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Livilin 
Nutkunu 
Dinlerken 

HUseyin Cahid YALÇIN 

A UL-!Nl' ADAN serbest hıra· 
kıl&n bin kadar harp esiri• 

nin memlekete dönmesi münase. 
~tile Vifi Hariciye Nazın Li'\.al, 
bit natuk söyledi. Almanya.da. ha· 
Ja bir miı,ondan çok fa.zJa l•'raıısız 
esiri danırken sadece bin ki,inin 
111em1ekete ka.vn,ınasmı büyük bir 
ıınn:affalayet gibi gösteren Li.ı·ü. 
lin memlekete br,ı ba~ka ane<li
lee.k b~bİJ' hizınetl olmndığına 
bandaıl güzel · bir delU olamaz. 
Hem Jnırt:u]acak bo bin esire mu.. 
kabil Viti hMcfı.meti, Almanya.ya. 
lGOO milteha<isıs fabrika i~çisi gön. 
denm§tir. u,aı bUkümetinin ta. 
lil.ais l'ıaua üzerindeki me) am 
l~ gerçekten müthiştir. (1Unkö. 
Abıılanys fabrikalannda umum 
A ~ ile birlik~ Franayt dahi 
ellU'et altaıda tutmnlı malaıadlle 
yapdatıak sil1hl:m Livil Fran"ız 
gençlerine hazırlatmış oluyor. 

ı.&vt.ıin sözleri ara.-smda bilvas1o 
ı. meydana çıkan bir hakikat var
dır ki. hürriyet ve istildUlerini 
tntıdafaa için mücadeleye girişmiş 
mflletJere bUytt'k bir funjt verebilir. 
Udt Almanya.da adam kalmadığı.. 
m .«1ylijyor. Almanya bütiin adam. 
lanm lıMP eephelerine göndemdt, 
bundan dolayı fabrilmlarmda. işçi. 
,. bttyük ihti~ varmıııl Vakıa 
Llval bo sözleri Fransız gcnçle&·io 
11i Alman~ya gitmiye te,vik ;çin 
tılJyHlyor. Fakat bunları ~ylerken, 
istemlyettık meydana vunlu;o hn· 
WDt söyledilı ft6zlerden ~k daha 
mtihimClir. 

U.\'ll gı1d 98dık bir Alman ada· 
lnlftlll itirafmdan anlaıııldığt üzere 
.l.hrianya elindeki btittlıı insan 
malz~ini kulla.nmı,tn'. O Mre• 
eede ki, fabrikal:ırm<!a ameleye 

!jehirlerden A.hmetabad 

Hindislancta 

Halkla 
polisler 

çarpışıyor 

Tacirler 
Bu sabahtan itibaren 
Piyasanın kontrolü

ne başladılar . 
4 

Dün Valinin riyasetinde komitelerin 
çalışma· şeklinin tesbitinden sonra 
Ba sabab İlk dala pirinç komitesi 

Milli Şef 

Yeni Delhide 
Beledive dairesi 

yakıldı 
Aıea ve yarala . 

aanıar var 

. toplanarak normal uıat ve kir baddlnln 
ae olması IAzım geWtlnl girişti 

Dıi Kurultayı üyelerine 
bir zıyafet verecekler 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
DJ Kunıltay1 ilıtisas . koroisyonl.ım 
dün topla.naraik ça.Jışınalarına. de • 
vam etmişle!"dir. 

Kurultay u.muaıl toplantCSID.I 
perşembe gUnU yapacaktır. 

Reisicümuhr, Milli Şef tımıet 
!nönil ~aat 18 de faltUlteYe gid~ek 
Jromisyon çalt,nt:llariyle ilgilenmiş 
ve çalışm:ıl3J"I ta.ki petmiŞtir. M;Ili 
~ef cuma. günU akşamı Kurultay 
ı;alrşmalarmm bitmeSi dolayısile 
KurultR.y üvelel"ine Çankayada bir 
rciya.f et Yerecektir. 

Parti Gara.sanda _______ ,_, _____________ ___ 

Muhtarhkların 
bıraktığı boşluk 

Yeni bir te,ekkllle 
oldarlllacak 

Anımra, 11 (A.A.) - C. H. P. 
Meclis Gurupu umumt heyeti bu • 
gün ll.8.1942 M&t 15 de reis ve
loili Seyhan mebwm Hilmi Uranın 
reisliğinde toplandı: 

Celse açılchkta.n ve gcÇcn top • 
lantı zabıt hulbası okunduktan 
sonra ruznameye g~lnıiştir, 

Ruznam.-ede, E1kişeldr mebusu 
Emin Sezak ta.ra:fmdan verilif vi
layet ve kaı>.a idare meclislerinde
ki müntahap aza ile şehir ve ke. • 
sabalıaıdaki mu:htarlıklann ihyası 
talebine dair olan takririn tetkiki 
için ılalıa evvel teşkil edilmiş bu• 
lunan Parti komisyonunun gurup 
umum! heyetine hitaben hamla.ınış 
buJUl'.duğ:ı mazbata. vardr. 

Bu ' mazbata.da, mUntahap idare 
meclisi a.za•ıltlarmm ihyasına ko
misyon taraftar göıiinmemektc ve 
fakat şehir ve k3.S8.balarda kaldı • 

(Devamı S üncüde) 

---0-

Bombaydaki zabıta 
memurlannın miktan 

artttrddı 

Yeni Delhi: ı: C.\.A,) - Resmi 
bir tebli~e dün s<ı lıah İplikhane 
ler amelesinin yapmış olduklo.rı nü 
mııyişler yüzilnde.n vazlyet birden 
bire ciddiI~ınişlir. 

Belediye daiI'esi çıkan bir. :raıı• 
ğın neticesinde aaır surette hasua 
uğram~ ve kısmen har~p olmuş • 
tur. 

İrad vergileri ~fil bfu.osundı. 
da yanğın cıkmı~ ve bu esnada bü 
roda bulunan hfr ç.ok kasalar yağ
ma edilmiştir. 

Polis ve askerler kendile;mi mL"' 
dafaa etmek için bir cok 'dednlar 
halka karşı ateş aı;>mak mecburiye· 
tinde kalmışlardır. 

Bir nıüslüınan polis müfetUşi JPU 

avini galeyan içinde bulunan ba.J.k 
tar:rluidan öldürühnüştür. 

İplikbaneler ameı~ne La.lehe a. 
rasında ibırçok le\<kırat yapılmı.Ştır. 

Şehrin her tarafında ışık soooür 
me emri verilmiştrr. 

Şehre mühim miklardn a.s.ker! 
takviye Tntaları gelmiştir. Askerler 
şehir dahilinde devriye gezmekte
dirler. 

(Devamı S ilnciide) 

laglUzlerla yeni 
llOD1ba tanaresı 
10 makinelitüfek taııyor 

Londra, 12 (A.A.) - Britanya 
nm yeni ağır bomba. tayyareı:ıi 
Langester, biT uçuşta 4800 kilo • 
metııe katetmektedir. Saatte 480 
kilometre yapan bu tayyare sekiz 
ton bomba ve yedi kişilik bir ha\'a. 
mür-ettebatı taşımaJttadrr( Yukar
da, aşağıda. ve yanlarda olmak Ü• 
zere 10 malı:inelitUfekle techiz e • 
dilmiştir. 

30 Ağustosun 
20 inci gıldönümü 

7 icaret J!ekiti Behçet Uz 
Cuma sabahı geliyor 

.Ankaı"adan biktiıild~ göre, 
~caret V~li Bıeb9e(Uz, cuma 
giinü aa.baıhl şehri:ıni7.e gelmiş bu • 
hlrt.acaktır. Vdkil, burada kalacağı 
müddet za.r!ınıda Ticaret ve iaŞe 
iı;1e:rini tetkik edecektir. 
Diğer ta.raftan son ia.§e karat• 

lM"r ıüzeti.ne bıelcdiyelere terettlip 
eden vazifeleri, kadroya boğul • 
~ kolayllkla. görmeleri için 
temasta bu1unmak Uzere, Ticacet 
Vekfı.'.etinc~ müt~hassıs bir memur 
ta}ı;in edi?miştir. Bu memur bele• 
diyelf-r1e temaS& geçecek, kamr • 
l.a.r hakkında izahlarda bulunacak, 
tesadüf edilen .zorluklar varsa. ma• 
hallinde berta.ı<af edecek tedbir • 
ler a1.a.cs'k, fiya;t vaziyetlerini ve 
bu mevzu il.zerindeki ça.lL;n:nala.n . __ Tl_care __ ı_v_e_k_u_1 _B_e_hçeı __ u_z __ _ 
da yerinde loontrol etmiş olacak• 
tır. 

MAHSUL TESLtMATI VE 
L.\KARNA tMALı\".N 

Gelen ha.berl~rden köylilniln, 
hükumetin hissesine aynla.n mah• 
sulü seve seve teslim ettiği anla• 
şr1ma.kr.ıdrr. Mahsul teırliır.atmnı 
ar°k.3-<ı:r alm.dıktan sonra makarna 

(Dc\'amı S üncüde) 

F ransada tethiş 
hareketleri 

Yeniden ba,ıadı 
ı:..onıra., 12 (A..A.) - Vlşi radyosu 

Fransada isyan hareketlerinin art. 
makta olduğunu itiraf etmektedJr. 
Radyoda memleket dahilinde tedhi§ 
hareketlerin yeniden başla.mı§ olduğu 
bildirilmektedir. 

Stokholm gazetelerinden birine ge. 
len haberler& göre, Viti aaaylşin mu_ 
pa.tazasmı temin maksadUe zabıta 

ıcuvvetıertni takviYe ve bazı Uıtiyat 

tedbirleri alme.ktadır. 

Salamon 
adalarında 

--o-

Göğüs göse 
muharebeler oluyor 

Londra, 12 (A.A.) - Müttefik 
kuvvetlerin Salamon adalarmdaki 
harek!b devam etmektedir. 

Avusturalya ba§vekU.i Körting, he... 
rekat hakkmda verdiği blr l.za.hat 
esnasında düşmanın mukabil ve §id • 
detli taarruzlarma rağmen karada • 
ki harekA.tın müsait bir vaziyet ar • 
zettiitini söyleml.ttir . 

Burada Amerikan silfı.hendazları se 
ri baıinde hUcumlar yaparak göğUa • 
göğüse harp etmektedirler. 

Müttefikler, Timor adası a.çıklarm. 
da Japonlara hUcum etmişlerdir. Ne. 
tice hentiz malftm değildir. 

Şlmall Pasifikte A!Uaiyen adala • 
rma durmadan hUcum edilmektedir. 

Kıska ad8Jlına havadan ve denizden 
yapılan bir hücumda sahil batarya.la.. 
rı susturulmuş, donanmaya men .. up 
tayyareler keşfettikleri Japon yUk 
gemilerine hUcum etmişlerdir. Üç 
yUk gemisi batırılml§tır. 

Kaf kas1Jada 

Alman 
ilerleyişi 
gelişi-yor 

Maykop petrol 
kuyuları henoz 

Ruslarda 
Baslar Voroneıu 

bakim ı 

Don dirıeğine Almanlar 
yeni takviyeler getiriyor 

Londra: 12, {A~o\.> - Kafkasya 
da Alınan ileri hareketi yeniden ge• 
lişıuh1tir. Gece yarısı M.oskovaıll\o 
neşredilen Rus tebliği şudur: 

''Ağustosun on birinci günü kur, 
\'elkrimiz Kotelinokovnun şinı · 
doğusunda Klet<>kaya, Çerkask, Ma• 
ikop bölgeJerinde ınuh:ırebe C'~iş • 
lir.,, 

Tebliğde ilk defa ısmi geçen Çer• 
kask Kafkas tepeleri içinde. Arm .. • 
virin 120 ldlonıetrc cenup doğusı.n 
da Grozny petrol yolu 'e Hazer sa.' 
hiti ıınıı demiryolu ccnu.lmndııdır. 

Tebliğe yapılan ila\'ecle de Kra-: 
nodur ciT"arıııda Sovyet ku netler'• 
nin geriledikleri , l\Iaikop ch·aru1da 
çerpışmalar olduğu bildiriliyor. 

Don dirseğinde ı;ok şiddetli ta:ı.k 
ve hava muharebelr.ri oluuırdu. Bu· 
raya Almanlar -yenj km \ e ller getir. 
mişJcrdir. 

Vişi, 12, (A.A.) - ŞimeH Kar. 
kasyada Alman motörize ku\'"YCt:~ 
ri ileri hareketine devam ediyor. 
Ne labil mania, ne de gittikçe azal· 
makta olan Rus mukavemeti bu.ıu 

durcluramama!-.tadır. Almanlar Na. 
'"oro~isk limanıııa 100 kilometre 
mesafede lıulunu or . .Maikoptan ı• 

(De,·amı S üncüde) 

Alman müdafaa 
konseyi 

Gıda ve hasat işle. 
rlnl müzakere etti 
Mahsulleri tahrip edenler 

idam olunacak 
Lond.ra. 12 (A.A.) - Götjngin liYa

setinde toplanan mUda!aa konseyı, 

gıda ve hasat işlt'rini müzakere eL 
miştlr. Son toplantıda gıda madde. 
lert istihkakının azaltılmamasını te • 
min edecek tedbirler görü~Ulnıilşttir. 

Almanyada büyük gayretlerle ıney 
dana getirilen mahsulleri tabrıp e • 
denler ölUm cezasına mahkılm edile. 
cektir. 

, &on derece muhtaç bir hale gel .. 
mittir. Bu ihtiyaç o kadar biiyük. 1 
tti.r ki, Fran!!ız miDeti'llin zürriye • . 
ti11İ kurut.mak, çöcok yetiştirmesi· i 
ile m!ni olmak maksadiyle A iman• l 
yada kapalı tutalıt.n Fransız g~m:. 
lerinden bir kısmnu afMerinhı ya- Bu yıl Dam lapın arda ve bitin memıe 
~.~:Yl'~ödermeye bDe razı olmuş. kette em&8JSJZ bir şekade h Ufl8D8C8k 

. Japonya 
Rusyaya ne zaman 

saldıracak? 
Çuııklr..g, 1% (A.A.) - Çangt.!n. 

pa.ng yazıyor: Japonya Sibiryada GENE O KOMiSYONI 
İ!le Uvi.lin afi':ınd:ın c:ıkması 

doJ&yJSiJe hiç inkar Ye itiraf ka. 
bol etmiyen ve Almanya lıakkll>· 
da, ~·nm bir emare teşmil eden 
ba 'hakı1'at blı:e bogünltii ha.;> rea• 
litetdni tekmil çıpla.ldığlyle anlat.. 
mıya kiffdir. 

A]maııya, artık ~n kuvvetleri
ni de Jıa.rcryor. Ce-pheyi doldıırmak 
~in talJrikalıırmı bile l:ıo'laltmış • 
trr. Y11ai 90D ihtiyatlarını da kul· 
lannıak mecburiyf'tini duymuştur. 
Ya bunlar d:ı muharebe meydan. 
larmda ba.rc:\nd&.tan sonra işi ne 
olaeakf 
Doğa cephesinde A)manlorıo bn 

seneki lılıan'uzlarım geçen ı;eneki 
hamlelerinden çok z:ıyrf görenler, 
demek ki bir blllukati ifade edi· 
yorlardı, demek ki Alman ordu1a. 
n doğu cephesinde Rusların iddia 
etlikleri kadar olmasa bile ho!r 
halde çok fazla zayiata uğramış• 
lıırdı ve uğr:ımaktndrrlar. Zayjat 
lıatcadar yük~k olmasaydı Alman. 
yada artık harbe sevkedile.bilecek 
in'lan blmamış olur mn~·clo? 

Yine U\•ô.lin sözleri ikinci ceplıe 
meselesine de garip bir ziya serııi· 

Mkara, ıı (A.A.) _ Türk ulusu ı nalk partisi, kızılay, Türk bava ku • Rusyayı hançerlemek için zamanını 
:;nümüzdeki 30 ağustos gUnU baya.1 nımu, ~ocuk esirgeme kurumu, harp bekliyor. Almanlar bir noktaya ka. 
unm en mUh!m bir dönUm noktasını ıııa.HU!eriı basın birliği ve diğer mtL dar ilerleyince Japonya. harekete ge. 
teşkil eden ve onun tarihi boyunca Jl müesseseler mümessilleri hazır bu. çecektir. Bu noktaym Sta.llng-rad ol. 
kazanıp geldığ'i 20 inci yıldönUmll ıunacaklar, 28 vilA.yetimizde biri par- duğtı tahmin ediliyor. J aponya hücum 
nU kutlayacaktır. Bu bakımdan bu ti ve halkevletj diğeri Vildyet umumi ıçın hazrrlıklarm.ı bitirince belki dip. 
yıl zarer bayramrınızın diğer yıllar. meclisi adlarına olmak üzere seçile. [ ıomatik yollarla şantaj yapacak, 

--------------------------------.. -"" _____ __ 

Şelıir kö1nÜrsüz ve 
susuz mu kalacak? 

dan daha Ustun olaLak yurdun her (Devamı ·g ünnüde) belki .de hemen harekete geçecektir. 

kö§esinde en geniş bir şekilde ve 
gUnun en büyük değerlle denk bir 
ı:ıurette kut!anmaııı 19in ıtimdlden 

• ma • Kömlr tevzi mldfirD bu ylzden istila etti. 
Parisiin S4t'lll Günleri saıar idaresi ve vapurcuıarda mi\şte:tı .bazırlıklara. başlanmııt bulunuakta • 

dır. 
HaUTlanan progı·ama nazaran o 

gUnU ba§kumandanlık meydan rnu • 
harebesinin geçtiği sahada, Dumlu . 
pmarda meçhftı a.sker lbidesinde ya. 
pılacak olan törende BUyUk Millet 
Meclif!i adma bir heyet, Ba§vekA • 
ıet, vek~etler, ordu, cUınhuriyet 

yor. Bütün insan malzenıesini 
ku1lanmt' olan Almanya hir ikinci 
cephe harbine neyle karşı koya • 
cak'i' Her halde blitün alfunetler 
mihVE'rİD çok sıkışık, zor ~ ~aresi 
bulnnnuya.n bir dnmmıı doğru yiJ 
rüdüğünU gösteriyor. 

BUGONDEN İTiBAREN 
Alaka ile okuyacağınızı umduğumuz 

bu kitabın tenkidini yapan yaz~sın~ 

TA YM i S 
ı:;öyle bitiriyor: 
"Fransız hezimetine dair yazılan bütün siyasi hitaplar 

unutulacak, fakat Parisin son günleri tekrar tekrar 
okunacaktır •• , 

(İklncı ııayfııda oku~-unaz) '•=======m=-==-====• .... 

t lstanbulun kömür ihtiyacını te- vaktin.J e getirile-rınediği. §ehrir. su• 
1 min !112.ksa.diyle tcs's edilen Eti suz ka.l.mı?Sı ihtimali mevcut oldu· 

Bank kömür satış şube:·i ınüdürü ı!u birkal,: defa. ;ı.-azı.Jnır;tır. 
Zekı..riya i.:>tifa etmiştir. Zekeriya Vapurcula.r ~· An~arada~i ala• 
lstanbulun ihtivacına avrılan kô • kndarlar ıı~~:lınce muteaddid de. 
mürlerin nakli~i temin °için den ı I falar teşebb1iSkrde bulunarak bu 
nakliyat komisyonu tarafınd!lll v.ı. kcmisyonı:n, . işleri sekte:e uğrat· 
pur tahsisinden imt\na edilmesi maktan hır ışe ya.ramadıg:ru açık• 
üzerine istifa etmistir Bu vaziyete ça iddia etmişl~rdir. Bir no~ta.da 
göre Münakalat v"ekiletinin deniz birleı:ıen bu iddiala.rm esash bir ş~ 
nakliyat komisyonu mevzuu üze • kilde tetkiki icap etmektedir. 
rinde ehem•niyetle durma.!1 icap Zeteriy->...nın Y~rin~ Ank~a Mo 
etmektedir. Zira. yine bu komis• mür t'!VZİ ve satIŞ müeı.:seses~ mü• 
nrnun himmetiyle bu sene 'l'erkos ılür muavini Eyüp Sabri Konak 
folJrThacrua ıazım olan kömürün <le tclYin edilmi§tir. 

• 

\ 
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Mısır Hırb•niıı .. ıaya koyiuğu venı mese:aier MESELELER 1 HAi)~~~ 
Tobruktan sonra K fk ~A , ••SP-a QS Y Q Barp ıılrlerl 

ll • • • H ARBEDEN del·letlerla karşı k T obraltdan lnırtula.nlar bu harp için "ilrinci DiJnlrerlt,, 
diyarlar. - lngilizler Mrtıra nertlen talwiye lrıtaları 
getirebilirler? - Romel Süveyf kanalına clofru mu 

gidecek, yolt•a Cat •ölüne mi? 

T OBRUGUN dur,ıtüğü haberi, 
21 Hnziranda Kahirede bir 

J,UK g\lrilJUi~ll gibi gürledi. İki M• 

at 80r1l'8 .1engin Mıtüthlanıa nikel· 
U otomobllleıi Elluuıtara 7olu U· 
zerinde Fili tine doira kuş gabi tı.. 
curuyol'du. 

Mısırlı•ıımı bu teli.şma ballan ir.. 
wııı Lib3a hududa ile Nil l'&Cli"i 
arıı ındok1 500 kilometrelik icor
kunç çöutn yokolduğunu '• RoDle. 
Jın zırhlı kU\'\ etlel'lnin hemen gil
rünü,ercceğini sanırdı. 

Biru s0nra inanı'au)"ACak bir 
şey \'İLkİ oldu. B:ı!!layp,n panik de
, .. m etmedi. nıindiJe dolna Kahi. 
re normal manzarasını tekrar al • 
dr. Kursal bahıçesiadeld orkestra 
tekrar -..ıya balladı. Eğer ga&e 
lelerin b:s<ıhk!an olmasayrlı hiç 
kimse Mısır· sınulannda mühim 
hAdilelet ~eotlllne ıu ...... ıılı. 

Bu paniiin birdenbire uyanma
sı 'e birdenbire ~nıesinin sebe
bi sıcaktır. Yaz ba sene o ~dar 
ıtıcakta ki, in9ltın ..o~ hh JeY 
~mekt.a ba:tka hiçbir me .. ıe U • 
aeıinde devunb dll~ünemiyor, S.. 
Mhleyin tenncımetrelf!r 41 a~rect
J'• kadar yükseliyor le gece7e ka 
dar id1li)or. Eğer bu sıcak koru 
oinydı yinılt tahammül edilirdi. 
Fakat :rutubet de ite kanfmca her 
kes yalnız aıcap düı;lintıyor. 

