliz cephesi· 
ne taarruz etmektedir: 

1 - Şimal unalıuıda Gar.ala· 
Tobruk itli kam · nde, 

Z - Mcrl:ude asılan mayıı tar· 
lasrnıo doğu ucunda, 

3 - Crnnpta Biirihakeym'ln do
Cu şimnlinde. 
Aıd•n ınıycmıak bu üç taarnıxun 

en kuvvetlisi merlreııdecfü. İkinci 

Avrupa tr ni ak
tsrm sı Sofy- 'da 

yapılacak 
1""k yakınd:ı işlemeğe başhya

"" k olan A uupa tı=inin hare>keıt 
ve muvasatcı.:~ saatleri şu surt$.!e 
tesı'ıit olunmuştur: 

Ş~T.&li-" aJ<şıım lan Siı'keıci<len 
21 de hareket edn.cek Voe sabah
le<;in 5,4l! de Uııunkfıp:iise van
cak o1ıın 6 nu.marah yolcu kaı!"'11. 
Sclj·;;ya kad:a.r gidecek ve bıına 
karşı olara lt Sofy:ıdan bC<acalı: 
alan 1ıren de 2-0 .üO de U ııun.köp
rüıye ve 6,5() de Siıtkeciye vara
cJkıtır. Bu ıtreonlerin Rcımanıya, 

~. Beıiin ve lııUiiiııızya .işl•Y'en 
trenlerle ralbctası olııcalk., yairuz 
evveh! OUugu gitJl Rımıen, ita!· 
yan, 1ııl.acar ve Alman bııtııı...• içi 
ayn vagrınlar °'"1.lyaca .ı.r. 'o:~ 
cııta.r Saf-y B"rla a~a sın etle 

~a= d<'v ımı eeciook.'tiır. _, 
lırimleri değİ§lİrilen mektepler 

M;;.arif mii.dı:i.ciüj;'Üne gôııxl&>len 
b:T 1ıebiiğe 11a=n İzmir erxek 
llseisnin ,\::stüı'k, ikinci e.'.kek lJ. 
sesinin İnönü, De!W..11 lisc.sin.n de 
h-met İnönii adlar"'1t ıı!J.n:Uın 
Maarif Voldlriğınce karar a'~ma 
a.ht:mçtır. • __ ...,.._ 

Bakkallar birliği ni:urmr:ame
si Ankaraya gönderildi 

ılerececlo ve en zayıfı şimalde Ga· 
zala bölgesindedir. Geıırral Rom· 
uıel'in il taarrU>t planı İngiliz 
cephe>;iıri ,asıl çöl yoUannın geç· 
t~i merkezde yann:.k ve cenup 
ecnahta.. da Juqatmak şeklinde 
~ti. Hasıl olan vaziyete 
göre yine ayni plin tatbik eılil· 

mcktedir. 
Şimdi yukıırıda sıraladığımız üç 

biilgcde büyük air muharebe ce· 
rey an etmektedir. İn,.....Uiz zırhlı 
knvveileri, mil<lafaayı mul..-ııbi! la· 
arrnzla yapmak esası kabul edil· 
diğiudeu, Miln er taar:ruzımu kar· 
plaruı~ .-e Harmat'ııı doğuouuda 
ilerliye.n lihver kıt'alarile ınuha· 
rchcye tutuşmuştur. Bn y•ni mn· 
kabcle l ili:lcrin • eri mewi sa
yılan mııha ebl'! h51gesj,ııi bile ter· 
ketmelı: istemedililcrini ve Tob· 
ruk • Birclgobi hnttını ilcnlen 
ıalid.:ıfaa etn:ck fikri beskdikle· 
rioi gust..rmektedir. 

!<'•.kat ln.gilizlcıin Gazale batı· 
sında ve mcrkede '!'lrka giden 
y<>llm·ı.n birl<:şme noktnsın<Lı da· 
yanınnları artık çok güçleşmiştir. 
Bilhassa cenupta Bfililıal<e~m do· 
ğusunda tehlike vardır. Eğer ce• 
nnpta İngilWer l\Iih.-er taarruz 
k<>lu kar~ısında biraz çekiJ,,.,ek 
ohtria>>a, artık şilll1ll cenahile 
merkez kı1mımn da ileri mevzi· 
!erden ~ekilmesi ve Tobnık • Bi
relgobi hattın.a ric'at etmeleri li~ 
zım gelecektir. 

Şu halde inı;li21erin merkez ve 
cenuı> ccnalılaruıı 9ıJ.1 tutmaları 
ve Alman taarruzunu kırma!. için 
bilhassa cenup cenahta mukabil 
Uıa.rrıızlarını göze almaları lazım

dır. (',enen! Rommcl daha iki haf. 1 

ta yani Ha:.ıirıın aon;,na lwdar ha· 
relr.1ta devam edebilir. Onun he
defi şi.ııutilik Tobruk'u tecrit vo 
~lı~ır hndndnna varmaktan iba· 

rettir. Daha ilerisi sonbaharda dü· 
şünülecek şeylerdir. Zatea btt he
deflere varmaktan Jtir pye de 

sonbaharda belki de ya ılacak ye· ı 
ni hareketler için bazırhk görmek 
ve imkiu hazırlamaktır. O zam.an 

1 
Tobrnk ile Girit arasmdaki stta· 
tejik münasebetler büyük bir rol 
oynıyııbilir, J 

MAHY.EMELE:Rı 

TaUı ıu ml.lıendlıl 
Da\ acı da., duva edilcu de, iyi ve te

miz giyir.ı;r.J~ iyi kontJian, konu~"lı& 

ı~ıllerinden dtUJUJ> Y3.Zm.14 kırru.--eler 
ol<lukla.rı an!:..:;!lan1 CL:ntilmen adam
lardı. Ewc]a d•vı>cı Jı.unuştu: 

- B' n1rolz Al:nonyoda tah!a ettim; 
tatlısu mülıeııdJaİ.7"'1. Bir ak,.o;am tanı. 
dıklaa:dan biriılill evin.da topinudli. 
Çay vardı. Ç6Ş iı;i~r. ds.nst'(ir.ı.iyor, 

ej:l~niliY"nlu. Yer y;,r de, top!arullp 
koıruşuiuyorC.u. Bryle bir müddet ev
vel t·ınışıı.ış.ık. Kendisi, &0$yetelcrilı 

bcıLi Ua~lı st.."Tlaların<landır. :t'o ·aL vak· 
iiı!dıen ~vveI. az zamaı;_Mia b""._ua;n.iıle 
pek. lAGb 1 oldu. zaten bu oiniriul4! 
dori.unu;rcırtia. 

Bu toplanım, b"Y de V&nlı, Güzel 
güLrl oturulup kl>nuşukiu. Bi.r aralık 
beat!cnize hol<aıete ır-.Iudı. 

- Ne Ocdi?. 
- Tatlı •u mühı•ndlsf... Ne tuhaf 

~y, dcd\. .. 'l~t.tll su kurnazı, taıllı eu 
frengi gibi ... ~ı·atlı su enaL>i de derler. 
Bu söylc-d:k eri, bu.nu da ha1u-latır. 0-
r..ıa bulun:uıtar hepsi güldü.ler ... ııeu 
haka.rcl ve ı.-.~u~ya ın~·L:z ka!rlım. 
.Taraft!Yl;...::ı ı~uı.aı va.z:iyttlcri ~ scr
... -etlcri .u&2aı· ı .. ~ıbo.rn ulın:?.ra.lt beş bin 
Ii:a manovi z•rilra hill:ımdllme..ırti is
ter:ın. 

Hf:kim, dava cd.ılcne svrdu~ 
S.z, Bay R4Uye • arot ctmll· 

-6 iz . t'i -.: <ıı.feCC....S&ti&Z?. 
- Arzedcyw erendim. Dediği gibi, 

blı' aıı t• tupı :zıJ nı...a1 hoP beraber
d.k. Kor ılu kı?n, b:ıhııı ticarele iıı-

tikaı etti. 
.. - Şu tal'•r· r, dedi, ne o:.ı:2"p tnısan

lar, d;,oıla-1, ı..... ı, bdlSilJeri yok
tur. D(.;nya .ıaar para k zanırlar. 
Ş(m<li de ı::un onların.. .. Al'~- V'Cr.j.Jll, 
vurg.u.1iaJ"lı;_,3. rxiyt.n y ~. Üç ık:urusa 
aldı::-:arını sakl .. ylıP yüz k~ıruşa satı

:yorl..-. Yıj;'1Q Y'l!'Il• bı<vadaı para ka· 
zanıyoı·lar. 

B·~eniz t_,rir\m. Bu st·zler, beni 
i.m:ıı cJı!.."'Ck söyl !'niyordµ. Eetn bunu lfl
tife olarak k&bul ettim ve bcıı de ayni 
~iı.<i~. Llti.!e yolııyill rn<*abele et. 
kın: 

- Talit su mOhenilloli.fi de ı.~ tu • 
tı.ai şey, dt'dinı. T tlı sıı ft<ençl, tl.'!.tlı sa 
k.ı.ırırazı, tallı su balığı gibi b:r ~-·· 
Bunu, tamrur.cn latife olsun. nüY.it.e, 
esp:-i cılc;u·J •-'Ye Eöylocim. E~r bunu 

'krııret. tr:!tkik:i ei..mfk I&ıırn gel·rne, 
<iah,a ev,.-cı ve da..l:ıa. ağır h:ıltaıretp ma
ruz , al.an Ü('ni:n... O bal<le, bal~nret 
ki?.r""ılık.hdw-. Bu haikm-cte sebep te 
k•~. Bondeniı. de, tar<.feynhı iç. 
tiırai \;e rn:.t:i vnız!yetlcı·l nazaı a alı'll~
rak on bin !i ·a manevt .za.rıır.'.l hUkıı.ne
dilml-sini istr.:1.m. 

Bir ıkııç 1"k bayan, b•r ~ ta J:ıQt ...,. 
:rete merı<.'ubu genç phit oı..rat. dinJe. 
ni'ldiler. G'! >") iyt!"n bir i!ti şat.it vardı. 

On'ların ela Ç?ğrılıp dinlorıil~ı.i için 
ı:ı:ıulHıkeır:ıH• başka güne bırakıldı. 
Alii71 vııa ile m.ııılı:cmeden çılı.'tılar. 

Koridorda y!OO.olc ıesle kon~ ~
lü;erck yU:rti.rierlr.en, yapxa bir ad3m, 
;yanın~r. 

_ G-Ord'U:ıı mü?. Dedi. Tatlı su mıl
he<tdisi im>~ F.lotlu, havadan sudan 
para kazsn'!.t'l sc-n~pt yap:,-or... Bak, 
nJbı! gezi;W?. Biz lıJlA, igaey!e kuyu 
kazı.p almaıya kiJrelı: tdlı:irorın. Hey 
l;;ı.hbe dü~ ! ... 

ffiiSEYIN BEHÇET 

Fukat, ö;:rctmen, bitara! olmı· 
yabilir mi!. Zaten, bo m""=da, 
bitaraflık kelimesi erinde deı(il." 
llıtaraflık d euı.illl, hakkauiyet 
demeli.. D1r yıl K~ kalemlere geüıı-:e: 12 

di.tuı.irı' 1'.alcmı 430 kuruşa • o da 
j~c.ı1.a.roan • temin ~biliyo 

Tagel±ü1 eden ~c nın.z bah
hıllIT biı'ligmm tcsçil ikcyfıyeti 
notı-z!' '<ce yapını ~ .. 
Bar.cm .ü•cr.nc yeni bıxliğ'.ıı nizam 
nan ı Wt'kik e tasd • cı.ltırma.k 
üııere nm. ,~ka ti.ca-ı'Ct amııa"Uo'.:üi:ü 

tarafır..cı..n Ankaraya ~"lricr:ı.t
miştir • 

Y asarik'in bir kehanet! •• 
AIJMET RAUF 

==== 
J1iirckkep liatları niçin 

yiilueldi? 
Y • i n · r, ;ı;: rı fia!ları blr roik 

tar d.ılı.ı } :.Iwelmi:;ıt r. Esil~. den 5 
k ..tm";<ı o'.ian ş!.,<e ınü:rel!ikep!tri 
ş:imdi. 15-16 kuruşa lilltuıralktadu:. 
j\f~ep arrG!cri booun daha 
nyad! şişe a.zlığmıdan ilen gel
aiğ:fli .idd:a ederek Paşabahçe 
şişe ve cam faı'l:ııri.!taslDlll kendi 
le i. e bol şöşe vermes.ini istenı.iş
lıeıdir. 

DL 'KÜ KISMIN 1IULA.$ASI 1 
ikı nı<lkl<p a.'1ı:O<ia§ı o!an Raif 
Iu•C ile Kenan Dağlı .Ankara 
Gaı ır.ı.da .ıu....-,1lasıyoriar. Uzu:ı. 
, 1 _ duıber\ bJtibirinı g3rınt ... 
<rol; olan bıı lJti a "ltııdaıı. ıesa
du. tstanbul:ı. ı; dm ayn :ccn::I~ 
de b k; r ve Rai.f ıtom- 1 
P:J •~ :..11 ll _.;et- a. hayaU- 1 
n ' lı,ror: 1 
Lı..:. v ı bıtlrıı!. t--. son a M..ıhen-

" M'.eı<teb "• girnn,; !3'1:.1 aa:ı. 
\ l' b~ V ıts-.1; Ou.ı.DCP. par.ı

W:,, ııktan mc«: cbl bırak..1.1a:1t. 

1'lecb<.: yetlnde ı.-:ı.ıara.ıı: b-b• , 
<i anıım prdımıyı ~ 4 K\;r s- 1 
le 1 l• i ru k AD<nm :; rkot:• 
""il l e-t.n:.: g .ı;yoı;. Şııitı·titı ı 

a ı bı ,. dan vo.ı.:tltr. 

