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A MEitlKA'druı gelen bir haber 

4 bu ıuırbı.n t imik \ e wıkerlik 
balumıııdan do ·I~ str..ı.tejl.51 tııı:k. 
ltıncıa bir flkir \erecelt mıı.Wy ttellr. 

AııK"rllm hUkQmetl yupaeağı beş 

trrhlı Jerlnc 26 tannrc gemisi yap· 
l'lıaJ, tercih etmiş, buna göre lmnın. 
llt verwl,ıtlr. Amp,rll.<ının bu karan 
1039 cylUIUnOOnbeı1 dcmnı eden Jı.ıı.r. 
be alt slhlrl rln bllhnssu. m. 7.lllll:Ml"' 

larııa :r.lhlnl re POkmlık veren, yıL 
dırım tesiri ynpnn 3enl ·erlilt ll"' 

LlbJn ccıılı~n:ıe 11 ~I h:ı.tlard:ı. 

iki Almnn nskerl 

Bardiyaya 40 
kilon1etre 

yaklaştıktan sonra 

• 
1 9Ullerlnln u~ demektir. 1 

t..ccrç! bu f>Uur harp ba.şla.dıktan K hl 20 ( A A ) O 
U9 ııeno &0nm orta3n çılcmı tır. Gerçi l .0

1 
rr:, • • - rtn şark 

U"J Uç ııcııe bUylli nıutk-filderden ııbgı ız km•,·etlcrinin cunınrlcsi 
te lıği: 

~yad.o on!Arm onırLnd ~alışan lrtl. 
Wk dovlctlerln bayntıııda. tarihin u. ScJ J a: " kun·etlerlmiz, 18 hazi• 
lnu!ın:ıdılı: fııclal:ırmdlUl 1Jlrl olacak· ran ı;;fiııu Lkı nrıa k<ıll;ı <loguyn 
hr Fnlmt hurbln mul•adderatmı ldJ.. ıloğru ılcrlcyen duşmnnı dün. çar. 
re .eden illınlyctln bir sır lıall.odcn _J)IŞt.u:ığn zo.rlnmışl::ırdır. Dü.şmar. 
tlkmıı.sı lı.ırp b:ılamında.n yalnr.r; !J!r ı ılcrı • h:ırcJ,clırıc . clc,·nm etmcmış ve 
~hnt t lın.mUIUn lfodesl değildir. Bel. Bardı~ ay:ı. 40 kılomctrc lrnlmcıy:ı 
ki de bu yeni anlayıs ıuu-bln ımderl k, I a1<l.ı.~tıktllıı sonrn, lıcı ik 1 
Ilı.erinde mU r olaca.it m:l.hl,>C'tte • j kol b:ılı ls!ıknmcııine yol değiştir - ı 
Clir. Hnrp ba,.'lladığı :r.nlll31l lkl tnrof 1 mişlcrdir. 
llrıı mıJu bir mllsa\·llllt yoktu. l\llh,er Kahire,. ~O ~ A.A.) - R~yter ?irın
devletlerl harbe bnzırın.n~ \o s.ratcjl 

1 

sının sck1zıncı ordu nczdındekı hu• 
bnkmund.ın kat'l bir Ust\lnlilğe nhlp 'iusl muhabiri bildiriyor: 
tirler. Alıuan harp umllerl, hn.vn ııtın. Hommel kıtııları cuma akşamı 
lunın dAnlL., kara blrllklcrlle b nı.bl'r 1 Tobruk kıı~ısındn tekrar birleşmiş_ 
t'alı,mM• csasına day;uıı~ordu. lir. l.ibyn mulınrchcsi dördüncü 

Vilkla hı"-n. strntejlslne dayıı.rum hnftasııııı gireıi<cn Tobruk lknlesi -
)'en! askerlik sanatı mllttofik genel nin çölde mihver !kll\-v.cllerine kıırşı 
kuromylarında tnmıımllo mcçlıfil bir çevrilen topları 4v kiloıınelrc uzun. 
&ey değildi. ı~ru nt lrtlt:ıın s3tc11 vo lu~tıııdaki miiclafnıı ÇC\TC~i üzerin• 
dertnlllt yıınıııdıı yeni bir UstfüılW: de bir kere dnlın kllkremcklcdir. 
~ olması bir tllr1U klfisllt :t.l. Sircnnilrnııııı lm J;ürük şelıri keli _ 
lıinlerde knti bir JınlJl,nt tesirini ynp. menin askeri manasında hiç bir 
tnıyordu. ı surclle cevrllıniş değildir. Cenubi 

Müttefiklerin bn anlnyışsızJıJ;-ı. Po- 1 Afrika ,.e Rrilanyn devletleri Tob • 
lonya, Non-eç, Felemenk, Belçl.kn., 

1 
ruktan serbestçe çıknra1k mih\-cr 

li'ranu, Bnlknnbr, Glrlt hAdlSl".lt'rln. I iaşesini ciddi bir urd!1e hırp:ı]a. 
den sonra blr :r..llınlyet dctrlşm ine maktadır. Rommcl Tobruk'u tnnr • 
llebeb oldu. Geç olan bu lmfa l.nlulA. ruzunıın Hk günlerinde znptelmek 
bı, burriin bile lnglltere '\'O Amerika ümidindeydi. Şimdi Tobruk'un ba 
l:lbl hfı.lfl bliylllt hn'kfinlılra s:ıhlp o • lı knpılanndn ltıılynnlar, dojtusun: 
lan meınlel;:etıer için d~wn~, l;:o.za.ıı· da da Almanlar vardır. Bu müddet 
tllak ıcın bir faktör olarak L.'llllıınıl. zarfında ise cıekizlnci ordu doğudaki 
l'll:ıktndır. yeni hallını ikm veUcndiriyor. Tob. 

Almanya ilk clarbeyl ll!lli t"ftW\'ll. Devamı 2 ncl Myfnda 
lcu llo indirdi. Bu sll!'lh UstUnlü.;U ilk 
tıunn.n!ar ordubnnd.3 lı:UçUk silıUıla. 

l't.n lall'IJISlrld& bArp arabalo.nnın ÇI" 

kanlma."lı, ole, Jmllmn '\'C mı:ı.ruk kat. 
rnsrna ıcı b:ınıt dolu top nıı.mlusunnn 
8okulm!ısı gibi tesirler ynptı. nk za... 
~lnrda göro OIJ.rp!Ul hfidlııc ilk çağ 
lal'tn büyük :r.a!crlerlıle benzcmlyor. 
cıu. 

Bu :r.aferll'r kazruııldıl;"l zaman mut 
t~lklerln gO\·endlğt müttefik znnınn· 
ctı. Zaman fıllı.al.Um h:ırbl bütün :r.a. 
ferJertno mğmen ı'.\lnı::ınyn lehine im 
hrnıık lmktlıunı \"erınedL Bu suretle 
tlıUttcttkler zamanın it tlfııland:uı n. 
ta.mı lltırette lstlfııde ettiler. ''Zn· 
titan" herke..'lln nıUıtcJllddlr. Ond:ın 
İııtlfade etmesini bilen istifa.de eder. 

§lındl mUttefikler kn7.andıklan m. 
lllanı yeni stnı.tejlnln istediği sll!ıh.la. 
!'t yapmaya bnnoolyorlnr. Bu suret. 
le muharipler ııraıımda sllAh m\L'WlVB" 
lı temin edillyor. Amerikanın beş 
tırtılı yerine 25 utnk gemisi lnıJn!!lDa 
!tarar vermiş olması yeni harbin, ye. 
ili rııa.ntığvı fd~k edllmlıt olduğu. 
lltı göııterlr. 
~Utteflkler, uzun bir sulh de\Teo" 

'1ııdo elde ettikleri servetlerle bir 
toıc lmkAnlarn maliktirler. Eksik o
lan bu lmkAnlnrı tahakkuk ettirecek 
l>llıı Ye aakorllk zlhnlyet1ydl. Bu 
~~ ve askerlik zlhulyott de muhare. 

lhl'ydanbnndn. lfııa olundu. 
!:\ llakahm bundan sonra maddi sllMı.. 
t ha.rbın aeyrl pusıl inkl,n.f eöeOOk. 
lı-, 

r 

Hitler 
Fra sanın 
yardımını 
istemiş 

.. "'ırnanya için işçi 
toplanacak 

Vaşington, 20 (A.A.) - Unlted 
Pressıh Vi§ldeki muhabhi ııu telgrafı 
göndermektedlr: 

Httıer, Lavala hwrust bir murahhas 
göndererek, Rusya.ya kargı umumi 
bir taarruzun aritcslnde bulunduğun.. 
dan Fransanm, kendisine yardım et. 
mesini ıstemJ§tir. 

De Brinon, muro.hhasa IAvtU na • 
mma cevap vermi§ ve Almaııyanm 

ga!ib!yetl Ue temennilerde bulunmuş. 

tr. • 
United Press muhabirinin telgrafı 

şöyle bitmektedir: 
lm;n.l altında olduğu gibi i§gal al. 

tmda olmıyn.n yerlerde de işçi topla. 
ına bllrolannm açlımaaı için ~mirler 

verilmi§tlr, 

Ruzvelt - Çörçil 
konuşmaları 
-0--

Libyalja 

Anlı:nra, 20 (A.A.) - Ticaret Ve. I Madde 2 - Bu fiyatlar, istihsal 
kAletinden tebliğ edilml§Ur: bölgelerinin istasyon veya iskele o. 

Madde l - BUtUn bir mahsul lan vllAyot veya kaza merkezlcrlnctc 
mevslml devamınca cari olmıı.k Uzere çuvaım olarak mtıstahs!lln toptc~ n. 
geçen sene bakliyat zUmrcslno dahil zamt satı§ fıyatlandır. Vasıflan da• 
maddelerin mtlstahsil bölgeler a.zıı.mi ha aşağı olan mallarla bu maddele. 
:f.ıyn.tıariyle vekAleUmlzce tcsbit vo rin diğer nevı ve kalitelerlntn azamı 
Uô.n olunmu§tu. Yenl mahlul mevaı• !!yatları, mutad farklarla ve icabına 

1 
mı lçln hUkı..met tarafından hubub:ıt göre mtıstabsil kaza merkezleri için 
fiyatlarının snbit tutulmıısı karn.rln§. de a)TI ayrı olmak uzere, vllllyet !1-
Unlmı§ olduJ1undnn, bakllyat zUmre- yat murakabe komisyonlarınca t.cs. 
slno giren maddelerin azami !iyntıa. bit ve ilAn olunacaktır. 

Madde 3 - Kuru .fasulya, meret• 
mek, nohut ve kuru b:ıkln. ticnroU 
yapan mutıı.vnssıUarm kA.r hadlerı ve 
bunların kurduklıı.n zahireci birlikle. 
rlne verilecek yeni va.zi.tcler vektıleU• 
m-tUıe aynca tebliğ ve UAn olunacak. 
tır. 

Madde 4 - M.tlstchllk merkezlerin 
yeni aza.mı fiyn.Uan maballl fiyat 
murakabe komlsyonlannca, geçen 
sene ~ebllğ olunan esaalar 4alresindc 
tayin ve 11A.n olunacaktır. 

n dıı hububat .fiyatlarına göre ayar ------------------------...-=----
Amerikan 

seferi heyetı 
gelecek 

---0-

omel kuvve (eri-

Larnnıık suretiyle yeniden tcsblt edlL 
ml§tir. Yeni mevshn devamınca cari 
olacak bakliyat azami :flyaUannın e• 
sn.slan şunlardır. 

a) En çok yüzde 8 yabancı madde. 
al olan bırlncl nevi kuru çalı .fa• 
sulyası 24 kuru§tur. 

··rkOn ·zmire ilk 
g· di erinin yıl 

nin silahı üstün b) En çok yi1zdc S yabancı madde. 
si olan birinci nc\1 ye§U mcrcı.'" 

uma kut andı 
mek 18 kuruştur. lzmit, 20 (A.A.) - Ebedi Scf 

c) En çok ytl7.de 3 yab:uıneı mad. Alatü~ün ilk defa şehrimize gelişi_ 
desi olan naturel nohut U ku- nln yıldönümü olan dünkü günlı 
ruştur. , lzmit halkı içlen tczroıürnlla kut • 

d) En çok yllzdc 8 yııııhncı madde. lnmış ve şclıir baştan b:ışa ,bnyrak. 
B1 olan kuru b:ı.kla ıs kurtı§tur. lorla donatılmıştır • 

Llbyn ileri hatlarında bir pansım:ın yerinden gürUnllş 

ayıp arı 
Yazan: BiR MUHARRiR 

1%5 mllyonnnıı mukabil Almanya 160 
mllyon ton alömlnyom lstlhsal et>o 
melrtod.lr. 

Felemenk IDndistanı Japonlıırm 

ellno geçtikten sonra, AmerUın, hn.rp 
ııanayllndo fevlmındo ehemmiyeti o. 
I:ın kaoçulrtn.n da mahrum knlmıstır. 
Snn'i kauçuk hem lhtıyn.m. kMl gol
mlyor, hem de çok pnhalıya. mal olu. A LMA~R Çörçllln birdenbire yor. 

