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HARPTEN 
• • 

sonrası ıçın •• 
Harp içinde harpten son
rasını dü§ünmek elbette 
ki yerindedir . Fakat bü
tün bu aözlere bakarak / 
harbin bir sürprizle bi
teceğini zannebnek ha
tanın herhalde büyüğü
dür. 

ETEM iZZET BENiCE 

t:zak Doğu ve Doğu eephekrin
'6ki brtına öncesini ıtndıran SÜ· 
kUn maruarası karşısında iki mil
talea &ünün konuşma ve yazma 
mevzuunu teşkil ediyor: 

1 - Aınerikada ııo ~rüşülii· 
yor?. 

2 - Alnıaıı.ra - Rusya anhşa'bi· 
tirler mi?. 

Her yerli ve yabancı muharri
ııin kendisine ınahsus göriişü. bu 
iki mevru üzer inde tahn:ıiııı •·e m.ü
t.lea yürüimiye vesile olnıuştıır. 

MİDVAY 1 
--------- ! 

I HÜCUMU j 
Amerikalılar 
Japon filosu
nu kovalıyor ı 

• 1 

Busabah Londraya 

bildirildiğine göre , 

Japonlar ıs 1 
1 

harp ve nak-
liye gemisi 1 

kaybettiler 
L-0ndra, 7 (A.A.J - B. B. C j apcn

Jarın Meldvay A<lasımlakl deniz llssü
ııe y.a:Ptıkları hücumdan i!ti g ünden 
fa:Ja bir müddet getliği halde havı1 

ve deniz harbi el'an devam ~tmekte
Oir. Fali.&t alınan en 00,;.,_ rapo.?'1.aT par .. 
lak bir zafı"rin u:ı.an1ln:ııkt.a olduğu
n µ bild!rn1ekted!r. Amc:-'.kan A.."1'!.irali 
N!m.itz Uırafm.dan bu sobo.h Lon<lra;a 
t~lıgratla gö!lderil6ll b ir tebliğde bil
d-iril<liğine eöre şlmdiye kadar 13 ve 
bel,.i de 15 japon harp ve nairliyc 
cc:r..~i M.tr:.lnaş veya ihasnra ufrrı.tıl
mış•ır. 

Batarı.ıar: 2 ı.nare gemi$! (l>ütün
ı;a:ıyare!e:iyl~). 

Ha~ra u,ğ'r!ycın!ıw.·: 1-2 ta..yyare ge ... 
r.J.i< 3 z:ı.rbl., 4 kn!.vaWr, 3 naldiyc gc .. 
miclı.i)r. 

Thl&lDER 

Llbyad."l harekat saha mn ~terir harita 

HEYDRİH'in 1 L i B y A'D A 
cesedi bugün General Riçi , 
Almanya'ya mukabil taar- , 
gönderiliyor ruza geçti 

• 
Prag'daki evlere si-
yah krepli Alman 
bayrağı astırıldı 

lımı:lra 7 (A.A.) - B..B.C. Bl:r 
mıil<'ast neticesinde öldürillffi Bo
hemya ve l\foraıvya umumi vaU 

lil 

İngiliz kuvvetlerinin 
ilk hedeflerine 

vardıkları bildiriliyor 

Alınaıı.~· a ile Rus)•" ..-asında 
normal bir anlaşmayı üımt et
mek lıatanın en büyüğü olur. Bu 
miili:b.uaya kapılın-ak ~ ya ha· 
nelerin ınenşeini bilmemek, ra 
seyrine kapalı gözhı balıııuş ol· 
mak ııerektir. Alnınııya ile Rusya. 
arasında son kozlar oynaruıı:ıdan 
ve ııı.rafwdan birinin sırf.ı y~re 

!ı"hıııec!EID normal ·bir anlaşmaillD 

husule gelel.ıilmesi için ya iki ta
rafın hiçbir §"Y olmamış gibi es
ki h!IAutlaruı.a çekim~, yahu t 
da rejim \'e milli, s'yasi, iktısadi ı 
meıWıat far.klanın ortarum ka1"ı· ı ----roe_,_ . .,_,._3_11n_ca_Sa_itit_'_""'_ . .,>. ___ . ___ c_0e_"an_ ,. 3 ü.ııcü Sahil-> 
l'ara.k elele verme.si U.zımd.ı:r. Ki, 

bunuoilıiisideimkansız<hr.Henü.z Halk Dag"ıfma Birlik/eri 

V'ışi 7 (A.A.)- Şimdi muhare
be, n:ı:lllı'l--er kuvvotreriniıı İngi11z 
·hatları..'100 aıçtııkları c.cfoin e'rafuı
da ce<ayan etııııehtedir. 

Kınigebrice dlolayıııda Genıcra~ 
Rid kıa.rşı taarruza g<>çmişLlr. 

:Bu m ukabil Jııücumlıı.r üıltişaf 
etmekıtedir. ae Almanya, n.e de RUbJ'& için 

laöyle 'bir ihtimal bahis ~"7.Ull -
İ:r.ıg;Hz :kuvvetler: 'lk lı.e-defie

r'..ne varmrş!aroı.r. :Mi?ıvereilcı· 
bütün t an..ltlaruu nıı.ı:.'1aTebeye 

sürm~lcrdir. 

olamaz. Bilakis, taraflar kendHe
rini ça:rpışmıya mecbur eden i· 
milla içinde lıiribirlerine lı.ar:şı 

lllln karılarını oynam ak mecburi
yetin.dedirler. Ye ı;on lrmıuıı <>l'll<l· 
ııacoıtı ıı:üııler vıe batta gün ı!e 
bizim şalı;..l görüşümüze nazaran 
pek yakı.n.dJ1', 

V a.şingtıondllıi siya.si konuşma
lar b·ıııhsine gelinec, harp içinde 
harpten sonrayı düşünmek elbet
te ki yerindedir. Jı'akat, bu ha:wııı

dis etrafındaki tahmin, tefsir ve 
mütalıe.alııra kapılarak lıM!hiıı hir 
sürprwe bitubile-Oeğini zannet
mek de yine hataılanıı en büyük!e
rinıden blrid.ir. Harp demAJlirasya
lar için dıe, Mlhwr için Oıı dfuıye 
hacnıtnde bir nihai menfaat tas
fiyesi harbi olmuştur. Bu harllisı 
loolay kıob<y '~ yarıda bırakılıırak 
lıitebilme&lne imkan yo.ktur. Harp 
llO.llwuı kadar sürecek, taraflar· 
dllllJ biri slliUıını tcs!im etme· 
dikçe ve dünya galip tarafın ı:O· 
riiŞlerioıe uyırıın bir tetif m.anza· 
rası gösterınediltçe bitmiyeeekfu. 
Mihver, bu b .. :ınıdan yini harp 
... Dn6J düşiiıı;ıele.rin.i teS!ri.'t ve 
ba ttô. ilan etmiJ!ir. Jaııonşa - Al
maaya • İilalya ve mü tteıfilııleri 
bu yolda ve Dfer takdiriııdıe Jll.. 
llal hettıhareketlerini kaıwiaştır
mışlardır. Bu Jı.atWıarelı:et: Dün· 
::ranı:a bütün meıüaatleri ile ve 
yeni m.a.ın sistwni ile ~lih!n 
Mfüver zümresi ~ ta.imi. 
midir. Her bd, her meııfaat, her 
var lı.k yıılnız o zü:m:reniııdiır. De
mukrasyıı.lar da A:tJ.a.ıııtllıt lıeyan· 

n.:ımesi ile 26 millet adına bu Y"&l
daki kararlarını Sovyet Rıısyan.ın 
bau ııoktalanla muhteriz kalma· 
sına rağmen iliiıa etmişlerdi.r. Bn 
beyannanıeye haldın G!a.n ruh: 
B<>r milletin kıendi kend'isi:n; .ida
'" etmesi .,., mil.le.içe rıza göste
ril.miyen ilhakların ta.mnmnması 

ruhu, ittifaki ve iktı&ad:i Eıera

li.undir. 
Şiwdi Vıışiugton'daki goruş

melere hfilcim olan esası:n dııha 

>:İJ ade Sovyetlerle diğer dooıok· 
ra t nrillelkr arasmda teılifibeyn 
imkfının.a ve yeni dünya ba.ritasıw 
n.a dayanmış olması galip bir ilıti
nıal dahilindedir. Müttefikler in
sanlık hakları, milletler istkilili, 
demokrat rejim.in ve hürıiyetiıı 
nıııha fuıası uğ:nında Iıaroettik

lerini her vesile ile t.eyid ey~
lerine göre V aşiııgton mü:zak.ere-

,(lleyamı 3 Uncü Sa.hilede l 

Yarın Her Eve 
Beyannameler 

Tevzi Edilecek 

Röyter ıı.jansının m uha'biri mu
harelıePJn tanklar, toplar ve kiir
edici b!k\ı•Uar arasında cereyan 
etme.'lcte olduğunu bild''.rnıelktedir. 
'Mi'hvereilcr gerideki iJujyı:ı!;la:rile 
2<1yiatlarını takıviyeyc mcıvaffak 
dcırnamaKıladurlar. 

İngilirlerin Gazalathın -\ı'<l<detli 
hüıcuma geçmelerile ıniı.'wcrin 
rnıJkl:iyesinde yem bir t.-.hlikc baş 
~stermiştir. - - -o- --

Bu sabah bütün Ankaralılar bir· 
liklerin idare heyetlerini seçtiler 

beyamıameı . .. ; Y•nl•ruıda lra.ç nilfu• Haydarpaşa' da Ş.,:ıxilr..a!e lı:urulm•kta elan Hallı: 
Dağıtm.;. Birlikler! jçin her ~ yarı..,_ .. 
dan iföanıc beyannar.1fltr tevzi odll
m iye ~lruıaca-ktır. Aai1e tticlert ba 

olduğunu yaz.araık imzall!f'2-ea1Uarchr. 
Bil• kaç gün sol"!.ra her mahal lede bir- f • b • 

(Devamı 3 üncü Saaılie<lcl e C ı l r tren 
kazası oldu SPO 

G. SARAY bugün 
Admira karş sında 
Alman takımı ne kadar heybetli 
görünse de, Galatasaray iyi oyna· 
dığı taktirde muvaffak olacaktır 

' 

A.dmin takırnmm bvıg\i.n Galatasaray.hl boy ölçüşecek 
altı ılqeril o;ı:unwsu • 

1 ,(Yj12'1sı Z iııcJ .,sahifede), 

Bir kontrol memuru 
lokomatif altında ka

larak öldü 
Ha~ darpa·şada fec~ bir tren ka

zası olını>§tur: Dün saat 12 ye 
~'"'reik kala 44() 11uıııı.ıı"·ah lokomo
/t.;f a:ıa,...ıa r{.ooza ot -yommda 1 
nınnarrılı hat W..er:ndc n1anwı«a 
yaparken 7403 sicil nUıc-ııaralı ilıat 
!rontrol m('Jlllll'tl Adem oğlu Sü
beyrrıaıı vagonlar arasuıdaın geç
•ıı-ııek wtemiı:;cir. Fakat zavallı a<lam 
tıJ1~.,,...ınwtifin abL1rnıd'ıa kaılm·ı ~. öl
mi\ltfu. Cesedin d.:fnine rtıhsat 
·v\ .. ~iln"tişttr. -n---
1,5 Aylık çocu
ğunu düşüren 

genç kadın! 
Haseki baıtabane • 
sini lylale kalkıştı 

lak at: 
Şelı7adebıışında oturan "<iinı

rük .kıokulnnndan Raıııaıanm ka
r:ısı l\lakbtıle Haseki Jı astaııc:ı;i· 

n.e müra~aat ederek kOCJ1sile ka \'· 
ga etıöğin.i \>e neticede rahim ka· 
oonıasından muztarip olduğunu 
ıı;öyleıırlşt.ir. Fazla kan z:ıyi edca 
;renç kaıdın hast:ıneyc yatırılmış
tır. 

Fakat mütehassıs doktorlar la
(De,·amı 3 ilncii Sahifede) . 

\ 
1 

- - -

Etimesutta Bu Sabahki merasim 

·ık Yerli Tayyare i 
B Sabah Uçtu 

ı r''======~ MİLLi MÜDAFAA 

BULUNDUGU BU 
VEKİLİNİN DE 

TÖRENDE Milli Şef 
Bir Levazım 
Teğmenin in 
düğününü şe· 
reflendirdi 
İnönü, yeni Fen 
Fakültesinin pla
nını tetkik ve tas· 

vip etti 
Anihara 7 (Telefool:ı) - Miti 

Şefimitı: İ.<met İnönü dün; öğle
den sonra lialkcıvirnfo ],fa«ı:'-f Ve
kili Hasan Al' Yü.<x>lin ·bir lıitabe
si'e sabah!~~, n aı;cbıo·ş ola~ •İn
g iliz kültür stııg.i.;b ni rıeıreflcndir 
m i-ş !erdi r. 

Bu z.lyaret E>Sııa.wda Halkevin
de bir levazım Ti'i,'meniniıı düğü
nü yapılmaikta idi. G~ç gelin ve 

{IleYa.'1lı 3 üncü .'lalıifede > 

fşgal Sahalarında 

Şimali Fransa 
şiddetli bir 

akına uğradı 
• 

Normandlyada Al· 
man 'barakaları 

u~aruidu 
Londra, 7 (A.A.) - cB.B.C.• 

.tııgiliz kunetleri dün de şimali 
Fransııya 1ıii eıun ederek t:ırihte 
en m uazzam , . ., parlak hava taar
nı;ı;!arını ihtiva eden bİr haitayı 

sona erdirnıi~tir. 
Dün Harrk ien tipiud1'ki. tayya

r eler Nmwandi 'de bir Alman ka
rargfrhına lıiicunı etıni~lcr ve ba
'l'akaları lıa vaya uçnrtnu_~lardır. 

Burada m uka vemetle karş.ı !aşıl

ıııamıştır. Tanarclcr 10 mıet.reye 
k adar inerek ~•atli lımıılıalarmı 

al~"k se \ i~ l'l.ırdeıı almL}::ırdır. .,...... __ 
ÇEK YA~G'DA 

On beş Çin 
Tümeni 

imha edilmiş! 
Vişi 7 (A.A.) - Uzak Şaôta 

n:l1!.'fıarebe yenl l>ir kesimt' intikal 
etmiştiı'. Ahnan habc>rler, Jnpoıı
lnı.n Sarı ıwhri geçtiklerini ve 
şuna! batmr. :J.:ı Çinlil~re taarruz 
ettiklerin i bilılirıııdktcdi-r. 

(Devamı 3 üncil S~hife&!) 

EDEIİ j 
N!l\ilZ i 

AŞK ve 

\~-~ 
\ YAS 1 

"' 
PEK YAKINDA 
SON TELGRAF'ta 

Genç Havacıları
mız Takdir Edildi 

Ankara 7 (Telefonla)- Tüıık 
Hava Kurumunun 8 iırei kurul
tay iiyel.eri bu sabah Et:ınesut 

tayyare fabrikasını ziyaret e1ııniş
leMir. 

Üyder ve Hava Ku.rumumm 
davetlileri saat 8 den ;t~baren o-

1 ANKET 

l G>bü.slerle Ulus m~danmdan ha 
reket etml§ler ve Etimesoo<ı:a H'*'. 
va Kurumu Başkam Erzurunı 
meb'u.su Şükrü K.o<;-ak ile Kuruw 
mun erkanı tarafından karşıfa::ıw 
mrşlardı:r. ı 

(Devamı 3 llıu:ü sahifede): 

BOŞANMALAR 

Neden Çoğahyor? 

Modern Sosyete 
hayatının zararları 
Dr. M. Kemalin Fikirleri 
Boşaıımalanıı neden çcığaJd:ığuı.ı 

ar'lştıran yeni \"e büyük anketi
mizıe bugün başlıyoruz. İ1k olarak 
kecdislliı g'Ör iiştüğümüz Doktor 
Operatör M. Kemal bize fltnları 
ııöykdi: 

- Siıı:.e blldiğinizden fazla bir 
teY söyliyeceğimi mi talımin edi-
~orsunuz? Bu iş meo.nlcloete bağ

lı ofan samimi i.nsanları cid.cko 
alakadar edecek iıJ.l.nıctie \'e e
lıl'mmiyette bi.r mev.,,udur. önü
ne geçebilmek için ~ a pılaca:k her 
hareket ve alı.ıı.a.cak her tedlılir cid
di ve Sebatla takip rn tatbik ed:İ· 
lemezse, bu tehlikenin saha ""' 
fiimulii geni.jliyebilecek bir teh-

(Devaını 3 ünctl Salıifed&) 

Sahtekar bir 
avukat dört yıl 

hapsedilecek 
Şefo::'.mir.! Ağnerza ma1ıkeır"2SI 

'dün bir a.vukaıt h<ı.kkmda saMe· 
kfulı.k suıçile 4 ytl h.apis ve 4 yıl 
da S.."Dllle biızmetierinden maJını,.. 
miyet karar> vennil,;;tir . Musroıf~ 
Zek.i Hakgü'<len il>minde bulunan 
bu avu.karın malı keme ilfunl:ıırınw 
da tı:.'ırifa.t yıaptığı sah;ıt olmuş. 

tuT. 
-ilaro moecl:i.si de kendisini ihra.ç 

edecektir. 

