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Büyük Alman' 
taaı ruzu baş· 
lıyahilecek mi?\ 

Sovyetler buna 
.... . 

manı 

olabildiler mı ? 
-·'= 

Büyük AJmaıı taarruzu 
henüz baılamıt değildir. 
Bıı taarruza Sovyetleı-~ 
mii.ni olabildikleri pek 
:ıanncdilemez. Bel!d ö
nümüzdeki günler Al
man ölüm kalı.n hıımlc
&İnin batla.nuına ıalıue 

olacaktır. 
·-

ETEM iZZET BENiCE 

An karadan: 

1 

ESSEN•DE 

'' rupp,, 
alevler 
içinde! 

Bu akınlar · 
neticeye te-
sir eder mi? 

İngilizler t e
sir edecegS 
kan atinde 

J,oııılra, 3 (A.A.) - B.B.C.: !ıı· 
:iliz hava lıU\ vetleri Ru.r havza
ın.ııa ildııci dniisa lıüeuuılanıu 

> apnıı'}lııroı.r. Eıı durlıenin l""11V· 

LiBYA'DA 

arekat 
arışık 

safhada ---··---
Bir habere göre Mih. 
ver kuvvetleri Şarka 

ilerliyor 

Bir habere göre 
geri çekiliyor 
y;ji 3 (A.J'.ı..)- I,iby:ı<lalti b~

rc-k".it ~-~;;.k:rıda Ka:!1treckın nln~an 
ba::ı hı:ıber!~r ,m.!lovcr kUV\'etle
rinin Gaza·!e \'C' Bii!i llakeıym a
rasında J:ı:r nok!a.daıı görebildik· 
lerir.i bildirmektedir. 

Londra 3 (A.A.)- B.B.C. Lib
ya muharebesi yeni J;ıiı.' şek:kle 
iljkişafa bOıŞlamL5tı·r. 

(D<!v!L"l'l 3 ünoiJ Sahı.fede) 

~IDyn t~rlal:ı ınd;;l:i b..tjlu.kla~
t!a. tr'Plar.aa mihver kuV'Vet1eri 
-ş~ı..n ~cı:·ka cio.>]!"ru iler:cmiş Lu. .. Hcnli:ı, lfarkof c.:pbesiu<l•1.i ı-------------

kan.lı lıoğuş.n;ınııı ;;on.unda itusu-
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... ·., o A~r.· ul- (,;;z~," ···, ~-:\:> · · · ,s'!i ·- . . ~-=ı 
Ru.ıınn scLel•i ız.e:'. S°'J'e-tJ12;i..ı 

1 
'1J 1.•~/' 1 •:··' •• "~ o A~ r;;nıao \ ~~~ _,:~ --~-~~ 

i:iılia ett<ı'H gari Alınn oo~ülı ta- ();dıc!-Ahmo.r o. ·· oGamJ. t ~.·.; .,~~iö-·J>,C-
E:ı AQemO 5.d Qezer~ ~~-~ :--:-':>.=:--

P.TitlZ:unun l1aş?ı:nna~!La iın.k.f.n r..ıı ~ "~ S:~ı:ı Al• ı v 6"' .;,.§'""=--
bır.ckılnı::dı?. l"oh:a A!m.'.>n.l:ır lıe- ,. J'. Ai""~~eı m o .. c..r-- ı<•nuızo 1 ı:.'i::_.~ · 
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I · ,,. , . S•"' omcr '•) "'t' arr,,nı larnu tamamlamam'~ nu bulanı:- c;; " ~ ' IH rJ 

yorlar?. , .. lJ ~ N A y I< A .. J/ . ~9'' . .ı::ra;geçı ' 
Hi~lln :rnbtlı:ğını~a g-ött, l{~r. ..... \.., ;.l''" .. "d 

. _ Bab·e·_,'?se"r;r \~ . .,' ~,', ';;:·"'"· .--.•. ı.,,f ıuulı,,rc.:.esi Alma- lar için Ur 1 _ ' ·· • ~ - -. 
Eür11ri?J ınuharet si olnu,~•ıır. (tKYA'i 1: 2 soo oo.o A , .. /1 . Mc?dda!e?lil ot '~ • < 
~4ı~ı:ı.ellcrin ;dr.iaJ3yı ilık ~ıs .. •r1ı ii.:- 1 c::ı:...=t ~:e::Oın 2 ııi'-IE:P· : ...... f\..~ 
b~rıle c>.~n:·lur. Y~n;, 0 \)\'~l'C!er 1 5~ 75 ~~~ •'' .... ~!-"a~ı::~ il "i;-
Alnıonk.rJrı Ktrç'dc \ "C IJar~<·! 1 . ---~ ---
hi;tge<siL<'.e ımıunıi ıaarrımı luıı·r· ı Lilb)ada ça.rpı}tl'"ların ecre)Hıl ettiı'.;i salı3 

lar<lı.k':ırını hili) ur!ardı. Bu ha- ı"k• F h ı ıunı.ı)akıad,r. _ 
Y-ıd ıfrı altii t elnı<'k i in M11"""~al I ranSIZ SS • "İ.ıgihz t ankla~ı ' ı;c:i llıatla::ı 
't(ınoçcnkn"yu bir darbe iı>d5rn1'.· • b ld. 1 - ga.pte yaklaşınaktaı.l:rllır. 
J'C sedrettikr. Fabt, ı;a~cleri rl 0Ş8e ,. iyOr Btı ın:Jıver ;!eri Jı<H'-'ketiııln b;r 
)OIUtı: bu \"C bu J.lıJdrJ için değil- V.'ş'q;t\.n, 3 (A.JI..) - NLv~:k TL ı-Jc'ut hareketiııi Ö:tmek \lzı:rc 
di. AJn1au ordus.uı:ıt bu l,}ö!getle mt'S gazc.tfl;.:lrıin b::ıctlrdig~ıc g.ore. Arx ys.pılılıi,ı 2kinı1edılınckt<..<iir. 

lnılıa cylcındr, L'l.Tayruıyı temfa. la C'lı•pelle ve llfo~nc'dou lı<ılk ı;<rl lı~.g:Jit Krah Lil:ıya kmna:ı<!.':.-
1 J .. ~4 ct-kt'n:.<:Kı~eı..!ir. Y..o!.on.)·a'1ın ilibet1ne 
eınek istiyor ..,...., Bunun için lı&· nı~ .. a b;'r tııb."ik tc\ftr~lı göıı.G.cı:.·· 

bu şc-hiric-:tn de uğrüıtı3.1ı.ndan kor-
v.rlanm~lar, Doneç gcruindo n1ü- ltl.ik1'..aktad!l". m:~tlr. 
dalaaya ha,ırlanırkcn Harmf bôl· :----------------

1. Suikast Davasında Bu Sabah Müdafaalara Başlandı 
il 

a 
• a 1 z 

Milli ef 
Çin Orta Elçisini 
kabul buyurdular 
CurrLlıurrc,~i İsmet İnönü, Çan

lrayadruri JW~kler'.ndc ba'.lka bir 
vı.=4'ey e tayin e<lifoıı Çin orta el· 
çisi Peı>g-Çun-Ç~n~> 1-~ırl b"U.· 
:yu~'l-:ı1u..~1ard:r. E1çi Cl.L"Tı.~urrl?:b~
m~c taıi:rr..lcriniı sunn1:.ı~ ,~-e vccia 
etnu~t'r. 

Pavlof için dedi ki: ''Bu Rus 
maznun ceza ilmine göre 

tam bir mücrim tipindedir,, 

Bu lmıhuldc Haı-:ceyc Vel<;ilcU 
um<ırni k.ıtilıi bliyük elçi :Mene
menci.oğlu l1azrr bulvr.:ı1uştur. 

Beş milyon 
Amerikan iş-

1 
çisinin hedefi! ı 

Harbi bu sene içinde 
kazanm~ktır 

\'"2~'.llgı/Jn 3 (AA.)- İ,;;~ S!.'r:
tli~~t r~.;..;i P\1il~ppe J\')u':ı.·.:;-y r~x~

yOO.:t ~nları söyl€1r ·~!ir: .... Siııa 
(De·.--ar.u•3 ün<.•..l Sahj[c-{,i:.) 

Arıkua, 3 (Telefon!") - A,!r.,. 
Wrcı bu.o'l.':ır;n<la p:tlıyan mr..ba 
·!1.ldisosinin mulıa:k0n~lıtc bu sa
ba<1 deva111 ohındu: Saat 10 a. 20 
l\(i:1.a .ı\..b<lurrah..'l1.a.tl'1 Sül('.j.'!Jl'!~!l ve 
Y .;q;i PayJ.of!:ı Krni1oft:ı.n "baret 
olm OOı:t mo.znun $:ılooa getiril .. 
<lilN. Geçen c~L-.ed~ ;\[ii<ldt"hıi:"ı::!• 
mi B. Ce:rrU idd';,r. ıe!i.xıi s~=

<lett;ğ-imlcn bugii:ı rr..oznunlar 
n:lldafaalar:nı yapacak!ardı. Bccn-
larda:ı Pavlryf dün "k.ama lk.adar 
r:.ı.3Ça olara!{ i:t::::ır.1.l-:lığı ır.Ülckilı:.ü.

lar:nı tcv!ôfbar.c-ye gıc:tirilen b:r 
dı:.1<1.i.!aya yazd.rrr,ı._;!.ı'. P.vlo.' .n 
6il ktisUT saJıi:fe tutkğu anl~ılJıı 
m..:~ıafaa lu\jıtları ".roltugunun ı.l

t!.r.tı..ia id~. ICendisirJ.İ tür~~çe olari"\lt 
·:n:üJa.i'aa e<lc00ği senılan Kor:n.i:o
fun \-C d~r maznun bcnber Si> 
1<-ynwmn eli>Xle de t<>.11aı-Ja k.lb'l!:
lar bub.nuyordu. 

ve l 
ı 

Telgraf, mektup 
lıav lelere 

gapılan geııi zamlar 
Merkezi re bHdirHeti'1 tarifeyi ve 
paket ücretlerini neşrediyoruz 

Karar gelecek 
haftaya! 

A.bclurulımanüı anı.k.ab 

Ziya Şakir 

B..ı ~n:..tl~ .1\.:bdtr1'r...l',!T'·::-nın a-
vula1: z.iş.o ş.,kir °" Y'"";ııe gcc· 
ti ve do6,yaısıııı çılcara.r~;c tetkike 
'h:ll;ıd, .Sukn y1r:c k,~o,balılttı. 
für vZ scnra heyeti hJ~;:ı;e ııa'.o
na gelerek makamı.m ~gal etti 
ve celse açıldı·. 

Ikls ilk sW.ü maı:n\illlaıdan 

{Devamı 3 ilıı<:l S•~ede) 

Macarlarla 
rın 

' 
Slovakl 

da arası çddı: 
I.ondra 3 (,\.A.)- B.B.C. 

Dün ı;ece Bra ı isl~v a radJOGU 
Ka:rpati.a.1·:ian bnfıseun~;ş 01.ın 
!~l2car~ta1~ Propaeanaa • cı
"ın ile ).fa: r mı;t'buatır.a 
!:.ücuın etır~ \"e : 

•- l\·liica.:aı." SlO'\-~ık gcçit
X-r,.;e dokuııJı gu ta!\>lın!c 

ı sil"1ıa sarıl"."ağ<Z•. d<11ı\t r. ı 

P'"'rtl Ganeı Sekroterl 
bu ı bal!ı geldi 

Cu:n!ılll';yet H:ı;k P~rti's: Genel 
&-krcteri Mcır.ciırh Sevkct E<en
dcl bu sc::ıb:i!ki treu1; A!li<arudnn 
şcbrimiı.c gelmiş, Hoy<l;ıı'Jl" "c:a 
Par~i eı-kam ta:uf:ndaıı kd::ılan 
m~11:. Genel Sc!rre~er, şoı .. n.niıı 
de b.r müddet kal~rıı~ Pa.rtı 
kri ,-~ kl~a clı·ı~~!c tal :rt~ 
ligi 1JJı331 hl1kkı .da teti~k:crct.• 
bulunacak\:~. --e---

Partste bir suikast 
Loıul.ra, 3 (.\.A.) - B. D. C. A1-

man tarattarı ta~.::t Dv~vtjıın g.~1..~k. 

sl.nin rrııidüril dür. bh· su:l•~""t n~~·<\ 
s.flld-e öldC.rillnlQstilt. 

gc:Jne de b!iyük taarruz kunct
leri t:ıhşit etın.işlord i. Nitekim, bu 
kuvvetleri topyekun harbe snk
tular ve Almanları beltlen.n.ıedilı: 

bi• aakcri du.rum lıarşısmda bı· 

rı.J..tı!ar. l:ine ımla~ılıyor lci, Al· 
m:ı,lar en önce bu Rus saldırı~ını 
Kcr~ ceph~si hareketiuJ haln!ct
ruiy-o matuf lrnru sıkı Jıjr ta<ırruz 
sandıl:ır. 1:3kal, i~iıı mahi~ etini 
kavrar ka\.rnuı.az. bc!lıi de lriiyHk 
cenup ta;ırruıu i~in h~arladı.hfan 
kuvvetleri de at~§ Jı,ıtıııa sürerek 
bir tabiye ı~tlinlii;lii ile Sov~ et 
taarruzunu du.rdurnuya mu,·af
fak oldular. 

Uzak Ooğu'da 

Japonlar şim
di Doğu Çin'e 

yüklendiler 

1 ' J 1 Rus Cephesinde 1 
l:1?ni :pocta ve tel~~·at za!l1!ilnı 

L :--kkı~tla •b 01.~ C{·!.•;::?l "l~apılaL·ak 
b~~ 1 ~~n n10:-d.-ezlc ı c f!flnd~ riılm1ştJ-. 

..:.\y b.a§"111]a~ j~~..:1·F-ıı ta.~lı·ı e 

L~)lul';ın b?.1 c·e·:el mtı.c~Lııcc .J?OS· 
ta ve tc!gra-r ha,-aıe:-:-rlı>ı.Jen mrt"!t: 
tuo;ı 5 kıırı.ış ile her 100 ku:u"i 
veyn k-esr-:-00(1\ 20 p:~:::ı n.lınncaj;.c 
g'oi 1-elgoa.J: Jıa;vo!ckriı.dc .. ') te:ı;· 

ı·af iWrı.:ti i~~ &.yrı~:ı WL1ta! .b(:.
gl.'1rt alt·ın'9 ~!lP'U"'.; nıa~.tll i."~::!!''·t, 

y1!<lJ.rım h~YaJp]e;lnd~n fi~ Jira 

ıBu sabahtan iti a
ren tam ekmek 

verilmiye aşlandı 

İki tarafm zayi:ıt, J..a~,p, esir ba
«uıund:ın wrd.f.kleri rnkaın.ı salıilı 
olarnk kabul c<mcmhc de, alriiııi 
ic!dia cylcmcrı;iu ıfo inıkiln y11:.C· 
tur. Ruslara g<ire Alman za~ iatı 

ağırdır, Almanlara göre i.se üç 
Ru~ ordn>n R'}8~'1 ~ ukan imha c-
djluıL~ti.r. }~İne Ahnanl~:rta gt;rc1 

ccaııptnki eıı güzide Ilus km•ıet· 
lcri m&h,olm:ıjlur. Ruslara göre 
de Alınan taarruz plfuılan alt iist 
eımı~, taarruz lrnn;otleri ai;ır 
:ıayiata uğn,-tılım.~tır. llatfa, l'lfos
ko\'aya ı:<ire Alnıanlıı.r bu çeşit 
iki üç muharebe daha verirlerse 
ortlularmı ka~·betmi~ e mahlnim
dnrlar. 

lluli.so, on beş giiıı sü~n , .c 
19-12 nin oldui:u J..adar tarihin de 
en şiddetli ve kanlı boğuşma · ıoı 
te~kil eden llarkd muharebesi 
bir t<>ıırak nlnı.a Hnne, il.erleme 

f l)PVaın1 ~ Uncü $._~Jfe<~e) 

---Dı---

IHedel çıu~ıu 
lcıen lrtlbatlua 

efen iz
emek 

Va~;ngton 3 (A.A.)- Çin::irr 
m.,.,,kezi Çimle ycnid"n dört Ş(h
rl .ıı:ri :ılın ;Jar<lı.r. l\Ian:ı;şancla 
40,()4){) kişilik bir Ja;>en lruvı.-e•; 

toplanmııı bulunmak •ad:r. 
v;~; 3 (AA.)- Uzak Doğudan 

gelen haberltr, J:oponların bütün 
(Devamı 3 ilncU Salıl!cdc) 

jANKET 

Profesör Şiikrü Hazım 

Ders Programları 

Çok Ağır mı? 

Çalış ak s·ni 
hastalığı yapmaz 
Doktor Şükrü Hazımın Cevabı 

r ------------------------... ı Sinir h'.!ki'mi Dr. Ştlkıi.i U;ıı;;:m 
• anketim.ne tu cevao~ vermekte-

' di ı- : 

ili 
•- Ders programları taıı:tirn e· 

dil:rkeıı g&zönünde tutulması rn
zım meseleler pek çokt ur. Bıı-ııu 
öyle herkesin mütalca yüriitcbi· 
leceği bi!' i.~ addetmek baı>it dü
şünmek olur. Esasen her y:ı."n 

.(Vev•ını 3 ,üncU Saiıifc.iel 

l iki tarafta . 
I' mevzilerini t 

tahkim ediyor 
---•ı---

Yalnız bava keşi~ 
ıaallyıti oiayor 

V~i 3 (AA.)- Ret~ o:aı:lru,-:. 

nın bir kısn1ının in· 1h~,..;ı ile bı!~ .. 
5:dde-tU. çttrpı~1r. J9 \:,ı ~-:.1111:-ı 
Harlıvf kesim;rrde- ı1 , o<... ta a! 
dJ. ml'""'rl.~":r~ni s.ı.gla. !aş~!Pı: a ... ~~« 
Jl"1~gU)l!Ü•'. 

.:\ln-:an!C.ı" ileı·i ha·eketiı:r~ ı\~ 
Donl<:t nehrinin. he~11P!1 )<.ın:nda
ki k~sime ulaşmış bulunmak'.a
dnlar. 
Keşif U'jtı;11[:ıl'l deV~;Jn ctrnek~c-

diı·. l\llum1J;1skıia :Rı:s nıeı'zık:i 

ooJTcbard:.nıaıı cıflmi<tir. 
RUS TEBLl(;l 

' 1 

ı 
(Drv ıa"'ıı 3 f·ncu Sa...'ı.l!e.ic) 
~--o---

iTÜRK ELİLE 
1 

1 yapılan 1 

1 ilk tayyaremiz 
1 

1 
1 

Cuma günü Etimes
ut'ta. uçaczık 

Ba~vek;I D, <t.Jo fü t .< S; 'G. 111 

Ctı P.ı günu :..aat 10 c...ı .ı\.n 1i.ıl'a 

lJaikf''\ ... nıı.lc tcplataca\ .:.ılan ı·nrk 

HJ\"a Kunıırııuııuıı 3 ınci knnıl-

Şehrimize hol buğday geliyor. 
Çeşni değiştirilerek Arpa 

miktarı azaltılacak 
::11emleket.ın:Zde kar,ıe ile ek- J gr...m yerine 6·ı0 rJ:n vı·"''11r:l:-

me:~f ıerllcn bütuıı ycr!c-rde ol- tcdlr. Ekn1ck fit.t!:ı.'";. da bu S:l· 
duğ.t gi'bi şchrCn:ızJe d;; bu sa
b'111 an it?i..a~n c-k1n.t·k iStilıka .. 
kılln tam vcriınv.,,;ne başlarıl
m_~t r. YaJt1ı.z agu~ •'j!iflere 7'50 

ba~tan it:lıaren on }•ara ~rt .ırı

larai. tlOO ~rr.m ekmek l buçu'c 
kurıı ~;; çıl<;mlr.11~i~ı'. 

iDe\~mı 3 ünt·ü 5.:Jl!ft"de) 

V;şi 3 (A.A.)- Gece ynrı;;ı ncş· 
ı-cdilcn Rı:.s te-b!iği tc rtl:e'cr.k' 
hi:OÇ bir dıe.ı.~i~ikl·k ol.ını:.ıı..iı.ğtuıd.an 

ve yalmı: k<'~ .f U\tı~ları j ~pı ,ı:
ğınd211 b~hve!mektecl:r. 

