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Doğu Harbi 
Kızışırken 

• 
Önce Hindis
tana saldıra

caklar 
-==· 5 . owa. ,. i 

japonların gidişinden, 1 

Hindiıtandaki İng:li.: 1 

tecf•birlerinden, mihve- ı 
rin iktııAdi zaruretlerin
den ye harp planların
dan anlatıl:uı teY budur. 

r;.TEI\! iZZET BENiCE 

ılovyet • Alman cephesinde 
Hrı> henilı; luuşnuş d~. Hat· 
ti, Alman büyük ıurruzu da ııi 
•aşlaına~t:ır. Bilim Alıııaula· 
nn mcrkucle, ~alde, Ukrayıa 
bölgelerinde Sovyet ta:rrnı2llanoa 
mukabele ile meş.."'11 oldu!Jan ve 
sadece Kerç Yarınıadasını teıniı.
ledilıleri anlaşılıyor. Ancak, Har
kof i5tikametinde ve Lcnin~d 
ttphcsinde başlıyan So\·yct taal"
ruzu hakkıada Jw,nii7. kat'i bir 
fikir cdinmiye imkan yoktur. Suv· 
yctlerin iddiası Alman tcbli~le· 
rinde püskürtülen hücumlar h •· 
liudc belirtilmektedir. O lıalJe, 
tim.diki çarpışmaları her iki b· 
raf bakımından da kafi neticeli 
mücaıleleye lutupuak için birer 
haz.ı:rlık ,.e .,-:eli~me bulma han· 
Jı.etlui halındc izah etmek müm
kündür. Bu itibarla da: 

Şark Ceph~ittde ! 

Almanların! 
Kerç şehrine! 
girdikleri

1 

bildir lliyor 
'Moıkova, bu ke-1 
ıtmde fiddetıı i 
mulıarebalerln 
devam ettl§lnl 

blJalrl1or 

Yağmurlar 
harekatı 

ağırlaştırdı 
Mo"1lon, 16 (A.A.) - Kcrç 

Yarınıada,ında fazla bir deği
şikUk oln.amı~tır. .M>lıverci l 
ka;ynaklar ynğuıurlarWın do- ı 
layı barek~tın a~laştı4'mı 
itiraf etmektPdir. 1 

1 
Harkof k<>•:imindc Tiınu.;en· ) 

ko or<lulan mm·affaı.J~etlc ı 
ilerlcnıektodirlcr. Bu ileri ha- .

1 ret.etinde Sovyet tanklar>nnı 
(Df'YClntl 3 !:..'l.CÜ Sahitode) J 

MARTi~ ;K iŞi 

Amerika Laval 
hükumeti ile 

-;::.,._ 'JI =u--l'\::::.~3;=1'ı __ ,="7 -,.. _, .. ,.,_,..... __ v c.u·_y·_ -~--- ---·· -------------

. 

EKMEGİN GRAMINI ÇALAN FIRINCI 
-- - - ~ - -

• • 
1 Kapatıldığı için itiraz Etmek 
Cesaretini Nereden Buluyor~ 
Vali m1;;1avini ile bu sabah konuştuk, diyor ki: 

''itimadımızı tamamen kaybeden 
bu fırıncılara ebediyen un verilmiyecektir~,, 

-------·BAZI ŞAYiALAR HAKKINDA VALi NE DiYOR'r 
iCAR ve iARE 1 J 

AMERİKA\ G;P·~~~;;L 
geçen ay 6771 

• 

milyon Dolar- karargahını 
lık mal verdi Seylan ada-

• 
Bu malların çoğu 
yiyecek ve ham mad
del~ı-den ziyade harp 

malzenıe sidir 
Londra, 16 (A.A.) - Jl.B.C.: 

Amerika Cumhurreisi l\f. Ruzvelt 1 
icar \O iare kanunu mucibince Nl· ı 
son ayı zarfında tekmil memle· 
ketlere teslim olunan levazımın 
177 milyon dolar kıymetinde bu· 

(Devamı 3 Uncü Sab·!.Wl 

sına nakletti 
1 

Btrmanya şıma- !' ı 
Unde Japon ileri 1 

\ 

?ıareketı iki 
koldan devam 

ediyor 
---~~~ --~-· 

1 Japonlar bir 

\°()Jı-.;ız 'ha>Y.ketleri ~ üç 
de-tatlan fııızla oezal.a.n<iınlıdlklan 
için un vedmemcs! hrarh.,<-:!n 
17 fmrun saıbilbi belediyeye miira
caaıJa ıb..t 1.:ırara iiia.rz elm~er· 
dir. 

iVak muav'J1t Ahmet Kın.'~ 
bu Gaba'1 b:r nuıl!arriı"imive bu 
n1'?9e1e he kok ıı.Ja ş-..ınbn 00ylc
n1 ... tlr: 

• - Halk n en mub•eın ihıtyccı-
111 s•ı •s'hllCal e<lcn b<ı f:nncılm· ta· 
r.ı -ı·'!"' r itirı1 d:.ı!r.ri.l iia) hct.T.ti~lf'r~ 
e.r 
Bmılaro nv..ıva.kkm b!r uın'"-'l 

ile ;3 1 bunrlan sonra hiç b:r 
ı:n n1an u:ı1 verihn.('l'Jn(l'sıni kat'i su- · 
rett~:ı kararJ~q~i1rmı.~ bu1aı~uyo -
ruz. Bu k~rar1.1 geri alınım~",ı. ve-

!Do•·•nıı 3 Uncü S:ıh;fede1 

(idman Şenliği P~o~alar~ 
40 Üniversiteli An karaya gidiyor 

• a - So\'y•tlorin taarruzu umu
mile~ecek ve mn\'affok olarak İn· 
lı.i'ıaf edec•k mi?. 

b - Alman büyük taarruzu bil· 
tün cephede irade t.,,,ehbiisü ta· 
mamilo Almanların elinde olarıık 
tekrar başlıyabilecek mi?, 
soruları h•nüz husu,iyetlerini 
muhafaza etmeJ.tedir. 

artık görüş- S b ı·k b k • t . em o ı ay-

şehri daha 
aldılar 

Çungk.ing 16 (A.A.)- B'r
nıanyada J ilpO<l ileri harı.-ketı 
dc>vam e mekter'ır. J· oonlar 

t
i Yunan [(rafı 
Libgadaki Yıı· 
nan kuvvetle .. 
rini teftiş etli 

19 ~layıs idman şenliklerine iştirak edecek olan lı.ı:z ,;lroll .• tlebesl 
dün umumi bi.- prova yapın.ııjlar dır. Yukarıık.i resim bu proval.:ır· 

ıılAn bir intıbaı cöatennelı.tedir. (Deumı .a: 3 de) 

me ıs em1yor rak To t'tan 

Dotuda va1.iyet buyken, A~~·a. 
daki Japon hareketleri de dikkat· 
ten uzak tutulamıyacalı: ·bir saf
haya girmi~tir. Asyadaki Japon 
hamlelerinin Avrupa doğu coıp· 
besindeki hareketlerle sıkı sıkıya 
bir alaka muhaiaza etnı•kle bu
lunduğu gün geçtik~e daha miite· 
lıellir bir hal almaktadır. İkinci 
Dünya Harbi Anglo • Saksonluk 
&!eminin harp ve istifısal makine
siııin bütün hın ile ~arbeylemiyc 
lıaşlatbğı vo tam b>r yıpratma 
mücadelesi mahiyet.ini iktisap et· 
tiı'i:i bu devreler içinde herşe3 in 
•ll§l.Dda Mihverin uzun ha.rp yıl· 
larma mukavemeti bakımından 
Japonya na Almanyanın bir a:n 
ince birleşmesi ve elele ,·ermesi 
mecbnriyetini ortaya çıkarmakta
m. Bu neticeye •;arııılıHmek için 
tle askeri hareketlerin bu gaye 
tlurinde teksif edilmesi tabii bu
lunmaktadır. O halde: 

1 - Alınanyanm he<kfi SO\·yet 
ltnsyayı ouıiliip etmek ve Basra 
körfezine l.ıımclı: nya Hindistan 
fimaline varmak, 

2 - Japonyanm hedefi HİnCÜS· 
tanı uilli eylemek veya Binııan· 
ya • Hinclistan yolu ile şimalde 
Alııuınya ile clele verebilme!> im-

1 kinını aramalı., 
(Devamı 3 tincü Sahifc<le \ 

--
Harp gcmılerinin si
lahtan tecridi adada
ki mahalli Fransız 
makamları He ka-

rarlaştırılmış 
!nnıdra 16 (AA.)- B.B.C. A· 

merika Hııricrye Nazın liui; Mar
tini&< adasındaki Fransız harp 
'eıı1ilcrinin siliilit.a.n tecrit edil
lll('Si işinin zaten halledilıın:ş oldu· 
ğunu i:ıeyan eittnştir. Bu geanile
rin atıl bir hale k:onıılması Ame
rıka ve Fra!'sı.z bahriye subayla· 

(Dovamı S Unoü Saılılfedel 

Yanmamak için 
10 metreden 

atladı 
.... 

aşagı 

Samatyadaki yan
gının feci tarafı 
Samatyaya yakın Hacıhü-

seyiııağa mahallesinde '.k.cb"1;>Ç> 
lfolidi!1 imacı olarak bulwırluğu 
sucu <ii'ı.kkaıımdan yangın ı:ık
mıştır. Itfaiyenm derhal yangın 

(Devomı 3 th.:cu Sah!fedl?) 

• 
ÇOK MERAKLI BiR 
ZABITA ROMANI 

Pek Yakında Son Telgraf'ta 

Sen • Öldürdün ? mı • 

Okuyucularımız, yakında tefrika-
sr'1a başhyacağımız bu eseri takip 
ederken misilsiz bir heyecan ve 

zevk içinde kalacaklardır. . 

Yeni T efrikamızı Bekleyiniz· 
• -

1 

geçerken~!~ 
Tokat 16 (A.A.)- Hususi mtı• 

habi.ri:m>'ı.deıı: Sabahın aılaca.ka
ranlığmda, ~atin erken ohnıasına 
.rağmen .sıok~klara dökülen :;iiız
lercc Turhallının oo;:kun t.yıahür-

(Devanıı 3 üncü Sah;fedc) 

ue miıu zaııW~ ·• r
dir. Bu f"'h;r hıı<l ·<lun 80 ki
lmnclre cçc•isindc<lir. Japon
far iki kel halin;!!? ile 'lıemek
tea:rler. 

Cenup ke5imind<'lti hare
ketler hakkında hlç b;T ms

(Devatm 3 tmc\i Sahilede) 

Artık deri ile ayakkabı 
yapılamıyacak mı? 

Ayakkabıcılar Cemiyeti deri · 
gerini tutacak maddeyi 

keş/ edene mükafat verecek ! 
Şehrimiz ayakkabıcılaır cC'!Jl!

yeli deri ve kıösele sal'Ü(yatını • 
:aallmaJı rnJkısadile ayak.kabıcıı 
san'atkarlan aTa.sı.nda bi'r müsa
baka açmıştır. Cemiyet rei.si A~ 
dirDaıh ayW..kabıların den \'~ kö-

sele yerini tutacak lıeo'lı:mgi bir 
ıınadde ile yapdma.-;ırun z.a.ruı:ct 
haline ginneıkte olduğunu sö~.·!i
yeTek demiştir ki: 

c- Diğer eşya yardımiıle az 
(De\'1lım 3 üncü Sal.ife®) 

Yeni Büqük Anketimiz: 
~ 

Esnaf cemiyetlerinin 
kalkınması içi 

neler yapılmalıdır? 
Kahveciler ccmiyctı reisi Bay 

Celal, anıketimizc şu cevaibı ver
eli: 

•- Esnaf cemiıyetleııinirı. kalln
nabilmesi için birçok ili.ın a.d.0 tn

larının da söyledikleri gfu.i, cemi
yetler ·talimatnamesinön <lcği71-c
rilmesi, genişletilmesi ve buna 
benzer birçok yeni mevzuatın 
meydana getirilmesi lıizımdır. 

Fakat bunlardan başka veyahut ı 
bunların ha~ında söy!iyeceğı.m 
llOlı.taların da yer alması lazım· 
dır kanaa1ıindcyim: Evveliı ·E&
na!. isıni altın.da.ki san'atkıarla, 
san'at ve meslek erl:ıabını &Jll'

malıdır. Bu y~a liri ayrı 
:ıiinıre ılc karşılaşırız ''e hunların 

(~'""" 3 ıl.ı><u SııJ.1İ.!cdvl 

Altı aylık bir ... çocugu 
parçaladılar 
:Mt'Oi&ye köyünde .i:jlenen vah

şiyane bir cinayet tahkikatına 
z;ı,bıtaca el kmı.ımı..~tur. 

11.focidiye köyünde Ku.şlepe 
mt"?.arlığmın ookıçi.>i kısmen par
çalanmı,ş bfr çocuk cesedinin bir 
kenara bırakılmış olduğunu gö
rerek keyfiyetten jandamıay1 

lıabt-ıvJar etmiışt.."'. Hen{irz 6 aylık 
olıdugu tahmin edilen bu zavallı 

{Dev:ıını S !W:ü Sahit'3l> 

Londra, 16 (A.A.) - B.B.C.: 
Yunan Kralı Jarj Libya çölünde 
yaptJtı seyahatten Kahireye dön
müştür Kral teplıe yakınındaki 
bir limanda bulunan Yunan bah· 
riyesine ait bir g(!ıniyi ve Binga· 
ıı:iden kaçan iki gemiyi ole teftiş 
etıniştk. Eleuler Kralı Libyadaki 
ileri mevzileri 5 &iin gezmiş ve 
Yunan merkez kuv\'ctlerlııi de 
teftiş ederek müttefik kuvvetlerin 
batı tölünde geçirdiği hayata bir 
ilgi göstermiştir. 

.,----

Orta Şark 
Memleketleri· 

• • ••• 
nın ıaşesı ışı 

Kahirede toplanan 
konferans 3 günlük me
saiden sonra dağıldı 

L")lld··a 16 (A.A.)- B.B.C. H 
\lllelll lcketi ıemsikm ""' 60 mıurah
hasın ı..~rkile Ka.birede Wpla11an 
konfer~n6 3 gün sür<"lı i.çliınaılar
dan sonra lbi.tmiştir. Varılan ka
rarlar bılliımiiyor. 

Bir Röykr telgrafı Orla Şark 
UJevorıu 3 ilncO S.hifedıo) 

Buz denizinde baz
lar çö!fllince .. 

lı>nı ra 16 (A.A.)- Haıvamn 
ısrnıma<.ı ile Bu.z denizinde bı.ıt?.la
rın t:ı+m ·i net.ceı.-mdc kafi.lelerin 
sahile yakla'illla tehlilrnsinıdc•ıı 
kıu·bulr.ca.1<.lan zannedilmckiedir. 

KIBACA 

Ciğer Borsası .. 
Son 9iinle.-de Şark ceplı.esiruie 

yapılan taa1Ttlzlania kullanılaıı 
bir yeni silahtan bahsediliyor. 
Öyle bir •ııeMıı.i icat edilmi..• ·ıci 
d~maııın ciğ<ırini deliyormuş .. 

Bt•giiııkii diinya sava§ı, kar,ı
lıJ.:lı ciğer sökmek gayesini güdiı
yor. 

Bi.::i11ı nı.ahutıa bu mct'=uu gö .. 
rü§iiyO'l'dtık da: 

- Ciğerin bu d,..,.ere kıymet 
peyda ettiği devir görülmemiştir, 
dedi; ciğeri metelik etmiyeıı .. ._ 
celeri dıılıi; bu harpte arslan ke· 
siLmfk deudasnıa düştüler . 

Tekmil T ~kotaj e 
Çorap makineler·ne 
damga vurulacak 
Muayene edilmiyen makinelerin 
sahiplerine iplik verilmiyece k 
lktı8at VeUletj ŞchrinWdeki 

trikotaj ve çorap imalatı hakkm· 
41a dün Mıntaka Ticaret l\lüdürl~ 
i'üne mühim bir emir vezınİ:jtir. 
Bu emre göre §Clırinıizde ne kadar 
çorapçı varsa önüınü:odeki paur· 
lesi gününden itibaren çorap ma· 
lı.ineJ.erlni Türbedeki Müşterek 
Esnaf Ceııı.iyetleri bürosuna geti
reıek resmi bir makine mütehaa
DS hey'etine muayene ctlıireceli.

tir. Muayenelerden sonra malı.İlle 
ler clamı:alanauktır. 

Halen şehrimizde 107' çorap 
makinesi için iplik alınnıaktad.ır. 
Bunların hep,; danıgalanacaktu. 

(Devanu 3 ünct\ Sah>fedil') 

Halk Dağıtma 
Birlikleri ay ba. 
şında işe başlıyor 

Yarın, Beyoğlu 
kazasında 

seçim yapılacak 
lfahalle~de Halk Daidıına Ilirlik

ler.icıin kuruknasme: bütün k~ı.:zıtlartla. 

devanı ed~kted;r, Bakırki)y, .A&:!ar 
taz ... 1nnlında intthaplar yapllmıı,. ye 

(Deov•mı 3 üncü Sahi!ede) 

-c .6;; '-1-E _, 
li1~:;.:;:;:;:;::;~Z:E.~~~~-~-=--::::::::~-.--~· ~~~-

NECİP 'FAZIL JUSAKÜREK 

D rdi: 
- Bugiin cumıırtesi ... 

Declim: 
- Puann arüesi_ 
Dedi: 
- Büyük taarruz başlar ııu der-

• ? 1111 . 