Ona. Pi..' c:ı.buk ıs.ı.ı:y: • n _..a .. 
daş o .ıp evuıe t:•aıp gc!m;ye 
Laşlıy<ır: 

o 
ıcnıı Yaırdln'ırJn r..i kızı vardı. 1-

ti<i de dill\fll. ı:üzeli .Ceııecclt kadar 
ıNzıl « Ja.dı. 

Kc. n k ç le, sctı:tn'e aşı.le ol-

Bir ref lınlı, ~anbulım fetlb tari
hini 25 M•rıa olaraı< k~y\lelmş:i. Sün
"'· doğrusunun Jg ı.ı:y1" okiu,.'11 y.ııı.l
dı ve ıınla ıldı. Şlm:ii, bir diğer a.r"ri:.,.. 

d., w:rı.ıza. göır", istanbulun Ti.ltk:.er ta
ra! l<lau zaptı tarl:ht il H3Zlraua ra<t. 
la-. Çüıılr.u, arada takvim ~ı vardır. 
B•:gü11 de, edtc!en lru!I.mdllıınız a;r 
J.ac;a arsnwtda 13 gun fa:k vardır. 

Binaenaleyh i..ı.anbulun zaptı 29 

Mayısa de{lil, 11 Hazirana rasliar. A
lt.kada.rlar, 1453 üncü yılın 500 üncü 
dört!lnıiin<ie bıı nolcta;yı incelemı>lidir
lar. 

BtJRIIAN CEVAT 

ruz. 
H lliu1ti naı<tı 4!9 l'"Unış'"ur. Bu

na sebc p <le tx:ıptan .kalEm sıııt:ır::ı

lnn 1.ıı'aşryee·:ıer yell.~ i~JO"r!ta· 

cı.J.:ıra !tı.al sa'.:mayt tercih c(JJnf4e. 

ridir. Çünkü hu sırrMle kendile
rine f~ '!mr nisbcti hbyoır!.• 

Öl,'1-endiğ'ınize göre birl ğin 
mevC"Ut stdkutıdan pek ~ 
yü:a;le :ıo unu şolr.imizıdaki 22 
kll1ta$yeciye Yererek mektupluk, 
ist:d:ır.ıık Cdiğıda~ yaptll'tacııktl!'. 

EDEBl ROMAN: 2 

AŞ ve GÖZ AŞI 
Yazan : S E I. A M i l Z 'l E T 

BİRİNCİ IU.SUI 

çı!ı:8'dı. Bunun içlıı Kenıı.:ı ._.ıt.nı yen· 
IT.l)t:, c..:ygı:...rmı koı·leijtırroıye ca~ış- 1 
tı, ç..l. tı aırrırruı bL .. türı..ı muvııffak o-
le ül. S •vgınt &«tYOr, baY ll1U go.z.
lcrlllL ı ~l · ıvyc.1 .. ; tıı-·k.i b:r ınelıj.ep 
t:ı >fJt.: 1 gıoı rt.y~ s~·gini görti
ytlr, çolı;cten h"..3•P deıter}eri:ıtn 
yaprak1.&.1mua, rakaır..ların arasında 
Sevgt.Ui M:orUyor, yurürk n, kon~ur .. 
:kcn hep Sevgini eOtüyoı·du. 

Bun.ı rıığmen !(Arıtilin edne sık 11k 
gıın iyor, en büyük ıf!\tkinden ken
<i ni mo.ıııu:rı bırilıyor<lu. Fnk~L Se"+-
gini oe kadar sryrck go·u:'Se, ona kar
G! b, cdlf:i mulıa.bln t o kadar aı'U
yordu 

N•hnyri 1tarar -.erdi, i;llıden ç~a. 
e-.lt, btacbuı<lan caç~ İ=onie, 
Ankarada, Tr•bzo:ıda, AıJar-6.dıı, Kon-

t. n liı a rnir36 bır:ı.ktı. 

Bu oli.12 bin lira Kenan için b~ 
bir s~netU, a tı,k r.ıhata k2vuıınuş1u, 
ar' K. lsla.l"bu.ldaıı : :ı~nr.;;s:n.a hacet 
ka .~aı .tı, S· Vj\ i'.e ev _.nNJiJirdi. 
P.u otuz. bin lira l!e bır ~ tL.'1.a.Ma karı 
4ttu ki ye mul.W.ç cim1ı;dan rab.a.t 
f'!l~&c geı;i:ıirlerdi. 

Pcr la;ı bt.111\'..ı.ya ya ~d;.ktan soma 
tül Jgtl x...._r-JJin t ·ınde aldı ve s~vgine 
ilk dt:f i nçı. l, utu.z bin lirası c.1'1uğu
nu da ı.öy'cdi. 

Sevgin ı~e.~ru:un elini s&.tı.: 

- Bc'tl, dedi. Seni ıa ten .r~yor. 

c::han. ba para olınas.l,ydı da beni iste .. 
seTCL :rıne !&113 varaıcaktmı.. 

.ll:iı;şam u tu f.e:ııın KA:nılden kü· 
ç t hrzmı iste1!1. Kamil ~üyük kızı
'tlt i t olsa ı. datıa da aeV..nece
ğ>ııl im 6ederd<- razı oldu. d kız - K '".anı ..,..ı;. Ne ,.-nıl< ki, 

ev len J'ec' 'erdi. o zaman ell1 ira 
ücre"Je çalı; n Ken:ı.n. bu güzel kızı 
yuKS'Ul hayoıtm:ı ark .. ~ y pamnzdı. 
Spvgm gobl üıel bir kıza !ıa~a"- ki 
i'}l!\",Çlinl s &Iaon~. ı;enııuı bir Mıııtll 

~:ı:'t~ bul dış""'"'1 bir ış arIJ'&oo 

1 
4~ tam bu ınre b rıln yll<ünll pr.k az 

gl::dü!ü, heba.sının da!ırın nPfr'etle 
batı.etti ·, ail~le~e ~iç b•,: h :yırı do

' kuwnıyau lı,al""' ıiWu. 1>orıaaa utu.ı 

&r .,. ııoora evlendiler. 
Kenan ve Sevg!n, bu iki ç;ft helke. 

sin elinde "13flet örn•ğl idı. Eşi az 
~ulm..,, bit blllayı ~,!adı. Biı>~.rle-

22 yerinden yaralı· 
yarak öldürdü 

Kı11doreline ballı Decedağ köyfuı· 
deı; iı!ih=t, ~ııl1'!l Eml!ıeyi evme 
,;Ot.ü..-müt ,.., lecaviW! kıılkmak Jsto
mişıc ııe nıulc:aıv<'mlet goörme.ııi üzerine 

lD%ı ıı ~- ,.aralı;r.ırak öldilr· 
müştılr, 

,;,,; taparcasıına 86\~L..l'dı. 
Evi~ı.lderinirı üçUocü ayı b1r ak

şam KP.nan ıı:.arısını evde bularr:.adı; ye 
mek zam.anı s~.-ı;'.n yine :;brümneQi. 
Kenan mer&X etti, tam karısını ara.-

ak i('ın aQ&. :ga çıkf.Rt.m S·•vgın gel
di. Pt'~n bir !ı:>.ld(.'<ydi. Gö:zloıi yaş. 
ltyciı. Scvg n asının boyııunn sarı

nld~ hı mıır-..ı< a~·· başladı. Ke
nan ş:ı.~ :ı.dı: 

- Nr. v;ır sevı:flim? ?~e oklu?. 
St1vg rı oc.._u t.yormuş gibi; 

- Babam ınaıwold.ı. Dl.'dl. babam 
kcne.ni öldureco~ı. .. 

- Sobcbı'?. 
- Çalrr. ~ •• 
Kenan kulai<farma inanomadı; 
- Baban mı?. 
- J:Ncl. Beş .,.nı>d~nberl aur azar 

aç:.~ '\ er\yormu,. .. Kasadan çaldığı 

par:ı.larla kWnBr oynuycırnıuş ..• 
Kenan d<li olaca.l<tı: 
- Bab:ın ha' ... 
- Evet babu1 ... Il€r gece kNbe gi-

diye ıuş. • Al;baplara d(re ev<len 
çikııtı zrunan ki ülıiı gıcUp kumar oy. 
llillTQQ ••• 

Se;-gi kend!n; bir kOlluf;a uttı. Giie 
:•, ! rm:ı, hJJÇkınklaı mı tutamı.rordu. 
C"."n;tn kansını t.eselliye çalıştı; 

- Biroz sus ta anlıı:t... Bel~ bir ça. 
rasl bulunur. 

(Deva.mı Ver) 

ReJ.> M cır k 1938 de mf"lIUeke
tin~ n parçal:ı'UI'-"'SIUl• {,'Örm~den 

Mmüı;;:ü. Z .ten ya.şı sckı;en beş 
O:duı;u için <k<V:ct restiı;i°Jıi dok
tor Eenese bırah'tl~lı. Çı.ık geç
me:lı:n O u, daha kara giliı!cr 
görroedi. Betim kaç senedır .Ame
irkada bulunuyor. Aroorika Çek
ler ı.çin ö\edenberi ikinci llJir v~
tıan o::ınu.ştu. Asil vataıı.ları:ıırla 
bannam1y-an Çek.ler;n )"l'ni -Ofrn. 
yaya gidere":< çalııştiklan göıiimıii§ 
tü<. Geçen ha.,,ıen evvel Ame
rikaya gii miş ,yetil~ ÇE!ld?a
az <b~ğicli. l'OC1ra meın\ekeUerinin 
ist!lıtak! erd .ğini görcncer meni"e
ke-tlerine döndü. Fakat bu 'ffer 
ÇE!ı:let için yine büyiik biır gu"" 
k"'! devri baıı.,"'Ö!rtanmi~Ur. Çekos 
lovdlcyanın paı\:alaımıQSI rızerine 

y&ımız baı;c ~-. 9C"~1'etini d.eği:l, 
vat.:ını içın çaU;mıak mıık:aa>lıı diı 
harice Çkrrı.ııJ<ıta bu1anlardar. gide 
bıler.ler gitt Cwdhurreisi Benıss 
de Ü) • I>o'kror Benes A:meriltad'a 
ça akt>ldır. V2tandaşlarını.ian 
oı-ada bulu.nanı~ ıfa berıılıerrl:r. 
Bu me'Şhur adamın lıayatmda 
lı ... ı !e uztm. gu.ı4ıet sc:ıe1f'ri var
clıır. Geç.en sefer de böyle çalış
nı tı. Benes geçım1cr<le ı;-Oli ye
dônci yaşınıı hasın•, fa.kat he~hal 
ele memlekdıni yine istı.ıı..ı:aıe lka
vuşmıı-; göreceğ:ne o kadar ina
nıyor ki bu inanıış ke!lllsine en 
biiyük klllVl.'t!ti verrnelctcctr • 

Reis Masarikin yaşlaır:mıık, ilh
ı~-~ baJısinde ba:ııı f e~irıleri 
varor ki bunian hat.rattn<la kay 
dE<l°'Y'O": Bir takım adamlar, di
yor, her ııeJi olunma bırakaraık 
ihtiyarlar!ar. Bunlar hiç bir şey 
yepmıyar::.k yaş:ımalia llı:Har ver
.ır. şlcrdir. Hafouk.. iht.:yalammıak 

isti)~'n ki~ yaln:ız kl"ndini ;yi 
mlllhafaza e1J:n<-lde kdmıyacak, 

ayni zamanda ~tl< YllliRcl.ığını ve 
bli'yiitlü.ğtinü ~l!ıne'lidir. İhti• 
yar'!:ıdıın mı?. diye kenıd>nıe l>a
~Y.>l'UI!'.. ZilııLm yerinde mi?. 
diye düqliııüsıor~. Fikrim işl;~·or 
mu?. hafaa:n ye.'inde mi?. Bun
ların eksili~ini aiti~ gün 
mev'kümi daha genç olanb.ra b>
rakııcıaPn .. ve saire .. 

Reis Masarik yukanda işaret 
e~cg,i gi.bi seksen beş yasmda 
yerini Bcrıese rurakLı. Demek ki· 
artık yulı:art'tla :;aymğı şeyiler baş 
la.nıtş. Z~hnı e~kisi gibi iş1-emeız 
olmuş, haf.~ agn'la,mış. Bu ha
tıratta <filJkati en 21'.yade çek.en 
los.mlar erıı&>lıda tabıidir ki ge
çen Jıarpte K.ayror A1ınanyasınm 
va2'iyeti, Avusturya • Macaristan 
inJ1>aratııırluğı.ıııun hali tıe mer

kez<!<> drlui:'Una dair baa miişa
lıu!cte rıllr. 914 agust.oounda tıa.ııp 
ba'i'ladığt 28ınan Masariac Aı1man
Yada idi. AJmııny anan s.,feıf>eli· 
ğini nas! yapt.ğmı anlatyor; Ha
şey san derece ciddi. Haç ıhirşey 
yok ki r.:ıggele d!sun. Eıı ufak bir 

düğmeye kadar her §ey ovve!ıden 
!ıa:orlanmı<. Koca •e!erberlik sa· 
ati saatlne, dak<kası dakikasına 
yapılınaktı>dilr. Bununla bera'ber 
:Masarik A1ınanyamn yf'nileceğini 
düşü.ni!yordu. Alıeak şu da var: 
Almanya yenilecek, fakat m:ıu 
yernnek için çok uğraşmak, ezi· 
yet çekmek laz:ım gelecek. Ö;<'e 
ki bunun derecesini tarif e1ımek 
o zaman mf1mkiiıı değ™i .Masa· 
rik böyle çetin b:<' 'harpte e'\TV~ 
sa=lacak O!ar&ıu da goru'.)'\'.ll': 
Avuslurya • Maca.ııistaıı impa.ra· 

~ 

İngiliz Amerik n 
lşbirli l 

Yazan: Ahm.ı Sii.l:rü ESMER 
Bir 'hatta kad:ar evvdl Ameri• 

kaya gidten İngiliz i..tih>;al nazın 
Mister Obver Lytıl.lel<>n İngiliZ 
haı:p sanayiinm a!'İl'.< en yüksr:k 
verian had<dine y~lcla...,t.gmı bi.ı 
nu1u1cta bildirmiştır. İngiliz na· 
ZJ!'JJla göre, İngiJt.crenın 14 .,e 
alLmş yaşwıd-a buiu.nan 33 mil· 
yon .nUf l.lllu arase;Ca 22 rr..i!yıxıu 
hat'p ile a.iakalı iŞlercle ça~ 
tadır. İngilt~ senede Zl7 bin 

mu:lıarebe makinesi imal etımeldr 
dir. Senelik top imali .lmt<k bin 

sayıYl bulrnuşt<ı~ .Senede yimıiı 
bes mi !yun mcıımi y apıhyor. 19411 
sen.esine nıızaran t:ııyyare iıınaJ 

yii:ııde yüz, ticaret gt'!llisi inşa.'ll 
yüwde elif yedi. artıınoşt ... M ı>tcrı 

Lytı.leton tank yapmak için ıa
zıın gelen parçalann ayn afü bOrı 
fabıikaı:la imal ed ğ:ni biLd.il'
miştir. 

