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TEVZİİ ÇÖRÇİL'İN 
NUTKU 

---•ı---

RUSLAR BUGÜN 

TÜ.RK 
Malta adası- : 
na yeni tak-· 

Almangason 
darbeyi 

hazırlarken 

tekrar şid-' 
detli hücum-

! lar yapmıya 
başladı 

·NG.L ·z viyekuvvet- : 1 1 1 1 • t• ·ıd· • ; erı ge ırı ı 

,Dostl.?l{ .Pa~.tı~~nl ; Adada,8 Alman 
Yıldonumudur ' tayyareleri şıa. ---··---

' u. er ç ke:almlnde 
1 

1 Almanlar fazla Londra Bildiriyor : 
Çörçilin nutku bu d& 

fa çok ümitli ve bir hay• 
li de tehditkardır. Her 
fCY göateriyor ve her
halde Berlin takdir edi
yor ki aon darbeyi vur· 
mak veya her şeyi kay• 
bebnek yılı gelmi§tir. 

ı zaJlat verdi 
: ı''Türkiyenin 

Almanlar ! ilicenabane 
geri püskür- 1 

1

1sadakatine kar 
ETEM iZZET BENiCE 

A:O."KARADAN: 
t Ü l d ii şı minnettarız,, 

Bertin, 12 (A.A..) - Alman 1 
e>rduları Başkumandanlığı ta- j 
ra.Unda.n neşrolunan bir res- 1 
nıi tebliğde bildirildiğine güre ' 
roıı bir hafta i<;crisinde 21~ 
Rus, 39 İngilU ta:; yaresi düşü
ri!lmüştür. 

Çörçil'in lı-11 defaki outJı:u, her 
ukit.ki söylevlerinden çok farklı
m. İııciliz Başvelı.iliııde ümit var
llu. N;kbiru ~ardır. Hatti, tft>dit 
H.rdır. 

Bi:t.im şahsi hiçbir :;örüş ve ınil
talcaınızı katmalc.ızm hıgiliz Ba~
vckilioin nutkunu şu esaslanla 
hulasa eddıilir~ 

a - Aloıau)·a en müşkiıl dı.vre
sinc ginııi'!tir. 

b - Sovyct mukavemeti ve Rus 1 

Ju~ı Alman,·ayı 3 ıpratllllŞtır.. ı 
c - So•·yct ordu.u kuv,·ctlıdir. 

Alınan taıırnuu bu defa da mu
vaffak olmıııyacalı:tır. 

d - Alm•n balkı ~ ılınıştır. Av
rupa, umnını ayaklanma ;çrn fır
>al kollaıııaktadn-•. 

c _ - İn;;iliz muluıHmeü artmış

tır. Anglo - Salı:soııluk hırp ma
J.iıı.coi bütün hızı ile \:e baş oon
diirücil k•ynaklıklan ilo her b..,. 
)o ın d a.ıı Üs ili ııh~ e ıP .ı i) oy. 

i - İngifü. havıı kuv -eUeri Sov
l·et - , lmnn taarru2u ba~ladığı 
vakit .\lııı:ııı ordusunun gerileri
ne . .'\iman sanayii.ııc, Almıo ha
zırlıklanııa. oman ,·ernıiyecektir. 

g - Lıgıltere Orta Ş~rl<ta, l\fı
sırJa \e lıcr alanda huv\ctlcruniş
tir. Te.:nüzi ve tnarruıi haııarlık
lorı dev :;tlımlan ile ilcrlcnıekte, 
buna kar~ıhk Alman lıarp malı.i
n<·~i gençlerini ve iislıin eleman
Jaı ını bilhassa Rus crphesiJıde ve 
Ruo kt,ında kaybetmiş olarak za. 
)'l[lo;uııktadır. 

Mosko\'a, 12 (A.A.) - it-Oy- · 
ter: Ros tebliğine ekı.ir. ! 

Şimal batı cephesinde §id- : 
dclJj ~arp:ışrnelar olmaktadır. 1 

Alm:ıııhrın in.san '" mal:te- · 
mc kayıpları ı,:ok ıi,'lrdır. 

Alman sözcüsü 

DiYOR Ki: 

Şimdiye kadar 
Rus devinin 
~ncak derisini 

J - İngiltere ve Awerika &l\S 

mukavemetini temiıt edebilmek 
ü<ere her türlü yerdııru )apm~k
ladırlar ve bi11lerce tayyare, her 
ç«.it barı• sila~ı gönderm~"nlir .. 
Ru; ordu"' geçen yılki dıırumırn-

daı~ ?•ha kuHetli ,e daha tPcrü- ı dele bildik 
bclıdır. 

1 

''RUSLARI az 
C:ür~iJ, bütün bo c~a~latı uınn 

uz11n izah elti ten :;C\nra, ı.afere 

ot1n ümidin-i de tazcleıuiş '"e ":ıe
hirli gaz. iiıerindu de bilhas,:ı 

durmuştur. Görmemeliyiz,, 
Birmanl·ndan ve K ırı.mdan sı-

1.an '1ozı lıaberler rn.t2 ilUıJhOT· Londra. 12 (A .. \.) - B.B.C.: 
ronbahar dövüşlerinde zehirli Alman sözcüsü General Dietnıarlt 
gazın da l.ull:ınılocnğıru gösteren diin akşam Bertin rJdyoswıda dc-
alametlerd!. Çör~il, -ubi.rli gaz mi~tiı- ki: 
kulldllJUllacağız. 1'akat, Alınan- •- Ilarif.aya bakan herkes, hat-
lar \e !lfih\'er bunu da yapar-a ta 1941 deki muvnffakiyetli sefo-
Alman şehirleri içiu-deki askeri riıııi7dc bile Rus de., iniı> an<aJ. 
ll1i.iesseı.elere karşı biz de ~l'lıirli der,ini delebild.itinıixi gürür. Rus· 
gaz knllanonaı.tan sakınmıyt.ea- !arı u; görmemeliyi7. Onlar ica· 
ğıı .. • demekte n bu mücadelenin bı!!da en tahrip edid me1ıodlara 
~iıldelli bir mulı.abel~ nıahiyetin- müracaat edebilirler .. 
de bulona.·;ı;;ııu tebariiz ett.i<mek- * ı;evyc:k, 13 (AA.) - 7 rr..l;;on 

''iSHET IN6N0'DID 
rellltırllllnl takdir 

1 
8dlJOl'UZn 

Loıırlıra 12 (A.A.)- Bugün Tür
kLye • Frer,sa ve İrıgi:tere araliı~ 
da 1939 senesi may..s 12 sindıe im· 
zalaıı-a.n db>tluk paktınm yılliö
nümiil.'.lü:r. 

Bu voesile ile şu rr.«aıj.) neşre. 
..ı:i ~"'ü.ruı;: 

(Dev:ı.mı 3 U!Jci Satıited<l 

Şe ·~ c.~n<!e 
reuitlen şirukt ı 

m~·~ı.1:\~er o
luJrı.>r. RUftla~. 
cfın!:rn1n nıub.

t.e!i.t kt.: .,.,...ıu:c. 
de, fılman:i;;;:·ı 

.-lit'7jtükJ.e1'cl 
ı.;· ;;·>rlar. 

• 
JAPONLAR 
Birmanyada 
ağır zayiat 

verdiler 
Ç\mg'kill1-( 12 (A.A.)- Birman. 

y,ıda Çin kuvvet1eri Japorılara 

ağır zayiat veroi1ıw~ktedl.r. ç;r_ 
liler :M:ın<lnla'la doğru sarkmak
tod.-dar. Buıılann çeteci <ılıdııjju 

(De,.,.mı 3 ürıoc:i Salıl1«!e) 

1 detU ve istin bir 
ı mukavemetle ' 
karşılaşıyorlar 

Maltanııı eski 
valisi dikkate 
değer beya
natta bulundu 

LGndra, 12 (A.A.) - 8.D.C.: 
lUaltaya yeni takviye kuvvetleri 
geldiği i.fşa oJunmuştur. Cwnar
tesl sabahı Alman ta~·yareleri ilk 
defa kendi kuvvctleri!e miis~vi 
bir kuvvetle karşılaşımşlar<lır. Bn
ra} agelmiş olan eski Malta valisi 
General Dobi l\lajeste Kral Altw-

(Devamı 3 üncü s.ıtı...'<tdoo) 

Hindistan da ki 
• 
lngiliz ordusu 
mevcudu bir 
milyonu geçti 
Her ay 5 O bıa irişi 

artıyor 
!,onıdra 12 (A.A.)- l3.J}.C. •• 

KT_q1sle birlikte llil3di;,tann 5itn1lq 
olan sı;isianl,,.,.:ından hpiray Hin. 
distlnda müdafaa kuvvetlerinin 
ayl:la 5() bin kişi artmakta oldu. 
ğuım v.e Hindiı;tann. yapılacak 
bir hücuıımın l mi'.vontlan fa«la 
bir kuvvct!c karşıla§aC<ığ"1ll söy
lemi.:ıtir. ----o---- -
&ımaa lllOSUDD?l 4 00 
acı taarruz açuı, 
Berlin, 12 (A.A.) - NcşroJuııall 

bir resmi tebliğde bildirildiğiuc 
göre evvell.i gece bir Alman tay
yare {ilosu 400 üncü taarruz u~ıt· 
şunu yapınıştır. Bn filo Yunanis
tan, Sırbistan, Girit, Şark cephesi 
n Afrikadııki hareka!a da iştirak 
etmiş ve şimdiye kadar ceın'an 
3 milyoo kilo bomba atnnştır. 

• 

tP.d:T. !-:C\ycr.:k.luy!l ızz mo::;~.e. t dağıt,1...,c .. ::-. 
z~lıirli :;:az .. ı.uıı .. nılııcnk nu, j d k k llr. Uzak Şarkla Japanlar gi rdikkri şohirlcr G so ·a • 

kmlanılmıyacak mı?. Alnuıııyn ve * Londr>, 12 (A.A.) - Bi<ıg;.~i d'o!l j r.ıuharebcleri yapıyorlar 
nıiitt~Hkletl, yahut da muhasım- 1 ,,;b;;;iı~· ;lı.ıı.;;,;v:,;;•,,;•;;;k;;;rn;;;•ın;;,&~u;;,;ğr;;;a;;;ro;;;":;,;lır;;;·====================-=-=-· ::-===,====:! 
ları lıuna cesaret edebilecehltr ı:----
ıni cUt•n1i, t?Ct"kler nıi?. Bunu önü

t d 
nıüı.J~ki ~,]~ıylar bae gösi~ret.:ek- e ~ .. 
tır. Fakat, Çiirçjl'jn ;nutkll ]'fih-. ı ~ 
\'er ıncrke:z.leriude her \ 1a.kilklu .. ı 

ın ,,,mı~ e '" Sah.!e<_,,ı- 1 •ki şe e e 
llijll__!lUGÜN _ _ll] 1 j. -. -. ----
! n i K YE · 1 içlerinde ıkı de genç kadın bıılu-
1 I! nan selciz kişi .Adliyeye verildi 

Do .• r..1,u·· ..... u·· 
U • .... E · t 'l · · ' • k •n, • '."-,r;.r.ci ,,w){e cim 1ı Şc<İ'.<1e .,.,-.ıuyıe ,, oou.rt.ı J a';a~.:ı.. .., ,. -- ~ 

Sahifede Jı t b·rroou meın1L+.ı ı ciÜ"!l M;lcnn H:.'Jilzluba.~<:e , ook.ı3111<l3 o..-,'Jll-
ru, ı.ki c!E ge kıodm bwun<-" iki bey aparhm:ımml'a kapıcı·lik 1:ı.. 

okuyunuz bE:.·az zeJ-.i:- v-e esrar ~"l{''·ccsl pan Şevki S:ı.paııcı il.: yan.:ııda 

1 ı 1 1 l 
il 11 ı 11111 t 111 nxnsuplarını ya'.<alıo ""ak iıu ·sa- b;n·ıw.an Nu~-ettin Gund'ii2 ve 

t-ah ıMi.ley .. yc vem>i~~- (,De••"" 3 ~ Sah;ic-de) 

KISACA 

Resmi tohUğ 
~.l\nienk.a~ı tı.ıyya1"elc,.i, bu.~dan 

b:, i<!J 1<.ıuhır eın•el T0':~oyu bom. 
tı(udtm.(t7ı ettrıi:ı,' O =lJ:1na•·1, 
bu. Jıcidi.se c~,. ~'1. ,_,. ·.,..u.e kahnı~, 
\ .. a.iı--ı.1lfl!O~ıtuı hiç Un· 111bUğ n('§

n:trn.eı-~~.e:;i ıaarip goı'tlnnı\4tii. 
• 4 ian~~u·, .. ~-1 I•o), 1?·r ve ı diğbı.e Cji5 .. 

T·.,· A1•ıcri~-;1 1 U:c:r, b1t h<i.di.-.t·1.11 
;.~111i tebli~•p1 u;ıca1; di.İ/l 'lle~rct .. 
nıis~rdir. 

R;:iım maiı·at t btt te1;li!fin fue
T:,w dikJ·at!.e .e~'iınıi§, ba~ır.ıı il\i 
tarafa sallııı<ı:rak §Üyle tliyordu: . 

- Anglo. Saksonlar soğukken. 
!ıdır, amnw, bu kadarı olur ~!! 
d~üil, doğ'i ... ..t.SU.. • • 

ERZAK 

·alk Birliklerine 
iyenlere Tev. m 

1 
Yapılmıyacak 

• 
ZI 

• 
600gram ekmeğilMahrukat of isi Yeni iaşe mad 
40 kuruşa satan odun satın deleri de bugü 

bir muhtekir! almıga başladı) yarın bakkallar 
Üç ay hapse mah· 

kum edildi 
o sabab VllAyette 

bir toplantı yapıldı 
da dağıtılacak 
Ha~'k dağ.tma b>rlikleri teşki 

'lıaklrnı<la \'~·~iller Heyctill'!n ta 
Üsküdaroa GOO gramlık ekmeği ı• hrı.t~t O!>Wiıı !aalıy•tı ııaıc. aikinden çııJ;ım.ş olen Ifoyeti V 

40 kuruşa satan bir ınuh.tekir ya• im ıla evrllfülmelt tııere bu sabah V!. kil-O k.ı;.r&TIJlt.'1 b~üıı.Je le vl. 
ka!anarak bu sabah Üsl.üdar MHli lCıyeı:,, Va:! '" Il•~ye ı:eı..; II. Lutıi )-X-tt? tebbğ olu-..nnası b-Plrlenmc 
Korunma '·keru-·ı"ne verı'lnu"ş- Kll'darın J!e:..liitinde ı,;,. i<)-'•-tı ya-wau ~· - ı-• teıc.tir .Bu karara göre hCT 200 c 
tir: Bu ırushı, Üskiidarda Doğan- pı\m:~br. 1 V""'"U 1000 nu-·!uo ·.,. .. ~ b'• h""· d 

1 

Bu topla-r.tıda Vall Molv!n.! B. Alı- .. , • ,w• ~ u'-" 
cılarda bakkallık yapan l.'yiip a· ll)'et Kırult Ue :S.»"'17<> Re!.J :l!uavlnl ğı.:.-na bdcği kuru.JacnktıT. Bid" 
ılında biridir. Eyiip dük!kanına (Dev·mı 3 \l.t cıl s..ı.;tede\ (Devamı 3 ünı:ll S>hi!cde\ 

gelen. bazı miişlerilcre 600 granı- !""'=========================~ 
lık ek~ği ayni zamanda .karne-
s.iz olıırıık 40 kunt~fan 5'itnrkrıı 
suç U.tii tutulmuştur. 

Cünnü l\le~hut Kanununa güre 
lıcın~n. ma hkeıneye sevko?un-aıı 
Eytip nelkcde 3 ay hopse ve 100 
lira ağır paı-a reıasına nıahküııı 

edilerek tevkif olunmu~tur. -----c----- -

Fakir halka 
ucuz şeker 
dağıtılacak 

Ço'· çocuklu ailelere 
50 şer lira verılecek 

Ankara l'.! (Tc]cionla)- Şe..1<er 
ôıstitlhik r~nınden ayrıl'acııl,ı: beş 
ıntiJy~1 liıı-J.n~n muhtaç kiınselere 
tevLiiııe iıaziran-dan iHbarıen bo~ 
Jaıııı-caktı7. Bu p.:ım-nın 3,5 mi!. 
yun lirası: tI~ işçi. kcc>a.!cti bulu.-
11an ınrnlak;.ı 1arda zaruret kin.de 
bulunan .,.;ı..,ı.e.rc. be;ı yaş:~<lan 
aşağı çocU~<l~r için o.;"l[la y ~"'lır.ım 
kilo porooız ~eker vNil<'Celı:Lir. İ~
ı;i kesafeti olan ye:ler arasındll 
İ~tanbul, İzmit, N~·'lli; E<e-gli; 
K~yscri; Zıongolıh'< ve Sıvoo da 
,~.aTdır. 

11 yaşında bir 
yankesici 

YAKALANDI 
Dün nlc.jon1 Yeııil"'.pıda 11 -ya

şında bir yankes:d lakalaıı.m.ıştır. 
Fatihte Kırkçe~metle oturan 

Fikri adındal<i bu kü,ük hırsız, 
diin ukşam Yenikapı htasyonruı
ıfan trene binmekte olan L(ıt!i •· 
dındahl bir zatın cebindeki cüz
danil~, pardesii,üne koyduğu fo.
tograC makinesini ~al •nı ha~· ret 
bir l'I çabuklu!;ile o~ırmış, kaçmak 
isterken de islMJOn 1abıta mc
nıoııı tarafmıbıı yakolanmıı:tır. 
Kü~ük hırsız bu sabalı adliyeye 
teslim cdilnıi~tir. 

aşabahçeF 
asının Satı 

bri 
Yer· 

Halkın Zücaciye ihtiyacı nüfus 
tezkerelerine göre temin edilece 

Pa.~~,bah<;<> ş~c ve c~m f:ıbr:i<~
S! piya.saıdlt.. ı\.i a<:Jye ~f~SI 

d.ır' ıf,ıı~ ~ı1iınıı .Uarak b:ı1ka 
UJ::u.z ve ""':'ıl<en.tc sa.tl!l yapm.:.k 
üzere bir satış meğ:ızaSJ eı;ma-ğa l 

karaT venniş~ r. Bu bu.;usta Pcr
şeıııhcpa2al' •U3· l;'r y"-r tutul•nı .... 
ve iıaz~~ baı,lıwsnı~ı;r. Mır 
J;.-ır..l bu ay sonuna doğ.-u açı a. 

