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iHTİMALLER il J A p o N 
Karşısında G . . 
TÜRKİYE •• !· e~~lerı 

ihtimaller ne oluna ol- i 1 ç e k ı l ı yor 1 

•un mihYer de, müttefik- • 

' Sıvasto- : 1 
polönün
de2oogün 

---·.---
ler Je Türkiyenin hattı j' Midvay deniz 
hareketinde bir deği,ik-

lik y~pmıya imkan ?': 1 1 harbi bitmiş 
madıgını her 9eyden ıyı 1 

bilirler. ı 

ETEM iZZET BENiCE 1 

S<>vyri • Alınan ceph«indc hr· İ 
fll.ıldı nihai mutadcle başlamakta İ 
r;ooll tikçe bir~ ibtıimallere z!ı. 
lrinlerde yer veriliyor. Bu ibfWwıl· 
!.er anısuıda fU da \•ardır: 

Alıı.-ı,yarun prk cep1M\19imle 
müdafKda kalması ,.e lngiit..,.eyi 
Orta .,.., Yakııı Şarl.-tan, Akdeniz. 
den, Asyadan rıluırruak husuısun
da Japonlarla bir arada l:'lllttt 
•netmai. 

Bu tak 'rde, Libyııda başlıyan 
Alman • İtalyan taarr~u Ya· 
lmı ve Ort• Şarka ıııiitevetcilı 

AJihnr taarru•lan tali P ede«k ı 
ve Japon1 a da Hiııdistaıuı saldı
raca1; dernektir. 

Bfz, şalı-an bu kanaatte değiliz. 
Alı,1anya ve Japou~ anın mii~tc .. 
rek gdyesi gerçeklen Asya, J\.l..de· 
niz "' alelumum Orta .-e Ywı.uı 
Şark İıiı.l;ıimh etini ele almak ol
rn:ılda beraber Alrnıanyanm So,-. 
Yt"I l'usyayı grri5inde bir heyııla 
halilıdo bıralup a:ıdC<"e bu g:ı~ e 
üzerinde dıımı.ası miimldlıı değil
dir. Al.ıır:ın ıı bilh a Sovyet Rus· 
yarı ma.;h1p etruek.k bir arada 
A.,y-;ı ve Orta Şark, Aı..lcnn haki· 
ıniye1iııi de tr is ctnrek emel.İ!llde· 
dir ,.e ı,>aye bakmıından menf-a<ıti 
de b~ar:.!til<liği takrlirde ancak 
l>ıındadır. 

Bumm içmdir lıi, Alınuı,yıı an· 
<"olk her iki cephe n htt iki mak· 
sat iizcrinıle hMekete g~ ih· 
tiyacı iç:indediT. Batta, t<ın:ilı ba. 
lwruııdan Sovyet BıLqya ile en ön· 
ee kıoaıno halletmiye medıourdur 
, .• hcrlıahte bu :folda nllıal ~·· 
pışına da k.- günler -fe<Oi 
iı;inde "nlruıı gelıettktir. 

Almanyanrn bu orada Jııpoeıya· 
dan Sovyet Rusyaya bvp ilılıı rt· 
meyi i.'Ofeınt'Si bir fikirdir. Fıtkıat, 
lnı daha ı:ıişade umumS Alman ta• 
arrnzunoıı aned.,....f: iııDpl şe
rldllrrioe b~lı kala~tır. Her ilci 
.ıe,Jetin Scnyet Ru•)ayı mü~
rckrn ve il<l at~ arasında yenmek 

ksadı üzerinde birl~leri ne 
ladar ırkla ya-lun ı."'Jcn ru ihti
mal ise yine bu ;ki ıl<'\'ledn Rııs 
da,·:ı~nı v.nra~·a bırak:rn.drta bir· 
foserek nıiinh•sımn As "il • Yakın 
Şark • Oda Şark İngiliz hakimi· 
yotini yıkmak azmi P<'~inde k~· 
m.1ları d:ı o kadıı.r uzak bir ihti· 
nwıldir. 

sayılıyor 

Amerikan 
zaferini kut· 
layan par
lak mesajlar 
gönderiliyor 

AMERİKAN 
zayiatı 

ten 
nisbe
a z ! 

Londra 8 (A.A.)- B.B.C. Ho
nolulu adalarrnı.n 2000 kik•netre 
şimali gaı11isin<k> ve Tok(>·ooya 
4-000 kilomeirelıJ< bir llM.'Gafe<re 
buhınan Midvay Amerikan ada
sına ka'1! yapılan Japon taarru 
zun<lan sonra vukua gell"n mulha
n:be; Amerilkan clonanma5ı ha.a 
Japonlara karşı !aikiyetin; dev.m 
ettinnekıe olduğu iıaJde inkişaf 

_(~amı 3 üıltft sııtı:recıeı 

Açlk d ... izde Wr muharebe 
kt'amadan evvel ufukla:r 

Ame1'ikaya göre : 

İLKBAHAR 
Alman taar
ruzu akamete 

uğramış! 
\'3'_ıingı-un 8 (A.A.)- Ruı; cep· 

he6iııden gelen haberler, Alm .. n 
iikbahar taarruı;.,nun ıarnaın<)n 

akamete uğradığını göstermekte
dir. 

!ANKET 

Kalenin zap

tı bir türlü ka· Kat'i netice ve 

Şimali Afrikada: 

zafere doğru bil olmuyor 
ilk adım ahldı! l. Almanlar bu 

İNGİLİZLER 1 kale önünde 
Libya muhare- 1 elli beş bin 
besi hakkında kişi kaybet-
böyle diyorlar mi ş 1 er 
Lon<lra 8 (A.A.)- B.B.C. Lib

ya muharebesi :yeni bir ~i<ldet 
safhasına erirtniY~ d~il olma~
tarlır 

m.Tl"katm şi'mdi girmiş oldugu 
saf,ıa iltisak noklt'1na şiddc'le 

büet:rn eder! esas mihver kll'V'\' .. ~ 
le" n:n faaliryc1Ül' vı.ıkua gelmiş 
ve dfrşmanııı garlı~ a 'ıl&ığı ögre· 
nilm~w. 

(Devamı S ünı:ü Salıl!ed~l 
o--.--

Bir .haftada 7 
1 

bin lngiliz uça· 
· ğı almanyaya 

h&cum etti 
Loııdra 8 (AJ~.)- B.B.C. Mu

biro A]rınan limanı Em.dene cı.~ 

''dh.'i gec-J yapılan hava akınında 
(Devatnı 3 ürıcü Sahil~) 

Avrupa treni 
ücret tarif esi 
hazırlandı 

Sofyadeki hey'e
timiz istanbula 

dönüyor 
Bu ay ortasında 41.,.niye açıla

cak olan A nupa hattı seferleri· 
nin tarifeleri ve dfğer teknik hu· 
sıısat i~in Sofyada yapılan ruiı:ı:a· 
!kereler ue(j,,elennriştir. Şelıriaııize 
gelen malumata göre, Sofı adak.i 
be~··etirniz bugün ' 1e3·a :rann nı-cm
lcl<ctimi,.c hareket c~ecektir. Sof· 
yaılaki anlaşmayı iki gün en-el 

(Devilml 3 üncü Sahlfcclel 

BOŞANMALAR 

Neden Çoğalıyor? 

ŞARK cephe· 
sinde sükun 

devam ediyor 
Ioııılra, 8 (A.A.) - ·B.B .. • 

l\iooill.o,•ada g.-re yarısı ueşrohınan 
bir tebliğ; Karadcnizdcki Sivas· 
<topol iissübahıilii lıaricinde Uç 
gündenberi anudane çarp1~111alar 

cereyan ettiğini ifı;a ctıııektcclir. 
Tcl>liğe göre Ahnanlar zayiatla 

çoldlıniY" mec'bur bırakımnşlar· 
dır. 

Alruanb.r Sivııı,topol kal <'Sini 
(Ilev«mı S üncıi Sahife.:o ı 

Şam cephesinde yenle 
bir tayyare 

Vişi'ye göre: 

RUSYA, 
Siberya'da 
Amerika' ya 
üsler verecek 
Vişi 8 (AA.)- N~·v-:.urk Sun 

gazetcı;i, Rusya ile nu·Jioş.k Ame
rika a·:ısmda, Birl€ ·miş ın·ll<'tJere 
Sibirvada eh'er~li üsler vcrilrııcsi 
hakb11da miiıakereler:n de\·am 
ett ığini SÖ) iemektooir. 

Biitün bu ihtimall•r arMında, 
Tiirkiyenin durumu üzerinde bir 
dl'ğişiklik yapmanın taraflan-a 
nııımkün olııp ohmııyacağunn i · 
k"ndd edilmekte olduğu ve Tür· 
ık tı-•nin Y1tkın n Orta Şnı:Kıı> 
aııaht:rı halinde bulunuşunun na· 
:u.ra alınarak propagnnda yolu ile 
lllılıver nam , .c heo.abına ka:zıanıl· 
nuıM yolunda gayr<'l 9Brfeclildigi 
ek· balıi.' ve tahmin mıwzuıı illi
haz olııonıaktadır. 

lki~ci Dünya HaNıiııiı. seyri 
M-ınde 'l'iidı:iy..ten fay.lalanmayı 
\,,ıiyeııluin bulwrnu)· acağıDS :rıan 

\'r halli iddia etmek hakikati 
görmrmek olur. 'fürkiye onllll>U 

ile, nıôlli birliği it.., coğrafi duru· 
"'" ile bugün l:kintı Düoy11 Hac· 
hi içinde harbin mukadderatını 

BEDEN ve RUH 
Ahen ine Dikkat! 

Rusya'yı teh- ! 
dit eden bir 

Japon sesi! 
y;,:ıı 8 (A.A.)- Rus • An.glo

sakso:ı Lşbirli!;in<lcn b,.1ı·e<leıı Ja
pon 1'!hlnde yazan Şaııghaytla 

çıkan bir gaze~. S-Ovyet Rusya 
Japonya ile olan n'u:ıhPdder:ne 

sadık ka.lm.lı<!ı", yoksa vaziyetin 

değ . .:;eccği umulab1'.~. ~kte
dir. 

Pr. Dr. Fahrettin Kerimin fikri 

C~vamı 3 üJM:ü Sah;rede) 

Bvşamıalar n.c<len artıyoı·, 

gayrımeşru birleşmeler nooen 
fazlal:ı:jı:yor; menulıı anketimize 
ıbngün ele Profesör Dr. Fahrettin 
KH'nı G<ik~v eevap veriyor. 

Yeni Edebi Romanımız 

Aşk ve Gözyaşları 
Bu nefis eserin tefrikası birkaç güne ka
dar Son Telgraf sütünlannda başlıyor 

ı Prı>!esör d•yor kı: 

l Bu mtseieyı bu )~! 8 nıa
~ ısta tvplanan akıl hıf ·fuhası

nın 13 üncii yıllık kon.grcsin<le 
baıhic mc•\rzuu etın~st· ın. Bir ce
miyctın umumi ahel\~i ve içtınıai 

llrn"'-ını bozan iı•nillcri araçurmak 
.bakımından ıa lak hadiselerini tet 
kik clt>gim zaman boşanııı~ya 
kar~ı kuv,·ctli bir savaş açıl'ma· 
srın ileri süımü:ı ve gC'lecck y~lın 
toplantısı kin rapor nıC'\lzuu (>

!arak S<"<,-mlşfak. Bütün dünya ia 
oo~a-nnıa artmaktadır. Mcf;ela ts
viçre gibi dünyanın maarif ba
kmımdan ;Jeri giımiş bir kıs:nın· 
da 1900 de 100 t'vlenmC'yc karşı 
4 bO!ianma hadisesi mevcutken 

(Devamı 3 ii<:dı S<>lıi!edo) • 

KISACA 

Müthiş rakam! 
iııgiliı!er söyliiyıw: Soıı bir 

hajıa<la Almaııyaya haı·a akıııı 

yapan tayıınrelcı-in mecmuu 7 bi· 
ni bııluyurmuş!. 

Bu m;itlı · lıanı faaliyeıi11i ga· 
::ı·trde okııı•a n bizim mahut, l.:o
tm<ak y<11ı111111 geldi: 

- (;ord1in ın.ü, dedi. 
- E•cı, -01.'<Iim. 
- '/\'c dPr$i11?. 
- • 'e dıyen gwı?. Diyecek liif 

ku.Jci.-un kı7. • • 

Ahuan şelıirlttiııde diıfi tayyare 
bafaryalan lru\'Vetlendirili,-or 

Uzak Şark'ta : 

iki Avustralya 
limanına 

hücum edildi! 
• 

JAPONI.:AR 
bu hücumu cüce 
denizaltılarla 

yaptılar 
Lon<lra, 8 (A.A.J • D. ll. C: Bu 

Bi.ib~bın e1 ·en saatle. ıuı:Jc s :dnry 
Harbur ve Nua. Kaı li 3!11 n bir jt.
pon dcn..z.altı lrllc:.:n~ur. 04 ııı:-rôl.1n.il3ı·
jjır C<ı:·ıbu Şarki ve Cı rbu G bi 
Av: tra1Ytıd<4 b\Oh•nau u i;..i yerden 
Sidııey liarburn l"apılan hücum ıcce 
ya.tl.'3.Lnda.n ıbJ~aı. oonra ·';;ua gcl:nlı 
ve henıen ışıs.h1r karnı .lnı.ıştır. A
larm işare~ yan..-n E.a.a:. surn1 U t~r. 
1,."'-u.:ıkaza ise gprıe yar·ısuıdan ya.rım 

saat so:ıra hüc ım edi)n ·r. Alar:n 
burada on br>ş -d ık r tµr Jlu. 
hJcw-1lar <CU..: !ahtcl 1ı1lrr> tc.s
m'yc olıınan japo:-ı riı•niıaltıların.ın 

s;doey Haı:bura bile: "n.:ndan bir 
tıatta oonrn vukun gcln' !şt.lr. O z.arr:an
lti hilc=ıda. 4 japo11 denizaltısı ı,atı. 
rılx• tır. YaJnı1 8 ki) ölm' , 11 k·~ 
ka>-iıoJ,ı,ut, 10 J.-~ .ı., yrıralanmıştır. 
Bu zoyiat depo ı;·B:ıı ullonılun bir fe. 

' i • 

-

Hava Kurultayı 
Sona E.riyor 

---~-~-~-.. ı---~--~--
Başvekil 
bir çay 

b u akşam üyelere 
ziyafeti \'erecek 

Ankara, 8 (Tele~) - Türk Hava Kunınııınıın 8 inci ku
mltayı bu sabah saat 10 da IJalkevinde 2 nci toı>lantı•ını yap
mıştır. Bu toplantul:t mciiınenlerin haz.ırlamı.~ oldulılan ra
porlar olruna.rak nıüzafııetc 'c kabul c<lilıııiı;t1r. 

Bu meyanda Kıırıunıın çalışmaları ve h-plarmı te.diôk 
eden e.ıciiıneııin rap<>nle ni:ıamruımede yapılan d~ı:.;.~ikJıi1ıSıeri 
v~ '!ilekleri iııeeliyen 15 ki~ililı. encilıncafa r&poru kııbtıl oıtil
~ır. Program muC!f1ıİl>ce kurultay bugün rnıcsai.sini bilirerı.k 
kapanacaktır. Buziin ı;aat 17 de Başwlillinıiz Şt'hir l<>kıınlasın· 
Wı kurultay ıizabrı şerefine bir çay ziyafoti nr<'ct'ltir, 

Yeni Mahrukat Ofisi 

Odun ve Köm ·~ r 
Almı a Başladı 
Şclıc.i:miz:n odun ve kömür ıJı. 

tiya{'ını temin iç·n kuı~lln rrı.a.b
rukai ofi6i belf'd'ye tenı·zı k 4<lcr. 
nıüciUrlüği.ir.dckı mu\::.kkr...t dai~ 

1':',inden !\1?s:rç- , ; trsninclt:ld 
Ma.:.uıyan !han mııstakil bir 

daire:ıe ta m. • r Olıs lk ış o-

CD', . ..na.ı ~ .cll Sahlted~l 

İkinci Parti Mensucat Satışı 

Geçen Se e lan 
m·ı anlara Fişler 
Bu ··n i • 

}},-!erinde buluıımr.maları \'f:Ja 

diğer !tehepler yüzünden meruu

cat fişi alınam~ olanlara bu sa
llıalıtan itilıaren muhıelıf kay-

ı n>a'k~mlık ve r:ıJı,w:c d f · !e\-. 
~iiııe oaşlaı:ım ~tır. 

Yerli Mallar Paza ... n.üdur

<Dev:ımı 3 iincll 6~i!•de) 
ributt.a y\;k• a g~lm}:'t.ir. !==================':""'==-=-=-~=,-===-= ---o-------
Ekmekteki 
arpa miktari 

azaltlldı 
Ekmek çışıi.si bu sabah degiş

tirilnıiş ve yfö:d~ lınk olan arpa 
miktarı yüroe 3 inıti be e lııtliril

mişıir. Çc~-ni bu ~fkil<le y ava, y :ı· 

Sular Müdürü izahat verdi 

Terkos Suyu- da 
Pahalanacak ı ? 

nş düzelerektir. or;,, bu sahoıb ~e- ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ni esas üwrinden iırmlarn mal 

(Ya::ıa: 3 ündı Sah !ede) 

yermi3 e ba~laııu,_.tır. Yarmk.i ek· 
nıeklrr d:ıJrn beyaz olaraktır. 

. İNHİSARLAR 
Kahve ve Çay
ları devralmıya 

basladı • 
İnhisarlar Umum , Iiidürlüj:,oii, 

kah,·c ve ~.ay itb.aliıtçılarmısı elin· 
deki malları_. den alnııya basla
mışlır. Bu mallar muayene olun· 
makta ve bedelleri tediye edile· 
rck in.hisar dep<>larına naklcdil· 
ın~.ktcd.ir. 

(Dl'Vamı 3 üncü .~!!edel 

Vali sporculara 
• çay verıyor 

Vali ,.., beden tcrblyE<>i İstan
"• J •>.ni'l?cı;i ba.şkaru Lütfi Kırdar 
.. ı. •• urura ıuıooı taıK:ın11 oyuncuları 

şocline bugün saat 16,30 da bir 
çay ziyafeti verecektir. 

