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Sovyet taktiği 1 
1 

umduğu neticeyi 
a!abiıecek mi? 

Cephelere top
t 4'ln bir bakış .• 

Almanlar henüz bütün 
cephe üzerinde geçen 
yılki gibi umunıi taarruz 
fırsatım bukmamıılar
<lır. Sovyetier kt-ndilel'İ
ne mahsua bir tatkik 
kullanıyorlar. Çin imdat 
bekl;yo;. Libyada henüz 
vaziyet kat'i ııeticetine 

girmem>ıtir. 
m: ?" v-

ETE!'tl iZZET BENiCE 

AnkaraJan: 

Harknf'da ()il be~ giin slireon ]a. 

J'ıunetli meydan muharebı-<.inin, 

fkl tartıl dn hcrhaMe yorgunluğu· 
llU ve kayıpla.rmııı acı,uu gider· 
ırtiye tai:şı~ orlar. Bunu.n içindir 
ki, ccnııp böl:eluiu.de yeni bir 
harekete h.:nüz b•~lıınmıHnı~br. 

So• yellere ;öre, Har::..Of taarrıı
ıııunun gayesi AJ:ma.~ genelku rına
yın:n taıuı·uL p!A:.ııııı bw:mak ve 
AlmaoJa.ra ağır ı.ayia( verdirınek· 
ecn ıbar.ılu Ye bu nıııks:ıt Lası) 
ohn~tur. Almanlar ;;;.,, bunu 
bö~ le kabul etmiyor, biliıkis 'I\
mo.çe.ııl.-0 taarruzunun Ukra;'Ua)'l. 
iıııUrdııdı i&tifıdaf <"yhıdiğfoi fakat 
buna muvaffak o!amadıjiını iJui· 
ye sürüyorlar. 

1ıu tarafı,,, iddia..<ı veya gayesi 
ne olursa olı;un ortada göriinen 
-tcie JU<!ur: Ruslar da, Abıuıııl.ar 
ıla bn t:ıarrıızıı )'&pmak veya dur· 
.ıurw.a.k hususunda beşeri taka-tin 
bütün imlıanlan ve m<>dern ai lalı· 
ların bütün !alır.ip kudretleri jJc 
boğazlaşm~lardır. Netice: Arazi 
kayıbı ve kıın"'Cınıı dc>jiJ., çaıJlI· 

fllll orduların birihırini r:eııi'Ş i;J. 
çüd.e yorması- ve yıprotmasıııa 
vesile ve."lniştir. }ıwlıır ~ ın:ık
•t bu idiysc bunu ya.pıııışludır. 
Almaıııla.r ılA aad«e Rus taarru· 
cunu teı>lısiL bırakmıljlar \'e mü· 
tearru orduyu yıpratı~ard.ır. 

Yine, bu n.,ıiteden anl•~;lm şu
tlur ki, Sovyetler kışta.Bobtti Uıh· 
Uıı ve müta·W. •tti;;<iml:z c.ktiği 
b .. r>'.JMenıişlerd.ir. Bu tai<tik her 
.., po.h- oluna oloun turruz 
et.ro...k, Alman ordllsunu yonıu.k, 
Alnuın taarnı:ı: pla'D&nl tlldıilı: el>
eirı1Jek y•luıııla braat ve nıhatbk 
.,.,,r mem~k. Yini, iıısiya&.i elde 
tutmU. N it.ıldm, llarkıaıf' ;.Jııi bu 
ta.klikten 80IU'll Ru..lar ayn:i si&
&cnıi §İmdi fimalde de ta~ih 

ceçmlş bulıın~rlar. o halde, 
Ruslar bu şc4<.ilde lcirh büyük, lı.ih 1 
küçiik ViO fakat dcvaınh ta.anın- 1 

&arla .Almıın orduı;unu me,."f:Ul et· 
mek, ppratma.k, büyii]t taarruıı 

içi.o haurlanan kuvvotleri dağıt>. 
m.ak "" Rus müdafaa luı.tlarmı 
seride n muun tut.ma.k ç~ 
arıyorlıar.. clemcl<tir. l'ühekilka, 
lıu boş bir sistem <kğildir, aııcnk 

LiBYADA 

Biirilhakeym 
tank muha-

• 
re besini 1 n • 
gilizler ka
zanmış 

• • 
Şimdi lngiliz• 
Jer iki ıreçitte 
açılan gedigi 
k·apamıya 
.çalışıyorlar 

Burada da bir 
tank muhare· 
besi oluyor 

Hür Frans~z 
kuvvetleri 

sarıldı 
Londra, 2 (A.A.) - <B. B. C.> 

Lby>da P,>cl "" fidci<tJ muhore-
be:ltT dil$ruının ıra-ıy n tarh·la.rı
mızd:ı \e Tl"-Cı - Ka}.>'U.ıttoya az 
(ek n1u\·aC olara'\: at;t?iı iki dar 
geçitte ve etra!J.nıd& cereyan et.. 
mel>tedlr. 1111ııver Jr.:uvveı~ı bu ge. 
ç;tlemen GRri>e cl<>ğnı ı:<kale uıı

ro11n:aıa<1.u:ıror. İzıolW.ı ~releı:I 
.düşrıı~n k'Olları:11 \·~ bıı meyanda 

(~·tt:rra 3 fu~.cü Sıı.hlfecle) 

H rkof uha· 
rebe sahası sü 
kunet içinde! 

llerkaz ve şimalde 
ıaauyetıer lıalll 

Vig.i, 2 (A.A.) - Doğn eep.lıe
shıde Alman knvveleriuin faali• 
yeli deva1n teın<'.&tedir. Bu faaı;.. 
:ret bilıaasa loondi.-ıi JMl'kez ve 
§Ömal kesim.'cr.iıııd.e eüotm:w«!.:re· 
dir. 

Almm hava kuvvet.Jeri piyade 
ve taıı4ı: ~ini dest~
tedir. Bn lı:uvvetler düşıwınm kar· 
tılı.k taarruzlarına meydan ver
memektedir. 

lbrkof kes:mlnde, IDll!hlY'ebe 
aalıası üç l;'iindiir sakin bir hal• 
iedir. 

Pl.üttefik devlet
ler günü 

Londra, 2 (A.A.) - •B.B.C.• 
Ha:ı.ir:ırun 14 Uncii giluü •Mütte

fik devletler günü. olarak İngil· 
tere ve Aıııerika<la merasimle 
tes'id olınıacaktır. 

Çölde bir -.klll:fe lrobma hücum 

PRAG Suikaati AVUSTRAL YADA! 

Dün de girmi
1
Sidnege lıücuml 

yedi Çek daha edenjapon 
kurşun~ dizildiıd eniz ait ıl a rı1 
Şimdiye kadar Japon mürette 
kurşuna dizilen- batı intiharı da
lerin sayısı yüz ha evvelden 

on biri buldu· göze almış 
Londra. 2 (A.A.) - •B.B.c .• 

l'rag radyosu lleidriJıe karşı ya. 
pılan suiko ·te ıııt•kahelelJ>tlmisll 

olarak diin %7 Çekin daha ~· 
u d'tltdii!ini lıilJirıııitjür. Bun• 
lardan 4 ü L;,;,Jınıılır, Bunlarla · . 
likte §imdiye ka<l tr 1.urıuna dizi. 
.ieelerjn •ayısı 111 e bal.ii elm.ıı§· 

(Il<:Vblt'.1 S ü=I\ Sahifede) 

'ıondra 2 (A.A.)- B.13.C. Dün 
Avustrai)anlll S!dııcy limanına 
tııan"tlZ eden iiıç J apoı;ı c0;ı deniz. 
alt ıllilan fiföi lii!'.;a:ıın di'b111<le 
bu:uımıuştur. BUıDlar hemen su
yun U'Zerire çıkarı'oca<.lardır Ta 
arrl.I;!; netlct>si:"do .loii~k b:r Peru 

goo;:Si bııtmıı;, G kişi o1ınüş Yt' 13 
(t)cvt.n" s ün<"ii Sahifede) 

Karısının kendisini 
zehirlemesinden 

korkan bir tüccar I 
' 

Fatihteki evinde karısını vur-
mak isterken ltendisi öldü 
Çtkan kur~unlardan biri karşı evde 
Müddeiumuminin masasır.a saapl ndı 

Fatih<le dün cereyan eden bir 
11ilc facıa"1ııııın tallıkikatına lbu 
sabah da devam oltaı.muştur. Ha
di€e şır.dıur: 

Fatihte Siııanıığa mahallesinde 
Tu~tcu.'ıalil ~Tutağında oturan 
ve tıca ·etle geçinen 4-0 ya.şla.rında 

Kemal aduıda bir şahsın bir müd 
detteıılıeri akli vaz.lyeti bozuktur 
ve bu sebeple de sık sık buhrana 
k&o.ılan Kama!, ko.rıs~ Zdıranın 
günün hiri.nde kendisini ZE'hirll
yec<>ğini tevelıhi..'m etmE:ktedir. 

~ MCtlıf' ııa am 

Kolonya'ya 
yapılan bas
kında ölii 

, miktarı yir
mi bin kişi 

---·---
54 bin kişi
nin de ha "'if 
veya agır ya
raiand;eı bil-
diriliyor 

Kenterburi 
mukabelesi -

"' ne rag·men .•• 

Alman sehir-
~ 

lerine akın de 
vam edece. 

Londra, 2 (AA.) - <B. B. C.> 
İnı;itt>ttnin V··~n,g!vn Büyük U
ç's. I.<ırt: Ha lf*"'· C>.ıma~ !>"'" 
ce:-ıL i!"elkl. •)"'YRrrll!Ti tarafından 
Ktıl~ı1.:.·a bif...,f..;iırıe yapıl..u. hCro
mun ım:W.:r.fftcl~r.:ı:ı GaPbf /-ır.npa. ,a. f,aker çıkarma bn&usund:a •e.o
clir~t> bir Wt.ıı:ltk ol'dl'~~ nu, çün
kil A'\TUpad.ilki belli b<r.ı;:ı hc1ren 
bülün "'-ra yoJlarının Ko!o~<l&n 

(D<'v:ıımı 3 üncü S•t•ltede) 

Almanya' dan 
lıarp malze

mesi alıyoruz 
---·---

100 milyon mar l:k 
ro~ı açıldı 

1~39 senesi i.!ldcWııın a•yıM.a ya
pllmış olan müzakde:erıe Türki,. 
ye .ile Almanya altiında 100 mil
yon marklık bir Jın.edinin Türki· 
ye Curııhuriyeti hü} Cı..-ncti emrine 
açılımısını jstih!af eden bir anlaş 
ma akı.adiJın:;.;U. Bu kredi, Tü:rki· 
ye tarnfı.ııdan Alınanysdan satın 
alına<:ak ha'lJ ma1ı.e!!lt!Slne tı.hs:s 
edilecektir. Bu malzemeye ııJ>.:ilte
dair mukaveleleri akid ve imza 
etmek ürete teknik bir Türk kD
miııyaıı u Berline göndl'lilmiş
t: r. - (A.A. Ankara). 

,Yergileri Artmıt Of an Maddeler 

efterdarlık tered 
düt edilen nokta

1 i z ah ediyo 
Beyanname verme miiddeti 
garın akşama kadar bitiyor 

Yeni vapurlar için 
birbuçuk milyar daha 

Lonılra, 2 (lLA.) - •B.B.C •• 
Amerika hlihıJnıeti mümc<ısiller 

-el.isi yeni petrol ve lev;ı_Lınt g"°" 
mileri ıiıışaatı iç.in 1 milyar, 5011 
ınily0rı dolarlık tahsisat veren lıir 
kanun layihasmı kabul etmiştir. 
Pek yakın~ yeni tayyare gemi• 
lcri ir.,aab j~iıı de bi.r LJyjha • 
riletektir, 

Pouı xauu NQzmı 111 Sabah sıhlı 

Bir cana kıyan ve üç b~kçiyi 
yaralıyan katil 

bu suretle ceza.sını buldu 
Bundan 5 :r.1 C'V'Vel; 7 f!Zbı:t 

1937 geces Suiıanahınell.e Di;ı· 

chrive mab•llaalı>cie pofü; DMl'll11J>o 

ru Hasan Basrillın evıne peııce
~ h1~bk maksOOile giren 
ve tam !irar ede'CElği SJrada açağı 
odada ai~ilc oturan Hasım Bas
nnin hir gürültü işitip knşnwn 
üzerine bı.çak !:"'k~ Hasan Baliri
yi ö1diil"efl sab,ltalı gece !ıı~a
rmdan Saim oğlu N amn hakkın
daki idam hülımli bu sabah saat 
üçte infaz ohı.nınuştur. 

(P,.,aıuı 3 üncü &hlfecle) 

ı 
ı 

Birmanga Üze -
rinde Ameri

kan tayyareleri 
Va.1ingtoo 2 (A.A.)- Harbiye 

Nazırlı.[;ı."'lın 2 haz'.ran tebliği: 
.AA•r Oıın-.ba u<;aklan Bimıan· 

Cl'~vorru 3 üncO. Salıit<lde) 

' Yunanistan-
da bir yer 

depremi oldu 
Atma 2 (A.A.)- İlk sarsınfı». 

lan sa: 10,30 da Atina rasathane 
si tarafından kaydedilen yt'r <lep 
remi somında Doridcde evler ) .
kılınl'§Sa da şim<l'Lk ta!siUıt ~ok
tur. D,.prem merkNi Atı~anın 

160 k\lomdı-e batıısındad'ır. Fiss:ı, 
Galaks'di, Vw, I..arisa y~ Liva
d:&da da depremler cluyulm:ıştur. 

Akdcnizde lir n1İhv .r. 
gemisi batırıldı 

Londra 2 (A.A.)- B.B.C. Ak· 
denime 12 hln iunUaiohık bi.r 
m:~).· .. :eı· .iC" .. rn~un g-en1ı...~i batır1~::ru4 
tır. D:ğer ;;ci gemi de ağır yara
lannıı.ştır. 

Ayakkabıcllar Ankara'ya 1 
• Mobilyalı evle-
' Bir Hey'et Gönderiyorlar 1 rin ira!arı 

Oç renkten başka' tesbitediliyor 

çok in9.ll, çuk mahenı.c ve harıı !===================~~-'===== 

Kemal dün de böyle asabi bir 
,bu!Jraııa kapıhnı.ş, ~"<Jfa<la oturan 
kansı Z~hraya tabancn. Je b': el 
ate.ş <:tmiŞiir. 

deri yapılmaması hü
kQme ten istenecek 

Bi .;ı i! ·ra mo
bltya k~ etialn °/0 
20 nı ge. l ecek ıras.ıtası ıar!m.ı kap ettir<."11 lıör 

u.;uk\ür. E;:cr, SuvyetleT bu feda· 
karlığı "'1!11una ko<lar güu 3Jalıi
tec.ık bir hat.le iseler Almanları 
bir hayli yorup üııebilirlcr. Ancak, 

Lunda muvaffak olıwıık için so
nuna kadar !ıütiin cep!ıerlc iiüyük 
Alnımı tnnrrll2lN>ll da fırsat ver
memek veya büyiik taan-u:ı: baır 
bdığı vakit onu durdu.rnınl. ge
reJ;.t.i.r. lln itibarla So~·ct taktiiii· 
itin nmıhığu neti.c<ıyi alıp alaım· 

yacağ.ını tayin edmilmt.>k için he
ııı.ü2 bazı inkişafları bclıılcn>Q e ih
tiyaç vardır. Bilhass:ı, cen.uptan 
V 64;8)'1. lıf>hemehal tu:tmak azmi 
ile başlıyacak büyük Alm.ıın taar
ruzunu bel.leııUye ye bunua ueli
ce'iıııi ıı;örmiye. 

Sovyet Ct.>plıesiıı.de va~iyet buy· 
ken ,.e ıimaldc, merkeze yakın 

lıölı:dcrde Rus taarMl:Lları sürüp 
&<<l<tkea Lı1ıyada da harp heııüz 
kııt'i nelice.;ine va."ı olmuş de;:il
<lir. Br.!:ıda gerek Almanların, ge· 
te.k iı:.ı.<ili:ılcrin kat'i neticeyi <11-

• (.Deyı.unı 3 wıctıı SaQ'ie1&l 

!ANKET 

Pro am 
1 ksuyun 

Ders Programları 

Çok Ağır mı? 

ara 
afif 

~~-~-~--

Tahir Nadi böyle söylüyor 
Meınlake_ .rı'.UU en eski mual

limlerinden olM Tahir Nadi an
ikei1ıTuiıııe şöyle cevap verdi: 

-• SiııOr hekimlerinin ders 
m''ireıci;ı,t progr.amla.nm çok yüklü 

~uJrlu-!'&aı·ını bütün muaIDmler 
gibi ben de hay:retk! ikarşılad ·m .. 
onlarwı iıddıir..larına bakılırö<ı; 
mektepleri çocuklar için bir hay
lazlık müessesesi haliır.ıe g~t.irmek 
iı&lodj.kleri ani· ılıyor .. ~ki pro
&l'<Mnlaı· çOli. dsWı a[ıı.ı·<lı; Rüştiı·e-

lerde, İ.dadilcrde, Sultonilerde bu· 
günkli der~Jerc itav<-'ten 112hiv, 
A nı.bi, l<'ar.isi gibi heıhlri ayn fi. 
kr yora.n ye tekmil tahsil mi.icltle

tince devam eden d~rsler vardı. 
Bı.: g'b bunlar y.dktur. 