(Devam 3 üı:cJ S:ılıl1"\1c) 

irGüı eşçi upa
Ge · ermiyo ' il 

Beden Terbiyesi Umum rAüdür
lüğü Bu Sporcuyu Dava Etti 

Ne anladık? 
NECİP FAZIL 11..?SAKtlREK 

(Çörçil)in nutkunda, 1939 Es
h'.ıliindeııberi denıokT<I'yalann ~t
k;ırdığı en kun·etli ~esi buldum. 

• (Çörçil)in nutku, ı.--ücutsuz bir 
i?iticlar1n sahte korkuluğu yerinl~, 
~ün,du bugiiııe kadar gizlenmiş 
ve artık tanıum!a.omış bir haı.ır:ı
ğın bayrağ:ııı g\i.>l«riy-0r, 

e 
:Eğer (Çörcil)i dcııwkrasya 1.iit

leleri11iıı sadık tercümanı faN.~-di
)"Or<anız, o takdirde dun<ıkrnsya • 
tarı yepyeni bir ümit lıaz:r;ı. nefis 
ilinrndı '"' lıesop sandeti içinde 
g;;rıniye meclıursunuz, 

(&) 

Bi.nbir alametin artık ~k~:ı 
ilan ctmiye hu~ladığı şark cep"c
si taarruzu, Jl<'k, pek, J>Ck yakın· ..• 
Bıaıa en büytik delil (Çörtil)in 
nııtJ.ıı ..• 

ta 
Anlad:ığımıı.a ı;öre dcmokra~

ynh•·, miitllİ) bir (S,ıl<ı) halinde 
devam cdeıı Jape>n ilerlcyişiıı" bü
yı:k bir kıyınat "\'erıniyôr... ITer
şcy Avropaya '"' şark eepbc<;.ine 
b•~I: .. S1>nra" kolo)' ..• 

• Enelce de anl:ıdıi;ınmı ve Lir •t ıw-_. 1.nlalmı;)"a çaJ.rştıipmu: 

giJ.i, ılem<ıkn•s)alaı·, artık 31ih\"C· 
re k~rsı eLİ.ri bir hava li!ttünltiğıi 
l'lilc etmiştir. (Çöı ~il)İıı nııtlı:ı, 
üdt:ta bu u ... tliı:lü~'i~n ltan1anı'ı: 

raporu-. 

o 
(Çörcil)in nıı!kıındaı>, Aloı~n

l;lr §r.rI~ C("j_>hrs.ind\' (a.arruz.::ı gt· 
~l_r g "".;n1ez, den.1okrn-;.yn1nrıu l"l
de ettiği hav:l ii'ilÜJuilı;finiin Jıc. 

nlcn faitli~·ctc ~ .. ·çetesi hiiloni.in'.i 
~ıknrnlılliriz. Bn n .• ı.ta, :\1ilt\t.tln 
ıbir AÜn diziistii ~<;t.irilı~l<'t,.indek1 

tf•ıncl ~artı -;ı•\"\"Clt:li~«ck l-ailar 
cl1 rn uui) etli. .. 

(Çı;r~il)in (1dıirli ~az) uHoiri· 
nl ai:rzma alabıinıC"i için, demok. 
-rasynlarııı n1Un.ııl:a.~a g;ütürn1cz 
bil- hava Ü::,t\inlUğ:;iuc {"ruıf'si J,i. 
:ı:ı111dı. Topal şe~ tan gibi, şış,-siıı 
de uyuyan bu nıe•ıhus n,ad !el-; 
evnlıi kimin knllaıımıya h:ı~lı.va
caJ1nı bilın•~ck de, 01 e,·,·c15 -;n:rc--
~iz kaJan, sonra da çarcs~:ze k:ı.r~ı 
~:ırc :u·ıyan tard~a kııllanılatıil'r. 
zc;ıirii gaz~ biıc ... ~, harbin nc:ti,·e 
siıı~ doğru ;:i~l·~inı patlalacal..r1,r . 

l ;ırhin _.\_vru1ıa<l.ı ~ .. tylik nc-t:cc 
ınc\·:;iır.i yakJ:şınnkta ... Hunu _J'.)!2 
yılının içi diye if';!! eden (~'ôrç"J)lu. 
n;.ıtJ u, schcptt>n nelİrt.') e harlar 
ır•~UH.fO'Z". Bu nutuk, artık döniinl 
n•),!,.ht,iHa ayuk atun tl('IB•·&ı:a,~·;ı .. · 
!arın ,cvl<ile dulıı ... 
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HALK FİLOZOFU 

MODEL 

Harhin b~•ındanberl, fi tını 
arltırmak husw.unda en ileri 
giden madde ayakkabı imi •. 

S: r resmi te<H<ik. bu 11eticeyi 
\•er mis! 

Olabilir. l'ıı.ka·I, rekom ayak. 
kabıdan alau .bir başka şey "ar 
ki. -ODD dıı ben söylf;yeyiııı: Ka
dın ~apkaları.. 

Bayanlar, kendi aralMında 
kon uyı rken kulak kabartır mı· 
sınız?. Eğer, orıların, baz.an sa .. 
atler ;;üren ~lbi5e, pabuç bahi,... 
!erini hiç dinlememişseniz, 
kendinizi mühim biz ze•·kten 
mahrum sayın! 

Şapka~-ı dükkandan, mal:•· 
zad:ın değil, salondan alacak· 
sıııız. Bu şapka mutlaka •mo
del. olacıık .. 

GİDfu'l 

VE GELEN 

Gazeteler ) azdılar: Geliri gi
dcrıne uy mı) an memur \'e n1üs
UıhdcnılNdc11 be) annawe istene
cek. 

EHi, doğm .• lıazıları var ki eli
ne ne ı:eld:ğıui bilmiyoruz. Bır de 
hare.. ;;-u1a bakıyoruz. Ha)'ret? 
rakal, bir de aksi \'ar: Bizim ı:"bi, 
g.dcri gelirine uyruı~·aular 'llU

lıorç gırllakta! 

G.'\ YRl;\IEŞRU 

ÇOCUliLAll 

Ga)rhıe"u rc>cuklann ıslahı 
için Adi 3e Vekaleti huzırlıklar 
gi.ıni3"0rnrnş .. bir kaııun projesi.n
den halı>edili3or. 

ua) rımeşru çocukların l!lalu 
ne dtınek?. Bunların nıeçhul olan 
.Laba \'e anal~rı buıuuup me~ da
na çıkarılacak ve zorla evlcudıri
lccc'· ıni, dcrsiıı~?. 

Vİ~İYE 

DARILOI l'tll? 

Aj•nslar, şöyle diyor. General 
Weygand Vışiye darıldı nu?. 

RESAT FEYZi 

Benim merak ettiğim en mü
him nokta, ne de çok kadın. 

ta-Pka modeli old$dur. 
Çiinkü, bütün bayanların 

şapkaları •model•dir. Meseli, 
i•tanhulda 100 bin bayan şap
ka giyerse, 100 bin çeşit model 
var dem.ek.tir. 

Buna 5U .inanmıya.:aksınız. 
Fa.kat, muhterem bayanlar 
inaruııaktııdırlar. Salondan alı
nan model şap.kantn en veuzu 
20 liradır. Yüz liraya kadar çı. 
kanı vardır. 

Basit biı besap yaptım. Bu 
şapkalarrn malzemesinin bede
li en fazla 3 liradır. 
Şapka muhtekiri, •model•i 

m~ru bir kalkan gibi, serbest 
serbest kullanmaktadır. 

Yeni zeytinyağ 
f abr;kaları 

Vakıf'ar Umum Mü· 
dürlüğü iki büyük 

fabrika yaptırıyor 
Vakıfla.. umum müdürü Fallır 

K'per A'"111l ve hawalisimlc yap.. 
lı4ı ttt.k;klenlen avdet elımi<Jtir. 
Mumaileyh vak)llar idares"1in 
A~'tlıoıda.kd mUhim miktarda zey
tin ağaçlarından lôyıkile istifade 
:çin tetkikler yarmış ve 200 lb!n 
lira tab.s;sat a)'Tılarak Aydında 

ıki biiyü'k yağ fabrıkası lılş= 
k.:ı rar Jaı;tın llnı..<ıtır. 

Bu fabrikalardan biri, devletçe 
sanayıö.e ayrılan mmtakada fen 
memurl.aTırun plan ve projcforine 
göre ""'"'t'"''""akt.ı.c. İn aata Ha. 
ziran iptidasında b~laııacak ve 
yeni m.a..l\ısul nh na kadar lhemal
de ikıınıal edilm~ olacaktır. İkincı 
fabr:kanm Kornrh naıhiyesin<le 
~n:;as ın.inaSııp ıııörülmüştür. 

Poli. terli listesi 

Şeılınirniıııde ve d:ğer yerlerdeki 
polıs m~nsuplıan arasında terfi
ler ya.pı!:m&Sı içi.n bir liste h801(' 
lamnaktadır. Haziranda lltın edi
!ecek o\o.n bu loi~te; k.ıdam ta.b\io-
9Ulfla göre sicil, liyakat ve e.'ıli')'et 
nazar~ dikk• alınarak amniı}'te 
işl- ri um um miidürlii,:>ii tarafın.. 
dan tawm olunmek.tad:ıır. 

l@l~rn~r 
UWaıu:.l~tl!JJ 
insanın dimağı git
tikçe zayı byor mu'l 
Geı;en güıı Al<ll Hıırz-ıııhası Cemi

yet.(, yıllık ko~,l)li yaptı. CerniJ'e
ti<ı Reis! kıymetli Doktcr Profesör 
Fabı:etl.i.n Kerını Gok•y, bu toplantıda 
:;ayanı dikkat beyanatta bulundu. 

T•p ilminin iddıasına görf, ı...rp. 
mahrumiyetler, i.kl:s.adi sıkJotılar, ha
;yat oartlarınm $hğı ve zorluğu, iıı.
sanlcırın dimaZı. ~uuru üı.er..ne çok. 
tahrıpkir te ı.r!er yttrpmaktadu. İnsan
lar, sin:rll, a.abi oJiıa.ıtl;ı. z.hı.n,. val<
lisıden eı·veı çolt yorulmakt&dtr. 

Pı-ot "r Fab.reLtin Kerim, pike bom.
bardırrıan taarruzu yapan btr tayyare. 
chıln, çelik yuvasın;ia hücWilli geçen 
tank ~otvriı11ü.a sıntrlerJD..i ı.euk~k ve 
mütalea tdl..-ck, bilh..1.3:.a bueWUtu h.a.rp 
şeitl.llerir~n iıı6an ncsıın; na31.l yıp.ra~ 
tığını tt.'-barüz ett'.r~yor. 

Ge\,"t!n Bi..ıyillt Harp, im.anların ya
şama tarzı \.ı.ı.(rinde çok lesır et.mio, 
.tıesll tahrip etııq, ıb~r öm.xünı.i k.ı ... 
•albnlJ, türlü hastalıklara sebep oL 
muşlu. BugUn. dünyanın İJ.Z)erinde daha 
salgın bır hale gıren vereın,. geçen 
harbin tesirleriyle t>u kadac çoğal
ıruşbr. 

Harll.n a3:ıl:i!ı:, lç!Jm"I faziletler üze
·rindeki tH.trlerj bit~bı ayrı bır •mev ... 
zudur. Fakat, bu .b ."";Hen sonra dün.. 
yanın mao.uaras.ı hak.ikterı.. mer~ o
lacak~ır. İnsan ömrünUıı dcıha ziyade 
kısa.l.ac.ığı şımdiden taıAmirı edHC".ıbılir. 
Çunkil, \ ücuUar, d~mııııar taıbammül 
ve muk.a\·emet kudretlerini eitı:ık;çe 
kAybed:yorlar. 

Çünkü, bugünün baıl>lert millet 
harpleri oluyor. Te&r ve iztırapları. 
ya..nız hudutlarda carpı.sa.n ord1.ıla.ra 
uır.saz. etrrdyor. Bir cenuyetJn bU.tün 
! rUerl b~ tesirler a1tında kalıyorlar. 
Tarihte gelm~ g<'Çmİ§ bap!er b&.rle mi 
Mi?. 

Dil&ya Akıl fü!zıss:hha&ı ~m!yebl&
rinhı. bu h:.ı.!e nası.ı bir çare bulaıe:atı; 
ne tcdblr slacağı sorulabilır?. Acaba. 
yaln"' lronferan•larla, bu 1- içinden 
çılonllk mümkün müdiır?. 

Saitlık ve Tıp CemıY"'Uer; kor.!e
ranr. a:·ına. de-vam ets nler.. Hayat ta 
bir wartan kendi bildlğı ;rol<ia. yürü. 
yor. 

R. SABiT 

Yeni §ehir meclisi azalarının 
İntihabı ha:z:.ulılıları 

Şehir meclisi azalanl>IJ!l miid. 
de1i bil.mel · ~ olduğwııdan Y""n.İ 
in~:ruıp yapıla.cağını y=ıı.ştık. 
Bu hususta bazırlikla..a başlanıl
mıştıır. İntihap deat:erlerlınıin iı,. 
zarına da l temımm:!a.n it.ibaren 
b:ışlaruiacak ve ~lül ayı> zarlın
frnda yenı ı:zalanm int.ıhabı içm 
vatandaşlııırıın reyleri.ne ınümcaat 
ohınacaktır. 

Birmanyayı istila eden Japon· 
lar ne tarafa yürüyece~ler ? 

Yazan: 1. S. Eski Bükreş AteşemiJiteri 

:Biırmanyada Jaıpon lıaıkimıyetl 
ve yen; taarrın: hedefleri: 

Birmanyada müttefikler emir 
ve ku.ınanda birhği kuramadılar. 
İngiliz kıt"alarını !ngiliz Generali 
Alexanrler ve Q\n birlıkler.ini Ma
reşal Çan-Kay-Şek'i.n askeri mü
şaviri Amerikan General St.ilwel 
ıdare ediyordu. 

Müttefikler, Birınanyada Japon· 
!ara karşı yeler derecede kuıvvet 
toplıyamadılar; sayıca pok zayıf 
kaldJdarı gibi Japon taarruzla
rını karşılama:k i.çin yetecek ka· 
dar top. tayyare ve zırhlı vasıta
lar da bulu.ı>dunnadılar, 

Mevcudu milyonlara yükselen 
Çin ve Hind orduları vaııken, Mıı
~al Çan-Kay-Şek - J84JOn sağ ce
nahı Bırmanya - Çin hududunu 
aştıktan sonra • Bı.rmanya l:ıaroiı
ne müdahaleye lüzum gördü. Fa
kat bu müdahale geç kaldı. Ge
neral W ~vell ise ooy le bir müda
haleye ih tıy aç his.etmedi ve J a
pon sol cena:hı lLiııd hududuna 
vardı. 

İngili:z kıt'aları Maleııyada oJ... 
dllğu gibi çabuk ve ·bi.nbiri ardın· 
ca yapmak zorunda kaldıkları çe
kıtlınelerle Japonların manevra· 
sını kolaylaştırml§ oldular. 

işte l)u hatalıır yiızünden, Ja
ponlar Birmanyada müttefik cep
hesinin ı.kı cenahını ıkavramıya ve 
müdafaa cephesınıı :ırı.kmıya mu
vaffak oldular; Birmanya yolunun 
kesilmesile Çınin tecm ed!ilmiş 
bulunmasından ve Japcı.n ocdusı>
nun Hind - Bi:rnıanya hoouduııa 
\"arml§ olmasından doğacak fena. 
net:;celer düşü.rıülüııce, mülte!ilk
lerin B<rınanya harbmde aız: ılruv
vetle dövüşmelerine in.san akıl 
erdiremiyor. Bu azl.ı'k, yoklukla 
ve mıkansızlıkla izah edilemez, 

Görüyoruz ki. Mareşal Ça.ıı-Kaıy
Şek Birmanya - Çin hududunu 
aşarak Yunnan eyaletine ilerJi,. 
yen Japon Jrolunu önlemek iQı!1ı 
hudut bölgesine gelen ve elıinde 
ıbulunan yeni kı.wvetlo-rle bu Ja. 
pon hına ceptıWen taarruz et;. 

Demek, '.Marll§al Ça.n-Kay.Şek 
Birmanya haı·bine müdahale ed&
bilirmlş; niçin daha önce yapma
dı? Şiıındl'lk bizce ımeçlhul 

J a.pon sol cenahı ilerlemekte 
devam ediyor. Şimali Biıınanya. 
da Myilil<yfo.a şehrini oe Şıal et
miştıi.r .Bugün yarın Bengale kı.. 
Y=<ia Sittagoııg limanın; zaP
tetmesi muhtemel. General Va vel 
mevcudü l milyon olduğı: söyle
nen Hind orousile hala bir mü
dahalede bu}ıınmu.yor. İngiliız 
kıt'aları bir muharebeye buraş
ma<lan çekihnekh dcvaım ediyor . 
Niçin? Şimdilik b..zce bu da meç
hul. 

Birmanya bükfuncti Hinclista
na t.aştnanı~ıor. Bu hadl:se, Bir. 
manye haminin sona erdiğini ve 
Japon llitil.tsının bitmek üzere 
olduğuna işarett:r. Bundan sonra 
Japonların Çined büyük hareki.. 
•a girişmeleri muhtemeldir. Ja
ponlar Çinin doğu cenll'p kısmile 
cenup kısmııııı elbette iı;ıgal etmek 
isterler. Bunun en büyük fa}'tla. 
s>, Mareşal Çan1'.ayşekin şimal 
batı istikametinde au-lması ve 
Japon işgali al'lınd'a bulunan şi. 
mal doğu Çin ile cenubi Çin, Hin 
diçini ve Birmanya arasmda ka
ra ımuvasalaısmııı temin roihniş 
olmasıdır. Böylelikle Japonlar. 
Çinde barelrnta devam için dıeni'l 
sevkiyatında>n büyii:k ölı;ıiide kur. 
tulmuş olacaıklarckr. 

