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S:-ıl'!ip Ye B.a~nuharl',r1: ETEM İZZET BENİCE 

. - • / Gazeteye gönderilen evrak iade edilme:ı , 
1 

~ - .. 
EN SON TELGRAFLARI VE BABEBLEBİ VEDEN AKŞAM GAZETESİ 

Amerikan l 
Askerlerı 1 

Fransa' da 

1250 
uçağın 

taarruzu 
1 Bunu yapma

dan bu harp 
bitmez 

AmerL'<a Genelkurmay 
Baıkanının sözleri bot 
İakırdı •• değildir. Anglo 
Sakıonlar hakikaten Av
rupa kıt'aama asker çı

kanp harp talihlerini 
denemeden herhanei bir 
uzlaıma ile ıulh yapa· 
mazlar .• 

ETEM iZZET BENiCE 

AnlıcıraJan: 

Ccpbderde harp kızışıp gider· 
len dev adımlula harbe hazırla
....., Amcrikarun genç kurmay 
aubaylarma büyii.k crk.ômharbi· 
ye reisi dipknnalaı'.ınıı vel'd;i. ve 
enlara i.ıi:r nutuk söyledi, 

Bu sabah gelen. 
yeni tafsilat 

IKOLONYA 
1 şehri baştan 
başa alev 
sütunları 

içinde! 
--~- ~-~· 

İNGİLİZLER 
3 bin ton 

bomba attılar 

44 f ngiliz taya
yaresi üssüne 

dönmedi 

İngiliz ta.n.arecilenni ımmıfta. 
Jôye~rioclen dolayı t.ebrik eda!. 

Başvekil ÇörçH 

Rus Cephesinde 

Kalinin böl
gesinde yeni 
çarpışmalar 
başladı 
--··---

Rusların bazı köy
leri geri aldıkları 

bildiriliyor 
Ge.ııeral J\larşal bu nutkımda, 
- lnciltere) e •>ak basan Ame· 

rikalıJar Fransız topraklarına da 
ayak basnı.adı.kç bu harp bitemez 
ve blr uzlaşma ıulhu yapılamaz.. 

Dedi. So:ı zamanlarda herkeste 1 
bir merak \'3r: 

1 Bu şiddetli akınlar 
' devam ettirilecek 

Cephede başka bir 
mühim deği~iklik yok 

Lo.ira 1 (A.A.)- Diin, Rus 
cepli ~de {azla biır değişi.kllı'lc 

olımaımıştır. İzyu.m - Bıuvcııkm.-o 
kesimiırıde Afmaııılar Ru.sia:nn za
yııf noktalarım aramıışliilr, iaılot.ı:t 

bir netice elde edmıc.-IDş16!ilir, 

- Acaba, Alın&ııya St>vyct Rus
yayı yenmiye muktedir olun& 
müttefiklerle M'ıhvcr ar......Wa bir 
mla§Dla sulhu yapılır mı?. 

General Marşa! işte, hem Ame· 
rikad.. da h"'halde gÖl'Ülen bu 
merala i:.oak için, hem de ı:enç 

kurmay •ubaylua beh<"melıal z.a. 
ler içın 1..ıt'a ~ela çarpı)ouık 

1 mcıcburiyeti bulundııi;unu sağla

m.ıi olm.k iı;iıı bu sö~Jeri Eöylenı.İ§ · 
buluuul or. 

1912 mücadeluinin Scn:yet • Al· 
man ccplrel1>ri:ndıı, :\hsır cephesin
de, Çin cephe~i.ıı.cle günden giin• 
lw:ı~lııi't 'e muhtelif i>tikamet
lerde yeni yeni Wıki§aflara gd:e 
olduiu §U sırada hakikaten bir 
uzlaşma sullıuno d~ıımek abes 
ol.dutu kadar utta Alman • Rus 
harboıı.iıı fan.un ulı..l A lmanlaruı 
&•let>e,,i ~ neti«lenmes.i taıkcfü· 
rinde dahi ırulhu ıasavvur e;)'le· 
mek yer&i& ve mi.ııasızdll'. 

Bir locre bcrıey•n haıuıda Al· 

Loıı.dra, 1 (A.A.) - •B.B.C.. 
1ıı~iz hımı kuvvct.lerin.iıı Koloo
Y•l a yaptıkları akın hakkında 
§11 yeni tafbilat alınmıştır: 

Cumartesi i'et'eSi hava başko
mutanı tarahndan ansızm verilen 
bir telden mesajı tokuıdl hava 
te§ki~atı.nı harekete ge~. 

J\Iuhteill Uplerde tanarel~ 
afolııcele ha.zırlanmış ve hummalı 

(Devamı 3 ündl Satıi.tede) 

Posta ücretleri 
tekrar arttı 

Bu sabahtan itibaren adi mek
tıı;p üe.ret~rine uıan y:ıpı'lm.)"lllT, 

Badema adi mektuplar 6 kuruş 
30 para po.-ta ücreti, 2 kuruş © 
müdafaa \'e'lJ.isi olinak iliıere 8 
ku;ruş otuz paraya gi<iecekti.r. Ta
alıhü tlü n:ekttl(llar ikıi misli üc
rete ttfbid;r, 

Adli tebl i{;at Üıc'N>ller iıııe de zam 
(I)e.,amı 3 üncü S:ııbftedel 

(Devaını 3 ü~.i Sahliede) 

Y edikule tram· 
va yları Beyazıt· 

tan dönüyor 
Bandaj ·w.J.-;c y •m'ındım. b<J"Zu.

Jııın tnııım•aı:,· arahalarm:n gittik
çe artın.ası üzc1".aı.., bu sabahtan 
itiooren Yal\kuk - Si>·keci tram• 
vay1an yahnz Yed\kllle - Beyerzıt 
arasm.da o~lcme,i:c ba§l~r. 
Bu sınet:e band:ıjJa-rm çabuk es
lrln'.ı<:'& nlsbctc..'l önknnıiş alacak· 
tr. 
Diğer tıırartaın bu sa bahkl bazı 

gazeteler ayru octlep yiizfuıden 
(Devamı ş llncQ Satıi1e<te) 

ma.nya Ruı;yayı mailiıp etmiş bu· ı-""'"=-=============m,,.,.=m=======-• 
1uınırsa Amerika ve İngiltere ile 
kendi arzularını dikte etmeden 
veya bıı arzularına iülen sahlp oJ,. 
mak vaziyetine geçmeden -1 
...U. yapabilir ve Anglo • Sabıoıı,. 
!.ar bütün müttefiklerini, onların 
bak ve menfaatlerini satarııık na· 
ıW bir fedaJı.3rlık sulhuna yanaşa· 
bilirler?. Sonra, Almanya ile yal
llJ% sulh yapıwtk nasıl mümkün 
elahilir ki Japonya \'e İtalya ile 
ti.iter Mimercl müttefikler ayrı 
ayrı cıulh yapmamayı kabul etmiş· 
lcrdir, Almaıeya Japonyayı sata· 
rak ı;ulh yapwııya .. j'ı gibi miit· 
teflk.leriıı topyekfuı 1-şeyi feda 
ed.erek ve daha da fu;te vererek 
sull>u • mai:h'.lp ve münhcz.im ol
madan • kabul edc.b.ilmelcrinc de 
imkan yoktur. 

J\1uhl;J,.ak e>lıı.ıı şey şudur ki, A· 
merika ~e İnıriltere bütiin imkan 
ve kuılreUerwi 511J'fedip tüketme
den veya Almanya ve JaponyaY11 
karp kat'i :ı.aferi kazanmadan sulh 
masasın.- oturmazlar, oturamaz
lar. Yine Almanya \'C milttefilderi 
isin müıılıulm veya mw.affer ol
madan 6Ulh ;rapmıya imkan kal
mamıştır. Her il<i taraf için de 
aulh k.apıları kapallnll§tır. Bu ka
pıyı tekrar ve ancak elinıde okat'i 
ıralibiyeta levhasını taşıy11n taraf 
a~acak ~o J'eniden diinyaya snl, 
bu o ı:etirecektir, Şimdid<i halde 
&i taraf da bu levbaşı ele alıma. 
ıun pyreti içindedir. Henüz hiç
bir ıey bitmemiştir, batta yeni 
başlanıı~tır. Sovyet • A.lonaJı ordu
ları. Japon • Çin ordulıı.rı karşı 
lıarşıya dünyanın en kanlı ve kı-

1 yıuue(M ruUluırebelei.ııi yapar-

(Deı;;ımı 3 üncü Sltıltedt) 

iki şo ör yolda bir 
tüccarı soydular 
Sabaha kadar devam eden bir 

içki ve kadın aleminin sonu •• 
ş..,,'l<•t :ıdı.n>-l:a b i1ı diin gece İ<matl J -·~da.ı lilı1in.e t!ôlürilhn~üı. o. 

,.. Yüıı111i1 .r.;im)erind~ Mıolı fO'förün de- .1ıo.mobill lrullacan !&r..aili<?, yanında 

:weı:wıe yanına ll<i de kadın al:ıra!r «w-an Yfünııü bu llO!tı:ı,ila ge!loı.:r ge!ln. 
eğl<!'!ill'.<C~ Uz<>,.,, Mecldiırekö:rüııde m& b:çak;~ Şeı.1<'1.'t!. teıx»t e'rnls tize. 
bir i~ iu.i111>ya ~lr. rinde mliuııan 100 Jfraıyı mrla aldıklan 

Sabaiıo it.adar burada içki jçen ve pıra Q<laımcagıu otomobtden lrıdl.-
bo1, bol para baTccyııc Şe\4<et aaa.t b<1- m!Şer, kılçıp glitr.:ı!şlerdfi'. 

le 8'lr!cec!deb.i pt1.$ ott>le döqeri<erı, Şatrehı ıı!Myet; Ü2'6r.Sıe ""bıta fll>Y· 
Karaköyde l<öprüı>iin açık bulunm8Sı guııcu ııoförler!ı yal..alaımş, J.dili.a, e(.ra-
bal:ı.an~Jc birod~ otomalJille 1ıecl.a fırıd'a. tal*:lwta başLınımL~!ır. 

Bugünkü şart ve imkanlar içinde 

Ne yiyelim, gıda
mızı nasıl alalım? 
Bir ağır işçi günlük gıdasını ne

lerle temin edebilir?. 
Çere>Z kaM!mden, şimdi hıllaşan 
lı:.ıMıııkhı f.ıst.ık veyaht»t iwdk, y.aı
hut da leb1ebiy? yüz gram ~
sek bw:ıdan d{l 15 idrat, hiç olm.w
sa ·bir çay blr de kahve j,çeeık bu
DU.ll fE!kerinden de y~ 16 idrat 

dö.'lraoilbon nasıl dhır. Şbıı:li bunu 
hesa.pbyahm: 

150 gram yağ 1350 kakın 
100 • patates 180 • 
000 • t~ sebze 225 • 

(Dev- 3 l1ııcii Sihl!O<le) 
" ' . 

ı LiBYA 
HARBi 
Esrarlı 

. 1 

• 
Haııgi tarafın 

' vaziyeti daha 
müsait, belli' 
değil •• 

• 

ı 

1 

- ~ -. -

BUGÜN YENi 
Mali Yıl Başladı 
Han g i vergilerin ne miktar 
arttığını tafsilatı ile yazıyoruz 

Thıgii11 1912 ınali yılm.ın ilk giinücliir. Bu miinasebetlc ttıı
nıi dairelerde 1941 kayıt.hırı vr ~pları .kapablaı:alı: yeni 
dosyıt ~" defterltt tunıhnası na başlıınılm.ı,.tır. Bi.-<;<>lt 1naliye 
"e beldiye ~~ubt>l..-imlp nıe mıırlar 1941 lıesçlaruun tuli31• 
ı;i ~ ııaz:ır ohua.-ın.a r~;_q,,.,ıı dün tlc ralısnu~!ardır. > , , 

<Devamı 3 üncli SOl:lhdtı 

Vişi, Ingiliz-
/ lerin ağır ka· · 

1 
1 yıplara uğ- 1 

radığını bil- ı 
~iri yor 

ş=~~j~~.~~~~~u /Mensucat satışı na 
Uzak Şark'ta 1bu sabah başlandı 

İngilizler, va-, 
• •• • 
zıyetten umıt-

I li görünüyor '. 

Mayn tariaları 
içinde çok şid
detti muharebe- . 

ler oluyor 
Loodra, 1 (A.A.) - c.B.B.C.> Bilyüi< 

Libya 1'1111c m<':)'dan .ımıbarel>""1 MU 
tıiitün ş di&t\Yle ~'""' ve lnl<l§af eı:. 
m4*tediır. Sa~lar vaz!11eti cha
remıt.m ,l.,...., ~ ;-1 miısrdit değildir.> 

D.,ye tıwsıt: etn:eldıoıüler. ine üz M-
Jıııll:ır= uıııu -DO ;;r.cı (Jır.e

•n baa blx i bar.ç olmek ou:..._ 
fim<il me:>'<i•n muharebe.ine atı.lın.11 
buhı~\adır. Yenı k:v•rz.ım st.oıı.ları 

\'e lh~aot yokluliond<1n dolayı noü:e. 
o:in 4-8 saatte a.lın::b!'!e~ tı•.bımin o
lunmaık1:adı !". 

.M>h\er ku>vetlerl ya a'hal bir"'"
battb• !';<1 Ca.l.ti•OOlc.lar, y~hut G<>rbe 
doğru i!e.r'J.emtık i~ ınıQ,;n tarlaları a
,....:ndan yol a.ııacalıılardır. 

(Devamı 8 !i.n•-ıl Sa.hifll<!o) 

Ev kiralarının 
arttırıiacağı 

şayiası yalan l 
Son gii.rık>rue halk ara.• nda; 

haz.i:randan itibaren ev ki:raların .n 
artt~r.ıaca:ğı lbakkmda bir şayia 
dolaşmağa ba§lamıştı:r. BiJlhassa 
ev sahplerı tara:fundan çıkarılan 
bu şayiada aTtışa sebep olarak da 
·bina vergisine glıy:ı zaını yapıla
cağ1 gösteıilincktedlr. 

Bu ııahah Belediye Mtmascbe 
MLdüır mua\'ini ile bu hususta gö
rii$ilk. Btze dedi ki: 
~ Vergi ve resimlere yapılan 

yeni zaınlm-a ait kıaun bize tebliğ 
ed:i!lmiştir. Bina vergsine b;<; bLr 
zam yoktur. Yeni bir zam yapıl
ması da mevzuu bahis değildir. 
B:ııae~ ev ıı.t;ralaruun art· 
n..ırnası :ıtızım<lrr. Esasen lroordi
n.ısyon 'karan <la !bunu am;.I'dir .• 

KJSAC'A 

Müthiş taarruz 1 
lngilizl<?T, evvelki gece, Alman. 

yanın maruf sanayi nıım.taka.Za.

rından Kolonya §ehri Ü.Zerine 
miltlıiş bir hava akını yaptılar. 
ilk gelen haberle-r, bu taarruza. 
iştirak eden tayya.1'elerin 1000 ta· 
ne olı!uğııntı bildiriyordu. 

Bu sabahki a;ans!ar tashih et
tilcr: 

- Hayır, 1250 ta.ne bomba tc.y· 
ya.-esi bıı hil!-ııına iştirak etmiştir 
cledileT. 

Bizim mahuda, bu mü.t~ ha
va taamızu hakkındaki fikrini 
sordum: 

- Ne sen sor, ne ben söyliye
ylm, dedi; JalM.t, beni mutlaka 
söyletmek istiyo,-san, gel kulağı. 
na jıslıyayım: 

- ingilizle-r yamanlaştıl.ar, AZ. 
!ah, diinyamn enca.mıııı lıawey-

liıte!. • • -

Japonlar2Çin 
ordusunun sa· 
rıldığını bildi-

riyorlar 
---·---

ÇiNLELIER DE BiR 
ŞEHRi GERi 

ALDILAR 

Japonlar sahilde bir 
adaya <laha çıktı 
Vifi, l (A.A.) - Tokyodan bil

dirildiğine ıröre 8G ıncı ve 87 nci 
Çin orduları ııa.rılı>uş bir vaziyet· 
tcdir. 
Çımkinl' teblifi i.>e Kinhva şeh

ri yakınları.ıı.da ~iddctli çarpl'J" 
ın..ı.tnn doi.!Vaın ~ttl li>d~n ~

mektedir. 
(Devıırm 3 tınoü Sat,4ede) 

İKİ AZILI 
KATİL 

İDAI\~ EDİLDİ 
K'Jl'lya 1 (HW'td): 

Bundan 6 yıl evvd K.arruoon 
kazasının K:ıı. köyüne gitmek 
bahanesilc çarşıda ki:r.a'ladık.lan 
bir a.-al:JQmaı. saıhJb:ııı Ö':mirİip 

yüıziiııün derilerini royd'uktıııı. 
BOnra l:i.x metruk kuyuyıa utan E
reğlili Osman ve arka~ Sa.!:ih 
hakkındaki !idam hükmü Büyük 
Millet Meclisi taraimdaın tasdik 
Olunmuş ve iki k.atil eYVe'lkt sa• 
balh amJarak ceza.larını bulmwı· 
1ardtr. 

---·~--

Rafine yağlarına 
el kondu 

Bu sahalı Ticarcl Vclıalet!nden 
Vi.biyctc verilen bir emirle c~vel
ce bey=namcye tabi tutulmuş 

alan rafine yağlarına hükimıetse 

el konulmuştur. 

Vali bu ak,am 
Ankaraya gidiyor 

Vali ..-e Belediye Keki B. LUQ1 
Kırdar bu alqaın Anbraya ıride
cd<tir. 

Vali Ankarada mııMelif ~ 
ve iaşe işleri hakkında me.~ 
olacütır. 

