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1942 Planının 
·Tatbikine 

Geçildi mi? 
• 

DOGUDA v e 
Akdeniz de 

Eğer Almanlar MıGır 
cephesinde muvaffak ol
mak yolunu tutabilirl~ne 
calip bir ihtimal ile Kıb
r11 ve Suriyeye de taar
ruz edeceklerdir. 

ETEM iZZET BENiCE 

AnkoraJa11: 

. Sın•yet - Alman eııplıosinıdd<i 
lıJrp heırüz kafi nelıicesine \'asıl 
olma,mı.5 bu.lumnakla beraber mu· 
hak.k.a.k ki her bakımdan bu illiha
h .ır \'e yazın eu müthiş çarJ.11.'iillil· 
larındaıı birini te~kil cıliy<>r. 

Her iki taraf da Barlrof bölgc
u.<le zıı,. ,.e tahminin il.,tiindc bir 
•ğuşııul a lntuşmı;ştur. 
llk tJ\llllllininıi:ıde aldauıııış de

ı,iliz. Almanlar bekknıedihlcri 
ölçüde bir So\yet taarruwna uğ
rMıru,..!ar, So\·yet.kr ıJe Cel>Up cep
Jıesin.<ie büyük bir zafer kazan
mak iinıidi ile kış lıoyıın.oa 1'urada 
hazırladıkları muazzam bir kuv· 
•·-,ti ba~ekf,ıe geçirıdşlerdir. Bu
mın içindir ki, mücadele çok çe· 
(in •afhalar arzotmekte t•e muha· 
amı kun;etkri giiu!erdenberi 
nı rşgıı 1 e tıııelı.ted.i.I'. 

ıtarkof bülg<.>Sinde giiıılerilen

beri süren bu ı:eııiş ölçülii miica. 
dele sonunu bulmak iiwre bulu
nurken Li•bya cephcscırde de Al
nı.an taarruzu başlamşt.ır. Hare
ket Avrupada ve Afrikada im saf
halara intikal edince, mukadder 
sual kendiliğinden ortaya çıkı· 
y-0c: 

- 1tblıver orduları 1942 pl&;ıa
nın tatbikine geçtiler ınJ?. 

Kıştaoıbcri !m baJumdan söylc
digiroiz şudur: ·~lilıveri.n 1942 
pliı.nı Soı.yet R.ı.syayı mağlup t,.,. 
nıek ,.e Asya • Orta - Yakın Ş~rt. 
İngi.li.r; İıııparat<ırlıığunu tasfiye 
etmektir, Bu lııı.!e göre, Ja~a 
Asyada, Almanya Doğuda, Al
manya ve İtalya Yakın Şadrtn lıu 
hedefi istihsal yolunda gayret 
gös!ereceklerd.ir •• 

Tahminimiz §•şnuş deır;Mir. 
Sıcakların d.ımınııına bakarak 
Libya cepheısi:nıde harp y«p<lanu
yacağıoı SÖl"lİyenler atdanıuıslar

dır. Hakikaten §İmdi Mih\'e; bııı 
prilgraının aoa hatları üzeı-i.nde
dir. Japonya Çi'l> gailesinden bir 
an önce kurtulmak ve Hiıtmsta
na yüklenmek azmi peşindedir. 
Almanya Doğu ccplıe~rrude ve Af. 
r.ilrnda harbe başlamıştır. Henüz 
Doğu ccı>hesinde sima! ı·e me:rikez 
Alınan orduları büyük taamıza 
başlamamışlardır. llu tllarruz irin 
ya Timoçcnko ordnsıınııu tasfi.ye
siol bekliyorlar. Yahut da, bu ruıJ.<. 
talarda ]ıjç taa-rru:rn diişüıınıiye
rek, büyük Rus kııvvotlerini tes
bLt ederek en önce cenupta ve 
Kafkasyada neiie~ almayı ve Rus 
gövdesini ikiye bölmeı·i dii~iinii
yorlar. Bunu daha ziyade askeri 
harkellerin inkişailau göster ... 
ceklir. Cenupta Tiın~enlko <ırdu
sunn nıağlılıı edebilerek Volgaya 
kadar dayaııalıilıııek hakikaten şi
mal ve mer.1..--,,:ı:dcıki Sov~·et <ıtdu

ları ~in tehltkeli bir durum yara
te.bilft- w belki de bu vazlye,t tc· 
haddüs ettiği takdirde nıeriıez ve 
şimal ccphelerinıde biiyiik Alman 
taanuzu başlıyabilir. 

Herhalde ve muhakıkak olan şey 
§Udur ki, l\lihver her sahada 1942 
harıı plı'lnını tatbika koyulnıuşlın'. 
Ubyada başlıyan hareket muvaf
fak oldıığn takdirde Alman \'e 
İlalyanlaı·ın Kıbrıs ve Su_riycye l 

(Devamı 3 üncü Snlıifede) 
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HÜR Fransız'ların 

ŞEFİ RADYO'da 

GI~ DÖGOL 
Fransızları 
ayaklanmı

.... ya çagırıyor 
Di YOR B.i : 

"İlk iş P aris ıehri
nin işgali olmalıdır,, 
Loırdra 30 (AA.)- BJ3.C. Hür 

Fraıısrz.l:arın ftferi General Dö
gol d'ün gece Frall8ız halkına Jıj.. 
t:ıl:ıen radyoda bil' nutak şöyleıııil 
ve Alıınanlıın ımemlekettcn at
ımak: hususunda nıüttef;lk ordu
lalile ya.nyanııı dliğüşm.ek içimı 
Framız lıatkıru .,yaklanımya .da
vet etmiştir. 

General; bunun ş!nı.ditiı Vışi 
hükOımet!n!n taıeyiki altında pek 
ksbil olm.arlığm~ takdir efüğ'.11i 
ilfve ~]edikten sonra: 
•- Eğe: I' atya hii.cuım eder;;e, 

(~·omı 3 ilncü Sahitede) 

Beden terbiyesi 
U. Müdürlüğü 

Maari fe geçti 
Me cliste mllllak 
bltçeıerln mızake· 
resi de dl m bltlrlldl 

Ankll!'a 30 (Telefunla)- Lü) 
yi.ik :Millet Mecl:lsi mülliıak büt
çelerin müzakeresini dünlru tııp
lantısnıda. ikmal· ctmişt-ı.r. 

Diin Beden 'l'erb1yesi U. Mü
dürlüğü, Pc.btcı., T1.:Lgraf ve 'I'cle

(Devamı 3 üncü Salıif«le) 

Eli tabancalı 
bir memur 
Edremit inhisarlar 
rVIüdürünü öldürdü 
Baiıkcsir 30 (Hususi)- İnh;... 

sada.. Ed:reııni't şube,,:i miidii.rü .. . 
Kemal üz Edremitte mesai octıa.-
smda daktilo makinesi ile yaz~ 
yazmıkoo birderib're içeriye gb
ren ayni dairenin satırı memuru 
Sa'1iılbaıtin Turkanııı tecav<izüne 
uğrairnış ve nııemıw tal:ıancasi·l'e 
iiç el a'ieş ederek m'idürli öldür
ınıl\tJtiir. 

B'"' ihtillısta,n maznun olarak 
m{ı.ldürc bıısuımet besleıdöğr anla
şılan katil yakalanmrşür. 

.. 
I 

Geııeral Dögol 

LI B YA'D A 

Mihvercilerin 
Esas Hedefi: 

TOBRUK 
---111---

T ank muharebesinin 
neticesi anlaşılamadı 

Laıııd:ra, 30 (A.A.) - .U.B.C.• 
Libyada Mi'hverci zırhlı llrol&rdu 
Biirilha'keym'de tahlcim eılilınis 
lıat.tı geçerek )e1pa2c şcklinıde iiÇ 
kola ayrı.lmıştır. Bunla.ra p!Kletlc 
taarruz edilımiş 'e lııollardaıı biri 
Tobruk'un ceıı.ııbn şaridsinıleki_ 
Sidi ltezek'e nrıdrğı zaman 1ar· 
.!cdiltni~tir. 

l\Iİılı\'o:rcl.Jerin es.as hedefinin 
•Tub:rı:ik• olduğu ~imdi kat'>yetlc 
anlaşılmıştır. M>hı-erciler elinden 
firara ııı.u\'dfak ola.ı bir fot..gı-~f
çı bir Alman n•lı•y•nı.ıı kendisine: 
•- 27 Mey1s çar:;-ıı.mha günü 

To.bruk'da olacağız .• dedlğini SÖ'y· 

leınlşlıir. Fu&at bıı, tahakıkl'k et
meoııi~tir. Tank ınuharelıWnin 
neike•; hen iiz bcllı owanı:ıştır, 

Pelen Laval 
ile uzun .. .. .,. 

uzun goruşl u 
Vl;>', 30 (A.A.) - Mareşal Peten ve 

Ba~vek;ı Lall'al uzun bir göril<ıme<!en 
ı:oonraı l.oplant.ını.n yapıldığı 5evlgnc 
P~v<yonuna giıtnı]Şler<]i>·. 

Başv<'l<il L&·val bugüne l<a<lıı,r b<>H
!l"cn meseleler h.:ikla.n.tla ge~ bi'r ~ 
ya.pın~hr. 

İ~~e Nr:-zırt t.~~k d;:ı.ğııti.r,1 d1ırurrıU
nun olduğu g'b;;; mLth~fo.·~>:>1 !çııtı. gc.re
ık(>rı tod:birler:n a.lınd1ğını bilLd/il"uıjş

Dir. 

Bugünkü şart ve imkanlar içinde 

Ne yiyelim, gıda
mızı nasıl alal m? 

· RUS CEPHESiNDE 

SON VAZIYET 

Sarıldığı iddia 
edilen üç Rus· 
ordusuhakika· 
ten sarıldı mı? 
VİŞIYE &OIB: 

Alman erdul arı bili 
' sıkııhrmakta ••• 
V'ışi, 30 (A.A.) - Doğu eeplıe· 

.ınden gelen en wn ha.berlero 
cWe, Von Bock orduları. Timoçllll• 
ı.o kuvvetlerini srkışbrmakta de-

· ,.:iuMb) Aıclımira tMımııı,ın bu sabah p r da ~ r~ {ııağ.Wı) miııafit tatrle ı;ı;k;i bqıı.ınırlııen 

vam etıueMedirrer. San~ olau 
Rus kuvvetlerine Donet.ıı D<>bri il· 
zerinde kurtuluş ıwkıtaııı olın:ak 
bir ·tek köprii başı ·kalmıştır. Fa
kat bu köpı>ü başı -da ş;mdilfk Al· 
man Jı:ııvveıtlerinin taz;ıiki altın· 
ılad1r. 

Harkoi'un ılı>ilu--<ımda fü . .,,,lar aı·
tık tnarru::: eCaua bir bale gelıııi~· 
lerıfü, 

Biranııık cephcoıiı>de ise şiddetli 
nmlıarebefor cereyan etnıektedfr. 
Bcrliooen gelen bazı habeı·Jeı:e 
göre Alnıan'Jar bu kffiionılo bir<;<>l;; 

CDevıımı 3 il<ıe!l Sahileılel 

Amerikalılar 
Fransaga da 

ayak basacak 
Londra 30 (A.A.)- Aıııeıitka 

Kurma~ Şefi Manıal y.eııi Ame
rika k>t'alar>nm İııgilteı·eye var
dığındaaı ve yakında F~an.saya da 
ayak basaeağmd:ı.n ba-h~tm<iştir. 

) p r bir 
şehri daha 

za p t e tiiler 
Vişi 30 (A.A.)- Çilden gelen 

en ııon hııbcrlm-c göre; Çekia,,ıg 

eyaletinde Japıonlar ile~lcrnektc
dliirler. Bi" çok meskl'ın malıaller 
i-şgal ed'ilnıri§tir. Langvi ,ehriniıı 
de alındığı bildiı-ilımcktedir. 

---o 

Yeni meb'u~ 
namzedi eri 

••Aa suısAsTı 1 ''Ad mira takımı 
Beşi kadın ol- b b 'h' I d • 
mak üzere 12 u sa a ge 1 
kişi daha idam 

edildi 
---lllllllii---

Hiilerin hususi dok~ 
toru ameliyat yaptı, 

H eyrihin vücudundan 
Üç kurşun çıkaı·dı 
Loıı.dr" 30 (A.A.)- B.B.C. Çc

lroslcva\ya uımuım ··ali mua,·.ni 
Heidl'iche kal''§! yaı;ıılan suikast· 
tan sonra yeniden 5 i kacLn ol· 

r 
1 Umumi Vaziyete 

BİR BAKIŞ 
• 1 

Fransa-Ital-. 
a a ra ında 

yeni bir, 
harp mi ? 

SİYASİ VAZİYET: ---
İt.ıiya i'.e V~i arasındaki siyasi 

gcr'<.!;.nfık ııhemm;yctinl mııihalaza 

etmektedir. Satortl'daiü Fransre 
kıt'alan:n te:itiş eden Maı·cşal 
Peten Viş>ye dönm~ ve kabine
nin mühi:n addedilen bir topıan
tısına re:Sli'k etın.Jıştir. Bu toplan 
lı!da göı'Ü5iılen mesele hakkında 
yeni bit' lıaber gellmemiş ise de, 
umumi vazlyetin ve bu meyan
da İtalyan taleplerinin gözden 
ge;ır ld:,;;::ıe hükme<lilei>ilir. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 
~--<> 

Türkiyeye ikinci defa geldiğini söyliyen 
Kafile Reisi, Sporcularıın!zla 

temastan duyduğu men1nuniyetini söyledi 
Alınan futbolcul;;r:.nd>?.n mfüek 

ke:p meşhur Acl.."nira ı&liıımı bu 
asba:lı saıot 7,10 da trrnle itla,cc:
ler;Je birlikte şc'hr•n•.•e geh ş· 
tir. 

Thkıon cıün saat 13.30 ,;a Edir
ne-~·<.· vaı•n1!ş ve ·~clı.ı mizd."?11 gl·t· 
m1~ o1an karşı.1a:ı1ıa heyeı~ ile 
sporcular tarafından istiklbal o-
1urr.rı1 uşttlJ'. 

Miim!ir kulüp a:zalar·nm şcrcf
lcl'iııe Edir~edı; bir oit'.e zilyafeti 
veıi~miş ve nılitealıtoen saat 1G 
da Bdbacskiye hareket edilerek 
bu ~<Jbaıh 7,10 ci'a S\r1<.«;ye gcHn
tni'§ ve me:ra6~;rn1e karc;.ılan:aTtıil{ 

ken<liler"ı.e b.tkt ler verı:ı:rHsliT 
l{a.fı!e re.._., keP '.c gOrüŞen--

leı·l; dc~n>ştir ki: 
•- '.l'll"'üyc, c ik;nc · clda gelı.

yorun: . Bı ''-"' dckuı Yıl evH'~ 
b~r k-crc do.ıı~ ... r1ıı- nı g--.n1~ Bundanı 
dolayı çok iıa lyar.m. Tür:ı: Fp~r 
cula:-ile y;ı,pa.:a.ğım z temas, b • 

(DMıamı 3 ürıı.!Ü Sahifede) 

---0'---

Maaş tediye 
emri geldi 

ki i 
a 

tifçi daha 
yı le ve d. 

Kendi1erine müşteri süsü veren Kaçak
çılık Bürosu memurları evi araştırınca ... 

Kaı.;aı....,.,Jıık hil.rosu mE<tnurlar.l 
'bu sa'balı Sultan:llın'ctte bir ev
de yaırıtıkları arnmada yün iplik 

ôıstiJlç-i1;ği yt\)a n i.k.ı ~•ııh<> yak
laını.şl a ,-d >r. 

