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Yeni b~~!eyiş[ "Büyük sayıda pa
devresı ıçınde!!j · 

raşütçü yetiştirmek • 
Almanya-İn· 

giltere ve 
1'Aütte f iki er 

Y tıkın güııler içinde Do
"1 cephesinde ölüm '\"e 
kal~mı belli edecek kı· 
yametli boğıqma bel' 
halde haılıyacakhr. 

ETEM iZZET BEN{CE 

D'Jnya lıvl>i yen.! bl<r bekleyŞ 
d".,...,;i ~ln.Jedir. Filbak:il<.&, bi.· 
nnlilı iki İn:illz hal'a Woan Ko
loil'yı u Essen üzcriıı11.e nttıı. 
Bunlanrı yı.ptıfl t:ıhri1ı1.bn alııl 

ve bıt;v•k sıi;maz: :eu~J;.tt.ı olıdu
lıı bil<f'cri\dl. Almanlar da buna 
karşı! ı kta ı:ecJtmed iln, Daha iki· 
ftt iı!ıı!ili ln,ı:ilia tayyue kafil<>
leri.ıııiın A lm:ın:y~ ziyaret edece· 
ğ',,:.<len balırcdil:mekte n A.lm-an· 
lsr da misli ile mııkııbele etmek· 
te geri kahuıyacı.klannı söyle· 
ımktedirl r. Garp :rranumı.!a 
İn.;Liz akmcı gr u plnnrım Y"'ni 
~ni fan14yetlui ele ı:;öriilnmı.te

iir. 

hazırlığı gapılıyor ,, 
Sekizinci Hava J{urultayı bu 
sabal1 Başvekilin çok ehem

miyetli bir nutku ile açddı 
A !>kana 5 ITdr-..fo~cıı) - Tiki:: 

HaYa Kurumunun 8 İ'.IY.'i >:urulta-
11> bil s&'bah saat 1 O d,a Hailoevin
de Baqve.kiF.ırk D;r. Refik Sı:.y
daının güzel bir n.utJcu ılo aç~ 

~-ur. 
Kurcltaya iş!i-ark rdeı:ek tek

mil v?llyet <k.:eıgeier' dün ~am 
ve öbu sabalh şe.'ınmize gclmiş bu
lunu.:ı;·orJ.ar~h. Bu meyanda İstanr 
bul vilfıyeti adına İstarıl:ıul H&tVa 
'Kurııımu !'E'isi y USUf ruza Oran, 
idare boyeündıen iü:car Mu.Jıo.r
reın N~ milfetti.ş Eınm Ali bu
~"' gclınişler voe diğer ~e>erle 
bu s:ıtbab HaJ'.keviOOe toplaıınnş
lardı.r. 

Tam saat 1 O d.ı celse aıçıl.ı:oca 
ev>eJ;,l yuk.~ama YlÇ''~· 

Bi;;.'hare Baş\'ek.Wnıiz Dn Refik 
So.yOOın a~<şliu araEııı<la .lıürsüıfe 

<Dt~..,,,. 3 ilndi Salı)l:ede) 
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Bas Cepb.eslade \ ..... 1 B' A' DA 

Şimulde çevri/-)fngilizlere göre 

Avnıp.oda Garp ee-ı.ıhe'linde h2• 
,..,. ve deıYz lıaclı:ınlan böylttc SÜ· 

rüp ııfıkrken Japonlar da Tokyo
•tın iıı.tikamını alınaJ. Ü:ff;ft Alas
hdaı!d Aıuerilıaıı ha'N ilsleriııe 
aı.ir b:Won yapıı:uşlardır. Mihvere 
cöre, im dıı Tokyo bombard:mıan.ı 

udar lıi:r_lii~ eımnştar. ülı- miş olan muharebe 
ya cephesJnde l6e Rommel lnl\' - ı 
vetJ.erl ile in.ı:üirlcr ara&md.alıi R k t/ • 3 •• •• fh d 
lo"'1'p bütün tiddeli He d.>vam d· US UVVe erı UDCU Sa 8 a 
mel.~ ve lıeırii:ı: bt'i netice 
alınmam~tır. Olcyanualarıla da 
brşılık.lı denh tahni>pleri siiıilp 

&itmektedir. ~alı b!ittiB iRı br
fllıkiı hareketler İlı:iııci Dün,_ 
Barbisıiıı katı 11.e tieetıine ckığrıı 
lıidiselere istikın:et ve vuzuh ve
recek çarpı.şmaltt d~l'::ildir. Biltllıı 
.ı~meralcı: 

a - Sovyet • Alman. Cf!phw11.
ıle, 

b - İss«iliz . Amerik..., - J•poıı 
cıephcleriııde 

ureyao edecek lıüyilk ölçlidcki 
bt'I netireli muharebelerin 11.e 

aam.aıı b~ii'ı, ııe prllıı:r 
lçWde devam ecleceii wall üze. 
rinde t<>ıplaıımaktadır. 

Diue Sovyet - Aln>aD ordu.iarı 

Vlşiyc göre, çenber 
gittikçe darahycr 
VŞi 5 (A.A.)- :&>?!inden ge

len bir telgra{, Ahnaıı !aruı §iınaıl 
TC merkez k..,.;i.mlerinde ınewıi:le-
rin; ~ltlnı'ltle mE{'g~ o«iııl<1a
rını biı.ür!r.e-lrtedir. 

Bir ayda 68 
gemi yapıldı 
Londra 5 (A.A.}- B.B.C. Ar.w

:ıılka gemi t~5.hlıı:n gcc;:en ay 00 
gern.i te.,lim e~lcrci':r. Bu; bi:
dünya rekorudur. 

Tobruk heıdefi aynı 
E.hemmiyette r 

LoıM!ra 5 A.A.)- B.B.C. Libyaı 
ha~bi şiıl1l'di Uyüıxü. safhasınaı 
dıihil W.ıüaktadır 

lralf Başvekili 
Kabinesini 

Değiştiriyor 
Vi?i 5 (A.A.)- Bağdatıan alı

nan haberler, Irak k:.binesinde 
bir değ~ikHk olac:ıl,'lndan bahset 
meırtedir. • 

arasındaki kıyametli boğıışmaruıı. Ayrıca g~n ızy oo gerr;. deniı- 'B:ışvekıl Nun Paşanın istifa 
başla!JlJl6ı irin günluia çotu l['IÇ• zc ındirilnüş ve 75 inin de omur- etl~ği ve ) en! kurulacak ola111 

Mannerhaym-. " 
ın umumı 

, karargahın da 

75 inci yıld6n8· 
1 mini tebrlFı etti 
• 
lngilizler bu 
arada n1ühim 
meselelerin 
konuşuldugu 
kanaatinde 1 
.Lo~ 5 (A.A.) - :B.B.C. 

Hi<!ler dün F!nhi.ıı'C!>iyaya blr 
t>Urp!iz ll'Çll.ŞU yapıll'iıt!~. 

K~ndi:siııe Alnı :ı-n Gcr.el
kurmay Reisi Mareşal Ke;tel 
<le refakat ettmşL.r. B:ı scya
h:>tin zahiri scbabi, .F:n 
M.>reı!iali Manneıri:aymi 75 
inci )·aş yı1tl.önümü rı'ri.inase

bebUe tciJrik o!ara~~ ti&i.e:. ·:. 
ııti;;lir. 

(De~ 3 ;;,,,~ sac.uee•> 

HEYDRİH 
ÖLÜNCE ... -· 24kişidaha 
idam edildi 
&imanlar ul 
U bı illzlere 

lediyerıar 

as 
t· 

Loııdra 5 (A.A.}- B.B.C. IIe
i.tlrifuiıı ölfiıol-Ü ü-zcr~r;c dü.n Çc
kos~:we.kıyada 3 ü iradın <>tmak 
üzere yeni den 24 kişi idam <>hmı
ml.ll\:tur. Bu suretle m<.'Lkftr su:• 
kasttan soru-a i'.>ptan id:ı.m edi.Jen
iımn saıyısı 177 yi bwmıJtur. 

Abna:nla.r suikast ia>Jr.n.; her.viiz 
yak:ılryama~lardrr. 
işaa edilen bir hi!rit)·<;ye göre; 

suilrnstta İngil:i,:ı: rolü oZduL111 et
rafa yayı·1maktadır. Gfıya, suıkast 
tml!ıallinde iyi nişan alınamııdığı 
i!;i.ıı. ah18n bir İngiliız t:ııban.cas:Je 
ru çantada iki in.gilirı: bombaı;ı 
bulmmruştur. Bunlar suikasclın 

(De\•anıı 3 üıı.cü sah1feı!e} 
v 

Amerikanın yeni 
harp ilanı kararı 
Lorulıa, 6 (A.A.) - B.B.C: Arr.<d

ka ,1ıyao Meclifıı. de B _.J;ıa ~. Ro.. 
mQ.r.Jf6 ve ll-.ı.eaı4sto.na İ'..i1rp J.1i.,~1ns 

dair o!ııin kararı iıttt!P~~'-ıa kı tr.ıl F'::n~ 
ttr. Bu lruııc•t.ılti Mi.h>C"""'t!r >ft>~if
ıı!oin lr.ararı d- evvel iks RuzvM 
Wa/1ntJan kınZ&11lnmı..~ ~re FJryoz 1 

Sa.ro:.y& w ... ~:ıcl'J.lrı.1!.,t.ir. 

KJSACA 

Sağ ol! 
mi§ uı kalmıştır. Pek yilı:u gWı- galarıru:ıı kurulduğu i.T3.n olun~ katinıcyi gPne Nari Paşanın ku-
lu öçinde ce,>he boyunca ve bel- muştur. racafil ııövllenmektcdir. Bu sabah lstanbu!cla çıkan ga-
k'. de bir.kaç noktada bi:rdeıı mu- [_,.,....,,======='-====~===-=========, uıelerin hepsinde, Büyc'il< Mi<Lct 
harebeıııin ba.şlad.ıjıııa fLlı.rt ola- ı 1 Meclisinde ceı·eyan eden bir ka-

" K 1Z1 LA Y,, ın Açacağı Aşhaneler nun wyihcıs• müzakeresinin taf. 
fağız. 

Bazıları: 

- Uarkol ıu.ydan mııHrebesi
lli ltazandılotaıı tonra Almanlar 
ıılçiıı ilııri lııunlelerine tlıewm et· 
aıed)ler?. F,e-er buna muktedir 
elabil.;eydiJ.er dururw mı idi?. 

S')J'usunu balıis mevzuu ettik
leri "1ıö, yine buılan da §U ma
lin eovnvlandı.rılınasını i&tc:r ır.ilM 
c<;ı·ii ~iiyor la.r: 

- Ha.:Gnıauı beşi oldu. Artık 
ltusyada ne kar, ne çamur var. 
Alınan orduııu turru:ı. için ne 
'bekliıGr?. Yoksa bu yu Alııı.aıı 
Otdusu taauuz yerme müdafaayı 
nıı tercih edecek?. 

Bu soruların ikimıi de yersiz 
bulnıamaJc esas bakımından q
rn görii1>ehili'r. Ancak, ırerçeırt. 

her Si &orunun. cevabını da -
il.ısa w<ıldi ile ve fU cümle ;ç;.ı.de 

lOtıvuıu 3 ııncu Sııtıj,(ede) • 

Günde Otuz Bin 
Fakire Sıcak 

Yemek Verilecek 
Aşhaneler Teşrinisanide 

altı semtte açılacak 
ve 

Kıız;ılay İstanbul mümessilliğ; 
fakir, mutr'.aç aileler jçin aç:la• 
cak caşlıane. ler hakkında. ŞElh
rimizde hazırlıklıı:ra ba.~amışbr. 

Bu , aı;<hane. ler şimdilik Edir· 
nek~ı, TopJ<apı. Koo:mpaışa, E-

yüp, Üsküdar voe B~ıktaşta, açı
lao:ıktır. 

Bi:r kaç y ıldanberl Eyüıı, Hase
ki, !Jiılelı ve Üsküdardaki Ahrne
diye imal'etiı>de ner gün 1200 fıı. 

CI>ev•»m 3 ilAcü Sahife<Wl 

.riliitı vaTdı. Bu UiyıJıa köy m~k
tepleri ve enstitiileıiııe dafrdir, 

Btı uzun telgraf Jıabe'l'ini Ana
dolu. Ajansı vermiştir. Bu habm 
tıeren ııjans bülten.terinin üzerin
de 4 tarihi vardır ı•e .bııgün top
lanan Mccli$te i!Jı ... > kaydımn ay· 
rıca ilavesine lü.."Um görülmf4tii.r. 

Bir teT<ıddiide nıahal kıaJ.manı.ak 
üzere ru. 'll.Oktayı tasrih etmek 
istiycmız: 

Büyii.k Millet Meclisi 4 tarihin
de, yani dün toplanmaml§tır. Ba· 
lıis mevzım kanun layilı.os> Mec
lisin ev-ı:elki günkü toplantısında, 
vani 3 tarihiıı.de görü -riilmi4tür. 
BinaewıU?ylı. Anadol'< .4.janımıın 
dünkü. ta·rihile t>e cbugiin. kay. 
dile verdiği haber frtanbul gaze
teleriııe ancak 48 saat soııra a.k
sedebi!ıniştir. 
Ajansın sayi ıne;;kür, himmeti 

baki olsun!. • * 

., 

Dlin 75 yaşına giren Manş:ıl 
Manııczluıym 

t -
Almanlar "Bu 
kadarı kafi! ,,di
yinciye kadar ... 

Alman tselifrlerı be -
bardıman eıneceıı 
.Londra 5 (A.A.)- B.B.C. İngi

liz han JcuV\·et.ı.er;'.ıh K<'1G'% a 
ve E;zen üzerine yaptıklan biiy\ık 

• akınları: Sovyet ba.·va kuv:vc~eri 
~eri btr mesajla tı.brilı: <'''1ıL~
ler<lir. İn.gili;z Hı.va :,ra~ .. i Ha;~ 
bunlara vcrdi~i ccv:::pta Hnlc:.-.n 
Alnııınya:;ı .·bu kada~ ktiu!.> dli~·'e 

bağırmcaya kadar ha\a ak.ı:..'.;.• 

r;n.n de'Vllll1 edecfği11. "oildmni.ş

fü'. 
Londra 5 (A.A.}- B.B.C. 2 in

ce büyüle A bnan Jimar..ı B..,..mcne 
yapı.!m"l olan büyük hava ıolc!>
nındn 4~'ô.ll hava dt~!i top!ar:nın 

(~v""'' 3 tın•U Sab'!odeı 
u 

''Komando,, 
lar Fransaya 
bir akın daha 
yaptılar 

Dönüşte bir Al

Vali Bu Sabah Geldi 

Ekmek Çeşnisi 
Eski ormal 

Ha ine Ge irilecek 
Vilayet ve Belediye bütçelerini 

hükumet tadilsiz tastik etti 
vn:.r.- ... Be!eC.~ i:ütçelerin:cı. 
~ ~ A!>tr.rao-a ı!tm.ıa 04.ıı vı..a 
w Be~• Rıela! D.Aı.t.>: Ltl\11 X.n:lu 

tı<t - tllcç'ıresle ~-~ &d..,,~ • 
.B&rdaıpaşa C-X-.ıo.ia Va Mue....,. Al>-
~ Kınık, Flıral!~t liildilrll. Bole<IJııo 
Reis Muev:nı Lif.!01 IJA<ac,y, B~e 
Melt.."ııpçusu ~ Ç!D:>r, 5e "d.'-·' İk
lıoat Mlldürü, &tiet Se<.tr, Be<S<rı Teı:-· 
tılcre'>i İslanbul Mht<.l!.:ıçı Dı!l>d P..e. 
!lıı! watmd.ın M< rşt;.mr. ıcllr. Vali. i:• 
tıerober Bcl«JO-O Hesap İi'en llW.ı.l• 
ıii. de 1C'l>1".m:t:.e .ı.:ı.w..ÜŞ'.UJ" 

Va.il ""' B~~yo R~ kerdL-S.'>I lc.u
fl]oy2:ı bir m-.ı.~r'.ırW'.:e '" ~t. 
ta. buhumaış\lll': 

•- .t.ıld:a:r.ı ı,• ;,çr, ı.;:e,., l>;t<ı g1t.. 
aılşUr4 VllaJH "• b<I~~~ hülç<>I~
d r~: l"'fııV!lm:~'Mm. r . .....t.Unr.t ı.. •~ 

~- ~lı")"" -.ı:, ~""'*· 
B.:r l..rl,° ,; i."':.I ~rl fJ •d h-tr tun 

(D<>vı..nu $ UOM'J Sal:.ı!f.doel Vali Doktor UlUi Kırdar 

--------

a a 
d 

İnhisarlar İdaresine vuku bulan 
müracaatları tetkik ediliyor 

----- ----- ---
Sinema ücretle- Bir çocuk duvar· 
rine ııe kadar dan düşüp öldüf 

zam yapıldı? Biri de boğuldu! 
Vergi ve ı~lere )~ı!an :ııom 

W- dıla.yısJe §ehri!rjzdc rineır..a 
ücretleri yeucc!en ıu sureUı,ı teır 
bit olunımu,..tt;.:-: 

Birinci sınl<f siıııemal:mia: Birin 
c;, smlf loc41ar 250, il<i~i ınıml! 

t~·amı 3 tnca Sııhlf..:e ı 

Fatihte etura.n ı:: yıı~rında 

Uehrr:et Ali isminde bir çocuk 
dün e,4aııı j!Cllllek tizere g.itt::ği 
Ziııcirlilruyuda Alman ı:jfılıi,;,j ei
-vrmd.a do!a~:.rke.ır burada lıulu
llBn mctrllk iki nıetre derinıiğin-
ı'Tu:v<o.ını 3 (lDc:ü 5, .i!l'd-<) 

man devriye ge- Bir göz gezdirme 
misi batırıldı ı 

Bu ~i, k&lı So~yrtkrc knvvd 
ekliycrek, kilı Almanlardan ku,·· 
Tet eksiJtercJ.._ muvaı:e-nrdc tut .. 
mak istilorlar. l aknt deuıokra&
yalarm lıi~bir zaın .. n So\~·ı .. ıler~, 
bu düsturu ı.,,ucak nılli1 asta 
kunet ilıl~e cdccddcrini, Alınan
lardan da, l iııe bn dıi,turu b-Oza.
.,.,.ı. ~lde ktıvı-ct h.rh eJccck· 
lcrin-i nnınıa) ııuı.! 

Lond.nı, 6 (A.A.) - B. B. C: Djn 1 
ss.ııaıı eıÇ.:;ende::ı, B:<~ryo "°"""nrtcıa- 1 
rı;. n Pt>lıon.~ ;Je J.fi 'f· .k-e ar;ı::;:nda 

y2p1ııldarı lıir A....;'\:af :. cı JMikkı00-1 
,.eoi h\.~Pr g?lln!~~'~. Bu hilcum<la. 
Alırııan mih.!<ı.!~:t):lrı t:M bit i(.~rıı-ı~ .. 
ta t:iı,·""'''f;,r. Kotno.:ıd· la t..'T ""a! lt:u- j 
ratla. k:;ı!rıuşl'"1.r ,.-e bfr dÜ"!ıc"ın n:ü&-

1 
tahk-cm nıe".'Urıi sust.ı:n'<.l~r ve vw.... 