Ded1mı 
- M>hveriıı, hemen her hare

kete bugünlerde &iri ti(iııi defa· 
larla yazılım; hatırlaroın. Her ye· 
Di hal'ekete daima pazar g!inü ı:i
ıişıniş olan Mihver, geçen sene 
yine pazar günü başladığı Sovyet 
Rusya hııreketiıWı ikinci faslını 
ayni günde mi a~ar? Orasını İn· 
ııan aklı keı;tirenıez. Bell<i de 
Sovyet Rusyn işini \:aktile başla· 
mış b.ir hareket S8) ıp, k•ndilerin· 
ce pek uğurlu, meı.Jıur (Maskot) 
&iinlerini kullanmak istemezler. 
l'akat heT ne loursa olsun, 17 lla· 

giinü; '° hüliin bu bir haf1.ahk 
llewe benec pek ebemmi)·etli.~ 

Dedi: 
- Ko~, geçrn •ene t.o.Jı) a tos· 

lıya yıkamadığı duıan acaha bu 
ene de,·irchilccclı. mi dersin? 
J>e<:jın: 

- Bence d•virccck... Amma 
boynuzları ıedelenerek mi, zede· 
lmnıeden mi? ill<>ele lınnu kes· 
tirclıilmelı:!c-

Dedi: 
- Ya aksine, duvar k~u yere 

&ererse ..• 
Dedim: 
- İrnk3nlar aJenı.inde bu da 

Tar ... Fakat böyle blr hal insan. 

bğa neler getirir, bı• inıdid•n öl
~ülcnıez "" SÖ) l('nCPICZ. 

Dedi: 
- insanlığın biİl'İik lrurıulu.)O 

için ne olmalı seme•? 

Dedim: 

• • ıit, J.ta puar ıüıWJ.r, H l\Iayıs pa:ıar 

- Bwıu sen de bilir, sen de dü· 
şünür "e fakat açıktaıı nçığn .,.;y. 
lcnıt'Zl>in, sonra da beu.i ·;ylct
nıi) o çalışırsın! 
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HALK FiLOZOFU 

TRAMVAY 

Tramvaylardaki hdilıamm, 
en büyük m::.hzuru nedir, bilir 
nı::ini:ı?, İşine geç kalan adama. 
aya~ına basılan nasırlı bi.çkre
ye, kafasına yumruk inen bo
dur ihtiyara, itilip kakılan J..ii. 
çük çocuğa, ez.JJ.p büzülen cı· 
lı:ı delikanlı~·a, bu kalabalık 
hiçbir zarar vermez. 

Biraz üzün·tü, hi.-az beyet:an, 
biraz can acısı ve hepsi o b· 
tlar •• 

Tram\By istifinin en büyiilı: 
zaruı cemiyetin ahlik.ınadır. 

Tramvay kala-bıhifmııı en bil· 
;ıiik mahzuru, baıı ahli:.k dü'!" 
Jı.ünlerine iğrenç bir vasıt ol· 
masındad.ır. 

Sabahm ve akıam111, araba· 
lan en ziyade kalabauklaşlır· 

EVVELA BİZ 

Dh LJ::SEK 

Sel:'ıml İ.ızet Sedes dostummr 
bir fıkrasıııda ~oyle d.)oruu: •lllİ· 
tün dünyaya sesıru ıl nletcbilece
ğiınrz opera s.an'at.luirımu.: ~t:ın.İ· 

ha Berksoy~· 
l~ i, ala amma, henüz, bİ1 İstan

bullular bile dı.nleıncdiı.. &tun 
diınyadan evvel, l>ı• do)a doya ili.: 
dınlcsek~ 

MANTONUN 

llıLllAFAZASI 

REŞA1 FEYZi 

.ı.ıtı saatlerde, )'Olcular arasın· 
da, bu müstekreh insanları, bu 
ahliık yoksullarıru, bu iğr~ 
m~bliılla.rı sezer ve hatta, ba-
7.an, görebilirsiniz. Onlar, ara· 
balann içinde bir miluop. :ıa
vahif sınıfıudan bir mahlfık ha· 
Jj~ U>ncıffik dhadamna ı.;ı. 
tiin kudret ve ku rvetile, bir 
koku peşinde imiF« pbi, tetik 
ii riadoclldez. 

Kalabalık, omuz omnza Jstif 
elmuş bir tramvay uabasırun 
en büyük :ıaran ne şuna, ne 
bunadır; doğrudan do[;ruya ah· 
lftk miiessesemizedir. 

İstasyonlarda, boş tramvay 
bekliyen insan.Jar kadar, dolu 
tramvay bekliyen mahlfıkla.r 
da buluuduğunu unutmayımz. 

rın!a 
Belediye tarafından 
kiralanarak ekmek 

iınal edilecek 
Yapılan tdtış!er netı<:c.ıiıııde üç 

dcla ekıfık; boıruk; haımu r elan<'°-< 
çıkard.'1darı teıbıt a.unan fırın
lara biç un veril.rn.iyecl'ği iç'n bu 
şeki!d~ muattal kalaı-.J<. ika.panan 
f>•·nl•rdan b~h türlü i~ttlf.ıııde 
edilmesi dilşünühnektedr. .Bu 
fırınların sayısı artaı-sa o zaman 
bel ve bım1arı k'ra'.:)'a:rak; iş· 

loteeckfo .Ş'md...deI! bu hUSUF,ta 
icap odcıı telklkler icra olunma 1ı. 
tadır. 

tü~ 
Tltln bay•I neler 

anlatıyor?. 
Matbaaya geliyordum. Yolwuuıı. tı.. 

tü:ııde.iıt. tütüncuye uğradım: 
- B.ir Serk!doryan ve-r, dedim ..• 
- Y~lç. cevabını vf'rdi ... 
- Bafra?. 
- Yok ..• 
- BiilLci nM. Ta!ce, !!!il... Ne 

kadar s'.gara ç~!dl ismi ~ydı.ın b;e,. 
hep.;1ne tyok> cevabını verdi. t 

- Yalnız En a:.1. var, dedl. 
Biç lılıolaıım&dıjlm llKı aicUll.Tl iılle

mı,.e~k aldım. 

Tütüncü, bo.)'1lunu bi.ikUI. bir ı•T
ler sö;rle<nek 18\er g:bı bir hali vardL 
Serde gilzctecilik: var, ibra. onu söy!e~ 
ınelt !ç!n sordum: 

- Niçin y<>k?. 
- Yek !;ile, boyım.. B!%, İnlı•rlar 

İdaresinin Bahçckapıdııld deposundan 
a.!ıyon;...z. Baı çeı;;ltler neden.._~ yok .• 
OI1Lya gid:,.oruz. Ka!abnlık ohıyor. B:X 
tok bay.ilı..::r t0.tl1n. slg3ra. ahrııya gel. 

m,ştir. llangi (CşiUeıtn olduğunu, han
gilerinin olm>dığını bilmıYoruz. Bek
leLip duruyorlar. Ha.hı.re beküyoruz.. 

Biz 'küçük ...,atız. yanım~a yardım.. 
cırnız, a<ttımımız. yok.tur. D..ıkki.ilmw 

:kapatıp -a.tun alnuya öyle gidiyoruz. 
Orada sa,tlcrce bekfyorw:, N;,,ayet 
f lfuı t ç .. t:.ıert::ı. oJm-ı~ b: b· ~l!'n;_ 

y<>r. Ne za. ··n gc eeeı:lııl de katı oı.. 
ro.k bllm;yorlar. Artık, .işin yoksa, bo
yu,ıa git, g 1 •. , 

Dalla f r.>.•ı var. Onda ınn•lahd..,, 
bazı k!m :tlerden dıtYm ~mız ~kır. 
dl ka!:::ruyoı, b:ı.ğırıyor>ar, çat~r}yorlar. 

l!attA runu ıôiycyeyfm: H•karele ma.. 
ruz kal.ıyaruz. Bu neden?. Zat.en, ka
r.ıncımız necı.ı• iki.. Yil2xie iki kK.anmak 

iç!n h.r k ~ kiş:!tıln de aiz111ın lroku
sunu dlnL: oruz. Eğer. böyle de,-a.m 
edeı13e', hır ~ k bdy~r. sı&ara .satmalD-
1.a..n vaııceçcı:ck.l~r ... Çünkü. zahmeti-
ne, \~lrUı ı..ne deb.'m~,,r .• 

\\>lumu_.;_1 üstünc!ekl tütüncü Miti. 
d:t.ha ı_,.:,.. c k seylcr -..nl.ıt.enktı. Fak.At, 
ber~"rr. n1f>r: .. ye ve onun çen~ne dur
rnıya vakt m yalctu. 

Uz.a!tla;tım_ 

R. SABiT 

Doğu cephesinde Alman ve 
Rus taarruzları ve tahminler 

( Y•:ıan: l. &. ·Eski Bükrcş At.eşemiliteı·i 
Uzak Doğu cephesinde: 
Birmanyada. Japon tümen1erl, 

~da Çinin Yıuınan eyaletine gt· 
rip Çung-King'e doğru ilerlemek 
ve salda henüz Birman: ı hudu· 
dwıa ;yanapnvk için lıir h.u.zrlılı: 
devresi gesirm.işe JÜ2Um görme
diler. 
Yuuııan eyaletindeki Jap<>D knY• 

vetlerinin Çung-King'e doğru sür· 
atı.. ilerlemesi beklenemez; Illare
şal Çan-Ka.y-Şek yeai ç• kuv
vetlerile Ja.ponlıırı durdurmıya 
haşlamış ve hu bölgede artık esas
b bir Japon • Çin cl'phesi daha 
ha>ıl olmuştur. J~ponlar cenup 
d~ıı Çinde de istilıôya girişmek 

i:.tı»ccekleıdir. Zlı:a, iışı:al elnıiJ 
olcluklan şimal doğu Çiın ve M.an· 

~url ile llindiçini, Siyam ve Bir· 
"18nya arasında kara muvasala· 
sını temin etmek için b şka çare 
yol;.(ur. Buna muvaffak olurlarsa, 
deniz nakliyaıJırlan büyiik ölc,:ü· 
de kurtuluıu~ olacaklar, hareket 
ııerbesli.sini kazanacaklardır. 

Bind • EirmMlya bınbduna ge
lince, burada tla Japon ileri ha· 
reketi tahmin ettiğimi" veçhile 
devam etmektedir, Y:in.i Japonlar 

plof tanklannı durdım ;nad.ığı an• 
laşılmalrtadır. l'a.kııt Ruslar, Al· 
man cephesini henia yaramamış· 
J.ardır. 
Dl>~ lıavw<sıı>da l\lareşal Tİ· 

nu'.\.enko'nun taarruzu tlevam edi· 
yor. Almanlar şimdiye kadar 1~ 
Sovyet tankı tahrip etmişler, fa· 
kat Rus taarrllZDnu kıraıuallllf• 
lardır. Alman tebliği, savaşlar~ ı 
devam ettiğini bildiriyor; bn da 
So•·yetlerin Har.kof J..esiıninde 
tanklarla ve tayyarelerle deslelı:.· 

lenen büyükçe bir taarru:ı yap· 
tıklarmı gö:.lermektedir, Tar;ıuıı

rog • Harkof haltında Alman cep· 
hcsirün çok kuvvetli olduğuıı:u 

bütün kış muharebeleri göster· 
miştir. l\lareşal Tinıoçenko'nun 
şimdi bıı Alınan cephesini tekrar 

zorlaması, hareket te~ebbüsü.nü 
elde tutması, bu)"ük Aliııan taar
ruzunu. g<.-ciktırrnek istediğine de
lalet edebilir. 

Doktor Haf1z Ceınnl, yazdığı biT 
sı.lıhı makalede şi>)·le dıyor: •Kurk 
ın:ıutoları ,}"a.tıQ uasJ muhclaz.a 
etıneli:"• 

l"akaı, bu işin ubla ne alakası 
•·nr > lhfız Ccnuıl tıbbi, sı1ıhi nıa· 
kaleler ) az arken, galıbll, ara ıra, 
e\'t.eki mu....,habelerın t"">n al· 
tnı<la kalıyor. 

Gen.ç; Erel:l;; Dl"nrrtaş; Namaz 
gah; Kutlu; Yılmaz vıe Karll'lea 
ısiım~ın 'ı<İ 7 ge. !lm soouple 
rlooen ı ;..kim'<.>lÇ s<> ııı alı'! 
mıeleri Koordiınas)'On heyell!llee 
loabı.ıJ. ol un muştur. 

Gı a madde
! let • karneleri· 
1 
Herkes haf tadan 

mevcut kuvvetlerile Arsam vilA· 
yetine girnıiyf' Ye buradao geçe.n 
eski kiirvan yolunu da kesmiye 
ı;ayret cdi)orlar, Japonların bu 

1 .defe de ulaş.:ıcakları anlaşılı· 
yer; z.ira İngilız .kuvvetleri uıüte
madiyon çekilrnekıedir ve Hindi•· 
tan müdafaası için H'nd • Bırmın· 
ya. hududunda Hindistan ord.n.u· 
nuıı hanrlıJı. ı:ördügune oair or• 
ta<la hiili bir enıaro yoktur. 

Doğu cc.ı;:ıesinde: 

nuslar en şiınaltle l\furnıansk· 
da, Lenin::,'f<Ad çcHcsinde ve Vol
ı:oI nehri bo)"ttııda, llıı:en ı;iilü cİ· 
'aı...;ıda ve cenupta 1'oat:ç ha\za• 
sında taarruz halindedirler. }:;una 
mukabil Almanlar yal ıı Kerç 
berzahında, fal.at gitW.ç~ biıyük 
bir ınuva{faki3:-etle taar.ruıa de
vam etmeli.teılirler. Ilu durumdaa 
çıkaracağımız illt ııetire şudur: 

Kerç berzahuıda birinci müda· 
faa mevzilerint!en rie'ate mecbur 
kalan Ruslar ı!Aha o zaman i:ki 
türlü barekel edebilirlerdi: Ya 
mukabil taarruzla Alman ileri ha· 
rekctini durdurmak veya ardcılar 
himı,._ınde çekilerek IUJ:kasya 

kıyısını geçmek. Ruslar birinci
•İni yapamanuşl:ırdır ve arazi de
riııliği o kadar azaldı ki artık 
şimd.den sonra dı yapmalan 1ek
ltmemez. Alman ileri lut'alıın 

Kerç şehri eh arındak.i lepelcze 
kadar ilerlemişlerdir. Uuslnrm e
linde kalan arazi ~eridi pek dar· 

bştığından arlık müdafaa da :;üç· 
leşmiş n imkansız bir ha~ ı:el
~tir. Bu sebeple, Ruslaun ik.in
ci şıkkı kabul etliği anlaşılıyw. 

l\laanı:ılıh iislıin Alınan taarru· 

zu kaf)tsıttda g~ri kalan Rns kov· 
vctkrin.n büyii.k kısmını Kail.a
ya kı~ l"1na geçirmek bile güçtür .. 
Bunu > apab;l.ını:k ıçin Ru.J.ar, fe
dai kıt'alarla lforçde ve boğaz.ııa 

&arp kıy•sınd:ıki dar bir ara:Ude 
o alama muharebeleri erme Z4>--

'l'RA:ll\'A1:LARA 

Bil\MEK 

Yaıııbn teılkiklerden ıtnlap.- 1 
mı..ş ki, intizant.ı tcnıuı içi11 t.ram-

\'aJ·lara arka kapıd&A biı>ip ö.n 
kapıdan inmek mılmkün dcgıldir. 

Bö3 le, rahat muntazam bJI' teY 
olur .• f•kat, bugün hak.ık.at şu ki. 
tramvaylara her iki kapıdan tla 
binınek münıkün olm.U)<>r,. 

BIB .MİLYON 

GÜ:llÜŞ 

Ajar.,ların haber verdiğiae rö
re, İ~ilizler, Siugüpurdan çek.ilıior· 
J.en, bir milyon gum~ par .. yı ııö· 
tlirenıeıni.şler ve deıııze döknııq. 
ler .. 

Şimdi, Japon da~lan bu pa
raları çıkarmakla m~I i.mş!. 
Şu denizler, bütun harp deva

mınca, slııesöııe neler çeı..m.i)"or?. 

AH't1ET RAUF 

Fırınıru!a yaptığı ekmeklni 
evine gonderip karıııına 
mahallede aattırıyormuı 
l.zır.r 15 ( Te!eJon..a) - İkiçeş-

me ,te Kesı.efu cadde&ııııdıe 37 
nı.mnıı.rah !mn.ıın sııhi.bi Yll6ut 
Y·aroo ıro.al eltigi ekrn~ 
45 ta.'lesin• kench C'l71ne gönd...-e
rek Wllll v86ıllısile me.hallıedeki 

JOOplarJlllQ karnesi;ı; ekmek sat. 
t..ğ;nd;ın Y" lcah•nrr~ ve miİli kıo
rU<l'!r.a rnenli<Emesine ~iıirnişhr. 

Plajların kombine biletlerine 
:zam yapılacak 

Şh-kl!'tlhayr:ye İdaresi; Köprü 
ııie Salacıık plajı ve Göksu p'.ııijı 

arasında lı:mnbi.ne biletleri gele
cek haftadan itJbaren tatb:k edc-
eektir. Bu ııerıe k<ımiıine biletler 
bıı.r kaç kuruş ırttmlacıı«tu:. 

-<>--

Açıh İf ve memuriyetler 
Devlet Daıniryollaruıın Esk.:şe

hi:rdeki cer at.öfye;ııne asgari iaı

ci Sll)ıf toıMyeciler ve tornacılar 
a.raınılmakt,aıdıır. 

T.ramv ay idaresi va.tm.a.n 

~erle müteaddit ijıçllıer 
~. 