Hind hududuna geFnce; fırsatı 
ganiımet bilen Japonların .ınev. 
cut kuvvetlerle ilfori harekete de
vam E1\me9i muhtemeld'ir. Hiç 
olmazsa Assam bö~esine girmt'K 
ishyeceklerdir. Bıırada hedef, Çi 
ne yardım için kul!lanıJmak iste. 
oon ve ıslahına çalışılan kervan 
yolımu da kesrnektıı.r. Böylelikle 
Çin müttefik yardımlarından 
büs'bİi<tİi"ll mah rom ka 1.aca ktrr. 

İşte İngilizlerin çabuk çekilme. 
si ve General Vavelin müdahale
y~ g~esi nih~ bu akı 
beti de ortlı'y a k""""' uştu r. 

AVR/JPA"'J HARBiNİN~ 
.. . . ~ 

r MAHKEMElERt 

Hepimiz mezarhkta 
buluşacak 

değil miyiz? 
- Bu davalar, nizalar, ainirlerinl 

daha zıyade bouıca.k. Bu malıkcm<?yie 
uğra,acagına, rua..hkeme.i Girdi.gara ha
vale et. Allah onun hakkından gelir. 
Sen. Me'mun'un mejhur bi.ldlyesiJli bıJ. 
me.:ı mb:iu.?. 

- Hangi !ılldi;res.iııi?. 
- Eıend.m. .• M•'mwı. bJr gün kır-

da gjd.erkcn, çocı>klar tak~ar. A. 
laya aLmı.ş!ar. Me'mun. adı.rı.s etmemiş; 
yürümü;;. içlerinden bir irice ve ara
cancaoı, koşup başından kavutwııı 
kapmış .•• Kaçmıya oo~Iam ı a . Me'ınun 
da, çocuğun ko>tuğıı lstikamet'1ı ak
S111e, aksi tara!Lat..i, mezarlığa doğra 

koşmı,ya ba~JDJf. GerıdeJu çocul<Jar 
:sormuşlar: 

- Sen nere;re gidiyorsun? Kavutıı 
alan obılr tarata kaçı.ror. 

Me'mun, koı;tuğu tora!talll! ınezar!Jtı 
göstermlş, 

- Nere:re kaçsa, demfı. ııeieceii 
yer bW"aaı değil mı? . 

Öyle yal İnsanız... Hepimiz, dönüp 
dolaşıp, b•r mi.ıddet sonra da orada 
toplanıp bul~acak o.et;.! mıyiz? Aldır
ma! Davanı Huzuru Rabblila.lemJ,n.de 
açarsın. 

- Orası ayrı. Amma, iuna. dünya 
yüzilndeyken de, herkesin enayi olma
dığını anlatayım. Her gördi.1,gıl aaka.Jlı
yı babası mı zannediyor? 

- ~en ·bilirs.n ora.sırul 
Bu aralık, nıi.ibaş.ırın sesi yükseldi. 

Dunya hakkını. du.{lyada araırııya ta
raftar olan zat •. alel~ceıe .. malt.Kemeye 
seğ.rLti. 

lllaiıkemede. başka. bir adamla ;raıı... 
,.ana durdu. Davasını anlat~ı. Yanında
k:ı adamdan, kendisınden borç ol•r&k 
aldı~~ yüz ell.i Urayı dava ..ctl) ordu. 
Berıl<l, 

- Hayı.r e!en<>iınl Dedi. Kendisine 
on para b:Ie borc1.ım yoktur. Borcum 
vaısa. senedin.! göstersin! 

BeriltJ. bir t•l<ım §S.IUt bmıi saydı. 
Mahkeme, bu şaluUeri dln!emıye ki

~ ra.r verdi ve muhakeme ba~ka &Un• 
bırakıklı. 

Alalıkemeden çıkınca. davacı, d&va 
ett.tı adamın öcüne geçip. 

- Tuuu oanal Dedi. Utanmadan. 
arl&nmadan, inl<ıir ediıp ya.la,, sö;rlO... 
)"OrnUP bir de~ Tuuuu sanal 

Beriki. p;şkin, soğuk kanlı, orada 
bulurıan bir iki Jdşlye. 

- GöNiünü2 ya! Dedi. Hakaret etti. 
.!lir iki adrc-a aldı .. Şa.plıoım çıkarıp 

bir IW"lAm verdJ w, 
- Hakaret da.vasJnda görilsürib. be

yim. dey!J> yürüdü, gittl 
Öbürü, arkasından söyleneli: 
- Çok yüm02 gördlim amma. bu 

lııadanoı ırörnıedim. Ne ;rüzstu: t"7· 
ıaıı. Yarathiım! 

ırt.'SEYİN BEHÇET 

hal gözönüne getirilsin. Aınarika
dakı İngiliz tarafta-darı heııhalde 
aleyhtar olan vatanıdaşlarlıllJ İn.. 
giltere lehine kolaylbkla ıkna e-

.. . ' 

· lf l:::l>: ·I-~; s· ı ·J:t · 
,p,()(i:r i+i~ ki:!·-, 

): . ·- .. ' .. .._ 

r; 

. . . 

ercan denizi 
mallarebeıı 

YG"%0n : A hmet Şükrü Esmer, 

Cenubi Pasifik Oeyaııııısunıuıa 
ll>ir köşesinde Mercan denizınde 
Süleyıman adclarıaıa yalan sula; 
da Uzak Şark haı:roinin neticesio 
iiızerinde müessir olacaık bir deniz 
muQıarebeııi vuku buJmll§'tur. l9lf 
h arbindeki Skajerak muharebe. 
sinden sonııa en büıyük deniız mu. 
lharelbesi o.lduğu roylenen, Mer
can denizi muharebesi hakk:ndc. 
gelen haberler, her zaı:nan olduğu 
gi-bi birbirine uymamaktadır 

1lki !aralın 'idldialar.ından han. 
gisinin dtığru oltiuğu hakkında 
bir mütalea yürütürken, hakikati 
öğrenmenin ror olduğunu hatır. 

Bu mübarek generalin de hali, 
tavrı bir gariptir. he yapar, ne 
der, ne iıkirdcdir. Malum değil. 
dır. J{iıne darılır, kiıni ~ever. o da 
m:ııum deı;ildır, AçU.ça Jwn~ 
nıu> ur ki,. 

-<>-
latanbal pİyasaaına Ayııalı lı

tan gönderilen peynirle?' 

D:.ğer tıııra!ltan teldıml belediye 
:mechslerindelti azalar cta şehı'i~ 
mi.zıdcl. il er güıi 1938 yılında lııti.. 
hap edilmiş olduklanrıdan eyhU 
ayı zarfı.nda her tarafta yen' av.ıa.. 
lar intihabı vaoılıacaktır. 

m~, Şefang şeluımi geri almış ve 
hatta bu Japon kolunu cenupt.an 
kuşa tmaık için M aynıo üzerinden 
Man<ialay umumi istikamet.ide 
başka hiı' kuvvet de s"""1<.etııniştiır. 

lıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiliiiiiilııiıiiııiıiıı _ _ ___ • demiywlardı. Yukarıdaki kiatpçı 

HAVACILIK 1 da 'bu 6ÖZJ.e-!'i Amerikanın harbe 

YENi -HESELE~Elll:: 

da tu!ımak gerektir. Yırmi altı se 
ne C'll'Ve! ya,pı.lan Skaıerll!k rr.u
lharo'besinde hangi tarafın galip 
geldiği; ibugün Lil.:'ı Almaı''aria 
1n.gili7Jer arasında b:r anlaşmaz.. 
lık konusudur. Bu Mercan denizi 
mı:lıarebesinde vaziyetin şu ol. 
chığu anlaşılıyor: Japon!:f3. 'lk 
harn-!ede Yeni Gineye kadar gel
miştir. Bu adaya kadar Japonla. 
rın denizlere ve havaya hM<im 
olıduklanna ""'~h~ yoktur. Fa'kat 
Yeni Gincıden son.ra cenuba dtığru 
Avustralyanın Amerika ile ırnı:;.. 
vasala yonan üzerinde Süfoyman 
adalan, Fransızlara ait Yeni Ka
le<funya ve Yeni Hi.brld gibi grup 
adalar vardı.r. İngilizl€r ve Arne.. 
rikaJıJar Avustralyaının Amt'rika 
dan tecrit ed\imemesi için bu a. 
dalan ellerinde bulıun<lurmaıyJ 
lüzumlu add<!tımlşJer ve bu sular 
da mü:h.:ro bir demz ku\"Ve\ieri 
txııplamoFlardıT. Pasif:k denizinin 
bu Qıölgeye ya kın su lıırıına da 
Anglo - Sakısonlurın lııi\k'4!11 ol. 
dıJkları anlaşılıyor. İ t~ muha,-ebo 
Japon dt'niz ku\•vetie ·i le Anıgl<>
Sakscın d~niz kuvveeill' n n h3.. 
kim 0klukfarı avn iki sah.anın 
birleştiği noktad~ vı.:ku bw~muş
tur. Japonlar belki Süleyman a. 
daların. ahm ı va ve ondan sonra 
da Yeni H.ıbrid ve Yeni Ka.leoon.. 
yaya ge<;ımiYe teşclıılıüs ederKen. 
&ne-rıka ve İngiliz kurvvetl<'rı:lıe 
ka.rş.ıla~arak kayıplar venn.şler 

ve Londra radyoounun tabirlıı• 

göre, püskürtüinıüşlenh. Her 
iki tara( da ancak düşmanın ka · 
)·~lan hakkı.nda rnalfıMat ver. 
mişt'-r. Amerikahlara göre: Jar-on 
lann kayııplan şunlardır: Bir kru 
vazör, iki muhrip, dört tıc[>çeker: 
•b:ır iaşe geıni.')i ve bir uc;2ıt ~t>
misi kayııp; bir uçak gaıni:;i, bır 

düşman ana gcımisi, b!,. hafi kru 
va21Ör; bir şilep ve bir nakJiye 
gemisi de ha.sara uğramnş; J~-ın 
!ar di.işmaı.k.rına şu kay pları 
vemirc' Jderlni iddia etmek!edir
ler: İki kruvazör ve iki uç•ik r,e
mis' batırwnı . Bii -'< obir hgıl<> 
>.ıfi.lısı d~ haasra ugraım~. Am.,.. 
rika bahriye naz.ıTl ?fı c1 ın"' ak
şamı nesr<'tt.ği bl• t blı.;: fo T<lk
yonun iddi;1ları.nı mJıı.a"· 1. p.f-

1:n-ek1ı-d.r. 1n ·ili? e,. :?, bu ıu~ 

'harebedıe hLI" zLıtılm n v' attA 
heriıangi ha n ~ron ler,nin 1 a .:ua 
u~radığın.ı h~5ın olarak j'<..ıh1n.a.
ıma<k t:ıd ,,,.1a r 

TRAJHVAYD.ıl 

1 O'\TROL 

Şehir . Icd;Jne b;r teklif yap
ın.~ <l.: fra •. 'nylarda konlrolör
lı:ı L.c b lct ke ,n_ d:!nıi~h:r! 

hoıı rolôrlcr de bıleı ke ·in~e, 
td. u onları k•> trol etmek için 
d~ ikinci bir kontrolör kullawnak 
ic ... p et •. C'L n.i?. 

Z tcıı, b ıı!'ııııkü halde, kontrol 
1 l.t kCJm )vr, l.a bnl.k aıkba
nıa ıç ne gırdi nıı, )·olcu!arm il-
1..uıını kesiyor. 

AH !ET RAUF 

Çimentonun gümrük re•mi 
50 /;uruftan 200 kur:zıa 

çıf.arılıyor 

M ili fabrlkalarvnrzın luıııa)e:.ı 
di..,'71..tı<:eısıle ~'merıtonwı giiınri.ık 
re ®:n o 50 kuruştan iki ye:: ku
r~a çık.an:rnaı;.ı için b..r .kanun 
J:ıyihası hazıırlanaııak Büıyiık Mil. 
let Meclisine verihıı4\iır. 

A~'"\;1.ılk 12 ('Hususi)- Şehri
mizd~I<'> ~.n'1- imalathanesi sa. 
hiplerinden ekser1'ıi wnal etlikleri 
pcy•nirlE'rı· kıloı;u 100 kuruştan ve 
tıopta:ı 1stanbula se\•ketınişlerdtt. 
Bu yi!'1Xl""'1 Ayvalıkta pcyinr a-
~ bro,'diyeoe tetkildere ge

çr1rn:şt r. 

z il .. ımi?. 
Gaeeteler su haberi veriyor: Ba4!c

pazarında ıu:t..muş sucuk salan birist. 
3 gım b"pi..'- beş li.ra pıua cez:uıma 
ırudıkılm edilm~. 

Bozuk su.cult sıb<ı&le muz.trdJr. Hile 
y;qımoktır. Kıyme:Sİ7. bır maddeyi 
kıymet eah'bt e-tmekhr. Bunun cez.wu 
'iç gün ha.pie ol.u~ satan adaın.m ~ 
rP-rı büyult olmuyor. Üç giın ~piı;tea 
eoııra y'..ne ;yapacacıru 7apaC11ldı.r. 5 ıı.. 

ra pa.ra cezası ise, kcndioıi lç.1ıı hıçtir, 

ÇünJı.ii, bu yıl3den ıra-ıcı dıına taz
ladu". 

BURHAN CEVAT 

r-EDEBİ TEFRİKA: 9 

l Çzngıra~~I!~~ 
Ktı. ,~ a[ m n d ınde utuıdıyan s~ 

re: .... b a k..q • :ı l!IOnra oettn bir sü-
kut ... Prc llc)"Za ayatı.a, sı.rıında-

1 .ii r l'<'e va -c-tınin pullarından 

ycş l UtlDlalar ıaçaraıt in<..,, gilzel bell.
nın u ...... nele b ~'1n kadl.ll....!tn hast"tle 
çıc -.ı.ıcak k"<!a M ve mı.ııla:r.am gö
.ğ"Js e .. li g rLı,tor- Jm .. Zc.r~ ve hankı>

lide n ır 1 end>..n1"a 61m<dn !nt.b<ı.k 

P n 
r .ı u Y 

d ,.;,, ve g:ır p b·- h 
y kt::. ış x;,ı gı_W.ert-. .... go 

v ıdu .. 
ı-; ,n sa.hOG ı:-> ,.dl •, 11.nüz lç-

m• ş ll g;. tıl m l,cnı böy-

le :.!;r r. •. Onun ç· ırtıı:ı göl!-
"', "-.zt n ir.ce bLY na. 

k -. bir 
tuva-lne, 

tt'_ - b~ 1 

- Hiç le güııe.ı ~il! .. Esmer, jııce 
bir kadın ... Bir yılan.a benıııyGr!. Evet 
tıpkı ycşU z<tt.rli b.r ;rilan!... Çınp.. 
ro.ı.ıth yılan: 

D;y<" mırıld&.nı;rordum. 
Belki haeret:e gUrınek !sledı,tlm o 

gôlt yakut ren!.k.i baygın guı.;eri.nı ıö.t
tette ona Çıneırak.h yı..&n! Diyeniye... 
cel:\ım. Fak.at kalbi erLten o kudrctJi 
11ı.k-arı her zaman 1'0&termiyordu .•• 

, D•lgınlıtım :rlne bir -ıe ktndlne 
geldi: 

- Prensıes Beyza ilk dansı ;yapmak 
için J;endine bir et seçilme emrediyor. 
lar .• l:layla.r arasında da bir seçme ya.. 
pılacak ve en yakı$ıkh erkek kendl&.i.. 
le ilk dansı y1pmalc şett'(ine ereceJo. 
tir .. 
Şımdl sıra Boyadu& g<>lmlştl BQ... 

tJn kadınlar elleri.ne verilen k'4t1tlara 
Jr şry~er çj.z:p bozmak ve ka.rşılan:n.. 

da sırai:m•n genç ad&mlua dlkkatli 
dikı<.Ui baltmak:la meşguldürler. 

Y. 1 saat so ra taanit ;rapılıruflo.. 
Maa "lPDI•=· .Nııa• Bqlııo ...,. 

40 bin kilo incir bulanan bir 
depoda yangı.n 

İzmir 12 (HUıSu,!)- Selçuk is
taS\ nu caklrle indeki incıır satış, 
kooperat f" bi.rligınm bınası ya. 
nında bulunan b'r hıelvacı dukka
nın<len yan!'ı.ll cılarrımıır. Ateş 

·raz so~ra kxx:1'Cratlf oınasma 

si".:ıyet et.ır.şt'..r. Bu b nadaki de
poda bulunan hı:"..c bin ki.lo in
ci.relen ;ıs bin k.mı. m~ülatla 
lkurtarı'.abilmi~tir. Helvacı dl'ik.. 
klını ile mU!ebakl 4 bin ki1o incir 
tamamen yamm.•l.ir. Taılikıi kata 
dev.am olunınak<tsdıır. 

Pencereden düıen ku: 

Beşikta~ta Şenlikxiede mıa.halle
sln.di! oturan Aıbbas kıızı Safiye 
ark.adaşlıarile evinde oyun cıynar 
ken so.l<:ağa di.işınüş; başıoıdaıı 
yıaralıınarak tedaıvı. ~ at.ııı.. 

muıtır. 

bir zatın b~ yak.ia;tı&mı ha)"l'<!t v• 
t.a.accüplc gUrdüm; 

- Tevlik Beyefcw!l BiZ( tebrik e
deriz!. Balonun en ;yalı:ıoıldı erlte,C;ı. o
la-ak seç:ldınl:z! ... 

ilen Yat Klüpte V<ırilen balonun en 
yal<14ıklı erkeği ha?.. Oiıır ~ değil 
buı ... Benimle alay mı ediyorlaniıT 
Burada öyle güzel erkekler varken.. 
Car.p k.1.~ılay\Şlm onları sogut.ı:ılll.)tu. 