Krunal ve Fevzi :>dın<lak: suç
lular, evk>rin<' st<;k eıtil<le,; mü· 

h:tıo miktardaki reıııklı yün ~li.k
le-r. bc:'her bo<bini 17 l:i.raıdım ve 
d<i mdan bazı kiimselere s3t1.ık· 
lan zabıtaca öğwnL~, bu sıt
ba;ıı Sultanahnıetteki eovlerinde 
ani lıiı' araştınna yapıln:ııştır, 

CI>eı-nmı 3 ün<:ü Sahifede) 

iMüııhal olan Ankara mcb'us
luğuna emekli General N:hat A
nılmış, Bursa moo'u-sluğuna C. 
H. P. Genel Sekreterlik Başkati
bi Dr. Tal<\t ş:mer, İzımir meb'us ?\ECİP FAZIL ıı..JSAKtlREK 
luii·una, hıınir C. II. P. vllfoyd i- p ı • k t • 1 • 
dare hcyetıi ı·l"is vekili Dr. Hüse- 0 1 § 8 l .il.) ~ 
tn Hr!liılki cfurv~· ,~1arts ınoo'uslu- Nazmı•nı• ~ ı•da· E ~-ileri, w1 ·ıJsık ,1-~u~~ankı- ~' •. ,~kdenrc'c1,.ihkt,iy1aıı~:ılarını1daıedn btl!fi-~it-~,ına· 1aarı eı<:ı e i teıı:li-ş he- ı;.ı .,..~ mese e ,,ı·ı '" "'""ıe • • - ar 'r.r e nı en, w<a 
yeti .rcısi Cevat Dursuıınğlu, Kas • • • tıt-n ite.iz bııtımıdıi;ım .kalam, hal- hi~ de fazla bir şey ~·npınadan ~e 
taıır.ıonu mero'uslu;ğuna P.~}f. Hay- mı liClll em ı r bııki acio: kafam, şu nu:scl.e~ i, ~u yaııaınaılan, aJ>Cak, e\'el, alleak 
rullalh Dik.er, Kocacı· 111d:ı'u.:>l~ı- . .., lıasitleriıı bı.siti &uali. cc,.ıplaıı- !f<«;;ndirt>bi!iı·orılnm. 
ğur.a istanibul vilayeti da'ııni en- beklenı~yor d.umaktan a.:iz buhınıı3·oo«ltı: ihJcv•e rck nıalıdııt kazanan-
cüınıcn w=n<lan Su;ohi Artel, - Aca>bn eline ayda 1-00 • liiO '"' lı, 1l<i a. G, 7 ntıfo~lu kadrola· 
Kütaffı~·a;·a emekli General ~i,· lira ge.;eu bir aile ......,i, bugüıti..ii ril~ ııe ~apıyordu? 
Atlı, Sec;•hana nıcarif tabnı •e teı-- Meclisin lastik kararı şarllar altında, ınrtınd1lki iiç, 'lıeş Dim, birdenbire s"ltakta raı;da· 
'b'~·e aza,ında" .!\.tınnet Kucl~i Te- k:ş>lik aile J;adrt>StuHI na.>ıl ge~iıı- dıiiıın bir ma~zara, '!•alimi, ikor-
ccr, Zongurda.ğa ınülk:ye mekte- Resrr.i gazetede çıktı dircl>iliyo.-? kunç '1rnlim! clJ'rnplandırır gil>i 
'.:ıi ml'.<lürü profreij,- :Me:!ımet E· Ben bilmiyor <kğil:Hın ki, her· oldıı: 

4 Y 150 
'!!"" 'Bundan 6-7 0·ıl evvel b;r gece .... umurta, gram t.tin l-ca!o. mi.n Parti tarafından nameı;t güs Sultana'rmıette Dizclariye m:ıhal- hangi şekilde oluroa obun, nıem- (Babıalı) yı•k11şıma tırmanır-

- te-i,'mi~le.rdir. le.sirnk pJli'> ımcnuru Ba•an .3~ ı- lckot.iıınizde ücretli kaznıı,ç &e\'i· kcn, yanıma, ıt - 15 ya§larında, 

t e m ı. n e d ı" y o r Yarın bu yerlerde ~e~:>n yapı- rlnin e\•ine girerek hıı-s>zlık yap- ye!;.i, ayıla yi:z liradan bile aşağı- iislü 0ba~.1 temi<, ~·iizii lıicnp ''C ir.. 
lı«!aktır. tıktan ,,..,nra gi.iı•iil1ü:rü işitiı:ı yu. ılır. Ben hilmi~or değild'.ın ki, fet dulu. siyaJı önliikl'i Jı'.r lı..ızca· 

yemeye de t<'şvrk edilirse; böyle ka»ry.:ı çıkan Ilaı;an Basrıyi bı· ayda safi olarak yüz elli I'ı-11 ka· ğız yaklaşh. Kızcağuııı elin<ie 

• • • 
r ısın ı 

•Ne yiıyclim ve gıdamızı nasıl 
alalıım?• mcnulu uızuıı tetkik ıt
:ıınnnda, bugün de Tıh Fakültesi 
dalıiliye k!iııiğL Profesörlerinden 
Dr. Na<bı Ka.starlaıkm flkır ve t31V 

slyderini oku(l'acalksmız. 
Bi.r kaıç gündür devam cd'eıı Dr. 

l..\foctıar 06mamn tavsi\)'elcrinin 
son kısmmı a~ıcğııya ha.ydecliıy-u
ru2. 
Halka taıe·taze balık yedirıili.r ve 

balığın bol ol<iuğu günl
2
r<lc be- KISM'A ça,k!a ö'.-Oüren ve kaçarken de 3 :r.anan hir işçi, 2011 lfra m.aaş ab- kar~ıneH\ ~;..,;ı; bir kulu varılı: 

1·-1•· zıh··'- d t hi b k T ? '- k ' · ı- 40 l ,, yor d"meJotİr; bunlar de, ]ıi:r ek• - ll~• eiC"·aİ, J,'ı"·On Jıı'r "· nknr 
""-"'Ye m'° ı.ua a c;k · ·r Jıay.van he s a a a tumıyor mu. ,.,e ·1.;,yı ya·rau,.an _v'.<Ş arınc;a ~ ~ u. ·" • 
bile kestirm'€ımeli. Bu su!'>etle her kaili Yusu.f oğlu Naı:muıh !da- scriyet değil, genış bôr ekalliyet 1thr mmm.z? ' 
kes balık yemeye, hem mecbur AmeTika Genellw.rmay Başka,,_ ma mııhkümiyet hükmü Mecli- bile ı.ışkil .,tmekıien w..ııkin·. Ben D<lıjetlc irl<ilrunı. Bu kız, bu 
tutulınuış ve lheım de teşvilk ed.:d- nı Çenemi MaTshaU sem beya•na- !isin 20 ma;.•;s tariiıli toplruı!.16111- hilnıiyor deği1d1.ın ll'i, herhangi ana baba yavıusu, malum oloıı 
ırni~ oluı·. Çocukkıcrın gııdıaısı bü- tmda §öyLe dedi: da tasdik olumınıış1u. Bu karar şek.ilde olursa olsun, nıeml.,ketı- p~kin ve rut'sl~ki so~ dan b'r di-
yükleııden daha zil)'ade dıii~ün(it- •- l\iliittefikl.e-rln ;:a,feri ancak Rrenıi Gazetede nr..'.iro!u!11lrıu~tur. miz.Je ii.,..e'lli kauııç St>viyesi, Ya· loııci olaınaztlr 
meli. Ekseriya ıniikelle! oofralar- Almanya ve Japoııyamn mutlak (Dev:ıruı 3 Uncil Sııhi!<Jel saıti &bırak, ayda safi 50 lirayla - Kızmı: Senin anan, bab:ın 
da etlerle, yumurtalaı-Ja, pa,,1a- bozguna uğrama;ile tıvnıanıla.nır.>• 1-------------- 80 lira arasmnadır. ~tık mu? 
!arla besle'!"n 2enı,:in çoıcııklal'ı· Biziı·• mahut, btt beyanatı oku- Bnıı:ı rağmen nelsisne mahut - \'ar efendim! Ikın anııt"m 
nıu sısk.a okluğu göıiilüt-. Bu muş da yanıma geldi, hayı·etle SAAT fi E il G İ Sİ suali, mabut şekilde roruyox; ka· hem de babam rnr. 

~ itibarl.a, çocUkları zeytinyağlı ye- gö:ı:leriııi açarak: Tü,.Jclyeye ilik defa olııralı. zaı;çlara bol he.eden ihfian edip - Bı\ban neredo ~alışı)·or? 
ımdlderle zeytin, cllomates, kestane, •- Kuwm, dedi, Amerika Kur- getirilen meşhur düşföııdilğiim halde &ıuıl:mi ce· - Bir ŞLrkdle .. 
cev'2. bc.>zelye, ç;.y havuç, her ne- may B<ı§lcanı dünya &iyas\ hıidi- VACBERON et CONS'.rANTİN vaplandu-~mıyoruııı. - Ya sen ne .rnı:ı~orsur.? 
vi sebze jJÜrelrri. ve pek sı~ak nl- sel.erini yakından takip etmiyor 1 Eu suali sornyordıun; ziı·a ben - Mektep tak•bc<i: im? 49 un-~ ~ Saat arı, Eminöııiinde yeni 
wıııı>·an havalarda. bir il<,i "uımurta mu.?. Çünkü milıveri.n esası üçlü '· bili:;<>rdu..-n lci, gazetemle beraber cu ilknıelııtep talt>bt·<' 

, J açılan A«on saat ınağazasm· 
ve ha§lama bal>klarla be<ıt-em.e.l»; paktiıı-. Sacayagı.rı.ııı ii,;ii'l.Ciisü dı1 1 Hazirandan G Ha~irana iki ayrı b6calıkıtr.ıı lnmin ettiğim --'-Ne ~apı~orsuıı büyle sobk• 
yine s!o::ık 7,:ınnanlard.a uıınutıniı- italyruiır. Aııııa.ııya ve Japonya • pnra~'ıa, yiınl ayda safl olarnk biır farda? k>ıdaır teşlıır cdUueğiudeıı 

Y
e\lc herkes. taılıiatln vero·ıği m~v bozg-u.na uğrayınca mıi.tt'f<k za· h kaç yiiz lira ka ..... '\n~la ~ Wr karı - Ne ~apayım ..,(eudinı, gc""-.. mııMO!rcıın alkımı:uıı reşrif- • 

vaiar> mutedilane "'emekl~ h~~ feri. nası! tam.aııılamr?. Geri efe lrocahk ·kad:royu, aııcalr, e\'et, aıır nt>ınİ)'Ol'llZ. 
J 

. - ~~~ 
L.-~------!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!'!!!!~~=========:!.~---~(~D:e-.:~a'.'.:m;:ı~3~ün~c~ü~S~ah~ii!'.e<l~e!l _;;,-~-~b~ır:_:ıı~a~ıy~a:,.'.;ka~l~ıı~ıa:z~n~ı~ı?~.•~A::;," ;::·:_· ~*:_:•~..!:==========::i~~~:Jı,~~lu~h~kıtnı:a:,_:e:''"":· ~ı.m::ı,,..,:· :·-"':~:·~-~(Çcrçe\'cm) nilıa~ etle._..... tir. 
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(j, .. , .. ,!=ıi,ii+•ıiiii·' .. ••;;,;ı•;ım 111)1 
HALK FİLOZOFU 

AŞHANELER 
REŞAT FEYZi Balta Umanınd~kl Almanlaı· Doneç'te Harko 'u 

bina ne olacak?. \ 
Hu seııeki bıitce ınüz.ı....,reıe

ri .-ı>k hnratelli .;e faydalı okl.a. 
Vat,.nda•lar, devlet hiZIDO'llerİ• 
nin umn-;.u durunıwıu bu ve&İ• 
le ile bir kere daha yakıM.an 
•e açlk.ça öğrenn1'ş oM!u.iar. 

Jılığınrn tesirlerini azaltacak 
tcdl»der alınmaktadır. Yunan'slandan 1000 çocuk geUı«i.- kurtardılar fakat •• 

Vakıflıtr Umnm Müdürlüğü 
bülÇ"$i görüşuliirkcn, ist.:mhul 

gib' büylik !l<'Nrk~, yoksul 
nlıol'daşl:ı.r iç:n aşhar. ,Jeır açıl· 
ma.sı kararını da üğrcodik. Bu
günün &ıtısadi. ~1rt1arı, -e&'t.tn 

yı.ıdıma muhtaç b>rçok aileleri 
daha zor biz vaziyete soktu. 

Devlet, valandaşlırrın ha·yat 
ve geçimi il~ \..d< yakından ala• 
kad:rrdır, lmkiınların en son 
hnddi knıllanılarak, ha) al paha· 

Önömüzıleki kış, Vakıflar İ· 
dare.;i Kwlay Cemiyeti ile İŞ· 
birliği yaparak bu aş.haneleri 
açacaktır. A,Oane, eski imaret
ler değildir, İmaret, teDlıel ve 
tufeyli ocai:ı idi. Bu sder kay· 
natıla.:ak kazıt"llll', çalışmayı 
ıısla hatırına getirmemiş hirta· 
kını tufey !ileri değil, günün İİ· 
tısadi zaruretleri dulay:silc zor 
vaıJyele düşmüş halis ve na
mu•lu va~aş.Jarı besii~
cekt:r. 

Devletin bir vaslı da içtimai 
muaven.-t fon·lıı!İy<lllunda en 
ehemmiyetli rolü frzerine al· 
mııı olmasıdır. 

l Halittan fazla 
ı tele "on muhave 
re Ücreti alanlar 

S\l' ŞI • 
Nf'Dffi?, 

ş :r Asaf Halci Ç~lehi •Saf şiir 
Mdir?.• i&ıni altıııJa, bir gazete· 
de tcı'JUk rıuıkal..,leri neşrediyor. 

Diinya ehvali dolayısıle, nasıl, 
saf yiyecek maddeleri kalmadı 
ise, geçen Birinci 1,;mumi liarp
tenheri de, gahhn, dünyada saf 
şiir kalmadı .• 

TÜTI1~E 

\'J:StKA 

Ajan~!arın J.ildirdiğine göre, 
lsvectf', tütün de ve~J.:.ka ile \·eri.. 
1' ·o.:.nu~! Tüliinürı, adamına gö
:ı",J< da maddelerinden fazla ehem
n i,reli vardır. Bir dumandır am• 
r.OJ, tüttürnıeyince, ntsanın başı 

ycr>ı>c gelme7. 
lweçt .. ki tiryakilere Allah ko

la)·lık ..ersin! ... 

E(il.ENCJ-~ 

YfülL!illİ 

Yazlı!s eğfonce yerleri hemen 
kam:lt:n açıldı. Beledıye eğlence 

~·cricri.ıtin refti~ine b~şlıyonnuş .• 
bRbçeler, gazinolar, phtjlar bu -
ne pek teftişe değmez gibi gelir, 
banr. .• 

Çünkü, lı3J.k buralara nasıl olsa 
bu sene pek gidecek halde de· 
ğll .. gidecek olanlar i•e şu •hesap· 
sız para hnrcıyan zümre:tden .. 
onlar ise, nasıl ol.sa hesap pusu
lasının ali!Jldaıı kalkarlar~ 

BmA İÇİN 

TEDUİR LAzP..I 

Ba::nl3rın makine2e
r i isti::rdat olunacak 

15 mavıstan H>barcn telefcn ile 
bir mü!~'ık'l!lle ücreti 10 kuruşa 
çıkarı!ıhğı lıalde bazı umuırr.i te
lofı:ın rr.crkezlerinde halktan 
12,5 ve lıatta 15 kuruş istenmek
teı:t:r. Yapılan şikayetler üzerine 
telefon mü-durhlğü bu merke2ler 
hakkında tıtıkika.\a geçmiştir. Bu 
şc.~Hde suçu sa.bit olan yerkrden 
tela5on makineleri 1stiroat olu
naca.ktır. 

Fırsat düşkün'erı 
HOOtıimelin, deri, pamuk, yün 

mamuliıtın::n V1'rgilerine ywztle 
50 zam vaptı:ğım gören bazı fır
sau;ılar kur.dura V1' kum:ır, !:at
la nnı nisbetsiz clere.::ede fazlalaş
tırmışla1-dır. Müşterilere ene ya
palıım v<:rgiler arttı.. demektedir· 
!er. Halbu.ki yalnız bu mımıu!a
tın verg'lerine yapılan bu zam· 
lar fiatlara l:ıüyiik bir tar va1Ja· 
cak ma.hiyetle de-ğlldlr. Ali:ıka

darlar bu yo.\ch. taih'kikat başbmış 
larrlır. Bu şekilde hareket eden
ler milli korunma mııbkemeleri· 
ne verilcceklerd:r. 

Cerrahpafll hıutaneıinde 
çocuk polikniliği 

Cerrahpaşa hastanesinde cu.ma 
'111' pazarle.i giin!er; olmak ürzere 
bir çocuk pol'ıkhn\ği ~lm~tır. 
Polimkhk şefliğ:ne çocuk müte-
hags:ıslarııı.dı.n dnktor Ahmet Ak· 
koyunlu t;zyin edilmiştir. 

lece-k Kızılay tarafın-dan bu:·ada bakı
L.c.a.ktı. Soorıa, Yun~n Kızıltııt.çı Cemi
~' D:rı Yunan çvcuğunun Tüfk.iye')'e 
gön<lerltmes"1den va~! Çıillkü, 
9(>Ct.d<kır yabancı blr mıtniıle g'.dec<io
ıer. aatler.:odelı ayrllacal&ar. ayrı 
dil konuş:ın, a7n b•r mun:.>ı.e )'l!ıam>
:ra ~bur kalace1<1'ınnış.. 

Her ne (ise bin gocuk gelm<'yor. 
F'.Jtat, b:.irn Kızıl:ı')' C<:rn>oy,,t'., b11 

Yuoanlı çoc:.!k:!ann ı:taımcı~ ~'d.ılması 
Jr;ln Boğaziçnde, Bllta illnanın<ia bü
yük b~r m$a.fubıwıe hn.1rladı. B:..r ~ 
J..'1tler 1J2bloçıllk Ltıs\«lı>ıl oian b'na, 
Yunaın Ç(.lcuklarmın lt.am<:t4ıe tahsis 
ediJ.cL 

Bu binaya bir çok masraf edildi. ta.
mr ve t\cU e&hil. TetC<ıl:iıt yapılklı ve 
sa.if'O .. ş:mdl, Yunanlı m1salirler get. 
mekt.cn v~eçlnce. bu b~ada yapı1ıan 
h...~ırl'P.klar, gay~ kalıyor, dernektı. 