Galatasarayın meşhur pilav günü 
1 ... 
ç Bu sabah yeni ve es 

mezunlar mektepte 
beraber yemek yed· 

(Y02ısı 3 üncü Sahifede) 

pjr~~~ ~~~~~~ 
Büyük cilve 
NEdP F AZiL rusAJttlıtnı: 

B en mes'l ~ thr sdannn:! 
Zira li~l)<Lnc:.rın dan;a k. ~e. 

rlnd~ki btitün n1..a.ıusuın ancak d ün e
rebildiro. yani bı.."'n ar.cRk dün evjme 
b jr kilo doına.tes alabjjdirn; <lll.C3k dün 
<Wmt'ğimi <lom;:ıtes $;ı:::ı.taMına b atra.-o 
l:ıi]di.m . 

Domates be.ncE', .serlnliğin kokusu, 
t:ız 1;ğ1n lt:•z21•!i, olgunluğun •biçimi \."9 

:iştihan;n rengi olaı-ak, .ı::abık Mı.sı.r 
çnr~!~tn<lılk i s-hiı li t:Ş:.· a gibi, İlkbaha
ra ait bütün mi.ı.nala:·ı l'\aıdiie ncscinde 
'L('.ks~ e-Uni~ b~' c~v'ht!r ıf;,.dc.:;i.diT; bu 
ifC).dcr.in ~'.ıfresi.-l ci)~t.;n ellet tl'ı dil ve 

Fakat ~uyı.:n er. biiyük CEc\het' olrr:a
s.ı., erı bOl ve ucuz m.,ctc1t• ohna.sıı1a. 
li1fu~i teış!~i'l etn1edi~i gibiı domatı'S ~. 
İlk.baharın bi.itl;n zt•ngiııliklerin i ta
c;ıyan, olgun ve dolgun, kıp~ınııını 
k.eses.i~ rağ~n.f'n en l)n.l ve hemen he ... 
Olı~n bedava bir ta.biat ibı~onı değil mi
dir. lialbuki ruıcak dün bir buç~k li
!'aya evinıe alabıiuig·.!J1 bil· k i1o d?;·ra
tes, ~ar.avlann lı.:<.:yt:r:ıcu vitrinlvriude 
görfu10Üğil :z.anı.an hın\ 5 Jiraydı. 

5 liraya bh" kl!o d;)tIUtics'. ... 
>~cak dün e1.rirrıe &labildii;lm 1 ka= 

duın~teste i:kb<ıhnrı sey.cJer, okş.l tı 
lı:<ıklar ve tıı.darkCD, do..o·atos b• ne 

sanki, altın ve bı.;ğday gibi bir nevi 
llı:tıs.t kıyas! va'ıidi ~kliıı.Ue ı;örti.ndil. 

D~:.:.nd iiin; 
IIe.m de birir,.ci ı1n:.f m~hnn·irler n

rasında, bir kilo domates pa.ra.5ına fık
ra ve mak .. a.le yazabilc-nlrr nadirdır. 

( Babıali ) de ıcisilsiz biı• tediye ölçü:;ii 
h alirrde bir mnka.lcsiııe bir Vekl l gün• 
dcJiğiuden fazla par.l alan ırneşhur bir 
ba§'muharrir, gün.de ancak 5 kflo cW
r..ı.aleslik bir r.atın aL•na ho;ysiyet;r.e 
ma1ik .. . 

Yine (BabıAli) de öyle lnı?;alnr vrı,.. .. 
dır ki, bir kilo domates .J..ı.oilır~e-k için 
t:an1 7 gün, üslüstc ya~ı yaz.nın.lıdır. 

Bir taro.fa bır~kahm şu mıılwrrir 
hes,~bını! •.. 

H.aftada 10 saat ders v('ren mual .. 
Hır.in 'i günlük safi grHri, yalnız !! kt
lo dunu.tes; bir am'?le;nin 10 günH.U\: iş 

ölı;ü :ı blı• bn<:Uk kilo dQınates; ve )-t:,; 
bin liı a değerinde bir apaı1ıman U1ı 

l~i.tUJ1 kıYlneti sJdocc 20 tcı doına.tcs• 
tir ... 

DVylecc, manavların kuyumc'J v.t.. 
riılı• ine çıkar cıkmaz buı·nuna. (5) 
Jir<.ılık bir y;.ita as:ın. doır.e:.tesin cilve
si, hana şuhluklar:n en hı.yağ g!biı gJ.. 
rU.n<l · ; sand1m k: l.ıütı.ln lniı.:ıalariyle 
İlkb:ııharın zcng;r.!i~~ heJ"bü.')inl t..:ı.şıyAnı 
b 1 C'ilvıeci m:inj<."-:~"";ı}, ayı~i zan13nda 
günümüz.ün bütün f"ilve~~rai. iz:Jha gel. 
rr}~. a'ıiıt'k ru "9.1~ 1e kl tlal21 yanak·, 
lı b ir n1Ctekara cl1r .• 



2 -SON TELGRAF- 7 BAzfRAl'f IMZ 

HALK FiLOZOFU 

SÜSLENİYORUZ 
0iJ~]lmtJ 

u~rwıu~ 
MAHKEMELERı 

Kadın lmm~ı satan mağaza· 
run t~":;filıtarı di) or kıi.: 

REŞAT FEYZi 

ne kadar gülü:nç bir miı.naya 
büründüğünü fark <-diyorsunuz. 
Bugün, yuvada pek fula eşya 
yoktur. YunDln bütün madde 

kıymelle.ri, sok.,kt.a ı:ördüğiinü% 
bayanın üurindedir. Eğe:r, 

maddi kıymet bakımından, yu

vanın bir ]Wşeslnda b.ir l.ü9ik 
eşYa parrası kalmışsa, bu par· 
ça, kapının önünden geçen es-

Lokantaıar•a ııbze 
yemekleri paha ı I 
Yezlık eebze ""' meyvalar, ı;md!, 

Orta Pasif ik'te Midvay 
Hava- Deniz Muharebesi 

Rum digasi 
Sultan lvlehmet 

•• • 
cucesı 

- Ah} orl4r, ~tılıyor, her• 
,;iin, harıl harıl kumıış sat.yo
ru.z. 

;:e~ b~ bi.r ay evve~ :t..a.ılcrle 
kıya. •kll.bul etm~. O z:ınıan, turfanda 
i<.ı. ~n -O-onlu. b.inaenaleyıı Pir 
iıa.lı ld.i. lta.:.cot1 ~.:.0-~di ucınL.ıycak<tıı.r. 

Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Ml!flıur san•atkar Simoııdan iki paz. 

mak uzuııluğu yar var, ya yoktu. ])a.. 

vacıydı. Gayet ci<lcU bir o.dam halinde 
idi. Hakim d.:ıvasını 60rdu; clddiJctle 
anJatmıya başladı: Bugiin, muhterem bayanları· 

n1ıı, Jı.arpten evvelki zaına~ 

lardan d. l;.ı şıktır, daha sıislii· 
dilr, gardropları daha zengin
c!lr. 

E' et harıl harıl kımı:ış nlı· 
yorlar • 

f.'z, isfodiğiniz kaı!ar, tınrp 
ekonmr.iS.:nıkn, dünyanın fev· 
kaliıde şarllarmdan, hayat pa· 
iı~lılığından hahs«liniz. Onlar, 
nutlaka, buı;iiıı dünckn &ha 
sil: ın ob ~klar, gördüklcr~ 
hoşlarıruı giden bir yeni kunuı· 
~· ı utl•ka akıc 1-lardır. 
c~k;den kal™! ··yıe blT söz 

'ardır: .Dişi kuş ) uva yapar. 
'l'alii, bu &t.ıl r sJ:z.üniin artılı: 

YAZLIK 

GAZETE 

~r içi..,JelJ lal>•ikalar Top
.kapı haricine çıkarılıyormuş.. Bi· 
sim Omwı Cemal şüylc dedi: 

- Ben de, 1'opkapı dışı.na çıkıp 
yııo:lık bir g"""te kurae<:ğım. 

J3aşıuulıarrir olarak Necip Fam 
J<ı.saküreJ;<i, edebi mu.'uırrir Halit 
Fohr;,-i, ti~·alro muharriri ılA: Ulu· 
Myı alxağım.. 

T.'\lliR 
YERiNDE 1\1{? 

Dünkü g3"-<'lelet'dcn biri fil . r· 
le\ h~yı koyın1.15tu: • Ueydrı:h ve
Iat elli· Bu zat, nll'liıın olduğu 
ÜT.ere, Prag'da suik:ı.ste uğrıyan 

Alman polia şefidir. Burada, ve
fat etti l>rlilllA!si garibimize gitti. 

Bilmem, &iz n.e düşünürsünüz. 

Ml!HARRİR 
t.t .. nu 

11:.yri • Iuhittin 1kVa.<ı<la. çıkım 1 
bir fı!.ra.sma şu serlevhayı koy· 
n: .. ~tu: ·~lulı:ırrir ru.lıo• 

A birader, mo:harririn kenılisin
d en eki: il de, ru!ı ıındaıı 9ahsetti· 
f:ioc güre, mıemleke.tte mıı.har.ri.. 

rio yııış:ıııuıdı!;ına ıuı iııaret etıınek 
l$1iy-0rsuıı ?. 

ucuz 
ECLENCE 

SiW'nıa ücrrtlcrl yenidea tıos

lı\t edildi, bir ım1<tar u.m yapıl
dı. Üçüncü sPllf sinemalarda du
hntiyo 12,j ~ çıkınış.. demeJ<, 
enelce on kuruş im~ .• 

Gençlerde, çocu!ı.12rcla siııe,,,.. 

karşı fazla düşki',lük nerecı
gell) or, d:yoruz?. Yahu, 12,5 Jru. J 
ruşa b~a hangi eflence vu?. 1 

AHMET RAUF 1 

Etiket koyma mecburiyeti 
&ılu bir fekilde hontrol 

edilecek 
'l'lrorct Vekaleti ıaraiından a-

1i.:1<.<ıdarlara göndcri!en }eni h;r 
:tanL<m1e h-r türı:.i eşyanır. ~ra• 
kende satışı sıra~ın':la üzericr.r>e 
etiket konulması t.1kkınd-..ki milll 
korunma kanu.nımurı :;ı :nci mad 
desinin tadbilı:i içirı sıkı kvrı'.1-0ller 
yapılması bilıdrril.miş'ir, 

kici ye satılacak ve yl>l!i hir ku· 
IDJl§ parası olarak. blr tıüyü.k 
mağazaya y:ı.tırılacaklll. 

Bu ne iştir?. Bu ne kadar 
&iislcnnıek merakı ve ihtiyacı?. 
Dayra.nı mı yaıpt)oı u7., seyrana 

mı çıkıyorın? Hergün hayranı 
ya:;>mJk, hiçbir m licl.n adet 
ve an'a.ııcleri ar ..ında • -oktur. 

l{cnd m'zi, IHru olsun diz· 
ginlrsü, hergün bayr•ml'.k o!.
mıık nz rasuıda.n kurtnrsak.. 

Üzüm liatları bu yıl yiı.J.~ .. ·R. 
olacak 

Şara)Jı;ılı.,ın scrlx ı b;r~kıL.-~. ı 
ha0 ... "arı çek SC"Yil :di~ ~ • ıra
~cc olan scvF .. ~t ıız:..1nı~ ~ 1du· 
ğu ı! m ':ıunlar da'. !df' ma' ,;le
rir'ı ueuza sa1ımağa I"e<:lJUr o' 
l!' 'ct.ı ic" ·:!r. Ş.m:lı i,e şınıp il!
tlhsal c<lil!I'l."Sı ka · bu1undu~.un

daın üzüm fiatlarının bu yıl yiık· 
sek olacağı ku.vvet:e tahmin o
lunmaktadır. für çok balplar şa
rap yııpma,,a Jıazır!anma:<t:ı.dırlar. 

T ophcme çocuk ba!;ıımeııinin -leıiai ;yıldöniimii 

Galata n<Wıiyesi Çocuk E•;rge
me Kuru.mu idare heyet. rei!.li· 
j!inden; Kurt."!nllil'UZ tarafından 

Toplıanede Kılu;dl'paoŞa medrese
s;ndeki çocuk bak.ımevinin bu 
per;-=ı'be g[;r.ii saat 18 efe yıltiö
nümünü kUtlu.lıuna tore:ıi yı;pıla
c.ıı; .~xlan lııa,yırsever bütün va· 
tantlaşlann bak.ıınevinin ç3lışrr:.a 

~khni görmelerin. ve bu vesiloe 
ile de bu roreııe onör \ ermeleriıııi 
rica ederiz. 

800 fakir çocuk sünne' 
ettirilecek 

Çocuk Esirgernıı Kumr.m htaıı 
bul vüayetl merl:ezi bu yaz mev 
siıın nde 800 fakir çocugu siinnet 
eıtW.rec:ektir. 

Bunun için her kazada \'e na
hi)'ede eğknceli süı>ne1 dÜ~';nıe
ri ıertip olıınac:ılttır. 

EDİR:NEDE 
Edirne 7 (Hus•.ısli- D:in Çı>

cnk B.si:rgame KuTır;ıu tarafın

dan Lalapıi§ada :00 fa.kir ç;ıcck 
sünnet ecfilrNşt\r. Bu mürıese
betle büyük bir düğün tertip e>
hınmlli1ur. 

D.13r:Ifl3 ;t 
O. us ı Ieri 

Nüfus ırr.<:mu r "' t<rr!i etttren. ti:' 
'kıınurı D"'W:UU ~!• elı!ımııı bulwıuyor. 
N~• mrnıurtarırun ma:ı,."' 15, 20, 2:i 
1ira olarak tcsbi! <'<i..i, r Nüfus e.. 
rinin btııı:le ne kadar dlldt•t ve i\inaya 
mub ~ olduılU heıılreısçe ma!üaıdur. 

Fakı.t, .. ,r-_,. OıleıiYJe mestıil. men:""' 
iar oimd.Jye tta.cı.'U' e"yet ~z bi.r ın.aaş)ıı 
ça!ış;yor!ordı. Bu rnemurlano. ct.. !ıerti.I 
elbelıte dıişün~ l.lo:ımdı. 

Yeti kamınu çolt. 7"flnde leWıı1d e
diy<>nıZ. He1111L~, bıtı:ıdaııı bi>yte niltu.I 
•lilerEr& daha ııAlim tıir mecrada yiJ.. 
rü1ecelı;llr. 

BURHAN CEVAT 

Dün. bir ::a.t, lokantalarclııı.; ııeW>o 
)"C.n.C"'alcri üzed.ne d.ha.t n.ı.z::ı.rımı;ıı 
,·ekli. Yazlık :9ebze!cr pjyasada yeni. 
göt tin<lili:ü Z:l<lUin, ••bze yem<'ltlerı de 
i<ıi<onıaJ:ırda clbeLte palıo h .ki.i. Me&e
ld., ıt:vvclce pors~nu 4-0 - 50 - 60 
ık.ur. ;:G. olan sebze yeır>EGtleri vardı. 

