
. • 
IAYfı 

PUŞEMBE 
l!ENE 

18:>9 6 
'J'eJU Tarfu. 

SAYlll 
. Ktılulu 

1936 " No. 

Tl!'J..ll'(>)I 14 Tt:J.GB.'l' -- -
ADaES: 5 AllOJ."Eı 

Coğalog:u Setıelllı:: 1460 
Bot M. ZHı7 

MAYIS 1942 
iııtanbal 

IDA llE f3Ht Sııu Tr1-Df 
Nuru'IJ~'l1ar .. !7e KURUŞ 8 A;Jlılt: ?50 

Cad. No. 54 3 ~lık: 400 
' 
1 Sahip 'e E:ııoP1uha,tlri: ETEM İZZET BENİCE .EN. SON TBLGBAFLABI VE BAIERLEBI VEREN AKŞAM GAZETESİ Gazeteye göl!Alnileıi enak iade eılilmff. 
it. ' 

Büyük Alman ! 
TAARRUZU 

" -

; ıark ceı;llellade 
ı --------

Ruslar,Kerç 
Başlarken 

ı yarım ada
Kerç '!'uhare- 1 sındageriçe· 

besınden kildiklerini 
çıkan neticeleri 1 bildiriyorlar 

Alman ordusunun Keı-ç
te kazandığı muvaffaki· 
yet henüz kafi bir fikir 
edinmiye mü"it olmar 
malda beraber iatikbalde 
tutacakları gidi§ yolu ve 
yeni silahların tccrübeıi 

1 bakımından bazı ali.
metleri göz önüne koy-

. muıtur. 

ETEl'rf iZZET BENiCE 

Kerç muharebesi dört günliik 
flddetll 'bir ç:ırpı!f'ıadan soma 
.Aloııanlann mu.vafiak.iyet.i ile ne· 
&icclcndi. 

llcniiz, tlc>ğuda bü:--ük Alman 
taarruzu başlamış d~dir. Al
manların Kerç 'de ka:ı.anılıkları as
lı.eri ı.aier de doğuda bundan öte
ye cereyan edecek lul·ametengjz 
harbin nasıl bir ncikcyc "araca
i:ı hakkında da şinıdiden.1'erhangi 
lıir kat'i fikir vernıiJe kafi değil
dir. Kat'i fikir edinmek, neticeyi 
tayin. ecl"bilıııck, kuvvet ölçüleri 
ara,ında s;ıhih bir ni.sbet kınabil· 
nı~k aa•ak nnıunıi c~ı:-bedc bü
yük taaıruı:ıın başlamaı;ındnu ve· 
gelişimini bulmasındaa sonra 
mümkün olabilecektir. Aucoıl<, 
Kerç wulıarcbesi iki bakırudııı\ 
harici gözler kar~Nru:.a faydalı 

olınw;hı•: 
• - Alnı:mfarın hedefi, 
b - Yeni silıi!ılarııı den..,m<:si. 
Esaien, Alınan Ba~kumaııclan-

lığının ve Berlin yarı resmi kay
naklarının bu nıuhıuebe hakkın,. 
daki izahları da bundan ileriye 
ıı:itnı.iyor. Herhalde, yıpratıu kış 
harbinden sonra taarru:zi kabili
yetlerin denenmesi, ordu maue\'i· 
yatınm beslenmesi, i~ efkarı U· 

ıı:ıunı.iyeııin knllunnıası ve büyük 
taarruroan Öll<!e s""kulccyşi kıy· 
meti baiz bazı noı:.taların tutul· 
ınası bakımından l:ü}le bir hare
kete ibliyaç ,·ardı. Almanlaı· bu
nu yaprnl§ ve mm·2ff2.lr olmuş
lardır. 

Almarıla•ın yeni '<'<' umuıni ta
arruz planlarının ne ş,.kilde iııJii. 
tı<f edeceği henüz belli olınamak· 
la beraber muhakkak olan tek Ş<'Y 
her vakit ileriye siirdüj;.-ünıii:< gibi 
Alınan Başlı.omutanlıi,-ınm Kaf· 
kasyayı bilhassa hedd tut1uğu· 
dur. 

Almanyarun bir ana dıwası 
Bol§evikliği yıknı.ak, Rusyayı U· 
zal gerisine sürmek, Sovyrt or
dusunu jnıha eyleınckse buna mu

Mareşal Timo· 
' çenko da Harkof J 

1 

istika metinde 
bir taarruı; te· 

1 febbüsüne geçti 1 

Ruslara göre: 
ile r ç muharebe
ıi, Almanların 

1 dedlftl gibi, 1J ı t. 
1 mış del,ldtr 

Mt>sk<>Va, l4 (A.A.) - ıw, fer: 
Sov) et g«e l arısı kblii;>i: 

Kerç Ynrll\l_adasın::!:ı l:mv~ılc· 

rimlı: diişmanın üstiinliiğündcn 

dolayı yeni mewilcn· doi;<ru çekil
mişlerdir. Alnıan Ba~kuman<lan· 
J.ığıııııı. neşrelt1ği ve Kerç muha
rebesinhı Alnıanlnr !<•hin.de bitti
ğinden, Alınanl:ınıı <'<lk miktar
da esir ve top alılıklarurdan bah
seden tebliğ ~alandır. u:uvvcllc
rimiz nııınta:uım bir l'oekiWc rk'at 
etmekte ve Herliyen faşist Alıuaıı. 
kuneth!rinc ağır ""'l iat ,·erd-ir. 
rncktedlr, 

(DC\'alnl 3 imcü s:>iı'f<'<!cl 
--0-

ırmanya cepllesı 

YUNNAN'da 
muharebeler 

çok şiddetli! 
• 

Vevel söylüyor: 

Japonlar 1-Iindistan'a 
taarruz edecek va

ziyette değil ! 
Çtınking, 14 (A . .ı\.) - Dün ge

ce neşredilen f.'in tebliğinde, Yıııı· 
nan eyaletind<.' ~iddctli mu.hare· 
belerİll de\aın ettiği <Ö~lennırk· 
tcdir. 

Japonlar Birman) 11 yolu istikn
metinde yeni bir cephe açrnı§lar
dır. 

AKYAB BOMBALANDI 
Londra, 14 (A.A.) - Şimal balı 

(O.va.mı 3 ü=ll &>hi:lede) 

Rusların gr.ri çekildiklerini itiraf ettikleri Kerç Yarımadası ve 
·- · ·- tivarını gÖ$ tcrJr b.aYİta 

Papa, millet- l Madagaskarın 
/ere yeniden idaresi Hür 

' 

/ . A.;e;Aka -Fransa 

1 'Martinik'te 

1 

vaziyet gü
ı niin önemli 

ıı 1 bir hadisesi ; 
. r halini aldı : 

1 

• 
Lavalin Amerl • 
kan notasına 3 
sahifelik cevap i 

gönderdiği bil- ' 
ı diriliyor 

ı BU CEVAP: 

sıılh teklifin· Fransızlara / 

\Amerikan ifgl. 1 

t!eı·lne verildi ta
kat Vaşlngtonda 

alınmadı 

lstanbul Fırıncı 
dan çok çekiyor. 
Yıllardır hile yapan, noksan 
hamur ekmek çıkaran fır1ncıla 
var. Hala, üç defa ceza almasın 

neden bekliyoruz? 

Müsamaha yetişir 
Fı.ruı.tar<l.a elrnıc.k .filıa~ tının 

en \ıyi bh- ~ilde yapıhr"1b-ı; 1<ar 
nesi'l. ~" k satılm:ı.ır.a:» ''E' !ı iç 
b!:r !ıru:ıcmıın em!<. no~ ha 

mur dıme'k ~aam.:ıs\ içilı. alı 
:ıacak yeill 1eo1ıi.:k·'1 ie"11!1 :rrf'k 
Wıcrc b:ı:- toplantı y~pıldığuu dün 
Y. ~ ıırn ıı;ıtı.k. 

Tel.kik eıikn <bt·kdi:;-' m'.İ'f<'i 
tiı-J<?ıirr.n son h.r aıy '""'{ında fı 
nİılwı-da :cra ottııkl&i ı.eı•;:.,Jıe.re 

j tŞTE EK YBNi 
! NiSALi 
' Orlf,<coy<le °""'6n H""'11 '~ Ta.. 

:.el Vo&an .iS?u.inde 1ki fUll'leı.nm 
("'lıariıl. e-lın ç1k.ctXı:.::"...ı.rı &OrCiL 
"11.!§. tıımlı;r tutula-1 biT ıabılb 
~:..ta,, İ•"" .ll<l?w\m" ııGWın t'dll
ro~ir. 

de bulundu Terkediligor 
• • 

ait ı-.ı,porl.urd.n; -ır.ıfhte!M fırını.. ~- lui~ne;;İ'L ot.ar.:ıJ< yiJlksek !intl;ı 
Yaşiııgton, 14 (.\.A.) - Karaip l:crın ınalc...an, lı.nn.ı.r e::U.l'Wiri: çı- •atti!<Jan -.nl:ış~t.ı.r. Ncksan 

d_~n>.ı.hıde l\la~tinik adası m"""lc- ka"hkla.rı ı:c bu surt:otlc cl!erinde vczi!ıl clımek Ç>luı..--d~d.aı:ı 
Fakat bu teklifin 
kabul edileceğinden 

ümit yok! 
Vat .. kaıı 14 IA.A.)- iPapa l!l 

i<>ci P:; P.apal.ı.ğa i~ıt:h .. bın.111 yıl " 
rlönün1ü nlüınasal:'ı.eH~~ ı-c.<l·.ro<la 
t.,kmıl m'.l!\.4.Jeı·e su Ilı !ehiıı>de lbri' 
h kı:p'(n bulurJn>Ut:1tuı·. Papa bu 
nuı·k=d1ı E'Zll!üıınl<: <l..mJştir ki; 

•-- Bugiln; ist\snnsı.l tekmil 
ll1iı!Letl ·nı ~u.!!lı l-,tıı.nd<> yeni b'ır 
n:apt;. bu!tınU:Yt>rU.z, Bı.rntı ç.arp.ı. 

pn v~ \-a-rpısmııy an 'but ün mi'M 
Jıeoı· .:. ıınuhal:ılıetlo '" t· afsız 
lılla söyülynrı>z. Gc~i b•.ıntl'a pek 
az ~lı>:omıı: okluğunu ımü<ki.kiz. 
Çiuknii siy&->l ve aıık<>ri alaı:ılıı.rda 
ki '.kıayıplar; ıkaızan{.ar ıf.'ityatta 

(Devamı 3 üıı.:ü Sohı!cdl>l 

General Dögol bu 
akşam radyoda bir 

nutuk söy:iyecek 
IAndra, 14 (A:.A.) - B.B.C.: 

Madag:ıskarda l'runsulardan te· 
mi:denl!-!h au%ide uhdesine düşen 
vaı l.(e:ı:; iı;ı.,.arması için İııgiliz bii· 
lnlmcfoı"1 lıür Fransız ulusal ko
mite-sini I tl•gA•kara dant etti- ı 
ği :resmen bildiı·ilı11:ı:-tir. 

GE.'<ERAJ. DÖ G-OL nu AKS.\)! 1 
RAD'VODl\ • 1 

l..oodra, U (A.A ) - General 
dö Gol P'-"rtocrube nk~awı .rad) o

(])co,·anıı 3 üncü S•hı!edel 

Torbanın içinde .. 

sıııe aıı Amerıkan noCasınm Fran· !k' .,.1 W'<.rla ya.>J'ı~~J;.:. e'ir.ııJl('k ıı:ı.vanu 3 Üf'-<~ Solıilede) 
sa~" tevdi edilıuesi l\larcş.11 Pc· ı~-======·==================~ 
ten \C Ba~\el.il Lava! arasında / · 

bi.-çoı.. görii~nıcıe .. e sebep olmuş· Başpehlivan 
~~ 1 

Sahnede/ 
\?~jid~ıı öğ"tcnilJi~lnc güıl', ,.i~ 

hiikümeti ;\mcrikan ıua,lahalgü· 
zaru1a bir nota 'errui~1ir. 

Dfüı g<l<!e, Ya~ingtonda bild'· 
riltliğinc göre şimdi~ e kadar h;ç 

---'O----

Nakil vasıtala
rında Ücre r 

iş mükellefiyeti 

Te ·rda"lı Yine 
Meydan Okuyor! 
Bu Pazar bü~ün güreşlere hazır' 

mıı-z E~t gfınş şa.'np.'.ty>Jnuımn: 
'I'<.ı!ürdüJ,ıı IHi.sı:.<3iı1 buı~ mu ' 
lıbı~ bk meydan dklllllQ ille ka:r 
şıl:Jı: v .. rc.-ek d~ ki: 

Denize dökülen ki şeker ve pirinci 

lU:. l'e, 1.\ (Te!ei'ım~) - B~;gi!n 

Rt'Sr.:i g:ızetctle ne~W.Jen bii" Koordı
rı~~J r,u ktır::ı~ l ile mcrı:ı;rkc-tiırl.z.'}\, r.31-
Y..;.l -..nsıta2annı te-)'kitfıtJar...dır -~ .sa-
1..71.-yct ·r: .. ·a~·tıt \"ekt~{.-:.:::ıc v~r ·ş 

bu.J:unrnak 1.a.dır. 

'fü.rkiye seıi'.xm g:m~ ı;:amp~ ı 
yomı Te-kiı®gh IIwı>y:rıt:; Şer'.f, 
Hay~>, ibrafıjm \'f> Mustafa w;rh 1 
lıvaııl<.r yine mey<ı~n o-kum~r l 
dır. 

Bu s~h 1'.•~.:!....;_, ~~:.i~-1 
<- *'1"ii, ıı~y.ıtj; İbroh<tr. ve 

(De-.= 3 \brı<ü Sahi!ede) 

bir milyonluk kapıp kaçtı! \-1.'k!.~r:~ c~·a rı:Jk'\ , "-" n:t m<ı•·i:-1 l. 
?-:ı:ı; ·Jn. vasıta13!"la Yll'...: ha-7..r.ınl.ır;-ı .ı. 

(Yz.zıs.: 3 lr..~t Sail:!t"Ge) •• •• 
gumuş para 

lngilizlar Singapur
dan çekiiirken para

ı larını götürememiş 
Singapur, 14 (A.A.) - İngiliz

ler Siııgapnrdan çekilirlerken gö· 
türemedlkleri güıniiş paraları li
manda deniz dökınü}lerdir. JaJ.IOlll· 
!ar, .şlıııdi şa~kın bir halk taba"kası 

· önünde t.araına makin~Ieri ile 
bunları t.oplanıa:ktadırlar. 

Toıplauan paraların bir milyoo 
Singapur dolarına baliğ olduğu 

söylenmektedir. 

65 Yaşınd~ bı"r " .. e-c''•- t"oit rtmı~ı~nı1ı··. Bu mc-
- ;ı:ı .... id.j l}..~ .. ri'.'! .... e L~:.b..ı.l d... dahJ 

v!..ı~r. ful·rp Jııu-ht .... ::r ır.e~-cı.Jerln ilı.-

adam tramvay t:Y·•cı i~'·ı lıaZ>rlan"c•k 111abruh: n 
b<>c.,. t L:J l .~( .ı·ıJ.ıı1a1)1(l1!;!' hl su-

ensucat evziin
de hal a kolay ık 

ııc"..: .. ~n \''t_"Tll ~Jaia~ P:ıza.ria ... ·1!1 

dün ·basrr.a~ .paUs.~<ı; ~ut bezi 
\'e ems.'>l• 'P"->nuldu mens<k!at al 
n1alar1· ~~:•1 t:•'\i 11.-.:-~ kupo-11 tevzqne
bu salx.ıhtun iti:ba.r.en ba~la.<T1.1~n1~ 
t?U'. N-üıfus te%,kr-r.e l.t:Tlndt:• ev\·c!ce 
pamt:ı~llu n;.e·nsucaı't al<lııklô.nı•a 

da r ~ bu 1 un<ın ar bu """'· ::ı-b 
'iı"\'2tat+a11 h>~dl(! iem.iyocek 
:le:'<ii•. Niifıı tc<dı:<'relcrirıin bclıe 
ri ır.'lrl<ab:l>ııdc 5 nıetrelilc pamuk 
!u eJ.m~3 hak ~·CTcıı ,.e üııerotıdr 
mttn.ra buhıruın bir kupon vı>ri 
·lece::-cJr fI>cvar:12 ~ ünor·'\1 Sahi!f'orle) 

vazi ve ayui ölçü ~indeki davası!=========================== 
da Kafkasyaya girmek, İran üze
rinden Basraya veya Hind şimali
•e akmak, Japenya ile clele nr
tncktir. Bu maksatlarında mu· 
vaf.Cak olabilecek mi, olamıyaeak 
mı?. Bunu i>tiklıal ve büyiik ta· 
arr112un allU'ağı neticeler meyoa
aa çıkaracaklır. So,Jct ordusu
nun da bütiiıı bu ihtimalleri gi;L 
önünde tutarak lı:uırlanmış oldu
ğu bir lıaltikatfü. Filhakika, 
Ker~'de 50.000 e yakın askerin e
sir edilıııe•i, dört giin içinde tah
kiınatın di:;ıneoi, 250 kail~• fay• 
)art'nin imba olunnınsı, 800 topun 
birden gaııainı u~t~ine geçınesi 

daha ili;. tccriibede So,·yetler «;in 
i;ı-; bir imtihan değildir. Fakat, bu 
dii(er eephelerde Sov~·ct ordusu
bun göstcrebileceit'i nıuk&\·cinet 
bakımmdan kafi bir delil saYll1<· 
ıııaz. Harp lalii, harp •abasının 
lı.lıii \'e coğı'ali durnrrm, manevra 
.L.abiliy•ti bu gibi hallerde birı'r 
aırın , e 'ebep de olabilir. 

dan düş t Ü !-su-d_•_ka_r_.,_rı_a,_·_:_ır_•ln_ı_ış_lı-_ .. ____ _ 

vı.-.ı10n l!O>'l01j' i<loı~.ude4U Har- 1 Yahya Galib'in ı~~~~~~~===~==========~ 

Alı .. 11 ve Rum,.nlerin Kerfde 
Gcnrdikleri yenj silıi.lıın ne oldu· 
Cu da henüz iyi<:e tebellür etme· 
>rıi~lir. Belki, So\ yet ınu.kaveme· 
tinin bu sabada ausızm yıkılma· 
sına bu ,iJ;",lılar da bir imı.il olmuş· 
hır. Bir rh·ayete göre yeni silfth
hlr )l'lli bavan toplarıclır."lliJ:ı:e bi,r 

ıDcraım a .ılı.cü ""'1·1•<H!l ,, 

Yeni Büyük Anketimiz : 

Esnaf cemiyetlerinin 
kalkınması için 

neler yapılmalıdır? 
Bawkallar cemiyetı reili Bay 

Kemal Erel arıketimlze §U cc-volıı 
verili: , 
•- E;naf Cl'm!j'ctk~iııL" buı;üu· · 

:kü durumu, taınemen, sc.;yal yar
dım bakımından kurnlmuş ib.lı· teş
kilattır ve bu bakımdan baık.an;ak 
faydalı 'ııiT şekil aldığını görEıbi
liriız. Mesela, halen tam teşlöl&.tlı 
elli yolaklı bir hastanesi ile mü
zayrka halinde !bulunan k&yıtlı 
cemiyet üyelerine yaroım eden 
bir bütçesi vardır! .. 

Esnaf ve esnuf ccrı1~yetlcri'ninı 
durumcı itibarile hü•:<fımete yar· 
dımcı birer t~ckkfü oldukları 
§üçbesi'ldir. Bunların iktısadi, iç
timai rolleri mevcut l<'e de bu te
şekllruUeriı:ı esnafa' daha verimli 
ve randımanlı oh.bilıncsi ı.;in 

ber~yden en el cem!Yetleriln ken-

.!.D••-ıı.rııı i ıif",,_;; :;,ıt,fe\le) 

Bukkallar cemiyeti rei~ • 
K€miı! Etel 

.. 