- ~1cmnUJl olmadınız nu bu şert"fe 

beyef•r~di?, Diye b!rı """1'1. Kendını.ı 
ı<>pl9.lllJYll ıneobur oldıım; 

- O k«dar oaşu·'dıro ki... Teşekkür 
~tmeyı bile wıulıum etencilm. Bu Le 
rr.a:ı:lı:ır.J"et böyle? Sizı temin ederim 
b..-n deiil böyle mılml.az ,ru:uılar ara.. 
ımda en yakıtıklı olarak şeçilmelc. 

hat!A yuzüme lıaki!abllecetine <mm 
dei!ild.m. 

Sai: tarafımdan boiiuk bir ses çıktı: 
- Yoo Beye<er.dl ... Kenôı.n.Jze :tt..ra. 

etmeyiniz! Doğrusu s'.zln k>da.r ;valo
§lk.lı bir eenoe nadil" tesadüf ed;U,. e
j!er evli l6elll:ı: AllM sa:lılblnlze bağış
lasın. 

Bunları söyli;reıı c:ıemlnkl -..__ 
dO'Yekuşu ;relpaeeli baGı eğreıli k.oca
lcanydı. Yelparesinl şuhane kadit d&
lcoilesi etra!ıııda sallı:rar•k bana ~ 
gün balo~ia.rla. ba~yordu. 

- T""""11>.iııltte te:ıekid!rler ede
...;,n Hanımefendi. 

Trabzon • E rzurum tramit 
fOSUİ açdJı 

Trabron (HusUıSi)- Kııı ınüna. 
sebtile uzun ~!enberi ka
pa.!> duran Traoıwn • Erzurum 
1.:ransı t şosesi bu :ııym birinci cuma 
günü:>den iı.obaren niinaka:ata 
açılmıştır. İlk olaralk l4 kamyon 
hareket etmıştir. 
~ 

r kuduz ııak'a&ı 
Sürmene (Hususi)- Kazıımoz

da son günieırle 7 kw:lıırı vak'ası 
:;örülnıW;ti.ır. Kuduz köpek ve 
ked.. tarafıından ı.sı:rılan hu 7 k:işi 
ted'avile-ri iı;ın Tralıron memkık.et 
llı.astanmine ~\nderil:m.şleniir. 

Kümea hayvanlarının ;yem 
ihtiyacı 

KUıne6 haıvv.anlan ~en ve 
bu mevwda iış yapanlıınn h~ 
vanlarıına ihtivaçlan rusbeti.ndıe 
yem veribnesi T,..,.,ra.lı: Mahsulleri 
Ofi.Si. ınödürlü,:.üne bilıdirilmişUr. 

- Tevooc!lh aeii;ll ilıMcik:at efendlm. 
Hem bi: k,adınla.r seçtıiğ'..mizi iyi ıeçe.. 
riz ..• 

Sol tarafımda da Asude: 
- Tevfil<ciğim ne kadar balıtl;yanm 

bilsen? Diyordu. 
İhti;ra.r Ba;ran deıiull Asudeye ılol»

dü: 
- Zevclna mi e!enıdlm?. 
- Evet Hanımefendi ... Evleneli be-

111lz. dört ay oldu. 

- S!..zl candan tc-br:k ederim hanl
metend..i. Doğrusu mes'ut bir k.adıns ... 
1ltz. ııpta. ettim size: 

- Bunu inlctr etmiyorum efendim. 

- Zevcinizle danset:ır.cme rnllsıade 
ed~k miı.!inlz? İ!Jc reyi ben veı dı.m. 
Ve etrafur.dakllere mtitenuıdıyen s'll!le 
ettim ... 

Muharrir Nusret ıı.,,. söze k•rıotı: 

- Hanımefendi cesaretimi at hu.vu
runuz. Tevt!k Beydendi bu gece p,..,_ 
""" Beyz.ya kavaJ:y~ı:ıı: ed<ttktir. l~ 
m!baade ~erlerse sh de balonun •n 
;rakışıklı erkef-yl• danseders,,,iz. 

EtreUI Jlıtiyar bayan tü;rler.lru 
rete lltrete: 

lll-

- A elendim bily!e güıel bir erkek 
'1.lnlZ b'r kadına ir.d:ıı.sar eder m1yn1iı 
!hiç?. Di)'e eoylenerek uzaklc!ş!t. j 

(Dov.on" Yar) 

ruhu olan 
memleketler .• 
Yazan: Ali Kemal Sunman 
Ketldi m<mılE!lreL.nı n buıtı.r ıy"" 

sin<! daır bir k:.tap y aızıııış r.c-yret
ımış cia'll bır İngi>ız.n kitabı A.. 
merika,ya ı,-önderiJerek orada da 
sa tı.lıga çıkara.lıd.•ğı zaman ııa ~'Ok 
bır nıacera geçırm~. Çıinku bunu 
satacak olan Aınıerikalı kitapçı 

dıeı\'.IL"lı i:ı.o.;ık.a hır İngiıuze şoy le 
a.nla tını ış; 

- Bu kit34> çok cİngiliz. dir. 
Bunu buır~<lıı anlarnaJı.; beğen
=« ve st>vıme:C kabil olmı'Yac.ak. 
İngıJ'iz deınızıcılı.ği için verilen sa. 
hifeler dolusu t.afsilô.t, her İıı.gılız 
getn;cının İngiliz l:ıalıll:•larırun, 
geınici!etirtin ; hulasa İngiliz ®
n=ııcrırun ruhunu anlatmak iıÇin 
ya.z.ıla.n.lar yeıti dünyada U."Vkle 
okunmaz. Amerika i.!e İngiltere 
ayn ayn birer aleıOO.ir. Siz iste. 
Öiğini;ı: kaıdaT bunları ibi.rbirıll<! 
yakla.ştı.mı$ 031.ı§"ınuı.. Arada 
bi~üat bir mesafe vardır. Çünkü 
Amerikalı denr.oci degilıc:Lr. Dün
yamn koca bir ktt'ası i.ızerinde ya 
şıya.n Amerikalı için b· r İng:Iiz 
kı.d'ar denizci oln-..anın sebebi de 
yoktur. Ha'buki İngHiz adada 
yaşıyor. H..,r taraf.ı su ile çeV'r"lm~ 
okltj:;u için İnıgilrz mutlaka ba. 
lıl<çı, kayık<"•' hıı:lasa d<'nizcidir. 
T)"ni1c .. n··n kf"ndine mahsus inan~ 
li:ığı, ve in:ınmadığı n;ce şeyler 
' ı. Kullana;ıgı kebneler bile 
1:-a". · r. Onun dili de ayr•dır, 
HaY.Ju.-i kıt'a ü-,er:.ndc yaşıyan 

A.mcrik~lı için İngiliz gemic'sin n 
ncj·e inanır, neye n nrnaz. neyi 
sever, nc"i sevmez olduğunu nıe. 
ra.k tt.:mek k,t'a rer'nde yaşıyan 
Amerı1< lt:>ı<n lş1 olup 01Tmyaea.. 
f/"ı artık takd r cd'n•z ... 

H2:~ katen d.~3 bu~:ı benzer 
ce it çc ·it konu.;malar hatırlan.. 

dıkça fo-.il'zlc ArrPri'rnlının an
lıı.mıasuıa ve b'r ııun vine b~rl :<.. 
te harbe<lecek"u 'le, ih\;mal Ver

mek kolav dci!i!dı. llcıı ... e g· ·miş 
ela~ İrıı'''ze ıa klnn uza;fa A.. 
ırr.cr ka1 "'n ye · nı L:'e ş pt-ıeH 
güru.ı.uJ',._.!d~ l!:ı -~üc cv~vE:iki 

girıne&ind"'1; Japonları.n taarru
rundan evvel söylüyordu. Kitap. 
çı datıa devam ederek İııgilirzle 
Amerikalıvı ~.rle mukayese e t.. 
ıınlş: 

- İn<!(il!zdelci dent-.ıci rıı'lıunun 
ic~hı olarak İngiltere dünyanın 
mükemmel bir dona.mnasına ma
lik olmuş, donanma hususı:nda a. 
s•~~ırdar>be-ri b~ka hiç b.r tarafa 
üstlın .. ğü bırakmat!a raızı ohna
mı~Lir. Donanma sayü•nde çok 
işler g<irdlığü gibi ileride de de
nız kuvYel n'n daıha pek ç«k iş. 
kr goreceğınc inanrruştır :Hal. 
buki Aoncr ,,alı yalnı.z müiddaayı 
cllı\ıuırüıyor. Başka bir c;, .. vletin do 
nanması gelerek Amer· kanm sa 
hilJ.erini topa tutal>'Jeceğine i.!ı
tiınal vemıeme'ktoclir. Çünkü 
müoda.faa için lıizırn gelen bir do
nan.ma)'a malikt'.r. Buna mukabil 
hava taarruızlarına uğramak ın.. 

timali .Aımer:kalı için daha mU:n
kün ve yakın görünmektedir. o. 
nun için Amerikah gemidE'n zi.. 
yade tayyareye ehemmiyet veri
yor. 

Denizcilik ruhu ile tanınmış o
lan !rıgilizin yanıınıda Aımerikalıyı 
da ha\'acılık ruhu itibarile tanı.. 
mah. Onun için Aaneriokada me
rakta okunac~ kaap !ng.Jiız dl'.ı. 
nar.ımasına dair yazılmış olan de
ğildir. Mc ela ·bunun yerine İngi
liz hava kuvvetlerine dair b:r ki.. 
tap getiriniz, yeni <Hinyar!a her. 
kes se\·e seçe okusun. Hava akın 
lan n&.ıl olıı•?. Bu akı.n!ar sıra
sıN!<ı ne tolı1 keler 11eçidir? Tay. 
yarelerin kaQl gider, kaçı geri dö.. 
n meı:? An.l'ril;alı bunu merak 
eder, okur, Çüııkü bir gCn b~ına 
gelcıb"~cği d~ ür.iir. O da hava 
taar,..ucl.arırn k."1·("1 kenrf. .ni mü
daıföaya ım<'obur kalacağı gibi ü
zer'ne ge'eeek di~;nıanJara yine 
hava ku, \ et!E1r!!e nıJkaıbelc ede. 
c ktır Zerd s. e konu~~n İngi""r 
zn de a~ 1 • :\ı gl ~:C!\'Ym·ktakl 
o k't pçı ya' k tap sa•maz; 
s3t' • ,u,ı ıç ·k"~i de b !"r rıes 
1 ı a. z r. la "1'1111 l\Ieç söy. 
1od.kl, r t1 P r. C'ı :.ı et varın~. Bu 
;ıc 'l P..l"( ".ada o kadar çoık tay 
y~rc ' 1 blnıcsi sara:ı•i.n iler_ 
de- om k. '~r Ar e :t 4 L.hır n 
t • ~ k "' · u :le k İı(Tla.~~' or 
dı;_m1;. t.!'. 

Uzaık Şark hanbinin beş ay!~ 
tarahi, Japonları.ıı düşınanlar·u• 

ver<li.rdikleri deniz .<ayıpları m~ 
selesinde daima n.iilıalıi.gaya ka• 
pıldıklarıru gösteıımıışt:r. Japan 
iddiasına göre Pearl Har1:ıour'dJI 
indirilen darbedan sonra, Anıer"' 
ka donanma.>ı senelerce - ılıfr J 
pon den iz mütehassısına göre < 
sene Japonyr.ya meydan ciln;p 
anıyacaktı. 

Halıbuki bu sözler rovleniı1i:""'° 
·bir Amerika filosu J aPon . ._ 'a ıl 
altında h.ılunan Marş:.! adalarızıl 
bmobahyorou. n~ hortlak ş~.,,dl 
tekrar .MeN:2n deniz· sl'hrınd1 

Ja'Pon deniz kuvvetlerilC' b..\r ır.tı' 

har beye tutuşmu •u-. J !X'" r !l> 
ikide bir, Amf'ri~an Jc . ıı·J'.J 
Ja)l0!1'Yaya taarruz e<l ır.iy~ ·e i11' 

den bah,ct.mrlerl. korkulır oı~ 1 
hangi nokt<-<la tc, lı. ·dığın, ~çı~ 
olarak a:ıh ln.:ı.kta ı.r. fökyo 11~ 
temi.,atı brik• dC' y d fa te!C' 
rar et:nı~tir. t.•j•l"'di ~l rra1 ecrı1" 

• H 

zindeki muhc.rcıbedrn c;cırı, :t.~ 

tık Jcponyanm dM•Wen taar- ı' 
u[:rıyamıyacağı lıcl,kı' la :t,!r de'' 
fa d ha lt'm lt ver' :tciif' 
Hn' ikat, rlµr k m ·\" i drv • ç..t 
pı mal&rında ı:.: ye i' . J~' 
Poll'Ya i-:;"n fe'.ket.. mu ·rı c1 b .,. 
Bu çarp• :n. 1 fa k .. p \'ef"I'"' 

rr.;.e J:fonya t'!J;a; •·uat : 
tı"elid.r. Çlınki,i k •"Ş ·ı dak4 ı:1·. ~ 
m:nkr, k 1 plarır: • ''.fi ,ıc<' 
lirler:·C'ıı, Japon; a bunu kola)" 1>11 
!ay ya, :ız • 
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' . (Bu 7azırun metinleri Ail!lldotıı 

Ajansı i>ültenl<!rindoo alt~JZ 

Telhia eden: A. SEKlB. 
.,.ıokhobıdcıı bildiriliYQr: Sir 

Kr 1PSin vazi.feı<inin akamete uğ. 
raması.ndan sonra Hind parti şef. 
Jeri arasında tutuı..cak yolu tarfin 
mak>;aıdile c~eler l'.ılpWmak-
1adır. MarUf Hinıd'li <;ciloerden 
Raja'!ıgo son günlerde Ganrli ile 
bir QOk görüıpıelcr yapmıştır. Bu 
ımüıztlk..,.eleııe bii;yük cbemmiyet 
\""' Hmclctedir. 

A'M.ER1KA - FRANSA MÜNA. 
SFJIBTLEJÜ TEHLIKFLI BI.R 

SAF'HA!DA 

V;ş:<len bild.rili~'Dr: Lava·! A
ıneri.1<anın Vişi mas'laha~iizarı ile 
cör~müstür. Görüııme Aımt!rikan 
Amirali Hov!)l'le b.r A.nwı·ikan 
lhar'.ciye mü.mes:ıilinin nart.nke 
ıe'lnc!ek!ri ctrafaıda yapı~nmştıT. 

Hindiıtanda tutulacak 
yol hakkında ııorutme
ler - Amerika • Fransa 
münasebetleri tehlikeli 
bir safhada - Rumen • 
Macar gercinliii - Ma- ' 
re§al Göring Pariste mü
him müzakerelerle mC§'" 
gul - lngiltere gaz har
bine hazır - Amerika 
13 tayyare gemisi yapı
yor - japonyanın bom
bardımtlnına ait reami 
tebliğ - Paria radyo 
merkezi dinamitle uçu
ruldu. 

~alı.tarda buhmduğıı ve ınşaata 
gece devam olunduğu ifşa edil.. 
ımck!ed!r. 

JAPONYANIN BOMBARDIMA
NL"A AİT RESMİ TEBLİG 
Vaşingtondan bikhiliyur: Har

biye Nazırlığı tebliği: Japonıyaya 
karşı geçende bir hava hücumu 
yapan tayyareler Bi.r!.cşik Ame.. 
rikanın boınlba tayyareleri idL 

Amerika'nın 
işgal edeceği 

topra!ilar 
Vaşington 12 (A.A)- Aımeri.. 

kan radyosu dün ~ki neşıiya
tmda MartiniJı:~okıi. vaziyeti.n. de. 
ğişmediğini söyJ.emişt:r. 

Amlral Rcıbert ve An'liral Hoo. 
VeT bir uzlaşmıya varmak ı.çın 

mfuaıkıerelerine devam etmekte
dirler. 

Koıx!el HuJ; Havana b<Cyaııma. 
ımesi anucfüince hal'C"kete geçme
nın icap etmediğini söykmiştir. 

Bu beyaımaıme mucbiııt:e Ame 
irkan kıt'aru y!bkmmda obuluınan 
ve mihver eline dii.şmek lellılike
sini gii&tereıı toprak ireal liile. 
cıcl<t'.r. 

Vişinin Va.,"İngton büvü!k elçi6i 
Henri Haıye ma!Uımat alinak üıze
re fü>rd.el Hulü z'.yarot et.miş\Jir. 

&merlkada K a a o 

EN SON 
DAKiKA 
Şarkta büy~\k 
Alman taarru· 

zu başladı! 

1

Nevyork: Al~an-1 
ların iki milyon 
kişi ile Doneçte 
hücuma geçtilcle· 

rini bildiriyor ! 

Vi;ıı le Bcır n ara.;.n<laki mü 
r.ı:ı.sobetler:n inl..işafı üzerinde 
'B rl~ik Aıner:.ka~ın :M•.rtinik ile 
n :Z.ıkcı'E"y"' gir\;imesi V.a•ingtoıı.. 
da, B:rlc:ik A:mer:ka _ Vişi rnü.. 
r. c.ıetlcri!Ln tchHkeli bır iına 
yakl~t ·ı surcrr. e tefsir et!il
nı.ckt <ltr. 

RUMEN - u1ACAR GERGtNLİÔT 

Bu hücumlar gün ortası gayet 
berrak bir havada yapımu~ ve 
ayyare!eT o kadar al<;aktan uç. 
muşlardı ki bir balon barajından 
kırılmaları ican etm:ştir. Tulcyo, 
Yokolrnma ve N3€0'Ya civarı'!lda 
ve dö•ha başka bÖ\gelerde kara ve 
den 'z askeri fabrikalar• ı;.ornlba
lanTI' ışiır. 

lstlbl! 1 tabdlt edildi Taarruz 490 kilc

Be:'."'1:1er b~ld.riliyor: Kral Mi.. 
.şel ile y ~::br m ha~lli müt~hassısı 
Mareşal Litz.in hazır bulundukları 
a.sk.eıi bir g.cçit rrominıdıe R.-Oman 
ya B~:,Hıkili Mar al Antone;co 
b.·r nutuk sövlE:'ln~tir. Mar<"l!alin 
sö::kri Tranı;itvanya :çi.n •. ı. cıı.. 
r~s 1 ana ~"r .;ı!rrış bır ihtar say l· 
rnaktaıi r. IBu r. JluCcla Anloı>csco 
nu ı r.ı::ım l\Yanm ~ toı,-al: ;ı.. 

r ı ele gcçir.rı. Je a:i..T.ett g:ı!i 
lbe' ,rtt'ği roy:~nrıektedir. 

