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HUseyın Gahıd YALÇIN 
[ NGJI,1Z • Ru:. tgnU altın-

da. buluna hun her iki hü
kuınct tara:fıııdnn istikHU 'e ta
lluuıılyet.inio mll!IUD bulundui;•ımıı 
<lıtir teminat nlmı-, olmakJn. bern
bcr kendi ini endi5eden trunn.ın !l 

kurtmnuş değildir. Çünkü mjh,·er 
ııropa.gn.ndıı.sınuı ııe::;rl~ ııtı lrana. 
tia glri~ or ,.c onlar d:ı. İngiliz • 
~us ,·aa.tıanna inanmamak isti
<htıan l arntmıyn çalı51yor. 

AKŞAM POSTASI 
ADRES: ANKARA CAUDESl V Alil'I YCHDU - lSTANBUL 

26 mayısta İngiltere ile Sovyet. 
ler Bir iği nrnsmda Londnı. mua
hcdenamcsioin inıT..aJ:ınnınsı ilan 
«l<iilmesi ve munlıedenarnede giz
li bir madde bulunnuulığr hnkkın
da aynca teminat 'erilmesi Avru
l>ada İnglljz - Ru i~blrliJ;;rinden 

lnglllz ıı~Iarlle blrükte ısa1 aıtuıda!d araziye hücumlar ynpa.cak 

kor~'1UI memlel•ctlerl tatmin etti. 
Çiinkü her Ud mUlteflkin kendi 
~Praldannı genlı:1 etıncsi ''C b~kıı 
lievietlcrin oohlli rejimlerine kıı
~amayı laı.J'§Ilıklı taahhüt ettik
leri görüldü. 

nu mu:Uıe<leruınıe trıı.nm ıız çok 
de,·anı eden ko"'kulıı.rmı iz."tlo et-
lllek icap ederdi. Çilnl.U İngiliz • 
ntıs fttHıılmım istinat ettiği prcn. 
81Pler İranm da f t.ikl1ıl ve tama
lltiYeUnJn Jıjçbir su.etle .tchlilı:ooe 
~J_ınadığtnı an' tıyor<lu. Fnknt 
"'"IJQdrn mwıhcdcnamcslııin yalnrz 
4\'l'Qpa devletlerinI göz önünde 
tırttv.ğu iddia cdilcbilirdl Bü.} ük 
.\\rqpn. de\letleri ise Avnıpıı ile 
~Yayı \'o diğer kıt'nlnn blrblrle. 
tin.den dabna ayn tntmuş'nr ve 
~~da ayn prensipler fatbik 
ı:ı~31e.rdir. A\TUp:ı dlplom:ısi i · 
,,~bu o.n'ancslnl pcldi.JJ. bilen İran 
'-'!Jıl~ <1 diJ.erini 
~o· 
bıı !:.'l'U~ <lotrnıya aUi.kalandıra.n 
~ maJ1k olmayı tercih 

tc!er1<-n1i. 
Staıinin Londra mu:ıhe<lenamecıi 
~ tatbiki tnua.ınelesi münasebeti
°" \erdiği lr.a.hat Tııhrandaki ~dl
tllk tereddiltlcri bile ortadan kat
~a.cak bir ınahjYettedlr. Çünkü 
t.a.lın 1mnın ilkibeti ''e fstiklAll 
~esine billıassa ~ etm1~ 
\·e I..ondn muabcdenam~.;ndeld 
llrensıplcrin trnn ha:kımıda. da 
bttığber olduğuna dail' hiç ffilphc 
bırakm.-unıstır. 

Libya da 
-o---

Mihverciler 
~Jhsır hududu 
na vardılar 
~ 

onra birden bire 
geri dlnd~ıer 

--0--

T obruk garnizonu mihver 
kuvvet/erile temasa geçti 

Londra, 21 (A.A.) - Ltbyada mlh· 
ver kuwctlcri .Mısır hududundaki 
Brltanya mevzilerine doğru ilerle • 
dikten aarı.ra gcrl d!JnmU§lerdir. BU, 
ya hllcum .çın yahut Tobnılru almak 
Uzcre taarruz yapmak için hazırlık 

emelinden ileri gelıni§ olabilir. Tob. 
rııka taarruz daha nıuhtcmel g~rül. 
mektcdlr. 

İngiliz hava kuvveti bUyUk faaliyet 
gösteriyor. DUn Dlngazl, Rodruıta Ya. 
rltsa hava meydanı, Glrltte, Kandl· 
yeye taarruz edilmiştir. Dl\D Malta -
da sUkUn hllkUm sUrmUgtUr. 

\'nfilngton, 21 (A.A.) - Tobruk 
kalesi garnizonu şimdi dU§manla te. 
mas ;halindedir. 

\'l5l, 21 (A.A.) ~ Londrada çık. 

makta olan Taymls gazetesi, Tobru. 
.ğu mUdafa etmek elzem midir, diye 
sormaktadır. 

ikinci 
cephe 
hazırlığı 

--0--

lngiilereqe 
Amerikan 

ark ofta 
Şidtletli 

bir muharebe 
oldu 

B'r çok Alman 
tankı imba edildi kuvvetleri ~ 

Alman kuvvetleri Sivado • geldi pola iki kilometre 
yaklCl§tı 

laglllz b898 na Ziri l,011dra, 21 (t1.A) - Hıırkof 
Senkter diyor ki: kesiminde yeni bir muharwe bar 

inm.:;tır. 
lngiliz ordusunun Avrupaya Gece, Moskova rnd3'·osu, cenup 

dönütüne yol hazırıyonız batı cephesinde bir gün süren şid• 
Londra, 21 (A.A.) - İngiliz detli bir muh:ıreheden hah.setmiş. 

Ha.va Naztrı Senklcr dün gece aöy lir. Almanlar e\-vcUi 40 pike bornb:ı 
lcdlği bir nutukta. demiljtir ki: "Şi- 1 uçağı ile Rus mevzilerini dövmüş_ 
mali Fransa üzerinde avcılarmıızm ler, sonra do 60 tank ile tıınrnız 
harek:A.tı ~.rpt:.a:ıd A'lma.n avcı kuv. etmişlerdir.Bu tankların çoftı.ı imha 
vetinl ytpro.tm.ağa ~Jadı. Biz Bri- edilmiş ve 1nnrnız geri atılmıştır. 
ta.nyn. ordusunun Avnıpaya dön.U- Slvnstopol kesiminde Almanlar 
şi.lne yol h.a.ztrlıyoruz.,. birkaç lümen toplamışlnrdır. 

(Dev:unı S ttnt-Ude) (DC\ıuıu S üncüde) 

'l'Urkiyc siyasi nuıhfilleri İngll . 
~ro • Rusya t:ımfmd:ın lranrn 
1Sgati sırasında trnn lıükfiınetıne 
\·etlJmı ~ olan teminatın s.'Ullirniye
lindcn ve sıığla.mhğmclnn hiı;bir ı .... ,,....... ................ ._.,~.-...-.-...... ~...,..,,....,. 
~l'lıan şüphe ctmemi5lcrdl. Yiikıa 
nu ya. ile tngtltere arnsmdn irana 
tlair nıt>§hnr 1907 a.nL-ı,.~a.sı var
dır. Ilu mu':uvclennrne ınnclbin. 
~ irao iki nüfuz mmtalmsms ay. 
ttlıyor ı;·ma1 mmtnknsı Rusl.a.nt, 
t('nup 'm~t:ılmsı İngilizlere alt bo· 
!Uııuyorclu. lld.,-tnin a.ro..c,mda da 1 

Izmirde sıcak 
dalgası esiyor 

lzmirde ve lzmitte sıcaktan 
bayılanlar oldu 

Sıcaklık ızmirde gölgede 40, 
Adanada 38 ı buldu 

11l"llf"rL bir parç.a kalıyordu. Son 
lbi.iştcre!c f ~alin bu 1907 anln":- ı 
lllası hudutlarımı nz ç.ok riayet C· 
~_C'r bir tıı.r-ala \'111,ua ı;eJmN;f dik~ ı 
""ti ec1bc<lcbllirdi. F:ılmt 1907 (le 
lııillctıernr:ısı milruısebet lcrde ıın. 
~rrı olun zihniyet fle hugilnldi te
<ıkkiler ıır:ısmdıı büvtlk bir ılef,rf

IS'ltliJc bulumltığu gözden kaçma. 
l:ıalıclır. Bizim kendi knnnntimb.:
~ <lünynıım bUytik Mnperyalist 
<levıet'erinln b:ı.o;ka kıt'nln .. claki 
l'ııcnıtr11retleri artık nrnhrmila lıir 
llıtzarMr mevzno ynpw"1nn. hendi 
lehlt'l"ne i-;lctm~leri d~vri nihn-
)et-c «'nnMJr. Çünldi bü;riil< harple 
~ıı JY.ttlnk vermesine mani olm:ılc 
ıc:n llü"tm ç:ırc yolctıır • 

ll!r bllr.11r-0 y:ıpımı'ı ve ernpcr. 
lr lizm polit il.ası yü7.\inden ~Jltan 
hnl"JıJt-rin m"'>t'fı R<>n iki dhan har 
bı in vcrc1i/;i z:ırarl:ır \'C sehtıl' 
0ldrı;;u fcll\.ketlrrlc emperyalizmin 
t1!flıln etfjl"ri w~fıuı.fler mnlmyesc 
l!fl;Ji~·,. h!ı.J,:"uı.tt4'! bunun hiç <le 
l<n,.lı bir İ5 o1m.'l<1ı·ı :ınla<ıılrr. 

Orb ~rkm emnlveti. sük•ınu \"c 
':n•1sarnk m~'ut otnbnm .. t irin İ· 
>:ının is1ildlllnc ihtl :n~ \'nrllır. 

.-\lüsiyen adalarında harekat 
devam ediyor 

l.onclro, 21 ( A. \.) - Bu s:ıhnh 
~lınnn haberlere ı:;Ör<', Şirn:ıli Pas.· 
rıı.ıe Aliio;ycn nclnlnrıııdn mııhnrl"hr 
rlevnm elnıc>klcrlir. Anr:ık sisten 
'iolnyı durum çok karışıktır,. 

,Şehr\miz bu~ seneki en SJcak gQ. 
nUnU dil? geçinnl§t~r. Hararet de.· 
recesı gölgede 33 U, güneşte de 4'l dU 

1 
geçmiştir. Fakat gUneş battık~n a~n 
ra hatif bir rllzgAr esmeğe ba§lamlf 
ve gUndUzUn sıcağını nlsbetcn azalL 
Jru§t:iı'. 

Dlg"er taraftan 1znılrden bildirildi • 
gine göre, bumda 9U senealndenberl 
görülmediği söylenen §lddetli bir 111. 

cak dalgaSl hUktlm sllrmektedlr. Ha. 
raret derecesi öğleyin gölgede kırkı, 
gUne,te M ,Yl bulmuştur, Sokaklar-

rs nısaı bllgeıerıae mallsaı olmak flzere 

Bakliyat azami 
fiatları ·t•sbit edildi 

Müstehlik merkezlerin fiatları müraka
be komisyonlarınca tayin olunacak 

Anknra, 20 (A.A.) - Ticaret Ve. 
k!lctlnden tebliğ edilmiştir: 

Madde 1 - BUtUn bir mahsul 

mevsimi devamınca cart olmak Uzere 
geçen sene b:ıkllyat zümresine dahil 
maddelerin mllstahsll bölgeler azamı 

tıyatıarlyle vek!leUmlzce te.ııblt ve 
Ulın o?unmuııtu. Yeni mahsul mevaı
ml için hUkümet tarafından hububat 

tlyatıarmrn sabit tutulması kararlıış. 
tınıml§ olduğundan, bakliyat zUmrc-

aıııe gtren maddelerin azamı tlyaUa. 
n da hububat tiyaUanna göre ayar
lanmak sureUyıc yeniden tesblt edU. 
mlştlr, Yeni mevsim devamınca cari 
olacak bakllfat azamı flyn.tlo.nnın e
sasları vunlaıdır: 

(Devamı S Uncüde) 

da sıcağın ~iddetindeıı baygmlıklar 

ge~renler olmuş vo hallt kafile ka • 
file §ehrln yeştııik yerler:ne, denize 
gitmiştir . 

ADANA DA 
Adanada da <11ıeaklar birdenbire art 

mIŞtır. DUn hııraret derecesi gölgede 
38, gtıne§Ui 60 tı. "pamuk ziraatı ya. 
pan çiftçi, hararet derecesinin yUk _ 
.scllşibdcn :memnundur. · 

İzmit, dün çok bunaltıcı l!IICAk bir 
gUn geçırmı,,tır. s;caktan 1;>ayı1M1ar 
olmuvtur. Hararet gölgede 84 tur. 

Yeşilköy treninde 
yangın 

Dün akş:ım s:ıat S,5 da Yeşllköy. 
den Yedlkulcye gelen banliyö treni. 
nln arka vagonlarında blrbluin üze. 
rtnden dumanlar çıkmnya bqlaml§ • 
tır. 

Vagonda buluno.n ho.lk telAşla ken· 
dilerlnl dlğe,. vagonlara atmışlarsa 

da tren de bu Birada hareket ctmlf 
ve ancak Yeııikapıda durdurularak 
gllndertlen ekip tarafından atev &ön. 
dUrlllmllştUr, 

Ateşin lokomotiften sıçrayan bir 
kıvılcımdan mı, yoksa atılan bir al. 
garadan mı çıktığı etrafında t.&hk1 • 
kata ba§lanID.J§t.ır. 

6ab8I m~ blletlert slp:ırı,ı lda· 
remizde, yalnız cuma gUnile cumıu 
test gtuıU saat 16 e kad:ır kabul edilir 

.fELEVON: YAZI lŞLERI: 'lSK'12 lDARE: 2.\:110 lio ISE!ll'E: 1% 

1 M altep"ede rakı
dan zehirlenenler 
Vakanın bir kıskançhk yü
zünden olduğu anlaşıhyor 
ıki kadınla iki erkek nezaret 

altına alındı 
Blrkaç gUn evvel Kartal Maltepe - ı ŞUpbeıer :Maltepede otur&n ve Ça.· 

sinde meyhaneci Tevfik ile arkadaşı kırın karısı nam111l maruf Hatice De 
Seferin kendllerine hediye g!Jnderilen kız kardeşi Ayşeye erkek kardqi 
rakıya karıştırılan zehirle öldUrUl _ Raalm ve Ayşenln kocası Sıtkı 11ze • 
melerl hAdlaen1n tahkikatı ebemml. rinde toplanmııktadır. Bu iki kadm. 
yetle yUrütUUnektedir. la iki erkek evvelki gUn sorguya çel 

Vakanm bir kadm kıakançlığı yU· klml§lerse de hAdisc ile hiçbir alA.ka.. 
zUndeıı l§lendlğl ve suçlutann hllvi - lan olmadığını söylemişlerdir. 
yıUerlni g1%1emek maksadlle rakı ot.

1

' DördU de nezaret altmdn. bulundu. 
şealnln ağzına., astıktan karta. ''mlL rulmakta, tahkikata. devam olunmak 
ll,. tsmlnl yazdıkln.n anl&§ılmo.kta.dır. tadır. 

Ruzvelt - Çörçil 
Görlpleı\ devam 

ediyor 
Lonc1ra, 21 (A.A.) - V~g. 

tonda Ruzvelt ile Çörçil arasında 
göriişmelar dm'llm. etmoktedir • 

DUn, M. Atlee M. Çörçil ile te
lefonla gôrilşti.iğünil if~ etmiştir. 

Romen -Macar 
gerginllll 

Macar BCl§veküinin •eyaha. 

1 

tinden sonra hafifledi 
BWmıt. ıı (A.A.) - Antoneako· 

nun Romanya _ Macar hududundaki 
Turdaya yaptığı seyahat:bı. hedefi 
aon zamanlarda gerek hudutta., ge _ 
rek :Macariatana ilhak edllen Tran -
silvanyadakl hAdlaeler hakkında tecl. 
kikler yap:nııktı. Gelen mttttec!icr 
Kacartarlatana Utıak e4llen Transll· 
vanyada fena muamele gördUklerinl 
hlldlriyorlardı. Seyahat durumun ay. 
dmlatllmasma ve gerginliğin bir par 
ça hafttlemeslne yardım etmııUr. 

