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EN SON TELGRAFLARI VE BABERLEBi VEREN AKŞAM GAZETESi Sat p \'e B:..ı;;rnulıarrirl: ETEM iZZET BENİCE 
~ 

Gazeteye sön.derilen evrak iade edilmez 

H E R Ş E Y i p - v-d k· ı 
VATANİÇiNJ 1 ;a~k a 1' 1 

Dünya harbi/ UI as 
içinde ve karşı· [ , .. ~tua4raya ~!.!.: 
sında Türkiye 

1 
Şimdiden altı 

~-

Bugün bütçe hafta•• 

"""' eriyor. Dünya :Cı- l 
yametinin yeni yeni is
tikametlerde hızlandığı 

bu devre içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisin
deki müzakereler fevka- ı 

lade ehemmiyetli olmuı 
ve milli politikamızı 
millet ve dünya nazarın
da bir kere daha aydın-

latmııtır. 

ETEM iZZET BENiCE 

AnkaraJan: 

Türkiye Büyük Mille<L Mecııısiıı- 1 
de malıhak bü•~•lerin ""'1a kal-

' "'>"' ' 
nu~ bulu.ıııuı.Iarmın da mü=kcreı;i 
ik, but~-., hafta..ı bugün btl><yor. 

l.Jiliı> a harbin.in 32 nci aym.ı 

b....,ııı: ı "' y ccyu%(i haarunde _..,. 
ve olüm dal&alanııııı binkini .lıı>
va!aO.ıı:ı bu devre Oçinde l:ıti~ 
rua=l<0releri nulli .l"'l.Wünu7J. 
,.,.,..ı. dünyaya, ger"k ıııille(e blı 
lı."1e d&lı.a ay-d.uıla-tınıık Juılrnnm

dan 9'lik faydalı okıı.uştur. 
,Siı;tçe lı.alta~. dünya harbi 

kaı ~ıs.ındaki durwnmnuzu, bugün 
v~ yarlJWlllı.ı aydınlatır, hü ıi

ıııeli Meclisin taz<'~n it:mruh 
il<: y tiruduı;ti 3...ıda ~ edeıi<en 
va;ıl oldu&-umuz tıaı:nıi - fiili 

ot ulerın ı mıtlıııı&Mlluı fU ol-
mu~lW'.; 

kişi kurşuna 

dizilmiş! ~'. 
Yaratuıın vazife. 
ut ne Norveçtekl 
Geıtapo ,eil ! 

getirildi · 1 

Loodro., Z9 (A.A.) - «B..B.C.> ee. / 
b>slov:ıt<:ra Umum Vali l\luavinl Hed.
rl!ıe .arşı ;rapJen suiraSle mı:imbe1"' J 
. . :ı id-mla.rı bıl!ılam.ı$1ı:r: 

l'r2ğ Rld;yoeu ıreoo ,.....,., ~: O"l-
lında -~o:ra k~ dUşn>IDCa ha
m. et edetı ııa!l!.'ıla.rı salolad ıicla!' ı l>;ıin 

O k~ iWım olunduğunu bi!illr
ııı:!'1b' 

Çatlıyan terkos 
borusu tamir 

edildi 

Bugdıl ıstanın:ıiua 
bltClD muı·ukları 

akzcak 
1k, giln eı:-ve! çatlıyanı!k bütün 

İst<tnbul sem tinin susuz kalma
sına sebep olan şehir suyunun 
K.lğıthaııoie!k; fst,.nbul an11 bo-

(l)fouamı a üııcü ,'ialılietle) 

General 1f.cwmneJ 

LİBYA'DA 

Mihvercilerin 
ilk hedefi: 
Tobruk kale
sini düşürmek 
İki koldan girişilen 
taarruzun nasıl İnKİ· 

şaf etmekte olduğu 
daha iyi anlaşılamadı 

Lomfra, %9 (AA.) - •B.B.C.• 
Taymi>i gazetc..iııin asluıri mu• 
barriri bu sabahki yHL•ında Lib
yadalı.i Mihver taarruzundan bah
ı;;cıL:rck fUnlnrı yanna-lrtadır: 

- c8İiıi Il&'keyıntde BTitanya 
eol ceaaJıına yapılan tehılit dün 
sal:Uıi:l'elle •nğtro olarak tnsif 

(Devamı 3 iıııcü salı.ile de) 

- Herşey, vatan için.. 

Bü~ onun )çin, mi.llet.teıı iste- ı ah ı• yan e'. 
eilcıı yeni fcda.k8.ı!.ıklıır onun Jsin, 
vergilerd-eki art~lar ooun için, _ _______ ..., _____________ , ______ , 

•ldıgmı.ız her tedb.iT yalıı.ız ve 
1 

yalnız vatan selameti, ,·atııon em
niyeti, vatan lnıtünhiğü ve İsti:k· 
lıili için. 

S:ıym B""'ek.il DoktOT Refik 
Saydamın vc..:is ve faıkat bütün 
berşeyi dilimi2cle istediğimi% ölçü 
n.isOOl,;n<le izah cdcb~ mu.k· 
bilr ı.e~ekkiir nutkıı bu bakım
dan ne kadar canlı. n öıılüoılür. 

Bu garip sebze ve meyva fiat lis· 
tesinin kim tarafınclan 

yapıldığını herkes merak ediyor 

Sadece: 
- Dün ol.dıı~ gibi l>u~ ve 

yarın da yegine gn)·eru.iz ve ye ... 
gane taUp cdeceğWıiz yol Türk 
vatanın.ın bütünlüğü, Türk mille· 
ı;,,in istiıldalidir _ 
Cumlcs~ Türk vat~Ddaşmın g'Ön
lıindc ve göziinde Tiiıiı: &t'.dar 
mevkiinitı pohtikasmı ve düuya 
cehennemi karşısınıdak.i gidiş ve 
tunununu bfüiin tafsili ik canla<D
dıracak i>lçiide özlü bir deyimdir. 

Dünkü gaızıetelere Remil !lllnat 
Şi.Nıetirıde parası ödenerek göıır 
derilen ve tekmil gazetelerde in-
i< ar ~n cFrat Mürakabe ko
mk,-,onu karar:ı muıc!b;ncc .tesbit 
olurnı·n sebzıe, :ıneyvalaruı 27/5/ 

!K2 t:a-lhindekl azami 93111) fiatla
n• başlı.Yl.ı bir • te halk, &cibzec> 
lcr ve manevl:ı.T arasmda hayret 
~-:md>r:mış VE bunu kim1n hazır-
1"'1:$ meı'llk olurmıı;~tur. Çüııkü 
bu listede bir 90k m>ıcllieler'>ı fi, .. 

atldn en a~ağ> 5, 10, 15 kuruş ı 

fazla j!"<ıtileriJımj~. Mesebl. İstan
bul semtinde diJıı patateı 35 • 3'8 
kuru~ ol<luğu halde listede 43-46, 
~n 17,5 - 20 kuruş olduğu hel
<fö 22 - 23, ta1.e fasu!y€ L':i - 30 
kuruş ilk.en 34 - 37 kur1.l5, çilek 

50 • 60 kuruc,«a satılırken 80 - 96 
;:·, kı..r!Jfıa a!11an kirazlar da 45 -
49 kı.mı'i g&ter'J.nıişt!r. 

B:m flr;at düşkümi satteılar bu 
tr'"''o lı\:;ted n hc:ınc'l '';\ f.ı>r."Ye 
kalkı.:;:arak itiatlan arttın.p list")'e 

(Devamı 9 üııcü S:ıh;il'<le) 

n~r:ı.. Saydam, bu veciz ifadesi Ders Programrarı 
u~ dayanılığnıuz milli politika 1 
e.asını ay"1nlıı·tırkeıı. en ba~· ge- A N K E T Ç k ? 
1cn güvenç srrrmı da izah .,,ııyor: ı o A ğ ı r m ı 

•- Büyiik dünya buhranı kar- 1 • -

flSJnda bü içe ile kal>tıl bııyurdu· ' ' p 
ğıın~ birçok külfetler varılır. ro g ram 1 
ı\;1"111 zamanda bundan. soııını da 

~:~~2:;;,~~u ~~:u=~~,~~ m ek b •. za ru 
tımn kabul t-dcrlıen ve ıer ; kar-

a 
et 

le .. 
• 1 

r,~' 
~' ında kaldığımız hu nıuşkülilı 1 
H: yenerken beheıneh=ıl iyi 'bir 
"r.t' ceye va~ı] ol.acağrımzı ve nl'ut· 
laka i6Hkbnlıde güzel neticelerle 
kar~ılaş.ıcajlımıza itinıadı.mız var

Dr. General Kadri Raşidiıı cevabı 
dır.• 

Ba~vekil, bununla henı mili! po
litik.anuzın dayanığı olan milli 
kudrııtinıi><-, milli fedakarlık ve 
foragatimi?.e güvcni~i canforıdıT

mış bııtunuyor, hem de istlk!ba· 
ıin behemehal Türk milleti için 
güzel neticeler vervcclt bir )arın 

SAllT SE&OİSİ 
Türk'yeye ilk defa olarak 

getirilen meşhur 
VACIIERO. et Cü:SSTANTİN 
Saatları, Eminönüııde yeni 
açıMuı Arl<>n sanı nıağaz.asın· 
da 1 Hazirandan G Hazirana 
kadar tc§lıir eıLleccğinden 
muh1eremn halkımızın teşrif· 

lerini rica ederiz, 

Çocuk li~talıldan MületıOSS18ı Pro. 
ta;Or General Dokınr K-1.ıi llapl.; an
~r~Cı verdi'g. cevapta. bueünkü ted.
ris pror.a.~1J.a.ı·uı;.n &i;ırhı;ınl eırailıca 
tıeba.rti.z ct!.irm G, eı.ctirWe deaııiı:tis- ld-: 

_ DE'J'S proı:roroLımnı bazırlıy.,. 

1erb~-cci ve maarlfç.ier nAç n dolcM>"" 
... larli.ı. iş ve ı; k..i.r b:.rl!..ii y~s« !ste-. 
mlyorlıı:·? Haı;mlerl QOcu:k,uın mü
tla.!.ii ve h.'.an.:ıı..: d,jıye adlond:rmo:ıları 
doğr.rd-..r. B<*m her şeyden evvel ber 
l:illl başı olan satlıgı devc;1:n ett.:rn~ck, 
cem yet:n b~sindClıı! b86talan 1ıo
davi ve haslalıga mani ohn.:.k mcob1."
rıiyeıı.aıde bulWlan b~r vaıtand a~tıı·. 

Pro31.·a.n1 nresele::ıi, yl.l'lardanbrr~ ır.ü
nakru:;.-ı ~ \.~ ~nta b-:- lwl çare
si bU.:ur.:ı1~tır. Aıncr-.Jr.ahlıu Pl'Olt'
ra.mları çok ba!!i tutJ'l orlJ..•, aç:if. ha
va. ve çoro fazla el)(Tı'Jl'8.ym venır(.\r
Jar. ~'ra.n&zlar l6e MM a:,..,Jd.•t;ıt prog
ıen'Ala.rla ab.r ve y'.ikiü den siatemle:-11 
tııtb 'il< edltforlar. Fokl>t ne Fra.nsızl'1-
nrı :rüJtlü programı bir tıp d~ası olan 
Pa~ün yetıi~es.bıe mflınt 0'1rnı.ı.o, ~ 

(De\ıımo. 3 Uncu Solıi!edc) I>r. Gııneral Kadri ~ 

Amerika 
cephesi 

1 Stlmıon 16y1Clyor 

' Amerika bü
y Ü k taarruza 
hazırlanıyor 

Bir Amerikan ı•· 
zeteıl diyor ili: 
••Allah Almanlara 
ı m da t eyıea~a ı ., 
Loodra, ıll (A.A.) - cB.B.C.> Ame

rika Harb::Şoe • ·a.zlt'l M. Stiııa:on: 

- CJ\ımerllta bil,;ril.k ~ b:r ta
arruza. ba:zrr~r> deml}tir. 

MWil"iJe,tı; müfterek .ı.a..... ve denlı: 
barclk.fftı için, tıılr k:umaJ1da he:Y'ctıilllG 1 
de leı,lli>1 tdild'i)in,t ~Ur. ı 

- Aımerlka.n cazt'fıesJ. bu ı.,.,z,rLk
lardıın lıelıse<V'ı'elt: 

- <Allah Alma-a ı.roal t;r'lc
Aı!> df'lftl"!'~. 

.AMF.IÜKAN GE!\"EL Jl.CIIMATI 
İNGİLThRl'DE 

Lwıdrıı, 29 (A.A.) - cB..B.C.> Amo
tem Genel KlllmJCYınm !içte ~ .. bal<l> 
Lond:rada buhınmnJtt;ldır. .Amerlltada 
a~ır tank iınaliU oon hızını bulmuş. 
tpr. 

Meksika ih
vere karşı harp, 
ilin etti! 

Kongrenin verdiği 
karar da k i k a 1 a r c a 

alkış~andı 
Lorııdra 29 A.A.- B..B.C. 1 • 

ı;Jka kor.gre;l milivcrc wm hat'p 
karl!Tını ezici bir ekseriyel.!e ka
bul etıI:!ştk. 

R~·s:.cumhur wnı hımp kararı· 

Dl 'l!)>eCJ.lSte'll ~tediği Z4llll ııaı!l IIl Jr 
uda·r tarafuooan bir kaç dakika 
al'kcş!anmoştı<r, Bu tarıbi ce~'e 
tdkmil d~aya radyo ile naldcr 
lunrnu~tur. 

Meksim: hariıciyetj ka-rıın tek
mil dGY !eti.ere ge.:e 1.eb 1 iığ emiş
tir, 

Dilnktl M e c lf s te 

Büyük ~ ehirlerde fa
kir;er iç n a~haneler 

- 1 
açııncaK 

Ankara, 29 (Telefonla) - Milli 
Müdafaa Vekaleti 1942 mali yılı 
bulçt~mc ) ,ız ~·:ruıi nlllyon lira· 
lık re, i-alaJe tahsi.at veril.uıesi
nc dair o:.;n kanun layihası i\lec
lisiıı dünl.ı.i topl~nt1'lnda. .kaiıul 
ol nnm u şt ur. 

, 

•Admlrllolllll ~ ~" 
Prmia CU'WlColanıı.dwı Gan.a!Hı 1 

" . AD MIRA,, 
Alman takımı 
yarın sabah 
şehrimizde! 

Alman •A<i'ıni.ra• futbol t>;;~''tl'l 
y a1111 sa.hah ~eohıi.mı'?:e gc'.lmekt.e
<fr. Tal:.sBıı 6~i bir gün l(t'Cil<.

t:g ~ ı\ nı.'.,ç program!arJııd.a de-
ğ:Ş:tklnk olm stıır. Takr.81l Kari 
Dicniıı 1ei>LgJıvJe b:r antı"C"nbr, 
iki ildöl\.'Cı ve 14 oyuncu-Oan m(i,. 

.ci!d<J1d .,., 
.Mmira• takınn pazar .l(iioo 

Fener'b::h..•' iie ka!'§:lıışa~ah'ıtır. 
Çs..""§e."1.ba günü de Ankaıe.mı 
mı>c y:ı_.pa""'J<.tır. 7 hM:;ran p:lllar 
gü1:· Frncr 'ıı<imda Gal1ı.•tea-

rayla ~;ı 1a1'l'cakt<ır. 1 
(Deva-ıw 3 üncü oahiledıe) 1 
---o ---

Hangi tarafa 
alı? • nan 

• 
oskova Radyosu 

t;•mk.ng 29 (A~\.) - Pcr. ·ır.:X• 
ah•ma neşr ;d'ieıı ç,n lel>ıig': Ja
pon arıt> roh:.rli b.mılıa ve ... büs 
merıni•i kı.ıllıı>ı dakkırıru bild·r
rr-"'.ktedir, 

Bilahare ıııfilhak lliifre ile 'da· 
re olıınan Dı>ni<l olları, I.iıruııılar, 
Vahflar, Havııyı.lları, Hudut \ 'C 

SnhlUcr, Ornıaıı l!mıırn Müdür
lükleri bütçeleri kabul edHm'ştir. 
Vtlıilar biilt"siııin miıznkercsiıı
dc Ba~' c!Jl Doktor Refik Say
dam kürsüye gelerek Kızılay ve 

K r..hva \'e Çekiyım~ :,>l'h'rleri 
lı- '<:o: .T ~ponlar tarafmda!l kuşa
t ıhı ı.., bu;unn1akts ,cı de bu ik~ 

ş~lırin alımdıgı :ı.!tkmda Jaro'l 
' , ok:a ır.tl.ın ~,·kan hu.herler! 
t.'vıt edec~k m~;ı;yet\e Çunkinı;-

j de ma!Unıat mevcut ıieğJdir. 