(De,•ann 3 lt!ıcn ~e6e) 
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Kahire'de bir 
suikast mi? 

Londra, o (A.A.) - D. n . C. Mih·cr 
nııen001arı O!i.a Şa!1c'~ k.ı İ~!.ıe Mü
m..uı:ti Sör y,'lter:U Kah~,...;,, bir suJ

ıaııste ma,.-~z 1..-<ll<\ığwn "..sber w'.'lnlo
ar<tir. F•k>!I bu ıınıı..r ôo{ıru deLl!tllt:. 

Şimdi Loı:ıd."""" ıel>ı1Eldııt oı.ıo Sör 
VQller BeJÇlka Konııosu 1-1 V,,?.ddoe 
kısa bir m!idd<!t kalır.ı,,""....r. 

r 1 
JAPON'lar 

Rus hududu
na asker 

yıgıyorlar 
Vaşingl'<ln 5 (A_>\.}- Uzak 

Doğudan gelen habt-rler'e gö

re, Japonlar Mançukoya mü· 
him miktarda kuvvcll.cr gön
derııı:ı:şlcrdlr. 

NBciP t"AZIJ. l'..1SAJdlRll 

Şark crpbesiude ı.:esı;i~Jilı; 

topları atıh3 or. Havada, 

bir >pliği bi)f clalgalaııdırm.r;ran 

At;r duygunluk... Öyle ıMr se5"İlt-
1ilt vf' durguııfok lıi. ınlya v:mumt 
tnan-nz, yarın, ölriirffün bı.~ı~·a· 

cak bi<ıslııi ._"lıyabilir. 

• 
Kmnsalda çırçıpl•k dclaşabit-

me.k için kara~ın ı;:elmesiıııi mi 
bcl;\eı-sinh.~ tşte :l:li!ıHrhı. yani 
.AlnıaıWırıu nıo~·sunsi;ı. Liıl>> a ta
arnmı, 003 le bir tuhaflık arxedi
yru-. Evvelce de tıil.atııi;uw:z gilıi, 
bu hareket Mibftr hesabına mu
vaff.ak olursa, daha 'e büyük fo. 
dııkarlık, mu ·oUak clamu..<a cin
net n pua.şütsüz otlama tel>'Jln· 
ie tefsir c.-dilcrek. 

Şimcöıkoı. w lirtı.cl 3 eridlr ki, 
Almanhır Msıııbııuı, J..ıbyada &i
rişilen hareketin henüz daha .. ı. 
deden bir tarafım gürmü~·orw:. 

e 
Ben siu dt-mokras) awııı bü· 

tün harp politlfaı6ın ı sıDlbJkı bir 
çerçeve içdne alayım mı: 
Alman)aruı bütün kndttt ''e 

bhiliyeti mesela 101 \·anitsc, Soırv· 
ye!lcr.i 100 vahitlik, yfuıi arada 
daima 1 vfilıH !a.rk buhıııacak hlr 
ha.ide beslenı.clı; 'e 100 vMı.it 101 
den çılı.tı1ı:tan ...,nra geriye kalan 
ı vahidi ken.di eJ.lc:iı.. ı:ısayc eı. 

mel. .. 

Bti~ ük ş~rk 1ıarchl"ti ba)'J~ıına .. 
dan dcıııokt'":l,J;ılar .. \lnıHnlara ne 
nİ>lıeıte )ükleııİl"><', o ııi,bcıhı Al
maıılann Sn\) <'ılcrc kn"ı üsrnn. 
liıi;!inc, az ç<ı!.. hadtli "'ı"" \·e mu• 
vaı'-·ne dG~ttınınn boıau i11.o.ti.inlil· 
ğüı:e iııandı~ını aulatm.1~ olur. 

Bilıııcm ki bc•ndcniı anlatabi'l
diıu mi? 
rıcudim~ .. 

e 
Bekliyor eltndim, herk" bek-

liJor! .. 

Öliiler, ) aralılar, ınüs!aki.Jler, 
esirler, miit~bbislcr, mütered· 
diller, herkes bekli) or .. , 

Londrada, Hariciye :Nezareti 
hususi lrnlem m;idüriiniin kapıcı· 
sındaıı, Lıtaulııılda, Etyeme-ı.dc, 

bilmeıne ne mütt'k:ı1dinc kadar 
herkes, şark ccphc>indcl;i Jıare. 
ket n,eı;.,e>rini Jıekl!l·or. 

Beklemenin .fimH \ c l~lıın
dan yalnı• Almanlar ve So,·yetler 
nıibtağıU ... Zira biri, harekeli biz. 
zat yapacak olaudır; öbiirü de 
lıare.kc-l:i.ıı şu veya bu neti,c;iııe 

gö:c her iiliıbeıi ~'nıdiden kesti· 
rehilen •• 
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HALK FiLOZOFU 

EDEBİYAT TARiHi 

Ar.;AıliW:lmt['fı!mll I ı.tAHKEMELERı 
~~ .11..Unl Esme y bac', esme, iJ:Jı~J:~-- .~ 1 cinin uykuda., 

REŞAT FEYZi ektap ve ı~ı ran
dıman hoca içidir 1'erhiyeci lsnııil llaW<ı Bal· çok zordur. Fakat, 1839 da,. bu· 

ta~'10ğlu, evveki gün .vatan- güne kadar olan devrin edebi- Mdı.1epler.ı.. Jmtlıalı zamanı. İ:naa-
da çıkan hir makate6inde, ede- yat tarihi acaoa yaz~ mı· al.ıslı, bu yıl. da.lıa iyi neL!Celer ..WW-, 
l>iv•t tarihlerlmizlD yeniden dır, diye, bir sual sormak ye- OtedcnbeTl, bizde, lmtaıaruııruı ne!.ce-
y~ılmıısı iiz,erinde dihlate de- ;rinde olur. Çlinkü, llriıı:de VÜ· ol b:r müınaaşa. ve ıetit.iit mevzuu oı 
~.·r fi.kirler ileri siirüyordlL 1 d tfriI ed b. t tmilı mario••'<ı lrur~ır. Bw>un id>ebl • eu e ge en e ıya • daha C:oğrusu ıoebep!eı:U vıtrdır. 

1 Ona ve bir arknda'i'Jla gö~ ?eri, daha ziyade • eğer tahir faveUi, henüz no•Tr>ll mt::<ı!ebl ltu.- ı 
bizim edebiyat tarihlerimi:a11 caizse _birer mektep kitabı az- raınadı.lı:. Oltuyan, oku:maO< :s',jyrn ço-

l>illıııssa Türk romaııalığından nınnıdır. Bıı euıler birtakım c""' \'()k,. Buna göre tanvm edi)aı),, &-

bahseden kısmıları, asla lar:Ü· """ Pliımmız ,.,,C, KM! blaa, donı ma.1-
!l'.aruretlerden doğnı~. m. wm«ıl, bota yalı:, İdare ~r. Mele. 

sız n e>bjekfil yıızılllll§ ııddedi- uaenalcyh son yüz yıla ait ede- ı.ep ~-,,lan httıüz .sıaıeıı lm'.it<c7< 

lemez. llirtakım şayi kıym2tl.er ibiyat tarihlerine, 'lılrer t.ecrii· y~=~.r.em!e'.\r. Sınıflar lt•labali<-
basmıı J.zılıp kabul edilmiştir. ıır, H~r Ç<>cultla U!I deıeeedo me;;ııul 

be, nıüsvcdde demek daha ma· 
Hııııyycn inı~a ve krt:ıplar üze· oıuııamıyw. 

::..-uı olur, kanaatf&deyiz. B ı•-1 -·~•· , ~~ •-•• d ıiııde uzun boylu ve etraflı '"' • K.er ço.~r.()'.,. """"' ere. 
Ttirk romancılığının, TUrk ccde al<U.alı değ1"1lr, 1 

le ''hlere dayanın.>yan hiilı.üm- Ycrı.i bir luk.wlp ,......... Bu lntlk.t 
ı · -'· ede iyat tariliindeki yeri ne· • "~ er Hll!u.,,tir, dt"\Tlıı:ie ~:Wye t<>li~r rn!ıı: berıii>; 

Buna mukalııil, birtakım imza dir?. Bunu tayin etmek şimdi- iyice ld;l;.J~ı. İçlmtl hayatım '.l".la 
re eserler layık oldukları kıy. lik mliın:!ıün d~i:-ildir. Çünlrii, . .ınıe muhtaç taraflar polctur, Hor 
met l iikruii çerçcvesiM gire- 'bunu tayin etmesini beklediği- Clıla ve ttltl.ltidcl k:ı!a >"'PISJll& ı;5re 

&Ç'.mııl .yrı neviden mck'~lerla..o: 
memişfr. miz bitaraf ve ilinı ed<"biyat yok, Fa<-'-, ze~'n, -.ı, ıqılal her ço. 

l\lcsct'i, Dilseybı. Rıılımi, Ah- t:n,;lıçisi, henüz eşcriııi VCl'Il'e- c-.ık orı.. mııb."tebl, sonra ızc.,:ı. olrumoi< 

mel Rasim gihl. miştir. h<v~. 
.Cu f1ki:rlere iştirak etmemek Bekli.Yelim. ı Bu .: _,ı sOOcı>ltr dahı bir h:.y1! s:ı-

i~~~f~~~;~~~~J=;,:;;~:;::~::;;::=- yılab• r, i;,t t ... oebel>!er aK!nd.1, e.. -!:ı.-t~ r.ıJUk:emmel ııet!cele-r almak. müın 

Ter"i ed ·n maHim- "u.~ ct•ır"...;;r. 

r~ın ıı·st-n.l E-,.eJJ<ı gQıı. pzoıeıer:ıc bir ıu.-ını 
~.... ~aroıı.ı hoca:t:ırın mıı.ıııa. ge.;irlldlıJ Y"" 

LÜZUMLU VB 
• LÜZUlUSUZ 

Refik Halid, evvelld gün çıkan bir 

fıkrasına şu başlığı koymq: ,.LJi. 

2unılııY1J I~ ayumak... 

Fakat, bu o kadar mühim blı 
iştir ki, mut=et bakkalların da- ı 
ifttığı pinçlerln taşını ayırmak
tan daha ZOt"! 
Eğer, Iüzıınıluyu Jiiıuıu&tızdaıı 

ayırt ooehllstdt, daha~ .i6teri7.?, 

BO 'ılN.MA 

VAK'ALARl 

Boşanma vıık'ntarı artıyorm* 
bu.niln sıı"lıebi nedir?. Adliye m,.. 
Juınianası bu i§i ilmi e~ da· 
lıiliude in.:oıiy or. 

Fakat, biue, kadın ayakkalbtlan 
40 - 50 !ir~ya satdd.ılı.Ç11 ve bu ne

'\'İ luıdın e yası.n.ın fiatı yi.iı:sel

mekte denm ettik~, lı<ıfıınmı 
vak'aL.rı da artacal.tır! 

1 

Şdırl.mi'2! orta tedr.isat ve lllse 
muclLmlerinden Nuri Bayramcı
oğlu, Seoy!ullan Tokay, Asım Dıl
övel'in asli maaşları 70 liraya il>
lağ olunmuştur. 

Buniardan başkn y;ne Ş(Jbrimiz 
orta tedrisat ve lise mualli!lnlerin 
den ~li mıuışları 00 ar liraya ib
lağ olunanlar şunlarrur: 
İhsan Rae, Dahbar, Hatice AlD

sal, Hidayet Akten, Samn Öza:n, 
Kenaıı Sarıyar, Kwnura.n Tan
ver, Raut Seymen, Hatice Yeşim, 
Şü'krü Aksu, Şükrii SaıYalı, Lfı.tfi 
Taı<han, Avni Tölen, İhsan Duru
kan, Zeki Dclne, Semih Sa'1', E
min Ayel, B~oce Türe, Azize 
Çam fıl.:ıcl, N eıi'ne E,!.::gün, Nü21-
ıhet Göksdl, Müveddet Ek.iıııcl, 

Nebahat Karaor1' ıı.n, Bds:i.r Ör.s, 
Rılbla Yarkın, Ekrem Saran, 
Vch'biı Dilel~ioı, Zehra. Bill>ay, 
Adil Zeren, Fuat Ercan, Mc·vfU. 
be Arh.'t>llar, Nezihe Sole<y, Zckh· 
ye, Kaniye ÖZger, 'Übeyde Ôk· 
men, Noşet Kad:rgen, Mahir İ2, 
HaşL-n Kara:r.an, Semı":ıa Diimı
duz, Tevf'k ·• :r. uaz.zeıı: Baerat 
Azmi Ozan. 
Devamını yarın neşred\.-eeğiıı:. 

DAF1FMF.ŞR:t:ı~ 

ARTİSTLER 

Daima fazla haıfümeşrep roller
de oy ııtyaıa ve kombinezonWlUJl 

askısını kopararak çıplak gö{:minü 
güstermelt gibi hareketi.,., yapP 

Wıema yıldızlarlAll ~ı, film 
Şrketleri boylııat eeusı venuiJ'e 
boışlanıışlar_ 

l Gümrüh ve inhisarlar miilettif 
muavinliii için bir imtihan 

açıldı 

Bu arlistlerden blr.i de Kivyan 
Roman.! imiş! 

Fakat bu bi\dlse, tn,ana kaç, 
tazıya tut 
mu'!. 

miglaıe bemrmiyor 

Mt\Tl-:FSSİR 

OLDUK 
Üstadımız ve kapı yo!ı!.~ız 

kıymetli ş:ıir • ·~oip Fazıl Kısa.kil· 
zek, birkaç giın tıV'\'el bu ..Utuniar
da kendisinden babslle yaptıf;ımu: 
bir liıti:fe:kn mü ressir olmuş.. 
Alınacağını t:!lırr.iıı edcmiyerek 

:raptıJ;'tt'llD bn lfıtiI...Jen dolayı, 

kendlsindcn daha büyük teessür 

içindo oldııi;"llmuzu ifade etıneli
yia,. 

AHMET RAUF 

Güımrük ve İrnıisarla.r Vekaleti 
müfettiş muavinleri r.hnak fuere 
ıyükhek mckt~p mezunlarıı artı
nndan bir müsablka ımt:han.ı 
açıı:ı ıştır. 

İmtihana nğustoı;_n 3 üncü gü
nü şclır':!Iır-de ve Ankarad" baıt" 
!anılacak ve 5 inci günü n3iwryet 
ver'IC'Cektir. 

Kazananlara 35 er !ıra ~ m> 
aş verilecektir, 

Tal<si ll~ıf.n antıru'2<!aiiı halı:
ICI. da b- ~·~ va.r. Bu ~. s<'7IiL
se!er m üd ur. l!\i<1Cr. Y"' ı Lır tab1 hu. 
dut p ·11 \e ta::ift".;i lw.... ~!.am.a.kıta. oJı.. 
du#u h:ıhcr!nden çıktı. 

ıı ,_ .• ten, Ucttt.lcr de arlaca!ı: mı!. 

Bu bf<ber: bir ~<.1 ııa""le <!e kaydetti. 
Bbcoe, hiltıin .,,..,,ı datre~. loeı:ıdür!. 

rıl a r eden - ı..berlerl&l d!r.. 
bt ve etıe=lyetle taı<1P elı.a<'lc. do~ 
ru be rctırr.! ~!.a tc,\t. y:ıla!l ise, 
ı:tı.':zip etmcJıdlc, AJu, aı.ı. .:; ş~ 
he ı·e teroci ilt lç-..ıe tAl,ıyor, 
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l.Çıngıra~!~ .. !!!!~ 
anı<ıc 1 .. Fwt artık benden ç~. ı 
Elimden tut kapıya !codar ııetfxdl: 

- 'le uı ı\edlğln za.nuon reu U-

:randıg.ıı ı::ı.ırıııc. -Dedi- l 
- Zaten uyuyamıJ'lca:m> ı:L. Sa. 

ad~>lm b•nl çılcUrt .yv ... i anamıyo
rum. B.r tür!U 

- Jna.ı:ı sevoıll m_ Ben <le ııcnl se-
vlşorum. 

Kapıdcn çıltıııea <".Jğru ole~ gir. 
dlm. A ' J< 111J< :c.r =ıllşıü. Hiç 
ldrr .d n pf"NWl Y k'.u. Ta!lanl.nn 
a n ' ,.lcrk n t.lr ı;c , e ile kar ... 
şı. Dun n yt c Fiık.rı N~e't ol-
du . ~ san ralı: .sı -n. Fıı:kııt sesln.I 
ılş.!...ce ş tnl : Ec:-ıınle kı>n;ış:ın, 

Beyzan:.ıı ıaıo:ı.ım eı. ..:ze:ıl İbrahim 
B y . 

- Or ş' ıdl mi çıktıruz~ Di~ 
111 .~ b r:e rdı.: 

- S\ı Kad:n vıe K~ llonıcndekl o. 
~ ok .. ~ Jnuz mu!. 

- l c 4\um galiba... Faka.t bu 
beulı:ıı •~liıniıı cev&t>ı değil L,, Ben 
sı:e yarın i:sıantıuld:ııı ıııYTWı> ayrılıru. 
;raellğll!l!Zl &Oln1:!fLum. 

Omuzla.. ını ılcald.wiJ: 

- Blmıem ıı Dedl, Den l!ı<t senedir 
bir l::bpek gibi on"n a:1u$.:ıcfan diyar 
d..::;,ar kxı~\ı~.....,ruro... Ilaz:tn k:eruii.s1:ıe 
>b& bedly..•Jer.I ı:etlrmeıc !<;la kabul 
edi1 "1n! .. Bazan da kovuil. um! Dlıf• 
m:.sk.n b1r gG..u sarsıldı. 

Fakat ,1,z P cnses Iıeyzan n ıuıze. 
m değ.ı.1 m:hs.iniıı.? 

- K._..nl]'im! . Ewt lm:ıenlylm!. _ 
D\ye tctrarbd. O ne emrederse ben 
~uyı..-m... .A....aba ·.smaıra.d K. • Kadın 

ve K ıl;la:ıoı her zaman ba-'ıd:ıyııı,ı:ı:t 
D benden uzakl.:fL 

z1.-<ydı. Son sene!e-rd.e maao tr.ad.'"C ;..ına 
boca a,mam17onlu, G~. ~t 
yolıı:u. Bu yUııd<tı, ~ ~r ı... 
rafında, bli>awa İsıanb\Llda., yutlımcı, 
vwt adı !~ çaJı,ıeıı bil' goit ıı.o......ı..z. 
var, Ilu l'.ebll hocalu ull !M>W.trdaıı 
daha fazıa., 

H1<liıukl, mdotep dtıınS; har ;ıe,desı 
evvel hoca demelı:Ur, Mes~l iyi ı,,,. 

lcıı, tecrübelJ, ı,ln. ballı. çalıştan lıc>
..,., HoJbtJlcf, ilcrNI! ~ yardımci 
V"17- v<'kll bocada bu ~ bep.. 

s!QI ar.omo'1; "" bu'lmı* her 1:$.:J'"'1 

mllnOct:A ti< ~lr, 
~Cf', m'CktcpJ.erl.n nzıdımoo mı a.rt.. 

t....nıılt Ça her ...,.den """"! ho<:a ,_ 
.~,ı h1l!etmcıı: Xw•m<lır. Ücretlıt 
90!ıııan yardımeı ve veı;ıı hocaları blr 
tıcoır!ıYey• ~bl tutmalı:, b=larm için. 
~ kt?ı11>>! vuı!hrrı w, -.e .. .a)ıru 
rn:ıvr.U~!yetle geç!m:iş o!an.larııu 

dc'1ıol meof lc:ıdro•un1l o.ıona!t, dl~ıie
r:nl ~ hemen rneıktepleni~ ıızatla1-
tuma!t zarurtdlr. 

