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Rommelln Tobruta 
dlşlrm ek iç•a 

~l!llandıll) ttblye 
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!'-~ a!f~ 1Makinemiz dönerken alınmıştır: H ükU netçe elko .. 
~~r:~~an Müessif bir kaz·a nan mulıtelif 

maddeler 
Hüseyin Cahid YALÇl~J 

[ TAI.'YA-'V. radyosu ingitizcc 
neşriyatında şu ha\adi)o,i \ 'e 

riyor: 
Frankfurter Çaytuııgon yazd~ 

larma atfen &rllndE'n bHdirildi 
ğine ~öre şJmat A frikasrnda mih 
ver ordulurmm cluraklanıası şu 
sebeplerden ileri ı;.elmelltedir: 

1 - l\lilıver orclulan btlrah.ıte 
muht.:ıçtrhır. 

2 - l\la.lzemelerinln tamam 
Janması lazımdı. 

S - Dü~manro !"ekfzinci or•Io.· 
su ıı:~riden takviye almıştı. 

l\lareşaJ Rommel ordusunun E l 
alemeyn karşısındaki \ azi:ve ti 
ha klonda İtalyan radyosunun·.\ 1. 
mıtn gazetelerinden alarak verdi
~i izahat herhalde rnihl•er 11 ley • 
hinde çalışan propllganda merkez. 
terinden neşrolunan mati'imat gibi 
bir tarafa bıralalamaz. Bunlur 
bize mihver hakkında kar.aat 'e. 
rebile~k en doğru malumat ad. 
dolanmak liizımdır. Kendileri ta 
rafın<lan nri1en izahnta istinrAt 
edilerek ~manlacak neticelere 
mihveıin hiçbir diyel.'eği olam:ız. 

l\lih\·erin verdi~ izahat tan ne 
anla~thyor! En1el3. ııima!i Afrika 
da mihver ordnlan dnra.klnmak 
zaruretinde kalım~lardır. !Ui:her 
tarafından itiraf olunan bu durak 
lamanm ifade etti~j · hakikııtse an · 
t'ak 5udur: LJbya<la mihver kov 
Yet1erinin kar.andıkhln ıtak!beler 
yamn kalnn5tll', Çünkü bedeline 

, erJ~Jyen ''e mücadele~ mantıki 
neticesine \ ardmımryan bir ordu 
~e~ekteıı mnaffak olmuş sayıla. 
rnaz. ~fihver ordusu durakladığı. 
na gör~ yarın g~rllemesi ~ tıek 
mümkündür. 

Alınan ordu§o neden dunık1~ 
maya mecbur oldu. Evveli bu or. 
do. yorgun düşmü~ı istirahat mec. 
bortyeti duymuş. Mareşal RomnıeJ 

• ordusu 18 ~ndenberi EI'nle 
meyode dinleniyor. Demek ki ge 
neraJ Obinlek'tn ktn-vetleri bir 
boz~una ağrıyarak Alman ordusu 
karşısında kMmannştır. ı·er ti?r 
ketmi~tir, fakat mnaffaloyeti 
düşmana pahalıya satmıştır. O 
derecede ki diişm:ın hi\18. k~dtni 
toplıyamıyor. 

Saniyen l\fare5aJ • Rommel ordu· 
su 18 ı?:ÜD dinlendikt.en sonra yor• 
gunJuğuno ı;ıka.rama.dığı gibi mnh. 
taı: olduğu cephaneyi de alama. 
mışbr. Bu bize neyi anlatır. De
mek Mare~al Rommel ordu • 
&unun le\'azrm hattan muntazam 
islemtyor. Niçin? Çünkü lngiliz 
m:aJdan karada, tngillz d'2nl.\altı· 
ları, harp gemileri ve uçatdan de 
n iz<1e mihver münalca~eleriıd ciddi 
&urctte fz'ac ediyor. Demek ki 
Mareşal Rom.mel orilusunda han 
lrnvvetleri bakrmmdan üstünlük oL 
madığı gibi Akdenlzde de hare
k!!t serbesti~I yoktnr. Eğel' başta 
fürlü olsaydı Mareşal Rommel or. 
duo;nna 18 gtlnde kil.fi derecede 
<'l'[)bane gelir bo ordu 18 gün. 
<le dinlenir ve cephııneBİni 
nlmı!t ol~ay(lı El'alemeynde bQ~ 

lıcıo;;11na vakit geÇİJ'İr miydi? 
~ hnan ordn<;;onun El'aleme'.\ln 

lrn1."5 l"iıoda duraklamasının Uı;ü·ıı· 
<'ii "-ebebi olarak tn~U'zfarin Glri
den tak\iye alma~ı ır;isteriJlyor. 

Demek tn~illzlerln muzaffcl' bir 
dü5m:ın ordasnnn dorclurabilecek 
ı·ada.r Mr~rr moharebestne takvi 
~e kuvvetleri yollamaya kayn ak 
lnn müsaittir. Ayn i zamanda dn 
raklanıanın 18 gün clevam ettiği 
ne göre l\lareşaJ Rommel'in ~eri• 
f]('n tn~Uizler kadar taJniye krta 
lan alamadığı c:abit ol~or. Demek 
ki Mareşal Rommel ordasile · gene. 
raJ Ohln1ek arasoulaki muvaze:tc 
"İin C?eÇti'k~ mih,·er aleyhinde c.e. 
fismek mümkündür. 1-:te t truyan 
radyosunun yımtığı neı.ırlyattan 
ıı~facıdan hakikat! ... 

Akyap limanı şiddetle 
bombalandı 

Londra, 18 ( ~. A.) - A kva'b 
limanı o kadar afu bombalanm1ş• 
ttr ki. bu limam "'artık Jap·w!ann 
hlr ü11 olarak kullan:ıcaklan zan• 
nedilmemektedir. 

HAk<KI N DA 

Hükfimetin tebliği 
Atılay denizaitımız battı 
38 kişilik . mürettebatı malesefkurtula

mamış · \şehit olmuşlardır 

l\Jüessil kaz ı· · d b • a. ne ı~sın e a tan Atı~ay den'z.ılt.ı gemimiz, resmJni koyduğumuz; Ba.trrayın bir eşiydi, 
t'ilf> ı.enesinde denize indirilmişti 

Ankara, 18 (A.A.) - .BaıtvekAietten tebliğ t•dlL 11e de gemJnln ruürettebatmm kurta.nlıııası mttmkUn 
mi.~tir. ola.nıa.mıştır. 

Çanakkale boğazı· iln ii.nde H temmuz giinü talim Ahlay denl:c.altı ıremlm1z mürettebatının bn su. 
va:r.lft'l!llnl yap makta olan Atılay deolza.l t.ı ge.ulınlz retle ~ehit olmuş olduklarmı tcell8Ürle bfldJrJr, kederli 
dalı' yapmııt ve sebeb i anJaşıJamıyan bir A.rrz:ı.:l.an do. nlJc.Ierine SOıflSUz ta:ı:l~etlerim!zi sunanz. 
layı bir daha çıkma.mı'}tır. Dalıp da. ~ıkamıyan gemi İ~'indekl mürettebat ve 

Geminin 80 metre dE'rfnlikte battlğı tesbıt Gıillml§_ ımbaylann miktarı 88 dJI', Bunların ıstmlerl bi!Ah.ıre 
tir. Memleketimizde bulunan bilumum tahlieiye vaııı • bildlrileccktır. 

taları en kısa z.amanda vaka maJıalllne gönderilını,. 

Şarkta 
1 imoçenko 
orttuları 

mütemadiyen 
geriliyor 
Rdstol şehri 

Alman tehdidi 
altına girdi 

--.0-

Vorotilofgradm A1manlar 
tarafından zaptedildiği 
henüz Ruslar tarafından 

teyit edilmedi 

Londra., 18 (A. A. ) - B. B. C: 
Don cephesinde fevkalade kan• 

Jr muh:tı-ebeler olma.ktadrr. Rus 
orduları bu kesimde ricate devam 
f-ttikJeıi sırada, Ruslar Voronez 
~ehrlnt ellerinde tuttuktan başka 
Alma:tl:ın bazı yerlerden de g~ri 

atmışlardrr. 

Dün geceyansı Mo!kovad~n ne§ 
redilen resmt Rus tebliğinde şöy• 
le denilmektedir: 

"17 Temmuzda kıtaatıınız Vorıo• 
nez mmtakasmda ve Melerovonun 
cenubunda çarpışmışlardır ... 

Voronezde Rnslarm vaziyeti iyi 
ll!'ııtiği anla~rlmakt:adrr. Rus·a.r, 
oir noktad:! Almanları Don nehri. 
ne kadar çekilmeğe icbar ettikle 

(Devamı S Uncüde) 

Rus barp gemileri 
Finlandiya körfezinde Al. 

man nakliyatına hücum 
ettiler 

3 ganbot blrlfevrlye 
gemısı batırıldı 

Amerikada 

Hav'a nakliye. ku
mandanhğı kuruldu 

--o-

Askeri kıtalar harp sahasına 
taşınacak 

Lon<Jra, 18 (A.A.) - B .B.O: 

Amerika . hava kuvvetleri kuman_ 
danı general Arnold bir ha.va nakliye 
kumandanlığı kurulduğunu beyan et. 
mlştir. Bu kumandanlığın vazifesi, 
yıldırım ta.arruı:und.a paraşiltçiller 

de dabU olmak Uzere, kullanılacak 

askert kuvvetleri icabeden yerlere 
tayyarelerle nakletmek olacaktır. 

General Arnold, Birleşik Amerikanın 
teknik tesisat ve vasrtala.r bakımın. 
dan mihver devletlerine llııtün oİClu. 
ğunu tıAve etmiştir. 

lktısat ve mlnaka-1 

IAt vekilleri ge~ ı;Ji 

Mısırda 
Rommelin 

merkezdeki 
hücumu 

akim kaldı 
lnglltzıerın Mlllver 

llatıarına nilaz 
ettlkleı·ı bildırillyor 

-o-

Romel Ruvey tepesini zap. 
etmek ve İngiliz tanklarını 
mağlup etmek planında 

muvaffak olamadı 

LOitdro, 18 ( A.A.) - Mısır çö• 
!ünde başlamış ofon üçüncü büyük 
tank muharebesi fngilizkrc mem 
nunluk Vl!rccek suretle geli-ımkte • 
dir. 

Londra. 18 (A , A.) - Mı~ırda se
kizinci ordu nezclinde bulunan 

Mllnaltala.t vekili amlraI Fahri En. i Röyterin hususi muhabiri bildiri , 
ginle iktısat vekili Sırrı Day bu sa. ı yor: 
bahki ekspre sle Ankara.dan şehrhmi. I Mareşal Rommelln merkezde yap 
ze gelmişlerdir. (\.'4zısı S ünciide) 

Deri renkler! 
· tabdlt ediliyor 
Lüks kadın iskarpin ve çantası 

imail de yasak olacak 
sa kunduracı uııtası Tahsin Ceğitlıı 

yaptığı numuneler takdir edilmiştir. 
Yakında ucuza mal olacak bu Up a. 
yakkabı imaline ba~anacaktrr. A. 
yakkabı imalinde kullanılan deri 

Vilayetler arasında nakil 
ve satışa · müsaade 
edileceği umuluyor 

iAŞE UMUM MODORLERi 
Kararların tatbıkatile meş
gul olmak Üzeı e istihsal 

mınlakalarına gönderildiler 
Ticaret vekili Beh~t Uz, dUn An. ' ğl bir telgra!la, hububat ka.ra.rname. 

karada vek&lette Ucaret ve lıı.şe işle. sine göre mülhakatta ve civar kaza. 
ri üzerinde çalıştıktan ııonra. akşam larda alınması ıazmı gelen tertibat 
UstU Toprak mahsulleri ofisi.ne gide. ve yapılacak i§leriıı bi!dlrilmes.inl iı. 
rek geç vakte kadar meşgul <>lmuş • temiştir, 

tur. '!'icaret vekili, müstalıailden lAŞE MlJSTEŞARLIGININ 
mubayaa edilecek zahtrenln ambar. TAŞRA TEŞ.KlLATI 
lard.a toplanması iÇtn alınl}cak ted - Diğe rt&raftan Ankara.dan bildiri!. 
birlerle bu işler için yapı.lan hazır_ diğine göre alA.ka.dar mahafılde son 
lık plAnmın tatbik §!'killeri Uzerlııde alınan kararlar Uzerlne ia.~ mUste. 
direktifler vermiştir • şarlığulm taşra teşki!Atına lil.zum 

Ticaret vekaleti.niD hariçten getirt kalmadığı yolunda bir kanaat izhar 
tlği 2500 ton buğdayın da ihtiyacı o. edilmiştir. Ayrıca., §imdiye kadar e1. 
fan yerlere dağıtılması için icap eden de edilen tecrübeler gözönUnde tutu. 
emirler verilmiştir. larak bu müsteşarlığın merkez kad • 

Hububat mah.sulllnde.n muayyen !osunda. da esaslı ısla.hat yapılacak 
niabetleri lx>deU mukabilinde satın tır. Diğ'er taraftan, şimdiye kadar 
alındıktan sonra geri kalan kısmmm el konmuş olan maddelerin bir Vlll. 

serbest bırak.tlma.sı hakkında.ki ka • yetten diğer vilayete gönderilıneatn<S 
ra.rna.ı:ne ile hububat fiya.Uarmın art.. ve serbestçe eatı~a arzedUmesuıe mu 
tırılmasma dair kararname vek!let &ll&de edileceği un:ıulmaktadI.r. 
t&ra.fmdan telgrafla. valUUdere teb • 
liğ edllm~ttr. Kararnameler bugün. 
kU resmt gazetede neşredilerek yü. 
rilrlUğe konm:ışlardır. 
Diğer taraftan ia.şede bulunan n 

merkezde çalıgn:ıakta olan . umum 
mlldürlerden mUrekkep kollar Ada. 
ııa, Balıkealr, Ege, Trakya gibi is • 
tihııal mmtake.Jarma gitmek Uzere 
yola çıkarılmıı:ıtır Umum mll<iUrle . 
ri.n yanlarında lli~umu kadar memur 
da iııtib.sal bölgelerine gitmiştir. ta~e 
teı:ıkUA.tı ,erkıl.nı son kara.rnameıe • 
rin tatbikile mahallcrınde me~gul o. 
lacaklar ve mahsullin devlet ambar. 
larma biran evvel sevki için gereken 
A.cil tedbirleri muhabereye lUzuın ve 
hacet kalm3.k!!!ZID. atacaklardır. 

Ticaret vekAleU vtlA.yete gönderdL 

, ' n kara ilkbahar 
At varışları 

Bahsi müşterek lerine 
iştırak eden 

okuyucularımıza 
Gazetemiz \·asıt:ı:<Jiylc, .\nkara 

İlkbahar at yan.ıılanna iştirak e
dip de sipa-riş ettikleri biletleri 
Jmzandığı halde zamanında nıüra . 

caat etmemi' ve paralarını a~
mamış batıı okuyucalanmız bu 
lundu~'ll kapatılan h<'Sablar ne\ İ· 
cesinde anler:ıılmı~tır. 

Bu ka.b:ı okuyucnJanmızın 25 
temmuz 1912 tarihi?"e kadar ida.. 
reh:ı.nemh:c rnürncnat ederel< -si 
pıni5 kuponları iLe hirlilı:te- para . 
larmı almalartm rica eder iz. 

1 .J 

Bir Japon kruvazö· 
rü batırı l dı 

Japonlar bir aclayı daha 
İ§gal ettiler 

Vaşington, 18 ( A .. 4..) - Bahrh·~ 
nezaretinin neşrettiği bir tebliğ, 

Kiska acla smakarşı 6 temmuzda 
yapılan hava akınında bir Japon 
kruvaıörünün batırıldığını bildir • 
mektedir. 

Tebl iğde, Alt ut adaları nrlan bi 
rinin d :ı ha, Japonlar tar:ıfınrlan i~· 

gal cdildi~i ilave crlilmeklet1ir 
Vaşington, 18 ( '1 •• 1. ı - Tokyo 

radyosu, bir Amerikan deniz:ı.llı~ı· 

nın b ir Japon gem isini batırdığını 

bildirmistir. 

Yeni sistem 
bir hırsızhk 

--0-

Pencereden çengelle a§ınlan 
ceketin cebinde 

Mısırlının 1080 
lirası uçtu 

GllmU.Şsuyundakl İstanbul palas o. 
telinde oturan. Abdi A~a EanH Mah. 
muıni adında bir Mısrrlı, dUn yemek 
yerken, odasının aı;:ık p~nccrc.!Lıden 
bir çengel vB.'lıtasile elbisesi çaıın • 
mıştır. Mısırlınm elbisesinin ccbl.n • 
de 1080 lira para bulunduğunu haoo" 
vermesi Uzerine ubıta bu açıkgöz 
hırSTzı şiddetle' araştırmağıı ba~la • 
mıştır. 

