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~ief:-:-~· ~~ .. ~. ~-~~~ Milli Şf, Müsteşarlığındaki aşe 

Umum Müdürler 
Lüz·umu kadar memurla bera
ber son kararın tatbikatı ile 
mahallinde meşgul olacaklar 

---11111----------
' •--' .. 

Harp Okulu-
•• nun yuzme 

bayramında 
---·~---

Reli alarııe 
birlikte llaz.ır 

bulundular 
1 Ankar;ı, 17 (A.A.J - Hm"p ..,. 

1ngi1 tere ile 
Fransa arasında 
yeni bir ihtilaf 

Ticaret Vekili Sovyet orduları.mu çekilınek.fo nldııi,'lJ bildirilen ~·er lerl gösterir harit• 
1 

kut.u yüz:rr.e ba ran1 1 bu ··=" Kt:~ 
Ta deniz lıavuztııı<la ~ ap;lmı~ r. 
Törene Milti ŞN İsmet İnüru ı!c 
Baya"l İnöni.1 şeref vc-rm. : rd r 
Baıwek.I Şükıii Saracoı'.;lu ıl 

Fransa, lskenderiyede· 
ki Fransız filosunun 
bafka bir bitaraf lima· 
na gönderilmesine da
hi razı olmayor; İ ngil
tere de, bunların Mih
verin eline veya kont
rolü altına geçmeıini 
kabul etmiyor; isken· 
deriye tehlikeye dü§er 
se, Laval'in manasız 
İnadı yüzünden bu gü
zel gemilerin batırıla
cağı anlaşılıyor. 

Dün akşam radyoda Türk çiftçi
sine bir hitabede bulundu 

ALMAftLABA o6aE . 

Yeni bir 
çevirme 
hareketi 

--------------
u Karşımızda erlmlyecek zorluk yoktur., 

Yazan: ABiDiN DAVER 
.._ 

s.kc11dcrİl cdcki Fru115ız. filo
"• ioı;Hterc ile Franoa ara

sında, ınerikanın da karış-
tıı,ı ~ eı1i bir ihtilaf çıkma>ına 

abcp uldn. Bu filo, l:'ran;a yı

Jul=d.ın ev\'el, Akdcnizdeki 
İngiliz. do.oannı:.1sı ile i~ birliği 
ya.pı)"ordu. F.ra~a, 1niitarekc 
İ.!:tti!diği zaman, İngiltere, Fraıı .. 
~JZ t!mta11nıas1nuı )Iİh\·crin. eli
ne gcsmesi ihtimalini önlemek 
için, v·i~i hfikıiınctiııı.? bir~ok 
tekliflerde buluumu~ \ e rcd ce· 
'\ahı :.ılınt.:~ı, F'ransız deniz kuv• 
\'ttl'- rini, kcndi!o,İnc za.rar vere· 
mi3·ccek hJ·r hale gctirnıeğc te .. 
~eJı.bii. tcmi~ti Çüukii :11İll\er, 

Ar.kara, 17 (İkddm muha Jı
ıinden) - Ticaret Vekil Dr 
Bchcct Uz, bugün ticaret Yt: .ı .. ~ 
şc is eri uzerind~ çr.iı)t k!Jr 
sonra akşam üStü T ~prük J\la 1-

sullcri Ofisine gilmfa, ge~ ,.,.,_ 
le kadar meşgul olmıı~'.ur. 

Vek'·I, devleke sarı. a'.naca -
hubub_tın anbarhırda t l~n

rnası için alınacaK te oırkrl 

bu isler içın 'azıılaca · ,azırl 
p 1 iınırıın tatbık •ekil'f'.r' •~er n
dc direktifler' eraTL~ it1~aı €

dil<'n 2500-0 ton buğday -ı da ,~
t~yacı o!nn etlere d'" · .tı' ı 
içiın emil." veriUTUştir: 

Hububat hakkındak. SQJı ka
rarn&melcr te'.grafla v:·iayetlere 
tılbliğ olunmu~ur. Diğer taraf
tan iaşe müsteşa;rlığındaki u
mum r< üdürlerden mürekkep 
kollar kurulmuş ve Adana, Ba
lıkC'sir, Ege ve Trak~'a gibi is
t'lıısa! mıntakalarma gitmek u
zcrt yola çıkarılm ~k~ır. İaş~ 
teşk 13.tı erkanı .s<:n kararları" 
ta~bikalı mahallinde me-gul o
lacak'..ar ve n'a."sulül" dev1 ·t ~ -

(SOXU. S.\. 3 St'. 6) 

I•ran ı.z donannıasına lıUkiııı o- _. - . - - - _ - -......._.._ 
lur!-MI, İngiltere, Akdenizdcki üs- ..-- ~ 

Ti~ret Vclcili Ikhcet Uz 

--- ---- -----
•· , >. Alrika ,·Harbi 

-~--:---

Çevrilen tümen
ler yol oçmoğa 

çalışıyorlar 
---·---

Stalingrad dem lr 
yolu kesildi 

l3ed J 7 \ A.} - Alman ar 
doları başkamutarlığı.'ı•ı tebli
ği: 

Rus cqıiıesinin cenup kesi
m;nde mot.örlü te:,i<illcrimiz düş 
manı Donelz'in doğusuncJ!:ı, a.sa
ğı Don istikametinıc!c takip ~t
mektedir. Donetz çe\-ı'cs:nın 
Stalingrada giren demiryolu kc· 
ıGi1'miı:;tir. Dü~1an1n gerilerinde 
ve cenahlarında derin bir suret 
te ilerltmi• olan mı>ıör!U tesk:J
lerimiz:c c~eden i'.e~leycn pı-

csoxu. sA. 3 se. sl 

HAVA HARBi 

tiinhiğiinıi ıaıuanıile kaybede •. •ıKINcı• CEPHE 1 

.... gi ı,-ibi, hclki şimal dcni~indc I ·.· • . {)·.,· AI m a n I a r de int:il1z dcni.z hrıkiıni;>eti teh-

1~~:,.~ıüfi:::~~ cebelültarıkla iSTEKLERi ı: Tele 1 ı·sa yı 

' :,::- . - ·.. '.. . ' LUBECK 
LiMANI 

u.'ler.en batı Akdeni~ filosu, A- -------miral Gommolvillc'nin kuman- • ) 

da ında olarak 3 ıeıııın112 ı94o Hareketsiz kal- 8 1 d 1 1 8 r 
gilnii Ceza~irde Oran'ıla . lersel-

İngilizler tarafın-
dan ağır surette 

bombalandı 
Loııd"a. 17 (A.A.) - ingilız 

h .. va nazırlığının tebliğ:. 

'kooir barı> limanmda yalan ! m a n 1 n c e p he ' 
Fran ız zırhlı fil<»una lılıcum açmaktan daha ' 
t'tti; bir zırhlı) ı batırdı; öteki • 
leri ha,ar.a ui;'l'"ttı. Ayni zaman- Ç 0 k t 8h1ik81 i 
da, lngiliz limanları ile İsk,,n - o 1 d u ğ u i 1 er i 
cl-criy('" Jin1anında bulunan Fran· 1 

• 

.ız gemileriıı.e 'kar~ı da tcJl1ir . St.İrÜIÜyOr 
ltr .alınnııstr. Bunlar, İngiliz • 
h .. rp g•mi!eri \'C sahil bataTya- lngiliz komünist 
Jarile <,:t'\ rihni~ 'bir va:ti~·cttc ol- t • • d 
dukları icitı, )iizdc yiiz tahrip par J.liJ emeçte 
edilmek trlılikesinc maruz lıu· b U 1 U n d u 
luırnyorlardı. Bu gemilere 4cu
manda edtn Fransız anıir:tllcri 
dünkü müttl"fik \'e doslarmın e
lilc ölnıekte'llse ıınla.rın yapt -
lan anlasnıa tekliflerini kabul 
•.ttikr ,; bir takın> şartlarla 
t."eıtıilerin harp sonuna kod r 
ııiLiJısızJan ılmlma ına ran ol • 
dul·ar. 

Bıı tekli.fi kabul edenler ara• 
Anda İskenderİJ ede ki rilomın 
lı. andanı Amiral Goılfroy da 
ardı. Bn filodakilcrin de top 

lı.nnıa!arı ~hndı; makineleri, b:ı· 
:u k .. ımlan ~ılumlarak İ!ılİ) cı • 

ıy<'Cek bir balo getirildi, mü• 
r..ıı ballan mJhdut bir kısmı 

n1ilerde bırakılarak ötckitcr-
f'll rst • enler Fran aya gön • 

dı-r.Jdi. 

t '.". nl ıııay a, Fransızlar gibı 
~•lızler de riayet ettiler , .... 

narp gtınilerine olan ihti~ ·~ -
!arı arttığı halde, miirettebah 

1D unu JJürdUncü Salı.ifed-tJ 

Luııxlr .. 17 (A.A.) _ ı.t'.ı:oz 
konıüinbt p:>rtısi, Avrupada ı
.kmd bir <:<.·phc ·açılması uhiT.rle 
bug;ün yaptığı y>t·n~ bı.- drnıc-:üc 
~uıılar. ıkıi sürmc~r-.ecl· 

Harhin rn lıı:.ıhı~nl 
su.r'at, kaPi bir fim; ....._ 
gormcktcdır . .Aımcri•k ve rr.gi
liz kuı. .... ·ctl rin biiyıu · rsmı • 
ı:ın hare: t2ız ka' al rr..o mu
< ade edemeyiz. Hr.ı-c etsiz .ır.al
m ın ' cl:..:.rgun' · c.. n ynrata
ca6. telıl :<e, ıl<ı:: <' 'he ın 
meydana get.irebil~., "ik(
lerde-n çak fazla ' 11..<'tiirıriür 
Şi.mrli d .. ::-ıana biıtü -ları:OC- • 
!eri iı:ıdirmc~l'gim.z lazınııdu-. 

Mini ar bir ziyaret 
A 1"I !Rao es.) -

lı.a.x v ıld ~~i Ir 
Ba veklü Ra Hı.. 

lcr kararg, P 

ırı ·;ı r. 

____ , __ _ 
Başhyan muh•rebe 
neticesi batı çöldeki 
harekata tesir 
edecek mahiyette 

K ... .,·e. l'ı ı A.A.) Ortasark 
İn.gii.iz ku\"\·e~!e'"i umuıni ka~ar~ 
g:'.tıının !cbLğı: 

:\ierkez k€sirrı nJe ba,lJyan 
~iddetlj sa,·z- dün gen~lcmiştir, 
Düşn,an Ruwci tcpcsind€ tes:;; 

<SONU. SA. 3 SÜ. 3) 

Dün aksanı geç vakıt Slirling 
tipın<leKı bomba tan arel1?rimiz 
Lubeck'iıı sek ı k;Jometre ş:mal 
dol!usunda buluPan d!'nizalıı 
t~ah!,arına tıaarruz cirnı terdir. 
Taarruz, bulutların alt nda bir 
iı'tifaua yrıpılmış ve boını baların 
tezz<1hlarda ve indiıme yerlerin 
de patlad;i:ı gciriilmüştUr. 

Flenstıug'daki gemi tezgalıl'a
SO!\U. SA. 3 SÜ. 2) 

j Yeni Tefrikamız 

SULTA AZİZ 
Baş Pehlivan Yozgatlı Kel 
Hasanla nasıl güreşmişti? 

..---~---~-

Neşrine başlıyacağımız eserde pehlivan
lık tarihimizin parlak sahifeleıini teşkil 
eden büyük ve meşhur güreşleri bütün 
heyecan ve teferruatile okuyac.aksınız 

\. PEK A J 

-------------·' M lı .1ÜC:Jfa;.ı \'ckı' A'ı Rıza 
Arlunkal, Gümn; - ve İnhisaı
lar Vekilı Ra f Karade•ı z, G<
nel K: rmey Ba,~a ı As Gün 

1 ' 

Jaııcu B:ı ekili c~u ral To_,, 

Rus-Japon 
münasebatı ____ , __ _ 

Bir Japon Gazetesi 
"Biz hadise cıkar
mak fikrinde deQi-

1 iz,, diyo~ 
---·---

Japon askerleri 
Rusyaya taarruz 
için sa b ı r sız h k 
gösteriyorlarmış! 

Ş~nghay ,17 (A~<\.) - Ş .g
llıayda çıKa~ .:-.ıa1 N ~i Japon ga
zete i b,li) az.,;ırua şöyk de
mekwcfa: 

Sovy t - J;ıpon rnün.ısebetleri 
llı<>kkınd:ı bır bu' ı öi\ olduguna 
daır çıkarılan ııaylalar yanlıştır. 
Şimaldekı mü.dbfa~larıll"..ı her· 
hangi bir ht:malc kar koya
cak kadar km"\·et' 'dır Biz h ~ 
bir h.idise c;.ıkamı:>.' a -zu,unda 
olmadıgınmız g bi, So,yet'.er de 
:bizimkinde" ct.Jıa bıiyu · bir is· 
teklP barlı rnuh·afa 'l t tnu ;{ 

arzusur.dad .. 
Japor.yunın Almanya Y<' J!a'.

ya .ı;; iş beraxrlıg. yapması 

y~Jnız bır gayt"ye mütent'C:htir. 
Bu da, Birk>'k Amerika ile Bü
yük Britanyayı e?.Inck. İşin a;;
lı bı.:dur k', Japon ve Sm-yet mü 
nasdb tlcri değ~memiıtir ve 
Japonyaııın m·ı.,·crle olan ıtt:fa 
k.nı lıi~ bir suret' müteNiSİr et 
mrmLktNlir 

JGpon askeo fo 
sal>ı n1, !tınıyornıuş: 

Lo dr < 17 (A.A.) Of: 
Japon! r S:ıı:ryada S<>~ctlc· 

re tanı-uz etırck ı:z rc mı bu
lumıyorlar• . ..-yet • Japon il! j 
nasebeıleri Tokycnun son za
man r yo: eştirıL~ · ' iste 
-Oiğ bır tara!'sız!i!k m1" de ı 
t '!Zır roiJrr de Ç; VC' 
Bi .. T'""laT":-ı·ada bı lunnn J t. -

d sahırsızJ'" mel~• \ 
~ a 1 iı~t!1 ve-\ a A U" 
u nluğunc Rı..: 

(80:\ lT, A, 3 

SOVYETLIRI 16~E 
~ . ~ . 