Maıollnl 
ispanya hariciye nazrile 2 

ıaat görüıtü 
Boma, 21 (A.A.) - Resmen blldl· 

rlldlğlne göre Musollni, İspanya ha. 
rlclye nazın Serrano Suneri kabul 
etmlg ve iki saat görUşmllştUr. Ka. 
bulde kont Ciano da hazır bulunmuş. 
tur. 

Halis(!) sütler 
içtiğimiz sütlerin 
yarısı su imiş ! 

Amerikan 
tay1Jareler i 

Romanya a 
ıoeıtldekl petrol 
tası yellane eri 

Yanhşhkla 
Buzau şehrini 

bombala
mışlar 

Ayrıca Yat §ehri de 
bombalanmıı! 

Vaşington, 21 CA.A.) - SaJ8... 
lıiyetli askerci mabfi~lerde, 12 ha· 
ziran gecesi Romanyn.ya t:aa.mız 

eden dört motörlü Amen1nı.n u
Ç;aklarn:mı, Ploesti<ieki petrol tas.. 
fiyeha.nelcrine hücum iifın hava -
lnDdJ'lda.rı, fakat, n.razi dunm:m 
bakmlnidan ta.ım"ben aynı mhiyeti 
g&teren. başka bir şehri yanlış!~ 
la lbombal:ıdıklan tasrih edilmek
tedir. 

Ploe.sti o kadar maharetle mas
kele:nntlştir ki, geçen seme buıra

cla.ki t.asiı:ychıı:r.el ~ri bcmbalanuık 
.teşeb~ bulunan Sovyt pllo~ 
lan ~ lbu isteklerinde akam.ete 
uğnı.m~~e.roır. 

Bu harekete dair olarak alınan 
ınpor. Ploestimn 90 kilometre §1. 
:m:ıl doğusu.'l.da bulunan Buza.u §Ch 
rlnln Amerika. homba uç.a.khn ta.
rafından bomba.Janaral: vahim ha
sara uğrlılcrğmı bild~tedir • 

Bilindiği gibi Ploesti şehri de. Şehrin süt sarfiyatı günde 50 bin 
kilo olduğu hıılde istihsal mlktıın 25 miryolları düğilm nokto.smnı yanı 
bin 721 kilodur. Aradaki farkın ter _ lıa.-,mda ve nehir civannda.dn-. Bu
koııtan tem~ edildiği muhakkak sa. zau Şehrinde ön~mı'i hiçbit' smai 
yılmakta. ve ala.kadarlar autıerln teslsi yoktur. Fn.kat bum& bir de-

,..,;,..,..,.lu dU,""'- ,_.~~:-. kontrolüne ba§lamış bulunmaktııdır- --J~ """"" '""1'LLl 

Iar. Petrol tasfiyehaneleti buluntın 
sut mUstabslUeri mevcut 8021 L ve Köst.cnce ile l'man bağ'lant1s1 

nek, 69 manda ve 898 koyun için tL 1 o1a.n Yaş şehrine de taarruz edil
caret vekftletlne mUı1Lcaat ederek DllŞSe de, burada yapılan tahriba
bunlara fazla yem verilmeslnl iste. t"'ll dtteecsi hakkmda henüz bi:
mi§lerdlr. haber bulunmamaktadır. -

Kazanç vergisinin 
yeni sene ilk taksit· 

Bu ay sonuna kadar vermiyenler 
• ağır cezah olarak ödeyecekler 

Yeni mali senenin kazanç vcııgi- ne müracaa.t ederek karnclerinı 
si ilk taks\tin.i bu ay sonunn kadar nlmaln.r:ı lilznndır. Ancak yeni iŞe 
tediye etmiycnler bu ııydnn son- b:ı~lıya.n!ar işe başladrklan tarih
rn anea.k ceuı.lı olıı.rnl< verg'lerlni 1en itibaren 15 gür. içinde mllra

l'1ıatia karne nlmağa mecburdur -
Ja.r. 

vereceklerdir. Bunun cezası vergi 
toksiti tut.n.rmın yilme onudur. 

Defterdarlık gerek jratlı mU. 
kellet'er yanında çalışan mUstah
demler gereltse seyyarlar için Ye· 
ni kıwınç vergisine mahsus kıır'lc
~ri Maliye rahsil şubelerine ver
miş ve şu'bf!Jer tevziata başlamış-
tır. K&rnıı-ye tA'bi olarak kazanç 

vergisi veren milke llcflerin niJıa • 
yet bu ay sonuna kadar vubeJ eri-

Karne almıyan :i.rntlı mükcl 1ef
le:rin yanında çalışan milstııhdem
le-rhı cezalan v\?rı1i taksitinin llç 
misli mal tıabinlerinden tahsıl e
dilmek suretiyle nlmacaktlr. 

Seyyar esnaftan a!.macak ceza 
i'>C vergilerinin tuta.rmm yfu.de 
ooudur. O~uyuculnrıza ~za ftr
m.emek için vaktinde hareketi tav 
siye ederiz. 



@9.~~~~~~~~0.~~~~~~~] 
Çocuklarımız 

Yaz Tatilini Nasıl 
Geçirmelld rle 7 

Yazan: 

.Sınanın 
lıegkeli 
&llllarda il* 

Ankarada lıl1dlrlldlltM göre eD 

baytllr ftrlr mlm&rtanDdan sınan ı. 

çln dlldleceık l.bldeııbl A.akarada A • 
tattlrk bulvarmm •lhk meydanma 
dikfleoeldir. Aoılu allalıakanm 

•tlddetl temmUllUl • Ullda lıdeceJr -
tir. 
&Jtııd - Jııaldl ........ ,uluek. 

QIDde oJM91r ft • 1lhl Uraya mal 
~. 

•atiye oelıili weldi 
Kall vekili hat Afralı bu • • 

klllr1 eap·eaı AAkaardan ;ellrtmL 
• g 1m Veklı Pendlkte tnmlt 
w k kine rttmiftir Şehrlmlsıle bir 
bç gtln kal r k dinlenecektir. 

O nive r sitede 

il • A • r • A w - ıu 

............ 
Franunm ,.ai Ankara 

elçiıini JWle ahkOJtha 
Yitl. il (A,,A.) - M9 .... 

dUD l"ranM!lm AJlkua ~ 
GutoD Berprtfl lralııld ........ 
le JemetlW ....,........ ~ 
Çl blrlraO &11ıı ..... ftlılfelıl 
banket edecektir. 
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~ .. ~JIDdllrQ 

lialdrı tar4 m 
•lddJCı J9a Nalı* Matbua 

~ f&B'l'LABJ 
2'Drld1'e Ecnebi 
H.11 &r. 11.00 lü. 

1JIO • H.00 • 
fı.IO • 8.00 • .... . .. ... 

e. !teJ• llDderllen 
lmü pıt ftrtlmm 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

lrlps u Berııae 
~adar gldeceıız ,. 

dlJOr 
lııruız Soııryet ıttıfakmm yıldö· 'U rnU~aaebetlle ı.ondrada yapı. 
lezabtıratta Krlps söz soyleml§ • 

Hr•acl ceplle 
lluırbl• 

(Sa§ tarafı 1 nclde) 
Lorulra, zı (A.A.) - Şimal! tr. 

landadsn beeka Büyük Btitanya 
da d?. .Amerikan kıta1an bulundu
ğu bu.gÜn h&be'r verilmektedir. 
Bunlar her ta.rafta bmpla.ra yer
leş~ir "flet m1tkemmeil 811-

rette tıecbiz edilmiş ~orlar. 
HAVA AKINL.\B I 

LoDdra, 21 (A.A.) - Britanya 
haw kuvvetleıri evvelki geae A.1.
manyada Emden, Oıımabrıuk ile~ 
ğer yerlere ya.ptlklan Mmduı 46-
ner dönmez dün 300 &?el ~ 
rcai Avrupa üzerinde u.çm111tur. 
Avcılar, Havre JjmNJme. 'bombar· 
dmıan tayyarelerinin a)mma re
fakat ct.mişleırdir, Bir Jmmı da 
eaırus, Boulognedan Belçika hudu 
duna kadar olan km ve içerilerde 
Saint Omer'e ~ UQD>U!fbır. Ca
Jais üzerinde düşman aveda.riyle 
~ddet.li muharebeler oJmu!I, 4 Al
man avcısı dllşllrülmilştilr. 6 İn
giliz nVCISJ dWprıüşse de lbombar-
dıme.n ta.yy:ınleri ealimen dön
müşlerdir. 

· lUnps zamanı gelecek kl batıda 
llere kal'fl bUyUk ve muva!fald _ 

-. l bir taarruz yapmak kabiUyeUn· 
0lacatız diye söze baflamış ve §ÖY Ballll1at ıı1atıan 

vam etmi§Ur. 
~kat muva!fakiyetin esası mUtte. 
'l'bnlze yapacağımız yardımdır. 

rın mu'Y&tfaldyetslzllğl mll§te • 
lı. «lavamıza. zarar verir, fayda ver. 

· Taarruz ettiğimiz zaman ıiddet 
...__e .Berllne kadar ytlrtımeden dur. 
· ~k azmile taarruz ed-eceğiz. Bu· 
'>J llze aöylemekle veya kendlaln.e 

'1nekle Hltıere yardım etmlt ol • 
~ O nn belki yakındır. Bel. 
,~ktır, Fakat görlllUyor kl HiUer, 
~ çak uzak olmadığını h181edi • 

Biz bazırlıklanmızı yaparken 
IOp-ız Hltler de kendi hazır. 
t'ltıı yapacaktır. Ve haddizatm
bu S&man 11N1Uru Uzerlnde mn • 
l' olabıur. Sizin de blldlğinlz gibi 
llıeaeıe Molotofun İngiltereyi ziya. 
'8tıaamda kcndfslle müzakere e. 
ıtır. Ve zı temin edebilirim ki 

!ot.ot, bu husu ta benim size aöy. 
~leeeklerlmden çok daha fazla 

~ btıiyor. 
t1c.a .. ~ın ki, SovyeUer blrllğindeld 
~lar burada haZır bulunsunlar 
', keıı.dllerine k&r§I aempat1ıJlizi'3 
~Jığrmızm ne kadar ıamlmt 
~ delil. iki milletimizi kar • 

• ll'ma~ olan nazik ve heyecan. 
11'" nrflnda kudret1mlz dabllln-

"lıı btııunan batan yardımı kendile • 
e balı§etmek b'UaUIUndaki §lddet. 
~ de ~ler ve hlaaet • 
ltr. 

lfer iki memleket ve dünya 4 kl§L 
~ llolotofa, Maiııklye, c;örçUe ve E.. 
~ denn surette borçludur. Gele. 

'ııı lleatUer, harp sonraaı dUnyaaı ·• 
'\eıneUirnl atmış oln:ıaıarındaD 

)1 bu adamların caertnı aikı§ • 
caJctır 

~ter, ~lhten önce gelecektlr, za.. 
llıcak sUrekli bir ceııaret ve ta. 

~ınuı aayeıinde ve ne zaman bite.. 
• -~ı hen Uz bilmediğimiz sukutu • 

tlUer ve talihsizlikler sonunda ka· 
llabfur. BugUn !ıepimlz bundan 
lene evvelkine nazaran daha 11. 
U, daha ittmaUıyız. 

~er taraftan, AUe d bu mllna -
le demiftlr ki : 

~~•llın edilen malzem Rusyaya 
.'<lllııtrr. Ve Roayaya ) ardıma de • 

Ilı edeceğiz. auıtar, Alman silAhI 
t lteakin atzmı körletmlgler, fa • 
~bu ıUAhJ henUz tahrip etmemi§ • 

(Baş tarafı 1 nclde) 
a) En çok yüzde 3 yabancı madde.. 

ıd olan birinci nevı kuru çalı fa• 
aulyaaı 24 kuru§tur. 

bl En çok yüzde 3 yabancı madde. 
111 olan blrincl nevi yqil merct
mek 18 kuruıtur. 

c) En çok J'llzde 3 yaba.ancı .mad. 
delll olan naturel :nohut ~4 ku
nJttur. 

d), En ço1' yüzde 8 yaabncı madde. 
111 olan kuru bakla 13 kunlfbJr. 

Madde 2 - Bu tıyaUar, ı.w..ı 

bölgelerlnin Uıtuyon veya lııkele o. 
lan TUAyet veya kaza merkulerinde 
ÇU't'&lııu; oıarak mllatahailln toptan a. 
zamt Batı§ fiyatlarıdır, Vaaıfları da
ha aıatr olan mallarla bu maddele.. 
rln diğer nevi ve kalitelertnhı azami 
tıyatıan, mutad farklarla ve icatıa. 
ga,e müatabafl kaza merkezleri için 
de ayrı ayn olmak tısere, ?U&yet ftoı 
yat murakabe koml8yonla~ teL 
blt ve llln olunacaktır. 

lladde 8 - Kuru fuulya. meftlP 
mek, nohut •e kuru bakla tlearetl 
yapan mutava111Itlarm kA.r hadleı:ı 'ft 

bunlarua kurdukları &ahirecl blrUk1e. 
rlne Terllecek yent vulfeler veldleU
mizce aynca tebllt ve tıln olunacak. 
tır. 

)ı{adde • - lıılllatehlik merkezlerin 
yenl uamt :tıyauan :mahall1 fiyat 
murakabe koınlayonıarınca, ~ 
aene teblli olunan emaalar dalrealDde 
tayln ve illn olunacaktır. 

ıeagla tUleacDer , ......... 
Son günlerde ~rin :muhtelit 

bölgelerinde yeni yeni dilencller 
tUrenüş ve bu di).encı1erin toplan. 
mamna girişilmiştir. Bir dilencide 
SOO, diğer dil~ncide 100 er, blrkaı; 
tanesinde de 50 eer lira para bu
hıııınuştur. 

tine devam etmemi§, n Bardlyaya 40 
kDoıınetre kalıncaya kadar Yaklaı • 
tıklan 80llra, her lki batı ı.tikame • 
tine YOl detiftırmi§l~rdlr. 

Dlfer taraftan Röyterln sekizinci 
ordu nezcUndeki huauat muhabiri de 
şwılan 1ıUd1rmektedlr: ' I', G&terdlklerl mUkemmel mu • 

-.._eınet, matıQp olan zamanda ta -
~~ geçecek ve dUflnanı boZgUD& Rommel kıtaları ruına akşamı 
~raı.caktır. Fa.kat bu arad Rusya. Tobr~ karşısında tekrar birleşmh. 

endtalne gönderebileceğimiz bil. tir. Lıbya nuıbarri>esi dördüncü 
it.. J ardıma lhUyact olacaktır. lıılolo- hartıısına gi~rfcen Tobruk kalesi • 
~llıı. Ziyareti iki millet aramnda da. nin çölde mihver kttTTetıerine karşı 
I&. lılcı blr anlayış ve daha sıkı bir çevrik'n toplan fS ldlometre usun 
~tı teminine çok yardı metmlş. lu~ndnki müdafaa tevresi üzerin• 

· de bir kere daha kiıkremektedir. 

bıı rraasız bablEçı , ..... 
l~liz uçakları tarafından 
mitralyöz atetine tutuldu 
Dleppe, Sl (A.A.) - 18 haziran 

öğleden aonra Dieppe ve Treporl a_ 

Çlklarmd&ki Qç Fran8Iz balıkçı gemi. 
ai tDgUts uçakları t&rafmdan mitral. 
yös ate§lne tutulmU§tur. Bir kl§l 
6lmtıı' dlk't kifl yaralanmqtır. 

Çankayşek 
kuvvetleri 

Dola ÇIDde lapoa 
taarrmua 

dardardalar 
Çanldog 21 (A.A.) - Japon 

münakale hatla:rmm zayıf nokta-· 
leırma indirilen hnfü darbeler sa
yesinde, Çan Kay Şek kuvvetleri, 
doğu Çinde Japon taaııruzunu dur 
durmuşlardır. 

Çekya.nm da. Japonlar, 15 gU.n. 
evvel işgs. ıetükleri Oıuhsien is
tikametinde doğuya doğru Çekil • 
mektectirler. 

Kiıangaide de Ja.poınla.r, .M.an
ch&ng ist.iltametinde be.Uya. doğru 
çe;kill)'Ol'le.r. 

Ja.poolarm, bura.lara girebilme
leri için kulland:ıltlan ana yol O• 

lan 700 adlometrelik manga - Çek 
yan dıemriy.Xımu kolayca kontrol 
ede:miyecıeldcrini an1adtklarma. 
ıüphe yoktur. 