ı 

(Devamı 3 wıcü Sah;ıte<Jc) 

111BUGÜN1 ıı ı 
SPOR ---lki hci Sahifede 

111111111111ı11111 ı 

:NEciP FAZIL JUSA.Xtltu 

P etersburg'lan (ROSt..'!\ & kadar 
bütün Şark C('l(>hC'~t. ne e
l imesJ bek.len n l>İl' :ıv~ kar, 

ne de kurnması ıö;.'~ n bir d, "1la 
çamur \·2r!. .. 

'l b:at, bu C"t"Pt1e ü2 de net!cc al ... 
mü istiycn tarafa kc.r• , bQtQn en 1-
ler:ru knldırn:L~, bulüıı kolaylıklarını 
arz('•rr. iştir. 

(Potersbuı·g) dan (Rosto!) a kadar 
tıütün Şark CPp.11e~in lr. ne cökk'n 
ı:enbille düşnıes.~ un1ulnn a.lya..si bir 
tecf'lli iılıtlmali.ne, ne de mewİ'Ir'Jerce 
eyni va.zi.yeti ınuh.::ı!z.za ctn·.e::ii df.işU ... 
nlil l'n askeri bir atalet imkti.nın.... yer 
var! ... 

Akıl. bu cep~C ilz<'ı--ir.f.e kartı kar .. 
t 'Y" belci.yen tamların m\Jhaiceıne. 
-.dı>, bütün girlfl!iltlerin cı..tıJdılını 
eörınü.:, bütün ba.sitliklerln kümclcn .. 
ctiini tesbit ctmi;:ı.r. 

Halbuki günün biric;k h~ ve po. 
litika suali {" : 

_ Şa.rlc ct•JXıesln<le ııe oluyor?, Al
manlar n:çin hillit bü;yUk taarruz.o. gi ... 
~mi~ değil?. Acaba ŞoırJ\. cephesinde, 

bir kaç bııılangıç hamaratlı&• peşin. 
den ·bu garit> tcn1bellik, hangi e~rarlı 
vaziyete işaret?. 

Ve bu arada bir \'t-Ya bir kııç baş. 
mu~rr'.ır, urr.utl'.iyeilt' lıaşrnuharrirlc .. 
rin güneş dogdu.hlan ı00ura gilnc~in 

doğdüğunu haber ve n k ve kar.>."l· 
1ı1;:a gü.-,eışl<>n b:ıbG Kicnleıi b:ryal ill•
til P. a11Pla.nd!tır...at. Pa,rına z.ıl olarak1 

C.tli bl:r Alman - &>\7rt a~laıı.rr.ns. ... 
na k· dar, \'eh·n .. 'erin rn QOC...ık\: ~:.n:ı. 

ku~nk \·e~n·~ b !ı•nuyor. 

Eı:et, gUn geçlı ·e t ·h fl•iı aıi"n 
SJ,rk ccp~cs. .;.tJ..l~t:1111, n:ı n ten;.ht 

_ilıtht:aHlr ~h.'m dP, .. ,nız d ' L e 
esu i sebep gQ:>terı. il; i ..,bla b": dV"' 
t;rıl. .• Bu ~ al'l,z <!i:ı.-t t r:' · 
bin e~ cidd!Jf'ri ba~tıı , r. en E3t"r." ' n 

....6'Jnuadır: 

ı - Hazrl !<), , c t ''* eler 
lıAla bit:ncd:ı 

2 - MlhYer, Şark ct'f-4ıe oe n 
dafaada k>lrp b<, lc b: c<'p!ıcdc ıı 
tic\J a}!l1ak. ist!yectk ye So "Y<"t R ı;ya 
· i wn.a bırG.a:3cak ı 

3 - Alman eri ıla:ı ıı ık b.:y k 
tapt.1 taarruz guC'ilnll ır enf'dır C''. 
t'İrUiği .sıkıı~tt!aı· yu:z~ın en knybc1-
mhtr! 

.t - Aln.arıl •• rın, ~ı\) ('t •·rı Jıücum 
edip de den1okrrcyaJ ol nnl şanı ... 
masıruı l.c~ıl:k, bu defa Oblir ta.raf.._ 
katiı So\J~ttlerle ULl "l KSJ.'.13 ı:.cn:ın 
açılrcaktodır? 

En ciddl<iııde!l en cıt(;l1'3'i!r,a lı.a.U.r 
daha bin!eı·ce ilı:i.r.al bul"°""• b11 
dört es.at:! &tt>ebin bi."t r • iJ si ol mJ .. 
ya mahk.ll.."11 ..• 
Şimd; hülrnıumllı.il \ c:el.,,; 
Birinci esa.....ı ""°"°" ı:lll•)'<t Ho

ziran ayı boyunca inanır. ·ta de\.·:.m e. 
aeıt.>i.liril; ve ~ gl•\t!kte biıı<nci sebebi 
lı~ilncii~ü ile bi~l~~t!rn1iye do2f'u gı~ .. 
nlek:.e haklı oluruz. 
V:ıkt~lc h'-'rke~tcn e\'"\'t.•l Jlıiıret ct

t;ııtin1lı \·e pek mt\nı ~Hl gdrdUi'.üm~ı:ı 
iklnei ~-ebebe f..iı, ı::örı.;:nı'tic hiç bir a.ı •• 
l!.ı,~t ve d(!lalı...'t olnı-.y.,.1, bu iiobCbi i;.ı
tal etnı:yc k-.dar gO~ur li: 

t;~·meü sebep, ıı.uır.n a.ı at .. l<tle 
ek lar dülcıaz ınuU.:a.ka dllhı.:-.? • 
r.in:t(li:i.;,c ~ı.a ·nan.ln~u.1 "1 ~ı ı;:ercke.n u..ı. 

~<)kil ••• 
J.>Ordur.tt..ii s.t: ...:.(~~. a~lll·:ı kıyi\rof

tin;n ipuçlarını \C düğüm mı: lik!cr nı 
bik.Jer<e ya]nı;: ı .:ıl .. 

ı:ı..-Cl' böyle g· e·~ ı l'.:bra.:..u::ı a:.n 
h.aft3.s,r.:ı '· d r bi .nci srb<'OC', ondu 
s.>nı a .:ıa .. ;~n~~ (bf.'bc ~ıf..nı .. ! 
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HALK FiLOZOFU 

& ......... 
97KTEPTEN KLÜB'E 

Gir spor mıılıarrir.hı.in iıldilı
ema göre, t'lebe, klüpkre dön· 
m•lidir. M~kteple kliip birbir· , 
lrrindCıD aynlını)acak il>.i yu
\. ılır. Anra!<, bn tak.clri.de s.po
rumnz inkişaf l-dr.Lff,.. AJc<i 
halde, son yıllarda giicülen te
deı'6i de\ ırm od<:l"<'klir. 

Bu, bir fiktnlir. Ye h.iç dP 
y-ıb•na atılarak Nr fi!Qr degiL 
t.VVPl<e. Uıkıben·n klübe gir
mesi şundan dolayı ınenf!llil· 

milli: Çocuklar hlülıe girÖ)or· 
lar, ınektd:ıi, derı;l unulo)'Orlar, 
haylaz ırlu.voclar, Klü.biin ha· 
'1161, rorııi!u bozuyor. 

Bu fi.kir ise, dün!·ıuıın en ı:·•· 
:rip fikrtdir. E" er, ldüp çwııga 
hoyle bir ruh a ılıyorsa, kliip 
biı.atihi hak.lr.ii klüp tle;ği.1, de
md.-tir. O halde ) apıta.::ıl:: İJ 
k1ıib.i ,..ı lı otmektir. 

Kliibe g'.cletı t:ılebenin bımıl-

REŞAT FEYZi 

mam11sını ll'!tiyoruz, buna dik
lwit ediyoruz da, meSoeli, bir 
kuadurııa yanında kalfa ol.aD 
19 va~nda bir Türk ç<>cuğunun 
lıu hava · inde bulunmasında 
ııul<'n mahzur gönnüyoruz? 

.Nesil ve cıemiyeıiıi urouml 
te iyni bakımından, talebe 
ile mi>ktep dışındaki Tüı·k ço
cugıınu ayud edemeyiz. Tale
l>eye, ö~kindea daha ziyade 
dikkat ve ihtimam gö ter~o 
..,1;. naha! yoktur. Çüıı.kü, ni· 
hayet talebe m!'klep çatısı al
hndadır. Beri:ki genç İlle, belki, 
ta lobeden ziyade üzeriı.W itJ.i
yec ··miz .insan<lır. 

H..rhaltle, :&<>den Terbiyesi 
Uınnmi Müdürliiğiiıılln daha 
ziyade randnnan verm İt>i is
th"Orsak, daha '" ·el. birtakım 
pre ·p kararlarm 
mechurııı. 

varmıya 

1 At yarışla&-ın
da ir yenilik 

o. YlL 

On yıl içinde, Hususi idareler, 
ilkıı)Cjgtep hocalarına 4,5 milyon 
lira borç~lar. Şimdi, birilııen 
bu paramn temini için bi.r lı:anun 
hazırlamyor, 

Tuluıfı JU: Bu lı:a.dar urun za- ı 
maıı içi .le, hocalar, bu alauldııo
rıru lıiç i ı...,,,erru~ler mi?. Ne sa• 
hırlı insani r!" 

YABM"Cl 

:11 ÜTEH. l.SS lS 

~nivl.'1'1'ite Talebe B~llği roze· 
lini ;vapnıak il7.ere, bir İsviçreli 
cımitcha ısla tomıt;l.ar yapılıyur· 

m u1~ ı.tr gazete, memlekette ro
zel yaparak san'atir yok ıan, 
di~ ır. 

V u, var amma, bi.rliğıia nırı.... 
tini mutlaka bir yabancı mü~ 
.r..:ı.s....,. yapmalıdır. Çünkü, ~uk· 
)arı oJ.ulnn lıocalıırıa bir kıaını 
da yab ınn de;ril mi!, 

GF.LE. LCR 
{;İDE~l.ER 

Bazı koşular için kupa 
koyma usulü ihdas 

~diiiyor 
Islarlıul M yarışlratM onu.

nıü;xte'.cl ayın haftasında başla· 

nılacakur. t lanbu! ve .Ankara at 
yaır:ı.,tarında aıliiikadarların teşeb

bus:erJe b"' yenili.ı: yapılması 
kar.arlal'\ınhnqtır. Amııtör jokey
lerin ııştirıık ettiği centilmen ko
şula:nna tanınmış at sa:hlpleri ku 
pala~ lroyacak:la rdtr. Bu koşular 
kı.ıp3.11 ko •anın ls>.ni1e yaoılacak 
ve > arrcı • azıınacak h~ıı:run j()
Ju') in.e btı kıyme!Ii kupalar hedi
ye edJccektir. 

Ahmet Atman, Fohınl Sôm.•ar
oğlLt. Suat Karadsman şirnd:den 
kupa kaymağa karar vermiş!er
dir. 

Eski terlıos bornlari deii§ti
rilecelı caJd.ler 

lşl!ıdıe Osmanbey ile ;Maçka a

rasında ve Rumeli ,Nişana~ı cad 
deleri imfidadınca yeni terkOB 
sır;u borulan döşen!lmesl kar:ı.r
la~~ırı.lmı trr. Bu işe bu a)· zıırfm
da bo)lenılacaktır. 

Elektr·ilr. ücretlerine uım 
yapılacak mı? 

Elo'ktrik ve tralll\'n)' U.:retle>"ini 
tesbit eden tanrc lw!rıiS)-çnu ya· 
1cırıda hc!eıu.y>ede kıp!;ım;,c 'mr. 
Elekltrik fıatla:rına ıız bir mktar 
zaımnedileceği söylenrr.cktedi.r. 

~eı;hur ve tiilyük aclııml:ınn 
ı;cld:kleri, git.U.leri, oturup kalk· 
tokları, ~ cme.k yedikleri.. ilh. ga
zetelere . ·azılır. Fakat, her ne
dense, bu gelen plen haberlerinin 
çoı;u. gazetelere yanlış g~. Me
se'a, eH·elki ı:ün ı;-.actelcrdcn 
birçoğu la>;e Müdürünün Ankara· 
dan gcldığini yazıyorlardı. leğer, 
gtlnrt1nı· " elouri~a bü~k. ırksi.ııe ;,.,======-======= 
~ıkı)or. Geldi, diye ) nzıldı mı, 
gel ~ ııl:tuğı:nu; gelıne<il, dj. 

• e yazıldı ırıı. e:e.·niş olduğunu 

anlayın~ 

f. Ki ttlr. 
HA'fH~\ 

Yııka.ndakl f~vı 3aurken 
hatu-una esloi yıll:ıra ait batıra· 
ıl.-ır geldi. Müsaadeniz.le hendeniz, 
eoıki bir gazetedyim.. va:.til.e, ga
:ıd !erde bir •geleıı.ier gidenler• 
siitunu vardı. Aokaradan istan· 
bula gelip gitk-a bütün büyük a
damhır, bu sütunda bergün yar.,_ 
lırdı. 

Hey &idi paıler be;v! 
AHMET RAUF 

Mer2klp eı ması 
B!r gazetede fU serle\'ha var: •Ya

bancı •ulara gidecek m rak.be i:ôn ve
rihlyor.> Y 11ar var Gü meralt•p 1teli-
1"1'€Slni un ı-tmuştuk. Bu, C(lml olan A· 
rnpça bor kelİm('<iir. Den:.. taş;tı P"k 
Al bu kel<ıneııin y ıın• tulabilır. Hat. 
l:i, dtL.-z nakil vasıladı dl'Selt d ı, me
ral< p k •limesı.ıden dahil mtınls ve 
biuı yakın tclimeler kullaamış chı.

na. 
Merakip krlimesinl, ~ı glln, bu 

sene tiaelr.rlmkJen m"2Un olaıı beş on 
&:lııi\:.lı: bir grn.ı;lılı: grııpu arasında ..._ 
Jı,yan tek k!ınse yoktu. Hiç olı:uma

ınlllar nllBıl ,~lor!. 

BURHAN CEVAT 

,~. 
Yaıam&da 11ml 
larllı zararlllir 

&şarunalar d&vası ald~ yürüdil. 
Adlıye Vekalotinin bu mevzu ~rm. ... 
de yapt:~t genış te1.1t.1i::Jf:rGc çıo.k.: mü .. 
hiı.n UOALalJıra temas ("(UJ !)'Ol'. ,0oş:tn

maJarın gıttJk~e artııı.oı<;ı.ı:ıda bır 9'Jlt 
j,çtı!lr.a:ı. ikına 1, ahl k.l amıl.lt.'r va.r. 
.B.ı.c &öre, 1"tanbul c.o• bu.rük fe· 

h ricrde boş:ın.m.;darın artmusı ~ka, 
lııöy v ıtı.; r.ıanıa ba;ılta -.,p..,r
cif•.n dolayı iJcrı ıt:'J.mcK~I'. Bu ara
da gayrırnwu ooıeşmeıer de ıazlıJa
.slJ'Cr. An.laşdm fUd.Jı• kı, evle.nı&ü 
muamclelerı uzun ve yorucudur. B:r 
~ım kayıtlar vardır. Evlt·nmt terde 
ad-.Jtl ~eltr 171 yapJıı~ta

dır. 
.Ba, buNlda da.ha çok bilyult ,etıir

lcrctek1 boşanmaların sebepıcrı ütt
nncıe durnrağı.z ı\oliye Vl~ iet.n.in 
hzzuladığı raporda da çok gtlzcl işa· 
ret edHôıği g·bi, boşanma sebepleri a... 
rasınaa, lü.k.! 1 &ilS. modern haya.t ya
~k arzu ve hcvc •, S.lll'ma g bi ha
dışelcnn. k müh•m roltı ve mevkii 
varclır. 

Oı>e , il bir noktaya parınalı: basmak 
ı • şoruz: F'ılh '·..ıta, ı:uııt~ız. b·t mil
letiz, fakat, y...şama taru, kJltür ve 
terbi1e 6C'V~·csı. ı"!la.ll ııtı.d.ar bakı
m; n !J r sınıf oldutı.;:nu veya ol
m .. ı !Aıun ,ekl•Al~i inkAr edcb:lir 
mlSlnrıo'?'. Bu bakım.dan &Ulıhlöl; r. llet 
clur mu?. Bq parrr.nlt b r m.dir?. Her . 
.kesi.., zek t.erbi;:rt;:;ı, asaıeu, k&ıan
cı, şl ve rnesl i ~rufır. Bina6l1Q.ley"'h 
bu. ,.: .ıiy ıC'r(\ göre bır yaşlfna 3"Vi
yesi takip et.rrıelldlr. 

Halbu ki, hayır, b"gün, biz böyle 
düşilnmüycruı:, böyle yapmıy<>ruz.. 
ll~iz1 bilmi)·or'.lz. Gözümüz. hE1> 
y..ı.ks kltrde, kadıni:xrı.:ruı: biri.birlerini 
kıska•ııyor. B·hrlV&run lkılrıs~ !il!nuı 
kımsınm glyıı;&.,ı g;ymı:re ltalkışıycr 

ve bu ıhUSUı9ta ha.klli olduğunu idcfıa e..
diyor. 

Bu Jjin altından kalkılamaz. H<rloeo 
haddıa.i, et"VİYl"Eini, terb yeOO». bilgi
sini goz önünde tutmalıdır. Ewelce 
1-ınıf farkı vardı. Ş!mdi do )"81118.m.a tar ... 

• %Ulda bir sICJt t::ı:rk6 o•mak :r.arurijlr. 

R. SABiT 

Talebe.yurdu inf'UJlı b• uılxJı 
miinakasaya çıkarıldı 

Cınnlnı.ıyet Halk Partisi Ge
nel ~kreterliği taraf:ndan şetı
zadcbapnda 1 milyon 36 bin 694 
lira 14 kuruş sarfolıurnrrak yap· 
tı:.n!ııcak olan talebe yt> rdu bin.ası 
inşaatı bu sabah münakasaya çır 
lk.aT~Jr. 

tuşa bu ayın 22 inc4 pıızartcsl 
günü bir miil~ahh~e ihale ohı
naeaktır. 

Lüks e1yalar niçin 
pahalılanıyormuf? 