Voronej 
şehri de ı 
duru iyi ____ , __ _ 
iki oyda Alman 
kayıbı 900'000 
kişiyi buldu 

---·---
Bltlelı" bu kış da 
Rusyada geçırece 
~"MJ:~()\:Ol..,l'ı v> 
teblig~niıı ek nd-e bild:rı!d ğ rıe 
t,.'Öre, Voroncj ccphes P n barz.ı 
kcsimkn,.,dc te,ct>bu~ Sovyet
lcrın c!·ne ge<,nıiştir. Alnıanlar 
da mür!afaada kalmaktadırlar 

E.1<rle ~ur~ r 1 ~''C t 1d ' ııekte
dir: 

".\fil1r-·rO\'u
0

r un ce ubı. şarki
·nde kıt' 1 ~ rr ı çar anık ye-

ni mcvıiler çe ln1ektcdir1cr. 
ı~o .. ,,_ "A. :: si\ •> ----

<luz, Mi. l\lüdafa~ \"t' K~rnıay 
1lcrı _len' r' ve b ..;k b \ok 
St:lKırı d· VC"tı lc:r törende haz 
.bul~ıunuşlardır. 

('<0'\l'. S.\, 3 ~il. 5) 

Binci Kongresinin 
verdiği son karar-

• 
in g i 1 terenin 

siyasetini 
değişti rmiyecek 

---·;---
Nehru gazetecilere 

beyanat verdi 
Lor.Jra ,l i (A.A ) -

muh~birinden. 
Rcutcr 

Hariciye n"~,,ı,g,nd2 17 Tem 
muzda Hint kongresi ıcra kom.
tesı taraf-odan vcrılen kararı.1 
hiikumet!n •akıp ctt · 'i~ asrtt~ 
hiç bir değişiklik yapanı ·aczğ1 
kanat hıik"mıl• • Huki:ınet, <:>'rn 
deki sal:ı.~iyetkr'nden h ç bir 

soxı-. A. 3 si\. zı 

'Deri renklerinin 
tahdidi karar aş ı 
Lüks Kadın Çanta ve Agakka. 
bısı imali de menedilecek 

-~~--------------
Balk tipi kundura takdir edildi 
Tiıcarı."!. \·e lkt Vekalct-

lorile tcımı.s. bu' mnak ü
zere Ankaray gıtnhj ola:ı A
• alOk.ı'b,c>]«r heye i dun şehrl
rıwe d<>n .i•l r Öı,tn r.d "mize 
gore a) a~.b·cıl, r . ileri sür -
dükleri di'rk'cr A'1/!;araJa nr-.1-

heple ya -.nd.ı bir koord SSJOn. 
lıey<:ıi .1...-ararı neşMluracak ı.e 
deı•hal tııtbik mC\:...; ~c k ma • 
cakt.>r . 

Malum oldugu uzerc ~ ..:kk<-
bıcılann .belli ba~lı d lcklcıi 
şı.mılnn!an iı,.aretti: 

nu yctle ka; ~· _L_r_. _B,,,u,,,sc_-______ so. ·u. SA. 

• Eski ve yenı evliler 
Büyiikadadayrl. Karı k()(!anın 

ara ıod ~·iiru)Ôrum. Kadın 
bcr adımda bir ) er, bir yol işa· 
ret edip al>lahyor: 

- Şuradan kii~ük bir çam • 
hğa çıkılır, kuytu bir kö cdir; 
bir kenarmdan :!\larmaranm 
yalnn &\'UÇ içi kadar bir yeri 
gorüııiir; orada in"8u kendini 
bir ha\'uz ba.ında samr .. Bu • 
radan iki biiJiik kaya ara mda 
1kışııuş kaim,.~ bir kum.ala ini

lir; tıpkı Boğazdaki gmi o 1-uıu
sal :ık i sada ~·apar .. 

danın her tarafını bili • 
~ orsunuz? dl•din1. 

Tatlı latlı güldü: 

- Çok ı~i bilirim dL'<ii, burada 
nL,anlandık, burada evlendik, 
ı~ı ll) ııııııı burada. eerirdi> 

YAZAN: 

L..!ELAMt İZZET SED~ 
İlk tanı, tığımız :ıawan kı) 1daki 
bir focir ağacının altında bir e • 
ki pabuç buldu, pabucu al,'llcııı 
bir d:ılına koyduk: •Bir l1afta 
sonra gelip bakar,,, eğ<>r pabuç 
daldan diişnıedi)·so bir daha bi· 
ribirimizden a):rılmayu!. dedik 
Bir hafta >0nra gidiı> baktık, 
pabuç "°'acın dahoda \dugu
muz gibi duruy(}rdu. Bjr daha. 
ayrılmadık. Yirmi h ·ıldır he 
raheriz. Her scr.e, t~oı~tıgınıız 
günün scnci dcHiy·esiodc o ağa
cııı altında otururuz ... 
Kadın koı·asınııı kolun a gir • 

di, ba~ını kot'ndının onıux.-ına 

( OXU. SA. 3 si ' 1) 

• 



SAYF.A - 2 

TAHiRE 
'Yazan : ZIYA ŞASIR 

ll b.a, 1L,,1'P c btt.: ı. t.;ıık L'-
d.ı •1 

Se)< Alın .. !, ~n my.Je (.\ktı• 
0.İ) fi:;.l~ L U.ı:A.J. .4ı iute :.&.l.41 lı Ot

.ı lıctnı l.iiltntocım'ıe virac <..•I -

... t t•ı "'tın ..... İri;4.11 l1.ı-;an \'- ede-
bi) .. ı w ogrrnm ı;· ı... uır 

<il"' 
- .5: ı..1: •;u.a nıJ ? .. 
- Bet .•ıı br .. ı~n bu L«<l ı 

n t u •t ~ca o!.n lıir ı Folu:Ur «-a gW<i Jı. Bu 
( ı ··;o) n ıı nlt. 1 fıl+-;..._ ge.ecl'g.- ı 1 ıku 1dt"' !ıt! .<lm .. 1 u"'i:tB'.-
J 1'Li\'\'Clu: ~.ıa ... t be•;:di' - ı. \ e nı • -:t:ıtrkki ıı::an•d~,ı' 0 -

pı! • .)'" .. :ı:. ,;ck-<.....ı.: ulıın lıu r.urı rtal bi k •"'>er lıı~ gt-
c.; ı'ııl , ı. kit' k•o.ı: o!;ı- ı>e •• · t geti · lıl fai<at 

,..,rou. 

1 • 

e 

~· 1.:ır.-

"1 c ~ .. , Mu;uk aır.c• sl 

Alı & ru. 
llıı 

Ge ç: ı.:ad , • lo Oe\ a 
\! o ..,i ::.ı,·~ :ü tutrntŞ oJıır.r.· 1

:-: ıç:t:J, 

eiİN!<t\'.i mabt ~akladı. ~'a>kı.l o- j 
t gat"l{l her dibünceye ~lan-
., " oldı\ğu, i\f.ıılla Ali"uitı ı;ö - 1 
?it.\DÔ(ıt-:. k.açu~::nı. 

A uca ile yeııen, ~yle \.; nı>

"1> aaı 
r a' 

d ·, ~de a 
•ı n1. 

- 'ta:" .. 

··, h a!.. BugU.n ~°""' 
bir fe\ ·ala<k>l k ı;u -

E 'C 1 
- B'ı!kaç sa t ~\'\<el, bir • 

1 
'un · arete gi ; · . Or.:da 
(Ş.-'otı Ahmet tı:. ı iomime 

11.ir ttan b 'kligu-·· · . · · 
B" z:;d.ı.u f&"lilebi hı.k.-ında <•de 
-e\ :C. ıı:ületlilu .. but ı a d~n 
a<ıı'' hı_-\ ecana ge!di"1'. 

Genç lı:ıadm, sP. '1 ~. ı.iııl 
1".ıyle:' ~~ı. ııöz.Jcri :.rcaı,;ının 

~ ıı e ilism" '. Bu çelR'Nle 
'eııibi:ı~ ~ ~ ıi1ıt bir tal>ıı \ \'Ül 

!ı 1~ ı,:eldi Fahrüıml,;o.yı 

1 • -ete gaı'k~ ... O ismi 
. "'1 · ı''' t'7, , fol!a Ali dcor.fıal 

~lı..'fini kapamış.. der' bir 
1ıoil ı n ı<tl..e t 1 t.ramişti. 

Fahriine>iııa, amcasır:m ı va
,,,;..~ir:ıden deıfınl !&1ıiftılde et • 
me'k i.'ltııdi: 

zıot ha· a, senin de 
ına\Uır.atm \'ar mı, aıruc ! .. 

Mıolla Ali. bsa bir tere(kfüt· 
t~ 901\1"1\ cevap vero i~ 

- Fır.da bir~y değil. 'fkt<kes 
ı<ııdar 1 

- Elh_ biLdklerJ11i söyle ba • ı 
\af 

B!.! zat, aslal'J Aı,aıl.>ıstanlı .. 
Faluıt gil(Jet hararC'~i b.r (ali 
Re!'Ul) taraft<rı. 

- EYCt. 
- (Ehli beyti e kal' ~ set-

ti:{ı a lı< ile, Arabistanclan kal • ı 
.kıp K~liiya ı;elıni . Ora} a 

ycrk 'lliış. l 
- Sonra? . . . 
- \randa d.a b:r hayli se) a -

.. I• ? ... ("'f'··al g . ar.n<."Bsır ın el .. 
hl üJ; r keı..ımi, l'l .;:ö..terdi

hi""' tt Oııır ..Ovl.eanek K"!\ 
$ ~beri. e şmlec"<' .İe\-..nı ro~ ·,_ 
Üt; 

' 

- Bu ~•tın h <" ı . .rik. ı ........ <'\· 
ine datr ı a!liın;.tı n • .-~. Jl.A.l, 

1.:a"" 
E;et 

~ ~ er 
Y. 

hr 
Go m 

Bö.ı ı. lıir ., le 

u k • .plan. 

ku btn<lc dah i ı mat wn.a.
la nıa"~'ıı F ırfıı ~ .. Su bal· 
de sen. b a ır.aliı.,.:ı \'I' ·n<>. 

Dı.H• < k geıı.ç kaoıtı söı-h•t • 
m · ·edi. 

ı·· J..,. •· nıi.,"ta g'lılC"'Jlıt;c\ ı~ mu· 
.km!belr tt i· . 

A muca '_ Bu zat tıaldçınıda 
t._.n iyi malılmat lr.ı<;!C ~ 

•i'.C'Or'ı:ım. Fal:at bu malümetı • 
ırı ın, il, da; a az nı ,~ 
çd< mu olıd thır.u benu.z° bilrni· 
'l' U'IT' ... AnC"~k göııl.eı 'nin için
deki gizli na bııkar~k. se
n'ııı c'.~ bu zat ile al'kadar ol -
OOC\ın~ hükn lı.ıcn ... Bilir
sin ı.....,, ı"'nirJ<> t-cıılan c :i.~e • 
't~ı· , daim &~ nl hat Ü!l.Crİ..""!de 

üı ltıı f .ür. Bu tn<'Selcde cı~ av
ı ~"'; :-ıc..·agı.rr!?a eminirn ... İst~ 
n.isirı. ·çc!k gfü<>şer.ın 

- Hay, ha) .. B:h ·· bit ıı m
nun:irfetll'. 

- O h:ıH,., arık söı li eı · n,_ 
Bu zatın telif e)tiği ~it ·~ e
lime ge<'ti. 

- ( B•:l) il'!< h r ·ı•icç ile)~ :ı.:ıe? 

(D&ha var) 

1 J.0ÇUK HABRllLER t 
* Bu ayın onund'.,. S'livıid<!n 

'hareket tden 2 tonluk Adnan 
roo•öründcn hfç bir lıa.ber alına 
marrr.şııır. M ıtürün geoçen hafta 
<;Mlı.n fırtınada balllı.[;t tahmin 
~il'mek\ed,r. Mınlaka L:mau 
Rcb!ı~i bır moLOr tatırik. <'dere!< 
ka,·ıp rr örü aramıak!adır. 

* Kumkapıda seyyar satıcı 
S:Wbro öl .. üler kanun.un muga
y.r hareket eltiğ\ııden 8 inci as
t,) e ~-eza 'llahkemesire .-eril.m~ 
10 lira para Ce2astna mıJıklim 

edilmi;ıtır. 

* KaJa,· hlıyacı son gunlel'
de S>ddet!Pn~kted.r .Şehrimiz
dK• • kadar rna amlar pıyasa

[nla kalay r:kan'.n:as< 
Ü.~K're ge~ı;-ierdir. 

* Karta!. Halkelii .va. yar-
dım "':ıx~ menfartır..e yann 
Peıı<l!kte Bülbül ba!ı.çes;nde peh 
livan R 'teş1eri tertip etroiştir . 

Bir çeki 
odun 

Ay başında 9 
lirava satılacak 

--o--

Balkla llzams•ı 
1ıre teıı, göster
esi•• yer yokta 
i\t.tırukoı~ Olıoi boıl nııktu

o<:ıı odu 1 \ e Öınur temin et
mi.>t r ıw..-cke h•lırlanau 
rtepo1ar-ı, • ı gl;!,rne-J1ıes~ ü
zer·. ) er en c.kı)(} tedar. i 
re ba~l;rnm~1ır. :'.\tevcU< 18 
~ .. tlnH.lr, :..ı r< •• n uC[WJC)ll tama 
meı cl':>l<lugunaan a) ooı,ınaa 

., te>cit «iil<'cek fottla odun 
satı ~., a da ba<..lanacağı bil 
dirilmektedir 11uayycn bir 
k.;rıa beraber b:r çeki odu
mın fi l rticJ,an fazlaya satıl.mı
) aca~; hemen lıemf.'ll kat'i o
ı~u·.ık anla·alrnt..:tır. 1 

D ger taraftan aybaı.ma ka 
dar ,;ehrimizdc OduncuJ..r 
+ıirJ k> kö urn;·er birli~i· 
kurnl.ıca dır. Bu bixliklerin 
kurtırması mahrpt fıatın n 

1 
kl'laylıkla te '-'bite \e vu .. guıı
culuıgun C:ınJne geçi'Art-~ir.e 

yc..~'ıiit<!Gı. ~t!I· 

Dün ögleden sonra beledi
ye iklıı;;.t rniidürliiğürde u 
ınewu ü eıinde bir »pla.nh 
Ja.ı> lrnı.< Ye birliklerin kurul
m·m için e.;naf arasında!<[ du 
n·m ıncelenmişt;r. Bu birlik
• r kurukiuklan SOt:ra Mah
rukat Ofisi bir tuplantı ya
p cak Ye gerek kömür, ger<'k 
se roun fiallanııı t~it ede
ceklerd:r 

' 

FUHŞA 
TEŞViK 

Bir kadın 8 ay hapse 
mahkum oldu 

Be. llMn:ia. umumi ev · !eten. 