·bi~~e - Fatih tr:-... rnvayı dün ge\·C' Tak- -- - - -~ -~ ~ ~~ I E 
;ı::~~,!~0·:;··~.,::ı::~;~~_,~;;ı·~;~:~ cenazesi bugün ~J~,;~.ı- -= ~ . ç.._ ı=::.- " · · ~~: 
va2enesi!ı.i. 1taybc<l.Cı"ek ca.{\ ;,J\: nü§ .. ! k Jd J 

, mü~, ba'.'lıJC]an Y"""l.1?m'!§!U· j a ırıııyor 
Kaz"'~ yolcu. !.eda,·: altı"' aJm. 1 

J:UJl'}ttr. 
~-:r---

Bir kız çocuğu 
I Arabanın 
altında kaldı 

(Yuısı 3 üncü Sah:reuc) 

KISACA 

SULH! 
Pııpcı; milletlere yeııi bir sııllı 

teklıfi daha yaptı. ~'akat · bfr na
zariye luoliıı.deki bu teklif; bir 
ümıı ı~iJı tıe tatlı bir aı·rn ı-e lıe
ye«att. ı.yaııdımıa/Gtım daha te
sirli bir rol oynıyabılir mi?. 

Sullı .. Sulh; diye hasretin eıı 

a.cua11a tutulmuş l.ru.lu.1uı.1ı i1ı..-;an· 
lık, nı> yazkı ki_; Papaya lm!a.k ı:e
re-nıiııecek kadar f~la meşgul!. 

Bu meşgale; sulhtan daha ıııü
lıim o!aıı, 'llııll.er!eı-i" öliiıa diıim 

kav11u.sıdul. • • 

Su a1ıp bilyctk bir 
tresılr uyandırdı · 
B,. JJıudd~ltcnbe:ı~ rah<ttsız bu 

l .. q1a:ı1 Ank~~-a 1nc~:)u~~u \Ta-h.)"~t 

GuL;l Ki.iıt;ının Ey~pteki <:·vin<le 
vefat et t:ği tee-.;s · · ._ öğ,..,uı,:::n.' ır 

t;r. J nk>lap cinns:.ı-.a il.k foanan 
JM:-Uan v~ milli mii.catleleı;·cı QOtk yc:ı 

(Deva;nı 3 ü.ncü s.,bifE'\Je) 

SUiKAST 
Muhakemesi 

Sutı.ast mulıakemesinin 
dün öğleye kadar olan saf
h..sını diinl<Ü ııü,hanuzda 

i>ku) neularnnıza bildUmi,. 
fil<. 

Ö ğledeıı soın a L.i celse~ e 
ait tafsilatı bugiin Uıtlen 

diirdtindi s.Wı>femizde okn· 
yırnu:.ı .. 

Yeni Silah 
NECiP FAZIL RJSAKÜR1"K 

1914 Küçiik Diiıı) ~ llnrbi, in
sanogluna birkıtç yeni .,.iJ;Jı k~~ 
{cltirnıi~tt. )Jii4tal.:il unsurlar h;.ı
Iindo b-irkaç yeni silah ... Zehirli 
gaz, Uıuk vesaire~. 

Şinıdii<i Bü) ük Diinsa Haı:bin· 
de ise, heııtiz lıelllbajlı bir unsur 
halinde ~eni bir ke~if meydana 
gelnıi~ değil ..• Bu harbin en bli· 
yiik keşfi, e..J.i ke~ifleriıı esl.i ıın
sudarıoı bir kal daha (c!Jlmül et
tiril' onları ) <'Pi<Di bir terlı.fbe 
~<ıknıak <ıldu. Zırhlı ve molmlu 
crdular, bü>ük ül~üde ham kuv· 
, ·etleri, hep esl..i. ıınsurlarnı yeni 
bir terkip kadrosu i~indc mükcın• 
nıel bir tecelliye ka•u~ıırnsından 
doi;uyor. llerşı>yc rıi;;'llıen, miis> 
talı.il bir unsur halinde bu har
bin yeni si15Iıı hcnii7 bulunmnad1. 

Hu,,, biz<e buluıınıası da ~art 
değil ... Zira uu.ur yeııtli.kler:ne 
kar§ılık terkip )enilit..lerl, oolara 
en yeni \'C cıı doğru hakl•ı·ı la) in 
eden Jı.;ıkiki ı.emal lı~ınlele,idir. 

T•<nk , . ., t.an·arenin · kt',fi eski 
oha da, bu eski unsurların bugüıt 
ba!(h olduklar, kemi! et ve l<e~{ı. 
~et kadro~ıı, onları ~in1di kc~e
dihnl~ .kadar ~:eni göstcrmi;yor 
nıu? 

Amıu~ ne olur"-a tılsun~ ı11ti~.ta

kil birer un<ur h>lindc, bütüa 
muharipler güniin ~l'ni ,i!:lıma 

kafa pallatmaklan grri kahmy't>r. 
Birkaç gün evvel ba~lı) an Kırıın 
(aarrurunda Almanların yeni !ıİ\.. 

!ahından bile hahsedenkr oldu. 
ine de yeni siliıh, ille de yeni 

'ilah! .. Uerke,in giiılü ,-e hasreti 
buuda ... 

Fakat naCile... E,J.i unsıırlarn 
~c\j'y(·.u; tcrkipf<"r, y3ni htlkiki 
manada tecelli zenıtnleri bulun 
~imdiki Bti) ük Dünya Harbi, 
rııiıstakil bir un"ıı· halinde ~eni 
~il;.J":ı bulan•.sıı-a da :1\1'İnİ g&iter• 
ıni~ ulıtıaz. Şimdiki lıalde oaun, 
ın~i .. fakil 'c J...or'kun-ç bir unsur 
hdli-tJde buhlufn ) r-ni s.iliJ1, ~·a .. 
laudır; e•el YATJıX ... 

Günün )eni 

l: ALı\N.-

silahı, bugunldlr 
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HALK FİLOZOFU 

HALK BİRLİKLERİ 

f· ş• madlelcri nln t,.ı..:>I ;çüı 
kunılmak üzere bulunan •Ilalk 
hirl.ktcn.., Allf'P eı.--t!siniıl 
tatbik usullerinde 1<'P7""1i bir 
§ehlidir. Benli% nınarl m,.dde
lcr ,.,. fasıllar halinde ealunaıa 
olL<lk lncliklcrl,niıı aye u 
malıQ-tti, Allah yere de, tatbİ· 
ka geçildikten -1ta ka;yboJ... 
ma. a .• 

Kanaatimizce, çolı: ehemmi. 
yelli bir m....,ıe olan İllfe mad
deleri t.,vzünın Balk birli Jerl 
,.3,ıt.ı•ile yaplı•ılmuı Jooyfi,. 
yeti, a!Jl Ye hakiki ra11dıma0 
ıunı, btı birliklcriıı iılare hey
eı.lerine seçilecek nıtancla~la
rm husnü lıd.ibabi!e mm'Rfialıı 
<>lıtl.ıiluektir. 

Pek yakında faaliı·ete geçe
rek olan H lk birfillerinin teş
kilinde ~ok titiz ve dfırr.ndiş 

lIARilİN 
GÜ.lELLiRLERİ 

Ark>ıdaşıma Dayri 1' 1lıittiıı. 

evvelki güo İkdamda yazd!L'l !ı.lıi
raya u ser levhayı ko) muştu: 

•Bu l>aı l»n gü•ellıkleri... 
llarbin güzellilderi neresinde 

yalıu!. Bir de ulurli gıu oo~laı..,, 
galiba, gineUık de o uaıa.ıı başll· 
yacak.. 

OTv::\lOEil. 
YOI.( LUCU 

Vatan başnıı,harrlri Ahmet F..
miı y.,ım.an hır ha ınaulesırıde 

ş·,yıe d jor: •Uzıw bir o!onı~b;l 
)olctü [:una çıktı.,tnıı vakit, ya

nınıza ıırkııdaş olarak Hakkı '!'a
rık Us'u, Abidın Daver'i, yahut 
Ja, Şeker Şirketi Mıid ürü K.izı.m 
Ta.}kcnd'i alınız •• 

I~· ı, guzcl aıııma, otomobili ne

rcd n bulalım Ahmet Enun ll.y?. 

TAARRUZ 

liı\61ill1 

'C\'y&rkt~, şar:ıı: cepne~mde 

Aln.an taarrw.unuu ba;;laüığıaa 

daır bir lıııbcr yayıklı. Sonxa, ar

ka:.ı (tkm&dı. 

Bn t~lgrafı ilk ekuya.n bir arka
da:ı ~ii> le demışti: 

- Yaluıfır .. göreceluJni.z. Çiln• 
kü, Almanlar mutlaka paı.ıu gu
nU taurraza geçerler,. 

nın CCR.'l:.T 
11.AG 'l::;I A 

11.ı.ber r m.-nniz, ge~cn ;:ün neş. 
retltgL.ıı;ı; bir telgr.ıf dolayuıle 
b:zımle aiay eh11~k,.., /d:ı•ına d1l7 
nı •s.. 

IIalbnki, S<>n Tc\cra!, Ajansın 

erdıDi o !cl;;r. '1 h .;bır şey ilave 
el e~ olduı;u g,l>i ue~re!,. 

nıışti. 

Haiı rcileriıı asabi~ Uııln .st.-Le
bi maiuın; zaten ı..,nd.iltri ya:u• 
)Otlar: Soıı Dakika çıkıuc.ya ka· 
cı...r sattınız, di.)'orlar. 

Afiedcr inız, o telgra;ı, hpkt 
sizin gibl koynrnıruık gafletini gös
terecek, ve •Son Dakika•ya da.lıa 
{ıa;:.ıa mıi~teri bırakacaktık.! 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

davrruımalıJrı. Seçeceğiml:ı: kö
tü bir idare hey'eti, o •Ilalk 
lıirliğini. felce uğratır, iflıiıs et
tirir ..-e ımarh bir hale soka
Jıilir. 

İ~i bir ldare hey'eti de, birli. 
kin ortaklannı yhi o n*ıal· 
leyi, iJtya edelı ilir. 

İdare h ey'eOeri intihabı nasıl 
yapılacak, henü:ı: bilmiymunı. 

Fakıtl, bu vatanda~arıa m er• 
j il<, htisnihoiyet aahibi ve işlen 
a nlH lrimseler olması mat.lak 
şarthr. F.ğer, saydığım bu üç 
şarttan biri eksik olursa, o bU
liğe dahil vat.andaşlana azabı, 
üziiDtüsü lıir türlü Dilıayet 1"11-
ınaz. 

Şimdi, bütün mesele, Halk 
birlikl~rinin idare hey'etleriı>i 
en salim lıir tanda vüende ge
tirebilmekte. 

Cemiyet vasıtasile ve 
iht:yacı olan esnafa 

tevzi olunacak 
Bir k.ıryola yayı satışı .t,; alB 

bdacleır<·a toılti.k olur.n:tl'ık~. 

t:dd:aya ~\ı.re Jııaryola Y.a:l'I getir 
'ten b:r tüccar bunlıan ~·Yasadın 
~ırı tamd.ıığı. lcirnselb.-e yiilırek 
f.ia.tlıa ve il1tıy.:ıçlarmda:n çok fQz 

la mi.kt:ı.roa ... ~. H.ak.i.ki ;tı 
Oyacı olan ıkü:;ü.k eMda i-.e biç 
mal vtıı•mcınıı:ştlr. 

B1.M1ll'n ii7<'rine ~llhfuıll.ere gio 
'l'işiliı~ gibi oaşe m fııdi.i:r.hlğü dıe 

te:il<fkl«e ba;lamY:tH'. Netillede 
bu malhr cemiyet vasıtasi\e ve 
llı~ re.ti t cıcfil:t-.oE!k ıc=ata 
tıen"zi okııı.amkbr. 

Tayyare ıehitleri ihtilali 
yarın yapılıyor 

Tayyare t'dütleri ihtıfoı· gü.,,ü 
mmasebet )"8.rmki ct1ma günü 
fl"hrimio!e o&iuğu gilııı Aı1karoda 
da lbüyü:c tnE>ras~ yapı!arak 

'k:alırarr • .a.n ~irnrun lıatı-ra 
8\ Tad ....., otcnıcd o>ıı.ruıcalolıır. Bu 

ıtıtifükie H:ıvıı Kmu;nu Ckrel 
meıf'.cezt namına b.iır nutuk söyle 
mel< - e 1'ta!lbul Şerur n :ıcliai 
a=mıdan maruf h.at>p Ba~·en 
Meliha Avni. dü.ıı Atı.lroı>aya /ha.
roket e 1ırrUştir. ---o---

1 hr a c at kontrolörleri 

Tıc-a.ret V dk!aleti 170 lira ay·Wk 
ücretle yUlıısek mok:tep m=ınlaı 
!'mdan Je>rti c!ım-:at -. •,.,Jör, 
lıe:ri aknağa t'.a:rar vermi:'<]t.r. 

IB ıırılar Anıkarada. k.ıse ib.1r ınüd 
det staj gördükten soru mufrt,e. 

lif i<;kel<>Jeroe vazilıe alacı&lıaırd.ır. 

_ _,.ıı ="'L'f1§!J ~. 
şış.. m" arı 

Bir amd•Jll! i<ldiuı şudur: 
c...... İD!ı"°!rlıı.x İda:e::i, ·çkl ş.ştler:nı 

ka.palmak için :ı:antıır bu""1ııyor ve 
:.,eıa-:n atzına ıa.ııta k>,yuyur. Bu ta~ 
bla da, tırblşonla ç•:tmıyor; ya ş!şe
Yi kırnak yahu\ tahta pa.rçıwnı şlşc. 
n n i. n~ ttıne!t 1'.z.ım geii7ur. llalbu .. 
ki, içki imal eden dijlcr hum•l mües
:;ese-.er yine cski>'i t;~bi ır.antar bı.rlabL 

Jl)·or ve ş!jcienı ır.ıu:ıtıı.r koyuyorlar. 
L\J na.sıl oluyor, aca.ba T • .> 

BURHAN CEVAT 

r EDEBi TEFRİKA: 11 ı 

1 Çıngıraklı Yılan 1 
Yazım: NEZİHE l\lUHİrfİN _ J 

- Evet gaı.lerlnizı kizplklerlnWe 
ka;>a zaman.. 

Al:;t!mdan !btiya"" kaç&n bu itırat. 
t.u; sonra ua.tum, Alır ~ da.ns e<Jiı.. 
yo.-d • • sm ve d ıc cöe>ü kalbımi d•
'""" ı:'bi göğsüme dul<unuyordu. Goz
le n. ba,ka ı:ıraıa çevirerek kon~u-

ı 
yoıd 

- s ·uı inthaP edJ.menıu ne kadar 
151•tnli • 

Bıı ka n ımı:lalta beni cı:,:l:ll'1<...ı.ra 
~ 4 

.. ı:. ,.ordu. 
- F. k ı benı tan !myord~nuz. 

1• r saat evvel ıruu:ımm llnllnden 
ı•~rken a·'"' connilştum. Si• <le beııl 
detiI m>•. 

- het &.zi gö=f4!üm!. 
- \ e. lJn en g. -orken YJ1e sen. 

d 1c .,: l!z.,. 
Ont" n•r•n vo eı~tlld vficudünil sıt. 

malı b r r..,,eyı,, ke"d me k "1. Dik 
ı~ un •' ş!n! IA k. lb!m.n itinde 
ciuy 2k bir a~ " dı..Y m Ru lu!re. 1 
ketim ben "" lrade:!z tı'r 
ha 

İI ı (U2"1 güzlernu ııweri.ıne iıı.raıctı 
.u ben d.üııyayl unu.arak onun b0ıı:ytıın 
ııuıı: yakwt ,.Ucla.nru kawnadaıı. ha<"a.. 
relwn ,:;()n.mcdm lçtim. 

- Ne .kadar &Uzel bir rüya bu! Di3e 
fısıldodı. Sızı. .ak g..,ri.\nıee tan.l.(ilnak: i!;... 

\edlm. Albh bu garlıp se71ah kulun& 
bu aaadeli. esirgemedi. 

Kel o:a maGaınıza doğru yilrüd!.Ht. 
Şamıpan)·a.mız soğumuştu. Blroc ita. 
d<tı ıç....ıı:. Tekrar d.uu ı, ,Jam;.:ıtı. 

- Art.K yoru.idc.k d•~.ı m!? Ded1. 
BJra>ı da çolc kr.latJalıt.. is~ 
be m daireme kadar çı.k.aLm? 

Ne ııöyllyroeıimı bl]m;yoNlum. Asu
jenln u.- nn>ş yüzü ıb:r an hayal g>.. 
bi gö:...er!mden galip geçti. O zihııımi 
kurcalıyan b:lfka dUşun.::E!ere yer veı-. 
me:nelt için yine gilz.e.l gözlerin[ göz,.. 
lerlın!n çlne da:dırnnıştı. Kalktık .. 
a.tır ~·r bahçe]'e d<>!nı çıktık: 

- S ze be<> bir ıarkı söyl.~ırn. 
Se<!mı d.n.emek 1s:er nı; hı!::? 

Deni ba!Y,c ·"1 ari<ııa•na d< cıı. 
t\&.i UJ'O 1o1.ll. 

0~ 
~ -~~;~u·D 
Plyes!eı de akset

tiruen baJ at 
Bir gazetenin açtığı tiyatro cınk'eti, 

oldukça ge..'\IŞ bir .an uyondırdı. lilC 
b.Xı.m şayaru dikkat ve luymetli ce
vapıa.r \oar. 

Bu anda, ~ur :roımmıcı üııhd Hü.
~ym Rahmi Gu.rplJlar'1ı.n ankete- \'e<\o 

dili cevap, b..- Jrnç mııbartir arka~ 

t,tranndan billıa.a leb&rilz dlırild~ 
• Hüseyin BaMti'nin romaıı.la.rl.lll o. 

kuyırıtlar, ıısta.dın edebl;rata hazıcl tip. 
l•ri soktuğunu, g nif baJk tal>akala
rınduı. hanı:,1"rinin hayaAwı m•VDı 
olarak ;:ini b!W-ler. 

Mi.ili tıyo.tro, miU1 pi7os davası H ll>
seırin Rahmiye çok gill>el flltirler il
ham ediyor. .Edebiyatıawıda, - ook 
her sınıf halk tabak~~mın hayatuu ve 
bu hayatın tip!cr..ni bclalJiliro.lni<. Fa
ka-t, t!yatroda böyle mıdi1'1. Hilseyin 
R:ıhml, b z:m piye·1:..erin bir çotunun 
adaı;ıte olmasından naldı bir ııelti'ode il.. 
kll:Y'-'t e.ıt.kt-en sonra, t"1ll p.y ıer:n 
d~. hPıımEn &una ~ çeş!t muhit ve 
tip.1ec arasında geı_'(.l'Tl h·· di t'~ri hi.k;A.. 
Yr ettitinl l.lei\ sürüyor. 

Ha.ıc·•. t~ bi?.dcki telif tiyatroların 
!.emen bepn muhit ve tip olar.de, ce. 
ın:yetl0 ilst 1.abCkıLSındRn, dığer bir ıt.. 
btrlıe, rnünevvrr~r arasırı.dJ.n veya 
zcnıı nlN" n,uhltioden veya söe.de ki. 
ba_ 1.a!" ~emiodcn :mt.."VZU aeçrn . .şierdi.r. 

K ıruıniar, ber.ıe:ı her piyeste, aşa.. 
ğı yukarı ayni seviyede veya muh:Ue
kl in5'1nhrdır. 

nom ıılanmız böyle <!etiktir. N'sbe. 
ı= ~!UI :roohil'.<>rt ve m...nıara dair 
yazı.im..$ romanlarunız va.ı'C:nr. Fakat_ 
bi:ı-Oe, tıy&troda vaz,yeıJn böyle olu.. 
...... wı S..Oelıi, bW:le beııilz >elif p';r
Jıcrin çok az yazılın!$ bulunmasıdır. 

Ha:tikl t&ll! pl,..,,.leri -nı:. Lcaba, 
k~ tanedir?. Piy<lSler!n mftlıim bır 
kllllm t.ercilır.e ~a adaptedir. Bellci. 
böyle olUfUnda da zaruri bir sebep v~. 
Tiyatro, bize romandan soo.ra ~W~ 
tir. Veya, roman lizerJnde, tiya t:rodan 
çok çaJ~r.ltr..16~ tıecr· eler yapılmıştır, 

Garp \iyatr<ı örncitloerinl bol ve çe.. 
ş:.tli bir §Cldlde gilnneden, ~lldk et.. 
ITK'den ~! e.er vücude g~~imıek 

mumlolln müdür?, Tiyatromuz bund&n 
&cu·: .. a, fe'İİ$!'cclt. 

Ümit cder'z ki, bundan oonn, tıelit 
pi,yesler·mb>dP, mu1yym sınıf ha~kın 

haya tından ıılıon11 mev=ıa ra sapla.. 
nıp ka.lmaylZ. 

R. SABiT 

Garip bir çeşme 
tanzimi işi ! 