Bl;:;ünkü ~dı·iıs usu·lleri de ço
cuğı.uı fiJ.:ri'1i yomııyarak şt>kil

de ii.d~t" eğlE'nccli şekillerde ders 
verme si:;1;mnin.<ie bulunuyor. Fi
zik ve kim;>a ltı!boratuarlaırrnda 

(~wt.ı..IUL J ~il ~l~e.) 

(Ir.venıı 3 ün~O Sa!ı;!..S.,) 
'-·~~~~~~~~~~ 

IOSAC-A 

(( in seden et-
mem 'ikayet.,ı. 

Bulga.ristamıı hiç bir oeplıede 
çarpı.-nıadığıııı söy!iyen lıir lsı:eç 
ga::ete:riııe, Sofyada çıkarı Utrıo 
ga:etcsi dikkate değer bir ct'Vap 
t'Cı"iJUT; 

c- Harp luırckeıteriııe O§tirak. 
etmedik t.~ i§tirak ctmiyoru.z. Fa,.. 
kat, mihverin soıı zuferi elde et· 
mc.>ine yıırclıın ediyoruz.• diy~r. 

Bu cevabııı biz;;at Bulga1" efkarı 
umumiyesmı, sonra da. büyük 
mi ırer det'letlerini r..e d·"l"eceye 
kadar tatmin edebileceğini bitim 
mahut arkadaştan sııal eyleJim. 
Gö:!cr>ni kırparak gillU.ntsedl: 
•- Evvela, o satırları 11azan 

L'tro muhani.rini tat·min ct1 1 1 .ş 

• 

Kuru yemişçi dükk " n 1 arın da 
bi e deri satan türediler varmış 

Derisiz ve kıöselesiz ayakka~n 
imal etıınck için ayakkal:acılar ce
miyetinin aÇL>ğı müsabakay gön· 
derilen ni.iıınuneleri tetkik etmek 

ı Japonlar yeni 
1 bir taarruza 

geçtiler 
v~ 2 (A.A.)- Tok:yodım bil

dlrildii;iM s;öre, Japonlar Kantk>

nun 75 kilometre otelinde yeni 
bir t:ıarrw.a ge<ıı:ıı:şlerdir. Bu ta
arnıız şuna] isUkametindeıdir. 

Ç'ı 1kh"' böyle b:r taarruızuun 
bz:;'!angı<:mı. kabul etmeklıcıdir. 

ı 
\i:l.<'l'e ®" öğleden sonra aYllkka
bı.ctla.r c•:miyctindc İsmail Kemo
liıı relS14f.nde ve ömer Yörü, 
Muhittin Teı.yener, Faik Alpan, 
Hüsnü. J3..xoodan müıeşekkJl b:r 
jüri heye!i tıaplaıımışhr. Fakat 
bazı firmalann Jıcniiz ı'lilmune 
göndermedikleri içi.n mü>;ıiliak<<
nm on tıün ten>d.;t olunmasımn 
İkt;ı;a.t Velcilctinden :~ieon'Jme;;i 
lırarlatt:.r~tır. 

!Dü:;kü 1.ap~an1ıı<la İklıtia\ Ve
kaletinden bazı dile;c1erde bulan 
mal· üzere ·bir h~ycl!n Arıkarıı.ye 
gıön<kTilmesi de kabul olur.mır'{" 

tur. 
Azadan Hallt Akün 1.oplant· 'a 

bu di~eklerden bır tanesin. 9ii:ı::t 
anla11n~: 

t>ov=.ı 3 tırKü Slıhifodıt) 

S )'f.y y 1 r!ndcki · a !Jıt;:dn a.. 
ze ı ~ Aeı.ah.ı!\.!a k .-aya ver1kn evle. 
ri. ~ ı.ı r t -iıci:r. tAn:..m ol· ar k 1htL 
t-a. 'HtP oın d1g n1a1 te~~ı Vali tara. 
{ındr-n A~j·t..r Kayzr.a!<~mlığ·na blıc:U
ri.r.ıiştir. Bt:nun üz ri.ne K;.;ym.,ka:nWc: 
fa:: iyet.e gcçrr l.1 ti r. D'.ğer tara.rtnn rno
lily .. .lı olarak ıc-.raya verilen g:lyrL 
me<.:w'-ullerln k'r:ı. bedellerinin te bt o
ltınr.'"- ı içn Belediyede blr kem Sl"'n 
kur:Jlnıtı~-tur. 

Mcbllya ı.:., ki •Y• vor!Jccelc evlcr'n 
se~er~ b~ı karr.lsyona mil.ro.c:ıa! ede
rek mobJyle1er~nın ve t>Vlerinln kıy

n:etlnt bild rerrl<lc 'dir. K.oın1'Jc.n ıet. 
~erini YRl :r.ı-;..; b'.r hafta lçinje kt .... 
ra bf-<lelinl t.eE>b t edettkt":-. l\I~b1~:;e. 
ni,1 bo:· yıllık klrası mobUyc k:yrret.l. 
n 'n C"o rlc. :?O s.-:\drn faz.la oln ·~ c~k

lır. ---,c,,---

Bir İngiliz kruvazörü 
daha batırıldı 

Lcn<l~a, 2 (A.A.) - •R. · .c .. 
fogiHı Anı.irnlli/:i 8000 tonluk 
Trin;tlı·~t 1-ı nvc.ııf}rütıiin b:ılmış 

olJu~u Han e-tnıi.~tir. 
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HALK FiLOZOFU 

MÜTEVASSIT ve TOPTANCI 

Mahalle bailaluu kontrol do 
mck, ba&kı akıoıwla tu t.ma k, tep

tancı tüccana ı.-tnıl~ 
daha kolaydır, Şekeri aaklıy
mahalle bakkalı mı. lopta.ııq 

mt?. Bi~e toplaacl. 
Çürolü, tt>plancı dAha paralı 

adrunıla·, o.nuu imkin. ve vası• 
taları daha çoktur. O, sürmeyi 
gör.den rekcr. 

Şl'lı.e•i de, Halk dağıtma bir
likleri tevzi ede~ Bu ha
vadiei oıkuyUBaı ak.lırr.a geldi. 
Birçok ınadı'eler baldı:llardaa 
almıyvr. Peki, W:kal ae sala-
cak?. ı 

Bugöniln f6Vlıalade şartlan 
altında boııee, yapılacak iş, tap . .' 

llAZIRl'EVAl~ 

SOKACJ 

btaıııbulun l:ir semtinde, •Ba-
2ırrevııp. isimli bir sokak varmış.. 
yelli ogl'e'llldim. Bu haberi gasete
de okuyan Oınna.n Cemal yuuma 
geldi, §ÖY le dedi: 

- O da hiziın gibi yutlnuıup 
y ut.kunup içlıoe a ta.nlardan mı. 
YiJksa, hcmee llÔ)k;'•Ye'- ~ 
sinden cıi. acaba'!. 

GARSONUN 

TÜKKÇESi 

Garson .lıclinı .ınin ez türlıçe 
brşılı,iiı araruyor. •Ulak• keli
mesin! tusiye cıılenlcr vaı-mlJ-. 
ula,tu·nızk m:ısdım.ndan ulak.. 

REŞAT FEYZi 

taıııcıı ve mlltavaıııntıan Of'ta.. 
elan bldınııaktır, Maia paı.... 
laaııbran da, ııaklıyan da, ·bea· 
ce, top« ''ır. Kuracaiwww 
devin tep;Wı, iıir -ı., müt
teriye satış yapacak m.Jıa.lle 
JıRkkaluaa Juıdar tuvzİ elmelİ
dir, 

Buglln artık mlltaV1tSSit ve 
toptancı lıll.Mlmamalıdu. Çfin
.kii, öyle bir devirde yaşıyoruz 
lıi, bHDiarın nasıl l.aa-ı.ıkian, 
ae kadar kir ettiltleri Wli de>o 
ğildir, Zaten. normal uman· 
farda dahi, memlekette fnla 
miitımııwt bııhmduiundaın, ltu 
yüzden fiatlann ~ arttığın-' 
dan şikayet et.miıor mu idik?. · 

Posta, Telgraf 
Merkezleri 

Üç t:p üzerine 500 ye• 
ni bina inşa olunacak 

Posta, telgraf ve telefon mer
kezlerinin kira ile tutulan bina
lar y~rine meıJ<ı'.ır i<l~renin ken
disine ait ıbınalar<la 1.ıulunmasL 
'çin :b;r ın§aat p:;:ogra::ın hazırla 

nılmı.şlır. 
Hakon 700 den fazla P"'6:a, teJ.. 

graıf ve telclon m"rk~;Jnd:n yal
nız 200 ü ida..~-., alt binalarda 
çalışmaktadır. Mütebakisi için 
bu progr~mla şelır'rJ:ııd.1! ve di
ğer y•rkrde üç tip ü-erine kiiçilit, 
orta ve büy.iik oirne.k üzere 500 
bina in•a olunacaktır. Ki~-ük 
!m<!rk-ezleroelti yeni binalarda 
memur!ar iç;n de ikııroe~fıh ay
rılacaktır. --

Klçlk Bamdl el11:-
d!11ln şa11111et1 

B.ri<aç gun evve~ Bü;yel< 'l\lıit Alimi Kil 
çiik Hamdi E!emdi vetat ~ Allab 
ı:-» llani ra.llmet eYil;ye. Kiıçült Ham. 
dl ~ arulan Ha.nıil :r•'1Z nev't pb
Jlllle münhasır b'.r Jıruıaııdı. Onun p 
~ rk ve G"'p iiınlıı.i Qı'ODClı ııefs!nde 
lıo;;ı1'ırnış ve bübün hus~ ile bir 
baş!Ql tip gnotenııdt çoJı; zordur. Bin
lerce sabl!e tutan 8 o~ Kur'an tef
siri ;le asıl ıu~ ve •-t:ni gös
t.errruı;ıaı. Ve herkes onu bu Kur'm 
tef!ıir, ile daha. "'>'•de tanırdı. 

Vakı'ırle müderri61:lt, E""8f Nazır. 
lıit, Mıeci at Ayan 8z31JJ?ı yapınlf çok: 

kıJ.mv~ hır !is!ad kil. Kiıç!ik Ham
dı n;,,ı U.ü-rıliU memleket l«:in h:ı!"ı:;~ten 
bı.r z!ora obnu~. ·r, derk~n. kelımenıln. 
tmı. mfuı:esuu kasded~ruz. Çünkü, o.
nun ba.-Jamış oldugu büyük bir ~ var
dı ı.;, b;.J,ı,i;}'<>rw:, buııiın. a:rnı Jı:ıi baş. 
J<:. kim y-c;:it Ve:f.> yllpablltcekA.!r! 

D. Y"C<>t ı,. > Re~ Ku~~k Hanı.. 
di E E:ndcye son za.."!1~nl.arda ı. .Jlll !4-
l<n ""'1 v~ kültiirun"o muhalled ozer. 
lcıiL: .. en u:ı-ı c.:lıı.n (llı..occe.tl.1..4 ~ ~ 
1J •) yı 1c cü 'le ve ~ı'b. v~eam.i 
ver,_t.1, Ku, lıo:ndi Efond, bu ıı;i 
de y pwayd 1 l uık ve Lda..rıı dU:oJ.Ya.sın& 

)'<!n.i bır phe<ıer hcdlQ'e eım!;; o.acııı... 
tı . .ı. ~e yazıA. kı.. ô:nru vcla elw:r.eJı. 

Şatı. ve Go:p fw !.=e tamamen 
'VUkJLl o· n H9!!tldi; E!e.ı~i, bb' haıı.ne 
;d.l. denebll.ı. r. Henü.z 'j0 ya~ını d('ll<lur-
madan ... ·efat et .. B:.ıtür.. haı,yatı raıı,.. 
ına*il.a g ... 1i. Ken<>..,, bu>ilrı Sa<tota o .. 
dugu 'kauac, Garp'.., de \aillllllJJI oır 

ı~.ıa.. 
Hun dtir<)'"'11, küçjk l!en:ıdıl Erenc!lirl 

'k:ı;!b,t:n-,kıe yas lç'nded.ır. ö oyle b.İI' 
yıldız idi ıoı, Lı>la7 kolay yet ısa-, .,. 
le geçıı:.ez. Hmıd.t Y<rztr'ıo h~ 
!eri anlatılmakl& bJlmfz. M<Bela. o a;r
nl zamarnda kuvve.ıi b;r n.r~oı. ~ 
zJ<v' ve !~ jdi, Uzun mü<idet -. 
hat llzmnde çalı;,m~. ets.mawn m ıiır> 
hMlatı olmuştu. 

K üçi>k: H"m<li El<ırıd ·a,1n ö'lüın il bil. 
yü.k bi.r z.>y.a'dır. d'1icen, yarım ka!.ao. 
ll":-CG.me ve reJ:hf, düşüntiy<.or ve bu k._ 
limeı:ı.11 ıntı.ııxıııdıı. lı"->'ill< bir ~ 
aı·.,...ı k-cd~ruz. 

R. SABiT 

İ) i amma, mesleğinln eri olan 
ıbir garson insanı ula)tımwıa, bi-
11.kis eviııdeıı, barluıı.:aıı. ay u.ır. 

1 kilo tıırlanda bamya 4 liral 
Şe-hriımize turfanda sebıe ve ı Talebe Yurdu 

rneyva sr:vkiyatı artmı.stır. :Şu- ı 
S!LA.ll ıtünte'.'1e ~emya ve r?tı.can·n da Bu ay içinde l milyon 

ge!ır.:.meıı lx"·:lenIU<Okt~<Ilr, D<>- · 
YAPIYORMUŞ> 

E, , . .,ıı.; giin:kiı T:ı.ıı rriik!nı:Zde 

iri h&rll<rle üç aütwıluk şöyle bir 
&trlıe,,I,a ı:özümüze i4ti: •Ameri

ka _,;ıaıı yapıyor?.• 

ınates fiatıarı 150 ku.u-~ kadar 36 bin lira ile in~aata 
düşmüştür. Diğer ta"liftan İmılr baclanıyor 
ve cıvarında patiıcan, .bamya ve 'I' 

Na.;ıl, hava.diıt taza d<ill mi?. 

f"ftali satılınaga b~latnl!ltır. Pat 
lıcanların :ıetıer adedl. 20 l}':C ku· 
ruşa ve iyi ı;ıe!tallnin kiloou 160 
kuru~a, ba:nyaın kilosu ise dört 
liraya satılınkatadır. ---

Umumi maiazalaTtl' talim 
HA&KOF edile<.Jc mallal', 

,muıni mağzalar TiirJı: anonim 
DE.'ıl iz Mİ" .• 

Halbuki, Mrba zan~)'Wdu l<i, 
Ameriıka silah yAp111ıyor davul 

to:ru ile minare ııölcesini b~ 
Dllf, bir hava.ıı.da. dövü) or. 

~kti tarirlerı aliıka Jar eden bir 
Lif açılm~ )'ine T.,. relik!- karar vemı.ôştır. Buna güre, şi-

miJıdeıı. bir parça daha bahsede- ketin """ı.ınozde ve d!ğer yerler-
yim. Bir asluri tedük mablesi de bulunan dt-polanna mal tevdi 
gürdüm, Serlevha oJlarlı.of harl;ri. etlen t~c"l<'l'ın bu"tfarı yangına 
idi. karşı si~rt.ly lıX>ymaları tooebu 

lınutya baktım: ENıekli 1tir de>- ri tutulmı .tur. Alc,ı halde h>Ç 
b!r mes'uliyet kabul olımmıvacak 

ai:ı sul>a)ı... Allah, Allah!., 
tır. 

Yoksa, Hal'ko.f loosinılnck-, c...ıs '!""'""'"_,==--~=====-= j 
mırhıı.reıbcleri mi oluyor?. 

===AH=ME=T=RA=U=F i 1 [~If!@jLf2~.=11 
Ekme.r..lcr Anlrartu!a aaat 1.. 

19 arcuında aalılacal 
Ank.:ıra 2 (Telefonla)- Bele

diyem.izn wrdiği >eni 'bir kar:ır 
J.a aur.den it:baren fırınlarda ve 
el<lınek bayilerinde ekmek sat!Ş

larma sbalılan sat 7 den tt baren 
b~lanılıırak ~lan sat 19 da 
nihayet \~lıreğe başlanılmışttr. 
Bu satJ.,rin haricinde bad~ma ek· 
mek sat-.ı oYÇılımyacaktır. 

l Şek~~ ~~~Y~!~~~o~~. 
<IW'lctup y- IQ!llı zaıt, ldsıt, dott.or 
<!c bul~..ıJYl<'r. Bu l c:c a aı ol.. 
dul na ~llı• te kam cki'üz. 

Bger, dllıl<kaııcılar v<ya toplancı.lar 

it g;.tlıı.n, dfo...,..lerl ııalclam.S. de
\ ı>m edeeale!'S<', bu ~leri de ve
e!U. r .. da:>ımoıkılan ba.ı!<& Çllre y<llt .. 

Cıilıltil, ~ taJbfı: edim ves!ka usul11 
Yat.andatla rm lhti:J"Çlarını !oı* ,,der 
ve iıimaeua.ley-h tay-lohdır. 