Bu sa~a Amerikanın faalye
ti İngi1tercnin foaliyatiıı.d<'n de 
geç lbaŞhmıışhr. Fıansa y.:uJına
va kadar .A:mer"J<a muharcıbeV"' 
ka.rşı yakın alaka ı;östenn:ı:miŞu. 
1941 senai mar<ırıda k.ralama ve 
ödtinç verme kanımımun kıııbu
fünden sonTadır ki Birleşik Afne
r'Jı.a haıı'P sanayii ~a u)"" 
n:ıya başlı:mşil.r. Fa.k.'1,t Ameri
kanın bütün ha:ılle çatşımya batı" 

laıımısı, Pearl Harbour baskın'°'" 
ıt.:m sonra olmuştur. Aroerikanı.ı:ı 
b·ı sahadaki başa. ıımım rakam
J'erla .ifadesi b3'J rı döndiiriir. Bu 
sene altmış bilı tayyare, gelcıcek 
sene i25 bin 1ıayyare. Bu sc:ı:ıe s~ 
kiz nr."1}"00 ton gemi, goleccıl< se
ne on beş mil-yon ton gemi. Daha 
a1to. ay evvel a...<'lroınr.m1'k diy-e 
vasrl!ıandı,.,!-an bu raka.ınlar bu
gün hakikat halin:? inkı..'iip etmi!t' 

tir. Mi~ter Lytt'!clon d.\yor ki: 
- İngiltere, sıınnyi veri.ıniJıi.n 

son nada:™' ) aklaşmıştı.r. Fak~ 
/rnıerika için verimin 800 haddi 
diye lbir vaziyet o'laıooz. 
Giırek İ ng~e ve gerek Ame

rika, 'kendi harp sanayi)erıni ay
n a-yn harp şartlamıa uydurduk· 
tan sonra, · mdi bu ııehıııdaki !a.
alliyctin yeni lbır rnemale&ine va
n"lrnııştır. Bıı yeni merhale de irk! 
sanayi teş'kilinin, J>ir t.."'ŞIW imU, 
gibi çalşnasııdıır .Anla~ ki 
İrıg•li:z sanayi naızı.n M~er Ly'.I.• 
letoll'Uil Aım"1'ik&)'a seyahatiııd..
ki hedef de bu idi. ' 
~ika Reisicumhuru Ruzve9 

va'llllan aıı.laı§may:r Amerikanın 
haTp saoayiı i.ati.tısal şefi Donall:I 
Nolsm:ıa y'!:lfud'l{ı bir mektup!.& 
izah etmt'kı..dir. Cumıhurreisi bu 
melotubunda harp iılıtıyaçlı.t°'.r.s en 
iyi karşılamaık ~;., Uti memleket 
s~"fa)'i tcşkili;tının ve k::ıy nalda· 
.. mm birlc1t ğin.i bJcLrm~!r. Bu· 
nu temin ctmelc ·çin bir ch'r~ 
ıniş kayml<i.ır ve ı:ıt'ru;ai kuı-"'° 
ma. tesıs cdihnişlir. Bu k;..ı·uırpla 
Amerika, harp saı:: e.yii istih.:;3' 
şefi DC>IUl°!d ~·-~-on ve İrıgiftere 
de istihsal nazırı Olit•cr J,yfıtfct.on 
tarafı.ndıın eınsil edikc~<ıleı'1ir. 

İ.rtg i k re ile A'"' .-.' .ka _ r. rao;·-ııl&
k i bu anla,=• ile harp sanayii fa· 
aliyetinde yeni bir safya açıWı.ğr 
gibi, iki memleket a.r.asmd:ıik.i te
sa.ni.it de sağ'3Inlaşacaki«. Bu, ili· 
yasi anlaşma ve askeri ~irliğin
den daha şt.mullü ve daha manalı 
bir harekett:r. İki lıarp arasa:::!Jr 
ki devir içinde sok sık aıkrl<!ttitı:· 
lcri silahsızlanma Jron.fcranıslarile 
bir11ıi riıı in deniz s !liıhl """" az a!Jt,
ınoy a çalışan ve t'caret piyasala.· 
rm:la 'birb;r.nin rakibi olan Jd 
büyiik devletin, kısa bi.r zaman 
~e a.ralarmda bu derece slkı 
bir te;an üt kur:alıdecelcJeri tah· 
rnion eci'Jmiyodu. Mü:;terıılc telıli
keon. n baskı:"' a1ıtında kurulan si· 
yasi, iktısadi ve smai sctwıiar
daki bu tesanüt, ·i m<.-mı!~e1t 
biı'bi<ine o adar S1kı biır rek.'dıe 
bağtı)."ı>Caklar ki harpteıı SOl"-ra. 
isle~mİ'i olsa b:Jc, bu.ııu ge...,-~t
mek mümkün o1m')"accf.;.tl1'. H.ı.r 
bin şiımdilik ~ze görülen ve r e 
tutulan bir net:cesi bu k · i"l:z • 
Amerikan teeaniLtlıü:dtir 

toriuğu maddi ve bilhassa m<.m:vi 
kuvvetini çabuk Ik<ıoilıeciecck· 
Ka~ tarafa da Fcans·nın haK 
endi'jE? veriyoııı:lu: .Alman'ların ça
bı.li< bir hüıcı.mıu k rş.s:.r.ıı::la }<'ran
srzlarm baskına uguma.lc sureti~" 
şaşırmaları ve lrendilermı tchli· 
ke ;>"e d i.iışü..""ln e1cri en ci!şesi. 

l).;ısaiıut lbu sekrki !o~ bı ;!fr. 
mcdi. .F.raıısa için 914 de kor. •u• 
ğu fe'.i!;.t"l +4,~ d~ o'dıı et mr'i'ı"• 

AL1 KL"rlAL sur-."MAN 



(Bu yazının =!inleri Anadolu A
l•n.sı Bültonlerinden aJııını~.) 

lngiliız - Rwı muahedesiıııin 
akisleri devam ediyor -
Fransanın şimal sa!ıille.rin

dcki ahali çekiliyoT - Sivas
topol kales:nin va:ıiycti va
haıtM>tlııi muhafaza ediyor -
Libyada tank muharebeleri 
§iddeUııi ka> belmedi. 

Tellı.is eden MUl&mmer ALATUB. 

İr.ı·~· .z - Rus muahedesimn im· 
zası '1ez tarai!ta genlş tefsir ve 
mu..a;,,.!ı,ra >cl. açımı.ş görünmek
te<!~. 

Aın>0<J<a g.m;teleri, yeni mua
hecienin Rus/ayı o!.dugu kadar, 
Bıı 'oeş k Aımcnı<aya cia İngiltere 
kadar rr. erek dav"ya \bağla
m ~ =· G~i Amerikalı1ar, 
sıu u l>ir ~ttifak ile b ' ır.;:-ış dc
ğlılc.rse de, 'hu svn gwııkn:le Ame
rJ.bnm da A:sJ a ırnesele'lerinde 
R~ a .le ifiı.rlıgı yaptlğı göı:ıü!l
rr ;T. r 

..; zc t dö Lmım• ~1!o 1'.ıofon 

Var r:ı. ve V .ı.iP-6'.:'r.ı. •e) a :al~e-ri 
ıın k . :j~ bazı t:ıf::. - , \ _,,. e' ... tc
d" r Bu sey•r ta ku.llanrla11 ~a'k 
Rus il' · ., x:ıt t.ı ·a mdıın lrlr.re 
ed'!Ln n1u ~ mih el ;;ıi l~r4la r,_ü
ct.ı nez duı.'t ~ , -~ bu· TI.ı:s b..ım 
ha .t )...r~ .... idi . .Dik ı: !rgt.;c
rd~ bır hafta kaiıınış ve ZI r,·a-
y a A : ~a:ı-a e.. .okat etr: ,-
t r !\~ ! Ç 'il "e t,;,. ook dc
fal. r [Ör.ı-:- ur. Ayna G.nc
r . L ~. Ge:.ı Sı a: :t , I l
g ! · \ü.,... t e.rl! .lTJ, ve Jart ~ 
şc.!J.e.; u.,. de tcma<;ta l-· unımı.ş

tur. 
Mua'lıedcy i •c!s:r eden k~ Fin 

g zo~ !eri, I: i ,' :.ı. •.. v , m bolşe\--i.k 
tehl:kcsi y 01\ınaya kadar Jı:ın
b( <kvam ocl kreğim yrızıuakta
cl.ı:'lar, 

RLLİJar gaz.,.trnerlruien Slrr.-o 
da, cbu >nuaboo ı~ı. m:ıkı>adııı, 
gı',.<ll~ü yapm::Jk ve ümitsiz\ ~e 
d'L"'"t:.l 01;..n lromt: .:ttlere cc=::a
ret n<ım. '.< ()ld .ı.: u yaanü&!:?.
d:r. Bu ~et07c güre, on gün 
~ ıne<leıı l:ıu n uahedor"n tcsir
l:eri kayroıacak ve izlerine am.:ık 
İı •iliz Hariciye Na7:rl·ğınr.ın •oı
lu &,.,y-..fiaıımda •e,a.oU.f edıi<-c<-0<· 
tir. 

rr:tNd: Cfl?HE MESFLESİ 
Anglosakronlal'Jll. ba sell'C için 

de ilt.oci Mr cc-phe ıııç:na_n karar 
'"'ıw'i 0-"'rrıalarının A.~,r·kan a•
kucı maıhfıilcrince a ka ve heye
caıila karışılanatğmı dün yauceş
tJ:c. Bu mah:flller, Amerikan fi-

u1ı..ın harekata ~-ti.ra kinden 
b~a, git€ide daha geniş ö1f;üde 
asker çtkruılıırıa arekc-lleri de 
yq ı.'lacağt müt.a1easında bulı.:ın· 
rm ı tadır. 

Bu ~oota Lcmdradan gL~en 
di~ mü1emrniıın malumata göre 
Fransar.m ş;mal sahrner.nde'ki a
hali yavaş yavaş mcmlerict içle
ı-ine doğru çekilınef.ıtediııler. 

L'\"GİLTERE HÜKüME'rt 
KANADAYA il.V..I GİDİYOR? 

Anikara RadY'O ga-zctcsinin bil-
cfüm <ğ ne göı-e, Sup radyc.-:u in
gilıcre hükıimetinın Kaa.,d:mm 
ml'~e'A olan Ottavaya ve y.ıhuıt 
J pa na11:1 'ea0 .-; ne car 1 r-'..p 
bor haber v("l!Jntşt . iııgil:z ıncn
ba1:umdım ooJ le .:ıır k;r~ '' lk-
k. ı.-ia rne. umat gelmemişti. 

Si\ AS1'0POLUN VA 'lİYETİ 
VAHIM 

8 aydanberı muhasara a'tında 
iıulunan Sıv.ıstopOI kalesinin Ç'dk 
,;et· güt~~.- aşaarğına şüp'h.e 

yo~rtü'I'. 
Rv;laT ,Ailman ta;.rruz:V.rmın, 

ba'Zt ilerlemelere :raıtmen ağır 
zayial:la pii!ı...'--ü.ıTtiildüğiiııü bildir 
mc.de bar~bcT, ~alenin '\"ahim 
gi..J.. •'-er geç.iriliği de saklanmamak 
tadır. 

AFRİKA OEPHESt 
Rüy'ı.er ajaru;mın Libyad:a 8 in-

~ 

ci :lir.<giliz ordl.ı.su karargalır'nda 
bulu:nan muıhaibi.ri, .Alrnanlarun 
Biiri.lhakcmın taliJ;ycsir.rlen isti
fade edcrok rnnı.:rni b'ıo ileri ha
.re:'kete gc;J~:qJeT;<ıi bir.liımelotc
dir Muharebe E1adem isti..1<ame
tinde tıl<iı<ü! etmdlı:te,tr. Alınan 
teb:iği ,Biiri'.lhakemin i.şgal'n•en 

oonra, .l\:Lınanlar.m şimale doğru 

ilcr'l-ro;\Jcrinr, Elademin b:.lt.>m
da rrı.ghliz zmhcı kuvvetfori ile 
muhart<b"1cri.n devam ett.ğini bil 
dirmektedıir . 

