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i N S ON TBLGBAF LARI VE BABEBLBRi VERE AKŞAM GAZETESİ 

.. . . 
\__Gazeteye gonderılt>n evıak ıade edılmez J 

• 
Yeni bafllyaa lla 
mu harebe hak
kıada b.eaaz tal· 

Almanlar do~uda taar
ruza geçmek için henüz 
hazır !ık ve teı·eddüt için

. delt>r ;-;;;-ÜttefikleT ıyı 
va7iyete geçmiJ ıayıla
bilirler, Libya harbi, 
Midvay deniz zaferi, 
tayyare akınları demok
raıilerin !&n•ım ve ma

neviyatını yükselten o

laylardır. ınat yok M"ııdVllY mostankcm -mevkii ile Aluiı:a Jo;ııılarını g&krir harita 

ETEM iZZET BENiCE 

Sovyct • AlllWln harbi büyük ve 
kı)· •ınc11i nıücadrle halini hala 
alamadı. l\hıı;mya tereddüt ve 
hazırlık de\TCSi i~indedir. Hazır· 
lığın en son tuk:ıt lıı.,.,aplarına da· 
)landığı ve bunun i~ in ımın siir .. 
mckk olılu /!'ıı ımılıakkaktır. Ya· 

Va~ington, !) (A.A.) - Şiııı· 
di ikinci bir dena muharebesi 
Alnska kıyısı açıklanııda, A· 
leouciennes adaları dolayla· 
nnda cereyan etmektedir. Bu 
~arpışma baklmıda şimdiye 
kadar sarih walıinıat alın· 

(DO\·•ıru 3 uncü Sahiltde) 

ı>acai','1 J1arp ka~· ı t "'ıı. "·c ~art ... ız ı• 1 it d k• 
•ö!iim dioim• nıii rr. ddt'i oJ,,.ak· şga a ın a J 
tır. Teredd'it içindedir. Zira, ölti nı 
\e dirim lı adıinc atıld ım g;;n Rııs 1 yerlere üç 
t; ı·,;i kar !'ttı1da )8 lı. J t i zaferi ka· 

' " ımak. rııh ;ı t da hrr eyi ka\ hd· y {: n i taarruz 
nırk emri ukii ile b:. ba ka la· 
ca J..lır. Bih ı .. bir anında Alman· 
,. i · in<lcıı \e arka ndaıı kat'i 200 kilome t relik 
;ıırdte ı-mi~ olmak isHyor. Anll· bir cepheye şlddetll 
pan11> i~ all'llıindc hinhir kıpır· 
donma , ardır. Btt lıiiyle olrlııf?Lı 81Ell~l81' yapıldl 
)<adar Rmııanya • ~facari>.tan; İ· Londra 9 (A.A.) - B .B.C. Dlin 
tnl)a • • facari~taıı • Bulgari .. tan; İng: iz la!)"\YSrelni garbi Avrııpa-
l'r:ın•a • İtnlya daval.ırı ve niLii· da A.:man ~:.! ku\"vell<.>r .re kar-

İNGİL TERE 

ı Garbi Afrika· 
ya bir Nazır 

gönderildi 

Şimdiye kadar İngil
terenin Afrika .. mus-
temlekelerinde buna 
benzer vazife yoktu 

Londra 9 (A.A.) - BJ3.C. İngi· 
lız \.caret k"rporasyonu ba'ikan t 
L0rd Sm.; ntun Bı-i•aı•:ya Kab:~ 

Nazırı olarak gaı•bi Airikaya ta
yin oJtınrrıtııit ur , 

CDevar.u 3 ün.o!! Sahifede) 

LİBVA'DA 

Muharebe 
Mihverciler 
aleyhine bitti 

• 
Fakat Almanların 
harekele geçmeleri 
daima bir i h tim a 1 
halinde bulunuyor 

Londra 9 (A.A.) - D.B.C. Libya. 
da .şezyt:ımn k.azaıı1t l=~ ver:
lcn nıwharobcnın birinci :\lsmıı 
n1:ih.\"crcil<:'rin ale~ıine neticelen
rni~ti r .• şı.•ytan uı knzant• Britan· 

( D\"Vamı 3 üocU ,<;ahifed e l 

ları Hrtlır. Alman}' anın Şimal Ş• biiyfık m kya.•:ı üç hücum da-
bunııından Y.g.- kı~· ıl arına kadar ha yapır..,.lar.dır. Bu hücuın:ar 

Çalınan mlhlrl e bir gecede 
rnı n iyeti da,·a · ı nrıl ı r. İşgal 'e 200 ~Jüı:ııeiı<:C1€r Ia la bir ecphC· 
isti1ci. altına ahnmı<: ınılletle-rin &a- e ı o l n uli "Ye- lçi'kad B~ mtnıırıeaen çorap 
tıo tajları, k inleri, İ') anlan , ·ar· riııde do a .<ım • er yoll,ı-
dır. Almanya biiti.in bunları tas· rı.~a \u ... c !mit~· 
fİl· e rd.-ıncıni' ol~a hile hfıkimi- Avcılar ~msınd.ı .... ~tli o!ı:r 
)rti altında ;,ükfuı n i«bar etmiş mu~art.'bc olnrn;tı r, Neticede 4 
bulunarak n Ru,ya k:ırşısına in· Alman tayyarcs• d ·ş:irülmüş, 12 
sıııı~a e.n :ız Rıı•ya J;ndnr kuvvetli ay yare de hµ ı·a uğ•atılmı:;\ır. 
olarak rrkıııak mccbnriyetindcdir. 6 İııgil .z tayyar. ııın kaııbokiu· 

Sab:b,u rg 'da Jllussol ini ile, Fin· ğu anl°' dmıştır. 

Çora çılar Koopera
tifi idare Hey'e i 

Reisidetevkife ildi! ,, __ _ 
Undiyada :\Ianncrlı aym ile, mnu· Ne miktar >Plık wd!ce g les· 
mi J.ararg:ıhınd:ı :'il. Kail ay ile ~ ""g" l f •• • d bit olunmuk m.ıksad le mu~) ene 
JlilJCT arn ında Y8llll :lt> miilaJ<at• a uzerın e c, !~n trikotaj \·e çomp ma1<.ine-

Jar da muhakkak ki lııı ·jyo,i \ ' C kalan bı.rkarar lcrin.:ı \urLign mı taka Lısat 
a• kerl sebeplere d ~ ,· a nı;yor. Bi 3 " mlidiLrlÜb'Ü un mühUriinıi çalarak 
e:ıalc)lı lcrl'ddüt H hazırlı i;ı n b!r :ı:!S Jir:ı mu'<abi! r.dt' çorapçılar 
lı :iyük sebl'lıi budur. Rusy:ı k ar· H . · 1:r •va ~azı J S Ç ı• 1 e rı• k OOj)eratif> idare he)Ct İ re!sı . ıR'Y 
cımıda ,adyel bu nldıığu gilıi bir • ~ •• ' d,1r:ı veren iklısat müciürlüj!ü ev· 
de Amer ika. İn-."il t cre kar;ısında halaA gıJa maddesı· 1 h ... l ' ra'< memuru ~ .. t E rsay i c ı -

Almanla d,·e müıttıdiklerinin ··~a- yardımı bekliyor d, m~ Sült"ymanın LO\•klf edildik-
ziycti \"ar ır. ı-: e &/ VCr'Cn mu c· k•rini h abt"r verın i sı.k . 
f k devler lı cr geren gün baş dön· i lanbu! il gazi '·ti;r ' ı ... n h' · • J! ' Banla;Ja ıd . e eye ı reısı ay· 
d . ·· ·· b' h J J "ırlaıu,·or ku\·· taı~~a !nfir ca .. ti u'ıerırıı· \'il:ı y•'i.te; biı• urucu ır 11 a ı~..... " ' ı;....- dar ,·,un m: l ~i k<.Jl'unn1:ı M"hkr:-
\" «..:1lc nİı)Qrlar. G arbc yaptı.Jda.rı hak!'!'"n kon• ynrı-u topJan.nuş vı) si:·- 1 

(DC'\-aını 3 üncü Sah'f<>Gol (DC.\~ "r.l 3 üı L11 &ıhifede) 
h;ı;· a &kuıları rum·affak olnıu~ltır. !========,=======-=====-== ======! 
Li l ı yada ıtommel kune!lcri İngİ· --= 

BOŞ A NMALAR 

Neden Çoğahyor? 
J izleri WJ, ı ıi renıcmiştir. En son 
haberler hatla Alnıau larm hare. 
~ c nok1.ı l arına ç l"k iltlikleı· ini hile 
bildiriıor l l r. Aıni La ııİanda l\me· 
rikan kıı\\ etlcri bani lıanl in ı;i · 
l i.z adalanıı.a, rua ıı Yarımad a sına , 

Jlindistaııa aynk ha maktadır ve 
her tarafta Amerikan nıüdafaa ı ı, 
Amerikan harp kabiliyeti ken<li
~iııi gö;,tcrmektcdir. :uidwa) "daki 
ıkniz harl>i Japonlann ağır kayıp· 
ları >le neticelenmi~lir. Şinıdi A· 
Ja,,ka n~ıklnrında ba şlıyan Ame
rikan • Japon deniz harbi de yine 
Amerikalıların zaferi ile neticelc· 
nccek ı>lur..a Japonl·a belki de baş 

ANKET i 

hla 
ço 

i sebepler 
A • 

amı o u or 

(Devamı 3 Wıcll Sahifede! 

Avukat i r fan 
Bo<janrn alar neden art ıy"r, 

g~yr;mcşru birle~m..>.lcr nıçlıı faz. 
l:ıl :ışıyor mevzulu ;mlr:etin ı ize bu 

Yeni Edebi Romanımız 

Aşk ve Gözyaşı 
Bn nefis ~serin nıuharriri cdiı> arkada~ınlıı. 

S ELAM İ İ ZZET S E D E S 

ılir, Sön Telgr•f İ\W J ... ;ıırl.aaan bu giizcl romanda , siıi ta l ~

regiııizden kawıı an bir a~ hikayesinin tatlı tirpennelerini 

duyacaksın11.; bir ı;ibir, bir ateş ba~ınrt:ı döndürecrl<.~ 

Bir kaç güne kadar başhyor 
'-========-:======--.==========="" 

Emin' in fikr i 
!lLtn u<! avukôt İrfan Em ... cevap 
\ 'et'Crek diy<ır .ki: 

•- &>.ıanma hadiseleri okl ı~a
d i, iç!ITTıa ! a hlaki n&\ !erüen bı~ 
~1,k '1ıni1Jcrin mahsulli olarak dü
s li.ıi Ü ın<!tt icr;p C'<lt·r . Yaşaına~ 
ğ"çlcşli k çc C' t.ra~.odakılcri faızla 
bulm<> ğ'1 ıııcy l cd,,n baıı dihjürce-

ı k r de kcnc!in; h'sı:t• ı t'rm<'ğC' ha~ 

l la r. Fakat, )O.~tiu·ı uga rağn1ı..'\ıı 

1 

SO!ISUZ bir f rag;;t V<' ıneı,but )" t' t 

(l'l'\11.t ll 3 UQCÜ Sah'fode) 

1 

1 

- - ...---
Ruslar dört harp 
gemisi batırddar 
Lc.v.ıdr« ~ (A.A.)- BJ3.C. Rus

lar üıç sahil nıüdafn a ı;<:m i~ i ve 
bi ı· torpiwbcıl batırıııışlaırdır. 

Bu h::hcr re .ııcn bildir:Jrr.ekle 
ber:-Jı.:r nerede bahr•lrlı ~llla ~:ı
ret olunm:ını~ilJ", 

Amele ve işçi
lere trenlerde 
yüzde 80 tenzi 
lô.t yapılacak 
Bu suretle hasad İş· 
leri kolaylaştırılacak 

Devlet Demiry.ı .arı Un.um 
M ı.idürlli;ıü, en az 40 kişilik grup

( !>evaroı 3 l ·ıcG. S~·h ft.•Ot ) - --o-----

ALMANLAR 
Kafkasya ya 

asker çıkardı 
V~i, 9 (A.A ) - Sm yet Rusya 

ınuharobclrrindo yenj b ir lıUtli s e 

kaydedilmi~lir. ilk defa olarak 
kilı; iik ıni·ktard~ Alman "'k~rlcri 
Ker~ Ynrınıdaa ... ının kar) ı ı...ahilin

d.- Kuban'a tıkmı,lar ve K:ıfkas· 
ya arazisine ayak ba mı lardır. 

Ki ACA 

iki kısımhk .. 
lr.9 iftere ııi" Va~ i ııgt"'' elçisi 

],anı ljal iful :s ?/C7ti bir ~ı•ıtıık 
siiyli,wrek ded, 1'i: 
•- H ıı !eriıı artık lıarb i ku·c.

'ıarnıya'"aı 11 ı ıı. bilcl iyinc t."'C bu ~l' · 
·ne kuzattan ıa:su hir da 1ıa 1.-a;a. 
"Jli1'1?•J1ucauı nı uhakl.:uk oldıır/u1uı 
Jıaj 1 eJntnnıL• . 

IIu.li.f<Lkvııı 1nı sC~e ri ii._t• r iHdt! 

1ı_rın 1t:.1l! t (i;i~uneıı b i.::1 111 1nahu· 
c!;ı f'biııi tordmıı : 

,_ Lord un. ril ın lc:-inln birh1ci 
kı .<:ı:ı:.uıu iua11u1 cu.: \'Ok gü~tü.r, ele
di; fakat , cünıleııhı ikinci kıs ııtt· 
na l · rı1.: ~·erınc nıek de .n , ıo o 
dcrerc aıl~ gc/ . yı•r. • 

• 
Amer ıaı a b a v a 
kuvv etleri ku
mandanı b6yle 

ıöyl yor 
Lün.ma, 9 (A.A.)- .ıı.n.c .• 

Anıcrikan ha' .ı l{uınandauı 
Korgener• 1 Arıwld Miday .

1 ıuulıart~b~ıne i~tira\t elm~ . 
olan ordu piloılarına bir ıne· 
saj güııd~rcrek e:u:iiıııle de· 
miştir ki; 

(Deva!T.ı 3 üt'"" SolıliC<\o) 

Arjantin de 
harp ilanına 

mı hazırlanıyor 

Bir pe rol gemisr
ncn batlralması 

pr o te$tO ed i ldi 
Londra 9 (AA .) - B0t.•ııos A;

res1eı1 bf.kL.ril<l1ğine göre ATjan
t in h<ikiırnc i bir pc 1 gcmisi.ım 
torpil"enmesi ızcrino mirvcr { 'V· 

letlcrlni protesto c~m:•a;r 

Arj a~iin ve Şi li .. :ncliyl! k<ıda.r 
miıl> ·ere ~ar.p ıliın e 1 m,mı war. 
ikı ilt:m iil«\mct r. 

UZAK DOGUDA 

Japonlar yeni 
bir cephe 

, daha açtılar 

lviogolistan'a 300 bin 
kişi gönderdiler 

\'"-ing'on, 9 (,\ A ) - Uz:ı< D ğ-"
da ja,p)rıl ... r Çu ır-n şehr111i cUm ~ b\.1 -
hınu,·o,ıar 

ıaponla.ın b"tün ~m Jorl. ç,ınJı:lnı 
hUkOmPti ku\9\Ctleri 11ln 6f'J13c3t dün
ya 'c t batlaJ1n1 ke:mektir, 

iaşe Müdürünün I zahatı 

Ağır işçi sayı lalJ~ 
l a r çoğ a lt ı ldı 

Karneler temmuz baş1nda gene 
ik! aylık olarak verilecek 

Ll: .ıCk n: ı t_· ldd. .ı Jlı1 ·l .L l 
::~~ lcl~rdc. tı •. i.I. ~a ~ ;kı h~-
b ... , r (! ~- rı(" Mmı 1 ' ?ttldit~ 

Mı.b:• t z H •k bu ıı:~L ' ı hb.e şt.n l arı • 
~m, 11.Jr· t 

C"- Ünll..~ ·J.Oı: İ l'\y IJ , ·ı;l ("<kısi Cıbi 
~- .1c lk.ı. rıylıt. }~ınel t'r lo\'2rj olur:ı
cari.t 1r. 1'1ntb2. J:ırda n~akırw ·lf':lle, o
cak l:ın.5111<t.ı, :ı1 tş k:-ı.rşı r.ü~. çalıştın 

Ja:-a Ca. .ııt;..ı'" :SÇJ ka "'llffi vtr!lmf.!-i 
ı~uckında Ankaradnn er..ır ge.m~t.:r. 