Eftımyanın küçü.k kızkrı ftılı.'?3 

te\f";k crngi ll_,Dr eıii~. 
Yapüaı. ulun takiplerden s~n 

ra Eftim~·an n Ha\'\'a adında 16 
• y3:j!nd'a bir kızı Iena }<>la sürük 
lı-ı&en yakalanmış ve adliye~·e 
\•eri~ntl<..:.f?'. 8 inci ~i'~re ceza 

mahkerne!'>in.de yapılan duru~

ıma sonunda Efümya 8 ay hapıııc 
34 lira 'Para cezası ~ğ& 
mo.hklım edikni~tir 

Bir şolor 
matlQ'im oldu 

iBundan bir müddet evvel 70 
,.,,ıannda M<!'hrnede çarpıp ölü· 
mür.e seb"P olan ~rr Rapen as 
lıye bırinci ceza maııkemesince 
3 a) hai>ôe. lCO lira para ceza· 
sana vi! 50 lira kadar da t=n.
nata ınahki.n edi'mJi!tı.r. 

l~I>AM 

l GÜNÜN iÇiNDEN .•• 
"'\ 
) 

Devlet otoritesi ve 
tatbikçilikte sür 'at 

'ayıa lt• i &we!Jtinıi~ 
-nleket · lıü~ i>k hkınellw j,ek
fö ur. 'l'iirk ha>ın ı J1"'i JııüJru , 
met 'efinıizi cıı yiik'ek bir 
iman la bağhl';'wı gö~tcrecelc 
teıı.-..ilt"r J ltkseltmek.iedir. 
Mill..ıimiziJı ~eni hiikfınıetiıni • 
Le kar~ı lıu l ezahiir l..n ı:•«>k· 
*<'u pO'k par l nı.tır. 

Il ii.k.uınetin, ilk ad.ınıd a, ınillı 
· . e durumıınu ele alınası ve. 
~ııerj;k kararlar 'emıesi dev • 
ki i~eriniu her zamaııık i ııdeu 
daha yitk ·ek bir •nurla ' e a· 
zin.Je iı:hıre oln.n ~u.:a"t ı emniyr
tiııi ~i tfe blpl~ .. yerle.~t.inni~
tir. 

Milı.; ·~~riuıizin unmnı.i~ ~e 
Mr zamankirul~ d.d>a kesin ve 
enerjik bir ..tstenıe muhtu ol
duğuna h~ ~iiphe ;ıcı*tur. 

Verilen la mrlarm tatbikmde 
daha bii:vük bir iir'at göwtik· 
CeCIDe lie b ilb as>a1 son Zlllt>all• 

!arda görülme~·e başkıt gibi o· 
lan de•·let oteritesindclci yunııı 
?kiığ"ın, ke kin bir c iddiyetk, 
gerekt;ı\'i s~la ııılığa yükselti . 
l•ceğine emııhııt besliyoruz. 

Evet, son nıruınlarda hü.trô • 
.metin pek ,cfuıel kararları oJ. 
mı _tur ki tatbikinde lıayrri ve• 
rit i ı.ir zam an harcanması gö • 
rülmüştür. ' 

;'lle•ela fakiı· ailelenn Ç<l(uk· 
lanna " u r istih.._, ılıağıtrl • 

m ı "'in alfıı.a.n ka:rar •Yl• ' o 

Limon, Kavun 
Karpuz mahıllltl 
Son günlerde prya.~ada liuxın 

1123Jmaga başı.aınr~tır. Fiıi.llarcia 
ıb hakiki b ir yüksel~ ~~la
m . ti.r Buna muJ<a.J:ıil yumur:u. 
daha ziyade bollanmaga ba.;;la
.m.ı.stır ve fi;.r'ar da <l'iit-ıniiı~tiir. 
Bir hafta e\!Yeli ne kadar pera
keooe olarak tanesi 6 kuruşa 
saı·:.;m yı.ıznurtala< şimd< 5 ku
ru.::a satılmak.tadır. 

Diger tarafoın kaıpuz 've ya, 

Ü2iim pi_yas~ıa bolla mag.ı b"'r 
lamaş\ll". Tr• kv.ô! mmtackıısından 

alınan htftıerlere gör<' bu sene 
kavun ı c kaipuz .mahsulü bol o 
ıae;;l<ıt>r. Bu sebeple yaş mcyva. 
satı~ ve tar~k:cperatiofi ş<mr,n 
bazı :<6U'~l<>rin<le pers)ter.rle sa
~ yer~.eri aça<"~ktır. 

Çillen bir balkon 
bir saracı 61dtlrdtl 

!Fatı.h Kirır.astı mahallesı Tez· 
gWhcı'1r sokağ.nda 56 numaralı 
sarap <lükkiııunın öntiı:de hulu.
nan gerL~ balkon kala.>kır. çürü 
m[4 buluôuğundan çö:mı~'ıtür, 
Dtikk.iuın sahibi 45 y ~lannda 
Mestan oğlu sar~ Htiı;eyin Hüs 
niı kala.>ların lb'.tıncı:r.: kalarak 
foci bir surett<> ez l'p öhnü 1tür. 

Adliye doktoru H'knıd Ti:m
er cesedı muayeı e e<l~ gömL.1-
mc~~ne izlrı \•er.rrı.i;)tir. 

Yazan : HAYRI MUHİDDiN 

a~lar geçliı:;i halele bir türlü tat
ltik ahuu.na geçemem· tir. Yi.ııe, 

iaşe ~litımızda .... birlik
lerinin kurulup iışleuıesi hiç ge· 
relmıe~ w tnmn aylar ı:•ti:nıı.kı· 
lir . 

H'ihhuki d e\ !ot kararlar111ıa 
ık ı· !ri ilit makine>i tara · 
fın.ıa ıı . modem b ir tlevletin iir · 
al ölçii.sile "e dinauıide tı>tbik 
!anma ı;ı.kabilnıesi arthr. 
Devlet otoritesine gelinee. bu, 

şüphesiz. yeni biikiımetiıınirln 
t"D biiyiik hassasiyetine konu 
olacaktır. 

B iikümet iiat kor, hii.lcüme ı 
nizam kor, hükumet yasa:k kM, 
öbür tarafla, herkes J-ine ke.t>di 
bildiğinde de\·aııı eder bir du
nun 8~1a IUÜ'8.Ulaba gÖTmİye a 

ruktir. 
Şu ekmek karAe>i işinde hal

kıou7 harikalı bir şuur olı:ıJıa • 
lıığu '\'e vatansevel'l'k duygu • 
il• mahromtuı;,... katlannuoyı 

bilınL,.mr. F'akat hangi Lok.an • 
ta~·a \>eya me) hanr-ye gitsen\,; 
iin.üırii:r.e 'bir tabak ekmek geti
rilme!oi siu belki bir k8'J3yJık 
\.'ernt~ olabjlir1 .an,nta de\let 
<ıLoritesi haknııınılan 'kdı>t • • 
ana a,ğtr g0lmelidir . 

FcTıti 11ıenfaatlninıizıe aykm 
gehi.n ~eJme_.,jn, devlet karar • 
lan öıı.üntle heı ferdin epme&: 
vn7ü'esinde old.uğl'JIU h<ç kim
se unutnıa-hdır. 

Bir erkek botadıiJ 
llar111D1 varda 

Ev\'el:ki gün iMahrnubP'.6§ada. 

bir cinayet lşierunlştir. Ali Rttı:a. 

adırula bırisi karısının keıtd<.:.ı:ı.

den lli)'Tllmak için mah:koo1~e 

rrüracaat Edii>, isteı:tnde mu· 
vat'fak olıruısınd:rın dolayı iğtıi

rar duymuş ve matı kcmeden çık 
tıkUın sonra es'ki karısınm gog· 
süne bıçak saplamıştır. 

Kadrn fıastalıaneye kııı'tir!'\

mış dün de kendisine gelf'lllentş 
ti•. Ali Rıza nezaret ~!tına a-

111.nmı{ltır. 

Bir otomobil 
çalındı 

Hırsız 1:.ulunamadı 
Ev-.·el'ki gün saat ll de P~rk 

Otelin önünde loordip1omatik'e 

mabsus bir otrur.ıobil çal;nmış

tır. Olom<ıilıilin İtalJan al.aşemi
literir:e ait olduğu öğrenil'l\~ ve 
za'bıt.a de.ıha! faa!'3.etc geçmi.ş, 
otomobili iler:de yol kenarında 
,ı.erkooi!mi, b:r llıalde bt:ılmuş
urdıı. Otonıd>ili kırn:n ça . ığı 
ve n;çin tekrar b.rakt·ğı taılıkik 
edılm<0kt.c<lir. Hıt'llZ aranmakta
dır. 

Fakat genç kız onun\a be.ra· 
r o'.ıınayı k.afasma sağılarn ~·er 

leşt.ı.rorı· · bu.lunu~ niu, ki bu 
rreninz >ı&l~e zerre kadar ku 
l;tk a!fT'~ ı. 
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hatırıından ç1kaıırrıadığ1mı an
hyac&ksın! Anlad.n mı bacım! 
A,.tık Tanrıya emanet al!! 
,Tokmağı hızla çe-\•irdi. Yıldırım 
g b\ bir süratle ve l-tıE1a koşa 
d "1lizin karanlı.kl.arı arasır.a clal 
dı. 

Tekrar ve d.aha ku\"V"1le ta. 
~~inde musır o'.du: 
• - Ben ia:ıfa iôıf islemı) \>ntnı. 

K roğ'l:.ı: Beni de b C'raber ala
cakbını1 .. BC'nim neyw ~ ·. 
K' • ·vüm top.;;! mı• 

n sö~le! işitınce deiıikan 
rl bı~ıyar şaJorak biT kahka
ha f ı'iıı. \.ıı: 

- ,\ kız •. A« a da tul f 
) • ~n r<un be! diye söy

lenaı. APl biz gelin ka)ırmağa 
mı 6ı(!'y ıu-ı.? Sen b<iy1e mı Ea· 

, r ~ ;"fiksa ... 
Ve 'bii}'Ük btr cıddıyelle. kcF· 

n elerı tare tanC' telaf!Aız ede· 
rd< t a\"<ıreı: 

- Bu gece bi:, karla o;Tıama· 
go gidiyvruız. AnLı.dın m Fat
ma? Ka nfa oyruy acağız bu ge
ce ... Ep• bapu kırk kişi ·iz ... Kırk 
kış] ıe kosl<oo;mıan obi.r kaleyi 
•basmağa gidiJnruz. Duydun 
mu~ İyi cilı:ıydun mu s&.ııl.erimi? 
K'lt15ı.ınızda en aman dö11 eli •i· 
?[~ tutar ıfiiışman nr ... Ve biz 
ancak lc1<0k kşiyız .. BöyGe bı:r 
zaıt'anda seni yanımıza ahııak 
iorrkônsızdır. 
Kırmızı ge1.incik bu sörlere de 

kan;ıfı.k l:ılJln-,aMa gecikınıedi. 

- D·ha iy& y;ı ... d<.-di. Ben de 

gehr.ce !bir kiş> daha an'ımı;; ola· 
caği.Z.. Bir fa:4..., bir eksikten da 
ha i~ ı değil midir? 

Köroglu bu suale ce\'.ıp ver
m.,di. En son sijyl:<yeceği sözün 
lk .nce soyliycn bir adam tani

le (fi tma) yı haiifce g.Oğsün· 

n •terek iki ,.dım ll"r•~·c çekil-
m. 

für k~narda se56!2 sa iasız bek: 
ı..-·p duran haydutlara elite bir 
işaret ererek: 

- Ha~di arka~lar!. doe<li. 
Tam vakittir b:Z de yols:ı düzule
lım. .. 

Yeraltı sakinleri b.r kelime 
Ce\ ap ,.e"""ksızın ikişer ikişer 
dh·anlıaneden çıktılar. Tahiez
zemin melce n menfeıt.ine yükse 
Jen merdivene mürı.tehi karak· 
lık dehl ze daldliar. 

(Fab'na( el'an yaramaz bir ço 
cuk yılışkaJığil.e ricalarında ıs
rar ediyordu. 
Köroğlu, son defa olarak ona 

şu sözleri söyledi: 
- B;,,cı! Haydi artık çocuk

luık.t.:ı.n vaz.ge, .• Bu gece senin 

YAZAN: 

Nizamettia Nazif 
b;zimle beraber yapt>'bıleceğin 

in '§ yoklu• . 
Bu sırada deınir.dcn.beri cere

an eden münakaşayı müteces· 
s:s nazarlarla takip eden k"'stane 
s:ıçlı kız, yanlarına vakla~ıştı. 

Del'kanlı (Fatma) Y" ona doğ 
ru iterek: 

- (Pemlbe)! dedi. Bacırra 'yi 
bak ... Benim '-okru.ğumu ,ına 
lıissett Tme ... Sana ~rnanet edi 
:;orum kendisini. .. 