Beyoğlunda bir ada
mı sokakta soydular 
Soyguncu celebln ·arkasına bly8k bir 
taşla vurdu ve paralarını alarak kaçtı Londra, 18 ( A.A.J - Bu sah~~ 

~loskova radyo<;tı, 3 slindcn beri 
Finlandiya körfoıinde 11us gemi! :• 
rin· : Alm:ın nak1iyafına ta arruz rt 
tiklerini ve bu ara 3 Alman gaın .. 
botu ile lıir deni~·e gemisini bal1r
dıklarını bildirmckteılir. 

ı\yrıc~ bir muhrip '°e 8 d~vri~·e 

gemisi de hasara uğralılmı_ştır. 

Ticaret ve iktisat vekB.letlerile te. 
maslerda bulunmak t.ızere Anka.raya. 
gitmiş olan ayakkabıcılar heyeti, diln 
şehrimize gelmiştir. Heyet azasının 

verdiği malQmata göre, deri renkle 
rinln tahdidi, Hiks derilerden ve 
mantarlı kadın çanta ve ayak.ka.buıı 

imalinin men! kara.rhşt1rrlmıştır. B\ı 

hususta yakında bir koordinasyon 
kararı neşroluna~ktır. Hazırlanan 

halk tipi ayakkabı nümunelerl -de 
alıı.ka.darlarca ~ğenllmiş tlr. B.ill:ıas._ 

renklen ll!e yalnız siyah ve ka.hve 
rengi olarak imal edilecektir. Bu Hd Evvell<i !?'ece Beyoğlunda ~arip 
renk haricinde deri yapttması ya.sak ı ve cüretkarane bir soygunculuk 
olacaktır. Bu suretle mUhlın ıniktar. hadise~i olmuş, bir c.Jcbin pıırala· 
da deri ve kösele tasarrufu mümkUıı ı n ga~hedilmi~!ir. JHdi•l' ş~yle c~ 
olacağı gibi kundura flya.Uan da re:van etmlşlir: 
bir m.lktar ucuzl ı yacaktır. Bostanbaşında. Hüseyin Ağanın 

bahce.,inde oturan sabıkalılardan 
Arnavut Süleymrın adındaki koyu" 
celebi evvelki ııiin ~etirttl~i koyu91ı 

farı mezbahaya sevkederek panı1" • 
rını cebine yerleştirmiş Te gece 

(De,·an:.ı S ttnctt~tt) 
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1 HA.YATTAN PARÇALAR 1 
Ceıı1ivet 

kılıbıkları 
Yazan: Dr. llASiM ADASAL 

E VUNllEDEN enel neteli 
.._ıısledmlzln, haftalık ge 

ziatir.ıtmlzin Ye OD beş pbtlllk iL 
mi toplultdanlllmm ea -"* ve 
baral'et l bir uvu olan bİI' doatw • 
muz e\ lendiktea sonra Arlık an • 
ouzda gorllnmemeğe lı~lanJlltlr. 
Bu aliı!,a1Jmbp ilk ııamanluda fl'I· 
lillğln balayma lııaitlJ'Dlal'mB eL 
muştu. Jh buld andan hartalar , .e 
hattl il) lat' ge§Uğl halde dOKtu • 

mezu ucak bir t.eıladilf .-eri ola. 
,_. ~ok se1rek _...ıanta görelti. 
liyoruz. Umumi intlbB kıymetli i. 
~aanıızm fevkalidedta bir kdlvac 
saadeti içlnf!e ubdqhk mnllitı. 
ni unottuia ve kuım111 oldup y. 
\ a hayat.mdua INIPa •uteıl bir 
zev~ ihtiyacı olmadığı merkezin. 
dedir. Halk teli.kldsl ve diliyle h 
aıb(1S§ bir kılııbdmr; çta .. ll res. 
... vUı.tesı dlpda ~dakika. 
\Dl ariaMbşlanaa Ye eemiyet h• 
yatma llaı1redememekt. ve derhal .,..et ~- ... erlaul111 • •u: bir edip, hlr beetek&r, bfr 1'e4J. 
llUD ol::ııadığma göre evbtda klllti. 
... itlerle •inlmadt.ir __.. 
taktır. O baJde bu vt\tıındafl he • 
nis eocaksm da elaa bir eve ı. 
bdar kllVVetle lııatııyu bJmu .. 
dir ve ona "cemiyet kılıbığı,, de • 
mek cloğrw modarf .. 

Bugttn medal tıopla)uldarda .... 
IPnlıı f'll evAlr Mr ~al Men 
nldoRtı ve 1ılnl, lhtısac1t, cllDI hl. 
larla mukan-et olduja iü&r edL 
leme:&. Aile 'bir nerıs f.erqatJ ~ 
"ağım. Onnn harlmi i~de mö,,ak 
~ ana, menkh bir ..... ..mk 

ıilr ~ortdı, ~ lılr koea obnak 
4"Ulit hir ney del.,dh'. Uan mlML 
aet bekl~ hayatmda adre ve 
nnrztuip glirltnea Wr iaaul ev. 
lendiktl"ll sonra ruhi hale*11 dti. 
:r.ekllğl ve Mr nevi 9Udete IDUhar 
oldu~ mu,alnıde edilir. Jl'auea 
aile tetkı1l ll'lml ve lmanblrn ı.e. 
kaıH ~D zarulf VP mtlbrem hir ta
biat llıumn!ldar ve ltayvanlann en 
t-Uf'I sevf yelednde .,_.t bir ref • 
lekııı teıı:."'!.b6Tt1e de tı&rkllr. 

Fakat en ,Üill .e gt;zhlade 
lıir lllİ5sl olarak zikrıettilfmlz , ... 
ka da ..... ifratı ........... 
kalktır. Arkton• 90* veelaeahıe 
göre !asan ,.içtimai bir hay1an,,dır. 
Ba71 mua'ftr ~i,.t-ara ~ire 
bir~k ~evi kabilelerde ilk içti • 
mai to'Jloluk al1eden ziyada daha 
~enit bir mec:mtidll'. Kühe de • 
d .imiz ba tophılupa btitUn umv. 
lan Jr.an 'rllği ile delil, mukaddes 
tt• lnn t:l' ne,1 harvan veya ne. 
bat ile h ğhcltr. Bu eAJ'kl mobdcles 
tv.:rnb:>I Jı yvanl veya nebati vasıf. 
tn bf!' To!~dir. 

AvustHlya 'llabı"1elmnc1e Kan. 
guro banls.rdsn b'ridrl. Eski Tu • 
• nhtands ve Rom.da da abe ge. 
nı~ bir ~tt!: baba, ana ve çocuk. 
lardan IJaqt\ dini, lkb.ıladl, siyasi, 
funkslyonlarb birbirine ballı IJa. 
h nan h0 r ~ htsa111aT ve ffirler 
dahT 0.t.1\-a etdiyorda. 

Z muıla medtniyet dtlnyaımıda 
b •"iinlin Peder .ııı alle ı,e1111 rer 
almakla he~ ~ nıltaa'e • 
betler hsiummfta t.enldde taYP 

tandan Jıok dellldlr. 
Neteldm Uedeld f:)ar ve lnt:lfal 

hayatı giren Etlltan methu sir• 
fet "'*•....... eilevi b&lhlddann 
cek adE .... .,. - qvein devı.ti, 
~hri, kulllbll, ihmal etmesini t.ea. 
kld eder. Hattl d3vletl kavvetlfllJ. 
dlrmek lçlJi aile:ı:n lltvı fikıinfey 
dl. Cmıl'te Aag. \'e Alala Jibi f"-. 
lozoflarda da bona yalan miltalea. 
lar buloyorm. Comptee göre, in. 
!'.lalllık, m•zsem Ye ebedi lçtilnai 
bir lnldret ve valldettlr ve insaaa 
t;Utb nlmetlıerfnl ve varbklamn 
v.-. • 1ı1iJD ftl'iıktll'. tnsaalık 
İllUD De delil, insan IAanhkla ilah 
edilir. 

S..yalizın, anaJ'llsm ve feminlmı 
gl1ll doktrinlerin aile hakkmdaki 
tenıdd ve tel&kkilerlnde bana J'I• 
klll fildrler vardlr. Cen1iJ9t ..... 
SIDda ...._ erblr De ..... vi t.e • 
Wdd edea femlaiılder ller halde 
kocayı d•pot bir kadmm emri al. 
flllfla llltlflak ~ ı.lr krhhlk 
kabut edemes. lbc1nun 1nılm1d ıaa. 
savat ldclis ettlli bir eemiyette er 
kek dar lıir .rvln ellıt oı..n-. Aio 
lenin atllltoriMıe zihniyeti yerine 
bqlm.lanua da ·~ ve se • 
, ... cine fttlrak etml"lc .. -- ... 
faal amılyet hayatına ~ 
yani bina da dlfeı-bin o1ma.1ı llmn 
dır. Dar N epot&me Jaai aknlJa 
bJlftllMI •e alle ~ 
epism lfratmm lletkesi o1arak 
'"mdetta dediifmls ba lnUlaum 
cemiyet kdıbılmm • dar Te ipti. 
dal ~eridir. 

ADI, mlllet, ~ " bittin 
Mr ...... nbk atlmun yanhmmı ol • 
mıa!ıchr. Aıtılto Efl&tann tikiNrL 
ne ıu yolda ~vap vertyordu: "Dev 
le!. ve wıct a§lunm bymlz an. 
ealE aile llaJ&bnda hhnnlr"'. 11er 
lllılde en dolra tell"i, aile De ee. 
illiyet! mlltalla ederken ua1aml • 
da 1ılr 1IÇUi mu glrmemelt ve 'ba ai
le bayatı *de cemiyeti ele ba~. 
ıan.ırtır. Esuen son zama1arila 
l11n41t ve cllslpllnli ıe,Jim1er al • 
tmcla .,.....,... mem1e1ret.lerde gene; 
itin ftlleden ~el aevdlli Jldlet;5e. 
ıseJer etımiyet Ve '°'tadır. lllnJene 
eoeuk .neden siya.de cı.mettn iz 
mahcbr. Net~im halama bir al. 
le ldeeliadal ziyade Wr vatan n 
tıldde idesi ile .... Kini hrbet· 
tilderhd ph1lJorno 

Baglnla IJltlB diM-br Jlderle
rj de iyi aile rehlerı oldoJdan k1. 
dar hergthl eeudJetln içinde ve 
blf'!:Ok ~ tophsntılarda -
ftf.adqlan Uf! 1U)"ana balunv • 
lu. At JUqlarmda, hMerle1'dıe, 
talebe fmUban)armds, badat bo • 
1aada ulıer Sl'88lllda Te her Je ... 
de mlrlid Te alllalr bir ntadq 
mrfati,te g'lrlhlen Mlll Şefhnk ba. 
m en 1lllsbet IBl•Bdit'. 

o hlcle lniliM ecJelll)irlz: Alln. 
.,.. medeld İllN111 mleerret bir 
ft'ıt olarak alle !l!Udetl lçhl oldu • 
P kader _.;yet itsin Ve PlliıJ «. 
mfyet ÇerÇeve'Ji ~İnde )'allar: atml 
takdirde Wr mlr.aathrope yul (~c 
mlJet lnh~ğı) dır. Bay~ bir , .• • 
ta,..._ aile lllf'ftfmtlerl dtf'mn 
be!Jed ~ IJeklt!mek oe' gilçtur. 

.. ;:: :: :::;·: 1, nun1 NIN 
di. l'lılııat lıilİJOl'8Ull .. ... fi. ''L K rA 
llirlertme ehemml1et ved••emc; IUIBllllDHHftHllff 
Uk defa vald olu bir teJ' c1ell. ---·-·-' 
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·ı:t= ıMah~emeıerde AJit l ~ıE~~ 
l Sarayburnu ile Kaçır1lmu; mı, kendi 
. Salacak arasında kendine mi gitmiş?! .. 

Amt olarak •118 
•l•tlandllmlller 
B ıa hldl!eıt. 1tlr feddirlı. 

AY1"1pa • Alya telefon 
hatlanm takviye için 

...... lla,111 bir 
.Pıalllo 

1erıepbtlec11l 

Genç k•z salllhleJİft Adliyeye gelmişti. Fakat yalnızd' 
Elinde-i ıvrakl okuyarak ylrUyen b r pobs n 
arkasmdan Adliye doktorunun odasma gırmişti 

• YeJ'& fe4ak&r bil ........ 
hatırlatmak be• taftan. taç 
tıın amt .. ~l &lm41ı pek 

uki -• 1ı1111a8erl ...._ tnr 
,eJCllr. l'aribin aa eül mlJletlerl 
ban• ~; lruııla Man. 
da, Mempotamya, Andola 'e 
A vnapada blalercP.ııılnr. tesadüf ~ 
dllmittir. ...._ 611l1eıt -.il 
tçin dikilen anıtlaT cami, ~. 
ı:e,me gibi teJ'lerdir: yalıus ma • 
nnl cleiU ma6B laymetterl ve 
lllmuetlel'I vaıdR. Z.arin Teya 
büyük ofmı1aaıar. mnarlanıun 
bat acua !tir VeJa ~ seni 
cJilonl§lerdir; dennek 1d ajaçlar ao 
mt olarak kallandalıllqor. 

Salla..--. .. ..-.. ... 
lstallbalun memleket tehirlere.. ı•• yapdmakt.a elan acJem 21 N 

rası ve Avrupa t~on şebekeleri larmcla, sanşın bir gen~i. !iJık ve 
ni latan.bula. rabtetme&te olan ye- pahalı bir elbise glylJr.o..ıa. Çift 
ni mur.zam hatlan yekdlğerine bdı •J&lıbbdarmm demirll to. 
oajhyacak b4lytll bir b.blo Saray. 1>aklanm )"ere pddetle vura vuıa 
bumu ile S31ac* aramıcla dıenbe içeri)'e Cİnnil Ve ellndetli R&1'I de 
konacaktr. rlli evrak tantumı m••- iz .... 

Haritttenı gettrlmil olen bu ye- ne itina ile "oyarak tıOrp!RID'llD 
ni kablo pazartesi gilnUnden iti- yapılmasma beklemeye baıJlamıt
baren den.ize ablmaya batjlanacak tr. Pelis ile beralter mevcadu ge. 

tlriJmlttl 
tır. Bir alman gurubu ile yeni ak. Yatbaa 1ılr er' ı!de g-e 1tlr 
tohınan anlatrM mucibince bfr tıı- im da kendisi ile birlikte gelmiı· 
raftan tst:mbul • Anb.ra telefon len1l. Fakat., balvltr. hio konf. 
d~ert yeniden her bh"ft'I Uçtız IUIDll, lıınldorda MIJ ....._bet 
Jü yeni dört devre ile takviya o. . yo:tarı d~. 
lunmaktadrr. Diğer taraftan Av. .. Oeıae. im ı.e • ...._ balatlı 
rupa memleke~rini latanbWa bağ gMlerlnı tlzerlnden hiç ayırmaımt, 
iryan hatlar, bugi1n bilhas• JDck kendlı!iadea lıie delilse hafif bir 
tap w telgraf muhaberatrndakl tebemlm W:lemlt, durmatlu. 
mlllklllt k&J'111Dlda btıttın yük te- Gene tm, __..leyin de adllJe. 
lft'ona yllkl~ •bebb-le lhttya Y• geJmlttl. Fabt ita defa yalna 
ca IEAtl gelırıemekte bul.mduğun. dı. EllBc1e lılr evnk tomarmı o~ 
da aya ıurap tarafmdın~ takviye Ja olmJa &ıtlnde ~ poliılla 
edi!mf'kteclir. Asya tle AYrO~ ara arbsmda atana ·~· adllfe ~ 
.1111da denJre atılfteak ol'aıı yeni •- ....,. gimdtd. Bim 
kablo ld taraflı yapıla bu t.ak- .ara eda......._.,...._ ........ 
Yiyeler! karp!ayacak kuctretıe ba- da ,....... ... ,_.. WrAN* 
lanmütadır __,...... olclap ~ 

• Olta 'boJlll, amit ppdı, ... 1, . u ,...1armc1a gleteriJonbn. 
....,. .. lılr rttd ......... 'Vseriacle 
ki ...... ..tuWal e bc1u ,.. 
k:ııtum$ ki, beyaz eldivenleri İ· 
le at ,.,..,...... ~ bir ... 
bdar~ltti. 

....... il_ ... ........... 
Ankaradan blldlrJlcqlDe a&e ter • 

fi mUddetlertnı dolduran ehlfyeU 
g6r1UeD 80 komt.er maaTlnl terfi et. 
mittir. ı.t.••'dNt tedl -- lııo. 
mlıler mua'fiDlerlDID J.91mlerl tunlar • 
dır. 

Oeaal o.tark. - Oee•nl A.dll 
Erku, Rul• .ICanl. Smr8llall Ba • 
n.n, Ali Olmama. Rafet Ostunıo, Ali 
lrfan, ffıl.Mn Oztllrk. saıe~an A • 
pağan, Edip Senkoz, Salih Okay, Ştlk 
rO. Soııku~ G•U, Aylllll, HulQai Ke.. 
D&ll ıı:anwa. 4"9lkllıdlr Bva. ıı:.. 
m.bLôablL D Nuri GbuL 

• Daraaefaka ltlıl • bGyQk bir 
trtuı m0ene8Niııl bir uy& ;yakm 
1alr mlldcletteraberl 7&1&tmakta olan 
'l'llrk okutma kurumunun Mnellk 
toplant1.11 gelecek cumartesi gUıall 
yapılacaktır 

• Beyottıinda oturan Eftlmyan a. 
dmda bir kadın. 18 ~ı bitirme • 
mtı blrook genç imi ~ tepik 
etmif yakalanarak dtlll ııeklztnct 

u11,. cea mah• a......,. a ay H 
gUn mtlddeUe haplı cesuma çarpd. 
IDJlbr. 