BURHAN CEVAT 

r EDEBJ TEFRiKA: 30-----

l Ç,ıng.ıra~~ .. !!!!~ 
Boğul:lcak kadar ruhumda 00- a.l!ı<lık. 

~ t ma ve heTnlme kasvet "" onatem 
çü:<m ~1 . . . Artık yQ6lllal,: W,.. lfClı 

b r un -1·m yokt.u ... u..,. kaç günler ev-
A "'a t. y~ bir n.tet'e, DOnS".:Z 

tllr <ıd.,ııe ::•'en ben b ıgün k' oslız 
ve !ec l>u vuiy ~ d 'Şln }m, Ya za-

• /'...; d ? ... Be bu b Juısı:>lık., 

t ben .lam. ira
deli 1"1' gençtm, 0'1 de İO'l uı, lslıt. 
b3J. \ J 1! .il y •;..'"a. m n. azam bir 
prog, la hudu m•.rtı. Bana hm.es 

\ 

Cumhuriyet Halk Partisi tara. 
fmdan Şchzıtddb~ndw C9lti 'l<<>n
Sel'\'a.lı.tar <a.rSaSında f.nşa edJoJe;. 

cek olan yeni ve moıteı n tale:'.ıoe 
yurdunım hazırlanan planı tae-
dike gönderilmiştiı. Bu 111; 1 miJ.. 
y•Jn 36 bin liraya inşaat münaka
saya çıkarılacaktı:r. 

İsti raba t, yemek, oyun, nd')"'.>, 
rr üzik, okuma ~'f! çalışma sak>ıı 

lan da bı.Hunacak olaıı bu 
,.eni yurt binaııı 4 kath olacak ve 
500 günde tamısnl.ı.narak 300 ii 
kız, 800 ti er.kek olmak Ül.ere c"'° 
man 1100 talebe yatıp kalkacak· 
tır. 

Kız ve erkek tal.ebelerin kapı
la"'• kısıımları ve b8'ıçeleri ayn 
ayn -0Ja.c:ıktır. Yurt b!nasının ön 
cihehi acılarak güre! ve geniş bir 
şek:ld" tar.z>ın o:unacak ve mey
d~na 16 mart ŞEhiUeri iç'.n bir A
bide dıı<Le--c~tir. 

--~,.__ 

liseli1erin lwmplari 
I,te1..::·n 1 iru:i, 2 !r,cl ve i?çiln· 

cü sınıflarının a.ı:lreı·;:k k:ımp:arı, 
na imtihanlar n:hayetinde başla
nackr.tır. 

1 inci ve 2 inci sınıflar bir arada, 
ü f..ıncii sımflar ise ayrı olarak 
kamp göreceklerd:r. 

Kamplar 20 ııer gün müddetle 
deovam edecekl.ir. 

Kıyılarda sular akşam 11{;neş>rle ıa.. 
zıl!ı~mı.ştı. Üstiin~e lı.anbur ve ib~ \YOC 
b~ ~ ,emslye OÇITllf olduiu ded
ze doğru uzaıımış b r !k&yoının ilslune 
lunur.ırlıan. P dan:.11 burala .. ına bet.ti 
jli:nt'~e kac!ıı r pel< az ıns.,. u f:ramıt
tı. T.ıb. le baştı:ışa !dlnı. Kendimiı 
h3ll bir adayJ düşmiiJ scro<rl b'r yol
cu eli>' l<irosem bu!w-ordum. Ya b~
le pş. mi>k... Ya.b~\ ö.ilın'. . ., ö;;;m 
bao!l d r1ın Mr huz..ır lum:ı ye~.tyor<lu. 
Şu üs• ~1 · ,., buiunduğ"..ım k::,ad.:ın ken
di..,... btraktrı<'a ılık, kızıl. \'e y:ın"M..ı...ııtS.k 

su!a!'"a gömı .tecokt ın. .. Bi.ı:Ie~ .:re bu 
nltJCzı dü;ü:ıceden isyr.ın's. s: .::.n.c!an. 
Ben bir budıı.:a G bl bu ~·ı dunyadan 
a:ırıltld<tun ron..'":I boci b'r kaç gL . Uk 
ler.,z zer:··I. e ö!ilır.ıı gönderen o l:ıı.d!n 
bek b r d ma g<n ;r;ı,şı bilı! d&-'lliye
«41:, beraber ;ra,,~ım·z hı<zları 11'1-
tu asıııa bile ı:etlııır yeeelc1ı!ı. .. Glzl5 b r 
cı l::en1 "'pt3inde lHılundağum ka: :ı
dlUl c!onlz nıı - !ıul ve ~ıfı:unı: c;,.. 
bı.:ı ç•k•c "'1rılş g b bC;y!lı: bir lhttyat. 
la ml>vazetıe aı;;ra.:ı: ı~li geç. :ten 
san e atıadım ve yorg= d.!ı:lerlrr..de 
k'.n ve hıncın. !ısyır, bayır ... K..tt.ıoç.. 
lıihn ve ou karşı duydugum hudutsuz 
tş.·y;,kın kudra!ı;rle ;rUıilme!e b~la. 
dıın. Adan., bu tr.CQ}ıul n<*tasıııdan 
t:ı;rıu e ·m is;.t, met beı>I uzun bir 
:r r vüşten wr.ra d >Sdokru onun ciaL 
res' lln!kıe get!~. Dilıı a!a;am 
~l!llW Up ~ itap~ cör!lıı<!e zap. 

Doneç'te iki tarafın durumu 
ve muhtemel hareketler 

(Yazan: ı. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Doğu cephesinde: 
Alma.n Wbliği, Dooeç cephesin

deki muharebe hareketlerine ve 
dıırımıa dair hiçbir malumat ver
memişti>r. Yalruz şimal ve meri<ez 
kesi.mleııinde muvaff.aıki:yetle ne
ticelenen m1'vzii Alınan taarruz. 
larrr..cfan b~. 

Rus tab.!iğ1 ise, izyınn bölgesin
de Alınan hücıımlarm>n püskür
tükli.iğünü haıber veriş'Or. A.hn.an
lar Doneç nehriııden bir tabur ge

çiı:miye nnıvaffa'k olmuşlarsa da 
b.ı la'lııı.r mukalbil hücumla yok 
eıdll.~ ve geri kalanı esir cdil
mi~~ir. 

Bizim anladığnmza göre Harko( 
ile bywn arasında iki tarafın dııı
rumu ŞÖ) leclir: 

:Mareyıl Tinıoçenlro, km;yc+.Je~ 

nin büyük kı.;mını Harlrof • İz.. 
yum aras..nda Dcıneç nehrinin şar· 
kına geçirmiş ve nehl'in. şark sa
hil.i. boyunca yeni l»r ır.üdala.a 

cephesi tutlllllŞlın-. Bununla bera-
ber rıehir garbinde köprü ba§.la
rıını ve gr:çit yerleıiP.i müdıı.faa 

eden baz.ı. Rus ~·aıaırı da bulun
durı:naktadır. 
• Mareşal Timoçmloo, İzyum'dan, 
Gu.zacavka'dan v'e Nugujey'den 

Adli harç tarileai Jer.fiyor 
Adli harç tarifesi kanununda 

!)a:zı ta.dilat ~·apı!.nası üçn yoeni 
bir 1<anun :layihası hazırlanarak 

Büyük :Millet Meclisine verilınif' 
tir. Bu kanun ile değ~k olıın 
mpdJıeler şu şekil alacaktır: 

Mad-de 41}- Bir ceı.a davası bir 
den fazla suçlula.ra taalluk e

cliywsa her bir suçludan mahküm 
oldugu Ce"Zanın mı1rtarına göre 
ayrı ayrı h~ alınacaktır. 

Môıdde 52.- İlk Wıkikat yapıl 
mam:. ve 90il tahkikatın icrası es· 
nasında suçlu ta:rafından yeni 
<klil ikoıme edilmmn' bulununıa 

50 inci m.addede yazılı harçların 
yarısı alınacaktır. 

Bir da.va<b GUÇlu!ar taddüt et
tiği ta~:Jirde bunların yalnız ?P
ni delil ikame edenlerin<U-11 tam 
harç alnıackatır. 

Kabahate ta:ılliık eden davar 
!ardan da lln'.rtlak surette yan 
h~ aıın .. ııktı.r. ----Anlwradıı bir basm bii7oaa 

leanılJ• 
Es'ltl gazeteci arka~lanımız 

t&r!ından Ankatda • basm dıeıie
ıın<' ve yayın büro1u. adile blı

büro kurulmuştur. Bu büro, Tü,... 
klycde çıkan ve sayısı üç yüzü 
bt>\aı. bü~ün gazete ve mecmua· 
larda resml cı.ittleri alikadar e
den makale, etüıd ve haberleri; 
ayrıca hııswi ~sse9<'lene şa

ı,,~ıarın isk'dikleri bra~ar üıze.. 
ritıden yazılan günü gününe tas
nifli b.ir surette kupürler halinde 1 
vc;rccel<ti?, • 

Matbuatı takip bakımından 191 
mi dairelere bir çok !ayıda ve ko
laylılclar temin edeceği şüphesi& 
bulunan büronun kuruluşunu 
takdirle karşılar, ~
za bll!lflnlar dileriz. 

todemedilm bir ~·Orle atıldım. 
c;,,...ı pr'141 im ~ kapı• kapalı 
det;..Jdl. Beni iı::ırşıl&mlf olan ""- Q,. 
ni.tormalı irı yarı k,apıctyı gönneclim. 
Faka< s.'<llrll <>daya d~ğru hızlı adJm
;arla yü ür!<en smnklnli b~ uş"'...k çık&
r:xi< önüme dikllnı< k ;,sl<!d:i. Göjslin<len 
itince lıer~f yuvar1'.ndı ve ben üsHlın
deo alhyarok od..,,a daldım... Odada 

ue:cr olmadıtıuı gön'..~.ncc ged dön
düm, fakat uşak kıifiir ec!erolt ka.lk
mııı peş.me düşnüş:ü. Pelı: y<ık!Gşmı,..a 
cesaret cdero.emt"kle beraber arkamı bı.
rahnıyçrdu. Ben önllme gelen kapıwı 
aç•p içeri balu;yocdum, Onuclıt. yen:ek 
ymn ~ olulığu.ınuz b:lJGcoz:ı lu. calor.ıdan 
ku ... \ c. .. ı: b!ı. ı:.;tk ge'.ıd)g..rıi görünce bir 
1y,,rr s >.ı; r.ıp1yı i1erek !çeri girdim. 
Yon nu:.r.u.'Slıml Orada>ydı .. l!ay:r ysn_ 
ltJ ııüylüyo<wn, or&da ;dj;erı... Beyıta. 

ve Aşıl<.ı yanyıına balkonda <!uru;ror. 
!ardı ... Genç adamın >kolu onun bellıı.e 
"-rılıııt,;"'lı. •• O da nar'.n H ı:Cı:ı<.\ pa.r
m:ıhlruiy'e sevg~ln ""1S"'S.nd!'n -
"'"' sarlannı okşuyonlu. Kapının ı:id
dele ncJıp içer! peolcı palavalsı:ı; ha.. 
reke'.!er'nl dusunca vazzye'J bozma,. 

makla ber:ıber Preı:ısıs Deyza b;ıfını 
çevl,..p bo.ktı: 

-Ay siz n..ı.ıtnlz. D'-"" azametJe g(U. 
dil. nu ne c-ret böY'le? 

Heıı,ıeyl. gine abruştım, 6deta li2ıerlııe 
hilcuın eden biı' vazeyet takındım: 

(Devamı ııa.r l 

gelen ve Demeç frzeriııcloki köprü· 
!erden geçerek DO!Deç şarkında 
K119jansk'da brileşen başlıca yol
ları kapatmı.ştrr. Bu §ehir, ayni 
zamıwda önemli bil: demiryol 
noktll6ldır • 

Almanlara gelince, Harkof - lz
y:um aoraısmda Doneç nehrinin garp 
sahlliınıe bazı ndktalarda varm~ 
la.r, fa.kat nı!hri şarka geçememiş
lerdir. Burada nehir şartkmıda Rus 
müdafaa cep.'ıesme çatmı.ş.laniır. 

Alınanlar Nugujey iJe İzyum• 
dan nehri geçmİye ve Ku.pjanSk
da birleşmek üzere yeni ibiır ku
şatma taarruzuna girişebilirler. 

Doneç nelıninin garbe d~ru çı

kıntı te~kil etmesi. ,.e Rus cephe
sinin de bu vaziyete uymuş ol
ması, Alına-nlar için böyle it.U- ku· 
şatma taarruzuna elvedşli görün- ı 
ıınektedir. 

Bununla lbeı-aber, Alına'.llarcıı 
Doneç r.elırini rarka geç:nt'l.,..i ) 
Jrolay olınyıacaktır. Bcr kaç gün
<loür devam <:.den Rus müd~faa 
hareketleri bunu ·göstermekı.edır. 
Neh':kr zırhlı b'rliklcr için dur
durucu manJero:r. Rl.l!:lar geçen 
yaz rouharebeJ.eoriı?den herhal.cJ,e 
istifade ederek nehi.- 'boylannda 
uızun zaman nrukavemet etmeyi 
öne!1"6rnı işlel.'dir. 

Art•k, Alır.Rnların Rus ol'liula· 
nnı Doneç şarkır.da çerriber içi· 
ne alamadık!~ gün gibi aşikar
dır. Bunun j.çin Rusların tam 1-
guna uğrad•ğı zannecl!k>me<ı. 
,Bundan sonra Mal'eŞal Timoç<!n• 
konun da Harkof istikametinde 
taarruda geçmesi gi.iç~n~ir. 
Zira iböyle bir ha~ete girişnek 
isterse, Doneç nehdni at...;ı ~llın
da geçmek zorunda kalacak.tll'. 
E~et Almanlar daha cenıı.pta 
Sta.iin • Taganrog hattırıda'!I Vo
roşilof.grad .. Rosbof i:itik.;:J.netle
rinde taaNuza geçerh:ro;e ş'mal 
cenalılarında.n bir korkuları kal
manıış demektir. Doneı; nehrinin 
ga1'P sahHlne dayanan Alman mü 
da!aa C<lpill&Si Rus taariı:ızlo.rıru 

karş:hyabilecektir. Alnıanlıır Do
neç boyuna ulaşmakla hecı Ha,... 
lıııfu kurtumışlar ve hem 
de Rostof umu.mi istikametinde 
yap!<lıruısı muhtanel la&rw: için 
fimale karşı kuvvıem bir nehir 
kesi.mine kavuşmuşlardır. Bu it.
bırrla stratejik durum .Alınanlar 
lehinde hulun~. Eğer Nugu
j ey • !zyum arasında Done>Q nri>
rini şaı<ka gcıçer ve Kupjanska 
varırlarsa, vaziyetleri taarruz i· 
çin daha elverişli olabilir. Bu 
maksatla nehri· geçmek is1ıed.ikJe.. 
rine ~e edilemez. 

e·r gazeteci
nin ölümü •• 

Loııdralı tDeyli Telgraf• ın ta· 
nmmış mU!ıabirlenruien MDrton
un Kahirede bir ottwuııbJ kazası 
ne.icesinde öldüğü oradan gelen 
habeileıden öirf!nl1d!, 

Mortıın gazetecilik mes1.etıne 
olan cnerirutiyeti d.o.layısile bir 
.çok yerler gezmiş, seenlerce bıı 
işte yetişmişti. Gittiği yerlerden 
gazetesine yıılladığı mektuplar da 
merakla okunur, .ifıifade edilirdi. 
Bir çok tehlikeler atla!ımış olan
lar vardır ki nihayet bir nakil 
vasıtası yüzüruien sokak kzusın 
da ölmüşlerdir. H ~r halde Mbr· 
ton da bu uzun gazetecilik haya· 
tınıh daha mı.rvaffakiyetler bek
lerdi. Fakat ölüm haberi alınıyor. 
Kendisi daha evvel meşhur Tay
mis gazetesinin muhabirliğini et. 
miş, sonra Deyli T~rafa geçmiş
ti. Bwıu cünyanın politika işleri 
ni en iyi takip eden b;r gazete 
dlye tanıyorlar. Londranın eski 
ga.:ctelerinden birL 

Bilhassa harp zamnında böyle 
gazetelcr:n muh '.lbırlert dı.ha a· 
ğır bir vaizfe yük!eruniş oluyor· 
l:ır. Bunun ağır!tğı nlsl,et:~de de 
bir :zevki, büyük bir ,f!ıhar h:ssesi 
ohluijuna şüph~ yok. Geçen diin 
ya haroinde gazeteciliğin ehem
miyeti çok iyi anlaşılmşıtı. Bu 
sefer 'bu e.11emmiyet daha artmlf 
tır. Bir muhabirin bugün için bel· 

~AHKEMELERı I 
Bir çift iskarpin 
kaçaymış? 

