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Harbe girmediğimiz halde ... MİLLİ ŞEF ' ATATÜRK MOZESI' Avrupa hattında 
lnönü don Dil, Tarih, 
Coğrafya F akiiltesi 

·mtihanlarında bulundula 

Dün yapılan büyük merasimle açıldı. Tren •e/erlerl. garın aabahtan ifllllti'WJ4 
Vali bir nutuk söyledi başlıyor, lllı trea sabahl,,gin aaat 

Dün öğ'leden son· "'1at 7 <le Liitfi Kırdaı· bundan ııoıır;, 8,30 da hareJıel edecek 
Aııhmı, 15 (Yeni 811balı Atatürk Müzesi, \ sli ve Bele- Ata.türkün istiklal mil('adele&· 

O 1 C 1 
Mıılıabirir.den) - ,lfllJi ~/ diye Reisi Or. Lfıtfi Kıı-.lar ta- ne bıı evde karar verdiğini, Mil- Anıran, 15 ('I"eni S,ıbab. lluhabirindff") - Avn.ıµ., ba~ 

Yazan : H SEV N AH D YALÇIN . lsıııet lnö»il bugün . ._t 11 ıV rafından açılmıı:-tır. Dl'. Liıai !i Şefle mücedele ha.klonda. bıı 1 17 Haziı·aiıdan itibaren trcıı seferleri b:!şlıyı.~'ltktır. Y ffiİ iırtıı.sıl 
I Aııkanı Dil, Tarih ve Coğraf- Kırdar bu münasebe.. l''r ""'Ş cv<l" konu~tu~ınu ~nlatmışur. yoıılaı·a tayiıı edilcıı ıatınıuı'lar ve Jı.,yet a..:ıRl }'anııd:ır :>0nra. va-

azı şeylerin azlığından, rak malum.ilerinin bazı Y""rle.rde' ]'a Fakiiff<.•İni şeref/eııdinniş söylevi vermiş ve ~ ·.,.. iil}l<' "lstaııtuluıı en ~eı· ... rn ınü~ ~f<"lı>l'ine ba.ı;lıyaeaklardır. 1 
ek15>kllğinden y.a.but çdk kıt olduğu anla.~ılınıvoı· nııı • J tiı". Mam~f 1' ek;i!\ Hasan Ali başlamıştır: Jerind<'n biri, buı;ün ~iyarctimi- F:ıfüneye ilk tren 17 Haziı an ('ar"amb.ı ,,.~l:ı.ı.h< l"iı Kc-<; iı«ai;J 
pahaWığından şikayet Bazı yerlere dışarıdan ğcıen uıı-, Yücel ~·,,,.,,/ilrri,IP refakat et- "Devletimizin b&niııı ,,,JJı~n- ~e açtll".ıakta olan bu kii,lık bi- Y<·n. ırtrn s.1::t f<,35 •e har~ket edecektir. EJil'J"~,ı"n ;lf' lrt...n' 

r. }•'lıl•'r iemde coşup yana yakıla lar has francala beyazlığında mi.ş t>e Rı>i.W'iiu 11 r<AtllU.:: 8tJ:ltt mizin kurtarıcısı Aı · iil'!.i;n ııH<in., rlPmiş ve bin,1nın 37.501) bula ilk tren J.8 H~ziran sııbalı.ı ı,aat 8 de kalkacaktır. 
«·ı-t. yanarken: ekmek temin edebiliyor· f.;;at 1 lJ e ~-~ff.ar fo/.i;/irdr kalarak büyük !stiklôl mücı. e'.-~ine 1 li 1lV' hf'lediyece ııatın ı rıdı -:;----'---------_:._:_ _________ _ 

- Harbe girım-<liğimiz hal- bıze,,.kadar taşınmasınıı. • imkıh MııJıtelı~ ı],,,-.~tuılR11 ,lfopılmak başlamak üzere 16 May , 1!ll!I 1ç;,;. ~ .. bn çok hatıralar~;'nıil: 1 a $ e bey a ona m e 1er1. ,ı '' bulunamadığı için biz ekmeğimi-1 /(,ofu,,, ırı•t1hm ... tok1p buyur- da İst.anbuldan a}Tılaı. ıı;: 19/ zede yer aldı:{ını anlataı·ak ı;i\y 
.u 1 Cilmlffline sık sık t.esauüf ede- ze arpa, nrnıır, ne bulur~ak kıı.- \.n-ııı.şlaı«lı•'. Mayısta Samsuna ayak lJ"·stıgı \ !evini şcy•e bitirmiştir: · 
... :·lır.~iniY~ Bu cüıole bütün o ı,i- rıııtırıyoruz. Az geliyor. Tabıi, ~=='.::=======~~~n~ı~el~be~tte=-~h~at~ı:;rlı~y~o~rs~un~u~~'.::. .. ~~~--~(~d~<n~ı~u-'.•~~''.:.·~2~,~8~il:_· ~()~da~) 
•· ~-"ılcr sıl~ıleı<inc fevkal:idtlik az gelm<'k ihtimali ile de k•r- -

-. ıı ~ .. n bir .ıeııı ve mutaıea şılaşacağız. Çiinkü istih•al az- Topraklarımıza CEPHELERDE · Akd · d 
'"v· ~ ır .. haiz g'ibi telıl.J..ki olu- ~.n r.:.,ikstıkholal·a.ky ı:?;gı!11~'ı?ık.tııuı",,"eıı.ıtıa···1· ı - - - onız 8:---
layor '" hanrtlc sonılm·or: ·.--·- u~ u · , 1 1 fo:I: ij 

•. ~Bi~~~~:~;·~~e;;ı~7~;~::~~n • .ıu-I r~:~~l:t~~~~~~i;]~~' ineo Ameri~an VAZIYET .J~ngiliz kafilesine 
Bunlar, aile reisleri tarafından doldurulacak ve 
21 Haziran akşamına kadar birliklere verilecek ; 

Halk dağıtma birlikleri faaliyete geçiyo 
.. lfar~ ı:;irmi.ş dt'ğil miyiz? E· dolayı §İkayı:-t ak.lınıt.?~'1. geli~ - tayyarelen - ( Rus y A HAR B 1 ) hücum 
•1-1· harp s:ıdecc muayyen bir 1 mı? Harp de aynı ~ey. Bazı 1 _ -a 
ı..rnanda &ilii.lıa •arılıp hudııJ:ı. • meınleJ:etl.er ve milletler bizint Boston radyosu, Türklyo- 2 kruvazör, 4 ticaret ! Halk Dıı.ğıtnıa Birlikleri ay-ı lan beyannaı.neı.'T' bıriik:··r t.>· 
loşmai<l;.nv..dü~m~ııilelxı~ı~ 1 bu azlıgımıza. kavu!löalar kendt- d t . b h t. Perlin'e göre · · 1 h. b tt 'baş!ııJa. faaliyete geçecektir. rafından toplanırken ııii1ıı~ ırl-
·llııya baı;lamaktan ibaret ol•ay· )erini cennette telakki ederler. en s ayışle a se tı - gemısı, mu rıp a 1 Vılayet, ıa.;e lı.'ya.nnomeleıinin 1 ~ıt.Janmn u .. gvrülnıeRi IDf i.• ı-
lı, evet, harbt.< girrni~ değiliz. ~'a- Bi1.de az iRe başka ınemleJıetkr ne ~kilde doldunıla."'1ğı hak- ıidk Birlikl~r PV\'•lemir<: .. •· 
~ nıemlek~t ic:inde büyük a~-1 var ki ora.da iru;anlar yııkluk ile Amerikan basını Türk Alman',ar Oonetz 20 ltalyan uçag"ile 4 lnnıfa bir tebliğ ne:;retmi~tiı". raz etlilrrı niifüs hiıviyet Cl!7,(ı.C «en tedbirler alıp gı·ni~, uzak kaı-şılaşmışl~ı-dır. 1 Okııyucularımızı alakadar ede- !arını numara<ı bo.Jk daı;.m.-
tııutt~rlJit bütün hu<lutlar ii>ıe·I Kışııı, ya.gmurlu ve karlı ha- mİSafİrperverliğİnİ ÖQÜJOr h • • t f hava komutanı kayıp! ceği için bu tebliği aynen veıi- birliği nıiihürltl"ıle ınühül'li}r-
~nde yarın ateşe girebilecek bir Va!ard~ bir Otomobil arnyıµ 'H•: ne nnı aş 1 ar yoruz: ttk ve ht:}!lllname mulıt.,\·i~ ı~ 
~aziyclc gelmek ve bıı vaziyette ~aınadıg!J?ız zama~ ke~d ;'Dızı lstuııb,ıl Vila~<liıı<J,.,z: tının hüviyet cüztl?nlhrıylc n ıi 
~llelenlt•nbcıi bC'klt!mek te harp adeta bır _hakSi1.lıga ııın-ı.unı~ 1 Hull'ün beyanatı Akın devam ediyor 1 1 - Ka.zalarca dıı.ğıtılmlş " ı&ou aoyfo 2 cütun 4 de, 
'.lmekt.ir. Sr-d•'I:<' ölmüyoruz ve kadar mazlum ve bt'thaht h'""e· Ruslar, Sivastopol kalesi 1 . -------------------------
~ldüıırnüyoruL Fakat burası İti· deri~. Eğer ~ıl'k.Ri şoförumüz" ı Ar.kara, 15 ıRa.dvo Gv . .t:te- garnizonunun bir kısmını L Rom<>, lfı \A.A.) - Atıantik-ı M •ız t Mı ı • • d 

,rı ll~na. EClili11w. harp bundan da- ~.nzı~ ve . ı:!Fi.>k ,ver:~ııyor•a., sil - Amerilrndaki Boston rad- gerı· çekı"yorlarnıı· şı te.n. K''.ı.m .. ek.to olan, i-ki k.af.ilerlen l e ec ısın e 
lıa. fa:rJli, daha baska bir ı:;ey nl- Çunku benzının ve fa~tigın vata- b bi • rl ı ı ı •· llı>tz. ' nı miidafa.a. ('l.le.;ek Türk onlnsı.; yoHu bugiinkll neşriyatında şu • D'l, ıuyw zı l ı ara '"1 uçak· 

l::.alıt'ri veımİıjtir: CJ--.-- gemj~inin himayeoıinde olarak 131 
Türkiye, ö!Jiirme ve ölme i~iıı sak}am1:rnsı . 1~U?111 nü"üı·~- "'Romanyadaki petrol te.-isle- Moskova'ya go'"re hazira.ıı tarihinde, erık6!_1· .• ~ Askeri ceza kanununa baz.ı maddeler eklenmes·ın* 

e"" lıaı., ·"-ııırlcn '""m'ı d•·reccde Ç"· !uvor..Kendı!IllZl Şı~lıden Bcyn_ıı:.· • . bo '-·l W ı..~ uc aJ '"'•af .... 1 ~ k . .., ~ ' ~ 
1 1 1 

b lad - ı.nı m.,.. al nan sonra "'",,. 
1 
______ __::____:::-___ ;u~ an ..... ınwuı gonı nıwı . _ . . . . 

, ... <.lllmt!< için i.tilıaz cttiii'i müte-ı u~a :ı:a mt ~tan 11 . ı;ı ecPgı- zinleri bittiği kin dört Amerikan ve bütün gün ta.kip edilerek dün\ aıt layıhanın bırıncı müzat<ere~ i yapıldı 
llddit tedbirler arasında bııgiin- mız 7.aman otomobil bu~:ım~- tayyaı€Si 'Ilirk topraklarıııa. in- Harkof meydan muhare- Sardonya ile Tunus ar=ndı;. I Aruara 15 ıA A ) B M. M ı· · b · 
~il !i<ekilde bir harp hariri kal- '!la. k~.an, dolayı be. tb. aht ıı:. o.rdu: h k ti · · af 1 • · - · • ec ı,;ı u ""' ~ .... ,.,,,,.tıın Gür.al-• 1 d ı •· meli: mechu. riyetinde kalmL~lar- besi kati bı·r safhaya ava uvve erunız tar ın< alı tayın rei~ı;i!inde v•ı>i. ıö-ı toplantı-'· ıım .~ '-· • . hl 1 ltııı;k politikası da tesbit elti. ı;uınuz z~man •. u"unn>e •Y!Z ."ı iı"" dilmiştir K . tr h"' ~ • ~ , ""' um, mızı'"' uı <aıı: ... 

1 

Şiındiye kadar klasik m:inasiyle ote tarafta hızım he?ı~elenm.~- :ı-w~:c1ıc~~ ~;~/~;en;::, girmek üz.ere bulunuyor c:Uıı: ~ ·ilk u:;.~Jndı~ · D~et~ kı;n~~deJ, ~~~~n deği"tirilın<>l'iıw, Sıhhat ve l~timaı .•I .,_ 
harbe girmemiş olmamızın esas- 1 1~ ısııımLi Jı.arde~krımız kar ı· terilen miııa.firperverlik Ameıi- [A.A. tı·rgrafln lNla,, günca batm.:aya kadıı.r binbirl· veı <' a • .ı ti" 

1 
at ve memurin kanımunuı \'t a.0k"ı; '• 0ı 

1 

h scb.:ıılerin.dcH biı.i de Türk çınde vata.n. lıud.ud.unn be.k. lıy?ı-. b 1 .. 1• .,.1 ·~· 1 . ta•·· . tın' ·ti· • .,_, k .. kanununun bazı ır.arld<'lennııı ı.·---~·-------
v ta. h d d 1 ı.ada ~ok üyük bir tesir· uyıuı- "' wıa twı m~'"'. nı .. ıp e ııı ı. llU ı.ııvazur, degı··"··tirilnıesine a.·r ıa·yı.·h.alarıı 

~l'duHun·.ın ı'nabcd'-rs, e ''"rın har- a. n. epıınız .. m. ır.' mu a aa (S <•- , ,. .. ~de) Al t bı··· d • ded'l·'' ' ~- K k ' lıe , , ,n f h di Ce h 0tıt.1 oo." .,11. ı rnan e. ıı;ın e ,;;;y l ul· (oonu Sa. S, Su. 4 de) kabul e.vlem. i,stır.. . . or unc şey 
ha1~•· bir dııı ıımJa bulunnı:ı- vazı esı er1:'11ızın r. P e ve ğine göre, ~ivastopolda Rıı"l:ır p. 

·•dır. Or.un ıc·•n. b11g•inkii ya~:ı- ceph~ ;:ıensı yoktur. Herk.,;, lngiltere Hu .. kfiınetı·n·ın birçok meV?.ilerdcn geri atılnuş- J t d -kı>rlu'ln •.ııt ı~l~nne taallülıj ' ı 
ıtt· nşını>ı< hakkınd.ı. ,ıılh ölciileri- nıaluu!lllyetJcrtlen, me;~akk'.1t· laı·du·. Harkof doğtı•ıında b:Uıi· apon aarrıtZUO a euen dava~arın tet.Kıh "~ mu,1::1• Kcı:onya'da ölenleri 

'·i tuı.;•ı·k h•-,·,.,, ıruka·n ,.e· hak lP.ı.<len, ıstr.ra.plar<l.an hL~r;e"""" Mos,·ova Bu··yu··k Elçı"sı· k al H. ,,. k? , .keme mmlune vt- Ge<l:klı kııçuk . n · ' " ·-"'" · 1 ı k l " ye Rus ıt arı imha ve c~iı· e- IDıılSfaO n& yapaca zabit m.,nbalanc:ı d•h· ka.ıııın- sayısı 11-15 bın arasında ... 
11 ' ~ktm Her ~cyj t:ım harptey- '_u,şc~e sevme ~evıne . at an:ı- dilmiştir. Kurbk ceph&°"lııdP. Sov- · 
loP ıııışiz gibi mütale:ı etmek zaru- ~a.c \e daha fenadan kurtu,ld~- yet taarru,Jarı piiı-küııülmiiş- ---o-- farda degisiklik yapılnıah!na n Fr :·n•ız h" luda, 15 (A.A.) _ 

t~timleyiz. ~umu~ memnun, daha bııyuk c 1 k K tiir, Voilıof eephet.iU<:"' &>,·v .. tle- G d"' • b ecza. hükiiruleı'ini ihtiva etk Rfvtcr. 
Ne kada.ı: genci silah altına fedabkarkll!klarakt~atlanmıya ha· ar er r rin .;iddetli hıicıımlatı tııulı•'(fü· an 1 nrn ceva , 1 kanunlarda f<>,·k3Jade halleri.ı Alman Elı;isi Abetz Koırnı" -

~ağırdık? Bunu bllmiyorıını. Fa- zır, e ıyece ır. 
1 

nıi~ir. thala.eııbit td·e i!Banı?: aift k
1
::nun layi- da lusaı·lal'ın rok gediş oı.:.~~o-

l·at vatan vazifesini ifa icin si- ~er şey pahal~~ pek pahalı. Kale Gami-wnu Qttıili)'ıır n " . "'·· • <-c :sinin bı;.- nıı. 760.000 nüfustan 2.50.000 ,. 
lah başına koşan gcnçl~ıin sa- ~ogr.u. Fakat dun. Avrııpadun Moskova'ya gitti, Krem- Vif:iden gelen bir habere g0- "lstıl~ edilen yerlerde ~in mii7.akere H· t·abul eyledi- nirı t~lıliy~~in« rnrobıııivet <lcı. 
Ytı;ı ı>ek çok olduğunda ~üphc hı: lı~~ya gelen b.ır. m.alın, ~u- linde :veni muahedenin re, Ruslar, Sivastopol lrale.>i gar- l:lalkımız Japonlara W Jıa.nur.lar araHıı·fa irii. ı yulduğunu ~öymni~tir. ölur.l"" 
~oktur. Bütün uunla.r i~tihsal 

1 
g~n Türkıyeye getmlıne.ı\ne ım1: nizonunun bir kısmını geri ~elı- B. M. Meeliti a~kHi ceza ka- rin sayısı hakkında tam bu 

hayatından aynlmış fay<lalı ve kan hulunu~a: f!l:'.atı ka.ç ~dı imzalı nüshalarını mck ~eredirler. ateş ve ölüm saça- nununa bazı maddel~r eklenr•ıt-· kam Yernwk nıiimkün olmm.ıak-
lllzurnlu unsurlardır ki bir 1?,Ün art~ı~tır, du~unüluyor mu:. ~- teati edecek (Sonu sa. 3, &ıi. 4 ,.} , caklardır,, aiııe dair kanun layihasır.ın bi- la ber:ı.ber Alına.n J.iikiııııetinin 
~\o"\>eliııe gt'linceye kad:ır nıelil· ti.kar var. Evct, v~-, .hem 'huyu~ ' rinci miizakeresini yaptıklan elinde mevcut mnliıırat 11.llOIJ 
~ketin iktısadi faaliy...:ine te- nısbet.te. Fakat but~ sarll!~·ı· MvSkova. 1~ (A.A.) - lngi· ( IBombay, 16 IA.A.) - Bu Je.- ııonra Çarı,:ı.rnba. günii toplan- ile 15.000 arasında olii 1>u:und1. 
'rıl•l te>P<il ettikleri halde şimdi yctımizle bunu,:ı nıen ıne ı1!tiı ak Jiz Biivüik El()isi Clark .Kcrı"t!::J Af R 1 K A H AR B 1 ı ])'* taanıuıu haliııtte Hiı1d"'tan mak üzeı e dai:ılnıı~ıır. ·~unu gfüterm1>ktedıı. 

