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1Almanlar 
Rus orduları· 
nıcenahtan 

fs~r:::::t~:~ Müddeiumumi iddianamesinde 
Büyük Milli Şefin dün

lı:ü \'ecİz bitabeıi Türk 
delikanlısının haiz ola• 
~ğı vaaıflan belirten ve 
ebediyete kadar gençli
ğe daima rehberlik ede
cek ciltler •• ve ciltler ha
linde bir hitapbr. 

Çine taarruza J J 450 • dd 
hazırlanıyor! suç u arın ncı nıa eye • • 

çevırmıye 

kalktılar 
• 

Hindistan ~e Avust- göre cezalandır ima arını istedi 
ralyaya şimdilik 

ETEM iZZET BENiCE 

Anlraradan: 

Bllytik Şef dün ı;~n önün
de kcıuuştu. Bn kon•şnada, ileri 
iııısanhk t<J.arnülleritııin bütün 
ııazari ,.e fiili varlıklıınm as11 bir 
kudret hnl inde şahsında tAı,>kyan 
Türk rejiminin yiiksd: lınruyucır 
Ye Jmrlf(\ISUnun Tiirk CençliğUıe 
n1'ebilrcrği her türlü Şef ve ha. 
ha lii\'ürlüniin özü. ce\'heri ve mi,. 
,,..,~; vardı. Ataüirkön yanında, 

Af.atilrlJe beraber 'l'üdı: m'i!leti
ı'ıı, Türk devıet:inin elım kur· 
hıJn• ve hurulıışunu ~ğlıcYan ...e 
bu d

0

ün,ı .ı cehennemi ~.inde Türk 
ın'lkt, vatan ve d~·Jelini kınıv~ 
Kıı, ma<uııı)uğun, maddi ve ma· 
ıırvi kudretin, Uı~an !ılı: o!«tmhı· 
ğıınun ve ~r sa:ı.ıletinin ea 
yiik.sek meri>attlerine ulaşman 
Bii~ilk !ltilli Şefin bu Y'CC'İz lıit.a. 
be~i muhakkak ki, Tilrl< deh1cıın
lı<:nın haiz ohıeağı vasıfları belir· 
t.-ıı ft e bediyt'te kndıır gençliğe 
d:ılma rcl>herli1ı: edecek oıl<tn ciJıt. 
!er ve eiiıler baHnde bir hHa'be· 
sidir. 

H•ry:dn h~ınd., Şef genço!fğe 
r,..jirın:n, iktidarın, elet leüıı verdi· 
fri asil mnldi tebani:ı: ettiriyor: 

•- JI~:ılarınız, ana bah2 'an
'""• bil~iiklcrini:z. -.e dev\ot ada~ 
ların~ va!aaın gcleceğhıi temiz 
ve lrudretli .,l}erinhıe lııooymak 
iç:n aşk ile ba.zırl=,_111ıı isti
yorlar. h i yetişıncniı.i lrola.ylaş
brm•lc içiı>, size her vasıtayı te
darik etmiyc çal~ıroruz. Sizin 
hayatın.11.ın s1Jı.hatli ve neş'eli 
g~i için bizim çcılı: giireecl:<i
miz fedakarlık yoktur ..• 

İnön<ii, lllilU Şef ve Mili Baba 
'l'üıılı: delikanlısma milleti ve ken• 
di payuıa bu teminatı ve.-diklıeıı. 
soD'l"a, Türk deiikanlısHJdan keır
diııicı ve milletinin oo ~ 
ğe yer yer tebarüz ettiriyor. İs
tediği çift kelime: •Ah!iıklı çab.ş
ma .. • Bu iki kelimede 'füri< genç· 
liğinde aranan büfün vasıllarm 
öz!i.nil bu.lnıak mümkündür. 

Şcl, cençli'kten: Temiz iusnn, 
iyi Wııs~ıı, seciyeli ;,,......, vatanse· 
vor in.san, muasır nıedenİyctin 
emrettiği kiiHürc sahip insan, fc. 
ragatlulı \'e fa:til'Ctli i«ı&an.; SOO'Jal 
olgunl.ııi:'ll, milli idrak ve şuuru 
haiz insan olmayı istiyor. Bunla· 
rın hepsi •İyi ahliddı i.nsan• tipi
nin iht.i,-a ctti~i n1eziyet tM:Kurla· 
rıdır. O hald<, Tiirk ırenci tclc ke
lime ile ·ahliııldı·dır \ e oahlfıldı· 
olautctır. Yine, şer gençliitoo: 
fül;:i ile çalısmayı, l)i çalı.,<n'3VJ, 
·kdir ile çalı~mayı, dürüst r.alış· 

may._ kudretli çafı~ayı, b..'1'lll'.· 
hklı çalt~mayı istiyor ve çalıı;nıa 
kııdrct.ini arttırm:ı.k için (a,·si;yc 
~diyor: 

•-Spor, in~n bür..yesin~u hi.i~
rclerine çalışıı""""11 esas ku<ITcti
ııi v..rınıek için Jı.ı~ıca sihirdir. 

(Dcvaun 3 üncü Sahi!edrl 

Yeni Zabıta 

Mareşal Fon Book 
"Harkof'un120kilo
I metre cenubundan 

harekele geçti 

Muharebe 
J kızışıyor 

r 

.M.aret•ıı ...... JJooık 

j 

Lonılıt-f,, 20 (A.A.) - B. B. C.: :ı.ı..:,-
llovadao aı!nan h.aıber1ırre aö.""e, Hıa.rkol 
cqıbesind<ki Alımln Kumandanı Ge-
11.eral Foo Book Ru5 taa:ruzuaun ö:1iL 

rıe g~ ~y-lt> H~rknf'un 120 
klk>m!ırc C,,.,.,lbunda T 'nıuçe:ılro oniu
ou cenıılı11>a biır dıı.rt>& inıl11>:1ok i~ln t.
~ebbüse girlşınlştir. Dlln , JC• <i So'-Y'-" 

(Devamı 3 ::ı1ı::ü S:1hifede) 

dokunulmıyacak 
Londra 20 (A.A.) - B.B.C. 

Çırıgll.i:rıg ra<iyo;urıda Çin SÖ2JCÜ· 
sünWı o<r.{"lediğine göre; gelecek 
Japon taa!TlJ2lll Hl!'ldi.~tana veya 
A\'uıstraf.n.,va d('ğıl, Çhıe yapııla

cakt..r ve Jaıpon"lar ~nupıla Hmdi
ı çiniden, ş:._mali şark' e Sannffi>r

clen, g;uıpıe Birnıanyadan ve 
şarktan olmak üzere Çine dört 
ist.ka.metten lı:rden taarruza ge
çec-eklerdlr. Bu hu~UGla alı'.met

Ier O>e'VCU tt ur ve J ı.pocla? bura
larda mült'l"llad;yen möhim kıw
vetl<eT tahşi·t c-t.rnektl'<li.ııler. 

TOKYO'YA 
l'apılan hava 
akınlarında ~ ~ ~ 

Bir ruvazırıe bir 
tanare labri asına 
da isabetler oımuşl 

Lond.ra 20 (A.A.)- BIB.C. Ge
çen aty Tok~oy a ve diğer Japon 
~?!erme Amer;'ka:n t.ışyarc1'ı· 

. rinm yapttkl:ırı hücum esna..mda 
T~lcyl()llun oonup semtinde bulu
na•n b;r terss.nodc ir.~.a edilmekt.ı 
olar. bir harp gem .si veya bir 
Jm11;azöre tı>tm isabet kay\'.l~dil

cr'ı..; \'e ımü'lüm Japon tayyare 
fabnkalaTmdnn birinde yangınlar 
çıJrnnldıl>-ı ş'mdi öğrcnihniıştir. 

Ba maliımat d;rı Vaşingtonda 
mezkur akına kumı;nda eden A
r.ıer>kan komutanı General Do
lötö tarafından verilmiştir. Ruz· 

(~amı 3 fuıcil ~ede) 

/rlandaya yeni Maltada 20 
kuvvetler dahalgünde 100 uçak 
gönderilecek düşürüldü 
LODd.ra 20 (A.A.)- Amer'ka· 

dan gönderilen kıl'alar ş;mal! !r
landada bir nokta;"a vaıımrş bu
lunmaktadır. 

Bu rnevau haklnıııda Reiıs Ruz
vclt şunları söylcm:ılir: 

Bu hareket muvaffa~etle ya
pılmış a.rl+>d)ıabil'T. İleri..dc dalıa 
mtJhim ku,·vetler ae göruisrece
ğiz. 

Malta 20 (A.A.)- Malta iiEe
rinde pazaJiesi günü 10 düşman 
uç;ı,ğı ~ünülnıüş, beş> hasara 
ı..,;ra tıi.m~ ve bö-yieIDcle mayıs 
aıyı ~ından!beti düşüm.~ düş
man u.çaklru·ının say:ısı 100 ü bul
mı.ıştu.r. 
Düışman. bi.ı' hava aJQnına ta

aIT\l/; ettiği sLra.da 2 uçağı, daha 
hasara uğratılım;rr. 

Bu Sabah Bakkalla
ra Peynir Dağıtıldı 
Bu gtndsn itibaren bakkallar hnlka yai, 

,ırinç ve peJnlr satabilecekler 
J-Ialka t<..:~:.:i etl:·~· \. üzere Bur

sadnn beklenen 20•)0 teııc.ke pey
n.r de ,.ı: :1 ~:n1;ıc g imiştir. Ev\el
cc 11u:. ··· nan 3000 teneke ile be
raber bu peynirkr bu sabahtan 

Romanımız 

,:_baren bakkallara verilmeğe 
tba-;.lann1ı~tır. 

Peynirler gt>lmeden evvel bak
kalların d;ğcr zahire maddPlerini 
·hdka satmamaJarı kararlaştırıl
mış iken dün bazı bakkallar elle
rindoki pir'nç ve yağlardan hal
ka salıışa ~lam~laroı.r. Buna 
ra~"ITloen bazı bakkallar ise henüz 
miiısaaıde gelmediğinden bahisle 
satış yapmamtşlaroır. 

Sen mi Öld .. rdün? 
Aliıkadarların müsaadasini bek 

lemeden satış yapan bakkallar 
(Devamı 3 lin<il Sahifede) 

Çeviren: Senth Muammer Alatur 

Ba çok meraklı ve lıeyecanl• rcmarun telriluuına 

peh yakında ba1lıyoruz. 

CUMA Günü Başlıyoruz. 

Atinada umumi 
yerler kapatlldi 
Atine, 20 (A.A.) - Atiıuı p<>Iisi 

sari hastalık dolayısile sinema, 
tiyatro, konser salonu ve mek
tep gibi umumi yerlerin kapatıl· 
mas1.11J enıretmiştir. 
Bu emir bir iki tifüs ru'ası üze. 
rine veri.l.ııi}tir. 

İngiltere ile/ 
Vişi arasın
da yeni bir 
hadise daha 

• 
Cezair açıklarında 
Fransız ve İngiliz 
tayyare le r i çar-

pıştılar 
Vişi, %0 (A.A.) - Cnair· 

den resmi Vişi ajaJ>S111a gön• 
derilen bir mesajda •lı ak· 
faınJ Ce2air Jı.arasaları ürc
rinq cereyan eden bir •ha
dise- neticesinde ilıi İ<1giliz 
,,., lıir Fra°"ız tayy&Tesiniıı 
dü;ıiiriildüğü hildirilın8tedir. 

Vişi, 26 (A.A.) - •Cez11ir 
hadi&® halılruıda Vişi'de 

(Devamı 3 ilncü Sahi.tcd<ol 

E v l e r e u c ıı z 
ımensucat fişi 
e z .. b.t.r"liyor 
nş alamıyan!arın tA· 
bl oıacaGı mrıameıe 

Yedi Mallar Pınarlarından ucuz 
mensucat tedariki için evlere tev· 
zi edilmekte olan fişlerin tlağıtıl
ma51 bu hafta sonunda bitirile
cektir. Tevzi işinde il.eli günlerde 
30 ve bitil günlerinde 60 ekip ça. 
hştırılmaktad.u. Her ekipe 10 ma• 
halle verümiştİT. 

F'i§lertn tevzii bitince, hcr semt· 
te teslıit edilmiş olaıı bayiler hal· 
ka ilan edilecek ve lıerl<es elle

ın..vamı 3 üncil Satufe<!<>J 

TABANCA 
ile yaralanıp 

ölen kadın 
Hamide'nin cinayete 

kurban 
gittiği anlaşılıyor 

Evvelki gece Kasımpaşada bir 
.kadının ölümile neticelenen bir 
vak'a ol&.r,i:unu v., 'bir cinaıyet 

,·"ı::ıhcsi urnndıran bu eı-.rarlı ha
;r;e etraİında müddeiumumilık
cc tahkikata dc-vam edılınekte 
bldunulduğll'llU dfü1 yazmıştık. 

Jlamidenin bir kazaya değil, bir 
cina~·cte lrnrl>an gi\ligt aıılaşıl
rnıı;:tı,r. Vak'~ ~öyle olmuştur: 

(Dev o mı 3 lln<:ü Sahlf ede ı 

KISACA 

Kat'i hesap 1 
Ha:rbin mukadderatı.na dair, 

Ameırikadan heyecanlı ~able-rler 
geıiyor. Bir kanaat ve iddi'"!la gÖ· 

1•e; harp, 1943 yt!.na kalmadan 
bitccekmi§ .. Amerikada bu iimit 
kuvvet buını!L§ .. O kadar ki, 1943 
de i§e başlıyacak olan fa.b'rikala
rın in§asıııdan dahi vazgeçilm4 .. 

Bizim ma.Jıu.da: 
- Ne dersin, diye, sordum. 

- Bu kadar kat'i lıesap görme-
dim, dedi; ilıtimal.e hiç yer venııi
yen o kadar kat'i 1ıesap ki, insan 
kolay kola1 iııanum.yor. 

• • 

48 sahi/ e tutan iddianamede 
şiddetli deliller var 

A1nıruı bi!yülı: elçisi Fon Pape
ne :t~ ya;ılllmak Z:.'ient'n su.kast 
lıa<Lsesinin muhakcrneı:lne An
kara A€treeza malıkıeınesinde tu 
s:M>ırlı da saat 9,4-0 da d<!'vam e
d!hniştir. 

Bu et>lsMe :müdıkiuımmıi Ce
mil Altay :idcl:ianemisıni okumuş
tur. 
Müıdderumumi dört ma%1lıınun, 

Alrnanyanın Anlnrra büyük elçisi 
Fon Pa.pene karşı yapmak istenilen 

İngilizlere göre 
Alman ordusu. 

1 nun maksadı .•• 
Bu pz Rusya llar· 

bini bitirip ıoura 
Akdenıze ınmekUr 

Londt-a W (A.A.)- Yorkshlre 
Poot gazetB'linm askeri muharriri 
yaztı-.ır: Alman stratejisin;n bu 
yaz Rusya i;:~n. bılirerek sonba
hoo-da A.kdenlze dönmek gayesi
ni güüüğü gittık<;e dııtıa açık bir 
şekilde anlaşıılm1'jhr. Görünüşte 
Alman ordularının maksadı şu-

dur: 
(Devanu 3 üıx-ü Sabitede) 

Parıs•te t o Maıevl , 
dalla kur,ua dlzUdli 

Lonrlra 20 (A.A.)- B.B.C. 10 
roc.,"16la Pariste ıki A1man aske
rin~ ölıdünllmesi üızerine dün 
1 O Musevi rehine Pari6t.e kurşu
na dlzibni<;tir. İı:ıgal kuvvetleri 
hınıaıııianı eğer suikastçılar 8 
gıiin içinde ılhbar olunmazsa 13 
..etırnenin daha kurşuna dizilece
ğini bildirmiştir . 

. .----
faik öztrak 
şelırlmlzde 

&ki Dahiliye Vekili Faik Ö:r>
trak bu sabahki tren le Aııkaradan 
şehrimize gelmiş, dOlltları tara· 
tından kar'llomnıştrr. Rahatsız 

buluoon Faik Öztrak şehrimizde 
bir müddet istirahat edeccl..-tir. 

Daha yirmi fırın 1 hakkında takibat 
yapılıyor mu ? 

• 
Vi~Oyette va !eledi· 
yede maldmat yok ı 

Bu sabahki gazetelerden bazı
ları ekısik, hamur ekmek çıkar
dıklarından dolayı unlan kesilen 
17 fırından başka bu kere )'eni
den 2Q fmn hakkmda d,aıba yol
surzluk ıddiaı;ile takibata geçildi
ğini ha<ber vermişlerdfr. 

Fakat <!ıu sabaıtı kendis!lıe ~rüş 
tüğümü"z Vali Muavini Ahmet 
Kınık ve Belediye iktısat mtidtirii 
Saffet Sezer bu ha:ıer: ~ekıip et
mişler v-e yalnız tefti~lerin devanı 
ettiğini-, 20 fırın hakkında ta.1<iba
ta geçilmemiş olduğunu söylemiş 
lcrd'.r. • 
Diğer taraftan baz: fırınların 

gündüz muayyen saatlerde ek
mek ~ıkanmyarak bir sab•hleyin 
ve bir de akşam ii"zerleıi elm1Ck 
imal ettiklf.'l"i ve hamur eknıek· 

.(Devamı S iiı>e\I Sahifede) 

E>ıı'k2stta.ki rbllerin: anlalırruş ve 
su.;!ulan şiddetle itl:~m eden ye
ni dıeillleri de or!aya aıtKtan 

sonra; .iddianamenin sonunda 
suçlular haldı:ınıda şu cerzalann 
VeTihuemti is.temiştir: 

Paviol ile K011libfun ceEa ka
mınımun 62, 4() ve 64; Süleyman 
Sağol i:l.e Albdun-ahınarun kemlik 
ceza kanuntmun 61. .(() ve 6S in
ci maddeleri ~Mletik 460 mci 
maddesinin • numaralı be'lld!ne 
göre ceı:ala.'ldmilmalarını istmıiş 
tir. Ankara muhabirimizin bu hu
su.da teW>nla verdiği !ızahftt 
3 üncü sahtferniııdedir. 