IBY.illi~ 
E me imali 

ve 
ara 

20 tı.a-ıncıya w:ıı verilmemesi bra.r .. 
lııotı. Çılnkil, bu lıı:ın<ar 1111 suU..~ 

ıı yapıyor12=. 

Haz ..o. bır hamse ... llalk:ıu muanen. 
ve hesaplı cbnek. f:s ~kuu d3.ht şah.. 
il rnen!aaLI ~ b.r v""ıta yapmak!an 
çekinmmıek. iıC.iın. :rı.ı.anm. ne kadar de
JPner&, ve vıcda.nıaı.z. o~ı ıflzlılll'Ciır. 

Bı.z.ce ıca.p eder ve lüzum arorli:urse, 
bijlün frruılıBn e.1'nırk yapmak~an ~
nedi4), ebııd: .ınıı.lin; de b!zzat deovl.t 

1 
üzerlne alrncalıdır. 

BURHAN CEVAT 

EDEBI TEFRİKA: 13 1 

Çıngıraklı Yılan 1 
Yazan: NEZİHE l\IUHİ'ITİN _J 

1 
Y"'1unU ok.ş'l<!lak ~ elimi ıter 1 

ııl>ı bı. bar eot yaparak Yine giılrnlye ı 
Ç)ıolış1Yordu: 

-- Nlç iııarunzyol'SunT. E,tlendim 
d:yorum işte!. I.sten~n a:ıuharr.r Nus
r<":C tor. . Ne oıdar çok ei:end tımı o 
e<>:-dU ••. 

- O halde?. 

- B•lkl ili< defa QOI< içtim. .• Bü!Uı> 
ab!:ı.b.a ım bana bı.rer kadeh şamp&n.. 

111• .ııa.ım ettile< .. Reddedemed,m T•v· 
tıı<. 

- nnt!ln <.!Jbap'>ruı. eyle mili. 
_ FvC'I ... b,oıe ç<>k lll:.babtm var k.I 

ş;mC • Ey sen ne yapım Ttvfü:. ... Et
ı..ıc:ın mi?, 

- GorÜYof!;tm ;ra !~? Hen!lx ltm!ı 
b e de~.. Ya.lruz tıı.r ıı.a.ieıı -
paııya. .. 

- Çcıl:: <!.c:>s e.tı.:n mlT. 
- rıı.. defa ... 
- Yazık' .• Bu gtlz~ geceden blo 

tı!lfade edememJııı.ın ... Ha u ıd ben. .. 
Oh.. 

Karım yine acı acı gülüyordu!. •• , 
&1.1, it! uı""'IJJ bıç <&lenememı.,tl .. 
Belit.. eğ].emn.ek ıçın ha.yatmda ıimdi.. 
ye kadar yaµınadı&ı bıx çok ~yler Y"P
mıe. •. 1''akat masum yür~.ne açılan 

)'llranın !ztırabmı di<ld.ır~;ıtl. .. 
Halbu ki berı!? ... Onu tamıtınile unııt. 
muş. ta~ b ır rü)'amn ~ içinde '1· 

yuŞJllU1 ll:ı.lrruf\mı ... 
Asudenin Mli &cı!ıll:ı bir uııbaetıe 

kesik ltıı<mutıa.arı !çıcde bıi.tüıı vücu.
dü sarsılıyordu. 

- Seni soymok lffıım Asude... Ya. 
tağına uzanıp ]ltırahat etmeuslnl 

Dcliliml yapmak ıstedl.ın.. B&ııa 
vOcudlin ~ le1'tetll.. K<ndlslııe o il•· 
dar ya~=~ olduitumı zevkle itlrat et. 
t1.ği.m mavi o~antin tuvaletinin kum.I

S: parm.lklan..- ucunda ~ ..., ,.._ 
banc, bir leınu yaptı ... Sırtındaa ma. 
vl rop sıyrılınca k.ıı.rımıo vücudü. lıı.

ce bir -ın'2X!Ola kaldı. Gözlerim 
~üne kay<lı. Bir an ııoıt tapaklanm 
örliildil v' kalbimin lç]pe ötettin.ln dik, 

hafla ya istihl;.akını l 
a!acak 

.Alakadarl,... bu dda .ılcrl".'elt kar· 
:ı:ıO:t-r:ne göre haT'ı<ıımıza teo.·~i o· 
lunaın gıda ma:ddel-eri.ni bundan 
ron.ra aycı .karne:~le tevzi etıme-
ğe karar VC'rmi:şler ve bu husı;,.s
ta. tetl<i.k~er" başlmaışlardı:r. Pi· 
riınç; yağ ve clı~ gıda maddeleri 
üzeri.ode biiyi>k ve ık~çillderin ih· 
tiyııdan eanelcte olduğu g .. bi 
tesbi't olu IN!caok ve ya.<ııız bu ~ tı
y:aç lar 'ı:?ftalara göre hesap olu· 
n;ı,caktır. Ev!C're ve..ıı..oek gıda 
ka.rııeleti ile herkas haftadan •haf· 
taya. bakkallardan ~ihl<aıkiaımı. 

alacaklardır. Böykılikle gıda mad 
deleri tevzatı da ek:nei;. g'bı in
t=nla y;JTılacaktır. ___ .,..._ 

Fi§lerle mena:ı!:at ncuıl 
alınacak? 

Yerli Mallar Pazar-lan müdfu· 
lüğü ha ' " ıza veriJ!r!U'Jkl.e olan 
1Tle'l191.K'llt f~el".'11in numaraları.na 

1;0:-e brr murıııcaat listesi bazır!a· 
ma.ktaıcLr F sahıplcri niıfı:s ba· 
şına :.."1.ka'.o<ıan ola:n be'! me;.re 
.menou<.atı ) ainız bı.r ç"):tten .,J. 

mağa moo!:.ur değll<lıl'lcr. Mu.Jı.tıe
lif çeş>ticrdcn birer i.k4er metıre 
elle me~ela >ki metre pazen, üç 
mel.re b;ıınna ohnak üzore oeıınan 
5 metre ..ı.at>!leceklercür. 

1 
Ruslar, tekmil cı•pho iizerinde 

müdafaada .kalmak fikrinde de
ğilerdir .-e hareket teşebbüsünü 
büsbüliin Almanlara bırakmak is
temjyorlar. Buıırlan başka, kara 
muvasalasında güçlükler dolayı. 
sile Almanbrm Lenıngrada taar· 
ruz edeceklertni \.'e Doneç ha\7.11-
•mda büyük bir taJrruıa gir.şe· 
ceklerini anlamışlardır. Alman 
taarruz hazırlıklarını oozmak için 
gerek Leniııgrad çevresınde ve 
ı:ereksc Doneç'de taarru )'».Pbk· 
larına şüphe ed.Jemcz: 

ltus Baltık filsou, buliin kış buz· 
larla çev rıli olarak kaldığı halde 
Alman han kuvvetlen bu fıloyu 
tah•ip edemedi, t>iındi bu filo 
Ballık denizine açılın ş \ c Len n
grad Rus garnJzonunun de\.am et~ 
lti:;i t.aarruıu ş"ına1 cenahla tvı•çu 
bonıbardımanlarlle dc.ıcklenu;ve 
lı•şlaltll!jUr. Alınanların yen; silah 
olarak yeni tip ta) yar. .erle zırhlı 
vasıta deli topları ve merınıleri 
kulla·ndıklanıu tahmin etm tik. 
Nitekim, Almanlar Rus tankları· 
Dl tahrip için infiliık anında 3000 
derece hararet ha•ıl eden top 
mermileri kullannıakto..dırlar. Fa. 
Irat bu mermilerin de Ilı.s Voro-

r;lizel gö;?silnün müstesna Ju:ymetlııi .. e ıe<:e kandili domdı: bir 11•1ıia '1lnıyor. 
sıcal;ğ.ru duydum. du. A.;uıle ya.ta-ğın bir ~inde, gaz,. 

- Sarardtn ·revtik ... Çok sarardın! \eri açık. arka üst.ü uurunıttı. Yanına. 
Kalak!arını oı.un sesi.nl arıyordu! yaltla..,"tlllıya cesaret edem.ıed.Wn... Ben 

Yo!u.nu ,aıınmış blr sarho§ g'bi bula. _1:ap;ya doğru yürüı1ken biT iç çetişJ.;e 
nJık gözler .mi açt.ı.m; Aaıoı.ı.deo..ı.n durgtJn sordu: 
ve lwyu giZtcrinden sız.an enoil~e beni - Yatrnıyacak mısın Tevffk?. 
sarstı, kuçucuk hayalımin &ı..rz bebek- 11 .. _ . ..A..o., -r... -- ayır ,n.ı.x.ı:........ .. ,oa.;>ıırn agr~r ••• 
lerinde r.all<indı,g.nı cOrdüm ve karı- B'ra.z hıeve almıya .ıJrJyac.Lm var. 
ll'Ll.n b!r an {'vvel kalktıj;ı kanape7e f--jij döt,y? ... akım 
yilı;ükoyı.ın kendimi bırıa.k:tım. Şimdi Ona ;vald,..ıp niçin öpeınjyordum? .. 
Asude ık.endi ~tuabını ı.nu'tlnuş, bcnım 
.-Unatı,;..:J.r boıc;ımı t.:t.rıyen elleriyle ok- O r..ı~in ben.l yanına c.:ığn'!iimı,yordu11. 
ŞU10r ,.e azap tiokJ aeslyle: Odadan çıktım... sersert adımlarla 

korı®rda b.r.ı.z dola~tım ... ~fem:.v\!n
- Sen hastasın Tevtlk ... Bmden çok 

sen h.a4t:ısın!!. ler beni çe-kıyordu.. uzakt.B'n gelen 
yorgun b!.r mil:z:ı..k bii.lonun h~l.ıi devam 

D:ye ııiliTordu. 
Başım yanıyordlt ... BfiJ"ü]enmit I~ etı.ğ nj anlatıyordu. 

lıerım., ı:ök fa.kut ışıkl.a:r .açan 0 ~- Ü&?.üme ve ıac!.anma mümkün oldu
lı Hın< m'1:bud.esinin ga.lennio ,.ıaa. lu tn.dar düzen ve~rek .ının;ye baJ-
tme da•naıc. l,j:...yordu... ladım .. salonlar ttnlıa~a;;ım.~tı .. tabil 

_ Sen y .. t.aı:na. uz.aın yavrurufum... qe!es w sleara dum:;ını tortub.nrn11 
Beni bıraz keneli ~ bı.:ak!... bu havasız salon'ard.a kaJarr:ı;zqım.. · ı Fakat bUtCn köşe ,ere göz gc•zcfird·m.~ 
5•çl2.ımdan A.-udenın müşLC. ellen Y<en&es ııe,.... da belki burıı.lardayd.ı?. 

~klldl ... YaV"§ yavO§ ya >il• doğru GöriırBem ken.dWne öı.rümll ""Th,.e.. 
yurudüt{iıııl duydum. Yatatın hafı! 
sallanışı, öntülerJ.a. ;)f..ımus;;:tt bilkülııüp ce.ktkn .• fak.at oralarda yoktu ••. Bab-

a ı.l ••ı bfitQcı bu rnllhlenz •ee 8 çeye çıktım .. bulup ttziır d.Jemezsem 
ç - , r, v IJk b •-• . mi . 

!Qli bareketle-r acaiı bi.r h.ik~i.n ar ı~ ı .. wıua onu gore yeceğimi 
büzml ıııtıi kırltJme dolu,yol'du ... Seıı.. ıannedcr<lt !çlım ııar:P bir acıyja dohı
s)zl!lı: iç<llde başımı k;Jdırd.ım. Odanın 1 yordu. Belki yalmıştı~. Kunuan çıtuo.. 
kuvVetll 11ığı söndilrblmü; yalaıız ııe.. dalmaktan çek.ine1'0k, artık liml>alart 
niş 'k;aryohı.mız.ın baş 'llCund>. bu:ıılu bir 1 (Devamı Var) 

runda bulunuyorlar. Galiba Rus
lar şimdi bu işi başa.rmıya çalışı
yorlar. Almanlar bu iırsatı kaçı. 
rırlarsa iyi baş<ınlmıı taarruz zii· 
:ıcl ve tam bitıniş olmM. 

Bugünkü Fran-
ız donanması
nın vaziyeti 

Yazan: Ali Kemal Sunman 
A arva iic A,-rup:ıdakl Fran-

s:ı arasırna ış:>T.ıgı ba~i ilerıer

ken Fıı21,; / Ci .•;ı;ı r ... '11Sar1"'n a .a
cağı vaz.ye~ öillı. ;sa dıişünıil

mekted:r. FrilllSı:z ci<ma:>m:. ·ı \'in 
şimd.ye kaıdar çak şey söykn
ınişti:r. Öyle ki nerede f.se bugün 
yarın bu donarrn.anın İngiliızler 
alıeo)h'ne ha.rukeie geçeceği bile 
ileri sürüldü. Ji a.kı<t son Mada
gaskar vak'a.>• da gösterdi ki 
Fransız donanması hıglli·z.ler a
leyllıine veya Amerikalılara lru· 
şı açık lan açığa beılhangi bir düş. 
düşmanlığa geamekten uzak kai
mışhr. FrallSlZ donanmasının es
lci müttefi.k İngJtere alyeiıine 
bi.r 'harekete geçmeyi isı.."miyece
ği daha 94-0 haziranında Fransa
run uğradığı mağlübiyet fC'laketi 
üzeri.ne Vı.şi Fransası ile İngilte 
renin ansı se>ğuduktanlıeri ken· 
dinı be:li etmiışti.r. 

Fransız donarmıasınm gemicıi• 

reri terhis cdilm>Ş, Almanlanıı 
arzusu ile g=iler bıışalıru.şb. 
Çünkü Fransız hal'tl gemılernı de 
bulunan bal\11iıye askerinin İngı\. 
tere ale;1ıine hareket etmak <"ffi· 

tini alınca buna Jtaat cdec.oeği çok 
şüpheli gürolmüştü. 

H u!asa gemiler çok bor;a1ımıştı. 
Bunun fuerine A:hnanlarla uzun 
uzadıya mü2akere di!:m'ış; nifıa. 
yet galip tarafa şunu kllbuıl t>ttir· 
mek mümkün olııbiimiştir: Al
manların elioo esir dü.ş:müş olan 
Fransız bahriye!l!.i.erinin bıra.kıl.a· 
r&k Fransız dmıanmasma iadesi, 
sonra da Fransanm ötedeı'l'heri 
denlzei yeti:;timı<k bir an'ane ha
lıne gelen yerk-r!nrlen dmıarıma 
için lüzumu ikad~ veni a!lker a
lınmasına müsv 

MAHKEMELER: 

Kırk Yıllık 
U"" • 
.n..anı •• 

Sa'tnkalarının say i.sını kendlsi tAJıe 
faf:l!'Ju~ıı. 1.i;,~An sord~ığu zanıan1 

- \ı'aü.a.hi, ne b 1lt:y -~ ben tfcndim; 
çoktur &nl-mra, kaç tane oKlugunu say
dını de5enı ya:an olur, dedı~ 

Bu •efer de, ııözae ibadet etmel< ö.. 
ııere girdiği camiden bır muolıaf çal.
d.ıkt.an ııSOn.ra. bir de ayakkabı aşırıp 

koynu.na sokar&& ılc.k::rkcn :ra~ 
ınaştı. 

Şirndı hiılt.-ne anlatıyordu: 
~ - iman. kutt yıl günahkıir, bir atm. 
lıö"1>ekllr derler. Simdi7e kadar yap. 
madıgım i•Y loıılmudı. Bugün. lçım.. 

den bir ilhamı Rabbani ~idi. Bana 
dedi kıl>: 

- Evladım Musa!a., artılr. tövbe et 1U 
p's zanaate. eUnde &ül gibi, miıs ı:ll:ıi 

tornacılık var. Namusunla çalıı;.. Ar
tıt; töWıeıki>r olm!J'& karar verdim: 
tövbe etUm. Camje &idip de öğleyi 
kıla')'ım., hem de ık..i rek'at :ca!!le na
mazı kılıp adamakıllı töYbe edeyim. 
dedlm. l{alkıp camıe eLttlm. Öğleyi 
kıldım, Arkasından HU rdt'at da na
ti!e namazı kıWnn. Tam ka~JP camı. 
den t:.kncağ'un zaman. b!r rahlenin üze
rinde bir mu.shal gordilm. Çok bo~ıı
ma gttt:L Zaten. öyle cicili bfcltı ~ 
lcıri çok 5e\-eı-im. ...: ııre alıp evirdim, 
ce;:ırdim. Etrafıma baktım. k.knse gör. 
müy<>r. Biraz da eski alı.şkmlıltla koy. 
.nun\& .,kuverd;:n. Blrt..aç adım yUr~ 
dQkten sonra aklım ba..şıma ge!J{ am
ma, dönüp bıraksam yakalanırt."11 diy~ 
korictum .. 1ilrüdUm. Giderken, pabuo
lukta yeni bjr 13k.arp'.n gö?-düm. A,.a
ltmdald pabuçlar eslrimiş:l. Pabuçlar 
d_a ateş pahesı_ bende de para yok. .. 
Bu ~adar i~ yaptım. bu da aonuncusu 
olsun, diYe onlan da alıp ceketlm.ln 
a-ltına ~rlc~lrdim. Tam camtin kapı-. 
sından ('ıktım. Ensemden. biri yakala
dı. Meğer, iskarp!n!n sahibi lmi~. 

- E bani, 1ö\1>e ed!;yoııdun .• nerede 
kaklı t3vbe? 