Yeni nla.nsu v~t;Yt.·• ~it cdı l ıne

de" bur.laı"Ci..,n "1l'ri diit·r hav..ı d 1to ler 1 

ancök bircı• tnhıtUn ve• t.l~V\~:'d:ın 
il!:rİ g !<lt_m1CZ.> j 

~~~~~~~~~~~ 

İş Bankasının 
Bir muhasebe .. 
cisi bir kazaya 
kurban gitti 
Be~azıtta Kalt"ndt"rhanedc De

rımi J\Jebn..,t t"ft"ndi oka~da <& 

(Devamı 3 uncü ~ahHroe) 

ELEKTR i K. TRAMVAY UMUM 
Müdürü Bu Sabah Ankaradan Geldi 

1 
K 

Tramvay ücretleri tetkik edi liyor~ Ame
rikadan getirtilecek 9 o t o b Üs vapurlara 
yüklendi-Almanyaya bin bandaj ısmarl<1ndı 
"-fu:htel>f )Ş!er iç n Anka•nda 

al:ıkaıdad:ırla tem slar yapan E
Jcktnk, Tra ,;'\ .ı~ \e Tüne! İda
releri Umum :\lüc: ru fö.ılkı Eren 
bu sab;;h Ankaradan şe'hr,mizo 
dönnıUt;t~lr . 

Hnlli:• Eı·cm bir m uharriri=• 
l< ._ .. starı hakkınc..ı .ınları o) · 
lemi~t1r : 

•- B u k..J ıçın elektrik !abri· 
ka<ı•un \"C d iber J;jtun tcsisa ıın 
kömür flıtıyacın 1 t <Anıamen temin 

d-ı1 , bu~ ıtt;;ı: • Komu '"rl 
ş , ._ ... en stok t. lJ.; rH.. ) :ıct. .. 
g.z. 
n~ t:r tara; ı · hu :.rr.ct .K.Jrl!· 

deniz sa.>ı.lk . 'r1< · ·ıı. it komu: 
madenkr:n'n o. il tar. ftn· 
dan ı,<lc .. u.. m va k t c1· 
m;şt i ı'. • fad,nk.i · k m "e 
ıı:ıı·.:u~u ~ur..J . çıkarılac;ık k<Jo 

r. .h-krin fıı':ırik \ J \ c dig • <\( · 

poJo.t~ raku ı ~n K .. lJdLn1z s ~ hı 1-

cn.,·a:ır.ı 3 üncü Sohı!tde l 

Bu sabah Fat~h'te feci bir eze oldu 

Kar:ıgiimriikte Karaba~ .. rnhal· 1 
ksinde Deuıir:ığ (,,ol<ağında 9 nu· 

marada oturan r.u~cııeııin kızı 12 

ya~larında Sab iha bu < abalı saat 

on buçuğa rlo~ rıı l'a tilıı ~ Mall a 
çar '}tsı öni1nUcn r;c,·e ı ~en bir k~ın • 

~:onun altında: kalnn~, ö1nıii~; iiir 

l!ii.dıse tahkikalıııa dernnı <• lıın

mol.tadır. 

japonlu.r "\to_ı-0Jist:u1 ı .. ı ac ıkhırı cep
ht'Y ~ :o0.000 1ti gvuderr:: 'c uır. Bu 
s y ı Ç 1 ele h hı ıan !a.pon. a.5kcr n.Jk-

tarın l ~.J!'ı:.ıc?. i ı~~~~~~~~~~~=~~=:::::===~~~~~~~~-

I RUS CEPHESİ 

1 Leningrad la 
Sivastopolda 
harekat çok 

kızıştı 
• 

K u b iş e f'ten p c k 
yakında mühim ha
h erler gönderile-
ceği umuluyor 

Diğer kesim· 
lerde bir de· 
ğişiklik yok 
Loı dm 9 (A A.) B.B.C. Gt-<:c 

·arıs Mookovarla n<'§rolunan teb 
• c:< , Siv l<,polur. har.c nde şıd· 

ı dcth nmh:ırc1:ı<!lt r cereyan etrn~ 
,ııına.ır. a r:~ın ~n cc·pl-derd~ bil· 
yük b :r clcg' ı ~lı'.< olmadığı bil.d:
T~ ln1.PK.ted ır 

... iu~}..o\;a r ... )'(}:.U da Len.ng
(J)eo, a:ı l 3 Ut?\.Ci.i S;,,ıhJfMe> 

NECİP l'AZIL JlJSAJttlRat 

nıınyuda tıcrş~.f >-~ " • c-
lt~ı 

- «lll'l" J & n ı. yoğı.:rt Yll""~l 
'\1lrd!•1~ 

Sözii, ba · ı ·ket. •rJ,, btill)'Cler a. ra.
sındak. sık ı f:liı ü~li'ıp a f'tk""~ını ne 
g ı,.;:ıc l \::e li,·t.·r! 

Aln1an miz:h .. 'lr. ı blferucr; bu rnı1 ; • 
c;n sür'at, şidde• , ctir'ct, tr<ı<le . k arJr, 
tıamlo busus;y<..tl<' ı-ini tnn?yanla r, şu. 
.aad~k i h~~r ı ·:i.ct ve h;trekctsa.ırk ıe
k !~ erine giJre b ı.ı bnnyP.nin bi. rahat. 
sızlık:, bi ı• ıı:u:.t .• lxı: &<i!ils Cıırlığ. çe -
tiğin i i>f'7.C r . 

\Tc i şk• tub.l A) :T.a tl nıiz.aç ve b fin .. 
yp.s.ne b i·· uyg-..::ı dü~nUycn i!tl tee<"ll) 
.k..ı.r ı ~.illC :l.)' ı ; 

Bi:l Ş..:ırk ccplı ı..nde" ' tuh:ı.f h::ı.i , ... _ 
kt~ ;ıl.k; lJ•,iJrU Liby;ı ccpbl•t ndeki 
t uhaf t-.arekı•t .• . 

ş k cı•pht~ınd ı ·ki baı et< ı i;:JJk tıah
~iuae, gOı:Ll~~I UZU d Hl t r\C\"Cledl.\, 
l •kl>aharuı ıızak ve yok:.n, gizli vt' a .. 
\''~ i; \. tı·ı.ahı.irü.ndc, geçen fi t.•neki 

ıu v~ffn.h.')--Cl.:.ı zlii!.n tıınc!J4~ bir dina
mit gibi pathy;ırJğ1nd !l ve tek lihza
ci.a nc~ lce aJn.:ya ha\a ;ıc:ığında.a Jdm
!>enin şuphe r• 1\ ı>di~ı Aln1,.n hJ rrk ı~

ti, <lOnkil yaı ı!l.11zda sıı·ahıdığ1mız 
dört ıtıbebin h ... nglsi )'UZ..ındE'n gt>

"'1krı, ·f o' a. ( l un. Al -na!1 rrıOr;n
dı:ü\.i, ytmi ıı'l<1nt ı l!ades.in i t <· viı cdı•

n; cz .. 

ş kl:lk b!y. n. cıw J g• I. 
lık (" 4 pt:ık k ;c h r t, ~ 
Lı 'Y ~ c )..l n ı ~ 

y su: nLn l .ı 3 n l b•r a• -
e'ı c l ret,. go yo;: 60 h tl· 

!' r. ' 
nı y pı ı, i yap , n 1 b .. 
y g ıtlügü, lk kadı mede ı. U'J. r . ... 
01..,;ı bile hedL f'-. 'n rr.:ı. ı In 1.... ı 

ur-tsınc soru so· rr. a 1.ıaı n 1 a· 
l:ı.n bu l.art.k t, yn c!..ıh·l"O b. bu , 
yahut delice tıı~ d:t\ ı.ını ı.•'ın • .)ı ... 
narr.zetti. 

l-Icnuı. daıul....tt tt'n hıç b• .. i e t ,. ı..: .. · ... 
f"J1l'n~ ı~ bulunan, \ ı •rn iyo d~ J. ~:C. n·-

3·1-tU görU!'tmıycn bu h ~ et • 3 ne 
Mlanıa;c;.ı.Uı cıkıntıya. dilşn1 bır '?: r-

r.ıeın sin ir!~ .tltı.ga~tıı; b., :l 
4;ırl ü tefsire yü1 "\ar nn?. 

q,r.me;c ki, st cf•phede b:ıre f f . 

t: izlik, Si.ster iı('n0~ haıırhk!;ırıa b t 
mı ~ği. ts!.cr ba i\n blr Cl'pht: :le haff

kt>t f ık.rinin ğdu 1 ister ALin~ n 
taarrtıı; güeunUrı t-.ksi 1dijı, ter: e b ~ 
A1n~ün - So\·•y<'t uz.Ja,,m:ı ı nn r.~ıı ı~ 

~ç .Llığı ta rzında te l t"<hl-ı .ni bugl '\ 
h;ia k3t'i V<' he:- Jı.'i,11alc ş6nı:ı tejh ... , 

Al 'Y'"' n ınfzac1n1Il. bir dacıı ı, b·r SJk . • 
lı, b:r göğJs chırhkı ~k\.a~ ali.. 

n :z A!ır.:ın:al't, b~ holi.rl~ de ı><'l< 
t o>< ~ b i'Cermiyc k bi..iyell i bulmak · 
l:ı. beraber, ilk d ı~!a l;'J1ad<!1 t •(' ıranM 

bır t t"l'cddüt i(indrı gör il)"O r z. Bizc e 

1942 il kbaha: ı, Alman b:.ıny " ve rrıi-
1;.ç ihti.san11n1 n flon ı t"'m Ü \9ad~ 1 o!
muşh1r. Güniln ca."1 nokt3tt budur. 
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HALK FİLOZOFU 

KOLAY DEGİL ı u~m]i• ~ . lı :;:~~;;·~;~ .. Üçün-' 
ılJı 19 , . - cükadehtebirtuhat 

Blziıru gazete, yeni ve ç<>~ şa· 
yanı dikkat bir ankot yapıyor. 
•Boş.anmalar neden artıyor?• 

~mılinıi memleketin ileri mü· 
nevverlerine soruy<>r ve cevnıı
larını ncşrediY"Or, 

Adliye Vekületinin bu ınen?I 
ü2erinde y.ıptığı te<Hı.il.leri iJı. 

tiva eden rap<>ru çoık miihiın
dir. Ve derwb.ilir ki, çııktaııifıeri, 
h>t;bir devlet dairesi, bir yarayı 

·bu derece samlınıiyc·tle deşıue
ımıi,.;, illetlerini bn kador sara
hatle ortayo lroymamış ve bu 

nıaMumenin neşrinde bu dere· 
ce bliyiik bir medeni ce."aret 
göstermemiştir. 

Evvela, bu bakrmdan, Adliy1.1 
Vekaletini tebrik etmek gerek
tir, 

NAZARİYAT 

VE A:'\'IELİYAT 

Eshl Tloaret Vekili Nazmi Top
çuoğlu son günlerde iktısadi ıne
sdelere ait ınülrlm ıuıalmlder ya· 
:zıyor. 

Akşıun ref;ki.mn !tundan bah
sedcdıen: oNanriyat oo.~ka, ame
liyat baı;ka diyor. Nazmi 'f·<>pru

oğlu bir müdde evvel Ticurct Ve· 
kili idi.· 

Anlaşılıyor, deiil mi efen.diı;ı?. 

TOZ EKER 

NEDEN YOK? 

Too: şeker neden bulunmuyor?. 
Sır halin.de bir meo;ele .. neden bu· 
lunam&dığı aulaşıla.:mı.dı, gilti .. 
hafbıı.kl, Ş<'ker Şırketi heı-giin 

n-0rmal ~er ve~ormuş •• 
Biıirn Osman Ce1ll!ll şö)le de

di: 
- Şimdi çilek ,...marn .. kibuna 

otuz kuruşa veriyorlar. Büyük 
tiiecarlar ıı..yuna -§il.ek r~ti ya
pıyordur. To:t şeker onun i'<ın bu· 
lunmuyor. 

TEKEYAGDA 

llATA MI'!'. 

Hiiseyin Cahit Yalçın bir maka
lesinde Köy Eği<tmen okulu tııle
ibesine tereyağ vermenin bat.alt 
olduğunu yazdı. Bir başka refiıki. 
mİ2., bu iddia hakkında bazı mü· 
talealar serdederek, böyle bir ha
rwtin, bakilııaten bal.ah nıı .. ı. 
duğunu soruyor, 

REŞAT FEYZi 

Şimdi, mar;Cı; meydanda, se
beµleri ortada. Çare ve 1eıiavisi 
nedir?, Arlık sebepler iizerin· 
de değil de, çareler üzerinde 
dumıak, diişiinmek zamanında

yız. Çlinkii, maraz, nahiyesini 
gittikçe geııişletmektedir. 

İçtimai ve alıüiki bir dav:ının 
tedavisi !.-olay ve çabuk yapı· 
loınaz; biliyoruz. Fakat, ha.Ese 
o derece clıenım.i~·ctlidir ki, bu 
me\.rzuda, ml~-ün olan sür'ati 
giistermek mecburiyetindeyiz. 

Bazıları, belki i.frata da vara
rak, daha ileri gidiyorlar. Bil
h=, iç!Lmai, iktısadi, terbi
yevi ve ahlcki bazı illetlerin 
eileyi fona halde ;arsmaikta ol
dtığun~ı iılL:ia ediyıalar. 

Herhalde en miihim bir dava 
.karş.ısındayız. 

Şoförler taksi 
usulü11ün kaldı
rılmasını istiyor 
Pazarlık usulünün 
ihdası iç:n Belediye• 
ye ınüracaat edildi 
Şoıförler ve taksi otomdbilı sa

hrplcr'. alakadarlara müraeaatla 
fe"Vka·'.i'ı.de zamanın deva.m> müd 
detince taksi usulünün kaltlırıl
mastnı ve f;ar:arlık urulünün i:h
dasmı istemişlerdir. Aksi takıd:r
de bugünkü malızeme ve benzin 
yag P'l~ı<ılılığında taksi ile sefer 
yaı;ıılanuyacagını, ve yahut bazt 
şoförlerin g.zli ve usuk:ıüız olarak 
pı.zariık usulünü ta&ip etmeğe 
me:~bur olacaklannı, istediklerh 
müşteriyi alıp istediklerini al:ın... 

yacaklarını söylemektedirleı. 

Açık iş ve memuriyetler 
Kırklareli memleket hastanesi

ne •hlr a-d€'t 1 inci sınıf, 4 adet 
2 ;nd sınn he~ire, 5 haıstabaıkı
C•, 1 kar~tina memuru, 1 !erzıi

ve ütü<:ü, 1 adet be1'ber. 1 adet 
aıhçt ve 2 tane dıe çamaşm:ı ara
n:::maktadır. 

TaEp olanlann me:ııkiir hastane 
sel"<ill:ıipl:ğine mürac.aat etmeleri 
i.'.:a,p eylemektedir. 

1 Sküçük yankesici 
yakafandı 

12 yaşında Feridun, 14 y.aşlann
da Murat, Salfilıattio, Yaşar ve 
15 ya.şında Arslan isiınlerind~ 5 
çocuk dün Eilimekapı - Sİiı'keci 
tramvayı.nda y ankesicili!k yapar
la.ıık.en yakalanarak adldyeye tes-
lim olunmuşlardır. 

Biıze geliıı.ce, hayret ediyoruz. 1-============== 

f~~i=J~@ıt Kcşlı:e her müessesemizde tereyağ 
bulabilsek.. böyle bir keY hat .. ı.ı 
olıu mu?. 

ESİRLERİN 

AÇ KALMASI 

Bir d;ı esirlerin aç bırakıhna>ı 
lalı ortaya çıktı. l{abahati, Al· 
ınuıular lngilnlere, İngilizler de 
Alnınnlara alf "" tahmil ederek, 

'birbirlerin4n esirlerinin aç hıra-kı
lacağı kararından balıstıdiyor

Jartlı. 

Kabahat iki tarafta da yok, de· 
sinle.r de zavallı esirlere yiye.:ek 
ver-inler.. başka türlü bu işin 
.içiadaoı çıkıltr mı?. 

AHMET RAUF 

Darp ekonomisi 
Davulun sest uzaktan he;; gelir, der ... 

ler. Bize de öYle geliyor. Bugüı1. bü
tün dünya devletleri, yeni. harp eko
nomi.Sine uymak için mütemad:yen 

teşkil;iL yap1yor, y~ni yc·ni 1tcs!slcr vil
cude getiriyorlar, Bu isl.er-e intibak 

derhal mllH;kün ve kolay değ'!dir. Nı
hayet tecrübe m~sc-1~ r. Fakat1 u
zaltlan, bize davulun esi hO'i g<liyor. 
ZannediJCruz k.L bütün diğer mem
lc·kt-!tlf rG.c harp ekonomtsi mt~elesi 

ter -y<>~dan kıl çeker giiıı; kolaylıkla 

haılcd Jmiştir. 

Her memlekette ı;ekil ve çeıitleri 
ayn olan blr takım zorluklar vardır. 

BURHAN CEVAT 

r- EDEBİ TEFRİKA: 37 1 

1 Çıngıraklı Yılanl 
\.. Yanıı: NEZiHE l\WHİTTİN -.I 
manasız saçmalarla beni çekiyordu ... 

Acuzc_yi bit• ı.ara!a ikrt.k. ş;..uı:suz 

hir halde, fı5:1A isl..fini boın1amıs olan 
&.yzava doğru yürUdı.im. 

_Ne var?. Nu olmuş? o·y~ ta~ gfui 
bir kay1tsızlıkla oordu. Btr 1nLdı.:ır ga
liba'. 
sıguıan SE"'.simle.: 
- Hayı: J D•ye baoğırdun. İntilhar de

ğilt Bir culd.yctl 
__ Ctnayct mi'>! lo.im ya?114 bu ci

n~yeV?. 

_Siz! ... Ve be-nL.. j 
Beyza azarr.{tle ycrillden kalkarak 

koluma gitı<ll! ••• 
- Gid~li:n. Dedi. Dairemize gide

liın. 

Yerimden kıpırdıyamıyordum ••• 
- N çı.n duru}or ... un seı,,·giL:.ı.n? Diye 

beni Çl!kt.i. Hanl benden hiç ayrılrnı
yacaktuı·t .. Ne clut:"Sa ol:.uıı Uer;de:n bir 
scnıye ayrılını,ya.cağın.a soı; vermccA.in 
mi" 

- Fclakı·tl Diye !ııled.iı~. Bı..o. fe. 

lake\ ka.-.ısın<la?. Biraz ıne!Woımet 
Beyza'?'. 

K.ı...J. b.r knhkaha attı: 
_ I<.ı· ıll li ClJüren budala. bir ka.

dnı ıçın ıT1r1·~amet öyle mi?. 
- Fak"lt o benim k::ırtm!. .. Anlamı

yor musıınuz.'? Onu ikim4 öldüı"'Ciük!. .• 
Beyza bir yılan ~ibi kıvrılan vücu

dü ııe bir adım attı: 
- Siz. ksl;:ıız! Dr<ii. Ben gidiyo

rum.ı. .. Ve .artık daima ölmüs karını
zın m("l.arı başınd& kalıru.z!.H Hepsi 
hepsi bitt:t ... 

Kararan gözlerimin önı.i.nda ipekli 
elbisesini hışırd.atar-.ık azam-elle yürü
dü, gilti!. .. İçi:mde gar:p bir his; 

- Beni o da kıskanıyor! Diye mırıl
dandı. 

O göılerimden kas'b<>lunca, kendim
den geçerek masaya kapa . .ndıra. orada 
ne kıı.dar öyle b<>yhll§ kaldığımı !ı.J
~ yorum. B;::ş ucumda bir takım ses
ler duyz.ruc k~ndi.me ~rldim. Ba~rını 
k::.ldınnca, yanı başır- c:an bir kala.ba
.ı.ıgın ~e-;tiğin! gördüm.. ve bu kal~ba-

izdivaç tedris edilme- Libyada lngiliz muvaff akı yeti 
sl razım bfr bllgfdtr. D ., h • d L • 
B~gün yine boşanma •ebeplerl ü- ve ogu cep esın e enın• 

zerinde durn.ceğın1. Beni teıcrar bu d 
mevzua a\~det rttiren sebep, Anı.eri- gra sı·vastopol muharebeler' 
kıt.da bazı ünivcrsilelerde <iodı.,aç> - 1 
dıersi veren kürsüler ihdas edilmiş ol
ı.na.sı Jlfıtliscskii1·. 

Evli~ik hayatını öğrenmek ic'n, ha
ldkaten bir takım ~eyleri daha evvel
den öğrcnm('k 1azı:n mıdır?. Elbette .. 
Madem k'. 1 .genç bi.r ı•rkeit ve genç bir 

kı_z yepyeni ve kı·n<lileri iç'n meçhul 
bir :çt;mai hayata ~tılıyorlar. Elbette 

onlara bazı ;eyler öğretmek lflzırn

dır. 

Amt1 r1l-i.adn 'bu işi üni\'ersit.elerde o
kutuyor)ar·mış. Mükemmel.. Vakti;yle, 
bu iş:n bi..zıdo do tedri:ı edildiğt b.r iç

ı·m.:1 müessese vardı. Fakat. bu mües
sese, bir mektrp~ bir fakülte değildi. 
Hayatın biızat kendisi Sdi. 

Şöyle ki: Evvelce ev ve a;le !eşiti. 
IMı başka idi. Bir kere, gençleri <:>v

lcnirken kc1ndi ıheves ve arzularına 