İktısat müdürlıü.,,"'ii ve dlğer a
lakadarlıır tarafıooan yapılan tet 
ld<!er sonunda, bi!hassa lüks l'Ş
yarrn halkın banlıı.ra fazla rağ
bet;, yüzünden pahalıhıııdı.ğı an
lı:şıhn:şt<r. Bu c \ alar r.e kndaT 
paıh:ılı'arırsa yınc mılş'!.cri bu!

makla ve '1ııttl r.lıcıları ~alın~ 
tad... Bu 1 ' •p•.lı.ısının onw -
.gc9hnesi ıçm a~ =as. icap c'Clı< n 
tro'birler hakk da tet Jtlıer el'an 
dev m eyi nıı:'.,tedir. 

Yalova is e!csincle yapılacak 
yeni illfaal 

Munııkale Vekalet. tar:ıı!ından 
Y ıılovad: ici va,ı:.ur ıısk.c ı !nm de· 
nizc dı:.ğru uzııtılr:ıasmm karar· 
1 l'tnlclı.gını ya . .ı~uk. 

Beton olarak a edilee<!k olan 
bu kliSlm için prtıjrler haz•Tlanıl
mı.ş ve bu işe 27 bin !i.ra sl!l'f()
lunacalı:tır. 

16 haziranda iıa'lesi yaprlac:ıık 
ve ınw.kür insaat kışa kaıciaı' ilc
mal olun!11'aktır. 

~===-=========~·===================================================== 

EDEBi TFFRIKA:36-----

Çıngırakll Yılan l 

t ol ak lç!n 
Dtıre or:m a,.. 
lônl llplüm. 

Yuıın: • EZIHE llIUlltril: _.,} 

- Yalıın Oç cun!lmllz kaldı aev-
11'-= Diy tlarımı o!tµdı. Uazır mı· 
r.ı !. 

H zır mısııı ne demek? Elb"'"~ hazır ... 
dm •• Çokt.:ııı .•• N~oıancı..-:unı:r. ,;:un. 
dı;..Jo ,; 

- Tabii haztnml D '<lım. 
- Fı<"aı ben ltiç b r c;:natt ı:örmll-

:yorum .• 
- Nasıı cınaro?. 

- M ela .•• sana te:Ylcr... Ta-
t~ en k yruolu olan b= i yl rin, 
ve paran~... .,, 

Gözlerimin lç\tı4 kaci:ır ıczamı.;ş. 

tım~ 

- llcııoö, hepsi ha2.ır. Diye kekele.. 
Com. 

I! .rıa c1lzel ellerin! çlJ'PGı1lk: 
- Öy ey<O !ip beni. Di1e lıcynuma 

ıarıldı. Öp ben., aşıt "'~:n. sev.: mı.. 
ztn b• • n ı;;cakJ>tı !le lip ni • •vgi
li."n! ••• 

Eğild m onun dud .ton"Oı ı;plilm. . 

bırı\Icn~r ve bu buaeyi uz.atıyordu ... 
Bircı.,n acl bir çı:J o<lr. yer•mden fır

ladım ... .Beyı.a harck$z, eü•lerinde 
o kDr;cunc ye:il zebir1e bana. bakıyor .. 
du ... Etrafia ;ılı le doğru k~-u~rn.a
lar vardı .•. O m murut b rdoü.f;•re 
bir ırga maczıırası alnuşıı, .. Şış. 

k •ı ıaşk.,, k pnlara dOğru 7ilrQ
dum. . lşltw.-.m yarım c~n!eler bana 
bır fd4ket.,, hrl>enni verdiler: 

K ·ııd :ıi de::ıiz.e attı!... T:ım on 
met e 71ik•cl<ten... D< nlze a•t~.. Za. 
VE.! . kııL'ıl •. 

- Kını bu? Kım kendini dcnıze a
tan?. 

- O! Ila. t,; genç kod "' ·. On bir 
cumar.ı<l ~ı güzel h ta kadL,caj;;• •• 
?'iı n.yet ık.enc . ...ne k~yd.ı~ ..• 
~ Z vali! ••• Z vahı~ ••. 
- ıı ••. 
.Koı.1 " 1 :ola bcı"a.ber lh'.l.e ı;itmiye 

..,. rL:tJn yu •· . •• Dı.4ıC.'\L.1 zangır 

ır tıb:'JYLr u... Bu e . da dantel 
· . ıavc:a ~et !la-

- vm. . Vah ' h• • z.,..,.., z ken- 1 
dll'lı dt ·:::::e at ş öyle mi' 5tLl'I gibi 
b<r 1< a ı el n k dın ıntilıll1' e<: r mi 
biç•: ••. Yak .ı b ru; "İZ 1<41 G•bl ol- ! 

rr. gel .iz. :'11 m!e b b r! ... Oyun ; 
sa· on:.ına g1dehm... Onda kimseler 1 

yok ..• S<ıe 1 mu.ta g ı,rtey,m. D 76 j 

[ı:ııiıamnıııl l 
Midvay, Hava - deniz muha; 
rebesi ve stratejik vaziyet 

Yazan! i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
l'>.ak Doit•da: ı 
Japonlar Ilfidvıwy acla.ı için ~ 

pıhn"l olan bava • deniz mııhMe-
00.i n~ dair bugün de bir tebliğ 
neşr<'lmM~ilerdir. AınerlJoahlara 

ı:;örP, muharebe bir~ Amıeribn 
donaı:m ... ı ağır kayıplara uğratı

lan Japon donaııımı.•111 ı takibe ko
yulın~tıu. 

MAHKEMELER: 

Deveye boynu 
iğri demişler ... 
Davacı harııretli lıaı-ıı.r•Ui w.vıu.. 

yordu: 
- Sana iş bulacaııım d11e, iki ay

danbcrı. rnUt.emadıycn bl'nLlcn para 
aldı ..• Vnrınıı, yoguınu bun.a verdim. 
Bir dc!a ında elli lira birden aldı. 
Ondan eonro, on beş bir, on lira bı.r, 
Uç don defa ~er lira, lk.:. hı-a, bir 
ltı·n, tc:ıı-.a.ın yUL Jtekiz lıra para .ı al
dı. Gılüün ı.ıı.ıuıe. <>erııbtr alıp b•r 
~ete gotürdü, Orada, kırk lira aor· 
lıkta bôr !.a!ısi!darllk buldu, ltibar1 
k\Jfal~' v.:rclm. 'Iam.ldnrl b~la
dıın. On beıı ıün .10nra, iU"ke"'1 ıı;J.erl 
boı~ılmuli. yı.nu ln"'& para \ttip i.jten 
çıkan.iılnr; ta ·ıdarlı ~ IJi.l iA4'Vettiler. 
~r~krar nn<Jisnc nıurı.c:ıat ett.m.. 
Ycnıdt.-.a bir ıo: lıulma.sını ri...:ı ettim. 

- Elli liranı daha alırım1 dedi. 
~ on lira vermiye .raı.ı oJdum. Anıerikalılara göre Japonların 

2 • 3 tan are geıuiııi tayyarelerile 

·birlikte batınlnı.llhr. Bıından ~ş
ka 1 - 2 taJi> re gemisi h ara uğ· 
ratılı ıış:.ır. Yine eıı az l i ağır ol
mak üzere 3 Japon zır·hl"'ı ve 2 

si ağır obnak fu.ere 4 :kruwızür ve 
3 na.kliyo geuıiı.i hasara uğratıl-

teşel>büsleri, Amerikıalıları bura
lardan uza!öaştumıı.k encliş erine 

düşlük.Lerini göstemıekiedir. Fa
kat yanılmıyorsak, Japaolar bu 
Btralejik emniyet tedbirinde geç 
kakn~r. Çünkü bava kuvvet• 

!erile takviye edilen Amerikan 
donanması, Japoruarlıa ~y ölçü· 

tettk kudrete gelmiş, adalardaki 
müstahk6111 üslere yeni lı.uvvet

ler ve harp vesıtaları güıııl.eril· 
ıniştir. Art.ı.k Pa-;iiik';le Japonlar 
için lu>Lay \'1) ucuz mııvaffo.kiyet 
ihtimali blmamıştu. 

Fakat, be0le, cnla ':l bulıumync:ıj;ıın 
50.)'"J~l. BUylt•lilU 1 safiy.eUnıdcn isi.İ
facı:e ed ı.ı paı.r.ıla ımı aldı, Parcdarımı j 
ve ccz:alanda·ıl ıasıru LSter.i.m. 

Ma.mun, pı:ıkin, c.. r®elı, toğuk 
kaah b7r acı mdı. Dedi «ı: 

ltr. 
Bu Jnpon luıytplarını ilıtıyat.la 

karşılamakla beraber, Amedalı· 
ların lUidvay bava • drnic m11ha· 
rebesini karnanu oldukkıwıa 

bül::roedilebilir. 

Artık p..,.ifilı.'de Jap.nı d<'niz 
yollan, ve Japon atlnlaru>tla.ki 

harp unayii eıııni ·ette değildir. 
Amt-rikalılar, İngilizlerin garbi 

Almanyada sann)·i nıcrkez erini 
hava l<lolarile lrombardımaıı et-

- Ev ~ıa, BUJi· Jol raki..:m üz~rin
de durn ~ k•1m. Alruı:mı para yüz: 
sektZ Jı.r.ı (.C.,,ı.~, 'ite ıı:urn.Wı., fU det
ıc. de ı ;:J;ı vnrd ( -ç cclıtn..cn çı.-

kar<: tı ı<Ut bır not defter i r.;- : • 

Pasüik'de stratejiok eforum U• 

dur: Alııska Yarımadası - Aleu· 

ten - llarny • Mi.hay ad.alarmda 
~rikan hava • dt-niz kuvntleri 
gittikiı;e knvvet buhna.ı.tııdır. Aleu

ten ve )lidvay adaları Tukyoya 1 
4000 kilometre meııafcdeılir. Bu 1 

itibarla denizaltı ve ı...va harpleri 

bakıınmdaıt Japon anavatan ada· 
lan er ııeç Am<'ribıı ttıhdiW al
tında kalacaktır. 

Hıırlıin başuıda Japonlar cemıp 
i:slikamelinıle lf<>laııtla ruu.ıı:a.1ıa
JW1a yürüdüler; Amerikanın ça· 

buk h3'lır\anıı.mıyarağını saJli\n>k 
Jai><"')"a ,aı'kıı..ıa bulun.an bu A· 
leuten - Havay • Mid.-a) batıtııu 
önctMem~r. Faluıt An>eıika 
lıu adalara dayannak donanmayı 
hava kuvvetleri!" çabı>k taıo.iye 
etti, denizalllhmru çoğalttı ve ha
rekete geçU. 

Japonlar lş!Kikleri hatayı au.. 
~azdtt. Aleuten edaı.nna 
7aptıklıuı ı..,,. alwalarile Miııtvay 
adasına karsı giriştikleri taarruz 

tikleri gibi Ja1>0n aı!alarını'..ıltl 
harp •.ana~ iini yapmakta o>duk
ları büy{ik hn>-ıı urhlılarile Uıbrip 
edebiHrler. AnıPr>kanın Çine ya

p:ıettgı > ardımın eıı verin i de 
Japon adalarına yapılacak büyük 
luna taarrıızlarıdır. 

Hulio&cı Japonlar !.Iicl vay'1 ele 
gestrmek i.•temişler, fo\at muvaf• 
f'ilok ı>laınam Jardır. Bu aday·ı al
salardı. l>undar. &0nra Bavay ada· 
!arı a tarruı elnwlcri kıolayla.'!" 
roı~ 0!aeoklı. Fakat Amerikan ha· 
n kuvvetleri d.onaruna >le iyi bir 
i~lıirliği yRpmaktaıhr. Bu itibarla 

Japonlıu arlrk Amerikalılarla ba· 
p çıkamı.y•>rlnr. 

Japonlar ~imdi Çincle ilerleuıi
ye •·e. cabuk netice ahnıya çalışı
yerlttr. Fakat Dimyata piri1t<·c gİ· 
deTk.en evt!Pki \,ıılgurdan o~ 

vaziyete dii~k ii•.ercdi.r\er. Ba· 
:.;aıı harbin başuıda ytıpılan bir 
stratejik hata, "°°una kadar dil· 
zeltilemez. J· P"'nların Mid>-ay, 
Havay, Aleu!en ad• !arını ihmal 
etmeleri, Japon adalarını telili\e
ye clilfiil'Me\, bir du..- ı.-ı et. 
mi tir, 

.ıırarnk) efeııdm, ıbı1 d e.ı ı, bır 

defa be,. • ' defa .ıtl, ir cıefa da ' 
b•r l.ra ol: rı>k tamam altmış ad •t li-
ra.Cır. K ·~..ı ~ k k • r.ılık bir ı:. ' 
bcldı..m. Be m zıı.·•n ışlm budur. A· 

;rt)·anl:ıra ev, 19. h z!OE'\o. P ı, ~çi 
v .e bL:'JI' ·1. ı~ın eh.1..-m ı,ıyellne 
göro partı ulırı~. Kırk lıra ık •şi. bu.
lurıra, al giJll altmlŞ liraJ ı t:ıa.k. et
m.:i olduın. Zatt n araıruzda ll<irar-

1 

iaftıımıştol<. Otuz Jiradon yu.'ı:arı bir 
~ bulup eltmış liıa alaakt.ı.m. Amma, 
on tr~ ,gun ıonril ı1.: dr.:ı t k Uii, ya .. 
but ç•karmı;Jar . B ... ııda.n bana ne C• 
M'!.dim! ••• Hem de, bu ış doh.ındırlı.."'l

lık degtldlr. Bu cf.ı> 'ıın ır.erclı, iş ve 
&k..tten mü.tt:v Iııt ... iı; alacak ve,>a bak 
idda.sı ·ıl nsı i~b;riylc, Hukuk ~tıuı .. 
~f_mcsidir. IJavarun Jiukuk M~u- j 
me tne hava:u.:;in1 l!ttrim. 

Jı.1.-hlc tr.e, tahit eelh'nc t\.3rar verdi. 
D~t<:ıc: Nn;ı7., mahkı• '"'.t'<if'n çık.tık ... 

tan EQDr&, .ııaJıke•nenin k ııısı ör.ünde 

bit ~yle kmıuroııya ba l:ıdı: 
_Vay uk!ıl'f'.a~ vay ... H\?zn de, c;o

cı.Ntlıık urka.ı'Jşımız, delil mi Ek

remciğim, bu lştt, bnna böyle- nı.ad.a 
oynryacağI hl.ç aklcna grlıntzdi. 

- A il<i töıum kardeşim •. Sen do, 
Siftf ·ti. b\.lmiyor gı·,, n'..lZt y;>rsun. 
Bo.i ~te da r..vere yapacagı akluna 
;:elrn<'Zdl d7onun lJe ye cbc.Ytlwı 
eğrı• de'ır.i.:ıl r. t .;..ıorı·.u doğru ki?>. 
l>eıT'iş. L.:.a~ti~ de baı-.::1 °1ii dolJ'u, 
ö.ı.ıh~verMıız. • l,u •i rie düf'V!d ol'QJIL 

H SEYİN BEHÇET 

R\ı-
~--.....:..:..:..--...:..~----.:..o-----~ 
SP 

Adm·ralılar dün e Galatag 
sarayı 3- endiler 

Alman Futbolciileri çok güzel bir oyunla 
bu farklı neticeyi aldılar 

Şclırirr z;ıı mısa!ırı 'ulunan ..,.__________ lliirmi klO\al:ıyan müt<-:ıddıt hü-
Adm:.ra .Atman fuft>v'.cuları g c"n YAZAN: ./\.DNI\..~ AKIN cumlarla .!\dmira kale.ini ~ıkıştı-
pazar Feııer 2·1 ma ~f 'dıuk· rıymdu. 10 ü:ıcu da.kikadan iti· 
tan SO..'lra çarş.ımba günu de Be· ti:Zere iten Faruk !cd .. karar.e bir haren Aamaa Aln an takımı ya· 
ş·kı:a~ karşıısında güzel b!ır oyunla mwaıh:ıle ile takunmı kurtardı. \·aş yava<; açılmağa lıaşladı ve 
3-2 gal:p gcl!nişlercli. Alman fut- 2() ne, u· kı.i<n'Ck.n itibaren Ga· rnuıemad'i hücumlarla Galıı>t:Isa-
bu!<:uları dün son maçını Fener- 1a:tt.G3'1' y i-;,i ge' tir g:bi olau. ray kalesini tazyike Joızyukiular. 
ba~e stad>nda G3laıasaray~a Burı:ılan i3''1fat'.e e<len Alm n fut Oyun çvk zevkli ve seri oynan-
Yavt•l&r. Oyun saati yaklaşlıg• bolculan Galata<;aray müdafaa· mı.ğa baı;laıruşll ki Galata:;araylı· 
zaman stad mahşeri b;,. manzara. sma ı;ıat >il< hücum )apmağa baş- !ar canlarını dıişleıine takmış bu-
arzedi)"OrdU. la<i!lar. • luııU) rla-rd '. 25 inci dak:kada 

Sahaya eovveıa Alman fulholcu· Ai.ıt:an tazyiki uzur. ;1ınıcdi. yeni b·r Galatasaraıy hücumunda 
!arı çıktılar ve ha~·kı selamladılar. Galatasarar mı.ıhac!m~cri tekrar Gazanfer Alman kalecisinin boş 
Bunu mü.;cakip Gafatasaraylılar Admira kaleo:.r.e yüklcrıdiJt,r. B•ı b11aktığı kaleye oopu alamadı ve 
çıktılar ve ufak bir mer:ıs'wden esnada kaz~nci>ltlan iki 1<1>rnerclen bu uret1e bir gol kaçırdı. Bu ka· 
sonra ilti takım şöyle di7.ildiler. de istifade edemroi!e-r. çan golle ber:ı.ber yeniden hücu 

Adll"-'ra: Dayl • Şıling, Ge!l,art- 30 uncu ü.ıkikada Galı>tasarayın ma geçn>" bulur.an Admiralı-
Hanritr, Klatril, Mirşitzka • Ma· kaçcrdığı bır gol fırsatıırdaıı son lar Galaıa.' :.ray kale. •ne )-u'.<lcn-
lcki, Urban, G~ 1, Sabtsl<.i. Arel. ra A'dmırabl r yeni bir 1'.ücum di!er. 