Diicr taraftan Bcledıiye llftıha· 
eebe J\lüdilrii B. Muhtar Acar da 
A.ııkaraşa ~. 

lllsPORlll 
ADMIRA na
sd yenildi? -·-Bugün dördilneü 
ıahifede okuyuauz 

llllllllllllllllll 

Henüz fiş alamıyanlar için ayrıca 
ilan yapılacak 

Yerli Mallar Pa~arlan §tıbde- ı 
ri ve semUt>rdc teşkil edilen ba.yi... 
ler tarafırnfon bn sabahlan .iüba-
ren halka mensucat ·Alışına baş· 
lanmıştır. Bu harta souuna kadar 

bergiin l O bin ki >y.- nıen u at 
verilecek ve hafta sonunda gele
cek hafta ı;iıılerinılo meıısu.cat 
verilecek fişi r;n nmuaraları \9 

(Dev 3 uncrt S.ııl. ı...:C) 

Hal a yarın zü
caciye dağıt lacak 
Her nü/ us ve aile ne miktaı 

zücaciye alabilecek ? 
J';ey'b.~''çe ş'$ fa.'· iku..· mü

düırHtğii tsr.fn!!I n Pe:· • '°"!"'· 
:z.armda Ha-zar ham Altında açc· 
l;an sa'l.ış nı~;uası y2y,n sabah
tan ltibaren Jıalka ııiıfus lcii'~
lıı.rr muka'bihn<l<' !X"r~'wni!ıc zi\
caa:.ye satı.ş.n:ı ha.,«lan~<'aktır. 

Camin i bhlik vtrg sine yapı
la.n )ii:zde elli z:ım doiay-ıs~e f~l>

(Devı>nn 3 Qncü Sa!ı.i!edel 

Hokkabaz seyreder
ken bir el ça 11kl11§a 

Bcşiktaşta otu:ran s~dık adın
da ·bir zat evvelki gece oğlu 12 
Y3.ilannda Necdct.'e Fransız ti· 
yatrosunda Zati Sungurun oyu· 
nunu ııeyrederla-lren, Necdetin 
s;caktan çıkardığı ve ya:n~
daki kanepeye Juı.yduğu ceketini 
.meçlı u.l biı: a:dam lı;aptığo. gibi le.aç 
mağ başlnm1. tı'l'. 

CD...,amı 3 üncü &ıtııt..ı.> 

Birkaç madde 
NECİP FAZIL JUSA&tlKU 

B iriıırd madde: 
Yerinde sayarak mesafe}& 

ri ayaiJ.n.ın altııı.d.an kaydırırca
s.ına, şark cephesinde, taarruza 
kalk:awlan turruzun neticelerini 
elde etmiye başhırnak, fa.kat bal· 
ileri yürüyi.lşe ıeçememck gi.bi 
garip bir vaziyet var. (Ha.rlrof) 
muharebcleri etrafında iki tara· 
fm neşrettiği busu& teb»&ler, (Şl· 
mal lmtbuoda hurına a(raçları ye
tişti!) veya (Üstüva hattın.da be.o 
yu ayılar do~yor!) cibilerden 
l>ir tezad ve p.rabet ha"- üflü· 
y<>r. Kime inanalım, 9aSıl İlllana· 
lmı ve ne türlü h:nıll<.'d.elim?. • 

lkinıc.i madde: 
Mihverin 60 derece hararet .ı. 

tı.ııdaki Libya taarruzu, hem ga· 
ye&, hem kra imkfuu, hem de 
pişilen mUtlıiş feda.karlı&•• isti
nat noktası olarak tamamlle meç· 
bul lıCr harekettir. Muvaffak <>
ulrsa, hayretteıı, olamazsa ibret
ten ctıa~aL'U! 

'Üçüııcli madde: . 

DeıaıolaMilu, lıc ~mıi4 

l
lTramvay amele. 
si maaşlarına bi, 
miktar zam var 

Eler:trik, Tramvay ve Tünol 
İdarl"l: hayat pal:v.ılılıgı kaııµsu:
d,, mfu;tabd«nl€1'iııln ücre:Jl'rine 
yen.lô.e'll zam yaplll'ayı kararla.y 
tırrn~ll'. !Bu karra göre bu sa
~ıı-'ıtan it.ibaren vatman ve b!ld
~iluin ücrctlai % 10 nsbclinde 
utt•rılmıştır. EvV'e.lc<! de bımlam 
yevı:ıılyc 20 ~ ı.:ı.ruı ıarrunedı1-
Jrı.işt:. 

Yine bu sıılb:ılıt:ın it.ibe1'<'11 de · 
ışc;:Jerin .li!C'.retkri % l 5 1aı.lalıı§'" 
tınlmışbr. Aynea bunlııra sıcak 
yemek d<! wrilrnck~ ol<iuğun<lıan 
Zaınmllll m.iktanı. % 25 1 buJ:ıook• 
taılır. 

prk eephesbı.delı:i Alman m.eş,gu· 
liyt.tiıı.deıı faydalanarak, ellerin· 
el.en ne geırn.c &östcrmel- ıüyeöııo

cl.edir. Garpte, büyük mikyasta 
tayyare ve nutuk mot.>nınun &e

lli bunu anlatıyor. Bilhassa Ame
rikalılar bv. mevzuda pek hama
rat .. 

Dördüıı.cii madde: 
İtalymlarııı, har'Mn başınd.ı: 

kendilerW bir hoınl('(ie tasfiye 
kıuhetiıı.cle olan ve bel:ki de bunu 
yapmadığı itin harbi kaybedcu 
~are Fraııısaya yüklenmek iste
mesi, hem de yüklendiği her sa
hada &erilcdikten sonra şimdi 
Framaya yültleınııek i..teıneı;i, 

bu harbin yine en ırüldüriictl n 
ağlabe.ı übi(eluindcn biri olmı• 
ya namıet", 

Beşinci ınad'de: 

Uzak Doğuda, bir cilıat ölkcsilcı 
haınle eden çekik ı:özlülcr ordu
aunun, yine başka bir çclrlk göo:· 
lüler ordu;,uııa karşı ileriye yıiril· 
yüşti, üstıelik zehirli gaz kitllaııa· 
rak ileriye ~ürüyıi ·ü, <>. alwdn ne 
k:>dar çabuk bir netice alınmak 
isı.odiği.nin ve hiç .kimseyi., octak 
olmadan 1111sıl bii•iin cihana karşı 
hareketı 1'1."Çililigin tam if.W.. 
.s;d~. 
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HALK FİLOZOFU 

KIRK YILDA BİR .• 

Sinemaya ç<>klulı: giınıcme .• 
buııwı muhtelif •ebepleri nr· 
dır. Evveli vaktt bulumam.. 
Sonra, bütün reklamlara rağ· 

ınen, ho.~lanacağıın filmlerin 
çok az geçirilıliğiui tecrübcm!e 
biliyorum. Daha ı;onra, kalaba· 
]ık ve k()lJ11uş lıavalı safonlar, 
daracık koltuklar beni rahatsız 
ediyor. 

Ayda, yıldn bir defa, bir tav· 
siye üıerine hir film gömıiye 
giderim. Geçen ı;ün, yine, böy· 
le bir film için bir sinemaya 

gittim. Saat 18 ~ularL Hava da 
sıcak sayılır. Tenhaca bir :;alon. 

Koltuklarda, seyrek oturmuş 
seyirciler. Ekseriyeti genç lo:ıı 

ve kadtlL Be§ on Boh-Stil deli· 
kanlı. Ilirkrç sefil kıyafetli ser• 
serL İki üç kalantor erkd<. 

Sl."'iEMALARIN 
ZARARLARI 

Arkadaşının: R. Sabit, içkinitı 
mugüııkü cemiyetlerde gittikçe 
neden taı>mmüm ettiğini i:ıah eden 
'bir yazı-,mda, bir~k sebepler sa
yı:ı orJu. Bu arada, sinemalarda 
giislerıkn siislü içki sofraları da 
vardı, 

A4am rdikimizde, Dev aynası 
&ütu1ıuııu yaz.an arkada-ş, bu se
bebi. gar:p buluyor. Eğer, o mu
harririn sin.<.•macılarla bir al~~vo 
tişi varsa, o başka ... 

GELİNLİK 

Kl.I.HAŞLAC 

IIaı;iran için.de ev len et 

kızlar içlı.ıdcn yoksul oi.anfara, Ço
cuk &iı·gome Kurumu tarafından 
gelınlik elbise kum•şı hediye edİ· 
J.ecek., 

• ikalı kağıdını ı;ö:oleren !kuma· 
şı alacak_ 

Kadınların, kumaşa karşı o d ... 
rece iptilaları vardır ki, evli olan· 
lar içinde bile, bir kere daha Jıo. 
şanıp, yeniden evlemnlye lı;arar 

varecekler buluııabil.r, 

NASIL MI 
GEÇİNİYORLAR?. 

·Arkadaşımız Necip P'rzu Klsa· 
kürek bir yazısında: 

- 150 liradan daha az kazaııııD
lar nasıl geçiniyo.r, diyordu. 

Bizim Osman Cemal 'b11 yaır.ışı 

oku.ınuş, şöyle dedi! 

- Nocip Fazıl eskiden nasıl cıı
çiniywııa, onlar da öyle geçiniyor· 
Iar .• 

PROF'lSÖRLÜGÜ 
VAR MIDIR!. 

Yeni intihap edilen Meb'usları· 
mıııdan sayın Suplıi Artelin resmi 
altında, ı:;cçen gün, Y ak.i:t refik1. 
ııı;ıııe, profc.wr sıfatı da vardı. 

Suphi Beye es.ki Belediye ar· 
kada~ları: 

- Profesörliifiinü:z de var ou
dır, üstad?. diye sormuşlar-. 

Sı:phi E.ey şu cevabt vermiş: 
- Evet, Do:çenU.ik riilbesini ih· 

ru etmeden Vakit gazetesi beni 
rro!c;örlüğe tayiıı etmiş.. 

AHMET RAUF 

REŞAT F€YZ1 

' Gözüme en ç-ok batan şey, 
sey>rci ekseriyetinin genç kız. 
larda olması idi. Tek başına 
gelmiş bir genç kız. Biri şura· 
da, biri öte yanda, diğeri daha 
yan tMafla. 
Yaşları kcç?. Tal:ı.min edenıi

yorum. 15 mi, 16 mı, 11 mi, 18 
rui?. Fakat, bu sularda. 

Bunlar kiımlir, kimin nesi
dir, anası ha.bası kimdir, ne İ§ 
yapar, nerede oturur, nasıl in
sandır? 

Salon kararıp film başlayın· 
cıya kadar mütemad;yen b~ 
fart düşündüm.. merakLml ve 
ha.tta bit-az da hayretimi çeken 
bu genç kızlar muammasını 

"ıiı.üi lıalletm4 değilim. 
Bana: 
- Sen ne aptnlsm diyecek,. 

&iniz .•• Biliyorum. 

Avrupa tren 
seferleri 

.::>ofyaya giden hey'e
timiz dönüyor 

Yakında açı.lacak Avrupa hattı 
!tren sclenleti b:ı.k.krr.da !Bulgaır 

dıemiıry'Oll:aN iOOııeısile teımasl<ı:r 
ypam ak üzere Soı[yay a giden de
ım iryolu heyeWni.ız bu !hafta ilçin· 
de şe~ıırirnı1ze diöoocektir. Sofya
da ırnüşterek sefer tarifelıeti ve 
ücretleri ha=lanırr•şt>r. 

işten kaçan işsizler 
Halle Part slrun iş bulma büro

su tarafından 30 işçiye Paşabahçe 
şişe fabrikasın.da iş 'bulu;nımuş. 

fakı>t .bunlardan ~kix tanesi da
ha ikinci günü islerini bırakarak 
k.açınmlarcın. Serııeri ruhlu olan 
bu g.b;:ere ikinci bir defa. iş bu· 
luntm.J1yacak tır. 

1365 lira gayrimefTu kar 
temin den bir baba ve oC:lu 

tevkil olundu 
İ21llli:r 31 (Telefonla)- Şehri.. 

mi!zde Birinci Kortlonda kitapç .. 
lık eden Emil Şöve ve oğlu J era! 
Şöve lb\r yazı makincısi '-e baz 
dolabı satışından dolayı milli ko
rumna müddeİUIIlı.ıımliğiııe ver.i.. 
!erek te\ikif edi.hnişlerdi-r. 

Bu baba ve o.ğlu 160 liraya sa· 
tılnıa.sı .;cap eden bir adet Mer
sedes markalı yazı makinesi.n\ 400 
liuya, müstamel bir yazı ma!ti
nesi'lli 225 lira yerine 300 Liraya, 
yed:i ayaklı bi.r adet Firijideriı 450 
lira yerine 1100 liraya ve lbi.r adet 
üç ayaklı Kelvinatıörü 200 lira ye 
riııe 700 liraya satışa arzeiımişler 
ve bu su.retle ceman 1365 lira 
gayrimeşru kar temin eylemeğe 
kalkııımıs bulunma.ktadı.rlar. 

1 ·QI3ı = frEJll 
Taasııerın hadnda 

Tak»l!erin sehlr dısma veya f'lılr 
~:ııdrki uzak mesafelere gltıınesi l.s
terı..~r. Bu, yerinde lı.r an:udur. 
Meecla. tala! :ile sırt gcoz:ınek •ı;;'ın Do. 
taz;olrıe "ıınelJı: bir z:aruret değM!r. 

Çüı.Jdi, oenıroe taksi bulunmuyor. 
Eğer, tııoıın'lerhı g'.deb lt-ceıli mınta.. 

ita tahıi1 .,aL;kse. her t!IJ<"1 durağında 
ıtırı.Un her saatnde o1ıc>roo0ll bulrnG!lı: 
pt"k ala mümkün olur. Seyrü.e!er İda
rrl. bu ;ş; Wr an evvel tamitrn etme. 
J.E.iır. 

BURHAN CEVAT 

r- EDEBi TEFRİKA: 29 

l Çıngıra~.~0:,~!!,n 
sı;de r;.n hN; bir hareket. h'ç bir lwll>- •ı 
lt k.a!kt.'ımıyordu: 

- Geçt artık. D"'1im. C<'ç1!.l ••• 
- Dermek onıı aevm".ıyorswıuz öyle 

mi? •.. 
- Onu art1lı: meG"ııt cdeceglmı um

Illt;..)'O ..tn! •.• 

Yav·""" ka.tdım. '\luharr'lr Nusret 
'le " t • B r itaç l\d•m yürüyerek tek
rar kon .,.,.,:ya başlııdı: 

- Slmcil uereye glliın<!lc !&t:yorsu. 
ııuz? 

- Ka.lb.mln beni çekt'ğl yere! ... 
- F. k !' !);ye kekeledi. Onu 61dii-

:r~'~! 
- ö1m..,·ın! l)'ye gü!Cilm. .• Sevmi

yl!>, blr erke için a.meı< budataldrtır ..• 
B:ıJıusua kendls r\i scvefiU,r ,-a "'eni ..• 

Genç arkadaş• rn b<nl dtıniuraralı: 
g""1e ge.z,r...,,., dJct.'.; 

- Bo ~en 90Tlra ıı:ıd:m oı.. 
mıyaı.. g_nıza emin .nı:lı'.;,,:Z? 

- .ı:;..,, n vlmadı.lm ıeyi ııt;ylemem. •• 
- Peıt.:' .• z· a°\ a:.ze ~n.ı.z.ı aa... 

latacaJdır. Artık münııı1ı..;&y1 bıra1<11.
lım ... S;.zden yalnız bu gece lı;'n l>.r 
:r:CCim var?... Bunu Gi:n.l~yan1ad1ğ1nız 
doeth.:k nam1na :St"yorum... 1\1erl7.lt., 
e.rkEıklAt, ~u.ur ve vkdan :Ja.rnına ~tf;.. 
yorwu· •.• 

- Yok, yok. Bunlar bende rol<! 
H"PO<n.1. kaybelt).ıu... °"e teci bir 
m.:.ı..n..t ile gı!..J.yordum ..• 

- Zarar y<>k Ded!. E:'bet bir ~ 
,-ım1ır. ruhunuzda ... İoıt\yeoegm o ~ 
dar büyük bir 11"1 dcğ'lı. .• 

- ~l k3bul ed:yoıum ıöyfoy'rılz? 
- Bu gece, yalnız bu ge<:e, kcndJ,ıl.. 

zı bana b;ra.1<ınız ... Zaten çok saltı<+ 
sunuz. .. Burada, şah b..;nt ta.l d :tun bir 
otel va.."' .. S!.cl oraya gotL.rC. .. i!ğ m. .• 

- ı.:m.:ommel! Dcdm. 
- De-oıı: kW.bul edŞorsunuz?. 
- Evet ... 
- Fsk..t beıı. gd:hcty~ kadar bel<li-

yecob z... < <zioJ;e lronll'1ll-ak .stiyo
rum. •• öz mu?. 

ft0l!J: grrı~ 
uwawı~ıul;Jlr.i 
fat lliD lleykCllDl 
d!kmek gtire tir 

29 Ma.yıs, İskln:bulun Fat b Sı.Jtan. 
Mehmet ta.rafından zap\edll.:ş tarih ne 
tesadüf eder. B..r kaç gtin evvel, gaze. 
tem rı, bu me.9eleyi tasr.tı ettr.i~i. Bir 
re!-~ ız.i.n hatı.rında, yanlış k.aılan yıJ... 
dür.limü ta.rıluıi taAt.::h e~tc. Nt.. 
tek m, 29 Maym gününde, İs:taDbulıda 
çnKan b!r kaç ~:.e. bu yıldönüınıUl}ün 
che:n-nı.ıycı.~ işaret eı.n~erıil. 

Bu M!ne • .İstanbulun Tu·rk.ler tara
'fından xaptınıın yıldönümü taribı-ne, 
her yı.Juan !azla. bi.r a!likn gördük. Hat. 
ta, Akş<ım re! G<'m ~ de bu \>adkle bJ.r 
başın.aık:::.!c yazıldı. sayın muharrir 
Necmeddin Sadak. bu yıldooümüntin e
bermrı yıe~ tC"barüz etn..;rdntten son
ra, 1!.153 senes..ı.nde i<irll edecEğ.'niız. 
500 Uncü yıldöntır • .U l!ı'n tm:clden 
b.'.\zı haıırlılclar yapılmasını llleri sü
rüyor ve büyük meraSJm yapı.imasını 
;\ıtlyo rd u. 

Bu fikirkre !ışt:rak ~ insen 
var mıdır, b:..m!Q.·otuz?. I!:ltanbul Ttirk.
ler tara!l"<Jan 1453 yılmda alındığına 
göre, 1953 yıia1da idrak edeceg mil. 
500 üncü yıl )ç'.n b:r bayram yapmalı; 
ha1\..lkaten çdk yer:ndc <ıiur. 