Sıcaktaın sonra <lndaklarm en 
rok andığı 'e kıafnlana • çok ılü 
f;Ündüifi islm Romeldir. 

Kahirede Tobnık harblıai gör • 
nıü3 birkaç in'!an ''n.r. Bunturdan 
bitisi bir hücumbota ile MiSii'& gel 
miş olan bir bahriye sillhendazı • 
dır. Gaı.etccilf!re ba deniz ert ıun• 
lan aıtlab.)'Or: 

- Ben Dünlıerkte de bulaadam. 
Jn .. ilizlerin ilk muhasara sıra • 

Mnda kazdıklat'? birçok ' •İperleri 
kum doldunnn~tu. l'.ıinci bir moha 
f!ııraya dayanmak ~in lru !'İperle • 
rin yeıiden kaulma• llMmngeU • 
ronlu. buna vUıt bulunamadı. 

Hücum ~urnartesi g\inil ınfakla 
ha,ladı. Topçu hımrlrir Staka AL 
maın tay) arekrl tarafmdaa ikmal 
E<lilmlfti. T'.&nklardan ibaret bir 
perdenia arkasında motörlü piya. 
de hnrekte g~ti. iki tara.im tank 
lan ikl ~t birbirini tosla72!n :koç 
l:ır ~İbi dö:!·li,tüler. Baı;hca hücum 
cenubu !\•~iden geliyordu. Bir 
hücum Wıl.;·ası UerlerMll tanklar 
hu <'alg:\) ı önleır.elt irin yelpaze 
ıı:eklintl:! ıırılıyor·nrdı. Fakat bü • 
ttln gayretlere raf!mc:n mlldafaa 
Jı:ıtlarınıla iki geılik ar:ıldr. 

Kız"tn lJ sııat ~arpı<ım:ıdan soll
rt\ du~~n Kanıb:ıt ve Elidem yol. 
Jınna hik;m oldu. 

Bltlln :;"ı"?Ce harp :.rabao;ı nt uz 
lınet.k"ız bir ~anl{Jnm a'ev'er:yte 
tl :'lmla;ıdr, İngiliz or<lnlarr deıt0w 
1 r'\ ate" \enn'şti. Büyük hare 
klt.t rhırmuıtn, f:ıkat tn:ırruz eften 
dılsman aame.n knbetmeden mu. 
k:t\eJD.Gt mN': ai.ni tt-rrit edf!bll • 
r.ıck için ftJJ!tıKırada mütemadiyr.n 
mc,7.li laüeam'ıı~ geri durmadı. 

- Ş:ıla.kta. ceheannem 7e;ıiden bL~· 
Jmlr. 

Tohrat;: homutıtb~m haeko. 
nınt:mlıkl:uı ,ıtaıniaoaa kurtarmak 
ir'n dU~n h:ıtlan arasuuJan bir 
l'nrur Jiiı.relceti :\'arımıya müaaaıle 
1 tem.i" oldc "~u ';::..,en'ldl. llfttko • 
rnnt:ınP",: ba mü nn·lcYi ''•rDlİ!Jti. 

F~·k·•·e t.;. 2aJi ...... el ~ • ba ptllnı ıenlı &I. 
~ii !t'rk. 
'" Bil m e b~ Jcabra • 
~~fliMe"' kansmrştr. 

Bir\:ilt!il_ii~htihViim eri bir 7i 
1~ ~etıliiina dinamitle at 11nk 
için emir ~·· ArkıadMJ ile be
~in~ti haırlscldar. fıkat 

~· ... 
~ ~P l:ııalamadılar, arkadaş • 

An:~~ 
'- Yapac.ı'" bir ı, kalmadı de. 

di,""Ç~J~IJİn. ' 
Er <'e.np "ardi: 
-Y~paaık iş , .. r, sen ~ekil, 
Q6ki~ıvc birııı 11Ulkla~trktan 

&oDl'I\ -bir patlnnuı !le~ l~itihl; h • 
tihk&m,;erJ k,fıuliılle beraber· ~r 
.. k ~R!l~~a ba,·ıaya ntmı~tt. 

Utiya h!t rbi ba.'ındanberi anla • 
~-t1Jn.&U~... bir harptir. 
Kah~ ı O hazfrana kadar tl\ma· 

mi71e nikbinai! HattA hazlraad~ 
l>eyli Tel=raf gRF.etesin1" Arri&.n. 
t"lalıl İngiliz kuw.fltlerin"n tama • 
lnİYJe r.enber Jcilt~ c.'milığrnR ·dajr 
)'Mdıb hu1'tlis bile t;ı iyim nli • 
ti lrale edemedi. Yalnu '.robtujjıın 
•r!tt!Mf • ... hnwtf ...,..,tir. •• h ... , Afrı"kada bu .flefer hU • 
cuma geeertrea «Jlrt nıabııdı ola. 
bilirdi: 

1 - Sekiz.inci ordunun tna.rruz 
kabiliyetini ortadall kal<!mnak. 

2 - Tobnığu mptetm•k. Akd~ 
nizi karadan ve havadan kontrol 
edebilmıllk lein iyi bir Ue elde et • 
ınek. 

3 - Kafkasya üzerine yapıla • 
cak bir Almaa taaıTUSU ile a7ru 
zamanda Sih·en üzetine b8yt\k !Jlr 
tRarruz hazırlamak. 

4 - Akd~iz klyılarmda ikiu<'i 
bir cephe açılmak tehlikeRh•i or • 
tadan kaldınnak. 

iagilialer, bufrün için Mmm mU. 
dıafaa etmekteıa ba§ka bir 3ey dü
şünmüyor. Afrikadaki mih,·er top. 
raklannı tamanılyle ele ıeoirmek, 
balyaya yahut l'nnani<ıtıuıa. bir ıh 
rar yapmak ta'9vwrlan artık dio 
ı..üniilmemektedir. Mıaırı müdafaa 
~unek de mUhhn bir nıeselectlr. Zj. 
ra İngiliz gene!kurmtayr h~bir 
harp tıııntAka 111da ihtlyartan futa 
Mker bulandunnu. Binaenaleyh, 
ıimdi Mısm müdafaa eda-ek 1nn· • 
''etleri ve mtthlmmab iaft.riQlell g .. 
tirmek me<ııelesiyle ~tkar,rya • 
dır. 

Tobrnlwn kaJbedUmeıli Akdeai, 
sin lrontrolllıUI İftıcllialer için e«>k 
mfttldd bir bale koyaeütır. SlciL. 
,aya, Yunani"tana, Girlıle Ye blltUn 
8tJ'91lallıa lrıyılanna JJMdm olq 
mDıver tanar.cıiliii orta Akdenizi 
tamamlyı. kontrol •,tında tatab;. 
Ur. 

Malta artık tnxilkter lçia llliacl 
dereaec1e bir nokta olmaıtu. O 
timdi hkbir teJla ıecm-fne im
Ua oınu,.. bir prdıe, ...,_ıere 
r•rdnn etmeJ, emrini ...... bir an. 
be~ire benziyor. 

HARP ORTA Al'RtKAYA KAD.,R 
ILERUTEOEK Ht? 

Bomel taarruzuna devam etti. 
•~lllemeyne kadar geldi. tugtlis • 
Jer bir aydaaberi bu taarrum dat. 
dunnueıa benıi70rlar. Şlpbe yolı 
ki, Angru.ı.r iMi ~ danl1111t 
mak için Jelli lnınetler ıldılar. 
Fakat nereden! 

Hatıra ilk en·eı Filistin, Suri
ye, Irak n tran leUyor. 

Fibstlnde ve SariJede l'tlgene . 
ral lf\kıbmı alan General Metlant 
Vilsoaun komuta ettiii dokuma • 
cu ordu, Irak Ye handa General 
Rinan komuta ettiği onuncu ordu 
,·ar, Jt•akat tnıilk ordalarmua ba 
"' ,·etıenlen 11191ta takviye kıta • 
lan getirdiiüae inaanıak istemi • 
)"orur. Çünkü İn'lfltere Flli'ltini, 
Snriyeyl, Irala ve İraru 'ı.o, bıralr 
ınaz. Sonra ba ku\'\'etleri ı;etirmek 
rok kolay bir i' <le deiildir. f'urf· 
ye ve Filistinde tek batlı bir de • 
miryolund:ı:ı bat;ka bir tef 7oktur. 

Romel ne yapacak! Bu huımsta 
dUıııtn~eler il:lye ayrılıyor: fylm • 
!t-rler ve k&~rler ayn ayrı 
ı;e\ ler dUşUnltyorlar. 

Jylm11erll'te ~ffre; Rom~I HOnba • 
Jaara \tadar bekliyetıek, t"l;viye 
ler ahı~ Ye ondan sonra bam·. 
ra g~eıcılctir. J'wı o rlUnlUIA 
kadar tıısilüı ord11M1 da tılln iye 
lerini almı,, nok~anlar•ı ikrnaı e~ 
miı bulOMcaktrr. 

Kötil=aerlere göre, Rom•I ba • 
günkü ma\-aflakryetleıinden ııınnrn 
honbahann ;yi haVRlanm beldi7e • 
rek kadar sabrrh bir mar ... ı dr. • 
illılir. 

)lrsmb §tmdi yeni bir şayia ç.!<· 
m11 blllunuyor. Ba 1&1falan Jtöre, 
ICOIDelJn hedefi ne İakem1erivedir 
'"' de Kalaire. Ratt• Alman ~are
"ali &lve~'I kanalmr ele J:ecimıeyi 
de dUtlhunUyor. 

ltornelin h~eft (" .. t glHUdtlr. 
Ma~ orduıııDfto yenic!en icar 

ci~ktan ."?'1"" Afrfkanıın glShefin; 
ıtıtrodc ıçın "6JU •eeıneye tetebbli• 
cde~ktlr. 

Xiç.in mi diyo"unus! 
Mnk at fn~fizlerle Ameriknlr • 

lnrm Afrib krtumın ltenlndn 
batdu•ıJarı miJmtkale yolunu ""'"" 
mektir. Bövle bir nlun fa1dalan 
meyclantlmlır. Afrikadan gelen "Dil 
hlmmRtan Kongo kıyılftnftcla •ara. 
Y" çıkrnft'lma \.e nbat rahat kara 
)oliyle Mı"lıra geJme'line •ardım 
dmekte<lir. ztra Kap ıleni:ıı 7olu 
.hpon tar'tclli:thirleri yüzünden 
i<-hlike'i bir Jaa1 almı,tır. 

l\ungnrlan Mwr Smlanrndakl 
Rortu ~ehrhae kadnr hir otnmobil 
• ola m:ıvcuttur, Ol'lldRD M•ıra 
ıniJteatl'1it demir 'e ctnmobil ynl. 
Inrı vardır, 

Romelln Ç:\t sr;öUlne J.tİtmf' i 
At'antjkf ... Hint deniri ıra"ıınfl:ıki 
ka,. ~olunun ke"ltme!ti demel.tır, 
O ba1«Te bo lıU~um hotJuna 'o aal • 
•aaız bir hücum sayrlamaı. 

Odan ballla 950 
lllmlr de ıo,5 

ataraıtaa verilecek 
Oliı memurlara 

ver*!elı 
tla odun 

Mahrukat ofisi mUdUrU, dUn vali 
Latfl Kll'dara odun ve kömUr fi. 
yattan hakkındaki listeYi vermı1-
Ur. Bu llııteye göre depoculara bir 
çeki odun 8 liraya, bir kilo mangal 
kömürU de 9 kuıııp verlleb!lecek, 
fj,re farkı ofiae bırakılacak, kesme 
ve lıUf paras Ue normal kAr ili.ve. 
slnden 10nra bir çeki odun halka., 
9:W kuruıa, blr kilo mangal kömUrU 
~ 10.D kurUf& aat.alacakar. Ofla ay. 
rıca Be§lktavta ve Yenikapıda pera
kende aatıı yapmak lstemektıdb') 

vau ofis mUdUrU '\'e muhasebeci. 
siyle uzun müddet g"ertl§m\1§, ofisin 
perakende n~ yapmumm doğnl 
olup olamıyacatı noltlasuıda dur • 
tnuı ve oflain malını ı&tacak depo. 
cuların, evvelce ba§ka yerden aldılt 
ve b&lka en as 10.IJ lira ile 11 lira a. 
raaında ıattıtı odunlarm ne o1aca • 
tmı aormUft,ur. Ofiı, btltUn ıehlrde 

kendialnln verecatt malı Hlacak 25. 
80 depocunun bulunması ile mesele • 
niD hanedjlebilecet1Jıi ileri .UrmUı
tUr. 

Vall buırUn kaU kararım bildire • 
cek w fiyatları reamen !11.n edecek. 
Ur. 

Dfter ı.ra.ttaıı mahrukat oflal bol 
miktarda retlr411l odunlan kesilme. 
den tırmcıl&r ve hamamcılar cemi
yetlerine çeki& '7&0.800 kurtıttan ve. 
rebllecekUr. 

Ofla aynı :ııamanda re8mt mUe111e. 
aelerdekl memurlara ve okullara ce
rek mangal kömllrtl. ırettk odun ve. 
reoek ve devlet mtıeaseııeleriDln açtı 
tı ihalelere iflirak edecıektlr. 

Çay ve kahve 
inhisarlar idaresi yakında 

aatııa bqlıyacak 
lnhiArJaı' ldıaı-e9t, mutıtellf el • 

lerde bulunan çay ve kah·1e!e'l'fn 
mU'b&vaa1111a d•wm etmektedir. 
MDbayu. hd blttili vakıt tnhisar· 
lr.r idaresinin ettndıe 900 bin kilo 
çn.y ''• 3 milyon kilo kahve buh·· 
nacaktır. İnbltıarlar lda.resi ııcra• 
kende l!ılltı~lf\!'9. başlamak için 5() 

gramdan 200 grama kadar kahve 
ve çay alacak kutular imal ettir • 
mektedir. 

Bir gen9 d&Jıııaı 
1HÇ8kladı 

Ça~bad.a 99 numaralı fırm • 
da ta.blo.l<Artik yapan Yugo~lav te
haasmdan İsparo Grensvtç, Fift aıı 
dında'kl ee~ ile l\ı dRyısınm 
fazla :ıl!.kada.r olduğunu farket • 
,,,;!! ve tıu kMkançlıkla. dUn dayısı 
yolda glt1~n arlmsmdan koşmuş 
kendisini bıçakla sırtından ağır 8\1• 

rette ya.ralaımıtır. 
İap&r0 yablaımıq, dayıS? teda• 

vj al tıne alınaııttır. • 

P .,tro erı ı çın tanftan aldddftn esirler~ 
J ti!: !lenedenberi C!nrmadnn arttyor. • 

Kendi ol'dularmm ve hallonm ~ • 
tama tartlarmı sorbııklar icinde 
ınUmldln oldnla kadar dlt"1rme • 
rien devam attlrme79 gahıan hU • 1:. 
humttler loiD it.arp esirleri ele mü
him birer )1lk ola7or. BagUn At. 
m1t17ada en a. betıapla dart beş • 
milyon harp .. iri n~; hgillzle • 
rlD ellerindeld etirler bu sayıyı 

Dünyanın gözleri, harlkulHc blr bılT yoldur. Nakli vuıtalarmm rtÇe· 
toprak ve çeııt ırkdan lruıanlarla blJecett 7qt.ıae )'Ol !>Uyllk Katırına. 
111 skrın olan ve t.am 12 tUrlU iklim ilin çarlıfı aamamnda ıener&l Po. 
manzarası gösteren bir dlyara, Kaf. temkin tar&fın4all lAI& edllmlttlr. 
kasyaya dlkJlrıılttir. Muharip mil _ General dol&mbqlı bir paUka71 or • 
letJer, bir devler harbi ile, lçerislndo dunun Jıtne yarıy&bilecık blr yol 
petrol, manganez, portakal ve kau. h&Une ıetırtnııur. 
çuk bulunan bu aeqln topraklar Bu yol ~k dol&mbaoh ve kenarı 
içln döfUIUyorıar. Kafkaaya buz de. ucıurumlu olmuına. l>Utüıa rıuc&rla. 
nJZioden Bura kôrfeztne k&dar uza. N açık bulunmaıına •e klflD s-çU. 
nan harp cepheslnln irtibat noktae~ m• bir bal Almaama ratmen bugUn
dır. İngiltere ve Ruıya, K&fkHy& va. kil modern orduların dahi kullaı1abl. 
aıtasile ıün rabılalannı muhafaza ıecetı b&r yoldur. 
edebilirler. Alma.nya 1~tnae Kalkas. K&tk&ıyayı dolapn batlkl latlll 
ya ıarlun kapı:stdır. Eter Alman or. ordulan bu yolu takip etttalftır. Bu. 
dusu Japon ordueu He blrteımeyi ı... ,un dU! burada mevcut bir &tal>11 

ttyoraa bu kapıyı zorlamak mıcbu. yoha ti• blr deaalr yolu ,Uallııden Al 
ri19tbldedlr. man ordulan bu yolu tecrit etme 
Katkuyayı zapt için hazırl&n.auı me~burlyeUn4e kalacaklardır. 

Alman kuvveUert Kırıı:xı yarımada.aı- Sovyet hUkrımet.l Kafkuyaıun het 
nm ıark ucunda Kerg ıehrinde Kat. taratmda. mUnaka1e 70Uarı yapabil. 
kaaya için yapılan muharebelerin 1 nıtk lçin mtlyonlaroa ruble ıı&rfet • 
netıcasını bekliyorlar. KerQJe Ka.fku. mittir. 19'0 d& 5 yeni demiryolu ya. 
ya arumda yalnız 8 kilometrelik blr pıldr. Bwıl&~ eau )'Olwa llserlne )'tik. 
boğaz vardır. Bu botu kolayca geçi. 1enen ağır vazifeyi nlsbeten ha!lfl"t 
leblllr. Fakat bu botazm zapu Kat. tl. Blrv<>k demir borul&r petrolun 
kasya mıeeleai$ h&lll demek ~lll. talfl)'tbanelere ve ılmale naklIYatı
dlr. Zira Katkaeya Fransa kadar ge- nı kolaylafttrdı. 
nı, bir memleketUr. Ve Kafkas da • 19'0 ın ilk dokuz ayı lçerlefnde 
ıan 3800 metre yUbekliklerlle bU Sovyetıer Amerikadaıı bu pet,roı bo. 
memleketi koruyan tabii bekçilerdlr. rularmm yapılma11 ve takılması tçln 
JJeçltıer ve boğazlar nadirdir. Yollar 4500 ton malt.eme aldılar. Yeni pet.. 
tebltkeJidir. Bu yWuıeık d&lt&r Ba. rol sabalan lfleUldl, yeni kuyular 
kürtOn petrollerini, Çl7a.turamıı mazı. dellndl. 
ganeslerlDt ve Azerbaycanm petroL BUtUıı bunlar Almanlar nuarmda 
lerkıl koruduğu tlbl Hindistan yolunu Katkaayanın luymetıın btr kat dab& 
da kapamaktadır. arttıra.n sebebl•rdlr. 

BUyUk Sovyet orduta.rı görttntlfe P'ak&t Almanlar Katkaeyada Uer -
nazaran pmall Kafka.a7a.yt adrm a • liyebllmek tçUı mUhim nıanlalft.rl yen 
dım mUdafaa ettikten ıoııra Katkaa mek mecburiyetindedir. ~ manili • 
datıarma çekilmek lsliYor. l&nn bquıda ytlksek ve ıeçl'.mea 
~1& balammıSa.n Xafk&aya dağlarile tabiat gelir. 

Roat.ofun tam prkmda b&flar ve Ha. Almanlar K&flluyayı eı. rteirM· 
zer denizine doğru uaDn". Daflar ler :bi .. acaba petrol kuyulanndaıı 
bu mmtakayı blrblrlnden tamamile istifade edabUeoekler mi! 
ayn iki mıntakaya ayrım, Bu tici Bu huauıt&lcl AlDlaft DefrlJ'&tı pet. 
mmta.kada oturan halk Kan&dablar rol kuyutan tahrip edilee bile Al • 
kadardır. mau l&D&Jlllıln ;y&lnm ao cUn tçert. 

Bu toprakların ıaenrfnlltt mauna. alnde 1lu \asyuıan tekrar lfU)'tbile. 
ra bile mevzu olmıırtur. Balın, O~ cek bale g e t l 1' e b l 1 e c e t 1 n l 
nı ve Maytıı:op petrol eahiLlart dUn • tddla etmeltttdlrlt1', Buna mu • 
yada tldDotdlr. T&lım AIM"tlka pet.. 'ka.lıU lnpıla mUteb&Mlelamun llkı1 
rolleri katkaaya petroUertnt geçeb!L tahrip edllen kuyulardal\ 8 ay mUd. 
miıUr. Apttron yanmadumdaki pet det içerisinde blçbir lst,!e.de \emti'l 
rol tuftye fa bf"tkalan barpta 4Y • c<lllemtyeceJf mırkezlededlr. 
vel Nllede & ID.ilyoll lq1ıll 11raıı kıy. 
metinde petrol oıkarlJOfdu. 

Bu n:ı.lktar petrol Ruayanın, Hin -
djstanm yakm ve orta prkm petrol 
sarfiyatı iOln Ka.rtdlr. Bunun manası 
açıktır. K&fkuya petrollerini ele ge. 
otreıı Almanya Avrupa w Aay& Uze. 
rindeki bAklmlyeijnı devam etUrebl· 
ltr. Bu prkda yapılan a&Y&flartn e. 
hemmıyetlnl göstermeye kt.ftdlr. 

Jılaykopu kaff• uçan ıanareıer 

birkaç dakika eonr& bombardıma.D 

edebilll'ler. Kafkaa petroıtertnı Rus. 
yaya g!)tUren boru buradan geçer. 
Maykop aenede 2 mtlyon toa petrol 
ı.tlhsal edet'. Bu petrol Kra.ıınodar 

fe}ırtndekl fabrtkalardan tuflye e • 
dilerek gellr. 
Kafk&syanın orta kıamt '700 mil u. 

zunluğunda '" 12000 mtı murabbaı 
bir yert kaptryan Kafkas datıan Ue 
kaplıdır. Tepeleri yaz ve ktl karla 
lirtU!U o1ac bu dağlar derin vadjlere 
hllkfmd'r. Hızlı akan aeller ıulannı 
Karadenl&e ve HBHl' dealzlDI dö. 
ker. 