(Dwamı 3 !ınctl Salı'!ede) 

Parti Grupunda 
Barıcıye Vehill bu 
gftn dış vaziyetimizi 

izah etti 
Anknra, 29 {Telefonla) - \Parti 

Medls Grupn bu -'ı>bah sa..t 11 de 
toplaruuıFır. Bu içtimada Harici
ye Vek.ilirni:z B. Şiikril Saracoğ• 
lanun harici Jlli"';Clelcr etrabnda 
luı.lı:ıt \·erdi_ı:i anlaşılmakıtadır. 

t 
1 KlS.> ' 'A 

U{:uzluk pcUtikası 
ltalynıı kıt'alarmın Fransız hu

duduııd.a topla:nm1< olmalar.na, 
Vişi hükumeti de bir ;estle mu
kabele ediyor: 

J1yni hudut cit'Grındaki Fra.ıt

sız kıı'afon da Ma1"1?$nl Peteıı ta· 
r<ıf•ndan tefti.J edili!fOr. 

Ni.<. Korsika nalaıra•ındam. son
ra, bıı gösteriş hareketle·riııin al
tından bir Fransız • ltalyan har
bi ~-ıkacak m:?. 

Bv sonıyu bizim ınahut arka.
daşa da sOTdıım.: 
~ Smıına.m dcd.i; çünkü, bu tak

dirc!c Ni.o, Korsika, ucuza kapa
tı!mı~ olmaz ki. .. Halbuki, ltnlyan 
politikasında ucuzluk esus!tr. 

• • 

1945 YILINA KADAR 

Fabrikalar şehir 
haricine çıkacak 
Sanayi mahallesi olarak ayrılan 
yerler fazla kıymet kazanıyor 
Fabrikelıtn.'1 şe}\i'I' ha•ic;JW' ç;

llcarıllmalan i :n o:~-cce \"<.'Tl· 

len mit·i'.et ıs-ı.;; yı'lında bitecct<!h-
Şi.nrl,dcn b~ ço.k fabrikarorwr 
~ iT ·haric.irıtle c asrı.ay' m ıı-harle<;i • 
ohırC>P: ;ıyr!'!-an ycT'crıcıe arazi sa
rı<n a1ırıafra 'Ve jDFaata baı:darn~ 
llıu~hr. Bu meyanda Topkapı. ve 
Edfonekapı surları hancillde; Mal 
tepe ve TopçuJaroa araz; çdk kıy 
anetlemılişti:r. Buralard-a geçen 
yrl dö~ 200 ~ira clım a-,s•hl' 

şimdi 1000 - 1500 J;:raya sJtımr~k
tadır. Fabrlkalann i~ıı.~mdan 
sonra ı~ilt>r vo meanurl&.r bu 
smr..~n t~ş:i1r.c~cl::ırrn~Jn ev kıy
mo:Jcrin::n de yük>e'le..'>P.fr,i YP ı;ı:'h
rin bu tc.'1"1;.a ytıqc-r rı <:cn 1rne-

(Devamı 3 üncü ııahifede) 

'z . . t am ısfıyen 
ı fabrika işçi! eri 
Halat fabrikasındaki 
350 müstahdemin ücret 
leri neye arttırılır. adı? 

Hayat patıı.J>ğı münaı;ıebetıle 

roemur \'1! mi}9mlıdeınlerhı üeret-
1c1'ille zam yapılması kaT"armı 

hEnü-,; bazı fab.riıkaların tatbiO< c(• 

:me<l'>lderl anlaşılrr..akt.adıır. Bu 
!in~' a 'loda A ıl'lldı l ı;aır, nrlakti 
cBal<'t v slcım fa 1r!lka.-ı. iı;ıçile 

(Il<-\'llIY'.ı 3 un<il s.ıı fetel 

Bugün ki!_ şart ve imkanlar içinde 

e ·ye i , gıda
mızı asıl alalı • 
Yaş sebze ve meyvaların haiz 

olduğu kalori miktarı 
[Halkın bugünk;t ~ril_. attım- --

da, gıd~ nelerden v .... n ... ala- 1 Bog" aziçi ve Ada 
l>il....,ği mevsunna bueun de de-

vam ediy'6r=. DokWr Pnıle&ör s E F E R L E R ı· 
:Ma:ııbar Oı.ınaın ta vsiy ıılerine ~-
le devam eıll.ror:] 

• Y aız gettıği için daha pııdlden 
kış için belce bal, kuru i!Zirn, in
cir, beı<mn, cev.i2, fındık t~ 

(Devamı 5 üıx.'ii S~) 
---o---

f'!rlcp!...-ıle l.n>t>iha.. mevü
- mi. .. 

Ha!ti!iatte iyi talebenin iyil 
devşinucsi ve hem lrenıd:iı.ini, h<Sn 
de hocasıııı meo;'ut rtrneoi lçin açı
lan bu me,·sim, kötülere, katiilük· 
le de eriş'lınc~ dcre«lerin tecelli 
:ıenıinini ba:urlayıcı bir vesifodir. 

l\lunllimine, yani rulıunun nı.i
manna, atından babadnn daha oziz 
ınaue~·j ha ·at 'tehberine, :köıtillcr, 
hep bu m.:\<mdc b!çak çeker, 
pıL"' kurar, el kaldırır. 

Zira bu dene, kötünün a~ı mıı 
oııtaya di>kcıı bir m.,vı;imdi:; 'e 
bu mevsimde ay1ln orta~-a dölcü

len kötü, ut.aııcınclıı.o )eri., c!ib.ine 
geçeceifııe, ayıbına şenaatlerin 
e:n biiyiiğiinü eklcıni. ·c, hocasına 
el kııldırınıya kadar gider. 

Hfodls-eyi derinlC'l'fil'C"t:ek ''c en 
mahrem k•iklerinc kadar i.ITll ede
cek olursak, biitiin lir comi)et, 
ahlllk, iın.an ve terbiye d:ıva<>na 
yol a.çtlacağmı görür "" davayı 
bütün memfokt"t ç-ıpmdn m al
manın bir z. ... nırct .,.l..:lujh•ıın t('y 
hm udcri:ı, ller taı ;:afuı<.l;:ııı ıu ""' 

ı Haziranda tat b ı rı 
edilecek eni bir 

tarile lıazırıaı::.dı 
B<ıgazlı,'i, Ada.ar vapı.:r scferJ.e.. 

rJC! ;.r;ı,ım~ ve tren harckd .;a
atlerin.in billıblrlıeriııe. l.\)"gUn ol• 
ması için Delcd'iye !en muışavi:r
l>ğının nezareti ,.}.tında bir mıil:r 
tıore.k tarii~ ha11rlan.mıştır. 

(Devamı 3 Uncu Sah;true) 

Brezilya a11ıklarıada 
lllve~ eBınerı 

lsn hir g~ıninin berlıan-g! b<r böl
nı<- fad .. ki •uyu 1 'a:~rak lı:içbir 
şey ) apılmış ol l'y:ıuı.-ğını lıi mdi:· 
le beraber, hiid:,,.,ye )alnız mcv· 
zii mnariI bölmesinde tcd!ıi.r ara• 
d.iğ"1111rz uunan da anlarız ki, !lnaa ... 
rıfin va<ifes;, bu nın~·,.c!aki s<>ı:İ)e 
ooabahtlarını sadeı·c ı~md!'11 at
mak, tıt<>fiye etmekten blr~z daha 
fnzladır. Bu n~ağrnın a~ağ sı tıy

netleri, sad""c dayak at.ıııa f i!in
den tlo•lyı l'na ICar.umınuu ba 't 
çer~\'t'"'İ ır.:nne tcrazi~·e oturt· 
mak n1Uınkiin mü? 

O halde J\faari{ Vekili. kendi 
plfınınLlll ·1..uhuı·n muhten\C~ hu ti· 
bi lııidb.P!cre karşı herhalde nd
rrUudl'n catl;,-acıık olan blilün 
ımmkkc! ~<-nçİii;'ıı.ıı ibret, tc"'lli 
'c i"'tir:ı.hat:ıı~ tcn1in t"fn1c k iiıc· 
re, Adti~c Vek li)fo onfosıp ::11ec• 
Üstc.ı hu u•i bir kanun istemdi· 
dir. 

Bcni.ın rulıunıun dc---inl' ]erin· 
deki devlet şeklin:ıı h<>JI~ l>ir ha· 
dL<"ye ka.r ·ı öl~i~. ii, ~R"!ı~a el 
kaldıran .nomu\sttıu. ka1 a~ ı l-.1- hiT' 
mr~d3nda tiikilriik altında btığ· 

mı.ya kadar g'<M-r 
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HALK FİLOZOFU 

ESKİLER, YENİLER 

Maarif Vela"ffiği tıUtçesinin
mlinıkere•i giinü, Büyük MJ.let 
.l\leclüı.inde, it1en1l,,.,ketin u111U• 

.nıi t~rbiye mevzuu üzerinde, 
haıı hıttipler söz aldılar. IJCl. 
va~-ı umumi hallan i!e kavrı
yanlar o!ıluğu gibi, münferit 
,.e ıniice"et hi'ıdiseler üzer;n. 
.:e koı.u.şaralı:, ınr.aııer.ini ba
talı rnenbalarılnn alan ve böyle 
istisnai hallerden §amil hü
kümlere doğru gitmek Jaolış
lıgını gii<ıtercnkr de oldu. 

İli.raf etmek lazımdır v, genç 
laari.f Vekilimi.z çek luvvetll 

ve vukufla k.onıL,ltı, Onun ~ 
le' !nde, ba~ında ı.vl<mduğn Ve
l:alct işlerini yalnız müdafaa 
kııygıc>unda olan bir Vekil f!dıı. 
M değil, Türk cemiyetinin u· 
mumi tcrlll.) c ntr-s'u 'yrfnt ü~e-

DiJ:·YA. 'J'.ll 

BfTÜN ÇAYI 

Jfa ajans telgrafından iiğreıı.

ı1'ın: Dünya çay İ9tİlı•alinin hep

sin~ üç dc\.lot tamaıncn satın al• 

mı~ ... İııgJtere, Amerika ve C.,. 

nul i Afr:kıı .. 

t'dat, öteki de\ l<>llere yf>bnu?. , 
llaoi, ıliiııya oiınellcrinden biitiin 
milletler m!isnvat daire,.:., 

Lf de edcccl;ıti, l&!. 

!11E. \'A 

FIATIJ\IU 

U<!ed ~ e Uııı. at :\Jiidürliiğu bi.r 
k. rar vermiş: :\leyva ti.ntları her
giiıı i!iın edi.lecel.nıiş.. bu suretle 
h<..ılk ıtfdarnııJvucak.. 

f'ıiliat, Mmli sewt fiatlar d•·ğı

Şİ!·~r. Son.ra, sabah pazarlarında 
ayrı, akş.-ıın ı.a'l.llrla•ı!l<la ayrı fla.t 
isı.iyurlar., 

n<>lcıliyo İktt>dt l\Iüdürlüğü 

m.ırlem bir hnyır işliyecelc Gü- \ 
ııün her 'aat b mda bir tellal 

bağırtsın! 

Yot.URTÇl'NUN 
İNADI 

Yoğurt 50 kuruşa satılacak. 

Mallım .. fakat, 50 kuruşa y<>f;'llrt 

nerede?. Bm mahalleden geçen 
, ııeyyar yoğurtçu 60 kuruşa wri

yor. Bir kere keı:wl.isjne: .so ye ol· 
mıaz mı? •• diye sorduk. 

ŞimJi, ne zaman pencereden 
S<:s.lell5Ck .:uynıanıa:ılı;;a gel:yor. 

Zorla değil ya, adam 50 ye sıı.t

ııu~·or, qte? 

S!Nt!\!AClLARL'l 
AllZliSU 

Devlt-t, sinemalardan alınan 
vergilere yüzde yirmi zam yaptı, 

Belediye de, .oımın ücrctk:rioio 
yünle 20 arttrrılnıuını abul et
m:ş. 

Fakat, Mııemacılar. 'ıu zammı 

ikiı.f.i bulmu)-ozlar, ücretlerin da
ha fa..tla arltırtluıa' uı isti,)'orlar-
mc ... 

İyi aııııııa, neticede bizlere cJo. 
kllDu,yor, bol kesedea is.temek k~ 
lay ... 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

rlne almış ve davayı kô1rilnde" 
kavramış, bu i~i iyi bilen bjs· 

insan hali vardı. 

Çoğumuz, daiına eE.1ııi ile ye
niyi mukaye.so ederken hataya 
düşüymuz. Çünkü, mulwşu;eyİ 
bütün şarlları, hududu ve ta· 
raflartıı umuınJ çeıçevesile 
7apmıyonrı. Eskiden l«tao.bu~ 
da üç oort idadi vardı. Ve bu
ralarda okuyan birkaç yüz ta
lebeden yarısı küllıaııbeydô. 

Bugün, Wanhulda yüzden 

fazla o~ta tedrisat müesseo.esi 

'·ar. Ve müsaade edin de bunı.
lıra de'·ıım eden on binlerce 
ialeMden yii?ıde biri veya iolıı!ısi 
B<ıh-Stil olsun. 

Bugün, dünden ço!c, pek çok 
daha iyiy:z. 

Kürtaj yapan 
h·r oktor 

2,5 yıl lıapse mahkum 
edıferek tevkif oluııdu 

Hi=etçi olara'< çaı.ıştığı b:r 
evci::> .bi:r ~· fi.r'e S6\·işcrdk ondan 
ihfun'!e ka'an Emine iıını'nde bir 
kl1Zln g<.'1' r~ru ç<JCll~lınU kür
taj ~.ııparak ulan Sa.•a isrr:'n<lı: 

:!:ıır doktor A k, ra P..ğ-,rcaza mah 
kc·me:.i taım.fınden 2 buçııl< yı: 
miıddct.'e t..::pse malıki'ım edilmi:ş
tir. 

Dııtlne hclduı.da da cçncuik ciü
şilııırek. rn;Be ;ı ıı.y hı14''5 ce7.ası 

wrinn'Ştiır Bu karar uzerine dok· 
'kır Saim ' Em-ne wve!kı gün 
Ankarııl'.la tevk.i.f oltlll!muşalı-<lar. 

l"!e müste;ar muavini şehri-
mize gelcrek Trakyaya 

gidecek 
i..r,;c m:ls eşar m .. a·. 'ni Şeı.~et 

Süocyya Aıy:!cunirin b~ünk:ıı:l'e 
şehr:C-•Lı.e gckrt'k Trtkyacla m~h
ı; : \ ı..ZtFtini tctklk e1ını<'f..,. ı:rt

n·c: · ınuhh:ımı-lLr Şc-vkct Sürcy
~ ha'cn F.gc mın•akab-ında kt
k:kler icra eUtıkeledir. 
Aah~ri mütekaitler cemiyeti
nin yeni idare heyeti •eçimi 

neticesi belli olda 
Pıızra günü yapılan umı:m ~ 

tek:ı-dıni Mkcı:&·e cenıi(\o'eti kong 
resinde aı1:an reyler tallı;.:{ olllll 
mlll,4.tır. N"ticooe !heyeti :rl.are a
zahklarına Gcm:·ral N:ıtın'ıi So
lı.tc, elbay Yusuf Ilısu, alJ:ıa.v N>
hat Tul;:, .ı!hay Ali Rif:.i Erel, 
yaı1l-,:ııy Ş~r'rf Akalın, ya~ay A-v
mi Varol, b'd.ıası \'etf.:ıi Alpa<ı, 

bid>2Şl I Lıti: Algu.-, .vlhlıa."< Ham 
di Mıryıfa yü-zmr;ı uı~n ôn:ii.n, 
Sadi Feke ~alil Bııs'm Dem.'ı-· 
er, yıw.başı C· ;ii T.;t.'<~z. b'nb3fj1 
Mtrza<ffE'r Öııdemirc>1'1unun inti
t:&ı~ oltııı; ·~darı anlapim·~tır. 

iicınm·· 
Kc ailen &ular 

Evvelk.'! sabah terkoa """' lı:eSldl. 
Saallen.-e devam eı-.. Bu yılııden za.ra.. 

•u'Çiya.tı mı.iemeıselcr b!:le oldu.. Ev ... 
.ıe çek.ilen sıkıntı ayn. 

Evveke, rul.lrın ıcesı-gı g:weı,,.. 
!erle .lb edJirdl. Du 113Ul<len acJb& 
V"lt mı ge\,'İkil?, ~m gil!l.ele, kliııe8i 
ya.pıl:neıil uzıere kli'i-'-""'C.)ye res.iml<er gön
dermişti_ Kl...,; telefvn et1:I: Sular 
kıes:JJ..:., kll,eh.6.ne ~r. 