R. SAB!T 

Yeni .N eııil üh okıılarıda b_ir 
ıeTgi açıldı 

Har ilk mE>ktepte takbelerm 
e1)Ji ve r hn ~er !U b!r 

ıyıJb.\ mesaileı'i.ni ~l.eı<:!ı> ııel'
giler açı1!m~Lr. Bu meyanda 

Nu.ruoısmaruye cad<lesir.ıde-ki •Ye
ni nesih iJk o:CU!unda da güzel 
b;,, sergi açlınıştır. 

Bu serg'.de; bHiıası;a pi)-adı. 
bu1unnı:y:m renJ:lı et,şl ka~ıtlan 
yerine kitli{> ve mecmuaların. 
renkli kaıplarından istı.:fade ederı:lı:: 
küçük taJee,e'.erin ~'iicude get r
dikleri zar;.f eserl~ muv6lffald.
ye1ı!e yerclımıktcdır. Ser<gi her
g'in, herkese :;~:ktır. 

·-~ 

Ay bc:ıml:t gcuükçiileı
b:ı· kurs açılıyor 

' 
Tcnırı•nun 1 ine· günü şclıri

=de bir <go. :if-.çüli.ık kurnL» a· 
cılıca1."1ır. nu kurs 2 •v müddet
le d~vam edecektir. Tekmil mem 
le ketten tal. p oknlar sıbhat mü.
clü·!iiklerine rnü-acas.t e,yli~·e<'ek
lercllr. Elle.rinde alıllyetnııme oı. 
rn yanlar veya bu l.•ırsl~n ııne<ıun 
bulumnıy;;.'llar badema gi;iUiE<ç.ü 
:r;.k yıqcamryaca'klardır. ---
lJeyr.elmilel Kızılhaç delegeai 

~T.dmildl Kııı:ılh8!Ç' delegesi 
R~ıuna Kurvazye şehrimizden 
izuniTe ı;:tmiı;tir. 

Saatıercr gü:ul nişanlımı düştiruiüm, 
Onunla !>€rııber uzaklara kıaçıp bur~ 
<!= kuııtulın:ı.k,, bilıün lııayatımoa <>
nunla yafP?l\&llt sa.a.-It."1.ine er!e;ecek
hn. Gt:zel lıı;\;ral&r lç\ııde uyumu-,um ... 
GWerlınl açınca derhal kalkıp ııL 
~ye bı. dwı. Kalbimde bir enl"l 
varC:., Sev&l'~.e bir n~ lltdlyesi a.L. 
m:.k! Faka bedm l<:cağım şey kuze<ıj 
İ"o.rahlm BC)ln veda ~ifi<i yanrnda 
r..,~., ll"k ır.urr.ızl le cea:ttı.,. An
ı:>!< bank d8ilt1 ~ yiız Jlray& ı;iJv..,j.. 
:;onlum. F . ""nr~ ı eyle il Hlndls.. 
'13lıa lcodar gıd~l.i.: ' Orada rıeyle 
.)..lflJ'..ıc.:ık.tını? Ve en mn?ı-lm.Ln1 B:")"'Z3-
gl:>I ~ı b:C Prem<slıı bir ha"< ço
tPCJ ı1e e-vkr-~~·.oe oradaki asal~t 
ana ekrl m it miyd!.'? •.• Yine ka.l
b!mJU ır.ul'kü\Atla urma.ıa:ıdlfııu hl....,._ 
ıl ·ordum: · 

- ll'raKalım bu<ıları! D«ilm. Gilttl 
ve tot .. §eyier <!Jpnel..:n, 

G "" ""'111 k&.l\'altı ı;e '=1:,11, Bir 
de c"'-"'" b.r pusu°J tu~.$Lırdu. Bir göz 
& mca Pfırdım: On günliik otel, dok
ıtor • masra!nnızın ydtfuıu ....,':} yüz 
Qul't Ura a im~ yedl ıı:u,.,.,, tu""'1tJ! 
C .a ... l"l~ı çı ::.r :ıca pek hatif~ 
oıcluj!ıı u ıord!im. Buraya ı:ellrl«n 
· ,.,.. lr ı ~ p ~ lıarcamı$\l,. Bu-

G•• •• B } A k A H ı Naııın, ınce yapılı, saz benizli, 
UDUD aş ICa 5 eri are• sevıimlibirgença Ya.nındaoturan 

pala bıyıık.lı, i.rıi cüsseli adamı gö&-

k e tJ erİn de Bazı Tahminler ıe~~~ bey kmnştmıuzdur, dl.-

Y :1.ıan: i. S. Eski Bükrcş Ateşemiliteri) ye s<Xzıe ,başladı; hattf., :kendB:ııin 
elinde büyüdiiık diyebüıi:rıiıın. Ben· 
deıııiıı: keman ç:ılarım; alaturka, 
alafranga ... Sabahlaırı erken uya.
nırım. Uynmca, vazife saatine ka· 
,dar, keman çalar, şaI1kı söy>eriın. 
Se.>im lıınız miisaltth-, Bu sabah 
yine erkenden kalktım, Yüziiımü 
yıkadıktan soıı:ıra birao: keman 
çaldım, Sonra, yan .giyin•? .bah
çeye, güllerin kuru yapro:ı..;.armı 
ayıklayıp gübre koymıya çııiı;tım. 

Yüksek sesle de şarlu okuy.:ıroum. 
Nereden geldi ·bilmem; hatırıma 
şu şarkı gelıd'i: 

UZAK DOOUDA: 

Yapyeni blr askeıi lhfıdı.ge: 4 
bomoa ve 15 wv tayyaresindeo 
mürekkeıp bir Japon lıa'Va iLJosu 
A!ızka yarmıadasmdıı. Dute Har
bo~r Amerikan fu,-süne iki alon 
y;.pmtŞtl<'. Bu üs, Alaskamn kale 
kapısı mcsırbesindedir, Ja:pon ha· 
va taarrucla.rı, bir müdıdet evveI 
Tokyoya yapılan Amer:J·a·n ~kın· 
)arına bir nıukaıbele telakki edil-
mektedir. 

Bu Q1adise biıze, J:ı.ponların A
laskadan gelecek büyük hllllia ve 
denioz tclıllkesini se-1.dGclerini A
rr.erikanm orada ııy l:ırdanbcri a&

kcri !lıazır1ıklar yaıptığmı ve ya
kı~Aa A' ~ska, Aleuters tak:m ır

dalan ve ş':mall Japon adalan 
suları Ja ve havalarında önemli 
~ıarclı.PU~r cereyan edeceğini gös 
termcl:.tcdir • 

LİBYA CEPHESİNDE: 

'Muhareoe vaıtyeti şi.mdl dabe 
iyi a:ı-dı" 'anmıştır: GenNal Roın
mel Gazale - Bi.iri Hakeym ara 
sında :Mekiliden ıc .. puzwya uıı:a.

nım y'Cll istikametinde ve mıı.yn 
tarlaları arasında ili cep açınJf 
ve bu !ki cobi blrJ.cıştirerek İngil:iıı; 
ceP!Jesinde ib>r gedik meydana 
getirm'çtir, Bu bir muvaf!akiyet· 

tir, Fakat General Rıımınel bu 
gediği, büyütemiyor ve şarka doğ 
xu ilerliyemiıyl'.\l'. Çünkü saıhilde 
Gazı.le ve merk~ Biiıni Ha.
keym, İngilil: ve Hür Frırnsrıı 
kuvveilerinin elind,d:r; buraları 
şiddetle müdafaa ediln-.ckted,r. 
D'ğcr taraftan İr.gil'.e ccphc<>in 

de gediğe ılcrliyen mi!h\'er zırhlı 
b::rlil:.kri 5arkta~. ~1'.J1!'.1den ve 

~=================~ 

Müessif bir kazaya 
kuı ban giden Ümi<l 
U.uğ defnediidi 

Eıjı:[ Kü!<ı!1Ta l\Ieo'uaı.ı '~ <UlıF> 
relk'~ Jll~ tı~d.i\rU ark•
~mıız B, Nai~ H:J<ltı Ululun 13 ya. 
µ>L"".i ofl!a Umlt ır.Ot ' b:r k=yn 
t<urb.n gitnil'itlr: 

:iıı:ı """" evvel b.'>l>•"":rlo •Ulss> t.an 
e•-Jer'ı:ne dönen Ümtt b.ne. s<>nr& ban-

'° d.ai-re..:;i:ndıe Ulü buhltWilı.~/.u.r. Türk 
Maar)f Ol,,,:.Y?tt LJseo'.ntn en z<td ve 
ça.~kan tal<>iıeLer'ıı.den birl o!.aıı 1'.11-
~Dlc ilnMJ:\ bu müero&U ö1i!mü derin 
bir fıe<s;ilr uyaııdırnuf ve oooaua el
ler ilstll de Jıjı.\dır.J.ıırak ll~ H&a, 

Bay;;a:n ramir.de kılındJl<i.sıı sonn. 
ebedi m•kbc""'1Zıe cıetnolurımtlfl1ır. 

ıı, N~t Ulu&a t.17.i)<•tıerlın>zl iUIUl.

nz. 

cenuptan İng;J.tı zırhlı lıli:yat!an 
nm hüctJrouna uğramı:, ve muba 
rel;ıeye tutuşm~tur. İşte ~nera.l 
Ro.ımnel bu İngıliz ıiht:yatlarıru 
h<'nüz yenen.emiş ve dağı!ama.
mıştır. Bundan b~ka İngJizler 
Biiri Hr'keymin garbi oo~ ve Mc
kill - Kapırz:ıo yolu üzerinde Sin
yali kalesini zaptctmişlerdrr, Bu 
suretM> mihver ordusunun ia;:e ve 
iıkmal hattı tehdit altına gi.rnt ştir 

General Rrunmel In,giliz cep 
hesini hala yaram:ırmıştır. Bunun 
sebebini, herhalde mihver ordu
sunun zifında v<>ya Ger.-cral Ro.:
mclin haznladrği taarruz pl'anı 
nın yanLşlı{!rnda aramak do]!rıı 
olmaz, Bizce bunun sebdbi, İngi-
liıı: Ndusunun ayni tekn'k usul
ler!e mukzbele etme~ıd r 1nc · ı .. 
zu•hh blrLkleri" ve .hava k.ı.vve1-
leri ınuharc!bede ~birL • ile çal~
masını "\~e ta!lrtLn fikrile müda~ 
faa muharebeleri vermcsi"l! öğ
remni.şlerd!r, Bu yüzden Llbyada 
mılharelıe, bir yıpra~ma !"'klinl 
almakt:ıd!r. Evvelce de söyle~ 
ğlm'z gibi, bu mulharebeyi ?.ı:riılı 
birli:kleri ve hava kuvvetleri üs
tün ol:ın tar:tf k!l'Zanaca.ktı.r. 

BATI AVRUPADA HAVA 
HARBİ VE İ.'\;GiLİZ BASKINI: 

Askeı:t sanayiin kudreti zııma.
nımrzda tayyare i.StihsaHe ölçüJ.
melcte<lir. !Bu bak.ı<m:fan mütte
fiklerin üetii'nlü.,Oü ele aldıklanru 
talımln ctm<"k hata oimaz. İngiliz 
haıva kuıvvctleri Abruın sanayi 
merkezkır:ne w Manş sahillerin· 
deki aSr.ert hP:fo!leri 1bomtardı
mana deıvnm ~·or, Bu hareket
lern Ancerikıın hava filolan da 
iştirake h~!ad:P,ı za,nıan, A1m~n 
~:ınayii.nin ne büyük bir tehlikeye 
cl';.iıjeceği tasavvı.r edilebi'ir. Bu 
safhanın da uzak ol.msd.,ğı zan
ncdi]:m.,ktl"<iir, 
n~ncı~n başka tn.~'lizlcr kara 

ve ıLmz kavvet~ı ·e Bculogne 
ıl e LetougL· et .. rasınd3lti sarn:ı> 
bi.r l·~if taarruzu yapml(! ve kü
euk blr müfreze karaya çık&ral~ 
tı>kıur geri dönmü~tür. Alm•nln
ra gt;re, bu kiiçük !ng.liz b::.ıkını 
pliskiırtü lmii>jtür. 

Göriifüyor kıi; Manş ~nup ~a
hi·llı>rine kiı~ük g~·nJierle sokul
ma" güç d<'ğild'r. Yr.~ıı: karara 
ç>k~p ycrit':tmek güçtür; !;u da 
e~ke söyledı,;. :n z gibi cc:.aret 
m(';elcs'd:r. Çünku bir kaç nok
taya bir<kn :yapıli!<'ak ç.i,ı;rmıı 

tc~e\Jbüsle,'~clc Lüyiik kayıpları 
gijze ~lmak Iazcmciı•, Bizım anla
dı r~ ~~a göre !ngt':zıer guıııba 
bli'j2' tC1e~obüs ~i:ı t~r.rü~e \ t' 
talim yaprrı~kt:ı.dır .ar. Amcl"!!<~n 
M\ a kı.rı:v!"t,crinııı hav3 harbıne 

Tramvay seferleri 
azaltılmıJl,acalı 

• i;tirnl:inden m>"<', onların h:yak 

Traın,·ay, clektrQ: ve tünel ıd·a
rcsi wnu.m müdür muaviniınin 

iştiraıkile dün belocl'ye reis mu
avin! Liıtfi Ak.ooytın re16i~bnde 
belediyede bir toplantı yap:ılmı=t
tır, 

1 

bir çıkr.r.ına teş :X,ü:;üııu~ b•ıluıı
ıııuıhrı kuvvetk! muhtemeldir, 

1 . 

Toplant<la mew:;m mün~l:e
tlle şehrin scyrüscler vııziyeii Hindistanı tehdit 
tetkik olunmuştur. 
Romanıyaya sipariş olunan ban 

dajlar önü:nib.dcki ay şelırimize 
gehn>ş olacağından hiç bir hatta 
lıiç bir tramvay seıfex; kaldırıl
mzyocaktı:r. 

yüz lira:tmla on on b<'t lira kadar u!ı>lL' 
para kalnn;tı, On gün lçjoıde bu! .. , On 
gün içinde böylo do!Wun bir ~ünu ö
dem.el< ıınc2k çalışlığ:m zcrıııiıı :;ili.,.,,_ 
Uıı müdürü umwn~ ~in ıı:cseı;L 
ne ııj!Jbilirdi?. Ben ncydı.nl Hlç Aşda 
yüz elli ı:tra üeret alan zavallı blr mu
huetıe Muavloıl. .. Yine kendi keodL 
ıne: 

- DOşUı:en.y•l'm! .o\l!Uı Ker!mdir ... 
?<taderdtl o t><nl seviyor,. Beyza gibi 
.,.... bir kadll)ın ~ını ~ıktan 
sonra. oncio.."1 ö!ıeli d~üııO.lür mü?. A
daaam sent...e: •.• 

Bunları dü;;i!nı~e çalışırken ga:yrl 
lro<il d ~lorınun ara!.na, 

- Kadın ve I{ -:a! Kcameıerı ta
kılıyordu: Kadm ve Kukla! .. , Bu da 
nereden ç~ktı?. GUlerrk odaredan ç~ 
lım: 

J3:ı.lıı,ıcye doğru yür~ ıaJa;1 ıeea. 

ll' F~ri .Nuscctle burı:n Ou.rı.aıa s:ei-
,!'.4<. 

-l\!..-h<.!>a 02'.zlonl 
Hiç p, adı: 

- Me"h ba' Diye n"'<latıarok ga. 
rlp bl• bakı;!a beni tepeden Pa::ı k•
d:.r ıüı:dü. 1 

_ Be!l bu ~yl ':urada c..,.lrdlr> ... 

1 
- b ':Y<>r.mı Dedi. Ben ~~ her

k"8 blU or arL lı:. Bütün ote'ln gı;.. 

Yazan: Ali Kemal Sanman 
Hindisltrn beyiik bir kaleye 

:!:ıemeti!mektedir, Onım müdafa
ası içlıJ giı<ş.ihniş baıı:ırlıldar gün 
den güne arımaktad1r. Fakat bu 
müdafaa iıçin Hintılilerm "Yalnız 
meımleketlerinin hududunu bek
lemeler; şart değildir, Hi.distamn 
'luJkiki müdafaası belki de hudut 
!annm harıcinde<lll:, Hindistan 
zeptedHcmiyııcck:. Dünya !harbi• 
nen içil>de Hindistan öylece sar· 
stlnıadan kalacaktır. Asyaya hıi
k:m olmak i.stiyen mutlaka HiI>
d.stanı elin-le bulunduran ibütün 
Asya kıt'as.na hakim demektir. 
Bir ln.,;U.:z muharririnin bu SÖZ· 

lerinl şoyle bir kalıba sokmak da 
mümlküntlür: Asyaya haknn ol
mak ·~t:y .. n "vvcla H.ndGtana 
sdı ounai< L~t:yecekttr. Fa.kat 
HınLliler. n milli duygulannın is
tiklal emellerinin kuvvetlenmeııi 
ln-:ıilterenin Hındistandakl vaz> 
yctı icın r •. lSı: bir toiılike teşkil 
edebilir? H.ndistan istiklUline sa
hip ol!l' a ~: o;tcd.kıçe har ten ge 
lcceı.lt rem 1ngi ı:x !stil.i t. t-bbü· 
sune ka . 1.<'nd • r :iı•daadan . 
ırer k wa k•ır. Bu ıt arla 1 
l~Ja!cr;n a nd tand-~i vaz;yeti 1 
H t l(: le H:- ili c ac• kt•r. 

<Ah eden kbıı.d.:r bu aa"'t ktıytuda> 
«Sustu bül.büLler, hıyaban u~uda> 
cŞ!nıdi ay b:r servi siytnbdlr ırudaJı 
d'.sme ey b!-,d, es:n.e, canlın uy'k.udal> 

f'Ba.şka Aşrkla~ı;l.Bn akl~.nc.ı heves,.> 
Ba;ka yerler, b4':> vadllı>rd<ın ee . .> 

moğmıısı.ıı ruhumda t.nl b'r heves,> 
•E=~ ey l:>::.d. eome, can:!ıı uykudn!> 

Şarkıyı tam okud•tm, br.:L.-diın. 
B'1denbire, elimle irıcc bir değ
nekte, Nazif bey peyda oldu. Av 
üzerine hüc.ım eden bir phio gi
ıbi tepell'.e çullandı. 