Galatlffiaray: Osman - Faruk. ya;ıtı:ar. .\DMİRANIN İKNCİ GOLÜ 
Sallnı • İsma 1, Env€'r !')şfak • H:.k AD:! r!RA'.'flN DİRİNCI GOCtt Z8 nci dakika.da ortadan ilcrli-
ıtı<!t. Arif, cemil, Güne.üz, Ga· yen '!Jı:r \dm rııl hu:;umuN:la Al-
zanfer. 31 inci d:ıJo;kl>da Alınan solaıçı· m~n so; ğı Carlt guzel bir sutla 

•. l . ğının uza;kran savurcltt"'• b,,. .,.t ·ı · A" Oyuna hıikc:n şazinın a•r:Sın .. ~ ~- ı • ''" u .ıra go. inu a )aptı. 
d Alın nlar ba•l·ı'ılar. İlk h'-ıCU· Galatasaray kalesın n sağ d rı-ğine Bun<lan sonr,. Galat arll) 1!ar 
mu kola~ca kes"n G lata5aray çarp:ıxak içeri girdi ve A ııiralı- atıkiı•ar ve h'c ,,:.,.,az<a bir sayı 

lar bu suretle bu- ucl golle rmi k ı 
..•• ~ fı'.c•·ınd n kcrt.ılan t u Ga k ç. annu .ç.n biıtiin g:ıyret r·ni -"" azantlılar. Gatmasarayın daıh;ı 
latasaray mı.ihacimler ne geçti ve ııarfetmeğe k>"1~'1ıld · r. Fakat 
ri ~ga· r altında o_'{tl . an A·man enerjik ve gayrel'i çalışma.sına mı!h~mlrr·nın murnd bcccnK· 

rağme:ı S<'mrres·z g-en cyunu ··z• • b l. t ı· · ·ı ,- · .ı;,: ... r., mütoaJdit b;r k...ç ... ., .. ı ı '°"' una 'iT L:r u anKıın vcr-
bu golle berıı' r dur:!!un• tı ve m·V"...ı. Ü'"' ı d k1k ı hıiıcıurn ka...,ısında bir .ki !chlke - v .. ,..ı. , .n ın ~n a a art 

·• .ActmiralıLır ı:ı;ıhas:;a ~;ğda-. ınki- " "" "l .~·n A 1 ı lı"k· ~t. trlar \·e oyunu mütCTaz•n < c '" , " " •U111ra ı ar a ,. 
ş f eCi!n hacumlartr..; si.kiaştırclı- rrivell ele alil'•_, btılunın"{,rlardı. 

b r 1-ıa1" ıııiian:ı;.ı rı• affak 01• lar. 4:ı ıncı dak;1<0'lan «n"a o- ADl\lİRAi l.N ttç.ur;cü GOLÜ 
d la . D ıı:ıkalar ılerle • kçe oyı .. n < n A~ .•a"ın n hı" lıa"klm t. 43 ·· · d •- d , . urcu , ._,.. a v ·rı Ga· 
i'ti t kım<n ayretıle suratlı ve a •ına g;r<iı ve dcvr de bu şekil- ıa•asa ·'fy ka> n ı m eden 
ZC'.''kli b • cereyan ta'<" ed ""',... de 1-0 Ad~,. •an.n lnh nn bl·tıı·. A' al b '" • • ... m r ı ır rr gol f.rı:atı vaka· 
du. 17 inc-t 03'<kada A.m·nlar İKi Cİ DEVRE I ·ı'lr. E · le " • •. ~ n guz.! 
t·;ıkı 1 ,ı t mı: ">da ol u'iu gi· 11. nci .vrove ro •ir nltma l r şut ı Fa"" ~n n_va&ı"a ~ rpa-
llıi 1 l n '~ t· •ı' kc!i ir J.uc:ım du.,~n Galatasaray "ar ba:ş!:ıdı- rak Gal tasırny kale 'OC ~rdi ve 
yept.!a". Osmıınm ycrsız ve za- !ar. İlk dakıkalar Galatas.aryın ve ıraç da ıkı d. lika ,ıc.·ıra Ad· 
m·ınsrı. !:< rakıtı'ı k !eve A'mım re.'< c8J'I• C>V"nu iJ,, geçi<ror ve mlra Alınan futbolcu! rınırı 3.') 