- Olmadı işte ~. dedi. Ku1ı: 
71l~ık K~. olur mu Yani? 

S•hılıler dinlerıildi. ll!us!afanın su. 
çu .. iJt g&Uldil. İki sene hopsicE 
ve_ derlul tevkifine karar verildi. 

J\.f'.Jstnfa boynunu bükOp mahkeme 
sal<ınundan kapının önllne çıktı. Ora.
da, kendi kendine söylendi: 

- Bu lrodar hırsızlık: y;ıptım. Bir 
mustıafla bır iskarpin için bu kadar 
bopls veri)i.Jilni ne görotım, ne de 
l.şıttim. 

IlÜSEYİN BEIIÇET 

Balıklar aoğakhava tertıbatını 
haiz vagonlarla naklolanacak 

Anka.Ta 16 (To:efonla)- 1stan-
1'ul; bmir; Samısıın ve İskende
:rundan ş.elh.rimirLe bol; çalbul< ve 
ucuz lbalılk getlrti.hnesi:ni temin 
iç;n belediye .reiıs!iğmıiz ile Mü
nakale Vekıfı.leti arasında temllB· 
lara geçil.miştrr. Balıklar badema 
soğuldıava terübatını havi olan 
vagonlarla na.klı:l.unacaıklattl.'T. 

AJınanla.rın bu iki tıekliti lka
lbul edebhn,,1eri Joolay olnıamı.ş
tır. Fakat Alınan tara.fı da unu 
düşünmii§tür: 

- Herhalde kıoyu<verile.:e.k esir· 
l.eriın İngil"ı: tara.ltan olıruıyacak· 
la.rı; y€'1'l.i alın~cak genç aı;kerlerin 
de İngi!lz ale)ıhtnrı olmaları mu
halokd< g:b'.dir, Fransa.rıın şimdi· 
ye kadar İngiltere yüzüod<>n çok 
zara:rlara uğradığı bunlara her 
ves'1e ile +olu-nr edilerek ürzerle
rmıie lazı.m _gel.en telldn!-cr yapı-
13b:l.-cckUr. Ancak bü.>bütün böy· 
le d" :;ilmııeı. de olamaedı. Onun 
içl:n A1man ta.rafı yine >htiyatı 

elden b1rakrram~; Fransırz donan 
m ın.n çok ilZalrmş ôlan gemi
cil<.>rinon ycr:'!ı do;durma.k üzere 
mı.isaade dUecok askerin tamam:le 
ihtiy::ca kafi gdm;yecE"k .ıruratte 

eksi:k ·bir dercede kalmasına dik· 
ka.t etm'ışti:r. 

'9u safha 194-0 haziranında Fran
sanın mütareke istemesi ile 1941 
lıaziranmd'a Mm= • Rus harbi· 
nin çtkması arasında geıçeı:ı tam 
bir senelik deovreniıı badisatına 
gıöredi.r. Rus • Alman hanbi çık· 
bktan ve üzerioden koca bir kış 
geçti'kten sonra ise Fransıız bah
r>yel!.si daha dikkatle hadisatı ta
kip etmE:ğe ,başlamıştır. İlci sene
denberi diin'yada çok değişiklik 
var. 

Altı aydanOOri Birleş\k Ameri
ka devletleri de harbe gimıiş bu· 
lunmakta.dı.r. ilngiltere ile A.meri
ka beraberoir. Böy~ en kuvvetli. 
iki deniz devleti birleşince onlara 
karşı mücadelenin sornı ne o1a
'bilece~ırıi Frano;ız bahriıyelisi he
sap (!tlmiyaı: d<.>ği?di<r. Bu denizıci
nin en kıskandı~ şey Fransız 
dcnanmasınm varlığıdır. O d-.:ınan 
rnan•n herhangi bir tarafın anu
su ve menfaati için feda e<hlme
sine razı olmıyacağını ~ilk evvel
den anlatmıştır. 

İngiliz tarafına geçmedi, fakat 
Alman ta.rafuıa da geçeceğe ben 
umıiyor. Madem ·iti Avnıpadaki 
Fransa bu harbin dı.ş:na çıkmış 
b1..lunuyur, Fransız donanması da 
kerıdJnl lronıyarak dünya düze. 
!inceye k"<lar her Kr'ü tdlıli:ke
den uzak kalsm iısteniyor. 

Avuıtralya'nın 
karfılaştığı te.hlllle 

Yazan: Ahmet Şiikrü Esm~ 
Japonya; 7 ilkı'kamında Amert

ka dOnnnması.ııa indirdiği ağlr 
darbeden ve Malezya açıl<laırında 
ili İngi&: zuıhlısını ba.tıırmktara 
sonra, kısa blı: zaman içinde 
Hong-K<>ngu.; Fil~in adalarını; 
&ngapuru ...., Hola.nda Hinıdista• 
runı işgal ederek b::r taıra:ftan Bır
manyaya; öte taraftan da A<vust
:t!ll,yaya gel.ip dayanW. 

Japonlaır Birmanyadwk! asker! 
hareKiıta devaım e1ıınekle beralıec' 
Hindistan denizine açılan Japon 
donaıı.ması ortadan .ka)fooluv~,.. 
di, Hindistana karşı karadan g;,.. 
rişi.lecck bir tcşcbbiiısün denızden 
de de;tak1€mnesi ge•rkli olduğu 
bilindiğ;nc g5re; Japon denız 

kuvvetlerinin BCTl€al kö.-iezin<kn 
çekilmeleri; Japon'~rın Binnan
ya ha-rekatından sonra JL!ıtıısta. 
na değil; Çın.,. karşı taarruza geç
me!< IDyet:ndc o~d·~klan t .• ı '\.!{in 
da bır kanaat yaratmıştı. IliTrnan· 
ya harekatının gel.iışrnesi bu ka· 
naatin doğru olduğunu anlatmak· 
tadır. Gerçeıkten Rrmanyayı i~ 
gal ettıkten sonra Japonlar; Çi
nin Yunnan eyaletini işgal ebni· 
ye çalışma.lctadırlar Fakat Jaıpon 
kara kuvvetleri Çiniı lsti.lıiı;ı ile 
meşgul i.ken; jaıpon deniz kuvvet· 
leri de başka sulruda peyda okr 
vel'di. Mercan denizi muhardbe
si; Jaıponyanın Avustr:ı.lya tcşe(>
büsünü arka plana atımooığuu 
anlatmaktadır. Bu muhare'bede 
hangi taraim da.l-a ağır ka~·,pla

ra uğradığı kooin o]ara.k a.nl~ıı,.. 
mamıştır. 

Fakaı MC!l'Can deni:zi muha.re
besini:n bu safhası gızlı kajmakh 
beraber, diğer ve bel'<i ~ daha 
mü!h..ım safha.11 a.çıktı.r: Mulıillre
be Japonların Avustralyayı isli· 
la !<;in glr.ştikleri t ,ebbüs n.eti
ceshııde vukubulm tur. Japon
lar; Holanda H ndistanmı istila 
~r.ken yaptıkları ~.ı; Avust
ralyaya yakın adolaroa biır ta.kım 
üsler e edt>rek, kıt'anın şark 
saılıllle1iJle sıçranııya çalışınışllll'

dır. Gerıçekten Avustralya kıt'a... 

en kolay şıikilde şark saıhill.erin· 
den ıilltilfı edllebilir. Kıt'anın mes 
kün olan bölgeleri bu şark sahil· 
lerirur. Şimalde Pot>! Darvinc ya
pılacak bir asker çıkarma ha.reke
tile Avustralya lnl'asmın ist:.liosı 

kolay ve h..tta mümkün değüd:r. 
Çünkü Pmt Darvin ile şarlk sahil:
lerind<11ltl meskün olan böl<Jelel' 
ve büyük şohia<lerin araru, Avru
pa ölçülerile; İskaırıdi:navya iılf' 

İtalya arasındaki .mesafe kadar a
çıktır .Bu hale gö,..,; İtal>yay, is

tim etmek istiyen hir deYlet'n bu 
teşl•bbüse; L~kandina"vyaya asl-.er 
ç;karmalcla başlaması h<'<lC'fo en 
kı:-.<; iı:ıme yoldan yüTüm<'Si dıemck 
deoğ.ic!;T, Kaldı kı P.>rt Darvini 
Avustralyan n meskun olan şaık 
sıfuilclrinden gerıiş oır çöl de a· 
yımıa.'<tadır Bu şartlar altında 
Japonların doğrudan doğruya he
defe dıoğt'u yürüyerek şark s:ıh?l· 
lerine biT asker çrka.rrna teşelıbü· 
sü yapmak :StecL:\:lcri anlaıı;ılına k 
tadır. l.şte Mercan denızi muhare
lbesi bu teşeıllbüs üzeı:ine vuku 
bulmuştnı. 

.Aanerika ise Avı.ııstralyaya bü.
yüJı: kuvvıemler yaemakıt.adu\ A· 
vustr&lya demek; Aımerika tl.e
mektir. Eğer J34>0Dya; bugürnlerı 
bu ıehl.iık.eyı önlemezse; yarın en 
:ııor bir duruma düşebilir. 

.Aıcaha Japonların .Amı.stralya
ya doğru hamle yapmaları, Hint 
denl:ıinrleki teşal:Jbüslerini cerl 
bırakacak mıd1r? 

Urw.t.mamalıdor Jı:i Ja-pon mü
a!l'kale yollan uzadı:ktan sonra 
deniz taış.ıt meselesi; Japonyayı 
karşı.lıyan en ZO!' meselelerden 
b;r; olmı.rştur, Japon kalb:n<'sinın 
son lçtimalarınd&n birinde d<-ni:ı: 
ta:;ıt inşaatının hükumet kontro
lü altına alır.rnası da J 3fXJn kay· 
gılarırun hangi nokıiada toplandı· 
ğuıı analtmnk'adır. Bı.r tarırftan 
Japon dmıan.masuıuı ve japor> 
deniı t;ı,şıtlarımn ı.>(y::ı.ı; d;ğer ta
raftan da uzayan •m.ma.kalc yul· 
ları Uzak Şark Jı.ıl'bl..~de öyle bir 
safha açm:ştır ki; Japonya bu ye
ni safh:ıda. h..,->d flrr rıin !ıepıine 
birden yüriiycccğ: yerde, oo1a~ 
sıraıya kovarak terini diğerine 
tercih etmek me<fuuriyctindr ,J--::ı.1· 
mı.ştır. Mercan cıen:'!l.i mttlıa.rclıe<I 
de Avı.ıstralyarıın · k plaıı.clı> ı:el· 
eliğini anla tma.kıaJ.ır. 



~ ====== 

(Bu ;yazının metinleri Ana<toıu 
Ajonsı bültenlerindeıı aJınm11tır~ 

Telhis eden: Muammer Alatuı: 

Alm anla:rın Kınmda Kerç Y"'" 
ırını..dasına karşı giriştikleri taaI'
rruı'.a; Swyatlerin H..,.kcxf iıstiıka· 
meti~ gir'.şın~ ol:duklan ta~ 
ruz: hırvalann ısındığı /bu =a
li.arda dünya efkarını m~l ~ 
ımekteıtir. Bununla beralber son 
24 saatte vıniye1:te müıhim ~ı
ş'ıklik olrl'll,ğunu bildiren bir ha
'ber ,gelmemişse de; miişaihitler 
ilkbahar m ulıarebelerinin başla
mJş olduğu kana.ı>tindedir!er. Kerç 
hareketi bel.denen büıyiilk Almwı 
~amlmiııin bir parçası telaikki 
ed:imektedir. 

Şark cephesindeki hare
katta mühim bir deği
tiklik olmamııtır - Mar
tinikte Amerikalıların 

Fransızlardan istedikle
ri - Londra büyük elçi• 
miz lnıiliz Ba§vekili ve 
refikuı ıerefine bir öi
le ziyafeti verdL 

Meksika,nın 

Mihvere harp 
ilan etmesi 

• 

Amerika sularında 

Büyük bir 
Amerik.an 
vapuru daha 

Berlin kayna.klan; Ahııan kııv· 
veılerinin K<>"" yaıkmına gelm~ 
okluğunu bildinınektedıır. Harkcıa' 
kesiminde .muharebeler devam 
etmektedir. Bu sava~larda Rusla
rın 145 tankı 1ahrrp edl'.m'şti<". 

Volkof ccphes'nde l>ır Rus gru
pu günlerce devam ecfon muhare
:belerden soınra yu.k edıhn'ştir. 
Ru 0 lar bu harcıket esnasında 3500 
&en fazla ölü veırn;şler<ler .. 

So\•yet tebliği ise; Har.ko[ ke
sim ·nde iki giinlüık bi.r muı.\.ıare

be-de 150 tankın tahrip ed'·1tl'ığini 
bi!Jil'mektedk, Her :ki kesimde 
de rr: uhareoclor şiddetle devam 
o'.·rr.c:ktedir. 

GÖBBELS1N BİR MAKALESİ 
Almaın Propaganda Nazııırı Göb

br-'' c'oğu c"phesinde Airnan or
dusunun son kış duruıTI't.J hak1'ıttın

da ııesrett ği bir maka)ede; he
nüz tafsiJat vennek zamanm:n 
g€lmedi.ğin1; fakat büvük imbhan 
der. resin' n atlatıldığını yaczara:k; 
rr:c:lrnJe şöyle söykmekted'r
<Her A1man; hattiı büt\l:n dü-rya 

yaln•z A'ı nanyaıyı dr-~·1: 11>ütün 
AYru.payı teıhdlt €den yakın ve 
ım:t~'akkak teh!Uk~"Yi ancak Alman 
aıxhnu sayesinde tJZa k 1 aş t.ırmak 
mCrnküıı olduğımu b'Jiyor • 

l:KiNcJ CEPHE hlIBSELESt 

Amerikan gaze'telennde; Rus
yanın yalnız bırakılmamasını, ba
t1 Avrupada harekete geç:lmıesin.l 
isl en neşriyat yapılınalctadır. 

Bu gaz€teler; Rtı9ya yıkılırsa; 
Arrnanyayı y1knnak rnümlilln ol· 
m1yacıı-ğ1 kanaatini izhar eci.'.Y'O"' 
la.r. 

Fakat ortada ikinci ceıçlıe ~ 

·' alA.kalı M~ bir belirti yd<!tuır. ıB6y 
ile llıir ceıplı" acalbilmek için Ame
rikanın; henüız .!ngiıltereye <j'<Jk 
nu"ktarda kuvvet getiremed:iıği ve 
ibu ikuvvetlıeri bütün ~rzatile 
nakli .i§inin de mühim bir mesele 
old'uğu tebarüz ettirilnıEilrted:i!r. 

MA.RTliNtK ~ NE 
SA.F1HAıDA? 

Martik meselesi; günün elıaın-
miyetle üzerinde duruia.n olay!a
ruııdan birıini teşkil e1ıınektooi:r. 

Amerikalı.laıruı adadaki FraDB!Z 
lromiseri Amiral Roberden iste
dikleri şunlardır: 

1- Aralarında 7 petrol gaın.'lsi 
bulunan 140 bin tonilatohıık tica
rek gernisi:rıin Ameı·W<a.ya kiralan 
ması" 2- Adadaki stmtej'k nok
talar:,, Amenıirnya ki:rafanması; 
3- Martinik radyoou da dahil ol
duğu hal:de bütün ımıuhalbeıre va
sıta! ar mın .Amerika taraıfından 
Jroırtrolü. 

Vişiniın gemilerin ıAroorikaıya 
veriılıneıiM; mütareke lı.üıhlimle
rtne aY'kır.ı bulunduğu için itiraz 
etmekte olduğu sanılmaktaıdıT. 

.A.mer'Jka notasına Vişmin ver
diği cevaıbm ne olduğu da ityi an
laşılamı>mı.<:tıx. Btr bakıma göre, 
Am€rikablar Marrtiıtik meselesi
ni>; Viş'den zivade; orad&ki Iromi.
ser Amiral Rollerle haMe1nnek ve 
V'şi yer:ne Gneral Dögolü ilka.ıııe 
eylemek ist\yorlar. 

LONDRA Sl')Fl'RiJMtZllN HIR 
ZIY.AFETI 

Loordra biivük e.lç.iınm Rauf 
O!ibay İngJiz Bo.şvekiıl.i Çörç;;J ve 
rclJrnları şemfine bir öğle ziya
feti vermiştir. Yemek; ga.yrio-esmi 

olduğu Kıin: nutuk söylenmıemiş
tir. Daıvetliler ırras.ında Hindic<:ian 
Nazırı Ameri ve refikaS>; İstlhlbıır 
rat N a21rı B1·enden Enken ve re

fikası; İngilterenin eski Tllrki<ye 
elçisi Sir Pcrsı Lorren ve rclilka
sr Protokol Sefi Si'r Con Mc.ock 

' 
ve Hariciye Naw-hığı Daimi Sek-
reteri Si.r A.]ek.<ıander Kadlgarun 
rclikası ve dı.ğer zevat hazır bu
lumnıuşlardır. 

( ŞEHiRDEN ve MEMLEKETTEN) 

ANKARADAN ve 
MEMLEKETTEN: 

* Yeni bir Koordiıııas;ron Hey'eti 
kararına. gö~ buıa.d3.n sonra her'han&l 
bir gebeplıe prim} veya sürpr1mi öden
miyen her nevi hayat. sigortası muJt.a.. 
ye~eleri fsholunacakt.r. . . / 

Iııltı:ta devrui içinde c:meb: b:r dev
leJ:e h•ı11 h.u.in.de o..:Meri vazifede ö
len sigortalıL:ırın hô.k satııp!t: ;-.ne 
mile.m.mıt"n paran:ın tamamı ödenecekftir. * İaşe ~ilist.eş;arlıltl ge.ecclt kı~ için 
yfm ve môlbru.Ka t<.'V7.l.ı. .iıÇ~ §.İnl.diden 

1 

teclbi.rler almaktadlr. 