Ş<>\·kct; bir yar.gın buşlangıcın
da kap;ımu açıJı: buluıp içeri gil" 
diği bor evden iki çift iskarpini 
çalarak kaçarken yakalanmıştı. 
Hakimin 'lnrzu.runda hesap verir 
ken kıvranıyıar ,lııocalııyor, terli
yordu. Nlhayd itiraftan bılfka 
çare bulamadı: 

- Evet! dedi. Kalabalıktıın is
tifade edip eve gindi.m. Kaıpırun 
'Yanında pabuclukta iska?1linler 
ı;ur~-ordu. İki çiftini alabildim. 
Kaçarken ya'kala<hlar. Amma, 
ben zannediı•ordum ki, yarıgmdaıı. 
.kurtarılan eşyanın ce:aısı yoktll!'. 

- Sen onları yangırun çıktığı 
evden mi alıclın? 

Şıiliitler dinlenildi. Şalıitleriıl 
hcp.>i, Şevketin iskarpinler elin· 
de ka<pıdan çıkıp etrafa bakınarak 
ocaklaşırlı~n yakal.ıındı.ğ'UU ıi;jy
lecliler. 

Mnhlqmne ica'bmı ld!üşü,.ıü, 

alin ay miiddetle hapsine, ve !he
men tc<.·kifi:ne k> ar v'C.'Ttll. Ha· 
kiım karan tefhimden sonra ken· 
disini getiren pobe: 

- Kapıda 'beklet;!n .. ş'.mdi tev 
k'f mlizekkered kesecı;ği.z <lcdi. 

Polis, Şevk<>ti kapının onune 
çıkardı. Şevket, orada.ki kanape
lerden ·birine otın<iu .. bir s'gara 

yaktı. Bu sırada, yanına, umun 
b:yıkl:, eski külhanbeyi ti'{llerini 
hila ya~atan bir sdam sıc&uldu. 

- G1!ÇIIliı olsun, yavruım Şev· 
ket dedi. 

- Eyvallah ı.ğ::.lıey. 
- Yahu, ı:ıası.l oldu? 
- Nasıl olacak be ağabey? Ka-

qları aldık_ cız.lamı çekeınedilc. 

- Yangın vurgllnu eskı>dendi, 
b>tiın zamaıuınızda,ydı, yavrum. 
O zaman yangında vurgun, harp

te ganimet g>bi meşruydu. Ben, 
hı:ıın kaleme gi<lerdim. Hem d<: 
önceleri Fetih.iye, sorüadan da 
Kadirgalılarla takım Jwvardını. 
'Ben, ·borueu idim. K:ılemde, kula 
ğ>m kirişte, yangın be!klerdiın. 

K~'lclü narayı bastımıydı, panta
J:onu, ceketi fora edince pe'lıoer"
den hile au,.hğım olurdu acelem 
den, Kiit;e lı~ında taknn bekler
d:.nı. Hani o eski Çırçır, Balat yan 
gınları?!, 

ıBiraz sonra tevkif m<frzekkeresi 
kesilip polis kendisini jandarmaya 
teslim etmek ü'Zere kapı.altına gö
tüııiink.en delikanlının gözünden 
iki diımla sıcak yaş damladı. Al· 
lıı.maklı .bir sesle: 

- İki çift iskarpin için altı ay; 
değer mi yahu! İki isk1111>in ne ki? 
dedi. 

Orada bulunanlardan O:ıiri ce
vap vetdi: 

- İki ~arpin ne mi?. İskarpi
nin bir çiftinin şimd kaça okiuğu
mı bli~r musun, behey gafil?!. 

UÜSEYİN BmÇET 

iti gö2ıden lıaÇan bir yazısı yarının 
tanlı erl>abı tarlamdan ltimbilir 
ne klldar rn<!'l'ak.la okunacaktır. 
İşte onun için bir muhab:r bunu 
bilir. İşini göri>rk1'n dı.ıyıduğu zevk 
ve ift;h;;r nisbetinde de vazifesi 
nin ağırlığını hisseder. 

İı>giliz ga:zelecilik tui.hinde 
başka bir Morton daha vardır. 
Ona Henri :Mortıon dem.işler. Fa
kat coğrafyada, Afrikanın keşfi 

tar~inde, ve gazetecilikte ona 
Stanley diyorlar. Afrikanuı için· 
de ka)IOOlan Liviııgstonu, :Emin 
Paşay' bulmağa muvaffak olnrut
tur. 

Stanley hakikaten unutulur 
gibi değil. Ondan evvel a:ığrat· 
yanın m~ulii olan yf'rleri gidip 
belli emıek işi gıryretU bazı i
limler tarafından görülürdü. Öğ
rernnek merakında olan alimler, 
para kazanmak hırsında olan ta· 
cirler, yahut da sade tehlikıcli. iş-
lere atılmak oovdasıru 'lııısliyen 

maee;a admnlan için Afrikanın 
m~.hul tarafları karanlık bir di
yal.'dı; oraya yalmz öyleleri gide
biliyordu. Stapley fı.lim de.ğ;k!ir. 
tacir de d<>ğik!ir, Öyle gözü kapa· 
Jı m:ı.c!!raya atılll!cak gibi ~ıulyayı 
sever de d1'ğildir. Fakat bir gaze
tecidir. G112eteci olmak çok ~ey 
ifadıe eder. Stanley ise tıım hlr 
gazeteci idi. Afrikanın içeri.Jeri
rine dalarak öhrıüş, alobetlerin
den endişeye düşülmüş o·-nıan 
lıulıduğu gibi coera'Yaya da y~ni 
yeni ülkeler çıkarLp getirmiştir. 

Hulasa bir gazcloci olmak az 
şey değil Yine ilave etm$ lıa· 
cet yıok ki 'bu suretle İngiliz i.m
paratorluğunun lbizy•ı.mesine de 
hizmet et.mio o~. 

Bava allıaıarı 
Yacın: Ali Kemal Sunmıdl 
İngilirı: hava ktJVVetlerinin Al

manya üzerine giderek talıribu 
yapmaısı bu h"!talarda Y<'n..i b~ 
'h:>dlse !e:jkil ediyor. Şundan dO. 
layı ki Alınaıı. !hava kuvvetleri 
§arkta Rus!ara karşı nıc;gul b\to 
lunurken gıırp tarafını İngilizlere 
karşı dô:ha serbest bıra\mışlar 
demektir. Almanyanın y<'nideıı 

hava taarru.zlıırına U{;'l"JO'-.ıc~ğııu 
keşlelmek Z<ır d.eğ:ldir, İlli:ilia 
hava kııvvetleriıtn gitg:<le art
ması Uz1!rine seneden se~eye de.o 
ğil, aydan aya, daha sonra h:ııfta 
dan haftay ,büyük farklar görüi
mektcdir. Bu farkları kaydccleııı 
İngiliz aııki'ri muharı·irler Rus • 
Alman ha-bi ba:;fadiktanbcri İ~ 
gibz hava kı.ıvv;tl<!rinin faaliyeti 
ne ımerk=le oklub'U!\u da ıırat

tırnrak keyfiyet! lıu!.Jsa etmek.. 
ten geri kalmamı.şlardır. Bugün 
İngiliz tayyarelerinin ınikt rı meo
se1a g"çen seneye gljre ne kadar 
nrtmı~tır?. Bu h' msta tanı bir 
nk;m söylenebil't mi?. 

Şüphe y<>k li bunu ortaya çıı. 
karnııyorlar. l'akat loat'iyetlc 
söylenen şu oluyor ki miktar git 
gtde artıNktadır. İngiliµ itaral'ıı 
evvelıa ~·.aptı.ğı tayyarelerin evsıı.• 
fı mükemmel olı::asırıa <l.:kkat et
miştir. Başlangıçta bir ,ok ayl.ar 
Alman tarafı üstünliri,Li el'nde 
tutarken İngmzı..r de :-•pb klan 

ta~lyarclcrln t!\'saf it!b::rile ~"1iin 
olmasrnı temine çalı\'11.1'S1"rrlı. Bu 
maksatla çabş'arak rrtik!emmel 

tayyaıe!er vücude getirilmLş ise 
de daha ileri gidil<>rek miktarı da 
arltırmnk lii:ı:ıım gı:>:.tn·-ş~.·r. Ş11 
l.alrle İngilizlerin hava kuV\•etle
rin! arttırmak yoiınxlak:i ga~-ret 

ve faaliyeti harp ba:;la<lı baş:ıya
lı üç seneye yakın bir zamıır.dan 
heri bilhassa şu safhafan lakiQ 
etmiş bulunuyor: 

1-. Alman ha\·a kU\'\·et~er!nin 
ılstünrüği.iw:> karşı il! iikamnıel ev 
safta tayyare y~:ı:mak; 

2- Bu evsaftaki tayyarelerle 
dC~na ka~ı elde ooUcn neti 
celer beklendiği gibi çılıımt~r. O
nun için mükemmel evsaftaki tay 
yarelerin sayısını da ar!Urmaltı 

lazım. 

İşte şimdi 1bu ikinci eal!1a.da ça 
lışılıyıor. Bu gayeye gi1ıgide yak
laşılmaktadır. Yani sayııyı da art
t!mıak gayefli. 

Almanya üzerine yapılan yeni 
lwıva taarru:zuna dair gel1'n ma• 
lı1rnattan anlaşılan şu oluyor ki: 
İngilizler o taro.fa 'bir çok tayyare 
)"('llıya.bileeek ılıalde bulunuyol'" 
!ar. Bundan daha başka anla§ılan 
da şu oluyor ki o da eheınmi) et
siz değildir: Alınan hava kuvv!'t· 
!eri şark cephesinde Ruslar;. ka2" 
şı kullanılmaktadır. Geçen SPne 
Abn.an tarafı İngiliz hava kııv• 
vetleriI:in azlığını dii~ünerek a
sıl kendi hava kuvvetlerini Ru9' 
!ara karşı yollamakta, kullanmak 
ta ı;er~st bulunuyordu. Alma"· 
ya üzerine gelen İngiliz tayyare-
!erinin mUhim blr yekun tutıru· 
yacağını Almanlar hesap Hm~ 
!erdi. Fakat şimdi görülüyor Id 
geçen senenin ayları ile bu sene-
kiler arasındaki fark arttıkça art 
maktadır. Almanya üzerine yapl" 
lan bava taırrruzlan İngiliz hav• 
kırvvetinin sayı i~ibarile de art
tığını gösteroiği gibi Ruslann y6 
küııii haffiletmek için onlara İn• 
g'.Jizlerce bir yardım mahiyeti ı1 
verilmek istenmektedir. 

- ~ 

Biri!"i.zi."DE"DJ• 
fi-Ptrntzın W J 

Bu sokak hala ni~in 
tamir ediluıiyor? 
X-ııuq:apd.a Buyük camt ma

halle&nd.e 9&7d.a'Dlılc s-..rk»J'ıııda 
oturu.nloroan aldığı•nız 11'1' m<I<· 
tu.pta bütün o!ıv .. -r tamir r<l. lın~ 
ok!ı.r,tu ba!de buraomın tamlrsıli' 
bırakıldlğıı:ıdıın ııldlyet edi'm<J."' 
ve: 

- cBu 7!)ıdon bilhassa k;Jıfl 
ook<ı~ımız kfımJl n su ile ~ 
yDrümok deit'ı geçrr.elc miJ$:QU..
mektedlr. Ha!bulc! ibi:d't!r de 1"! 
P2'!"ast ve:-honız.. ·ramMat ve t.erı"' 
v;.rlye ~ ödüyoruz. So!'8JU'fll'" 

zuı bu u'rlıat vaz.i;yet:tttı kwt- cıl
mosını rica .,der\z. 

SON TELGRAF - B~led~ 
Re "1•''nin ~tcmmlyMle n•zııt' 
dlkbticı.t celhedeN'k bu ııo!dlil"' 
b"r an e-vvel ta.mir olunn::as nı 'stt' 
ea f'ylf'T!.z. 
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(bu yazı:nn meLı.t ~c.rı l\l)a(lu~ll 

N•nsı bıil!e<ılerloden alınmı,tLI") 

Xellib eden: l\tuammer ALATUB 

Soıı 24 :;aati.n ııııü!ıinı hOO-»eleri, 
İngilizicrin Kolonya şclır:ne kar
~· yaçttklan mütlıı.ş hava a '.cru
na karşı., hu ~erer de Alnısnların 
ırr.ukL-tbt'l-e olrnkct üzere, İngiıtcrc
n~n ~u cenu.i.Jundakı Kentcrburi 
Piska.poo_;,uk merkezer.e ~aarruz 

ederek, bııraya binlerce yangın 
ve infilak 'bombaları al.rm.ş o!ma
l:ım:lır, 

Kolonyaya mukabil Al
manlar da Kenter-huri 
Jehrini allak bullak et
tilel'- Bulgariatanda bir 
general idama mahkum 
edildi - japonlar bir 
Çin ordusunu sardılar
R ua cephe.inde ve Lib
yada vaziyet. 

Kinhva'dan 
başka iki şehir 
daha alındı 

Kalinin'de Al-
man taarruzları 

püskürtüldü 

Kolonya üze
rinde 6 bin 

pilot uçmuş 

lyi .göMiıı şartlnrı içinde yapı
la' bu akında alçaktan uçan teş
kıiler tı<eniş ya,ıı.gın!ar çılliı ığıru 

görmUşlerd!r. 

Bu şoh<rile İngillercnin en gü
zel tarihi binaları vaııdır. Tari:hi 
·bir kilisenin duvarlarından başka 
b'rş<•y kalmamıştır. Şehrin tica
.-et mıı.Lallesinde de gen~ lıa.>ar· 
lar ol.mu~tur. İııg'lizlt·r ino .. n ka 
yıbı.:-ın lıüyük o.madığnıı sôylü.
Y.••lar. 

Ko'onyava ~lince, İngllitler 
e\-ı;dkl gece Alımanyanm bu eın 

mti'him endüstri şdhri • günd""T
d.kleni 1250 ta.yyare ile bazılan 
sekiz t<>n ağırlığında olrr..ak üzere 
3000 ~n fazla boniba atmış:ardı.r. 
Çıkan yangınlar 14-0 mü mesa'e
dt"n görülmüştür. Alevler 6000 
metr<'vc kadar vükselm:stir. 

Ç<irÇii, bu ııkı~lnrın Aiınanya
da her şdhre btbik c,lnmı.cağını 

ve d~m~ı"n şehir ş1'hir czile<:e 
ğini siiyil'>miştlr. 

füLGARİSTANDA BEŞİNCİ KOL 

Sd~ya harp divan1 eski topçu 
rr.füetli.şi mıülıekait General Sai
mof i'.e firar halinde .bulunan 
Parıışof isminde tı:ris:ni ld:ıana malı 
Wl'n ebm.iştir. Maznunlaı'Clan 
Çe-ıı<;>roı ırr11üchbed kü reı,~ mah-
ki'w e-dilinL~tir. , 

H•'küm, galı;p bir ihtimalle dün 
öğl<> üzeri infaz clılmi;ı buluna
caktı. 

ffiJLGARl~'I'AN NL"DF.N "-
HARBE GİRMİYOR? • 

Ankara Radyu gazetesi, İsvtçre 
ga.zete~inin B:.ılgaristanın duru· 
mu ile al.ikadar bazı nejriyatla 
1i:ıulımduklannı b..!dirm:şt!r. Bu 
t;ıuc\clerden bazı.lan Bul.garisla

nın m:lhvere dahil olduğu halde, 
Rusyaya ham ilan etmeme.lni ay 
kırı bu'ımakta<hrlar. Buna cevap 
veraı1 Bulgar c Utı'C» ga~i di 
J"()r ki: cBul.garistan fi!<:rı harbe 
iştirak etmamekle beraber, mu
kadderatmı mihver devlet~erinl} 
bağlam:.ştır. 
.\skui harcl<!lta iştirak etmedik

ve eLrniycceı,'iz. Fakat yeni Av
rupa nizamı için vEnlen vazifeyi 
yapmal<. layız .• 

CEP.HELER.DE HAREKAT 

Ilarkoıf muharobeslnin bi.ttiğini 
Almanlar da, Ruslar da ,tE!blii! et 
tiler. Ancak ilci tarafm iddial1ua 
birbirm.i tutmamaktadır. Alman

laTa göre; 24-0 bin eı;lr alırun~JJ'. 
Fakat 'hiç bir yer:n i.şgal ed.ilcLği 
bildirilmerı1iştr. 

Ruslara göre ise, Almanlar llıe-
<l<-flerioo varamamışlar ve 90 
'bl n kayıp vermişlerd:r. 

Afrika harbine gel nce; h~ iki 
taraq gelişme ha~da JhWyatlı 

malılmat veriyor. 
Mayısın 26 sındanberi devam 

eden bu mUlı.arebenin en şiddetli 
devresinde <>kluğu s:iy1orı.mekte
dir. Almanlar merkc:zıdıc, mavın 

!larlalaırnı aşark doğuya <hıf(m 

biraz ilerlrnne kaydct:miş1<>Nfu. 
İng:lizler bu,.ıgedik.1eri kapatmağa 
uğrll§ıyoı·lar. Alıınan tebliğinde 
2000 oon fazla es:r, 350 deııı fazla 
tank, 53 tıqp ve sair malzam<> ele 
geçirildiği veya tahrip edildiği 
bilcl.:r'lmekleıdir. Her iki larafm 
da tank kay>plarının r Jır olduğu 
anfaşılmakl.:ı.chr. Buımuıla beraber 
ımuhıue!:cn;n netiQesi lk:r,j):z alın 
:m.ış dl'ği1dir. 