· mü~chlik vaziyetine geç- edıyor. muyuz. Karı~aızlııptnız· def::. Londrad:ı. akdedilen - :..---- ne yapacaktıfr ? f:anfli hıı ımııl» ______ :___..: _____ ....:......:..::....::......:..:.:.:..;.:.....:.:.:.:=:._ __ _ 
"1irj!erdir. Türk niifu,;unun ezici la, tela:;!ar.ınıızla, du~ıı.':1cesız. ha- liz - Rwı mıııı.lıe<le<rinin imzalı 1 . ı• ffll oovaOIJJ vermektP<lır. ~ • • • - -- -
bir çoklui;'U kiiylü olduğuna gö- reketle~ımızlc Ollll kol"Uklemıyoı· niiEhalannı Kı'ellllin'de teati et- ngı ızlere göre ''la.ı;e ve mesken "erm•.ıı~ct:-1 K o M u R T E z 1 a T 1 
te. aHl<eri kuvvetimiz icinde en muyuz? mek iUere Kuvbişcf'ten Mosko- gız, Japonlarla ~nlınasebt'ıı<>N 1 

büyük unsur köyden ~ehniş ol- Haı.b~ girmemi.ş de~li~. T~ vaya tayyare ile gelmiljtir. Romm· el I Ak' roma'ya girlşrrıi;yreeği:a. Biz.im .ır.~tumW& 
tnak tabıidir. Şimdi niçin huğ- harp ıçındeyız. Bırçok ıtıbar ıle Jlmıce C..phe Meııelesi. olmıynca.khrdır. Hiçbir müteca.-
dayımızm bize has ekmek ye- dünya ile alakamız kesilmiş gi- Tokyo, 15 (A.A.) - Avru:ııa- vn dost olınamıştır. l~til.ı. e<li-
tiştiremiyl'cek kadar az olduğu bidir. Çünkii dünya parça!~- da açıla.cağı Amerikalılarla in- taarruza başladı len ytııleri boşaltmak :wruwlıı 
ızaıı edilmiyor mu? :ı:tıı~tır, daralmıştır. Normal nı .. u- gil.izler tarafından birçok defa- kalacak 013.ıı ha~lcımız ıu":l>luı<la 

E:ı:rnilcn kol emrği yalnız ta~· nasebctler, normal hayat alt.uııt lar güriiltiifü şekilde bildirilen ateş ve ölüm sa~ac;,.klardrr E-
•aiarda ko'ndi"iııi hi2settirmiyor. olmuştur. Bütün dünya miiiliiş, ikinci cephenin kunılması işini ğer ha.Ilı arasında eııir düş~n o-
'l'arla.da yetişen mahsul kaldın!· bir ıstırap ve felaket içindedİı'. tefsir eden basın sözcüsü Hori, Tobruk'un 25 ki!ometre hıl"l!I\ Japonlar emirlerine itıwt 
ınak ve memleketin her ta.rafına. Hissemlıe bu kadar düştüğüne düşmanların bu ola.yı tahakkuk batısında çok şiddetli e<tmedıkleri takdirde bunları wu. 

Miktar listesi Baıvekaletten çıkmak 
üzeredir. lstanbula 90 bin ton kok, . 

.65 bin ton da maden kömürü veriliyoı 
taşınmak ister. Bunu yplnız l\İ- !!ükredelim. Fenalıkları iza.le İ· ettird>llmeleıinin çok şüpheli ol- hakkak olar .. k ya öldüıecekJeı 
~ndifer temin edem= Ka~ı· çin ç~lım. Her şeyden evvel, duğunu söylemiştir. muharebe ceryan ediyor veya ağır işlt:ı'<le kullan.a~akla;r-
laıxlan t.ıaşlıyarak kamyonlara kendi içimizdeki çarpık göriişlc- tıdncl Oıpbe İçin Hazırbklar dır. 
ı·arıncaya kadar her türlü taşı- ri ve eksik d~\in~Jeri izale ede- Londra, 15 (A.A.) - İkinci Mihvercilere göre 
la ve her tüı Jü hayvall'a ihtiyaç Jim. En memnunıyet, gurur ve bır cephe i<:in hazırlıklara faali

' vardır Fakal. bunlar da askeri- iftihar .duya.cağuıuz bir zaman- yet.le dev.un edilmektedir. Bu 
ınizin iı;ıerini görmek için ot"d.ı- da kendi kendimize iftira etmi- mııJaıatia birçok gemilere el kon-
<ladır. Şimai niçin bazı vilayet· yelim. • ~~ yiyecek ve diğer maddele-
lerde bol olduğu söylenen top- Büııeyin Oılıld YALÇr.N ~Sonu sa. 3, su. 4 del 

~~ 

-=SÜNGER AVCILARI= 
Zengin mazisi karşısında şimdiki Bodrum 

Halikarnas devrinin muhteşem binaları yerinde yükselen minimini evler, 

zengin tabiat dekoru içinde okadar fakir kalıyorlar ki, insan kendisini Bit 

pazarından kaldırılmış hurda eşyalarla dô~nmiı bir sarayda zannediyor 

Batıda bulunan bütOn 
lngiliz kuvvetleri artık 
ku§atılmış vaziyettedir 

[A.A. tc;lgra[larınd.Mı 
hüld.m edilmi,orliı-.J 

Afrika.da muharebeler devanı 
ediyor. Alman kuvvetleri komu 
tanı Roınmel, üç dört gün evvel 
Tobruk'ıın 30 kilometre cenu
bunda Ela.dem bölgl'sinde taar
ruza geç~ken bundan bfrden
bire sarfınazar et.mi' ve §imdi 
Akroma'dalti Britanya kuvvet
lerine karşı hücuma kalkmıştır. 
lki gündenberi Tobruğun 25 ki
lometre ba.tıamda çok şiddetli 
bir muharebe cereyan etmekte
dir. 

Karadenizdeki ltalyan 1 

hücum bollan 
Bunların Karadenıze 
Tuna yolile getirildiıli 

anlaşılıyor 
Berne, 15 1 A.A.) - 13 llaıi- 1 

ran tarihlı İtalyan tebliğinde 
bildıril.ıniş olan İtalyan torpil 
botlarının Sıvaııtopol önündeki 
faaliyeti bwılıı.nu Karadeniu ı 
nasıl ge.:ehildikleri meı;elesini 
ortaya ~ıkarnııştır. Filhakika 
bu meeele Tiirkiyenin Boğazlar· ! 
daJıi h~imiyetine dokunmakta
dır. 

Topçu Atış Okulunda yarın merasimle genç 
subaylara diplomaları dağıtılacak 

"Yeni Sabah., ın Ankara muhabirinden:! 

* Vilayetlere verilecek kömiir miktarı h,, kkındaki Jis
te.~er .. Baş\'ekal~ltcn ç:kmak üzeredir. İstanbulun geçen >ıene 
komur ı.arfıy?.tı 90 bın tondu. Kı:ı ~iddetli \'t> uwn olduğun
dan bu nıikt.ar kfiti gelmem:~, bi!h.:.S)'{a me\~simın ::;,)nl:ırına 
dogru darlık görülmC.~tür. Bu sene i~iıı İ.;tanbul:ı 90 bin toıı 
kok,. kalorifrrli apaıtımaıılarla. diğer bazı ihtiyr.•,!ar için de 
65 hın ton madrn kömiiı"il kontcnjaııı wrilmesi b1lı!s m~ı·- ' 
~uudur. Bu miktar bu SC'ne İstarıbulun ihtiya~ıııa kiı.lı g•:· 
lecektir. 

Kömür satı;ılarına memleketin her ta.rafında 1 Temnı•ız 1 

da.n itibaren başlana.cakur. İstaııbıı! Kömilr Satış '"' Tevzı 
Müessesesi Müdiirü Zekcdya Pe»jl•ınhe ı;ünü Rehrimizden b-
tanbula dönecektir. • 

Etibankın yapaca~ı yeni tesisler 

; 1 

İngilizler Akroıruı öniinden 
mukaven,tet etmektedirler w tu 
mevzi lıenüz İngilizlerin elindE-

l~akıı.t Berlln mahfiJlerınde 
hGkim olan kanaate göre bu ısc
ri botlar karadcnize Tuna yolr. 
ile gelm:ışlerdir. 

"- Ya ıjimdiki Bodnım? Ya YAZAN J'UJD" evlerlnin dümdüz daml~n. dir. 
~imdjki Bodrumlular?" diyooelk· r ] binalar üzerinde kinımjtli bh·er lıtgili.:ı Tebliği Darı"s b 1 d" 1 d 
Siniz? NACI SADULLAH ~tı.görın.iye a!ı~ıo gözlere, bu İngiliz tebliğinde deniyor ki:, rı e e ıyesın e 

* Eti. ~a~kın ser~ayesinin 100 milyon !ıraya iblJ.ğı 
hakkınd'!k.1 la.yıha Medıs ruaı:ıam.,sine alınmıstır. Bu layiha 
nın, Ereglı Jımanı, Kozlu ve Kilimli demiryollariyle Ereğli 
han ... ~ındaki hükmi ve hakiki şalıı"J,ıra ait madl·n ocakları 
işletmeleri bankaya devredilmiş olduğundan ba.nka bunları 
ası·i tl'<!isat.la techiz edecek, iş hayatını inki•af ettirecek, 
memleket dahilinde istihlak hacmini genişl<"t<•cek ve ihra•' 
ede<.-eği mad»nlerle hazineye varidat t~min cylivecektir: , , 

• 
' 

lnııruı, ahı.bildiğine u;ngin ma· - - ilıı.ssı veriyor. "Şiddetli bir ~arp)lfllla devam pat lıyan bomba 1 
ıimyle bugünkü halin\ mukayese Hemen bütün 1lllC8k eeuup etmektedir. Düşman Gazala çı-
edınce, "Bodrum" u, dU.':lkün bir eşyalarla döşenıniı} bir earayda memleketlerinde ya~yanl"-1" gl- Juntısında kalan lruvvetlerimızi 
llailzadeye b<>nzetiyor. Çünkü, z.annecliyor. bi, Bodrumlular da, bahar ve tecrit için Al<roma yakinin(lc·ki Vhı:ı, 1a (A.A.) - Fraıı.•J.!.I 
"Ualil<arnıııı" devrinin mnhte- ömürlerinde hiç bir ara.besli yaz gecelerinde, dö,,.,....klerini ev- mevzilerimize taarruz eylemek· r.-.·rni ajaniıı, pazaı· sab~;!ıı p,,ri~. 1 
'lem bina.lan yerindi! yükselen ı;eb.iı:· görmemiş olanlar, uzak- !erinin bu diimdUz Jamlıınna tedir. Muharebe ~eyy•.l bir hal 'IM>lıxlıye hin .. '1.•,ı }eıa:ıı gı;!'n.ı;::m-if 
ın.iniminl evler tabiatin Bodnım- tan, ve ilk b:ı.luşta ".Bodrum" u, serip, yorgan yerine ilz~rlerine almı~tır. Almanlar şimale doğ- rl». SeıııP v, ı;,,iımı c:ılt''"'·• .. .ıa- .. 
da.ki renkli ve hıı.riku!5~ 7.<'n- inşaatı henüz tanıamlanrnaırti yıldızlı bir ı;emayı ~ckfr<>k uyıır- ru Trigtı KapU?3.e iııblrnmc t•n· s.r;JJı ı.ıLıı•rla hır li · , ,, _ <Jl : 
gi'l dekoru i~inde o kadar fakjr bir kaza.ya benzetirler: Zire, Jar. Si7.e, bu uykımun ela, bu de taarnız etmekte ve·>.tcı .,, dugunu h;ıtıcr vı· nıt· .ı. r Bı• :r 
l<a.Jıyorlu ki, in.san l<eı:ıciWui, renkleriyle tıpkı derriz gibi gii- ıı.}'.Jrudaıı uyanı!jlD da l•·1.zetini kuvvetlerimizle cenup iklikı.ı..~-ı ~ o<t.ı;uı<la. h ., r)., 0 ı. ·r 

lııııl~.LıılllLliliilQJ~Q.ı-'ıı,ıı"·ıı,.:.;ıı..i!l"l.ıcldı!unlJl'lP" .. i1'!1a~hıırda~ilf'~~-.Jll2ı~ill~~ff~era.lıl~~~!:ı•~h:m::.~1ıemlilyaa=~=~";:Bod~·---===~l~&on;1t~B~•~·~a.~s~u~.;1~d~o)~::==:a:::ı~(:a.:n;u~la~.~ı.~11:a~. ~a~"~•~l~~"'~'~ıetu:r~ • 

Bankanın sermayesi maliyece peyderpey ver;le<cck paralııri-
le 100 milyona iblağ edilecektir. · 

Parti Grupu bugün toplanıyor 
* Cünılım·iyet Halk Parti~• ~f<. !ı. f:rııl ·'• y~rır 

15 te mutat toplaııtıgını yapaı·aktır. 

Topçu atış okulunda diploma tevzii 
* 'l'opçıı AUş lllektt'bi gene sulıaylaı;ı Ç.nşamba glıı ,, 

"""t 17 de •liploma veıme ve ,mrlic;oıe nıerı:sırni }apıla.1 k'ı. 
'D~iıt1,. AnJ ..... ,,·u lı,'1.ılrlı ı•t ii-\<iılcii. &tljjııı ~<i<.H{L) j 
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~ 1a1s denbeci fngili.ı Politikası ~ 
azan: O. PETB!m Bt. -36 - ~viren: K Cahid YALÇIN 

iğer taraflruı. Sfn~Ylll !1.Ilı!'::
solıni nin n den dol!:t)'l o ıret· 
le hareket ettiğine-- a Yıl et'di
rebilmek ko : d~ldfr. c;.ffinkü· 
kcndısiııı :r-uhrer'in nm a na 

tl47) 

ara niz 
• .UE;.nese erı 

• 
gezı);or 

Birkaç gündenberi şehrimiz
de bulunan GümrUR ve İnhisar.o 
lan V"ekili B. Raif..Kar.adcniz t:e 
Kiklerine db"~ etmektedir. 
Vekil dün öğle.ye kadiın İnhisan
lar Umum Müdürlliğünde meş
gul olmuş, bilaliara beraberin
dtr GilinrliR müfettişleri ve güm 
rük muhafiıza fütınnüdlirü Zehi 
Clmitoğlu okluğu hald Paşa
baöçe rakı ve ispirto fafü'Btasi~ 
le g;ız dcyo'nnm gezmiş, bu a
rada f.abrfü~ial'ln çalışmaları 
etra.fuıda nUih."1tdarlardan izahat 
alinıştır. 

ln1ıi&a.rlan 1.dar.e.8i Memur 
Al, yor 

İnhisarla:n id i tnsraclli.: bu· 
lunan münbul mcmuııiyetler i
çin o!'!e o'kul lise mezunlıwı 
arasında bir müsabaka imtiha
nı aÇ41-caifür. lmtHian gjinleri 
tesbit ediliniştir. 

Lise meırunları 2 .. T~mmuı.da, 

.Mnroikle Kir.lwr ::ıdıuda füi 
çocuk c.lün Khdtköyünde lr'am
v.:ıy;n a..c;ılını~aı:dır. Frer il-isi de 
tramı-:aw~ nsılı gjderkeıı eleR
tril• diı:eğinc ~ı:narak ~nra:lan
dıklarnıdau Niimune. hasUıHaue 
sine knldıı tlınırunr.d u:. 