Vaslngtcına gidişini, Röyterln Bununla beraber gerek enerji L• 
bir kfslrt.no dayn.nıırak, lngllltlerln tlhsnl tıdl'n mnddelcr, gercltse gıda 
endJşe verici bir m.'lhlycıt alan gc:ınl mnddeleri ve :madenler bıı.kımından, 

knyıplnnna haınledlyorlar. \'B{jlng. ortalama hesapla. demokraııller mlh. 
tondan gelen bir telgrafta Amorl~ vercllerden kıı.t kııt tıstundUrler. On
da blltün te-ıgdhlnnn gUndo lld gcml lar için asıl da'\"a, bu ına.ddelerl mUs. 
yap:ı.blldlklerlııl haber \'erdi. Alman. temlekelerden vo kolonilerden ana
lar glinde 6-7 gemi ba.tırdıkbruıa \'lltana ve Amcrlkndan da İngiltere. 
göttı blUihı bu Anglo • Sak&On tez. ye nakletmektir, ki asıl zorluk burao

·gfllılan bu ka.yıbm ancak yıınsmı d3 kendini göstorıyor. ÇUnkU bUttln 
teWı ede!>lllyor, demektir. Bir denlzJcrc'le .Anoglo • Sakson gemi 
Anglo • Sakson tc.lgrııfıııda lstuısalln kn.yıpbrı, geçen dhan harblndeldn
memnunluk verecek derooedc old~ den çok d;ıha fazltıdır. Böyle olması 
ğu.nn, fakat bunların dağılm:ısında da tabiidir. ÇilnkU bu harpte Fransa 
zorluldara. uğrandığı itiraf odlllyor. demokrasiler arasında buhınnndığı 

du. Uç gUıı C\"Vel A\'llstralya bıuj\'tıo- gibi ltalya \e Japonya da Almanya. 
kW KUrtln de, mlitteflldcrin, kaybet. · mn yaıımda yer nlmı!jtır. • 
tikleri g6111.llerln hepsi yerine yenlle-- :işte tngiltereden, Amcrlkadaıı ve 
rint koyarnadıkla.nnı reanıcn söyledi. Avustralyı:ıdan ytikselen endişe 8CSle
ledi. rlyle Çör{llin bu ani Amerika seya. 

Bir ç-0k ham mııcldclerln lstUı91Lll hatl amsmda bir münasebet bulıın
bakonmdıı.ıı dcmolcrnsllorln mihvere maııı lhtlmaU bundan dolayı pek 
ne Jmdar Ustun· olduğu mıı.lnmdur. kuvvetlidir. Japonyanın uzak doğoıla 
Komlirlln % 60 si ve lln.} itin % 65 l ve mihverin §imdi ACrlkııda kaznn. 
Blrl~lk • Dm·letıcrdedlr. l:'lne bU makta olduj;'U muvnftakıyetıer yU
devletler yıllık 165 nıllyon petrol ıs. zilndcn demokrasilerin muvasala yoL 

ine olu ' 
Top infilaklariyle 
şiddetle sarsıhyor 
lnclıolu, 20 ( A.A.) - Snhilimi7. 

şimnli grırhtsinde bir mevkiden ak 
setmekle olan top ve inlilük sürül : 
tüleri dün sabah şiddetini artırmış 
\'e fasılasız bir surette devam eyle. 
miştlr. 

Bu infiliıklann şehir binalarında 

husule g~irdiği sarsıntılar yüksek 
mevkilerde rnzlnca hissedilmiştir. 

Şar e 

Sivastopol 
düşmek üzere 

-0--

Londra 
Dura an çok ciddi 
olduğunu bll<if riy r 

-0--

Almanlar 
Sivastopolda yalnız bir 

taarruzda 3 t~men zayiat 
vermıış 

tlhsal ederler. l'eşinden gelen Rusya lan her gUn biraz dahn tehlike altına Londra, 20 (A.A.) - Sivnstopol 
29 milyon, \'enezur.IL~ 27 milyon, girmelitedlr, Buna kal'IJı Aııglo - kesmiinde çarp~.nıalar §iddeUidir. 
lran 10 milyon, Irak 4 kil.sur milyon Sa.ksonlnnn ne gibi toılblrler nlnbile. Alınan generalı bir tııanıızda 3 tü. 
ton ıstıhsal eder. Demir ve bakır l!P' ccklerl kestirilemez. l\luhakkak olan meni feda etmiştir. Alman gene· 
tflısallnde de BlrlcıJlk • J>e,·ıetıer bar bir şey '\'tlrstı., o d:ı, gemi knyıplal'I" rn i topla yol açmnğa teşebbiif• et. 
ta gelir. Buna mukabU harp 8llDayP. nın dcmokrnsllerl birinci pl!'ınd:ı dil. m5ş fnkn.t Sivastopol ltnleslııfo top 
inde blrlnel derecede eh6IllmlyeU o. 5UndUren en ehemmiyetli meseleler nteşl knrşısmda a.ğır za)ia.ta uğ- • 
lıuı alomlnyom vo nıagııııczyom ı. anısına glrml3 oldnğudur. Harbi ramıı;br. Bununla. beraber kn.lc 
tihsnllnde Avrupa (Frıuısa, Alnuuıyn kaybetmemek ya gemi lmybc~ üzerinde tnzyik fazlndır ve durum 
ve İtalya) demoltrasllerden pek fark. mck veyıı bunlarm yerine • yQDllerlnl 1 ciddi addedilebilir. 
lı doreoede üstllndür. Amerikanın koymak IAzım geliyor. _.. Dc\>amı 2 ncı ıııaytacla 

Bu münasebelle ibalkevinde )'Bp~ 
lnn ve kalnlıahk bir halk kütlesinin 
iştirak eylediği toplantıda Atatür 

kün !zmite bu ilk gelişinde söyle : 
miş oldtikfan nutuk okunmuş, ~ı 
alnn hatipler o günkü dunımu ya. 
şatar~ Ebedi Serin hatırasını JlA"' 
ziz e:Ylemi-şler-Oir. 

<>-----

Alman tebliği 
Sivastopol 

önünde 
Rus kuvvetlerinin 
imhasına de'iam 

edili or 
~ 

-<>--

a kofta 
Bir Sovyet 

tümeni 
kuşatıldı 

-<>-

Moskovaya gire 

• 

,urmansk üzerinde 
hava düellosu 
şiddetlendi 

Berlin, 20 (A.A.) - AllJ'..nn or
duları başku.mnr.danJrğmın tebli • 
ği: Si vnstopol lxı.kiye !b.-uvvetlcri • 
nin yok edilmesine devam olun -
maktn.drr. Bir topçu mevzii ile 
bir ~mir havuzumm her iki tara
fındaki ıı.::ıhn zapttdilmiştir. 
Kaluıin hmüz ır.uka.vemct eden 

ı;imal kısm.mdaki son sabil istiiı -
klirrımm ele geçirilmesi için el'an 
snvaşlara devam ediliyor . 

Çember içine a.öman cenhenin 
cenup Jresimınde .Alm,-uı ve Ro

men kıta.lan, <lü~ klU'§ı taar
ruilnnnm pUsJdirtüldülı:ten sonrn 

r 
Dlf'"" Devamı 2 nd sıı;yfada 

Esk ve yeni 
Boftazfçl 

Rıı.s:ın Bedreddin Ulgen tara. 
fllldan hazırl:ınaıı bu çok aıu.tp 
mm-zu birkaç gfuıe kadar Ha. 
her gazetesinde ba,,'llayııc:ıldu. 

Bu ııorlde, b:ıharm en gllul 
günlerini Boğazrıı mavi sularm. 
da ccçlren emektar kapt&ıılarm 

menldl batm.llifw • • ' 
ıın:. 



Ayakkabu:ılar emiyetinde 
usta, çırak ihtil8fı 

Ayakkabıcılar cemlyeU, usta w ı leri bUyUk ~Jeml r yapmağ& tefvik 
k&Jtalarlıı 1e verenler arasında sene • etmekte ve tabıt pazarteat ı;UnU de 
lef'denbcrl devam eden çeki§meyi nL çal~amaktadırlar. 
hayet ticaret vekll.letlne bildirerek 
;vekaletin mUd:ı.halesinl ıstemcğl mu. 
nasip görmUştUr. 

İddlayıı göre kal!alar bizde ayak. 
kabı s:uıayilnln hem tedennt etmesin 
de, hem de bugUnkU fiyat yUltselme. 
sinde Amlldlrler. ÇUnkU yeniden kal· 
fa. yetfşnemeslnden ve iyi kalfala· 
nn vatan hizmetinde bulunmasından 
isttfııde eden kalfalar imallye Ucret. 
lerinl gittikçe yükseltmektedirler. Bu 

Yukardan ııgaS'I iş kanunu hUkUm· 
lerine muhali! olan ııu vaziyet blr ta. 
m!tan da ayakkabı gibi en mübrem 
bir geı;un maddeai Uzerlnde halkı ik.. 
tlsadcn tazyik ettiğinden büyük, bir 
ehemmiyeti haiz bulunmaklndır. 
ı\nkarndan bildirildiğine göre, 

Büyük l\lillet Meclisinin dünkü top. 
lnnlmnda köy okullnrı \"e en titü· 
!eri tcşkillitına nit knnun ile hası• 
lntı Milli Müclnfaa Vckliletinin fcv. ocklldc haftalığ'ı 90 liraya çıkan kal. 

fal&r vardır. Ayrıca her kalfa yeni 1-nlir!e masrurınrııııı kar~ıhk tulı•J. 
ttr işe girerken (plAçka) namı altın. ınok üzere 150 mil)on liraya ım
dıı. ıoo liradan b:ı§layıp 500 liraya dar dahili istlkrnz aktedilınesine 
kadar yükselen bir h:ı.va parası iste· dair olan kanun ldyihac;ı müzake·-c 
mektcdir, Fakat bu parayı ıııan bir \'e kabul edilmiştir. 
kalfa kısa b r müddet sonra ışl bırak Bu münaselıe:le l\tnnrif Vekil" 
.ma#I ve ya lxlı:ıka bir yerden gene H san Ali Ylkel ile Maliye Vek1ll 
bu oekilde bir parıı alıp oraya geç • Fu:ıd Ağrnh söz nlnrnk ı;ekfıletlerine 
meğl i§ten bile saymamaktadır. Ta. ait im yeni kanun layihaları h:ıkkm 
W btltUn bu paralar mti§terilere yük do izahat \'C~işlcrdir. -
Jenmckte ve aynltkabı fiyatları git. Meclisin dünkü toplantısında dl. 
tikçe artmııktadtr. iter lınzı Inyihnların birinci mlizn 

Kalfıılar son zamanlarda pazar ta. kereleri yapılmış ve müstacel ola~ 
ttnnden eonra pazartesi gUnıerl de ldyihıılnr çıkarıldığı jçin o~ustosun 
plrfmamağı iUyat cdlnml§lerd r. J üçüncü pazartesi gününekadnr talil 
SfDnkU fazla knmnı; onlan pazar gUn l:ıırnn verilmiştir. • 

Unka a 
tekrar y 

ı mey nı 

kseltilecek 
Gazi köprllsünUn bir bnşmr tcekll e. 

dan Unkapanr meydanı köprünün ye
line konulmaBI sıraaında köprU aat • 
bmda.n dokuz metre a,ağıds. kıı.ldığı 

1çhı bu kadar yükseltilml§tl. Fakat 
§1md1 Zeyrekten Unknpnnr meydanı
na gelen Gazi bulvarı bu meydana 
nezaran yınc bir buçuk metre kad:ır 
,uıaıek knlmı,,trr. Bunun için meydıı,. 
mn kaldmmlannm t~krar sökUlmesı. 
ne b6tlanm~tır. 

Unkap nı yeniden yükseltilerek 

buıvarm meydana blrle§Uği nokta lle 
aynı aevlyeye geUrllcccktlr Bu şekl'· 
de meydan köprüden daha yükseğe 

çıkmış olmıyacaktır. ÇUnkll meydan 
esasen köprüden itibaren 30 derecelik 
bir zaviye ile inmekteydi. Fııknt mey 
dan bu şekilde EminönU • Eyllp end· 
desine nazaran çok yüksekte kalmış 
olmaktadır. Bunun için Emln!SnU • E. 
yüp caddesi sebze halinden Clb:ıllde 

İnhisar tabriknSJ önüne kadar yük • 
.eeıtUcccktlr. 

BU 1 FAKiR ALKA BEDA A 
O OR DAGITILACAK 

Ankarada.n bildıir.Jdi~ göre, 
İsta.nbul&.ı yakacak tedarlkindo 
bli.yi!Jt rorluklar çeken fakir hal· 
mı, önUmüzdcki kiş mevsiminde 
pnra.mz kömür dağrtmak ilzere 
Vakıfıar idaresi hazırlikle.mıı bi
tirnili:ı ve muayyen camiler.i.n ih
tiyacı da dclri lo!mak llzere şimdj. 
Clen 340 ltn kilo mangal kömüriı 
tenin cd ilmiştir. 

Şar cep ilesinde 
Ba§taratı ı ıncl sayfada 

Te.yml.8 gıızetesınc güre, Rus u
pklari Siv:ıstopol keslm!nd~ ndet. 
~ az omın.Iarmı:ı. rağmen faaliyet 
giistennektcdirJ,._r. 