Kafkularııı en esula yolu &~kert 

Benzin tahdidatı hakkında 
vilayetin yeni bir teblii\ 

ktanbul Vlllyetlndea: 
ı - Seyr\1&.-!er eden bi10mum 

tnlc!:il~rle 2 tondan yukarı kamyo~ 
lara ve 75 sayılı koor:!lnasyon he• 
ye-ti kara.rnnmesinde ~·azılı tah<li • 
dııttnn istiJtna !'!dilen huaust oto • 
nıob.Uere alt gUnltr.t benzin istih• 
k:ıkla..'"1 )'a.n\-a ln<!irilmiştir 

2 - İki ton11. kadar (2 U>~ da• 
.1:l) kamyonetlere alt gUıılUk ben• 
zin istihkakları yediiCr litre Uze .. 
rindcn •e!ilccektir. 

3 - Otobu51erı, kordiplo-.n ıtlh 
Git oıonmhillerin benzin iıtlhkıün 
tam verilecektir. 

Oç ton kalay dağıtılacak 

TeWf ıdihn9 Uzere vi'ayct ~n'• 
rlnı Uç to::ı kalay vcıilmi .. jtir Ya• 
kında tevr.iıua P:ı.şJanacıllctır. 

bulmaktan u.ktrr, fakat .. delil· 
dir; diler hUNı de' Jetler de aı 
nya ~ farkla ellerinde e1irler 
L ı undurayorlar. Harp a-ıadıkc;a 

, " 'letlerin, idnde baluadaklan 

1 

aıl çlllk artıyor; esirlerfıa de \'azi • 
'dlctri her halde daba dUrelmiyor. • 

l 
lıele ..,...v1 mtııaplan muhal&ak it 
çuplıyor. 

Bereket ''ersin ki medeniyetin, k 
:ıı p a~nHerinde tahrip kabiliyeti llu 

' nı artınnn5tna mukabil yaralılar k 
\.e esirler mec1e~lnde ·insanlık~ 
h ·!ııertnı ilerletdiine şahit olduk. it 
Devletler arasmda bu dava dola • ~ 
yı!llle karşıhkh kabul edilen taah· 
Jnit "• me<Julr•t•r vardır. 

E<Jki harple~ ~~ ku" vet• 
ler bugünküne ıröre u, b3,plar 
aT-, harp milddeti AS, saferler daha lil 
çuhuktu. YUı: flfıne, ottp tene. yerli 
sene slirdtlğU göri\len harpler bu- a 
günkü gibi hergttıı. her hafta Ye 

her ay aynı şiddetle devam etmez 
di; bunlar hakikatte imzun mu. 
knvele~rle klsa veya uzun fa.."lrla. 
Jara utraYa.. birrots barplerdir. 

Her d•an k~IMine bir mik. e 
tar para vermek, böyleM a."lkerJt> te 
rl dttpıan öldürmek huııataada 
tetıvjk etmek unıuml bir kaide hllk l 
mttndcydi. Böyle yapdmadıit ta~ 
dirde bile esbierba p&Qrlarda .._ 
tddıldan, muayyen ;rerlenlı ken· ~ 
'1i btı!'lanM vo nezaret altında lıl 
lmAJnlara!I ölthnP- mahk(ım edildik. 
teri de olurdu. Bu flt>ialarm en ~ 
me11hurlarmdn'l'l bb-i SlrıtkU1ahlar ~ 
tarafındaıl Atinı'1rlaıa ır.,,. ıııe • 
nendl. 

Atinabt-ır yedi bin ldşiytf :ler; 
ıki generalleri öldllrUldllkten r;onra 
tatoeaklanna ıUrtılmttılerdi. bir . 
lel' orada arps tle ııudt1t1 beııka hl~ 
hir "'1 balaınryo"l'lardl. Mevsim 
sonbahardı; gUndUz lnz~n 
knyahkbra \'1ll'Uyor: aJrt~ler 18f'L 
yor: kocaman çuknra bir tma h~ 
line ıretlrborda. Aktanı ohmta ~e
rinlik baş!ıyor: llfdn ltet'e :ıhtlha 
kar,ı bn ~nlk o kal!ar aT'ttyotd11 
ki, AOtakt.an e9lr1er titrirorlırdı. ~ 
Kıratı yafrYor; ba sin i baz Y•i· 
muru alttnda ysn rrplıık ve q ra. 
n.lhla" korkunç bir i11kenee \'tlct • ~ • 
rorlardt. f(lerlnd" ha-ıtalar "• .,.. r 
rahl:ır da vnrdı; bun"'r 19"enee)·c 
daha fttdB d:ı~·nn~mırnrlar: ll!U • 
)'()rlanlı. Dıt~man U)Ulerla ta~ftk 
1ftnndan c:•lm"!mamıa fdn ~rmi. 
''ort'hı: yeırler ta"I oldut11 J~tn (o

! ar kıtaaralc dmml"~ de mtlmldın 
ulmu~·orc1u. Oömtllmiy@ft vatanda.._ 
11\rm rublArıam mane"1 ntrrap eek. 
•iklerinl dHıııllnmek t!!'İtlf'!l'İn ntlh. 
hım 90n derece f.'O~tıyordn. Bir 
mUdıtet 9onra ıntu@I' kotcmatn, et
r-.ifa cl:ıvanılmaz kokıılıtr cııc:ılma • 
ta batlllmıctT. Yetlbr, ~nde Yet • 
miııı ~la b@de1 rttn'at> f.'ekti1n. tç. 
l•rin'1l'ft ~lnn: buılan methnr tn· 
rita~I Ttllı•dMiıtln ~rlnden e'b~r 
rı~ar okuyabfldikleri itin afte
dllc1U•r. Tnrihte blMe tendlar ez 
ıle/tf llir. Ksdif'l'9n Rftftt 

. . ·--~- - . . -
MUKADDEME 

Bu eser, yilk!<t-k bir politika ki. 
tabı deiilılir. Fl'Rft•a bolguna, .\, .. 
rupa krtssmm yeril en btlyttk mc. 
deniyetinin ı•Hi•t Alm9'1Ja tara. 
fmdan tahribi o 1aıc1ar bUyUk lJir 
ilet te,kil eder Jd, baau ltiltUn 
ıellİllİiinl takdir edebilmek bao 

giln ioin imklnsazdır. 
Ba kitabm bl)'iik bir mmı he

pimizin tanrdıp11 V• !541\'diiimlz 
Fl1UlMllm •on gtlnlerinde ~·aınlmı!ll 
•uınıal bir hatıra defteridir. Bu 
Nit kimplarda bulunabilen ku. 
ır.urlann .. psl ba ft!llerde <le \'Ur<lır. 
Buna maknbil lıirk-.ç mesiyeti ıle 
otrhıltıno Umlt e<'lly<'rnm. E!(.er 
Ji'rnnsa.mn askeri yıkdıJ1111 anlat• 
mryor. 7aln11 bu yılnhıtın Pari!'I u. 
ıerindeki tetirinl hV. a,-. eflcrek • 
tir. nu hatmılann halkın diiı:kati. 
ni rel<ea.k b!ricik meziyeti belki 
sıuntmlliğiıllr. lf'I !Uayı!it:l hne:ündn 
feci btıytik1UiünU ıın aıdnn ve Pr.. 
ri~te ~önlüklerimi glinil 'gününe 
not cbneğe başlatıım. Hoalnı1ıının 
istilismdan \'e bilh:Hıa 115 m\l\yıs
ta Möz üzerin<le Fraıun7. ordusa • 
nun ynn~nllan sonra Franııız mu. 
im ·emetinin ıınnnnon ae olacağı 
fott"la npa~ık ~llrllnclU • 

Bu l<itabın ah•i, ~"'ut yan 
!'}Bfuıi h:ızı part.alnrı mcvznrlt.tn a)• 
rr :!lhofin•bi!ir. l<"akat b'r hıatrra •ld 
tuint!e her ney, meaeJA Parlsin 
aoa günlerinde l<hıla.ntalarda neler 

YMAllt 

Alelt.antler V •rf 
yenilıliii hile, aaasm bir par(••• • 
dır. H:ıyatrmda böyle bir ay daha 
~eçirmek i•tem..... Otıadü., in•n 
t;Undellk vuifnfni yapaıtc1n, itle 
ııiin Mr saatinde, Pal'İM ve Fran. 
sn milletine ~okon aılUna&lalu 
hi1Me<liyot". V• rahl !!omu bir kt• 
del' i~erıtina ~ömOltlyor. 

Bu hatıralnnn yıısdm:ııımm e~ı 
lı lltr l'ebobi (le Fransa sansöril • 
flıir. Hnrııten e\'l'el gUnlin ehem • 
miyetli hldj,,ı,r;nf, muhabiri ol • 
clu~11m guetet• göa•lcrdiğinı kl • 
ğ.tl:ıra yn'l!:trıhm. San!ktr n:ımn"l!D 
g:ııeteci olm:tJttan beni menetti. 
Bö~ le bir z:mıanlarda hatıra def· 
1eri bir emniyet •Upabıtt1r 

Asıl hııtırslar &linü g\lnl\n11 yn• 
~ılmışbr, Bn.zı cllmleleri birbirine 
lnj\"ıyl\rftJ< ttslubu <1aha tcolay an , 
ıa,ılır b'r h:ıı.le snkmftktnn Ye lfUr&• 
•la burn•la iza.lı edici birkaç keli • 
me • asmaktan baV!ca hiçbir ileıll • 
uklik y.ıpmadnn. HD.lkça tanmmı • 

Çevlrtını ( 

Muzaller E•en 

yan bi.rk-.ç İMan• iaminl dliltt1r
dım. ilk manda "•er.iye balut'' 
~rievbah bir pa~a buluııuyor. Bu 
ı.arça1a.r hatıraları daha atık bir 
bale aokmak ~ln kAtılııHJtır. Pa • 
raı.ten ç&at hmmı ayn ayn yerler
de yazılmıştı. Bir Jtrsmı Turda, bir 
kJUa Bordoda, SOD par~ar ila 1tisİ 
la;llter97e göttlron Hadura vapa. 
rumla. Son pa~ 1ee Franıınnm 
istili" HMP~erini , •• Df't.İce:C.r:ai 
k..aca aramak irin HA'·• edilnıiı • 
tİI'. 

B.bUNct KISDI 
PARlslN SON GONLEP.l 

j Cu1na 10 Mııyıe. 
ı~te olan oldu. Telefon ealdılf 

,·.akit ssat BekfJ batakta ,., hen 
Volter rthtnmnt!Rki odımdA U1U • 
~·ordum. Telefon eden lilberdl: 
.. Bu 9abah -.at diJrtW Almanı.r 

llolandayr, Be~llla11 Ye LUbem • 
•ur;u iJpl ettll•r. Ba kil~ ha. 

ber ~ni allkıaıdnr edebilir. ~inııJi 
utaı, betondan bir ııi!:ıma .alab1• 

lin!o." İle bq kadar. A'8ğı yoka. 
rı on beıt &iln e\'Vel, Fe1emen~in 
i&!;AI edlleceli hakkmrla dedikodu. 
lar çıkmL,tı. Fakat h'rkaç gaaaen. 
beri bu ibtimal bah11J\'clilm.., nim..,,_ 
Ur. 0e(en ~fta Am-t191'11aıncla ı:ı • 
l'lan 1Myala11Jt gıtrAıtesi Ket Vo!h • 
~lan Sandbergt qördltm. O Rolftn. 
~l&Clan geliyordu. Betinci kohıa ~ok 
fnal olmMm:ı. r:ııroen -Muhani
rin kıırde'i ''e bahüı narldir ve 
,..11111 bir Allna!l iıtt•~mm lf olan
tla<la memleketin phfma kafire • 
tini yeniden kurabilecek -:ttlkôa '.e 
agy~ temin edebbetelfae inu. 
maktadırlar-- Rola-ndanm tem • 
muz ,.e sfu-.tostan evvel llllçama 
tıjtrunryacs1m& bnldt. Şlmt!i 1nt 
lıi.iflse bir anda oldu • 

mtıer, raphe yok ki, h~ ... 
Atini ~k ~el ~İltiJ'. JNttln 
bir hııfta bizi i'~al eclen llUiM 
Holaıu1a defU, Non'e(te yaptı ... 
ına faltola ltsrtlt,tle!' "• Lenara 
laUkftmetl &ra"lmhld lhtillflar oL 
matter. Daha dl\n Puisteld veJrlJ. 
leT tophuttnr ~ hrtmalı 01411, 
ftijno N 01'\~te hata htUae Jaata 
hjley~n Galbenln de!i~irllmeslai 
itter1i: Gtllbt!nin blmlsi olan O. 
lsdye de bana ran olma& ve bhl 
ne b•ıbranr ih<f 11 edeOfilni 1&111 • 
3·erı:k arlu4at1Arllll tehtllt etti. ,....__, 
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liakkı tarm JD 
'1dıtı Je; :V&kıt.· ..... Sl 

n g eren 11 .,.ar cep es n e 
Rusyaya yardımı <Ba., taJ'llf[ ı incide> vaatlerden kaçınınız ,... 

r~ı k 
1er l 
or. , 
ya. h 
de 

ABONE ~'19iA.BJ 
'l'Orkiye ~ebJ 

H.00 &l'. ~.00 IU. 

(Bq tarafı 1 iııMde) 
Bombay: 12. (A.A.) - Bir teb· 

!iğde şöyle denilmektedir: l 
lerliyen bir kol da Tuaıı~e limanı 

B• d-o---576 l k "il oa yaklaşıyor. ır ıene e o omotı e Y alancıhk, yüz kızartıcı kusurların basında gelri. 
7.60 • u.oo • 
•.oo • 
ı..şcı • 

ll.00 • 

a.oo • 

Hük-met, ~ehirde çıkabilecek 
ka~a~alıkl:ırı önlemek ma'ksadile 
yeni bir takım tedbirler O!lmıştır .. 
~ehrin harici nahiyelerinden Bom. 

Hazer denizi istikametinde :.? kıl. 
8000 vagon gönderildi dan ileri hareket de..am ediyor. Yalan, insanı felaketlere sürükliyehilir. İnsan, zararsı 

yalanlrala, şaka ynlanlarile kendini oyalaya oyalay~bir 
nn gelir ki bn l<üciik yalanlar artık kendini tatmin edeme 
olur ve bCylece daha büyük capda yalanlar söylemeye,.. 
haslar k' bu felaketin baslangıcıdır. Dikkat editİiz";~ 
~5receksıniz ki insan yalan .söylemeye, yerine getiremi 
yeceği va.2.dleri yapmakla baslar ve böylece devam~ 

e • üe.ı:.e~)'e sönderllllll ooya yüzlerce polis memuru getiril• 

Londra, ız (A.A.) -Büyük Brl. 
tanya. ıeva.zım reisi, verdiği izahatta 
İngHterenin Rusyaya yardım, nakil 
ve lslihsat saha.smda elde ettiği ne. 
üceleri teb:uilz ettirm~tlr. 

Ü , f:.vra.k reli ..e.rllmf.S miştir. 
Ü· flllF _______ ,_ .... _l Fatna'da dün öğleden .~onra po 

At.ı' ı lis, güriiltü çıkannış olan halle üıe- ·İngiltere son bir eene zarfında or. 
tqarkn 576 lokomotlf, sekiz bin vıı. 
gon, 2250 kilometre ray ve mUhim 
mıktarda kaput bezi gönderml§tlr. 

f.-e • e • e • e e • + + +· + 1...,. ~ 
es~ J rine ateş açmış "" neticede beş kişf 

e :,ünden ölnıiiş 19 l.:Jc;j yaralanmıştır. 
ıyı Romb:ıy TAlisi rad:yoda bir nu • 
iJ.. Bugu·· ne tuk söyliyerck demiştir ki: "Kar 
07. gaşalıkların ıieTamına müsaade ede. Tasarral sanciı?ıları 
le~'-.•••••••-••••<rı• mem. 3 g!ındcnberi ol'lln hı'!disele&ı.i' 
:.~ dlıf&Dda vaztuef hiJiyors11nuz. Baıı bölgelerde şiddl't DIZa8iDalli8SI Çlkfl 

1 devam ediyor. BunJarı bazı unc;u • Ankaradan haber verildığir.e g(< .. 

O.ır· !standa. yeniden bazı kargaşa. lar yapıyor. OnlJr meydandadır. . re ta33.ITUf zandlkll\X'I nizamna • 
Yanğm. dayak, soyıruncnluk, balh ' '-b ı · nl; %ıuş, polis bWUarı önlemiş • wesi ve!ületç:c n.iJ. ~ cdılmiştir. 

tn Bombaym muht~lif ·mahal- lama, sükünü her ne pahasına ol:ır Nnzamn3.l1'c esa.sla.rma göre, ta • 
1 ~a ol~ıın nıuhııfRza e-rlcceitim. Polis E.Lttuf sandıklarına ait bütün P'l• 

in e poljsltor on ddfadan !azla ve asker en şitidc:ıi müdafaa teılhir· 
eti UOelerine k&rfl at41§ açmaya r-..ı ve m&.llar ıievlet :ır.alları :hük• 

'· leri almaktJdır.,. -.. ·· d--•· B ..... ] ...... çalan! iht" ar ... aldıgmdan 13 ki§i ölmüş, 30 \ ınun t.-u-ır . ı .......... • ar. ı • 
Irk ~raıa.ıımıttır. Karg&§alıklann ---o---- J ~ ed.,nler, zimmetine geçirenler 

ok. gı pa.ıar günUDdenberl ölen • Amerika - Vişi veya her ne suretle olursa. olS'Un 
a . t:vısr 28 ı bulmuş ve yaralanan. münasebetleri wiist:Jmal edenler hakkında bu bn .. 
. h- 200 u geçmiştir. ·k.lmdan kanuni takibat yapıluea:k • 

<>n.gtre şeflerinin kargaşa.I.k ~' 12 (A.A.) - Vi'iinin tir. Hususi idare veya belecliye • 

et• larıı e~k 1çin gizlice. an - .A:rner.lııırdalfi elçisi, Amerika•Vişi lerce tasarruf s.-ınclr.klan tef:iei vi• 
münasebetlıerl üzerinde Amerika ı· ı· 1 i · b ı d" lar ~tı gittikçe dn.ha açık ola • ayet mee ıs er nın ve e e ıye mec 

ha ltilnınektedir. Bu gizli an- hariciye nam-ı ile bil' kon~ma yap li51erinin ka.ra.rr, Dahiliye ve Ti• 
rli hn akim kaldığıt'.ı gören u- mışttr. "caret Vekil etlerinin telrlifleri ve 

bu- \'i\li Hintlilere karşı mü§flk vekA.letin kararma ,pağlrdır. San • 
ve lınağı ve hükfunet erkan; a. Japonlarla Çinliler araaında diklara. yaı:ıılac:ık asgari tevdiat 
ez' Hintli §alı5İyetlerde1l f~- şiddetli muharebeler 25 .kı:~ olarak tcshit edilmiştir. 
11. :kaç kişi daha almağı düşün 

la. !lir. Esasen Hintliler bundan 
ttltislümanlar::ı. zarar ve:-ır.e

k • t·e hakaret etmemeyi vaıı -
le- ktedirler. 
da ~rin Hınui.sUı.nda enerji He 
ilk t ve kargaşalık Amillerini or. 
~ kaldırarak süklln.u iade etme • 

!.4S. '111§1.k Amerika.ıun her taratm. 

0 • ~p ile k~ııa.nmakta.dır. Gan. 
da ~ebru zarar verm.iyecek duru. 
ik.. ll.riım.i§ıe rdir. 
en il' taraftan Japon hükilmet 
ar lı Hori, Hind şeflerinin tevkifi 

• iiiııtan hı).di.seleri hakkmda yap 
ltnece i,JA\e olarak de.mi§tir ki: 

r· lı.t&n ya derhal tam bir i.stik
l'~ ·'IU~bllecek veya artık 1ngi. 
r • altku.m .x• ..saret1 altıııda kaıa... 
iç :aı...ıa ne kaQar sert olursa, 

im ttıtlıet)Diıı ve teflerinln bunca 
e" ~ bekledikleri gayeye e. 
)1L t tçtn olan azim ve iradeleri o 
.l• liddetıenecekt.ır. İngiltere Ue 
. e- lan araamda bir anlaşmanın 
ha tlıı olabUeoe~ zannetmiş o • 
d 11 Q:ıdıller bu m.ueJ•ı:ıj,Jı. yanın ted. 
ih. ~ U.Uecıııeınly~ğinl ve bu 
İt• lduıeıerden aonra artık kabul 
:ı. ~ler. Biud ıenerinln tevkifi, 

ı . 1 emperya.lizmlllin Hlndlstanın 
Utr tar&tmdan .fethl zamanın. 
lu~u kadar inaant düşünceler. 

• ~ <>1duğumı göstermiştir. 
k lUata.nm iatiklA.ll ancak bütUn 

ltı.l.Uetinin aziın!i mücadele-sile 
lll ıxıünazaalar, smt! ihtlla.fları:, 

n ILZıl&§ma.zllkla.r bir tarafa bı

<ı. 11'1.k kazanılabilir. 
J;:. ~:t ~ 

llJN FRANSIZ ESİRLERİNE 
ir ~ATI: 
t- ll\ııız bqvekili Llvl.J, .AJma.ııya. 

kr FranlllZ ealr kafilesinin geL 
llıllnasebetlle Kompiyende blr 

~. kaöy!1yerek deml§tir kl: 
• ~en esirler Franeada kenıiiaini 
r iten kalkınmanın önclll.erj ara • 

buıunacaklardır, Almanyaya 
z 1 i§ttler de memleket menfaat· 

in daha iYi müda!aaa1?11 müm. 
~acaklardır. Kompiyen garın. 
~hıt olduğumuz manzara, yeııl 
ıansaıım kendisini bulmak l.\Ze. 

huıunu ı.pat ediyor. 
fllany&dıı. daha bir mılyon 2-00 
-ir kalmt.§tır. Franaa, bunları 
bir aabJl'l!IZlıkla bekliyor. Bun. 
lı'llcudu elzemdir, ç\lııkll bunlar' 

l.8aıım taze ve faal kuvvetlerini 
k e.diyor. Fakat harp, bir s!lrü 
k~ıı neticeleri ile dalın devam e. 

• 4'k. Harp esirleri meselesi L9e, 

~ Lı:ı:ızaauıa kadar bunlard~n 

~
ota.ra.k Jtalacaktır. 
areke 1mZ&].andığı zaman lki 

kadar esir Atma.nyadakl esir 
llılarmda bulıınuyordu. Bunlardan 
i.ç Y'1Z bini 0 za.mandanber:I. Mır. 
bırakılmıştır. Mc:ıtoore siyaseti 
bir an.ıaıma siyaseti. bunlann 

tttnı tacil edebilecekti. Fakat bu 
f-tt, birdenbire herkee tarafından 

Londra, 12 (~A.) - Çinliler 
ile J&ıxm.J,a.r arasında Liçuanda 
Jiddetli muharebeler olmaktadır. 