Polis katili 
(l ~' S:UL"fedMı Dev•.,. ı 

Ağırceza mahl:emesl:ııin idam 
bülcır.ü - geçen giin yazdığımız 
veçbile - 20 Mayl>:i 1942 de Büyük 
Millet Meclisirıde taad~< ı*un• 
muş ve ·birkaç gün evvel de Res
mi Gazetede in!ıişar etmiştir. Tas
dik kar:ıırı dün öğleden oonra Ad
liye Vekaletinden Mü:lideLumum~ 
liğe tebliğ olur.ıınuştur. Bunun 
üzerine keyfiyet teı.-kiilıane mü
dürlıl!;rüne ve zabıtaya bildırile

a:ek hülomün hemıın kra"1 için 
icap eden .h.azırlıkla.ra ~"'1ll11Ş'-
tır, ı~ıı 

TEVKiFHANEDE ı 
Gece yarı.suıdan sorra saat 2 de 

Müdrle;ımmıni muavinlerinden B. 
Cevat, Ağırceza mahkemesi aza
sından ıb.ir zat, İstanbul. o:tı«1kez 
jaııclaııma bölüık kwnandanı rtev
kiiihaneye g1tmL5lerdir. 

Bu esnada Sultanalıand .mt.'Y'la
nında yanan Adliye sara:YJ önün
de darağacının kurulmasına. baş
lanılmıştır. Bir müddet SOil1Ta it.lam 
mahkfı..'llu ı.ryW>d.mlmış ve ıkenı
disine: 
-• BaŞka lıap&laney e ıııa:ktl 

iıı;in erı ıi.r g elli• d~n i lırıııiştir. Ka
til Nazım evvela l1ir ;,ıeyden şüp
helenmiyt?ı'Gk yeni et't;ı;seleıtni 

giymiye başhımıştu-. F a"~at tev
kifhane avlusunu geçip de !kapı 
altına gelıince orada oon diınıi me
rasimi ifa etmek üzer" gelmiş o
lan hocayı görmüş, haıkıitka~i an
lamıştır. 

SON ARZUSU 
İdırm mahkümu biıraz s&ral'

rnırkla beraber metant"tini kayf!ııet
rnemişt:ir. Ayni rneta"ıeti idam 
yerinde de gö"1".erml"'.ı: iıst>Mn~. 
Hüküm okunup tebliğ ediJdlıkten 
sonra son aı'Zl.!Eu sorulmuş ve sar 
dece: 
-• Cesedim ortada kahnr..,,n!• 

dcır..·-.jtir. 

!dom lıii'kıınünJ lir çi"l:;cne in
faz et.ınlş ve horoen can veren 
mahkum bu surelle cinyaetıinill> 
cezasını bı.ıhmı.~tur. Suat 11,5 a 
kad~r cese-J..ı te,ı!rir olur.ımlJ'i'tı.ır. 
Annesi lı:atil oğlunu reılaet"..i,,;;.ın

dM cesedi Belediyeye t""liıuı olu
narak dclnadılm~1ir. 

• 
(, ..... s_E_H_I _R_D_E_N __ ııe __ M_E_M_L_E_K_E_T __ T_E._._N_) 
ANKARADJ\N n 
MEM.LEKEITEN: 
+ İsp~ ve lop!.rlolu İı,io'~r İııbl

suı Kö.nunu IEt.)'-'ha.suun müzakeresine 
dün Mecleıte devam o.lunmuştur. İıı
lı.ı.>ar!U V <4<i.li B. Ralf Karad"1ık lf&
f"'P satı.şm;n 0 e &erbC";»t bıru.kı!Inö.k 'e. 
tcndJğinJ. .tm;:_J etm:Jj ve r.atı s~rf ""'ti
D~n aı.alnw~ oldu~"'tıtıu st.ıyleın:..ı;ı.ic. 

+ S.bhat V<ıi<Al..U ıcştc.l!Iıı. ı.vsı o
luoac:k ı.4e bu meyaoda hüıkümt:t t.a
b •p.crt,,-.ı adedi 600 den 645 e çıkan
L:ıc.U: lı r. 

+ DOi !et Dom!:"yvl.l.1rı Umum MU
ür B. Kemal Jiida7et Sor'.el'n Ve
't!t emr'Jle alındılı ~:·nd:ı nrilen 

lı 'Jern d·, u okn3dı!!ı anltı..'J.Jlmıştır. 

+ Yeril l.l 1.r P•,,.•rlo.rı T·;::ıret 
,,.- .K ~~lr:e i p 1 Jn.·ıc.-~_Jır. T .. v:d Ot:
s ha te-~!dIA.tl.ı. ·e ~· yace.'ktır. 

"-· B mba lıi<ll.es. lltı mulı-kcrneoi
ne yarın sa®h Ant da d~·vnm olu .. 
nac.-ı:ı..l .. u.r. utızı:ıu.n'a.ıdan Abd..ı.r "'lıır..a-

nuı avukatı B. Zlya ş,.lfr y~ sahlfe
J..ı.: bir nıüdat.aaca.me hazırlıı..n~. 

Vi.t..Al'ET ve BELEDİYE: 
+ Ftocya pli! iannı ccçen yılki Jd,. 

Ta bedellllden !azlayo iş'.c:.ınck il1.ere 
tallp olıtrılar çoga.d;ğında.u, bııgiln Ko.. 
or::lin~"'OO. IIey'e-ti. karirt muc-1fı.llnce 
Bld y<i kur">< cektle.ı.·t'iı; geçcıı yılki be
del Üz'"r 1den b!c müt.eabh'İde ihale 0-

ltmacaA.. ;;r, 

+ VoU ve Bele<llye Re!J B. Lnt.ı• 
K~-Car dün atpa..lol Wıı<-e31e A'llc.a
raya ı 1nı·~t1r. 
+ Ter.wnuz b~a ~« kame!e. 

rl llJlk Tevzi U..·ı.ıat.eri tar.fır.dan da
ğı tılacaok ı LI'. 

.y K 'ı;7 tar.!ından kışın falıir ve 
mı...'ı.L-; ha'ka sıcak YPrnek vermrk u .. 
ıere ıch.- - ı...Je tt' ·;.' ol.'.ın a~ ... "'le
lcr h ~k lL ı Kı:z y t!m 1..ım ~ıili:IJ.tü ı 
t~ci!:.k>Trle bu.luı::ı:.. .t\n:lta..: <ııya aıv-
det 11ıt.rn!t.4.1r 

.awa 

j~nv:et re :ry ıı~rı ve L:rean!arı işletme U. Marn~ı i'anıarı 
'!ulw. 1on b e OC~) lLra (D:) k:lı.'"\lş ol· p h11.ıtı k<o :ui';ıı e t:ıra•ın-

c; ı v o 11 n1 ' ' şc:k.t ..,.e tb'.a t yed kak:n ~;: •oo~ ~ \e k npe 
(l~.s '942) - , el " sa<.I ( () on do ite Hayd.l!:p· da Ov ~ d 

1 :lek lcoınisyun ta"'af· ~ aç·:t ek,,!...®e ~to'le atln &lJ .a<" ·~ • 

Bu S>l :yenı.ez·0 (23) I.lr:ı (57) ı, ~ • ık muv a! taıdnıtt ve i<JJ- , 
rt un • ' .,,,. ı:..... ·'!ttc dal e ~nu saat11e knda.r kr.rr...:...,}ona 

· ır 

.u~~ı" ........ ~..:~.P:i.1". ı.. __. ~ ı.ı.. ... Lı •W;.t:.dır. (.,,000} 

Londra 2 (A.A.)- Uzak Doğu,. 
dan gelen halıerlenle, Çinlilerin 
Kin'lwa doğusunda iki şeiıri geri 
al.J.Harı sö:flenmelttecrrr. 

Kantonun şIDıalinde bir Jap<>n 
taarruzu başlamı§lır. Yunnan e
yaletinde Çinliler Fençuınga kar 
şı taarruz t?tmektedirler. 

. 1 
Lonara, 2 (A.A. ı - Rus c>ph<."S•nde · 

~\'ZÜ mu:h•nbeltt oluy«. Sovyeiler' 
Lfölrıerctıa bir ~' a.lmlflar, Kali
ui.n mır:takos.ı.ndıa Almnn hüeum!larını 
tacdeitmlşlcni.!'. Geçen hafta i,Ç!rıde 134 
Sovyet k'YY•l'dioıe muJreb\l 432 Al"Dan 
taY)"'<<SI mıha edllmlt'.lr. 

Londra 2 (A.A.)- Brita111Wa
nın hava mıJhabiri yazıyor: 

+ V'41, 2 (A.A.) - İm•e.; Drolirılng
holrn ge..ntiıs! N~o~A varm~tır. Bu 
ııemi Avru!'ll<ian 9Q6 J\mEriıuı.u dipb.. 
matı getlrmt;Jııtedlr. 

Moo!oova, 2 (A.A.) - United Pr..,.'ln 
mtb.1.birj bt.d...ri~r: Ru.s k.ı.t'aları Hu .. 
kot civvırıtıda e!e ı~~ 400 köyü 
tal>kı:m etrneMe..ilr. Bu mıntı«.ada ıg 

g.ııdenbeti sLlron mııbarebe bôlrnlşlk. 
ALmıı.nlM, Rv:ı:.Ola taarruz iç~ hıı:w:>la
dlikla.n 36 tüırncnl buraıda harbe sü.n
meğe ntet-b:.ı.r o1'ınt.t$1&.r ve ağır kayıp
lıora uğr._:ınHı,i:ırdu. A.lrr.ar:ı pllınlaıruun 

bozl.ıln"61 Scr"Y" tıer lçllı b r zar ordır. 

Kolonya hava akınında, Gene
ral R-;mmelin Libyada şin.dt!ti 
tarrııızda kulland;,ğı ordııdan da
ha loolabalık bir ordu kullanılıımş 
ve hava tarruzu bu kalsıbalJ.k OI'

du !le bilvasıta veya doğm'"Clan 
doğruya başarılmı.ştır. Kolonya 
üzerine 6000 pilot LJÇll1UŞtur, 

Prag suikasti 

Sovyet taktiği 
umduğu neticeyi 
alabilecek mi? 

+ Vışi, 2 (A.A.) - Kanılb DellJ,.. 
21'""1e, tı!r A.ın~ ,ıı,eoı le~ 
reit batırılmıştır. 

(l inci Sahi!..;.,, D..v•m ı 
tur. Fakat henüz sulkast~iler hak
kında malumat "erecek hiçbh 
Çek çılmvnaıştır. 

NK>EN KURŞl; • A 
DİZİYORLAR? 

(Başmakaleden devam) 
mll"k azim ve kararı ile biitiin kuv
vetlerini lıarp sah-na so«tuklan 
mulıakkaıktrr, Bunnn i~indir ki, 
netice çok ehenuniyetıi olacaktır. 
Eğer, Almanl.ar galebe edı.-r, İn
giliz kuvvetlerini önlerinde to
parlo.nuya munffak ola.bilirlerse 
ynlnu Süven vaz;yl'li n<!'IAlket 
kesbetnı.ehle kalmaz, bütün Şarki 
Afrika, Arap Yarımadası ve MJ,

sır durumu ve elkilrı umumiye 
meseleleri büyük lıir ehemmiyet 
mevzuu içine girer. Bu it<hal'la, şim 
di cereyan etmcıktc b•ılunan mey· 
dan muharebesinin neticesini me· 
rakla bekleml'k yersiz. degiMi.r. 
Maahaza, Kahire ve Loııdra vazi.. 
yeti ümitle mütalıcada devam ey
lemektedir. 

ÇindeJti vaziyete ııeliıııee, Japon• 
!arın sür'atle milli Çln mukave
metini kumak az'lli He harekette 
bulundukları ve hatta bu uğurda 
zelıir li ga.z ku 1\anmaktan bile ge
riye kalmadıkları görülüyor. Çan.
Kay-Şek Anıerlkuya radyo iffı 

yaptıf'ı m~a ümitsi& deği]Ail', 
fakat, müşkiilab da ı:öWnüne koy
makta ve yardım istemektedir. 
Çin, herhalde tek neferine n e.ıı. 
son tedlıiı- çaresine kadar mw· 
vemetten geriye durmıyacıık ve 
Japon istilasını kırmıok yolunda 
daha bir hııyli takat sarfedebile
cek halde görünmektedir, 

Günün iki dikh.t ve ohenımi(l'e
te değer harp dad.isesi de garp ha
valarında, Şimal denizi ve Atlaııo
tilı:'de cereyan etmişti.-, İn,oiliıılb 
rin Kolonyaya yaptıklan 1000 tııy
yareliık &kın ve bnrayll attlk.lan 
30,000 ton bomba İkDri Dünya 
I!ar. :ııin tarihi.nde İ~:.:.iz harp 
tal:hinin dönümü bakımından 

herhalde lıüyiik bir lı~ kazan.a
cul< vak'olardan biri olacaktır. 
Buna mukabil, AlmanJarın şark· 
ta, Llbyada bava knvvelleriııi e· 
hcmmiyetle me<;gul etmelerine 
raguıcn İn.~iltt.:rcye hemen mu
kabel.eilıHın';;jlıle bulunmuş ol
ınaları da iizeriude duı ulacıık bir 
kemiyet ve keyfiyet Loolses:dir. 

Pliü4hiş rakam 
( ı lııci Sahifeden Dl'Vam) 

goı;:ı;ğlnl ~~er<* ıunlan 1.1:.ve et.. 
ıı:totır: 

- cBlz ~mdl Almanlann n•ktre 
koU;;.rına ve fabrikalarına darbeler 
indkmıt.itteyı ve bu devam. edecektir. 
Arlıık n:..alzeme ve tayyare lmaı:ltım1z
.la Mlh\-·ere- karşı fiRtünJ.ü.k temıin etml
ye muvaffaJc olduk. El,er ~fihver bunu. 
ş\~e k'>d•r öğrenrueıal,se pe;. 1•
kıllıda. ö~renec*Br.> 

20 BİN KİSİ ÖLDO" 
N~"ll"York 2 (A.A'.)- Berl.indekl 

salfı:tiyetli bitaraf müşahitlerden 
gelen hll!SUsi haberlere dayanan 
Nevyıork Tiınoas gw.etesi, Kolon
yaya karşı yapılan hava taarru 
zunda ölenlerin sayısının takri
ben 20 bin ve yaralananların da 
takriben 54 bin .ki!:i ye yüksel~ 
buhır.duğu kannatindC'd.ir. 

Ayni haberler halkın toplu bir 
baJd., muhaceret etımekte bulu:n
d'Uğunu da kayılcf.ıı:ıektedir. 

lrbya'da 
C1 inci Sah1!ed1'n Devıml 

geç.ltlmn şarkında.ki ktı~eri 
mütemacüyen hırpa.lamaktad:rlar. 

Düşrr.<i:n ma)'ll tarlalarının önü
ne tank diıfi topları getıiııınişfir. 

Da~alar halııia:le birçdl.: tayya· 
re hücumları blllıassa ral:uıen.in 

1 kilometre uzunluğurıda ola.nı ye
rin" tevcih olunmuştur. Birçdk 
nakil vMıhlan iki daır geçitte 
çarpışm~lardıx. 

Bu esnada geçltlerln şaı<kmda 
büyük blı· tank muhaı.ebesi cere
yan etmektedir. Daha şilnakie sa
lıil yolu ü1.erinde şarktan garpte.ı. 
yapılan Mihver hGcwııJarı geri 
püskürtüln;üşmr. 

Biini.!hakcyrn civarında.ki tan.le 
mulıar(lbesi Britanya kuvvet.leri
mn, kıazandığı bir zafer diye tcıaııı:
ık.i olunm~ktad.r. 

HÜR FRA.ı\'SIZ KUVVETLERt 
ÇEVRiLMİŞ 

Londıa, 2 (A.11..\ - cB.B.C.• 
Hava Marıış"Li Tedder Lfilıya.daki 
İnglli:z hava ku V\'Ctleri başkuman
danına bir mesaj g:>r:,dı:rerck ruı

re:Ioet esnasında tayyarecilerin 
gösterdikleri büyük kahraman
lığı ta-krlir etmiş ve kara kuvvet
lerine yıı.rdın-dakıi muvaffaki:"'t
lerlı:..i övmüşf.ir . 
D;ğer t: raftan Li:-y~tlaki 8 inci 

Britı.nya orou,,unun lktmıandanı 

G<?ner:ıl Riç de tamamen etntıa
rlllın çe'llI'ihniş oltnasım rnğ:ınen 

.mttkav"'1W!te devam eden ve hat
ta bir çııkıış yapara.k 1taiyanhrdan 
yüzlı.-roe esir al8'1l hür Fransız 
kuvvetlerini bir ımeoojla tebrik 
et.ın iş tir. 

Avustrafyı.'da 
(l inci .;·'2hiledcn Dev~m) 

kişi y:ı.ral .. r.m~t;r. 