- işte, canan uy'kudan uyandı! 
diye, eHn<J.eki sopa ile vurmıya 
başladı. Bıziın patırdmııza evden 
Joaşup aramıza girdilex; ıeyırdtlar. 
Davacıyım. 

Hakinı sordu: 
- Peki. siz.i dWıneslııin sebebi 

neyımi.ş? 

- Sözde, bu şarkıyı, llı1ın. ken
disinıın kızına se:renad olarak oaw-
y()r.nıuşum. 

H&klım, dırva edilen Naz.':fe dön
dü, 

- Siz anlatın bakalım, dedi; 
nasıl oldu? 

- Efendim.. sabah karanJığl, 
amma her Tanrmm sabııhı, Recai 
bal!koına çıkıp keımın çalar, şa;rkı 
söyler. Kerime cariyeniz de, oın 

yedi, on sıekh;!nde ... O da eıi<en· 
den b&lloona çıkar. Kemanla şarkı, 
aralarmd bir parola yanL.. Bal· 
konrian baıkona a~cl .. şlık. Bu sa
bc.h ıık.'shıi de taıki p ettam. Kızıl. 
cık sopasını vurdum. 

- lşte, mdim, caııAn uyllcuı::!an 
uyandı, Serıi edepsil haylaz seni!. 
Utaı~tıll) or musun 'OOY le haltlar 
etmiye?.. İşte efencli.'?L. ilı:iıd?se 
buncian !.baret... Pedcrane bir i!ki 
kizılcıilc 50Pası... Yoksa, ciıddt bir 
dnyak hadistii ~-oktur. 

N azifin kızı Nesrin, Recainl:n 
hhımetçisi Şayan, Recaıbıin ağabe
y isi R~sr.I şa;Iüt olarak dmlenil
diler, Mah.!<<'ınc, N az.üin Reca.iyi 
dôv·d:i~ürü sabit gördü. Bir ay 
:.apsint> karar verdi, 

Bu kar ar, N aııit' n ü;oe.-i:nde oJ,. 

u.;gu kaoar Recsitr.ıı. üzerinde de 
tllSir yaptı, H cai, 

- Ben, <lr.vaından v~eçi!Y'> 
ruın efe'1.d1~, dedi. 

Nazif.in bi.r ay hapsi bl<at ediildi, 
"IÜSt.YlN BlillÇET 

gaye atl.ımıdır. 1'11g liz de ameil 
bir adamdır, Her ik.istr.in bırlikte 
çalışması <harpten sonm]<i driin
yada devam! bir sul!ıtın kurul
ması iç.n zarurl ve !aydnlı ola 
caktır, ~'akat Hhıd:Stan tclıd.t al 
tındad:r. Ifarırten ge:ec~k tehli
ke hangi taraftan olabilir?. Bu 
harbin ar;fesln:!e bu mevzuda 
sr.:fılıiyettar kimselerce tııı.'ımin· 
ler ~-ürü.tülmüş olduğunu bugün 
okumak meraklı oluyor. Hlndia
tan lşlerile çok m<"'.,.gul olmuş 'ba
zı İngilizlerin dediğine görr Hin
ristan için Rusyanın tecavüz e
melleri bcsledi.ğini di.işünmemeli. 
J2ponun da bir t<!hliJ<.e teşkil et· 
mesi ikinci derecede bir ihtimal
dir, Llkin Alman!Yanın H;ndis· 
tanda gözü olduğunu saklamai!a 
lüzum yok. O halde asıl i...:tlkeyi 
Almanyn teşkil ediyor. 

Bu tıliımin!erin ne dnece ı6a· 
<bet gö>terdig:ne gelirce; Hlndis· 
tan Rusya ta.rafından teh<lide 
uğrama<lı. Fakat Hind'stanı tclı
d;t bahsinde JaporJar Al!'.'-anhl'
dan dal' a evvel da<Vranmış oldu· 
lar, Şimdi biraz daha bu tahmin 
ıer:n nereye vard;ığmı gö,.,.,ek la 
zım: Alırnn:ynnın Hinistanı ne 
suretle elde etıne;, lstiyeceği me
selesi burada ta. !il r-d.' 'Y~r Al 
manya evvda Rugyaya taarruz 
edecek, R ,yadan Ilın .,t ını"l 
şimali ı;.ırbi :l-udutlarıııa ı; 'dPn 
wlları dde edece!< bı nu • 'Tl'n 
ettıkten sonra Hindlst~n U>crıne 
yü--i.'yecc.Jttır. 

- F .. Lı si;, t.uradA ne arıyom;.nuzT 
ği "°'lem~ cıei;!l 

eıı, callba dclll Dedim, Saa<le. 
tllD;ı bo= k. ı<>na C:U.cncel1're kapıl.

:C ı,. ...,, .yord- a. Ut... Y!lrU<lüm 

zı.c! .. a i: _..~w•ıı.ııa:ıım. ı 
r.ada balo m atı ş;:ı, bu ve otel c. s- j 
rafı da çıkL .on. a cWıdanlmda bir 

C&"1<ffl f"~"e g~" ı<7. 1*r ~r<lal 
,_,·ı:." ali< (I'evamıvaı:ı ı 

Sonra Hi ' • _ 'e lng li.z er arıı· 
sındu' nl ğinh• y "ıız as. eri 
• tı el. kain:;•acq"ı ıl r• <"rül
n: · .,., H ıh "-'3 'n Cıkir ·e 

Bu tahmın vli<aıyi ıle ~ '"l 

t-a1"r""'ll'llına uvgun ge-'~E' .. T' ir. 
F .kat esas bird r H 'ldlstan me· 
•elcs, A:;ya mesele .cic. ....... =----....-

Barkol uharıbe· 
ılnden sonra 

Yazan: Ahmet Şükrü Ejmflfi 
Gerek Ruslar ve gerek Alman-

lar HarkOf ınul:ıareıbeısi:nin sonr 
erdiğini bildirmi,,I..rd..r. Her ıki 

taraDça da 1939 1ıarbınin en lıü.
yük cimlıa muha.rebcs;. oldugu 
söylenen bu mücadeleden &oııra, 
Rus· Al-:ıan cephes.'!de süktı •• un 
geri gelmesi, ilh!lıalıar aylarırd~n 
beri sorulmakta olan su..~li t~' a~ 
ortaya abmş bulunuyor: \ı 

- Ac~ba büyük Alınan taıuru
zu baışlam!'§ nııdır? 

Haril<:of rnuharef,~ind'en c\vel 
başlıyan Kerç muharcbesı, LLIJ <ık 
taarruzun ilk hazırlığını tc~l'Jl 
ediyordu. Kerç yanmc<la.•• ı,ı11 
coğrafya durumu da bur::.d:ıld 
tcşc-bbüsün, büyük taa"T..:zd:ın 
ayrı mevzii bir hareket olduğ-.rıu 
lanJatnıa.ktıı idi. Kerçte taaı1!"u:a 
hareketi d'O'. ;mı ederken Ruslfr 
Harkof etrafında teşebbüse g r:ş 
tiler. Bu teşebbüsün nıiınası o 
za:man açık oları:k anlaşıla"'a q 
tı, Hare.ket !bittikten sonra P ~"" 
lar.n da anlattı1d:ınna göre i 
şilen bu teşebbüs, Ahnanla" ııre
fınıclan Rastc1a dl)ğru başlnnr·-lt: 
büyülı: taarruz hareketini ö .J~~ 
mek ve Alman p!.1nlanm alt.iliA 
etımek maksadına matuftu . 

Almanlar, beş aPtl gün, tedaf'J: 
lbir vaz!i(llette kaldılar. Rusların 
ilerleyişleri g:ı.tbe dıoğru bir Cef> 
hasıl etti. Bunun iizer'.ne Alın&» 
lar, biraz daht. cenuba doğru, Bt
renkovo • İzyum capehsinde k
şı taarruıı:a gir:ştiler ve Ahnan
larm bu taarruzlan da şarka dol 
ru ınanan bir cep ha>ıl ettı, Ea 
aralık vaziyet her i.ki taraf ;~in de 
te'hlikeL gôrünLiycrdu: Rus cNıi• 
nin büyümesi, Abıanların geri• 
!erini ve Alman cebinin büyü• 
mesi de Ruslann gerilerini kese
lıilirdi. Nırsıl ki b'r iki gün wnn 
Al:ınan lıareketnin gel.ışmesi, S"' 

yısı üç ordu okluğu b:lı:iirilen Rus 
kuvvetlerinin sarılmasile n°t:cc
lendi, Alınanls.r, sarılan ordu!arıll 
240 biıı.;ni esir aldıklarını ıddıı 
e =işler, fakat kend! ka)'JFlarındl 
sayı~ını b>ldirm&mişlerdir. Rl19" 
!ar ise, kendi kayıplarının 75 bın 
Alman kay.plarının ise, 90 bin 
olduğunu iddia etmektedirler. 
Hangis;nin iıd.d:as• doğru ol\U'Sll 
olsun, her'hal<le Harkcıf anuha.re
besi, ilk günicr zarofında söylen 
d:ıği gi'bi, 1939 harbinin en bü,\iık 
imha mWıarebesi sayılamaz, Buo 
dan çok daha bfryük mıııharcbe
Jer, geçen yaz ayları ;çır.de .AJ,. 
m&!llar tarafından kazanılmııştır. 

Bu muharebenin garip bir 'lıu
susilliığ i göoıe çarpmak ıadıı-: N
maıı lar, 240 bin füı.s esi.ri aldıi<
larını >ddia ed'ı}~rlar. Ruslar ka
yıplarının 75 bin olduığunu ı;öy
lüvorlar, Fakat hangi rakam dıı~ 
n{ olarak kabul etlili!'Sf) ed hin. 
toprak k~Ybı, lnsan kaybı ıfo m'i• 
~~naslp s::ııyılaımyacak <ler<>eedııJ 
küçüktür. Alman:~r, Rusfaora bU 
derece ağıT ka<.11plnr ven.Urdiktcıı 
sonra da henüz. Doneç m:!ıtinl 
geçcnedikk hı! itiraf c::mekted'.t 
ler. 

Haı•kof mu!hıırebesini her t'kl 
taraf da kendi namına tı:r zafe! 
olarak kaydetm tir. Rus id<hası
nın gerekçesi, Alınaı.lar tar..fıIY 
dan Ro;tofa d<>i(ru gir-";Jecek o
ian taarrı.ıız pl'5nının altüst edi>' 
m~ olmasıdır. Dtyorlar ki, Alm8' 
lar, kış avlarmdanıh0ri, R.<-.:tof• 

(Devamı 3 üncli aahifecl>e1 

r BTri~i.:ti."DE~Di ~ 
fiepumzm l, 
·Erenköyürıde g ü
rüllü ile n:ıücadele 
Er<.":lkıfu'unde oturan oku.Ttıcu

ıarmıı~ Bo:ran llayrll:unn Er• 
z.u.ı.-ı.wtJu yaz.ıy.ar: 

- <İskınbul ş<,Dıind• Beled 'ye
n~ qüı •. Jtil !le nrllcadele• mev-
2uımd> ela ç.alıştıtıru ve seyy&I 
esna.tın sııl>ahın ena:, saatl<er.rıd" 
bJ.ğıl1fr.a.\arı.ru. rrıene'.ı-:iiln..,. c.ı:.urı:o-
b-1lere kla.loon çalc.·mnc· 1 t:~ 
rr-"'nl!l. ·n~~t e L:- :t . <' ; t.ı ı.vonı~ 
Fn.kat bu trı\cadrle. hemcd~ kÖ"' 
yiimil2xie yavı.b~ıyor!. T1! wds.11 

yyar satı.e ~ ın arada l:X yayı
l '1 sMler :i .;.'f::-ı.ier·n dil:'lll c;ıt" 
1 :c.ı ba 11 yeı. c-- b:.ın. guı·.dJ;ı 
v~ g ce ge' .p n "Tl,C ~ c 
di.;.lı;:Jer.n<ien b ,...., ız :\C ~.~!"C'!vr 
ler, fek mo·.'..fler b~ e n:.c . .-oıı 

• :ver nle b·:ıız c!•h:ı ''3•':1Ş dü<'ıJi' 
1 ça 3lar .., b l~BS&a ~ ı...Jz ve gt' 

~ ce l:}..... 1 .l.d r • .ı.ı.: o ~ 
olrr.zn? 1 

,A 1 • ., !3 .-1 -ın !12. "" t 
ce : '~:-:! rl'"'3 C':' ~. · vı 

1 



a · - S O N T t L G it A t< - 5 BAZIR..\N ııu~ 

=======ı 
lngilizler Almanlann 
B ı•remen tezgahlarını da 
bombaladılar - V qing 
tonda Atlantik anlil§ma• 
sının değİ!tirilmeıi için 
müzakereler oluyor -
mut - Hitler Finlindi
yaya giderek Manner
haymi tebrik etti -
Hcydrih öldü. 

B ŞVEKIL BU SABAH DEDi Ki : 
(B.ı ıCtıında:!tl -· .•"M9'ıı ..... 
j&rı6ı BuıteıUe<lııd<n a.luın>ı;,1ır.) 

T•· . eden: l\luammcır ALATUB "f eni bir tip 
lngiliz uçağı 

Ç IN'DE j Madagaskar'da 
Köylü kıyafe- ikij pon subayı 

(1 l:ı<! S-.ı..te<i. Dtv•uı) 
gelerek Vt:ıe'>T. blr nutuk s<;ylem;ş
tir . 

Bıış<"Cltilimiz nutkuna: 

lr,giıizlerln son günlerde Alınan 
sanaıyl şchirlenne karşı başlad!k.
ları hava akın1arı e!i!<ıa.rı rz>e5gul 
ediyor. Lcmdradan bildirildıiğiıı.:> 
gı;rc, dün Fr .. Il88.da Boloeya ile 
L.- ııılı: arasında bı.r yere kürfik bir 
İngiLz müfre:oc-3i çıka.nlımştır. 
iBu m"c!rezenin vazifesinin ma
lümat abrn.ktan ibaret olduğu zan 
ıoocL.lmektedir. Ayni kaynak bu 
kıt'aların hafif kayıplara ui,'I'adı
ğ'll• da ilavoe elımcktedir . 

maksat Atlant.'lı: mukavelesinin 
siyıııs.l hü kiimlıerini dcğiştimıcktlr 

AMERlKANIN "l'..l!a'll: HARP 
iLR,.,;: ~\R.ARLARI 

Vaş:,ıgı.m, 5 (AA.) - Loadradan 
c;.'!ron!lcllClne g6ı..,, İıııJ.'ll:ı!ier lkl mo
·;rıu yeni bir uçak imal etıu-.işl~rdl•-. 

lrmi M-•:cr olan bu uç>k 5.000 
lruo oom4ıa toşlya~. Aanıf 
"'tte 480 kllonıerte lr;.teden bu uçağın 
ağırlığı 25 ton ve lı:s'..r sahası S.lOO 16-
lıoalıetredi r. 

t'"nde apon 
askerleri 

l ponfar bir şehir 
caha alda!ar 

Loruıra, 5 (A.A.) - Dlln M>~ 
bnlan alınsn W.. hab<ı~ glır~, D:<ıı<> 
Su.:uo_~!n ki,., ıcr.ndm b.İtıilıde lk1 ya.
b::.-ıc= b ı:OOc:"na d•!c b:C ı. ber 
a'~n t."··;z ~~ lı.arc>k t etım..lş 
ve bn yabanr2!1rb y:ıpıleı ~
da !k'm de ö'!dürülmOştür 

•- 'Türk Hava Kı.:nım un 
8 inci kurultayı a' ·l · 1·1nı sc .. ~ 
lanm. d;:ver~ıc bıtı. lam ve ıbu 
kı.rultay _'1 dı..ny:uıuı en buhranlı 
giml<'rinde io!>landJğmı söylzye-
rı.;k h~va s; ·JıJ:arıı.·n insanları 

yera tına sokt<'ğ'u bu dtn.i..rde mil 
!etlerin Ç"'...ktitk!.,.., ıst'r:ı.pıaı:ın giYL 
önüacie otd ~unu i1~ve etmlştır. 

B~·ekil;miz ,.a n " a\•nsma 
hl.'<mı clm ın bütı...n dü yaca 
h~ynt ş:ı.rtı olarak :.aı..,.ı eti 1d\ği· 

Liby da 
İngiliz hava l-uvv•etkrine ın:en

sup tayyareler, harekC't esnasın
da ka~~ ve deniz 1rnvv>Gtlclir.4 dcs
tC'k.lamlşler ve ııvdet esna:s,nrla 
bunları hiırut~ e etmişlerdir. 

Amerilia mümessiller mcclisı. 
nln, Ruzvelt'in talebi üzerine, Bul
garistan, Romanya ve MacarC>ta
na harp ilan edilmc-~lni taS'hp et.
tığ; ro3lümılur. M- 'takil Rorr.<ın
ya r:U:')'osu bu huswta dey()f ki: 
•Amerika dünyanın en zeııgi.n 
m.lletırur, r.onıanyaya d• :'IL'mll 

olabl1=:ni tah.a;:ı-iil clrnek 
mlişküldür. Hmop ıı:ıh:vet'-1<.e Itu
ıır.en mil'efıi bi:rçoi< haı!cl:ırınuın 
aıuıJı.rum edile<cktlr. Rurııe-r.b

A'™'~a ile sul:h şaııtlarııu ara
m,y a g~,melid.r ler. 

(1 lncl salı'!cle-.ı Dev<rn) 
İlk safiha mihverc.lerin To.hru

ka doğru ilerlemeır.nin püskürtül 
mcsi ~-tur. 2 inci sall'ııada d;q. 
man Britanya may<rı tarlalarının 
yarıklarına çekıhnişt.ir. 

Alıman t:ob' gi bu İngi.E:z a~ 
çıkıarms h:ıral,.'etinin Alman .kuv
vetleri tarafından •kınld .ğc"l.l ve 
bir miktar P.str v~ silt.lı a.lıru:hğım 
ruJ.cUıım~ 

BH.EMEN DE HAVA TAAR
"tUZUNA UGRADI 

Br<J~en·ı.n de Inı;i.ıizlerin haıva 
taarruzuna u,ğrad.ğı b.iJ&'ilıiliııi~~ 
tir. Breırıen, nii.fusu :»J bine yak
laşan bir .Almı:ın ~'itlir. Burada · 
Alman le-rın g<'m! tezgôJıları ve 
!b!r90': fe.brlkaları vardır. Bu te:o
gii.hlarda Aloııınlar i};i kruvazıör 
ve bııva,1t ı:nuhri.ı;ıler yeptımuş
L&rdır, 

Ankara Radyo Gaze~ bıı ha
·beri veren m·lıt<>bl F.o:noııya 
radyosım;.ın nerroe fa~: .rette bu
lunc>uğu"1.ln belli omlad~ını da 
ili w etmek tf:<lir. 