~.IAR',ŞAL G'jRING PARİSTE 
MÜHlM MÜZAKEllELERLE 

MEŞGUL 

Dcrn<l<:-n 'o: ,lir;1ıyor: Mareşal 

Gör T I! n ) , -"'"" Fransl7 şahsi
yı:LI r.le m 'ıım mtiZakere1er yap 
n1ak i.:Ler~ h.5.l3 Pariste bulun<lu
ğ..ı ooylcr..ıııc ·:ed.J". Berlinin ivi 
l.alıer alan rr.ııhfilleri göruşül~
cek rr'-'SClclerin İtalyan _ Fransız 
rak· eti ~.:Uür>ckn knnşık brr 
durum arzetmekte olduğunu ka.. 
b~l L.)'lrtnelct .r. 

İNG1L TERE GAZ HAI'J3INE 
HAZIR 

Londrarlan b!ldirilivor: Alman
ı~" Rıı.s'ara karı,ı 2~:rli gaz kul-
1.lnclıkları tL:d.rxie İngiliz hava 
l;:uvvetlerinin barrba füoları der 
hal gaz mı;tlar«be;ı!ne baışl·yabi 

le:ck bir duırumdad>rlar. Böyle 
b:r :n•t2ı.:ıreweyiyct~.-.nk için In. 
gı lcrenin en iyi teçlıiz <--<inmiş 
bir mt!mlokc:t oldtt'.;unt şüphe e
cl lm -ııektea r. ş,m<li beled ye 
md'<am!arı ve oa.s r rrhda-faa ser
v'sk s vil halka do!•ıtılan gaz 
ma,,•·elrrini IT> ı~y...,eden \'e trt-
1'-;kten geç!rme' le mc:;::uldürle .. 

A\TF.J' 1KA IJ "'AYYARE 
GL I 1'APIYOR 

N v, k' ı b rıliyer: ATr>~-
r k" ı:ı • ,, n aı ! .. - a tt•ı\•\·ct 

!er ni t '<V y n ibi çc>I: ta •ya· 
rE gemill>ri n cc \mr.k' ·r. 13 
ta~ nre g uı in.ş ı r .... hte,ii 
d rc,ek e , rLım b:r h..CJc 

PARİS RADYO MEI\.KEZI 
DİNAM11'LE UÇGRULDU 

Radyo Gazeteslnden - Ameri
ka radyo .ıstasyonları tarafından 
verilen b'.r ha.bere ı:;öre Par~ ra.d 
yo merkezi dinamitle 'berhava e
dilmt,;tir. Hasar çok mühiım<lir. 
ls•asycmun uzun müddet i:şliye
mlycceği tahmin olunuyor. 

DOCU CEPHESİNDE YENİ 
MUHAREBELER 

Almanlara göre - Düşmanın 
mevz.:i ta::rruzları geri püskilıtiil
m üştiır. Muharebeler kısınen ş:d
det'.i olmuştur. AL-nan mukabil 
taarruzları muvaffakiyetle neti
celenmiştir. Finliıııdiıy2.da düşma
nın yeni taarruzları a:kamete uğ
ramıştır. 

SoY) etlere g<ire - Cephede ö
nemli bir değiş~lıtk olmamıştır. 

LİBYADA VE MALTAD 
ASKERİ DURUM 

Llb) acla kayda değer bir deği
şiklik o:ınanoıştır. 71 Mi:iıver tay. 
yaresi dü,?ürülmüş veya ha1>ara 
uğratılmıştır. 48 saat zarfında el
de edilen en yüksek sayı budur. 

UZAK DOÔUDA YENİ 
HAREKETLER 

Japonlara göre - Jap.:ın lcuv
velleri Şimali Bi!:ınanyad:ı Myit
ıkyina ;;ehrjnı tamırrrulc ;şgal et
mişlerdir. Japon birlikleri düşma
nı her tarafta >bozguna ugrata
rak Lu:st §"lırinin şark Rı.!ılliııe 
vıırml<jlardır. 

M, ttef ~!ere gore - Avustral
ya şımal dogusc.nda ıınüttdik tay
yarder tarafından rki Japon dc
n.ıaltısı batır.lmış ve>ya ha<;ara 
uğratıJ.,,ııştır Pasifik batı.s:nda 

hareket yapan Am.r1k~n den,,al
tılar. hır Japon muh:it.ı ite ~kı. Ja
pon şlleui batırı:.ı-ilardır. 

l., Ş E H I R D EN ve !.1Et.1LEKETTEN) 

ANKARı\DA."i ve 
f\IEl!LEKı:;'f'I m ': \ 

TiCARET ve SANAY!: 
+ An.1bal.ij t:;.hı.a.sı sık.:nhst Uzerine 

bu stne üzümlerin kalın kart.ondan + Ör!l İdare Kanununun yedinci I 
ruaddeslnde yapılan aeğ~k bugün 
:ıcşred:Ierck tatıb.k :>alıas:na g:rmi~tit. * Pı.Jonya Milıi hhyıaır.ı ntüntı~
bet'yie Cnn hur~~ He Lond.rada 
bu;uıı&n Polonya Cumburreisi arnsın ... 
da tebr!k ve t;,şekl<Dr te<41raflan ıaau 
ed~.ı1nı. 1 r. 
+ Irak Kralı Feyıral'·n yı!c!önmil 

miın"'scbet'y,e Cu:nh.ırre in)J.L lle Kral 
Fcysal ara<sında ıcor k ve ıcyckk~r tel
gra ları lna!.1 eCL m· lr. 
* Em. !yet va gümr(!Jc muhafaza 

nıc.nLı m ına da er t.;yhıi verilmesi 
h üı ıd11ıkl kanun kabul o...unmus\.11.f. 

+ )O\ et lk' j! t :.k '!c 'nete 
I-Ja l tlccl s lı.za ı na get.rılccf'k.erın 

bu .. n. d ı. te Jt ukle 1.ne 
yıln aca t • 

.. ahru 
( 1 ;, o.o Sahifeden Devam) 

B. r · t, Oı r. .!l. L r .ıt 1\I1id !eri ve 
hiah k t Of ".!O 1Ur \ek 1 nc1ıroiye 

T ı • i . ~ durü D. lzızet bu!un-
nl\.l.şl....r"' r. "" le it e 1 ~· ne 
gr..ı...~. O!~ c v orrn2.!!': :lo. cıJun 1 
kesec_ ve .ııy c R Jır , ..z..11 U. lğ

nt' , Aı;v g b y ·c ı.1 ....,ı. o<lL.ı.lCu -

L.•dan d b t odı sabn Iacaktır. 

Du satın alma 1 ba 1ıl.'1ıi,.tır. 
Of i> evvc~ ş hrlln 4 1>em\ın:ie ".lı.'rt 

biiyt:k depo ve i1l4"1za. aı;acaı.tır. 

kutulara konması alı:\kadararca kllbul 
olunn1uşlur. 

+ J\ltın dün 34~0 kuru,şt.., satıl
mıı;tır. 

MÜTEFERRİK: 

* Devlet mlıe.ss-eselerin<le memur 
oli:i.n.larm yal.ı.;.ncı o.il iıniJ.b.a.uarı 25 
h'J.c.y ... ~a b:ış.lıy«.c~k.:r. L:.taci>ui tiıı ... -
'ersııcsl ile Ankaradaki Dıl. Tarlb, 
Cvgı ilfy:ı F'akü.t.eıer.z:.de ynpı...acak. ı.ı:u.. 
t:han !lr !!8 I\iöiyı.sta l; ~çf'.ku.r. * AnkD.:a cudc.le~ nd,. 95 nuınaralı 
Fi..beli borekçi dUHkJnıudan g.z.li ek
ır.e.ıt ıı.Jlıld .... , görUiıın.ı:;,, hu.ıO.a.n baş

ka K..ı. akl1.Y~1ekL Yı..yla ··i.11Br.e.s.;nde 
ae so_o ~dv·ç v? 1 ek: r.eıc. bı Uıırunı.J.Ş
tur L sı de Acı _ytye ver-tlnı lcrdir. 

+ Eh~ hn"'tadan ~ti.b o h.Jf.ada h:r 
def .a te v pur po;itası ya-
pıl. ı.: .ı.r 

+ K hve it' fmall yapt hl !ddi.. 
~e ma t~e·r rye vcr:.ıen Ki.ıst:n;ıasa 

e r:ı "ll ru Şevket berart etn ... ~ır, 
+ D ~ ta t oturan IIat ce 1sminde 

blır .. İ~ .. ~in\..oekı nı ,~ı ile ni-
k ı ü ere l ' ş I..;~<: rne 
D •. lm Ş fo'<at f .J tı'r ba-

D:ı en ç p !! t ce-
m cvın soym~ e y~ ~ ....,.t r. 

7 ... .\.ti - na.mi N'"h.yes;..rd~n nldı
.lıru:z 1 A. ı, ve 2. IHl,Yü">: '1ayıs ve 
Ila~·1 ·n ~yıa:u f ait e~ek ko.rneleri-1 
.m.bri za.y ~ tt:k. YerıiS nı aı:.cağım-dan 
e .. ~:.ınin hi.Uo.mü yokt Jr 

'\.li R r \<a • ~ Ailesi 1 

Va~ington, 12 (A.A.) - Harp 
istihsalleri ofis~ Birleşik Amcri
kada halka arzcdilen kakao mil<· 
tarını yüzde otuz 11·isbetinde zait. 
mıştır. Bundan evvel çay miktarı 
yüzde elli ve kahve miltarı da 
yü,.de 25 nisbctindc bir aznltınıya 
tabi tutulmuştu. Bütün bu mad
deler JHcdar b<ilge!erinden geldi.. 
ğinden harp tehlikesine maruz bu
lunınakta ,.e tonaj noksan.l. yüzün· 
den az gelmektedir. 

Sirkecide dün 
ak,amki yangın 
Sıı kccrde Hamid.iye caıddesinıde 

6 numaralı şapka mağazası saıhı.. 
lıi Z 0 ki Gabayın düıkkıirundan 
dün akşını saat 19 u 15 geçe bir 
ya ngm çıilmuııtır. 

Dıi.ldk.fı.nı kapayıp giderken e.. 
lektrik ütü.sünün piriz üzerinde 
unutuı:masınclan ç1kan bu yangın 
civardaki düi'.~kiinla-ra dumanların 
smııası ile görülmüş ve ibfa'.i'ye· 
ye telefon odiltuiştir. O vaıkte ka. 
dar da dtikk5nın kc"!>C'flkleri kı. 
rılarak açıkmış ve itfaiye gelince 
su sık.mağa başlmnıştır. 
Ateş h'-r aralık yandaki Beşir 

K<rnal eczanesi ile arkadan mut.. 
tası! bulur.doğu .cenyo. lıokan
tasının mutfağı darnjj[}a da sira
yet etmiştir. Bu vaıziyet karşısın 
da i!fa>ye efra.J.ı nıucavir hanın 
damına çıkarak Cenyonıın damı.. 

na ve eczaneye de su s~lkarak a
teşi ooooü.imüışlerd"ır. 

'l't-a'lıvaylar yangının devaımı 

.rr.ıü-:ilict.nce is1<vcmemcşlerdlr. Ya 
.l:'.::Z LIH~.6mn s:pıTlalı olduğu. 
anla ılnınktadır. 

u 
-· ___,, __ _ 
ı ar tc;..rar 

hlc mlar 
başl"cb 

(1 lnc!'6ahi!t!den Devamı 
l\'.lt»kov:ı, 12 (A.A.) - ltöy

ter; Sovyet ı:ece yarısı tOO.. 
!iği: 

Kcrç Yarıı•.adasındn şid. 

dctli tarpışmalar olmakt.ıdır. 
Cephenin diğer kesimlerinde 
önemli hiA;bir şey olınaDllljtır. 

10 Mayısta 38 Alma.n uçağı tah
rip edilmiştir. Bi:z 12 uçal.. kaybet
tik. 

Karadeni:z filosuna mensup av 
ve bomba tayyareleri bir malze
me koluna hücum ve 18 kamyon 
tahrip etnıl*1erdir. 

Almanlar, Briaıısk cephesinde 
:iki kere püskürtülnı~tür. 
Almanbrın kayıbı, subay ve 

er olarak 1.COO kişidir. 
l\'.loskova, 12 (A.A.) - Röyter: 

Sovyet gece yarısı tebliği: 

ICerç Yarımadasında, Rus lnıv
vetlcri ile taarrl!'.ı eden faşist Al
man kuvvetleri arasında şiddetli 

rurpışma ar olmWjlur. 
Ccı>hcııin diğer kesimlerinde 

önemli hiçbir şey olınamıştır. 

111 i\Ja~·ı.s: 3S Alman uça'-ı düşil
rülrniiştür. 

Ruslar 12 uçuk kaybetmişler· 
dir. 

ir hal 
(1 lr.ri Sah 'cdtn Dcva,..,ı 

G<ri ka ,xı bir lbuçuk m_yon 
lira ile de eıı ~ altı çocuğ-u e>lan 
aıl !ere bir defa.ya mahsus ol. 
mnk uza:-" ~şer lira vuikock
t.r 

metrelik bir cephe 
üzerinde yapıhyor J 

Ncvyork, 12 (A.A.) - Nevyork 
Taymis gazcte>.inin Bern'd ki mu· 
·habirinin bildirdiğine göre, Al
manlar 2 milyon kişilik bir ordu 
ile Doneç·te taarrum geçmişler • 
<lir. Bu taarruz şimalde Dinyep -
rostek nehrinden bşalamakta ve 
490 kilometrelik bir hat üzerinde 
uzamaktadır Almanıar burada 
24 zırhlı lümen ile diğer kıtaat ve 
mühim bayyarcler de kullanmak -
tadırlar. 

Diı{cr ta.raftan Leningrad kesi· 
minde de Almanların yeni taarru
z! hareketinden bahsolunmakta • 
dır. 

+ Vaşington, 12 (A.A) - Bir Am<:
rll<an şiıebi, AUantik kıyın açıkların
da batırılmıştır. 
~Roma. 12 (A.A.) - Si. Pi~mo kili 

aesinden bronzdan gil2:ıel bir heykel e• 
1'~!IUi ve yerine b1r salıtıesl konulmuıı 
tar. 

Malta adasına yeni 
takyiye getirildi 

(1 inci Sahife&n Devam) 
cı Jorj tarafmdaııı en yüksek şe
ref madalyasile taltif olunmuştur. 
Gazetecilere beyanatta bulunan 
eski v~li eğer l\lihvercilerin, ada
yı istilaya yeltenirlerse mü ili iş bir 
sadmeye uğrıyacaklarını ve Mal
ta garnizonu efrad1nın \'e gerek 
halkın her türlü hücuma hazır 
buıunduklarını söylcmi>jtir . 

Geucral Dobi l\lihvercilerin Ni
sanda en aşağı 200 tayyare kay
bettiklerini, ]ıava akıuları yü
ziındcn hor eoJ,.ağın lıasara uğra
dığıııı ve bR21 yolların lı "ıli'ı en
kı.zla dolıı ı.ldu~unu bel ııııı ede
rek: 

- Loııdra sokaklarının birçt>ğu
ğunu d&!ıa ~o!~ tcıniz 'lu.idum. 
.Maltada hayat altüst olmuş, hal· 
ı..ın refahı ~ok olmuştur. ICaya
lar i~orisindeki s1~ınaklar bilhas
sa işe ynramıstır. ~er bunlar 
mevcut olmasaydı insan :ıayiatı 
yüz kere r~ıla olacaktı. yeni vali 
adaya bir hava bombardımllJU es
nasuıda geldi. Hücum devam eder
ken ayakta kalan bir bina içeri
sinde and içme merasimi yapt.dı. 
Adanın başhakinıi l\LBor hafifçe 
elinden yaralanmış olma•ma rağ~ 
men bu merasiı:r.e riyaset etU.. 

+ Vall Lft'11 Kırdar. dü.n Defterdar 
lığa giderek yeni. malt sene yaklaşması 
mtin3Sebetlyle bazı Wer üzerinde meş.. 
ı:uı olmııotur. 

Sinema" ve Tiyatrosunda 
İ~pirtTxma, MunyaHzma, 

İlliiziyon izma hiinerlerine 
dcuıu ediyor. 

Tele fon : 49369 
Seanslar: Her gece saat 21 de 
Cuınarte i ve r>azar günleri 
sant 16 dadır. Biletler hergün 
Eaat 1,30 dan itibaren Tiy:ıı-i roııun giş~lcrinde s:ıtılır. 

~ ~=======:ı:;:::;&Wııımz::ı~ 

Kanada Rusya .. 
ya mümessil 

gönderecek 
Ottaıva 12 (A.A.)- Başvekil 

dün Avam Kamarasında, Kana.da 
ile Sovyet RUB)'a ara<:nda mü
tm<ıBSiller tea.üs\ işirı:n l. •. n Ka
n<l!dıa hükümeti tarafınci.ım göz 
öünde buJoodıurulduğunu billdi;r
miŞ'bir. Maamafih, Kanada mü.. 
messilleri.nin tayiniırıden eV'."el bir 
çok an~lelerin incelenmESi. de 
lazıom gelıecekti r. 

-<>--

Artık zehirli 
gazden sık sık 
bahse 1iliy o r 
Va~ington, 12 (A.A.) - Kimya 

muhart~bcsi servisi sözciisü pa... 
zartesi günü şö~·Je den1iştir: 

Birleşik Ameril;a ordusuna men
sup lıcr asker, kendi şahsına ait 
olmak iizere bir gaz maskesine sa
hiptir. Mu nıask•nin çehreyi ta
mamile koruduğunu ve şimdiye 
kadar malU.m bulunan bütün ze 
hirli gazlara karşı bütün tenef
füs cihazlarını muho.faza ettiğini 
sanıyoruz. 

Bir Japon muhribi 
batırıldı 

Vaışington 12 (A.A)- Pasüi~<.. 
tc 2 Japon şıle' i ile ı toqıido 
rl'Uhr;b,ll!n batırıl<lığ.ı Vaşington 
dan bi1d'rilmekted:r. • 

--o---

Peru Cumhur 
Reisin:n demeci 
Va.ş-.gnton 12 (AA.) - Peru 

CumJı urrcisi Prado, Aımarikan 
lrongru;in<le söz ahın ilk cenup 
Amerikan Cınn'uurre'sitlir. 