Sonra üç adıımda divanhgne
yi bir baştan bir başa kat'ede· 
rek dehli~ yol veren kapıya 

vardı. 
Maamafifı. ülom~ı ç<>virirken, 

tek:rar geriy~ dönmekten ken· 
ilcnı a\..ınıa<lı ve gadp bir heye
can ile \itriyen dudaktan ara· 
sından şu söz!.c-ı'in fıslmdıklan 

işitildi: 
- Bacı! Merak etme Bu sefer 

bizim [ç'n bor ölüm sefrr' olmı
yacaklır. Çok g<><.meclen b uraya 
<hnmüş oJQCağız. Fakat bacL; 
şunu da unutma ki, bir gün, yıa. 
kın zamanda bir gün •.. Yahut 
bir gece ben yine arkadaşlarım 
la beraber buradan, ttpkt bu 
geceki g:üi d•;ıorıya çıkacağım. 
O gece yı:pı" .-ık iş btiyük bir 

ola~aktr, E~ ük \'e kanlı bir 
iş .. O gece ben ve ark'lldaş1a
r!m, buradar ôlm<>ge niyet ede· 
rck uzak'~ mış oLoeağız. Fak.at 
belkı ölrrek b'ze yine nasip ol
nuıyacak., O gece .. Aııladın mı 
bacı• Bıı ı;._jzlerlmi unutma! 
İ·yi d;nlc beoı! Sen de yan ıma 
alacağ:m ... Sen de ben le oe
" ber bulu ··•caksın! Çünkü o 
gece bur2dan ben bı:ıbamın in· 
tikamı.nı a'.amak 'çin çıkacağım. 
ve babamın intikamını alms.ğa 
çkarkeıı bacmı, sen'n, gözleri o
yuh!n (ME:'IYle!) clğ ni do kal'
deşinin her zaman hatırında tut
tu~unu samı '"Pat edecı>g m. 

Ve .. c:/ierı.,,:nin bütün kuv· 
vetile lıa\•kı.rdı : 

GÖZ KıAMA.ŞTIRAN BıİR 
SERVET 

<.Bolu. dcr;n bir sü1':'n içinde 
idi. Şehir, gÖ?ıgöızü görmez b;r 
karanl:ğa gömülmüş uyn)'Ordu. 
Kuruıııu n>"tanın Ana.OO:u se
hirlerine rr:·usallat olan o aiı r, 
k;..buslu ve buna1 tıcı U'\~kusu 

cNureUin. in esirlerine sanki 
avuç avuç ölü toprağı serpnı:~
ti. 

Ne lbir J<önek havlı~·oı'<iu; ne 
~ b'r nez!Pli bir nöbctçin:n ök
sürüğü i. i Li!Oyord..ı. 

Bey. hPn üz ....hre av<M-t <"tm<'
.mi~tl .El"'n vazhk saraymrla i
kamet ediyoc~u. 

Bu. •u sl'SS;zlığin selbeplerin· 
den b;r:S'.ydi. 

Kal.ede ve kalenin tclıdidı al· 
tında birer ölü <ess zl'ği içinde 
'Ya<:ıyan <ı"'1rin dor sokaklarında 
c'~ 1 -- ton Dy'Ilıyoniu. 

Nu.retl''l, kışı.n ~lu ka'cs ,n 
heovl<>re mah<t•~ da'rcsinde ık • 
met ~d<rkrn h"rde gl'Cc! ri 
g arip bir ı·~an klık lı' ecl ,,.ı;, 

(Dıı.ha var) 

APAL 
ÇARŞI 

YANGINI 

1 
f DIS ~PötiTiKAf 

--o- -
Za rar 2800 lira 
tahmin ediliyor 

Elvveı.Kt guıı Kapaltçar.j.Üa 
:Yanaıı 4 dtikke.ııd« ~:;kan yang n 
Uihk1k;,·lına de\·~nı edilm.,k.'ted,r. 
M·ıddeiu.mumı u.ua0v;n1eriıt<ien 

Kcuııııı! ÖY.Q<'bnn irı>drı;< yet ine 
ıfı+erek bı11l.11 es~sll ke;ifler· 
dit- lbulur.acaktır. Yanan dük· 

ıılarôan s.mdilik vaın~ bir 
d' kkiinırı s'İıJ>rtalı oİ<lugu anla· 
Ş<ttn .l•r.. Yangın tadi:iesiııde 
bır k~ıt bulunup bulunnıadı~t 
fıeniiz ıeslJ't edilcmeJCustir. 

Ük talık u~a göre yaıı'.gına se 
bebıyel \'eren 7'i • 79 numaralı 
bılleziı<~ dükl<füıımla rırak bu
iuııarı 13 ) a..-.r{ıa Ha)~r oğlu 
Kemal Giirol'dur. K .. mal pırinç 
bi!('z,klcn te.rr zkmek için k b
rıt çakt sı esn~da cin ıindekı ben 
zm kutu:>t p. rlıyara.k ates alını· 
t· • :. d \'2r ~ al.ı. buluı,c>uğ n
dan ~!ev dcmaJ bü ı'Üyerek d(;rıt 
diıltkiının yanmasına· seo ,;,·et 
'"(' T'!ni.şti l' 

He11ilz zarar zil an le<'O;I e.cil
te-. l"tııi l r. s·;:•l,.nd'.ğıne göre 
ı>anş:kl eıına.sınd& bir dükkan 
ıhm biıı bes yüz lira d<>gerinde 
ı~ ıt n lb'le,:.ıc çalı•ın,ıs 'brr çoıt 
el<'oas 'P p·rlan{a icr~'lb<llmu-· 

tur 
Tahmin edild•i\ir,. gö,re ~arar 

200(1 lira ka<i/ı,roır. 

Terli Malı tevziatı · 
Perşembeye 

yapdacak 
Y~rli mallar !)azarları be.-in

ci p:a.rtı \e\-ziatının Pııızartesi gü 
nü yapılmas• ıcap eın-r.ıti. Fa·kat 
evwelre fiş alamav.p ta b liılıare 
mÜ'rncaat edcnierin lüzumlu es· 
yal.:ırını ~.fahilmelpri icin teV?:i
atın Perşerı'.he ı:ü.r.ü yapıhna:;< 
takarrür elvnislir. ŞifT'.d;ye ka· 
dar İBtanbu!oa 600 bın k.'~ ve... 
li mE1:llar paıarınd!.ıo. ill'tiy~çiarı
nı t('min etmişleıdir. 

Yeni nü:lller 
yapılacak 

iDai\iliye Vekiült .ının v<0r·<Lğı 

ron kıaıra r uzerine nalııyelerd~ki 
niifos moflmurlannın maa§lları. 
15 liraya çıkarılrnı ;tır. Kaza nÜ· 
İU6 ro«r.urları da dairelerinde 
şef Jnvanıııı al.:ıc~ ve .cadrolan 
20 liraya çıkarılacaktır. 
vo~olardaki ikınci niiıf'.u.~ me

muru yarci.mcı ve nı<>m.ur ola
rak çalı~acak ve ımza 
veya mülıiıT salatıiyeli ohuya
caktır. 

Veril~n mal:ı'.ımata gıöre ~1.'tı.ri· 
mirz nüfus ınemurlar• arasında 
yeıı nakif.l>er yapılattktır 

. ,.,., 

r '"' l· SÖZ &EL I Ş l J 
Kaybolmaz 

vecize •• 
bir 

Ekmek karnesini .kaybeden • 
ler birkaç )Ü~ kişiy i bulmuş, 
bıınlara şaşmamak kabil değil. 
B u zıunanda ekmek karnesi kay· 
bcd ilir mi? 

Vilay et, böyleler;-, halda O· 

lnralc, yeı>İ karıı.e vorilmiy<>ee • 
ğini ila n etti. 

Onun için. azizim. bari şu 
düsturu kaybetme: 

Bu zama nda ekmek loamesi ni 
k aybeden, aklını değilse bile, 
lrarruoı knybe.ı.er! .. 

• 
YENİ BİR TÜNEL .• 

Et.ki Tiinel ,irk ti Bel<!diyeye 
devredilm i lıizım gelen 3 mil· 
yon liralık iki binayı U..-leıdiye • 
den saklaın • Şimdi ilııl>ılr olu· 
nuyor. 

3 milyon l iralık! Deseoiıze, Tü· 
net irketi ü~ milyon liral ye• 
oi bir tünel daha ap ,., 
ge enler varmış! •• 

HASRET SELAMLARL 

Dünt..ıi ikdam vazı~·or: 
- İ kenderyrdcki do:aıo: oto• 

bu•h- Romao~aıbki tram\·ay 
band,.jlımmlan soo giinlerde h.iç I 
bir haber sızıuanıııtır. Ali.kalı-

Akdeniz yeri ne 
Afrika çölleri 
:r-; ..ıl. la K~..._. St..'l'JrUJt 

A rtık uıiitı.,fikl1't ~İta 
~ ı..,.rp.J.e ta»rrtw 1uc\:kiJne 

l:"ÇD<Oi.. t~bü'<(İ eie 

al'.ıw.lı; ~ ""'"" ı:el<i ic' """'"l...i 
ınwa.ı.a..,. ed>lmeltteıür. ş;mdö. 
~e l;.;ıdar bu b..+ti.. etr.afHJ<la ile ri 
~iiriif.oıı müt~Je~laı· muhtelif ol· 
?Il\~lur. Çünkü taarruz llloeVk i .. 
ıne ıı:e~oıek. t1'sehbıL..;i ele ı&l walı: 
krylı,• etiutn oM ıl •r.la" ldı&ı d a 
b~ka- l>ıı..kadır. 1lıHlıulı:i •Mır
S<Zhk ~ eı: il lıilakis her •alıada 
ıı~un b1r Jıa7t.rlığa liizum görea 
br gı;,ıe~" ~armalt hH halde 
kısa oh>ıı~ ı•;ıl.. lıir zaıuaıı ;,; 
dtıı:ildir, Diiuyatllıı kıl'atan;;ı 
birbirine 111a"tı.ran ,oııaru ı ta
nı~ıniJe euıni,\ etıir.i elde etıııe _ 
dikçe böyle harptL taarrıu mM• 

·iine ı: ıoek, 14' bbü-. bip 
<>lmak Labôl <!~dir, 

Diio.ya.daki n · ~t,. dorhe Ü· 
çü Anglo,<.;~k.·on taraJıı..ı . ..ı .... 
l"ok oofa l•kr .. r f'dileu bu ~üs 
<ni:r.afyanuı öj;rettigi bir haki
l;aıe day .. nnor. F kııt bu , it 
cesil in ... an ,-.1iJ~·oolarınn1 bir ... 
birle irtihalı J..aHıı"'· bwıl.arı 
harbe '1a1.ırlıınıak idn lazım ne 
ur da keAdilerln• ıı:önclenıe..a, 
lıaz<r1anı.nl•r da horp . lın eJ.e • 
rinc ~~J~nu zlt".1~c o zama1ı. dü.n
~anın dörtte iiçü bitbirinden af• 
rı, parça p~rra h•!" gelir. B11 
takdirde lıarpt.., ı.an-m -..ın. 
ine gc:ıçebi!J1ck, t"§ebbü'<ii t.a • 
ınamile f'l e almak '11.Üt~Mder 
lçiıı nasıl lwlı'.i olacak? diye so
rulı.bil ir. Birlıl.iııttcn • Ttlıtıq, 
par4;a puça •lmu'l yerleri birer 
birer ele ı;eeinnt'\. ·. iıti de o z~
m an Mib ... er tarafı görmıelı; isti
yeccktiT. Birbirile iı tibatı kal· 
ruam yerlerj9 eıtıdileri.ıft -
nuna !kadar ıuödaluya uğn.şa
eakları bah•i a~Tıdır. Asil ,._ 
ele Anglo-Saksoo l.arafı- ta-

arruz nıe.-J;itnıe ,;eçerek buna 
, g w-.. dar .levanı e ttinne 
dir. • 

ingili.}ere ı:e~ lın bda.r ı:e• 
n~lemiş bir haroin her sıılı110-
binde kuvve tl i olmak i44ia e
dilemez. Her tarafta dii
kar~ ı kuvvetli olmr.;;a ~ 
'her yeni u y lf 111 .ı-e'k • 
tir: O &atik müttefilderia , apa
eagı şıı olaeaktır: Ne.relenk lıiJ. 
hassa kuv vetli olmak lizımdır! 

Düaya lıuöt:ıs.ıuıo ili.tünde 
hangi 1D o)ı:ta larda koY>·etli oı. 
mak daha f:ıyJb.lıoLr?.. Çünkü 
aınllak soreUe kuvvi:ıtli olmak 
da ki li g6hniyebilir. Kuvveti 
yerli yerinde lnıllaoııı.ak ayrı bir 
iştir. Yalnız m oharebo INllıae • 
leriodeki hnreltitın tı.e olacağa 
değil, o sahnelerde ınm .. tf.Eaki • 
yet temin edecek kuvveti ıgiitü
rüp «etirnıekle yeli.arın oyna • 
dığı ehemmiyet gözöoiQe aiın· 
maktadır. 

l 

Şimali Afrikadaki hareloı'\t yoJ 
ıneı.elesini, biifün ljimı> 1i Afrika 
mıihaA?1hesi, Nil 'adl.inİıa> r..tıik.
bal i, Süve)·şin mı.f.<adderatı 
Ve .saire. Yalnu İngi}tereye vıe 
Inı:ili>ı uııparalorlıı ğ;,;.ııa tıırallilk 

eden mcscleler değildir. Ame· 
rikalıJarın bu harpte müessir rol 
oynamağa baışladık'arı anıdan • 
beri Afrika lnt'astna ıı:e büyük 
bir ehemmiyet ve rd.ikier; aAla. 
~ ılıyor. Afrika kıt'ası l11l kuşı 
ne Amerikalı, ne de japoA li . 
kayd kalabJir . İngilizlerle Aıne· 
rikahlar ibir zıın>andanberi Af. 
riJ<a kıt'•sıuın garbôoıden baış • 
hyarak Mısıra lcadll1' gelmek ii· 
zere yolla r yaptırıyorlar. Bu 
•ıı.rutle Atlas Okyan.usu ile : !il 
vadisi bfolcşmiş olacak. Gen., 
mah1ıııdur 'ki oradan oraya tay. 
yare münak:ılatı zak:ı lıoşlanıı • 
tır. Her meuhnde bu yollar.!ao 
molörlii ,·esaitle i. ıcncn malıe· 
me nakledilebile<:ektir. 