Necmeddin Sadruc., Zıyrıc.-a, İ.Stanbuı.. 
da yen.i hlr ta.cid"C vt"ya me-yd~n açıla
rak oraya Fatih Mlm:mcd n adının vc
~iılmes!l\i ,.., bır de hC)kelr.ln dikil
mesini "fr:ctzyor. Ve on b:'" sene 900ra, 
İstonbulun ""1ar bakımından çolt daha 
değşm\.ş, güı.elleşmış olmaoını temeı.. 

nl C<l yor. 
Bu UG.rlere de !ştlrak e1memoelı: 

müIDkün değıldlr. Diieya har'bi >e ga. 
iles; in.,<aalWı çabuk b;ter. ve hür ı:rıl.. 
ıetıer. loerul lşieri güçler! ile meşgul o. 
lur1ar. Haııt..cn sonra, normal za.rnGD
luın avdehde yapıla<:a.ıt bl'r çok lc;
lerirniz var. Bu arada, İstanbul lçln 
btiyük bir kutlama programı hazırla
mak eibette yetılnde olur. 

Bu suretııe İstanbulun :knarı hızla
nır. Heışeyden evvel, şu dünya bfl.d;i;.. 
reslıı'n blr an evveı bl1ıınesin1 tetn<'<l

n.i ed.Cllm. 
R. SABiT 

Terzi malzemesi 
te·.1zi edilecek 

Terzi., b:az.; elb'.sesi, kasketçi, 
kürkçü, gömlekçi esnafına iıh ti· 
yı.çla:rı olan malzc<rr..e bugüniıxde 
birlik tarafından tevzi olunacak-
1ııır. Bu esnafın ~:mdideıı bir be
yanname ile ithaliitçı ib<rliğine 
ro-O:racaat ederek i.htiy.açlıamu bll· 
dirmeleri k"ll etmketedi:r. 
Sahte reçete ile iki hcuıtayı 

dolandıran üç açıkgöz 
Tedavi edihnek üzer Çineden 

İ.ıımıre geln Jki ıhasta öç dkılandı.
rıcı tarafından garip lbi:r şelikie 
dolandırılımştır. 

.Ali eğlu İsmail ve Mahım-et oğ· 
lu Mustafa i5Lınlertndelti ô.ki dır 
l.andırıcı; bu iki hasta bir araba 
ile Beyler sokağında b:.r doktora 
röntgen muayenesine gi1ıınektıe 
iken •a.rabaıya atlamışlardır. 

Bu iki şahııs Beyler sıdkağmıda· 
k\ röntgen mütehassısının muır 
yenehanesi:ni İkinci Koroonda 
305 saytlı binaya naklettiğini söy 
hye:rek ara!ıa.y, ora.ya s<.'Vketmiıı 
lcrdi-r. Bu binada '.bir başka adam 
ıhastala.n bir karanlık oda<ya al
ımıış ve biraz sonra dışarı çıkarıp 
kendilerine 20 lira mukabilinde 
hirer sahte re>çete vermiı;tir. İki• 
:hastanın müracaat> üze~:ne üç 
•uı;hı tutuhnuştur. 

Üniversitede eleme imtihan· 
ları biten fakülteler 

Hukuk ve iktısat fakülteler:nin 
eleme imtiılıanları dün ni.hayet
lı:ımniştn-. .İmtihan neticeleri ha
ziı·an ayının 9 uocu günıü talebe 
lere tebl'ğ oluna.cak ve fakülte
lerde fahrili imtfüanlara ba~la· 
mla.caktıi. 

Tıb, edebiyat ve fen fakültele
ri.le eczacı, dişçi mekteplerinin 
taıhrrri :antihanlarma devam o
lumnaktadır. 

- Bu gee<> aabalıa !tadar lronllf-
~ ... 

- Yarını saat dAlı.a, talwmnül ede. 
~ mis!n'z?. 

- Emıreder3iniz .• 
- Ş m<L deg:.J ... İkimiz de duman.. 

1ı ve yorgunuz ..• Yarın olmaz mı?. 
- NiQ!ın oımasın? ..• Her zaman ... 
- Teş~r ederim ... Öyleyoe otele 

ıPıcr :n artı.k. 
O:.el oı"dC k~ id:.... Girdik Nur ret 

bana dertı.aı t~rriz b:r oda ha~u·l.3ttı. 
- A1~h rahatlık versm. D.yerek 

~ ıık1 ı. g"Jt~i : 
·ranırr adığun bu ctelln odaıs?·uda ya ... 

pa')•alnl.Z soyunm:ıdan b:r ~cuk. gibi 
aglı.yarak kC"Odhm.t yatağ:n üsıtüne at-
1un ... Katı: k.:4tüa ağl:yordu.m. ... GÖ""..
lerim.:'11 önünde y1rıt? onun hay~!' var
dı.. Onun toın, au .yordum galiba ... 
Halıbuk.1 k"ybe-~ım ne1cr vardı! ... in
san h· ya. ında ne ç!n ağladığını bi.le
med.1.g~ zarnanlar en bedbaht olduğu 
zaımanla!.: dı.r ... 

* Gözlerimi açtığım zaman P1ırdım. 
Yı.bancı b r yat:ı.kta 1<!.an ... Doğrulrnalı: 
ı.ıt..-· "'· VücudQmün her ta"BÜ sralı
Y"rdı.;;.. Perdeler ısLrnsıkı ka;µanrn11 ol
du~ıı iç~ odada Gk"'1m loıluğıı vardı. 
Te\rı.ır uyımlB-k: stcdirn. Muva!fak ~ 
lama· m... &.aa ne o .. mu tu böyle?. 

(D~vamı var) 

iı MAHKEMELERı 

rı: ı• ;I •na u ı 1111 Babblm kimıeye ver-
~. _ - mesin.. Kıeptbmalll 
Harkof meydan muharebesi lena bastaı11ı 

Pek biçarEydi'. Yüzünün asıl eörü· 

Ve dog ... ru çıkan tahmı·nıer nüşü ile htı~ında iad.ıa olun.an suçu 
b.r tünü te>1 eıanek müır.l<ün oJmu. 
yordu. H&ru:.ın::n so~·ctuğu suallere cE.. 
vet eleMuın.> <Ha.yır elendtm.> c.Asla 
efenci..ınıı.> c.Kaıt':.şyen ~fe-n;d..nı.> cMa
ıı.t.9ci elen<Lm. gill; verd ğl cevaplıın, 
görmil;ı g09-rnı.i.;, olgun, a.sll adam!a<a, 
ha.s b.i.r e<la, b'.ır tonla. ~rdu. H.a.
ll!iıın, son sual; sordu: 

Yazan: 1. S. Eski Bükı·eş Ateşem!literi 
Uzak Doğuda: 
Doğu Çinde Cekiang vilayetin

de Japon. taarruzu inl<işaf ediyor; 
tahmin ettiğimiz vcçlı.ile bu vilit
yctin merkezi olan Kiıı,,Hva ve 
daha şimalde Lansi şehirlerini 
Çinliler boşallm.ışlal'C!ır. Yalıı.ı:z 
Japonlar Kiuen sahil v.iüi)oline 
henüz asker çıkaranıadılur. Mer· 
kezde Yaogçe lıülgesmde Çin Ol"· 

dusu Japonlara karşı taarruza 
gcçnıi.«tir. Bu taarruzun hedefi Ja
ponların orta Çidıe yayılmalarına 
mimi ohnaktır. 

Görülüyor ki, Japonların Çine 
karşı başladıkları topyekiı.n taar· 
ruz ağır ilerlemekte ve muallillİ· 
daoe Çin mukavemeti ile karşı

laşmaktadır. Bu itibarla Japonla
rın Çin mesel.es.in~ •ür'a:lc hallet· 
ınelcri ve l\larepl Çan-Kay-Şck'i 
sulha mecbur etnıclel'i şimdilik 
Jı.ir ha:;ııldeo ibarettir, 

Li.byada: 
General Ronım<ıl, lıirkaç günr 

denberi devam ~'<len taarruzlara 
rağmen İngHit. ordusunu Ga:z.ala • 
Bi,ri Hnkeym"den geçc.n ileri ınev· 
zidcn geri atamamış ve Tubruk • 
Bi;relgobi hattına yan.aşamaıruşt.ır. 
İngilizl~rin asıl müdııiaa cephesi. 
buradan geçmektedir. .İngilizler, 
ordu büyük losmın1n muharebe
ye girdiğini haber veriyorlar. Tah· 
min ettiğinıi:z veçlıile, Geneı·al 
Rommel'in planı, ingili:z ordusuıı.u 
l\ol.ISLr hudu<iuna doğru sürmek ve 
Tobruk'u mulıasara etmektir. 

İngiliz hava ku\'Vetlcri üstiin 
faaliyet göstermektedir. Bu d.,. 
vam ederse, l\.i' \'er ordusunun 
muvaHak olması inıkiuıs:ız.dır. 
Çünkü bu muharebe, tank \'e tay• 
yare ü~tünlüğü sayesinde kazanı· 
labfür. İn-gifü tabiyesi çekilmek 
değil, mev-..ic giren zırhlı hhJ.ikJe. 
re karşı mukabil tnarruıı: yaparak 
dayanmaktır. Bugüne kadar İngi-

li:z oclusu huna muvaffak olmut
tur. 

Dop cephesinde: 
Alman hava kuvvetleri Harkof· 

İ:zyuın arasında Doneç nehri ü
zerinde.ki köprüleri tahribe çalLŞI· 
yodar. Bu vaziyet, Jıizirn tahmin 
ettiğimiz veçhile Alınanların Do
neç şarkı.na geçemediklerini ve 
strat.ıjiık bir kuş.atma yapamadık· 
larıw göstermektedir. 

Ahnan orduswıun Doneç şarkı· 
na geçerek 3 Rus oı·duı.unu büyük 
ölçüde imha ettiğini tahmin eden· 
l~r ald.aıuııtşJardır, Mareşal Tiııı~ 
çeııko, bizim düşündüğümüz gibl 
Doneç ıı.ehri şark sahilhıi tutmuş, 
ordularının büyük kı.sın.ını elinde 
huhındur.Iu!,ru köprü geçitlerden 
n"hir şarkına almış ve yeniden bir 
müdafaa cephesi. kıumuştur. Rus
ların ric'at halinde bulllitduğunu 
ve Almaıılarm takibe ku:ı·ulduk-
1.arllll iddia eden.fer yanılm!ilar· 
dır. 
Şlmdi vaziyet, na.kof • İzyum 

ara>lli<L• Doııeç nehri iizeri.ııde 
bcllımeı..tcdir. Almanlar lıazıdan· 
nuş müu.ıfaa karşısında bu nehri 
geçmek :ııorwıda bulunuyoılar. 

Auupa garbinde hava lıarbi: 
İngilizler 1000 tayyarelik mu· 

azuıın filolarla Almaııyaya hava 
hiicwnları yapacaklarını 10 gün 
evvel sö:ılemi~l-erdi. Bu işi dün 
ilk defa olarak tatbika koyulmuş
lardır. Bu vaziyet, İngiliz hava 
kuvvetlerinin biraz daha arttığı· 

nı ve lngilizlere daha bii~ ük ümit 
ve ceoaret verdiğini g(;sterruekte· 
dir. 

LıgHiz filofarı Kolon,-a şehrine 
hücum etmişlerdir; burası en Ö· 

nemli Alınan ~anayi merkezülir. 
Y alnı"' bombardımanın neticesi 
henii:z rualuın clınamal..la berab..-
fabrikaların epeyce haı;ara uğra
tıldığı tahmin edilch;lir. 

- Demek, 001.zaden.:rııiın evinden, 
iddia et~-~trl antika. va7.ı0 lle td b~ 
h.r yerdeyt O.ŞU-dııtınızı JJU:af ediQoor. 
ii,i.D..UZ?. 

- E\.'et efendlan ... M:ıalesef, çaklım.. 
Bu, ben'nı eoil<>> ı.ıoculclullııtanber;. müp. 
<\el.'i olduğum bir l:lleıt..-? :Uaüs.iıirl<a, 
Fransızcada at.leptom-an'. decLrı:cleri ;ii
)i:L ... 1:;1mde değ od.:r cfeOO...m. Her gil.. 
1ıığim yerden mUJl')ads!kaık. b.ix şey alaca
ğım. Hiç olınaıı5a bi.r mendil. b-r iğne, 
pu- ooğme veya Jıııymctll yaohut ~· 
me\3;ıl; hertı..ııg> b:.r ~ey... Çi;imasam, 
yapaınıa.m. ButWı akrabam ve yakın 

dostlarım da bu huyumu. bu llle1Jımıi. 
41.rler. Onun :oç;,, mütıey<ılduz bulu
nurk:.:r. F'a.kıaıt, byleyken, .r..ne bir a.:r ... 
lık b.r yolunu bulur, ufak veya büyük 
b:ır ~Y alıp ct.'<b:.ıne iınd, ·rlrim. Bu da 
öyle oldu. B r aralık, ocü .. da k.Lrnse 
Yo.iJken koıı:;ol11n gözUnü CON~Jın. Gö
züme ik:. tane be,...L>irlik Li')li, Hen:en 
alıp ceb .. rue yerley..i.cd'.m. B.z masa .. 
nın üzer 11::.ı.e de-, dededen kalm,a anU
.i..."'18., ınl:n.!ııu.ni, nıiJ.O'.ı.~ür vazo duruyor ... 
du. Onu da al.p palton1un lç ceb..#.1e 
kıoydum. lbç b .. r şey obnaırnıs, yerin~ 

elen h~ kınulıci.:..ırrta;nı~ım gı.lb.iı yerane 
oturdwn. llirıız ı:;.on.ra da vcacılB.§ıP 
çı.ki.;ıu. Ben gi~tik.tr;n sonra vazonun 
yer1nıae o!nıadığını farkct.m."sler. Da
da sonra da, altınların çaıındığıru an
lamışlar. Eve gelen yabancı !kitmse yok.. 
Ben.un huyun1u da. bil.yorlar . .t~nlanıış.. 

lar ki, bunkırı akı.-n ben~n. Gel p beni 
taczJ.'".Jk ett.ilcr cA.ı.t:nlaru1 zaı·arı yo}t. 
va.ııo d'E.-<le yaC.gü.rıdır .. Hıç o!rnazsa o
nu ver!> dedtler, Fa·l<a.t, uta-ncundan 
iti.raf edcırneJitn, İt-ra.f ed.'..p etmemek 
hususunda da. nef$i.m.le günlerce mü
cade-te ett 'ffi. Yine biır ·tüı·lü itirata 
~Mni ~ edomed..m.> 

Mahkeme, b r llki de şah1t d.Lnl'"1ik
ten ooura, nıB..lırlunun bu hı<H>tahğınuı 

tıbben tıcsblt e-eiliıne.< için muayeneye 
sm-1looh.iflı!I'...:ı.sL'la karar verdl. 

MA.hkmeden çıkanlardan iki k'§l ko
aı~uyo?'du. Biri: 

- «Allah k"ırruı:-lere gOOtermeslıı! 
D«ti. Bu da fena jıast~hk. Ş'.ını<J1, fU 
ad:aımın k)bai:lığıına br.k. B'tr de-, söy
ledlk~eıiı1t dınle. Vallahi, i.nısanın 1çl 
acıyor. Yüreişim po.rça parça oldu! ... > 

HÜSEYİN BEHÇET 
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YALAN DÜNYA 
Nihattan Kemale mektup: 
cİ.lı<tlyadıJr. ne fena ... Art.ık ın:. 

tiyarJıadı.ğınıı hl:ssecliyoruıın. içim 
de yaşaırnğa kar~ bir 'hıı-s, dün.
yaya karşı hir kin var. &neler.n 
ıbu kadar ça.'buk geçt.ğin.i ıh>ç ıha
tı:rııma. getirir miydim? Herşey 
d'alıa düın glhi ... Fakat, lhesıap e
diyorum. İlk sevdiğini =ııın 
henüz ıs y-.;ş>nda ı'ı<ilm. Bugün a
radan 30 yıl geç~ bulunruyor. 
Aymaya ba.\.-ınakt2/n karkuyoruım, 
arttk ... Hde saba.lıları ... Bu, be
nim ;ç:n ne uz;ı,p vel"Lci olıııyor. 

Ban:ı. teselli ,"€'ren tek şey, be
nim!e berabcr heuşeyin iıht:yarla 
mas•(LT. Göztepede. ilk sevdiğim 
genç bz; o sa.rı snçh, mavıi gözfö, 
lastik tun g!bi viicu llu Hamiyet, 
bııgiin ın '1sııı b ,Jiyor mu.sı.n?. Hay 
ret ede'Il>in ... Ben onu geçen gün 
Kıtdıköy =pıırunda gördlü·ğüım 
zaman, gözlerim yaşamı. Hanıi;. 
yet bu mu, diye, kendi l<endiiıne 
ımm z.a.maın tereddüt geçird'rriı. 
O, sevişti.ğimrz ,zaınanlaıi llı.eniirl; 
16 smda roi. Şimd'i ne kıı:da-r çök
tüğünü tarif edemem. Yıtllıar, in• 
sanlan, bilhassa kadınları rıe ka
dar d<>~tiriyor. Acıdmı Ham.İ!l'e
te .. Gözler:ımi'll önüne eski Hami
yet gelıdi. Balıçeleıde koşan, sıç
rıyan genç loz ... Eminol ki. Ke
mal, ben, Hamiyet ka&>r çökmüş 
değil'm. 

Yorgunluk fena şey. Kendlmi 
şimdi yo:ogun hissediyortıım. Ka
chköy vapurunda, kalkııp Hııım>
yetm yanma gitrooy:, konuşma
yı bir an akhmdan geçirc?'ın. Fa
kıat. d-e~ mi, d'~ e, d~frnr.üım 
Mnra ... i.ş •.• Ycr:mdc.n ko[kac"3r 
ğırn, yan 'lla g>deccf, m .. O, beni 
~ö~ne<t Çiinkii yı:ı.runch!ii "ki.>
çük çocukla o ka<lar meşguldü 
ki. .. Torunu olacak gclilia ... tl"ç 
dört ;.aş'.arın<la varamaz, yer:.n.de 
d11fl:-cııya.n bir kız çocu.ğu.. .. 

Thkı scn.el<:nii e· ;'i·ıt,'Uek, ba73 
zam.;;n, imana ne kadar keder 
wr;~-0r. Bu.gün de öyle~iın. Ca
nım hiç bir scy i.st~o.ı·. 