Bu!garistanda bir 
Komünist şebekesi 

Sofya, 20 {A.A.) - Bulgar po
lisi mühim bir komünist J"1'dte
siııi meydana çJlı:arm.ı~ır. ŞCnö
.Te k.Ur 180 k~ tevkif edilm*
tir. 

İspanyada sıcaklar 
Madrit, %0 (A.A.) - lsp:ın ·a

nır. muhtelif bölgelerine bini n
bire bir sıcak dalgası yayılm;ştu. 

Gnmaıta'da 8'Cakhk gölgede S5 
kreeeyi lmJmuştur. 

Yeni Büyük Anketimiz : 

Esnaf cemiyetlerinin 
kalkınması için 

neler yapılmalıdır 
Anketimize ffi!afın venliii ce

vaplan neşre devam ~z. 
Haı:fbi,yede kadın beriıeri Hasan 
Aksu eenaıf comi:yetleriııin ııılahı 
için şu fikiıforı ileri sürüyor: 

c- Esnaf ceroyetler'.nin kalkın 
ması ve bugünkü az görül<!n ve
rimini arltımıaıı lazımsa, ~ 
me""ut cemiyetlerin çaı.nama· 
!arma amil olan yakı.ız başına u.. 
l:imatname darlı~ ve idare~
!erinin QBlışmamasL değ~. Bir 
defa Jı:ayrtlı esnaıfın hiç biriai; 
cemiyt'tlerine ~ al.il<a göster
rııfyorlar. Her nedense ~rlı:este 
bir eneme J-lızımcılık. k~ 
brr itimat halinde sihüp gidi'.\'<ar. 
Bunun için ev<V"1i esnafa cl>ir C'

miyete alaka ptemı.e nedir?. bu 
nu anlatno':ı. la.zırnıdır. Yani bü<-

(1>6vamı 3 i.lDca ~) Hasan Aksu 

5 ekmek, 5 peynir 

Bugiin kırk ya~d.a bu

tunaıı bir Tiirk, menılek.e

tinin geçirdiği biFhir değişiklik 
fırtı.nası içiııd<!, iktısadi mviye
den yal.ruz iki devir lıatıırtar: 

Biri attı.o, öbürii kiğı.t para 
d vri ..• 

İlk devrin unn•azeıı.esıini 1914 
Kiicük Dünya HIJ'bi, ikinci dev· 
rin • seıamc"ti.ni de 1939 Büyük 
DiİJQ'a Harbi bcıaoılıı. 

Dev-irier ..........ı.aı.ı; fııdbları, 

i1m1 hir t~s kadro.."UB.dan ziy• 
de, mahalli bir halli Uıbi:rinin, 
~i, n:nk ve mana dolu çerç~ 
vesi aydınlatabilir: 

ilk çığır, es ekmek, s peynir) 
devridir. 

Bugün 40 yaşlarında 'btrhma.n 
bir Türic, 8 • 9 yaşlarında llM!ıkte
be giderir.en, aııkadaşl<ırınıcı (5 
ekmek, 5 peynir) mi-kyru;1 içıinde 
kann doyurduklarıııı hayal me
yal gfüiir. Burad•ki (5 ekmek, 5 
peynir) honı bugün, he-:n de dün 
için, artı.k bir masal ikliminin ıı..
r'kııliidelik şartl:ırına bağlı, akıl 

alımız bir ölçü halinde, yalnız 5 
parahk .-Jmıek ve )·al.!ıız 5 para.
lık pe:pıirdir, 

NECİP FAZlJ. 1'JSAKÜRKK 

?914 Küçük Diinya Harbö. hil
tiin bu ölçiil<-ri halloç po.ı u;'.,'U gi
bi ırttıktan sonra, ~~ıt par.a çıtı· 
nnm nl&bi selamet den~ ch>'~du 

. ki, bun.:ı da ikinci (5 ckm.~k, '• 
peynir) ckvri d.iyebıliı-iı. h•k • 
5 para Y.'•me, bn ıkfa 5 lı.ı.rnş: 

5 kuruşluk ekmek ve 5 ~·ı.i< 
peynir ... 

Bundan bir İllJ sen• t"VVelın• 
gelinciye kadar, !nl.ir lıir adanu" 
kendisine, S kurnslıık lıas ekn .... ı. 
5 kuruşluk bcyu peynir, 5 \ı. " 

rıışluk cb körpe bir sablıa l.l<Q, 
her ~nelen biil<liiın büklüm 
lez:zet tiiteu bir yu sofravğı t.-r
tip edebilec ... ğini gfrııden kaçı.-ru•t 
ne mürukün! .. 

içıinde sar \ e ını~un1 nle11rtlche· 
limitin en kiiçük hir t~'·ik lıı
sesi htduınru.}iln ~·en; ve bli~;ük 
dünya mu•ibeti bu wfrayı da ıle. 
virn1i~; 5 parn ,.c 5 kuru~ farJ..iJe 

daimi (5 clmıek, 5 pc) ııir) muv•
zcM<i.ni lıir k~re dıı.luı iCliısa sü
rü ki emi,<fü. 

Eundan bö)'k ~ıf"'t'tk n,u .. ,•41u .. 
DC'yi ]n\lJıyahın ! 

Gert""-t<-n darn lm: (5 ~..,k, 
5 peynir) da >ası ... 
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HALK FİLOZOFU - ,.. 
TEŞICILAT 

-=-

l\I<.liye dairelerinde, bilmem 
b0tn;;-i vcrı:i kalktığı i~in, bir 
tcş.kıllit lug~edilmiş; açıkta .kıa· 
lan memurlar var. Bu memı:r
lar ne olacak?~ 

Hayıli, iaşe teı;kHittına!~ 

MıJıallelerde, ·birtakım adam
lar vardır. Der işe bunınlannı 
sokarlar. Mahallenin gediklisi, 
eski •akini, dcmiı·başı gibidir. 
lcr. UN <levirde, onlar, •Dllha.l· 
lede bir şey olurlar. llelli.başlı 

bir i~lcri güçleri yoktur. Yini, 
~fr meslek kariyeri yapma· 
mışlardır. Otu'! sene CV\•el, 
Kcuclibin.i, maballenln mes.ci· 

din,ie nıileninlik yaparken 
hatırlıyanlar vardır. Sonra, Do
nanma Cemiyetiıı<le bir şey ol
ınu~tıır. GiHihııre, Tayyue Ce· 

RE$AT FEYZi 

miyetinin tıılısildandır. Son 
:ıanıanlarda nahlyede ık İ§ 
yapmaktadır. 

Haydi, mahalledeki halk da· 
ğıtma blrl.iiine.. 

V.aktile bir müddet Evkafta 
katiplik etm~tir. Sooıra, Mali· 
yeye geçmiştir. Or.adan istifa 
etm4, bir bakkal dükkanı aç• 
mışhr. Bu işi yürütememiş, 
tekrar bir bizruet aramıştır. 

Bir iltlmasla,Bclediyenlıı Oktro
va !llüdürlüj'.;ilne girmiştir. Bu 
teşkilatın lal:vı ü•eriııe açıkta 
kalmıştır. O zamandauheri, Ta
puda iş tak;p clmektc<liır. Fa· 
kat, yaşı ilerleıniş, cıJ<.i enerji
si kalma.ın.ıştır. Daha rahat, ay· 
tıklı bir vazi.ie araınaltlaıhr. 