Fransız kıyısından 
infilaklar duyuldu 
Dünlrerk ile Bolonya C1Tcmn

daki bölgenin yandığı 
zannediliyor 

Londra, 21 ( A.A.) - Dlhı, ıece. 
nin bQyük kısmında, Fransız kıyı• 
sa •e Mant denizi Jstikametinden 
ırelen şiddetli top sesleri •e infllMc 
gftrültDJeri duyulm~ur. Büyilk 
~ek akisleri İngiltere kıyısından 
açıkça 11örü\mekteydi. 

Znman zaman Dünkerk ile Bo• 
logne arasındaki bölgenin tutuş;tu. 
Au ve yandılı sanıbyot"Ckı. 

lnglltere cenupkıyılan, cumarte. 
si takriben saat 23,3() dan pazar 
ıababı saat 2,SO a kadar süren tid• 
detli top atışlan ile sarsılmıştır. 

Mütemadiyen su iistü küçük de • 
niz motörlerlnln somurdanışlan 

\.'Jltilm~r. 

Hahamn Çeklere demeci 
Loadıa, !l (A.A.) - PragdaD Vi. 

§iye gelen bir telgrafa gGre, Çek h1. 
maye ldareal kultla relal Haha radyo 
ile ya)'ll&n bir demeQlnde fUD)an llfSy 
leml§Ur. 

"Almanya aleyhinde .):allılan her 
hareket cezalandm1acaktır, Eğer Çek 
mllleu Alman milletine olan vazlte-
81.n1 yapmazsa, Alman mnteU de Çek 
milleUne karıı hiçbir mecburlyeUe 
mllkellef olınıyacaktır,,, 

Müttefik tayyarelerin 
alanlan 

hava 

Melbwll, n (A.A.) - Avunralya 
mUttefik tebllğl, mUttetlk hava kuv. 
Yellerinin Rabauldaki Uman teatıle. 

rilıe bir gece taarruzu yaparak bil -
yQk lıuara aebeb olduklarmı bildir 
mektedlr. 

Lameye de b&§ka bir akın yapıl • 
11111"" yerde iki dil§man bomba uça. 
tr tahrtp olunmuttur. DU§Dıan avcı.. 
ıarmm mlldahaleıı neticealz kal!Dlf • 
tır. 

Dat ağacından diifen ~k 

Barllolta 
(88§ tarafı 1 nclde) 

· Londra, 21 (Radyo 8,15) - Gec.e 
yansı l\l~kovada neşredilen Sovyet 
tebliği: 

Cephenin Sivastopol bölgesinde 
şiddeıtli muharebeler devam ediyor. 
Harkof b~lgesinde bir noıktada fler
liycn Jatalanmu., ilerliyen Alman 
kıtalariyle temasa geçmiştir. 

SIVASTOPOLDA DURUM 
Londra, 21 l'A.A.) - Alman pi• 

b bombardıman tayyareleri Sin~· 
topol liman 1esislerinl, iç ŞElırl, 
sahil :iıttihkAml~nnı dün şi.<ldetle 
bombardunan etmiştir. Tek tük 
Rus avcıJan görülmüş, bunlardan 
beşi düşürülmüşUir. 

Vlşi, 21 ( A.A.) - A'1uan kuvvet. 
led Slvrutfopol .,ehrine ldoAru ileri 
hareketine devam ediyorlar. Muka
sara çemberinin merkezinde, hava 
kuvveLleri ve tanklar tarafından 

müzaheret gören piyade şehre çok 
yaklaşmıştır. 

Viıi, 21 ( A.A.) - Sivast.opol ka• 
Lesinin. şimal kesiminde Von Nan. 
neislein orouları kaleye iki !kilo -
metre yaklaşmışlardır. 

1.-ondra, 21 ( A.A), - Gece ynrısı 
Sovyet tebliğine "yapılan ıblr eldeı, 
Karadeniz filosu hava kuvvetlerine 
mensup pilotlann 29 tank, 60 kam· 
yon ve 12 huan ıtopu batarya.;ı 
imha etikleri bildirilmektedir. 

M09koTa. 21 (A.A.) - Sovyet ek 
tebllti §Öyle demektedir: 

Hava kuvvetle~ 19 haziran gn
nU cephenin muhteııı kelllmlerinde 
malzeme va asker dolu M Alman 
kamyonu ile 10 mtıhlmmat 'Y11C'ODUDU 
tahrip veya hasara uğratml§ bir mtt. 
hlmma t deposlle bir treni tamamlle 
tahrip et.mi§, torpil atıcı iki aert htl. 
cumbotla bir T0D1Mköı11 batırmqtır. 

Sivaatopo1 mWlaflleri gece ve g1ln.. 

dUz flddeW c:ID§maD taarruzlarmJ pa.i 
ldlrtmektedfr, Kıyı bataryalan takrL 
ben blr tabur dil§man topçusunu yok 
etml§lerdlr, Oç gUn sarfında yalnm 
bir bölUk Sovyet nlpncıa 28 Alman 
tankım ite yaramaz hale geUrml§ ve 
takriben 800 Alman askeri ~ldllr 

mu,tnr. 
Scnyet donanmaııma mensup uçak 

l&r iki g1bı içinde 29 tank, 12 havan 
bataryur, 10 ka.myon tahrip ve blr 
çok dllllDl&n p iyade taburlannı yok 
etmişlerdir. 

Brlans cephe.sinin 'bii' keaiminde 
eo.,.et piyade tuWaa iımuıata ta. 
arnmaa 600 den fazla Alman ıuba.yı 
•e erlD1 md11rmll§lerdlr. 

Pragda 74 kiti daha 
idam edildi 

Londn, 21 (A.A.) - DUn Çek. 
yada daha 74 ~ idam ed~ 
'Ur. 

Eski Japon batvekillerinin 
içtimaı 

Tokyo, 21 (A.A.,) - Eıı1d Baş
vekiller dt1n Başvddl gmeral To
jonun evınde toplaıımış]ardrr. Es
ki BaşvekillE'!r, genemi Tojonun 
Vf'rdiği mıJıatı dinlemişlerdir • 

Torpllleaea 
gemllee 

\'~ 21 (A.A.) - B.'\hri
ye nazırlığının bildirdiğine göre, 
kUçUk. bir Amerika~ Ca.ra
!l:hel denizmde ve başka bir Nika
ragua gemisi de Atlantlk kıyısı
nın 60 mil açıklarında ba.tınmış
trr. Her iki gemfıden kurt.ulanlar 
doğu kıyısı li:m.an:lanndıan bl:rlne 

çOOnlŞlıa.nlır. ' 
Stokholm, 21 (A.A.) - Orioo 

İsveç vapuru Baltık deni:IJiııde tor
pill.eıımiştir. 22 kişilik mürettebat
tan biri ölmüş, bir beş'ka&t da. ya. 
ra.la.nmıştr. Kurtufan1e.r ~e çık 
mrşla.rdır • 

I 

~u NUTMA y 1N1 z __ __.....,,,,, 
Tembellik tenperverlik daOildi 

Derler ki: T enbellik ycıvas gitmektir, biiliia::ı-,. 
laklar, arkaaından pek çalnık ~r. 

Ne oluraanız olunuz, lakat cula tenbel olnw,aaaa. 
T enbellik, tenperverlik değil, iman/an bu perde altı:ntla 
yiyip tüketen bir mikroplar ki as çok, en caI,.lcaıa ,..._ 
clıklarımıztla bile bulıımır-

Onun üreme.ine, colabntuuuı miilaade etmeyJ .. 
tedavi tanı cal-.mayı biran olsan ihmal etmemdtir. 

Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğünde ıslahat 
istişare heyeti azaları rapor 
hazırlamıya memur edildi 

.Ankarada.n bildirildiğinıe göre, 
Maarlf V ek!loti, Beden Ter.biyesi 
linmm. M.üdürlUğUnde .yapılacak 
:alahat l,.ç:n esaH1I tetadlClerin icap 
etliğini göz önünde tuarak aWta
cıa.r mu.~ vazifeleııd.ir
mfftir. 

Bu ara.d:ı Beden Terbiyesi İatl
§ru'e Heyeti azalan ımahallinde 
~Qµcakla."'l tetkikleri Vekfılete 
bildlrecelc!erdı.r. tstiııare Heyeti, 
.Sporun YC kulüplerin bug(krlkü du
rumu ve teşkilatiyle Uıldşaft hak
kında Vekalete lıirer rapor vcre
ct-klerdir. Bu :rs.porlarde kulüple-

Şabri Öney 
bmlr vallllll•• 

tayla etWdl 
Ankaradan haber Te.rlldlllJıe göre 

Tıakya umum mllfetti§ veklli baf • 
mll§&vlr Sabri Öney lzmlr vaıwtıne. 
Trakya bqm.Up.vlrllğlne Tekirdağ 

T&Ulll Salim GUnday, dahlliye teltlf 
heyeti reialiğine NJfde vatJlll Feyzl 
GUrel tayin edllmiflerdlr, 

• 
il yaşında 
bir çocuk 

ÇelEmece glllade 
bata•ıııa ıaplaadı 
Bakırköye bağlı Safra köyUnde o. 

turan ıı yquıda Hllaeyhı e.dmda blr 
çocuk, bu eabah KQçUkçclunece gö. 
Umde balık tutarken, muvazenealnl 
kaybederek göle dllfmll§tUr • 

Kllçtlk Hu.eyin her ne kadar batır 
nupa da etraftakiler imdadıa& yeU· 
ıineeye kadar bataklığa aaplanıp 

kayboınm,tur. 

Vakaya Bakırköy Jandarma ku • 

mandanı e>lkoymu§, Hllseyinln ceııe. 

dl bataklığın içinden gUçlUkle çıkarı. 
la bilmiştir. 

Bir glade 

55 şoför yıldırım 
cezasına çarplldı 
Son gUnlerde oofôrlerin mtl§terl • 

Jerden fazla para iatemeleri ve pa • 
zarlıkla mll§tıerl la§ımaları hAd'8e • 
lerl çotalıpl§, bunun tıserlne emniyet 
altıncı §Ube mUdllrlüğU pörlerdell 
yapılan §ika.yetıer k&r§ımıda bir elTD 
kontrol ekibi lhdaıı etml§Ur. 

dn dilekleri:nıe de esaslJ ~ '7S. 
ayrılacaktır, Bu raporlar~ 
tan acıma ~n seri bir ~de 11poıı.-' 
nm ve ltumpleriıı lkaı?kmmas: f-. 
,!;yetine glıi.,.~J.ceei.Ur. V ek&let ~ 
r.ıca, !beden teıi>iyesl mUkeı len.. 
rinin valziyetini de ıslaı'h etmek lı:a. 
rarmdadır. Bden Te?lbfycsi jglf.1'111. 
de lılsa.rif V dkili HBS3.D AJi Yüeel 
yalandan allkad3.r olımakt.a Te ilk 
çok eBBSlI direkt!fler vcmıektedır~ 
Bugün VElaUctte yaptikJan temas 
lan neticelendiren lstişaı-e Heyeti 
azaları tcld.klerinl yapecaDdran yer 
Jere ilıare"lc.et et.m!işlerdir. 

DÔNYA 
=;~:=..=;..;..;;;=.::::;.=::~ 

_ ::: DONOYOR 

Budanın Ji§i i 
SeyUiıı ada.sının Kandi şehri._ 

göl yolu üzerinde, meşhur bir mt
bed yükselir. Bu: Daütda • MalJsa. 
oa'dır, Bu mAbedd'e, Buda di.ai.ne 
ait en kıymelli mukaddes qya anı. 
ıında, Budanın dişi de -vardır. 

500 milyon kişinin, önünde vecıi 
~e hey.ecanla e#ildikleri ibu .. mu· 

kaddes diş,, mabedin en büyük 
kubbesi altıdda bulunıın, her tam 
fı 1kapalı bir odada mahfuzdur :v~ 
birbirinin içine geçirilmiş olan 11e
kiz altın kutunun en içinde durur. 

Bu, ic ice giren eltın lwhWnR 
her: .biri, üzerleri elnuıslarla ~ 

tilmış birer aan'81l n&ııun•lcli~ 
Kutulann en üstekinin üç kilidi ~i 
üç anahtarı •ardır. AnahtarlanQ4 
ber biri, Oç büyiic rahibin etinde.'9J 
dir. 
Diş kutularının mab.Cuz bıılllDde •l 

lu odanın da yirmi dört ~ 
nrdır. Bu anahtarlanıı her. 
yirmı ldört ralıiptıedir. 

Bu kadar çok anı:ıhlann ~ 
hı.rsızlı~ meydan vermemek ..._, 
şesidir. Tabii, bir hırswılc ..-..1 
gelirse, anahtarlı aıdamlarda flplMfl 
edilecektir. Yirmi yedi Ha"'vfl 
adam ise, böyle tur hırsulıla __. 
dan vermemek iç.in, ~e ~ 
dWtkat kesile<:c](Ur, 

Bu mukaddes dişi sören, pek 
ender olsa gerc!dir. Bazılan, lııa 

dişi gördüklerini, onun lbir IJıt di 
'ine benzediğini söylüyorlar. Da&' 
be)keJinin büyiJtlüğ{ine bakılına, 
dişin bu kadar bliyilk olmasnaa 
faşmamalc icabeder. 

'LT . çöRÇtL MtlLAKAT:t Sirenaikanın bu kücük fehrl keli _ 
~'llngtonda iyi maıamat ıi.taıı mah menin askeri manasında hic bir 
~ a6ylendlğlne göre mUlA.katın suret~ çc\'ri~miş deltildir. .Cenubi 
-""1ca hedefi orta.şark durumunun Afrikıı ve Brıinn~·o devlelJerı Tob • 
~ırılyeW incelenmesi olacaktır. ruktan serbt!stçe çıkarak mih,·cr 
'-_tera1rı yapan Anıerlka radyoau iaşesini ciddi bir surette hırpala. 
~U her 1k1 tıevlet adanımm At. maktadır. Rommel Tobrttk'u taar • 
~Ya bir Amerikan aelcr heyeti g6n ntzunun ilk gilnlerinde zaplelmek 

Eytlpte, .Abdllrrahman Şeref bey 
caddealnde aturan Haaan adaıda bL 
rislnln oğlu lıluatafa. bot bir arada· 
ki dut ağaema çıkml§, muvazene8lnl 
kaybederek dll§lntl§tOr. Çocuk bqm. 
dan ve muhtelif yerlerinden yaralıuı.. 
mlf, hastaneye kaldmlmıştır. 

Vqln~ 21 (A.A.) - BaJn1.. 
yıe Nazırlığı, bir ticaret gemlsiyOe 
baeka. bir ~nin Virjinya kıyıla
n a.çığmda torpile ça.rpe.rak be.ttı
fın rve h&m'& uğradığını !bildir -
~. Batan ve haeıı.m uğrr
yan bu iki g-eminirı evvelce torpil
\endilderi 118,Dlhnl!Jt,J. . 

Bu arada bir gUn içinde 55 f(Jt6 • 
rUn mU,terllerlnden fazla para ıate. 
dlğl te9bU edllml§, buruar yıldırım 

ceza.aına çarptınlml§tır. Şoförler :lç1n 
ho81181 bir defter tutulmuştur. Bu 
deftere ceza. gören şoförler yaZIJ& • 
eak ve iki deıf'a ceza gördQ#U teıblt, 

edilen şof!Srtln ehllyetnameai alma • 
caktır. Halkın da kendisiyle pazarlık 
yapan ıotısrU hemen en yakın nöbetçi 
pollae blldirmeal ve normal tarife tıa. 
tunde para vermemesi luandır. lifli 
teri almıyan otomobillerin de numa. 
raları 6 ıncı tube mUdllrlQ#UDe bildL 
• lllnce numaran almmıı arabayı kul 
lanan §oför cezalandınlacaktır. 