bırakmaı.lardı. Çünkü •boşanmanın 
mühim aınBleri arıı.sında lb!.rtbirlerine 

t.."'Ygun oln11yan kadın ve -erkrkleri.ıı 
evlenmesi de vardır. Kadın <>lsun. er
kı•lt olsun, kimin k:n1e uygun oldu
ğ,~nu, vaktiyll'ı yaşlılar, tecrübeliler 
ltıyin t·<.~t·rdi, ondan .wnra, evlenen 
ç:1It kendi havasına bıralulmazrlı. Bu 

gençler, ayrı ev kurmazlardı. Ya1 iç 
gü\-.;y~f alırur, ya, oğlanın evine gidi

l:'l·di. &ki evler büyilklil Evin reisi, 
en yaşlı erk«kli. Her şeye o karışır· 
dt. Yeni ve genç evl1ler, evloni;;;lerinin 
ilık senoler:ttıdc böyle kendilerinden 

büyük nlanların yanında kalınca, ev
lilik hayntının ne dt•.nıek olduğunu 

öğr~nirler, ıb:r nc-vi Jzdivaç iln1l· tahsil 
ederlerdi. 

.Kusurları, noksanları kendtler·rıe 
fhyle.n?rdi. Bugün e.:.k:i tip ev ve aile 
kabradı, Herkes kendi başına kral. 
.Aiı<;rtıman hayatı, modern hayat, 
lüks, çayla-r, ıbalolnr işleri alttlst etti. 
Gen-çler, çok tccrübe~ızl yapayalnız 
ve bilgisi:! bir halde izdivaç denizine 
çık:yorfar. Sonra, bocalayıp duruyor
lar, 

• 

R. SABiT 

YENİ CAM 
FABRİKASI 
inşaat projesi hazır· 
landı. Makineler Al· 
manyadan getiriJecek 

Pa.şaıbahçe şişe fa.'brıkasma ila
ve olunacak cam kısımının pro
jeleri haız.ırlaımııştır. 

Yeni atölyeler, şimdVki falbri
bnm aıvlıısuna ve şişe !rn.mırun 
yanındaki 'boş araziye inşa olu
nacak ve yakında işe başlaınacak 

tır. !Makinelerin de ya!lnn<lta 
A1manynda.n gelmeli temin edil
mi.şt>r • 

Yunan luring kulübü azala
rına ve şigortacdanna 

gönderilen koliler 
Bamn bi-.~_ği gibi mü!hend'.sler 

birliği de Yun.anlı meısldkdaşlan
na gıda maddesi yardıınlan gön
dcrmeğe karar verın;ş ve bu yar
dun ~asmm ilk kolilerini evvel
iki gün lima.nunıı:ı:dan Pineye ha
re'ket eden Dumlupınar v.aıpurJe 
)'Qllannştır. 

Ayrıca Türk;ye turiqg otoıno
lbil kulülbü azaları ile sugortacı<lar 
da Yunan turıng ve otoı:nObil lm
li.ilbü azalarına ve sigortaıcılarınaı 
gıda maddeleri kol:J.e.n )"Clllamak
tadırta.r. 

hğın arasında Fikri Nw;ret üs.tünden 
ba~ın<ian sular akarak kollarının ara
sında b:r şey ta~:.;-ord.'1 ... Yerlere doğ
ru sarkan ıela.k ve kunıral saçları ta
nıdım: Genç muharrir ıcarurun.boğul
ınuş ölüsünü götürü~rdu! .•. 

- Karırı~I Za.vall1 karım ben'm!._. 
Ölsilne ... Onun tıcdbalıt ölüsüne bile 
yaklaş.c.!::ı!yaeak kt-.d.:ır güna·hkarım! .•. 

Hıçkırıktan boğularak tekrar masa
ya kapandun ... 

Serin bir rüzgar saçlarımın arasın
dan geç'.yordu ... Baştn11 kaldırdım ... 
~traf!m z!firi kaLanlık! Baş:m boynu
mun üStünden kızgın bir demir külçe 
g.•bi di.ışGyordu. Ayağa •kalkmıya çahş
tım ... Gl.rtsUm paralanmış gibi sızlı
yor dizler 'm bükülüyordu... Doksan 
bC'ş.lik biL' ihtiyar gibi sarsak sar'.::io.k. 
yürüyerrlc oteldrki odama gitml'k is~ 

ted'.m ... Öielde bir matem süktitu ya-
yılrnıştı.. Tabii! B''r ölü var! ... O ölü-
nün katili de ben! ... Ya o~! .. . 

O neredeydi gtmdi? ... Br-lki. odasın
da hlıla bı>ni bekliyordu?... Belki 
mağrur ve hodbin kalbi ölü b 1r ka
dını kl.Gkanarak g'zll gizli, gü.!ıahla.rı

na gece yarJc.rı ağl:yan zalim bir Fı
ra'\·un g;bl inliyordu! Yahut!... Oh 
belki de? ...... r~ak?.t hayır bu oJ!lmaz
dı!. .. Mf'ş'um b'r n1atem havasiylr sa. 
rılmıt' olan bu otı.;lin bir ko.şe~inde o 

.(De\'amı var) 

(Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ateşe militeriJ 
1- PASİ.Fİ.K VE UZAK DO

GUDA: 
Ja:p<myamn orta ve şimali Pa

sif:ktıeki ha<V'a, deniz emniyeti A· 
merikanm Alaska • Aleııteıı -
Havay - Mi.dvay üsler!nde yaptrğı 
ve devam ettiği hazırlıkla.. dllla
yısile engeç 'bir te!ıdit altına gire
cektir. Oenuıbi Pa:sif kteki ıadala-
rı ,ve r=lara urzanan deniz yolla 
rını muhafaıza etmek ıçin J apıon
tar, Orta ve şimal Pasifikte son 
Amerjlkan üslerini de ele ·geçir· 
meığe ikarar vermiş görünüıyorlar . 
Anıcak Mi<l!vaya yapılan ilk teşeb
büsün çekilmekle neticelenmesi 
ve .foponlaırın Amerikalılardan 
fazla :kaıyıp vermesi, Bi.rJoeşlk A
merikanın Alaska • Aluten • Ha
vay - Midvay adalanndaı ve o böl· 
gelerdeki sularda !lıa-.be >yi ha
zırlanmTŞ <Olduğunu göstermekte
dir. 

şı emniy.-Uıü ihmal etti. Bundan 
sonra J aponlann orta ve şimali 
Pasiiikde Amerikıan ha.va • deniz 
kuvvetlerini mağlı'.\p etmeleri ih· 
tim.ali pek a:ııdır. M'.dva!Y deniz 
muharebesi ıbu kanaati uyandır· 
mıştır. 

2-- i.İBYA CERHESiNDE: 
Mihver ordusu, İngil.irl cephesi· 

nin merkezine ve oenıılb cenail'ıta 
Biiri. Hakeyme .taarrırz etm'ş, fa· 
kat lrngiliz mukavemeti ile bu iki 
rniıhver taaırruzu neticesiz kalmış 
h. General Rommel İn,gil'rı cep
hesin1 merkezden yarmak ve ce
nuptan kuşatmak istemişti. Faloat 
İngifuler, merkezde bir parça 
gerilemekle bera;ber taarrıı= vak 
tinde duı."<iurmuşlaır ~e cenupta 
Hür Fransız tümcni!e 'Bii.ril Ha
~wde iıyi dayenarak kuşatm<ya 
mani o'lm uşlard ı. 

Artık Japonlann Avımtrıaly6'ya 
,biiyüo: bir taa.rrı.ızu önce Alllten
Havay • Midvay adalarının zaıptı
:rıa, yani Amerikalıların orta ve 
şimal Pasiiikten büsbütün çıka
rı'1masına ıbağhd:ır. J aıpruılar bu 
adaları alamazlarsa, cenuıbi Pasi· 
f<kde Aıvustral'ya - Amerika mu
vasalasını keseıniyecekler ve A· 
vuııtra1yaıya, 'büıyülk bir istila ta
a~nrzu ya,poonııyacakları:bır. 

Muharebenin bu birinci safiha
ııı.ıııdan sonra İn.gilio:ler i!b.tiyattarı 
ileri sürerek mıtkabil taa~ruz:> 
geçtiler. İngiliz planı da merkez
den taar.ruz ve şima 1 cen~l'hta Ga
za leden kuşatmak şeklinde beliı-
di. Mihverin iikmal .v;olıu Gaı.'11e 
oenuibwıdaki ibaşlıca iki çöl yolun 
dan geçiıyordu. Bu yQna.r kesil
mekle miıhver kuvve:ieri çok fe
na vaziyete düşecekti. 

~ Son tt:ıaıberlerden anlıyoruz ki, 

1 
mllıver kuvvetleri İngilirL m uka-Jaıponya. cenubi Pasi;fikde si

yasi hedefler peşinde koştu. Şar
ka yani Birleşik Amerilqzya ku· 

bil taarruızu karşısında dayana
! maınrş ve ilk çıkı:ş mevzilerine 

------------- d'oğrıı geıi çekilmek mecburiye
T oprcık mahsulleri ofisi yeni 
alacağı memıırlar için bir 

kura açıyor 
Mallıslll müıbıvyaasL iş1eriııdle ia

tJhdam olunmak üzeıe tobrai\ı: 
ım"1lo!>u.'1eıi ofoıi ek5peı'lert, me
murlar ve mll!lıasipler yetiştirmek 
maksa<iile bu ayın 22 inci günü 
Ankarıı<ia bir kurs ru;ar..;ıktır. 

' tinde kahmşıır. Yanı İıııgil~ler, 
mfüver klt'alaınnı tamamile kuşa 
tamamışlar, fakat ka')'ibe1tikleri 
~raziıyi tekraır geri almı.51a.- ve 
mihver ordusunu ilk mevııHexine 
doğru geri atmağa muvaffak ol
muşllirdır. Bu itiba,r!a mılhaı·eıbe-

1 

yi kazanan mihver değil, İng'.liıı: 
ordusudur. 

3 - DOÔU CEPHESİNDE: 
Cepl!ı.eniın iki cenahında taarruz 

ve müdafaa muh&reıbeleı:<i olmak-

A>za.m.i b:r "'Y devam edecek o
lan !bu kursa Mgari arta mektep 
ve.ya muadili bi.r aerecede talhsil 
görmüş olanlardan zaıhire işlerin- l 
de çalışın"i bulun:dukla.r.ını is'bat 
eed'n -ve 50 yaşını tecavüz e"lıme
miş olanlar eksperlik için; asgari 
orta mekt<ıp veya mua:d:ili biır 
dcreıcıcde okumuş olanlardan 50 
y~mı tecır.;Ü'Z etmemtı olanlırr 
da ıneınarltık ve yalhı.rt da mııltıa
s\phk için kıilıul o1unaıeaklarıhr. 

Kurs sonuıııda icra olunaca'k 
imrlhıanda kııaananla.ra ·kanuni 
lha."'Cirahları ve yevmlyderi de 
verileccl41ıi·r. 

1\y;Jok üıcret mıktan 60 - 100 
lirad:ır. Tallp olanlar mezkur o
l:Esin An.karadaki zat işleri mü· 
düxl.üğün-e bu ayın 20 ;rıci ·günü
ne kaı<Jdr ll:iızzat ve yallıut da is
t'.da ile müracaat edebilec€:<ler· 
dir. 

r 
l 

KIRDAR KOŞUSU ! 
At ya.rışlarııın karşı l>üyük a

liııka gösteren Vali ve Belediye 
'P..eisimize 'kar§> bir cemile ol
m~k üzere İstanbul at yarrşlanna 
ı;J.fıve olarak yapıl~k olan iki 
haftalık vilayet koşulaMndan m
rine cKıroar koşusu• ismi veril
mesi kararlaşmıştır. Bu koşu her 
sene tekrar edilecektir. 

Urfadan lstanbula 
1 

kaçırılan inekler 1 ı 
Urfa vilayeti, 30 kadaır ineğin f 

Urfadan kaçmldığın• ve bunlann 
Surıi'j'eye kıaçırılması ve yahut 
İstanıbula getirilmesi illıtimali ol \ 
d.ığunu alakadarlara lblldirmiş, 
'bı.:nun üzerine alınan tedb:rler 
say·!'Sinde inekler mezbahıa,ya 
sevkedı.lirken yak.alanmıştır. Ya· 
p!lacak muamele hakıkında Urfa· 
dan tP.l'mat beklenm<Jkted.iır . 

--<>---
Belecl'iye Reis Mue
vininin annesi öldü 

İsta.nibiLL1 Belediye Reis Muavini 
Rifat Yenalın valdesi Ayşe Yenal 
!bugün vefat etmiştir, 

Cenazel!;i Vilayot ve Belediye 
erkanı ve aile dcıstları tar8fından 
kaldırılarka Me~kezefendi m<12ar
lığınıdaki aile mıı:kbercsine d<?fne
diLmiştir. 

Merhume iç:n mağfiret dller
ken Rifat Yenal ve ailesine 4zii· 
yetl<:!rimizi bildiı·iriz, 

tadır. Ruslar, Leningrad çevresin
de vıe Laodoga gölü cemtbund.a 
Volıkof nehri boyunda taaTrWZlar 
yapmaktadırlar. Leninıgraıh mu
hasaradan kurtamnıya çalı~ıyıoc

lar. 
Cenupta ise Almanlar Sivasro.. 

pııl deniz üssüıne yüıklemn<işler

dıir. Birkaç gün ağır lopçu ve ha
va '.lruvvetlerile şiddıetU ibıaındıw.'

dunan.lar yapıi.nuş, bu ateş hazır
lığından sonra SWasfıqpol çevre
sindeki Rus müdafaa ha<tlanna 
.taarruza geçilmiştir. A1manl.ar 
evvelce tahmin etti,ğ:iımiz vajbile 
Sivastıopol'u d!üşürm:ek istiıyıorla.r. 

RUıSların Leniıı.graıd'ı kurtarma.
lan mulrteınel değildir. Fail<:at Al
manların da Sivasl.Qpol'u çarbuık 

dü.şiirehileceklıeııine dair orlada 
ufak bir emare bile yoktur. Rus
lar Alman hücwnlarına şdıdı:lclle 

·-1 
Harbi çabuk 

bitirmek •• 
YaAD: Ali Kemal SUNMAN 

1939 eylülünde harp çıkhğı za
man en be11rba<?lı olarnk iki türlü 
taıhmin o vaık.i~ki !bütün ihtimal
lerin es asım teşkil ediıyordu: 

1- Almanya yıJdırıım harbi 
yaparak dli.şmanlarmı mağlup e
decek ve çabuk sulha varacak; 
ı- Almanya daha evvel için· 

den yıkılacağı iç:n harp 1.0JUU 

sürmiyecek. 
Hal:buki bu iki tıahmin de dloğ 

ru çıkmadı. He.r i.1<i ihtimal de 
sulhun n:Jbeten kısa bir zaman
da avdet edebileccğ' noktasına 
vanyıordu. Temenniye, arzuya 
.göre yü,-ütülmüş mütalealll!r, ileri 
sürülen tahminler <;ok defa doğ
ru ç>kmadığı gibi; harbin ibnşlan
gıcını Fransada, İngiltcred" şöy
le iMia edenler vardı: 

- Denizdeki İrı:g:fü ablukas> 
bu işi ç-abuk halledecektir. Çün
kü Almanyada bu abluka yüzün 
den ı:x,r türlü maıhrınnlyet baş
gösterl"rl"k, iptidai ır.addeler de 
b ılunamı) acnğ; ıç'n lıar:p sanayii 

olmıya başladım 
c:'l.'ilkinln kırk hik;iyesi varnuş; 

kttkı,... da üzür:ı. ü..,.lüt>C» dı.;rlcr, Gerçi, 
bııım yilı.ıların cia ekseJ'~'i iç-ki üzeri
ne ... İc;kı~ üzcl'inc nruına, bunu biz.., 
den ziya<h:·, haa.ı.selerlrı ç.-oğuııun se
i:ıcp ve HJetlcl'in:n içk~ye dayandı .. 
ğına, içkiye irca olunabileceğine ham
letnıek 1azın1dır. Bülün dünya ü.zcr.n
dt! yapllıı.n istati..stikl~r de ijUilU goo. 
teriyor ki. hele Cok ileri medc.niY€-t 
merhalelerine erişmem=ş olan yerler
de, zabıta vak"alarının 90ğunun '>ebe
bebi içki, sonı-a kuma.r, kad.ı.n ve pa
radır. BLtnları. bu sc-bep ve ill€lleri 
ortati~n kaldumak 111ümkün olsa mu
hakkak ki, za.bıta va.k'alarının ~it:ıbeti 
birdtınb[re bugünkünün yüzde b .:rine 
düşCCt.'!{tiı·. Evet... N~ diyorduk.?. 
c:TiJkinin kıı'k hik.5.ycsi va::-mış; kırkı 
da üztim üstüne ... > İ§te, bizim de bu 
yazımız, y•nc :.çk'.den çıkma bir dava .. 
ya ait ... Gelelim hikiiycm.ize ...... 

Hemen yirnıisine yeni yelişmi!;i? gö
rünüşte de mahcup, terblyel. bir genç, 
davanın maznu?ıudur. Bir ga.;ı::inoda 
bir müddet içtıkten sonraı )·ine orada 
içen müşterih'rden biriyle ka·vgayn. 
tutuşnı.uş. h<ıka-ret elınİ-i, onra da c .. 
J ne gcç:rdis;i bardat.:, tc•bak gibi §€Y
lcri ataı·ak bir iki ca.n1 kırmıştır, Ga
zino sahibi kıı-ıhp döklile.n cam. ta
bak, bard::ık paral.-.r1nı isternpkte, ha
karet L-<iilt>n z:ıt ta, bu hakaretten do
lJyı dava etnıt-ıctcıdir. İkı.si de itl<lla1a
rını y:::.pıyoriar ... Oturuyorlar, Deli
kanlı k;dkıyor ve diYor k': 

--Şlmc.:.iyc 'kadar, r:1kı, a·ğzıma koy .. 
duğum şey değildir. Dün g.cc-:.>, a}'ka
daşl-arın ı:.• c.-r.yle ilk dpfa olarak rakı 
içtim. Birinci, ikinci kadehler iyi, neş

~Ji gitti. Ü('ilncü kadehten sonra, b 1r 
tuhaf olmıya ıbaşladım. DöTditncü ka

debi. de içtikten eonra ortalık dönmi
ye, gözlerim kararmıya başladı. On
dan sonra~ını bllıniyorunı~ ... N..: yap
tığlmm rarkında dt•ğiJtnı. ceıı..m neY
se razıyım ... Ne yapayım? ... 

Ru it.:raf pek iaf, pek hazlndi. Bu 
itirafın üzerine, kendisine hakaret e.. 
dilen zat davasından va~eçtl. Dava
cı gazinocu: 

- Bu gencin saf, t{vniz bir çocuk 
olduğu yü.zünd.en de, sözünden de 
belli ... B-m m 21a.ral'1m zat(',n bir kac 
liranın •çinde... Ondan da vaz.geçl
yorum, dedi. 

1'lahk.-erne, gencin .se.~oı.tluktan bir 
Ura para cezası ödemesluc karar 
\-erdi, 
Malıkem!'den çıkaıılardan ikl kiöl 

konuşuyordu. Biri, 

- Yahu, de<if, şu mübarek midede 
~ede durduğu gibi durmaz ya ... Her 
midede de etyni şekijde durmuyor. 
Bak, k•rni diirt kadehle ortalığı bll''.
birine katıyor. K!mi de, dört okka 
yuvarlayıp ağzını 5'lip :biç lçmemlı 
€fbi yürüyi.'~p gidiyor. 

Öbi.i?"ü ct'vap verdi: 
~~aki g-etür ol badt>yi kin-,. maycl 

, candır> 