İc:giltere ve ingiliz imıpara • 
torluiu ~in Ak.ıenlzhı eılıem .. ı i· 
yetinden ;nwl.iye kadar çok hah· 
• edilmiştir. ingilt.>re ve İngiliz 
İınpara-lQrlnğuna iıulirill'"Cek dar· 
benin de Akde · de vnrufoıcağı 
SÖ) lendi, Geçeo Sl'll1'nin illolıa· 
hnnndaoberi Jıarbin gusterdiği 
haller de nıalüm. Almanlar • 
dalar deıriziııe kıııdar iıwli1cr. Al· 

(Devamı 4. üncü sahifede) 

la.ra tıe!graflar çekilerclı. haber 
sorulmustur. 

Do!i'rıı n. biflıes a ~u bandaj· 
!ara kızınaınr 1t kabil değil: lla· 
di iki ,....,ve yakıırıdır g~hni • 
yorsun' Bari! in nn bir 
lam olo<uo göndermez mi kar 
deşim? .• 

CBIBlZ 
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Hava Harbi 
(B.14 .a.a afı a· ı.u .S;~l.ı.dı.ı.) 

rına da taarruz editını.:,tir. 

Yugosla vyada 
42 köy topla 
tahrib edildi 

---·---

TL\\arelerım ?.de- il.:ıs kavıp 

lır. 

Poıoayada 50 Alman . 

Lu >eok Balıık aeıı zinci<' lıa

,·ati bir lınıtdJ('t.r ..ı\.'Ilanlar bı.. 
İin:aııdiııı Iaı ualaı:<ırak Rusya· 
da ki. ~{tt'alaruHn ~ .... ;elcrini ıern ·ıı 

<'ı·lenıdoı"<l:r. :!8 Marl ı;ccesı 
Britan,·~ :ıd\~l kuvvet~eri tara
iındaıı ·apılan akında Luhı:e:-· 

cıı• bt.i·\ ük h: ı;ar 1.,1r olınustu. Ada 
Ü7.C'ri~<lc kuruPnılı" olan ~c-lır'.11 
ç ·1ıa·halleı nltı .} iiz~i<' <:ırkı ba

rnp o1n1u~. li1nan t .~-~Teıi ile en
dü.<ıri biroları i.~bet a!ınHt r 

Polisi 61dlrlldl 
1 

Locdr .. , t 7 tA.A. ı - LonClra
dak \'"tt.gn.-.;fav hükı·ı lll' .. lne gC· 

ı. n malunıata gön· Yuı:, ... bl· v
yada müeted>ye kaıo-ı uka,·c· 
m~L de\ aııı et.r.~kte ve ital}aı'· 
l:ır S'ıç.vanya a üç k.öylil içm bu· 
~ eı bulundurm;ık ,,oru.n.da kal 
rr.akı •• -iırlar :!:J0.1100 kii.ı·Jüyil 
•lıtirn c-dcn topr«klar ~.mocıi 75 
b·ıı ashr ı·e rı.onn mil«M mııha 
lam edilmı klt-tlir 4~ köy daha 
·~ la taıh»ip cdilm' !it. iyublı.oı
'"' -~Jıı1 d.kenli ll'lle «en'lnıis
t ı- Bii,·uk ka\ ak f ıtııılerı ve 
dcri:cr(~ {l'lkıf.H'~ll ·tur. 5 Tcmmu 
za ka-Oar ~ı11airien '...!."iO kiş" kur .. 
§t. a dW.i'ıni tjı·. 

50 Alı •n•ı oldımilcfü 
Stokıholm. 17 (A.A.l Ny-

<'wg o.dır :laki is,-er: g.a.zet~sine 
gi>re, Lubl'l"'. ie (;c.st:ıpo ~efi <le 
<0<>hil oldııgıı lır.ld<· so rolis m.,
muru Polonya çete grupları ta. 
ı·ı.r <lan öldürülmüştür. 

T'i<>laku yakınında bir orman
da P<l!ony.:, çote grnptarı ile 
npıl~n bir mücadelede de üç 
Alınan p<>lis moınuru ölmü~. 6 
rncmtır da. yaralanrt\ıştır. Bölgf' 
nin Grstapo şefi ölüler arasın
da<! r 

-<>---

Günün tenkitleri 
' 

( Bcı.~ tm'afı 1 trı.rl sayfada) 
da~adı ... 

• •• 
· - M:rı:ıllnh .; .. bınada ınısı· 
)\a.t? 

A~ ağında ıuodcr.u. takmıya 

lar, lıa.:ağında Ş'trt v•roı. Bol • 
dıl'l11rı çu·çıı>lak, j;ırtı, gilğ'ii 
çıplaktı: 

- En'l d"di, bal •yınım bu· 
"t•da gi'<;İrİ.\ oruz. 

- Koca·nız Jlt'ttde?. 

- Bilmem, sabahtwılıeri giir· 
ıııediın, o te11iı.e gitıi, bcıı plaja 
P!ldim-

- Nasıl. bnri iyj \"akit gcçiri
~ OT Jllll'\Un tez? 

- Fe~karnde. Sabahları plaj, 
üğleıt,ri uyku, geceleri dans ... 
K()caıın <la ]1a~n:ıttından ntcın .. 
nuıı, sabahları lenls, öğlcloeri po· 
aı.er, g«eleri l>ezilr. O}' Dlty<ır. O· 
nun da ahb:ıı•ları var, beni tı d-e .. 
&,kJıdikr. Kaduılı erkekli 

bir sü rii tılguı on;a doğru ko~ • 
tutar: Haydi gel dediler, l\1<"h• 
met •J..otr-aya dan'l ediy-0r .• 
Kadın bana diiodü : 
- g;., dedi koliibe uğra~ a 

('ak nt ıoız?. 

- Evet. 
- Ku.tunı kocama h b~r ,.c. 

rio:z, ben kotra ile gidiyorum. 

Belki bu gece de gelmem .. 

Akşam :kocasına sordum: 

- Sen evJt.n.eli o ekada·r za -
man oldu! 

Uayr-etle yüz.iiıne baldı: 

- B.ilnıem <lcdi, biç hcsa:pla· 
madun ... Her halde 5"ncı.i ol • 
Dllldı. Senesi olsaydı karım na
aıl olsa bir hediye ister, misafir 
dırnıt -edip ziyaJ:d çekerdi ... 

SELMIİ İZZET SEDF.S 

Diger bir Ba 'ıI{ t'n·.~ıJL olan 
~·ıcnsburg d<ı ~eçcn Cunıarte.'>İ 

b<ıırb.lanm" ve lt'czkcıı· 1 man 
:ı Temmuzda. da Hlcuma '>i!ra
mı t·r 

~-o- -

Bl n d koagreslDia 
verdljlı son karar 
suretle fcrrı~at etnUscccktir. 

ttı... 0 'l'ı.ı..tal a.-ı t.:i Sayl;.;t1a) 

Çl~ukü kong:cnır~ :stcgi k,:.;bul e
dı:diği t~kdirılc, bu, kııcg~>alık 
ıJ.r , aora.aroJccek Ye Japon is
tU&ına hır J1azır k :-olu Ut'•bi
le<'ckt'r. 

Yeni Udlıi 17 (A.A.) K..,,,_ 
.r<' l <. ri J:,rnhaıaı "eht'l~ 

Pen;tm'Cc a~aıııı gazu~cilere 
btyaırntta bu 1 umırak deıni;;lir 
~{1 = 

Kongre İngHız idare~in.n Hin· 
a;,.ı ~ n<l ırn uzak la'i!lıasın ı :<ıte

miı;t i r. Çünkü ancak Hindistan 
scı'besl olduğu takcliroı> halktan 
b::ıskıfo ı·a muk,.Yem<:t etmesi is 
tcntbilir · 

.ı. 1 c-hru ~ırsllk iılaren:n ·bir
denbire ıızaK!ayn•"ı tehlikeli o· 
:r.b'1ec<:ğini krbuı. etmi< fakat 
JYıe\ et t olar bl'ıtfu1 tehl kelerin 
ll!nd ~t~n n ş ındi ka .. ~ı k"f'\'011'-'k 

Jnmd· kaldıgı tehlikeye tercih 
cdi1cl>i 1 ·ccgını ilcl\·~ etım.; tir 

Diı· Amc rikalı ga7.eieciye cc
vtıp \·C'tcıı Nchru "ut .. •ıa.rı söyle
m:stir: 

Birleşik 'm:.llcrler. A~ya mem
leketleri ve Afrika hı.t-.krndtıki 
siy3;..etleı<ııi ı;t•k açık o~arak 
bi)Jil'~cek olurlarsa is <> ıam:n 
!(eni~ ö'r;fr:l-e değ"o~ir. Fakat b;z\m 
ist.cdii(iın:z harpten "l\ntaki icra
~t lııık ıı:d-a ~uru SÖ7.ler de!(il
<lir. 

De ı DlderlDID 
tabtldl kararlaştı 

(Do~ t:.rafı 1 İR<İ sahifede) 
A;•akıkabı imı>lir.<le kullanı • 

lan deri rerık.lcrinin siy"h \"e 

.kahve rengi olmtk üzere ikiye 
ir.<li!'ilme~, ,.e ba il<Ii rcı:lt ha
O"i<:i.nde deri inıahr ı r m('nedliil ... 
mfoi, deri \'C Jaö.sef<-ri.n hiikı'.t -
ınc-t tarafa•dan kvzii, ay~abı 
:ı apılan derilerden lüks kadm 
çantaları imaiir.in meııoedilmesi, 
mütene\'\'İ der:terle ltilıö ve 
fa.ntazi kadın aıyat.l:ı:ıbısı yapıl. 

"'asının yasak odilmc-si. 
Kurxl:ı.racılor heyetınin bu 

dik!ldleriI!'''n h~si lbuıgürıloü ş;rrt
lı.r iç;n.de ınf'mleket menfaat • 
lerine u,yguc gt~rüimi!r:; \'C kabu' 
ediln:i.ıllr. Bu Yaziyele nazaran 
ı:.yaklkabı fiatları bir m!kıt.ar u· 
cı;dl) acaik, hoııı de milıhiın mik
ya~ia del'i \'c kösele tasarrufu 
tın il rr.lkü n ola cs.ktır. 

Bundan b~ka halk t;pi ayak
kabı ;<;İn kuınduracı u;ta>ı Talı
s;n Ccg!t'in ya•ptıgı nüır:une -
ler de \\•kiılcte takdim e<lilm~ 
Ye bu nU:.>nunelcr Vı:;kiıletce tak
dir olunınu~tur. Bu suretle 
ııne.'ttleketu. ucuza. mal olacak 
bu tip ayal&aıbı imaHne baş • 
laı;.acakhr. 

·ANKARA 

HABERLERi 

80 Komiser mu
avini terfi etti 

-------
İstanlluldan terli 
edenlerin ı1ımıer1 

.-\ı-:K'aı· l'l (İt-.. .. 1.a 1 uı.Jı,.b •. m,üE.O) 

- ·rc~1ı mı ~· ı1t ı cıora ... ·ut;.'

.. c:'ll \"~ efııL!ye-tlı1.,; c:-ab"f~ ol~ !roı -er 
ını...avınicr·oı:ıtcı 80 ijt tcrCı etınıj,.. 
t·r İ taıbul<..,. rl tı rCı eif'n k l ;ıııer 
n a\·ln.1-cı·in;n. ı.!' lle ıurı:lardı ·· 

Cemal Ö.:\'üıt;, 'lıoı c;_.r.an., Adi! 
Erk.83, R;ı nl Kaıul, .tltt ullnh Ba
r ·- ~"' H < (:.-1.-nn. r::afet ()-,,1 ıç, Ati 
İ-10.n, lfJ~·c.ıu C.>ztü·k Sl;l<..':.'ı \HHı J\J
pO...:an., Ed:-ıb Sctf\.'<~:. ~lilı {>kay, 

' :)i.:;u-u Soı?ıkt ç, Galip Aylan, lll lti
fiİ Tinl.l. ~. \·'('~ l'c.:-:JC'urt, Raif U"!lıliı, 
I<11r.nn s~,·ık~ıya, Abdült:..ioCtir R•t>a. 
Gtı.:in Ö"ll\an \ N ri GL~nf'rİ. 

Afrika harbi 
(J-~ 1'ar .. fı Birıııt" Say.;.ao.a) 

edilen lıaıl<ıuian kuvvetlerimizi 
çıkarmak için de'\ a"'llı gayret 
sarfotmi~t r. Her kt tarafın zıriı 
it kun·et'crı sabahleyin sawışa 
i~tırak ctmı..":!'\:r \"c dü~11nan tank 
ları i~e yaraımaz bir hale getiril· 
mt't~lerdir .Bizim kay1plarımızın 
~ay.sı henüz bilinmemektedir. 

Akryaın iistü •bu çe\'rede ı:,: rpş 
malara tekrar ba.'}lanmış ve bü
tün gece dev:.m etmiştir. Dün 
giindiiı şimal kesiminde de sa· 
va.~~;&r devam etmiştir 

Cenupta <l~an hdif~e geril 
çe ·ilmiştir. 

nl'rlin. 17 (A.A.) - '.\Lsırda 

dii.şmaıı Eliılen,eny me\'zlinden 
tekrar tartrı u zetnılştir. Dil~man 
tnn klan b:or kar,ı tıarruzl'ı: ha
·tekr[ır t~arruz ctmisıir. Düşman 

Roma. 17 (A.A.) - İta!yqn 
t.eb1Ei?· 

Elftlcmeyıı !ıhlgesinde taarru-
2a gcıçcn d:LPııman znıhlı birlikleri 
kaı-,;ıl•k b"r tııarru7.la ilk hareket 
n'{ ;-zilHine kadar püskürtül
rr.ii~ler ve 10 kadar tank kayU:ıet 
nı!:;;1erdir. 