B·.:im kc kü·ı eskl-m~ kapla
maları. a.cık penceremden, bir 
ha'n-a d-,ftcrt g'.bi gözlerimin içi
n bekı'Vor. Su <>vin hal'ne bale. 
B.ıhredeki havuz kurı·muş.. Çi-

Yazan: ku,at Feyzi 

mentolan ça1lamış.. l!.'tr&.fını. ay
:nk 'Ot1arı burümüş.. Ytllar ne 
ka:d:ar ta.hri:pk:iır oluyor?. 

Kamı;ulanmııııdaın bi"ri, geçen 
gÜ'll vefat etti. Eski b.ır bahriye 
mütekaidi id:i. Bu adaımm, süslü 
P«rlak dıfrğmeli ellıises'..!e, gelip 
g:~t:ği zama·rı.!wrı ihatırh'Y-0rıı:m.. 

Genç irisi, yakışıklı b:r hahr:ıye 
zaJb iti... Ben, onun geııçlığiaıde 
çoctktınn. O, mektepten yeru çık 
mış, yammı.z.da.ki köşke damat 
g'xmi.ş g<>nç bir müta-ııim ... 

Eskiler<..lcn hemen kimse kal~ 
dt g:lıY. ... En son bu ba.lı.rtye mi1-
tckaidi vardt. Şimdi, civarın es· 
k!lc:-ı b-i.zler olduk ... Ne hazin .•• 
1ı:.t·:yarhk bu ... 
Aldmıa gen.çli.k günleri gcli~r. 

Ne hovardaca, ösraf edercesm-e 
h.areaTn IŞ'l'Z •• İnsan, <;ocuk}uğurııda, 
gençliğinde, zamanın kııy.mctiırıi 
bilmiyor. Hep, J:ı&yle genç k.ala
c&ğız, zaııı.nedfyor. Şİlmhki a.kbınr
lıa, yenöden ·g€1DÇ olsam, dimıyanın 
atiıını üstüne getim-lm. Hayat, 
ömTiin sonu'Dda öğreniliıyur. Anı
ma, ne çare, .i.şişten geçmiş bulu
nuyor. Bugün, 40 yaşından kü
çiilt olalara cahil, diye, baılu<yo
yorum. Onlar ne bilir lci?. Fa.kat 
hiç b'.:rşcy l:ıilmed.:kle.rin; onlara 
k:;ıbıtl ettlımek mümkün mü?. 
GeııçliğIDıİ!'l:de biz de öyle değil 
ıınlıyd il<?. Fransızların ne güaıel 
bir sözü varorr; ~imdi, onu ha.
tırladım: cGençler btlse ihtiyar
kr yapabilse .•.• Galiba, iıhtiya.,... 

ıkla da bütün bilmen ~""· na
z:ır.ıyat 1ıalind-e kafada ve göniiJ... 
de kalıyor. Tatfbikat için takat la
zım. ennj'i lizmı ... 

!Bed'biınlik ne fona... Şnırli, 
kendim; çok bcdb'n hlsseıfııyorımı. 

Etrafrmda hel'f:ey beni sıkıyor. 
1'1Te0 'em yok.. H;çhir şeyden tad 
duyrr. wyarıım. t ç :mde bi'l" istekslıı: 
lik var. Dün akşam, b;a-az yürü• 
)'ÜS~ ÇL~yım, dffiim. EraıkÖye 
karlar ı.ızandrn. Ycrnıl.m~tmı. Bi.r 

1'lroya atladım. Eve döndüm. 
Ne v-011:>.vlaki k"'"'bal.k ne t.:ırla
laTın )tjl~ ne ağaçların yıwprağl. 

ne de ufukta batıan gi.i:neş, oenlı 
sannadı. Hiç bir §'E'Yle ımeşgul o
laııreyorum. 

Bir kanıksama '\'ar içimde .. E
ve gd.;nce, radyoomı açtım. İki 
d"kika sonra kapadım. MüıUk a
deta ,başıam <ağnuttı. Stı(yuındum, 
prjamamı ıgiyıdiın. Balkona çı it,. 

tıım. !Bir ~zluııga urzanıiıım. Ha'l'a 
ıı armıına k ÜT.ere idi. Etrafa ilıir 
ses.•7z.lik çökm~tii. 

Bu sessizliğe bıryı.l:d:m. Dakikıa• 
hırca, başım• cfaılOOl.m, cfüşiin.
di.im. Geçen Jroskoca bir ömrii dü.
şürı.dlim. E'l'dekiler, Adaya geoe 
yatısma dayrlarma g:~m•şle:rdi. 

Hizmetçiye seo'enı:Em. Masayı 
balkor.da hazıırlıatbım. Şöyle, tek 
·başnrıa bir \ki kadı;,h atayan, e:
kfu-1anayım, dr<lim. 

IBu ıarahk, l>a.lkonun aı:ıtııııd.'.ın 
dloğru, bahçeden bir hşrtı dey· 
dum. Yava.,""Ça eği'lıl.im, bııLkıtmı.. 
İki kaTaltı.. Bizim mutfağın yan 
penceresinden akseden dıO>nuk bir 
ş'k, bu karaltılan ooçmeme 
yaırd'ırrn ediymdu. B udamnııyıı i!Ju. 
danmıya aınnıış taflanların aTJ<ı.. 

ı smdaki iki gölgeden birinin lııcım
Ştml'UZU1l kl1ll Candan olıcluğınıu 
farketti:ın. Öteki de, Bdl>-Stil kıı
yaıfetli bir genç çocuk.. Yukan 
katta clekt.ı-ik ya.lomıımı:ştım. Be
ni evde yok zannetmişler, galiba .. 

Evvela, biJlhlrlerine sanilıd.ıılaJ\ 
utzun uzun öpiiıştü1er .• Sonra, de
l>kanlı şöyle fısıld'<ldı: 
~ Benİ ö1frnc~ kadar seve

cek mis:.O Cani:lrorn.?. 
Candan şöyle ceva.p verdi; 
- Tabii Adnıaın .• Ölfuıceye ka· 

daT ynvr'1rl" 
Zavalh Hamiyet.. Seni halı:rla

dıım .. Ben de sana ayni suaJJ. sar
muş, sen de b:l na ayni ceıval:ıt ver 
mi.şt!n .. 

Hey gidl J;ençlik hey ... Bu iki 
çocuğu :raıhat."z elımek is1ırne<Em. 
Bi>r nezake!sizUk yapmalııtan o 
kadar koı'ktum ki ... Çünkü.. bir 
a'IJ geldi iti, aşağıya seslenııııek is
tedim: 

- Bunfar. h""!JSİ< ya'!an ~ler, 
(,'Oeuklar .. Bir gün ge1'r, !.kiniz de 
unut11}uTS1"1""1w. .•• 

G--ve~'k>loerle başını ağ!ııttım.. 

Seliım~ar kardeşl':ın.. 

114dfıeıerin lnklşal 
mevsimi ne zaman? 

Müıtl'e.fi.kler, şimdi Rusyaya iki 
yoldan ya:ııdıım edlıyorılta:r. Biri 
ş~a.l yol.u, diığe'ni İran yo.lu. Bü-

1 tun kış ş:rnal Buz deıti2:i buzlarla 
ka,p!'.~ o:ıduğundan, 'bu yoldan yaz 
dun çok güıı; ve az oluyordu. Ha.
valar..n açılma"' cfuıerine, buzlaa: 
kı'Smen eriım~. Şi.nıdi, Rusya.. 
mn şinnaılmde, Buz denmzü.de, .i.. 
kinci bir Jiımandıan daha istifade 
edilebill~or. 

Fakat, asd yardıım ydlu İ.raru!ır. 
İııgili:z ·ve Amerikan yardıtmlan 

bu yıoklan gid'ıyor. Bu yol daha 
emindir. 
Şark cephesinde beklenen bü,. 

yük ve bütün cepheye ş-arn:iJ Al
man taarrıı:zu başlamadıı. Herke.:ı 
bunu merak ediı:or. Neden baŞ:r.
rrmyıor. Fakat, bu a:rada Almanlar 
mev;ı:i ·taarruzlarda, Kerçde üç, 
H:ı:rkofta da üç Rus ordusunu im
ha etmiş1erdir. Bu, müh'm 'biri 
neticeder. 

(Bıııgün müaşıfan vaz!V<'! şudll!l": 
Alma<nlar, herşeydı<'n ev'Vel Rus
yaya İıı-gfüz ve Amerikan yardım 
y>0lla'rınıı kapamak istiy<ıırlar. Bu 
yardım yolları nasıl kapmliliır?. 

Mevs'm müsa:t oldu~L için Şi• 
mal denizinde denizaltı ha~bi şi<Jı. 
dotle<nım . .ştir. İran yolundan var
dımı kesmek :ç:n ne y::ıp>yorlar? 
Süveyş istikametindeki y-eni Rı;ım. 
mel taarru'1JU, illıtima.I ki, İran yo
lunu ortadan kald,.rımayı istiohda! 
etmektedir. Bu arada, Almanla-
rın Kafkasyaya 1hraç y.:ıpmalan 
akla geliyor. , 

·Bö:;ole bir 'hare>kdt mümki1n mü
dür?. Rus cephesinin cemııp ke
simindeki Rus ordularıım iyro 
zayıf ci;şürdükten sonra, Kaır:ı· 

denizden Knfkasyava bi:r ıhraç 
teşebbilliü düsünlilebiliır. 
Kafka~}'aya ı;-ıkan Alman km ... 

V<>tle-ri İran yardım yolunu ro!ct' 
u~a:la'bllr. PT. Eğ,,., ~ '"
ti.k:ın:eti·nd>ekl taarruz da mı. \"1·f· 

fak oh,rsa, İran yolu daha çnhuk 
kaıpanmı.s olur. 

Berki de Almanlar, Ru.s:va; ... 
yaıxlıın yo HaTını ol1ladan kaklı,,. 
dıktan sonrn. bütün cepheye şa.
mil umumi bir taanruza goçecE'l<-
ler ve Ruslara bütfuı kuvvetlerile 
yii.klenecelclerdir. 

Yalnıa;, İngiliz1eriıı Mısıırda ,.,,..,y 
kuvveti' okiu k foııı lh.a tıroıı.n çıka.
rı·lmam alıc.. ır. Bütün kış Mısr<la 
hazırlık yaptlnıışrn. Bumd:ını OOır 

ka Kaflrasyada Rusların ıınü'lrom
mel l:u· ta-hk.imat manzum<a>i vü.
crnde geti:mıiş oldukları mııhak· 
kaktır. İran y>0lunu kolaıy ko&ıy 
!:elce uğratmak pek mümkün g(). 
Tİİnmiiyor. 

Eğer. Kafkasyaıya Alınan atla•· 
mast mümkün olur ve Süvey~ 
d~'<E?, ~a.ııbin uımunni man.,,._ 
rası ve seyri mülıi:m dıel(işilcl't'e 
maruz kahr. O zaman kaıt'i ınet'cc 

yerj, bdhi de Rı.."S cephesi ? 1m>
yacaktır. Akdarı.iz, Süvey'Ş. Hnd 
den.izi mü..'lıiım muharebelere t<'.lh· 
ne olacaktır. 
Şu muhakkak ki, heyecan~ 

bckl~en 1942 dlklbaharrndan z>. 
yade müh;m olan mevsim, b'o:oe 
19.J.2 sonbaharıd>r. Sonba!:ıarda 
bir çok siyasi ve askeri hadise!~ 

r.!ııı inkişafı l:aklene.b.ihr. O vnkit 
lwt'i neticeye daha ~k yakl8<'1b
mıış olacak ve kat'i neti~ ym 
ve z:>manı daha kuvvetle tıaııın:n 
o=bi~ccektir. 

•• 

'8Tri !'"i.zi·"DE~Di, ı 
tfepımızın ~ 

Bir kadın ayakka
l:.ısına 60 lira ver
mek yazık değil mi 
Okuyucula.nmı:z.dan B. Sadi Un 

yazl.Ş'Or: 

- <BeyQğlu ve Ga.lat&dald dtllt
kfuılarda kadın ve erkek aıy-e.ktru

bıları çok pahalı satıJ:ma~ad.Jr .. 
ls~ar.bul o!he:.l!ld~ f"a..tıcr a.ı.""'RSln.
da !:ıh',ş bir !arlc vardır. Mcseü 
Bey.:ığlunda 2'0 ı:ra ıstenen b r is
Jcarpmi İsla.nbu!da 9,b liraya aı. 
dım.. D:,ğer t:ı.. •ilan Bı>yoğlund• 
harıl harıl 60 liraya kadar katlm 
ayakk.a..~.sı da sa.tılıyof"!. •. 

Bu ~f"l.ıf ~a.runda 60 ı:ra
hk kad'H1 ayc:ıkkabı&na ne lüzum 
var? Lua.:sün z.am.an.ı mı? ... 

Alôkıılla.-ların bu !lıa.t fanına 

nazarı dlk'k.a.lle:.l.nf cclh&:ierk~ 

genç kız ve bdın ay~ .. kala-rınt. a
ca "rp b!x ~le scık:.11 ve n qe kese-. 
l<!r:bde rahne aç·ın o sfizde ~. 
ç :M.e tabanlı. mantarlı 1rk:a1"poi.n ıer 
imc:ıliııt.nın menolun:masıru cUerlm. 



( liu ya.zının meıti,fu.erı A.f.l;cLQ.oı..u. 

Ajansı bültenlerinden alınmıştır) 

Tcfüiıs cd.ın: Muannner ALATUR 

Alman beşkuımandııııı.tı.ğı tebli
ği; R u.s CC'plhesi.ıı.m. merkez ve 
işmnl Jw;:ımmdıc: ımev:ılii Alman 
taoıırnızla,pmn muvaffak.iyetlıe ne
tkelend.ioğ:ru hild'iri&'or. Macar_ 
kat'aları da CE:phe gerisiooe Rus 
çetıclerini intha etm\ştir. Bi.ır Hır
vat a.Jayı 'bilhassa temayüz etmiş
~:T. Aıl:man kuvveU€d ve şimcl 
derı"ızirnle Almam denrz kuvvetl'e
ri de faaliyet göstermi.ş!enlı. 

Harkof mullıareıbcsi hakkında 
Almaıııla.nn ıbu tebliğin., muloa'hiıl 

Ruslar, fevkıalad.e bix teıbhğ neş
retn·cşlerdiT. Bu tebliğdıe, Rostoıf 
ÇC'vresinde miinhıısıaıan 'hüyÜ'k: 
Alman taaTTIWUil.a mani olmak ü
'Z<:'l'e yapılan Harlrof meydan mu 
ho:ı•v.~!Ln sona erdiği biklıril
ınrkted'ır. 

Rus wdiaıhrına göre, Almanlar 
bu mulıarı:bclerde 90 bin ölü ve 
esir vc:rım'ş'cr, 540 tank, 1511 top 
'\·e 200 tayyare ka<Y'betmlşle-rdir. 

Ruslar ise; 5 bin ölü, 66 bin k:v
~ u veııın'ış, 300 tank, 832 top, 124 
ta<;,·yare kaylbotmi51tr. 

LONDRAYA GÖRE 
Iıondraya ıgöre Harkm muhaxe

heleri iki h.afta sürmüştür. Almıan 
!arın Harkof eenubunda 30 piyade, 
6 twnk tümeniyle /hücuma hazır
l.andıığı. haıber aln.r.ırnış ve Sovyet
ler Harkof istikametinde derl.ıal 
tararuza geçmHer<lır. Harkdl'ı.un 
=ptı pkimda yokıtu. Maksat, Al
man tararuzunu sekteye uğrai
mıaktı. 

!Müteakip Sovyet tebliğleri, bü
tün cop.lıe boyunca, Ru>la!'llll mü 
<lafa mt 1ıa11,Jbehri yaptııkflanmı; 
/bazı meskun mahallerin işgal e
tlild·'ğmıi biıld:irınektedir. 

A'ınıaıılar Demeç nehrini l:ıi!r ta.
bu<11la geçmişlerse de, Rusl<ar bu 
taburu k.:sı:nen irrlha, kısmen esiır 
ctım.lışLeratr. • 

B!:r Ahna.n tebliğine göre, Al
m"1n df'n;zaltılaırı At1antikte ye
nic!Cn 106,800 tonluk 22 vaıpur ba
tmnışlardır. MayJS içinde Alman 
!arın batml:ıkl:ın müttafilk g""1'i
lerj tonajı 767.400 1ıoııa baliğ ol
m~tın. Bunhıııın Jıep3i 140 va
iPUX<Zu·r. _}.c 

:LİBYA CEPHESİNDE lf 

itngiliız Orta Şa1'k umum! ka
ra goıhımıı tebllğirııe göre, Liıbya-
<l:ı Şöval.yeler KöprC.;ü civa:rın
dah; ÇlrI'pılŞOla artan bir lhızlıa. de
v<ım etmektedir. Alman kuıvve~ 

Libyadaki muharebele
rin en tiddelti safhasına 
girdiği İngilizler tarafın 
dan bildiriliyor. Alman
lar hi.la, sarih bir §er 

ıöylemiyorlar. Kahire
den gelen haberlere gö
re; muharebenin 48 ıa
at içinde neticesi belli 
olacaktır. Bir lngiliz a• 
mirali burada esir dür 
müştür. 

Iel'llle taarruz1ırr ~. eheın
miyetli 2JaTarbır ve:ııd:iırilm!şt.ır. 

Dört gündüır <lm-am eden Ç""'l"lr 
ma san sa.filıası.ı:ıa girmiş1ıi.r. Du
rumu İngiJ.itıJer müsait .görnıek
iedir. Şiımıd:l muharebelıer en şid
dl?t!i sa:f!J:ıasıırıa gi.rınşitir. İki .. gün 
içinıde kaıt'i biır netiıceye varılaca,. 

ğı söyleniyor. Almanla mı rlört 
gür.Iük ibir yııllirım lıadbi plfuıı 

ele geçmiştiır. Kalı.reden ge1'eıı. 
!haberlere göre, şimall Afrikada.
ki 'bütün Alman kuvvetleri, bir 
piyade wımenı müstesna hepsi bu 
muharebelere sokulmuştur. 

Almanlar, Resmi tcbl'ığlerincle, 
şimali Afrika harekatının yahı.ıız 
devam etmekıte buı'lı.mduğun.u ka
yıtla iktifa ediyorlar. 