B.r sürü de ma.--r.ı.I et:ı.>c. B r kaç •rka
daıın d:ı ı:ıaret el• . g:i>~ bugün için 
bu ...,_yel kal-;ı1,.ııd'1 y;,;ııla<:ak i:ı. bu 
bhıayı Tü K çocu,ı;: ·ına tabs.s eotrn.ck
t,.r. B;.:.. :TIO, 1' rr.nycye mu!Wıç b!r çok 
'i'ilnc çocı>ğu vtır. Bunlann >Ç nden 
yardı.-n.ıı en W1a ınulı\.l.ç Dl4ll bin ço
cuğu tefl'"l}(. ctnıek ve Ba.ı Litnanın
da h•,ırtanan l;uıa7a yer.~ la. 
zıındır. 

Bu suretle, b;r taşlo. · kuş vuntı. 
muş olur. Hem de, h)n Tı..ak ]'a\.TUSU 

b.'.r~ına k vusıır. K&..ztlay Ctm!Yet.:rm_ 
Ş:mdi ne dilı;Und>l;;llnii tl.ıl'mcyoruz. Fa
kat. b11 f.l<. r il2er"1de dura.cağını ır.u
h:ı'k.kak a<lded.lyaruz. 

Düızya !k~rp va.z.ıyti dolay~U.. ma• 
11 ırnızay:ıka. .ç:ııde bulwıan 'ffitiı: al,."e

lerWn 98YIB1 <laha 90k arlımışt;r. Bu
gün, geç m, clddl b:.r ıneoole h..ıı.ıi aı.. 
mıştır. Bin Türk çocuğunu alır. onlanı. 
b.1ıka...7'Sz:k, ceırı .. .:.Ye-t, yarın :ç;n b1n .ıenç 
.bza-r.;ınış olur. Bu genç.terin ir;ltıden 

:nem <'kele !Wınet edecek kıy. 

mctr unsurlar elbe' .. te çıkacaktır. \'a
tanın k"'1<i;Jeı1ne yaı>Wiiı bu hayırlı biz. 
meti e!bette mlnn.-tle y;ld ede. 
~"t:r 

Balta 1 .~.anında hazırlanan ycre 
b!r an evvel 1000 "rUı k ç<>cuironun yer. 
. ~-<t:tr:lr. r ln.i tam 'Tini e<!..)or ve bu 
hayırlı , n Y•Pıl.8ağı.nı ünı\ e:-·ı!;~ 
ruz. 

R. SABiT 

Haziran maaşı 
Telgrafla tediye emri 
bekleniyor. Ücretle
rin tevzi:ne baş~andı 

Bu ywı, bira lıotilıısali arııırıı· 
.nuyaeak. Bugünkü istilısal vazi· 
yeti d~am edecek. Yaz sıcüla· 
rıı .la istihlak nrtaeağı için, bira 
iizerinde de, bna §eyler o.Iahilir. 

Mali senenin girmesi ve yer..i 
seıoe biitıçclerinin tatbik e<iilmesi 
mür..aoobetilc r~ml daiı e mcımur
hrmın haıı:iran nrn~larının bir 
ka.ç gün geç tevzi olunacağı şayi 
olı'l'u§lur. Fakat bcı sd:ı~ı göı'Ü.'j
tügümi>z alfıka<la1'lar Maliye Ve
kfüetlnrleı; te~rafla tebl:ıgat bek 
Jedlklerini, bu gelir gemıez pazar 
tmi günü tcvz~ta b:ıilanıl::ıc;,,'.lını 
sö y 1 ('IT1 i:j le rdi r. 

:=z=============-1 MÜTI.KAİT, EYTAM VE BRA.l\IiL 

Ne olur, diyece],. .ı:ı.İz. Ne ola
cak. birçok açıkgözler türer. Bi· 
raları aklarlar, ynk, yetişmiyor, 
derler, sonu gididen giwye u 
pah:ı.lı fiatla sata~lar. 

Şimıl.iden bu noktayı dü~ün· 
meli! 

'AHMET RAUF 

y alova ukeleıi 27 bin lira 
ıaTlile uzatılacak 

,.-.:n;}~i=:IJ' 111 Em!S.i< Ban'knsından mats alan 
' ll.:Llb.::ı~U~L.:l e mütekait , ... ,.te.ın ve cr:ı.miln ey

KOLAY U.ITAP 
L!se ve ort:ı.."!lckte;>'lerddı:ıL <ıkutulan 

ders ktapların.n bazıan bultıısııları çlkl
yçr. Bu hul:;lt,;.nı&r1 \."Ücudo ~ mu ... 
aliim ve muharrirler. çocı.ıkJ.Qruı 1m,... 
t!han zacnanlarında fıde1ıa. b'r yardım.-
cısı oluyorlar. 

Hu! lk>lol>~ ~! it.tabı dünyanın 

ıüı. tqrinievvcl •·P tejrinisad is
tllıkaklur;nın teı~Li olunmasına. 
pw:artesi günü saat 13,30 dan iti· 
haren baslarılac ktır. 

Aske;i ;,..ütekaıtlcr ise ist'hk:ık 
!arını o gün sı:ıb:ı.hlcyi:ı saat 8 .den 
12 ye k~dar :ılabileec<klerd>r. 
Avukatların mecburi hayat 

sigortası 
Yeni avukatlık kanunu muci

bince y~lı ve mcliıl avukactların 
Irorunmaları ~çin tekmil avukat· 
lann hayıı Uanm s>gorta ettLı-

mclerı mecburi bulunmaktııdır. Yabva vapur iskelesinin (be.. 

ıtonarme olarak uzatılması karar 
l:ı,ılJ.rılrnıqtı.r. Bu :Şe 27 bin lira 
.sarf.>lunacak ve öniJmüzdeki ay 
lıa~lanô.Caktır. 

her yeri.r...Ce ıınevcuttıı.r. &ıl k:tabl o
kcyup hal.im'CdMI bil' talebe. muhtıra 

~tU:ndea b-!'r de bu k.:t3p1a.ra. müra..
~a.t <Y.!~:. Fabt, son zamanlarda bu 
r;ı.. plarc:laıı b .. kaçını gördili<. v ..... 
rinde tlkolay> vııstı rla var. I<.olay deo 
~ı bi:ııe pi"~ gönlıı.lü. Yan', .. ıı 
ders lcltabı tok :ııor da. el ki.ta.plan sıı
yes ııde işin k<>la7 tara!lnl! mı kaçılı-

•yor? • 

Bu madde hükümlerine iı;tiı;a
den slg.ortanın şekli hakkında. bir 
taLmatnı:me hazulanılmabln.a 

L<ı~oz nd"" taşan ç:rıt:.n 1.;:r kah
". "' onuı · tlı se.:; ııl ·c.» ~ 
"' - s.:z r v.e rc..""n::ne•'-r rnüba:Ii 
ğaoı ı:n:: :'llarsmız. ıı.r..a.lı!=n 8(-!>ep. 
ıer meydanda.. Dck:Or da ııiry'.edi. 
Feı a çı ı;, r zla dan q, ü~.,t 
rr.tı~ .. Bunda bcn:m k bab>!.m nr?. 

, 4 r r N ret m.:ı.s:ı.ru.ıı USı.-'ıAe 

dt a:·ı t 1 ."Jı! ~ı: 
- F •. t n -.'i?. ~çfn t:.ı.~t d:.ı 

T ar d:ı :1.s .ıttl? N\:in bi/.y.o.e 
yaptı? 

--!' n' N 'r..'? B • .r ıd:;im ben?. 1 
F 2lla n el= n 41 o1"" '.. Zevk, üm."1 
ı.n ll çıl<!. ' tır ·~ 

r':11o N c; ~ 

... Ald3Ury!).Dir.!l1U~ 

nı;ı. T n 

!ru ~ 
Yah•t m'1hırus 

e .. Zevk de 

c • ' il . bk o ı:a 

BURHAN CEVAT 

oh. .. nuz, hay tıtnda e\'lM:n!en~ b~r 
o;udeı olac·tını b:.na :ıc defa d.!:ün 
<. ·reo, b r kadın görmlll;liım .. S.Ze fıde 

t:ı. gıpta ed,:;ıonrdum. He~ pürn~· e 
::v.:.'..'llZ ben ıt:e bakı:r«t<lum. ~le 
güzel. ırnınlıl bir klnsı olan eı·kek her 
ru.ır·e 90k b:iıti;yar br l.ıı60ndı. 5""' 
her,,cyl ıı.ı'Qf edôe•.,:m bu gece .. D:n 
ley.ozl. Ealontw <:n ;>t;uşı.klı C:-Ac~ 

, !lmenlzde Pıoooc• Beyzıı.nın arzusüe 
tıenJım tccess .. Um ını hun rol oynadı. 

- Pnıses lley:ıanın arzt..ı!;u mu? 
- E\11!1 onun blr kapri:>' .. Kulağı. 

ına.. şu mavi tuva1et.... k&dının yanın

d::kl genc.l bana bu gece kavalye olti
rıı.k ı eremeo: ırılshıız? D'.ye rı.sı!daınış. 

tı. •• Ben de ıGz Ill3vl tuvaletıı g~ 
in · c o gece ay:.rm:ı.lı: i:ııl.lyor. 

d~ .. 

- Üzerinde durmıya deıtıne«... :e.·~ 
Jc.-,prls ola.cak!... Ne zar.ı.nediyor'o'Suııuz 

siz'?... Prttl!es Bcyzauın ~~ı yalnız 
k~cLn'tci. nı-!.? ••• Yal•nız bu g.:cc oraya 
g!rı..'Yl sarı,, ın ıil,CDÇ ecr..c~ r.:J. za.un.e
d •yorsunuz'!. 

B:rden sal!anarak ~Y• ı;a ı .... ~un: 
- Ktr. 'nh.e gc-LM: D ye haykır

ıralc ls!ctl.m. Fakat oe.o m kıs.Im:.rtı. 
B<ığıık boğuk ıı&y:w'yordum. 

- O~• tecavüz ttmenb:~ m11a:ıade 
ederr..em! Anlıyor mu.sunuz':'. Eğer bir 
keüne do.ha söyle .. er.tiz vay h:ıttn~e! .. 
O bir mu'knddes bAkll'l'! ... B'r l.<ıtils 
~ ... °'1& b'.ç bu- eıl.<ok e~ 6tirüın"'· 
rrı.::;tir ! .. . 

l\luharr!r Nusret b~n b:ıJiını,e ı:ıcr
hamet.en olacaılr.: 

- I'Cltl. pt'kt ... Öyle o~-unl Di;re 
gü 1ü. Arlık yet.anız iYi· olllc: k az!. 
zJn ... 

- l!:ıyır ... Y•bmıy.a,,ai!Jm! n:ye dL 
reıı.dlm. Bıı gece benim J.;<n uyku 
ye!<. ııırakuııı ııcrr:. siz otel~ dönü
nüz! 

- o~ Dedl Hu gece bera!ıe.-iz ... 
- Öyley-.e konuşalmr... !!!<beniz 

Y a:ı.an: ı. S. Eski Eükreş Ateşemiliter1) 
Dr gu ccplıe~iude: ileri alınmış olnıasmdan ibare:t· \ 
Alruoın:Jara töre, Haı1tof ceııu- tir. Ilur.ıdaıı sıwra Almanlar takıp 

lıumla artık ma'.:;IOp Rns kıt'nla· hardı.etine değil, ilduci defa taaı;· 
rmın temü.1enme<>ine devam edil· ruı i~in tekrar bir hazırlık vazı-
mek1cdir, Esir ve gan'mcl miktarı yeti almak zorunda bulunuyorlar. 
da durınuılan artıuakta imiş. I•a· Rus kay·ıplarına gelince, Ruslar 
kal galip Alman onlusunun Har· Almanların hu hususta ne~retük-
kof - İışum arasında Doueç neh· leri rakamları bir prnpaganda ha· 
rini sarka ge<'l'fne \•e kıu !ula- beri diye vasıflandırmışlardır. Za· 
bilen• Rus dÖkiintülcrin·j takibe ten Ruslar biiyle bir nrnğlUbiyete 
koyul<luğuua veya ndıir boyunda uğramış ol,aJardı, A.bnan. zırhlı 
tutıırrmusı muhtemel Rııs kuvvet· birlikleri şimdi Harkof • lıyum 
!erine karşı tekrar taarrnz ettiği· arasında Doneç nehrini şarka geç· 
ne dair tcbliğclc biçbiz haber yok· m'ş ve bcngun halinde ric'at e
tur. 

ltR•lara ı;öre, muhnebe hyum· 
BravenıKo'\·o i9tikameHlu.1c devam 
etmektedir. Ruslar Alman tank· 
lan ve p:yaılcsile ,iddetli snvaş· 
]ara girj~ıııi .. )crcHr. 

Bu ;.L.i ıul haberlerden anladı-
ğıınu; ~uuhıl'dır: 

Harkof • ı,.» ıını araauda ve Do
neç nolıri garb:ıı.ıle muharebe de· 
vam etmeht< rlir, Alınaular, s:l&n· 
tejiJ.: bir nelice elde etmek l~iıı 
İzyıını istikametinde 11iyade vo 
tanklarla tuarrın etnıckteılirler. 

Fakat Doneç nclırö iizerin.de ö
nemli köprii ba~ılannı ve geçit 
yerlerini tuttıılıJarma ve nehri 
büyük kuvvet!crb ~uka geçük
leriııe dair ken.li tebliğlerin~ de 
bir !.;ayıt yoktur. Anlaşılıyor ki, 
Alman taurrıııu Hnr!.of eeııubun
daki Rus ç>kıntısnu \İikertmiye 
ve Ilarkof ile İzyum ıırasımlnk.i 
Alman c"ı>lıe hattını ileri alarak 
diizcllımh~ inhisar etmistir. :Fa
kat büyl~ olsa da Alına,;,ıa lfar· 
1.of"u tchlikrdcın kurtarmış bulu
nu) orJar. llarkof, şimale, şarka 
ve garlıc giden esas demizyolla
rın.ıt> dlil;iinı lJ('kta.'1dır. Almanlar 
bıırrsını l<a~·belsr.Jerdi, Dcmeç'<le 
yaptıklRrı bütün hazırlıklar bü
yük "1çiiı!c boşa gi.deceı.ti. Bizee 
Alınan muvaffal<lyeti ııinullk.i hal· 
de Hulrofnn vo ce;!ıe hattının 

~cnebi tebeC!lı İfçİ~ri 
çall§tıranlar 

Kiiçi;k san'atlar kanununun 
ıınenetme!'ine Tağınen bilhassa 
Beyuğlu ve Karaköy taraf!ann
da'ki kundura mağazalarında ec
nebi tebealı iQÇller çalı.,,<m1".ı:ta ol
tluğu alakadar!ııra §lkayet 00.il
mi.<ıfo-. Buraları stlc sık kontrol 
ed;lecek vı: ecnebi ~i çal:çtır<lı 
ğı wrülen patronlar ~akkında 

tahki.l<at yapılaıcakhr. 

ın.en ürkek b:C ses.:.e: 
- Gü•el bir gece ııcçtrmt:k 1!;"1. D!ı. 

ye mırıldandı. 
- Ne küs<ahlllk! l)'ye bağırdnn. 
- Belkl .. Fıı.1.U ruıı.ı.k•t böyle ... 

den Rus döküntülerini takibe ko
yulmu~ bulunurdu. Onun için biz 
de Rıı ların 3 orrlu ile k3.ınilen bo
:ıuldl'ldarını ve bıı kadar ÇO'k ka
yıp verdiklerini zaımetmiyoruz. 

L!byada: . 
Sahilde Gazala ile B'iri Hıı.l<eynıe: 

kadar İngiliz cephesi yetinde du
ruyor. Fakat Biiri Hakeym cenu• 
bmıda Almau taıık nı zırhlı bi.r
lıhleri İngiliz cephesine girmiş ve 
Tobruk kales~ cenubunda FJnJem 
ve Sidi n.ezok'c doğru ;mal ooğıı 
istikıuııetinde ilerlemişse de bn 
ınevl<ileule İı;gi!;:ı zırhlı birlik· 
leri farafmdan geri atılmıştır. Ge
neral Romınel bu pliınında mu
vaffak olsa bile Gvzala • Biiri lla
keyın arftsmdaki İngiliz kunetleri 
T;,bruı. kalesine çekileb:)irJer. 

General R:ı:mmcl İn;,llizleri il& 
ri wc\Zıilcrinden ~cJ.-Jlıni.} e m~c
bur etmek ve asıl İngiliz ct"ph&
sini tc~kil eden Tohruk • Eladcm
Birelg<>bi batımı ele geçirmek İS· 
toıHği anlaşllı)or. Böylelikle ToJ>. 
ruk'u k~atm.ıya htık.iin bulacak 
ve helki de 1\1~-.r lıudııduna kadar 
iler!:yobi.leeektir. 