Her sene a~os ayında, ~ 

"mukaddes diş" ziyareti günü ftl'. 

dır. Kutular. !kapalı olduğu halde1 

tehirde, dini meruimJe gezdirilir, 
O .giln, Kandl şehri, her tanllaa 
plmiş olan ziyaretcllerle, hattl ba 
merasime iştirak elmek üzere nı
calar, zenginler tarafınldan g&Mle_ 
rilmiş olan süslü fillerle doludur. 
Ağustos ayı yaklaşıyor; fakat a• 

danın üzerinde de tehlike alAmet. 
\eri genişliyor. Acaba, "muik.add.es 
diş., ziyaret ve merasimine, bu ııe
ne im'kiin bulunacak mıdır' Hindli. 
ler icin, herhalde, bn, pek mühinı 
bir meseledir • 

\;lıneııne karar vermelerinin mUın ümidindeydi. Simdi Tobruk'ıın ba. Yurt bilaiıi kitaplan 
"ıı. Olduğunu ut.ve etml,ttr. Buna h kapılarında İlalyanlıır. do~usun• miiaabakuı neticelendi 
\ı..._b gneral Romelln 8 inci lngiılz da da Almanlar vardır. Bu müddei Ankaredan haber v~rildiğine gö 
--~dan daba tıstnn techtzatlı ve ıarfın~a iııe sekizinci ordu doğudaki N, ilk oiku1Jann dördilncll ve M· 
~ı olı:naa:ıdır. Bazı mahfiller gön· yeni hatlını kuvvetlendiriyor. Tol>. ~ ımııflıırnıa malısu8 yul'd bil
~k Amerikan ukerlerlnln yal. ruk'un bu serer de mihver fcin de"' gisl f"ıyatla.mım )'&Zl]ması için a
\.... ~ nztyeU dllz-enlemek için amlı endişe kayııaJtı kalarak nasıl ~ imtihan bitmiştir. 
~fakat ı.tbyadakl açıtacak 1ldncl mukavemet tti-ecelU ha'klctndı şu :Müsa.b:ı.ka.ya g&ıdetilen kitap. 
~için tbr hareket noktası olarak veya bu istikamette kaıtı bir biiküm .1.ar &el ibi'!" Jıo:nisyon tarafından 
~ makaadlle yapılacağmı vermek zordur, .;"t ~e11miş ve aşağıdaki huauelar 
~r. İngiliz donanmuının bu seferilc tesbit olunmll§tur, 
~ld duruma gellnce, İngiliz mücadelede evvelkiler kadar &lem. Mfuwılba:kaY3- 13 seri kitap yol
~ )Mı ııusuta kısaca şu haberi il bir rol oynamadıfını tesUm et • lanmq ve bunlardan. Buna ikinci 
• ._.idedir: mek lazımdır. Tobn*'qn zaptı crtaokulu TUı'kçe öğretmeni Be
~1Yar kuvvetlerimiz 18 haziran Rommel'in inşe yolunu yan Yanya dia Erma:t ile Bursa 'Maarif Mll
L..~ll iki ana kolla doğuya d<>tnı kısaltacnktır. İşte bunun içindir M dür muavini Kemal Ermatm müş. 
~1t:ıı dllf1llanı dlln çarpl§mağa Rommel bu kalenin zaptına bu tereireın yv.dıklan kitaplar birinci 
·~ıU'dır. I>Utman ileri hareke. kadar önem nmıektedir. ' .t. ._ ~ 

Glııcatn diilrii Hindi•tanda 
Haydarabad 21 (A.A.) - Glucea. 

ter dllldl Haydarabad Nizammın top 
rakıarma g"'lmlş ve Falaknuma şa • 
tosuna gltml§tir. Bu ziyaret DUkUn 
son ııeyahatınde Hindli bir preruıe 

yaptığı ilk zlyarettir. 
Madagasllarda 

esir dlşea 
Değirmenftlfl bir hamalın 400 F ranıız dö Gol tarafına 

ayağım edi ceçti 
Huköyde hamallık yapan Ratıt.m, Londra, 21 ( A.A.) - Madaga~ 

dUn arkad&§larlle birlikte bir ton a· karda Diago Suarez ü~sünde esir 
fırlığmdaki değlrmen tqtnı moUSnı edilen 400 Fransız znlıit ve neferi 
ytlk.Ierken atacm kaymaalle taş Ra. Hür Fransızlara katılmışlnrdır. Bun • 
ıılmln ayağına dll§mUıtnr. H•malın lar yapılan J>l"OPD@::ı.n<l:ının yanlış 
ayağı ezilmiş, imdadı aıhbl otomobW olduAunu anladıklarını bilklirmiş_ 
ne BeyoğJu ıuutuuine kalclmlmJI- ler, bilhassa Bir Hakinı mukaveme
tır. ..... ,, Unden c<* • .n.etıassis olmuslanJ.ır. 

Ekmek kartı satan 
memur 

4 seae bap• 
malllltm olda 

Karacabey huawd muhuebe tllllıUt 
memuru Tahir Kocag6z, rOpet mu • 
kablllnde Recep adında bir -bakbla 
fazla ekmek kartı vermı,,. Ankara 
m'UU koruııma mahkeauılll taratla • 
dal1 f sene 22 glln hap119, rQf'N -.. 
mekten maznun balr:kal n_... • 1 



Türkiye ıle Al- fJ taJı:lp etmemelr. f .,.all61Jerfftl 
nya ••ında ımzalanan tutntak. 

asmın ıdlnlnl 7lh SlmdlJe kadar,ba preuiplerln 
... ıın..-..u:vıe. A1maın raıdyo ve ,._ dlf••da w banı.r. aJfan bir ..... 

racb'o ve ıwtele kette l>alandulum- k1- WAa 
"tariitl bw dolllolı edetaeS Ve ba ıaftD slJ-dmizle 

llJaflll' Juıklaad t..ı a.pn eden bJr ~ta 
l b r -.a in- ....... es. Ba p~plete uJWQn 

llM'dtıciilYGrlar teklifleri recklettilliıil• .....-ne. 
mi)'eeeli ltbi. 

Bls, aavapn ı.;ı...,....ndanberl 

deima anı rb'••· H• ı.ulmrlle. 
tine dolnı yOrth:Ult. Kadretimlsin 
ıetıill ... ....... etUll kaıdM' ... 
Y8'1D llattlAtlariaı Ye lra,.Uai ön• 

Radyomuz nasıl 
itlettlir ? 

o._. l'UW:.-. ..-,.nann nanı talıbik edilmektedir. Bundan sonra 
1 ... ılllh!.,. 711Pılu aetrtyataa illik 1J1'81Dofon ve p er n sea dalgalan 
Nfoilıda• llOll"lk ..Snlsdeld ndJO. alin r KablodMl ~n bu pyet 
yr ....ı ......... anlabl'ken. hu ıayıf 

0

bır cereJandır. Ru, d rt mub-
90k dM&t41 cfıeler ve meraklı hl. tellr !)iddellendiricıden ıeçlrUCJI' k 
dJ nlcı Ralboevlndeld athal-.rını )'itsek bir takala uı tırılır. Dilet' 
beUrlmif ve ifllmeille olduiamu tarrftan :ıat yonun a ıl d ig!l uzun. 

Jerln, R~vinden ç ... rak 20 lutunu temin eden J ek 'tretanıJı 
ldlonMlre usııktakl Etimesat 1stu.. lb zaz devresinın de t h, muht 

onuna bir yeraltı k blOJU ile s6D' lif fiddeUendırıcıJerden ıe iril p 
derildılini snyll)oerek bahsi burada kArl miktarda rtınlır; son 1 • 
bırakmış.tik. lendlricl devre i il erınde, d 1 r 
Şlmdi de ııa _.ıerln, oradan, tarartan kuvveAJendirllm olan al• 

ftldYo da)plan llallnde nasıl intt- çak rrekanakıl ses daJgal rıyle bir • 
pr eıttlllnl ıörecellz. leştlrilir ve bu rleştlrllen daı, • 

Geeen defH.1 yrzımısda, her v • l r a te sevkedilir. 
k iki neşriyattan 6nce 1,ittitlmlz Al ak r ansklı 
' usun ısl k se ıne dair yazdlkla. bek rretan ı ı alrt41:t 
nmm batırlıyOl'tlUDUZ delil mit O blndirilqek aate~ sevke ilmea D' 
ıslık sesini istasyonda son ayarla- den 1011nıld bAdise şudur. Bu Ql • 
nn yapılcWına işaret oldultınu plar. antenin elekJrild vasrı dola .. 
16Jlemlftik, •• Demek oluyor ki le • rı tyle radyomanyellk dalıalar ha. 
taılJODcM bull'lık ve ayarlar, neş_ tinde intişar etmektedlrl'V Zir.t 
rfyrl _.nıarındaft epey saman lilr'atiyle, yani saniyede 300.000 
ance baf)ıyor... Bu banrtıltn ne kllametre imla hareke& ederler. 
kirıdar aman ance başlachtını 6f. Anten<WI Jnl r eUJtdert sanlye
NIUIHık faydalıdır. ÇOnıkO o Zlllllan den itibaren her tlıkanıette yayıl_ 
kinde bittin lıtaJıOaan her Ulrlll mlttaduiar. 
teslısatı tam bir tltla111de alette vrt- Bir an, evhnisdeld radyonun an. 
slyete ııetlrilmek'-'ir· tenine çarparlar. Fakat bu esnade 

!tlıme.mt latasyonunda hazırlık, pyet u bir cereyan alıcı rady<>mU" 
uıba&ı aııe. yahut akfalQ senlsle- zun ampıtrlicat6rlei (fiddellenıdıirici 
rinde olsun, Radyoevindekl neıri. lletleri) Tautaaiyle a,.ırılıp opaı

t ...Unden takrlbelf tırt daldta ıarlnabdea 1e1 ol rJık abaaktadır. 
önce~lar. oııe ve akf8ld 11enis. • • • 
1'llf n oHIQkça kolay ı~ bo Btıim-.nt ~eaunda uten. »O 
...-ıl)relın. saıbllı m.ı&n )'edi ha- .... 1Mfl'e )'Qk..tbliade ptleD lldı 

... --.... - - ----------.-... -._._ _ _.lcl*tan çok et.ha e~ bllmıalt ftl'ilen iki oellll: • .,... llt 

ıc~lığı yayıldığı larda n an orun teli çarparak ıe• 
musılri parçalan, onemli haberler deJenmesl ihlimalı oldu~u için mer 
ye tatlı sohbetlerle bir seatclk ols\tn dıven yolu tercih ddıilir. Gemici • 
~ilmek, hem de fa)'Ü'lan • lerin direklere lınHımaS&&Ml benzi 
~- lolo Mr QIGlf ,........,ın. ba. ,.. bir cerbeze ve ceaareiJ bu p • 
HD pce -nıktl uJlmlM'ını et. ter. loaJar keriade ustalıkla çalışan 
bltlllnl biliyôrtm11waud ltoUer her uman ~ tebltke)'f' 

Btlmeaut lstaQonunda .. i, ~al • maruz olabilirler. Muhte)if tellerle 
p&ar halinde netre yarayactık Alet- topraj hallı bulunan l>u çelilc ku
ler ve bir de oBIM'a bu ifleri ıor lelerin muv8MOf1Si Gurfade bb k 
dih'llleli temine yrrdım edecek lleL bMsasl:ret ı erilir Basan bu tel. 
fer vardır. işte hu yardımcı Aletle- lerln maQenesl ve baaan antenin 
rin daha önceden çallfbrümaıa Mr ıGaden 880irilmesi için tA yabnJa. 
aumu iledir ki, netriyrl zamanm • ra kadar çlkmak 1Azllllı8elmektedir. 
du '*riben )a.-k dııklka enel faa- PJlonlarda çaılı .. nları bir denizci• u,.._ llr~or v bu kırk clakib 19 beııaelJILelde hala elmf.f olmı)'O" 
içinde ~ lflemeal için le' ruL QIDıf onlar da tıpkı denla 
hirdeft ÜU mQtenavip Tereyanı lıurtJan libi rntma, yalmur kar 
miilem.U ctNJW "8'tiıea redse • demqip 7U e kıt. ne na•lk ve 
snrler (delltlf1'Dllle ~71111 ilet. teıbllkell tartı r çinde vali&elerinl 
ter), lArDbalam ftllıımanlannı Ui- görmek vaai etindedirle • 
tillerinl) ısılmlıla yanyan ~· Ellımeaut lstaay0nua alı n 
dJ cereyan Jeneraıt6r ll'UPlan. 11m• fen •daaılannm hemen taepai teb 
baları aoldtmllk oçin kallanıltin su IAeyf •lilftsl~ c lıtan i.nsari 
"' hava eeN11ılllannı temin eden lardrır. lleaeJA hazarı tapı n riyal 
pompala ... vantDM&ter llbl yar- maıında ınakinf8ller cereyana b
chmcı ,.,..,ı.r f..U,... aeçfrillJıor. Pilin k tehi es ni de ı al n 

itte bu faali,....._ ııonn, la • • sllr'atJ.e 1-Wet etmele mecbur 
taayon çalı.em•la hanr bir daram• tabrlar • 
ıolual~uş oful'OJ', Annlar buan Um farın ho ul-

Soli olarak, bJllyonuauz ki te - maınndan ileri gel r O Qunuı~ıs 
btl tul faall~ lll'Mıada Aya• bon18'" lliid;a hemen l 

mı nli'Uk ilsere saniyede 400 deliftfriııt. &Jmesut lstaoonundn 
l*JGdlal& bir Hl* aeal, verici ilet~ ce.tı bdanndan tunuı a boyu 

....... 
..... ••GcJ taa rlJ .. iekl Ve• ............ ,.,,.. ..... ,.... 
ru.ı. ......... JiMıl ... ..... 

Dollta. ~ 1ılr bit& nel ........ ..,........., .. ... 
llattaa •• ._ .,..., ..... . 

.. .. - JL ' im .. Wta 
- ............. illi ... -................... ~ .-am.allt•,......._ 
W. llllle IT> 't*i. ..... kır' iM 
......., ,.. ..... ~ fAnıa1*t lifUfl ....................... .......... ,., h ..... 
................. Nil .. .......... ...,.......,. .. ............................ 

ta ........ rl:I ıle i ti' 1 ............. ,.,. ......... ....................... 
~ 

tıRAZIS 

Karalleniz 
rindaki enkaz da 

çıkarılacak 
...... 11 .... ••··· 

·~--VD•lre)tt VelrlleU, ml\nehlit 
idn tebllbıi ~ balama 
..... lmbdtlıl be* c..ı eüw 
"_.ıarm ~ çdalnı
- ltla Jllnda.a. 8Flbıllll'l ve Bo
.................. t.tNr. oimwl 
........ .... deniz .-.ıertne 
de f.tlmM'M ~ vaadttlr. Ka. 
ıwleDis ...,......., lıiJha-. Uman 

...... - ....... Uldp ettik
leri raeal8I' tbıerlbdeki llatmq ... 
mi .... tmlılıt edilmektedir 

Her ... rel9i keDdi ....... 
m dridJiade bahmall bu MYl !et
leri tetıl* ve ..ıüplerinl anyaıU 
çdranlm:r" • temin edecektir. Ba 
tebf.ledn l&llllıi. acente ~ ~ 
ltAme mtldlıled bubm9!MIM ba 
eabz ltmmJer Jııanmımmn mua4-
del yedfDci ıucldeei hllktlmleıtne 
ıöre lbmlı riyyetleri tarafmdu 
~t.tınlank ç*atıdlicü ve 
atı'lacakt:lr. Saıa,mdan tayda s&-
1-WıDıyen e:lıRmhc- imha olunacak-
>l". 

tlt olrnık .....ı harp ...,.,._ 
da yapılan bir bcımbarduıwıda Ka 
radem.de Koda dereel alaNia ba 
ı. -seıldık .. IDebi -- parça. 
lanacütır. 

Silifke ovasında 
Sulama teaiaatı 1.PılıJ'or 
W.tra Veıküei, )'eni .,.... tah

llilat ile blı yu dıevreüde b07Uk 
.w..,. ve • yataklannm •!w 
prosrammm nıWılm bir ınn
talee**'' iQllı 1111r'Mle çaJ11mat· 
t6Cbr 
Jıremlek'!UııWD en milblm JDah. 

•ul çevrelerinden olan Si1itke o. 
vumm •ıle• Mm• ait yeni p1b. 
Yr 4a bul:rlıammtlır. Bu b~ O• 
vanıa IU!amnUı plliıfnm tat!Aioe 
alaıMoe lıepwla bet'"'araktr • 
c.tı - lleVlyeil o t.aribtc alçal. 

r:ndc bUyUk bir ~latürsiyon ve 
nehrin mulıt.Glif yerier'.ıınde led}e:
yapılacak v~ bOtOn ova.da mllvul 
kanallar açllacaktlr. Bu IUJ'etle o
va tun.men •lammıt ~. 