A L 
Dörd .. ncü 

Fur itayı 

KA 
Bundan sonra 6u maddeleri karı• 
şık alarak satanlar hali1unda 

takibat yapılacak 

---0-

ir ik dünden 
•tib en fa 

Dinleyici olarak buli.ın' 
mak istiyenler Kurul1' 
Genel Sekte f~ 
rnütacaat ed~ekJef 
.A:nfuı.ra, lfi ( susi) -

Dil Kurumu Genel Sekreterli~ 
den liildir.ili:liğiiıe göre, TouıiL~ 
!Kıımum.unun:. oruyncu tı 

Btr Hazirandan itibaren İn
hisar maddeleri nııısınn ithal 
olmıan çay ve kahve satışlarına 
nit hazırlıklar henüz ikmal edil
mediğinden muvakkat. bir za
man için bu ınnddelerin satı§ı 
serbest olarak yapılmakta idi. 
Fakat bu nevi maddeler her ne 
Ji:adnr serbest ellerde ise ele mhi 
sarlar ids:rcsi karışık <>ny ve 
kalwe satanlar liakkinda esaslı 
bir takibat yapmağa kaı ar ver
mintir. 

Bw1a göre otları şeldlce ça
ya benzetip çııyla harman edc
ııak sn tanlar, veya kahvenin i
çerisine nohut. arpa ve sair gi
bi yabancı maddeleri karıştıııa
rak sata'lln.r hakkmda kaçnk-

lzmirde kurulan Birlikler 
İzmir, (Yeni. Sabah) - Şeh

rimizde sabınıcuhı.r, pC'ynircıler, 
ktrtasiycciler, mntbaacıJ,1r ve 
çimentocular birlikleri teşkil o
lunmaktadır. 
Bunların bir ktsmnun tnlinıat 

name! ri tanzim edilerek tasdik 
i<;in Ticar.et Vekaletine gfüıclc· 
rilnll§tk Bic kı3Dmııu da for
maliteleri ikmal edilmektedir. 

- Baş tamfq 1 inaide -
tnbaRatl talıaıtkuk ettiği tak
dirde bitlik id.ıre heyetiııcc tas 
dik olun caktır. 

2 - Nüfus kağıdı· olımyanltu1 

birliklere aza. knydedilmi1·e.cc.k.
tir. Ancak bu gfüilm-, nilfus kfl.ı. 
ğıtfaııını çıknrmulc. igiıı milı!a
caıı.tı ettiklerine. dnic 11Ufiı&. dai~ 
relerinden en fazla biı· aylık tu· 
rHili vesikalar ibaı.z ettikJcri 
ve bunların biı:lik dahilinde ilrn
me.t. etınekte oldukliırına lıidik
çe kanaat getirilip tasdik edilı 
diği takdiıile laıyıtlar yauılliUi· 
lir. 

3 - Le.vli oknl, çocuk yuv.a. 
sı hastalınne ve lıapumnııe gibi ' . 
yeı:ılende buluııa.nlttrln &ilo r<uS• 
leci bu gibileı!l bcy.a.nnamCı_vo 
yazmakla bernbcr isimleri bi211b 

srna. ve işi hanesine (Ml\kUq)te
dil'. Çbcuk ym·asınfüıdll!. Hhs
ttılianedediu, askmrledit) B~ 
Un de- ş :ih: v.erecektin. (Maatalı.'lo
neden maksııt lıaımüau değil 
liaslahnneyi· ikmnetgfıh ittihaz 
eden. memur ve müstahtleınler· 
dir. 

4 - .A::ile ltütült-nunıaraaı ha
nesine aile reisleri bir Rey :yaz
mı'.\•ffcaktir. Bu beyanname mııb 
tcvil:·atı esası kütUk dhl'terinc 
ijJllmdiıctmı sonra bit:iiltie:t flım .. 
firidırn o aileye ' 'erileeelt ıtütük 
numarası. bu lınn~e y&c."llarak 
beyanname. dbsy,.a na; knnn.cak
tır. 

5 - A.ynı ev.de otuh"lll bir 
kaç aile ~ar::;a hunlar aile it'tia. 

çılık kanunlarına göre takibat 
yapılacaktır. 

Ka:nwıun hiikiiınlerine göre 
kanşık çay ve kahve satanlar
la pisircnlerin mallan müsade
re olunmakla beraber karJşık 
ko.hvelerin her bir kilosundan 
10, karışık çayların kilosuqdan 
ise 20 lira a.i;"lr para cezası alı
nacaktır. 

Bu maddeler kaça.kr..ımn elin· 
dc·n çıkmış ol::nası dolay.u;ılc 
müsadere olunamazsa ny.ni ce
za iki kat ol.ırak alınacu.kt:ır. 
~ 

lzmirde zayit çocuklar 
bakım kamplarma 

gönderiliyor 
lzıuir, (Yeni Sabah) - Okul· 

lardaki zayıf ve hastnhğn miıs
tı it gençlerin Bucada Kızılay 
tarafmdan açılan kamplarda 
b~kımt dcruhde edilecclitir. 

Bu kamplar icin Yiliiyet hu
susi idaresinin Buca...dvm·mdaki 
bahçe \"e hiııalar,ı 19567 lireyn 
kızılav kurumu umumi merke
zi.. tiu!afindau satın alınmı~tır. 

• 

yete geçti 
Ticaret' Vekaieti taraündan 

teşekkülü k~rla.ştınlan mo
torlu va motörsüz nakil vasıtnr
Iarr birliği dün~ititiaren :fua
liyett! gJaqmİŞ bulunınaktncbr.. 

Blı münasebetle dlliı Ticaret. 
Odasındh Ticaret' 'Vekfi.ll'!tı mü
dürlerinden. B. Hasan Memik'in 
riyaseti altında bir wplantı. ya.,. 
pılmıştır. 

Toplantıda:. te.ıekkül eden bi~ 
llt.in nizamunmesi okunmuş -ue 
bilflha.r.e bicliğjru reiei \ıe 8.7.ulın
r.iJtle mut'altiı?leri seqfüniştit~ 

Bi.rlirre motör. makine 1.1c ak
aruru. iJe lıwd~at ve clelrtdkli 
morur itbaUitmıer.ı: gfrmi3 bu
lunrtmk ilin. 

Bu itibar.la: birliğe: dahil ol! 
mt?{an bu gibi ithala~ılnr hiç 
bir sumtle ithalfit. 1r;;ıpamcya._ 

dacdm. ~ınnlekl..vtimize. itlıa 
olunan u nel--i mnddhleriıı fi• 
ynt tcsbiti ve te\".Zii biı:likler va. ... 
sı" i.:ı;,le. :ı~apılııcakon 

Dlinden itibtıren !aaii_:etıe ge
çen bi · le memleketimizde un 
ıth:n1ütcı birliği ktmullnu bu~ 
lruım:ı.k dn·. 

~.........,,.... 

mn ipnğjnfn ltar hadili 

başkam ulus~ önderimiz JJJI' 
huı: Başkanımız 1amet lnön 
nün yüksek himayeleri nltınıi' 
Dö Uhcü Türlt DU Ki rnltW 
10 ~ö-ıuıoos ı~ pazart<m ıı' 
nü eruwi 15 de A:nitnl'arl top• 
DllC!tittiır. 

!Birinci Türle: Dil Kurulta~ 
da bulunup Kurultay kararil.ff 
Eur.unuın. üyeleıi sayılmış 01nıı· 
funla.; on.dbn· sa Kurum aıı' 
tii?füfü ger-eğince Ifu.rum iiycl · 
'ini ~ bulıınnnlım. bu Klld 
ta.y,da d ü~ e ohmak bulunaiıl" 
liııleı-. 

BlınlUl!dtm D.fu ·· ncü ~ 
Dil Kurultayında: bulunmak i9' 
~enler_, ona. gpre hazıı:bk yıı 
pabilmek üzere 15 temmuz 94' 
a1uuunuın kadtur adlruııru. .işt{'!ti· 
nh adooslcrini KuL1.ım genel sele' 
re~li~ bildicmelidirler.. 

Eın:u!tavda yahuz diııleyıci er 
lartık bulltmnnk istiycnk>::r dl 
adl.Rl'nu, i~lerini, 'e ndresleritt 
l5 temnuız ı:942 akşamına :k 
dur Kuı um. genel sokreterlib..j:ılt 
bifrliı e.!ldirle.r. 

IDinl~kil r.c g ıe1 toplat\0 
sa!onıında yee verilnıes4 Y >! 
.kaimosınu bağiıdıı . 

Dün b!~ji~.eır~ ""'L s TopıaManmıza İR88 
rtıJ.HY mun mfüideiumum.fü • ha- . . 

al ol nallı muht.clif. ihtilciı:. - Ba.ı tarofi 1 ını ule -

.Mümınz, Rcli:in:; ~'iy!i'Seti altında l.llllft'fl!İL~. lnnıHaJ-arı' 
to ı:man Fı.yat ınu · ko~~;flilUı. UL aı,m 

rur ıar.tı ü;rerlııde ın gul olun- dll'mıstır. Gazet:elt'r. Türkiycde 
m!:lŞ, bılahaı·a baiıJt nğı ipliği: ilil ki mu h birlerındc·n bu vak· 

rile a,y,rı. ayrı. beyanname ver: • lrntan nı !l&.ıcatımm :lzarni ku 1 h.tklhnda gel~n ha:berler.e geniŞ 
ceklerdir'" h.ı Ueıi: tesbitl edilmisti.1· Ba fi.. süt.urrHır ayırmışlardır." . 

yatı ıı y :nnki ga7~lerle ilfüı Hitdlıft: Atnerika basuunctıı 
6 - Her vatandaş lıükfuncir lerektitı. Tür.k do$tluğunun.. bir kere da· 
yapıUrenk dbğıtmııJartlnn ve bo le":,1111• c. ,,r.ni-}e o1:nu.: \'C Tilt' 

i~ toııtlipleriııden istifude ede- iW.Lr nri.M.f ... ,y 1.4 ........ ı: ~ • 
bilmek icin bu bi.rli.kleııc girm~ uıtlt W.UIJi.\ll ki~ı' on s~·l ı~ bah.;;edilmiı::tiı'· 
ye mecbur.durlıır. BU bir,likle--e HlıU'!in Bey.a.uaiı 
~ -"'--.ı ..... 1 h"k. -B '~ ttıra.1 1 i1ıdcw -gimıi~~ıı. V-..ı.u~ar u um VasmW.,<n;, 15' (A..a.ı - 1\f 
çe yapıltıcakdağıtmalnrdan hic 'At:ıtürkün sağ}iğmda yanın u cil 
bir sur.ette istifade edemezler. dn bulunınnit ve oııaı ait hatıra· Cordcll Bhli: llu ·n ~'lz ... re eı 
Birliki~e ltaydulınaı.. li beyan- au opI.unak serclini J,aznnmı dmnistir 1 i; 
nameleri doğru ohuıak doldur- dm l ı:i11 itimat ile bekledig • Bfr.icqfü de.vletfor h ·ıırumeti. 
maıkla mllinklliıdll Birkaç yer- miz yar.dınılan ınllzemizı ?ml ·n .ınaR:mlllr.dn k~ndilerint v rilell 
<fen beyanname verereR mtittr eBtiı:ccektiı:. Büyült A.tııtilrkiiıı lıir h rva bombardım. ı vazif'C 
addi blrlildere kaydol.mnk Miı- vakti1e ~de otunmuş oldLığµ ı:ıindt-.n dönerken Türkiyeyi..! mı~ 
li Korunma.. kanununu. aykırı b bı.ha'l.ıa gjreı:k~ KUl'a.1 bir zt- buıi iniş yap nlt 7 . .mıında lhıhıl\ 
hanekatı olup 1.filtibatl nıümıı- ıy· r.ctıın ruhumu. getirdiği olgun 22 Amer.ikan İ1.1'ryar,"Oir·•nin g ı 
zinvlir. hı mı hiasedi~·onım '1 si1jn (ll' 

,.,. B el '>1 '611912 .v ı.o hisle miilelıa.s:ıis oldug-ıınu nltmn a•ınmasınclan mıtliım:ıtt.<tıı ı - eyaıınam er - I · tutulmus::tur. Bu J;pk.matik t.c akş.<tmnıa kadar yukar.ıllw tcs-
bl't edt'le .. e .. - •. ı,,r.a. ......... am"·"'ı rı·- \ · · d D L" ~,.'hbiisl r~ icabettfrcn bit me; l 

.. -..... Lü&IJ ..... çıııs merasınını e ı~ uır ~1 d •. 
1 

, 
ayet edilmek sur.etile dolduru- ,,. Kı.rdnr.la berabcc lc:;tanlJ•tl e_• .. ·ıa._ct.11.·-----·--•'*liıiıı 
!ar.ak birliklere vedlmi§ olacak IDmıuta..m ve biııçok g~erullcri. r 'I 

ttr. ruz. mel>uslıu1, Bhledi~e ve \'İ· T A K. V 1 M 
8 - Birli~ler ynynlma'k1':l ı. ıa.y.et edtiinı. ve füıfah.ıliR bir 

42 
G:Gl'iil 

161 
Ay () 

lan numntıah hnlk dağıtma bir- bn kiitJesi hulunmul" ,.c lı 
liği mühüclcr.ini 20/6/.1942 Cu- b beı g.e.zilmiştk.. 1 
mnrtesi sabanından itibaren ün: huftadrı halka ü O''iu 
bağU bulunduklacı: k8-.+ kay- bulmıclnı::uln.aa.kru·. 

makamllklawıdan teslim al~ -------------ı 

1-3 16 
c~ ahir u..-. H. x ı ·ıı 

cakliır, nüfus kağJtlBl'ınlll kon• 
tfl:ıoll ve mühütiruımesi: işi do 
21v'.6Y.1.942 aq.nıına.ı kadOl' bi 

• ms-t.lft2." 
~ıseseıexlen kar,tlanm ~... .&ı 
in 'ec lmnir_ Bu hususa ait •--- 1~42' 3 

tıirıHmig olacakto:; 
9 - .Nğir işçiler c:kmek: kam 

lo.rmı bfulildeııdtın. almıyacaklar 
dw.; Elletinde. Mity:UI - Huılr-an 
aymaı ait'; ağır işçi karnesi ko· 
qanı bulunwılar. kayıtlı olcluk
len biI'liklftl."8 müracaat edereler 
biı:Br- mektup alacaklaıxiı~ Bu 
melffiıplaı:la:.bağh liulunduklın'll 

m fimuu bila1ıuı a tebliğ n il · 
1 cektir. 

' - Aile .r:ei.cı.lcıi bu beyan-
Il ü: aile. efradının u\il\ıs 
cw:d.unlaı:ındlıkl 1fo .. -yıi1a.r:ı g.<ire 1 
da~u CJl, ı--rık.doliluı.:.acal, Vt' iın

<SC ~l!. Blı husu a ı iay('f 
atlnlf! ·nl •r lıakkıuiliı ~"fllli Ko
rorun. kanununa göı e takibat 

pıinwılttu:. 

G8heıt 

8.45: 
o.2S ...... 
1 ~.00 

20.4.! 

SALI 
~ Dilndl 

4.;,2 ~.:m Danl 
rn.u 17,.J(i Viaa&if 

y .... ım...: 

ı.mı 61"'5 .rt..f 
22.46 3.08 Vi.tı 

====~==========================::-=====::;==~ 
BMı !Ka'fırnmnnlıır' ka1itl{l!n m .,ı1••İllll• 
amc~ Hanw.aııın Yarlığt ile 
ancak o zaman iftlhar edeoili

lilızmtı RC' ~er; Besbc:Jt: 
füni Amr. il · ı\lıfü.• ihni Ehi E ğ· 
ba y.ı. BWir. vıidiS:iım y.ollnmırtV· 
BunUu; Mekke ke :\!anını.o.:: gnliP 
,.,elınmımktn old'.lğ:ımı öğro.neı.'t'lt 
RnsuıU Ekne:me ı:ıürailı! bıtbcJ 
uhll}t.ımcaldmıdıı Illilfwa:, Hm: 

ııim. Bmfk,a ti' ü a! •. 
llamEa, P..bsulili EICremin 'bu 

kafi sözleri üzerine hemen f]a- ETİ 
hadct Ye.llmesi getirip Müslü- r··---------1i man oltlu ve .MüslUman olduğu Yuan :. IW. zeki Korgunat 
andan itibaren Miışriklere a- ffer hakkı .ı: ahfuzdim . 
mansm: dijşmnn k<~di. tlç gün 
sonra- d Hazreti Ömer hn:k di
ni Jfuliul edince NfüşriYlerin ek-, 
meğine zehiı~ M~ü~3711aı:.ıı. 
ekmeğine de tereyagı sur.illm'Uıt 
oldu. 

!Ste Makke. kervanını elli ge· 
ÇİI~c.ğf: kar.ac \'Ol'Cll Resulü 
Ekrem.in yanında. başli oaşrna 
ibir kuı-vet.. olan lillı.zreti Fihm -
za.. gibi her.kesın. gözünü Ror
kutmue: biı: Kahraman. vardı. 

Thffinıi~·eti çok Rücilk. ı~~ 
iken kabul edip benımınyen 
Hazne.ti Ali ile. Hamzawıı om 
safLa buluıunası 1'Tü,.<jrlltler he • 
sabına hiç, de iy.i değildi . 