Amerikan bomba tayyareleri BU-. 
m&nYMl?n şimali ga:l"bisinde muh· 
t.clif nehir gemilerine Gcarşı mu • 
vaffa!oyetli taarruzl11.r yapmışlar
dır, 

icra vekilleri heyeti iki 
toplantı yaptı 

Ankara.. 11 (A.A.) - Bugün ie
nı vekiDeri heyeti öğleden evvel 
saat 10,30 da Ba.~vekfilette ve öğ · 
leden s.onra. saat 17 de Btiyiı.k Mil
let Meclisinde Başvekil Şükrü Sa
rarilunun başkanlJğuııdıa iki t:op. 
la.n•)I yapmıştır, 

T altta .il erken ltı§lığa 
yuvarlandı 

Yeni§ehirde, Aliağa ıokağuıda 29 
numarada oturan İrini, dün U.tkatta 
tahta. Bilerken, ayağı kayarak mer -
divenlerden ta§lıga kadar düşmı.if • 
tUr. 
Kadın te~li surette yarala.nllll§, 

Hıuıekt hutanesj,ne kaldmlmıttır. 

Şark harbinde bl1tün Avrupa mede • 
niyeti mevzuubabstir. Almanya, bu 
muazzam ve zaferli savaşlara, bU. 
tün erlerini sokmuştur. KUtıe baljn.. 
de esirlerin serbest bırakılmasmm 
mümkün olduğu devirler geçmiştir. 
Alma.nyanın işçiye ihtiYacı vardır. 

Serbest bırakılan esirleri hamil ilk 
trenin gelmiş olması, Fra.naız işçi • 
lerlnln benim hita.bıma. cevr..p ver • 
mi§ olduklarmı gösteren bir bUrhan. 
dır. 

Fransız l§çileri, Almanyada.ki ça • 
ll§lllaları: ile, Fransız harp esirlerine 
kar§l tesanüt vazifelerini yapacak. 
lardır. Bu i§ÇUer, çalışmaları ile, lld 
memleket arasında bjr itimat ha,·ası 
yara.b.lmasma yardım edeceklerdir. 
Harp esirlerinin mukadderatı ve Fı. 
rawıaıım yeni Avrupadakl istikbali 
ise, bu itimat havasına. ba.ğu bulun • 
maktadır. 

30 Atustos 
(Ba,ş tarafı 1 inddt:) 

cek ikişer delege i!e ten:ıml edilecek.. 
lerdlr. 

Bunlardan ba§ka. Ankara ve İs. 
tRnbul yüksek.okullarına mensup ta.. 
lel>c heyetlerlle gençlik kuJüplerj a. 
dına. mükellef bir krta, Myon Kon. 
ya ve İzmir izcileri Kütahya, Afyon 
rilAyetlerl köy ve kaaabe.!.ar halkı 

törene iştirak edecek1erdir. 
Halkımızın törene işt,ıra.klerinl te.. 

mj,n ve kolaylaştırmak ınaksadlle M 
yon ve tzmirden 30 ağustos gU.nU u
cuz tarifeli trenler tertip edilmiştir. 

30 ağustos gUDü Dumlupmarda 
ımeçb1H askerin mezarı .başında geçe. 
cek olan ve askeri kıtalarmnzm da. 
en bB.§ta yer alacakla.n bu tören sa.. 
at 11.30 da hazrr bulunacak o!an ·he.. 
yeller, delegeler, mUmessiller tara. 
fmdan Mlılet meclisi ile ordu ve 
mensup oldukları devlet teşekkülle. 

ri, vilAyetıer, mil.!1 kurumlar yüksek 
okullar adına Abideye çelenkler kon_ 
mak suretlle açılacak ve ordu, parti 
halkevlcri ve yüksek okullar adına 

aöylenecek nutukları müteakip bü. 
yük bir geçit resmi ile sona erecek. 
tir. 

Ayni gtin yurdun her köşesinde 
askeri garnlzonlarda yapılması mu. 
tad o!an merasimden ba.§ka halkev • 
lcrile odalarmda. ve bunların bulun -
ma.dıkları yerlerde parti kurağlarnı
da loplantııar yapılacaktır. 

Ankara da 
Hava kurumu adına. yağlı 

güreşler yapılacak 
Ankara, 11 (A.A.) - 30 ağus

tos Zafer ve Ta:-yare ba)Tarnı mü. 
nasebetiyle Ankarada 19 Mayıs 
sta<lyomuncla Türk Hava Kunımu 
tdma büyilk ölcüde yağlı güreş
ler tertip edilmiştir. Bu milsaba
kala.raı tertip \'e idaresi için tc<:. 
rübeli mütehassl5 zevattan mürek 
kep komite teşkil edilmiştir. Bu 
nıüsabakalar:ı. memleketimizin en 
maruf pehlivanlarından aşağıda 
isimleri yazılı pehlivanlar şahsan 

MAOAB ASKERLERİNE KIŞLIK davet edilmişt.r. 
TOPLANACAK; Tekirdağlı Hilseyin pehlivan, 

Eekl Macar najbi Hortinin refika. Kozpmarlı lbl"ahim pehlivan, Ba. 
sı Macar milletine hitabede buluna • ba~kili Mustafa pehlivan, Göne:ı
rak doğu ~pbeslnde döğllşen Macar li Hayali pehlivan, Balıkesirli Şe
askerlerı için kışlık elbise vermeye rif pehli'ı.~, Mani.salı Halil pehli
halkı davet etmiştir. Yan, lstanbullu Ali Ahmet pehli-

Madam Hortj, iç cephe balnmından van, İ!:t3l1bııllıı Molh ~Ichmet peh 
her Macarm vazifelerini saymış ve livan, Gönenli Hüseyin pehlivan, 
her vatanda§ln Mker ailelerine ve Gönenli Ha.mdi pehlivan.·Karamür. 
harp yetimlerine yardmı etmesi ge- selli Ahmet pehlivan. Karamür -
rekt;lğini ııöyledikten sonra demiştır selli Hilmi pehlivan, Hfl.yrnbolu -
ld: ıu Süleyman pchlh·an. 

Bununla beraber ba§trca vazifemiz Arzu ede.n <liı!er pehlivanlar da 

1-rak ve kabul edilJnek için 
eesa.retıı bir siyasettir. şansö. 

~Uer, bir uıuvvucenap Jesti oıa. 
hu alyaııeU, hllrmat ve itimadı -

htr ni§&n.esl olarak Fransaya tek. 
• tL W.\tJl 

cephede ly{ dayanan aııkerlcrimiZe n,üsnbakalarg, iştirak edebilecek -
lnşık elbise vermektir. Macar ordu. )erdir. :Mii.5!1.bairnlar::ı isti'rıık ede
ını lüzumu olan her şeyle mücehhez • cek nehlivanlara bin liralık ikra. 
dir. Fakat öyle günlerde yaşıyoruz miye. dağıtılacağı Ye pehlivaniarm 
ki hattl bUyük devletlerin askerler[ tiisik olduk!ıırr şekilde memnun 
bile vata.ı:un yardımmdan mftstağnl trlileeekleri 11aber alrnmıııtrr. 
değj.ldtr. Bu yardım arkerlerln mane." -------------
viyatmı da yllkseltır. Kışlık elbiııe 
ihUyacmı karşılamak ftzere 25 ağus. 
tosla 9 eylül arasında iane kaydına 
başlanacaktır. 

Foto Magazin 
Bu yegiı\e salon ve sinema mec• 

mua.smnı 85 i:ıci sayısı Jordes 
Garland ve Lane Turnerin resiM• 
!erile süslü olarak çıkmıstır. Bu 
sıı~·T<fa Sadri Ertt-?l":.11 bir fikir ya• 
zısiyle, Salih Zeki Aktaym nefis 
l::ir şiiri vardır. 

~ l:lWıiYe ait Ur. • ~ ,._ · 
ı.ı 11\yasete yeniden başlamaya 
~ak içindir ki bugün ben lktL 
~vktindeyjm. Güçll1klerle kar
'a.ın bı.1e, dalma kalbim ltlmat. 

1!)\u kalacaktır. 
lıh&rebe ıneyda.nla.rı g~gledi. 

Macar caınlaıımd,ıı.n olaıılarm vazı. 
fesi, bu ianeye bUyl1k gayretle 1.§ti. 
rak etmek olacaktır. ÇUnkU ancak 
tedakA.rlığlll i&a bet eden millet. 
ı..r dı:ı.lıa iyi bir iatik~le Umit ede. 

bUirJer Oku) ucularımıza tavsh c tderız, 

Bir kol 1"erelk vadisini -re şimenrli· 
fer haltını blıibetmektl"dir .. lkin 
ci bir kol şimdi i!>mİ Ordionikid•c 
olan e~ki VlıhUkafkas'ıı dof!ru ileı ~ 
!emektedir. Bu kol, Grozny pctro1 

ha...-zasıne yaklaşıyor. 

e•Jer ~icler. 
Slalingrat etrafında 120 kilom •f 

relik bir cephede şiddetli muhar0
• 

heler oluyor. Don nehrinin cenup 
doğusunda Almanlar bazı Rus mc" 

Yalancı olmak istemiyorsanız. y-erıne 

zilerlni ele geçirmişlerdir. 
c~ğin!z vaadlerder. kacınımz. 

•• •,it 

Moskova: 12. (A.A.) - Stalin~ 
grad etrafında muharebe şiddet • 
lenmiştir. Almanlar ;.eni kııv,·et· 
]erle hücumlar ~ apı) arlar. En ş' <l 
delli muharebe Don kaY~inıle Kll't 
skayadn olmaktnclır. Avni zamaıahı 
Don'uri1 cenubunda K~telnikoYOflA. 
Stalinsrad şinıenr!Hcr hattı hoyıııı
CA Alınanlar ilerlcmel;e çalışıyor• 
lar. Kızıl Yıldız gazete.si buraclct 
Sovyet haıtarında gedik acan Al .. 
man la~ .birliğinin Sav.ret tank
ları tarafından seri atıldığını . fır 
kat muharel1enin ıie'l'am etmekte 
ol<lıı~wtu ~ildiriyor. 

~--· 
Londra: 12, (A.A.) Kafkas· 

yada Alman harekeli daha fazla ln 
kişaf elmiş bulunn1akl1dır. Ruslar 
Sta}ingr:rdın ı;tarbinde şiddetli ·bir 
mukn"E'met ı:tösiennckledirler. 

Sovyct gece yarısı' tebU~inr1e 
Almanlnnn ·şimali Kafka~yada da• 
l}~d_derin noldnl:ıra nüfuz etlikleri 
ifn-3f edilmektedir. 

J(ott!lnikovomın şimali şarkisiı11ı 
<te şifldelli Ç'.arprşm11lar yapılmak· 
tarlır. 

Tebli~c ckde. Sovyetlerin !\fn· 
h>p civarında tooafüi' bir yaziyett.e 
iDtılundukları. Almnnlann burada. 

Tacirler 
(Bnştarafı 1 ncide) 

vesaire imalatı itin kara.r verile • 
cektir. Makama. fa.brikatöderi, 
yurtta mevcut 15 fabrjkanın inıa • 
;at yekununun bir milyon kilo ol• 
duğunu söylemişlerdir. Toprnk I 
Mahsulleri Ofiı;i de kuwetlendiri• 
ı ecekt:i?'. 
TACİRLER, PİYASA\'I XA!"U. 

KONTROL EDECEKU.;R? 
Diğer taraftan dün öğleden sr:ır,• 

ta valinin ri:ı:~tinde Ticaret Otla· 
sr s..1lonlanncla b'r topla.ntr yııpıl
:mış, piy~z.nın taciri~r tar:ıfınd:m 

kc0ntrolü k:?..rarr üzerine tacirlerin 
seçtikleri komitele-re verilen vazi• 
feler şöylece test-it edilmiştir: 

1 - İhtiıca..- zihniyetıle ve ticn• 
ri mu:ımeleleri:ı normal cereyan ve 
inti.zammr ve hakiki piyMnlan bo• 
zarak fiys.t farkından gayrime§ru 
surette istifa.de etmek maksadiyle 
elden ıele z!ncirJ .. .nıe alış verişleri. 

2 - Aynr ?'h:ıiyet \'c makı:at· 
1.arln. ve ibir güıı:ı tic!l.ti ba~l antı • 
ya ve~•a lıerlıar.~i bir ihtiyacı kar
~ıl::ımağa. matuf olmakıırzın alivre 
alış verişlerde bulunıınlarr, 

3 - Kııbule değer nıeııru se
t:iepler oım:ık.slZm uhdelerindcki 
malları talep ve ihti:,•aç kar~ı:;ınJ.a 

kl petrol luyulannı henüz ıs.ptet " Sllt:rşa arzctmeyip uzun mUcldet c~~ 
memiş olduldıırı <bildirilmektedir. ltrinCle tttt:.>nlar. 

Don'da şiddetli bir harp inld~ ( 4. _ Yrı.Jo.n havadiH n-eşir ve İ• 
halinrlc hıılunınııkladır. Rurada!;i, şaası veya d:ğer herhangi !;'ekil 
h:ırbe yüzkrce motörlli kıta 'e gc· ve Bu.retle velev ki; zin<:irleme ve 
niş mlktıırda tank ve han km·, c'i c.livre olmakım:m ve elindeki malı 
iştirak etmektedir. tutma.kstzı:n ve f:ı..k!lt norm~Ll ve 

Don rlirseği lçinr!e Almnn har<.· lıa.kild fiyat'nrdan gayri saf fiyat• 
kô.tı tercfıkki edememektedir. Al • larla alı§ verişlc-rde bulunanları, 
manlar hurayn. miıtem~niven to "' ~ - Hakikntte arab.rında bir 
kun-eller :r1ğınıık1adırlar. ahs v~riş ohna'lrğr belde varmış 

Yoronj eeph~inde Tiusl:ır ,.:ı · gibi göst~rt-nlerle 'hakiki alr;: V•'• 
yet~ Mkim hulıııım:ıklnılırlıır.Bu~ ı· r~l~rini gizl~ycnleri ve hakiki. alış 
d:.ı bir .Mııear piyaôc kuvvetinin h.ı verişlerinin fiyat. miktar, evsaf 
cum ağır zayiat wrclirilerek tar~e ve şartlarınt hu:kikatte olduğun • 
riilmi~lir. dnn !>aşka t,iirlü gösterenleri ıa· 

~ • ~ kin Ye teıY.ıit ile b".:'lcdiye mak:ı .. 

1 

matırıa arzetmek 
Londra, 12 (A.A.) - MoskoYa rad. Val" bel .:ı: · • d k 

yosu bugünkü neşrlyatmda .,c\lmanlar I ,·,tf· \KVe3 eut ıy; 
1 
reısı ~ 1t0~ '" ı n\ıar acır ere ı:ıu srız crı 

tarafından Voronejln cenubnnda har. ı::o'"yl . t' • .... • emış ır: 
ut:: solmlmuş olan ve tanklarla destek " s· b "f 1 . . 
1 . . - ı:e u V'8.Zl e erı venva. 
enen mUhım bır Macar piyade kuv. ruz Pi\'asa hak1~da 1. • •• • 

ti · ~ . . . • , ıurı C'O" l) 1 mı:ı• 
ve nın aoır zayıatıa püsktirtülmlUJ lfimat aldnn Derral harekete ae•· 
oldu~nu bildirmektedir Macarlar . . · . . "' ' 
dört hU d · meıuzı ve muhtı-kırlerı çıkRrm"\nı-

cum an sonra. ricale mecbur zr ·belt'i••oı"ım 
edilmişler ve muharebe meydanmda B" ..• b" . k r . 
ytlzle~ ö!U bırakmı .. la d ız m ır. ''UJI?u~a ~ ımız va~" 

"' r ır. drr. Bunı: '"ıze uzatryoruz. Ru el·-
~ka. bir kesj,mde msekün bir ma. mizi sı:.mimivletle tutt•nuz ve bi· 

halde sokak muharebeleri yapılmak ?:imle elbirliği ediniz. f..-.tarıbul h·ı:
tadır. Ruslar Almanlan bu mahalden kınr ciddeıı t:ı.zyilr crle.-n ihtikarı 
çıkarmak üzeredirler. beraberce ezelim. g:.,a~n ~·ardnn 

* * * i::ıti:ı-·oru~. Fakat vummiak ~limizi 

Mosko,·a, lZ (A .. \.) - Geceya• 
rısı Sovyet tebliği ekirı.Je Klotska• 
ya bölgesinde Almanların Sovyet 
hatlarını yarmak f<,:in ı:ııırfetruiş ol 
dukları ümitsiz gayretlerin bnı;a 
çıkmış olduğu bildir:lrnf'ktedir. 

Kotelnilnwanın ~inul doğusun 
da Rus kltalarr tarafından iııg:al 
edilmiş olan bir s!.mcndifer gart • 
urn etraf:nda bürük bir tank mu. 
barebt-si yaprlınr5tır. Tanklar \'C 

topçu kuvvetiyle desteklen'!n :3ov• 
yet kıtalart bwtiln gün müteaddit 
hUcumlard:ı. bulunmu~lardır. Bu 
bölgede Almanlar tedafüi vaziyet • 
tedirler. 

Kr:ı..cınadOl" bölı?esindc Sovyet 
hatlarını yarrn•ı; nlan Alman I>i • 
yanesi1e tankal!"l'na karşı şiddetli 
sav~lar yapılmı-:trr. Neticede Sov• 
yet birlikleri yeni mevzilere <;ekil• 
miı;lerdir. 

DUı:manrn 19 tankı tahrip edil • 
nıiş ve 700 Alman ö?ıdiirillmHı;tür. 

Şeref ve Maiikop bölgelerinde 
hilcuma g~çmiı; olan Alman lruv • 
vetlerine karş: tedafüi muharebe• 
!er yıı.prJmrc;trr. 

Voronejin cenubund:ı Rus kuv• 
\·etleri mevzilerini muhafaza et -
nıekte ve iı::gn.lleri altında bulunan 
meskıi!'l mahalleri u.ptetmek için 
Almanlnrın yapmakta oldukları 
t.iddetJi hücumları plislı:Ürtmektc• 
Clirler. 

Billıa.ssa. siddetlıi olan biT hUeum 
esnasında Almanlar 100 tank :ıruı 
lanmıı;l:ırdn-. Bu hiıcum püskür • 
tülmilş ve bir mikt:ı.r eeir alınmış• 
tir. 

kı:ıbul etmiyenler dursa öblir eli • 
rııiz demir gibi S<'li:tir ve bu el'· 
nıizlr h:ırel~et etmeğ~ mecbur olu· 
ruz." 

~e.miteler btıgünden itibaren rz. 
R 1 ıvete !."eçrniı:ılerriir 

Böylec'! PiyaQa b~gilnde.• itibn• 
ren te.cirlerin kontrolüne ı:erm:5 
bnlunuvor · 
J>tntNf. RO'\"liTF.St nu ~.<\HAii 

TOI'I .. 4NnT 
Bu tabah ilk olarak ııirinı; kom1• 

tt-~i Ticaret Orlaomda Mr trıplantı 
}'apm~tır. Torılantıclıı. komite Pi • 
tin~ mcvcndu ,.e fi,-ıo.tfarı etrafın -
da görfü'>milıotür. Bu toplantıya 
'I'ienret O<lası tımurrıi kf.til:i )fah • 
mut ile 'T"lavini .t. vni a... iştirak 
Hmi~rdir. 

Plpbell bir öllm 
Fatihte, Sofularda oturan ŞUkrıye 

adında bir kadm. lk1 gün ev'.·el bir. 
denbire hastalanmı§, tedavı cdılmek 

üzere Haseki ha.atanesine kaldtnl. 
ınış.ııa. da. burada ölmüştür 

Ş!ikrlyenin cesedini nıuayene eden 
adliYe doktoru Hikmet Nomer ölümü 
şüpheli ı:örmu, C"sedi morga kaldırt 
mıştır. HMlsen!n tahkikatına müd • 
de!umumt muavinlerinden Orhan Ka. 
raköse elkoymuştur. 

Kavanozla boğazı kesildi 
Tahta.kalede otura.o Mevhibe adın. 

da bir kadm. dUn bakkala giderken 
dü~mu~. elindeki kavaıı<>?; parçalana. 
rak boğazı ke.anml§th'. 

Kadm baygın 1?.iJ'. halde hastaneye 
kaldınlmıJt.Jr. 

DUl'\IYA 
=--=- DONü:'0~~ ... _____________ :. 

lstihııal harbi 

.N epol:ron alin hın c.laiıııa kıWrJ:ia. 

İık ordulara yardım etli6ini ~r
Hu söz eski zaman harpleri icfu k 
doğrudur. Fa.kal büptinku, h c 
fabrik<t mudürlerinin gördüWl!-!'io1 
mareşallerin ki .kadar ehemmi.}ıeai 
dir. İstihsal etmek hııı:iın için ~ 
fi,ışrnek deıııcklir. 

İngiliz \'e Amerikan gazeUMe.ri -lıo,>·una istih.5alden bahseldiJo'\Olla.1'. 
Eğer bu gazetelerin yazdıklarımı 
i ııanılırı.a nefsi İııgillere. dominyoıı 
!ar ~·alnız ba.şıııa Alman h.aıı> istih• 
Mılalının yüzıle yetmişini elde ~io
) orlar. Bu nisbct mühim bir.~ 
ifouc etmez. Çünkü lngillere Vf.\ı,Al· 
ıııanyanın 1hti3 aı;Jarı nynı n~le 

ıkğildir. , 
Yine bu gazetelere göre Amer.ilı:.a 

ve 1ngillere huı.:ün bile \lmanyadan 
ı.lulıa fazla hlih~nı J apmaUariırlar. 
Huıvell in prograın ı lamrunıle talıbik 
edildilti lııkdirde ınütıefiklerle Al· 
manya arasındaki istih~aı nisheti 

bire Üt; olacaktır. 

Bü.gün harbeden kuv\'etler.İ.n 

istilısalleri hakkında tam bir n isbet 
lıulabilmek güçtür. Fal.:al Rusyanm 
bügünkü Alman taarruzundan evvle 
ki vazi~·ette istihsal kudreti ltalyan 
'e Japonyanın müşterek iı:ti.h$al 

kuvvetinden fazladır. • 
İngiliz gazetelerinin yn:ıdı-kları nn 

bakılırsa harp 'bilhasa istlhs::ıl ha.hı 
mmdan üç merhaleye ayn1nu.,<;ıfır. 