Naf!a Vttileti, 9IUtJııe 4MmDL 
Cennete ~ oaım P,. J>l'OS• 
naur ta•ıum IQln ı.aoo.oeo .. 
ıa blıbaia etmfl bahamlLtldır. 8Q 

wretJc .... - ......... ... 
ıw.,..aa.a .... t ' 7 ,. 
f•)'dalı br hale ~. 

bir metre y rml untlhletteyt bulan 
Ye her biri 6080 lira lnJmeUnde 
olan IAmbalar vardır. 

Fakat terllat, o .-net• yapllm11. 
hr ki, ..,.... bir -•ada llemea 
yedeklerle fuUyete ıeclllr. Onun 
lolo anu.lar 119• llnnez. 

ısa ODUIDUIU fU •eneler ....... 
imek ed latmllhendı mevkiln. 

de Yli• nıDlıendl Mu111rter Ha
~ ~lbek mabendlı T• n 
Anae~ Allectdln Dalky, b .. tek
n •,,.a Hltti Orcan, ekip ,.nerl 
HlleYitt Takım, K..W Tini, Muır 
lafa GOner, teknisyenlerden Hlı m 
Dener, Adnan TatlncOollu, NuL 
ret Atakan, <AmR GlnoJ, Alla 
BalHJl,. 

Atalye tefi S.ml Tezel muavini 
Ali Oa1cır• ve Nlluıt Telselen 

Pfloncolar. •nt ErdolaıJ ve AJ 
Tercan.., BadpoJan) 

( 8 1 1 Pi 
111111*7" ...... _ ... 

---· ıııh - 1 ,,,... ..... , ... ... 
-....- 1 ...... . ı ....... , ... ,,,,..,, 

• T ... '21 'boy, J.#1, kilo 
aılJFb, renk .,... -o 
naalp ......... 11. IO Ura pUrl 
an.,. .... lılr ....,... 111 
'"ev •hlbl olan blr ba7J& 
ıat.m.ektedlr. Boyuna m 
tP* a1m .. ,...uır. ( 
f- mtıraeu.t • 1 

• TAf a. 'bo>' ı-. ldlo 
boylu. ~. JaanJ -cıı. 
l71 ta11a111ermut. u.a lılllr, 
19teetn•· anlar, IEibv 
... bir ... ,.., iYi t.abılll 
ltlltl n Anupr. pmGf bir 
•'il-ek t.t.!Hktedlr, Tat 
baU delildir. Tabus evine 
1D&11 ve cemiyet Jlayatmdan 
• fU'Üll'. o(Aakara Her) 

maneut ı 

• TAf iT, 'bo)': 1M. kUo 
lnımral, ..,... tabrl1l .... 

Ur.~~--..-
... 1ilr .. ,.., t)'l ft dtll'M 
la evlenmek wtemektedlr. ( 
Sa. clddl) NllUdm maruaat 

• 80 y&flDd&. IJI taUl1 
a&'l'llQ blr a11.,. meuap. 
'ba79tmda anıaıan. A;.Yftll ... 

.... blr çoeuta 1ııabmen dlll 
JU; ciddi tılr lıaJ'a .... _. 
mektedll'. (Anar) NIUlne 
aat _ ' 

• Y .. lT, boJ 1,U. kilo 
eli ıesto. .,.. llÇll, .. 
IQ'llt 111 ul'&1U bir 
yql&rmda, 171 allllJdı 1ılr 
leDmek tatemektedlr. ( ... ) 
manıout. ı 
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hARP kARŞISJNDA 

latwz çocaldarıaın 11a1am1 
Yenı harbin yenı tabyası 

lrıgilterede. harbin başında. 7 5 0 bin 
Cocuk emin yerlere n a kledifmekle 
beraber, bir milyon şehir çocuğuda 

Sokak muharebeleri 
Sokak harbi rami tebliğlerJ e •ı Jı.lı geçen bir laGJue ol muıtur. Ba •avCl§ın na.rl ya 
pıltlıiınr merak etmif.eniz aıağıtlaki satırları okuyunuz. Yeni bir ıey öğrenme:ue~ 

bile canınız sıkılmayacaktır. 

köylere dağıtıldı 
fıiıwz"'°, daha baştan. harbin 

ı.r."' ve ebem.o u uı anla 1 ' • 

....J~a, Ufel' p)'al uinmda her 

[ NGİLİZ koma.ncloslarnun 
Norvooe yaptıklan bir biı

auna bir guetecl ·er prupıına 

anlat.an subay: ''maalesef, dedi, 
Almanlar e\'Velclen hıwıtadıkları 
mev.dlercle muka\emet etmekle 
iktifa etm.lyerok her e\·de syn ay
n hücuma ~. koydular ,.. bu 
ı.uretle Wzl sokak ~i 
kabııle sorJachlar.,, Bu cümlede al
tı oisilmiye llyık olan kellme mu· 
lellef kelimesidir. Aynı vakayı aa. 
latan Röycer ~abablri de 1QD1ar1 
yamışttr: "Almanya itini bilir bir 
dü~ olduğuna ve ba :uıır 
harbinin en mühim ve ea gtlç Jua
susiyetlerinıll'll lıiri-.1 c·'an Hkak 

maharebeslıtl İ)'İc:e iıjreamiı oldu. 
ğluıu iıtbat etnıi • .ir •. , 

Solcak llarbntn metodlsn nedir~ 
1914 - 1918 muharebeslndp sokak 
harbi ikinci del'e«de bir ehmıntl. 
yeti hahdl Bugünkü harptfı ba
yati bir ehemmiyet shnııtır. Oe. 
!:f'D harpte köyler \'e s<'hlr?er top 
atetI ile tuuamiyle yıkılabilirdi. 
Ordalar y&\'AŞ y&\'A!'J yer deilttl
rirlet"di. Ve ~şmalar aç& ara
zide olardo. HaJbaki bu günün 
harbi hızlı llareketler harbidir. Or. 
dalar. otomobiller ve traktörlerle 
hllcam edl7orlar. Bbısenaleyb yol 
~ehemmiyetli bir rola OJD1Q'Ot'. 
Jlalbald yollar köylerden ve l8bir 

Jerden de ıeoerı~r. 
Ohluğu yerde duımıya kidir 

bir ordu dti!Ullan orduoıunun motoı 
lü 'n ıta ar kulla,ııa.rnk ilerleyiş nl 
onrdumb!Hr. Bilakis sokak muha. 
rclx- •in(' hazırlanrn.'lruış b:r orılıı 
knla.ba'~' ~hlrler mıntak&<tmda 
hlienm ed~ez. Ancak açık arazi. 
de lıarbedebillr. 

--~ ka1Jumı18 karar ... 
~- Buclaa dola:rı. daha 
;;: b.,ıar b1ıtJama. içtimai ha. 
~rınııı yOrüyQJ tarzında vuku:ı 
~ ilecet bel' Ulrli sanıntılara, 
ı..._ turıo IJ(lçlOkJere n kanııthk. 
ılı RÖğüs ıermlye hazırlanmışlar. ... 
~ haz rbklar arasınde, en çok 
~ lllıyet ~dikleri meselelerden 
ı..\' çocuklar oldu: Harbın ıtıkınlı• 
'- Ve darlıkları karşısında, her 
~rcııc olursa olsun, çocuklnrı se etmek, onları her tnrlü 
'-' ıniyct ve ıztıraptan korumak, 
~ \ e terbiyelerine halel vıe.r. 

ltt • en csHlı 1 ir go) e ndddildi. 
"- rhın Ok gfınlc rınden itibaren, 
'-41 lllınılı· bulundurulan. bu haklı 

il • slirçmeden, şaşu ınadan ~ ü. 
• \ c.- ı·ocuklaro, g('nfş hir himıı. 

"t :ı J' a içindl', efo~ 'c pe• 
~ " 11k ell'm ''C acıları rlu)urııl~ 

«lı. 

~ lük ek ga)enııı boylecc, lJIJ. 
~r kaıl.ır tah kkuk eıtirihnesl, 
~tarı t .. ıı lıukuııwtin ke kin bir 
' lfoı uşü diller tarnftan ınual. 
c_; l'ln, doktorlanıı ~e milli mıı• 
'• ıı ıslnınılc çal~an isçitcıi'l 

ıırı . . 
) 1 ı, nil ıH•I bizznt t"lıl'veynın 

)t "'111111 \ n hıınıııı.>I 'c ga) ı ı:tl s 1-
ırıııeuır 

Uıı . . ı· 
~ ı ı · , ek nlıikndan, :oıımc 1' e 

r clı1 senı~re 'c net 1. 

kolarca, intibak ediyorlardı. 
Dığer taraftan, köylü cocuklan. 

nın da, bu mini mıniler muhace. 
relinden, istifadeleri çoktu. Bu ıe
hlrli çoeotlann halleri ,hareketleri, 
köylO çocuklarında, seki hamleleri 
yaratıyordu. 

• MEKTBP" LER 

İlk tecrilbelerden elde edilen iyi 
neticeler Oıerine, muhacir cocuk 
lara mahsus ".Kamp - mektep"Jer. 
tesiı edildL 

"Umumi mHrif hizmeti" parlA• 
mcnto sekreteri, son ııünlerde, hu 
mesele hakkında, şu sözleri söyle. 
miştir: 

"ocuklar, dincleşınişlerdlr. Onla 
nn maddi, fikri inkişafları o kadar 
meydandadır ki, alılıihmız iyi neti. 
celcr bizi bu muvakkat mekteple"' 
rin tezyidine, halla harpten sonra 
ıta onları devam eıtirıııiye sevke• 
mektedir.,, • 

TEDRiS ŞEKLi 

tamamiyle tesbit cılllememişti. Böy. 
le iken, mektep çaijındakl çocukıa
rm, uzun zaman, başı boş bırakıl. 
ması ela caiz değildi. 

Daha iyi bir program ıaıbik edi 
lince.) e kadar, muvakkat ledcis u: 
sulleri tatbik edildi. Köy muallim, 
munlllrGeleri, şehir çocukJnrından 
mürekkep gruplar teşkıl etnılye, 

bunları, iyi holde bulunan ~erlerde 
toplamıya, onlara, günde, birkaç 
saatlik ders vennlye haşl:ıdılar; 
fakat tayyare hücumları bıışlaınış, 
devam etmek bulun.muştu. Köy mek 
teplerinde de tahribat ar~ıyordt~ 
Bu yüzden, tedrisatla, sulh zamanı• 
na mahsus bir pr()ffram tatbikln 
den vazgeçildi ve bunda, harbi~ 
meydana getirdiği şeraite uymak 
zarureti husule geldi. 

Bombalar pallar, mekteplerin bir 
kısmı yıkılırken, bütün bu müşk:i. 
l:ita rağmen, derslere devam edili. 
yordu. Tetkikat gösteriyor ki, bu 
zorluklar, şehirli çocukları, tedris 
ve terbiyeden mahrum bırakmamı:,• 
tır. Mektep çalında bulunan her 
bin çocuktan, ancak 6 sı, nınhteHf 
sebeplerle, derslere iftirak edeme 
mişlir. • 

GIDA il ESE LESi 

Evet .. Bil milyon çocuğun, böyle 
mıı:ızzambir kütlenin nakli yerleş 
lirflmeaJ, tedris meselesi~de, mu: 
vakbt olsa, bir şaşkınlık ve karışık• 
lık devresine sebebiyet vermişti. 

Öyle ya .. Çocukların nakli, emni Tedriıı ve terbiye meselesinden 
Jel ııltına alınması, vakit geçirilme- sonra, yine siir'atle baUi icabeden 
sıne lınkıin vermediği için, mektep diler bir dava da, gıdaya taalluk 
ve tedris meselesi, ilk zamanlarda, •ediyordu. Evet.. Çocuklan, ge)lşi 

güzel, yedirip içirmek kolaydı. tn_ ratmadı. Buslln, bu mekteplere de" 
gilizler, oeliccsi şüpheli, bu kolay vam eden bir mflyonden fada ço 
usulün tatbikini munfık sönnedi• cuk, muhtaç oldulu yemeAI yedik: 
Jcr. Bünye, ihtiyaç şekillerini göz len başka, ai1U1nll de mutaaman 
öniıne almıya lüzum gördüler. Her içmektedir. 
halde, gıda me&elesi, sıhhi bir şe_ İnlJiliz maarif nezaretinin, bU11Jiln. 
kilde tatbik edilmek Jizundı. kil gayret ve endişes~ çocukları iyi 

lngUıeren.ln, IDU&Yl'en bir harp beslemek, bu sw-etle gıdasızlıiın ve 
i:ışesi vardır. Ahalinin her nüfusu gıda azhtının sebep olacağı huta• 
na, müsavi surette Te fenni bir tl' : Iık ve tereddilerin önüne geçmek_ 
tip altında yiyecek verir. Çocuklar, tedir. Devam eden kanaate aöre, 
bu umumi prensibe tabi tutaıma<lı. gıda mahrumiyeti Te nc*sanı, co 
Onlara, hu hususta da, birer rüc_ cı.ıklarda, bir daha önüne geçilend 
han payı verildi. yeceık arızalara Te Afetlere sebebi: 

Mekteplerde, aşbmeler vüeudn yet verebilir. 
gctiril<li. Çocuklara, burallll'da, Bu yazıyı okuyan otuyuculanmız 
meccani bir iaşe fekli tatbik olun. herhalde, derin derin düşünecekler 
du. Çocuklar, süte vanncaya kadar, ve hiç tüııheaiz: 
şıda ihtlyaçlannı bu suretle telafi - Ne medeni •• Ne insan!, Te ne 
ediyorlardı. kadar yinniııci asra )'SıfAD bir 

Harbin devamı .~klan tatbik ıgörilş ve dlişlinütl 
edilen hu ia'8 usulünü sekteye ul, Diye içlerini çekecellerdir. 

Almanlara saf~ bandıran ka 
ti lmfJler t.snklar v.e pike yapan 
tayyarelerdir. Bfr ~rjn !fOkaiAla 
~ ba sllalılarm te5fri azalır 
Tank iyi müdafaa ffiilen soka~ 
ka~ı iclzdir. Hiçbir :r.ntıJı araba 
bir 80kağnı iki kenarmdU:i bütün 
evleri t.emeUnclen ytkaeak kadar 
cephane tafıyamaz. BilW• tank
larla mbdele edell piyade her 
evde ır..dfsbıe ~ bir llper balnr 
''• dil,._. )'a1ma mesafeden ate' 
•ca .. ıir. 1'anklar için 110bk tehli. 
keli JOldu. .Eski lıarpJerd.e d.1ğ. 
ara mdlııti geoitler ea iyi mUdafaa 
meftlleıl -.'911ırla!dı. Baglla Mı· 
bldar gtıÇltJerbı yertai tatmuş • 
tar. ll1k1afiler 11B1l11 clalresinde 
c:arp1tbklan takdirde aokak sa· 
fttmda tank için m~et Ü· 
midi pek l\Zdfl'. 

J'akat sokak harbini yapu ldta.. 
....., yalım ~ aımide t.alJm yap. 
iDii ........... llltlt.eteıddl İlle o 
'1*tt -.ter...._ 7'dne Killer. 
Jl'w~ aıwac1aFbn
ı.mlar AlmMlan lml1I ~ bıv. 
bini denemek istediler.~ Al
ma tanldaımm h8enı ettiği 
Ben tdırhıde pbrl mtldafa.a etUği 
ı.ıwvetn Wr Fnmn prni:r.ona var. 
cb. Franeıı .....,. .... tuk savar 
toplara, ala' mitnly~ v.e Mh· 

c ını)efle lı .. r-------------ı ı .ı ti 111 itler vemı r k Lt \ll r ; ---- --------. ra ~ dayua!JOr. Ba mu. lutlldar tuıdan. ve alev saçan ma 
C1t 1 1 ıı lııınrnet ve ~ yrel snyesin• 

' \'<>eııı..ıurııı yaŞJ.) ışındn, yalııı 
1 ı cv,clki şnrtlar devanı elli_ 

ı. ~ lınııı11mı , bakım ve ter 

Miralay kansı Jvanovanın yeal.'~ 1 daldı. İki Myfa kadar oıltQUllea tdllelfJlıe karp Wr NY yapamadı. 
l'etr Petrovlç Strijin. hanl geçen evveli bir omumnu, sonra diler lar. Ba mawttaloyetıdallkte ka-
~ıl )'eni lbtilderini çaldırnuı,tı yn. omuzunu silkti. YQzllnll wa.ıana llüat ~ IM!kerlDla clelı1, kur-
,ıe o Strijin, gece saat tam ikitie b~rdu Te biraz dOşilnerek bt- _,..,.... Zira llddalaa eden 
• afMz merasiminden eve <!jnmii~ tiş"ik odaya gintl. s .. t dördll çal- ulrer aldtlı emirleri aynen tatbll. 
tü. Evdekileri uyanrlırmamıtk içlr. dı. Dördü on ıetıe de eczacı, bqka etmek ve vaziyete gtiı. :reai ka. 
wıuıca m:ygndu, nefesini kıstı ve b1r Ülapla ~,.. ;riae ..._.,,. rulııır vennemelr leİll bt'I talimat 

Jynk ucuna basarak kıt'ndi yatı>lc D •kk e ı •k daldı. alıııuflardll'. Batta ıenelkaım3) 
odasına 'YOiiandı Te ll!Jlla yakmadan ı atsız ı Bu işe akıl erdlreımiJOl'IDtlf 111>1: .... •llclaba eden askerle-re 
uykuya hanrlaırınuya ba,Jadı. ı-. Hım! dedL Kendinizi fena ''miilkİ1'et Jaalduaa tecavüz etme 

Strijin, ayık Te muntazam bir ha. bissettilinizi l>ir ha.kib.t olaral mek i~ evlen girl)mememi,, ni 
yat sürmektedir, Yfiztınde halim bir , Ya.zan: A. ÇEHOV kabul etsek bile sisin, ecudwıeye emretmifti,. 