+ I~iadenl-erin içı.r.ısde ve-ya haıicin
de oı1:tc"1.·.K kaıza.l ıx.l• yJJ.eı.L lllan ve ö
lenlerin mlrc:wçılarıaa kıt."Sur .:-,ranmak
sız.ıo. ve.ıl cek tamnınat es.a..:;ları tcs
b:t olttııın1u~tur. * Su ııalınıctte D!ırlarlyede polis 
Ha,,,an &ttl!lıın evine ha"Sı.z.. k. &asLile 
gir:p Hasan Basr.iyı bkiüren ve kaıı;;ar
keou be:i.Çlşl yara l.Y.lu kundura..:ı Yusul 
o_ğhı Nazrrı.n:a idam maııb~~ı B[Jyük 

gram lrnhve ve 50 ı:t'>'m çay giim<illo 
resınmen muaf o~ak!tır. 

VİLAYET ve BELEDİYE: 

* Şehir Moclioı t<ıpiattlısı dün sona 
C?"ffi.ş~ir. Vanıd.a.t ve masral biıkçeleri. 
kabul olunmuştur. Fakat Vali, bü1ıçe 

hakkıııda l\'1eclı.tıften ç.ııiııınası beklenen / 
b'.r kanunun çrlmna'5ıru mtiteaK.ip büt.. I 
çıey.ı lOOil ve &rrı.al iç4ı ~I«:lis:n !f:V

ka:Me b.i.r .. :çti.1ruıa da veı edikceg;,,t I 
söylem.iştir. _ 

* Üsküdar, K•dıloqy ve havalisi 
HaLk Tra.::nvt.}".ıan h.ı:~ıiC6.inin trı.&ii,yıe 
ohu1ar:-ık İstif' L:ıul El~ktrik ve Tl'.:: \ -;y 

İdaresine devri dün ~i":!b.lr Meclisinde 
kabul o unmuş~c. 

TiCARET ve SAN.'\,YI: 

+ Son blr !kaç .rün ~ı,.-ı:r:.Sindıe 100 
bin ç;tı:;e yakın torik tutulırn.ı.ışt.ur 
+ F,a~ :r..ıür.21«.i...ıbe Kom... l.}'Onu 600 

granılı.'t. bir gılc?:en, rlomeğme yüz ellı 

kllruş naı·h lro~mu~!ır. Bir günlük e~ 
mEk karnesi ;.;,.~':lıkarkiyle yüz elli gam 
gloten ekmeği. alınaob!!ıecaı-t..ir. 

Md.lel Medi:Si nıznaıınas.lne alınmış.. 1---------------
lır. 

+ Çay n ka&venln İmisarlar İda.. 
re5i ta.ı·aflndaa. SS"tıhnası haktcı.ndalri 

kanun iilyiıhaaı Meclis ruzn.amesine a
lınmı~ll". L.i)'tha top!..:mct perakende. 
cileri zarara sokmama.kıtadır. Hariçten 
ııeıccek y,e>lcuJarın cetı:r..,ek'ler! 100 

BU s.u.ı: AKŞAMI s o M ER Sinemasında 
Gösterilecek olan Al\'TON WOHLBRUCK'nn şaheseri 

Tehlikeli Mehtap 
Süper filmmde, PHİLAD1LPHl'ya FİLARMONİK ORJCES. 
TTIASI taraf;ndan çalınmış ŞOPEN'in •BÜYÜK POLONYA• 
şarkısını dinliyeceksiniız. 

İst. Hava raınt ka Depo Amirliğinden: 
1 - Hava BirUkleri ihtiyacı j.çin .zlOOO{)) adet k:Jr gözlüğü pıı.za.rl.ık.la. sa.tın 

a.Int.acaklır. 
2 - Tallplc in nilmune. Fiat Mürakabe Komis;ronundan taodikti fial tekli1 

~tup1arı le bu t k.l f.e g~re hesaplanan ıka~'l teznlnatuu Bakıl1klV :Malmüdü~ 
. U;üne yat rdrak n arobı.:ıları ile birlikte Yenipostahaııe ka..rşı.sınd.a: Büyük .Kı
nac1y :ı II n ·k·ılt., 1·c\t 9/10 numrırada }-lava· Satı.na.lma. kom.i6-yoı1Wlda 2.2.5."2 
~ ı;Unü saa.t ll _b ı~-~a_n __ •500 __ l> _____________ _ 

l1an tash"hi 
~~zC'l ... niı:n 1.s.1n42 tcıri!hli nüshaS!ılda intişar eden fst. Defteidarlığı !ı.fill.I 

~ • 11.ti duru ne ., c:Gayrj menkul ~t~:. h.akıktndaki ilarun s&İ.11 &ünü 
l8.S. 0 -1;2 ycr·oe 115.912 yazılrnı;rflr. Tasb ihan i.liın olunur. 

bekleniyor 
V~n, 18 CA.A.) - Po<tez del 

İlano P<>lrol ı;em.i<ılıı;n ~ 
üzerine Md...mtanın Mihvue lıall' illiııı 
etmesi mtıımaı dadı'tlinde ı:önl.knekıtedlr. 
Bu gemi hanbin baş!aııs1cı:o.ciıı.oberl 

Mekısik.aıun k::ı,tı ... iği ilk gemidir. Bu 
·torpilleme l'v:irdıSr..;Sinden sonra :Metm:L... 
h hülNmeti ~tine, Rome,,. ve Toi<>. 
yrzya şiddeti! b[r pro- notaoı ı:ıöo

deıımiııti:r. ü.tmımatıam mwbi;re!itcde .,_ 
lan bu n'Otada 21 M3)"ıslan evvel batan 
vapur ft:in ta:zmı.tne.t verj!Jmeşi is't-en,... 
:J l<Led·ı.-. l';lekısikamn buı malıf.in,._ 
uıde t.ıı.otl oları ıltalıaaıte gn.,., l>"~ nota 
Mek:sik:ınm Mihver devletl<rine harp 
lllın e11rr""İ)e hazır bulundu:iuıw ~·'ster
melııtedir, 

,_ 
işi 

(1 inci Sahlteclen Devam) 
~ın teşrik> .mesaisi ile ka.ratlaş
tıı·ıhnı§tır. 

.Hul: c- Şi.n1di tetkik ettiğimiz 
iş; Fransı.z gaııbi Hind adaların
da k.i! 1rea.ret gemileri de dahil ol
mak üzere orada eılromımi:!ı: vazi
yettir .• deıtnit<:tir. 

.A.merilka Hariciye Naz"tn Mar
tinlk ve tliğer Pas;f; kte'ki Fransız 
m'Ülstemleke1eri hakıkında Lava! 
'lfi·kıi:m<11ti1e temasta bumnulrnı
yac;ıtını da tebaııüz ettirm~ir. 

Deri ile Ayakkabı 
( ı lnei Sahlfeden Devıt.m ı 

deri kullanarak veya tamamen 
derisıo: yapılarak ucuza ma-lıediie
~ erkek, kadın, çocuk ayakka
hısı ;meydaaın getirecek buJ.ucu 
san'aflmıdarmn.zı bir ımüsab.aJoa.. 
va ~t eci'l'Qnız. Nüımuneler 
ni!hay...ı bu aıyı.n 30 uncu cumar
te<;i günü akşamına k:ııdar cemi
yditn it>.e verib:mş olmalıdır. En 
muvafı:lı: görülecek nümune sahi
bini yüksek ııı.ü.'citatla talt.iıf ede
ceğiz .• 

6 ı:ıyhk bir çocuğu 
rçala ı.ar 

(1 inci Safııfoden ne.-ı 
ÇllClllğu kimin öldü!riip parçaladı· 
ğı araştırılm&k.tad>r. 

Cest morga kakin.hnı§tı.r. 

Cesedin Jropekler tarafından 
parça1anınış olması da muiN<ımel 
giırü lınektedir. 

8 AYLIK BİR ÇXX:UÖUN 
ŞÜPHELi ÖLÜMÜ! 

Şişl1de oturan K;ıço isminde 
lbi:,.;r..in 8 ay bk kızı Oki>ta dün lbir
deıılbb:-e ölmüştür. Evde çocuğa 
yulaf unundan muhallebi yediril
d.ği ve biraz sonra da ölıfüğü tes
bit olunmuştur. 

zen,rı; olduğu t.aıhmım o.hına"' 
yulai unu baık.iyesi tadılile gönde· 
riln~~ttr. 

Doğu Harbi 
ızışırlten 

(Ba,.qınıeJt:ıiene.n Dev~m) 

olmalıdır. Amerikan · lngıilirL bjr. 
J:ı;Lıin müthı;, ist;hsal ve harp 
sa~ıayli. karşısı.notla nı ... dcn ve ha· 
)>.t r..oodes,i temin cLınek ancak 
bu imkanın ~ antılmas.uıa l;ağJı. 

dır. Jaıponyau.ın e ine geçen her 
türlti h.uıı maddey; Avrupa ve 
Alman sanayıın.ın ~yebilruesi 
ve hatta Japonyaya da muhtaç 
oldnM;ıı nisbette teıni:n edehllmesi 
şaı tı iledir J.ı, Asya - Avrupa. • 
Şimali Afrika bölgelerini askeri 
teminat ve seyrusefer serbestliği 
altına alabilıui~ btr Mihver birliği 
mukavemet harb.ııdc dernm ede· 
bili.-

batırıldı 
• 

11111.ver denizaltı
ları Mlıisipl neh· 
rı atızıarında da 

dolaŞlf Orı 
Vaşiı1!Jl»n. 16 (A.A.) - Batrl(re 

Nl'."Z"-1·-0li, ı.ı: s.:ı ·ı,.ı1 ndı.ri a~ın

dan az bi!' me.:)aı .. d~ ve Yeni Or
ıe...,.ın ıaJcr;b<1ı 160 kilometre Ce. 
nubunda S .. ü güı.il ü"'..ecien sonra 
büıyiik bir i\ımerJt..ın f.'.!arCt gt.nu
tiinln torp~ 1 en~p o• i.1r1~ıgın1 Cu
ma günü ifşa ""1t'n . ..,.Lir. 

Bahriye l"Je-4:.r<-'J, Salı sabaıhı 
eıi..~e.n ~il'SISL:iSipiye giden Ce
nup Batı gt."Çtd n J)oğu rıhtunınrn 

bir infiJr~.k neticeslııde sarsıldıc. 
iLlııve etifı~ .... Iı<.oısar n.:;b .. ten tıa
fif olmu~ \'e doolz nakl;yatını teh-
1i.1.."'>C'Ye rokımomı.3tır. 

İnfilakın ~.bi. heniiz anlaşı1a
ma·mışıtır . 

Şark cephesinde 
(1 inci S>hif•~ Devam) 

mühim n>lü olmwıtur. Rusl.ar bu 
ke.sınıde otomaük ı;ilirbla.rla mü· 
cebhez seçm~ k.ıtaat knllaıınıakta
dılar. Bir Alma·n nıul.abil taarru
zund.ı .Ruslu 3J Utuk tahrip et
mişlerılir. 14 ~lay.ısta Almanlar 
100 tank, 3 :mlllı otomoıbil, 300 
karuy<>ıı ve 25 vagon kaybetmi~ 
lerdiT. 

Le.ningrınl luıaim~e mahalli 
çarpışmalardan ıı .. ~a ınüWm blı' 

şey olmamıştır. Aunanlar bu ke· 
simde 2.000 ölü verıni,şlerdir. 

l\'.fork.ez cephede A lmanlıı.r lllU· 

kabil tBArruza ıteçraiye teşebbüs 
etnıişler, fakat ej:ır zayiat vermi§
lentir. 

Barenb deni:ıia.dc Rtts gemaleri 
iki düşman taşıtını ve iki sahil. 
muhdua ı:--ıu uatırnuşb:rdı.c. 

Ru.slar:uı 11 uçak. lwıyıbına k.arp 
Almanlar 25 uçak kaybetmişler
dir. 

Bu hareketlere Iiul hava kuv· 
Telleri ıam i~lirak eluıi:şlenlir. 

ALM.AKLARA GÖRE 
Bedin, lG (A.A.) - Kcrç Y&rı· 

nıadasıııda Alrna.ıı taarruzu inki .. 
şaf etmekteda. Uoncç kesiminde 
ard arda ddlgal...- halınde hücum· 
lal' yapılmak.1adır. ı:>mıalde mü· 
hinuuat gôture.ıı il.ı ı.ren tahrip 
edilmiştir. Kola'da ıo.ooo tonıı.a. 
toluk bir gem•) e 5 b<>ınba isabet 
e tnıi,-tı r. 

SOVYET GECE TEHI.Ni.1 
l\Io.k.oa. 16 (A.A.) - Sovyet 

gece tebliğınde Kcı·ç Yarımada. 

s.nda şidJcllı runlıarebclerin de
vanı etiigi su)· lcıınıekl<:dır. 

Tebltğ, Rafo<>l'wı Rus ilerleyiı;;i· 
ni1.1 dc-.·aın ct.L.ğıtıi, diğe.ı: bö!ge .. 
!erde mülıını htçbir şey olmadı
ğını ili.ve etınektedir. 

Vişi, 16 (A.A.) - Kerç botazı 
muharebesi ıkinci sa.fhasına, yani 
takip ve imha safbasuıa girmiş· 
tr. 

Rnslardaıı alman esil' ve gani. 
mel miktarı ı=ııitcmailiyen artı

yor. Kerç'in etrafındaki tepelerde 
düşmanın ınukaveıneti kırılmış
tır. Alman tay ya releri ç<>k alçak. 
tan uçarak Rus kuvvetlerini bom
balamakta ve mıtralyöz ateşine 
·tutmaktadır. 

fu,ri çekılen Rus motörlü Jruv. 
vet~eri Kerç şehrinin şarkında 

Delt.ı Monsk.ada Almaıı tayyare· 

leri tarafından tahıip edilmiştfr. 

Son Telgraf - Ankara Radyo 

Gazetesi Kcrç şehrini,. Almanlar 
tarafından ~al edflditi hakkın. 
da bir haber geldı.ğini, fakat bn 
haberin hiçbir kaynak!aıı teyid 
edılıuediğini !ıildinııişt:r. 

Orta Şarkın ia~e~i 

Bütün bu zaruretler ve mecbu
riyetl~r karşısındadır ki Avrupa 
doğusu harbi ile Asyadaki Japon 
durumu 1942 ilkbahar • sonbahar 
mesafesi içinde sı.k.ı bir alili mu
hafaza etmektedir. Binaı.m:ı.lcyh, 

Almanya S<wyet Rusyaya karşı 
nihai galebeyi tenıin temek ka
ran ile harekete geçerken Jaıtt>ıı
yanın da ~föıver gayesiu., uygun 
olarak bu t~ebbiise muvazi bir 
hattıhareket ihtiyar ctwe,;i tabii
dir. Esa•cn, Japonların gitlişin
den, liindistandaki ln,gilU tedbir· 
)erinden de A.~yadaki yeni Japon 
hareket hedefinin bu olduğu sezi
li ·or. A ncal<, M'bverin bu gayede 
ınuvaffak olup olamaması lngiliz
lerin Hindistauda, Rusların Av
rupa ve Kafkasya cephesinde gös-
tereccklcri mukavemete bağL<l.ır. 

(fürinci sayfadan devam) 

mıntakasında kendi kendine yet
mek politikası için toplanan bıı 
ıkon:feraıısta ham madde tern'.ni, 
ililıaJ.iı.ı nü>L>linin te.:<biti; ithalat 
ve iıhrncata göı:e nakliyat işleri
llin görü,üidügünü l>ilJ.irımekte
dir. 

ETEM 1ZZET BENİCE 

+ Kahire, 16 ( A.A.) - Libya ha- ı 
rıırkeıt sahasında kcş~t to.al;c inden j 
b.<:.,.L-ta müh1m hlç bir ~Y yokıiur. 

j TİMOÇENKO 
açtığı gedik
ten ilerliyor 
Lond:ra, 16 (A.A.l - Mareşal 

Timoçenko'nun Alıwmlan geri 
çekilmek zorunda bıraktığı Do
neç cephesinde Sovyet ordusu ta
rafından açılan gedik burada Rus· 
hu·uı ileri harekete başJ:adıklanııa 
bir n~lil say.almaktadır. Londnı· 
da nıeş' um bir tarilı olBn 15 Ma
~ Bitler tarafından ilin edileıı 
taarnız lr.ışlamada.n geçtiği kay. 
dedilmekoodir. Alman~a Dinye· 
per Wıttını Dliidafaa eıkn kuv· 
vetlor üzerine yapılaıı tazyiki a• 
zaltnıak için l\loskovawn cenn• 
bunda bal'ekete geçmek mrıuı.ılıı 
kıı.lar.aktır. Merkez kesiminde 
GcnCf'al Zukof tarafından yapı· 
Jan taarruz ne~ieesinde de Alma.n
yauın ayni çareye başvurması ih
timal dahilindedir. 

icar ve Eare 
(Birinci sayfadan dcl•am) 

ıun.duğunu va bunun l\'Iarttan. 89 
mil) on lira fazla olduğunu söyle
ıni§tir. 

l\l. Ruzvelt bugün icar ve iare 
e~yasımıı yiye<:ek \e ham madde
den ziyade mühimmatı ihth·a et· 
tiğiııi söylemiş ve diğer tanıftaa 
tekın:ı IJc~ret tayyarelerinin kon· 
tl'OI altına aluınıış olduğwtu ilan 
etmiştir. 