:rass Ajansının bir ha.ben, Al
meıola.:rm haziran ayının onunda 
ISiMstopolı gırmek ümit ettikleri
m alman csirlerde!ı öğrenildiğini 
llldbmişUr. 

Bir Alman tümeni iki gtinlült 
llr Ç3rpIŞlll.8 sonund:ı mevcudunun 
rome a.ltmrşnu kaybetnıiş bulunu
J!Ordu. 

Malta adası valisi M. Gort Si
'88topol mUda.filerine bir tebrik 
meeajt gönderm"ştu-. 

Ha.rkof kesiminde Van Bock ol"
dıılarmm knyıpl:ı.rı peik ağırdır. 
Moskovn radyosuna göre, 3 gUn
~ e 38 .Alrn:ın b?do tahrip edilmiş 
~e 65 t:ı.ntı: un hsrora uğr:ıtılmt§
bı'. 

Ktzüoııodu i3mi vcrilmiyen "K. 
eetırini işgal etJni~t:lr. Şehir bir 
g'CCe hücumu ıle nlınnuştır. 

MosJwva radyosu, Alma.nlann 
Leningrad bölge!!inde çarpış:ın çe. 
tecilcrc ka.rşı bUvük kuvvetler gön 
derdikJctini bild':rrm..5tir. Bl ray i
çinde çetedlcr 2500 den farla Al· 
mruı öldürmUıderdir. 

Vlşf. 20 (A.A.) - Son 24 sn:ıt 
lıeinde SiYa'9!opol luılcsinin ,·nziyc. 
ti daba fennin mıştır. Almnnln• 
fimdi kal nin dibinde hulunmak -
tadırla • Knlcnin cenup kısmın 11 
mayn t:ır'aları arnsındJ ilcrlcmckr 
lm:vdedilmişlir. 

Alman hava kuv,•ctll'rl k ll'yr 
<ıorıruıdnn nl!ır captn hornhıılar yı • 
Hlnnnktftdtr. 

Londra, 20 (A.A) - Gct'c y:ırı-ıı 
Moskov:ıd:ı neşredilen l hlığ, Siva-ı_ 
top0l kc mınde \Şiıddctlf muhore. 
bclcrden lı::ıhsetmektcdir. 

.Fulaı.nı.yn her gUn mcak yemek 
dağıtan dört ımnret ile hastahane 
ve Mir vn.kif müesseseleri için de 
aynca 2720 Çeki odun hazırlnnmış 
tır. Evkaf idaresi bir taraftan 
fıbfdelerlmizin muhafazası ve ima
rı işiyle uğl"3Şırkcn içtimnt yardlm 
e:ahasınCia.ld deY3lllh faaliyetlerini 
bir sene içln da.ha bir mikyasa çı .. 
karmrı.ğn kanır vermiştir. 

Milli ŞE 
Dün de Yüksek Ziraat 

enstıtusUnU şereflendırdıler 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
RelsicOmhur Milli Şef lsmel lnönO, 
dün, saat l 1 de tekrar :rüksek zı 

rant cnstitüsünıı şerefiendirmfşler

dir. 
Profc ör ve bir kısun tıılchc ta• 

rnfmdnn !..."11.rşılunnıı Hcislcfııntnıru. 

muz, saat 13 e lkndnr enstitiide knl. 
mışlar ,.e muhtelif derslerin imli• 
hanlarını takip buyurmuşlardır. 

Amerikada uçak 
imalatı 

\-'aşinoto11, 20 (A.A.) _ Amerika. 
dn ucnk imali rleY ndımlarln yi1rü
mckteclir. 

1940 senesi lınzirnnındo, ııyda 500 
ucak, ıou sen i hnzirnnındn n~ııdn 

1500 uçak, 1942 sene'iinde lınzira• 

nında ayda 5000 ucak imal edil _ 
mlştir. 

A ng 
''Harbi kazanacağız,, 

diyor 
\'o ıngtoıı, ıo (A.A.) - Amiral 

Killg, babdyo mektebi tnlebeslne hl. 
taben şunlan aöylemlştlr: 
"- Bu harbi kaz:ın::ı.cağız, devamlı 

ve mkı çalışmak, fedakfirlıklara kat· 
l nmak Jlzım. Hl'r §o:?ydcn tlncc, ma. 
nevıyaunızın yertncıe olması gt'rek • 
Ur. Blzce. malzemcd n evvel onun 
chcmmlycu vardır.,, 

Dağıtma Ofisi Umum 

------------------ - -- -- - -~- -

l.lbyada 
... -.ıar-ıı 1 ......... 

nık'un bu sefer de mihver için d~ 
vamlı endişe kaynalfı kalarak nasıl 
mukavemet ddt:ccği hOkkında şu 

veyo bu istikamette knt'I bir hüküm 
'licnnek zordur. 

lnglllz donanmMının bu screrik 
mücndelede evvelkiler kadar önem. 
il bir rol oynamadığını teslim et • 
ınek lll.zımdır. Tobnık'un znph 
Rommel'in iaşe yolunu yarı yanya 
kmıltııcnktır. fştc bunun içindir ki 
Hommcl hu kalenin zaptına bu 
kadar önem vem1cklcdir. 

Londra 20 (A.A.) - Sekizinci or. 
dunun esas kuvveti ılmdl Libya cep. 
hcslnde kuvveUI mevzilerde bulun • 
maktadır. Diğer bir kuvvet te Tob. 
ruk kaleslndedlr. 

Gambutta çarpışmaların olduğu 

söylenmektedir. 
El!dem rneydanındıı bulunan düıı. 

mana kar ı top ate§I açılını§tır. 

\'I ı, 20 (A.A.) - Mihver kuvvet. 
ıerl Tobruk kalesinin dış müdafaa 
hatıan ile temas hallndedlrler. 

vı~ı. 20 (A.A.) - L1byada, şimdi 
Tobruk kalesi çevrllmlııur. İki ordu. 
nun vazlyeU aaşğı yukarı geçen se· 
neklnln aynıdır. YcgAne fark, Alman. 
lo.nn Glrld ad&Smda hava Usleri ol. 
masıdır. 

TOBRUK TAHLtl"E Ml 
EDlLEOEKf 

Vnşlngton, 20 (A.A.) - Londrn.da 
çıkıı.n bir gıızetenln Libyadakl mu ı.. 

hııbiri, lnglllz umumt karargAhmm 
Tobnığu tahliye ~tmc!l muhtemel ol. 
duğundan b:ıhsetmekt.edir. 

RÖYTER ~nTJIABIRlNtN 
VEROtGt MAL'OMAT 

Kahire, 20 (A.A.) - Röyterln 
sekiz;nci ordu nezdindcld muha.bi -
rlndcn: 

• 
ın illere 
Mahkum/arı

da askere 
a/ılJOT 
-0---

Vl§l, 20 (A.A.) - lnglltere hilkC. 
metı yenl seferberlik tedblrlert al • 
mıştır. .ABkerllk çağındıı olan Am _ 
me hukuku rnahkt'lmlıın vazifeye a • 
ımacaklardır. 

••• 
Londra, 20 (A.A.) - Londra gaze. 

tclert dUn aı.kpm ikinci cephe mese • 
lcslndim balısodi)'Ot'du. 

Tayml.ıı pzetc&1ııtn Moakova mu. 
hablri, HltJerln tehlike)'i sezdiğini 

ve mllttonklerln katı nlyetlcrı orta.. 
ya konulmadan Alman ordusunu teh. 
ilkeli l,.<ılerc atmak L!temedl#lni bil • 
dlrmektcdir. 
FRANSIZ SAJl1LLERt IVlLLER • 

DEN TAIJLİYE EDlı.lYOR 
\'a~ngton, 20 (A.A.) - Parist.ekf 

Alman kumandanlığmm emri tl7.erlne 
Dleppc ve Bulonya nraaında, sahil 
bölgelerlnd0 n sivil ahali tahliye e _ 

dllecektlr. 

Moskova 
buyuk elçimiz 

T emmu.z bCJ§ında Kuybifele 
dönüyor 

Ankarndan haber verlldlğine gö
re, bir mUrldettenberi mezanen 
memleketim.izde buıhınan Moskova 
bilyük elçimiz, Ali Hıı.yda.r Akta
yın mezuniyeti ay sonlanna doğ. 
ru bitecektir. 
Şimdi A.n:ka.rada bulunmakta o. 

lan büyük elÇ'i.mlz, nltı.k'ldar daire
lerde temaslarda buluıınrnıktadır. 
Elçi temmuzun ilk gUn'erlnde 
Kuybi,.~fe hareket ederek vıWfe
cinc bn! byacaktır. 

Mlhver icin d:Unt bir endişe 
mevzuu olaiı Tobnılaın tutun:ıcağı 
ve e3ki kıılıramanlığmı gösterebi
leceğine ait şu veya bu manada 
knt'i bir hUküm verm~k çok güç 
olanckbr. İngiliz harp bahriye -
s:nin bu sa.va.'}ta gcçenkilere nis
betle dnha az önemli bir rol oynıı
dığrnı kab11\ etmek li\z'mdır. Tob· 
rukun znptI Romır.elb :aşe ve ik- Muğlada zelzele 
m:ıl yolunun UZl!llluğunu yarı ya. 1'1ıığla %0 (A.A.) - DUn gece saat 
nya lı 'tacalttır. Bunun içindir 23 de diğeri de 2-l de olmak üzere iki 

ki Rom.mel Tobnıku elde ctmeğc yer sarsıntw olmuştur. Hasar yok
bu knd:ı.r kıymet vermekte ve yj. tur. 
ne bu sebeple mUttcfiklerle Rom· 

mele bu U~t?nlU~ vermem.ek için ı•ngı•ıterede 
ayın cnerj yı sarfetme-ktedirlcr. 

Libyaya Amer~kan seferi Bir noktadaki ballE 
heyetı gönderılecek boşalfllıyor 

Li:bon, 20 ( A.A.) - l.ondraclan 
''aşlııoton, .20 ( A.A.) - Hesmt öArcnlldlAinc söre, lnsillree hnı• 

mahiyette ve ıknt'I olarak hu meyzu biye nll%ırlrğı İngiltere doğusundn 
etraıfında bir şey söylenmemekle 100 kllomet~ murnb'bnı lcindeki 
beraber Vnşlngtonun iyi malOmnt Jblr bölgede oturanlann hepsinin 
nlnn nıaMillcrindc Cörçll • RuZ\'< it 20 tcmmuzn kndar l.ıu bölgeyi ter 
dnıJuşmnsının başlıca hedefinin orta kclmek mecburiyetinde Jıulunduk: 
şnrk dunımunıın incelenmesi oldu. lnrına dair bir knrnmaF™? nc.şret • 
~ umumiyetle tnhmin edilmekle • mlşiir. 

dır. • . Knrarna~, lııarblyc na2ırlığını 
Bu tef sırı ynpım Amcrlkn rnd' < u bu tedbiri olmnğ:ı sevk eden sclıcr-· 

sö2cüsii, her iki devlet ndnmının !er hakkırıda her türlil umınnt nıii 
Afrlknyn hlr Amerlkn sefer hcye'i nakaşa yopmoklan menelmekteclir. -
gönderllm~lne kanır vermelerinin 
mümkün oldu~unu iUıvc etmektedir. 

Buna sebep, General Rommcl'ln 
8 inci İnglllz ordusundan daha ils_ 
tiin t.eclıiznt ''e -;flnlın sahip olmn~ı· 
dır. 

nu haki ot ikfncl defa olıırnk 
mcyıdann cıkmış Jıulunmoktndır. 

Unzı mahfillerde Ubyaya gönde. 
rllecck olnn Amerika kuvvellcrlnın 
yalnız mnhn111 vnzlyetl dii7.enlemcl: 
icin dr~ll fnknt, T.ib nyı acılnc k 
ikinci cep11e Icln lıir hareket nok• 
lası olnrak kultanmnk m:ıks:ıdiy' • 
ynnıforn~ı Mnı1mnk1ndır. 

Eski Çek 
Başvekili 

kar ana '1iztıdt 
Londra, 20 (A.A.) - Bohemya ve 

Moravyıı kukla hlmııye idaresi eski 
bB§Veklll Ellnaın idamı Berlln halk 
mahkemesinin kendini ölUme ınah • 
kCm etmesinden tam 10 ay sonra ya. 
pılmıştır. Prag radyosu Ellıısın cu. 
ma g11nU ll'lam edlldlğlni blldirml§tir. 

Ellas dtışmana ynrdım ve yurt 1. 
haneU hazırltklannda bulunmak su. 
çu ile Almanlar tarafından mahkOm 
cdllm~U. Ellaala birlikte ölUm ceza· 
sına çarptınıan iki Çek generaıt de 
Eliasm ldammdıı.n blrglln sonra kur. 
11una dlz!lml§lerdil'. 

Almu tebllll 
.... Baotaraıı 1 iA<'J .., .... 

daha uzağa ~erle ne bfTÇlk 
ınüstabkem tepeyi hücumla ~ 
etmişlerdir. 

Hava ordll8U ağır ve cc>'k aiti' 
çapta bombalarla kale tesislerinin 
yok edilmeshıe devam et.mttttr. 