Ganimete iHtiyacı ohm Müs
lümanlar. bilhassa.. Mulıaciıin, 
Mekke k~nınruru ele geçirmek i
çin verilen: utarm:ı: sev.inçle knr
Indılar. Umulduğundiın ço 

daha kısa. z anda hnzırlandı
lar. Heri hallnegöıe s· lan
dı. İçinde yalnız üg:: at ve yetmiş 
deve bulunan lbir baskın ordusu 
meydana getirildi. Sonradan ö
nüne geçilmez, k ;;ında durul
maz cihangir bir :kuvv.:t haliııe 
gelen muazzam Müslümaı~ '?.~
du::.unun temeli ~ bu kilçu.:{ 

baskın orı hını id1 Hayata gö-.u- ler; g-Ö7..clen, Brufaklan, cl<len, a.
lerini kap~·ıncayn.::.Jmdar biıtün ya:ktan özürlü sakat insanlar ela 
ömr.ünü er meydmJnrımln. kılıç vardı. Gayri muntazam bir ika.
sallamakla, siy,asct W.anhırında file halinde yola ~'tılar; Ruha. 
mücırde'lh. cbnekle ~ Haz- denilen mevki& ulaşp Utbe lıu
reti lüi, !kafu:uııru:ıl.tk' ve cihan- yrum yaltinıııü bir YeN 
girlik dünyasında bu kifuiHt or- dular. 
dn ile dağdu '\"e bu lkücült ordu Hazreti Peygamber, ormim 
i.Ri büyiidü. Ynlhtz M<'k:Jre ı~er- ordusunu m~e.ııe eW. ~uk
vanım vağın.a et'm;ek ınuksadiy- iarı, iıı.etli va sakatı <Oliınlan aY» 
le fuızırlannn bu minimini - np geri çevirdi Ensardan Ebül
.llimnn ordu.su, tsıum, tariliina 'babe 1Thzret1erini :l\!edliıcye mu
"Be:dir l\fiU:affuriyetı" adında hafız:J ve ita.ı'Dla.kem ta.yJn bıı
:paıiiı:k lbir zafer lrn.2aruhracnğı- yurdu. 
nı rüyasında t;ile görm.eıırltıti. lBksJdn sefeıiiıe 1 •mtt 
Ebu Si.üyan, Mekke kervanını oeıklerin say.ısı, a,Ylklamn sonun:
ynğma. edilinekten kuı1ıardı; ~ i.i.ç yüz iöeşe inmimi. Bunun 
Falkat Ebu Gehil, Mekke dilfı.- altm.u}::-Oöıdü Muhaclcindcn, k 
verleıini Hazreti Alinin, ffazro. lam Eusaırdan itli • .M<lşm maze· 
ıti Hanızawn vo diğeı: Bcclir 1kalı- rot, ve se'bcplcrclc.n dol.ayı sa"e· 
romanlarının Jnltrl rJ altında re çıkmaktan .af bı.ıytlI'U}an 1rı.
can vermek f-el xetiııden ırurta... linlbenın sayısı ise sekizdi. B\ın
ranıadı. ;rcndisi de fnrRında ol- ların dönüşte yapıl.ıcak f!atli
madan çıktığı cehenn~ yolcu- met takslmindo faydalanmak 
luğundan geri dönemedi. hakları mahfuz tutuhrnıcrtı.1. 

Mekke ·crva.nını ele gC('.lıip Mıkdmi ibni E.Svnd, Merned ib
yağnın etmek 'çin. Hazreti Pey-f ni Ebu '.t.fersed ile Ziıbe n ibni 
gambe.rlıı etı'Dfında toplananları Avvam'dnn başka kimsenin alı 
arasıncla, ufa ~ocııklnr, ilıenilz yoktu. Mevcut yetm; d ve n 
Wd1 bfJ.iğ o ID Mr»e yigıt- 1bir mnesıne Resul 1 E'crcm il 

'mfitlka N<H 7 

Ha.zr('ti Ali Ye Z~yd ilmı 'Harb 
sıra ile 01 takla§a biııerID<l~i 
Üç yüz kışinin irimln y.aünz, nJ. 
ıt.ı kişjniu üze.rinde nrlı \'e sekiz 
ki mükemmel kılır. knlıtan 
va . Dıgerlerinin Hilfiliı di 
canna idı. 

liazreti I'eygaJnl.>Er, hC}r ,.,eyi 
ınce:den. inceı~e düşünmüQ; an~· 
.:ın diis:mını ordu~ile k: ılnır
m.nk ve saıv~nuyu ınecbtır kal
mak ihtimalini bıle hesaba kat

ı . Bu. yüzden. ıüç, yüz beş 
n ilik öaskın kafiicsme für ccıılt 
niı u: • · vcımiŞii. Bu or

du yavrusmıun, ~ nhut yavı u or
dlınun Uç sam:ağı vul'dı. Birls~ 
Muhacirine, diğer ilrisi de En
saraı aitti. Muhachlııin beyaz 
ncağını 'Mtıs'ab ilini l:1 meyr 

ge..dlor, Ensar sanc:aklaıını dn 
Sazveti 1ill ile H zsec ka b ·ıe
ainden Sa.'d ibni UJJ-ıdc taşıyor
lardı. Ordu, bu suretle Rultu.'d~n 
iınre et etıni , Bedir tara.ana 
domu ilerlemiye başlamu:tı, Ce

e knlnnln.n şe ı.. va gayrete 
ge · m mur edilen :fil;1 s 
ıb Sa'saa v zifösi.ni mil-
ıa"'J'"'"~ı y ı r iu 

ti l?t:)'gamber, an ince noktnsıııB 
liadar. her şeyi. lıer. lhtimaH dı.İ· 
şiinmiiH Ye Jtlicilk ondusunu ha!':· 
sas bır saat gibi aynrlaınll:!t.ı. 

-.s~ 

M' 'nede c:ı ları buluııı.111 
Jmiu.. S.iıf _ymı• Mü.ol.llinanlarııı 
kervanı yagma etmek üzer.:! htı· 
n!ketc gectiklerini yola c;:ıktı.:· 

tan sonra haber almış ve fevkn· 
lfıde Utlıi.Şianmısn. A\rkadn. ı 
Anı ilini As'a.; 

- Ne yap.alım ~·a Amr? ded•· 
Btı lia'öer beni ciğerimden y r · 
ladu 
Aınr ibni A..-;, lakayt öir t · 

vırln cevap verdi: 
-Yapılacakb.ir. ~yok, ;;o· 

Iı.mıuza.. dm am edccc~i.z. 
- :f:öri nm~ ı.ınıı. eldeıı 

gid{)CeK. 
- B bu dil rlınccdc dc..ciılun 
- Nicin? .M:üslı.inuı.nlardaıı 

Roclmıuvor musun? 
- Bizim icin. hü<;umn u ı a 

ihtimali yok ki kor1myım' 
- Aldai!ınu~ ha.b n doğru 

oinıudır!llll mı. uıu r run., 
\ru: v: } 
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S.ünger Av~~rı lf soN f--ı:A:ı ~:si:°iLi:Ufl j:xu(;~sAsAH~ 
-~ furafı 1 im,"'ide - varmış. Şımdı ~ Bodrumlulir ~ : ~ ı _ _ J 

' 

... ---llllllfta&r-.tii, e =~: =:.:: =~ ~~~~~ c·ll-~AK oo'Xu H·-AR-1 ) Rusva harbi ı' a...mı ... d harekat Afrika harbi ~ Iezzatli miskinliği. ve '~ko- vatandaşın şahsı teşeb'busu~ •--gc.--- U 81 _ 'J _ 11Ci•1tıı1- • L-\.. 
kain" in dima.ğıaı verdiği ctlalı fturulınuş bulunan yegane mü- (Bat tarafı 1 inci aax_tadal - .,. ilaro/'t 1 --- -

Dar g9Çimfi çocuklara 
,_,..tacak ~ker yardlmt 
Oi§:fleOnO genişfetmek 

~ higbir arar görme- alURd b b' . Port Otı rv·ın'e yanılan ~tınfz Birlmç Noktndıtn Uiddt Ja rl 
'.dell tadabiljıMTıin ~ "Boci· =~'t.cıpıır~ ~\ir

111

p~ı::;~ IJSI ..,.. Berlın, Donetz nehrinin bir- p~n uona~masınuı 
~v~'B~~lı=~ ~=~"':;~f~?:~~~~~~~ .ı~mm akınlarından =~=~!t~d~t~::, AAlrn ""kmtnus' m· ı· 

tinde d~man ger;ıcrina taarruz
lar yapmaırtadır .. , 

razımdu 

m teneffüs ederek uyanmaktır. sınama hakkında bıraz ızaıh&t WlftHl 91:1.en nehır Uzerinde köprüler ku-. ~UIUL Utlll p 
~V: ~ =z0~~ !~~ ve~~!:.i~:ı;~ de girdhD. SOR fi ;:g~r ~~~~:; 1.11Jb0Rfni §nket(dı 
IJrenllnin bqalbnda. lbir bab'kçı Opı.m\11. filin. bit.tabi ıwısiuti. arlten mahfilleri, katı harekit na tilll'ya wua~ Uf 

Londradaıı Yerilen bir habe!'Wl 
göre_ Roınmel kllYVetleri Kapuz 
z.a yolunda.ki te,p.ek~ hoyun('a 
biltilo. mevr.ileri işgal atmiftir. Y eni 8nbah., ın Aıık 

Muhabiri geçimi m .. 

!le yanyana uykuya dalmışlar. Yazılan okunamıyordu. 'Ostclik: eahasmnı Hartkofla Ank denizi 
Bir aralik uyanıan Cevat SU.?, de, ikide birde film kopuyordu. A v.ustralya'ya at"ab1.11daki böloe olduğunu t•· 
~ •vagı-nın tabanının ariracıa. Bu itibarla o'""rıtııan filmin mev nun eru,yorlar. 
~ ~ .ı~~ .__..,. ~~1r L.:W. Do 
wı t.arafındau hatır hatır ~ft~ zmınut herkes kendi kari'ne9i:1- &il. ~- ..,..7 .. u.. ıııetz nehrinin aşıldığını 
-..ırta olduğumı J<Ül"Bll- e ._ le tahlllin etliyoftliı. Paydostan • •1 h • Stokllolinden Ha~as a,Jansı da 
b.daşını dürtvek; Dl8Dlkla SOi'· sonra.; a.y.ni filmi bizimle birlik- ıstı a areketi tiildtrmektedir. Alman mnumi 
mor. te seyretm:ş olan ahbapları' Jaek) .. kuvvetıennw nehri ~melerin-

"- llfe yapı1yonun n.ı~. konuşu,Y;Ol"du•. Benim ricam ll- elllJOr den sonra cenup dOğu bölgesm.. 
rint?" zerine, herm birer birer, fil- o de büyük l:fr çsnnne hal'eketi-

Beriki, ciddiyetle. ceı.ap ver- min mev.ıuı.mu, - kendi anlııdı- Bir Japon ko!u Çin'd& ne~n şecei,lcıı umuluyor. 
mlş: ğı şekilde - aı:lattı. Belki lrıy- L<>ııdra.ya göre, Sıvastopol da-

··- Hig, ay~ömu kaşıyarum!" ret edecek....;i•Liı. anıma, dinledi· Klangsi ey afetine girdi yanıyor. Alınanlar ikt gt.i.n için-

M6ıdvay 111.ullarebe
le.riade 10800 

Japonun öldüğü 
tahmin etliHyer 

Bir Amerikan kru~arorile 
bir denizattr battı 

Bir.hakemde esir düşen Fran
sızlar bildirildiği gilii Almanlar 
tarafmdruı. ~te ınuamcl6Sine 

tabi tutuldWrlar1 takdirde hür 
Fransızlar da düşman esirleriM 
kar§l ıni8illelneCle b.alunaca.kla.r
dır. Bu keyfiyet Franaa milli 
komK-inm düa Dtlll'edilen bir 
tc.~ğWie bildirilmektedir. 

ltıll:ytı.tl Tebliğı 

lta.t~ Tebliğinde ,unlar var 
dır: 

0 zaman. Cevat Şakir gQlnıilti ğimiz mae.vzula:rdan hiç birisi, [A.A. tclqra/Zarıııdmı <l~ subay ve eı· 5.&10 "ölu ·er~ 
ve: diğerine bcnzenıiyorclu. Fakat, Jıülasa edilmi.1lir.] !erdir. Ham.of ~ephesmde Rus [A.A. tclgrafUırmdan 
"- Sen; demiş, bacağını ya· işin daha tuhaf tarafı, anlatılan Melboıırn.e'dan alınan bir ha~ 

1 
tank ve piy de kuvvetleri anu- Jtuıtiaa edilm3itir] 

'"Mihv~r kuv •etlel'i Akroma 
ve "Viabt:tlbia,, kıyı yolunu geç-. 
.miı;ıler ve kı~'lya ulftşmışlnrdır. 
Bahda kalan bütUn bihiik dü~
man birlikleri Jtueatılmı bwun
ma.Jmttlır. . .AUnan esir '-e harp 
mallletnef!İ miktnn bilen hesap 
edilemiyecek nisbettedir .. , 

kala., ~avucunu hiç ayırmadan mevzWa.rın t'ırıbirind~rı güzel ol- bere göre, dün Japorı tayyare· <lanc caıpışmaktadiriar. JapoJÜ&nn, Alıtotıtiennes ada-
sıvulıyarak, aşağıya ~adar i- masıydı. Hatta o lcadar ki, bi- lcı inin Port D:uwın'e y~ptıkla· ı ~:kıv:yet rcsmı tebliglerine g9-- larında ~üneü bir noktaya ayak 
nip. kendi ayağuu. bul. B •lli ki, zinı "Ha.likarnas Balık~ısı" da- n hava hücumu şimdiye kadar re, Sivastopol meydan mubare- •tıklnrına dair haberi Va,. 
een.iA ayağın uy.usmuş: ÇU.ukü yanamadı ve: Avustralya üzerinde yapılan hü- besi hcnuz b·tıı::cmişt' .. r. Ruslar, §İng'licuı :resmen t.ekzip et.mcktc-
yanm saattir kaşıdiğın ... Benim "- Ben, dedi, bu ıın ro- cwnlaıın en şiddetlilerinden ol- müteaddit Alman taurruzlarmı dir. Hava müsait oldtıitça, Attu 
&yağundı~! •. '' manını o!rnmu:-;tum. ı~omanm mu§tur. Aza.mi ağırlıkta yüzler- pilskürtmüsleıdir. adasında ve .KiSka limaıunda bu 

Halikarnru; 'balı«eıst, beni mevzuu, sizin anlattıklarınızdan ce bomba. Port Darwin~e atıl- H"aıkof cepheslııe Almanlar lunaıı .Japo~· bombardıman e-
byli güldürmüş olan bu vaka- hl birine benzemiyor: Fakat1 mıştır. Avı.wtralya askeri ve yeniden tnkYiye km'Vetleıi ge-1 dilme:k.tedir. Japonların Mtu a- sinde !O birt.. Jarıonun öldi.lgü 
ya, ŞU. .fiÖZleri de Ilave etmişti; ne yalıuı söyli;yeyim: Sbdn an- siyasi mahfilleri, bu bombard.ı- tirmekteduicr. Alınanların ka- <iaeına ay.ak basmaJarı Vaşing- tahmin c:dıknekte<'hr. 
"- Maa.mafıh; ben. bu yıını- lattıkbı.rınız, mnıanuı ~1.hu manlaıı.n Avustr·aljraya ıka-rşı yıplan c,-ok a.ğırdır. Kuybişef- tonda h.i{ılıir endi§ıe~ sebebiyet 

bşn hrç şaşmndtm. Çünkü ken- çok güzel: .. " yapılacak büyük ölçüde bir ha-1 den geleu bir telgrafa göre, Har vennemi§tir. 
Bir AMeııikaa: lb\nıazörü 

fmpar torluk umumi ataı"ftl'
git1n bildiriyor : dim de -birçok <l.:falar, Uj ku a- 1 Ben de giildiim, ve· reketin ba§langıcı olabileceğini !kof ikinci meydan muharebesi ı ~ lfa.yabt 

rasuıda, sade bir bacağımın de- "- O halfü. dedim ben, ilnde Uılıın.i.n ediyorlar. kat'i safhasına yaklaşmıştır. , . · 
iil; tepede11 tırnağa .bütüıı ,-u;. birde ı:;emu y,) huhranmdRn si- Çbı'cl.\ Almanlar, mııha~e hatlarına 1 \i a.§lllg~dan alıııau son lia- Midvay adalaı::ıua yapılan. ta

arruzlar ı:ıu·asında J.,.;poo d~ııiz 
kuvvetleri &lıı Fr:ınsisko sını
fından 9000 't<ıniliııo b~ Ame-

cudumun, böy1e adeta uyuşmuş kayet eden ·Anh'_;k.,h ıeJisorlc- Tokyodan bildirilıliğinc göre, cok fazla mıkta.rda tank sür-- hedere gore, Japon douanması-
pt hafiflediğini bissetmisim- rin yerinde ôl:>ıını gel.ip, po~tu- bir Japon kolu Kirıngsi eyaleti- mekteilirler. ı nın uca.k.. gemi kay1bı sekiz ol
dir! .. " mu, "B\)dıum" s!~enu~s~nın k~: I ne glı~ bulwımaıktadır.. Bura- Kuy.bi~'te sa.nıld4,öma göre, ~r. & rakam, Japon do-

Bu, tıpkı uyu~nayı andır-.m pısı önüne sercrdım. Zıra belli da, Kuaogtank §ebrini lbu kuv- Alınanlar, doğuya doğru ilerle- naaıanasmdaki ~- geuıi sayısı-
dcrin ve lezzetli u~kunun insan ki, bizim zen,.;i·. k-ıdncli Yatım- vetler işgal etmişlbrdir. yiş ya:pnuya yaıhut buradan da· nın yarISldır. 

rikan mwaaöcii e. .bil.' deım
altı bat.ırınışlanlu·. Amerika. ha
va kılvvetlerı bu çeq»pwfa 150 
uçak~. 

