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y A HE p Şark cepheslad• 

YA HİÇ! t Ruslar Kerç'~ 
Sovyetler bunu, bıra~~kla~ını 
nıu yapıyorlar? te blıg. ettıler 

Harkof bölgesinde ce
reyan ebnekte ve &onu
na yakaltmakta olan 
muharebenin z1U1neclil

diğinden çok dııha senit 

ölçüde olduiiu anl~ıla
yor. Sovyetler bu rnüra
deleye büyük mikyasla 
kuvvetler sürmü!ICTdir. 

Burıara Gire : 
Almar.ların cenahtan 
çevirme teşebbüsleri 

neticesiz kaldı 
Londra, 24 ( A.A.) - lılıra, na

da, Harl..oi ccphesin<le cereyan e- ı 
den çarpı5D1nlu lutkkında Sovyet 
Ba~k1m1utanlığııun neşrettiği bir 
teb!İj.rclc şunlar yazılıdır: 

Hiilf'.r 
ETEM iZZET BENiCE 

AnluıroJan: 

Rııslar aldJklan mc\'zileıri tah- ı 
kinı ~ktedirlcr. Düşman mu
kabil JıiicnmJarı geri atı~r. #'========-==Qııı. 

Bazı bölgelerde taanun h•e.ket- Hf.TLER du""n 
l kryao• f'eplıniııdeki b<ığariaş

nıa .ı.Jlı.ibaharın en kanlı ve en bü· 
yüt çarpışnıı>;ı halinde devam 
ediyor. Marcıııal T~Nro'ııun 
faarruau .ııaıulıd.ığınılan çıolk daha 
lıüyi>k eh~iyette almı•ş V<' ge
n . ölıçiide harp vasrtalan, in.san 
küınel~ri kullarulıruşlll', 

mevamı. 3 u...c:u Sahiledel 

Alman Ziraat 
Nazırı kabine· 
den çıkarılmış 

---·---
Londraya göre: 

Bunun sebebi Alman
yadaki gıda vazi;reti
nin bozuk olmasıdır· 

alelacele 
Berline döndü 

Lonclra, 24 (A.A.)- B:O.C.: 

Bitler diln şark cephesindeki 
karargfalıından alel3cele Be"' 
line dö"1nüştii.r. Bu hUSllSta 
yapıln resmi bir bey..-lıta 
dönii§o 11ebep olarak lbir ee

naze mera~iminde buhmmayı 

Bl'ZD ettiği giister~ır. 

01& ,. Doğuda 

Çan-Kay-Şek 
acel~ yardım 

bekliyor 
• 

Bir llzbercie. 
Japonl~r Fuçay'a ye
niden asker çıkarmı
ya teşebbüs ettiler 
Vişi 2-4 (A.A.)- Çan-Ka.y-Şe

ckin acele olaooit yanlıma iıMiya-
cı oliduğu söylenmektedir. 
YENİ BilR ASKER ÇIKARMA 

~ÜSÜ 
Londnı. 24 (A.A.)- B.iB.C. Ja

lntlar Çinm dbğu sahlindelti 
I uı,a y akı:n1'U1Zla voe ikıiınci defa 
kanaya aSk<!r çrkarma U,Şebl:ıü

siin-de bulurım\lljlardır. 
Çur'lring 24 (A.A.)- Çrn teb

liği: Batı Yun.nanda Çinliler Ten
(De,·omı S üru:ü Salıifetl~l 

Lord Balilaks 15 gln 
tauı yapacak 

Vaşington 24 (AA.)- İnglite
ren.in Vaşington büyük elçisi 
Lortl ı;alifaks, Röyter ajansının 
mu!ha.b>rine Ağustos ayında mem 
k'<et.ine gideceğini tahmin etti
ğini söylıentiştir. üırd Hallfaks, 
15 gün tatil yaıpat:ak 3 lhafta ça
lı.<:rnalarıına deıvam edecektir, 

1 SABUN: 
Neviler.i 

Yeni bir nizamnama 
yürürlüğe girdi 

Sal:ıuncularm bundan sonra i
mal edo.t>ldcri sabunlar i~in ha
zıırlanan yeni bi'l' ııizarnname 
mer'iycie rr;!"""'"' 0 "tir 

IBu ni?amnayeme göre, s:ıhun
lar sert (soctv-cımlu) ve yumuşak 
(lıotasyoam hı) olırıı ak ü~ere iki 
nev'e aynlmaktadJT, Çamaşır sa
'bunlnrı ?rr;ne'Ji ve putasyomlu 
(Arap ~ab•.ınu) ltısID'!lanna tef
rik oluı>muııtur. 

(~V11ml 3 0..<Ü Sahlf...ı..) 

Ekmek kartları 
Kaybed<lnlere Ha
ziranda verilecek 

Vil(eyetten tebl'I( olımmuştur: 
1- Ekmek lral"!hırııı zay-ettik

lerinden bal:ıisle viliıyet ve kaza 
ia.,<ıe bikolarıııa müracaatler te
vali e<bnekteıdir .. 
~ E~k kartlarrnı za)'<'den

lere may:s ayı zarfında kart ve
rilrniy('<'<>X i ve >:Jya keyfiyetin? 

te-vsi!< ed<-nlere müteakiıp ay :çin 
kaııt verileceğinden sayın halltl'
mrıın kartl3rım mul.atazada ıtl

na göstnm~J.erl ve aksi takdirde 
müxı;caall-erinion is'at olunamıya
catı tebliğ olunur. 

Tahir Nadi Ateş Püskürüyor: 

Is anbulun imarın
da tarihi hatalar 

"Hümanist eserler meydana 
çıkarılıyor, Türk 

ve İslam eserleri yıkılıyor mu?,, 
Ta.rib ve Edeb1!Jo.t ıı:.erud<iı! tei.. 

kil<:led ve bu ~~ et.--a.!ıoO.ıı:ı d<>. 
rin vukulıı ile Pıret bulmuf bir ıaiır 
...., mııl>lllmimit, blııe IU l4di&da b,._ 
hındu; 

.İısta.ıbulda batıl>1aıı imar l>aordnltl&o 
;ııl, ıın>Jelerin !cnııa11 luııl'qelkıd<ki hü
ldlmler!J'le meza,·lıklı.rı ortadQn kal
~ bir O<Jlı: m-. lmzıam, ,.., 
lıiJ, Kel'Vomar~. çe:.-neyl 1""' ~er

lren mezar taPll'llll luılundııkları :141r
de muha.fazaya ~ bot Ye :ren6ııı 
bir h&Ntı<'t oh~... H..ııQ bu it}eıtie 

o kadar ileri t~r laı\ llıaaor. imar 
jfiınde, ara.ya ka.tılan bir ~ üııum.ie-. 
tin slwi bir !aaliytıUe ça.lJO(*'an, ıa
;releri itlbariıı'le B4ans ve u-:ın eser
ler..nJın '°Pr""- al\uıda ll&J.ın lr.ttımlatıftl 
~ c•anru:ra ugra.1.Ldarı bll.e 
!arlrohmızyoor. 

Bu mütaıea lı!ıri hayli dİlo§Ülldunlil.. 
İmar JFnde g~ice çal?1Ja.n ümani&tlo
rin mc11eudlyetlnl luıtıul e1nı<iı.' ... Bu
ou, b'< türlü aldınuz allmyordu. 

B-r teea<hrt bln! "üstat Tahir Nadi 
fle kal'iıl;ı.ştı~. Tohir ' Nad!nln, bu 

CDevıvııı 3 lincü Sııaıle<ie) 1'ahlr Nadi 

Loa.dra, %4. (A.A.) - B.B.C.: ============================,,,======== Bakkallarda tevziat 
Salıya başlıyor 

Nazi parti6ill'İn başlıca şahsiyetle
rinden Dare Ziraat Nl!'Lal'ctindeıı 
ç1karıl:mışt.ır. BcrJ;n resmi mah
filleri bunu; sıb.lıatinin booııılıruısı 
üwrioe t..t1linin uzatılması şeık:

Jinde i.ullı etuıekte iseler de, ı..., 
Almanyanın dahili buhr.ınıiılla 
yeni bir iııkişafa deliMir, Ve Al
maıt balkının gıda n:ı;yetinhı ye
niden, dddi bir sureıt.e ~ı.ıu. 
ğu llll'ada \-ulwbulmuş olup liliy· 
lülcri teskin teşebbüsünden baş
b bir şey değildir. Almanyada 
insan kudretinin azalması. iizıeri
nc şimdi k<iyliiler haft.ado 82 saat 
çal:ı~mıı.ktadırlar. 

• 

• 
lngilterede 

imparatorluk 
Bayramı 

Bayrak çekmekten 
başka merasim 

yapılmıyacak 
' Loıulra, 24 (A..A.) - B.B.C.: 

Aks 
K' 

infi ak neticesinde yaralananlıi· 
rın sıhhi durumları iyileşiyot 

izin almadan 
araştırma 

yapan polis 
Her şahsa yarım kilo pirinç, 100 gram 
Turyağ, 100 gram Beyaz Peynirverilccek 

Gıda madcı.cleri tevzıa.tı.na salı 

lki sene, iki ay hapse güniıOOen itibaren b!l:ıdk.al'larda 
hk d"ld ~l&nıJac '11". Bu husw.l;ı iaşe 

ma um e 1 i :ıniidürlüğünRin teN>ğ, şoour; 
İzıni.r, 24 (Telefonla) - Rcant Bölge Üuje müıctforlüğünden: 

mfu.aa.de almadan arııı:tırma ya. 1-Halka tev:ı.i olunmak ~re 
pan İkiçeşnielik ınerkez lııomiser lbakkanara verilen pirinç, tur ya-
muavini Ihsan malı.kemeye veriJ.. ğı. ve beyaz ;peynirler 26/5/942 
möş ve iki yıl, iki ay, bir gün 1ıııJı- salı günü«ıd-en itiharen şehrimiz-
• nıahkfun edilmiştir. deki bütün ba.kkallar tarafından 

ı 63, tur yağın perakende kilosu 
165, ~az peynirin perakende k~ 

(Dcvanu 3 tincü Sahife.le) 

• • 
Irak ve lran'a 

uzanan 
hatlarımız 

Ayni ıncrke:r.de müstahdem Raif lha:Ika tevzi ohınacaktır. Aıtkara 23 (Telefonla)- Di-
ismincle bir polis de piriııç !.ev· 2-- Her şahıs ekmek karne:eri- ~aJ<ız - Irak e:!'Illiryolunun 160 
zi ~inde rlitvet aldtğıuda 25 ay nin ır.ayll5 a"1 •rıız•h ki)~esini keıı· ki'lcmetrc!ik ilk kısmı bitir>lm::r 
hapse mahlı.fırıı uhnu. tUI'. Bunla- tiımek suretile kendi nahiyesi •· 

h . ~~ 

rın er .ik:si de tevkil ohınmuş- dalıifüıdeki bak'kallan.ian ,yarını Elizıg - İran hudud hattının 
lardır. kilo pirin" 100 gram tur yağı, 'bir !. ısımı da ıhalc t'Clılm tir. De-
Diğer ta.raftan Tur'1D Ya! falıırl- 100 gram b~nz peynir alacaktır aniryolu Kozlu kömur hav2a'l<18 

kasında &ebepsiz olarak işini bı- 3-- Pirincin pera-kendıe kilosu da yaklaşmaktad•r 
radım 5 amele de nı:ıhıkeıneye ve- !!~~~~=~~~~~~=~=~==~=~~~~~~~~ --rilnıişlerdlr. 

İtalya harekete 
~.~~= :.,..-_ ..:-~~ E ~ ... --
~=~~ --- -:-~-- ~ 
E;z_ =-~' -- : d'---------~-· -~-=-=-:: - ."::""""' - - -..:...~~--.ı 

• 

Halbuki, Harkof ısl~etinde 
hWıhyan bu taarruz illoöı:ıce daha 
ziyad.ı Kerfde başhyan Alman 
taarruzunu ~a.pl'tmı~ a matuf bir 
hareket ı.ayılıyordu. Mııla<adın bu 
olmadığı r;e Sovyet 1aarrn:ıunıın 
en a milyorıJ.uk bi.r orduya da- . 
yaıı.d.ığı harckitm seyri içinde an
laşılmış bulunuyor. Binleue tank, 
binlerce tayyare \'e en ınıcd1ırn 
Ru.. harp \asıtalan hu taarruza 
iştirak etnı~tir, Mücadele geçen 
yılın en L.anlı ~ biİyük ölçüdeki 
kal'i netitdi ~ıla>ıJllıWarı.ııdan 
hiri maJıi~ etindedir. Almanların 
hu taarruzla bel..lemcdi'k!eri bir 
sürpriz kar ısında kalmış oWuk
lan muhaL.kaktır. Al1ııan B<ışko
n1utanlıi;ı SG\:l·et taarrll.Z.Ullu dtu
durma.k, l'imoçen.lwu oniw;ıınun 
ıkülli kuvvetini çe<r.her içine al
mak "e grriden vurmak için her 
tedbire h.:.)vurmu~lıır. Henüz mü
cadele ndicelen.ın<?diği için hangi 
taraiın l<azall'Çta, lmngi tııraCın 

kayıpta okluğuım ta) in etmiyc 
imkan yoktur. Şimdiki halde, btt 
iki tara( da durumun kendi lehin
de olduğunu idıdia eylemekte ve 
80n hıı.dıdiyk propaganda yap
maktadır. Yalnız muha-kkak olan 
ti'k şey, hiç bek.lenmed:S. bir an
da cenupta tahşit edilmiş lı<ılunan 
ll:i taraf l<ülli kuv.e•tlcrinin kat'i 
ııetkeli bir meydaıı muharebesi
ne tutu~muş ve neticeye doğru 
yakınlaşmı~ bulunmaSld.ır. Al
mar>lerın Kafkasya y><>lunu ken· 
dilerine açmak iı·in bu bölgede 
2,000,000 luk bil' ordu, 2000 tny· 
ya.re, 10,000 tank ~ladıldazı kat'i 
mahiyetli ha.Jıerler Bl'aııımfadır. 

Anaık, Sovyetlerin de bu bölg&o 
de it.ışı boş geçirmediıkleri ve 1tfa. 
reşal TlmoçeııJı:o'nun ı.-ndası 
altında büyük bir taarruz ordusu 
haurladıldarı gün pi aşikar o
larak meydana çı.lmu~ bulUDUy<>r. 
Belıki, bu bölgedcıki Sovyet onlu
au da 2,000,000 a )•lrnıdu, Ylne 
güıılerd.;'n.bcri karşılıklı tank mu
harebeleri devam ettiğine ve 
tanklar :ırasında kötle ıı.ı.ruııde 

müCJOdek y~pıldığına ııöre bu 
bölgeye yığılan Sovyet tanldarı
nın da adetçe Alınanlarmık.inden 
geriye kalmadığı anlaşılıyo... Tay. 
ya.re duru;aunllll da böyle oldıığu 
muhakkak. 

Bııgüıı Britanyaııın başlwa milli 
bayramgiiı>J,eriııden birjolan .tın,. 
par..Wrluk güırii·dür. Fakat bu 
yıl milli bayrağın dalgaland:ınl
maSlndan haşka merasim Ylll>ll· 
mıyua.k ve biitfuı İngiliz halkı 
bu bayram gününü zarer İçin ha
raretle Ç"lışnıak azmile tes'id ede
cektir, 

'ilüe9ıtf kazada ıdıit diı.en PeTt-~ ~l'!rlnderı H~ (Ön sıra
da •idıın ÜÇÜ<!Cti) ve ıcyDI ı.a....ıa yara J"'1arak Cernıbpıı,ıa Raetohaneslndoe te
cııı.vı ..u.n& o.iman P<T~ Lisesdı 4 ürıcli sınıf F Sıtl: "1i lalebelcriılden Nazi1 
oilu Muııı.ı.ta (Ön ıırada ağruın birinci, ~) mektep ba!ıçesinde 

geçıyor mu? 
Lonıdra 24 (A.A.)- Öğrenilfü

ğine göre, FrPns~.ı: huıctud'uniliı 

mühcm rnikılarda İtalyan aı;.kem 
bulunmaktadrr. 

Demokrasga
larda hava 

re çektirikn ı>tıraplar yüzii suyu 
hiirnıcline, Alınan ıniJletinin ınü .. 
kiifatlandırılnıosı lıU.uınuna ]..,.. 
dar iddia eddıili- 1 ,•r. Bu kadarı 
sa dete i'tfhza 'e propaganda ... 

Jo'ilhak;h, hariıin umumi neü.
ccsi hakkında kat'i bi.r kanaat ile
riye sürmek için henüz vmt çok 
erkendir. IlarJoof muhJll'ebcsiııi 

(Devamı 3 Uncü Sahifede) 

liayladaa Ynnanıs
ta:ıa un gln derildi 

Kahire 2'4 (A,A.)- S'turborg 
isillıl. bır :bveç gemisi IB15 tıın 
unla cwnartesi sabahı Hay!fadan 
Pireye hartıket etmiştir. Bu un
lar Yunan halkırun yanlırnwıa 
ı;timelatedir. Dağıtma, parası:z ve 
.ihtiyaçlara &Ure 'Va&>llacakıt:ır. 

Beynehnilel Kıo:ı l"ıaç muTah
hasları tevıruatı kontrol edecek
lerdir. 

''Admira,, Takımına 
karşı hazırlıklar 
Bugün Şiş15 • Beyoğluspor Şeref 
stadında karşılaşıyor 

Mektepliler spor şenliği çok muntazam 
oldu, birinci 1 i k Haydarpaşa Lisesinde 

(YAZISINI DÖRD'ÜNCÜ SAHİFEMİZDE OKUYUNUZ.) 

vıroda7ıan acasmda ..• 

Evvcliti gün .Mtsaray tramvay 
dEıpoou önüne kazaen düşen txıp 
memiliıinin mtilakı neticesinde 
ölen Pertevniyal lisesi tal<ibesin
den 295 nımıaralı Hamdi Ülkü, 
A!kısarayda marangoz Melınıedin 
oğlu Erdoğan, A:ksarayda Kemal 
paşa caddesinde 22 yaşında Maz
har Yehncn ve yme Aksarayda 

(Devamı 3 üncll Salıited>e) 

Pariste on kişi 
daha kurşuna 
dizilmiş! 
Londn, 24 (A.A.) - BJJ.C.: 

ı5 gün evvel bir AlmJın a.:kerinin 
öldiinniye teşebbüs edildiği idıdia· 
sile dün Paıiste JO rehine kurşu
na dizilıuiştlr. Eğer 8 güne ka
dar müteşebbisler bulunma.78a 
daha 10 rehinenin id.aın edileceği 
biklirihnişiir. 

&.ki tüfeklerini hatıra olarak 
saklıyan iki Fransız a.&eri de kur
fU-DS dhilıııiştir, 

Diğer taraftan Berlin filanııo
ııik orkes!:rası Lion şehrine geL
diği zaman Fran&ıZ halkı nüma
yi,<}crde bulunmuştur. Bu ı;ebeple 
tevlilll.er yapılını~l.u. 

1 MEKSİKA (ORO PURO) 
Mihvere yarın tercümesi 

harp ilan ediyor 1 ve (PARA) 
Kongreye teklif edl
ıacek karar ;Jadur 
V aşni81= 24 (A.A.}- Meksi

ka hükfunetinı:n mfaver hüku
metlerine pazartesi giinü tıarp 
ilin etmesi bekleoobilir. 