___ • 0_·,_·a_m'_8_tı.r._.c_ü_5'.lı_·_.r._a"_1 - N elice gol unda reyle Garbi Almanyanm iki c:ıa 
merkezi Üz<>riııe yaınlan h2\'a ta· 
aı rıızlannın rul.o! 

---o---
S~kat Erat 
12aghizmet 

görecek 
Meclise 

layiha 
yeni bir 
verildi 

1111 nun1arJlt ,J\c.;.._-..1 Kan-:Jl•Ul'Ln 
b~~ı rnaddckrln~ dci;-.şt,.cn yc·.ı.i !iT 
'.knrıuıı ltıyi-tıa!'.ı ho~LL .. ı:a-~«ı.k B\.~.)i.I\t 
:,ıiı.<:-t l\f~ :ıe ,-erHn\i~t.:.:-

• o\.w..e:-1 or ta cJıl~tnanH).s.i olJnlı:.rm 
• h.i~ ... rı·t-t "':r:-r,1cn lı p· ,j,.. i' 2 DY i:'ri":.

(~anu J .ıncu ,5aıb'.!~l 

KIS/\CA 

iera'bere kalmışla? 
Zeke6ya Sertd !ıa •abahki 

bu.ynıtıl.:alcsr~·,ıde .ş~ı. S'!taii soru· 
yordu: 
•- Jiarkof nıuha•cbes1n.i !ciıı~ 

ktı.:;aııdı? .• 
Suma y~ıc k~ıui.U \'ti cetabı 

c;c·tiyo-tdu: 
,_ Iki tarafın da bcralırl"C ):al· 

dıy Pıı /.:abu! eıuwk daha doğrtı 
olur .• 

Bi~inı ııı.ahu! da lm satırları c
ktrnııış, yaıııoıa gelıli, şöyle dc'Ji: 

•- İl4hi 7."1:eriya .. Muharebe
yi futbol rnao;ı mı ::a:nnettin? . 
Harpte bc;·c;t>ere kdmaJ; olıı7 

• • 

NEciP FAZIL JIJSAKCBEK 

A rtrk tamam ... D~mokraSJ'll· 
!ar lıııgün, lıeın Jııeıııiyet, 

lıeın de kr-yfiyet bnlruruıı.dao ge. 
IUjtirilıutş olarıı.k, kat'i net.iee sila· 
lııııa maliktir, Bu silah, hava kU\·· 
veti ... 

İki yıldır yalnız hu sabada km" 
vetlennıiyc ~alıjan, neticeyi bu 
sahadan ba§.lca hiçbir ıı.em.ind.o el· 
de edemiyecej;..U.e ı' • enlireı>, 
oua göre bütün lnıı.ırlanına fır&at
larmı nimd bilen \:C bh-iktirdiği 

k;~·ınclleri asla tla):ıhmyon, lıar

caıru} an deınol<l'Mynlar, gizl,i kn· 
tunun kapai,rını i.lk <kfa ohrak 
hi:r~ gündenberi aralam1' bu· 
lunı;yo.r. ~ IWıü aşkın tana<e 

Birkat gün en-eliuo gclin.cryo 
k;ulor hiç kim•cnia nem kapmıya 
ııiyctli görünınediği bu nıe~u ii· 
nı~ude, bundan tam 47, 4.5 ve "!2 
gün evye] nc.süyled.ilderiııll ı......r. 

latnı.am.ak elin.den gelıniyeceı.: 

•Dcmıık-r.:ısyalarm Jmv:ıda. y;,,,., 
eıı aşağı MJıverlc bir ını:isa>~J,k 
temi'.1 ettiğ-ini, fak:ıt bu kuvvctlc
nn henin l;Wl~nı}mıy:ı bv;:Jaıım~
dığmı d'li°\'ÜTI<·Wiri.z .. 

Çerçe\~ • 17 .NiEan 1942 
•Dc-rno!u·asyc71~r, dll!İl'cn · mu• 

hiti etratı.i!ıl:ı J.:;; y•ptan 1ray '1J~ 
s-üı üklenlrl:cn, ıl~ı·..-·ııfn merk~1 

d<' ve hi<; beklt>nmooi:Jı bir an<la 
en büyük d.:ıroey.i >ın..ıe etnı .. k 

(D6.•JJU 3 ~C<:il &<ıı. ·!od.ı 
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HALK FiLOZOFU 

YENİ ZENGİN 

Harpten evvel.ki yas me'Yldın
lerin<!e, 5"z.h örlü, içkili ı;atl
nolar nihayet bir iki taDe idi. 
Şin.ıtli, be~ on tane.. her ytiJık 
gaz-ino, bir güzel ses yıldrzuıın 
re!damile, parası bol vatanda~ 
!arı davet ediyro. 

Fılfuıca bay n ark.ılar ukıt
ınaktad:r. 25 ld;ıilik sarımız 
vardır. Üstoliı. l:ahçemlrin ha
vıısı, manzı:rusı da güzelılir. 
na. di, buyurun, J>alı~eınlze bu
yurun! 

Umııı:ı:yetle, vatanıbJ arın 
lıarp taFın<lan bıkarak ket>dilo
rlı>i eğlenreye verdikleri iddia 
l:>lımaına.z. ÇAinkU, bugilnlin ik
tıs:ıdı §arttan, om11zı~,rımıza o 
!mdar ağır basıyor ki, eğlence 
3 erini değil, anc'.ı.k evin ) olunu 
d!i§üniiyor uz. 1 

lfallınki, bu gsünolaruı bol 
bol para harcıyaD müşterileri 

\'ardır. Bu g>1>! <:ilence yerle-

1ÜFUSKAÖIDI 

İLE BARDAK 

Meııısncat gibi. bardak fabak da 
nüfus l<ağıdile veriluekmt, .• nü

fus kağıdı ile bir çay banbj;ı al- ı 
mak aklınaza gelir mi idi?. 

Her;:ey için. boyuna nüf.,. Ui"ı

dıuı lmllamnıyalım, ayn .bi:ı: cüz

d&A viicud.e getirsek.. 
Çünkü, nüfus kağıdı, lıu takdir- 1 

de, bir yazar ~ar tahtası h~liDo 
&"eli)or. 

ISTANBUI; 

ŞiVESt 

lstanbul şlttSind8 birçok keli
melerin bau harflerini yutan><. 

Mc:.da Mustafa bey demeyiz 

•Mustabey• deriz. 
Dostumuz Selami hset Sedee, 

bu harfleri yemiyt>lhn, diyor. 

Lısaf yahu, birkaç harf ycyi.ı-
mh.i <le nıi çok ıördlin?. 1 

ıııusnd 

ALETLEIU 

Aınerilaıda, harp gayretleri cJıo.. 

lııy .sile, utılı: müzik aleti imal o

lmımıy3"ı>km.ıf.. bunlan yapo 

fıobri.kalar ela ailih imal edacek, 

Fakat, bir gilia sulh oluıwı, bil. 

tü.R dünya, davul zurııa çalarak 

kırk &"iiA kırk gece düğün, ~enlik 
yapat"ak.. bari, yetecek kadu da

vul 2urna stoku vıu ınıt 

BEŞ, OX VE 

YİRl\11 PARALIKLAR 

03111.1lnlı İmparatorluğu zama

nuıılan knlıııa nikel beş, on. ve yir
mi paral.ı.klar da Temmuz b · da 
itibaren t.edavülden ka!Jırılıyor. 

Fakat, bugün, 5, - ve Jirmi pa· 
ralıklar zaten bir jşe yaranu,yor
dıı. Hakikatte, beş, un ve yirmi 

paralıklar, çolotan tedavülden 

kııılkımt dciil mi idi?. 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

rllıdc, birç.ot hovardalarm 
deste deste onluk kağıtbrı, bi
zim an kuruşu bozdıırup bir 
kibrit alı..'i111'.m kadar tabü bir 
jestle, garsooıın ünüıı:e brlatıp 
attıklarıru &'iirilrriinüz. 

Ben, geçeuleı~, çok yurgun 
olduğum bir akşam, iki duble 
Lira içmek için <;;itôi:iın ooyle 
bir guinoda, mem•ckette halı»
kate.n, kıyasıya ve he.sapou pa
ra harcıyabilen bir sınıf türedi
ğine şahit ve kani oldtun. 

Ve ekseziyetle, hunlar öy~ 

tipler ki, koynun..ıan banl;not 
demetini çıkarırken görıltde. 

niz, ü.>tliınle eğTeti duran yeai 
ve palıah elbiseye rağmeıı, 

onu, bir bakkal çırağı nya lıo
ml.syont:u yamağı sanırsınız. 

J<iınlıilir, belki de o, daha 
dü.n, bir lı"1tkal çırağı veya lı.o
.W..ycmcu yam:ılt idi. 

Depolardaki 
kereste ve kö
mürler yoklama 

edilecek 
V ılayetiınhin merkezinde nak

liye ve mliruriye tczkercleriıııe 
tabi olan odun, kömür ve kereıte 
gi.b! ornnaıı e~ ormım 
moofülilğü tarafmd.ıı yıllik yok 
lamasına ibu ayın 9 uncu g>.:nü 
başlanmaaı kımarlaşlırı!ıruştır. 

Bu ımeys.nda o günden it.!b:ıttn 
10 gün içcndıe Haliç c>hetindelı:ıi 
depolanıı, ayın 23-28 inde; Kara
köy köprusl Haliç sonu ar.ısı de
pvlarııı ; S-15 inde Üslriidar -
Anadoltıfoneri arasındaki dep<>

Jarnı; 12 - 14 ünde Be:ı;ktıış - Fln
dıkh; 15-19 unda Bı:şiktaş - Ru 
melikavağı; 16-20 slıı e ÜskL'<llll'
Pen.dik arasındaki <kıpol~ın; 9-
11 mde Ad.alardakinin; 12-15 in
de de dRlıikleki deıpı;ların yokla.. 
marla' icra olunııcaktır_ 

K dın iskerplnlno 
rağbeti 

S::ın z&mnlarda b~a Bey!>ğ· 
!u semt:nde yeni bir çok kuntlura 
mağazaları açıldığı ve fi&tlar da 
her gün bir pa"';'a arttın\dığ! h1a 
de ayakkabı satışları o;nk artmq
tlr. iB:Jhassıı. kadın ıskıa.ıpinleri 
i-;in verilen siparişleri karşıla
mak mümkün olamama.ktaciır. 
Beyoğlımda pahalı kundura. 

yapmakla tanınmış bir çok ma-
ğazalar 4-5 ayUan evvel siıpariş ka 
bul etmemektedirler. 

~fftJ: Jf dj §Jll 
aapekter Jla.e çok 
Teşvik ye cı.. arında bir çcg barıbot 

küpc4Jor"u ~ı dol2:ıım:iicta ol.
dutunu uydeı.mlşt.ııc. Beled~e aliıi<a.. 
d"" otmu:ıtu. ~-l!ka~ !Wpek:cr b.r kaç 
ıüııdılı: Y e ııoialdı. H..t:i tramv•7 
,,-,!una &.dar fooot.;yet sı.bala,ını ıe
n;.ıiiel~Uer. DU.n .w.h sac.t 7 .s.u.Ll.rıı::ıda, 

cadde UzerlJuie iri iri on i<ad.ar k:öpelı: 
<lol•,ıyordu. 

Kapıların &ıl.et-Wl~«l ı;iip tenekele
r'.ı:ıi lı:ırcıstınyorlanlı. Ba c'vordakl. 
bjpek:leri yok eıımek lo>ı, bu sa•tle b"" 
r&Y& bir iJı:,i anomur jlÜDdermek azı
pa. 

R. SABiT 

r- EDEBi ı·EFRIKA: 31 

1 Çıngıraklı Yılan l 
Yazım; NEZİHE ~fiJHİTTİN -J 

- Do.ba ne~ T<Lı>A'-"'l:ım< törece.lı:
Dı. Bu h:ç bir şey değll ... 

Gazi.c 1me ınca dod!ğ"..,,; 1ape.c&-
ğımı aru .-an o rıeytan; 

-- Keod:ce 1•• '1"' Cliı.! DeW. OdJı,m& 
gl~ye .ana kkn mUsaade et+ 1 Bu 
y ı.>.,"?Tılv<>mıuı g'bl b.r de tehdit ha?. 

- ı: la d!kı b· a uç!Jlın koll>rı tici 
gece son•·a. b~ bu:ı erit-eğe at'Qn ka
d•na bu az b~ı... K"lm! .. bu adam 
oöyle ba.~aı •.• 

iye luı)'kr""ClıJım halde oonm.ıda.ld 
gM ~ adım sanki p~t:.,;rn·~ gb! oldu
iP Y"rde duf'\IJ'Or, a?ltasına b.le ~ 
ır..y ... rdu. 

Bcyu ır.üt mılm vo luti! bir kah. 
ka-ha $0nr : 

- fa ne · :;led!ırm lrsaru almakta 
ser >... F kıı.t b<r.Ar za \allı bu
d• oc tunı D,ye g-lip kolum& girdi. 
l' ...= topıa da sana bzenlmi ~ 
byun,. .. 

Sorı • .,. :ıalkana doiTu ••3lendl: 
- T h m eel buraya .• , 
:l.l>r d'.Y• ~ırdıtı adaııı J'i).ı0.-

'!.il (jOOillıtt ıö:-dilm: Bu d!ln akşamld 
aog:ildl... Kışonırl çeh-.,.()10 ı>nu Bey
"">"" yfticuı buiAnlç ımlr.errn. ;ralliır 
~i odu. Zaten &e\ıc~n rnucl::!.e ya.. 
,,.,.\atı tem:ı:;.ı betı;. yatı,.;ırrr.ıya k.'ı!t idi. 

ıı.t:lmndak! gmç ad:ıro lrl S:yaJı göz
lerinde g r-.p b..r tebessumle ~a.r:ınuz.. 
d& duruyordu. Bo-yza ona hlto.p etti: 

Otelde ıan.ışt>&~"ll :l"'-'Di düsium Bay 
Tevf4:.i. sana lın edtyonım az.k 
kuz.enim. •• 

Dcdliael\ sonra bana d3ndll. 
- T<'krar tıUıtlmama hacet kalma

dı ... Kim oldıığuııu öğrerıd.ırıa. 
Be;n:anm """""" ;!;mıirrJe blrfblrl• 

m22l.ıı cll&in! allkf.ılr. Bu mera;,:ın<len 
OODra genç adı:ın Beyzaya. doodü: 

- Btıı mllsalıdeım!e gôd :ı-oıııın 
Prensesi Dedi. Beyza en 1t1h tavr!yle 
ona ya'l&ltıa rak boynuna sarıldl: 

- Y11rın har~ eGilor musun ib
r&bl:ın d;ye a>rdu: 

- Evet. .. Eğer b!.r m&1 olmo.ın ya
rın İstaııbuldan ayrılıyorum. 

lle:l'Q, OGUıı kolım;t glıuelı; PPl.74 

~ 
Yollarda geçeu 

ömraml!ı 
Bu sn1unl11rda, İstanbul ;ıeh:r'rıde ııa.. 

)"&tın sltbah.ı.an erken ~lam.ıulı~ı. 
bir kaç gün evvel ka> detmlştil<. Sıı.
balı saa L 7 ,30 da ~e hlolA f~et 
btl{l•maz. · 

En z ;vade, na.kil '-ası'taları Jtlbariyle 
bu h<>l heJI!ict\..'1llero ıarar verici mı>
l>O<etted<r, Sooıra "'1#.I 8 den evvel blç 
bir yerde """"' bulam:ızsmız. Bu sa•t.
ten evvel acele ve mühlıın b1;r ~ oı... 
sa, yandınız. Tramvaylar da öy~ed.4'. 
Ptk <eyrdt işler. 

Ha.bu.!<!, ;aat sdııhd• blo!n başında 
buu.nrmya. mecbur blrçok vatanci~ctlar 
vardır. Bu va~~da,ı3.r1n vaZ::.felCri Ue 
lkn.metG.i.lıları arasındzki me.:;ate va
sati bir uZ<ilcJ!kta olsa, tramvay, ıın
caiı: Uç çeyrek soatte l>'deb Ulr. Hadlıu
kl, kt.a9,.Y(,na ıııeıır gelınh hemen tram.
Y..&Y bulm3k .mo ı yoktu?'. 

Soru·a, lb ·rçok va ta.nd:ış!nt vardir ti. 
erken k&lkmıeyı lı.':;at eclinırq;lerd.ir. 

~enc!eo aok~u& ç~ri.&r1 erkenden,. 
ha'ta vıtıf.fndeo <!'-veı lfler'ıı.ln başın
$ buluruna:ıı: :isterler. Bc.nu !Ar sebe
bi de1 erken olunca. tram.ı..·aylar d;:ha 
1'llh:l:l ve tenııııdır. Sabahıa .saat ..,k . .t 
ile 00.U ar&6ında tnı.:m\ ~i.U;l h'DLLt:E 
b:;l;~aten l>\r rnaırllett r. 

Me:;e. o, <:>at yed.,ı·e ~ kalla. bir ill
ta.syona ı:el'5'0!"SUJJU-Z. FıımCd'ln ki, bu 
ılısta"YO'l l~~adır. s>z, Belediye öniln
de lnec<:looLniz. D:naenale,.lı bir ne,.._ 
zıt arab:ısı Obelı!l\yonmnuz. Sat yed\Joô 
J' irmıi geçe Jstedl{ı!n.2 arıoba ımcslt: ei). 
·rünô.ı'oc. Demek l~ b._ daloika bdt
lenldcle ~ed,,..,reumıız, 

Salı• eyin lluıolltın.ca, bir b>.r&a; tc7 
lçttel<A'llz. ydtanııdlı:oınız,. ı:rq oı.. 

"* "'" ııtrlııeceluılnlit. Bu a.ıtr l9ilı de 
b!r """'""' twyun. 

fful!'tıoa, saibahl~ bl'.unc& GııJolzln 
bıışaıd& bulunm.a k it,ıin !kaç saat ..... 
man s...t v~ b;rbetfılğlnld 8"tılı: -P -.. 

İata!ıbıılda bugiln dei!A, llOnnll, z:a
cınanlanla da. ,,..ua!'da coçen ısmı-anwa 
pek mühlmdl. 

BURHAN CEVAT 

Cğlunu dava 
eden baba! 

rı 1 MAHKE.MF,1 J;Rı 

LlllJil·•'l•l·l#lil•Jı Mcslekdaş olduk 
Yeni Alman taarruzu hangi larını bilselermiş! 

esı•mde beklenehı•ıı•r ? İkisi de sabıkalı ve gayet garip 

Ya:ı:an: i. S. Eski Eükreş Ateşemiliteri 
Doğu cephesinde: 
Dnğu Ç'indc Cekiaııg v!layet!ni 

istıilayu haşlıyan Japonlar sahil 
aı:ı;:ında Yuhan adasını ~gal et
mişler n Vonçu'n:ın d-Oğu şinıa· 
liıııle kuraya çıknuşlardll'. 

Kiuen vilayetine karp bir Japon 
hareketi ı;füülınüyorsa ıla burada 
en mühim linınn olan Fuço yakın 
bir tehlike önün.d-edir. Japonlar 
cenuba doğru sarkarak bu vila· 
yeti de isüliı edebilitler. 