«.~ranı dihi akli meta.mekedegirıdır> 
<Ol r-.•y 'ki ve6r saykali d;l eh!" ke

male> 
cNApu .. trlerim akJ•n3 ba.dli z;yandın 

İşte, k;mioe öı•lc, kimine 'böyle trsl.r 
yapar. Şimdi şöyle, iyi tarafından bol

ca bulup ta çelı..."'Cbi.lsck, bak, içk.1 na

sıl iç]ir görürlerdi amma, gözü kör 
o~sun, o da pahaya çıktı. İki yerine 
bi.r ıç;yoruz. 

- Aldırma!. .. Bu da grçer yahu!. .. 
_ Elbette ... Hele bir düze çıkalım 

da, hepsi olur yınc ... 
İki a-:lbap çavuşlar, böyle konuşa

rak yürüdüler, gittiler. 

mıııkavemet efımekte&rler. 

Hulasa asıl muharebc1er ce.plıe 

gerisinde ve cena.hlaTda iki müs
ta.lııkem mev1ki etrafında cereyan 
etımekıteclir. 

de duracak, sonunda ihtilal çılka
cak. 

Bereket versin iti işlerin içyü
zünü daha iyi b:lenler İııg'Jtere
de, Fransada az değildi. Bunlar 

her vesile ile söylediler ve yaz
d:lar ki bu harp öyle =ıedildiği 
ka<lar kısa zıamanıda ve çabuk bi

tecek gitbi değildir. Çünkü her· 
şeyi ı@lukadan belklemek yetiş-

miyecekt'r. Hele Almanyaıda bir 
ihtilal çıkacak diye bekJ,.mek en 
yanlış .bir aldatma olaıcaktır. Bi
l.akis Almanya bu harp için çok 
Jıazrrlı:klıdır. Almanyanın içinden 
yıkı·lmasını beklemektense ınüt
te!ikler de haz.rlansınlar, •harbin 
·'.cıaplanna göre çalışsınlar. Düş· 

mam küçük görmenin ne kadar 
tı:'htkell olacağını hatrrlataıı o 
yazılar İngilterede, Fransııda sa
lfıhi•yet saıhibi askeri ve siyasi 
muharrirler tarafından neşrediJ.i,. 
yordu. Alınanyanın JıaızırJı.ğma 

dair bunların d~yandıığı esash 
malumat vaTdı. Onun iç;n sad~ 
Almanya çabuk yenilecek demek 
le bıu harbin ıbitiv~eceği farzedi 
kmel!di. O yazılar ya»lalı aradan 
ili; sene)"' yakın bir zam11n geç
miştir. Lakin Fransada, İngilte
red" o k>lıç ve kalem sah.bi er
bap k.imsc 'erin göz önline lroy• 
dukları baızı hakikatler o gün b~ 
gün hatıo·dan çıkar gi'bi olmasa 
gerek . 

Fasilik.1te J< ronya 
ve Anglc s ksos:ıar 
Ya%an: Ahmet Şükrü E~met 

Pearl Haııbmır •baskını altıncı 
ayını doldurup yedinci ayına ba
sarken, Japqn!)la Paslük den•iııinde 
ıbiriıbirinden binlerce .fdlcımıetre 
UZ<tkta birtakım faaliyetlere gi.ıiş· 
miştir. Son birkaç gündenheri 
gelen haıberler, şu teş~bbüsl<>rden 
ıbalısetmekted:ir: 

1 - Aıınerhl<.ıının Ala9ka'daki 
Dutch Haıfoour üssü, Japon tay• 
yarelerinin taarruzuna uğraımış
tır. Bu üssün Ja:pon toprwklarına 
olan uzaklığı gö2liinü.ne getiı-ilıi.nce. 
taarruzun, Japon uçak gemilerin• 
den yaıpıldığı neticesi!X! varıl· 
maktadır. Aınıeı•:ıkahlcrın hilx.llir· 
diklerine göre, Dııtıch Harbourda 
ibirtaıkım binalar yanın.ş, fakat 
hasar ehemmiyetsizdir. 

2 - Avustralyada Sydney 1ima• 
nına Japon denizaltı gemileri ta· 
arruz etmiştir, Avustralyalılar 

kü.çük hacimde olan bu denw.oltı 
gemıileri.ııfa dördünü batırdıkları· 
ru, kendi kayıplar.nm ise, eski bir 
naılcliye gem.i...,.,nden ibaret okluğu· 
nıı i.dıdia etmektedirler. Japrınlar, 
Sydoey limanına karşı taar,.uzıı 

geçen denrzaltı gemilerindoı üçü· 
nün battığını itiraf ediyıorlar 

3 - Ayni tipte denizaltı gemi· 
ler; geçenlerde İngHizkr tnraim
dan işgal edilen Madagaskar'daôd 
DiegD - Suarez liman.na hücum 
etmi~r ve J :opcn iddialarına gö
re, iburada 36 bin ton hacmıiııde 
ıbir İı>giliz zırlılısile üç bln ton hac• 

minele Arethusa sınıfından ıbir İn· 
giliz harp gentlsini hasara uğrat· 
ıınışlardır. lngiliz kaynakları, he
nüz hu J aıpQn taarruzun un nefıi,. 

cesi i:ıakkın<la bir malfuna t ver
memiştir. 

4 - En mfrlıim hareket, Amcri
.kıanın Mitlvay adru;ı etrafırııda ol· 
ıınuştur. Miıdıvay, Peaı.·l Haıfuoıır• 

dan 1200 mil uz'.lkta ve Japonya· 
ya doğru yolur; üstünde bir Ame

r.iıkan deniz ve tayyare üssüdür. 
Japonlar ş5mdiye kadar bu hare

Q<et ~ında malümat vemıeın.İt' 
lıerdir. Fakat A.'llıerik.a re91lli tel>
liğieri Midvay etrafındaki deniz 
ve hava muharebesini.:> Pasifiık 

deı:ı.izirıOOkıi muvazene üzıerine 

müssir olacak bir çanpışrna oki"U

ğunu anlatmaktadır. Birkaç gün• 
den-beri a.I'kası sıra, Aıınir:ııl N<imıt.z 
tarafından neşredilen teb1iğler, 

ımuharebenhı şüımul ve ehemmi· 
yetini belirtmektecllr. Dün Lan· 
dra ve Amerika radyolan Mid· 
vay adll6ı etrafındaki ça11lışma· 

da i1ı:ıi vçya üç Japon tayyare ge
misinıin, üzerlerindek:i tayyareler· 
le beraber battığını ve on bir veya 
on üç harr-p gemisiyle nakl!ıye ge
misinin de hal'ara uğradığını bil· 
dıNımiştir. 

Pearl HanOOıır karargfilıından 

neşredilen sonuncu teblığde, Ja· 
pımların Midvay sularından ~kil
mekıte oldııkları bildiriliyordu. BLI 
haberler, Ja.ponya ile Pearl Har· 
OOıır arasındaki sula·r .. n tam orta· 
sında Midıvaıy açıklarında Japon
ların ağır bir hezimete uğradık· 
larıru aiııatmaktadır. Görülüyor 
ki Ja~ırlar, Midvay üssünü de 
elıe geçirmek ;çin ciddi ibir te;eb
büse girişmişlerdi. Haritaya ba• 
ıkıldığı zaman, Japon deniz ve ha· 
va kuvvetlerinin faalıiyetine sah· 
nıe olan sahanın gcnlşl!iıği <iel'hal 
.göze çarpar: Alaı.<ıka, Madagaskar, 
Sydney, Horuılulu, bunlar yery•ü
zünün yarısından fa~lasını lkaıplı• 
yan bir alan içindedir. Ve Japon• 
yanın gi r;ştiği teşebbüsü ibıışar• 
mak için nerelere kaıdar gitmelc 
:ııomnda kaJnığını anlatmaktad.r. 

'Biri!1'i.2i."D!f"~oı·~ 
t1epımızın C 1. 
hiç su aıımıyan 

caddeler 
Nuruosmaniye 

numarada B. Hasan ya·zıyor: 

54 

_ 4Belcı.liye Ya:z. ını.:v·iıninde 

yalnız büyük c.ac..<h~lcrdı~n bır 
kaçını sulamakt~dıl' H;ıı.buki Nu
ruosmatıiye cadüt.si gibi en işlek 
b:X cadde :ıe diğer caddclt•rin de 
sulaması, tozd:ın kurlarılmz.sı l.i
zımdu-. Belediye It"i Jiği:ıin na
zarL dikkatini Cl~!:betrnenlz.i rica 

eylerim.> 



CBı... su r-.dakı hahrrlt•r A lado!u A .. 
jaru;ı Bülı.ıt>Jer,ı den ul•nm ştır.) 

Tclh'' ooen: Mııt.nuner AI~l\TL'R 

FüJ• ..-rin umumi l:arargfaıından 
n"Şl'cdil n bir blit:'<le, Maear 
Başvekili ve Hariciye Nazırı Kal· 
lay'm bu ayın 6 sııı.da Hitler taTa
fın.dan kabul etli:lıcı:ği Wrliril
.ırd&-rjir. Bu kr.bulde siyasi ve 
es~ M durum göril§ulın~lür. 

Mül"katta Alr-an Haııc.ye Na
:z· ı FJn Jl:.t!ıcntrop, Mareşal Keı
te!, Gcneı .ı. Güdel, Alınanyan.n 
Buda.peşte atıışomilıt-t:ıi Al:bay 
Fuıı Papenhayn, Macarlard:.n da 
General Föşer ha:zu.- .bul mmuş
lardır. 

Ankara Ra.dyo Gazet::sine göre, 
A.ma Devlet Reısin n. l inl.5.n
d.~.ı s yahatı , • 0 kıp ccl n ~Hl gö
TÜ'.'1J"l'sind"II sonra, ıbih ük yaz 
ta&rr ru. n ev\"c küç'ik ort• k· 
1 ri1<. ir kcr~ ~a tan: m~k i:s
b ~ ı anla~ lı~ur. A. 1:t ri ele
lt:·rjn ~? .... hesı. s·yas~ ,...,.cscle
le!'.'n de bil!- a Rt1 en - ~ 2car 
nıun ~t'i'. '[erile iıg>li o ı rı:h-

tcrr.c' ir 
Mu! a'ın sonunda kısa b'r tcb

lı'ğ n.-şrodilmiştır. 

MtD\ AY MUHARI:"l'-:Sİ 

A.meriknn AınıraU l\ l -:z 1.ra,. 
fından neşrcdtlerı so.n bir t L.lığ
tl. hti1ds<.ten dcniliyuı: j{,: 

•DL oman göı 'nüşe gorn, çekil
m<-kteclir. Evvelki gece dfrşmanla 

ten:as kesilmiştir. Yer.:d-en >~i Ja· 

pon kruvazıim ha:sara uğratılm.ş

tır. Bir Japon de•troyeri batırıl

lll'J{'lır. Bir ri<>ni.zaltı taralından 

ba+ınlan b'r Amerikıı.n dcstrc;·e
rinin mürct!ebat1 ı{; rtarıhnıştır. 

1111 LER HARJ,İ BU SENE 
KAZANAMAZSA .•• 

Ingilterenin AmerLka Büyük El

çisi Le>rd Halıfaks S:ral:frı: Üni

\"ersrtesi,,de söy le.liğl b outul>ta 

ezcuınle şunları söyl.eı.. şt.r: 

•Hitlerin artı.k haııb.i k:ız-..namı
&.t:a.~ını bildigim vı:: tba se:ne ka· 

zaıı:ı.rt'.aı.sa c..ar. a ka:zar.amı) acajı 

Hitler Macar Bll§vekilini 
kabul etti, siyasi ve as
keri vaziyet görü§üldü-
Midvay muharebesi so

na erdi, iki filo arasında 
•~mas kayboldu - lkin
ci cepheler açılıyor mu? 

muhaldrnk okluğuna b~yli em.i
nim.. 

Bununla beraber, m'itt<c!J!Jer 
ihnrpten sonra, heı<hangi blc lron
ferall6 mru;asında so.n derrec mü
teyal<ku: .bıulunmitlıdırlar. Al
manlar muhakkak surette <iunu 
hesaplıyorlar ki, An.glıo - Saksım 
dünya•ının aı:ırkıi bir kere daha 
kırabilirlerse, ikinci ibir hezimet 
beşer ııev'ine tabakkıiim için ha· 
zırlıyacakları üçiincü reşeii>üste 
onların ellerini kafi derecede ser
best b;rakab.ilecclctir.-

İKİNCİ CEPHELER 
AÇILIYOR MU? 

Nevyo~ Sun gazv!o.ci, Rusya 
ile Birle~ik Amer~ka arasın.da, A· 
menırn.ya Si:biry:.da elverişli üs
ler veriln:esi için müzakereler de
vnm etı.igir:i bildirıni<;tir. 

D ger taraftan Londr«dan bil· 
<l.rild gıne göre, Kaıdif civaı LP.da 
söz coy!iyen Avam K~'nara•<ı aıza
smdan Sir J:m ~'ı·ao;er d'-"'"lliştir ki: 

·T•rilümiız!n en buhranı. gün
lerine yaklaş11yoruz. Tamaınile 
şaıhsi b:r fikir olarak söylüyorum, 
bir milyona yakın adamımızın 
yakında yeni bir coplıeye alına
ca:i:'lnı sanyınrum .• 

Basraya Amerikan aske•-> çıka
rıldığı hakkında Amerikada do
l~an rivayetleri teyit edici yeni 
bir haber gelmemişlir. 

AL:!\1.ANYAYA cÜÇ BİNLER> LE 
HÜ'CUM 

Londradan ı;elen haberler, İn
.gii!.z tayyarelerinin Kolonyada 
bir tek mahallenin bile harop ol

maktan kurtulamad.ğını. göst<'fen 
f-Otoğra(lar alınış ol<luklal'ını bil
dirmektroir. Harap olan sa.ha tak 
.rihen 2000 hektar<l'ır . 

Nevyarkta çıkan Army And 
Uavy g:1<.etesi, Almanya-ya en aıı: 

üç bin tayyarclik filolarla hücum 
ecl:lıne<>i mütaleasındadtr. 

f 
\.. SEHlRDEH ue MEMLEKETTEN) 

ANKABADAN •• 1 devri te<lim ıııuamtlcsl iera olunac•k· 
MEMLEKETI'EN: tır. * ;o..ı,ııı Şef diln S!,ras«l ı;i'(?~er Q. j * Lüıt. maddeler<n m!'ınlek..timize 
kulunu şere:f.lrnd.ire:-ek .mllh.Uu.da ha- it!ıal: mt!DOlunacaktı:.r. 
z.ır bufuPmu9la.rdır. + Eminönü Halke..~ı İzmir, ÖCi;miş, 

+ ııava Kwuıtzyı dün mesai&:ni ?ı."l:ınisa, ~rgama, Balıkesir, K~rade-
bi; ·r ek dağılmJ:;tır. şctı.::iııı.ı7.dt..•n gi.- nfz ha~l~i ve KastMmonu ile Diyar-
<l1:·n Azaao1r bu sa.balı. a\.-det ctmışlcr- b:ıkır, Erzurum. Çorum ve havnt~.,,'n-
dlr, MU;ı Şt~fim:ı Kunıltaya selam ve dt•n Agı.15tus içinde ::chri.m-ze 16 kişl 
&:v,ı:ilerinl göndermı·-tir. get.ırı;ıı·ek bir <Milll Oyunlar Fest:iva-

+ Ycı;.i. meb'usJ.armız dün Jı.1eclls- Ji> terfp edecelr:ı·r. 
te and lçmişl•,-dir, * Sirk"<:!Cek; H<>Cbp;;;-· h..~amın-

-ı\ı- Naf a \ .. ~\.al1 ;ti. 5 nli:yon }!rayı tc.. da. yıkanmakta o)an Allnfn 150 lirası 
c .. \·ilz etmemek Uıere yt ~.i &or.e ve çalınm:ş, hademe Hasan yakalonml§-
~.> UH r t .. ahhüdLine gırı.;;b'lpcek~:r. tır. 
+ Ticaret VtkaleU c.bı~tlerın ~cu

za yapılIJ\a.sı ı;in tctk kl:--r icra etrr.P~
te:dir. 'I.'ı•.r:n ı~r ve e.bıse fabrikatörle
ri. Ant.arrı-3.a bir topla"ltıya çağırla
caklardır B · yıl ır.u:<p',ler wıuz ve 
yekne •k clbôsc lyeceklcrdir 

?ılÜTEFLRKlK: 

,;,... '\.1mP.n ı\d"l~ira l!lkrnı sporcu .. 
lan dfin gece memleketlerıne lı.ıre.<et 
eıhıl{ılt•rcir. * l't.lmJt'opır(i - C('ISri ~c ta!aµo.. 
şg. ,ar ınua ln.şash tm ~11 e':iı'~iş olan ı 

1 
kc>pr(ilcı-Vc"l y11.t1n 'l!ır lo~tomotflpr 
g~·<;ırilmc'k. sureııy~ı.; te rütw.ler ve 

Ağv:::'da bir ceset 
bulundu 

Bu s~bah Beykm:ıı. tabi Ağva 

~ahili.rinde ::;; • 40 )·aslarrnda ka
dar tahmin olıınabiİe~ bir erkek 
ce.sedi bıılunmwıtur. 

Vak'a yerine gtden Bc~·kCI! 

lllüddciumunıisi ve Üsküdar &dli· 
ye dol:torıı hadise etrafında lah· 
kikata ba~lamı~lardır. Cesedin ki· 
me ait olduğu araşt.ırıhnaktadır. 

İımit reniz Satınalma Komisyonundan 

İNŞAAT İLANI 
1 - Kesif bedel! 12321 lira 29 kuru~tan ibaret olup g1,>::.ierilecek bir ma

nalilc yJpt..ı.ılRcak temizleme r,\lr~in ikini defa kapalı zarf rk iltmcsi 24 Ilaz:_ 
r " 94:l Car~9.mbt, gQ.nü c.at 15 de İtmit;.e Ttr.:ı.ı..ne kapı.sındn~i komi~yon. bına-
sın ıa y;ı.pılac~ktır. ' 

2 • Fı ni ve h;..ısus! .,arın ır.e1cri, proje ve keşti her gUn koır.i:-yonda 

to ul b 1 ..... te:n'na·ı 'lı!\ hra 55 kur ştur. 
3 İ .li rın bu g"bı .şicr' y'1pm ş olduklarına. dair K:ı!ia ehl!yet ve 

rmnıylt vt. k~laıını vr 2490 .ı:ayılı kan nun hırifatı veçhi}e t~nzin1 cdt'cekleri 
tt .lif .C'ktu 1larlin yukurda :niklart pı-ızıh teminatlnriylı~ !)irlikte belli gün 
vr· "E b r saat ~\'VC!l:ı! kad=.r korn c:yona vermrlerl. c.Cl29> 

1 rev~et n;lrynllcrı \'B r li.anları işletme U. i~aresi İlanları 1 
ı: e 11 ·"") lar m zC..u en 11::. k rk kişilik gı·uplar h liode sey:ı.hat cdrcl'k aı ... c

le1 "f :-ı 15/6 '9-12 r,h ıden itiharen t::ıtLik cd!In,ck üzere yf'r.i bir t.ı.rifo 
ıhc.l::ıs e lmıstır. F zı:ı ta .at çın 1.::tasyorılaru müracaat cd:.Inıesi. c62i'2> 

Be[ediyo Sular ldares[nden: 
ı ~ ıt: :l r.· er-d, ... n pr·.z, tc\.-:ıf mu :"Jğu vasııir parçalar dök-

tü üt k .• 
2 - iJ ' t.ü ı,coek priz ve ıevkif muslu.klnn ışlenmiş olııralı: 

, - Nu aneltr Idn" miz L vazım D1ı.es!.:ı.l!le Görülebilir. 
4 - Tt'klı!t ı.; şc-kıl fiat verı.J.cıeek*.ir. 

A - Kı:tıl uı elası ad.::ı.reden verilirse 
ll - Kızıl ":ıurdası mOteahh.t tarafın !an temln ed.lirsô 

lesl'!n edile-

5 - Cu d.:. m işini Qzcriı e almak stiyenleri.n 12 Ha.ı.ira.n 942 Cuma gQnil 
90:1.t 1 .. ye kl J.r J r mektupla fıatlerin.1 Toksiın S:ı.:uc-r\lerdeki İdare Mr~rkcz.i.. 
nczınc gord rmClP •· c624i> 

Fransız sahil
lerinde müda
faa hazırlığı 
Londra, 9 (A.A.) - l\Iiistakil 