Topkapı meyclanındalti çq
menin ii.!tüne Yıldız; aarayuı
J aki tarihi bir çefmenin tez· 
yinatı ı;e kitab.zleri getirilerek 

konulmuf! 
.B<>lediye, Topk:a pı dışaıdaki 

"'"')-da:nı tan'i"m ettiımiş vıe ~ 
cr.m n cclasırAa bulunan bir eakl 
çe;raeyi de keni>!'a aldı.mr.ef.Jr. 
Ay<-,ca. l>u <Je;;rnur.ın ımıeydaına gü 
:rıe.Lloşti.r:ınesi iı,.:ıa de Y ı &,J>a bu 
!unun bir W:t'1i ~ .Jdtabe 
1-eri ve tar=kti tıer 1inatı da ~..iri 
le'f-ek ürııeri~ nulmuştu:r. 

Fakat hu naı,;,ı ,.,;nasın<la biır 

lromyon:a lronulmuş ot.vak yll. 
<!>.adan ~o· tlen çeş:r,enin 002.01. 
pı;ıroa ;Aııı ka.:::ıcrı t!ü.,.'>f'rek kırılm'!T. 
ve ,,,..ı;te~tten -tazntinat iısteııif 
'il'~ 

Di.[ taraJtıan csk1 CS('llİeıfı 1ro 
.,.,.·ına e<rn • ' • i~ mü7c:ıet- Crla re6i 
w !tı eG<"rın te:zyınatmo ·~...ı 

ü::r::irıe ıuke}!ımenon ~"k yan lıış 
b '.r h;ı;rokt ok~:..'lı ;ıar· sü-erek 
i>;.ı vaz.iy,.li OO;;:u görmemL;kı.-di:r. 

Radyoda mesai saati 
haricinde çalışanlar 

Arl.ara R<l<lıyo 1Jar<.'b:.r.J.e ve 
Ar>tk.ara :..'llill' nıüJJırlüğilntie nıe 
sai saati tı~r'c,noc ça.Iı~nla.ra fev 
kıu.1.ô.tl~ zc·m v.cr=-2.ıınesi Heyeti Ve-
]c;•'...cc ka.rar~lmı.ş!ıır. 

()yun •alonunun ör.ünd... ceçeritetı 

sonlu: 
- Oyun oynamayı sevıer misiniz.?. 
- Hmüz hiç tecrübe e tmedJzn.. •• 

Ta.tıı bi.r ihtiras diyorlar ... 
- Evet bir !htira rt'ır oyun ... 
- s:z oynar mısınız?. 
- Ben haya~ta oütün ihtiras.lan tat-

tım, . H<psinin tadı.u bilirim ... Yalıruz 
şu var ki lhf.ir•alara. k.apılm4m... ira.. 
dem daha k.uvvetli.d~r. İsled.ığiın za
man en kuvvetli bir iptiladan sıyrıla .. 
bilirim. 

Prenses Beyza galiba bana !<!hJ:kell 
b!.r maW.:ık olı:loiunu anla\rnak •stı.. 
yordu. 

- Fakat, slz ne kııdar güz.<,! Türl<CC 
kı:ınu,u:rorsımuz... i. tanbulda mı ~ 
rendiniı?. 

Ta!lıınlanıı ara.rınd""' ttJbot blr hı
:ırtı ile ynrtı~·en ıncP ve çevik vücutlü 
eüzel esmer ka<iın b;•denbir durdu. 

- · .anbula geleli henOz b r sene 
oldu. Turltç<yi tn<"mlC!<:<?llın<:c, bir 
Tu"1t. mu clıb:yeden öğ:"cnd·m. .. Ne se
vimli b[r lcad:ındı bi:\seniz mürebbi- ı 
yem ... Onu babam bQyiik bir rr.~ 
İst:ır.bu'dan g<!lirlınlştl •.. &!b•m M JS- 1 
lümandır. Tild:I"'l çok •eovcrd B>na 
"I:ü~iye hak.kında ıı;ıı: mulıabbetı q.1il .. 

Izyan babamdır j 
- Ya nnncniz? 
- Annem bic İ.nıi:ili.:dir. 

[ı:a.ıaıısnaı••lı 1 
MAHKEMELER: 

Bana da mı 
lolo lo? Kerç meydan muharebesi ve 

neticesi hakkında tahminler 
Yazan: 1. S. Eski Eükreş Ateşemiliteri 

DOGU CEPHESİNDE: 
Kırımda 8 ma} ı<;da başlıyan ve 

IV:rç l:ıe1'2'..mındakıi Rus müstah 
kem~~ yapıılan Al 
man yanma tıaarrtıztı, AJm,0 n teb 
~ g&e; Rusların ;ı-eı. nesi 
ilıe sona ~tir. şmdi Kerç )j,.. 

marn Jsti.k.ame11ıDde geri blan 
RllS ku""•et.Jıerinm ~devam 
edilmektedir. 

Rcslar şiı:rd.~ ~ 40 bin 
den fazlQ esir wr.mi~, 197 tanlı:; 
593 top '"" 260 tayya<"e kaybetmlş 
kr. Buna kar§> Rll6 tehl..~ Kerç 
berz&tr.,,:ia muharelbeleı-i!lı. dıevaın 
ett.,l:i~ lı: !ıdıiırmel<ıted. 

.Aknanla.r; Kerçte Rus cq>hcsi 
ruıı tamruni.le yaclclığmı ve çem 
tx.-r liçfon aiınon Rus lk\JV\-mlıri 
nin yok ed:ıld'i:ğ'ni ayrıca 00&ih 
ettiği ha'!re; •m-1ı.lı birlfil<kıfn ne 
4:.-ı<J.ı,r !lerlediıklerıni, hangi mevki 
}e<ıi:n g<'1'i alındığını bilıdlımcm~~ 
tir. E():r 8 :ınQ)'lStanbeııi tir ·haf 
t-ad;r surekli ·bi:r şo.'<'ilde deva:ııı 
et.:m 1 olan Alman yarına taarrUıZU 
böy Le bir mu\'af!akiyet ile nelf...-e 
Je.nmış ıse; Alman t:altin lkollar.nın 
Kerç iayılarme. varmaları ve gem 
ka.laın Rus ooküntüLcr!rtL'l Kar.~as 
)"lkasına t"'ÇDlCleN:ıe ııneydan 
V>ermemelerii• lazııın gelir Onun 
iç;ıı Alma.n muval'f>aık.:yet:.ni.n bü 
).;ıı.Iüi(ü.nl~ şimdilik iheiyat.la kar 
sı.l.arnaV1 do{'l·u bulu}xn-1J2. 
• Aım:l.nw niçin öru:e şu Kerç 
ber~!Jldak.i Rus menn.ilerine 
yıüklenc!:ı!ıer? Bun® sebebi açık 
t.r: Almanlac K :wnda lııunıcalk 
Jıe.n fu;l('Tle Rus odnanmasmı yok 
e!.mclı:; Rostxıof ü.ı>erirıe yapıla<'Clk 
taarruzu knlayla:;tımıak ve Kezç 
yanmıııd=nı da K~lrasya kıyıla 
rına kart;ı bir s!Çl".ı.ma tah:.SSt ola 
r.-.1< kullanmak i.>1.iyorlar. F<J>kat 
Kerç ıı.ywrına v.oırnala.r da; Siı 
wı.;;~l cm ootahkem nt'-'1.'loii....,.. ib 
mal edemezler. Burasını da dü 
siirn:ıek zarunda.dırktr; .bu fut:m:ıl 
Kwmda baŞhyan muharebenin 
iltirn .ı:afhas• olacallctı.-. 

A'l=nlıa.r; Kere bC'rz:ı!hmdaıki 
Rus me'\~;,wn ~ OE"lahmdıa 

\n • yi.i.lde~ ve 

K~ Ul'all"aın deıWryo1 bcrJl.ftlCa 
üer~rek: Rus kı.ıvvetlıc-ı'ıı.i ~ 
ıınaJeen cernı4ıa doğru 1xıip:ıxlt:ırnıak 
iste~ Londmd:an ~ ha 
ber~r; Aknan.lıırın bu oonallıtıa 
elıemm<~ bi:r .ilerlevi:ı J3ıptık 
lamıı; ı:;.1rat ceµhen.i:ı diJtor mm 

R öntgen tılımleri 
Kl!!'.11"1'1 •-.ı.p~ ~ii<; ile mü 

him m l,çt&rda ront.ııen i>lmi getir 
m .t.io!-. BU1'ller il:ıtiylııç sııfüp'erine 
sat;<:.a ba•l&nmıştır. Yurdu., bec 
ta>raf ınıda",6 K""'lay stıbe-'er:ne de 
bu ~.ıeruen gön<?erimiş!.ir. 

lnönü anıiklopedi.n bro~rii 
M:mriıf Vokıile!i İnönü nns\ıklo 

pe<''°'iirun anıa ha lıa.rın.ı e'ba.rfrz 
ettiren ansil<.lopedi programı adı 
a1tmdıa h':r 'brosık neşrettıreroek 
Ünôveı'Sl:e Rclo'.(\rfüğ;ine ve ala· 
k.adar pmosörlere gon<le.ımişlir. 

inhisar maddesi satanlar 
İnbı;ad:ır umtıım müdürlüığü, 

beş lıazi.rana kadar elkr:nıdd<.i 
satış ie.ı.&.erelerioni tebd>l etm'iıyen 
l;a.yiJ.e.ri iınhi&ar :macJ.JC61 satmak 
tan me-nedecektiır. Bu tarihıteu 
scıııca sı.kı Jıoo,troDeı;e ~ 
ru:. 

- Ho.yatt.alar mı? 

- Evol ... Annem hayattadır. Üç ""· 
ne evvel babam ölfrnce Londradaki 
uıalll<anesine Ç<!kild.i. 

- Ya siz?. 
Pttnses Beyza lfi~dil: 
- Beni gör-tiyoı"St1nuz iste! İsıtanbui

dayım ... O kadar sevd!ğ!m ve seneler
ce hayalWde yaşıyan İst.anbulda ... 
Mürebbiyem bana §ıriıı merulC'k.etini
zio her tarafını gıyab"n \.'e kar-t pos.. 
tailirla ti:'nt1.ml$!.ı. ı~t geldl,ım gün 
bJe h1; yi&.Lancıl.ık. · etnı~d.i.Jı'I.. .• 

- Sll.i "'1nl.eric.en gen-~ L:r urur du
yuyorum Prenses ... '1'ürideri. Tu~1ti.ye-. 

yl seven bir ecenbi U.c .konuşınak çok 
:ı:evkll b tr şey ••• 

- .Cana ecnebi Qemt:?-yiniz ... Darılı-
rı:m t l'! ~nra ... 

- ~ e s v :nu btr kıon SU'Şunta var 
ki. .. Iiiç dl.lnmad.an siı.i d~rılemt:k is
Cyoru'Yl. •• 

- Ben la:ınuşmaktan yorulmam ... 
- Pc-x. te öyl.e değı1... Dazan kir-

P l:lerıniZle gO .. Ier.!.nL:i örterek uzun u
zun $\l!ı.yor:n.nuz .• 

Pmoes Beyza om ahiz g&zlcrln~ göz 
beb t'e. imden +,.~ ruhuma do.lrlırtrıak 

tst:vormuşcası:na bana der.'..n ve nıüte.. 
beos!m bakıyordu' 

- S•z de k rp:klerlmden o kadar çok 'ı 
e ~ .ye~ ettallz. ki .•• 

(Devamı Var) 

la.rında Rus mıev;fılıerlııc sökcme 
d'lklermi bi!mr~omu. 7 gün :ıııı.r 
fı.ıxla bamım,·y>an Rus ceph.eıslnin 
sei<irımd giınü böyJ.e bir )'tlTlli1g~e 
uğanıanaı;ı ve (Xlktar>beri ha:z.1rlan 
m•ş oLan müstahkem Rus mevzi 
!erinin biordenbil'l! yarıknam dik 
kate şayıa.ııdlr. 

Alnı.anlıar; yeni S'!lıUı.lat ilaillan 
<hklarmı ve bu n"laınn ka.-şısınl'a 
Rıaslann ·şaş:uıcfıJüarma söylü~r 

m. Loodra bu sili'ıhlar al"ası.n.da 

tesiri kuvvetli olan yeni ~ hıavaın 
t<pu olduğunu oo .b:ldlırdi. Ruslar 
Alrnoo yıaııma taa't'l'U.Z\Jlla sekiz 
gün day.a.n.dı.l<ı'lar ve görüniiE;e gö 
ıre muka"\'emettıe oohi devam C't 
t1de'l'i içiaı; şarşır<hklarrrıa hiiı.1=e 
dilamez. Bu yeni si.liıhlıa:ruı; yeni 
fa:ı tayyare~ ,.,.ni:· zı<'ılılı vaStta 
dcii toplan alması muıhtemelıdir. 
Makine <t31'b;nde birtüın mıe<>ele 
ıı.ı,a iislünlü•ğü tıcımi'll etmek ve 
zR'lılı vııMtal31"1! ça'!mk tahrip ede 
cek •kurl-retli to,,lar kullanmaktır. 
AJ.nwn~; Kcrç :rrw;ydan muha 

ııahe · !k~\tyacak büyi.lk tna.r 
rUrı>l<mn b'r ba.-<l·anıgıC1 alıı.ra.k va 
.snlııu>&.·r~=laıl: a'Yn-i <tn.ını.da 
lb'1lce henüz meçhul olan -yıen.i si 
J&'hlarıru dıa tecrüı'.)e edyoır!ar. 

Koerç kry1lan'11a varo1i<ta'l1 ve A7.aık 
doı:.•ııi;ıiooe Rus fa.all:ıy<>lt>fle nühavcl 
vu-d;.kten oorıra; Almanlaır Ros 
1ıof üırerine ccrmp cenıahlaTındon 
ciofrı a eııı.:n olarak i.!erlıt\-ebi !e<.'C k 
Wrci(T. Fakat Almll'!llar; her d.cla 
sınd<ı böyle ltr •m kesiırr.ıdoe taar 
l'U!Z yoapın<ılk usulürıü lrulkı:nıırla.,.,.._ 
bu Buı<la'<'!n iş-ini kıolaylaştıuaıb:J.ir. 
Rıı.'1ar da süWınclli !ce;.mlerderı 
l!ıt,y:>tfor ceibederek tawrruzıa 
kaT'Şl kor-lar W"J'a 'lrnrş>lıık ta.anruz 
yapmaj\a ı:mJııan bulurla. 

Geçen ya.z Almı>n taa rruıını böy 
le başlama-dı; ş'ımdili!< Donec hıav 
zasmdıı .başlıyaca.k lıiitrük Aknııın 
ta.arruız;tınu lbe.'·dryelın. Bundan 
ooıı:ra; bi.iıliliı .kı.ş <levresinde 1<i 
ta rafun nıası 1 bir h.aıııp lruıci!'etde 
hı.ız~ını vıe nsml döğiiş 
tüklmni 0,'1<ıe öiırenmis o1•'<':'l"Z. 

Hep üstünlüğü 
temin etmek •• 
Yazan: Ali Kemal Sanman 
Ei;'er d;ıiha rok ıa.yy.- y-.pıh-

bfü;.,.., bu hal'bi ~ mum 
lk.ün IOl~mı söyt'.:yen ~iliızle 
t..<l de<hğir.e bakılınca haııüz t.ay 
va.re ıınalfıtı istenen ~ bul 
;,..11mış o.luy'\llr. Anglot;"""'°"' ııara 
f>nın en zlyooe chemm >yıet verdi 
f,ti dhıet de Japonların Olııya.nus 
,.,, $ork sahatilnda.ki lıa....a ustun 
lüğüdür. 

Öyle görünüyor ki, onlann en zL. 
Yi!de t! ı Jkat ettılcleri· lkıkta ku 
şı lanıı.dı~ti dünma111 küı;ük gör-
111' n<' Kı~;.,.. Y o.k>ıa A nglooaJmon 
taımf:run ha-va kuvvetleri aırttık 
~ arttığmı >f•li:Jat roha91roa gös 
teron al:.me~l.er gllıg>:le bet.-.mek 

ted:ir. İngilioz asken mıü~le 
riinn da.lma hava fü;tünlüğün~ 
ırJ hver tarai.nda. olduğumu soy 

liyettık Anogl.osokson tara.fırım 
daıha pek eksik bulund~u teık 
:rar etmeleti ortaya şu Z'a1V1l ver 
melınıeldlr: 

_ !Bunlar ıtıa.~i kamnacakları 
ns p€il< ~"<JClar. 

Fakat 0 münekl<hllerin mütale 
al.arı iı;ti.k'balıden ümidin .kıesid'>ğiı 
ni değil; nakl.e daha çok çalışmak 
ve t:eyyare rumıaıatını a~ 
Lk:rin.in Angl.o6akıonla:ıea acı 

1ıecrU!>e1erd!'n sonra a1'1:ıik iıyi<l~n 
iıyiye yer~ göstenmektedr. 

T;ıyya!"e bahsrndle irlikıbal hep 
bu ima?atın daha artmasındadır. 

Amerikalılaırın ;maJatı büyü!k bü 
yiL"i< nisbetlerle ar1ı1110Jttadı.r. Bu 

'1llsuSla biır fikir ed-';nmıek için ŞU 
nu gözönü.ne getir:ınok ıw.ıtıdiır ela 
yorla:r: 

_ AıınoNlka l ıla.r nice zaımandlıtı 
lberi otıomobil ya parlar ve dıülllY a 
nm er tara.tına ·..->llarlaırlı, Şimdi 
d'.QITTC!'lıi:l y~rine t.ay>yare yQP1lıyoı., 
Gerçi l:ıu dalıa z:ıytad<! zaman is 
i:i\"E'YI bir işti:r. Fakat ~al1şm:ık ve 
~ bi.rleştiği .ıçtn elde edilen 
ne-tce de büyüktür. 

n· ~C<" La..aftan hiç mkaım söv
)em.mumekle ber.:ı'OOı.- İnRiliz.lerin 

- Bu ko.dı:ı.r ~lta.crl ır 'iMuriığırn .,. 
dam, çık«rıp eLı lir<.ıyı sayw.m. .:in.. 
kflr eru. lJava ewniye mecbur ka..ldım. 

üava edile<ı,. bunu .k.tıbUl etnuyordu. 
Kııılıca, 

- Her zaman Nbicı muk.abili.ııde, 
hafı.ada ytilde on fa.im bana para ve. 
ctdl. z..ıeıı ikıeııd.isi, .ııı~ iaizcidir. 
.Bu sefı;:r, tama.rnec. uydw:ıua olarak 
da"8. açtı. . Elli lıra iıstı,yor. Kendisine 
filli para bile bo~wn yoklt.ur, dedi. 1 

Zeynel, elli !ırayı ı,.,ooısio:l<m a.iodıgı. 

O-. dtı.ır bir Uç pıuı gc;-. s,.bi.lle. 
r in ç&ğrılması i'ııı. aıuiMıluırne 1>aa1<a / 
güne bırakı~dı. 

Salon bo,aldı. Da.vacıt Zeynel mah
kıeıned<!n koridora çıkınca, kırant& blr 
adam. yanına sokuldu. 

- Ne oldu, Zeynel Aja? Dedi. Elli 
liracı yürüLtüle-r, haf 

- li!>ın de ııasıi7. Gitti 1:ider, dalıl 
gider. 

- E! .. Öy:e<1ir Jııt<>... Sen Nasrettin 
Hocanın hık.ıyCf:ini bilmez misin?. 

- Hangi hilci:yestni?. 
- liO\.:.J bir gun :korn.şusund3n kaun 

l$te'ıniş. Kuı..n.şu ver~. Ertesi gün, Ho
ca, kazanla beraber bı;r de tencere llÖ
türm~. Konrş.usu wımuo; 

- lit.ıeö, bu ned.r? 
- Ss..ın ~ez:ı.n doı:urdu! 
- Evet ... Zaten kazan saDiılı verdL. 

glmiz zaın.e:n gebeydJ, d<."llliS lroınşu .. 
su; itaUın~ bcr<J.ber ~noereyi de al
mış. 

lill' ltfııç gtin 80lll'l:I l{OC'a yine ka:r.anı 
istc-m_ş. K0tı11;ıu. ~ır t.cnc.X:re daha gel~
c~k thye sevinerek lWcaya it.az.anı 

vermtş. Kaz.an, ı.enin para gibi, bir gu.o 
yok, bc-ş gun :1ok. Ni.h yet Hocacnı e... 
vine gilım~ .• Çat çaı k&pL . 