HİTLER FlNLA, 'DİYAYA 
GiTII 

D.N.B. ajınsının Hel.~~n 
hildlrdiğine göre, Hitlıer, ya-n sıda 
Mareşal Kaytel olduğu tıa'.dıe, 
75 nci yı~nümü 1™ in :ıoob< 'le 
Fin toj)I""..klarmda dün Ma.r<'Şal 
lıfallilloerhayn 'a'ya."'Ct e~. 

Bu ddııild İngiliz akınında da 
.Bııemne'de ı:gı.r talırlbat ~"Ua 
getirildigi anlaşılmaktadır. Loo
dra 11 İı>giliız Uıyyarcsinıin geri 
cchrtedigiıı:i bildirreekt(:dir, 

ATLAı'<TİK ANLAŞMASI 
DEC:tşTl.Rh.IYOR MU? 

._!!Vml;· gazetesinin v aşi:ngtmı 
m:ıha;biri, bu ~ İr..giliere, 

Sovyetler ve Bi:rlepk Am.nika a

rB..'lında ır.lıhlm SO-;;si miizaktn>ler 

CCl'l'J.an eb~ bildi:mıel<tea'ir. 
Muhaıbiıre göre, bu g<irüşmelertlen 

( SEHIRDEN 

ANKARADAN H 

)IEMLEIU.Tl'EN: 

aıe 

* K~ .ır.~rl '~ JQ;r Eeııs!'ta.. 
leci ~;,ı"Aooıo eVWl<.I llıiıı Bliy\jk 
Jl.l..Jlut M<ellsln<W müzakeresi sw.ıaıo

da. lliır.( V<klı• :O. ;Haııan Aôt Y!loel 

t.IZUD. ~ti& bulunanıit 00. yı.ldoı :;ıı 

l;ıın. lo.(i%: bir Ilı: labsl.I kıadco8u ruc,.. 
de getir~ :ıöT.lemftir. 

+ Bcynel:t6eı K.wllıaç İmıird<11 
Yımoruııtana, 5:ıilJz ve s<oom, M1"liiıil 

~ ~ ... tı ... dı>ı:eldk. 

+ Ni:f'us memurlarının. ?Maçla.nnıa 

aıu )Or" ol~ ~ Büyük Jl.YlL 

24 saattenberi 
yanan orman ! 
İzmfr, 5 (Telefonla) - Cuma 

ovası ile Seferıı.ıaa.- arasında dev· 

Jete ait orman, çıkan bir yangın 

neticesitıde 21 sat~ yanmak

t..Wr. Akfin itfa olunmll6ına ça-
14ılmaH.ııdır, 

Almanlar 
c ı mel Sahl!edrn Devam) 

ve müdafaa bataryalarının azi.In
kar mukaıvemette bulu.nduklan 
anlaşılmıştır. 

Bu iicuıın yarım saat silımÜ!Jı 
ve doklar mmtakasında gnyet bü 
yük yag.nlar çıkarılmıştır. 
Ak·ncılar aıvdel etmeden d\ğer 

:r.ııntakalan:la da kü.çük yangın
lar mii.şaıhcdc el.ınişlerdir, --\ 

Komando 
ıı lnd Sah'!edeıı Devamı 

:ıll!elcr1nl. taınarrlıy;ır · çok n:ıru za
y,.Ua ııeıi d5nmii;!erdi.r. Ko=ndolar 
Almanlal" atıc; ıı.c.unadan evvel ku'!T.se.l

da yerleşml,ye rnı.va!f.a!ı: olmuııJardır. 

1\1i..idaf' ler aras nda t "ln kargaşa.

hlt b· y '!le o1muo ve hl<t!A bu!llar !>o.
zan mrbiı ıımn., r.• , .,tr.!ş!t'rdir. in
giıll. aıGoerlcrt ya l bctıeı 1l1" kad.lr W... 

nize ı:'•erek tel t•rı:Ulerl kesmlş"cr ve 
ll"'rtle :>e g!n;:ı!;>:e, c!lr . .Müdafaa ııokt&. 

•l l>lr lo:ıç dal."lka ırust: ul< uş, pro

Jokt.ö•ler OOndllri :m 1ş1 . ist:!<şa&n 

eoora bh- ııel< bora:ıan lş;ı: üe topla.-
o.ı.lnu5 ve S'.ı} du:ı bu.iutu a.ra-

HRYDRİH ÖLDÜ 

Prag'dım gelen hıııberleııde. trf>
çcnler<le Wr suikaııte u;rnyan 
Hc.ydr!ı'in vefat etlıiği büdl.-11-
anekted:ir. Bıı hUSU9ta resrnt !:lir 
tebliğ neşrecfücoe:ı:+.ır. Bu Sl!Aast 
mü~asd><~tt!e idam edik-nlerden 
29 unun kadın olduğu btldiı1ılmıclt
tedir. Ölümünden ııc>nra ~a
da daılıa sert lıcdbirmıiıı al.macııGı 
zanoodi!n:&tc<Lr. 

111EJ1LEKETTEN . J 
Metıl<,ij Detıllşe ~en 

ıı<~~r. I.tty'J;a,ya bağ'u kadroya g<>. 
ıı. 30 ı.,.. a.ı.ıll rra.ı;lı <Aı., ll5 • ra aall 
rpaaşlı üç yiız allmış kw.a m.ıftlS me
muru, 20 'llını aa:ı ,,_ıı Jk; yüz otuz., 
15 iira ı..:ill u.aaşlı yüz -n. ;.;..,. nü.. 
fUB kıôfb!, 15 ~ tnallflı elli Jkıl, I{) ~ 
ra maaşlı Y'tiz ııeiıııen ııaiıtre nli.fl&! na 
r:nu.ru oı:ı.c~. 

=======~==========~ 

1 IJ{J{) kıd. kilwii aaklamZ§laT 
Ka"" (Husus)- Kihıit f':alla

rının 4 ku~-a çıkacağ-rnı haıber 
alarak dül<kanJ.arınrla 1000 kutu 
kibrit saklayıop halka satış ~"i>
m!!) an şehrimi2de Khnnpara 
caddcs:nde Mohmet oğlu, Yeni
p:ı:r.ard.a Kaştım Ilaooay, !"apan
da Mustafa Demlrağ, Kiızırr. As, 
Mcfor.ct Başaran, Ali Q,-man Er
yılmaz, Selman Lale, Halitpaşada 
Paşa Erginsoy ve Kara.ı:J.j( c&do
d<.>SJ.ııde Tuat l:ıricilı; yakalanarak 
kibritler müsadere olunm~ ve 
kendi Je·i a<Ilry eye 1ıe:tl:ıin oi uzı.. 
muşlardır. 

Hitler Mannerhei
min karargahında 

C1 lnd SaJ;ifecien Devamı 
H>tler ve Keitel Mareşal Man

nerhaym:n karargMııııdıı. Finlan
diya Reisicumhuru ve Fin k;ib;.. 
neei ·azaları tarafın.dan karşılan-
m?Ştır. , 

Bcrlinde neırolunan re...nıi bir 
rebliğde Htltlerin; Mar!'§al Man
neı!lıaymi 75 inci yaşuı<> basması 
ır.ii n..:.;ebetile Alman ordusu ve 
halkının en s=iıni te:tıriklerini 
bilıLrıniştir. 

Hitlcrin bu ziyaretle 1htiıya.r 
Mareşale şeref vermek arzus~ 
dan daha başka gayesi .olduğu da 
şüpbesiz lıulıtnmaktad11·. 
Fın i.~ 'birliklerinin yeni bir 

kı hanbır.e müt:mayil olmadJk
ları anl~ıhnaktadtr, Mu.lrteınel
dir kı, bu ve d'ğer meselelerin 
IIitle,,;n, ihtıyar Mareşale göster
d:i.!' cemile ile aliıkası vardır. 

Berlin mahfiller! epey uzun bir 
görii'Şme cereyan ett ğini kabul 
etmektedir. 

Ziyaret p "nı ı:lzll tutulmuştur. 
Fiillilndıya Cwnlıu.rreısı bi'le Hit
kıı.n ziyaretinden bir gece evvel 
haberd;ı.r edilmiştir. 

Ş!ı-ndi B~tanya zırhlı alaylan 
e[;-cr ıl'iŞllan ik rk'r.>e karşılaına.
ğa hazır ve mukted l'!!:Xlcr. 

ller ne kadar r;..hver'n lcı•azım 
kay .. ;· mühim ~<;ede 'h'la miiıhlm 
•h r Qruv.,<>W sıihip l.ı;...~1'11lakta

dıria•. 
J);., r tanılt:m bu oeophcle en 

son 't de :klik~ cem;." ucun
da.ki Biiri H"'1<"'Ydc düşmanın 
)"'n& b.r hü<:umu o~lmu~\uT. Fakat 
Hilr Frans.rz kuvvetleri bunu &

kon <lıP 2kıım;laro:r. 
Milhver kuvve!lecinin Tobruğa 

dogru ilerl~mck g:ıyesile bu ının
tak.'.ıda yeni bir tr~biıS'te btıhın
malan da muhtemel ~rülmek
teclr. 

Bark o 1 malıa:-aba
ı!naen ,;omra 

(2 loc:I Sahifedrn ~) 
ve Kaıfk~:ara OOJrU lbir hamle 
y~1ak iıçin llıını:ı-laruyurlanlı. 
Biz bunu keşfettik ve Hark<:ıf 
yanlttında taarruza gJ-iŞtlk. He
defi.mi.z, Harko!u almak değil, At 
man pl;tınını altüst etmekl;. Gi
r~tiğlmiz ta.arru.zun hedcıfi bu i.di 
ve o hedde varmış bulumeyorı.ı:ı:. 

D:ğer taraftan Al:maıılar, Rını
Jırrın, kendilerini Rus tx>prakların 
dan atmak için hii}"1k ölçüde bir 
taarruz hareketine giri9tiltler:n;, 
!abt bir tuz:;.ğa cüşerck Çl'yrek 
milyon esir verdiklerini, teç±ı:zat 
kayıplannın da ayni nisbette oJ,.. 
duğurıu kldia etroektedirl'et'. Han 
g: tar:ııf iddö.ııııının dıoğru olduğu 
bugünden kestiril<!llıez. Her iki 
\"r:.f.ında idl'i~smda hrkiknte u~
guaı g!bi görünc11 tı.0ktalar var
dır. 

Bu mun:mı!ıe<lc Rus tabiyesi.. 
nin a.na ha-t\ı, müdafad'dır. Kış 
gelinceye kadar Alman hamleleri 
kar.;~mda erilmemek ve muka
vomet etmek Rugyanın ana hcd&
f:ni teycil etmektedir. 
Eğer Ruslar bu mukavmneti 

dört ay daha devam ettirebinr
lcrse, A:ır.:mya. blr defa daha ge
çen kış aylarındaki ror vı:rziyete 
.cKl.~ebilir. 
Ainıan tMıl';'csin'n ana hatlt ise 

t.aarnızduT. Gelecek a~·lar zarfın 
da Rusyayı tRsfiye E'tnıek, Alman 
yanın en cRaı.>lı hC'Cle!i.ni tıeşkil et
tr.<'k!C'Clir. Bunun için<l1r ki lıaıı:ıır
lıklarını t~ olarak yapmad'an Al 
manlar, bu tl'!_.alıbü:e giri}lllek 
nlyetinde doğ;!l~rd:r. 

Fakat zr..manı gelince, Rusya

nın tasfiyesini hedef olarak ele 

alan !büyük hamlen.in :> apıJacağı 
mulıakkaktı.T. 

Rakı Fabrikaları 

imalatı durdurdu 
'Rakı fabrikatörleri bir lıesaıp 

yanlışhğım ileri sürerek ay ba
şmdanberi rakı imnlatını tama
men tlw•cbrmuşlarrur. Bunlar ay 
ni Z3ınanda İnhi.>arlar Umum 
müdürlüğüne mürocaat etm:.şler 
ve somaıya yapılan son zamlar 
dolayı...,!e J..-eodilerine imaliye hak 
kı bırakılmadığııli ve bu şekilde 
iınaillt yapmak ise zararlarına o
lac:ağını söylemişler ve bir l:ıcsaıp 
yanlışlığı ole<:agını zannettikleri 
va2i)'<'\:n düzc:tilnıes ni istemiş
lerdir. Bu mürı:ıc:aatl:ı.n tetkik e
dilmek tedir. 

r.akı faT''lkn d.ywlar k': 
•- B'.z bu vaz.yet\e rakı 1rnal 

edersek litre ~'mda 20 kıınıış 
zarara uğmmrş olacağ:.z. Taba 
lb::zlcr de imal.at durrlu:ıruş bu~ 

lunııyoruz. Hc;ap düzelt lır ve 

bize eskisi gibi ımaliye halı:!kı ve

rilirse tabii yine işe b""lryttıı.!ız. 
İptidai mad noksanlığı yoktur. 

.Bu vaziyetin bu şekilde d~; am1 

Çunkirıg 5 (A.A.)- Ç•n sözcü
sünün bi.ldirdlğllıoe göre, Japcn
J.ar Çcltiangda köylü kıy<.:fetine 
giren sil&h!ı askerler kullı>nmak
ta<l>r. Çin mylüleı".ne benziyen 
bu ~rler biJbassa gece Çin hat 
lıır1na giıımektcdirlcr. 

Japon kıt'aları Şubioni zaptet
rr.eoge uğnşmaktadırlar. Burada 
Japonyaya karşı yapı'zc k mıı!ı 
temel bir hm·a taarru: ·n bir 
tav<yare m;~ydaru va.-Q r. Şııbit'ne 
taarnııı; erlen Japon kıt· aları ~· 
Wpçu ve hOIJ\'a kuvvetleri tarıı.fın
dan des\eklco:mıektedir. 

Rus c phe irt o 
(1 ln<'I Sahilede-;ı Devamı 

Şimalde, çe<II'lln;~ o!an Rus 
kı."V vetle~· etrafındaki çember 
gltgicie dara:m,aktadır. 

Vi§i 5 (A.A.)- Moskovadan ge 
len tıaıberler, cepheJ.ıoroe mülıim 
bır şey ol:ınıı~ından ve çaııp~ 
maların ya!ıuz mallıall! oldulda
rndan bıihsetımekt<'dir. 

SOVYET TEBLlC.t 
Loııdr'a 5 (A.A.)- Rus cephe

sinde n:sbi durgunluk dıevam et
mektedir. 
~e y:rrısı neşredJen Sov<yet 

tebliği. bata kesimlerde hava fa
aliyeti olduğunu söylemektrotr. 

Vali bu sabah ge!di 
(1 inci Sahitedr.n Dt'V&nı l 

tam o1ıırak wrumcltlcdlr. B&~lklcle 

tlzıerlerlr.ddd ktığ!'"' 1M:ın ve esvap
laTd""1 anl3şı.ldıi;ına ~ !>unlar Ja
pon do"3Illrr.ll0nıa mensup U;:ı subay 
kPln 

Helada genç bir 
kadın cesedi 

İzı:nir 5 (Tu1efonla)- Şdırimi"z 
de Sin<'l<li T'leV!rilndc, 88 inci so
kakta 5 nıı~•.,.alı evtlcn fena Jro
kulıtr cı.kt • OO'l §'k:ıyet edilmiş 
içeri gi ·~.,ve heı&.:;a W y.,_,. 
da gene- h r kı:<bn cc~di bu!un
nıuştıır. Tre>k:kıııttan ankşı' lğı
na göre c;• ~:Ilı bi tıı.!ıal&ıane a· 
mele.sinden Dikv:ıçU Abd- itizin 
2 ay evvel evl ::nıck m ak>adile 
bu 2-0 y .ıı;ında arlı ~ ola'll ka
dını kııç•nnş, ondan sonra her ~ 
den: e onu .k::Thmd.cn bıça.1<l&yıp 
öl<lürr~ ~ Vi!' ontlnn sonra cese
din! heM.ya göırrmÜ<j!ür. Katil 
btmc'a :ı ınnra ıı:n nesi ve ka r<leşi 
ile l irlikte ka>mı;'rr. Katil aran
maktadır. 

iki cinayet dsh ... 
f:zmı.r 5 (Telcl<>nJ.a) - Tütün 

amele ~erinden 16 y~lannda BaOı 
riye isminde bir kadın, dün ili 
ay lx<raber y~ayıp kaçtığı esli 
ihğı ön:er tarafıtdan bıçakla a
ğır surette yar:ıbrumştr. 

Ali Dilber :i.sın!ııdc bir sa!ıtrah 
da 5 yıldır muğ'ber o!duığu sililıçı 
Refi.iti l:>'batı<:a i1e öldürmüş ve 
hc>nıen 24 yıl ağır hap...e maWrltm 
edilmiçtir. ---o----

muvak!kat 11.r :rıaman eılom<Pı blr gün Çıldır 11ölii taştı, iki köprü 
ara Ue yarını veı<.ım..nr,ı k•p e!ıt!reı> 
,.,ı,eı>Jer'.n orlt\dan kallctığı o"1aşa.J.. yıkıldı 
ma:ıt\adır. Ya.""f ,.avnş çeıını de dU-. Kars (Hususi)- Çılôtr gölü 
lec<ılc ve )""'1 mMuuı ç.6:!*'1,ıo .ım...... --"· k dar -rülm · b' 
ttld bu<'!da,. nö!tan art!L-ılaıait niba- ş':mu<)'e 3 go · emış >I' 

yeı .,."iki nomal mllı:tannı bulac-. şekil<le kıfb&:ırruş, bir çok ararzjoyi 
l1ıımot · !Ilı: lame usulünün !Altıi.d ve bu arada bazı loöprü1eri kap
sırası!'daıkl n~ olm 815 ırama çı- bmı~ır. Bu arada Arp~ayla Te-
lı:arılma.ı. •n~u !)ahla ~. 'Pe<:'k aırasındıald köprü yıkı.'mış, 

tAşıı tşu:ı:.t Cedere ile Karauı-gan aı;asındakl 
i..., ~ıinin artJk muataoıarn bl.c yeni yapılan ki)prunün de üıze

yola ~..ı;i '"'nMd~runı. M:ıama- r'ni su kaplamış ve kıımıen yLlal
iilı i.şlerim<z<in en bol)lllda ııelen m,., mştr. Bu münasebetle, köyl<>r a
ımes<ıl<"!~ her aıman en ı.:oaa ug'*-t'tı.- rası muvssa1a bir iki gün tlunnuş 
rnız, ve cUoltat et~ bir mevzudur. tur. 
Ha!k.ııı. bu .., mühim il>~ daba b J I 
el& dliııe~e oa1ıta<:at12.• 1 Kızıla)'lll .a, aae er 

Haber ald.ıemı- C'.i<e, Vai: ve Be- (1 inci S>hl!edon !>!vam) 
Je<öye ~ml:!Jrı bl:iız&t ~rdlil !uhat kire s.ııcak yemek teni edıen 
üz.eıı:ne ala!~ maw(anüa.t' Litiı!"'~ İd . . . ,. 
a."t bü~-tleri derbaı lı.abw ~!er El•kaf resıncı ~tından 
müıdltün olan her lııı>Jaırbı?ı ıı-.: da .isıtif&de olunarak hemen tıa..... 
cc!derlo: Doictor Lfil.11 Kır.bra voat kete geçJlır.csi kararlaştı.n.lmıqtır. 
~. E!lk.i iıınareU<>rin ımetrUk kazan ve 
KADııı.ör s.~ GAZİ:'i'osu. 'A ahı d1ğer muı4lak alellerirun elde ka.-

KAT D.U!A 1LA VE OLUN(;l'O& lan lamıdan istifade iınkfınlan da 

Ha)'d:ı~an vapurla .Köı>11>;re se- d"•ün~ır. Kı.ztlay tıl:an-
. çl.iirkcııı Va.l> ve Jkle<l!ye Rei.."I Kııd.ı- -. 

l<öy İ*ıe!t M"1d0Dınm den~ doğru ·bul mü .. 'OO:Sil'i B. Cemal atan bu 
wı:ma.ıı burnunılaiol ~nun neden hususta dsm.iştir ki: 
h!l!A a,.ıolır.adığ:ru DeJedjye er'd.nına •- H~l:Iki mııhtaçlann s:ııyııımı 
sormu,, .MıılJ:ı3ıt>e Mildurti, Cfti milg, tc9mt etıımık '11ecre aşhane l<.uru-
teciriıı • uıoıwcıc..ı b.ıtl:ln~ Bel<>cily&. ~ olan m•-:ıta'-a'r>rda kö.yma .. 
ye bo,;i<:ı. tl.l'l t.ratınodaa bı.ıruuı.uı 0.ç kııomların reıs ":lnıde K.ızılı:ı:y ve 
sene miidr.,tle klralamnası ktıı bir tek-
lif ya7..td1Aını v>e bu mtın ı:-z.."lOnwı Pa~ti mürn~lleriloe illoın<·kıtepler 
fuıtune 1;,,. ht da.ha .w.,.,. ederde ııe.-, ba.,=ualliınlerın.in ~akıle lbi.rer -eit .s'""""-.1 s"-"-..,.'·. -._.-. vr_......,.. .kami.,")'0!1 ~~cı:ıktır. 