Pradio; Ruzveltıin beynclmi·ld 
siyaıse'1tıne iışw-ak ettığı.ru bıldiir

ın.ştir. 

, Türk-İngiliz 
(1 inci Sah.fed~n Devamı 

Bu paktın iıMaırnıdanoori bir 
çcAlc şeyler değiştı, fakat Türkıye 
ile 1ııgillere arasında ayni c1<oot1uk 
ayni mütckalnl ernni)'<!t berde
vamdır. 

Bu muahede mütekabil bir an. 
!aşmanın temelini teşkil ediyordu 
ve grtg;;:le kuvvetlenmiştir. 

Karanhk günlerde yanyana yü. 
rüd'iik. Türkiyenin alicenabane 
sadakatlnıden dolay.ı minne<:ta .. 12. 

fü .. onun vaziyetini ve Lıınet 
İırönünün :rehberli.ğini takdir e
diyoruz. Türkiyen:n dünya vazi.. 
)'Pline s·'kun,et VC soğukkanlılık. 

la bala<ını fazlasi.le tal<'<fr echyo
rı.7.. Hiırrlye1 ~lığı ve ken.dini 
~ ""d':faaya haı~.r müttc!.l<.imize 
muvaffakiyetlcr dilcnz. 

Erzak tevzii 
(1 inci Sa!ılfedeıı Devam) 

!er bir l'(.·ı~ ve dört a:zaıdan mü.. 
rekkep e>l.ıcaktır .Birlikler, tevzi
atı kart ile yapılan maddelerill 
kll!rtl:arıru müstehhke veıreccık 

eşyayı d:!ğıtacak, nü.t:us değ!şıne.. 
lreri'lli ve :mılarnıım ihtiyaçlaMllı 

te5bft edec.ektir. Okullar ve ~ 
cuk yuıvalan baçh başına birer 
00.,il'ıllma birliği, sıeyiliıc aktı... Bu 
birliklere gimıiyenler hükıiınetin 
yapacı;,ğı her türlü tevziattan is· 
tııfa<le ederniyereklerdır. 

İaşe anird'iiTlüğ'ü tarafımdan 
dündl'n itihare.'l bakrka.lfara tevzi. 
i'llC b~anan gıda maddell>rini; 
baıkkallar aralannıda seçtikleri 
ımıimessil!or vasıtas:Je ofisten al.. 
:mağa devam etıınektedirler. 

Ellerine mal geçen bakJ<allar 
deı•hal halka sa Qşa başhtyacak
laroı.-. Bugün baızı semtlerde bu 
şek>lrle ~atl!lkır '".'.lP•·lııc1'ctıT. Bir 
iki güne k:ııcl.ar bütün bakkallar 
mal alıntş ve satı:şa başlwn.ıış ola.. 
caJ< tır. Pir'.nç ve yaığ f:ia ti arı ge. 
çen tevziattakrnin aymclir. Piıioı; 
de ayni ciMtıcrlir. 

Heııkes ekmek k:ımeııiru bak
kala giilÜ:ı"e<Cek \"e karnenin ool 
tara.fJııda~tı nıayıc; kelimesi kesil. 
mck suretile yarım kik> µ:.-iınç ile 
100 gram yağ alaca.k:lır. 

7.AYİ - B<ı!kUış Kaymaltamlığın.. 
dan aldığımız üç adet ekmek kam~ 
mizl zayi ettik. yenile-rint alacatırndan 
eskilerin:., !ıülunil yoktur. 

Şerif Çal)4a "" Atleoi 
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ÇÖRÇİL'İN 
NUTKU 

(Başınakalrdcn dL'Vam) 
den farksız karşılanmıştır. Düş
manın dü~1nana rahınet okumıya-
cağı me~ıır meseldir. ı 

Ancak, herşey ı;ıösleriyor ve 
belli edjl·or ki 1912 ilkbahar - son- j 
bahar fasılası l\lıhvcr için kat'i 1 
darbeyi 'urabilm<'nia veya vura
mamanın son )'Jlid.r. Almanya ve 
ortakları bunu kMvranu~tır. B ... 
nun irln gerek Bedin, gerek Tok
yo canJıa•U ile \'C hütüu ümidini 
.kat'i darbeyi vurabilmenin ümit 
ve kararına hağlaımş bulunarak 
dövüşecektir. Her geçen gün de. 
ınokrasyaların lPhcııcciir ve 1943 
bilhassa demokrc , aların teşeb
büsü her bakımdan ele alabile
cekleri yıl olacaktır. Denizde. ha
vada, karada Mihverin 1943 den 
itibaren demokras) aların haınle
le!i karşısında ıutunmalarına iın- ı 
kan tasnV\·uru ;;ek azdır. I~te, bu
nun. içindir ki 1943 e kadar Milı- ı 
vcruı Rus:ayı ycrunesj, As)·a, Or
fa .Şar~, _l:'a.kın. Ş~rk, Akdeniz bı-1 
gilııı: htıkimıyctını yıkması, Pasi.. 

fık'i Afrikanın ~··k sahillerinden 1 
Anıerikaııın garp kı ·ılorma ka- j 
da.~ baştanbnşa temizlemiş ve lıük
nıu altına almış olması gerektir. 
lG, bundan öteye l\'I:Jıver Ameri
ka ve lngiltereyi kendi adalarına 

tıkmış \e her türlü ha,·at ve ma
den maddesine kav,;şmuş, her 
noktada elelc verm~ bulunsun ve 
Anglo • Snksonlnk alemine: 

- Gel de beni yerleştiğim bu 
kaina"•n muktedir isen çıkıırt! 
diyebilsın. l\lilner, bunu )apabi
lecek mi?. Bu, bilinmez. Fakat, 
yapmak için 1942 l\tayı.s - Teşri
nisani fasılası içinde elinden ge
lcıbilen herşeyi ) iıpacaktır. Belki 
Rusyaya, Orta ve Yakın Şarka 

ıreyaz zeJf r satan 
iki şe eke 

(1 inci Sahifeden DC'Vllm) 
ayni aıpartıımamn 5 inci dairl!5in 
de kıracı bulunan R'Şat ve met.. 
resi Katinadan mürekkeptir. 
Apartımaıxla ya,pıJan ani ara• 

ma. rıetio"6in<ie Şevkıni.n yatağı 

altında 50 gramdan fazla esrar, 
e=n ve af'y<ın bulumnuştuıı:. Bun.. 
ları hem iÇt?n, heım satan şebeke 
efradı oiirGmlerıni itiraf etm;:ş. 
1erdir. 

hep bir orada saldıracak; belki Ja. 
ponya Hındi,t.wa, Avustralyuya, 
Rusyaya topyelabı taarruz ede
cek; hlki İtalya AJ..dcnizde yeni 
yeni vazifeler alııcnktır. Belki dr 
bn ya.1: sadece Bu:::~ayı yenıniye 
çalışacoklar, Rusyayı ycnel>ilir
ll"rse Orta Şark n Akdt>ni:ule ln
giliz İmparatorl.·ğunu )t."lımiye 
ve kışın Bas.ada J aponya ile el 
sıkışmıya gayret edecekler -;e 
1943 ilkbaharında l>Titanya ada
larına saldıracakl8rdır. H'çbir 
tahmi~, hiçbir k"hanete liizunıı 
knlmaksozın öniimüıdeki giinler 
lıerşeyi g&zöniine çıkaracak ve 
Jl7jhverin hakiki taarruz planını 
ortaya koyacaktır. Mihver, haıü:ı 
k:ı t'i darbeyi vunnanm hazır!$ 
i~inde bulunuşundan ve bu iın
künı denememiş ve kafi neticeyi 
almamış <>ldıığundandır ki, şim

diki halde Çörçil'in inan ve güve
nine de.'l'er vernüyor ve bu sözl.r 
rin 4eğersizli,::.ini tooellilr ettir
miye çalı~ıyor. Ancak şu ve şıı ka
darı bir hakil<attir k~ eğer 1943 
yılına bir Rus cep.'ıesi, b'r Orta 
Şark cephesi ve hır Paillik ve 
Hind cq·hcsi ile bu harp inllkal 
ederse 1913 bu kıt"nlardan ve bu 
cep.hclerdeu sıçranııya haz:ırlaıa
cak olan demokrasyalar için zafer 
inanını arttıracak "\'C sağlı;,. ncak,. 
l\I.hver ve ortal:lannı da hakika
tcr bir hayli düşünmi)·e , . ., kıırp 
koyn?a çareleri aramıya sevkcdo
cektir. 

Görülüyor k~ diinya baôinin. 
mukadderatı k.o ar dcmokrasya
lar ve Mihver mukadderatı da 

Mayıs - Teşrinisani boğazla~ma.

smın sonuna bağlı bulunuyor. 
En dol;'Tuyu 9Öyli~.en, en açık ;,.. 
tjJ.ı..ıbali çizen, en kesin hükmü g:... 
!erde dirilten b.,p o son olacak ve 
inı..anlığın ileris~ni ·boğan 'kara• 
lık da yine o son ile ışıyacaktır. 

ETEM İZZET BENıCE 

Beden tcrbiyesı umum ımu ur. 
luğü; ş'.mdi profreyoncl !;'lr, çi 
olan m;lli tı.k:rnın 87 kı.loda es-k> 
me~ur €Üreşç.ısi Kl::ınirnpı kuıu. 
bünden Adnanı mahleım•we ver
miştir. 1didi@yıa gore, Ailiıan hiır 
şr.rnpiyonluk kupasını k.en<tis'ne 
ıı.sulsü-z olarak m~ta·m;tir. 

939 senc~irıde And:.nada yapı.. 
1:ın Türk.ye bırincilıkleriııde suaı 
?iyon nlan bütün 9p0TC:ula•a bıreıı 
kııpa ver!lmi.ş. fc.Xat bu kupanın 
salıiobi nlmak üzere ü.tiistc üç sn. 
ne ş:ııır.p·v•m o'1rr-; k şart Jwşul

~.111oc. Adnan; bu scncciC'Il Sô<\.. 

ra pro!eı.<) onel Oı<I ~u ve d'ğer 
'birinciJiklıere ,.irm<."'tği ha!c>e ken 
d!.sine muvakkaten verilmiş olan 
kupayı. ilcrderasyona gen veıvn~ 
miıjtir. 

Galatacla Derici ırilrnğmda A
rap Muilııiıddinir. kahvesinde ça
lışmaı.'<ta olan ikinci şebeke de A
rap Muhid:dinLn me'JI'€0Si sabıkalı 
eroin mürptelıiı ve sal!cılarmdan 
İzmaro Volbdan ve Ziya isminde 
bir sabı.kalıdan ibarettir. Bunlar 
ted'aTik ettikleri zehırlerl Zıya 

l\·asıtaı;ile civarf.la sattırırlarkcn 
yakalannm;lar \•e 4-0 gram kadar 
d::ra·rla af)ıon bulll!lm1ı:tur. 
Diğer taırafUan sahıkab ;(.."!tir 

saW:Llarından BPk;r Ku.ıt da bir 
graım afyonla, Galatada Karaoğ
Ian so'kağmda 29 numaralı eovde 
otııran Zeki Sarıkb 4 paket ero. 
in satarken yakalanmışlardır, 

Paşaı.alıçe labrlt~ın 

- JAPO LAR 
(1 incı Sahl!e&n Devam) 

Lomlrada tahmın ıUilrnektedir. 
Bleindıeim uça!ıları ımerkezi 

B:rmanyıırla bır hava alıınma ta. 
arruz ve yeme blr çok uç:ık tall.. 
~ip ctmL5lerdir. 

Hindistan<la Ilinmanya hududu 
yakınında bir şehir Ja,ponlar ta.
raimdan baml:ıalanm~ır. 

(1 inci S'.lh~'Pde-n De-v;ım\ 
caktı.r. Burada halka, kaolwecılere 
ve d"ğer ihtiy~ç m·ı*'":nc pc,ra.. 
kC'l'de olarak su, çay baroal-'ar~ 
'lamllıa · bri ve di,'.ter ziicac·~·e 
~yam ucuz fiatla sald:ıeaktır. 

Hnlka vapılacak satışlarda nüfus 
tMkereler:ne ka.vı t kıon ulac;ı k ve 
böylelik1 bir k n-tıenin itıtryacı:ı
daoı fa~la a'imaması t....mn e<lile. 
cekfü. 

Kalwe<-i ve gaxiooculara yapı.. 
la:cak satışlar ~in de bunların ~ 
mi makamlarca tesblt ediı.-eek 
i:lı tiyaçlan ı;izôn.ii ne alınacaktır. 

CENBERLİT AŞ Sinemagında 1 
Yann l\ltıünelerden itibaren 

Sinema m~fnin scıııı ve en büyii'k sii:rpciı;i, bütün bdıınların 
ve gençlerin o.abırsızlııkla bekledlği 

E L A M • 
1 B 

VILLY FORST'un 
yarattığı emsalslı: harikası 

GANGSTERİN OGLU 
J A C K 1 E C O O P E B tarafından oynanmış baştan 

nihayete kadar heyecan ve macera filrui 

-Bu akşamSUME Sinemasında 

Şalıiıka ve Karanfilli ka dm romanlarının mnharrircsi 
A. J. CRONİN'sin eş.'lİ't romanı 

GECE NÖBETCiS· 
( Vigilin The Nigh t ) 

CAROLE LOM A 
ve ANNE 

D 
SHiRLEY 

Bütün gençliğe bilhassa genç Doktorlanmıza 'ft Tı1ılhi)ııclileri
.mize tavsırye edilecek bı.ıikulade lbir :film. 

'-:====-•• Yerlerinw evvelden alduuw;. I 
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!l'brkı;eye çe,·ireo : lSKENDl:.R F. SEK'l'ELLI 

Mahkeme Reisi kürsüden yere indj, 
mülazım Bek'in yanına sokuldu 

l 

I · 
1 , . 

iki Yorgan, Bir 
Battaniye' 

' ı 1 

l& 00 !:!~:~~E:n~!~;ia\ A- ı 
yarı. ı 

18.W ~1.Ü"ı:i.k: R.-..cıyo Sal.on OrkcJfrn.-
Etl. (Vio:or~ st l\'('cip Aıkın) 

18.4.'.i Milz.ik. Fa6ıl llry'cti, 
19.00 Kon~~ (Der'.}c-~n>e Sa;,ı,ti) 

19.1:; Milvlı.: TürkWEr, 

imparator Komnen'in kumandanların
dan Buka, Akşehir halkınJ gizlice 

teslim olmağa davet ediyordu ••• 
ve c muzlarındaki apoletleri sök t Ü ... 

Yazan: Osman Ct: mal KAYGIL! 19.~0 Mem.:eket S:ıat !\~·•n ve Aj' n.s Sultanmı! Hel'5<'Y yalandır. e<hy<>rdu. Bu kurnaı>tlan ta.zı"a 
tu ta..-~-ana kaç va;r,·yctte idi. • 

lnL1uti mJ.&etie:den U.stüo llÖftr.('k YC 
gil ,ıe ıınıdı. ı-e-rO:ıyeslııi aID~'Fndır. Bu 
hU6•.ısta ~aıltse-r azze, mü..sbet: cevap 
vt•rc et. VCl'2.·Y<"Me detitl:ın. 

S<ı•.ra M~i'1111UCll JÖL üd: 
Esaa &ı!!Clim. muhterem Re~! 

~iL). t:U ıı.tır. m-e .a.nc~ 1\Iutauı.. Bck'in 
L>ıı ~·1t:_.eır· l-.c.t1···~1nd.U.i m.>d.a!caeını d!.n.
len1)::e ma.uıalur. 

- K.lılııD..,nı tahlil en:r~ulz .. GöreceL 
Muliuim BeJı: bagırdı: ı 

flrı.z ~ ben )"ı>hlldi dei:·lıııı. 1 
:JLddej 11 cev..ıo verdı: 

- Kar ~en rn?l1i)'etı. bui..rı.1 • 
n urnkW> duğı!dir. Burl-mlll b(r b:tlı;. 
LttijCHO,h 1ııid:ıoratu.uı o· W-OJtlf!ı ıi'..Z\1 

.bat,rlatm.ıl: ~ El:--~.r .!ll2 gerçıt:k

to>_n bir Ameril<alı ol&aydıruz, bül>'::u1"
tı \·t~ k3Tar21 boy ...n eic;dinh!. 
!;UnkJ Amrerika.Wı&rm en btiyük va..qfı._ 

l;>Oyii~D>e k<ır1ı ooyu.. ~i:mek'tir. 
ııe=~ı kı, ~ bir Yilhud~inız .. Şarlat!ln .. 
J.ğ:ı, m~aılıaı:aya uı:rr..aı:.oz da b:..;.ı::u 
go ı(rlyor. 

1;;n!eJJıCi1erden bir Çtr:<1al'ı otu.rdu..~ 

Jıı: J .>·ecdf Müddt!iumwnlye k:a~ı d-f
:e.:.nj 11c.ırdataı-.Jı )'umrtlk: sıll:ıyorll.r. 

!Jk~·t bir .a.rlcerı ır~bkl'lı:ede bıılc:ı.
"u.ıı:ıarlDl bal!rill'ar~~ su.iı.U.t ed: ·or_ 
kıı·•'ı. 

J~t-is ei4d n~!laya vı.-r<lı1: 
- - M .. eıe lı' ım~r. ıı Cllalmelin tro

·O.ICı:İ Hey'cti ıı:ıkime 'ie itdbui ve t:ıs
d k ..ı;yor. Myiıltıırne k:ırariyie ri.ı~bC-

•• , refedj,y(>!"ım... l 
1-i~ yere :.ndi 1 Mü~..'"rı. ?r. n yan~na !U-

·kt• !u ve o .. ~Ul'.lfiakJ. ~po~ctWı-i sök-
1 ' 

- lll:uhakell'.,, bit.ı>h;,tır ... 
Diyeıek oetieyi tatil etti .• 
Di.nleyiıeiler dagılırkeı.ı. MW.iıı'.hn 

Btk'l d4t dl.p.nya ~ıka:"C.!ıl~r. Anık ona 
ee:kl arkadoşlaı·ı 'o-'O m:ıiyetindek.i ca.. 
nt:lar bile: seı.am vt'rın'.yordu. 