Bir A1man eeribotu 19 hszinuı 
geccsl Sivoatopol önünde 3000 tun 
luk bir uker taertmı bat.tnnrştrr. 

Kıı.ra.denisde eeri !talynn bot.
lan bir Sovyet denb;a.ltmmt ve 2 
kilçük harp ~ln lbatmn~lar -
dır. 

Haıtrofun doğu ~~i ke
ı.imde bir Sovyct tUmcni Inıeatıl
dıktan sonra bir yan hticumiyte 
bUyUk bk kanı ydk: edilmi1t1r. 
Doğ ucephceinln ~ez ke:ıl

minde mllnferit Bolşevik çeteleri 
daha. başka bölgelerden tardcdll
miıılcrdir. 

Şimal ke-1mlnde muhtelit nokta • 
larda cephemiz taarruzlardan aonra 
ileri götUrülınU§tür. :Molkof cepheaı.n
cıe SovyeUerin zırhlı tanklıırla des • 
teklenerek capheyl yarmak için yap
tıkları bir tefebbUs, inadlaaa. yapılan 
aavB§lar esnaamda nklm kalllll§tır. 

şım,aıı .Afrlkada Alman • ltalyan 
kıtaalrf hücuma kalkmışlar vo taki
be geçmişlerdir. önemll malzeme de. 
polan zaptedllmıo ve yUzlerccı e8lr 
alm.mlfUr. 

M&n§ derılzlnde Alman nı&7D tanı
ma gemllerl gece yapılan bir denlz 
muh&rebeai esnaaında. bir 1ngllJz tıop. 
~kerlDI ve bir aertbotu batı~lar, 
birçok aerlbotu ağır yaralamrşltu'dxr. 
QöğU8 göğüse bir savaştan sonra bir 
miktar esir alınmıştır. DU§manın §lcl• 
dctll ateııile hasara uğrayan blr 
nıayn taram& gemls1n1 yedekte gö. 
türen bir Alman maynt.uama gemisi 
clddt hasara ugTam~t:rr. 

Belçika • Hotanda aahlll açığındıı 
Alman avcıları İngilizlerin 6 av u_ 
çağını düşUrmU§, kendileri hiç bir 
kayıba uğramamışlardır. OUn gece 
İngiliz bomba uça.klan b:ıtı §imtı.1 Al• 
manyaamrn bazı noktaalrmı bilhaasa 
yangın bombalarlyle bir hücuma ma. 
ruz tutmuşlardır. Oanabbrukde mU
teaddlt binalara isabetler vaki ol • 
mll§tur. Sivil 8.hall az kayıba uğra 
mıştır. 8 İngiliz bomba uçağı dllşll • 
rülmUoltlr. Bir av filosu kumandanı 
olan yUzba§ı Gollob, 101 lncl hava 
za!erlnl kazanmrıtır. Binbaşı Tra.ul• 
ıoet kum:ındasmda.ki bir av filosu 
doğıı sepheı!inde 2000 tncl han ze.. 
ferlni kazanm~trr. 

lUoskova 20 (A.A.) - :Mur
mans.ky il.ze~indc ha.va harbi son 
gilnler zarfında dalın §.iddetlen -
miştir. Lim."Ul oolayla.rında birçok 
lın.v& düellolan yapılm:ıkta.drr. Şlm 
di ha.her venldlğine göre, Sovyet 
dcvrl)·e vo nv uçaklan ile Alman 
bomba ve 8 a.v u~Je ya.ptıklıı
rı çarpı:şm:ı.lar esr.ası:ndn Çarşam

ba günü 2 tomba tnyyıı:resi ve 4 
Mcs.semchnıidt dü,...umıüş·erdlr. 3 
gUn :znrfmd:ı Alman hava ordusu 
Murmansky civnnnda 24 uçak 
kaytetmiştir. 

Sekiz Yunan zabiti 
kurfUna dizildi 

Londrıı, 20 (A.A.) - Yunan mn • 
dafaıı. nazırı, Kal~lopulos, Yunanls . 1 
tanda, S Yunan subayının kut"§unn 
dizildiğini ıCşa etm~Ur. 

--0-

y eni bir harJa ÜHÜ 
l.ondra, ıo (A.A.) - Amerika bir. 

!eşik devıeUerl ne KUba ara.ısında, 

adanm batısında bir hava tıssU kurul 
ması lçtn D.lr anlaşmaya varıldığı 

~imdi blld!rUmlşUr. 

---<>-----

7 Tonluk bir bal ine karaya 
vurdu 

Vl§t, 20 (A.A.) - 16 metre uzun. 
luğunda ve 7 ton ağırlıgmda bir balL 
na Daka.r yakınlarmda. karaya TUr

muııtur. 

(ISo bpw •=en11 ~ 
.......... " ftll'IDe Ublan .... 8oD 
l)airfk'Mlaparw~.Ev-

ıeame b!ldlll ~ cmuyuco.lanıı 
mbfa kalmalı tDere .arill ~ 
ıd bOcUımelel1 IAmD.) 

Eolenme teklifleri: 
• Yq 2:5, bo7 t.70, kilo 68, ukerlL 

ğlnl lkttıal etmı,. ayda 90 Ura kaa.. 
nan tçki kullanrmyan, elektrlkçl bir 
007; ya§lle mQtenaalp, mUsllm veya 
gayrtmtısllm, ıııaz1lt QOk temls, ge • 
llrl olıı.n bir bafaııla evlenmek 18t.e • 
mektcdlr, o(Aldatmıyncağım) remzine 
mUrncaat • \lM 

• 42 :yqmda artık her geyden ennı 
çekmlf, M1ll b1r aileden, 11.an bll!r, 
oldukı;a dolgUD maq 88lı1bl <le'rkt 
memunı bir bay; faktr bir b&J&D.}a 
evlenmek istemektedir. Gllzelllll: mn. 
zuube.he değilcb. (Mehtap) remzlDe 
mUra.caa.t _ 405 

• Ya, %3, boy l,f'iT, k!lo DT, aork 
kumraı. Je1i1 gözlü, gUter )'blU, &afi 
blr aile km; 80.M :rq1a.rmda, 11.ee 
tah81lH. tema abWW, dllnı.t, karak· 
ter sah1bl bir bayla evlenmek ı..te • 
mektıed.lr. (21.. D) remzine mGra • 
oaat. 406 

• Yat 28, bo)' 1,6", kilo 6', anp, 
mavl gözlQ, temiz ahlAklı. ıw w el 
f§lerine tnocliklerile T&kıf, a.n bir a· 
ne km, ya§I ve boyuyla mtıtenutp, 

azamt 11.se talıellll, temiz alı1Ak, dQ. 

rUst, kıırakter aahlbl. çall§kan 'N cid. 
en bir bayla mesut bir yuva kurmak 
t.stcmektcdir. (S. 28 8) ftmzbıe mu 
racaat • 407 

• 21 ~ lfae mezun .. IN9ua'! 
blr llaede 80 Ura m&afla ça1lf8.D, içki 
kullanmıyan, babumdan oldukça bU 
yUk btr aenete Mhlp bir genç; lılen 

d.l.stn1 llare edebllecek 17·25 yaoıann 
da., kız nya dul bir bayanla e\1en 
mek istemekt.edlr. (HllmU 13) remz 
ne nıllracnat • 408 

Aldırınu: 

AptJda remfdert ya.atı 

lmyuculanmnm oıunlarma 

mektuplan ıdarebaDemlzdeıı 
lan hartı:) bergtm •bahta.ıı 
ttadAr ve .-at 17 dem •onra a.ldırm,. 

lan. 

(B.L..M..C.) (.S.T. Yalnız) (Hulya 1 
(H. 4~0) (F. K.) (Ş. O. K.1 
(L1HflJ (Sevgi) (T. Şen) (Ş.U.T.I 
(Mehtap) (H. ônMl) (lıl.T,R.) 

tŞ F'.l CN.N.) (B.T. 48) (N,C.IC,) 
(M.. Unur) GUn -!O) <Yedek denl!:.. 
ci) (E.L.) (T"C .. can) (R.R.G) (Gar) 
(T.H.R Z.) (E. Ural) (A.M.) {Ş.U 1 

(S.28.S) (E.O) (Naciye Dindar) 
(B.V) (H.B. 88) (Yardrm) (42. 8.R.) 
(T.A.S.) E.N.S.) (S.T. Yalnız) (F.Ş) 
(GUlcryUzl (Candan) {B.T. 41 l 
(Rotkiv) ( A.T.A.) (SaTl§m 85) 
(2.'l. D.) (Sevim) Adliyeci ) 

BiR--..... 
<AF KAS 
ROMANI 

Bll'Ç{)k yabancı clllk!re terctıme e... 
dilmiş olan bu eaer, Niya.zl Ahmet 
tarafından doA"rudaıı doğru)'& QUr. 
cU dlllndcn tercnme cd.llmJ!tlr. B8f
tan sona kadar &ak. macera Te kah 
ramanlık menkıbeJert De dola olan 
bu netta eeer TUrl< matbuatında ilk 
nUmunedir. 
l'171'ıt .O knnııt olan bu eeer, bu 

llbl keııılb g-etirenlere Vakıt KJta. 
beV1nde ytndo GO toozllltla %0 ka. 
rap ftrllmektedlr. 

(Mevcudu azalmtftır.) 

Va lngton, 20 (A.A.) - Çörçll §im. 
dl burada b1Jlunmnktadır. İngiliz baş. 
veklllnln V~lngtona geldiğini bildi _ 
ren tebliğden ayni, bu hafta içinde, 
başka bir tebliğ neşredilmesi bekle· 
nemez. Bir ıı:r perdesi meseleyi !lrL 
mektedir. .Burada bile, çimdi, reis 
Ruzvelt ile ÇOrçllln nerede bulunduk. 
lan blllnm~ektedlr. 

Dllnyada. hava ve manzaraslle ql bulunmıyan lstanbulun cennctı•••••••··~ 

ZA11 - 'Maıı.rlf matbansmdan nl. 
mış olduğum hUv yet vıı.ra'kaslylc 

Beylcrbt'yi in.şe bUrosundan &ldığtm 

ağır i çl ekmek kıı.rrteml zayi ettim, 
yenilerini nlaca.ğtmdnn hUkUml~rı 

yoktur. 

Kristal Gazinosunun bUyUk fedakArlıklarla Ankaradan 
gctırtUği Radyo yıldızı 

NEVZAT AKAY 
ll l lcrbcl 1, }>ap tyB sokak IS/l 

Jllls:unotlln Eslek 

Taııburt SAL HATI1N PINAR Ue Kemıuıl NOBAR TEKYAY ve KrW&ail
MUA ZAMSAZ HE\'E'l1 her pazar aaa&. 115.19 a kadar 

Müdürlüğünden: 
iÇKiSiZ AiLE MAT NESi 

Moskovn rndvosu Almnnlnn 1 

gündetııkriben 8000 kişi kııyb~ltih
lerini sÖylemektcdfr. Karadeniz 
Ru!Ç donanmaın AJm:ın hnt?ıınnm 
~eri~iM JHldea Mker cıkannı.r 

Evvelce ua.n edildiği vcçhlle Ankara merkez kadrosunda mUnhal olan 
100 260 llrıı. ücroUi memurıyellere talip olanlnnu mUsabak& imtihanları 
22 Juızlran pazartesi gUnU Galatada Petroı ofl81 cıatreslnde icra olunacak· 
tır. Evvelce mUrncıı.at etmt~ olanlarla yeniden nıUro.cnat etmek istlyenle· 
rJn mezldlr tarihte saat U ten evvel ofiste hazu- bulwımalan Ub olunur. 

SAZ HEYE'TI OKUYUCU BAYANLAR 
Udi: SclAnllı:ll ABD! \ Kanua: 1SMA1L 1 SUZAN YA.KAR 1 FAİKA TANR!KU'I' 
Kemen~: ALEKO Keman: HAYDAR FAlDE YJLDIZ Okuyucu Baylar: 
Kffimı>t: ŞUKRU TANBURI: HASAN l\.IAHMURE ŞJl'..N. ~ Abarayh H. YAŞAR 
DARBUKA: Necdet GEZEN Nfıf: BURHAN AYDA SöMMEZ Hamit DtKSES 

lır. (6768) 1 Yfll' ba1mek loiD lflHen erkeD tefrU edlnlz. KoneomMJ"Oll ü lran1t'-r. _____ ,.. 

• 
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., 1 ter< 

Mahkeme 
Salonlarında l\'luhdtdbınızı 

· Tanıyınız}., Tam nikah dairesine 
gidilecekken vazgeçmiş 

">-
Herkesle geçinen, Tıerkesle Jost olma. 

yı bilen adamlar vardır; ekseriya "mizaç .. 
kir,, ba~n da karakter•iz olarak tanı
nırlar, bu gibi adamların hepsini de bir 
ıınıla dahil •ayarak hakir görmek bir ha. 
tadır. Bilakiı içlerinde takdire layık o
lan pek ,okları vardır. 

çıkmf.f, •eri mamulata benzemezler, . her 
birinin kendine hcu bir karakteri vardır, 
sevmediği sinirlendiği uaiyetler vardır. 
Eğer siz kartınızda bulunan adamın hu. 
ıuıi karakterini etüd edebilmif ueniz 
benliğinizden hiçbir ıey leda etmeden 
.kendi.ile anl'lf"bilirsiniz. Bu bir muval. 
lakiyettir. 