• Fatihte Klrmaatl 111811a.11Mlncle 
tngl.latar llOblmda aebuclllk ya • 
pan Jıleetaa dtln dllkklnmm önllncle 
dwıırkell lılDannl balkOllUDU ~Üf 

ftkaz •llmda kalmqtır. 
Keatan muhtelif yerlertnden atır 

Bm'ette yaralanarak hemen 6\m1lş • 
tül'. 'ee.edln defD1ae rahllat veril • 
miı, tahkikata bqlanml§tır. 

-·-·-·.-·-·--
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MUAMMASJ 

K~ bir aizı mn kirpik. 
lir hf sGderi ..... 

.,......,._ sorpsa YBi"· 
h1'1len. acaba ne cllyeeek diye me. 
rakm ~İti ve dlnleJldfe. 

riıa -·---~ lnzm kenılhl oldvian• uaJamalanna ehemmi. 
Y'Jt vennıeclen lmannış ,......._" 
ile bpıya JMlamnıştt. 

Okuaaa ewa1d:UI .an'lalfddılı
na gilre, iWllrudi '54\9llledlr 1Hrmlt 
ile aynhnak llzere hoşuma mah. 
'rr'eıhe milruaat etnılt ve kan 
kot"a ayn otmmava ~lannştanh. 
Mebmed ,bu 511'8da Katlıköyhde 
otmaa Umia fle ta111p111h. K19a 
btr zunancla da lt!"rbi"'"4ıli 9"Jl1e. 
ye ~lamı,Jardı. 1'1hayet Me•
medlll br111111c1aa aynlmea kendi· 
"'De e""m~e _,!lir vaafflanna 
kapılarak, llelunedin Modaıla'kl e
'ine ~19, iç g8n bnada kal. 
mr,tT. 

Nilaavet M.kfm, evraktan ba.,.. 
m kaldarar:ık Mehmf!de !llOrdu: 

- Bu UmlB ntlmdıtlfi J!'f!Dr 
km ~mız. Ne cftyecck;ıl . 

• • naz ••• 
- Valtshf "'P. dh·tavlm. ba I~ 

h!"l ba~ @dfvormn. (Mnkft oTta 
da kat'ven bit' ~ bçmnak kt'yfi. 
yefl yo!rtor • 

Rn km. ~" nm~a""" ~"""· 
•h c-~r.m'!'ık ft7..,.re ta~i-ve emioı•L 
'Mitteft'1<'f<1 defalar yanhe,.me 1?P. 

hır..k ~t!~ ;,. l'lt"& ...... 1f,.tı •t· 
lattım. "'•nı'f3n bfr Jı!\ffa e~·r• de 
~elmJ~ ' 'e ai?l'"'"ft bft-lamffltr. 

- Nlcia aabımak lstlyommf .. 
deAn. 

- Babam bana bakmıyor. Hek 
~bl bu yttzdm baratmaak mecborl
yetlnde kaldım, evde bay~ım bir 
ceb--1ıen famuctır. Onun ı. 
ÇİD kendi kencllml geçlndirmek l!JtJ 
yaram. dedi. 
~..... faJmdnn, ba 1m i

Çİll yazdaancmde bir iş yoktu. l'a. 
kat ,pbm ota1"97ordam. Belld ev 
ltledmi ,.,.~ 

TeldU ettim. Sevindi. 
- Fakat, ayda azami 25 l:ra 

vereltillıtm. eTl1e 1iıit ~ilne 
göre .. lııa pua yetlllr IUlleder. 
Mm. 

- da blnıl etti. Fakat uı. 
r111 kiğıch Y'O'ktu. o zaman her 
halele irim~ dojnullta ld, W,.Je Mr 
komple llupancla blmsmü için 
nU. Jlliıdnu ptlnneden kabul 
~ Mldirdlm. Buan 1 
r.eıble bana IW rapor getirdi. Ben 
1ardaa lllrl•i .......... bdın ... 
dajwaa «&terbwö. 

- Art.ak m'-"terllı oJabilininb. ........................... -:-. 
lleql lıirt..aaeıı...c. 
-N..ı olıla ... f ~ 
~ .................... bm 

• cllaet ele laalolanmatta. Rapo 
n lbttJat- ,....._ aldım. fjiml1i 
bencle mahfuzdur. 

y ...... .._ olmumr .. dl-
~' delll. Wdn, lcendiı1in. 
den -tık ksrdeelnln 18 Y9flll• 
dair nltfuli lrilıdmı göl'Dnce ba cJ. 
het de hallolammıltu. 

Binaenaleyh kalktı ve maqla 
(labpnü bere k~kliDe geldi. Fa. 
bt ben,.. ... uamt iJıtfyatkirldr 
gö&terek lmnkola gittim ve: 

- ilen yamula çahJtırma.k ı. 
seJ"e Wr im aldım. R&berlab ol
en, a~ Münclan hem ba gibi 
,,.. lrlttai'3 ~ gitmemek, 
heın 4W bd kö,kte J'Gk)ren her 
hand bir lm!mbla mani olmaktı. 

rüat, blltllll bunlara rağmea, 
klzm evime ~lmewbıi miltealdp 'ba 
bu: polis mödildyetlae müracaat 
.,.... m.. ortadan kayboldw. 
lana. taraf undan kaçınldlKlnı BÖ)' lem* Taltldkat ton ... a da ya
nımcm ba!unmuş. yani benim ~ 
dıiam anla§ılm•!. 

GlrUJonanm, ya efelldlm, iyi 
tertlb edilmft bir komplo karpsıa. 
daym. 

- Bir rapordan bahsettiniz, m 
ıt0r yanrnızda mıf •• 

- Bayır, evte .a.....r. Emre 
deneab getiririm • 

Delibnb llacleıllnt Miakkanb. 
hkla ba _şakl1de anmt!rken, "eno 
~uz, J'M'anmı, olduta kapı keaa. 
nn.,a hfr tn,ndamadan duruyor, 
acı.- eö.deri - lıer MJ9 .. .,ret 
6dlyormat, gih dellkanWU Mrıuı 
olsun merhamet ittttvoımaı gibi 
manalara bUrUnUyorda. 

Bir amt yaptlmuıılı palaalı iş. 
tir; Jlkia bir alaç dhnnek gayet 
1oJa7 ve acudm'. llh:lmJri gibi a. 
~ u olan, il-.. 1aemea çrp 
lak bir mamara la.ter. memle
lretlerde IMa 119111111 7aP"mMI hfç 
<!e fena del.ildir. camı, eetme ve 
saire yapmak gilıl iJd makw1a .. 
blmlet eden bllyUldeılmlz çok ol. 
clup lcia apçlal'llllB da bot ola. 
rak; &ilce verecek, YAlm111' ~~ 
eek, &Hl tabtata caaJandrracıütır. 

Ba ual son on bel rlftDI sene 
~de en ook FnDucla tat1rik e
dildi. Mepa1 a•r tein yapdan 
anıt Parfste ve bir tanedir; ba 
ıttran lllslerinl nlçhl en 'klelik 
baal>&larda laham imUn bub. 
maıunJsr. Kola)'dar: vatan l~la 1lA. 
yatlanm feda edenleri hatırlat· 
mak lbere her •asabadA birer meıo 
te aiaeı Mkmek. •• Ratt1 dalla !Jt! • 
d gidenler var: Harpte müvoluı 
onnanlan yenidea ıaratınak için 
&ima, otan her -. lcin bir m~ 
te w.Pn dikmelldlr. Soa harple • 
mı kaJ'IP saym o bdar ook olo. 
yor ki • asal tatbik ohmona ba 
harplere glımit blan .....ıeketle 4 

rln her kant topnlmcJa bir illete 
ajacı~· 

Parlste blJtik aara.vm yanı• 
~ ilk olarak Klemanso lı:iD 
bir mete aPeı dlldkli: ... adam 
dolmu Jaflll& yalım olnasma raK• 
men Fransaaaa zaferine mutlak 
....ıt- ............ m;Deti ..... 
ıötllı'mUş, "1lıtJyar kaplan,, ~ 
aJIDJIU. Maretal Gslll7enl Mluia 
diJdlm mete ape. Uk ... borg 
ba~esindedlr: salhçll hariciye 
nm.m Bıtyanla Franaadald Ame. 
rina ordo1srı batlnunuclun ı• 
neni Pertfngia lllel)eleri Troka • 
dero'cla buhm111or. Man01ad• 
lildllrtlletl Y11pelaVJB Kralı Ale1r.. 
fandr lc1n MIU'8 IDQ'clanuıda, kra 
im yanıbaşuıda C!8D ftftll Fraaaıs 
hmiolye azın Barta •• de Bel· 
J.,'nulda birer meıe alacı dlkıüal•· 
tir. Dalla blrrok loimHler için &J'• 

nl teY yapılmıttU', Yabana atalao 
cak bir ftkir clejllcflıo llUll'DD. 

K.oJircan KAi' u 

A1 ltllUlda 
9 liraya odun 

salf şına başlanacak 
B'1 \:tt'y•t ktt1'!114tnd• mnhke. ş hrimlzin odun ve klmJDr lhH 

me, Me-hmıııdia tfl'klfini lt'ab etti- yacını ıcınlnetMek işini fizerine 
rcC!cl• bir delil olmad•Kınclaa 11ıtr. ahın mahrukat orislnln muhtel"f 
-r.t tmıkdmastna ve eualun111 sem ıcrdcn ge'fl"dill kömür ve odun 
alcl oldaio mahkemeıe sevki 1çha oMu'cca fozlalaşnu,hr. 
müdtb;urnumllile haval.eafıte ka. M~'·cut 40 depo tamamiyle tf 1 • 
l'AI' ,.erdJ. muş ve yeniden Bilecek mahnlkat 

Mchmfld dl!tAn ~kanldıiı ,.. icln de depo aranmasına başlan • 
hSklmin evra:kmı pol- vermeııılnl mıştır. Depolımn 18 ine kömür ve 
beHeraie llrtladıp 15 düllra;i 22 sine de odun doldurulmuıtar. 

dir.,, a ., • ., 

Vadfeti elld haline lnıa -.... J V L R O .. E N ,. 

diJOftDtiO Bot yere ........ Jer. 
d~ !Kf.illeaksımz. Fanedlniz kl ha 1k 
ara~d!l ka""ıkbk ~h. Bn gibi 
hallerde hiçbir ~ .. ye ı;ilven oJmaz. 
llalk limdlden heyecsa liıiDde ... 
Bu bnpkhklan siz bestıl'11117a 
meebar olacakvmz. Kendi aMed • 
nizle. .. Ya bil dökWtlne? Biz ba 
rada hallmua teüln ....... ,. 
mii!Jktllit çekeoeğiz. Orada cidden 
nazik bir vaziyete lirecekııinb. 
Her halde bana cWta iyi bir hal 
tıpıd baluft2bDir. 

ıreoıalld 1d. cen., im da Wr ....._ Ofis, ay batından itibaren odu • 
ele bekliyordu. R~ bir te71• 11111• nun çekfsini perakende 1, toptancı 
pi olmDYOI' Ve tıMleee yalwran lara 8,5 liraya Terecekllrr 

le ~ak ve her 19yden evvlll ,,. 
A1-aya71 idare edenlertn ba D 
.... - dlflnftlderlml, llatd 
uJera lla me.eJedeld gkll INk • 
..u.n.-1 ........... 

BerWe lllrlolr ıs ilerle ıö. 
rtllttbe. • ~terimin en u 
-'ilerlllclea İldıd R.._berg ve 
~ •• ,. ftlmlnllda. IEoeenllerg 
Almaayada dıı siyaset mellelete 
rfllde. bil& her 1eyl IDlam ellen 
adamdı ve ba itlerde ..,, mil,._ 
'1r vulfe.ınl glirftyorth. ...,.,., 
tıop'm •8fan, bttytlk oı.uı.Ja 
beraber, benttz kulis aruıada te 
81rhli ghtereblliyordo. Zaten ır. 
dill, o emuts, :e.rtlnde dei'hli. 
Ona Parlste balacaimtr WHyor. 
dlllll,. EeMell A .... o tanltu 
mllldlJAt ~lmı bana 
temlıl etmltti. 

.._berg!e oldo~ Kt"bl Gob 
ı.ea.ı. ... resmi tebliğJerla dDile, 
...ır 'gibaln Mitin mcselelerf•l 
t.tklk ve •lltalea ettiktea ......,. 
Sar ........ temu edelllldlJr. 
Relen...,, herWe bir tef ruı 
b oJıııudıir Wde, Mltp rüan 

lıllollr '* ......u .ıu- bir 
........ caJwerd1I. Beni mlltevam 
ve ıw.tt..Jla dlıı miı illi odada 
b .. I etti. Ba adamlar daim he • 
lltb ys-- IJ'lee JerlefemeJlllıı
lerdi. Hepe' ... de bir iHal onlu. 
ı.a m....tanna Mmiy• bıl llal 
\ardı. 
Karşmıda orta Jatb, h-Aadt!lt 

DDV memleketlerlllcte veya tngll. 
terede oldoio bdar. AVftlPUJD 
lin.ı ovalsrmda da Nllpllaeld • 
leeelr, alellde 1ılr .._. tipinde, 
uyd denebilecek bir adamı var. 
()ı_ neft~ 'rlnl vuulda if... ec1I 
yordu ve dofraC!a, en kallthm• 
yoldan mabada gidiyordu. Sami
mi, fabt ilk ...ards bota gltmı. 
7en bir hal. Avnıpada ne haUe • 
dlJmiy.a, .. de taatt& oolc br~
ıık ve gBo ~le olmadığında 
('lbaeü .... Ül!( b1dJk. ilk ba 
lufta gle ~"bl ıöriblen meAelelt 
rla bitin ~11118 tevdi ecltldW.. 
ri ellerd~ n1nlT f'di)w, dipJoa11ııt· 
Jardan, larta,lyecl~ ve .... 
lama eski asal ~'9t talıflt et • 

melerinden dotayordu. Bana Da. 
merg •ttkümetinla AJmaıayay1' 
lıarp talndrlı vui7eften, MIJuur. 
.. fed ........... enel BartlmUll 
.Rozenbergt" güre eski tarz politl _ 
kacnua llatild lıir ineil olaa Bar 
tunun, ............. Jenl "çeaıt,er 
leme,, slyueffndea ıik&yet etti. 
Herhalde mnalll'kta daraıı m-.. 
lelerden hiçbiri bir harbi gene ala
rak haDedlbneP deler "8Yler det 
ğiJdl. Botenberg bana tıunlan si\y. 
lerken sambnl mi idi! BDlla bu. 
gün daltl kat'"17etle taym edemi 
Jorwn. Yalnız 111 dikka.te değer 
•ltaleada 1Jahnunaı1t11: 

.. _ Bfn'Mrim'zle ~enldeta 1lar • 
.. tawıımak hdaWrimı edersek, 
A Vl'WllUm harabeleri tlstllnde ki· 
- Meapl atlan ehtt OyJll)'VÜ. 
ı.rdır.,, 

Ro8eia ...... Rbk Almaya ile 
Fnma UU111c!S. Sar rneeeleıliı: • 
den ~· •llllecllhntıım" Mr me ~ 
r.ere ka1mar1ılmı te91im edlyOl'du. 
.._Yazık, ki. deci' maaınl re. 

ve mllraeeat ecıa...tnda IU'U' • 

Ve bana. daha evvel ba!)kaln • 
nndaa ds daydaf;um, bir proje • 
den bü'Jetfl: Sudaki Fran•nı 
111akamalnnm, umumi reye mllra 
nat 911'8ıımda, hiçbir ııeye kan,. 
m1UDM1, hattl bu itle alllmdar 
lril.t olmamau. Kontrol ve asayj. 
!9ln mobttfıı.7.Mı hnnl'IRnnm yan 
)...,.._ b:l.ıtlin btiylk cemiyetle • 
r'n, blrlif;lerln 1'qiılda bulunan d 
1d Fran.'HS ve Alman muharip1~ • 
rinden ~111 edecek mnhteUt 
bir komlqyona te'\--dl edi'mesi. 
"Ba adamJar, 1nma benr.er vazi • 
retle~ Mare etmiş. soJT-.klmnh 
kjm11elerdfr. Onların ~ cad'yr-.J 
hlle tanfsnb~ bir nevi tl!1ftİmltı 
ohlcslr ve haJJa yatlttırilu'.n klfi 
~eleeektir. F.mlnlm ili ~ ~
dhe olmrv:\CÜtn'. Pllkat farznnu 
hal o'anı.!ı ha b"'ıkl"lar ~ıl tr. 
lnn faneclellm. O DD111n, tt1kl mu 

(Denmıı ftr) 

giderle •~baaede beloyorda. BU. Odun taclrlerf offıla 9 llrap o
tUn bma.lardan fOk pipnan olanıt dun aatması dolayıslle Jli~ o • 
Wr ha•t vardı. Öyle> ya artık her lan salıf (iyatlaranı dllşftrmele baft 
~1'. iter MY Wtmitti. Kendisine fomışlardır. 
gayet kagm oldap ..... tdu Hah DiJer taraftan Tflcude ıellrDme 
med il~ Mr daba ~rl~ im- sine karar verilen odu• Te k6nıür 
kin Yoktu. Fakat. llt.e nfak bir 8• clller birliJi bu ayın ba11nda çalı•• 
mid He OllilUD beltti7ordv. 