F&.oı:llt Dcy:a lıoJUWlıa aanl=i baiUll1 (Devamı oVarJ santrforu gü.Zel b:r gol y2.pmak S .. n • Kırmızılı n.ı.. .acmıkr l>ır- galc~cs le nlhaye.I~n ·• 

~~~----~~~~---~~~~~~--=-----=~~~~~~-

AMERillA'DID 
barı,ta vazifesi 

Yazan: Ahmet Şührü E;m~ 
Bh-J~ Armeriikanın harpteki 

v,czjkleri, bu memleket.in mırlt:ıd-

deratmı idare eden devlet a<lrun
an ta.raiından en aç k bir dil ı.le 

izah edilmiştir. Birleşik Amerika 
zafer kazam! cıya kad11r rr.lioa
deled€ devam L-decekıtir. Sll'.Jı la
na<:ak 'e deniz, .kar 'c hır;::ı ha
reketlcrinc g~ ıicluı. geıı4; öl~ 
çüde iştirak Hlecektir. S<izün kı

sru.•, hanbin d<ınl<)Ju·at clevlı:tlel'I 
tarafından kazanılmasını t..ımiıı 

için Birleşi'k Anwrik:ı. h.lçb·r focl~ 
karliktun Ç<!kinmiyeç>ektlr. Aırre

riiııarun harp karşısınd · vaı:tie

leri lı.ıı:l.&ında herh gi şüp: t•ye 

düşmiye ~r yok:tur. FL'rnt B!rJe.. 
şik Am<O"rikanın barışt.:ı:ld v l~fe
leri ne ulacDktır? l!H4 haı1b:nde 
olıluır~ g·bi, 'bir c! fa mu!-.;.,-cbe 
k=nı.l:dth-t:ın sonra, Bu-lqık A· 
~ıu.ı, tekrnr ken ' sınırl.n içi
ne 9c•ki«.iek b r m ıral poı.>tikası 
mı takip .?dcccl.? Yal= t:ıarışın 
ni:ııamlamnasında rol oyr,ıy.ac:ı.ğı 
gibi, barışlan roııra kurulaoo.k o
lan nizam;n k.oı·unn;:ı><nda da el ün 
ya dcvıctlerile ;şl:ıi:rlıgi yapaoHİD 

mıdır? 

İşi.e ~rıka Haı icl) e " te
şan Mıster Stınııwr Wellc; !IA·knç 
gün ewel, Amc-ri da .ör 
rna günü. vt--stlcsile fiJy 
lbir nutu.kıta bu sua (;e\ il:[' vtr

;miştir. 

M;,;ter Sımıncr W cllıc3, Ar: <i
ka için iıarbi kau;nmanm i · ,.,... 
zife olduğu u SÖ) kdikten ımıra, 
Ameri.ka tarafından gi,·işi:lcn va· 
zife ve ~·utıyetl rin burada ni· 
hayotlemr~y-cocğU!i tersine cıliarak, 
ayıııi derec,ıde obemmiyetli wzi
fe voe mes'uliyellcı >n ~lıa::ruş !ılı• 
lunncağını .belirbmış "" 191'1 har
binde bu vazifcle!'dcn kaçınmanın 
iıldbetine Aı~rika ' taııdaşlan
nın dfkk.ırtlerin i çeoJııınlşt.lr. Haııicıi
ye " :üsteş;>rı demiştir ki: 1 

Bu miUotin ı:ıo milyon vateı
d ı, Vilroıı zamanında k~ınıd>Jıı. 

ları va7.Üe ve me!!'uli;elbri, btı 
harpten sonra omuz.lan ii<rerirıe 

· alacaklarını şimWden gözönünde 
ibu\undurnıalıdırlar. 

Bu sözkr, Dir!.eşik: A:rneıika 
halk efk.8rın<laki devrimi anlal'
ması >baknnıaıdan dıkkıate Layıktır. 

Miistakıbel sulıhun §1U'tlan ve 

·kurulacak olan ni:ııımın dıevam
laştmlması için alıooca'k tedbir• 
ler .lııı.1<ıkuıda bugünden söz söyle
m ok acele olur. Amerikı. Hal'ici-
ye Müs1ıcşarı da bu meselelere ao-

cak umumi şekilde ddkunabilrnıİi'" 
tri. Falı>at devamlı bir sunıun Hk 
~&U, adalettir. Aldalete ııygun ol· 
mıy.an, her milletin müsaıvi ş ı+ 
!ar içinde yaşama ve gc1i.,'l!IW haJt'
kını lanLillı)'lln bir sulh ne kad:ır 
.sıkı edbirler alını-sa ıı:lınsın, ele
"a:n edemez. Adil hir barışın ku
rulmnsncla en bü;ı. ©: eng.:1 dı9 
harp btttiği sırada m!Wın dtı)~ 
gula=ın kaynamış bir halde bU• 
lwımasıdır. Ver38y konfora nsır 
mütareke imzal:ndı.'ııtan JJ,;i a' 
ibir gün sonra t.opl:ırur..cylı. Haıtıi 
kazanmak için sarfcdilen t."'Yre
tin insanları ne hale gctlı-di;\'; bU' 
gü!Wi hıırpt.e görüldü1'ten ~ 

Versay'da'ki adaınlan binız ~ 
zur görmemek ırıümkün olmuyor'• 
Bu sebepledir ki, haııp briıtikll9 
mnra, duygular yalışı:ncıya Jul~ 
aradan bir zamanın geçmesini tJI' 
leme voe ond:ı.n som'3 son barı4' 
kumnak yolun.da tir. Welles tarY 
fından ileri <ri.irülen tek.lifte ~ 
Ja:ı.te layık bir yenittk vardır 

, --
Biri!"'i.-ıi.no~ 1• j!3p1mızın ~__!_..J. 

Haliç v. putları l 
bırifeye riayet 

etmiyor mu? 
Ey ·pte oturan bı. <ık .yucumuı-

dan 1<1 ... ~lZ Ulr rre.kt : ı... li "' 
1-aç va.purlannın e~ • ıya :; r.~ · 
~zılı o a.n lcı n g • ~ r k1 

t r: . "1 ; :>. y t ' lurı ...ır. · 
- cl!:U.ı Ve pur r ibıthS. 

K " en 5 - ıc d k'l<a ge 
· alnn kta .:·lar. 1'1lt k' tarife-

n ır t h. fek • . .a"'.lın • teS"' 
h ttir. E r ro yet <<i lmıycceıç;t 
. t.>~ ı ıfe y r.: .• yo "'., d rr:el:'" 
ıe.ı r. N · ı ,,., '""ı.ti rrlbfo ı rtı 
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Midvay adası civarında· 
ki deniz muharebesinde 
japonların mağlup oldu
ğu Va§İngtondan kat'i 
olarak bildirilmektedir. 
Fakat, bu tleııiz muha· 
rcbesi hakkında japon· 
lar hala, hiç bir tebliğ 
neşretmemişlerdir. Ame
rikalılar, intjkam aldık, 
diyorlar. 

ET Boşanmalar Nede Q 

ÇO GALIYOR ?, 

' (Du sulô..llt.;. i hLbcrler .t-\n.tıdı.:lu A .. 
jar. ı B;.ı~~nlcrınden &l:nmışttr.) 

Telhis eden: J\Iuaııını·eT ALATUB 

Pasıfikle, l\ti !va'Y adası civarın
daki deniz ve ha.va lıarlıı::ı.n de
vam ettiği bıldlnlmekted:r. Ame
rikan kaynaklan Perl Haı'burı.m 
irıotikamı a~ın:\}'t>r ,<iiyorlar. 

Bu nırJJıarelıe hak.kında Ja-pon
lar ~niiz b:r tebliğ neşremı.edi· 
lc-r 

ordular bulunması f.J<rınıa:ooır. 

SİY AS! V ASİYEI'NAME 

Amerika Finlan- Çin'e giden l-Iarpten sonra 
diyaya harp ilanı tek demirgolu fukaralık ve hak. 

edecek mi ? tehlikede / sızlık olmıyacak ! 
VJısington, 8 (A.A.) - Bir ba· V:u;inglun, 8 (AA.) - Uzak [ 

sın toplantı<:ında beyanatta bulu- D<>ğndan alınan haberler, Şuşien 
Va'!İogtı>n, 8 (A.A.) - Londra· 

naıı Amerika Haridye Nazın ;u. şehrinde sokak muharebelerinin 
Cordell Hııll, Bitlerin Hnll\ru!iya• oldıı~uuu bildirmektedir. 

(1 1.oci Sahıfed'!n Devam) 
ln38 de bu 11 rıııkamnıa ; ükscl
d'.ği görülmCıştiir. İsviçrcde 10 
i:ıin nufusta 2·1, Fıa;· :ına H, İngil 
terede bir t~lak vak'"sı olduğunu 
bu kıcmgre vasıtasile tetkik etti
ğim i>'>tat:stiklerde gördüm. !Biz 
ş!.nı.di ilmi bakımdan gelecek 
kongre içln sı;·bepler:ni ara;;ıtırıyo
ruz. Bu araıda cemiyeljmizin uzun 

kı 12divaçlarda maddeye !ıcm
miyet vermek en bGyük t-;r ı a
tadır. 

Beden ve rulh s~ğhğı ilk arana
cak vası!ftır, Sonra, 506Yal külıü:r 
ve terbiye mesclclcıi geı:r. Bütün 
bunları gözörrür.<le tutm:ı.k liızım 
dır. Diğer mühim b;r nokta da 
evleneceklere karşı oem:!>'etin 
gösterır.esi l~zım gelen sosyal ve 
ekonomi;]{ kolaylıklardır. !Uç şiiip 
lıesiz geçlmsizlikkrde ya~aıma 
şartlannın d:ı tcs'. i vardır. Bun· 
lara ka!'§ı ccm iyet bir takım Jro. 
laylıklar gfu'etmefülir. Amerikan menbalanmn en son 

v tamamı neşredilen telıliğleri
M göre, 2 veya 3 Jitpotı tayyare 
gemisi tayyarelerii'e beraber tah· 
r p odilrnışlir. Üç zırhlı iie dört 
kruvııııör hasara uğratılımştır. 

A ~? {~lı!ar, Japon flosunun 
tJ:ıdll ışı ,ç;n girişilen mücade
lede v rı y<:ılt.n katcdildiğ:n: süy
)Lı or'~r. B mınla b"ra'JX'r, lıe-
1" uz bu Dl'l arobe lıitmcchği ıçin 
en ~~ ve kat'i raporlar alınma-

• Vaşingtondan gelen bU: hı.bere 
göre, Mu.'!Olini harp bitımeden ö
leceği fikri sa.bili üııer'1ı<ledir. 

Bunun iç:n de kendisine b:. iha· 
lef t3)'in etm':ş ve siyasi bit' va
siyetname yazmıştır. 

yı ziyareti bu memfoketle daha l{i-:ıngsi'nin ~imalinde Cit!lilt>r 
sıkı bir işbirliği yapı!;, •ağını sez· Jnl'(>D. kuvvetlerine birkaç lrol· 
dirm"1..-tedir. dan taarruz ederek o~ır k yıplar 

Fiııliındiya bu tarzda hareket verdirmişlerdir. 
etliği takdirde, Birl.-şik Amerika v1Şi'YE GÖRI: •• 
kendisin.o harp ililn edecektir, de- Vlsi, 8 (A.A.) - Uzak Dcğudan 

dııın bildirildiğine güre, birh'Şllliş 
milletler harp blffikten sonra da, 
fakirliğe ve lıaksıı:lığa karşı gel
mek irin birleşmiş kalacaklardır. 

iHeydrich'in ce
n zesi Berlindei 

l'•ag, 8 (A.A.) - Heydrieh'in ı 
cenruı.e töreni dün, Prag ııatosu· 
ıııun ıncrll.'illn av! ında yapıl· 

vıl!ar ,dare htzyeuude ikinci re· 
is olarak çalışmrş .L ·..::\"Zat Ayas 
aılkada:şı:mıızın Parli gruıııundaJıi 
takıinnı memnuniyetle ı,>iiırlülk. 
Aclhye V€k."Jetinin de ibu ı.şle 
me'Şgul ol.ıcağma ncu\tali olduk. 
Şu halde bu Vck''"'le bu hus1.1&
·ta vazl.fcler miz ~fu;te:ck o!uyor. 
Ber~e €'\!er ıne lı[ i ,esir.de knı\<l· 
lıkh anlaşnıa!'ın '°"'ü çok müılı:m
dir, Burada bod~n ve rı.t!ı ahengi 
ön safta gelir. 

Mesclil bunlara ev vermek, iJo. 
rB1"liye vermek, çocuğu olanlara 
ikramiye miktarını arthmıak gi
bi ... 

Fakat bence bunların Jıeıpsirin 
başında ruh ve beden aherıgi ge
lir. 

ın; ~r. 

Avw riya nulanıı<la balorılan 
J ııon de zeJt, sa~ısı da sekiız\ 
bli:mll:"t Jr. 

RUS Cl'JPH'ESİNDE 

RU& c('jlhesinde geçen J,aft.ıya 
n2>zaran :fwlyet arlmı,tır. Rus
l0r b._.ı lros:nılcrde !ıÜ{:U~ılar 

ya,pnu1ları:Cr. Ahnanlar, bu hü
oun1lar1 pi.t""':iÜrttüklcr:n; bi•diri ... 
y<ırlar. Leninzraddan ~~kma te
ş.·}jbüsii <le ak::ın kalrr.ı~t,r, Sov
yet tebliğ' i.e, ccplıelerıc rni;him 
harcl:ellcr olmadığını bi!d'm•ek
tcl'l\. Sovyctlcre {.oQre. <;:vaısto

~1 iistiinde bir h~ıva mı:lı:ı•r,besi 
o'.d..ğu 'bildirilmektedir. Bu mu
harebede üç .;ün içinde 38 Alınan 
tayyaresi dü:ş'i.ırühnfışıür. 

' ŞIMALI .AFRİKADA 

Ş.ınali Atr~adakl harekat da
ha z;ya " eılıcmm;yet kazanmış 
g!b;dır. İk tarafın büyük idclia
ları dC\o·am ccl.'yor. Almanlar yeni 
den 4 lbin esir aldıklarını ve ş'm
d'ye ka~ar al·nan e-sir miktannın 
o bine vard •ıru söylüyorlar. 

fngifüler de Harm:;t ka1esinin 
lsgal edildiğini ve düşmanın püs
kürf'üldüğiJnii söylemektedirler. 

HİND MESET.ESt 

Hind m:m reislerinden N ehru 
Br;tanova ajansı muha.b:rine ye
ni beyanatta bulunarak H'ııdista.
nm muk:i:\·emeti hakkında bazı 

şa ·anı dikkat sözler söylemiştir. 
Hınd mıiliy~rverine göre Hin
distanın rnukall'l'Jlleti zannedildi
ğinden Ç'Ok daha kuvvetli olaıbi
lir. Fakat bunun için Hind:'stan 
hülnimetlıı n idaresi, çok ihtiyar-
1aın~ ellerden geri alımnalıdır. 
Nehru. yijı; m\Jyonlarca insanlık 

Bu vasiyetnameye göre; Muso
Jini, kend;sine halef olarak Kont 
Ciarı.oyu ıayin eım,,kted• r. Muso· 
: :'li öld~ '.i takıdird~, Jlılaı~al Ba· 
doı;l.iıyu faşizm aley~' ne lıir i<yan 
çlikaraıcD'~ış. 

BİR MEKTUP 

Londradan Br taoova ~jan · nın 
bildirc;ığine g<ire; kı•ın. Feldima
r~al 'Fon Br:rvşlçe bir Alman ge
nerali tarafından çok mü:Jıim bir 
mektı.p ı;önderilmiştir. Bu mek
tubun bir kopyeS:ni Britanova 
ajansı elde etmiştir. Bu ınekotlJIP 

hadisesi üııerine Fon Brav~içe az
ledilıni§tir. Bu mektup diğer bazı 
Alman genclkurmaıy generalleri
ne de g~lmiş bulunu)l'Oı'<İU. Bu 
mcktırpla, nazi hükumetine, ve 
haı1lin sevk ve idare tarzına şid
detle hücum edilmekte ve Braıv
şlçten deı•hal harekete geçmesi 
istenerek sarsılan Alınan mille
tinin tcmelleıini kurtarması isten 
mekteclr • 

MANŞ ÜZERİNDE 

Londradan Manş denizinde kü
çük bir dcniız harbi olduğu ve bir 
Al.man mı.ihribinin b'.ımldığı bil
dırilrnekıedir. Almanlar da Marı.ş 
ü-zer;nde 13 İngiliz tayyaresinin 
düşürülcHi.ğünü söylemekıedirler. 

İıı;giliz ta•yyareleri de yeniden 
Emden Alman şehrine b:r ha.va 
taarruzu yapmışlardır. 
Va.şin,gtondan bildlrildiğine gö

re; 400 b:n Amerikan taıyyarecisi 
Almaızyaya hava akını yapmak 
üı.ere l:.a-zırlanmaktadır. 

PRAG HADİSESİ 

Pra.gda sui.kasla uğrıyarak ö
len Alman polis şeflerinden He
klrichin cenazesi Berl:ne gôLürül
mektedir. Hiıler. Heidüıiı için 
milli cena:ze merasimi yapıl:ma· 

sını emremı.iştir. Bu suikastJ.!i a
lakalı gösterilerek Pragda· ldaıın 

ecLlcıılerin say1.51 220 yi bulmuş
tur. 

(~_s .... _1-._H_l_R_D_E_N __ o_e_11_1 _E_w._1_L_E_K_E_T,_T_E_N_) 

ANKARADAN •• 
JIU:,,lLEKET.fENı 

* A an n Bahçe kazanna U-
bi çcrcloğul kllyWıde 11\'Vgil •i Thma 
Torun isntlndcki kadJnı .K.C'ndlSindı>n 
,Yı;..r. çevinnC3.f üz.CJ'ine öldürüp kaçan 
l;atil Kadiri :ıta..ıa.sının b;r köyünde J 
)1lkc.ı.la.nm ~r-. * Maar!f Vek~ı.ti Teltnjk Öğretlın ' 
mC6tleS:nı tı.ııll tıı:ek üzere 9 yıllık 
bir program. ha~ırlanll~-tır. Bu .işe 81 
mily<-n lıra eartolunaciılk ve kız, erkek 
.smı'at mcictep!eri şmdikinin ıs misli
ne çıkarı!a<.'<lktır, * Ankarnd:ald A.ı:aç Koruma Ce
m•yetL tarıı!ında" bu İlkbaJııı.rda 
mulıff·li! V•l!..veUerde 200 bin yabani 
ar,.ç aşılanm!§tır. 

VİLAYET ve BELEDİYE: 

* Beled'J<' yol inşaatı ıç;n bu yıl 
500 b•n Lra tut""5 etmlşt'l'. İ1lt İ§ o. 
)qrak C1' ğaloglu Sultanatımf't ara
ınndaki Yerebatan. caddeıı.l asfalta tah
v l olunacaktır. * Son t>'r ha!tıl ;,;;nde ~ehriıniz.do 
29 d'lenci 7akalannııolır. 

+ t>ıncn1acııar b-r h""tlç grın evvel 
fiat tarü-tlerinc y:ıpı..ınış olan zam.rru 

az gOrerek. yeniden '"'ı.rn blebiyle Bc
le,ı;yeye milr:ıcaal elmoyı kararla,_ 
tırm lard1r * B•led ye RC1Slli;l Falih Sııltan 
M h!""it-din bi.ıyıik bir heykelint d.:k

rnek üzere projeler hazırlaınJJtl' b<ı.ş.
lamıştır. Bunlardan birinde Fatih, fQ.h
lanmış bir at ti'Zcrin.:ie durmakta ve 

eliyle utku gö.;lermektedir. Heykelin 
ka des!nd., düşmana ilk E&ldıran koh

ramanlardan UluabaUı Hasanm da 
büstü bulunmakladlr. * İslanbuun menba sularının hep.. 
ein•n mikyası mA dereceleri Bcledi
:rece tt9>•t .W.·ilın•ıtir. Bunlar ...ıa.ıı 
olunacaktır. 

.MÜTEFERRİK: 

-t, Bıiyilk Mollet Mc"<lisl. Reisi B. 
Afıdülhalii<: Renda dün okşvm şehri
mizden .anka.ı-aya dönınüştür. * Dün EıninönU Halkevtlıde, mez
kür HaJkcvi Oı1<estrası Şefi B. Ce
mil T ..1.1 '.kman taratın.dan muvaffak blır 
koneer ver lmi~tir~ 

Kuyuda i c~set! 
Dün B ıurko;e ba.:Iı Kalitar