Geceıleyin reis Manod, kabi
nesi. ile 3 saatlik bir görüşme yap 
mışhr. Kabine; lrongred1!n, mih
vere haıp W.n edilmesini istiye
cektit. 

(Gençlı"k) gazetesi soın iki sayı
ıındanberi, ed<>biıyat ve LMr lııa~ 

yatım1za fm<kaladc bir vesi'.ka t;e.. 
mm e1ımek bakmnndan çak güo:el 
bi.ı- t~üıse gir;şın.!ı,~. Bu fOOr 
ve san'at gazetesi, üst:ıd arl<ada
f.lill"' Necip Fazı.! Kısaıküre«'ill 
(Par:>) p1y esi ;riizünden, It81lıl&
ketimıitu:le iB!nile meşhur, f:ıbt 
cisıThi.le meçhul olan ( Oro Puro) 
aclli l:t:ı.l,yanca ceeri, aslı.ndan, ter-

(Dev&mı 3 üıı<il Sabiltı\ol 

Bulg.aristanda 1 SOGENCE İŞ 
te~k.ıf~t 5000 l VERİLECEK 
kışıyı buldu Emiııönii Halkevinfo Nuru°"" 

Londra 24 (A.A.)- B.B.C. Bul- mani~·e medresesindelri işsizlere 
garistanda ıınlhver poliotikasıııa iş bulma ve kurtarma yurdu bu).. 
kar~ı h.aDc uasmda büyük bir dırğil işlere yerl~Lİrınek Ü.ere 16 
Jıoşnutsuııluık \"ardı.r. Şi.mdzye J<a- yaşından yui<arı olmak şarfüe elli 1 
dar yapılan tC'lllkiiatın sayısı kişi aranıakt:ıdır. Bunlara 90 - 120 
5000 1 geçmiştir. Bunların arasın kuruş arasında ye\"nı.İye verilerek 
da her smııftan şahsiyetler mev- \'e aJrıca yotak \'C ye.ınPkleri de 
cu•ı bulur.ımaktadır. tem.in olırnacal<tır. 

NECİP FAZll. RJSAKtlr.ım 

Çörçil'in - nııtku, lngiUz
lel'tt, nek:Kıat d<>vte1iİni bi

tirmiş bir hasta hakkında tabur· 
en raporıınu \eren doktorun müj
desi kadar tesidi kaçtı. 
Hastanın ayağn kalkması, has

talığın yenilmesi demek olduğu· 
na göre, artık demokra..yahr, 
doğru veya yanlış, erken veya 
ıeç, biiıtyeleriu.i tehdit cd-eıı l\lih
vcr haetalığıııın yenilme deucsi
aıe girdiğin.ı kanidirler, 

Bu kanaatin - ki be1> de o kım:ı
ate mcusup olanl:ırd:ınıın • sade<:e 
biru vaJUtııiz ve mübaligah te
:ıaılıürlerlııden biri, harpten soıın 
Alma.QY11ya tatbik ecl.il«ek ş:wt
ları şimdiden ortaya dö~k te
ma! ül<inde okunuyor. 

Kimisine göre Alman miileti, 
bütün bu olanlardan, lıitenlcnlen 
mes'ul değilılir. Alman milletine, 
harpten- ı;ıonra, layık olduğu ba:yat 
hakkı verilıwıli; (\'ersay) ahdi· 
nin bunaLtıc:ı ŞBl'tları bu millet 
hakkuı.da bir daha 1atbik edilme
melidir, Cezıılanclırılması ve yok 
edilmesi gercloen sadece (Nazlı;. 
m:ı) ~lidil'. 

Teınayiilün bu k"m" nıütniş 
bir İngiliz istihzaı;ındnn başka bir 
hmıısiyet ifade etmrmektc ... Bi· 
rn w.ha Ueriye gidibe, İn~iiizle-

Klnıisin° göre .it'. (~aziz1na) 

§<'kli derece"ınde. hu ~kli beu ın
&iycu Alman nullcıi de mes'ulrlür. 
(\'crsay) alıdiıı•n bunaltıcı ~art
ları bile, lınrptcn "'.>nra bu ın.Uct• 
tat.bik edilnı..• ... i gcrrk<!n '.':arllara 
.göre ancak bir cennet i.kl "ınhıi 
~t:l\C\·elt.r. Bu ınillt.•ti, hata~ın• hir 
d:lıa tekrar etn1cuıc!.İ için, taın 
manas.ıc siliıhlaıı, silah \"ücude 
gelirmek imkan \C i'tidadından 
sı3 ırmak, sadtcc iktısadi salıaıda 
aç bıraLııı~ınaL lazımdır. 

lier ıı1'yse; dcıııokra lalar h<ır· 
bi kazanacak olur.'\a, Alınanlara, 
Alınan milli id~rc ~ckLnc ve Al
man milletine ııe l.orkuıı~ 'ı" ,·tlar 
tatbik edectj:i ldı niır- meçlıulil 
değildir. 

işin .U.l..alarmıl a değer biricik 
tarafı, ı:crçekteıı dcın<>kra~yala
rın, art.ık zaferi 01Üll'ari{elcşn1~ 
bir ımnn halindt.· bcniu''t·n1i~·0ı 
başlamalarından iharct... 

nu inıanın ~·cg3.ııt· da~·unağı fi::ı, 

Almanlarm So\'~·et Rusya -·n)lla
nışındaıı sonra, drnınkrasynlarf'a 
ınaddi ve nıane,·i s..ı.ha]arda üsti_is .. 
tc bindirilen \e h<nüz ortaya ~·· 
hrılmıyan bii) ük !.un-et stoılru; 
\'C :'\lihnr kıınctin:n Sovyet 
Ruı;;.J:a "it:ı>lt>rine içirccrği son kan 
,·erg!sidir. 

DetnQkra_r;,~;alar, bazı tezalıiir 

ciJ,·rleri ınüsfe~na, esas bakını .. 
dan baksı:ı: değildir. 
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HALK FİLOZOFU 

HOCAYA YARDII\1 

tılcuıcktcp lıocalarmm en 
bü:vük tal hsizliğ!, Huı;u.~i İıda· 
r~ıı..11 ma.• almalannır. İş böY• 
le olunca, ealar .. w .... ......,. 
!ar~ müktesep hakları olıom.~· 
t;.Jı; bir se~·ir içinde munJD<llo 
görcııriyor. Vilayet değ:şı.ird.ik· 
çe b:rtakım zorluklar M'iaya 
çıkı~or. Her vilii;ı;etiıı h~ 
nıali .ıurıuııu nıilıa\·i olanı.Qor .. 

Uııliı.,a, ilkımekley hocallırl• 

nın nıaa,oı vuiyeıi lü garip hal 
oruder, 'e bu, böylece <)evanı 
c<lcr. 

Ga•e!cler yeni bir habt:r ver• 
diler: Hiikumet, llusııı.i idare• 
!ere mali yardımda bıılunacadı: 
\'C J..ı!U'klep bocalarıuın JıirJı;. 

ŞbIDJDEN 

BÖ~LE OLUNCA.. 

Od u:ırnn çeldsini bazı sa lKJlar 
97.i kuıuşa kadar çıka.nwşlu

me~"'!!iruaı yu olduğuıı.u unutma.• 
yın! Art.ık, daha ~en insafı 
hu kadar elden ima.kan oduncu• 
ların, k~n nasıl biror ı:arip Adem 
ol.ıı.bileceıkleriru tasavvur edin! 

Akloı.Iı i.ıı:.al ihsan eyliJ'el 

KADIN' 

• 

REŞAT FEYZi 

nftş kıdem zamları derhal öde
necek. Bu hadi.senir>, .ıak.alı

ları ne kadar çok sevindireceği 
~ydı>ııdada. 

lliikumet çok i5~1i ve ha
yırlı bOr luıru vermiştir. Eğer, 
bu i.ş, llususi idareletto kalsay
dı, i1J,.meldep hocaları, d. ba 
kimb:lir ne k..ı.ır uzuıı bir u
man haklarını alamıyac•lrlardı. 
Eğer, '.\Jaarü V .... lcli, Hk 

tcılri at masrafını, umumi nm· 
vazoncde Maarif V..ımıJ\ğ; biit· 
ÇPsmin bfr fnslı ho.linc de ge

t:.rclılirse, o zaman, ill<Jıı,.ktep 
hocalarının yıldw bütüa l>iitün 
paılıyacvklır. 

Mal satmamak 
• • • 
ıçın yenı 

b i r kuı·nazlık ! 
Piya..<ı.da bazı Jlbaltit tüccar'.a

nmuı yE'nı bir k=azlıgn başvur· 
duklan göı".i:h'ne'kte<tı·, Bunlar 
enerinde mffi.-cut olan malları 

müımikün olduıı;u ka.:lar az sata
rak mütvbakisin:n zamanla kıy· 
metlenımesi iÇin aıı!k.liıinlarını u
fak ll"fek ve olur olmaıı: sebepler
le ku.pamakta<lırlar. M~ehi eski
den hiç ficet değilken ~rnd; Ga
lata semtinde bcr cok dilkıkanlar 
reıımi daireler gibi saat 12 den 14 e 

'0lll:p ~· MAHKEMELER, J 

""k:.,,. •rı~ '•! · rı rı ! Ayağıma basma ki ı 
UIL.2; ~ • !..il 

1 [';! ~1 başına basmıyayım 
Ulda maatıleıeraDi ç• d j ff k t• ve! lıcsi de seyyar pazarcı idl.ier; yanı, j 

saklıyanıar.. I ın e apon muva a ıye ı,. 1 ~:.":~n;;;;~~ ı::;::.,:,.:'.~nıe l 
Bir kaç guıı evvel, oıi:ı.lı.kite bir şe. Doneç'te Alman- Rus harekatı! Bunlardan ıwı.;, p•la:Oı.ı·.:.. .. ooı pa. 1 

lrer Y<>lı..Ugu zuhur .-ııljL<. Ş~~r :;>;r- ca pııu\alonlu, ~ ı.ana\ YC'ellJi nl 
krii, til('('ar& nomı.al o~arak • k:-r ve.. c ) b!r İ3ta-n<bul Kiilhanbf'Yı artı~ı <ii. 

r-0•ıı'11" FoG<ot., lk<t!!aı3taroa :ıeı<er bu.- Yazan: l. &. Eski Eükreş Aleşemiliteri (,<>v<ieı ıe, ın yapılı, kırpık ıııyı!tlı ba-
ıı.ı.namıyordu. 1\.Ieğcr, eı~e-r~n ki1osu- bayanı g·yin.!'1'.Jı, orta halli b~r ~ . 
nwı üç yuı:. kur\.ı~ Çu~lıl.Côgl tarzında .lkc.ısı de b..r4f.) rlcı.iıı.den tazniılat J:>l1-
b,r kuyruklu ,yola.ıı o~•ya ıo1llm.,... UZAK DOOU CElPHESİNDE: DoGU CEPHESİNDE: ;rorlar, dÖ\'Ll!dl~•r:ni idtl.a edll:or. 

Ar:ık, ~d """"' bcında.ıı f)Orll">kl Çm - Japor. harbı, yeni Japon Amıan!nr, Har·koıf cerh esin.de !ardı. Evvtta Cevdet anl:ıltı: 
••lh1Bı.ııı ı· =., ecid:ı:.ıır.."""2. Tabı!, taarnv.!arilc ön<.'ml! bir safhaya 20 piyade, 3 s>Nari ve 15 zıııolı - H:wı:l !'Azar y<rlne gitsem bu 
t>:-ptanoı hi<:car d', i>alıık•I d& eijndtkl 1 giıım:«Ur, Fakat bu ~aflııuıın ~ı.. 1 1 -, t k•rtı.n'a ç r. Gerp yanıcıa tn;ıı: ııu -. ~·- tümen i e yapı an biiyn:< Su• ye · 
btitü....'l ~n e.ı1c:.adı. Fia..l.n artmasını Wl"~. su-· 1 ecc-iii ıact-.mıin .....ıi~cbJbr. kurar ... I:ı •ni bozar. Ben fa:;ulyeye 

u " "" taurrll'Zwıun tamamile ak:m kal-be!> :Y,,r! Fiat ul'tac&k, onlar da, gayet 'lvlarc~aı Çan-Kay-Şek ü>ğu ve .r nıı>i b•' der<:-m o > i.rm• dlqe lıagırır. 
ı..cuz.a alıcınu' malı p:ıhalı pahalı ;ata.. ' dığını blirl.'.ı.mlştir. Fakat bundan ş ı•i•t>nıık, şak••b~·,Jık eu•r. U>1<1k 
caık 1a.r, çok kRz:>.nac~k.1 r ve Mry Z\!Q.o. cenli.IJİ Cjrııde Japonlara karşı a- daha önemli olarak ~w haber de ter~J.h:1c cic ,parn~ eı~·-aı.:r. Y:ne. yir. 1 
g oi&c-ü1'1r. h\;:!iD.p.s::tı,. para hareı- dran a.rJım müdafaaya dev2n1 et- vardır: A1n1an mu.kabı! taarruızu, 10oye sattıj.nı otuza rctır . .:\ Ben:..ın rnaı.. 
yanl<!r zumre,,lııe katılacaklo.ı.r... mek azm.indod:r. CC"phelerde Ja- en mühim dfu:man grllplPDUn ar.. Janm yUı; tıstüne k:ı.Jır. Her zanuın 

Bunlar oyıe iıl•rd.r ki, ınes'ulü bu. pon taarruzl<ırma karşı ciddi kasına diişniİ.';; ve bu grupun ils· ı. a, <<ı•r m. DU.n ri• ~yle o:du. Us-
lup orı.,a çli<armak !ıemcn ıııiimklın mukavemetle bulunması bunu Ü t•">k arada da b>na ll.! a4nıya b•ıt-leri ile irtibatını kemıiştia'. çün-<i<~ ı.. Ş"ker Ş ~oeı.ı ııo"'naı ıev •. at gö..tenma1<te<tir. !adı. 
yap!ıjına gure. ıcker c.-erede'!. Bu, wr cii milıhl:m habere göre, A!1;11an, _ Ne g:lıi?. 
bır b L'llece d•ğil.. Ya tcptancı, Y-• pe. Doğu Ç>nJe Min ne<hri man3a· Macar ve Rwnen kıt'aları bülün - Eo•yl, t l.uı <liye c!01Idion. Mık 
rakaı.a<cı saı<1<1nıı;;lır. bın 3 yapılan Japon çıkarması, mlklafaa ct'phesi üzerinde müte- ben de hu .. >aı.nı. B.r lki JM söyle-

Fiat arl>ia, elde meo.·cU<fü ıı<>.teren vaktir.de yı:ıpıJan Çin hücumu ile meıikiı; blr $ı:ıkilde nm!{abil taar· d>m. O da bana dı:ıa ağıniarmı ıoy«-
b'r beyanname lsten<;c•k .. F•ka~ b•- ıınuvaifak olmamı.ıtır. Fakat ce- ru"a ge~mi~tir. d. Sonra da ı; di; 1.,g.ıu de-virdi. 0-
l·annan:ede h:ıkC<i yekUıı ynı<lmıyacak nuıpta ÇC'"yang hcilgesinde Japon Ruslara göre; iş~aı ~dilen mev- zern~6'ı bu.u~ mıı.tları dd'1ll. Ondan 
ıl.:i.. zaıtcn, isten~n btytn..1.aal't:ırrde taarruzu kuvvetl:o..lr. Japon teb- 1 , sonra k:.1.pışhk. Ben bir vurdunısa o 
!uık.::.katl ya .. n k.:; taccr ye esna! ol- h d 1 z:ler kuvvet endirLmiş, taarruz iık.J V~ırdu. Aç ... ı;ası bcrı.! d:Jvdü. vov .. 
dııgımu öğrrorr:ek, oddt1n meraklı b'r !iğ. bıı cer> c e lOO b:n k.şi ik ve hareketleri yapıi.ınış ve İzyum dlıgfı .ç.n , ıa,~ndmim..,ını, malları. 
§eyu;r. 1 5 tümenden mürekkep bir Çin i tikametlndeki Alman hücumları mı <lw!ı.uğfi .cın cie Y~•nı be:; lira •a.-

Tilccarın, -.H:n depoları, o,-d.ye. ordusunun mağ'.up ed.l.diğ'ni bil· pfüıkürtiilmüştür. rar ı.yan LS•Cr.m. 
!eri ne .... <tir•. Buraları a.rarnak, be- 'l'rınektedir, Bu tclıl.~e göre; bu İki tarafın ver::liği hı h&'!ıerler Ce.u,.ıen «ıQf• HaUo söz aldı. Ko-
yann&fıı.e-.J vı.; ilmem1 ınal olup o\rr;a- Çin ordusunun muvasala yolları bir<bir'.nc yine zıt olınakla bera- yu. DG,ci.E.a b~:- ku...ı:hcın:Otyi a~ıyla, 
dıtını tcsbA <·lnıoı. l.:Zıın. ı..-ııu,bulcla, kn.~iJ:mi<, Çek,·ang ve bu arad~ ı b - Ilen bir f-"t.ı :.d;.ıııı<j. ()J<>bor! 

J ' " , bcr şi:mı.!" 1k şu fa"ıminlerclt' u-şck<'rden, yağc.an, pir41~1.'C'n tutun da dört ı;;ehir daha i~,.-..al cd:hnfst. ir. satar. nıunu ... u:ı ~ ı:,cç;qı.r..ın. Onun g:. 
her nevi gu1' Ye erzak maddesi var. ~ .... lurı.enak müm·künc?·Li.r. bı zrng40 o.tt-r .... A. rov<Utsıııd.a da deg ..... 
R:ıırn kaııuat.miz budı;r, Ancillc saklı.. Jap<'nlar, herhalde ilk iş olarak Rusların işgal edilen mevzileri lım. IlUiUn ..ar, bugun k•.anır, ~u-
S.ıkılıyoı ~ar. Yuk:ık fiat veıt:&enlz, pek doğu ve cem;ıbi Çini i{gal c:krek talw.ye ve tahkim işine kıo;·ul- çı;..o yer.nı. unun ıç.ıı, """'" satıyo-
Mfı her ~Y bu1abil.10raunuz. bunların araSlP.da btr nıuiVa.-;a1a. ma:arı, taarruz iıç~ hareket teşeb runı . .Buna rt.•n; .. ?ct )'t!i>!ıgan için kı-

S•k.ıı.m.ll<.:.ı, onlar lı<><•bma taıı:ı kAr şebcıkesi kurmak n'yetindedirler. büc,ünü Almanl:ıra bıraktıklarını, z:yor. Dun a;,:ş"°ı .rıne ıasuJıyey ıba. 
var, CiirJtU, t ırller .ıı'l:llıkce artac•k, oıı.. zı·ra buna muvaffak oluTlansa, f • 1 dull:ıh y.rn•i b•>• r.kıam paı..m bagır. taarruıııdan mü.da aaya geçi:.< e-
lar ctena ~ lt•unııc&klar.. O"'l:ı.n sonra Çung • Kinge mü- dım. Gc.cL, bır :;uı·a,ye f•>uıyenu de. 