B'z, bu ı;ıeferi<j BU kesllir;W gar'p 
bulduk. F"'Uca!Ade blr m:ızeret mı! 
"""1>l.ı acııl>a ı .. 
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ı Çıngıraklı Yılan l 
Yanıı: l\EZİBE ıucıı!rri.N __, 

b.r Om!t get:z!r .. o m..,,'B ~ h<ılcinn- ' 
d.ı a."'\unl. l> r se~·d e-:...,. !:e"·JJ"tUP~ ı 
d .. ıx:,, de er ıne• ıuın Af..qa ge-

!W'. l v ve 1 b!:r ~ mıcc ası 
b y .m ... 

tımı.. o gı; ı v;ı.po.ırda m.:>l1m ve ee-
v tı g; .ne hayraı. okf n gec.ç 
lı:.ıdm ya: mıdayd:~ Yanında koca-
s. o an b ı ~ eın&clr:. bu- kadındır •. 
fa.kat ~çıc· a;.< n_:ıcc-.. ınc:a b.r ü-

l@l[mfil•(IJ)· 
~u~Üld 
Be etliye e gördlgtl· 

mlz btı Dil Diyet 1 
Btr müddet evvel, bu sü \ımlım!a, 

Teşv:L<-y.o tara.ı:ıarınna sa.balı.ları b<:şl
boş d~an 8 - ı O köpek gördügfrrı:ıü 
ka.:fcie~, yol ke::.en bu iri iri hayv-an.
ıarın. sıcaklar lıasıı rıııea daba teıı\il<e-
11 olal>ı~ıın.; •uylen-.;ş1im. 

Belcdly<nin nazarı ~ı.tını. ceibet. 
mck üz.ere yamdıtım bu ynzı, aJ.alrodar
lar tarar:ndan bu:yük b:r hWE.ü nlyetle 
kıaı'ş1Jaruiıg1 için b!Jiı~ mu• =ıass~ 
bu,unuyorum. Dün, bEM;<Lye Neşr~ya.t 
Mi.idilrluğünden bir kuçl" 1"21<.ere ~ 
dmı. Bu l<:<:IY-"rede ")'Den ş0,ı1'e ~or

du: 
cMahellıinde ytpılan ~. bu 

muh ~.~;..! bosl;ınlarda gİ7.l<D"'1 m IOO
pt.;cler gö, ü:Vıu.ş ve bunlardcı.rı b..r kıs
mı di:rl o~arak. LutturuJ.n.bUnı:.,W. Gerl 
kalanların da sür'atle toplanme& iç..n 
tOOlıtr l~r alırrm·:ı.ştır. Saygılar .. > 

Bu açık vıe bU.Sllli..l ni)--et dolu cevap 
ıkm:~ısında. a.1tan sı. 'ar durur. Belediye
ye te:,;.c-kkJr ede.rw". ~~at ufak te
fli< hôd.selu g z.&telerde !şare\ o!un
dı..kça, al.aık.a.da.rların hartlc.eıto geçt.k.. 
ğ-ni gor-.ı.."3Ck, cll>eı.te çok roomııwı o
~n:z. 

lk :...ye .Ncşr'ya.t Müdibfüğll, kl.Y- 1 

rr:et!ı \•e se\ mı ar~.!!NZ ~ 
... 5e# -..'in bu v.u:: "E)'eı ıcıt.r: e:::ıni mJ.
tet!k..p. cd·~ .... ..cmti. ve m!Jkul br 
!oa}1r<t r.ı:t'lT tir. 

HaOr..!ık•t•n, d"-'l ı;:ı2>oh, ~· yerde, 
yolarnun Oııcıfude )'alnı" üç ırı k&Pek
le J<mv. :SŞl:m. Üll'!ı edeıTn kıl, pek ya
ltında, onlar da 'nluı O<ill'1'. Şehrin da
ha baz! senlt.lerinde, böyle b~ dO· 
l&şa.n köpE:>kJ.cr vnrdır. Önümüız yaaxiı:r. 
Bu M:f\'önlarlıı en 1'ıb'ıil<ell mevsimi>. 
dir. Bdeci.hye Temozliık İşleri Müdilr!U
ğü, .köp<lklerle m0cod<1""1ID fU günler
de elbe1ılc aratımu; olsa ~. 
Devamlı. s~ ve 'Jr.r. taikip\e gö... 

rUlıeo ~r'.n mutlaka ~ za
rurld.i:r. Madem k, başıbof t.öpdçler'l!e 
mücadeıe 1')'1ıde Delro.;yenıtz:in cı.evam.
lı bir d kkaü vardır, elbett.e bu il te 
lıallo!una cııl!;tır. 

R. SABiT 

Plaj sahiplerinin zam 
talebi reddedildi 1 
Şehrimizdeki barzı. plaj sahiı>le 

ri bu sene tar"ielerine zam yap
mak için ~lcdiyeye müracaat et
m.ıŞlerdir. ~·ak.at be!etl>iı)•e halkın 
en tabi.i bir ihltyacı olan deniz 
ban,yosu fi~lar:nı kat'iyyen art
lırmamağa karar \'oermışt'r. 
Diğer taraftan belediye Üskii-

dar<lak.i parasırı hal.le pl~jını bu 
sene de 111\"Ullalr. için 'h \ara 
başlıımışt'.r. Şclırin diğer sahille
rinde de parasız plajlar açılması 
için tetkikler YlliJılımaktad:ı.r, 

Stajlarını i/;,mal eden genç 
doktorlarımız 

Ankara 29 (Telefonıaı- Cebe-
eldeki as;«~ri doktor tatbikat 
mektebinde bir yıllık sıta.jlarıru 
ikıınal eden ve .rntiiıanda ır.uva:f
fak olanak iistteğlll'enll~ !Jerfi ey
li:;-en genç dbatlor!al'lınll'Z. p:n-Lak 
bil' meras.i.mle d ıplk:r.ıaJarmı aJ
rn 1Şla r ve and :çm:Şle rdlr. 
D~lıomalan bizzat Milli l\füda 

faa Vt!kaleti Sıhtııye Dairesi reisi 
~ Maız!ı'.t.'!1 Boysan t<avzl 
etın ve gc'1Ç'crinüze aldıkları 
şcrefL vaz !e lıayat,nda rnuıvaf
fak.i.·yetler temenni eylemiştir. ___,,_ 
Çorap ve eski lıolı paçavı·aları 

ihraç olunabilr.cek 1 

Beyaz ÇOl'ap, pala, renkli çorap, 
eski şal, Ef!k'.· halı, porpot, e.;ki 
boız ve çol<ı.ki paç.aıvralarınuı J.i,. 
sans almak sıcrctile ihraç olun .. 
malaruıa T;carot Vekaleti tara.
ıfmr:lan milı.aade verilmiştir. 

İstııribuldan Ankaraya g:ıtmiş <>
le.n zahire tüccarlarının bir kaç 
güne kaıdar şclırintize ırvdetlerl 
bekle.nırr_e ktedlı-. 

Muherr.!r Nusret ~:ten tııri
ym bacag;:!.e mcsanın i.l.;i.Unde!tileri 
pngırdatıı; 

- Fakat mc\.-zuu bainalan kadın, 

d\lııy&nın rn a!.t., en mun.ıs. eo sayın 
k::ı<!ınıdır!. Hem de ... 

- Hem de ben m km.ın d<-t'J m1T. 
Af buyı:run Nusret Beycleı:ıdi .. Hay. 
S-yet ...ıı.ib. aru b r ka<lıoın adı ga. 
dno köşt";-e-ır.de ge-.:-mn İknc~ cie •.. 

5'..ızuımu de"\~J! ta~ :n. Genç ar 
11<.daı;= e y"' agnını lw.padı: 

r N Et tir daldka oo:.ısa.. ~ ln l'Q' ..i na enteresaı:clır... ' 

MAHKEMELER: ---------
Tamam mort ı ... 

on beş yal 
• 

Doneç'te Harkof -
muharebeleri 

3 Rus ordusunun 

iz yum 
ve 
akibeti 

Bir cerh daıvasııy:d.ı.. Yar ah 'IAn 
davusıru anlattı: 

- Efencilını, bütün mese"lcnin 
sebebi, ondan ayrılan nişan!ı~ıle 
ben.m nişanlanınağa t~ş2boüs H 
mem. Yoksa, ne eskiden taıurnım .. 
Ne de kinı olduğunu bilirim. 

Maznun da suçunu itiraf etti 
Fakat, o: Yazan: l. S. ~~ki Eükreş A teşemiiiteri) - Ne mür.a,ebet efendim .. di
yordu. Bana küfür etti. Hiddet
!end.'m.. Zaten meylıanııdeydik. . 
Oradaki "k.mek bıçuğıru aldım. 
H:.:lldet baldı:ın tatlıdır, d.er}er. İı> 
san ne yapt,ğın, bitmzyor Jd .•. 
Bıçakla hafifçe dür1ımüşürn .. 

Doğu ceplııcsinde: 

Ahnanlaro göre, H.arkof ın~y

dan muharclıcsi büyük bir zafer
le ndicelenın.~tir. Çember içine 
düşürülmüş olr.n 3 Sovyet ordu· 
sundan şl.mdiyc kadar 165 biıı e
sir, 511 tank, 1180 tap, hinkTCe 
k:nnyon -.e at ve muazz.am nılk.
tarda harp malzemesi alınmıştır. 

Bu rakamlar dlltınadan artmak
ta imiş. 

l~ushıra göre, Harlrof ceptı.e,in
deki I.11.s lrn•-velle.ri .le ı: ·çit<l'k
leri mevzileri ıwığlamla ·lırmı.~lar 

ve k,um kesrminde Alman hü· 
cıınılarını piiskürtmiişleniir. 

A iman !111.tl\'affırkiyetlnin hü
yüklı.igii hnkkıutla ~dım kat'i 
bir şey söylenrunez. Zira. Rtıslıırın 
Ifarlw{ - h.yum arasın<la Doneç 
nehri şarkında .ric'ate baş!odı.ldoarı 

-.e Alm•nlıırm dn motörlü birlik
lerle takibe koyuldukJorı, mühim 
şelıirler aldıkla.tı hakkında ALınan 

tebliği.ııdf! de bir kayıt yoktur. 
H&ttıi, Ruıı çı.kıntmnı lkuşatan 

lwllarm Harlrof doğw,..uıda ve İz,. 
yum'ıla Dooer nehrini geçıtilıleri 
de belli değildir. l'abt bıı nehrin 

geçililiği hal&.ında bior lıa.ber do
a1*wtştı.r. F.ğer Ruslar böyle bü
yük bir nuığlftl>iyete uğramıŞl•r
s:ı, Alınan taarruz lrolların.ıoı şar
ka do,'1"u sür'atle taltip hareketine 
geçmeleri ve daba renupb IIl<'.8e· 
li Stalino'dıuı taanuza başlama-

Şehirler aTaıı telelon gÖTÜf" 

melerinde •aat 20 den sonra 
tenzilat yaprlacak 

Şehirler arııst telefon görüşme
lerinde ~elce g1?Celeo-i saat 21 
de başlıyan tenzilatlı tarife ba
dema saat her gün 20 den il fca.
ren -....~ıııya<Uı.1oıu.r- Cu<nuteoü \ln

leri saat 13 den p;.ızartesi günleri 
saOOJıleyin saat 8 e kaclar <ıla.n 
2aıman zarlında da yine terırLiJafü 
tar>fe tatbik olun~caktır. 

B:ryramlarda ten,. rot ya.pıla

raktır. Bu kararın taLbik olunma 
sına baışlanıhnıştır. 

---o---

Limanlar U. Müdürü 
Ankaradan döndü 

Devlet Umanlar işletmesi U. 
Millürii Rauii Manyas Ankara
dan ehrlmlzıe dörmii.ştür. llmt'm 
mooür; 1-etımenın yeni sene biit
ı;ıesi hakkında af:.J.adarlarla te
m'1$lar yapın'. tır. Bu yıl ba?:ı li-
nr~nlardıa y=l tt>.;isnt ya:pılacalo
tı'!'. Fak.at bik'ı.k iı:ıışaa-t içil'! Lafı· 
s!sat v<ri.İJTl.om~tir. Yı:ıpı'acı>'.< iş
ler zaruri olanlar<lır. 

-----<>----

Açıkgöz iskambil satıcıları 

Baızı kiırrıaelerin iska.ml:>il ka
gıtlan ~erinde i!ıllkar yaptıkla
rı görul.müş ve t~hlk'k,.ta başlan
mı::;tır. Bu açık.göz\:r Kıızılaydan 
anüteaddU. defalaT r.'den,1< alcbk 
!arı de..-tclerle iskambil kağıtları,. 

ru k<L'ıveleıi do1a.~arak iki misliı 
fia.bına Batmaktadırlar. Kıı:ılaş

idare6i de bu açıi<ıgözlerm hareke
tine mani olmak fu<ere tedbirlcı

aramaktadr. 

- Açılcçazn bu; karın.ız •IU çok se. 
v;y.ır. Onu ı.zıınpıwı ökllırmemenlılı 
söJ.ıreceıı.tı:m. Anladınu mr? 

- Karı:m bent S("V'iş'or mu?. Bunu 
nereden an.lıadı.nız? 

ları be-klenebilir. Bu itibarla, Har-
1.-.ıf - İzyuın cephesinde muhare
benin sona erdiğine ve Rusların 
tam bir bo:rgıına uğradıklarına 

şimdiden hüküm \'erilc-mez. An
cak Rusların llarkof cenubunda
ki rıkmtıyı Alman tııarruzlanna 
karşı müdafaa etmeleri artık im
kansız hale gelnılıj giıbidir. Zira 
Mmanlor bütün tayynre, tank ve 
zıthlı birliı.Jerile hu çılontınm 
cep.hesine ve cı.'1ıalılarına sürekli 

taarruzlarla yükl.,.nmi~ler •-c ge
dil<l<!r açm.ıya muvaifak oL-nuş· 

larıhr. nu sol;eple 1 fareşal T'm~ 
çu.li.o'nun Ilarkof - İzyum ara
sı.uda Doneç nehri şaııkına ~ekil
mesi ve ıın•harobeye bu nehir bo
yunı!a devam otmesi da':ıa doi,-ru 
olabil'..r. Fakat muharnbe meyda
nı değişm.,miş g<'rümnekledir. A {. 
ru~ıol.:..ırın <!n Rus cephe.sindt" de
riıılcıı- .ıe '\.,r.Jcdikl ri, kendi teb
liğlerinden kafi olarak anl~~ılına
dığı .iç:11.-ınu1ı..ıreb-1...-nlıi .ıı;r.ı.un erdi
ğini zannclııniyoru:ı. Muhnrebe
.ııi.n sonunu, iki taraflll .alacağı 
yeni durıunla anlıJ:ıhilcceğQ:. 

Libya cephesinde: 
.!11.iliwr ordusu İngilUt.cr:n ileri 

me•-rii bulunan Bir Hal.eım böl
ge.>tncle taaı-ruza geçmiş fakat, 
knd'.sini beldiyea İngiliz zırhlı 
birliklerine çarpmıştır. Bu MTh
ver taar1112;ımın büyük ölçüde o
lacağı Vi! uzun süreceği tıı.lınıln 
edilemez. Libyada ;mcak Ha:ıiran 

ortru-ına I.ıad&r harekat yapılaıbi
lir. C.wıcral Romınel belki de 9011-

bahar dHr~sine lıazn-lı.k ~ak 

üzere, Tobruk'u düşürmt\k ve Mı· 
.-ır hududuna yanaşmak ~bi ı.;r 
plan takip etmektedir. Fak;.t ln
giliz ordıısllDUD hava kuvvetl~ri 
"" zlrlı.lı bir Mt itibarile l\LJıver 
ordusuna iiı<tün olduğu düşlinü

lüue, General Bommel'İlı bu ye-

Şahitler d:nlen':<li. Şa:h"tlcr işin 
aslmı, esasını bilmiıyorlardı. Yal
nıoz, davacı H:da<yetin m.l!Znun 
Refike küfür ett:ğ'ni du<y>i.ukları
nı, Ref'ği.n de ondan son.ra :mıısa 
iizerindeki kii~-ük ılivri bO- b•çağı. 
kapıp Hidayeti k'1ba eti!ırlen ya
ralıa<l j\ını söykdiler. 

Evvc'ce Rd::., ıı nişanl"'1. olan, 
90nra ondt.n .ıyrıkı.rek Hır•ayctlc 
nişanlar.:'l'flak üzere .. bulunan Ne
dim<' <!':- dinlenildi. Nadime: 

- H '!'1 _ı • <!eri>; ru,_;an n..ese--
lesl ıçin vurmu omaktır. Çünkü, 
Refik beni Mk SE!VCr<i,_ Nooi:ne, 
r,,sşka bir şey bilm"yodu. 

MW>kemc· roobını düşüm~. Re , 
f;ğ'in Türl< ceza kanununU>D 456 
•ncı maıddes'.nin s<ın fıkri!Bına gö
re 23 lira para cezası ödcm~s~ 
karar verili. 

Refik m:ıhkcrnctlcn ç>ktı!lrt=. 
sonra, beraber yürıüdüffe iki iti

l .;iden b'ri: 
· - Ulan Ref k, dedı .. kedi g._"oi, 
11 'her zaman dörtayak {i!Ler•nc &ü-

şers'n. Yine ucuz kurtuldıın 25 
Jirwvla ... 

Re-fk - Yavru:m, dedi .. tıerşe-
y.n olduğu g:ıb\ edam vurımanm 
da bir yolu, bir he«a'oı wntlır. 