Da·ha C<'nu,pta dil.~nıan taı~
fından zınhlı vas>talarla. yapıl· 
rr·a.sına te~eliılIB edilen başka 
hir aTrUZ tıoJ::ı<:umuzun srhatll 
atı<;la1'l;e he.men duTdurufrouıı

tur. 
Mi'lwer ·ham .itu,·..-etleri düş

onan ile,•.• hatlarilc gcı-ilerincleki 
me">ızilcri ve n tôrlü vasıtaları, 
11ni·tral)~öz a1.eşi ,.e Co.rnl>a!ar,,a 
hücum ederek büyük lhı;,,ar ver 
d.itm:~ ye savaşlara -tesirli suret 
te yardım etnıistir. 

ıl.or..dıa, 17 (A.A.) - Büyük 
old~ğu sanı'.an b:r tank muha
rt~esi bütün Pt'rşen• e gunu 
merkez kesiminde cere~tın et
mı ·tır. D~marm elinden evvel
ce al:ıınıı~ olan Tel El İ.sa tepesi 
yeniden clili)m:rn tarafından zap 
tedıhn!ştir. 

Kahire-de. bu mu·harfJbenin ne 
fa.'€s"nin bütün balı .;öld<'ki ,.a. 
ziyetc tesir edeceği kana•tti \'ar
dır. 
V•ifugloıı, \7 (A.A.) - Bugün. 

p•ı~flt 'hırıtp ı"f\;\' a1 i()inin· toplantı~1n

<fun eot ~ Yt:nl Zt•]anıcfa.nın V""aşing 

tu.1 cl~si ·yyl~ dE'lnlşt.ir: 
"Muhaldk<..k l...-i l\fLı:..ı:--d·ı;..· duıı.nn ~() 

(k;z güOOer:'.'Jet·• ı.yılt>:tr. '.iı·. 1.·entJr
cı«. dalın. çc zetdl:okGr \·Uı"da.r. Fa
kat Rurr.tnH1l'in • l?\:t:ı\'\1t.~eı1", Audhi 
lrci<.'in ku\·\·et.1M·•ylı nl1.ofc1ye.:-e erli.
lirse n1ı.iharıbeoin 'hılise.\-J kU"\l"\='et-

1er ;ras1nda cet•ryaın. et.tiği söylene
biliı-. .AJ;nuınlar Mısır'da. bu ı..-ad ar 

hlerl~ olmaları;na hay,..t edcl>i-

( SOVY~TLEBE J 1 CALM~NLARAı 
'-- GORE - - GOBE _ _; 

(8n.ş ın.r11fı J iııc, saııfııdal 
1
1 

Si.t.~4ca C.st~n .ı\n:an kli.\'\C'erı-
1.e dtııınad-an rapılan b r nıldıa
rı..ıbccit· k!t'nlcırı~ z dtrc;."'fTlanı 
agır kayıp\!,ra ugratı~nı;lat-dır. 

Ü-s gl'ln dP\i aın ed~n ~io":dc-tli rnu 
h~rC'bC"~cruen ~'."vnra biriikleri
mirlcn bıri t~kribeıı 4000 Al
man öiıciiirn. \'t :)'.1 tan:< ltfı· 
r:n et 1-ıstir. 

• 'll,n.011 1.tt!rt]Jfll'ı
Loı'clı·:ı. I'i (.\.A.) - Dür gP

c·e \[''kovada ,.,a>ıdvk 'lıusı.~i 
.. tehi ;;. t:C'~rc·dilnıi;t.i'" 

S:oı1 p~· P ı; ZRrlın<İa A lınanlcı
r:n d.Qğu cq:~!wsiı-de uğr~d l·l~n 
ka,-ı:plar N'nford r· 

Ölü yaı-.alı ı·c cs-r o/arak 900 
lbin. Buıılar,n :l~O üOO i ölüdür. 
A~ııı zam:onda Alır.anla·~ ~000 
lep. '.!900 ıank n• :ıooo uçak kay 
betıni.~lerlli<. 

Rusların kayıbı .se ölii _varalı 
,.e esir olarak :ıııo,coo dir. A~·n· 
ca P.uslar 1905 p. 940 tank \"e 
ı:l54 uc:ı:k ka~~etmişlcnlir. 

Vorcmejıie ,fo:ııum diizeld.i 
Lonclra. 17 (A.A.) - Son Jıa

ber•tre crfirc Voro:nejin ~imalın 
de Ye ccnı bunda harekütta bu
lunan Alman ktt'darı taraf.ıı
<la.n f>\"Vclkilerden dab:ı geni< öl 
çiide l>ir kuşs.tma hareketine te 
fielbbiis ed]mi~tir. Sinıakre bu
:,ınan ye cenuptl!'ki kı· .-vefü•r
den daha fazfaı olan Alman ku\•· 
V<ıtleri bu kuı;atma hareketinde 
muvaffak ola.ma<'.ıktan 'ba~ka 
mrüdafcoı durumuna geocnıek zo. 
runda kalmı,lardır. Bu muh-.
sara lıare&eti cenupta dalha bü 
yük wrluklarla karşıl:.şrnıı;<;.r . 
D-:m ve Voronej nehltlerinm bır 
le;otig· noktanın C<'nllbuda şiJI.. 
dc•tli muharebeler devam etmek 
tedir. 

l\Iare~al Tiınoçcnl<L> kuvv.:;t:e
iini-ıı. Yor0nej'deki ;-a:ziye.l *'m
di biraz güz(\lmiş görünü~ 
da Alman teh! kc"in •ıı ı,zaldığ·ı
nı farzetmek durumun hakiki 
mahiyetini bilmlmek oh•.r. 

Bic s.ı~yet zaferi 
Lor!dra 17 ( A.A.) - Loold.n:ı.

mrı saWrüyMii ınclıfiileri, Al • 
ma.ııJann Vvrorıcj'de <lurounıl
mı:ş olın~lar:m tııir llıu.s :za.feııi 

olarak telalııki ediyorlar. llitler'l 
Ruısyooa biı kı!; daıha geçirmek 
;ıı· .mda bırakabHeook lar.. bu 
dllıl dumı~ rendi baş-.ıı.\ bir Al
ara.n h..,..in. •ri le<!kil eta-Jştir. 
Bu aracla gayrc•tk-rini U.at kat 
arttıran Alm~nlar <;edl'!Jle ha
rekt"tine tolorar bar:lamışlardır 

kci bu harel<et Dan nehri.n!in bir 
yertderı d:ı'ha geçilmosiro ~aım
ımun etm.ıkt.ed±r. 

Rus mıdwm:ııun naşiri olan 
•Kızıl vıldl~· gazel.esi, Alkrnan -
lar>.n ~ıiharcbe alanının şimal 
>oe°'mmde ~rln batı ıkzyı:.-ı ü
Z€1l'intle ç1\ilendiklerini iddia el· 
mehtedir. 

----<·---
Almanyadaki Demir 
yolu hey'eti döndü 
Ankara, 17 (İkdam mu.lıabı

.rir.den) - A]ınanyad:ı !bulunan 
dcmir;ollar umum müdür mua
v:mi Fuat Zincirk:ranm reisli
ğindekı heyet Ankara.ya dön
müştür. H"yet Alnıanyada muh
telif makam>arkoı temaslarda bu 
>!unmuş ve bı>günkü şartlara 
göre demir:-"Ollarımı:zın ılıt"yaç 
]arını !"özönfrnde tutarak muh
telif mukave1e1er i.ınzalamı.ştır. 

lirı1er, ft'.n..at bir yr-ya ikı hurta ooru-a 
akısi istikaır.rte ~n.ı hP.rrkct t"tt.'~ 
!erincien dolayı ayni h yr~ du.ıne 
.leri muh1t"IDPldir. 

(T:!· r. ı a· t Sa)f,.da 

'ôtle ıe kil!t. r . ·ı. a ·'-t~ınJa b;r 
<:"O' d ...;u ıl tümenleri bu-un
m:ıkla r. Bu far katı'ı a k:.r ~ık 
'e ela/; ı:ık oluukl~ıı b .. luı a.<ıgu 
~ a c :o{!ru ıt<*'ru.ı.1erınc .)1./ ı:. t.rıLJ· 
ga <;·al·ş ,·orlar Bütü o btt t<>ı,eb
bil.slcr. ~f'"Y'di'\e k~'-Tar dli~nıan 
i~ın pek kani. ka)·ırrlarla Q~im 
kahl'·stır. 

Cl'ııup k~m·ncıe bii~-~~ ımre 
kctl<'re müttclik kıt'alar gPr.ı~ 
öl.cü<!<' i~ rak etı™'k1edir 20 
Il;zır11ndal'bcr' Macar ordusu 
Ahn.:Jtı kuv\·etleriıı;ıı yanında 

ıha rp rtı-c k t c C: r Teınmuıu n Hk 
günlerinaeııibC'ri 1941 Ağusto

sundan itibaren Rus cepıheshıd.e 
harekette !bulunan ku'\-vet!cr de 
dahil olmak Ü2l'rC- b:ıt· ita1yan 
ot-clu u ve keo:a Harkof mt'ydan 
muh;ırel>e İı'<l<' ıcınayüz ctlert 
Romen kolordu~u ve bir Hırvat 
te;;kili Timoçenko ordukrına 

ka.rşı saı·a 1 a1< adır 
B:r baskın taarruzu netıcesın

dc 'l ·törlii ,eşkillerim ~ b:r So,· 
ı yet tayyare me)danı..~ı ")!lal ede 

rek 5- So.vnı tan arc-:.:ni ta:>rip 
('tmiş \·eye eh: g ç!rmiştır. 

Kafkasya salı:l!Erindc Potı li
rnan·na yapılan bir ak.nda bi
rinci sın r lıi.r Sovyct kruy~zö
rüne· en • i!ır çapta bir bomha 
isa:bet cim· l !'. 

Voronej ~riibaşına .kar?• dfi§ 
·man yenıden bo§r. gidt'n taarruz 
larda bulunmuş ve ağır kayıp
l.a.ra uğram. tır. 

Cephenin merkez bölg.,,;inde 
hücum ı.mslH'hırımıız.ın biı· kaç 
taarruz t dıbiH;ü ınt'wil ııeti

celt'r \'Hm~•ir. 
Rjev'in cenup doğusu\ldak 

kesimde ormanlık arazide yapı
lan temizlt.:nK• l.srekctl<'ri r.-eti .. 
ce.slııd<'o 13 T<'mmuzda bi!diri
l;cn esir n• ganim!'\ say-sı 4Q bin 
asker, 220 tank, her çe..,ı:ıtteıı 4:ı.G 
too ,·e 1.660 n:ıtralyöz ven' ,,,.,_ 
lara çıkını~Lr . 

Sit•a.•lopohm fat.lıi 

IBükre~. 17 (A.A.) - Si.,·a. oı
pc>l fı.t!hi l\tat'e§al Von M=ı:ş
ta.vn. Marcsal Antonecku'nun 
daveti• üzerine istirahat etmek 
için Predeal'e gitmi~tir. 

VOBO!!İLOVGR D ALINDI 
ııer:·n, 17 (A.A.) - on bil •n

ıror: 

Aln-«ın arduları ba.-6:<ı<n;ıla1'...:·· 

nın h=! 1.elı\~: 
Kuv\·t'tlecüniz ,,._"\;ıor'k.7-.'"grt.C'ı ~ 

gııt r""1ıil erdir. 

MiLLİ ŞEF 
(Baı tarafı birinci sahlfede) 

Törene İ>tikliıl mar§ı ile b~ 
lanmı-ş .bunu bir geçit resmi ta
kip etmiştir. Bundan sor.ra s:rn
siyle müzik!; yüzm<.> hatcke'lleri· 
seıibc-st. kuılbağlama, sırtüstü 
müsa'hı:tkalan, su altında yüz
me, Türk bayrak yarışı atlama
lar; Harp okulu bayrak yarışı. 
elbiseli atlama ve su içinde oo
yunma. yağlı direk, suda b<>ğuş
mal.ar, kurtarmalar ve taşıma 
yfuıncsi. sefori teoh.-zatla yüzüş 
gösterileri ve su t.opu maçı ya
pılmı~tır. Bayrama haııp okulu 
:m"ı·~ı ile ıı:lıayct verilıni~tir. 

Milli Şef İsmet İnönü tören
den ayrlırken Okul kıomut&nı 
Kurınay Ajbay Mustafa Orom'a 
spor ba.,..ci!"retmeni Hüı>aımettin 
Gürel'e. spor öğretmeıılerlnden 
üstei:'.men S::lbabatlin Doras'a; 
Üsc1'fmen NPtl'ıl" Av~ır.oğlu'na, 

Üstermen Hüsnü C<mer'e ve 
Üsteğmen Hayri Altana. ellerini 
sıkımak sıırE>tiyle iltifatta bu'un 
muslardır. 

Şi.ır.di Ü~üdardaki bu harap 
evde bulu11uyor'C!u. Gı·ı;:<"n ızlı

rap scnelc~ ni hatırladt. E~k'ıden 
kı.md iSİ •• n caıma -başını <l~~·ayıp 
ta g ' p geçen o1ıonwh.11ı r:n gü 
r~lt ü1ıü <l'ııııictl·ğt p<'l'C ede, 
§iır iı b:r b3~kıs~ kardc~ H ·
mt t \'ardı. 

~,~JKADDN 
mış. tali'lıini yenmiş ve hayatta 
muvaffak olmuştu. 

Hrknıet: .Neden ben dıe mu
vaffak olamazınısını?o diye dü
şünüyordu. u.kitı. büyük 'karde
şinin geç rdiği 1badire!erin ~ 
yü7ünü o kadar bi'miywdu. 

11 '•ınet on 1'(.'(!1 yaşma g rm~ 
ti. L eyi da.'ha )CT. bitin:-- .:ıti. 
&~ u b. dcı bire aıtm LllYııf çeh 
relı fak t sJçbrle, ' • nu .. 
hatla•ı 1..,plcı ağa'bey.sıne ben
z. n b-. genç ... 