Ha~·di, yen; kumlan, bilmem 
ne l<"şhilfıtu1a! •• 

~~~:;:~;"( l 1 kilo buz 5 ku

'lhK Ttr 
TALiMAT •• Aı,ıE 

Tek tip "IJı.i.se. tek titı 1ıy.ı®ka
bı. tek tip kitap .. ıııl<ayet, tek tip 
filhlıı ?a.hıta talimatn&nes.L 

He!"! •y te.k tipe d.gğru g.idiyıor. 

l'n!nı~, iı:sanla.rı.n bUJ'UDU, a.b·IB· 
kını tc·l< tip olarak tcsbi i edeın1,)'o
r,ı •. Ilir C:e, bunu yJJps:ı.k.. 

KAPLU. IBAC.AYA 
Blli'ZER :.\ 

0

? 

Tiy~trn ıoıık.etine ~P veren 
Lir muharrir, şöyle diyor. 
•- Kapluınba.ğadaıı yarış atı 

çı!~ar nu? Dixi.m Şehir ,-f.İJat:ro. 

sur.dan da milli tiyatro çıhna:z... 
rü~t, tiyatromu.. ılbden kap

luı11ıb:tğaya bcr,z.etil'ryor da, m,ese.. 

li, tramvaya bcııaetilıniyor?. 

KABAILt\T 

HRL'\'CIDA DE.liİLMİŞ 

Binbir hata yüzünden. şe!ıirile 

nı~vcut fırınl.uıd:an 17 tanesı.ııe 
arttk un verilnıi}ror. 

Bu fırmeılardaa biri, bize gön.· 
derdiği mektupta şöyle dı)o:r: l 
•- Kabahat bi>ııle değiL biz, 

tamamen m:ıswn inunlara.• 
Vah vah.. demek aavallıl.ıır pd· 

l'e uğramışlar! 

DAÖITMA 

DİRLİKLERi 

llalk daJiılima birlki.lel"iniıu .ida
re hey'elJeri seçihni.ş •• iht;mal bi-
7'ıu mahallede de olmuş, bi.t:ıniş
tlr. Fakat, benim haberim yOO... 
GwıJan sonra, her nevi enıak 

le•ti işind"n utık ş;Uyet de edc
mil eccı:;.U. Çünkü, h:ı..Lk birlikleri 

kuruklu, itiz, !..ond:.ıillz da;';'ltaeıı-

AH!r!ET RAUF 

Fazla yolcu alan kaptanlar 
ceu.landırdacak 

Den>zyolları \-e Şirketihayriye 
vapurlarına yaz me"Vsiıninde faz· 
la yolcu alınmam asını temin ve 
kontrol etmek üZere hazirandan 
<lt'baren liman reisliği kxıntrol 

teşkilatı talovi,ye oluna~aktı.-. 
Şntdi mevcut ol.an 3 kontrol 

memurunun sayısı yeni k"dro ile 
8 e çııkarılacak ve kaptanlar hnd
di istiab's'r .en fazla y<ılcu alır· 
!arsa tecziye olunaca1tlardır • 

ruşa satılacak! 

Bu yıl ô milyon kilo 
buz istih~al edilecek 

Belediye reisliği ş<il:rimiz hele· 
dlyes.i huıduil.ic~ daluliııde buı: 

nakil ve tO'V'Zi işini bir yıl müd
detle bir müteahlıide vermek Ü· 

zere münaka3a açmıştır. 
Du yıl §"hr.mtı:de 8 mıly'On kilo 

buz istllısal oluna~akhr. Bunun 
kamilen saıfo:unacağı kuvvetle 
talımm edilmektedir. Beloer kilo 
buz perakeıı<le olar~k a.zaıni beş 
kuruşa satılacaktır. 

Beled"ye Karaağaç mezbıı.lıasın
dan bnzlan nakil ve tevzi P\mPk 
üzere kilo ba~ına 1 kurn~ 25 san
tim muhammen bedel koymıı<.ttır. 

M'Ünakosa önümib!eki a:;m 6 
sında neti.celeneeektir. 

Seb::e yetiştir,.nlere ucuz sır 
veriliyor 

Ankar'a 20 (Telefonla)- Sebze 

yetil[ıtiren halkımızın su abone 
bedellerinde )'ible 20 tenzilat ya
pılması hakkında ~ir meclisinin 
'kara.rınm tatbik olurunasına baş
lanılmı..~hr. 

Son Telgraf- An kara be~edi
yesinin bu güzel karannın seb

zeciliği t<"ŞVik için ~im::zde de 
tatıbik olunması <aYaoı ar<udur. 

-o---

Müddeiumumi vaziluine 
baıladı 

Anhr:ıya ,ııitmiş olan müddei 
umumi Hilanet Onat dün şııhri
lll.!Ze dönmüş ve va.z:fusine baş· 
la.mıştır. 

Mensncat tev7.ii için yapılan fiş da
i~a i~lnden, benıen her mn l:a Hede 
şiıkt:ı.)'t.Ucr va.rdır. Evleri dntaşıp nüfus 

kağıtılarına bakacak ve fiş ve~ek me
murların bir k.ısmının, bu iş içi,, anga. 
je edilmiş muvakk:ıt ki.rr.seler olduğu
nu haber aldıık. Binaenaleyh, yolcu isi 
çı<lı$ıyorlat. 

Nf'.fus lı:iğıdma mühür loo;rmak me
'*'lesi aıyrı bir şey ... Bir çok evler
de Jıenı:.ıı: numara alını.yan v<>.ta.ndaş.laT' 

var. He,..halde, Yerli l\fa.hlar Pazada.rı 

bu i1! daha sA!im bi.r şekilde tanzim 
elmelidlr. 

DÜRllAN Cf;VAT 

EDEBi TEFRiKA, 17 l 
Ç1ng1ra~~~,[~'!J 

n:z konusu:1ken blr garson ka~lın- ı 
da hiırme1le eğ.ltrek t>ana kii.ç!iit blr 
zart uz ı ... Zaırtın ı.;cund.a kl.!Çtik b:X 

faç gorunce Pr~"""' Be)'ZSdan g<ıldi.. 
.z.;n &rlliyaraJc heyecanla mektubu aÇ
t..m. •• İlki .nc.a satını u iba.rtt.i: 

TaraQada h:ıızı=latt1ğun ::otr.nın ba.
ş,ı.nda s!4i. b~o.yoru..:.n ... 

(Beyza) 

G r:ın-. cevap bekliy'll'du: 
- Pen"O :;e;c: ne sOy ... -.1 C.)·un efendim? 
Yeı n den f!rlad.i..ın: 

- Cevabı k'-' di.rn gUtü.re ğ .... "Il! de
dfrn. 

ı,, ıharrir Nu.<ret de nttğıı ka'!<:n!Ş'tı. 

ÖnUıı. e g t!, H sso..s gözlıer.:nde derin ı 
b r "e.f.bı tle-· 

- Co- rot.'mi atf«iini.z! eledi.. SW. 
~ Bcy?.a çağ ıyor de mi? = m sık,lmakla benı.ht>t- be:li et
snem:ve ca ll.$bm: 

- Evet Prenses '.Boy.la çağı ıyor ... 
- Fnıtat azizim Teyli;k B•:r. ;ev~-

n.iı stt! b~tir. 
- Va.z;,tcmi. ldridt ederim beyefe<>

d!.!. Pre11&e:se iti:zM" edecet.m ... 
- !<~ak.at eJOİı3l, azametıli bi.r k2dın

dtr o ... s:ııi isl;,bdadma boyun eğdire. 
bilir. 

i~ !ıı:ne karışan genç muharrire iJ;eti 
g:tlıig.ni cn1ıtımoı.i' için sert bal<ı,)lan,.. 

mı yüzüne kaktırdun.. F.Mto.t bunu ya
pa-n.admı. Güderla'l.de öy.:;e sa.mimi, öy
le in::;ant blı: ı;crkat vardı ki, onu kır ... 
ınıya gönlüm bir tlirlü razı olamadı. 
Gti.1ere.t: 

- Bu istibdadı başıma biraz da siz 
açtını•. Dedim. Bu şah.:mın tesiriyle 
bırız daha şamlm'ıdeşti.: 

- Si"" demin bu hatamı !tits t etıti
ğ· m zaman anlamamazlıı.\!tanı gelmiş

tı1ııi.Z ... Rica e1ımeme müsaade ediniz 
'I'evbk B!'yefendı... Geç kalmayınız! 

- ~ k•lıMmıık için her :;eyi ya. 
pacağun. 

- Fakat ben um:r.uyorum azizim. .. 
Siz ırel.iınciye kadar zevcenıiz.i;ı yanaıa 

' ı 

- - - --
- - - ------ -- -- -- -------- - - -

:ı MAHKEMELERı 

[i .i j ~\ Bir asma çubu
.l{erç'de Rus mukavemeti ve ğu bile vermem Eiblıe 111 ınımaş 

11asıı aıın11cn·?. 
Bir arıka~.ınuz. 8011leD. o&mut bir 

vel-t'a anlaıtrt.ı., ben de sı:ı.e &n..l.a.ıhıyorum: 

Harkof meydan muharebe
İstanbul Yerli M•llar Paıarlarındao 

bir.ine, ke:ndiım lÇ.İll ebiseli!S: kumaa a.ı... 
mcya glı;im, G<lrim!ir raflarda bir kaç 
top J<nm;;ş vnrdı. llirin! indirttim. Be. 
ğeındinı .. Aı1ın.&.k il.zere idim. Bu sırada. 

• 
sıne dair düşünceler 

Yazan: J. S. Eski Bükıeş Aleşemiliferi 
iki wışter,i daiıa ı;eid\. A!z. ile.n!eb t.ez.. Doğu cephesinde: 
ı;alı'Ora kuru"" sıordulac. Ten~. ö- Kerç Yar1111aılasında bir ilcıi nok-
ntindt-ki maEflnın a *ına eğildi. İki top 
kullU'ş çıkardı. Milı;c.en.let beğeod.I. j fotla ck•ymıan bazı Rus k.ı elan 
Kes:Jrohler, aldılar, gılti.er. hala yarma teşebbüslerlinıd-e bu· 

Ben. baktım ki, o kwn.Şıar daha l;rl- lnnm&lııtadır. Kerç müstaJıikem 
dlr.: O lezgantaxa doğru yüeüdü.ın. ~vzinj 7 günde düş.üren Alman• 

- Demin çıkaNlıgınız ~arı ben bırın bu ankı Rus bi:rltklerini bir 
de göl't!:fim, dedim. kaç gliırıfonberi ıruığliıp ve eoıir 

Te~.:m.tar şu cevabı veN.i: 
_ Hu wp .,.,ııldı elendim... edem<!mcleri gar1p değH mi&? 
- Nası..t olur y•hu, ooı.lar aldılar, Ahna.nlar Rus müdafaa c.,<>plıe-

ır•tıı.iler. Kumaı i>.1.tnedi lol. ~ duru- sini yıldJrım hızıyla yaımıya mu· 
yor, vaffak old<ılar, Kerç'e d-Oğrn dur-

Bu nıemarla halı.! •bir mün>k•şaya madan ilcrledi'J..,r. Fakat lıuındaıı 
~ak. Az iıL.er-den şe! edasında 
olan bir ba~ memur geldl. Va4ete sonra Almıı.ıı taarruız.u ilk hızını 
iltulak kabaı•Llı, müdahale eui: kal beUi. O parlak başlao.grea gö-

- Stıe de verelim, e!erulim, merak re, şimdiye lıdu Ii:erç Yarıma-
clmey.in... das1ooa btt t<>k Rus lnt'wıının 

Az ... ,ve~ kuın;ışın sahldığını SÖ7· kalınarmııu ı:ı.nru gelirdi. Bll se-
lio"en tcz.gtıb:af', bu serer sesini çıicar .. 
ml')"<>r, önüne b•kı:ıvrou. Hem<>n eline bepM., RlJBl:ır l:"'tl kalan kuvvet-
mal<ası aldı, );;e:ğend.ğim kuma~ı kesti, leriııi Kafkasya kıy,sma gcçfrmi-
o ••man ben: ye wuvaffırk obııuşla.rclır. RııS!a-

- Bu nasıl iıı!. DMim, bk lop k:u.- t rm Kerç'de Almanlan rahat bı
D\0.$ b!rden satılır m.ıT. 

Mamurlar öı:ur ı;ı,i.ledl. Ve nıa l.ıah nlaıuyacakbn &niaştlıyor. 
e;tiler: Dorıeç haV"hasrn:laki Haı:'kvf 

- Siz de oo,. on ~ nüfu. ıtaı?ıdı ge. meydan ınuharebesi ayılınlaımu-
t.i,rin; bütün blr tı>pu birden k3:dırın .. ,,. ya ba~lamıştır .. Mareşal T.!moçea-

Aı'kılda,s:lılU.lzıırı sözLeri burada biti-[=============== 
yor. Ycrıı MM!ar te ·ı;fütaıımn bu lzıı
hı belltıi doğru, bel'..ci ııeıwtır . .B:z, bu 
.,,okta üzıer:oo.e durac~ k cteğ!f!ı:. Asıl 

eöyla:-,e'k ~itnılz şu<lur. ~5htar 
tarilınd:uı .. t!w..ıl> ;.f&de .,d;,ı,,,, bir 
topi.an. bilahare ,cf:.Z. müda.l:ı.a..leile na.
sil b'r baıika m~şt.er;ye kumaş kesiU.. 
l'Ul'!, 

R""1nl bir so!l'j mataz .. ında böy:!e 

ııe:vı.,,. o\mamaJ.ırllr. 1 
R. SABiT 

=========""'""'=~~=======' 

FloryaPlajiarı 1 

F elediye. 3 yıllığı 81 
bin liraya kiraya ve

recek f 
Belediye reisi.iği Florya p!ajla

rıru y~ll>ğı 27047 hra üoerinden üç 

yı!l>ğı. 81 bin Hl maya kiraya 
vermek üzere mililakasaya çı· 
karm t • 

Mukavele teslim tar1ımden ;. 
tiba:ren 28 şUbat 1945 tarihine ka
<lar muteber olacaktır. 

Talip olan müteaıhhitler arasın 
daki münakasa 2 haziran günü 
netkeleıı.d:rilecektic. 

-o--

Deniz Lisesi 
Yeni tal~beler kayıt ve 
kal:ulüne başlanıyor 

Leyli ve meccani olan Deniz li
sesi 9 ve 10 uncu sınıflarile Deniz 
Ged:kli Erb"'i octa okulu 6, 7 ve 
8 inı:i sımflarına attebe kayıt ve 
kabıılüne 1 haz;randa başlanacak 
ve 20 a:;ustosa kadar de-vam e
decekıtir. 

İstanbul ve civarında bulunan
lar; dcğruca İstanbul Den\z Ko
mutanlığıııa müracaat edecekler
dir. Th:niz Lises.i 9 uncu sın>fına 
15 • 18; 10 uncu sınıfına 16-19 ya· 
şmda bulunanlar alınacaklardır. 

Deniz Gedikli Erbaş okulunun 
altıncı sım.fına 14 - 17; yedinci 
sınıfına 15 - 18; sekizinci sm.ıfma 
16 - 19 ya5ı.nda bulunanlar kabul 
olunacaklardıır. 

çııkmaıruı, onu oyala.ıııama jzlıı verir 
ıniS'hıiz!. 

- Tab:I dostum. .• 
- sız:n biraz işinh çıktıtmdan 

bahsetsem?. 
- Mü.kemımel bir t kir! .. Maa,mdlb. 

bJın.a i.~aç kabnıyacaktır. 
Benden ltarımı.-ı yanma çıkmak için 

miloaade j~tedii!i hal& ştipıhelenmek 
hatırıma gelımiyordu. Şliphe yerlıne 

itimat ve sam:imi-yet hlssediyordum. 
\. .. e henüz lir hart.alık otel koı':nşusunun 
bu kadar candan i.lgisl, kuunın sı.hha-
1ıi baö:ında da beni endi.şeye düşürü
yurdu. Bu zeki ve hassaa genç bilyillc 
l> r t.elıl'.ke gol'llli!Se bu kadar üsııiınil
ze dü'.}er m;rdi?. 

Fakat ben bunları o zaman düşüne
miyordum. Gözlerim yalnız. egm,er ve 
güzel bir vücudün l1ayaliyle doluydu. 

Yalnız tç:rnde Fiicrı Nusreıe lı.ir gii
venme uyanrnışıt.ı. Asudenin ağıl bcyisiı 

va.mıış ta, yanımızdayı.mı.ş gibl ona gü
veniYortlum. 

Prenses Beyz:ıyı c'.celden örülrniiş 

taraç;t.Sında i'kl kişilik mükel~ sofra
nın ba.s''lda buldum. Beni görünce göz
leri. ve d'~Cri p1nkhyarı-k güldü. 

- Yanıma geUniı! Dedi. 
Et::atta kimseler yıoktu. Yine her şe

yi unulıı.rok ona yaklaştım. Oturduj\u 
ye .. den başr-ı gö~On1e d3yıya:k elle
riyle beni ıultu, Gözleri gözle~ 1 

Ambalaj işi 
Kanaviçe yerine 10 
bi:ı hasır dokunuyor 

Amllıalajlal'da çınral yeırJne ha
sır kullro,,•'~'"-ı işi gittikçe taam
müm etmcldedir. Biıgadan alınan 
.. ~alU:ınata göre bir hasırcılık mem 
leketi olan B.,gada da kurulan tez

ga.l>1ar('{a hasır dıolnı•mya ha'Ş

bnm.ştı.r. 

Ha<!ce (;iinderila:ek tütünlere 
an'1balaj oimak ve kanaıviçe ye

rine kullanılımak için yapılan bu 

hasırlar ayni boy ve ende bulun-

ı:ııalı::tadır. 

•Böga te:ııgıihlarınB. s>p~ edi
len lll.000 kadar ambalaj hasırın 

imaline devam oluımnaktadır. 

Karıı fehrinin elc,l,.trilı daoası 

Kanı (Hu.sı.ısi) - Şeh ri!miızle 

r.;;'<hr ve Sarıkamt kazalarının 
elektrifikasyon işlerini taahhüt 

e<İfı, taa:hhüdünü zamanında ya
pamıyarılk mukavelesi fe.iliedil
m 'Ş olan Alman şirlretl ile vil;lyet 
arasında uzun zamandarlberi de
vam eden dava net.icelenm>ş ve 
viliıyetİll'J2m vekJi Erzunmı a

vukatlarından i'brahim Şenbark 
davayı kazanmıştır. 

-----<>---

Açık iş ve memuriyetler 

Tütk Dil Kurumuna en az Clr

ta m ,ktep d .ploma.sı olan "" eski 
ınelınl;,ri oldukça .iyi anl~yabilen 
bir katip aranılmak.tadır. Müra
caat müddeti bu a,Yın 25 inci gü
nü akşamına kadardır. 