CE"b'nd~n bir tarak çıkana bı
cak g'ıb: cnne alarak anl:Wmağa 
deva:m etti: 

- Şunu gördün mü . Şu k.ıd&
rını batırırs:m, b'·r ~-dnn b'l<;!&'!' .. 
yalı ut da 25 lirFdan .. Su kaoor ba 
tırırsan bir seneye kndar y<ılu var . 
Şu kadar dehl~rsen beş ~neye 
kadar .. Şu koıdan ~ sened<en baış
lar .. On seneye kadar. Sapına ka
a.a~ ol:ım sa claYımö.ın mı, tr.maım 
n'<lrt, O"I beş sene ... ~ bu ka-

ni taarru.zaı. ö.nemı.t bU- -.a.va.U..;. 

klyet kazanması, İ.ng-ihleri !.lısrr 1 
bududmıa kadar sibmeei pek az ı 

~ on"- .,ı;-ı+ ı,..._, Döy<.J.e 

rini korJ...-utmak, öldürmekten er
/bette hayırlıdır. 

muhtemeklir. Bu ara.da General --------------
Bomlnel t*'°'Y" kuv.r-etle.ri de Zahirecilerin toplantın 
l>ekliyemez. Geri mııvasalası ıb 1 1stanbuld.an giden t(ic(:arlar 
esk<sinden daha iyi bale gelımiş \ her vilayetten gelmiş olım mÜ<
değil.dir. Bu itibarla, Mihvu taar-

1 
n>effiillerin de iııtirakile dün iaşe 

rıızunıın malı.dut hedefli lbir ta- müsteışarı.nın reisliğin.de 2 inci 
nrruz olduğunu zannediyonız. tqılantılanru yapmışlardır. 

• 
Harp, lngiliz 

ve sulh •• 
İngiliz ba~ı.~in.ıe çok 'f"!Y s&J

lenıd;ği malum. Hele geçen asnrla 
Avrupanın başka yerlermd~kiier 
için tng:ltere pek merak e:J.lcn, 
türlü tetkiklere ~zu t~kil e
den bir dlyar olmuş. lııgJ._ızler ı:ıe
den böyle bir QOk yerlere yerleoşe
bilm'.şler, düaya nın takı<ilnı.!nde 
nasıl olmuş da arslan pa~mı al
mışlar?. Bu suallere ct'vap veri-
lirken derece derece h :ı:.lıdet ve 
infial, kin ve husumet gô6leren .. 
ler de vardı. Buna mukabil An

glosaksoıılarm neden böyle üstün 
olduklarına <t.liır binlerce sAbep

ler bulup çıkarımla.- da giiı:ülmiiş 
tür. Doğrusu İngiliız bahsi de çok 
sm ~türen, münaıkaışası ıı:zun 

mevzulardandır. 

La.kin eskiden olmuş münaka
şa!ıa.rı b:r tarafa bırakarak bugü
ne gebı<>k lazım. Şöyle ki: 

ğlmiz ıçm daha C'VVel ıru-.rı;,'tlen
meğe liizum gömıüyordıık.. San
ki kuvvetmı.iı.i. arttırmaık iıçin çııt
lışmış olsaydık hamı ittiyomw-
şuz g;bi olaıcalıtı; bi.Ze öyle gell.
yorou. Başkaları kıwvetleniıan 
bız de çalıo;;;yordı:G<. Ulk.irı harp 
içm dcğ•l, devamlı bir sulh ~ .. 
de yapılacak >şlermüz.ı baş3rma
ı!a uğra§f)'Oıxluk. Buna baıkarak 
dü"ffian:arımıza da cesaret geldi. 
İngi!terenin hiç harbedıelmı:ıyece
ğ!ne hükmettiler. İsle on.lGrı ya
ı ılt•n da bu o!mu~ur. Çü.nk>ii 
harbi sevırıi"yen İngiliz bir kere 
buna ba.<ikaları tarafınd= mec
bur .,dilerek kavgaoya ~irdıkten 
sonra artık k.azanıncıya kıııı:lar dö
ği\şür. 

Bunn benrer anlatıı;lara göre 
İngifüin hatıl ve sulh bakıımm
dan şöyle bir tefrik yapmak kı>
bill'.lir: Sulh zamanında haroi dü
şürunez. Ha.rp zamanında da 
sulhu. 

Fakat kavgavı bir kere km:anır 
da eski dii<mıanı iıle benşıma yi
ne harhi dÜJl'Ü'rlll1E<l olur. 

İııg'lizlerin !rendi kendilerini 
anlatmak iıÇ"ın bövle yao:ıları da 
var. Bu bahsin açımnası bu mev
zuda söylenenlerin !:atım. getiril
mesi mcvs~ns'z olmasa gerek 

r<J.k l de dur-aıı. henu IQ1ned4ğ: h:.

r lu' i ?ti.:ü Y~ rı.. :tar ter~ Onü ... 
r.e b r._ ~ 

Zcvl'enlzı ı_ defa >1purda gG
ro..:nce, d ye ld"1' r nu'1UI.,Ya ba~Cı. 
Onun ınııoum guıell ~ h!lyran oı-

Mu,'ıarrlr Nuereıı.11 sfuilnü, Met& 
ba)"Uc. •a: alı: !:estim .. 

- Bmll!.ı.nız bunları!. Maceralerımı

za dıt-v"am ed~&n! ... 
- 1\{3cer.ılar1m.z mı? Ben1m mace

ram N)< .. ba~ı b::e.. 
- B.- nmez ki? dr.dl'm "U:ntt, ~~e

y iz.. ,. 'l>. bu scfer·ld. lıeı.:;..:ıden 

- ~ n;,,:z! R ca cde,.m slo:runuz!. 
dıYe y.:ıh .. N-elrr sb,Y'f".:yor5Unuz?. 
ı-··c:..kat s:z anonmıal bfr h<..let.ı rıdı.ye ile 
kon 1.iS\lY<>TSUn \3... Ma.z ursun u:z. 

- Ne y~. na~ı koncşmamı ta t 
t .yorsunın:, d..,)'e onun!a ıe:t.ıı.uı.ya baş 1 
bdını. Şu ()ıll ..... ndt:ıK~ bira s:ıcr.nı ka 
pıp başınıza mı fırlat:naını beltlfyor 
c!unuz?. 

Butun dı.mıularımın ilııt.Unde ııııtı 
bııan !n0f1'-TI> lht:nısınıa_ "'°" dök 
1-..rt:cGk kadar çud!ran aşkım:.' !4rnk 
ve Ş\IU!"ılJrlU uyu.sturan sarhc~Iuğuma 
ra~ en "1md• bir Pıns<-it çaktığını 
h ~orch.sn. Kararnl Muharrir Nus.. 
,....ten tubınaıJşUn. Bell:l bir i""2 
dan y~ı 'e y ..:. cı lıir !4k;n bu 
mu~zzam \.'e .!C!:l: • 1Jc daJ. \'e budakla ... 
h ı.nı ya,atan kokun adı; benim ~ 
me g"'en o wı< b:ı.st.al:ğ-.n l<>bumu laıı 

1'•-ıçHe'. 

üı:.r nun geb'td'i!} i.:çürıcil bira ş! 

ı; :;;ru t~-ı.!r- üstün.. m:d<:me boşalt

ır: . .;.,tnn F da:. Nus:ıa.t, be~l benj çat 

l.::!acak >.adar d ke ;çmcme kor:şn:..._ 

"'"' c:_n bebi, bcnı>n tasarladıtım 
~ey!eı 1 yopmnıyadk hdar LY'-llffiUll 
g..,r:ı<:k .ısteıne:.lydl.. 

Her hsrp lng:l'zin bir taraiını 
gc·te~kten ger' kalmamrştır. 
Geçen haı:;ıte bir tihı:ü, bu seie-r 
bır türlü. Fakat unutulmıyacalc 
bır hal var kı o da bu harplerde 
m~t.erk b:.r husus,ye:ı.r. 1:-ıgıJız .. 
ıer: 

- Bi2 harbi se.,meyiz. dcrzlar, 
tana inanrnı;ıanlar bir kere şu 

lıaliımize baksın1ar. Eğ~r daha 
evvel hıı:zırlaru:aycl.k bö~le mı 
olurduk?. 939 eyıu.unı!enberı na 
acı emrivakıleo- karşısır.:la ka~dılı.. 
Heı> kuvvetmızin t"•m olmay:şıo 
dan değilm>dir k.I .mparatorluğun 
yolları üzerinde müh m baz! nok
taları düşmanlarımıo:a bırakrnağa 
mecbur olduk?. Avrupa k.ıtasın

da bir türlü, deniZaşın yerlerde 
bir türiü muvaffakiyets'l7.lik!cr:e 
hep geri çehlldik. Hat'l:ıi scv:m.L'Clj,-

Çüc 'ku harb~n bu yı:ı en m'Ü'!

kül •::.flrnla"' aı-zırdCX'l"ktir Her
halde •Dfri•ere ve İngilitzk ... için 
da!ı~ çMi!ı mıt•cnn.'a• b:~.memiş
tir. Bunu dü.şünen !ng l.tzler ken
di1erını g><<;eo senek:ııden daha 
kuvvetli ve haurlıkh bu ldui<lar .. 
nı söylüyorlar. Sulh za.mamnda 
hami if;tc.m 'ıyen, harp rıkl'!lf'a da 
ya.!nıız harbi dü~nen inı;:lıız için 
yuka"'.'l<ia çiz4hn ış olnn tarü:e , i3r 

-.e eQ_ E'CCk b" r m da.ha vardır. 
Onu da İngiiızl'Crln bu scfrrkıi' 
rarbı göm -.len ö\m~ o!an meş
hur de,·Jet adaml~nndan Bolfıcr 
söylemiş: 

m :n! ••• 
P r an :ı b!r h n beycı!.. 

rn s .a~ .ı)Oı, ... gbi CL. t bası-. 
.a :u ~·'=''-' :n. 

- Otele ..,den b ::ı e••<I g.1- , 
ı . .. .. !tanın 

u r -• 
ı \; d • u .J-a- h yeçail <1.cy.r..ur ı 

ti ve C'<: va:nlı olurt ~ 
- Ne.'er söytl!Y<l"''Wluz?l <!.';re şid

deUe ıWz!lmli kes'"-

Ilen l6:rar ce~ ..k&ıcl s4e.. 
rı!n toJ&unu kadehlme boşa> rak ,ç_ 
~ m, ••Qoş ve nwk.ıı bir tahkaha 
.ı ..ı. 1 

-Fena sô.rle:n;yon.-,,, ki, dedim. \ 
lIBJC · .:.da Yi temenn2erde bulur..u-

~ orı..:n! .. 

- Ilay 1.f. Ne L r ,;.z e'\-ve l(ı g0C1PT, 
ne de b r k4'lh nl>ey· h ...,kotı!!. Za>e.'l 
B!2 as'. hüv~et!:r .ze- metk oısaruz böy 
c şeyler ~~ .lı>mt-z ve soyleme.d' z. 
Den n bunları an.btıınal<1aıı mıı«sadım 
da r.z.i: es:d lı.a.Ln~ ,;e4 ....... ""mclt Qm! 
dl ldL 

- V>ll<lı: :ız=-:ı diye tek_ a bof 
lı a ~ in. ısarw!ım. C'naslı •öı.lecl 
a -·~ enk ltab J y ~ de.,."'11. Dleb! 
]"8.t ıst.er .'€m' Da.na :ıttkça ne dune-k 
~.d töyler ~!. 

- 5ı.l'J"1C"";k • .z b~l!m nereô.en an 
~ h -u" ry.:r<! tcJtrarladım. Yüzü
ne ..... haf b1:r ~lm ya.yılmıştı: 

- Bunı.r c'il:ı~. ,o.k kM> ı r:.(' Her 
Şf'~f:'J." "ıuti ·1 gozlerbn'n ön'llrıde ge 
çen h~o.,,.lenff,n ded. N çln birden
bire teh.lkcll bir haöt<.lık.la yat.ııAa düş 
<ü? (Deva.ru Var), 

- Biız, dmtiş garip ada.nı'a~ız.. 
Düışmn-ıılar;mı:z::ın bıze ) aıpUkla
nnı unutıcruz. Fakat onlaırı aifet
meyiz. 

• • 

Alrlka'mn cenup 
kıyıları .. 

Yazan: Ali Kemal Sunman 
Şımall Alfrikada, Llbyada Al• 

manlar yenlk!en faahyde geçtik· 
ten sonra cenubi Afr;koı da hı>tıı
ra gdmekt.edir. 

Ç)ünkü Afr.i1anın cenubu bir 
t,'Ün gel<.<eek bu harp!<! d'i·l;)ISyI 
en ziyade meşgul eden bir elıem-
anıy ·t alacaktır diıye ıı&ylilyenin 
deı.ii-ğl çıkıyor. Bunu söyl•!)-'en &>
erlerden bLddir. Bundan kırk St?

ne evvel İngilizikrle çelin bir l ~?'
be girişm:§. şı.ckietli mukaYemet 
göstermiş olan Cenubi .Afr:kar ;n 

Bıocrleri ki geçen uırnu.-ni h .. ,pte 
de, bu sefer de on!ıarın aç•kt.!' a

çığa A!manpyo\ t3•ııfta hi\ı '!e
ğilse bile hel'ha1de lı:.:ıil.a.l·r~ ı· 
leyhtar k2t r8k bu h.ır'oe gı <'\ e
meleri Alman'.arca çok beklcn
m .J. Llk 1 c,y'f <.' ıııd~ Ge en 
neı~rC'.(>ıt. iAfr.lkan•nA'" \a 
a!e) .mdc İr.gillz1erle ocr-' . ,,\. 
duğu görrıllü. 

Arıııdan şu kadar sene geçe reis:. 
939 da hir harp d:>ba çrkıoro A.t. 
man tarafı yine Cenubi Afr. <il -n 
bitaraflığını bekl,,di. Almanyu!'•n 
bu üımidi büsbütün bep~ud<- de
ğiliı. Çünkii Almanlar go1ıx-rJk 

bir harbi d'iişünerok Cc"mb! Af
n'"kada lazım gelen : 1zı<rlıkl r('., 
bulunıınuşlar, BO€rkr< kc.ml:i :a
raflarına çekmek için araı:l:ıok.1 
samimiyeti Heri siiunekten ı;..ıi 
k.almaın~lardır. Faızi,. olaıclt ce
nubi Airlkada ça.!ı:;ıırıak Uz.ere 
yerleşmış Almalnar da sz de{i.ldi. 
Cenı.ibi Afrlkanın &evl~t :;rl3rr,la,. 

rı arasında İngiltere ile kırk serıe 
evvelki hıncı unuLmı<J3'nfar da 
vardır. Bunlar açı.lttan açtığa fi
kirleriıtl söyleıiken mutlak<. bu 
harpte bi'tara<f ka'lm<ık lii-z.m gel
diığni tekrar eruyorlardı. Bt..::,.. 
!erin İngilrulen odk Ahnanı sev
miş veya seV'tleımş oiması ao,·n 
bahis. VaktJie aür>yanm her ye
rine olduğu gibi Aıfrikanın cenu· 
buoa da giderek yerleşm., Ho
landalı · ilerin. ta.culer..n. 
sarr arın tıorunlan olan Ik>erler 
yahut yeni tabiri ile Mrr.<anc"" 
]erin anıwatan Holandaya blh'ii.lc 
b&.balarından kalan bir meroııti
yetleri olırrak tab:.i ha llerdıen sa .. 
yılmalı. Geçen sıefeıW. llıanpte 
Kay:ıer A'ımanyaııı ~vrupadald 
Holandarun b'~naf kalımasıro 
daha uygun bulımru.;tu. Bu sefer 
ise Holıında istiliya uğradı. Gc-
çen sefer Ce'Tlubi Afrikanın Boe,.. 
!eri Alımarrv~ı seviyortaro.ı. Bu 
S<>fer Holandanın istiNısmdan 
sonra Afrlkanerlerin İng-li.z - Al· 
man harbind(' bitaraJ 'kal.mal.arı 
artı.k kolay kolay m~dafaa rofür 
g'bi olamadı. Holandamn <dcng,.. 
aşın yerlerdeki mii.•te'Mlekel<>rıi 

de mihver:n d:ıi'!er kuvvetli b:.r
u..--vu olan .lop<'nyanın .. ııne <_qe
çince artık Afrikııııcr1M"in m lhw•
rc olan dü=nnh'" artmp!ır. Bu 
harpte Crnuhl Afr•kn ici.e onun 
için kcn<i'sinde!I çok b:rh<:ed1 le
cek ve dün;,ı:ıyJ tllıtrak VCrf"!';:k 

blr merkez olnc-a!: gört1ntl!V'()r • 
Yalnrz bu kadnr dcı!'l: Coğrafi 
va1Z;'Ycti icr.llıı Cenubi Afrika hi.ç 
bir zaman buıgünkü Anglcs:ılmon 
Japon kavg· ına seyirci kalam>
yaca~nı göste~kte&r. 