- lioea. demij. B1.2. nı ~ ne oı.. 
dıu.1. Hoca, 

- Mı. denliş, sorma ..• Kaz&n Sil'
lere öuıur. Za.ten verdiğin vunan ba.&
ta ıd .. 

- Aman Hocıı, clemi.J ko~wıu, b.!ç 
kazan hasta ohır m~ ölür mü? 

- K::tzanın yavruladığına in.andın 

da, ü.duKlir.e mi inanaımıyomun? 
Dıye t"Cvap v~is Hoca ... Yavrula.. 

yan kuz;ın, eil:.eı .. te ölü.r de .. . 
- E'! Yiini?. 
- Y~nlsl. ır...anisi bu ... Sen de, pal"3-

n!n ilreytip f:ı.iz getireceğine in::ıın1yor, 

&e'\.~iniyorsun d:i, anda &Lr&.da da bO.rlo 
öltt'l:"ğ.lne ılli i:nın.a:nı,yorsun.. tizülü. 
yon;ıun!. 

- Yok canım ..• Ben paraya faiz a
lır mıyLm1. 

_ Acnan Zeıyn"!'lıc!~m ... Bana da mı 
Lololo~ Ben bunu yıJtar mıynn~ 

Zeynel, bu kıl1lnta ~atm kohKJa gir. 
d\ \'e kulağına bir şe~er rwuldıyarak 
al.l'P berJber ~;; .. ;ı.\\A(ll J{fıtürdU. 

Ht'SEYIN BEHÇET 

taYY'!'"' 1.ımaU.tı.n.m da aırttağını 
tekrara lüzum voktur. Bu mwlilt 
da şimdiki sı;fha evsaiı mffroın 
m,.ı ol&n ta:'>"Yıtrelerin miktarına 

~-Mtrnalktır. İngi.lnJer = 2a 

man evsafı mükemmel taıyyare 
y.aıpmıtyı. c!üsün iiıyorlarrd.1. Varduk 
ları nıclice l:ıu bususta lrend'leırine 
emni:yet verın ;,; ol:ıcak iki şlmıdi o 
mühmımel eV!'aftadır. Hava harp 
vasılabrm:n sar it!IOO!'ile de Ç<>-'c 
olmasına ça'""'ıdığ>n1 söylii')"Or 
lar. Hulasa çoğalbnıaık, daha ço 
ğalt.rr>ak. 

J ı>pon .baıru;.'ıııde Anglıosabon 
ta.rafı şu altıı aylık valka.yiıin Ja

p<1nlıarın r:wa ili;tünlüğü gooter 
d;ı";1in tokraı ('tınektıen geri '.kal 
maıımştır. Bununla bttaber Japon 

v.ay!atının t"hemm>j~etciz ~T:ıi gö 
rii1.em·y•ecelfi a.~'kardır. Çünk5 Ja 

'("'Qn hıin;a kuvvetleri her fe&.kıir 
Lğı :hiç-e sayara.'c hiiıcµm e-tm::ı>!ıer; 

Ş'.ıdd[J(lıi. mıtkavı>m~1 göımü:,kr; 
fakat yill<! taarru;.tle.n g>eıi \ro!ma 
mı.şlaroır. Bu ne ile oiur?. llk sı 
ralardaki nıuvaffaıkiyetin verdiği 
n~·c içinde can ve mııJ fuda k'brlı 
ğı göz<' büyük görünmüyordu. Ll. 
kin edilen fedakorhğı.ıı .alman ne 
tice il.e ölçülec<eği bir zaman var 
dır. Bunu aa J a:pon Arr>..irwl ve 
Geneııaileııi hesap edooelolerd::r. 
Tıvyıya.re mi daha kttyme1l'.d.'<r, t y 
ym-ecl ımi? Gam.iyi mi konınınlı, 
gem'dy.i mi?. 

Bu harıp bu sualleri da.ha ilk 
, günündenlıeri. ortaya kıcıynın.ış o? 

du. Yerme göre k ah bi~ini.ıı, kıah 
ötekin'n daha keymetl okhı,iiunu 
söy!ecUer. Fa.kat aşid<ar ilti lıem 
m al, hem can fudakarlıgLnı göre 
aılan .raponla.r altı ay içinde de
ııi2ıdoe gemi, havada t.;yya.re lkay 
Jx>del1ken Japon gaınicisi de; J a

pon tayy.a.rocisi de; keınd; canla 
.-ını fed.::ı ect,yorlardı. Hil\ dıa fe 
dıı edl}-orlar. Halbuki Arı:g'.ıosa.k 
son zi.hniyet.i;ne göre :bu JradQr 
ileıtt gitmeğe lü.:cum yoktu.-. Çün 
kü J apon:a:r için b>r gemiciyi, bir 
ta-yym'OOiyıi yet~Linmeğe zaman 
isber. Böyle eı•ba.p feda>lıerin kay 
b:>!mas:lc llıarpte hasıl oıa.n bo.ş 
luğu doldıınnaık zorou:r. Bu nok 
tadan da bak•lınca hııı'b!m. şöyle 
hlr ~idesi betm>el<tedi-r. Caaı ve 
mal itibarile tasarruf. Fjk:at !harp 
roalzemi:'Si.ni öyle b.."r doreoede 
90ka}tmalı kıiı bir gün hl<: düşün 
meclen; tereddüt e~<"den snfıe 
debilmoli. O gün .geUnc\yc b>.!ar 
da cah<:ınnlı ve düşma.nl.:u:ı& vıo 
ru:.~asmı bı:kleır-<.'li, 

Yazan: A hmet Şükrü E•mer 
İngil~ Başv>l"kili Mr,,,t r Çörçil 

Londra rad)-OSur.da l.ıır nutu.!• 
söyliyerek harbin umu'Ilİ gidişin* 
ıhulfu;a etmiş ve 2 yıl evvd >KU:ia.
ra geldiği gLi.nkü durum ile b u
günkü d urum arasındaki fanl<ı te
oarü:ı: ettirmiştir. 

Çörçil nulıkunda o va.kitki uu.
rumu şöyle anlatmıştır: 

•- O znruın .burada adamızda 
istil;l teiıltkes.i ya.kın görün(jşol" 

d u. Akrleniz bn e .kapanmıştı. Yaio 
nız General Smuts'un nöl>et lbeıw. 
lediği K ap yolu açık ıbulunuyor
du. Mısırda ve Sudandaki fena 
teçhili< edilın.kj k uvvetlerimiz, yok 
edilmelerini bekliy>or gııbrydL Bı.i.o 
tün dunya, hatta en iyi dostlar>
mız bıle, ölümumli<lln artık gel.ip 
çattıı;ını sanıyordu. Bunun üzen.
ne ya ölmıye, ya kazanmıya ba.
zırlandık. Hıçbcr kıoMu hlSSi :ken
dis.in.i göstermedi. D~mauıarıını
za meydan okudu~ Vazilenıu 

yaptık ve Allah u ınayetil" keu
climı:ı.ı kuı1.arcLk. Biıtll.n b<r yıl, 
hürriyet davasını ve bütün d~ 
yanın ünütlerıni nııilıafaza için 
yalnız .başın .. çarpışt.k.. 

Çörçitl taraıından çizilen ib\a 
manzaranın dobru olduğuna şlıı~ 
he yo.ktur. İr..gilterc, rn40 senesi 
J.ll;,baharında tarıhınin en bU'lıraıı
lı gWılerını ya,-;;yordu. Fa.kat bıı 
buhranın, üır.~k.ızıı:k doğurmauı

ğını, tersine olarak savaş azının! 
lkıı.vvetleştırdiğıni, ıbu sıralarda 

Londrayı ziyaret eder;;en görmuş 
ve sezırıl§tik. Esasen Çbrçıl'in fü<.· 

tıdara çağ.r ;~ı hu azının lbır ııa.

desiycL. Ve o zamandanbeıi de 
Çorçı! hunun semboitı olmu;tur. 
İll8ılıclerın dövu:;mdJ!dcnni ıi>Y' 
liyenler, ÇörçU'ın de dun tıelırt
t•gı gıoi, lııgıltcre imparaoorl ~Uı
nun bır sene, tam l.n.r sene, ikı t111-

y.(lk devletle yıılnız l:>aşına savaş
tıgıııı unutuınktııdırlar. L -: t. re, 
W39 senesi Eylfıluı:<ıen 194ı, e'le
si Ha.zıxan,na kadar l" 'nsa ıle bır-
1.ıkte ciövli{üyordu. Ve Ahnanya 
·bu iki ıbü} üık devletin .karşısın<la 
yaloaıd.ı. Ha]bt:k~ 194-0 seıoesi Ha
ziranından sonra ı-oller dcgr:ti: 
1-larplcn çekilen Fransa, İngilte
reyi yalnız bırııktı. Ve ltalya da 
Almanyaya katıldığından, 1940 
sene:ıı.nclen 1941 senesi Harlı-anına 
ikadar İngil.ızler, iki ibüyük dev
leti yalnız olarak ıkarş.Jadılar. ]<;. 

ğer İngilizler bu hır sene dayan
mamış olsalardı, ılıarp bugu n bit
mi:ı olacaktı. 

Bunu.nla bera:ber, lngil•~rr ıi.
tün zorlukları yenmiş, 'bütün t n
hkeleri atlatmış m..dır? Harbin 
umurni gl;i~ oldııı.kça i)iıru.er 
'bir levtı,..,-ını çnen Çörçil de ıbuuu 
ı.ddıa etmemekt.ed:ir. Hakikat şı; 
dur ki 1940 senesi i!kıbaharına na• 
zaran har.oin sahası ~ gen.işle
mrştır. Harp bir sene müd.1et bır 
tarafta.n İngiltere, diğer taraftı;n 
da Almanya ve İt&ıya arasırıua 
devam etmiş ften, sonra Rusya 
da haı:tıe kı.tıltlı. RU8Yııdan sonra 
Japonya ve Amerika muharcıtıcyıt 
girdiler, Bu hale göre harp bı.i· 
tun miu:asilc bır dünya SaYaŞJ 

mahiyetini o!m.ı;,tır. .Bı.;.gün heli 
iki tarafın kuvvetleri arasında 

ıbir muvazene vard.r. Ve ı.ı.uın 
hııngi tarafa döneceği kesin ola• 
rak söylenemez. Fakat !ki sene 
ovvel.i&ine uazc.ran lngiltereni.ı> 
v aziyetinde bir düzelme olıdu.ğll 
.inkar edilemez. İki sene evvel, İ.a.
giltere yaln,:odı. Almanya Ilrlta~ 
ya adalarını iı;Uaya hazırlaw

ycrclu. B u teşebbüsün muvaifak 
olacağına inananlar çoı;unluğıJ 

teşkıl ediyQrdu. ltalyanın da A!• 
r>kadaki İngiliz ala.kalarını ~ 

fiye etınes; bir gün meselesi g ibi 
görünüyoııdu. Halbukı bugün ı.n• 
giltere yalnız degildir, >Stilfı tclılt
d<esi ortadan kallınııştır. Tast;yıt 
edilen, Afrikadaki lıı.g.l.iıl İmpara• 
torluğu değil, Airikadaki it:ı.JyaJJ 
İmparatorluğudur. Buna kar~u:~ 
olarak Japo.ııyanın haııbe girmCSI< 
Uza.k Şaı•kta lngiilileri c;()k. mr d1" 
ruma düşürırıüş•ür. Fakat Jap.•fl'. 
ya yalmz İngiltere ile ılcgil, ayıı> 
zamanda Amcrlka ve Çır> le M 
ıkal)ılaşınak tadır. Ve bu sal ad' 
da ılıarl:>ln gdi.şmesi an ıwn deJ1

" 

şebilir. Sözün kısası, ll:<ır b' ıı~~ 
yapıldığı zaman, Çör,,l"Jl, r _ııc ıJ 
den öğü.ıımE>kte haklı old.-gUJ!. 
tesliım etmek gerekli olur. İn~ 
!izler de tar~hlerinin karar.!" 
günlerinde kendilerme kurtul:, 
yolunu gösteren ve o yol üzerhı 
rehber olan azin• li ve sebatlı :aşf 
vcıkilleriyle öğünnwkte hak1tdıt' 
lııx. 
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! Büyük Alman l 
TAAR ZU 
Başlarken 

(1 ine! S:. !!eden Dttaın 
kınii&n i§flı-ak eden~erdm b:r. ol 

Y&lı<y.a Galı.p Kargının ö.!ümii h 
tarafta acı iık! k:..n;ılenmıştl!'. tliu. v.a.zını.n met.i.tıleri An.aıci.oıu 

Ajansı bültenlerlc"1ec a.lınmıştır) 

Telhis eden: !11uammer Alatur 1 

Günün en mumm meselesi; Kıı 
rım ya.rımad:asuı<la; Kerç adasın r 
oo; .K,erç ıst>k:ımcti.nde AJımanıa 
rın gir:şıılş oôdukl:ı1'! taarrwdur. J 
Bu taarruz a.caıba gorç'Okt= bek 
len-en Alman t.aarrozu mudur? 
dJıj e z.fü .. lnere lliT sual gehnekte 
rur. 

lnıilizler, 2000 kilomet

relik geni§ Şark cephe

sinde Kerç yarımadasına 
karJı riri!iten Alman ta
earruzunu, büyük taar

ruzun bir mukaddemesi 

telakki etmektedfrle!'. 

bahis mevzuu ederek, şunları söy
lemiştir: •Almanya şimdiye kadar 
gaz .kullanmam;ştır ve kullanmı
yacaktır. Almanları.ıı gazlı mayn 
kullandıkları hakkındaki Röy~r 
ajansınm haberi Alman BaŞku
marıdanlığı tarafından tektip ediJ.. 
miştir. Alman Başkumandan>ığı, 
mukadder zııieri temin etmek içlıı 
böyle vasıtalara mu!btaç değildir. 
Dünya şunu bilmeiidix ki, düşnan
larımız gaz lıarıbine başlarlarsa, 

öyle bir mukabele göreceklerdir 
ki, bütün diinya Alman kimyager
lerinin nelere muktedir oldukla
rını hayretle göreceklerdir.• 

Amerika daha 
100 denizaltı 

Filipinlerde 1 Meksika körfe
muharebeler 1 zinde Alman 

lıô.lô. devamda! denizaltıları var 

(B. ~nwlrnlc..J:n <leı.am) 
rivayete güre yeni 6illıhlar pi) ade 
tara!ından kullanılan bomba tü· 
fckleridir \'e bn tiüeklerlc atılan 
howbalar patladıkları nokfanııı 
300 m<"lre ıu tinde te..lr yap
makta ve kunetli laz~ik \·e dhıa. 
mizıui ta>eııinde o çene icinde 
bulunan muhııriplcrin danwrları
nı patlatmak gibi tu>i tahribata 
sebep olına.ktadır. 

1\lerhtrr.un cenazesi bugün ö 
le<loen sonra E"Vicden nıeıras:m: 
k.aldır.ılMe.-k , • ., i.k di nan~ 
ıınülırok'jı nanıaz ~...-j;:ı camnru:c 
kılımlııık \an sonara ~s. mahlıcı 
sine defıiöltinac r. Ailesil>e d 
rin ta7.i:yelerirn'zi """'an>:. 

L:.'1dradan gekn haberler; 2000 
kılo:ı~tıreldc gen.,, bir CEJ)tıe füze 
riııde; ancak 20 'lı!lı:rmetI'C!iJk bil' 
cepn~-;.., in:hisar eden bu taaNUZa 
büyük Alncaııı. taarruzu den~«ni 
;~i !bi.l.C.nn<!k.le ibera'ber; 
Ker~ ıkarşı glıiş1'en J.,u hareketi 
hu oıt: :t •~1rr1 ıza -bir mı.ikadlcbme 

tcl.~kı' e. ·.oktıe hntıa ol1l'~·ac3ğı 
n da ilısas <'lm'Oktedir. . ' Bu ıb:ıb<:r re if.'"'" A!<!:.nlar 

VİŞİ VE AMERİKA 
MÜNASEBETLER! 

pek t~h'i olarak; büyiik t~aIT.u.:ıa 
ne zıımz:ı ka!k1caklar.nı eb~te 
lbnd:nnez!.t'r. Fakat 30 ma;y"'IS mcll 
t g ,ı dwe ortada -b.lr tılom 
ı· .. ~·1';-r d. do"a%nktıxlır. 

Bert kaYYJıid::n yar:ınndanm 
'ta:mı2iınen İŞ!" Uni b:ır gıin meselesi 
f:.JJ'Elrr °"<' i '?r. En klllVV<>tlf ve 
dar nle-Vziilı! "'lilda!aa edeımiyen 
Sovyetl~ 'n da.ha ae haz.rlıkh 

Kere önü...,d- uzun müdd0 t rnuk• 
~~d ctmdcrmı> Alman me"afili 
~ı~ mrıl v~ktedır. 
~ • z i.aY"~ ':lsrı ıse KCT'Ç ta

arruzunu büyü-k taarruzun bir 
nı •• k• -esi olaraık telkkki et 
mektedirier. 

'ı:' ·ını· l rl~ rt' rl<'nfx--M. 
~m eıdM bu I"'''h~.:reb~lerin 
'b "il:ı' >tı ne 1CC' 1"'r h{" {:'·!nd-a 
a; l:cri ·n1t. J.Tr.r1rr · ·n yazı~ını 

nyr~ c ~;.u., rnu77..t.a OOuvac·ak.sLıı~z. 

İ1'GİLIZLER ~!ISUlDA TAAR
RUZA GEÇECEKLERMiŞ 

S .. 1 ' '-:-ıy e ç:' ~ ~\.·-e1lsk.a Ta 
g< i:tl J t ga?,e'.cs!n n R=.a mu!ıa 
bı .r.in' · ma'ı'.trr.a•.ı <'i>:-e !11 
g la ~ı .ra ehem -r:. !\ tl rn1ki 
tu "'Cla ao;.:er, 1-eva ve < kuv 
\'rtl<>ri gönderm l.r İtalyıın as 
keri miktlutler; İng'tz!.;.r!rı pek 
yel.ında Nhsı;rda yeıli Lt• tn."crnıza 
g'.'Qtilll'lerl iM mali old'1ğu !lletf:t:e 
slı p vaı-,.n<..' tadı.rlar 

lman hu u~uııdan gelendi· er 1 
bu· habere göre ;.,e, • kdeni~deki 
Alm~n ha\•a kuvvetleri k.:ıınutanı 

1 
Mareşal Ven Kesserling İtalyayı 
terketm4tir. Ak·denWeki Alman 
'h na ku,vvc•'.len m<.-"V":OOihıür. d!ğl"e 
cepheleri ta!..-vlye içbı azaltılaca
ğı sanılınaktad:r. GerıHal Rorn
n•eol'ı;, de şa.k cephesınde bir ku
mdndanlık alm~k üzere Llby ayı 
terkett Af zan.n«lllmektedir. 

ALMANLAR ZEHİRLİ GAZ 
HARB!YAPMlYACAKLAR 

Alman raayosu 1,-orÇ>nn zeııırı.ı. 
gaz haı;,ı h:ıkkıııdaki bey an:ıtını 

Vişi hükumeti ile Amerika ara
sındaki münasebetler nezaketini 
muhafaza etrne.k.te ve giinüı> ö
nemli olayln.rından •birini te~kil 

cylemekk'<lır. 
Amerikan hükümetinin Fraıısa

nın Marlinik adaları fıaık:kında 
bazı taleple:de bulunduğu sıralar
da Mart.al Gö.r.ıı;;in <lıc Par.ste 
huknındsı m.ı.hvcr:n L.:wal üze 
r.i.ndc yakın&.n •h:r tesiT ıcra et 
rnes;ne delil saıyı.l.ınakt:ı-iı.r. 

Milı\'er de'vlctle "nin Fransadan 
neler Js:CdiJderi henüz i')'itt arıla 
şıln~ değiktr. Faluıt Il1arc~lin 
Pıııise gelmesi crohyısilc o.:;u 'baB 
ma:k k;t.<xLkleri sanumakAıdı.ı.-. 

İTALYAN MÜBADELE NAZIRI 
SOFYi\:DA 

İtalyan ın•badeJe nazırı R.ikar 
di Scfyada bulu ma..'-.'""ladır. Bu 
ziyıarct mlinasefoetile Bul!tar ga 
'Zetf'le:ri ik meınlck<ıt arasında,ki 
dl)S'ane mW:ıa<(ı!Jet~eri tcM.rüz et 
1!'!'111o.1<te 'e iki rn<;m'k<k~tin Kral 
a• :oleri ~rası~ s 'hri_.-e~t<:n 
bahselmek1ed 'rlPr. 