Ankara Af;kori Fabrikalar Mii 
dürl.üğilıııe otomobil ve kamyon, 
motör ve karoseri tamir ve mon
tojcı işleri.hı ustaları aranıbnak
tadır. 

Şehrim'7den talip olanlann 
Zeytiniburnu silah tam!rhanesine 
müraıcaatleri icap ey !emektedir. 

içdııdeydl. Eğildim, yan:ın •l!z>m onun 
güzel dudaklarıru ört'-U ... Bu uzun te
m.asla ht:nüz. birleşrnemtlş olan cimıa
" iyet!nıiz; ebt'di bir bir leşrnenin hiç 
kand!nıyan ze-wd içinde uyuştıı_ Uou'L 
tunı! ... Her seYi unut. um: Evli bir er
kek: olduğumu. karımın hastalığını. 
her şeyi ... Her şeyi,, .... 

Benden gözlerınin g~ yakut :ışık
larını ar~1k cslııgemjyordu. Onun seosL 
rı:n mus~'k .• _nl dLnüyerek yemek: ye
ct:m ga 1 ba? .. Her dakıka bir :yenilik_ 
bir ba,ı...a saadet bekJeLl'tl s!hirH hü
viyetli 1~e:di mevcudiyetlmi bana büs
bütün unutturuyordu. 

Sofradan. ka.i.ktığımız zaman orıun 

·beyaz saJ.enden bir pijama. gi,.-miş ol
duğunu gördüm... İnce. parluk ipek: 
kumaş harjkuıiıde göğsünün, nefis yu
varlak kalçalarının bütün güze11iği:ni 

meydana çıkarmıştı. Elimden tuttu; 
- Gel sevgilim! Ded!i. fög\in hiç 

a)'Tılmıyalım?. 

Bir saniYe içinde; günesie şıkır şıkır 
ısılrl:J":ln gökı.en lnce SJyah bir bulut 
geçiyo!"muş g"L>i. yalnız bir saniyecik. 
muharr:ır Nu~retin sözleri kafumın ic:n. 
den gec•p g~ ... 

Dün geceki odaydı gallba bu ... Du
varın k.-"!larıııda gen!ş ve gi..:ze-ı bir se
d'r gr rünı1vordu. Revza kolunva gire.... 
rc:k beru oraya dojru gö"..ırdü: 

(Devamı Var) 

ko Rarlroıf wnuınt io;1&amdıiıııde 

asıl İUTI'et1eri1e tıaarruzıa d-evam 
ediyor. Almanlu bu ü!!lün taar
ruz karşısında biT miikıtar ar~ 
terkedetek i 1k .müdaJ'aa l:u!lllann,. 

dan çekilınişler, tııkat ih~at zıdır 
lı hir.lilderi.n ve tankların ınüda
bal<'9ile lrendilerini topaNamışılu 
ve Rusları dmdurıwı.k için mu.ka

hil ı...arruza gc~ "°"unda kıal· 
mışlardır. Fakat l\farCl}al '11imo
çcnke orouları h:enfur; c!urdunıla
mamıştır, adırn admı ıl.a o.IBa llar-1 
lmf ve Krastoğ-rad'a doğru ilede
nıelrt&filr. 

H.arkol meJ"'lıın muharebesi, 
tank, zırhlı birli.it ve tayyare mu
harebesülir. Ruslar Alman mü da· 
faa cephesini )'arıımıı.mışlıı...., se
bebi şudur: Taganr<>g • Sı.alino

Harlool hattının bütün kış devre
sinde Aknanl.ann en ku~t1i 
müdafıuı cephesi old.uğu anlaşıl
dı; bundan başka AlmanlarJG bu 
lıat gefto.i.nd.e Rostöf'a doğru ta· 
Rrruı: olınıek maksadil<ı yeai ıcu,.. 
votler topladığı ve bii3-ük b.a=
lık.lar yaptığı da mnl:ümdm. Bu 
suretle bn cephe kısmı bir ka·t 
daha kuvvotlenmiş bulunu:y.,.,. 

işt,e ll'hıreşal Tim<>çenko böyle 
bir eqrh1:ye bıerru213 germişôr. 

Artık yamı.ııun oe kadar güç ola- 1 
cağını lıalıoı liizum yoktur. 1 

Faka.t şiiyle ı.:r sual hatıra ge
liyor: A.Lıuan•Uır, Rusları Hal'kof 
doğusıuı<la oephed<m du-dunnıya 
çalışıyorlar; yalnız o kcsimıde mu
kabil taarrtt'l yapıyorlar, ııeden 
yor.nı.a yapnı.a.k istıiyen 'l'im.oçeıı

ko ordusunun ş;mal ve cenup ,,.,_ 
ndılerına doğru bü~·ük li~i:-~e bir 
l.aarruı: yapmıy<>rw? M09eı.J, 
Bielgorı:d Ye Stafin.o ürerirıd8'1 
Voroşifofgrnd u;mnmi islikametiıı.

de çifto taar:rtırL, Mareşal ~ 
çenko'yu durıhırnuıık ve mağlilp 
etme:.k için daha müessir bir ha
reket olmaz ını? Büyük ordcla:ruı 
b.a<ckfrt.1. ekseriya onu.n y""1lan
na yapılacak böyle nıaııevm-a.larla 
önlruıir ,.e Almanlar da böyle 
hareketleri tercih ederler. Fabt 
bu sefer böyle lıtr m.ii&lı.ıı~ 
bulımınu,yodar? Bell.i de böyle 
bir m"'1evr.a için za.ınam ve du
rumu henüz .,ı,·erişli görmüyor
lar. FakB.t Alınanların taarruz 
iç.in hazulanıhkl.n bir ceıxh.ede, 
böyle bir hareket yapa,.,,.,.m,..ı,,,,.ı 

lııarbtn başınıd10ıberi ilk defa gö
rülmektedir. Ve henÜll. aydııılan>

mıyan noklalar budur. 

Napolyon bahsi 
Yazan: Ali Kemal Swunan 
Taı-.lbJ.e g~ büyük vulı:'ala

rm, o va..'aj<>rda derece derec<? 
rol oynamış olanJaırın tıahi.sler> 

vaıkit vak.i.t taıelenir. Fakat ağeı" 
yeni ,-ukuaıt i!e geçrr.~~erJ ara
sında bir benz.1'yi<ş, göze çarpan 
bir münasebet bul:unm= ma· 
z'de cılup bi lculeri anışlı4'ma.,Oıı 

pek de lüızuıın göriilmez. Şu kad'ar 
sene evvelki Napo}yon Bona,partı 
bu harp billı<1ssa iki defa hathı'a 
getirtti. Bonapart sanki bugüniin 
adamı olmuştu. Kendis'nden o ka
dar gok bahsoo:lıd'i ve ona dair 
tarih vı>va ellsane ne varsa hep 
hayallerde büyiJdü. Birincisi 940 
senesi yaz ay'arındaclır. Avruıpa

da ga!Lp gek>n Alınan (lrdularırun 
İngiltere ada.;ım da ıstiliya ha
zırlandığı haz.ıran, ternmuz, ağus
tos ve eyliil aylarında. O zaman 
Almanların bu işi yap~ yaıpamı
yacakları diinya matbuatında 
çok münak~a ediliyo~du. 

Daha evvel Napol•rcn Bonapaı-t 
da bunu diiışii:o.r,;üş, İngiltereyi 
istila etmek için ço1< hazırlanmış 
tı. Ne Napolyon, ve ne de emri 
altında çalıçanlarda eks'k olan 
şevk, gayret, bil;;i dcğilcL. Fakat 
adadaki İng>ı.:zi esaret altına al
mak kabil olamadt. Bu sefer de 
hava h ücumlan ile, deni7.den pek 
ça!ıuk asker taşıyabiJ.ecek yeni 
ve mükemmel vesait ile ingiltıe
reyi istila etmek mümkün gilbi 
gö"ünmü•, fakat olanı m·~ır. 

Hele 940 senesi ey.ül ayı da 

Çikolata rengi, siyah ınt kırması, 
ollladan fazla yaşlı, sevimli bir kadın
dı. Korıuşmaslllda. ellki kıonak lerlı!.. 
y.esi.rı.Jn bazti.z Mit:m-eı\lerl Z&!'J'l2.~ zaman 

lı:erıdlnt g~rdu. P<k tizeün. fa. 
"-t.tMl.ı bir itedeoi vardı. Yqh. başör. 
tülü bır kadıncaiıza, Hukuk Mahke
~~ lııoridaruno..n btt ~e, pen. 
cere kenarında Dınlatıyo!"du: 

- Nurlnr i~lruie yatsın. Ha11llilefen. 
di, melek g'.lıl .eıııoa!aiz !ıic hamır.efeıı,.. 
d.i id.i doğrusu ... O kadar bak'llllt, o ka
d•r Jillar yıh hlunet <:'lltiJn. Hel!ia hof 
olsuıı. Siz de billrsinı:ı: ;a. loadınımt 

.Amma lt:ızlan lb'le mi ya? ••• Onlııl' pek 

adi şe,ttr. AJılab. vemıoo;n, mal d;y., 
ölecekler. Bu dilnya Süleymana kal. 

ma-mı~. Ne oluyot'SUDU2.. o. AJıl..IJıı.n. kul
]§rı? Malsa m&ıl., mülkse mülk. mezarp. 
mı götiirecl'losiniz.T z.ıt.,.,_ be.bata~ 
dan~ Allah vemı.n, mü,yoollr;J.r lkaldı.. 

Hanırnefendirı:541. mi,nsm.ı da yediler. 
.Aım.ma, beo.;.m (özüm yok ka-dırum.. •• 

Onların. ıru be1ıim selt:'z. dönüm, blıh. 

mem kaç çubuık bal.ımda. ~eri! .•. 
İhtiyar kalla bu son cümlesinden. 

sonm loorldarda görünen lıılr ı:euç ba

yanı lsarel etti: 
- İşte. iş:e geljyOr. Dur, ben çait-

rayım da bir kaç söz söyU;yeyim, ~ 

zım. .• Kızım. .. Huu!,,. Mitu'Jboın Ha· 
Dlmt kızım ..• .0'..raz gelLr mlsıin? 

Genç_ güzel,, SllIJiilll bir kadın. gcl4p 
:yaşlı kadının elıai öplil. 

- Buyuruonuz Hanunetenıdıi. teyzeı. •• 

- A kızım ... Şu J<Q.lfacıta giiı>ah de-
iil mi?. O le.adar zaman, Hanmıe!eııdl. 

h&lalll<Wl b:zmeıin.I ı;ardil. Üzerinde o 
bdar haldtı var. Kendi nu&iyi.e ver ... 
djği iki dOOilımcük bağı buna Ç<Aı; m11 
g?rüyorsoouz ô& bu yaşlan amra bt
ça.rey.i kapı baca sürünıdürü)'QniU.ııUZ? 

- Ben ne 7apa:rım, Harumetendi 
tıeyzecigı:m! Ab.aıanm bıraklnıyorlu. 

B;ana k&.l:ia.. •• 

Biru sonra maf*emeye girdiler. 
Dava eden, bu g"1ç kadın da dııh1l oJ. 

ma:ıı: üzere üc lrız ka.rdeşt;ler. Avukat
la.rı uz.un mun söz aiylcdıi. Neticede, 
m.alıkeme, Dol'Çiar Kanununun 237 ve 

238 inci maddcler"'...ode törif ve ta.sr...b 
eıL;ıJı:ği şekilde muteber bir hibe esa
sına istinat ~f:i itin ~anın Ö

lü. Nurlyeıain kendisi.ne hede.ye e1JtığiııJ. 

iddia ~ed:,ğl otuz d<>kuz döcüm ba
ğın Nurl~ varisleri olan 5aye!ıan, 

Şehriban, ve M.ilıribana ~etine ka
rar verdi. 

Ho;ıLeban, mattk"11eden çı!cmcı mıı... 

lrarals.rı &ıoyuver~p a,ğ:l&ıuy:ı ba'Şladı. 

?v!abk:-emeye gıiımedon evvel }{oşze. 
b>Jnla k!Onu.p.n :y,..U kadu::ı d.&vacı.Jaa:a 

1 aJ<lıı4.ftı; 
- Hamml•r. dedi. Yazılotır, günah

tır şu tııcaraya. o uda r hiıırrıet etti. 
Şu bağı olsun """i.n ıu fıılı:ke .•• 

1Udınl.a"1an l>irl, 

- Hanım~ \ey%e. dedi. Bağı 
değil. b:r çubuk bile ""1'lnelıll. Bir as
ma çubuğu bHe ... Hanımefendi halam 
o kadar uıngln kn.d.ındı. İllr.i parça ol .. 
sun ..f~rn'1Sl y-O"k ınuydıı? Hepi.:ni i~ et.. 
t'i bu ... sea o~an v-eıir mlB?. 

Var]6ler u~n!!ftı~ar. Hoşzeıban. kıo

ridortla, yu.Jı kadınla ıbnşbaşa ka.ldı 

~ berabe:-ce, a.b-T ağır yürüyeı·ek o~ 

ıa.r da kıor'..dıoru te~ettiler. 

HÜSEYİN ru:IIÇET 

g<>Çikten oonra artık sonba4ıarda 
sisli dcnizlerd<>n, ceızirli, medli 
sulardan geçerek Britanya ada
larına orr!u!ar çıı:<a.."lnak :ımkıan

sız kalmşıtır. işte o aylarda Na
polyon da günün meşhur a.damı 
olmuş demekti. Omın vaktile ya 
pamadığı şcmdi dıe yapı lamryor
du. Halbuki böyle bir istiia ha"e
ketın;n mu,•affakiyetle neticele
neceğini bekl.!yenlerin idrli3'lı şu 
ohnu.ştur: /1 

- Napofy>onttn elinde bugünkü 
vesait yoktu. Mavnalarla asker 
naklecliyoroıı. Buıgün pek hızlı 

giden 'hücum botları varıdır. Hal
buki eski ile yeni arasında b'.r 
muık~ese yürütünce şu netice 
çıklJ,\"'.ll'du: O zmnana göve Napol
yonun vesaiti en mü!!'emmel de
mPkti. İngilizler ona kal"ŞL keneli 
müd'afaa tertilbatım arltırarak 
mukall::ele ettiler. Almamn bu,gün
kü vesaiti de mük.emmelidir. Fa
kat İngil>iz!erce o vesaitin ne ol 
duğu malfım bulunduğu cihetle 
on \ara kal'Ş> tedlb.irleriıı.i alabil
m:S1erd1r. 

940 yazı.nda, w oonhaharmda, 
Napolyon Boruıpartm tar<bi ma
cerası böyle taııeleniyor, dfuıya 

mai.buatınm askeri muharrirleri 
haftada bir kerecik olsun o meş
hur adaımdan bahsetır,eden ol
muy<ırlardı. 

Bir sene sonra ondan daha çok 
ba.hsetmeğe baıjladılar: 22 haziran 
942 de Afunan orduları Rusya ü
zerine yürürneğe başlarken; Na
pol",xınun ·Moskova seferi ger:ııye 
dönme«ıe sona ermişti. Şimdi yi
ne Ruı-_vadaki harekat sahasında 
neler ola-cai:(ı bütün dünyada :me
rakla beklenivor. Napol:yon Bo
rıapartın yüz otuız sene evvel 
y~ptıkları bu mev,frmde üçüncü 
defa olarak t.azel<'nmek iUreble 
b::.lıse mevzu olınaktadır. 

Norveç mllll ba~ra
muna yıld6niimC 
Y-.uı: Ahmet Şükrü E•mn 
Ev wı!:k:i gün Nıarveç ih iiıkfıımelıf, 

Norveç milli baYiI"a.ımııın yı)dönil
mii.nü, iiçüncü defa ofarafı< ıgw"
bette, sı,ğıı:mu.ş bulı.nıı:iuğu Loo· 
darda ikırtlamı;"tıc. N011Veç N apol
yon mulıaırebe!erinden sooım ak
tedilen V·iyarıa ınuahedesile, tôıb1 
bir vazzyctte ıbulun.iuğu Dan:imat'
kadan ııynlar-.J<, İııveçle biTle~ 
rilııııi.ş-ti_ Norıeçln İsveçe ({'rke
dilmeııi, biraz da, Finıiarıd;yaınrn, 

bu mıiharebeler devam ederken, 
lsvegten alınarmc Rusyaye il!lıak 
edilnıesi.ne kar!'J hlr taı>mLnat ma
hiyeti:n<de idL Fakat Danimarka 
Krıılımn tahakkümünden ıkurtu
lan Noı'Veçliler, yeni lkurulın Ber
nadotte hanedanının nüfuz ve iıda
resi altın.a gjı nrek i:stE'!Deili.'<leıi;n,. 
den ayM<and!lar. Ve yüz yiıımi se
kiz ooııe e\"Vcl, t"VOÇ, NorveçLile
riJ:ı kendi kendilerini idare efımek 
noktaın1'daki haklarını tanıdı. 
Norveçl.ili:·r de bir anayasa ilmbul 
ed...-ek, millet mecJI,,Jerini kur
dular. İşte o günden ·bu.güne ka
dar Norveçliler, '1ıu olayı nıifil 
bı>yr:ı..ın ola:ı:ı:ık kutam~laroır. 
Bundoo sı:ıo.ı:a, 1905 secıeo<lne ka· 
dar lsv:eç ile Norveç, bfrı."birıine 
y a.lru;ı Kra 1 ııı şah sile baglı :lk:i 
ayn dıedet olarw!> yaışaınıışlaıı:ıdı. 
Norveç kendi mukadderaıtına ha
kim old;.ok.t!lll oorua İsveçten a>n 
olaıak, aşırı denecek bir daır""1<.
ra.<ıi rejinli kuı:ıclu. İsveç, m;:ı; a.
rist.<J.'lmısi sistemi·ne sapJJ kaW.ığı 
ve p.arlı1ımentosunda <lCiri sını! 
halık te.ru.illini kaıbul ettiği h~lrlo 
N orV<>Ç storting'i, umu.nıi seçim 
Ue kuru1rr.uş bir meclis hal.iıı.i aJ... 
dı. Norı;eç kadmla.ra seçmı ve 
millet .nıeclt"1ncle U:rMiJ, h<k!Q 
veı·en ilk rnemleketlerd(,ıı /lııiri o'"
rnuştur. 1ki kard·cş İskdud.iırıav:ya 
menı leketi ara.<ın<lı><ki bağ, nibaye' 
191}5 seı.ıes:inde Stortlong'in Utıtı:ıfak
la verdiği lıi1l' karar netiıce&nde 
çözüldü. Bu sıralarda NorveçlHeı: 
Cumhurıiyet i!;\n etmeyi dü~~n
dGer. Fakat saııra, Daniımarka 