Buııunla ,,.,,.., 1>er General Ro.nı
mel'in Ü•tiinlük temin ettiğine ve 
muhRrebenin cerc;·amna hakim 
o:duğuna da'r orlaıh henüz ciddi 
bir emare yoktur. 

Beytud nahiyeıri emniyet 
bQfkomiıerliği 

Dört a.y.danberiı mün'hal olan 
Beıyaızıt n:JlıiyPSi emniıyet bl!§ko 
ımisc-rl:ğine Büyük Millet Meclisi 
emnıyet bı>.ş1".om:t<erlerinden Ta<tı 

sin Tandoğan ta.,vin olunmuş ve 
~·eni vazlk<ıine başlaınıı.ştıT. 

Diğer taraftan bu mü.dtlct zar· 
fında haşl<ami-scrlik \•azifesinl 
ve'kiil~tcn ita eden nahiye komi.. 
serı Süleyman Gin ta.!o&ir clun
mu.~tur. 

Üsküdar Halkevinde 
Ü•küdar IIalkl!'Vinden: 
Yarınki P"Zar gfrnü saat 16 da 

Bvlmiız salmıunda Biiı:ıhan Felek 
tarroından (güzel ve 191.lı ı..~nuş 
mak) m~vzulu bir kon<fcr:ıns ve
rilece k tir. 
Ayrıca piyes vardır. 
Dave1.\yeler idare memurunilan 

temin edilir, 

mu=' 
Cesaret ve 
fedakarlık~. 
OtuL yedi sene ~ve! Jaıpcnlaır 

Çarlık Ru.>y aM ile mıııharobe e
derken t-ok cesal'et gösternıişler, 
nasıl anlayı.511 ve bilgili oJıdukla
nru yeni v~ eski d'..inwaya ~ster· 
uqleıtli. O zoı.-n:ın dünyanın her 
yerinde Japonl~r ;,:n yaızılma.mış, 
söyll?l'.ımen.lş, i§itilimC':D'.Ş tarih, 
rnalimıat, rivayet, hikaye kahna
m.ştı Japonları beğenmek bütün 
dfrnyaya srı.yet elmi§t;. UT.ak bir 
tliyar ol'uğu için Japonya ayrıca 
merak uwanrlıny<or, tü.:'ü hulya· 
lnr ver;:,-ordu. O z"1tllan öğrenildi 
ki vazifesini yaprnıı.mış bir J~n 
için kcr.ıdi hayatına kendi eluyle 
nlha•yet vermek de eski bi'I' an'a
ne iımı.ş. Buna riayet OOil~ornıuş, 
Jaıponların ö!<iiıaı.ü h'.çe saqdıkla
rmın pek canlı \'ak'alarla anlahx
lardı. 

'· ,ük ıc: 1~ kıy·~ O balo '" 
ce o,un ... c ene d .:. tir re!l 
ket le!.!. Y nı!''l>d.a bir mold<: ıı"' 
ut ne .. b ... rı ...::'t.. l \'11.rdı •• E:nln 
ch,,.ı..,.v 1'-: .. t .... u. guı. ..ıyord u,. N-0 mı:;;: 

- ı.. ' ·11 tlb<ı.f'>..:'. .• Feci t.aamrnilt
lert D'ye 7arı i*- yarı olıddl 7umrulo
lar:ır.ı sıltlL'Il. Fa.kat acaba o ~~ bu.. , 
n:.ı WtcmisU?. 

yarı da italdı ... Sö;rlesenl:ıe ma\~ tuva.. 
ıet.' gllrz~ı kadından o, tieıti eyıMI.ak 

d' . Mallım:... Ey s!z ıılçln lö\<>- 1 
~bllll\.i?. 

B<>n o gece bir b:ıh r üre<.-ek bir •ev
da mr:ıce ~1 aral'"l.ten hav:-..tmıda Otin
ya.nil'l en at.r ve en acıuacoi:[ b T kıadı
nını bu:.ctWlı. . . S:.Z I'r~ B?yVtıın 
masa&ına gtd.lure Z~\·c.:erıı.tJi hemıen 
da.nsa da.ve-t t:Olin ..• Gll.ümz.;"ye.·e!.t Jı,."6-
bul t;tlıi Beraber oYf'an:ııya b3;ı'le
dılt. •• Ona Acllldan. 11 Jruen ,. ' h:ıya
tm zov'k;,,;lndcn hulağına !ısıkl')"Or· 
dum. .. Benı. dinled ğ..n.l z.ar..n.ıerl''.Yor, o
na daha !!Ol,uluyo;:-dıı.'1' BU:r misi
n';.? Bazı şcy1':r vardır ki c.;niz.le tu
tar, ılrolunuz.la sa.rc.ı;ınız da. ~ ıJ.z.:n 
degEıei"r. Ve aızdcn uz.aklaşır-... Işle o 
da kollarım:n. arnsın.d:t o!duğu lııalde 

brnden çok ıztt.Jar:l uçuyordu ... Söyı
lerl~ermr. ıınlo.m;ync" '' krtdar b a. 
~'e rr..e;c:ul oluyor. Benden uzak
laşıyt>r, gülcy<ır fal>'.at iç 'ldcn ıığlıyor. 

de . Anladım 1t· o slıı!ııJe moşguldür 
ve her s:ın'ye k;ıl:balık arasında siz1 

a,ıyor En idi;· bir h:ani'<~:ılzi b.• 
te kaçnn~;yor. Yne k• 1 ına cl~erek~ 

- Eğlcnm.iynl"'lUntıı. ga • a? Dedim.. 
Gık.ılıyor& nuz!. 

(Deva.mı vat<). 

Bu sderki barpl.e de Ja,n.1n!a
rı!l 1", tılrlü ccs.1•et \'e cd kar· 
lık nüı l;r 1._er; göstr~leri gö
rüldü. F~tat Japonlann ceııarot 
\'e ferl•ldrlı"!ı her türlü he<;ap ve 
ır r"ık haric'nde <ı1duğu s:ımltrnış 
ise işte bureda bir yanlı§hk var--

MAHKEMELERı 

Terbiye edi
lecek saat 

Davacı Sedat, pek içli .di. O
nun saatten baıhsettiğmi bilmese 
insan, ölen sc vgilisinden, kaybo
lan çccuı;und:m, bir kazawa kur 
ban giden kardcışinden b~sedi· 
yor sanabili~c!i. Gözleri dı>lu dolu 
idi; neredeyse, :boşalı verecek gi
bi duruyo,-du. Sesi litri~r, sözleri 
Wde hiroe ooğo.zında düığümle
niıyorou. 

- Ah efeıııdim; di:r-ordu. Ben 
ona naaıl b:ıkaniım; nrunl temiz· 
ler siler tozlarını alır, "·~rıma ' ' ~. 
basar, iuynum<la saklaro:uo. Iki 
şeye mer?kım vaıXhr hayatta ... 
Biri sat, bir; av köpeği... Av kö
peğini yavrudan na.ı·l yetiı;tirir
scm, bir tazıyı, seteri, puanteri, 
Kopoyu naısıl usta bir köpekle 
beraber a\'a göWrüp alıştırırsaan, 
bu sati de, bır Lonj'nle beraber 
i~letip iıyar erle C"de, saniye şaş
maz ihale gelinn•stim. Markası 
pek marU'f d~"'ldi amma, benim 
diyen marirnlara taş <: karttırırdı. 
Artı.k, sômilzrle bcr;;:l)er, hikim 
d€ bu boş Ö-Ll ıi cli..'lkmektcn u
sanrrı~~ı. 

- K »fi. <'P'rl:., kiı.fi clend·Jll fu. 
zuli tafs'lat. Bı:nun davanızla a· 
llkası yok. füz, d~..an :zı anlatın. 

- Davn mal{Lm elendm. Saa· 
!ilmi, Sirkecide bu ç«uk çarptı, 
kaçtı. İki "aat ~nnra yaknl:ımış
lar .. arn._rna, sa-ılı satını;:. Satt1ğı 
adamı tanıırıuyormuş. B:lip de 
<;(.iylese, üç misli, llıe<? misli para
sını verip alırım vallahi ... 

- Pa<i.. ye•işir... Saatinizin 
değeri ne kadardı? 

- Srkiz on lirarun içindeydi 
aınn'a efc· . ..:·m, yiiz Jil'alık sa.ate 
teröh ederdim. Arzetticn ya e
fenıdim. Aylarca, ba,ka satle a· 
yarını •aptım. Saniye şaşmazdı. 

- Peki.. o!nmnuz!. Sen söyle 
bakalım, Ru.'ıi!, Yaııi:rskiJi.k su
ret-ile !:aati ç-a~mı~, satmışsın .. ne 
.di<yecemin; do~ru mu?. 

- Evet l"f.en.d'.m; aldım<lı. Am
ma, dediği ızlbi kh'ıme'lli bir saat 
değiJdl; üç liraya zor sattım. Öy
le anlattığı g!bi; k"pekli mvpekli 
saat de degil'di. En a<li cinsinden .. 

Jvf;>hkcme :.Cı:ıhını dü~üı,dü. 
Yankes'cilikten müteaddit s?~ı· 
kaları olan Ruhinin saati çaldığı 
sabit görüld\ ğiil>dc~ sabı·kalan 
dar ·g"Ö?..ötl'\.inc .nhnarak altı ay 

müddetle havsine karar verildi. 
Sedat. bu karardan pek mem· 

nun f!ÖrÜnm\irrordu. M~hkeme-
den cılkarken, keooi kendine söy
leni!>'oııdu: 

- Ben ".''ırr,di bir daha öyle sa· 
ati •nerede bulurtl'ID? Her saat a• 
yara yatır.az .. yatsa bile, en aşa· 
i!ı, bir sMli teı'b;ye etmek, ayar
lamak için ile '" lam'l ... 

uOsEYIN BEHÇET 

Garson yerine ulak mı? 
cGarson. kelimesinin yerine öız 

türkçe bi.r isim bulunması iıçin 
garosnlar rom iyeti idare heyeti 
tarıdından teti<iklere dlıovam o
lunma'ktadır. Ş'imdtve kadar bıı.
zı isimler n(l'ri sürülmüşse de he-
niiz bunfardan hiç biri mıMVafık 
görü ıırnemiiı-tir, 

•Gaııson. ycr'ne ÖC7. W.rla;.'C u
l'aştıran manasınaı gelen c Ul~ 
da bu meyan.cJa tetkik olunmak
trc.dır. 

dır; divorlar. Çünldi Japon evvela 
QOik düşünüyor, girİ!jc.:cği işin kar 
ve zar'r tar::ifını ölçiiJ~r, sonra 
kararını ver;ycr. Bu kararı tat· 
brki sırasın<la ölümü ıı:öze alınak 
varsa buna da razı o!wyor. O za
ıınan icap ecle.-Se k€ndi eliıyle ken
eli e•nına kııymaktadır. Japonun 
bu hali bundan otuz yeıH sene 
ev-:el yl"lli ve eski dünyada çok 
merak ed'!Prdk ortaya türlü riı
vayetl<'r çı1'ımıştır. 

Mevzuu daha derinden tetkilk 
cıderek anlamak ;suwen emaıp 
kimseler el'<' n\.'nll'jtur. Taıbiidir ki 
bu seferki harpte de J a.ponun ce
saretini, fedakarlığını, öfümü hi.
çe sayıınas:nı ishat eden pek QOik 
vak'a sayılırken bu mew.u yeni
den taıefonm: olıcyor. Japonun 
öliimü hiçe sayması bahsinde İn-
grizlerle Amerikalılar da: . 

- Çinl'nin, Amerikalı veya In
gil'7'n muharebede Jaıpon1a boy 
ölçlişemcy~cği i{fdia edilemez. 
Jaıpon iyi mulıardbe eder, buna 
~üphe yok Fakat karşısındaki 
dili'lffianlarını mıiharebe edemez· 
ler diye saneyorsa yanı1mı.<;tır. 
n:r de Ja.ponun keı1di eliyloe ken· 
di hwat•ııa nihayet vermesi balı· 
sinıde nave edilecelk ~ti söz var
dır: Jaıponun kcnrli kamını var· 
ıınası hnyatını sevrncd'ltinden. ar· 
tık ö Ün"'Ü \st ···nden dt>lli)ılr. 

Ook defa ürıı '!sizlikten b'r çare 
-ı;t•1amaz da onun için ölti-ıııü ter
c::lı eder; diyDTlar. • • 

Bindlstam tehdit .. 
Yazan: Ali Kemal Su11man 
J ııponların ne apacağı etrntın-

dakıi. merak •gitıgilde daha artm:ıLo
tadır. Çünloii bır laıflan Rus • 
Ahnan ha.rekatının ne renk ala· 
cağmı dikkatle takip eden Jaıpon 
generalkri netıce:.'i sü!iıeli ola· 
cak işlere kolay koıay gir~rr.c~<· 
ten çekı:niyor görün!ıyo·l~r. Her 
halde obu harbin daha uzıy:.~agı 
onlarca da heı;ap edilmrktedir. 
Fakat bu sıralarda alınan haber 
ler hep şunda toplanıyor; Çin işi 
ni bitirmek için Japonlar azami 
faaliyete geçecekler, ne yı;.ç.-nak 
!'azımsa yapacaklar. 

Bu h:ııberlerden anlaşılan d'aha 
bir nokta vardır ki o da Çin işim 
bitimıek kararl hakikaten veril 
mş de Japon generalleri ı>iıınd:i 

bütün dikkatlerini oraya ÇC'Vir· 

ın::Ş!erse demek ki şlınru~·e kadar 
Çinde 937 denbcri varılmak is
teren gr.ycye van'!?r; n;ş oiduğu 

h.bul edil :yor dC'1l'le1<1:r. 
Fa'kat buna mukabıl Ja• 

;ponların hr.lıikaten cvveia Çin 
ile u"rru;arak bir kere o tarafı 
emmyet altına almadan Hindis· 
tanda. büyük harel.ata geçcmiıye
cekleri yolundaki ılk tahminlerin 
tazelencliği günler geldi. 

Bu,günle<de Japonların şu kır 
dar büyü:k Çin kuvvetlerini çe
virdiıklerıne dair haberlere bakı.. 
hrsa Japonlarla Çinlilerin arasın· 
da pek şidıdcUi muharcibeler ce
reyan elliği anlaşılmaktadır. Sör 
!emeğe Jüzuım yok ki mulıarcl:ıe
lerin şi<ildelli olması harıhin mut· 
kka ncticd.enmC6i değildir. Ja. 
ponların bu har'1:ıe diledHtlın" gllıi 
netice vermek istemeleri ise kô.fi 
.;:elımiyeccktir. Harbin ilk saflııı,. 
sm<laki çabuk muva!fakiıyctler 
devresi geçerek >bundan sonra 
gitg:rle kulTVX't ve mukaıvemetı! 

artan düşmanlara karşı hareket 
etır.ek sırası geliyor. Onun iıçin 
Japon generalleri evve~a Çini 
mağlup etmeyi düşünebilôr!er. 
!Onlarca d'Üıjıınanlarm en z.a>yıfı 
Çin olsa gerek. Ondan sonra Hin 
dist mda İngilizleri vurmal!<: sıras\ 
gelecek diye de düşünmüş ola.
caklar. 

Bütün bu hareketler hcıp karıt
dan mı vanılarak başarılacak? 
Bu fütuh:ıt haJ1binde Japon ı>rııô· 
raUeri de kendilerine bü~frk b!ır 
gurur ve iftihar hissesi almak is
tiyeceklerdir. Onun i<;in Hindis
tanı zaptetımek isterken J a.pon 
dlonanmasııun Hind denizind'e 

' faaHvete """""""'" kalm:ısına İn
gil>zlerce pek >hti'r11al verilane--
mekoodı'r. Çünkü Japon amiral· 
leri Hind saıhillerini ele geçinne
dikce J aoon generalleTi A"Va k>t· 
ası!lda Hindi zaptetmj_,; sayıJamı.
yaıcaklardır. 