N ·~ rlni ve Ahnanların da tekmil cep-«tıi.ı.l Yipmah?. HemaJde. depolan. tekartp bir s.ekiklc ilerleme:ı'k: gÜ" v:ıru~. t.lal caınn yı.ın.g':l.bı cierıer. lı.iıık:·m 
antrepoları h'i arwnak lazım.. ' he üzerinde mukı::bil taarruza bey, lllDan 0 yanabilir ıni?. Gözuıu 

R. SABiT olımıyacaktır. Bununla beraber girfşt,klerini gösteıımekledir. karardı. b<ıı "" ı!·d·.p onun işportnsı. 

Buaya ve Jap D)a 
Yazan: Aht-:ıet Şültrii E•mer, 
Sryyyet Rusyan.ın Japonyaya 

hüyiık elçi göndermege karar ver
rne<'i, Rw; • Japon n:ünaı>€'iıetleri 
etrdtTl<ia yenı<len bır takıırn ei· 
sirlere çıtrr ar;-.ınl§tır. 

Verilen haberlere göre, lluo;ya 
e;k, büyük elçıyi geri yolla.ma
mr,;;, fakat yerıne 19:ı9 senes'.nden
beri bii,yük ·elçiliğin müst~an 
bulunan Mali.ki büyük elçi olarak 
tayin etmi~tir. Bu h:ıİ><'r Japon· 
yada memnunlukla klirşılaımuş
tır. 

Rus • Japon münosc'betleri et
rafmdaki ~(Mphelerin tam bıı sı· 
ralaroa giderilm~ olması Japon
Jar.ın Şler'.ne pek ziyııde eh·ere
cektir. Çüll'kü Japonlar büyük 
bir taarruz hareketine giri~ek 
üı.ercdirler. Fakat Japonlar yeni 
teşetibüslere giri.,"'l!l<O'alen C'\'Yel, 
Rus cephes:nden emin o!nıak is
tmnişlerdir, Büyülk elçinin Toilr· 
J"OYa geri dıönnıesi, bei!ki J ap.>n
lara bu emniyeti verec~ktir. 

YARATIR :\ll?. kadur tatil yapm.aktadıılnr. /============== bu Japon h& 'lerini s-.1cl.:lik iMi- Fakat Abmanların İeyumda Do- nı ~.,vır<i .. ıu. ,._,,~. ,,.. ~.a ki, ba.. 
yatla kar,;ıJamak d<ığru olur. neç nehrini geÇtiklerine dair or- fına b ""'1ıyayım. Ben onu deva-ı.nce, 

Rus· Japon münasebe"t!..,r.nde
ki bu yeni gelişme, eğer d'C'hilet 
ettiği nıana doı,'ru ise, Anglo • 
Sak$onları da, Almanları da 
memnun etmemelidir. Anıı;lo • 
Sak:sonlar Rusyanın J apooıya:, a 
karşı harekete gc'Çlllesini ve ha· 
rekete geQmese de Rusların S'· 
beryaıda:ki tayyare meydanların
dan faydalı;mnalarına raz.ı olma 
!arını istaın:şlerdir. Gerçekten 
Rusyanın Japonyaya karı;ı ha· 
rakete geçımesi, Anglo - Sakron
la rın işlerine pek ziyad., e1verır. 
Çünkü Rl.ISlar, Uza.1< Şarkta, Ja· 
porıyanın münakale yol1armı tcu
dôt edecok mukronımcl b'.r d<'r.-· 
altı filolarına sah'ntirler. Bundan 
baŞka, kabbalik Japon şe!ıirle:ini 
bomdıalıyacal· en yakın tayyare 
meydanları Slberyadadır. 

Bir refikimizin )eni tefril.-us.ına 
bn ladığı rooıarun ı.w.ıı..: ·I::rkeI:i 
kaduı yaratır ... • dı.r • .ı::rı..eği ı.a.ı..ıı 
do;.;uruır UJl Jna, .}a.ratLıgını hiç 
b;J.nİJ. t .. ruz . .Manevi ve mecazi ıni· 
naı a ·ulıanıh~orsa, hrle şu ııııoda, 
lüks "8lı;ınuıda, .k.dın.ar edıek
kıj )arıdıro~w öldıır•y<nl 

HARBi." 

Tl::.:..l•L~Rİ 

llarlnn Loııdra otelleri~ t.esiri 
müth~ otıııuş .. aynı )·ntMı:ın muş· 
teri.,, deı:·şmczse yalak çarşafları 
haftada bir değ'iştıiriliyonnuş! 

ilailmı.., ~en hergun dt~-
li; : 

~ S>rl.°"l cteUcrine bu ba· ı 
kııudan barbw hiçbir tesiri olma· 
m;~..ır, denebilir, çür.kiı, ııasıl ol
sa, h'ç de[;iş~...ır. 

BULUNAN 
JIILl,llUL EL 

Geçen gün, Moda saıı.ıııeruı.ıe 
ır_cçlıııl hır el bııhındu.. ıuılaşılı· 

yor ki, eski bir dcu :.z k:ızazcdasi.
niıı kopmuş hir w:vu!. 

llir arkadaş şöyle dedi: 
- Tal:.ı.ı.iz bir zavallJllln eli 

b~luna«ıı:ma, muhtek.ıiin di bu· 
luıı>a)dı, ya~!. 

AHMl:..I RAUF 

Mükerrer ekmek karnesi 
alanlar 

Şı:fu·ırn;-me ve civarında çalış
ır . .::<ıa olan bazı rıuni, yatılı ve 

yat15ız nıües>e6eler meuourlannın 
hem ça1< .. jlk!arı yerlerden cltmc·k 
alclıkları ve hem de şcıhriı"10dcki 
evlerinde karneleri bul.uoou.ğu 

ruılaışı:mışt!'r. Bunun frZcrine bü
tun k<ua ve nah.zyelere bir tamim 
yapılarak bu g.blierin ev!iır'.ne 

·karne verilmemesi ve verilmiş 
olanların da geri almın3S1 bi.ldi· 
t'Jm~ir. 

Bundan baf<ka. yalnız resmi dal 
relerin tat'! olchığu milli bayram 
f;Ünlcrlrıde yine bu dükllainlar 
kapalı dum.aktadırlar, Ayni Ya· 
zıyet cumartesi günleri öğ!eden 
sonra da tatbik eöılmekkdir. A· 
laka<.,ılar bu hll6ıısta talık:J;.ata 
ha~lırnJJJlardır, __ .,.._ 

Koordincuyon heyeti kadrosu 
ger.i1letildi 

İcra Vekilleri Heyeti, Ko<""1'
nasy-0n heyeti bürosu kadTOSunun 
gcı .. !ı'ktilın&:ne dair olan Koor
<Ina,;voıı heyeti kararını ka:bul 
ıoim~tir. Yenı kacıroya göre koor
d:naıs_yon hey .•ti bürosu, bir umu
mi ·k.it''P ve muavlni, yedi nıiiışa
vir, döt raportör. blr hası,i;ı\. ŞC'fi, 

16 memur ve gerekli miktarda 
stano ve daktilo, miiveom ve ha
d~"ffieden müte<:.ekkildir. 

Vazifesini habnaiz bıral.an 
bir labı·ika İ§t;İ&İ mahkum 

edildi 
Arkar:ı 24 (TeledDnla:j- Bir 

iabr~a.!ııi işini habersiz olarak 
terkeyliyen ve şeluim:z'.n Yeni
hayat mahallet;in.de 233 n marah 
e\·de oturan Alunet ofu Mus'.afa 
'l'urhall milii korumr.a mah."<eme
si taraiın<lan 66 lira 60 kurt·~ a· 
j:!ır para cezas>na nıahklııın olun
mtı$1ur. 

0Eill.-i3 ... _ 
Plrlı:ıc1u taşı ı 

Halid!. cl•öıtıJmak üzore, ken<f.l•rne 
erzak vcrz!A; n baitkalla.rd:ın bazılan, 
piru><;krin fl;".ne yüzde on n.:;tıot.inde 
:kilçfık f.3$lar karıştırıyorla.rmı: ... 

BM.k.tilaı·d.a pr.i.nç C)Ok •• Yü.t kuruı, 

yuz on ':i.ıH"Uf veı1oce bulabilyomunuz. 
l!eb te'\-ıiat ycpan mutemet b:ı.kk"ll
!al'da ~ 5, kuruşa... ~. bunlann 
;Qlndaı b;aıları, bu p ı-nce taş karıştı.. 
rı.yorlttma.1 IUıt hususunda, pah:.ılı sa.a. 
tonlara tali çıltart:ycrlar, dctn" 1.-!ir. 

BÜRHAN CEVAT 

r EDEBi TEFRiKA' 21 _ l 
l Çıngır a ';! ~,,!,~!!.'!J 
Oııı.. kJibetırck Jr..ockusu ıı;r demir 
pençe g b! g4,;;.Unıu •cavrz~tşt.L Btr 
ıdc- g ·A koşa. ak. önilrı:ıe tEsadü::f. e
dt"nlCr ik"p kakarak iskeleye yan.:ış... 

11 ak uzc-re olan vapurun d.k. merdi 1 
v nle~!Wen kOıJı~U!ll • .k:n one geçmcğe, 
tıer'a.t.::len evvel çıkı lağ:ı cab:ılıyor

c! n. S.lnk: bu \''P~r bcnı zorlu bir 
menfaya go Jr1u)'l)r:7'U$ g bı ;.ınd:ın b.r 

ı-, ınce k ırtulma.'<. lslyordum ... Haki 
kalen herkeste ovı.'el lleytıel'ye çık,. 
"a~a m•ı\· ,ffak oWum. Yol-cular ve 
k2: ~ .,,.ı gelenler a!ır a...41.r uuuc
~ .;a b:ışl:ıy .nca ~ele tenhai.a~ı. 

n cı.z ~nra memurlar da çet;lmlış, ap 
t.ı: v .. .zılü, pcroişan kıya!etll b:r çımııct 

ıJe ,.. ... p:ı7alnız kahnıştım. Vapurun 
&• e~ · e daha kırk d lke. vardı. Bu 

rU b i!fın ha.\de çımacıya J'&klaşa.rak 
rrdum: 

- t;tanbulı.hn vapUTun ıelmcsizıe 
\:3.ç lC.ku var acaba? 

A.<ıa.n gu, d<J.. ın da~m. 

- Yarııv. saet olmalı? D.70 çevap 

verdikten ronra oL.rle bôo!~ Y•rlni 
g(isterd.": 

- Ş'Jr~dlil tar:ıe var, baS b·r kere ..• 
Bl.ık.err.e s.ılonuna <WCU yilrt.aum. 

Kapıdan gj,reıiren k.ırşandaki kapısı 

aç dur.·~ kab.cıcruıı i.c;;. ndekl nıasa

run u.zerinde te.~on g~ı..lme ~eı.-t .. Bir
den :ç:ım. 9l"Vmçle dıoKlu.. Ona telefon 
elm.X mümktindtl! ... Saatlerce bu acı 
~p.a bek:M:'mcktense tlele:fünda onun 
SE5l.D:l jşi:ıuo~11 sıonı. .. sükQırı.eUe vaı.ıu

ru ~tek ne ifl oJacaktı.!. K.ıb;ne-. 
ye guaım. .. nana oawı ~ geıtre. 
Ct"k. olan ı<Jcfon m~-..ı;lC:.ine rnlişfC 

uı.r doot yüzür.e lxlkar gjb1 muh:ıblıtt.ıe 
bak.>)'Ordum. önce a!<!liıı santnılını a. 
radım, Şi'ddct.. ... rarpan kalbim 5('S mi 
boğuyordu. Santra.! -uru b<nl bck
l<>tmedl. Boğuk S06imle Pren&ff Bey. 
z:atllll daı.re:IOn iBLedim. BU.yl.ık bir ne-

Z:U.o<ie oevap verdot... 1 
- F\uyurun Pl!:nd!m p,..,,,.....;,. dai-

rcs! açtk... ~ 
Heve<arum son cı•reı:<:ye ı:elın ııU. .. 
- ıWo nereıJi.?, 

' 

ebas intihabı ka
oun u rGjesı yeni 
baştan hazırlandı 
Ankara 24 (Telefönla)- Meb-

ııs intihabı kanunu projesi. yeni 
b.:ı')'.an h~ıı·lanınıştır. 

Bu yeni proje; aLJi.kaclar olan 
Vok'tkt!crin mütalealan alınriık
tan sonı·n Büyük MiUet Meclisj,. 
nı, SC'Vkolumnak ü'lere Ba5veka· 
!tt., verilm:ışt:r. • 

Maccanen verilecek sebze 
/ideleri 

Keıı,,h l:.;>hçeler'.nde ya.ılık seb
ze ye1:Şiırrook j,;t;yen halikıımıea 
trl"luım1 a_ old g meıcıc nen 

<!;,. tes, pall.ıcan, biber ve sair 
yazl>k sebıze tıdeleri veri!.ınesi 
Zirnt Velv'ıletinden tebl:'.;ğ olun
mw;tur. 

Plajların civarlanndaki 
binaların kanalizasyonu 

:Belediye reisliğ; şehr'mizdaki 

plajların ci·ıarmda·ki ka.naLzas
)'Onları tct'1<i-k etmiş ve bura•ar 
daki bi<ıalar hakl«nrla yeni bir 
ikarar venrniıştir. Bu b:nala.rm ka-
11alizasy-0nlan ~udan c!Oğruıya 
den'ze akıtı!mıyarak bir havuz
da h'dctiri!ccektir. 

Bu havuzlar muızyyen müdi!et 
ler sonunda belediye tarafından 
!tmizletilect"klir. Böylefiltle p\'ıj 
sularırnn tamamile tem;z o'ıması 
temin cd:'.ect•ktir. Bu kararııı bü
tün sayf;.ye Yl'r!er'ndeki gazino, 
diiı.1<x5n vP evlere tatbffk ed;Imcsi 
de düşünü!ımektc<lir. 

Vilayetimiz emrine verile~ 
mısırlar 

Ticaret Vekıi.leti, viliyetim:.Z 
emrine yeni.den 120 ton tdıumktk 
rnıs>r vermi.şt!r. İstanbul txıprak 
o.f~ · miirlürlü.ğünde hazırlanan 

lıu mı.sırlar vi1ayet'1niz da.hiliooe 
ki bir kaıç btzy.W; çiitliğe ta.k.ıim 
edflecektir. 

Ka11ıdz:n katı fakat son derece tc-r
·yeU b.r C:Sok: cevap \.-erdl: 
- Nerer'.ni arıyorsunuz e!end m? 
- Prenses lk-yz ... nJ..n daires!.nf. 
- Buraı·ıdır bcye!cr.c:tmıizz.... Enı;r .. 

ler.i.niz?. 
- Estağt:ru la.b... Lutr en Pren.><s 

Ber;rzaya h&be-r verir z?. 
- A~!ınJZl rlca eder.m. İSlll.i 4.1.i.nh 

efendro?. 
- Ben, y... Tevf4<... Keıı<!Jlı,ri 

anlarlar-... 
- Liıt!rn b'r dakllı.a milsaaJe b~yu

ruouz 1,,ey ..nı. 
Tele!'On muhaveresi kes.'J.m!şti. Jle

yccandan dUşmemrk iç'n reas ... ya da .. 
yand:..m .•• Dr.in b~ nf:leoo.e t;ogsü.in acı
dı. llinız sonra rnakıined_e nııJhatsbın•n 
y:ıkl;.ışt:~ına der~ot eden tı~ır:ıia 
baş!o.yınca kulak verdm: Bu Pn:n;;.cs 
deği:J. y .ne d-:nılııkl erkekti, Se!il b.:rö.z 
<lı>n uk !aş:: ıştı ... 

- Allo" o·:ye Ee!s..'en!yordu. 
- Prrruııes ~r mı'!. 

- a:bniyorum ete":M:l!.m. Oda h iz~ 
me1ç:si Prcıı.....:n t:ı!ef<ma ge!emı;ye. 

ceğin;, ııöyledi. 

- YC>kıla.r mı c!aires:.ıda?. 
- Bllmi;rorum ... 
- Çıktığım ııör<mcd!nlz mi?. 
- Çıktıjtıru zaruıot:m.iyorum. l\!eı;eul 

olsolar gerek. 
PC!k.;. b.raz .sıonra tekrar lelc!onl3. 

Cl'arı.a;ı.. 

Mevsimin ilk meyvaları 
Me""Sinr..n ilık mey'Vaları gittik

çe bol!<çmıı!ktaıdır. Kiraz pera
kende 40 kuruşa; er!k 30-35 ku
r~a imniıştir. Marul bu yıJ azdlr 
ve henüız 10 - 12,5 kuruşa satıl
ıına~tadır. Bu halat ;'Çerisinde tur 
fanda dutun da gelm«;i bekle
ni!nıekJedir. 

Plaka verilecek otobüsçüler 
Silah altına alırımalan dolayı• 

slie otomc>'billeriırin faaüyeterine 
son ver'.anlş olanlann, terbio;Jerin 
de yen:d~n aklıkları veya muh,,,. 
!aza etti.kleri otomdblllerine plaka 
v-e • ~eter müıaabdeei veri\

ıınesi Jıaklkır.ıdaki hükmün kam
yon, kamyonet ve ob:>büs sahi'J:ıoi, 

-0IUıp b:ıııat işletirken siılh altı.. 

na &hronuş okı nla ra da t=ili 
Koordinaıs)'On heyetince kabul e
d'i lırri ıştir. 

--<>--

Açık İf ve memuriyetler 
Kayseri beleciıycsiJıin 25 lire. 

asli maaşlı muha<i.pliği ile hazi
ra.llda asli =şı 4-0 !:.-raya iblıiğ 

ea.:!ccek ol:m ve halen 20 ikadan 
ibaret bulunan mahalle ış;eri me
murluğu miiııhaltr. Bu ayın Di>
hayetine kadar müracaıa~ olunr 
malııchr .• 

Topri'L'< mahsulleri ofisınin An-
karadaki ınnı·ııni merit..,-,.ine 80 • 
120 l'ra ile daktilo alınmak üzere 
orta mektep merı:unları arasırda 
bir müsabaka açı,'.ırrıa.ştır. Müra
caat müddeti yarınlki pazartesi 
akşamına Indarcbr. Kaza.na·n 1a·r
dan l:san bi.!enler tercih oluna
cakbrıdır. 

Arukar2ııfa. aAkerl f.abrkialar U. 
Müdürlüğüne mf)tör, l:rmy.:n ve 
otnmıobil ve kal'<J6eri tamirci us
t~ !arı ve ~çilerile IDC'r>~ajcıfar a
ranı'ımakt2dtr. SNııiımu.:Jen talip 
olanların Ze:;t',dıurnu fa'b:ikr~ı
na müracaat etmeleri icap eyle
m cıktedi. r. 

Karaıda!l k~p:ınan maıkme gPrültüsü 
arasında muha.tabımı,,ı son .s0zter1rn.i 
duydul:unu zsooct.rl' "y-ordwn... Ter 
içinde kalmı.,:.mı. Memura parayJ '\"e

rerek ctıştırı fırladım ... İ 1k<ıe boyun
ca blır çı.!g1n gbı cto:aşmıya bas:.a.ctım. 