JnJionlar yeni hir hıı.reket ola -
rak cenup doğu Çin'de taarcuza 
başlaıru.,.Jar ve Kanlon'un 75 k:!o
mctre şimal doğusunda T!ongfa"yı 
ele gc ~irmişlerdir, ı 

lltı üç Japon lıareketinrn .edefi 
şudur: ç:nin dcniı!e il'l'!ıat ve 
:mm ~.alasını tama mile J;csmck
tir. Bu arada l\hre~al Ç:ın-l{•Y· 
Şek nıcrl:ezde Yaıcgt.ıe nehri lıo
yuıı-da Joponl.ara kall' tııa:rru:ı: 

balirnlcdir. Ejj:er Japoalar buradan 
cenuba doğru il!:Tlemiye muvaf· 
fak olurlana, d.oi'll ve cenup Çiıı· 
delti Çin ordularının yan ve geri
leri ke.sihı>i, olact.k, kabında 
Çuııg-Klng ii:terine bile cekiıle

miye.cddeı-ılir. 4te !Uare~İ Çan
Kay-Şek bu tehlikeyi önlemek 
için Yangtse nehri" boyundaki 
ceplıt<de Japoı.lara tııarru:ı: etmek
todir. 

Lmya ccıp1ıesinde: 
ing-;J,;.zlere güro General !lom

mel'in taamJ7U llkİnı ka\nı.ışhr; 

bwıunla beraber muharebe heııüz 
roııa enniş değıldir. An<:ak, Gene
n! Rvmınd tekrar taarruz .iıçi.n 
veya muharebeye devam i~in mu
harebr.nia ba,'<lndaki hızı ve kw:l
reli artı.k bulamzyaulı:tır. İngiliw 
mukabil hiicumlarile ve iugiliz 
tayyareloıriuiu üstiiıı bonW>ardı

manlan 1ilt111Ja ağır kayıplar ver
miştir. Ne Ta!mrk tec:ıit i!diJ.m,;ş 

ve ııe de asıl İngiliz cephesi ya
rılmıştır. lngili:ı: ordusu asıl mil
cLüaa cepbe•inde ınuhareb~1' de
vam ediyor. İııı:'.liz ce}'hcs&ni delip 
geçen l'tfili\•er :r.ırhlı kıt'alan ge
riJe İnı;ili.z zırhlı 1ıirlilcleri.ni 

mağlılp ed~mcdiğinılen geri çekil
tuiye mecbur kıı.!mışlardır. 
Doğu cephesinde: 
iki taraf Ub!iilerinde cephenlıı 

muhtelif keshnleriııde mevzii ha· 
reketlerdcn bahsedilmektedir. Al· 
man hava kuvvetleri, l\lurmansk 
lle ShıastopoJ arasında t~kmil Rus 
ceFlıesi üzcriııC:e ve ı;erWndo da· 
ğınık bir hava !nallyeti ı;öster· 
n1Cktcdir, Bunu.illa Alwanlarm 
ya.'nnda Doneç'den bnşka bir ke
slmde büyük bir tarruza g1'Ç"ttk
leriııe ihtimal vennelı: vaziyete 
uygun değildir. 

Biz Doneç ceplıe...inde Almanla
rın yeni bir taarrıın hazırlıın.chk
larına ihtimal veriyoruz. Alınıın· 

lar llarkof - hyum arasıOOa Do
n~ç'i geçmiye nya 'J.'agaıtTotr 

Sl.alino hattından Rostof • Voro
şilofgrad üzcl'ine yc.W bir taarru
za ı;irişehiUrler. Doncç'de şimal 
yanhrım Rus taan'tıu•ruıa larşı 
şimdi C::ılııı iyi kortı) a.i>ilirler •. Fa
kat Doneç şnrkw<la Kupjalllik de
nüryol dimiiın noktası da Alınan 
ordusunun irtibllt ve muv..salası 
için ç<Jk lmındır. Doneç'de Al
man ordusunun böyle bir taarruz 
için !ı&zırhk devresi geç~r.ni 
zan.nediyoruz. 

Batı Avrvpada bava harbi: 
İıı.gifu ha\·a lruvvetler;i hiDUk 

filolarla tekrar hava bombardı
ınanlsma başladı. Hedef baıjbca 
ikidir: 

1 - Holaoda - Belçika ve Fran
sa şimal luyllarmda.ki 86ked üs
ler; 

2 - Garbi Almnnyada mühim 
aanayi merkezleri. 

bir hırsııılık vak'ası.nın k:ı.iıra-
manlan ldlkr. İkisi de avvelahir 
itira:f el.mişlcıdl; mahkemede de 
a.yll'i. şekilde tir:ı.f ediyorlardı. Bi
rinci maznun Şenlik şunları söyı
Itxli: 

- Çok seneler bu y-0llarda do
laştım; 'böyle şey baŞlma gelmedi. 
AllaJun 'lıild;ğini kuldan mı sak
lıyayım?. Evin arka tarafında, 
bahçe üstündeki bir pencereyi gö
zü::ıe kestirdim. :Mutfak pence
res!ııin demir par:maklıklnnna ba
sıp o pencerey çıktım. l'encereyi 
aç:ıp ~riye girdim. Od:ı karan

lıktL B'..r kibrit çaktım. Knp~ 
gördüm. Klbı-iti söndürüp .<apı
ya yürüdüm. Tam kapıyı açıp 
sofaya çıkac~fr,ım zaman kapı a
çıklı. Birisi geliyordu. Ev sahibi 
geliyor cLye yüreğinı ağzı'.11a gel 
di. Tersyüzüne dönüp pencere
den aşağı kErnclimi darattım. Bab 
çe <İ..'Varından ıı.tlarken bekçi 
görc}ü; kovalayıp yakhadıfar. 

Sonra öğrenelim ki, kHpıyı açan 
ev salübi dc[;llm-ş. O da lursız.. 
mı.s. Yani bu, Güdiik MehmPtmiış. 
Sah>kalı hıırsı.ılardan Güdük 

Melhmet ayağa kalktı: 

- Dinim ral:lbena halli için 
reiz lbey, benim böyle şey baŞ>ma 
ge'lınOO..)<.li. Şenliğin anlatlı.ğı. g>
bi, ben, evin kapısına ana&ı tar 
uydur~ içeri girdim. Orta kata 
ç>ktım. S<Lada, yürüy~ el yar
dam'le bir ka,pı buldum. Hafif~ 
açtLm, Açarken, içer'de bir gölge 
görmiyey>m mi? cEyvat.! Yak• 
landık.. dedim. Varkuvveti ı. 
bar. fara verip ~rd.iven tarafna 
doğru ken.ilimi a ttını. 

Merdiveni buldum. Aşağıya 
süzüldüm. Can Joorkusile kaıpırlan 
kendimi sokağa attım. Devri~ 

polisin önüne çıkımJ"ılyım ıru?. 

Kedinin avucuna dü,mıüış fare g>
bi kaldını, yaklan<lım, ne yapa
lım? C~armrı: neyGe çekectj!iz, 

Mahkeme, her ikisinin de teV'" 
kifleriııe, Mohıınetle Şenl~n sa
bıkcl:ırının bir daha sorulm..,,ına 
ve d.gErr bazı cihetlerin tahkiki.ne 
k&rar ver<lJ. Mulıakeımeıriın deva
mım başka güne brraktı. 

Bar arlistlerind8Il Fatma i&
mill'<leki metresıni Büyük.ad:.da 
ç~mlar ara.•ında b,çaklıyarka öl
diiren Sümeroank yerli mallar 
p:aarları Mersin şubesiınin <:'Ski 
ımemurları.n<i:ın Sedadın lbabam: 
<>ğlu a1~11ıine bir da.va aÇ!lU')-tır. 

Buna sebep şu<ltır: Cınny~•ten bir 
kaç gün <'Wel Sedat parasız ka
lınca m tııesile birlı.kte ya~ayıp 

g(jZ!T)ek lıçin ve una para yedl.t
ımek gayesile eski emniyet san.
d1Vı vezr.cdarlarmdıan olan baba 
sı.run Fatihteki Ervine giderek: 

•- BC'!l Bı.m.aya tayin olun
dwn. Hep oraya nui<!etlelım• di
ye avin il!JYal:ır,nı \toplayıp çı.
karmı.ş ve yiiız kü.«ur liray'l sat-
111rşlır. 

Muhtekir bir kömlr
cf! kız meb ·cm oldu 

Eğer İnı:il:Zlerin mr.ksııdı yalnız 
Rusyaya yıırdun ol.saydı, salı.iller
deki iisl~re hıicum etmiye lüzum 
görmezlerdi; bütün tayyarelerle 
yalnız Alınanyadaki sanayi mer
.kc~ı.,,.ıni bombardıman eU.eı!l.erdi. 

İngilizlerin iki maksat giittük.leri 
aşikardır: Birincisi lfo! ıında -
Bel<;ika - Fransa şimal kı,yılıırın
cla Alınan müdafaa sistemini za
yıflatmak, .ilı.incisoi fabrikaları taı.. 
ri.p ederek doğudaki Alman ordu
~arını.n ikmalini afırlaŞırn.uıldu. 
Göriilüyor ki, İııgilWer Ifolanda-

Bel~ - FraDA şimal kıyı!an
llll bir çıkarma teşeJ.ı.biisünde b• 
luwna.k için hdarhk görilyoırlu. 
Ma.ttt den.irini geçmek için büyük 
gemilere lüzum yoktur. Fra,_ 
ş.ima.1 kı),larına t;ıkıwık, geuıi me
sel<ıSi değil, küçW. deniz v-ta
lan ve cesaret ~elesidir. 

Mclımctle Şenlik malıkc.ıner.in 
kaıpısı önünde beklerlerken yaon
lar>na yine kendilerine benzCl' bt
ri sokuldu. 

- Geçmiş olsun, !lıvanlar, de
ıh. Böyle şey olur mu yahu? BU-. 
birir.cli ürkütüp kaçırıp da. yaka.
lanacgrnıı:za, ımlaşı;p elele versey-
dinio: de ııj;'IZ tarule bir iş yapsay 
dı= olmaz mııy<h?. Florya ile Sirkeci araaında 

pazar gecderi tarife harici 
tren tıelcrleri yapılacak 
Df"T!iry'Olları 9 uncu it,;letme 

müdür"üğü önümüzdE·ki hafta
dan ifbareıı pazar günleri e.k
şnrnlan FloryaJan Sirkeciye ilA 
'\"e d'önü ş sdrleri yapacaktır. Bu 
sererler; o giin Fkıryaya giden 
1111lkı miktan.,.a nazr~n ve tari
fed •. l<i ı:on tren kdktıktan sonra 
icra o1unackatır. 

Alıannyadahi alocaklarini 
memlekc!imize naklet:irmelı 

İstiye~ler 
Ahnanyada mah.•ur al.acaklan 

olı.ıp da bu alııcaklannı Türkiye 
ye naklett;ıımck ishyenler Cum
hurôyet :Mcrk.cz Bankası Umum 
müdiirlii.ğiliıe müracaat edecekr 
lerdk. Bu müracaatlarda matlup 
lıınnm miktarı, khn:n ne..->dinde 
bulunduğu ve neden tevtllüt et
t!ği de bildirilecektir. 

ka.dıır ıewl etti. VedalaııtJlar... llı<'a
bm Bey çıitıp çlderken biır trere daba 
dbn,,rek bilM<tı. Bu oa.ıcışa kartılıl< Be:r
zn b .. e&ıinde pattl;.yan şaOOae bir mü.. 
ce..·herl tatlı tatlı ııülerek öplil. İbr,._ 
h\aı gitm~L li<>= koltuı<ialol pı.rleuta 
bilez..gi ıöotereırcl<: 

- Kuzenım gtdeı1teu bana bu bll~ 
zlğl Veda bed\y""l olarak b:raktı ııilzel 
detil mi?. De-.11. Ben kudurmuş l>!r 
hayvru:ı g·bi b.ır.JenLlre ooun iıfıcc vil
L'Udüne lıUcum ctml.tl!ll. Kemlk1"rı,,.,, 
çrtırda,,ıığmı duyarok ko!)ırı.mın ara
s:ndıı sıkıyordum ... O çi:ııl8< ve yılan 

vücudünü.n blltüa:ı kuvvet :rlc kıvrana .. 
ı de tkoDarunın çen.bcr'414tn k.uı1uhnı
ya çatı:ı:rkcn: 

- Bırak becl! Diye lıo:ıkırd• Sen 
ır.ele!ıe ~lr htl;ydu+"ltcış:;un?. 

- Bır · .nzyacag,,m. D·Y• dalın faz!.> 
w..ar k d ;ılermle dudırklanru •Jp<ı-

raoa..'ı: ~' ısırdun. 

Can ne~· bOğuk b!r tes çıkııruralı: 
loo'kırmı n ara.ımıdo bir müdd~ höre
ı.e• oz ka!dı. Onu b!r füy glO. mldmrı.. 
raı< ~re atl..ın. D ;u Ilı ne! le 

'""" iti< a .ı. B • mden ite- k: 
- Yen.lç•r• D'.,-e inledi. Ylrmiııcl a

s1rda bu zoıba.ı.ıl.tan u!.manı:;or mu
aunT. 

Omm k .... 1utm:ı:o ~·'ın yapt.tr hare
ket.lerl kllCtlV~ • kollıar . T zaptct.t m: . 

- aç bir ;e.r<l•ıı • tanmı.Yorwn ... sen l 

Üskü;darda SelBmiaU mıı.hal!e
sinde Mumhane sokağında 11 nu
maralı hanede oturan ve fahif 
fiatla kömür sattığı anlaşıwn Af>. 
dull~h kızı ~!üevddet Üsküdar 
m;lli korunma mr.hlrl'.mesin.e ve
rüıniı;fu. 

Nellcedc MüvE-dıdet 10 lira ağır 
para et!'.: sına mahkum -0lmuış ve 
ıhu cez.ası k<5bi k;.t'iyct eım:ştir. 

--o--
Parti iiyelerini tanııtırma 

töreni 
Cumhuriyet Halk Pa.rüsi F.mi:n 

önö kansı ruıhiye ve ocaklarına 
bir yıl içinde kayıc!edilınlş olan 
az.alan b: rbirlerine tarıışt:ırmıak 

nıaksa<lile cvveDci gün Emirıönü 
Halke<Vinde bir ctanıştırma töre-

nh )'Paıl:m:ıştn-. Her üye meroup 
olduğu ocağın reiı;i tarafından 

hazır bulımanlrara birer birer tak
ıi!:m olunm~ ve merasimden son
ra ha.zırlanan büfede Jımonata ve 
bisküvi ikram olımmuştur. 

bMlındin; beuiıı:ı ohlc:ikıiınl... Bundan 
ba,-ıka h.ç bir i"T dü,ıilnmüyorum, 

- Peloô. .. Fakat sen nankönNn.. .. Sa
.,., vercı..ı;.m bilyük .. adetin kcymeı.lnl 
ibl ıywsun. Ben tw.yırtm.da blç b:r 
e'"k.eae saaıa yaptık:lanmı yaır,:nadnn. ..• 
D.ye g~el ııöız:ler.a:ıden )"lşlar ıılo.-ıığını 
ıı:örilınce d•yanamadı.-n, onu kaldıra.
r otuırtıum ve nyak.h:run.n cı.:ıo .... ~ ç:O
kL-rok y~nan bat.ı.cru diz.ler·nit da,-a
dom: 

- Se:> bl'n'm mibudenıs!a. Diye 
:hlcd!m, ~na naok.Utiı..."k etmek <!_.C~ .. 
Sana !Jpıyorum b<>nl F'ekı>t ~ oL .. 
Benden b ·asınıı pil:r·na~ın;n ucunun 
teır. •ra bile Ulhaır nt:.ı edeml1oruııı.. 
At. ban! 

D•Jtı1ıtn s:ıçıar. ı dr•e terrk giildü.: 
- . Bu n , ıl kulluk böyle? Bu nasıl 

esi:ll.t B r ııı.:.~u<ıe lftr kl§'ye hw..,. 
"1 ılr ın.. ı:Jç~ •. 

-IJl21."Tl d>11lrrk bôY!e olsun sev~ ... 
ln .• e b • \iıycır musurı . 

- 'Sôyl ly~'(l\m ı.,t~ ... As! ....... 
Djy• bnı ltk. 

- BtTI m. Tam:ımlyle beoı:'h. olac:ık 
mısı·?.Süy, .evgll • .... 

Onu t ı1r rolJa'"lm "l ar<ısma almak 
.jJ )ı y ptığım h r ~ 1 görünce: 

- D ır 'l'"""'ilt! D 1 Senin 1'ı u 
ush.l ko ı.ı~l m... nm.m de 1 J!."""l 
tn.n 1·j e h .n r r K.E"tl 1.~ 

)'ec • ~ J•Cl' var....a .. (Devamı \"aı} J 

İkisi birden oovap veroiler: 
- Biz biliy-or muyduk meslek

dllf olduğumırzu?. B!lsek ... 
H'OSEYİN BEHÇET 

Beşiktaş da Alman 
futbolcularını 

yenebilecek mi? 
Yazan : A DNAN AK IN 

Ahnaızyadan gel!erek ~ehMmzde 
üç maç yapacak olan Admira Al
man futbol takımı ,geçen pauı.r 
günü Feneı'bahçe ile ilk kar~ 
masını yaptı. Ve F~nıerm gıeyretli 
e~r jik gErn> çocuk lan önünde 
keOOt<!lni 2 - 1 yenilmektrCfı lkurta
ramadı ve m~çı kaybetti. Bugün 
İstanbul hiı'İnciSl Be.şilctaşlılar bu 
lmıvvetli takım ~a~ısuıda lıqy öl
çüŞ>x:ekler. Geçen lig maçlan gö:ıı 
önüne getiri>ltse Beşilctaşın F'e
nerden dalı a kmrvcrtli •biı· dkıiıp 00.. 
duğu :meydana çııkar ..,'C bu kuvvet 
Jı\İ}'ar olarak kabul edilirse l''ene
rin yer.ıcFği bu tal.-ımı Beşiik:taşın 
da ycnm"'S! icap edeceği ?l'antığı 
ikrlyc sürüleb.lir. Fakat futro
lun ailv~l~ri ve !;ili J•oll<!ktif oyun 
oluşu ) .i .i on bir hlŞi tar"fınrlan 
A'mı. l<ra bir m;ıo }·.ıybet ·nrr.ır 
bir ır>etk:c alınC"..bibnes.in :'lı m~ 
ikiin bı:.lunllŞ'U mantığa sığ'maz. 

Bhıacnal~yh Feıııcrin ycrıd'~"i hır 
t<:kım1 B'· oiktaşm yenmesi~ 
odece~ cl:i.;'Ün<:esi hl>'bir zaman 
doğru olam'l'Z, Neredr !<aldı ki Al
man fcı iliolcüleri gt\en :ınaı;Iı:ıbi• 

yetin acısını çl!k~ ııçm mu• 
ha.kik.ak .kıi bugün da.ha ranıdımanıh 
ve daolıa gayretli oynıyacaıkılardll'. 
içlerinde btynehnilel kıymoti!erio 
olan elemanların mevcui oluşuaa 
raı;-men tunların idmansız lbuılu
r.ıuşımdan doğan lıt~nrbıiıiID: ve 
Fen·!! i.o. gayyur .ızimkar oyunu 
tir. 