750,000 COCVK iCnde ta~nr, okuduRo kitaplar yalnız RulU'aJan reviren: SERVET LUNEL ck~il, doktora mllracaat etmeniz ~ IJalb 1l"nlllm tep.. 
dint ve ahlakidir, fakat vaftiz me- ~ ~ IAzım gelir. çnsam Drırı Ahnenlar afet V. ı.... 

._:."'1uz bilk6meU, harp başlar rasiminde, Lildmlla h·:movııı ı duldu, ihtiyar uir kız olan baldm Simdi ortada hayat memat mesele. - Fakat ben bir kaç dOkt.ora reketle mallahelıe ettller. Mldafi· 
~•tnaz, harekele ıreçnıış. harp :nuvnfrakıyetll vaz'ı hamli "'r•· • Daşenka, evin idaresine bakı)oı- si var, halbuki siz, paradan b8bse- ııttlml Uyandıradım! !erin bnetıl •teti ite konmu 

Hıelerin<> maruz bulunan yer ':endi kendine dört kadl'h vocın-n du.) diyonunuzl - Hun ... Demelc ki biı eczacılr bllylk addeleJıclen geomedUer.Şeb 
"tleitı çocukları, emin mıntalıalıı: \"C lezzeti, slrk.:?Yle hfntyajh arasın Petr Petroviç, ihtiyar kızın ya Daşenka, dolabın 'kapısını hkI• rı adam yerine koymuyorsunus ve rba !IObldRma dalrhverdiler. Bu 

llalıietmlye başlamıştı. HIHd'ıme. dablr şeyi andıran bir bardak şıı; tnk odasına girerek aatıyan 1 de ile kııpıyarak: battA ıecenln dördtınde blle ra. Al'etle F...- IDtkJalauau ~-
bu ~lftş ve isticali yerindeydi. p içmek mftsaacleslnl verdi. içki sesle: - Şuna da bakın, sarbot. bir de hatsız ediyorsunuz, hal.bukl her rel'flk YM atetlne tabi tattalar 

"~ıı bir IJ(lnlOk biı !.mal teı·nsi denilen şeyse deniz suyqna yahut - Da'8nka! eledi. Sevgili Dnşen_ burnunu dolaba sokuyor, di~ ha. köpek, her kedi istirahata muhlaÇ'" Tanklanll .._ zaferi Wr ls-
... ~lıııız zarar ve felAketlere nıe,.. öhrete benıer: İnsanın fc!llcçe i . kal Aırdı. Ah, haydutlar, ah, mel'unlarl tır ... Sız, hiç bir şey anlamak lstr.- tİQadır. Nonnal olarak zırtab ara
~ l'eJ'ebiJirdl. ·eti gelir ... Şfm<ti !!OVUnurken sı. ;- Bir şey, karanlıkta kıpırdandı \" Ne gece ,ne gündüz rahat yüzü gör miyorsunuz Ye &izin IDuinlsce biz ~:.~.~bine hlJdm oJa. 
blkJıaı ve bayreUe kaflılanacak iin de ')'lenilmez bir içmek islr"I derin bir nefes aldı: ınıyen bir cefakeşim beni Yezltler, insan deAiliz ve sinirlerimiı de :klu banu";~&l\IO~~ 
lnuvaffakıyettl ki, bir gQn için_ rfııyııyordu. - Daşenka ı hınzırlar, inşallah benim çckUkle"' çaınaıır ipi gibidir. tan paytt.aJıtmm iyi talim g~rmtlt 
tan-are hftcumlarına maru1 .. Galiba, Daşenlmnın rlol hın·•ı Bir kadın sl'si acı-le~ Je: rimi size de öbür dünyada çektir. SlrJjin, eczacının sözlerini sonu. 
an yerlerden, en aşalı 750,00\l sa~ tarafında vodka vardı, diy'! _ Ha? Ne? dılyc sordu. Siz mi sinleri Hemen yarın buradan gidi• na kadar dinledi, içini çekti ve =:ı.:.!ı: ='!~~-
ka!odırıh "' 'e hiç bir kargrı diiı~UndO. Eler bir kadehçtk içc•r. sini7., Petr PclrO\İÇ' Geltliniz de • yorum! Ben bir kızım, karşımda eve yollandı. dlere yerleterıek ~!irin ken:uma 

.._; ve hAdiseyeme)•dan verilme ~m o bunun fa:-kına varmaz.,, mek? E, na .. ıl' Kızın adını ne ko~. Dôylc iç çamaşırıyla durmanıZR "Demek ki ölmek mukaddel""' kadar gelmit olan bir Alman mil. 
enıın mahallre nakledilmişti. Rlra7. tereddQI geçirdikten so•'"ı dular? \'artiz nnnsı kimdi? müsaıııdc etmiyorum! Ben giyinme" mişl,. diye dilşünllyonkı. h ttlmenlal kad bir bozguna •t· 

~~Odan başka, hfikClmet, yine bir korkuyU yenen StriJln, dolaba yn' • - Vaftiz anası Natalya Anıl ·• mişken bana bakıuaya hakkınız Alzı yanıyor ve saz kokuyordu; rattdıu-. Bn muvaffakıyetin tiCbc-
~n şehir çocuğunu, k~ylere dn• lııştı. Usulca kapııııını açarak el yevna Vellkoı.vetskayn idi, \'arı·, yoktur! midesi kaynıyor, kulakları giimlü • bi llMittir. V&r10vs mtlc1aftlerl • 
'1'lı· )'Ordamlyle ı;ağ taranaki şiıe ve buba•ı da Pa,·el hanoviç n. zsonni' Ve açtı ağzını, yumdu gözünü... yordu. Her dakLka geçtikç.e ölümü. ıdn ~llnde tnmnaylar tanlnu1ım 
.,..,.. milyon cocuAIPl kafileler•' 'rnr\ hl bu'clıı doldurdu, şişeyi • sin... Beıı.. Ben, D:ışenka, snl ' Çileden çıkan Daşenknyı ne ric:ı, nün biraz daha yaklaştığını, karbi• yazılmJI bir direktif yokta. Berke~ 

1rrıas1, onlann phlrlerden trc.,, ~ine koydu, M>nra hac çıkardı ölüyorum. Kızın adını da Ollmpi: · ne y.emin, ne de top ateşiyle sus· nin artık çarpmadığını zannedlyoı- akhnm erdfil unlde dllpnana mu 
~lia, arab• ne ciddi nezaret he. ıcti. Fakat kndrhl vuvarJar yu1 • da koydular Ben... nen, Dıışenk.1, turmak kabil olmadığını bilen Stri• du... li.avemet ediyor. Vllna lıuan..ller· 
9't linin dlkbH altında köyler" ~nmn7. harikaya ben.zer bir şey ol gaz içtim.~ ijn, kolunu silkti, giyindi ve dok- Eve selince bir kllıda aceleyle: keıda kendl dlttbteesine gl\re al

Ql'lllrnesi, pet muaznm bir işti. 1
•1. Bir kuvvt-t StriJinl, tınkı 1 'r - Ama yaplınıı! Or:ıda saz ik . tora gitme~e karar verdi. Fakat "Ölümümde hiç kimS:!Din suçu drlı t.eclbirler birbirini• aksine Ol• 

tanı. ve ,erbade fai.Jiyet, bu bomba gibi, birdenbire sandıltı ı ram etmediler y8' doktoru, ancak ona lüzum olmadı• y~ur,, sözlerini yaztlı, aonn luyordo. Mesel& bir garaj ealllhl 
il tatbikindetl blı,tli intizam, ?ulııntiıı~u tarafa fırlat!tı. Gözler! • _ Doltnısunu söylemek JAzım ~ 11 zaman bulmak kolaydır. Ark:ı Tanrıya dua etti, yattı ve yorganı bensin ponıpasau. alev saçan ma. 
L biiyQk bir den. ne ibret alın.:ı. :le şimş kle1' çaktı, nefesi ltHlldi ,;ize sormadan vodka içmek iste- arkaya Oç mahalleyi dolaştıktan ,.e başına çekU. Sabaha kadar uyuya. kineı gibi kullananı?' iaftklan dar
ı{ bir munttWJettlr ve bütün vilcuduna öyle bir h'~ dlm ve •. Ve Tanrı beni cezalan beş <.lefa doktor Cepbaryan'ın, Yf!" madı, ölilınil bekledi, ve mlitem.- daraııJa ~ı'.eıı, aynı llOkakta 
lfeıe, köylere natıedllen çoeuklar, \'rl tdı kı sülüklerle dolu bat9'cl•. dırdı. Karanlıkta kazara saz içtim. dl defa doktor Bultlhln'in kapısını diyen mezarında taze otlar bitti• bnhman başka mfüJafiler tank ida 

'ı c&ıın sonra, ne kadar şefkat ve 1a dü~mOştii sanki .•• Vod!ta yı-rt~ . Şimdi ne yapayım? çaldıktan sonra, belki eczacı ya.. ~nl ve kuşların cn•ıldaştıltını ta • de1d1erini boğmn!t maksaa'yla tıı. 
llhabb tle muamele görmüşlerdi ,·ncudıınu, evi, bütnn rnahalleyi Daşenka, kendi milsaadesi olm:ı• dıın eder, dilşüncesiyle eczabaneyc hay)'Ol etU .. 'mnbalarla 1111 llılayorlardı. Fakat 
t havaya uçuran bir dlnanıtt parçaın dan dolabın açılmı' oJdulunu dıı koştu. Burada epeyce beklemek Sabahleyinı1e knr)olaınnda oturll" bu kaımakan~' müdafaa !ltstenıi 
~ dcra, barınacakl•n yerler, dik. vuttuğunu zannetti ... Bafl, kollr•. yunca cnnlandı ... Acelıel le ınurnu ic:.br iti, nihayet kapı açıldı ve yor ve Daşen1<n,·a friUOmslyerck diipıaıu 24 ~aat durmağa \e son 
~;-e seçilmişti, buralarda rahatcu 1y-'·Jan hepsi koptu Te -..,,,,., yaktı, ka .... ··oladan ln<.11 ,.e çilli .. il. karcısına, kısa boylu, siyah ve kı• ınlahyordu: rl kllm ıs. bu ttl ,. 
~iYarane vakit .. eçirebilirlerdi. """ _,, '' " ·y ra ~ Ctt •&e mee r e " 
.~ "' •çtu, cehennemi bolladı... atınü, kemikleri cıkmış vücudunu vırcık saçlı, u)'kl\!u eczacı çıktı. - Sevgili hemşireci~iın, dürüst Varşova bu ilk hftcumdım blrlcat 

inin yatacak, giy~ şeyleri Üç dak._a tadar hareket etme- •ydınlatan mum 1 c.1 llı altında, saç Onun ylizüo kadar ciddi ve ak.lydl ve muntazam bir hayal 1ıüren insn· 
dı. Sa,;'ık ne•nretrlleri, i!Açları •• v e hl b' ı.;lln sonra pek U"'tün dtişman ':<ti\· 

&& - " en, nefes almadan sandıftın flst:ın. larını tm·ınnak i,.in taktığı kAAıt • ki Strljin bir nevi korku duymak• nı, ç ır zehir öldüremez. İşle mi. t] • •--' d U liikl 
a.. bllha••a ders .. örmeleri temin k .. ı 1 k 'C' erı .....,..m an g ç e HP • 
"lllını .. tf..... ., le yotıtı, sonra kalktı ve e" ~i l•n hışırdatattk yalımıyak dol:ı' ı tan kendisini alamadı. sa o ara b ni alalım. Mah' olma!.: t· :lileb'ldi. 

., '<endlne sordu: koştu. Yalnız çok zeki ve altrbaşlı Ya• 07.ereydim, ölüyor n ezi)et çek• 
ı._ l5aa bi · k böylece Do lıudı" cezacıların konu-·"llecekleri lOrd • ı· h' b' · Bir şehre h\lcum f'tmtden eV\ el "P r mılyon çocu ' , "Neredeyim1., h.bın içini gözden geçirirkc .,.., tını, şımc ıyse ıc ır şeyım bu ııı<•hrf siılcletle bombnr<lımnn 

ihtiyaçları, kılı kırk yararcıı• Alıh batına geldi~{ z:ıınan ilk his- sc t bir sesle: bir sesle: yok. Yalnız ıığzun biraz kn\'ruldu, 
il, em-"yet altına alındıktan 1 Ki "' ı· ııuz? li .. ·c sordu b' 1 boll r k t 1 .. tmelc harp kafdelerindl'n(llr. Eğ r ' ,.. ellili teY, ke9kin ıaı kokusuyc ı• - mln müsaadesiyle dolabı - r•C ıs ı)·orsu . t " • ır c e eazım 3anıyor, a a ıu· ~chlr h:wa hücumlnrma kars1 bi 

L ta, onların, -ni bayaUanndım De' "et içinde kalkarak: karıştırdınız? dedi. Bu vodka ora.. Slrijiıı, boğuhır gibi fısıldooı: tün vücudum. Tanrıya ~ok şükür, 
" 1~ ,,_ • ı ı d · korunm:ımı~ bu bomb:ıl'flmıs.nın 

tııı..'1111amalanua, ana baba hasret• "Eyvah, vodka yerin.• ııaı içır:. ya sizin için mi kondu? _Tanrı r17aı;ıçi11 ... l ca e erı.rn: sapa~:ığ)aru ... Sebep? Cunıkü ıııun. t.e'iiri çol< af{ır 
0
,ur hatta kati 

~emelerine ehemmiyet verildi. şim! diye inledi. Aman, yarabbi!,. Strijiıı, alnında toplanan soğuk Baıııı bi.r şc) l cr \'Oriniz ... Şimdi, lazam hayal sürüyonım. 
8e11eıer böyle geQ!l'ken, tetkikler Zehirlenml!J oldulunu düşnnünl'" terleri silerek: kazara gnz içtim! Ölüyorum! D~şenka, masrnnarı düşünerek ııet'ceyi temin {"debllfr. Fakat düş 
~ dikkatlerin verdlli neticeler. tıem Oşüdü, hem terledi. Odndııld - Hen... ben, Daşenka, ,odka - llica ederim asabilcşmeyin ve gözünü bir noktayacliktl ve: mıuı şehre ıtlrmcğe lta'kısmra tolı 
.~ .. --j t d d il kü 1,orkuclaıı nıldn ol\·ında du .. ·dullJ del'iil, ı;az içtim ... diye mırıldandı. benim soracağım suali.ere cevap - Jla:rır, bunun asıl selıebi g:ı. çu ak<ıini k~r. Sol<ak mnhare-

~ ye uyan ınyor u; ç n - " ~ " · · heLeri ....A, l<an ıl.tır, ate" alan bl-
d k•- ... ti' :ıcı, gözlerinde çakan şimcekl - Gaza niçin dokunuyorsunuz? verin. Asabileşmenizi bir hakikat ıın fena olması, diye ıçıni çekti. \"'• 

~ • mazhar ol u .. rı şeıAa 1 
., ı k ı nnta-•an ""tkan dom•" "Ok keıJr. 