Bt.icıeme oCc&iJi.8 her aunü.sıte saate ba.. 
kıyor, !akat y ~v~nın k.ı.ııuk.laıuadı

gını göreı'(k boğu!l.1,)-ordum. Bcıd 

yırrr..:ınc.1 ee!cr.nde o:ı. da.k ·:ı ı:C\"lllo.:;J 
oldugunu gl>.-et"f-"- l Krar tckCon b:ışı. 
ı~a kı~t ım, O..c.t:-n Til.::narası rrjalü.m. 
Prenses n d res.ı. ... Ayni meras:rl: 

- A.:-0?. 
Dı,;nı.ılki adaın cevap ve::SOrdu: 
Su;i.nı c.~ ... ::rnrr-Lry-e c,· ... ,~r .. ık; 
- L 1jo:fcn P!'lel\ı.es l! z.rctc.er!ne ha

ber vtnr m..s n . .ı.?. 
_ lını.niz, sOyle:nclc lC .. "f;fwıd:ı bulu

nunuz beY~lf?\."'. 
- Te,·rı.k! ... 
- l'ekL ... ş~ ~!ıer vcri:'i:n elen-

<llm. 
P ... r dakika sonra: 
- Aı..o ... Prenses ınefgullemı lş Be-

yefendi. 
- Y.iııe 11?. 
- l\·laalesef? 
B.r ;ılg;na dönnrllıştüm. \'"~pur gö- / 

rüntmc~ye ka&r ı~er on daıh;.;M:ıda bu

tc' eton e~tbn ~e karşıım.1 çJ...-an a~a!Yl.- ı 
c~lZ Jr'J--9e g.bı a.yn1 iJe ·neleıı- hıkeu-

(Deva.ın; V.u) 

tada bir emare olmadığı ;ç;n, en Lu ü«r'1n• yurıi<hi. Kaııışlık. Ben! 
auvoi.ı, h.<..·u.ıl:ı::ı.t o!1undur. Ben fasulönamli bir Ruıs gnzpunun kuışa-

tıldığına hiil<:ıne'1rnek için vakit 
henüz erkendir. Be>ki de b2şka 
'bir kreiınde Rus ce'J)'hesi yarıla
rak bir grupun arlbsma düşül
müştür, Fakat böyle bir muvaf
fakıyete dair Alman tcl:ıl'ğinde 

fazla bir malumat yoldur. Bu iti
barla Almanların Harkoıf ile 12-
yum arasında muharebenin cere
yı.nına tamamile hak:m oldukla
rına, <ve Rooları ş'ımdiden fl"na 
vaziyete dii\ıürc!ük1er.:ni tahmin 
etımiyoruz. Bir meydan mııiıare
besinde her ;ki tarar da me,~Lii 
w muvakkat muvafiakiyetlcr ka
zanı<bi!.;T. Alman taarrı.rzunun ö· 
nemi, Rus taarruz grtl4JU Har7o.f 
doğUS1ır·lan ric'ate mecbur olıdu
ğu zaman anlaşılacaktır. İzvıım 
da Rus müdafaa kesimi yerinde 
durt:MJr ve mu.'ıarebe a~ai(ı yu
kırr• ~yni şdkikie devam etmekte
dir. 

-Hindenburg'un 
telgrafları .• 

Yazan: Ali Kemal ~unman 
Mareşal Hiı:ıdenburg ;ç.n söyle

nen bır t{Kra varoır l<ı geçen se
:Cex..ci cl..ıııya haılbınde Kayzer 
ordularının Çar oroularını yen
t.•gı sene..,me pek me:ıiıur olm~ 
tu. General l:t:n<lenuurı; harpten 
b;r iki sene evvel yap>.ro.ı.<; bu
yük bir manevrada Kap.eri öf
kc:eıııd;,ım.:.~, irrı.paratorun göLün
den dü,,mt;ıştü. Manevranın mcv· 
zuunu 'Rusyaya karşı yapılacak 
bir harp teşkll ed;yormuış, Hin
denbu-rg dü:ınıanı dolaştır.mı'Ş, 
mc- mr batakltklara getimLŞ, 
sapİamı.ş. İşte imparator da bu
nu anl>yamımıış, hiddetle: - Siz 
Rusları kol.:~ca batak!ı.ğa gelerek 
saplanacak kadar beceriksiz mi 
~anı"orc;unuz?. diye oormtlf). Fa
knt .Hincierlburg bunun cevabını 
ıstik.bale bırakmış, · ndisi göz
den d '~ercık pek sevdcği oro11dan 
ayrı!m· tnkaüt ed!lm.ş çiıftlıği· 
ne ce'.<iku:lk sdbze yeti§tirmek, 
ta'Vu.k, öıxlek üretmek ile meşgul 
oJınuo:. 914 de harp çıkı:ııca Gene
Tal t~krar i~e afınmış. oı:'1usu ile 
beraber RJ~lara ka~ı hare1<ete 
gNmi.ştir. Gürün birinde Çar!n 
orrlufarını batak!;klara so?dugu 
<lak:Jrnda i:n1):lara~ora ruyle bir 
teigraf ,cı~meyi unulm0<nı&lır: 

•- İ<te Ruslar kola'll'Ca batak· 
lığa gelerek sap'anacak kadar be
cer ksi:'>Lr ha:;ııne:nccap., > 

Bu fıkra o zaman ağıız<l~n a!İı~ 
za çok do ışmış, lüriü şekiTier al
mıştır. Fakat I!indrnburg g"bi 
Ru,lara karşı büvük muva'faki-

tler elıc'e e'Jmiş olan biT kuman
rıanın d;ıha zivade kond'.sln.in ne 
ded'r:ne bakmak lazım gel':,'or. 
Çünkü o k<:.dar mı.waffald:yet ve 
şöhret kıızar.rm~ş bir asıJ.r~r için 
daha buna ~ıer ne ükralar .cat 

l-'ti~<ıi'Cl vı.. ıııU§~er1 .... roen ~'lh:itler 
<}.Illt:nildı. fıill>uia k...ıy1t..J11 te:k.l.k. edil
e •. M.-::s~un ue saoı}.cu·ı oWadıgı görü
lüıyorôu. (.e\Tdel t..u.oa .• ir~z etti: 

- .Uendurı, d;..oa gcç(;n sene pazar 
yçr.nde b.:uı, yara.adıydı bıçakla .. Ha. 
p;s y.ı;ıtı. Nas.Ll .sa.b:k:ı.sı olmaz'! 

Ha1is te bu.ou kabul etru..:yurdu: 
- Y&..a.!'l. Efcnd.m. yill<.n. Şaşkınlık

tan ne yapacağ:nı bU:rniryor. Bcniım. .sa
Ukam f_:!i.l:J ~·o.ıc. 

Mahkeme ıcsbını dllşilTldü. Halis'n 
o:ıb'kasının bir daha telıkika:ıe karar 
verdi. 

Halis, mahkem&den çıkhkıt..an son-
ra, Cevdete, 

- Yaş taht.aya bastın! Dedl. Ben o 
adıı.n:lı tı..e*"ll•t.sul.1mııdı Mtwna, kendı.i 

dave<lan V!l7.~eı:-t~ koın'ser bey de be. 
ni alfettl. Sobıkam ffllin ydc ben'm. 
Ha)"di, başka k"i>:ya .•• 

Cevdet h"ddrlılenmJ.,U. Fakat, aıtzı. 

nı aı;ıp b'r ~ı;ı-Uıme bile sö;ieıne<li. So
murttu .. l .. il.üyiio g~tu. 

HÜSEYiN BEHÇET 

edilmez ki.. Mareşal Hindenbu,-g 
-0 muvaf!ak:y tlcr:n ncş'esi için
de hükü>ı" :!o rdan seneierce evvel 
gürı.lüGü hakarete Karşı sonradan 
·!'iliyat ile I:.övle bir mukabelede 
lbulunnn.< o'ıınaktan '1oşlarıımış 

olacak, Belki de telgraf :Llkrası 
bu seviLC• d·thn canlandırmak 
için ba-~kr. 1 nrın.ca icat cd'ilmişt:r. 

Ne o!ıırsa .. 1sun Mareşal Hin
deNbur~ da z~fı.rin neş'esi içinde 
d1ha yüri "'' k, Rus1ora kernı git 
mek fikr;ndc olmadığını g&.1er
m·ş, kl'ıı.G.m :daroye mırvafiak 
o!mu~tur. l!i~.de.~burg Rusya Ü· 

zerine IB}'ılan haHl<eltcn \•e el· 
de ctC·ı ını,vaffad<ryrtten bah
sederken a'.ai:ı yukarı şöyle de· 
rnot .tdir; Da.la. ileri gitmeyi ben 
de isterdim. Fakat Uusya öyle 
bir mem icl·etlir ki nereden vu
rulmak ioien.;e kalıbini bulmak 
mümkün değilOır. 

İşte iMareşalin edindiği t'kir 
budur. Çarın oııdularına indirdiğ 
darbeyi k'.ıfi gôrmii~. daha ilePi 
giderek Rusyayı vurm:ık hevesi
ne kendini kaptırmamıştır. Rus
yanın içine dalabitrnek için ordu
lar laZ!otn re'rcdJ·, ~rkadan bu 
ordulara deha b~kalarıaıı ili<ve 
ctırnek iklııa edi'Cek. Böyle ne 
vakte kadar deva.m edeceff belli 
olrnryan bir harp ise A:ıma?Oyayı 
d,ğer clii'l'Tanlarına k~ı zayıf· 
!atacaktı. Almanyanın galllte de 
<lü'1'llanları ve b •ııa;;sa İngiltere 

vardı. Alma!Jya ~ e<;en sefer hem 
'8Pkta Ru'1arla, hem de garpte 
İngiltere ve Franı;:ı g:bi mütte
fi.klerle muharebe ederek i!<i ateş 
arasında kalmıştır. Hindenhurg 
Ruslarla tizıın bir haı'bi o zaman 
hiç doğru bu rr.am:.ş. Mareşa\;n 

imparatora coktiği me9fıur tel>g 
rafhrdan bm de ı;~çen ha<iıin 
son sencleı·.nde Balkanlarda Bul
gar!arıf'l ·cl·e !slf'll'Ylesi üıze

r ned r. Hindcnbuı-g o zaman 
harbin Balkanlarda bitmiş olı.:lu
b'Unu, artıık garp ce,phesindıe bir 
~ey ~·apılaroıva.cağını, sulhun ça
resini aram:ı.k lazım ge!rliğini b:l
dinınisti. Daha aransa böyle fık
ralar bu.lunur. 

A:manya da Rt:?yaya kal'}ı ı.
armza geçmek üzere bı..lunduğu 
bir gümle Asyadal.i üçlü pakt 
ortağının yaman dÜ<r.T'anına em
n:yet verecek bir harekette bu
lunmasından memnun kalma.ınış 
olacaktır. Aocak Rusyanın ken
di müttefiklerini ve Japonıyanın 
da. kendi ortaklarını memnun et· 
miyen bu harekeıt, her i!ki5in'n ~e 
strateji hedefi.erine t>y"gutı-!ıı:. 
Rusya, b~n karşısında yahr; 
bir Atmanyayı gö..-•. ekteıi'r. Bu 
dü<.manla girişt;ği öliim kaJ.mı sa
vaşında enerj>sinin bir zerresini 
bile baqka sahalarda ;sraır etmelk 
niyetinde dPil;i'dir J aporva d;ı 

kar~l<'ında ya lnıız Anglo • Sa koon 
!arı gijrmclr'-d-'r. 

Gerçi Rus • Jaıp•m mt"r.faat''rİ 
telif edi'mi,ı ol.nıak,an rol: P?'k· 
tır. Fakat 1ır• <:i devl<>t bıı"l"ın 
ani tehlike karşısında bulunu~'<lr 
Ve telif edilmo'1"ı'ş menfactler' 
arka pfıina atarak, bı: iin'kü tch· 
Hkeyi ka~ıfamı'Va karar verm4 
g1bi görün•mektcdh'. 
Şuna işaret etmek gerektir ki 

Japon - Rl1' münaso!OOtJnjn:n 
böyle bir c""ırda <le'\•:mı e''fnMi, 
dün'Va miicorlelesi adı yerilen ''ıı
cir:rı halkaların.dan b•rin' E'1«'"1{ 

bırakıınaktadır ve murn·eh ·~'rı 
zincirleme ,bir cer:.tber o!-rrtı~!'"'a 

,..,.,.Ôl'1İ tC"$kil edi,~r. R:Lwan1T\ şnr
ki Asyadn Jap<ın:yaya ka"sı ' '
cephe D<'IT\asının, Anglo · S~k''l"· 
!ar tarafından garbi Avnıc>:ırl~ 
bir ceph<> a~1lmasına rv dcrc:e 
bağlı bulund:ığu kPStirilemez.. 
Fakat bugün gerek A manya, ge
rek Rusya ve gerek Japonya tele 
ceı;>ıede dC\'!ü""1~ted:r!er. fi ~r 
üç devletin rle iki cephede döğ~ 
melerl için Rusların ~a~ki A-.ya
da, Anglo - Saksonların da g'cbl 
Avmpada birer cephe açmalar> 
lazı.~ır. 

oiri~i.zi.nDEQDj 
jtepımt:ı:ın ==:J 

l ULUI\rvHYA 
.SİCıARALAR ! 

~hz:ıdebaşınJJ otura.n kar lcri. 
m ........ -eıı U..ı~ent ::toylu '"n'"-... d.gi 
ınOK:u.rı~:ı d tycr k: 
c- B ~ şıt.~ .X.:.€ ı sonra ~ m

di de Scı"İ..:!uo:'Y..ı.ı.ı-:. s >d• a • .rı bu
ur..maz cıid.u. h ~gı tü-"'nci:ye g -

sek c-yvk: ır'• L't;;\ byot: kl "'.:.ı. .. 
$;yoruz .• I:hl:..1den .y.ı ol: n dil'ı.... u~ 
cuz. s.:garaJ. .• .r da ~n~ E"-- ; rıe
r .. ıar lCİıı.llıll•Y«f'ıi ılr. :iaı t.1o-Z\..~.;: 

ı.ı·;.yor. 60 - i(ı kı."tl.$ verLr k 
lük.s s:ıgarnlar -ç , yeCf-r' ze :::o
rr. İnıh-iSa .. lar idaresı t.ıc n slga;:a
lıırın hr.a ne cL.h~. d Mat e1'.:e ol... 
maı. mı·~. 

SOS TI;LGRAF: Kar irn ;iıı 

hakk1 va:-tlı:. lnhısaf"lnr İctarMi
nın naa.arı dtta:..."nl ~!bed~~z. 

l 



\8L. ya.zınaı ffil-..:.l)"l.l.er1 J\U«..UOtlJ. 

Ajaııaı 1Julıenreriııd<"1 almmlflı.rl 

Telllli. edrıı: Muammer Alatur 

Tas aıan», .Duatcpc• motörü
nür b~tmlması hoois~! :len bah
sederken <i.;-ur kı: 

1 
.A.ıı:na11 a,ıaıı.s. ve cndan sonra, 

İta •yan Ste1anı ajansı 20 mayıs 
t<-'Ce•: Bağazı~inın ı::irrs y<:r.nde 
•Duahı>e• oonırlaki Türk moto· 
rürüı. bir Sovyet denV.rıllrsı ta
ra'.~ .an batırı!diğı hakkında bir 
!rnber y~'l1'rtıl•rdır. Tas ajansı, 
At.nan \'e İtalyan kışkırtı~ıları 
taı 1fımlan yayılan bu haberm 
ll'.»:iurma oiduğunu 'bi hrmeğe 
ım-eızundur .... 

~aa ajansı «Duatepe• 
motörünün Rua denizal
tılan tarafından batınl
dığını yalanlıyor - İtal
yanlann Korailmyı it
ı:;ale bazırlandıklannı 

göst~rir alametlerden 
bahsediliyor - Mekai
kanın Almanyaya res
men harp ilan etmesi 
.vakın ... 

Fransızların 
ı maneviyatı 

kuvvetli imiş ! 

İTALYA KO.RSİKAYI İÇGAL 
EDF.CEK Mİ? 

V".dradak; Hür FransP.t mah
fineri, Roma hü.kiı.mcti Korsi.ka 
,.c l wıU!'tan vaz.,~liği takdır<le, 
N s.n n~lya<la blıınıı.~ına muva· 
fakat edeceği k:inaatındl'dir. 

Yrne Lonu'lr:aclan gelen haberler, 
FranSi'Z - !• ···•n mi:ı:l!.Sc.bO:lerin 
d. kat'i mahiyette hli.cl:seler bek
lcrrnesi lbzmı ı;deceği ınerkL-2-in
cbi.r. İtalyan donanması Sardon· 
ya açık farında dıola~mnkladır. 
S.,me !tai'."fan kuvvc.tler;n<len 
müP,l<kcp birlikler Koro-ikaya 
15Q kilo.metre mefıafede bulunan 
Sann•m.oya gelmiştir. Niste Fran. 
srzlarla İtalyanlar nrasmfa karı
~:.._! f, o\.,,ırs. bir kaç kişi yara
fanımı..ştır. nunw1la beraber, ft3\. 
yanın Korsikavı iııgal okceği 

haberi teey:y'it etmemb'.<tedir. 

MİHVERiN RATIRDlCiI HARP 
GEM.İLERİ 

Berl:n kaynaklar; ha~in oa
~mdanbı>ri. miliver deniz ve hava 
1<U,"Vel!erinin batırdıkları harp 
{(E'milerinin rnlktannı şöyle sıra
lamaktadır: 12 zuıhlı, 68 kmva
z.'ir, 11 tayyare gemisi, 144 muh- · 
rip, 177 denizaltı, 33 torpito, 26 
muavin kruvazör. 

T.l'.".:CKSİKA HAP..P KARARINDA 

Petrol gmnilerınin batınlması 

ü2H:ne M ' >'ikanın Almanyaya 
vem ği ııotay g<>len ceovap. tat
m'n ed:ci mahiye'lte ol1nadı~ı i

ç:n, Meks:lca efkarında büyü~ 
ıı:r heyecan husule geltl'ğini yaz· 
nı.ştık. 

Bu heyecanın yakında fili ne
t'CC6inin ~ görüleceği anlaşılı
yor. Çün'kü Mckıs>ka Cumftmrre
isi haıtı Ganıhı kongreye tekli! 
e\m'ştir. Uenü-z resmen ha"P Han 

edilmi§ değilse de, kongrenin 
Cı.ıatlıurreiı;in;n teklifine uyaca
ğı nrnlıak'kak a<liedilmekted;r. 
Rl]SLA.R M:ÜDAFAAYA GEÇ'li 

Almanlar, Hal'kof bölgesiırdclci 
muhaı ebe vaz.iyctini kısm{!n ay
d,nlntır bir tebl:ğ tıeşretmişler

dlr. Bu tebliğe göre, RUB!arın bu 
kesimde 12 mayısta 20 piyode u;.. 
meni, 3 süvari tümeni ve 15 zırh
lı tiiımcni ile gıriştiA<leri taarruz 
tamamile n!t'..ın kalmış ve Rusla
ra insaI'~.• ve malzcmıece ağır 

zay:at Y<>r<l'rihmiştir. 
Beş gün sonra bS§lıyan Alman 

karşı t;.:arruzu SOvyet grııplann
dan en miihiml'erinin arkasına 

dilcymüş ve bu grupu:l üsleri ile 
irtibatını ke-"IJliştir. 

Almanların Harkof müdafaa 
cııJhesincle de taarruza gecLkleri 
b;kl'irilmektL>dir. Rushrın, cenah 
lannııı tcJ1likeye düşmesi üo:erine 
taarr°" hareketini bırakarak şim 
d:li'k mooafaaya geçtikleri Lond
rada da teyit edilmektedir. 