Şimdiye kadar söylenenleri hu. 
ıasa etmek istenince şuna vanlı
yor: J aıponlar Çin de hakikaten 
büıyiik hare'kata giT'ıımi.şlerse ka.r 
sılarında mukavemet ı:ıörccekler
dir. Blnmanvada Hind:stana kar
şı ookler vaıtiyette kabn Ja~ 
J.arın <O'V'Velii f'•nırlcn emin o!ıma
dıkça Anglosak!lOn alemine karyt 
Hındistanda ve Okyanusta atıl· 
gan bir har;:1<etc geçamiıyeceğj 

buMinün ta'1mınler'n<lenih 

8 iri !"i.xi."DE~Dİ 
epımtzın 

·· Tramvaylarda 
Sigaralı Baylar! 
Okuyucularımwian Direk

lı rarasında oturan J3ayan Sa· 
dl ıc Öztürk yazıyor: 

- Size bu ımektulbıımda 
trauı.va!Yların ön sahanlı!kla· 
rınıda foour fosur sigara içen
lerden şikayet edceğim. Ka· 
bbalrktan icPride Y!( bula· 
J?Uyan erl<Pkler gibi biz ka
dınlar da hazan ön saıhanhğa 
sıluşnak l'l'e<'bur'~tlnde ka
lı,'OrUZ. Hal'buki ıbu b2,ylar 
bmılıclı;vııbi1m<' inı kanı o':ma
dığı ha.de s· aralarını Llül'ıa
liyane içerek dunıanlarile ra
hab;ız ed.:ırorlar ve üsleLk 
kıüllerin: ve hatta hazan a· 
teşlerini bole fı2erlcrimizı 

dii~Ü rÜ\'lC>rlaT. 
s mı:ttki zamanda bir per

dcsü. peı<Ji veya · •·n'a en· 
tari kol~" kol v y-p:'.Jm )'Ot. 

Sigaralı ba.v'ar1n 1 
1 ru:.ıa :ni

çin e•1ı:,eTe.· ·izi ktr'..-ırliım. 

YanıHv hm. Be!t'd:'ye reis
Ji&i tr2!l1V2vlaı a ·~ara iç
~n ·n mcnı7'u· ~· Tti ~ sa· 
'!ıa'llıkl:ıra d:ı tc;ımil edcnıeoz 

'? mı .. • 



(E 73.:4 ın n1ctin;.e.ı:ı An.::.oo~u 

Ajansı bWten!t". ;ooc-n ıı.l nmıstır) 

T~Uıis ~dı:ıı: :\luammer AJ.u\TUR 

Londrooan ,;d~n b:r lıııVeı le 
biıc! ril<J:ginc gort-; Londra bü
yuk elçimlz l .;I Ortıay, dcniz
u'° rı c ''-~ı tarafınd..ın terLp 
~d~ ~ haftalık topıııııt • lıır,lı 

kerl 'roen rnıire .• kep b:r grupa 
ken 'i dit: ıi. ha.lep tı..tcıck, sa
m.mi teıbrikiitta bulunmuştur. 

Hirtl er kend'!:k'cr:nden bir 
ı t ra.or kıt'ası t~kil ctm''Sleniir. 
Dı:Ptliler arasında Tüı'idyede 

t ;rtık e .ılik ya,ı:nıt; olan Sir 
Rı.ıfuoı(,un karl'Sı VP d ,uer güzi 
de zevat h=r bu!unu~xırdu, 

Biı~'ü1< elç!, ceımyetin büyük 
salonu rıh İr.ıg.1:.Z nr ı· "C•L nun haıf 
talıl, reşriyatmı d'nlenı'.ştr. 

Büyı.ilc elçi İng lioz kuvvetleri
ne mc uır JavetLlere şıınları ı 
sovl ı t r: tırra .. nto"'"1 if1ın hü-
t n k ""'l·rına mı:>!llSUp Britanyalı 
a>kerl le !,'Öl'lŞnüş o:maktan 
c >lıt'lı çok bahUya,1IJ1.• 

, CEPHELERDE VAZİYET 
' 11 r f b<ı '1es•nde: A:. , kay 
n~kluı, Rı:s m kevcırıe~ nin kı
rı' tırr.cş olmakla beraber, Hr.r
koI bül.ges:nde ağrr darbeler ye
d.:! ni SO) lcmekte ve bu.rad:ı ya
rım milyon Ru~ askcıi yv.k ed\1-
dikten sonpa, Kaikasv;.y3 yeni 
~o.ırle y;q;' caııı ıuna E'd:Jmekte
d·.r. 

Rus tobHği ise bıı bölgede düş
man tanklan ve piya:lelcrile s'd
detli sav~ların dc-vam etliğini 
·b. 'ld !Dlektedir, 
Lıbya cephes;: !V!lhı "r kaynak

la nıı<lan yeni hır haber gelıne
m'.ştir. İııgilözler ise 'f• b"uinın 24 
m:I cenup QoğusUllıia büyük biT 

:========::===!f"4'4T-_____ ..,..... -... ---. ........,..... --· ---- ...... ,,.,,,;;;::--..,. - - - ..... ..... m...vıw-~.-..m .. 
Alman, Sovyet ve İngiliz 
kaynaklanna göre, Har
kof bölgesinde ve Lib
yada vaziyet - Fı·ansa, 

İtalyan taleplerine kar
!ı sert davranacak -
Mihver devletleri Mek
sih.anın harp ilan etme· 
ı.iııi kayıtsızlıkla karşıladı 

ta• .c harb;nin cereyan e!Lnekte 
olduğunu bıldirm.'§lir. Buarsı üç 
çöl pa•;,,-~ ının ıt&vt.,ak rwktnsı
d>r. Yine aıyrıi knynoklar~ göre 
Biri Hake~·m ve E}!ıd~rr. isUkamet 
]erindeki iki Alman kolunun hü
cumu durdurulmv~tur. Fakat 
mchvcrciler>n merkez keslnıinde 
;çeri!erc d:ı:.[r.ı. mkuldukları da 
anJnşı Jn· aktaclır. 

Harek.'ıt d'vaım cttilli iç n ka\'i 
netice belli değildir. 

İTALYA • FR.t\:NSA 
İtalya • Fran.sa mün:ısçJx.tlerj 

günün en mU!ıim siyasi b;r me
selesi halinı alnı'i:jtır. Satoruda, 
Fr2~5rz a:skerlc·'~·n tati;i1<1t ta
l:rnı~r"'de bulunan M~rC!;:l Pe
ten, \:- ve dönrr,'Üi' \'e dün ka .. 
bine lep .mtıs·~!l re• lik c!mistir. 

Frar ur. 1 n, İtal_!tan ta:ctılerin~ 
k-21"'st 1' ~ ğı sert va..c.ıye ..... Jevam 
edece an faşılma.'kfad:-:-. l'Pten 
Frap,aya h'ta.p eden b:r ın,tkun
da: .n»·lcşiniz, ralıışın,z ve beni 
t2.1k•o c;.(Lı:iz., dcıınlştir. 

MEKSİKA.NIN HAffi> İLAN 
EDtşl 

Me'<.sikanın rrumıer dr.-vletleriı
~ ka"ı resn:cn harp il\\n ettiği 
mahimciur. Stefan:. ajansı bu hal'Jl 
iliımnın İ\alvada kay>tsı~lı1da kaT 
ş !an1 liını umumi vaziyette hiç 
bir d ğ1şiklık haısl etrrı\vtteğirııi 
bild"rm'ştir. Mek:ıikarun ın:hveı-e 
'harp il<l n Pd"~inin Bcrllnde bu·ak 
tı•ğ akisler ha.kk•·Nla henUrz h'1ç 
bir haber gelın=.]lir. 

Beyaz uslaı· 
Kız llarla 

ça.rpışaçak mı? 
v:.çi 30 (A.A.)- Oli: JUruanlar 

merkezi Avnıpr.ya h'c.ret eden 
Rwlarıl;;.n rnürckkep b;r cbeyae 
k)yoıı. tl'Şkiloı•e teşol>~..is el ooc 
tedirler. 

Rüs ce~he5inde 
(1 lnci &it..ıı!~dfn J)evanı) 

meskun mah;ıller işgal eluııi<;lc.r

dlr. 
RUSLARIN SARILDIÖI l»DİA· 

Si BİR IIAYALüİR 
J\fosıkova, 30 (A.A.) - l\lo .. -.k<>

va radyosu di.inkü c.•Jına al>..şamı 
yaptığı yayı.:nda Tlınoçcnko .kuv .. 
vclleriııe ıııeıı;;ıııı üç Sovyet ordu· 
sunuıı u~rkof yakınında ı.r,şatıl

mış -0Lclııkları hakkmılaki ALııan 
i:lı:lialarını lıayııl ınalı .. sulU olarlık 
vasıflHll<hrma ktadır. 

ALMA. 'LAR DO. 'ETZ 
NI:HldNi GEÇl:ME. lİŞ 

Londra, 30 (A.A.) - Gece ya
rısı ııeşreılilen So•yM tebl;ğinde 
Harkof cenubunda Alınan p'.yade 
ve tank kuvvetleri !Kış yere uğ
raşm.aMndır, Alıunnlar P:metrz 
nehrini gıısemenıişlerdir. Bu cep
hede Ahnan hiicmnlarmdıı bir 
gevşe.idik .sczilmekledör. A.lanat\
lar bir hücumda 1400 ölü '\'ermİ§
lerdir, 

Adm·ra t~kımı 
(1 :nci Sahifeden De\-am) 

sev:nıdirmrkte<iir, Türk 9P<Jrunu 
uızaktan tolcoi ve ilcrky~iııi ır.em 
nuniyetle miioşaJıede <.'<.iiyorum .• 

BU AKŞAMKİ ZfY,\1'"ET 

Amerika 60 
bin uçak 

yaptırıyor 
Vaşing'on 30 (A.A.)- Pek ya· 

kında ncışrc-dilecek olan r<>ı>mi bir 
mpor Amerika hup ıstıhsalin;n 

bü:ü'! r<korları krrdığ;nı gös\e
J'()Cekl: ı. 

&lO-OO uçak yapıliması için Re
jS R~\ e!t tnrafır.dan te . .,.bit edi
len progrunrn Ş:. 'dl artık icra 
schasır.a gireceği mtı:hakkaktır. 

Bu sene yalnız bır ay içinde ya
pı11n ırçak miktarı bütün 1939 
yılı ir aa tından fazla olınu~tıır. 
Pearl Harbour laarruzuncianberi 
yapılan uçan kaleler teslimatı ilci 
o:IDslinrlcn fazlaya çıkın~ olduğu 
g'bi halen imal edilen tank sayısı 
da hii'an 1941 yılı imalaLını ge<;· 
m's l..ul<ııı.makta<lır 

aaş tediye 
emri geldi 

PE'Z ran ma ın.n tce"ı:ı•e<J hak 
kı<nda. bcklend'.ji!ni 2 inci sahlie
mİ7ıde pzd!'ğııınız enl.:- son doki
kada a'C: '>ımız mnlfım'la göı·e 
bu1(iln öğleye d<'ğru te!g'"af!a 
Defterd~rlığa tehl'ı1 olunmuştur. 
Te\'Z:ata pazar:ıesi günü başli na
cakh r. 

Malmiidürlıük!erinde 3 ay~ıkla
rıın tevzii ise 3 haziranda başla
yıp 9 haziranda nlhayet bufacak
tır. 

Por Katili 
(1 !ret S.!hi!~~n Ile\'ft!'t"t) 

Fa~~ut bu Sthü.l\ Tl'iÜ'h"~,..,,"11.trT'!·H

ğe henii:z tebl\gat yapılmmm~tı. 

---------------------- - --- !MiBaf;,. fu~bolcular ilk maçla
larını yarın sat 18 de Feneıoah
çe tskıımı ile, 2 inci ma.çlarını 3 
haziran ça11~mba gün'ii snt 18 
de Be<'kt:IBta Şeref stadındo, 
3 üncüsünü 7 ha?.;ran pm&r günü 
saat 18 de Şeref st:ı<lııvl'a Galata 
.".a·rayla yapacakldrdır. Bu akşonı 
Alnın l;'.'Onsol~u !ıH&fıı:dln serci 
1Prine bir ziyafet VH.l<'C~ktir. 

Adliye Veka!e+in\n ya telgraf
la veya dos ·ayı rön.dcnmek sı.t
ret:le yııpacağı tebli['at a:kalb;rıdıe 
katil l1f"n1e.n asılarak crrza~ın~ 
buta.caktır. 

Prag su:kasti 
(l itıcl Sahl!eden Devam) 

mak ü;'.ere 12 Çek idam olunmuş
tur, 
Bunıarııı suçu polise kay<iolun.

maınış kımselere yardımdır. 
Dün yeniden 100 kişi daha 

'hapsolunmııştur. Bwıların arasın 
da Hru;a hiikiımetine mcn.s14J bir 
çok yüksek memurlar, Praıı üni
vers:tesi profesörleri de dahil bu 
lcr.rnaktııdır. 
Su:kastın faili bulunmadığı 

tak.dirdc vilayetlerde idam edil
ımek üzere 200 ki§i rehine tutul
maktadır. 

Hıtlerin doktoru olan profesör 
S;;:v~rbc~ Prağa gönderilmiş ve 
He"<lı:hin viicudünden ü-. kurşun 
çukarınıştır. Bunlardan biri bel
kenıığind~lll çıkarılmıştır. 
Yaralının sıhhati gayet ağır gö

rüımıekte<l:r. 

Hür Frav..sızlar -
(1 itıcl Sahifeden Dev•ml 

anıünferit vaık'alar çı.ıtabilir. Z.ra 
Fransırz halkı İtalyanlara, Alanan
lara kal'Şt bct'lcdikleri kinden 
başka bir de nefret hissi besle
me!.:t<>dirler. Vişi hükılrneti kal
drkça ulusal b:r hareket o!amaz. 
Fakat Franrı~ -ııJc.ti Almanları 
k-0vmnkta kend'lerine dü~eni yap
nıa!.ıdır. 

Irk ve ehemmiveilı ıı.dı:m Pariıs 
şeıhr;nin ~alidir. Pariı< 1>::;al e

dild. '<len sonra vilayetler, Vişi 
ve cenubi A.fıika kenrll kendine 
müttefiklere iltihak e<l«:ektir. 

·Parls dıi;şrukten sonra ulusal 
bir hükümet te~kll olunmalıdır. 

Umumi vaziyete bakış 
( 1 in O Sa!ılfoden Ikvam ı 

İtalyanın :ı-·ra.nısadan tsroi iste
d:iklerini tr:krar ileri sürdüğü mu
hakkak aoddediln,eM.edir. Anıcaik, 

Alınanyarun bu vııziyı:>ttc ne rol 
aldığı hc"JÜZ iyk-c arnlru;ı1ın:mııır 
tır. Domcı;;ra..«:ilere göıre, bu suıret
le Vişi tazyik ec.lilın,.,kte, yc<n:i ıınü
saadekarhklar kıop:ınlnnnna ça
lışdımııkıtad.ır. Bazı Aıır.<:ril.an malı· 
filleri.ı1lııı dUşüuJ;;ı:.i ı;lbi, Alm11n
yanın RuS)~.ada~, nt~§guli)etV-J.den 

istifade etmek .için İtalyaııl!ıı tek 
başına Vişi~ ka19ı tazylll<.te ibu
lunduğuna inarmıak da güçtür. 
Şimdi mesele ltıa!yanların bu ta
leplcrhıde ne dereceye kadar iJle!IIİ 
varacağ.chr. Fruru;ada, İta.lyaya 
karşı fıdeta biı' harp .l:.av<ı:;ı es
mektedir. 

Meksrka da behle~ giıbi, ni
hayet koıı.gro kararile Mthv:ere 
hal'p ilin etırnişti1', İki .:kruv~zörii, 
birkaç sahil gemisi, yüz eski tay
yaresi ve 400 bin kiş;L':k ordll5ille, 
Mclrnikanın deırr.okrasilere ne 
yardımda bulunai>leceği. uımımi 
vaziyet üzeriınde ne tesir i'Cl'a ede
bileceği Rcmada soru!maktadır. 
Şim<li Mck;;,1knda teşrii garanti
ler kaldı:rılmt~tır, m~mlekct:'.n lk::ı
rarnamelcrle i.:aresine ;bağlan
m:ştı.r. 

Ancak şu var ki, Meks:iika bir 
tek nefcrirl'i A''nlpaya göıı<lcf'I!llE>o 
se v-e umumi va7.iy~t üzerinde bü
yük bir tesi;i oın,arn •bile, dcmdk
rasiler lehine tf'l"a:ı:inıin kefesine 
bir dirhem daha atı.lınış daıneık
tir. 

(_s_E_H_I _R_D_ E_N __ ıııe __ M_E_M __ L_.E;..;;.;;K~E;;..;T • ..;T_,E::..:;N'_J) 

ANKABADAN • • 
MEMLEKE'ITEN: 

+ Gayrmeşru ç0cul!clar hakkındııı. 
D,ı,ı •• liye Vel<iıle'li Va!! ve lllüdde u
rl". .rnt:em m'Utalc-dsını sıotınuşlu._Ge.. 

len cevaplar tıa;;nU olunm,.;rtur. Şlmdl 
de Adlıy<'Cl-er ve Profesör!er arasında 
g;ıyrl Jn<>Şru mOnosebetl~r n, metres 
ıh:ı.yatın.n ıı~ıl önlenebileceb h3k'ıt.ın
<l'.l b r anket açı lınŞır, 
+ Hava Kurumu Kurult.G"ı 5 Hazlı. 

r •. ı ua 1' v~ ı..rı. blr nuiC<u ile 
açılac tır, 8 I!az.T<tll gl>u~ .ıe Eti Meo.; 
... ~ bılVOGc ucu~ıar yapı C'"oıkhr. ı 

+ Vergi \"e r~.illl zam\arı 1 Hazıi
r: -da baflıyac:::.!~aır. V~et.nı ze ve J 
\ L Yl '. e !tb :.ı ;ytıp. nı ·, 

MÜTEFEBXİK: 

+ Ha.ywnlara vcrli~ yem!,, in
eca.m nttına alır ırı.ası ~u b~l'cr yem 
ve3ik::ısı ver:1rn~~ karıarlaşhrılmış!ı..r. 
Bu veskalal' ha1ırlanm'3kıtadır. 