İtıalya!l r...u•.ı"111'n Bü~ro · 1.aıı 
ooı~ huiıulbat ve i:.şe madtieleri te 
m"ll MJ"!>e'k Ü'Zcre Soiyaya gal<L.ği 
a nbşı lm a 'k t<ı<l.ı.r. 

ÜÇ İNGILIZ '.MUH:RIBI 
BA'l'!RILDI 

A'.ma.n kayıızklırı doğu Akde 
Tl.i •"'.d-t.• Afman uça.k1arının d6ı1 İn 
gil.u. muiınb;ne hw.:um ett:'.tteo:ini 
\.., bunl-ad-:ın [\.çünü balırdı<lannı 
!bild~m:12ık redJ.ır. 

B<>tan ımulıripLroen Llbl.i 1941 
de hiıznl<:te gi.nm:Ş yem ımuır''.P 
1erdend i. 19'20 toncıu. 6 t<ıpu., 7 ına 
k<i.nel.. tü.f.,ği vıu'd1. 

D:ğer bat1.r1lan ;:.mı.ilc.r Çakal 
ve Kipling muhrjpJericlır. Bu.ııh1r 
da 16110 e.- tonlu]{ olup 1937 de kı 
zağa lroıımu~ ve harl>>n hıışınrla 
lıepG'i dl> himnete girmişti. 

(__,s_E_._H_l_R_D_E_N_ıı_e_M_E_M_L_E_K_E_T,_T_E_N_) 
A!\l~AR. DAN ve 1 
M" "iL 'I{E'fT.ı::N: 

+ M re Voıc'e tı, hlıı:neıt.;n ayrı. , 
..an ~.Ye m.eruurdl'lY \.Jt"i &f.&e 1 
n·~ et.le ıarlç~ ma:? ye~ e ca ı.-ltr~e • 
uğr r.ıaların meneden h--r l4Y .ln ha.. 
ıır m.~ fıicel verm ş".ır. 

l\tCTE1''EJl.!?lK: 

+ Vlya.nanıo A.drrıira Fuk>ol takı.mı 
bL. rıy sonunda ş.etu .m~zı: ıırelecek, ı:·e

ncı yalıçe ve Galata.ss.7la O.)'.ı.ı.ıyace.k

tır 
+ Ro.."tla.ı-.yaaan bu ay S\)nunda yeni 

traın.;ııy ıbmd~Jları ıe.ccük.tir. Tr.iıur
Yi!Y ı ınt ~ ka~1ı..y;cakt1r. 

+ Cilzt.l İım.ir Nsk·ıı,yat Anb:ırind'1n 
500<J lira ça1'ıcalt kaçan v<211•d•r Ali 
Y:±ilanarıı.k Ml;.,-eye veri.inı:,,l;r. 

+ Ltar.bıll MJ<tdeiumumisl H!:ınıet 
O,,,.t dün Anltar""Ş& ı(.""1.iştır. 

+ B'r ll=ı:aııdan l"Ubaren Yıkiız 
ll~hçad ile Hi<i;v köşk.il halka açıla.. 
cairttr. 
+ Şeh'r Mecllııl, a!>""'hmanlarda ve 

U.rnu."'li yerlerde Blrıncit.eşrin başından 
?-lısan sonuna kaıdar ka.loriıfer yak11-
trı::ısı htı:kkınd&ki 111.llmL.tnaıiutyi k .. bul 
et.m!ştlr. 

+ r~ı..ron zıı.mlan bu ••baht"" iU.. J 
ha en b .. l:ur..ıştır. Pt.-tita, te!gnı! zam.. 
~rı yann başlıy>l'f,klır. ---- .. --

+ Attın dün 3500 ltu~tan satıl-
m;şı.ır. 

Belediye. t.ra.mvıı:ylılra :ır~a :>:.han ... 
lılktan hlııı1:11tı&i ve 0..-ı t;ırat;..n 1nil.
mesinı k ra.r..aşt·r.rn.ış!ır • 

+ K:ıd:n yüzünrl-en Tuz.ltt>p:ıro"l.da 
G nt ~tllnrle b!r :-ırAadaşırt ~ki.üren 
Ahıne Çı.ncr 12 81."ne 19 "ün f.-aJl:;e 
nıab!nım edlknlştlr. 

&ayvan :Jevt&lyatı blr 
elden idare edUecek 

:BiT .canlıı hayvan!M oıfis''> lku 
ı:ıılaeağl hakkınclaıki şayiamn dog 
ru ol.ınadığı Aniı:a.."'aoQ:<\!1 b>Ja.ıril 
mclctedir. L.şe müslt•şarlığı .büıyük 
şehirlerin kasaplık hı<yvan iJıtıya

cmı bir eklen temine kaı""1' ver 
m:Şt'T. ~ıhriımi2ıe ve diğer yerlere 
h~an sevki!Yıal1 Kars ve Mer 

slndeki h;,yvan '1racaıtçnlan bir 
liği tarafından yfllj>llacaık ve ll:>u 
suı:<etle fiallarm bir '.ll"i.1<1.:ı.r ucuz 
ı.amesı mümkün bulun.aca.ktı:r. 

Canlı l-ı"".)'V<ın.!a,. oifisi teşkil; şa 

yirr.ır.ın bund:ın galat olduğu an 
l:ışıh na'.< LaJu. 

Y::rın matinelerd,,n itibaren ---~ 
T SiM Sinemasında 

Yeni ve ı;oriilmeıuiş 

2 Saatlik K 'ıkaha 

Baş Rolde: 

LUPE VELEZ 

2 hiiylik film birden: 

ÖL ÜREN 
AŞK 

(1''ran51zea s<i-dii) 
en gilzel a.,<ok rı>ma11., 

Baş Rolde; 
KATHERINE HEPBUR!'l 

• • gem ısı yapıyor 
V:ış:ngton 14 (A.A.)- !Beyaz 

saraydnn biıldiırilldit,öine göre; Reis 
R=vdt çarşaıır.ıba günü; eeman 
200.000 toniliiJwya v:ı.ran yeni de 
nizal.ılann <~asına müsaıade eden 
k:ıınun ıırn•ihaslill. .iıınw:mtıştır. 
Bu deniııa.lt.ıhrın ooedinin yüzü 
.ıI'}l!Cağı z:ınneıdilmektediT. Bunla 
nn 9 rnıil\}"On ®lara çı.kacağı tah 
min edRrnekıtcdir. 

M.eılbuırn 14 (A.A.)- AnıSbr:ıl 
y.a ya!klıllilnn.:n.da hava faaıliyeti 
dün pek az omı~tı.ıx. Bunun fona 
hava şarttlanndan dolayı. il.er; gel 
d:ği ooylenme.kted.i.r. 

Mac Arthur umumi ika.Ta.rgclıı 
Fi.t~"l' ile ııniinaııebetiın tama 
mile koesi.imed'iğini bi.lıc:Lr.r~ştir. 

FILIPIN CUMHURREİSİ 
V AŞLNGTONDA 

Vı<şiJıgton 14 (A.A.)- B.ılıriye 
Ne=eti orta 1ıon;.'lltoda ~lır A 
a:ne-c.kan ticaret gemisinin Atlan 
-tik l<nyısı açıZ<l<:ınnda ve ruçük 
biır Norveç ş>ı.Eıbinin dıe MEıksôı.1<a 
lmrfe>'.ır.ö_ 'lm1>ill.:ınd~n.i biliir 
mc2<te<l.ir. 

1kl gıemiıden kurtulanla.r .kdraya 
çı:kaını.ın t;ılaıdır. 

---<>---

Berluılde Kcrç'de Almanların 
bas.kın halinde yaptıkları bu mu· 
harcbede her§Cl i'l başında lrnsım 
ceplıesini ve büt · ı geriyi hava• 
dan \'e yerden glinlcı·ee düv.,,.elı: 
bir ateş cehennem;ne çe~irdikleri 
muhakkaktır ve bunun Sovyetler 
üzerinde aşikir bir tesir gü•teNli
ği de yine o nisbctle mu1ıakl.ak· 
tır. 

Amerika - Fransa 
(1 iııc' ~hlfeden D< 'm) 

tıir ııota alınma~tır. 
CEVAP ÜÇ SAHİFE 

V!ifington, 14 (A.A.) - Lav 
taralıııdan Martl.ııik hakk• 
Vişid•l..i Birleş>k Amerika nıa•I 
ha~ÜzBiına le\di edilen üç .aW,; 
felik nota çar~anıha al:.5~mı ge~ 
vakte kndar h•nüz Amerilı.a Ha
riciye Nezaretine gcl\nenti~t;r. 

____ ,,,, ___ _ 
Maltaya düuko akla 

ı:Ma:1t.a 14 (A.A.)- Dünkü sıalı 
günü Malta~ üızerine yapılan 
haıvn al 1 nlaxı esnasında İııgilirlJ 
h-:wa kuıvvetlerine men.sup • ..., u 
çaıktları mlllh.akkak ol.arak i.k •ıx.t>: 
ba ve iki av uçağı tahnp etrn ';fer 
mı.futemcl olarak da bir av uçağı 
düşürmüşlerdi.T. 3 bomba ve 4 av 
uçağı ad 'hasara uğratmışlardtr. 

Ditn ~ iki atV uça,ğl tahrip 
etli'lrniştk. 

r • 

Madagaskarın idaresi 
(1 iııcl Sahlfedaı Devamı 

da bir nutuk söyliyerek Fransız 
halkına ve bütün Fransızlara, Ma· 
dagaskar adasında hür Fransız· 
larıu oynıyacakları rolüıı ne ola
ca{;ını anlatacaktır. 

--<>----

Birmanya 
cephesinde 

(1 inci Sohlte<ien De-vam) 
Birnıanynda Japonların teşebbüs· 
!eri akim kalmıştır. l\lüttcfik u
çakları faaliyetlerine dev:ıın et. 
mektedirlcr. 

Yeni Deliıiden alınan bir habere 
göre Akyob limanı yüksekten 
bombardıman edilmiştir. 

VAVEL'IN EEYA.'"iATI 
Yeni Dellıi, 14 (A.A.) - Vavel 

HinJi,tanın müdafaa51 hususun
da eyim.serlik göstermektedir. 

Vavcl, Jnpoııların Birmanyada 
yalm:ı 5 fırkaları olduğunu ve 
tukviye kıtautı gctiremJyccekle
rin.i süylemi tir. 

Halbuki lııglizler Hindistan 
cephednde faze ku •ı•etler ile ~ar
pışıruya hazırlanmışlardır. BİT· 
manyadaki kuvvetlerin de mane• 
viyatı yerindedir. 

LASUİO'DAN ÇEKİLİRKEN 

Çunkitı.g, 14 (A.A.) - Lashio
dau gcleu bir muhabir, Çinlılcri:n 
şehri ıerketmeJen evvel bütün 
malzemeyi götürdüklerini ve düş· 
mana ) arıyahilecek olaı> bütün 
binaları tahrip ettiklerini söyle
miştir. 

BAŞVEKiL TEBRi:K ETTİ 

'llokyo, 14 (A.ı\.) - Amiral To· 
jo Birmruıyadaki Japon orduları 
kuman.fanına bir tebrik telgrab 
goııdcrmişlir, 

'l'OK\'.OYA GÖl!E Vı\ZİYl::T 

To~ o, H (A.A.) - Ja;mnlar 
Yııııııan <:) alctlne karşı yca:den 
taa*ruza gt?çnıiş.lı---rdir. 1U kll0-111et
re kaciar ilcrlcıi.kleri söylenmtlk· 
tedir. 

Mensucat tevzii 
( 1 ine! Sahl!eden Devam) 

Tevziat için İstanbul; BeyQğlu; 
Kadıköy~ ÜSküd.ar ?erli MalJar 
PııcuJif.arından b~ ~hrimirıfn 
mahll.elii semtlerinde bıeyi:u.kler 
ibdaı; olunmuştur. Hangi nuıına 
ralı kupon muka'bi.Lın.de ne giil1ü 
ve h&n~i lba'Yiden mal ~acağı 
kur..on'iarın c-vlere tevzi olunm:ıs1 
b:ti.nce H;Jıı ıxblecektir. Güırı ündi! 
<llıtiracaat c1ımiyen1ure ancak satı 
şın aı·luısı alındııktan ronra tevzi 
at ya.pılocaktı-r. 

Şc>.lı.r..m:we bulooan Sümerbank 
ım.'11\.'l! müdürü Hu!lki Alllibaılı bu 
sö.'bah Y ~ı>'.i Mallar P::zarlarında 
rnıt.;~ul olmıı~tur. 

--<>-

rıaıın v sıtaiarı 
(1 inci Sa hl!eden De,· om) 

ve ~O 1ıondan tlşağı deruz nnkıl vuıta.la_ 
rını ,Jk:llat.lm'.<lı -ac ,,:, u.;~c<.-J.1. rn~cbur:I 
çal~şrr.a 1nl:ke:.!ef:yet~ teıyın edeı.,:ıe. 

C(l~tir. tlcre 'er Vil ıyct"'e Je Fı::rt Mü
ıal.::.be l(omfsyonlıatı tarafından tt-sbit 
edlle<-<1<. '011\altrın satış bcdel!IP'S'f ve 
ücrı.: _er rnahal:.l r~y lC üze.rlııJen verl-1 
kc:!ktir. 

T·c:-rel Vckt.1eUnce Lu hu. u .. ~ bir 
talim.Jt.• :tme ,.. - la !T'',ş--•ı.r nu t::' -
!na.n..ınıe hükilnılerL1e göı\! her yer!n 
n"!.:t va~~talan ve bunların ttı.fıma ka
b!1:yeti tc-ı.bft olunac~k. ve o·r yerel n 
dfger bir yere yap:lıı.cak n.ak.ilyat oua 
&ür'41' ~nu.w e<l--~c~t-I. 

Vaşi;n.gtoo 14 (AA.)- Çaxşam 
ba gütıü Ruzvelt Va.ş:.ıgıon istas 
yonun<la Fil\pin Cum!Ourreisi Geu 
ron'u karşılam:şl1r. Geuz.onun ya
nın.da rcfik>ısı. kızı \~ o!/l u buıl un 
makta 'di. Stinıson; HuJ voe Gene 
ral Marşal karşı !ayıcılar aJ'B.sında 
·bulunmakta idiler. G<.-1.ızon ve ai 
lesi Vaş'.ıngtonda kaıla.ca.klardı.r. 
Goceıyi beyaz asr:ııyda ge.ç.llı!ni§ 
!erdir, 

Yeni Norveç E!ç!sl 
Vaştn gton'da 

Vaşin~ton, 1( (A.A.) - Beya:ıı 
Sarayda, Non.eç VeUahdi Glav ve 
Başvekili Nygaardsvold huzurun
da l\L Demorırew.ticrııe, Norveç 
hükumetinin ilk Vaşington elçisi 
sıfatile Reis Ruzveit'e itnual.na
mesini takdim et.ıni§tir, 

.FR.MSANJS CEVABI 
ŞİDDETLİ 

ViJi, 14 (A.A. )- Dıiu akşam 
Vi~de bir resmi t bliğ n<vedil
ruiştir. Bu tebli;,de bilhassa ~unlar 
denilmektedir: 

+ Yen Dellti, 14 (A.A.) - Mlh1rer 

Garbı .... 'C'ransada Radyo istasyonıon Frano12 fündiçlnJ. 
I' ~ sinde H<U"ıoy şctırinfn Aımerikahlar ta-. 

Dij:er tara~tan merkez ve şimal 
cephesinde çamurun kalkıns,1na 
kadar bir intizar devresi daha la· 
:ııın gelse dahi cenurtaki Knç de· 
nemesioden scnra Kafkasyayı he· 
def tutacak taarruzun ba.,<laınası 
ı:üııleri herhalde çok yakııılaşmq 
olsa gerektir. Belki, h-ıı nhada 
Rostof'a d<>ğru bi.r ilerleme teşeb
büsü vukua gelirken bir yand..n 

da Kafkasyadaki ü~Jerin t:ıhrff>itıe 
ve Sovyet donanmasının üssiiz 
ve ortada knlma•ına lıarekfıtın 
müstakbel inkişafları bakınuıı

d11n biiyiik bir ehemmiyet ıerile· 
ceği şimdiden tahmin olmıabili.r. 

Ilirlcşik Amerika Devleti 10 
lllayısta Anliller valı.,,i Amir:ıl J:O

berte adaların st•tüsün!in dct;.,r 
tırilm•sİne ınohı( tekliflerrl1l bu· 
lunmu:ıtur. &u teklfler hükumet 
tadından teılkik cılilmiş ve boZ& 
vahim m;:ı.eleJ.,..; ort:ıya koym~ 
tur. sabotajlar =.~.~ e<illdig!nl bil.. 

Baş\ekil La\81, Anıtral Dar
lan, ve 111üsteııılekelcr Nazırı A
nıiral Auphaat ile uzun goru~ 

melerde bulunduktan sonra Ame
rika~ a şiddetli bir nuta gönder
nıi~tir. 

daha s z k la ş t z Vebaya lrerşı tedblr-
vi:şi 14 (A.A.)- Vii.dcn öğre ler geulşletilt'.I 

nil<Üğine göre; A.tınntik luyıSında Pootısa.;t ve Haıyfa limerıları hak 
.gaıı:ot Fransada denı.iıı',l..:ı.llanna kında kcmulrnuş olan vebaya ma"iı ETEM iZZET BENiCE 
karşı suikastlar devam ctmcl<te sus tedbirler Sıhhat Vekiı.lctı.nce ı=:============================================:===-. 
d:r. Bu vak'alann bir kaç gün ev bu kere Mısırın iskenıieır.lye iürna 
vcl ma<ynlcnen t:ron lıitd:sesindoen nı k Suır.ıye ~"' Fi.listlruın tekmil İstanbul fırıııcılardan çok çekiyor 
sonra sı.!dl:ııştıığı görii'ımüştüı:. liımao:ıJanna tı:ışnı!l edilm:.~tir. 

(ı inci Sa!ılI<den Dev ır.ı 
üç defa ceııa.anıw-• •. ı fın=llann 
mı: 'i kon:nıır..a m-..&enıe..;nr tE'v 
cf.Ceri ve kendi]("r;ne biç d<mek 
8: un vEl!'ilinemc• dün kararlaş 
hTıJmıştır. 

--* Loıııdra, 14 (A.A.) - To~u, •ıh-
ıhiye ve zırh.ıh teşk.lUerJndf!n mürekkep 
bir Kanadıı.!ı kaCUe İııeiıte1:e7e var
mJştJ:r. 

Valhıln Şehir Mecusi 
.Azaıarma veda 

ziyafeti 
Vnli ve Belediye Reisi DoktOT 

Li'ıtfi Kırdar Şelıir Meclisi ıiza. 
!arının intihap mliddeHnin bit. 
mesi münasebe-tile cumartesi gü
nü ak.~ıru Tak..•im Belediye Ga· 
zjuosu.nda bir \'l·da r.İyafeti vere .. 
cektir. Dij:er taraftan yeni Şehir 
Meclisi azalarının intihabı Eyh11 
ayı içer;>inde bitirilmiş olacaktır. 

Papanın sulh teklifi 
(1 lııci Salıi.ı.e<len Devamı 

suJlı iın'.<iiııkuııııı.ı •ııınl\rnakl~<lır. 
Fa.1<.at 'ı:u<' :n sabf.p olduğu facia 
1aır ar.tmaktad!ır. Harp •ıti·le• yi 
tclıd'.t cbrnekted.ir. cAile, i<ıe dün 
yanın cs.asıdLr. 