haredanındruı ıbiır Prensi Kral 
Haagcın a.dile Norveç tahtına o
turttul.ar. Bununla beraber, Nor· 
veç anay.asasında Kralın salathi.
yetleri pek mahıtlu ttur. lltı:ıta 

veto ~lllll bile ha:l::z dei;'İld:ir. 

İsveç~en aynlan Nmv"Çfüe!', 
1905 senesinden sonra, çol< geniş 
bir demcı1-rasi r.ejim.i il;>nde kendi! 
kendiLerhn:i '.iıdarc elımİ()'e başla.dı.
lar. Ve <deniz ticaresin.e .,ıı,eınııru,. 
yet vererek büyüık bir tlcar.:>t fi
losuna sıohiıp oldular. Bu fiJo Noıı:-
veQe ibüyük refah getirW. Sonra 
Norveçliler 1914 harbmde semoatl 
bakını>ndan İnıg~eye tern~vül 
etmekle bera·bcr, Norveç hüku· 
met~ tarais.::alığını muhafaza etti 
Esasen mımılcketin taraf, 121Lğ~ 
W07 senesinde İngiltere, F'raı.sa, 
Alnıanya ve Rusya tarnfJIL lan 
garanti altına alınıınl{rtı. Açık de
n..zlerde seyrüsefere ait b~zı an-' 

(Deva.ıı.ı 4 .ÜOlcÜ S3hife®) 

Birimizin • 
tfepimizin f ~De1 

Umumi ve meccani 
B elediye helasın
da halktan para 

alınamaz! 
Adresi gazete.rrtizde maMuz 

<bir okıışucuınuz anlat..yw 
•- Seıbze ve meyva hali 

yanındak.i umumi >belediye 
helası meccani olduğu halde 
iki kişi burasını kendilerine 
bir geçim vasıtası yaparak 
'her ,gelenden ı kUTu'§ - 60 
para almakta<lı:rlar. Bunlar 
mezkur helanın tcmizloiğine 

mi ırnemur edilmişlerdir? 

Yoksa krndılerine varidat 
teınilli için burasını .bekdi
yeden mültezim olarak kira
lamı lar mıdır? .• 

B"lediyenin nazaırı dikka
tini celbetmeniııi ~a eyle
rim.> 

Son Teiı;raf- Bizim bildi
ğim;7.; bu hela parasırz ve 
umuma mahsustur. Hiç bir 
naımla kim•edcn para alına
maz ve eğer hakibrten alı
yorlarsa d<'ıhal m.-nolunma
ları ve tecziyeleri icap eyle
mektedir. 

Beled;ye Reisliğ'nin ehem 
mivetle naxan d:kkatini cel
bf'dPr:,, 



(Bu yuının mstin.ı.e.tı AJ:J......,v•li 
Ajanı1 b ~e-rlode.n ahnmı~tır) 

Telhis cdcc: l'lluamr.ıer Alatur 

,Dün tsv çreden g~len bir haber
de, Aımerikada ha.ıibin bu yıl bi-
1<-c<.'ği kanaatin.in belirmekte ol
~u bildir;liyur. 

Iklncl c..,:he meselesinin Ame
r.ik:ıda d~a c!ddt surette ona:ı:a 
atıi:l~ı şu sınlarda, böyle bir 
tanaatin belimıekte olınaırnna ~u 
&c'bepler göstcrihnekted..T: 

Ameri.kıa harp enıdüstrisl 19'13 
de .~e başlO'llt"ak olan fabr kala
rın irısasından vaııgcçm "şlerd:r. 
'Bu ka.rar, o vakte kackı.r haıtı;n 
bi11'Cej'!i kanaatine atfeıUlmekte-

·dir. , 
Amerika sib\hlanma kom·tesi

n"n verdiği bu karar İr ~ '':z ef
kh•ııda bü.yii:k brr he;ocan uvan
dı.rnıı.ştır. Bu &un>tle Hk rle ... a o· 
h•·aktır ki, ATOl!r ka ve dolavısi 1e 

lrn'llere kati yılın J 943 dPğJ. 1942 
olduğu hakkındaki ı?Orfu;l.riru a
çı[ın vurmuş oluyorlar 

Amerika GcnelkıımıJ'.)'ı ş mdi
k. ıstihsal teınpo!OU ile ik'nc' b·r 
cerl • ll<':'abi'.eceğ> kar. al tinde 
ıbu' nma~e.dır. 

Bu haberler kati surette teyit 
ecUmemek'e beraber, onuml.l'l
d<>ki günierde nıühnı gel~lere 
mııhakk.ıt:.C nazarile b<.kıllnakta

dır 

K.u!Uyetli Amerikan askerleri
ni'l de yen>den şimali İrlı.ndaya 
geldiği de biJ.dirHmekte ve bLl kıt
alaron batı Avruıpadaki haı·ekiıt 

'icil\ gelmiş olduklıarı ilave edil
ID('ktt'dir. 

Amerika harp eı-.:Hi•t!'Y;inin is
tıi.salat tempoou hakkın<!a bir 
m · al olara.k Ford otomrıb 1 fab
ri~~la rınm fnaHyeti >ikreJ lmek
te.cir. Bu fabrika şimdi saatte bir 
ibı>;ı>h• tayyaresi ınşa em.ektedir. 
A•ncr·ko'1ın g€mi iıı.;aatı da gün
de b"r gemiyi bulmuı;tur Du mik
t"' vazın günde iki \·e 9(.;'jbnhar
da ~ünde iôr gemııye çılroc'iklır. 
B'UÔDAYDAN SUN'1 KAUÇUK 

AmerJ<adan gek!n garip hl .. 
lı<.hcrde, bı.ığıdasdan sn" 'i kauçuk 
ir.rn!.ne başland [:ı blklrilmc;,!e
ô:r. Zi ~at Nazırı Amer"k..da 
m<'b-.ul buğday slıoku bu1undu
ğu•ıu ve buğd:rydan dayamklı 
kaıı~uk imali usulünün k"l'f0 d'1-
<1?.ln~ ma1:yet !iatı her ne kaıdar 
yük>Ck olacaksa da. hal'Jl "- ~<>!e
rınde buna bakılmıyaca,ğını söy
lıemt~tir. 

OTTAVADAKİ HAVA 
KONFERANSI 

Dün Kanad.ada Ottava ~ehr'nde 
müttefikler 'haV'a konferansı 009-
larr.~:ql'.ır. Ibvalarda gidışil~k 
ı..::;-:M: toanu.z hareketleıile :Jgili 
olan bu Jronferan."" 14 devlet iş
tirak et.rnel<tedir. Kcr!erans müt
h f"klenin lı<ava kln>vetlerlni )"E'ni 
ıha<tan teroi'k ve istikbald<> c!;aı!ıa 
<;ok tayynred ve piJ.ot yet'qtinıne~ 
~ı_., ni tetk'k edecektir. 

ATLİ HA~P DUP.TJ\MUINU 
İZAH E'ITİ 

! ngiliz Bı~vekil muavini A t1i 
Avam Ka.ınara.'1nda lıar:p vazi
yeti hakkmda münakru;a açarak 

r 
l ŞEHiRDEN ve 

1 ANKARADAN n 
MEMLEKE'ITENı 

* Tokıınil memı&eet.e !eyiz!i N· 
murhır ya {f.'ı"t.3Jcıia okiU.l'J. Aı.*ara.ya 

ce!en babt-ıierde.. ıııla~r. 

· ı 

* Aakan. Halı:evinde dün Ebedi 
Şe{ A.Wü•ı.c haiduooa yazıi.m,ış 200 e. 
serde., rnilrWO..•p bir ""1111 açılnıı,.ıld". 

../r Bük:"'S Bi.i)iılt Elçiıniır. B. Ham.
dul 1lh Suplı.i dlln va.u1'esl b84Pna avdet 
elım'!,lt'.r. 

vlLAYET ve nELEDIYE: 
* ııe'.uıl;ye ve Vllllyet:iıı yerıi mali 

r...ı b:.ıtçati Dah: :,Ye V .ı!.etlrıe Bele. 
d'lfe Re• !l!uavlııl B. Ri!al Y•ıa1 t>
n! 'an götürül(C<*fu. * 19 l\1ayı:s Bayr-.unı münasroetiyie 
ttap::ıh olan re;:;mt ~ 1re ve muessese
ler hu s..ı.a<ı açılrn;q!aruır. .Mciol 'jıle<" 
de yarın açılacak.lardır. * VolvffOilede demler CumartcG. 
g(uı l k l.cetktlr. 

TİCARET ve SA. "AY!: 

* Q'.(mıob11, 1ttm)'"Oll yeckit. aks.ımı 
saıt.anl:ır:ın rnuv<t.S:k.a l b r ZIJTıan iç4ı 1 

eaı~ı .arı dul'.'durmau:.. ı 1:ı~ma. teb- 1 

li<!rt y p er. ~ı ". Iluni a~ IMıb. t olun- 1 

<l<.l<t3n son:; a en z'7aJe lbt.:yacı ...ıanla- , 
ra te-'<zi olun~:ı4rtlr. 

* D· de ~. olomo<Mil. ve 
ka.ınyont"t y~C'k (A.f"Ça.-nı :ımal Pden
lıtte tıza.rr: i Ylin!.mda ba.ı.unu ...... c;..&tır. 

UOT:CFERRİK: 

* Va~ !Ia.uo Ywıu!un idacesiıı
dokl Topfu.pı-Sn:ıcl trııurvayı Tnp. 1 
q1 ci;·arwdz. ~ ~ H..,,.,, ,... 

Amerikada, Larp malze
mesi iıtibsalib o kadar 
arbnı~tn- ki, harbin bu 
ıene içinde bitirileceği 
ümitleri haııl olınağa 
bi!şlamıt· Artık yeni harp 
fabrikaları açmıyorlar. 
lran hük.:Lncti Rizaiye
cleki kıyam hareketini 
kat'i surette tenkile ka
rar verdi. 

bi4- nubuk lıöylcmiıı ve İngilterınin 
vaziyetini görzden geçınni§tir. 

Atli !kinci cepho .rneeelesinin 
dacma gilııönünde tutulduğunu 
söylemiş, fakat fıızla malüm~t 
vermemL<tir. Atliye göre; şi1nd<
lık den>z nakliyat meseksi asıl 
end:Ş('Yi teşkil etmektedir. Uzak 
Doğuda Avustralyarun takviyesi 
meıı'uUyetiıni iıse Birlc,ik Arneri
kıa üız,erine almııştı.r. 

l.RAN AZBRBAYCANTNDAKİ 
KIYAM NE HALDE? 

Tahran radyosu, Şclıln~ah haz
retlerinin Raaı~·e U;y.ırı bölgcsi'lle 
gid!'(:ck meb'uslar heyetini kabul 
etli.ği.ıt; b:iidmmekkdıir. 

Şclıin.şı>h lıey'et 5-zasına beya
nal.nda cı1eü.mlc deır: cir "ki.: • Uh
donize veı1'.len vuüenin ehem
miyet büyük~ür. Illecl.isin siıılt-re 

itim~dı buna de:ilct.r. Vaz:fen':z 
Halk ü~riııde t€fu:in edici tesir 
y~pacaktı.r. İsyandan dolayı çok 
mütecSHirim. Bu me,elen·lın artık 
neticeye b3ğlanması ve orada da 
sükunun iadesi ~ gönder.il.eeek 
kuvvetlerin k:af, geleceğine emi
nmı. Alınacak ı.ectbirlcrle biız:ıat 
ben meşgul olacağJn. • 

Bu hıioer, Fiuıoiye bölgesinde'ki 
isyanı bastırın~ .çin, ira.n hükü
meti.rin yakında harekele ~
ceğiDi g<istemıekıted.ir. 

ASKERİ VAZİYETE GELİNCE 

Askeri harekata gelince, Scv
yeticr Harlrof bölgesınde 'büyük 
k'-illeler halinde taarruzlııo·a de
vam ett.ik.luôni bil<l.iriyorlarsa, 
hal'gi noktalara vardıkları maJüı:n 
de;;>klır. Alını-.aı. mü<lufaa cephe
s.iain iskoletıiı mah'O'"e!Jl'iode olan 
mc,·klkr ~·ine A.1manların el"ıııı.

de bulunmaktadır. 
Her iki taraf cepr "Ye kuvvet

ler yığmaktadırlar. Alrnan yığı
naklarından cepheye her en da
kikada bir trenıi.n hare'1<et ettiği 

söy.kniycır. Bu yı_';.nak nakl-O-·at.ı
nm da ay <ıanunda nıhlıayet.i alı

nacağı da tahmin eıtillmelctedir. 

Kerç cephesine gelince, 'i"'m·in 
şimal doğusunda ufak hi.r lhötge
ye sı'.k:rşan Ruslarla Alınaftlılar ara
sında, bu k1t'aların y<-.k e<.liillnesi 
için g.rişilen hareket el'an devam 
etl?l('ktedir. Her iki taraf da agı.r 
kayıp:..r wııme!lotıedrr. 

Rıısiann bu ufak sahada.ki mu
kavc.:nıet,nin, müdafaadan vyııde 
'kendilenni kurt.u.rı.p Kafkas sa
hiller.ne atmak ıç:n zarrw.n ka
zanmak isteiliklerine atJolunmak-
ta.d.ır. , 

Alman telbliğ~ bu kuvvetlerin 
)'l>.1< edilmes'n'n ('(lk yakıın ıı:du
ğunu bildir:yor. Kerç yarı:m:.:ia

sı ço,ıpış:nalarınrh üç Sovyet or
dusunun yok edildiğini ve 14q,255 
es:r alı ... <lığını vJr.e .. ı\lnıan tc.bHğ
leri ilı.ive etm<>kle<lir. 

MEMLEKETTEN J 
~ 

minde birine çarpmış ve Ha..<an haata. 
hanede ö!mllştür. 

* Galatada Mandi~ sokağın.la 26 
numarada ot.uran Aber in1-ııde birisı 

e\.~elki aece a.ı'kadaşı Kt:mal ve Bo
ho-rla içrn.lş ve sorva. arkaıd~rını eve 
gi:J:,ü.nntl~tıür, l&.J.n ya.nlışlıida y~n

daki eve girtn~; dônmeıic tsterken de 
beşiııcl kar•ıı.n taşlığa du~erek ağır 
surette yaralao.rnış\ıt. 

* Taks!m:le Cüın!ıuriyet caddesin
de 89 nıun:ı.ı-ada bakkal Va..U dlıklka. 
nındo pı.r1nç, un, mer6mek ve peynir 
sak!ıııdı.ğır.d:.rn M.il.11 Koruurna Mahke
~e 15 Mra ağlr para c~aısına ve 
dü!Okllllının 45 gün ınüddet!e kapatıl
ır.ası.na ıno.t~ okın.'l1uşLur. 

* Ali, Y.ıt"p, Emin, A.a .Akgün 
tınmzer!'r:rle duttt .k.lşı altın suyuna ba
tır·Jrn~ gümuş çeyreJderi &atarken 
ya:ka ta.n.~lardır. 

İngi:tereye göre 
Alman ordusu 

(! inci Sntıifeden Devam) 
l Cenupta Rus sol cenahını 

çevir.rnek, 

2- Orcl ve Moskxwada cenup 
harek::ı.Mı örteock şeldc!<! haİe
ket etmek, 

3- Bütün Rus muvasala hatla
rının ctiigihmmü le.ş..'<•l eden 11as
kova merkez cepl:ıesıni yamıağa 
çalışmak, 

4- Leningra.dm cenubunda 
Rtı.> Si!.<! cenahı.nı çevixmek. 

HOLANDAnın 
ilhakı için 

bir Alman planı 
Londm, 20 (A.A.) - BJ}.C.: 

Tas ajansı Holıındıı.nıo Alman.va· 
ya ilhak olunması içi.n bir pılı1n 
hazırlandıfmı bildinn1:ktf'Öir, 

Bu plan mucib.i.ııce Holanda y:ı. 
rı nıııhtariyeto maJ;k biır eyalet 
olacak ve b:r kabinesi bduna
caktır. Fal.at kn;oincd.e Haririye, 
iJ,tısat ve Hurb:ye Nazırlık.farı 
olmııyaeaklır. İki memleket ara• 
sındn gümrük muameleleri kal
dırılacaktır. llıı mnlıtnriyet :da
res)nin başına Fdeınımk Nazileri· 
nin Ji.cleri }'on Nöyr•t tayin olu
nacaktır. ___,,_ __ 
Daha 20 fırın hak
kınds takibat 
yapıh}·or mu ? 

(1 inci Sahifeden Devam) 
Ieri sür'atle tcıvzi etmek hiles~ne 
te,,<.b'bıi,; ethkleri anlaşı.Jmış1ır. 
Bunlar hakkında eheıının,yctle 

tahkikat yapılınaktadı.r. 

Ekmekler muhakkak oorette 
piştik~n bir kıı.ç saat sonra satı
lacak ve hazır ekmek bulundur
mıyan fırmcılar cezalandı.rılacak

la.rdır. 
ne-yoğlunda i'hsan i.&minde bir 

fırıncı fı.rınından cJcmek alan 
Senjorj hastanesi mutemed" t~te
tinin J;<,tesmdcki 88 rakamını 
3Ba. 62 ra.k ... rnını da 462 yaparak 
fazla ekmek satanı:ı gibi ia.<;e bü
romna müracaat etmiştir. Fakat 
sah"'>karhğı anlaştlarak fırıncı 
İh~an mil:J korunma maaıkem!'Si
ne ver!lm"stir. Muhakeme tahır
fatın b>r ehli vukuf hey<etince tet
kik olunmasına lfrzum göıımliştür. 

Tahtakalooe Solih Çorlulu is
m !'ne b:r seyvar balıkçı C.00 
g·amlı·k bor elrlll<'fi yanım l"•M·a 
s: .. ~t ~-ndan 1 numaralı mq1i k<'
rurıma mahk~M·rncc 30 lira p:'l
rn rozasına mahki'un olunmu~tur. 

• •• •• 
INO JUGE Ç 

•• 
TUllK 

TİPİNİ Ç~ZDİ! 
(Başnıakalodeo devam) 

Spor imanda çalışma z""!lıi ve 
iradesinin ba•l><:a bil.eyidir •• 

O halde, Türk genci •çalı5kan., 
""po"bııc.n• olmalıdır ve ola<:akr 
tır. 

Görülüyor ki, Büyük Şef ve Bü
yült insan İnönü dünkü vociz hi
tııplsrı ile ilıi ar>a csı:•a dayana
rak bir ılt-lik.ıınlının yetı!şm<' ve 
verinı verme bak mınılan ne şart
la ı a muhtaç (>fıiıığıınu ciltler ve 
ciltlerin nıuh!Pva'l halinde önü
ınüze ko)"·1uuş; 'J.'üı,Jc geu,r·nı:n, 

Tiirk .ı..ı:kaıılıs•mn Jı.akil:i tipi
ni, ~teneu tipini öz lttinyt"i-ln! or· 
taya çıkarrnıştt.r. Hoca içi.u. ana 