İtalyanlaır ııeşrettlkleri biır res
mi t,;bliğde, :tngil&zlerin ağır ka
yıp 'ara uğradı,ğı bndiriılınekiedio:'. 
F:yısı ilci bini geçen eii.rler ara
sıında AmiraJ & r Gova:n Ed'vaırd 
>le b;T toğay k:.omutanının bulun
duğu bildi1".liyor. iBun.dan başka 
343 tank, 21 ınırhJı keşif arabası, 
53 top ve 200 den fazla kam<yO!l 

? !mmıştıır. <'-"-' ''*' 
UZAK ŞARKTA:. "f '\' 

Urıak Şallkt:an gelen ıhawlıere 
göre Çunlüng eyalet:iııin mezikezi 
ol.an Kiııllwaya kaTşı yapılan ta
arruz esnasıında, J oponlar zclıiııli 
gaz kullaırımışlaT ve bu yüJZtlcn 
Çinli.I€'r geri çek.ilinek rorund'.a. 
kalırnşlardır. ÇLnllier ı 25 k•bmet 
re şimali gm1b!y<e çekıilmiş-lerdi!r. 

Bu hareh"e!ıJer esnasında Japnn 
J.a:rm fazla tayyare ka!;y1bettiklıeri 

ıha.her veri.lınektedlı-. , 
•• PARİSTE Bl:R YAGM.t\ ı 

Paıtste, bir umumi iaşe mağa
zası önünde bfryük bir a.rlbedıe ol 
muştur. Mağazaya hi1cuım eden 
halk, 'grda madclelıer'.ni y:ağma et
miş, sokakta sıra bekli~ llıalka 
atııı.ıştn-. Polis1er.ln müdallıalesi ü
zerine ,b.ir kaç el ıiıl!ah ablınış1'ır. 
'.Bn- polis, b.ir bisikletli omıJh.a!K 
öldütıiilım ii'ş, bh- kaç pol:iıs de ya,-

ral1a.nmlŞtı'r. ~, "-"-~· o- ... ;... ; .;... • k } 

(_ş EH l R DEN 

A. KARADAN •• 
!1.lili'1LE1U;1'TEN: 

ve MEMLEKETTEN) 

de sıcxıı smıf talebe!h-i'l'lin liGe bi
J firme imtihanlarına bu salbahtan * R<"""uınlı.urumuz M'IIll Şef İaı... itilbaren. baŞhuu1nnşıu. 

me.t İnönü di.tn Ankara.da İpodromu 
Orta okullarda son sıııııflıa,-m §<o:ı·~fl-endırerek.. 5 .J;ıncl hafta aıt yarışla-

rını seyrelmlşlcrUıl'. Ya.rışlıır çok he- dıevJet onta okul hit.Wıne imühan
yccacl\ o!ıımış ve batısı mü.şterelote oıı lıırma hak kaznan talebelerin ~ 
!""'1a 870 kuruş J<azS<ulnı~ı.r. yarın saba1htan ıiıt.il!xı.ren imtiliın-* Ao;:l<ara, Bur:;a, J.zniir, Kars füt laııı.na ~l anılacakıtır, 
d 1ğer 4 \11Ü33'etrte mWlhal olan meıh'us-

Meksika Senato 
su da harp ilanı· 

nı kabul etti 
Vişi 1 (AA.)- Meksiloodan öğ

renildiğine göre; meclisten sonra 
S<ınaıto da mihvere hıuıp cllimıruı 
istiyen Reis Kamaçonun takri.ri
rıi Ju.bul ehm.iştir. 

Vişi 1 (A.A.) - Meksikodan 
öğrenildiğiıne gfoe, Meksika Cum
llmrreisi Kanıaço, hıdka ın.llıveırle 
haııp 'haılinde bulımduğımu biil.dir 
ııen ibir demeç neş1'C1ııniş1ıir. 

Uzakşarkia 
(1 mel Salı.!!6den Devam) 

Londra, 1 (A.A) - Uzak Şark
tan gelen haberlere göre, Çekıi;. 
ang eyaletinde Çiııh!er Kinhva 
şehrini geri almışlardır bu ara
daki çarpışmada Japonlar 100 ölü 
vermişlerdir. 

Çinliler Yangtse nehri dolayla. 
nnda birç<>k mevzileri de geri 
alnuıılıırdır. 
Yunnaın ey;ı.l..ıinde, bir Japon 

koluna yardıma gelen 'başka bir 
çok çmı:Jıer ta.ra.fuııdan pusuya 
düşürülmüştür. 

Vişi, 1 (A..A..) - Jnpoıılar, Ç<> 
kİ!&n'll sah.illinde Liııguıın ~ 

ayak basm1şlardır. 
ÇIN TEBIJôİ 

Çııngking, 1 {A..A..) - Kiıılwa
ya karşı yaplan Çin taarruzuıı· 
dan başlro, pazar akşamı neşredi
len Çin tebliğ~ söyle denıadedir. 

Çin kuvvetleri hıılen Hofei şOOri 
ııurlanna taarruz ebudrledir. 

Dün sabah, üç harp genı.filııdeıı. 
Yubuang adasına Japon !kuvvet
leri çıkartılması üzerine lbu çev
l'ede de ça~alara cı.,vam edil
mektedir. 

Hokkabaz seyrederken 
(1 inci Sati!eden Devam) 

Yü;>Jerce kişin.in göı:üönünde 
cereyan eden bu soygunC'uluk, 
tiyatroda te~ uyandmmş, bir 
çnk seyirciler başta Ne<Xl'etle ba- · 
bası olduğu halde oyunu bırakıp 
h>rsızın peı;ine dil~. 

Ça<cl.ıığı cekıetle kalaıbalı.ğı ya
raralc kaçınağa uğraşan lu<rsııı:, az 
sonra kapıda yakaJ.mımıştır. 

Niyıatıi ooınd:tlti lhı:rnııı:, zabı.ta
ya teslim eıdi1m!ştiır. 

Amerikan 
Askerleri 

Fransa'da 
(Başm:Jta!eden Devam l 

larl<en henüz İngilizler sııdeee 
Libya cephesinde kısmi kuvvet
leri ile çarp~ı~<>r ve Ameriluı baş· 
ta ohnıtk üzere henüz ellerın; sı· 
caktan soğuğa çıkarmamış bulu· 
narak baş döndürücü bir hlZla 

Jw.<.1ar için dwı iıntı.ıı..p yapı.ıruııtır. Ne... J\lÜTEFERRİK: 
ked,e Cwrıhuroyet Halık P~ 
naın2ietılet'i ;uı:ııauı. ı.oıtlhap oıunm...

'tıardır. 

' harbe ha'Zlrlanıyorlar. 

+ Traık:yad:ı. Arda ve Meriç köpr!>
ler ıniıa. qaa·Ll tamamıanmış~ır. Avru
pa. ile Lren münakıalfttına 10 Haz:i.ra~ 
c....ı.:-ı :.ı:Ubaııen başlM 1 kıcak'tır. * Emnlyet İjlleri Umum Müdürtüiü 
.a:r.ı!lıO:. D...-J.re Reıs.ı. B. lıbısan ::iabrl 1le 
D.v.eı Dem>ryollan Umum Müdürü 
B. Cemal ~..,ı Vck:alıet emrltı.e a.. 
ıınmı,lardır. Devlet Dem.cyolları U
muın Müdür Muavmt B. Fuat ZIDoir
itıran Me:ıJkılr Umwn Müdürlup ta
:ı(n olunmuştur. . * Gezaevierin1n m!1dür, dolı:l<ır ?9 
hesap memurla.rı kadroları taiw.iıye o.. 
[uıııı.caktır. 

ıir Ki>y l!lnS!ıllıüler! !ıskl<ında hazır

l"'1an y<Tjl ı.,y ıha lıugünltii Bü,yük 
!lıillot Mecl ı.!rıde rörilşlilecektir. * A>kerl ve Mü,kl Tckaü.t Kanu
nunun 16 ıncı madde~!rı.de yapılacak 
b·r tadlıliıta göre 'tıt'kaüt olduık.a.rı ota ... 
r±ıı~ e rütıbe veya sınıfta 10 yılı o 
durııı~ o1allillıLa n ıeA rütbe VeY'Q 

.. ınıf .maaşı fueı·t;n.rlen t(.'kaüt maa~ı 

l :ho.i.l3 o.unacaıkrtır. Bu gbJ1er:n teka.. 
üt ü.k.lerinaen evvel ölürrılerinde ey
~a :T: aşla.rı rnafC'\"'., rütJbe veya. iiuuf 
üze:-1nden tal.l.s s ulunac~ır. 

YiLAYET ve BELEDlYE: 

* 11 yıl sonr3 İstnbu.Jun feth;.. 
n in beş yüziir.cü y ıldönümüdür. 
Belediye 'bu münasebetle muaz
zam ılıiT hazıı-hk planı yapacaık ve 
·bu tarihte nJıhayet buhnak üı:ere 
ge~ bır imar ve inşa i:şim başa,. 
raca'!otır. * Tal'JSileı'e 2am yaınlması iÇiııı 
Em iyet 6 ru:ı şube müdürlüğü 
tarafından hazrrlanan bir tel<lif 
Beledi:ye Ret:ıl@ne veıtlerek ted
ıkiıklere geçilıınişti:r. 

* Tacettin, Hasa·rı, Al! ve y,... 
şar isimlerdııı.de 15 yaşlarında dört 
suçlu ev11elkl gece Fatihte Sod'ı.>
lar caddesiınde 12 numaralı mre 
hırsızl!!k içm ~erdıir. Bll'1'..l:aıı'
dan Tacettin lkanape üzeninde 
uyuya kalmı.z "" geç vııhlft; rni
saiiıililaten dönen ev sahibesi Nu• 
riıye tarafıad~ yaıkalanar ak p:>
hse teslim olunmuştur. * Eırllak Baıikasından 3 ayiik 
maaş alan müteakri<I, eytam ve e
;ramllin maaş tevıııiine lhu salbahitan 
~tiıbarer, 'başlanılmıştır. Evvela 
saat 8,30 dan itibaren aBkeıi ma
lı'.ıl ve memurlara tevziat .faıpı1-
nuştır. 

* Malmüdüırlüklerinderu3 a<yllıık 
maşlann tevzi olımmasına 3 H:v
zirmı. çarşamba günü ıba§'la:ıilla.
cak ve 9 Haziranıda nihayet veı'i
lecektir. * .'Kum!laıpıd!a lotuıran Ymu.f 
il;minde 'biri sa.fıoş lb'ır ha'lrle 
}{ıımk:ıpı civanndan geeçrken ba 

1 ğıımı'Ş ,.e bir komi9cr muaviııtıne 
iddi~ya göre 'haioarcıt etın:ştiır. 

Yusuf 2 ay hapse ve 60 lira para 
<>ezanına nıalıkıim <>iilere.k tevkiif 
olurumıştUT. * Şia-ketlhayrlye Ada'lar, Yalo
va ve Anadolu yakası vaıpurlari

.Le fürkıeai tren baııJiyooWı<lıe bu 

sal:tilit.an itlbaıren mi~k, a
henkli yeni yaz barifeleriıruıı taıt
olunm:ı=a ~anılmıştır. 

MAARİF ve 'ÜKİVERSİTE t • < • I 
* Şehriın.izdekı teıiıııniJ. li6ıeıJıeı-. 

* Hava Kurumunun Etimes
ut a:tölyesin'C!e yapı.tan iılk; uçak 
ge!lecek hafta yapı laea.k olan m&
l"&llim eıınaliillda uçuru'.lacah.-U., 

L-~~~~~~~~~~~~~ ........ 

Alma,nyanm Sovyet ordularım 
yen;p Volgayı aşıp aşaınıyacağı, 

l\I,oskovayı söküp Urallanı gidip 
gideıniyeceği, Kafkasyayı geçip 
Basraya inip ine:ıniyeccği; Mısırın 
ve Hindistanın elden çılap çık
ımyaeağı heııüz bd1i d<ığiLl:ir • 
Belki bütün bunlar tahakkuk e· 
decek, yahut da etınlyecekıtir. Et· 
mezse ve ayni cephelerin nmvcu
diyeti ile harp 1943 yı.l:ına hı.tibl 
etnıiı bulunursa İngiltero ve A· 
merikada hazırlanan dev kuvvet
lerin yalnız Fran.saya değil, Av
:mpanın mulıtclif n<>kıtalanııa çı

:kan!nıalan bile ıbahiıı mevzuu o
lur ve l\1ihver için istikbal 1943 
den itibaren ç<>k ımiişkülleşir ve 
hatta kararır. BilmukaheJe bu 
cıeplıclerin trmamile sökiilmesi 
ve Anglo - Saksonluk iıleminin 
Okyanuslar aşın kendi ülkelerine 
ve Afrikaya ı;ekilmcleri takdirin
de dahj harp bitmez ve yine bu 
dev kuvvetler 1943 de Almanya 
ve Japonya ile to~laşıp hesı>plaş
nıadan Jclı~larını .kınlarına M>ka
mazlar. 

Biitün bu nıül..'ihazalar da gös
teriyor ki, Amerikan Geruıll.aır
ınny Başkanının suıleri boş lakırdı 
değildir, Vaziyet ve şaıtl:u ne 
olursa ol.un ll.nglo • Sakscnlar 
hakikten Avrupa kıt'asnı.:ı 23ker 
çıkarıp harp t•lilı!eri.ni n'lıai şekil 
ile denemeden lıerlıan.::i lıir uzlaş· 
ma sulhun.a ulaşanııyaeaklaı-ı gi
bi her sahada müllcfiklcri y
medcn Almanya için de sulha ka· 
vuşınaııın imkanı kalmamıştır. 

' 

o - S O N T EL C RAF - 1 HAZiRAN ıtn 

Bugünkü şart ve imkanlar içinde 
(1 inci Sahited~n Devamı 

100 gram fıstık veya leblebi 
45 kalmi 

4 !Yumurta veya 150 ıgram et 

da mevzuu baruu1sa böyle lbit g.. 
da listesi ile geçinmek mümkün 
dür. 

apon cep deniz Paris 
altı/arının manında 

bombardı
ölenle-

585 kal'Oni 
225 gram ellmnek 540 kal!orM 
Kallıv.ı ve çaydan 90 kalori. 
'Yek ün 3105 kalori 
Yukarı<la söyl!!<l'.>ğimiz gibi ça

lışa.ı. ağır işçinin iı>er vü.cut kLJO
suna 38 .loa!oriye iMiıyaç olduğu• 
na göre; 70 kiloluk biT işçiniın bu 
hesapla 3015/70 = 43,7 yani yu-

Kışıııı çokça kullandı:Jınnıız v 
fevkalade besleım.? ka biliyctind 
olan kuru fasu)ye, nıolıot, ku 
'bakla, mercimek, be-zelye ve 
~ail; 'kuru sehzıeler de aradab' 
yaş çeşiilerile kanştırıl.m;a ~ 
murtaya da, ete de pek ihti\)'aQ 
!hasıl olmaız. bir taarruzu !ırin cenaze töreni 

MeTuuxn 1 {A.A.)- 'Mıüıttefik Vi:şi 1 (A~I\..)- ~ilizlerin yap- Vücut bir makinedir. Bunurı Ş 
leti.cist de hiç şüphesiz gıda m 
deleridir. Fakat bugünkü gi · 
fevkalade şa.rtlar ;ç:nde imkan
lardan ist'fadeyi dü~ünrnek, no 
san ol:anın ve meydandan çeki
len.in yerine ekle mevcut sebze 
gibi, rneyva gibi, bal, pekıınez, 
bulama, yumurta, taze ve kuru 
bal:k gibi gıda maddHeri ibm 
oluınarak pekala sa~·Jı.ğırnı.:ı sür
dürürr, hatffi besi hastalıklann.ian 
olan romatiızma, !'<'ker. damar ıra.; 
tıaşması filan kı:ıkiı h3stalıiklar 
·h•ı da kerulimizi Ir.1'h:..faza e~ 
m:s oluruz. 

umıınıi karargahı ıtebliği; Japon ıtı.'.kılan '.hava akını netioesi.ııde ö-
eep dıenizaltılannın Sydneye ta• len'lerin cenaze meresimiınıde Ma-
am.ız t~bü,,"iinde buluruhıl!tla- roşa.l Petcn iJ.e Başvekil Lavall 
rını lı:ddiı1mektedir. Bunlattlan Abel Bonnard, Amiral Platon ve 
b;Ti top ateşi.le ve diı<e:r iki'Si de- Laguardel tems11 ede=k:lerdiı. 
nio:altında patlıyan boonbalarla IJ\farc-şal Peten, :zarar gören'lere 
falırip edilntştir. Askeri kıymeti V'er:ilmek üzere BaşWlciı LaMtle 
ol!ımyan loüçük bir Avustralya 200.000 frank wıım:ştir. 
v,.puru batımı.ş ve ·baar.l'llz tama-
m lle akim kalın ıştıır. " 

~--

1250 uçağın taarruzu 
(1 inci Sahileden Devamı 

bir faaliyetle derhal harekete mü
heyya bir hale gelmişlerdir. Bu 
esnada tayyarecilerc vazifeleri v.o 
hedclleri tebliğ olunmuştur. Sa
bıılun erken saatlerinde alınan 

hava raporları gayet iyi olduğun• 
dan tayyareler müsait şartlar al· 
tında hareket etmiş:erılir. 

Birçok yüksek rütbeli zabitler 
emirleri altııı;lalıi t&kırularla uça
rak OOmbaı:dım.anın tesirıni hi2rıat 
görını.iye karar vermişler ve akuı
lııra iştirak etmişlerdir. BiTÇok 
ınuh1elif yerlerdeu hareket ede21 
tayyareler geçerken sahilde bulu
nan kimselez bir şelô.lenhı selleri
ni andıran kuvvelli bir uğultu 
hissettiılderiııi söylemişlerdir. 

Hava filolan Rhur ha\'2a.Sf1'a, 
Koronyaya va.rdıklan zaman ışıl
daklar derhal harekete geçmişler 
ve 500 hava diıfi bataryası ile kıır
şılaıun~lardır. 