dimağına alaıbildiğine hudutsuz dnş a.r. bir tdı. filınclen, biribi~m· Çinft1eto B& Ş@lil'f :~tıyodu ha. öteye k:ı.da.r gitmiye teşel> KDra.y deniz muharebesinde 5 
bir uyanıklık verdiğine de, Bod- den nüzd 11iı' d~~ıne senary.> Çunlring'den alınan bir hebeı·, biis ede:ceklcmir. Ma.'Iisatları, U· bin ve Midvay deniz m.uharehe
rumlulann, tıpkı Ege suları gi- mev:uu cık.ı.rabil!yor: Ve beUi Çinlilerin Nançeug şehrhıi bo- za<k cenupta buruuan Sovyet ı 
bi derin ve k1'·rak zekaları sa- ki o rr:ühatck ~-"'r ın~n\n değ:ıl... §aktıklarını bildirmektedir.. Ja- kn.X"vd.ie.rinin külli kısımla irti· 
ltittir. Sırası gelince siı.e, bu iş- Senım•o f-:..brik.-.sı L. ponlar, şimdi Çt>ldaug • J{inngsi bat1armı keemek, ayni zamanda 
lok zekfuun keskinliğini gös- Biz wkonu.sm:ken, bulunduP,-ı.ı- tren hattına doğru ilerlero.cl<te- Sivastiopolu hücıtmla zaptetmek 
ter \•akıalar da anlatacağım. muz adnya, oL1.-eli bir bildik g~r- dirler. üaere büyük bir. gayret sarfet-

Yine bugimkü "Bodı-um" a mişı:: Kı>m:iı::inm }:ırumıza ~·d- Müt:Uııftklar de s.a.- mektir. 
f?:elİilCC, - ne yalan söyliyc) iın I şin<lcn C\'VL: ncleı konustııgıt· Afltıtaa Hİİclaa :Rüiler Yunanistan~ İnJl 
- . bence onw1 sn.kinlerinden, ve 1 mu:.r.(L~ıı hittabı t>ihnberdi. Reı::- Müttefik tayyarelerin Salo- ...,..... 
evlı ı inin beyaz re.klerincl~n ba"-- nıize h.t •• lJcn: nıon adal&ı:ı üzerinde :yaptıkları teılbifleri 
.ka, alıkonulımya değer hir·bir "-· Yahu, (le(li, lıu ne reıa· tebliğde bildirilen ·bombardıman 
hususiyeti yok. letti ·: Sinemayn ei ıyoruz, h"m i Bougaimille şimalinde kam kü-

Buna inanmak ir,in. bir e ·ki param.ıı nhyorjıtr 11em -de fılmı çük Sohana adası iiyY.erinde ol-
"Ilodruın" a, bir ele bug-ünkü oynacırayorlaı !. •· J muştur. 
•ısoorwn" a bakalım: İçimizden bırisı M!Vtt.y ~erdı: ı ------------

Mesela, bundun üç bin yıl ev- ''- lftira etn\{:, ht:pınuz Ol.'3.· IHf ,ih-tHPW 
vel, Kraliçe Artemisya'ııın biri daydık; Koskoca bir film göste- llf-1111111 
halefi, Pixodw us: rildi! .. " --o-
"- Bir kadınla bir erlwk a- Onun öfk .. :;i gccıııem4>ti: 

r'lBmduJci mi.hıasebele. devlet ne l "- Hc1y~!~ cumru, diyordu, :ı- ·~ iıııİIP 
k_ U'lŞil' ?'' diyerek, CVleumcyi VC 1 tıyorsuntız' w , • (l 
ıı t'ihı vasak eLrniş. Onu, ·'at:ma.(!ı~ın~z~ .. 11'.~. ~r~ Cinayet İtfendi 

Bu ya.sa.kla, vakti1c, bugünün mak iciıı, ft~ıı r;.:ı!"Ctl.'frtın~uzu ~s- İzmirden yazılıyor: 
c · ıleri fikirli di.mRğlarıııın bi- bat. ~ek ızahııt _ \'t.~le.K m< c: Evvelki gece saat t;;r btl-.ı. 
lt ya.dırgayacağ1 kad::u müfrit bw~yetınde 1rnlrlı l,. i' ak at,. dtt -s
bıı hür:rivete ka1vusaıı "Halikar- ha izahat veren &ı ·~a.:-· ~l7.le~ sularında.. Dola:pMm,.ea Altay 
n ·. bugün kendi Jccndk:iııi, ko- ı rini bitivnı~~den 'wmliqını gıttik- :a~~:~~ ~-
yt iJir taassubwı kalm zincirine 1 çe artan bır ~a_yrette. chnle\.'Cll j url ı...:ı....ı.: 
, llrmuş bulunuyor. vatandaşın yutm.u.ıe &'.ceede~ _e- mem eti=~~~ ......i• yeri· 

Ç.. ·· i · · ser kalmadı. Bil .ıuc:ı.. o ke.ndısnn ne Y -..::nuc. 
. unku sa ııllerdc ~ualan.~cı b. film Merildiğin~ inandır4 SOkakta k~ılan l&aNNl-

bm,;ok e.vlcr. mal•remıyetlennm ır g • rt·a~-1 .......... .,,~ .. 1~n- ra a.n oln11 ........ : Te.9filr Şafak 
1 i ·· ·· · k maya caltşa.n a "- ·.ı~ ...,_..., ..... ~ 
< ı· .mc ~m gcıruı~mcsı ·orkus~~y- . },· kah«aba ilP ~ti, ye ~ı adında bir §Rlns eHa'1e idlın.-
1.ı, d•"nızle ken<lı_ aralanmı, yu-k- ~ t bir safivctle: cası olduğu halde bil' miler.im 
se_k, ve k~lııı bırer dm·.\r ;:ek- ~ı~~ Tuuuu, dedi, ~n hu an- tavriylo duruyor. HiiM:fi!t adin 
mıc:;le~.: .~uuy:.11?.ın e~ı _ııef~ tuh- 1 tt kl· 01 hep ... "Gelecek haf· da biri de aldığı lml'fftn y.ara -
Jn 11 onunde gozlerını )1.ınının!;i ~-ı arı daıı paı,-;aLa.ı·" diye larmın ttiıiri~ ya~ 
gafilleri, veya mükellef bir zi- !!~~~ yenle inliyo"1u. "" 
yafet sofrasuıın ba~na, ellerini, sey un.bu.. 1 · · · bir Yanili ""'tts memurlarma-
a.. .. 13 ın ı,._ ~la"- • t 0 rece C~V&p 1epmuzı ı::~ • 
11\.Ut r ı vng' 1.<1l'Ott o U:."DlUŞ • uıd·· .. t. Fa.kat son - Yaralıvım: 'ftıvfik Şi.fal: 
mıseleı~ andıran bı! cvleı'i bi- ~ay~ g urmuş '!; ,, -, beni varaladı. Btr 'ft&lta tmtttp 
ret hapıshancye çevırcn koyu ıa Yclllll7. kalp ~a., ~1 un 'be . h ....._ ......... hldimı d · 
~up, insana aayrl ihtivari, - bu vaı.ıda sıze a~ ?1r ~~<;: ı . nı . as~.r""' "lm" ~-
Pi.ı Jd d .. üf~. 't mım savnhildi<Tim - eksilclerını tır. Bıraz sonra da o üştilr. 

_'!{.<. u!";ls. ~~:mı . o ım n .. .. .. .. ... medi Tevfik tutıı!mus, verdiği ff'a-
llurrıyetinı bıle ozletıyor, ve: duşununce, göle m. .. ded .. - .. mrat -..ı.-.~ 

"-Bari, 30 asır geri gits ler "Hli'karna.s Balıkçısı , koca e cunmmu ".YN~M!lw• · 
de Bir il~..ı el ı " d .... ..:ı:__ nA..:ı-·-da, 'bir tek: ~va di§ _ Tahkılt:ıta nazaran, imıllah ... az çuCS er ... t:'l.LU. .cuw. uuı • O'!Hu Hr...._.;_ altı arıtad~ 
t' , Jfli ord . Bodrum kal'111itine. "' LE!PC".Y m ve "'Y· ı}or. ' 1 Y u" . "d' e\"\~lki ~ Y&pr Boztepelinin 

Sırası gelmbken, eı:ki ve ye- . ~bu~l 0 ~ ben,''&IJ: ~; I evind~ topiımaraJt kmnar oyna-
ai "Bodrum'' arasında bir mu- lik bı~t~bı lucy~ en.--: n ouşlur v~ işret etmişlenfir. 
ka.• ese <lahaı yapalım.: un butun sakınlennı muvakl~- 1 ~ · .. . . ten bir baRka :rere tasıdım. Son- Gece yarısından sonra saat 
, ~ t~nan ~tyol~Jısmc. g<ıre, ra sade ''Bodrum" lkalesini ele· t bir m.ı.çatmı nerltes ev.ine git-

Atina:, 15 (A..A..) - Alnı.an 
iktısa.t :rnütehsastS! Dr~ Cloduia 
blı:ay& g~ İtalyan ve Al
man müınes::;illerile bul~ 
t~ 
Ywıan halkmın iaşesiyle ilgi

li meedder kmnıtulmuş V& ~ 
bcaa buğdey hakkmda oknak 
iizere mülıilu tedbider a hnJJUl
tı r. 

Akdenizde 
- B4lf ttılftf/ı ı itıcide -

w torpito muhribi v.e 4 tic.aı: et 
,.niBi mtmkmşıbr_ 

Bir .zriih, bir w;* gemUıi, iki 
kruvuıör, bir torpito 1llDMibi v,e 
dört tiıcaftt VapwuD&.~ de
fa Domıba- ~ tmpil .isabet eW
~ ağ~ amett.e liuara uğra,. 
.......... u~ .Yir.. 
miBiiiiNelimt~ 

Bh" alay kumandanı, iLir gyup 
lruwwwadilm, iki ete tno ~ 
diou lraytpPr'. Geri Jatl8:n d~ 
--~ liıarşı hareiküa 
'-1 sakhtan itİbftlı'en tekrar 
-~ıftn'. 

ClarkKen 
<-.._..... 1 ...... yfau) 

:r.ia :ilWi mw e -.... taWit e
dimiltir. 

lngiMwein Amerika. •firi 
jPWan~: 

KifiııteUaimi& sint1e Wı§it 
edi>meljhdjr, ~ her röır her 
&Ut 1mı:blhıi am.amm: yaıkl~ 
tımlaWadr. 

(ANKARA HABERLERi) 

SU MMSBllERI 
bir çolc 

iatihsal 
Yeni layihaya pıe, 
işletme idareleri _, 

kooperatifleri kurulacak 

Dalyantaı ymddea tapnlmıdlrılacaktır. 
lutkan muhabirimiz bildiriy'or: 

* Sil ınahAleri Jayifüun Meclis: Eacümenlerinde tetkik edil
mektedir. Li~ft&t ballkQıHk, sünğercilik, ve oolık endüstrisinin 
inkişaf "V& Jii~(IJllj yohmd.a çok r:ı1~im ~slarJ ihtiYa edi,ırar. 
Bir esH1i.ra gore Jıliinüalaıt Vekaletine nrilmdmr:il serma~ veri, 
Jeeelr l'e- bir çel~ idareleri kurulaoalttır. litihad koopera
tifleri ~. lüzuntlu yerlerde buz <leLX>ları ve soğuk ha,·a 
tesisatı ~- Kara.denizde balık taşıyıcı vasıtalar teda
rik ohmaeak ve- diıll,Y81llar yeni<len tapeıJa.ndtr.tlı&ea.ktır. 

MorlM au&arı hakkmdaki layiha 
_ "'!c Meclis ~e alınan biı· kanun Jayibasma göre. 
çnege ve yıkanmaga mahs~ balen metrilk V4\Y.a h<mtiz kesfeclil
memil şitah mcak ve- soğuk maden sularının rüsum \~-e teaıettu 
hiBScleri. villl"'t idarelerine ait olacakbr. Hususi. idat>eier au su
lan doğrudiın doğnı:rıı ~letebüeeekleri gjbi Wiplerine rulıstna
me '\terme~ de ihale ~bilecekleroir. 

Malk tOrkOteri derleni~or 
~ ~f VelWe?. ıı~~ ~ .oJdlağu gibi bu sen& de halk 

Törkiilerinı der.li.wMk.~ UÇ k$lik bB· be.Tel seçmiş. ve heyet Yo-
la çıkmlttır. Heyet fSparta, BIDrclur., Mtıjl"Bda ~hşaea.ktır.. • 

Sigorta ProdOktörl•ri talimatnamesi 

olmıyan ~ecuklv. ailelere p~ 
MS ~eker verilmek SUI.'etile Yar{ 
pıl&Qnk yardım blimatnam~ 
nia hazırlaıımlş olduğuuu bik 
dinli. 
Ta\W~e ~ yardı~ 

bir ile bet Y:83 arasnıda ( 
dahil) çocuklu. fabt fakirli w 

sabit olan ailelere \ eya kimse
siz-~ fakir olan veli 
veya vacıiferinc yapılacaktır 
Talimatnam~ fakirlik ölcfü;u

ııü de. ş&Tie tesbit ediyor.. 
1. - Ayda ancak (30) lira 
k~ geliri bWunanlar, 

2 - Üçten fazla. çocuklu o
lup da aile geliri {iO) liraya 
kadar bu.lunaalar,. 

* H er ~ evvel hükfunetı 
bu ~ \'e' yerinde tea

birinden dolayı alkıslanz. Halk 
hiikılmeü demek hallan denme 
mesgul olup on~ şefkat eı;ni u
zatmayı va ıre savan hüku
met dem0 klir. Doktor R,..fık 
Saydam ve arkadaslnn şeker 
fiyatlarına zam yaparken faldr
lcri ve dar bUtçe1i yurtt.a.!1ları 
düşünmüş olmalariyle gösterdi
ler ki. gereekten halk çocukla
ı·ım. Aneak ta:limntnamenın 
paras1a seker ci&ğrtmak suretHe 
yapılacak yardımı olduk~a aar 
bir çerçeft'ye sığdırmaya çalı.ır 
tığı da göme c;arpmaktadır. 

Mesel& y.a!'tboıdan bir ile bes 
yaş araamdaki ~t>enklar istifa 
de ediyorlar. Fakirlik vasıfla
rını biinyesinde t<>plamış bir 
ailemin oo bir aylık yavrusu ya
hut befi buçtU.: yaşındaki çocu
ğu- se.ka- ihtiyacından müstağ"
ni midir ki, bu ym·dımdan isti
fnM edemiyor? Sonra ayda 
l30) li12 kazanan bir aile baba 
siyle~ çocuklu fakat l40) li
ra gelirli vatandaslar bu yar
dım.Wuı istifade etmektedirler. 
Lakin kazancı bu ~yılan eUı
aeı kurt!§ gec;en. ayni yoksulluk 
ölçüsiiııe dahil aile babalan YAT 
cllm cerçevesinin dışuıda kalı
yorlar. ki bu da ccr(~'li enin çok 
dar tutulduğunu gösterir. 

&kikat şudur ki, buıQin üç
tl!n fazla. çocuğu olan bir a.ile 
babuı ayda elli liı a da kazansıı 
altmu;. lira da kaza.usa kilôS\lna. 
yiia kiisur kurw;. ..-.ip yavnıla
rına muhta<; otdı.tldarı seker gı
dasını temin edemez. Acab bir 
kısmıoa bedava \~ilivorsa, bir 
kımwın. da pek ucuza vermek 
suretfyle :daı geı::imJi Tiirk y~• -
rularmın hepsi sc,·inclirileın ·ı. 
mi? 

- İhsan tanı olnrn lı ! Atalar 
aömıae uyarak hüsuunıyetimleu 
olduğu kada.ı; memlı!ket davala
rında.ki h.as..c;asiyetiııin enginli
ğinden de emin bulunduğumuz 
Doktor Ref'tlt &, dam Hiikiime
tinaen bu yardım öI<.iisiinü bi
raz daha ~iıt tutmasını rica 
edİyn!'t'm. 