D<>kt<>r LO.ıtı Kll dar, Kadıküy(;n n Bunlar mırhtaçları.ıı oet.vellerini 
;ıı<eCane bir ~ılı yeli olan bu gn:.. 
n<ınun b.lır an .,....eı aı:ılmast için bu- hazırl.ıyacaklardır. A,ihaUl'lere ye.. 

nrya a:t lekl."f evr..ıunı,, keı:>CÜ;ine ge. :rrlccek olan gıda mııdıdele:inl 
1Ii.l'iJrııeol1 bl~. sWk e'1ımeik ürere Çirağım Sara-

sıv AS VALİSİ DE GELDİ yında bir depo teı'-s eılııneYi d\işü>-
S\vas Va!W de bu - Valiuiiır:Je ı:ıiiyoruz. Ayrıca her mınt:ik.ada 

beraber ~ ~. bİiııel' tali depo Oulun'3C&.ktır. 
Sinema ücretleri şirm\den Jrt't bir rakam söyle-

(1 Jnci Salı!feden Devom) 
localar 190, bal.kem wya füks lrol
tuk 50, Jıusıı;i veya birinci 37.5, 
ikinci veye dlL'1ulıye 25 kuruş. 

İkinci sınıf s!ncmalarda: Bırin
<:i smtf localar 190, llwı<:i smı.t Jo. 
calır 150, bal.kon veya iülı::s kol
tuk 45, htl!ousi veya b':inci 32.5, 
ikinci veya <luh~ 20 kuruş. 

Üçüncü Sıruf .;:"f.'1llıtlarda: T3i
rinCİ sınıI locakır 130, itU1<:j 5, ı,f 

Jcıcalar 100, balkon veya l..:.'-ı kol
tuk 3'.l.5, hurud veya bir'n<:L 25, 
du.hulye veya ikinci 12,5 kuruş. 

Bu fatlara aSkC'r ail lerine yar 
dım zamnı_. ola.-ı yüzde on dallıU 
değik.i.r. 

Birir·<'i smı:r s· ıa,a~a, her 
s:n~ro:ı halt<.nm l:ıir. 1nü ;:• "!Üt? 
se·nslar•!!'<la ve cım ort<> , pazar 
gil 1 · de 'k i.b matine her yer-
30 lruru:; <. '.acaktır • 

İkinc· sınıI s:mma!:ırda da • ..ııI 
tat:.• ; Min ııcc~ V'e gund'uz her 

neımeııse de herglin 30 hin m uMa
ea günde bir dda sıcaık ycııx'lt 'V'!'

ril~ek V'e aşhaneler 'I'eşrilmımi 
ayııııda faaliyete gcçeoeklerdir .• 

Heydrih 
(Ilir;nci sayfadan devam) 

b'r İng:.lız işi olduğuna delil ola
rak g&lcrilmektcdir. 

Fakat Çek 'talkı bu ıhlk.ayeye 
inanmmna h.-t adır. 

a·r çocuk' 
(1 i•ıd •.alıifcden devam) 

de lıir havuza düşerek b<>ğulmuş
tnr. Çocuğun cesedi bu sabııh luı· 
vuroan çıkarılmış \'O gömülmesi. 
ne i:ı'n ve•ilmişt'r. 

'1"1de. ııcri ~ulnı.LIŞ!ilr. Refakııt eden 
h> p g<ımilerl 'bir dll..'"""'11 devrye ge. 
nıls:nl batımuşırudır Tayya,.,.-r bu 

hart'k~ mUtmı lılr rol C~'tU;ia<dır. 
H•cel<et lollçllılı: ~ olmasm.ı. 

rnD-n on. k~ l<ar .aınm..ı elde edil.. 

fü tl<>r FinJandiyeya sab:iUeyin 
vasıl olmuş ve 6 saat F>n toprak
lar nda .kaldıktan sourıı avdet et-
m>ı,tı.r-

yer 25 hıruıs '>1 '."C p· 
ya'nrz biz lnısuşi amillere d<'ğ'! Bu ·at' p n tatb ~ o' 

Karagünırükto Sııltan mahalle
si de oturan Ziyanın 5 yll§ların· 
daki oğlu • 'uri de dün ~ ev
leciıııin bııhç.,,.·00ek:i dnvann üs
tünde oynarken dti0milş, başı taş
lara ~arpar:ık ölmüştür. 

Müc!de'umumilik k -,3 etrııfın. 

da talı l.kata devam etm hükılrı:ıct de ;zarar verınekt ır.-.-' ~ı, ,,ım »ı1'. 

1 tebarüz L1Lrmış \C n:'lldimi
zin de a.)'ııi :!'Okla > ürı.c ı ;cap 
'3t11.ğ.ne "'lemllllYt: le qar.,t et
miştir. 

2 İKCİ DÜNYA HARE!NtN 
BAŞLICA KUVVET!; UÇAKLA; 

M:iteaklben es! ':den ;'11.r<lı."l>Cı 
s;::ı, olan 1r,al:bnn bu 2 ind 
diiı\y>a sırvır; m lıaşL..:a kıwvcli 
olarıi!< mlnakaşa cd':<l.!Tti s&y
•. yen B~ ltiliro'ız: 

•- hinrenaı,..,11 bu d""TUl?UI 

val'Inak ıçin b:r.<un de niş ölçu 
de ça1 ,, ~c 1.izımdır dl'mlş"ır. 

Do.ktor Refik Sa)~ ı-ıı b · • 'ıare 
m<"m'-' et lçl!>de !.ekmll k>tr'J< 
va;.rtaların ve ~?!l' m.>dd--•lerin 
yurtaa;:ı tc;ninin n şart olct • .ınu 
:bir tıınıftım tc-knik oku'larda 
ha\ ıl.ıık ilt::rlct;Ji.·Jren diğer ta
raftan b:ım mad<le ve aı.ava l!'tl

dü&tl'Ei l•>n ele hıısusi bir önem 
vc-rmek l1zmı g.?ki:,ğ ni ~ Haıva 
Kurumunun bu sahadaki çal.ışıne. 
larmı ılcıide devlet hır ı:tr~-va ge
ti:rd'iğ; zaman 90k işe ya:rııy:ıcaığ\ 
nı söyledikten aor.ra: 
•-Sayın arkadaşlarım; bugün 

l..'ii düı>ya ha•bi hava rnalr.cıme-
9iııde '\-e ırunamlışta büyük te
beddülat yapmşt r.. demiştir. 

PARAŞUTÇtıLüC.tiN 
İLERLEY1Ş! 

B"'JVekil!mtz; paraşütün ve pa
r:ı.şütçülüğün şıışırlı<:ı bir deroce
de ilerled:ğine işaret edıe!'('(.k bü
yüJr: szyıd;ı, para:şütçü yet'ştirmek 
için Mllli Müdafaa Vc!roletinin 
ha=!tklar ya,plığuu ilive eyle
miştir. 

ARTIK 'roPP.AK VE SU 
HAVANIN EMRi.NE GİR dş'ı'tR 

Ba,"Vekillum Hava Kunmıum.m 
pkinör w paraşütçü üzeri~ çok 
çalıştığını da tebarüz etticlikte.n 
sonra. nutkuna şu cümlelerle de
vam etmŞt>r: 
•- Artık toprak ve su havanaı 

emrine girmi.ştı.r. Kanatlı bir mi}. 

!et hal.ine girmek yolund.ayl!1;, 
Türk havacılığını gerdk bııım 

madde ve gerek te.kn ıııyen itiba
rile isl'Oklallne k:ıvuştu:rma.k ga
ye ve eır.elincleytı. Vatand~larr 
ml7<lan daha ~k ilgi ve gayretler 
be\:hyoruz. 

KuruiwJınn yeni tedbirler it
liılı a.z etmek İİ2ıf<re toplanmr.ş bır 

hıımı-aktaıdır. Almac:ak olan Jca.. 
rarlara hiibirr.eotinizın llyıkı. ~ 

hile önem ~eğme ~n olu
nuz.. 
Müte:ıkl:ıen havacılık ~ine çok 

fazla önem verilmc•i i<:ıııp ettıği

ne elhem:r.iyetle işaret eden Baş. 
vek;lımicz nutkunu kurultay aza
sı ru se13ıın lry~ rak ~kun alkışlar 
arasında bitmniştir. 

KU!R.ULTAYTN PROGRAMI 

Kurultay rE"l<i!it:ine Meclis Re
W Aibdiillıali k !Wnd a ıntiha p olun 
mıışlilr. Bilahare enciimenl'erin 
iınt'i1abi ya;pılmıştır. E!'ci.iın!'n1er 

ÜLÜM 
Suhan Murat mağfurun filtü'll

~ısı meriıum Hi.i.:ıeyiıll efundi>
nin oğlu, Dr. Alı.met İl<d>al Bakmm 
kayınpederi Y. mi.ibendôs Ercü
ment Hüsnii Bakınuı bilylık ba
bası. !>ti) at filo kumandanı Tuğ<
bay Cevat Ü\mer.itı \"e Hataıy Vali 
Muavini Eımn K.ırıs':n dayıları 

KEMAL KIRIŞ 
<:uma gecesi i:rtiha ! etıır.iş\ia'. 

Cenıızesi ~a Çirağan 

ca<lrlesindcl<i 4 u"ınaralı evinden 
kaldınlara'k namazı Sıın a~aşa 

caımm..;-e 13.10 .:a eda den 
sonra Yahya Efendi mC'Zarhğm

daki aile Irul!Kıberesine ddncdile
coktir. 

Mevla rahmot eylJY'C, 

1

. Askeri Fabrikalar Satır.- ' 
cWrıa Komi.yona 

IU:nlan 1 
1 

Z.6J942 Salı cıınn saat u de pazo.--
blola edllecetl ıs, 20 "" 2~ısıe-u 

en e a !ot rı<lk ~ı.-~ 1 

bugün öğleden sonra E"'" 1.4 ~ 
Hava Kurııınu m rkcz b::.a.~ında 
topb.noca:ıctır. 

Encüm.,nJıe.r yarınki <:um anesı 
sab.a:lıı ve öğlı:xfon sonra da ;çti
ma cde~k r2:!>0rlan Y.urultay!ll 
pazartesi sabaJ J ı=t 10 da ynpa
ca~ i.1,.1nci ve lu~pan tophnt> 
sına v~t' 

P:ızar r:;ünü •abı:.'hleyi.n s&.at 1 
da .ı::t?ın~ı.:tta biiyük hava ı:ıö~te
rileri yııprlacak ve ilk ·,e:.i ~ 
yaı'E'IniZ uçacaktıT. 

BAŞVEKİL1J.rtZ1N ZN AF.;,. TI 

Başvekil Dr. Refik Saydam ku 
rultay ~ şere:Inc p~ı·rtesi 
gurü saat 17 de Şeh r l'>kıını ... 
sında bir çay rvafrtı \"e-, ' tir. 

Ye ih • 
eyış 

• evre ı • • ç ~e .. 
( ... a.ıedeu uevacnt 

ver · n'lUtnkUııdt,ı-: 
Almanlar ba.ı.ı.rlıklarmı ~ 

drn i3 İye ~itinn • a um• ta-
arruza ~<;m<>' i 1 ') orlat, 

J:' ıkikııtin kcndiııi do mulıal 
ki, ıbımdan ibuettir. Alnı;,nlar, 
Sovyet 11 a ·ı 1942 )au i?d• 
l!lllğlüp eıEp Orta ve Yakın Şua . 
İJ>gili.z hakim.iyetiae 11mdı:ıhları 
darbe. i vuraınıızl:ırr.a çok ınfişlıiiJ 
bir vaziyete gir-ııcckled.:ıl ' 
.,tmişierdir, Buoun için b!itün Un. 
.kinlıınnı eeferber edrrek lwc 
türlti hazrTlıklıtrıru en olgun~~ 
ile bitirerek Rusy?.;....,. saldırmalı; ; 
mecburiyetmıledirler. Alman3a 
So~·fet llusyanuı adeta dünyayı 
yen.eOilme.k pyreti ae en biiyl:t 
ölçüde harl>e hıwrlıonıd$m geçee 
yazdıwberi görmi.i~IW. Soıı n ..... 
kof meydan muhar~i ı:e y8-
Alınanlara S<»'Yetlcrin geriye ı...• 
lan kuvvet el.çüleriı>ia küçük ga.. 
rülnuyecck ve ımmu.ruıuy~a>.' 
olduğumı anlatmıştır. O halrloıı. 
Alın.an~·a .bu 200,0ill),800 'Wl ~ 

l.a!!8111'1N olaıı. devi nı.ağl(lp ettı>o 
bilmek io,;ln takatlerini <:n son lıa-d
di ile ve pa lıofıyük blr tekıaik, i
lli ve m.Ode zel::isı İl1' orta,a 
sürmek !Df!clnıriyetindeollr. M a.l:
Iiip ~- mahvolur. Yine, Af· 
mnııya ııörüyor ki, İnı,-ilt•re vw 
Amerika h•r türlü hayat ve ma
den ınaddcııinin sa 'hl olarak b~ l 
döndürücü bir hır.la harp ha.ur!,» 
!arını yarılamışlardır. Kahır.ya 

ve Essen üaerindeki ll!OO Pr tay· 
yarelü: denemeler isUlı.bal bakı• 
nurıdan Alm•myayı daha büyuk ' 
ve d~t - ga&lelorle bn~başa 
bırakabi.liT. Bn da, .Alın.'lnyan 

şarkta bir an öru:e kat'i ve muval• 
fıılı:iyetli br nel:ce almak ~.,,. 
hesap ve ıı-.rlık m»ası ii%cri:n
de iyiden iyiye di.i1iinnıiye s,,...
keden bir lmildir. r~ Alman, .• 
ı:örmektedU ki Libya rqıhesia
de daha müsait im!ıiinlara S&hifl 
bıılı:nnlduiu ve daha çok kuvvet 
getirtilmiş ol<l11ğu h.alc!e R<>ınmd 
İngılizl ri I:"!Dguideıı kovaladıi:J 
gibj lrovalıyamıyor ve bili~:is 1-
1Gnd$ noktadan bir aılını ilcr• 
liyebiliııek için t~r diiküyor. 

O b.'\h!<I, zaınan mü ttcli klcr ı...

h lo • ve Almanya aleyfıine ilerle
mektedir, Zamanııı bu hilknıünii 
karş:.lıtmak n ıeıı., çıwi:relilındı: 

· ç.in Almanya en iyi ha7.ırlılJa ...
bii.yük çapta darbeyi öııcıı &nsy .. 
ya, ııoura Orta ve );'akın Şnrk b
gilteresine vıu·nul·a kendSnıi r.tc<'

bur g\irüyor. İJte, bu da h~nkü 
'bekle1'f de vrc.oin.ııı JWı;iki ve i""" 
çu sebebi. Binaenaleyh, 

a - Almanya en kat'i ~arbeyi 
vurahihnck içi,. lıa:ınlanmnkta 
ve Harl.x-f'ıla takip yapınauıak!a' 
prestij ve mactra harbinden Ç<>

kinmekkdir, 
b - Darbey( e11 önl.., So\-yr-t 

t•rdll!>una vurınıya ve Mısırda İn
gilialeri Ka.llaısya~·a, Ru )'&l·a yar
dımdan alıkoymıya ve yıpratmıya 
çalışmakta ve İngiliz kunetlcrini 
söktürehnirse Süvey• hedefini 
tanuımlıynbilmeyıj düşüıım<-kte

dir. 
Bu he,aplara dayanan Alm n 

lıazırhğmın y:ıkın glnler içinde 
hilh s•a doguda ve umumi crplıe 
l!zedmde birdenhire p:ı lak \'er
me>! Jl<'k ımılıtcmeld.ir, Ancak, 
Almanya bütün dikkatine, he•,.;. 
hına, haz.ırlanl'ına rağıncıı ô,;te-4'.i
ği neticeyi alnbil•cek 1',J, "<wyet 
ordusunn hııh!t cd b<loccl!r. mi, 
Yakın 'e Orta Sark 1 'ılo;lm.iyeani 
el.- ge!;ircbiloce m!?. Uiı,i!,-ı bun
lar taaıTmJn de '11, netke ı'e a'a
kalı ayrı a n b lı · le r ki, Nn'a
hını biz tlegil. i:ıılrrttZl•n ' kar
şılıklı mücaddenön ı:~I; · i vo 
uetirelerl verecektir. 
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l'lU'k.çeye çev:rtm : ~KENDU F. &EBTELIJ 

Japonlar, Mister Beneti mahut tabutla Japon~ 
yaya götürmiye muvaffak olsalardı, zavallı, 
kim biHr ne ağır işkencelerle karşılaşacaktı! 

_ Srıbebi "'Y..ıt tıoail: Al.'«J Yt!ıudl 
~. 

- Ya ltft>diıs:?. 
- Aou., bo"""> Yih:ıdl oı= ... 
BeGeC, Kolcnol.in ıüz\W.) kes'~: 
- Bunt. ...,,,,,_ lcab<l <!<t;I, Bea 

Ne'Y)"O:iı>Wı .. ll'iıaı. Bekin l>;;bası da.. 
ire'Jnde benı z>;ya.~ ıeim:ı.ıU. Buı<hi& 
bir o&lu okiu.ı?unı.ı sV,-!iyereit .t~tl:.ieile 
iot· ışı...,,ı da rı.:o. eun~. lh a<:a.nı 
!».; .., 1al!:l<ilye btıoıemiyon:l;ı. ••• Tam 
l>iır ~..ıı tip> ... 