A- İlk ml'rhale. istihsali düşman 
istih<;a'Jiyle ıniisavilcş'lirme mü:l.'le
likler 1942 yılı ba~ın<la bu mer'halc· 
ye eri~mişlerd ir. 
B - İkinci merhale, Düşman futi 
~atlarına müsavi ihtiyat biriktirmek 
Ilu merhaleye ycli~ck Rmyadn 
cereyan eden hadiselerin ncticemne 
bnğlıdır. Eğer Sovyeller Kafk!t!';ya. 
)'l muhafaza edelbilirlerse mrıt.tefik
ler 194:\ ),lı b::ışıncla bu mer:bare~·c 
yetişmiş huhınncaklnrdır. 

C - ÜçÜn<'lİ merhale istihsald~ 
ve ihliyatln düşmanı ~eçınelt bıı 

nıerhnle'>c )'etişilip yclişileınl7~i 

Yl'ya nevakii rrişilet'eiıi hadiselerin 
cl're~ anına tabidir, şimdiden ices
tirileınM:. 

Parti garupnda 
(Ba.o; ta.rafı 1 incide) 

rılmış bulun:.n muhtarlrklardnn a • 
çık kalan bir ''az.ife boşluğunun 
mevcudiyetine iı;.ru-et edilerek'1ial 
kın ihtiyact baknnmrlan bu boşlu.. 
ğun !?er hangi b:r teşekülle doldu· 
rulıruı.sı doğ1ıı olae3ğı ifade edil • 
nıt"kteydi. 

Kli•süye gelen Dahiliye Vekili 
Dr. Fikri Ti.zer, bazı ihtirazı ka... 
yıtla:r dermeyaniyle birlikte ko • 
misyonun noktai nazarına l§tir.lk 
etti~lne ve bu b~ota bir layiha ta.~· 
zimi \'azif::si ile komisyon mazba
tası wka1ete t :vdi edilecek r>lur• 
sa ~c.!ıir ve kasaba !ardaki muhtar 
!ardım kalan vazife bo~tuğunu dol 
durarak bir ıa~ ihanın Meclise t3.k 
dim tdileceğini bildirmiştir, 

Gurup umumi heyeti. Dahiliye 
Vekilinin bey'.l.natm; ta.;.vip etmiş 
ve ruznanıede ba~ka madde C'!n:.a. 
C:.ığz iç'11 topl:uıtrya son verilmi::ı • 
tir. 

Bad"em ağacından Jüıtü 
Bakrrköyde, Kartaltepede oturan 

14 yaıımda Süleyman oğlu Sa.ml a · 
dmda bir genç bahçelerindeki tıa 

dem ağacına çıkmıg, badem toplar . 
ken düşmtiştilr. 

Çocuk başından atır ve tehl!kell 
surette yaralanmı§, J>ıı.ygın bır halde 
Cerrahpaşa hastanesine kaJdmJmq -
br. 

AJliye Joktorlufu 
Tıbbıacill uaıuın mUdilr mua\'UUi • 

ğine tayin e~n ~dlly.,tJolrtoru En. 
ver Kar&nm yerine adli tablb doktor. 
ıarmdan K.a,ın.n Uns&lan tayin edil • 
mi§Ur. 



,rH 'AB E R=-~1(,~Poitaıi 
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f'.4\1~SSJ7JIU :ra_rihl~-büyük .qayaı~ 

Kaliforn~~n:i:ıat:!be labora. ~~~;;,ıab~n~ ~:~;:~şıa:ı~İe~=s~~In~~ı su·· leyman paşa davası 
tuvıırı müı:lürü V. F. Gerik, uzu:ı gılmış ve uzun uzııdıya araştırmal,ı• _ _ 
ve ince teC"rübelerden sonra, mc. yaprnışlnrclı. Dört nrziyat alim in· n 
•nisinin neli<"elerini nan etti, ~nun' verdikleri rapora göre, Cinde, '" ·-
hcyanalııı:ı gi>rr, hunrl:ın sonra, nız Şan Si ve Se•Çuen eynletleriıı -2· 
hiç, ıonrağa ihliyuc uı·zelmeden ki petrol d.ımarlnrı, bugün lıiiliin 
mahsul :;lnrnk mümkündür. <lüıı;nda sadedılcn petrolün üı; ııı'' 

Diğer hir nelı:ı•:ıt mül:ıhassısı lini Yerecek zenpinlikteymiş. 
olıırı dol.Lor Şp:ıı~~cnbcrg, bir kııı; Yandı Çin! Bu yi.izılen. ki-rnlıilır 

10 Kanunuevvel l'l8G cln luıy • 
nrn.lc:ım Si.ileyman Bey, ihtiyat fır. 
kası 'kumand:ı.m Ferik Redif Paşa 
ile Yemen~ c;i<liyor, .Asir mtıhflfe. 
beler.inde ~ö'iterdiği yarnrlıklar ü
zerine mir:ılay oluyor. Sonra has• 
tal!ıı:larak hta.nbula dönü~>'or. Te • 
d:ıvid<;ın sonra t1?krar Harbiyedeki 
e<lebiyat clPrsine devama. ba~lıyor, 
aynı zamanda. umumi tarih öğret• 
meni <le oluyor, 

~ene evn~ı. tcı;:ıdiHi bir ınüşohe<le nerek abcllerin hcl~sını çekece': ., 
iizcriııe, lıo~ le hir ıecrüheyc oıiriş _ Foka!, hir tarnflr.n ıhı. belki, pelr ıl 
ıııiş hı:lıınıı"ırdıı O, ıohunıları, kay11al:ırının önüne gel,'ecek, ı:ünldi, 
bü~ ıik :..ır l •ılrnlnr iiıeı ine serp • ~enecle, hi.ilün cliinyn istihliıkin~n Lir
·nış, lıcs·c~ it·ı lıir nıııhlül ile 1:, mi'Ii istihsıil, bıı neticeyi verecek. 
sulamıştı. Hfıylc::c, pek :ız bir z·., battiı geçecektir. 
mandıı. ~ok ıııiklarda lıir hııy·•a•ı 

yemi yclırıınnişti. Tnlıii, bu d:ı, 

<'h:!drik ce··c~ıını sııyesindeY<li. 

nu zoı, nı1nıı lıirkııc dolap r::ıfınd:ı. 

:?il ineği clnyıır:ıc:ık k:ıılor ot yeli~ .. 
tırehilıyorılı•. 

nıı 1ecri°Lhelerin vcrrliği netice. 
Jcri "1Ürt•n lt:ıly:ın, lrııoıilit. <ilimleri 
de i.şc ı;:irişliler. Ç1'nkii bu sayed..', 
lemini k"' ••.ı: •. ,., hunları yetiştir . 
·nıini kabilcll ve bıınlnrı yt'li~lir. 

rnel< icı•ı, , , (l,ı drı, hanıya da. 
~üncşe de ihtiyaç yoktu. Bu otıar. 

cok çııtıuk '"' yetişiyorlardı. Çiin. 
kıi topraldıın, ıızıın 7.amanlar da 
azar aznr nlrlıkları f!t<ln maddeler; 
ni, mah:.ullerle hir dt>Ca dn alabil". 
yorlnrılı. 

Doktor Y. F. Erik de, bu ~·eni 
u~Jii tecrübeden ı:fC-:'irdi, netirede, 
hu nt'hatlnrı, ,!(Üne~ '1-'e havadan 
malınım .etmeyl - doıtrıı bulmadı. 
Kışın, b5yle ~P.Y do.~rtı olfıhilirdi, 
ar:ia,yaxın, mahsulün kapalı yerde 
yeu.;tirilmesine lüwm yoklu. Gft. 
ne.~.'· hnva mıthsıılii nrlhrabilirdi. 

nıı zat, )0 inP. lohurnhrı, açık hr. 
vadnJ.d snç lcvhnlnra scroti. Fakat 
üıerlerinc, ı;ık ör~ülü tel knfe<;ler 
gecirclf. J\ore~lerin üzerine ele hafif 
bir soman v:ıhııl )"O<;tın fa.bakası 

kaplağı... füm<lan maksat. neballar. 
fı~kırdıklıırı znman, ihnv:ı~·a doğr-ı 

uznnıo da su halindeki gırl:ılarını 
aramasınlar. 

llu ımn'i lnrlac!:ı, bir ıfamla <m 

srzmadı/tı halde, r.ok bereketli bir 
mahsul ver•li. Ruğ<lny "AJlları. çok 
fazla tızııclı. Tohli hih•ül;Jliikteki P?
l:ıtec;Jer, kolayca toplonahildi. 

l-Tcle rlnmnte•ler, çok ınükcm.me1• 

<fi. Tkn farı. rlifr' ın"lre~·i hllluyor 
ve o knıhr r~k rlnllı \•e mcy'l"nlı o. 
lnyorclıı ki. ı\h11 <lnrln snlkımlarını 
anrhrıyorc'n. 

5,000 kilo r'lomalr."1 \'Crl.'n lor. 
rıtklı hir !lahrı k:ırl:-r :rc:-den. hÖY· 
le suni hlr 'eldlrlc 217 ',000 k~lo 
rfomntcc; nlınmı5lı. 

Lon..Jmdo. bir Belçika evi 
Diik dö Ti:ent. ~ecen O'.\"· J,onclr:ı 

nın ı;ÖhC'Gİn<lc!d He~rav Sküar c:ırl 

<lP~inin en aiizel evlcrinckn hitinirı 
1dl~ad mern~imini yaptı.. BıırMt, 

lııınd:ın sonr:ı , fnr:ıiltel"<'rk huhınon 
Rt-I~ik:ılıl:ırın milli m~rke-ıi-ol:ıca.k .. 
Rıı hi n:ı. Mr Trnllihfin, hı~:ınıı. 'Ven:
h!Jecl.'nı hfıtün ha:ı: vı> hlif P.ıic vec;.,~ 

ilin I,' i ı;inrlr. foplımıı, bıı!unu)·or. 

ninnclıı. rniilalr·ı. muhall.t!rc ~a· 

Jonforı. kii!iipl nnı- ,-nrdır. H<'r hrl
r.ik:ılı. hrmscrilr~İI" hurnıhı bıılu~n 
<'nk;.konfer;n~lır. l:nnscrler rlirli • 
Yf"cc'{, '\"e '.\"l"nteık .c;:ılonl:ırmd:ı , Bt-:
dka' :ıhr.ıl:m ıcr:ıfm<l:m pi~irilm i5 
)·emekler yi,·ecci~ir. 

KÜş:ı.tt nıer:ı~l:nfncle. Bt•lçikan ,, 
Lon~radald , "kendi kcnrline Bnot 
Y(';kTI~:t ~mlun:ııı f'in~rlö' il; T.flksem 
huıjt Grnn<t nu,e~i.1vc onun Rıtş~e · 

ı. .... ,. .. 
ldll• h:ızır huhınmıı,t:ırilır. 

Çinde peb::>l ara$hrması "" ~ ~ 
Bundan •lıiı- !Jaı: ıcnc cyvel,,. Çin 

iiciDirleşik Dcvlelfor 
1 
Amerikası,. 

Çinıde, pctf'-01 &l'a~lırmn '9- lıuım..~tın<la• 

Ziyadar memurlar 
C:ırl<leler<lc. !{irlip gelişi tanzi.. !\liraıay Siile)'Tn.'ln Bı!yin :ır;ıl si. 

eden memurl:ır, bizde • pek yakın· yasi faaliyeti bu tat'ihten F10nm 
larcl:ı ~öriilmü5 şeylt>r olrlui'.:u halele, ba~hyacalttır. 
hunlar. fııgiltere ile \rıırrik:ıt! ı ...,.<' Siileymım Bey, nıünev,•.er bir in. 
cliğcr memlekcllcrde. çnkl:m mev - ı:nnclır. Yemende bnhındnğn Rtrada 
c·ııı hulıırıııyorlarclı. Bunlnrın üz,,r ecnebilerin Yemen <.ıahifindcld \'e 
•.erinde beynz bir lıııl~' · ·!rnt kol· biitün ı:;ftprlenlzi kıytlanndaki fa.
larıııda heyaz kolluk vıırdır, aliyctme clair <:ok ehemmiyetli bir 

Amerik:ıdaki mrmnrlnrın, gece Jiiyiha. ~·ı:ızmı<1 \'C hu l.iiyihnyı ku • 
için husust bir clbist>lerl vardır.faı mnndanlık v11<1Tt"sh•le İstanbul& 

elbiseler fosforhıdur. Karanhkt:ı ru 1 göndenni5ti, 
rıl parıl, parlarlar. Olonıopil şoför- SPlcvman Dev Harbivecl.,. okut. 
lcri el<'. karanlıkta. bunları görerek tuğu" edebiyat. d;rslerini l\febani• 
i5:ırellcrine itaat cıle~ler... .. . 1 }~ilinşıı ismi altında. ~astırıyor .. Bu 

Acaba, ışıkl:ırın sondurıılmesıne, ~utapta. e<lebi r,iiz.elhldere nıısnl 
lüzum göriinen hu z:ım:ını!:ı. hu fo<; o!arnk (Tfi<;\·iri Efkar)dan hir<:nk 
roriu elbise gİ) en memurlar. hrıi mali:ıleler ve Namık Kemn.1clen ör. 
v~1ifelerini görüyorlar mı ııek!er alarak hem talebenin , .a • 

Büyük Britanyacla iğne 
taaarrufu 

tanperverlil< hislerini ~<'ıldr)'Oi, 
ltP-m de A'Ttıpa ('(tebiynt kit:ıpfa • 
rı örneğind" bir erlelJivı.t kltnhr 

İngilizler lı:ırp ~·iiıiin den, her lı:ı?'ll'bm"" oluyor4lu. 
şeyde t:ıscırrufa hıı~ Yururorlnr. O sınıdıı Jmrnlmal<tn. olan Cemi· 

Bu tas:ırruflnrdnn lıirl de, Firer·l, yeti tedri'liyei i~lfimiyeye miie'lsis 
gömlekliklerinde göri.ilmektedir. • • oJnra~{ gtrl~·or, Darilc:ışnfnhayı Jrn. 
Malüm ya, yeni firenk göınlekle:.-i · ruyor \'e D:ı.rUş5af:ı.knila oJmnmak 
nin katlanmasında, kiiçiik toplu ığ· ü1ere i1k ttirk~e ~rameri bastırıyor 
neler kullanılır. En·elce, gömlek- \'c sntrş ha!lllatmı Darüsşafakayf', 

!erin adedi üçe indirilmiştir. Bu ıı brr:duyor. 

retle yiiı hinlcrcc toplu iğne tas:ır 1287 yrlrtı.da mirliva olmuştur. 
ruf edilmiştir. niitün a'il>er mekteplerinin tlers 

Bu t:ıı;arrııfa , bankalar, dairel·r nazırıdır Ye :ıynı 71\mıın<la naril ~
ve hususi miics~es<'lcr d~ iştirak ı;· ~af:ıJmnm da. de" naırrlığrnı yııp. 
dince, İngilteredeki toplu ilfoe sn ·· makt:ıdır. 
fiyatı yarıya indirilmiş bulunuyor. Pa.ş:ı, ders naııırlıi;ında miihim 

lngiltereıle harpten eYvel, bi • j~Iii.hat ynpmıştrr. Tahriri imtihan. 
zimparamızla yarım milyon liralık. fon Türkiyeye sokmuıs, yül<'l~k ri~ 
iğne sarfediliyorrlu. Yalnız bir fnh· yMi;\·e~·i askeri mektepler pro~ra· 
rika, •haflnd:ı, bir nı il yon i~ne ye .. mın:ı ilôxe e<lere1t bunun ic:in Bel. 
1işliriyordn ve hu il{nderin yiizrlc ı:ikadan muallimler ~etirmi~. Hıır
rlok~an beşi hnriC'e sRlılıyorrlu. bi:re mektebi pro~ramlarmr, Sen 

lnl:(iltere, hn' iğneleri ile uznn Sir pro~ll\nnt esnM t.utt\rak y~ 
çelik iğnelerden b:ı5kn, h:ıyv:ınat ni<len yapmıo;, F.rlıanıhıtl"(l sımffa. 
müleha'lsıslarının , kolleksiyoııları • ımı Imrrı""' :-ı<.:lteri jclncli progr.:lm• 
na, hoceklerin i yn pı ~!ırmak için Jarını s=· · • -dilerle birle,timth, 
kullandıkları parlak ba~lı siyah i~- fran•m;ea .lrlsini tF>lah etmi-:;tir. 
neleri rle ynpıyorrlu. Bund:ı.n ba~cı id.'ltllle-e talebe y~· 

İngiliz iğnelerinin en biiyiik mii~ ti13tirmek üzere 9 n~l<eri riiş<liye 
terisi, kadınlarrlır. demeyiniz. Al n~mıf:ttr Jci. btı!'lfar Ilc~iktas, So • 
dnnır41ınız. Bu iğneleri. rn çok s:ırf• ğulcçe5me, Fatih, Giilh:me, Koen • 
eden, demiryoll:ırı. ~isorla kuınpan nıntnfapa"i~. Knc;nnpnşn, C~kfülar 
yaları ile devlet daireleri ve bank"- riistiyeleridir. 
larılır. Bu iğnelerle, muamele e,· P!\şanın maarif ,..aha.smrlaki biz. 
rakını birlştirirler. m~tleri bıt lm<hr değikllr. Açll~'i 

ilk halılar 
Eski Yunnnlılıırl:ı, Rom:ılıların 

halıcılığı bildikleri şiiphrsiz olmnk· 
la beraber, bugünkü hnlılnr şekli11• 

~ında, Fr:ıns:ınııı cenup lnrarJıırın .. 
r\e halıları, mil:idın 8 nr. i asrı ortr
da yeri.eşmiş ol:ın Araplar <lokumu5· 
ı~rdır. 

Halıcılık ise, Frıınsa kralı nirinci 
Fransuva zamanında, bugünkü me~ 

bur ''Goblen., müessesesini kuran 
Jıl Gölılen, kınnıı ho~·nsının esr'l
;ını ke,r.::tmek snycsinrle inki5nr 
ellirmi~tir. 

Ufki !:ırak ve umumi l:ırak kul 
!anmak suretile halıcılıılı ise, Fran· 
~anın Brüj .şehrinden San~ ismin
de bir adam icarl etmiştir. Bu adam. 
Birinci Frnn~m·anın h:ılı miilenhhi 
-Oi idi. 

melFteplere mmı.JJim yetişti!"İrıeyi 
d.ı:? dü:;ün.miiştür. Pa~ıının fikrine 
ıı;(ire, askeri mekteplerdeki asker 
mu:ı!liml~r bu vazifelerini :va.ıı:ır • 
~ct>n e<:ns \'Cı.7İfc!erinclen uznl• !ml • 
malctachrlar, bu hnl ordnnnn '1.ara• 
rmailn-. Binn.-::nnle~·h, askeri nıcli • 
tP.plere <1İ\'ll muallimler hazırla • 
mak mu'!i-.::ı.<liyle "Men,eimualli· 
nıin" i~imli bir mektep açıyorlar 
ki, bn mektep Tiirki)·cıle kurulan 
ilk vüksek öirretm.~n oknludnr. 

Bu me,ttebin 1 sene <levam e • 
<kn bir hanrlayıcı smıfı vanlf?', 
)faam::ı.fih icıteyenf~r imtihan \•er • 
mele suretiyl.e do~nıdo.ıı ılo~ruya. 
~ ifüsek kıama da. ~irerler. 
YHlısek kı«ım Ti sub,.Yidi•. Bnn• 

Jıu tah.:il müclclctleri ild sen•.! otan 
topoğrnfy:ı, pcleblynt, tarih, coğ • 
rafy~. ille ress:ı.mlılc, yiilcsek reıro - · 

Toplayan: 
' f r;ıtmhk şubeıeriyle tah~il mi.\ddeti 

il~ sene olan Mi riyaziye, tatbiki 
fi.rli riyaziye, yüftsek riyaziye şt1be
leri ve tah<ıili dört &ene olan tııt. 
l·iki ~·üksek riyaziye , .e taiıii ilim • 
ler şubeleridir. 

Bu mektep iki <;ene devanı etmiş 
'\"e Züliiflii ı~mnil Paş:ınm hir jur
na!ı üzerine li~·edilmiştir. 

nu mektep bir tek talebeye ye • 
tiştirmiştir: Eski Deftel'i Hikani 
Nazın ve eski D::ı.rülfünun müder• 
rislerinden Mahm,ut Esad t:fonctı. 

İyi m.ektelıe iyi kitap i~tcr. ı•aşa 
lıunu da dlisüniiyor. Telif ve ter. 
ciime olnnaca.lc askeri ~<itaplıı.r için 
k!taplann derecesine ::öre, 7.1 li • 
radıı.n 800 liraya kadar milkafııt 
vnadediyor. 

1292 ele Harbiyede okuttu~u ta· 
rHı derslerini tophyaralc "Tarihi 
alem" isminde hac;tımu~tır, B11 l<i• 
tap o zam:ına. kıdar ya7.rlan tarih. 

Haber ,in bumlacası 

Mazaııer Esen 
lere bi~ benzemez. B&.~ tarafındıı 
pa5a istifade ettiği bütün ldtapl&· 
rm ismin] kaydetmiş, eserine dlin. 
yarun teşe!iliüıü hakkında. fenni 
ııuzariyelcarden bMlnmış, o zanınna 
kadar bizim tarihlerimizde hiç ~ n. 
zılmry:ın Hünlere ve Tilrl< kavim • 
ferine dair de mahimat vermiı;;tır. 

SÜLEYMAN PAŞA VE 
SİYASET 

Süleyma.n Pa-:;n, ~ult:rn A:dzin 
ı>on senelerindeki idare sistemini 
beğenmemektedir. Ve lın dli~iınce
&iııı~e yalnız de~ildir. Hatta Ye • 
mer.<le beralıer bnhıncln~u n.erlif 
Paşaya bir konusma 'lrra.~mdıı hu 
memnuniyet'lizliği"i ar.mı' ve "f:. 
ğer ser&'iker pa!!la arzu ederse bir 
iki t:ıbur askerle kolayca padişah 
d.'!ğiştlrmel< müm~<ündür" demiş • 
tir. 

fle!lif Paşa bu konll!;mayr çal<tin 
teraskeri Hüseyin Avni Pıl"!RYıt 
nakletmi~ ve e~asen Sultan Aziz' • 
den memnun olmıyan Rüıııeyin A, ... 
ni P:ışa. da bir ~iin Hnrlıi:re melde-

~ ı 2 l 4 S " 7 8 9 10 11 hinin imtih:ınl:ınnıia buhmnıak ve. 
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sil,eı;;ile mektebe ~eolıniş ve Siiley -
man Paşn i!e göriişmü~tiir. 