Bugün Bej-ik.taş •karşısınrla yer 
alacak rr.i'Safi:rlerimiz muh~ak 
ki pazardıın daha çalı.şkan w daha 
gayralh oy~l)·acaklardır. Buna 
mu k~bil Beşik.ta., da keııd ine has 
gayr<!tll ve s;steınli oyunıznu tat

bl.k oo ' ilırse 7' "çın fevkalade 
1~y~an "" ~vl<ıli cereyan etmesi 
mu!ılıeıınel<lir. ~i'ktaşırn Alman 
takıınır.; n oy n·.ı nu rorm:Ş 011-

luıcnası keıı.1Jeri iç:n bir aıvaıııtaj
dır, bu avantajdan l:sfüade ~ır.e
sini bilir.el ··ler •e biQb!r fil-satı 
ka)1bctınemiye gayret göstt:.tıııı.."

lidi.ler. Bu 1.akdiTde Ahn~n fut
bolcület'i:ni Ik-J~t-.,,ın yene~~ 
Si içi.n hiçbir mani olmaci'il ka.
n:ıal.in(ley a, 

italyanıa lıedellerı 
Yazan: Ahmet Siilırii ESMElf 

İtalya Hariciye Nazm Kont Cir 
aoonun geçen gün ayan meclisi 
ilıariciye encümenônde söylwiğt 
sözler bu sır&larda nadir ol~rıık 
işitilen nutuklardan birini t.~kil 
eylemektedir, Kont Cia.no nu!ka 
meyanında Adriyat!k denizile 
Balkan yarımadasındaki İtalyan 
emellerini şöyle hulasa etır~t.r. 
1- Adriyatik denizinde İt:ılyan 

kontrolünü tıemı'.n etmek için Adı
riyatı.k meselsinin halledilım.-si, 

2- Karada.ğa muhtariyet ve
rihnesi, 

3- Arazi ilhakı surc;tile Amaı- • 
vutluğun toprak bütünlüğünilil 
tamamlanması, 

4- İlaly anfü Hırva tistanla eD' 

sıkı şekilde işbuliği yapması. 
Bu dört mesele, Yugoolavyanın 

parçalanmaswdan doğan vaz!ıy~ 
erdir. CMriiliiyar ki İtalya Adri

yatik denizinin şark salı:iJlerini ve 
iSalkanların ıgarp kı!.mmı, l>a~ 
tan aşğı, b:r veya c:Lğcr şekilde 

kemli nüfuz veya hiıkimiyeti- ııL
tına almak niyetindedir. Kont 
Ciano, Yunanistarun ancak b!J€ÜB 
kü iktı.sadi zorluklarından bah
selmi-ş ve bu vaz'.yeti düızeltmei: 
için İtaltyan işgal kı.ıvvetleriniD 
sarfettiği gayretim övmüştür. 
Mihver si.lMılan zafer kazandıığl 
takdirde hu memleketi bekhye
cek olan akfuet bak.:mda söz si!ty 
!emekten çekinmiştir. İtalyan h.,. 
ric;ye nazın, Bıılgarıstanla Maca 
ıı: .. -tandan IMç lba'hsetmemiştir. 
Kont Clanonuıı R!J9ya ve Birleşill 
Amerika hakkında söylediği söıa 
lerde İtalyan halkına hesap ~ 
mek istlyen bir miına açıltan ...,.. 
zfüyor. Bırgün mlhtveri karşılı~aa 
en kX>rkunç iki düşman Ruslnrla 
Amerikalılardır. ~en sene bu
günlerde İtalya, yalruız İngiltere 
ile harp halinde iken, bugün, ba 
yaman düşmana, iki dii1tnan da
ha katılmı:; bulunuyor. ~er bun
larla harbe g;.rşihneseydi, rnüca. 
cadelenin yükü ne kadar halli 
olacaktı. İtalyan hariciye nazu-ı, 
Rusya ile harbe girŞJmesinin se
bebini, bir müdafaa h:.rlt:ıi ol~ı-aS 
göstermektedir. 

Ciano Anı~rikanın teşebbfrsile 
toplanan Rio de Janeiro konfcr-&n
sınıın neticesinden bahsederken. 
sö•lerinde pek samimi görilnmü
yor. Çünkü İtalyanları konfc~an 
sın neticesiz kaldığı.na inandı"" 
mak için sıı.yıst yirmı beşi bulan 
latin devletlerinden yalnııı: lk 'si.
nin, Arjantin ile Şilinin, İtalya 
ile siyasi münasebetlerini k~ 
mekten çekindiklerini bildimrıp
tlt'. 

Halbuki orta w cenup Amerika;ji 
teşkil eden iki düzine devletten 
lbir düzinesi mihvere k~ lıaıı> 
ilan etrn>ş, bir düz'nesi de m'h
verle siyasi m(lnasebetlerini km· 
miış ;ken, yaln.z Arjantin ile Si
linin İtalya ile cmanevi ba;ııa :nlfl 
mu'hafaza ebmesinıdcıı ıseviı-çle 

bahsetmek ve bunu mo konfe
ransmın neticesiz kJ!ld.Y,\ına bir 
dehl olarak göstermek, vaıi. eti 
olduğu glbi görüp gö,;termekten 
ziyade teselliye bcnziyen roz:"" 
olmak gerektir. 

Fakat Cian-o tarafından söyle
nen nutkun en <;ok dikkate Ll.yıl< 
olan noktası, hal'bin miid<leti 
hakkındı>k• ron kısmıdır. MLofıa· 
rebenin kısa ırüreceğine inanarak 
mücadele-ye katılan ltalyanlar, a
radan tam iki sene geçtiktell 
ııonra; hariciye nazırırun ağ:'Lı.n
dan şu sözleri !ş!~l<!rdi:r: chaq 
uztm sürecek ve ~tin olacaktın 
Hakikaten Birleşik Ameııika haJ' 
be gırdikt~n ııonra mihverin pa• 
ıvlası bu olmuştur: Uzun ve çetin 
bir harp, VaziyErtin doğru olan 
izahı da budur. 
,,_ _______________ "'\ 

BirimizinD M • 
~ôpimizin c~.Qı1 , 
20 kişilik otobüse 
35 kişi alınır mı ? 
a...--uyuculıınrııızdan Il:ıyan S:ı.

:mi.ve y azr,ror: 
T'.JJ<sim -- Yt'dız 0"11! da l~L 

yen olübüsl• i.n Beıed yece h~ 
lrontr>I ..cı.<.ımoo n b• ' :ın balılt 
fst fL yulcu doW.ur~1rr;.:ıısmrlıın. ar.
laşıl:ma1'1.:ıwr. !leıl"rl:n h~r sl"fcrde 
mfiteacldit t~'nlar, erk Ü: ,..e 

ÇQCUklor "''alda de m· •., 20 • ışı.. 
Ut otob.isleı-e :~s k~t a.,ınn:ıa:ıd:t
dır. },fU~ hi: kazay 1 önl:-:nelc 

1 '.!::~.~·~ • nek :• in r. ıı.rt 
~ _ee !>etmen"'ı dilerim. 



(.Bu y .. Zın!.tl metın:uı. .Arı.aG.otu 

Alamı bültenlerlodon allJl!Xllitır) 

'ldhı> eden: l\luaıu.urr ALA"FIJR 

1ngili2ılerin Koi.onyadan sonra, 
Rur <bölg~ndckl Essen sanayiı 
şe!ır :ni binden fazl;ı. tayyare ile 
bon b:ırdıman etıne1cn !finün en 
mU!ıım mevzuu'1.ıı t~iLl etmek
tedir. Cum;ırtc-si gecesi Kolonya
ya İngfüzlerin bin veya bn iki 
yiiz elli tayyare ile hüeum ett\k
leri b;J<lir:hn;şti. Şimdi de Esse
l'C yine b~ndcn fazla olarak, 1036 
tar;yare iJ.e hucum etüklcıi blldJ..
rilmekred;r. 

Koloeyaya yapılan baskından 
36 saat sonra, İngiliz tayyareleri 
folc,ğraf almak için, şehir ürzerin
de tekrar u;çmuşlarsa da. yangın 
dıımanlarından .buna muvaffak 
olmnanuşlıı rdır. 

E•sen bombardımanının da 
Kok ya kadar feci olduğu ani~ 
şı!makt;ıdır. 

MalU..-dur ki Krup f brikalan 
:bu şr!l> re. dir. Essen. ba:ştan ba
ş~ bır !abri.~a ve amele şolıri ad
CLtmck d ha doğrudur. On b'.n
lerce :ımeknin ça:.şt• ,ı böy'e bu' 
~ı r'l. ')ınden faz' a uçağın yağ

C: rd ğı "ıon: ':ıa! nn mü! m tahri
\>at yl'.pt ~.na ..ı,.he ed 'unez. 

fr,,. ·~!e:: 1,u ak nd;ı :ıu tayya;-e 
J, }ıbEtrr. ler~:r. 

İııgıl'z İı~'"'·ek :ı Çörçil; Alman 
yan :1 candamarlarım sarsmak 
İr"'. n, bu ak n arın iki misline Ç1"' 

kankcq:ı:nı sövler-••tir. 
Amerika Harici) e Nazn Hal; 

gazett-"C er'.n sordu~u suallere, 
cuçek!arın St'S' kii.fi cevap teşkil 
eJer• deın:.ıılır. 

ROMA!'-.'YA - MACA!R1STAN 
MÜNASBBETLEni YİNE 

ALEVLE."l'Dİ 

Anl~ara Radw' gazctc:;i, Roman 
ya Başvekili Antoneokonun be
yanatta bulunarak, Romanya top
raklarırnn geri aı .. ~acağından bah 
sett:ğin; bı:<lirmişUr, Kastedilen 
bu toprakların daha ziyade Tran
sJvanya olnıa•-ı IS.Zım gelmekte
rur. 

Romanya ra<lyo.;u şunları söy
lemlşti.r: c:V!acar makamları mü

nevver Rumen halkını esir kamp 
!arına gönderiyor. Rumen hüku
metinin bu hususta müdahalede 
·buluımıaısı Jazıımdı:r. Ma.carların 
besıı.p v~rme saati yaklr.şmakta
dır .• 

LlBYADA VAZİYFr :NE 
HALDE? 

l.:Jbyada sekiz gündenber! de-

Enen sanayi 9chri d e 
§iddetle bcın::balandı -
Rumen • Macar münase
ıeb;:tleri yine alevlen
di - Libya mııharebe
tinde Almenlarııı hedef· 
]erine varamadıkları zan 
ediliyor. 

vıııın oedcn Alınan taarruzunun 
ihala bir net;.ce vermemiş oluuğlı 
anlaşıhyor. 

İngi!Gı fücyvek:'.Ji Çörçil Libya
c!alti harekattan bahseden bir de
mecinde şunları söyle.m"ştfr: 

cLibyada şi<lcietli b;r sıwa~ hn
la devam etmektedlr. Mtıharebe 
bitmiş değ:ld!r. Daşka ağlr savaş 
lar da beklenclıi!i:r. General Au
Ut.nlekten aldığım rapora •gıöre; 

vezlyet .y:dir. Rem.melin taatTtl'L 
planlan tamam'le bozu'muştur. 

İTALYA İLE FRANSANIN 
ARASI DÜZELİYOR MU? 

İsviçrede, BPrnden gelen bir 
llıabeı'I! göre; Hitler İtalyanın Nis, 
Korsika ve Tu-ıms hak!nnda!d 
talepleri mese -"':nde, sulh yolu 
11e bir rıı:laşmaya ''nrm~ için 
Framıız B~i'·ek"li Uvale bir miını 
1et vemi~lir. s rdi mc'hf l!er 
Almanya ile Fransa a:rasmclaki 
geıllir.l'ğ'n azalmakta ohluğu ka.
naatiı.dedir. 

A.:11ERİRA, ÜÇ MEMLEKETE 
DAHA HARP İLAN EDECEK 

Va~!ngtondan bildir·'·d'~·1e gö
re; Ruwelt kongreden Dulgı>ris-
tana, Macar>stana ve Rmna'1yıı.
ya harp iliı.n edibı"'~in' is~Mn'~ 
tir. Bu talep mi'.were gil:g"ck da
ha Iaz:a ~keri yaroım yapılmn~ 
ısın-dan ileri gelmektedir. 

Bu sabahtan itiba· 
ren tam ekmek 

(1 inci sahifeden devam) 
DLğer taraftan A=rroluclan şeıh 

rimize fazla m;ktaıid:ı bugd.ıy 
gelmektedir. Bu st"1x-ple bir 'haf
taya kadar ekmek ccşnisi de de
i;<iştlırilerek ekmekteki ht rdaıy 
mcktnrı arttırılacak ve d'ı_;er ınad 
delerm nı.lktan azaltılacal. tır. Bu 
meyanda halen % 40 nisbetinrle 
ol:ın arpa miktarı ~;, 10 a indirir 
lecektlr, 

viLAYl!.'Tf.N TEBLİGİ 
Tutanbul vüayeti.nuen: 
3/6/942 çaTŞambıı gii.nüncren 

itibaren büyilllli?re 300, çoctıklara 

150 ve ağır işçilere de 600 gr= 
olmak üzere ekmek istölıkak!a<rı 

h~ gün tam olarak 
tdbliğ olunur. 

verik-çeği 

------------- ----
(..;S-E;;...:.:H:....;l;..R~D;..;;E..:.N.._;;.;ve._,;.,M_E_ll-1_..L.-E;..K;,;,,.;;E;..;;T .. ..;T...;E~N-) 
ANKARADAN n 
MEı\1LEKE'l'TEN: 

+. B. l\lel:!llet Emin tarafından v,._ 
lcllelen ifa cdt.ımitıe olan An:<ar1l DU, 
Tarllı ve D>ğratya Fakültesi Dekanll
&ııı• ayni F"akülte ProtesörierlıruleD 
l>okt<ır B. Ş<V'A>OI Az:Z ı:an..-.ı t.ayıaı o
lunmuştur. 

. + höy lüyo toprak tevzii bıml'""111 
•dedi GO .. çıJ<...rU::: Jo•.I 

+ Dliı•dUncU DiJ. Kurultnyı J\.'Iilll Se
flr:1\a: lım ... t İnönünW'l R' f.-liğlrıde lli 
Ağustosta Aııkarad;ı. roplanacaktır. 

+ Parti Mccl!s Grupu dün topla.-ı
mıştır. Bursa Mcb'~u Neıızat Ay~ 
tu '"RfL.'ldan verlleu 90n zamoı.nkırda 

muallim terfi ~. 
+ 111<.'lı'uS!uğa ;e.;lıen Siya al BllgL 

ı..r Oltu loı Mudüril il. Menınet Emir.in 
yc:rLne iotanbul Ünivers:ııesl HUkuk Fa
l<u.l.cbi De!<anı Profesör A.I Fuat Ba..
gil ta;;Itı olurar.u~:u~. 
VİLAYET ve Bcl.EDİYE: 
+ Halk Datı~a B':!lk~rl faralm

dan evtrAe tt-\7J. edile~·k olan claşc 
Ilflge~e::ı.> Vl!..""!yete gOnder'.:.~n.lşUr. Tev
zi şt"kl! h.3llincL11tl talİ;:na.t.na.nı.e ta
r/ .ıanır t.;.1ma.mlanmaz 11.y sonlarında 
hJ.l.tra tcvzliue ba~lanılac.:.kti.1". Her 
belge 11 salı!teden jbare1t:r, * Fakir ç<>cu!dar• ve muhlaç aL 
lel"Cre ayda yarım ~tlo pa:"""ct.Slz ıek.er 

verieecl'lı:tir. Bu hususta b\r talirnatııa• 
menüc:tet.im~e ~nma. vak'a'lannın me bazırlanmalk:t:ıdır. 
çote-lma.ı;ı sebepıer'.ni &::ırtlrık tedlılr a- ı...;;;;;.~;;;;.;;;;.;;;;;;;:;.;;;;:;.:;_ __ _. .... .,_ 
ıınmasmı l.ıt.i:rcın ıaıaır 1ıaı<1<mda Ad.. Adliyeden kaçmak 
llye Vek!lt t.zahal vermlı ve b1> hurns- t"stı•yen kc.tı·ı 
ta telkıkler Y'Pılm~kta olılu~uou. ted- u 
bir alınacağını sôyk1n!,:tir. * Fevkalllde kaz.,,çlanlan verei a.. 
l.ııması hakkında ParU kıomByonu ta.
rafından yapılao telklOcler t&ıuı.1 edil. 
ırıok: tittredlr, 

+ Orta TedrJsa.I kadrosunda 880 

...rı-wııı:r.mım:sım::asıı:x·-aıı~ı ,...-~ -· 
' Çemherlitaş 

Sinrıma~ında 

nuGtıN 
ınacnelcrdcn ittbaren 

2 Film birden 

M~hede altma alııırnok U<0re t.._ 
redıın felw:l.nıJ.., getlrilocn Jlüsmen ta. 
rr.lnde blr iratll Adliyede Milddeumı.. 
m1 rnuavllerinln kapısı ooüde lk<-n ti
ranı ~bbils etımlşse de h=en sokak
ta yıı.kalanmış!ır, 

. " 
NOVOTNI 

Şimali Fran. 
sada bir lıava 
muharebesi 

Londra 3 (AA.)- B.B.C. İngi... 
!iz tay}·.areleri dün şimali Fransa 
ü=ınc!e altı büyük hareket yap
mışlardır. Bunlardan bitt-in<! 200 
avcı tayyaresi iqLra k etmiş ve 
Kı:?llı mıntak;ıslild:l Almaıı avcı 
tayyareleri!a b:r dı~ı:a ımulıare
besi olmuş\ ur. İnğ ;,L t:;.n·arekrl 
ş"<nali Frn:sadak· derni;yollarını 
dokları ve ş!ıra"i Fr:ıns:ı açıkla
rında iki mayn t:ırayıcı g~mis'.ni 
tahrlp etmişlerdir. 

Uzak Doğuda 
(1 i:ıc! Salıl1eden Devam) 

kuvvetlerini doğu Çine çevi.rdik-
leriııl göste»mektodir. 
Ja,po~knn hedef., doğu Çini 

Çunking hlikUnı~iinin iJare et· 
tiği d', .. er tep; ~k urdzın tanı&n1ile 
eyırr11.ık ve Ça:ıicayşek kırnıetle
rir.ı ccn'" ui:ba•ınd.n wa.hrum 
etmek! r. 

---o· -
Ti.irk c5ile yapdan 

ilk tayyaremiz 
(1 ine! S:ıhi!eden D~varn) 

tayın milllim bir nutukla aça
CU~i:hr. 

Korıı;r<'ye ~l,rimlztlen ve d.'>er 
vilılyet!erde>i murahhasla·r i<;tir 
r«k e~ccel;lerci:r. 

Ti.ırk iş<~'"~inin elir~'tien çıJ :rn!.Ş <r 
lan iik yer:i tayyare de -o glin sa
at H d.c Etlınesut<1a mt:ra.simle 
t'.çuru1uc&ktır. 
====-====-·-

Büyük Alman 
taaı·ruzu has· 

.Ş 

lıyabilecek mi? 
(&ı<maka! l"n Devam l 

gNileme, tak;p veya firar, kat'! 
r~tice \'C imha harbi olmamı~ sa
dece iki büyük kuvvetin bu!wı
dukln.,ı noktaların şu ve bu ke
sinıkrinde lki faraf için de ağıl' 
zayiatı mucip ol· 11 nıev,ü mır bo
ğu~ınnsı olm1,~tur. Eu mevzii ve 
fakat bii~-;i~ i!lçiilü, büyük ~o.plı 
muharebenin. harbm n1üstakl>el 
gelişimi bakımından iki tarafın 
hazırlığı ve ordulan üzcıiıı.Joki 
tesirJ daha ziycde ön!imiizde ce
rcy an edce<>k mulıareheler sıra· 
smd11 anlaşılacalı.t:ır. 