A~·rıea Sluıjarnk mu.nnrı,besi
ııln y.ılıiönünııi giiniiuıle Alm:ın 
ceni.LalWarırun Atlauük"de , . ., Şj,. 
mal den 'zinde yüz eUi bin tomla
t<ıya yakın miktarda ticaret ge
misi batırmaları da kayJtsrzlıklı 
bıı.kıl...,ak ııs!:eri hndıioelerden de
ğiJ.dir. 111aa-ha•a, bütün bunlar ve 
karşıhklı ruuvaffakiyetler asıl 
dava karşısıııda münferit ve ne· 
ticeyc müessir olmıyacak nevi. 
dm hadise!erilir. Ana dava, şark 
cc;:Jıcsimle ve l\1ısır kapılarında
dır. Almanlar hrnü~ ~arkta •·e bü
tün cephe Ü.erinde ı;e~cn yılki 

g~·bi rm1ın1i tanrru.ı jırsatın.1 bu
lamaıııı~lardır. Hıı bakımdan kıs:ı 
günler n1t"Saf~i?1:n ve harl.i~c1erin 
cevaplanıiırma.<ı iktha t<kt-ek o
l;;ın birinei soru ~utlur: 

- Acaba Almaıılar umumi ta
ıırruzu tc..,nıt ct:...klcri vlun nıuei
lıince '"•pmak fırsntıııı Jıub~ak
l:ır nn?. 

Bu rop dcnizaltı}:ır..nın civarda 
'b~r :a:. •' b.clan de:ıi7'"? bJrC!k,!d.ik
ları ia:lmlin olunır.z.1.tacı!r .Bun
ların üslerine di:inu ; ıhı mali ga
yet az VkiU!!H içın iç t r,nc bincrn
iet" lıc.men !ınnınrı • t4 ~' 1 ~~ 
aL;, ~ bulwıuyorlardı. 

ikinr.i ve t.1mnınla~,,_.1 sual de: 

- 1\I.lıverci!er ~fısır f'.Cı•lıe,.;ıı .. 
de kat'i g:.lebcyi temin cdıılıile-
ce~' ~r .nıl'!. 

Sirmanyo üzerinde, 
(1 ine! S"""'llf eL·r~ ne,•am) 

yad.11:i dii~man tı.-sislerine ka ""Şl 
başarılı ile taa.rıı.ız yapmı~-l 'C4r. 

l\'.ı;er:".a l mba uçaki.ırı aYl' z.1 • 
rra.'lda Mytkyna :ıava ::.'·•una da ı 

Londra, 2 (A.A.) - •B.B.c .• 
Heidrlb:..ı yerine Bohemya n 
1\ioravya umumi vali ınuavWı:ifi
ıı.e tayin olunan Daluge Çelro&lo
valryada toplu bir şekilde lnırşu
na dirilmeni.ıı. neden ; .. ap ettifiıı' 
dün şöyle r..ıh eylemi~tir: 

- Çelı: halkı ara,ındn lıu m<?m· 

leketin müstakbel terakki& i~in 
ortadan kaldın•maları icap eden 
unsurlar hala mcventtur. Führer, 
Çeklerden Ahtıanlara k.r~ı knyan.
lann İmhasında faal bir rol oyna
malannı bı>kler .• 

Kadınlanlıııı b:ri 7( yaşındadır. 

Karısının kendisini 
zehirlemesinden 

korkan bir tüccar 
(1 inci Sahifed-?n Devam) 

Çıkan kurşun hedefıni bulma
dan önce oda kapıStna isabet ct
rr.iş. kap.zyı deleı-ek Zebranın o
mıızuna, oradan da açık pence
reden s.:ıkağa çıkmıştır. 

Zı:Ulranın yaraianrnasına sebep 
olan bu serseri kurşun bu defa 
karşı sokaktaki evd'e ~e masast
•ıın ibıı~ı.nda oturmakta olan müd 
de:urmmıi m.uııvinlerinck'lJ Yakuıb 

Ş~klbin masasına saplanmıştır. 
Bu ganp tesadılif neticesinde 

bb:zat müddenımuııni had;se-jı 

polise b:ldimriştir. 
Fakat .facia bununla kalmamış, 

Kıımal bu sefer omuzundan yara
lanan ve feryada başlıyaıı kar:· 
sının üzerine atı}tnış, .zetıra da 
kend'sini kurtarmak için onunla 
mücadele ederloen siLlh tc;.rar 
patlamıştır. 

ÇWın k1Jl1un bu defa Kemalin 
kalıblne isaıbet etmiş, (Hiiımtine 

wbep o:!muşt\l.r. Tahkikatı müd
de;umumi. muavinlcriııdı.-n Fe1ıhi 
Sezai yapmaktadır. Tabibiadli 
Enver Karan cesedin defnine ruh 
sat vermôştir. Zehra Haseki !has
tanesine tedavi altına alın.ımşlır. 
K.:;ma1in biri Üniversitede, di:ğer
leri li..oed<! talebe olan kı.zlan ba
balar111ın stk 9lk s;nir 'bı.furana. 
geçirdiğini ve bu uğurda kurl>an 
gitt;ğini roylentişlerdir. 

Ayakkabıcılar 
(! Uıd. Sohlfeden Devam) 

c- Deri renklerirJn taJ,d;di liı
ZJITTY.t.r. Vekalete gidooek heyet 
yalnuı: kahve rengi, siyah ve la
civertten b~ rı:nkte deıi ya
pc.1masının meoo1!Rlmasuıı rica 
ve temin etımelidi.r. 

Sonra Yedikulooeki deı-i iab
rikala.nnın yainl!Z deri mevz\11.111 
da i.ş yapanlara deri satmalar: da 
temin oluıımahrlır. Ş:mdi ekser 
fabrikalar <M!rilcri l;u san'atla hiç 
a )Qk.35ı olmıyan baz• parazitlere 
satıycrlar. ?,1e5eL1 Ba!ıkpa1.arın

da b:r kuru yeıniş;:i dükkanına 
gid.p P.omanya kanadı !ki balva 
kösele alab:liyoruz. Ş:mdi seyyar 
der.ciler, kö:;elecilcr türedi. Fa
tu•asız <at:ş da ya;:ıı!ıyor. Mal 
p:fual.lanıycr. Deri sat 'şini yal
nv N:'mlyct l<-ra 'tmehl r. > 

Di'n bu tel·l C kab•ıl edi\m~tir. 
Diğer taraftan çantacıiarın de

ri rarfi\ atını arttı;rd ·ından da 
düT'kü brııPIQnt a ı. ~a)ct olun
mıı.ş y~ C: • 'den ça•t.ı. yapıltp sa
t~n2 nın r. ~n'i <le istenm 1 ~t:r. 

Bütün bunlar ikt•sat Vck.ale
t,n<l,n Pica c1ile c.Ktır 

<l n >h:.ı.rdtir. l!h•cr i(n ılc, nıüt
tcf klcr i~l,, de hıı iki sorunun 
r.üsbet 'cya ı eııfi c va.hı lıi\di

srıerin ~- I~ n i !ii,S.Ja:rı i~o nıa .. 
knlı ofar k 1 iç ş pi e o'· ki b~~at 
noktasını teşkil cd ı vr. 

t ıTı;;: c'rnişlcr' r .iLr.<la yer- --------------
ck"i ct=an uçakları -r~ ıı't- ZAY1 - Posta Günm. ?un.den 

ETEM İL:~ .... ı.:r.r.tc~ 

ra'ıirr- ~: . Rcr:; ,.. liman w :ıld,.. 'Il 11/5/940 ta.nlıl ıaıa:ı:ı - ı 
cl.c:.kl-rı d:ı boı ··.ı.' ı'L .· t·r. Bir 138824 mnnaralı n..a.ı:ıl>uzları zayi 
s · ı remi ba•n ~ır. l~çok1 aı;,. ett. ,.,, Ye!li.lerini alacagırorlan <N-

m ... ın • • .. si ;.:..._. dön · ,·.. ·ve !..ilc-:rir. hükıml ~'Oirtur 
d:r Silı "nt Men ~at r'abrilcw 

:3 -SON TELGRAF-

I ANKET Ders 
Çok 

Programlan 
Ağır mı? 

ı (1 inci Sat:.iteden Devamı 
tal ... beler tatbikat ya>parken yoru
lacak yerde oeş'eden cıvıldıışaraılı: 
çal~ı~yor1ar .. 

Btı ~.inkü progr."Qm Şf>kıilleriıle ta
lebe eııberci~n kurtar~. 
dimağl, yorul&cı>k yerde normal 
'bir inkişafa t<i'bi tıl'! ttlımıştur. 

Bugün ainr olduk! rı idd1.l edi
len programlar Kaı öikulaık suyun
dav da halif!iı. 

Bir de ÇO'.-'J'YJann yıorulınahn
nı inta~ eeen ııoJ..'ia prc>gra!D"'..daki 
:ığ;r 1 · ta de.(,'11, tedr:S u. uJü.ııdeki 
fer'i hatalarckırıd.r. Mesela günde 
!>~ d<.>rS okuyan çocuk her ders
te-o bir ev vv.ilesi hazırla:mıya 
m~bur tutulursa tabü :rorulur. 
Bu k<.'lf~yt:t de mtıı;>]limi.n takdir 
ve iıd;raki:le halledilir .. Son giiııl<?r
de Vekruetten y.apılan bir taııııiıın
le t- 'obelere '.'t'ri!erek ev vaz.ile
lerin;n muallimler tarafından. her 
gece içın bir taneden fa::ılayıı çı

karılrn,;ınodbı ı:illdirılmişti.. ki, bu 
da bi."112 evwl serdetti.ğbn mah
zuru cezri §""ilde ortadan kaldı· 
ran bir lliı.ç oh!u. 

Progr a..'ll J.-..arn.t..)'Oll1iıann<la dıık-

1xır Jan n bulu'Jdnas1 ısrarı da çok 
garip .. dünynncn nerc:<tinde ve 
hangi kü;"e.,,;nde lxiyle •bir iş ve 
idilia m.cveuttur• Yine <'-""ktoria-

ıra. soruyorum: Onlann da okudu. 
ğu hatta meslek moktepleıüı.ln 
programlarını aclliba dodctorlar ll1l 
hazır1""mıştı? Doktorların filkri.ııi 
öğrendikten oonra ıtnladım ki her 
biı~ bir ~hsiyet olan bu üst.'.\d:ları 
vahi münr.ka.şala<ra Y<>l açm.ık dll
vasuııdadırJar. Zaten ııne"hur bir 
Fransl!Z sözü vardır: 

lln'ya aucune differe~ eıntr• 
les dellX extn'ını tes. 

Sin.ir hE!:.·imi ile sinir lıns1ası 

lınkkı.nclaki bu sözü burada tek
rarfamak.Ja on.lara verı."eğİ'!n ce
vaıbı tamrarılam · oluyorum. 

Bu hekmı:ler 00, le işlerle ı.ç.. 
şacalclanna .kendi klinik ve hııc
tanclerinde çahşsalar daha iıyi 
ederler .. progr= ceffel!kalem )..., 
pilinaz .. hekim ile program apayn 
.iki davadır. Bğer işin değerl:.ğe 
müsaadesi olsa da lıir sent"ki müf
redat programını onlara yapt1.-sak 
işi nasıl yüzlerine, göaleıine bu· 
Jaştır&ca.kla'ITl>.l pe~raıa görüroük.-

Hulasatcn söcıü tekrar!;;, ~nım; 
Programlar he!Umloıiıı b>riııtut)ı 
kadar çocukları l:oıirutmu~..,... 

bundan daha hafif pıo;:rrnm lCf\o 
tip etmek, ço<."uğu ha.y kı.2 C>lmı:;a 

sevk ve teşwkİea başkı bir ~ 
değildir. 

l\IUZAt'FER ULAŞ 
--- -- -

Vergiieri artmış olan maddeleı 
(l inci s~hJfcdcn l>evam) 

lar zaınnıa tabi c.-.ğıl<lır. 
Bek-diye Daimi EncWııen!, si

nema ,.e t~~·ntro rt-,..;i.mlc-rinc ya
~Jan zma ckılayı-sile yeni hl!' fiat 
tarifesi hazırlamıştır. 

İb'T1\: ·UL - ANKAR.'ı. TREN 
ÜCRETLERİ 

Banliyö harici "'2'ferledn ııak

l:ye ver&ilerine yen! zam dolayır 
sile diinclen itib~ren İstanbul -
Anl:ara tr<>nlı:rinde birinci mevki 
22 lira 79 kuruş, 2 inci ımeovki 16 
lira ı.8 kuruş, ü~üncü 11,eı•ki 954 
kuruş ohnu~tur. Yatakla V<l,,,"'Oll 

ücretlerine de % 10 zaan yapıl

Jn41ır. 
Tren ve vnpurlarda yoku nak

liyatı haricindeki her nevi nakli
yatta nakliyat resmi yinde ona 
çıkanlmıqhr. 

Damga r€6m\ne )'eni zam bak
kır.da Deft.e.-ıdarilk bir liste ha-
21.'liaımaktadır. Pullara yapılan 
'"etıi zamlar meyanın.da meseli 
bir rapor pukına 23 kuruş yerine 
şirı:di otuz beş kuru.s damga pulu, 
b'r kurtı.ş da tayyare pulu yapış
tırıla<:aktır. İstida pullarma biç 
bir zam yoktur. 
Diğer taraftan istihlak w mu

amele vergile~ -;apılan zamlu 
do!ayıısile bazı nokalarda tere<Jı. 

düde düşüldüğü De:ftcrdarlığa 
yaptlan. müracaatlardan anlaşıl
mıştır. Deftı.-rdarlıkta bu hususta 
şu müt.emırum. malümat veril.mif 
t1r: 

•İstihlak vet-gisine tam olan 
b:.nai müeB;,ı.-seler, yeni wrgi zam
mını aylık teslimatları üzer;nden 
tanzim edecekleri normal beyan
namelere müsteniden vergının 
asl~ ile birlikte ödiyecek.Jerd;r. Bu 
kabil .mii.M>CSelerin clle rrnde 
men.-cut stoklar için beyanname 
ve1.>rek ayrıca verg' öck>me1eri 
'l'rH.'\'Zuu bahis değildir. Yalım 
burada şu noktaya d kkat ooıl
ırıesi J.a.z>ındır ki, yeni kanun, 
ne.?"i tar'Jıi olan 30/5/942 t~rih.in
de muteber olduğu cihetle, ıst lı
lak vergisine tılbi sınai mü~ese
ıe ... in mayıs nuıame~tına ait o!uıp 
1!uı:4:ı;'an ayında vıırecelderi fOO.. 
yann~lerde bu tarihe kadar o
lan tesl:mr.t!arı.m eski n~·tlt"t' 
merinden '3/5/942 ve o.'lian so.\ra 
ki, tı.-slimatla~ını daza<mlar nislıeti 
i.i>zı.-ri.nd.en veıgilend.lrilmeleri icap 
eder. 

İstihli.k vergisiııı, tabi oian ,.._ 

ı 
nal ımüessese!er haricirn:le iltıalat 
çılar, ı.:,ptancılıtr ve lsr:ı-1:. ; '"""" 
gisin.dcn mu.af obn sınai m<!=e
feler, ~ ııpılan il.'ınlar dai.rc-.;.nde 
çarşamba günü ııkşamıııa k.ı<lar 
el!erinde mevcu~ stt.ıklarını lıil' 
beya:ma:me ile varidat dair.esine 
bildirl'cekler ve bu b~·ann~meler 
üzer'.ndı.-n bir defaya Ma'•sus ol
mak üzere, yeni \'e~i Z:imlan 
nisbetinde bir st"'k veJli'"i ödiye
ceklerdir, 

Ayakkahılann vergisinde 'se 
hiç bir zam yap!hnamıştır. 

Muamele ve i.::<ilıl<k verg:kr ı 
deu muaf olan ufak san'at mü
essı.-seleri stok vergisi'e :rr.;;kellet 
değ:lleı'<Hr. Bu sohepk'll bunların 
beyanname ver.n<!ler:nt! mahal 
yokl'ur. 

M-ükell..rlcrin ver~ekleri sto'.lt 
beyannanıeleri !izeri:ıden deft~ 
darlık.ça gerclı:ım !roııtroller ya
pılacak ve /bu kontroller n...tiıee
sinde varidat dai!'e'Since tarh ya
ta evessül <>lunarak tarhedilesı 
vergi miktarları bu husustaki be 
sap ıcew.:llerile lbirlikte mükel
leflere tebliğ edilec,.kti:r. Miik~ 
leflt"r vergilerini iıhO:ııı.rnameler'ni 
tebellüt ettikten sonra Galata 
Balık:pazarında Mı:amele ve [s

ti'lı.Iak Vergileri Merkez TahEil 
Şub<>Sine kanuni mücidct 1.arfm· 
da ödiyecekle!'Cfü. 

Top7ak Mah•ulleri OJL.<i 
U. Müdür mml:ı!rıliği 

Toprak Malısı.ıllerı Olısi umum 
rr..üdür r,ıı>avi.'lliğine a)nl of sııı. 
ziraat miişa\·in A•.f Güray t:ıyin 
olı.:nınU§~ur. 

----O--
+ Vişl, 2 (A . .0..) - • I :ınl, Pıı: 

:Motıig:ıon otellnd~ t-"r ç~ • h.•ly('!.!crt 
ve bu a,redo AMn:ı.o ırllri O o AtıC1ıd 
kabul etm <!tir. 