Süleyman Paşa, Hüseyin ıhni 
Pa~a~ra rslahnttan bah~e<lerken Av 
ni paşa: 0 Devletin nıi3•eti ı;ok 
fena, i11kıraz bulmak iizeoreyiz, ı.Jen 
bala ıshbııuan lıah,.edh·oNmn" ele. 
nı.esj üzerine Slilevman Pa~u, ce • 
vabında: Paşam bu yei<1 yakışmr • 
yor, ah\·alin \'ahimliğinı knldrr• 
:nah çok kolay, iki üç taburltı padL 
§ıa.h değiştirmek bile mümkliıı, taş 
kıı,ladaki tafü,2rl:ırm binba,rları ile 
İ~tanbulda bulunan bir tabur bin~ 

Seıldan sajjn: lıa51sı bu maksat uğrunda rıınlarr· 
1 - Harflerden mürekkep şeyler nı feday:ı. hazırdır, meşrutiyet: ka • 

(cemi), 2 - Hamilenin gcçirılil!f bol olunursa bu işi hen tle Uzerime 
krizlerden birine müptela, aksi rey :ılabilimı. tcahınds "~yhüfüılflm 
Yerme, 3 - Büyük kn~nba, parçn. Hayruliah Efenclicten bjr fetva lla 
nın tersi, bir ednlın tersi, 4. - nlnbilir!z." clemio:;tir. 
Ters çevirin bir sıfat edalı olur, Hü!'>eyin Avni Pa<;s. hn •'ll;zieri 
bedavadan, 5 - Saçlara ınusallnt ı.acle dinlemiş cevap vermemi.,t!tr; 
oJur, yenecek şeylerden, 6 - Teı-. ful<nt bitabıre bu piUi.n <lııireı.in· 
hih edatı, vücuda giyilcnlcrrlen. rle hareket edilmlştir. 
7 - l\Iü~aadc alaraklan, 8 - ""~'· Sultan Azizin tahtt:ın indirilip 
tiyle Yunanisland:ı yaşamış Türk. Sultan Murat padişah olclul<tnn 
ler (cemi), UZl!_Yl a rınıııdan, 9 -· I ve Çerkez Ha!;:ın '':ıi<ıısmd:m !Mln• 
Layık, bir devlctir1 p:ırası, 10 - ra SüJe~'l'D1ln Paşa Sırbi!itandaki 
Y:ıpurda, bir kara parçası, 11 orduya. memur ~dilrni,tir. 
Doğma, bir yemişin lcrsi. Sultan !\lora.dm padic;ahiı~ı tmıa 

~ürrlü. ARabl rahatsr:dığı yü;din<lcn 
Yukandarı aşa!fıua: .) tahttan indirildi Ye ~·erini Sultan 

1 - Yüzündeki sÜ5lcrclcn·biri, Hamide bll'aktı. 
bir musiki aletine henziycrı (ııı'"• Snlta.n Hamit tahta geı:erl<en 
rckkep ke1ime). 2 - Elleri Yt>y;ı ~[eşrutiye~i Ye Kanunuesa-.iyi tnt. 
a~·nklari7le bir yerin altını üsF.i bik edeceğine dair l\fithat Pa-,aya 
ne getirmek, alfabede bir herrin ~öz vemıişti. F:ıkat Sırbi"tnn , .e 
okunuşu, 3 - Bir millet, i{lri kıı. Karadağ Mdic;clerinden blhsed.t' • 
lenin bulunduğu şehir, mmvlnr • rel< z:ımıtn lmzanmal• i"ltiyor<lu. 
mızdan, 4 - Büyükçe, lılimlcr (ce- Süleyman Paşa. Srrbistandan dönü. 
mi), 5 - Tecessüs hissi, bir rrkck şünfle padi'jahın lıuzunın:ı ı:ıkmr' 
i~mi, _6 ":'""" Gcnişli.k, lıir kıraliçe, l , ·e Sultan H:ımitle görii~l:'rck on~ 
nııı ısmı, 7 - Fırar eden, lers ı knnnnue<iıısiyi ilin etmive il•na et• 
çevirin demirden ip olur, 8 - ~li". · mi!ltİr. • 
rekkep bir emir, !) - Not:ı. i~tidr- 1 M:?t'rutiyd ilan edilmi,, :>ıebtı • 
lar, 10 - Ruhi, birinin uğrunrla 1 r-an mecli.,inin toplanma!lt için hR. 
can Yerme, 11 -Fazla kırmızı bir ~·ı :nrl:Idara b:ı~Ianm!~tı. F:ılcat Sı:J • 
gelen. tan Jlamit bazr ze\'atr İstanbulılan 

ıızaklf!~tırmn~c i«;in bir talom vesf • 
41 numaralı bulmC1<'(1m1::ın halli: lelercl 0 ·'1 :,~ifade etmektrdir. 
1 - Yüzüme Lıttk, K, 2 - Üzüş, 1292 :-ı.·ılı ka.nuittı~n·elitt'ı: i .i inc-i 

l~nbada, 3 - Zer, Keş, T.ıır, 4 - c;arı;a.mba güıın karbı:ın bayrnnııntn 
tremek. Sayı, 5 - Kefil, Sabaıı, i iJJı günüdür, SiHeYman Pns!l hav • 
6 - Aranılnn, 7 - Ko, fm, Krlat, : ram nnma:ı:mı luldd,tan so

0

:ırn pa. 
8 - Üzüm. zıbın, z - Pc~. Hrı~. rli~aha kbrildNini !';ı;\"17rılt üzere 
K, H, l O Eren, Trıv, F:ı, 11 - inek, i Dolmaha.hç~ sarayına gitti. 
N~kes. • (Devamı Yarl 

I 
- Evet.; iki tiı;r t;linde bir defa. 

kö,t.UM gid;yo:.-. tabii pren!ııes·n ı:t:. 
tar ve :teki mi.'i:t.firJeri c!e eksik de. 
ı'.:'ildir, ~;i, prensesi ~kl~erı ta· 
nınnı' gahl·~. Pr~~ Fıtnatm 
nıüsamcrlf.lin<'Jc tekrar görü~tü~~ 
ler bu t~üf ııuzivi r.:lQlandır • 

yetile ka.ymbiraderinin yatile te • 
ııezıöhe ~f..ıyor. Sabri, bir~ok ıs. 
rarla.ra. rağmen b• ~ırada lstanbu• 
lu t~rketmeğe mecbur olduğunu bil 
dire1'ek özür <liledi. 

~if e g1iijt6 !l • I ÖÖ:•ifi 
~~/ 

~eldiğini size izah lüzumsuz bir İl! 
cıluıı. 

Eğe-r. bir tesir hi'iıl erleceA-ini 
ıaıınediyors:ınız Vmi<fa henim ta • 
rnfır.ıdan da lUükerremin hal·atı 
,.e kalbi h!l.kkmda yapıJ;ın tahlıi • 
ka~m müsbct bir · netice Yerdiğini 
E:Üyliyebilif'i;.WZ, 

) .. . 
mış, giUicr :ıltmdn !;önelli sam7an 
lıir uteı; yeni<len lavrlcimlanınr • • 
ıniş. Detli!:cdu bu ya, ba."':I kiitil di?· 
ier Sabri ilı! prerın~~ Güzid~ :ır:ıs1n. 
da. oskJ bir mü:n:ı.<;ıelıct oldnğuno 

sö.yltiyerler. ~!kj banu siz de bi · 
Jirs'iiıiz. 

- Net'e(]311 bileceğim... Eğer 

Sa.bria.'n aşk m:ıccralarına va.kır ol 
doğumu t1mırıo~n nldanryllNt:• 
nuz, 

- B~ bllir;;lniz snnmıııtmı, çün 
W Sabri altı ,·eyn. telıiz sene cn·eı 
bir ya'Z prensesi derin bir merbut:• 
yet, ·sörunez sanılacak kndar '.:İıl • 
tletli bir ihtirasla scm1"5!i. Fakat 
günün birlnd-: bu seYgiılen k11bin· 
ie yan sönmil~ bir ateş ile ayni • 
111ı~U. tık ~tta parlamasını me -
•bı:ell hi~ltir tedbir ~lmadı. Hat. 
• MPl1rh ,h ·~ 1ra"'trrarak eı. 
Jerini ,.ımtaktaıt nihay.etsrz bir 

Fakat heri<~ bu mazeretlerin 
bo~ oldui:rı>nu \'e pazar ~nüne kn
dar bu fikrinden ı.;arfmazar ederek 
o Tne!nt in<J::ı.nlara ı.a...,·uı;mnk iı:in 
yııtn gi<lecei!in.'? hükmedi~·orlar. 
Jiali!arı ıln :rok değil... Ben tle o 
fikirdeyim. Snlıri böyle güzel bir 
fırs:ıtı ~çırnt>ııklardan cleğilclir. 

Raif, bir mücldettenherl scııını 
alçaJtmıştr. Naime tabii bir ihtiraı. 
in. ctmfına gôz g.ezclirlJi. t~rnit bi. 

• 1 

rNZ: i'erde O.nıdanın pembe bir 
t.apJm haldunda kendjoı;ine Vf'rıliği 
iralıatı diklmtle <linliyor giirünii • 
yordu. 

Bayan Naime, birilenbire omur. 
lannı si!ltereli: 

- Ilu c:o~:ı!;: yola gelmiyerek ,·eıt 
t.el:\m ... d~di: onu gilrii1'eniı. l<en· 
dMni :ırtılt pek nndir ~ördii~üm\:i 
•e 1ın.kkmc1a bir ıtfn;\' ff'nn ~eyler 
<lii~Hnclüi1;Um1i sö~·Ier.siniz. 
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• 32. Nakleden: Mazafler iSiN 
biraz ciddiyet vermesini ,.e diplo. 
matın bu ciddi;~ıeti artırmıı-ıınr tabii 
lı ir netice diye belclerken böyle hiç 
nmulınatlık bir hahcrle biltün tah· 
nıinleri, temennileri erimiş git • 
miı;ti. 

Bayan Naime, Sabriyi ı;ok eııki • 
<len tanır<lr, genç diplomutm tak • 
ılir edilecek ta.Taflarmm l<Citli huy. 
l:~rrnclnn dalı:ı. ~ok olduğunn inan .. 
rnıştı. Sabri, eğ'lenceyi fazla sever, 
lıel eslerini yerine getirmek ister . 
ili, l<'akat hi~lıir z:un:ın hercai ve 
zard bir ~'°t<ek olmamıştı. Ht!!le Jıı. 
ronyadnn ı;-eldiı.ten s011ra. ..ı.ğır, oı. 
~ bir insan gibi lrnnuşuyordu, 

Eve dönüşünde ihtiynr k9.ılma, 
S:ıbrin!n p-el<liğ'ini \'e bnlamnyın
c·n bir mektup brrnl.:tı~ını h~ber 
\erdikr. 

"AıJzim, 

Him meseleye g:eline.ı, sizin Ümit 
üzerindeki haklarınız, öz &Met.in • 
den daha fazla.dır, O, tıpkı anne • 
siiıe itaat eder ~ibl :ııiıe de itııat 
eelreektir s:ınıyonım. 

Bu gibi hususta bir kaclmm "lc
zif.leri, ferasetli tahmin lerj tliplo. 
masinin dnr ~erçevf!Sino ıııığmıya.ca.k 
kadar geni' ve müesıııirdir. Sizin bu 
iş: m güzel bir farzda. halle<lece• 
i:tinize kailim. 

Mükerrem Per~in hakkmd:ıl<i dii 
§Üncelerlme vakıf'!mız. Bn deJik:ın· 
lr hakkındaki <lü~i.inceJerimiz arn.· 
r.mda. hiçbir a.ynlrk nokta'tJ olma. 
~ıır.rnı da. biliyorsunuz. 

Bu e\·fenrne teklifinin heııiiz bir 
an!a~ma başTa.ngıcr oldui;nnt\ ~öre, 
burada bulunmamın çok lii.zımol • 
ıluğunu zannetmlyonım. Şn ~ünle• 
cc.e İstanl>uldn.n az bir miiılclet idn 
a~•nlmağa. mecbuııım. Ş:ayın Neri. 
nııı.n Perçine dönüşümde emirfc!'ini / 

dinlemeğe amade oJacağrmı 1\ıtfen 
bllıtirirsiniz. 

Yarın bütün gün Yakacıktnn ay 
rıJmıyaca.ğmı. Fakat ak~am llzeri 
gelip s!zi ziyaret ~l~~ğimi \'e glt
ntezden e\rvel yapılması lir.ımge • 
fon b!r ~ey va.rsa beraberce ikma.le 
çalı'iıtcağımı ümit ederim. Belki 
gi!melkten de vazgeçerim. 

Son bir rica olarjlk okmuruyacak 
derecede acele He ya.zdığmt bu sa
tJl'lann size \"ereceği zahmetten do 
lnyı affmm clileıim. 

SABRİ PF.K 

( o-eıemtzba blı1Dat .. ;.! 
başlık yanf1ldald tutll = 
ıverek eöa,.._.. o1nJ 

ı.-ı-ar1 ma.Jıl)'eta bak olmlJ- ıJ 
ıA.DJ.an paraaıa a..,ıımuı.,ı 

Evl~nme teklifleri: 
~ · Y&' 19, boy 1,76, kUo 1 

ta.h&Ulı ,ayda. 100.150 Ura. kl 
tlcareUe meşgul bir "-Y· kel 
ve ya,ma uygun, iyi abJAklı 
yanla evtanmek istemektedir 
K.) remzine miiraca.&t. 

ııı Ya~ 33, boy, 1,63, orta 
serbeat meslek sahibi, ay<1a 
kuancı olan b\r bay. yaşııe d 
ıip, kız veya dul bir bayanlı 
mek lstemektedtr, (A.E. No. ! 
zine mUrae&at. 

* Ya.ş 40, boy 1,6:?, senede 
lirayı aşan 'bir kazancı ola.n, 
li, vUcudunda hiçbir arıza t 
bir bay, 28 yaşından bUyUk o 
çocukıuz, fakir, balık etinde 
bayanla evlenmek iatemekted 
mit) remz;ine mUracaat. 

lı ve işçi arıyanlar \ 

* 19 ya,ında, İataııbul 
9 uncu eıntfmdan c;1kmı.ş bir gl 
bangl blr mUeasuede c;al!.!mt 
mektedtr. (M. Atılay) rem:ı:iıl 

racaat. 
* A 'llerlkan kolejinden me 

bay, kolej11 gırecekıere tn;illJI 
retmekte ç-e diğer derslere n 
makta, busust surette lngtıW 
leri de verir. (Kolejli ı remzınf 
cı:.at. 

>/o Her türııı motör, otomob 
kine tamir ve ldareıılnt. bob' 
eat. akUmUIA.lör, santral işle~ 
kemmel başaran. ukerllkle 
olmıyan bir Tllrk sanatklr el 
ls temekted.!r. Her yere glde!); 
lL) remzine müracaat. 

Alcluınız: 

Af>ltıda rl'ml1:fPr1 'Fn7.th nU 
kuyuculanm!Ulı aawı.ıuuw 

m<'lduplan lrutrt'haDl'nıb,dt"o 

lan tıın-tç) bergnıı ~l>abtao 

ı.adar ve ~t l1 j"° 90Dra • 

lan. 
(Ayla) (A.M.) (A.T.A.) 
( B.V.l {B.L.M,C.t (Ourgıf 

(Dilrnev) IE.0.) CE. Ural) 
IE.N.S.) (Garı ıH.B SSSı 1 
(il. Önsal) {Hamraı {lJ 

11.D .• l.i) (İ.N. 324) ( Kılıç) cf 
(M.T.R.) ( M.E. 49t (Ma vi ti 
(Mutlu) (N.N.) (S.C.K.l 
(R.G.S.) (Sarı gUll (S 
(Sahire) (Sevgi) (Ş C.K) (l~ 
(T.A.) CT.A.Ş.l (T.H .R.Z.) 11 
(Taliim kim) (V.Y, 25) ci 
( Yeclek den1zci) (Yuvam ve ~ 

Dikkat: 

Uzun zamand'!nbert aldırf 

il~ edild!~ı halde, aenUz aı4 
m ış tıuıunan n:ı'ktupıar. ııu ' 
ncı gllnUne llactar Oll atdırı 

buıunuraa. imha edilecek.tir. 

Bc!.-dir'?l'C tıhJHd:ı 
alınacak 

Beledjyenin bir tilrlli d,:1lma 
mıyen heaap işlerj, tabail 
sabıt ve seyyar memurları J 
sunda ı;ene briçok yer a.c;. 
Hazırandan iılb:ı. r.:ıı oa,.ıam 

tahsi!a.tın en baraı-etll zamanı 
gundan kadrodaki bu noknntı 
baeııa kendinı ııöa.erınekte..ıi 

mUnhallerın aıira.tte dold•ıruı.f 
çın bir mUııabaka im t1lıanı ıı< 
ve bu lmtL'ıana ortamekt~p m~ 
rı kabul edjlecelüir. 

tmtıhıı.n cuma runU be!~dlye 
pıta.eaktır. lmtthana talip ol ui 
zananlara 50 1ir11;. Ucret ve~ıte 

idııre ettiği bir kurı:un kale 
karalanan bu mektubu iki el 
kuclu \ 'e !)nn!"a cnnı !iıl:ılmı~ ti 
nrla oınuzlarrnı '-İlkti \'e h iiı 
niı Hrcli: 

- \"a pren<ıe<i. Sabri~·j tanl 
le 'kencli!oOine b;ı~lı~·arak c::tlr 
ynhut bu jsin iı;rirı:!.? an 'ıyamn 
lıir sı.r \'ar. 

\' e hemen o ak~am tim ide 
l<errem Perrinden uzun 111 •• 

buh'lettiltten sonra Sahriniıı ıl 
tubunu .:la \'erili.. 

UÇtJNCt}' KtSIM 

-ı-

Araba, Halke\ini geçmi,, .~ 
ra cadd~inden aşağıya ini~ 

!ltomobilin içinde 'Omit, d 
manasız ha.kışlarla etrah se 
~:or, genç krzm gözleri önUnd~ 
raf bir bulut i~rsinde Mkla 
gibidir, genç im bakıyor, 
gönntıyor. bu da'kikada n.J. 
hayan bam~ bir l.lemde 
la.smaktadır. 

zevk~=ğmı ııanmıştrr. 
' ' biı' ala.y genç mai. 

S:ıbrinin hn t:ı!lnn harekiıtı kar. 
~ısrnda ilıtiyar Jmclmm muayyen 
\'e \·azıh bir fikri yok!ıı. Vac;iliğin 
omuzlarma. yüldettJği ağırlığm onn 

Gelercğbni ~ize e~·elden ya:ıı 
rnn'i;a rmltün oıma..-11. gizi bul:tmn• 
öığım:ı ı>ek ı:nütc-essir oldum. Ma • 

{}'midin üzerindeki nufuznm hak 
kımfa2<i sö'1.lerinizc gelin<'e. sö:~Ie • 
rimle kendi istikbaline nit ltara.r. 
larını dcğiı;tiren bir küçük kn.a 
kalbimde çok kıymetli bir yer nyı• 
ramıyac:ığımt ~~rk söylemekten çe 
lriı>mem, Ka.lbe ait ~lelerde ki· 
min ve neyin hMtim olması llzlm 

••• ,,. --~- ~ 

, ,(De9mmJ Naime, aceleci ve asabi bir elim 



J, . - . 

l ngri-d 
B ergman 

. Greta Garbonun hemtıerisi lng.. ' ıılmış ol*n Anna Kristf ismindeki _ Hayır ıtocam en iyi meslek 
rıd Ber~an Holivudun yeni par. senaryosunu hahrhyorum, Muhar. arkad•şımdır. Onunla Stokholm 
:)an_ bD ~ şOhretlerindendir. Bir rfl' bu senaryoda Annayı t&tle an. tiyatro mektebinde tanışbk.Holivl'• 
m~rıknn ıııneın.~ .'!-ecınuasında bu. latıyor: ·~Kmnral uzuıı boylu bir da gelmek lçin bana cesaret V6ren 

yenı Y~l~ıila goru~E"n lsvıdl bir kadın. Tnmamlyle inkll)af etmiş.,, d od 
muharrırın ynzısı cıkmı~tıl'. Sinema 8 ur. 
Aleminin yeni bAdiselerine dair Yıldız Annayı töyle anlatıyor: - Amerlka1ltll u11tı botunuı:ı 
ı>ek az habet ıtabıJclfAfmlı bugQn. _ ~ana s&re Anna bir deJenere gidiyor mu' 

i
lerde bu e~ereııan yazıyı okuyucu değil fena vnıiyeller yilıilnden fe.. - Pek '""k insan burıda istedi. 
arımıza ve.-.~1111 JAket t f( il U ,,.. ' · Bir bahtı tıe ~rlln:ı.I l>f 

1 
A. • •O fi leı:wnit U anı bttnye li gibi bir kötefe eekilıp yaşayabi. 

nın önQn.. i oeO ş r • n. bir t~ kdJıdır Jldllde ftlimde Iiyor. Yalnıs canımı ııkan bir teY 
••ey m. ç yaşında bır h rlli i ı d .kızcalıan elfndn tutan bir bir. onun çannı a ge f n ve ora * nr; Amerilı:ada bilbına Hollvu<'• 

metçi bana kapıyı açtL Şimdi yo.. dftnyadt sngfU!fnden btfttı kin.. da sokaklardı elde »Kelle 18&meyl 
lWllu f8tırmadıtıma eminim. Bu. seyi sevmiyeceğine yemlnedilişini hoş ıonnflyorltt. Halbuki ben 
rau metblll' nlcbUD evidir. Ve C'O. görenler bu fikrimi haklı bulurlar, bana berslınıa • 
c'1t d t id Onan y.al ~NOeil bir mm. 
clk P~yad':; Berımanın kızı kü. den de bahaedtronız. "İmparator. Nil BerllD•D Jqllbcerf ılbel 

Bl • bf B Julun anahtarları., isminde olan sGJlflJIOI', teJttf\llUndl ln11nın a1r. 
raz aonra zıat mfı tr11non ...... ..tlhU-rl Qal'bovıı• hatırla. 

g8rlndG. Utttn boylU olan bu )·ı·. bıt film de kendisi için yaıılmıttır. lını bı;dıınk-TM' So~rmn· 
dıa çok ıüıeldir, Oıenndeki ııı.ı YıJdııa ıol'Uyorum: tan • • 
ron tanğr &açhmnın keatane ten. - Huausl bay•hnıala meslek - Oarbo ile ionuttunuz mu' 
•lyla çc,klmtiza~ ediıror. Parmağı· • bayatınıa arasında UJIU•Y•n nok. - Atlı. Onu yaln11 afnema pen. 
da altın nişan yüzüğünün altın<ı.. talar var mı? ileaf11fe ,entlm. 
iri eluıaalı blr yüıilk daha pnr't. 
J'W. Yıldız benimle konuşmak! ' 
memnun gibi görilnilYor. Evvelf· 
mtsleiinden ve Amerika;ra plıı,ı.ı 
den bahsediyoruz. Bana Entcrınt: ı 
zo filmini çevirmek üzere iki yLı 
evvel vatanından ayrıldılını anla!·• 
yor. Bu yıldızın hayatında yakala. 
d$ bt bir fırnttır. Zira lıveç•e 
ıbirook fiUnfor eovlmılf olmaııno 
sıAmeo bir lllD Amerlkadı film 
çe•lreHtJnJ btı; wanıuyordu. 