:Fraııs•z ujansına huduttan bildi· 
rildiğine göre AIU1anlar Fransız 
sa.bHlerinde Rus usuliine göre 15 
kilonwtre derinliğinde mnyn tar· 
laları ve gidi kaleler yapı~orlar. __ ..,._ 

Rus cephesinde 
(1 ..&Cİ Sal-!iedc!l J\e\·aml 

rad bölgesinde faaliyetin arttıgın> 
ve harel<.~tın başladığın1 ·bildir· 
m'ştir. 

Röyter ajı111s11 ın Kt .. 'b:şefteki 
muiıabiri pek ynkında müiıim 
hahet>er göndereceğini telgrafla 
Londraya 'b'ldinn:Şlir, ---
la!}e Müdürünün 

izahatn 
(1 inci. ~hi!cdC>n D~am) 

ŞohfrnWe ekn:ek çeşnisi degiş
tiriimişt r. Evvelce ',ô 40 nisb<-tin
de olan n·ı1>a miktan ~'ID<li % 25 e 
inıfu"J.mi.şlir. 

Diğer taraftan fırınlann kon
trolüne daha fazla ehem:m'~·et 

verilmesi için 13<>1<-dzye tetl:Ş hey
eti kadrosunun da 17 den 25 e çı
karılması karnrlaştırı.lmıştır. Son 
zamanlaııdaki tefti::lerde 20 binden 
fazla rn:lk.san; ekslk ve hamur ek
mek ibuluna.ı:ak müsadere ol un
muştur. 

Bazı fırınların pazartesi gün
l~ri un vu•ınediklerl hakkı.n<l,,.ki 
şi:kayetler üz~riııe d'ÜJı. muhtelif 
semtlerde lrontroller yapılmış ve 
12 fırın sıı.lılbi h::ıJ<ıkmda zab•~ tu
tulmuştur, 

Ek:m<!klcre Yt.'Pıştırılan 6<;i.ğ1t
lardan günde 4000 kili> el;ııneğin 

ziyan olduğu anlaşılrn1Jilır. Bade
--::a okmekkrin aııkasına Aı:~<ara
da dduğu gi'bi kağıt yapışt;nl•nı· 
yacak, nun1a~a vımılac~ır. 

Zeyt:.nbumu S:I.ih tamlratt-..!lnesine 
Tornacı, Te-sv:.yecf, Frezeci, Soğuk de .. 
nı.rci. Çelik tucU!'u ve gayri ~an·at;w 
i:Jıçi alınacaktır. 

Nüfus k~·"'ıdı ve Bon~nrf~krite bir-
likte f>ıbı·.ka>·;;ı müraca..a;.larl. c53{6> 

200 Milyar Hitler 1!erlin
DOLAR 11 den.Dogu .. cep: 

hesıne dondu 
! Amerikan kara ve 
hava kuvvetlerine 

sarf edilecek 
Londra 9 (A.A.) - B.B.C. 

Amerikan Cumhurreisi M. 

1 
Ru2J\•clt kongreden yeniden 

. 39 m:.lyar .ic>lardan fazla bir 
' ta.hsisat istemiştir. 

Bu taıhısisat ka,bul olundu
ğu takd;r<le 3 yol için verilen 
taıhsisat 200 milyar dblardan 
fazlaya baliğ olacaktır. 

Umumi yekıindan en faz. 
la t"lıs'ısnt alan ordu ve ha· 

, va k!.iwetidir. Ordu ve hıwa 
kuvvetine 11 milyar dolar 
'1yrılm ~tır. 

ikinci bir deniz har
bi başladı 
il inci Sahifeden Devamı 

mn11tı}t1r. 

A'.\1ERİKALILAR YENi BİR 
MUHARLBE BEKLİYORLARDI 

Loııdra, !I (A.A.) - •B.B.C .. 
Amcrik.ı.dan bild;rildiğine göre 
l\hdva)· ın~ğhibi) eti üzerine Ja
ponlarıu tekrar hiicuma geçerek 
ümit;iz ve yeni bir ~ayrct giiste· 
recekleri kuvvetle talunin olun
maktadır. Bu hücllm ibelki de 
Alaı;.ka'dan Avustralyaya '!tadar o
lan sularda vukua gelecektir, Ja
pon-yanıu, Amerika clevlel~ri ta
arruzıı. ba~lanıadau evvel bir mağ
lubiyeti göze ahna.,ıısuıa ela olsa 
hıtrekete ge~mesi çıık mnhte.mel 
görülınekteclir. 

JAPON KAYIPLAlU il.AK· 
KINI>A SON TKSLİC 

Vaşir.gfon, 9 (A.A.) - l\Jidvay 
hava ve deniz muharebesi lıakkm· 
da neşredilen en son resmi tebli/:i"e 
güre, Ja.ponfann kayıpları şunlar· 
dır. 

İki veya üç ııçak geınki batını. 
maş. b' veya iki uçak gemi1'i ağır 
olarak ba:ıara uğratılmıştır. 

Bir muhrip, üç veya dört nak· 
liye gemisi batuılımş ve ıbiıı1ka<; 
tanesi de hasara uğTatı)mıştır •. 
Amerikalıların kayıpkırı bir 

muhrip ve yara alan lıir ~nk ge
misinden ibarettir. 

!Uuhrehe harici edilmiş olan Ja. 
pon gemilerinin sayrsı 14 diir. Bun· 
lard"'11 afüsı salıhal'p genın.i.dir. 

rv'lihverin son zafer 
şansı 

(1 inci Snhifed"n Devamt 
,._ Aşkobun!.. Gürdügünüz 

iş büyüktür. Bıına devam edin ve 
diişmaııı daima kaçınıya mecbur 
bırakın! .. • 
Mesajında •l\1ihvcrle heı.ap gör

me zantanı ba:zı kiınselerin san
dığı bdar uzak değildir- di)·en 
Gencııı.l Arn-0ld şWJları da ilave 
etmiştir: 
•- Bu; sadece bir tehevvür 

güniinün şafağıdır. l\fiıhver bili
yor ki ünümibdl'ki 6 ay kendile
rine ya zafer veyahut da. mağhi
biyet getirecektir. Mihver için: 
•zafer ya şimdi veya hl\•b.ir za· 
nıan.-ıtdır. 

Libya' da 
{1 inci Sahıted<>n D<vam) 

ya rnayn tarlalM"µıda dii§.manın 
açtığı gediğe İngiliz askerler> ta· 
rabndan verilen isiındlr, İki gün 
de®eri ,buı-ada pek şidlcretli mu
harob:ıler olmuşttl'r. 

Mllıveı'<:üerin bu ikinci mağlu
h~yetinin bu seferin b< şuHla uğ
radığı kad2r miiıhim ve ehemmi
yetli olduğu teba~Üiz eltirilınek
tccl>r. Düşman ağı<r zayiata uğ
ramı~ \<'eski mevzilerine atıl.nrş
tır. 'Bu suı-ctle kazand.ı.kları yer
leri tekrar kaylbetmiştiT. 

Röyter ajansının harp sahasın
dak. hic mı.Vhahiri bunu talcip e
den durgunluğun mu> akknt ol
duğımu ve her vakit bitdbHcce
ğ'ni söyliyerek düşmanın hırpa
lama kıtaatını yine muharebeye 
atması:Hn çok mı;M~mel bulun
duğunu beyan etm~ktcdir. 

ZAl'i _ Fatih A.'1<erlik Şubesin· 

den aldığım askcrt f.e.rhi.s tezkpremL 
z<ıyi ettim, yen'sini ala<-agırr.dan os
isin!n hOkmü yoktur. 
B~~nız zaman oğlu Ahmet Doıruı:n 1319 

Londra, 9 (A.A.) - Bcrlin rad
y05u B. Hitlerin doğu cephesine 
döndüj!ünü bildiriyor. • Bcrn, 9 (A.A.)- Ncue Zurichcr 
Zeilung'un Londra muhalıiri bil· 
diriyor: B. Hitlerin Fin B:ışku· 
mıı.ndıı.nına Finlandiya cephesine 
biri zırhlı olmak üzere dürt Al· 
man iiimcni göndcrileeeğini te
min ettiği haber alınmıştır. 

• 
Çalınan mühür 

(1 inci Sahifeden Devam) 
mt•jine veri1mişler<iir. Ha)~ar 

ma.hkemedoeki sorgusunda şu şa
yanı dikkat ifadede bulunmuştur: 

Kooperatf heyet, idare ;'.llZası 

Osman Çevikd, mürakıp K3'zim 
E.5(l'r, Ratr'azan ·roı>:;uoglu, !Iasan 
r.-ğn·~ı \e Hüseyin Özçan lop .. 
l:ınd..k ve mühüriln b:r geceye 
münhasır kalmak üzere elde e
dihp makinelerin mühi.i.•!,,tilmest 
için çare düşiindük. Ve para top
ladık. Sonra Nc<;<.t El'soyla Sı!ley 
man Irm2k müdürün rnasasın.n 
kilidini aıçtılar ve ınühürü bize 
tcsl'm ettiler. O akşam otomobil
le biitün çorap makinelerin.in bu
lunduğu ~·e..elere gider<-k maki· 
nekri mühürlıediın. Sonra Üskü
dara geçip Üsküdar m.ınt .. ka;;:n
daki makineleri de mühürledim 
ve sabahleyin get:rip mühürü 
teslim ett;m.• 

Ma<hl<.eme suçu milli korunma 
kanununun şümulü haricinde gö
rer~k evralu müddeiumumit;ğe 

iade etmi.ştir. Müddciuınum.i•k 
de işi ceza mahk~mesine havale 
etm~tir. 

Haydar da tevka olımmuştur. 
1ılumaileyhin şayanı dJ<k.ıt :d

d:iası hakkında ehcmntiyetlu ta-h 
klkat yapılmaktadır. 

---o---
• 

Elektrik, Tramvay 
Umum Plüdürü 

(1 inci Sahl.fedeıı ~l 
1 rmd~n Sılibt:ırağaya kadar bir 
havai hat inşası i,iııerinde etüdle
re başladık. Yakında bu yolda 
'Ciel'hal faaliyete geçilecek ve 
gcl..cek kışa kadar Jm kömürl.er
cien ;,;tifa<le temin olıınr.ıcaktır. 

!ELEKTRİK FİATLARI 
ARTACAK MI? 

Amele ücreUerinin artması, 

malozeme fiatlarınm pahalılanma
sı ve kömür naklinde yine eski
sine nisbetle yük.scl.rıesi üzerine 
elektrik ve tramvay fiattarı hak
hnda tetkikler ya.pmak zarureti 
hasıl olmuştur. Tetk,kler henüz 
<lt<vam etı:nck\Cd:r. Neticede e
kkmk fiatla:rının az bir miktar 
arttırı.lmasına lüzum ha;ıl olaca
ğı tdlım:n edilclhilir. 

Bundan ba.,.Jca Roınanyadan ve 
A!ınanyadan tramvay bandajı 
getirtmek için teşebbüslerde bu
lunduğumuz maliimdur. Roman
yada hı;zır bulunan 800 den faz
la llıandajımızı get:rmek üzere 
oon .günlerde bir meıntınımL>Zu 
P.ıomanyaya gönderd:k. 

Tren seferi{.·:~ bailar -baş!ama'Z 
bu banıda.jların gelmesini bekli
yoruz. Bu suretle uzun ır.üddet 
i.çin tramvay sıkıntısı ön!enmiş 

olacaktır. 
Diğer taraftan Ahnany~a d'a 

1000 bandaj ısmarladık. Yalnız 
bunlar ancak bir sene sonra bize 
teslim edilecektir. 

Romnnyadan gelecek bandaj
lara mukab;t mernleketimi~den 
ihraç edil 'ek bakır için hükıl
meti m:.Z müsaade vHmiştir. 

Bundan başka Amerikaya sŞ>a
riş ettiğ'..m.z 9 otobüsün vapura 
yüklenerek yola çıkt.iiını hclıer 
aldık. Yakında memleketim;ze 
geleceklerini umuy<ıruz. Dedhal 
vesa:t sıkıntısı çekilen hatlarda 
işlct:lecck1erdir.• 

Amele ve EŞÇiler 
C ı inci S:ıh~f"dt;'!n Devam) 

lar halinde ı>eyalıat edooek aır.e
k>lcrz trenlNde miihim tenzilat 
yapı'masını kararlaştırmr,tır 
Tt:ızilatın 10 h&Zirandan iıib3rcn 

kine başlanaıcaktıır. Bu su1ttle 
hooat ve dii':er işler için v.ırdun 

muhtelif yerlerine amt-le akınları 
tem n edilmiş olacaktır. 

Bu tenzil.at yüzde yetm'< btş. 

seksene kadar yükse~mcktedir. 
Bugünlerde bütün !sta~yor.1ara 

·tafsıltıtlı taiimat :;:önder.leceklir. 
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ANKET 
(1 ine~ S:ıh'feden De\;:ı!'.1'..) 

gösteren asıl Turk kaclıruannııı 
sayısı eminim ki tahm'nimiı.den 
fazla~ır. , 

Bununla beraber her şeyi iktı-
6atl~ llıiıd:SC · -ıre bai:iamak sure
ti'.e a .. h <>tmekle iş·ıı ·inden çık 
mak mümkün ıl-cğ'lcllr. Hatta, ba
zı ınüreffoh ailelerde bolluğa ka
v =anın bir frlak<-< i ol
du;,u vakidir. H<'I>I'\'~ n evvel 
düzenli, temelli, sadakatli bir aile 
aıhl~kı 'kurmak lfıızm>d>r. Geçen 
büyük hırrp insanlığm vıA:damn· 
da büyük tahribat ynptı. 

Harp sonrası ahliıkı aile mu
kaddC>satından bir ~'Oğunu da si· 
lip süpürdü. Eski Türk ocağının 
asil rll'hunu yeni hayat şartlarına 
göre takvryc etmeliyiz. foi<tep
ler, ilk hatıra ge!en çarenin anah
tal'1m te<jkil ederler. Tomi:"z ale 
romanları, filimleri de bu bahiste 
baylı mülı:m bir ı-ol oynasalar 
gerektır. Maalesef çocuklarımıtı; 
ve gençlerimiz sinema perdelerin 
de ve roman salıifelermde mace
racı tipler gör!IK'ktcdirler. İn.san 
!ardaki benze~ tcm<:':}'i" ileri bir 
takım deği§ikliklere sdbep o!mak 
tad:r. 

F.lim ve ro.manlar için S<:mavi 
ölçülere tabi bir sansür konulma
stnı ~tiyem~yecef:m. burada söy 
leınege ·hacet ~okt:ır 

Kanuna gelince; bc>şanmayo 
güçleştirmekle bir ı;ey yapılacar 
ğına kani değilim. Bu hal b'lakis 
evlenmeden kocunmıya ve ylık
sünmeye sebeop olabilır. Gerek 
birleşmek, gerek ayrılmak yolun 
da gösterilecek lrolayhklırr crfe, 
irncle ve te•b>yenıize dayanan ye
ni ·bir müVazene kurah:lir. Aksini 
iltizam etmekle ne gibi kıiit.ü ne
ticelere varchğ<mm. göreıbilmek 
;çin yurd içinde dönen sayısız a
ile fac:alarına bakmak kafidir. 
Bence bu cephede gösterilecek o
l~n Jwlayhğı il<tısadi cephede ele 
ala<:ağ>Z. Boşanan kadını aç ve 
sefil brrakmamak. ıçin kanuna. 
yeni hükiJmkor de ilirve etlllE"k 
g>hi çareler düşünülebilir. 

Yoksa aile hayatını ;ki tara;f i
çin ınahbı?Se çeı•irır,~kle bir şc:y 
yapmak mümkün oıac .. ğına şah
sa nibtimal vermem. 
Evlcnmeğe cesaret edem.iyen· 

!er maalesef cemiyete bir sürü 
kurban yeti~tirm<-ktedirler. Emri 
vak, sureıile hasıl olan çocuğa te
miz bir ad vermeyi Memelerine 
ragınen; evlenme çember.ne g'r
ınekten loorkanların ııe kadar bü· 
yük bir yekun teşkil ettiğini an
lamak ;ç· n sağ11nıza ve ~umuııa 
bakmak kiıf:dir. 

1 

Boşanmalar Neden 
Ç OGALIYOR ?. 

larım z kadar bu zavallılar<. kar
şı kafi derecede müşfik olamıyor. 
M""eliı; medeni kanunumuz evli 
erkeklerin zinasından hasıl olan 
çocukları tanımağa müsait değ:!· 
dir. Anayurdun öyle k<.'nar k~ 
lcri v~r ki orada hala ~eriat zili· 
niyeti hüküm sürmektedir. K<ın· 
lannın vekı'ınunu c4 e cıkaran 
lı= gıtfiTierin her kadmdan al· 
d•ğı döllcrle yerişt.rd:gi çoc'"k 
kolleksiyanunu medeni kanunu
ımıuzun hangi madde,ine n:sbet 
edebilıra?. Kanun nese.bi gayri· 
sa.hi..lı çocuklar iç.n a.çılacak neseb 
davalarını bn- yıllık müruru za. 
mana tabi tutmakta ve onlar:ı 
meşru evliı.tlardan dı;)ıa cız hak 
sahili saymaktadrr. E'·li erkekle
rin niktılmz kadından hasıl olan 
çocuk-.tarı i.se; ötcki'.erin kıısınen 

sahip olab:ldikleri hakl<rrdan da 
ma'lınımdurlar. 

BİR Di'ZELT'lfE 
DünkQ nWıharrıuda ProfeUSr Fah.. 

rettin Keı 1m:fn Anketi 1 zc '·erdi;\ 
cevapta mü.essi! bazı vanl :ı;hklar ol
mu~tur. B~'1ları öz.Ur d. cyerek düzel. 
tiyoruz; 

(Gt nçlcr!n bt•I " itn · ) değil 
(yet • rilm~sl), (<' ~lçı diyecek· 
lr-rc!ir) değH (alı.l\kıı;• di,occklerdir), 
(çocult'ıra b 1has1 Nl• kl·'re olduğu 
gibi bayatın cilve- ve tf':z.;.;hü:lerini an• 
l•t.~ok d~ği.' (çr"' k' r.ı bllha,..a bQ. 
lüğ yaşında bOyu ,,.. ... '° olr'• ltu g bt bA• 
yatın cinr.t t~z.Mı f")f'rini 11..ydıl"l::\tmı.k) 

olacaktır. 

Omerl.'de bir 
köy'ü tofu'du 

Dün akşam Be -Jııma tabi Ömerli 
L-öyü cinnnd•ki J..öpriide ~n köy 
sakinlcrindl'n Ali ile Cafer adın· 
da i'.ki lı:i§i ÖmreU köprüsü altın· 
daki derin sııyll diın ak§ı>m geç 
vakit yıl.anmak makı.adile g;r. 
mişlenlir. 

Her iki köylü de yit:ınıe!< bil· 
mecli.klcrinden biraz ilerler il~r

lemez su !>oylarından aşınJŞ, Ali 
ile Cafer boğulacaklamı anhyın• 
ca etraftan :yardmı istemiye ba'f" 
la"' -şlarth r. 

Bu sırada ondan geçen Ömerli 
köyü balkınılau FHhri Cefakiır a. 
dında cesur bir kö~·lü derhal so
yunmuş, suya atıl:ırak bunlar
dan Aliyi kurtarmış1ır. Fahri Ca· 
feri kıırtarmak için t.,Jaar suya 
atılmış he d<ı zavallı köylüyü bo
ğulmaktan kıırta.ramaın tır. 

ZAYİ - A,yanc;k NüfUG ıu-mur• 
luğuudan a!ımlf olt!utum nüfus c(izıei.A. 
nım.ı zayi. ptl~"'l\. Yeni.sini çıkarncağım.. 
dan eskiıt Din bük.mü ~klJI'. 

Adre.s: Sülıeymaniye 7 inci Okul ı.,.. 
lehe ndcn Ayanctldı H""3.ll oilu «I 
Yakup BOZKURT Kanunlanmız<!a, ioçtimai it;yat 