Belki Mt>hmed aşağfda ser1*ıt mıy11 başhyacaktır. Birlllin ealı,. 
a.~-.. t'Lt 1so ma euılannı kararlattınnak üzere 

lnn.Hınea - nn~. dün belcd.iye iktısat ifleri mildir • 
___ .,.._N_hlA __ T tm Jlllunde bir toplanb ~•Pllmıflar. 

Tutkat fabrikası açılıyor 1, 1801 parti ..... 
. Beykos dert re kundul'& fabrl • -· ... 

)laa pmnda. itli' de tutkal tabdlcul cat t ........ 
yapııaeaktır. Yakınd& f&al17et. ge. 
çlleeekttr. 

R:ıbla ÇULPAN Ue 
" 

Çevik ALP 

-vlendller. 

VtrU MaDar Paıarlannın kuJtonla 
halka pamuklu. mensucat dal~a 

fşlnd•n iyi neticeler ıhn.mıfhr. 
Bu levzlatın arkası ılınır alıama7 
eylülden nibaren halka ikinci ter
tip kupon daAıhlacak ve bunua 

1 mukabllinde de Yine beşer metrel~ 
mevsimlik pamukht mensucat Te • 

18 terr.ı-uz irı J? l rlle ektir. Kopanlar bu ıefer halk 
·----~-------• d ıtma blrlilderl kanalJJlc daı:t • 

tdacaktır. 
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ıs..b.Jbl ve Ne,rlyn.ı Hüdörü 

hakkı tank us 
PM11dığı 1er: ,VaJat Matbaun 
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f.00 • &00 • 
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Gazet.eye rGoderUen 
EnaJr ıren verDmH 

Mısır cepbeslade 
lığı hücum ak.im kalmı~tır, Rom • 
melin zırhlı kuvvetleri saat 2• de 
sav~t durdunnıı,ıar ve hafifçe ha• 
lıya çekilmişlerdir. 

Londra, 18 ( A.AJ - Mısırda to
giUz ordusu nezdinde bulunan 
Londra radyoşu muhabiri, son mu 
bar'ebeltr hakkında şu taJsilAtı vera 

1 

mektedir: 

--------------• .Mihver kuvvetlerinin {evkalAde 
.-_.ı••••••• ••• +•• •• gayretlerine rağmen İngJJiz J..uv • 

f Oi"\i. ~ vetleri Ruvey tepesindeki mevkileo 
il.J/Und #'/Ta ı rini muhafaza ediyorlar. Perşembe 

j ~ • • ? günü düşman bütün gün bu tepeye 
ftt-JIU fll,lllJ{!,. hiicum etmiş akşam da ikinci taar• 

'7' l'>t ruzda bulunmuştur. Bu iki düş • 
""* • 0 • ••••••••••••• .,,...,.,.J> man hücumu da püskürtülmüştür. 

"fagosıawj~ada 
çarpışmalar 

devam ediyor 
Yııgoslavy&dan Londraya gelen ha. 

berlere göre Yugoslavyada mUstev • 
liye kar§ı mukavemet edilmektedir. 
lta!yarılar Slovcnyada Uç köylü içın 
bir asker bulundurmak zorunda. kal. 
maktadtrlar. 250 b:n köyıüyü ihtiva 
eden topraklar için 75 l:in asker ve 
5000 milis bulunduruluyoı:. 42 köy 
daha topla tahrip ed.llmlşUr. LibUbli. 
yana şehri dJ.kenl1 tellerle çevrilmiş. 
tir. Butlin lcayak fotinlere ve deri. 
lero el ltonmll§tur. 5 temmuza. kadar 
alıa.lirlen 250 kişi kurşuna dizilmiş _ 
tir. Dığer taraftan bir lsveç gazete. 
.ıılnin bildirdiğine göre Lüblinde ges. 
tapo şefi de dahil olduğu halde 50 
polis memuru Polonya çete grupları 
tara.fınde.n öldUrülınU§tür. Bir or _ 
manmanda Polonya çete grupları 

be yııpdan· bir mUcadelede üç Alman 
polıs memuru olmliş, 6 memur da. 
yara!anmı§t.Ir. Bölgenin gestpo şefi 
de öl iller ara.smda.dtr. 

NElffiU DİYOR Kt: 
Hınd kongresi rei~i Pandit NebrU 

pıır~embe a~m.ı yapılan gazeteciler 
toplantısında da. dcmc.;te_ bulunarak 
demiştir ki~ 

"- Ancak fündistan hür ol
duktan sonradır ki halk tecavü 
ze karşı koymak için ilham bu
lacaktır ve bunun kindir ki kon 
gre Hindistandan İngiliz idare· 
sinin çekilmesini istiyecektir. 

İngiliz idaresinin birdenbire çe 
kilmesinin mahzurlan olacaksa 
da şimdi Hindistanın karşısın: 
da bulunduğu tehlikelere nisbet 
le bu malızurlan tercih etmek 
liı.zım gelecektir.,, 

Bir Amerikan gazetecisine cc
\?ap veren Nehru şunları söyle· 
lniştir = 

"- Eğer müttefik milletler, 
Asya memleketleri ve Afrika. 
hakkında takip edecekleri siya
seti açıkça bildirirlerse vaziyet 
c:ok değiı}ir. Fakat bu demec 
harptC"n sonrası için yapılma· 
rnalı, derhal tatbike konulmalı
clır ... 

lK.L.°"01 CEPHE MESEf,ESt: 
İngiliz komUnist partisi, Avrupa • 

da ikinci bir cephe açılması lehinde 
bugün yaptığı yeni bir demeçte şun. 
lan Ueri .sürmektedir: 

Harbin en buhranlı anında surat, 
kaU bir lmU vazifesini görmekte • 
dir. Am~rlka ve İngiliz kuYvcller1nin 
bilyük kısmmm harcketıılz kalma.la • 
rrnıı. mUsaade edemeyiz. Hueketsiz 
lialınanm ve durgunluğun yaratacaııı 
tehlike, lldnci cephenin meydana ge. 
tireblleoeği. tebllketerden çok fazla 
ve Ustlindür. Şimdi düı,man& bütün 
darbeleri lndirmekliğimiz IA.zlmd!r. 

Th-ıur,NDERIYEDEKİ FRANSIZ 
G~rtLERt: 

1 ~al aıtmda.kl Fransada. husust 
murahhas olan bUyük elçi Brlnon 
Frs.n.sız gazetecilerine beyanatta bu. 
lun.&rak demiştir kl: lakenderiyedeki 
Franırrz gemileri hakkmtla yakında 
Fransa tarafından Amerika.ya. tcblL 
gat yapılacaktır öte taraftan Fran. 
sanrl pek yakında. bil" İngiliz • Ame. 
rlkan Ultima.tomu karşısrnr\a bulun _ 
ması muhtemeldir. fskcnderlyedeki 
filo kend~i mUdafa.:\ için Fransız 
htıl<ô.mctinden emir alnırntır. Ba~l{:ı. 
Franınz gemilerinin bu filoya yar • 
cııın .-tmd'?rl muhtemeldir. 
tNGtLTEREDE GID.\ ~re:-;ıı.;r,Esı1: 

Sivillere kuru ycmetın dağıtılma_ 
sı o kadar iyi neticeler vermiştir ki 
ayni gıdaların askerler<' ıfo dağ'Itıl. 
ması için tecr!lbeler yapılm•ştır. Lon. 
drad& yapılan bir tecrllbe esne.smda 
dört küçük konserve kutusu ve iki 
k~ çay paketi 10 kişiyi doyurma. 
ya kA.fl geımi§tlr. Kı;tu ve paketle -
rin mecmu ağtrlzgt 1215 gramdu. 
Yemek domates suyu, sovan, kere • 
\iZ. ~iyah bakla çorbıı~a. biftek, ıa... 
hıına pa~lan ,.e r;ıeftalidcn ibaret. 
tir. 
R\'S • .JAPON GERGL.~Ot: 

~::ını:-hayda. çrkFJJ1 Mal Nlşl Japon 
;::rı zete:ıl başyazısında şöyle deruııkte. 

d r: 

Cuma günü mihver kuvvetleri 
biraz daha şimalde hücuma geçmiş 
lerse de geri püskürlülmüşlerdir. 
Bu mınt~kada taarruz kudreti İn• 
gilizlerin elindedir, 

Kah ileriye ve k8.h geriye doğru 
yapılan çarpışmaların neticesi bak• 
kında tahminlerde bulunmak müm• 
kün olmadığı gibi lüzumsuz bir 
nikbinlik göstermek te doğru de 
ğildir, Fakat perşembe günkü m.ı. 

barebeden memnun olmamız lazım 
dır. 

Çünkü Rommelin hedefi, RuveY 
tepesini zaptetmek ve İngiliz zırhlı 
kuvvellcrini mağlıip etmekti. Bıı i• 
ki arzusu da akim kalmıştır. 

Londra, 18 (A.A,) - B.B.C.; 
İngiliz tayyareleri Tobruğa ağır 

bir taarnız yapmı,şlarrlır. Limanda 
yangınlar ve infilaklar olmuştur. 

Yangın alevleri yiiz kilometre lJ" 

zaktan görülüyordu. 
Vişi, 18 ( A.A.) - Kahireden alıe 

nan haberler ''aziyelin htnüz pek 
karışık olduğunu ve zaferin hangi 
tarafa meyledeceğini belirten ema• 
reler oımadıihnı bildirmektedir, 

Lorrdra, 18 ( A.A.) - Bu sahıtb 
ltalyan resmi ajansı, İngilizlerin 
Mısırda mihver hatlarına taarnır.: 
ve içerlere nufuz ettiklerini bildir 
miştir. Aynı ajans haberi, bu 'ta• 
arn.ızun önüne geçildiğini bildir • 
miştir. 

Sokakta soyulan adam 
(sa, tarafı l ncl.de) 

bir alem yapmak üzere Beyoğlmıa 
çıkmıştır. Arnavut Süleyman öttıde 
beride bJr hayli gezmi' Ye gece sa• 
at yarım sıralannda Camcı soka • 
ğından geçerken bir şahsı meçhul 
le karşılaşmı,tır. Bu adam Silli!Y• 
manı geçer geç,mez birdenbire dön• 
müş Ye sırtına iri bir taşla, var hı• 
zile vurmuştur. 

Arnavut Süleyman darbe ile ser• 
semliyerek yere yuvarlanmış, meç .. 
bul adam da cebindeki 337 lirası• 
nı kapıp kaçmıştır. 

Süleymanın karakola milracaati 
üzerine meçhul gasıb ve eğer varsa 
arkadaşları şidetıe aranmağa baş • 
Janmışhr. 

BU DA BAŞKA TÜRLÜSÜ 
Beyazıtta Katipçelebi caddesinde 

Gi'lser apartmanında oturan Hik• 
met Ilünyal achnda bir kadın evcl• 
ki akşam Fatihle, J\Iu.sakadem ma• 
hallesinden geçerken, bir serseri e• 
!indeki çantasını kapıp kaçmak is• 
temiştir. Kadının feryadı üzerine 
hırsız korkmuş ve çantayı yere atıp 
kacınışlır. 

Bir deri 
fabrikasına 

el kondu 
Ankaradan bildirildiğine göre miUi 

korunma kanununa müsteniden İS" 
tanbulda Kazlıçeşmedeki Aleko Dü · 
lo ve mahduruhırı deri fabrikasına 
hükumetçe el konmuştur. 

Bu karara, bü1ün bina, müşlemi• 
181, tesisat, maldne ve saire dahil· 
clir. Fabrika, Sümerba:ıkın idaresi 
altında çalışacaktır. Fabrikadaki 
ham maclrle, yar ı mamul, "c ma • 
mul m:ıcldcler rle İktısat Vekaletin• 
cc salın alınacaktır. 

Sovyet - Japon mUnaıııebetıert 

hakkmda. bir buhran olduğuna dair 
çıkarılan şayialar yanlıştır. Şimal -
deki mUdaiaalarıınız herhangi bir ih. 
tımale kaı-şı koyacak kadar kuvvet. , 
lidir. Biz hiçbir hAdise çıkarmalt ar. 
zusunda olmadığımız gibi, Sovyetıer 
de blzhnk1nden daha bUyUk iatckle 
barışı rnuhalaza etmek arzusunda • 
dır. 

Japonyaıun Almanya ve ttaly& Ue 
}§beraberliği yapması yalnız bir ga. 
yeye mütevecclhttı-. Bu da., Blrle§ik 
Amerika Ue BllyWc Britanyayı ez • 
mek. l~in a.slt budur ki, J'apao ve 
Sovyet mllnasebetleri detlfllaeıaı.ıur 
\te Japonya.nm mihverle olan lttlfa. 
kmr hiçbir sureUe mlltee.ıı3Jr e:me . 
mektedir. 

HABER 
3 

HAHERLER!r-UNUTMAYINIZ----..... 
şarkcepbesıade I H-;;:·;;·~d;~ evvel 

Milli ŞEF 
&arp okuıunnn 

ylzme bayramını 
ıer : llsa lrcMler 
Ankara, 17 (A.A.) -! Harp 0 • 

kulu yüzme ba}Tamı bugün Ka
~eniz h~V}lZunda yapılmıştır. 
Torene Mılli Şef İnönü ile bayan 
İh5nü şeref vermişlerdir. Başve
kil Şükrü Saracoğlu ile Milli 
müdafaa vekili Ali Riza Artun · 
kal, gümrük ve inhisarlar vekili 
Ra.if Karadeniz, genel kurmay 
asbaşkanı Asım Gündüz Milli 
müdafa~ ve genel kurmay i.!Jeri 
gelenlen ve başka bir çok seç
kin davetliler törende hazır bu· 
lunmuşlardır. 

Törene istilt18.1 marşı ile baş
lanmış, bunu bir geçit resmi ta: 
kip etmiştir. Bundan sonra sı
.r~:yle müzikli yüzme hareket· 
lerı, serbest, kurbalama sırt 
üstü müsabakalan, su ~!tında 
yüzme, Türk bayrak yarışı, at
lamalar •. H~rp okulu bayrak ya· 
rışı, elbıseli atlama ve su için
de _soyunma, yağlı direk, suda 
boguşmalar, kurtarmalar ve ta· 
şıma yüzmesi, seferi techizatla 
yüzüş gösterileri ve su topu ma 
çı yapılmıştır. Bayrama Harp 
o~ul? marşı ile nihayet veril
mıştır. 

M~lli Şef İsmet İnönü tören· 
den ayrılırken okul komutanı 
kurmay albay Mustafa Ereme 
spor bas öğretmeni Hüsam.et
tin Gürele, spor öğretmenlerin· 
den üst teğmen Sabahattin Do
zı:sa, üst teğmen Nedim Aydın 
ogluna, üst teğmen Hüsnü Ca
nere ve üst teğmen Hayri Alta
na, e~erini sıkmak suretiyle n
tifatt.a; bulunmuşlardır. · 

Türkiye atıcıhk 
grup birinciliği 
müsabakaları 

Beden terbiyeai umum mUdUrlllğü 

aticUık faaliyet programı tatbik.a • 
tından Türk.iye atlcılrk grup birin • 
elliği müsabakaları, bugUn öğleden • 
11onra Sarayburnundaki atış poUgo • 
nunda başlıyacaktır. Müsabakalar, 
Yal'm sona erecektir. Müsabakalara. 
iştirak etmek Uzcrc Edirne bölgoe.sl 
birincileri Salim, Ahmet, Süleyman, 
Kocaeli birincisi Cemal, Kırklareli 

blrinclei Rıza şehrm.ize gelınşlerdir. 

Son yirmi dörl: saat içinde 

Alman denizaltıları 
21 şilep batırdılar 
Berlin, 18 (A. A.) - Alman 

radyosunun bild±rdiğine göre son 
z.ı saat içinde • .\iman denizaltıları 
21 ~ilep 00.t.mxırı;lard!r. Bu gemi • 
ler Karaib denrzinde, A tlan'l.ikte 
Miss.isipi nehrin.in ağzında ve Pa' 
nama ka:ıalı önünde, Afrika sahil 
leri açığında Ye §İma! buz r!eni 
zinde ba.tırılmI§tır. 