MARTİNİK MFSELESİ 
Martin;k meselesi henüz nihai 

hal s:dh.asına girmiş d~ilse de, 
şimJili.k iki mesele halled.ihnı~ bu
lurıımo ktadır. Bunlaroan biri rad
ytı istasyonunun Ameri.kalıların 

·kontrofüne verilmiş 01.ması, di
ğeri de limanlaı'<la bulunan harp 
ve ticaret gem.ilerinin harcı'ketsiz 
bıarakı1Tna1an0ır. • 
Bazı böigelere Amerikan as

kerlerinin çikarıiması ve pr.trol 
gem:~erlnin A..ı'l1erikaya kirala:n
maı;;ı meseleleri henüz lıalle<lil
anem:s;e de, bu huıSusta mürzake
relere. devam edilml'lktedir. 

lluaya ve Japonya 
(2 inci S..lıl!cdm Devam) 

Bir aralık bu il,;.,Uıar \'e yaz 
aylarında mücadelenin böyle bir 
safhaTa gireceği zannı haısl ol
muştu. F>kat Rus ·Japon müna
sobeller;nin oon geliş.m<"si, bunu 
heı'hatde şimdilik tefuir etm's gi
bi ıf·rümnekteıdir. Bununla be1-a· 
ber czeovahir'"· de ekser;ya in
sanları nl"atbğını hatınl.a tutmaık, 
Y~rı ııde olur. 

(_s_E_H_l_R_D_E_N_v_e_M_E_M_L_E_K __ E_T __ r_E_N_) 
ANKAXADAN vo 
l\IBMLEliliTl'EN: 

...... 
• 1 1 \ 

.. .... 
* Nnt.a V~;ctli Gerera.ı A'< Fuat Ce

bP"<>Y sulam.a şler..nuz hakıkında nıil
him btyan:ı)ta bul:.ıru.ırak. suJz.ma pro
c;rııı1.1111 :.n na.sıl tatb ck:.ne b.;.;.şıQnılıd.:gı. 
ru .'.lnl;..~r.Jş ve Çw.kurovad.a l miyr>n 
.c;,~ Lı.rı datarlf4 bir üf"'dl::.n..:n sui::m:ıcıa

ğttıı, Er-ı:ncan havL;S'.r:ıde 120 bıu ee.. 
k r....JK ar.r .... r{n kurutu.1teaf1111 ve me'Il\. 
h.\~~·.ı:..e 2 ~~ l:te.kı..c.ı.rı..ık arP;t;Jt\.l.U 
ü..ı.llrler1 ciert:-ler v~ıtJ::J yte % 50 niB
o.,.ı..'n.de d<lkn araz!.nın yenl proje :e 
ii1.'lbcvrn--; o~a.ca-gını SOylern.!ff.;..T. 

...... Yeni sulama pı'Ojl"Si neti4:e.i!nde 
ıUC':'t"Jtketiınrz.le y-üı JTiJy:?D ı.ra de
gı-rı.nd~ fil.l.ıa eku.n kıt.hiötll y2p11Ui.>1.. 
.k..'-"!Üclf.r. * Yarın Bü,-ük ı1'rlet Mecı..n~e 
b<K.c;:e müz .. 'kereler.kıe ~:anacak '-e 
İhl ıı;üni.1..ielıo~ıe l\;ııı.. ye Volclı4 beya. 
na~tıa bi.llunae<Jotır. 

+ Dcv!.ete- 80 ~~~n l:rah1t varlda.t 
t'-'11>İn eden ll<_y'.ha Mcclıı;,o \·er<..ım>,1ir. 

+ P~n:ı!'r.ı& bandtraılı b.r vapw· İ&oo 
tanbu.l l!qnonından İıunire 5!dcrkcn ta
&rı.uzdır&n ;wrunrr •. l:.O. 1(" u L.;..:,·ı~ğ -.nl
zı çclo:nŞ bu suçla mr/•:cf'ln':'P'Yf' veri
~ ko.pı.an bcrz.et etn 1:}1ir. F;::k:'.),t İ"J.. 
t· "Jld.<.ıki artn!t>1f \':tpunm An1e. 
rk.·ya kaçırılaca<iınt ftf..y~ed.ğkldt.n 

feım..t İ..?l<:i~d.e dcrduri.Jl'llu:lıır * İ:ıı'.ll•rde ~ mr.mı;rlanıı
d n Eşrefin evı.n<le U5 t':;mek kaı-
rıcıi ,hulunmuş ve keııd~ ıl<? def-

terdarh1cta kiit;;plik yapan oglu 
Feridun, frnnıncla kaçak 1670 kar
ne bulunan Ahmet tevct;f olun
mıı.şlard!r. 

* K.zılay ~ehrimiııde ve d\ğet" 
br.zı ycrleııde kı.şın •Aş evleri. 
açarak faki.r halka rneccd.llçn sı
cak yemek vermc-k üzere ycnıı bir 
proje hazıırlamıışl:.r. * Yeni ders y.Jında Errnitöy, 
Çaım lıca, Kandilli kız liselerinde 
lej' li ta !ebe ücreti 375 !ıra, Bolu 
215, Üsküdar Kız Saıı'at o.'aılu 
375, Galatasa1ay 400, K:ı.001aş 375, 
ILm>r ;)()(), Edırne 230 lıra olarak 
te.o;bit edilmi,tir. , ...., ~ . 
l\lÜl'El'.l!JtlUK: * Sultanahmet civarında Rüş· 
ti.i isminde bir bekç:ııin karne 
satt.ğı ihbar olunarak tahkikata 
:başlanmıştır. * Dün vefat ett'ığini teessürle 
lbilofürl ğimiz eski Baro reisi avu
ıkat Hasan Hayri Tanın cenazesi 
ıhq,,"Ün ka!dırrlıntş ve Teşv k>ye 
caıniin.de namazı kılındık:an son
ra Asri mezarlı.ğa defnoluooııll§· 

tur. * lllooılclk.etimi7.de üc yıllık 
k~>ril s!c 'tu mevcut o:.ctıığu les
bit olunm11.ş!ıır. Dcrden it'baren 
bayı'.erc fazla bbrit verilmiştir. 

511 TILIK VALi 
Doğa • d~ Ru.ıncth snnn~n en. n'.··Jena h::r yer:nae N'et!..p Bt"y ba. 

ğı k;o.rtmnC·ı C n l> r orl3 ve Uc S~ • m ... ha. 1 Ye bcyük Lir Kayıkhane-ye 
!-.. S&h.:p b... _ ve h .. vw.lu 42 num e -a.ı yalı 'jeel~ s .... tılk~ır. I-!er gun için .. 
\:ı!ıc:.;ııı0!!;~5JC~J~;ı;;;>;;J v ... ~: ... ,4! ı.ıU!a<.::ıl4: edıltb ~. ,J) 

A!j!t•ın !i.;ıom ... Kıcf.ançlrktan Ateş ... Gü7.elllkten 
Az "n t .. E :irdan l-I0v"'C::ın .J\l2n ... 

v YILDIZLARI 
Go'Zler iç'n en lıiiyilk zc\·k, ı:öniillcr için 

"ilJ. nefis bir nıusU-.i. 

Londra, 24 (A.A.) - B.B.C.: 
Fra116adan Llzbona v&sıl olan bir 
diplomat Fransız halkınm ıınaJl'&o 
liyatının ALmanlanııJ..iniıı oı,k,;i
ne çok yüksek old ıı;iımıı w) lomiş 
'\'C! 

•- Almanlar Fran.sada 100 yıl 
b:ıe kalsalar Fransız halkının ma· 
novlyatını k.ırrun:ular.• demiştir. 

Şark cephesir da 
(1 1nc, S~h·1f'den Devaın) 

lerde bulunduk. 
Voıı Bocl<'un Rus mi ccnalıına 

yaptığı taarruz hiçbir netice ver· 
c1ni~tir, İzyun1 Barvcııı!to\·o k·e~·· 
ın>n.de ruulıarehcler çoü ~;.ı.ıetlcn
ıniştir. 

Yine Sovyet Ba~k<ımutanlığının 
tebliği, Başkomutanlık enı!i ile 
Rus kun-ellNincu muntazam bir 
~ekilde Ii:erç Yarımad.ısmdan çe
kildikkrini söylenıcktedir. 

Dün 14 Rus uçağına muka•hil 
50 Alnl:ln uçağı tahrp edHmiştir. 
ALMAN KITAATINDAN FEDA· 

KARLUC BEKLENİYOR 
Loudra, 24 (A.A.) - n.B.C.: 

n~rlin radyosunda beyan<1lla bu
lunan Lir ~özcü dcnıiştir ki: 

•- IIarkof cepl~siude Alnnan 
kıı.tatından büyük fedakarlık he.Jv. 
lcıımcktedir. Burada sıfırüstü 30 
dereceye çıkan büyük sıcakloır 
keruliiorini taciz etmilkteılir. Rus
lar cepheye herglin biiyük miık· 
tarda tanklar sürmektedirler .• 

YA HEP 
YA HİÇ! 

(Başır..ık:ıt 1 eden Dtv ~ n) 
Sovyetltt veya Almanlar kazan
ını~ obalar dahi aaha yaz a~ lan 
içinde cereyan edecek bu öl<;üde 
btrkaç büyük muharebenin nııif· 
laka vukua gelmesi bcl..Jcı>ir. Bu 
it' barla Har kof da karşılıklı halde 
devam eden mütlıiş kuvvet.J,erın 
çarpışmasın• bakarak şimılıd1'n 
ne Sovyetlcr, ne de Almanlar içın: 

- Son ~katleri il~ çnrpı~ıyor

tar ve ha•bin mukadderatı bu 
~arpıŞ"manın sonuna ba;:ıl bulu
nu)or!. 

Hükınii verilemez. Ancak, bir 
sorunun •yeri \.ardır: 

- Acaba So•-yetler, Ukrayna· 
da ki Abııan J..u\'a) ı küllıy.s.ni 

imha etmek k:ırarı ile ve biilJn 
kıı; boyunca hazırladıkları her 
türlü ına~di \."e ınıınevı mıi.(anı 

ortaya ko~·arak ya hep, ya hiç 
di)er<'k ,uj Harknf taarruzuna 
oo:ladılar? . 

Bu soru yersiz olomıyncağı ka
dar ıııüsbct \'O nıeufi nıütalea se-r
di için de miı. ait bir •uald;r. la 
Sov) etler, l\lare~al Tunoçcnkn 
ordusunu taarru.ı i~İn hrızn la.r
larken germe de ayrıca müdalaa 
hatları ve müdafaa t;~dukrı ha· 
zırlarnışlardır, Yahut ıla teşel>büs 
irad-c~iuin Alm:uılar elinde ola .. 
rak il!..bahar taarruzunun ba~a
mas.ına ın3r.ti olmak, cenuptaıki 

Alman kuvayi küllıycsi ile kat'i 
neticeli ıneydnn ha•bini yattmak, 
nıü.ınkünıse eenup A nıan ordu-su. 
nıı inıılıa eylemek, l\Jacar ve Ru· 
men hudutlarına ılayanınsk d..,. 
ğilse Alman taarruz ka'>miycti
ni kırmak VP geriletmek bu yolda, 
müsbet veya menfi netice\·i nl· 
mak için biitiiu taarruıi kabiJi
yoUerini ve iıırkanlaruıı >efcrber 
ederek c<rıupta bir darbe hazırla· 
mışlardır. Henüz, Jıiçbri şey b!Jin
mcnıckle lıeralwr So,.yetlcrn bi
raz da kafi ııct'reli ümitlerle 
Harkof istiıkanı •tinde bu mtit!ı;ş 

uıticadelcJe etıld;Jdarını ınuta~ 

lca mevzuu kıln·~k ""bcpler \'3r• 

rlır, Eğer, netice ALnanlaruı lehi

ne tecelli edecek olursa, geride 
Tim()Çenko ordusu dur!lnıunda 

hazırlanmış I!us orduları yok>a, 

AJnıanlara ceııupt3 kat'i zaferin 
yolur.u n<'ac~l1ır. 

Rosto/' a karşı 
da hareket 

başladı mı? 
Stnkh.ohn 24 (A.A.)- Alman • 

Rumen kuvvot!eriııin Tııganı-og • 
Rostof demiryoluna lıiicı;ınıa baş
ladığı m>hver mahiillerirden bil· 
dir .hni~tir. Bu husuııta Moıd<ovada 
malumat yoktur. 

(Oro 
mesS 

-~--

Puro) tercü
ve (PARA) 

(1 inci Sahi.teden De-v.lrn) 
elime ve tefrika ot.ıT.>ye b::şl~:mıır 
tır. (GePçlik) gazetesi, (O;xı Pu
ro) tE-.1\:Ü.n.esirrin ·başına ay•nen şu 
öns<Ycü luıydetrr~tir: 

(İnkı\5.pçı Gençlik) ga-retesl 
geçen SRyıdau iülıareu İtalyan 
nıııdlifı hernrdo Gcrartli'uin .oro 
Puro. adlı tiysb"O eserini iefr::J<a. 
~·a ba~la1111~lır. Bu eseri ltalyadaıı 
sureti Jnzhs.usada getirtm:ş ve 
hususi clarak l<>l'Ciime ctt'rmiş 
oları Geııçük gazetesi, bu sur<'tle 
bu eserle Nttip Fazılın bu ,,..ne 
oynanan ve bir hiıdise yara.tan 
eseri •Para. arasında iddia olu
nan m'inıı...-lıetin bittıl olduğunu 

i'bat edcct"Hir.) 
Böyl<>ee Ne<:ip Fazıl KısaOtürek'e ı 

te\•oilı L>d.i.len ve ~bI.- zaman ve 
ıınekanda görulır=i• \'C görulmi- / 
yec-ek ®recede biır oır.net ve h.ı:f· j 
fet ma!hsulü olan iHiranun bü:tün 
)çyüru hübl görülmüş ve a.nlaşı 1- • 
lffi!Ş olacaktı.r. Zlra aı•k.adaşı:ı:ıııza 
ooilen ift..ranın biricik kuvweti, 
mahut itnlyanca eoerin k.iımse ta
ırat,ııdan b.i:liıımomesc; ve bel!ki 
de böyle lı\r ~ye ihtimal verebi
leCC'k ;nsımlar nezd.rıııde bir (aca
ba ?)ya yol açmasıy<iı. Şimdti m:m 
kütüphanemiz, her iki eseri türk>
çe bir mt•tittı altında müşahede ve 
mukayese imkiirunı bulızr bul:maz, 
belki de biitün dü\'nada, aty'lli u
mumi mevzu içinde, ·b;rlııior.iı1il bu 
loaıdar yabancı ll..i eser göstcr.ile
miyeceğı a.ıı~.lacaktır. 

Bakkallara tevz·at 
(1 inci Sahifeden Devam) 

4- Tevzi olunac&k pirinçler 
temiz ve kan;ıksn, beyaz peynir 
ler i>e f,eçen sene nıahs!t·lü ve 
yajilıdırlar. Bu evsafı arzet>ın;yen 
;..ı·ı~ü. mt"ve<'iiı ecnebiye ile ka
nşıık pirinç, yağsuz ve taze pe-yni
Ti salmak h'iyen bakkalların ia· 
•e mercilerine i.hbar ecı··rnt'Si sa
yın halkımı'lrlan rica olunur. 

BUGÜN 

Yunanistan'da 
da 10 kişi 

kurşuna dizildi 
Lon.dra, 24 (A.A.) - B.B.C.: 

Yunanistanda 3 Alman nöbetçisi
ne karşı bir sui:.ka.>t yapılması ve 
At'nada bir po.stan<'uin bomba
lanmasını müteakip 10 kişi idam 
olunmuştur, 

Le.a erkekleri 
Looora 24 (AA.)- LC<h.istanda 

yenı bir (<ITlirname ile 18 • 60 yaş 
arasmda erkekler i~aat ;şieri 

içOn sL"ferber edilıni§tir. Hakikat
te bu Aiman harp endüstrisinin 
boşluklarıııı c:loldunınai< içnıdir. 

Aksaray kurbanları 
(Berinci sayfadan deovam) 

N~mık·knll"al caddesinde oturan 
49 Yruımda Bayan Safinaz Erde
min cenazeleri .iün hazin mera
s'mlc kaidırılınnştır. S"a.t 12,30 da 
<!ördiinün de bayrağ··mıza sarıJ
'ffi'Ş tabut'arı hastaneden eller 
üstiir>de alınmıştır. Bu sırada 
Hamdi Ülkünün bab>sı mu0 ı• m 
Ar:f Ülkü kıısa bir hitabe söyle
mi~ ve: 

•Oglt:Jm E€ni bu vatan için bü~ 
~,rüı~rrü~tüın. Erg'cç vatan uğruna 
can verecektin. Yin.e vatrın uğru
na ,oıehit düş' ün. Şimd.ıı senin kar
şırıd'a icim titriyor!.. 

E.v azi-z ölülC'r .. S'.z de oğlumun 
) '>lun.cla<"nn Ölmed;n "'· Ö'.mi
yreeksiniz. Sağsıtnz .. • dem~tir. 

Mütea.kiben örde itfaiye ban
dosu malC'ln havası çalarak ce
naze alayı harC'ket c~m~ ve na
mazları Süribü!ı>fend1 cam'·'nde 
k,\rn<lıktan sonra üçü doe E~irne
k:ıpıdaki Şc•Mtliğe dcfnDlunrnuş
tt:r. Arif Ü l.tü burada cenazeye 
gelenl<'rP tcşekıkü de bulunmuş 
ve: •- Sevqili yurduma kıymetli 
tale-beler y<ıt::!)t:rın~e and içi_yo
rum. d<·m.ştir. Pertevniyal lisesi 
4 ü:ncü sınıf C şubesi talebelerin
den İ.lı<;an Serol güzel bir man
zume ile ölen arkadaşının hatı
rasını yildetm'ştir. 

Bayan Safinazm cenazesi aile
si makberes>ne dcfoolunrn\1'j'tur. 

D'ğ<>r taraftan bu müessif in
filak neticesrooc yaralananların 
s,hhat1eri hakkında bu <&bah 
Cerr.ahpaşa ve Haseki hnstanele
rinden memnuinyetle öğrend'ği
mize göre sıhhi durumları i~·Heş
mektG ,.e salaha yüztutmıı.ş bu
lurunaktndır. 

SİNEMASINDA 

Biitün Şehir holkmı görmeğe koşturan emsalsiz 1 
Tehlikeli ınehtap 

Şnhe'<erini görünüz. Bnş Rolde: 
riladC::.ira Filarınonik Orkestrasının iştirnk'le 

AN TON WOOLBRUC.K. 
Ilugün saat 11 de len7:ilatlı malin.-

BUGüN TAKSiM si"'lThlASINDA 

• KIZI 
DUY ASI 

BEDİA M.USABNİ - MARl KUİNİ 
i zlü ve ı;>••kılt 

1 

.l'Eillıll••ıı:ııı!:I Bugün saa·t 11 de tcnailatlı matine. 

,lir&9----~rrilllC!lllZlllll __ .-ı __ :m::1-.sııııu-. 