Ertesi gün )'ine G.ıiib. d...,,·n· 
'"" Ac~'ba yi b r avu'kat bul
mak aaımi<l'l d>cği! ..... ~- .. ? Fa
kat ı mü • 1ıazast" 11 da kork· 
tu. lıu iş te ikend t:'Ui lekeLyebı 
~ır ve dolayısile lbu teşooDilsün 

l, vret bcve de b• laşabJir-
di 

l n ;,_ nden ı;ı'kaımyaca;;.." 
" v nca, Gal b1 k:end~ hal:ne 

l(' ttı. 
Ancak 'bir 'k.ıç nv 30nra, Galib .. 

. · ~nt-v e ma • k:.ın ecl ,;.-
ıı ş ti. 

1 
Nakleden: · ı 
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İRİNCİ KIS 
1-

İki se. sonra .. 
Hayret bcyın hımmct v" ıl

li b.r ha kanın mü.: 'l'ti!e :r 
ket vazi>et " diizeltm , borçlar 
a' cakla yvluna k -ulınuş ve 
i.<ler hattiı esl<;ısinden d a hum 
ır:.aıı bi rfaaliyet ıçindc a{tlmı.ş
tı, 

Arlık Sat'" , Hayret bev.n sag 
ikolu .-.esare nde idi. 

Ne h . "t r bı · :nez, şahla
n , nk kırıler ıanm· g.Jer 
y k r a .an eller çoğahnışt.ı. 

Bir gu. Saminin akl-na geldi 
C";Jcüd rda'kt e ·c !lğra<l Mü- ı 
riivvet han C\'• atmak uz.ere 
idi. Kız. kıiç-" ŞuJcra.ı büyü.-

mii.s Bursada genç b < avukatla 
evılenımişti. Ü\"<y atlllesı ye kar
d i H<'mıet tcı, Blırsaya gl:ılece'k 
ti. 

Kae nlar dik;~ di'.< :ıorlardı. 
Ç:ı.m agac;nın da ları arasıPdan 
İll<lhahilr güner ın zayıf bir 
ışıjlı süzıilıi}"Ordu. 

Şükran gebe idi. Da' l zıva.tfe 
tomıbulla :Tıı tı. Faka' tre~'uttu. 
Ar" · i Mürüvcvt hanım y 'le 
eskı.;i gibı zayıf ve ' .ıru b • ka· 
dıı:;Jı. 

Kcndı araları!'da kcın~uyor
lar, baza" sesleri o kadar alça-
: v=d kı lıir fısıl! haline giri
wdu Bazan d sank, ka\ ga I 
oo'yor!ı<rmış pi;, dı}"QJlOZU• 

n, yü'wcliyordu. Konu>tuk-

ları da mesU dikiş .ğnesımn 
tancs.nin kırk paraya fırlaması 
gibı bas.t şeylerd.'. Fakat Hik
met onlArın bu lıalı-ıı göm kçe 
iba<>ını ba ka tarafıı çevıryor, 
g.;": ı kapıV'OI'; z'hni başka 
bir lem dıılıymdu. 

Ah, .ır ık bunların yüzıinü 
görme e; scsle:-ı!1i .ı..ı'::t.mese; 
ht <''d~'l g t c gik.c .• A!.. ne o
l rdu? Evet; g ts<o; fakat her 
halde B rsava de 1! l.starıb~!~a 
yaşamak ) almz y mak, tek 
ibaşına kaY'gosız; seraz2t ya J· 

m2k; c:ı ne s a tt; Yar ı;tı:m? 
Büy(ık k~rd~şi S2m1 d~ k!

den k ndisi ı: , yaln z; pan ..z 
i-~rr · z, ki~""" z bir' d i':''dı? 
Fakat z, " n b r ~c ;va~ 

Hikmel'n iıü1 liğine gö1'? .Sa
m şlnıd. zengiıoc'i nüfuzm hır 

insandı, çok tar iı;;ı \'andı. Güıı 
Lük hya't.> m'hı·~tlerindEn 
kendlsını sryırıp çekmeğc mu
''l!ffak c.\m~u Y pratıcı işi ve 
er•csi gü llt' "e ohcak d~ du
şüıxc yıo1.'u. H Ur. k< kend:Si 
I ' tı: mıdi her güın a
dr" ı karar'>ız.hay~lı cıı ap arı 
içinde btıknıp duruyurtlu, Ne
den, ,...rdcın" 

i'vcy a " . ın \ c k ın · ar'ka
s-..,1'.! .. n kalkıp Bursava "" e
vet ekncc~- tcm'r cdılırıiş ola
cak•:. Hikmet alnının cama da
, 'l,'Or cBu ıdfi rr bu ki' mi•, 
<! ve dü1ürÜ\Yırdu. Ej_ cr Bıırsa
ya ,,·ierse, ~·· ua .ın kocas '!9 

or ' ış t 'acaktı. H ı • "' 

rı 1'az rlatr .~\.l b le. {Daha ur) 

istihsal Bölgelerine 
Heyetler Gönderildi 

~B ,. T"6 1 B'..; -cı Saerf 
bar . .;1r 1 n:ı se'\"k iç"n ıcap e-c.ter a-

' d' teabirıeıt alacaklardır. U 
mu n nıüdUrle1·in br-re:tberJeril'
<1e üzumu k.ıdar mL<1nut' ~ 
ist'hsa\ mı!'lakalaı· na gönderil
mi~t:r. 

n KİJ . i.._ 11 .\IHOD ,\Xİ KONl!ıj • 

't.\l .'\RI 

.°'atı"b...;,mı, 17 f ~\.A., - 'l'ıcaret ~e

U:Jlı l:ct-.ç.ı l. bu a~ • ın radyutıa 
a~o:r;;ciaid ıkr.c.t~.ayı Yf>.i ~ır: 

sıı1'ln \·a-ı:ıırdilşl:ırnn, 

Hl!bıJ.bat ıı:t:selı r.~z na\ ~uxle yent 
n.ı....ulın.t.ı:t\o ın atdıgı ke.röırları ev
\-c -;;ı gen ve oUn öcr-eııdin&. Yal• 
11 ~ bı..'itir,:.• h::hkul:dü c.:~11 1 cHger 
f,.lr h.al:.fk <ın habericr bek.
Jrı _:n ı. G ... ndclik t lıcğc <:nku1ı:ı.n 
hl.Ur .u:ı.t .ı..ut.:~rle-i en başta gt•len 
ış..:ıuz oh- zıı...Ja lıı ıabC' ·, ıgcr ,<:~
ıt .... rt.iu du. ~ fI'-l~l·"<lerımrı Lu-
1 ı"0'U ~ıtsizdlr. 

Ben 'ı.ıl".d il;, Y8J.D!Z bub at nev· 
u UZ"'. ucı. ~ .. ı..:.cagl.rn 

ıdn h.yır • cltclc le tecclü 
etmi~ tecrilbcli n gü\e llr bir 
millet me<.ılisı o'dı._~ !\•• de çoli 
!ll!es'utı.w~ 

Oı lu, T. k nı-ı:Jl·tır n o 'u ·
SeK ·.ıe asil t'('ı\ıtltf·t:'· he~ ıa1110;tıt
Klndcn da, a ku-vve·~. ka.-r. tok 
gözii dara pe,. olarak h~zır oldll 

A. ::ı kJ.raı. r ~u Oç- mlih -n te-- , 
el mayo \ 

u ıç n d<" me>'u~ıur. Denm. k• 
: t-tı. ,f!'Öğü, ba,·ası \·e su.rtı a.) rı 
:J\ - hrrer seı.•\ret Vfl' refah kayna 
,{.:l olıın t:')pragınn sa1'"ı) \'t' (t

"1',k.aı;yız, Kıtı»ımızda eri.mı) e
ce" bı'.· zorluk yoktı.co. Yalnız, 
Hıcr b.nm.z şunlan dam~ h.tıı~ 
layacağız. Vakittc, parada istilı 
l'.ik Ye ist.ihsalde p\iinlı ,.<';ut um 
lu ol;ıcag.z. Teml>ell;ı;·n ve tek 
bir bu~ay tantsiniıı srafınııı 
bir cinayet oldl'ğUT!a inanaca
ğız. Bazılarımız için kı,vmeL~iı: 
olar bir ~eyin heııtıa-ı.g; b r) urt 
das• __ ız i·dn mahzı nimct ola.
bi'«ğ ni arla:oaeağız. Yalnız 
kcnd "llizi d~ 1, daima toplulu
ğu. dü~ür.,~CğiZ • -- }l._.u l fıu.t Bl l 

~ - H llı!'bat a\, "1t ı 1 
ÜçuncuEl ele; bfıJc.=e ,.,-,nıyet 

61' • : "1 ~; t'd(\.-<Jt h<J!>ubatı ht1> 
lıcı .ııer ,." µN< çnbcik hGkl• •t an.. ı 
1 N r1. ".ıla ta.şum: .et 

!Eğer çok çabrnış ve ekmiş i
~en m~fotını görecek:;in, ar
kacla~ın:, ~luk ~uğunu daim"
ı;ı·iyc, da.rııa doğru°ya l'e dürüst
lüğe ve daim& çahşma -,a sürük
le. Seı·gili çiftçi, güne. kadar gu 
zcl \'e Ieyizll yüzün gülsün, Sag 
l·k ve afiyetle <;al~· yuyaııda 
mes'ut ol. Sen b'zim i'Ç &alt' -
rnizsin, B ·7. si.1.c g.ii:vc ni,,roru.z. 
Sizir, b:ze güYendi-ğiniz gib~ 
KARAR VİLAYETE TIIBLİG 

J.zaiı edoyim: 
fi :Oul;.i.t ~·Qııa.ı - nıC\·c:ut .lhı'bu

bat tiatonnı bııgl!D!ln ıart!arınıı, 
'\:a;;ıy<-ll<."rlnı l\.v;.,ın g&ı!?nc'1:1~. Bun~ 
!arı !üzı.m.:lu \·c hak!ı gO«!U;jmüe: 
b'" ölçü d<ihilirıdr: artımı . 

IJ.~kUn:.r•t s1;,dcn hub :lt.ınmn an 
ca:ic. b;r kntr. ,nı ~t:~vor ve ad..anıııt 
<kl tamcı!nC'n size lıırakzyor. Size b•
raitr!3n ktimt · i.n b~r f.:ıt ı...'-ıın et. 
r: ı~dı:. ... .E · u .. bc~tce tan.z.m ı:ıa .., ı 
~aptıgınnz .Yt. rlC"Nil'n O.~ aı ,ye• lef.de 
&'t~ b;lirsini .. 

HUk-U.l'l>el, ~ğıuı t(ar: ~'tıgi 
bazı §f'hir:e11m.ız ıç.u, t>c:yiık c.!Uuslt 
iç.n, yeuı rnah.')ufden l!lz.umu ktlı<.ia.r 
stı:.~ y~p.: -cc.l...~tr. İştf' Oo tt\ok 1~-ir.dir 
~-. ~- r\lL·ın ~ çif in.ın ~ n:i t{'risi 
~ uı~a<iır \'e bu m:ıkı'la..'la da ~di
lin<· iı 1r pı t'Wiple; 

K- tllt ç;ift.çıJ.eıtt-en m&dını:o y;.luız 
YÜ1Jdf )·irctıı b~Jili, 

o~·!ıa çiltçi!ı;>:Ucn ıtne!m ·,yalnll. 
ytızd,., ctuz bt~Lnı, 

.BiJ~·ii.k ç<rtı;lltıtl~n ele mal:nı.ıı :Y•l 
!l.r.l yüıx:Le tllL;t.. iyi bır fatla ~'2~e.ı.· .. 
den istf"ınek.-t.e<~ir. 

Ye-rıı sene Jr..k:bsulUnOen, ,ıin:ıdrye 
l<a<l~. \·eroigin:z hububat bedelleri 1 
rit> a;nen ıbu fıat ü:Zerll:ıdı ıı ,-erilr
c("'.ıt:t..r. 

:Mcıtı.~erem ,·;.t~!arı:.'llım, 

fiim 1U ıi: & g& t riyw ki, 
tı~~.:cneı. hubdbat i,icde çiftçlsfni.n 
hakkını ta.mamfyle ıı,:ıruınuş ve bun 
dan smırtt!:it )Çi.n ae <iiiha çc*. t-k?Unc• 
~ini tt'Ş\.•k p'1Jliştir. 

B~ndan _ ıtı-ra aza çlCf.\t'.ı;nize dli, .. 

~ <.·t"ğ°tr .n1ilJl va:".ifeyl bll~1e·m hatır 
Iatır.aıtt. icab cdCT mı? 

Çi.ntıçi .ruıxLda:, d<'vl<'tın b~ı yenı 
h.im:ayesintn kadrini bil, rldt·l\.l m::ı.h
suLlinü eı>J!nı gooter, ~ ta1'\:nln 
ve t~b~ eıı.:. 

Dl"'"' .. ·lct .borcunu \"Uk~w;.jl' o.e\· .. et 
anbaruıa u1 .. l Vt•Ilt'."C"E.'gln hC'r §t'Y
<l-<zı '{kstün kt..--drt'tlm_z 0lan ardcrntut 
besltnf'cektir. Bunu tarnam OdedA
ten sa a kalan malın una h'l.vırlı 
olsun. 

Se\·gili k.ard ,lenm, 
Cihanın biııbirini yok etmek 

için bo/;o:wıtugu şu ıztırnplı gün-
1-erde mes'ut Tül'kiyerun siı 
bahtlı çocuklan ı!e sizlt.,.ı cn 
çok ilgilendiren Jıub~bat mc -
lesi üzer'ıı.de kıoı:ı.ıı:;.tuım.. 

Türkiye mes'uttu.r ıdedim. 
Çiiı:'kü, cr.:~ın başuııda emsalsiz 
bir Şef vardı.r. O milletine, rrJl
leti ona a ktır ve birbirine inan
rnışt•r. Şcfiniı: etrafında, bu ka
dar içleıı. k3litlenen bir milletin 
hakl·tı mes'ut olmaktır • 

Medeni bir m:llctin oonu gel
ıciyen birçok ihtiyaçları var • 
dır. Medeni)ıet de budur. Bu ih
tiyaçlar millet hayatında her 
gür., her saat değişmek :oanıre. 
tin.de kalabilirler. Medeni ve teş
kiliitlt millet büıı:ıyeısi odur ki 
hiçbir bu:bl'andan lror'kınaıı. D<>
ğan 'buhranı bu.günün zanınet
leri ne ise ce\•ıq>lannı \-eri!' ve 
karşılar. 