J..izbon, 18 (A. A.) - Birleırik 
Amerika. bahriye nezareti üc: A~e 
ri·kan şllepinin torpillenerek batı. 
rıld1ğ'ın1 bildirme-ktcdir. Bunlar • 
ci.an biri Hint Okyanusunda. diğer 
jlOsi Atlantlkte batırılmıştır. 

Şilep!crin mUt·ettebatından bi;r. 
kaç kişi ölmüştilr. 

Çinliler 
Bir ~ehrl daba 

geri aldılar 
Çinin Sovyetlerle olan 

muvasala hattını kesmeye 
uğraşan Japonlar 

püskürtüldü 
Çunld.ng, 18 (A. A.) - Çin tch 

liğinde kaydedildiğine göre Japon 
Jarın gaı•bi Sviyaun eyaletinde 
Paotovdan Çinin Sovyetler Birli.ği 
ile g'at'fl muvasala :rolunıı doğru i 
lerlemek için yayıbkla.n yeni te 
ı;ebbüs geri püskiirtiilmü~tiir 

Şarki Kiangsicle Japonla~ Çc. 
Jdang • Kiang::>i şimendifer hattı 
ü.zerjnde1d kontrollerini sarsmak 
için ça.rın~an Çin krtalarr !3angyP. 
o"nun cenubu garbisinde kain Han 
yen şebrini geri almışlardır. 

Çekiang eyalet.inde Vcn~ov kı • 
yılarmda Japonların hirk:ıç taıtr • 
ruzunu geri pUskürten Çin kuv • 
v.etle'l'i ~di taal"MJ.7,~. ~c<;miş!er. 
dir. Japonlar hu "ahi! hölg-csindc 
r.erey::ı.n eden muharebe! erde pek 
büyük kayıplara uğramışlardır. 

(Bq tarafı 1 ncide) 
rl g;bi ne1ni de g.eçerek karşr ta 
rafta bir köprü başı, kurmuşlar 
dır. Fakat vaziyeti elan vahim ol 
duğu bildirilen VOT'One2rleki teh • 
likeleri ka.ld.ı:ram~Iardır. AL. 
manlar VOI'Qncz mmtakasm.da a .. 
cele tahkimııt yapmakt.adrr. 

sebat 
'!'!yatta ümit sahibi olmak cok iyidir. Fakat ümit 

aahıbı olacak•anız. aynı zamanda gayesinden dönmi. 
yen, tahammül ve sebat eden bir insan da olmalısınız 

ister zengin_. iater fakir, iste1" tahsilli, ister tahr;i/siz ~
lununz; gaycnızden dönmezseniz; tahammül ve ubcıt 
e.ders~niz, lüzumunda calısma usullerinizi değistirebi. 
lırsenız ancak muvallak olabilirsiniz. 

M.a.r~al Von Bock'un planı, Rus 
Grdularmt burada tutarak bütün 
kuvvetleri ile cenuba sa:rkmalltır. 
Mare·şaı Timoçenko, Don nehrinin 
teşkil ettiği büyü kdiı-seğc doğru 
ricate devam ~tmek~dir. F'a.'.tat 
Rus kunıa.nda.nınnı nerede tutun " 
mak istiye~ği belli değildir. 

Rus~ar, Voro~Iovgradln Alman• 
lar tarafın.dan zaptı haberini he
nüz teyit etmemişlerdir. Maama • 
fih bu :keıs:imde A lmanları:n kazan 
clıkiarı muvaffakıyetler Voro§ilov 
gradt ve ha.~mı clddf bir telıli 

1 

keye düşürm.ekt~dir. 
Londra., 18 (A. A.) - B. B. C: 

nin Rus ce:phesmdeki h'U8usi mu 
ha b'.ri bildiriyor: 

Almanlar Voronejde t.opraktan 
ve betond:ı.n siperltt yapmakta • 
aır:ar. Alnı.anların niyeti cenuba 
doğru sarkrna.ktır. Zaten şimdi bu 
tarzda hareke<t etmektedirler. 

Lon<lra, 18 (A. A.) - Geceya. 
rısr tebliğine yapılan bir ekte, 
perşembe günü 80 Alman u<:.ağı İ. 
le 265 tank'l'JUl\ tahrip edildiğı bil• 
füri.lmektedir. 

Vişi~ 18 (A. A.) - Rast.ov 
şehri Alman tehdidi altındadır . 
Sahil !boyunca. ilerilıeanekte olan 
Aima;n kuvvetl~ri ~ehri !)evirm.ek 
için tedbir al:m.a'ktadlrla.r. Bu ha• 
reket doğudan ''e cenup doğudan 
geli~ektecii.1'. 

Ka'f'kasyamn ka.pt!-I diye anılan 
bu şehir için tehl1ke gitgide faz
IaJal}maktad.ır. 

Vi~ 18 (A. A.) - Alma.nJar 
Rus cephe9inıin diğer hshnlerinde 
dımnaıdan ilerlemektedirler. 

Daneç ve Dan nehirleri arasın.. 
da, Rtı:ı!lar lioğaya. doğru ktitle ha 
linde gerllemektedlrl~. 

Vlşi, 18 (A. A.) - RUl!yada 
doğuya doğru iler.temekte <>la~ 
'.Almanlar dilşmana. a.ğrr kayıplar 
verdirmektedir1er. Alman ha'l"a 
kuvvcUe-ri, dUşınan ol"dularm1n 
munta=ıın bir ~lde geri çeki ı 
meler.ine engel o1maJrtadtr. 

At yarışlarından 
avdet için 

ikinci bir tren ihdas 
edildi 

Dc"let Demiryolan 9 uncu İşlet• 
me Müdürlüğü, at yanşlannın göı-• 
rfiiğü rağbet üzerine yarından iti• 
haren yarışlara gidenlerin avdetleo
ri için 6,40 da "elicrendidcn kal· 
kan trende'l maada 7,30 tla harekll 
edecek hir tren daha ihdas etmiş• 
tir. Halka ayrı<:a bir kohıylık olmak 
üzere yarışlara gidC'cckler ic;in Si~ 
keci İstasyonunda ayrı bir kişede 
bilet "crileceklir. 

istifçi bir apartman 
sahibi ya1Ealandı 
Beyoğlunda, Hamalba.§ında Sinek 

sokağında HUdavcndigfı.r apartıma • 
nınm sa.bibi HUd:ıverdinin, inhisar • 
tar kıı.çakçtlık şubesince lstlfçllik 
yaptığı haber almnuş ve a.pa.rt1ma.n. 
da bir araştırma yapılmıştır. 
Ar~tınna sonunda. 23,15 kilo çay, 

19,5 kilo çekirdek kahve, 489 kutu 
kibrit, 279 kalem manifatura eşyası 
bulunmu§tur. 

Aynca 1440 tane birer liralık, 360 
tane de yanmşar liralık güınilş para 
meydana çtkarılmtştır. Bu gümüş, 

paraların eritilerek gümüşünden ı.s _ 
tıfade edilmek istendiği anıı ... ,ılml§ • 
tır. Hildaverdi ile ortağı ve ayni Z3. 

nıanda kardeşi Hasan, ikinci milli 
korunma mahkemesine verilmişler • 
dir, Mahkeme, HUdavcrdinin gayrı • 
mevkuf olarak muhakeme edilmesine 
karar verrnlştir. Htidaverdi ovvelkl 
ı:;ün serbest bırakılınca inhiııarlar 
lmçak takibat memurları bu adamın 
peşini bırakmamışlar, apartımantnm 
bodrum katında kl:SmUr ve demir par. 
çaları altınca stok cdllın!ş 122 kilo 
çay meydana çıkarmışlardır. Bir kı. 
sım memurlar da ayni saatte Hllde • 
verdinin Yenişehirde Dereotu soka. 
tmda 33 numaralı evinde de arama 
yapmışlardır. l t kilo yeril Çl\y, 3 çu_ 
val içinde 60 kilo çekiı-dck kahve, 
180 kilo toz şeker meydana çıkarmış 
lardJr. 

Tekrar yakalanaca~ını anlıyan HU. 
da.verdi ııelAmı~tl Clrnrda bulmuş V9 

kflçmrştrr. Zabıta, kendisini aramak. 
ladır, 

Ticaret Vekilinin 
mOstahsillere hıtabı 
Yurtaaş! 

sının 

Devlet1n hımaye
kaar Lni bil 

Ankara, 17 (A.A) - Ticaret Ve. 
kili Behçet Uz bu akşam radyoda a. 
şağıdald konuşmayı yapmıştır: 

''- Sayın va.tanda.şiarım, 

Hububat meselemiz hakkında yeni 
lıUkQmetimizin aldığı kararları ev. 
\'elki gün ve dün öğrendiniz.. Yalııız 

buğday bak=da değil, diğer işlerl

miz hakkında da haberler beklersL 
niz. Gllıldellk ekmeğe dokUJla.n hubu
bat meselesi en başta gelen iııtmlz ol 
makla beraber, diğer sahalarda. da 
blrı;ok me.seleJerimlz bulunduğu oilp. 
hesizdl.r 

Ben şimdilik, yalnız hububat mev. 
zuu Uzerinde kalacağım. 

Alman kararlar, şu Uç milhim te • 
mele dayanır: 

l - Hububat fiyıı.tla.rı, 
2 - Hububat alım satımn 
ÜçllncllsU. de: Bealenme emniyet 

stokunu teşkil edecek hububatı hep 
1ıı&raber ve pek çabuk hilkt\met an. 
fbarları:na. taşımaktır. 

!zah edeyim: 
Hububat tiyatıarr • mevcut habu. 

bat fiyatlarını bugüniln aartlarma, 
vaziyetlerin~ uygun görmedik. Bun 
ları lilzumlu ve lıa.klı g6rdll.ğU.milz 

·blr ölçU dahilinde arttırdık. 
HUklimet sizden hububatmızm an. 

cak bir kısmını alıyor ve artanını da 
tamamen size bırakıyor. Size bıra. 
kılan kısnn için bir fiyat tayin etme
dik. Bunu serbestçe tanzim .satışı 

yaptığımız yerlerden başka yerlerde 
satabilirsiniz. 

Hükfimet, ekmeğini temin ettiği 

bazı şehirlerimiz lçln, bilyllk ordusu 
!çln, yeni mahsulden !Uzumu kada.r 
•tok yapacaktİr. !şte bu .stok içindir 
ld, hükOmet çiftçinin ilk müşteri.si 

>0lmaktadrr. Ve bu mak.!atla da Adi.. 
IJ.A.ne bir prensiple 

Küçük çiftçilerden malının yalnız 
yüzde yirmi be§ini, 

Orta. çiftçilerden malının yalnız 

ytızd~ otuz beşini, 
Bilylik çiftçilerden de malının yal. 

nız ytizde ellisini, 
lyi bir fiyatla sizlerden Uıt~mektedi.r. 

YeDI sene mahsulünden, şimdiye 

kadar verdiğiniz hububat bedelleri de 
aYDen bu fiyat lizerinden verilecek. 
Ur. 

Muhterem valandaşlarım, 
Verdiğim şu izahat gösteriyor ki. 

hükftrnet, hububat işinde çiftçisinin 
hakkını lamami:ı le korumuş ve bun. 
dan sonra.aı için de daha çok ekilme. 
sini te.şvik ctml~tir. 

Bundan sonra aziz çülçimlze dU • 
şen a.ğır miJli vazifeyi bilmem hatır~ 
tatmak icab eder mi? 

Çiftçi yurddaş, devletin bu yeni hL 
mayeslnin kudretini bil, eldeki ma.h. 
sulünti doğru göster, doğru tıı.hmlD 

ve tesbit ettir. 
Devlet borcunu vaktinde devlet ıuı

barma ulaştır. Vereceğin mahsulle 
müstahsil olmayan kardeşlerinin yi. 
yeceğlnl sağlayacak ve herşeyden Ü.S· 

tün kudretimiz olıın ordumuz bı:!s • 
lenecektir. Borcunu tamıı.m ödedllc. 
ten flonra kalan maim sana hayırlı 

olsun. 
Sevgili kardeşlerim , 

Cihanın birbirini yolc t'l!n"k için 
boğ'uştuğu '!ll rstır:ı bh g-Unlerdc mes. 
ut 'Nirkiyenin hiı: hahtlı r.ocuklarilP
siı:lerl ('n çok flgilMdlren hububıı l 
ml"R'Plel'll üzeriı:ıd<:" l;onuştum. 

'I'Hrkiyeyi mesuttur d"cli•11 Çtinkil 

onun başında emımislz bir şef varclır• 
O mllletlne. mineli on t'ı:;nktır vr. 

birbirine inanmıştır. Şefinin etrafın . 
da. bu ka rfar içten l<ilitlenen bir mil. 
lctln ba.kkı mesut olmaktır. 

Medent bir mllle!in sonn <:elmlyen 
birçok lhtıyıı.:;ları vardır. Medeniyet 
de budur. Bu ihti~•a.ı;:ıar millet haya • 
tındıı herglin. hPr fl!l.:ıt deltişmcl< zıı. 

ruret!nde kalabliirler. :\ledenl ve 
teşkilAtlr mmet blinyesl odur ki hl<; 
bir buhrandıuı korkma~. Do~ıın bııh . 
ranı hu~lln zarur<'tlcrl ne lsr re · 
vaplarınt verir vr k11.rşıl ~ r. 
Yaşıyan, yürUY""n bir millet haya. 

tında balıra.nıı, sıkıntılı, acı ve t&tıı 
;iınler görınekten tabU ne ola.bWr. 
Elverir ki, idare edenle edil n a.rasm.. 
daki sevgi ve güven bizivh"i gibi oı_ 
sun. 

İ§te Türk milleti, buyük mill1 kur. 
tulu~ tarihimizdenben ateşli bir idea_ 
lin etrafında üstün bir feragatle can. 
la, başla çalışan iyi idareciler tara • 
.tmdan sevk ve idare edilmek hah.ti.. 
yarl.tğmdan dolayı da. mesuttur. 

Bu milletin tarihi boyunca. bir mil_ 
letin yapamıya.cağz fedakAr1IkJarl& 
dolu bir hayatı vardır. Hudutla.rmm 
dört köşesinde yaşıyanlar en haasa.a, 
en içli kardeş sevgi.siyle blı'biriııe 

bağlıdtrlar. O, hiçbir millete naaip 
olmıya.n meziyetlerle dolu kararia.rı 
daima. büyük milleti içln hayn-lI ne.. 
ticelerl.e tecelli etmiş tecrübeli ve 
güvenilir bir millet meclisi olduğu t. 
çin de çok mesuttur. 

Ordu, TUrk milletinin o yüksek ve 
aail cevheri her zamankindeıı daha., 
kuvveuı, karnı tok, gözU daha pek o_ 
larak hazır olduğu için de mesuttur. 
Denizi, karası göğü, have.ııı ve suyu 
ayn ayrı birer servet ve refah kay • 
nağı olan toprağma sahip ve çocuk. 
larıyız. Karşımızda erlıniyecek bir 
zorluk yoktur, Yalnız, her blrlmiz 
şunları dalına hatrrııyacağız. Vakit. 
te, parada, istilılAk ve istihsalde pi. 
lfuıh ve tutumlu olacağız. Tenbelli. 
ğin ve tek bir buğday tanesinin Is. 
rafr.nm bir cinayet oldu.o~a ine.na. 
cağız. Bazrlarrmız için kıymet.siz o • 
lan bir şeyin herhangi bir yurtda.,r. 
mız için ma.hzı nimet oıabileccğinl 

anlryacağız. Yalnız kendimizi değil, 

de.ima topluluğ"u dUşllı1eceğiz. 
Eğer çok çalışmış ve ekmiş isek 

mUkAfatmr göreceksin, arkada§mı, 

çoluk çocuğunu da.ima iyiye, daima 
doğruya ve dUrllstiüğe ve dalma. ça.. 
bşmağa stirUkle. Sevgili çift~t, gUno§ 
kadar' gUzel ve feyizli yüzün glllsU.n, 

Satırk ve afiyetle ça~. Yuvanda. 
mesut ol. Sen bizim iç ka.leml7.aln 

Biz size güveniyoruz. Sizin bize gü_ 
vendiğiniz gibi. 

Y edikule halk birliğinden 
memnuniyet 

Yerli.kuledek! okuyucularmı.ız
dan aldığımız mektupta Y edikule 
mahalle birliğini idare eden Sabri 
ve a.rkada..slarrr.ı:n bu semtteki hal. 
km evlerini birer birer gez-er!'k iş 
lerinl büyük bir nezaket ve gayret 
le ya!>trkla.n bildirilmektewr. 

Altın düşüyor 
Altın fiyalları dü}ınckle dcYaın 

elmekledir. Dün bir allının fiyatı 

29 lira 80 kuruş. külçe altının bir 
~l'Dm fiyab ise 421 kuruştu. Diln 
öğle iizcri çıkan bir ı::ıızetl', allın 

alım satımının durduğunu )azmıs· 

sa da bu haber, doğru değildir. 

Altın alım satımı <levmn etmekte 
Te fiyatların dah<l dıı diişmcsi bek• 
len ınckledir. 