~~~~~~~~~~~ 

Kağıt üzerinde 
kalan karar 

(1 1.nci Sala!edf.n Dev&ml 
ketin işç-lt•.rıne 7ardnnda buıun.ın&ı 
ka::·arl nli..i•· :ıtakat a"ad& n bır buçuk 
aydan fazla bi.r ı.aman gcçCğı baıde 
işçı .. ı·r hala şirkE'U:t!n bir yôrrlım sor
m~ler ve bu vn~ ~·r't .k.;.ı..·~'i..nda a
ı.a~da.rla::a 'ıi<.aycı..tt! bu .. wım:ya ka
rar verm~lt•rdir. 
Ş rk.t!t l.::.e uu hususta k.eua:cinde bir 

katıah;.t ol.alıdLğJ.nı E<1.Ylı·nıekt.ı'<iir. Bu 
sabah şirket.n Lalahiyettar bir memu- ' 
ru brz"" ~<ıy:e den ~:. r: 

•\'rt~'.''t•lte tvplan.uı koıu~yon işçi.. 
Jeıi~n.7.e hl·r ay pı. .. ·nç, v:ıtatcs ~ihi 
muhtt Jıf beş gıc!a m:ıc!-eıe,nde'A b r 
kile> tcvı.iat yrıpümaamı ve bunl;.ıın 
bcd ·t:ı•rirıdc yüzde kırk ni&betinde 
şirket.in Işt•r-ak eiı.mt.ı:-..•ni i:3ttfl~tır
tı. Yar.i bu madde]( r· ı b~ellerinin 
yüzde alt1nış1nı ameleler ıITndileri 
ödJyt•cek yüzde kırk•nı da rket ve
rcrrk bu suretle yan:llmda bulunnıuş 
oltcakh. Fakat iaşe Müd:itlüğü he
nüz gıda maddelerlni veı rr.t.>di, ne za
man verirse tabiatiyle o ı:3man amele-
lere veril~b'lecek ve .~"ket te yar
dım imkanını eld<' erlecr:ktir.> 

Diğer taratan Jıa.'Jı•r akl:!hmıza gö
re. bu ı:ıd.a maddelerinin b~r an e-'-vel 
amelt•lere tevzii için Vililycte de mü.
raca<ı t edilpı:ekt" r. 

İstanbul Aali')'·e 12 iıri Hulmk 
M:ı..lı keme!'ind'E'n: 

Miildd: Hatic~ 
Mü.ddelale)'h: A'.bdullah Para

süt. OrtJköv Şifa Y;ırdurdJ şoför 
(halen ikımıetgahı meçhul) 

iş Bankesının b:r 
muhasebecisi 

(1 icc' S:;ıbifetlt>n I>e\ am) 

nnmarada oturan Sam. un i~ BPD• 

ka>ı muhasebecisi 3ıi >aşmJa Ab
durnbman llkcr, dün e• inıle ölôi 
olarak buhuımu~tur. Ahdurrah· 
nıanm basında bir kurşun yarası 
oMueu göriilmü~tür. 'Iahancasıru 
tcmi~lerkeu taL;oncanın aleJ almalı 
suretile ba~ına isabel ctt ği , .• bu 
sebepten öldhğü &ı aşılnıı~tır. 

Tal kikata müdd<-inmumi muavin· 
ler'uılcn Şekip llfı:shıoğlu el~<>Y· 
nııı~lur. Ahdurrahmant.n hunean 
üç ay eV\'el ·dim::ı ğ yorgunlu .. 
fu•ndnn hn.stalana1 a!t. şehriınizde 
Frunc;rı Jıa . .;tanP~:ne yattığı v~ 2:; 
gün ev•·el me>.kiır kıstan.,den iyi 
oldu~"' be~·anile ç•kanl.ıhğı n 
Jkyazıtta anne.inin y:ınma gitti• 
ği anlaşılmıştır. Çulı. çalıı,kao bir 
muhagebet"i olan Ab;lurr-~hınan 

evli ve iki tocuk sclıi1>iıdir, Kar- • 
mualfimedir. 

Bu müe,.,,if kauıdan bir saat 
sonı a eve Sam undan kan,mdan 
ge!co bir mdctupta imtihanların 
bittiği ve ç«ııklarile birltkte Ab
durrahnıaru ı;ürmiye geleccğiniıı 
yazılı oldıığu görülmüştür, ---

İngiltere 
(1 ioc! S "'loden Devamı 

L.;rd Suıv:r ron Tü'k ye - Eri
t T"lya t:c.aret:ni arttııi" 'lk i<·:n 
bu; uıt gapetler göst,.,Y .ş b .r 
z.ıtt.ıı-. 

Loırd Strvirıton <."\"Velce Müs
tcrr !eke azırı, Ha'lla Nanrı ve 

?llüddci Hat.<'.e tarafından müd· 
deialeyh Abdullah Paraşü~ a'.,>y· 
h:.-nc açılan davası ıç n muddeia· 
le ·hin 8/il/9-t2 pazartesi günü sa· 
at (14) de nıabkememi2de hazır 
bulunması lüzll'IIlU ilanen '.ebliğ 
e<.;ilmcsi O.er: ne mL ma l<::t'ftlin o 
gün geln1emesi ve) a b:.r ve • 
r.onaermenıesinc mcfoni hakkın
da gıyap kararı itiih~z olun'1luş 
ve .mı.a kıh-nan bu karara ait ih· 
barnımıcnin b:r niishası da mah.
~:emo di,·anhar.esine ~ısı.lm1ş ve 
ke\1~etin on b~ gün uıü detle 
ilanı için tahkı1tatın 19/6/942 cu
ma gimü sa. t (10) a bırakılm~ 
oldıı"'ll mb1i~ y<'rine geçmek ihe
re ilin olunur. 9U/296 

ı Tic~ct Nazırı olarak çal:'!.!111'1.ır. 

Ga~i Afrk:ıdakı va ·resi s'vil 
ve askeri te-kın 1 se-vi•ler:n lıarp 
müddet'.".ce müess' r b'r surette 
i'ibir!.'i yaprnasıdı.-. Şimdiye ka· 
dar .B • ar~"<>r •n Afrika müstem 
lekelerinde buna mii.ş;,bih b:r 
va• Ce yok•u. Londrada bu t&vi· 

n n yalnız ıarp mü<1 ie ce de
vam <-dcceği, fakat buy..ik bir si
yasi cl\('mmlyeti oldui;'ll .. ayıt ve 
te!Xlrtiı: "t"r: ek;eWr. 
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CASUSLAR DÜELLOSU , l\. ı.;·ıı.d yaı.ıl rnC\ ;ırı.n k.:}XJ i'.:.tr· !• cksi:t•11cl1.'ı·1 h~z .hı,_ ı.-ı ..,·..ıt.ih pıt·ln, sa ·t ;.· nıahc.llı·t-Oı·k ı A~k.cı t S:Lt;n Al11ırt 
Kom .yQ!ıl~~:nd:ı yaµılz.c:tK',r. 'faııplı:r n Arı:•ı.o,ı \C k•l·i. ·tJ!l' tE·>;~ ı ın ... kt ı1·l·•r.:ıı_ 1ı·ı;ıl11 ı-annc~incıc.• ı bir :-aat ev\·rl .ait 

Ehlisalibe Karşı Kıllç Arslan 
\.------------- !\o. iU _J 

'.ruri.;ı,•»e çev.reıı: ISKLNJ.11>.;R F, SERfhl..l.J 

j k _ı;. kon •. ·.: !la rcr,1;l'lı ·ı. 
I Cın l }.fi}:.t.: 

Yazan : M. Sami Karayel _ J 

ifmpar ato r un yaptığı haksızhkları haber 
lalan ~onya Sultanı derhal har be girişti 

ı Ki» Li·a 

Mülazım B e k Kolonelin odasına girdiği 
zarnan, nebatat alimi de orada bulunuyordu 1 

-i>'.r lllJ"" "''91. ~•dl, Ko:onoU S!Zl 1 
g11rı tt t'."JY r. 

_ ~"" 1 • erk"ı<. ,ıi' !. 

1 

da.mm ~ıar-11!!<?da ne :::~ vo:ır'!> d•yerelıc 
alej·.ı..-nue ı.h.:..Lı.:.:odu .)J.pn >~~ uc-ş 1-

0,: .. r ... la.cb tt'dit. A. .111 l ı l!l! b.r;ır;.
ttrı!l t· b ra a:1 .• ı;;• ·:n .. < ste, ..k· K·dın .. c:"lr<k .L.. ıı;, !u: "' 

.ll'y""' .ı. '" 
- - r '1....t J'! Gels:n ı- JL.: / 
• > bt:1~ J, ~r k J --t- gen.; 

r.t- ' ; 
- -\.'\de cx-.: , Ko, eı ı e .•r ! J 

&7.ı ........ z e "-1111 u ••• B\..ı. ~:- e-
~ yap .. 'Y ı!"duı • l 

l :e.u c ~· "3 hı..\. Ye~.;,. 6(1,;;le. 1 
)!'.1"1. ,51!7, i(:.') !.Ü? ' 

J .... ~ .. 'l"\lü t .. ·lı.-U:.. Jo:.yı.. . .;. ııı:ı.ı::..-

t:ır .. t~ rr. \ .Xa 
- .th'h ı), ja,.x>ı.. Y)' hıyL111. }'akat, / 

ı: Tl...l .,;;t•ın . .;..;.ı; t.t!.r şı.:y ge1ı:11~.:::n. f;;,.1~u.ı:. ı 

ı· • uı, ı•cl>..ı~tı :.e"fl.t.Jc ct.~·.ck:c gC'ç
r. J.: F. p k:e ıle 11:J ... l!.:ı1 t.\.u~l 
Jt.:;.n b"Cb..ı 

- N:c ~ r her! bc:a-
d <::;ı o.z. 

- Bi:' l12f:..3 Q.-ı,;y,}:-, 

- Ner ... -de nıia.ıf' ."S -~'? ş;.. :( 13 
~ JJ.pon ~~mele .•. 

- ıı~ır IIiı.y;.r ••. J~n b .. r jaıx>

n~-n •••. FJk t, S-.ni şercrn1.-e teOi.ill c.-UC
nJm Jr.;, jap11nları hlç se\Tı'lt"nı. B:ın..ı.n 
61't><'> .ıe g ·Y't lhısll; Bai"'1n bir :11o
gol".1 ... T:. •J1>ya. tJca:ct nı..~diy1e 

'ı.~ı. :.:a.n - ı bt'!<i.ırın;,ş ... OrJcia bir 
jaron K:ach-r.ı lJ.c evlenrrı_,. i . .,tc ben 
bi'·) :.C bir Jı.ıcliv.z.cı.."} nıa~u:üyüm. 

- Yan~ ıadece yal:.ız AW1eniz ja-
pcn (>yJe r.-i'. 

- E•'"Ct, }~t1 ben annen:\ de ha
tırlo.nı;)· rur:: ili~· kaz:L nc-ti .... ~!ııde 
;.ru nr.t ,.e babrun telcl o1'nı.ı:şlai.\ nen 
ha;> . ı k<" ::l g3y'.".. n?e kaza~dım 
ve "l<ıt:ıt tı oldu ... 

- ÇcAc- b ' F~ rcı:ı.. b[r ~:"ıye-. 
Şım_ e ~ rsı.-nuz?. 

K nel, ~cb:ı~ Ui.-n ~e ye: gııs- j 
teıd. 

.>üTX. ~ h.:sır ko-l!u:J o!ur- 1 

d· 1 
,. . ' ı· ' 1 "'"~ t" • - .ı-. cr.c. : ır1.:ı.>er •• ~en_ • T. ..... -

1 ye e · l1ylUı; fct.ty0rum. ManJilrı."1 

cıt 11 »'h.i.ak k r· ... "'da ve da.{;l..k. yerler- 1 
de o,;.:,c a;ıı ı ,_~ 11ntl uC !.eba~!fl ".Far il 
'"" BcJı:.:ar t. t..:~~n:.ıa tc..W..:ta.t yi:pa
ıb.';r.!"':11 ;..·i.n, lfanill ı.-ı _gıc•.c ... ll 

f.ı. o.r bel'- h.ac; );f..ır..scı!..'!n ufa!t b·r 
!' • ~ görem<>dlın. p;lhasl;a b · da«• 1 

}'lJl<).. r bent tanıclıla. ... •Bu n:ell'.' a... J 

lC J taı y ı"' '1. 

T·Jha ~-ı::-r 1 s. • e <le vk·a, <la
,r. , ."l.. ı:ıı. Jn k :ınr t:tŞıyaı b -.· J 
lıua ...... "lU. yt :-r. ında tla i<=ıp.>n 1 
tcb Uu 1 

1l ,. s -ı t. 1 nl? 1 
....._ f-I.ıyı 1 J · b .:1. n rldr1::ı ... 

Ua hol b l;.an ı J j gı r. t. ·- :rn ·-
y·:>ru .l, ·r,..n n. ·~- c cellncc, ba. .. , 
b~ r. CJit tcb.:ı<1 ı <il.. bt.ı ,!e ç:n ıeb~
ası ,,•u..:W; y:-11:. •:°t n, A bü j.;por- 1 

lrı.,. ı 1111.h'll nuk cc HL ;:ı::, b!L"l'-
r.i.;, J{ıJ!-c:)I ('İ h3ZI plif.r ! i 

_ Ş\'.'.ı iı • c nJ~ ı lJ, )'J.rdın!tla: ı 
bul "r. .... ·vrırs :n .. ? 

_ Em1n t"r • :ıd. '· nızı rı!~atlırre ı' 
Yf 'it'"- z .• aı. t'!l. l. <lış1ndaki , lıet yo
lıx.~: k iı r ıl ıJ~ıct lcdk. ·at.ta bu- i 
hı 1 ... .-... b.ı 1,. .C"t!..- d c.n:r~ olunuz '-"" 
b4.ı! dl:nya "'.ı::ııkı t .. :-af ıdan 12~:
d·:· C<lİ.kCf"ktı. .. 