F3k_t, bugün., n:rnı sebze ~'dcl.eri, 
"'.l'l>i Lztleri ıııı"1ahza cd1Yorlar. !M
buki.ı, selh.--e !l:ırLerl, b~r aş C!\-'\ellne na
zar.n, yfux!e ellicien de daha ...,il 
düş.n ş'.ür. Dol.,yı,,zy,;e, rokanıtalarda, 

oeb.:e y ..... -ekleri de ı: ... tz:la.ımı.k ~um.. 
Bu :t.Ş !kontrol ed 'm-ezsıe, ~tte, u

cuzla.m ısı ıbc!t ..,.ır. ..... :ıe~.:. ...... F 4'~. bir 
1<$bbıis Y'll'•:<>bılir. Lolı:"1?bacılar, seb
edec. Cayri <!4;er ımabr-....menaı ~'hah 

<"Ail6W1U ~d_..,.., CC4~•.aCl V bu icıdi&. 
be ıro d<..lt ~b.J.il'. Ancak u al 
ıı.::. ı..ra ge .y.; r: 

- J.lt, ay evvel, sc :nıcler .nı.' :l~ pe.. 
hllı ketı, y,,. C' bugL :ı.k..ı. f te n.:.:. l IJQ

tJyC '11.r.lı, aı ba1 o~ ınn 2:.j'an mı edL 
)"01.ı...ırdı'. ~ • .l:>ö)·ıe bu ıe-.r ba.
h.s me-."'u c.Jaır:_j,z. li ma.n ırk ta
,ı• ,. dı. • l.' !!llıı. 1.r.ant:ı.ıarda •ebze 

Y=elde • ç<Gl; p:ılUllıC. • Ve i.odı.ri1mc
'1 lazım<llr. indir .1en<.I ~ h!ç btr 
mLtul sc ~cp yoktur, 

Teme 1 ade"iz l::i, her feyl iYl lıet
t.!lk eıımes ı:n :en n diye iktısaı 
:ı.ı··;di!J'lii~ bu ·i<ıi. U... <'le alır<ık det't>
rlr'ı.de 1buh.ır \--C za.h.m.et ederek. bu o.~
zıuu ince!cr. 

Wzim b1ağıınıza 4<adm- f!'l'kn ı. 
<trl•rc göre, ho.yat pabalılı.ğına ,,... 

'1""1, bugGc Uoımıaıar. -iairıden ll'ılc 
daha fazla kazanat»lml'k!bed.ir,<>r. ll. 
betle bu ~ blx sırn ve selı<bi ol:ruık 
lBz.un. 

R. SABiT 

Uzak Doğuda: . 
Japon • Çin haııbi bilbMSa doğu 

Çinin sahil vilayetlerinde Şİ4· 
detle devam ediyıor. Fakat muha· 
rebek-rin netıicesine balulırse, Ja. 
ponlıınn Çeky~ ve Kiuen sWıil 
vilayetlerini istila etmesi ve bwı
daa sonra bu kuvvetlerin garbe 
doğrn ilerliyeıek Yaııgt.o;e nehri 
boy11ndal;i Japon ord.!JSile Çtnıg-• 

Kiııg'e doğrıı mii~terek harekata 
l:<'Çll11'Sİ muhtemeldir. 

Bay Ru~v~I, Jnponfann Çinlile
re karşı zehirli gu lmllandıkl.an· 
nı '"' buna <l'lvam ederlerse, but>u 
Arnf'rikaya çe.-rilmi~ bir hareket 
addederek aynen mııl- ele eıfi. 

lerc."'in.i söyle i,lir. Japonlar Çin· 
de hıı.kibten 'l:t>hi.rli gaz i;ull.anı· 
yorbr mı? Eilemeyn. Aııcol< Ja.. 
poı:Uar sonbalıara kı.dıır Çin işini· 
bit innek isted;J;.lcrind!'1l ve Çinli
lerde gırı: hırrbiue dayanaeak kud
ret clınad.;;-ındaıı Japun orı.luforı
ının ga'I: kullanınalan 1..imbilir bu 
kadar kun·et.ll iddia karş.ısında 
belki de, varid olabilir. 

Hangi taraftan turruz ~ 
ehiıılcr, Japonlar Çung-King'e 
kadar l;Oo lı.ilometre mesafeyi. 
muharebe vere v.ıre ;yii.rü.mek 
meoburiyetin\l.cdir !er. 

Orta Pasirık'de yeni lıir bava· 
deııi& muhnt:besi olıır..uştur. Va
~n'daıı gelen bir habere gö
re. Japon deniz kuvvetleri bir çı· 

Yazlık gazına ve içkili yerlerde Jıı:ırma hareketini hazırlamak mak· 
Bcle<i.ye iktıslt mi:dürlüğü, ga sa-dil Midny adasına taanu:.c et• 

ziiıo ve ı;k.li yerlerir. yazlık tari· miş, fakat Ameri.kan d<>1lanına&· 
felcrine zam yapmamıştır. Yalnız nın müd~halcsi netiecosinde Ja. 
içki fört\arı hükıwwt.n yapmış pon deıı.U kuvvellıeri (tayyare 
olduğu vergi zan1laiı rt·ıbet~ 1de gemisi, zır-hlı, kruvazür ve nalJi... 
antırılm~r. Sanıklığı.na gcire, ye gemikii) hakımmda,. büyhk 
gazion ve eğlence verleri s,ın.r:e- iıaı.ara uğramışlardır. 
r; efe vergi zamları ile çok p ıha- M.idvay a<l~q, Orta PaSil:iik'de 
lıl:ı.şan ;çk;lerin büsbütiin i~il· Havay adaları gnrbinde w J<t',>00· 

miyroE:k biT hale ge!meıncoi için yaya 3379 mil m~saiedeılir. Kuv· 
ayn bir zam ta!dırn1., bulunn. ·• vetli bir Amerikan hava • den:i:ı: 
yacalkiardır. Çünkıi bunlar m'.i'.j- üssüdür. Jap:mlaı:ın bu muhare-
teri azlı~mdan ş!kayet etımekte-
dirler. beye dair henüz bir tebliğ n.,,. 

utJM<lllı.lerine bakılırsa, Anıeri
Bclediye Vskü c;r halk pUijını kalılaruı l\Iidvay bölg!l>inde u-

ulah edecek nıumi vaziyete b:.kim oldukları 
ÜSküdarda ih~~riyedc belcdtye ı---- --------

tarafından evveL1<: sene yap'.•rr 
lan bedava halk plajmın kiraya 
veTi!.ınesi kararlaş 'rl1n1';ilir. 
Şimd>ye kadar yairıı bir tnlrp 

zııhur etnıic;, bu da m~s-rafın 'JU
;ı•üklü_.;ü kar§!Smda ınkpteıı vaz 
geçmi§t"r. 
Eğer talip zullu' eımer.<e de:ıi:z 

mevs:.ıninin ba.ş!a.Pg>.e ~ olan bu 
r.y zarfında bek~l.ye yiW! plajı 
geçen senderde ol.'.uğu gı>bi ar;a· 
caı-, yalnız lvca ve mayo masraf, 
oi'ar~k ulak b:.r ıi~·etl• hal<ın 1.>u 
radn 1:ıa1'yo yırı;ma.,. tem.n o!u
Il<i • ı<tır İlerı..:le b\ı.usı 100 '.ıin 
lira s;ı~r.ı,, ı:,;_J.ı o1 cna~~k ve mo
Jer b;ı: piaj hı.ılır. e ilr~g oluua
ca1dır. 

lUeı>sİm meyvaları ucuzluyor 
~!e ..... :.U1 meyva:a:~ şch L,.,..:rze 

gitt kçe bol rn.ktarda gclmc·gc 
'b"'il~m?"tu-. Dıin ç. k perakeoo~ 
20 kuruja kadar s.:ıtı!.ml'Şlır. 
Kan da 20-30 kuruş arası~dadı>r. 
Dmıates 100 kıır~:ı düşnıüş;ür. 

11'k patlıca:n ve bamya da gd· 
:miştir. Karadut 40 kuruştur. 

Reçel ve konS<On•e İlll'l!lathane· 

•eri sahipleri !aa.Jiyete gcçnıt)er 
dir. 

lhi kadının sebep olduğu bir 
orman J•argını 

İzmir 7 (Husu.si)- Ödemiş ka
zasma h2ı,h olan Kirnz nahiye-
sinin Ça)•ağzı. ve Sankırya ·,, c:r· 
1eri arasında dt!Vlct on:nanmda 
pi: ya!\gtn çıkmış ve 560 çam a
ğıııcı !e 4 p:ılannıt a,ğac• fa nar,.,-':c 
ya::ıdıktan oonra sön<lilrü!cbi]m;ş 
tir, 

Y«.pıl;.n talı.1ci.katta ynnr!l uı 

A\ •" K.s-)rır.aki!J. Ümnıühc.ıı ıa
r.a!lannd~\n çan.=-.ı.şır yı-kan1ak ü-
7.e,·e yukı!;__"'l bir at('st m çıkt ğı 

an:~-t. ni.::-ır !Icr ıki kadın t.'a ;ra· 
lk.ı'atımıı:;tır • 

Maliye Vera!di imtihanla 
memur alıyor 

Maliye Vi:k;l<tı !r.erk~z 'L-ş!>.:· 

ı ... tına memurlar ve daktJul !r a
l nn~k üzer~ bir n::ı ü.;.,,.ba. "' urı
tihaıa 11</Imştır. 

Memurluk ı.rr,ühanı 1'11 ay:n 24 
Üır.de I~ roezunill.n ;ıra !.P. la ya~ 
pılacak tır. 

Daktiloluk imtihanı i-ıe 3'J ha
.z.iraıııı!ia ve 'Orta to.lısili ikmal et;. 
mlş olanlar aras:.nda ;cra oıuna
cal<ıtrr. 

r: EDEBİ TEFRİKA: 35 l 
l Çıngıra~!~~~'!.J 

ı :J<Jrdu. Taraça.da blJc ollT'a.sa mutlakı>. 
ru anda pencereden etrn1ı seyrediıyor
du! .•• O tıını.t. gilrndt iıı1.emdi~ ,.,,_ 
zen Btyzanm peri lıaloikl bir ı;reytan 
eözU gibi yeııiJ ye Jkorkun,ç lıtr ıŞ>i<ıb 
parlıycrdu ... 

bile i<ıloJ'at emı;yonrun... Bana v..,.. 
dliin !kayıtsız ve şortsu; >taet va<i<li'16 
koç defa. hiçe lndirıili:'Li boi.l:iyor mu.. 
oun!. 

Bu &ı. MlSırlı ~anın .,,,,...ı...ı ıc.... 

d:Ar güç ve a.iu' hi; teklif' Bence Mı
Flrl:nın çan.tasını çalmalı: bund;;n Ç<Aı: 

daha ko'>ôydı! ..• Fa.ltat bunu iLr...t ede. 
l>illır tn,ly'C!:;ıtl?. 

_ Fa t ben b!r o.Jşaolın aıta~ 1 
ııeı:· bundan menederım .. 

P t.. - Beyz...:.;.::.J.ı:ı t.t Laoı..~ bl rer ye .. 
ı;ll zeh.: ç""'1.lına Oal'.\lt.İlg!U ••• El:~ 
&\o .ı d9n çeıkereok: 1 

_ Men mı ede.....,?I. Oh! Ben de ı 
.cJj 1 • J e b:..r :ra :at ta san!-

,. kar..ı ld.::l bi.r): le 1n k.._n 
,r yı..;..rr u~t:Lyacağ .na.. d hal 1 

• ::ıııı;.; ede 0 nl ciıylemcn l:i
Jı ... lan.:. b i.\!n anukırı.:nı kay1t-

1ız ._ ;:z k bul c-ieceıct ? 1 
eıeı .ıı tr'.Y<ll'<' '·· acaba .,,,,g1.. 

lir!" r k j)\om..n ~ ' •• Il :ta dar. ı 
g:n dur=ına w.hammıı.l edem yor. 
d "l; 

- n,.. emrine b1şınn b· _ !ed& e<J&. 
r'm. Fa>a • Darı.ima-~?. Ma. 
a:; ! . J.Iu raen ... n.r ça.re
a.:: A .ıŞ(!n Qrum! • •• 

Bey1ıarun göı.lerin ı re"!!! def~rtlı: 
b< a ~ sonra b: ::ı ı:liğsil. 

IOC d Y yl•ık. 
ll"'1 re ve talı ru.n e:i<<&. 

Jeıi severim -Dedi- Sen:nle §i.'Ddl 
şaka etmiştim. .. 

- Bugün ııu tara!lıalci m;ın lann 
bôı:'..n<le otıunılım- D;y~ beni ç<Sjyor. 
du. Uzun gezme"ıe lıetirn.tYoru.m ..• 

- Peki gUzel m amma, nedim. Bu
rası her za.man gördüf:i\...mllz bir y'f.t'. 

- Şab. oka da madıım ki ~ Seninle D.e ı(.!<;ck olmaz mı?. 
ı;'.doco!<. b;:n bunu yapıncy11. ça!ıii'ic•- - Hayır Dil"' o tarafa clı:>ğru y(Jrfi.. 
ca.:ı.-ı.! ..• ş -lıdi ben de di.ışı...nüyorum: dil. Ben blo"iÜ.. otel n b.J.hı;eaic.de kal-
M sırlı Pa~~ S<'\ııUi &'n ça.nk""'' u.y. ' 
ıx. .nce lt~'Tibıtr ne ~ bır ~ rn !< lstlyorum .•• Scn.lnle ııeyahafi;ııiz 
d~idir Dur..ı görlp gülım<{ı; ;,rtı.. ı lıai'.bııJa ııor~ wt.)u~>u. 
y r un d mı guzc. n ... Oln.iJU n.ı.- 1 Arz adımlarını ge?"i gtri ~ 
tıBJı - ç:ın.1:l.aık.ı kendi. e iade edi-ye... 

1 
derck onu ~ ed.~rg,en eoy~ıJyor-

r1ıl'1ı. Kuır.edl ~~yet. bı;!UZ' .• ı dınn: 
Ara' 1 beyle ç:.Jralar"" lenC"~ - B!zlm &irerin laMıÇası daha gil... 

üç dort ıe.n ı;eç· lıalJe p ,,.... Bey. zel... O : cereya.nlı bem de m"'1Uo-
:ıa he ~ eır.n \'Crm<C'işll rosı !ıyi d•iilıl ... 

E.' eıı duraralt b:ma d&ıdQ: 
Ei: filin ytnc lro~a>la dışan çık!mır 

t llc.ııi o J!n öıı nccki t r~ye - Oraya n.<len g :meıt i-"'-iY<>""'1> 
ı:ötumıelt lstcd.i ... Sap..-:u-1 lı.:esilerelı: I Tevflı:• .O:,.e ı:<*rJ a ı~• b !<arak 

lı•Yı:ınlılı: seı;tmıi1e başiadım. ·• Çün.. sordu: 
ıru karll?Jn ıırtıık ~t:.ıi ve h«nıiz bıah:ıt ..c·emeoıı:rım. Za.ten buna l!l..-
Llt:ı.to lınm=e'Ae beraber Cıuaçada o- a: n yoıı:t.ı. O r.ıçin O"'J'& ı;':!:nek ı~ 
.tunııı luı.va 'Jığını go.nm bana söy. fıyor p6k IW. t.11;,oıılum. O do benim 
lem~. llerhıı.lde fim<U t-ıraçada ota~ ai~in &'t\ır.ok $m ilimi ç< klan bl.
<%1kt1 .•• H va Q01< ;rumtııak ve ılıldı. A- I;;yordu; 
sude m11~1a.ka ı;u anda ıa.raçaca <>hırı- Seıı ben.mı eu ~ =uhtr•,... 

- Y lış aJ')~·n "'"11İ~ Dedim. 
ıt,'ç ben srn:ın amrini kuıu· mıyım!. 
Or gJı:d değ~ de omm Oin söyı... 

dim. ~enn=e g':I denen I>:le Ci· 
der-mı )"it.\TUCt: ~'n. 

&,.., 'm isle-~!i l.lr:ıia dol!rı: yll
rumeı;e b; şls.ıU< • İç!mdc mUl1ı'ış ve 
cv---1.l 1:1ir kc.kJ., BYTI'i zanumda ko;ırı.Dc 

b:.r hı dz.lg:ılanıyoniu 

- Kadın \."e Ku.k1a! •• 
Duny ~ bl!.- un ty a:ı: ku:l2r 

€:W.-l V'C .ı •-llc ~QnC ı · •e öyle 
h, hin tı·r hı~fll 'Y<Jrtb ki bu ka.
d .,. 

İ"edliti yerde, blr maoaya ka"1 / 
bq:ya ot :ık EL ıı.sı tz da b!Zm 
oJ •ilJ:j U-l.O•..C te eGO"Qr<lU. ... Kal
bı ı;;n ,;il u l ku • • .,.,..,, o • .ı1- ı 
el y r u. F ,. n göıı:lcnnde r."ne ı 

g -Y + ı , ._ıce Vlıo.""1.1 und4! çtl... 

dır cı "h k:yn=alorlo ben~'Dl• ko-
nuı""°rdu: I 

'Devamı va1') 

ve muharebeyi kazand:ılı:lar.ı an]a,. 