baha için. de\'let için, vat.ıııdaş 
için yine Türk çocuğunu ve d.-li
kanlısını ) cti~tı: rınen~n direlıtif .. 
Icri, usulleri bu lıitabedeılir, 

Şef Türk çocuğıu>a, Tilt'k vata
nmııı yarınını hakimiyetle dle
r'.ııde tutacak bugünün delikan
lılarına haiz olacakları hısa.nlık 1 

hüviyet ve meziyetlerini çerçe
veler ve sıralarken ayrıca şu di
rektifi, şu öğiidü keliımelerin iç 1 
ifdesindoki bü hayokırış!a '" ıııiş
tir: 
•- Vatanın geın~ zamanlarını 

ve dar zamanlanru yalnız kendi 
haksız zenginlikleri için meriret 
fırsıttı bilen soy~wılara n.ef'<et.le, 
iğrenme ile bakınız. .Muh:tk:ka.k 
biliniz iri, kötü fırsat dü~k.iinl-eri. 
nin ve kötü ahi ilk örııekledn · n 
yalancı mumları, unııdukları.ndaıı 

çok kı"8 bir zaman Hitebilecektir. 
Vatan müdafaası için tiıı-.-)en, 
,-atana hirnaet İçin haıırL'WUln, 

Tüı·k miletinin ne~'eısinde saadet 
ve kederind<' f<'hiket bulan temi-., 
sı>ortrnen ahhlklı, Türk cem:ye- ı 
tiı>:n bugününde ve yarının.da mu· 
zaffor olacaktır,. ı 

Hakiki Türk, hakiki Tilrtı: deli
kanbı;ı, lıalciki Türk vatanda" 

Şefi.n izinde ve emrindedir ... Türk 
milli vıcdam bu haylurış!ı direk

tifte hiç şüph<! yok ki lwn.di ka. 

nındaki ahltık ve çs !ı.'ıffia a"81eti

nin cevherini bir ciefa daha bil.e
)·oor ve tazeliyor. 

ETE!ti lZZET BENiCE 

LONDRA 
Halkev:mize 

bir hediye 
Londra, ZO (A.A.) - Londra 

Halkevinde dün )'&prlao merasim 
münasebet.ile J\r~ex Waılde
rers nınatör klübü, Evi ziyaret 
edecek olan ıq>or '1<>minin meş
hur simalannm imZ'alarını a!ımA· 
Lırına yarıyacak olan bir hatıra 
defteri hediye etmiştir, Bu ltlü
bün fufbol &kipi 1939 da Tflıid. 
yeyi ziyaret "tm.işt.i, 

İn:;:iliz sporcıtlan Türkiyede 
sporların gelişıne.s'ni gösteren bir 
filmi alaka il.ı seyrelmişlerdir. 

Şark ceph "nde 
(1 inci SabMeden Devam) 

1eıb!:,:.ode de bu.u<ian baruedil:oci<ı.o ve 
c.i:z_you liar.u:ank&d.a çarp~ o.imuo ve 
~ıaıı..rar •Lt.cavı.4e gt.'Çl.lı:-.eııeral:.> de
DWuıı.Kt.00.i:r. j~ .HıuK.ı.>!fJll JO k..Jo
llllL"f.re Cf'tlvp J..>u~wıda ve Dolıeç 
n<'1ı.ri iiu.111tdedır. Barbeııka' da :ıo 
k.lô<>me\re Ce.ıupıa owunı:ııal.-<tadır, 
!l!ouov& R~u dün gece Almm. 
anubveme\q a<w<lıılle d~ Urwif ~ 
miş, faK&ı AAlı""'8rın lstıt.ıi<ttrolıı.ra •>
ğlna..r&k .kazwı dwmal.&rmıı:ı Rus;.a.nn 
ile<!- t~elıb-ü duuiunımadı&ını 
llıi.ve eıırn.:+ 1r. 

Sp;.lı:eTe gure, Aaııraniar pe1c l<anl1 
hücumlar Y•ıımalı:La liılııCı büırül< n;ıi. 
JOlila pu:i<~er. 

Ruslar 6 Ctın dewm edell bir nıuba
ssndMı sonra bır ır..ı ielasyon unu 
zapLa muvatfıılı: o9nut4niı.r. De~ b<r 
:ııoık'tdd& da bir Sovyeı süvari !ırCcasıoı 
durduramamaları üzer;..., bil: Rumen 
fııi<ıı.smı biıeuma ıci>ar t4rn~r w 
Run-ler ilç hucum yapııuşlaı,,. da 
pü.ıltilroültnüşierdil'. HJbler AlmM:ı:ya,. 

nın ~ ~rıodıeo 1hLl)'a.t1ar getire
rdt derm.L• .müdafaas1 yapmakta, ta
lka! gerek bu ve gerd< ~n para;üt.. 
çillerin){ı bl,nderbıre tne)--1aı:na c:ık:mssı 
ve taDkla.rın bl!cumu o kadar k.,,. 
yapln"'1ıill<ı.ıdır. D.ier tarutten d!ış. 
ım•nm :ı.~vacıın Şim&U Garblslnde
ki Kalenin cepıı.-...ıe faal!y~e bu
lunduğuna dak alAm~r mevcuttur. 
Ruslar burada mu:Htehf hücumları 
tardEAro.!.ş'.er ve 1000 oerı fula A.Jm.ara 
öldümı~. 

Tabanca ile yara
anı ö n ka ın 

(1 ln<:i Sahifede";, Devamı 
Kasımpaşada Hacıhüsrev ma

hallesincre Darrokakta 2 numaralı 
evde oturan Hamide, {'VVelıki. gl!
ce evXıe misafir gelen l<ı:ımşula
rından Af:ımetlıe lbir meseleden 
lli>l3y. ka~oga etmiş, bu esnada 
Ahmet tabanca ile genç kadına 
iki el silah a tmııştır. 

Ta.l-ıkikatı idare eden müddei
umumi; yaralama hadisesinden 
evvel Ha.mide ile Ahmet arasın
rla biT döğüşme olduğunu tesbit 
etmistir. 
Miiddeiumııınil~ tııhk.ikata 

devam edilmektedir. 

Müttefikler çok 
miktarda 

P1anör yapıyor 
Nevynrk, 20 (A.A.)- New-York 

Tim• gazeteli bueiin 1'%ddle 
West'de rekor t•il edecek bir 
zaman içinde, 30 günde, muo'l:lllm 
yeni fabrikanın inşa edildiğ'ni 
bildirmektedir, Fabrika Anupa· 
nm j9tilı\sı için ~niş ölçüde pla
nör yapacak olan bir t&yyare fir· 
keti tarafından inşa ettiri~ 
tir. Hu planörler imzalanan bir 
kaç milyon t. 'artı.'< bir konturat 
murfü:.ıce icı;il.iz ve run.,r:\kmı 
ordırları hesahıoa yapılacaktır. 

Bu fabrki• kütle l.:.linde yapıla
cak pliinürlerin l$1lı&rland:ığı üç 
fahrii..adan bindi<'.. 

Tokyoya yapıran 
hava akınında 

( ı ind Sahlfıcd«ı DE-vam l 
veilt Generale Anıo:?rika tahifle
rinin en \·ük.<elı: rü lıbesi olan .şe
ref madail'V~i. ni verm$tir. 

General. 1915 - 1925 a; de her 
kesin nail ohnak i.<:tediği .şnay
der kupae., nı kazanmış bulun
makta idi. 

Şeref madılyesi bizzat Ruzvelt 
barafmdan j'Öğsüne takıldıktan 

'biTez sonra General J apony~a 
yapı!an bu hıııva hücumunda el
de o1wı.an mwvaffa;Jciyetin i.1nit
ten d.aha büıvük oldııA°ll'llU ve he
men t~km;ı bomhalarm 'hedeflere 
isabet ettiğini söylem;~ ve bom
lb~."'.luıı.an €~n••ında yalnıv. 30 Ja
pon tavy<ıresinm göriindü{!ünü, 
fakat hun}s•ın h;ç b' r:ı;inin ken
d-ı!!'rine yakla.şmailiğını ilave e
derek: 

c- .Tınnrı n'1"'1•n pek tecrü
bM'"Jd"',.;; bnn la rdan b:.r kaçmı 
C.ü~ürdük.• demiştir. 

Bakkallara peynir 
dağıldı 
(1 inci S•iıJfoden Devam) 

hakk>nda iaşe müdürlüğü tara

fından tahkikata ba~lanm~ştır. 
Diğer taraftan ~irler de ve

ri!mUJ olduğundan bu,gÜ'l>den ·~,.. 

baren biitün baki<allnra halka 
yağ, pirmc ve peynir satıı;,-, yap
ma~arına mü"aade edihn.;ştir. 

Nüfus başına 100 gram peynir 
verilecektir. 

Malum okluğu ü'lere pirlnç ya
rım kilo ve ya~ 100 gram iil'.erirı
den teni ed'lecek ve bu üç mad
droen bu miktarlar üıter:nd~n al

mak i\ôn herkes e!omek karnesıni 
bakl-a!a gösterecek ve mayın ke
:hmesi kesilecektir. 

Rüvük Fedakirlı.k Rafla.'1 

ÇENBERLİT AŞ S;nem sında 1 
Bugün .Matinelerden Hiharen 

İki mua=ru ve emsalsn şaheser biTden 

1 - AŞK MUHAREBESİ 
Baş Rollerde: 

CAROLE LOMBARD - ROBEaT MQNTGOMERY 

2 ~İLK GÖZ AG:. ISI 
!RENE DUNNE CARY GRANT 

· Sinemacılık alemlııde lbi.eyük şöhret kazanm"i bu emsakı.iz :>"ld111r 
!arın yarattığı 2 şa.hesertni gömıenızi tavsiye edem. 

#' ~ıııı:ı·••1ıt11••ım• Bq,gün ınatin<Olerdeıı itibaren ••••••11 

T UR A N su.emasınoıa 
tki lbüyü.k "'heser mm blrden 

1-EL ACI GÜZELi 
Türkçe s<izl.ii - Arapça şarkılı 

2-MASKELi K RTAL 
BOB LİVİGSTON 12 deVTe 25 kısım hc-poi birden büyü.k macera 

ve rer gü ze§t Urri. 
~:mammıım 11 den itibaren devamlı matineler. 

Aşkla !cinin ... Hayatı.. öJ.ümü.n çarpı;tığı ... Bin güzelden neş'e ... 
Sonsuz :hti.,"2ından azamet alan: 

YILDIZLARI 
Şah eseri. 

Yarııı akşam L A L E Sincınnsaıd.a 

1 
Bütün Viyana d'.llierlerhu· gözlerinizioı önünde canland:racak ... 
Size kıSkan<:lı.ğın at.e<.,.::ı:i... lh t.;asın ~) Jnını duyuracakbr. 
LEYLA, Filır. ·rı ın iki bL vük yıldızmL oon muva.ffak:iyetleri olan 

Bu şah('Sertle a!kl§lamıya hanrla.ıLllız. ••••ıO 
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Sui a t 
.:\nkar;ı 20 (Tula!o~.:~ı- ~~~- j 

türk Bulva1T11da .\l.man b~'tı:< 
elçisi .!<'on Papen;n yar., .a r-~t

~an bımioa h~in muha
kemesine l>u sabah saat 9,30 da 
Af'rcı>7:ı<la dt'!Vam ohındu. 

Rus maıııunlarla dif;c:r ll<ıi m~z 
nun Abdurrr.hm~n « c Sü 1 "''wnn 
salona getir'ld>kten biraz '"'!l~a 

h~eti Mk.iıme yerl~riu. ;ş,gal ..- .ı 
ve ceL'e aMkh. 

İDDİANAME 
Evvela mürldeumuml Cemil Al

tay iddlanamesml cıokumata b~
ladL 4$ büyük daktilo sahi!fesi 
tutan bu iddianame: 

cSayın h&kimlt"'m; dııst Alman 
devlet;n,n AnkaıQ büyük elçi.si 
Fon Papen aleyhinde f.(>l'tip olu
nan ve mes'ut bi:r tesadü.f t'C'leri 
olarak muvaffak olamıyan sui
kast teı;ebbüsü ..• diye baş1ııyor ve 
maznunlarm terdi:mei haUeri u
zun u.:za<hya tats:l v~ izah ol'tln
dtıktan ooııra hidiııenin tarzı ce· 
reyanı ve 4 mıızntl!llun bıı hAdi-
6C'deki rolleri ve lıidisenin geçir· 
d:ğ; salaha! ayn ayn anlatılı;or
du, 

DELTuLERLE İSBAT 
Mikk!ı•ır-·rmmf Cemil Alb!v id· 

dia<ııım<'smde; g<'l'Ck PnvW ve Kor 
niloftım ibaret Rll3 ma2lmmılann ve 
<>erek diğ!'r 1 i maznun A'lıduT
r~hnMinla Sfr!eymanın s;tikast i
şindeki al2.kalarını ve cürm-e iş
tiraklerini ınıı.ıhteH d<'lil:erle is· 
bot ederek Pavlofla Kıırnilnfun 
ldmatarını hmırmen c~l-rütl\)"or, 

sinsi ve hainaııe bir çalıçma tam 
ile ll"rtip olunan bu cilr'etb"\rane 
k'Şel:>hüsü nasıl hszıTladııklarnı 
i2ah ediyurdı.ı, 
iDDİAN AMENİN OKUNMASI 

3 SAAT SÜRDÜ 
İdrliııınome dkunurken dört 

maznun da 90T3'piı dt<ficat '"' ala
ka ;le B. Cemil Attayıı b2'kıyor, 
ithaınlar•ru dikka tlc dir liywlardı. 

B. Cemil Alt,.y iza.hlarından 

sonra m-0:ın1J1>ların; •kcndi1cııine 

asıl ve iınAt olunan fiilleri işie
dikleriILn sabit oldı.:ğunu •beyan 
ederk şu suretle 1ıecziye ofonına
larını talep etti: 
Pıw1ofun ve Korn»o.fun Tiirl< 

Ceza Kanununun 40, 62 ve 64 iiııcü 
ınaddeJoerinilı delalcU:le 450 inci 
maddenin 4 nl.l'IDaralı ,beJ>dirı,e ~ 
re. 
Aıbdurrabrnaın ve Sü!eymanm 

iriglltere ile vııı 
arası da 

(Birinci sayfadan delarıı) 
ne:şred\len rMtni tabliğ: 

BİT İngiliz deJ>jz tayyaresi ka.
rasclan ü:r..erİ!ıde uçmıtlota idi. 
Fransu tayyare\eri dedetl~r hu
kuku bidelerinc uygun olarak 
bu tayyarryi tevkile teşebbüs et
mek ınıreı,ftı n>ıiielerini y~ 
lardır. Tayyarr mukavemet etli· 
ği ıçin den.İlıc inmek 7XJZ"ll'Ddıa kal· 
mıştır. Bir İngilôz torpô<losu tay
yareleronize ate.< etn..-k.te 1eı-ed
dii-t etmp::ıiştir. Bu hareketi takip 
eden mnhar<>bede b>r İnglFz tay
yaresi d:ıha düş:iiriilanüştür. Bn 
had.i...de Fransıı:ler bör kere da
ha eıı;ki mü~filderiıııhl.n meCıod
alrını görebilirler. 

Büyük Anketimiz 
( 1 inci Sah.leden Devamı 

tütı esnafa bır cemiyetç,ük te"lıi
yesi vermek ve bunu y'İ.ikı;eltmek 
i<:SŞ'.l etmekte<hr, Bu da neşriyat, 
temsil, ve sinema ile olur. Bılh:ıs
sa meınleketim;zde san'at ha.re
ketlerinin bir cemiyete bağ'lı ol
mıü: suretile inkişaf edeceğini an 
labr mahiy~ filimler çe>vrilme
li ve teırurill.er verilmelidtr. 

Davası 
Türk Ceuı Kanunucun 40, 61 .,. 
65 inci ıına<lrieleni de~letile 450 
inci maddeı:ılzı 4 ınumaralı bend). 

ne göre tecı:iyele.ı:i. 
İddianamenm oıkunınası saat 

12 ye kad:ı.r dcvtım cl.ıniştir. mm. 
netice Rus mr"1lunlan.n talobıi 
veçhile lcklian<l'mC"l"lin t~rcümffiin.i 
okuyarak müdafa'1lHmı ~azn.. 
malan ve Abdı:rrııi"mcnın a\'llb
tı B. Ziya Şaki:r ile Süleym, 
da müda.faalarlCl yapma.lacı '"·' 
celse ba;ıka •bor güne talllı: ol L1. 

du. -ADILAKBAY 
Son Telgrd- M.üadeiumum1 

Cenül Altayuı mazt'unlar hakkı'D 
d1 talep ettiği ce~ kanunu.nu
:ııun 450 ltl!Ci maddesi idam cen'H, 
iç;nd1r. 

450 inci madlienin 4 üncü bendi 
şudur: •- Öldürmek fili taam
müden icra olunursa faili ö!iim 
cezasına m:ıhkirnı olunur .• 

62 iı.:i madde de ctcşebbiisü· 
tam. hakkındadır ve madde ay
nen şudur: •- Bır kmıııe işleme
yi kasd.,.ylodii;i cürmün icrasına 
taallük eden bil•ün fiill<-ri b!tir
nr..ş, fakat yediilıtiyarmda o1m,.. 
yan bir sebepten do!a), ölüm 
meyadna gelmemiş ıse ve fiil ö
lüm cezasını mıittelzan oldıoğu 

takdirde fail•ne 20 yıl hııp'6 c
sı verilir .• 

61 ici madde de ~bl>üsü n~ 
kıs ha"'' ~dadır ve avnen şud'Jr: 

•- Bir kim•e iışlemıiye kııs:leto 
füh bir cünm.i vesaiti ımuhte~ 
ık icraya başlıııyıp da yedtt lıl~ 
r"1lda olnuyan esba.bı mlıniadan 

dolayı o cüronün husul ibulmas>
na rr.uı.ta:Zi ok..n frılleri .ikımal &

dememiş i<ıe - f\Jıl ölüm cezaGll» 
müstelzim oldugu takdir<le - ıı:nü
teşebOO hakkında 20 yıldan ~ 
olım~.e.J< üzere ağır hapis ve mü,

ebbeot siirgün ceza1~rı verileb:Jlır. 

40 ıne> madde de şudur: 
Hüküm ~ kat·~~ e'.:m<&

den CV\"el vukubula n mevlrufVct 
müd:d.eti ceza müddetinden t..>nzO. 
olunur. 

Dr. İbrahim Denkcr 
Baiıl<!ı H!ll;bnes! Danll:ye Mtıte
!lCL!.i~Sl. Her i:Un SG.at 15 den sonra 
Bosnıtlu - A:acami:!, Sokrz:ıtacı 