Yanm mak fçin 
(B:rir.ci sayfadan devam) 

yer"'1e gt>!miş olmasına rağm.en, 
hu diıt<ı<an ahşap 'huhınduğ"undan 
ateş sıir'&tle büyümüş, diikkfuım 
üsıüıı<leki odaya sirayet etımıştir. 

Bu esna.la odada derin bir uy
Jruda bulunrna.kta olan saka Ah
met •lmaz yarıgıru anıaıyınca. feci 
bir ş<>kiJ,de yanmaktan kurtuLit>d
mek içm 10 metre yükselilikten 
kentlisini 90kağa atrnl'Ş'.ll". 

Dl'ışme ntıt""'9:.,<dc glk tdh !,;.. 
keli bir su.rette yaralanan Aıhmet 
Cerralı.P"IJll hastanesine ka.ldı.rıl

ıml!Jlır. 

Halk dağıtma 
birlikleri 

(1 inci Sahiie~ Devam) 
birlik!Cl":.0. id•re hey'et.leri teşeldı.ül 
etru'ştir. 

Yarın da D;ı>ıoilu kazası daniliadeld 
mahallelerde ınW.lapl.ar y&pılaıcaktır: 
T~n ruWJ.oeHi m~l.eıiilıdıe C>tu

ran;a; yarın ög!edeu evel mubtelif met:. 
\ep'.eroe '"' Parti Merk.W.eri.ıı<le lop.. 
laınar .. k B·rıWc :td.aır.e Hcy'eeler.ini intit.. 
hap t::ılt.t:tk.:~ir. Kası~. Gaıl&ta, 
Şişli na.tu.ye.c-n tnahaLe1erl h.aı!ık.ın ya;.. 
rlll n.ere<le uıt.ih:iıp y~a.rı h.ak.
kınri.a4;.: iloi.rıımı:z 4 iinctı ~ 
di.r. &yoğ'.u ~ b(lyUJ< olı:iuııı,ı iç.in 
bu i.it,-, y<..pıbn.:.ş'l.ır, D.g~ yerlcr ~ 
edilm zyerek;t• r. 

Bu uy sonuna kadar her ta.rafta in
tiha]llar biw!'ilmi~ oJaca.:k. ve Haziran 
00.,'jıOdfl" buc.Uıı birUk.ier f;,ı,alcyete geçe.. 
cek.t..r. 

idman çe~liği 
(1 ıci S<ıh.il'.'d('n nevam) 

Ür>i~ersitedcn 40 kişilik bir 
spoıcu grupu 19 Mayıs şenlikle
rinde bulunmak üzere 18 Mayısta 
Ankanya hareket edecektir. Hun
lara Profesör B. Sadi Irmak ve 
Hukuk Fak:iiltesi Doçentlcı:irtdaı 
B. Bülend riyaset edecektir. An· 
karada Mfükiye.lı1erle de futbol 
maçı yapılacaktır. Üruversiteli 
gençler Zi'raat Enstitüsünde mi· 
safir eılileceklerdir. 

Trikotaj ve çorap 
ma inereri 

(1 inci Sahifeden Devam\ 
Çorapçılardan sonra trikotajcı· 

!arın müteharrik :ınalcirııeler:inHı, 
biliihare de sahit makinelerinin 
mnayeııe ve damgalanmasına b&j-
lanacaktır. -
Öğrcn1iiğimize göre bu muaye

neden maksat jpJik tevziatını da· 
ha e~aslı bir şekle bağlamak ve 
kontrol etmektir. Muayeneye ge
tirilmiyen ve damgalanınıyan mıı· 
kinelcr i~İ!ı. badema hiç jplik. ve· 
rilmiyccckt.ir. 

.-t1-MÜJDE~ 

3 - S Ol'f T E LCRAF - 16 XA YtS 1942 . 

Yeni büyük anketimiz 
(1 inci Sahifedl.!n u~\·am) 

ekseni ahvalde blı1biTlerine mua
, w: haliaııdıe olan menlaatleru mey
dana atılmış olur. O zaman lbu i'ki 
zümrenin kendıiler.ine haıs olan 
himaye tedhden!ıı.i almak mü.ın
kfuı ve kıolay olur ve neticede ce
miyetlerin kalkınmasına mües
sir olur. Sonra her meslekte ve 
san'atta bir dereceleşme vardır: 

Çı.rak, ıkalfa, usta yahut patron ••• 

Hemen hemen ustalar dülkıkan 
sab:lbi patronlardır. Ve bıinlardır 
ki, kalfalara, çıııaklara iş veriır>er. 
İşte kaliaların, çı.rakların llıakla
nnı, ustalara, patronlara karvı 

lkorumak liızımdır, lbunu it züm
re esnafın cemiyeti temin edemez 
seıbehi açıktır, ziı hepsi o cemd>
yetin kayıtlı azalandır. Ve lhatııa 
çı.rak, kalfalara .iş veraı. hu pat. 
ronlar ustalar, cemiyetlerin reis
leri veya i\l.ane heyeti au.a!arııdır. 
Bunun igiıı bence cemiyetlerden 
ayrı veyahut her cemiyetin !ken
disine bağlı 'l>irer <liral.Lalar ve çı
raklar birliği. kurulmalıdır. 

Bu.gün ç;rak yetıştiri.lmİty'or! .. 
Bunun sc'lxıti:- ne ç,.,.ak. mr->'ct< )>eıi 
nin ve ne de bu hususta bi!r tali
matnamenin yokluğu değildi:r. 
Bilakjs halen mer'i mevcut me ... 
zuattı.r. 5 kişX!en fazla işçi çalış
tırıın müesseseler beyanname ver
miye ve o nis>bette kazanç vergısi 
ödemiye ve daha bazı külfetler 
altına girmi>ye medburdur. Bu 
kayıttan uzak Joalmak içim san
atkar daha doğrusu esnaf, patron 
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yanına alacağı khn~eleri yet>işmiş. 
lerden yıi.n.i kalfalardan alıyO!"~ 
ibittabi çırak yetışellll'.)'W. Ha]ouki. 

1 san' at ve mesleklerin inkıişa:f ve 
devamında baş amil olan yetişme 
ve yetiştinne hareketi olamadı
ğ.ndan mevcut kalfalar ölüm, fu.. 
tiyarlık ve hastalık g1b.i sebep
lerle .iş ıbaşından ayrılınca işler 
stop edıym, b.nnetiıce de kötü iş<,>il 

Joiitü iş çıkarma :oorunda kal ;yoıo 
Bu da san'atın, mesleğin hem ge
rileme9ine ve hem de cemiyetle
rin ıınk.i§a'f ~ &nil oJu 
yor. 

Teneloeci, manifaturacı, kalaycı, 
elbise ve aya:kkaıbı •boyacılan va 
daha lbirçcık zümreler esnaftan oo

yıdlıkları halde bunlar maalesef 
birer cemiyet kurmamışlar ve 
kurmaya da mecbur ediline~ 
leııdir. Yirmi, otuz liı:ıalık lbiır &

yaıkkabın12 acemi ru boy acının 
elinde mabrolur. Avuç dolusu pa
ra verir kumaş alır:;m.ı., ilXT ter

zi'ye ıbeJ.ki ondıtn OOıha ü>lün d..kiş 
parası verir dik tinirsln:i'z, eJbise
niz berbat olur, terzinin, boyacı.. 
nın .ehliyets.zliğmin cezasını slll 
çckersini:z.. Bunun için bu esnar 
lar dil mutlaka bı.rer cem'yet kur

malı ve oemryetlcri bunların eıh

liyetıini tasdik etmelhlır Ve son
ra; herşeyıden önce esnafın san'at 
ve rnesldı: bilgiler le mücL'<hihez 
kılmak .için ilk tahsil mecbur D·eb 
ılcaydını bütün esnafa ş..dcletle tat;. 
bik etmelıdir. 

Ekmeğin gramını çalan fırıncı 
Cl inci SaJılfedon Devam) 

ya tas'bi!ı edilmesi mew:uıuıbabs 
değil<JN. 

Eğer bu su.retle ,un veri!ıniyen 
frrmlarm pek yakınlarında faal 
'başka hi.r fırın yoksa oralaırla eJı:. 
mek satrş şubelen açılacaık ve ka
patılan fırı:ıılann unlarından pay 
alan tırmlar fazla çı.kardıklan 
aiımekleri lbu:raLuda satac&klu
dır.• 
Diğer taraftan Ankara ra<lymu 

dıfrn ak:şaımki enşr~tında, An -
kanıda bugün yarım ve yann tam 
ek:rnek .ctidıkalcı verilıeceğinı i
kl.n e1ınıiştir. 

Bu n~yattan cdğmıış olacağı 
tahm!n edik:ıı bir şayiı1ya min"" 
den yannıdan rt.lba.ren §'fıirde 
ve her yerde ııkmekleril\ tam .,.,_ 
rilcceği ha.kkını:!a bir rivayet ki'.> -
nuşulım•ğa ~lamıştır. Fakat bu 
sabah ya.pbğumz tahkihta göre 
vilayet !lnıl.kammda bu hUSll'Sta 
!Uç ibk malı'.imat yıolrtur. Yalnız 
çıkan rlı\,ayetler hakkında Anka
raya maltimat veriJınıııı ve keyfi.
yet ooaııEluştıro. 

D:ğ>r taraftan, haftada lXr 
gün ekmek yetine hıUka patates 
tevzi edileceği hakkınd.it da i>ir 
şayia çıkrruştır. Bu saba.h ken<l'i
sile ,gôrüştiii!iimi>z Vali ve Bele
diye R.e;si Lıltfi Kırdar: 

- Bu şy·aiayı kat'iıyen tekzip e
dobihsinll, demiştir. Yarından ;.. 
ti.haren her gün e>Y.ımeğin tam ve
ritec<'ği tıa.kkında ·lirıe bildiril'11iı2 
bir emir ynJ<lur. 

Dünkü resmi cer<lede çıkan çok 
mU:-ı:ım bir kx>c.rdinasyoıı karan 
muıclb!nce yeni hıı~<lay, cavıdar, 
ml'ır: aı;>a; yula.f: mp.ıh'.ı'.ıt; dan 
ye kaplıca mahsuiJer;ne hii4'>:Uınet 

ı 
tarafından el .lronulac:ı.ktır. 

Çlftçınin yemekbk; yemlik ve. 
tohumluğundan fazlası peş.n pa
ra ile satın alınacaktır. 

Milb'1y:ıa ve taılim iş]~ 

sür'atle görülme<r• için muvakıkat 
ve dai:ni ııner.kıe'Zler lruru.lma.1< 
üzere Tıcaret Vel<fil~ti em.rina 
25() bin lird ayrılmıştu. 

1 
Deniı1 Levazım Satrnalmcı J 

Komi•yonu J lônlurı 

l - Yi!n !plit:leri tar~ ve.. 
rl!:mek üz.ere •27009> ~ 3CKIOO metre 
muhtel.I. renk şalı.n:.n imaliırıe ait ~ 
zarlık eailtmesi 18.5.94.2 Pazar\e!C gU... 
rıö saat ıs de Kuınıp~ l>ulunaa 
Derur; Lenzım SUma.Jıma, Koml.syoı.. 

nunde 7ap~ealttır. 
3 - Bebe.- ıııetre .-il lnı:tlinia tatı. 

mi:> edi.len bedeli 39 l<uruş 60 santm.., 
~ tcmaıatı c&a.&,75• lıra olup p.rt.u.
mea her pn it &&a!.ı dam.il?CK. mez.. 
kılr l<omi4'.ı'orıd&ıı bedelsiz a.4oahillr. 

ı - İslel<liılerın :W.IO sa7ı.lı kanunua 
lııted>iı ve"1l<alarla bırllk\e adı geÇ<OA 
~a mU.racuUarı ~ olunur. 

•5519• 

1 - Talwnln edil<>n be<lell cl9:;3.0:b 
lir.a olıııı bir m<!Vlcide ya;ııtJ.nlııcak ,._ 
lektci.k t'!Sisatının pa:z:.. .. lu.. e-ksh!.tmesl 
20.5,942 Çarşamba g;ınü saat 14 \e Ka
sım.paşada bulunan Denirı Levazım Sa.. 
tmalma ~.İtii{rOnunda yapılacdktır. 

a - Ka.t'I temitlatı c289,95> lira o
lup şarlrı.ame-;;i her giiiı iş ue.U d~ 
llnde me'*1lr l<oıni3yonda bedeblz ab.. 
na:billr. 

3 - İstclt\ilcrin M9() ~~yılı kanunw. 
lstedJili vesilc~l•rla b'rl'k:e belli gilD 
ve saatte a<i1 gecen >küTTlLıyorı.3. müra.cu.-
aUan ilAn olunur. c5517> 

ZAYİ - Tıp "F''1ıltü.1tr .iınd-en ah:lığıt» 
şelx'kemi zayL ett~ııı Yt'n. .. "S:ni a .aca.,.. 
ıfımdao -.;,inin hülnıu yoktur .. 

S937 Kemal DEM\'!t 
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Japon cephesi 
(l inci Sah.froen Devamı 

IUınat ahr.ımanu.ştır. 
Yeni Delhi 16 (AA.)- Bi..oman 

ya<la Çiııdvay va.diıs:nde fena va
ziyette bulunan İngilizler ş'md> 
daha .iyi şartlar ;çmde bulunmak
tadırlar. 

VA VEL SEYlıANA GİTI'İ 
Yeni Delhi 16 (A.A.)- Hinctiır 

tan başkomutanı Vıwel Yeni Del
bili'ekl. karang®.mı teI'kerlıerek: 

Sey!Qna gitmŞtir. 

Sembolik bayrak 

! Bulgaristanda 
Yahudiler trene 
binemiyecekler 

Sofya, 15 (A.A.) - l\liicbir se
beplar haricinde Yahudilerin şi
mendiferlerde seyahat etmeleri 

yasalc: edWuişör. Diğu cihetteu 
kaduı ve erk<0k takr:lbe.n 30 blıa 

çingeıwı sivil seferberliğe tabi tu. 
tular•k muhtelif işkrde kull•nıl
mak üzere belediyelerin emrine 
veril<"Ce ktir. 

Sineması ve Tiy•tTosunda 
Bir in.«aru Iı,;çbiT yere dayan
dırnıadan, tutund urmadan 

ılıavada duıdcru.mr . 
HER GECE 

Topka!pl haricinde Zümrüt 
Aile Bahçesi, hu sene de sa
yın müşterilerine büyük bir 
emek sarfederek açılmıştır. 
Saz ve caz ekipleri de ayrıca. 

(Birinci sa.yfarlan devam) 
Jıer; arasında ilk atlet Ebedi Şef
ten Milli Şeie sembolünü taışzyan 
bayrağı aldtlrtan ~ra yolumuza 
deov:ııma başladık. Onlerinıde da
vuıl ve z<Irnalarla )"Olumuızuın üze.. 
rine çı."'1.ıı köylü yurtdaşların iç
ten tezalhıl.ir!ıerile karşılaşt)"Oruıı. 

Saat 8 de Tokata ilk giren atlet 
Ş!'l:ırin girjş noktasınıdan iki kiJı>. 
metreyi aşan çıkış noktasına ka
dar iki tarafa sı.ralanan haTh:ın 
arasından geçti. CU'l'Yliıuriyet ala
nında Ataru.ılı: anıtının ,bulundu• 
ğ:u yerde başta vali İıızettin 
Caıgıpar ve şelı.T'..m'.7..de bulunan 
Parti müfettişi Kars m<:<b'uım 

Ziilıni On.'ıun o!rluğu ha!rle yüz. 
'j lerce genç .ihtiyar; kadın ve er-

i 
keğin içten ve coşk-un te=hiiT
ler gC>zalıcı bir ınaıııara arwdi

Saat 21 de, Cutna.rtt"~İ- ı•·,7.ar 

günkri nıııtine saat 16 dnrlır. 

Gişder herı;ün 13.:lO dıın ilih"· 
ren açıktır. Telefon: 49.:69 ~ tc min e<l.lın4;t;r. 

'-'ım111m11211 ... mamın .... rl yord~ 



4' -_SON TELGRAF- 16 lfAYIS ıta 

FILiPIN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
'-·-------------!\o. 6 .t I 

1"..ırA:.ç~ e ~vaen : ISKE.."\DER F. SER rı,;uJ 

Bek, Alman casusu llartmanın yazıhane-

&ine girince Mari ile karşılaştı BAŞ O ı• ~ NE Zl E G ff ,. p R O Al A T ı" Z M A 
Ye ilk ctnce a fettan kı.za selam verdi- ' 'l' t 9 IVI 
lk·~ piJrodu.cu y;ktı: 
- Slzi bugirl rana1ruz edis'..m!n ıte

tu.t:ı.·li aııla~ı) .~n.: .Dl!njım J)a.ns:ıyun bu
lL n"'uğun1 e·~in si.h.ibl .A!bdı.ı!lahın siz_ 
d b n beş yi.u lira kad.ır alac,ağı var .. 
nı.... Siızd~.'l bunu iitemt:,r~ ıeldim. 

lüz·.:..n: gt.;-cı.1gı1ı !r.in 'beni atfc;d.i'f'ıİZ. 
Siz ı,· \JhıcrL Amtr .n on:lı.ısunwı 1 
en değ~r!i bir zalı•t. idinız. ~ . Jı r 
ısj;zi k~ ~400a sİ\."İl gi.Jra1ı.Ju;e. k&n da
vası g den bu ı:adl !Jı,ı;onlara karı;ı j 
içirr..-dc ~tt~-;e derin!f>I l) ve k:ıQlr.ıio 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün 
İCı\llTh'D.-\ G'ÜNl'E 3 

Ağrıları Derhal 
KAŞ~ ALl"1ABİLİR. 