Bütün mi!':etl.ere ve de'Vl<'t a.
d::ıil'Wa~ı.na itidali ve sulh akdi için 
fn·sa tı ~aç;rrııı.unal.:ı nnı <tavs.(Ye 
ed.':foı-U.Z.> 

---<>---

Baş pe -elivan 
sahnedo 

( 1 inci S hlfedl!rı Devam) 
M'1tlb&'a oeh1;'VanLıır bir yı.:dır be 
ni koUuy<Yrlar. Falaıt b &:ımpi 
yıın b:ı !ıe.,.pE.1.i& uııım. He-r za 
t!ıa.n ril'"<•mt<'m. Ancak KırJ<ı!nruır 
güreş'.eıinde çı.kannı. Ş:.rı · id 
:n:ı:uılıyım. Kı-"'.l<pmara te:tr· • gi 
d"C"C<.·ğ:m. Faka\ bu pazar günü Be 
şik!la~ kulübüaıün tert:ıp etı.:ği gü 
reş1er varm•--ı. Bana mey\iarı oku 
yanı'.ar .kendılerine güveıı..(yml.ar 
sa o gün oro··· <'C'l.sinler. Hangisi 

isteTse otıun.la güreşirim.~ 
livanlığl muhafaza odıp e<tmlye 
ceği:ın o zaman belli olacaktır.• 
Diğer taraftan Arif. pelfüvan da 

di:'YOT ki: 
•- Ben de Hıryati; Babaeskiıl 

İ'brahcm; Şerif ve Mustafa pehli 
vanlarla güreşe hazırım. Beni yen 
sin"!er bakalım! .. Şinıcıi'.ye kadar 
bu!llar beni h;ç yenmed.il.er. Fa 
.kat baına meydan O.:rud'uıklarını 
dt>:'·<lurn. Beını ancak Türkilfe baş 
pehlıvanı yer.mıştiır. Sıra petıli 
vanı'.sımnı.n yenect:\;ini :t19.nnct·n1tı 
yon.m. Bu pazar ,gels'ııkr; yen 
sinler bak.alım!.. 

---<>--

Bir kız çocuğu araba
nın altında kaldı 

Kti-.;üı1qıa.za:rda YavuZSinan ma 
h:ı'fH;sinC:e Dom'ıryolu sıokağında 
·16 nu.."llara'ı evde oturan Ahme
d :n 4 ;ı~arındaıki kl'Zll- M ürvet 
dün ~am t't'lerin'n önlind-e oy 
ııarl:~n n:ıım:Wrı iıdareslndekı yiık 
anıl:ı.:.ınm altcnda 'ka!mış, ağ'u
s r<ct*e :__vara.?anmı.ş.t1:. 

!llürv·~ tedavi t'<li.1mck üıere 
Cerı'(l~!l:a hastan<' .r.e knldırrl 
ır~,-s; H;,.;,,,,ı~t yclralt.ıırru>t,r. 

-----
Şark cep es"nde 

(! !ne; S:ıh:feden Devam l 
Harkof k<'Siminde kuvvetleri

miz taarruza ı:eçm'~ir. Bu lıuv· 
vetlcr muvaifaJ;.iyctle ilerlemek,. 
tedir. 

Cephenin dij;er kesimler' '<le ö
nemli hiçbir ş<>y olmamıştır. 

12 l\layısta 43 Alman n ·ağı tah· 
rip edilmiştir. Biz 17 uçak kay. 
bettik. 
Burentı deni?:fodc, 12.000 toni

latoluk bir Alman t;ısıtı bir Rus 
gemisi tarafından ilı.ıye bölüu
mii";tür. 

SİNİRLER ÜZERINE TJ'SIR 
EDE."! BcR GAZ 

Lor.rln 14 (AA)- B.B.C. Bir 
İsveç gııroLe;i Alman Lll Kel'Çle 
rnt·~:a~~ı:.n :kııt .... ahn sinlrle1:i ÜZA'ri 
ne tes:r c<len yeni çe~'t lbir gaz 
~<--u1~tc~tıh~ım. luuber ı,ıwın.ıJ~.e 
clir. 

ALMAN TAARRUZU NA8JL 
BAŞLADI? 

ller!in, 1-1 (A.A.) -Alman Baı
kuıııandanlığı Kcrç muharebesi 
hakl<ıoda şu maliııııatı vermekte
dir: Hiıeıım ~iddetli bir t.ıpçu ve 
hna kuvvellcri tarafıııdan lı&zı.r
loııdı!:tan sunra 8 l\Ja) ıs sabahı 
ba~t~nu1tır. Kıt'alaruıı:z kara 
ma~·r.lcri \"e zı·hlı lwndcklcr ar· 
kn~ınd:ı lıuiı:1.H:Jn düşnıanın üzeri
ne ntJh.,ış•ır. l)ii~mnn ilk İlÜ<.'Um· 
da tnınaııı:Jo sa.rsılıuıştır. Kıt'a. 

larımı.ı: ıleri l>areketlcı ni dGgu ve 
şiııı&lc doğru ini.: ~af eu.irm•şl.r· 
dir. Düşınauın herhangi bir nok
tadan kaçmasına meydan veril
ınç.nıiştir. 

Kıt'afarımız 11 Mayısta Auık 
dcnrıi kıyısına varmıyn ·e düş· 
manın bütün ric'at yollarını kes
miye muvaffak olmuşlardır. 

Her taraCtan çevrilmiş olan düş
manı Alman tayycreleri imhaya 
başlamışlardır. 
Düşmanın sıkı çemberden kur

tulmak için yapmakta olduğu bü
tiin hııruç hareketleri püskürtül
mü~tür, demir çember büsbütün 
sıkıştırılmıştır. Bu çember için
deki düşııınıı ya imha veya esir 
edilmiştir, 

Esir ve ganaim miktarı ~attea 
saate artmaktadır. 

Faev; Fi;·f.m s&yfomı:I'.{ i.9~ 
[;'1ıııiz 'br n~:ta var' İstar.l.>cl; fı 
ruıcı'.aman çok çelım!;li:r. Bu ha 
el.o>~ y('ni <leğildı:r A eoo; bUfÜ"le 
btlil:r üç ck..fa ce7.a alınış fırıncı 
hiç ~'<lok mudur? Y ıll:'.r ve ~ l!.aırc-:ı 

bir Jı:" ıım fınncılQ- Jı,Je ve hud 
alw-ma Oe-.-am eJerier. Oııların 

şiddetle ce;:a\a.ı~l.ı.ı·1Jacagına kaç 
defa .kıarar ,-erılım: • :.r. Fakat, ha 
ni, ne ">•man; na,sıl CCl'~~l11&rıl 

m~rr?. 

Valinin b ya tı 
Vali ve llekdiyc ı:eis! Li'ıtf\ 

Kırdar bu •abnh b.r nıu:harri:i
miLc ~u beyanatta hulunnıu.~tur: 
•- &ir miiddettcnberi ~ a ·l:ı.ı 

lefti~ler sonunda iiç dol dan fo'Jo 
la ce:z.aland ;;ı anlnş:lan fırınların 
itimadımızı ka) lıettij;ine k~ı-ar 
verdik. ~ehrin muhtelif yerlerin
de bulunan ı·c 20 kadar olan bu 
hrınlaı--a bundan sonra un veri}... 
mcıuesi luırarlnşhr.ım~~1.rr. on~ 
bunlara un satııuyacnktır. Bunda.aı 
sonra da yolsuz hareketleri görli
len her fırın için ayni lekiltle .ha
reket edilecelı.tır.• 

---::::s 

SATIŞ İLANI 
fstan!: ul Beşinci icra fv1emur1uğunda.n: 

A:~.mel t• ofmd>n VııXır Pare'ar İdareılr,Jen 20631 ikraz rnınıarasi;ııl~ boro 
&~·narı pa.lii)a muk.aOU b.rınci derecede lpottk gösteril.mit oh.ıp boreun ödenrr.~ 
r.ıes!udffi dol.ô.yı t: hlınasır.a ı::ır.:ır \ erile".1 ve t?.mrunma etılıvıtk.ut tan;;fınrl.:ıoı 
(~VU) liı·a 00 kuruş JOJ"JT.t.t ta;,;d ...... ediWn'ıl olan B:...;·a:z.ı.ll.a Yula n Haninın ilıi r
de 577 kfıtil:t, 255 ,..;;ı, 55 ıxı• el csı.: 16, 19 ~-<>ni 22/1 kopı No. lı rnW<ellerlll'"' 
olarül< 32 parsel No. lu gez.n•i yerlnde va 29 ı-•a.rsel Ko. Iu hıın a\ lusu:Ur1:ı m3-
rur ~ı bulunan ve ı.emir..::len itibaren ~.so mt:ı.re lrli! ından sotı.."3. bav sı 32 
p;ıT'Seı No. lıı odaya oit ol:ı.n Hoca Piri M.mret E! \-atlm<l:ı... moa .od~ bir . .,_ 
kfı.nuı cvs:ıf ve uı :u: ı :ış.:ıi:.da yazı.J.ıd..r! 

.:\lezkur dLı~ Bcyi'ZJL!a. PJrmokkapı - Ca<lırcWr cad::lcs~de Dw.yu-k Yol... 
geçen fi:ı.nıllin a.vı.u:su <l.ahili:lde ve aı..· '1 ~ ~.ode ?l·_;,p zem.ni topr • Jıi.r 
· 'uru!rU \.C b~r dom 1.r ıt-:;>ı ı ve ili:.erind ... t::.v:ı.uı kt:.r-ı.ıe: l '- u..:ıü u .1u.uü .l\. o-
ru ınu \ece .ıı bir &, -1 İJ1l Lllıct:t.kı.dır. EMen du\'. .... 1 -....., c • \... 
ta d~t.: <ıir. Dw~ ..ı.. c'LP !"tk \Pe te-~os teı- atı olmoıyı_p ha::ı dah :"l~ ~ ~ ..:.t 
ı·mt•n i ~r".1Cos tc -- r:d o \: tu! nıbalı bir '"',y .ıd:ı.:1 iô-ti!adeı c.-d:inll tttl r. h Y
et.ı UITH.l.rn'JCS1 iJ.rn ·e nı taçıltr. 

M.eıs:<.ıı.a ı. Kad~ lıa 1L:s1 me--vc-~ 04 rp sa:h .. 25 rr:c 6 m -

Yukarıda. h~dut, c\~.t ve ~nesabası y..z._ı t;3.J j m.onk.i.ı. .ın tamarr.ı açık ru--t. 
tı.""ll12y.J kt.ırunuştw--. 

ı - İştıu ~ııyrJn.erikulün "' :.tınna. fa~ :ımP::ı 20/5/1942 taril! ıccr f'D 
941/110 No. ile İ.st. BcJi,ncl icra Daıresinfn mu.;-; en nuıra "'51.-.da "~ n ' e.. 
bJ:ı.nt\S.i için n~u..:.tır. ı .. uıda ;}..ı.Zllı ob.n.lardan ia.z.:a r...-alüm<'!: a!rn.ak iSt-ye11l.. ı,_ 
bu 9artn11meye ve 941/110 dosya n.um.a.ra.--:yıe memuriye'lanaıe müracaat e~ 
melidir. 

Z - Aı<'tırınaya !Ş\ira:k lçl,ı ruirarıdf yazılı k:ytmetln yüzde 7.5 u W....etLn.. 
de pey ~ veya ınilii bır b•uıi<anın lemirutL rr.ektubu tevdi edlıleeddk. (Möd.
de 12i) 

. 3 - İpotek ...ıılb! a1'>.cak!ılıırla diğer aliı!.--edarlaruı ve iı'lıbk bıııldu sah•p;e.. 
tinin gayr:menkul ücerindek.i haklerııu.. husu.s.tyle fai--2 \~ masııafa dafr olan iô
dlal&rmı işbu llAn tari!ı:nden itibaren on bei gün içinde evr""-ı milsbi\cı<:"j,le b.r
llkte men.uriyctimize blldlrrr.eleri icap aer. Akısi h•lde halıılan tapu sicili ile ...._ 
bit olm:ıdıl<ııa satış Qcdc!inin p.ıyla..""""'1'1d.ıın hariç kalırlar, 

4 - Gfuterilen günde ar~ırımaya iş1.1 :Jc. edenler arttı.mı.a saı1rna:mcsini olcı
muş ve lüzumlu mal(imatı almış \e bunla.-ı 1'1.momen !<&bul elmiş aıl ve il~ 
olunurlar. 

5 - G"l)"Tlme<ılcu! 23/6/1912 tarilıin·!e S:ı.lı gilıril saat H ~n 16 ya kadar 
!st. Betncl İcra l\lm:u,,luğı.-nda Qç dofa bağırıldıktan sı>nra en çalı: arııırana ;tıa.. 
le odilir. Anc;ıJı: a1'1tırma bedeli muhammen kıy.melin 7üı& 75 in! bulmaz veya 
sat11 lsll:rcnin alac*"' rtıçhauı oloo "-'ter al&cal•lılar bulunup ta b<dd buıı.1•
rın bu ı:ayrl menkul üe tem~ edilmiş ala..:ak.4rruun mecmuurırla.n !ailaya t km ~ 
ıa en çak orl'tıı:anın taatvıGdü baki ka.bıak ili.ere a..-Uı:mıı 10 grı,, daha tem it 
edileı"k 2/7/W42 tarih', de Per ·cmbe günü saat 14 tıen 16 ya kedar fst. B<:i ~d 

KARAll lll.'LASASIDlB. İcra Metıı\lrluğu odasınd:ı. arttırma bede"i satıı lo\.'yenin alacağına rüQhanı oa."ı 
i..tanbul A&cye Ilwx:l Ceza ll!abke- diğer alacı..!tlı!arın bu gayrL"T>E!:ıkul ile temin edilııı'ş a>ac>!clon m~=uıl!"ian. 

mooinden: fazl&ya çıl<ııııak Frll,.ıe, en Qok ırtıtmına ihale ed;ür. Boyle blr bedel el:le «l'>-
C 421594 m.-..e !h&le yapı.lmlız. Ve satış tal b! dil. r. 
Milll Korunma Kanununa muhale.. 6 _ Ga:yrlmenkul kend!.iine ihale o!ıınan kimı>e dertıal ""'" "erilen n ü!ı.1et 

tet'..en Dol•ı>d•re Ye~ Çaltı . .._ tçlnde par-.171 veı:mczse .tııııı.e karan teııholur.ank kmdiaınden ,vvel en yl-la;<a 
kak 2 numarada bakko.ı.l.ıi< llcareti:yle tcll!!illtıe b•l=an k' aı:zetm;ş oldulu be-Jeiıl~ a'1c: a razı olur;a ona. ra11 ol
mcşgul !atyos 0~ ~~t1Ü S~ğ·~ h-. t h.:U veya bulımmazsa hemen yedi gün müddc'Oe arıtırmaya çık.anlıp en çolı: 
kında ı..~n.ı,uı As.ıy<> tı..nc, Ceza antırana ihale edltir. iki ihale a<'Rsmılalı:i farlı: W geçen gfüık•· için yUz le 5 <leA 
l\-1:abk.em~de cereyan eden -~uhake.. f a polunac fa.!z ve djğeT ızararlar aıy:-ıca hi..dame hacet k.a.!Jnn&swn mmıurlye.. 
mest. netcceshı":', suçlunun fiili l&hlt ~ alı<:ıd= tahsY olunur. (Madde 1:13) 
oldııııu11ndon59ML:ll K":~ . Kaııunu-b_ 7 _ Alıcı arttırma bedeli lıariclrıde olarak :ralıı• tapu teraı lıarcın1, yl"lnl 
nun - uncu U--.a.u--.ı~rı rrwcı !n.. . . bu~ 

. 
1 

b 
1
. "~ ~ ll('llellı: ftlaf tAvlz bedel.ici ve ihale ta"1r pullarını venneğe mec •uur ce yırın et ıra para ce2a&l ~m-

ne ve yedi gün mlicld~e dilklQlıııım Milte<ıı.ldm vergiler, tenvinıt V<> tanı fa! ve ıleOA~e resınlndeı1 mülc\ •I!jt 
ka:ratı~ma ına "e hiL~ü:m kat'Ueşt.iğin.- Beı1ııed~ rtısumu ve mü~ vakıf fcareısi alıc11a. a.Jt olmayı.p a.ntt.ırıma bcde-
de ncroti auçlııya alt olmaıc; =~ kıl.. liDıl<n ı.nLl olUllur. _ 
rar ·hu':ı<;asının Son Telgraf ıı•zetaln.. ~u geyıitn"'*tı}{ln yukıtnda gıı.t. lilD llıtrl!ıte M. Bewinrl icra Meme 't 'tu 
de nqr_ed: nesine l9.ı2Mı. tarHıiııd.e odm;mda işbu "1n ve &&llerile.o. arttırma ,.rlıı&mesl. dal.resinde satılac:aiı •il 

karar ver.idi, <5191> <>llm<ıl'. (547'1) 
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........ ~ - ..... , )Suikast muhakemesinin dün öğle- \ 
Ba~""Yan,.,...,111 Gi. li Tuvaletlcır inde Jt 111lanau i> 

Gayet Sıhhi, Ulak, Yı-~ Aclet Bew.leridir. 

den sonraki celsesine ait tafsil at 1 

Her eCVAl1lıc ve ıtriYat mağ~;.rmda 
Diiııkü celsede c~'Vcla lstaniıul 

.E:ır.n>:-;ct Müdürlüğünden gelen 
'VC Is'.anbul 5'w~ et Konso:~a.
ııcsi t-Jföru 1van :Mcczubaıı Pr.v
lofa 'ben.ı;ct.Jlerolc değil; şüpıi-ıc ü
xcrlnc Asmdıno.csci:tte ÇC'\ riliıp 
ı::U!us te7'kE-resi füraz etmed.!ğin
dcn Emnl; tt M'.idürlı.:ğü.!le götü
rüldüğünü v-e swıra hüvtyt:~in 
ruılaş.Jma.sau ınüteakiıp scıl:ıcsı 

bmokı!dJğını WMiren t~r~;,i o
k:ııımuştur. 

FEMIL ve BA~LARINI Arayınıı. 

Yeni Büyük 
Anketimiz 

t ı lz?ei s.ı!ı<!ctlc:ı Devamı 

nı mes'uliyetleri alt.nda nıtib-t..-1til 
.. ıma.sı 137.ımdır. Sonra bunlar ı 
Joııkfımct himaye elınel:itlior. Hi. 
ltıaye şekillerini büyü1k se:L~lhiyet;... 
jp ber.den CV\'Cl ilim o.dan:laı·ı 
,;.;ylc<l~ için bunlardan •balısct
ıı.iyc liuum yuk\ur. l~lcl'i veya 
< rt!LJınala.rı oiınbirine beıızi~·en 
f'<.m':)'cUttin ba·ka.;'mın. Oir araya 
~d~rek b;r •esn;..! cem:yeiltıi 
tq1iulni:u• lrurmalan lftzımdır. 
Rvyle olursa evvchl hunların bü
rı> ve J.(jarc m~rrflarından tınicır
ı L>f ı'<lilıllJoi olur. San.iyen bu ce
""Jdlı:ı· mcru;ııplarının muhtaç 
oldukları malt.eme ve vaıuta!ıtrın 
ıeı:ııi.ni de daha u~u;:a nıaledi!m.'..~ 
<' tonuı·. Elinrlzı.~ı~!<i c ıaf CL~~·et
leri tal'ır.at.r.ames..'nde maalesef 
J•ru~andn, reklam, neşriyat ve 
tıo'tt..l ccnıi:yc\ler için en lüzumlu 
•) arı iıstıl>bara~ ve neşriyat te~ki
Ji tları h~kkınC:a ·bir yer yak tur. 
Runlaı· ku•ulmalrdır. l\ksela ·bak
} ~llrıı: son uı:ııanlarda ince 'bir 
s;. 'at ve hem de meslek lıaline 