YEŞEKK'OR 
Koc:ıın, babumı c b.,ıl ll betJamw 

Nuri Ali Matnw18ğ111 
ııun \lefa.tı doku ·~ıc g ek <.'en97A 

mrı·ıısjmir.c buwt 15lpfık eden ve 
gerekse tcl~ı f 'c mı:. tupl:ı ta1•,eı
te bu.ltın n do.nlrıum ı te ekktıılt"
ıimüin gnz~teni:de ıbl ı; 'll rn:a ede-'Bali.karnas şelm. demzler ve w·i k '1 bihustiSna. l:ii.i· mek ti2ere Ya.,.~nn evinden ay- Ya§a.n ifura.Karak Iruseyinle 

rii.z.,iirlır ilfrhı "Poseydon" la, gı .. ' 000 .<~kınl Bu h rnbe 1 
..... 1-.,~e>i-•r "l:'"<Aı:.z-- - .... ..a:-ı. e:ta~ .__, t .... - t 1 '-'l ım " .rıuı~w . ıvıuıı. ı~ııh a.,ı: ı.ıı:a. 11MJ.Vgaya 11...,rsrrms, futmil ba- rir. 

top aklar il5.hesi "Gaca" ııın ol!- ' un ev erını " " · .... ~ • 1 il k ı lftrdır Tevfik ş .._.... "' 
hı. ".Aııteus'' nıll§. Ye "Ant u~" nin yerine hayalen kurdu~n f:l.. ~ aşmışt · ..._..:r· .a- lunduğu tal>ancasını çıkararak 

. • .. . un."1 .. k"""'Sllltn sa~il ...... ıı;:re ua Lc.t::"?'1l'a ÇR :rmş ve .n."ÇJruJSı • ..ı~ el a.t .. ı:ı etow.•c. " ... onu ""'""' rakmlerıvl" gure~ıırkeıı mecal- DVUruro ....,... 11 ..... '. "" · talilf etm• ı· ~. H~"" clddfb.h--
&iz !:.aldıkça. avuclariylc J ere da- koyu nöl~cli kocaman ~ıye- ru 13\ı rr ~ !'§ ~ knvgoa; 
yan ra.k, anası olan topraklan ler yükscliy~;·.. Bu ~ lmıycler- Nurnn!~ı oğlu H~ mü~ sebebi oiinadığı anla~r. * Maarif VeldHeti tiliyetlere bir turim.. göndererek 

Karııı; l!:mıne HamamcıoJgu 

Kızı: Mtlrvet Hamarneıogıu 
Oglu: 'Zeki Hamamcıcıaıu 
,..orunları: Cevat ve l\Hhat 

ku" t a.l:m, bu sayede. d ~. ffir- den !'°~r.a, butün s~h1l 'boyunca, Itafe etmlııttr. "l"e9'fffr Şftfaııt- da Tevfik de füüıf surette ~·aralı- terb!~ te.,ıöl~ıt_t Vetile~ .. bağjanmli olduğunu v. ~n 
tı a yere gelmiyt:>ıı de YRpıh alaıbildığine geıus bil:" ae&ı.1t uz~- clir. terbıyesı Sl!\)r ışJerıne ammı onem verileceğini b~. 
bit· del.İ'kanlı imis. nıyor. Bu asfo.ltın ke.nvına dı- •-;::-~:-:::-:::::•--••-••••••••l..llİİm-mi.İmm--;;;.;;;.;~;;;;;~;..;;;;;;;;: • .;::::::::~~ 

~meli ise, ''H. likarrras'' ın bo- zilen minimini, bcnıb<:)"aZ köı:;k- fş.te Lion gemisi yolcularının •-•nıt 
zuk ve dar sokddarıntla "An- lerin ç:il;c:'kli ~l~nnde, Bod- seyahati. mükemmel bir havada. f • l nm ?e itibarl11nm ttmnı etnıe'k. 
teus" un Herkül gibi ha~ alini rum m~~"~.lan gıbı ciolgtın ya- ve böyle. haYai göıil§meler ve H 1 N T Es R A R 1 t t soura bıı meml keUıı servetın-anytın g{izler sıhhatsiz cocuk naldı gm buz ynvrul!H"' Jteışn.su- meşgareler içinde geçi.Yordu. Bir __ __ -~· den istifade etmek. Onlar sim-
.kal balık.ann~ rastlıyor! yor. Ve yüllsek tıuwfSup duvar- hafta sonra gemi ..Misır sulan- ~ diye kadar bu gayelerinde. bol 

'alna, tıpkı Aııteus gibi, on- ları ardında mahpus ya.,_c;aı;nanın na girmisti. !Skenderiyede Ra- bol muvaffak alım.ı.şlardır.. Ya-
rar da; zaman zaman yere e!:.-Ue-- ıtaramığından abmi& e~ema. canın Mısırda. fazla kalınıyacak 
rek m.mimini avuçlarıyla topra- ~menin ezasmdnn, 3 biıl YJf memleketine doğru ilk posta ile biitftn lhmı ohıcak şeyleri Fer- C'emtit &ı titria lMIUinabı leltet değildir. Bir aralık Fran- 'Kaş yavaş: Hintiı~nın bütün 
ğµ. dayanıyorlar: Fakat ince ba- önceki ilalılar. devrine •ret hareket etmi§ olduğlınu öÇ.en- hda ağıetiyordU. Btt talfm 68--- siY'ftl!'f mütale.Ar da iliV& cdi 81211im13n but :mübim kumpan- ~atejik ııol.iala.r:ında kaleler, 
cülarmın mecal izliğınden belli çekmenin acısıadmı, ye. ~s!a mek gilç olmadı ve Liou., da bu- nasmdiı sık- 8llt-Hl.~ -ve arka yor.dn: yalın- ve fi~ bu işi :Oeca·- mlliltahk m mev.k.iler vücuda ge 
ki, onl'nun toprağa; dayanarak a- kndret vere.. t~&: liı.V*iyic rada iki günden fazla kalnııya- chrşlar:r da hazır buftmdlılmın i- - Bir zamanlar Hmdistmıııı mek üzere idUeP. Yapmnaml~- tir.diler. Biitün Hint topraklan
labıldiltfeı:i kuvvet _ mffilıiş (fayaamamamn ~ı mehru- rak. yaltma devam etti:. çin :yalnız müstakbel 1'amador ltmdar taraftndaıı istili8r dü~- sa Jlatilthat Yt'al'lsanın kendi- m İngiliz toınınuıı altına koy· 
nkipleri yere- ~terine de- miyetlerind~ ~ Bom~ C(!Illiit blL uzuıı yokıulııL _.. Racası değil, omm mihitakbel nülmelfte idi~ İngtliz- l~ sindildir. Neyse, bwılm ~ dalar. Yavaş yavns biitün ver
ğil _ .Ayalı.'"ta durabilme!erine mun. Qehresi.. içi:Dıa yaşadıgı naaında Slk. mkı. Fe.rhadı.. yamıı maiyeti erkinı da neler öhA- limi)'etine son verecek B&nıh- lim. Bngfuı JrftgiJOOre, llfffttffBt"a- fi prensler, hükümdarlar ~ca
anca.k yetebilmektedir. Ve ~ine zengın ve ta:bit dakm-ıL ~- alarak 911a Hindistan, Racalar. miyorfardH yon:hl: Fakat bir çolt siyasi, coğ mn tam hikiınidir 't'e mı llilii- laı; mihraceler büyifü s~·ctle
lbelli ki, .Antcus'ta, §imdiki mi- ~ ~ a~duılı:'k,. Sıa\•mılı, ve Ye h ü k fı m c t l eri ile :tiı- - Bugün. Hirulistaa denilen raf! ve. Hrtısadi sebepler yiizüıı- miyeti tems için Hi'ndir«mıda rini, bütiın isfu , e. \'ası.taları-
11;.mm bemşeftri1erı arneımltiıi güzeldir- giliz idaresi:. hakkında malfmı.at bu geniş_ lW:ada yacm asır ev- deıı blı alnmdi. Blı.lina ile filin mr çok-hatalar irtikzip ededur- ıu İngiliz kontrolü nltmda gör
faık, "HW.ikarn ,. suraylaıının Biliy-0ruın, şimdi: ~satırla- veriyordu. Genç Hintli bir ta- vel 250 milyon insan yaşardı. mücadelesi,, ismi venlen bu Rus- maktadır . .Ancak böJrle dört mil diller. Bu. hükümdar , .racal r 
ımeıı:neTden yontulm heyhet1ı tı okuyanlar iç.inde; ümitsiz ~ ı-:afiaıı.. da. tedarik.. ettiği kitap Ama §imdi orada. nüfus 400 mil ve h~is. GSJ.'pı§ması hemen he- yon .kilometre m ırnbbahk ve ya\:a§ ya:va{f İngı'lter ıin hinın-
~ ~nıiak sütunl .. · le, o ··. mitSz du<:1illJıt biikere.k: lardan memleketine ait tarihle- yona çıkm~tır. Bu 400 milyo· men artık.. tamamiyle: ortadan. dört yiiz mılyon nüfusu olan bir 
tunlann, şimdiki "Bodrum" kah "-Nerede o günler~A." di~ ri, siyasi ve idari eseıleri takip nıın i~nde bir çok ıı:klar., dinler, lfalkmışt.ır. Onun. yerine Japoıı- menrlefreti, o kadar çok dinleı:.i, yesine sığınmaya. ve on uı d la
vclerinin avlularına topıaktan cekler bulunacaktır. ediyordu. Bilhass Nizam lıii· milletler var. Bir.birinin tama- larm ıstilfi.sl ihtiinalinden bab- milliyetleri, ftdetJeri, de~ kik- Jetiyle l'tev.kiledni n lıafazaya 
yapılmış bodur tal 'tl i nr.a- Faknt, b n, anlar kadar bed- kümeti. lıakkında. bir çok şeyler mea. zıddı, diijpxıanı. birbirini sedllm~·e ba@landi. .Amma 1n- limleri olan bir kıtayı idare- et- mecbur kalı:lılar. Paıala 'l lngi-
smdaki fark kadar b"yük._ bin değilim. Ve bence, dev.rimiz- öğrendi. Bıınıınla b2mber bu öğ yiy1lll, keJniren dinler v.e mil- gili.z siyasetinin bu Ja.non tehli- mektcki Z>rluğu da k bul c.t- Iizl r tuai'ından almıp, topla· 

Nihayet, alın size, c ki 'e ye- den t.aaa. ü~ bin.sene e~'Vclki in· r.eı:ı.diği şeyler onun umduğu ve letler ... Elli Qelle e.vvel bu din- kesini de önliyeceğini gösteren mek lazundır. Şak'ıl değıl, Hin- nıp lrennil ine b edilir. 'l'a· 
ni Bodrum nrasmdn. bir muka- sanların :yara.ttrltları medeniyet beklcdif.;i lı3yatta belki ona pek ler ve milletler birbirini yediği, bır çok sebepler ve dcliller v~ distanda büyük halk kütl ed-ı bıi büyük bir kı ı tngi terede 
yese daha; karşısında acı. bir gı.p.ta.. duyma- az. fu lı ol bilimi. kemirdiği gibi bugün hala ye- dır. nin konuflt.uihı. dillerin sayısı kalmak ttzcre. Bm muka.bil 

"Halik rnas" ta, r::ıni üc in nın milli gururumuza vı.ırnc.ağı Halbuki Cemsit, igbıde bulıın yip kemiriyor. Ebediyy.en bu "Hindistruıa hakim olmak ve kırktan f8%I dır. IngHizlcrin o- lngilterenin H' c ı t nd ki hiz,. 
sene ev 'ciki "Bo:lı um'' d , dinı- hızlandırıcı [·amçı, bizi o giinlc- du v o halle. hakkında,. oradaki bövle JP.i gidecek? K'imbilir .. ~- buradan İngilizleri atmak h - rada en büyük himayeleri ne- mett. ned' t 
y'ln n en büyi t tiyatrq bin ı::ı re c ıbuk ul . br ca'k ır.. vaşayı9a., ahlaka, Metlere dair Belki. ' ~;tine d'i en yalnız; · d'r? B'er. "'1.dea. encıl aüfazla- ,...\ 
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- Seelen dqOl'llm JllOri bel. 
- Ali ata. ôel1Nln mi ııen, 

AmaTI1toğlu var lKırııda .• Kime 
.lillleneccğ'm be!. 

- Gili~ pelıliv.ıtı var 
more be!. 

- Kimnıiıı s:. 
Dey inoe, Ali At•, eliyle Ka.. 

"880ğlunu gösterdi. Kavuoğtu 
da soyunuyordu. Bu hali gören
ler ı;a.şırdılar. HerkES biribirine 
kkışU, .Arnavutoğlu da 'bunun 
ııoyunduğunu görmüıJtü. CaEf" bilmecbıuiye gilraıi UM et-

- Baı;a. göreqe<"ekleı· me:ı;Ja
na ! .. 

Cazgırın bu seslenmesi herk&
llİ hayrete düşürın üştü. Bu da 
ne oluyordu? Başa kim güreşe
cekti. r.; e pehlivan varna orta
dan çeltilmı~ti. Cazgır, bir daha 
bağırdı: 

- Başa giireşe<:ekler me-yda
na !.. 

Arnavut.oğlu, soyunuyordu. 
Çünkü bir yabancı pehlivan baş 
güreş ilan ediyor ve, kendisi
ne r.ocyJan O•<UY•·rdu. Her.<e:; 1 
meraka düştü. Gözler. Kavas
o:'.Jıın:ı. dikildi. Ifavasoğlu, iri
,.aı~. ok<'mikli nı adaleli bir a
dnmlı. Yüz yiımi okka vardı. 
Kisf>€tini l!'ivcrek kazan dibine 
d.JdJj. Herke.> biribirin~' soru
uordu: 

- ..ı~~m bu be? .. 
- Bak hele şu herife! .. 

!~:w<at ne de iri ve çalımlı 
n<l ... n1 he!.. 

'>.rn:ı.v, toğlu, ~imdi onu 
t..~r e1 

'i..! ten1izler .. 
- Bakma iriliğe.. Bir elde 

güliiriir Arnavuto<'-lu .. 
;·:i!uyet lnr.dık Arrıavutoğlu, 

soyunu or~<tya çıktı. Kazan di
b~ne g,:Jrlı. 1\:8\'I~oğlunun yanın· 

fa çocuk g.bi lmlıvordu. İki }Jt'h-ı 
,iva.n yaı!lanmıva ba.şladılar. Ni
hayet n'evJana uğradılar .... 

Arnavuto''lu ve ~eyirciler yal
nız :_.,unu öj:rcnnıislerdi: 

- I"rıvaı:oğlu r~ra.him! .. 
O va. • 1'ava.~oğlunun kocalı

ğ- ; ".u. l.vca İbrahim lfıkabı
sonra.bn takılmı~tı. Bunun se
bebi de ~ml~r: Kavasoğlunrlan 
sonra Sultan A.zi7.İn başpehlıv:ı.
nı obrı Kara lbodan birib;rini 
avıruı...k için, tbo, İbrahim dc
ı::. Uir. Bu seberle Kasaoğluna 
Ko< a İbr•h•m denildi. İşte saray 

..raıan ilk oMraılc bu ismi ifıit.. 
oldular. 

Güreıı hııhd•. Yarım fi:l.t, 
bir yanın mıat daha. ar saat, bir 
ııaat daha oldu iki saat, deriı:en 
iki buçuk saıı.ti buldu. :i'.Xat 
A.nı.avırtoğlu, bir tilr!U Msmını 
]"e11eınl.yor ve, hııd•mıyordu. 1ş 
çatanaetı- Sar&y ağalan kork
mıya '1:M4ıladı.lar. Ve, birföirle
rine: 

- Ya, .A.rn&vut.oğlu yeıı.il!r
ee ? .. 

- Som-.& ııeıdiııahunız bizi ne 
yapar? 

- Aman, ne yapl\lım şimdi? 
- Berabere ayıralım ı;unlarL. 
Nihavet, saray ağalan Arna

vntoğlunun yenileceğinden kor
karak giire~i berabere :ıyırmı
ya karar verdiler. Ne olur, ne 
olm?.>... Beliti Amavutoğlu hata
la.nJ.bilinl:i. Arnavutoğlunun has 
mını iki buçuk saat meydandan 
çak.aramaması ve, karşısındaki 
hasının çetinliği saray ağalan
ru ürkütmüştü. Ma=Uliıh Ar
navutnğlu bir t>U"aftan :ıçık dii
şer d ~ yenilirse kızılca kıyıınıd 
kopardı. Sultan A1Jz, ıı .. j)l'ini ı' 
bir yere sürel\iİ. 

İki buçuk saat ~arfmdoı. iki 
taraf biT'ihi1l~ı iııi lı•ıkaı; ı~fa 
ba ...... tıı,nı~tı. A1·nr~\·..tl ,.ğlunun ~-ılı 
<:ıh~ m~hur oldu~-ı.ıhfı:tıı !:'aı·ay 
a.ğH..ları buntl:·lll i"ıi! !t iennıişlerdi. 
Fakat her ned•:nsr KavasoV,lu 
altına 3.ldığı hafim•nın üıer~nc 
git.awmir,ti. n. ı;ormanlılar'da 
bir u"ul vardı. 0\kası h>ıfif o
lan ~hlivanlarııı a.tta fu;t;ine 
gidilm.,:00.i. E'""'" g<!nC; l\:av;-,
oğlu, hafif h;ı~mınır. ne <IC'mek 
olduf,unu hiı· ,.ı le anlamıştı 
Kahveci Ali Ağa, yanındakiler· 
le koıııı~uyoı·Ju: 

- Am.rnr .. da ya.H!taıı !iCY"'1i~ 
ha! .. 

- Ner~rlen ı~ıhlı b~ı ? .. 

- A!<ş:un U:'.t.ii k h ı·~ye ~!ka.-
ıtt•ldi. Rc·n Olll' lıüylık orta pe:;. 
livanı ı::P..un11§~ ını. j\H ~er ıH· imiş 
be?.. };an;ı. çıkn1{·.ma.r:;ı i~ın ne 
kadar ~::';dt•ııdinı. f>ehlivanrnı~ 
herif be: .. Ne kadu ı'a us•::lık
la güo:r.,ı•:ı,r. R;ık r\:-nav11toglu
nP" ü;, ... ·r: .. f: ~illıy0r ııı~· '1 

- Her hal<le evvelce Arna
vutoğlunu tanıyor .. 

- Öyle olm~·a iiY.erine gidN". 
Nereden biliyor ki? Mutlak Kırk 1 

pınarda filan giirmilj onu ... 
(Arkası "ar) 

=-1 Askerlik Bahisleri f= 
Harbi yaşatan kaynaklar 
Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

H arp cepheleri doymak bil
miycn oburlardır, her mu

harebe rlurumunda beslennıeli
dırler. Ha.<mı arazi kayıplaı·ııı:ı 
u;h'abnaktan w kip edilen ilk 
gaye de, onu bu kaynaklar lan 
mahrum etmekle ifade cdılebi
hr. 

Büyük Harpte kunılan rem
berdcn müteessir olan A!ll'at:ya. 
kati neticeyi batıda aramasına 
rağmen, doğuya do~ru taşr.ıayı 
• e Balkaııları aşmayı plii.nladı, 
:ıclki Lu ·yüzden de yenilgiye 
•ığradı. 

Bu harbin de, baskın roliiııej 
~ok g<iveııilmekle beraber, uzun 
•Üreceğindı: kimsenin şüpheı,il 
yoktu. Mihver, kaynaklar cdin
"1eye muhtaçtı. Avrupa için o
tar"i bahis mevrou olamazdı. 
Avı upanın her memleketi de 
narice bakardı. Harp ise, olağan 
üstü dı•rumlara sürüklerdi. 