:ya köJ u cıvarında Şenl' ·dere 
""-'Vk • k .ılard~ 1: r:rde 
2. ! a ı ~ı ~ k c=--edi gö
rufor lu. , len r. .'.h<il'lı jan-

/ Büyükdere'de bir 
1kumarhane besddı 

cı ..,.. ı ı ve 1 u.:..rı k rna-
hı:. 3ll • e ilm _ r. V~k aya 
Tlll el<. L ım i m~ IPr'nden 
z,, & Y •ı el k vmu., ur. 

Jı 1..ı. ve vJ.Sıt L \,,; ce5et 
h (, ' çıkar 'ac "<, c1 psi ya· 
;ı '.ı:r.3.k ·· ı .. mo kaldır.!.acak
tır. 

Samatya garında kaza 
llrı.ı.slala adında Yalm-alı bir ih· 

t' 'Ur dün akşam Samatya şimen· 
difer istasyonunun ~rdinnl.,. 
:tinden inerken düpnüş, başından 
tclıl.il eli surette y nralnnnuştır. 

Büyükderede Cami sdhı:ğrnda, 
11 numat&!ı evde oturan so...ııkalı 
kumar'baz!ardan Cıı.ftr Dimin .,.. 
\inde ku. ~r oy a g, ha;lı<:r a
lıntrı:k dun gece burası basılmış 
hr 5 kıL"narbaı.la. m~·:ıı m ktar
da kumar parası bu' mmuştur. 

VALi 
(1 inci SaMted~n J'evam) 

Diğer taraftan Alman futbol 
kafilesi ile bırli:kte şehr.rnize gel
miş olan Almanya hükümeri be
d~n terbiyesi enstitüsü müdürü 
Kari Diın diin Ankarıcya gitmiş 
ve beden teııbiyesi '\cşKJlıtımız 
hakkında maliımat almıştr. 

Mımıaileytı Türk spor tarihini 
de tetkik etmektedil'. 

nıiştir, alınan haberle.re göre, Kangsu'da 

Bu sabah evlere 
beyanname 

tevzii ne baş landı 
Halk da,'\ılrr.a İJi likleri te-;hili

ne esas olmak üzere edere be
yanraır:.t.lcr te-\~zi olunmasma bu 
s~b~'!ıtan it.ibaren .baş\:i'nılmışıır. 
Herkes bunlara evinde ka<: nüifus 
bulwmhrgur.u yao:acak ve bilf.lıa,. 
re meımu.lar gelip alaıcaklaıdır. 
Bu J:ıayannronelere bakarak hrr 
mahallede birli.kl<?r kütük del!eri
tutacaklardır. 

Ankaradan dÖn<.'n iaşe müdürü 
Mümtaz R~ bugün Vali ve Be-

• lediye re:Si Lfı tfi KL~ııı ziyaret 
ederek Ankaradaki temasları ne
ticesini anlatacak ve §'Jhrin ia:şe 
işleri için b1.1gün viliıyette !bir 
txJııle!ıtı yap!lacaktır. 

Temmuz ekmek kartıi!lerini de 
ihtiva eden iaşe belge!e.ri hal'k 
dağıtma bwli.kleri tarafından tev 
zi olunacaktır. Bu bei8eler nllilXl2-
rahcl$. 

İHTİMALLER 
karşısına 

TÜRKİYE!~ 
(Ba~akaledeıı devam) 

ilti:eıım ed<:ceğl taraf lchtndcı bl· 
hakkın dcğ~lircl>ilecek bir ikti· 
dara salıiptir. Bugün bilfarz Tür· 
\kiy-enin Mihverle birlıikte harbe 
girmelli biitün Orta ve Yd<m Şark 
kapılarını bir anda açına&, (Hin· 
d.istau • Kafkas • Süveyş) müd.a. 
faasını s:ırsınınk olacağı gil>i yine 
b:Jfarz. Türkiyeoin müttefiklerle 
birlikte harbe girmesi de N!nubu 
şıırlü Avrupasında ikinci ve çok 
mühim bir c1>plıe açmak bakımın
dan Mihver hesabına korku~ ~"1-
:ı~· etler ihdas e®b.ilir. Fa.kat, ibti· 
ıııallcr no olur. a olsun, J\Iihver 
''eya demokr.ısyalar ziı.ııırelcrf 
i inde düşünenlerin irten aı-nılan 
ne şokıil ve ne ınahiy~t arzederse 
e~n demoknısyaların da, l\tihve
rin de karşıların.da ba.11bin başın· 
danberi U>la deği~miyen bir Türl< 
hltarafüğı, hir Türk dürüstlüğü 
ve bütünlüğii vardır. İki taraI da 
lıiçbir ga.yretlo Türkiyenıiıı bu 
hattıhareketini d~iştirı:niye im
kan mevcut olmadığını muhtelif 
vesilelerle iyiden iyiye anlamı~ 
tu. 

Daha bir hafta evvellsi saym 
Başvekil Dokl-Or Refik Saydam 
Büyük l\lillet l\leclisi kürsüsünde 
Tür.k m.lü polilik.ooının M ol
duğunu hir ciimle ile ifadelendir· 
~tir: 

- Bütün tc~hirleri.nıi:t.in gayesi 
vatanınuzın istiklalini, milletimi· 
zin bütünlüğünü muhaüızadan 
ibal'etlir. 

Bu milli ve asla değişmez poli
tikamızın lıeclefi açrktır: Tardsız 
ve istildalinıiı.e 'bekçi kalmak. O 
lt'11dc, hiçbir deneme, hiçbir is.kan
dil, hiçbir propa;;ıanda lıattıhare
ketiıni.z iiz~·rinde :mücs.._ir olamaz. 
lliç-l>ir zor, hiçbir tcca\'liz de han
gi taraftım ve nereden gelirse gel
sin Tiirk silfıhlnrının uııı.kahele· 

si•den hırtulamaz. O halde, ilıti

ıwıllcr ve tahminler ar·sında şiın· 
diki halde aslil bahis nıewuu ol
mnnıosı gerek ıı vaziJet Tiirköyc. 
nin durumudur. Ve Tiir.k tarafsız,. 
lığı mııh•ı.kkak ki dem<>krasy:ılara 
da, :IIill\·cre de birçok lıa)nti ve 
baki.ki nimetler ve meııföntlcr 
lrnzıındırun bir tarafsızlıktır. Ona 
bugün.kil şartlar i-ınde hiç kimse 
lıem cesaret gö..ıcrcmcdiı:i tem I 
de menfaat ve nimet Lulıunadı;:-t 

1 
için dokunamaz. 

ETEM iZZET BENiCE 

Japonlar Çin ile Rusya ara.sındaki 
yola d-OğTıı ilerlemektedirler. Çine 
ınalzeıne gönderilımck için kalan 
en son dcnıiryolu buılıır. 

IVacar Başvekili 
t~itler'le görüştü 
Dcrli.u, 8 (AA.) - Fiihrerin U• 

mıı:ııi karargiihı tarafından nrşre

dilen lıw.u.i bir tebı:~dc Morar 
Ba~\t'kili De Kallay'm 6 Haziran· 
da unııuııi karaıgıllita şarıo,ölye 

Hitler ile lmluştuğu ka~ dooilmek· 
tt>dir. Bıı buluşma esnasında si· 
ya<J vo askeri vaziyet gözüşül

milştilr. 

* Vlşi, 8 (A.A.) - Tokyodan b'.l
dirildiglno göre1 japc.nlar Btrmanya.'da 
ma1ırdl! ~!erle uğraşııcak bir .kli!i 
te;kiJiıt kUmılJl!Jardır. 

Yeni llalu·aut Ofisi 
(1 inci S.1'11edtın Devam) 

larak Çatalca ve S.!.vri ka.zaıar> 
dahil.inıdekı İstranca onrıaııların
dan ooun ve mao,gal k.ömürü te
m;n etmeğe karar vermiştir. Bu 
maksatla bu sa.ballı me<0kı1r or
manlardan odun kesimi ve man· 
gal kömürü istihsali için bir mü
nakasa açmıştır. 
OGıs ilk partide GümÜ•;"Ihnar 

Oı'll'lanından 24020 kental odun 
ve odun köır.ürü, Halaçlı orma
nından 2-!-020 kental odun, 3717 
kental mangal kömürü, Alaton or 
manından 24020 lı.ental edun. 
5319 kental mangal kömürü, Ka
raman.dere ormanından 28770 
kental odun ve 531.ll k~11tal kö
mür, Sayalardan 28770 kental 
odt>n, 4638 kental kömür, Çayır
dere<len 2544() kental odun, 4633 
kental kömür, Danamandıradan 
3:!.~ kental odun. 4638 h>ntal 
kümür, Yayl~cık ve Haırr.ıaclere· 
den 74724 kental odun, 4790 ken
tal kömür, Süpiirgealan, Tc;pkuru 
ve Pınarcadan 40 bin kental odun 
ve 7850 kental kömürü şehrimize 
getirtecektır. 

Kat'eyat için odun ti.iccarları;. 

nın aralarııxla birhşneler;ne 

karşı civardaki köy\Ueı~n de mii
n?.kasaya alınmaları aralarındıaıı 
b~r veya iki zatı tem..«:1en müna
kasay.3 gönderirlerse kabulü ka· 
rarleıştmlnnştır. 

Bu iş önümüzdeki cuma günü 
ncticelend:rilocek ve müleaki:ben 
hemen faaliyete geçilerek odıun 
ve köınür!.Pr peyrleııpey tren YQli• 
le ş:e!ırimize naklolunıııea.kt.r. O
fis 6 semtte bi.iyük depolar- ki
t'ahyarak bunlan lrıoyııcaktır, 

Bir haftada 
(1 fJıcl Sahifeden Devamı 

Rem mıntakasında dehşetli yan
gınlar çı:kanlmıştır. 

ınu~l.tr. 

:\1. llimınlcr \'e yanında bİlna· 
ye idaresi hükiınıel:i azası olan 
M. Harha da törcn<le hazır bulun· 
muşlar~ır. 

l'olt; generali Dalueg 5'iyled'ği 
nu{lli;.ta Jley<lr:clı'iıı vatı:na yap
tığı hizmetleri hatırlatmıştır. 

~fürcı.;.dtu ~ ,ı,ra JI .} drich'in ce· 
naze i BerUn'e götürülmü..,für. 

Sufar Müdülü 
iz~hat verCii 

Belediye sular idaresi müdürü 
Yuınıır Ziya dün ak~am Ankara
dan Şcıhrimjze dönnı.ü~rüı. 

Y oıpılan t.,şEJbbüs ü:ze•iı;e rnlar 
idaresiııın ilıtiyae> olan J..ömü:r 
temin edilınj:;tir, 

Yusuf Ziya b;,r :ımıila.-ri:rimize 

deni.ştir ki: 
•- Bız:.ın gayemiz kar etmek 

<kğil, vaziyetl bu şekilde devam 
ettirnıektir. Fakat bir çok sebep
ler ve mesela kömür naklinin ve 
yedek malz'-1.ıe fiatlarınm gittik· 
çe artması suyun mal'J etini de 
yü kse!tmekted.ir. Bugünkü vazi
yet içincie 10 sene evvelki füıt
laıla İ§ görmek pek mümkün gö
rülrr.cınL'kleuir. Fakat bununla 
aeı!hal füilları arttırmak io<ediği· 
mfa ~anılmasın, Vaz:yeti tetkik 
edlyoruz. Eğer fiatlan aııttıı·mak 
i~:n kaı'i zaruret giirürrek o za· 
man bi'Z de Nafıa Vek:iletine nii
racaat ederek su ücretine bir 
miktar zam istiycceğ'iz. Vaz;,yet 
yakında belli olacaktır. 

inhisarlar 
il !ncl Sahifeden Devam) 

Ticaret Ofisinin İskenderun, lz.. 
mir, İstanbul ve diğer yeli<>rdeki 
depolarında bululiQn kahveler de 
'bugünlerde İııhi<nrlar İdaresi ta
ıraimılan mahallerine göınıd<: rUe
cek ekipler tarnfmdan devr alın· 
mıya başlanacaktır. 

Öğrendiğimize göre hu kahve
lerin memnuu 3 mily<l>!l kilodur. 
Diğer taraftan piyasada kahve 

ve çayın bugünkü serbest şckil<!e 
satışının bu ay sonuna kadar de
vanı edeceği haber verilınektooa. 

ikinci parti 
mensucat satışı 

(1 inci Sahifeden Devam) 
füğü bu sa'ba.Jı ilk olarak Emin
önü ve Bakırköy mıntakalanna 
memur:arıru gönderm.şt.ir. iBu 
memurlar kaymakam ve nahiye 
müdürlüklerine liıonulm··~lar \-C 
bekçiler vasıtasile davet edilen 
halka f:Şlerinl vennlşlerdir. Di.ğer 
yerlere de yarın sabahtan itiba
ren memurlar göndıeril<ıcek ve 
m ıııl>l eUf saoop leı< le llıetiiiz ıfi1J 
almırını:ş olanlara nüfus kağıtlı:n 
görülerek fişleri verilecektir. 

Yalnız halkın birden müracaat 
ederek kaymakamlık ve nahiye 
müdür:ü:klerinde ~ olma
ması için her mıntakaıdıı.ki ma
haile ve sokaklar sıraya lronm.u~ 
tur. Herkes. ancak bekçiler gelip 
~aber vero:kten sonra memura 
g:<lcrek füim alacaktır, 

Bu akına en son ve en yeni 4 
motörlü tayyareler de iştirak et
m!ştir. Alman müdafaası gaıfil 
avlanmıştır. Bir pilot t"k bir düş· 
m:m tayyaresi gömı.ediğini, diğer 
bir pilot da ynlnııı: bir Alman 
tayyaresinin ateş attiğinl söyle
miş ve bunu bir gökgüıiiltüsü eli
-ye telakki eder~.c aldırmadığını 
ve yağmurdan s1prr a:an herhan
gi bir kimse gibi 1000 metreden 
aşağıda uçmağa başlad:ğını i.t.\ve 
(')' 1 E'Tll İ§t i_r. 
Bu ak;n Emden. Al.T,ıın Hmanı

na yapılan ha\'a hilcumurıun 74 
üncü:süciür. Ve Britanya hava ta
arruzı;nd:ı yenıl b:r merhale teş
lkil etınek-Wlf.r. 

Halkın bu deıfaki teniattan is
Uade etmesi 15.zmıdır. Çünkü bu 
defa da evlerinde bulunmıvanla;r 
wya c.iğer seb pler yüzünden fiş 
alamıyai'l.ar üe ay kadar stircce
ği ta min ed len •butiın tevziat 
b'tti.kten sonra Yerli Ma!lar 
Pazarlarına 't:Üracaatla fiş aJclf.
le~eklerdir. 

.Bundan dolayı İsviçre ve Al
manya>da evlenme ,s\işarc odaları 
kurulmı;.2; ur. Himnct, psiku!ojik, 
karl'ktero'oj k ve hatta Bry~ tipo-
1.oj.k bakımdan evle .c<ek çiftle
rin brrb·r "'e h ı:;· n olup oltna
dığı etild t'diı• • B.ı cd2l2rın çok 
fayd~sı da ı;öıiilw. tür Rı>!ıla.r 
al' J ':lca en mii -clft.'lı mad
di ka •. ak! ra dayacaıı .iz&vaçla,. 
rJ!"I pa\ 1G.ar "

1 
j · ıı g"'.,.· WI"UZ. 

Bu ın.lnascbetie ı,u ll". .icta ikerin
de eheımniyetle c ~mıaı.: :6tcriın 

Japon gemileri 
(! incl 1;ahl!eden Devamı 

etme'ktcdir. Bıiyük zayiata uğn· 
yan d'U:ıman gem:leri Midvay 
mıntakaı;ındo.n çekilnıekılecEr. 

Bu ıl':<..ber bu sab:ı..'ı Amer:kan 
donanması kcımutanı Amiral King 
tara:fından verilmiş ve şimdiye 
kadarki Amerikan kızytplarmın 
düşnan Nyiaıı..oa nazaran nis
beten chc'IIUiliyctsi>z olduğu ilave 
ed.lrniştir. 

Amiral King ş'mdi mut.arebe
nin hem şnn~li Pasliikle v-C hem 
de Miı:lvayın garbin<le de\-am et
tig!ni de söylem',;+ir. 

Amirale göre bu muharell:ıe; 

Pasifik hal'binin seyrinde rol oy· 
nıyacak bir ehemnı!yeti haiııdir. 

Japonyanın yc:ni gemi in.~ah 
Am"'rikaclaki inşaatın ancak ya· 
rısı k~ardır . 

Amiral King Mercan denizin
deki mu'ıarelıe>Clen sonra Japon
lann bir yerde ta;ırruuı geçecek
lerinin ·belli oldu{:unu, mtittefik 
müdafaa noktaları zamanla kuv
vetlenirken düşmanın elbette eli 
kolu bağlı durmıya.:ağını beyan 
etmiş ve budun 'çin Amerikah
larm gafil avlamnadıi\ına işaret 

eylc.·q1ii~tir . 
Pearl Hal'bour 8 (A.A.)- A

miral Nimitz l\lli\>:ıy deniz mu
harebcsiııin görünüşe göre bitti- 1 
ğ:ni \'e Japonlar: geri çekildiği~ 
ni bild!rnı.>tir. Müttefıkler, ev- / 
ye\ce bild;r len kay'!Jlard:ın baş
ka iki Japon kruYazörünün daha 
hasara uğratmışlaı-dır. 

TEBRİK l\'ESAJI 

lıındra 8 (A.A.)- B.B.C. Ce
milıu gaı'bi Pasifi~dti müttefik 
~!eri .kumandanı General 
l\Iak Artur Amcdkm bahriyesi 
kımıandaıuna bir mesaj gönder
m..ş ve: c- Mldvayda kazanılan 
parlak zafer bura.da sıoru.-uz bir 
sevin~e St!bebiyf"t verm~tir. Duy. 
duğum gurur nihaye\siz.dlr. de· 
dikten sonra, me.>ajını şıu cümle 
ile bitinniştir: 

c- MllVaffak olzağııı;! .• 

Şimali Afrikada 
(1 ine! Sahifedm Devam) 

Britanya kuvvet!en 4-0 kilomet
re cenubu şarkid~ Harnıııt köyü.

ne ve diğer bir yere gİ:nllişlerdir. 
21 i.r.ci Alınan Panzer fırkası

na ıneMup bı .. kol Harnat köyün· 
den atılmıştır Bu ı.k.i yerin işgali 
cilk ad:nu olıarak telik:ki olun
maktadır. 

Mlhver ktrvvetleri Biinllıa'kirr.e 
de )·enı tank hücu.""ll:ı.nnı tc\'cih 
etmiş. fak::! HUr Fransızlar bu 
biicu.mları akamete uğratmağa 

mU1Va:1ak ol.muşlac'\'.lır. 

FEl\~i SÜlliNETCİ 

in Fida 
Kol'>nyaya y~pılan lıÜcJmlar, 

yani 30 r.:.ı.yEtanbcri tanrıuza iş
tirak eden t;zyyare!Pri sayısı lıu 

akınla G-7 bine bal ğ olmu.ştıır. 
Britanya mulıarebc~mde bile 

Almanlar bu kadar büyük kuv
vet göndercrncmışlerd Alınanlar 

o vakit 500 tayyare k~-lbetmeıe
rine mukabil şimdi İngilrzler an
cak 178 tayyare zayetmişlero:r. 

Diger taraftan lıenuz f~ tevzi
atı v.ıpıl namış olan Galata, Be
ye,; .ı, Beşiktaş c0mtlerindekı ba
zı mah.ıllelere bu s.ıbı:ilı da fiş 
tevzi.ine d"vam olu!U!' .ur. 

K:ı.hme: Be~ ki.o; Er'p 
a.partınu.r ..... Tel: 44395 
Evi: Tt•.şvikiye Çınar 

caddesi 29 No. Olcay 