'' Hepsinden ayrı, kızımızın ismi de 
lekelendi. EIAlem, Hasan kim bilir, 

niçin bıraktı demez mi? ,, 
ln•anlar fabrikadan bir tip halinde 

-
Nlşanmı boıdu#µ için delikıı"h 

aleyhlne daft acınıt bulunan sene 
kız, mahkemeye ge!Jnemlşti. Kendi. 
sini avukatı l4aall ediyordu. 

Dava ~tili aabık niş:ınlısı orta. 
dan kısa boylu. geniş omuslu, spor 
elbiseli bir aenc adamdı. Kwnral 
sacıarının tam ortasında, alnından 

Drkasına doAnı sapsan !birkaç tel 
&açı uzanıyor, başında garip bir 
lf'tad teşkil ediyordu. 

Genç kızın avukatı davasını ŞÖY. 
~ 1etrlh ediyordu: 

-Mnekkilbn Hı\diye Gdındakl 
kızımız, lbeyj biti,rdlkten sonra, 
liniverslteye devamla hukuk tahsil 
edecekti. 

Bu sıralarda, HııMn kn:ımm g6r. 
rnüş, belenmlş ~ hatı6 kendisini 
•evmele başlayarıık, a.lleslne müra• 
caatla evlenmek islcmlştlr. Milekkl• 
ilmin ailesi: 

- Kmmıı hem kQçllk, hem ele 
dQha tahsilini hltimıedll diye ken. 
dlsine ttd cevabı vemıişlerse de, 
llasan, g{lnlerce ısrar ederek nihn. 
l'et kendilerini razı edd>llml4tlr. 
Üstelik Hddlyenln Onlverslteyc 
d•vaınına da mAnl olmuş: 

- Ben kanmm Onlveralte bbslli 
o\maaını istemem. E98Sen liseyi 
bitirmesi bile çoktur. Fakat bu ku
turunu ( 1) kendisini sndJA'lm ıcın 
k=-bul ediyorum! diye kayıt tnua • 
ırıeJesfni yanda bın.ktımu.ttır. 

Bunun ilzerlne nişan buırlıkl:ırı 
Yııpılmı~. y{lderce lira harcanmı~, 
nihayet de evlenme muameleıı.I tl'. 
k,.ınrntil ederek klıAıllar udmıştır. 

Hldlyenfn ailesi evlenme hazır. 
lıklanna da başlan-. Ye yine y{lr 
lerce lira harcannıı~ır. 

Fakat... Tam nikAh günü gl'llp 
Clltınca, Hasan bir mekiup yazmır 
tır: 

.. Aman, nlkAhı 2 ltY tehir edelim.,, 
denıltUr. 

Nlçhı !.. Sebep YGk. 
Nlklb tehir edllmif, IAkln Hunıı 

h•me g{ln aonra da :Udnci bir 
mektupla nişanı ib<ndulunu ve nl. 
k31ıtan vazgcçtilUnl bildirmiştir. 

Yine nicin? Ve yiııe sebep yak. 
Slmdi HOdiy.enln ailesi nişan ve 

ll\kAh hazırlıklnr olRrak 800 lira 
masraf etmişlerdir. Bu paranın 

t.ııslllnl ''c ayrıca manevi zarar "e 
kızın tnhsllinln sreclkmesl mukahlli 
olarak d:ı 500 lira tamılnat öde
"1e!fnl 1 ti)•onız.,, 

Ha!lan, nukatın aötlerfni sUkö. 
betle dinlemişti. Nihayet söı ke.n• 
dislne Yerilince: 

- Vaziyet, dedi, bıt mıerku ·e 
delildir. En-elı\ bu kadar masraf 
l'ıpılmamıştır. Saniyen de ben nı. 
hnı bozmadım. Sade<ıe tehir eltir
diın. Bozan kendllerlddr. 

Blltnn bunlardan l>tnrO ne 800 
lJra parası., ~ dl! &00 lira zarar 
~f;van vermemin dolru obnadı~ 
kanaatınde)'fm.,. 

Sıra HAdlyenln f&bttlerl.ne «ıel
ın.lttf. İlk şahit halasıydı: 

- Yalvardı, 7Mfırdı, HAdlye ile 
"Tlenmuse kendl&lnl 61dftreceAiııi 

&67ledl, nihayet bizi kandırarak 
lcıaanıwa nifanlanm. Fakat bllıni• 
lorum, neden, lanı nlHh «(ln!l 
bQıcın işleri l>Mdu. Hertıalde bize 
bir garan nrdı. 

- Yoksa bnıuım bir kUbru 
l'Qq •ardıt 

- Ne mOnMel>et. Kwmıı pıdan 
la Sfbf teml•dlr. • 

llülm •7111 1Uall Hasana da le..
~ etti. Huan da Hldfyenln her 

llluata temhı, namuslu bir kıı ol. 
<lııAuna teyit etti -.e nlkAhın boıuı• 
llıaaına Ye«lne aebep Jııerıdlalnln iki 
ay tehir edllmesl taleblnfn, bld 
detıe °"'tlanarak nlHhın bozul: 
ınu, oldutunu Dert ıftlfda 

lfAkim yine §ahide döndtl: 
- Ne kadar murat etUnlz! 
- 800 Ura kadar. 
- Nelere urfettiniz !iM parayı T 
~ NifAn meradml, talan, filin .• 
~ ra kınnıu gellnl• elbbe, 
ı kat Irat eUmelıer. yalak CSJ18f. 
al'J .._., re •• 
- B Pelılll bunlar yine tulla

llı ......... , 

t.b;" ilam efendim, heıpıat moc1.,. 

~M"fW& ~~ 

GONON AOAMLARI para blle kıymeti olmaz. Sonra HA. 
diyeyi mektepten de alıkoydu. Kız 
şimdi iki gözü, iki c~me ağlayıp 
duruyor. 

Hepsinden ayn, kızımızın i~ır.i 
de lekelendi. Öyle ya, eıaiepı. 
"Hasan niçin bıraku, kim.bilir?,. 
demez mi? Bir daha kendisini isti• 
yecek talipler, mun unın tahkilkat 
icrasına kalkışmaz mıT Bunler hep. 
si iyi şeyler mi, ki. •• 

Birleşik Devlet • Amerikasının Dahiliye Nazırı 

H~rr<§lUd ü<ek~~ 
- Ne ise bu cihetleri mahkeme 

takdir eder? 
İkinci, Oç:(incü şahit de ayni 

Yolda ifade Terdiler ve kabahatin 
Haa"nda olduAunu tekrarladılar 

Delikanlı hepsinin ~hndellerini kn"' 
bul ediyor, anrnlc kendisinin ka.b.ı. 

hatli olm:ıdııJını söylilyorchı. Nihayet 
kendisinin de şahitleri olduAunu 
ileri sürdü ve mahkeme de bunla• 
nn t'llğırılarak dlnlenm~ini karar 
!aştırdı. 

l!erald ıc ·es, eski gazete r6portaıoı11 idi. BallE 
arasında tanı mamış, rakipleri aramada da, 
ubıç kimsenin sevgllf ıı,. diye nam kazanmıştır 

ADLiYE IJUllABllll 

Topkapı sa~aymdaki 
Hırsızhk MUnasebetile 

Bir kere ~ ktlçtlk b11'91Z11l bu 
kadar kolaylıkla eski MnflD içi.ne 
glrmeğf' imkln bu'lmalan akıl ala. 
cak bir h~ket dtftldlr. Bu usta 
hmnzlnr bu ffe te§ebblls ctnıtı ol. 
u.1ardı demek Jd 1arayda hiçbi: 
fe1 kalmıyualrtif Dtln bU kailar 
gaflet ve ihmal hUkttm Blln'l.ölU· 
nü gfirUnek btıgUn ve yarm hak· 
kında nasıl bir itimat be811yebill
riıf 
Dfkb~h11k o bdar mltlıl§ ki 
e~ ça1mddrtan 90llra bile ldmsl'I 
farkııı& varmam11ı Hatti ldlçlik 
lnnnlann lfWauı kalıanp t.krat 
b1l faaliyete g~eeeJerdl hio ha
ber alm.auyacakmıf gibi görilnll • 
yor. 

Sonra, antikacılamı vadyetl ae 
garip. B11nlarm hınızhkla alika. 
lan sade<'• çalmllUI bir malı ıatm 
ahnala lnhl!ar f'Cliyor. Fakat bu 
hareket kanon nazs.rmda o kadar 
ehemmiyetsiz görtllmüı td antfka. 
cılar •dece oo:ır lira pva ~
Mlla ma.hkiinı o1mnılar. Bu oem 
etlkacılan yahut herhangi .... ._ 
fl hmnıdık malmlHl mallan Mtm 
dmaldan yani dolayısiyle bll'9b . 
hğı ~~ etmekten korkutacak 
ve geıf dun!unı.cak derece<1e ·~ 
clelildfr. Antika4!11ann kendllert. 
ni mana balandardaklan t.elıt'ke
saclece böyle ehemmiyetsiz bir pa. 
ra cezasm& lnhlsar e-derse hll'tlız
lar her zaman çaldıklan eıyayr 
kolayca satmak imkanını bulurlar. 
Demek oluyor ki kannnlarnn1Z<la 
tadnit yapmak lilmma da vardır. 
Hüıtyin Cahil Yalcın (llaber) 

. 
BİRLEŞİK dcYletler Arnerl

k:ısının bugiinkü dalıUlye 

w{zın, tt(jlıret sahlbi bir adam de· 
ğil<lir, ha& da, kendislnl, pek ta. 
nnnamakt&dır. Onun, bilhuaa, a
ralarında IMılunduJ;D gueteciler, 
müthiş raldıdc.rldlr. Onu hiç &e\'· 
mezler ve "hiç kimaenln sevglltat,, 
tliye yad ederler. tekcede, tabia
tiyle, yirml be:f ıenedenberi maroz 
1.mlundufu tenkfdlerlndcn ziyade, 
cınlamı t.aktıian bu likaba, pek 
!(erler. 

Karol lskes, vaktiyle, Şlkago<1a 
gazetecllik edJyordu. Henüz yirmi 
)"8§mdaydı Ye Rakor gazek:slne 
röportajlar yazıyordu. Kazancı, 

haftada, Uç ~yrek dolardJ. 
Genç gazeteci, biraz sonm ter1i 

etti: 1'rfbiln gazetesinin ıpor nıu. 
ha.nir muavini oldu. Onun, bütün 
gazeteeimt hayatı, bu muharrir 
mnavlnllğinöen ileri geçmedi, fa
kat bu kadarcık bir meslek hayatı 
bile, ona, fayda t~in etmııstl. 
Kendisinin ta.sdikfnc göre de, o, 
gazetecllilrt.e, edcbiyatmı pişirmiş 
kelime OJ'llDbn yapmııkta gü ter· 
diği hnsnsi ifa.de kablliyetlni bu 
&ayede eld.e eylenı!ad. 

DAİMA 1'ENK1DE MARUZ 

llarold Le <Jlair lskes, 15 mart 
1942 de, 88 ya.,ma ginnf~tJr. O, 
1988 sene"'indenbcri, ctlmhurrelsl 
Rozveltin mesai arlcadaıslarından .. 
dlJ'; fakat bir clefa olsun, umumi 
cfkinn lehinde tecelli cttJğine şa. 
hit ol:ımarnrştır. Ka.blnenhı için 
de, halkın muhabbetini lcazıuıama. 
makla rnütccllim, tek nhsiyettir. 
Halbuki işgal ettiği Da7.Jrlık rnev
ldl, onn, umumi erıwıa eıı çok te 
masta bulundurmaktadır. 

İ!!ketı, "-yeni t<1E'al,, m en mUf •• 
rlt taraftanılır. Kabinenin frı~ 

atmt1an h~J:uırnryanlar. ona ylik
lenirler, onn tenl(fd ederler. O il
dcta kabine arkadaşlarının fecluJ. 
si, kurbanı gibi<lir. Ö) le iken, da
hiliye n&ZJn. sahrrlı, vurdum duy. 
maz de~hlir. Hel' tc-nkld •<al'Şl· 
smda tıelıevvü11e gelir, yerinden 
sıçrar. gözliiJtlerlnin tb~erlndcn ka 
yan göz bc~lderlnde ıtim!;ekler t;a 
brkctı, böytllc bir tehditle, par. 

Mukaddes Uçurum 
·80· Yazan: lSKENDER F. SERTELLi 

ŞaJdb, Dremln O etme bc1ar fa. - ET'et &ma, JÜIUICI gdelll. ya• 
aı41ıtt w kOJDım& aldJlı 1aı4mtann nn ••ııanl•acatız. •• 
• cQaU, ea eaaa yakın olamJcb. Madam &ırpik ctıJdO: 
Bir araldl Ş&bllwam ıa.IMa ~ - llaç.P.)CJ nlfanlanmak 
,et-GM " ~ mllNllhı lııMank: yamunP ~ cecıe de bir 

- ValJahl nena lılr kacluı ! kadınla ıılpnlaoıyontun.. ne 
Diye mırıldaadı. Bu, Ekıembı 16.. l>1raktm ODU T 

ptlade ırtbel kadm1ar için )'er aı. - Haycl1, gevezellft bırak carum ! 
-. bir kelimeydi. "'\. ma..tlrlm ;yolda blru ra1aataw.nc1ı. 