:r.:o;one:ı bu !Mı Jıapııtınc.ıt ld~i: 
- }}\.-et acrane, b1J k.J,Scl \'e tip me

IE'W$i rit:'-,;l. Rt:.h f'e Un meaer..EE.k:!':r, 
~r~ N<-... rı.ic<ıcn Uö:rle emlı- ııeı. 
dl •.• hUkümc1: bu i6i ~ b!r {~Ude 
~ı!E~ o=. cı:ıu o:-Jti.d;.o c:!cuır 

llnl3'<ll7. 
- O<* ıe...ur d~-.dum {aıdl lt<!ı:ıdl 

---· Çwıiı.fı hm :M>ıri!Jl.ıcla l•-
..,.,ıo.rıa çazpışa<ıaS: ,.., oo.!aı.u ı.7 Uzu-
"" il<ll(..ıeblleoolı: oo.da:> b•r'." değeli 
bı-r aaıbıt:a memuru &önm:iyordum. 

- O bir zıab• 1ıa ,,,_unı değildi. 
- Bir lmJG..ı ıaı:.tt1 o!ı:!"ğunu bOt.. 

,-cn..m • .Fak.&ıt o. N;k Vln.terdeı Nt da
ba Jt- bôr det<t.t:v :oeY..ılı;ıc.a ma
~. oau blınırye e<meliydlo;z! 

v~..o. do!>OI ~ tmuşrr~ ı.ıem.c;. 
C-.iııık1i. Mls'..eı' EeDC'.e 1.a~ı, B<'~ 

-da daha ıııı.u y ;.la,, 5:1,r:!=lye 
ta; ıı rı tıllllÜ ~ ;... yoi;iu... 

veı.: 

- İIUraha.te m'Jlf..::~-Tltz, ınc.~:
Beı>ol! :oe.;t, Hqdl, odaı:Jz~ tcı,ı.ı:. 

.JıL .. Ve bir d1'iı& ;r:ıol&ı.z o:a.ra:< dıpı
n;.v1t çJkmıa:7m.z. Bı.Jt:a-- ı:eı:ıc rra.;·l.;;.
~ Mac! l.R ... 

• Veto odM>na ç<ık.Cdl. 

B".netl de :r~ od&oıca, gölü:rdü'cr. 
Ml«le- Bonet'.n ~i ben Cz ııit.
~. ~ fll'4ın ~ bal<.-
111Y')r ve l:ıir An .t}<ı japor'İl°aşa giindciJ. 

d j;inl tasawu: e<lerd<, l>cyttic!n 2>0nk-i 
.. <':ı:mı c!"7U1T<·;-dı:, 
~onu ?n"-':ıut ı&batl:ı Ja

pcnyaya eôzıd.em-.lye mu~-at!'tı.k ols-•
l:ıro~ aanlll Be<!..-t 0"'1<ia lrioı~r ıı• j 
at•. ~ıeııe Jr.uı·~~t:· 

Çüıılı.ü ~nlar o rır>da Amerlb
d.Uı çel< çebıjy<>r:arcJ. . .Arr.c.-t.~ i<l
poızya hiıö: ıınd:ı ne :er <i üıı<l :iiün il öğ
renmek joP",..n!B.rın. en bJyük s\. 

7&.<::i emellerkııd-:n blr.i: i.<ll. 
7apoıva:ra en doı?ru r.ıaliını.tı. Blr

net:eıı be~a. ı.;m ı~rebili.-di7. 

~ti ~ zar...!:.a~("9.fi'.lar, irade 
ve taha.-nrnül k>;d:<ı'..inl biç., l.ııdJrd. I~ 
eonra lşJı:coıce l:c ır. .. n<!it;lni l!'r.Y:lelme 
yollerıcı a.n;aciiııkJ.a.rJı. 

japo:to.rm: 
<- K.unı tok aôomıa ağ;::ı:ndan lto- 1 

lay iL.o:C.7 Ut al~az!> 
Sü,:il pek m~u. 
j~palllıır, o\"Yle~~k i.1~ !tlcı,. 

.cleri ik ör:.ce ıayıf.at.r:.U, mukavıc

mıetı.-an d~Crü.rtenil. Hür.ye muka.ve
rr.eU azct~iir- h<"r~ lra® kudreti de 
o n~ıı.. ""lı..Cıaroı .. Bu. eaı:t bir ıar 
pon dev "'1 adamının lrunhıtu «rou.
''"ftalllyet na~:ı.riy-eleri> - ~ idi. 

Jı.~!:.e'r Benet, K.omutanl*1:a kendi
lllııe a)TlUD od.ı>da r.ıte~ı:ı:.a Q2:8.ı;.dı. 

- Ma.nlliadal<i (Gl.U i•P<>ll Mah
ker.esi) nl mc;..k Mül:U.:m B>ık keaf•
debCl:-di. Ne yazık. or.u ôa. Jı<Y~ 
ı..r ... Yahudi.J./,;.le l:iu:rn edoreit onlu
da.n ta...""(f.e~!şlcr 1 A:nıer~ ordusu 
mu!'.<ıliitelc ki bu aJaının ~~ 
ş-enc.t = m!ldd<t cro!duramıyacak

tır. 

D'1e aö.rler.e:-ek UJ'.:ı.7;ı <!aldı. 

Ko:on"I Vels, :&-ne-Un Fl'>amy!n 
ıı.ı:an ı:., btr kar;t r.ıı<a ııezlntMııe çllı:
mlŞ ol:r..:ısır.a ~r.f s!kıhr.;~-<!ı. B:.ı bdın 

lıa\\'':ında :t.!.iGter &net hiç bl,: sey ~ 
duyn:emış'!.ı?l 

Mnni.U ci<-1. bülı;.'1 dCr.,;a. til.Susla
MnJin bir a:aya '=>P!aruı> ç;up11tıklar:. 
böy'.e b.r yt"de herh:.1,•f lk <><ı:rJs, ~ 
ltt ~Jd::ış1a.:ını tar.m.· _._,'\""ors.'\. b1!.e uzak
tan olscn k~<"ln.eD <l<:i.~l rr.!ydl7, 

Mis',ex ~et ,,.,.ıeı bu !<<>dar ca!il 
al\•lanJlU3fl?. 

K<>lor.el Velı 1:arel~:ı d0şü.nil>i>~. 
nöbeıç.~ a.sk~r ~!ye g~!"di: 

(Do\'&mı Var) 

6 Haziran Cumartesi Günü 

HEYBELİADA 
Pl~j v ı:inosu açı ıyor 

Mükemmel servis ve te;nizlik 

Umum Arabactlar Cemiyetinden : 
Mesleğ>ı:ı ~rlıe,.>işine medar olacak ~ıfleri esnaiı öğretmek, es

ııaft3'l. aciz •~ müzayakaya diiıjcrıl eri, hastalan •~ malülreti km"ı:r 
m:ı.i<, esnaf araımıda e6naflak ısnuru :o.dan mütevellit ihtilatları hallet
mek mııimd';·le mlieesiısleri 8'Şllğıı:ta yazılı revat tarafından 1>e81s C<il
e,., (UMUM ARA.BACILAR ~YETİ) ld.anbul Vilayet.inin W> 
}jo()Ju w 8/5/&42 tarihli ümiilyp.rile Sirireei Aşir ci. c~l'Sinde lliı;a-
112~ e lıanmıdla !~te bukHıdugu Ceıniyet~r K:muı:.unun beşinci 

m:.drWne göre ~ olunur. 

Eyüp Tuna 
Alı G ı.LQJÖı1: 
Nar:nJc Denen 
llthErn ~ .. mır 
Ali Şen 
Jııiııstafa Uçmıık 

J'.ı >k Demiırcan 
W:Em lnaııdık 
Kadri Cmtıo!l 
Said Dipi>urun 
.N~ IDrdern 

MÜESSİSLER 
T. C. .ı\l'QbQcı Şelıreı:Bni S<:i'&y Me:>dam 

• • Kafüköy ik!baı±ye Kamil Elf. s. 
• • Dalat Kesme Kaya Tatlıı:ı S. 4 
• • Eyii p İslıimbey ZeltlZ'eJl1 S. 67 
• , Kaı;ımpa.,<;,,~ Kr..:rta-U!p<ış<I Su~ 

1 , BakırJ.."Ö)' On Temmuz cad, 89 
• • Tqp!ıar.e Ka!esci S. 2-0 
• ı. Üskii<lRr Vaklei Afil Kerr.eraltı 4 
• • YenJl;apı Hasar dılbi S. 7 
• • ~a 1kcur.cu caddesi 12 
• • Fınc!Jlvlı Salıpa•.ar Tul~ cık-

mazı O 

öbleli Kirahk Apartıman 
Kdı•ld\yü~ Şifada 20/:l No.lu apar'.ı=..-ı yazlık ola.:ıak 

mo"hlcsİLe üral&tır. lçmdıe{;; lere mürucaa!. 
lal:im ...... iilöl:IZ'öicsıı;!:!B1ımı .. ıamiı!1111malll23lı:ıııııı:l&':llmı:2 

TESİRİ K AT'İ 
'1'AZE MEYV ALARDAı.~ iSTİHSAL EDİUtllŞ 

iDRiS MOSHiL 
(GAZOZLU) 

L o A ASI 
• 

Lezzeti Hoş • içimi Kolay 
MARKASINA DİKKAT: Fi&lı 60 kuru+ 

Srhlıat ve İçtiıaıai Muavenet Yekiletfo.in ruhsatını hai.odir. 

• • farihi Tefrika: 101 

Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel _,.; 

Fırat sahillncf e Rum kalesine hakim ve 
sahip olan Hacik, ErmeniCer Reisi idi 
man ordu!an ve eh 1.isalip KDnya.
ya giroüer. Şehri. 'baışıtanbıışa yağ- 1 
ma etttiler, 1 

llfole'k Şatı, sözde bıı:ba,1ra, asi 
o!ar!i!r suJhu t:ı...,:ınıa;nış b:iı· ha) 
a:lm:.:ıtı. Büyük kuv\'-eticrle Al· 
~an ~a.."'2.tıor.ı.n;..:n üzeıine ~l· 
dır;.şl.u y:;.pm?;-tl. Ve, bu kuvvet
krdiır ki, İmparn'.;orun ölümüne 
.sebı;p o.lır.:uqtu. 

r·----------------------------------~ lstanlul Levazım Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilanları 

Alın'2:n liın,pacaton.ı Km:;"2da 1 
beş gün kaldı, merasinı yaptl!"<lı. 
Fakat beş gün oor.ra Konyadan 
çıll*'ğı zaman Türklerin, mütıhiş 
ve toplu air lxııilunma ugraQJ. 
EhlisalİJ> ordusu, bu bas'km .luır
f~~ıı;da mii.';llrul vaziyete dü.71ü. B-.ı
n~ın fuıeriıne lmpara1xır amıbetin 
fena olıduğıır.u anlıyarak Kılıç 

.tı.rekn>a sullı. yıı.yınak yolunu tut
tu. Muralıhamı:.r gönderip sulh 

Konyanın ru»:timi ır.utfoh Kul,. 
betti<ı idi. Kılıç Anılan ihti~.ır ve 
&fil olbğuııı!an lru~ıli o :wdar 
eari değildi. Sun..\a Sultan ikld. Al
ır.nn1ar.ı ıboz..guoo ug iı.truı TüııJ~le~ 
muyaf:fruc~·etlrrlı;.i tevali ett.irili• 
leT. 

\.. 

ı:o,l.'00 ıci:o •üt ~palı zarllB cl<s'lt. 
""'.re Jı;onnnışbr. Tıı.lırul -.!i tl,000 
l!'ı.,. _..ik ~aıı 3150 tiı·;d.ı.r. ihalcs.i 
lH/6/9J: g'bü sa<>~ 15 de h:ıka,.ada Lv. 
.A.mi.rllğ'i bJııe=ıda B:r No. lu M. 
M. V. S•t~ı .ılıma Kom:it<ı"onuı:ıda :J11P'-' 
Jıac.ktr. Talip!ttiıı kanuu1 veeeı.a:a,.ıüe 

liokljof malıılupl.orıru itı•!C saatnd"1 bir 
'"at ew<'l v•.:"""1•rl. (n-<Jl57) ... 

ıso,ooo kilo :ıok'.ırt alınaoaktı.r. mı .. 
palı zarl'ı.-t cı<ı;:il- 22/Gı~ü aaa.! 
15 de ,....:arada U.. A:mi.-n,ı; lıir.ıı"">

da M. M. V. lll.t- No, lu Sa.tın Al
ıoo. IO:on~J')nunda y~pı!.a~ Tah.

mm bed~ll Gö,CGO lin De tmme.tı 4500 
llra~ır. Tallpı<rlıı l:canunl Vdl!kalarI~e 
t.adi! molı:iı;.plaruu Jıelr ""a.lr.den bir 
eeat e\'Wl kroı~a ve....,,,..Jırri. 

(~USS) 

10,GOO k.i}O te-rc::rnğı. a~111;..0lktır. K~ 
P•1ı z.artıa M.'!ilım .. ; 23/6/!X!I ıünll 
aao\ 15 de ~r>da I.v . .Aanirill! b'l
ruısı.nda M. M. V. Bir No. lu Satın A>
ma k:O"m.s,-o:1'.,.;.1?d& y;ıpıle-ealgt!J', Tah-
11>.b b<&~ 4 ),000 hra !.lk $n;Slatı 3000 

Jl··ad:r Tal.:p~~thn k~~ıın.i ves!ı1:a1.ar'!ie 

tfGı_rd: ımdttupla:":tıl m~c g&a~en btr 
ııP~t cvwl 4:'oo~na vcnneleri. 

.(U~l59) 

~2,GOO lr.Ho l:xıyu:ı etT \'C 42,000 k'~o 

Aşai:.ı!a cins ve ml!tt:rlan ;razı!ı <lört },Glem lo;e maddelerl 10.5.~2 Ce.rı.:m
ba cü.nü hbalarJ:ıd:& .ca;t.eıilıen :saatlerde ~rlıt:Ja aatııı alınaorıkıbıxd.ır. Şa.rtna

meıc.·i ber giin koınl3]0nda ıöıill<>billı-. İ!ll<'k:il<'Tin belli ıoo ve.a•:>tıı.erde Fınd.!,;;
U<ill SS.1m Alana Koaılııyomına l•l:·ıel<orl, 

cı.:,,.ı )ol:lktarı 

Tôn 

• 

Muiı Bd. 
L. K. 

14000 
14')00 
1!12CO 
19200 

2lCO 
2100 
2530 
;ıaso 

Pau."ii.k Z. 
S. D, 

ıo 

ıo so 
11 
11 !G 

<.20--8121> 

Aşağı<!• cı:ııs vo ~arlan yazılı lk.I l:a~n il. . ..ıs 8.e 9~2 l'ıızar\""1 g.inü lı!
zıa!l'T~ gdetıeT.iJ.en saatlerde paı~r1ıkla Bit;.n s:lmacWd.ordır. ŞartnmC'?erl her gün 
b>ır.k<yooda &örü.ı.etılilr. İ•tUiJ.lerln bcl11 ı:üıo ve s;.atıeTde Fındlktda Saı.,.,nlm:ı 
Kom~nuııa ı:oimelerl, dl~l22> 

Clru1 ~!i;<ta"ı )l:uh BJ. 

Jt. <rt.i 
>. > 

TOTI 

ı; 

7 
+ 

L. K. -7650 
10710 
+ 

K:ı.t'I Tc. 
L. K. 

1147 60 
1000 60 

Paı:arlık Z. 
S. D, 

u 
11 30 

Afı>ııda yı<.zı!ı ~t:ıex:.ı ııazarlık:a ~il~!erl 18/6/942 günü "'1at 16 ci.1 K:ıl<l
J=e;ıi Aac•·I Sat.ıı Alma Koao.lıo,_;nunc!a ;rapı:.ıcaırtır, 1'a.l'ploo:;,, ııe.lJıl ru.i:tc 
~ ~lmelerl. 

Jotayıın t<\!: 
Ke<}! eti. 
Koyun <ti. 
ıs.eç.ı eti 

-tG 
86 
D7 
U7 

10J,2GO 
9~,6QO 

llG,~GO 

10'6,7(1'() 1 

Lira 

7HO 
7095 
E7:30 

800~ 50 
138 - 6156) 

yap!.ı, 

ı\Jn,~'1 İn.para.toru, Kılıç A.rsl:.n 
a.rn·i.,:11e dokunına<ian yohına dc-
•·«In cdec~kti ve böyle oldu. İm
parn\!lr Tanms ve 1111:;is tariki•ıü 

:ihtiy1r e!ti. Ve, Türk üU:elerini 
tamami!c tc:ı'ketti . 

F<..!<J.t Türkler, raJ1~t d1~vr
l:ıırtl•. Kılıç Arslan idare-inde bu
lunır:yan Tilı'k.ler ehlisali::> vrclu
suna fi:;eb.Ulliah liJ.cı:m e<Jıorıı;r

la.r<lı. Bu ~ıbcış iı ücum E<l en 
Till''d.erin adctleri w: da değlk!i. 
Beylcrini:ı kumaodası ahını.la on 
beş hln, yiı:mi bi.n atlı parçaı::ıra 
ayrdmı;:l;a'llı. 

:Bu =akr,fa K'tl1ılıı:-ttin K')flyı:
da Sul1snllğ,ııı .Jan dti. Ve nı
mma brtbc okun<fa. Kılıç Arnla·ı 
digeı- ~iu Kayseri nıdıı::cı ;..;ur..ı

ön Şabıı:. yan:r.a gitnış~. 
Yi:ıw bu sıralarda İstar.ıı:.111 im

pa-r:ıtoru Mam.ıel KDnmer.61 O'Jl'ı 
old1.ığunu iddia eden ve bu scbeı>
le İmpa.rMr.rl:ıık daYasında bulu
nan A!clmi n~a bir Rum Kon
yaya Türk Sulta:;m:n yanına (l'~l<li 

Tilr<k Sul!.s.'•1~ .o\.l:J~ ... ~·:r:cn ya!ar<"t 
O:Wuj;runu 'bllı:rt!'.<le b1'rabE.r ~;:?J 
b1ı!ı a&lre-r top)a...,..::sına müs3a<le 
et~i. 

Kıl.!Ç Aml&n, lnıparatonın su1h i-------------·--

s 
18.00 

Haziran 194.'l 
Pnıv..m H M•mJ<*GI su.t 
A;tarJ. 
Milzi;~· FJs .. 1 HtY~J. 