* ALMAJ' CASUf'U E\ID.'11 
DÖ."ÖKE 

Ar-A.aıl üc g"..in '(eç1rJ!;·~:. 

~lanilladaki büllın Y.ı.nudila' ve Y•.
huC.ı do.stları. A&kerl Dl• anl Hoı.rp lıu.. 

zuro;.nd.a ril.!.bcc-1 .tcfedılen \'e •PolcUe
ri sökülen nr:ıı.az.ım Beit'e acıycr;;.ar .. 
Her yerde o.ndôll ba™cdiyoclardı. 

lf•r".zna.n ~\'e dön·~= d.örı.ınıez. mah
k(!ülde clup !)ijen!eri an!40!;..Nık.: 

- .M~ Bek'ln Aırerika0 onlıı
ıund.:.n tarde<l leceğini rüya.da &ört.em 
lı:ı;.ıru:ua.iıl?\ dt!cil, 

l''ravlayin Mali bayre~:e ~lesinin 
7Uzlınc bakL. 

- .Ne tl<!\Jiniz .. Belı: ordudan la.rl mı 
ed:ldi?. 

- Ev~t. Hattl bcgün n1uhakemetı:in. 
dl! hen de l.ıuhındurn . 

-· Sebebi ne im.i~?. 
- Bu ı;<>k acı b:r h:.Jı.e... Bek bir 

Ya!ıudl çocutu iınl,ı. 
- Şi.ın<Lye kad•r -~"'°'":ka hükol•:"'

U hı:nu bilini.Yor .n~u in. g.? 

- Yen;: öğrrnn1işlcr. \. e ben in.t"ın.

dtm ki, Belt bir Y.:ıhu<lı ı;,ucağ:.ıdur. 
- Nerden 2nladır..:.~ '11Jl-:.u.? 
- Böyle O~tnacklydJ, kı."lldlııi (~ 

~ ''.1'\:elli. eila.,_,,lara da,.an:ıro.k: müd3!ao 
ed•bLtnli. 

1''rav.lay,:...,, :\.fan k~Jıdi keılıdj~ gı'.1.

J..1}· ... r ve sctyl~ııl)rord"': 

1 
1 K<iltukçLt Y asetaçinm kaoynana. 

sı Hayan Viktorya ağı.ııca ıhasta 
icb. Başı pt;k şiddc-'Ji ağrıyor, her 
tar:ıd:ı ateşler i<-iıırle yanıyor, !ken
disi de yarı uykuda, yarı uyan!k 
bo)"una sayıltlayrp duruyordu. 
Öğle vakti gelen dıc:ıktor, lıuz 

tavsıye e!.mL,, hasU:nm ra1ınt1"n
ması :için ba<ına ,l<ld,, bir bU".l );(Jo. 

nulınasını söylenıi:,1i. 
Faıkat buz ı:erede idi?. O _;;üa, 

Temm11z ayının en sıeaiı: günle
rinden. l)lr i ol<duğu içim Baht ci
varır.da satılan ıbıular, diııha öğle 

vakti ouyunu çek:rn:i>;ti. 
Yasefaçi, çarşı orta:suıda1"i hlr 

muhalleb;ci dükkauına yanaştı: 
- Muhalle'biıôba,<ı be, dedi, si

rin bı.ı:ı: dola:bınw 'kapıs..nı açar 
mısın bir parça? 

I\Iuhallebi<:i sordu: 
- Ne dacak? 
-Aç da bir yorellm, bellir:ı k~y-

n:ına içen sığar mı bakaluoı? 
ı.ı:u:halleböci, onun ne demek ıs

tcclığhıi ı;tık anl&mıyarak dolalım 
kapısını açtı ve Yascfa<:i dJklluıtli 
dı·kkatli bölmeleri süzdükten scın~ 
ra: 

- Sı~nıyacaık., çünkü kxıcal<an 
~mandır! 

Deyıip yürüdü. 
Buz bulurımayıoca, Paı;e!açirdıı 

knrısı, birka~ defa dondumıa~·a 
başvurdu. K"pııım ö.1ünden: 

- f;u dakıktUan ıtih;. -("Q. A,, ~r ka. 
ı..~ 1'*1""ınd Yöt;~ ,ıtger '"t. o~ 
~ r gibi .:.:.: de oıynl hukı.;.ka. rnJl~ -<:'llll.ı:. 

} r:at, ordudJ bir blznH::t alan..n ınız 

"'' o..::ak.eırl ta\Jr!ltaı1arda ~·alışamaz. ın1z! 
Jıl .ı lfı.ı.lln Jk~. apoletleri aiıkülürken 
ı:. .~ıldı.. Göı~cri ıı&laııdı ve başını ye:e 
.ı.nd:tdi: 

- Y~ ol.muş Mı1•."Jı:m Bek'e ..• 
D· n1arlacında Y«-hudi. ;1; ı yok:s:ı bDe, ı 
zorla. YaJılJ<i.:~j6i k:ı.b:.;l e n::iş oliiıe.;.ık, 

- Han;ya. vişnel.i var, kı:eymak
Jıaı1 ! 

Diye '{eçen dooduım"~ulan ~
~r kııru.;,hf.< dondurma alarııik on
ları anasının başma koJytlu ve ·has
tayı bu ~urctlc lbirkaç defa ferah
landırdı. Hatt:l, ;bir seferinde genç 
l<adm dor.durmalan aııa.sınıııı ba
ş111a :koyup da odadan dıışanya 

ç1ktığı za:ımn küçük kızı Raşel, 
ıh.ınım ninesinin yanına yanaşıp, 

anası<lan gizli bu d'Olldurmaları 
cı;ı.:~ıe yalarken ya1<alandı, hu 
yüıı.de-n 'birkaç şamar da yedi. 

- - Ne kötü tallıim v>rııııv ... 
Dı~ ırJrıldo.nd.ı. 

M>hkemcde d.lnleyidlcrdED b;ç 
kımse J<Jl<lu lı.i, Mlila..nı. Bel<."e acı
:u ın. 

.ı\rkada oturan Hartmarı bile --çch
r -;hı.~ vt h!lrektlrrir..den bel'iyd.i 
tı;; !eL.\k.eW.e<.le M(Jlaz:mc a<"ıJ. 0rJ'.l. 
)' ıır.ıJnıJakı bir dostuna: 

- Bu, belkı de blı:!ın. !çın bayırlı 
olur. 

- Ne den: ek kt.i)·ı:ırwn. enJvte?. 
- Sen benim ne den1ek iGtedi!tmi 

anlarsın. l\ılari! E.ili"s.!n ki . llü1!ızim 
Bek Ftli;>:Olcrd,, biz!nı:e yani YalıudJ.. 
ler~c çok müca<iele etm!şti. Alla..~ ni
hcı.yet onu da biL4n vaLJyctim.iıe · dJ
tOrdiiğü lç:n, ıa:gün ne kadar sev~:- j 
O< k """'ır. 

- Mülaz'.n1 B<:~ ~:mdj ne yapac:•k ı 
acnba?. 

- Yahudi """" değil mi? 
JJ~m~i!:ıd<..."rı an.la.şılı.yortltı ki, lı..Pr.di

~L ue bi.r A!ınan Ya.hudis?ydl. 
twfuı4.ziıll D,..k ro1iln:J 1rıaQ\k<t."'JT,C hu-

2unıı ... ıa tt;yuk bir m;ıva!fJluyttJe CJ- I 
nJnı• ı 

Re.ıııs.: 

- K!.mbılir? Be;)..ı do nu~mlek~tine 
dt1 ı.er •.• 

!la, 'bna.n g11'dli: 
-- Y .. l':udhı ~1 ır.cnuc· t'ı var mJdır? 

B.'z"m kamın11.?. n~r'!'t'lc o:oyan.:1. va!2-
norz oraöı.dır. 

(Do<:ırru V ) 

Sabahleyin J1astayı ağırca bı
.. ....ı..,, da ııid<m dakt.or. 811 ma 
<l<ıj;rn un:t tdk.r.:ır IDJJ8'Yeılt>ye 
gc.ııı;şt.i. K~ndisine Yasefaçi .ka
pıyı a11tı: 

ISTANBUL DEFTERDARLIGI NDAN: 
S;ro Mükellefin :Moun:iesı ''t. '-l~:t. Kazo.111; Buhran M. Zam Ta:-11 S~i İh'lıarna-

N. Adı ve Soyadı 

D~ Mal\~ 

~ ,'\Jıuals 

o Ec:z&cı F<'rlt 

işi Sok ğı 

K4>tı.vecf N .•. lı ).fese.~ 36. 4.21 

T<:I.l.i As. ~L Kalav. :-;.'), 13 

İtti Acu~a ı Mea· .. t hıık aı 
Cııd. 320 1.73 0.73 

4 En.o l:'!uTP As. ~!e;. istikl,;.J 320 

Alı. :.ıes. ioükl~ı 320 

A . .ı. ıes. M. J.fe-..h 40 

51.35 23.11 

1.83 

9. 
37.6~ 

fi Oı&ma.n Şe-vkl Haclr rmıameıat_. 4.17 

~ F""1! Mimaroğlu Kc.1t~lrçıı 

7 SalalJ'lıOn Karü.o 

a Y o.rsı K ir"'-"9 

Tavuk~u &, ~\I~. A. ... AI~. 

M:e.)1nci As. :\H•s. 'IPpC'.ba(t P:::j. 

No. 3 

54.2 

9 Aııjel Kıı'1>1 Yastık Md•,,,at As. -:.ıes. İıstikl!,J 320 3.40 
5.44 

3.7a 

18.63 

11.67 

10 ?danoly;a<liıs Ycrıi Tt::?ıi As. :;\Ies. Gönül So. l9 150 
11 Mı»t.fa .Ne~ati > A."". ~!eş. ht:' ı 320 33 4)1 

J,.,, Hilnli ]ttmd ı·acı Fin· ta Def!t .dar yc-
lru 67/1 6~. 3.lilJ 

lJ s.nyal 
aıa 12. 

14 Nt'Giın Marllı.zz K:.t.."!dı...=a T. Ju:. ;\! ~. 135. 21.73 

15 A.bdii!k..e... Kömil.cii A•. :\le•. :llezorl:k :?O H-> 8.01> 
lt.i l~olı KılD .llJ& t.aurcl_i ~. ~IPs, lwie-.:.3 !:'lık GQ. !..O() 

17 lIJrilaoJ KMJı·;e'ıa:ıe N:. :.rcr. Tepet.;ı 33 ·'· 

ıs ~ ... uı Sili~ >. K. l·L Ç, İ>Wı: :.ı 
12~ JHO. 2HO 

19 Sehir Tiya\ro.l.ı s.a•:ı.t.. 
k.arl;.r Kop. Mr~n,'7yet 94: 

ı D.JIJ.i..._:.: G!l.!....-t.1 

ıl Kat;,.a Yw-.anlc!iıl 

.:2 J.ıf~I) ....... 

n ı-ı.cı 

;·ı VJ.a.dirr.rr va 

~ Ahmet 

K. 1\f, Ç. ;.t ., Sok. 
10/3 

Pcın~.;, ... !l I.::. l\I. Ç. Ahı.:.Judu 21 

;KUDdi,ll':t TJ. 1\. Oj!!.J Sır L·.::l\!-

18 ~115 

ııo :ıo.oo 

}er 4·1 45 6.00 

Ter-~ Kuioilu isı.~1 257/1/2 18() :Z.JS 

Pastıı İmali Kulrığ1u Al.Yen Gec,.iJf 
'11>/I 155. 62.00 

l\ı:ır.~v K .. lociJu Tonı.ı.cıbaeı 81 !!0.00 3.00 
.t.ti Kovar. Ok.na R·~U;ı> ">le e.'i"'%~ 

~.i.k 1aı~.Lcisi 'Ioır.tGıa hti:·Lıl 435.l 14Q.t9 16 91 

27 > > 
,:q lsrr.•ll 
2ı!l A 'i 

3.0 Xllrl 

.1\.11~1 

3~ M .w Al' 

G.• • 
J •• 

• > > 1281.17 163.H 
Kot:tec.i FU-u:z ..ı. Eo~azkes<.'11 73 ~z. ».~ti 

Kl&'dura t:ı11 j.l":S.i. F. .a Bog:_kr ... ~n 1;2 

Fır_ıcı Tor.-tot!l Ku bat.:l('l 
5() 53 t ıJ. 189.00 

'L<.·~:ııntııcı T ır.•')m .A'1a ~";."'~ 5 4..50' 136.7.l 

Baıı .at K ·~ .ı Tc:n .. c:l;Jşı 
67 ";2. 1.50 

Bi!et ı; y.i Kulcg·u h~kl~l Cadde i 

205 l;.,o. 53.41 

Paufyon S.rase;viler a lZCo ıco.~o 

0.34 

0.1 (j 

-t.uı 

o 38 

ı.ao 

7.52 

U9 

0.76 

3.•8 
:'!.33 

O.tiO 

3.fJl 

4.3-5 

1.60 
0.4~ 

460 

2Gl 00 

l :.ı 

.f 3 ?IJ 

!.2•) 

o 47 

3.38 

30.i .j 

ua 

3160 

o ~o 

lo.ro 
!!O.CO 

No. m• No. 

o 76 9'Jll 

5.18 ,66 

0.98 

3.35 

0.64 

3.91 

o.~J 

~5{1.20 

1.03 
0.4~ 

11.16 

0.54 

2-0.::9 

181':9 

2.16 

::.4.00 

24 6~ 

o.~7 

G 63 

14!7 
139\l 
1394 

1147 
1408 

853 
1418 

98 

1294 
1291 

1080 

1081 

1031 

16 

650 
54 

&1!) 

131 

297 

371 

62/1 

62/1 

10 

33 

549 
2·,·ı 

363 

10 

938 
938 

9:38 

938 
938 
938 
s:;a 

988 
9J8 

938 

938 

!}J8 

938 

938 

930 

93d 
!."16 

~38 

9.)8 

9~8 

938 

9~8 

938 

938 
936 
938 

oss 
938 

11/27 

11/28 

11/13 
10/~6 

10/44 
9/23 
9/24 

9/~6 

11/Z 
11/26 

11/13 

11/29 

11/32 

1l/2l 
30/17 
30/'5 
9/48 

9/29 

rn;a 

ll/41 

9.8 

ll/:;G 
JC;~7 

11/43 
11/40 

9;3U 
9/35 
g/·IC. 

~N7 

c ı• 1e yeni adrr\)]erinı l:ıUdırmen: .. .., \"i? !.ob"ıge sai!ıniyctJ.ı. lclm::.c de gıA~.iş ve ~apıJın 2.;:~tırn.ıada laı!u1Hın:ar,, '11 

tlol ·,,ıaiyle ha..:ı';nndn güstuil.en. yıllara ait k::..:.J.nç, b.ıh.ran \"C ;.n;$1 ı.a.rnlar:..nı b;..-vl 1hıl.t...ı.m .. 1r;<::lcr;n bizz:ı.t tı.::bUğ.i a:u.ıı

Y.;.111 •JİRn\L"lrcıttır, Kcyf1yeı ~92 S<iJ'ılı k;nuft':..jn 10, ve ll iı!~i I•Ya.O:-;e:ı_.er;r..e ~~i.:ke;ı !('i)Y..ğ .)'t:riııC Z('-1;.ınt-k .;" ıe ~f.ll ~ıh-
~ ~-ul:t.J'. t5f.00~ 

- Vay, lııo:i yeldiniz dok1ıor bey! 
- Hoş •buldu:k amma Jı:ı.-;ta na-

sıl? 

Ha.ber)frj, 
rn.ı:; Ser1best 10 DakiJw, 
19.35 Mü-zile: Fas-.1 H<>yet.I. 
20.15 Radyo GJzct,c...-;i. 

Tertıp !alan yoktur. 

- Zannedersem iyicedir! 
- Buza dcYam edi}·-0rsuııuz de-

20.45 Müzik: Şan So.!obn - Mnnuel 
de Fa.llo'nın E>ulcri. Söyliy«ı: 

D~"<iiler. Halbuki Me5'ut, b:r 
'Ol·uu kumıUt, yuriiyordu ve kar. 
dc-şini pusuya düı,i.iı"iip öJıc!ıiirocek 
ti. Bmıdıan haberdar olmıyan 
Şal.ıı.şai1 ise tertibatsız yürüyor
du. B.r 1<a<: gün vürü> üştıcn oonıra 
diiç.n:001ları ctr:ıJuı.ı s.ırdıfar. Mes
ut emelm<le muvaffak olmu.~tu. 

Meiı!ı~ bi.r mli'cadelc vukua gcL 
di. İki tara<!" bi1'bırin: kırdı. Şa
ıı;n~;ıh m"')·danda b=at cenk 
ediyordu. 

Rum lrumarnlanı, roZl<le şaıı.:n. 
şaha y~rd.ıııocı gil>i davraıım.ı{'tl. 
Fa·k-at el &ltından rncl'aııd :.cra 
ediyordu. 

ğil m.;? 
Saadet İkoous. 

21 f'ıı;) Ziraat •rakvinıL 
R»m kumandanı, a:lıal'iyi ~'ı sıı,. 

rNlc korırntuyoı<iu: 
- Ah doktor bey, bilscydJm ki 

tıczi.n ka) nanııya y;ız ortasında 

böyle buz 1&ı.1m olacak, kışın C1.{n 

su.çaklaxıııidaki buzlım alır, serin 
hir yerde saklardım! 

21 10 Müzik: K,T.1:ln Virttioz'lltrı (Pl.) 
21 31) Konu~"'I?LO: (ik~ı . .:,ıt Saati). 

- Eğqr t.csüm olır.::ı~san;z İra,,,.. 
dan ycrıi gcJ<"<:ek SPlçuk askcrl<·ri 
ci..d n~u·kaveını't etr:.g!~1iz<lC'n c.]:(-.Ja .. 
yı k1Lçt:ın Sl\'irt.>~ektir. 