IlUGÜN !VJ.ELEK SİNEMASINDA 

Zevk ... Eğlonce... Ve nciıs 'bir kQIIledi: 

OLU 
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TAHİR NADi ATEŞ POSKOROYOR 
(1 ine! S•hiieden De,·amı 1 

ımC'V'ZUda s~filryeccgt cok lf:Y vardı. 
B:.Ze ay:ıtn dc·di ki. 

vhınmcsı birer üman'st geyes:n n ts.. 
b:l<lcku.kl>ncian ba.Jka türlü nrüt;ı;ca o.. 
ıun&b..l!r rnl" Daha bunlıı.r b r §ey o.eı
İl.J... İmar projeo;. ller edo ı:e Morzl
tor. hı Kara. l\tusıara Pas.:nıın turbt:sM, 
Kljıpr(.UU.leıin türbe ve ha releri, ik 1ıci 
;;elan zn.::.ı~anında bOyCk b.znetll'ri 
dok.tınan Yen1e-n }'at.hl SL~Rn Paşa. 

n.~ udı toht.ltc.-yc .:-•.rd.ği de f!eıi-
1.ıJror ... 

- N...çiın bu mu~ayı ekse.ntr.k bu.. 
hıyor.sunuz~ Çok doğru ve yerinde b r 
f.ı& bu .. Yalan mı? B.z de llk l:nıı.r 
ı}uırckt't:.:tıl 'l'anıimatr.an sonra bıjlar
ıl\en bunu iyi bir vesile ve yaz:ıta ola,.. 
r8'k yakaJıya.o. üman.sıi..er meıulckeıe 
i)fi~ınUşkr, ıısırlardır nrzuları kur .. j 
ı&ak..arında kalan yerlt Uıı.r.ı:.n t.:.erle 
b.:r:~erc:ık b.ir <cadde \'C yol> n&kt. ratı 
tuttıırrrı.uŞ!ar. iJ:t ~ o:~ra:k tn A:v-asot
yada ş!.m\i.J -ri 8tt 1':estancsi ağa~:ıarınıı. 
gO:geJend..OO!i:i bulvara ba~lıyıDr<:k bu
nu llirne.k.Qplya kadar u.ıatı:u,~:ar, gü
zerg.ith.ıa l>ir çc-k sıO li, n1eclrcSlJ'1. ha.. 
mamı, çeıi?Ticyi. lmareı ve kiırvansara. 
yı yıka, yık~, b;r çok kı)ttcU: Tliı~<. mı.. 
mart ~r:rı ortad.'.\n kJldıra, kaktıra 
maksatlarının iZc t.dur..ı:u atmışlardır. 

Hele Sm.kf1lıdnıeden ııe ıs:·yo:-hr?. 

Haydi ev\'cl!c-Jer İpeıar"-n:u illcydan& 
<;"kaımak l.çn sarf<di'en llm"'1isl gay. 
rt". erl d.yclitr. ..• Sin ~e~auerıin k<ı.l
<iu·~ :Yle orada b~',{~yc- bl'l•.ınao. 
B:..Z. n.s zaf~r t:ıkını tekrar orhıya çı .. 
ıt .. ~nı;ık~ bu ves.iJe He de c.n csk!i, Tü~ 
~-.aııı~ını.n h!ilA yas?YJ.n ve Mahım;,ıtpa .. 
şa c~var;.nda bu yaı •• yı.şıru ~ilrdlıren 
dü~nc!klar,nı da .i.ınha ctm·~ ulına.&.. 
d.30 b3 a ned r?. 

Ondan sonra gerek Abdu am~ 
devrinde. g""ralase l\leşrutiryclt.c her 
imar teştlJbiltfü b:r çok üıman'st gaye .. 
sıınin tahakıkı:kuna h!t:".met e-tn.ı1ş, vak. 
t:yle sayıs: l Uzler: gec-cn Tı.i~ eseri.eri 
or:.:dan kull-..11ış. kaldırılm1$, yerine 
IU:aruın ı~prak altı tı.rhk.ları meydana 
c..;ı:karıhr..ı_:tır. 

Pro!t."Sör R~r'l'fl A) ascıtya ve Mc,.. 
b.yıkt~ n"ıesai!li rnalürndur. En son o
lorak yine A~ Meyd•n•ndllltl İbrahim 
";ışa saray!nın yıkılmaısı, buraya ya
pılac~'k Adilye S:ırarından s:ı.rtınazar 

Sabun nevileri 
(1 inci Sahlfedcn Devam) 

Kuruıtu•arak ((l;l haline gcliril
•n.:ş reçineli çama§;'r sabununun 
l-'17.larına a, s..><Jyo-m \'e sul
Iatla benztrleri maddelerin :ka
rışbrılınası yasakt r. 
~uvalet ~abunları: Birinci, i· 

lklııci n<"viler, gb;cr,nli \'e tıraş 

snbunları nC'V'inc 2.J.'rı~ınaktadır 

Traş sabunları donyağı lie az 
mii<larda kroku veya Hintyağın
dan ve yahut drğer nebatı yağ
lardan veya yağ as;dlerıııdcn pi· 
Ş''l 1<:>rck Y•pılaeak. sıllılıate za
rarlı olmı:van kıokular konula
caktır. 
Tıraş sabıınu !mu da bu sabu

nıın kurutulıııp ögii~ü.mesile ya· 
p;lacaktrr. 

Dokuma sanavincle kıı11~nılan 
EUıbunlar 2 kısma ayrılm1~.:-1r: 

Mutedil veya kalevi oımak ü::e
rc sodyom veva pvtıısvom sa bun
ları iıpek ınen,;ucat işlerinde kul
lanılan sabunlanhr ki bunlar 
s:ı,hunltı'< tE'm·.: yaillardan imal 
olunacak \-e terkiplerind<" reçine, 
b~lıl'<'liağı 1''.bi yal'lar lıe ağırlaır 
tu·ıeı maddel<>r bu\uı,mı'Yacakıtır. 

Uzak Doğuda 
(1 inci Sahifeden Devam) 

fYYU tazyiike dev:ım ve şehrin 
doğusunda stratejik ehemmiyette 
bir çdk nOıktalan işgal etm·:t;;!er
dir. Ç<:kina!J€rla Japonlar Ken· 
teh ve Yivı.ı istikametin<le ilerlıe
ımelerine devam etmekted'rler. 

Fıı.kinde, d<>niz topçusu ve ha· 
va bombard:manını.n yardım ile 
Japonlar Min nehr> mıınsabı.nda 
f'ııan'"hm adasını işgal etmişler
di-. 

21 japon harp gomisl, Fı.ıJtien 

l:•yı.sı aC"ıklarında Santu, Pingta
oo, Manjiık adnlarmı bwnbardı

man etmişlerdir. 

Ectol cd..r ~e bin bir zulıroe'lle 
topraılıı:: aıtuidao cık01rdılırna; t:Jş par
(1\larına mükellef rrıuzcl('.r yapn~ 
ı~prak üstün.de Mlıl ıar he paımalı: 

ısıra.tn h<E seılabette- varlığını idame et
"-·ren miırn!.rt ceerlerim'.<ı.11. ortadan kal. 
dırmak dünyanın en ga p tezatiaru; 
dan bi.riS!.di.r. 

Bana üraani:ızm dUşman.ı d:yı:.ır1a.r. 

Bu di.ıomaol>ltlo :t~h>r eden bir Tü~ 
v.otandc.şı olduiumu t.eııaarla. T\ıllJdı 
b&bLyarım.> 

lstanbul 
cü icra 
ğundan: 

Dördün
Memurlu-

Evvelce Fatihte 1-~üs· 
revpaşa mahallesin· 
de Kazasker Mehme:. 
Efendi sokağında 13 
numarada mukim 
iken halen adresi bu
lunamıya Askeri Mü· 
tekaidi Mehmet 
Cemal'e 
Haıııneye müdevver mü~a Ye

tiımler Malıarı Sand;ğ.ı.na olan 
borcunu;ııdan dılayı taiıtı tasar
rufunııı7ida bulunup sozu geçen 
Sandığa >poteklı bulur.an Hıisrev
paşada KazııSker Mehmet Ef. mar 
hallesmdc Hacı Şefik Ef. Sakak 
13 sayılı gayri menkulün paraya 
çevrihnesi talebile tanzim edilip ı 

yukar.:laki adresi.ııize ııönderilen 
ödeme emri adreı;ini.zin buluna

maması haıse'bile lıilate'bliğ iade 
edilmi§ ve zabıtaca yaptınlan 

tahkikat neticesi.n<le adresiniz bu
lunamamış olıduğıırıdan İstanbul 

İcra Hakimliğince ödeme emrinin 

bir ay ır.i.idietle ve ilanen tebl>
ğine karar vedm.şi orduğurıdan 
tar~i ilandan itibaren işbu müd
det içinde i.craya müracaaAle bor 
cu ödamcn:z veya işbu ta.lı:!be kar 
şı. biT dzyeceğiniz varsa bilıd'irme
niz lazımdır. Aks. halde ce!ıri ic

raya devamla menlıunun paraya 
çevrileceği ödeme emri tebliği 

makamına kaim olmak ü:<ere ilı1n 

olunur. 941/5079 

BUGüN SARAY SİN&11ASINDA 

Mevsimin en şayanı hayret ve orijiıı:ı.1 filmi 

ŞEYTAN Doktor 
Baş Rollorde: 

ROBERT YOUNG - FLORESCE Rfcp; 

Kara s-ıhri1~a2hk - .Aşk, Hayat ve İpnotizma. Karanlıklar şey'lıa
m kiınıd.ir? gibi meraldı ve ~rarengi? sahnelerle dolu bir ülm. .. 

L Bugün saıtl 11 de temıilatlı matine. ~ 

-

OTEL 

TOKATLIYAN 
TARABYA 

1 Hazirandan itibaren açılıyor 

4 atmosferli bir adet uf ak 
istim kE-zanı aranıyor 

. Sh:i kahkahalarla güldür ecel<, şen 

B~ R<>llc.ı.de: 

\'e mükemmel mm. 

A TN SOTHERN (Çam Sakızı) 
İA.."I HUNTER 

Eller:nde kuDanıln1111 <>laralt t alrn>s~eı'li ber u!:ı.k ~ k•~•m b~ ç•m>&tT 
stlnd r ütü ma'k.i:nesi, hır sıkma, bir de ('atn&şır y.ı.k.1:ma n k..neS-~ ara m&...l(ta ... 
dt.r, Mür&caatl&rı mN<tupı,ı, S21<0<Jı i.taayon Oteli 1 No. da Bay OhJl&i K.ıP::,y'• 
mü racaa tlan. 

I!OLAl'D YOül\:G - BİLLIE IlURKE -

A~·rıca Rorrkli M1Kİ MAVS 
Buı::lin sa:>t 11 de Uın;c;ilatlı mat:ne. 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 
İstanbul Şubesinden: 

CDGL'N iÇL'ı LALE , . 
nın 

IIerh·al;c şu \·e şurnsı rnuhalı;: .. 

kak k~ Ilark<.I Lölgcsmdc tar:Jı:n 
en bii)·ük muharcbelerinılcıı biri 
,.e SG\')'Ct - Alınan ınücadc}l!:>ine 

~·eniılen "tlkamct ,·erecek kafi 
neticeli bir boğu~ma ttreyan <ıdi

yor ve bu karşılıklı k.ıy~n· 

giz boğazlaşn'a ttür'atle ~ticeJ ne 
doğru g'd,yur. 

F b 
1 U M ••d ·- .. ~ .. Kımıçtşmf' ve Kadılröy depolarım!& kömür,.~. boşaltma, •leme, aktar. 

Askeri a ri a.ar mum u urlugunden: ma ır.b1 IF!or:n yııpıhr.aııı k:ıpa1ı zarfia • ..,._ey. 1ronmı..,ıur. 
Askerl Fabrikalı:r için otom'ObU ve kamyon motör v~ k2r~eri tamir ve 1 İ.stekihıer. ie g~lerJıde ~at .. ı~ - 15 arasın~ şartnaıtıH'Yi. gÖ?ı'nclc için Ca-

&ı biiy iik zaferidir. 
DliCKAT· ~a}-~ııcr~r, ıtoel'i Ren.k)j MİKİ'nm nyruetine bU'JIU
runuz. Tdu .. m; 43595 BUc~n saat 11 de ienzi!l;itlı mat..'ıııc. 

ı:..ı · ıtl iZZET E:ENiCE 

. . "'·· rdı 1· ~·k.l'l . •-~-~- S"'• F ~-·• lıı.bda • .Yt<>1 Yolcu Şalonooun uçuncll kllındalı; fUbO merl<erLille m!iracaat ed.,_ 
montajcı ıs.cı ve Uil~ .. ın.a ııı.ı....,oıç va r. ~~ ı_erın .c1.1..1.4.a..ı;~ UöU alJol.ıA.ast. · bilirler. 

I ı..<oı.bulda Zeytinburnu Siliıh t:ım~~ne,i ve Izmirde Hrolltapın:ır Silfılı_ Fal:rl. J Ek:sSt. eye glrmk !<:in .,.,,,.,ıce bu l •..ı ;,.ı lı!.r rnrt't!e yaptığına dalı- ~.l<a 
1 kası Mudur ..ık.ler 1nA: ~ereı.erjqtc "·e va.~ bom.ervr.sl~r•ylo muracaat f tmıız7tc 200 lir& i11t ™1'iinaot parası yatır hı;!:ısı ~JMd·r. Kap:ılı zart?:a.r 8 Ha.z.a-aa 
1 ~1:uekri. <!iJ.>•> ""2 Pazaıılesl ııünU oau 18 da kabul ed.ıı.cdctlr. <5728> 
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FiLiPIN ADALARINDA ı 
1 

.Jı>-- - • ~·· · 

CASUSLAR DÜELLOSU 
"'------------- No. 69 --1 

Türkı;.ye ~viren: isKENDER F. SEU1.fil.Ll 

Bek, kendi kendine: 11 Sen insan değiJ misin? 
Sen kadın sevmez misin? hele böyie altın 

1 

k:~~~::j :r~r:~v:i~ bir k~.:: 0:~~50~: .. ,, :.İ:~:d.: ı 
-: S\JzWnt" b!T kQIUDet ve~:sJn '!, mcyd.:ınında o:ynam~ deg· Kcrıdı ll. l 

soız '\erJyoruı e'iJtle bir ydkladL. \"l('C'lanı.na danıştı .. 1 
Ma:rlnin ;yınil güldu; Ve ionden gelen bir re< dııydu: j 
- Sirıi .Aımerit.aJUar Flllpınde her- - «Sen ıTUHln deiil ~n? Sen kadın 

~osten (yi 1a.nr, MiEl:er Bek! B:Z ın:.e sevmez nı!sı.n? Hele bt')'IC d-Sna a.ltm 
"' bior~ y;ı.pars;ınız, l.:ılikballnid ka- külçeleri vaadeden b kadın oı,.nıa ... > 
V.iıDırosw:ı. Eı:t!ştc4U hu .iş.}erde becerik,.. 
lJ. nrü.t~ bir adiillmdır. Böy .e b.i.r 
1..,,,g.n bi;r ın.ıı<leni o eıııtıot her.le bı
,.>1oo;...ı. ııe mı.na vard:r, ıı.e de ~ 
le1. 

- ~ !li:r.J'l..,.,._uz, Frll'\"layin 
JJIX'i! Bıoıı mülhmd.iıo Kuperin :ye ·i~de 
<Jlram, bu m&deni iıotdı!llaioe ..-r 
ı...nıııw..n. 

- O, 'loıııu *' J"IRllJ<ır. ~~"'r 
da Bu ,-f.aien m8'2am bu- un:eıt y~- ı 

rlaı Wlılode ya;"ıyor. 

~ İl"Sdesin•1 et'>+.i 0'1.1;..."Wl'lak .ir:'in. 
keooı.ın: ;,;,,ıerinin seynı:ıe k.apıı> too
Y uver~ ıg.ib: ga.rı.p bLr haleli ruhl~ 
iç.nde boci:laı'ken~ 1ff3rınin acııımi dUJ'-
9u: 

- Şu lca"!ıdtıkı çı>hlıicların dlbırui<> 
sinen ilci ge-yiı.k: \'&J",.. Onlara. ui,an ~ 
J.a.lım mı? . 

Bok lceııdi<ı• ıeldi ... 
\'e elnfıılllll balrındı... ~'!deri 

IUrdu, 
- Hanen """"1 alalım, cU<zoollm! 
- TüffSU.t.'T nerıede?. 

~ - S•ı:raya d3~~.ı.ş:ıım. 

"Iari ~ülJ. aklı1 tı.i!egi-n! boşalttı. 
F• 'k t ~t"y:.1 leri \'Uramudı. 

İL t: SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra ıtümle 3 defa ı.ıuntaznman dişlerinizi iırçalnyınu:. 

Biletçi Alınacak 
lstanbul Elektrık Tramvay ve Tünel 

İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 

İdarem;,,., biletle. ·-· 
K:ıuuı Şcra11.i: 

l - Ta.ııWı;ılıfıa olup a.ılter11Jtle alAkasl huhmm~. 
2 - Boyu 1,65 dm ııs"i> ve ,. .. ı lunrlaıı yulı:an ~cak, 
3 - atı.ama v<o yaraması olmakla C..nıb<!T waıı: cıa be."!> ljflecok. 
t.lc~iletı'n Ga.J.atada Tramvay Rareket Dıa.sq müracuUarı. «5764> 

lstanbul Dördün- \ lstanbul Dördün
cü icra lv.emurlu- ı eli icra Memurlu-
öundan; Aundan~ 

18.00 

18.00 

18.40 
lY 30 

19.45 

24 IVı~yıs 194'.l 
Program "" M•~et Saat 
Jcyorı. 

~rnzlk: Rııd.Yo D•ns Orı.estra.,, 
Miıflılk: F"'l'I H<!Y'<>li. 
:Pı~eınle-Aet Saa~ Ayarı ve Ajr.OG 
Hı.bCrJ.e.r'.. 

AJ.kora i~ At K<l!l;ları-
nın N~eri. 

19 ::ı5 MUı. : Çigan Da:lıb ve Ro-
mJm~rı (Pl.) 

- YflıyÜzilnd<*ıi oen...ı sahJı>!erlnln 
arEO:e:ye tuırşı yaptılı!ları ikh;ad1 zu
luın:ler ydmo "OlıDJGŞ gilH, bi.r de sa.
ylPız .,_,.,ın ;rer •lt•ııdal<i sa.1lp,iz 
u-rvölılrroerı ~·4llade cLt!-ıi.kneınoe;i doğ.. 
rııeu bfıJri* bCr h.:Eıv.lıktJ.r, Ben. yal
nız_ va!'dvna ~~ h.immıete de hazınm. 

JloNnan ı.-~erunemlç blı· nıaden pur
çtt.sını yerdeı;ı \.'t'ık.w Cl-b.!.ııe a>ydu. Ve 
Bedı.'ı lı.ia 1utartıen, •~i W :rapmsk 
tın;:U.U baldızına da voccll. 

Bira., geride duran Ha'.l"lmaıı lr.ah
lah•:rla güldiı: Evvelce Süleymani

- N'.çın l<.aı;ı:<1ın 12 • 0 guz,eı ,.vıan? yede Taş odalar so-
- Tesaduf. Ne yapoJım? 1 

ı Evvelce Gala ta'da 

1 
Karaköypalas 3 üncü 
kat 18 sayılı dairede 
mukim iken halen 

2(1.13 Kon'J;:rn \T hım ve U:ı..krr.). 
20.:Jf) 1'1ii.?.lk: ŞaTlkı ve Tarküle.r. 
21.00 K· ... nu~ a.. (Z.'.~: - S<ıaıt:). 