Hücwna J.ştirak eden tayyMele
~in çokluılu yüzün<len müdafiler 
Şaşırllll§lar ve tek bir tayyare ile 
muayyen bir [>&.O<iycd.e meşgul oJı. 

mak imkanını bulamnnuşlaroır. 
İngiliz bonlbardıuıan tayyare

leri her altı saniıyede bir pilce ola
rak hücuma geçmişler ve büyük 
çaptaki ağır ıbombalannı aıılreri 
hcdefle:r<1 &a'Vllrmıya başlamışlar
dır. Kısa bir zaman soın..,. şt>hir 
lııir alev siitımu halini a·hnıştır. 
Alınanlar İngifu ta~ yarecilerini 

aldatmak için şehrin dışında bir 
çok •ahte yaugwlar çıka.rınışla.r

dır, Fakat bunlar çok k.iiçt.ik ı>ld.u
ğwı-dan ııyırmak :ıııüwkün olmut
tur. Bombardıman neHccsi.nde 
nıünakaliıt merkezleri, hıimya ve 
endüstri fabrikaları askeYi lıedef· 
lcr ağır hasarlara uğratılmış ve 
akınlar akıl ve ha ~-salanın tka:bul 
edemiyeceği kadar dehşetli olmllj
tur. 

Çıkarıla,. yaı>gınlu Roslıok ve 
Lübeke y:::pılan hücuınlardaılci 

yangınlardan daha nıuazızam ol
muştur. Erten sabah keşif yapan 
tayyareler §elırin üz.,rindc 5000 
kil.,metrcl.ik bir irtifıW.a ınuaaııam 
bir dumaıı kü tlesini·o lıuluııdu.f:ıı· 
nu görnıüşleroo. Almanlar usu· 
len; hu hücuma şiddeblc mıtkııb&
le edeceklerini bildirmişlerdir. 

Akına i:ştirak eden tayyarelerin 
mühim bir kısnu en i)i ve ağır 
uç.aklardı. Bunların arasııııda her 
biri 8 ton bomba taşıyan ve ce5a

met hakınıınd2n büyük tayyare 
olan Halif&kıılar da buluncyordu. 

Hücumlara 13 muhtelif tipten 
olmak üzere 1250 tayyare iştirak 
e~ ve tam 3 J>.nı Uın lıomba 
atılını,1tır. Harekatıı iştira:k eden 
tayyal'Clerden 44 ü geri dönme
miştir. Fakat akına ~trrak eden 
tayyarelerlıı, çokluğuna halııla

rrak bu Joayıp çok görülmemek
tedir, Çüıntkü İngiltı>rcye lk.arşı 
geçenlerde yapılan bir akma 50 
tayyare Jştirak etmiş ve bunun 
7 si düşürülmüştür. Buna nazaran 
1250 tayyarıeden litakal 140 ınım 
düşürülmesi icap ederdi. 

Kolonya bombardıınam, hava 
hücurula'rının kesifleştirilımesin-

(1 i.ncl Sahifcdeo Devamı 
Bir Ahnan lroiu Bıi.ri Ha..'ı.eym'ln şı.. 

ma!indeki:i. ma~n tarJ.a1aınn.ı g~ 
muwtf<ılt olmuş.a da da.r geç:ıtıerdıe 

d&lıni topçu a:eş; altında ancak mal
zeme.üıi.n l>IT kl>lmllll çıltaraıWmiş:ılr. 

Harek.alltıa iı . .:;:tz ha\•a kuvvetlen 
millıiım b::.r rol oynamak:tıadırl.'.lr. Bun
lar 3 gfuı<le 600 diJ:;man v&ıs!taSıru ıah.
r!p eyleın-;,.ıer. 

Yeniı ~ av-el boınbardJm.an tan~ 
reren de alçaık seviyeden uçarak ıcoı.... 
laTa ma.h....00.CI bombalar ..ımakta ve 
sonra avcı t;)yyaxeleny~ harıbe tutU§
maktadırlar. 

Bugün yeni malt 
yll batladı 

(1 incl Sah!.fedeıı Dev~m) 

Yeni m .. 11 yıbo ilk ayının maaş 
tediye rmri cumartesi günü Dd'· 
ter-darlığa gelmiş oldıığundmı Def
terdarlık bu sabah dairelere me· 
mur maaşlarını teV7li etmiye 'baş· 
iaınışıır. Yeni kadrolar da Anka
radan gönderilmiş ve maa§la.r bu 
ka4rolara göre verihı:ıiştir. Bele
diye de bu sabaılı.maaş wrnıJışlir. 
Diğer taraftarı yeni vergi ve re
sim zamları da bu sabahtan i,tiba
ren başla:n~br. İstihliık ve mua· 
mele vergiJcrine zam yıı.pU.an 

maddelerin mevcudu bak'kroda 
bn sabah Defterdarlıkça beyan
name kırbulüııe başlanılınıştır. 

Beyaıınamcı venne müddeti ça<'· 
şamba akşamı S'1at 18 de bitecek
tir. Erteııi gün alakıidar mağua 
V6 #rmyeJorde kon.lrolJere .. 
nacaktır. Beyannamesi V'erilme
miş mallıı.r bulunursa sahipleri 
hakkında kanuni takiıbat yapıla
Wııtır. 

Diğer taraftan ipekli, pamuklu 
mensuceıt, demir ve deri mamu
~atı gibi eşyııJ:ı.ı-ın ,.,rgileriııe ya
pılan zamlardan bazı •·~ıkgözlerin 
jstifadeye kalkışarak fiatları yüz
de 40 veya l üzde 50 nisbetlnde 
arttı:rmamalal\l için alik.aıdarlar 

tedbir alaeaklardır. Zamlar bu 
kabil ma<Ldel,.rin yalıı.ız vergile
rine yüzde 40 • 50 ııisbetiodc ya
pılmış oldı>ılundan esas fiırb:ıt ·bu 
nisbatte artmaması icap etmkte
ıllr. Bu itibarla fialla.r çoık yük;. 
sehnlyecektir. 

Yine bu sabahtan >tlbnren şi
meııdifor ı:e \'apurlanla • banliyö 
seferleri h~riç • 'hİrinci nıe\1ki yol· 
cu ücretlerine yüMe zs. 2 tııei mev· 
kilere yüz.le 20, 3 üncü mevkilere 
yüzde 10 zam yapılmıştır. 

Eşyalard&n alın.an ıııaliliyat res· 
mi de yü:ııde 5 den yüzdo 10 a çı
karılmıştır. 

Kiıbritlıenlen alınan müdafaa 
vergi5i 90 paraya çıkarılarıı.k bir 
kutu kibrit 4' kuruştan satıhnıya 
baı.şlaıınııftı.r. 

den teslıli ve nıuvailııl<iyel!li neti• 
celt.r çıktığını göstemıiıştir. Bu 
akının en mani<lar lıusus;y.,tıe. 

rinden biri de istlkba.1de yırtıcı. 

hücumların artacağını ve İ:ngil
terede bunun için harekete mü
sait bir sürü tayyare meydanla
rının bulunduğunu gösterme&iıdir. 

İn:;-iliz • Amerikan hava teşriki 
mesaisi zincsini bulduğu zaman 
yapılacak al..ın.lar daha şiddeLli o
lacaktır. 

Maliye Vekaletinden 
Eski Nikel 5, 10 ve 20 Parahkların Teda

vülden Kaldırılması Hakkında İlan 
E.".kt n'lkel. 5, 10 ve 20 paralıklann ~r!ne c'a.n.t.etli. b3X kuruş1uklar1!l brOM 

on para.l!klar d.at·p ve p.iıyasaya k:lf" mJktarda çlkarılm.ı.ş cudL>gurıaan esıkıi 
n:..kt.:1 5. ıc ve- 20 par:ı:ı.ıc: rı!l 30/6/1942 tarllh'r.<lcn oon.ra teıja\·ülder~ kalwıil
musı k ... rarla~tırılmı.3tır. Mc:t.iu:.r ufak paıa!ar l/Te:n:muz/9-12 tarih·ınden lt.i

barcn art k tcdavlU ıetniIJyeCC".c ve bu - . "Jten itibar 11 r.ncak b'r &e.ne müd
detle yalnız n:ol sandıklariy e C. ],lerkez llaclrası şulıelerlrie ve c. !.f-erkes 
Ban:.ası şubesi olmıyan yerlerde Ziraat Ba.nka..ı Şubeleri tarafından kaıbw ,._ 
clileboJ..,ektir. 

Eller'.nde bu ufak paralardan ı.,lunanlı:ruı bunları m:d s.ı.ndıklar,,.lıe c. 
Meıite:ı; .e...ıkası v~ Zi.raa; Bo'*3Bı Şubelerlne tebdil e!i,ılnnelen ru.ı olunur. 

varlak hesap kiJıoıbaşma 38 yerine 
43,5 kalori düşer iki bu vüucd.ün 
bü1ıün gırla lhtity'3Cıını faızlasl'le te
mfn •batta bir kısıım da fzalalığıı 
tıızv'.yette depo ettiTir. 

Yuıınurta ucuzdur. Şeihrim;zde 
torik, pıılamut "" daılıa bazı ucuz 

' balıklar da ımevcuttu•. Haftada 
bir defa da biır kilo et yenfürse, 
ekmek azlığı, un ve uniu gıda 
ıınaddeleTi yokluğu yüzünden bes 
len€'1IJedi€ini zanneden vatandaş, 
gıdasını fazlasile alm:ıı bulunur. 

Daha ileride zengin seO:ı.ze çe
şitleri meydana çıkacaktır. En 
güzel me>)-valar kendin; göstere
<:ektir. Günde (55) kuruça be&
lenıobilen ağıır bir işçi ey halkınıı 
da bunun yarısı kadar bir pa.-a 
ile besl:iyebHir ki nüfus çokluğu 

Mensucat satışı 
(! inci Sah ıteden D<ovam) 

halkın nerelere müra.caut edecep 
ilan olunaeaktır. Yerlıi l\lallar Pa
zatlıuı Müı;liirlüğü ğerek şubelere 

ve gerekse bayilere 17 çeşit pa· 
muklu mensucat vermiştir. Ha.Ilı: 

buıı.lardan istediğini alacak.br. 
Diğer taraftan bayiler bu çeşit 

mensucatın fiatl:ırını liste halinde 
mağazanın içine asınıya m..c:ıbur 

tutulnruşlıırdıı. 

Diğer taraftan henüz fiş ve
rilmemiş 30 • 40 mahalleye yeni
den memurlar gönderiL-n~ ve bu 
sabah buradaki evlere de fiş tıev
ziine başlaıı.mıştır. Bu tevziat bit
ti.kten sonra muhtelif selıepler!e 
fiş alamamış olanlartn nereden 

1 
fiş ala.:ak.l.arı aynca üi.n olwıa.
cak.tır. 

Halka yarın zücca
ciye dağılıyor 

(1 inci Sahifeden Devam) 
rikıa. .iıda:cıesi barda.k ''e d-i.>-er- cam 
eşyaS1.I11ın yeni zamlı füıt:ın:ı tcıı

bit etmekle m~ı:ldür, 
VeıiJeıı kaıra.nı göre, mümcaat 

edecek iher şansa bir su ve b.iır 

ÇIJ!Y bardağı ile bLr sigara tablası 
ve bir kaç nillus lclğıd!ilıe müra
caat edeeek olan a.i:lelere de (Yl!>
ni aile başına) bir süırah; veri:le
cektiT. Btmdan başka petrol kıi
ğıd'ı ibrıaız ed'enlıere ve-ya eoviınde 
e'lektrik ohnaı:hğı hakkında ı••>liıı 

ten kağ>t getireclere de bir ~ 
ba şişesi verilecektir. 

Bu mik:ta"'1ar altı aıy iç:nıdi.T. 6 
ay sonra tekrar tevziat yapılıı,
ooktıT. 

Zücaciye eşyası halka fahr'.ka
nuı maliym fiatile ver"1.ecektir, 

Yedlkule tramvayla. ı 
( ı >ıı;c>; s .. hlredeıı. Devamı 

Ontb'köyden Beriye tramway ;ç.. 
le1üemiyeceğini yazmışlarsa da 
!hu saıbah görüştüğümüz E]e;ru;,k 
ve Tramvay İdaıresi U . .Müdliiır 
muavini bu haberi tıekzlp ederek: 

•- Brz biç bir hattı ill,~etmek 
taraftaI'l t»2'ği:l.lll> dem1şt.ir. 
[)~ taıraftan bir ıınülhendis 

bugün~erde Rom an.yay.a giderek 
lıa.nd.aj1a.rı a~8.t'aktır. 

Posta ücreUeri 
(1 iı:ıcl SaJJl'feden Deva.n) 

yapı'lmıştır. Tel.graıfuııra zam yok.
tur. 

Radyo a'bone iıcretler:iıne er~ bir 
za:m y~ıiınamıştır. Bu ay sooıır 
na k.ı:dar albor.e üıcıetJ.eıinlıı ö
deıııınesi meclıuridı:r. 

(Bu ımevzuumuza burada nihe
yet veriyoruıı:. Brr kaç gün<lea
b<."li devam eden yazı~ <>
kuyaınlarıın gıda ve kalori bafuii 
e1ıra!fmdıa kafi :filtir ea:mdiltle!iııl 
ümit edem.) 

Rus cephesinde 
(1 ;.,o' Sahl:!eden Devemi 

für nehri geçımeğe ç.al.ışan M. 
manlar Rus t<ıpçusu tanıfın<WI 
geri abdm·!§.ta. 
Kailnın cephreind.! ~ 

çarpış:nıa!:ır başlrum~ur. Ruslaıı 
burada muvafiakiyetle ilıe..temap. 
ler v-e b>r çok kıöyleri gıcri aı.ı.,. 
lardı.r. 
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miıştir. 

SOVYET RE.SMI TEBL!ô! 
Mı:>:lkova 1 (A-1\..) - So\'ıyet 

g<!Ce ·yaırısı 't>!bliği: 31 maı)"l8 gi> 
nü cephede önemli bir ooğişi.klılıı! 
olmamı.ştıT. Tetklk edilen haber
lere göre, 29 mayısta, evvelce ı:,,,ı. 

d'.ri1d:iği gibi 94 değJ, 143 Alman 
1.1'(/ağı ta'ho"iıp olunım u ş tur. 

Heip gem.ilernn'a: ve hava lm.rv 
veolerimiz Ka ra<den iri.de 8 b:n to
n.ilf.tol uk bir dü:şınan taşıt gerrıt
sini lbat;trımşlar, F>nt.andiıya köl'
~ de d.üşnıarw. ait bir balıJr.. 
çı gemim.'le başka bir taşıt daha 
batıırtlınıshT. 

VtştYE GÖRE .• 
V-ışi 1 (AA.)- Rus cephesinHı 

'llllerkez kes.ımi!l<lıe Almruılaı'lrll 

yapiılkılaı!"I mahalli taıarTuz1ar iıyi 
:ıı<!ticeler 'Velllliştir. 

Kahnin kesiminde bava faal!,. 
~i fazla olmıı.ştur. 

Di.ğer kesimlerde kayda değer 
bi1' şey yoktw-. 

Umum mağaz3., apart. 
man kapıcıları Yt 

oda başıları pansiyon 
esnafı cemiyet· nden : 

Mesle&;:n ilerl<"; ,, .e m«l.>r 01 

bilıı'lerı ...,.a:ra u~ '1"ek, esna~·

= \'e mu,,.T.ı.l<.aya dtı.;-eıı1 <'1'\ h•= 
roal!ilierl kıorl:.ıUlıalk. ve e&ıa! araıs:ıı 
esnatı.ıı.ıt.n :ır.ü~-erut. ıeı..t::liı.!.ları ~ 

mek mUtsad1ıe müe~ · lr1"1 B!f::?ğ!d2 y-.:a 
h z:eva.t tz.rafından ~ ed lt:n ( U:nun1 
mağaza, ap.a.rtı..man k'hpıcı..ları ve oda 
başıları p:.ııs yon ecnatı ct'mlyeıl) 
nin 3512 sayıh c-arn·:r'E't.l.E'r kanunums 
g&e umuru1 heyetce tadlıl crluruın tudlc 
olunan.lı: bıa..'!lbul Vliiıyetinin 3S3 N'ı>. 
ve 18/5/!!42 tarlhU limübaberile tıescll 
e<illdiö ve rem·O'(lt:n Türbede .Anlaını 

caddesinde (10) No. da Eenaf ce=r-o
leri Jı<na."ll!dz flıa,liyelte bulunduğu ca 
m~tıer k::nununun S ~ maddesm. 
göre lMn olunur. 
Mtl-r: 
İsmıa<ill: T.C. Be)'Qğlu TO'l.koparaııı 41 

Poyra oflu aparturuın kapıcısı. 
Mustafa Şevt.;i, T.C, Kadıköy Mmrll 

oğlu kal!a•ı t 
H<lSOll: T.C. Be;,.>ğlu TOO!t:opıırıın Anı 

lan FriıJ!ro Apal'turıa.n kapıcısı. 

İt>ralıJ.m: T.C. A..vn&lı ç<!şme Yo::gly~ 
aps rtlm&D. kiiı.pıcı.ı 

Kanber: T.C. Bey<ığlu Bedreddin 11111 
h.allesi Fnı.sko apartıman kapıcısı. 

Mehn.et Ali: T.C. Ko..~~da 
Mlk p.'yade AbGrkısu 7. 

Jl.~•11' !\!~.meleketim.izin sn imli -'---su bülbül sesli t:J UA.14.J Uo\;.U 

MÜZEYYEN SENAR 
ve "aruıemi2ıin sevimli ikıi a.rkadll§ı 

KEMA1'<1 NECATİ TOKYAY ve tanhuri HASAt' TA.HslN 

Bu ~amdan itilıareıı 20 kişilik pek muhteşem 

BİR SAZ HEY'ETİ 
Rma'katiııde olıl:r:ı'·; Taoksiım<l eki nezth MA.."<SİM SALONUNDA 
büyük masraflar iılıüyarıile vü cude gıeti:r.ilen ve gim!I deka.rlan 
ile bir e<eruıet yu~ ası şek~ alan, Adalar re :1.iarnı.araoya rnü
kem:m el nezaı:e ti bulunan 

'!leaııslıınııa baş lıyaeaktır. Tel: '2633 

• 
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1'fırlı:~ye ~v'.reıı: &sKENDU P. sıın·O:;UJ Fener ahçe Takımı Admi
Tabutun içinden :" Allahım, ben neredeyim? .• 
İmdat ..• Beni nert:ye götürüyorlar!,, diye yük
s elen ses, herkesi korkutmuş ve kaçırmıştı 

ra'y ı 2- 1 Ma v lup Etti 
}~ )~ncW-.i:ıtt. ~iG.t nJr~asrr,ış... 

e.rdL 
P:.ı!"'lttt ve :r z:;.'>~tk_..r'.ft. isr.arb2e 

t:ıb•ıtu t>ln his ~·h ve neye-can i~ln
d~ Komutan.ti( Daue~ce "ötü.."'ebc).. 
d:.!er. 