~-· ~ t • fi),. '• Ko . .-mel v~ı. ile ko-
ll'J..,t :i::Cı'l, ıWlıcb,:l ~C::\iru' g4!~d : f 

- ?tfa-* ut n1u1Azl...,,_ 13 .t siQ görn:.c..k 
t;t:yor, Ko!t.~c:ı 

- f'E-kal:ı., gc·s·n. 
ı"i~ ·ı ... m R •• Ko:oncl:n odasına 

gird ic:; z:ı n-.• 1n, Jn.pon "t'Yfi. !vtogof nC· 
bat;..~ 5.~!111 l>iılJ. hns11· ko\!ı..ıkta ot<~

n.yor ve: 
- l\.If..lıet y ll':..r..d::kt r~ı.d.d~ nclnı.tatı 

tedri.'k N i>!'!'Pf'~ !·rı;at:r.1 buh:rs:ı:n, 

'çend: ı-.:1 <ı un-...·ii Hı. <''t 'll.M1
ti.t ad::ı...-1 

!ı. ıl"'decc'°'. . 
D~, e ooylcn yord• 
].! ·;:!:nı ~· :ıe·_ • { k" rr:·":e .şfiy_ 

le b • yan ı: de baki 0<..ın sonra, Ko
lo!.e!e dôn.dJ· 

_ E.--::ı b. Y h . Ji c~amzası t.a.:
t.:ı.ız .. be'!'lJ o: .lud :ı. t.... de tJı ·z. l\i: .... !l1-

<lc :!dı~n~ .... ktu ::ır da bu şilph~-
1c 1 •~kv?ye cJ.'Y','r. Ecn artıd: Amer!
ka.ya dönenıe ne. D-.ırada yerleşip ka
lac:.ı.0ır.. Fw.~l. ÇJlı~.n;;.. iıÇ'!n ne ser .. 
~\.·en1 var. "'ô de b'.1· yerCen h~:11:ı:;.·c 

ı;J: jyor·ım. Dan:ı B<'•Y rıız, I{olone!! 

\"els birdr.n;.iTC ş: ~ıı Fak:ıt, ır.'.J. 

?fı.':lır.!:ı. c;Ot.ıer ni ve hareket~er"nl 

Cil 1 bıı!.CıJ. 
Be- li kt, rr.olaznn ı~e!c. b:ı rr;et-l-ıu1 

rr) af rd.c:ı ~üph'l'•let!.:n t'. 
(De camı var) 

İzmit deniz sa tına ima komisyonundan: 

i 
. ,.. 
LANI ş 

ı _ Talınun olunan keşi( b<deh 41856 ı!ra 41 kun..1.an arcı: olup gilster·
i<'cf!: bır m:alıalde ınıa ettir'Jecek b:r b!:ı amn k:ip<ıil zarf uıul.ylc eksilim••' 10 
ıı·.. n 942 Çar,anl.bJ. günü saa.t 16 da İı.:rJttc Tcı-s.a.-:ıe lulpısındaki k<>nı.i yon 
b ca c.,da yapı!:ıc:ıJdır. 

2 - Fer~nı ve_ husu~l iartnilrr.c?i!ri, p:o;e ve kt~ft ko'nisS· nda g~ülcb!l'r. j 
Ten . atı 3139.24 ı r.ıdıT. 

1 

3 - İste-} 1]erlJı b;ı g;b.i. işleri y p(1'<!ar:na d r N.ı.fia lwI:.lu 1Uk. . tndE>n ala· 
c;:ı !~rı f'hl)ye-t, emn:yc~t.en çı.Jc:tr<l(:ıkla.rı bQs,, j hal ves'k ·1arını \-C 2490 say ,ı 

kanunın t~rJat1 veçh.ı.le t;ı.r.zim edecek!eri tc ill .ek~ı..;ıl:ırın; Y k 7tla. nı kb."'I 

1 
yaz.ı!; tcmır. furı 111:0 b'rl"":cte bt. 111 gUn ,.e saa~cn 4.m blr ıant c:rel.ne kad.ı: 
ko:- :;yon.a veırr..c-tcr!. •5804> 

----- -
Belediye Sular idaresinden : 

1 _ o~ına'\bcy - !I c;~ ara . ıda R ur.eli ve =~~;a tJş c:ıddc er imti<lrıd~
ca do.,, nece/. u boruları ir"n hr-ndek a;ılaC":ıtt.r. 

3 _ Bu ..ısta ır..ah'.h~:.at al :nak Is~! yenler h .. r Jz le"· •• n 3 ı'I rr ine mC-
rnc::ı=.t cdeb• .rıcr. 

3 _ Hn!:·ıyat işir.i üztrinc almak is"...ly-c'"l;eı in 13 lta · "'n 9-12 Cu~a ~ ' 

gunil s=Lıt cı;:, ye kadar b~r rnek.t~Ja !ia.lhırmı Tnlt.":~'11 

1\1 ·ı k<'zırıe goııde:':'ll)Clcri. c6250> - __,_ 

Deniz Harp Okulu .ve 
Komutan:ı vından: 

L!sesi 

, - Ank'lra 
Do.. n ı c;.. '<f 

[ısk Gı.:::iikl~ F baş liaı.ır' <)rta O!< !•ır: tn c-i s rı:f:!la 
t 1 k J • e K. bııl oluret ·1 

..? lıo.S) tı r ı H.: n 9t2 de b ı!a. ali :.?O t .. ı-.ıs• 94:! :-c k j d:var.ı 

l<• -

oan rtıc'l · t ~ • ceı.. l i •h 1 De J. }" 

<le 1)ıo 7 c .. 

t;: l' 
im 

'~ ~va 1:1 u ac :ıt c~cr :1cr 
(.) • u I 'l ı . ır 0.ıne \"(; bu ı:-

1 lı.. c ı..k Ş~elf'· ,!le ~ 
11< 1 

r . 
'! ınd ... ll J~ • l 

t',~r· &J~j;> 

==---· 

- YorJ bende m> a.-ıa sevda
l.1nc :m?. 

Ycx c;ı. ım, sözümü yanlı.ş 
aı1L>y>0ı-suıı S ndım k:ın ba.l'Sedi
yoı·? 

Frı.lnıan m{\da.'ıalc etti: 
__ :\, çoc-ukfa.r! Şımtli durup 

d~rurkcn bü:, le çat .;!':"'anın n~a~ 
nac,ı var mı" 

_ Biı. ~a~'.:ma<lık ca.11dm, şaka .. 
_ za:' v •. kit de gc:ldi. Kon.ş

DHl,J.ı "'l da tr.t o~ıio:ıı:t!gına göre, 
lıa:>d seıı k•f< ı;.t'. 

F r"lman rnüsta:.C'!Jel daır.adını 
kilipl')·a kadar t~·: etti 't: orada. 
kulağma b.r ııasili~t verd:: 

- F.ğ, • ben senin )"ercde ol· 
sanı Frank, böyle latifeler yap
mam. K·zımın ne hassas olduğu
nu l>i' y<>rsım. İn.<;ın ba21 ~3ka
lard;ın hoşlanm~·abilir. 

- Yemin edcrlın ki, onu ine'. 
tecek b<r y EÖylcmek istemedim. 

Fri<lnıan del;krutli!llll omuzul\U 
okşadı: 

- Tabii•. b.li)Orum camım, b:
Lyo:um. Fak ~ı b< n kadınları da 
scn<le11 >ıı tanınnı. B:r gcnc'.n hif\ 
) ap~1 ı)~a\.·ağ1 ~ey, 11i.~nl;s1r.a baş
ka b!risini ~.ıüdafaa dmt.ık fiı-.;:ı
tını \"CMLCIT.<'sİUir, 

Ot<Jmob•I gı idi, Friı~k binip 
gittik\.cn SQ!'f3, Fridaıan t.·kraı

~~lona oondli. Bc··ıl ay:ığa kaiK

rrı.ıs, iki c!lt::rı aJ·~a~, ~a. ocakta

Jti alcv:e.""i scyK-<liyord.i. 

- Yok car-,.m,, o'·!oda öyle gü
ceLecek b'.r 'sf:Y ~ Jk BôrHl. 

- Frank haz~n böyle tuhaf 
k~nuşuy"ı- (l\_ 'f' dc;,·ı mi? 

- nclk-~ ... l•~uk'1t ı.~::Thi öy:e G.c-

- . 
S·~!,' •·' 
J,r,:,·~,n ı~ı 

·r ... e f;..ı.u!JC 
K yun et~ 

S 011· e-.. 
Gc Y.'.lt'l 
SiluC' y:.ıi:l 
O<iıı:ı. 

R h·ar kı.H'U ot. 
na .).ı ~ .. u 
hl• ... .. • k ı •• t 

150,000 
150,f)Ht) 

ıo:ı.ı.; o 
120,0Cll 
1 :?;1!:..0'J 
45,00 
~4,000 

3,000.0W 
500,0QO 

J,üOl\JO;. 

l:lO tıü\l 

120,00) 
:.?4,'f ,j•) 

'iO,G•10 
75,ı.ifJ) 

:!5,t)ı.!) 

'iO,OQO 
1\131... 

lJ ,250 
l5,751) 
1,5011 

ll,2.30 
9,0•10 
l,856,2~ 

5. 1'3f) 
:>,GJO 

~ •. J-ti',50 

+ 

24, fj/9-i'.! 

2.U, G;U' ~:! 

:;9/' 9 2 l4 

29"1).'!H~ 17 

\lı n.ır Sııı .. n k\iyü. 

30, 6JJiZ 
1/7. ~.;'l 

26/6:!.14~ 

2!l/hı~t.! 

2? /ff. !.l-i2 

) 'j :.::; ı' t, 

ı·, Si rt. 
15 l:~ ... ış -.~·~" .. 
11 ı-:',~ ,eıı•·
ld <;.ı"lnkl.t;.:Je_ 

178) (8293) 

1 
Aleksı, Errnrunı Bır.irınd<'n de 

aldığı n:ı.uav..n kuv\etlc:ı:le )fe:'.· 
dcr~s diyarma indi ve lJtm.Iarı 
ta1ır:p ctt.. Bu diyar o v~ı_.:;-.itler 
Ji,uı.ı ÜiAC!;i ;,ı;. 

1 b~:; a gon.dcrd.ıf;;ı ı:..ı atı t-J~1 •• şJ bu. 
aUnrclan bixi j-ar.tt1r. . t •• Bu•1uJı 
ÜZ('rin.c İınpaı at n· ı~ t....·ıP ;ı~a~ .. 
Jc.p ol&.röık, htanb~ha l>ulur.:ııı 
b .. ::~, Kr.:.'..,.} 1 1:~ıec"1 • .ırı.,ı tl'vkil 
\'C rtÇ.lJ ır:r rri: .J/i""f ı t~ 

İ:ı11J;.,1i1t.)! ı .)'ap1 !..:\-..r. ı :· xr 
ul ... n Koı!J~ Sulti..n '.lrh;ıl 11~.r''e 
gh'!;J:. ~!c,..tl 'l'C C.' ~~ıı-ı la} bL-

P ••• l' la .,,5 kn .,au._ )3:,_ :ı.lı.r. ..:a;i.'." r A~,.:;ıJJ cir.s \C ml..i't_:- arı y.ı;;:ı'ı t.i.Jrt k~,,; l i. ~ 'nHıfİt.:•: (·rı ıo.:..94-2 Çar~ll-"1~-
t.ıı·- E\ ;:( ,.~ h•ı u.:i şa:tlJr korııfs~·on- ha günıi htz.ıl~rında göstf"rii(.n s2..:.~lcrdl'.' p:>zarlt'kI:ı batın ajın<ıc. la ·dır. ~art1 .. a
un go. Jlı 'ıı ·. 45 i S.."tdı• yniı 20 tu."- n1~iC'd h'.'.':· gU.ı kvrr.i lj"Onda gürhlci_,ilir. i .. \1,;:tli~··i.n b lll ~•ıil \·~ <J\t:lt 'C' ·\~I! l'!ndJ:

13u or ... J:k 1C lı;.; .\ıs:a. \t·f:.ıt c~ .. 
ti.O~lu G•ya~cttPn 1\e~ husrt...·•.r ·.Ja )D 

s:nm yu:.Uc SL!lt•n ukp Kc..~y~: -
J1:.J~: ı. o1dL:. l~:L.ç k"-.lou _ C\"
liit bıı3k1n1!--tt Bu"'l;)r sa]ta..T"Jat 
i~in birbirleri a ı~yl !ııe dü~1ük-ı-• 
Ogul arı An.a<bltmu .. b!rcr ye·· 
1c,·iı1e hiı:kim oldu'ı<r. Ve, t<>plt.
lu!dan nyrıld laı·. K!lıı: AJ'S]anı 

en bü) ük oğlu Kutbctiiıı }fol.:k 
Şalı, MaJ,.tya, K::ıyse •• şehirlerine 
h.'i;!..iır.di. Ş~lıw<l<' l\fc·'ııt ise A
ıın..ısya, Ankara ve Puıı:too A.ı:~'r.ı.sı
nı.'1 birtakım Ş'(~hirJ<'rlne OOkkn 
bulunuyordu. Ii<'p ı Su11nn um·~ 
nır.ı alım,~!~rdı. B!ı b:·lcı'in·l.'1 mr.
r~ ·l'.de dt•g. ih:rtli. 11i.i.stn1.01 ~:ı)·e 

gc1T lşlcnı:. Dağıbı'ı~ bulum:yıo.
lardı, 

tün Rn ı §C ~r .. r.i 
ri .. ijya.d..1}:i ."\n-tan.y ... 

tahP1 
.. > ~ +j, 

chnr.c.) al<-

d·1 ı a.;:ıgı olrı:•~·ı:.ıı< 11 .lr"~·.)·lc clah:ı. 2z. tııda Satın A:ına Kom;syı.rl;nq gı;>}melert. 
rıiK ···-ıa talip ~·J:;.t-b• t:ık.!.irdc ih1lt• / Ciru:<i l\Ii.kt.ırı 

ltı ..... •c sır~r1 cl. "'İreoi... u ~·u1 \ C" l&b 
gürültüsti rşı•t 13~ b; düg. n eğ"--

1\;nt...'C'ı:Ji idi. ll~lbt~Ki R .. m tn"<lw u-.. 
r.un sesleri zaııııt,1erek rhh.l va· 

Knt'l T<. ı>.ızarlı.k Z. 
y~.,.:h,}Jılir.l3dıt r Kı:o -n r11u1'·ıoıı~rnen •ron. 

Mııh B.:J. 
L. K. L. K S. D, 

be lı•lt as2f:ıılaki :;ı'İ\itdc lir, iı1alı-ri 13/ 
ü. 94.'.? Cuniaı fı""S-i gnn i 1;;oıat 10,.10 •i:ı. 

y,ıPI 1<'3!<tı:-. 1·.ıtiJJİ!"fİ;ı k:ı:·i İf'tr.i:l '

l:ı.:.i)'.e Ji.ıı·hiyede Y~<lı•. SL.lıay o~ 1-
Junda S:lhı Alır.a. Kvm·o:yo11una nn.:
racan.tll'ri. 

"{, 7 ı li D·Jar:ı.ıkır üt"!:TI·$ .,.,_. s ı_ 
ı·Jlm..ı,, 207 

'', 7 ı\s.t.:i Kan J?Ji"l:i~ı·!i- erinıi:; ve 
sü"Mı.i'l ş 210 

(60--6217) 

;)1 61 042 gl.inU11cc ku1Jal1 ı.o.rf tt

.suhlc n}iinaka::ı::·a konulan S~"."
kı:- · · crdu. a~ ::ıar.in;11 !a1ımil ·,_'e
tahliyrsine teklif olunan füıt gal:. 
giirüldügündcn 50 bin ton yem 
•·c l 5 bin ton erzak talı.mH ve 
tnblıyesi bu kere p:;.ıa:·:ıkla mü
nakr.,;aya konulrnıı~!~r. Husud 
ş;:.ı-tla~1 kombyonch görülcoifü 
T~hmin bc.lcl. ta1ımıl 60 tahJ:.; l' 
60 k .:<tt:ı·ır. İh ~!esi J fl/6/942 ,;alı 
günü saat 10 d.ı yoy.:'acaktır. T<! 
llr 1eri• k.1\'i tcminatlı··iı~ Harbı
:;cı.lc yedek subay okulunJa ~a
t:na?rrıa kon1is~ununa müra<'art-
ları. G2- .fö;,7 

+ 
Paı.ı;lık1a 45 to~ s~d ... yağı n

lın::c-cktır. Evsa.L ve hu->nsi a ·t
Ja,·• komi' onda gürü!<bilir. 43 
ton sr.dc Y~.·~ı bir stt'klı:\)'C- ihalı. 
edile bileceği gibi 20 tondan aşağ. 
oln1an~ak şartile dah:ı at nıik:a
nııa taHp <;Lktığı takdirdl' ihale 
yapılabili~. Belır·r kilosunun 
muhamınen bede:: a·.-ağı..Jaki 'iC· 
kild ·d;r_ 11·alesi 15/6/0-12 pazar
t('Si gün• srat 10 d yap•la<:aktl"'. 
Tal;p!crin kat·i temi~~· '.u .. le Har 
bı l'lle )'('tkk ıb J okulun a sa
t JtC"lına .kr:mt'(."\onu11a müT"a~u \f
l~r 

'" 7 as'tli D:yuroak r <>r'•tıi· vı• 
SÜ .ıln'ti, 207 

•. 7 <).Sith, Kars ıı1r-n~eli crım ~ 
ve siizlil:nü~ 2.JO .5V rı0 rn ,,,.. 

4000 kı o l.L·~ ıinYuı;. vo 180 trn 
O<lU.: ~~- r kJ"' )a 1 c1i llG:Ca <t•r. 
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/ı.'la.~ıcta yu. ,.Jı mcvadı'l paz:ıı:rI.J.~l..ı c!e:l'lt:n<:!!ı:-~ı !6/<i/9·t'."! gönii 

l d~• yJzılı ~•ıtlcrılı' Çana~ktt1cde A"kPr! Satın ~lnıa l{Cınli,;y<ı. un<l.1 
hi.~ol'l :-ı~

yıııH!:.1-
ca~~t:ı· •ral•p!e-r n bf'lti vakitte konıi.;.yoırt 1{e1nı<'l~!'"I. 

f rir. i Mikt.:ır• 'fut l J Tc. i.IU t İh; Iıl Sildt. 

1 ~ _ Lira Lırı:ı 

Zcy ·, ,a~. ıo.ooo 11.ll'i l66a 
Zey\ n y> • 10 00~ 11,113 16tt3 
Zt-} ı yaı:. 10 ourı 1ı.ı tJ ~üu.., 

Kur·ı fli!>U1:c' ... 2j.fl00 76!.'.2.SıJ 1151) 
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A a{:d.1 cir c n1ikta.1.:ı.ı yaı·lı taz~ ·lbzC'l .. ı:!ıG:'9 2 Cıı .a g nt hı~ 
,za~arlncla gü:.~l' ılcr: sa tlc f• .ı :ı '<fa:;: t 1 alın:ı. · lıl;trdır Saı·'n2n"'leı: 
hı• gL ·ı knııt·.v ı.:ı.~ tur ıl"r J":i:t: .. 'ilı~ n ~· • gl:l ısa• trdı• T-'ındıkl.. 

ISot n ,.\L.na. 1{, ı·y .ıı ıD!l g~lın~1 ' ı. 