21.10 Tem.o ı - K>m1, A>~eoi. 
21.30 M"ıiB<.: Ope•ü l'a:oça.lan (P1.) 
21.50 ~~ırıı . .,_:k: joscph 1.1a·r'ı<:S - Trio - Onları ben vurac>lt'tım. YaZli< 1 kak } 2 n Um arada 

oldu. J!ki:ei de Ilo\ cinsillldcn &eyikler- 1 k" "k 
Bu sırad .. Bc~'!n gôz!J!'le ocatın :ı::n.. 

de bını:lcA11ı.w. denlir !ka.sa:ra benzer 
b r ,şd1ll.Jtk ll:&ı."'ti. 

dl. a.ın.ıarın lr')'Uuzu w ..... .ıc buıu-1 mu ım ı en halen ad-
"1 u ....... o .,. uğurow-!v~ .... .,,,.. der- resi ıııeçhul bulunan adresi buiunamıyan 

Hamit H.aydar'a 

Fanta: ... ı.e. 
22.38 'h1<:n ... ·ket Saat Ayarı, Ajans 

Jiaberkri ve Bo~aJar. 
22.4.5/22.50 Yarınki Proa!'am ve Ka

pJnıs. 

er. 
- Bu neıa ·? Diye sordu. 

Haı'lıın&<ı lteruil mail lf!Li. teco<i•:Lt. 
-s ' rev~ verdi: 

:&>k üzur d~E!<il: Cemı'1'e 
- Kabsh ı l><'nde oldu. doetun· ! 

MUbeod~ Kupcr \n halriı:;-a· ... -
lf"t r CJ ~anrlR'ta n1~tı!U7.rlt:r. 

d 

t; 

1\ "" & tc :ı goı.li ou deım.4' san
U~ıL.p .n:ak11. 1'ak.a~ k.:n'l&t")·e bir , 
;;yleını{_( . 

ı• r~· an; 

Bu-ad 
,_ · ık'tan b<JDıılıı ız, 

~ •M yar'Ci vaadi alınca oco:k-
<: y..1.ılar. 

~. rtı. gey.ı.ı:-~ a:.ına b3~ll)'dCotkiardı. 

Bek .. f".1&'.:.n vt:'.:ıay~ ka ın.. k· Y-

k~nrl~~'l'\t" o kadar ("2.fidan ~a
g001.f'l'Jyordu ki ... 

JJ şt"y!.a.n \ e sohhar «·r.n dr-s'":u-
ı.ı.: d"l h ç JY:4" mu l'İl'..J. ka.lJ:naı.-

d 
lit.k. o gı.:1 c ııcadôU' Jı'iJ.ı.pı.nde :memle

l< l:i l>~m.a- bJlı·:iJ< ;yııra,r!lllOT gQs.. 

= 

B:ı!dız }JJzl liıfa tuttum .. !'.!':şan1n1 :y0. 
al:ımaôı. B<>şuna 00;"1\ ı kunJUnlan. 

- Ben Marınirı boş yere ku~n a1-
mıyacagıooan eıatlndi..."11 Onun il;(. defa 

(Deva.mı V :ır) 

DL\' REDILEC .EK IHTDlA BERATI 

•Tlaırevt doktrma tezgi.hlarmda ıila

h&t ha.ıt.Kın K.i iht.r~ iı,.: iktIBat \'e
Y.-.J.ıe nd<:n ._+ lv: · e<l.L.nı :v vl4:on 30 J.ıla
J ... s 10 ta..-Jı ve 29i5 No. lu Jhtira 

be a ın h \'a el~~~ h 1..ı.k bu kerre 
b k ... ır.a de veya ; icadı Türk.i

ff c 11e\ k u IWe kl-ymak l(.lc sala
h:,,-. t dahı ver!~;Jecfği 'W>ıctt cdil
:r,.ck•e o-•:nakla bu hu..'>11sa farcla ma!Cı-· 

m t c...din:rr.ek: ısı.ycrı.:er;n Galatada, 
&i;.ın Ilan 5 lııcl kat ı - 3 No. lu İ-
darchan.eye ınuracan.t eylt"meo:!eri 
ol nur. 

U.Jn 

Yllİ S. T iLANI 

Beyoğlu Sulh Mahk me ; Baef~pkırnocı:; 
C<\;al.1 Fe. d •c }Lcab., Ha\!m, Hatice V(d a ve Kadrye Nec..ıııyeıHn ıa.yian 

.r. f'Wr.rn n lJta9arr fı bulundukları B~yı..e:ı.unda F• ızaga nı~ıal'iesıiııdf' es
k Ttri.lu;i yet Havyar .-0kai;111da 32 No. il~ mu ·1-1Kkam., solu 34 ~o. lu ama, ~ğı 
a .J..r• an, ö.rKu.ı. .. bah'"c Vf' önü. sok3k olup zt nindt.• yaı·ı.n. n l ·~t' kadar yHk
,.~ıA: t.: ımenlo dıı\<lıla lc::l J od t; 36, 85.r.f' e n ab nı h..L. ı;a~ye.sinde 

liO ... k y •ı .nuha.ı .... n'"Li.""' ;_ıcJe b:.r kı~-. &l."S ... li :' unJn !.!ale-..;ı zımnında 

a.ı,;ı a ~ l )u ·.un:.ı~n u.şt •· 
lilı..n d\- ar .. Lnnas !S 7/9.,,:! W h;nt ı..t uu.f eden Ça ;ı ,ıb:ı ırJ:niı ı; ... a!. 11 

ten l li ya ka d. B"Y<>&. u Su-• l\'! •. hıı{ı.:~nt: • .er kJ.:cn od,· • u ... JJ· ~,;..;. ... p ııEzd:.rı .... c 
~ 1l: a.c ... loı.. 1' .. .. ıı...,ııa bed~l muha:ıl•rıen k.) A:L..n yJı.ı..c yetJ ş b~şo.ni buJın.adı

~1 t ede Cı\U..d.Yt'<ie un gu.n tc.n;.d..t edtıert:k •.d..:lt, açJ.A url!~mnsı 25/7 ı 04: 
t • dl'l.e& ~•t 10 cia.ı.1 12 yck .. dar :cra N ·e.K en çuk arttır.ana lc:ilt'i olarak 
iı""<>k" eC Ject:k~. 

"1ıAle (Uıl'ıune tı.adöı b•r.km.e ve bi.ri~ec-c c; b.na De!.ecL.ye vcııg: eriyle araz.. 
•"<J'KiSİ v.: E~~ı 11.:a.res:. ve 20 senelik ta\. .2 be<leii v~ dCl;.ıl.ye riJ.sumu ve hıak 
pu ve tapu \:i? Wast:ı:. ha.~lan m J c'ı.er ye a.t~ir. 

Ar" .. \Jl7Ii ... J' .. ~:iraJc edecek ~TI'F("lerjn nıuha.mır.en kıymet.n yuzde y~i buçu~ 
ğ ı nisbtt.ı:dc pey akçesi Vi!P.1v-ler, l!ı.tuudır. ~"-ı1l~r.ıım bedeU gayri menkul k~ 
d. 'iıalc olunan tar.dınd~n ihale günı.1z.:d_n 't;b ren \ ·!'ecc:k n'1ih:c-:. i i ıd<? 

Jı.e kasasnıa ödeı- :nıe ıııı.."Cbu!1d..r. ()de <l t ı.ol:ci !h le fe ~ .r(!; erl.k 
.k f'\~l en yukıs<e.ik te fte bulıu--.an k..nıse arıetm!..., old ıgu bedel .~e aJ-
11 • ca- J a:.u olur _.se caıa ı.:ıa.Je ed.i.let.."tlk ve o d.ı aı1 o:.ırut.z. vey ' b .. 1 nmazsa h~n.en 
.J'C"U guın nilldıd~ açı.it ıırt~.rm.3.)il ç~ıl<ı.cdıt~_.ır 
tc.L ı; lôtlen Jll.'<k-.;.r, ~liız.a.>e<I<: scnanda E.n cvk .. ı . .:uı..ı k ·a.K .h ..... c cdı:

\ocek. ve her ilci. ha!ıde b!r~"\ci ::f'u!<? ed:lcn ltZr ... ki '.nl a a ın<la\. !ark.tan ve 
a.r~an. mc. 'uJ tulula.c'Jkar. i~:e Oe<leıt fı r..ı ve &f":t'n g"!l'erl.n yüı:ri"O bq fa-

AE:i SJrıc& buıtmne ha<.-et k~.ıım t.ahs:ı o!un~<"~tı:. İpot~ p.;,ıhlbi alacaJv. 
1l '" lt'ı.ğıer al.{dt.ada..rların, hususiy:~ ta.;.z ve ır.asraıa vc:;;;a1~ye da:r o-lan fdd a
" 11 evrakı L"YÜ.ıılbrt.eleri ~le il.an tar'.t.inden o. ren on u .. .., .ıı:· l çind<L satı.:; me
nıuı u .oia.n M....rır.unt! Ba.;:;caiiliu'le b~ld.ımıelc .. 1 t;..zınn.iır. Akı taktl .rue hakları ta
p ..ı:ı~ioerıy e ~ olln yan.l.a.t .ıoa~aş bede~ n ı y ,, ı h b:ı k·'ı:..cak
Jo.ınlrr. Aıüz:ıyedtye iş:..··ti-::... eden.1er..n bUlin ş fa ..... 1". k~b .' et. :ş ve ev
\tllm öğreom.r'ş ve l> '<'?'Ek ga,·r ln~r ... \.ule tJ.ı:r bulannı ş oli'l KJ rı -.ddoEd:lerek 
sonradan ;ı.ti:'41Z.la.rı mesn:ılı ola..ınıyac ... ğın n ... ·~ gunlln!!en t\: v . ....,ayr .. ıı,, nku
J'il g •nrıe:er ve fi:tızla m:ıllıı11at cı!mak .. ~yen.:.eı"n 941J 18 N<J. ~Ie l'wleli.erne Baş.. 

kal'plığ;,ıe rmiracaat e:.n:elerı ıııa.ı ol::::u • 941/18 

Mülga Eytam i-dares111e tlafetrn 
Haz!lıei l\1.aliyeye olan borcunuz
dan dolayı ta hlı tasarru.funw.da 
bulunUıp Hazineye ij)<)teıkli olan 
Sükymanlyede T ,,,, dalar ve Mek
tep sokaklarır.d:ı 1()....-12--14 nu
ı:nural. gayr; merkulÜl)ÜZÜn pa
ra) a çcvnlııı.c.,i ı~ ;n ; apılan takip 
tal€4b" üzerine sc;zü geçen gayr1 
mc,.,.kulatınıza nso sayılı kanun 
hl:e<i;mlerine le\•fikan üç ycm:nli 
ehli vukuf tarafından 20/9/941 
ta~hınde 10/12/14 sayılı gayri 
menlı< ulünt'7.e 7380 lira ve yine 
ayni mahal ·e -s<.>ka:.;ta mezkür 
gayr menkul itlisalindeki 14/l 
sayılı g:-lyri ın-t:nkutüntiıze de 'JJJ<:'fl 

lira k:'j"'mct J.."OnuJ•mu.;;ıu.r. 
İ~bu n tarlı.. "en itıbaren 
ımıı. gım · ., 1ııym ı 

bir diy<'ce.gin;.1. varsa ıcra dairesi
ne müracaatia biklirmeni.z a.ksi 
ha 'de ~u k:ıynıeti kabul etmiş 
ad ve it'ıbar olunacağı İcra ve if
las Kanununun 100 cü ma<lld.esi 
mucibince iJiınen teb!ı!{ olunur, 

941/1900 

Hazinei Maliye tar~fından Be· 
y\.>ğlu Bıriıı · Slll'.ı Huku~< ~fah· 
kemesin;n 3~.'ir45 Sayılı ve 8/9/ 

938 ı:... ">li iliınıa mliskn'ocn 83 
lira 10 kumşun 9/6/338 lar:h'n
dcn it.ıbaren ~o 5 fo.ız ve % 7.50 
ücreti vekalet ve masraflarla tah· 
sil ıçın ale:ihin.izde yapılan taik:p 
üzel'ine tanzim edJip yulkaı·ıdaki 
adresinize gönderilen icra tanri 
adrrsinizin meçhul bulunması ha
seh vle bira tebliğ iade e<.Ul niş ve 
zabıfaca da yaptı .. ılan tahkikat 
neticesinde r..<lrcıı;;iniz bulunama ... 
nlJ!i ol<luğundan icra emrinın bir 
ay müddetle ve ilanen tebliğine 
ikarar verilmi.ş olduğundan tarihi 
iliından itibl!Tf"n mezkür müddet 
içinde borcu öc!emen:z, aksi hal

de icranın geri hırakı1dığına dair 
bir karar getim1en:2 lazımdır. Ak
si halde ha.kkınw.ia cobri icraya 
dC\fam olunacağı :cra emri tebli
ği makamına 'kaim olmak üzere 
ilan olunırr. 941/JO· 

Memur Alınacak 
Tür=<iye Kömür Sat•ş ve 

Tevzi IV.ües~ese!'.inden 
Müesse9Cl'niz merkezinde muhtelif servıslerde münhal bulunan 

100 - 170 liralık vazıfeleroe çalıştı rıl:mak üzere memur alınacaktır. 
İsteklilerin en geç 6 Haz.irı>n 1942 tarihine kadar evrakı müsbi

tesilc birhkte Yeniıjeru.-, Atatürk bulvarondaki müessese merkezine 

mıiracaa.tları ilan olunur .• 5729. 

.üdür -·ğünden: 

1 
Denir Levazım S-ıtınalma 

Komicyonu llcinları 

ı - Tahınuı t<lllen bt'<ie\i •14752.60> 
lira o!an ... 4l:i> n1c-· re takr'lhe!l < 4 00» 
kilo zııc r.n mevcut ev.sn!ı llltıc•lıtnl.~ 
!)t).5.942 Salı gunlı sJ.at ıı,.~u da Ka. 
suııp<.ışada bu;un.ı:ı.cı 1Jcıti2 Lc.vazım SJ
tın3 na kom.uzyooull..ia paz.trlıgı ya
pı11lı: ~t:r. 

2 - i-'k tıeminatı •1106.55~ lira olup 
şnrln3nıt:s1 her gı.lu ::ş saatl daJull.ı:ı<lt; 
ın~ut"ır koıuıı:\y~ud<lı.ı. lıcdel.A:i. "1ı...n:ı
ttJr 

3 - İ.o.;tektJ&-:11 ~490 Sd.Ylll kanunun 
ietedi,Ji .... e ... k:ılarla birlikıte adı gec;en 
kvın yona. miJr.a1:aat..Jrı. '5ô9G> ..,. 

ı - Tahm;n ed.Jen bedeh •16583,61.b 
lira olıın 128 muhtcl.ı.i dev ·r ve 

m 

1ilrkrin 27.li.942 Ç;;ı;şıımb• günü ~at 
15 de K:.ısnnptı~a bulunan Dt'fl.z Le ... 
vaıı•n Sat.nalm:ı Kom~-yonuf!da p9.
z.a.rlıısı yapılac ... .khr. 

2 - İl!ı: ternınatı c1243.77> Ura olup 
şa.r:1,RJ1WL ı ~r g:tuı iş szati dahil!.n<lf> ı 

mc1.w<.(ıı· ~ndan bEricls.iz alına

b ı..r. 
3 _ İst"klilerin 2490 sayılı k:ın· 

nun k1!t:iL,ği \o't':Jofu. r a b.ıt"ie ~·dl ,g~
fw-en ko.ınlsyôna müraCaa.t;.arı. c56c:ı8> ..,. 

1 - Tahm'n edll<m bedelJ 3~90.00 

rra olan l~ O a 11.!t •ı...' , 5C :t Sv.ti:>
ycn, 200 kili tct:rıd.yct v<.•ıı.ı.:g·, :.!O 
ad'C't lu;ıy:::ı~1<.'"::ı:~ 5 o kutu vaı.r ul~
tı!'ır.a 111 <"unu ve :! i2!.o p:-muğun 25.5. 
942 P .. zar~~f gunU <.:at l ı.~o da Ka
s mp cada bulunan D.n 'Z. Lcv"zım Sa
tıno~:-na Koıı • 19vı unda pıızarl:gı Y<ıP!

ı~caktLr. 
2 _ Ş<ır'.na~r.;:"11 he:rgi.in ş saati da

hi~:n·!t• n) ·aür ko 'Y .: .. J n lx>dc-ls·z 
al~noob'Lr. A~r .. Jk,jr m l?.~rr.(' ka~ern 

.:,._ •e ayrı ayrı k ' c-:' .c de Jhale 
c&lt.bJır. 

l - H<1İka tcvz: olutı.ıı ak üzere Bakkalliır:ı verilen Pir':ıçı 'Ji.ıryafı~ ve Be- 3 _ lı:t.rk'i'f'ı4.ı 2490 s;ıyıh kftnunun 
yaz pT;yn:r:cr 26/5/942 Salı gününden 1ıt.ıbaren ~ehr.m.ı.at'!ti bilı;.ün B~<kadar ·tnecL:.( v.c-.- . .k 1 r 1a '.';; tek1:r t'deı...,...kl<'~ 
tarafından }[.a.?ka tc.ı.l olunacaktır. ri f atltrn yü e JS n~ het:ndck 1 k'1~·i 

2 _ Her ~h:s Ek...-r.t:k karnelerinin Mayıs a11 yazılı ~es'ıni k~lm1ek su- tet: •ruı. r.y!c be~ i gi...n v-e ı:.:ı. t' adı 
retı ylc kendı nah'.;y~. dah..ı.tndEkl Bakkallardan yarım klu p.i.r'.nç, 100 gran1 Tur- ~t"l'PU ko. n~ niı.!rcı<.:aa.1.Jarı il~ın o-
y ağı, 100 gran' Eeyaz. pey:n.ir alac:ıktır. lunur. <5763> 

3 _ P rirı..c.!11 pe;akt:nde Jr • .-ıosıı 53. 'l':ıryağuı per2tc.eodo ~u 155, Beyaz ··--------------
p<yn r'n p<.;' or.de ldosu 100 kuruşılur ı ~ Yazlığa Gidttrklere: !l!Nr.' 