Bir mebasamuzöldl 
S,ıın ~ıın mebusu Bayıın Mclihn 

IJl:ış, hcniiz kırk bir Ya~ında oJıl: 
ğıı halde Allahın r:ılımC'linc fravu<.• 
rnıı5l11r. 

Bu ıniincv\'cr kDdınırnızın cdt'• 
birnl faküllcsinden rnezıııı olarak 
TUrk maarifine değerli hizmetll)r 
vapınıs Samsun lisesi edebiyat mu 
·aJllmi ' iken orarlıın mebus seçilmi~· 
tir. 

Cenazesi bugünkü C"umartcsi ı;ü 
ııii h'.afarnış İskele sokak 7 /1 No. lu 
B:ıy Ziyanın evinden saat 16 da 
kal<lırıl:ırak ikindi namnzı Beyler• 
Jıeyi r::ımiindc kılınrlık!ıın sonra 
KiipHir-e<l ki aile makbcresinc tc\ • 
d i ed ilcccktir. 

Bu elim 1.1y:ıdan ı1ofo) ı Flii~ ük 
;\lıl'cl Mr.disimİZC' ve kcıkl'li ail • 
ııiııc t;ızlyctıcriınizi hilrliriri1. 





llinnacik silahlar 

ç r den·z a etleri, uçan 
tanklar, pilotlu bombalar, 

adyolu bombalar, torpil adam 
. ~ ··1 

~ U harbin vcrdiği derslerden 
\'e bizi §il.sırlan sürprizlerin. 

"n birisi <le mini mini harp iilet. 
rinin lrull:ıınlması ,.e muYaffo'kl. 
~tleri ol<lu; bunlar kenclicrinlden 
ıha büyük, dah:ı. lmn·etıi, Uze • 
ndckl in anlar daha kııluhalJk o. 
• n h rp \asttn'anna ka~ı kolay 
Lferler l•azaııdılar; bir iki adamın 
adesi bu mini mini aletleri !Jii. 
lk bir harp iJiilır haline c;etji"di. 
u kli!:iidl.i sllı'Uılar [)!mdiye kader 
ıra, fleniz \'e haya 1111.rp alanları. 
ın hiikiıııi w.ıyılan dev ~iliihlann 
ı telılil<"li rn~ibjdir. 
Dört top \e)'a on iki mitralyöz 

\ŞIYB.!1, fiti bin bey~fr lnıwetJnde 
r motörün i lettiği av tnyyare1e. 
huglinün en ku\'\'etli ilahların. 

m biri i<lir. Bu tnyyarel<:?r, çok 
>rkun~ siliLiılar tasıynn ha\ :ı km. 
.zfrlerln'n Jıav:ılarclaki hakimi • 
•tini bozmuştur. Bu tyyareler, 

J 

toptan havn. h:ırblnln en tanmmış 
mUtelıa<ısıslarmdan biri olan ftal. 
yan ~era.ll Dnhenin dedi~, av 
tayyares!nden yak:ı), ~ıyırayım ili. 
~ haY& tabakssmın dısma kadar 
yifüselcli, fakst bu yiıl<'lcHş bile o. 
facık rakibiyle kar,;ıla~ma'.'!ma ma. 
ni olmadı • 

Modem hllrhln "knyholnıo' ~<'• 
t·ağu,, ~nlılan mUfo,·:LZI Jluraşüt • 
~iisü, hafif makinclltüfefri. hombc1.o 
ları ve katlanır mot-O"llkletlyle mı. 
nictk silii.hlarm güzcr bir örneği • 
dir. Rot<-rd~mda_ Glrıtte 'e ba~ 

ka yerter<le p:ını'ü~ünün ıılclığı 
neticeler çok bllyilktür. 

Japon denh:ı.ltıtannm Perl Har. 
hnr b:ı.c;Janmda yaphknrlı işleri Ye 
Prens Of\·et ,.e Repuls harp ~~ • 
mHerinin Kuantan ~ık anndalô 
feci akıbeti ·~ ~imdiye kadar ....... 
bii onutAılmamı,tır. 

• • * 

;ör çil 
\merikaya 
a ıl Gi i? 

'\ ntıtün bonlır.t' bugiln dev sllflhm, 
ı cüce rakiplcrl ~ ı mda birçok 

nokt.ıdnrdnn iflas etmi~ oldokla.rı. 
nı gôsteriyor. 

Bu lı, bu Jm.c'farla kalmrya~ağa. 
benziyor, bııgiinün a'!lcrrlik i.!emin 
de kO<'aınan sllihls.rn <lııha a.z kTy. 
met ,·ermelc ml'yll, gUn geçtikı;e 
kun·etleniyor. 

1 m;.liz Haşvek ili Çörcil, Ruzvelt· 
sörilşml'k üzere la~ yare ile i. 

.nci defa Amerikııyn gitti. 
Gazeteler hu sc ·r halını hangi yo 

J takip etli" lne dair hir şey yaz. 
ııı dılnr. llntıCı Çürç.ilin se yahnt 
ırıısındıı lıind i~i ı yyareyi kendi• 
nin ku11nııııl ku11nnınadığınn do
• de ınıı lllnıat v, rmedi!er. Eski bir 
ıyyarc meraklı ı ' ' C iyi bir lııyya. 
•ci olan Çörçil s eçen son künuıı• 
a Amcri '·ad n döPcrl,eıı ;yo'.un h;r 
ısınıııd:ı hinıliEii lııyyareyi kendi. 

i idıırc etmi şti, 

O dönüş SC)'ah ıı li 3365 millik bir 
ne .ıtcde yapılmış vt 17 saat 55 d:t 
<ika dev.-ıın etmiştir. ilk uc115nnu 
!ll3 de yapmış ol ıın Çörçil bn !le• 

ııı lrnlı c nasında mütt'madiycn u • 
:ak ''C uçuşla nliıkaclar olmuştur .. 
Tayyareye hindil!i nokİaya Relir 
gelmez e,·,·eıa• kaptan "l'C tayf:ıya 
Kcndlsinı !anılmış sonra tayya reye 
yerleşmiştir. Kııhvııllısını yaplık -
tan sonrn B:ış"el:ll kaplıı nın odası 

na gitmiş, knplann inre sıı ııllcr sor 
muş ve onıın teklifi üzerine maki· 
nenin başınıı Jtecmi~ti. Tuyyare bu 
sırada den izden 8,000 metre yük· 
seklikte bıılıınuyord11. Çörçil birin 
c•İ ' C İkinı-İ kn. :, • r m hi cfıir İhl~• 

rına hacet bırakm"t.:an 20 <!"kiko 
m!iddellc tay!·nreyi mliı cmm{'!en ;. 
ıh re e!mi5!1r. 

SÜ\'Or inin odasına (:!İrrrkcn na~ 
ı:ckllln yaprıık sıgornsı yine n'1zın· 
d n idi, Baş,·ckil sıgarn sını içmekte 
hir malı1Cır olup olmadıihnı kapt:ı· 
na sormuştu. Hn son si c; tem olon 
tın yıırtdc yangın tclılikco; i olma • 
dıfl ı icııı Başvekilin sıgara içmesi
ne mü s:ınde ed i lmişti. lfas\'ck il ôi.'· 
le ) emc~ırıl ycmC'k ~nı.:ınunıfo d ı 
~er yokul.ırln tıcr:ıber Y<•mişli. 

Yemekten 1> n rıı Jla5vck •; 
k ıhH,in! umumi selonılıı kaptan • 
in h!'rnber içnı i~tir, Birıı7. sonra rlıı 
"nlek od:ısınıı cekl lınhtır. Uyan· 
dı~ı ''akıt hi<;Jcrini "ömrilrr.ılc hu 
karlar derin uykuya ı'laldıAımı ha • 
lırlıımıyorum.,, cünı l c<; İ ilt ihsas et 
mişllr. 
Seyahnlın de,·amı milddctince 

CörciJ yolcuhıkln ;. rık ı•ııfon al1\kn. 
cior olmuştur. Kaplan her iki s·ı n f· 
le bir Ba şvekile tayyaren in sür:ı t ı~ 
11 1, k:ıtedilcn ır. e -;~' ·: ve geriye kn 
l 1 l ob l!ti.,ı<•r ' r bir n.ulılıro sun 
mustur. Ger<'IC',·ln knp!anı odasın
da son bir defo 1ivıı rrt ·etlikten 
sonro tiykııv:ı crki l rııi s. !ltıh:ıh kah· 
va]lısını vn plıkf 'l rı <.oııra lngiliı 
toıırııklarıno iııınişt ir. 

Hamama yaklıı,an Cubiko"I' ve 
Dükovskiy, kopıcla kocaman bir 
asmn kilit P.Ördiller. 

J\füstan tik, ınua\'inine: 
- Çıra)·la kibrit hazırlııyın ! J)j. 

:re fı<nlıln<lı . 
Dnşkonıiser karısı kilicli nçlı v~ 

misafirJ.,.ri hamnma :o;oktu. Dükovs.. 
kiy, kibriti çiıı!p ynknrnk metlıali 
ayclınlnttı. l\fethalin ortn yerinde 
bir masa dııruyordu. :\fıısada. küçük 
yu\'nrlnk semaverin y:ı:ıında bir 
klisede yağlnrı rlonmıı';l tuıluliihn.. 
na ı;orhası ve içinde yemek artık• 
ları hulıınon bir tnlınk vardı. 

- Yiirürün 1 
Di~er orlıı:ra, ham:ıma girdiler. 

Orada da hir masa durul·ordu. l\In 
snda, idnde jıımLon bulunan bilyüb 
hlr kayık t:ıbnğı, hlr binlik votka, 
yemek tabaklıırı, bıçaklar ve calal• 
lrı r vaı·dı. 

lıJiistnntlk: 

-Fakat arnclı~ımır, .. Nerede? Mak 
tul nerede'! diye sordu. 

Yii7.iinden hentlz solğunluk gitmf. 
yen ve titremrktc re\'am eden b:ı~
komi-;r knrısı: 

- O, tisi peyke<le! diye fısııcto• 
eh. 

Dükovskiy. çırayı eline aldı ve 
üst peyklye tırmandı. Oroda, ko • 
c-aman lrn <: tiiyü yatakta yatan Ullln 
hır lnsnıı vOcQdii ~ördü. Adam ha. 
fil hnlH horluyordu ... 
Dfıkov kiv: 
- Bizimle al:ıv ediyorlar, Allah 

knlıre ısfn! diye haAırdı. nu bizim 
ıırıı<lığıınıı ck ll il ! Oıır:ıdn cnnlı ha)·· 
vnnın biri yntı~·or. Hey, sen kim
sin? Allrıh ~rnl k:ıhretsin! 

Yikut , ı<;lık ı:nlnrnk h:ı,·ayı ;. 
cine ct•kli ve kınııldnrıılı. Diikovs • 
kiy onu rlirseRiyle dürttü. \'iicut 
ellerini havaya ııznlh, gerindi ve 
ba~ını h:ıfifçe knldırdı. 

Kalın ve kısık bir ses: 
- Buraya tınnanan kim? diye 

sordu, Ne istiyorsun? 
Dükovskiy çırayı meçhul adamın 

) üzüne doğru •aklnşlırdı vr hay -
kırdı. l\ırmrzı burnund:ın, karma • 
knrışık, tıırannıamış sııclard:ın, bl· 
ri" yiğitçe kınılorak tavana doğru 
kuslalıça cliki!en kıılrıın ~ibi siyah 
bıyıklrırdıın bayrnklnr Klvııuzovu 
ts.nıdı. 

- Slı ... Mark •.• f,·rınlç! Tinyır, 
h:ıyır ... Bıı •. Bn inıklinsı7.l 

l\liislantik , yukarıya baktı v' 

DENİZ .\1.TILAR 

f HAVAY o.Cmla.rmdaki Amerl. 
han filosuna elice Japon (](>., 

nizaJWannm bUcum ettiği malünı. 
dur. Bir Amerikan tebliği ba "c
rnileııe dair dikka~ değer tafsilat 
verdl Bu gomilerhı boyu ] ~ met. 
reyi eni bir boçuk metreyi get• 
mly~r, hir ele'ktrik ve bir Dl7el mo 

günün de:niz:ıltıl:ln an<'&k yUz met 
reye Jacl:ır inebiliyorlar. Bu gemi. 
1eri bir insan kullanacak, tek mo • 
törlü olM::ık \."e yalnr7. bJr torpil 
fn':lıyac:ıktır. 

• • * 
Yrııt11mcı 111otö,. ll'ct 
T~ı.,~'P1'1ne/.t cı~aıu 

j törü saye<tinde denizin al tında ve 
u~tünde sas.t.tc 24 mil hnla ;fdebi. 
byorlıır. Silahlan 457 milhlıetre~lk 
iki torpilden ibaret olan ba gemi• 
lerde ynJmz i.ki lıı"Jan \-ardır: Bir 
EıÜ\'ari ve bir torpilci er. Bu deniz 
nltııar lıileum c<le<-ckleri yerin yüz 
mll yakmmn. kadal' bir kru\"!Ul\rle 
)1lhnt bir ~ g~miyle geliyor, bn. 
radan denize hırn'Jtılıyor. 

.Japonlar deni7.altı gemilerinde 
bundan fa7.~a Urnt kn:r.:ı.nmak ve 
gemilerin dnha derine inmesini 
t.cmin etmek ma!tsadlle bunlardan 
dalın küçiik deniz:ıltr gernlleı:i de 
yapmayı <lü~ünmüslerdir. Hattfi 
t.ecrübe fçln :t,'ll.pılnn mikroskobik 
gemilerin 500 metre dcrinJiı:.e ine. 
bildikten söyleniyor. Jlal~ki ım. 

Diğer tnmftan Tozonmna iıımtıı. 
de bir Japon mUiıerıdisi uı::.uı bir 
denizaltı YaJlmağa muvaffak ol. 

PİLOTLU BOMBALAR 

muştur. Bu denizaıt.mın kanatlan UÇAN kalelerin ve ditc"r hava 
gö,·ıJ.estnln yanmcla kn·nlmro;ıtrr. devlerinin müthiş kudreti 
l' e bir düğmeye basmc.a tıpkı uç~n "pilotlu bombalar" yapılrunsı fik. 
b:ı.lı1darm kanatlan gibi meydana rini uyandırmıştır, t.>OO • :WOO ki. 
ı;ık:ı.r. Bn~l<a bir düğmeye ha'!mrn. Jo ağırlığında. olan bu bonıbalann 
clenf7 pervaneleri l~riye girerek plinör bıı.atl:an ,·ardır. Bir ~k 
yerlerini h&\ııt. per\'anelerine ter • ı•ilot bu bombalan hedef iı.zerine 
J.:cd~. n:uvveUI br tıı~·are mot(i. ııike yaptfra.bl!ir. Son dlll•ika.dn 
rü !W.yııshıde bu <lenilaltı en hı7.lı bombanın h:ı.yati nokta üzerine 
torpidohınn süratln<1en li tiin bir dü ·cceı;inden emin olan pilot para 
hrzs mali"..<tlr, sa:ıtte 4(1 mil gider. ~ütle yere atlıyacaktır. Deniz ha • 
{;çuş s:ı.hac;r 901) Jcilometrevi bu • .rek.etlerine iştirak eden bu bomba 
hır, "u lQersincle elll mil ~leler. ekibinin liic;tJkten bir sandalı ola. 

Hül!tlltlhottan 191' harbinin i . cak ve soya ln<tlği takdirde birkaç 
c:ıtl:ı.rmda.n olduğu i~ln bn"'iin çok gunlük ihtiyat crzakı !.>oln'l1lcn.lt • 
csld sayılır. Geçen <'ihan harbinde trr. 
lm minimlnl botlar l flrln<'itec;rln Amatör radyoculn.nn rok iyi ta. 
l!lt8 ele Polıı Jfmanmı'fa Anı~tra•. nı<lığx Amerik&lı bfr kii!lif, dol.-tm
~·anm l'lribus Uniti kru,·azört.inü Ll clö Forest insan pilot yerine ~ 
batırını,tı. 1 Je\i:r;yomun gözün\i ve radf!loeleJ;. 

----------------------------- trikin kunıa.ndao;mr iknme Ptmeğe 

Sümerbank iplik ve dokuma fabrikaları müeneıeıi 
çaJıı.-mıştır. Bu yeni bomba bir kah 
ramanlık ~eri değil, Vıtn. mo .. 
dem bir icattır. On bln dolar gibi 
ucuz bir fiyata mnlolacak bu ilet. 
lıer yinni kiloruet re ur~t uçan 
bir tayyarenin kumanclacıile hare • 
ketJerini tamim edilen hakiki uç r 
torpiller o13C..~l<tır. İ(lerdne ya ~ok 
nıiktaroa patla.yırı maddeler doldu 
rulscak ,·eyahut bi~k ldiçUk bom 
bl\la.r kon~a'ktcr • 

Nazilli ba:tma fabrikası müdürlüğünden: 
l - Fabrtkam:ız ımhasın~ıı mevcut ve mah.Zıenlerlle çrrçır dalreatnden 

çıkaca' olan pamuk dökllntukri bir sene mUddetle açık arttırma ne 
satııac.:\ktır. 