şılıy-0r. Japonlar kazanmış olsa
lardı, şi.ınd.i. l\lidvay'a bir çıkarma 
hareketine gi.ı:tişmiş .bulunurlardı. 

Libya cepbe..;.nde: 
ln;gilQ ordusu, tank, topçu ve 

piy:ıde kuvvetleri!c mukabil taar· 
ru:uı geçmiş bulunuyor. Bu taar
ruz, cephenin ortasında mayn 
sahası arasın.da bir c:ep aı;mıya 
muvaffak olan l\liliver kuvvetleri 
üzerine yapılmaktadır. İngilizler 
c:eıı.ahlarda Ga:zala ve Biirilıakeym 
mevkilerini ekle bulundurduk.I:.· 
rıodıın orWa cepte Jaıla..,, J\lihver 
btrliklerine lırııı tıoplu bir hare· 
51.et yapatak ılurunııladırlar. 

Aııladığıml:l.8 göre, Jlfül\'er kuv
vetleıi ıbu vnı;iyettc ımüdafoada 

kalamazlar. İngilh cep~İ ya• 
ramadı.kl:ırma ı:üro, yeni lııgHiz 
mııkab:I taarruzu karşısuı.d:ı oy;'" 
lama ıııulıarcbe1erilc ilk çıkış 
mcvz.i1crine 'lfön.niye ınecbtu .ks· 
lacn.klırdır. Denilebilir ki, Gcm
ral Ronınıel'iıı taarruz ı•lfuıı snya 
düşmüştür. İn.ı;iliz Ubl),csi ~:..; 
gibi oy:ılıım.a müdata:ısı ve rie'at 
dei:il, munnnidane müdafaa ve 
mukabil tannu:z.dnr. Bu da <mla· 
rm zırhlı biılik ve ha.-a kun·et· 
kri bıı.kıınuıdan kuvvetli uldıılc· 
larını göııtermelı.t.edir. 

Bununla benıber İngili;d.,r dıe 
biiyiik bir zafer kazanacmk değil
dirler. Ancak General RommeJ.'in 
yet4mıi~ ~öl ordu.<11 eski presfijl
ni büSbütün kaybedecektir. !\h· 
n"viyat bakunındaıı bunun elnmı· 
miy~ti §iiphcsi:ı kü~iimsenooıe:r, 
Doğu ceplı esiııd~ 

Ladogıı gölü cenubunıda Vollrof 
wim!nde, Leııingrad ı;evresinde 

ve cenup cephesinde Ruslar mev· 
zii taa.rrııılar yapmaktadırlar. Al· 
manlar bu taarruzların püskürlül· 

diiğünü bildlı~rdir. R.War, 
""nup cephesinde bir noktada Al-' 
man hatlarının yarıldığını hahtt 
v"ri) orlarsa da mevki bi.lıdirmi
~rlar. 

Denrlt-bilir ki, ~nııp eeplıeo.in
de Hu.darın büyük öl~üde yeni bir 
taarruza giı·i,meleri ilıtimali ı;im· 
di daha çok kuvvet bııJ.nıııl.bdır. 
Belki de bu yeni nıuharebe Ta· 
ganro;r • St.ıl.iııo • lzyum hattnıda 
bıı.şhracaıktır. 

- Bahçede tiyatro vıırdı. Ti;]atro>ya. 
gru..ın, oturdum. Daha. ti]'atro baa;la .. 
mllJruı;tı. Bu hanırnlal'Cl;ı ~ arkam
da olurdular, Yanlarında da küçük b;r 
'çocuit vardı. Çocuk, 

- Anne. rınnc ... Digo'ya bak! Drdi.. 
Bu hanım da baktı ..• 
- AAAA! Dudi. Fum dips;ı. •. Hele 

eeeeeeceec'cg .a !cıt:ı 

futta bakın... Şuna bakuı Allaıı aı;h. 
wzaı 

Yanlarında lıir hanım <!aha yardı. O, 
90rdu: 

- Diga da. nedir?, 
Şu obur taraftako haıum da, 
- Yanı, Sultan Mmmut cücesi ... 

Dedi. 
Hllkim, sordu• 
- E ... Sonra ne oldu?. 
- Ne -0l=ıt. ~ren< :n ... 1',öylı'lilı.le 

ba.na h:..K et .!eı ... A .. a ,nc..an da, 
uzc.ı). llZ'l..rı gW .ller. 

Hcı r: , :ıun k 
beye s.:ı: u: 

- Si:, bayla al•y ctnıto, bakıır et
Jlı.ı;!.--·1·z.. Ne ıyrcc ,~ . 

_ V ~ı. .ı, bhlfııı · e!cn..:!ını, 8lay et
ınec.ık, .ı\lia ın ) pı ! bu... I-iiç alay 
eaur m 1 Gıin.u t • Y r. nuz.:ia b~ 
ço.cı.Jt vu l\tocnı~ t ••. O g-Ormuş ..• 

_ A:ıne !)i..,.ay.ı hak! Dod.. D<>n 
de, 

- Sııs orlum. , Aytpt~a'., Günah .. 
hr ..• Oııu Allı.h öyle ;ruı,."':lımış• D~an. 

ııele s-t't l M ... h ut cu~in~ })ütün 

bü~Ütı uy 'ııruy'C'''. 
Ht'tlti:n, d!ğer hdına SO!'<iu: 
- Sen 'l • diyf'c-ı·k~in. F'a.hire? 
- Eğr.r ben buna b~r laf söylcdlm-

se, agzın1, diliın kuı·usun. Al!alwı k.u .. 
surlu kulu ıle aJ;,y olur mu? 

Arta.hkerr.e1 geimiycn ,k• ~abidin bi
rer lira para cezası ile ihzaren g...t'Ti!
melcr.ine karar verdi, 
Da:•1tacı Hfldi, malıken:edcn çıktı ... 

Bilyilk bir gurur :ve aztmrtle, knltuk:
lan kabank, yumruklarını ileri gc!'f'l 
sa.lhya:-ajc fc.oridord.l yt.ırü.:kcn arka
dan b•r ç<>çuk, 

- Anne, an.n.P:! Dt..ocii. OilcCYe bak. 
cticc-yr! ... KaT!b·.ır\.ı da var. Kadın, 

- A ... Dedi. Çocuklar... CüC('~ 
b:ıkın. Sult:ın Mıhmut Cücerl ..• 

HÜSEYLV BEHÇET 

Ankarada 30 bin kilo taz• 
balık alabilecek bir soğuk· 

hava depoıııı yapılıyor 
İs1 nbul, S m9-m ve Izmitten 

Ankarı<ya gönderilecek elan ba-
1 .. lciurın muh.clazaları ;çin An 'rn.
ra belediyesi modern bir soi,uJo. 
ha\ a cl1;posu in~a etmeyi ı<a rar
'ta§tırmıştır. Bu ':'J.'tt,khava depe>
sur-;l.1 30 'b;n k:!o balık gün'cn:e 
187.c o:arnk muhafaza o!u'lab:l • 
edct.ı·. 

-------

• 
mır"'~ karşısınd 

eyapac k? 
YnZAN: ADNA..1\l AKIN 

Geçf'•ı cuma gü.ııiı şc-hri:m:ize mi
safir c'ililerak pa;:ar günü FenCT· 
bahçe ile yıı.pt:ğı mı.çı 2 - ı !kay· 
hetmesine muka!bil ça.rşına!lııa gü
nü Beşlktaşı d<llha düzgün ve tt&

taca bir oyunla 3 • 2 yenen Ad
m>ra Alınan fu1lbolcüleri IJugüıı 
d~ ıruını!elaetimi.zdelci son maçla
rını Feneı1bahçe staclırda Ga~ 
saTay ile yapıyorlar Alroım fıut

bolclüerini birinci m~ta çdk sö
nük ve kudretslı gördük. Fakat 
l'lcinci m:ıçta ay•ni Almanlar r:ner
j>k, gayretli ve dep1as.ma.nlı bir 
oyunla koolroca Bcşiktaşı d!r.kanın 
a:ltına attı. V aıkı.iı bıı m~llıoıi:yette 
ooyilk hisse BPş2ktaşta iıdi ıııınına; 
Alma.., fu tbo!cülcri <ii! ço'k kudret 
ve kuvvl!t ı,'Österdilcr ve eGk.i A· 
vusturyııruu futbolii.n.den zaman 
zama" numuneler de göst ruler. 
Bu gli:ı:el oyunu ll!'!y,·edmı.Jerlc t>e
ratıer bu. ac ta.lodır elh . Ve an
la.d.k kı bu tak.mı maç yapt;;!<ça 

açılan, d"'ha iyi O)"lıyan bir ekıip
tir Buradan a:ı şu net.iccye var. 
dlk: Gelen fullbolc.:Lerin ekseri
sm.n cepheden gelınjş ohnar;ı 

onlan uzu.• ınuddet futbol idma

nındım mahrı;m et.'niş ve bu SU• 

retle ik.!nci ı. nmcü maç-·a~ın<la 

daha g•:zc futbol tekniği i:<' .e
cek kc ->ret ve l;;uvvcla m.ı.1 bu

lunuyorlar. Bu kanaat hcpim1ııı<le 
belinr ;ye yüz tuttugu şu anda ve 
şu g.indc Alınan iutOO!cüleri son 

ayunJ·rn.ı yine Fener stadında 
Galatas:ıray ile y:;pıyorlar. Bu 
"1Caçta Galatasarayııı bazı a:van
'tajlan bu.,,mmasına rağınEl:l maçı 
y:i.oe büyük bir dilikat ve enerji 
ilıe oynı..raası IB:zııındır. Şayet GaJ.aı. 

tasaray kendine mahsus ve her
lııe>çe tak<lire uğımaış oyun sls~ 
rnin4 bırakırsa d.a Alman 1lutibol· 
cüleri tin oyunu.ııa dalarsa onla
rın da ~aho.daın galip ayrılmaları 
g'..içh-.Jr. G~l.ıtı:saray bugün ınt~n
kıkette eıı td<nik futbol oynı.ya.n. 
ı...kımlarznuz>n ba~ında gelenler· 

dendir, Her hattında ayn bir a· 
henk ve beraberllik bulu.nan San 
krım:zmm Atman fu!ıbolcüleri 

karşısın.dıa soğukkanhhkLa ve 
ok endi sist.eınlerile oy nrunalaırı tıo
pu Alman ar..ıı aksine dM.a çok 
ha\ ..dan oyınr malan C'll>Crjilerini 
!bir an acın .amaları Vt? fiXSatlaa:ı 
da mümJtün ıı:nertebe f cv1 etıme
mıye gay>ret göstennwlerı mavtan 
galip çtkınaları içtn kifaym etler 
ik.ı.:;a-.ı.tinde:ı ·m. 

Bütü.n bu nıü.l&'ıazalardan son.
ra Alrr.an!ar k.al'1ı.!.ır.nda tıugrın 
tab'rı 'D:lhs.ıs He k ırkukı bir Türlt 
ek.ipi Tüt1kler de k:ırşılırnnıda bir 1 
he)ıbctli A.=an ek<pini gö.'ıne1tte
dirler. Ga atasarayhlara muvaffa. 
iciyct temenni edr 'z. 

Bı..,dinıkü maç 17 5 da b.:ışl ya• 
cak ve Şazi taı'a:fınd.ın idare edl· 
lecektir. 

Amerika ye lllçlk 
mihver ortakları 

Yazan: Ahmet Şiikrii Esm• 
Amerika Cumhurreıs.i Miste. 

Ruzwlt, b;ı. kaç gün evvel, Bu). 
gar_ıstoo, Romanya ve Macarııı
tana karşı harp ilan edilmcısint 
kongreden iSK!'IIl"ıtir. Reis, lwng
rcye y<>lladthı mesajda deınişiir 
ki: 

clBulgarE!anın, Romanyanın 
ve Maearistwun hü.kü.n1ctlcr~ B~ 
!eşik Amcrilka devletlerine karşıı 
harp ilan etrr.i.jierd:ir. Bu hiııkıl
metledn kendi arzularıloe harekeı: 
etmedıklcrı:nı., m.netlerinin arzu
liı.ıı;na da tercü·rr.ı.an oln1a.d1h.tan.. 
nr.:ı ve Hıtlcrin a!eUeri olarak lıa
rckct eıti.1Uetini t. kiir emekte. 
yun. Fakat ııu hL.klım.:tler Bir
l~lk ~rillıa•ya karşı hareke'-41 
geçmş bır hıw..>e<liı<>r, Ve bu fa. 
a .. ; <>t cin. geuşktrnek kar:mı> 

d3 iırfor. B~ sel.> pl<': Bir <>,;k A· 
?:ika ile Bulg..r' ıan, Bırl~ ':.: 

A .. 'E'rika ile füımıiJY/3 w B'rl"'f lt 
Arrıcn:.:a il" Mac:ı.T ;tan aras.nd..ı 
lıeı::p \•az.yet. """'"" t o1c:hıj;unım 
.ıkın "di ıt'füllı kC><"un"J€ ta\ı;iye 
etm<ıl!!teylın .. 

'1· 1 ~m c-!d °'2u U:~r<', Aımıerika 
:lron>gres~ mümesst er ~ecliBlle 
ayandan iba'"Ct olan iki heyetten 
temk.kıüp eder. Bunlann birincisi 
RU2J\• ttin 1.avs.'ycs:ne uyaı-ak f!!V

velli gün her üç rıtilwer cır\Qğı
na karşı haııp ilan e~ş. &yaa 
nıecl'i-si d.e 'bugün ol~anüstü bir 
toplantı yaparak aıyni karan ve
recekt>r. Her üç devletin de BQ• 

!arca evvel Bir\eşi'k Anıeri.kaya 
hll!rp i1ıin el.m~ oltluğımu hatırlı
ya:ııların bi.r çoı,'ıı, belki de Ame
rıkan.n ş:ımtli(ye kadar bllJla rn-... 
'kabelede bulunmadığım yeru iiı?-

'.m'ş obııcaklardor. Fakıat haJti. 
kat bu merkezdG<lir. Almanya ve 
lıaly .o, Btrleş:k Amerikuya ka:ııır 
hap n;ın eedr etmez, mThıveriD 
kiıçük ortakları da Avrı.ıpa tcsa
nü:dü namuıa, kendiJerini BirJıe

~k AmeTôka ile harp halmd~ ad
d>c-ttiklerini bililimışilerdi. Fakai 
Amerika o zaanan buna karşı bit 
ımuka!bıo'lede bulun:ına.dı. Bu v.,. 
ziyıetin aykırıl~ğt. zaman zaman 
Amerika l!ıa ridye n<Wr!Jğmdıuı 
g:ıııeteciler tarafından sorulmurı. 
~n n:San ortalarında, AmeriAı:a 
'har;ciye müsteşarı MisoeT Sum
ner VeHes, ~'er<L.ği CE'V"'..ıp!:a bu 
deıvletlerin büyUk ölçiiclıe a.•ked 

(Deva!lll 4 Oııdl SalJltf'de) 

r Biri!"i.zi·"DE~Dı" 1 

ttepımızan "1, 
Sayfiye yerlerinde 
kira ihtikarı nasıl 

önlenebi,ir ? 
IBiır okı.ıyucumn.zd.an aldJ.. 

ğmm: b>r mektupta ileri SÜ- ı 
rülen şu makUı! f!lori aıaka· 

darların nazarı dikkat.ine kır J 
yuyoruz; 

•- Ev kiıalann:n arltıınl· 
ması kooctlinasyçn hey-eh 
k.ararile memnudur. Fakat 
d:uyu·yoruıı ki Biiy:ik:ıdada 

geçen yaa. mevsimine! kira.
ya ver•İdl evlerııı bir çoğu 
bu yau. mevs.ıraJnde ge.,-en 
yldırklooen yüksıek fiatla ve 
daha erkenden kiralanmıştır . 
Diğer Si!Yfjye mahaJ'ler in

de io>e umumiyetle kiralanıı 
geçen yı.kLan üStiin oldui;rımu 
işitiyoruz. Peki bu nasıt ka·· 
b;J oluyor? Na~ıı kitaba uy
duruluyıor?. 

Saıyflye yerlerindeki kİ'ra.

lrk evler için de bivtal>' kon· 
turat mecburiyeti vard>r. 'kiı 
yılki k<mtranların mı.ııkaycse 
si:le lıak'..kat ıneydana çııkmaız 
mı?. 