/.'. 'ıı.·jtr. '>'lişt<"r1yc yapılocak 
~~~ı ınuarr~~ le1cr ,.c ı.1itrin t zimj.1 

,... d!dan ruı1z:rr:a gfıJi b:rtak..:m lhu
~.; ·;i-yc:lcr nra';Jen 'bilgilere ihti· 
yaç güsterm~k\Nlir. Bıınu,. gibi 
J ·:<•r esnatlar da 'böyledir. Bun-
1. r ha.,.l;:rı.da ne13ri) at yapılm.ı.lı, 
kı.ınfcıran.s!ar--verjln:eli, gece kt:rs
Jo. rı a .. ılma1ıd:r. 

14 Mayıs 1942 
18.IXI Proıuru '" llitın:d<eı ı;aaı lı-

18.03 
19.00 
19.15 
U.30 

19 (5 

2.0.15 
20.(j 

7arl. 
Mt.ı.:1" ç:1:e Fa<ll. 
Xonu41m• (Dı-; Pn!ilJ.ka imı.a fi). 1 

IACzil<: D<i.s Milz,:;l (Pl,) 1 

MeırJel.:et So.aı A:yarı ve Aı•nıı 1 
Ha..herierj, 
l!i.izik:: Yu .. ""-t.a.-ı. St:;ier, 
R.ıdyo Gazelr:;i. 
Mü.dk; lnı:;Jı, .:.~a-~ıı:;:ilıtnundan ş.a.n.. 

kıl.ar. 
21.00 Zi:a.a~ 'IU.vinti. 
31.ltl J.füzi.r: K~'i.'IU'> ve Türküler. 
21.30 K~ıa (Kı.hromanlar Saati). 
21.0 Müzik: Ra<l:Y'J S<onionl Orlı...,_ 

trası. (Şel : Dr. Pradorius). 
22 30 M<'IT.lekcl Saa\ ~arı. .Ajan• 

liaberlcrl 'Ve Borsaıar. 

2Z.45/22.50 Y~nnlli P•vıc= ve ;ıı:,.. 

Mütcak!lıcn Adapazarır..dan ge
len şahitlerm islin .. be ifadeleri 
cJru.l'.l!llrnştur. 

B.l.lharc Abdunahmanın a-vu
kntı sliz alara:lı: Pavlo!un tarihçi 
o!ınadıgmı söylem iş ve eğer b:ir 
daha muck:kilı alc:;'hL"ıe mai!ıike
meılc tBnadatta bulunursa dd.Vll 

açacajıını beyailı etn-.iştir. 
Bun<fan oonra ın~ıakeme ffes'· 

le devam etm.ıştir: 
Pavkfım ricMı 

Pıı.,Jof Ayaga kalkarak: 
- ili r.ii.:rıın1 vur. Bia·isi e\'ra~ın 

okııruruıu di~i de avı;k.at..:ı oora 
cağım baıı sualleı:c c<!'liap v-e-M1E:Si 
ha }.ih!ı.ndWlr: 

Jl' 8Dl~. 

Asil Te kibar a.ı1cler lıı ııaKıtıu 

Reiıs, ~rciirnan vasıl.asile ~
rnaı.ını :ist€Wğini evrok ~tjs:di!'? 

. di()'e so.Nu. 

MARKİZ 
P:utane, Şekerleme, ~uta, 

Çay Salonu 

Beyoğlu İsti.kUıl Cad. No. 316".'l 
YARIN AÇILIYOR. 

Taze, İmrendiıriö ~!..-erleme, 
fondan, pas'ala, ı, yeır.e>kleri
nin nefaset ve scrviı;i.'lin nıü
kemme 1iyeti kıwının husus> 
yet ve z· ngi11liğ': ·bcn<lenrlzıH<r. 
Bilhassa aile çay larırula nişan, 
düğün tonnlerinde sipa rişleri 

kabul, tcnıh: ve titi >< lılr özen-
le ihzar ve takdi m etler, 

- Ahdııırrahn'a..'lm İs'..a.nl:ıul 7a
bıta.'illldı.n 2.8 Şubat 942 de vcro.g• 
i.f;;.ci<,Jıeroen baı.ı kı&ımlıınn o1nı.n

raası:ıı l6ti:y~."tı.m. 

- Bunları tercüme ctt.ııuek al
m:l><hn anı? 

-- Bu tercfun"lıl'ri akbm. Fek.at 
lıwıda bazı mübı;'l'f'!l'!t.\er varoır. 
Mü:ddeilMlıumi mua,f..n ! Kt>mal 

Bora yjnni '*'"';z t«r'iıl.i. j,. 

M'eslek •:c san'at mahsul ve 
n1arı·uJ!erfil1i teşhir iıçin sergi!er 
n·!i~al:ıa:kalıır a<;malı, iyi derece 
J.:37.ananlara madalya ve nakdi 
ır11~'.&;lf.a tJ.:11... VCNJ" ..e 'tj ir. 

faded~ Ahdilmlh rll.fllıda.n; be
nim föt.oi,'ra!ımm gös1,,...ıld.:ğ>. 

ni \"C ilık defa t'lwak 1 Ma:rt 
ta."ahıınci~ AnJk..ra<fu gc.eiıe<'ildigiru 
•ı<,y iü;-0r 1T al>buki h L..mbul poli~', 
Abdmrn1ın11m3 bmı>m :fıııt.oğ'Mfı

r:mn gWt un1.d:.girııi. biJd ıri:.f.or. .'\.:'a
'-•ı..--sı11111m:ı•••mım- j d:ı~ti bu fark. ŞWı.it manav Enve 

Sa~"\'lığını:z bu cillıctlerLn tat
bik C'J\lı:bilmesi i<jn yuıkarıd3 söy
ledi.ğimb: gil>i ccnıi:;ctlcre se~bcst 
çı.lışma i.lnl>fuııı:ı verecek yegiınc 
.şı ~. 11 csr~I cemiyet!"'rinl nıüst&:.kil 
;. ir hale getirmtkt:r. 

Bülend H amdi ERi"\l 

Ambalaj kağıdı tevziatı 

l~t tm~lüri umumi lkal.ı,ı
liij'J; pera.Ler.ıl.e lillğ:lç!lara mü:h:m 
mı:<J:Wda aıııhala j k.~ğı<h W>Zi 
e\nf~1.i.t. Bu &Ure'.lc piyasa<lıa ıı.ru
l:ııal<aj lrfığl<lı s;kıntıs: k.ahnamış!ır. 
PC'rn l<<·Tıll.cciltt bal"'.ta sa'.:ça baş. 
~ı1Jl1Ş1o.niu·. 

ı:.wnbul llcincl fora Memurluğuıı,. 
dan: 9*1/4H 

B!r borcundan do~DYl h .. ciz a.lbr.da 
o !'.u p pıaraıya. çe...-r ilrn eslr..c k.a.ra.r veri
len ıhah, 4.!Dm. karyola, .masa Ve"S!li!"e

de,,. J.bdret N f.'5J'"fi..cı 23 ).{ayut 94..2 Cu,... 
nl:l.It.esi s:ı.x! 10 d;ı P;ır.m&ldcapıt.a N~ 
ne sotae-ı11da 7 No. ıu lııanede l'(l'k arb... 
tınnHlı i:!e e&-lllilcaktı:. Mu'b .. azm:rrı-en ~ıy
nıctlutrılıt J ıiırlc ycl; .• ifı tıeı;mi buhıa
d:.t:;: kkdircit ilUnci ~tırnıat>ı 26 Ma.
y;;t ~2 Salı !~t<t 10 da ;;y.n.i .ho.nede ve 
\O,yiıı edlkn .aaıtc icra ~ .. ktir. İ&. 
1-'~tiJerinin maJı.a~ hazır buiuna
t'tık nırnurun:ı müra'C'a.aıtıJ.arı ilftn olU
nur .. 

Sıthıp Ye Bru;tnuh:ı..-..ıri E tem İzxet 
Ber.lce - Neşr:y:ı! Direktörü. 

Cevd~t KAR'•BİLGİJ<• 
80~ TU.G&AF !IIA TBAASJ 

Unkapanı Gençlik Klübünden : 
İ91.ar.'b'1l Ti!~ y\ilaıf; rı>ol..,1uo·n 25/4/19{2 tarihli ve 5~3 soyılı 1l

r.nüh:.-~ri ıile Vsai! e<lilcn klübünıil'• 95 ! ctıni:y-c~lc: kant.<r:~nıın 4 üncü mo~ 
cesmc uyarK tl'Şt"kk~l e1mit;1ir. 

Klooün adı: l1rJrspc:.nı C<>nç-l!'Jc Klübü 
·~,rt-ş;l 1.ulu:n4.>ıı ır.eydanı No. 14 
Kill&J'!ı f'Ul>ec...ı yok.tur. 

Ni2'ı-:)·z..amc ve !ı.ıaksr.dı ~ul: 

Tu. C""JllÇlifin-'rı fİ2ikl ye normal ıkeb!llyet."terl:n i ulııdal ve 1nici4ıf_,çı ı.ımae ... 
a ve yu..rô ınikia.!~ .icablaı·ın~. ıö · ... r:rlişt.i.r:ntk gayes1:>-1e fledl"u Tcıbiı)"C ... 

ıı wnrwn müdürlilğü ~?im:lill3-.ns4ıetısar;ık ft>vr yrı.pm.8.lt. 
!Jarc hcye1ıl: 

ıt<k;; ~:U Üny;.l ~ A<lrf'~: Salih p•şa Pff-.. m•z<l •«r.ıc No. 
19 Bekdlye D>U\'a~e Y.&l«ııl ııefi.) 
(Ak.,: Ki>~lılı:pa-.ar Mek ·.,, ~..ıc :N-0. 
& P<>SW m"mun.). 
'(Adres: Klıçtı,;.;.paZ2t" Jlacı kadın Katip 
Çelebi codcic'Si :-io. 28 İrıh""1rlar X. fnb 
r-.. Jtası 1'f üski,ı.·s:ı. bandrol ~eli. 

(ll0cyıde1: cadtlcsl ÇC-J!'Yle bOkak No. S8 
Jl"yk-er rr.ai,.~7.a!n 1n~muılarmdan). 

'(1\ke•: lfoc! Jı..<lın Unkap;Uıı ea.JdC<Ji 
No. 119 konıl!.:yoncu). 

~.\drcs:: Y~i1 tuhu:-:r-rı r....:\ruıı.Qde can~ 
0<>k•k No. 10 be•br-.) 
(Adre.ti: Tir.yd<.ı.r Hama.-.-. cd\&k }~o. 13). ------ -- --

Devlet Demiryolları ve Umanları İşletme U. idaresi İlanları 

r:n ve a!'lradaymm ben\ • n günklr 
de tôrdtikl<ıri ve f.otoğrafırndan 
tıJJıdı.ğı hnkımfu<l söı.IC'f'i:!Wı y<ılan 
olduğunu an~t:ıcairt:ır. 

Paıılo.fun bir talebi 
- Bunlar ımüıl.afe;ıyn aa l'E'yle.r

dir. O v!l'kit lliiy.lcl'f.inirı. 
- <::eza ~1.or• u..ul'Ü 

k~<ıunu dunışm.a esıı:ı.sm® bazı · 
ev.rakı Ghıtnıak salfıhi·y'<"firıi bi<e 
ve:ıi~·!()I'. 

- Okü.Prrrnyon hangi e.r.a'.< va:-
dır? , 

- 20 Şubat 1ıarlh.Ji A.bd'ıırrofooo 
nm ilfatl<»'i o!kunmaımşiıır. 

- Pekıi, bu..'lL.tr s·rı'? te!'ciıaııc e
dild~ ya. 

- EdJıdi. Fakat bu e'\.'U"llkın bu
rada r;J,:unma·,, iddia makammı'll 
y .. p,lJğı bey.l'l'lalı kı.'<z;p ed<.ıecl<fü. 

- Biz cnasen her e'!r~kı ayrı ay' .. 
rı oituya~ağız. Burada ı~utarak 
vakt'ını'rı:i almakta ne mana v:11r? 
Mi.id.afaa.ııw.la müddclun:umi şöy 
le söylenıi~:,r. ha~bııki ıl:ıu., i!ııcle 
bunun ak.:<Lni gösleriy<lr d'·ve hG!' 
şeyi uzun uzu~ anlı:;t::ib'ıli:rs'.nit:. 

Paıvlll'f ellc.ri<ni g~üııe koyaro.1<: 
- Eğer bu ia.looim ll\211uni •Sl', 

iüticn kabul e<hrıi>'.t kıanuııi dcı'j'J~e 
9ift..'ll,rc1nıi -geri alıvnırum, dN:I!" ve 
bu sözl<0r ;:;y nen zaır;tn geçti. PavJl:ı.t 
ı.:;.tkta sözlt!'l'ione d.:varu .,..ıcreık: 

- Bu jfaJe>ni tıerciimesini. aldım. 
Bwııın gıib'· polis <.'Olstıtiic<ıii prok
sıörü Kııyöniin veııl'ıği bir rapcırun 
ci.a terciime9ini alrlmı. Fa.kı;t b>'.ı ra 
poor ve bu >tad.,.leT iburada d'<uı:ı.ma 
mıştır. Rı<po;r(la in!ilak y<>ri ile 
Von Papc'll a:ı'OS!ndaki n a!e tes 
bit edilmem!çti,r. 

R,,,;,; rni1cfaihale t'<J.e~ek: 

- B'z raporun 1~nnomınl'!l o.kun
masmı ;ist<-m'::yo:rsun d'.;re zapta geç 
tJ<. Daha sonra senôn •kallkıp d'a şu 
i<osım bi.>yle bu Jasıım beyle demen 
de ne n1nrıa var? 

Puv!O'f: 
·- He-p.<i1ıi o.kursanız m'.ın:ıt.taıı-

'):ıııwn.:n - Ça~nlb..ı kıS'T'lınt!_ ~ah•t edPce"JC yokul:>rm bera~ıinôc ge- J nız o]u~m. . . .. .. , 
t.rr~·c.:klrl-! r.a..rı:a :tat'!lck>ki e.'7Ya1..""t:n:'I m.1.'lsns S .. _S/2 No. lu. tarı!t!n;fl ücretJe.·i - Baş.ita bi.r dltvece-g,n \"al"" mı· 
JoL f.'r•l"ıt.r Yenı ücrdler JD.6.94'! (arih~ıı.,,, >titarcn tatoi1' ea:ıeccktir. Fa~- - ~ap<;ırıı Oıkuyup ta a.nlamaili.. 
ın ı J.M ,._;,r ~JO!".!ara mi.L'ölcc.iat edü:r.c' d:r. •3395 - 5469, ğ:m Ş\2Ykr var .. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün 

İCAJJINDA GÜNüE 3 

Ağ·r.ıları Derhal 
KAŞJ; ALINABlLiR. 

Keser • 

- Bunu a nlad!k. Başka blt· diye 
ce<ğin var mı? • 

- MiJli müda!a-Q fecn saıı'aUar 
heyeti ılıroımıdıuı iki alb .. y tarafın 
d:ı<l hazıi!'lanen repc>nııı okunma;;ı 

m da isti)"O•-ınn . 

- Tt'ıxiimesirn ın~dlmv. nn? 
- Ka~·<ktt>ın, tercüma;i de wr. 
- Ba~a?. 
- Tıbbı adli ile profe.;ör Kayyö 

tarnfı.ndan verilen raporoa ö~n 
ad'ann.n nıi<lesioıden ameJ.zy.at y0r 
pıı.:Jığı halr.loında kwyltlar Ya00n-. 
Bunun da okurım:ru.mı isti~'U.!'um. 

m:ı? 

'fcrc'ürnaıint aldmz :ıru.? 
Huliısa"1nt aldım. 
Il<ı~lra bil: diy~iıı'z VILl' 

Mabk~~ 'UJb:(namelcır.ıiın 
'b;wı yerJ.e~i.rnn de 'Okunmasını t.cı

Jep ~um. 
- B unlar nelerCıia·? 
Paviofu.n daha ba.şka istekleri 
- Dos.ya 6, sayfa 3; Satllıl· 15 dekı 

h<·nim ifar.l= yanlıştır. Hetı; , Yu 
gvdJav konHin:Stl okın bu a<i.am.Jar; 
SoV}"l'tkr B;rl'.i<ne l<aışı. 11\i~met 
ediyorl.11·, <lıenı~"<l!im . Ben • Yugoo
lav h-x-rnün·:bt nl.ı'.löı~~i ah.ıntl:a ITı.ı 

:ıı:kniliı.- &:ıvyotk:r Biı-1igi.ı•e karşı 
han:oJ:et OO:ynırlar. Y.a:m halik faka 
,ı tııcnsulbu oldukların, söyliyeı:ek 
Türlüye Çiimlıur;y<'ti alt:(Ymne bn 
rek>e~ edıı:biM<"l'. Bıı.nwlll bu mas 
kereriniın mahkeme taraimdan kal 
d:ı.nlacat'.:r~ ihnit ediyorum, dıe

c&n. 
lkiDei nok>ta şudur: Zahıt '\."Ma 

k:as>nıın 55 w 56 mcı sa) folarındıa
ki şu llolııtala1· ıh yanl~tır. &n, 
, TÜır kıiyeni n lı a. 'ldki cI üşıı ıa.ı ı la'Tı 
k.a\'iru"< ve g;..tlenm'şl;;,.d'ır. Onhıım 
ga\'Pm b•ı hadJsc •le kami.ini,t1"rin 
1.)t~ı iıtır~ . .,.,ı1ıi ·1".ı.rıma~tır• <kn1ecl:.-n; 
ben, .. T~hr:kçil>er, demokrat mem 
lt-'.:<e!lt.ıı'.J1 g:ıckLı.ı· düs~ıı.ımclırlair. 
Dol:"l'Gl'~ d:<m<>krat TüıikLJ""r,;n ~ 
diişı~,,J;ı,ılar. On1arın ga.yaıi 
yc:.ıptılk~~r:ı · su1ıkast1n 1<amürııl:itler· 
ta.ra:f'W'lnan va'lltld1ğını blrliTme~le 
9ov•yet vatırncfa.,lar aleyhln.,. Tür~ 
-n.al<amlan muvace'lı.e:si.ı~>d ve Tü-rlk 
"fkl."ı urnum.ryc.,.imle Sov}etlerin 
'ıtib<arını lorm.ak istiyorlar ve 
Türk - &>V''et dostluğunu sars
ın".:k ;,,tem·!' "'da,., ded 'm . 

Reis, •Mahkeme siyasetle 
uijra.şmrı.z. > dhıor 

ra6a P a 'lr>fa mi.iıd:ı!ınle 

ed('l."(.'fı:: 

- MailıkEme; ~iyasetle oııc.:<gul 
ı>hmyor. O; sw;Ju lctmd1r; ye.Jmz 
onu al'ar. Bulursa ceza V<'ll'Iİir, hula
rrurzsa be'racııt: ett"i"fır gf<ler. 

Pavlof, üçl1ncil olarak ııunları 
sö;·ledi: 

- Dvs;•::: G, s2J.ıta 6; satı 10 da'l<l 
iJa<l<:m oo y:;ııb.5tll'. Il>en de Troç
klst.lc-rin gıı,y<:bi, biı· smı[m hbk'm! 
yet•ni i(>S'.'fl et.ınekUr; J, mcd'm. 
Ilc?J; •.1\hc.Iuı·ral-ı·rnan ~er.l: l.iad~
;i!ı<l:e proleteryanm sulkast yap
ma.kL.ı. zc::.f,,~rif'li teım~ııc .... :l~.Y>!.ın-r 
Halhub Abdurrahman bu iiad .~ · 
'..:! kena·, adamlarını \C k.enC":s' ı'ii1 
:ıüvi~tlcrini açığa vu.ru:;ol'. &N
yctlcr bir smıJın haki rni!Y<'Jli iÇ.:ı 
çalı,,ıımJQrlar. Sovyetler, hu•{lin 
vat.an ha·r<bi yapıy&; 26 doe:r•, ı ·,, 
:St:.keal; namusu ve hü.rr>yet> i~in 

1 çamı.şııyo.rlar> de.d"m. 
1 Re'"· bura<l>a P avlofa )!."ne ilıi'ılr 
"'<l:erck •n:.hk<JTI1enm &-.,·yet lıükı'.ı. 
meıtiniaı ııe nı~ksat taıki p ettiğiıni 
:.ranwıdığım, mahkemenin ıf(Yasei 
'e nlJl"MUI bulumnacl.ı/hnı söy".Jye
rek: 

- IB'.ız; bcırrlbayı kim, nel'eCtı.>; 1111 
~ol; niçin patlattı ? Bunları arJ')'O

ruz, dedi. 
Bu 1.a.1epı~ hakkmda iddia ma

k;anıma ne di.yeceği oonıldu. Ke
mal Bora, P avlo!un yaptığı bu ta
lopler'.n ycrsiıı ve nıanamz olduğu 
nu beyan edercık yalnız müşterek 
raıpord:ın Pavlocfun :ııılayomad;ğı 
losıımların Qkunmasmı istedi. 

Ga'C'ği dü.,ünülrlü. F.vı·ak, haki
me V'!' na'b &yan Hayrünisa Ha-