\ - Mutlaka QOk lçlrmlıılndlr! 
- Na8ll da blldla T !.. haydi Wı 

ke&. Bana mUmküue arka taraftan 
bir oda •• 

Bir otella lnllnlle dur4ular. 
Burul madam Surplk tarafmdan 

1&" oıeı. yan paııaiyon l"'""Mte itle. 
tl1en gikel bir kötkt8 • 

fablka ot.omobllde mzmıfb-
&kttm lraplJı tıa14ı. • 
Madam Sarplk kapıda g6rtlıDdll: 

- Vay, Eknım 1>e7 .. 11ea mblllf 
- Amaa madam, lııana bir ocJa. 
- Yalıuııı .ll1IHl T 
- Bayır .. ~ var. ( 

- K.acllll lld 

Sorplk kapıyı açtı: 

- Buyur bakalım. lklııcı katta 7 
numara boştur. Akpmdan bir dokto. 
.ra .ıiz vermlftlm oda, PO kaldı.. bel 
ld de gelmez. 

- Adam 11m de. Gellnıc, ona ela bir 
7t!r bulunnın ! 

Ekrem aot6rte beııap gi'rdtllrten 
-ra. f}lıblkaam koluna glrdL Git • 

, t;Dq)e tmaalafQUf ve kea.cllnl ka,lbet. 

mağmı semaya uzatır ve ondan 
ıtonra ~ükU.nct bulur. 

Ooun resuıi ha.yatmdan ayn blr 
calırıı.na.ıamanı vardır: Pazar gihı. 
leri öğleden ııonra yazı maklnesl
ııln ~ma gerer, bir hafta zarfın
da kendisine çabnJI olan gazete 
ellere hit.aben acı, ağır mektuplar 
)'D7AI'; fakat bu mcktuplarm çoiu, 
yerı.eriııe gitmes, çüııkü lltlpier, 
postaya verilmek üzere kendllerL 
ne tıeelim edilmi' olan mektuplan 
seçerler, içlerlndca yalnız .. Şika
ga Trfbiln" ~ootealne alt olaala. 
n gönderlrfor. Bıma sebep i9c, na
ınnn en ziyade bu gazeteye ldall 
bu1nnıMIDdaodır. Ba yttzden, ha 
ı;azoteye ait mektlJPl&n, gönder. 
ml"Zuk edemezler. 

EŞİ OUDYAN BtR ADAM 

lclces, nnmnısJu, kot1.."'0SUZ kur
naz bir nazırdır. Ruı\•elte ka.ıp 
lıUyük bir ~t gUder ve onun 
'"ycnl ideal,. programınm en bttyUk 
müdafiidir. "Y.eni ideal,, tıarattar. 
lan, bli' !JCYde lbtJJ&fa yalıut nik
binliğe saptıkları aımuı, o, 6nle
rlne dikilir, Akıllannı ba:tlanna ge
tJrfr. 

tekesin son bfty\lk t.a.ıııa~ı, Btrle 
BP'ı< devtctlcr Ainerflrasmm mlda
faa pro!!rnmrydı. Onun kanaat!, 
memleketin harp i!;inde her ICY· 
elen nınhnım kalacağıydı, o. da.ha 
C\'\•elden all'minyum, çelik, elekt
rik kudreti, kömiir, nakllye \'esa. 
iti ve buhranını \'e nihayet yağ 
ııoksanmı kestirmMJ; f.akat bu 
zeldl k~dnliği, ona, bu i,ter:n 
b!l'ltndan ahhna..'lmı intaç etti. 

na salınvet BlrlC'Slk del·letıer 
Amerflmsı ~c-;l~k tarihinde, ema-
11 bulunnuyan bir gal'İbcdir. O, 16 
ya•mclny:ken, Şikago 'Vnh·ersif:esl. 
ne ka.ydoJunllu. Ondu sonm, bir 
mücldet gah."f.ecnlk ynph. Bunda 
mm•nffak .olamlV'llCftğmı anlayınca 
Onh·ersit~ne döndü \'e 1907 ııı.e
n~fnde Hukuk Falıllltıetoıini bitimi. 

lckes, tahsilini bitirdi~ and&11 
ltlh1tren f'ln bet l'ene!llnt, intihapta. 
ra girm""cle geçirdi; fakat her ln
tthaptn da. Jmy~i. tBten anlMn:ı.
dığı için para kMftnamodı.. Hatta, 
etrafında bulunuıtarla anlqaım. 

ml5 olan zaftllı .,,a~ ka4au llMIJ lılr 
Aklbet bekliyordu f Bunu tahmin et. 
mek artık • yokardald konUfl"llltaa 
90nrs • gfto bir 15 ClefUdl. 

Otomobil gitti. 

Ekrem, ~,.. ddııel -- par. 
cıı. '1 numaralı odaya glrcllltıl', 

lladam' Sarplk btraz llOlll'& oda 
kap11rna geleli: 

- BIJ' 16Y ilam mı. Dmım ~f 
- Evet. Bir~ ı~ blra.. 
- Ka bundaa aonra ne lçecekshıf 

Nişanlın earhoe olmUf. Serı de gir 
koynuna yatı Gece yart81 oluyor. 

-Bana ne cıaaım f O lar'bof ol • 
dDYM, benim aldım batımda. Hava 
gllzet .uykum yok. Blraa 110tuk bira 
içmek istiyorum. 

- &,ka bir ıteY lstemell misin f 
- Biraz da meyve.. 
- Peki. Şimdi Klrkor:la g6nclerl 

rtm bepelnl Fakat, Allah &fkma. ce
~ sefl'rld gibi .kadmı ._.... bira. 
lap da erkendm ~rna! 

Ekrem hiddetlendi: 
- Haydi çeneni tut! O baıtka lftl, 

bıı bqka lf. Bm bu lıaMlmla evı.e • 
cettm.. anlıyor mmua f, ~ 

yatak bchr da becedbiz ve aa.. 
Jayıpızdı. 

1ckeein, tallhi, 1911 ele, ırencn. 
Eine yar olmQıftu. Anna lampson 
f81Dlııde sengbı bir 4ul kadınla ev
lendi. Ba sureUe ıalıata kawaan
ea, RaJnık lş!eriyle 111N,mayı gev. 
1etti. ÇiÇeklere merak sardmh 
ve bir müddet soma ~ 7eU,. 
tJnnckte ihtisas .ıtı1ıl oldu. 

Kansı, o bdar f§gtlzar Ye gtr. 
g,in idi ki, lmeunıı galgede bqıak
IDIJb. lclce9den. Nh9etınek bttym. 
ler, lımıinl d.kretmeder, -..wtwn 
tckeıdtı kocıur,. derlerdi. 
ıea. .O.Sinin ,... ...... . 
ya~ Wr •leıt ftldr. .. ... 
dam ....... n 4awwr.,, ondlald )'eril 
kabilelerle •Wnıda.r oldu. Onlarm 
ahll\k ve Metlerini tetkik ettik
ten sonra, orılarm lehinde o b.. 
dar kuvvetle mUcıa<leleye girdi kl. 
derhal dikimi relbettt ve eyalet 
ayım UMt, Vlftlngtona 111tltacıaa& 
ederek, İc'lte!I "Yerlller iti,. dltl· 
r«'8fne mu!ıata mulaantri f.&.Tla 
ettirdi. 

AYNI KAZADA 

Fnıddm Rmwlt ile Rarolct tc
keeiıı ilk tenul•n, Wrblıteriııe 
hayran kesilmelert7le neUceleacU. 
Onlar, &JDI politJb J ... nmı ko
D1JIUJOr1ar, aynı Udı9adJ prensip. 
lerl takip .fl(lfyorbrdı.. R1m·eıt • 
dtnım.ı bulmu,ıa, bit tereddüt et. 
meden. onu, dahiliye nezareU HD-
d•lyasma oturttu • • 

tckes, yedi .senedenberl DMll'· 

dır, unına. rakiplerfnln rivayetine 
g()re, idareden hiç anlamaz bir~
tek mtlteha99151tbr. Mücadeleler. 
<im hiç )'llmıyan bu adam, Ameri
ka idare ayatmda, emsa1s1a 1ıırs1. 
I• tarunmqt>r. 

O, iHcenap bir adam olmakla be 
l'lllber lıkı ellicllr. Frizla olank hl~ 
giilmiyen donu'lt hl1' nazır diye 
knmınrştn-. 

Ruzvelt, namlarmı btr deniz 
gezlnUslne davet etUii mmaa, lo
keırte hofafm yair kditlr; ~" 
denfzc1aı, lıtmadan hiç hot181l-
mu.. 

"Evet •• der bell, rei9imln yanm. 
ek ............. b--- bir .. 

Yirmi .... otm Jilılaaberl ... 70l
lar'Cla tmrtmll pelnıll madam 8arpllt 
JCkremln eklerlıne Jnaanu)'orda. aı.. 
ka mllfterileır bir 11'.Y' daJ'IDUUI cllJ8 
fada .&yleamedL. kapalM o*Ddl. 

Ekrem, Ud ldtlllk ~ fJül· 
DJ"I ptumlltı. 

Odama peDOerei-' lrOl'IQS bala • 
yolda. 

ArluMlaa Mll'tn dal ....,_ tllllJW • 
da. 

otelde oıt yokta.. b11baMa aıtca 

oclalar o kadar l9N8lz ve aatmlı ki~ 

*** 

Sut Oll ikiyi çahyonlu. 

Madam Surplk ıı&zftnde clarmattu.. 
bina 110Dra otelin p!Şkln ganonu p. 
fttça llapıy& yakJattı.. 

Duem bant bir tdartı daJ'da. 
Kapıya kottu: 
- 8ell IDlsln Klrlror f 
- Benim beyim.. .. 9o tlle ..... 

llee 1ıı1raz Dzllm ve teftall geUrdllll. 
Elmım btra WJ yemlflert ahlL. pi' 

llOD& ....... ..-dl. • 

-Salma~ .... ----

!IAYFA - :' 

NE V4R 
YOK 

Bazveıtıa. 
Vergisi 

Birleşik devletler Amerikası 
cümh~eisi Ruzvelt, kongre 
~CSaJ~da, bundan eonra, hiç 
k.imsemn, vergisini verdikten 
sonra, senede yimıi beş bin do. 
!ardan fazia tahsisat alarnıyaca 
ıtmı bilclimıiştir. -

. Ayda yirmi beş bin dolar, bi· 
zım :paramızla kırk bin lira ka
dardır. Bu miktar, bazı Amcri.. 
katıların aldık.lan paraya gijre 
hiç demektir; çünkü en büyük 
smat mGcseeselerden birinin re· 
isi bulunan Gras'm 1941 de al. 
dığı para, 500.000 dolardı 1940 
senesinde, temetttıden de 800 
bin dolar almıştı. 

Bu da bir eey cleiil; çUnkU 
Staııdar Oil reisinin aenelBc tah· 
sisatı 2.000.000 dolardan fam· 
dır 
~ Ruzw!tlıı, 8l!ll»o 

tlc tahsisatı 75,000 do1ardır 
Şimdi, jenl kanuna g(ıre. ~ 
~er gibi, Ruzvelt de yent. 
den vergi wreoektir. 

Bum Birliiinin aü-1 bir 
lefebbüaii 

TQrt( Bum Blıtlll ı........ XIDCIJıo 
ba Rei.ll.lg1ııdeD: 

OU.t. ••mecmua Jıllılılude .._, 
mak ı.t11'1ftlvle guete ..,. mec:mm 
larmda çalıpcak arka4af anJ&Dlan 
lıU'blrleriDe t&mtmak m•'lı:•dlle mm.. 
taka D*'Jwdndıl bir dlftao> açdmlf -
tır. 

Awm,.,an "Cllcta ibahmulana 
.,.,. m11DA1D hlsmet uvan1arm 
adlarUe ,.rtıanm .,. ,-. çalıfbnla. 
cak arlı&daf al'IJ&D]arm da çalıfma 
prUanm mmtaka kA.t1blne blldlrenlt 
ba deftere ka7det:Urmelertıd .,.. yeni 

iblr arkadaf almadan mtıracaatıarma 
~ tutulacak olu bu defter kayrt. 
larmdaA leWade ~ ıioa ede
rla. 

cJamım, a.nırm., omm 11frmu'la da 
olsa, denizde bcıfnnm dönmetılni 
ghlime abımım.." 

Der ve denb saram daVetlne i
cabet etmeL 

O'ONYANIN EN DiK ltU'ALISI 

Şllmcan1m Nkf meçhaJ aftbtı 
Birlellk devletler Ameı1kumm 
yedi eewıelik IOlllbitba .,. titiz 
dahillyıe mıkın, flmdl7e kadar, bir 
defa Mle aJlafWadıiım gGnne
mlttlr. Ona, bhteiııin cıemile J'SP
&ıjmı:. Clllll meUıli9ena ettitınl ,.. 
Jı11t trencMne bhil!llnin Jdlçlkıak 
bir ıaevglalnden balıeettlltni kia. 
.. görmemlstir. 