Yme işitiy~uz ki Ad.::! 
k.aymakı:ınmm reıslıği altın 
-da lr.r Jromi-sycın ku:rı ı la ra-'< 
oralardaki hu kıra itt' fın 
iş :n:. tetkik etmcğe '~Tl' • 

tır. Bana göre bu komisyon 
sayfye mewıminden çok ev· 
ve! her yıl ~ >ekkül «.'tmcll 
ve - esasen m:ı.'ıdut olan • 
Adalarm kiralık ev' rin'"' 
mevsımlik k "'l fiatla.~'ıu ta· 
yın ve tes rA ederek bı.r emil· 
~acaat bürosu. şeklinde ifavı 
vıızJe evlemelidı.r. Ayni şe
k de Jromjs;~nlar Sııxıyer, 

Üsk · l•~ Kıı.dı' öy kavrna· 
kam1 darı ve '3.ıkı kiiy kay· 
=kııınlığıı)Qa da tes's olun
malıdır .• 



(Bu sütttndakt na~ı'Jer Ansdı>lu A,. 
ia.ns• Bü\ton.lerindcn alımnıştı:r,) 

Tc1his eden: ~uaınmer ALATUR 

iı,g:iiz uçaklan :kıt'a toıprakla
rma geniş ölçüde taarruzlarına 
rlevaım eım<JkıLod:.rler. Dün g<ılen 
haberlerde, İngilizk:rin bilihassa 
şomall Fmn~a<la Ostan<ld:ın Bı·e
to:ıyaya k~r olan s:ılıaıdaki Os
ta·'ld, Havr, Uorlai, Laıırpon ve 
A!'.Jbovili bombardıman ettik!eri 
biltl'ı.-ilmektedir. 

Bir bı:yan tebliği, ingo.Jiız taıy
yarcl€rinin bi.r kaç dalga halin~ 
NE.1p'.>1i ye c'varı üzerine b:r ukın 
yaptığmı bilıdirm'ştir. Çıkan yan
g:nlar sör.,dürüb:nüş ise de, sivil
lere' zn ölen ve yaral.aıııanl<ır var 
<lor. 

Son Ko''Orıya bombardınıanın
don bare· den .Kii!nişe Ça,ytung. 
beş gün inr.lsar edemem:ş, altıncı 
vün c;tkan sa) ıs.nda ,Kolonj :lda
ki tdlıriıoor:n tal'('hi 7.':iln"z ol
duğunu v=r.ştır. Bu gazete: • .Es 
k Kol ·•.l arn artık ebed;ycn ve
<1 • c'n..ek la .... md;.r• diyor. 

BÜYÜK BİR DENİZ SAVAŞI 
OLDU 

Vıı,ingtond:ı.n gelen haberlerde 
Jo~ n!nrm Mi&\·ey adasına yap. 
t•~-.an hücum hakkında tafsilat 
verilırt-ktedir. 

Am<:>:ilrnn Am'.raı!iıııln tebliğine 
göre; Japon deniz kuvvetleri, u
ça•k gemisi., Z:!'hlı, kruvazör ve 
t"l(Uıt geınil-erj bakımınıdan büyük 
!hasara lhğrOOTI.'-}lardıT. 

Ameri.kahların uğradığı lıa:sar 

J apo.nlara nazaran kıy~ kaıbul 

etmlyecek kaıchı:r ııızdır. Demek 
ki, Amerikıaltlar •bu sefer PörT 

Harourda oi!duğu gfui gafl a'lllan 
roarrı:ış.Iar<l.r. 

Bu ~bl:ğde den'l'1ıor ki: <Japon 

lboııgununun çok önE>mil ol<fuğu
nu söy:!emek için henüız pek er
ken ise de, Amer;kanm Midıvey 
çcvres'nde bii.kim:İ\}·eti mulhafa.za 
ettiği söylenebilir.> 

T<:ıbli,ğe göre; ıarruz eden deniz 

lngıliLlerm &eıdt ~ 

&.kınlan deYam edİym" -
Napoli ve civan da bomba
landı - Midvay'da Japon 
deniz ve hava taarrmu püır 
kürtiildü - Hayd:rih'in ce
sedi bugün gömülüyor. 

Ilı.arp gemileri refakıati.n!de bir çok 
taşııt gemileri de bulmıtıyoordu. 
Japonların Midvaıy aQaısmı ele 
geçi=ek su:retile Pasiıfikteki ooıı 
Amerikan sed<li.ni de ot.tadan lkal
clırmak .iı.<rtedikleri wı.laş• lmaJcta
dır. 

AMERİKA SAHİLLERİNDE 
19 GEMİ DAHA BATIRILDI 

A.lman resmi tebliğine göre, M 
man clen'ızalnlarımn Amerikan 
sula.rmda iaalıyeNeci devam et
mektedtr. Bu tebliğde şimali A
m<>r;kı;,nın şıırk salhillııde .K.arafu 
ckniızinde '"' Antil "dalarının şa.r 
kında 108,300 tcnJ.u.k 19 gemi ba
t~'b1mnı,-t ı r. 

HEYDRlHİ'N CESEDİ BUGÜN 
GÖML'LÜYOR 

Prı>"dan ahnan lıaberi<'le göre 
Heym:lnın croedi bugun Pr3g<l!aki 
ş>a;toya merasımle 1<aldırı!arak, 
ıtren.e knn.acalt ~ IA maııya,ya. 
göl".ıJerilecebtlr. 

İsviçre ve Lorı<la-a kayna.klan 
.bu su'kaıst dkı1aytsile >d"ml:ı.rm 

<le\'llm ett"ğir.i b;1dimı kıed: .Jer. 
Cum:ı günü 31 irişi idam echlmiş
m. Bunlard:<n 19 eıikek, 3 k<l'dın 
Pragda, 6 e>:lw.k ve 3 kad•n Brün 
de idam edilmişkı·dLr. A:yni J......,,y. 
.na.klara gö.e ~mdiye kadar '·dıam · 
edilenlerin mil<tan 220 y; bul· 
muştur • 

HİNDİSTANlN MÜDAFAASI 

Londradan bi.ldiı·ildiğine giire; 
şimdiye ka!dar en büyük bir va
pur kafilesi Hlnd.istanıa ge~r. 

Bu vapurlarda muazzam hoal"p 
mal'ıemesi vardır. Bunların an
sında top]ıar ,tankıar ve otomobil
ler vardır. Bu kadar gemi.yi ala
bilec~k büyilk bir Hind limaruı ol
ma1cbğındıaın, bunlar blr QOk Ji. 

ımruılll!r aırasına daı;,"'1ın.ıışlardı:r. 

Hirr<listana çıkarılruı askerler 
arasında, başka savaş sahaların
dan gelmiş erler ;....rd1T. 

(,_s_E_ıi_ı _R_D_E_N __ ııe __ M_E_M_L_E_K_E_TE_r_E ... N_) 
MÜTEFERRİK: 
+ Emrazı Cild>ye Cemiyetinin dün. 

kıü top!antısında bir çok doktorlar~ son 
zamanlarda cat haı;taıık1aıın!Jl arttı
ğm.ı :;<;ylem!,\lerdir. 
+ Yunan fakir halkına yardım er

za-kı yüıkliye:n <Dumlupınar> vapuru 
dün 2000 ton 7l;recekle Pireye hare
ket etrnlştir. 

+ Avı·IJlla ile kara nakliyatına U 
Haziranda baışla:na.caktır. Şimdilik etcs ... 
pre. fşlelilmiy<ıa;k ve bUI dı:ılıa ziyade 
t.lcar! mtidiyata ı..tı.1'! olunacaktır. 

* Bu ayım 9 uncu gününden 
:ttiharen Haydarpaşa-dan her sah 
ve perşembe günleri sabaDıleyin 
saat 8,30 da, Ankaradaıı çar,;anıba 
ve oumarresi günlen sa&t 7.32 de 
Jıareket <Jtmek üzere yeni hir gün 
diiz )~!oeu treni şi:mdi:kilere ilave
ten işlet!lc-cel<'lir. 
* Kur:ı.creıtizde batınl<lığı yer 

den çıkarılan Duatepe motiirüınün 
sallı.il>\ aıvavya raporunun tasdi.k: 
olunımıısı için ticaret nıalık.eme
siııe müracaat etmiştir . _ 

* Sillkooide Selamet, Hüda
vendig;lr ve İslanbubpalau o-telle
rine dadanarak bir hayli p3'1"a ça-
lan Kaş kazası halkırııdan Ömer 
Çafl<aya iınninde 19 yıışın<l:a. bir 
otel faresi yakalanb.nıştı:r. • 

TİCARET n SA.."<AYI: "iT-

* Halkımıza Yerli Mallar Pa
zarlıı.rından 2 inci parti mensucat 
ııatıışlarına yarın rab2ihtan itilba

ren başlanı1aca:ktıı. Bu hıısll3taki 
fute 4 ünci: sa!dierniıızdedir. * Hiç hir motör ve yelkenli
miz b!r mü.d<let içln yabancı su
lara i§lemiy ecek tir. 

( ' llevlet r enizyol!arı itletmu u. fı:üdürlüJ~ ilanbrı J 
Yürükari P.aj ve Adalar - Maltepe -

Bostancı Seferleri 
P~j ve ı.ikzak seferierınttı 7 Haziran ~a tarj~ndcn iti'buen tatb.kfne baş.. 

larnıcaklır. 

Buna ait program iskelelere asılm;ı'n'. 

A DALAR HATTININ (113) No. lu seferindeki değifiklik 

Sabahlan saat 9.00 de. Büyilltadade.1we saat 9.13 de He,i>Clidcn lra!knwlı:ta 

olan (113) No it" sefer 8/6/942 tariJı.'ındQa itibaren, 

Heybel'den ;;c,at t.35 de 

Büyükadadan S<>«t 8.50 de 
Kalka<nk doğru Köprüye Si at 9.50 de varac .. ktır, 

(113) No. lu seterın Bal'g"z ve Kınalı i.skete!erinden kalkıa saatıerinı:le dt. 
?l,""1<lik yoklur. (6256) 

rJlakine Tamircisi ve Makinist 
Aranıyor 

İstanbul Ele!- trik, Tramvay ve Tünel işlet
meleri Umum Müdürlüğünden: 

ı _ SiJAh-tar Elektrlt: Fabrik:ısı için Y~vm.iye ile isUJ:ıdam edilmek üze.re : 
m:ı.k.iııe tamircisl ve 2 ma.k ni.:;;.t aran.."ll.aktadır. 

2 _ a> tv.ınir h•rin tesviyeci olmaları liozımdır. Evvelıce türbin ta.rrı.i.rat.:ıı<la 
t.al .şmış ı r' r t ıcih e<h1i ler. 

b.l I\I k' ,; tlcrin buharlı tilrbinlerde ç.llışmı,: olmala.rı §-"'lyanı arzudur. 

3 - I nti •n net cesinde tebeyyün edecek e!ıryetterin.e g-ör makine tamir .. 
cilc.ı:.nc 208 - ~20 kur~ ve makin'9tlere 152 - 2&0 Jçuruş yomı.lyo ve"i!Ôcek, 
ayrıca. paiı~I k zammı do. al::ıC'aklard.ır. 

4 - Tül' terin Tüt·k olması, askerlik.le lliş!ğl bulunmaması ve 45 y~ını te .. 
cn.vüz etımc:mış olması llzımdır. 

5 _ Tal pı ""' 10.6.912 günü ııaat 11 ten 17 :re kadar İdarenin Metro Han 
ıııemin ka.tınd .; Zat İşleri ye Sicil Mildtitlüğüno müracaatları lüzumu bildirilir. 

«6251• 

Ruslar Doneç 
nehrini gemek 

istediler 
V~i 7 (AA.)- IBcrlinden aTı

nan ll:ıalıerler, dQğu cephede m.a,. 
halli faali.yet olduğunu göstermek 
tedir .Rus1arın Donetz nehrini 
geçmek iç'n .salchkb.n akınlaı" 
püskürtülmıü~ü.r. Dü.şman 500 
ölü vermi.;ıt.ir. 

Merkez kesim:i:rule baıva al!an.la
rı ve garlar boonhardıroan ediJ.
ı:ıı.iştir. 

Çek Yang'da 
(1 inci Sahlfed~n Devam) 

Çekyang eyalC>timlıe Fuşeu şeılı 
rini işgal etmiŞ olan Jıaponlar i
lerlemektedirler. 

Tokyod&n bildrrilıdiğine göre; 
Çekya~ eya!Ertinin Of<nubunda 
şimdiye kadar tam 15 Çin tümeni 
u"'!lha edilmi::;rir . 

Mavi ııehr'n cendburı:da Japon
lar ,,Jerlemekt der1<:T 

--<J~--

Galatasarayın 

Meşhur Pilavı 
Bugün, Galatasaxaylı1arı.n •Pi

lav günü.dür. •Gala1ıasatray LlSesi 
Mozııınları Cemiyeti. tarafınıdan 
her yıl tertip olunan ı:.u aın'ane'lli 
gün mi.inas.ebetile ım~n y>eııli: 
ve eski mıozıunları fl>u sabah saat 
9 dan it:iba·ven oktıl baıhçesin.de 
t<>plan·ıru'.)'a başlmnışl.ı.rclır. 

Böyleoe saat 10 IJuçuğa lkıarlar 

türlü. latifeler ve eski mektep 
oyunlarile vakit geçiı1ilrnıiş, haıtı

rafar yiııdıed'1m~tıir. 
Mektıebin m<4J:ı.ur trwnpe<ti ü~ 1 

rorine sıraya girilmL'] ve ta.'l:ru.r 
halinde konferans sııJıcaıuıııa çıik:ıJI.. 
m.ıştır. 

Buı<ada en yaşlı mezun tarafm.
dan <bir hita!OO irat editm:iş, rop
lantıda bulıınaımıyan meızımi!Mıır> 

gönıderdiıkJeri telgraflar dkunuıp 
hıatıralar anla1ılımştı:r. Sa~t 12 de 
hO§ latifeler arasıooa an'anevi pi
lav yenilımQştir. Saat 14 dle hep 
beraber Tı>ksime g~dilerek ilibıi.dle

ye bir ihtiram çelrngi loona<calkıtır. 

rı inci S.ohl!ed<."n Devam) ı 
like gösterelıileocğinde şü,t>he yok
tur. Yarınki ne,·ı içln bir me-ınle
.ket varlığının kiiçük bir parç.aa 
olan aile ocağı için bu zararlı te
lt.k.ki ve hareketleri önlemek hü
kftmct ve aile büyü!ı.lerine diişe.n 
önemli bir va:ııife te.;kil ettiğine 
ve halin devamındau herkesin 
derece d<>rece uıe•'ul bulımduğu· 

na kw.m. Memlekette bu vazi
yeti müsait karşı.ltyan insanlar 
yoktur denilemez. Alılaki, inzıb2-
ti ted:biıılerin alınması ve aile yu. 
vasınm kurulduğu temellerin 
kuvvetlcnıfüilm<·si için harekete 

geçmek znmaru gelmiş, ha~ bi
raz da geçmişHr diyeıbi.ltrirı. Bu 
tclaokki ve alıl;Jl<i haiifük, aileyi 
ocağa bağlıyacak duygulara k.ıh.""§1 
likaydi ntlllct asalcti.ıııi sarsacak 
hi:rcr faktördür. 

Gaya-imcşıı.>ların a'l"tıp artma
dığı hakkındalci sualin ize bir ist.a
&tiğe ve bu hususta zati bir ted

kik<: dayanmış lıir kanaatle ceYap 
veremiye<:eğim. Yalnız, ~ikayet 

edilen bu şerailt altında gayri
meşru çocuklann çoğalmış olma· 

400 bin Ame-
rikan pilotu 
hazırlanıyor 
. Nevyoı'I<, 7 (A.A..)-Arny And N&v.Y 
ga,zetr ci Almam_yaya kar~ı yapılacak 

hava taarnttun'U!'lı Amerikan ordusu 
hava kuvvetlerinden en aşağı 400 bin 
kişinin i.,:tlrak edeceğini tahmin etmek .. 

ISir~opta zelzele 
Sinop 7 (AA.)- Dün Burada 

saat 19 da 4 dakfil<a fasıla ile be
şer saniye süren iki yer sar-::ınııı
sı o!mı.ııştur. Hasar yoktu ... 