Yalnız, Mz hadiselerin seyrine 
bakarnk şalısan ~u kanaatteyiz ki, 
Sovyetler bu taarruzlnrı ile arzu
larına rağmen Alınan ordusıuıu 

taarruz kabiliyetinden ıwıhrunıi-
yete uj;'l"ahuı§ dei;<illcrdir, Alman 
ordusunun şimdiki dunışu .-e 
bckleyi~i taarruz ıu:ıı:Hyet:inm 
.k:ılınaı111Ş bulunmosından değil, 
hcrhnlde asıl kendisi için taserla-
d•ğı bü)iik taarruza h.azırlı.ıu~,..,. 
da.ııdJr, Bin.:ı,,naleyh, Almanya· 
nııı öllim ve lı.alım111J ta)i..ıı ede
cek, 1.'12 pl5.nı.nı ıuiisbet veya 
menli neticesine göliirc<:ek büyük 
Alm;ın taarruzu henli:ı ba~lanıa· 
nuştır \"O belki de önünıii:ııdek.i 
ı:üııler bu hamleye sıılııı.e olmıya 
başlıyaca.ktır, 

Umıuni Alman tııal'J'uzu karşı
sında Sovyetfor <!e Tim<>çenlıo or
duları gibi dalıı. birç.'k yeni onlu· 
!ara sahip bulunduhlar111J, bir 
yandan mütemaıd.i taarnalarını 
devam f'ttirecoklcri ni biz yandan 
da müdafaa tedbirlerini arttır

makta bulunduklarını ifa.deden 
e erlye kalnuyorlar. insan lıakı
ınınıian Sov)·etleri hPlrlı görm& 
miye imkan yoktur. 200,000,000 
lu!· lıir inS3n kiitlesi ellerindeılir 
ve bunlar milyonlar halinde cep
helere gc•t:ıilehilınektedirler. E· 
ğrr, ~illlh, ta~·yare, tı.ıadrın harp 
Va.>tl.ııforı ve tank lıakııııından da ~! 

Bahçeli Lckantası 
AÇ!LP!HSTIR 

1-0PERA:~ Her öğ-le 
A "./ m 

ve 

rdüzik BALO U ~ 
j 2 • Ö L ~ ZAYİ - Sl1ill Nahiı ı,,<lm almış 
j oo·· aı;: ~ el 3 oldugwn ai!erıle :iLt j lıtiYtıat ve 1 kı.l-

. ,/) 

• iV~ • ~~- ~~ çü... t mck kar elcrlnl za;·l c~ . Ye-

1 

nlJeılnl etııcağınldan ıe:dcl:J.er'..ııin h;i.k
cıü y0ktur. 

1 SoVJ C'tler bu insan ı.ıil onlarını 

Tiınoçenko ordıt>unda ı:ördii;:ii
ıııiiz iılçiide toslih ve leçhiz ede
hilt:c-c!ı.. duruma sahiı, bulunuyor· 
l.ırsa If3rkftI meydan nıuharebe
ı;"nl belli de ı;öl:<:~e Lırakeak 

vüs'at e ve azametle dnlıa hirçok 1 
im uşnıafar rn l2 ) nzına hakim <>
larııl., demektir. Almanlar dn, r,a-

r,:.=::=ı~;oı;;;2~:2:ZC:Z::~:ıo.,, Yusut L=c!eon!r Al!~ Reisi 
{ . ~~~~~~~~~~~-! 

Dr. n rahim Denker ZAYİ - A"'·:ı a Nil!ı.ıs m~murlu-
Ra· k!.ı ıra.st:...ne-si D ?:ı .. ye. ı!ute
'\~lsı. IIer g1.ı '1 saat 15 drn Sonra 

P, yo;!lu - At?aca.m' i, S kızatacı 
cnddesl Çopltiı< eşme sokak No. 13 
Te E:fon: ~?.tCl. 

l!=dıın aldığım nüros ~ .. m!ıe bir
likte, Eınin/.nü Yabaııcı A'11cerl k Şu

!ıe..lnden a!C:~ı:n ası.eri teıH,, lezke
reml z•yl etUm. ycn!So>l alae:ı.ğınıd<in 
~J..ln•n hı<wıil yoldur. 

'Kevoı9< D<>laıi:oe 

rha bı:ou takdir ettikleri içind•r 
JJ, her b:.!.ınıd:ın çok iyi l:azırlan
ına"aa ıımunıi tnarru~a l:'Çmi. or· 
lur ve !.en üz bcl.Ii) orlar, H~rb;f 
bölgcırinde takip muharebe~ yap
nıaıııalannın lıcrlı~ld~ bir hiiyiik 
sc b lıi d~, lıudrr. 1 

ETElı1 iZZET JJF:NICE 

ekılka Cumbur 
Bel:ıih:!i tebrlı:ı etti 
Yaşington 3 (A.A.)- Meksikn

dan b'ldir:~J.jJine ı;öre, •lmgüıı 
Rels Kamaoo mih•o.ere harp ilıiru 
taktirini imza etmiştir. Mi.lın·re 

karşı demokratlar hizasında yer 
u!:ın 27 :nci mtllet !.1ekisl~adır. 

Re"s ıRu?l;tilt Rol., 'l~~uıçoya. 
b:r tebrik telgrafı gönd<:~tir. 

ESSEN'DE 
Cl 1ncl SahifeJ~n '[leva~nl 

veti Kolonyaya yapılan hiicnmun 
şiddetindrn hiç de aşı•ğı olmam~ 
tır, Rur havzası Avrnpa:ı.ın en 
zengin J;limür ve demir maden· 
lcrile sanayi nıüesscı;elcriııi ihtiva 
ctnıcktcdir. 

Hin istan'ın 
bir kesiminde 

örfi idare 
Vişi, 3 ( A.ıl.) - Ilindistanm şi

mal batı.sıııda yapılan engı-lleme 
ve suika;tlcrden dolayı örfi idHe 
il.an edil;ni)tir. Enr,cllcme hare
ke!lcri bilhassa treıı yollarlll>l kar
şı y"pılıyordıı. 

Beş milyon 
Amer!!tan Eşçisi 

Akmıl811 avdet cd•n lıir pifot 
Ilofau.da sahi!indcıı yiiılcrce yan
ı;ının göriildüğünü vo t:!.kınil 
Kı UJ•P sanayi mtn1aka"Uuın alev· 
lcr içiru!c hırakıJd:ğuıı s<t~ ?rntl::
tir ... '\kın:ı 1036 tayy:.re işt · al:. et· 
mi::' c hunlardan :Jj i av•ict ctrne· 1 
nı~~tir. ı;u suretle :za.Ji:.ıt ancak 
yiiıılr 3,5 dan ilıa.ret l<~lnıı~fır. 

(1 inci Sah!fedcn Devam) 
dunmıd:.n, d"tlinmecien ç:ılı~mak 
ta olan beş milyon Amerıbn ;ş
çisinıdcn bar.sede.."<:il.,11. B~nlımn 
hedefi tıa.bı kazarmak, hem de 
ilm sene kanr maklır. Bu haıtbın 
on'Jr, h'• hürri:;•et harbi o'dugu
nu bildwt\, iıÇ n sş ui:ll( ett~1 er.• c----
T l~raf, r. r.- ktup 

e Hava~eler 
cı !acı Stl e r Dt\:B.m) 

maktu ·ti'Cı"!t \'e posa h~v~!c1 r c
d0n de "'Uru..am olan d .n a res
mi a 1 nacaktır. 

Tii} _;are ile gür,derJ«(,k moek
tup ve kart.!ardaıı 7,5 kuruş, .0.1-
an<'<'c sureti haileri.rıi havi mf'k
t plaıl:lıın 60 iPara, ie\,."T r~nn 
b<-:ı~r kel'onesim'Rn üç kur• ve 
ayrııca :Lcr telgraf tn~ına orı ku
ruc; ınn.ktn ;ücrPt, gazi:te.:eil(rin 
telg·~fl::.rın:;Ja ba'ıer kel:ırneden 

bir knr:ı~, yıldırım telg,.~fla1~n 
'bdı~r k ~ilme.sinden 15 kuru~ ve 
ayrı<'a ~er teJ,Gra! b~~na on klh-" 
reş mal. tu ücret, ac<!le telgraf
larda asillar1run üç mi.slı [İl<....-et bi

lumum mektep taletderi!c jan
tlar.na ve erlerden onba.~>ya ka.
dar (onbaşı dahil) olanlara gön
derllec~'t on liraya kadaT olan 
haıvalckr:.n her birin~:ı maktu 
tel.tir f ücreti olar:\k 60 kuruş ye
rine otı.z kuruş alıııacaktı.r. 

l~edefin daha d-•ğınıl;. olmasına 
rniim•n. tayyarelerin çokluı;u sa-
) esinde dü,man :müdafaa ı boğu[. 1 

ınu~:ur .... _<O"Jö.-. ,......,....... 1 
LouJradaki lıav:ı mütehassıs

ları bu grniş hücumların; haıi>in 
isük.ıınetine kat'i surette tesir e>

derc.k bir taarruz stratej.isi kur
du:iu kaneatindedirler. 

İki yeni Tünel 
Kayışı ge d• l 

Traın-;n.y İdaresi ıta'tatııW.an i...,veçe j 
ıılp:ı.rlş o<!~c:ı Uı;i !.üne! koyı,ıı ı;thr.r(ik,. 
lıcre gı_~.mı .. ~ı:r. Büyl.eI:~1e haı.tcu ltul
lanılrıı:ıl<ta uulunan kay~bn ayrı ilç 
'la= ol<>k u•rlôPD>ş'1r. H<r koyıı bir se
ne day;ı<;dığın• göre bcıı;ıin için 'l'ütıe
lln dürt $On• lul<ıl&sız iflo11oesl l<mln 
olunınu~ı~ı.;.r. A,yrıca. .'\.r11ıC;ti.kaya 16ıi011.r.. 

lanr>~ i.ki Jo;.y .:j ta yWc.u:d'4. t:elecektir. 
Dlğa:r Ui.ra!tan Rry.~anyadnn ~kında. 

bir b•nd•i part.:sl lJek.:er.mek;\(-dir. ---<.r--
Sakst Erat 

(1 inci St.3'.f\!dcn D:ııvam) 
~!.l;r.dı:~dlr, .'\slı:ert th'lyt1'" 1..el<!r 
ıkak:lırılmış o}.ıjuğundan !fllf!c:tde,rc ehıl).. 

yc!.na·rne yer'.ne okul di.11lon . .as..ı, lı~hue.. 
l'lri kA.;nulırn.aJc:ıtuiır. 

J\yni projoe IJe ~r tı,Jı:ıın.:t;;;;;1za.1ı 
Jl~:..ı.nu;Jti 3-.t. üncü nı.2Liden4, H tıkra... 
sı k"\'h:.Zat ayn ayrL t.!rt<'rllmek. sure.. 
t'yle <iah:ı. va.oıh bir .ı<ıı:ıe l!t·kıılnıiliiı;t:ı.. 
dır. 

At, çlf: anb8"t. mo1>.'5".lıot, ~mo

bU "" korr.yontyle mürac~at eden er
l.ed.rı n•tı.vazzntlık t-.1zrr,et.ıcri 12 ~ o
la.c'a.K:hr. Yalnız bu gibi <:rler<l-e.n bL 

11eıkl-erly!e ge-1f.nler be-s sene, o.tlı a.ra
ıbs. ve n\f'I ~lıetlertye ge1oo1<::r a sene, 
otc-mcıbil v~ bm,yonlarl.rle b"e~nlıer 
ıırıu\·nzı.:.ıf larınırı dev>n11 nıüddıet~nce 

:ınr:ırı '3.t..."Tl.B..mıYa n.."'fcbur olac:Jda.r, 

T 
(1 inci Sah;fedcn Devam) 

~h n hıbihyeti, h:.ttfı cetve!Jer1e 
tesbit cıdilın,;şti!'. Ben ortal.lk~a 
;programların yüldü oWuğu iddia
sııu varit gösterecek blr fazlalık 
görmüyorum. Program sağlruıı, 
z1ıin durumu normııl ~ar 
düşünülerek h3ZU'lanır. Geri kal
ımıoş, anormal çocuklar için ayn 
sistem ve ayn mektep mıw:Uık
tır. Onlar örnek alınarak prog
ram y~ılamaız. Normal çocukla
ra muayyen biigiyi öğretmek; 
onları kültürlü ve olgun hale ge

tirmek mektebin vaz'.!esidir. Siz 
ıprogramların yüklü olduğundruı 
balhst.diyorsunuz. Ögrc'tmenlerse 
akı.i mütııle~dadı:r'. 

Üniversite liseyi, lise orta mek
teb,, o da ilk mektebi, ilk mek.
tep de ana babayı iyi lıaızır~.ama.
dan talt'be verdiği için ıınesul tu• 
tLıyor. Yaşad>ğmuz as'r b:Jgi, tek 
nele ve zeka .istiyor. Aısl bundan 
30 •one eVVelki programla bu-gün 
ıarckct et1Jmwini i'Stcın k ten

k i edılınelıchr. Yoksa talcbcd~n 
b.'·ıi i-ıteni)'Qr diye mesele çıkar
rrak doğru değildir dü:şüncesın
d('}'rn. 

Ders pragramlan baz•rl?mr en 
sinrr doktıc'runun bu1unmasına 

neden lilzu:n oluyor?. Mektep d'ok 
toruna; talobcnin muntll!:la_"U ve 
o·.udi murzyene ile rnzı 13"muı 
~];'. fi>.Jerine mı..1ı.ı.l<ıknk ~ 

Tesl.mt .ihılıarlı telgraflnr ~ 
ca 30 kuruş maktu ücrete ı.abi

d!r, 
Y<'ni paket tari:fc«inde :&e v;. 

}ayetler arııı;ırııiaki sevk )'l(lllan 
:mesafeleriııe göre tesbit edilerek 
mıntakabr Y"'?ılmııı ve her ın:ın
taka V,in ücret lronuhnuştıı.r. Bu 
suı-etle demiryollaı:ının ve kara 
mınta.kalarınrn harita. ü:zerinden 
taklbi. arı.iliikü.lfıtı ortedan kaidJn. 
!arak obir cetvel hazırfa.rmıst.ır. 

Bu cet\·ele göre t'r rruntaka >
ç'ntle taşmncal- paketlerin her üç 
kilo ve l:esrinden yirmio bir ku
ru~, iki mıntaka içinde 27 kun.ı:ş, 
3 mmtaka içiınde 33 kuruş, 4 mm 
t,ıı,.1<ada 39, 5 Jn.in\akada 4G kuruş 
ücret alınacaktır. 
~.farmara dcni;zi hyı1an 

mı .. tala &ddolunmu.ştur. 

Ders 
Çok 

Programları 

Ağır mı? 

yaç vardır. Bunu anlanm. Fakat 
proıram pedagoji mütehassıısla
rının, Maarif Vekaletın;n uığraşa.
cakları bir meseledir, Bi.r sinir ılıe
k.mi sıfatile ben cterbıye ve tedr 
risin her tale'lıen;n ruhi kı;bili.yet 
ve kudretine göre a.yarlanmasını 
temenniye layık :bulurum._ Fa
ka·t bunun ;,çin, esas program de
ğil, hoca ile ıi:ıe!ı.imin elele vermesi 
lazımdır. 

Fazla ders var, sıocuklarıırı ~ 
mağı yoruluyor, ileride llıasta ol
mak tehlikesi beliriJ>'or di,yenlere 
şıınu arzctmek isterim kıi: Sinir 
yorgunluğunun en iyi çaresi. mu
vaffakiyettir. Bir insan sinirleri 
:ıorulacak lı;adar çalışır, ra.kat 
sonunda çalıştığı iş'tc muvaffak 
olursa yorgunluk kalınaız. Buna 
mukab:l muvaffak olamamak 
yoııgunlı.ığa, asahiyete meydan 
verebilir. Eğer hasta olınarnP.k, 
sirurlerin yorı.ılma.ması ısteniyor
sa iyi çalışmalı; ~"' muvaffak ol
mak lazımdır. Sıı:zc şunu temin 
edey.im: !ımtmanını dil2lgün ver
mi§, cierlileriııi hazırlaınıış taleibe
de sinır h:rstalığına nadiren şahit 
(,,du.m. Bırna mukabil her sene 
ımt 'ana hazırl:ınınamış, korkak 
veya esasen noropat mekteplil~r
de şikayet a:. tığ•mı.z şeylerdir. 

Okumak, öğreııımck ve yeti;J
mekten zarar gelmez. Korkıımıya 
mahal yoktur. 

MUZAFFER L'LAŞ 
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Suikast av ası 
(1 iucl Suhl!ildcn Devam) ı 

tıb iaki>ltesi talebesi Abdurnh
ma'Ull a>uımtı Ziya Şak .re vc...W. 

niıstiiiı: menısuplan ~in bir id<!el 
oldıuunu royl«li. İlı~K;re Cum
hurre:sinıin yaaiığı kil:!ptan par 
ça~ar okuduktan ve bu sözlerin 
Ş<'rhir,! y.-ı.;rt•ktan =ı .ı söx;) tek
rar ko.'ninkr faal-O"'Cte iııtikul ('t
tirdıi ve ünivc~iteleroe, spor y<..rt 
farında, gençtlt cemryct!<rinde ya
pılan pro•'ap;:ı.nda.Iaın talhlil etti. 

Avukat miiekkü!ni müdafaaya 
hazı.r o!dı.,'. .;:ııu, f:.k~t mildafaa
namesintn tabriri şekllni yann 
takrli.n eddbJeccğ:ni s11yhyerck 
müdafaaya b~ladı. 

TJ\.lUHİN MALI OLACAK 
BİR KARAR 

Z'}·a ş. kh' Cib:n adlly('S!nde 
Ar '"a. a adl')'eslnln adır.-a •Anka.
ra suıkastı. d;ye söy;cnı:n bir 
davaya pek az tesodüf olun:iı;ğu
ntı, bu itibnrla mahkemenin ve
rıx-eji kar'aT tarfüin malı olarak 
~"l<'.'Ccl· nr•ıllere int'kal roerkC'll 
beynelmilel srJısya da Türk ada
ldi hak.kında bir fkir vere<'eğini 
taoorürı ettirdikten soma sözleri.
ne ~yle devam etti: 

•- Bu davada l:ıesap verenler 
ki.nılertlli? Ve btmlar ne g'fbi te
s~r altında ya;ı>tı kfamrun he
S...ıpl~ı.nı ·v~ımektcdll"1€r?. 

1' ~ ickkil ın A~<.1G raLınanın ilk 
a.n.danbcri o'?n ıtı, fbrı malıiın
dur. I' end3s lti bu ~la sc:vkcden 
;;,; <ıe1'iro n ba:ıL-yaral· ob'iaıhare 

rı: ·· kkilimi anlatacağım. 
KORT;:UNÇ BiR AKTÖR VASFI 

El\"Vclfı Yor:<i Pavkıfıı ele ala
lı.ın: l!ı• adarr.da tork .. nç b:r ak-
tör vasb vardır ve ka·'§l"ımda 15 
1'.lcla il!ıtııra ın.amz kalmı:§tır Söz
len ıı;e a Jel tin tecell .;, ve mfı
elckıhm ı,in b rer vo:k&clı:r. 

Y 11·gi Pa·vlofun şa-hitlcı1;.n ~aı

deler,ne karşı mu tl'ma<li tatlil-
1\-rdl".' ~, 1 ırı:ası; nı-t._1lc-r.ın mec .. 
rasını k :ti b>ld ğ'. }"C're çekclıil
mek :<' n ııe icap ediyor: a l :ı.ptı
ğmı Ç"k sar.h b:r ı; ~ '.de gö ter
n:e •eu r. l..,u n12vi hlirek<.;t ise, 
d, •il 'b1r tarih hoca:>:nın kııf&sı-
11ın i:çirtc!f'n9 ıhakiki mücrim vas. 
f,nı !rnrı: obn l:>ir a.damJau sadı.r 
oW:ıför. 

Br,, /~~rç: Jaun Bı>.>7.e ~ktel.ıi
n.n hatalı okluğunu bllııi.yor de
ğilL~ Yıı1nn Yorgi Pa\lcftıa yüz 
ç'.zgileri it·bar;'e antı<QPO'"jik il
ml:ı:ıiıı vasıflanciı.ıodı<•t t.:kırnil ka
ralct~rst'k haller ve evsaf mevcut 
~u lı; mn&ktııdır. 

Yorgi P!l'vlC'f ooza iJınme göre 
tam b''f mücrim n.p·r.dedir. 
YORCİ PAVI OF BİR ~UIKl\ST 

VE TE HiŞ MEKTE!BİNİN 
ElLEMAı'H :\U? 