Rus cephesinde 
(1 inci Sahifeden D~\ıam) 

cwnlar murn.Jak;yetle t<.l'dohın.
muş ve RU>llar mevzilerini tut
muşl2rdır. Diğer bdl.ge'=l.e mev 
z.ii rr.l.ıharebdor o"'illl.Şutur. 

cİzvec·i~a. g:zotesi Siva \.'PQ!· 
d:ıki r~cs u.c.ı~a!aas T1 ın ş:rl i -:11c 
tut~nıd ·'"..,v .. u. rmaamaf~h vaziyetin 
eran c:.::.M:yoLin.i rnuJkift.za ctt.1-
ğfni yaı.nıahı' "'dır. 

Dc·n, 8 aytlonoeri mu'ıaserada 
olan Ş1'hre 9 uncu hü.cuıın günü 
idi. ~·\ı1manla I"' z2rara b3kımt 

y·arak ta.:.c Rıctnaı~~) a11 knıtaalı i
leriye süıımok\.ed!r. für tö1gede 
R.wııaıryalı kıtaat bir h defe dört 
defa hücum elımiş ve !lihayet ta
mamen imha oo'tm:şti<. 

Bu;tın Mfttt !lk 
dev~etıe~ g1\nldftr 

Cl ~nci Satı~fede!'l nev:ıml 

lıir mesajı okunacaktır. Londııı
daki binlerce kad>ıı ,.e erkek as
k;,r işçiler sokaklarda resmigeçit 
yapacaklardır. 

Nevyorkta da rnulıteşEm bİı' 

geçit re,mi yapılacak ve Ruzvelt 
bu al:;;am diinya:va hitap eden bir 
nutuk f'ö~·liyccektir. 
Rusyaıla ise ameleler ve işçiler 

toplantılar yapacaklardır. 
___,,..__ 

ÇekyadakiNazi2er 
(1 incl Sah!f-t'den Df!\·cm} 

ravya bi:!kimıf"t iıclaresiınin gru-ek 
azaları ve ge.rc4k mernıl.'!'Can hak
kır.<la C~k l-.:i.lkUme~i Ö:'Üm Cel'aSI 

istıyecokıı;r?. Bu beyanat dün 
gece Lo ',.adaki Çek Jılikfrmet 
reisi. cl!:>lct-Or Bcneı ta~afındaın rad 
yo ile yapt}an bir demeçte :,i:ı:li

rl!ınıi.ştir Beneş ~ıltarı W,-e ey
lemiştir: c- A1manlar memlekc
tin--a..dc cin..ıi tah 10 ibat ya:rmakta
dcrrar. Bı.lı!ün bu A;maırla<a ö .. :ım 
crzasmı i'ltaç eııtiren Çek askeri 
kanunu tatlbik o!unacaktır. 

Zaf•·in lk güniinde biz bu 

karan am:aIIBrz o!arı:k tatbik e
deceğiz .• 

Pr~g' 
(1 ıncl S.ah!!eden Devam) 

arasmkla 13 yaşı.nda hır genç ."'1:

la 2 k.ıdm, 1 profesör ve -baz. d<:V 
!et mumurlan da dahrI bulun
mak!:ad•r. 

Bu sw·etle He'drıclıcn ölümün
den 90m1l idam olunaniıır,n say1-

sı 3a5 i 'bııJınuştu.r. 

DiJıer taraf!ııın Vaş:ngtondaki 

Çek sefiri J an Mazarik ielk.ımi 
er'kekleri idam olunarak wleri 

yak.ıtan Lulbiçe köyünden bir ki

şinin firara muvaffak <:Alkiuğunu 

ve bu şahsın Lonıdraya gelııneğe 
çalıştığrruı söylcm~!ir. 

( ŞEHiRDEN ve MEMLEKETTEN) 

A~<KAKADAN ve 
lllli~J..l..filO.'"ITEN: 

* il! .. tup!arm W grnm veya 1<.es
r\l" .... l'll l! a olan 7 bLçuk ku
ru .ın 6 kw.-U$ ot.ız. paraya lııdirilme~~
oe doir ~· ıı Hey'eu Vei<.lie k~orı 
trun. nesmı Gazete ile ocşrolw muş.. 
t•ı . 

İlgi, Nec1a Korb.as, H:.ından F3tma öz.. 
illı el, SL.hcyl..ı Şannnn. F~ta Keu<.n, 
Tü kan Tiryaki, .Seta Toroodağ, İpelı: 
RUohan Tur.ca. 

Yeni mı.:zunları trl>ri.k eder ve uıu .. 
v::ı!faıkıyrrtler di~eriz.. 

ııüıEFERRtK: 
+ M.i!i Şet, dün Anlcıra Hukuk 

Faktiltc:"ini seretle-ndireıt·k BGn sınıf 

iıaıtdıanlrında hazır bulunrnu~lar ve 
öğ:~ yeır.-:cgıni talebe ile beraber ye
m.şler·' ır. 

l ngiliz uçak
ları Pireyi 
bombaladı 
Lon.dra 14 (A.A.)- iBrital'ya 

tayyareleri dt.işma-nın yükleme 
li.nıanarma hüctlltil. ;-da b\Jllun
muştur. Bu arad.1 Tararuto ve 
Pi·re van:lır. Cuma gecesi Binı;azi 
boır.'b31aınrnı.şın. Eüıt-ün bu hare
kiı•t:an yalnı- ı tayyare döll!IIle
m ·ştir. 

İKİNCİ CEPHE 
nered ve ne 

zaman açılabi ir? 
~B3fmllk'i1ed~n Devam) 

riui lıölmek, Alınan ordusunun 
kuvayı külliye. i lle şarkta nıeş
gııJ olma ından ve çıkarmanın 

binn:Sbc kolay olmas;ndan dolayı 
müttefikler için de hesaba elve
rişlidir ve bugünün şaxtları kar
şısında böyle bir cephe açılması 
Alınanyanm da lıe."'bını bir dere
ceye kadar bozar. Ancak, cepheyi 
açmak pek kolay değıldir ve behe
mehal bazı şartlann bir araya 
gelmesine bağlıdır, Bu şarlları 

kısaca şiiyle belirtebiliriz: 
a - Rus odusunun behemehal 

şiddetli bir mukavemet göster-

lı - Avrupannı lıerlı.angi bk 
noktasına çıkarılacak demokrasi 
kun-etkrinm Alınan müdafaa 
kuvvetlerinden üsfün olması, 

c - Çıkarına ordusunun takvi
ye ve ikmalinin Cll o~ bir hale 
konması, 

d - Rus ordusu mukavemetiniın. 
çabuk y1kılması tal<dirinde geriye 
alınacak ve ikinci cepheye sürü
lecek Alınan ordularına faik kud
rette demokrasi ordularının harbe 
ve çıkarmaya hazır tutulması. 

Görülüyor ki, şartlar birdenbi
re karar vemıcyi ve hnn.en fat

bika geçmeyi icap ettire..-ek kadar 
kolay ,.e basit şartlar değ-iJd;r. 
Hele Rus ordusunun kısa bir zn· 
maml~ mukavemetten düşmesi 
takdirinde ikiıııci cepheye en a:ı; 

3 • 4 milyoııluk bir Alman ordusu 
yet~tirileceğine nazaran ikinci 
cepheyi açacak lrnvntlcr ölçüsü
nün bundan daha az değil, her
halde daha çok olması gerektir. 
Fillıa'uka, İngiliz ndalarıoda şim
diki haltle 4 - 5 mil~ <>nluk bir kuv
vet vardır. Hava k l\"\·etleri de 
tedricen üstün bir hak gclın-ck· 
tedir. Anavalan filosu da Ame
rikan clonanr.ıası ile takvi)·e ed J. 
ıniş!ir, Ancak, İnı:il"ıler bu 4 - 5 
ınilyoıı 11..keri birdenbire garp 
ceplıesine çıkarabilcrekler m <lir, 
irkap rn ilırııç vasııı.!arı buna Jci. 
fi midir, bu 4 - 5 milyonu İcab.na 
göre miitf'matliyen takviye ede· 
rek Zigfrid lı:ıttnu aşabilecekler 

midir?. Bu• a bı.,;:ün için derhal 
yapılabilir, lıir hareket gö,ü ile 
bakmak. güçtiir. Fakat, Rus ordu
su Aluıan saldırınu karşısında 

bir veya hiı:J.mç :ı~lık şiddetli bir 
mukavemet gösterir ve ondan ö
teye de sarsılrnıyacağı kanaatini 
verirse Avrupada höyük hava 
baskı!lları dışında ikinci bir cep
he açmak lıu yaz souıında mütte
fikler için bir der!'"Ceye kadar 
mümkün hale girebilir. Ve .. yine 
muhakkak ld iaşe, ikmal, yardım 
görmek bakımlarından, miittefik
]er i~in en lince ve en kuvvetli 
bir halde ikhıci cepheyi garpta 

veya şimal Avrupasında açmak 
kabil olur. 

ETEM iZZET BENİCE , __ 
BUGÜN 

·Polonyada yal
ııız Almanca 
konuşulacak 

beni.iryol u 
heyetimiz bu 
sabah döndü 

Be.t<iin 14 (A.A.)- Pulo~a i
d:u-e reısl Kuratcr, Almany.ıya 
Hhak edl!eaı Po'°'1ya to,pralı.".arın
da P"1onya lisanının 'konuşuhna
sım yasak e1nni~ir. Rels beyan
name.sinde: c3 yıl r~-inde a!n.an
cayı öı,"l·crıınek külleline kat.lan
marnış olanJ.arın bu Alman mcm
lcki'llir.de yeri ydldtur. diyor. • 

ll 
__,.__ 

YADA 
( ı ina;. Sılıı!eden Dev:rnı) 

llnt!c l!er.ı .ı<;ıtLJ'. lln.anya kı\'al&rı 
blr' J;.u f. <ııd etle ıkartı-1.I aro t(rt ı.r. 

I:..ı,gıırz. .a)Jarcl1.:ri ıorr.".!'t;ı..-ilz nokta.. 
la.ru:.a ,.d ... t ! hilc-.ım et n lero.ır. Cu
..;a 0 UllU 7 lıJma.n bamb&rdıman, 6 
.:ıvc.·ı tayya "'S11 oir l ,yaın t.l ya.resi 
uj~urumıı.ı..:ıtu .• :. 9 Iı:ıguı.z. ~yyar~ ka
.YlpW-. 

Ku.n!ı eden bildirfldltine gö!e Biiril
~o.i.:t1J"mdc llur Fı ... J.DS.ıı llli.JU3.!ı..!.eri 17 
güuli.ıt mukLvenıetl .r. de 70 tanlı. 
t_;!hrip clmi,ıler ve IOOD den t;Wa İııgj
i,z, esirıni ku~!c.rd:.r. 
( İSGİLİZ GENERALi VE 1 A.'ITTRAL 

ESİR EDİLMİŞ 
Berhn, H ( ... A.) - Lobyada a:ınan 

i":gİlit -et.>rlt-ri arasında 4 General ile 
bir Aınir:ıl de bulıınm:ıa.ıtadJr. Bun! ... 
IJ:P W..Uh 10 uncu ve 5 inci HiQtli 'ii
m1_•,nlerln kun aıı.ıa.nı.dır. 

Ami.-alın imıi .ıee Ea.rmer KD..\o'UD· 
dur'dur. 
HVll FRA) sız E~ilıl.El\İ1'E ÇE'I'ECİ 

Ml'AMELl:Sİ Y.'.PII,·~CAK 
B(Jclin, 14 (A.A.) _ Haric\ye N.

reti sör.re~ü Ba::ıu.:ı. toplan~ı.sında bir 
gazctecmin; Llbyıw:la esir erdllen Hür 
Fransızl:ra ne surl'tl~ rrı-~'!!lllele edi;. 
lect>ği lıakkındaOti sual~ cevaben Al
manya i~ Ftallba &IaısıtlıCiı&ık.i muabe ... 
denin 10 tmcu madd~hı; Lotıırlatmıı 
ve bu mad.de muciıbiDı:e bunların 
cç..·k'Ci,. tclfrk ... \.;i oluna~· .. nı. soyle .. 
<ilkten eon.ra şu.n!arı ltıive ey1eınirt-~: 

- <BtyıDtftn.ile;l h~u.kta c~tecilere 
;r,pılacel< mu•m<!leler hak.kında'ki ı.a.
ri.f!er l..e herkesçe malüm bull':-mııit
t:ıdır.1' 

HÜR FRA!NSIZLAH TWLİM 
OLURLARSA. ... 

lımdıra 14 (A.A.)- Alınaruar 
Libya.da çaııpcşıın Fransat:.ara, 
teslun dldul<ları takıdirde aneml.e
k0tıeruıe >a<le ecroıec..ı.<er<n; biJ.. 

d.i ımı+şloroır. 
Fran,ızıar, huı:l!.tınarı Ren nehriı 

bt-.yunca cl'ıınadıkı;a o'luıılar:nın 
intikamı almımş addrtmryecc-k.
icri c~vabını vc-rımiŞ!eruir. ....,..... __ 

Çocuklu fakir 
ai.eler 

Cl inci Sı-hıtedt..?n Dev&ml 
cılltlu ol ·p ta aile ır•füi a.roa 40 lirayı 
g ··re a •lrri,ı 5 yaşına (cıatıil) 

ık riar o1 n çıocukla ı·ı ıçin, her çocuk 
bP~ na Jyda 500 gram şc'ker veri.h~hk
\"tr. 