hl ri · \afnsında çalınan çanlar ve mide Bu size ait bir iş mi'? Onu siz içsin olarak kabul elsek bill', bıı hl'ıllniı Demek ki, bakkal o 11ra o ıcı i' n• ' .... :. 
.._~ •nainde, yeni mu tle nı v k · d d ""I d ı · tir, onun 1·,.ı·n d ır·ı to~u u-k 1>1 ;~ ,ini döven çekiçler de zehiri·ı di)·e mi koydulnr? ı o sa, sızin fil.:• benim s'zi nnlnmnma engel oluvor. bana iyi .ıaz :ın eKı e •lrl'~ı ,. "' ..... ,,,_ 1"1amıyorlar, onlara, her IJ(ln, O l>ı'r bu•·uk knpı'k olnncl."n vermı'", le ' ·en U :ı.st erini \urmak l;;orluı-...._ 1 d ,.inmiş oldujunu iabat ediyordu. rinlzce, uazı bedava mı veriyo.-. s·z, gaz içtiniz deiil mi'I yle mi? .. " .. 
-q daha ı.sını)'Or ar ı. ... "' -1.. ı ıı hl b' k .. ı'"'le .""teş a,. ......... z. 8o 'Jüınünün yakla,tıiını hi.sserı lar? lln? Şimdi ıwzın kaça oldulıı- - F.\et. RBZ içtim! T\ıırtarınız, Ben cef ...... ş, ıc ın ır 0111111111 • ·• ,._iki 

t...:-llra, daha çabuk se-Jlşlp büyü. ~trijin, kendini bot lmHlere knr nu biliyoı musunuz? Bili)'Or mıı• 'ı)\'arınm! )eıillrr, mel'unlar, inşallah benim Bu aııılıın itibaren ~kn'ı hvbi 
l:"rdı. Kunet Te fikirce, dalma. •ırmıyarak yakınlarfyle Tedrol:w,mı• sunuz? Eczacı, soAukkanhhk ve ciddiyet çektiklerimi öbiır dünyada s ze d makine sa\'aşı olm:ıktan rıkar, pi 

lnkişar ıJôslerlyorlardı. Yeni ,.a karar ve-rdi " ba niyetle Da StriJin: ifade eden bir tavırla 31lsı masası- çeıklininlerl Hınzırlar, alçaklar.. yade ~P ıtınMI ctlar. Fakat .. 
diikJeri ,.. ka~ıla,ııklan hane- 5enkanın y:ıtak odasan:ı ıilll. (Jllln _ Sevgili Daşenka! diye inledi. na yaklaştı, kitabı açtı ve okama~rı Ve nçtı aı!zını, yumdu ııözünO... kak harbi tlenince sokakta olan 

~arşı bir yabancılık duymuyor_ ··-------------------... -----------------------------ııı--------_. • (Liitfen •)'fayı ~irtnb) · :.-eni ha;) atlannın şartJarın:ı. 
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~ '.Harp o~ ve l~ komutanlığından: 
l - .Ankar"k muaıkl gedikli erbaş ha7.ırlama ortaokulunun l ncl sınıfın 

denlJ: oandosu için talebe kayıt ve knbul olunacaktır. 
2 - I<ayıtlarc ı be.ziran, 942 de bnşlıınarak 20 ağwıtcıs 942 ye kadar dt 

\•nm e~Uecckllr • 
S lstanbl!l ve cıvnnnd:uı müracaat ccleceklerln lstnnbul deniz komutan. 

lrğtn:ı, M rmn ve ch·armcl:ın müracaat edeceklerin Mersinde deniz 
~edikli erb::ış hazırlama ortaokul mUclUrlUğline ve bu mmtakalar dı. 

eında ~>ulunanlann bulunduklan mahallin askerlik §Ubelerine mtlra_ 
en.at etmeltorı. ( 6127 ı 

tırkiye 

Zi AAT ASI 
ı<uruıuo ıarthı: ı8öli - Sermayesi: ıooo.uoo,ooo ı·ıırıı Urul, 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerı 
Para bırtktırenıere 28.SOO ura lkra~!ye "eriyor. 

s 
c.ırant Bankamnda kumbaralı H thbaralz tasarrw aesap!Armaa cıı u 

60 Urwı:ı bUJunanıara aenede ' d:ta çekilecek k'UI"'a Ue B§Bğıdak:J 

• • • • . -'° • 

pır.na gOre tkramlye dağttılacaktu 

llOO • Z.000 • 1%0 • " • 
!503 • ı.ooo • ıı-0 '° • 
ıso • ı.ooo "' ıGCJ • tt • 
UKl • f.oocJ • 

4.800 • 
•.BOC 
l,JıOC • 

OIKKNI': Besaplarmdak1 p&ralar bir ıene içinde ~ 11radaD qagı 
dllomtyenıere Uuıuniye çıktJB1 takc11rde % 20 razıaatyle verlJecektn. 

1 
K.eoidelu: U Mart, U B.az1ran, ll EyltU. ll Blrtnc1ka.nun tarthl• 

rt.ııoe vapı.tı:r. - . 
Ankara Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Tahminen beher adedi (190) kuruştan {4700) adet yem torba.sı nU. 
m~uıe ve §B!"tnamesine gtjre krpalı zarfla satın alınacaktır. 

Muhammen bodell (8980) Jlra olup ilk teminatı 669 lira 75 kuru,,tur. 
N~munesı hergün Ankarada J. genel K. J. satmalma komisyonunda görü. 
lUr Şartnamesı Ank&n:ı. ve lstanbul satmalına komisyonlarından para.sız 
vailir. lhnie:ıl Ankııra J. Genel komutanlık bln88Dlda J. satmalma komla_ 
l"O~tı odasında 22.6.042 p zartesi günü saııt l~ te yapılacaktır. 

lsteklllcrln kanuna uygun vesika temlıı:ıUarmı mubtcvı ltapnlı teklif 
m,.ktupltınnı ek.&iltmo vnktincloı bir saat evveline kadar komla~onn mak.. 
bn7 mukabUlnde vcrmclel'I. (3944-6058) 

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

Dolgun ücretle acele isci aranıyor 
Dolgun Ucrctle birinci suut kalıpçı, tcsviyecllert ile bir pılanyacıya 
acele lQzum vardır. 
A§ağtdakı ndre.se mUrııc..·uı.t: Demir sıuıayU Limited şlrkcU: Stııeymn 
nlye lsmctlyc cadd""• No. 26 

Dağıtma ofisi umum müdürlüğünden: 
Evvelce UAn cdlldlğl vcçhllo Ankara merkez kadrosunda mUnbal o_ 

Jan 100_260 lira ücretli memuriyetlere talip oıanlarm mO..Sab:ıka imtihan_ 
lan 22 hnzlnın pazarteai glinU Galatada petrol of'ısi dairesinde icra oluna.. 
c:ı.klır. Evvelce mUracaat c~ olanlarla yeniden mtıracnat etmek lstlycn· 
ıerln mezkür tarihte s:ıat l( ten evvel petrol ofisinde ha.zır bulunmalo.n 
iltaı olunur. (6iGS) 

ÇAl'pşnnyı anlamamıılıarr. Sokak 
harbi biwıdan binsya aypı1an ı;ar. 
ıır,smadrr. 

çirildll."ten sonr-n alt katJann t.e. 
ınizlenmesi kolıı.ydrr. Zira el bom
bası yulmnclan aşağıya dıı.ha. ko
lay atılır. 
Döşemeden n.511j;•rya mitralyözle 

R A B F. R - Akı:ı:ım Postam 

- Vurunuz dodl, aklnnıı bir oyun 1 
geldi. Biraz cb biz !fE"ytnnlık dilı;line-

' 

Diye mınldandı. Bir ljCzlooga uzan 
dı. 

llm. ' l\lcrl ı;ok yorgun ve Uzgilndü. 
Bllhussa Temuçlnln izini bu.lcı.ıııa.ılı. 

ğı l~in, nıUtem.ııdlyen onu dllştlnlıyor: 
- 7.avall; dl'Ulmnlıyı acuba 

Mcrlnin boynuna sarıldı: 

- Ben sizden ~ok ty:lllk ı;ördllm. 
sızı buradan bırnlcın:lk istemem. ı~a. 
kat benim yUzUmden size bir rcnalık 
ge!m ini de arzu ctncın. 817. hn7.ır_ 
l:mmız... bahçıvan ba~'Ulttnuw otele 

rede tını•!ICttller? hangi tuzağa 

~Urdülcr'r diye söyleniyordu. 

1.11dar götilnıUn •• herkes tdzlıı l>Unı. - l\fA,lEST1K OTF.LINDE BİR GECE. 
dnn Erfttlğinize lıuuuıın. n::ııpıdtın Vtı. Mis l'tlert otelin lokanta ında ye · 
cl!ıluşalım. Mcmlf'kctlnlre dönüyor ml"k ;ı1yordıı. BUtiln otel müşterileri 
muı; gibi görününüz. Ve kıyafetinizi Avrupıılıydı. 
dcğlı;tlrerelc _ b:ıhçn'nna görtınme - l'ılerl biran için kendi mnhltlnl bul. 
den _ tekrar buru~ a. geliniz. Benden rxm , ı:enllJ bir ndes alnush. 
\·c Tnşadan baııkn ıılzw bumda bu - Ertesi gün saat on ile on bir ıım. 
landuğuauzu hiç Jctınse bllmeeln. Rl- ınnda tı~trar Kurb:ı),n ltÖIJldlııo Erfde 
:ıl evin içinde saldıynlım, Bakıtlıın, <'••ğlııl dil lirılh nrdıı. l\lrrf Sfıll'rlt"n 
bu işin soııu nE"r ye \'nrae..'lk ! ı.n.-nf tini ıfeğlı;tlrooek \'O evde sal< 

1'111 l\lcrl blpkaç ıı:: nlyt> di llnt!Uk - 1 nsrnı:, hç vıınıı .. örlimnf:. ecclttı. 
ten onra bu tlJU'I makul gördll: Ta :ı, Merl.nin gidişinden hiç de• 

- PeldilA. Size ynrdıın l•tmck \•e memnun dr.~llcll. Meri giderken, ku. 
hiç olmazsa babaııız dönünceye kn. lnğına lğil('rdt: 
dnr yn.nrnın:ulıs lmlmnJt isterim. O -. Amnıı, bizi yııJnu. bınıkmn, mo 
halde buhçıvnnı:ı gelir gelmez «ımro. dnm? 
din, buraya bir kUçlllt nrabn getir • Diye yalvnrmıştı. 
sin. Kendisine otele gldec:·cğlml söyle- llrerı gr.ce otelde yemek 
yln. kendi kendine: 

- lll'r lit'~i blldlğlml \6 yılan hlkJ\. ı 
MlS ımı:ntNlN OTELE GiDİŞİ yc~lnln lçyi\ziiJıU bahçmına söyle • 
Korbay b:ıhrn-n.ıııı. eslcndl. Blmz • dlm. lçlmde dert ıwımııdı. IIcrtf ben· 1 

sonrr. lmpıyıı bir küçük ıır;/.ıa ı;eldl. den ayrılır a;ınlmoz, benim evden bu 
lç lınpıda \'edalnştıl:ır. işle sonunn kadnr mUc:ıdele edeceğim. 
Kurb:ıy 1>3hçınuıı:ı döndü: Zn\·aııı ıazı.ıu. ı:-eıçekt.cn pelt yalnı1 

- l\lndam menıh•ltetlne dönl\yor. kaldılnr. Belttııy kendi hedefine eriş. 
Onu otele trodAr göttır • met;: için lc.'lp cılerııe, bnhrıvnn va ı. 

- Bıışflıttıne, sanı taııllo bu ladarı da öldürtmekten re 
1.lls lUcrl arab:ıyıı bindi. klnmh·ecok. 
Bahçıvan çn/ıtayı nldı .. 
JUJşkten :ıynldılar. 

Hahçıvo.n arab!l.nın yanından yOrli. 
yor, w:ıı.ba.yı genç bir Çtnll çekiyor _ 
dtr. 
Dıılıçmın durnnmdı.. tıerlnclnl iz • 

hBr etti: 
- Nereye gideceksiniz ,mıul:un~ 

- Londrayn." 
- Neden böyle birdenbire lmlktı. 

mzT 
- tkl gtln sonra ,-a,pı.rı- \.-armrş. Bıı 

vapuru laıçırırsam, b!r ay daha bu· 
rnd::ı. kalmaj;"'& mechur olacab-ım. 

- Şanghıı.ydım memnun kalınııdı. 

ntz mıT 

- Çok gtıze1, ~k eğlenceli bfr 
memleket. Bıt!"IWb g~ habralan 
hiçbir zaman nnntmıyacağım, 

- Hele o yrluınl:ı.rb ımlkadele edl. 
etntz. •. 

- H::ı... rı:ı P-rMnym s-öndcrdlğl ~,. 
lıınlı..r ''llı mı lyoMUn 'l 

B:ılı~n·:ın birdenbire !'lll.saladı: 
- Boktay mı dediniz? Fakat oııun 

bir şeyden hııbcrl yoktu. 
- Bektny hesnbm:l mı.ınl lconuşa. 

blll;ıorsun1 Belki o bunu itlnıf OOC" 
cektl. 

- Bekt.ny, blzJm ktlçük sanrn bnbn 
doırtudıır, mnd:ım! Böyle korkunç fJB
lmlardnn hiç hoslanın:ı:ı o. 

- llo5la.nma.snydr, yapınaı.dı. 
- Size ltlrnf etml& gibi konusu _ 

yonmnuz! 

- Ya sen1., ecn de oınun avukııtı 
gibi, dnlma kondl ini miida.faa ediyor 
ııun? 

Yemek 
(Şanghny 

gcçtt. 

• • • 
ycrkr.n eline 
postası) adlı bir 

o gtlnld! 
gazete 

(Ş:ınghııy postası) nk~ml:ın cı • 
kar bcJ nclmllel bir gazeteydi. Bu sn
:ı:etode İngiliz, ttnlyon, Japon, Ame. 
rlkan ve Felemooldl muba.rrlrlcr ça.. 
hşırdr. 

l\lls Meri gazeteyi 01.."Urken g6zUne 
~yle bir haber Ulştt: 

"Bu ııabnh, beynelmilel zabıta he _ 
yeti bir cinayet mesclesı üzerln~ fa_ 
aUyete geçmiştir, Kurbay adlı bir 
çlnll kızın od~ hlzmotçlsl geçenlerde 
tnglllz l<umnndnnmrn lcapıaı önünde 
füdUrUlmll.!1 ve bu hft.dlse faili olarak 
bir japon ce11Adı ileri sUrUlmtıştu. 

Hlzmetçl kadmm oo..,ı esrarengiz bir 
şeklide ortaadn kaybolmuştu. O gtin· 
denbcrt aranmakta olan bu kı>slk ba_ 
§m izi Uzerlnde ytlrUnnıcktcdlr Rr 
JW glln kadar okuyuculanmıza bu 
husu ... a çok heyecanlı malQınat vero. 
ceğimı.zı uwtıyoruz ... 

Mis Meri bu haberi hayretle oku. 
dıı. 

- lk>n htıdise kapandı sruuyor _ 
dwn. Demek ki beynelmllel :zabıta • 
heyetı mesclc,:11 hllll takip ediyormuş, 
itte buruı ç.olt sevindim. Zabıtanın 
bu ~ı llımııl ettiğini znıınNlcrek, Kur 
bayın hlmıetçlslno çol< acımıştım. 
Herhalde bu zabıta taldblnln sonllll
da (Bclctay) denilen casusun yaka~, 
ele \•ereceğini ve bu 1sto pnrmağı ol. 
duf,"llnu ~hnıin edlyur~uıo. 
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TüRKiYE iŞ BANK ASI 
l&u llilul.!U a'tı:ı...l!.:.lil 

Ki!rük T!\qarnıf 
HesDnlan 

1 adet ~ Ural.ık - ZOOO.-~ 
• • 1000 • ., ısooo- • 

1942 '"1'RAM.IYE PLANJ 
1 • lOC) • - 1600.- • 
• • 600 • - 1600.- • 
ıo • 2.50 ... - ı:ıcxı- • liEŞh>Et.ltU: ı Şubat. 4 

•lnym, ! .. fuıot-Otı. ' fJdo. 
cl~rtn tarUılertıuse 

,.pıtır. 