Jap<..;ya için de yabancı iller
den geçinmek mecburiyeti katı 
idi. Haddi zatında, harbi doğu
ran en önemli amil, hayat saba
lan edin11'.ckten ibaretti. 

İki muba•1m manzumeden bi
ri, zengin kaynaklar:ı aa.lıiptir, 
barp hayatını harp içinde de 
yasatınıyacağına kanidir; öteki, 
bu varlıklardan mahrumdur, 
h:ırbi hazardıı döktüğü alın te
riyi~ hazırlamak ıztırannda idi. 
Ordular ruh ve kuvvetlerini 
yurttan alırlar. Bitmez menba
lara malik memleketlerin, a&'n
kayıplara uğradıktan sonra da. 
ordular lrurmalan ve ruilhip 
kütleleri beslemeleri mümkün 
olabilir. Fa.kat, oıılu denilen tek 
nik cihaz, mütehassıs elemanlar 
bulmadık~a büJiik başarılar 
~öFteremez. 

Amerikada artık demode 7 
ınilyon otomobil ankazından, 
Londrada Hayd Par!Lın madeni 
aksamından istifade edilerek 
tank yapıldığını :ıjanslar yaydı
lar. Avnıpada, hatta tarihi abi
delere de kıyıldığı iddia edildi: 
"Ak nb~a. kara l!',il.n i~indir,.. 
Büyfflı: Harpte b.<ı~u:· yoklu/hı 

ceken Müttefikler ev e<;yaıuna 
da baıı Vlll'l11Uşlan . .h. 

Alman ılaruı;suıoı.alannda 24 
milyon ışçı bııluotlıırulduğunu 
dııyunca. hr.rn rn•dilenin nereden 
ve nat<tl ted>1rik t'dildığini dü~ü
nPrek hayrete di.i.:>ınemek ne 
mümkün! 

Köln'de beş yıl önce açılan 
"Sebaffendes 'olek., fuarı Al
mrın ilim ve s:.uatinin kudretini 
canlandırıyordu. Havadan azot 
çıkaran memleketin, burada da 
yüne, pamuğa muhtaç kalmadan 
elbisesini temin ettiği göze çar
pıyordu. 

Amerıkad;ı buğda.ydan kau
çuk yapılıyoımu.ş ! Bu doğru ise, 
galiba o cennet nimetine hasret 
~ekı>ıı muharipler i~in uzak he
d<•f, buğday diyarı ol:ıcak ! 

Kanada, Brilanyava 1,5 mil
yon. ton buğday verecek. Nipon
lar, Felemenk Hindistanının 
eo'1suz kaynaklarından kuvvet 
alacaklar! . 

.\Jem<le yeni nizamın tesisine 
çalı~ılırken, öyle müvazenesiz
likler yol aldı ki, eski hayratı 
bata! etmiyenler en büyük mu
vaffakiyeti ve cihanın hürmeti
ni kazanmış olacaklar! 

Büyük Britanya gibi Avrupa 
da hava ejderlerinin daimi teh;, 
didine maruW.ur. Üç yaşını dol 
durınak\a olan harp isbat et:m4ı 
tir ki, medeniyet, topyekiin 
harp~ıların dileklerini karşıla
yabilir. İşliyen el ve işlenecek 
maddeler vardır. Ancak, iş mü· 
esseeleri ateşlerden masun ve 
asude çalıştınlmak gerektir. Bir 
Viı;i haberi, üç defa hücuma uğ 
rayıuı Paris motor müessesesi· 
nin harap olduğunu bildiriyor 
Amerikan bava ordusıı.nun Bri· 
tanya üslerinden havalandın! 
ruası için tedbirler alındığı söy 
!eniyor. Alman denizaltıları ve 
bava birlikleri Konvoy sistem
lerini sarsıyorlar. Cepheler, bir· 
birinden çok uzak ve irtibatsıı; 
düzensizdir. Yeni savaş alanla· 
rında. hararetli çarpışmalar baş 
lamıııtır. Harp, gün geçtikçe ta
w bir hız alıvor, ihtimaldir. 

.l'B"NI .SADAB ••• '•1' 

--·---, 

Scıikast davasında Müddeiqmumi 

Cemil Altayın okuduğu TESiRi KAT't 
TAZE MEYVALARDAN İSTİHSAL EDİLMlŞ 

İDD'IANAME iDRiS MDSHIL 
-22- • L 1 Mö"iLU)' As 94.1 tıenesi ilkteıltin ~.ında bip ı-aporlarile rolut olduğı:ı g>

İstanbula. giden Silleymıw. sat b1 Öjeııi .&bdullahm da tıöyle
oluıı dört ilkteşiııde; evvelce diklerini - pdı-&IA bilen bir lı.a
çalıııtığı Maıııel berber ııalo- dın olduğu meydandadır, Nite
nunda. Kornilofla. bulııştv.klan- kim iıazırlık talıl'.ikatmdıı. bir,. 
na dair olan ifadesi, o taıiht.e zat Kornilof dahi ( Öjeni Abdul
nıı ..... ııldlr ııaJonda ~ çırak bı.bın eöyliyoctCkvme tam bir 
Moiz Uzielin sarih w kat'i teı;.. itimadı olduğtı.nu) lillll'$&ıten 
hisi ve gahadcUyle ı;abit oldu- bildlrtni§ buJıınm:üı\;adır, Bir a:ıı 
ğu zıW, Kornilofun Beyoğlun- evve1 Öjen.inin sözlerinin doğru
da. Iatill&l cMdesinOe Yardım !uğuna tam b1r fü.matlıı. bakan 
apartıınıı.nırun birinci . ika.tında Kornilofun bu jljma<bnı birden-~ · 

Lezzeti ·hoş • • içimi kolay 
MARKASINA DlKK.\T : Fiyatı 60 kuru~. 

l'lıhlıat ve 1 ·timai MuaveJK>t Veklletinin ruhsatını haizdiı'. 

;~~er~ıra;'.~~ ~!a=~~~ RADYO PROGRAMI l 
zıyaretini kabul ettiğı d~ ken - olarak ifa.de edebiliriz. SYLVIA SERBESCU 
di.qiyle bil'lıkt<> aynı katta otu- . - Devanı eclettl. - - 16 Haziran 1942 

BU AKŞAM SAAT 21 de ran ııahit Öieni Abdullahın ve · 
gene mezkiır anartınıan kapıcı-! Yeni neşriyat : 
Bl Kiıkorun, bit çok fotograf

, !ar arasında Ömerin r.fl'lllini 1 
.teşhis eylemt'le~iyle, bundan 
'11ıaacfa ömer Tokattan naklen 

1 
Abdw-rahmanm ifacl.e tylediği 
Ye<;hile öm~r T<>katın Ankıi.rıı.
ya ilk defa geldiği 15.1.942 ta- ı 
rihin<lc Kornilofun da llitıı.nbul-ı 
dan haı'EkPtle .Ankarayıı. gd
mis olduğu, ecnebi!ı-rin 7ürki - ı 
Y~'" i'tamN ve S<')'ahatl<>ri h•'.k' 
kınd:ı.ki a!i2 ~ayılı kanun hii-ı 
kiiml~rino t..,•fik'ın l,.;!"nhul \'C' 

Ank~1·a. ı.n.bıta~hlrl v~rdi;<i seM t 
yaJıat beyamıaııı<>l~risl•~ Ht.bit 

'7 .30 PrOJ!.Ydrı\ 

7.33 'MüLil~ 

19.45 Serbest • 
ıo rlaltik.· ı 

19.55 Su:. e.ı:c>\'lt'~i SARAY SİNEMASINDA 

bulunmaı.tadır. J 

BA":PA~S . :r~ RrHt 7.4~ Ai~:u 
'I'ürlc: 'f0t.1 1.~ K·ınJn·u ,.a~ ,,:;.ın 'ı- a.co ~lü.z.ik 

li.~n lkint:i ·1>ri11i· ııı.·ünı..i.~ ,. ,t;.lJıru 8.15 Eı.:irı. Snatt~ 
ı B:.~p:ıı·~) ,.t" ".\t{fl'iıA Z"hi· ho;o.:- ın- 12.00 Progr;:u.ı: . 
rto..lt.l Uirib...:.n i:<..~1~·4 ~··itcf nl t~ki1!''1enl12.,3 1"'i.i~h.ült"(.' 
114 k1yı),(·l\ PSf" .. () .. d, rr•>f. !7.-f"t"dled-ı J2.4.) Aj,\TI3 

>.;.!n 1ı';ütı .. a,:ı·; ·n ·ka}.(•,ı . .ı.l·le tliıi,nizt> 13.00 Şarı..ıLtr 
çt·wı ı}ıı·iş 'l ,.,. ... ,ıri! ."h-•~tb ... ;11;1n4a rıe- 1 18,00 Prog,.auı. 
fİ!-o h~· .. )f'kfl<!e b~~JıırDk t.llıı..:o 6).~.- lft03 Mli.(..ilc 

ha\l&ları 

20.15 l\dyd" Go. 
20.45 Mlızik; 

12.1/10 Zh.·t 

1 
. 1 

l 
Tak'\·ınu 

2UO M1 ~it 
21.:JİJ Ko11ıı.;ı;·,.,, 1 

Türkiye Kızılay 
CEMiYETi ·MENFAATiNE 

Bir Konser Verecektir. 
ı :?:1.45 Kloı•·1~~ 

'Iiırk mO:.ı~i 1ı Prvgra.m: B;-. ·h - [., ı.t \oe ı1İl{<· h.•.'' h.. !j(;hr<·t'ı: ·:r l'"'f rlel'inden 
'22.31) Aj:•ns tnıı:t>..,;..ı:t"µtir. Bilt·tleı ~ray sincı ~:;: P,i~elerind'e fiatılnl<JktP.dır . 

22.'t:'j K;,panı'i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rılHı.~tı:-. J-'iyn!~ (. fıı u '";J~tu·· 15.45 Fııo.;ıl Jte,-M.l 
KÔYE OOQR\J 19.0fl KıJ'."' ışm~ 

Jı.~t-..·ııu.ı:~~ ı ~· ı4fi ıOl.." "'••Y.i. ~ :a·ıı-1 J9.15 Fa!tıl 
f(ıtı Jıılır~df•tt'\'<. 1 .. ınl 1;,,1" ~ ~ uı~hr. J~J.:~o ~~hırıs 
KıJy d •. \0:"1 \'( .ı.•,t•lİ'\''· ıt;ık ..... ı {'\.Uf- -----

ltı rııu.,, 1:ı\o.iyf' f-' •4Tı .... 

KARACAOAG 1 
Jıiyurh•• ır H~!.i<.<'V t~ ·f.., ı'lOTl rıt'Ş 

tı··lüt n }111 rleı~ır.ır. (~0 51) ~ro.·i !"~

yıhı ı-ı b 3r~-i; ı•~t·. 2-<'ngirı ve nı -
tu~dı.ı. n·,i\ncll!'rl"' .ıt d ;\~•rıcla (D1:1 ~.r-l 
t..r. k~rrJ;ıld T.rtrih Tlır~lt·r) \f ,~,.hı.;ıj 

K .. ·u.~l'tı bir - cınlır 

Adliyede münhal 
katiplikler 

fat.ıınbul C. M Uddelumumllı(ilnden: 

ı~t;lnbul Adliyf'8,ode açılan 10 "e 

İstanbul Ticaret ve 
Sanayi Odasından: 

Fabrlkatöı• ,,.e nıült"ahbllleı•in 
nazarı dikkatine 

Bund~n mAAda suÇlın 117!en • 
diği 24 ~l' iıal günü infilaJ.-t:ı.n \ 
ht'men biı kaç d:ıkik:ı cvvei, 
Kornilofun hiirllı.e mahallin•; 
pek yakın ohn. Alman ve Elen 
sefarr-tlıanelerinin bulundukta
n yerJı. Sovyet ı;<'f• rethane~ı -
ııe nıt 320 numa.raıı otomobil- 1 ___ B_o_gv_u_l_a_n_a_d_a_m_l __ 1 

de ı;oför F<lhri Ur ~r tarafııı- 1 

1~ ti!'*' jn.ıo1~l. k!,t:ı;!ikler için mcn~u

rın k;.n1t111unun 4 ünl'ii mad<lesi.J'\dt> 

Devlft mü~sıılerind<-n ~ipariş alaıı fabrikatı.ir 'e mük 
alı.hlt.ı .. .r, eıı.ıeriya yerli rm•lı ,-,....jk;ı.~ı almak için tıuılıhlı!WriııJ 

ifıulıın sonra müramat ehnelıt,•dirlı>r. Bu İS<I malın ~··rli olup 
olmadığını it~~bituı nıiişküli>tı nıııcip ohnalıfadır. Jluıı:ı önk
mcl< I~ fabrilm.t.örfor imalata •~~lamadan, nıiitn•hlıitler l•<ı 
malı t..,;Jim etme<lrıı e\\el mu•mNl'n.İo te<;hili icln wrll nıııh 

\-efJİ!<aı.'1 ted:ı.rlk rtmrk ii?'.en> Oclarnıza mfü·ıı~·•mtları • lummıı i-

dıtn görü.Jmii~ olmsıt-,ını he.~ halı ~abıi (ttı .. n: bırı dün g-r"\;t: bjr 
de alelade bu· tesa,1\ife :ıtf«>t-: ·ırn~ d.rkadaı, ik bnliktu Ana.
demeyiz. don; Ka,·ağında dE·nlze girmi~-

Bu ıniişeheıl1> Ö>'>ıı·r Tn1al\ tir. Sabri yt:1.mek bilnıuJ.ğirı
Artkaraya 1!;Atİreı! ve bıırac\,ı dtr. boğulur~~· C.l:ı,iıştiiı·. C'f'.:l'Jl 

tiJo \1(> yaınbılcııler t-tr•l8ınddn ıııü-

rf' :29 ı:r.ı:1irnn 942 Jı(lın•l lmtih:ın ya

pıli*Cc.ıku~·. 

Onlınla a,,ünJ' •r"e l"•E'g,gııl old•ı- ht·n"· bulıın··n",mı~tır 0 
___ ..,. ____ "_'_

0 _-'-Y-·----1 ·raliplerin ınııkta:...i '-Csiku ve fıX9 
ğı.ına · şUpbe h~h1nrnıyan Kor· j 

13.n olunur. < 639ı ı 

nilofun son d.ıltil<a'nrclıt dahi Z A l. t lıuy~hlii8,incte 4 ·••1<-t f.,!<J~ı·allerı il~ - - - -

~~ o~k~~,:;~~ i:,:f8!:;:.~-- .... : .. ~·.·.~;~·,~ı~'.;; :~::.'.~' ~; .. ~~.~ .. ~~~ _:~i.~;;~~.~~.n _:~·.~: ~~::'rc~;_; [İs tan bul Bel~di Mlllliyesi İlanlar~ 
bilmek için l'i.2.tm gı.Jen Ill3.1lCVİ t TI•İ("' •Ü'-'l.ı"ou k"vt.,.ıtırn, Yer.ile- - ~·---1 
kudreti Vıt"Lın~k nıak5adiyle 1 riıu ula12et~ım<lrr.. f:f;İ4,.;,~nn•11 ntıkuıı.- .. htbt A. temaleddln Sarac;ofjlu 
mezmum emelin. tahrt.kku·'k .-t - lt:ri JCJktLır. NqrıtM MDdllrU: M. Sami Katayıl Şeh;r }tıltit.E'ha:-;~t;ı tnr.ıfındı.ın y~pılıp Bcled:ye kaı1t1·1unı;•ı 70 :·ır.J 
tirileteği. ~ahatla dolaşttğını i ·ı 322 docjt!W'lrl.ı MehMtıt oQlı.ı JrılM· ... ıld•ı yw: (H. Beki,. Gü'90ylar ve maddesinin 9 unı:-u fı.kr&ı:<Jle 41 iuci r.1u<lri~ine 'fÖre Urt·uı1ıi ,_le1..·Hs t<'ıı~-
fade <'der. rettın. Hep't.athın. • A. Cemaleddln &•r•çc:.aıu mıttb••~•l f'1 ndan tetkik \.e h(>lcdı)t:rirı ihtiy~ıçl~!'!' 1. uygunlu~u kcı.İJUI \.C ah:n..:·1 

Fahri Uc:ar'ın Kornilofu gör- ______________________ ..;.,;... ... _....... Nafi.1 VE-k.!ileti tal"&fından hı dik ~ik•n Diiyük..ııi;ı niı.zın1 planı Lıı dı.!f.ı 

düı';ii noktadan 50 metre yu·karı-' A. lan Vt" EN.ldhbtaar lllütlebll Çi lO &ıe<1ıye n'erk<z binasında nPhalli mafüu,.ı.na taLk edilım~ ol.Ju~'U .,,,Ji , 
.da. da Ömer Tokadı kn('ağın<ia 

1 
S ' ı IDeD ı .- ehYı-ak. tızeı·e y3 p1 ve yollıı:- 1fnnununu~ 3 ttıı,.ü maddesine tc\.·fikı..n .~; 11 

tıu;ı<lıı';'l kırmızı 007.e G.W ci- ı ve n Kirl"t•I Fabrikaları Anonim olunur. , 6565 ı 
simle gönnl'l;i de nafiz na:ı;~!'la- Şirketinden: =============-===--=~==-==--====~ 
rınıu!aıı kaı;mıyacak kadar IJçüncü Da.vetname - İkinci ilan 
mühim bir mü,~ahededir. 170 Numaralı ilan Kuvveti<' ,.ı> itimatla söyliye
biliriz ki su~ıııı ikaında. kullanı
lacak infilak maddl'Si >e mcz
kti~ maddeyi at.e<;liyecek olan 
tabanca hemen o sıralarda Kc·r
nilnf tarafından ömere V<'rilroiş 
olmıı lıdır. Taşınan maddenin 
mahiyeti ve tahmin e<:Wen ağ>.r- J 

lığı gözönün<le tutulursa bun~ 
ıızak mesafeden ömer tara!ın
da n h~ yerine <kadar ,gE'tirıı-ı 
miş olduguna thtimal venim~ 

Bu müsbet. ve kıymetli şa.h<ı
deıt karşısında ~an Kornikı
f un, sefamthanenlıı 380 nııma-J 
ralı otomobili ile değil dt 326 
nunıaralı otomobili ile dolwıtı-[ 
ğının \•iıki olduğunu kabul et-

1 ıniş bulunması da ~ok manidar ı 
telakki edılmek l&.zimdır. 