codde..i Çöpli.ıb;eşme sokak Nn. 13 
Te'e1o.rı: "i~4.!i8. 

'tugoııav Kralı 
Amer~kaya gidiyo 

I..<>ndra 20 (A.A.)- Yugoslav 
Kralı Piıyer te.nmUlldan eıv;·el A
ımer•aye. gidecektir .Bu z:ymet 
hlr yıl evvel Kudüste k.eıı.cl:.sile 
görüşen Ruzveltin oğlunwı clave 
ti iiz,erine yapı.lacak ve Am<!rilı.a
daıki Yugoslav orta, elçiliğiıı;in b6-
~d e~e talwilin.e de ıı8bep 
olacaktı.r. 

Nevyorkta tehlil:e ifareti 
Nevyork 20 (A.A.)- Grell'Vi 

saat ayan üe saat 15 de radyoda 
tehl:.ke şareti ver:'ır.iştrr. B<ltün 
radyo istaıSyıonlan n~riyat!.a.rnu 
du"!l"ur:nuşl=hr. 

Hava tehlike işaT<'tiınin sona 
saat 15.01 de verilın:ştrr. 

* Madrid, llO (A.A.) - Harb""9 
Neza.ttliinin b.i.r kara.maanesiLY"le- k:ır8' 
deniz ve hava kuvveüt-ri için tt*; ku
ma.ndanl.dt il>dAıos edllmiştlr. 

Evlere ucuz 
mensucat 

C ı inci Sahlfeden Devam) 
rindd<i fişlerin nunıua s.ıraları· 
na ı:öfe ınuayy"n günlerdo b11 
bayiliklerden .-eyahut yakında 
ise Yerli l'ıla!lar Pazarlan ~ 
lerinden ist-hka!cları o.lan b<.-ş 
metre pamuhlu meru.ucat alacaJo. 
!ardır. Bu bayikr bugüıı her s.:mt
te bulunan nutnüatura veyahut 
tuhafiye e§YllSt sat&n mağaza!,,,._ 
dır. Bunlarla anla~ıııa yapılınıt 
bulunulmal..1:adır. Kend:lerino mal 
da tevzi olumnaktadır. Yalnı~ 
ş1ın'1iden bunların isinıkri bildi. 
rilmemekted;r. 

Yerli MııUar Paznrhırı ;'ltü.,r· 
lü!fü tevziatta ra tl:ııı.aıı bazı güç-• 
Iölder b•kkmcla d<ıl tedbirler aı.. 

mıştır. Tevzi stra5ında evde bu

lumnadı1..ları içt:ı (ş a.lanııyaular 

1iş tevziatı nihayete erdiıktcn s<>n

ra her semtteJ;i iaşe bıuolaruıd.a 

bulundurulacak lııL'-usi ınemur

lara ınüııacaat edecekler ve 1'Üfus 

Ankara radyumnırn bu husuısta 
neşriyatına yer vert11<.>sini dilerim. 
Bu filimleri hillnimetin, belediıye 
nin yardım.ile bugünkü esnaf ce
miyetleri yapabil:r. Yine bugün 
kü cemiyetin orgaıııize edeceği 
tarihi dev:rlere ait muka'.'{eseü 
san'at revilleri vapmak suretile 
mümkün olı;r .Meselıa eski 2.aman 
]arın ayak«al:ııcılığı ile blI'g'i_inün 
kunduracilik ban'atı arasındaki 

tekı.inıi.ll merhalelerini göster!'(:ek 
ı;ekikl<> ve bütün esnarı oraya çe
kecek mahiyette revıiler, tiyalro
Jaır yapılırsa v bınalard.a esna.fa 
bu hususta demCX"k!:-.:le bulunu
lursa ve ,hu revü1ere iştirak ede
decek esnaf takıdir ve taltif edilir 
se OE.'T!liyetlP•e da-bil olmıyan es
naf kend:liği!ıden burahra gir
mek isliyecek. bu sureUe cemi
yetler d~ faaliyeti arttırıra kud
retini ka2J11nmış bu!unacakla•dır. 
zannımfavım. Bana ~re ceır.iyet
çılik yıoh.nda ilerle!!meyi tcm'n 
edecek vasrtla?'dan evve, esnafın 
µsikcAojisıne hitap etmek ve 
onu bu \o<ıTI 0Tdan CI!"! .• yEte çevir
mek daha ızygun olacaktır .. 

' k:l~ıtlarını gÖ8tereiek f:~Jerini a
Iaeaklardır. 

BilLEND HAMD! ERlM 

Yanlarında nüfı kiığıdı t>lnu
yanlar \•ey:ı.hııt n:ifııs k5'"rt!Jn 
eski olanlar ise ekmek kasn esi 

aldıklan za11Jan tl•f~hlıı\.lnn ml> 
ameleye tabi nlııuJ.JarJ.ır. 
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FILiPİN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
"·------------- No. 68 

.J =-
:l'lirk9"Ye ç•v'.ren : JSXENDt:B F. SER·rı;;u.J 

Beyaz ehramlarla altın madeni içinde melek
ler gibi dolaşan Mari, altın nisbeti hakkında 
Bek'e izahat veriyor, onu avlamak istiyordu BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

- Mübe!ıdie Kuper bu ocalcları ne- ı 
cı.tı ;,ı..ı:r.ıy.ır acaba 7. 

- Buna heı1k-es ırıl>i biz de ~yo
ru2. 11.erba.lde beyilt1D.cia.ıı k.or.d:~·or 
l.lı.....:ım. 

- Geı.et:e, ..,;r.eı ... Mlster Bd<'le 
oc;.ğı gaiyora:ı. 

Hartanan yavaa )·avo.• ocak bc,ş:uğu ... 
na doğru ın.L: 

Derhal Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları 
İCı\liJN DA GÜNDE 3 KAŞI!'.: AL!NABİLİR. 

Keser 

- Bu kadsr r.<r.(.ıı. lılr iı&na kim 
ıc.e yapabilir?. 

- Ben bı.raı aı1<ada kalmı,,lun. S:z 
de hızlıca yilrilu:J.nUz. M=dıs Ku
per'in a.ltlıll.ları si:ıi b~rd.ya çekrt.i ga
.1:.ba! 

İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
- ~e, ıru;anın en bü.yük düş. 

ırı;..~.ı.ı k...nldıir di•ye aonn:uş!ar. Blr keli
me He •P•rAd!r!• demiş. Pare.sı çok. o. 
lanın, iÜP.'>esİZ ki, dii;.nam da çok o. 
hır. Moheııd:s K"rer lsc kendini içld-
1e vermit, k-0!'4k~k bir ad:ı:ndır. Bu o
~a~ı b(Qle D!uattaı bır8'oınM3ının e-ibet... 
w m buyıiıl< &ebei>l budLir. 

Bek. ba aıreda ayai:ını yere vı::::du .. 
ÜSICndl> durdufu l:!ş ve '°pralı:la 

b. ~ ııemi.ll..n sarı da.znar1arı g:lııe

e:n ıjitJ. te parıl..,parıl parb:y-0rdu. 
:\.I1ııri, Bck'i bur.aya ;s,.,.dar getire-bi:l,. 
d.~ çok ~ı:du. O burasını 
ki;I :·1ş kar~ bili.yordu. Kenarda duran 
b' r kilo afırlığındaki b:r maden par
ç.::wnnı e!Wıe alarak ışte, dedi, 1\1 kı.llçe
de ancak YÜ2lc!e on n!sbet.:nde a.1'1.ı.n var
dır. I!albuk.i bu octok ~ xng.~dir .• 
Alt kııwudo.ki damarlarında ce\"her 
ııilibeti yüzde dı>k<a:ı beşten fazladır. 

- Ne d.iyor!>uauz... YWxie d•:>kaan 
~en faz.la mı?. 

- Evet. Er.J.,>= bu işlerin müle
hassl!'.'1dır ... Bir vak1'tler bu IDCldtn Ku
pcre ge~cn eniş~em bt:rada eski sa... 
lıibı bceabıırıa çaJışmı.<tı. 

- E.'it.i salrlb~ ne o!Cu soma? 
- ÖidU ... 
- Kuperin eJne uQ<u düştü? 
- F&i sa.h!:b.4>in va~ilsert satı!.~a 

tık• · 1 r. Bi.rrun ha.bers1'?Ce llıilu:-n

G Kuper aat:n almıJ. 
- Siz. dU)"madınız mı o z.<w.'..an"!. 
- G<'Ç duydu.!<. KUP<'r aldık1an 

ooora •• 
- o alzn.;J.!._ydı:" ••• 
- EniJt<nı taı:pıl. O a:aea.ktı. 
Bek elinde tu'Qtuğ't..ı n:a ien t'..:lt;-esirıl 

yere bıraktı: 
- Hayati:.a b4jy1e b!ı servet kayna

ğım ols;ydı, nrler :vapır:a.-..dırn .. M;ır!! 

Il:J sırada lJarlmanın sesi duyuldu: 
- Çocllklar ... Nei.-.e<les ru.z·r A.l.:tın ını 

kt:.., ec!.iyorsunuz?. 
MorL •<slrodi: 

G üluştü:er ... 
B:-k hayretini et1-'1yemedi: 
- Bu kadJ.r muaaam serve1' blr 

lı;i;>:ye naau ter1tetmişler? Dişe •ÖT· 
lendi. 

H9.rtman, ~'i burada. --nedeıu;e-
)'Ouııı. bı.ra.Jo..:nak iste.rruiyor, dWma et.. 
rafında dolJ.şı:roı·du. 

Ikyu ehramlarlı; altın madeni içir.
de melekler g:b: .=:a'.'i°:n ,.-e sessiz doki
şan Fravlayln hl3ri b;r aralık tnl:'le-
11<ne döndü: 

- Bu. madeni Millien<l4:1 Kuper ne
den iflcloın.iyor?. 

- KorkU.);.uıda.n .•• 
- \.·ergis!n} veriyor mu?, 
- Yalnz arazı verg~i yeriyor. Ma-

deni ]f!.etmOO!:i !~.!n m.fsai yergj
l:i vc:rnı.iyor. 

- Bu yüı:den Anıoı<l<a hüktlrnetlnill 
ıı:lyaru ı:ok büy.Jkl.ü:. l>Oz bu ınııdeni 
lf!etemez mıiyiZ?. 

.. ııartman A'lülofızi.me bakarak ~UJ.dil: 
- İslek.·U '·rız. llatta uzun yıUa.r

dnnbed en büyük ülküm de budur. 
E~cr ?tlister BOk ya!dun ederse ... 

Be;, i:l.im<t vcncl bir ı.evırla ~·ap 

verc!l: 
- El.imden ge-ı<·brl~cek yardımı J'<ıP

nuyn her Zot?:nan ha:i.ırın1. 1-~aka.t. ben 
D\; yapAb:tir.m? BiCn:y\ln,;.m ... 

- Siz bize sade.:e nl.:ıne'\.·i yardımda 
tu"ı_m;:c .. .u~nız' nu:- l vadedrr::.enl:z. ö,.. 

te!irıi bana b·r~\:n... i~ önce s.~zl 
zcrıg'n yaPYr'•Yn &tz ver:yorum. 

BNı:: c.iddt b~r tC'k'l!! krı~?smda bulu
nuyordu. Bir an i~.n şöyle dii,ıündü: 

c- Ben ge~eklf!'n orduda mülaz~ 
olarak kalsnn1 da F .. t;plruie ne kauı
oocai:ım? Niıhayet yüz:ba~ı~L}(;a men:
lckcıi..-ne dö.~cc~ dc-gil rıııy:ıtn? . H.:ı.1.. 

buk! bunlarJ...1 ,;zuce anla*"ll'$i1m kısa 
z.a .. ma.r:da zeng~ı oh.l!Jeceg· ınl anlıyo

rum.> 
(D•vamı Var) 

j Askeri f_a~_rika_lar_S_atı_nal_ına_K_orn_isy_onu_il_anla_rı 1 
ı,;artnameo.inde degi~iklilı: vsrdır 

2110 - 400 ton kur~un alınacak 
Beher ldkı~una 65 kurus bede! tah

rı." ... n tdilen y~~arda yazılı 200 - .WO 
bn kı;~un Askeri Fabrikalar G:ıv .. :m 
J..·, Jt Jrli..i.tü J.tcrke-z Satın alıma k:o!l"JS

>"'~un 4.6.!H-2 Pe:ıııe'lnbe günü sa:ıı 15 1 
or pazarlıkla ih•le •dilcctl<ıt;r. Şartna. 1 
w.e 13 liracur. Kat'1 teni"..;.ıı.:ı.t c2630U.t li-
radır c.5.521> . "'" 
Dosyasına bağlı iki lut'a listede 
~ oLilı 83 kalem elektrik mal:zc

mcsi alınacak 

Tıılımln edılen bedtU 51 OOi lira o)an 
y Jka!'da :razı4 83 kalem el~ık mal
zemesi &'kert Fabr'Jtalar Umum MU.... 
dl.:rlüğü meı1tez satuı alır.a komi..,,,_ 
nıtnea 28.5.!142 PcrşmJbe günü s.a.a! 14 
df pozarJılcia llı•le edilecdo!Jr. Şart
n•m" 2:i0 l<uruııtur. Kal'! tcmlnat 7659 
l'..a GO kuru,tur. Hey'eti umurr.;yes'n1 
bı:-den \.""ermek rr.UmatUn olmadığı tak
c·;-c1C" parça parç~ da al:.nabil!.r. c5S09> 

"'" Do,yasıııa ba~lı lataloğda gö•te-
rilen 5 adet MO. 11 tipi .eya ayarı 
aparat boheri 1835 Er:ıdan Apa-

ra! için \'erilecek teferrüat 
ı O Adet l 20 derecell:ı: Elmas beMn. 

3 > 

l) • 

r; > 

l:?O l'ra 

Öll;O ınikl'O'l.1<opu behen 750 
liraGao 

13G dc:eccL.k p;r:ımit En2> 
bc-herl 1i5 :ıJ.rac.n 

'I'e3bıt parç· ı beheri 
1j,ad~11 

l • - 1 
OJ 

!'l Takım a K beher taklr.l 3 par-
ça "e beheri 9 J~r:ıda.n 

3 Arlet öl"°me s:ı.. ~. yt-<.ick, be!~a~·i 

ı:arne «21>1> k:.ıruştur. Ka!'t ie!rl:1a.t 
cOOOO.. llra <tO> kuruştur. Apa'atlo,1 
te{errüati.le- birf~te kotr.ıplc okırak ve-
t"i.I<l~ği •ıro.ıuc ayrı •Yl'l d;ı .ihale ed.i .. 
lebi}ir, c5.38i> 

* Küçük Yozgalta su tesisatı 
yaptırılacak 

Kt~~ bedeli 141736.43 lira o2an yu... 
).~rda yazılı in:a•t &keri Fabrikalar 
Umum l'ı.1dü.rlı.iğü rne:-.kez aatın aJ:m.a 
lrornisyonunca 29.5.942 Cuma &ünü sa.
at 15.30 da kapaiı ı.a.rt:a i!We edile
cektir. 
Şartname 709 kuruştur. Mırvak.kat 

te:ıfnat 833G.82 liradır. Telı:!it me.'<.
tupcarını m<!2kdr ıründe uaı 14 30 a 
k:.ı.dar komj3yona vermeleri. c5399> 

"'" Kırıkkale Grup l\IütlürlüGÜ Satın 
alına Komisyonundan •78000• 

kilo ko) un eti alınacak 
ı - İlk tet:,inatı •4:r;o, liradan iba

ttt olan ve beher kilosu •f!Oı- ku~n 
c78000> kilo koyun rti SJtın alınması 
için KırıJcka:c Gur~p lw1Jdürlüğünde 

müte,.~Jdt:l Saıtınal:r.J ı:-.;nusyonu rr:a
r~e' ,yle 10Ca.ma b:.r.: ında 29.5.1942 
gi.L"lu s.a•t 15 de kap~lı z=ı.rf wou1i)!c 
t~l;blııe ihale edJecci..··Ur. Koyun eti 
de!';.ten aluıın.ayıp !utiyaca gôre e..
f:.:n.ı uygun olarak alınac-.k"1ır. 

2 - ŞaM.narnC"."'i .. ~-ıkara. Askert Fab
rJcn'!or Umuın .:WfOJ·1 rl'lr;ü Sa.tın:llma 
kon. yonundan, İs".ınbul Askeri Fat>
r·kaTar Sa' lrr..ı ~vmisytın!.lndan ,.e 
Kı ıi!"1(&le GJ ı..) r.r·1diırlügU Satın~ 

ır.:l ko::; 7onu:"d3:1 görll:ct:Hr. 

Sıra. 14lltt.lldiıı Adı '• 
No. 

--

:ı ) 1 

3 L<on I:nzclbtl1ı: • 

• Uaarj \'C V:uıi.l 

Ci il 

- -, ..... 
i<ıklll Lolı;aııla A. Ç. Valde Hııo Hooaıı N. 26 l't 

> ' 

Şelot:r lmtl'lı R. P. Tlllnr.iı!l Çelebi Atf.o.r ' 
Han 1, Hetıap 7JŞ 

>. 

6 Nur~titı H A!ıme\ Yali ye Pe1nlr :A. Ç. Y•iıcılar S. H-p N. t.29 8 

8 Furuh Özen 

8 ömer S8'•ç 

l O Reıtip Kara Çelebt 

11 > > 

12 Lcc.n İnıell:JeB; 

13 O.<ır.an Öner 

14 füko Kosıımtinld.I 

ıs oıı ıın•• Acenvan 

l 

17 Ar1.in Adalıyan 

•• A- Ç. Yaı!cıl<ır s. H .. op 
N.442 

T. K. l'iııcanc>lar Hesap 
N. U2 

T. K. T<>Dtuk. Sokıılt He
u.p 328 

~lltl.CU Ş. G. Nemliıade Han 11-lO 

H«:ap 21!4 

• lf 

l 

> 

T. K. Mm•:e Hon Hesop 
505 

'loktor Ş. G. A:>pacı Han Jle-
• 

sap l6C7 
)l!atb&& R. P. Nn!ia Hon Ho:;ap; 

215 

Teni Ş. G. A..-pa<ı 

16 i 

Iltın 

. ' .... Ş. G. Arpacı Jfan Hesap 

18 Kara Ilo,."<l!!J'Bn w Mali
dumu A:t N;<Jpya,~ 

1669 

.Alf.tı Ş. G. 
Mu.;t'.ı..i 1202 

Ba'!Jkacıl<ır Hessp 

lQ Şevket 

20 Ahmet 

21 Y<rvant 

22 Sabri Direa 

M M. Ali AE:gar ol!:lu 

25 Mahmut 

26 Raif Kus 

27 Hüseyin Yunus Bin 

Ş•ban 

28 Melıır.•t Ali Boı:pınar 

29 ı.ıanoı E:"'l.M· 
cı;dls 

~ake: Ş. G. Eınl.!ıönü Han He.<;ap 
1409 

1'fanav Ş. G. Ş.pc;ı Han Bila hesap 
U90 

Xabvecl R. P. Medine Han 
792 

Takunyacı R. P. 
1175 

Uzunı;nTsı 

Hes .. p: 

Hesap: 

Cuvalcı R. P. BO}'(ik Ba' !Ieoap: 
381 

) R. P. Canb:ıılhıuı Cad. He

sap: 552 
Berber T. K. Ba.IJ<apan sol<ak He-

ısap 1024 

Dem.!r eş. T. K. 
ya ardiyesi 207 

Kahv«i A. C. Heh·acı 

•ap: GS 

Ho:n Hes..ıp: 

sokak He-