T"'V"2.iat ıraf.t.evteri. Kızıl:ı:ır, Cocu.k 
aır:"' rn "', 'Y"'fT"dJ.n"i!r<t nler Cemıyetle
!'l gı • ha.vır 'le ·litı ta a!mdan yııpı
lac-•ktır 

Trakya halıhndııki yeni k'1;>rü
lcrı tccrWbe eden Devlcıt Demir
~'dlı.tırı ktprU!er fen heyeti mü
dUrü A'b:iu ı'I"ahmarun rei~liğiru:le
k: heyı:ıt bu sabah hususi trenle 
~hl·lımiıe dlJlıtııili;ıtlir. 

Heyt·t önü:nde Meriç ve Soğ
mı..ş köprülerinden ve hat!lardan 
trenler geÇiri.lınek suretile tecrii
b~!e< ya-pılmış ve k;öprü!erir. sağ 
lam old>ıldarı anlaşiıır ;.ıtır. 

üthiş akın 
(l ;.ncl SahiI•dcn Devamı 

Ş<tırio rr..etkeziode 120 hc:<tard.ın 

dana geniş bir sotıı ve bu mı·y=da 
ıhu.t..Wnct <la. c ı ha.rap olmuştur. 

B\ı: -u<ı.:'da.n b..... .ı şirrendi!er ı...ı•a o
nu. e ;:ı.s po:t, .a...~ b: ""alan.. srme&di
f urr...ı.m n-:.üdür~ ğıJ blna: , polıs 
uı u Ulti bin:.•n, Rc-n. r.ehrt k nann
da l dt --. tahrip cd.!Ln~~-. çelik 
1ı..·~ in• lat.haneJerintn ~O l.J,i,nası tanıa
ı.c n. pttr. -l t.as!.yel-nne}cri tamamen 
yo& C1 lmuş:tur. Maden, dı..:·:1-:.ı.~·1 k.auçtık, 
!i::ır.ıyevı madde tabrik11,L.;rı da bu nıe .. 
), 1 ı~ndır. ----...---

Valin: izahatı 
(1 inci Sahi(~en o ... ·\"1:ln) 

Kırdar şu i2alıatı vermCştlı: 

-• Yakın bir istikbalde - baı
tanbaşa diyemem amma - cıı esas
lı semtleri planlara göre tailZim 
ederek şehrimizi tanınınıyacak 

kadar gü>.elle1tirnıek ideaLnıis
dir. 

Fati.lıin kadn·galarını karadan 
indirdiği yola bilıhas,a elıemmiyet 
veriyorum. Boy<>ğlıınun büyük 
~nddc•i artık ilcinei plana kalı
yor. Çünkü o zamana kadar Tak
simden İngiliz sefar"tlıanesi arka
sıına uzanan geniş -bir bulvar aç

mış bulunacağız. Bugünkü Bey
oğlu aua yolwıu genişletmek ;m
kiını olmadJğına göre başka bir 
yerde ·daha geniş, ılaha hararetli 
ikinci bir Beyoğlu zarureti zaten. 
~tıııııbcri kendisini ht•sett.ir

~ti. Yeni 1"'.ı..:ığlu uddes oo 
•Fatllı bulvarı• ismini vereceğiz. 

Bn bulvara ta Ye,1ikapıdan baş
lıyarak Gazi buh·annı \•e Gazi 
k.iiprüsünü t2kiben Refik Saydam 

asfaltını geçtikten sonra girilecek 
' ve Taksim meydanına çıkılacak

tır. Taksimden kadirgalann ç1-
kanldığı yere kadar yeşil sahalar 
uzana<:aktır. 

Fatili nmii etrafında geniş bir 
meydan, Halkevi. Şelızadeb,,şı ile 
Fatih camileri arasf!lda muhte
.,.m bir bdediyc saıayı ynpnea
ğtz. Eminönü - UnJ.apan! arasını 
rniikemme! bir ticari saha haline 
koya<:ağız .• 

--- ..:======~======-"--=--==-= 

a 
( I ine: ~leden Devaın) 

10 mayıs 194'.l de s:rara f'aVları 
yiiY..,;cllil.l:li. Hayat ı:: tt.llix;e paA·ıa
hla"ôı. Ş.mcfjki beyi:·e mıklar• 
ımasraflannuza bile i~IDlil et
memektedir. Meseliı aşağıdaki 
cetvele .loiicük bir nazar atfetmek 
bize ne .kadar az be)'iye, yani kV 
payı blra.k<Wıığıru sarahatle gös
t.crecektir: 

Sim.il inhisarlar idares'. 1 kili> 
ha~< sigarasını yani 50 pai>etıni 
683 kuru~ veriDY'<· 700 lmuı-şa 
satarak 50 paketle !Ppu topu 17 
kuruş bir kıar alabiliyoruız. 

• 
erı 

mt.:ı.~:ara, müstahdemüere zam 
y~,,_ı.xlı. Mubtelif maddelerin sa
tışlarınıda 'bile esnafa yü:zxle on 
beş kii~ n;,ibeti bu-akıldı. Ha]buki 
b;z ir.tıisar bayi.eni yil2'<1e ilci kü
sur kııruş bir kiiı>la ,alışıyartız. 

ÇEŞİT MESELESİ DE BİR 
DERT ... 

Sigara ve içki satrşları eı*isi 
g>bi çcık ve kalay değild:.r. Şimdi 
ha-n faila seım:aye de bağlııyoıruz. 
Öniine gelen bal<ıkal ti.iıtlin, siga
ra satıyor. Çeş:tıeri onlara da, bi
ze de ayni miktarda veri;...-iar. 
Mesel.1 bir mahalılc ba.kl!<al.ı 15 
günde bir kil.o Senkldıory-anı ror 
sutaıken ona da, bizler giti işlek 
cad<ie'.erde bıJlunanlara da ayni 
miktar Ser"ıddoryan veriymılar. 

B:Lde c,oo:.'>uk 'bitiy'<lr. Tcka-ar isi.e
y rıce satış mağazaları veıımiyur. 

3 -SON TELGRAF-

Gözlere yaş... Gön•n~re rı:tırap.. KaHılere en büyük 

zevlı.i veren en güzel 2 ~k Romanı 
... 

BUGüNL AL E Sinemasında 

1 • Hasret Şa ·nsı 2 • VA B Ş 1 AŞ 
İ L K D E F A il TAMAMEN RlJ'<KLİ 

RAY l\llLAND - P. MO· 
L A U R A A D A N İ RİSSON - AKt\l TA.,IİROF 

._.cımlllJlm••a Bugiin saat 11 de tenzilatlı matine 

mı BUGÜN TAKSİM SİNEMASINDA ~ 
Bu sene Beyoğlunda en ~'k ragbet gören 

MES'llT GÜNLER 
TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKILI 

Şarkın SC'SABDU .. LVEHAP' EN s 0 N 
Kralı 10 ŞAHESER! 

16 J.<,S>mlık tekmil film birden. 
~ Bu.gün saat 11 de tenzilatb matine -

2i 

FEVKALADE HASSAS PLAKLAR 

ÜZ YYE E A 
~f; ·ı Ka~ııak <3t ·ısı 

~:f İ~. ('önü! ş;ırlmı 
13este: s, ' ı. ı Kıı<ynl!!k 

- E!llGİ. 'DE YAVAŞ YAVAŞ 
- DERMA..~ KAR EYLEMEZ. 

- •Harunurre t filmin<len• 

FASIL PLAKL1\RI SER1SI No. 3 

Okuyanlar: 

llıizam şarkı - AÇ!lf.l\.M AÇAMAM 
Beite: NıEJb.in Mehmet 

Hiizam şarkı - KÜŞADE TALİffiM 
~:Şevki Bey Merhum 

• IÜZEYYEN SF.NAR - SALAHADDİN PINAR 

!UUZAFFER GÜLFB - NECATİ TOKYAY 

NEZiBE YILMAZ 

270465 No. Halk şarkısı - BAHÇELERDE MELEME 

Kır~hir boo:lağı - GÖNÜL D.:<:RKİ 

--~--=-------------------!, Gayrimenkul Satış İlanı 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Baş• 
kat;pllğ•nden: 

Eliı;avi <le, At\na, Yau!, Niko0 Litıorııos, Zelo n3lnı diğer Veı!'IZelcr. 
Papa.ya.oopo!os ve Yoı'ei Har..apolosan. rs;yian ve mü.'}'!erolc4'Il mut..&.~·nfı 
bulur.d.U:'-la:rı Şlşlide Bornonti tramvay tevakkuf mahalli .k;..;..rşı~ında Ebekız. 
ooka~ •le Samaa yolu ıookaiı köşes.ude l<'.in ve Ebııluz ooka:';tfidan ceı>-
1:'.esi 18 ,nctrc Somaııyolu sokağından 13,5 metre geıı:ı;l.ğint:e bulun.an ıı 
9, 32, 32/1 No. larlu murakk;ım Paı.pa.1'&fiOllOJ..>s :pa.rtunanı 5u;yuun~ 

blcsi ";'.n ııçılı: &rllımı.,ya iootı.ulmu;'u.r. Du ıııpoıri!11lanın alt.Uıda ~l. 

ömürcü, ve kasnp dillL'<anla.rı vardır. Umun.! olaralt 312 metre mu
rabbı sa.ha üzerine ~...P. ediln .. iş ol~ tama.mı 140 bin yüız itı~ bin l.i.r'& 
kıymeti rnutıamm.f'nes!ndedir. BodrUIU \"e zen:ıin katlarmdan maada kA

g•,. aıtı katlıdır. Her kaıında ~er dairesi ve her dairU6iDıle S."lf<!l"I dört 
:.uımi !><>şer oda birer bı·lii, birer baat'y'O, kab!fıeel, btl"er mutiak birer ııo
fa ve bire: kileri mM·cuUur. En Ost ita.tında çıı.~ırlılr; ve bilyüıı: ü>tü 
S.Çı.k zmninı çini tara.sa va.rdır. Elektrik, lt ı1ros .uyu ve bavaeazı. t.ca&tı
ra havidir. Mut!aık.larında ıı:ınlı y,:melt !IObaJarı, <>cekları, ve banyola
ı·mda büoyuvarları ve (lenr.osi.t JO) 60baları me-vcuttur Salı' evsal 1.ak
shna.t ve ta.t;.!~tı \tlz'ıyed, zabıt vars.l,;.asında yw.clıdı.r. 

Birlı>et ~ık asrıtırma..-ı 7 /71912 tar.hine le6a<iüf cdca Salı gün il saat 
14 ten IG ya ıtodar Bcyogıu Sulb ~ahkomeleri kalem odasında B."Ill<AdP 
ncrlind~ yEp:l"C!lkur. .~-ttırma bedeli m~mıreıı ıuymetin ~ 7;; inJ 
oulmadıgı t'kd,ıde .11.'zcyı>!e en soa &rttırıırun taahhüdü bakı ka-lmak 
uz re 10 ~u:ı uz· !ılar:ık ı'tı ci açı .. < arttırması I7n/942 tarı.hine m(b.a. !! 

Cuma gyn\i ,a_t 14 ten .15 ya k~-ar lc!-a . ~ ert'.k en çok idt1...ran.a iL.~ ! 
oia..ra.K. i., .:~ edJccelrtir .,.., .e C'ilr....lne kadar ~r' -;mtŞ \'e btr!ıtcce:!t B ıc ... 
d(yr bına ve.rt:il rlyle E\··,., f icare:si lıi.s:..ec!ar,ata , .. , dell ... ye ı su ;,u 

ihale pulu, yirmi sen1l~ ttı.vı: beöeil, tapu ve kbllastro harçlan mClştcıı
ye a t1ı .• Arttıı...-r:.a)-a ioitirak edec!k k!..ll! P~rırı muhammen k.ıy=n t r. 

3 7,5 n:s'br!in<le p'y ak~mi veya ml'lt bir l:ıa1:'1tanm bu ıti:ıbettc !<m.· 
n;ıt m~tu~'urıu \'ermelerl l ı7.1rnd.r. A"1.1.vına bedell kenıdiD-1ııe lh.nle olu
nan taratmdan ihale gününden ıtibareo eıil!ce.c mühlet için""e maL.· 

keme '=asasına ödenmesi mec-burt ~ı·. Ödenmedi.., takıiirde .ihale fC6hec.i.:-
1erl'k kendisinden evvel E'Tl yüksek t.ttk.ililtıt; bulunan lcirnse a:.zctı:c.iş oldı...
ğu bedel Ife a.lmaga razı olursa r.«ı.a ihale edllCceık ve o da olmaz \'t'>T 

<>ulunnı=ıa bemf>n yc'<ii gün müdetle ıırttımcaya çı!ta.r~acaktır. Yapıla
ealı: lllıo alakadarlar.ı tebliğ edlbıiyrerk1ir, Artı om sooımda en çok art
tırana kat•ı olııırai< i!ı&le edilecetı: ve her iltl lıald~ binoci itıole e<lilen 
1dmıse iki ih&le ~rasında'k.i fa.l"k*ın ve zar.ı.rdım m~'ul tutu.!acaık.tır. iha
le bedeli fal"ir:ı W! geçen günlerin 3 6 faizi ve masraflar BQ'Tıc& hükme 
hıı<:et kalmaksızın talı.sil olunacaktır. İpol"'= ...ııibi alacaklılat:la di~er 
aJ.ac*lı Vt;' a}ftıkada-r:ann gayri menkul ü?;erindfC İ hak.Jarını hususiyle 
tai:z: masraf vesaireye drtr olan b.tiık. ve idd:al:mnı evrakı mü :bite erili! 
iliın taıminden itibaren 15 gün içinde satı,s memuru bulunan mahke

me B~şkit<lıine bildiımeJeri !lizıındır . .AA<..si tal<dirde hakları tapu siciJle
riyle s~bit olmıyanlar sat.ş b!'<lelinin p;,ylaşnasında.n hariç ka};:,:aklar-
dır. Arttırmaya rstiıak edenlerin bütün sattş ıxtltrır.ı öğrenmiş ve bile
rek gayri mer";ule t-.Jip buluıtmuş olc!uklan addodilereıt SolU"a.dao iıir:ız

}arı ınesınU oıam1yacıı.ğınd.an talipl<'rin .s<J.ı, gDnünd~ evvel gciJYri. men
kulü gezıp göı~elrri ve iaz:la nıalUrr.at almak isti.yenlertn IH2i.!9 No. ile 
Mahk.,,1e Baslo5tibine rnünıcaat etmeleri illın olunur. 942/39 

Sultanahmette 
Sanat Okulu Müdürlüğünden: 

..... Y~l Vergisi vatandaşJ:ırın irat ve 
ka; n · ar n':l goıi· tc:ysn olur.mı;. tur. 
K .ı,ıı.ı,, _ h ş::ıhıslar da. Yol 
Verıf. rl1! ız.,i tulu ac klardır. 