&ıtır~; ac:ı.iba :sıni • Yorgi Pav
kıf> muclu.r? Kend:Si i)mi bir tet 
kık vaoııaıı, m~v.>nlede E!\•ralı: a
r."7tıran bir adanı nııdır? Yoksa 
s.yasi su:kast ve tcdhiş:.Cı yara
tun b;r mektcl>in elemanı mıdıc? 
Hakiki lııon!is~nlarını araştıra
rak bu lı urnsta bir n.eUceye var 
rıı!b\leceğ iz. 

Avukat Z'ya Şakir bundan 90'l1 

r~; :rr;erkezi Moskovı 0!1tı karıt
tırıcı bir mek'..obin yo.ratlığı muh 
telif ye:!cr<iı>li t•:dlı ı~kre temas 
f!jpı <·k bon1ba ha:i'ses;n:ie ve ın
filiık esn&.,ında parçalanmış olan 
Ömer Tokadı ve Abdurr~luruıru 
'bu adamın no&ıl tedarik ettiğini 
anlattıı ve h.'ıdiôenin maıhlyetine 
geçti. 

Ziya Şakir ckômüııi:ıım~ in tıek
mıl dünyada nasıl çahştı.ğını ve 
ııasıl her yerde mahalli elemanlar 
ele geçlrdığı.ni izah ettikten son
ra: 

c- Bütün bunlar esaslı surette 
d~ünüldüktcn so.ma Albdurr..ıh
mıamn nasıl cmaznun~ olffiıtu an 
!~•°!<tcak'.ır.> dıodi ve b!lahare, 
mur.tehf eserlerde bu mes:eğiın 
nasıl çnl~tığı ve neler yaptığıı 
hakkında uzun izahat vererek 
kendi ınOOafıoaıwıda bu ımielU
lerm sözlt>rinin k>yııneti okluğunu 
beyan etti ve Jromünizın p2"1?ns:1> 
l<!rine, bu prensipleri ne suretle 
kuvveden füle çıkarmak -C;tedik
lerine temas eyl.,di. Uzun irı:ııhlar 
yaıpıw'ak, Marksizmin dıiinya lhbr 
lali yapmak gayesinin başta gel· 
diğlni ve hıın:rzlar gibi radyo va• 
sıtalarile n8L!lıl bütün mıihremiıve 
timi2e gi:rd'lk'len.'li, onlıırm WtiiJll 
aıeulanrıın biilün dünyayı kıa.ı.l 
renıge boıyamak olduğunu, ge:ze
telerle, radyolarla nasıl prapagaırı 
da ya:ptıklarını ve bir gün geL1> 
İspanya gibi bir memleketi nasııl 
k:ı.na boyachkla.rını., ideal taşımak 
yerine par;ı. kazanmak aneısl<'ğini 
kendik;i iıçiın bir san'at iıttiharı: 
e:ien bazı serserilerin nasıl l'.fu&. 
kovıuwı aianl olarak gcç:rıdikl&
rin;, •bu kızıl tehlikenin bir m..m
lekett ne ka:ra, ne sefil günlere 
sürüklediğ;ni uzun uzadeya anlat
tı. Bundan sor.ıra ls...içre Cuıınlıuı-
rols.inin komünizm hakkında yaz,. 
d.ığı bil' esern temas ederek, bir 
dünya porek-teryası namına ko
münlstlorin işled'kleri cina:yet
leoi imh ettıi. Leninln clrornümt 
partisi menfaatine .işlemen ~r 
tıürlıü fill ve ha.reketleıi:n mül:ıallı 
o:Lduğu. yolundaki sözlenin! ziJ.,. 

rcdnek nıuıaı yapmanın Jııomü-

Bu teş.:!ioü..-ün Tül'!< - Alınan 
dosthığtınu bozmak glbi mel'un.
ea h. maksada matuf okluihı.ne 
işaret edf"ll B. Zfya Şırklr J;i!.,iıare 
hit,h<>ede'.i bavullar ımoseleısiııe 

geçerek müdafaanın en m h.im 
ru>ktaısını teşkil et,,ğind söylediği 
bu mevzuu teşrih etti ve ilıavul
ların üç ıhtiınııle göre gönderil
miş ola.l:dlcccğini, bunlardan b.
rincisinin; mcmlcketi:mtzıde emıiD 
eller aramak kasd:Je y;ıpılm;ş o
labilct:eğhıi, haJriikatte mcvızıuu
baıbs v~:ı.Lki taşmnalarm1n da va
ridi batır bıılunabilereğiıni söyle
di. 

EVVELDEN ADALET MECR.A.o 
SrNI DEGiŞTİRME 

TALiMATI! 

Abdurıahmanm ~ne.atı; ntte 
akiben loomiinist elumanlar.:ı tev
kif!eri1l'Ci€-K"İ tarz!hare1...t eı · ocn 
ba1 -derck bırçok n: ıs Jerle bıı 
elemanlara <:vwlden verilen UtI'
ZJ<'ıarı±et k.' '!Tlııtının nas , oı.. 
nıası h::ap cttLğ~ anl .... tark · pol:.9 
ve mahlrome l·uzu.runda takır a
cak'arı tanrlarla a !a Q'1. ınecrnsı.nı 
dE '"'1:inr.i) e nasıl çalı~abilccek!e
rı.nir.. keriliJ.erlne öc<:eden Ö<§etAl>
mi§ eki · ·nu söy !erli. 

Avukat bım<lan sonra şab f 
rin ifad.a1erine geçti ve ö.:ner 
'l'okadm si\nnet 1z olması hakkm 
tla Pav\of terafından orta., ıı at• 
lan idJa.:ya da •- Abdur;'!lhına• 
nın ve Ömeı·.n hays!yetlerine cll>
kur. mak tS1Mikloc ui teE&üfle 
görliyıorttm• d il ve şalıiıt tıb 
taleılo""1ndcn Se.aminm Abdur
ra!iımaın lıakkındaki şeı..,,ı~tau 

ka.bul ettiginJ si;yhyerek Pav'.oJ
fun oda.Jeti naıiıl şaışırtmağa ç> 
lıışbğmı ilave «ykd".kten sonra. 

c- Biz burada Kornikı! ve 
Pıı\'lof ş'ırket ıı1fon ba1-.setmck i.;;

t.>ywı·2. Gıeyckıi ikid:r. Boir lf~ 
ra yolu tutmuşlardır. Bu iftira 
ıb'Iıhassa Abdurr-.Jlma3!11 kaı-~ıdır. 

d<.x!J. ve u.zun beyanatına de;, .ıu 
etti. 
,Ş't::ndi saat yarımdır. Z;ya Ş• k~ 
cl'an mt.'dafaasuu yar;makt.r.dU'. 
Müteakip müdıafaalerdan sonra 
ma..1>'1remenin y:ı:rına tehir olun.
ması ve kararı:n da önilrrıtizd.:ld 

hafta zarlında wrilmesi. muht.. 
mel bulumnaktadır. 

ADİL AKBAY 

C E. RC E VE 

N etice golun~a 
NECİP FAZU.. KISAKtlREK 

(1 inci Sahl:!ed~n Devom) 
ÜZ6e iı=lıklaınnı tamamlamak 
a.nfeslnde bulwa.vor. Bu iıa:=~ 
ğın en büyüllt. unırurı.ı hava ıw... 
velidir.• 

Çerçeve - 19 N"'i.San W42 
•Evvelce de anladığmıııı: ve bR 

kaç kere anlaU!mya çalış'.:ığlimlll 
g!hi, deıOOkrasyalar, amit ~.,,.._ 
re karşı ezici bir ha '3 iistüniügü 
elde etırııiıştir. ( Çö'\"'J) in rnrtW 
adeta bu üstünlüğün (4.am;;.ın1) 

raporu. .. • 
Çerçeve - 12 Mayıs 1942 

Artık h<ırşey besbelli&. Bİlll 

tanareyle bir Alman şehri üze. 
rinde, &adeee insaa ka)·ıbı olarıılt 
bir meydan muhareı-i ııebce-.;i 
almı:ya l>aşhynn demokr"") ı.lar, 
Ahnıın lruv\letim.io di<jlerini "' 
pençelerini muazzam Sovyet RU»
ya eövdesıiııe ıceçirtirken, arkadan 
ve ı:öklerd<>n muvazeneyi te.mıı. 
gıı.iyret ederek; muazzam So' y~ 
Rusya gö,desi çatırdar c;~tırda

maz da, gizli J.utunun kapağı 

büsbütün açılıp içinden fırlıyacalıı 
oıı binlerce tayyare vasıtasilc ha 
defa Alm.."lllynnuı. çatırdat.ılnUL!l 
i,.".i haşlıy!M.'aktır. 

Bir g~ Berlin üzerinde uç .. 
cak ve yüz biulerre in. ru haklı
yacak birkaç bin İngıli:z ,.., Aıne
.rikan tayyaresi.ııir., ertesi 6 alt 
Alnıanlııra ne d ~ündüreceL<inl 
Wa\vur cdcıhilmek I~! •. 

Öyle görünüyor ki İngillzlcr, 
lı:at'i neüce)i havada te:nin ettik>
ten ve bütün bir m1ıuu:nen'n !rop 
tuğunu, çor.iild · ~a,,n. dağıldı uu, 
yandı[,'l.Dı, kül olduğunu lıan. 
tesbit ettikten sonradtr ' : C. rbl 
A•Tupa kı ·ılan.na ııyak ba -~k
lar ve kara onlulanna ir ~cçh 
re,,-ıni işlııde" daha ai\ır bir vazik 
yü!dcmiyecc lcrd:r. 
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TAZE MEYVAl,\RDAN lSTjtISAL EDİLJtllŞ CASUSLAR DÜELLOSU 
~ 

··--------------- No. 75 -=-- iDRiS MOSHiL 
Ehlisallbe Karşı Kılıç Arslan 1 

Yazan: tv'I. Sami K arayel _.J 

Kıllç Ar•lan olmak üzere 
Türkler, Almanları mağUip etmek 
için eski Türk tabiyesini efe aldllar 

Tt.rıı~:r• çw..ren : ISKENDD F. sı:aTELIJ (GAZOZLU) aa,ta 
Koloncl Vels, Manilada müthiş bir casus ıch~· 
kesinin mevcudiyet ve faaliyetine inanmıştı LIMO ATA Sa 

• 
- &..,-lc-.r.r% o!ur mı.,,,. um. Ko.\>ı!e!? 1 

llt'l"·""1) sC.,.. _ td~. ~D\"'tl i>ir CibU.S ci\..'
t;ı- ·~ D~m. ı-ı.a.s.aı. lıu:.mrua<lı.lar • .Gc~ 
v .. ~.,:.Wcı. \re a:e1;f11 gi.aı.: ırTc4o- · 
d . .t;ı t:'U' - r:c. Sl"'Ill orajrı SO!"gU) ;ı çc-

11· .. ~ı. Bu o.(;an:1a tJ~ışudt z3ru!'t .. 
tmJ d ıyu,um:..uı SE-!l:.lıfn.i .:::z d.o ~a;,n 
c-dcıslniz: .sıı.ll..!ı·:n!. 

Lezzeti Hoş • içimi Kolav etn-.. Jordu. Şehı.adc'!c·,-.i idare c
di; ur<lcı. Kılıç Arsleıı ııik'>i içino 
ÇCfi.·ilmi.:;;ı istir~'.;ı~at cdiyoırlu. Keıı
<.l~i yaılı:l:tı-.l Sulta.ı1 unva:nını mu .. 
h~~r ... ~ıı C'CUror<lu. l.,.:ıl>ct ev1dtlarıı 
b;:!lu Cfa Ç<lk l.lÖl:CI<'k S"l\~n ol
lll.:lJ.: iBtiı:_..~O\'lar, W..a\.ırınm ocu .. 
miinü beklzyorlaroı . 

. ...... 
rn ycrloden o:..ı;ıı!m>.7t.ı. Jlııi-,-U'-
~-an orduları Kudı.T.; ~i u.-r.·t:. {lr;c.'11; 
içjn ::-üriilcr:e .fl .. !lF...!lJO!IJ rfu,·.r~ ülk~ 
si.utlcn gt'°ccc-k~l~"'·d..i. 

l'tl.o\RKASINA DİKKAT: Viatı CO knnış. 
- E\·et. Tabro~-ı ~!ımek lstiyor"'-rn... Sıhhat le İçtimai J\Iuaveuet Vckalcı~> iıı rub;a!Jnı hah.dir. 

:k a.<ı:lcr! j~ı.wr.saya &.t:.lı:ce-~:> t.:.:ı.J... 
~r. Bu-den -e ~~rü..-n,: 

- sız bo:!!Jıı. '!ok,J03a u:ısıl ceod~re
o;· •,ııe.iı? B· .. ruı Aruer:.kr,n n:ıliS'tC;r ... 
.l~t!.,!uir, ~ .... "d :n. F~t. t.:ın.-l:r Oylo 
ı;lı1.el te*'~~! .. ·nr.u~!ar k:, b'1ıi a:fıı
rJc ı:ı..:) .. ~ b,1~ z.:ırluık ÇC1'.!:nedliCr. I1~e 
l:..ı so ... ·c::e b!r t:.bti.t ıç·ı-.de uyı;ltc.rup 

v~pt:.ra. bb<l!?n~ _,ler. Ontıa."1. öte.sın: 1iz 
bcn~n 1Ji lıt~"'3~.Jzl 

h.u;OJ>1:1 \ 14!:9 bat.J;etl~ t:abu!;,ı r.ı~:.::
f..va a.ıtma ;.klır.:nak.Jrı bera.!:n.'1" • .Mlu... 
.t•r lkne1' oe ~mu!~'llJı: daireı;l:;dc 
m~0t!:r oitt:"'Jk alıkoy<!u. 

Ar.1er.Jc-.n ~bıtan 'l eün dt~!.c.l fa
•\)-·rıe C•ÇCr.Z., İilt •İi.>ı.da oeiı.<z japo.. 
nu !t~ elti. }'allat, :111.:ı'.er Denet 
buııliırm h::; b.4;.lni t.oo.."l:ıL:ıdı~:!lH sfy
ı~:dr. ... 

M•nlll>da mülhi:7 bir C"-SUS iCbf&<c:) 
\'Jr~ı. Kolonel ·voli buQ:ı. ~a.nmı\itı. 

:'.i*-'rer Ber.clia Japo~y.:ıya llöy~e bir 
c, ;aµ1a kaçırı!m;ı.,ı.aa tc~OO!Jüs ed~a:c
.ı rı.>-ploıkrclcki Am"' l< n z&b:t.:s.n.n 
tlJn.1munu gl~)r;ti":~~-

Vcl!i, Bene.!,e krouş~~: 
- S&J nerede yakal.adı~Q:?. 
- Fra" \ay~1 }.t3ri '.e btr n:th'ap 

ılf• vrı'.J6i. l apnll.')!;.k. 0.r.ad::ıo blr Lı:h:ı.ı n=ı 

... o:ı.k. Br--J tcz~;a ılLi.UrılU.l"'r. 

Bu ··d.a.m tok te-!>.Li.k•:ll b:r ca:;et:.ır. 
~·~!i ... ~, ~ ouün r.c telıH~1.ell bir a.<.lam. 
o~dL'ı!t.:.nu b~hn yor nıt1,;.·dı.:!!uı.?. 

- D"1..tğlm l,':ı:d:.r k, !ı:U!w ll<> "1..
.C!p:.ı:tk. 1'teır..J.;t'.nı. 

- Eaıın.:.zG.a:u bJ d:ad:ı.:.· fcl!tJ«.t geç_ 
l~-1:;.e :ur~. bir ştıy ... grc-;.ıebikliniz mi'! 

- Ha1u. Iientu Ll.r ~ O:;ent":ll-e
~,1 ıaır.rn::., hu kıı: t;a~lı. bc:t.ıaa lıir ıilı.r 
ltm<;ir. Onun .rr:cç;-...ıı \'C e .. Tarfl'J~f;. ta. 
rof!:orıru kc:,ı>tot.ıı:c:.r lsb;>o:dum. 
_ - Pek W. ll .ı ID<!ae: t~ J, terkr-..r kll
n:ış~ ~iz. ~P~\.H be!ı.:ı ;;.u japonlıt.ı
hal&ıuô.:ı· birs.z .k.:•iJ~t \·tr··r ~7. 

ı.ıis!tr Bene~ ~~h.ır;.ı:.ı l;.aldırd!: 
- Mrı:!l«tt tlç i.>i: ~y biıı,aiyoi"'ı.:w. 

H:~ blr l'Y··· 
Ko!v;ı.el Vels Md.<lrt:cn<i~: 

- Kaıbil nJ a caıuın? Sizi bu.g'JDC 
ho1;r nere<le h.:p'.3 ettlleı·? Zabrt.cmız 
gGnl-crce .i:zlrı.4d &.raJı. Knrtı ,.~k.l 

i~Z?J japcn i-:u:U.tı~ı-~ (:;)"Uilnl ve O.ili..$ 

le! :e ede.,Jeri üjı:er.emcW.nlı mi?. 
- Hayır. Ber:l e!~e • ..:.r.c geçS~ sıf'Çi:

tt.C..:. bir ka.rru-,,.;ıı;;_ od.lcl.l ~v&Jf ettiler. 
...- Bu o<!a ne ta.r~ıL~<lu?. 
- B!lı.ı.ı.iso:ı .. un. .Dt lı · ka~ı ~-;;.ela 

brıy::~ışlarclı. /'.J.itlı1!-ın zaman ken
d •• ui o (m~'um. 00..ı) ela bıı:dum .. 

- ~·den n:r:ş'u!"o 0<l.1 ti'tyt.ııJ.unuz?. 
- Oııl.lr Q:ı bı:yJc cii.,ıv~Wdl. DJ. o. 

İzmit Deniz Sahnalma Komisyonundan 

iı; ~aı 
f1 ~f ıı.nı bc.z.e.f.>~ 
Aıoka 
s~, 

Fas>~lye •)llC 
Taz~ kab11ı1~ 
,-.,, tlıun 
B~a 
Pma.a 
i_,,.ııı 

Kr.ı"u~.Jl. 
S..lça 
K. Bi><r 
Domalit9 
P4.i.t.1.'!.ca 

ı·~-.... 

10.~ 

~.00) 

5w.> 
12.0-0t> 
18.0ihl 
ıo.ooa 

18.00J 
6.000 

:l0.000 
39.000 
82.000 
J 0.000 

2.Qro 
20.0GO 
,2 .0ılO 

~ ow 

'Tulın".l,, F:y-~b Tutarı , 
J{crı.ş Sn. Lira 

JO 
17 
17 
2S 
~5 

25 
ıs 

:.ıs 
ıs 

ll 
:ıo 
80 
60 
l~ 

3<l 
ıo 

JOOO 
8'i~ 

850 
3000 
8100 
1500 
'';0() 
l~OO 
4500 
37~ 

641 
800 
12fl0 
3000 
PSOO 
3200 -

Tc:L."~tl 
Lk;:ı. ı-:.r. 

1 - Ywıda n'llo\;.r: ve aııs!e:1 ;,uilı on .ıtı kc.!<>ro seb7Al kOPolı ,,.rf U6U

Jlıy!c <l<>r1tmcyo koouhııuşl·ur. 'Elkı.lli:ır.e lft H=i:ran 9-l2 Pa.•..lrteoi G;ı,,il •ll.'.ll 16 
Wı. İııır.üie Tt."n.;;.ı:e bpıs.ıııd.;Jd ko.rrisycn !?~~!!ııda y~ttı+.ır. 