Zati Sungur 

SinMD.:ı ve Tiyntrlbunda 
Esrarlı teı:ıısillerİJ"ıe ınuıvaffa.
iııiyetle devam ediyor. Her ge
ce saat 21 de, Cumartesi, Pa-

:ııa mal<inP. saıtt 16 da 

RAŞİT RIZA Tiyatrosu 
HALİDE PİŞKiN Bir ikte 

Pdı: yakınıb 
•• 

Harbiye'de ( B E L V U) 
Açık hava Tiyatrosund 

Iler akşam yu tew:ıillerine başlı yn tır. 

HALKIN N Z 
H.:ı:.ld!d ve kuru.ma.ı: lsıstıeks'le ha=laat:r .ış •ÜRHİDE• nam 

kabarnrnalı 

l\IAYOLARIN 
Şcritkı~ 
üzerinde 

•\O ~~ibhıin 
·~ 

taşıyıın 

Et:>ket veya dıımgaya daı:kat ec.Jhnest t,,... !!<l ve çiir>ikle:-.:k-n 
kx>run..~uk için tek çarodlr. - He~ tartit n ;ııparış k b 1 ve 
rian iroal eıcMir; 1ma. ve toptrn satış yeri: Bey~ la W. ı~ı 
~ TGtüııı:ü çıkınuı:zı No. 5 P. K 2187 - Tt"l: 4()';82 

İhtira .ıHllhilıl: 1' s.ııe ' ·aya .wütclı:ıssısı K Sehiıli,yıuı 
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FILiPIN " ' ADALARINDA 

CASUSLAR OOELLOSU 
\..-------------No. 74 _ _, 

j! ·······vp····-- ··· 1 .. • -;.·.· •::·. '·· 1 
ı ~~:A: . ·~o···-
, ~ .· ·\ 
! I> , ,. 

~ 2 Haziran 1942 
11.00 Pn>cr&m yt K~ SaM 

Aılozı. 

Tarihi Tefrika: 98 ----..... 

Ehlisalibe Karşı Kıllç Arslan 
'~ 

Ben eti tabut içinde kaç-ırmak, Tokyoda 
sorguya çekmek kimsenin hatırına gelmemişti 

18.o:! :Müzl..k: RadJ<> Salon Oı!<e9lır.,,ı, 

Yazan: M. Sami Karayel 

Kıbç Arslan yetmiş beş yaşında oldu" 
ğu halde cevvaliyetini kaybetmemişti 

Örlll açı.1..,.., atı ~ bir ... , 
drun gürımdü. 

Bu daidl.-adıı Vefılw Pler> döneli! 
\'e hayretle: 
-M'eterBeıı~ ... 
D>y~ l>iiiırın*t:ı.n lcendiiı! alam•dl.' 
BJ.ı>bac;ı Parker de tsb'Jtıa ya'""1 

:rvıı•.J~er Ben~ 'lnn.ınıı:J ıiıdd.. 

nım sat>dım ""' baıtıroıııra bO§)adım. 
Bir.., daiıa taıbırt J.ç.nde ~. alo- j 
lımı o;rna1'i"c<ll<ı'm>. Kokmell 1 

ŞmıdıL Mr fl"'Y anla~ıhnlııtı. 
B .tlıa&a. tflbut lli~ 'ı,ırilzü. •• 
Kolcneı Velıı ltendJ. lron<tlrıe: 
- MWariın Bek: bUJ>u;k bir ıxoıi~ 

tat ıı..lt • illi. •• 
D'Y• s&slmiş<>rdu. 

(Vi.o!oolst Nao!ıp ~"' ). 
111.45 Xü4: F""ıl Iley'et. 
19.00 Konuıma (Derti- SaaAIJ . 
19.lfi Müzik: F""ı.! P,.,gı·arnının De.. 

19.30 

19.46 
19.65 
zo.ıs 

20-45 
21.00 

Yamı. 

MemJ<lı:et Sa.ot AJ'Arı n AJ.,. 
Haberlıeri. 

6'lrbeot 10 Dakika. 
Mii&lk: Koşma ve ScıDQiJ<>r. 
Rad:ıro Gazete.:. 
Müzik: Halk T~-üle<I. 
Z<rııat Tımavlmi. 

21.10 :ı.ıw.ıı..: Cigm Hav<>.ları ve Ro
mamlar (Pl.) 

21.30 K.onuşma (İkt._t Saırtı). 

Atabeki:n §'Chit düşmesi ve Türılt 
ordusunun bir an ~inı baş;ız kal
ması Tür.kıl-eri ric'a.te medbm- et
ti. Tünkler, çeld1m.'ıyc ıbaş:looılar. 
imparaıh'.)r bu fırsattan istifade e
derek yi.i:rüyÜŞ'Ünde de-vaıın ebtıi. 

.~um inııpa:ı1Ulorlıtğtı sL~·1·s~ln1ış, 
T.urklıerdrn rnüte~<ld;l muharebe 
]erde yed.kk"l"i müthiş d-aı'1>1>1erle 
1u1.ar yeırlml 1:~aln1aıniı;,; oldiluu 
hi&--ed·il;yo:du. H ii küıt~1-etJeri;de 
mütıhiş iğii~a~ vardı:. S:ı?.·sı~~ış o
ra<n Rum impo··at-ırluğu artık 
'füıd~le'f.e i::arşı sirı~ih.ı .sar1 b11ay.11 

{1ıi.t.~lir1ınıc-z o!mu~tu. O:ıu. ~ne-akı~ 
E·!ıl:c-;a.J=p kur·:-11,bıııı'i:t, K·uıia:r
mak <İ't:'gi.!~ bir n1ı.: ..:...i~'·~ j~in hava,. 

.:\ılıı:erler, ~le.r vıe yerlilerd-era o
rada bulurıaWıtor b~yreUerıı.ndeıı llÖJ'-.. 
lrye<!ek söz bulamcy<ırlaı:d1. 

Koloo.el "\ieO; 1.ab~t<ın yaıım• llO!wl
du: 

Ş.mdc yapuaeall< b'i!r iıı "'""3ı: Jdliıııter 
Benetın gfu.erecegl ;l&pon.lar• b.\.rer 
bYer tc-.'1c.U eıırtdi. 

Burulan ..,,,..,. meoolE'.l'1 Aakert ])il>. 

vanı. Harb~ verocek ve mes'uJJıerlRU 
şiddet.le ceıala.n:dıxaca?..'""tı. 

21.415 )llildlk: ~k Tü"k Mu..i{ıi Prog. 
rooıı. (Ş.,f: M<>'cıt C<mil). 

Fı:kat çok geçmeden Kılıç Ars
lan, o:· 'usiJe yetişti. Kuvvetleı:iıni 
toplıy,;ı,ra.k İmparator orduısu.ııo 
yiiltlendi. knparator, b~ma bir ı 
felaket daha gekliğirıi sezerek tek
rar sul'h Wkillinde bulundu. Ve, J 

Kılıç Arıslamn arzu etliği bütün 1 
§eyleri yerir.e getirdi. i 

t!nı ?damc r·tt ·~-\. b:lL .. ·,ı;. · " 

T~ı·kl<':, bu· ,,,, Aıı"'hılud, bu,. 
lıınar Run1 Viıi'ıYet"it·r·r;ı a:tlılar. 
K-1 1:ıı.; .:\ı\;inn yc_i, de ı.~rck.;.:.'t et-

- Sız! iı.af'ı.a.lo«a ara.dlk ... Bul<.ma
d•k. B~ tab\.l.run ~~nde ne iş's14 \-ar?. 

MUst-er Benet tabuttan fırlayıp ka.,. 
,,,..;; ~i ... Davraııamııdı: 

- Ben! b"r•d.ın çılı:acm.ız.. S<mn 
locın usu.ruz. 

D.!Y• h&yklrdl. 
BeııeU koUar:.n.dan tutup ı.a.Mınh

:lıır. 

BC'<le\ ta~ta bal!MOk: 
- Şu m..ın,;,, JCYi önümden ka~lı

r..nı~ deri1, gtlz~n ıömı~s;-n. 
Tobu1'.ı b"''>.,,;., biir kiio'eS!ne g<>. 

ti •diller. 
M~cı-ter &·•nMD D'.ıı:: SÖT.'J şu oldu: 
- Beni j;tpoınlar tu»?.&ğ& dü~ürdü.

ler ... Bir k1'~ kere g rui mabk~le
Ymde saorguy<ıi. çek.tiler. Bana pc.k mü
him şeyler s<>rd-.ı.lax. Bu arad>. mese~ 
j9:;-ony.ııya da yamıışlan!ı. japo~ 
da.ı1 b 'r' ~- .:chn.i§. ••• Beni OJ"a:,ya ie.-
0.,·"'.~ş!cr. 

Ve\s bu söıık!<.1 hayretle dUıiıiynniu. 
- EJ'. soıt.ıra ne- oldu~ :Mister Bene\.? 
n·ye 110rdu. 
&>net ~- dl ..• ~r~ bir nefes ~ 

de: 

Tabu.t :\,1nde i"l'OOY"Y• a-d.ım Jr,açır
.ınak, vu Benet1 •.rw.yoda OOl'ltl>.fa ç<'lı!

mek lı'l o güne ka.dar k:ıııııooeı:ııi • l<l=; 
~eJmem,şbl. 

japon.arın abll«n durduncalt olan 
bu t<vebbusti acabil lumgiı öt>"'Yaı:tan 
d.<>I:cyordu? 

\"els, ~er Benr.: k.~ odasma 
ıımürı:ıu: 

- Şımdi. daha açL1< koıwşatıiliril<, 
>.iisıer Bene-ı! Gzal; bh- jupon mabke
me.ın.Jen b"lı.scuı.iw.« ... Bu ııe d<m.">
ii:r' 

Benet bir sııııara yaktı... . 
Dumanını ı&ai\'u.rdu .•• 
Şa$ın ve uıii.leredd't e'..rUma ba

kındı: 
- K=ı:llnD i>AIA o me-ııllus tabut.un 

içinde &U.ıyoru.m da tüylerim ü.rperiı

~r, Kolone1! 
D.y• ııöylendi, OO<Jra 1<Udbe cevap 

verdi: 
- Jl'>liPın<!elci japonlann ~ ~illk 

&'bli. blir mal>ke™'k-ri. v•<ıruf. BCıı.l 
bunJa.nu huzu.ıı.ma çıkardılar. 

- 0-..ıları görsen tıanır nuJm? 

·\stanbul Levazım Amirliğinden 
On!\ı lt'lıı ""7'J'ar muitıatı ft fınD J&ptınlacalıllor. San'~ n:ı........ıerlnı!Qı 

teldlt, kaialıok, pll!ın ve ı........ıa.rıru on ""' ııW& )çilı.d;e T<>Pwıede İ,....obul Le-
vazım Amlrkjioıe ..enneleri. <3401> c5986• 

32.30 Jffınldı:et Saat Ayarı, Ajans 
Habr-rleri ve Borsalar. 

U .olS/12.50 Yaru;Jti Proı:ram ve Ka-
ııawr. 

1 
A•keri F abTikalar Satın--, 

alma Komİ•yona 
lliinları 

~/6/942 Per,>Cm'be gOnii saat 15 de 
l'ha..!<> edi!eceğ;n, rn. 20, 22 May:s 942 
tıa.rOOıleıinde ilan ed,11 m·ş olM1 20ıfJ...-.4-00 

ten kurı;un ,'1.iiru bill<üms'.l'Zdii!r. <600b 

+ 
Zeytiınhumu SilA:h tamjrathı:ı.nesine 

~ Tornacı, Tıesvı:vcc1, Fr.tıeci. Soğuk de.
mirci, Çelik sucusu ye gayri san'atir 
.i.tçi alınacaktır. 

Nüfus loô.ğıdı ve Bonser•,-i!l.erile bir-
likte fal>ril<Jlya müracaatları. c5346• 

""" 2.6.1942 SJ.lJ ~ünü saat 14 d~ p0.Z'24'· 

Jıl<ila 'hal<' edileceği 18. 20 ve '.ı2/5/M2 
tarl!;inde lliln edilen e adet sertılık ö~ 

IU• Ap:;"alı ;.ıfuiı hükü.aı;tizdiir. <6012> - Japonlar ber.l Japon;yaya gör.de:r
n.llH kıı.ıw verd:ier .•• cıru..r burad1'll. 
japonya:ıra -olıöyle tııtıui ~ blT 
Ç<'k k..rooeleri göndermılşler. l'olhoyel 
J:ııını. de bu tabıJta k<ı:Ydul!lr ... İ131ç '*
ğıiıer. Yolda ~ yol= bt!IJjm ıl3cımı 

sı.:-.. 3f.k verecek ve benlm uyanmama 
m«yda.n vel.Tl'jyecekti. Vern!liııleri lll
cın b.iJ.k:ımU stkfiı saat devan edlib"Ordu. 
Son i.laeı bu ...,ah ve~. ne... 
mek lo'I, Wllt:rar ~ venriye meydan 
bulamadı:W-... B:nz öcce lı.<?lıdlme 
rel.cliDD zama.n l>lr OJ><,ZaTda Y"I>,.,_ 

- Hayır. Çl.iDkü, h"PS' c.e birer ;,.,-_ 
!Jl.ye •arı.lmışlı. Karıınl>k blr odada. 
aırcuya ~ 

lıtanı ul Levazım Amirli w inden verilen Askeri kıtaatı İlanları 
- Ne ııordul8'r sice: 
- Bana c$en b.r Ca-&WEUB! Aoıeıt. 

- l'U!ı;:ıtıı<lere niçlc ııetin? ıru.><ın 
esaııını l>'•e sö;y ıer.en kurtu1"'mm.l• 
de<!.!ltt. 

- Caor.ı<: olmadığınızı, ıdı:areQe "
~! ~ IÖ;yJ.emoed!i:rılm mi? 

(Deva.mı w.1') 

TÜRKİYE CUMHURlYETl 

Ziraat Bankası 
Kurula, Tarihi ı 1886 

Sennayeai: 100,000,000 Türk .Lir:ı31, 

Şube •e Ajana adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Zlnat Banbmocla lmmbanlı n lhbannı tuarmf hesaplarında en 
az 50 1.iruı lnıhruanlara ııene'9 • defa çekilecek lnır'ı. ile apo,iıd.JU 

plba pre ikramiye dağıtılııcaldır. 

' adet LllOO Liralık 4:.000 
Z.003 
LOCO 
C.000 
5.00:ı 
(.~GO 
3.100 

• • litıe • .. 
' • Z59 • • 

40 • 10\l • .. 
100 • u • • 
Ut • fO • .. 
118 • &G • • 

D1KKAT: Hcsııple.rı.ndaki pıralar l:iir sene tç'.nde ~O liradan 
~~u~ı düştnl~!ePlere ikramiye çıkt ıP,-ı takdirde o/o 21 

.. 
1 faz!asile ven.le

r\'ktir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylul, 1 Birincıkanun, ı Mı... 

ve l Haz'ran t.ırihlef\i:n<U, çekilecektir. 

------ Zabıta Romanı No. 9 
~· , 

Sen mi Oldürdün ? 1 
Yazan: EDGAR VALLAS Çeviren: MUAl\Ll\iER ALATIJR J 

D, k1ıi1o benfu gel:nıaınişti, iakat 
)>,". • .ue b.-.;ka bi.ır;m vardı. Bir a
dc"1n Le!inhı masas>nm Ü?.t>ri:ne 

eğ.lmiş, ı>ra.da ne kaıdar C'Vrak 
vu·sa, hep;:;ır;a karı~wı.yordu. 

Leli durakl•dı. BiT müclıdet bu 
wMnı seyretti. Sonra gülü:naiye
rek: 

- Til--00'"1, dedi, ben de Y1lrdınn 
eô~·yını mi? Bir şey mi auywmın? 

Tilman •bl:rdenhlre geri d&ıOO, 
zoyı<f, e!llil"<ir yüı:ünde b<r tek>aUüs 
p<yda olıdu. Orta yaşlı, f<ıha.t saç

larına kır d"iı~mUş bicisiycli: 
- En::t, dedi, .J:ı.ir fatura kaybet-

tini, onu o.-ır :J orum. 
&_·~ı pt..k suk. r.:ı amma, üze.. 

r c,tie suç üstünde yak.:ılaııımak

tan hv~;aıın-ıy a.ıı. bir iusa:ı hali 

ı 
1 
! 

- Tilınan, se.n. bu müessese<la 
il<! .zamandal'.ılıcri çalı,~yo.rsıın? 
Adanı gö.ıılerirı.i kalıdırdı, vere

ceği cevabı tavanda amyamrıWJ 
g'.<bi., yukarJö"3. baıkıyoroır: 

- BiT ay kadar oluy<>r, dedi. 
- Evet am:rr.a, bu kısa müddet 

zarfmda ;kıi;nci defadıır k~ seni ev

rakına kanştı..-wk.en g'Öl'ÜYQrum. 

İstersen, bımdaıı sonra, hep bu
r.ada beraber çalışalıım. 

Til<man'm gij.cleri Leli'.ıı.m sert 
bak~arı ile ka:rşı.laştı. 