2le'l' hu:.ıurile mazıırnılam haftalar 
ca tercüme cdildi!k ten ve dbsya 
moot<'VJyatı tercüman vıısıtaGiJ.e de 
ayrıca anlatıldıkta11 sonra Pa.vlo
fun dkmımasını iste.:Uği e'l/lıakıın 
veya bunlardan mr i<:ı.>'?tlınm okun 
ması h ıı.susuıı.clak; talebinm l:'ed<line 
ve müda!aalannı hazırlam:ık uzerc 
evrakı tekrar t€'tikilk: etınıeleı'İl:lin 
m frrr.kün bulunmasına çoğululrla 

karar vec'lewk tefh!rın klıl1111dı. 

M üdddumunıiniıı Pavloftan 
3Mgııları 

B u SIJ'ad.a, mümlciumumi nıua,_,; 
ni Ktm.al Bora, SÖ:l istedi ve ~ruz. .. 
mm Pıwlo!a ibaz> soracakları oldu 
i(ıum 'b<-yan E'derek : 

- J>avlcf şinıd.i(ye kad'aır lı.an€i lA 
rihJe.rdc '\.'<! ncrel=d:eltl ikx>noolos
luklm-d'a çal!!im1~t1~"; \.~""G memur 
cna:raJc bulımınuştur? 

P avlof, Türl<''.(Yooen bet,;ıka iUçlıiır 
·b·~ ~ıı;ıiıadım dedi, · 

Jteif; ili>ı:e elılıi: 
- Be!;kıa bil' s:ıfot*i b~ Pi•- yer 

de ça1'ıım;,.dın mı? 
Pa.v!oıl: 
- II.a.yı&' çalışıııwiım ve bia' yer

de seyahate çılmılş değil'm, 
l\fü.dıdehı.-ıı.mni muav'ru Ke-mııl 

:&ıt-a sualleri.ne dil:\' am We.clı. §Ull 

J.aT 1 söyl:eodi: 
- Pavloıf, Sıovycl meınur1'.rı.n<lıın 

İ Yurnııniyt>f ô1e ~"'· çahıımş 
mıd:ır, ı.ıçlıştı i8e ıll"rede benııueı· 

~a l:ışmıı,tır? 
Pav lo:f, d"Jrdu, 'Mfı'!'almn ydd:ır 

gib; bi.r vazi,yet akh ve: 
1 Pavlofun ma:.isi 

1 
- Böyle bk :ıda:m. hatta böyle 

. bir isim bilmi~ronmı . Bu :slkıı Rus
·ça mı<J'-ır? 

~..i.ii:<!dc-{ııımurı1i muilıvm.":;: 

- Evet, O!i!}e Ce">"ll4J v em.;. 
- Böyk bir mim tanımll\'ıorum. 

(Elin. havayıa dkJğru 
ı Jurollof olımruım? 
1 lkiG: 
1 - !&>llti o ohbiti .. 

iP:ıvıo.r: 
- Şarki S!biry"ada Tiki şelı:rinrl<~ 

benim Jurullui a<lır:tla mu,.:ıi:ın bi:ı 
a,,,karl<1>;ım va.nlı. Onunfa lıcrnbc~ 

19:dl sen&irl(] kadar mual1inı.lilk et.. 
t:ık., 

'.Miild'C<:liuınmmi muavinıi: 

•-Aynı ŞC"YleTi ~ olaca
ı)m. p,.v)of ta.sridı etsin. Rmnadıı 

ve &afyada buhınmll§ ıı:ıııudtır7• 
Pıwlof: r 
- Ne rom.ada, rıe de &ı1y<ıda 

buılum.hıım ! 
- Pavlafa t<·v'Cih edı~ıni>.ı olan su-

1 

nlJcriH ceva.ptarını ~u anrlo aml'lş 
bulunuycrum. Bu sualleri'Il sebep 

1 

siz ve yersin olarak irat ediılm~dft
ğınd•.m Emi11·':ı. Tahhikalın b'~av'C 
tinrl<!ı>bn1 .h.eııdlsh!J bze masum 
ilim ,,dı; mı hii:vi0•"tıilc tarutıımıık i
çt;ı Ç'lhş:ı..-ı Pavbfun ha'ki.k'1tte ıl
mi <'t.üd:'<>men Jxı.jl<a i~1,,,..~ nııcsgul 
o!d·uğunu anr..ıma.k zor o.Jımasıı. ~ 
rekt1r. 
Ş amti, yüksrık h:;.y-eti!!'lir.:e '"'* 

eegim 1'.t..aı.lıat at: <1''"\~·] keıufıfıne 
tev"Cik ed·ilen su.alll-ıri" n1an~'"1 11; tc 
b:ırü" eı.tiıreeeğ'i g'J:ı: U,y:d:: haJO'.ı tlc 
uc b\;ııe şahsiyet lı<tkkmda rua~ı. 
ve '(bJıa kat'i l>;ı· fiJ<'r v .... m~ğc 
s3'1k <llacaıktıı·. 

PcWld(ttıl ·b37J. l1J1 :~ IYl•.:· 1·J.-+:;f\"t 
ıerne, C",IX:iiınk ı -» .~:<'ıır , Rfı 

ma<:!a ·loc>ıı.sı>l',.;i;u;, memuru ul:ı~·a} 

ç.al~-t1ğ), s:.ı--o.dG o t~""' .l-ııte gf:::.u.' Ro
mada ~ulunan &w;, d nıeınw·ların 
dan -tt'sbı't et1~iın''<ı!: J:.rr.c n.4.':Zıaran 

bu şahsın Jurnaniyef olması J(czım 
gf>li.yor- };\.'p,t ) b 1J ~~4'1:.~)Q b:Tl:loOO 
koreürıitrt .itiy...ıni.a.ri ç1karurınk \C ia 

1 şizmi dM··i m:~k i\~~1 \a.~ . 9tı;~?:'ına ve 
bu i.ariht..n wnm l::i·>f) arla S\•di
nodr!ya kiliS<'Si'1<le Bu!g.;ı· Kı-olı 
Boort;e karşı tcrLlp c.--cl"~"~.i1 sn 'ı\aG

tJ.n; kezalik 1937 su·ns.iııdc gene 
Sofya<la Bol,-,,vik a.l<.:yh.arı TI"O<,.ko 
Sl·~vo gazetc,iniıı s:•hc!bi olan Sofu 
novi,~ ;:ı;dınüak zatın C\'i!lC konula 
:-ak JXt-tlatı!an, e-,•ı;ı herap olmru;ı
'la; e-v· sahibiTl!n yaralanrr.ati1'na ve 
ka•r1~,nıın ölürni.i 1~ 11.cı:.t~cc~nen 

boınba tıfalr "'"'"'. mü"' ttıpı.,.. :n
dcn o1uıııgu ·ı nıutiali bufn:rnalı:-ta ... 
;-.z. 

Pa.vlıoiu e;dhh ~ tigal 9"has..'fliliı 
j n.Jıc:luğu kaı\aık1e-rilrıi cit) t<."3biıtc yara 
y:ıcı>k hususatın ~l,ıkalı m"flıl.c
ketle!'d«n salahiyetli m<>re+~· vası 
tasil<' tah!kiıktnc ve teı;bitlrııe va.k
tin darlığı Jıawblc imkan. bulama 

d'ığımı:ı i<;in i;<ıl< C'5'!!Glı bicr noktaa:ıırı 
ay<lııılatılmasrna hizm~t edc<!€'k o
lan bu hus:ısatın salahi'yetli merci 
wr vası ı.a~;Jc tah'ıc'iillıe kamr ve
rflma;'ni talC"'> e<lerirn• dedi. 

Bu sözlerin Pavlo!a tcrcüım<'S~oc 
OO>jlandı . PavW aya;kto lwm not a
lıyor Jınm tercü.-nanın 11.f>C'Cl;y;.•rnk 
oorciimeye r;a~tığı mi'rld .. curıııımi 
nID it.-in3ıChna gülÜ)Y'N'dU. 

Bu smı.<la rw;,;a bir kıaç kol.ime 
ıfo s<>yle<i:i. T<ı·h.i biıı bu.nu anlaya 
madık. 

Tc:·('iimc işi biter 'bitınt'.'Z reis 
karar veriln:ek üz.ca'C CC'lseyı 15 
duk,J..-.a tatil et.ti. 15 oo'k. ~-m süren 
müzakercd"n oonra c<>l'*' tekrar 
a-;ıiılı, rna'ık.eımece Pavlo:fuıı Sofy<ı 

vce Roın.ada •bulun.d<4,;,.ı tesbit E<l:iJ
m~< oksa dahi, ~ıaleıı görülmekte 
()la;, da.va de bir alakası bulunamı 
yacağmdan kaldı ilü Pavlofun So!
ya V<' Ronıadıı-ki Mdlsclenien mu
hakeme altına alınmadıi{ı ve 'l:ıu

nun b:r tahmin v e zan<lan :.baret 
ıbu.Junduğu ıınla~ıl.dığı.ndan müıcl
deiunıuminin t.all'lıinin ıreddi.ne 
ık.arar verıldi. 

B u.ndan sc.ıı ra rnuddei<t!lnumi 
muavini ('S;;s ha·kkııııdaki iıdıdliasıını 
dermeyan ef..mek ii.ııcre d~yaımn 
mü:deiurnnnıi ltk ınmlltanuıra tl!Sli
mln' istedi. Mahl<.t.>ınc bu t<ıleo'bi 
kabttl Pdcrek dıt~u,~ay,ı. 9rıüm~ 
leli'; Çarş;iıııba gününe bırab. 

İŞÇİ ARANIYOR 
Istanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 

meleri Umum Müdürlüğünden: 
Jşlet· 

İ;µetın<>lcdmiz Şişi! <lami.ıtıancsı tçln '6> boyacı, 3 wraç, 12 <esv7ecı 3 ı
=ı.l, s ıı.:bmör, a ın-=i, 6 1om.acı, e ~·!kç•, o ~kl<ıtrık tCf'Viyecısı. i2 """'· 
r~o~ i:htıy.'.lt:wru.z vardır. 

IW.llBI1er hari-ç cJı:n<ık üzere ln-ııiılımd:'l E."UsttrC\.~rJ. eı:\l'Jt.'"ta ıöre sna.tte 35 
kurı .. u.a. t:arlt.ır ticroet verilecektlr. 

Aakcrıljk}c alakası o!mı~·an Js*kliit:r:u nü:l..ıa hüviyet cliı~:li.?iH, hüsnü ~l k.l1... 
ğıd!, 4 aıd.t:t Vl'&;k.n fotob"Ta!ı ve §imdiye k"nda:- çahşmı, oldak!.arı 1niiCGF.ıesıc?-l(',deıJı 
alırnnı~ i;i h~4"1et \';.!S kalariylc birlikıc ıa.~.942 tarHı!ııe k;;d:ı.r zaat 14 tıen ı; ;ye 
kadc:ı.r klare,nl:~ :n..:ctro }{;..n zonJııı 'lc.at;.nd2tı Zot İşleri \o'e s:cil ::\lilJürlüğüne m:üı-
racaall:.rı l'J~'...i.mu bil<l:rilir, C'.0461> 

r-amııa:aı--l!!!lmsa. .... ____ ıaı:ımı ___ ~ 

SATILIK FEVKALADE ARSALAR 
.Erenküyde Santral caJ.dt'Siııde Tramvay y-0lun:ı bir dıM<iika 

~oe~cde <leı_ı'r~ görür bir arsa; yine Eren.lı;&;ıde a><lalt caucie 
uzcrıııde ve hta::ı"t>na b<!Ş da k.lka mesafede i>jlC"nff iş ağaçlı w 
bost.aıı kı:yulu lbır arsa ve Çıftclı.avu.zlartla Tr:illlvay ynlu He 
Jcnız_ arasında den;., görür iki arsa satılıktır, Gör'~ek üıt.erc 
BeycgluııJa Sarı.y sıneması biiiecisiııc müracaat. Tel<:fonla iza
hat verikmcız. 

~~---------------.ı-=-----1 s tan bul Gümrükleri Basmüdürlüjiünden: 
İhale Güntı.: 10/5/ti''t".ı 

J.I'J;tarı Değeri &,;ya Cin.!i h;barı 
M . K. 1" K iJo Gram Lira Kr. 

___. 
1802 169 000 H 75 Boyc:.lı "•'""~ Si"m.i rut>rdl"eru ;re 

aksimıı 3 
22ıH 1 910 ! Ol !7 Pamukt.c;n 4P<''i ~lÇ"T:"1i k.Ôndc;a 3 
:0242 20 000 75 45 Kf;Jıt 1n.a~u rt· .. ~1 3 

"YuıkarHl~l~i «1J'A 15.49 s:ıyılı k.:ınıın m~:cirbbıc.:<~ 15/5/94:3 J.c EcncbJ M -~ • ..f. 
l -ı·trü.l' ~. .. k ~· l"lhU.< .ere go t n··"-~ U7'Crc ;:H,"'l. ar11v1r'!na usu'f.l ı·c •alıl"-·•k'ır ~-·ıJo ·· ·· e 

• . • u\;f ~ . ~·ı. _.,....._ n uç gun e\I..,_ .. 
saa.t. 9 --::-- 12 -~~sxndu ey.ya anbar,nr-Ja gör~l-"bıii,r, .sa.tıış fl<ı~uf.ye cadd<'SiJıcJt"t 
S<.ııtı.:; Müdürlug:un.de s.:.;. .. ~ 13.30 du•Jır. Kı:ı.nın1t \l"''Ü.d.al~·t·m .ib.raıı ve temJn' t ı· 
,_ . . t'· .... .. . ı..., ~-~ .... - * a s ... ,. 
xrm;n s<'.'! .... ') g:..ınu tw .... ı - ye lk:~ 'Y'-•ır.J.lı.Hc:iı ll.zıındır. (5511 ) 

As~eri fa: r :kal ar Satınalma Komisyonu İlanları 
277190 adet nıe~ veya ılişbııılak 

t e.kcrlcl, ııdf mağı a.lın auk 
Bf:htor adedini.! 9 Jı..uruş bedel tak.d.!r 

tdilen yuk~!'da yazılı tı.:kcrlek parm.:ıı- j 
ğı A~kt ,·ı F:ıb:'..ikalJ:r Uı"l'\u,n '!ı.ludüriü

ğü :Meı-kf'Z saı:ınal:i!a Kontiı--yonunca 
l G 942 PDznrı~: gtl.1ü ~aat 15 de pa-
2drlıklfl ih.ı1c- ed"le<:ektir, Ş:ırtnnme 

paraısı:ıdır. Kat'f tt'nı!nat <37~G.t lira 
c-1!.!> kunı.~lur. •5215• ... 

300 toıı J er li liııtcrs pamuğu 
alınacak 

Bdıtr kilosun~• 60 ·kuruş bed-c-1 tah
mi~1 e<lı'en yuk.cıroa yoız.ıJı 300 ton yer- 1 
li ı. r.ıi.<:1'5 pauı1..ığu ı\~.1..ert Fabrikalar ıU-1 
ınu::n l\f.:...JurJ1..igü n. ıe;ı.keı sa.trn ırl:na. I 
ko.n!!ıl.ronı.ııl.ı.:J. 2..5.l'i94..2 Pu.a!"tesi &ilnü 
~""'t 1! te p<ıa.!arl ıJi.; ı ihale ('dlk>ccıkt:.r. 
Ş•. _,,.,., 9 Hr:.dır. Kot'! \<'!lıU1"'t 20.500 
Luıtdır. •5:J!O.ı ... 

Kü çiik YO'Lgatta sn tesisatı 
3·ap!ırılacak 1 

K if b<'dcll 14173ıJ.40 jj,ra"olan yu~ 1 

·.la ,Yazı!ı in.'.;.·~o.t N~.t!ı·l l! .. abrlk.alar 
1 

Umum Mdiirlüğii n·ı:,>:-keı ~atın afana 
komL-~onunca 2.;.s.r>-12 Cuma &ün ü ~ 
at 15 .. :~o d a kapa!t .zarlla ihcıJe ed.P-e
ceittıir. 

Ş.:ıı•lname 700 lnı. ~1ıır. l\1U'vak~at 

1 
tem.ioıa l 8:;:ıt;.82 liuadır. Tcltl!t n:rlı;. 

luplarını mezkılr glL"de saat 14.30 a 
kadar ltom.i1\Yona. vemıelcrj, "" C:s:'!OO~ 

* Kırıkkale G.rtıp Miidürlüi;'ii Satın 
pl.ına K<>ınisyonuııd~n •78000• 

kilo koyun eti nlınacak 
1 - ı lk temi.na.h ~4:170:> liradan ib:ı .. 

ret olıan ve beher .ktiJo:-.-u c.80> kun~n ı 

• 7.80()6• kl~o lwyun e(.i satı:ı alın.'11~sı ı 
~ın Kırıkıkale Gur:.ıp MtidürıüğliTıde 

lJl.Uk'şekkil Si.ı4ııo.;lın.:ı krun.ivonu ma.. 

r.iıicl,G-"le )"(ilia.ınn. thıa,;1nrla. 2'1 .. 5.1 
giuıtı Si:I~ 1.5 ;Jc k;ı!· .... h 2a1I u.~uij 
ttı.Ubine ihale tdi 1 

, lid.L·, Koyıu1 
<lc!"w.tt'J): ~l•ı.:ıi.cyr,p !~h;_ynca gv4C c.-.. .. 
fJr.a tıJgu:ı ol .. ıak aJuıuc<td.ır. 

. 2 - ŞA!:tl:ı&ıi~ .tu~ ara J\.~e~·.i , ·,; 
rh;aıl::r Uınır.'I} .Mtirl1,-Jü4:ü S !ıtJ .... 
1romis)·ofl1mıjan. İ~"tınhuı N:k.er! F:l 
r"K:nlar S:ı.tır.ıvlma lı..om İH;}'OOUıt"'Jd::l!l 
Kırrkıku~ Gurııı> Mii<ti..ir:lügü s.ı:tın 
nın kumıttfY'()nU""l'l·1 cl.7' görü\'bq1.r. 

3 - Talipler ilk tc mın:-ıt'ların ı lı'
~4rlif rn.:Pk'ttı.p~:ırını i>haJ.? günil ~~~·t 
d<- ·ka-dar 2490 &;•yılı !{anunun 2--3 
C'Ü nıa<ldckrln<lclc:i ya;.ıJı ve6:.ıi'cler" 
bi 'l~k!te .kom~~·orn:nnız;ı t!?vdi etrı:rı 
rı. •5~98> 

L .. 1.u!rtcltf eb'aıt:a 8 ltaleın ve cen1 
1150 Kı;. llil!ıler:ı - SiipeL'. p!t 
\("'Ja.,. ~Y•~·ıoo .. ~ Lk 0.Chcr ki;ı.;su 
k;.:rut~n. 

:&I·Wielif eb'::ıtt.a. 15 Jı.:.:ıkn~ ve et 

5600 Kı;. IJ<ij,\rr - ::;::ı><:·ı·:ı.p:t ı:.'\ 
vcyJ. ;ıy;ı· nri'"' ~ ıı{ b(:her ~t:los~ı 
k•.ı1~u~ta:ı. 

l\lvh:te'iı! eb'ıırtta .l8 k.Jkr.1 ve ~t~ 
4~3 K€. Bö.1le,;.· •\.m .. t: t \il") a c.:Jıoot• 
çcl'ic. l>l\b<:r kil<.>su 28D ı.~ri.l!)tat\. 

1'-Iuhıtr.:!~ c-lı';ı tta l :{ aJ.cn1 \"E' er. 
15i0 Kg .. Bill"lll'• E.Xt. Zah.l"ıo.•tt "f.) 

yat"1t?iii çe~:n. bro:"ı ,. k l'(ı"i\t 180 f.;U 
tan. 

:P..l 1;htf;>l1f el..J'att:. 13 :ta1' m \'C ce 
3146 Kg. MJleT Süpc..,.aplt E.X. l 
vey:ı· a-yacında ~ell.!t bd.ıcr k·lo.~u 

k "· 
Cins \ 'C ndd.:.rı ~n~:ar<l:ı. l"•zı' 

,a~t!lr. çfl'l'ik A""'t-t"eri F'abrJkııJ~ır t1~ 

~1..ihlü ..ı:iib'1J nıcı"\!.{f'Z ! 1 m .. ni-. li-' 

yorunca 22 .... 'l .. 94:! Cu•na günii so 
c.e p;u,;.~ ·fk•l:t }ıha1~ c-c:LJcı"Cirt r. 
ll:ı-.n:M? 351 kıırl~1..;I', Kat1J 
9513.2B ı;-a.ıır •5S •3> 

-----------------
Askeri Fabrikalar Umum f.1üdürlüğünde 

lwlkl ~l Ftı.br~k<!~a:· ~çin otöu:..ob1l ve- !i<.1t11(YCn motör "c r.ı ıx-.tri taıı 
mon.t.Q.jl'l i$.:i ve .. us~~·na ihtiyaç va,rdır . İ~-A·ilt"cin AAit.-ara<.:::ı Sihti1 l•c•l1f 

i ht..ant:>u!<ln iey.tJıbu.r1.u SilrtJ1 t...miı'.hı:uıe,,;i Vt' ~:hıtı~iJ-u..:o Ji .. !·.t..:fnn .... r Sititlı l' 

l kuı Mü.diir'fil;r!eıine ..Wı» w,ı:ı.oı'le:·'~1o ''.C \ .i ~ '""' .. •· - ,y;• rujl 
~~rı. . ~a. 

'; 