- Bu teklifi derhal kabul etm" 
w. Palcıt bu mmde benimi• bl'e 
rüer oynayacak ırUıtto LeıU HOıl 
Yat' olduf\JDU 31rtniıtCt tazı Ol 
dum. Zira insanın bir filmde ken .. 
•dı ııl 16stereb1lnıeal ,beraber oyn .• 
dıtı artlıte batlı bir teYıflr. 

O bu sırada evlenmişti ve kızı 

Pf ya bir yaşında1•dı. 
BerllJian muvaffakıyetinl her 

ışeyden evvel fsUdadına borçluur. 
Fakat bu muvaffakıyetle iradeıin'n 
el. ç0k tesiri vardır. Y1ldıa ne isa 
tedilini blllr ve yetiı,ecek bir ıa 
:resi oldula vakit hiç bLr 1f87 onu 
dardurnıaz. Sesi Greta Garbonun 
Maine benzer. Fakat lnzmdan balı. 
ııederbn ba ses QOk ciddi bir ma. 
Jl& iafu'. 

- lmzaladılım mukavelede bir 
madde nr. Stüdyo bir çoculwn o' 
dulunu ıiılememi istiyor, Fuat 
Jtu prtı bir tflrlil yerine getiremi. 
yonım. Locamda cocujunıun nısmi 
asılı. Ve bu sözel çoculun kim ol. 
dulunu soranları ••yavrum" diyo.. 
nua.. 

\'ıtdıaın sesinde bir gurur var, 
'6aJeriDde bir lflk parhyor. 

Wlüt ftlfJlthD bit Jlhf 
iı!llllllD ındırqor. Büyü 1Jldıı oJ. 

Ev Kadınına 
Faydalı Tavsiyeler 
E• kadınına flfdatı tavaiyelet ı 

Ruttaı.atll doJap.lal'd• bırtılllhwf 
ııyaklrı,ıan bbat\ ltftftenJr -.e ldlt· 
den lekelenir. !hı telıelett ook in •ot 
yat kllıdı ile ovunuz, ııonrt oTd1P 
~m yerlerin &,,erinde sllsertne 
bahrıl.Mı~ bit fanila y,ıırçnsı geıdlri 
niı. Ayakkabınız yepyeni olacaktır. 
Esasen aı giyilen aynkknt>lannı ırliıt 
seriple yollamak rok faydalıdu'. 

• 
Dumanla yahut tozla ren«inl kay 

betmiş alçı h~ykellcri temizlemek i • 
~in evvelA sabun k6pülD He sonra 
temiz su ile yık:lnmc daha sor~a 
kanı bir deri parça.sile simnek kl
fidlr. 

Alçının &berinde Yal lekeleri ve 
ya diler ı.keler vı:rsa bu ltllelrl su .. 
mek ithı oalan trebentln ndıu YI· 
hut tallc pndrasJlf! ı1flmek klfl gelir. 

• 
Eler alçı heykelin Qzerfndeki Je 

ke milreklrep lekeai ise, ve yukarda 
gösterilen usullerle çıkmam117 ise O• 
rayı ev'tellı hafifçe kazı.malı, sonra 
kaynar su tle silmeli '" Oıterlne bir 
~atça Adl karbonat llhe edilmiş blr 
racavra pareası ite leb)'t OTmllı • 
dı-r. LekeU yer..to kolan sohık blr 
sarııııı da ortadan kaldımıak için 
bir paeawa fızerlne dımlıh1ın o~ 
damJa kalay klorOr ile silmek kAfi 
.. ur. 

IQıflılım mabafaa etmek iate
YH kadınlar _. blllar kalkma& 
bir bardak portaltal au711 içdlkton 
M!W 1* ft!H!alt bbve lcldelidir • 
Jet. e'lflian kıdmllr .bu ubah. kah· 
nltrsına ince bir dllkn· eılım& ve 
yahut Ud pialcnl illve edebilirler. 

• 
Ayakların sihhntiıri muhafaıa <.'

Clebflnıek tofn her · -... ,_pklan 
ıo. ..... --- akimMlır, IUbas 
sa ıyaık permaklanna dikkat etmc
ll ve kundura lçerlsln<!e en çok 
şekli bozulan kilçük parmak üze-

rinde dikkaUo durmalıdır. Arakla 
rı iki elle ovmalı. bilhassa ovar1c~n 
bQtün -4olelerin ve mafcaU.rın er 
vulnıaaıaa dikkat etmelidir. Bo s1 
79de ayak şoklini ve sibhatlni mu· 
bafazs eder, 

• 
Yfizii bir parea yuvarlak olan b 

dın1ar bu yu'fırlakhlın vllcuda ge-

tlrdlfti kötil tesiri kaldınnak için 
kaşlarına yay şe'l<Ji vermelidirler. 

• 
Romıtlaaalılara bol bol kereviı 

78ftlelertrıt taTalye ederim. Hattl ts 
terlette her ıon 11ealr bit lbttrdı1k 
'kcynamıt kmvıı suyu IO'Jl)Ulrler .. 
Bu reJlme ta ıon de•aın ettllrlerl 
tl!kdirde ~a1< fayda g5recekl .. rdlr. 

~~:- --=-----
Mıhver ordularının Mısır 
cephesi başkumandanı 
Mareşal Rommel 

Feld Mareşal Rommel, bugun, 49 yaşında bulunmakla, 
Alman Mareşallarının en gencidir. O, bu harpte, buyuk 
bir aşkerl · kudret gösteren Alman Mareşalları arasında 

yer alan bir kumandandır 
SON 8'1nlerde, bittin fltlnJWr 

llUl dikkatini, .Uerlerinde 
toplıyan iki lllftJ'el&I var: Feld 
M.,.,.ı Fon Bock ile Feld :&iare. 
tal Bomel. 

l'eld HAr...ı 1'1111 Boak, Alman. 
lana tıU'k cephesinde, Ro5yanm 
en kuvvetli ve en hazırlıklı !rimo. 
tenllo orchllarile vnruşuyor ve em. 
ri altac1aki ordulan, taanullann 
ve ilerlemelerin inkiş&f ettiği eeı
re g&re, Kalbi da~m lhnal 
eteklerine götürmiye ujrqıyor. 

Peki ~ Bomel de, Kmn 
19tll& ederek Stlven kanalına da • 
Jıuamak hıtiyor. 
.. iki laaNıket, Orta tarla, pet-

nı huinelerile beraber, genJt bir 
1m11at cine almak, IODra kapat • 
lllak IRll'etile, Atmclenfs ve Katacl• 
na hawalarmdald kara harplerL 
1'l niha7etll'ııdlnmk pyesinl gtl • 
dtt7or. Mlhver orduları, bu ıaye
JI w.ltknk ettire11Wr*'9e, aut• 
tAtfitdere eltrn ve OOk korkUDf bir 
darbe indlrmJt olarlar. Ondan son 
ra, Balp boslatlanndald, Atı..., 
tik ftl Puiflr 1111armc1a, daha noı 
hat 111 daha .m bir tanda laarlJe 
deY.nı..SebllbW. 
.. P1'e .. ll8t1ee lk6ıahc1e 
~ bir tanıtan Feld 
Maretal Fon Jl()ckun, diier taraf. 
tan Pelc'I Ma.repl Romelin nt bi • 
ftllc. metUIJ,ret1er ve VHffeler 1"' 
lelic1ldetinl ~ 119 dllil • 
........... ilLt ttlNftan ~ •1 
tma ilfteek ~·tanm ....... 
ne 4e baret etntllc 11.znndır. 

Alm&nlann ~ark cephesi cenup 
nrdulan ba'kunıandanı ıetd Mar .. 
f.181 tı'on Rôcklın ima bir ha.1 ter • 
ctimesini, bt-t on gün evvel, "& 
b ~··cta YMiuışhk. Fetcı 
ll•felal Romelden blıll8etmeJI, y~ 
rlncJe balqyonız. 

••• 
Feld Hartta( Romel1 biJiyoraz 

ki, İngiDslerin NlriEincl Mısır or
data, koakoca ltaıyan Trablasgarp 
ordDS11D11 inlduma ulnttıktan, 
daha c1oirwnı perit&D ettikten son. 
ra, ba cepheye g6ndeıilen Alman 
kuvvetlerinin 1tatrnds aelmiı va 
mihver orclulannıa kanıaadasım 
eline almştı. O zammıdanberi, hl. 
reket ~. 1ntllU•lerden, mllı 
vere geomfıti. Nihayet, mihver or
dalatr, 90ı1l ~terde, budnldl 
cepheye kadar ilerlenıiyeo ve Mm'" 
ft teMlc1 etmiye muvaffak ohtu. 

deneml Va.vele, Oee.rat Kttnin
hnma 80Dl'& ae-ral Bioiye, ,im<U. 
de OenPn.I o,ln1elıe meydan olcd
yan ba Alman kmdaDc1anr, AlmM 
6rdllMlftWl. ba harpte bUytlk bit 
askeri kudret ~Ölltermt. olan Ma. 

repllan arasında •Jllı bir yer a. ! bile hazuaDmultı. 07le iken Ro. 
lıı.n en ge119 mareŞallardan btıidir. mel, derhal hat?.kete g~ti ve te • 

Rome1, geçen harbin bqlangı • şcbbtistt ele alarak, İngiliz ordun. 
cmda, 1914: senes'nd.e, ikinci mü • nun taarruz kabiliyetini kmlı. 
lazımdı. Dört !'lefte 80DJ'a1 1918 de, Romelln, Ri9iyi na.!ld mağlfıp et-' 
ancak, birinCJ mülbmı olabilmiıti. titfni. en sallhiyetli ve. bitaraf a-

Onun geı:en harpte, fazla yitme· ğrzta.rdan, Anglo.Saksonla.rdan diao 
lememetti, ltalyanlal'a esir dtlpıe- liyelim: 
hinden ve epeyce e9&l'et altında 
ko1muıadan ileri geJmittl. Esa • 
rette bile, o -iik riltbeflile, dik. 
kati <'elbtıtmelrt.en geri blmamrştt. 
Esaret lı:amptndaki kttnyesinıe 
"Dikkate taran f•Hyette bira. 
bit.. diye İf8.l'et edilml'6. 

Romel, bu fasliyetint, ba beoo
rikliUğini, ilk olan*, esaret kam• 
p.,.Jıuı ~la ishat etti. Ondu 
&onn, daima, Mı- vesilede keıı<Uni 
göstermiye batlAdı. 

Romel, nasyonahlosyalian hare
keti bafladtlı zaman, 111~ teret'I • 
dllt etmeden, pnrti,ve iltihak etti 
ve ba •yecle, Hitl.erle o umandan 
beri t~ ve qinalıflbı muhafaza. 
etti. Yösbe8dık senelerbtde, asker. 
lik nazarifatmdald vakufanv gfis. 
temi. Bir mtlddeı, "hrbf.ve melcte • 
~de muaJHmliJr etti. Yazdıiı: 
'•Piyade httcuın ediyor" iınnincWri 
-.ıt, Alman ordmunda o kadar 
fGlıret kazandı ki, 88el'İll l9llli ., •• 
rine, llnlhuTirlnin namı ile .adma 
Y" blfladr. Eaefden ı..me~ i• 
tf1ealer, ,...._ "RGmel" dborlar, 
ba 9Uetle ''PIYade ..... edi1U"' 
kit9lılaı ...... ....,... ...... 

Ll:V AZIM BBtst 

Almanya, AV118turyayı ilhaka 
karar verdiği zaman, hanrlndığt 
İl'UI& onlu!nüia, Bomeli 1eYHlm r.. 
lai tayin etti. o, bu ayede, 111111'1• 
ktt oıdulann &lan ol&n, gtblt'le 100 
kilolnetrelik metale 1'b'ftnm11i ..... 
rma ermlt •e aferin, dratle o ıü. 
ra1ıe göre nelleri laledeki mabıre

. te balb baluduj1m1a llr9amJt'9. 
Romel, böyJe mtlhim, bir ütaJ • 

dan sonra General ohmq ve 1940 
da, .FJ'BDsu: eepheaini P!Srİf&D et1ea 
Almap taarramna iştiıiık etmltti. 

BomeJ, Alman • Fl'BllAI harbi1r 
ele, bidayette, bir tank tırkunıa, 
sonra da bir tank ordu111aa ım • 
manda etti. Fırkalarmı, bir 11kh • 
mn aUratfle yörtltilror. Frum cıep 
helerini yarıp gegiyorda. Ba harp 
te gösterdiği kabiliyet, ona, :Sor. 
veç balkmnan4ulılma yilktıeltti. 

TBABLUSGABP ÇÖI.LERl.NDE 

tt.1'8ft)&r, V&\"elin d"r1*ı al • 
~· perişan olmutla.rdL Hihve • 
l'id, en btlyök gayelerm6en blri itle 
l\lftlırı 1sb1i etmelr, Akdemhı hav • 

~guetıesi: 
"İngilizler, birçok pusulara 4ll!l

tller W, bmılann • tehUkeliRI 13 
...._. yapdamdır. Bu pufl1lda, 
Riçinin ımiılı 1m'"''etlerl, Romelid 
••Afrika ordasa'' taııılima dotra 11tı 
rllklendl •e Knlıtates Bridge'in 
garbbıde peıiPn editdl". 

Derken, Amerikanın blyllk a • 
jansı Unlted ~in muhabiri de: 

"'Tobraian dttıtlllllnti habet' a • 
lan Mlmf mtklekJdkler: hglltere, 
Mısırda, harbin ba.,Jangrcrn(lenbr 
rl OiJJlerdıe harbeden iyi bir G1'dae 
ya sa.bip iken bu lıldıseye nasıl 
meydan veıildi, dll'ıe bayret etti • 
ler. 

"Ben, ba brJmnr hami, eber;. 
ya, ileri laatlardtn, Bafha Mlfh& ta
kip ettim. Bu mağliibiyetin. İq • 
aiUderin tetebbtlstı ve taamız tir. 
rini terketme9inden Dert gelcliline 
kailihn. Ben, takdir~ taJBD bir _. 
u.ret1e çarp15aıı lngiUz askerlerin· 
den c1elll. ''harekete g~ek Tef'• 
de beklemek ve gelip gönnek" zi1t. 
n>7tile Jıaulıet eden lnnnanda ci • 
lıazmdan Wısediyormn. 
.,~ ~ ortumaa yer • 

le!Pniı olan am111Dt kararphta: 
Romelln hangi taratma taanu e. 
a~um, dene~k yercte, Romeltn, ~ .. 
le<-ek dal'belerinl ne ta.rafa R.dir • 
mek ktiyeceiini bilmlve lttaim 
, •• GiW mt.t&Mahr 'itidi)"oramn.' 

••• 
Peld .._,al Bomel. dlpaanla. 

nna da tM4Jk ettlidtJi RIM, ban 
•ate ayan, h~m de bi1i11e11 aakerf 
Uflallerilen ~can 'kortnltı~ bir leV • 
kulcençi. Rem tedbirli. hem a. 
heıııaph ctretli 'bir Jmmaaclaa sayıt. 
maktadtt. 

Omm Jt9l'f'p bir lnlnsi.~ti •ar: 
Kıyamet kopıçs, .. el, öllfı ırama.. 
nındi\, tm.f t>'ltM.mıJ llalaıunu. 
En <'leh$etH muhaı'ebelel'lle bile, 
1>.t dakika buhar Ve muJta.1ckak h
m' o-1tır. ~lmt1!ye ki.dnr. bu ltiya
ıllllı, bir gltn blle lekteye atratma. 
mtttlr. 

koşu)'onnn, Uykumu feda 
emek 19ı-tqıe,ece IOndla ce• 

maktan Jılai)JOl'WD. 81lir miat. 
iz Jet ıt~dfOJI tnuıınen valdtten 

•vvel ıeı.,.._ dl)e berkes .... 
it.mı~ llıY!'tdlror. 

8urad.a _.. lJlıünbltt ıuıtu. 
:W- "k.ahH tllfb ......... dedi. Ve * ıt.tmek llllf raıuında-ı 

VAltlT Gezintisi 
Sauento en aüzel ve neşeli r.ezintisi ·oıacak 

~ zasmı. bir miltver g&ltt haline h • 
hnnekti. Banan ~ de, Trabtu. 

ı garp ve 8lftlUic1e bnetli Wr ha. 
rekete JfCll'llr lrd• ediyorcJu. 
Hitler, bQ iti, bilgili ve faaliyeti 
11. kenc1iıııini tanıtnut olan ltcHne1e 
emanet etti. • •• 

Amerikan 
tayyareleri 
atlantiği 

geçiyor 
Romel, "Afrika OTduJan•• bll9" Amerikan bombardıman tanare-

.... 
lro!arbW. -.n edebilh·otwrı 
Mttemıctfftn ı:tnl Cfşit rolleri m·. 
DIYD bir aanatklr olmak istemem. 

a. ıatlert dlnler1r•n Nobel mil. 
M1tH11 1t11anm1• Amerikan m • 

..,...,. ÖJen Onelln Rerımın tar .. 
tından çevrilmek maksadiyle ya. 

U Altıa&M p&&ar ctıal p(lıdMak olan blQ1Uc V&lcıt gezlnt;lal fbD• için ınevsfmin en •Uzel ve n*U 
ptbUal olaeaktır: 1 - Gtllatl llo .. mtsı• • stseı ı-IDeJıt, çulııllld11•ı1a Bldlv'lll korun ve 8U'afllltl1' ,,.... 
~ktn'. 1 - Be7ot111 ~l• Mltkl!a UDi .... tllArlanadM il Jılll1Uc bir l•tl.at prupa bu pdntlde 
balaacıak, Valnt ollupcalln lıa ftllJe Ue BeJotJa ...aamaln ,tblde •natkArlannJ tanJDUf, onlarm en 

(tsel oydnlanu cöl'DIDf olıM&ktır. 1 - a.la&lde .. " eaa lıuluae.'dlr. • - Btıt,b 'Jr ctın koruda el'lenl. 
l~k. yl)'lp IODerek, eara,..a '91lJ911 _._.da .._ edileni& pnikte• llOllra poe Şirketi 11a7rl7enln en 

11DJttk vapana ile Mal'lllMIMla lılr -*W .._. ;,apdaoMtır. 1 - Tütt... ıöre il Atu•i09 ea sDae1 mebtaPl 
lılr ,~ olacakt,u. 

DtK.KAT: Batbk lreunata aeen .............. IOM eımelı;tecllr. 20 kupon retlren olaa~ bir ldılye 

'ı mMtaua lftlrak da'fet,lfeal illa 88 lnlnlt ....... Kapcııa toPlamaJ'IP ıez.taıı,e lftlrak etmek lmteıenJer. 
..,....,. ldtl itin 111 kanii ~. ~alanm fellfme pi •Jftca UAıı edlleceJt#r. 

kamandanbima tayin olandufu teri kendi baı,larıına Atlantill uçar
zaman, eaı yilzU görmemi• bir " p 'l1t geçmekde ve tnıııtereye akın 
dundı. Taltiatlle t)ÖI harekltma etmektedir. lkl molölft Hudso 
\&kıt dejijldi. Öyle iken, ç61de de, vC'yehud d6rt motörIO Koneolil 
ordu sevk ve fdft.Nlllir.ıde, o War tayyareleri 3000 ınll bareklt ııııhıı
nıuvaffak olıla ki, lagni• Mkerllk ııııno ve snatte 300 mil sOr«e m 
mUuh~Ian bile, medyetlerini dirler. Es.kiden bn tayyıırcler vapur 

1 
takdir etmeyi, onn, İnlfl .. ordu • lada gelirdi. Şimdi ıl\kd a ıeliyo 

t,. lan brl'r.ııma dild1mit ea blylk Mesafe kazanıyor, kurma ve har:ı
~ bir kamandan olAl'itr kabul etmi • kele geçme zamanı kuanıyor. 

ye m.cbur kaldı. Amarik:ı.n gaztolerlnin >•ndık 

Romeı•n iJk mavaffalhyetl ltRI- nn E<ôre btı tayyarelerin ıaret se~ 
)'an ordularını peıitan etmekle me tayyarecileri vardtr .Bu tayyar • 
''~I ~apolyonD'' unvanmı kazan • cilerln hepsi stııtte 7&0 kilometre 

silretle uçmRya ahl)nntlardır. Bun .. 
mış olan Geaerftl Vavell mailfip lar aynı umanda samlcilfü, oksijen 
•tmek oldu. Ondan Mllr&, lngiliz kullanmak ölrenb·orlar. tmtilı n a 
başkGmandanla!'J. hiçbir muv'Affaln ttmvaftak oldıtttaa sonra pilot mu
Jet ıhtermeden_ onan 6nllnden avini olarak nooJ<>rJar. f yt bir p ·ıot 
celdlmeie mecbur olda. Oenetal a)'da ıı o ıı yapnr. Ve Atı. nt 
Köninlfham, IOllra, General Rfoi, be def gettikden sonra bir a"' :Jf 
Bcnnelin birer knrbun ok1a1Ar, kin al r. Bunların maa~ıarı da yQ~ 
iJimcli, oaanla, boy öloil'1Mk .,... sekdlı-. Tayyarelerdeld radyocoı.;. 
General ~inll!4re geldi. qda 800 dolar. pilot muavinlerl 

Oeneral Jtie1 Af>.kizlnei lnlfilis er. 800 dolar, yQ,;b:ışıl:ır 1000 dolar 
c1u"11nnn kuma.ndasmı eBne alchla alıyor, Ameriknhlnr tayyarerll~t 
zaman, bu ordu, rok mlikeatWel bol para •ttrmekde hn'klıdırlar. Çla 
t.etıldJA.th ve muntaaamdt. Katti. kil bir Hud on tnyyaresl 50000 

, ..................... ! . ........... ~--------------~ 
dth~tli bir l&ırın tala.,..... arıaı.- 1 ra ve LJbetator lfı>fnc!e 'btr ta 
ımda, "Afra& ohlaalht&" taama 3MOOO dolan mAI olırnıı'!Ptndır. 
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l Deniz Levazwı &1a(umaır:r.ıa 
l:eiMsyeau nanıarı --------20 &det emnlr~t fenerı (nUmunc:.ıı \'CÇhilc) 

Yııkarda .:ıns ve mıkları y:ı.zılı emniyet fenerleri 20.8.942 perşembe 
~iınU saat 13 te p:ızarlrkla ıre.tm alınacaktır. !stekl;ıcrin bc!lı gün ve sa. 
a t te Kıunmpa~adakı komisyonumuza gelmeleri. (8627) 

.;.~i: 

2 e_det Anot 
30 ,, Fitil ve Grit 

100 hiio Karpit 
?.~ Kaynak telJ 

40') gıam Kromatpotas 
J P.ô.et Salnometre veya Hidrometre 

lO Tornisol 
MO kılo Su çimentosu 

50 Bakır çivi 
30 bakır çivi pullu 
60 BaŞ317. ç lvi 

Yukard". cıns ve mjktrı.rlan yazılı m aizemcnin 13.8.942 perşembe günü 
•a:ı.t 14 te Ka::;wıpa.§ada. bulunan Deniz levaZ'Im sa.tınal 'lH komisyonunda 
pazr,rlıg-r ra,:ıılıı.ca.;tında.!1 i~teklılerln belli gUn ve saat.le mezkür komisyo. 
na mtiracaatıa.rt. ( !\62cı.) 