+ ~ !Jr'C"Il k ur"l tt.."W.ıat.1. b;r Tt:n-
m .!2a .alınışt r. 

+ Nafia Vrkôli General Ali Fuat 
Cı'1>esırJ ·bu a.kş:lm AnJıaraya döne>
oclı.tir. 

AIELEK'te 
2 Büyük Film 

l 
r 

50 pa.ket Yeniceyi ise 145ô ku
ruşa alarak 1:)()() kuruşa sabyo
rırı. Böyılece mA>SCla 640 paket si
ga-rayı 131 lira 3ıl ku uş vererek 
aL~..,. ve bunları 134 lira 80 ku
ruşa satarak 13 ı lira ao kurul_iluk 
bu sahjla anca:k iiç lira 44 k~uş 
b r ;,ıır tem''> odebiliy0ru:z. Hal
bı:!Ji blr bayi 610 p:ıket sigar~yı 

ancak· 2-3 günıle satabilcccğ:ne 
göre güıı!delik kazaocımız 1 l:ra 
14 kum~ gi!lıi ,pek cli . .'i bir ımi'ktar 
dan ibaret kalmaktaı:J-r. Bunu 

Muhtcr= İnhisarlar V~i!imi· 
21in c,-ciluk ,çocuk ve aile sahibi 
olan bizler'n bu deri<Ini is'af .,.dc
rek beyiyckri şimdiki fiat i.i2e
rine yüzde 4 miktarına çl'lrnmıa

smı ve bu suıretJe içinde bu!oo
duğı.:ımtl'Z çc.k müşkül vaziyetten 

kur~arılmamm rica ederiz. Bu
nun yürzıde Lirini seve seve biz 

mil11 müıdafaaya bıralonağa ama
dey;z. 

Okul atölyelerinde yapılma>.ta olaıı acele 'eler lç•n gere!;: ıo:uru ı;erl"k ı:nn
delikle çalışacaıt mar::ını:ozlar ıtıOOilya ve dı;ığrama ı,ılerinde çal• ak Lz<re 

VİI 1-YET ve nELEDlYE: 
+ Yeni Ş t-ı.r M cı...t azalarının ln

tl!l ~ma 20 Fy'1llden ltiburen başlana
c~tır • .? h lle cetvt•llerinı Hızar ~in 

+ Posta İdM('61 20 çoş;t yeni po;ia 
pulları bastırnnya 4<arar verrniştir. 

Bunlardan 2-00 ~!yunu Viyanad.a bas
tı·ıl~ktır. 

20 biıı llra.k bir ta.hsi<at ayrı!mJtılır. ı---------------
1\IAAIID" ve ÜNİVE.Jtsin;: Bir asansörcü * C.k..ı<lar Amerika·ı Kız Lisr-&in- ka •• 'd "" 
de auu d p!oma le\,.; me imi Y•P'l- zaen Oi U 
••ur Bu yıl m tcı>l•n n ezuıı oıa.ıı Paşabahçe şişe ve cam fabr.ka-
ıenç ızlarımız ionlardır: Nu.riyc A· smıda asansörcüJUk yapan Ramiz 
h ıkaltog u, F••ı:1hı.;nde Alı:er, Ayşe sa- yasak bir Man.söt-e binmiş, ag· ır 
~"" cangö en, Fııtrna Müveddet Cey-
l!n, Ha9Cne, Şeyda ncmirecı, Sirpuhi surotıte yaralanarak yolda öknüş 
Ed611, J.2,;v!. Gıwıı Ere'"J.. N ı iınıın tfıır. 

ı . r,...ı~cera Adamı 
Baş Rol!C'Ide: 

ROBERT :tfONCO!llE.RY 
CONSTı\'.l;S (;0;\l.'liü G'S 

2·AŞK OVA&< 1 
Baş Rollerde: 

USLY now .t.RD 
İNGRİD BERGl\IAN 

BugWı saat 11 de tenzıloi:.Iı 

~lll:l!:m:z:!!l!m atme ~illiil:mil~l/1 

1 

ması fı:m~a ını, geç ıJm.e.mize mı, 
kazanç verg'ıılue mi vrrellm?, 

1 

İdarenin bize baa ·t.ığı beyiye 

i
l, btigünkü hayat şartlrn kar~rs'n

da çak a:ID•r .Şimdi:ki fiatllaı<lan 
vii7.de dö -t versinler. Bir:ni mili.i 

~ ~; dafaro·a ~eve seve verellın. 
s;gara Jiatların-a zam l apıliı!k 

tan sorıra hazlı•ında bütçe müza
kero~eri Sırasında b:Z.:-:n hakkı
mıız karu.n;ır dive bekledik. Me-

SOS TELGRAF - Bu vatand.::ı:;Ia ... 
rın bütün bir ün1itle bekledikleri rica

lannı İ"Jhlsarl•r Vekillmizin nazarı 
<!i.lol<•tioe koyuyoruz. Vckil0ıni7~n va.zi.. 
yttl tetldk ederBlt bıı.yi1'>r., m(J;; ıı.at. 

tan luı·t. l•C'1k\aru ı ümit ederiz. 

oJru:a gels!.uler. (6337) 

KIYMETLİ BİR ARSA 
ACELE SATILIYOR 

Şehzn.debatında Yüksek öğ retmen okulu 

avlusu arasındaki arsanın ya rısına talip 
ile Cami 
olanların 

23300 telefona müracaatları. 
~•11s:-zııı2-~rz=r:ıcmaı=r.ıı:ıı;;ıısıı111:~?Tıı::cıı:aıııa:ı.::~~-~·ı:sııer.::'lilil~:z,,ı:ıı::ımı;ı:ııı1:ıı::ı:ı~ 



E iN SA c V i 
Güneşin ve denizin saf ve yakıcı güzelliklerini 

renge tc.hvil ettirir. HAS 
cildin derinliklerine nüfuzunu temin 

DEPOSU ve ŞUBELERi 

Cumhuriy t Mer an 
6 Haziran 1942 V&ziyeti 

PASİF AKTlF LİBA 1 

16Z IU.H~.811 Kı.uı: 

•ın, S.;.t1 K!lr-ırcm T2.GOl.~13 
f .:r,.~ot •.. ••• ..• ••• •• .., ....... ••• ••• •.••.•.•. ~.87G.2t~.5-0 

1 J~;k .................................... .. ?14.l-'9.91 

LİRA 
1 

. 
1 
1 

ll'«!.2:;6.830.2~ 1 

1 

Sernıay•: ... 

İlıti ·~t AlL(esi: 

.. . . .. . . . ... ... ... .. ..... . 

Adl ve fevkaltde ......... ·- ............ -· ••• 
Hu~ ................ o ... , .. .. ............ 

as• 

9.~:~.135.73 

~.uco.OC•O 

URı\ 

15.il:!.i35.i:: 

• 
ı 
1 

ile sıhhat ve hayal fışkıran tunç gihi csnıer ve cazibi ruh b:ı

DE ŞiŞESi 50 Büyük 75 Kuruş. 
--- -

( lstanl:ul Levazım An1ir!"ğindeıı veriien Askeri kılaat İlanla~ 
p Ao;af",.!.ı .v:.:Jh nıcv<ıchn k'" :ılı 7;ıtila , ... .ı~·l......-i 
K;oT\ı~yv .w ı..... y .. ;,:.aı · t r. T:.. il'l~tln .~:: l:..ı a t,., 

oldu.:.'U kolr~.tuna ... ,.r=: ·'r .. !. 

• 

h·'7.._'1J;ırt•ı 'J , ... ı: R\.r,. s:ı ~ ,.(' r.:':l.~ ,,('.~. i Afıtıc'tl s 1
''\ A~ıa 

1 ll' teı.:~~ ır:ctt.-tL,pL"'l ı. 1~, ... 1f' ~a.\lt;..i...:jen bir .. t CV\Cl a.' 
Toıt 'ı 

Urn 

11,2.iO ) 
ı~.:10 ) 
1,500 

2-lJG/942 
:'6/6;'9;2 

-----· 
H Ba 'köy ,fot·a M Jil. 
H Ik r.1<cy l\I " liöyU.. 

~36.97 a.I l 433.ıra.ıı 
~ 

l'\JıiL Uıa1rı ............... , ................. . 
T•clavuldeki Baııluıotl:u: 

Dcruht. ".OL.Mı t'1'T1l'cı r.;.:JtdlYe .............. . lS:(l ";'18 56'.1.

_21:TS0 "·0 --) 

1~4 ' 136.343.--

1 1 
. 1 

~ b;.r eti 
K"Yt.ı.n ~ 
Tuzc :fa~.ı~e 
ı.;oyun < tJ 
:-;,~11· eti 
\saz y.;.ığı 

150,0JO 
150,UOıJ 

100,DOO 
1~0,0~0 

120,000 
45.000 

i ;-0,ono • 
12rı,OPO 

2000 
7(ı,t)ı;() 

? j,&CJ 
3'U00 
'iO,JOO 
11130 

11,25~ ) 
9,CO~ ) 
1,356.25 
$,030 
S,OLJ 

.,9,f/942 1, 
2\l/6/~:! 17 
30/61942 17 

., •ın .. r sın .. fi, ' üyü. 
<" . " 

IJarıç•t-ki Jlf uhd irl~r-

A 11 in! ~fi Kiloa:• ı. t 2.5 600.B"iD 
.ıJ.:til tnhv!ll k.a1Jı1 !'tf'!!"be~t dövi;ıJf'r •.•..•••• 
l><tf'r duv . .ıle.r vo Borç1u k!lrinı;: b9ik!7eleri ••• 

36.291.0fıl.-

-.-

Kanunun 6 - a ;,ı.cı rr.3udelcru:!t tevtlkan u-
1 ı:inc ta:-ul.nd;..n v~1 t.l'd.~ı:t ................ .. 

DErqht• etlHl·n ıevr11.l:::ı T·Olkciı7e b&1dyeaj ... . 
K&ı;.,,Hıeı i.RfJt; cu.:u all.u o .. ara.L. il.'.ı\•t'ten t~-

1 1 

1 1 

~ ci-ey bl 
Olun 
E~l.;,~L 'ılru. ı..; c.! 
13.:ılJ nl k~ıru r;t 

,\[,,..:!t•\Jl Oı~d·;y ... 

51,000 
3.0IJU,000 

SUO,C0 0 
1 10~ll,-OO) 

17 
15 

~ıiı:h..! 

!!IJ/GiY42 
~9/6/942 11 

16 

;, :t. 
~ort. 

~~:<:""'-.i." 

L i-J"'•'t". 
Ç&..·1;-, k 1C. 

Jfaziut- T,.h,·i!Ieri: 

D"nıhte e :<:n evrl".a o:ı ,,f'rc ka.r;ı.!ı!ı ••••.• 

K .. Luuan G - 1 :ncı rr.o:ddelcr.r.e \cvf.4aa 
J,au,:ne t.L;t.1.Jl"Jan \:oıU 1ediyc>l .............. . 

l'entdıt t:il7 hnı: 

,. .r.ar1 Sl'ı etl t.r ••••••••••••••••••••••••••• ••• 

t:.hm ·e ·r~h, il at Cilı.d•ru: 

(Dcn:M• <dilen evr.Jtl r.al:d'ven:n 
A - (ta-· , · ı f'ahıım ,.~ t.::h\·i;~t ( ~barı 

k1YTT'f'Ue) ............... ••• ... ••• ... ,,, 
B - Scrbrrt e.n.e.m ve tahvi'!t .............. . 

• 
Av~nsl •. r; 

A -.ln ve duv'z Czcr!nc av:ua .............. . 
Tol vll!ıt L rine a\ ıns .................... . 
ha%ll:ıcyc lrı ;. vadeli av.ru ............ .. 
ı .. ~:.nl':e :! .:ıO No. lu Kanuna &öre açı.ı.a.ıı 

a~tın KarG .... Jl.lı avans ...................... .. 

llıs('edarJar: ............................. . 
1\:luhttlif: ................................ . 