Jı;,p<>nların de-n"Zde her muvaf
fakiyeti CenUlıi Afrikayı clü,...ijrı
d.ürecektir. Daha ilive e<l'le«"k: 
de var: Japonların hnrpte o~sun, 
sulhde iktısat sahasında olsun l· 

lerlmne1cr' va1n:z A..vamn rarkıı
r·ı ele geçirmek gayesi,le değildir. 
Bütün o kuvvetli J ::.pon donan .. 
mJ:1Smın gözünü diktiı!i s:ı!'.. !'er 
Afrlkanın cenuıp kıyıları da var

dır. 

,.------------------·, 
Biri !'"i.:ıi."DE"Dİ 
!1epımızm __ w __ , 

Kahvede ~Aensucal 
Fişi tevzi edilir mi? 

B!r tanıd~ a '.ll:ı.ttı: 
Beşk;t.aş'4ı. eitJeı1. ına.halle ~ ·~ 

me ucn.ı !-Vl ver.lal ~ '\"a -
nız e-vvelk.i ~un b r memun.ı.n 
tre::: . .,,w caddC'3ınde m<Tkez a.ltın
cl:.:<l ,.:ııwcde r ~ t.M.,, etı1ıi:I hı>· 
t.er alı!W'ak gb.l'rr!ı;. tok•t !<&12-
balıi< b·:ı- miıraeaa1'ıya r.ıi!m<n bu 
mcm • 50 - ao ı ş tı<-raı .,dere!< 
g't.m:ş!!r. Kucük ÇO<'Uklara dJı' 
«- Onlara ll!ıun de ., lr.> d'lr<'
r<'k flı v..,..,.,ootst r 

D kta4 11e.-7'l itan neye ha~ 
oırakı1'nıştır ve kodw..ı.. fş tıev.di 
"'h:- ıru". 
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(bu 7azının n1eı\ifueri .Anaac.ı.u 

( Ajansı lıliltenl•ricd.en a.l=tır) 

Tdhis eden: Muammer AI..ATUB 

A bıanlar dün ll'kş~ Harlroı 
llıacı r tt h:ı.kl~:ooa. hususi lb'ır 
k ,ı g nc;rehn~lerdlr. Bu tebliğ 
de. Har.iwıun cenı.llıunda cereyan 
t't! il çevimıc mı.iliarebcsinin, Al
<ı.-ıı silıihlarımıı büyük bir za
fer c net ı:oclendiği bi!dirihnekte
dır. 

Almanlar Harkof muha 
rebeainin zaferle bitti· 
i;ini söylüyorlar - Lib
yadaki harekat tavsadı 
mı? - General Veygand 
İtalyan taleplerine mu• 

kavemet tavsiye ediyor. 

!!Ükutu :ımıha.farza ettiğine göre, 
son 24 saatteki vaziryet iyice an
laşılamamıştır. 

İTALYA - FRANSA 

Mareşal Petenin, i§gal ediJrne
möş Fransada, Sat.oru civruındaki 
Fransız kuvvetlerim bu.gün teftiş 
edecğini ve bu tefti§in, İngiliıl 
meh:;!il:nde İtalyan takpl<"rlne 
kaTŞt bir cevap mıııhiyetiııde te
laıhl:i e<Hld;ğini dün yaurnştık 

Brezilya da 
harp ilanı 

niyetinde mi? 
Rio de Janeiro 29 (A.A.)- Bre

ziJyanın Urtıguvay büyük elçisi 
Lu:ra.rdo, 7 ErcziJya gemisinin 
torpHlcnmt'Sinin, Brezilyurun ken 
dini mihver clevletlcrile harp ha
lirıd<! sayması iç'n kafi olduğunu 
söy:leıtr.ştir • 

-A> 

Hangi tarafa 
inanmah? 

Mareşal Peten 
Fransız kıtala· 
rını teftiş etti 
Olıateau Rouk.s 29 (A.A.)- Sar 

at 22,15 de Viş'.den hususi trenle 
ayrüan Mareşal Petcn bu saıbah 
9,30 da Chateau Rouksa gelm'ştir. 

Devlet şefi otomobille F "-'Y -
Segry kampı11'l gAm;s, burada 
dodununcu tümen .ıa.t'alarının at
lı lal.imlerinde, geçit resminde ve 
subayların takd mi ras'me.>inde 
h=r bu!urnntl§lur. 

---o---

Svvyct ord1>1 rının mukaıbil ta
m·rL~ları, çember içine alınan or
dı..}arın iıKılbetini değiştilmıım.i~ 
t ır. ş:ı.-ndi yalnı:z münferit grup
lar henüz nıu1<an'i!Ilt!t elıınakte
dir. DLmların da im.hasma devam 
olu~ nlkt~dır. Şiındl:re kadar 
rn;;.ooo esir, 517 tank, 1180 top. 
lbin 'erce kmnyon ve mı.ıazzam 
ma,zcme alır. _ tır. Bu rakamlar 

Dün akşaım 1sv:çreden gel.en 
lı.ai!>erlerde, General Veygaıı.dın 
da, İtalyan taleplerine kar,;ı ko
nuhnası içtn. Vi>;i hükürr:eti nez
d nxle siddt1'.i te;;-bebiislere g:riş
tiğ\ b1.tli:rilm4tir. Ge~rnlerde bir 
Alman kı.lr.sinoclen ka'\'fill • c.ıan 
General Jironun da ayni şekilde 
harekel e.tlği <;i;yler.mektedir. 

(1 ind Solıl!oden Devam) ı 

den bahseden haberini tekzip et
mektedir. 

Libyade 
(1 ine! Sah'foclen Devamı 

olnnımıştur. Taarruz eden kol iki
ye bölünmüş ve Büri Hakeym'in 
ş:mali şarkisinq karşılaşmışlar
dır. g. t iıkç !<rna1<tadır. 

Yıoe Alman iı:nyr klan Doneç 
r....,hr n·n 1 dığtnı, Roctıoftan 

Moskı:ı'.":l'j'a g d~n ilk deıniryolu
V;çsıl rt>k uzeı·e o!duğunu bildir
~ 1 ~d r. 

SO\yct tr·">l'~i ise; bu kesimde 
ele geçir·!en yeni me~. zılerın sağ~ 
laml:ıştır• 1ığın• İzyum - Bar.~rı
kovo kesi,... nde AJırııan hi.i<'.urnla
rın n piis'---iirtüliüğüniı bild\rmek
kdlr. 

Lf.BYADAKf MİHVER 
T·AARRUZU 

lrrgil'2: k.ıey nakları, Lilbyadalki 
ınhivcr taarruzımtm iki kola te
vexiih ettlğini bi.kliT1ym. Birisi 
<'B .ıri Hake) tın• <Lr ki burada İn
gil'z kuıvvetlC!l'i şödıdetli bir taar
rLon:a uğramıışlardır. H<irıs:i alka
Trd Tobruığun bııtJSıııda G:ı:zıale 
r tık~cıidlr. Bal Hakıeıyme ka<r
.., yapılan tııarruz püsk.ıirt;ılmüş
t !" 

Almımlal' asıl kuvvet'k•Tile ce
mıpta tanrruıza gllÇ!!lişk-rclir. İn
ç.' :c: ~rdusunu sahile sı·k~ırarıılt 
b suTctle bir netice almak iste
.d :eri zanne:dilebilir. 

V. lhver kaynaklan ise, Libya
<lJ< h~relk<lt hakkında sükutu 

ımtı'ra!aza e~tedirler. İngiliz
l<'r üyük öl<;l\'de bir tıoa'rrUz id
d'.ıt e t'<lermc ve karşı. tara! da 

[ SEHIRDl!.N 

ANKARADAN ft 
ME!ULEKETI'EN: 

ve 

+ 31 May11 Paza.r tı(lrıll Ankara, 
Du":"sa, iz.~. Kara • .Kastıamonu. Koca.
el~, KiltQtı{va, ZorıguJıO&k .Mel> \18.1.UJt,i.ı..l.1 ı 
için yeni seçim yapılacaktır. 

Bu S<"bc-p.!erden dolayı İtal!)'a 
.le Fraoc.ı münascl:ıatı son dere
ce gerginleşmiştir. 

:MARTlNİK MESELESİ 

Amerika H"'1'llf'iye Nau.ırı Hal. 
Martinik mü~akere-ler'nin devam 
ettiğini, milzakcreler>n ikti6adi 
samı~·" He ticaret glmilerlnin ki

ralarnnası rn .9eJesin<' tırallük eıden 
safhasının hcnıiz hal!eü!lmediğ'n·i 
söylemıştiır. Amerika Mliı Vişi 

ile müzakere-ye yanaşmamakta 
ise de, bu m üııakerelerin bir ucu• 
nun V~ide olduğu maiıimdur. 

İNGILİZLER BiRMA!\'YA
DAN ÇEKİLDİLER 

B1mıanyaıdaki lnı:il:ı ondusu ıro 
mut.anı GcneraJ A'."Ll<sand<:r, ar
tıık bu kllm8ndanhk vaz~fesinm 
sorıa c1·ımiş bulunduğunu söyle
miştir, 

Gencra~ Va'Vel Binnıı.nıya hu

dudunu yc.ptığı ziyaretwo Delhl
ye dönmüştür. General Vavel; 
Japonların Hindfatanı :ııtiJa için 

)~ac3k)arı her hat>cikıı>te ka..-şı 

koym anın artık dtığu Hinıd.istan 
ordnsuna ait olıd.uğunu söyl<miıj>
tir. 

' MEMLEKETTEN J 

c-ak 21<>rluğu ~ğ.ilı:I. kı~m a.ıı.. 

narı der.ılerdon lBtıhde edildik n4 •ö:r· 
l~ ve b'l:ıı.att: 

- cMahrul<a.t Ofisi odun ve kömür 
1llcca1'1oriyle rekabet dej!I b«l.M<la on
lara p.rdım e<1«ett11!.-.• demiSl;ir. 

+ Ask•rl Ceza Kanununun 7. 13, 23. J=~============ 
21. G3, 64, 158, 164 ve 174 üocü mad
deler.ıı:..n t&lil olun-rnas1 h!kk.ı.nd& 
?t1ecLWe b!r kanun ~sı ver:m~r. 
T_'><tl!it<ı g&e ~fe~Flote sevk güııü
o, n~ces:Yukm itibaren Uç ayda.Q 

ııonra kendil.ğlnden gelen bakaya ve 
k•çaldar 5 yıldaıı a•at> olrrMnolt üze

re ağır be- m&lı1u1m olunurı.r. Elde 
ed.İ."ellltt ı idc.:ma m-ah'kürn olunur. 

A7. vııMm hallerde ölüm cezası ycrıııe 
müetıbet veyr. 15 yıJdan aşafıı oknamak 
ü;.ere hap.la c~ı ven1.ir. llaı:~rde as
keri hiııım<ıte çağnldtklan hJkle em.. 
rolu!'l.Otn mfıdde1ıt.e ge?.nteıy:p te 3 ayd.an 

şoıır&. elde ed!lenler 5 yıla kııdar ağır 

tıapsle CC"'...alandırılırlar. 15 ı;lin i<;'nde 
1 

elde oıunonlar 1 aydan 6 ıı;ya, 15 giln-

d<m IO!V& 3 ay içinde ekie olunanlar 8 

yd~n bir yıia kada.r hap-ate ceza!a.n-
(ırtlırl.ar. 

VİLAYET ve BELEDiYE: 

+ Vali ve Beledl\Ye Rbıl B. L~lti 
Kırdar M•hrukat or>ılcin fiilen işe 
bdşladılı.nı ve bu vıl setırimı2de ııııı.ıı.. 

Boğaziçi ve Ada 
seferleri 

(1 inci Saiılteden De'Vam) 
S:rlt.eci tı-en banll)"Ö9Ü to.rifesi 

ayni gün degişecektı.r. Bu 
yeni tarifenin 1 haızir&n pazartesi 
günü tatb lk:ine uaşlanacaktır. 

ZAYİ-.~< - 7030 - 2CJ066 nu
maralı ,.kmolı: kame:<>rlmiın zcıyi .,tıtm. 

Yenialn! çıkanıcnğım.un eslCB1'1ln hük
mü yôfot'ur. 

Eyüp ~Cşanea Z&hlttoı - 23 nu. ı 
ıııoır& lı.maJl c·~ A:lıes1. 

:,,AYI - Ga:latıa .rfü1ııs memur
luğıından akl>ğım nüfw cfrzd.a
mmla 334 senesinde On loeş:ıncl 
Kolordu karargahından almış oi.
drığurn terh1s te2lkeremi zayi et
tim. Y enilerirtj çık.aıtacağımdeaı 
zayileruün tıüıiamü yoktur. 314 
ıJotumlu Kadir oJğu Muhurem. 

Dün sabah büyük bir zafer ka
zan '-jını :ı:ldia cd€n Alman J:'ad,. 

yusu şimdi de Har.kof c<'phesinde 
zaler kazanmanın güçlüğünden 

bahsetmistir. 
SÔVYET TEBLİGİ 

Mosk<Na 29 (AA.)- Sovyet 
gooe yansı tebhği: İzyum - Bar
venlrovo iStlkoonet.inde kllV\'etle
rınıız, düsınan tarafından tank ve 
piyooe i.loe yapı.lan şi.ddctli taar
rtızları pü:slciirlımiişlerdir. Cephe
nin ~ka kes'.mkrinde önemli 
o;r <kf(işiklllı: o'Lmamoştır. 27 ma
yısta 23 Al!rııan uçağJ tahr;'P ediıl· 
m'1tir. B!z ıs uçak ka:i>r·ttik. 
BRİANSKTA DA \ARPIŞMA-

LAR BASLAMIŞ 
Mookwa 29 (A.A.)- Moskova 

raıdyosu, Alman uçaklarının Sl)v
Y<'t mevzilerini pike uçalı:l>arla 
brer!bard:manlarındon sonra Mos 
kovanın cenup ba!sS<rila Briansk 
cepht!"in<le çarpı..,=ağa başlanıl
dı.ğmı b>klirjyor. 

-~--

Dünkü Mecliste 
(1 inci S::ıl-.ıfecien Dev~m) 

Evkafın kış mevs:ıninde büyük 
ş<>hirlcrde fakirlere ınalısu.s •BŞ· 

lıa.oeltt• at.ııc$nı süylemİliÜr· 
Abidin Binkaya baltalık olarak 

köylüye ayrılan yerlerden getiri· 
len odunlarıu dahi kaçak olarak 
tutulmasından ve blrç<>k vatan
daşların bu yüzden mahkemeJ.,re 
dilşmeoinden ıikiıyet etmiş, Ziraat 
Vekil:i: 

- Bu h11SUMalı.l itlnalarnmıa 
fazla.l~racağız. d~. 

Meclis bugün de topl.uıacalııtır. 
----..--

Fabrikalar fehir 
iıaricine çıkarllecek 

(1 jnel Salıi!ederı Devam) 
ceği anla•tlmalot::ııdır. Top1~·apı ha
ric:.nde.ki yeni sanayi ma'ıallesm· 
de ıNt olarak bir saıbun, bir :ıa,,ıik 
·e b:r ecza fabrikası ku•u.Jınasına 
t:ı~~ammştrr. 

Toı·çulal\.ia da bir tuğla fabrlr 
kası iıışa dlunmı.ıştur. Bu yıl ni
i.ayetine kadar daha 60-70 fab
rJrnnm inşasına başlanacağı w 
![;45 de ise 1000 fabrikanın ku· 
rıı~ cJ:"rlğı lk.U\'Vetle tahmin 
rliulllrrıaktariır. Di,ğer taraftan bu
rada bir sanayi ınıı!ıal1c-;, vücu.de 
gcıtiT~1tm-esi arazi sOOl:pkr:ni mem 
mm elm'~1,cn Tonkapı; I!l:firn<'ka
pı ve civan halkı btr cihetten en
<llşeye dW.,.'"'lliilşlerdir. 

Ticınlar; lbfryük fa'brikaların 

bir yerde t<>ksif olunlT'ıısil.e çıka

racakları dumanların c:vara ya
yıllacağını ve billıa.s:;a poyra.:; ka
rayel rüı>gıirları estikçe duman

ların kflınilen şdlıre col\'ru ~e
ceğini söyliyerek fabrikaların bir 
arada toplaımıasını srtmi bakım· 
da.n mahzurlu f"iinmek.tedia1ler 

BELEDİYE BAHÇESİ 
YARIN AKŞAP.1DAN ITlBAREN 

TEPEBA 1 

Fi YE ve arkadaslan 

Yeni Rcpertuarile Yazlık Seanslarına Başhyacaktır. 

14 Kişirk Orij!nal ARADENiZ ve ZEY EK Truplar! 
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's 1' 
Mahallesi 

SU>U!ice 
Sütlüce 

Co!nC Ke. 
KU. Pcya. 

SOtlüoe 

NBUL 
Sokal! 

İmrahor 
İ~n-clı.or 

111eseo~ 

4 Kuyu. 
4 Ku;yu 

Kr.aağao 

Direkler arası 

DEFTERDARLIGINDAN: 
No. 