~ - Bu ~e;-e a.i..t ~rlr.., ::..c S lr~ bedel 111\U2:blbr..de Jrl)rr.~fran al~b.l'i:'. 
3 - EkJ:ı:ır,eyo iottr.ık ..ı-ıt l:ıl.'1>Jeo:.ı l;:ı ıc;lerle ı;,g'.I.ı ol<bldarına o.ı.:r 

t:.~rt:t Ye8~ııU3.rı:ı: ve yıi..iania y.-zrlı tambal~le h~rlBcte tan.<J··ın cd<:---e&l~-
- '\!ar~ ne <ı!d!l sonra?. 
- r.Jlm.ıycrı...--m. He.:. a:r!e cmJ:::? k0r-

<i..ı:,·1. b r çok ~nei,,1 d~~Jrnı"J,s:t:r- \'C 
ö{<l. ntı:Uf.er. 

- :-:e deQin.iz ... Ö!dfi.m2fkr ıni?. 
1 
ri te!ı'-Jlt md'!tuı~raı.ı t.e:~L rilJı ft ~a.a.1.-!.en t;Lın lir s.aa.t cvvel!ne t.ari.:.r ~rn.s-
.ror.:ı. venne-le 1. c-5895> 

~ \~Gf ~ın kav.'"'nlŞ <.ı!s:a gercİ(:. lfa~ta 

li 1 c da h:ıya. .nd:ı.n ; r .:! J~ c. ~(.'!.>' -
li 1!\1. 

- l-:erak ~tmey1n... O l'W'y-a.!t (~ ... 
ı-· c:ı.t. tn..ınb r.~ı.l do:'t cldıınu:z, nasıl 

f~ı;·t ırezı. ~';';s'.ıne ~.-<4k cesal'c-tin: 
g. 'onllıı:iz? 

- Ora,,ını h1ç !Orm&yın. 'Kol ne:! 1 
D1.1 x,~ r..lC'ıl.t;a U.ı.;; . .i.> ~m-:· ~:ıı:r: 

!'. .,.;...,, e>~:<:I !lor Harar.,,.. ile ta.-

- E·ıeı. B; f«rı da b r k:onuş::ı:ı ::,.. 
r~ .. :M.1il duycii .. :ıı. 

- \ 1:t.y al; .... : r ~:.l ! lli..'ık\ın;<:! 

l._.-.ı-ae hıı.kfrr!".e! iıda,c t"'Ji.)C>rlar da 11 ... 
be .-r.i.: o:.110Jv:. BJ r:ıo ı·eı.alct! Bi..i. ne 
c:~ l. ~! 

:.i !er nent-t ay!J._.~ k ·ki! ... 
l>.: ~ .. ::-.ı ya1:~: -

CDf?vamı \·rır) 

Lr· ___ İS_T_tı.:.,..N .. 3-UL_,.:U_V_AZTh __ • 1-J.J-11--1.iRLl-· .... "'-İND--EN--V-El-R.iLE_'_N_) - AfiKER1 KITAAT iı..A.."VLARI 

, \Ja&ıda c:..sı. ve mı;,!;ırl:ırı y<ıı:.lı 4 lcalt'Tn l:oy= eU 4/6/042 P<:.-0eınbc g-:J
nu 1 •ıJ,. ~rıntla gBs!~İ' ;e,n ,saatlerde p::ı:l.lrlılcL:ı satm tlın .. cil_;ç_!Jr. Ş:tr!:na-me~l'=-1 her 

c: ı~ k.omir.;yvn~a &ür~:rb .. ~r. L~ekiJ!e-;<n be~li giJn ve ooa.~lerde i'ındı~t!lda S.Hı."l 

)
I A 1..a:a ı~--u..·yo.-;..:: .. {;L' r.el-tri. •13--~10~> 

"""=============================== ,,.! . ..:;,1ı U::t!a.:~ )ı(u1,J.-:>>111e-n Kat'l l''-'ZJr!.rk s~r.U , ....... _________________ _.. _____ ,_. 

. Gsvlet Uemiryolf 2rı ve Limanları f şf etme U. İdarnsi ilanları 
~·ıtınenl:ı 

G;jz.u 

'l "tt'Zlr.:.ı2'ô1 a.aCeme!:ıl: 4.3 kal~ P.:ı:ı !~ 1616/9:3 9,30 
~ .-:t-! f;u-ıt~ · .r n:.ak.t:. .:esi: 13 > Jı > ıo 

",, s •oo Klo > > 10,2~ 
r-.. '"" • ··~ ki -4.0 aae:; > > l0,30 

ı - Yi.4~ •:!1 da!:, .. m!kta~lfu:. _}~.:.ı. . "' ~lTt r ... zarb ~J Sl! n ah:ıE<c~r 
'I - Pa:z.arbk hiitala.-ır..da yar,l;_~ı ıun ~ .... "' ... 'erdi! K::ı.hs:...~a I..e\-~ı::.n St.ı~-

a..:1.t!t t;,l 11-e-dlN; A 1.ı.m: h. onunJ'a y:ı.pı"aca.kt-.i. 

lll - Tema lezg!ıhı "".ııarat&nr: m:rlz=. 0'slr.e ::.ıı ll•f..,;•::e b,.;;..üJlere ait 
~ ·ı uv.ıe her gün öğleden. wc:a sii:.;ü ~cç-en ~1 .. beC:c ,öru1ebiUr. 

iV - ~erbı pazacl:k içln fa)~:ı ol=•n gün ve saatlerdo te!di:! edece!:... 
~,·; fiat ~n ~ 7,5 giiveıııme par;s:,Ia lı!:!.tc-t..e 1r.~kUr ko!r.drycııa ort::a.. 
'2.a.'O)a~ı. «011)~ • 

Mcbamn.en bedeli 10500 (on b!n beı 7li.ı) liTa olan 15 tmı bula~ık sabunu, 
llıGtl942 P~emiıe ırür,il •ut 15,30 da kapo!ı zart °""':u !Ja Ankarada. idare 
~ ... tırıda tcp1ına.n Meıke: 9 un.c:u Koml[)-or.ca satın a.lınac:1ktır. 

;-:;, oe g!rmclc ;ııtlyen.l.erin 787,50 (ye <ti Y~' •~lısm yedi lira elli kuruş) lira
ık n uv~a.t temi.r:at ne kanımun tayin cı! ,;i ves:Jtalcı:-ı ve t(;

1;!.l!1crifli aynl 
rün f.,f.,iJt 14.,3-0 a kadar adı e:cten Kc..n::S.y en Rci~n~ ve!".!'11e1e!'i ıazundu. 
Şa~ler parasız olarak Ank~ac. a MaJa;cme Dah"-c::.inden, HcıydarpJ(i.Lıda 

ro.oııüm v. Sevk ~,irıdt>n lem.in olunur. 0..C.4G) 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü Hanları 
AnAdı:oluhioorı.ncra Ça.vı:.§lıası ~~161 da~J~r..c ~ ra~.roc.., 25 'i~nüm kadar 

-:-ı:- otu ~fı.!"'lıkla satılJc.ı.ktı.r. İ~te:,ıtıet.:n ii•C:.:e gi.lnj o:an 8.6.042 Pnarto-
t_ıünl S01.at 11 <ie Kailikcy- \\:~-k~ar .A)(arat ka1 ~uiı"ıe uü:·rıcaa1..la:ı. c6082> 

Ayakkabıcılar Cemiyetinden : 
Diğer eşya yardın.;yle az deri kulh\narak veya tamamen dtrw 

tap·far.alı: ucuz:ı mak>dHccc:lı: ay· .:.-.ık abı ianali ile mCj!fJI bulunan •~r.
atk;ir!aTımnm talebi \izerine ın1Jsa baJ:a ıı:-;:d<let; 10. 6, 9-!2 a~o:.ııu.na 
kadar ~emdit edildiği ilfuı olunur. 

r- Zabıta Rom:~· No. 10 "' 

l IJen mi Oldürdün ? 1 
\.. Yazan: EDGAR VALLAS Çeviren: l\IU,1:\1'.'1-f.ER ALA'l'UR J 

SutbonU'll klilbeııi o gün gelme
mışL. Leh )'alnıızd.ı. Canı hiç ça
bşnıak iıstıemiyordu. Bii· kaç de
fa sandal~inden k~lk:liM'k pen 
ıı..reyc gitti, sokalata gidip ~n
lere baktı. Ancak Jiimı balar yan
mağa başlad1[.<ı. sPra<l~, aradığı a
da.nıı görrlü .. Ağz.mda bir puro 
s:.ı;:ı;·ası, elleri cebrnde, tra."nvay 
<!.:r.ı.ğıncl'a L-ckli~n hır adam: 
LM ri Grim. 

l/.'li bir kaç defa ıpencereye 

gl!l;p geldi. Adam hf.l<\ orada du
r'.l!)orüu, 

-4-
LdTri tek başına I:ıaJinıcbte bu

lumıın yaon~n :hırsızlaroanıdı. Fa
ı..at bununla beraber ~ .Qkı.stu ek· 
sik değildi. 

B:ır ş\ibat sabahı Daıfmur ha-
f'i"""\ııır.ıeı..i.ııd@ çılı:.l.ı ''l ıcıı=.. 

dcıi;ru Londra.daki küc;Uk apaTlı
ır.c·1ma gitti. Xc .poli :n, hatta ne 
mcy.ı.ır polis ınüfettL-:i Barrabl
m bura9mı k~edem=!iş oldu
ğunu anlaıd1. 

Yatağın altına koyduğu, 1arar
nıf'lanndan bi;ikıme ki><;ük bi:r 
se:-vü teıık<l odcn ka!><ı-:~<a da el 
s ü:·cu o.lm<ı.mli;tı. 

Kap>eı kadın '1:cı,disir.i saıı.ki 

dün evden çrkm• 7 gibi kaışılrıdı. 
Kadın, Lani'nin arasıra böyle u
:ııun gaybubC!tlerine alıştı.ğı ;~n, 

~ı <lefaki gi<li~inde de bir fevka
la•reliı.'c b11Jımam:ştı. 

Larri alelacele ~partımaıaııa 
çı:ktı. Hel"']Cyi yerli :ycı inde gö»üli
c:e, geniı, bir nefes aldı. Hatta ya
rı dolu bıral;t.ğı püro kutusu blle 
oldu,'lu ~ <lıı:ıuym<lu. 
Kaı;;ı:ııııd«1ı :ı:i'yade tabancasınını 

3 ı~,. 

> 
> 
> 

4:,, Uü !o k.ı~( .ıOt~ a.!Ct Ce:u·ıe :ı•k.-
ti'y.? ınoi..C~tl .. Jaın:'.h:.. ı:. P~rhkl.:ı. 

~·-= L-ı.csl 8/:Jı9•2 p,z~rt~, günü. ~nat 
ı- f · G!!'!;t;.oı· '·1 .... •··ez &ihın Alına 

K· 1ni!J)VaJUllda ) ~ u-al .ı>Jt.ı!". Kim rc'.i.d- t 
de4~ ik.• •. ,·11.... ).~c ,l .. '.lf'-1er:Ve .ıo lura 
ı~r .. • :n ~.Jl-11\ı).ı .. :. K.oL'l :\?:ıJı:c.tı lir~: llJ"-
J ~ıı"ta!'ı c-lan 4601} li.ı.'"1. üz.eıi.r.d('n 
% l~ al1ıiac:ıwt~i. 'fill-p!c· n beli vu~ 
fti!ı._ k:.ı~~'\.!Gi\ ge-lır.t\.r... (1~00-l) ,,,. 

50,000 li.!.ı1.k f:':Jyu.ıı ve,:>a ti.lğır eı.1 ~
lm•<O!tlır, T•lp'<rlu 10/Q/942 Çar
~:n.i:ıa gür,U s.ıat l~ de Kooıerburga;:
da A \eıt Snt}n .ı\lr:ta. I\:.vn:Cs;ronuııa. 
t<>nuı.tıar.i)'!c ı;'<"lmelcrl, .(!7-6000) 

+ 
P2,!:;t.;O k:lo k•}yun e!1 ..t-l!l1.:i~hr. Pa-

23.ı·l&.la rkS!'.trr.c-·i 10/6;9'}2 Çar~ 
ba gUr.ü s~nt 11 ele Lülcburg~ bJ 

N-0. lıa AUter1 SJ.t:n .. .ı\ln,"J Koru~onu::--.
da ya~nlac~!ctır. S750 Sd.·-o olarak ayı ı 
ayrı tr.1 ple:-e Ue Y,1.1~e cdl!Cbi~. f.a~ 
tenı..~ah 527j lir..ıdıf, Talp!er·n be!:i 
vu.1.\.ittc- ,h..on.t .• ;rana gch.:r.·~clt'":':. 

(11-6000) 

ne-: er lo"lust. 9;) kuruş~an 30 ~ E...'.

ğ~r Ctl VCJ~ bC.'11~ ki.~W 125 ~ur~,!un i 
30 4.0:1 kr:yuı.ı eti ~ıı.nı:.e:ı.1.tır. Talllerin 
tcuo;r,~,:..ı .. r:·ylo b'ır1ikte 516/942 c~nna 

günli. !.aat l l t!ı: ~ehft Mrcri S -
tın ı.lrr.a ~-:;.rn!sy'O:ıu..'\a g1::;.mclerl. 

(14-8093) 

J. ı.ıı;;,ı..:.a. y;:."l 1 • !.C-h~e!C'rı1c-ı1 251}~ ıc.-:
li.r ll:.k a 1:-:ac:ı'<'· :. l-ttr k~lf'!o·ıtn te1 .-- ı 
no:ı Jl::l7 n, .. _ 5ü ku:-ı~tı.ır. T.rı'.i~cr-ln ı 
~/6/~'Z ~~,.~ 14,30 ca 1J,.dın111:öy U-

V'. ikurjUnla:-ır.ıu da :yerinde oW.ı.
ğur.~ .bt]ha :)a me:nn·un o-lınt:.ştu. 
Çünkü ha.ptshaneden çl'l<.anların, 

dai!l'n tara.."'ut altmd:ı bul:undu
rcıMuidarı İ';in, böyle: bir Uiban~ 
cay ı ted:ırik c1ımeleri güçtü. 

Ifop:ooanocle yc.;irdıi;i haıy:ı.ttan 
sonra, kendisini biraz daha ibP. 
yar laımış hi»,ediyord u. Orada i~<en 

dışandaki ahvalden öteki ıbcı~iki. 
vasıta.sile da:i.ma hab<·rdar clmu~, 

adığı malumattan. .S'.l.llra di5 bile
diği adamlara kaırşı, ı::.y:ili ve kini 
büsbütün art:ııı~,tı. 

1bpisllıancde çalı§tığı çamaşc:
hanc ikısml!Dd-a bir mahkum va.ı.dı 
ki, oıı sene h:.tpls ;-ata~akh. Bot 

adam, oomü<laıı koemi.isaıi .ilib~r e
d<:r,.l) .Kurt> olduğunu 0g1 fll· 

rnL~ti. Larr! .Kurt. h;üdkınd:ı bu 
adfulı·dan bıirn malumat al:in;ık iı;
temi~·. falı:.t m<ıhJıı'.ım bu .mev-.1.uda 
pek o kadar açılmam>Ştı. Lnıi ha
~anedc .Kurt.un kurbanından 
ba~ka a11haci..ı~lrk ~ apaca.k kı!ınıse 
lnıl:.mamı.şh. 

•...u,rı-i-, .Kurt. un Jl".ı.rmak maf.sa-

.lkdol Tcll".hatı 

---

+ 

45!:0 
4.500 
459~ 
o!.590 

ti88,50 
G~a,50 

oea,50 
638Jl)(J 

şakMhya. .~E~ i Sat:n .~ 
) on .ın:ı Je}:ıre~c:·. 

'r:ızc fuı:::ı:ye 

'l'n.ıu kaL-.k. 
D.'s &eğen. 

S11nW."04ı . 

K J ~";?~..!~,>e. 

10 
10,SO 
11 
11,;!l) 

16\l/.ıC-I) k~..u ~oyun VfY'"' E~ğ~:- r!{ k 
I•_R.~ı :a.ılla t.-.ksil!11:eye x-.. ~ı;_.)::.ı(.:.ı,!'. ~l:i
le-sl 22/6/942 Pazarle . .ıi g\....ı:;JÜ ~;:ı;:ı,, 17 
de S:irt J....!o'.keri Sa.tı..n A: .. ı.:ı. Kon:'ı~o
Jl'J"nd3. yapıkıct:.f<lır. K(lyun etinin !..1-h
mln be(jeli 1'6.000 lİ...."'3. !'.!:. ttrr1:!lat~ 7200 
!ka. Sıtır eüııln !Ahnn bllde:i ~o.ooo 
lira t1k ıcnı,;n;:ı;tı 5!:!50 ı::ri:.dU'. Tal'tpl('
&.-1 kanuni verfü:;.ılariylo tettl:iı nıt.'k
tup:~:Jrl ~1~ .saa'!.n!'~t:-ı l.ıi.;.· saat e~.-,,·el 
J...-o~ı?: .. -yo-na. ,·er•n-ıelc-rl. (l~OZS) ..,. 

2SOO t.vn ku:u ~t J.;·ıp:~ı za~i'!a e-!tı
J.:;tın<:yc ko r.ıı)t1.1r. iıı<:),1"..ie;i 22/tJıS-i2 
P:ıl.ır~·x..i ~'lii !-.l:lt 16 d:ı. Erzuı:-u:n 

A::f<.;:11 Satın AJ,n:a kon ·~·-onunda ~·.1.
ptl:.ı•·~X"!.ır . Tah.r1:..r.. lı~"'li 16,:!50 lira. i':c 
t-°J1:·!J::>". 9375 ınn;ı:rr. T3 1j?::~~:·n ·t:>n•:
rJ \ct:.ka;-Eriy:.O bE'1'. -;ı. iJu.~: .,.p1".!tU• J;ı--_ 
~e. r:ı •.. tlıjen bf .. s:ı\~ f"v-te! ko:.r.•ı'}'(;!l.1 

Vi "J elt;}. ( l3-:.ıC."9:?J ..,... 
Be:hc:r .t:ıü .... su 14ı) kur:.~·~1 1000 ade! j 

S'•' .. 13-5 rkunı;ı .. ..:ı.n 5QH{l atlet };:oyun 
\e CO :kuru(' n ke.;i aya-:Ct"n pat.ar::,...- J 
1J. ı::.atın alııı:-ıcnktır . 'l'ili_ı;·!e:-n. 1!),-6,94.;! 
C\,;.r~a gil.n!l ~a&t 16 da lJ.:ı.lık.:.slr Jı,ı;.. 
keri Satın AlrQ KıJn:l·.yunu1ıa tc:-.-:ıl.. 
-D:t1.ı(.:ı-]e .gcbnt!ert. s:~ırlar 100 ve 
>.v; ·ı1 J!e k-cçr!t: .3üJ •Hh:L:cn a~agı CJ!-
:; ırr:-..ı.-ı;: üzere ııy;ı .~yrı tallplerd~:ı c;ic-
o!ınab;ilr. (1.">-609-:i) 

!~m şiş olu~ll't'!dJn 11a~ıka 1 ibu a<ln.
n11n ~a}1?:0;11ı7 oto!n·,hHle!'i de- Sa
bo tara.flarında o',uraıı bozı ad.!1>-
1.ar vos>~a.;lle rnlir.makta oldu~t:· 
-nıı ö~!lJT; ·şu. Bunun h;ın ilk olu
r<ı'<. Soho taraflarında talıkJ•kala 

girL-;:ti. 
Bir glin <le sırf ksr.<lüi escı1 

ola.~k R~gcnt •ttıi!'<lc .Kurt•u ta
niynıı ıns-nik.ürcü bir auzıa a~na
Lk peyda etti. Bu kız: 

- ls.miT>i b:Jmiyuum, dic,·ordu, 
fakat ya><ı:h.:ır.-e1eriırin Morbiıneı· 
caadesi:mlc okhığtmu bHiyoruın . 

Beu de o tarafta otm'<lıığum i.\';ıı, 

• Kurt•u '.kaç defa yazrhanıısh'c 
girip çıkaırkcıı gördüm. Bu adam 
kar.:ı ~i:ın.nri~, di)-orsunıuz. Onu 
~rodcu mi bulthıracağ1m, İ~tc 
bu tW:ıaf! 