aparlıman. Tel: 81773 

Bütün !starıoul halkı .istthkakı 
olan mcnsuıcatı ııldıktan SODia. 
fa.brikalarurazın imalatına göre 
ikinci tertip tevzinta başlanacak· 
tır. İk'nct parti mensucat satışı
na da bu SJbaıh başlan•'~tır. 

G tJY r: m<.·~p:u ı,ıocu klarm sayıs .. 
nın gittik.çe artmakla oldğuu me
se!es~ ise bir sosyete d~ ı ·tl1r, 
telakki davasıd.r. Bir taraftan 
gen~lerin birleştirilmesi mescles:
di.r. (Bana yine ıolahlllçı diyecek-
ler). • 

Çocuklara, -bilhassa büyüklere 
olduğu gibı hayatn cılve ve teza· 
hlrlerini antarm~k lizımdır. S'1n
ra bu ç<:ıeuklar hakkında cemiye
tin l.at'i ted.bırkr a:.ması llıı.rn
dır.• 

Sıva$topol önünde 
(! !ncl S.hl!eden Devam) 

zapt için yaptıl-.ları kara hareki· 
tına ilaveten yüı.lerce tayyare kıl). 
!anmışlardır. 

Rus ordusunun gazetesi «Kızıl 
Yıldız. Sh'891opul liıııanıllllO -
maUırı.nda cer<'yan eden muhare
belerin geçen Teşrinisani ve Ki· 
nunucvvekfeki kadar ıid.dctli ~ 
duğunu yumı:ktadır. 

l\105ko\~ rady.,.,,unun ı;;pikeri 

dün gece: 
- Sivaı;top<>l müda!'ıleri m'll• 

kavenıette berdevamdır.• ~ 
tir. 

200 günd~rıhcri SivastO}>Chı hü· 
cum eden dlmanlar ıkale müdaJi.. 
)erittin mukavemetlerini hiıla ye
nemem~lerd.ir. Almanlar kıştan' 
evvel Sivastopola hücwn.laruıda 

55 lıin kişi kaybetmi•ler "" kıt 
gelince siperler kuarak """'5imi 
llt'ç>rınişlerdir. 

ŞARK CEPHEsİNDR 

BİR ŞEY YOK 
Londra, 8 ( A.A.) - cB.B.C.• 

Moskovadan alınan haberler cep
henin diğer kesiml<>rinde tıekral' 

faaliyetten bahsetmektedir: 
Cenupta Sovyct müdafaala.rını 

yarına teşebbüsünü 1!1lticeleruli
remi)·en Alm&nlar yeni h.arek:et. 
lere geçmİııjlcrdir. Ge en hafta zar-. 
fında 500 Alnıan tayyare6ine mu• 
kabil Ruslar 151 ta,ı: yare kaybet· 
Dt.işlerdlr. 

Avrupa treni 
(1 inci Sahı.:edrn f'\e\~aml 

A.nkaradaa Sof, nya dönen Bul· 
gar deıniryolları telkik ve hası
lat reisleri imzalı)11Caklır. 'Ücret
ler de tesbn olul1"1luştu:. 

Halen bizim denıiryollarınusıda 
tatbik edilen tarüe aynen Sofya. 
da kabul edilıu.işlir. Doğru Avru· 
pa seferleri bu tariieye uy;:un ""' 
larak yapılacaktır. Şimdilik yckı: 
•treni olarak yalnız Konvansiyo
nel işliyecektir. Konvansiyonel 
eskisi gibi akşamları saat 21 do 
Sirkeciden haroket edecektir. Şim· 
dilik yaln& yiik katarlarına e
hemmiyet verilecektir. Bunuo 
için direkt marşan.UZ seferleri .iJı· 
dası kararlaşmıştır. 

--s 
Sineması ,.,, Tiyatrosıunda 

Cinayet mi? Hayır!. 
Bu g~udeıı it:.b:ıren 

ZATI SU GUR 
Başta.nbaşa progra."D3nl 

dı:ğj, 4 rdi. 
1:. A!\ILMAZ. 

Seyjrcilcrin gozı..i öniindc lıir 
İn6anı desıcre ile lutır l 1tır 
.kesiyor: Dikkat: SES SİXE
MASI vr TİYA mo U'nda 

7~'1.Tİ SU.SGGI~'un 

SO.' l'.ROGIW il 

Geceleri saat 21 de. Cıuııar

tesi ve paıar nıatlne snııt 16 da 



4 - SON TELGRAF- 8 HAZİRAN tın 

''Zevcim Gözlerine 
İnana-nııyor "· iNHiSARLAR ., Lr_-===================-J 

İSTA 'IBUL Lf:VAZIJ\l J.MiRI1(;.INDEN \'ERll..E~ 
ASKiınt KITAAT İLANLARI 

1110 YAŞ DAHA GENÇ GÖ- l 
RÜNDÜGÜMÜ SÖYLİYOR •• 

Umum Müdürlüğünden: 
1.- Çay ve kahve fiatlarının arttırılmuı hakkındaki 18/3/ 1942 günlü ve 2/17555 

sayılı kararname hükümleri ne göre Ziraat Bankalarına, Malsandıklıuına veya Güm
rüklere yatırılması lazım ge len paralardan henüz ödenmemiş olanlar . 1 Haziranda 
yürürlüğe giren 4223 ıayılı kanunun muvakkat (4 ) üncü maddesi mucibince J/6/1942 
tarihinden itibaren c>n bet gün içinde İnhisarlar İdaresince ödenmesi lazımdır. 

Aı,a.ğıda yaı.rh mevadın kapalı .zar!~a eta.i.~t.m-f'~eı.:l 22/t;;9i~ Ptn:a~ ·i gJri\ 
eaat 11 de E~· \'r ,~eri Sat;n Alı.na Kumü:yonunda )·apılacakt:t, 'fa!ıpi:('ı.tn, 
kanuni ..... ıı.aı-arly.e l<'i< ır m..ı:tuplar1111 lhale scat:nden b: ·aı r.n-<I kop1i;;ro
n.;ı ve .. ·n,ele~·ı. 

C~-..i 

S11. 
YO.'.f.h• 

ıtlktnrı 

Kilo 

30 
60 

I.lı ;\ 

821,25' 
170ti,2.5 

-19-6120.> Bayan \llA~NER, Montreuil, (Seine.) 
bunu ve sebebini şöyle anlatıyor: -

• 

Bayen Wttlnar',n "'8ıo«ıl" U
yeni clld v M urunu k Mlla rı. 

m a &dan evve lki fototrefı 

:Z f'\·tim "'bu trdden btr harıka· 
Jır,. diyor Ancak, ikı ay kadar 
1 amımdlı ve CO<kripıle .,.,_ 

:lrom el<a!mda '1>ıcller ve ı.m,.ık
t.wlanm va!dı. B&kiltaten nrh CO
z ilnfiyordum. &con .ı.. bütwı çiz
gılr:nm liliDcii ve u~. bir 
S:t:r . .; k..wn rildı zıhı s3f •°'r yumuşak 
o!o.n cHdım~ ta:tdiı n:t7:.~rlaril~ balıu
yor' r Or. lJra, ~n.m y ~?hi:un gibi. 
r.1d ıı.suru olan "B..oct:l,. li TOııita

luu ;:. anını •ııı.ullanm'lları .. ·ı tavsı'e 

t·t ı • !:ı.-vt-Ui crJarm bl:\,"Oğu b::ır.1 

~ le"tli i'. .. ıu1t dııha tonr b12-

z~ı tecrllbe eltıi<!orinde eo:ı.luklorl 

{ .)cı-:ı h.ilJ'rf!'t. &emerPSL &en cid
de:. benim kıdar me:nn ·n k:ıldı-

0

8ayın Wa6 ne r-'1n birkaç: hıfta 
• za rfı ndaki ,.y• nı hayret ,t~Ql• 

frkllOi goat~F"•n fotoftaf• 

lar. Cıld ııdası olan pembe renkteki 
'l\>k.iıılon knmtnf. her at~am yat
mındı;,11 eYVel kııllanırırz Terkibin
de Vl;ranc Oınerute&I ·Profesö;loe
r!Ddoııı bin "1ıra!mdan k"lif ve top
lu cıkllmillin ıi beol•Ylci ur.•ur
lınn> bcnJll7ell w ııenc ha;rvnn
lann cildinden i:;ti'hr:ı~ edilen, 
fentl•kin ~ıymetU C<:\tı.ırl olan 
"B o;.~l,. varJr.: G ndU?l'!rl de be
yaz renk~t-ki Tokalon k1cminl kul
lanınız. Bu dye:de C"Üdıi.ni:t beyaz. 
yu ş.1lc \e butlin ·ya.ı.'1 ndct.alar
detn ve açt)rn me::am-.tbn ku:
tulrn .ş b:r hal keSbc-:!er Tokalon 
kftmlcrınde nı1r. nir v.e -~Y•nı man
nuniye't neticeler t,.min;:Uldır .Mts.i 
takdirde ~ranrz iade olunur. · 

İzmit Deniz Satınalma Koır.isyonundan: 

i, nakl> 
::; ı:a , be t:lyı 
A ıio!i::'a 
S<=J,tu 
F 'b"' A,y,c 
T, • kabsk 

thcan 
13, y;ı. 

rı. cı. a 
~. ~ r.a:ı: 
K • scp.n 
&ı,ı.ç-.. 
K Biber 
D· ff "" 

P•!a4'<1 
Lnh .-,a 

Xlloaı 

ıo ooa 
~ lOO 
5 >oo 

12.0 
]8.0W 
ıo.ooo 

18.000 
ti.01}0 

30.000 
30.001) 
~2.000 

ıo.or,;ı 

2.00) 
211 ocrı 
3t.OOO 
32.000 

T<.ıhn.ıı:ıt Fiy-d.tı 

K ~ Sn. 

ı .. 
17 
11 
ıs 

~ 

15 
15 

)J 

12 
20 
SG 
ti O 
.5 
3ı; 

.~ 

60 

100? 
75 

BSO 
301!0 
8100 
lŞ )r) 

2700 
150<) 
4.>İ)i) 

37)1) 

GIOO 
80~~ 
12 11) 

3UO 
9600 
a:Jo 

60liJ 

Tt: rı:a.ı 

Lırı::ı K ·• 

4208 75 

1 - Yukaı-aa n·.., ta:ı ,.~ c.:. fl y.ııı ı on aıtı kal~ s bıe ka11ah zarf 
u.ı;ul yle *lt iltrı:eye it-> lm 1~· Dtsr.tmos. 15 H~r.ın ü4:! P.ıı.a.rtei gu.nu 
aaaı 16 da İzmıtte Tet"CtJl kap • ;a!ti korru.ııcyon binas , ~ı. y ..,.ıla ~ • t.r. 

bu. ,, aı~ prtname 3 J.ra ~del n.u k bıli~de k v n al.ııa-
b·I• 

3 - Ek:-~ ne-1c ~ tJ:ık ede<:eıc ta.lipie: -1 b<.ı ~ rlı ilg o L -ıa dair 
'Ii ret ı.-c- A..:1 .ı ~e )'\:.&:l '"ld;ı y:ı .. ıiı t mı.,atla:llc bı 1 "' tar::& 1 cdCcekJcri 
teki ı :ndct; pla ını bt•lli gıJ.n \"e ll!oı ·en ~m lı•.1. .a t eV\i n ı...a. .. k-0 .. r.ı~Yv-
na -.cm elerı. •5895> 

1 llevlet Cemiryolları ve t;ır.anları işletme U. M~·e~n!arı 
•ıu -nm•n be<!•~ <38u) lira (93) kuruş olup ham kau;uğu idore ter.:!m

dan "e t c .. ôHın muhtcıU:f .,-kıl Vf" eb".aLta 1ei k ler.ı l~.;t_ rondela vt.: k :ıpc 
(15 6 1114~) '.fol- rt.esı glm.o saat (B J on dor!te H ydaTpaŞ1da Gar bl<:<t.!ı dah:

knnc-.y n t•rafn:do>n açık tl<-ol 1m e u;.;:J'lr'e satın ' -,.ac , • 

ı;, · e ~k :tt-y le :ı 128) ı~a !57) k - •. ~·- nı ' k1<at te:r. na! ve ko-
n • . "ti! n ett • ve t bir1 'ktc {--k,s ""~ cun ı t e tla . :yon 
m ıı:ı.n :nd 

I' ~ • t prlııa.m<'!~r lroın;IQ"<> 'rn par ız ol.ara ~ ıtı'n kl..d r. (69!!5) 

Zabıta Romanı No. l 3 • --r ee ' 
1 S en mi Oldürdün ? 1 

l."aLan: EDGAR VALLAS 

'kal:ı:na s:ğ:;mazdı. 

Gul~"'1"'l')C,.,..k, yazı işleri mii
d "..fuıiin ·:ıda .r.dan \ıktı. 

"':ı. azı işleri n.ti.<lüru cınayete pek 
<> k~tlar ehc!"'m:~yrl ,;crr · ordu. 
Bu'lu a-lt'Pde bir dna~ et olarak 
düşiın'.iyı:r.".lu. Grim ar!ın<la daha 
iıır.1i bile .ı>c defa ıyiti~cn- b!.r hır
sızı ,\ ıığuı .. u-ılarla dolu bir ır.a

ha Jc.<ic ôl•tı.iı~n~ler. Olur ya! Ta
banca S('!'lcrlnı duyan \!•i k';i \"'ar

mL' emrrw, onların ela k'm olduğu 
ı:r! .. :m dcJJ Kalabal.ğa kaı::ş:p 
r. m ıı:r. Katil de bulunaıımımış. 
Polls ı:-JıJcll<at yapıyormuş. Bu 
cı" .. ;ıettc :ıa~kın mcral-."lill t:ıhnık 

;cck, ga:zctcınn sını.ını artt:ra
cak ne var? 

• .. 
Beril okudnj;u gı:uteyı bı.r 'ııtı: 
_ Frank, be cmayeı b.ıııi.m m.ii-

Çe,;iren: l\fUAM,11'.R ALATUR 

essesenin önünde 0lıau:;, öyılc de
ğil mi? 

- Evet, heırnm k·:ıe başında .. 
ben de yaz.lı:ın~..Jcıı çıkar çıkmaz 
ı:oamcağızı öldür~lcr. Kapu:ı 
ö,:lc söyledi. 

Ocağın kcn~ıınıd~. oturan Frid
man kulak kabarttı ,.e sordu: 

- Si-~ yaz,lıa:ıedcn ç>kar \lk
maz ha? 

- Kapıcı pek iyi l1.ıtı1·lamıyor. 
Ben.m arkan lan Leli, yanm da
kika sonra 'l"ilman da çıılup git.. 

mlşl<!ı". Dernek ki. cinayet ~n
d;l-i z(tman, ben sv/.ağın Uhür ucu ... 

na daha vanm mışlım. Faıl<at doG
ru.u l>içbir sil.ih .lıi işltme®n. 

Fr.idman dudaklarını ı.s;:r~ 

bir halde kt- uı du!"ince:lcrlı1c 

dalın.ıııtı: 

11- Ellerinde mevcut malı olanlar bu malların .atın a lınaralc bedellerinden borçla
rının mahsubunu iıtiyebilirl er. 

ili.- Müddeti içinde bo rçlar.nı ödemiyen veya malın in salın alınma51nı yz.zı ile 
talep ve malına ait vesaiki ibraz etmiyenlcrin harçları % 10 zamla ve Tııhsili Emval 
Kanununa göre istifa olunacaktır. 

r IST ANBUL BELEDİYESİ iLANLARI J'\ 
' Tahmin B 

600,00 

4.47,ZO 

1~5.00 

63Z.50 

J. T<!mlı:atı 

45,00 sanJ- rrı:t Koguk ıokağır_f1;~ 8 ·rıci :..Ott 
da -t-l harı~ No. l:.ı ve 7.'.>1 lZ m< trc 
r-bbaı ...ııalı :ma. 

~$41rayda İ?tebcy :ı.n~. Kw.;U:C Litrrg:ı. 
&. 85 ı!'"'!'J .}".la.da 31/l ~ ..... j · \'O 179 

M. Sahalı """· 
9,38 • Akbarr.ydp :A-ttrı~at• JCe:T:r 1 ;.r.1. ıu- !

taş So. 28 tı:ıoi oılada 25 n •tre :J. "·--... 
19,K ~. cay.:!a L5.ltlid~ g.11.:-ıb 1. .l\~ ıt11. 

»mı'! Şt·:ıyip S). 661 inc-i a,cJadtl 24 
paı-el ~o. tt..ı. ,.P 35,:>0 '\I::! ,s;ıtı::ı!ı aı · •. 

T ... hmin bı .. e?1 rtytc ile fl'ımi:'ıa• mtYtarla!"l yukarıda yaı.ı.h .ı pnr~a ar6-ll 
satılmak iiZe!"C ;ııçık a:t~a 1;.:a::ulm·-şt.ur. Şartna:uclcri za.b 1 'l;C llu:unc
l;l.t Müdarlaiıü k:&L!mhıdc gôru\iıbcJtr. İhale 19/6·~12 c~m '_ın, ı;aat H te 

I»!:nt r;r.,..üm " ytn;nlal'flk<tır. T&J!plerln ik te. 'n • n1Jkbu.z v .;ı. m"'kt ı'f'. 
l•ıt;.le lıa ' aılnu mual".)'en ~- Dai ni En<ur.-d!flde btn!I1 Lı. ı. ,eısoı 

8 Haziran 1942 
18 •C 

yarı. 

18.03 • iU~'!\.: Rııctro DJM Otket>tı'aı!l, 
18 .}Q- .:'\iı..ı_ık; l clSJ} Ji-t-y.t'tJ. 
ı~.:o .:\.1e;r.lı.Xe!. S::ı~t .~yn-ı ve A.h•ns 

ıws 

19.:;J 

2(1.15 
~:'.l.45 

:U.00 

~1.10 

~I 30 
21 45 

Jü.ıı.>er)eı 

~:ont.ışın;ı (Yuı'iiı•ru>cv('ıılcr cc-
ıi,Jctı A·hnil). 

)..ti!;!i:,: Şarkı; ar. 

Radyo G,ı.:..ı.tc.,i, 

~liiz:k: s·:- 1Ja1 c 

rf':ıİJDt\!....: - ILI.!t.uun Turk '!'· 

z;:-aat Tak\~. 

A!:t ·• • .k: re 'T J'r!". 

, *' ~O-evl-et-Den-:zy-oll-arı-İşl-atm-9-Um-um-W-.üd-ürl-üğü~ll-anla-rı1 
1 

Ko: , ~ (Glln a l\f!):.C!Pl~ı")· 

?\:! ,.·K· Rı y > 8(-r.t>!.ln1 Oı re:c.::.

tı :ı.sı. (~ :· Dr. ~a to:i cı) 

2:? 30 ?\Iı•:n1(k 

H•b lo· 
22.4"i ·12.~~ '\. . 

8/6/9-12den 14/6/942 tarihine kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 

gün ve aaatl~ri Te kalkacakları rıhtımlar. 
kalkıt 

Karndtııi,, haltı 

Baıtııı haltı 

I.ınıit hattı 

;\tudan~ a hatb 

Karabig:ı lıattı 

İmroz hattı 

i.ı:mir lrnttı 

f\ o T; 

:s.:ılı 4.00 C::e Aks~11 4:.00 c- C 
uriıet G a ;l re- 1 ından. 

Cun, ... c"ı 18.1)0 dp l'.rzur ..ır. b:.hı•cı 

l"ıhtı ınJ n 

l'C· ' !ıt• 8. •O 
ıınu· J~n. 

1c K 1 1 T .. - 1'' .-

Pau. le ı, Ça 
Ma..ak z. L 111 l 

za~ G.; cıtt M 
daı 

r. t .. \ e ( :ı. 9 ' dC' 

' 1 00 "'" s ' ı- -
ı;::: G· !:!• ::lıtımıı:-

Pc..za .. e .. , ("a1 11 ve Cr • a 8.00 dP 
Sus Go.lata r1htımu1d:ın .-.ıyn • f.;ar
şan.b::ı. 20.00 de Antoly,ı ve Cınc.rtcsi 
20.0(ı ~,,, ~lı.'1'$•"" 'l • JJi.ıa.Dc rıht :lllnda:...ı. 

Salı ve Cuma 19.00 da Baı·!ın Topll9.
nc 1· h!ın~ınd<?n. 

Paıar 0.00 d.l K<' n l To,l'tınnc rtı•·-
mu-.u..:.a. 
Çarş:ı.moa 12.0Q ele Lurıa, <..'umartc_i 
12.U<.) dı) .t\ntaıy-.ı ,sirkeci. rıhtımmd 1. 

PcrştmbP 13.00 dr- Tırha:l, P ... zı:; 13.00 
de L ~r Ga}3ta Jıtıır . .ınd<Jr. 
NOT: 
11/6/9!" Lı.rih :i<lr itb1rrn İzmir hat
Lnc: ·ıoncı ~lr se!ı•r y , ıhu::ıAtır. E"ı 
ikin~ lMJS*' İ~t .nlJ ldan Pe ... ,.en be 
günJc_t sa ~ 13.00 de kald.ar_·n ıt ve P -
za .. .c,ı 11.00 d~ i t:ıub·•l.1 donect-kti:, 
Gidl2 v.._ dönU~tt· GrllbolJ ve Çan:ık
l<aleye uı?:ıyolcaktı.. 

Vap•ır s•terlrri b!lklc:ında bcr tUrlü rnahl:nat a.s•iıda telctor~ ı:ıu
rr.aralar~ yazılı Acentelerimizden öğreılilebilir. 

Baş Accn!a: Galata Galat;, nhlım>, Limonlar 
MU.riürlut.,i bina~ı altında. 

Umum 
42382 

Şube Accnlalığı: Galata -

Şube Arcn!alıi:ı: Sirkeci -

Galata rıhtınn, Mıntnk.a Liman Rels
lı;; lılna ı altında. 40133 

Sirkec , Yolcu Salonu. 22'140 
(G255) 

SAHiP VE BAŞ~1VIIAflRU:I ETI:M İZZE'r m.:>:İCl' 
t\1.~aİYAT Uİnl.KTOlllİ: CT\"ll.-T ı-ARABll.Gİ.'11 

SON TEL1..iil.AF MATilAASI 

- Bir hırsız, lıer zaman sefil 
,bir adam :ıddıtuclıl~nıcz, dcdil, _ı.-.ir.! 