11.4 

5 
:ı 

3 

30 

26 

ismı 

İbrah!ııu 
> 

S<lkrll 
ı.ıwıtara 

San'atı 

Otçu 

> 
.Aş;ı 

Sütçü 

llaç!k Hnrııam 

Hava Fırıncı 

Münevver Fırıncı 

Talı\t Bekar oda"1 

Scliber Ka. (Ferah) 
ragoe <>lılıı &""'1lll<ıl 

Sen es! 

939 

91a 
940 

9U 
038 

939 

938 

938 

Matrah 

371 

378 

10& 

54,20 

• 
1,63 

~arı 

Yuka:rı~ !slm1t:1 y:l%llı Kasımp3Ş!l \'e Ileyazıd $..besi mükelle!ler< namına toı<holunan vergl 'C·e ~ 
ı>.:h:.ııa.aıdti">'l:tD. 3692 s:eyılı ı.anıuı ınııdbmce t.>b';'j yeııırı.e l<ı>im olmak üzere ll3ıı olunur, (51126) 

K•zano 

11,18 

36.82 

4,00 

4-0.50 

1,12 

0,63 
21.55 

220,50 

Düşnıanın ilk gayesinin ne <>1-
duğu hakkındaki ilk makul tah
min; •Tobruk.u işgal otmclc iste
diğidir. Zira, bura<ı cen,.hıııda 
bıral.mayı arzu etmiyecefji bir 
kaled'r. 

Prag'dakl suik~st 
(ilı.rınci sayfadan devanı) 

HOO.rhl<ı yaralanması fuıetine Do
bcıno-a. \ie Moravyanın N;,..p :\1u.ı\ !nı:

ği """"fesi blr ay cwel ~-... ,·cçte!-'J 
Gestaponun :1C'ff bulunan Denıi:zeye 
b.:-ıva.lf'." olunm :.ı ~ur. 

St:İKAST NASIL OLl\l{;Ş? 
Londra, 29 (A.A.l - cB.B.C.> Praj! 

Radyos..:~ ıu yf"rı tafSJ.alı ven:nı~--: 
Sullcast Hcd:i.be "'°"'.obJ ,ı., g•'\,-er. 

kıen yapı.lmı.,ıır. Bu •"""da bir adam 
yolun ortacına çıkarak e1nddc..i cm:>cr;a
dlt s'!a!ı Bedr'llıe tevc'.b edip st.ı:\.e
.mişt:.r. AJnı anda ~"er b~ ı,t:;.lııs ta 'Ye 
re dü~tüi;tU aod.a patlıyaa b r mad.de
atm~ır. Sul<aoıt akılb:n.ie bM'se ına
hail!nde h::r- çarıta. bf: KaC··1 b13'kJct.r. 
ve b1r k"rl'L cnpem"llC9.bı~ bu ıru1~.,.,~tur. 
Amıan m$1karrdaf"ı ob>.1n.Jıa ... ın sa:ıplerl: 
ha.1-Janda m~lilnuı.ı ,.,,reotld't' .. e 350 
bln Türk llr&l>k mükM.<t vad~" '1er
dir, 

"ADMIRA,, takımı 
(1 -.a Saıtıfeden Devamı 

Takım şu şe<kılde teışcl>kiill et
miştir: 

Kaleci Deytı\e, sağ bek Ceıiı.art, 
sol bek Schiırlin.g, sağ hıı.f Zalıet
rncier, santnhaf Klacl, sol haf 
Hanl'•ter, sa;ğaçık Malctti., S"ı"! iç 
CaııcOıe~ ortacı Sema! i.2.k.i, soLç 
Uıfoan, sol açık Arlt. 

Yedek O}"Unculıı,r da şunlardır: 
Kaloeci N eutzı>.er, 1firzischka, 

Bergmann. 

Zam istiyen fabrika 
işçileri 
(! ınci S"hlfe<lcn De\•am) 

mezkUr fabrikanın ücretlere h;ç 
bir zam yapmadığın, bey an ecie· 
rek üıcret!('rın arttırı:ması.n rica 
etrnişlı·ı:'<h. Bunlar dıyorlar k'~ 

c- Fabrikamızda 350 i:;çi v.ar
dı.r. Eskisi gfüi saa.ti 9 ·l O kurı.ı..,qa 
çalı.pyoruz. Hayat pahal.lığı k:.r
ş"Sınıda ab:hğıınız ~.ı ciU'i ücre~ 
bitta:b: kafi gelmiyw. Lfıtl<"n di
ğer fabri>kalarda o!d'u~ıı glb· •l.ıi.ze 
de Mm yapıl>nıasın. r'c' rleriz. 

'>arı Telgraf - Bu i;ıc:i~eıin di
leğini abi.kadarların naz.ım dllilk.a
tine arıediyoruz. ~ 

---<>--

Beşiktaş yangının~ 

da eşya çalanlar 
(1 inci Sahıt<d<'n D•v•mı 

tak. ;pe'k yorgan ve buna m'ÜımQ
siıl bi.r hayli eşya top\tan ll}lardır. 

Büyük dcknl.er halinde sar: p 
sanmaladılkları bu eşyala11t safın tk 

\lzere İ.ıım>te sevk>e<ttiren Şiikri,: -e 
ile Kmnali.n bu marifetlerini tes
bit eden :ıııibrtıa her bin.i de y ı.
kııılamıştır. 

Beş!ktaşta otumn 15 yaşlaıım

da Kemal adında bir oocuk da 
bu yangın sıra.....nda kısmen yıı.

nan 38 numaralı evm mutfağın
dan çaldığı külliyetli miktardaki 
b.kı.r te.knnlarıru dün ~><taşta 
bır seyyar sa.tıcıya satarken yar 
""'ı a.!)"11Stt1' 

Buhran Muıı6.zene Ifava CeLa 

2.23 201 
7,36 6.63 
,eo 21.80 

5,40 

1,90 0,19 

1.4 5.60 .78 
0.67 2,sa 0,38 

4.31 
44,10 İkım.aleo 

HER ŞEY 
VATAN İÇİN •• 

(Bqmakaleden Devıım) 
olacağı hakkındaki kaıuıatiıı.i ta
zeliyor. 
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ANKET Ders 
Çok 

Programları 

Ağır mı? 

Bütün milli fedııkarlıklarunızı, I 
feragatlcrimiızi, zahmetlerimizi 
kaqilıyacak, lillUlturacak, ooeye• 
c"k güzel neticeli bir yarıu.~ 

1nönii rehberlij!indeki gidişimi- ı 
zin hedefi budur ve elbette ki 
hundan başka tiirlii bir netice 
Türk milleti adına ve hesabına 

(1 inci Sohl!eden Devam) 1 
:Je Aaner kalılarım.i, ~ arkaya F.d1-
.u.ı'J.ar meydana ıeı.t jl .• n; .ıt edit
melidlr ld, en buyuk lcfışU!er ll:m o
dam.l:arı, mensup oldı.:.4c'!.arı b:Jg; kolu
nun ea!a1ıaLını tak.!p ftierC' ... y\. t _ 
!Dişlerdir, O SQJhaları taktp ed.f'rtk o
tomat hale ,_;e,, d'lnı..ıJ?J;: m aoı ·l'ıe.• 
de birer çıkırn.az1 ıirr:N"ktcd' lc·r. Eğe~ 
ders prograır. rı bu h· ııuJelerile gcnı,.: 

ve körpe d mağlar üzerinde b1t ba,~ı. 
c'ğer \'e gudd ler ~erln<f~ gayri tRbıil 

:n.ık~f ve &I'ııalar ıneyd .. :::ıa get OT1'tk

te ciev.nn ederierse, ..,'Ocugun ~gına 
bir .19t'..a.amet vcr11,ck., onu ıneskk ~~
&.si:-~ hazırlamak t.c.. n ta... ' ... 1;.zn iit,, 
orta ve lise ta<! l<r • -ey ter. ct
~:ror, ed<- .yt't de r~ .r k, b· ~k-

~n ileri ıı'.dcmez. Yakıız bu dtra 
progrcmlarınt hat Jlct.ınetie c-ocut.J.11 
hem sıhhatini knrumlli tıeın de on" 
ıler\ie takrp edee<ılı }'ill<U.ı.c t.dr ue 
haz1rlam11 olabllirız. Bu da ,gosı.e.- yo~ 
ı.:. delf' müfredat P..'-'J.::nlıtrilan bazıriQ... 
ruriıteıı k:O-ın.syonları )'Ü11L terb yed 
ve ımaar.liçileruen seQnien.ek. bunlo..rs 
halla ,,cy.aseıe saı•r h<'k. """!. mek
tep h.ıizıı&5.:hhaı.ı ınütc.ı assı&ı dok.tor. 
ları gelımek. b:r Zkrt.ıMet t>.a ;,nı. a,re >-
tır. B z. Avrupaü.....rın meveı.: 4 v• 
Me"\'Zu tnü.tredat progra.n 1 ı;ı ııyr.e!\ 
ab:amalıyız. Onl:ınn h<>y ~ şar!JO!r~ 
bun.ye mı*ılvcmct.ıcr, ~. b • 'rnldo
:ıer b~ac··. 

bekleıı<>ıııez. I' 
Güzel neti erli yarını bize v:.de-

den bir ~·andan milli poJ:tökamız 
olduğu kadar hiç şüphe yok ki 
bir ~·andan tin herşeyi uğruna se
ve seve seferber ettiğimiz milli ı' 
ordumu-ıdur. 

Milli llfiidaraa Vekilimiz Ali 
Riıa ,\rtunkal'm ordumuz ba.k
kınıLııki güven, gurur vorici şu 
sözleri gi)~!>.lin1i!zü kahart;\cak ve 
ıııillı politikamızı hu bakımdan 
sulhta ve harpte muvaffak kıla- t 
cak co hiiyiik tcıninttır: 

•- Ordumı<z mevcut te..lihat, 
te~kiliit ve teçlıhnt le her zaman ı 
\ erccl"ğ 11iz cn1ri ve icap ettiği za ... 
ınan nlacağı v"lz feyi her türlü 
gü lu,;.i yoa.,rck fcdakarane yap
mıya haı.ırdır ve iti.ına<lııuza Jıl. 
yıktı.r ..• 

Ve .• yiiT.de yüz bir hak!kot ki, 
Dunılupınarı ~·aratan ve dünyada 
ilk yıldırım harbini hn~ran rnu
raffcr ordumuz hu ce\'herdir. 

Ve •. ~·ine yilzdl' JÜZ muhaı&ak 

ki, ordumuz için, o•ıın &ilahbn
ması, te~kilcltl;:ınması, bPslcnmesi 
için h:çbir fetlal.arl:l;tcn ~•rrece 
çek'ı<ir hald~ tleğ'liz. 

Değ~rli ve f!"er.ç Th:nret ,~eıki.Jj. 
nli2 :\1iinı1a7 () 1m1r-r:'~:::ı hu bakım
dan l\I~clt"\ıe si•y'etli;i şu ciimle
lor günde kend'siııc bir m:lyon li
ra lıarcndıf~ını~z \-c mali fctlak3.r
lığına Latlandıf:ımız ordumuzu 
b<!>lcrn~ yoh·r..<la aünli!ruiizü fe- j 

rahlaııdırı,ıak it'bari!e ne kadar ! 
kunctlidir: ' 

•- ... Iliiyiik ?\I · cli~'n cantndnn 
az-iz bi\Uiği ,.c hir evlat ~cfkat \'e 
mulıabb<"H ile hal-ı lma~ıı;:. is.ıediği 
ordusuı1ıvrı nuf ... 1::ı!4ın~an,. yiyere-
ğ'inden hugiin" kadar hir tek hah-
be kcsrniş de&il'ı. Biz hu ordunun 
llJ~cl';.in en c;;nıert h:sıerle yi)ip 
içmesini temin için yapnıı:: ı>ldu· 
ğu Tayioat Kanununun seferde 
ve haıcr<le tiı~ in ettiği istihkak· 
Iannı harbin üçüncü seoes.itı.de 

<>lduğumuz halde bugitııe kadar 
b'.r :r.erre e.kslilıni değiliz. .. • 

Hulasa: Bütçe haftasının Mec
liste sona ererrği bugünde her ve· 
sile ile anloşılan şudur: 

n - l\Iilli pot: likaınızın tek ga
yesi: Vatan biifünlüğiinü ve mil-
let i~tikiiılini muhafaza <'tmekıtir .. 

b - hiikliıl , . ., hlitüıılüğümü
ziin tek tcıninntı olan mu:oaffer 
ordunıuzu S!J'pıt ·ağlam ayakta tu
tuyoruz ve bıı ~<>!ıh m'llctçe, dev
letçe her fürlii feılukarl.ıkian ~
kinmiı oruz.. 

c - Milli politik....,ıza kıırşı 
gelecek lrnr türlü zor ve ~ 
kuv\'eti.n.e kaTsı hii ünlüğümüzü. 
ist:klali.rıılzi korumak aııui ile 
tetik elıle duruy...ruz .. 

d - En biiyük güvendmlrıi., en 
yüksek kudretim:zı Nlli büıtinlü
ğümii.u!c, milli l·aynaJdnrınıııda 
milli fe-rag;ltlt·r~n1iı..rle buluyortu 
ve herşe'.''imi"T.i yı. lnız vntantn 9"· 

lanıeti. n.ilkt'n i•tiklali için ..,. 
fMber ebniş lıalde bulunuyoruz. 

11te. 1942 ya,.ında ve diinyı 
Jıarbi içinde n karşısında Tür
'ciye ... 

ETEM l7ZET BENiCE -
Dphiyane bir !iste 

(Bi.rinci say.fadan devam) 
uydunmıuşla rdır. 

VALİN1N İZAHATI 

Lici.edek:;. garabet V a1i ve Be
ı~·J;:y-e Reisi Lı'.ıtfı Kııııdaruı. da 
narı:arı dikkati;U celOOtmı.ş. bu 
hususta gaze~'C'ilere demştir ki': 

c- Halkın b:.r gün evvelki a
zami satış füıt1.:ır;Je tcdllrİ'k ede
ceği selne fı<ıtlarcnı kolaylıkla 
karşJ:.şiıra'bılnıesı Vf' a:tlaruna
ması '.ı;iıı bu lıste t<"'I'i:4> olunmwı· 
tu. Fakın diin ç;kan listroeki fi· 

atları ben de p ye.•a fie.>tlarından 
yülk.sck buldum. Viikıa bu rakam

Jrı r azr=i f'oaıt r.e de SE-b-ze ve 
tnvva'ar boll:t ;•g'I. ve ballar 

kenrlihğ:'t'ldcn düş•iiğü nden şın
dillk böyle bir ]iı;(('nJn ameli btt

faydası görii.1emi~<'C€ğine kana
at getrcrek 111.Şlinden \'a.<zgeçil
mes''li alfıkndarla'11: bü<lhim. 

l ."de ağır prograrr.ları «ıf\C: ~!rr ı1me
.,.....es'. ıar~p bir iısr:ı r a.ci.<kıl ıra.b:: 1r. 

Eı:.'.!oon <>toın:.ı h ı;c en i<afalarda 
L...ri..ti ı.tı.Ura, etrn!lı 'tetk:.K. ruuhii keme 
ve mün~ka~a k.a.biJ.yetl rl k"yl:.ed.H
!n ş olıduğı.;tıdan; lk, orıta ıre lıe tah ... 
• lori Ç<Jrnğu meskkl W..il oı.n 1•
~ü ı.e tatıBLı. e hazırJ 1y <:tık ye.rde atG
s e lı"r .Y-01 t:..:tı'1l.•ı.ş çot:>tıg b1r ~s::l 
1·ap8<1'.zyac:ci< l le t\ '1 d.en 'eblhr 

·'<~g.&mlar ~pbe yok ild \>O'< iır-
cır 0->cugu'l r.ıc.- ve b gel·"'' 
çağın..~a bu ağırlığın yr: · &ı f 2'.;fo1o-
lık arıza ar, ona h:ty v ~ı 1ç.IQ bL 
~ ve-r .Mocn bu saı.:ap g: kab.i....:-

1 
Y t.'n: <>1 nden alın K n ,ıe.ı. 
yarlar. 

~·aıc:aı; prcgramkır QOk ağ • c!'ye 
bi.ı.~lıırı b\:r ı....~afa bırakı.p progr msız 
uıı çalı$al.• m". 

H"J'ır.. Ilöy)e bir iddia gUlünç oL. 

Du,ünün <ıcr !<ere: GündJz d sa. 
e:ı1leri lde eğır pıror, Jlartn yorucu te. 
nev-... u üe hH. .1.-,tl-.a g >. r k pe 
çocuk Xafası., ~ y .. !l ~ CJ :on
ra d~l't. beş le b:.r petrol • ba .. 
a)l;nCa k ~r1 saı.lrbr. t-.n.r#lc-r ve 
ra.'k.a-mlarla uğraşırsa n~ ha'e gC"lı..r?. 
\ie .• .Bu haJ devan1 edel'3e o k:ıt:ıdaa 
ne hayır be®renl.!-?. 