- Eğer istcrscnit. ·buldu!'w·s"--
11uı. 

Larri gen;' kızdan mnlt"'ımat top
ln!ııa.k için1 keıxii.siııi «l{w·t.uıı 

kardeşi gfü; gösteımişti. 
Anlaşılan inaılilkürcü kız, gö~·. 

d;,j:l ı;cykrc daima d:ikkat cdcı 
( Dcı:amı ı,·u ı') 

3 Haziran 1942 
18.CO Pı·oiTU-> Je ld•n:.leltet suı 

.A;Jarı. 

18.03 MUill<: Ilı;yük F;ıs:l. 

Bü; :ik ~·.b:.ı<le Ku\b<ıddi.n :Me
ltk Şcha S:v.:s fiCJ,riıoi vemı!i.~ti. 
Kay,·er.~·e Nurettiın Su1tan Ş::ıh
da itli. D:i)ır. ,,Jldyet:cr de G!ya
st:tt!n Ke;;ıhJ:sr~vin idL 

i.mı:,~·a1ı0r Ff\.'\{il'}i:, J\n:.ı?o1:rv :ı 
g<-çti fakat fov:bL\de ibL:ı;.:<l'a yi:
r~yorciu. Evvc!.:~ _1\lm~n a-'>h·ı-.:.:
ıinln u&radığı f~hrkt"'t nıalümii.u. 
Du .,_-~ı~ıu~ta b.i.r cihlı~. C:Wj·n'.;Di<.-kı 
için i:h·,i:,·.ıt:·:.iı: bu!U?U!liL::: Jrl.ti::.za 
edi.yo.rdu, 

19.00 KtıDW11.ıa (D.ş PoliNı:a icmaıı). 
ıa.15 Müzik: Dan.• Mirzl!:i (Pi.) 

Rum Pı-üns.lerind.en biT'..tıi Ke)·-
1,füı-cv lltica etm.iışti. Kü)lhü.srev 
ımpacat.ora kar:ıı muhı.m'lıe e1.oıc
si i;\in bu prense a;;ker ,~ merole-
1'ıôtl d,;ôiliııl.!e :ısker toplam.'.ıı;'t i
çin 'Olfü'<>m:lc verdi. :Bu aSkeri tıotı-

&~ta Kılıç Aı·.:lan olım;·lc üz.c,rc 
Tür~tler, ~sie ~Zr;,p tib.iy-cl<"ıılflıi eJe 
alJ:-la~ .. Ahn0,11 o .. :ıiUSttnun ·.~e-~ecç
ği .}'e.:ıla de bul~t::ıan ık lıyu1tlrı k&:ı· .. 
icş'..iroiıler. Zahi...-c )"erkıim t<ıılı· 
rıp ettiler. B:ilürı ki;y;e;i bc'tj<:•:t
b;:rak h~~<ı d:ığl.~r:ı ~-ıirci'iHa-. 

Tertfü:ı.t mltlrimdi. Mı<lı,;:ıt Alın3n 
ordu.sunu aç brraırrr.::.Jııtı. 

ıs.;o Men>i<'l<•t S•al .11,"1'1 n Ajam 
Haber!ıcri. 

19.4;; M idk: Ocld ~!··...stf.i:>l - Hoyıkı. 

l:><lık t::.n &0nra gid.p ;mparatorlı:ı 
1•.:ıl".>ed~ckti. 

Trio'lZltJ. 
20.IŞ Rad~ Go.,.,ırs'. 

Aln:a.ıı orch:lu ti<; kola :ıj'l·ı:l;mış
tı. Bir.i-.ııei :ı;,,ı D'-'k DOOuab:ın b:.· 

20.4.J Milza.: u~ l\I.tl:an:..u<Jm Şor-

N~~ıayet Preııs, ~n; .. li!?Cfc mu .. 
vaifok ol.ıır.a.dı. Qiln.l< a Kcy!ı;üs
T<>v bu prensi ronraıfon i!npar;ı
turun rica31 irueri.ııe kt!n&.oıe .t.cs
lim etmişti. Yalnrz i<l.:m oiunföa-

reu:rı.<l:ıt;:.ır.rla :ui. 
luiru'. 

21 . 00 ZC:ı<o t T .okviın i. 
ıı.ıo Müz::C: Ş;ı.rta 'e Ti:ı',cü!er • 
2UO Kon:.~.ııa (K:ı.l:roır:o;ıJar S<ı~ıi) 
21.4.5 Mü~: Radyo &:n!onl O:ii.ootra_ 

ınası:ıı ş3rt k<>.j'lnuştu . İmparator 
prr::ııs~ haı.~:e atıtı. 

il:blci Alman k'.ıhı i:rt.> 'lıoı··,Jıca 
luımaı;da:1lar.ıı :rna\,ı;diııdc , .:di. 
Ü~:incü lı.:ıl ı.,c ıb:zzat iım:ıa.ra:C
zı,.n kll!:l~ı:r.tl.;..sı c..lt~n.<İa bulur,:u.• 

sı. (Şc·f: Dr. P.raetoıius} . 
22.30 M~'mlekd Soat Ayar:, AjaN 

Haberltri ve Eor:::ı:alar. 
22.45122.50 Yar~ PIOl:l'a:m ve Ke.. 

pan1ş. 

Prenses 

ALLA TROUBETSKOY 
l!!;babım anlatıyor: 
>t Onun b\r .;ok: ('3.Zlp ye 

yeni renkl~ri vardır. 

)t- O, but.un kullandı~1p1 

ı:n.ıd;·alardan daha ine'! 
1 

,.c claha h:ı.fiftir. 
+ 0.!1cla.~ı l ıakiki c!çckl~rıh 

nefis kok~şun" ))fr~sti;; 

ediyorum. 
fit' 0, bütün cf.n s~Of! ıtaur 

Çlinkü terk.blı,de ba~k< 

,hiç bir pudr~da bulıın· 
mayan X:rcrna köpü~ü 

\·ardır * Y•~murlu, rW:girlı ha· 
•a)'rı rağmen Yrnl TO
kalcu Pudra.•ı tenimi 

' dal :n.:ı terU t:ıı.c muha 
faza eder. * Emlnıın li:I h<r ue ba
ho.tu a olursa olsun bun~ 
dan daha iyi b1r pudra 
bulmalı: imkanı yoktur. 

F•~at Keyhüsrev:,, ka.."deslCTJı 
fena Jı~lde sl!lirk:rıtlitcr. B:ı· ~1ti1-
t.:c;~·i teslim 6ttiğintl~:ı. d;~~yı 

k&rd"5' aJeyh:nc '.luırC"ketc ı;e~!i
lPr. Az lal~!l1 bcyinkriııde m.:-
lı;ıı·t.bC olneaJ(ıtı . 

n:, a.z sonra Kılıç Ar~lanın dığ(·r 
b:r o~lu Kutbeıtin Erzinr~n em:
ri il~ b'r;'.·ktc gelip p<:cNi Sufüı
r.1 KrA-,ya-.Ja Hücum elti. Pederi
ni t!-~iu ,.~ l>erı<'.AsR'ı.i \·etd.'ıd ta
yin etm,,ğe eebretti. 
'·'b '-'K" ... J ,.,,e u Si!".a·ıüı.11. .. a U"'.ıUS şıruın 

Sa ı:&ıattin Eyi'bi tıırafmdm zap
tvı:umnı:ıştu. Kı.rfüs Ehb:tl:ı:ı el'ıı 
~ · l<li. B•J Türk' ~·umı:~ .... la.!'.ı r,·rC;
tiya;ıJ.:r.n mux~d<ks a<l<lett;kkri 
K.r~l11i]ı .t:.ir VUTU.5"ta a 1m~tL 

Sa!aho<ldiin Eiyubin'c• Kudüsü 

y..ı.r(;u, 

AJ;r~anlar, An:tlul~rya gh,.. -;(k1ert 
za.rr~~ın r~l:ir ';_\illi. as1~J .J-0 ka:rş-.
lnşn:;:dıla;::-. Tü11kler, ç;-:.ıkiliıı\ü. 
TU:.~:4?r1 /!.ne.dulu 1~-.c1~lt.rinc çc
}:i~.ı İ.)Ll, Aln:~n <.lr<lus~ınu ü.;,ılc-rhlt

!k:ı w.ak!.:ı~rl..,.rır t.ı a ve içeli Ç("k
n..:.Jc çr.lı~ı.yoı-ÜL' .... ;~tok.i-n1 lnı ~:
b.iyL·!ıi!ıdc .nıur-~ tffetk olciu. 
Alımın orous..; ik-ri lıarc'1<l1 ü

~k,c i~ yü,L.d,·:-. :ıil-:mtı çcık
mi.ı e başlu<..'., 

l{ı!ıç Anl\.'.;l, ba;ka ,bir tcrJp 
(De\ ü!nı l\·a~) 

================= --
(HALK SÜTUNU) 

(Bu sütu.ı,<Ja iş arı~·aıı V" • 
:ı:>pt.el.mesi Avr;;payı ay:clıılaııdır- 1 . •ı 

ve.ı.'C'r!.i.er .ın ~Ll.n la!.·t J11<.."f".."Cacı.lc'11 
dı. A\··ruq>a ll'ri!!iiy.aıılan yem bir 

ru.'Şl·olunur. 1'1U~küUere ,,-e hcı· 
ehlhaliıp le lıı>r tara.ftaıı Suııi'Y~Yi türlü sunUer~ ccv:-.-p \'c.tilir. ŞikS 
r•Jd1iaaya k-rı;-.;yorlardı. y lor yazılır.) 

l 1'porRto.r l?reıdr;k, W:ıofil: il>ir Eski türkçry ı:: bilen, l 923 yı-
•oc·:Ju il~ Ahr.:.n.yayı. t~rkedert-kı Jır.~:ı liseden mcz;ı~ olmuş ıfadc
h•:ıı;.uu! üzcrL . .e J<artııpu giıl:xi bü- si ve yazısı d!1.sl>:ı, yeni yazı-
yilyc,X'-lt ileılc-ıni<ye ;ı,aşlaı:lı . A!- ya ela bir.akkın -:r.:!ıü iki.uı.<:e"i", 
.ır.aı:.ya lmıpaı·aotru K,ıdıisü 'l'ürk- itirr,~t edilt<bi!ir ;-,7 y~~~11fa bir 
leı-in eJlıı<len kuı·t.;ı'n'1:,>a ~met- genç İli! aı·amaktadı.·. Kuı'Cliöni 
n·Tı·H. tıır:-z.f dm.ek liıtfünd.a bulunmak 

Kılıç An.lan, Alnıanya l.mparn- istiyenlc:in Son Telgr:ıf halk sü-
toru<ı.un ·büyük bfr dıl!s<J;p klt- tununda .K~tip• nımıırurıa tah
lcslle yürüdüğünü haber alıru:a r:ren mürlcaetbn rlca oknur. 
1robir alıınya k5ladı. Ehll.s;ıJ;p GELE.1\1 iş VERME 
.mulıarobeleıi -tekrar ~= de- MEKTUPLARI 
ınıck.ti . Saliclıadd:in Eırııi'oinin !Ku,. M. M. - Biı· mektubunuz var-
dı:.0.;ci ~apte'ı1I11esi h:l'W.lyınlığı tek- d:.r. Acele al.-nanı.z mcrcudur. 

ı- ~,·kU<la.r- Su11ı Huk•.:t Mutııı.<merin Üsıct;dar Sulh rul<o'. m.>i-ılı:cm!'S"udo y;ı. 
1 den: 942/5 p!lııcaklll', O 6Un k~yr.,cMı mlı.'lanun"ne 

f Yıı:.ııf Ke.'1.a:. H'.3~ n:.t·t':n lıolediba ı;e r:.n :n ~ıı:.ı 'i5 şlı!ıı ô~lın:ırilğı t· kdirdc en 

1 

sa·.ren!ı:ı ~·iarı. ve n::.~~crektn muta- ~k ~ı- ~i:<.ın>n ı;.:thh\!.G.,. b~k.i. ka"i:ı-,a 
sa:·tıf a!dul:-ları Ü*üd:ırda Altwrl zade 1 ~uıu:ile arttır:ns on J;\İJ:ı \e.a~tlit oh.;.n<\ 
ır.al~~:ı._t""l:ıde Se'ı,i·rı1:;ızda 'E'cf.Araneii-t>iflu r~!-; i:-r..ft1c.i arll n~;;sı 6/ı ·912 pn· rt(",;i 

ıci~~ 1dai00e ~! 4 ve y~·:l! 24- kap1 r.u!T.a giir.il .. a~t 14 dı:•: ıc 'a J\a~ar dl\&-nı 
j r&J. 10700 ar .. ı..,; T(:ıxt~rınri;)..k\ bir kıt'a' f':1t: .. J.•'< v~ en -;·ı.. r·.',r;ı·ı:ı ııt_._;ılc: kc:t' 

ı
ta~!ir.t: hi~.:.r;aı· ar.:ı·ııtd..'\ k.abi.!iy·.t: y~ :t:!a J;;.ıln.t· ,,1, ll"ı.o.-.h.• l.1fd~l"nı.n 
t;-•' ı i1r;i u~.n.::ı.dı.,i~r.±ın ~~~n ir...a1e l az.a ·:i OTI ıH1.ı{4 t:.ıi.Y!Rml'n u2.hk<."n•t 

1 
ti iı..;:n ;ıç,_ı, &'r!J.rır.a ile sai.ılarü paı.a J veı.rıcıır.c y.:-ı-:.ı ·.ılH•3 ı ~- ıtT • A~.c.· tuk 
ya ~t: ~'"l·llnı{ .,~ı~c ko::cr verilnı.Setır . dlrJc 4i>Ct1e bo-n,;.. • " lı.lol'lod.,n ~ıd(;ıl ula 

ı ___ ?\ieı.klu- to-ı·la tapa k~yd.ına. göı"elcak wr-ar ı..·r i'l·~·ı.1 \'c fü k -ı.c fa.r. \C 

1Cf."O•> ~·~~.dı.ı.n J!Jrıret1'.r. ·rraı-::ıvay gU o:a · ... !Ia: c:ı.J<-ıı b!~:ı ttı.~:.ı.Jı t:ın.t,;·tn 
2.trP"rthın.e nıütesadi! ol:.Q1 1'·:nde blr <il.it ('~t.;r~tccli..ı:1r. 
abacı ve blrt dolnıuş 1!-J kuyu ,.e bZr 4 - İşbu g;oyr~ rr.e •• k·,ı ü;crtncie t3 
ha1"0.p ınah-zenL ınevcut o:lip CO metre-, J>ı.Y.'-a nıüseccE'l \"C ~·)~ıl n~U.o:;c"~cc1 b·.r 
rl-c • iVarct bu.lL.llail cCı,U1~e n.a.ı:ır~n l:a~ !>M.fbl oYJvk1un.nı kfJ-"n eden11"'jf!l 

. e::ığ t•· rc:.fı örgülü tel lic çevrl:lırJş ark~ il.in ıa:·!t.in.dtn •i.l·l_mc:ı 20 gtı. ;. .. a·rın 
\~e ~1 ve &u tarafında ı.!u\'~ları mev da evı-u.rtı rr.J . ..;b~1.t·1~ .. i;\' I'..' birtı?çt.c •flltJ'lı .. 

·cut de:;iiC:Jr. l'f!tl'..U:rıı.1 !e\:.tclade:.l bu l\,ı:11·.r.r.ıi;..e n·i:rac<1:ıtl:..rı v~ ~oıı h;,ı:<lc 

tı.ı:~a tjbıı ~r~ayJ t-hı~ ''uku! mtihf:r.d·aı h~l..,rı ~pu M"..'!:H ... ne- rnukr.yy<:t r.-!ı: ı~ 
ta10..fın.dan 3::000 :k!.ra k'.yrr.et tAkdir e.. : y:ınl;1?' satış pr "<4Sln 10 P~·yla~:oı.nı.ıJ;,.n 

dli:ı".l;).'lT. 'hartı; tı\~1.a.::a.i.t:r. 
2 - S:ı.tı:ş peşincrr. MüıPyC<l<'ye 5 - n ... ı.'1 f .... :l;ı ""'1 .. :~\:-ıı~t_ .stC'yenlcr 

tşiL'l&.k. e\nıek ~-tr1en1_er k:yn-.e~ n:u J 942/3 ,ı;n;a.r;_ h -~:.:t;; do=')'a:ı:Ml'll. ''C? r.a. 
ı h:l'mlnincstnın s:, 7,5 n.l!s.!.H:lıir..de pey ak L;; rr.'C1n .. '"unn mu•-acaat .. ~"!'".t-1ı..;ı '-''-' \:.\ 
Qe6l vcrnıelcri: liııımı.irr. rüsumu del- Jrp o~ıı'ann da fafış gilnu s:ıati m~ı:.y 
ırı~ıy'-' ve 20 se."ıe.'ik Evk;,ı{ taviz bede-11 yenlnl1C" :.ulh lıuk:ık rr,:ıtıkt>rr.Esh:ı:t? ha 
n;.ü.ştn-:re ve blr~ı:_, -..ergi ve r-üsı;ırıu ıır lı. ltdnrr:::ıJart 1 z.,ın?:J ve 'hLsl'<l .. r-l:r 
Bel-edLyl"St moıl ga,hip!erlne aittir. d:ın o?up adrooi rr ... ı.,(ım olını-yan ~b"" l 

3 _ Satl.1 25/6/Q4-2 ta:ilılııe müsadU h1ycd(' tt-bUg:;t m:ıka111:na k::ıtın o!:ntıiı' 
pe~ernbe günü, ı;ı.a.t 14. den 16 ya k.tda1' ili.er~ j~tn o!.:.rı·;r (~028) 

==============================================o"='===" 

I· İstanbul Vakıflar Direktörlüğü 

ı - NuıT>ill:ıdnn 120 ye kad:ır e,1ııım: 3/e;942 Çarşaınh;ı. 
ı _ Nu.maradan 60 ne kadar t~!it: .fr'fiı 94-~ Pcr~r.nbe-

121 - ve daha 1ukarı ey·lam: 5/6/94Z Cun:o 
81 - ye dıil:.ıı. yakarı wuı.üt: e/6/912 Cumark.:~. 

ilanlar~ 

1 

Aıheri Fabrikala Satın- ı 
ıdmıı Komiıyo11u 

llıiııları Vakıflar İdaresi veznelerı.ı.cıcn mQ•'I aıınok\3 oUıın m.1.c-Y.<tlt Eytam ve Erıt
ı m:tlJ-n Haz:ira.n - AC:ustos 942 üç ~:y~ı.klan )Uİ{artl:ı ,.~ -:.a.n:tılcrde h~klrınC:. 

!lakrr1'üy Barut Pabr~kö.Sı arazJsi da
~ tinılekt o~!ar Sahp2'Zarında AtM:erl 
FabrJrnlar S~tıu Almrı Kı;nı:,,Yonwıco 
;.•;ı.k Wilımr. :le biçtJ=lJec<:kttr. Sarl

n;n~l her ıon konıitiyonda giiTüieb! .. 
llr. i!J-:...:k-U.~r'.n 5 Hnz.;r>;ın 9•'1 C&.u.na. 
~ .il saa.t 14 <le ıı:om'S)l>ıt.+.l bu!Ullllla-
hır. <5811> 

yazılı numara sırs.J:uına ~öre verlle<:tkl.ı-. (6105) ---
İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 

j :5n No. 1118 
' .:) -4.0 zütuhf-U.i ve 600 gr;m. Gtk~eHırırl,,.1 : lir cı:~et ~id t:llıt;ntn 3 T-J.,. 

z:'.--rr.rı 94:2 gü.nün:len itibtıre.11 ba~ m.:!'l'<lfzylt:· b~· abe.r "'10• kuıuw t.j O> aıuı.t.rn o~ 
ral< tc:ı!ıCt edHd;iıJ ~ olunu~. <81 05> 