- Ne lilıwnu var? d~<!i. Bict, 
Ltr.bi.rirn~-Je daha ba.ska tih-Jü an-
la.'jln1ahydık. -

Leli bu esnada, mnsas.ın:ı..1 üze 
rinrle~:l ev1ı:aka iba!(~J. Eh-eırun1i

j-~.11·: f.fç b. e~ ynklu. Kenıd;s~ i 
''"' saklıunuk ~t.cdif(; n:ülüm ve-

Aşıığ>da ,-..;ılı mevad!D tapalı carfla -eri biml'Jı.ıırula y&zı.lı giln, saat ve 1'U'lıallerde!tl A..'>kexl Satın Alrn6 
Kom~arında yapılacak.ıtır. T~lo ıl-Janıtml vedk.alc&ri.qle tıe'k.li:t mekıtuple.·rını thr·le saatlEri.ndt.tı bir saat evvel ait 
oıvuı:u &Drtıi<ıfOD& vermeleri. Sartnam..ıerl ait olduı;u l<oızı&vo<ı,larda cörillür. 

Clııat Mikıtan Tut.n 'l'<ımina.t> 'İ'ha1e gün, out ve roa'.'ı:alll. 
K..llo Lira Ldnı 

KaJun tti. 
Tırıe bakl<ı. 

Koyun .tt. 
Sığı<- eli. 

Muhloli:t rıalclltfat. Ton. 
.Ko;yun eti. 
S>ğı.< et~ 

Ba.1ur J<ap ltlla71AıımlQ. 

-15.000 
7&,000 
~.ooo 
.IMl,000 
13,000 

1115,940 
11.15,IKO 

15,000 

36,+oo 
26,&00 
45,500 
40.360 
117,173 
:16,627 

Gaziantep C. M. Umumiliğinden 

uu 
500 

2730 ) 
:liU5) 

SU2,50 
10,.5211 ) 

72811 ) 
1922,2 

ı _ Gaıdan~ Coza Dnmn l.Uf2 taı1lh'od>en 31.5.943 ta.ıililıı.e !::adar bir 
oene l!k elemek !h11ıracı k<ıpolı zart usuli;Jle i!ıal..,e lronulm1J3tur. 

2 - T:ı.hml,ı edilen l!ıtiıYaç mitotan yüz ·~ doö!'l bin ıw. yüz elli ki.lo ,,.., 
bedeli otuz iki b'.ıı Rklz e~ Jl:radır. 

3 - Muvaldcıt teminat Ilı:; bİ<ı be: yüz mdır. 
4 - İhale 15 Hazlran !M2 Pazarlos! günü oaa.t 15 de Gıı.rlantep Adliıre' bıl.nası 

~e C. M. Umuınl Da.'reeizıde yapıl,eaıı:tU". 

5 - Td<fil mektuplan 10 Haziran H2 Çarşamba gllrıü nat 17 79 kadar 
OJµılıu.ri(fet Mr.lde:wnumlligıne ver'J.teektir. 

6 - ~e talip olanlar 2490 so.yılı twıımun 2 ve 3 tindi ınaddelert. 
nln emrett'ği vesıkaları il:mıı: ~deeelolordi:r. 

7 - Şarlrımıe Gazi~ Müdd~umumtıiği ile Ceza !lri Mild-Orlüğünde 
hCT gün çalı.qma saa1ıler'nde görül<i>tll.T, (5000) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Tezgah ve makine alınacak 
Muhlelif mü-tımız l>;ıln lw:>ma, trr=, roıılık&p, pl.mJ"a, ~. Pl""'. te.T oca.ğı 

-e elbi mil~ teııııaıı .,. roaldrı<!ler aatın a.lınacalc'.ır. 
Bunl&nn n<>!erden iba<ret olduğu on beş gün zarfında Umum Müdürlüğü

müz Fen Şubesine biz::r.at ~aat.ıa öğrerJ.lel.>i1"r . Ve P!a!ı<:n m11temmim m.a... 
li)ınoıt alm.Orll:r. Alınacak bu me.lümll~ ;şı:naden bil' ve-ya cami bir buçtık 8/11 
ı.arlınd<l. lel<H ""1'ileblleceği ~n olunur, <5899> 

iLAN 
~ 7/197 ..,., 32398 20/10/9-12 tarihli 24 l'irahk beyaz p".l'Tlir ve 29 Jlr:ı. 

88 kuru:ılük Z<'Y'l>in ile cilt 7/198 ""'Y' 32399 ve 20/Ja/94.2 tar.ıhl.i 42 lira. 75 ku
ruşluk reçele ait oyn!.)'at -uzıları :ı:ay! olmuş~r. Hükmü o!m<ıd;ğı. (7--6088) 

· sikalaııı daima ki~t altıırıda. tutar-
dı. Mll'havereyi değiştiirdi: 

- Beni hiç arıya:n rucru mu?. 
Tiılman cla lgın dalgın pencere

den dışarrya baktı. BiTisi keııdi
silc konuşurken o hep böyl'e ya
pardı. 

kliııin yüzü bindenlbire sert
leşti ve Tilmana. dedi ki: 

- Sen beni SOTguya mı çekl!YOr 

sun~ 

18/6/9-12 10 Sam.sun. 
19/6/!M2 a Eaku·köy Mulıa kCiJ1U. 

1.7/6/943 14 l"aıova 

19/6/9t2 11 ES!ci;;rhlr. 

19/6/!Ml! 16 KarcdWee. 

22/6/9~ l~ An;c..ra Lv. /ıaı:ılrllgl. 

(9) .(607Q), ... 
9C-O~ kilo ""de y&tı "'1ln~cak!ır. Pa.. 

mrhl<la e:kıırl0 '1Ilei!I Hı/G/942 Çarşam
ba günü saat 16 d• Hadurıl!ıöy Çıltı.u
gir kJYunde AskeTl S&tm Alma Ko
m~'\Jnund.a yapılacaktır. Tahmin be
del1 18,9110 !iıra kat'l 1'>1nlınatı 283ô it.. 
rad >r. T&liıplerl,ı belli val<itte konıı ıs-
~ gclm<>Jeri, (3~) ..,.. 

3000 ılollo zey!lnya ğı a lı"""'11<ıtır. Pa
z.arl>.k:ıa """'tı.nıesl 10/6/942 Çar:;u.."Dlıa 
&ünü saat 17 de Had>mköy Çülzıgir kö
yünde ~<rrl Satın Alma K<ın-.;61)'<>
nunda yo.pılacaktır. Tafilnln bedeli 
3960 lira temi01atı 694 liradır, Talıiple
ı)jn bçlli )'l' ki'lıte itc>mlsyoııa ge~nd;,.rl. 

(!.-6065) 

50,000 liral~< lroyr.ın V•Ya keçi eti all
O'leaıktır. Taliplerin. 8/6/942 P<1zar"'3i 
ıııooü oaat 10 da Hadımlröy Akpınar 
&lke.-1 sa.tın alma lcomlsyouuna ııelı-
melorl, (6) (6066) ..,.. 

14,000 kilo laee baf<!a pazarlıltla sa• 
tın alınacalc!ır. Tal"plerioı 8/6/942 Pa.. 
za.rte!il günü saon 14 de 420 llra teml
catıor;y!e Muha köyünde A<ı<.erl Sa<ın 
Akma Konı;.;.ı"<J1>ıma gelme:le.rl. 

(1-<1062) 

S&m.\zfjtu, blıak, taze fuu~, ;yaş 
ooğan IWnll<!aı.tlT. TaUplerı,, 3/6/942 
Çarşamıl:ıa gl\nü saat 15 de Hadınıköy 
Akpınar köyti;vle hık.er' Satın Alma 
Ko-naie.·yonuna gelıneleri. (2--6003) ..,.. 

Korn.t.vor..d&ı mevcut e\'safı dahllin
de Ve bi!'lik.lere tesli:.'"l şaı·L'trle a:rrı ay
rı P"'arlı:kla 12 ton taze kabok, 12 1ıon 
~ ba'kla ve 3500 kilo taze soğan alı
nac-Jktır. Kabağın teminatı 396 llı':ı 
Ba.klwıın ıeın·n.ah 305 ilraı ve soğı;ınuı 
terulr...a.tı 79 lra olup pzızarlllkları a:rn 
ayrı ~/G/942 l'crşerr·.be ;ünü soa1 a - Evet, dedi., biT'.ı3i geldi, Grim 

isminde .. . Larri Gr!ırrı .sminde b:r 
risi .. • 

Bi.:· eliyle de '.kapzyı giiStererek: 

- Şunu da ııöy:leyım ki, ben 

'ba~bl•rı iaraıfınd.a.n taırllı'lSut e
dl;mektoo 'hiç h1J1;>1allll".Jty&'ll blr 

adan:ım. E-~oer bir daha seci ev
rakımı kaJMijtırıııJ.ken, işlerime 
•burnunu soka.rlren görürsem, en

sen.den yak:ııl;ar, kapı dıışan ede
rim. İştoe bu, bu kada1" .. , 

... tıe Kararı~~.ı;ta Satın Alrrıa K~ 

Gözün·ün lıir udyle de, Lel\ııin. 
yü.zıiinün sertleştiğini göıdü. 

- Gı·lm mi? Benden ne ilıtiyw. 
muş?. 

- •Benim anlad;ğıma göre. si>7.i 

görmek istiyor. Hem de çdk rsrar 
etti. 

Tilırnıın bi:rden'birc ~ını pen

cereden Çe'\'i"rdi ve Lcl\ye dikdik 
bakl1: 

- Bu a1:şam da saa.t aıtı,·a doğ 
ru gelroeğini söyledi. Çok konu.

şan bir ooa.m ... AnlattıJdarınıdan 
benim aıılad•,ğıma göre, galiba 
h<>.pisha'll-f"-'1€"n yeni çıl<.mış . Ta 
nı~or mu2unu2 bu a.damı?. 

- Süyle böy1e .. 

Bll !ll1Uaınde karşısında. Til
maıı biır kahkaha sa hveronek is

tcı:li, faloat kendini tuttu. S adece: 

- iB u da benim için Yfilli bir 
maıc<"ra ol&cak gaI:ıba! <lıedi ve o
da.ilan çıktı. 

Leli kapı Kapanrııcıya kadar 

hi<l'dctii vaziyetini mııhad:aza etti. 
Kap• kap:uııııca, sanki sal!ınenin 
kcm~'{b~;i o matla ii~~riınd!e tesir 
bıralm·ı.~ fibi bir kahkaha sah· 
veı di 

'"De\"anld Var) 

mında yapılaca.Jı:tır. (8-6009) 

O T&.K.ViM • 
Bun'l 1358 HIZIR 1 Hlcrl 1361 

UATIS 28 C.~~ 70 
Yıl 942 Ay G V&s3t~ 

Valtlt 
Eza! 

HAZiRAM 
s I s ll 

5 30 Gllnes 8 55 

2 
lJ 12 Ö/ile 4 37 
17 11 İkindi 8 36 
20 35 Akş&m 12 00 

Pazartesi 22 34 Yatsı 1 59 
315 İmo;ak 6401 

SQhir> ve Başnıuha.rr1ri EtetL izzet 
&nice - N •§>"yal Dlrektöril 

Cevd;,t KARABİLGİN 
SON '.l'EWltAF l\IATBAASJ 

İmpaa•ı;,tor Manucl Komııen, ı 
!burulan sonra ölüncivc ıkadar 
Türklerle suTh üzerinde ya.~adı. 
Ve, Tiir.kler ne İstediyse yaptı. 
Bundan istifade eden Kılıç An,.. 
lan, tamamilc Ş<>Dk işlerile meşgul 
oldu. 

Kı:ııç Arsl'.arı, SaMhartlm Eyuı...i 
ile >b;u· aı-aya gelerek ilci 'l'üırk ve ı 
miklimwn hüık.ümdar muaılw<le 
aküett.ileı·. Kılıç Arslan Emnen.iıs
ta.nı tu.ni·zkımek i.sliyoııdu. 

E".;Lt'aJ;p m'1:harcıbelc-1•i esnasm 
ckı ta:;dr.h L;i eden küçiik Ero:nmis
tan }'.ol iiıerindc iıdO:.. Sar:5ıhattin 
E; üıbi Kııbç Arsla.n;!a muıhade ak 
detlikleıı soma k.ü<;iik E~menis
tan ruracisine tecavüz ebti. iBUJl'a
oo Iüıçi.ğin oğlu Birimci Lean hü
lcimet ed'ioyol'du. Bu, Aleksi K-0m
ll<'enin zamanı idaresinde bu kıra.1-
hoğ) tesis ebmiş oran Pak.ratid sü
Mk5ine meooup biır hü,kiim<ia·rdn. 
Ermcni!er1e mü.1ıhiş l!Jd.r muJıar<!be 
-Oldu. Sa.J,ihaLti..'l E:ııınerıi:la·'..n ka
k.!crirıi !Uiptetli. Sıon1"a Ermıeniı
~ su.Jlh yaptı. 
S~ttin avdet ettij't sıırada 

Kı1'l!Ç Arslan Sur~ hükfur..da!'
lari1e de sulh akıdebmek i>çin ooa 
oof;r gföıderoi. Bu musal3Jı3 F:ı• 
rat üzerinde lmzalamıdı. İmımda 
Sa~tlhatt.m, Kılrç Arelan ve Musul 
ve Diıyarl>ekir enıl'ırleri de vardı. 

Çak geçmeden İsta'llibul :iima>ara
toru ıManoel Komııen vıe'fat e1ıti. 

Yerine ikitıci Afuksi.Komnen geç 
ti. Kılııç Arsbn bu.nu haber alınca 
gnııy tAııı·aıf>ına !ll'l<rrdlo ,Jlulhorl!u 
{SQı.ı.ıpol!i$) şahri füı CMtTl!lltlJ 

Ruımlardan ?.aq>t.etti. Ordiısi:J.; An
talya lli-eıine yii .-[idü ve şEiliri 

mulh::ısa.rn etti·. Küia!ııya {K.otyal
Yllill1) u talır :n ey~ i ve biıı· cok 
Rum v;&-aıyetl~( hi\kımıüne aMı. 
Rumlaa- bütün bu il:rale kıarşı se
yirci kaldılıır. 

JJ -~t;. 

Kıl1-· .:\r..>laı1 .vetm:ş t•cş -.·:ısın
da rılduf'l1 'h2ll!·e h.U\'\', t \"e cc-v
vrı;ı:•'(l'ti~ kei:J~l:..ct.ıntrı1 , ... i. Rum 
.impc:Tatf_t· ltrğun[, bi.iyül· b ·,. uıdu 
ili.! kuma~-:.dn.ni:.-n.·ın<lan F'!~ir Saını: 
·gnı<lerdi. Denizli '"' M-=ıA.res 
foıval&ini tamaınUe hiikmünc al
dı. 
Ordularımn ba.;ın<la ga~·et müt 

'hiş bir cenga·v'°r ol.duğuaıu gc>r
<lüğü.nıüz Kılıç Arslan ihti>yarlı.
ğınrla meınali.kini çocuk:laT1ııa 

verdi. Artılk mukıTebelere t~iı·ak 

(Devam1 var) 

YENİ NEŞRİYAT: 

"Lokmak Hekim,, in 
36 ıncı sayısı çıktı 
Tammnı,~ ddl1l'orlarım."11'.::an 

Ifaıf;ız Cemal tarafın.dan yıJ1ar

dan'beri rrı u-n~azarnan nc§rcdil"' 
nekte olan •Lokon•m Hek:Om> 
iıb.bi mccmuasmııı 36 ıtııoı sayısb 

bir çOik faydalı ve istifadeliı yaz.. 
]arla dtılu oludğu halde intiıjar et
miştir. Her ailenin cAile dııkıt.oru• 
olarak tı.bbi ö~ütle:rl ,.e bilıh-:ı>:Sa 
g1da mıarldderi üı:erin<le kyınıelli 
yazılan muhtevi olan bu mccmu-
2yı oı'kuyucu<armuza ta\>si ve ey
leriz. 

YA2!lığa Giılueklere: 

HASffi KOLTUK 
ve MOBİLYANIZI 
htt yeTden ucuz 

İatanbu!.da Rizapaşa ~u
tunda 66 No. AHMET 

FEVZİ 'ni.n 

ASRI fdOi iLY & 

Askeri Posta 1250 it.dan: 
Mıkerf posta 1250 ye bağlı !~ No. ıu. biırl'ftc a.lt 368771 ~ılı a.w-,zyat m•ki

l>uxunun blr!r<.clo nil!."1ası ve 3(58800 sa:y>l.ı lliY'lı~ mo.kbuzunU!l ilç nöoh<ıBı ~ 
olmu\fl>JT. HükmU olmadıg,, (5067) 

1 

T. iŞ BANKASI 
KÜÇÜK TASARRUF HESAPLARl l 

llliZ İltllAM il' E l'LANI ~ 
KEŞIDELER: 2 Subat, 4 Mayıs, 3 Ağıı<l<ıs, 2 İkincitoı;rlıı taı11l· ' 

wrlnc1e ,..t1ırS 4 2 1 il B A M 1 Y E L ER 1 ~ 
1 a.ı..t 2000 liralık=2000.-lira ı/ 40 > 100 > ::=(-000.- L•r;~ 
a • lOOo • =300-0.- • , 50 , 50 ~' 
2 > ?M > =1500.- > 1 > =2SOO.- > ~ı 
3 • 500 • =1500.- • 1 200 • 25 • =5000.- • :ı 

10 • 260 • =2500.- • ' 200 • 10 • =2000.- > s 
,. ;.y~~ t,,..;.....:: ~ .-.;.~~~~~~~ 