~30.2{7.47 

158.748 S6J.-

:?3.790.220.--

317 753.78088 -

.(~.1 92 j'H~ .!>'.! 
10.f~7.6!!ı:J.ı,ııj 

3.1~1 22 
7.tOS.1118 45 

2so.ro~ r.oo~ 

Yclı.iın 

1 OO.Ç30-!!~8.C 

1 

' 

l:ıt.~S8.3C' -

317.753.730.88 

55.619.tS!\.99 i 

' 
1 

2:i7 .Si 2 06~ ~7 

UC0.000- ı 
ıı.101 lCt n ı 

~:_- --
993.0-19.~15.29 : 

\·~:·.ı t·ı.z('c!·~~ ..................... . 
R• f" .. kort ır·ık•bili i!tl\:tt~ tf'de.vüle -.ase· 
cı;ıen ••• ... ••• • •. • ..................... .. 

llii:-:in .. re yapı\an 1lt1n urılJ .~·ı avaruı mu
knh ... JS02 .t .. o. lı k .. 11"Jr.. t:'l"4ı.;. ıl'e ll!ıçe!eıı 
1.cG:;, h~f \iO:ZC"<!Dco ... ••• ... •• • ... ... ... •• 

'Tu .. .rt IJn.sı ••••• 
J.J Wl ~ s .. n kµoı;n.m 

. .................. . 
zaso 'N'J. )U }: .. L tJr.a l!' re t,,L7 rr."l" OÇl}an 
av:ıns m\.l.i .• tb 1l teı; .. eh. ·SUJ altınlar: 

Ea!l tUı..:ram 

DÖ\•Z Taalıhüdatı: 

6~.5'1! 930 

Alt.ına tahvili kabil döv~z1er ••• •.• ... ••• .. ... 
Diğer dövizler ve ılııcaklı ldirlnıı lıü!J'elen 

!'tiuhte);!: ................................ . 

40 •100,0-00r 

HC 5~0.o ·ı -

93.(}8..f ,ft)') .. :? 
ı.•14.11;4 o; 

78.124167 ~o 

-----ı 
Yekun 

99.298S-7.' 

2.3.829.493.1:.! 

ll9 41.!d 2 IZ.77 

1 Temmuz 1938 tarihiıu!en itilıaren: bkonto h~ı!di % 4. Altuı uuriııe A»ans % 3 
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Ilomauya.ıın ı uıı ınış san'atkarı Pi) .ıni-t J\t:.daın 

SYLVİ ŞER cu 
16 Ifaziran . alı giinü akşamı >aat 21 de 

Sinemasında SARAY 
Türkiy 

Cemiyet· 
1118 KONSER 

iZi Y 
M atine 

VERECE Ti a 
nf 

Program; Barlı - Lisıt n ıli;cr büyiik şi\hrctlerh 
eserlerinden rnürckkrplir. 

B;Jı:tler Sar y sineması gl~el •ri:r.de satıln:aktad.r. 

İstanbul Liman Sahil Sıhhiye tt!erkezi 
Eh si itme Korrıisyonundan : 

.ı.. - eı11,tzhn!::o aıt TU~l ~-4-fi)'Onı.:r"'n t. ~ a. ır.Uinc ve J-"a.:.a..'"l 1.aL r:.tı 

açı .. d'..tUtmo i!e yapt r, ü ô.!' 

: - B t.am.ir .:1 k .jlf bC-dt.i 2355 1ir ı:-. 

3 - Bı işe aıt ş.."11 n mc t: .. ı 1Ia-d ..... : 
A - ~..,-_ıı( ~utı>a.me, 

B - İd3rl prtn= 
4 - l•l<><d ı,,,. bu 

zım 8l'l r., ,. ler. 
12 ~ n.-.1 n.uk bıl:.. •. 1-e 

s - rt 1 1'C 3 6194Z s Jı ı:"..ııU • a ıo d>I G • '•do. K "" M'JO r Pa-
"' IDlca mda mc.ı.kOr ,_ ı A!r-a Kı:l<"'i.70nun<l:ı ) ;ıılac:ılr.tır. 

6 - uvıı.Al<at l<ıı- ._, pımıı 170 ı; ,, 63 kur~ıı.r. 
1 - Bu el<siltn1ey • gıreccl:Jerın bu gib leler ya,pt:Jılanna do'r 

vesilra il•ı"ttz et.ıneleri rn.. !.r. '6483> 
t bir 

----------- - ~ --
f stanbul Hava mınt.aka Depo Amirliğinden: 

1 - Hava ntrı lerl lçi:ı iki y z m lrc Cli!t:ı..bı ça:n ~re <'rl paı.aı.l kl:l 
cat alınıli.""aJr• ..r. İstMclı •• kat'J te!r..na• t ~arı o~an 3000 lirayı B1k1!"koy M~,ı 
'M· dürluğime ya ta.tal< m ~' z.ları ·ı.• blrilktc 2S.6.9-!2 ~ıııı b~ g\l!lU ı:ı t 
11 <i~ Yenipastahz:ıe karş· zıcta B:...yti!c Kı:ıacıyan II:tn ik ·i k!lt .. "'o. 01 10 da 
1ıava 5.lt!n A\n1a Korni11-0~ 1n ::ı buiunmtı''lrı. 

2 - .E".'!:>t ye s rt;? :r.e he:- gen k)ır:;Ol>don alrıabilir, •6479> 

( Zabıta Romanı No. 15 "'\ 

I Sen mi Öldürdün ? 1 
\ Yazan: EDGAR VALL.ı\S Çeviren: ;\~UJ\:\I:IIER ALATUR J 

Genç lu! bu sual karşısl!:tla §a- l 
ıı:ro..: 1 

- Aas: Doğduğı.mıdar.beri .. Be-
n;m siz n b~ka tanııd;ğı.'11 nu 
ı.·a:? 

Fr!dman piposunu ~krinin a-

rası."la a • nış, salonun içinde bir 
~ağ'., ·bir yukarı dolaşıyordu. 

Sonra g<'nç kı2t"1 karş;ı;m :ı ge
lerek durdu: 

- Yavr~"n ... Yavrum, ~<.'n! ben 
ni~uı C\·li\ lığa aldtL., bı:i:-,ur m'1.4· 
sun? 

B<?ri! ş:ı,<iun şaş:un ce'\-ap \'CrOi: 
- B lmcz olur muyum• S:Z ba

itaın!a §C·•k btılun..ıyordum.ız. O 
üldı ten ronra beni evla:l:~a al
cLııız. 

E • b . , .... .,_,,... - \~c., u Sl>YıCCLJgı-n ıw6~ .ı.-

du-. Bzban •;e ben, iltiniz • ~nk 

bulunuyordlık Ber::ıber çal~ nhk. 
Hatta ... Bir b:ınJrnyı da bera'>cr 
soymu.ştuk 

Bu sö~ üzerine genç kız büsbi!r 
tün şaşırdı. Neler !§itiyordu. 

- Korkunç şey değil mi Beril? 
Falat san ~imdi bütün hakikati 
anl.1tıyorum. Zaten bu haCö:kati 
bir giin senin <le bUrncıı lr-zım ge

liyordu. Y"hııt bıı 'lıakilkat.i bir 
b:ışkasının ağ~md~n öğrenmen de 
her zaman mümkündü. En i\,isi 
'limdi ben ci.iylü:;m'llm. Baıban Bil 
Stcdman ve ben, banka soym.ıkfa 
t.nt .><ıs kcsl>e~lik ve o z:ı:man
lar da Ccn Jbi Afrtkada buhrn u
yorduk. Zavallı annen, birz.i.-n s;yy
gu .... cu olc!w1<;11;nu21u öğrenince, ke
de inden öld.ı . Doktorlar lıast.ılı
t;;;. bir mm ı·ycurdular arr..roo, 

rstarı.l:ı ul De ft 

, ___ _ l!uhn.rnmeıı 

Beu.J 

1 

55100;28~1 K-L .ıo-.hdc Z" tı Paça !le:; in 
T) '1·a..'1 araltlı \'e Jğr:p co Jld:ı 300 
~lda ı l">· -sf"l elkı l9 y~i 19, 21 k3pı -. "o. 
ı~ (27J8) me~re m.ırabbtı.ı ar.;a.c;n tr"'i&nı!. 8121 G .. O 

~ '\!Jkar"!n yı.:ııh g3yri menkul 6/G/942 t"';ihindn Jnıxı,ı zarf' ~,.ıy"f' tt--
1 n-: çU.a ıl;ı. taı: zıhtir e~. -wi.iğic.de."l 1 rey rrı.ıddc• c pnz._1rlı~ ... bıra.rt.a.: nı,.ti:. 

ı t 943 ç~ ~ -?;:ı ı saat ı.ı de ?ı.!illl '.E'~l i< M 1 , lt?tlTido mı , o:. 1 Ko-

l rr.~Qnd:ı nz.arhk ıh:ıle i ya-p•l<ıcaktr. i eri!l m· st • · t -r. ·~"!J!.'.Z' 
' .. rncl:tuP~:ın \C nufııs ~Jr~·ly.•t cüırlanla.i,rle b:rlik r. · ;.1 ;.e f a izz.. 
hat ia lıl~i Enıl.ı.k u iır~ıine mfıra -::ıatl~L <&S lA> 

r ~ l IST ANBUL ~ELEDlYESl iLANLARI J 
1 

i• .. ıist"Y" ech11 ~0 l'. a tl.o:-et)P nınnara "'le!t:l'i at.nacalt't '!", O'rum~ \"' y·.::-

rr:a. ola:nl r"!.:ı~ a,.-r,,t"tll.~t· aJAl.-ı ı bulo.ınmyaf\ t,,Up!;.vriıı ittrıiyo A-Iil.Jü.ıi,:.·cJne 
muraca.ıt ctr.":1.·le:·i :.ll:.1 olu.::ur. (6S'Fı l 

Deniz cbrletatarı işçi Revir~ne 
Ta ip Ahn cak 

-ı 

(;\...'. !: F ) ıı ı ·-.·~:i t ı..· lığinde istih~ ol 11 • \: 3656 
1 S..'l ·ıh kanı n nı c lf'ı .. :ı:.:ı.~ı 210 lira c4,; t \"fr ek uıere ır 'Siv l tabip 
l f\Jı"'lal k· r i:.tc-k!ıler ı rs ~ı.;ı1arınM. rnpte ttEKl••f'I h 1 tercüme? rh: ıı 11 lil.ld:ı.-
J f~ l , .aı, ti D• n•z ıı 1:.:' .. g' 1'un(.•.!l"' ı1elt ı. t41S9 - 6333> 

ı-------
Y lı (··.ı 1 P.11>':1' İ !:ı.nbul Levaz ım Amirliği ı' 1 
aı ,;ıı ,, en ere 

1 
BASffi KOLTUK VE ~i Satmal.-ıa Kon.isyonu 1 

:lfot>ilyanız ile diş budak ağa- ~~ 1 ______ f_ldı._n_l_a_ı·_ı ____ 1 
cll'dan b lıçc k<'ltuklPrınuı • ~ d ·ı .. 1 Un,_ı c:i.heU ll?.11.C!"ıyc en vrrt mf>'k u-

IIer yer:lf'n ucuz •~ zer" Pcndı.:, .K:1 tal, \.•.! ?.lal•t'!1edlid 
İstruıbıılda Rız.ıpa,fa yokı.:- ~1c f mlarua 580,000 kı.o el,mc..< p•şril-

~.. şunda 66 No. F.~ r .. ,inin paz~:l lil t'•ksıltmeEi ı 'l/6, 942 
~ • )! P<.ıu:ırte:;I g .. n .saat 15 dt• Toı:• ıe-dt: 
~ A lI :'il ET F EV z 1 'uin ~~ Lv. A,n ·!iği Sııt:'l A "!a K-ı. ' ''.a::ı-

§_,.~SM!iag·1aıa~sınllfd{tan~aİILııu'f:ı.~,-., ~: ~~ j·a~::~tır~iı~~~',~~a ~ce_~ J~~~ 1 

"--~ .,.,... r u i tvklıtt:r'n hı I • 'Jiltt • kn-
,.. yona g,:}m(lori. (C-03:i.> ! 

ben bitim ~~zü~-i'zd n öldüğünü ı 
iyi blliynrunı. Bnban Staru:lard 
lbar.ıkasım sordui'(unrnz sırada, p:
ı:s tarafmd~n ö.ldürıi!müştii. B~ni 
Deş sene hapse mahkl:m et1 ile". 
lfopi.ıh neden çıkmaalan bıir lıaf
ta evvel, a'lnenin öl.Jiiğünü hı:'bcr 
aldım. ·Bana bi~· ırckbup trrS::-<
ıml§tı. Bu mektubu!' :.a srni h-.. 3· 

yeme almamı rica ed.. orı:'u. O :a
rilı!e sen dalın dört buçu.~ y~şın
da idin. 

Bt'dl sdn1; kafasına bir yumr.ı&: 
y<':-niş gfo;ydi. Etrafına ocik:ı· ı. 
Fr!dnıan o ar. da gen~ kızın ür.
ninde cto:aşan şeyi r.nladı: 

- YQk k,zı..-ıı, de<Li, bıiHiin h.ı 

gördüğföı eşya, bu ev b€ır::n n:ı
rnusumla kazı: .<hğım para 2le ya
pı'mışt·r. St-ni hüyi.ı mek \'e y~ 
ti~t:rmck için çok çalıştım. Afrı
ıkada Y Gl:ıan csburg'<!:ı dan telli szt
tı.n Ko,,"'l:larda ,;;ynadını. Bir altm 
maden! i;:indek; pl.sıı:arJar:ıırda 
şanslı ç•k!un. Ş'ındı ınr< ke-ı 1i a!
nur-" t i ile k.u ın · 'TU.Ş o!arak 
i .... i y ·2 b n J giliz ~l..... ! ram 

'\'.al", 

Gı nç kız he:,. ı..'C nla sor~u: 
Fakat niç n . Niçin bunları 

bana Ou aicram ;'lHlut1y'>r:-ı1tnuz' 

Bu ooy ledikkrıni ~ı C<.-t> Lt U iie 
:ıc r.:.;!lasebetı <1lur. Oh babacı· 
g.:-ı, ~n lıi · ummuyorum ki. L 0 L 
bu ırl;:mı ... 