+ M3h:ıJ'le b!rL klel'll'le Şl-ker ~
k.eLr. ıı:eker vereccııttir t 

+ Hoztron ıııyı lç:ııde ev1ene1'.cl< ve 
gebı' · il ledarlk e<lemlyectk vazi,.et.. 
te olan kızlara Coeuk Es ı-geme Kuru-. 
mu Geneı ııert.~zıı ta zfından parasız 
gelin\~ :J>Eık kumaş ver-~kcek.ıtir, :r.-1. .. 
4'."11 k!ığı....ıt'ivk! K;. u= n: 1racaa.t ka
!idir, * Eller·rıde knht~e ve ç::ıy bulunan
lar 2 !!=rana kadır lnh.lsara b~yan. 
11ame vert.cc1kler. !r. 

Tokatlı.yan olelıne m safir e<h
lcn Aıdn"':r&h:1 i1r bu.ıiln -1.'ak.li:m a~ 
Md<.>siııe bir <;cleok k(\V'l'llt.ı.<lar '~ 
Beşlkta.~taki Şı:>ref st:ııdında ım
IX.'nnııın ''apm>;ılıı.rclır. 

iki i~t'fç5 
(t inci s.ı.ırecı.,n Dc-\-nm ı 

Poliısin bLı taharrisi net°('ooiır 
d~ e;ode ı:~ısp!o.roa saklı mi1h:m 
m!ktal'da yün ipH1< ve k~dm e5· 
yal·arı bulur~"nu·;tnr. 

Suı;:Iular; ııniUi Jrorunma miid
dert-mum'li::ine tes1im emlecek
terdir. 

Bugünkü şart vo 
imkanlar içinde 

(1 Jr.cl Sohllrd•n D"':ım\ 
çıocuklarda vücıı,J;ı n lnk! ,;;af "" 
~iın.eımas1 tem.n edllm"ı: ve 
hem de kalori v... v:ıt.aın:.n alt111!ll1ş 
olur .• 

Prof. Dr. , r ART KASl'.AıRLAK 
DIYOH KT: 

,_ Vitıı.nı inlerin :te:ifin<l en ve 
'her 1.;iln bir yenı.R' !n ll'iiclldü an
bşı~<l:k\3n sonra 1>}-0k>ji s:ı.lıasın
Ja biiy(il: yenifü·J...., \,3s:l olmu.r 
tur. Eskillen bir iı•sôll için güıııde 
\J'.nl.crcc k:ı1or> -C' Iüzt:·ın P.i)stcr).. 
liı'Ji. Bu~ün bu 1 c:di.;et halledil
miş, S!J• iıattc bulunan bir insan 
icin J,,Frmıa\ h~"ndo k'.Lo lı"~ına 
30; c:ı~ .::.an :'•in de 38 ka:.ın kıaıfi· 
o~du,c'Tu "anls.-c:ı:msstır. 

(l'ıırm tıı.;. ıntwVZua d{'~·aın c..ıclec:!i!ız.) 

Gayrimenkul satış ilanı 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri B14katipliğinden: 942/27 

Ölü Mani zade Hacı Hüseyin Hiısnıi. vfuish"I"i Tahir, Ali, A:Y'§e, 
Saniye, ve Ma-ı,,i 2ado ölı1 !facı tb rr.ıhim vfm,!eri Behi<.>e, Affanın 
ve E\'kafm ve Yani Karai;uJ"'1i (Yuvan v<'ledi Mina Kar nçela oglu)
nun şı.y"an ve müştcrrk0n mutasarrıfı bulunduıkları Gdata>ela Ke
m~n'kc;: Kara Mu:;tafa pa~a caddesinde 68, 7-0 No.larla ve Rıht;:n cad" 
desinde 43 No. ile m iirnkk:ım ve fevkani üç katlı e>lup lıeı: katmda 
ikişeT oda ve birer dolap ve en iist ik.atıncla bir taııasa ve blr helfıfil 
ve el"kti:k ve tcl'lw:< suyu tesisatını ha<vi bulunan tı:ıınamı 45 ıne!ıre 
murabbaı üzerine inşa (•dilım!.ş 100 ()O on bi.n bra k.Jymetı mulıan:ıme
ll<'3İ'1til' ikaruir bir d;ıkkfı11ıı .şwyuun un iz::ı1esi. Zillltı. 1.ntla aç!k artt!irma
ya koınılmu~tıır. 

Bu gayönıenhılün t •. kg-ln;·atı ve'2ir evsafı vaz;.yet zabıt v:ı<raka
sıı..>da ve keşif raporunda y:ızılıdJ. 

Bir)ncl açık attırnıası 24/6/9 42 tarilıiıne tesadüf eden Çarşamba 
günü s:ı:ıt 14 den 16 ya kada-r Bey oğlu Sulh mahkemeleri kalem cıda
smda başkatip ne-.t.dınde yapılaca ktır. Arthmıa bedeli muhan:mt111. 
kı:yıınetin yüzde y()tmiş be;.im bul nıadığı takdirde müza~ede on gün 
temdit edilerek ikinoiı açık arttu ması 4/7 /942 tarihine mik!adıll Cu
martesi günü saat 10 dan 12 ye kadar icra edilerek en çak artıtırana 
kat'i olarak :ihale ediJccekıtir. İhale gününe kaıdar b:ırilkıniş ve birike
cek beled•ye bina vergileriyıle Evkaf icaresi hlaseda.rlara ve telliıliye 
rüstıımu, iihale pulu, 20 senelik ta viz bedeli, ta,>u ve kadast.ro harç
ları mii{tcr;ye ;üttir. ArttUilllaıya iştirak edecek k>imıeleı"'1 muham
m.:n kıymothı yüzde yedi !buçuğu niı>betiır.-ıde pey ak;esini veya milli 
bir baııkan;n bu ni:ılıette teminat me!ctu·bunu veıımeleı1 şarttır. Art
tırma bedeli gayıılınen'kul ık>eındisi ne ihal~ olunan tarafından ihale 
gününden it.ibaren ve.rileL-ek müh 1et içlnde mahkeme kasll'Sına öden
mesi medbudwr. Ödenmediği tak dinle Uı~le feshedHı.>rek keıırlb:ın~ 
den evvel eıı yüksek tekLfte b •lunım kimse arwtmiş olduı;u bedel 
ıle a:lımya razı o!.ırsa ona ihale oJ uııacak ve o da razı olmaz veya 
bulunamazsa ht·n:e,~ :;l'di giin müdcl~'le -ıırttır'llaya çıkarılaoaıl<tır. 
Y"pılacak ;lan alakadarlara tebliğ edilmiyecdktir. Müzayede sonunda 

en ç~ artl>raııa 1mt'i olarak ihale edilecek ve her lki halde birinci 

ÜJ 
-------------------·! Jhale cdikn k. nse ik.l ihale arasm da<ki farh.-tan ve zar.m:lan lll'W'"'l'ul 

E ••. aru··ıoE M""JDE tutulaca·ldır. İhn-le ıx.~ eli faı<kı ve g""en günierm yu'"zdc beş faid H• no aao .. , 
ayrLCa Jıi.i!kıın;.; hntet kalm~!<:sı?.ın tahsil eııunacakhr. İpotek salı'bi 
alac~·khkr ile sair al:.kadar!arm gayr ,,cnkul üzcrindc1<i haklar.nı ve 
lıususılc faiz ve masrafa vc,ai.reye dair olan tddialarını cvrı:ıkı ımüs
b:teıı;r;.k il"n tar· .ind<'n itı'!ı~ren "" beş gCn 'chY.le satış m uru 
b• lun•.n mü.keme l;J,!ratibdne bildirrr .leri lazrrr;dır. Aksi taıkrl rdc 
l· klan t:ıpu s dll··Myle h t o!mı· ya~lar satış bedelin!n pavlasme
sınrl·n l•nr ç k• lacı' 'lr :r. '\"tizayede)e i.ş'irıık edenlerin bütün sat~ 

Yeni.kapı: Santlıkburnıı 

i 
1 H•tlran Paznrlesi g~nil 

Ak,<amıncfan iühareu: 

Iler ak. m Ses Kraliçesi 
• 
vı:;·_ v CE5 

ve sa.ı: trkai~iarı birl1kte 

Güzel ha' a • GW:cl servis ve ueuzluk 

t ~,ırtlann. 1: L •• l ctrr i ve evvel,!ıt>n öğremni.ş ve 'bilerek ga:;rımen
I kule tı>hp bulu 'D~ o!duiklıırı arldcd:forek sonrıı.Jan itiraz12'rı mes-

1 

ınu olamıyac:ıi)ından sıı-t.j gün~nden evvel tallp!crln gayriııneıı.kulü 

1 gezip görııwler, ve ıazla maJu,.,ıat almok ·~tıyenl rln 9l2/27 No, ile 
malı.keme ba~katipt.; "le mii.racaat etrr.cleri J!n oıu~Uil". (2871) 

• 

1942 Planının \ 
Tatbikine 

Geçildi mi? 
(Başına !e<len Devom) 

kaı-ı,ı hir lı•rd.et ~··ınuolP.rı da 
muhterı:elılir, Bu şekil.le l\fisırt 
bir lmkaç içine nlınak "e bi.r an 
önce düşiirrnck blİye<:cklcri gibi. 
lrak'ı da Suriye yoln ile teh.diı et
miye çalışacaklArdır 
Diğer yarıd:lıı İtaJ3-a • Visi da. 

vası da günün çok dildrnte ~aya·.• 
\'C birinci pliında e.:>di.jcli ıııev:ıu
Jarı arıısı:ıa ~.ırn1i§tir. Akıtlenizi 
İıı,,.çiliv?l'ıc k.ıpnmak, garp Akde. 
ni:.r.inılc de ha'.'.ıııiyct te-.is l'lmck 
iizere İtalyrn ordıı una \"C dou•n· 
ırıa.!,ına J{o.rs.ka,. Ce-Laiı·, 'fuuus, 
Fası iş~al hiznıc!iuiu verilmi~ ol
ın.a:-.ı tla ihtiıııaldcu uzak dcği:ldir. 
Aııc:ık, İldya böyle bir lıruneti 
başnıalıLt'r mi, bc.şaramaz tıu?. O 
a~· rı bir izah ve tahlil mc\·:.uudın. 

Sadece, bugün her bai.ırndan 
ve her vesi.le ile ortada gJrünen 
şudur ki, M'hver l!H2 içinde ken
di hesabına Suvyel o.rdusunu im
~a eJ lemeık, RU">yayı aı·salamak, 
Inglllcıc~i Yı.lun ve Orta Şnrk
taıı, Akdc-niTden almak ve Avru
pa - Asya - Afrika lıa\'8, kara ve 
den1zl«rinde harbi bitirmek azim 
ve kararı içioocdir, 

İngiltere, Amerika ve Sovyet 
Ru,ranııı da bu ·planı, bu karBl' ve 
a:ı:ıııi gönnüş ve takdir etm;ş ola
rak tedlıir alınış bulu.ııd1Lkl!arı 
şüphesizdir, 

Herhalde, Almanya ve l\.lihve
rin kal'i net'ceyi a>ın:.k 111m1ine 
kar§ı ınütldilı:le'1in de rn az Kaf
kas • Hind - Mıo.tr müsellesi için• 
de 1943 yılına geçmek en büyiik 
inat ve ga)T,.tlerini teşkil ede
cektir. 

ETEM l7"?ET BENiCE 
==-~====~-========= 

Beden Terbiresi 
(1 inci Sah~f<"d.C"n De-v3.m) 

fon, !?' ·-arbr, Devlet D~>nirvol
l:ı:rı. U. 11ü~ür1ü.,.w1ii.nün bütr~!eri 
mil'zaker~ ve knb-ul o!urrn~tur. 

Beden Terbiye,;; U. Müdür
E.iğür.ün M;ıarıI Yekalct;ne deni 
h;ıkıkıı:daki kanun da kabul edil
ın;şt!r. ı IC'~kı'.ı.- ı;,mum mü<lürlü
ğün hi.Hçesinin müzakere:.i yapı
lırlien bir çok meb'uslar Beden 
Teriıiy€5i U. Mü-.lür!iij!ü t<':kila
tının verimli ralı=ad1'ıını söy
Jtye-rek t<'nkidlerde buluQmuşlar 
dır. 

Pos+n, te];raf bütçesinin mü
zaktresinde Münakal5.t Vekili 

ttnekt1.1ıp ve tcligral mımaberalmın 
ııoıuııal:n iiç misil arttığını, İs
tanbul - Ankara tcl<t(<Jll irt:D:ıa
tırın 3 misl!ne, tı.-~r;ıfaı 2 mis
line ~ıkarılınası için bir şh·ketle 
mukavele: ~-apıldığını ve 5 aya 
kooar bu :~erin biteceğini söy
fomiştir. 

1nh!6arlar V"3<iU de bira .ma
latının 12 mılyon hlreden 8 mil
yona ındirilecegini; fiatların art
mııyac:ı.ğını söyle.nişt.r, 

Bcfnı:lu Üçıüıncil Sulh Hukt'1< H~ 
lıtml ğ.ın<len: 42/841 
D.:1.vacı Eı,oeı Al ta:r<dından da.,_Aalı Naz 
m:ty>e alt.Jo' h.iıne Beyog:u l!'erıktöy liacköy 
•okagı .-~i ıı yen' ıı No. 1ı blr !ı:1''ll 

aısa.ıı.ı".l şuyuU"'un izalesi luı!;:',:ında a ... 
çı'3n cievadnn dolayı h&edlr!a.rda.n 
o1d· ğL r.n\- ":?n Z.ıraa;t Bru~ ·sı &&bık 
l\1L ba.k..;t Q:.:ılıC9l .; \.ıclurü K;ıdr!ye ya,... 
pJ.an t~bl 'g2.~a k·~:l ..n 21 e'!J"c\Pftl nere
de oldci/u anlaş "-madJiındon ve ı::;ıyui 
mcr..;,,~tiL• 3/6/~~ saO't 12 de k•~• n le. 
r rn• ,-e muh~E:!nontn 15/6/42 .;aa\ 14 
de :ı':)r.Ul!la kE"'yl'.yctn on ~ glı nriıd

detle iltı.r..en tebl~-fic mallkeı~ce ka
rar veriM:1"ş okiug"ıın.d~n o gün ve s:ıa
nttc b'zzat veya ı.nvct:a!e -lıkemcde 
hıaizır bulun.ınadığı ta-k<lkde muhake
Q.·.en'ı.n gı)-a.bınızda görüleceğl gcy-ap 
karan m2kamıno bı~m ohnRk: üzere 
~ı olunur. 

• 

1 -.SON TELCRAF - 30 lllAYts~ 
-- -== 

TRAMVAY SE FER LERiND E 
Değişi lik 

İstanbul Belediyesi Elektrik 
Tramvay ve Tünel İşletrrıeleri 

Umum Müdürlüğünden 
Yıediktrle - s;ı•-2~ aı·asında l:;ıl en tramvay anıbalar.nın 

1 Haziran 942 paıartrsi gününden it." ~ren ımr:a!tlkat Jı;ir 
miidd«t için Y <>ıiiku.Ic - Bey ımt arasında serer ya·pacaJdarı 
sı>yın yolc11la~a Udirilir. .5954, 

Şehzacfoba.,...ı T UR A N Sinemasında 
3 Biiyük film birden 

1-MEÇHUL DOKTOR 
Türkçe wzH, de-!ışet, k<>rim ve helecan fihn.i 

2 - DUNYAYI TiTRETEN KEŞiF 
Iforkesi ilıeyecandanı Ureteccolt ibüyiik aşk ve ihtiras fıl!ni 

3 - K Uf4SUZLAR GELiYOR 
Georgeıs 01>ri"'1 - Sergiizeşt ve macera filmi 

~mlllılilı&:ı::ı::m 11 den 'tibaren devamlı matiucler 

fzmil Deni:r. Satınalma Komisyonundan 

Oia:ıst 1 \ KJılosu 

iç h<IWa ıo.ooe 

Sultani be~ 5.000 
Araloa 5.000 
Senımc>tu 12.000 
~-..,uı,-e :ı:rte !tt.000 
T:ıu~ 10.000 
?~ılıcan 18.000 
Barı~a 6.000 
PITG<a ~0.000 

İıılı&nalc '.().000 
Ku·ru Soğan ,2.000 
Salça 10 {)()() 
K. B'l>er 2.()()0 
Domote:ı ~.000 

Pa~ten ~2.000 

L.">haııa 32.000 

Tahmin F yat1 
J(uruş Sn. 