Fenerliler maçın sonuna kadar güzel oyun gösterdi 
Yerli ı.-aııann tımınun"<l gotun;... 

1ıi'fl t..tbct gi ~.fıV..çe &ll-"'l"-f\fC'rdu, Hat. 
t;. h.aır"'lk>.rdan bi:ıoi: 

- J2pon!;ıa· ı.U.tk !efeıic :rnl'ınJardır. 
B ouill& en ~ yüz ~ll bir &• 

iırLlt var. 
Dlo'~• ele <'!-::fW:: :e;.;., rüııfıc!erinl 

ı.hıilt d:,,ı<orJu. 

Ta.-n bu sırada tabutun ~ bir 
k>ilrl. •. Ve b~az .,,,.." a~IJ dere
ee-Je bir b;;.o M!SI d~u. 

Yer:oi haıralW- oiverni~ l>"t'!adl.-
lır. 

Bur.:ıom..u W.: 
- Acal>a <;11 <ilrllıror rr.u 7. 
Dire <Y;yl<ni.r.lı:en, ses~ l:bc!eııbire 
~ .. ,.e b~ladı. 

in ıı;.ıboo tıGlı- lL<oç ...,..,.,., d uyıOO u: 

•- AE..rum, \ı\!ıı ""~.ın? ... tım~ 
dal... Beııl nereye C(ll\3-il70rla.r?!> 

Jiamcl!ııı.r bıuıu dııyuı:ca l«bulu <>
mu'*ırııı.dan 7e!'e bırıı.:tıp 'Loı1m ve 

lı<-7.' :ıa ;w;-Jnde ti!reşe;-ek ka.cıştılu. 

~ P&rttr h:.idetle !>.ılırdı: 

- Kmnul;an\ıia 7~tıö. Tabut\l 
,-ol üsti.iıl,,Ue aeUen bır.aktımz?. 

H"'""'llılr hep ~ q:Mfaıı: 

- Öhl di.r;Ji;ror ... 
· B ğı;;ı::f.ıl«r. Bu .,_-.,.;3 !alJ"tt.n .ıc-. 

eed,. ~ ıc • ~~eı 
vuşıJ da dı.:smcıhı. 

r r'<er tı.ınn1o1dı ... 

Ta.bıf..un ; i.lllDll yalrlaıı" .. 
\'e ıu &&le:i !rulağl Ue duydu: 
•- B:.ıruı b: ı:Jınd;;n mıdır? Ben 1 

oerecıeyim7. "i.Aaı& ben~ ölmeden me. 
ıta..ra mı eıJanciülcr?. ln . .ıdcl: .•• irr,daıt!.. '> 

P&rlrer b~nran duyunca h<.7're'.e d~ 
trı, ve bır !lol •d;.ın eer>ye çek . : 

- H""'allar"1 baldtı var. Ölü ~ 
11.N:! 

<T>bmıtalr:ı ilhı di.n!:T>Jıı:> 

&Ask!.; ç&~aimk d lden di!ııı Mr k3-
ıı<-'3'• y~y:lrr.ı(tı. 

Kolc=ı V""' tı<.Jıut.,n Koınubnlığa. 
~t:riiı..;.,ı:D.! pC:J.._'tttd n ıörü.nce ıe.. 
v'r.di: 

Şalırimızde m->aitr blll'Ullan Ad
mira Alman fuf<boküleri dii'n ilk 
maçlarını Fcncı•bahçe ile yaptı. 

Stadm dört bir Uıimfını hınc:aııınç 
doldı.ıran on blni mütecav>z bir 
m~rak lı ldiı!Je;i A'""upamn en mo
dern futboJünü sc;'l'leleroe <l\'Ynarnış 
bullJllan bu tak.ınunın y apru:ağı - N.itJoyM fil mı.3m"13"ılO dilğüm,. 

~rind ç- ..,...., ee-ı.ıı. kar~;-~aşm:ı.yıı br•yecan ve ze-•k'c 
Kolol>el veı.. tı:oı.,.. k, alt trata lnd!. ve ®y~ se,YTCOObilmek fırsatıın1 
.El\•J>acıı P•rl<tt; mand'ığ; için büyük bir sabırsl!lr 
- .Tabut1'1'Gl ölü d?r>iicror, de<li· lıkla maç zamanır.ıı bekliıyordu. Bu 

xa:ı11ı lıı!ndılıe lronuşl'!ğu.nll llepimı• meraklılar maçın her d:ıki3<asın.da 
lr.w.gımcli. d~ııA, Kolonel! • 

Vek! ı:üh..lı.7e ~dı: muhakkak ki :ııevk ve Jıryecan du.y 
• dular ve buna iıl'.z.!llın..-n EOOı bi1-

- Sa p:ıba ~"' r~ ,....i!yor-
llJnw;?l, yük bir sevinç ile memleket;ın en 

Bu ar:>da K.:mıutar.lıi;:n lıç blli>çesiıı.- eııki ve kiiltüırlü ı;ıpor n~.ı.bet'lerin
de m>t:ıT<ı 'b'""'1lınış ol>n ı.uıutıan aoı den biri olan San • Lleh~lerin 
bir - J"'j-'di: bu önem.l 1'>kip önfuıde feovkaJiide 

- İ:ır.ruı:t! .. Ben: k" 1.arıru:;;.. Ben. 
bu rnemrdoın çlİt<l.nn!lt 

Yeis bJ. seri tarur g.ı,ı oı.:u. 
Bıı eın;ı.da l!:<>mutanlı'k.ta olup -n. 

~en, Jir..ıQn &~;.: ka!i"J_uş olaıı 
\l.ül;lz,m :ıı.ıc' 11 hab-';i yoktu. 

Koloool Vds t"-vu:ı. r<Uirı birine b;<

fıl'<iı: 

- >..çın Ş" ... tab~ .... n k pa.ğını .• 

T•bu.tu ~Ç'!Y»ya 1....rrı.~;e et:s.aret eccrrJ.... 
7ordu. 

Am<ı-r!'A~ ll!tterl" 'r.&cn b. :. trbu
'hı.'1 v:.o:!!'arır.ı çı.~ı; tıa.butun üst ka.. 
pe.ğını a~-tı. 

İçir!öe bir i>eyaz ti?ll yardı ... 
Örti:ınün iç.ndelı>l cooet b:'lllcn!*e 

b::ı~ını kaldırdı: 

- l3<'11 öh:t'd.im... rıo,._;, dl:ri ci'ri 
rar.dülcr buraiya. 

bir gayret. eJJı>rj; ~ oynı~'Qrak ka 
zandJı.ları galebeyi dak.lkıalarca al
::ıŞ:aıdılar ve ta.kıciir ederek saha
dan sıyrıldılar. Ha.kika.tte Fenar'
bal:çe dünlıü on b.iri uızun mman
darıberi görem«llğ'.miız çcik canlı 
§Uurlu ve tem'ız bir fut'boMen son
ra meşlıur Adm~a Alınnr. takuıuru 
haklı bir netice ile 2 - 1 yen:meğe 
muvaffak olarak; taraJ:tarlarmın 

ve hepim:ızin göğsünü kabartan 
b;y vrtr~;.~ g~tr.tlıl'!..T, Bu dıefrc«
dtn dolayı F~·ıı,eı>Oah,-cnin ııenıç w 
zınıdc on b;rıü ne kadar takdir ve 
tebr.k etsek azıcl •. 

1 Oyun tıe takımlar 

1 

Saat 18 de stadın endıer görü.len 
katabalığmuı coşkun te7.ahüıratı a
rasl!ldıa sahaya ev\iela beyaıı: pan· 
talon ve gömlek giıymiş temiz !o· 
ya:fetli Admlralılıır çıkıtı[ar ve bal
kı selA:mladil:ır. Bunu miitcak:ip 
Fenıerliler adeta tribünleri sarsan 
bir atkış tufanı arasınd.a sa.'ıa.ya 
fbrl:ıdılar ve iki takım bl.riıı'tini ııe
liıml:!ıhktan wrua bayrak merasi
mi yııpıidı. Hakem Kemal Haliıınirı 
idare etti.ğ> maça takımlar ş6yro 

b.lrer kadıro iıle Ç>kmış \•e !mrş:!ıklı 
yer almış bulunuyorlaırıch. 
Fımerbahçe: Sabri • Murat, Mu.

ıımmer • Aydın, Esat, Ali Rıza • 
Halit, ômeı-, l\Iiltdat, Naci, K. Fik· 
ret. 

Fener takımında her gürz Cl:ıatla 
büıyük F>kreti arıyordu. Fakat ma
alcesf bu iJı:j kcymeıt yine yerlerini 
genç arkacfa.,Wı.rına terkctmiış bu
lun:.eyorla.rdı.. Cııhadm rahatsırıiJ€ı, 
F':kretin feykaliide mazeretine bi· 
naen Ankaradan ııclemeyişi tarai
tarla.rını belki de dc>lıa başta inki
sarı ha.yale uğratııuştı. Ferıerin bu 
tak:mı önünd:> Admicahl.ar su ter
tipte i.d!ı:le•: 

Sayl • Gehart, ŞUing • Sehetrıa
yer, Klatsil, Hıı.nrite-r • Mal.eki, 
Gavşel, Şaletzki, Urban, Aret. 

Oyuna rfr2ıgan lehlerine al<ırak 

FeneTlilcr baı:ladılar. İlk dak:'kalar 
da Adnıi:ralıl.arın yerinde i.;toplu 

D.yc bağırrr.ıy.a. bat' ... h. 

(Devamı Var) Ccvf et [ EfitZf O 'lan İ~letmı u. f.üdürfüa~ ilanhrı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdiırlüğünden: 

Adalar - Anadolu - Yafova 
Yaz Programı 

hattı 
Nık•r1 Tabrlllalar !çir. e>'.omobll ve lı:llm(10n matör ve karooed tomır ...., 

ır:cınt;jjcı iaei ve ustasına »ıt•aç vardır. İ.iıtek.!ilerln Azı.1r:arad& Silih Fabrikası. 

bt.ıumlc!a Zeyti:ı:ıbumu Sllldı ta.nirlıane•i ve İzınırde Hallı:ıpına" SiW> Falıırı. 

lı:'3ı Mildürlültl<ril>O nüt.:.ı -..,-ejor~o w: ·~ bonservwer:,Tle milnıcut 

-.eıerı. ·~033> 

M!a1-r _ Anadolu • Yalova Jııı.1ıtında l/Hadrall/M~ p;ızarle..;, 

ltt>ıreo 7&2 ı>roCr&ml taııtı8< e>lunaulı:Ur. 
Y- program ıslcl'lelere H!Jmısıır. Cqı _..mıan ;.';18)uo., 

dıı;, 

gönünden 

sa tılm aııtt.a
( 5997) 

gfu:cl iniı;;lcri göze çarp,yorou. Bu
na FenerMcı· de hrnwn mukabck 
ett'ler. Her fenli bü; ük b"r enerji 
ile ~n San • Lacıiverlli ~uk· 
lar bugün adeta şahlaıııın.,,. idi!C'I'. 
Nitekim dörld.Uııcii dakik.ada Fikre 
lfn bir süriişü A dm.ira kalecisini 
eıpey Jrork\l>t\U. 

Dakikalar i..'erJ.cd\kçe Fenaiiler 
dıe caııhlı'lı: artıyordu. Admirahlar 
ıbu rakibi ko]Q,.'VCa altedıemi.ye<'('k
lerini anlamllŞ olacak.l;;ır ı-; bP.r tür
lü tekn!k ''asııtalara bıışvur<hılar, 
Oyunun cenalum değişti.ırdiler ol
madı, tıopu havadan oyıülll!Qğa sa
vaştılar olmadı. Yerden paslarla 
Fener kaksi.ne rııokulmağa teşob· 
büıs ettller o d:a Esaıdın 90k kaflllı 
ve üçüncü bele olarak oynayışı 

önüıl'de eridi ve Almanlar her hü
cuıınlarında Fener kalesine müessir 
olamı'Yorlardı . 
Oytnıım zamanı bu sureıtle de

vam "derken mesiJ1 l>Jp ta iki kale 
arasında gi<lfp geliyordu. 

32 illci dakikada me;.Jıur Alınan 
yı)ılızı Uılban'ın ş:Wıııi bi.ı: hücumu
nu Sabri !edakarane b:r müdahale 
ile bertaraf C'W. 

Bu hücuma Fenerliler de mı.rka
beJede geei.kımedi.lıcT ve Müız.dat iY• 
bir fıırsattan iı5tifade edemedi. 

Fenerin b>rin.d golü. 
Nihayet San - Lilıciveı·t.'ııi~i"İn taz 

ylk çemberi g·tgide daıralı'Yordu. 
41 inci d:ı.k'kada sağdan men b:r 
Fene.r hücı.=unda A<lmiTa kalesi 
karıştı. Alman kaleC".si liiııum.~uız 

1 bir Ç!kışla dı<;arı çı.ktı. Bu frsa.tan 
Naci güzel bir kata vııruş:le takı

mıl'm biırJıci golünü yaptı. Bu gol 
Alman fııtbolcüle-ini h12lıınd.u'<h. 

Fakat devre deği\lflleden bu suru
le 1 - O Fenerin kılı.ine lbit.tı\. 