- Peki, sen babi.n m \'!! ~im 
bjıc!' hır:"z o!<luğ'J!Jl:' .. ~Zu hi'; a-1.lı
na gdlrmiş mi ld: '? Ev,,t, ıbrıı de 
Leli'.ıin Griıın'i ölcllirdüğunıü pek 
U"l!l~~miyorun1. F .... kat bu Leli 
denilen adam. bi :ıkaç kçre sabıka
lıd r. Hap;srumcler~ girip ç.ıkı:mş

t..r. Hapishane müdürü bu adam
dan Fraıı'a b&hoetnıi_;, l"ra.n!k da 
belk.i işin! \'C ahlakını dcizdtrr di• 
~e bıı adanı, hizmetine almLs. 

- Kinııbı.lir, belki de masum
dur da, iftiraya uğrnmıştır, hak
sız yere hapishaı:ıcye atı.lw.ı,tır. 

- K:-ı:ını, mt.>1 keme, haydi d.iye-
1= blr masuıı u bir d,.fa mahı.1<ılm 
etti. Fakct Ü\ dera damal•kı'.m et
n~cz ya! Lell ?yi aile Ü!~'°"i gör- j 

{Dcı-a"ıı ~·ar) 

2,34i ,50 
(ö8) 

l,.:FJ.~ l ..... ..s ve :n~•a ·! l yaulı dur~ Krl~ n to c- r:ı"' ·1 ._ crı ıs,6. !l.42 
ip:: tl ! ~· h•z.ıl~p·ır<la .c:oste.•l,:n 6aa~!:'r .. pat: ı·t.~ JS eh ;':rıne iluıle 

ı-----

30 se.oed~nbari meşhur. 
1

1 t·1! ~ .:ıt !'C. r ~crtn :t:l·l· ri her gl. .. "l ko,ı t..ı,yo!lda gc.i"'illC'b:ıi:. l,rtc~J''ı·rl"l trHi 
J ... n • Sile ;ı.ı '' Fııtlı:~].u,ı ~t.n Alm:ı l~ornisye:n ·:ı::: , ... , •lc:ı.. 

I c: ... 1 M ~~n J,fu.h Bed. K:ıt·ı l'ı•. Pa.z· :ltk Z3'1"t.....ı 

1 

Ton I,i.-n K !" ş J~:n Kıı• ış -~I lX"- it<> 

\cuurt 80 28()0() 00 4·~0 00 10 
> 80 ~8400 GQ tı.Gtl 00 ll',~O 

~t:.t 60 :!1000 0\1 3iLO n<" 11 
• 80 28('()0 0;) -~00 G~ ll 30 

{61) (~296) 

Kap::.'1 z:ı.f t:~ct;ylc 20 to!l koyun Vf•yn. ~151'" f·t, n'ı.., .. ıc• 1•. E·."Sı:tf ve hu
ıçL t şıtrt]:ırlylc t • };!','!. n;.aha? i koın"eyo~da g{_;rt.Jı p öğ rn lebı r. jı, le i 

I ~. c, ~42 Fa ... art..: .. i gu~.1 sa::ıt 11 rle Y.:lill 3'"'~ tır N vu k ! 4
{',"l' nat1 n i.-• J. -

k.1 ekil edır. İstckFl r-;l hali :r.ıali:yttt cid :K _r ta d:ı~ T'c rcı o~ '\""€si- 1 
ık.:-1::.,iy'.e ot: i!,~le s:? ... ~~nden bfl' s:ınt e'llVt"'İ t:]t1 ıt rı .k fİoı,.·y111 JT ... b7~e 1·e-
ldı" ~ S "•Y ()it lur.,..1~ S Aln, .ı. :~omi ~,r..ına ._ u.. t' r. 

ı: ,-, ı.tn et · alt !'\ı rf e 
1:.-va'·k"f.• ten: r.:ı.t l\! \'ak.kat 

ı 
1 

2,("J v.a ı:;Go ı,; 1 
(63 - 6~.;a) 

"' ..... 
1 9 tL94~ 1\.. ü •lın 1 1 11' o n"'n 90 ton kır f<:. lyey-e U 1"p (~=.1:.· 

l ğını...a.n te.r.. paıarl ~ kvnn: ış•• . 'E'.:ı;'"'f \'•" .... , ~ •tl :roı.ıdJ gl-
1 -L ı .,... ı k:lo.....,, •l·n m· h="nr:1en U.'(J ... llr-i.;1 t !~Iı•ıin c 1sle-'1 n. ı.ı;ı

d:tk şek !<l~ ı . İ-ı'cklile- nt' c. rr. 1 v klt.... ~ ik!iflt 'ini ona göre ya .. 

1 ı>ı;ı.ç,1 ih':"i 17,6,94~ Çaı~m:b:ı ~ ... '1ilfi.ı.:ıntıtd') p:' lkt..Ta,p~-
40' ~ti tı "nltl "l;lt? JI -biy.rıde .. f,de.k S:.ıbay o:~uı ... d.l Satın A,:rıa K '..;.. 
' m c t ıı ı. 

1 
Fe!..1•1yc:c tn cJai Beher kilo: .. n n 

l\.i·.ılı::ı.:n..,.,ro Il • 1. 

l 'i;-;;- ~i:'l ve k ~ 1 !u r~ .. t urak~ rı 
I ron. 
s t ç:ı!ı 
rromz 
f!" ı: Ri..:t) b .altı 
D ason 
E ,p 
K n.ı .. e..,iz 1,1!at.le. ı 

9,~19-12 de ihA] .• i!· oı· .• nnn 75 ) 
.o!l ) ..n:~!t ""mb•J c;ns kuru fas:.:1-
yeyc tı:lıy ~ 1.:ıd..ı.&.nda."1 tok. r p:ı.
z.ı ·llğı kor \ı...,tur. ı:. J.f ve hl.45' .... i 
~ 1. • ı kon ·YO' <la. g.'J•·ülı. D1 1 • Il~-
hı k;losı rr_n n1~.:utl11'~ n bc<t.!-H 26 
~ r; · tu.:'. İha 1.· ı 17 /6 Oi:.! Ç..ı~ ba 
"~il sna-t 10 Ja. ycıp11 a ~er. T~llp-

rr: k.a•'i ,JMtlat!:y~ ııa ... ;yctl~ 

* 

215 
!! 1 ~ 
23.5 
32 

~·' 16 
1~ 

A1alf.'da yaz· Jı ~el:'Zr lerin pazar
lılda eksi't..>r.c~ 15/6/942 günü sa
at 10 da Kıl'kl~rcll asiG.-i satın 
alma ·lromoS)'Onun<la yapılaca.':dır. 
Taliplerfo tcminatkınle belli va.
kitte :kom19J'Onn gelmeleri. 
Ci.nsi :ifil.tarı ;J!o 

). d "" SL.O.ı..ay O'·ı,lu... .• S;.tın .. '\] .ı. 1 
K ~ ıı ı ıa n , ca '.ı.-ı. T"ZC kaba:k. 

(111). Ctl!) 1 Taze balda. 
28,763 
'28,763 

3,30•) 
(65e0) ,.,l n ab 5000 

~ ın.U.ı.r. ... z. n c t r. ye ton
ır. > Jr &. her ~·~ .ılr. t.i.hrr~ n fiatı 

(14'1) 
-+ 

Bira ·;zellik 
Reçetesi 

....- - "";.ok r ~~- . 
~ 

Tecrubı:erııl gıç.rmlş, kUSL,SUI ~:r 

t!:r.e c1::ı~ clm~k ı.,uı t: r re~cte. 

Eı: se~t. ve tn do.ı-.ık bJr cJlc:H ~ 
C::te ı;\bl yl.ı uşatıp ~ya:.ıJaın1ak, sı-
y;ı.h nckı..ı::ı.rdan, açık me!.ınıe!c.rden. 

Ye ,,,,.,r ı:usurlardJ.n kurtarmak ı~to 

btı reı;ete)•I k.-c:iit-i: edt 1ı. [\ "e ~ bir 
m11tt:ıı ha.ı.rnt:t · ,r1~D"ll uı ıut m-·
cıuıra ayni ıı:,kUrda h.:ı.ı.:r.eU.lıtJmt1' 
rt·.rnn yıe-ı 11'! t.J.n,tırınız . .ennra da 
t)l1nu iki k111m ! t k.r :na l?e tekrar 
lt-ış ırın:z Bil !iAl1!.ayı tC:4.CJn.u.a 
d!l yao:ırab:~lrsınu. Fabl. rıılktan Al 
olruakt;ı beraber patahya m&l oıur. 
C,.aCiız) Tc~ .. ..!oıı Kren:..lnl satın al
makla bu b.ıUtarı da.h:ı nl Ula ı. tcra.· 
ttle eldi? etmf.ş o1unıu. u.ı. Çuıı U bu 
T'OIU.lon Krtmtnd' t.ue ıOt lüe!ıUl"l 
V'\'. Qt ~ythı }'a~ nıt\iC ... t fC Ldden 
~~yı.:t \:e tuvve\Jl!nd,rtrl d~C:n ı.n· 
curlarla ftnni blr su1'ett.o ve m.-.tlU; 
m:~ıarla.rdl\ kanşt.mb: ış bu~unmak:· 
todır Tor.Jon Kremi, cUde gençlıttn 
ıueııgım gorlp b!r tan<lo ıade eder 
Bu tıpl:.l blze yaıı.lanlar ~ •Tok.alon 
Kr"":ır.lr:ln y:ı1nl!. 3 gbnlılk. ıstınıa!ln

c.cn ~onra c1idım o dtrec'! )'U?'OUŞ3ytP 
beyazlandı ve o dere<.e t..ut? Jp p .. 
teHeştı tk blz:ı:ıt ctrzlcrlnıe bCe lna,.. • 
cam:yac:ıtım 1;cl'!l.a 61% d fbtJU 
y;ıı~.ı;ız) TcN:alon Kt<-.r:ıtnı • tec:rUbe· 
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so,ooo kilo k<l'J'- veya ı::o,ooo 
kJo keçi veya 80,00!l klt.ı ;1gır eti 
p~ •• ırlıkla satın aluı:ıcaktır. Ko
yun ve sığır el~iıı ltilo:,m 100 •ku
ru.ş 'keçi et.hıin kilosu 4cı kı.;r%t._.,,., 
Kat'i temi :at !<oyun eıi tutarı o
fol" E0,000 \;ra üzerin,1.en alına

c&ktır. Taliplerin 2!l/Gt9·!~ pazar- ı 

>!.'Si gün .saat 16 da <telibolu asıt('- r 
ri satın alma ko:ni-.YooUnJ g€1- , 
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1200 l<ın k· ot kapılı zari' cl<-
s ltmryc koııcuşt•.r, 400 ıdan n~
gı uir.1ım~ ı:.ıı·r~ G)' ·ı ay ı te :ııc'"-
J .. Kat; . .! tlt1.Er. i~, 23/ti,9-42 CU-
1'"'\n Cfinj S!lat 16 d;ı i ıttt! Pt:st:1 lıa.
!1C' iı 1c:.r A .. :.Ccrt S.:ıt·n A Ko
rıı~yQ ~ı:r:d:ı ;r-ıp !a::-n"'b"' Ta'ipl-'rin ı 
K "l f ..,, ~ ;üuıl4, yıe teAllf n.ck- I 
~ 1 n ı"- le t. ,d b' ~at cv- ı 
Vt! l .. o y' \ierı ... • ı•r . l::..VE3.f ve • 
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~aw.da y:ı.zılı sı:b:z~h·riın pa
o.ırlıkla eksiLtmeleri 15/6/9-12 pa
za C"1l günli saat H de Önıe~l'.de 
a ~eri S<ı.tın abn:ı. !<onı.i~·onunda 
yapılacaktır. T~karrür edecek fiat 
üzerinden kat"i teminat alınacak
: • Talipleıin belli ,·ı;'kitle 1,,-uı;is
Y'"'na gelmeleri. 
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Kaba.1.\. 
Seıni:ıxıtu. 
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.lvfJktarı kil!c> 

13,000 
IJ,000 
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15,000 k:. taze soğan pazarlıkla 

Deniz Levaz.m Satınalma ı 
Komiı;yonu ilanları 

~----~-~~~-~~· 
12 ı...kııu 1 numa•al dalgıç <'lb.

sesiııe füU; aç Ha ciır. Bunu w::
m;ye istekli ola-nlar• 1 tok!Wcriııi 

16/Haziran/942 tarı .ne kadar Ke
snr.paşada bulunnn k"misyona 
y{'J·n elcrL (6340) 

MuMdii miktaıua tek k-0Uu 
kablo, kurşun ağırl.k halat, işaret 

şarjı, vcs:ıtrc olm.'.!ik üze!"e 9 ka

lem malzeır~n.n 15. 6. 942 pazar
tesi günü saat 15 d~ Kıısımpaş.~'1a 
bulunarı d<'niz 16\·m:ım satm al

ın~ kıo:ni.l)<>mııula pazarlı(:ı yıı:pı
focağından isteklileri·n bell4 gün 
ve saatte mczklır komisyona mü
racaatlaı;, Müireclı.tlı listes! lıer

gün iş saat; dalıihnde komisyo.'Jda 
görült:bcliı-. (6478) 

z.ni - E: şe Asker! ..:ı: ş ~<-
sbıden alrl;.ğım kJtl.lls te2'<f'"'f!T:'., Ko

r~~ih'r-~lt n ,,. s orr. rl... ...nı.: ~ 
n !tlfry} a1:·~1:ro ı:üfus t ·ıAtı re;r.i Z.."Yi 

satı.o alınacaktır. Talipleıin tcnıi
natlarile 15/6/942 pa.art~s' gürü 
saat 14 de Ömerlide a:;kcri ıatın 
alma komisyonuna gelırd ri. 
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