Keser 

V g.l!erek llave etti: fstanbul Bölge iaşe lltfüdürlüğünden: 
IDyle leli otlı o:r g"11Umde on:ı 

ya· c uı"Ilı"' t!.:.:ı.s~u4taıı b n de !ct!ta
Q(.' ~cce.,.0..:..:1. 

• • r :<ın Gfillin'.seili: 1 
- ~ Abc.l:ı:~ alac.<:.gi.Dı sar'.o.t:e tahtJ 

fhlt. ı.:ııi.mek ~,~ çok iyl bir tah.>ildar f 
.t~m.ş. ~!am...1ı~ b~n de borcunn• 
tcc iYe etu:~ iıı,:n f.ıro>at ve imk~ıı
Jar am;kta idim. ~a~em ki bu t,,de 
c~.n de ~if •• c!cnkz var. Hetilalde en 
kısa o:.r ZilJ.l)io.tıda ödeı:r.:O"e ç"'l~acag:ın. 

bir llyan d.zy,.,-on::n. j 
-- A:.lk.u:.:.a tc~kkü• crJer:.m. Den, 1 

Li.tı..-n ·,., n!z kadar Il":i! ·cz.r dC"ğ'ı~:m. 
İnsaıılığı i<;yQı: nll §'.nxil bun dah.ı 1 
&n!J.ınış o!u~ .. :ır.ını. ckıı6tu...~ 

~lt. Hnrt~ ·o. tic:ı:-etı.ı 111e-c-....i.ndel (!.- / 

kdr'.ı<.en mcmnuı dıJ, .1\b<: &b;n para
ı:.nı bu kadar koluy .;.l, 118.ı..'e('i:nl \ı.ır..- ı 
ıı:uyoid:.ı. 

Beyoğh lı.azası lıaJlı: blrbleri lntibiıbı 17/5/942 !"azar pil :r•ııtlaca
tı:r~ı.uı ..,ağıdslcl lbledc h<>r maı .. ,ııı.ı....a.ı.nın Jçt;ma yeri ve oaatı ııüsleril.. 
~r. 'R ~:.kJ.ere dahi'l ol:"'"!'l:ey.aıı.ı.ruı ~afe n1adıtt<:ler~fldeu bti!adesi m~ 
kun ülarnzyacağındım alil<ada.oiarır.ı Qlt'Zllür c~n ve ..... 1.e ,lıl!>~an1ıya ıelm& 
~.r} ~ı~mey-etleı r.i4:.a Ghırıur •• 

Abduı:ah, f'ır~ kl.n:lııliı n.e k••itlr ı 
•e\..'nceı:.a:t:. 

ru · ""'1ir 
y"" iş<'h.!. 
Koca!"'PO 

;r~irde Vaı;co!iıtı. ~e <ialıi 
iir.deid -lı;tepte. • 

llar*"·t'.4u L:..ı J)a!'&71 heır.m vereb!- ı 
lııc!1..:t.:~~. 

} ;.u\ mii.la7.lın Bek \ie doellu!u 
l:ı~raz daiıa deriıı.Lejtirme-k .L;i.n onu bir 
'kaç fttlrı ol:un oy~lil..&la!c .:,st.ı:yoNu. 

K..-aJ.dne ı<iy:e l>i.r t•lUil<! i>ulu'l
dı.ı : - Biraz aı.kı.s:.k bir v.z.i,.eit-t.>yb.-n.. 
A!ıi. ınyo.da.ki ·c~erimc iJ~raz 1az1aca 
par:, ~ttn'ııtl..iını. Et:er mü.saa<lc e
dfoı~n~ si.Le bunu o~ .. giln ara ile 1 
attı c~e ve uç tcksıtıe ödeyeyım. 
Ş.rı . .-J~ Oeş yia lir..ıiJDl t; Y..<l"m edf'y.oın. 

ÖL or ı:t.ıı .,..,.,.:rmlzde :r ine beş yüz 
}jr.ı. bir ba-5'ta eü:ıde de gerik:tlaxa .• 

lllul""1m P."k b·ı tekl'fe ttiraz ~ 
!r.Cr"i ve ilk Ut~.t oıan beş yüz lır:ı:yı 
a: P ":eb.fle koyd:. Ifa:tn:ıanı.n de!tc
r!IY-: c!c iJ.cı y .. Ura a~d·~.o.\ daf.r b!r 

D""..t d"Oğnıca tv-e e;:o;~ ve Abdu ;un . 
u•c:ı dÖQJL~ !>~dl. 

Ha~ı /\ lımet -"1 ... ı Bülbu! 

;&L."IJAN CASUSU iLE 
ilLINci KONl:Şl\L\ 

MülA<zO!n Bek bir ı:tın oonra Ilı.inci 
taıcs!?ı ıtlmı,ya g :dlyoodu. O ~ de 
beş yl\z lira kic.cak ve ceri.ı'OO.i d~ iki 
itin aon.ra tur a.ı:1'l'ın a>.nı., olac-..k't>. 

A:.;d.ıl:::ılı bu p.rı..tı.il:.. y.&.l·ıs;..,ı einı

<il<len mü.lir~ Bek'• hedi,Je ~t;. 

Hırtılye 

İl!önü 
Şe>h it M uh1f.r 

Gltını üt.BUYU 
Cihangir 
K~ p Oeloflı) 

Be-Jrettin 
Ça,.,n.:ı Mescit 
c ~-,,ll<ebJr 
SJrıırt 

~ Datı1ma B;r.ı;ı.Jıerlıı.l.n ı,,.ttıap ~rı n 
- ..... leli 

,MalıoJJ,, :i •Pa.'"t> na:ııtre b!Jı~ 
17/5/942 J>"Z•r öıiieden tvvd 

~ t+. 

r - ı-e~ s:.:!z :az.1 1 konu:mıaC:Ja!". 

E .t der~1:ıl a).:ığn ik.a 1 tı: 

İki.ne~ koniJŞl1.<1, bi.rJ.nc's'ne ıörc da... 1 
ha sarn::ı:ı bir hava. i\~ntlt gf"Ç;,:;·•:H'.:u. i 

Bek. llarl...T..:.nın :ra, !ho.ı ne~..ce jir.. I 
di.;.l ı.aır..an b.:!ld.:.zı cia y;n;oJa ctun.;. .. I 
rurdu. . 1 

Fra.v!ayn Mo:.:~ ML1 bir .. niidun.:ın · 
kadı:ll gibı l><yaz e:>ra;nlı H b.ıı, ü«- ı 
lülti ııcziyo:-du. 

Sek y.._zu'ı.ancye ~ce bu fettan 
(Devamı V'ıı) 

Yahya KAJ>:Taı 

Kfiçiik P:7alo 
Kapl3.ı PiıYale 

KaGı Mebrr."tt' 
lhh.-ıllerl ~Kaptan Pfya!e OcGiuıda> 

17 /5/942 ı;eı.~1 sonra. 
H.-., .- lllru'ev ~harM <ll•cı H~V> oc ~nda 17/6/942 öğ:}-'?<}{'u ıonr~. 

- Ubı;r ,ı.-ı lıe.ng; •n tte gc!ebil!.. İl"---------------
rim Z.\l'İ - D.in E"'°'""~ .A ltore\lcl'\l• 

- <>~1cden sonrt he·· ., .. gi b:r ıaat.. Ele..,.. .Jk ida.es.ne at oıa.!l rnontörilll 
te.. cebin<l('n 3.82 nu~n .. tralı 1 ~ d~ınuş.. 

J,le!'lr.e:z N. J4, D. 

bıütıalıın y;;pılacolı yer G!lr.ü 

- fttekktl: ede:im. Aü~aısm<?rla- tur. Jlu..up getiren" lu 1.'!'":t. nıillc3...i t ve-. 
.u:. n.Icc-ek J r, 

- I:a,.;~nıza t~~-=n f~!.lkctt-en bClytlk 1 Tu.:.\;:tla;;-~ l! :u l{an Z .ırej ~.a Ştf 
Şah'ku1u 

Evliya Çhtbl • , • 
17/6/IH2 pazar , 

lı..r lcesınir duytluğu.ır.u tekrarlamıya B. l\IARSl,;K 

Fatih 2 ci Sulh Hukuk 
Menıurluğundan : 

Mahkemesi Satış 
Satış 215 

F Vı~e Sangıl.:.e!de C·.kı!· 1'.ı;ı Kemııett!..'"l n:::-~~:!c~n.:ı.: Sa!"ı Ne:_ h .a1'.ağı~ 
da e::K. 1/1 yl!'nı 1/3 nur ..... a'"D.ü bı..: U alı i:ıya b .. lıçesi. ve b!r t.ar.o!ı 1"""raitçı M..,.;... 
•.a.r hane b· lıçee:ı ,-e b--zat. Ssngc?.. l'Bc.kle~1 ve b. '."'.'.ln A11 .L.;> \e b.:?Z;.n Nt.;:~ :na .. 

1 
'le-'"• ·;c taraf,.ynı San N"r ı:h cadci~!cri 1 e c;e'\Til.. \'~kı! 3197 ı.::ı 9t"J -:.;u!"~ r.ııt.ı
bAn'r"en klJ"J' ~tı \•e mah.\t'lfll.Cdeld dt:vn. ~~a '\da mevcut PcH?C'. e ll:ıri:t.3sır:L:a 

mulı!lı r<"r o:iduğu veth!'e ll'l7 melce u:.uroı.bb3ı :ne~.:.smd bıol Ar~a. pa.Iel J 

~;!h 1.fUC!t 
l"'oı:ı\ Tora 

Kuloğlu 

i\iru.za,;.ı 

ıcamc rtıatuın 
Klllyor.cu Jr.ı.ı1h."IU 

HiF_eyin At;> 
Çul< ur 

, • , 
, , , 

Katolik ~:nıcle 

17/5, 9i2 t.ufhkıde ~pı\tt:U: maıbal1e o'1'llk\ıert int!babı na\ 
-'' l'Wlı>I ıöolerlr ot\\~ 

İntihap .l'«i 

> ,. 
• 
" 

l >. 

;ÜJ"' suret.i1le 16/6/94~ ta:ililııe mOsad!f sa:ı ıilmi ... : ıa ı:a 11 ~• k:ı<lar miiı>
kE>ır• D ışka:•b'.nlıı cda.ındl açık a:-1.ıınn> surctiJ'le Tap" 1'•yd.;.ı::ı. e&e atid<;kl 
.a.rt.J.ar daire-.'nde ıatılac:1ktU". Meşrul~et nıııhalı!est Slıı!i Halkevlm!Q ıı de 

O C'Jn ru.ılı en l<ı.}mel!J>ln ~ 75 şiD1 bulıluğ'..ı l:ılci~'<lc ~a;., ed;~ek, 

alı:sl takdirde en çok 2rttıronm taahhüdü bak; k' lır.;.k Oz<re 26J6/9':2 Uru:ıi,ne 
ırıOO::tdi'1 Cuma ıcı.illi..i ayni l.'.la.\te ve a~·nl maha.!de Eat~a C'\Mm tdi~ece::C en ~ 

' uttırana iba!.e edilecektir. 
1) İşbu ıayri menkulde müseccel ve gayrl n'ilsec<:cl hak so:h!p&<>r'.n!n lar!h! 

il;.intlan itiba:e..'1 15 gfuı zarf~a me-?nurıyetr.n:-zc. müra~auar• ıa..: :mdır. »:s~ 
t...la.I~ı~ gayri müseccel bak &ahi~rl paylaşm:ıd.an hariç kalırlar .. 

2) Arlt.mnaJ"G girecekler % 7,5 niElıetindc pey verecckılerd.ir. 

S} Antı~a l>t!dc!i p~indir. l\femur kanuni ır..ehil vertbüir. 
4) J.tüştcrl bedeli Hıa 1 tyi miadında venneı.sc fha!f' ftsht-d;;..ir, Go:yrl ~..ıl 

,-eni.dm arttırmaya ç:k.arılır ve en çok ar~hrau:ı ıha • .? cdllir. AI ada 'o. fark: ve za ... 
rar b.lllı hükti.n1 m~eriden alınır. 

Ş işli , '3 ilncü Glrul 11 , 
CilıTJhur!y-et > 44 1inc0 okul 15 , 
H. Gazi >' Ha lrevl:ıı.d e 15 > 
Boılkurt > 49 uncu oı.ulıcla il • 
Pa'?lgal!ı > Puıga-ıtı 11-l 15 > 
Ferik.Uy > l7 i.nCi ollul 15 • 
ITJatepe > 49 ll1l<'U oluil 15 > 
P~~a n1aha11-cı;j 17 inci okul 11 , 
M«!:d:ye ki·y 4l lnd ollul 11 • 

(558-3) 

Gala.ta ı:ı.a!ıI;esl Dağıtma Biliikle<'i .!lllltıap ı:ilnü .. at ve maolıallerl 

5) İhale :;ı.r>h'ne J<adar ver-,ıil.or !Msed:ırlara aittir. DeMl:ye l:e 20 oer.c:!k 
!Jvk•! ~ betle;, mOşteriye a;\Ur. 

:İnt'hap yeri Gün ve BO,ı.li 

6) Şartııa.me tıuı;ilr.den ilibaren herkmln ti>'cbil•cc~l suret\< ;ıçı.kltr, F;ı.ıla 

maılü.'ll.ilt iStiırenJe: s.aııs 215 numaraya. mil"racaa·~:ırı 1!&n olunur. 
Kemanke, Meriltez Oc'41' blruısında 17 pazar l(l..11 

Hacı .ıı.Jinı. ,Karalı03 M. Yazl.ıJc 

·- - -- ·---------------------

1 IST ANBUL BELEDiYESİ ILAr:_LARI 1 
t.!yatro yer! 17 • 10...11 

Ber~{'tz,ade Yaz:ıcı S. 2 ci .k:arme okulu 17 , 11)..11 

Arapcam'l - Yerucaml Çeşmenıcydanı seımt oca~ı 17 • lo_ıı 

Ömer Avnl l3 üncU ok.·ul binasında. 17 , 10...11 
Kılç A.liı C.iıangir 37 el okul 

binasında 17 • 10...11 

Mueyye\:.ilde Em,enı llı;eej binasında 17 • 11)..ll 

ııur:.._·~ Ciılı.:.ıngiı· 32 jnci okul 
·binasında 17 • l()_ll 

Eıı~yttr.u Sl;ıhane 2 hıd Jr.arıne 
olr.ulunda 17 > l()_ll 

BeyoC:lu mm~ak::ası ta .tlrat iş!erk<Ie kullanıl'-uat: ilzt,e alınac.:!k 100 ır.(ltre 

~ı. kum a(fıt eko;.-l!Q ayc k~uu.ıı1l.l.$:t:r. l\feen.uanun tnhm :ı heOt.:li 800 il:-• 
ve ilk temina~~ 60 ür:ıJ:.~. $Brf.n::ırrıe Z. Ve l\'Iua.mc~<i~ ::\i~ioı.. ;ug.u kal ılılı.le gO
;iHt:bUJr. İha!-e 2i/5J942 ÇarşG".°!'lıa günü saııt 14 rle D. EnclımenJe y .• pıJ;ıcaktır. 
Ta.1.iplerın Uk tt-n3n5ıt trı/k,b~ız. \:eya lOC"it~:.:.pları v~ !)4: vı..1a at T~cüret Od~1 
-yeııı:tltal.a riyle ih•!e gunU ·r td.yycn :aaatte D. l'nc"iırıcııd" b • r1m:a 1 arı. •5-4.34:> (5585) 

SOMER 
ERLi MALLAR 

BA 
AZ 

K 
RLARI 

ÜESSESESI MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Pamuklu Bezi Kuponlarının 
Dağıtılacağı Hakkında: 

Mües.,~miz mağazaları nJan halka nüius ciiz<l.anıan muka bılinde yapılmakta olan pamulr;lu m ensuc,at ~a=, Patııelka, Kapu~ 
ib-Ozı vesaire) satı.şiarından şimdiye kadar istjlfade edemiyenlerin de mal alabihnelcııi.ni t.em!İıl içİn mıiessescmi'lıce llıılar olunan tevzJ 
kuıponları memurlarımız vası tasile ev1ere dağıtılacağuıdan sayın halkın ~~ıda 'bildiiliJ.en hususa ta Qi;k.k.at ve ııiayei etmeleri :rica 
olunur: 

1, - Bu kuponlar, Yeri\ Mallar Pazarlarından şirr.<eye iııa<lar gerek nülus cüı:zdıı.rıları muk.a'b;linde ve gerek resmi dairel~r mu.tc. 
metleri vasıta!!iJ.e mal alama mı.şiara a .. ı;ıtılacağından tevzi memurlarımıza, evY"elce pamuklu mensucat alamıyan ve nüfus cuz
dJıııların<la huna da!r işaret bulunmı anlara ait nii!us cüzdanları gösterilmelidir. 