10 
17 69 
17 
25 
<l5 
25 
15 
15 
15 
12 
20 
80 
60 
ıs 

30 
10 

Tuta.n 
L~a 

IO'lO 
87, 
850 

3000 
8100 
ıooo 

2700 
1500 
4500 
3'150 
6400 
8000 
1200 
3000 
9GOO 
S200 

Temlnati 
Ura Kr, 

1917$ 4203.75 

1 - Yult>ırda m'llotarı ve cm•lerl yaz~ı on ar.ı kalt-m sebze kapolt ztl.'°f usu. 
l~Te eks Llnıeye looo.ulmuşlur. Eladltme 15 Haziran 942 Pazarı .. , günü .ast 15 
da İım.Ht..e Tersane ~p1sında1'1- kom'syon !;:oasında ya{"...ı'.i.acti'ktır. 

2 - Bu if" aJt ıartıı:ı:me 3 ıra bedel m:.ık!Aıil'nde koml>yondan alınob:llr. 
3 - E.ı.:ı·~.rye ış18::ık edectk tal'fµl.:'1':.0 bu iş~er~ l ·ı- oıduk"arına daıir 

t:t:n!'et v~~,.'9-r--...ı:ı.ı VP yU!nı.n:la. yazılı te"ll'lnBtl'i.1rly1e ~ı--Utte tsn2im edettk1e. 
ri tcld.:ıt m<+;.~ :u'111ıı' tel.:J.i ~ ve sa3.tten t:?.rn b r saat ev\-ellne k:ıdar mn:.. 
) r;ına ~rm-rlerl «5~ . ..'> 

• 
1 K 

LOKANTA SI 
~ 
• Liiks salonu ve a~ık taraçası fi:vkalade bir dekor i~erisindo 

M '.i'an~ş Mae;ınA ~~T ~!.!n li<l~re:mde ve ~imli· ~ D;;Wz HRlSTO :r.!Thi.\L\TİDIS ve hwaiyen ~tnriıst HRL5TO ı 

1 
KONTİS'in işliı•kile ork-cstra. Nefis ~ınekltır - So,ğu:k ıı;.fıailec - 1 
Mükemmel servili. ~~ 
Eğlence iıleminin birl • .oc~gi yer. BeyoJ:ln fstikl.'.l caddesinde ~ 

No. 4Sl ·Sliid.'O• m;ie•~•'"'-";nin-ti•tiinode. Tel: 43848 , 

'BÜYÜKDERE 

BEYAZ ARK AÇILDI 
FEVl{AJADE CAZ ve OOLENCE 

•.roze b~lıklar, Nefis yenı~kkr, Buzlu Bira 

N a f i a Vekaletinden : 
.Eks>l.lm< ~ Jıx,nul:.n ~: 

1 - Su ~rl 5 ine.: l\'be mıldürlüi!(i ır.ın1ak<>51 dah !inde Malatya ovası. 
r.ın s ... lıı.n.ınası 1-::n Denr.c ana kanalının teın.dkll ile hcfr';rat \'e sınai imaliıt 
ır....,.tı mubaımıınen k~ be<lel• valıidl !'i7at e<Kı ü:ret1cıdtn (263493) lira 
(SQ) laınotllur. 

2 _ nı:;~. 16/6/942 llı'!'•hlne nıetlayan salı günü MM 15 de Ankara 
da Su !•lor\ ,..wig' b'naeı 1 inde ~tar.an Su Elm'.itrne kı>mi"Y<>Ou odasın 
da J«>polı wrf wıul:ı.Je yapı1'ı~oktır. 

3 - İsleltt'Jer olcıll>rne şarb'.h1Tlesiı, ımıl<:wele projesi, b;eymdırlılt :şlorl 

genel şartrı.a.~ wnun.t BU 1"eri· feont şa:·toame.JJe hususi ve ve tenn! şart 

Mtt:oler~ ve projeleol (13) l'ra (17) kum~ :ml.-.W~o Su !c;lorl reisl!ğiruien 

alıbllirler. 

4 - El"91Jbneye g:""'1>ilmek lQ1.ı ;,ı!~e~ (14289) Lira (73) kuruşluld 

muvakkat tenırzıa.t vermesi v.e t:ksil1menin yapılac&ğı gün<lrn en az 3 gü 0 ev 

vı>l e!ler'.ade hulunMı ve•kaloırla bCıUı.t., lıtr ~ ·ıe Nalla VekA!etfne 

mil·r.ıcaa.t ederek bu ioe ro..ıu.us olma« frııere vesM<a almaları '"" bu v""kr.yı 

lbraz c.'\:Mleri: prtt.ır. 

ZAYİ - İstanbul Vak 1l3r B:>şmü. Bu müddet i\'iııde ves'b talei>lrıde bulunmaya:>.l:l.r ek."'Iİıl'lıncye .ş:irak e-
dür· üğilnd'en a.l:m.3.kta okluo'Um maaşın 
cuzdan:.•y e t.a!.b'.Jt mühürümü zayi et.. 
•!m. y _ -..-,ı olacağımdan ~lni.n 

hil-l<rrıil 'Y">. l"r. 
Be • Erı:lnç Fer:'Uh K~thüda Camb 
rr lif"zz. ni 

demez.. er. 
5 - İs!~knıer n tci<l:! me'.<tuplarını ~ nct maddMe yazılı 

B" at evvelitıe kadar Su ·ş!:eri ~L~e ~u:; mı.J.'.2.bll:rıde 

zımdır. 

Po91aoo olan g<cikmeler kabul edlrr.<"'?. (36C8) (5766) 

p 
BU 

ASI BELEDİYE BAHÇE 
AK.ŞAMDAN iTİBAREN 

• 

•aatten b'z 
\ocrmelcrt IA... 