İkinci devre 
İkinci devreye rü2gaı-la beraber 

AdıırUırahlar başladılar. İlk Alınan 
hikumu Fenerin a7imk.ar mii<!afa 
ası önünde durduruldu. Dahkalıır 
ilerlcdi.1.'Çe I•'en~li.k>rin ağır bastı.it 

~~~~~--~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ ıaı, gö;rü1liycrdu. 

Devlet ~rmiryo!l~rı ve Lln:afilan İşletme U. l~aresi ilanları Askeri Posta No. 8734 K. danı 
1 - Aakerl Ptıota N'<>: 87~ it, 1ıtı IÇİl:I bir ..ıet MöVe m,.&a1.ı ~ık eblıtt

:::e il"' ihale ed.ilocokı.ir. 

Fenerin ikbıd golü 

".'.{ubamrn!'n ~i lll500 (on b'.n bel yü.ı) lira ol•n 15 - bulaş•lt .ı:ıunu, 2 - K<'Ştf bede·li muhammen ~ti 1122 liradır. 
ıııa IH2 J>membe KÜJ"•Ü ._ 15,30 da kapalı r.;ırf u ııu ııe Ankarada ıdare 3 - Muvakkat teminatı •611)> liradJr. 

8 inci dakikada sağaçık Fikretin 
güzel ort&>ma Ha1it mükemmel bir 
kafa vuruşne topu ikinci defa Ad 
mı.ra ka.h.:..sinc ~tıtı. 

birıııtındA lıoplanan 11<"°"2 9 uncu Komhyonca IOtın almacalı:!ır. 4 - İlııı.les! 12 Huiran H2 CUlllll clhU - ıs de A*et1 pcsocla No: 8734 
Oyun 2 - O olunca :A,,r•11'mlıkr 

kendilerini topladılar ve daha faz 
la havadan bir oyunla FenH miid~ 
faasını tehdide k>.l')-·ulduıar. A.Jm,_ 
ranın bu tazyiki ka.-ş1s>nd'a Fı>n<>r
liler kapalı bltr müdafaa il~ 'Ilı ü~wı 
mekn ka.r.şı koyu~'Orlardı. Esadın 
çok aJW!ı oyunu Adm•ralılara g,';z 
açtımıeyordu. 

Bu ııe gl.rmdt ııııt1,y..,~ 787,50 (yedi ;rtıa. ,......, ;redi lira elli lrunıG) ~ra. K. lığı Saunalrn11 lr.unisy<ınunc:!a yapıl.aca11ur. 
hlı: muvo0d<a1 tomioıa.t tıe kanunun ~ et\ t; Tesik""'n ve ı.;kli!",.,nc; &)'ili 5 - Keş;ı ve pr\nameleri her ıün loomioy'Onda &'lirilleblli:r. 
cün ....ı H,30 a lııadov adı ıoçnı Komis;rıın Rc • .nıt.ne vem-.e!eri Li.ztmdır. 6 - İ:Mkl'l<min belli fÜD ve aaatıe ıem1nıot mal<buzlan ve 2400 Sl.J"llı ita.. 

ŞarWıarceler pa-ra61Z olor.ıt Aııı<.arua Ma.lıoeme Datmıl!:dcn, ll•)'d&!'pOŞ'i'da nunun lkınci· m.:ıdd.....W~Jd v.....ı.le tmıı.l<tıe ÇoneAA•ledekl JıX>ınisyona mü.raca.. 
Tese.ı:Wıı _... Sevk Şe!lillnden lemOn olunur. (5846} aı.la.rı lUn e>lunur. •58~3> 

Ad:niranın qolii. 
fs tanbul Defterdarhğından : 

Muhammen 
bedel Tcmina t 1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü lıanlan 1 ---- -~ No: Nev') 

No.lu 6700 .:30 
SATILIK 

il:ll?-llH/17 ~e~e 2 pa/\a 7 •<la 9 par-.e! 
380 met.re murabbaı ananın tamamı. ENKAZ 

66100/:1851 Kad.ıltö:r Zlibtü- ma.lıal!eslr!ıı Dalyan IT'ahğı 312~ 610 
ve İ.;ır>p -•tında 350 ad"' 1 parsel e<Gııı 19 
:Yft1i 19, 21 No.lu 2708 ..,..,\re ""1rmi>aı arsanın ------
\amll.rnl. 400 30 

Y<rkanda evaaıa yazılı arsalar 1/6/1>12 p:ızn.-t.,,,; gilnü Bilal 1~ de Mffil FJn.. ~ımııaıada vllı:i mi!lca ıa:evı.e.ntıa.ıc ~ uıutııalı: ve de~ 

Alınan tazyiki nibay~ Fener 
müdafaasına 38 inci dakikada te
sirini göstcre'bild'ı ve U rb~ndan 
sol.içe geçen topu mfü; bôı' şarj i!e 
Muradın Öniliı.d'<!'ll Sl'ğ açıklarma 
~,"rdi, Saj:.:ıeık ka..,..yc gill"eTI topa 
)"e'tişti ve Admtr&iılar ibu rure<tle 
birincl golleri.ııi y:ıpblar. Bundan 
soru-;;ı bütün gayretleri Sarı • La
c;verı mü:dafasını sars~mad1 ve bu 
mıüıhinı ~ ta bu suretle Feneril'l 
fevk.aıade güzel enerjik ""' temiz 
b'r oyunu ile ve 2 - 1 galebesite 
sona erm. 

.dk J11(;d<)ri'JjWıde mü11e,..lık•l Jroır..ioıY'onda lı:•polı zarl usuliJe ihale edill""etııtr. odelarının enkazı, 
İ8ttık. A'f'rı 2490 9Byılı X<ı.nuoun hüküm'e-rl .. d::ıJrm'.nde haz!rlann1ış ~rtr Uıek.- 350 25 25 
11.ıp'<ır.ııı .a>:tle CiJ~li oaa,t 14 ., kll<lar Koın >yon Re.1;1!ıt.ne lt'vdl et.neleri muı.. Koomıpaşada BilyUkp;yalede vaki Muabber tSlreehlltı ecka:ıı: 
-· Faoh ıuobat :~ mt*ür Müdilrluğe mörocaat. (5695) Yukarıda yaz1lı gaynmerıkuller111 erika21 •tJlıktı.r. lh&leıerı 12/6/!M2 fQ.. 

l.stanbul Levazım Amirliğ~nden 
Ordu i<:ln ..,,..,- ll>Utbaiı ve fınn 1" p\ırıla~•ı.tır. 5"'1'~ı nı\ie ·eoelennle.in 

ıek ~ kaı.lıık, pl:lıo ve !~ını on ~ ı:wı ıç..,;., Tophanede İstanbul Le-
ra.r.nı Aa~~·)~11e "-ermeleri. c3401> c5986> 

r .şa~aen: !!;,;[~"Ç}td~~dün ? L .. ~ ~ ,.,,,.,.,..., Çevireıı: MUA ... '11\IER ALATUR 

- Ş:ı şartla, ki bwa k.arşı daJına 
dogru olacakıuı. 

B.ı ı;ütl.;r, Leli'ııa'n werlude hiç 
bir tesiT hasıl ef;rnemiışti. Genç a· 
da.rr,; 

- Doğnmı, bu söxleri:nlrDi pek 
~yi anlı:;ama.dmı, dedl. 

daha pahalıya satarıım. Eğer vak
tim kalırsa, biraz da cmuhbirlilk• 
yaparım.. Hatta hu iş de paıra 

~m.iyor değil. 
• 

- :ı 
Sutıron görılcriııi döııt açtı: 

nü saa\ 11 dir. is1.eıJdikr'<Ol o cünll Vakıf Muır ve ll.~ül;\t Jaıleımıne muraca. 
ll'tlan. •5896> 

I A!Ifl' V1!! BllŞMUBAJlB.llll ETEM izZET B ENICB 
,_ı:ş&hAT l>İB.Elt'l'ORO: CEVDET KAll.AB.iLGbi 

SON TEL<lllAJ' )IATBAASI 

~ttin. Bu ne biç:tın .\ııniş böylle? 
Heııhalde pek na.mus1u bior şey ol· 
masa gerek ..• 

Leli sordu: 

Neden so:rdiuıı ırz? 
- Ben de bü~uan. Acaip 

bir ada.ına benz.ıyor. Biıraz da ~
nın huyunda ve soyunda gibi ... 
Yabı12 el.ind:e eskiden çaJışt;ğı mü- 1 Haziran 1Y42 
esseselcrde-n aldığı vesiG<ıaJaır ~ 18.00 Program ve Memldtet Sa&t 

iyi! Yahııız bu adamdan ha.na bir AJ'•rı. 
k ~ ""- 18 03 Müzik: Rad:ro Dans 0$WOll-

çe ingCII' ge.;,~. 18.40 Müaıic Fasıl hey'eili. 
- Eğer öyleyse, nedeJı :i§ıine o.i• lV.30 Moın.<.ket Saat Ayan vo Ajaııe 

hayet veıııniyorsunuz. Haberler" 
Frank duıdağ>Dl büktü: 19.4ö Koou.,""'" (Oocuk IBi<c.eme Ku.-
- O da ne yapsın? Hayatıııı 1ooı- rum Adwa l. 

zanacak? Bana bil' çekingenlik 19.~ Müzôk: Şöırkı "' Tüdııiller, 
geliyOi' diye durup dlll'u.rtren, onu 20·15 &ey-o Ga::elee · 
,_ ed Benim 20.45 Mü,·!k: E:ır M•l'i Öğreol~'Ol'U.L-
'"'"'pı dışarı emıem ya... Hetıanın Marwı. 
de zayıf tara!ım bu! ~lanna 21.00 ;oo..,,ı Ta:kvlııı.>. 
acırıım. ~ı.ıo Mili!lk: x.-rı.,•lı: M;ı;oa,nlorWin 

1 
,-----Tarihi Tefrika: 97 

Ehlisalibe Karşı Kıhç Arslan 
\...., _____ Yazan : M. Sami Karayel 

imparato r, Kıhç Arslana muk avemet 
edemiyeceğini anlayınca, murahhas
largöndererek sulh teklifinde bulundu 
kasırga çri<ıtı. Bu vadilerde ve d.ııi'- J 

lıu· arasında görü1mı:-ınôş bir toz 
1 ve kum bulıı.Uarı u~urmıya ba~

laıdı. Kar14>klık bütün bütün arttı. , 
Tiirlderlc RuımJar fu·tınanın art

tığı kf,-~nlık içiıı:ıde b:roiı:le;ini 

boga>ılıy.:ırlıudı. Bütün v®i bio:
biri üzerine .)Tlğılan at ve İlL>an 
leşlerile dolımuştıı. Ttirl:ılc.:, Rum
ların yakasını bı.rak.nııyordu. Fıc
tuıa ve karanlık kayooldu.ktall 
aonra g~ ç<.tpan manzara müt
hişti. Öliilerin aı:ıucla ka.lml§ odaıı 
yaı·alılar Jındat diy~ bağırl'jı;t'IC>r
lardı. Haloı.:ki kimsede iımdada ko
f aca1< \ak.at ve arzu yQkıtu. 

lil'na sr ıırahhaoıkır göıı<k'I'~ 
sulh tekl.iiiru;J., lnılun<lu. 

Kılıç A.<ılan, hlr~;<iK ş~rtbııla 
suErn k<ı±ıul etti. iınparr.1mun e
Jınrlck', a'ryJJ:?un.d.1·\inı aklı . .iste
diğ! Rum '~15yn:.leriııi T:\rk me
n:ıal:kine ll~ah. etti. 

Kuvvei ımiııafazasız. kalan, ycr
gımlulı.tan lliılsız dii.,oen Lmpara
tor, bir a.ı;acııı altma çı.ddloır§ti. 
hn.paratorun üetü başı pcıiı;an ol
rooştıı. Başından .n.'ıiferi dü:ıınüş- ! 
tti. Biı:r asker gelerek Illli~feri-ni lıa-ı· 
pna koydu. 

Timkler, adım •hm lmpan.<t.o<·u 
tak.ip edl,yorarldı. Nihayet bir] 
l'.ür~ İmparatoru ~ğacın diih!ııde 
gordu. Tuir etc-ı.<"k uzere tt·k. başı
na yıa.lın .blıç yürüdü. Faıka.t İm· 
para toııu n maiyeti ve ker.diısi de 
dahli olduğu halde tek Tiirl<e kar
şı koydular. :.'lfü';lı.iş bir cirla:l ol· 
d~. N:llıaycl tek olan bu kahra
man Türk ~hit düştü. 

Fırtınadan ve toz düma.'1dan, 
ka.ranlLı.tan il'lllfade eden lmıpam-
1ıor, ni!.zyct bin müşkülatla bıı
ğ.:ırzlardan lrurtı.darak canını imr· 
tara.bildi. 

Tüı1kler, yaman bir taıh'p yapı- ı' 
yoralrdı. İmparator, bu kadax kan- , 
lı bir ~,;ıubiyctten so~ı~ oıtl'U- / 
sunu b .. akıp kaçmak ıstıiyiClffiu. 
Fakat m:ı.iıyet~;de bu:ıınıınJa-r rna· 1 
ni old uJ.ar. SabaJı olup gün~ clıoğ-
d u,:u zaman Türkl<>r, goründüler. 
Ve .İımpara.k>rurı düında·r kın"Vet
lerin;i iıoMular. Tüıtlfiler, ze:hıir g). 
bi hücum ediyorlardı. Rum dünnr 
dar kuvvctlcr.i:ni b<ıwn Tiidder, 
Rum ardusunun kaçaıbilen küLJr 
kısmına. daldılar. luwaratcır y&ka
smt lrurtıaramzyacağ!Ilı anlayınca 
de:rhal fırsattan '&tifade ederek 
kaçtı. Ayci :ıaınan.da da K:A.ç A't'B-

Lı:p,..,·..ıo:-, c•nını kurl<al'm!Ş'lr. 

Yo!u~a dev;;ırr.l;; l,1a b:ıl:ı giiç hal 
ile canırı u.t..ı..ıbıil<li. 

Fııı.n 1ür:,ı,,. ·le .;uı.iı )upa.n. :lnıı. 
pa.ıc:\ır1.·, bJ.l. Kcılr-h•r; y.,..ı.ı.rac~~ 

n;ı !'flı.L;a '''-·ıxf,t{i h;ıldu ~ httır.nııaclı. 
Kılı-; Ars'.a·n, bo.ır urı .ı• iı;ı., ker, 
di R .;.~::ıkin. {va ) :r ı·nıi bc'1 oin 
kisJ;k b': t>ııJ\t ifr Jıai'<kct eıtore· 
rck uerı.ı. ilıyt>ıron k•ı.l"r t.-;adüf 
edı::ecs.i b •.• ,Jü,. ha\a?~- hrip et.. 
ırn-c:;io.ıi f·n:r(•ttı. 

1·1 L'.ı"ıa!Uka ~tabı_ k ~ Tc rı<l"t~rc.s ci
v~rındi>k. 1;t;.;.tiin kr.s:ıh:. !arı tah

rip vr kaleleri hedmeyiedi. Bütün 
scva~_•li za.ptctti, l\nt«kya ~"'hD
ııi de al<i ı, 

i"'<'p~tat .,., Türkll"r"ı iat.ilfuı~ 
k;ır,ı .-\n;ı-j:ı!uya bit' oı'l'.lcı gönı:kr
di. Bu Rı.m ordtt8u Menderes Ü· 
Zf'!'İlldl" karargill1 kurıdu. Aıtabe: 
Run1 ordusuna hücuın cttt 

Fakat ruuJ1a.ıebe l:~nasında nclı• 
rin öte tıırafın<la diı'j'er bir Rum 
kolunun Tılı'kkri cwnckte uldu· 
{;unu r;ürünce blr geı;it buı'on·ı~ 
ümW.He u&ha yıA~r,Jara dıoğru 

ç ;.u AtaböJ<, gcç!'t !btılıtrı1ay.n
ca kafüan:m bir .-;., al g~'bi !ku,J, 
foııdı. Sol cli()•k ıttiaı mı, sağ eHy
le kılıcını tuttu. Bu da dfur.en 
.h.:z.ıı:diııi riijrü:,-mhı. Bu sıı.re1le 

nehri muvaff~kiıy~Lle gcızti. Bir 
tepe üzer;,,.~ bulun:,n ve RumJar 
tarai.ndan ezilınl'k üzer~ oJ.an 
Tür"uere iltihak eti:. \"e, Rurnla· 
rın yapmak l'>ttdi!Ucrinc lkarşı 
tro) du. Ata.bek 'bu tepede şehit 
dii~müştür. 

imparator, bu sefer A.n.arloı.u~·a 
geçami)urou. N.ihayet b:.- kısım 
ordusile toparlanıp Anadal.uya 
geçti. Denu.Ji havalisine doğru 
yürüdü. 

(D~ 1'Cl"1 

İzmit Deniz Satınalma Komisyunundan: 
O'tıN 

sent.'.W.. 
Kab&k 
.Patıl.:.cu:ı:ı 
B:ıın'Q'ıt 

Ta:ıe ta.suı_...,. 

Dom:>teo 
K. soğan 
Pa!c
İopana!ı. 

Prr
K&vun 
Karpuz 

-
Tıol .ınin i tı.ııtı 
kuruş Sn. 

17 
20 
15 
~ 
40 
15 
ıs 

llO 
a 
15 

8 
8 

Tutarı 

1.!ra 

2100 
4?.0C 
5040 
lHlOO 

.11200 
13500 
2484 

H040 
8000 
1440 
840 
840 

- H:ılhıı1tl ben seni iyi anlıya
rr.n nrum. Hı.asusi hayat>ıı htalkk.uı· 
da· n alüma tım da 'kiı:f; değil. Me· 
aela ~ôillllar! I>e,·edc geçmyw
ıun? Buradaki iıjinden başka ha.
r:":~ d•: n: ... -şgt.l oluyQ!' musun? 
lir. ;ı!Je benden bir şey>ler sak
hıcn;tm. İ te bunu öğrerncek iıs
tt:rıın. 

- Ucuz mal alzyoraun, dııha 
pahe.lıya 5aıteyorswı. Bu n e tı'ıçim 
iştir, anlaıınadını. 

- Anlamıyacak bi; şey yl:lk 
amnın, y'3lnız si;ci.') tecriibenicı ka· 
fı değlJ. 

- Ben nam U9lu bi:r adam m1-
yım? Hatta ben kendi munUSUIIJ>o 
dan o kooar şüphe eden bır ada· 
mmulır ki, ba<ba Fridıına'll'a bii.e 
hak veriyurum. Hatta ben siızıi'll 
yerin.iı:de olsaydmı, azizmı Sut. 
ton, si2 de beOOn yerimde olısay
dm:ıız, ben sizi Matmazel Beril ille 
göriişınekten menedenüın. Hatta 
dalı<> ileriye giderek ~im 
!iri, Con Leli'yi miioessesemden ko
vardım. Sabıkalarım olduğu içln 
b eni hl::ıımetinizde kuıllaıımıama,. 
ruz halıika ten muvafık olur. Çün
ikü, siz 16!ikbali ııçrk bir adeım,ısı
nız. Fakat beni ha.rnetJıııiıxle kul· 
la.ıı·maıkla bu istikıbali teılı!lilkeye 
koyuyo.rsunıız. 

Koridorucı. nihayetinden ıbir ses Şaıtu1ıır. 
duyuldu. Frank o tara1a gitti. Le- 21.so K<>nu:ıın:ı. (roeta Kulusu). 
Ji y<aJruz ka,bnca, kmdıi yaızı!ıa.nc- ıı.tG 1.rn:o!lı.: R:ı<l;)co Soırlon; Oıic-. 

· 
00

• .. · d.. k ~ı. (Şef: Dr. Prae!orius). 

T·•·· üzOuı. 
Sc.lı;-a 

Wlıillla 

12.000 
21.000 
33.000 
14.000 
1!8.000 
I0.000 
13.000 
46.800 
4.800 

1$0 
l .Ollll 
8.000 
8.000 

600 
4 .800 

20 
80 
10 

1600 
480 

! .f.80 

Le!; bir:ız dun!u, ıra yece ba· 
iı: arak: 

- Mademki öğrenmek leti(yoır
sı.ınu, siiyl.iycylm, dedi, ben öte
d.:n hfa.--icl en ~ ınal 1ıoplarım. 

Frarl'k d~.~ ciddi bir tavırla de
diki: 

- Leli, 51!n hald'katen bcnôrn 
için biır mur.ımr.asıın. Daha §im
diye kadar senin g.lb; biır a.d:ım 

görmedim.. 
- Göm-,ı: ~e, çok yazlı.! 
- Deıuı,n •illl~,deu h<ıiı-

Fraıjk bir şey söylmııedi. Yüzü· 
nün hatları hiç değişme<li. Sadece 
mevzuu değ:şti.rerek oordu: 

- Müessesemizıe yeni aldığmuız 
Tilma.ıı halclı.mda ne düşünü~

sun? 
~ Kcııdlstni pek az görüyorum. 

&ınc gru ;ı.ıuni u, ap>y • yaıv~a 12.30 Meın1e!tot Saot .Ay:ırı, Aja.ııı 
açtı. İçeriye girdi. Burası 9Q>lc iyi fübcrleri ve Borsal.r. 
döşenmi~-ti. D \1Var boyunda bir 22.451 Z2.50 Yarınkl Prc""1m ve 11'.a.. 

kasa, ya.zıha<l<C1lİJı en göz alıcı ıı:iıy- 1 ___ .. ııa_n_'.;.'·---------
nclini teşkil ediyordu. Kendi m:ı
S:lll!4".dan ba;ık:ı, ayni odada çalı
§llll Subt.on'un daktiila<;una ıınah
ıu.s kiiı;-ü!c bir masa daha vardı. 

(Devamı '141') 

ZAYİ - E:unı~pı Ortaokuhmun 
IOfı ııru!ınden aldıiun l<:sti~oır.<ml 
z.·3' eı.t'm. 

Yenlıtıbı,i alacağurrla."l lra,.OOlanın 

hülı;u!\I yol<ıtw'. U9 No. 5"1dıe1*.n Yjjcel 

n 

4122 ıo 

l - Y-~ırrıda ıi<ıs '"' ~rları ;yaLUI 15 ka-. oelı>• kıı~ıalı zartla n 
o~e lııonulıı;uqtur. }:l;eı:lıırr"""' 16 H"ziTan 942 salı ıüıı<i oaa< 16 da İııımi.tıe Tfll" 
samı kApıs111daM ıı:o.r,ı,.,.oo b:rıaııuı&. :ra?ıl>calct!l', 

2 _ Bu ·. :4< şar1ıııaır.e 336 kurut mukabiii:ıde kıaırrı>;roodan alıoobil.iı!'. 

3 _ ~ ·ıer;,ı bu ;,!erde l!gill oldukl:ı.c-.oo d:u~ Ti.oaret ves:i<e!arıl" 
ve 2490 .:ıyllı kenutı\m tati!atı ~-ıe ta.ız:m ede<elclm teidlf mrl<tupJurı~• 
ve yık.anda ya.zıh ""'11,.,2<l"r!~e birblı.(c ))(>lJi fllP "'' sa...ı.ten bm lıı\< • ..aa& r" 
.,..,IW>e lı:O<I..- k'1llllılrona venneleı'i, -·- •5942> - · 