Etimesutta busabah
ki merasim 

(1 wci Sahl!tden Devam) 
Biiraz sonra Milli Müdafaa Ve

kfümjz Korgeneral Ali ruza Ar
lU'J.kal ile, Milli Müdafaa Vekale
ti !fava M i.isıeşarı Şefik ve V ~ 
kiık tin ba.-acılı.k: laı.-ı:ıuna m~nsup 
yül..sek rüUbell sufba) !ar d;ıı Eti
mesu<la gelmişle;drr. 
Saaı 9 da tayyare fu.l!:ıd:a.sı ve 

mekteple ııbölyeler hep beraber 
gezilmiş ve biliı.hare hava meyda
nroıa g,,çil~reıt Hava Kurınnunun 
eyti~-rir<l'i,'i gençlerimiz, Türkku
şu kahr:ımanl:arı Wtiş edilm'ştir. 

!Bundan sonra gen-ç_ ha' acılar>
mn muntazam bir şekilde ıbroen 
hareketleri yapm.ışlandır. Mi.ite
akföeon uçuşlara b::.şlanıılinışbr. 

Etiroesut iahrikasında yapılmış 
olan ilk ye>:li tayyare <le bu me
yand:ı alk.ıışlar arasmıdıa. uçmuş

tur. 
Uçuşları llııavada akrobasi hü

nerleri, para:şUtle atlamalar ta
kip etmiştir. 

Bu biiıy-ük hava şenl'iğine saat 
12,15 dıe niliayet verilmiş ve genç 
havacılanı:nJlZJ!l gösrerdikleri mu
vaf.fakiıyet herkes taı-afınd'an tak
dir oiuıımuştur • 
MİLLİ ŞEl.l'"'tMİZİN YÜKSEK 

ALAKALARI 
Diğer taradltan Milli Şefimiz 

İsmet İnönü dün saat 16,15 d'e 
Ha.va kurultayının seçti>ği tazim 
heyeti:ni kalml etmişlerdir. 

Milli Şefiıntı:: •- Kiurulıtayı.n 
çah~waııi.rm1 yak.ınıd.an takiıp edi
y<ımm. Canlı ve harekc1.li bir tqı 
Iarı:tı yapı!m.'l.Sından ve arka.daşla
ılın iişleııi.ni.. giiçlerin.i btralk<ırak 
!bu önemL memleket daıvası için 
kurultaya gelmelerinden qok 
mernnuı1 oldum> buyı"1mtıı;laTdtr. 

BA.ŞVEKİLİ.MİZİN ÇAYI 
Hava kurultayı ynrın saiba.h sa,. 

at 10 da Halk.evinde 2 imci igti
maını yap.'.JCak ve mesaisini ik
mal edecektir. 

Baışvekilimirz Dr. Refik Saydnm 
kuTultayın kapanışı şerefine ya
rın akşmn saat 17 de azalara Şe
hir [,')kania:sında. bir çay z>yafetı 
ve; "cekler<liir. 

Boşanmalar Neden 
ÇOGALIYOR ?. 

ıı.ı ve hattll daha artııeağı pek ta
bii cvve\den kabul edilebilir. Bu 
gibi mahsullerin her memlekette 

ve billıassa bulıranlı zamanlarda 
harplerde, :ııe,·kusa.f.aya düşmek 

fırsatını bulmuş olan yerlerde da
hi dikkat nazarını çekecek kadar 

çoğa 'dıi,'l söy~mnekte n şi:kayet 

ed.ilmclı.tedir. Bilhassa bu vaziyet 

çocuğun ana, babanın değil, dev· 
letin, hükinnetin olduğu mı=ri

yesini kabul ve tatbo'ik eden mem
leketlerde daha barizdir. 

A:iliıiıın, l>u herşeyden evvel aile 
ocağına kıymet venne ve şu Ltr lu 
ıbir düşünüşle ona bağlanma çare 
ve tedlıirleri düşünülmeli ve alm
maltdır. 

Eğer nııodenı ~ete hayatı, şu
ursuz bir tlüşüniişle gördüğümüz 

gidiş ve yaşayış ise, başka ııebııp 
aramıya .ihtiyaç yoktur. 

Temas etmek ve beni söyletmek 
istediğiniz bu mevut hakkında, 
her bilineni söyletecek muayyen 

faktörleri burada size anlatmak
tansa sp,iıt etmek d-:ıl a az za
radı 1>lacaktır.• 

Gaziantep C. M. Umuıniliğinden 
ı _ Grı.ziantep Ceza :Ev;nin ı.e.S42 taI'lh:ınd'Cn 31.5.943 tar:hine kadar bir 

seMlik ekmek 1h'b:yacı kap::ılı zart usuliy;c- iha~eye konulmttjtur. 

2 - Tc:ıh1ni.n edı'lP.-n lilı,:,Y~ç mık.tarı yüz aliuruş döt't bin iki yüz eill. k'.lo ve 
bedeli otuz LLt.l b'n sekiz elli Hr-.:dır. 

3 - ~/LuvaJdknt tcmin::ı.t iki biın beş yüz 1 rJdır. 

4 - İhale 15 u .. :rsn 942 P:l7..artesi günü saat 15 de Gaziantep Adliye l>in&ııı 
lç.inde c. Jı.1. Umumf D<» eısi.nd-e y~pılacaktır. 

5 - Te.<l'f mck cpları 10 Haziran 94~ Ç:ır;amboa günü .saat 17 ;re kadar 
C~utVet ?ı.ı!üdde·ı.rm~i.,ıne vc-rileoektir~ 

6 _ E!'S'lt:r,cyc talip olanlar 2490 sayılı kıınunı:n 2 ve 3 üncü mıı.ddelerl,. 

n.fn errıre~t-.gı vt<ı.s.ukaları ibraz cdecek1erd:r. 

7 - 8artname Gozlantep l\!üdi.leiumumlljğl ile Ceza Ev:I MüJürUı.itünde 
her ı:ü.n. ça11şma saatlerinde göri~,Icb lir, f'..f60). 

HARPTEN - . 
sonrası çın •• 

(Ba~ınakaleden devam) 
lerinde daha ziyade Sovyet Rug. 
yanın bu hnttılınrcketi :ı.n{erdeıt 
ön.ce ve zafcı·dcn sonrası için ka .... 
•bul etm<!si bahsiuin görüşülmek· 
te olması umulabilir. Halikaten 
Sovyet Rusya ile miitt:efihler ara
sında zafer taı.d.irit>de zaferd~n 
sonrası için rejim, IIM)n.faat, top
rak, milletler hakkı ve dünya ni· 
zamı. bakunından anlaşmak pe
şin bir analşına ihtiyacı gibi gö
rünür. 

ETEM l7ZET BENiCE 

MiLLi ŞEF 
(1 inci Sah.iiecien Devam) 

güvey aziz Milli Şcifimi.zin Halk· 
evlni şercıflcn<lird..k:ler-i..ni duyun
ca hemen yanlarına loro<J:mlJ'llar ve 
saı}'gıhnn.ı ruıızeı:leo-ek haya.tlarmın 

bu en mes'ut gününde Cunnlıux
reisimizin di.\f,<ünlerine şeref ver
mesini rıca e<y lemi~lcrdir. 

Milli Şef::ınu kend.lcrine has 
bü;yük tevaeu!a•ile bu iki bahtı
yar genci.n d'ügUnlerlı'!e i'.]th·ak et
mişler ,~ bcr:ı.t> rce fo. )grd çı

ka.1.ma~nna. müsaade uu\ urmuş.
larxfır. 

Clll!lhıırre~miz b1ından sonra; 
Halkeviıı.in d'g<?r btr odasıında Ma
arif Vek'1imizin kontlılerine tak
dim ett;ğ·i mimar Scd!aıt Hakkı 

E}cıen ile An.t. K.abir proje rr.ıi.i· 

sab,.kaısında kazamnıış ola.n Yük
sek Mi.iilıerıdis '.l"<>k!ebi Profesör
lerinden Mimar Emin Onat. ka
bul buyurmuşlar ve her mimarın 
!beraberce !=trlachk1arı, yanan 
Zeymfühan>m lrona.ğı yerime ya
pılacak ola.n y<mi Eddbiıyat ve 
Fen Fakfrltesi pliınını tıe'tkik ve 
tasvip buyurmuışlardır. Milli Şe
fiınlz binanın hemen inşısını eıın
retm~l\:;rciir. 

dağıtma birlik eri 
(1 ine.! Sah'uden DC>.ml 

IJdcr id~re hey'eti frzalnrı bey.ı:.ıuıs... 

mer~rde yazı4 ola-nların nüfus c.;~
larına. b<.:1.r..a.rak beyannaıneleri al:ıcat .. 
!ar ve külülı: delteı'iııe geÇireceklerdir. 

YazlıZa sayrf_iyeye gidenler k.15lılc 

yerlerillde kayıl olun<ıcnklardır, Arzu 
cdı.:rlerse kayıtlcırnı IS30'fiye yerine 
na..~et.Urebil~e.klerdir. Btyanna.n.1'&
lerdelti sualler ı;wılardır: 
- 6 Y"'>ındaın büyük ol:.nl&r. Doğum 

tal'ihi ve ne iıı &<>rdüt'ünü. 6 TO§rııdan 
~ kü1,.'iik o.le.nla.r •• 

Terr..m·.ız t.'lanek karneleri Halk Da
ğıtma Birllltleri ta.ra!ından Hazıramn 
20 .sinden oonra tc..-vzi oluıl.c'lcaktır. 

Ankara, 7 (Telefonla) - Tek:mll 
.Aınkarada teı;i<il olunan «Halk BiI!ik
leri> niıı İdare Hey'etlerini ~eçmck: 
ü.,...ere kad.Uı. erkek bütün Ankaralılar 
bu sabah sa.at 10 da nıuhteHt mer
kezlerde toplanıruılaı-dır. İntihap lıer 
ıtarafta. intizamla. ya.pı_lm~tı.r. 

Midvay hücumu 
(1 inci Sahifeden Devamı 

Amiral Ninıitı jap{lnların PP-nrl Har
'Qura yapmı.ş oldukları taarruzun irı.ti
kaml!ı.ın kısmen ahndı[;ını beyCl.D(ian 
sanra şöyle dcmt~ktcdir. 

_ cTarn G ay ı:\·vel ve ilanı lıarp
ten önce yapılan bı.ı hainane bücu 1~ .. 
japonlar bı?:e ag.ı· ı.ası:-ı.ı. verd.irı.'i~er
dir. Fakat bu Amerikalılarda int:kam 
his.sini uyandınnı,, ve t<:-k:oıil rudcerle-
1-imbti!l rr.anevıya.tını yu.ir;; ıı.n.ıışLir. 

j<ı.pooların deı::ıızde kuvveti-eri hiçe 
indirilmcti~~e, bu intj.kam totr.a..'1"11an .. 
mış olmıyaca'ktır. Gayem;zlıı «y"-rı ya .. 
lu> na eriştilt.> 

Amiral Nim.itz'ln bu 1ıilıblrı lıem•lde 

Mcidvily'a. im.ıdı.-r. Çünkü Mcitlva7 
in,gilizcede yan ,.ol demektir. 

Yara alan gemilrr<lcn b~lunrun 
tiSlerine V<lramı.yacağı kuvvetle ı.a.h

mi.::ı clutınHı!!..;.-.ad.ır. 

TAPON FİI..ıOSU TAKİP 
EDiLİYOR 

V~ingtun 7 (A.A.)- Pa;ifikte 
Mkllvay ad"'51 ®laylarmda Ame
rikan cıPnanması Japon donanma
sını takip etmekle maıguldür. 

M:ıdvay adaları Honolulu adaları 
nın 2000 kiklmetre bııtt<ıınd:a ve 
Tokyoya 4000 kilometrelik bir 
mesafededir. 

Bi:r çdk harp gemilerinJ.n yııt'
d!unı ile J öıpcn uçaklarının yaı;ıtıık
lan akın tamamen akamete u.ğ

ı·mnııştır. 

Hayd•ih'in ceAedi 
(1 inci Sahited~.n De·,.mı 

muırvini Heydr'hin cenazesi bu 
akşam Prag ş:ııtosundan merasim 
le kaldırılacaktır . 

Diıni meras:md'Cn sonra tal!>ut 
alayla '.Gtasyona n!".ikl,Jlun.ıcak ve 
oradan da Berline götürülıecekt'.r. 

Seııaze alu.ı ırun geçec;:,<Jj yolun 
her iki tarafı.na çek işçileri d!i:zi.
lecekler<l:r . 

Pna_>,~aki 1ıeknti! evler buıgün 
s;yah ba,•rak v'Cya s1ya.h krep ile 
örtülü Alnı.an bayrağım aıım.ağa 

mecburr tutulmuşlardır. Dün ye
niden 13 Çek dz,ha i.dam olunmuş 
tur. 

Si:3:$'..ın iıcr&sınıdanbeıi bun
larla idam olunan:aorm sa,y.sı 220 
ye baLg obnu.,tur. Fakat Stıikast 
fa ·ııeri el' an buluna<manu;.\;wlı.r. 
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İSTAı~BlJL LEv AZll\I A.Mi.IuJGİNDEN VERİLEN 
ASh."lli:J JUTAAT i:ı:.Aı.'LARI ) 

Aşağlda yazılı etı..r'.rı pazarlıkla eb•ltrneler; 16/ti/!*2 günü saat 16 d• Kutıl 
laııel'i .P...:;kerl Satın _4._\rna J::on1i5Y"0tıunda yapkac&lrur, 'Ial..plerin bel1'ı v~ 

ı~a 8""'1•.lı;rl. 

Oiırıaıl 

]l:oyun ~\1 ae 
Keçi e~'. 86 
Koyun eti. ın 

K<>Çi eti ın 

... 

Tutan 
Lira 

103,200 
94,600 

116.400 
106,700 

7746 
TOlll 
8738 

8Gal,ff 
(31 - 61Ş6) 

Aşağ.>da c!ua ve m1idarları :yazılı lltl ule<m .il: • .,. 16.1142 Pa<barlesi &ö.ıı.d ııı. 
ml.&rında ııoo...,.hen saatlerde pazarlıkla '*tın alm"""11JaıU>r. Şarl.nmeleri her ııııır 

Jcom.i5yonda g&ülebilir. istC1klilerin bel.D gün ye a&-atlerd.e Fıudlk.lıda Satınalo:ıf 
Kom\,ıy<onu.na ıelmeled •21~122> 

Oıı.si Mllot&n Muh Bd. ltal'l Ttı. Pıwırlık Z. 
s. I>, 

K.e~ 

• > 

Toı> 

• 7 ... 
L. K. 

7~ 
10710 .... 

L. K. 

1147 50 
1606 50 

il 
11 » 

~aj!ıd.o c<ruı ve m>ktarlan yazılı dört lı:a1em ~ rna<ld<>ltri 10.5.9'12 Ça~ 
ba günü blınlarınd.ı. gösterilen so.c.ılle-rd~ p.a:z.arl.*1a. sa.1.ın alınae:ııclardır. Şa.rtllA

melerl her ıoo kcmisyow!a göıiilel.ııir. ttekli!erlıı belli ciin ve_•~llerde FIJıdılı< 
Uda satın A:.r.a K.om.lsyonuna ge)mel&'. 

Clıı.ııl Mil<ıtı&n Muh Bd. l'dl'I Te. Paurlılc Z. 
s. D, T<xı L. K. L. K. -Si>t 40 14000 2100 10 

• 40 lfOOO 2100 10 30 
Yojuıi 40 19200 2880 11 

• (0 19200 2lı80 11 3t 
c21..-.6121> ... • Aşe.fıdn :ı-ozılı etl<rin kapalı zorf}a ekı<iltmoteti K~& Meık.,. K. bL. 

nasındaki J\Skert Satın Alına Kt\min...,.-onuntla 25/6/942 Perş~mbe günü h'zalal"lllt
da yaz>lı saatlerde ;yapıl<caktır. Talpl<ırin loıınunt v..,;~alui:rle teklif melı:Lup
tarını ihale •&.al!Ctlndeıı bir •aat el>'V•I lıxımis,tı"" vennelo" 

Ciııı& Mi.kJ\arı 

Ton Tutan Teıniw>-tı. İ!halo Soa\ 

Sığır ef! 50 
Koyun eti. 50 
Sığır et.i. 200 
Koı = .ıi. 200 

+ 
2500 boo. kuru ot kapaU 2"rtla -

gl'):.n,eye konmuştur. İhaleleri 2216/942 
Pazarl-eei günü saa.t 16 da Erzurum 
A.s1rert Srıtın Mna kom~-y-Onunda ya,... 
pı.ltıcakltlr. Tah.?J.ıı:.rt bed~ll 16,250 Ura. ilat 
teminatı 9'375 ür:ıdır. Ta.Up.ier'q'), kanu .. 
ıü "eti~alaT:.yı~ t~lit .ı.neki.uplıann.ı Uıa
)e :w.alinden bir saat e\'Vel kt:ımı'B.YOfL& 
ve.-meleri. (lZ.~002) 

.... 
Beher klk>su 140 kuruştan 1000 adet 

sığ,r. 155 kuruştıa.n 5000 adot koywı 

ye 80 kuruşl.an keçt 3Y!lktan paurltlı:ı
IB satın alınacaktır. Taiip!er'n 19/6/9U 
Cuma gtiml saat 16 da Babkesl.r >,,. 
kert Sa tın Alma Komıs,,,nuına ~ 
nallarlyle ıelmelcri. S:tırlar 100 ve 
koyun ite keçile-r 50-0 adetten ~ağı 01.
Y)ltlm•k Uzero = ayn taliplerden de 
aiı:n&billır. (15--6094) ... 