Kornilofun; müd3.faaRınt ya
parken bilhassa Kirkor ile Oje- 1 

ni Abdulhhın şa.lıadetleri i\ze
rindc duracağını ve bunlardan 
Kirkorıın akli zafiyetinden ve 
ÖJeninin ise ihtiyarlığı ı<clıebiy
le ne söylediğini bılmediğinı~cn ı 
yine gah•e<lect'ğ;rü tahmin eyle
mtk her halde hatalı değildir. 1 
Kirkonın şuunına ve akli me-1 

lekelerine sahip bulunduğu ta-

garpte de, bugüne kadar bir e
şini görmediğimiz hava muha
rebeleri i~in lıazırl.ıklar bütün
leniyor. 

Bir yerde harp makaııizmaın
nın yetiştirdiği on binlerce 811-
ba.ya diploma töreni vapılırken, 
öbür memlekette har.er ordu811

1 er mevcudu kadar subay bulun
duğundan bahsediliyor! Mikyas, 
bB.llf kilçiimPOiyor. BUtün ba
yat makinesi, harp için islet.il
mckte ve bu kaynakların kuru
tulması gayesi gildülmelı.tedir. 
İmal ve~ programlan ~-ı 
ra sarıyor. Kanaatler, harbın ı 
uzun devamı Uz.erinde toplanı
yor. Ancak, kati netice yeri Av
nıpadA ise w söz süngünibı ol
sa da, hava ve deniz filoların
dan önce en mühim rolil ayır
mak da zaruridir. Denizlerde 
demokrasi bir emniyet bava.sı 
yaşatır ve propa.gımdanın kulak 
!ara ulaştırCLğı rakamlar gfll'
çekleşirse, havalarda çok kanlı 
eaYaşlar beklemek icap eder 
Bugiin için, batıda beşlıyan kilt 
le bava ga)dınşlarının bu JDAhi· 
yeti haiz ola.caklan zannedile
mez. Yannın dev musaraalan, 
muhtemeldir, bugUnkiileri göl
gede bırakaı:alı.tır. Fakat, bu 
yarın için bir ölc:U' ~iz.ebilooek. 
kimdir!, 

Fiyat Müraha/Je Komisyonundan: 
.Ai<la.11 •:e '.liJsl<ihısar M\ıttebit Çimento ve 13tı Kireci Fabnka

Jarı Anonim ,<;,~keti bissed..rla11nın a.ı;<ağıdaki ruznaıneyi müza- i 
h<:ı·e etmek üzere ikjnci c:efa olarak fevkalade surette içtimaa da
v~t olun<lııklaı~ 26 Mayıı; J!l12 tar;hindeki toplantıda Ticaret Ka- ı 

d 
'> 8tanbul Fiyat n1liı·ak .... b~ k·ıınisyvnunı.;.ıı '.!1/·ı/942 to.ırih vp ltil s.;..y.1 1 

nununun mu« del 31<6 ncı. ır.addC'Sinin Jüzuoı gösterdig'i nisabı içti- '"- · 
1

' 1 1 h- d k uaıülc 1nuhtelıf ne\i balık yağl~rına tcsbit cet.hu:-; u1nn azaml a~ı., Jiy~ıl· 
ma _ıa.sı o mac ;:ıu_ an, ~ır <:ti n:ez_ küre hissedaranı aşag· ıda "azılı •--· k 

k 
.r uu-illln al<lırıtdığı Vf'! btılık l ;•gt srıtı~1;ırHun ~crbt.>..;t bır.ı:kıldıgı il:in ı)luııur 

aynı ruznameyı 14m,« trEo ~ıme>< ıiwre 8 Temmuz 194.2 tarihine 
musadif Ça.rşrı:r.tıa günü saaı HS •le Beyoğlunda '.repcbaşında ====--....::::========o=========~(~6r-~,6~3;,> = 
Perapa.las otel1 salonlnnnda yapılacak üçi.iıu:ii bir fevkalılde top
lantıya dm·et olunurla.I'. 

RUZNAME) MÜZAKERAT 
lstanbul Defterdaı •ığından: 

l - AluPrııelfitı evvcljy~j 1937 se11 .... --F.inde başlayıp 8 Tt·~rinisani 1939 Muhammen 
\krilıı~"" ftvk.:ı~;flC ol:ır4~t t<ıı>k•n:.ıınbi~t:>t.larlar umun-ıl heyeti tarafından Dosya No. NEV'i Bedel Tern,natı 
kii 1"U:ı. ba"lruıan Ve fukat t.ıılfiil 1<.·rnve intr.ç c<liliı.t:Hıitı olan 9iık.et .ı:;er- 53052/42 Otupark .Müdtlrlligtin(e nl~\-L"UL ı-ıı .t..ırı 1~ı (162) 
lil.C:(ı·esını.n 1,490,00.- liraya çıl~arı.I.m:r:ı keyfi.Yeti, biloiı1arP. hi&e seut-U·~.rt tldet ıı.,· \le (20t:) adet ctı, .ıtrını.ıb~l latt.:.S:i 3063 ..?30 
kıymeti itibaı-iye~ınin te-qJU ta~vvuı·e:.·dlrı•esi Ü.f..••rine 19 K.;nuııu*'"\Cll ; \·uku.rıdi t:vsalı )'az.ılı otorı.u•>il ıa~~ikieı·.i 29/6/942 ''""..artt-ı~i gürO 
1°40 tnihinde .ic,kc.!:,de ular.tık toı>lanan hisscdnrLır UJllUrni hfyt>fhı<.le .-,~hıı ı;} d,.. Mlllı .Eıult." Müdill'lugiindc n~ute~Pkk.il koınisyonda ıhıp;JJı ı.:.ırt 
Y•niıien l<on•t·,•ılnnı~ ve b•J ••aila verıı. ın .. ele<•nden çıkeoı bir ıntili.( c~, u~ulıleı -:dtılcıt;aktır. 
ou u"l"lumı h~ye~ arzolunıntı!': ıdi. t~teklilerin 24:90 suyıh ku"\Untıı1 fıükiiınler! da;.ı-esinde n-.ı;...ırl.ınr:n;, 

.. ı\ıt olrlugu fHl'1' •lcre t<'fı•{•fl etiılen~:.c. alıuae::ık neb"'e)·e ı{lH:e tekrar. tehlii me\..tuph rını ıh.ılı! gtuıu ~a~t 14 ae ı.;..ııl .. ı- Komısyon Rt:ıshgıne ~evdı 
toplonaı.:ak lt:v>~•u.ld~ h<.so::ed,1rJ:ı.1 1m\Jrti he)cLıncc bu huı-,usıa katı bır ~a- etrı-ıelerı uıukt:ı.ddrr. 1'~ru:la 1:1.ahut h;in mt.t.kuı ııudürlüğc n1üra<:et<ıf. (6379) 
Jrt.ı: verılrn<''-i ı• t·ZKü1· 11' ı-:Jnt.nıtAf"~\"t.J ı r:,,.o Ja.rıhli un1umi he:yet w.r-.dınrlan 1 
karar aıtın· abn. nı'J ..,ll1ug•;nrl.ııl ıct.:ır~ l\1'eclisınce yapıln;..ı:~ olan tPnı.-..sl:ı.r, :Jl•••••••••••••••••m•••••••-~ 
ve tt-tkıkler netı•~e- mı görut;Jı.t-k, ~ırk·! dahili nuamname~ınin aeru-ı.Co1ye-l I D } D }) 
d~" b ıhsedrn be~mq maddmnın todil. \e •erına)enin tcıyidı ile yeııi his.el ev et emiryo arı ilanları•. 
l:itncı.leri çık.arılr. ~sı h;:,kr:ın( ..ı ııiu.U Lu k:r·ar "eı·mek. 1 F 

Şlrk.eı dnh~l4. ruzi11'\1rı~nlet. :ırJJn ~6- ncj mdddcsinin şekli h.az.ııı: 1 
t$irkeliıı ~··rıı,.~(Yf'~J il-1 yiız ı:""k · n bın lıı·io.d•1n ibarEt otuu b<ııheı'i tw., 

İşou hiEt.e ~t·nCi!dtınd~n bcdt>l.i tamamen te-'H.-i)-e crli~rr.ış :.urk altı bin 

MuhWUf tarih ve ü.ıa~.yvıılarda buh.ı.n11ıu .. , ·ahipaiz cem'an t62.;.) kalcn'ı 
e':':Yd nt;ık Jrttu·JYın J_lt .. eatıl;,ı._"iil<tlr. Arl\ırı'ıa 2/7/942 tarihine mü .... .ıdH P·""
ı;~bc gilııii eaat 14 tiP Tia,)'rlJl1J~ı53d;~ Bidııci t~letJne Konıic;yonunda yıııı:
Ucaktı.r. 

Ocınıan. h Jiro,ı~ı J.ı:~yıııet.ıncıe eHı r.llı bın tıJsseye n1ünk~n.1du-. 1 

ot.~ YÜ~ adeui_3. l K~nt....,UCV\iel 1919. t~tl"ihinde kapanan bili:t11çOlörı 01uci-ı İ b ' A f b ' ' stekWt-rın kdlluni ınu~·~k1':-(,t teınin;ı: akçelerile ınua~·yen rı·ün v~ Sd-
•• u'•'t' mo .. a ?'U'.~flat .. R r~k:ıl"nJ.ı,· b~l·-Un'llrı e~nva1 V(' ıncvcutiauıun iebuJ tt ~-
Aslaı\ ve Esk.ır;Phır )'luttf-hıt Ç.ııo.eııto ·ve Su KlxM!i FubrikaJan Anvrum i.l e kıJmisyon<la hruı.ır buluı)!'!laları l~Lın1dır. Bütün cı;;ya için t.·hmin e<li· 

Şirdeilu ne cvri r11u~biliOOe hali t;ı!fiyede bulunan AJ.:lan ve F ... -ıkibisarl len bedel (679) lira \85) kurl.L-;tur. 

şırl-_eUf'ri hi.FsedPrıaım;ı Mnül bulnlldun:lan hı.s~ serıedatı ndedince tevzi : ===E=~~=a=h=e=r=g=u=n=ti=glc=yc=k=·a=d=a=r=l:::>=le=tı=11=eyO:·c=n=ıu=·ro.=t-ıı=a=U=a~g:::ö=ri=il::eb:::i:::li:::r,~\=G.;:::3:::0~) 
ve i'Ui\ edilKelt ''e mutebaki d<ılqıa bin bee yüz adocti n~kten tediynt mukabi~ 
lmde ihraç oluru>eaktır. ~ Asliye (Jtoır.a Ma.lılı'eoı&- ..ayılı kanunun 31/2 ,.e 59 ı 3 vr 

'I'. C. K: nun 56 ıncı maddeleri· 
ne tevfikan .J. lira 10 kuruş "" 
Cemal Bozkurdun 31/ 2 w 59 3 
mucibince 5 lira ve Salih Cam 
bazın 'I'. C. Kanununun 65 inr.ı 
marldt "; mııcibinee 250 kurıış 
ağır l'<H'a cezası ile mahkiımi
yellerine ve Ayşe Girginin r; "' 
Cemal &zkıırilun 7 gün fi,.~,•' 
:va1>maklan ınen'ohmnıahıı 

tl~ytti ~ıuıı1iyen111 iıfıbU •,er111tey~J bil misli tezyit etn·.ei;e ö-ıl~İIİ)f:ti sinden: 
ola<"'°'ktır. T"7.yidi r-ermayeye kc:rar \'ıftildiğl l.aman hükfunetc ı.oalümat ve

Esas : 942175 
rilecektir. SerrrayeNn bir nüthnden lu.Gla te-".tyidi evvelemirde lıükümetin 
muvaf•katinin iatituıaline mütevaı.t...ttı.r. throç olunan senednt iı«lellerl tıı
maınen istihsal oho1mndık«;o tezyidi scın,a1eyc tasaddl Wilen1e2. Şirketin 
IJıreç eyliyecdi hisse 6eJledetmın n;.lııwneleri luılılelihruç llecelittasclii< lk
bı;ıat Vek~l~Une ~di "dilec~lı.tit. 

Şırket llissedaranı.mn 18 H .. m•nl337 tarihinde inikat eden ftvl.alôde 
~eyei! umumiye lçtim•ıncfa ittilınz oıuııan lraı·ara te•1ilkon 280,000 liradan . 
lba<et olruı eermayei lptida;y~ y.,.,ı~en her biıi l~er lira kıymeti itibarUn 
17,6')() adet lırse •'"'1edl !lırıt', <d :>ro•k ınıretile 367500 Usınnnlı lirasına ib
lrtğ edilrni~r. 

Karar: 39 
C.M.U. 52 

llülı.üm Jtİilil8ahl 

Çeşmenin Çiftlik Köyünden 
A v•e Girgin ve Salih Canbaz ve 
Cemal BQ:ı;kurt ı.aklarında hli
kümetin tayın ettiği fiyattan 
fazla.ya arpa satarak miili Ko
runma. kanununa a; kırı hare
ket ettiklerinden dolayı Asliye 
Ce>:a mahkemeııinde yapılan dıı
ruııına sonunda: 

Maz11un Ayşe Girginin 4180 

w• arpa bedeli ol~n 1825 lıııı ·; 
~un müsadetesine Ye G~ ü-ıc r 
maddeye görr hi.ikünı katilr.>t 
ğinde gazete ile neşir VP iliınır' 
karar verilmi~ \'e hükıaiin ka • 
iyet keı;bt!.miş olduğu ilim olu
nur. 

Şirket hi•seda.rurun 2!l K~numııvvel ıg:e tarihinde lıulıat eden 10,_ 

kalllde heyeti umıımiye oı;tlınaında llUlı:u: olunnn karara tevnırnn 367,500 
~radon ibaret ok·n ~rmny<i fi•~et ye1oi.U.n her biri bCşe<" li.ra kıynı•til 
ıtibarlle sa.soo adet İllllt• ~ ihroc edilmek suretile 580,000 Türk lira
sına lblAe edllmiştJI.) 1 

Şirket dohll1 nlıımınamNd.'lln ~"cı maddesinin tadilden sonra a.a- _.,.. _______ _ _ ___ _____ ________ _, 

eııiı Gekil: ı au:rındmetinc ihlve:J hakkuld~ıki tc~ if! 1 n1üzal..eres!. 
(Şh·k,,.ttn !e!'ın:ı:ıyni belıe1~j bet Ttırk . Jlrası ktymeıti itibarl~mde ikJ Ticaret K~nunwıun 38J incl nırıdık.-.i muciblııce hi:s.,edarlaraan bir .~. -

;ril2 dolı:aan sekiz bin hi .. e senffi;u• Jr•link11..oeriı bir mil;ron dc;ıt yüz dok
sım bin TUrlı: llrosıodım ·ibarettir 

Heyeti umum!yer.ıin <~l<Aı ve ""••'%t•rtı ~,,uıı;ye dair.,.indc bu .. rma
yeyJ tezyide ralfıhiyeti olaonktır!, . tııra~ o)wınn hlııse ser.ıedatı bedelleri ıa
mmnlle tııııeıı olunmndıJ·çn yeniden tez, idi serrn&J'e muam•leırl yapılanınz. 
Uis.se senedııtı tıılıı ve ilıroç olunm:ıdan -ı nilınunclcri Ticaret Velr.ile
tıne gönderilip tı'"dik ettiril.,,.,ktir) 

2 - Tienrot Vekl\letlnin ;ç'ı.nna. ıitfell iıtanbul Mıntaka nrct Mil· 
dirl'lil~unr<" 7/1/0 '-2 tarıh.li ve 100 ~ı.tniJ't"B.lı tez'!Cne Ue §ir). ete bildirilen 
. .,. Mr.re Jl.l.,..Ji•, ,...,....... e,,-""' ,.,,,,.,.n"11 iki mad!l<·rJn elrlret <IM>lll ııı~' 

. . 
• 

sesi olaiıın d'ahi ,,bu mhzakeieye i:tiı·f.k ve rey ita ctrneicc ht• <ı ••1 rdı 
ve bü'(ten xiya.ie hh t..~i olan wvat;._\ reyleri hi .. ,ch.·ri ni-.betnH•t! tt".t.<ı.\·ı·. 

eder. 
1~bı.ı iç~d.:ı bt:tzır bulullnıa; .. isliyen ·f!:vat, Tir-aı 1>t K;,ınunur~•ü!ı J' 

inci maddoıi mucibince ı\;tinoa ı..:uihinden bir·hı.11ta e\:\~ı hi~t'h"rhu şh '~ 
ıncrk"7.ine tevdi etmclıdirl•r. • 

BartkaJara tevdi edilecek hhise t;enOOat\ n1ukf.t.ilinde alırı~t·ak rr ı tt 1-

lar şirket ~lc.B:Dnt- tc\·diat ıl'..ahiyvtindc olornk ..;.)b,J cdilN~ktir. 
fstanbul, 15 Haziran ı94? 

11.,ECLISI IDAPE 
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