• 
1 

1 
, 

ve arkadaş arı 

Scanslanna Başlıyacaktır. Yeni Repertuarile Yazlık 

işilik Orijinal KARADE 
~~~~~~=:~;;o;wıı:::.::ıTELEFONı 

14 ·z ve ZEYBEK Trupları 
'2690mz~:=:ıı-=m::::m:ıo::ı;::ıız=:~ 

. - - - ~ . . ~' 
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SARIYER MALMÜDÜRLÜGÜNDEN :, 
•llOM!l Jlııhran I ~~& No. 

İstanbul Defterdarlığından 
Jı41ıl.~li<i111 Adı ~ Ma!1'>11 .. i Sok•~ı No, Mo .• tıı Nı:>'I 

l!Mooın!r• 

llclil> 
l11'ır ~ ,)d.> 

• 
,nrv.,~ 

• 
Al ' 

• 
Kli'l'R- rrro~ tlluıı:iı 

• 
• 

"'~~n 
.l'o<ik 
Yı~t 

Teodc.r& 

> 

j:.i'ra g. Ura ıı:. -Kapl.C) Mqun p,..,. M...,_,..,, Ali 
,-uunda 

x-·~ı 

ttır~ 
:Bllbl.:1v""n 

• 
Hioım~ 

• 
• 

> 
Teız> 

Ka!ıv~ 

" .A«-ı 
Mür.oııG~..., 

, 

~·ıı.ler• ·~ 
~ 
TIJ'JÜytıı; :F~ Dr.~ 

• • 

:13.10 

T ... , . .,y._ o,.,.~.., CııQdnıı. No. M 

• • 
> > 

Ye ~ .. uy .iC.ııy-u.aşı Caciıci.eıd No. 123 
> > 

Y""""i;y K;.1nlıı!< ~ 12.60 

Y '"' k0 K.ııtıoliilt Kil.ise!. l2.6G 
'Ym. i;y K .. t.oi',k Kilit~ 12.GG 
]<.ı.·r.rL Illııorı Srrc-;:cı 2.59 
lkt\ U'J,}l.'ruki.~i '46 

Mh'l1un P."<''10 ~e. y.,,,,..4 
ll<'<lıM<l<f il MW:anııı ..... 
kıinc?e 

• 

---

~.62 

l.89 

2.80 

HO 
' .... 

ao oo 
u 50 

Ş() 00 

7 ?8 

11 i7 

J1.dli aı 

J{urıı~ıu 

t.?a K. 

ll 00 

• . tO 

~3 

1 GO 
l 00 

il 40 

l 00 

e oo 
2 50 
e 60 

9 60 
3 eo 

6 00 
:ı 00 

s 00 

ZA•'l • Ytl<flft 
Ceza. 
L. X. L. x. 

ı .~o 

2.97 

-.07 

-.38 
1.00 

-.24 
-.10 

108.-

·~--l~ 

1 62 

l.62 

-41 

3.60 
1 .26 

l.&9 

1650 

ill.57 

389 

-.so 
UG 
2.00 

264 
ı.ıo 

l+ı.-

60.-
1783 

17 ıı:ı 

17.lll 

3.68 
]1.34 

3!J.GO 
13.M 

20.76 

1/11 

1/13 

1/0 

'113 

7/H 
i/25 
5/26 

~/27 

0/23 
l/ZD 
6/26 
6/2'1 
6/23 
2/20 
2/11 
6/14 

1/9 

1/10 

t31-!llO 
938 ,, .. 

131 
o:ıu 

t84 

m 
t::a 
DJG 

937 

93G 

937 
&38 
9311 
93a 

93G 

938 

Y~ılr. .. -.,, v~ ad"""1 .. n 7••ı'ı miiC•t.,{1., ti<.ıe\ıııtıb \e füiiha.lıi bmeüer!ıııi teU<IH<lı: 1...ı lidft81..ml ıı. b'.ldbı-ııiş olrl~>ndıin lın<!ıle.roıd~ 
,.,,.,.,. ~ j,~- Jl\ID>aınılot ı 7aıh,ş oLm '""lllll<•rlııı · 9192 007>lı lı.aıı-.ı> 11 b:i -ıııe& lıllm\llııe car. . ;rerlhe ıı":m o'fro;;!c ;rze... Jıa.ı ohmw·. 

İzmit deniz sahnaJma komisyonundan: 

İNŞAAT İLANI 
l - Ta.hm.in olunan teııif bedeli 418 ~6 J).-a U .ı:-t>Jlaıı. ~areı otur> ~ 

Je<(k bir mıııbalıdc JnŞo. e-ttlı"ilooetc b:r be mım lr.;.pa-ll r:a.rf usulıry)• eldlmeıı1 10 
HaoıJaıı 1142 Ça~a &'ilnii saat ıa d :i:ırn!tte :re,...,,,. bptS-l tıomı.,
ınuı.r.~da yapıle.oai<~"'· 

41J11'/7> 

MÜJDE! 
Her ıtkşıım 

YENIKAPI ·SANDIKBUR!lıll 

MAVi TUNA 
Gatlnosunda 

Radyo Yıldızı 

1 .lıJıtı>'l4 H•lll ~· Of'J"iloi Ztliı.!!re ,.. Ş. (;. Yf/U J;ao. .I~ Jfto<.p: 1;)1$ 
oıatı.Yı*a• 

SlrVtf , R. P. ~ı ban 7 HfO<lf): 1 !il 

R. P, XNıaat bGtı 10 Ueııap· 128 

R. P. B. Flı2'1.- H /1 lk<ıap: ~ 

il. P. C' oi>"4l '1ırıı C. 11-;p: 552 

7 Hed';re 'Y ılrnaz R. P CavlJl'i:>afı lu.n 20 Hcsop: S9?: 

D<>kıtor Ş. c. Arpau harı 16 lT~sap: 1167 

g L~ K<Jlrulu S.o.. R. P. Şdı<erq; ha.c 17 Hero:>: ~ 
bu.n iın:>lr 

13 Nurl ön<tı 'l'üooır Temi Ş G. Beiıı"" luırı 116/1 il""'!>: J3a2 

13.40 0.9l K. 
:27 ll. x. 
38 c. 

40.00 11.:15 x . 
2.25 B. 

26.00 

108 7J 

• 
• 

127.M 

493 K. 
ll9B • 

182 K. 
l.93 M. V. 

52 H. V • 
2.63 c . 

4-0.67 l K . 
22.H} 

8.13 ) :e . 
4.49) 

3.i8 K. 

16.25 
76 B. 

-0.50 K. 
l.30 :e. 

.""ı;o.i •2.01 K. 
8.40 :e. 

64 90 4 ,,6 K. 
1.74 M. V 
3.90 H. K. 

96 :e. 
4.36 c 

.6000 4.20 K. 
l.20 KV. 
1.62 c. 

ti!.~ !l.45 x. 
70 H. K. 
93 c. 

1.50 H. V. 
?5.00 5.25 K. 

6.58 M. y, 
2.58 c. 

~.,,, 59.18 K. 
il.Si B, 

----------
··~ 

16-30 

i-33 

10-18 

l!!-15 

933 

2 - Fenni ,.., husuc! .. rf;ı.ı:r.•J~ri, pro.i<ı , .• )ı.qt. ~ ~l!ir. 
T'"'ılno.tı 3139.24 liradır. 

3 - İsldtli'eriıı bu c•b; ı.,ıer 7•ptılı: larına dtiT N•Na Mfi<lii·~ alo.
eaklan ~. """'yettc.ı çık~ra.:a..'U:ın bfuınü bal ,....ıbiarnu ve :M99 ...,.ııı 
tııanur.l"'1 tııırif.rtı veç.lı:llıe t.o=im ~ri telcl!f rndrtupla.ruu yultarda J1?i1c1arı 
,..,,a, t<!min:atlan !~ b''1ll<.te tıell; C[l'ı ve ..... ııhon tom bir .. at eV\-elne lr:adM 

MUZAn' ..:R ODLER 
Meşhır Üstad 

TANBURACI PEHLİ\AN 

E.ın nöntı Subest ~{<!°J9ıef'!~ı"iırıden y C {.a-rida adl, iıJi. ve ~ın~f\tıe:ı.i'h 1l'fire'91ıer1 yazılı ~h:sh:ır tct'n ticart-ııe :Vl'11.i. adı~Jıe
r~ı1,! b!J\hmeni~ ve tcl:ıl;."e saliıh)yet.i'I bir k'moe gôt.""nm<mi, \'e Y"iJıl.,., O<'ai'!ırmıılanla d• bulımma.mı.ı ı>ldu&tmdan t.ıza.. 

ı.aruıda ~nnco yuta.ı-a aBt b.ıznnç, bulırco.0 ve Iw.va 1tizde J.&Iıllıaı~ru ı."i .ihb(jrno.ıüıtle1·:n bi:tv.cıt k'"·~G.ilerıne ~·~ 

rı1üıllkün okna..,11,tır. 
OSMAN (5975) 

knm:f'y00:3 ,.enr.eıen. <5804> \'e arkadaşlarının iştirakilc 
Tilrk uğme1"rini bir inleyiş 
gi.L.i ruhumuzun ta derinlik· 

•t================-=================================================================="' 

Daftıtma O!!ı Umum Ml4GrUlllCndı 
na: :no Oti$i ?.!~:'.tez l<•dro.;u ;ç;n ıoo - uo ura üc:tttı:! m<ıllJWi. 

yet, re mtl.BabaJta t1c memur clınaca.1<.lır, 

Mü.:a.caat edece-k:er:n ?Y!-t'rnurtn. Kanununun <l üncü ınadd~Lt t&rll 
olunan vısı!lan bai.z cbr..&?an ra~tır. 

Yiikıselt Lı.tı.sat , .• TıcarE'l t:ıb •• ~ · bitimı!ş o;anJarla Ticaret u.eı.e.. 

l'i mPZunlan, reır:nl ve ~f Brtısı.t, Ticare•, J.faM.Je ve Sanayi miiese
ekrn:le va21İile gÖll!nUş olaıı!ıır f ,ıı;y.,u.e,;,e güre :.rcilı:.n alınırlar. B~ ıP 

biler 3656 ve StJS-9 nu':'l'l.l.I3.Jı :.;.anun lıilkf.Lr-..:~.:ne göre Ye Jlm.t Korum;. 

K..ıununy,n 6 ıncı m•<kiesiy'lıe ta.tr'..iı olunan miik'...eRp hakla:-ı mahfuz 

·>1ara.lıt t ~;n olunu:r:ı..ır. !\lU...'"kı.at·ar Ankt':r<Jda Da~!~a Oti.!1 Umum MtL 

dürlUılüne w taı;r..d• \111-.ly~ fa ,c Müduı-,~ce ynp;lnıa!ıd:r. !lfiiu

b "" im~an C':inleri \'e f•ı c .. rı osı·ıca. ;u,.. edilec•l<\İr, •3i73• •56-00> 

İstanbul Terziler Cemiyetinden: 
i a~ar B;r)j.ğ ~ :ı-,,,.,~,angi b'1: se'baple bey.ann..ır vc=JJ"\ı:?; 

dlan t<rıi, ha= el'o.iııeci, Y~ti•.e!~; kfü·kçii, f,:Ö. :.lckçl esnG..fııun dfldtat 
narıarma: 

ltlı.al malzemes>nclen l6:!.>iede et ıock fuere İthali.tçıla,. Bidi~ 
gazc~1""l'C yaprla-n il.ınları:nd.ı yaz 1.Jı vcsiôd:;.!:;rla n;ezkur .Bi;r!fr um-a
mi l<Mipliğiaıe 4/6/94:? ~n tıe g~ ii,rl(' kadar b<.~Jıal müracaat 
etımeleııi. 

lcrine sindirecektir. 

fteılet n tın ~Y o Hırı ve li [an !arı lı 1 eı m e U. ~ • rıs i i!attları I ' 
31.5.942 Paur günüq.:,.,. itibaren leletmeye açılaca.Ic olan (Tuzla İçme!<ri) 

ne gide<:ek 7')lcula.rın g1dJo ve dön~ni ıem·n tç:C 22/27, 24/29, '-0/31, 28/33 
""' 30/35 No. t~ banli;yö ı.-eıı.!e:rıi her gün ve 20/25 No. lıı barJ}yö trenJ ise p,... 
~rte.:ı ve Cwnaıdan gani cfrn.1erde İçmelıere kadar dr:vam et.ti.!"llecckti..r. Bun
lardan IJoşka. Haydarpaşa - Gebze - llaydarP"O& arasında ı,ı 'Y<>n 36/11 Pen

dik - Gl!bzc - Hayda.rpqa. a.r:ısında .lııl :ı-en 1016/19 ve Ha.ydarpata - Adapa
u.ı; - PA')'<l.arp~a arasında Jııliyen 52/51 , o. 1u bladar da yolcuların inp bin
mesi lç!n İııme'lerde bırer da&<«a duracaı.ıantır. 

Sayın haliurmza ilôn olunur. (5809) 

!lfu\\a>!nınrn bede.I (380) !&,., (00) lrunıt olup h<l..,.. 'lroucutıu idare t.ıra!ın. 
tbm ven\ee<'lt ~ :ınuhleıtt fddl Vt' eb'a t\n y<"!. knlt"m 1'\st'k ron<lelô ve klıtpe 

(15.6.1~2) Paar~ g<mü aat (14} on dörbe H:ı:ı"da-dıt. Gar biaıası dJbl• 
&ıııek. k<>ıni.S)<>ll taurıodan a.;ılı: clu;l•~o ınıı.li>yle atın alllıll<:aktrr . 

Bu ;.,c gbr.<k ~·;re:nlerl., (28) Iİ6a. (5~) kı:rn,t.uk mu\•31<iloat tt>mllıat ve 1<.iı-

lnwun t.a>y.:n ettiJ ve.,.lil;;le lılı-H .. 1.c eia!ll!:m" günü saat rıe ko<l~r ioom:l,yona 
mürac:.atları 15:zmıdır. 

Ba i,:oe a;t ıarınıı.nıel•4' ~ondan p;.rr.srz olnr.!k da!>lılmalctodır. (599.'i) 

Me:melekctiıni.ıiıı ''" im1i olnıyucuS'.ı bill.lıül sesli 

MÜZEYYEN SENAR 
1 IJazlı:mdan itibaren 20 lrişilik pek mııh1e~l"ııı 

BİR SAZ HEY'ETİ 
Rt'fa'katindc olar:ık; T:ıı.'<ı :ttndeloi ne•~h MAKSİM SALONUNDA 
büyüık llıdsrafbr iihtiyarilc vücudc gı<;ii:L.ılcr, w gü.zıeı ddk.mlarıı 
ile b.ir rennet yur~ahl şc'.,Jini alan, Adalar v~ Marın.aı-ıl'ya mü
kt'mımel ııoezarEti b:rlllll.an 

BAHÇESİNDE 
Scarudanne ba~ lıyachktır. Tel: 42633 

A kcri Fabrihalar Umum Müdürlüğünden: 
Ask.cr1 Fabrık..ılar rı;u. otomobH ve k:ıım;>·~=n motor ve kar<>se1 taruir w 

n":>ntaicı ioc;ı ve ır.ıta•ına liıtcyaç vardır. İstekli!Nin AllkarO<la SllJh Fabr!l<a.aı, 
i;.tanb.ılda z.,.tınburnu Sllôtı tamirhanesi ve İzmirde HaJ!tapınar &l6h Fobd. 
ka,.,ı !..{üdürliik.:erine r.ıtiJl.LS tezk~le.rJ,..ıe '\C vartiQ. bcDF.erv.Jllc~ mUacMi.\ 

etmeleri. c5033> 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları 1' ... üessesesinden : 
Teşkllihmızltarafından dağıtllmış olan kuponlar mukabi[inde veri:ecek pamuklu n.ensucatın tevziatına 1/6/1942 
tarihinde ba!}lanacakbr. 

ve mahalleri aşağıda gösterilmiş Kupon numaraları ile olup: müracaat •• gun 
1.) Numaralıı.rı ili.o edilmiş ol n kuponlar hamillerinin nüfus cüzdanlarile beraber bildirilen "'lahal!ere müracaatları. 
2.) Ayni Soyadım a§ıyan birkaç nüfuı cüzdanının, aile efradından biriıi tarafından ibrazında kuponlar mukabilinde istihkak'arının verilebileceği. 
3.) Henüz ilan edilmemiş olan numaralar için müteakip ilanlarımızla tevzi günleri bildiri!eceğinden numaraları ilan edilmiye•1 kupon hamillerinin müracaat etmemeleri. 
4.) Bir taraftan mahllelcrde kupon tevziahna devam edilmekte olduğundan henüz tevzi kuponu almıyruıların evlerini ziyarete gidecek memurlarımıza intizar etmeleri. 
5.) Te\"Zi ekiplerimiz tarafından evlerinin ziyaretinde evde bulunmıyan kımeeu:re bııahare lc'fzi kuponu verileceğinden bu dağıtmıya intizar edilmesi ıica ve ilan olunur. 

Birinci Liste 
1'Itiracaat olı.::-ıacak ma.haı 

Sümer Ba-ok Yerli Mallar Pazarlar' BahçE'.bpı :Mağazası 

Sümer Barı'k Yerli Mallar Puzar lan fü,yoğlu Mağ .. za» 

Siltıııer B.·nk Yerlı Mal!,ır Pazar !arı Kadı'<öy Mağı12;;.sı 
Sümor Bank Yerli Mallar Pazarları Üskudar Mııgazası 

Bürhan Sunar: Lt. Yeni Pi .. ane arkası A.~r rf. cad. No. 6/8 
Mustafa S•mi Haır.anazlı: Yen.! Postare arkası ~i~ ef. c:ı.d. No. 20 

Sadi Kap!ancnlı: Yen' ~•!ane arkası Aş!T e!. cad. N·~. 48 

AJımot Ata Köser . .-•ı : Mahmutpaşa ba~ı No. 195 - 197 
Ahır."t Gilv~: Mahımıtpaşıı başı No. 149 
Aru~yak B3ltkçıo[;lu: Malmrutp,lşa başı No. 130 

Mıgırdl'Ç Baltaya.n· Mahnıutıpa.'.:ll başı No. 68 

Kadri ÖZyı}maz: l\,fahmutpa;a başı No. 91 

Lco!ı Gt?Veli~ an: İstanbul M::mnu tpaşa bıt§ı No. 134-
Mustaia Yavuz: ls:anbul 1\fa:hıınu lpaşa No. 123 
Tevfik Ağaoglu: Sull.a::lha.ır..a.m H açoulu han No. 6 

ihsan ve Hüseyi.n Özer: Malhırnıt paşa, Hacı Köçek camii, No. la 
Süleyman Knhyaoğ!u: Ma.Jmıutp~a. Hacı Köçdk canın, No. 10 

Hitsey1n Hilmi ve Süleyman Sırrı: Xapalıçar~ı, Mahmutpa_"lla kapısı .ıı.ynacılaı No. i 

Mehmet Faruk: KapaI<;aıı~ Sipahi sokak N(). 21) 
F..<: Mağazası: Sulta®amam cad. No. 59/23 

M~l=et Nı:: i TopbJ ş: Fm.:ancı !ar, Malırncıdi:ye H&n No. 3 • 4 

Hayri Doğu ve Ştlı.t F;nca.ıcılar, Mahrnud.i~e Han l\o. 1 

Zr ki Zerriın ve OrL: Firu:ancilar, Yusufy an ıı ... ~ No. 3 
Şru-mm Mağazası: Sul<tanıhaıruun meydanı N'o. 2 

Ahmet JJ;;rrıdi Topba~: Sultaıına rown Dikrzn~ an Han al'lJııtla No, 47 

1. 6. 94Z 
ı<ı;pon No. 

1 - 1500 

4001 - 475'1 

116001 - 116500 

68001 - 88500 
3;!001 • 32,300 
33(iQ1 - 34400 
37401 - 37900 

41751 - 42150 
44151 - 44250 
44751 - 44850 
45351 • 45450 
45951 - 46100 
46851 - 47000 

47751 - 37850 
484 51 - 48750 

50251 - 5()550 

52251 - 52450 
53451 • 53650 

566Ql - 56700 

20001 - 204-00 
59601 - 60000 
64001 - 64100 
noo 1 - 72250 
73501 - 737-00 
74701 - 751)Q() 
76501 - 77100 

Müracaat Edilecek Günler: 
2. 6.942 
K~nN.;,, 

l 5'll - 300o 
4751 - 5500 

116501 - 117000 
88501 - 89000 
32301 - 32600 

34401 - 35000 
37901 - 38400 

421~1 - 42:\50 
44~51 - 44350 

l4851 - 44950 
45451 - 45350 
46101 - 462ô0 
47001 - 47150 
47651 • 4'X150 
48751 - 49050 
50551 • 60850 
52451 - 52650 
53651 - 53850 

56701 - 56800 
2040 l • 20800 

64101. 64600 

72251 • 7250-0 
73701 - ı:ı900 

15001 • 75300 

77101 - 71700 

S.6. 942 
Kupon No. 

3001 - 4000 

5501 - 6~50 

117001 - 117500 

89001 - 89500 
326G; - 32900 
35001 - 3560G 

384-0 l - J.~665 

40001 - 4G.t5U 
42551 - 42950 
44351 • 444.50 
44951 - 45050 
45551 - 4;)650 
4625 l - 46400 
47151 - 47300 
48051 - 48150 

49051 - 49350 
50C51 • 5125-0 
52651 - 52850 
53851 • 54050 

56Uill - 5UY0() 

4. 6.942 
KuponNo. 

80001 - 815-00 
6251 - 7000 

117501 - 118000 

ll9501 • 90iJOO 
;ı~ı,oı - 33200 
35601 - 39'200 
4J25 i - 40'150 

42951 - 43350 

44451 - 44550 
45001 - 45150 
45651 - 45750 
46401 - 46550 
47301 • 47460 
43151 - 48260 
49351 - 496.50 
51251 - 51550 
52851 • 53()5{) 

54031- 54116 
56001 • 66200 
56901 - 57000 

20801 - 21200 21201 - 21600 
G4601 - fiolOO " 65101 - 65600 

i2501 - 72750 

7:191)1 - 14100 
75Jül - 7.JGOO 
7770i - ~ ,300 

72751 - 7300{) 

74101 - 743'Y.) • 

75001 - ' 7.6900 
f J301 7:J!J<'V 

5. 6. 942 
Kupon Ko. 

81501 - 83000 
7ll01 - 77ö0 

118001 - 111:500 

!it!OiJl - 90500 
;ı;;~uı - 335ıl0 

36201 - 36C')() 
40751 - 41250 

4.:1351 • 43i50 

445~1 - 44650 
45151 - 45250 

45751 - 45850 
~551- 46700 
47451 - 47600 
48251- ~350 

4~651 • 49950 
61551 - ~1850 

53051 • 53250 
56201 - li6400 

57001 - 57100 

21001 - Z2000 
65001 - 66100 

73Cül • 73250 

74301 - 74500 

70901 - 76'200 
• 7890 l - 79500 

6. 6. 942 
KuponNo. 

83001 - 84555 
7751 - 800:) 
8871- ~~ 

118501 - 119000 
90501 - 91000 
33501 - :13000 
36801 - 37400 

41251 - 41750 

43751 - 44151) 

·44 ~'51 - 447f>-0 
45251 - 45350 

458~1 - 45950 
46701 - 4&950 

47601 - 4775-0 
48351 • 48450 

~ 1 - 5005-0 
51851 - 62250 
53251 - 53450 
66401 - riG60-0 

67101 - 57200 
22001 - 22400 

66101 • 6&506 

. 73251 - 73500 

74501 - 74700 
76Wl - 76500 
l9501 - 80000 

A•heri Fabrikalar Satın--
ı>lma Komi6yonu 

ilanları 

4/6ı 9i2 Pc:şe;'ll'.bc gılnu 111Gt 15 de 
!tlal~ edJıl:ec ~· , 18. !!O, 2:2 Mayıs 9-iZ 
tn~l-ı ı~riruJI> 15n eti tim ş o!~ 200-.f{l-O 
ton ku~un H..J.nı h\';ct)rrotSilzriür t6'004.:J 

Doğum 
Erıı1aiı;: B~a..ı men, lr.i!lrilldtı.n ar.

il•~ ıraz &;t Vıu-oi)luoun dün b'1r 
e.rık4 c;ıcx;11.!i;u ()Jdu~uou ve ianin~ de 

AMllı Varol kx:mdo~u .ın-enmımıyde 
tğı:cıı41ii . K~üge J.11.n.:-ly1e ~!Y~e 
b'rL~te uzuu ıfnlirıc. ~. 

İ~tanbul ŞekCJN:ilc.r Cenliyeü.ıı 
den: 

Mesleğ.iın il<"rley ~ınc medar o • 
lcc:ık 1> lg:;er; e.ııafa öğrotımdı: 

~mattan ooz W! müzay.ıııkay.a d ü • 
şcnleıi, ha:ıl.alJ.rı, ını.ılUlıleri ıkurı.ı.
rılaık \·e esnaf ı•ra <ında esııafl.'k • 
Uın mütevellit iblil:.Jlları balfot • 
mek maksadi1e ıT!Ü~erl aça • 
(;:Ja yazılı zıevai tsrııiıllrl·:m t""' s 
edilen (İstarbul §ekercile1· ce:ı i· 
yeti)nin 3512 Sı!ytlı Cemiyıe~'er 

Kan ıwı.ı göre umumi ıhey'et•:e 
tadil olunan nıoza-ı 3ame ta&l.Tf 
ol.ara-k ktaıı.bul V iiiıyt•t.iınin ~ 1.9 
No. ve 15/4/94:! tıı.-iıhli ilmühaber 
ile tesc·il edi;)cf>ği ve mo.iyt>tln 
Tiinlıe Beh•ali ca-ddcr.ıinde N<>. tO 

mahakrolıi biınada faaliyette bu• 
lund·µğu ilan olunuı 

Oerı1;,.etin r.n i~leri 

Kfu.ım Sezer Talıt.aırnlc Rüd<'!lll 
pa.,-;a cami k r~ıı;ı Hilal ve '1 an f<=· 
keı· fab. 

Sa.mi BC<ile~ Bah<,eka-pı Ya Iıköı<;· 
kü cad. No. 10/12 Besle!' lbtS!:·ı. vi 
Fshrikaııı. 

SENki K~r;mğ'hı KadJköy &ığ.ıt· 
lüçe~we cad. No. 95 ~kt'rci. 

Moolafa Alt:.n Kan.tarctlar KJı
Jeçe;ınıe en l. 96 Ş'CkCTC:. 

Toclori D<-ginnt-ııcioğlu İst, tv
çilcr cad. EJ..'t Çiko1ata fal;o:.ıı aı;ı 
•ah.bi. 

Hurş:ıt K:ı ıır.pa<a B~hriye ( J. 
™'si No. 31 ~kerct. 

ZAl-İ - İ ~ r nf1fuıı: ıneır.ur1 
ds11 a1d;ğ nı 'li.H'u~ tellkereırJe b!.ı LE .e 

Çotum Aıkeı·lı'.. Şut~d'Cn al.ü..ıa, , 

1;16lu .. ·I·i tcJıicı.: ·trı :e bir de Jş9i ktıı·-ııcrı 

za,yi etlm. \•t .~ _ nl 11Hl4."V.1'lm.Clnıı t ,.. 

jıl.='°r 11.1ı bii#r..ınti yo;,.t.1:r. 

tl.obmet FR İ'7 

f 8 TAKViM e '"\ 
r···r ı~se IIIZJH f-f C""İ ı-: f l 

MA~l~ 

25 
O. ll\'VEL 

17 14 

'7ıl 942 Ay 5 'ıa-.:o 
Valcil 

J.7.~ 

MAYIS 
s L s D 

5 32 Güne.; 8 59 

30 
i3 11 Öilo 4 36 
17 11 İkioaı 8 37 
20 33 ~P,D't 12 00 

Cumartesi 22 30 'ieı l!o 1 58 
318 i~:ıi< 6 45 

E;;.;bJp ve B~1.uhıo:r1ri Elen. iaet. 
Jlenıce - Ne,"ıy1t Direktöril 
· Cevdet KAR'U3İLGİ}' 
SON. 'fli;LOBAI' MATBAASI 