* ~ • 
200 r.umaro/ı o/omcıtik telefon santralı . 

Yukord:.: ycmlı tel.-:ıfon santralı alınacaktır. Elinde bu cins malt bulu
n-:ıııtar veyahut hariçten ~ctırtecekferin en geç 20 ağustos 942 akşcımıno 
kadar ~eklif'erini Kosırnpa:odcki komisyonumuza vermeleri (8533) 

BOfeci Aranı or 
Sabahın saat 10 qnd&ıı gece aaat blre kadar en az 1,000 ldıılııio yiye.. 
cek .,e l~eceklertnt temin edeook blr blifeci aranıyor. Her gttn Vakrt 

ldoreban~ne müracaat. 

• 

MiHt oyunlar 
Festivaline mahsus 

nakil vasıtaları 
tarifesi 

H agustoa cuma: (Taksim gazino. 
11u) Oyunların bitmesini müteakip 

• u.a.ı yarımda. Taksimden muhtelit 
3emUere tramvay servi.si varclır. 

115 ağustos cumartesi: (Sa.raybur. 
nu gazınosu) Oyunla.rm bitmesini 
mütff.kiP Trbbı Adli öı:ıUnden muh. 
telif semtlere aaa.t yarımda tramvay 
vardtl'. 

16 ağustos pazar: (Büylikadada 
YurUluıli) Oyunlar saat 17 de ~la. 
yrp 20 de bi,te<ıeğinden her semte nor. 
mal vapur ve tramvay vardır. 

SORSA 
ll.8.9l2 MUAMELESİ 

Londra l Sterlin 
NeV)·ork JOtl Dolıır 

Cenevre 100 Frank 
Madrit 100 Pezeta 
Stokholm 100 İsveç Kr. 

5.2·1 
lS0.70 

30.03 
12.9875 
31,16 

·. 1'1tt.\ ,, \ lı ı.nH\ 1.1..A.l 

~eJ.ld~uglln 

İkramiyeli %5, 938 20.50-.-
İkr. Ergani % 5 933 22.10 -.-
% 7 1/a.933T. borcu tr.S 23.M -.
%7 1/2,933 T .borcu tr.S 23.30 -.-

% 7 U2,9U T.borcu :r..a ııı.30 -.-
Srvu . Erzurum l 19.90 -.-
Sivu _ Erzurum 2.7 20 -.-
% ~. gae_ Baz.. tatı.. 

%1, l!Hl D. Y. l 20, -.-
19.70-.-
ın.50-.-

30.70-.-

156. -.-
u--
ıuo-.-

11 agıistos pazartesi: (BllyUkdere 
Beyazpark) Eilytikdereden saat bir. 
de bir va.pur hareket edecek Beykoz 
'e üokt.ulara uğrıyarak liöprUye va. 
raeak, köpriide vapurun kar~lığt 
tramvay ıtervisi vardır. 1 

18 agustos Salı : (Parkoteli) Tak • I 
!'lmden saat yarımda tramvay aer • ı 

%'1, 1941 D. yolu 2 
Anadolu D,Y. Tth 3 
Anadolu D. yolu %60 

Merkez bankasr 
Anadolu O. Y. Müın 

İ§ bankaSt nama 
lz:mJr Em&t • Ahali 8. 
lmar .Ban.iı:uı lı1Pe 

A8lan çimento 

1.10 

vi.111 vardır, 
10 a.ğustoa çarşamba: (Bebek ga.. 

zınosu) Saat bird~ Bebek iskelesin • 
den bjr vapur hareket edecek, Çen. ' 
~elköye uğ"rıynrak köprüye gelecek • I 
tir. Köprüde vapurun kar§ılığı tram. 1 
va y aervisi vardır. Aynca Bebekten 
tram\•ay s~rviaı de vardır. 

20 ağustos perşembe: (Halk gazi. 
noııuı oyunlarnı bitmesini mllteakip 
Tep:?be.t:ınds.n sa.at ys.rrmda muhtelif 
l!emtıere tramvay servisi vardır. 

21 s.ğuetos cuma: <Su.adiye gazi • 
nosu ı Gıızino jsta.11yonundan saat bir 
de muhtelit semtlere tramvay ser. 
\"İsı ye ııaat birde Suadfyc iııkelesln • 
dıon bir npur hareket edecek, Moda.. 1 

A.sl&!l çUrıento ı:ıı.Oeııaı. 

Ş:ırk değirmenleri 

İttihat değirmen. 
'l'. ııömllı: maden. 
'J1 e T. tıonoıan 
l'ürk O. T1yatrc 
l.st. Umum Sigorta 
Şlr.lletlba~ 
Ş1rlı:et1h.t.yrlye temettt'I 
Rıhtım tahvtU 
İet. Su tahvili 
lat, Su tı18M. 
l'llrk borcu Tr. 1 
Kayseri ve civan 

ıo.--.-

6.!0 
'5.--.-

27,75 -.-

18.- --
M.---
69ı!O. --
'29.- -.-m.--.-
!!O.---.-

15.60 -.
UO-.-
L--.-

elektrlp şirketi hisse senedi 27.-

Sorsa harici altın liytitı 
Dnn~ Hn~ktt 

& Re§ad-jye Ya. uıı-nyarak köprüye gelecektir. KISp 11 

l"l.ide tramvay servizj vardrr. Ktilçe altın gramı 
34.60 34.70 

4.55 4.52 
22 a~ustos cumartesi: (Fenerbe.hçe ı:..-------------••ı 

stadyonıu) Saat yanmda i.ııtasyonun 
ontinden muhtelit semtlere tramvay 
ırel"VUi ve saat birde Kadırl.öyden 

kprilye bir vapur vardır. Köprüde 
,-apurun kıı.rşılriı't tramvay 11~rvisl 

vardrr. 

Festival bu.lmac.asınnı halli 
Bulma.c::ı..nm h:llteditmi.~ ı:: <>ldi~ 
ZEYnEli • IJ('RON • R \R 

Doğıru hel~edcnioer arasındıı ~ 
kilen kur'~ neıicf'Sinde kazananla• 
rrn hcdi.yeleri adr~slerine gôntle • 
rHeoektir. 

12,30 Program l::l,33 şarkılar 12,45 
ajans 13,00 _ 18,30 şarkı ve türküler. 
18.00 Program 18,03 radyo salon or _ 
kestrasr 18,415 şarkı ve türküler 19, 
3 OHaberler 19,45 serbest 10 dakika 
19,35 fasıl heY1?ti 20.1:> radyo gazete. 
sj 20,4:5 bir marş öğreniyoruz 21.00 
zj,raat takvimi 21,10 fasıl heyetı pro 
gramrnrn ikinci krsmı 21,30 konuşma 
(Av ve spora d:ıir) 21,45 tanınmış o. 

AıkerJik ıubesine davet peretıerden geçit programı Pl. 22 30 
Raln!'köv askerlik ~ubesi baş. 1 Haber:er 22,50 kapanış. 

k~nlrğmıh~: 1 ~--------
Yedek p~yade teğmeni Abclur. N • o • "' 

rahman A'ldoğan (50367), :re<lek urı emırag 
t"czııı:ı teğmeni Süreyya ()7.!H!D 

(38732), ç :>k ac~le olarak ııubeyc YEŞILKOY 
mfrracatlan ilan olunur. 

R A ... SI D Rl Z A 
Tfl' A TRo::rcl' Btltı!e Pltldn IM'rft lll>r 

.. San:ıtkar N'a,tt Ge<'e .. f" 

Zayi 
N{lfue hUviy-et eUzda nxmla. asİc~rlik 

terlıla tczkerem1 zayt ett•l m . Kı:ı ydma 

u.zaran yenl:ti.lll al.a.cağır4da.n e~. 
.. hGkmll yofrtw, 

Şile ka7.ruıı A~a na.hlyosl Kurfallı 
köyiındeft Halil llırahlm Yamz. Te. 
vel:lüd {329• (16960) 

Tayyare Alanında 
Bu ayw 23 tincü psznr günıı uı;u. 

cu ve yapıcı ta lebeler arasınd.ı tı\y. 

yare ve planör mü!53bakaları yapıla. 

cak, m!\ldHatlar tevzJ oluna<'aktu. 
G~trri \ 'e yıırı::ılııra saat 1 l,30 da 
başlanacnktrr. 

\'atanı dti~ •• ııın t-t'<lAVıızllırıd .. n ma

sun bıılundurm~k için ihtiyat ele. 
man yetlşOrmrı, gayesine m a tuf ve 
Türk dellkanhlarına yara.,acak yf!. 
gane ıııpor bu nevi hnrekııtlrrdlr. 

Her Ttirk gelir &e)'redebWr • . 

H A B E R - Akşam Postaa1 

Jstanbul Deniz Komutanhğından: 
Deniz lisesi ve deniz ge dikli okuluna gırme tartları 

Denız; L;ıı-...eı: N 
1 - Der,ız llsesinın b:ri.nci 11nıfına glrmeğ'e istekli okurlardan tkma 

le kalanlar eı~cfi.ktır. 
A - Lise !:>irınci :lın..fta ikmale kalanlar deniz lise9i blrintj smıtnıa 
B - Oı-t.a oku~ son sınıfında ıkma.le kalanıardan deniz 113eııt birinci 

6m1I.na talir :ıla..'llar ıkmlfi imtlhanlarmı nrdikletj takdirde. alınmak 
i.lz~ıe kayıt '°'aptlacaktrr. 

C - I..i8<\ hir!nci smıt:na ya§ haddi .US • ıs dir. Altı ay kü~k olan. 
1ar kabul edli!r, 

Deniz l:f'<!ik.H oku!u : 
2 - D":->17 gedikti okt'ulunun her Uç SI!lifm.a orta okulda Lk!D.a!e ka 

ı anla.r a.lm3c~kt;ır. 

A - ıkıcndukları awı!ların muadili olan gedıkli okulu snuflarma 
kayit edile~~:...lerdir, 

B - Gcı:ltl<lı okul'.ln" gl~. ya, haddi, birinci ııınrfa 12 - 17, ikil:lei 
sınıfa, ıs - 18, tıçun<:ü smtf:ı H - 19, YB.§1.armda olanlar kabuı edil~~ 
lPrd.ir. 

3 - t.:ıtanbul ve ci.v<-rmda bulunanlar , İstanbul deniz komutaııl.Iğl• 
na, İstanbul hanclnde bulunanlar menaup olduklan askerlik ~beletjne 
mürac&.atla:ı: 

4 - Ks.yit milddeti 20 Ağu.lltoıı 942 a~amma kadardır. (8803). 

~----!Dil!ll.-ı __ Ell!!l __ ~---------.... 
Tirkiye CCmbarlyetı 

ZiRAA T BANKASI 
&uruıuı tarlhi: 1883. - Sermayeıst: 100.000.eoo rttrll unm 

Şllbe ve ajanı adedi: 285. -~ 
Zira! nı ticari her nevi banka mua.meielert. 

Para blrtktlı enlere 28,000 ıtra lluamlye. vertyOI'. 

Ziraat Bankasında kumbaralı VI ihbarsız tuarnıf mısapt&rmda 

en az l50 füaıu bulunar.lara aenede • defa cekUecek kur'• U• aşağıdaki 
91Ana ıröre ikramiye da#ttılacaktır. 
4 ad.et 1,000 liralık 4,000 ll.ra 

' • 600 • 2,000 • 
ı .. uo .. ı.ooo • 

40 ,. 100 • t.OOO • 

100 adet 50 Uraltll 15,000 Un 

ııo .. '° • t,800 .. 
uı• • ıo .. uoo • • 

DİKKAT: Seeaplarmdak! paralar ~ sene lglnde l50 liradan qaQı 
c!üşmlyenlere ıkramiye ~ktrfr takdirde % 20 ta.z.ıuııe HrUecelttlt. 

Kur'alar senede ,. defa, 1.1 Mart, 11 Haziran, 11 Ey!Cl, 

11 Birlnciklnunda çekUecektlJ'. 

ls\anbul Hava Mıntıka Depo Amirliğinden: 
1 - 3517 lira 80 kuruş keşif bedelll Ye1Jilköy • Kalilaryadn bina 

fam.iri işi açık ek'>iltmeye konmuştur. İhalesi 27.8.042 perışeabe gunu 
sanl H de lsıanlml Yenipostahane karşısında Büyük Kınacıyan ban 
ikinci 1..nt No. 9/ 10 da Hava Sntuınlma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat tuta rı olan 263 lira 84 kuruşu Bakırköy l\lalınü. 
rlürlüğü:ıc yıılırar.ık makbuzlariyle komisyona müracaallan. - \. 
2 - Ke~it ve şartname komisyonda görU.lebillr. (8430) l 

;p 

lıtanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinclen: 
J 1 - 8946 lira tahmin bedelli aşağıda etns ve miktarı ye.zrrr seıttz" l\ıltem 

soba malzemesi ac;ık ekslltmey-1? konmuştur. İhalesi 27.S.912 perşem. 
be günU ı..aat 15 '.e İstanbul Yenlpostane karşısında Büyi1k Kınacı. 
yan ha:- No, 9/10 da Hava satınalına komiayonunda yaptla.caktır. 

Taliplerı.n ilk teminat tutarı ol.an (295) lira. (95) kuruşu Bakırköy 
malmllcillrltiğüne yaLrrarak makbuzlan ile komisyona mıiracaat.. 
ıarı. ..,\ 

2 - Şartna!'l~ı k.omisycndan öğrenilebilir. (8478), r.: 

Cin.sl 
Dökme soba 
Dökme soba 
Dökme soba 
Sdba borus 
Makineli dirsek 
Dirsek 
Soba tablası 
Soba kUreA'i 

Tahmin bedel.1 ,, 
No. Adet Llra Kuru,, . 

1 50 26 00 
2 15 28 00 
3 15 30 00 

000 800 1 60 
80 1 60 
80 1 6() 
~o 2 oo 
80 1 00 1 

Tutarı 

Lira Kunış 
1300 00 
•20 00 
450 00 

1280 00 
128 00 
128 00 

1 160 00 
• 80 00 

/ ----
3iJ•6 00 

Sü!!!!!!!.ank iplik ve clokuma fabrikaları müeueıesi 
Nazilli basma labrikaaı müdürlüğüncle.n: 

Fabrikamız sahasında mevcut ve mahzenieri'.e çırçır dalreslnden çı. 

ka<.>ak pamu;ı; toz ve dökUntületj bj.r sene mUidetle açık art.tırma ile ııa.. 
tıl :ı caktrr. 

3.8.942 tarihindeki kati ihale 1 .9.942 tarihine müsa.dit salı günü saat 
15 e bırakı1mıştrr. Taliplerin mukarrer günde fabrikamızda hazır bulun. 
mnları. 

Satış şartnamesi muamelat servisinden tedarik edilebjlir. I'osta pulu 
gönderildlği takdirde talip'erln adreslerine de gönderilir. (8626) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinclen: 

Hava mı·ıtaka depo A.mirtiğjnin 1942 mali yılı içeriııı.nde ortalama o. 
lar·ık hesap olunPn 30000 ton mil deniz nakliye işi ile 30000 ton kilometre 
ka r:ı naklly.-, içi t ahmil, t:ıhliye ve sigorta müteahhidine alt olM.3.k llzere 
lm?alı zarf::>. ml1na l;as ıya konmuH ur. Mll.nakasa 29.8.912 cumarteııi gUnll 
~a'.l t 11 d"' tp;J r.!11't.ı l Yeni Po~tane 1':.n~ı!!mıia bUyük Kmaeıyan han ikinci. 
kıt 9.10 n t•maradıı hav~ sa tın a.ima komlsyonundıı. yapılı.::aktır. Muva.k. 
k&t t eminat 39l>7 lira 50 lnıruştur. Ton mlljn tahmin b:ıdeli 87 ve ton kilo- ı 
metrenin 6 '1 :turııştur. Mtır.akasaya. iştirak edecekle rin teminatlarını Ba. 
krrköy Maı rr..üd\ll'l tiğUM ~·atırarak bu k ıbil devlet nakil işlerini yapmış 

olduklarına ıı :d.M resmi VC'Sika ile d,~e r k anuni \•cslka.larmı muhtev1 Zllrf. I 
l nrı:ru ihale tt1.tl,rıden bir seal e vveline kadar kn:n!syon::ı vermeleri. Bu i~ J 

:llt şartname herg iln k"mıı:yonda gbrtilebfür. (8::>32) 

12 AGUSTOS - 191~? -
KU DONLU· VAÔELJ · Ml:\İDUAT, 

\ ·-- - • • r' • 

HEr;? AVtN Bl~iNDE ·.PAAANlN · rAJZl·VgQiUQ 

TÜRK·TfCARET~.BANKASl·A·S·
1 

r.Jif"°' • ..,. 

ı "' 9evlet Demif'yoll.ar1 ve. ~i~anlar1 lt~e!~e 
f~1 Umum ıdare~ı tl~ö1arı flYJ , , 

Muhammen bedeli (266926,10) lira ol&n 1906 M3 615 Da3 kerute H. 
8 94~ pazart~3l gilııü saat 15 te açık eksiltme wıullle ve mUteahhJdt ııant. 
ve hesabına .\.nkrı.rada ldare binasında toplanan merkez 9 ııncu koıni.SYG. 
nunca satın a.n:ıaca.kt.Ir . 

!iu işe gl.rmek istiyenlertn (U,427.04) liralık muvakkat temlııat ile 
kenunun tayl!ı ei;tlği veslkai.ıı.n lle birlikte aynı gUn saat 15 te adı geçe.il 

komisyonda b.a.zrr bulunmaları llzmıdır. 
Şart.nameler Anka.r~dA malzeme dairesinde, Rayd.arps.~da tuellll.m 

ve ee.vk şe.ru_ğinde gorülebıur. (8433) 

I"' • 

Muham"'leD bede~} s2M (sekiz bln iki yüz elli) Ura ôla.n koad8y~da 
mevcut örneği evsafında 11000 (onbir bl.n) kilo külçe çink9 (24.. agu•toe 

1942) pazıırtea! gUnU eaat (Hl,30) (on beş buı;ukta) Haydarp~ada Gar 
tıınaaı dah~.ndekl komisyon ta.rafmdan kapalı zarf uaullle sa.tın &lu&. 
caktır. 

Bu işe girmek iatlyer.lerf.tı 618 (altı yüz on sekl.z) lira 15 (Y•tml§ 
beJ) kuru!)luk muvakkat teminat, kanunwı la.yn ~~tiğt veslkalarla tokUl 
terini muhtevi zarflarmı ayni gün ııaat (14.30) on dört otuza kadar lıo. 
misyon reislJğin;ı vermeler:! l.Azımdır. 

Bu 1.§e 3.it ~artnamt!ler komisyondan para.ııız olarak da~tdı:n.alct&du. 

L. ı 
(3511) 

lıtanbul Jrutc:fanna Satmalma Komisyonundan: 
\ 

Mtkt.an 
266 kilo 

\• 

115 .. 'l 
8.5 •• 

8 .. 
5289 .... ~etre : 

Ol nal 
Çlrlıı 

Çam sa.kızı 

B:ılmun:ıu 

Yün boyası 
Tranta şertdl 

~ 

ne, kaleme alt 

Tahmin bedeli 
Lira Kr. 
"292 60 
~2 50 

323 00 
30 ıo 

2009 8~ 

Muvakkat temln!!t 
Lira Krt. 

~I M 
s 91 

:4 ta 
s u 

l&o .,, 

208 ti 

Mlktıı.n. clnSf. tahmin bedeli ve tık. temfn&tıa'rt yu'l(<ırda. yazın be§ 
k<:1.lem ayakk-ıbı malzemes! 19.8.942 ~arşamba gllnU saat 15 te İstanbul _ 
Taksimde J. ~a. Al. Komisyonumuzca. açtk ek•lltm' ile alrnıcıktır. Beş 
kalemin blr arı;da ihalesi caiz olduğu gibi ayrı ayrı veya birkaç kaleını.-ı 

n '.n bır arad'\ ihall"si r.aizdtr. Şartname• i pı.ra.sız tıe:-.;-'.in ko.nlsyon'.l nuz. 
da•J aımır. NUır.une g1Srü1Ur. İsteklilerin vesika ve teminat melc~up veya 
makbuzlarile eksiltme ı;-U:ı ve saatinde komlsyonu!'.IlUZa. gel-ıı\1ler.1. ):8236) 

HESAPLAR! 
2 tkJnclte,rln 

Ke~!deslne ayrılan 

ikramiyeler: 
ı adet 1000 liralık 
1 .. 500 .. 
2 .. 

1-l • 
10 

250 
100 
M 

ıo .. 2C) 

ıo • 10 

• .. .. 