Hmmd ki1lbl, nammc1an a.ı.. 
lederken: 
-O da.,.da -~ 

ea ina~ en JAf anlunuı, b. 
, ... lnzıP.ıiı wm.n dl UJlma .... 
rôhr. 

tcke9 a. cTqw il. 
- Ben, blllyonrm il, ....... 

bn•m• bir adam deliJlm, laıbt 
beni, bit ldımenln .......... 
aebebiDI, bir itirlü ~. 
E\•et, hen, gsbutü km.Forma.. JI*. 
rafımda dalkavuk bllhmmMma ~ 
hammtll edemiyorum. Ben, hıromjil 
ve mUstobldlm, .._ ~-
glrmafai de bilJyoram. 

Diyor ld. Jıuad kMlbildıa ..... 
atini f.4!1yid etmlt oıa,or • 

Klmbtllr! tekesin, en b1Jft lıiıl-
11111'11, belki cı. dıallıa~uklmo ,... 

7ermemesfdlr. B.. °* 
.,....... ... , 

- Ptıld beıtıa-
Drem )'a"'ttıa oda .... M ..... 

eh .,. S)lrdea 8lrnıeledL 

Blralan men=m n.&aae ....,... 

Şalılka k.uyolada lloruldllJ"orda. 
Ekrem ılfeııla lılrinJ aota.. 
KN'eMal doldunıp içti.. 

Atama blrllao tlzOm tallelıl .u. 
Sonra y&Yllf )'a\'llf kar')'OlaDm 7ll 

nma )'aklaf tı. 

- Şalall&a.. teker. llODOI ~! 
ala llM1 ne kadar lteYlyorum ..aı-. 

Haycll, blru kendbae ceJ. Sana llfkı. 
iDi ltlral ecU.ronım baki llaıılya 9ell 

de be na ~ a1qıam lılr f9J'ler lllSy. 

lemek latemlftlıı. Kalk da bira& daim 
aotk konqalım: Sen de beni lle'fiTor. 
llOD, defll mi T Beni 11enDeııeY41ıu. 
o gece IU'ab bir buta gUıl .......... 
inler miydin f 

Saçlanm clqadı.. 

Yaaaklarmı oke&d.ı. 

- Şa ctlzel teeadtıftm -Ull 

defU mbln f bayır .. lıaJa' ......... 
1161' edtımeealıll ! .. _ dellllm.. 
dlJ"81DeZaln. Ql1ılktl - • be.il -.t· 
fOl'llalll Ba74l kalk, lımnl. ,....., .... .....! 
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Baf ve BaJanıara 
H~~ p sahalarının coğrafyası ~il ü j de 

I ayyare balariyle 
harap olan tarihi 
hır şe • r Kolonya 

Ko onya, ortaçağda, emsalsiz bir yıldız gibi parladıktan 
soı ra, din harplerinden sonra, on bin dilencili bir şehir 

oldu ve uzun zaman sefaletini sürükledi Rafid Rıza Tiyatrosu 
HALİD'E l"tŞK.tN BERABER 

llarblyOOe, Behıoö Bah!»Wıln AJatur • 
ka kmm.mcla her gece aaat (9,SO) da 

SİZİ TANIMIYORUM 
Komedi - S - Perde 

YENİLEŞME DEYC1NJlE B UG'ONKtl' harp, tayyareci- \ 
ligin inkişafı ile, tarihin 

.kaydetmcdlği blr !lfet halini aldı. Amerikıı.nm 1 esfi, yeni bir tl-
Bnıubalar, hlr saat içinde, asrın carct yolu Dl'!Dta., l'cne<Jik f;ru'ki 
ga~ \'e feyziyle vücu<l gelmis A1p gedtJerl Uz •rinden Rcno doğ
~ maıııun:lerl, kiymetli tarih ru uzanan yolun ehemmiyetini 
J8digirbnru, blr clılmz YJb"llll ha. k1>rlettJ. Bu, Kolonya için, birinci 
ime gedri) or. dllJ"be oldu. 

Uarp )enl 005ladığı zaman, iki Ondll!l sonra, din, mczlıep ha.rp. 
tarar, t:ı.rihc 1u\11:1 hüımctlti!.r dav Icri lııı!.l,.:'.b: Lfıtcr, Protec;tanhk 
~tar, Londra, Berlln, Boma, zuhfır etmi5tl. Bu mürndc1el•,.rıle 
~ gibi medeniyet 5Jllıc erlerine Ren havzn.sı, bu meyıındn Kolonya 
Dl1U' v~yt, zımni hir şekil- pcrfc:an oldu. Bir taraftan ıla, bü. 
de., taahhüt eder gibl görünmüş. y\il. bir <l<:ttılz devleti olan ırcte • 
Jerdi. menk Kolon) aya giden gemilerin 

Fari&ı, lll3J"e.~l Pcteınin durbin • yolunu kes1 i. 
NI •yeslnde, ilk tehlikeyi atlat. Kolonyn., bun<lan sonra, gerile • 
tığı zaman, iim.itler artmıs, bü • dikçe geriledi ve 1815 de, Elek • 
,ttk bir medeniyeti temsil eden e. törlük l>nısynyn ~eçlnCt", sehir, 
eerlerbı SJ..,bett üzerinde tltriyen t:ınuunlylc 'krymctten <lü tü. 
en~ epc)oe lınliflemJc;ti. O zamanın furifıçilerlmlen oln.n 

Harp, bir salgın ••• Yinnincl asır GervjnUs, Kolonynyr tasvir c<ler • 
llhoJy.ctini bile isfilıfaf ederel• 1m ken, "Katcdrnl"n etrafmtla çö • 
dmmus .hnmlelerle S!lldınyor. mclmiş olan on bin dilenci,, den 

V...-,ovadan sonra, 16 tkim.oiteş bahsetrneldıcdir. 

u 1940 da, bıgiltetrcdeld saat - • * * 
tilik ı;a.natiyle ve ipekçiliğfle met 
hl' Kovntri ~ri, ondan sonra Kolonya. 19 uncu asrın son nıs
cla, Lorulra sitesi, Vestminster 1.""a fmda, yeniden canlanmaya ba.5Uı. • 
tdlrali, Buldnı;am sarayı h.a.mp dı. Buharlı gemiler işlemeye bn.5 • 
oldu. bymca sehlr, )ine bir iltlc:ak mer-

Ondan sorrra, tahribat her gün, kezi oldu. Dcmiryollan da, t:ioori 
blr.u da.ha sahasını geni ttl. En hareketi arttıl'(lı. Bu andan iUba 
gldijle, Avrupnd~ bugtinkll um • ren '1nl, mensucat, kimye\'i mad. 
ran mc\'cudiyetin<len bir kanlı ma deler, mııkine fııbrlkal:ın Jrnnıl • 
si ve hanı.beler tarihi ~ maya., ~lıirclen lınric.e bile tn.sma
çinkü son gUnlerin Kolonyn lacl- ya ba.~ı. "Kolonya sulan,, nm 
ur, karanlık lstikbıLl Iıesnbıruı. kay ica<lı ~refi de onn aitti. 
c1Cdilen yeni bir misaldir. Bundan başka. bu ta.rlhi şehir 

* * * "m~er ve sanat divan ~hre-
GC9eft aym son gUnlerinde, ay tini ile mulı.a.f'aza ıedly~rcl;. Onun 

ışılth bir gecede. binden fazla. ln 1 birçok tarihi abideleri arasında: 
gllu ve Amerih-an tayyueel, Ko- Ren ncıhl'fnin yalanında, kulesini 
Jonynya. bir bıı.-;km yaptı. Şehir, yükselten, Gotik mimruinin şahc
tııevlcr lçôtde k:ıldı. Duman bu • fiel'lerinden katcdmlı en mcŞbuı. 
llltlan beş bin metreye kadıı.r yük dur. Bn kilise, Oermenlel't'e bir 
selerd't, Uennn J>rosyacunm bn e&oo harika s:ıyrhnalttadır. Onun ' öyle 
kt payltn.htmı, kh:li bİT kıefenle ~ar ekane\i m('Dlcıbclcrl var iti .•• 
dl. Bunlardan biri: kilisenin t.emeU 

Şimdi, felfı.kct drreeesi beırilz afJldığı zaman, şeytan. işe bumu. 
telımin efillemiyen bu ~ehr4n iikı. nu sokmnştur. İblis, planlan tah. 
tietine kar.P, herkeste bir merak rif etmiş, onun han~ nzizin na • 
~: Bomdakt 700 bin IM&n ne nmıJ\ val<ft>1lihnesl husnsuntfa halk 
dı.Jt)(ııdir! M'tl.<imda ihti ~ flnr mPydıına ge • 

Şettlr &,mda, kllometıelerce tirmiş,• hatta mbnarlara, bu blna
wa,...ı kimya f1ı.brlblan ne ol • nm hiçbir ,'n.kjt 'tnmamlnmı.mıy:ıca 
•? !,"lllı tdldn etmls. 

O muaıaam !118DaYİ m~ele. na efsaneler klll!lle kubbesinin 
l'fnİJl yerfnde yener mi etı1yor! ancalf ~ bo<:nk :ısrr ~ra meyclıı 0 

n Oll blrfnci a..cımla tn,asma .,.., J)a gcfüilebllmf'c;lnılen ilrrl ıreli -
'--i, sonra a.c;ırlama metruk yor. Büyük Fransız e<llbi 'l'Jırt.or 
tmlddttan 80nra tam:unlannnş o • Högo,, bil"' bo efsanenin cnztbcst. 
ı.. efsnne kaynağT katedrali, ne lmpıbnı!ll ve onclnn çok net•;; bir 
..........,. Seot • Mal'.! killseei, be.y • bikiye yarnbnr~tır. Katedral. an-
.,., ym"M1 mı <>1<1tt! cak, 1880 senesinde ikmal edile • 

* * * bilmiştir. 
Kolon,.anm parlak, camı bir ma. Almnnynnm i!:Iİ elemli şairi 
~ ' 
U1H var. Jlanri llnync, bu nınb<'df, büyUlı 

KonU\hfa.r, B4!n nehrini hakimi- bir Jmdretle terennüm etrnis e • 
;aret'l.trri a'tmd!l bulun<lurmak Mte. deblyat t.nrihin<lc ebe<lileo:;U~fş • 
dikleri hir devh-<le, mtlattan ev • ilr. 
:'t'el bfrinci Mmla., J{o1onyayr, bir 
Heı1 kar.Ucol Jaı!!'Si olal'alc t~.; 
ef~'lenli. 

Şellrl, C>ri~a, parlak bir in. 
!rl!jeh. rnru:lm .. o!dt1. Sannyfl. bil • 
bftSM m acılığı, ona, Jıllyl:ik bir 
sen-et temf.n efflyordu. Bura..'lr ne 
t.ir nahlt\'Btrn~. me:rkerl olcluğu 
içJn. R-dna.ni Jm~a.c;ı fle Fe•emenk 
hatt:ı İri"'İ'tere mübnı'felc.cıint ida : 
re e<lcrcl< bUvt!k lıtr ti"BTet mna-
1W.lesl ~pryordu. 

Komnve.<la da dlper c-İ\ar 5elıir. 
lcrdıe oldn~u ~·bl Pi konosnn <' • 

mlr ''e irn<'lecıt c:ırl idi. <h·fo ya ..• 
O ~I rd:'.l, Rene '·Pamı.sJar 
yoTn.. deniliyordu. Ilu ıla gö..terL 
3"?1' Jci b ittin Rl"n hn\'7.!l'.lı, kfJ's~ 
ncı nüfuzu nltıncia bulunuyordu. 

Kolonvn mı.ııın· ·a.poFU. Prusya 
impamtort 1j;11nun. IJ0.5\ ekili 'e e. 
lekWrü ML Sonralan, kıyambr, 
müca.dclcler mbur etti. Raspb~cıı
pos, imik~, .., et"1icıll'ı1ı i fntfhap et 
mek '-.0 mcn'~ .. ı·et·u ''m:!!n ğ :;er. 
\etten" i.-Hr e chnJ, ! .. 1.1.ını \er 
fllelc ın"rbur oldu. 

Bun lan sonra. halk d , kilts-c 
g;bı &er\ et rn..lrlbl ol<lu. Artık, 1 • 
truyc.da "Flcrıı.nc:a lr.ıkk:ıh ka.dnr 
seııı;ill,, 'o' retlle rdaıbet cclecek 
~. Alnunyn<b da. "Kolon • 
yn ~~ tll"OMI kadar zengin,, de
rıillyorda. 

* * * 
Anglo • '!'."'·110'\ tayyarelerinin 

tahrip ctt:ı;ı Krılonya. istc-. böyle 
pnrln1< bir maziye sal1lp olan bir 
şehlrd i r. Onan bugiin" .. ii Almanya. 
clnki me\' tii :ise, h:ı.yn.t merk.!?Zle • 
tinden birklir. 

"'* * 
Yru:ımı;r.r bltirlrl>cn, okuyuculn • 

rnnızm, hiç şüphe iz. mt"r:ıl\ et. -
t iklcrl bir noktnyı, ''ikt-Or Jlugo • 
nun hlUyesıni de blrkıç çiz{;i ile 
nydınls.ttı.lrm: 

Hügo diyor ki: 
Kilise yapılamıyordu, çUnkU pa.

rn. bitmişti. 