Otitıi bi.rdeıı mcrd~veni çi!kı.p has
tanın odııswa giTdiler. Gi:rdiler 
atnl'a k.ıp,Jan gker girme-z , .• :·~· 
tor şaşırdı ve etraiına ·bakın~rak 
ıe la şla oordu. 

- Hasta nerede? 
Yasefaçi yarı gülümsiyernk: 
- Me:·a-k etmeyu:n, u.taik yerde 

değil, dedi, alt kattadır, ;;imd'i gc
tirjriz. 

- AJt katta nero:le? 
- Mu ttıclda! 
- Mutfakta .ııe iı}i var ağır has-

tanın? 

- Ne yapaluıın dcktor lbey, 'bu
yun hava \"'Ok siıc&k olduğu için 
ortalllcla bıu kalınamı5.. nereye 
başvurd~ıksa ilıir dirhem buz bu
lamadık. Yalnız ilıenin karı ıtfuikaç 
defa k&;mam.-mın tepesine bi.r-haç 
t:ııbak dondurma ko'Ydu. Aımma 
d(JJl.ciu.rma da pek paiıalıya yelcHği 
için baktım ki <>lmıya~ı,k, lben de 
tuttum, ~:a.rum saa• önce h·izim 
k.ocaıkarı,.11n beline bi" i.p \bağla
yıp tıpla aşılama su yapaor g:ibi, 
lı.eıı.disini kuyuy .. sar ki!tiım! 

• •• 

21.-t5 Müzik'. Klit5·k Türk !ı.liı.l.ğl 

Procraıru. (Şe!: Mes'ul Cen.il). 
22.30 MemJ.eke-t Saol Ayarı. Ajans 

Iiaberleri ve Borsalar. 
:n.~5/22.50 Yan~I Proerom ~• Ka

panı;:,. 

1 
Deni~ Lev=ım Satınalma 

Komiıyı:>nu, llanları 

iki adet benZ'in motörü - Din~mo 
gur~rlıu rnütemadl cereyanlı 

Dinamola1' Şant. sargılı. 110 ,~olta 

0.3 J'\Hov:ıt ıtDaha yük3C'l; oJ;ab;IJ.r .> 
Benzin môtörii lftak;ü 0.5 b~yg-'.r 

kuvvetinde olacaJJır. 
D:nam<> \'C 1noth1 Ô!T<'k oıarak : .. tople 

cdilrn:ş olaca!ıtır. 

Yukarda yazılı ev.srıfla Jd adet ben
zin motörfi ve DiDamo gurubu al:naı.. 

caltlır. İsleklılcrin en ueç 15 J\!aY's 

1942 gtinü a.kı:-amın::ı k~3r Kasınıpaşa

da bulunan k-omit;yona 1c.k.l'.fte bulun-
nınl.::ırı. t5~2ı 

1 I Aıheri Fabrik alar Satın- ı 
alma Komisyonu 

, ilanları :..:;:.;..'-----

277490 adet meşe veya dıŞbudak 
tekerlek parmağı a:lınaeaı< 

Mes'w:l"n adaınlaı~ndan ve Şa
hh1şahın evvelce ökW.ı·t.müş o:du
ğu Eırjr Hasan'm oğlu, G:rııi Sul
knın üzerioe yalın kılıç bücu.."'U 
eLti. 
Şahin9ah, mütihi~ b:r admndı. 

HaS'rnnın hücumunu bir ·hamlede 
defetti. B~ tt"hlikcxlen kurtulan 
Sultan ilciınci üçüııt'll hücuıır.Jara 
maruL kaldı. Nilıayct yabuz kaJ:ı:lı
ğııl'fan kaçtı. Ve, AJ..-şelıirde bir 
knr:ılıaya sıı(ın<l1. Maiyeti pdt ru: 
kalmıştı. Buı ana knleyt· sığınarak 
kard h."'Oı•ar;.klı. 

Gt;: lilü,.•r> .~ ki, dii:~ınan karşısın 
da tüm bir m uıvuliakıyet ekle e. 
<Umi~ !keıı şimdi ikı kardes ara
sı.nc:u post kavgası oluyordu. 

Ak.)t~rdc i)ahin~ah, hÜBiıüka· 
bu I ı:;ürdii. 

FJkat çok gl""nı<..Jon Mes'ut, 
ıor,hısu ŞElhiJ1iiah111 bulunduğu 
l<rnabayı 6aruı. Sultan kalede idi. 
Askeıleri de vardı. 

Şahirışa.'ı; kalenü1 üstüne çık.. 
tı. Ve seslen•li: 

Rum kuıno.r.danır.•n bu J>l'OJXl
g:ındaı;ı kıısaba halkını üı,.üttü. 
B.ı _çün şehir dahi~iınLc şu şa.} .. ia 
çıktı. 

- h-aa Sel~uki a>ıkcrld1 gcl
mc~tt..dir. 

Bunun üzHirıc ahali şchrm k:ır 
p:l:ırlJlı açtılar. Mes'tı<lun askcr
kri .kaleye claJ.dılar, Şahiır.~·alıı 
·mlitlııiş lrir mücadeleden soru:a 
yakaladılar. Ve, derhal gÖ'ıllerine 
m; 1 çekil'di. Kcnyaya se\'ko!un<lu. 

l:',..kat mil! iyi çck•i1nlC'mi;ıti Şı:
hinşahırıı glYLlcri tamam;ıc .kör o!
maımşlı. Ve, dıunu sır olarak sak
ladı. Yalnız bir gün g,·k ewl,1 cl
dui;u siit anasına giı:.lı<;t>; 

- Gözleotı1, ta.ı=mHe 'kör el• 
aıı~nıı~ır. Etrafı görebfüyorum. 

Sllltanın Zl''Vccsi •bile lbmıu bil
rn>yordu. Fakat kadın bot;OOi;a::r 
Lı;ı bu .. Süt ~ı a, bir gün: 

- Sultanım, Şaiıiıışahın gii<t'e. 
ri kısmen görüyormuş da-..• Anıan 
sakııı l<.mı.se bifır.c~in ... 

İki da.i>.Ma scxnra sarkıtı!mı~ &. 
duğu kuyud<lll ç/;rnrılan zaoVallı 
kaynananın soğu.kta.!1 dişleri tı
ra.'l'.peo\ çalıy<ır ve tü·t;r ntriyerek: 

- Ama.nm diyurdıı, donu:yQrum, 
çıııbuk bana iki ywganl an ibi:r bat- j 
ta niye yehı~n ! 

Dcher a<ledinc 9 kuruş bedel takdir J 

ed•len yukarda. yaz.ıh tı:kerl>?k parJna.. ı 
ğı ı\.!.kerl F; brlk.ılar Urnum Müdtirlü

ğı.i ~Jerkez Satunaln·a Konisyonunea 
1.6.942 I'"Jzartıe-:;i gUnu :-.:ıJt 15 de pa
z<ı.rlı.kla iıha ~ c-di.le<:ektir. Şartnaır.c 
parasu..dır K.ı-t'i tcnü110.t ·:3746' lir<: 

- Mes'ut necc<le i:;e buraıya 
gdsin? 

J\umnları Ml'IS'w:la habeT ver
diler. Mce'ut rnai)etile kale di'b-i
nC' gelrl'i. Kanlcşil<! T..arşt kar~ıya 
kn!Jılar. 

Ş"hin.,-aıl1 k aııdeşınc hitapla, 

L.;kin sııltanlıanıım durur mu? 
:Vfohremlerine söylemişti. Ve bu 
mahremiyet elden ele rnalırcmi
yctlc şuyu haline gdm'Ş'li. Niha. 
yet Sul1an Mcs'u<lun kulağına 
lrn:uar git:mlşti. 

Bunun ürzcrllıc Sultan :Mr.-s'ut 
llei' tür1ü endi.ışEX!<;n cizadc kal•rnak 
üzeı·c kardeşini öldürttü. 

ot:l~.> ku.rı..ştu.r. «ii-2!5> 

~-~------

TÜRKiYE CUMHURI YETİ 

Ziraat Banka~çı 
Kumlu~ Tarilıi: 188 B 

Sennoyeııiı 100,000,000 Türk Lir.nı 

~ulıe ve Ajaoa adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameJeled 

·pagoa Biriktirenlere · 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankıunııda kumbaralı t'8 ihbarsız tasarruf h~sap:Lııuıda en 
u 50 füası bulunanlara seno:da 4 defa çekilecek kU?'~ iie aıei;ıda.ki 

plana ıı;öre iluanıiye dağıtılıı~aıttır. 

' adot LOOO l.irahl< 4.000 
2.or.o 
LOCO 
4.000 
8.00~ 
4.800 
3.200 

Lirıı 

' • 508 • • 
' • Z50 • • 

40 • ıııo • • 
100 • 158 • • 
120 • 40 • • 
160 • 10 • • 

DlKKAT: HesapUrındııki ;u ralar bir mıe 1çınde ııo liradan 
ı.s:ıl!ı düş!lıiveı:Ucre ikramiye ~Jdıı'n taJ:d:rde % 2~' fazlasile verile
cektir. Kur'alıır scne<fo 4 de!a: l Eylul. 1 Blrincikinun, l Jlh.-t 
ve 1 Haz;ran t:ırihletmde cekllecektir. 

İ.!:.!.anıbul Mt:;~ ÜçL.1...ı llukuk ır~ 
kin'ili~E-c: &42/l:i9 

Fat!Jt'a Du•ı\S.n tarafından mal"'.k<"
nıen 1 942/139 No. suıır:ı knyıUı Dos-
1lı J~C Koc<.Sı Sarıyr~· D;,..ğdlbt soJ.rak 10 

No. da 5alıri Duman aley'lice açı!Jn 
Bo~unmi. da\.'-asında müddeaaleyh!..'"l. 
n.czkôr .evi terk lle &eı-ır!l rr.eçh:.:.lc git.. 

rrl1 olduğu -.;e adresinin rne<,;'hul o1dU'
tu rfle$l'uha\lyk !ade cdiinı1~ olduğun
dan H. U. M K. nun 141 ve H3 üncü 
nıac.;t.!e~u; n:uc~c tebl!.g oiun ... c;ık 
eır:a:ı;tn m .. tıkı r::ı.c divnr.h!r.f'1'Gine tali
küıe ve g;t;.:ete ·ıe !leşti t.arihlrı:den !ti
ba o:ı 0.1 be~ .g;,:n zarfJJc!a ceva'P \'er
'T.C ıne .,.., t:ıhxıkat için 15/6/912 saat 
14 ne c.ahkc:-.ıeJe haı.:"' bulunmastna 
l:a .Jr vt-:r!l"'~ı.ir. n::.va ~":"2.:Jh:lJi ru

f'' !na~ıİ\"\:lle di\•ar-Jınn•:'"iı.ıe tôl.k e-

DAKTILO ARAJ\'IYOR 

Fr-.nıııı:.caya bakkıy !e \"Ü.ıf İstınbu 1 

veya Ankarada ça1J:Ş!n&J.: üzere crktk 

\'ey:ı. kad!ll sekiz daktilo alınacok!U'. 
kb?ltlilerin T Jrjc lrkW'.ian o'i..ı:1.:ı.sı 

ea..-ttır. T3h::l de.rrC'C'k>1·:11e ~ :iJr.'d.iy-c 

kadr..r çalııı;tı.ltları yerlere ait n:.alümatı 
nıclhlevl bir nıck:Upl:ı İıst.>ııiıı.1 Pos
Wıancsi.udc 722 ruımarn.lı posto. kul:.ı

<;: ın:J müracaat edil.mc-::i. 

- Yaıptı!jcn .ş feliı1<cttir. Rum 
OiJ'<lusu üu.-erimize )"iirümelrteclir. 
KüHar ayakla iken bu yaptığın 
cirnıyettir. Va>ıgeç bu dayadan. 
Seni itaate clavet c<leı·im. 

.1e;'ut; mukıiliclc ett': 
- Te61inı oi !. 
Ni412ı;""et iki kardeş ar;ı.,"'11!1lla 

muıhareQ:ıel~r baııladı. 

impar11t.oı· Kıomııcn.in kuman
danlarından Buka A.kşehiır aha
lisini g'il.h:e teslim olmıya da'.let 

Bu sı:ralarcla İstanbul in:', ara
tonı AJe:.Si Koımıc-n de vcfot et
n,i~ti. İmparatorluk oğlu J ~;ı 
Komnene geç;.ı-'Urdu. 

J~ın Kmnnen, İstanhu1lda i~!~_ri 
dD.zelttiktcn sonra ordusunu ala 
r.ık derhal Anadolııya geçti, Mcnd! 
ı'eı':t) ve oradan Tür;..lt r taraU.nıdal) 
Z«plolurmıuş olan Liı\id.Jsc (P~.
n;.:i:) ye gcltli \•c bıı. şehri ist'r. 
tlilda karar vcırdi. 

Kaçırılmaz Büyük Fırsat 
iyi bl.r mcvk'de lri :n bir tuğla ı,;ı,.,,;a~ı ;dn 5000 lira ~'moyelı bir orl<ık 
ar::ı.mnak.Uıdır. T~lio!er:n GalC!tt.t.l'l B!isük l\1illct Ho.n kaı, ·ınd:ı. Arşu1 

waıtk. N\ı, 16 Larr,l.lonton l.ahV€~iode &:ıbi.llı 6a&.t O - 12 \YC s~~anl sa:;;.t 
3 - 6 ya kad.Jr t~l:l<'ı Klryakeıyı ~ııü. acaa.Uer-~. 

İstanbul Vilayeti Bölge iaşe Müdürlüğünden. 
İJtJnbul :&Wae İ.ilie 1Iüdürltiğü k:?droıb l~ münhal bu' :ı 1C:'I. 110 •.:c \"0 

Urülık n:..~ruurl:.ıklJra Yl.tr.:sek İktısat ve Tlcurt:ı ?ıiekt<•bj, lln~ k \C İktı~aı F'· .. 
külk-leri wya Siy11sa.ı ~Jıgiler Okulu n1enı·1:i~rı ar:unndan .... ıı:i.h.r.:..nla .ı.l"ıC'tııı..: a': .... 
nacaktır. 

•ra.ıipkrin fitil asA.cr1l:.C hmn-tU!:rlni 1!tt et.:ı~ı., olrrıw"ı.'. ı ~1 ··:~ :-. \·c li&a...ıı. b. ı1 

ler tcr.illı c.cli!1.cc:ktir. 
.F).···veltt mı.iro:caat eı:.~ ve ,.uk.Jnda yaZ!~t evse! ve ıt"·'""::ı t hil 1Z bulw.;J.n t~ .... 

?ıiı:>!-€r.i.ı May!scı 18 iDci l"'at.artcsi günü 4 Gı.cU Vcıkıf fl~ınınııı 3 lllL ü kniı:.ı<l 
'kfı!n Titaıct ve S.ınayi Orlası Sa.luı1un..i:ı. saat 10 <la Y" Jl~,·a:~ .r. t,ııru·u.IJ h·V.1- !J".J~ 
luJı..111aları, CV'>-elce müı·.ıcanı edenlere bir<"r n:..Ll?Hu;a ve1·i 1

.'J,, ·ı \'f ycn1Urr. lnC.r:ı .. 
ca~t edec..-ekla.dn de birer iş t.alepnamcsi doWurn:;aları ka.p e·tıg:..,d,_;ı Iiü:g • İ•~~ 
MüJıirlü.ğünün b•ı.lunci *J Ata Atabek Hanır.::ı 3 ~J. J;ahnd:!kl Zat İ~t'll .Uı.."· 
rosı·na müraçaailan il:.ıı o!unur. (5436) 

Askeri Fabrikalar Umun1 Müdürlüğünden: 
M.te-rt Fabrikalıar iç:ıı otomobil \"e lca~y'On mot.ıJ:- ve h=ı.:-ı.:.&eı.ı. töti..!" \'C' n· '1 ... 

!ej\·ı lşçi ve uır..a~ıııa tbtiya.ç vardır. İstckl~:er:n Anks.rari~ Si.:.~h F:ıbr}l .. J~ ı, j;.o 
tanbuld:ı z.e.ytirıburnu 5Uf,h t.amlıhanesi. ve İ.ılrrıh·d~ HuTkr.pına.r S:Ulı F<.ı.br1 ~ 
!.iUdtlrHOOleriJ::.c nüfu.s tezkerclıcrjy1~ M varsa bonsl?'rv!s:er ... 1-:? mı..· ~ca~t l:hne~itf 

t5032> -------
İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 

}l;J.-n Birlikleri iht.~)iıiCl 1çin 1000 çltt t.'T .!otin pa1,\_rLik t s,.ı1 n ~lır. · ıet '· 
İı&tt·1.!iJıer kert km.inat ıutan olan 1762 Iir.ty:ı .a~:.cırlttiy ~:.ınıa.n.c .. ı:.:,~u~c yn~~:"'J" 
J"8k m•=.wuzJ.arı He birlikte 18.5 M2 Cumar~sl gü,· 1 .;.aat 11 d~ Yr:>nipo .. t.:•J1ar' 
kar;;:ısır..da Büyük K.ınacıya.n Han :ikinci kat ,?ı/o. 9 10 d.."l }lava Sattn Al da l<~ 
nıl..qyonunda bulu."llTlaları. 453<Yl> 

d!'~ı~tı:-. On be's t.'llo nıı..Jdet zariınrla 
.ı üd~eaai..::yh:.r Da.\ J a:'Z\J.İlJ i suretini 
t~lıP'Hığ tci.~le. cevap vcr111(-si ve n.~
ay.)IE:ın o~n tahı<:ik<ı.t gününde b1~et 
Vf"yc.Jıut oıl.t.}:Ale hazır .hulunın.a~ı 1ıl
ı'..imu t\:!tıı:~( maka.ı::.1ına koinı olmak ü-. 
ı.,."Te i~ 0 1 uıı.l!'. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, RO~~AT"ZMA 
8:;..hıp ve Ea.."Qnuha.rr.lri Et.em izut 

Ben!ce - Neşrzy:.t D.iı-dtlörü 

Cevdet KAR•.BİLGİ?J 
llON TYLGıtAF Ji.'\'fBAASI ı 

Nevralji, Kırıklık 
iCAllL~DA 

Bütün Ağrıları Derhal Keser 
3 KAŞ8 ALINA BİLiR. 

ve 
GÜNDE 