4~ su en bilyU rr.e\'i1.<u aL.C8.ic Ke... 
nannd:ın dlriikh: nek kabıiluden vt.. • 
ll-"' izal>3tla au bıı<•tn11 tcbaniz .,.._ 
• ~~ ... 'll ld. ~- j)c<.ıgrc. r. n ('Ok a- · 
I!. dır Her ebeveyn. ÇOC•ğun sı!:haCi 
OOkımı:ıdan ""d 1• se...ıc~ee • 
.Dı.:ruan :tıcımek. b t ure.Ur ve. 
d ~ r.s o l:"edat: r lT' u .o.ıy 

ve hazı~ olan lro Y' • :ı 
m ..tt_..elıass.s <.-k... ıı.lerden r s v w.a 
R'ÇI lınesi, teri>!;yec!k"tı f r V< T ''

J ... Jarı ,dx>klıorlarn tc:w.k ve t ı at... 
tında :vürüm1'l!ıd !'r - • 

.MUZAFJ< ER. ULAŞ 

Bugünkü şart ve imkanlar için~e 
(1 ine! Sah'f-n Devamı 

'P sakl;ıam:k ..cap errer. 
Ben hanbı umumide pek yük

~ek ailelerin ay?ai."'CCI bır62 \es.Aca 
ckm<:gi ve bi1'8.Z da ~uru i~r ve 
cc\ .. !le bü:i•n kt,<ı gf" !'d.X1c. nl 
!'.-11.rim. Bi'lha!"Sa g. ''lSız! '< ~=<e
, ~i 'ı<;in tin p!3.tı:hı d:t:ıUnıecc-'1ıı"'Jlliz 
fabr•k.a ameleleri, küçük mL"lllUr

lar, tıılf"beıer ve ŞQ<'ı'rde oturan
lardı . Kt'ıyl"'r l ,~un bh c1hot 

kn daha rahatttr. Bınac·ı ~.ı<')il bu 
gibi ~erlerde hük(rmetm ör.d<'rh
ği ile paras!Q olarak b'r tabok sı
~ak yc'!l'lock usulü fuda;; ctll ırse 
pak l:,.üyilk fa;ıdalar elde edilir. 
Yaz $10~~1eri gerek vitaıminin 
çokluğu ve gerekse ·bazılarının 
!çir.<ie ;losfur. bı>zısında şeh~r bu
!unm~sı haaebile en gıi.i7.el ye
mekler olduğunu da unutmamak 
liz>mdrr. 

ClY yıenen marulun, ba'\"lJCun. 
ckxnatesıo hem şifa verimi has
@ları ve hemde !arıla ka'klrisi v-ar 
d:r. Herk<"S kend•.sinc verôkn mu-
a~yen miktarlı elmnekle her gün 
ib'.r kru; doJOO'l~. bir kaç zeytin 
ve kınu arasıra bulgur, pata~es 
'eya p:rınç ikive ederde ye~ 
kaK.ris;nı tam a'iınış olur. 

Bf!llıaBSa yaz yemeklerıinin rey
ti!lyagile p;ş.r:Jıne.ı· hQm haıı.ım 

'b:.kırnınd"n ve hem de bağırnak
la rm sı!lıhati bakırruııdıan !>Dk 

>h iblr ~ t rııx!ır. Söy!OO"k
lcoimrnen anlaşılacaıtı veQhile 
her nedense b>7lde pek fazla eh('ffi 

m:ıyet veri~n tereyağı sarlııy"'tı 

ve bunlarnı safiyeti ve ma-gşu.ş;.. 

~t.. diye yapılan münaloa-şalar bu 
zamanda y"rs':z<lir Hcpısi vıücudü 
besler ve lwpı;ı ka.orlyi taıni:n e
der ve hc-psı b " u 'r cröı.i tu--
1" l 11.rı'z ki Lcr sene olıJ·~ 
gb; bu ~ene de ba. ' • n drnrae 
döküMnesine mey<'..a , er. İmt:"z... • 

(Bu mcvzua y&.ıııı ~~ d-..nı.: ede
cc.:ız.ı ------ - -----
Çathyan Ter 

borvsu 
(1 tncl < • t ed D vaın) 

rw.-u bu g<-ec saıbruııı kad suren 
>b'r çalışına sonunda t nıemeıı ta
nırr olunınıııştur. Fakat oorular 
tamamen .\x.ııa\ıru:; oldl.i,l'u.ndan 
henÜz her tara.fa su ver enıemiş· 
Lr. Ög:eden sc• ra :usuziı\k tc.... a. 
nı<en ortadan kıılkaca k , c l 'iın 
terkos muısluklnrma w verı:m:tj 

Oriıı tabı.ilini bitir nıl~ ~,.;, 

Erkek Oakttlo a 
İhtiy.aç vardır. &;k; Anıp 
harflerile yazılmış ya:cl~rı az 
çok bilmesi de mıcşrııttur 'fn
hp olanl&ruı Dördünct: Vakıf 
Han döı:ıd.üncü .kJltta 11, 13 
No.lu yaub,.neye miirac·:;,at
lan. 

ZAYİ - Of Ka7,.a" nüfus ır."""'1'
hığundan nlmo; oldutum n 'us dlz
danımı zayi eyledm. Y~t a-ıa~ 
,tı.ındaıı .,s!ı;slrı;n hlilomü )d:lur. 

Adttıs: Of Kazası Ev)l<ın k<Oyihdeo 

MU3:al:a Ötı..n ~tu Afm'.et ÖdJcn 92'11 

DEVREN SATILIK FABRiKA 
Sabun, beıtıer sabunu, !ete sabunu, !Errti saıbı.ınu, soı;uksu 

<>ab.ınu yapabilecek buılıa•h ve çıft c.Jdarlı, clektr'k'e müt~ 
harrik bir kaza.n, pres, sılindlr; kurutma dolabı ve b:.r sabun 
makinesi ;'le 8i)"l'ıca hu- ki.ııçülk kazan ve bir aın'.ln'Yal< imal~ 
lıü:mınlu ve o t"şki!Iıtı ha.'Vl amonyak imal tes:ı:atı ve n:şadır 
imaline mahsus tertibat ile yıne cyrn aroahakle her nevi 
J.'lriyat irnalıni yapacak ~a<tuar teeirotı tıülün bunların 

1 bepsı bir arada satılıktır. İstaıı.lıul Tütıüngiimri.ık Karalrol So
kalc No. 5 İlbrahim Soykana müracaa<t. 

' Bugün Mati11elerden ttibann ••••••111 

TAKSiM Sinemasında 
KIZIM DUYMASIN 

Türkçe Sözlü ve Şarkılı 
5 inci HAFTA 

TRATUV R Çil\ İSi ALI "AC K 
Üsküdar 4 üncü Orta okul için 2.5 santim suLanmda 14000 

adet kuru çi::gıli tratuva.r Ç'inisuı.e lüzum vard:r Krymdı mu
hammenes! 990 üra olup talıiple1'm 30/5/942 Cumartıesi giınu sa
at 11 de ÜskÜ'd.'lır Malmüdür ıüğılnıde ı:nüt~kıkıl · mı:• :ıyona 
müracaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum ~tüdürlüğünden: 

Tezgah ve makine alınacak 
Esasen 1-stcnin resmi bir ı:nalıJ.

yeti olmadığı gibi fiat murakabe 
kor.'.Oyon.ınun da tetkilônden \'e

ya loontrolünden de ~iş de
ğil.Ui!.> 

Muhtcill mıı._...ıımı: için torna, freze ır.aı:ııca.p, pl.-uıya, taş, pr<'S, tav =:> 
vesıore glbl II'ülenevvt te"<(!ıll:ı ve rnakine;er satın Jlınacaa..-tu. 

j Bunların nelercL.'"1l ibaret clduğu on bet gUn zarh>da l'ın :m Mil<'ürlüt!l-
müz Fen Şııbeı;lne ı.:zıat m{lracao:Ja 6ğr""' ~bJ.T. Ve şi!a.ben m!item.-nırı ır.a-

! l(Jın:ııt alınab;.::r. Aluuı..-.k bu -16mal.:ı islfo>..ı.den blr veya u:ı.ı::1 b!r buçı a:t 
;wı!:ııdıa lokU ~ u:ı.. olun~. c5ll9~• 



• 

1. - SON TELGRAF- 29 lllAYl8 ltil 
(?! ________________________ , 

t Emekli, Dul ve Ye- ·~ 

: timlerin ve Askeri 
Malullerin Nazarı 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN • !~ 
1 

Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz tari- ~ 
fe•İ l/6/942 Paiartesi sabahından itiba
ren tatbik olunacaktır. Tarifeler iskele-
lere asılmıştır. 

• Dikkatine: BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Emlak 

kasından : 
ve Eytam Ban-

Nevra lji, K ı rıklık ve Bütün Ağrıları Derhal 
İCAlllN DA GfumE S KAŞIS ALINABlLIB. 

Keser Satılık Bina Enkazı 
Emlak ve Eytam Bankasından 

1- Mu.tlarını Bankamızdan t~lik auretilo alan, 
t emekli, dul ve yetimlerin Eyi Cıl, T CJ~İııieı.-vcl, T e,rinİ· 

sani 1942 aylıklarının tediye sine 1/6/942 Pa:zarteai 
~&vlat Cclhiryolları ve Un:anları İşletrne.U. idaresi İlanları 

günü &aat 13 den itibaren hat !anılacaktır. 3 1.ş.94 2 Pozar cıı:ııııı<len ltlbnr~ ~'!;ney<' açılx•!<. olan (Twıla İcmeleri) 
~ 2-- Askeri harp nıalüllC1'i nin ise ayni günde aaat ''" ~c«c..-..;: y.ıJcul;ınn g~ '"• döoi..,ıerfal '""'n ı.ç--0 2Z.'27, 24/:.19, 26/31, 28/33 

4 8 den itibaren maaşları verile ccktir. "" 30/36 No. "\"tı '""'lyo tr~nlert her gtin ve 2<1/2.~ N<ı. Zil banliyö treni Jse Pa-
~teej ve Cur:ıadan ıayrı iilnlerd~ İ~ <e-~~ kadar de\.•am eıt'tirl!.ecekti.l". Bun-

< 3-- Ma,.. aahiplerinin eli er·inde bulunr;n fişlerde lardan b~ Hayd•rp:ıtj• Gebt.c .- ıı..;·darp.,.._ uesında t.ı ,.en 36/~l Pen-

~ ya:zılı gün ve aaatte Bankt;mı za mürıı.caatları ve buııun d.l< - G<>bze - HaydaTPa;;a a.n;suıda il .vrn 1018/19 ve Ha:r':larpaşa - Adapa. 

~ haricindeki müracaatların da J;at'iyyen kabul edilemi- ,~'ı :ı.ar - Haydi!rp::,;a arasındl !:;:i)'eu 52/51 N•J . lu k.at.r!ar <4ı yolcuların ~ b'n.. 
! ~ 

1 
nw..ld ~Jn İQnl'f'!ıt:.rde bH'lf!r dakika duraca1~!ardır. 

yeceği ehemmiyetle ilan olunur. l5837) . .j ! Sayın h.tllumıZ'1 ilt::ı olunur. (5809) 

?.... :a:r 4 O SZIJ ?QJ&V~cı:zc:-
1 

itizar ZAYİ _ Zocııruldak N- K- ~l"""nırnm bedei! 1051>? (on b'n !)ea y"..l) !:ra olan 15 bı toUı.,:k rabunu, 
İ ~ ... ;;..ı,J1 ndsn g27 ~e a.)m~ oı... J 11/6.'Hl4~ P~<."JT?b~ «firıU 1)8.at 15.-30 da k':....palı za!'f usu:ü ~ /ı.ıık;:ırada idare 

1 . . b r.<:ı ırd-:i top~nan Metiae-7. 9 uncu KomL:~ı ·a ""3tın alınacaK.tıT. 
Yazıumm QOl<lu.tuııdo.n ( P'mp',, A-

da 'o rında Caruela:r Dü•l~su), (Eblıi 

Sa. l>e Kal"fl Kı;ç Anılan) %1e (Son mi 
Ö~dtil'dün) ~eL·..,!arzn•...a clcrceıı.l.troe. 
d.lı., ~ __ cıı;,.,~. 

c -~'001 i"h•detn"""""J ""'Y'· eı..m. Ye. ı . . . . 
. . .. .. Hu şe glrmek ,ııtlymknc 787,50 ()ed• ycız •'*"""' y<d.ı llra elli kurur) lo'rıı-

nıcı :u &J.i.·re~;ıllıd.a.n e.M.sıı..n hulw:ru ı Jık nıu\ ibkkat tMlin&t ile kanunun t..ıT.n t:·tt ği V{"S''.kaları ve kkıti!lA'rini a.,,U 
l"-~ 1'. eün ~at 14,30 2 kadar :xh ı~cen Kon.SJCn Reisl...ı:-ne ve.mneleri lazın~. 

N«nuok Ko;cal İlkmei<ıl<bi 1alebeıoD- Şa.ı1rıameler pua.ıı olarak Aııkuao .Mu!ı<eınc Da~en, Ha,da:-peı;a'da 
' el<.> :l6 Kv. Z2h.de Ilaıdr.ı Gtlx.sEL Te""'1üııı ve Sevk Şe!J.i&(ru!en temin olunur. (5846) 

SARIYER l\tALMÜDÜRLÜGÜNDEN 

12,00 ı.tl6 x. 

l ir~ İbllarn•me 
Nuınara& 

1/51 &38 

-------~---~----~-------~~~~-~--~~-~-~--·5_7 B.~~------~-~-----I 
Yenrlırmruı.ıle Kora .ltii:tük '3 No. .10 !(. ftOO 

10/48 ·~ 
~~-~~-~~-------~-----------------~---~--·02 B~·--~~~~~--~--~--·I 

"3,00 4.56 K. 
.91 B. 17/13 

~~--~~----~-~~-----~---~-------~--~---··82 C~·--~-~--~-~-~-~-1 
Ha l Ballt111 Manav aıı,oo 

11/7 tS8 

180,00 

No!J~r Z0,00 

ıın,oo 

Mehmel 24,00 

Yu"2rda ..:ın "'" ad:reelet1 yaulı ~ licare!lı'Mı ve rııı:'hdl:i lk..,,.,ller.lı\ı terle e<ler<* yerJ ndro>ilern: de bil •.ımıem.., olduklarından b"""4rmda se. 
n<SI "" li'.bar:ı.rne ~ YO&ı.imot •Wı verp.&r n 3692 '""'ılı loanunun 11 lnd m:ıddCsi hü.':nıG"t gGr< 't'b!l& yeine ıra;,n olımk üzere ;.Jau olunur. (5933) 

Cumhuriyet eri ez an kasa 

AKTlF 

Kı ·'"' 
-•.ltın: Sl:tı ıoıorram TUN.11S 
1 ~ok.not ...••••••••• ı ............ . 

t 1 .. k.Lk: ••• ••• ... ••• • ........................ . 

~ ulı ildeki J\fuhabı rler: 

r .1!: t.iraıı ............... . .............. 
n ... çteki :\luhabirler: 

A ~tm: Satı Klloıırsm '2'.!.141.531 
.;\!t..na \ah\~ili katılı •~ ~vtzltt .••••••.• 
:J.&or dövwer "" Borçlu lı:lırkıc ~ ..• 

llazi.ne Tah,·iUui: 

Duuhle edi~ evraKı nalı:dl7e kll'Pblı ...... 

Kanunun G • 1 lnd maddolerlııe trrf!k&n 
hz.:ot \ara.!ınoJııı. Tiki l«lı1'a& •••••••.•••.••• 

Sen edat CiiZ"ılaaı: 

23 
LİRA 

102.12Cc H6.84 
15 207.783.-1 

209.159.831 

f59 70:2 64 

'12.550.274. ıe 
-.-

95.730.068 92 

1 

U8.7U.S83.- 1 

ayas 1942 Vaziyeti 

LİRA PASİF 
Sernıaye: ................................ . 

1:11 'at Akç-.i: 

le8.603.339 6, Ad! ve tevlı:altde ............••.......••...•••• 
1 HusU!l ...................................... . 

6'9.7[ı2.ô4 
1 

-~'""~ 
1 

'fetla,·üldeki Banknotlar: . 
D<ruhte edilen evraltı nalrdl,.. .•••••••••••••• 
ı:anunun 6 - 8 Lncı maddeleri.ne tevfikan u_ ... 
ı.ınr. Uır;ıfınd.r.n vW ted.1yat ................. . 