d<Jinck l.5tiıyorum kl, hırsızlık, di
ğer başka cnayetlere nazaran, eh

pa~.~ 

/ ' l~fanlml Levazım Amir
ı 

ı liği !'-ahn11lnıa 

Komi R) o :ı u İlnnlıırt 

ı- c;. u ac:. t sak n ak ay ı al.r.i
cnktır liu.te...,l"\J" t nnn ,.e h"'sahı :l<ı p::ı

zarlı1 'l tksl'~n · 10/b.'91-2 Çarşa'I Jo. 
gün aat 11 ~n d• 'Ioı-n cJe Lv. A-
,... !:>..ı A na h..omis;ron.ın<la. ya-
pıJ c : r r.ıh \'..1 b d l~ 3000 > l~ 
ı ln t 225 ,_:-anır N ::ıun~ t k a
l :ı J,, ~ .., Talip.' in b~!.> v .lt'.e 
t::m-•.)"Vu;~ gel. 1-eri. el tol~" 

!ol t l 

15,COO JciL 
15,1100 > 

5 000 > 
10.000 n<lct 
10,000 > 

* 
Tn ... e b:.ıki-:ı. 

se. ~o l 

B<"Z"lye 
l·;JJ~ Hl .. 

Marul 
4,BOO > Yeşll sa1 .. 1ta 

4,800 der.~e~ JwtJyC:.~~..!. 
2,&00 > De:'C'ota 

•.soil > T~ze ıtı)gon 

Y· karıdJ yazıh sebzcı~rri:ı )>IJ.Z-rll. '
ı:ı c k •ne l'. ı 0/0/:J42 f'a ~mb1 gUr. 
thl: t 14 de Tvp~aned.,. Lv A:ııi.:.·~ Sa
tın • .\ na. K#:oır~ ayonun<la :-apılac-a...~tır. 

Heı1 -:W tahm;n beJc1ı 6-ltil U-roı. 50 

etunış i~ tenuıatı 4ô~ l!.ra 62 ku1"U"'i·ır. 

Ş'.l tnan esi k.oını.•yonda gv~-U!u.-. ıstek
l!:!er·~ beEi V"'kilt.c k.l m:i~Ona eelnll"'-
lc•i, (2-Gl~d) 

F Yazlığa Gjdcnlere ~ 
~ HASm KOLTUK VE E 
i~ :lfo1llyanız ile di~ budak aJ:"ll - ~ 
~, cındaıı bahçe koltuklarını:zı ~ 
~. Her yerd~ n ucuz ~ 
~ İstanbul ln Rtzapa,«:ı yoıku- ~I 

şun<l:ı 66 No f., 

A Il :M ı:; T F E V Z İ 'nin !, 

AS . I MOJliLYA :· 
~ Mağuasından abıuz. ,_J. 
~ ·"""~""'"" 

\ 

Deniz Levazım Satınalma 
Komi,yona ilanları 

- Du adamlar sık sı.k ~qj,mlcrini 
deuL'}tlriılcr ~ır,ma, bll Larri Gnm 
·-mi hana p<'k yab"ncı gclmiıyor. 
11 '=ı.urlarınız :1rasında bu a<!.o."-nı 
bını) an yok mu? 

Frank: .Hayır. dedi. 
veni şerdir. Geçen gün bana dü- D."'a mü.,,.....lerl için torna tez.. 
ğünlc:Uc saJ~tck:arlık yapmakia ı:ahları ııc buna n:utderri a.!At ve ede-

- GalfQa lıu adam rak:i'p bir 
çct<:ııln hı.:;ıııun:ı uğradı. 

gc~nen btri5inden bahsott;ler. vat c"'11ın alınocz.k\ır. er. •. nikler ve 
İyi alle tcrb:yesi göıımüş, yakı- euoı!arı hakkında hfr gun )l<>misyon-
şıkh bir delı<anlı in:iş. }~ak..ıt ciü- d<ln maliıır.r.t alına.bilir. Bu ır..a1zrnıe 

l-Jvydarı>:·~ lı>ıasyon1..ı1Hlwı veya l~Skil<la 1-:l4..elesiın<ier» 5-)le ~r.t ud..1 \ı~ yere 
karr;ran i:e \"C gund:c en ... z 3-0 ton ta:•n!l.:-1. 7 .• ı iY:tc a~Jl.O 1ıı>o 4! 1,.;. .... \ lı.ıl;a 
halit!de ot ve- saman ta~;~t .. ıln, ·::.aı1n p;:ızıırI ı ıJ U/94.! Can rte-_ G ·Hi oı:ıt 
11 rle paza::-1llla ~-tdc'i~·..,t- thale e-dil€ıcc.<..ı:. Sar:tıamecı he· g:u K ı •( .:ı. 
gil:-ülE...lJi!Jr. P:.mrl:k bir t-">t~.l!ı .rr!?:\\ü • ms.h.1 ~e.e goti.ı . ~Si Uttr ~ıl 1 h. \.~ ... 
!-eli ve ha.\1[..Wz ytıkJerc "Y~ ııyri f'._vat \ ... C'ı- .:.<.·.... BL '.:'C'tJY;.e y:ıp•l r ktı 1 ı
ho:.rnmcn lıeııcli 5~2-0 lirn o.uµ kart t-cmt .a, 'i7~2 i...::e:ciı.r i.~:ek ll'.-ro .)elıi g ':l 
\'C saaık- Fınd~kJıdn Sattın Aln1:'t KC'ı~11 ;"tl.fJ::l u-. g;.;jn·r<'Je~. lıtC-6203 ... ... 

~lt•irı~ı:ı nun1a~a~ı 10 11 .... )on bı:.z t 
ır.:h1 ıt.'ltın a. 1 1n;ıc~\t1r b:... ·~~ t.1Jip o- 1 
ıan1~:-ın tdriif n·c-k!upJ.nrı Mo ı·n.t f:ıtu- JI 

ral:ıı·ını 15 ı-raz~ -::ın 942 c:UT1ünıe k~<l~r 
.Afı~r~,da )\:1. 11.J. V. 3 No. l~t Satın Al-
ma Kom~S)-unura gö'ldC'F"rm'ieri. 1 

(a~153) 

* p-.z.:ırhkla :!;)00 tulo .koyı.ın. vE'ya a:.-

1 ğır eı.ı aluutcaktır. F..vn.t ve h;ı11• ... ı 
rı:-tlariyle t<'sli."lı rt.ıılJı;.ılll k.O!l'~Jonda 
gJıuıJ:p liğ1·~1il<:bi1ir. Üı;:ıJcsi 9;0, 9-iJ 
Sa.I. gWıü ~a! 10,30 da y ... 1l1lnc-:.\t:r. 
T.:ıl;pte:-"n kat't t•'m.inatlıriyle l1:ı:bi
yetl~ reıirk S;·h:-t y Okı.: hında. S!ı. tın 
...A..1.r.a Komic:yoııuna mü-·:lcaatları. 

(~8-6263) ... 
llflO ton nlulıtı~l·f mev~d n.ı1<i1 e-t;

rilccı•Xti:-. Pdr rl:';.t.1 Pk i't'tm<'si l lı6/ 
942 Pı'r!)err.J.ıe giinU saat 15 de Ge}'.·
bo)\!da Mcrkı1ı ~atın Alnıa Komisyo
nuıı.J.a y.ı.pıl..ıc~i<t.ır, T:..ı.hnun bedeli 
8385 l'ra 50 kuruş lcal'I l<·mlnatı 1257 
tira 82 KUi r. Ta!i_ph rin belli v::.
};itte !<emisyona geln.clc.i. (72-C:G'i) 

+ 
6000 fıon mablefil n,-eçad•n ,,... e

dr .. ~h' ye ,~ Jl.3,.i;;.l!.ryf"Si pazaı-lıkla 

cJcr; ·neye k.Jamu~tur İi:ıa..'f":ll 9, 6 .• 942 
Scılı gür..u saat 15 oe Gt.:r.txMuda ME'.:

h ~ ~ :ı Alı K "'mi'J cnunda ynp·
!>c.~ .r Tahrr!n bedeli noon 1'r k 1'! 
W!ı ;tı 1:!50 1'r::ıdı:-. 'T'::ıliplÇ>rln be 11 
ı.:ı!'A t~ kom yona teiırler-•. (5:!- "6209) 

Aş: ~ıdJ ya" ı :bzc .,..;ıı ıı~zarl11<::> 1 
clr-ı r-c.C';ıi 121 G/9f2 Cun:.ı günü saat • 
15 de Kc~ı lıu .ı:.·•u!a ASı:i\ ·1 S:ıt:.n 
;, ... K .11 ~ yoJ ııntla yapıl~<"J:kJ.1r 'fıı:-

l J) ~ .. n t'C"ın:r.a. a: iy ~c 
t."•• jsyona Gcl"'r.<'Jer! 

(j, s. 

TC!ZC bak!:l 
-ı·.a,.:? kab.rk 
!\'la ru l 
:; .,-:ın 
Se-mi'z.olı:. 

bt.:h... \AA.'~ 

20,F•·Q 
2U,8iJO 
17,000 
HOOO 
ıo,soo 

(~5--ll212) 

l'ua:-: • ·a 50 ton ~~b.m ıı.!u:.;.:.cak'ır 
.t.J-"."t-9! ve h\.lc;u · i ~artları koo1- ,'j"'(or. ıa 
glil iilebıllr. L\'.a!ıi uyınakla \M:rnber 
!_h;ı~r. gi·nü. i:rt.· kl lertr ge(.:rPı':f:lrl.tr!. 
n{. l1 ne ve \"t•recl"k 1 crı ıı:ıt u.r.er :ıot:n 
n1uvaL~ görUleııi alına.bil~. Beh"r kl
lostn• n n:tiharn..11e:ı bedeli 87 hlıı·uş

ı r ihale i 11/0/9l!! Pe!·~nıbc c-C..~ü. 
s.Jat 10 da. yapılacaktır. Tuiiplerlın 
l<e "i t<-minatla•:yie Jla•b:yede Ytx!ek 
S:...i.lı-..y Okulur..da Sa1ın Alma Kı;,..,... &-

yonuna miirac:ı.:ı.tları. (58-6215) ... 
Pazarlıkla 45 t<m s:ıdcy:ığı ah!lacak

tr·. F,,·~f ,.e h•.M11.1.ti snrtla:-1 kom;~ ..... n
da göaüJebiCr. -15 toô. s.ıdc y~C'1 b~• i:
td<l,ye ;hale r]cbil<ceği gibi 20 ton
do::ın at'li .. c , nak ~:ır~~ı~ da:tı;ı az 
tttiktaru~a t.af:p çıktığı takdirde ihnl~ 
C<f'Je-1,ll r. Be-he" ki!os-..:.nun rm:;h n")""l1Cn 
booeı, a.ş:ıg><W<I şckilt! '··. L"21N. 
10/6/9~2 Çarş:ınılı> günü sao.t 11 de 
yJµi J.Cilh--iır. Tal.pl~rtn i- t'l te:n n ... t
Jo.ri~ le H>rl:i!)"'t'de Ycdü Subay Olu-
1 .... ı Saıt. n Alma Kc .j~:,.·on4na. r.~ü

ra<'3at1arı. 
% 7 asiUi D~arba.kır erlın.~ ,.e !'\l-

7C: , 207 
fjQ 7 a&Ltl i Kars men.. li errıım.ş ve 

sU?i;\"'Üf 210 (61-6~18) ... 
50GO kilo elma kurusu ve 5000 ki;ı) 

~a<lc yağı pazarlıkla snı;n alın~c~ ... r. 
Talip1erln tcrnlna llr:yJ.e b'rlik!P 12/6/ 
9ı2 Cuma gün:ı sa~l 10 M Hnd'. 'ily 
Akpınar köyünde Askeıl Satın Al.~:n 
Korr.tyonuna gcln~ıe.:·I. (22 -GJ 23) 

+ 
Beher kilosu 85 'kuruştan 18,000 

k"lo s1ğ1r eti alına<'ııktır. Pazar~ık
la ~k.'Ütmesi 12/6/942 Cuma g'Jr · 
saat 16 da l:ıımir Lv. A:ıııiırliği sa• 
tın alına komisyor.urda Y"-JJ!la
caktır. İhale bedel; üzer'n.dc:ı 
d<at'i t()lnin'1t alın~aıktır. Ltüli
lerin belli vakitle ·knmisyona gc:-

'i:SCH) kllo:uk pa ·1 ~~:· hJ1.ı~ıe C-c an 
SO.C'" • lo k.ıc1, t c>\J a.! r o:. k.tıT" K.
}o:u.1un t;::ıhmfn c:ı~ı JlJj ;c..,:·u~tur. 'l'a,.. 
lır''- r~ı te-1'\"UJ\ft... r ~l' P ı~ını2 Sllı g\iı ... 
DÜ a;aa~ l~ d.( l!acu..: '>kO.:ıı c;\.ilı·.1;<l;,.l ı\s

JtC:i po::.1a 86() S .. :1:1 .\llı!'a Ko;n syı.n,:.-
ı:;. ı;"\mel~ri. ı ~J 61~6) ... 
15,0{)1) !l!'o:ıhk k::ıdar ba.l:1~ı 'tak nn a1~
n:!cak tır. Talip!c .. in 16/6/9'12 S.Jlı gu .. 
nu ıı;~t 11 d•' c;an:ı!ckJl("t?c A..;kc:rl 
5a!m A!ma ı.;..u~ı~·yc•ııuı..a g~tınrlcri. 

M.alzer .. \! li~tt'~' kom ~yonda gör•u:ır. 
(31--0149) ... 

Belu~r kilosu l!!O kun şt::~1 15,000 k!
lo koy n '\-·('y:ı !ltJ -v..u~ .. tnn F:ıi."lr eti tı .. 
lınac....::ıl!.t.r. T J,,nıatı h•.t.lii t•<iilr.1 ı!' 
cı.n.S11"c gene :ı_lırı·?e~k'ıı'. T;ı}iple!'in 

11/fj/!'i!2 Pe:.~ .. rrbı' güf•.,.ı 1at lJ ""'+) 

~Jıke .... ir Ac:.~eri Satın Al.-ınn Kı>ıi' ~ ... 
).,,,.·na g•hr,.te· 1. (32 ijJ50) ... 

2500 zer )dlo ulıı.;ı:w;: r ... ~ n 
u,soa Jiilo koyun l"CJ'" ı r eti al ...ı
cak'.ı.-. Her !P'ı.rlüm t(lhınln \ıı>dı•:i 

25 O ~ i..~ te inatı 187 t~ !JO ·
~ r. T" hplcrô:ı 1 ~ G/9U Cwruı . • 
n{! ~ .. t l!i "'" Bo)ayı. c /' •• • '1 ~ ..... 
tın Aln • .ı K.on.ı. ı Jna gt·l·l~l lı· ı. 

f 3-6:;;ı) ... 
1(10 001J ft !L'l COı tlı) k p,ıJI %.1.Tf 3. 

ek. 11 ve k . •')t . I .n l 2.5, 6/ 
9.J.:? Pı T9C!J'.obc gunU !lL 15.30 tla A .
ri. r:ı. 1 \1 'r. v ·ç N"o. 1 t s~1tın. ı\I :a. 
Kon.ı. ".lUt-oa )aıı lal ... ~.t . l, ı ı :ı 
f' tı ~-: lI: ır ş ilk 1 ın .. ltı 4000 ıır .... -
d ır ·raJ ıptcr ın kan ni .. ı !..kaJ • .• le 
tr'd'! !n cıkt: "l' r·ını ih~lc :)::ıt:ndrn tJil' 

~rütcahbıu n ır -; h auına 

.;if m;..z a lJ[ c\ i. t ryc 
mı.; _;~r. Beher ç·'r 11 t n n 

'iOOO 
k n
(ı~tı 

13() kır ş .. tL· iM •ı ıcı 11.I'd 5() KU

r .. • :. 11 le ;l'l 942 I' "$<' n'> J .. 
nü at ı' de An.. :.ı t ~I. \•, 1 ~ , 
l S: • .. \] Ko: 11 .da "\'J.P l:ı-
ca:<t .• T hp1ı: ın betli ak):. • 4f:o ıı"' .. 
yon 2f'• elt~ı (3-7 ..6155) 

+ 
500 tun bn·tya halinde k:.ını c.l 

~;<..ı.palı za1·11a c~~iltı111.:.> c Jwrıın.u~
wr. İhalesi 2.4/6/942 Ça"'il!'.!': a 
gii;ıii saat 11 <le E6.{. hir r~·\ ... ri 
.saL.u :ıL11a Aum..i..;}vr.....n<lü y~ p · :ı
cakt:r. 50 tondan asa: olm "1k 
üzere a_y rı ayrı t:ı, ·pıci ... ._.c t:rJ!c 
e<lilcbillr Bl'hcr \il .unun tı'ı

min fj;.ttı 7 -~\tr~crtu . i k tc:r.inat 
t..>kli.i cd.ilec,,:< miktar üzcrind~,1 
\"'-!rilecckti~. Tallı>lc.:_1 k~nur.i 
ve ;ı'.<alaritc U>klif '!11()";{\uplannı 

iba .. c. !:"'~tındl;.!' b!r snat C\·vcl kr,
;ır.isyon;ı \-ermeleri. (26 - 61H) ... 

4"i,677 lır:ı 50 kur.·,. kc;.f bedelli 
4 rr ... ·trc uzı..:ıılr•k \·c muh·'tcI:,r ~
n!şlik ve ka1ınlık~o. 363142 n.~tra 
nlJ.ı\..lLı kcr .. ~dc ·p ... ı.Jrlıh1a .,tut 
alıJ'nc:ıktır. Taliplerin 15/6/912 
Po..L ... ı tt.~i g~~1u. sai; t 11 d-c An::.:a· 
rada )!. M. V. 4 No.l.ı satın a~ma 
•kan ">yonu! 68SI ti. a 63 lk:ır~~ 

kat'i tomi. a!farile gelınC'lcri. 
(71 6266) ... 

l O'.lO ton bah alt kto ru .:;t alına
caktır. Kap:ılı zartla eks!l:tıı 0 ;l 
25/ti/JL Perşerr~ güoü saat 11 
de Eski-.,...l"ldr 1:.;krri f;4tın alma kc· 
misyonu,•da yıpılacP."<t: ·. 5() tor.· 
dan aşağı olnı;ı.ı:r.a!~ üznre t~kl!-' .. 
kr de kabul ed•lir. İlk tcminot 
tekli! ed:Jrr<.•': rr~ht~r ü ıerin('rn 
Yer:.ecekfü. Ta.lipk-rin k~"uni ' 
srnulari~\. ton.?if nx.~-tl.plarını u.· 
fo S.'.\atinckn h"r saat c·vvel kamis· 

:ıncleri. (69 - 6264) ' yuna veııırrı'-,ı-i. (25 - 6143) 
Kibar Yimblcdcn mahallc-'lin

de Fl;dn~an'ıo konağl, paııınak)a 

göstcrıilcn şık hlr bina idi. Frid
man tam bir ı:i\'k adamı gfui, öyle 
içi e_.ya dolu bİT mi.ize değil, gi
rmcc insana ferahbk veren ı;iizel 
ve Jıi;yük bir ev yaptırm~ı. 

, · ile ;ıJ;.;:Mar oıaıwrın en ıeç 10 Ha-
gün ya.pma-k yol>le birı;<>k şeltir- R d 
ıerd<>roymadık ai!e bırak.-ııam~. z'r•n 942 ç._.""'°'b' cün.ı alqıa.mına Harp Okulu Satınalma Komisyonu eisliğin eıt 

kadar Kaı;ır.rp;~da bulunan ~ 

Beril eli.n<loki gazetvyi bOr ke
na:a b,raktı ve loo1tuğuna gümü
krck: 

- fü! n'üthiş hayat bunların
ı; i • .. dc<l!. 
Fr.Qman'ın gö.."'i.inii ken~e 

çcı:i.-ımesi ü:rerine: 

- Şu hırs:zları dü:,>Unü:;orum, 
dcdı, lıergiin hayatia~ı kirnıbilir 
ne tchlil<elcr lç;rdc geı;iyor de
l.: l ııu? 

Fı· :lın'1n fi.oı.of ı: bi ba~Ja<lı: 

Beril cevap verdi: na tekll.f'..e bulunl/\aları. c6l35• 1 _ H;..rp Oku1•..ındcn Subay çıi~ak o· urlar ıçin .i.:iint.'1 rr.:.a !riı'.dc y. z.:!l 
- Bu da n.e çl;rlJn §ty? 1------------- ··- ı e~a poz-arlık!• •atın ahac•kt:r. 

K d . · · ·~ " - 2 _ Gabaı·d·n kumn,tan Su.b~y elbise\! ctl\k_m o1 :-ak> po:-t;ı.t:f kar,o1:1 - en l'Slni zcngın gos,.-rır. 

zengin ailelerle münasebet pc~"tla bat~ar.iyc. , 
3 -P~arJ:ğı 15 IIaziran &42 Pe:-;en'bc gür.ıü 1Sa.:ıt loJ dı) AııKa:-ada J:Jn' eder, kı.zların;ı ke:ıdl:iııi beğen-

Okulu binasında roüte~ekk.l kom~. y Jn'! .... •\• ıl~c3lır. 
dirir, sevclir'.r. Sonra... 4 _ İlk tahmin be<iclleri. 

:F1·ank: A _ Tak:m p}bise 48'100 lira ve ilk :.,m•.alı 3&45 l•ı a. 
- Biraz cL:ı b'?'m Con Llli g.bi B - Büyük üniforma 3400 lira ilk '""'inat. 1755 lh·o. 

dcd., c - Hurç 19800 \:ra ilk teminatı H85 J;ra. 
Darıl!n scrzu-:;.,.:c kcnrli.:;:.ııc bak D _ Portatif k:ı:1·ola IHOO llro il'< •rmt. •tı ıoao ha 

tığını gı.irönce, bir kahkaha ko- E - Baitoniyc 23400 lira ve ilk l<'mln<.tı 1755 lir>d;r. 
1• Is"~bvl yuvcrer<-•k, sözüm; dcğiş"t.irdi: 5 _ Ş;uılnan1eleri Aı.k:ırad:.t n'r<'.::.kO·· kumisyvn<la \f r~· nl.u '1lt ~ 

_ Yanı den"!t'k ~t,yorı.rm kl, o~ Lc\·tı.z.:m Amirliği Sn.tın Alma Kom ;ıoyonunda her gün gorul bii.T. 
n\ın da goı 1 k .z.)ar üLt:-rir<lc s.ı.- 6 _ İkinci rn?dılede yaıılı 5 kalem e.:.yo.nm hPPSirııı birden taliµ oJurıJblı 
hırh lılr te-!-ı·rı \'8.l". ıe~eği gibi her birine aYTı ytırı Yf'y12 b'r k;ır-:-- bı dı·n -:lip u."~abıl ı·. D 

1.l-cı ... ll kızdı: 7 _ p;ızar]ığa gir~e~lrrin ilk 4?rni:ıat m('J\tup \.,.,,.a rrakbu:z.Ja.rla belli , ... 
ı \.e ,.;41.ttP. koni: )'Onda bulı.uur.aları. '"2i0' ( D.ıva1111 var) 

• TAKVi M • 
n ın-J 1358 HIZIR Hıcrl 1361 

MAYIS 
34 

C. EVVEL 
26 23 

Y.• 9ıJ Ay 6 vas;,~ t.ı.. 

HAZiRAN 
s D Valı:ll S D --

5 29 Glıneı 8 50 

8 
13 13 Öile 4 34 
17 13 İkindi 8 3'4 
20 39 ~:lrrı 1200 

Pazartesi 
22 4) 'i&t.31 2 02 

3 11 im.sak 63~ 1 