Mll.zayede 3.8.942 tarihlne mllsadif pazartesi gtlnU öğleden sonra aa. 
at 1' te fabrikada yapılacaktır. Taliplerin mukarrer gllnde fabrika. 
mızda hazır bulunm&la.n. 

2 - Satı§ şartııa~st muamclAt ııervielmizden tedarik edilebilir. Poeta 
pulu gt!rıderildlğl takalrde to.llplerin adreslerine de gönderi11r.(7:S75) 

ASKERi TIBBiYE MEKTEBt MODURLtJGUNDEN: 

HQ.len sılada bulunup ikinci devre kampına tefrik edilmiş olan Askeı1 
Tıbl·!ye mekte~i talebeleri 16 A~ustos 9i2 de Uı;UncU kampa. iştirak ede. 
ce'klerin®n Ui Ağustosta mektebe iltihak etmeleri illln olunur. (76M) 

İsveç kibriti 
No .. 7 Zabıta hikayesi 

Ya.zan: A. ÇEHOV 

Rusçadan çeviren: SERVET LUNEL 

donup kaldı ..• 
-Bu benim, evet ... Siz misiniz, 

Dukovskll·? Burnıla ne işiniz vnr? 
Aşıığıdaki ehus surnllı :ıdnm da 
kiın ? ... Vay, nı iis lnn tik! Hangi rür. 
giır sizi burrıya nıtı? 

Klyıuızov, koşnrnk ı>şaAıyn indi 
ve Çuhikorn kuenklndı, Olğa Pt-1 -
rovna hamamdan sıvıştı. 

- Nereden höylc? l çelim, Allnh 
beni kııhrrlsin. ! Trıı.• r.' -:o·ınm .• 
1 çelim, dostlar! T.iik i ıı siıi hu raya 
kim getirdi 1 neninı lıııra ıln olılıığn 
mu nereılen ö~ren cHniz'! ~laamafih 
hepsi bir 1 fc<'lim , ha yeli içelim! 

J\Jyau7.ov, lnnıhavı \"tıktı ,·e iiç 
kndl'hc vodka dold.urdu. 

;'\lü<;tanlik ellerini hayretle aça • 
r:ık: 

Yani hen seni anlamıyorıım, 
drdi. Bu sen misin, sen rleği l m·-
sin? 

Hnyıti canım ..• Ahlfık dersi 
vermeye mi knlkışac:ıksın? Hiç 
ınlııııel elıııt ! Dükm•skiy, çor11ğıını, 
kuılehini hoşnlt ! Bu geceyi, dost • 
lnrım şöyl<' ..• Üv!e ne b:ıkıyorsu • 
nuz? fı;c;cnize! • · 

~föslnntik, ''Odknyı süratle içe
rek: 

- flen Yine de anlıyamıyorum. 
dedi, Sen neye burado bııhınuyor
sun? 

- f nc;an kendini iyi hissetıi i':i i 
bir ytrde bulunınıı7. dn nerede bu
lunur? 

Kly:ıuzov içti ve jıımhonln meze 
y::ıptı . 

-Gördüğiin J.ıilıl koıııi scrknrı • 
sının misafiriyim. l'm:ıcı gibi htı• 

rııda ynşıyorıını. le! l\cnılbinc ıı rı
dırn, biraderi Merhamet ettirıı, ve 

işle burada, bu mttr!ı.k hamamda 
hir keşi ~ hayalı sürilyorum ... Yiyip 
içip yatıyorum, yıın geliyorum. Ge
lecek h afta Ct>kip gideccllim. Artık 
u sıındım ... 

Diikovskiy: 
- Bu işe aklım ermiyor! dedi. 
- Akıl erml:rccek ne vnr'! 
- Anlnınıyorum. Allııh n~kına 

söyleyiniz, c;izin çi7.mcni7. b:ıhçede 
ne arıyordu? 

- Hnngi çizme? 
- Biz çi7.menııın birini yala lı: 

odasında, dl~erinl de bahçede bııl 
duk. 

- Dunu ö~rcnip de ne Yapncak 
sınız ? Sizi all\kn cl:ır clınez ... le • 
senize, Allah cezanızı V('rc;in. Ma • 
dcnıki uynıı<lırdınıı içıııc.we mec • 
hursunıız ! Çizmeye ırclince bu çok 
meraklı bir hiki\ye, Ilen OIJınya gı-1 
mek istemiyordum, Keyfim yerin• 
<le ılcğilıli, anlarsın va, fazla ka • 
ı-ırmı ştım ... O, pençcrl'nin onne 
er idi ve dırlnm:ıvn hac;Jndı ... Ka · • 
dınlıırı bilirsin ya ... BNı ele s:ırho,. 
lukl:ı çizmeyi kapınca onıı fırlnt • 
tını._ Jla"h ıc•ha ... Yıınl kiifrelınec;in 
d i ·e .. O, Pcnçererlen fçl'rlyc girdi, 
lanıhnn :ı'aktı ve sorhoşluihımdan 
istifade ederek ras•gclc ısl a tınny:ı 
başladı. Adamakıllı ıslatııklnn soıı. 
ra buraya sürUkledi "l'e kilillrıll. 

Simdi yiyip içip yan geliyorum ... 
Aşk, vodkn ve meze! Fakat nereyr 
böyle ? Çuhikov, nrreye gidiyor • 
sun? 

<;ubikm·, hırc;J:ı yere tükürdü vt 
hnınaınılan dışarı fırlnd ı. Dük ov o;.. 

kiy hasını :ı·erc ir,erek onıı tnki • 
hrıti. l k i ı: i tlı- S<.'S'iİzcc orab:ıya bin· 
diler "e gittiler. Yol onlara hiç bir 

Bunlan u~u'51an bir televizyon 
emetörü ve bir resept ilr t.elemt>. 
konikle temin edile<'ektir. Ernetör 
torpilin tlzerinde u~toğu alanın 
foto,i;"Tafmı alll<'t\k ve ıuimdaki tay
ya:reye \·erecektir. Torpil tam he. 
definin üı;;fiine teldi~ vaJot hare. 
keti idııre eden tayyal'e uçan tnr
plle pike yaptTmcıılrtrr. Bu torpile 
ilave edileo"k bir n.nten !'layeslndc 

vakit hu seferid kadar uıun "l'e 
sıkıcı görünmcmi~li. İkisi de su:o;u. 
yorlardı. ÇuhikoT hırsından titri • 
yordu. Düko\'skiy, karonlıl:ın ve 
çiseleyen yn#mtırurt, yüdlndckf u
tancı okurnalarındnn korkuyormuş 

git:ıi yiizünii ynkr~ının ornsına gir.. 
Jiyorclu. 

Eve gelince milstnntilc keneli och 
·ııında doktor Tütüye,·I buldıı. Dok· 

t?r, masanın yonıııı'la otunnuş, de
!'ın derin içini çekerek "Nivn,. mec 
,muasını okııvordn. 

Müstantiği mahzun hir gfilüm~e
yişle kar ılayarak: 

-Bu dünyada ne işler oluyor. 
dedi. Yine Avusturyn sahne,·c çık· 
lı ! ... Gladson'da bir nclm; bu işl~ 
al:lknlı görünüyor ... 

Çuhikı.:ıv şapkasını masanın nllı
nn rırlaltı ve hırsından bütün vfi· 
cudüyle sarsılarak: 

-f kelcl ynmh ~rlf! B:ına sır 
kıılma 1 Di;ye bnl?ırch. Snnn poııtı. 
kanla sokulma diye hin kere ten• 
bih ettim! Simrlf polltiknnın ıamn· 
nı rle~ill 

Sonra Dükovsk!ye hitıılıen: 
--Sann gelince ... Derli. Seni öm 

rüm olıiukça unutmı~·acn~ım ! 
- Fakat.. .. İsveç klhrlti ! Runun 

bö)-Je ol:ıcnğını hen ne bileyim'! 
. - Kibritin ho;:l:mnda kalsın! 
Git, beni slnirlendlnne, yoksa kn .. 
rışm:ım ! nır dahn cin yüzilnü gö ... 
miyeylml 

Dükovskiy, fçln fçeklf, şaplmmn 
aldı ve çıkh. 

Knpıdan cıkınca: 

Gidryim, körkülfik sarhoş olun
caya kadar iı;e);m lınrl, ı'lerll. "I'<' 
mnh7.1ın meyhnncnin , ·olunu lııttıı. 

Rnşkomiser karısı hamamrlnn <'• 
v" gelince kocasını mfsnfir odıısın 
ıl:ı huldu. 

Kocası: 

- Mü<;tantik ne~·e selmlşll? rF· 
,1 ~ordu. 

-Klyauzoyu hulıhıklnrını söy. 
le.meye ~elmişli. Ne tahmin eder • 
~in, onn evli bir kadının evinde 
bulmu 5lar! 

B:ı5komiser. gözltrini ha"ııyn knl 
dırarak: 

- Ah. Mark f vnniç, 'fark t,·ıı • 
nlçl rliye içini ('f'ktl. nen sıınn sc
fAhalin ~onu frlrıkcttir, ılı-meR!lş • 
tinı ! Detllm onır""· din lcıenıtdlm, 1 

SON 

baş':m t:ı.yyatt!eTden , ·er11ecek e • 
mirlere itaa.t etm('llle i de ~mln 
edJlmiıı olac.ııktır. tdııre etlen tay • 
yare istel"'e uçn.n torpildeki bom. 
balardıın hepo;inl değil, bfrlınç ta. 
ne<ıinl dü5ürebile<'ektir. Bir tayyn· 
renin bu uçan torpillerden mürrk. 
kep bir filoyu id:ve etrnE'föi fle 
mümldinuür. . 

Biitiln bu harı'lnılMe projelerin 
ne dere<"eye hifar Derlemiş oldu. 
ğu tabit malum değildir; fakat 
bu aletlerin henüz tecrübe halinde 
balanmııla~ mğmen harpte mil • 
him bir :rol oyıny:ıcaklan mtihak. 
hatır. 

UÇAN 1'~~AR 

y~1 Joatla.r bahs1ndo kanı 
ordU50 da deniz ko\"\ etle .. 

rlndan ~ Jıa.hnamı ur. Amerı • 
ka. "Cilce tank" denilen minnacık 
mnldanlsn SOOO d:uıelik il1• siı rL 
i bn~ yapılmı!I bulunuyor. Bıı, 

lrilt\lk keŞf aramtsı Uç lnsnn bir 
ka"ma lçeninde ~·edi danı bulu • 
nen bir tank"a\'&r t.op talnlabllir. 
Royu yalnrz iki metr-c olan bu tlııı. 
km motörll de on fld beygirkun·f!" 
tinde mUte~ bir motfirdilr. Fa • 
knt tanka Matte ~üz kilometrelik 
lıir 5lirat verir ve 75 derecelik 
meyllll yoko,Ial'!\ kol:ıvca trnnn.n. 
masmı tem.in ede-r. Dii;t tclcerlek. 
li olan bu tank ~k iinznh toprak. 
hır üfzerüıd.e blle hM'eket edebilir. 
Bir bombardnnnn t:ıyynresi bu tip 
te llç fanla kolayca taşır. 3000 
tnmtan iyi neticeler almdı~ talı· 
dirdc Amerika bu tipten 80000 a. 
rnba yaptmn!\ğ: di~Unmektedir. 

Dalıa<>ı d:ı 'ıır: Amerlk:uı piyn. 
de"i "'müteh!Urlk mltrnlyöz yma. 
lan,, ile techlz ediliyor. nu minyn. 
t Ur tanklar :nrlıhrlrr Ye tekerlek • 
leri öteld 1.ruıklar gibi brt.ıllıdır. t. 
kt ki 1 tarafından idare edilir, Uzc
rinrle knl·vetli bir mitra.h•öz .... o ... , .. ., . 
1 ut ot<>ma.ti'k bir tufek vnrılır. 
'.l'ank bir inzaya uğradığı tokclir. 
de bu mitrall"öz söJrlileblHr ''e ver 
t'le de çalışır.· ~ 

Bundan da.lıa ,a:51"1eak 4'Dii.hlar 
da var: Kon·etıi blr t.aarnız siliıhı 
olarak buınin "uçar tanklar., dnn 
<la b!\hı;e<lilmektec.lir. Dü man hat. 
'an ili.erinde ~38tte Uç yiiz kilo • 
metrelik bir ı:.üratle a~nbllceelt o.. 
Jnn bu t.ankl~ kanntlnrı vere 
iner inmez kE'tıdi kenıllne lmp.::ı.n • 
maktadır. Biri önele, diğeri nrknda 
lml<ıler üzerinde bulunan iki mit • 
ralyö7.İyl<' bu silah, gcrirlcn hticunı 
ederek düşm:ın pI.raclcsi iizeriııc 
dch~t s:u:aeaktır. 

780 metre 
Yükseklik e 
Gemi ·nşaatı 
Porıekizln , bir müsteınllke ormn 

nı "l'tır: Jsmi, (Pomnr Renhn) dır. 
Bu meşe ornınnı, deniz ::ıllıından 
i80 metre yükst'ktedir. Bu onna • 
nın ni!ııclnrı, e''"elce, snh111ckı ~c
mi tcz.gfıhlarınıı gönderilir, balık 
cı gemisi inş:ı ı;ında kullnnılırdı. 

Portekiz. Avrııpanın her yeri gi. 
hi, mohriıkut cl:ırlığı ~ üzündcıı kum 
yon işletmeye ve oduntıırı sa
hile nakletmeye , fııık(ın bulama. 
~·ıncıı gemileri, onnnnda ınşn et. 
mt>ye kgr·u vı?rdl. 
Ormanın orlıısında, bir (.lemi tez 

gôhı yficOde getirildi. Burada, Du· 
ro te2g6hlnrı nanuna 1,000 tonll:ı" 
ıoİuk gemiler inşrı ediliyor. Bu s e· 
milerin ınşası tamamlanınca, tek. 
rar p:ırcıılara :ıynlıyor, parcnlar, 
numor:ılıınarnk sahile indiriltyor 
vı? burııdnkl Duro inşnat tezgl'ıhl-ı_ 
r•ndn kalııfııllonarnk teçhlt edili • 
yor. 

fhtlynç, iSO m >lfre yüksekl'i':iindc 
semi teıqfllıı ,·üclıde ıwlirllmeslne 
mt'<'lıuriyet göstenniştir. 

Saatte 300 kilometre: 
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Şanghay . 
Batakhaneleri 

T efrikamızı koyamadık Ö
zür dileriz. 

F:ıtih :.: cü S,ılh !Iukuk Hilkimlı 
~ ınden: 

'l'erekelcrıne malıkcm :uıface va. 
?.~et oiunan Yed-iku'c I<;rnıeni has. 
t:ıhanesincle Mayıs, Haz:rnn 1942 
t.ırihin'1'! ölı n Tot~·o, Ke lpakyc~. 
.forkonus :Uolr.:kküpoğlu, Orokek 
Karakaşyan &ğdik Kt::-c:)glu. P.o
ğos Doğram:l:ıyan, Hac~r Glmıici. 
.)ğlu, Garabet TaYilyan, Ağop AR. 
lanyruının metrukatları ıı.atılarak 
paraları Em"ak \'e E;rt&nı bankası 
ım ;ı.·:ı.tırıldığı a1a.cakhların bir ay 
\"O.risletinin üç ay v~:~caları i'e 
mahk~mem"zc müracaatları a.ic.~i 
takdirde tcr~kenin H:ızirıe:.:e d.!V 
:-olunacağı ilan olunur . 

- !drar l'.oll:ırı ve reoastıı:ı 
rıastalıkları mUteha&.sı..ıu 

Dr. KEMAL ôZSAN 
A.'rdet ve ba9talanm k&bul~ 
haşJ.amr,tu. Beyoflu lstiklil 

Oltd. Wo. S80 Barııa Paıa rı ıı"ttı . 

L&WWWTı>l· I ''"' 

"WKMAN HEKiM,, 
UAB1LtvE MUTEllASSISJ 

OPERA'fÖH 

Halid Ziya Konuralp 
1K1Nü1 OERRABI DOQENT1 

Beyoğlu Lrtikıll Cadde.ı Elba.mra 
Apartmıa.n.ı ı Numarada 

IBer :tm öğledt'll ao.ıı.ra 1 ye kadar 
Telefon; 4%%04 

< R', Mi ' 

Cı-.NIHADTCJZGE 
Cild·Saç Frengi 

ve diğer Zührevi hastalıklar 
• aUUNCI SiNi!' MIJTl.HASSIS ı 

Puar u Perumhdu mtda hrgaıı 
1• ilan ..... aa • adar (T•••lon ı .,_, 
8•.b.eft, Vl~A,.-eı -onat' "4rı..& Ha'4 ICurumu .,.,...... 1 t 

~-· ................ ..,. •• ım11 

ZA.1'1 - bta.ııbul mıntak.a Umıut 
.rel"11ğ'inılen aldığını 9167 numaralı 

Dle8alıa şaha.detna.memi zayi ettim, 
Yenisini alacağımdan Ml'<isinin hiik. 
ıuü yoktur. 

Eski yddııo; yeni Akta9 motörü ııa. 
hlbl Huriye Dal 

.. 
61JZEL Ft)TOGRA.FLAD 

KODAK 
~JiLM 

VE. 