'° • 100 
" - •CJOO.- • 

~ • ao • - moo..- • 
2Q() • ı:ı • - 0000.- • 
zoc • lO • - 2000.- • 

İstanbul Defterdarlığından: 

Muhammen t 
Do.cıyo. No. Nevı bedel Tcınlıl!\ 

51::!17-1114/237 Mccldiyeköytlnde 12 pafta 68 ada 12 par. 

238 

256 

257 

sel No. 1ı {1160) metre murabbaı arsa. 
nın tamı.mı. 

Mccldlyeköyünde 12 po.fta 68 ada 13 par. 
sel No. lı (740) metro murabbr.r arsanın 
tamamı, 

Mecidlyçköyllnde 12 patta 75 ada ı par. 
sel No. lı (4740) metre murabbaı arsanm 
tamamı 

116 

148 

711 
MocldlyclcöyUndo 12 patta 75 ada 2 par
s-el NoJı (8620) metro murabbaı arsanın 
tamamı, 724' ~ 

Yukarda yazılı gayrimenkuller 29.6,942 pazartesi günU saat 14 tc nı!l-
11 emla.k mUdilrlUğünde m!ltC§ekkll komisyonda ayrı ayrı ve aı;ılt artttt• 
m:ı ile satılacaktır. Mahallen görmek lstlyenlerı.n ayın 17 ve 20 uıcl gnıı.. 
lcri l'aat 10 dan 12 ye kadar McclcllyeköyUndo polis karakolu ~d& 
bu.1u:acak olan mimarmıız:ı müracaatın. Fazla iza.luıt için mllll eıı:ıJal' 
mUdı\rlUğllno mUrcaat. 

Satılacak arazı Uzcrinde yerlerini gösterir levhalar çakılıdır. (6467) 
~~--~~~~~~~~~~~~~~~--·~~~----~ 

Kars ValiJiğinden: 
• o,.:ret 1 - Eksiltmeye konulan iş: 51605 Jlro. 82 kuru§ k~ bedelli vil ~ 

ycllnrmdnkl 14 köprü ah,ap aksammm ycnllenmcsi kapalı zart usıııD0 

18.6.942 gUnUnden itibaren 15 gün mUddeUc ckalltmeye konulmuştur. 
2 - İhale vahidi fiyat usuıu üzeredir, 
8 - Bu i&-e nit evrak §Unlnrdır: 
4 -.,. Mukavele projesi, eksiltme şartıınmcsl hu!Ust ve fenni şartns.ıxıtt 

k~lf huUl.sa cetveli, bnymı:ırlık l§lcrl genel §artnamesl. 
5 - Bu evrakı görmek lstlyenler na!la vcklUcU ;le ve köprWer re

isliğinde ve Kars nalfa mUdUriUğUııde görcbl11rler. 
6 - Muvakkat teminat s~~o Ura 29 kuruştur. 

Bir şe>..hre girmek için Almanla· 
nn Jrnlbndığı metod evveıa ke
narda biı1ca.ç bin!lyı 1 gal etmdc. 
tir. Bu binalar ~liııecck harekat 
için üs '\'nZİfesini {:fırilr. Mli<lııfaa 
siskttninrle bir ge<Uk o.çıldı mı bU
cum edenler bu gedi&-1 genişlet
mel:le uğraşmazlar; ewelee tayin 
ettikJcri bir nolı.-t:ıyn. doj;rnı dalma.
ya ça:llŞIJ"lar. Ev'\"dec tayin edi -
len bn nokta .ekse.riya çok yüksek 
bir bhındır. Zinı yilksek bio!ldan 
şehre bAklm olm:tk dıı.hıı kolaydır. 
Şehrin birknç noktosm<la böyle bir 
Jraç bina elde cilildikt.cn sonra. 
~Jıre hakim ohnalc kolav bir iş ol
maktlıdır. 

ateş açıwlk ııi beten kolaydır. Jlal. llahı:eıvnn blrıı:ı geride kaldı .. Mis .a•erl yemek yeri en ı;nzcte,:11 
de göı.UnUn önünden ııyırıımıyordu. 

7 - lstelcHlerln bu l§e glrcbllmelerı için bir d~fadıı en az 25000 lJrıtuJ' 
lnı,ı< at ve tamirat yapmış olmaları ve ihale gününden en az 3 glln e~e!l' 
ne kadar vilAyetc mtıracantlıı. vtıa.yct vesika komisyonundan aıacakllltl 
ehi!yet ''eslknlarlle 942 yılı tıcaret odası vesikalarını ibrnz etmeleri. 

F.ğer sotmk nılidufn.ası her şey 
ewelden dili üniHerek hazırJnnmış. 
sa, eğer s:ığia...'tlea tutu1nn dayan

ma. nokt.t\fan J} i hes:ıpln.nmı a 
ılüşmanm hücumu çok güç hir ı:,;c
!dJ alır. Sokrılc mitr:ıtyöz at.e5i ile 
İftm.'Wliylc t:ır:nı.ıı.bilir. hfıyle bir 
'\':lzfyette imla.o dü mnn için "tu. 
::ak,, u Hine mUmc:ıabn bıı.5l;n 
ı:.ure kn 'mıız. Bu u uJii la ac:ı nn
latn1ım: 

EVl'elC ı:;u noıruı.vı hatrrdan çı
kıtmnyalım J,f Rl.'J•rc s."\lfür:ın ılils. 
nıanın m'.lk adı bir bina ele ~ecir· 
meldir. İkinci bir e-r İCNiye bir 
bombl. s-ıllar, hliC'1lm eılllen oda. 
d:!kl mllü:ıfller bu un"tle ortadan 
lmldm1 ır, o vnldt jU, (lcllirl eç:ın 

istihlin P':"İ bu 'll"lil"l bir :ı.clam ~"
~~bil • •• I,.-·br ı::enlslctil'. Ye bir 
ihtiı t t!'tlblri ola.~k (l:ı, içıari.re 
ikin~· bir ol bombası sallar . 

E,·c 0 lrcn n .l.E'rler :ılt katlı!rlıı 
mrş~1 ol:>w·al':l!r lloıt J·n'ln.rn hr 
mt'nrrh". (ilinkü ns:ıj;ı ~.ııtfa.rda-
1.-f !rihlnfileri ortıulnn kntdın1ı1c • 
f.ıın sen"=' wkurnı. <'J'mmk 'mktln
sır. ~'!'[:!,..lr. Fnl;nt ü t 1-nt ele ı;e-

bulrt yukMıd:m döMHcn tci!lo.rlıı. \'o suırtu. tt 

gözleri hnmp olm~ bir halde aşa- Arabacı bir arolık nrkıısUlll bale _ 

Bu l•onmmıa arabacıyı c1ıı lru§lru _ 
lnııılırılı. Bir ~ılu.n Mki\yesl.. \e nek
t.l) •. Bunlar bir muıımmayu. benziyor 
du. 

ğıcl:ın yukıı.rrya atesi id:ırc etmek tı. 
çok güçtilr. Bunlnr(l:ın ba'}lrn. e\' 
mohıırebelcrlnde göğUcı göğüse 
!.&l'J>Işm:ıl:ır sık sık olur. Göj;';'iis 
göğü e çarpı:;mnlanln yıtkıından 
düşmanın 07.crinc atılmak daha 
kolaydır. 

ıı: ~. 

lllr~ sonra Morlınln tarif ettiği o. 
Bir mmt:ılm<l!\l{i eder fsgn.1 olun 

du mu hücum eden kıtalar soknk. 
twı yürüye ylirflye cl!Lha geniş bir 
caddeye gclehtıirlcr. Eğer bu so
lmlt mit.mlyöz ateşi i~ müdnfaa 
dlJiyors:ı bu g<>çiş nncak ko ıı.r a
<lmılıı. ynpil"billr. Ec;asen le ""e ha. 
fiınn. yerlestirilcn bir d o;:ıç:ır 
makine so!adı: mulıaclnık ~: J.om
nınlctadır. 

Anlattı~"llllll scı;:Jde Jıiirum Y"l
Ynş olor. l'ıı.knt U:i t.srartnn ııtı
lnn mcnnller nrasmdn bir sokn~a 
cepheden JıUcum intihnrclaıı baş:.a 
Jıir şey değildir, 

Bu ta!'"L lıl!l"umJarn kar"J mUda
fannrn baslıc-a unsuru e\~'t?IA bnu 
nolrtalnn iyice nnlıuruıktrr: 'J'üff'k 
pjzel bir silllıtrr. Tüfe,t.J He ken
<1:.,fnj mlid:ıf:ın cdl'TI f'r uzaktan 
hiknmhm defeder fn~mt ~nkınd:ın 
nf~lım hücurnlnnı hir şey ynp:ımıız. 
ll •fralyözler ~mkmn lm,rqı mlhlafun 
ı.ilillmJır. o J, .. Me cvlf'r(l"n yaıu~n
cuk miid:ıf:ı:ılnrcla t!ife'kli c;-Jer 
:ı. Ulc;eklcrc, •nitrnl~·özler B"'ağı kat
lara Jı:onmahdır. 

Çanlar ve m:ıl (ıen •er blr e\'e 
glmıloı otan clil-ını:ınn lmrsı ~Uzel 
bir mildaf:ıa mrkezi olur. • 

Görtfüh•o•· ld sokn t h'1rbl lıusu
.. i hıız•rlık İ<ıtl.ym Yeni bir tUb!ye 
Jı:ırbi<llr. 

telin önUnd~ durdutnr. 
Otel gııl'60nu bir A\TUpahydı" der_ 

huı madamın çantı:ı..cımı aldı: 
- Buyurunuz, ml5.. nercdoydinl~ 

kaç gUrıılür'r 

!His :'ll<'rl ıırnb:ıdnn Lndi: 
- Kısa bir 8f':I ıı.lıat.. oimdl dönU • 

yorum. 
Ambncnıın p.mısını verdi. 
Ve rohçmınu bir mlktıır 

\'ermeyi de ihmal f!tnıedl. 
- Allah:u!>mıırlıı.dılc, 

Uohcıvnn gül rck scUl.mludı: 

- Glile güle madam. \ 'olunuz ~ı.lc 
olsun. 
Anıb:ı döndü. 
l\lis l\lert oklP g1rdi. 
Bıı.hrrvan otrlln kııpısına !Jllylo lıfr 

ı;oz nttı: 

"l\lııcestUt oteli,. lcvtıasuıı gördll. 
Ve yUrUdU. 

* * • 
l\ferl bir l'IOfj odıı Jdralndı .• 
llnvulmm yerleştirdi. 
Snnt dördü çalıyordu. 
l\lls l\lerl o geı-eyl otelde geçlmıe_ 

~o knrıır vennJştl. 

llaJıcıvıın hngUn ıı:ıat onclıı OChlr 
ç:ı~ı!!ınıı ln~r, lötcbı!TI alır ve f ki sıı.
o.t dışnrtla ltnhrdr, 

l\llr Meri bunu dü ünr.rok: 
- l'arrn t onlln telcrar Kurba. 

)'111 kli1il.-Une gideceğim. 

Yanındaki ınasnd otıırnn lBşlı 
bir İlıgillı, gazete muhııblrlnln ıırıı 
sıra :Mis Merlyo k:ıkması :,ıtiphe uyan. 
dırmı:ştı. 

Mis Meri: 
-Şu ndamlıı ııhbab olmak pek fay 

dnsız olroıynca.k.. 

Dedi, lnglllzce seh\m \'Crdlldr.n son 
ra: 

- nn ıı.kşıımkl gazetelerde çok he_ 
:_\(J('.f!nlı haberler \'al, t!e~IJ mi, mis. 
tcrf 

Diyerek, kcırıu m:ı Z"mlnl açtı. 
Mister l'arkcr çok SC\'lnıll ve ukl 

bir ııdamdr. Derhal ayıı{>a. kaUmrak, 
ln,:lllz kııdınını sel~ml.ndı: 

- Böyle Mr yerde ıu~ndl dilimle 
Jtonuşan blrlıll r:ıstl:ım:ık ao knd:ır 
sevinç veriyor bana. 

- IS11yıırıınuz, mister Pnrltl'r., 
vaktiniz varım ve nılg:ıfirlnlz )·oJts:ı, 
oturu.uuz da lwnuşalrın • 

_ Ah, teşcltkUr ederhn nıls, çok 
lil tu fldl n;ınız ! 

Mister Parkcr m:ı.sanın bos koltu
j;'1Jn3 otnrdu: 

- Yalnı~ mr!lmn, mls'l 

8 - İhale 8.7.942 tarlhlno mUsacllt cuma gü.zıU s:ınt 15 tc Kars nailli 
ıııUdtirlUğU binasnıda mUtC§'ekkH inşaat komisyonunda yapılacaktır. t 

9 - İstekliler 2490 numaralı kanuna tcvtlk:ın lınzırlıyacaktarı ı:eJtll 
ııı.-:1,.tuplılrını mczk1lr günde saat 15 e kadar makbuz mukabilinde koın19• 
yon :rdsllğlne vermeleri. 

Postada vukubulncak gecikmeler kabul edilmez. (6599) 

Zonguldak devld orman isletme revir 
flmirliğinden: 

Zonguldak merkez kazasının ayrlnl, kayını; kdere ormanmdan ((92.28) 
l:e;·tal kayın, gUrgen, meşe odun, tomruk, ve kamalığı ile ayni ormnnd811 
l50(l()) kental onr.ıın gUlU odunu sökme, kesme, topluma ve taşıma vcv ' 
rek _ Zongul<lak şosesi heaarında gösterilecek istok ycrl.!rin!ı Istıneıne 1.§I 
o.çık eksiltmeye konulmUf;tur. 

Beoor kentalinin muhnmmen bedeli 50 hunıştur. 
Eksfl~me S.7.942 tarıhlııe rasUıyn.ıı cuma gUnıl saat 15 te devlet orınıııı 

:eıetmcsi rovlr O.mlrllğlrun Zonguldaktaki d:ılreai:ıde yapılacaktır. 
1steklilerin eksiltmeye iştirak için (2442) ıra (69) kuruş temnati ınu. 

vakkatelerlnl ekailtmc santinden evvel revtr veznesine yatınırak maltbtıı 
nlmaları ve l.anunl şartnamesi Ankarada orman umum mtldUrıllğllııdll 
vp ZOnguldaktll orman ı;evırge mUdUrlUğllnde görllleblllr. 

Fazla fz:ı.hat almıık f::ıtıyenıerin her znmnn ?.onguldak orman revir ı· 
mirllğlne mUnıcaat etmelerı. (6635) 

- t~vct. D:ılma ve lu~r yerde yal. barışmak Uzcre. Faknt ben htım Şıuıg", lcl gnf.ctecllcr içinde en çok mn,-af'-
nızun. 1 haydan memleketime gidemedim. l fnlc olrı:ılı:ırdıın biri olduğumu .oylU.. 

- Nrrell iniz? - Gazetedeki <'inayet hAdl esini yorlar. 
- Londrnlı.. okudunuz mu'! 1 - Tebrik ederim 
- Ah, ne saadl.'t Şan~hftyıfa bir Pıırkor haşmı snlladı: l\lls l\l('rl yem('ğl~l bttlrml§tl. 

Londrnlı lı>ydl ile tnııışınak.. - Hııyır. liııtıdan, bıı;-.:ı.ktan, ta.. '\llııtcr Parkcr bir krnıynk rımarta· 
- Ya slzf" b:ıncadan hlı;ı hoşlnnmam. Harp ha· dı. 
- Ben Llverpuldıı doğmuşum. Fa. berlerlnl yazarken bile ı;ok ıstıra.b ı - Siz bir şey nlrn:ız mısuw., wJS f 

ltat bUtUn ömrüm Londrncb geçti, ÇL'kerlm. - Illr gıız.oz lccceğlnı.. 
- Şıınghııyclıı ne :ıaıwuıdAnberl - Garip &ey! Ohaldc nıısıl oluyor ı Par!{er garsona: 

bulıınııyorıııınu:r.T Cln oo~·le bir znınnnda harp nıuhııblr. - Ulr ga'lO:ı:. diye 114ve etti. 
- Altı yedi aydır.. 11:.r.I ynpablllyorsunu:ı. 'l 1 l\fls Meri ıırua cinayetten tınhııcdi. 
- Şlipheslz harp mnn:ıse~tııc - Bu bir tes:ıdUtUlr mis! Zorla yor: 

geldiniz, değil mi T ı;Underdller bc.nl bunıya. &IJın•nntlh, 1 
- E\•et. Harp bitti,. lkl oovlot bu ltorkaklı •ıma rağruen beyııelwl • 

(Devamı var)) 