riricç U".lU 

1 ı~ • .ıii 

R. P TaW_i,s ook&!i He. 
sap: e~ 5 

lt 

e 

31 

6 

ı;ı 

18 

7 

11 

1 

330/l 

22 

5 

l4 

17/1 

17/2 

jl>!otrahı Nev'i İhbamome Seııeai 

-
2155.08 

Asgari 

3713 99 

3~ 00 

22.50 

1-0a.OO 

{0.00 

01>.20 

30 61 K. 
6 !2 B. 

S6.73 C. 
66.22 K. 
13.2:; B. 

.f.75.68 K 

85.14 B. 
57082 c. 
10.77 K. 

2.l5 B. 

1.9~ c. 
e.73 K. 

1.35 B. 
1.01 c. 

?.56 K. 

2.16 H. K. K 
2.91 c. 

2.80 K • 

.eo H.V.K 
l.00 c. 

194 H. V. K 
1.94 c. 

1200.C-O 100.68 K. 

eo.oo 

21.:M B. 

126.02 c. 
60Q K. 

l 20 B. 
8.23 c. 

19 .. S6 K. 
S.90 D. 
3.5; c. 

59.SV K. 
U.87 B. 
71.23 c. 
10.19 K. 

2.04 B. 
fr~ü!:~2.hden1 5.60 K. 

30.2t 

16600 

270.0? 

Maktu 

36 00 

18.00 

SO.l8 

16.47 

G0.00 

127.50 

eo.oo 

H2.50 

36.QO 

l.GQ il. V. K 

2.16 c. 
.(.f.1 c. 

21.42 K 

4 2ll B. 
3.85 c. 

4.5] c. 

35.40 K. 

7.08 B. 

4 l~ K. 
.84 D . 

9.00 K. 
2.07 B. 

1.35 c. 
8.30 K. 
l.26 B. 

6M K. 
1.21 B. 

329 K. 
1.66 B. 

.59 c. 
27.00 K. 

6.4 0 B. 

3.78 K, 

.'i'6 B. 
12.95 K. 

2.59 B. 

2.33 c. 
21.08 !{. 

4.22 B. 

3.79 c. 
9.42 K. 

l.88 B. 

l.69 c. 
237.13 K. 

4748 B. 

42.68 c. 

6/21 838 

l/21 t38 

lC/5 '38 

16/{9 1138 

16/50 939 

6/33 

038 

7/21 

5/18 838 

5/l4 838 

5/19 938 

5/12 936 

5/15 938 

6/48 938 

ıoıa 

8/30 

6/27 9'3& 

8/33 938 

2/l2 938 

16/23 938 

17/7 038 

l7/8 838 

4/3 139 

12/15 

2/30 938 

2/21 938 

30/2 938 

16/48 938 

12 Jirltian . 

3 - T~l p'.l' ı·:t ttı:ıı-in~.aar.r.ı havı 
tc ·r r.f'kt ı,'.J ın: J'"~eı.,e g;jnü saat 14 
de - a ·-r 2490 say·h kanLnun 2-3 ün
CL n. dde:c rı kt yaz 'ı \·esika!:-:- 1y~C 
birJ kte korr.· ,y ı.:un uza tevdi etn'ıelt.'-

ri. <5398> 1 Ct > Kon":.:"'OL pa..""ÇC?~ı bcller! 5 l!-
r.dıın !---------------

:. > &tğlı şa!"b-:a~i e--."S'l!ır.da l'ENİ NEŞRiYAT: 

ı:m:n&nü ş,ıbEsi rr,~clltOednden yu!ta.rıchı. adı, iş! \'C ikametg::ıh ad:-es1er! yazılı §a.hısl:ır tenki ticaretle yeni adres

JC'rini bHdinr.uL;ş ve tebliğe salahiyet)! b:r k•n~c: g&s!e:-r.r.emİ!$ ve yapılan &raşhnr.alard.a da bulunamamiş oldukların .. 

dan· h:zalarınrla gfh:terilen yıllara ait kaz- .nç, Oahra.n ve hava yüzde zamlarını havi Lhbarnamelcrln birıat kendiılerine 

lr(lmp!e scrtlı~lt ölçrr.e apa
rah ve 120 derece~ 30 a
det mahrut şıeılci'i~ e.llna
siy:.C beraber aparat be-her~ 
62VO lira , .• yedaı: eolrn:uı 

b< h<r: ZOO lir odan. 
",~ı·karda yazılı sıPrttik ö~· ap::r~t.. 

lrı ı \t yedııklerı Aııl<er hbrikalor U
n u • Mtidı..i r ugtl J..te.ıicez. Sa.tın alma. 
k rn, ';u'Ont.ınıca 2.G.10~2 SJh gi.i.-:ü s:ı:.t 

l4 ıl< p;.zar~ık:o J!,ale cd'l~r. Şart-

Togo albümü 
11 senedir muvaifak;yetlc in

tkıar eden san'atkar karikatürist 
Toı,~nun 1942 albümü, çok güzel 
res.mler ve yazılarla lf'?.yin cdil
ın:, bir halce iııtLsar etrn1jtir. Bu 
alhiümü b'itün dku.yc.culaıf,=za 
taYsiye eriz. 

fstanbul Elektrik, Tramvay ve 
meleri Umum l\1üdürJüğünden: 

Tünel İşlet-

1 - 550•)0 ılo gürg.n odunu ( ilime!!', 1826 lire ve 10000 kilo meşe 
('ke:: ım!ş sobalı it) odun 330 ıu-a nı;;.._;,;__._~reen bedelle aç.tk. ck.s~tme usulü ile .i.,l .. 

tın 1 ır<.cak:1r. 

~ - E'J<.,,1 r.e 28/5/1942 Peı':;e:r.be ır:ıaıo, r.aat ıo da l\!etro ilanının 5 Jnci 
ks.,, 'ld.a y ... p!lac 1'-!ır. 

3 - l\!cwaMta.ı tem.na.\ 165,- L!radır •• 
4 - İ.-;t~k:illerin, ka:ıu!ll Vf.'b"'Jt~lan ve muv<ıllt<at te:n:no.t:arı ile iJ:ın edil('n 

tün ve sa.a~ ~1uUswonda b;ızır bulunmaları. c54.59> 

tebl!~i miım1:ı:iln o10.mamış1.1!'. 

Key!:yet 3692 ı:ıyıh kanunun 10 unru marıaesıne tevfikan tebllğ ye-rıne &eç-m9~ üzere iılful olunur. (5451) 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

• • 
4ö 000 
15.000 

M. Bl!deU 
Lira. 

-4~750 

14250 

'l"emhıatı 
Ura K. 

6412 50 
2.137 50 

l - Yuk,;:-rl;:ı m~'k':ı;ı yazılı iki kalen ~kC'r ayn ayrı paz.:.ı.rlıkla ekai)tmele_ 
ri 22 J\f;,yıs 194~ Cuma günü saat 14 te İmır!.:t- 'lcrc:;a.tıe kapısındaki komieyoo 
binJ .. nda yapııac~<1ır. 

2 - Şa:tr.a.ır.el<cl komisyonda görül bl •r T..Jipl<er.., lılzalarında ;rnzılı te-
minat.!a~.Jc b!r1:a.:.te beil~ gi.ın ve saatte ko:r.i."'r;)-·oı:ı<ı müracaatları. •~72> 

Askeri Fabri\..alar Umum Müdürlü?'-ünden: . , 
Ask.crl F?.brikala,. için otomob~i ve k3"T.~-'Cjn motôr \'e kar<>t'eri tamir ve 

mnnt<ıjcı ip;ı ve uı-1ta~ır..ı ihtiyaç va:cil!', i.ıı.~t:x ..... erin Ank..:ırada. Sil.ili ~"'abr.ika: .. 
İS1anbuıda Ze,·-:.uıbumu SJ.ah taımirh~ne \·t i-... roe lı"'lk~pın~r SJah. Fobrl~ 
kası l\oiüdürhık:e~·in~ r.ufus tezker(;ler~lı:' ve v .. ~ LW.ı- .,\.s!e:.y'J.e ınUr(.t.C.._at J 

et!neleri. <5033> 

ı r TOZLU--111 

DALILABINIZ 
Yılurnır, tamir yapılır. 

HALICILIK TÜRK Ll>I. Ştıi. 
lstanbul, 4 üncü V akil han, 

N o. 58 Tel.e!orı: 23967 

ZtıhrCvl)'e ve Clldi:re Mütehal01"1 

Dr. Bayrı Ömer 
Öğ'edcn tonra Beyotlu Ala Ca
mit kc.r;:ısı Hasan Apart. No. 133. 

Tel: 43~A• 

S.h:p ve Ba; muharriri Etem lı.zet 
B< ee • Ne<ı·:~•1 Direldöıil 

Cevdet K.ARABiLGiN 
SON Tı:LGR.UO- l\IATBAASI 

Tarihi Tefrika: 94 ----· .... 

Ehlisalibe Karşı Kıhç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel _ 

Türklerin önünden kaçan impı:.;ator, 
lstanbulda hazırladığı ordu ile Anado
&uya girdi ve intikamını almaya başladı 
tanbula daha çabuk dönmek ıı;fın r 
Türl< diyarı yakalarından dönmek , 

TüTkıler mahsus olarak ~ndileo
rini zayıf g:>s'!ermişler ve evvelce, 
galip geh:!illerı lıalde i.mpara~ 
run aklığı yeni mıd.a t kaı·şısı.'lda 
bozgunluk gfotcrir g'Jbi ka;;r.-::şlar. 
dı. lrrJipaı..ı:..Oı· bilr .. du11 ce.<:.areı. aJa .. 
ra.k yüriimü'flü. İspartaya geli<" 
gelmez Türkler, aman vermeden. 
hücum et!:iler. Kılıc; Ar:ı.lan bü
tün geçi.ileri tut.muıtıı. Rum Ol'

dusıı, geçitler<l<'n geçerken lb0ı:ı
gıına u.ğraıdtlar. Gen dönmjye de 
güç 1:are buldular, Rum oo-dusu 
imparatorları ba.5ta oldu[;u hal. 
de lstırnbula kaçıp dönt:'bJdiler. 

yolunu ihtiyar etti. 
Türkler, Rumların Konyaya hü

cum etmE'lcıinden çekinerek, böy
le bir harekette 'bulunmıyacakla
rma daır Rumların verdi.klerô te
mınata ra~, lmparal>'.ır Kütah
yaya vasıl olduğu :ııaman Rum 
ordusunun kısmı küllb-iıı<len ay
rılmış olan askerlerine il:ıücum e
d<!rek ee'.r ettiler. 

Rum}arm ~-erdildeıi temi41at 
lifi değildi A'!l<ıd.olu iı;hıden geç
DlQk jstemesı Jdfı idı. İmparator 
Ma.,uelin mabııad1 sulilı :yolile ve 
tcn:inat vermekle Rum ordusu
nun Anadoluya 1ıtıkım olduğunu 
niimayişli yürüyü~lerile ı;öster
mektı. 

Türkler, İmparatoru."l sulhtan 
istifade edere:, yaptı(;'! nümayi{li 
hareketlere sükutla mukabele e
d~.:nczlcrdi. ıBüy le kurnazlıklara 
da he..'l'.l gelemf'zlerdi. Bu sebeple 
Rum ordusuna yü:kleııdıill.er ve 
J.:ı;,ıru külliden ayrılanları esir e~ 
tiler . 

İmparator, Türklerin 'bu teca
vüzlı karşısında bırpkıp lstanbula 
kaçtı. Ve intikam alınıya karar 
verdi. Orduları'Ill ha-zrlıya.rak A
nackıluya giıı:lı. Her taraiı tahrip 
için müfrezeler gönderdt. Fakat 
'IUrkler üzerine yilriiycmİJyurdu. 

Turkler de eskj t.'.ı:b:Z.,•elerı üz.ere 
çekilın~lerdı. Ana<lolunun !çer
leriııde toplanıyorlardı. 

lmparator, etrafı tahr~ etillı:
ten sonra İston'bula dömniye ka
rar vendi. Fakat ibirdonbi:re Türk 
o:rtlusu yehşti. Ve tmpııraıtı>run 
ensesiıne bindi. Bursa ch"E!l'lna ka
dar rıc'at etti. lmparatıor '.imdat a
larak fokrar yürüdü. tspartaya 
kadar uzandı. Kış baıtn~ı. 

r~orveç ımJU bayra
mının yılef öndmtl 

(2 inci Sahi!e<ltıı De\'&ıtl) 

Iaşma.zlıklar çıkımı olmakla be
raber, bu devle1ılar de geçen Bü
yük Har.pte Noı-veçm taraf.s.tllı
ğrna hü.ıırııet e~ıruılerdi. Anl<!§ı

lan NOl'\l'eÇın gerek lki hail> 2!'a

sında ve gerıık harp çılkıtı'k;tan 
so.ııra Al:ınan işga.li gelinciye ka
dar geçen aıylar z:ırfmıda dıış po
litikası üzerine iımil olan va'2liyct, 
geçen haııptc tarafsızWtları.nı ko
ruyııJf l>niş <>lırrala.rıydı. Gerçi Nor
veç, 1918 suThundan sonra kuru
laın Mi/Jletler Cemiyeti sEteminin 
hara.retli taraftaırlarınrlan lbmi ol· 
muştu. Fa.kat Almanyanın ıhlr 

kuvvet olarak bekirıınesindoo ve 
kcllektıf lbarı.ş sistemin~ zııyıf

lamasmdan sonra, diğer ıküçük 
garbi Av.rupa ve İskandinavya 
devlctlor:iyle lbmtlkte tarafswlık 

polittkasına gert döndü. 1'<"aııveç, 
harpten bil: sene kadar e~ı. Hoo
l8'11da, Belçika, Lfücsemlbllll'g, İs
veç, Dammarka w Fınl.fmdliy a ile 
bir !eşerek, •Oslo grupu devlclıle
rh adı altında b>r ıarfsızlar bldku 
te~ki e!ımiye çalıştı. Harp ç1'kmak 
üzere iken - Ağustosun ortaların

da - OS!o\la tı:ıplaır. an parlamıen

işte bu esnnrla idr k:ı Emıır Nu
rettin bir taraftan Kılıç An;)&nın 
memleketine girmişti. B:rçQk yer
leri almıştı. 

Bi.zans İmparatorunun Anado
luda ya[1fıığı taıhı1·btın 111hkamı
nı almıya karar v('r(jiler. Ve Js
tanbula dönen imparatorda., oo.ıı
ra Rum şehrilerinı yaktılar. 

Tiirıklcrin bu m ukaıbddımısili 
İmparatıoru tekrar ordulari!le A· 
nadoluya geçmek mccburiyc!"ıı
~ bıraktı. 

Fakat lmparato,· çok :zayıftı. 
Tüıklerle miitem.:.ıdı muharobe
lerle or.dukı:rı ıcilmii:Jl.i.. Ana<lvlu
ya geçmeden hıri<ıtlyanlardan iJD 
dat istcmiye koyuldu. İımıpara~r 
Suriycd.e bulunan hı.r'.JStiyanl.ar

dan, Kudüs KraLndan, Antakya 
Prensinden imdat alJı. 

Lnparatıor, b= Türk E."!lir!c-
ri.ni de kendi tarafına çı::undc 

kumazLğını gö!>itn:h. Ankara 
valisı Şa.lıan Ş&.h ile Kapa<l;.'e 
va.lısi Yağsı Arslana. \•atlerde bu
lundu. Ankara valisı Şahan Şah 
Kı~ Arslanın karde>şi .iıdi. Or.a 
Selçuk taılıtmı varlciliyor, kardeşi 
üzerine harekete gcı;crse ya...-d;:ın 
edeceğ>nden dem vuruyordu. 

(Devamı ~·ar)' 

, Meşhur bir clld mütehasmı.'.I 
ı1ıın farıını hayret ke~ıı ol~r. v~ 
cBIOCEL• tabir edilen kıymetli ve 
gençle~Urlci clld unsuru şimdi' 
<pembe ttnktekl) Tokalon kr,.mı-1 
nln terkibinde bulunuyor. Onu 
her akşam yatmazdan evvrı tib--! 
rünüz ve her '8.bah da.ha gen~· 
İuyanınız. Gündüzleri de bcyaı 

iCenk.te (yağsızı Tul:.a.lon k~enılı;l 
'kullanınız. Cildi beyazlatır, t:::e-; 
~e.ştırtr ve kadi(e gibi yumu,a!ır 1 

tolar birliği l."Onferasına iştirak ı------------
ettiğinırz zam.an, Nor\'eçl.)lerin bu 

tarafsızlık pol itıi'.k:asına olan derili 
it~ma tla.rıru görmüştük. 

Almar;ya yeni nizam çerçevesi 
içinde Norvcçe hususi bir ehem
miyet vernnekte ve bu memleketi 
kendine bağlı tutınıya çalışınak
Wlır. !ngiDıtere de Norve~ istıinı:
lU.ru kcDdlsi için ha.ya ti ıbeıııım.>
y ette bir mesele saymakta.dır. Bir
~ik Amerika da Norveç ;stiklali 
hakklnıdaıkıi alakasını Norveç milli 
bayramının 128 inci yıldönümü 

münasebetile, Kral ıHaagon ya

nında.ki mümessitinıi, büyük elçıiı

J.ijle yiınıısel1ımek'lıe gösteımştİir. 

Vaşnglıam:lıın bildirtldiğine göre, 
bu günden ıtill>aooıı Noııveç ve Bir
leşik Amerlka Devlet Reisleri, 

biriblrinin yao:ıında !karşılıklı ola
rak, büyiiık elçilerile temsil ediJe
ceklerdar. 

Söy J.oemi.yc l'üzuın yoktur ki 
Norveçin mukadd.ıeoratı, bicçok iş

ler gı'bi, baıbin aı.eticesine b•ğlı 

bir ıne&eleclir. Fakat netoe ııe o

lıırsa cıısun, NQrV~ilcrin bu 

{iiXjrfo1 

-· ~- - j 
20 Mayıs 1942 

18.00 Provam ve ll•:n!eket Su1 ~ 

18 03 
18.45 
19.30 

lQ.45 
lD.~ 

20.15 

2M5 

21.00 

21.10 
2l.30 

21.45 

farı. 

l\I!iı.*: Raıl;)'o Doru Orlı.estrs.sı. 
Müzik: Fası! Hcy'C-J. 
lllemleket Saat Ayarı ve Ajons 
Hı<berleri. 

S....ı.tsı ı o Dak'ika. 
Mib:lk: Şaıio ve Türküler. 

Ra<Q-o Gu~ksl. 
Müzik: Bir Marş Öil;rerı)yc.rı,z-o 
Hafta<ıın M•ll•· ' 
Z1raa.t Takvunı. 

Müzik: Saz E.er!crl. 
Konuşma (11.v ve Spora Do-r). 
Müzl.."<:: R;yasc1icun-.hur Den~~ 
eu. (Şef: iııoan Kililçer), 

22.30 Memleket Saat Ayorı, Ai•~ 

Haberleri ve Borsalar. 
12.{5/22.50 Yarınki Proı:ram ve !{a.-

pan11 • 

ten çok acı ve acı okluğu k...dar 
da i:>"tifaıdeli dersler al<l.klnrıına 

i\iphe yoktur, 

( 