.,~, el:lı ar.ımıa.k.:ı~. T•J.ll'!er.>n 19/G/!Mj Aşağ'.& :r=lı mev:ı.<iın 1<1!.pah uırf'..ıı ffi><JllnlCler! hl:z3~ar>!l<la ;='ı g'in ve 
CunlQ g-Wıü s.&.at 15,SO Q.ı. Çorluda .. o\e- sa~tlerde GebzıCc.."e ı\.lk.erı Satın Alnıa Ko n:s~foounda. !'~p;L&.~tır. Ta!~p)er.ın ka.
~.-.ıi Sat.:.n J.J:n::a KO??t~uın& ,r-ıme.. nunl ,.esı);;;a.l.ı:ı.-!:r:.C U~f ırrttı.;p~r:ı.rıı :lı:ı!c s::..ati.>den bi.ı• Söf'.l.t e'=';el konı'~zyJ::ı-a 

tekıl\üııi kn.bul etmekte kurr.az.lık 
gösterın'şii. Onun maksadı başka 
idi. KendW hir lrill<ümdar S"J'ati
le sulh y a.pa-cak Alm~:ı ocdıi!arı
;nı ve ei ""allbi lııendi acazisinden 
tl·r.~:ırı at:l<:a:k, ~na lba.:ılt.a yoUarrl.Jn 
yiirümr'Jc l'U'hsat:nı verecek, 001"

rn lc-eııldi kumGndası ve hüki!r.ii a!
tır.d:ı buhııunıyan. Türklerl-e eze
cekti. NMcim bu p1in rnuva:üa 1ı: 
oldu. Kudüse Salt:ııaddin Eyubi 
üzeıine va."1111ya sıı.v~"! clllis:ilip 
oo:ksu mütlı:;ş baııkı:ıilarla !rurpa• 
landı ve, kanlı bir b<ı.91.-ı.n neticc
ı;indc İmparator nehre dü.~rek 

18.03 
ıs 4v 
19.GJ 
19.15 
19.30 

J..~Uzln..~ lI3t1i Pür\-a~ (Pl.) 
K<>nq::n n (Kil.;!""'veııler Saati) 
M~~:.r: ıuı.ı Prq;rcm (Pi.) 
l:emı<*el Saat ./\yan ve Ajr."" 
Haber~'" krl. (~6JS2) ... 

Mtı.i~ıl"l~ n.;n-anlı. 10 n~ t~.ız 

mıhı sa1u> Mıu•ul<:\ı;-. Bu we ta~ <>
lsn~~rrın ~lif ~upıarı Je ta.t fatı.:
ra4ı.,nı 15 II~an 9-:~ ı:«lDU,,,, l<Od.ar 
A.'ll.'1rodJ M. ır. V. 3 No. Iu 5.>l:n AO
ma l:O~"l:.u:naı ~~ernııelui. 

(3~16S) 

Yaıılığa Gid~nlac 

KASfil KOLTUK VE 

l\fobilyan.ı:ı ile dış budak ağa· ~~ 
ctnd.an bahçe koltuklarınızı ~~ 

Her yerd<'n ucuz ~)C 
İstanl:ı'.ılda Rı:;:a.pa)ii y'Oltu- ~l 

şmıda 6-0 No. \ 
AH M E T F E V Z İ 'JXin f~, 

ASUI 1'.tır@'&tLYA ~~ 
~ 

Sı.l.ıp ve Daşır.uhı;.rlri Eten. İnet 
l~enice - Ne,rıy~t Direktörü 

Cevdet KAR'illİLGW 
SON TELGRAF ~L\TBAASl ... • 1tAKV~M • 

!t~nl 1358 HIZH{ ... -1 1<;f1 

ll"..AYIS 
31 

C. EVl"EL 

23 u 
Yıl 942 Ay 6 '. a 

s tı 
Vaıt!t s r 

HAZi~AN 5 :L9 Giine$ 8 52 

5 
31 Öf le 4 '.15 
7 12 İkin o 8 35 

·ıo 37 ·~Jt~a!"' tJ Ü·J 

CUMA 22 37 \"&\..). 2 Ol 
313 TtllSa'k 6 36 

vennn1er1. 
Olıı3i 

\ 

sacı.. ;y&ğı 

Sığır eti. 
Ko:rı.:u eti.. 

M.J,.tarı 

KUo 

60,000 

J80,•JOO 
180,COO 

"" 'i5QQ lliilolui: parli)eı· ıuı;~:ı0e c'- ~n 1 
30,COl! kllıo k.11.>)-UU eti e.Jın:;cah:tır. f~:,_ 
10$un.m. ta'hı:r.in ti..'\tı ıos ~11ru~·.iJJ'. 'fa
lıp:O,r;n tom>nat.crle 9/~/&42 Salı gü
ni.i !ftl.-., 16 de 11-.dımtöy c~varıuria. A.9-
~eri p-06ta 860 S:ı'.:n A!nıa !{om f'}'Onu-
nıa gelr.eleri. (30-6148) .... 

lJ 000 llı·alık kadnr balı~-;ı 'tlılı:.:0.11 

alın~ı<kıu-. '1'4.lJirplerAı 16/6/M.2 saıı 
ııunll saat 11 dıe Çar..ı!runlc<lo .t;..h-eri 
Satın Amla Kom•19'0nun:ı gE'!ıı~l('ri, 

1\:.tarı 
Lira 

120,0CG 

162,000 
216,00J 

eono 
12150 
162•'0 

İla.le g :n, 
S.?atl 

24/6/942 15 
22/i/942 15 
22/6/1142 15 

(24 - &l4t) 

15 .. fll\Q Ji·al16c a..t"'31'tt--n ı:-J.i-:r ~lın.a~n'!t
t.ır. K.o~·ı t"rn .. ~atı 2250 Jtrad!r. T<ı\i'>

lrı·~ 12,G/942 Cu!l'\a ~nl saai 15 <lc
Çi\'l.~~<..tecı<!' .~f".ntrt S~tıo Alma Kt:ı

r.i);yonuruı relmoleri. (27-0145) ... 

boğuldu, 

Fırat sa}..flin:!e Rt111n kalesi oo,. 

hım olan Haçik .ki, Eıımeniıler reisi 
idi. Fu!k at Salahaddin Eyubinkı 

-em.ti ıı:lıtmda bulunuyo.-du. Ana-
1('1-}b 'I'üı'l<ılerilloi.n, lnı.paraix>.ru r.e
I:ı<ı rlc boğıchı'.kl:mru haber ~. 

Kılıç Aııl>laıım oğlu. Kı.t.;bettin 

19.iS 

20.15 
2c ,.ı.;; 

21.00 
2l.IO 

Mil&:: KL~< Tü:t< Miizltl 
Prcr s.rr:!, , ":;'c/; .1'!cs~ CCir.i!). 
Ra~"O G:lzetesf. 
MılıııJ<:· Şar1t:l;.ı, 

2..'n.-.t 'Icı.Avın::l. 
Te..,...,ıı. 

22.00 Mü:ı.lk: Rı.C:.70 S ... })u on,.,,,.. 
tr~sı. {V!oloc:~ Nocip A>;itın). 

22.30 Memlcl--"t Sont Ayan, Ajanı 
liıbcrk:-i Vl' BorE:alar. 

12.t5/a2.50 Yarınki Proı:ranı ~• K,._ 
PlllllJ. 

. Belediye Sular lda resinden: 
15:000 trabk kuyun et; ve 15,000 li- ı A~tü'!11: Btılvannm k~d'ı v~ ~t"ntn tt\kvl;~i dl;~y ı.ı.iy!e y3p:lıilL16l nru

nılJ~· sı~ı: el! ali.n.1cnkiu-. Taiiplcdn rı bazı aıneliytlt ;rüzilındcıı ft.6.~2 tarllılnc:. mıi.<r.ıd:f Cuma:rte<I gii«ıil so.oı 20 den 

8/6 ~42 Cu.martıe,,; Siinü Slllll 10 <i:ı I erle--> Pazac ı:ilrlli öğleye kadar Z1*.,.clı: - AG'a&Jtya a;-&&ro<:'oltl IIııJ!ç ysınaclio 
Aif:"1r .c _t\ıtkert Sattn Almt. Kom;ş.. Marnıara ~daid ~l.er WritOs ~ elamıoraoakJo.rdır. 
J •'nıırn ~l.erj, (29--8147) Muhterem •bo<ı&~e l!Aıı o:tuıı.ur <~129> 

M•lroeme lilMsi lt<'rrı:.ıyond.ı J:(iriiiür. !-=============================================== 
(31-6149) 

Bmer ldkıeu 120 kuruşt.n 15,00•} kJ
fil kıoyun veya 90 kur~1.a.n f.ot~r et! a
llnac<ıl<tır. ~ıinal.ı. "°Joli! ed Jen et 
ohı~e göı~ a!ın~tır. Talplı:orin 1 
l!/6/9i2 Ptr-,<mbe günü &aM 15 d"' 
Bllues.ir A&k-eri Setın A 3r:a KO'ln·e-
1'Cnooa g•l!n1"lerl. (32---6150) 

+ 
250C ttr kilo olrn<;k ili.ere c<C:nan 

12r51)f) 1u:lo koyun veya sıı:.rır eti alına
ca-kıt.ır. H.e: pc1rtin:n tahmin bedel. 2500 
lira ı~ tııeminsıt.ı ld7 lir~ 50 lrıı...ruJ~ar. 

To:•iıp;.crln. 12 ·8/9~2 Ctvna günü 8'lat 
15 de Bo.lay.irdc A'ilceri S..-ıtııı Alına 
Komôs;r<>nunn ;elm*ri, (33-6151) ... 

500 1ıoo trol bıı.IY104 kuru ot alına
caktır. Pa.zarllltla ei<:ı\1.l'me>l 11/6/942 
Pe~e günü sır.::ıt 16 d:ı G"!'l:Lo1·1da 
Ask~:1 S~t.ın ~6-..\.na Korr:.:Eyonund:l ya
pılacn'ictır. T~ın~ be<Ie:i S5,000 r ... a 
'ka~·ı ~.ninatı 52.J., !d"ad.ır. TdllP:enlu 
belli \~ lronı•yona geln>elerl. 

(2~5146\ 

Teknik Oku•u Satına•ma Komisyonu Başkanlığından: 

Ek. ... ok 
Odu.:1 
Süt 

Yoi:"rı <9lilvrl> 
> •ktee> 

Terı>yoğ 

Ye~'l .alai::ı. 
Pı.rasa 

i~anak 
Havuç 
L!the..ııa 

I<er("\.-iz kii:i:'. 
P3tlıoan 

69.400 adet 
I~ ç<id 

6000 k: lo 

4000 • 
2oı10 ııt...oe 

100 ıuıo 

10000 &de'! 
ıoooo ıuıo 
0000 • 
2500 • 
öOOO > 
2000 • 

IWOQO :ı<lel 

500 lo'lo 
6000 , 

Tohco.dı 

Do<leli I'i: 
KU!Ut' s. 

10.25 
1000.-

40.-

45.-
15. 

350.· 

360 
1~.-

18.-
10-
15.-
16.-
3.-

20.-
15.-

Talırnln 

B«kli ktan 
T.ira Kuııaı 

eoııs oo 
1200 (l() 

,000 00 
1800 00 
100 00 
3~i> Cu 

U50 H 
350 00 

1200 00 
900 00 
2'50 GI) 

750 co 
320 ()O 

=======o-~============================-===========================-===~==============================...:>==== 

73..Z..t} böJU;yat 

D,ılrhrles 

SE1.11lJOtJ. 

J.~ahak S:ı'tı.z 
Taze B<l.k la 
Biber dolmatıJı: 

4000 • 
0000 > 
2000 , 
ıooo ,. 

10. 
25.-
25.-
25-
25.-
25.
.25.-

'l600 00 
100 00 
750 (',() 
lO) 00 
;so oo 
Hl() 00 
250 00 
aoo oo 
'50 00 
750 00 
60 GO 

l't'ııler mü°t<'kait ıhtiyaır bir mual
lim unooderlerdi. K.i:msc C=\·ar 
nın, Lo.ııdra gaızeoteJ.cıinin en iyi 
edliye muhnl'i o.!ıduğuoo kcşfe

Dffiı em;. 
iıhiJ.y•r muharıi:', ~·esini 

y;121 işlm m üdii'ninün kağıt sepe
t.inin içine Y..O}du, ct'plerini karış
tmiı, bir tütiin paketi ve bir kii>
rit kutusu çıl:ardı. Sigarasını sar
ılı. yaWl2, bK- jk;i n<'fes çeldikten 
sonr•: 

_ Azi:ımı. bu i:ş bir cin~·ettir, 
dedi. 

- Anııiı Allah... Elbette cina
~t' Düğün ~ ya! 

Ocnıva tıu .~e aldın~ elımed.i' 
- Evet c'.nt>yet! dedi, iki kur

fUll yıeıııUş! Kullıanılan tabanca 
otomatik, heın de sessiz tabanca! 

Ilı !t:~:::r::,~~::k:~r~:~ 
Grim ismi vazı i,terı müdürü 
Fi-!d'in alaka,;.ın cellx tti: 

- Gı:im mi dediniz' Ş'l Madam 
Van Riroik'ni mücevhcr;crini ça
lan hırsız de~il mi? 

- Evet, evet! Ta ~nelisi! Mü
fettl~ Barrab•l, bu defa Griın'iıı 
bır muhbirin !fşaatına ku11lıan git
tiği kanaath:ı<k! 

- Ay, sen Barrabal ile görüş

tün n.ü?. Ef.cr görüşebildi isen, 
b~~e bugün b~makale bile yaza-

1 
biErsm. 

e:.zva mahı:t. ıı no<lhzun başını 
'salladı: 

söyledi. 
- Bir muıhbirlin ifşaatı diyorsu

nuz. Yoksa b:ı, şu ıne~hur • .Km-t• 
canasın. Kimbihr, l>eliki de o mu 
ıbu adamı ... 

Coııva yı121 ~eri müdürünün 
sözünü kesti: 

- Barrabal çak tul\Af adam, 
dedi, hiç meydana çıkırnık, ken
dini göıstermek ist.enı.iyor. Halbu
ki Skntlandyard'd~ bütıln zabıta amirlerinin hiçbiri& onun gilb6. 
dcğilcüı". Ne bitirlers~. sörlerler. 
Si.7R blr şey söyliyeytm mır 7 llıti
)T 1 •d>k~a zekam genx;l.eşi!)>M mu, 
ncnir? 

- Canıım, ~dnd:i mcvııuu değiş- , 
tirıııc! Barrabal sana re dedl? Yar 
zacnğın yazı enterE:'san olabilir 
mi? 

Cozva cev;,p Y4'rt:rf•k yer<k, ce
lketilı<t.eki birçok cepleri karl§tır
dı, ;çine bir isim ve bir adıx>s ya: 
zılmış bükülü kii<."llk bir ka~ı.t 
parçası çıkardı ve yazı işleri mü
dürüne uzatt;: 

- Barrı;,bal bana bu zatla gi>
rUi"I1eml tav.ııiye etti ve ondan 

ç.c»: işi mıılıimat al:.bilcccj;'iııci. 

lavc c1ıti. 
Yazı işkr! müdürü gözlüğiinü 

dAizeltti. Ki'ı.:ğıttalo; ismi olkudu: 
- Con Lelıi ... Kimmiş bu a<iam? 
Cozvıa cevap vemn~en evvel, 

verdilği ka.ğıdı rek.rar G<atlııdı, bük· 
tü, ilıtıımıımla cebine yerkştiı-clj 
ve sonl"S sönen sigarasını üçüncü 
defa t-ekrar yakarak, dedi lkA: 

- Ben de orasını anlıyamadım. 
Burada mi1hiıın biır i:ş var gibi geli
yor bana ... Hatta cM-egafon. ga
zek>si bizi atlatmış diye ödüm kıo· 
puvor. İyi biliyurum ki, oıılar bu 
haclıisenin tahkiki i.Çin en iyi mud:· 
birkrini kullanıyvrlar. Vaktile 
brn &i.ıe süy hlmiştl..'ll k; ... 

- B'.r iki muılıbir daha alalım 
diye öyle nı.i? Ha h3 ha! Ya.Jmz 
ser. tek başına cMcgafoıl>un oo 
U.ııc 7 .. alnta muhbirini cebinden 
çıkarırsın bel 

Bu ilii.fa. Co:ııva'nın lv:ıışuna gi.t
obi. Ne zaman, ·Megakın•u ıotlaıta
cak bir ha\'lldln getirdi de, ke:ı.dr
G'nc ilüfat edlldi mi, key>fin<!.-n 

fDeı'ar:ıı ııar). 

Fa.uiye ~ 
• Çah 

1'\ Barbunyil t.aı:ı 
B<ıl kaboğı 
l:lnginar 

lleze~e taı.e 
Karmbalıar 
Hıyar 

Taze yı;prıil;: 
Kınnırı turp 
Teze soğan 
l\!ayd;noz 
Dere otu 
:Nane 

Sarımsak kan 
Marul 
Yer elmuı 
Ebcgflrnecl 
Yaprak S~la·mur;ı 

2000 > 
1000 > 
3000 • 
101.ıo , 
6000 adet 

liOO kilo 
1000 adat 
3000 • 
400 k!lo 

\ooo d<met 
10000 • 
15000 adtl 

500 • 
2000 > , 

200 ldio 
6 0()() edA> l 

500 k.:lo 
500 • 

tooo • 

8.-
ıs~ 

20~ 

20.-
8.-

!?0.-
3.-
4.-
3.-
3.-
3.-
80.-
5.-

12-
0.-

20.-

900 00 
100 00 
200 00 
IHO 00 
10 00 
110 00 

ıoo 00 
f6() 00 
150 00 
60 00 

160 00 
250 00 
eo oo 
50 00 

200 00 

1030 tO 9'i8 

Y·ldl2Xiıı 7~ Olku!unım 1942 DIAll i:h!rlıı·acı olsıı yukarda cins ve rn.'G<larlar'.ytc bo<lriller! y••Jlı ek.,.,,;, vesaire c4' 

ay;' şarlmnıelerC>e Cöre 1/7/!li2 Çarşılmoa günü clıımdı: not H de, oebte •aa\ 14,30 da kapö>lııecr, <·dun sa.ot 15, •Üt ya· 
tıırı ıoııat 15,30 da açılt ~ ile iruıle:erl Yillııselı: Milbeıı.Q'e Meldı•bl Mui».scbeslııd• toPlaJ:ncc:k lwm;"Y''oda J'•pllnı.ıiı 
üz.ere eıkSitm.eye ltonulm~tur. 

F.k.meilin l.lk t<ımlnalı c~7>, odunun «90>, •üt Te ycturdun •334•. aebz<•Ün c9'i!l> Nradcr, 
ie~ prt,n:ln1eleri &örmek ve ilk: te:r.dnatı :::r&tumak t1ZIC're eksli'tıo1eıd.cn bir g~in evvef.rıe ı~.ıd-:- \ .. }Ylız<lak,lı ()t.:!' 

rumuza ve ~1Ime &iinu Gümilşruyunı:la Yükselt Mülııendlo Mdı:lebi M~• ff >meler!. 

T<*lif mek.tupl;ırı e!mliVnedeıı bir sa•I evHliıııe kııds.r ma.ıdıw nı.ulc&billndıe Yerllıni4ı ı;ı.ı.,zıa .• sı ..;,:;nıd;r. Po•tad.ıc'' 
yfıl<, ~tcr k,ll)u.l e<llloııe:l. •6115> , 