1 r '" 
:.'\fı~ttarı 

Ton 

! Ta1c k'11~ oı;; sn 

!\luh li.f'1<';ı n~d J{J ... 'i Tı> İh;ılc za -rıanı J 

Li:-n Kuruş JJr:ı Kıln.::( S..ı..;.ıt D:ık..ka 1 

1305 00 10 

:;;i.ytt aldı. Or ,dn lıı t ı n r~ ..-ı. rj 
gijz<lt:n ge\lrtii. S:ıltan, Iıum D-... :r-
1erine insani~ ·t üzeı c 00 ~t.'t c.:f-

ti. Es.i.ı:lcr<lrıT'\ ~lınaP1a"ı kUınıi'l<'l' 
ia.!c •·tti .E:>a~cn T1.1t1<lcı~ ''~Lrlt.•.ıı 

<l;ü.'1~ bu yol<la mıı:ımc!~' t.<lcık ,. 
t:i. Es-i-rl"ri11 ahı.. n .. ı ... ,·ını t~mi1 
t·:, ](;;!;_ Hatt~ kt·n.ı kriııi ısıtma< 

Bizans İ'1 para:oru A~<'k3i La~ı 
Koınn-en, 1\Icr,'c·t ile 1r:un...ı~·b;ıt:a 
bt::ıJnJlı~·k ''"I! onn pa!·;ı veınt('k 
is!.r:noınıi~-t·i, Sulta:1 ·b:.ınu baJ1a~1c 
ederek, Rum İn-.pvrı.tm-una tabl 
olan Anadolu ~'ilayetlcrini 1ahıip 
etti. l\fos'ut, Rum Jmparatorlı:[ ·'
nn a:t h1r.;ok şe>l.ı-ılcıi cliı:.c aL!ı. 
K:~:.-yct imp~rat·)t, Sultan I\lrs· 
udu·1 istcdhl: 1er •. ı J:crinc g4.:.''.:tiı 

,~c. Sultan j\!r~'ud- ' )\'U11 P~WJi 

1 it.·· ... odun kf' tırdi. \~t. ... hal!kı t 1 ,~

v1'k i'iin bfz:<at ken '-" c!c oJ"ıı 

l:~Jkat ı .,•nr&to,. ~ ~k«~ın .. ku~·· 
1 .1rJmad1. !1.il?'s' ~:k i:-.~ riJık ri ~ı 
\ ı ira.• gl:'tırniPl:\.It! ıah~t v .. ;ra,ı .1-

dı. Konyn u'•lı·n Gı~aseı'in K 
1'n-ıcv ile bir l''i' "-'tı. Gıya tt n 
l{L-:.lhusrev, Af··~.r fU t.::'ll' ın İl..~a - i 

.. ·\_ . . \- . 
Kt-911. ı.: ~ra ç ,ı-;tn. U L"!'.J~a crrzı 

Yt.-r"Uı ve kertdi ülkr•r"nc ~ erl~
ti. \•i. 

B~ sl:ada Rtın, ln1fH.1. ... ~ftl, S·-1· 
t.ııı uıer;n L• r f_ rd·ı gond-crrl,i. F~
k· L bu ordu hi :1· '"-l.\ \'~ n1i.lt::h, 

\v> uViU. J t.'no. !mp.. • ru, 
kt:!1l S!ni i'S- .. d; !J g 1 1riıl•tti-

lt -fl ,., ,ı'" 'fLa • 1 r .... · """ ... 

T 
( 

a. ·İ'C!O... c1 \ n < 't oh· 
lc·l z~ J>ırır 11u 

k . !~ . 

~rat. 1 • •I 
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\ \' \ U• 
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f- ...,. ı JI -. P&7.arıır.. h Ln,.arıntla ,azt:ı t;ün 1-l" sa::rt!Erde Kab:ıtn!b. L:vazını ŞL•be· 

A~'""'ğıu:J cfl'!. v ıri'kt l !'1 y ı.ı!ı duı'" k:J.. i ı, ıi 13. 6t942 s1n. ·eat J.te-ı'ke.ı; Ahı. l\..ur~i;yonunt.i.1 yap~.::r 
ıraı.artt'i:! giin:J: 'hiz:ıların<hı gi:' k Ht•n saath•r.Je pa:r.·ıdıkla ! 1 tıklleıinn ihale 1 111 ... _ ·ror-1ıa tc~~ \-C par{!.tö11CT m·flz~..csl:le ai~ 1i.etr~cr'e b:lrSkJlh.'T~ ait 
ı:ü JCl'ı•klt"~·dlr Sa tn.ım<'l. 1 ı·i her ~üıı !<..ını .yo; d~1 go111l .,ıJı: l ""'! ·..- 1 ıtrın bcl!l ş:: t;rli"nı"' her g_rı. öı;l--~e 1 sonra sözli gec;en şube<Je göı·üleb~lir • 

1 
g,ln ve santlt r 1 ~ ~-.l!"" hk1 d:l S:ıt n "'\lr .1 Knır:ıı~l 0'1 ·1ı~ gt' ı ıelt' ı. 

1 
JV _ istl":;:~iJer n pazarlık Iç~n ıayin olunan gı.in ve s:-ır.tiorı:c teklif edet't"'k ... 

Ci!ı·.i l\.Ii!.;t<ı.rı lVJıı:ı Del. ı-=.ıt"j ·r··. P.rıı cl·!t zam.rı-..ı ıer-ı ri~~ üzerindc-n '1, 7,5 .g~,·C'omc pa:·cı.s'yle b!..rlikıte nıe.·~J~:jr il'-o~-on..'\ müra. 
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( U::!--{;~ 93) 

~1 a f i a V e k a l e t i n d en : 
Lk:::L.~rr.eye kor;.'Jlıan i:: 
ı - Sı• ~!eri 5 il'lc· ş:.ıbc ır.üdur~~rı.i: m:.t:.tknsı d.:ıh!Jirdc ~fal::'ya. o,·ası

nın • .-u1:..r.J!las ._,<n Derır.e- ana k~a;ın~n tcrrı.'Urll ile hafr'y t \:"' s:nal mHıl!Jt 
ll"~:J.4.'" muhaın: ~en kLş:r bedeli vaiı!cl fiyat csaEı üzcrl"1dC:rı (263493) lira 
(30) k-..orut..ı~r 

2 - Eksı"itme lt:i)ô.'9'42 ıar.]ı;.ne ru.stl.:ıyr.n Ea!ı g...n...ı sa.at 15 de Ankar:ı 
da ~;J l:ıleri re sli.gi b"nası i<;tn® tk>p~3?'.I :n Ell }ks.:L!:ne kcım ':)onu oda n 
da 1~palı uı:-r u!'u~i!e y'1pı?Jc~k~u-. 

3 - ist~klilcr c-ksi.tta:r.~ s:ırtn:ırnesi, ml.J;.av<"lc p!'OjC"si, b.:tyıntlırlık şlerJ 

grnct ,arl11a-ı't"~', tını n-J u ıŞl~r· ft"n.ni şnrt..'"J..ı-r.e••,1~~ h:.sust Ye \'C fcnnt ıs:-ır1 

r ... ~:ı.e'eri ~ p:ojc-leTi (13) 13.r.ı (17) kurJş r.ıulrab ilıı.de S. işle:-! r(·ı...c:;.l:~i.n<1fn 

al..biılr?er. 

'L, 'a'cr·'l ' 15 ı :tlar;J0 18/ 
6/9A··~ pe rn ~· " ıcı .<la' 10 '1 ı ı· ı Iı 
lı , . ,. ı~ 1 ı l}d!"ljl" t 

v ı.., "'o ı n ıyı.:. .. vı 

n mah 1 l kvın yj n .1 

~~. r lJ :'.: b\ • \"11 f,L'

v uı p ob· l·' ı!cbıur İh:ılesı 
\iu\u. k t tc uı ıat ;r1 ~ .:ıg,d.;-

4 - Elc<''.!tm<ye g.rcb:Jro-,k lç-\n ~~~ll<J'ln (142S9) lir (73) kuruıl~lc 

rr:~ vakk..'1.t tcm.lnat vc:wcs ve ck.s!l:tr;.en?n :J' pıla.cn.ğı günden en az 'i g·Jn ev 
vel eje:i5lde tv·l ı ... \•es.tca:ıı.... ~1lkte biir d"lekr.C ?c . ·~ fia \ı"c-ktı.ll''To 

n" ; .. cır:!\.at ederl"k bu iec qı~.hsw: o!?r.ıı.k tiz.ere v~"ka r.hı. 1 rı w lıL1 ' t:ıyı 
,, m.'" J c \ .ı.r ' .::pı a. • ~ ... e 'Hl t " ., ı . • •l l T - "1~.. 7., ~ 1 it , sa ıl c.c ııpı .. ~ 

rı .. 'ı m, .. m c ... n gr_- k.- .. • ie J ... .k 1 . l ~ !ı 

.i.ı!nbl' 
s t l .. ı.. 

!;ı.a ıJ ı•tt c 11:\:ı ıi..t. T!c ı-e• c, "'s, \'~ı-
mel.. ; ( 7. · 62 .... l) K ı y.. • ..~ 11. c , .. ı•\v"l·l fe•d mır pi" ·y 1c 1 f· IJy <le Ye-

s h·ı: ve ı: ~n ':ı .. ..r, t:lcrr. i~c~ 
Hr .. !("e - N~ y t n.rC'~töril 

(C\".3 t l~l\P.'tLJT Gi~·· 
SON 'IEI.GR,\F MA'Ifi.\,\SI 

-===================== 
ğıl, rı .. nk! 
o ... 

Bcr. ba 
- 'fabi·a I'rtn"+ıslud• · Fak2t t~z 

khır.1 tel·n'h etme'.;. <:;tıyorstc ıu,? 
1'1'-mu~uz b .tisi \'a.r n"ı<ı? 

Fr'choın derhal c vap vc:ınwdi. 
Soma kel:me>l<'re ağır ba.sar~k: 

- J\!csdA Con Leli! dedi. Bu 
adam~n nanı.usu.13. k·yn~et v~!·

ıne<ltğ!n senin <le b:lmcn, ıı;tcrim. 
L"li calınmrş a~" su~m a hn.ak
'an ü_ • <lt-t!\ h:ıpse girmiş bir ın· 
sand1

:·. 

- 6--
Bcı •! t:drard~: 
- Cv..'l Lü n::? \ı.; 

n1i g.~rıYıi ?. 
- E,·ct, cvPt! Şödc otur k.ız:m. 

Sr·n!n10. b rt)·~ koru~1-Ylll1. Çiir.·kü 
anliltacııı:.ıın doha bJ ~a ~eyler de 
vu. 

Beril hemen koltuğa oturdcı. 

Fridman anfatmıya m,şJa<h: 
- Kız!m, s<·n ve be;:, ikPmiz, 

birbirirrJzi ne zt.rılandanıbcri tanı
yoruz? 

(Deı-c .. ıı rarj 

"'t'.. b y o • v 
K l c 1?1 

2100 ı.i , 

~' .,. 
I 

ll' ' ,. 

(tin~ J. ... 

t TL 

l;,>~IJ 

ı . 

Aiağ~J'"' c.ııs \C nıJn.t;,. !arı )azı c j t l·.f.l]f' :ı 0 marlJe-. J()/6/ 
H-ı2 ÇarşarıJba g:ıi u ıı za~arı Ja g ü:-tr-r '._n s, • .ıtl~rrJ.c paza.·hkia satın 
olııı~ca·kt ...... Şa~ı nn1clcri he::r gün kon1i.~:\-0nda ;~örtilobilir. i1::itcklilc
ri.1 b~!H gilı:ı \. t'.'aatlcrJe Fın<l.klı·(\a s2t1'1rti a k~ınj,syonu!1'3 gcl"nıe-
Jer;_ (82- 5277) 

Ci r.:;. Mi.!; la n '.M u.ıı. Be d. 

Sli'tı 

Süt 
Yogurt 

Zeytin ya;::~ 

Ton 

Kilo Lr. Kr. 
'5001) 1750.00 
!GOOı) l 750.UO 
5000 2400.IJU 
5001) 240-0.00 

+ 
Zt."'.}tlıı tan4 si s~de yaf:: 

Tvn Toa 

2.5 l ~.> 
Y.-1<.dı'Ua y.,nlı 1 kcıl.·n\ yiye:c:ck 

ı1~t1Jeie=iu.n ;ııal<lı·ıi ayıı i'.".ıyrı yo.-
~>ı 1 ~r3k ı,rı~ .. · L~J.) ;,.:l.ıı-.:c;.ılthr, T;ıhn:in 

b\~dc·1ı_:-i Fi&t \J.J.rakahı• Krınıi9yunLt 

n~ n tr·~lıi~ eıt.ig .y'~ ıidtu.r. r.k.~ilta:e-

lt· ı 11/6/9 iZ J"ı'r em1)P. glinU 14 tt>n 
16 :y;ı kadar Y &uviı·..:ın _k.öyiln•1t·ki ko- 1 

ıni ryond:.ı ynıı.1acaatır. J<;,tek)ıJ,·rin n1.t·. 
a,-yı•n f!CÜ"' ve> n.Jtt,, koınl~·onunn.:za 

ge1mrl'<!. C~26l) .,.. 
'150 t•,n kur ... ot pazttıhkl~ E~tln a

] .... ~c .. ~ .. :.ı.o. Ta pl rin l:l. tJ)0--12 Cu
rt :·tPor-i gilnu rr:tt 10 fa B·ır~a<J.ı 

Kat'i Tc. 
Lr. Kr 
262.50 
262.50 
360 00 
360.00 

P::.zarl.k .zamanı 
Saat D 

10.15 
10.45 
11.15 
1 J.4f> 

T<Jrı-. -,ede A.'-kcrJ ;:>:ıtın AlH1:. Kcı

ı.~ı~·Jonuna Jt:lrr:cll!ri. Ev.ı..! ve t-ar•
narr-1 •·i "11k~r:1, ist,,nb~ 1 l.v. Arr:h·· 
lık:r'"İ Sjt·-ı .ı\.l .a Kotr.~"YonJ:ır:nda 

d~ c;iı:·üLır. (6t-r.25fl) 

n, ly;.!, lw:u Ot 
Ton 

1~5 

+ 
rı.!y:ılı Sun= 

Ton 

](10 
İio k"lcm hı;~"..:~n yiyeceği iJıtı}p!c'

ı-i :ı:;,ı-ı :ıyrı :"'apılrıra!t ve p .. ,1_1rlıtla 
s<...t"' A :na.:JkL1r. ·rahınin bı'dellı~ri 

()"ı:ıı, bthnr k:losu 7 "'~ ~nm:ın'n bı~
li.,ı• kil ... u 5 kuı"J$!ur. 1':.c~ijtrı1eleı·i 

!j, C/9-1:? Curı1a ;;rl:lü. s:::ıa.t 16 da Y-:ı:
sıvi.;~nı k•_:,·;indl'k~ k ını"ıtyonda. y<ıp?

?~c·akt1r. i:•rkli!crin nıu;ıyycn "Un ve 

'"bı ... z ebnelt·ri ,at"ttu-. 
Eı.. n.tiJdet .Ç!nl!t'." vcska talP.bhi.de b .. ' r ... yr.nla.r c!: 

dcr.ı -E'ıi<r. 

5 - lı•ek11er'.ıı \N<,, t nıek'tı:.p~arını ikmci m:ı.ddc-<l<' Yü ı_ ı:.nt!en bir 

\"C--n~e!· rl \~-z mtıit.31.H r 

Zlr;!t...r. 
Po!jta:do. olan gec:kn1t'.er kabul 

1 s:ı tte le mi,~·or.ımuZ<! ;ırl. ek 
(67-GZ{)'.?) 

edL ez (3t;ü6ı (jiG6) 

~O tiJn Fıg:r eti vtya koyun -ı;eyn 
k€'r· "ti paz::ı ·iıkl.1. Fnlın alıno.cnktır. 

Il;.1,i.\l'lık ek,sJJtrrıf""İ 12/6/942 C!.l!'t':\ 
;;i!.1il ~a;ıt 15 dı .. Y;ıSSJ\·ir;_ın küyün<it•>..i 
küır.ı.-i)"•)nd:ı y~pı~ea>iır, is:e~dilı !fl 

!r.Jı:ıyycn gi.in \"C s..""ıat.tr komi .. yor..:ı-
ınuza: gcıhnı·lcıi. (65-626-0) 

+ 
100,000 k:lo koyun Ytya ~ığ~.r r ti 

.pnznrirkla sat!n alınacaktır_ Ko
yun etinin tahmin tiatı 120 ku
TU'3ı sığı.r etinin 85 .kunı~tui'. ihai<' 
bc>dcli üzer:ııdı·n •·, l 5 kJt 'i •pn1' 

nat alınacaktır. Taliplerin 12/6/ 
942 ouına glinl\ ~oot 16 da İzmır 
Lv. amirl~~i satın alnıa ka111.isyo
nuna te-n1inotlariJe gcin1elcri. 

(73-6283) ... 
Bciıcr k'.lcsn 30 kur.~stan 2J 

tocı kuru deı-masoıı fasulyr'S: pa
zarl:kla sat.n aLnac~l:!.r. i:k tc
ın·ııatı 6fi2 lira 30 km~•.ur Talip
ler:n 1~/ü/9--12 cuır..ı glin.li Silı1! ı 
15 de Bolayi-rde ;ı<;keri satınalırıa 
kom'syomıno gclmel;ri. (30 6~%f 

9 1-: aziran 194'.l 
13.CO l'rcg • .,, c. 'le ı.lt1 kc:t SaJ1 !\.· 

yarı. 

18 03 

13. iJ 

1!1 00 

'9.15 
)~o<) 

l9 ,, 

19 .'"l3 
..!ıl.1.'"ı 

20.45 
21.~0 

21.10 
21.31J 
~l ı:> 

22 so 

::\J,,ı ~1..ıy1 S"'lv1 t)ı + 
trnst. \ V oı·ı • ~t Net•i:J Aş!<aı). 

:-.1 • .,Jk. F·ı ı! Jli'y'..:tl. 
K1Jlltı.$ma (J)<':'ltsıne Saati). 
:\luzık• r.. uir. 

"\ff'l'l• · t ~ 1• .\yıırı ,.~ ~\J:.ın• 

lL.ı.betlt'ri. 

SerbC'"! 'r) Daı.i';a. 

!\lüzik: 1-'..ı-sıl Ilı·Y'cti. 
Rnı'ro G~ı :,,..i . 
1-'itı."k• 1"1 1 n~ :O.fi.l~ı~i (pl.) 
Zıı·a.ıl Tar.\ r.i 

f\lizu~ '):-ke tr.ı 7~t·· "ri 
Kor.u.,.nıa. J ·.t 1 ~;ı::t.' 
11üılk: Kl.1 ·< 'rj .· Jl.1 ,_,_'.!l 

Jlı•.,g.::.ııı. 'Ş .. (· !\JC 'ı. ı;, .. 
maı. 
'!\Iı•rtt(''· ~ SJ •. ! /\yarı ..-c /\.,,J.I· ' 

Tli:ib•• lı·~ 
2l.-t5ı'.!2.fio "ı·a-":1k! Prgrtm ,.c J<:t

pan;s. 