Sütün 11 KODAK" Satıc:Uarından 

Kodak Film isteyiniz. 

~OCA.K(EG'.f'PT)A.Ş. lstanbul 

lıtanbul sıhhi müe:.scscler arttırma ve eksiltmı 

Komisyonundan: 

Cinsi Azı Muhammen 
fiyatı 

tyJ au 2500 3500 l~O 

~ 300 600 77 
Beyin 3000 5000 27 
Ciğer 1000 2000 HO 
lşkembe 200 400 32 
Paı;ıa 1500 8000 06 

Muvakkat 
lemmatı 

315 

369 

Heybeliada. tanatoryomunun yukarda. yazı!ı iyi w ve koyun sakata. 
tı açık eksiltmeye konuunu~tur. 

l - Ekslitme 22.7.94~ çarşamba günü saat ll5 te CR.ğe.lo1'lund& at. 

hat ve içtimaı muavenet mUdlirlüğ"U binasında. loplana.n kom.111yonda ya. 
pılacaktır. 

2 - Muhe.mmen fiyat 98 muvakka.t teminatları yukarda göııterilml,,tir 

3 - lste.,.Jl!er şartname:lni çalışma g'Jnıerinde komisyonda görebilirler 

4 - İ3teklller 1942 yılı ticaret odası vesikasıle bu işe yeter muvakkat 

teminat makbuz veya bımka mcktubile belli gUn ve saatte komlsyona 
gelmeleri. ( 7421) 

1 Iata.nbul Belediyesi ilanları 
1 • ' Karaa~c.: mUeaseaatı için alınacak boya malZ1?me:n açık eksiltmeye 

konulmuştur. Tabırun b,'c!C!L (1279) Jlra ve ilk teminatı (95) lira (93> ku. 
ru;;tur.) Şart.uame zabıt:. •;e muamelat müdürlUğU kaleminde görülebilir. 

lbale 22,7.91: çarşamba gUnU .saat H. te Daiml cncUmendo yapı.la.ca.ktır 
Talipleri.il ılk teminnl makbuz vc~·a mektupıarı ve kanunen ibrazı ıa. 

zınıgelen diğer ve!'lkalaril~ ihale gtlnti muayyen saatte daim! oncüm-ınd~ 
bulı.:nmaları. ( 7333) .... 

İtfa.iye .tılur ve efradı ıçin konç!arı lt!aiyeden verilınek suretUe yap. 
tırılacak 41>2 ~ift çizme v~ ~7 çift iskarpin lmali kapalı zarf usullle eksilt. 
mc.-ye konu1mu9lur. Mecmı.unun tahmin bedeli 8780 lira ve ilk teminatı 

6::i3 ura 50 kuru§tur. Şart.ti.amc zabıt ve mua.mel~t müdUrlUğil kalemınde 
gö?"'.Hebilir. 

İhale 29_7.94.2 çarşamba günü saat 1!3.te daimi encümende yaptlacak. 
tır. Taliplerin ilk. tcmln!lt makbuz veya mektuplı:ı,rı ve kanunen ibraz~ ıa.. 
zı:ııg·eJnn diğer ve.sikalarllıı 2400 No. ıı ltanunun tarlfatı çevresinde hazrr. 
lıyacakları tcklı! mektuplarını ihale ı;Unü saat 14 de kad.lr daimt enc\imc. 
ne vermeleri azımclır, (7~95) 

22 __ 
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Amerikadan Fransızca 
, Radyo Neşriyatı 

Aınerika Radyo Şirketleri 
Türkiyedeki Dinleyicilere 

Fransızca Neşriyat Saatıarın 1 

Bildirirler 
. Törki)·e aaa.UI 

9:40-10:00 

11 :00-11 :15 

15:00-15:15 

15:15-15:30 

l.7:30-17:45 

18:00-18:1G 

18:15-18:30 

18:30-lS:t.'.i 

19:00-19:1~ 

19:15-19:3() 

:?O:Z0-20:4.:ı> 

21:00-Zl:lb 

21:1S-21:30 

21:30-21:411 

21 :45-22;()0 

22:30-22:!3 

22:(5-23:00 

1
23 :00-13 :15 

28:15.,.....23:3') 

23:15-23:30 

23:3~23:4.5 

23:80-23:{11 

23:•S-2t:OO 

Haberler 

.. 
Haberlerin tahlili .. .. 

H&ber!er 

Haberlerin tahllli 

.. •• 
Haberler 

Haberler 
.. 

Haberlerin tahlili .. " HaberleT 

.. 
" 

Ha':lcrlcr 

.. .. 
M\lzik ve ha.bcrleri.u tab..lili .. .. 

.. . 
Haberler 

Ha.berter 

.. .. .. 
" 
n 

Haberlerin tahınl 

" .. .. " 
Haberlı>~ 

.. .. .. 
Haberlerin tahlili 

.. •• 
" .. .. .. 

Haberler 

Haberlerin tahlili .. .. 
"' • .. • 

Haberltr 

Jt 

Ha.berlcrin tahlili 

Haberlerin tahlili 
., 
,, 

Habtorler 
Haberler 

.. 

.. .. 

Mtizlk 
Haberlerin tahlıli 

Gü.!lle.r 

Salr, ile pıu:a.ı 
Pazart.eai 
Salı Ue paza~ 
pazartesi 
Hergün 

" Hergil.ıl 
,, 

Her gün 

" Hcrgün 

" Her gün 

Radyo 

lllerkezi 

WRCA 
WNBI 
WRCA 
WNBI 
\VCBX 
WCRC 
\\.CBX 

WCRC 
\\'LWO 
wcw 
WCBX 
WCRC 
WCBX 

" WCRC 
liergUn WLWO 

" wcw 
Pazarteııi UA. cuınutesi WRUL 

" " WRUW 
{>aza.rtesl UB. cumıı. WRCA 

" 
.. 

" 
.. 

Pazartesi i\t cuma 

" 
.. 

.. " 
Hergün. 

" Hergün .. 

WNBI 

"BOS 
WRCA 
WNBI 
WBOS 
WLWO 
yYCW 

WGEA 
WCBX 

,. WCRC 
:Pazartesi ua. cumartesi \\,'RUL 

Herg{b 
.. 

• WRU''V 
WRUS 
WGEA 
WCBX 
WCRC 

Hergiln WGEA 
Pazatusl ilA cumartesi WLWO 

.. 
Paza.r 
H~.-gün 

Pazar 
.. 
•• 

Herglln 

Pazar .. 
•• 
" 

" Hergfuı 

WC\V 
wcw 
WGEA 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WLWO 
wcw 
WRUL 
\VRUW 
'WRUS 
WGEA 
\\'RC:\. 
WNBI 
WRCA 
WNBI 

Pazartesi ilA. cumartesi WRUL 

" 
" HergUn 

Her~ün 

" .. 

.. ., 

Sah ve pcrşembtı 

.. .. 
Herbl'n 

WRUW 

WRUS 
WCDA 
WGEA 
WLWO 
W<"'W 

\VRCA 
WNBI 
WGEA 

Dalga. Uzunla:U 
Kilosikl !Ietre 

9.670 
11,890 

9,670 
ll.S90 
15.270 
17 830 
15.270 
17,830 
15,250 
15,850 
15,270 
17,830 
15,210 
17,830 
15,250 • 
15,850 
15,350 
17,7SO 
15,150 
17,750 
15 210 
15,150 
17,780 
15.210 
15,250 
15,850 
15,330 
15.270 
17.830 
11,790 
fı,700 

6,040 
15,350 
15.270 
17,830 
15.330 
15.250 
15,850 
15,850 
15,830 
11,790 

9,700 
6.040 

15,250 
15.ı:o:liO 

11,790 
9.700 
6,040 

15.330 
9.670 

17,780 
9,670 

17,780 
11,790 

9 700 
6,040 

17.830 
15.330 
15.250 
15,350 

9.670 
17,780 
13,330 

31.02 
25.23 
31.02 
25.23 
19.8 
16.8 
19.6 
16.8 
19.7 
18.9 
19.6 
16.8 
19.6 
16,8 
19.7 
18.9 
19.5 
16.9 
19.S 
16.08 
19.72 
19.8 
16.8 
19.72 
19.7 
ıs 9 
19,56 
196 
16.9 
23.4 
S0.9 
49.6 
l9,S6 
19.6 
16.8 
19.56 
19.7 
18.9 
18.9 
19.56 
2S.4 
30.9 
49,6 
19 7 
18.9 
25,4 

S0.9 
49.6 
19.56 
31.02 
16.8 
31.o? 
16.S 
254 

30.9 
49.6 
16.8 
19.56 
19 7 
18.9 
Sl.02 
ıs.a 

11? 56 

(Bu listeyi IOtfen kesip saklayınız ) 
- • ,,.. • .... ·v r~., , ... - ......... . .,.._ .,._,,;;.• ,, ~ , ~ . .:· - ·· ... 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 11- 7 .. 942 
AKTtF . PASlE 

Yüksek Deni TicaTeti Mektebi Müdürlüğünden: vaziyeti 
• .Mektebınıl.z lise birinci sınıfına. 3.8. 9-42 gününden itibaren namzet ta. 

le't>e kaydına. Nı.şlanacıak ve kayıt işi 28.8.942 gtinUne kadar dova.m ede • 
ceklır. 

ŞartlAr: Ortaokul mezw:.u olmak veyahut lise sekizinci sınıfı ikmal et. 
mı' bulunmak \'C ya~ı on be~ten küçük ve on dokuzdan bUyul{ olmam:ı.k 
ltı.z:.mdır. Ortaok-ulu geçen sene bitirGnler, arada. geçen bir sene zarfında. 
ne i.'e m~l o!duklai"mı levslk edeceklerdir. 

~ağıda yll.ZlJı vslka1arıa. mektebe müracaat edecek i:Jtekliler, aıhhl 
durumları dtı,~izci.liğe el\ı.;rl~li olup olmadı~ı anlaşılmak üzere mektepçe 
bo11 rr.ua.ycn~ k~~tlaril~ Kasımuaııada Deniz baataneııtne gönderilecek. 
le~dlr. 

Sıhh1 duı ı.;mları elver;§li olduğu anla!Jtıa..n ve müsabaka imtihıı.nında 
muvaffak ola,.ak mehtc'J~ alınmasın..ı. karar verilen talebeden n:>terlikçe 
itibari musadiiak servet sahibi bir kefil veya umumi husust belediye ve 
mu!hak btitç.~ıerinden maa~ veya ücret alan bir memur ırnz13ile "noter. 
llkc;e mu~:ı1d:ık:., bir taa!:ı.hUlrame alınır. 

İsteklılerln mtidimyet kalemine mUraca.atlarL 
\ rsirialar: Dılckçc, ~r. iyi hal, ve!! kfığıtlarlle nüfu~ cuzdanı, diploma 

VC!tJ. la.::dikll suretleri ve <iX6 el::adm:la 6 fctoğ:af. l i:77 ı 

Jandanna G~. K. lıtanbul Satınalr.ıa Komisyonundan: 

Miktarı Ctn.si 

4!.lSOO c;ı!t Büyük kopça 

'Tahmin bcd~li 

Lira KıJ, 
3116 30 

tik tenıina~ 
Lira Ku. 

27 47 
121100 Küçtik kopça \ G05 50 45 11 

239 kLlo Parafin 29r.l 75 22 41 
113 Sabun 88 14 6 61 
53 Çiri' 15 9:l 1 19 

273 Soda. 83 12 2 66 

Miktarı, cinsi, tahmin bedeli VP. ilk tcmina tı yı.;karJa yazııı altı kalem 
di!t ~ malzem!!..;ı ::O.i.V42 ,)Cr::-em:-.o gunil :::a.at 15 tc İstanbul 'fakBiınde im. 
mı .ronumuz1a pazariıkl,ı aiınacıı.ktır. Altı k:ı !eın m'l'Z'":n<:::ıin bir lııteklL 
~ e ıha.lesi ca.z olduğu gibi ıkı nevı kop~anın bır ve •Jığ"r dbrt ii;;lem ma._ 
.. emenin ele ıı.nı ayn i!t~l••llere ihalı?~\ caizdir. Ntimune komisyooumuı:.da. 
"or,iltir. ~<ırt.u1Hnesi pa:-a .. ız alınır. L!c'kli"crin temin'1t me?üup veya mak. 
ouıl<>rilr pıı.!ar!t'k J;iln \'C saatin:'!"' komısyonum!.l:::a gcl~elerL (76S6) 

Kasa: 
Altın: Sat! kilogram 
Banknot 

11.1116.385 

• • 
Ufak.ilk 

Ua.hJJıleld MnJı.ablrler: 

l'Urk L!rıııı • • 
Baric;tt'ld l\lubablrler! 

AJtm: SIL."1 Kiloı;r-am 21!.!>l:) • .J2U 
Altına ta hvlli ka tıU serbest Döv. 
Diğer dovızıer ve Borçlu killruıg 

bakly~l"M • • 

HazJ:ıe rabvtllt:1. t D~:ııhte edilen evral<J ııa.kd!ye 
·karşılığı . . 
l<e.nı.:t:un s-8 lDC1 aıaddelutne 

tevfl kan Hıızine tD ra!ında.t:ı 
tcıJlyat 

Seuedat Ctlutnıtı ! 

1'1eaı1 senetler 

• • 
• • 

Eııı>ıam ve Tub\-111\t t'ttıdanı: 

E 

Derul:ıte edilen e'·r~k1 nıı il.. 
dtvenln kar~tı«ı uba~ •• 
tahvU1\t (ltibar1 lnym~t.!•) 
':Serbest esil!!. :n •e tl!Lb vtlfl.t • . 

.'!.ran"ll.an 
AJtrn ve dtıvtı ıızer!nt •U:!ll'l.f 

l abvUat Uzıırtne a van.s 
• • 
• • 

R:azı.ıı.:ye kısa vadc!J .lVllll! • • 

Ha.z1neyP 3"50 No. hl kan11n11 gl!re 
a<;ılan altın kar§thl>ll avam 
HtMedıırlıır 

MUbwut 

• • 
• • 
• • 

104.9.'18.91 ~.15 
7 .M l.01%,3(, 

2M.457,6t 

712.Ml,64 

-,-
56.853.711,16 

1~3.7!8,56S,-

~s. 790. 220,--------· 
------·· 

'14 .M3,8 l 9.~ 

10.239. 148,45 -----,---
S.096,31 

7.980.1Z3,4.) 

-.-
!50.000.000,-

Tekfl.ı:ı 

Ura 

ııs.ooıs.sH,!6 

7U.llU,6J 

90 • .503.434,1)3 

1 St.9l~.S13,-

Sermaye; 
lbtlyat Ak981ı 

Aı21 ve tcvkalA.d~ 
H.u.tus1 

• • 
• • 

recıarildeltl Bsnknnttan 
Deruhte edllen evrakt oaitdiye • 
Kan.unun 6--8 lı:.cı maddelertııe 

tevfıka.D Haz!nt tara!mdaıı valtf 

teCUya.t • • 
Deruhte edilen eTt'&IO aaıtd.IY• 

bakl;"P.IÔ •• 

ıca~ılığl tıı.mameo aıtm ota.ralr 
ua. ve ten teda V'llle vazedilen • • 
tıeeskont mukabili ntveteıı ted&. 
"ille vazedilen • • 
Hazl.neye yaptlaL altın 1tar11lJklt 
e.va.ra muk&bill 8902 No. U kanun 
mucibine uaveteıı tedavuıe •a-

S3.JJl.l..li S!Z,8S zedileıı 
ME\'l)(lA'tS 

• • 

55• 1.ZZ.933,38 

l"\rk Ltra.ııı 
A.ttm: satı ttııograro 

3850 No. lD Kanona i'a~ hadney. 
açılan a,ıaııt unıkabUt t.eT41 olıı.. 

nan aıtoıJar: 
SAt! Kilogru.m 5:>.5tl.9M 

1 
tU1!.13'l.i 

6.000.0{}{),-

138.'148.Stl3.-

'ıS.'190. '!20,-

184.953.MS,-

•0.000.000,-

•ss_;;oo.ooo.- ı 

HO.ı!M.000,-

118. 710.636,9!' 
1.23U6f,I) 

'78121..1117 2· 

Dövl.a Taab.bnd&tı: ":""------

ı.;7.933.319,•6 

4.S00.000,-
10.171.955, 78 

9?8. 774.aM, "l I! 

ı\.ltın& ta.bvW kabD dl5v1zlu 

Diğer dlıvt.zler "' aJaca.IUJ 
ring b8klyeı~rt 

MuhtellJ -
. ' 
• • 28.106.880,5 
• J -)------

J rmımıu LINUJ t&rüıiltdeu ttUıareeı lAkıın.t,, 1ıadd7 % • Attm 1!%erl:ıe 

Lira 

1 ~.000.000,-

16.112.13.), i3 

603.9.>lt.3l3,-

U.D.914_801,Q.ı 

78.121.16'7,tlO 

Z3. l 08.880.~!'i 
ı ıo.ıza.OJs..:n 