Muhtcl\f numa.ralı 10 mlBıyon buz 
mıhı ""tın .:ımaca.ktır. nu itıe tal~ o
lanların ı.i<l!f mektupları !!o fiat fatu
ral.at'lnl 15 Haoıiran 9'2 gününe kadar 
.Ao:ık<'rnda M. M. V 3 No. lu Satın AJ.. 
IDıR Komia,ıonı.m.a gö'ldermırleri. 

(315-61~3) 

1 
Deniıı Levazım Satınalmcı 

Komi~yonu ilanları 

D..-.17. müe<S«<leri iç.iın torna. ilet>. 
~bln.rı il"C buna rnü""efe?l"lli: alit ve ede
vat ~satın ahtıacaık:tır .. Chr.s, n-6krı;a-r ve 
ev~!'ları hak.kında her gJ.n kom.lgyun
da-n malümat al·na.biJir. Bu malzeme 
ile .akU•::Edar olanların en geç 10 Ha
-ı:·ran 9~2 Çarşarob~ günü akşaını.ına. 

k;ldar Kı:ı~ım~ada bu\wın.n ~ 
na teKıltte bulunm:ıları. c613i> 

1,5 ayhk çocuk 
(1 L-ıc! Salı'' den De1Rlll) 

rafından yapılan muayenesinde 
k"'ldisinin bir bucuk aylık ço
cuğunu .kasden düşiirmüş oldı:ğu 
anla.şiliıuştır. Bunun üzerine hak
kında adli tahlcibt:ı. başlanııı,... 
tır. 

30,000 2250 15,:ıt 

50,0o& 3750 15,46 
150,00() J l.25t ltl 
120,0-00 9600 lMI 

(~2C-6) 

180,000 k.n.. ~a aıjır eti k:._ 
~alı zar!l::ı 5;ai trncye k.on..<nustur. İha... 
1'esi 2'~;'6/942 Paz rt~ ~ü s.aat 11 
do Sarı A...ıter! S&t!Jl Alma Ko:nır;<>
nund& ,.apık,~ktır. Koyun etlnın tıhı
ımin bf!delı 9ti,Ui!O ı\ro. ,JJt teıı.'nav 7:lDO 
lira. Sıgı.r etı:n>u !alım n b.."<1~14 81),0(JQ 
lJra fil: Lem-uaıı 525U liradır. Tatpl"
r1n k.:ı..11ıınl vesikaıariyleı tcklı:t mf.ık-

1uplaruu W..ale Set.a1' n<ien ·bir s.ıal. evv~ 
lko-mısyU:D.a. venrut'erl. (10--öiIB~~ 

+ 
Pau.t'lıkb 46 l<m •ade yağ atın.;"'""" 

tır. E\1$.f ve hUS".ıst fal tlar komı~;yon.
da görül:. bilir. 4.5 to·a .scıde yagı. :,__ı Lcı:ııı 

dan aşa.ğ:l olmanı~k şarl.iyle d;...ha • 
:mikt.anrıa ta.lia:> .,;Jttığı ta.ıOO•rJe ihale 
y.:ıpılabilir.Behcr kiiosı·nu.n _muhaınrn~ 
bedeli aşağıdaki i{3:kildPdir. Ih:J.ltsi 13/ 
6/942 Curr.ar~·si gi" nu SlRI l0.30 d1l 
yapıla-cak.t:.r. Tatiplerin kat't ten ·na~ 
lariyle Harbiyed"' Y ~''k Su~y Oku.
hında sat1J1 Alma Kom ·cyonuna mU.. 
racsatleri. 

% 7 as~tli Diyatılxıkır erinı~ ve sL 
zülmiiş 207 1 

% 7 A.>illi Kanı mCE(ltllL erimJ~ v• 
all.ziilmiiı 21 O 

(60-6217) 

+ 
Pazarlıkla 2500 kolo koyı•n veya sı.. 

ğır eti :ılınacPktır. Evsaf ve uu~usl 
şartlariyle teslim ma.tıalli }co.m1sy.:ırıda 
gürillüp ö0·•0l';leıbi4r. İJKıltY.>i 9/fi OU 
Sah günü saat 10,30 da yapılacaktır. 
Tallpter·n kat•t temi-~- 1 ar;yıo Hl l;.. 
yCCe Yeriek Sube.y o;...• lunda S \.,lD 
Alro.a Komisyonuna rr.u a . 

263) 

* 1101) ton muh~·li! rnevad n~ıkil etti-
rilecı'ktir, Pazarl?.ktı:ı: rk!:.il ~ın-esi 11 /ıJ/ 
9-12 Perşrmbe günü saat 15 de GelJ.. 
bolud.a l\.ler°k(l<z Satın. Alma. Komicyo.. 
nunda yapı1ac:!ktır. Tahmin bedetl 
8335 l"ra sa kuruş ~t·t temin:ıtı 1251 
tira 82 kuru.Ştur. Taliplt"I'in belli va.. 
kitte komisy""'1 g :neleri. (72-52t:7) 

'{-

42,000 ltllo lcoyu.n eti .. ,., 42,000 k':le 
sığır eti Q.l!!D.a~t!r. T;. · :erm 19, € Sf 
Cuma günü saat 15,30 da Ç<>r ı la A> 
kert Satın Alma Korr.~1L'1:a gelrn• 
!eri. (~t~ 
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Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden: 
8 / 6 / 942 tarihinden itibaren yapılacak tcvziatın kupon numaraları ile müracaat günü ve mahalleri aşağıda gösterilmiş olu o: 

1.) Numaraları ilan edilm İJ olan kuponlar hamillerinin nüfus cüzdanlarile beraber bildirilen maha llere müracaatları. 
2.) Ayni Soyadım taşıyan b ir kaç nüfus cüzdanının, aile efradından biriıi tarafından ibrazında kuponları mukabilind e İstihkaklarının verilebileceği . 

7 Hazauı.ı 1942 • 
18.00 Progra:l1 ve ~Jı·ı 1. et S" t Ar 

.}arı. 3.l Henüz ilan edilmemit o lan numaralar için müteakip ilanlarımız la te..-zi günleri bild irileceğinden numaraları ilan edilmiyen kupon hamillerinin müracaat elmemelcri. 
4.) Bir taraftan mahalleler de kupon tevziatına devam edilmekte olduğundan henüz tevz i kuponu almıyanların evlerini ziyerete gidecek memurlarımı za İntizar etmeleri. 18.D3 ~Mzfk: Rady.ı DJ '-" Orkes!r2'ı. 

18.40 1\-Iil:~.i..: :\ıTJh!c·ir ıı.ıa:{amlarc!an 
S.) Jevzi ~iplerimiz tarafından evlerinin ziyaretinde ev!fe bulunmıyan kimı;elere bili.hare tevzi kuponu verileceğinden bu dağıtmıya intizar ~dilmesi, rica .ve ilan olu!Jur. 

İkinci Liste Müracaat Edilecek Günler 
·-

.Müracaat o!lr.'.'acak m ... 'ı J 

S. B. Yerli • fa;Jar Pazar!arı Ba.h
Ç<)Y;;;ıpı rrıağa:?la.S? 

S. B. Yerli }.fallar Pazarları Bc
)Oğlu n!ağaz~ı • 
S. B. Yeril '.'lr~.!ar Pııza-:-l:ın Ka
dıköy mağaz::.51 

S. B. Yeri. :\ofal:ar Paz:ırları üs
klidar mağuası 
B;u-lıaın Swıar: İst. Yeni Posta
lıan-c arkası Aş'.rdcncii sok. No. 
3/3 
Mııı;ta!a Sa.T.i Hamaruı:roh: tst. 
Yeni Pos~hane arkası A.~iTofcn· 
ci Sok. No. 20 
Sam Kıop!a.. <:alı: fsı. Yeni Posta
har.e aı-kas: A~öreicndi &)k. No. 
+3 1 

Ahmed Ata Kö"'-"Oğ!u: İst. J\Iıh
Mz.1!r.ıı!p6"ja başı :.;o, 195 - 197 
Ahmed Güven·;: İst, l\fa!ımutpa
§3 ba.JI h"o. 149 
ıAr;ıs;ton Ba1ıkçroğiu: Tut. ~!illi· 
mtıtpaşa başı Nu. 130 
Mıgırdtç Ba!tayan: İst, Maihı:"ut
paı;a ba~ N o. 68 
Kaciri Öııyılmaz: fst. i.1"'1ı.mutpaşa 
başı No. 91 • 

Lcoo Gevelyan: Lt. ~fahmutpa~a 
Nu. 134 
Mustilıfa Yılm:u: !st .• falımutpaşa 
No. 123 .1 

İhsan ve HDseyi:l Özer: !sı. Mah
mut-paşa Ha~.;.öçck cam'i No. 15 
SiE~ıman K?ılıyaoglu: İst. Mah
nm'.paşa H<rClk~k ca.'11ii No. 10 
Hüseyin Hilnü ~-e Süleyman S•-:-
rı: Kapalıçarşı Mahmııtp:ışa kc
pısı Ayna-cılar No. 5 

MC med F&ruk Kapal::;an;ı Si
p~ilıi sokak };"). 20 
Ere ~fağaz3s.: S:.ıl~.a:-.han1an1 c;., .• • 
d 0 s; No. 59/23 
Mdımed Nu.'i Tc..pb~ı: Fir.c:ır.
cılar Malımudr;e han No. 3/J, 

Hayıi Doğu ,~e ~r1k:: Fincn.nc:
lar Mahmudiye han No. 1 
Zck; Zeı:oen ve ortağı: Fincancı.. 

lar Yusufyan han No. 8 

Ş~~ in mağ:ızası: Su:tan.'ıamam 
meydanı No. :ı 

Alnr.ed Hamdi Topbaş: Suila':'.
h:ın:am Dlkrany:ın han altında 
No. •7 
Şakir Şatır: Sarıyer caddesi No. 
1/9 
Bur1,aıııetti.n '.Baştımar: Sanycr' 

Ortaçeşmc ca<Mesi No. 25 

'Hüseyin özsaraç: Beşıkt.."Ş Orta· 
çeşn:e cadde;i No. ffl 
Co:nal oğlu Yaşar: Top!ı~::e Bo
ğ~osen No. 112 
Abd<iilveho.h: Şehremini Arpaem:
Jti Baru'.l.:ınc yoJ.:uşu No. 23 
Fci!1i Bcr.cr: K:ıs:mpa;ı.:ı Ba:Jr·.ye 

c~üdesi No. 66 
Sa:,:i1attin İn::re: Bü.yükada Ç:nar 
rodt!esi No. 1/10 
Teke oğlu Hıqgaz: ~Ja'hmutpa~a: 
No. 109 
Mııhip Alpte.1<i.n; Eyub Ka1endcr
hanc cad. No. 73 
Htk'~ı Sağesen: Eyüb :Muöl.il;p::.şa 
ca<l. 62/2 
Q3ıran Ere:': Eyüb :0.1:uih~ispaşa 
rad. 65/1 
Mehpare Heper: Eyüıb C.ı...'lıukebir 
ca.d. 61) 

Paaddi ily2, s: Sulta• hamam Ar

Jnn han ?>o. 6 

Kupon No. 
8.6.942 

108301-109800 

9871- kô~l 

ı19ıJOl-119~~0 

91001· 91~00 

31401- 31900 

61601- 6~00) 

69601- G:l7GO 

70601- 7fr.')',) 

716()1- 71"00 
• 

123601-128'i5-0 

130101-131)230 

131601-13171}3 

1331301-133900 

142801-143000 

144901-145100 

Kupcın :::-;.:ı. 

9.6.94'.! 
109801-110061 
120001-121:l<H 
10622· 1137'.l 

119501-12ı}üQ.) 

91501- 9~00.) 

136001-13631,0 

26001- 26600 

31901- 3200 
57201- 57600 

62001- 63400 

G9701- 6980 J 

70701- 7ı)800 

11101- neoo 

12fl751-1289U(} 

130251-130400 

131701-13180'l 

138901-139::00 

143001-143200 

145101-145500 

146901-147000 147001-1~7100 

8006- &lOO 3401- 88'il 

147901-148400 148401-148717 
150001-150200 

174201-174450 174151-174700 

• 
192701-192900 192901-193191) 

194:01-19~1 195001-1953CO 

l72C01-1721(}) :72101-172200 

~53501-~.')8Gı);) 253601-'.!5~70-0 

100001-100100 100101-1002()') 

124001-121120 12-1121-124240 

2;:;;001-254tl60 2'j4061-25412ıl 

22401- 2~i~O 22751- 23050 

256001-2;;6~00 !!56201-'.l5G4ü0 

:!61901-~:ooo 264001-26·t•oa 

96001- BG!OO 95101- 96~00 

e7001- 97100 91101- 9120il 

9C001- 9lllCO 93101· S~~!JO 

990-0!- 9910'1 9~101· grz-ıo 

234P01 ·2i351VO !?G5101-265~0() 

TESİRİ 
TAZE :\IEl."\'ALAI'J>A-... 

iD iS 

.Kt>pon No. 
10.6.9-!2 

1:!1152.121nca 
l '.!2001-1230ıJı) 

1137Z- 1~00•) 

ı120' 1-112~00 

!12001- 92-30'.l 

136301-136600 

26601- 27200 

57601- 53100 

62401- 62300 

69801- 69901) 

70801· 7090,) 

71801- 71901) 

12~901-129050 

130401-130550 

131301-131900 

1~201-139500 

143201-143400 

145301-145300 

Kupon Ko. 
11.6.942 

125701-126000 
134001-135200 

16001· 1675\l 

11250!-11300() 

9~;;01- 93000 

136601-136000 

27201- 27800 

53101· 58600 

62801- 63200 

69201- 70000 

70901- 71000 

719()1- 72000 

129051-129200 

130:>51-130700 

131901-132000 

139501-139800 

143401-1!3600 

145501-145700 

147101-14i21l0 147201-147300 

9;)61- 9700 9701- 9870 

150~01·1~~700 150701-151200 

174701-1749~) l'i~H51-173~00 

19~101-193: •O 19~'.301-193{)()4) 

rns:;oı-1056cotı 193601-19590fJ 

H\39 1-199500 199:i01-2C0100 

17~2ı)l-1723ri) 172.Jı)l-l<HOO 

100201-101)300 11)()31}1-10G400 

124241-1243€1) 12·)361-124430 

23051- 23· 00 ::1~0:- 23700 

Z~t:' Jl -'.!5€60•) :!5GGG1-2563Q.) 

:!.J4101-26-LOD 2ô4201..:!64~'ı0 

W~Ql· !lG300 f•"> Ol- 964110 

97201- lll'jQ.) 97S01- (17400 

98201· 933ıj.) 93301· 9i4•,0 

99201- 99300 B'301- !h!40C 

,. 
K A T'i 

İSIİll3AL EDİLMiŞ 

ÜSHiL 
(GALOZLU) 

• ' 

Lezzeti 

Möbleli Kirahk Apartıman 
Kdıköyür.de Şİlada Z0/2 No.!u apartıır.aıı Jozlık olarak 

möble:ıile kiralıktır. içindekilere müracaat. 