Deruhte ed!Jen e-..;r:kı no.k.J'ye b:ıkiyet1 ••..•• 
Ear~ılıgı tamamen altın olaralt tlaveterı teda-
vüle vazecUten ............................. . 
Reeskont mulrabi!J !Uıvtten ledııvÜle vuo-
d.ılen •.•••••.....•••••••••••••••••• ••• ••• ••• 

Huzineye yapılan altın ııta.rfl.lıklı ıvan. mu-. 
lı:abıti 3902 No. lı lı:anun ınııciblnce illveten 

!3.71l0.UO.~ 11M.!IC8.M3~ tedavüı.. vazedilen ............... ......... ••• 

M<"vduat: 

TıL&rl Seı'!eUer ............... ••• ... ... ... .... 318.1564Jt'13.3!) 311.ut..811.39 1T'ü.rk Liruı .............................. ••• 

Esham n 'lahvll&t Cüzdaaı: 

(Denrbte edilen evraııı aakdlyenln 
A - (kır.'1:iı esham -.. lahv!U.t (IUbarl 

lı:.\yır .. u.) •. . . .. . . . .• • • . • ••. ••• ••• ••• • •• 
11 - StrbUI ....... Ti lah'fil&t .••• ,., •••••• 

.''. \'IDSl&r: 

/\ n ve dövi~ O..:ttlııe ava.ııa ............. .. 
T hvillt ü.ıerine avan_, ................ , ... .. 
• :.ı.i.ne,.. .kısa vadeli avana ................. . 
1 aı:i~o 3850 No. lu Kanuna C01' açılaıa 
a : Un K.al'I ı.!.ıklı av~ ..!J • • • • • • .. • • •• . • .. • .. • • .. 

48.1112.24193 
10.427.628.06 

3.121.22 
7.230.896. 15 

227 .000.000.- ' 

~AlUlll.99 

1 

1 

! 

A!un: Saf! Jdloırnna 877.422 

3850 No. lu lı:anuna cöre barin eye açı lan 
avans mukabili tevcU olwıaıı altınlar: 

Sa1I ldlocr•m 

t>üvi2. Taalahüdatı. 

15.541.910 

Altına tahvm lrabn dövizler ...•••••••.••••••• 
Dljer d6vWer "" alacaklı lı:!lr'.ııc balriyelırı 

Muhtelif: ...• , ...••••.•••.•.......••••••• 

LfllA LtRA 

15.lluJ.()i)O_ 

. 
0.412.135.73 
6.()00 000.- 15.412.l".73 

158.748.563.-

23.790.2~0.--
134.958.8'13.-

40.000.000.-

288.500.000-

~.0~0- &90.0~8.343.-

87 751.126 9'2 
1 234.!H05 ta .9:l~ .2'lO .s 1 

78.124.187.90 78.lM.187.90 

~-

2092.451.8'7 :ı-ı. 71l'ı.451 .8 7 

144.~Q6 525.31 

1 

i 

1 
' 

1 
i 

1 

1 

! 

1 

1 

29 I'vıayıı 1942 
U.00 Proııram ve Memı.ı..et Saat 

ıa.03 

18.4() 
1.9.00 

19.15 

19.10 

19.4.11 

20.15 
20.4.5 

21 00 

A:r•rı. 
Müıt<: Fuıl H<>7'd>. 
ll!ÜZJI<:: ffaJ:,f Parçal.>r (Pi), 
Koııışm. (K~ıa.~r S.. 
t.ti.) 
Mü.dk: G<nç n..~ı..,._ı,·,,,. 

1k C&naelen. (P:aoo ile l<Cndi 
Eserleri). 
Meııucket Sa•t A:ran Ye Aja1JO' 
Haberk>r'. 
!llüıdt: K.l~ TM< MU:ı.iıı! 
ProgramJ. (Şef: Mes'ııd Cem!). 
Rı.ctyo Gaı.ctesl. 

Mihd.lt: .M'1hur l~ndan 
Sarlrılor, 

l:'... ,a_ t Tukv'.m!. 
211 O T<!xr.sil. 
22 00 Müz...'< Radyo Salon Ortelfln.. 

n. (Vio:lon 'et N""'P Aıılan). 
22.30 1'-I~<.ıket Sa~t Ayarı, Ajans 

ll<tbtrlfri ve Dors;ıl~r. 

22.45/22.50 Y.:rıııki Pro.cram n :ıtı

panıg. 

A•kcri Fabrikalar Satın
ı "lma Komisyonu 
I lianları 

z•_.yt rbumıı Sı!ah t<ımlratıhaneaine 

Tu:-rıacı, T-esvısct:i, F'rezccı, ::)rğuk. de
mirci, Çt-lık S\ICUSU ve- ı~yri 5..ıio.n'at:!CU' 

i.P;i .ılınacakt!r, 

NUius k-:1ğıdı ve Bt>nservlslttile bir-
Utte !abrii:ll yıı nıünı • <!.tlı..:ı. t;5341i> 

Esu No. Mevkii Kıymeti 

202 Gal&blda Bereketza de mahallesinde 456.- lira 
Kuledibi sokajında 1, 3, 3/1 taj No. 
lu maranıoz düklı: anını müıtemil bina 

Yukarıda ta fsli i h yazılı l'ayrimekul enkazı açık arttır• 

ma uıuliyle ve pqin para ile aa blacaktır. ihale 8/6/942 Pazar. 
teai günü aaat ondadır. 

Müza yedeye iftirak edece klC1'in mukadder kıymetin yüz.
de onu niabetinde teminat yatırmaları lazımdır. 

Müzayede ı;ırasında verilen bedel mukadder kıymeti geç
tiği takd irde aradaki fark üzerine ihale olunan kimseden 
derhal tahıil edilecektir. 

Fazla izahat almak iıtiyenlerin bildirilen 
kadar Bankamız Emlak Serviai ne müracaatları. 

gün ve ıaato 
«>'N811 , ... ' 

Datıtma OUıl Umum Mthttlr tığtır.den 
Dal'11na Ofi::; M"rl<<'Z ka<lro. : 'çin 100 - ~O I!ro 0""'1.i1 merr.ı;..-·. 

;etlere mllsob•ko t~ memur ıtlınacalı:tır. 
Mıl. ... ca.at ~e-r:n Mcırurin KIWlun<..nUll f. Ü!lcÜ O:J1".icl~:e tay:,.., 

olu~ı:ı vattıf'~n h2i.z olm.alıan fa"'."'tt::.r, 

Yiııo.elı: İlı:tı..s&t ve T;ca.reıı tab<ioinı biti~ olaularia Ticııret Llae~•>
r~ mt"Z.unlan, recrr.d ve ~usS tk~t, Tice.re:., Maliye \-"e Sana7i mü ~
Sf"1.t!"'hnde 'l&ziic gıö..~ı._, olaıı.la.r •·-.!iıyetlcrine eö...""e tC"r"C.0İha~ .a1ı:r11r\ır. Bu g: 
b1Jcr 31!:6 v~ 365!"1 nı ranılJ k...ınnn h\.i.k~ır:ler'~e ı·"lre \""C !\tlll Korurea 

Karnuıunun 6 mcı ruJddesİy)e tll&~jb olu.n~n nıtlkte~p hakları mahfuz 
o!.a~ tQ'";n ohınurlar, Müracaıt 1·· Ank'9:rada Da~ı'.ma Ofi.,i l'n:·1ım MU... 

düri"".iğü.ne ve taşrada Viliyet ~E" M:üdürlilldler-"e yapılnıahdır. 11Us:ı.. 

balr.ı im1:1ıan ıı'Jı,;.,rı ve ,.rtbrı ll!"Tıca ~ ~. •3773> <5800> 

Beled~ye Sular idaresinden: 
1 - icııınmt.co ""n """1cndeu 120 ...ı..t mu!ılelU eb'atta nüır.uı=: g'bt va.. 

na tij v-e IOUJ\Ul.U döldiirü1ecdt.ti.r. 

2 - San döküm bw-d."'51 ıua,,_ venlecdctJT, 
S - D<ikül1'>C<llı: ~ tlj ,.., oomUDlan fo4areııiıı ao161;ı>es!tı<le i;;ıl«ı<ce~ln<len 

,..:ruz döl:.ü.m ,çiıı tıe.t verl~kt:.r. 

4 - Vana t!j ""' sıırıU!lu niiıLuneOed idlHllı.>: Lev•um ~·!.s!.~de görU
Woek.~. 

5 _ B~ dil'.<üm lsinJ tı..eriDe lo1-lı: ~ 2 Kazlran 942 S.>.!ı günU sa.
r.t 12 ye kadar bir m'*'uı>la tıı.tıerın.I Taltoım Sıra St>rviık:rde!f ~· merlı:e-
<!o.e &ODc!Pnne-l<ri. <6866• ------------------

GA YRIMENKUL SATIŞ lLANI 
Beyoğlu Sulh Mahkanele ri Ba§katipliiinden: 942/31 

Ölü .Aiıdüaah:ınan Natıa oğlu Mehmet Ziya vii.risleri Ruıkıiyc, 
Nafiz, Nurrye, Reşad, Eıımı, Secı...cı ve Nafinin ~yfan ve mü.şterat..L'll 
mutasarnfı bu.luııd uklan Şişlide Osma:nbeyde .Afi1ıap ııokağııı::lıa 39 
NoJu Birl.llt Apa.rtmıanı ile 35 No.lu Furtün zade haru a.ra.ımda 37, 
l 37 /1 No.tajla roürakıluım bodaırum katından 1'.llaada dört kaUı hari«>n 

'...e bed«ı duvıtrlan ıkaı-g.ir dalıi!li ak ı;a.ını ahşap ve k.ıslTl{'n yağlı ib(JO"'alı, 

bo:!urum katında zemini 9irıi bir o da, bir hela, bir mutbalt ve müw
adillt köınür1ülı;ten başka diğer kat !arda ceım'an yedi oda, jk 'la, bi:r 
Ja.1er, \nT banyo k.ııJ:ımesiru!M ve eıı wt .ka.tmda bir larası ve h\!r kar 
tında sof~an n:ııenti"-en ~ camekanla ayrılmış, clclctrilk, tel'
kxıs suyu ve hav::.gaz.i ~ ha Vi ve arka tarafıma ; X 4,10 met

re mw:ubb:u mesaıhaıi sa~ bl.t- bahçesi ol.an c<.'plı< • .40 m~t.re 
ve ini oorvis •biri cümle k:ı!pıısı bu looan 15000 on beş lıın ıu.ı.ı k!!)ımcti 
muılııımmenesinde bir bap hane §UY c.unun izalESi zıınuıında açık art
tırmaya kıomıl:mıı.1tur. Bu haıııerııi:!ı taksimatı, evsafı, vesai:r t.aisilliıtı 
vaz'ıyro ~hrt varakasında ve k.eşi! rapanınd& yazıJıdl'l'. 

Birin.cıi açrk arttıııması 2Q/6/942 tariıbine tesadüf ed<'n Cııır'.'~ 
İst>ınbul musiki san'atkir.lsr ce glinü saat 10 dan 12 ye kadar Beyoğlu Sulıh mahkcmekn: kalem cd:J. 

m )et rukn; 
sında b>:şkı[tt1p T.czdiınde ycqııdaoakı 1.T. Al'tbrma 'b<vlcli muham mıcn 

Mesleğin ilenley·'.q:w mL...!ar ~ 
kıymetin yü.lJCie yetrdş ~ bıı.lm adığı tıııblirde en son arttıı:arun 

le<!ak bılgıılcri esr.1fa öğr"C'tllıek, truıılıhüdli baki ka.lzrı.ak üzere ınfrz.ayecle on. gun·· temd>t cdriJernk ilktncİ 
esnaft<>!l ac,z ve m'izayakaya dil· 
şenlen, ha.<ial;ırı, rnalüllert Jaı.. açık arttırması 30/6/942 tarihine m üsadn salı gı.inü saat 14 dC'n 16 ya 
mmak Ye rı:r.d aı:asmda esnaf • kadar iora edilerek en çıo'k arttr.ına ikat'i oılara.k ih•lc edilı:ccktiT. llıa
lık.tan mükvellit iht.llfillan hal • le giınüne kadar btri'kımiş v-e birikecek •belediye, bina verJ!İl('ıde evil<~t 
letm<Jk or.ıU<>'::ı<li.le müe&, ,ı.,,.,ı a- icareôi hissedaırlara v-e tellaliye rü •um.ı i)n cıhaln pulıı, 20 seı>e'lılk la· 
~a{:ıd~ yaz.uı "evat ıaı'afıııdan le- vi2 !>.:deli, tapu ve kad."iStm harç farı mfu;J.ı:-riye ııoitllr 
sis edilen (L,tanbul must::ii saıı'at- Artlırm<ıya iştira·k edeceı< k.unı ı.clerın muhammen kJ)'-:n.-,tin Y''&-
karları ooır.r:;et.i) b~ar.buJ v;ıa ~ ye<h buçuğu nisbetirule pey akçesin\ veya milli hl· bankarun bu 
yelin'Tl 290 numara l.}/4/q4ı ta- nisbetıe teminat mektııbtlillU voerrne 1-eri şartt:ır Arttırrr a b·dd• ff yri
rihli ;~-rrüıluııbe:-ıle 'Ilm:ıt• c.,,uf ce· menkul !ııendl>ir.e ihale <llunım taT alından ihale gür.Ur it :ı ~ı.:iıa,'t-n 
m!ıyetleri bın.-:..<u:da h3lı İ;.aliyf•t. veril~k müt>.lel i.çinde mahkeme kasası.na ödenmesi ır.c-i."b.;ı·~.~i; Ö
te bulunduğll cemıyctler k..• uııu- denmeclığı ta.krl~ ihale fEshe<lilerek Jrendi:si:ııden evvel en yfrks~k 
r..un 5 ino madde,;ne göce ıJan teklifte bulunaııı Jııim9e ~ olduğu bedel ile ahnıya razı o'uTsa 
~= he -~ ona ııhale ochl.ecelı. ve o da almaz ve ya bulunamazsa men y.,,.i gün 

MüE!$'isler: 
Sadi lşılay Tc. Maçka Ömer Rü~ mıiddet~ açık arttırmaya ç:ikMJ.ia cakrtır. Yapılacak filn alliıkı:ıdar• 

tü pa.;.a sokak llgaz apartımanı !ara tebl:ı.ğ edib:rı;yecektir. .Art.tır ma sonunda en 90k arttıxana kat"! 
olarak ihale edılecek "" her iki hal dıe b'.ıriru:i ihale edfilen hlıru;r • ' 

Alı Rıza Şaııday Tc. Liılell Ba- ihale arasmdaıki !~an ve zamrdan ır.es'ul tutulacaktır. tlıa.Je l:ıe<ldİ 
!.Aba.o Kurultay ııokak 29 numara 

Yaı;ıar D:nçcan Tc. Şclızaıdeba- ffil'kı '~ gf'l.'t'll ~leri<ı yınde be~ faizi ayrıca bükme ha.et kabak· 
şı Serezli sokak 21 sızın talhsil 00.un:ıckatn·. İpotek sahibi alacakhlarla sai.r allııkadarl. •ın 

Ahmet Yatman Tc. C"1ar:ıg·r gayrimel"kul tiıcri-ndek.i lıelıılarırıı, hususile !alı ve masrafa vt"ıa;ı·,-ye 
Metro sakak 16 dair olan iıddfalaıı:r>ı evra1'ı müs\ıi telerile iW.n tari:hind.en it.ibaren 

Refik Zerman Tc. Beyoğlu E " , on 1>.'Ş gü.n :>cinde satış memuru buluroo mahkeme ba*3.t!llıimc v.:-
min canoi 45 nllll1ara 1 dirn,el"'i .liız;mdır. Aıksi takdln-de b.ııkları tapu aicilkri~le saıbOt ~!-

Harr\t. D]kses Tc. Lllei.J Mesih 1 mıyanlar sat:ş bedelinin paylaşma smdan hariç bıralnlJcıdciaıdJT. l\lJ· 
paışa cadde& 72 1 :ııay<odeye "ltira:k edenlerin bütün sa.tış şa<rtlarmı kabul 'trrr·"' ı' ~,. 

ı:;~~ .. ~arlar: .................... , ....... . 
lll!ibl•lif: ............................... . 

23U3Ul7.37 I 
4.500 000--
12.728.315.62 

H8.Kll.tH.78 

- -
· YekCıa 

1 
' 

1 

968.0611.914. 71 

Hayri UğUI"Illan Tc. Fatllh İsO<.er.. 1 vddcn <.ğr-eımı.!.; ve J:ıi·Jere:t gayırim enkule tdip bulu·nmuş · oklukfacı 

1 

derpaga 80 . 1 add&lilcrok sonradan it:iraxlan mesmu olamıyacağından talip;criıt 
-------------- salJ:i gününden evvel ga~u lü geı;Lp ~lerı VE görmok tciıı 

S.Jıiı> ve lliı,şmuhoıTlr! Ekn. lı.ıet Biri.ık apartunanı lı:apıc1S1 Beltire ve fazla malı'.'ımat almak i<ıf.~·<- 'e-
Be.r.ice - Ne'{-..yat DircL:iôrii ....__ , · il' n 

il C'•vriet KA!l/\BİLGİN rin de !w.!/3! No. >le mabbeme b:11 kltiıilij:ioe müıacaat e"""'"'en · .,.. 
l Teauıım 1138 tujhiaılea ltilıareıı.: lü.nto lıaıUI q:. 4 .&1- lberiae A'JILU ~ ~ sos 'I"t;WU\? MATB~,,S) oiunur. (2875) 

_, 