2. - Memurlarırnıııa lhl'a• edilerek isaretslz beher nüius cüzdanı mukab>linde beş metrelik pam ukhı almıya hak veren ve üzerinde 
numara bulunan bir kııpon veriİccektir, 

3. - Kuponlar kaybedi.l1ırsc yen:.<; verilmiyt'Ceğinden itı•i saklar.mal:dır. 
4. - Halkın rahatça mal alabilmf'leri için satışlar Yeri.i Mallar Pazarlarının Bahçckapı, BEyoğl u, Kadıköy ve Ü';'lıüdar mağaz,ala

rından ba.5ka İstanbulun mtJ!ıtelif semt!cr~de bu tewf.atı yapacak tica.retlbancler (Bayfökler) vasıtasile de yapılac.ıgın<lan 
lıangi numaralı kuponlarla ne semtler<leki mağazalara ve hangi tarihlerde mür.acaat edileceği kuponlann evlere da.ğıtı>ınası 
biter bilmez Müe!<Sesemizcc aynca ilib. edılcccittır. Bu ilan U2E!rine kupon Mm.illeri bi.JrlJci]ecek mağazakıra nüius cüzdanla
rıle beraber müracaat etmelidirler. 

5. - 'J'~~t edilen günlerde mağazaW'Q miir•~t etmlyeıler ar.ı:ıJc .. :~lc.ru:ı al'kası alıudıi<tan aonra tay;n. ve ilıin edilecek t.ariılı.-
Jerde mal alabile<:cklerdil'. 

16 Mayııs 194:l 
11-1)0 l'ror.am \'e JıUn>ldı:ct Saat A,. 

yarı. 

le 03 Mil-il: Ra<\Yo D""1B or:<e,.l,1lJı, 
ru.ıı Her T-e-kien Pı·ogrfllDı. 

18,i5 Ra<io>o Çocuk Kltibü. 
19.30 .Memleiceı Saat A3•n n A)all.I 

'liaberleri. 
19 . .S Ser.bt\OI lt ~. 
19.~ Mllzl.k: F..ıı Hey'CIU. 
20.15 Rad3·0 Gaze\'6i. 
:W.45 Müz'*:: Şarkı ~'O Tüddiler. 
ııı.oo KonUJma (Ana Eoerl<ır). 
21.15 IılfüZ>k: Diolcylci i.teltl.,,.i. 
:.11.45 Konuşma {Şll.r ve ~06\r Saati). 
22.00 MüzHı:: Ra<lyo Salon Oı1tealrası. 

(VJ<>!oni..ı Necip Aşkın). 
IS.Sil Menllelı.et Saat Ayarı. Ajana 

Habtrlerl ve Borsa.ıar. 
12-4:5/22.50 Y.rıZllki Proıram Ti .ıı:a.. 

pın11. 

Askeri F abrilıalar Satın- , 
alma Komisyonu 

llanları 

271490 adet meşe veya dj~budıık 
tekerlek panırnğı aluıacak 

EC"J:€'r ad(diıı~ 9 kuruş bedel Uıkdlr 
ed:ıcn yuka:da ya.2.:lı tekerlek par:u.:.
i;ı. A::keil .t~ brik.Jhır Uınum j\-IüJ.ürlü
l::ü Merri:cı Sa.t.ınalnıa KQrrti.c:yonunca 
l.tl.!)42 P;ı:.dr!csi giinü saat 15 dl? pa
r .... rlıkla ihale edilecektir. Şar~ru.ı,r.e 
parasıcd!l'. Kat'ı teminnt .ır37ı.i6> }irtı 
<12> lruruşt.ır. <.'i215> 

+ 
3C-O ton yerli linters pauıujll~ 

alınacak 

Bctı~r l&.osun<ı 60 .kuru~ bedel tar.
miu edilen yukarda yazıh 300 ton yer
li l:i.ııters pa.n:ıığ;.ı Ask.erı Fabrikalar .U
murı1 Mldürlüğü nl<"ı1k:e' satın alııJ.3. 
kQJTJ.:ıryo!lunca 25.5.942 Paı..a.1'!!.es.~ ıı::tlııü. 

c: ı e paı.arllkl:t,. .e-e<tılcceC;.t1r, 

Şa.ı·;cıDane 9 liradır. Kdt'l ~-" ı1'D,ıt !!0.500 
J;uJır. •5310> 

* Küçük Yozgatta su tesisatı 
)'3J.. rılacak 

K~H bedeli 141736.~0 l!l.ra ol•n yu
~rda yazılı in.~at k-.kerl Fabriknlar 
Umwn Mdü-lüğil n1erkez oo.tın al.nıa. 

k.'"JlnL ... yoııwıca 29.5.942 Cwna g.ınü sa.
at 15,30 da kapalı zarfla ;hale edile
ct::t'Lr. 
Şartname 709 kufl.r:'1tur. Muvakka't: 

tfıiıııizı.ı.t 8336.82 Aiırad1r. Tctclif n1~ 
1.upların1 u:~Ur günde saat 14.30 a 
t.addr .kumi.zyona verm~lcr., •5399.> 

* 
Muhtclif eb';ııtla 8 kalan ve ~nı'an 

1150 Kg. Boblerll - Superrapl\ 214 
veya_ .:ıyarında celik beher kilosu 540 
ku.ruşt.<ı :ı. 

?.1ub.tel:f eb'atta. 15 kolun ve ce-ın'm 
5600 K«- BOO\cr - Silperrapii E.'<: 500 
veya ayar;.nda Ç{"lj,k beher kilosu 040 
kur.uştan. 

MuhtclJf eıb'a.tta 18 kaleın ve cem'an 
.W53 Kg. Böh.le-r AJneth \."<!'ya ayarında 
çeLic beher k'lo<u 260 <curuşlan. 

Muhtelit eb'alta 13 kalem ve cem'arı 
1570 Kg. Böhler EXt. Zahlıart veya a
yarırıda ~ beher ki.losu 180 kuruş. 
tan. 

Muhtelif eıb1att2 13 kaiem ve cen11aıı 
3146 Kg. Böhler Sllperr;ıpit EX. H. V. 
veyj ayarırıda çelik be.her Jcjlosu 54.0 
k u nıştaıı . 

c;ns v~ micl,ar} 3'\.lkard:ı yazılı 67 
kalc·m c;eli.c ~kert Fabrikalar Umum 
M:"ıcLl.ı-:üğJ nıenk.€2 satın alna kon1is... 
yoııunc:l 22.5.942 Cuma günü ,,_.~t 14 
de paz"rJııll;la jolıale edil<>cektir. Şart. 
nam~ 351 kuruştur. Kat'! tem!!lt 
11513,2B ;-adır, <5353> 

Sahpaz.J.rında A.<-kerl Fabr:ncatar Yol
Ia.masındaki Satın:ılina ko.misyonunca 
890 kilo mcrctmck alma'Caktır. Pilll.3r

llğ• 26 M•yı;, 942 Sah günü saat 14 
dedir. Beher iı:llosu.ı:a 25 kun.ı:ı :tlat 
tıWımin edilmiştir. i..-tdal;ierln o gün 
lwmlsyonda bulunına.l:ırı, c5550> 

.... 
Kırıkkale Grup Müdürlüğü Satın 

alma Konı.isyonundan •78000• 
kilo koyun eti aluıacak 

t _ İlk tcD"?.lnatı •437C>, liradan ,iba.. 
ttt 01-i.n ve beiı~r ı~w.osu •80 • kuruştan 
c78000~ k.ilo lw)lW eü eatı.n alını.T.ası 
içtıı Kırılt!kJ1e Gı.;.rup l"'Iüdürlüğünde 
mü1eşekki1 ScAınale:1::ı k.o•11izyonu mL 
r:ıtlcti(yle y-.ıa binosını!a 29.5.1942 
&ünü .ıo.aaı ı~ u~ k.~p:!ı ı;art usu.liş'lc 
taııbhıe jhJJ.e ed :iercltli:. Koyun eıt.i. 
def'ate-n a.lln.ı.ıı.ay .. p :Jltiy aca göre evsa
tna. uygu.:ı ola"'::.k a:Lr.ac:Jtıtır. 

2 - Ş<.r~ tmd Ankara Adtect F•b
r!ka~ Uır,ıu:n Müdilr1ü(U. SatınaJırr.a 
lr.omi'IJ'Onundan, İstanbul A;:Kcrl Fol).. 
r:k::ı!M Satına.\rr1& loo'ın!.~onundan ve 
K.ırıiııkal~ Gorop )l!whırlüN sı•ınaJ.. 1 

Tarihi J etrika: 90 

Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
Yazan: M. -Sami Kara yel _J 

lstanbuldan yeni bir ordu ile Anedo
fuya geçen imparator, Türklere sal .. 
dırmak için haz~rhklar yapıyordu •• 

et.Lı;k!en z:;;adc hayvanları öl
d'irnıiye ve ga.,ııet.miye gÖ< ;koy
ııı ı;,; ı~ro:. 

!mı.'\ô:rab:>r ordusunun hny-vanr 
h. !e!akete uğrayınca erzak s:lun
t; ı ba<ladı. 

Türkler, durmadım İmpal'atıo..""U 
ba9)uıılarla iı'ı;ç ctm<>J;;ten h~ 
.lalmadılar. 

Tül'k askerlerin..'n tabiyıeı>i 2ç.!ı:
tı. Ve, her vakit olduğu gi!bi i!di. 
Büyük .kuıvvetlcr kar~ısında çete 
baskınları ya.pma-lt ve deriıal ka
ç•p dağlara füica etmek ve göz
den yok olmaktı. 

Tüı·k baskmlan o kadar 5'.k ve 
o kadar umulmadık yerlerden ouJ
yurdu ki, en ıku·ıı•ı,etli ordular lbiae 
bıma karşı koyamamd.ı. 

imparator, en muharl4> l.."UVVct
lerini Türklere karşı se~,;ı:e<liıyoor
du. İmparatar, •bu lıal ile Niksara 
kadar gelebildi. Fakat N-ii<ısarda 
Tüııkleriın müilılş baskmfonna 
maruz kaldı 

Bu sıralarda İmparatorun ku· 
nıaııdanlanııııdan biri Türikler ta
rafına geçti ve müslüman oldu. 
Türkler Niksar şelıriıni 'kemali şe
caatle müdafaa etttiler. Ve, üste 
de etraftan İmparator ordusuna 
hücum ettiler. İmparatw, lboo m- j 
na uğramaktan korkarak aleliice- · 
ec kaçıp çekildi. Den?z kıyısına 1 
.kadar kaı;tı ve gemilerle İstaıııbula 
döndü, 

Ilır mü.<ldet ~nra lstanıbu.!dan 
yc.ı.ı l>ır ordu ile Anadoluya ge
çen İmparator, te!trar Türurler i.ı· ' 
ec·rine ~1art:tkete geçıniye ha:ıır .. 
landı. Ve baharda Gördiz crva
ruıda ilerlcmiye başladı. Ve An
ta) aya gitti. İmparator, daha zi· 
yade sahil boyunca hareket e:ii
yordu. 

Türkler, birçok yerleri iş.,«al et
mı.şleıdi. L:ıgal edilen yerleri İm
parator almak istffljyse de li'<t
vaifak olamadı. Birçok ada bıl'iİG-
1.iyanları da Türklere llti'Ca etnıi>; 
idi. İmparator, fevkalade nıü:,kül 
anlı.!' geçirdi. 

Sultan Mc~'ut, lnrpartaora b.ilç 

rahat vermiyordu. Hatta şark ta.
railarma da sarkan Mes'ut, Rum 
yerlerini birer birer ele geçiri
yordu, 

Kayad:>~ Eınıııi Menmct, tı .. S> 

:ralanfa vefat etti. Sultan Mes'ut. 
bwıdan "1tua<le <.'\ieı-ek derhal 
Emir Meh.nıed!n ihükmettiğıi mem
Jekctı z:;pt.etti. 

l~te bu .sıra!arJa ich ki, tıa,1a 
olan Imparator Jan Kumııcn öl· 
dü. Manuel K.omneıı İstanıbuJ.da 
imparatorluk tacını giycrkc1 
:Mes'ut, Rum İmparatoi'lutıu \'P 

!ayetleri·'" bnilan:başn tahrip etti.. 
Yeni Rum imvarato,ru da ;.ı~ta 

idı. Fc;kat Sultan Mc-,;'udun ı~Ua 
harcketı füel'iııc Anacıoluyo geç
mek me.:ıburiyetin._ıe ı!taldı. FakP~ 
Türklere bir şey yapamadı. Sulh 
yvpmak arzusun. diiştü ve sulQı 
yaptı. 

F31oa t Türkler, çok .geçmedeııı 
harekete geçtiler. Çünkü Rum ıku. 
maıı.d;ınları mütemad:Jtyen fın;a\. 
t.1n istmade ederek nak!ıı ahi~). 
)-orlaııdı. 

'l'üııkloer, bi:rçok Rum şelıB'lerilıi 
:mulıMaı·a1 zapt >e yağma ettıller. 
Lmpara1ıor Manuel, orousile Tü<.rık>
kre k<H"§l yürüdü. Vby.a lut'asına 
geçti Menderese kadar yürü.dil 
~ de Türkl~r müth~ mukave
mette bulundular. Ni<Jıayet lrnpa
rat.or A:lı:~ehirc kadar geleıbilıd\ ve 
şehri ele geçirdi. Çreı.tanberi Ak
şch;·ı·<le bulunan Rum csirlerıin! 
lwrtardı. 

Sultan Mes0 ut, İııııparatm m:
dusı.:nun fazlal:ğıoı .,"Örerek geri 
çckıliyor ve, baskınlar yapıyordu. 
SuJ~n Mes'ut, ordu;u•ııu .ilkr.ıye a
y.rclı bır kısm;nı Koııyan.ın arkv· 
~ınd<ı bir yere yerl<'Şli'.l'di. Digul' 

(Dtvamı Var) 
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SATILIK FEVKALADE LlRSALAB 
Ereoköyde Santral caddesinde Trıın:vay )-Oluna bir da:k'aı:a 

mesafede deniz göıiir ibiT arsa; yine Erenkıöyde asfalt cadde 
üzerinde ve :tstasyona beş dakika mesafede işlenmiş ağaçlı ve 
bostan ku!>'ıılu lbir arsa ve Çiitehavuzlarda Tramvay yıolu :ile 
deniz arasında den?z görür iki arsa s:ıtıbktır, G<irüşınck üırere 
Beyoğlunda Saray ı;ineması büfec~iı;e müracaat. Telefonla m,a,. 
hat verilemez. 

AYAKKABICILAR CEMiYETiNDEN : 
Vaı.iyet icabı gür.'d€'!l. güne ualmakta bulwıan deıi ve köselenin 

yerini tutacak -hcrl!ı.ang; lbiT madde &le ayakkaıbı yapılması zıarııret 
haline ginnektedi.r. Diğer eşya yardınıHe az d~ri ku113nılar:ık .veya 
tamamen derisiz yapılarak ucuza maledil~ek erkek ka<lJJ ÇO{:Uk 
;ıyakıkahısı meydana getirecek lbulucu sa.ıı'al'karlarımızı müsa!bakaya 
davet ettiğbıl:z ilan olunur. 

1 - Nümwıeler nihayet 30.5.00 cunıaıtesi a.k§amına kadar Cem~ 
Büro.suna veıilme1id:ior. 

2 - Miis<>bakada muvaf.üik olan yüksek taltif görecektir, 

fl&....,rt:i '.4o.~~H~2.C~A;em; illlt::>Z 2 .._w ~G 190'.-,..~ 

~· Mevsimin en fazla rağbet kazanmış ve FitİTZ KERTFN tara- ~· 
~ tından tanxiın ve TAPİA • COLMAN tarafındaıı KOLOMBİA .. ~ 
~ PLAKLARINDA ve PARK OTEL 'de tegann i edilmiş olan ! 
! 

,ı ARGENTİNA ve MAMA '~'u QUERO ~ 
,ı Şarkılarının notaları 20 k~ fialla ! 
! 
Yük.sek:kaldırımda No. 6 !. ŞER, Tüııcl'de S. LİCHTENTAL1 Sir-
kecide KOLO~IBlA PAZARINDA, Bahçekapıda R. :MURAT, ~ 
Bt"}'Oğlu Sakızağacında H. BASMACIYAN ve Yük,ekkaldınm ! 
G. lipdede caddesi No. 88 ŞEN SES mağazalarmda satıım .. ktadır. ! 

-· ::1ıvı~•== ~il! 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Aakerl Fabrikalar iÇi.n otomobH. ve ~<>n motöı· ve karoseri taınir , .. 
montajcı .i~i Ye ustasır~ liıti{yaç vattlır. İ~iilcrin Ankara<la Sil!.ili Fiilbrika..q, 
.İıstanbulda Zeytinburnu SH~.tı tami:1ıanesi ve İzı:ni.rde Ha\lı:;:ıpınar Si1i'h Fabrio 
kaoı Müdürlük.ıeriııe 111ltua ted<erelerl:Yie ve varsa bon.servlııler~ müracaat 
etmeleri. <5033> . 

,...Satılık EKSKA VA TOR -..211 
Az k:ııllanıhruş, iyi çalışır va myette bulunan ArneM,k•n malı 
Ekskavatıor satıluaık veya kiraya verilecektir. B~ekapıda A· 
gopy;ın ~an No. 22 ye 'müracaat. Telefon: 23423. 

ma kıoınisy"nunıdaın eörülebUir. 
3 - TaJ.ip1er Ek hııminrt·tl~nru r.Avl 

telı:H meittupl•rını ihale günü "at 14 
de k;t<lar ~O sayılı k..anun'.Jrı Z---J Un
cil n\adde1erJ.n.Mı.kl yazılı W'Sikala"'i.Yll 
blrl:ri!'-e kcrrı~nU,,ı.J,:Q tevdi e:O.tJf'.6 

r;.. ·~~ 

Z~h:e-.- :y~ ve C'i!d:Y~ ~.ıütehassı.sı 

Dr. Hayri Ömer 
()~~rdon !,011ra ~yo:1u .Ağa Ca
mıl knrsısı Ha•n Apart. l'lo. 133. 

··--- T~l: \:>StiG ---·JI 