S...h p ve Ea~m ... h!:l't ·ı E~ ... m İ!Zet 
l1flnice - Nrs:-ıy"t DirektC"ıi 

Cevdet 1\ AR'' lllLGİ.l' 
SOS '.ULGR "•F :llATBAASI 

Kupon N~. 
12. 6. 942 

135201-136000 
2~W01-2'52700 

16751- 17401 

113001-113500 

9~001- ll3i00 

13Gwl-1:>7200 

27C01· !?8400 

58601- 59100 

ti3201- 63600 

70001- 70100 

71001- 71100 

128001-128100 

129201-1~0350 

130701-130850 

132001-132100 

139801-140!01) 

14:3liOO-l 4J8CO 

145701-145900 

147301-147400 

l26001-121l400 

151201-151';0<) 

175~01-1 ';54.30 

19Jü<Jl-193700 

195901-1913200 

!!00101-200700 

172401-172500 

258901-259000 

lONOl-100500 

1244~1-124600 

23701- 24000 

2G4301-2f>4400 

o •401- 00500 

!li401- .;ô j()O 

~55 Jl-2G ,:ıco 

Kupon No. 
15. 6. 942 

252701-2'33571 
2.60001-268700 

174-02- 1794S 

113501-11401)0 

93501- 94000 

137201-137500 

23401- 29000 

59101- 60000 

63601- 641)00 

70101- 70201) 

71Hll- 71200 

128 01-128200 

129.1.3 l-1W500 

130831-131000 

132101-13?..200 

140101-140400 

143801-14;)943 
144001-144100 
145001-146100 

147401-147300 

126401-126800 

151701-15~200 

175451-173'i00 

19J701-193i)llı) 

196201-J9t"JOO 

201J701-2<}1f,00 
2:>4601-254893 

~58001-258100 

2590-01-2.'il) 100 

100501-100600 

12-1601-124720 

25!.JOl-254360 

24001· 2-noıı 

2.)'iOO 1-25720•) 

264401-~'.34500 

95j{)l- 96600 

97jQ1- 91600 

9öi01 9~BOO 

fı9;;()1- 9%011 

2"~GG1-2CG0Co\l 

2760-01-276100 

Kupon Kc\ 
16. 6. 942 

2(i67Vl-27tl()00 

104001-1(}4 7.'i() 

114001-114500 

94001- 945{'0 

137501-137800 

29001- 29600 

ö%iU- 60100 

G:lOOl- 68.JOO 

70201- 7030\) 

71201- 71300 

1~8201-123300 

129501-129650 

131001-131150 

132201-1323110 

140401-14070) 

141101-144300 

Kupon No . 
17. 6. 9-12 

270001-271500 

104751-105501 

1H501-1150J:l 

94501· 95000 

137801-133101) 

29ro 1- 30200 

60101· 60600 

68401- 68800 

70301- 7040i) 

71301- 71400 

128301-123401) 

129651-129800 

l3\l51-131300 

132301-132400 

140701-H0821 
H2001-142200 
144301-144 "lO<J 

146:1() l-14'i500 

1475Vl-147600 117601-14770') 

12C,B•H-1272f.IO 127~01-127600 

152201-15~7-00 152'\•1-153200 

17370l-1759rn 175951-176000 
19~001-1922()1) 

19 9Ql-1941fı<) 194101-19434)0 

19n5o l -196BCıO 

12~201-123700 

260001-~GOlüO 

258101-253'.lno 

259101-239~00 

100601-100769 

12~721-124340 

264501-264600 

DC601- !)670f 

07601- 9';';00 

2.7fi 1 ill-27i)24 l 
324Lil 1-J~·H 00 

W!JUO l • l!J7100 

'.'60101-260700 

259201-259300 

100001-100100 

124841-1249fi() 

254421-254481) 

24~1- ~490'.) 

257·1 l-..:!37600 

26~501-:264700 

96701- 96800 

97701· 97800 

98701- 9&00ıl 

99701- 00801) 

32.4101-324::01) 
321201-32430() 

r ~ ~ 
\. IST ANBUL BELEDiYESİ lLANLARI J 

ll.1cl.yl• }l·u.iudu cl.atııli.nJt;.kİ ~-..-.sa yol larıtı !{0 t:an ~".'~ph~musı t,ı kanalı 7t\rf 

U.>h ıyl • t>l. it Y"'YC k!'r ı!n.tJŞ"tur. Kt:~it bede!: 73'· Jr) J:ra ,.~ 1!'.{ te-rıinatı !922 

~:;a 50 k u,..ti,..;l'. ı.ıu~ \'ele, e~ lhı11•, Nafıa i.;l•. ·I un.ı·n I \'~ hı.,s .... :i ve .tcnnJ 

ÇZ1l·t1:"' ı•1t ·i pt Jjc k~,.'f l1u}ıi;;2..C,•iyl1 1 bu.uı !T. ]'t( fe:.;r• diğer e·~ "n~ 3ıJ7 k~ruş 

l Ulı.i b.lind.~ B~·icı.:r-y·~ tt.'n. i~lcr} l!üdt;.rlJl..ir. en v .... 1~e~ ir. İhale 10.6.!)42 

çar n'ln & ... n ı ,..a:ıt 15d•• D:l.nl 1':r.cUırc·1<ic yıqrJac~kt.r Ta1ipJ~rin iik t<n!1i;ıa: 
Hı.ı' .;, ~ vr;nı ..-:ı.• .tu:-;,_ r .. !.n ... lc i. •• ıh (:~ ı sel •. z. b"'Il eYvcl Dc-le<.ı.;yc Fen l~ıcrı 

1 

M 1r! .n ... n 1 ıca h\ a1 .. ·CT\.1 arı fe-rı t (!h!iyct, ~2 yılına :ı.it ·~ca:-et O~i~ı 
VC:S ~ Jı ·t;ıa f' V ır v.., ka ı-c 1 ıbr... J, m ge..,"tl cl • ..,.~r ,re: " ~JC 1 
~ 1 a , • •.1 l\. n n .aı1'atı C Va inde h '! 1, CJ. i..ı.':°~ t\;kı.f m "k.,,ıç-larını 

1 !ıal g ı u ~ 1.ı oe k.aUa.ı.· D~_. l If:,: .. U. ene ·,·er•·e~cri • .ıu-.... Gır. ..aı27> 

Belediye Su ar idaresinden : 
l _ l) ~ b' y - r. ra<'kn. a .. a ırda. Rtı .•. li .. ~ N ., .. ntaş t::ı. dele i:n.""i :lD.dm-

.:a. u ı ece'.. ban_!~rı ıçin, he ııiek: açıl c ·t i". 

2 _ L 1 • ta nıa!fm t alm:k ~ iy 1 if:o: t'l ız. !c "'r:n c!n re- ·r.e nli~-

r~· t etle irlt>r. 
3 - TI"' ya~ ,.ini !:zcr.ir"' alm _:: ıs:: " h i. 12 1Hllİi3. !t42 C'1nı:ı rf.lntl 

r.t:ı at 1~ yı• k~ ... ..ıl" bı: mek"' 1pl::ı <iy<t.:,.l. J1 T~ ::;: 'm Sıra...: er\. ile ·dt~ki lc!~re 

l.&.t ı ı.:.(zbc ,g-Oudeı"':l:clc .. ı. <626C> 

Kupo!l l'fo. 
18. 6. 942 

271501-272000 
282001-2830i)I) 
105502-106252 

166001-166500 

9:;ııo1- ıt5500 

138101-13831j0 

30201- 30800 

60601- 61101) 

63801- 69:ıo•J 

70401 • 70500 

71401- 71500 

128401-12.3500 

1293'Jl-129950 

131301-131450 

132401-13~500 

142~01-142500 

14~501-144700 

14~301-146700 

H77u 1-147800 

l'.!7601-128~0 

153201-153700 

192201-1924.50 

194301-lr-!50.'.) 

197101-1974-0C 

260701-2-61300 

25&301-25841)0 

!!59301-:m9400 

103101-108200 

124961-12508ı 

254481-2545~0 

24901· 25100 

:.'.57SG1-257eoıl 

2647()1-26·:~00 

95801- 9690C. 

97801- 97900 

98801- 98900 

9'.)eo1- 999GC 

324~!01-32451}.) 

Kupon No. 
19. 6. 942 

332001 ~13J500 

106253-107003 

iô"':tJl-167000 

9j5ıli. 96000 

13830 ı-ıe8600 

3{)801- 314-00 

61101- 61600 

692tH • 00600 

705fıl- 70600 

71501- 71600 

123501-128600 

129951-130100 

13143i-131600 

132501-132600 

14.'l 50 l -142800 

144701-144900 

146701-146900 

14/R\Jl-147900 

121)'}1. 12400 

15370i-154000 
174001-174200 

19245 !-192700 

19{301-1947ü0 

197401-197700 

:'.61301-261900 

159401-259500 

10a"201-108300 

125031-1'.!6'.!00 

2545·11-254600 

Z5101· 25400 

2:1801-258000 

;W4.301-~G4900 

96901- 97000 • 

97901- 98000 

9B90l· 9900V 

9'.!901-100000 

324f>Ol-3'.!4791 

19.30 :we,.,J .. kot S< at Ayar, ve Ajnr~ 
liabc·r1rrı. 

19.45 A.~ra İ!rtb::':11r -~t Koşuları· 
nın Net-crtt·· i, 

19.55 ~ -füzık; ı.;rırı:-ık Plaklar. 
20.15 Kcou.: Ol (T • n :c Bak m) 
~rı :~o ?ı.lüz k: Fa ıi Jlry'cti. 
21.CJ K~n• ~r. a fZi '!lat Saa_t'), 
21 10 Tf·n•·il - Kirı1gll Ai!f'si, 
21 3fl J\TJ":ik: T1rah• 'S - , ... 101.1 Srn~tı 

~1.50 ~!::l:ı.:.lt: D:ıns ~I' .. zi~i (1 J,) 
22.30 :\"tı mtekc! S:ı t Ayan ve A':ırıs 

l{abl'tlı•ı . 

1 22 45, l.!.SU l!J.. k_ ıl:'g!"'.t "l ve ı-::ı.. 
.van.ı~. 

Amerlfıa ve lllçl ll: 
mlbwer ortakları 

(2 Lnci Sa.'1.:fedeıı De,·am) • 
hareketlıeıe ii1 r.:ık e-t ~kk?-:i anJa .. 
rı.!.aca'<. olursa, Bir?{~ik ı\·n1~ı..;rka .. 
nın d·.1 l'tanp ~jitn C11megc kar:lr 
ı·ereceğini bil<limr?~ti. Fakat bun 

<l:an sonra gere~ ~~Ia:aristanın \·e 
gerccrl. Rvmanyanın Rusyaya ka.,_ 
şı grn:s ölçüric h&rö;ctlcı-e gir•-• , 
tikleri bik ·,q,, i. Bulga"istanın du 
ruır.;,".._c!a ise 1h'..; ... ·J1:ıng: b!r d<:>ğ:.

şikbc meydana gclm:ş dcği!Jir. 
Bu1gadsran fili o:arak lıareı.a• a 
iş' .. iıak etn1einekie bercbcr, ge .. 
çcnle:·:k S:>fyada çıkan Utro ~a
zetes niıı ;iadesine gör~, hu dev
let kend:.;:ı,e cmllıxcr d(!Victkr:
ııJ11 .!ieflcri tara.fu1dan , .. c rılen h!z ... 
m>'tkri• görmcktect". Ştt halde 
geçen n$an ve !Illdı) ıs tıj iarına na .. 
zaran hrr i.i; de-vlet '1 de harp 
kar-;Lııruu:k dtL.·unı1.1rı d-eğı~n1c

m·~1:·. An:,'rikayı şimdi harp i1"1ı 
elıncge scvkeden scbchin, Ru .. 
ma ıya \~ i\Iacar· tan t:1r.rf·ndaıı 

a:~1: ri l-ıa?'C' 1{ctlcı-c tl2ha geniş bl
çüde şLlrak m~,:;e:Jesi olup o!ma ... 
dı_;; enelki gün. Amerika hariti
ye n.;ı!..:.'lı:rıcian wrullluğtı t3.rnan, 

:l.Ib:.-er Hull, ba5tan savma ce\·ap 
verm ~ ,bunun Ameri'<a dı5 poli
ti.ka~jna tan·,amile uy·gun bir ha· 
re.ket okhı~unu söyhycr('lk vazıh 
bir scoı:p giis e~·~1ı.ôk is!enT~m:; .. 
t:r. Hcrlıa:dc he• üç <lcvl<:lm de 
Bir!eri.1< A'mC7i',aya haorp ihln ct
.t~J..ier.ıı gÖkÖn.ün~ g.et:rilc:ct.•k olur .. 
sa, Biı·l~iic ı\nı likanın ned~r 

buna kll'l";I mukahe!Rde bulundu· 
!u sorulz.nıal. ,, 

İl:ln cd"1oen !ıac·bin fili vaziyeti 
<kg' )ın!miye<:egi s<iylenebilir. B~ 
dEıVlet:2r ,aylarca ev•-el harp iian 
etmekle 'bera.bC'r, Birko<ik Ameri
kaya' lro:j;ı fili o'.arak ' harekete 
gir1şrr. ş d<'ğillerdir \"C coğrafya 

\·zz..iyt.•ti de g:r:.._.'-.TDClcrine c]vl:ri~li 

değildir. Birl~ık Aınerik:ınm da 
bu ci€vlc!!e=e k~rşı fili olarak h:ı
rek .. te gir~5n1e. i bBGıis mevzuu o
kmaz. Şa h-0lcle !ıcrp Wnı, ancak 
ıfürkı,ı k An;er~kar; t ı <laılı.Ji ka
nun'!arı bakımından b'r bir deği· 
şlkh'.c hasıl e<leb:1ir. Amerika ka
nu:ıl:ır.Il'a .göre. Amerika topral:
larındn 1mlun~n yabancı devlet 
tcbeasın~n hcltuki .. ~~nada cdüş
maıı, say;Jabilmcsi için, o tebc
aııı 1 nıensu.p okluğu ck-\·lete kar· 
Şl K.:>ngrenfil rCSllııell lt<:rp il3.nı 

mcvcı;t olmadığı i.<;in şimdiye ka
dar Ame:i.kadaki Bulgari.ar, Ro· 
menler Ye i\facarlar düşman t~ 
bca<ı saplm32larlı. Kongrenin 
kaar:nda~1 sonra her üç devletin 
t.obeası da tlü:;ınan say;lacaklar 
ve ona g-Ore nıuamde görecaklcr
diir. ş:md:Lk harp ilanır.ın. bir 
hı;kt:._.;i ndicesl budur . 

Belediye Sular idaresinden : 
ı _ idare~iz.e Kzz1I 1\1.Kicru:len pr'a, te\.~ıf m:.ı:]· ğ•ı ve ·a.~· parrlllar dö!t .. 

f,jı-utf'>cf'ktir. 

2 _ Dokti.hüle'Ct'k priz YP. tevkil rr.u~u.!t.ları ~lcnn~i.s olu.rak teslim cdile-
ce)L.tı~. 

3 - Nilnıı.::neler İda.rc·mlz Le\·azını D)irı• nrl·~ göri.ı}{'bııır 
4 - Teklilte iki ~~dl !iat Y~rilecektiı·-

A - K;zıl hurd<l31 ~a:-eden verilirse 
_ B - K:z.ı.l hc.!'dası m 11 teahhlt tara"tn:!U...'1 fı-.:-!n eJ'.li~~·"' 

5 - B·J di"'-k ':-:ı. lşi~i üıt•rine almak istyeınte-rin 12 .1layıs 942 C, rr.a gtırı;J 
saat 12 ye kada1· bir mck·.;-pla tiatlerinl Taksi.n Sıı·a:-ervle11.l~ 1<.i İi..~a:e '.:\Ic.t .. t:V 
ncz!r~e göndrr~e:e .. i. cC"4'!"> - -------

nev!et neıniryolları ve limanları i~letnıe ll. idaresi ilanları 
l\Iaham:oen bcd J, SOC~ (Eeş bm) ı.~a olan 2000 p.i b!n) adet yüz hm·i~-• 

(24 H::z ,'111 1942) Çar~ar.>ha gılııü saat (14,30) on döct otu:<la Nnyda•p:.,,:ı ' 
Car b!na..!ı de:hPin.Gc!r.i komi::Yvn t.3.ra~ınjan t.;ı._hhC.<lücü i!a e~cmiyen D".ilt"n , • 
hjt n<?:11 vı) Jıcsab .... a s.ı;lk eoksiftmc usul!ylc se:ı.t'n rı1ı:ıı.ıca:.tır. 

Bu lş·~ girmek l.stiyeu!eruı ~is (Uç YÜ! yetn ~S b~) liral.~t ırı Jvakkn.t tem'·1 t 

ve kt~1unJn t.:ı.yin ettiı;i vcsaiklo btrlikte e1.s'ttrr.c gC. .. ::.U saa~ne 4: d<ır konıi'fıYC ... 
na mi' ı ac~<ıtları. ı: .. z:md~. ) 

B:.ı. i:e ai~ ~·tna:nel.:: kom~ yon<lan ~o:-;ıs ı. olarak d;.ığ.tılmaktadır. (6248 