4 - 'l''. \li olu:.acak P'.ırinçler temiz ve kar~ıksız. bcya1. peyrı rler 1S<' gf'('PO 1 TUK ,~ 
.. eı e nıal"l t "4 \C :ı-·;ıg!1Jı_ ... ~cı:. Bu e\.'ı-afı nrzt".m1yen kUf U, mevaddı ecrıeb',ye 11e ~ HASIR !<'OJ..ı 

ne thbar « IDl~ s-ay1n ha nnızdan rica ~unur. (1076) :4 her yerden ucuz ' 
., . ., k Pir'.ıç, Y•gsız , 0 laze peyn ..ı satm:ıl< [styeıı BakJkallar:<ı iaşe mcrcilcro- ı "Ve ~10BILYA.ı.'llZI I' 

~ ~ı lstanbulda Rrlapn5a y<>ku- ~ 

, Zabıta Romıını No. a 1 gaLeteleriıl za;t\ita muharrirleri lııi- tlnlc t~tığım ıçin bAhti~·=· ~I şunda 66 No. AID'1ET ~ 
• "' 1 le onu ancak İ.SI1'l'('n tanıyorlardı. Beni ya·kaladmız. Fakat ıbeıı de ~ FEVZI 'run ~ 

1 S . o"· ld .. .. ? 1 1 Sekiz senecknberi Skotland- namuslu hareket edeceg.mı. Eğer ~ ~ 1 • o~. LY. J en m l ur un 1 yarn'rn iiçüm:iı katında, kendi bü- aleyhimde delil bulmak i<>tiy=sa- ~~ l'i.• . l'>· .ıı:ı n ' 
1 J -..···an: EDG • 

0 
' ''ALLAS Çevı'ren: •tuAJ•IJ\lvu•. ALATUR• rosuna kapanmış, frşlerin, dooya- n.z Seltıon <>telind-clti . bavulumu ~· Mağazasından .:,,,,..., ~ L •- ,.,.,. • ,. " ..... !arı aıra=nda uğra~ır, düşünür, en açm&mz ki\f~iıı. Benim eksoriya 

ehenw,1yetsiz görünen şeylerden• böyle ihtiyatsızlıklaı ını olı.tr. JA;/;eri F abrilia. la;-s;,;;;..-ı 
Hk oorgusu ..zun sünnecL. LarTl ı 

bOylc fol'rnahteleri ıb'llıyordu. Hiç 
bir kılı o:namadan halokır.ıda.\ti 
iHHt~:ı d ,,.ll'di Dedi ki: 

- Ben, Klayburi Man~~'da 
9a ııwnaı·ada oturu)ordUılTl. Siz-
o , bir liıtutta bulun'.r.an:z:ı l'ica 
ed~gmı. Acaba mtifclliş Barra
b.• ıl~ bir d;rkika kmı~ımak mü?r,,.. \ 
Jrnn olur mu? Ç.Ok mulotedi.- bir 
pı1s amıri olchığunu öÖylü.>·arlar. 
H< !l<ı d< tanıdıg.m bin" fa herifin 
~ ~] en e caı l:rı <:S"İue ) arJ..rm ala
hıhr 

E oı un n U'l kün oh.p ol
nı b ln vordu. <;ür u 

, r .t.JJr:. :ı verinde bu. 
lun azıct Hun onla ber ber, LaI"
rıy K.. ı • n t.;( t llc ı,ürur 
tu m ') c ~~ • •<Jg:oıı '. dctl., K. -
TaK.tı ı,..3_, !il'.tı. (:et<lJt>y .. g J, 

Sk.otl.4nrl,;-.u' a •ı..ı .. . ..~ı i ... t-. 

Banabal ya7.ıhancsfnde otunmuş, 
ağzında pi.po, önür.e getiriQen l:>ir 
dosyayı tedkik etmekle me'.'l,'llildü. 

Elford odaya girdi: 
- Larri'yi yakaladık, dedi, fa

kat sia:nle karş.k.i karal..olda hu
susi suretle göru.~-ıı,,,k imedj,ğini 

s&y iüyor. Beıı bir şey vadetmedfuı 
arr..r.ıa, o çok llirar ediyoc. S:.Z bu 
a<ia:ınl&n ben ien daha iyi taınırsı
n1ı. 

Müfettiş B&n·ubal yerinden 
doğruldu ve ka•br,nı çattı: 

- Benimle konu .ak ~'İyor 
hu! Vay, biz bu k.a 'ar şölıset sa
lı.b o.Jduk n:u? 

l3 m: f t • Bamı·bal Skoiland
ya""<l1in e esı·aııen gız adaml')·dı. 

J' r • ı\ ı..,tI ... r1 \'C cc ·ıcri 

l .~ l l hu:.cu na gütUı cıı bu a-
t:a t JJ'\v.r J' at'\ !nJh {f:lTit ko-
l _.!'JUfJ., dıı [;..> u. ... ıı .r. :.tı. l:laiıta 

manalar "'"karmıya çaı lsu-dı. Barrabal ce~ap venr.ed.i, söııün K ' · olma omısyona 
Son seneicrn:ı en velveleli cina- karşı taraftan gelmes'..P.i bek.ledl. Jtiırıları 

yet, kaç~kcıJ;k, ıehd>t. sahtekarlık L:ırri dedi ki. 
işlerinin biilün düğümleri hep o- - Benim b;ıbir şeye canım 
nun eliyle çözülmüştü. yanmıyor. HapiShaneye güle ay-

Barra•bal küçük bir tereddüt- nıya giıdıecek kadar i9'1ffi ferohtır. 
ten sonra: Fakat ,beni ele veren heriıf kilm-

- Pekı., dedi, gideyiım, şu .ada- dir, onu öğrenmek istiyorum. 
mı gorcyian. Barrabal yine cevı>p \;-ermedi. 

Kar,.kj l.arakola geçti ve Lam Larri devam etti : 
bardan çıkt.ğı için üzerinde .gala - Üç kişidrn Ş'Ü'phe ediyıoru.ın. 
elb;;c~ ve y::ıkasır.<la hata du.-an Birincisi elmaslnrı satın alan? 
g;.rdcnyas ile içine ı;okulduğu Fakat onun benı ele verd'-ğfuıi 
hücrede bir aşağı, bir yukarı do- zannetmiyorum. İkinci>i, bana dilj 
la,:yord'U. bilcyon birisi ... Fakat o d<ı ifımdi 

İngiliz pol ini oklugu kadar, Fransada<lır. Üçüncüsü, on ;kil <bin 
diuıya pol..siııi de uzaktan, yakı:n- İngiliz kıymcl!ı:ıdeki mala bm ;ı.'<i 
dan i. ·i bi.ien Larri, mü.fctt~ yfu veren paım1<:.k mafsal:.. Ş>iş 
g-:kl:~ın görüne.:, hafifçe gülüm- r..damdır. Fakat bu adam benıi ne-
sedi: rt'<len tan .. yabHir? İşte ona ın1en.1, 

ııuş g W~ ız n·ureu.ir'.!m, ık~ cdi)orum. 
eli, buı:unku vesile dı>J.ay-.siJ.e sı- (Devamı Var) 

Ze,Urıburnu Sil<ih tamımane.sl ara ... 
z:!.si dalı.lhnde bulunan yaş oUaı· biçtl ... 
rilece-ktir. Ş:l:-tnr.me~ı her cun komis
yonda görihebili.r. TalJp okır.ların 29 
Mayıs 942 Cun1a gıınli saat 14 te Salı
p.:ızarında &k.cr1 .Fôlbrikdlar yollanı:ı-
1111.aak.i satınnlnı3 k :ı.i .yoouna nl\l .. 
racaat!:-.rı. •55.ta> 

ZA YI - Toı><&.k MJı.ıtl!l~ıi Ofaı>ıı
dcn allnaok.t;ı okluğum unlara ait 65 
nuına:-a!ı un alı:nıı k.:ıııı)QZnJ. kaybet.4.tn1. 
Yenisin ~Jacagıan<la.n ~Snin hük
nni Y'O 1ctu r. 
S~livri.k::,.Pt ca.dırlcsiı 110 nuım:ırn fırıncı 

BOYO DDJİTRİ 

S;.h:p ve Ba.")Jlluhırr!ri Elen. iuet 
lk·, lc:c - Ne~,.,:-· -- t Dirı:ık ·.örü 

( v H..:!. K , .~~iLGl:'\ 

SON TELGRAF MA'fB.'lASJ 

Tarihi Tefrika: 95 -----

Ehfisalibe Karşı Kılıç Arslan 
Yazan: M. Sami K arayel -

Kıhç Ars!an, Konyaya gelir gelmez 
Ankarada vali olan kardeşi Şahan Şa
hın üzerinfl yürüdü ve şehri zaptetti 

Rum lmparı>t.ooılnrı evvclüanir 
Tü.r k Sul ~ınlarını ve Beyforini 
b,birine vurdurarr.k Tüı\klüğüıı 

kuhhar kuvvdleri ÖHÜnde bir za
.::-;an içiıı ya.şı.ıruık !ıısatını 'bul
rnuşlun.. · 4ie İmpaı•at.or yine 
böyk yapar.J<. y:ı.kasını ku.rtar
mıya kcı,yufil:utrtu. 

Sur:ye bır;.,-ı.;yan hükümda.ı'lıırı 

yirmi beş b:.ıı ~;ilk .biı· kuvvet 
yoUathhr. Bu kuvv•:t lstruıOula 
geliyordu. İmparator ordus]le bi<r
leşeceik'..i. Kıhç Aıl';lan lbı.ınJa,. ü
zerine yüriidi.i. Şiddetli ımuhare

bcler okkı. Kılıç Arslana t.iıbi. 

olan Ankara ve Ka;ıaddkya Emir
leri se:ı-irci kaldılar. Kılıç Aıl<!an 
vaziyetin fen6:lığmı 4ıisliederek 

İmparatorla deı1hal sul!ı yr>ptı. 
İmparator, zaten düınden razı iklıi. 

Kılı~ Arslan ınıThu yapbkian 
sonra zmmen İmpnratıor tmaf>nı 
iltiz<ı.m eder gibi göıünüp .harbe 
teşoe o1mıyaıı Emi;: ler üzerine 
saldırdı. Rumlar blı· ker~ do.ha 
Türkleri biııb!.rlerir.1' düşüm1ckle 

ynknlannı kuriard.lar. Jın'para.tor, 
Türk Eır rlerini el •lt.nd.ın kii
riik lüyor ve bitbirlerHc haı'bedcn 
Türk Elmilerine Rum mul..\ürulen 
ycrkr vadediyordu. 

F~:ıt Kılıç Arslan, Yağsı Ar&
lam İıı.f):.'r~torun yar lınu.na rnğ
~c-n rna~llıp t..~itL Bu1ıu.n üz.cı1me 

K lıç k:;.lan dahili va'-'yeıe lıa

kJın ı>lmuş oldu. 
Kılıç Arslanın Rmn•h·r arnısın

daki mulıarcbeleri bıUnce impa
rator, hemen sulha ya·naştu. ve 
Sultanla sulh ·aptı. Bu sulh da
lrili ha.rpkr dolay,."le yorgun o
lan Krlıç Arslanın da ıiışlı• e gel
mişti. 

İmparator, Kılıç Aıt;]anı İı;lan
bulu d;ı,vel etli. L.ıanıoulda mU!hte
ş<'m ıtlaylar ya.püdı. Orlalı.k gün
lerce donandı. İmparatcr, ba~ına 
ge'ceek b~lii)"l biliyn1"Clu. Kılıç 
Arslana aznn hediyeler vererek 
L;az ve ikram ile dörıJürdii. 

K11.ç lanın st,..,, u a ge · . 
miihlmdi. Tür Sullatıı Rumluk: 
filcmmdc ehemaniyetlıı ·bl'l" surette 
tesir yapmıştı. Rum lmpamtıo.ru, 
Kılıç Arslana alt.ıı, gumüş, mü
oevheı•at Jüklü hediyeler vermiş-

ti. Bu, iıd~ Rum fo par utoru
nuıı haxaca baglanınasını göstem
y'Oldu. 

Kılıç Arslan, K<m~aya gelir 
gdım.·z d.:rlıal .Aınkurada v<.1l o
lan lı.ard~'i Şahan Şah.n üz 'be 
yüı·tıdü v~ ~t!hrı kuleSilo za, !Etli. 
Dönerek Ka)\,eri ü.zcN-ıe yür:.idii 
burasını da Zünuuıı'wı <."lıisıden 

aldı. 

Z l'ıınun kaçmı;lı. Amasyaya ge
lerek yerlt")U. Malat.yacla hulu.
nan Yagsı .Arslan da ölmüştü. 

A.maı.')ayı Zünumıa tc:;!.i.m eden 
Yağsı Arı.lanın karısı idi. Fw.imt 
ahalis: Zümıunu kv.ııdular. Ve, 
Yağsı Ar ·lanın Iwrısı ökl:ürüliü. 
Bun un iizerme Kıl,ç Arslan bü,. 
tün Kapados kü'a;;ını zopt~tti. 
Cenup y akaı;ın<ia Emir N uretıtıin 
ril;!ıat drnmu~or<lu. Kılıç Anıla
nın m.."J:igul İ')>'etindcn iııtifad.c• edeo 
NurM.t:iın Sultanın mcma1;,uıııe 

~ııUaınrlı. Kılıc; Arslan Aırra>~·a ve 
Malatya haockatmdan oonra der
hal kuvvet.lerilc Nurettiniın tiz.c:
rine yürüdü. Ve, şaı1ka l<C'V~ccüb 

et.ti. 
Bu v'l1ve1lcr·n z<.ptı net·oc-.irJ>. 

de daha ktı".'V<ıt bulan Kıhç Aııs
lnn, impar;,1.urla akdetmiş oılrlu
ğu muahc'<H:y. dcrı, "1 Lo!Z<lu. Kı

lıç Arslan ah<i n•lı..-n dömniı.~ bu
lt. :ııuyordu. lncp. ~wr, el a' t;.nı
dan Tıirkleri bi l:>iı ıe dıisur:rr,ıC'k 

?\irı a~ın' antn <' rı•t• fjrıl<lak.la;-~ı 

c;eviri)-or<l11. Kılıç Ar:··laın., d.a~ıiıli 
dagımklıi<laJ·, rlerlevLp tıoıpfadı:k

tan sonra lnıpar:ıtorun kuo~luğıi 

d-Olaba cevap •cmıek Jii<lım ge.I>
yordu. Zaten da:1:li te7.cpızi~ hep 
Rum İrnpar~lorum·~ vücu-'.lc ge
tirdigi siya"i oolaplnrciı. Biııaen
alevh, Kıl.ı: Ar,;lon nakzı a•"det;. 
m.ş olmuyc;rdu. 

Kılıç Arnl?.rı, ço:< mdh"i, mu
harip bir şah:;lyetti. Kötürüm ve 
bir araba üzcrird" l:urei<et <"1<0"bil
lir kabiliyette oldugu halde her 
şPye yetiaarcıu. Kotüı-üan olan 
Kılıç Arsl..n o d<"~'CC faal idi Vi, 
bit muhaı· e; sah"lcıiııırleıı dlğı:ır 
bir mll'1arebc rr:cydanma ar.aba 
ile yetişir ve. muhar;:plerini., ~ 
vlk ve idare MHdi. 

ı De\'amı var) 

e tepliler spor ni~V 
simi merasimle bit· i 

İstaınbul Maari.! Müdürlüğünün 
y.~~ııında tertıp ettiği kız ve er
k-ek ml'lctcyk'1'İ spor mcvs:iımi dün 
Fcncrbahçe stadmı dıoldu."3n me
rc:klı bı~ oc~:ıra·rn!n bulun<lugu 
mile" baka ile 90lln erdi. Tmn v<l'k
tin.cle İstiLldal Marşi.le baş:lıya.ıı 

rncra.;lmden roıli!'a sporcu t:a.lclıe
kr D:ı.ğbaşını clııı:man alnıı;ş mar
şını söylediler ve bunu g.e<,1lt res
m; tdcip ffi.ti. Bu.ndaı."l sonra atle
tb.m müsabakalar.na geçildi. Alı
nan neticeler ştınlnrdJr: 

Erkek.lor: 100 metre si.irat: 
1 - Cc~mi (G,.lal;..saray), 2 -
Sezal (lfaydarp:ı.şa), 

Gıille a !ıma c 1 - Alact1in CHay
darpa.'ia), 2 - Erooğan (lşıık). 

Yı.i.kwk atlama: l - s:,,,a.n (I
şık), 2 - SamOnı (Hayaunpa'ia). 

400 metre: 1 - Ziya (Kabal.ail. 
2 - Ziya (HaJÜlırpa§a). 

1500 metre: 1 - Ra.ll (HdJ<lıaT
paşa), 2 - H' y~t (Haytlarıpa
§a). 

200 metre: 1 - Cemıi (Galata
saray), 2 - Doğa.n (Işık). 

Uzun aUıuna: l - Nnmı!k (Hay
darpaşa), 2 - Tevfik (Haydar
paşa). 

Diıoık a>tma: 1 - Cevat (Galata
saray), 2 - Ş::mil \ll..ı.yxl~). 

800 metre: 1 - :\follh (1Ia)dar
paşa), 2 - Sii!C')'Jllan (Kaoartuş). 

4 X 100 'bayrn.k: 1 - Ha• ı:larpa
şa ta:kınıı, 2 - Kr.hatıa:<; tadı=ı. 

Balkan bayrak: 1 - Haydarıpa.

şn !'llkıımı, 2 - Kaha•taş ta·k1ınl4. 
Allefo;m miisabakalaı·.cıı<lan son

ra lfa)<;aı']l&şa ~.~le I~uk Lioosi 
:ıra,.ır.<lak futbol m"c;:ııı liaydar
pn~tı..!ü.,.r 3 - O ~a ......... ıL .l~ır ve mc
ra..inı derece alanlacla §illl•pöı,;·...-

Jara milkii:f tları tevzi t'<lilerek ni
hayet buldu. 

G. SARAY - D. SPOR - ı;>IŞLİ 
Ilaf~n;. a şchri'U.izc gc"l~l"C".b. d~::1: 

maç )~ap:l"" k olan V~y anan1ılı Ad
ınlra kı.x..11 .. ·n-d ha.tırlt.ı\. uJ:ın .. ~ ü
zere Gal~taı.ara:;- ıla. bugüıı Şc
reş sta<Lnda saat ıa <lı: Şiı;lı - &~ 
yıo,;lu.<ıporun vkara,,ağı bir ınuh-
1.<.·litle husı •• sı bir ır:ıar, yapaca·k ... 
!ardır . 

TÜRKiYE FUTBOL BiRiNCI· 
LlKLIHİNDE BEŞlKTAŞ GÖZ-

TEPEYr.:.. - 1 Y:t.; iL.Di 
Ankara, 2:> (Hu-.: si Muhi.ilb:.ifril. 

mı.zd<'n tc.t•l ııla) - Tiırkıy>c lu1' 
001 •bı.ri-<:ılihlu ne btıgiın 19 Ma
yıs staoır. ıa kalab,Jı:k b'.ır ""--yıi:rci 
önti.ndc ba,...anm.ıt r. l.lk ka ~la.f' 
rnayı hakom Şazinın ida"'"'"ndoe 
Haıob>ye ile Tna.Lzoo. ta·kımlııl'l 
yaı,,lıl r. Ü) cıı.<la boş'.an n l; ayc
·te kaı.lar ha!<'•nı olan H:.ıııL;,,'l'.!ilct 
yC'di.ıderl ik.: gok nıuıkabi ;ad 
ı.levrede 10 gol yaparak nı:..r,.<t.aı> 

10 - 2 gal'.p ı.ynldılar. 
ikinci oyun Ilqi'ktaşla İ=J,.· Bi" 

rinc. Göztcpc nrns.ııda hakem zt,. 
yaııın idaresi:ıde oynandı. İiK an· 

' lar müte\'arj.n gE-Çh·<ırdu. !r.m<rlİ• 
1€r 26 ncı dak ka~a b' r gol ycp
tı1:ır, Bt.\. ·h taş buna devre 9"11llun
da muk~bele ed<•b'Jdi. v~ ı,;r;.rıd 
devre beraber~ b:tti. ikinci t!c'1'· 
>'€de İıımirltlcr daha canlı i •;;C'!", 
bundan .istifr<le ederGk ı:d:1ci 
galili~et gol'erini de y<>ptılar. J3C" 
:;iktaş çok dll1gundu. Bu duı&"11' 
lukt.an gol yapanı<>ı>ı ve oyu; Jıı.n 
2 - l mağlup uynl<lı. Bi:rirıcii ,1.,. 
ıe bı..5iı:ı Gözk;>e - Ha~biyc. '! · nl>' 
.: ı t l ".ı:ıı.:J rr.•ihıı·ilc d.;\'DO> 
<?dil~ekt.iz. 