13 45 aj tı. 11 {I ı • s .. t cJn l r 
b dı • .,u 14 uV-14 40 A; ra lkh _ 

h r at koşu annın W.hro nlPri, ıs, O 
Radyo çocuk kulUbU 19,30 Haberler 
19,45 Serbest 10 dnklka. 19,55 fasıl 

heyetl 20,15 R dyo gazct~si 20,45 var 
kılar 21,00 kanll§Jlla 21,15 dinleyici 
lstelclerl 21,45 konuşma (§Ur ve nesir 
sıı.aU) 22,00 Radyo salon orkestrası 
22,30 Haberler 22,50 kapıın· 

Bir gUn bir meı;hul adam Çlk1I. 
geleli. lfü t;artla., para teklif etti. 
Şnrt: 1'ilise tamnm lru:uhktan soo • 
rn i~luo girecek ili' cnnlmm ca • 
nını ti l:ı.cai ı. 
Şnrt lmbul olundu. MeÇba.l a. 

dam, nrabalarla altın g~lrd4 tcs 
Um ett.J ve bir anıla ortadan kay. 
boldu. çllnhii f;eytandı. 

KWsenln inşası tamamlandı fa
ltat., 61U"tt bil nler akra~ , . 
onJar da nhbaplaruıa sırn faş et. 
ti",deri itin, mabede kimse ginni
~ordu. 

Nilınyet, seytaıın kü1ihı t.en 
giydirecek bir adam ~rktt .Kil.iae. 
Ye, bir kart atılma mı teklif etti· 
~linkli bu da canlı bir mah1fıktn. · 

Arlnmın f]ediğf yapıhlı. Bu su • 
retıe seytu.n da aldatılmış oldu. 

M. RA t:W ÖZGf'..N 
"*" (Yeni.1.eş:nc) kelimesini Rö. 

nesans,, a mukı:bil kullandik. Bir 
Ias:m muhı:ı.nrirler bu fransızca. ke 
lime.>i (Yemden dirilıne) gibi kc• 
i.imelerle te:-cüme ediyorlar. "La. 
rua,, bunun )'O.nlış olduğmı.u gös • 
teriyor. "Teceddüd devıi,. d~ di· 
yebi' rltı:. 

Yazanlar: 
Bedia Fon Ştat..er ve Vaıdt Rıza Zo\ro 

Heyet bel\ gece Belvü Bahçesinde 
temsil vermektedir. 

DOliTOB 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 

DAIDLJYE M17TEllASSISJ 

Maliye Vekaletinden : 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavülden kal. 

dırılması hakkında ilin: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 para.Jıkla.rm yerine dantelll blr kunışhıklarla 

bronz 10 paralıkla.r darp ve plyaaaya kM mlklarda çıkarılmış olduğundan 
eski nikel 5, 10 ve 20 parahklarm 81. 6. 1942 tarihinden aoııra teda v1llden 
kaldmlması karar'lqtmlml§tır. 

lıılezkür u!a.k paralar 1 Temmuz 19il taı1blndcn 1Ubaren artık tedav1ll 
etmıyccek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene mUddeUe yalnız mal san. 
c.'lıklarllo CUmhurlyet Merkez Bankuı tubelertn.e ve CUmhurlyet Merkez 
B:uıkam ~ubeel olmıyan yerlerde Ziraat Bank.ıuıı fUbelerl tarafından kabul 
edlleblloccktir. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanların bunları mal aanc.'lıklarlle 

CUmhurlyet Merkez Bankası ve Zira at Bankaaı aıubeJerlne tebdil ettirme 
len ıın.n olunur. Hl29-560~) • 

KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

). -

A\ 
i. 

~EQ AYIN 8tRINDE ·PAQAN1N · rA1Zl·V~Alli~ 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

BUNDAN 
----------------------!...----~ 

Anlerikada, ıngılızlere 
vardım aleyhtarı nasıl 

teşekkül etti 
Yale üniversitesi talebesinden, 

20 yaşındaki Robert Duglas 
Stüarl Jr, gençliğine rağmen, ta 
rihi bir şahsiyet olmuştur; 
çiinkü bir sene evvel, Birleşik 
devletler Amerikasmdaı teşekldii 
Cden "İngilizlere y.a.rfrm aleyh_ 
tan cemiyet'' bunun kafasından 
çıkmıştır. 

Yale üniversitesinin bütün pro· 
fesörleri, bilhassa rektörü, Amr:_ 
ri:kanın, İngilizlere yardım etme· 
sine, pek ateşli taraftardılar. 
Bu kanaatlerini her vesilede, i_ 
lan ediyorlar, hükQmeti harekete 
gcçimıiye çalışıyorlardı. 

Genç talebe ise, onların bu ka· 
naatlerine iştirak otmiyor, Ame_ 
rikanın bitaTaf kalmasını istiyor
du. O, prof esörlcri, bilhassa rek.. 
törle münak~alara girişiyor, 
onlara itiraz ediyordu. 

Bu ~ivet~, bugün, Vaı;ing
ton mıılı komıtesindeki 'te§ekkü_ 
lü arasında, bugünkü Amerika 
devlet ada.mlarmın akrabaları 
gibi müh;m ş:ılısiy tler vardır 
Hele iki k::>dın şahsiyet vardıi
ki, ilcisi yan yana bulundukları 
zam~, reyrine do;ı un ol:nuya: 
cak bır manzara vilcuda getiri_ 
yorlar: Jan Levis'in bemşireSl 
Katcrin Lcvis, iri yan b'r kadın· 
dır. Halbuki madam Alis Ruzvelt 
Longvors, inadına kuru ve çe· 
limsizdir. Mitinglerde, bunlann 
yan yana bulunmasını, herkes 
büyiik bir. n~e ile seyıediyor. 

Bu cemıyctm, yüzbir.e yakın. 
azaoı ve yirmiye yakm şubesi 
vardır. Profesörlerine azizlik 
etmeyi kuran bir üniversite ta.le 
besinin, mühim bir oo:niyet ıru: 
~masına ?~ayak o'acağı, görill· 
muş şey mıdır? Bir gün, Robcrt Dugltıs, kana· 

atini, r~ı bir şekilde ortaya 
atımak istedi. Bunun için, Ya.le lsveçte, binlerce alageyik 
üniversitesi talebesi arasında b"r öldürüldü 
anket açtı. 'l'alebenin hep>i, bu İskandinavya, Avrupanm hala 
ankete alaka gösterdi. Cevaplar ala ~eyik süıiileıine malik olan 
geldi, tasnif edildi. Neticede, ta.. tek divandır. On sene evvel yapı_ 
le~ dörtte .?çü~ün, pro!esör lan b"r tahmine göre. bu ~eyik
len~? ve :rektörlerme nıgmen, !erden lsveçte 30.000 tane ve 
lnrr Iızlere ~n.rd~ aley1htarı 01.1 Norveçte 8000 tane vardı ve 
du~ te~ur etti. . . ... bun'nr, bihassa İsYecte, seneden 

Bu ~ct • .:c, genç ta.le~ ıçın, bü 

1 

scncvc aı tıvorlardı 
yük_ bır ~uvtıf~-:ı.kıycttı; 

1 
fnkat YiM, aynı taıihtcld tahmine 

dharıçtenl bırbemlk';ldalıha;; 'o masaky: ~öre, A vmoa Rusyasmda, hemen 
r mese e, ı aao:m.u.s, a hepsi de Karcli"de (şimal Tai • 

panmış sayılaca!d.ı ., p mı 
Ü 

. ·t . · ......JI.• b" ta.. sı ı c eçorn ormanlarında) ol 
- nıversı enm ~1 ır mak üzere 8· 10 b" Al : 

lebesi ve şeref azası olan müte· da 1400 B.,·ltı~... dın ,1 tJ n~anya; 
k 

't 1 .,., ~·b rt E V d b ·• ·• ... C\ e en ara-
aı ~ra :'-..v. e. . u · u zisinde 1000.. Polonvada 800 

anketı ve net~cesını hnb~r alınca, kad::ı.r ala ~\ ik vardı· 
~bert Dugla.s Stuart 1 evt:ıe Bu ,üne kadar d~am eden 
çagırttı. Onunla, uzun uzun, ko. harp ateşi içind Ka r p 1 • 
nuştuktan sonra. 1 . e, re ı, o.on 

Geı d t 
· fik • . .. va ılc Baltık de\ letleri arazisinde 

- ıç os _um, ! rınız mu bulunan ala gcviklerin kaçmın 
kem.mel. ~aıydı, _lngilt:reye. yar_ sağ' kaldıi!ı mechuldıir 
dıın aleyhmde bır cemıyet !\:ura· İSV""C f! lince 1 • ta r ı m ~... L • avcı ar ra ın. 
1 0e" d" Delikanl _,_ h" t rec1 d~n, ~u sone, öldürülen ala ge_ 
•• 1• 1 1 ucı., ıç e • vılclenn miktan helJidir 

dut etmeden: lsv..,.te h"T sene ı · "k 
K al 

~.,, • ' · , ru a gevı a.VI, 
-. ur ım. . ii~. nihayet dört gün dev 
Dıye cevap verdi. . . . derdi Gecen sene. kacak:ınan~ 
Bu anlaşma, 1941 sen~~ bazı öldürdüı·1erinin haricinde 9 000 

ranında vukubuldu. Boylece, ala ,..e ik v 1 ' · 
Vilyam Alen Vayt'ın: "Müttc_ Y . uru muşu: . . . 

1 
A . Bu sene ıse aln gı:n.rık avı 1,,.,,, 

fiklere yardım suretiy e men· . .. !. ... '"' • ~ 
kanın müdafaası isnindUci ce zaruretı vuzurıden. sekiz gUne 
miycte zıd oıarıik: ''!ngilizl(;~ ç~anldı ve 13 000 tane geyik 
yardım aleyhtarı cemi~ eti mey- vuruldu. Buna, kaça1<rılann var· 
dana !!eldi Bunu;;_ reisi mliteka dukla.n bi.,·erce geyiği de il~·.r€ 
it gen:ral Roıbcrt E. V~d'du. - ctm_e!< J!izım~ır. . . 

-----------------~-=:-:-----------:...::~' ::.:.:::.:::-=.:..:...:..~....::..:__:_::...::,:::__ Şımnl gey k1erı denılen ala gc_ 
~ S U M 1 • B A 1' B . vikler, pek iri Feylcrdir. Her bi-
"' ri 500 kilova va.km a.ğırhlrtadrr. 

YERLi• MALLAR PAZARLARI Öldürülen bu kadar f"Cyik, biraz et sıkıntısı çel en Isveçi, birden. 
bire holluğa: kavuşturdu. 

Mo· ESSESES.I Mo· 00· RLO" "'o· NDEN: HaP(, geyik eti mübavaasma. ~ o kad:ı.r saldırdı ki. büyük kasa...,_ 
!ar, güzide müşterilerine verecek 
ırevik eti bulamadı. Öyleleri var· 
dı ki. otomobillerle, iki yüz klo• 
m_etrc.lik yerlere ı?idiyorlar, geyik 
etı satın alıyorlardı. 

İstanbul Be.loolyll81 hududu dablllncle memurlanm.rz lıwalmcbn evlere da.ıı..tııan pamuk! &· u mensucat kuponla 
nm her hangi bir ıtebeple olmamq olanlara &§ağıda bUdlrilen nahiye Merk~l<"ri mmta•·-- "'-k ....... -

1 
...... m..._ l uuroları.. 

ml7.d:t rupon vcrllnıcld;e oliluğonclııın mWld makamlarea ller eemt .... in tayin OOUAn 1 ö ..,.. " U'a\Y& g re llllyın halkı 
T!U"m ro~I Cır i'!rclam ınUraoaatıannı rica eyler bU mahallerdeki tevzlatm lkm-'ln • • , '" Clen l'Klnrıı. diğer mıota.. 

knlıırdA d:ı b!ı.lnn c.alc ol:ın tevzıatm ~ynca Ulu edlleeetf•l blldlrlrlır.. 
I 

ŞiMDi TEVZiAT YAPAN MINT AKALAR: 
Fatih Merkez Nahiyesinden 
Şehremini - ,, 
Kasım paşa ,, 
Galata ,, 

Şisli Nahiyesinden 
Ortaköy ,, 
Sarıyer Merkez Nablycstnden 

Beykoz ,, ,, 

Adalar Merkez Nlllılyce!nden 

Kumkapı 
Bakırköy Merkez 
Eyüp ,. 

,, 
,, 
,, 

Swkho mde. ~yik eti, kilosu 3 
kuron 80 santime satıldı Halbu 
ki dana etinin kilosu i kuro~ 
fnzlıwdı. Satanlar, eti, avcılar • 
dan van fiyata stıtm almışlardı 

Hükfunct ve avcılar, bu sene 
ala. geyiğin fazlaca \'UIUlma!:"fl· 
dan. endişe etmiyorlar; çünkL 
bun arın cabucak çoğalmn·a ka.• 
biliyeti okJ~u biliyorlar. 