Yaşayan, yüriiy;cn b!r milllet 
hayr.hııda buhnıır.J•, sıkı.ntılı, a.cı 
ve tatlı günler görmekten tabii 
ne olabilir. Elverir ki, idare e
denle edilen arasındaki seovgi 
\'C g'Ü~'en bizim'ki gibi dl.sun. 

İşte Türk milleti, büyük milli 
Jrurtuluş tarihfmizdenberi aıtıesli . . 
bir idıealııı. etrafııida üstıün bir 
feragatle oanla, başla çalı.şan iyi 

•reciler taa.rfından seyk ve 
i<l&re edilmek bahtiyarlığından 
dolayı da mes'ı.ıttur. 

Bu milletin tarfüi ~U'llCa 
bir ın;!leti- ynpaımyııcağı· feda
:k.irlıkı.:ırla dolu bir hayatı var
dır, Hudutlar.nm dört kö.,<ıesln-
de ıvanlar en lı~s:ıs, en içli 
knrd sevgtsile •bll'birine ba;;-., 
lıdıdar. O, biQblr millete nasip 
olmı ar> mrzivetk>q-Je d<ılu \•e 
k-rarları. dahr.a bü~-ük milleti 

EDCLDi 
Hu!bubat f'•tlarının teebit e

clild;ğir i bi!tliren karar dün v-i· 
la)•eı.., telgraflla te-bliğ edilmiŞ
tir. Yilityet deılıal kazalara ve 
rnüMıa'kata bir tamim ;<,oiinde,.. 
mi::, hükfımetin kar~rlarının a
na hat!annı b'ldirmiş, alınma
sı lazım gelen tedb:,.leri C,atı et
m~~r. 

G<inderiıen tamiınde, Ticaret 
ve Ziraat Ycldletlerı tarafından 
Oıaz:ırlımnıakta olan bir talimat
"amen'.n gönderihnesl beklen· 
re.eden doerhal faaliyc·tc geç~hne 
si bil.dirilmekte, koatrlinasyuı 
karan ile köyleroe> teış<>k.kül e
den heyetle!in adının değ~tiril· 
diği Ye o h~·etlere cKon trol he 
yet~ •adı verildiği bildlrilmek
tedir. Bu h<")·et!et- reisl<"rinin ;.. 
yi hrsap ıbilmesine ve tabm!n i· 
sinde ihtisası olmasına d ·k:k.at 
edilecektir. Subaşıları tarafın
dan ~·npı.Jacak tarlııda tahmin 
işlerini kıontrol edecek otıırıı he
yetler ilk tWımin yekılnlarını 
kaza kaza \'C nev'i nev'i b'ldire
c~kler, ayni zamanda tahmin ü
zr-rine yapılacak borçlandımx.ıyı 
de süratle Vekalete arzedecek
lerdir. 

H.:;yetler mıntakalardaki b<>rç 
landmtan mahsurun hükumete 
ksllm edilmesinden e\'vol borç
land,rılmıyan kısının s.."'1 <a ç:ka. 
.:11'.I'.asıl't menedeceklerdir. 

tBo.rçland•rm:ı hey-eti, al:m 
merkezlerine sevk.ed"\mi3ren hu 
lbuıbatı n'uhtarlara teslim C>de
cek Vt' bu htıbubat köy an!ban
!113 konacdktır. Bu aı>barlıırın 
bekçilerine günde bir buçuk Iı
:ra \•erHeccl;ıtir. 

Rus - Japon 
münasebatı 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

mek isremekl.edir. 
Japonya ~ktmı'beri bek:'€me 

halinde bulunmakıta ve Alınan 
yanın ısrarl ı tekliflerini kabul 
etmek istememekte idi. 

Japonya bütün gayrellcrlnl 
Hungk.ong, F lipiTıler, Sin.gaptır 
ve Cı:<vaya karşı yaptığı harbin 
ilk safhası üzerinde toplamıştit. 
Ş;ddetli rü~giırlar mt"VSiminin 
bir kaç ay cenubi Pasifik cephe 
sinde esaslı b:r harekette bu· 
lunmağa müsait olmad>/!ı şu sı
Tad,ı· J <.pon ·a faaliyetin: Çin iiııe 
rinde toplamaktadır. Sovyetle.e 
karşı son günlerde Alınanlar ta
ıafından kazanılan muvaffaki
Yf'tlerin tesiri ıııllında kalan Ja
pon genel 1.-urmayının Rusyaya 
kar~ı yürümeğe hazırland.Jğı gö
rülmektedir . 

Aleuit adalamm Japonlar ta
rafından i~gali ve Mımçuridc 
son zamanlarda yapılan askert 
talışidat cereyan ede-cek lıı5.dise
le. hakkında b'r fikir edinmek 
imkiınmı veımı('ktcdir. J·rıon 
kıtaları şa.rkl Sa'lıardaki Jroımü
n.st kuvveLlerini tenkil c'mek 
balıanesile Yenking'in şimıaliil
dt' ve Şaharın cenubu •arkis:n
de harekete geçmişlerdir. 



rr ,il •GÜNE BAKIŞ• 
~ ~ 

S ebze ve Jl.1ey va saiışl ar1nda 
ihtikarla mücadele 

nP:e<liy.e La~JilıW~U b u ·dı_•ia Bc
~ ·•n ı. l. ·ar.ar l<1J. Y l?.dt.• 5(J, i~'Jı-ı.. 
bnl c-ıhı ıt: :rı ,. y ~ c ~o ı •• ı .a 
r .,,ç vr• &ı•l ı .. l .... ı ıı; n k: .:..> 1 eı1 1-
uıı:; .!:1.aL ıı ....... ıar•1ar1!H.1 b. K K tl::ı. 

ın~1ııı'n cii· ına y~iı.<lı> yü:a'-'n c:~:ıgl 
o ır::ıH~ g r!(> dü -ü i.H.ı ı .ıÔ 0 ıe .ıı ı.-
lL 1•1 ...aın~i al,;; \1._·d ı.:r •!n·o.ı~ ,.,. 1.1:u 
o1 ui.;.t~y • .ı.:. 
• :\.r.ık:ar<l('lafi.ı ·-ı•!>4~ fiy~~l "- ınır. , gı 

<1.o.'l. n1a.Jd:dı_1.nin L\yık:iıe konlröiü. 
ı,.:.ırı.>ulu gö,-e d .. ha ""':.;ydı.. Jlü.
in"ı ı1'"·t ne tkf'zin-zd~.kı ~·t-bzı• ve g .... 
<f:ı n acl.dJ•leri satıcıla ., İ,#a11·1,ıl<i '.ci. 
ne göı.'.(: ( ıplu tı-ı. d .<·o. T; o.r~. ç 
y.enJoedir. 

İ· ı'ar.ıb 1 gibi t:t·noi..;. .sah. ~ra d .. ıo.ıl
mx) bir ş'!>J'l!"in st>.,n·ll <'t·ılı• olık.aı!llları

n ı, ııazar k-u 'lıl;ı-u n>Bho.1 (~ 'ni, t-:Cy

i)'U: sdtıt:ıa:ıi]c b:.ıhc:elerıni, topt lll 
roiı.eı laı·ı:n et··n1 .~d' bir İı~te .hlı;t• 
bı.i.'Uılısa bilı• u'.;:uya . ;;: .:;ayırrı ... k ~aat-

1•P-J"'Ce dt·V<.ı.~n E.'-;y1e • 1'-1.f clf1 l{:ı\.ı1K:ö
Yii:-ı çan;r::.-ı·.nda . K .. ba.,,oh df•r, 1dC , 
'l"lfı.h:Pnane(ıc, Yekl.eg;.nncnt-nde, ~to

d ado.ı, K~.ziu:np:u-k, E:"E"1'Jköy n~hıYf' 

h•ri~ b:.ılt!nJn dük1künl;ırınd:ıki 
S t b7.e, n~-.E'\y·vc. gıda nıad<lelc:;:i fi a t
l art a ;-as:.ın.tla• bi'.11 ni:-bet-.iz Ia<f.dar 
vaı d.;'. Fat'Gı, B··~~klaş, .Aik.saT<t1'. 
?vTa..tft\,a, BayJZJ\ S:ılt.::ın:ıll n t. Emin
Mi.i , Bah\.ı><ıZ.a1·1 1 Tahm:~. Bebek, 

i l e lngilt e re 
Fransa arasında 

bir ihtilaf • 
yenı 

(Başmakaled en dl"vaın) 

ke iıdi a rLulaır i lc anla~ ınadan ön
ce, Ge·n cral de Gaul!c' iin h ar e -
keline il tihak c tn1 iycn genıilcr 
l1aı: icintle, İngiliz li ~nau lu riic İs-
1.cn<ler i)cdeki F ran'1L lıurp ge· 
n1' l eır indcı1 hiç b lri n i İngı lıı I i
lc; u na jlhak edi11 kulla ıı m:ı ılı -
lar. 

İ<kenderiyt'd.,k i Fra ns ız f ilo 
sunun tekrar bir iJı til 3f ırtc \~ . 
zuu ola rak ort::ı·ya çık 111a sına 
sehop, :l!:ıre~al Ronımcl'hı İ> -
kcn dı.: 1-il c kar ılarına rlayanıntt~ı 

olınu~ tur . .. \lih\·cr o.rıLı;')u , İs • 
1 enderiye i zapt c!tiği tukdir cle, 
()ta daki Fransız ii.lo~ LL nıe o]a -
cakh.r? Dü'jn1anı l\llh\ er~ oldu
ğu katl~r \'işi Fran.s asın ın La
,- .ı 'e An,irnl Dadan gib i 1ugi
liz dii .. uıanı hl1h:innet ada1nları
na l1'a .. i nann1ay a n İng il tere, bu 
filoyu İsk cndcri~ ede b>Takmak 
ni~·e t incle de~il dir. Ç.' iinkii gc .. 
nıilr rtlı :\lihvorin eline clU~iin -
cc. İn gi: tcr eyc ka rsı kııllnıııl a 
cai!ııı d an cndi•c etmektedi r. İ s 
J.. cnd-eriyeticki Frans ız. gc-ın i le -
riııhı çoğu yeni geıni lcr olduk · 
]arı i~itı İn gil t.cr en :n eıı ıl "~cç,, İ 
de yersiz değildi r. Sıras L gel ın~~· 
k cn bu filon un h angi gemilerden 
111itrc-kkeıı c-1dvğunu ınuht-: re uı 
okuy u c ııl arımıza h ilıli reliııı: 

Urtakıiy, U.::..~ ·u~1 1' g.ı~ -"t•nt!< "t.lı•kI 
Vt >K!"ı :"da ~.h 1;.ı Ot"~ ıı; .-.-..ıdl' 

ç:ı , l ıı:. 

1\.o.ı ·ı1 .ı 1 };, 'ı t ... Ç' 1 d'l\'1 

l"!:"il· ~ >•. l· ... n g ı l kGL~~,O d·- !1" 

tat.~-·~. JJ.z_ı dıt • .:ı.rı• .;.ı, .o\r.:tıı:...11:!1, 

İ!'.·n n, _ ~ı :ı l ı ~ı·b r 1 :ıne~ ·,;e 
b: ı.;,r ~<nJc"1. h l ,·et\. kabı malla 
l" gı ıc-.1 ~ ...:.1.1 1 ııci..'elı·ıııll' salfl ri
y.. !JP•nı !:, pc . x :-efe 01t.,. r ·r;.tt
lar.-ı el; btınl. ı.:i.'1 k:.ı,~· un. y.11.ı' .11a

l!, g~ızt•ıclı .·J·· ~;~ın olu11a('a~ b V 
Y~Lt:;-ıı ı he .. .ctlikkaııın ·e~ıjc gc.ır 

c;::ı.ı~c .. k bil' yPı·e yap~-:rl"ıırn:•lı, h3lk 
Y't'yn: ı';'t"u_;,~ •• hr-r a'.~'5: veıi~·l~l · ttu. 
ı"iyo.t~ h..-ontl'ol ek1:clidir. 

B u su.;:ei..te belediye zahıtası1ı.n i~ 
1<.nhıyla~ır, l>li.tii,n İ.ı:t<tr:-hulch.:ı. j:lız.:ı • .· ... 
(.'i' n-,:er:u~la gö~·ü:cm!yt-"cok Jt. ·rtr.Jl 
~i, hı•r ~eıl'rtıc b;rkac n· cır.uı ı<l n1t:.
\"ii!ffaı::C olu 11at":1k taı,.to<la b~'"-l·~Jcn.ı;i'~i 
.ı,;;·.i bnşi•rda.bi{L·. Başı boş gib bir 
hak\• yLi~·üye-n f.y::ıt y:l\k!iel!nl·lerin
cı.c ~l'J~rul diılg· 11.C ·i.r;ı: bı !ı<--"<fyı•ı"lin 
tanı Ill<iJ!lası' c ı'lin<iıe i>Lı.l .ındrı .. ulnası, 
iclcı,1"&!i ~rıUın.&i.in ohti' Bn RTaıda St'Y 
Y<ll" s;. tıcAl.aı eı beleıddyı" rr1 n.)t.ı.rl;j
r o11ca 4<i0J1Lroliı'rı11dc de.ha es.J.~iı ve 
c•'.tı·i l·fiu11~ .. · bv ın<l "dk i a'tıb ik cc'hl
n11:si hiztı.nn1 d<t kt.rvrl'T"fıl hio;ı"ıt 'tll.iı·-

H. N. IRMJIK 

İsk"1f<!.,rıiyc'tle kala'Caklarmı bil
dirmi~tir. Gemiler, İngiliz km'
\etlerini hiçbir suretle takip 
etıniyccı>kfoı- \ 'c hi çbir taızyik al
tında ya-banct ellere teslinı e .. 
dilmiyecekler dir; böyle bir t.-e
b ir , .e taz~ ik kar~ısmda, ken -
ılileriıı i miidafaa edeceklerdir. 

}lihver dcdeı lcri de Fransız 

ıniitarekc ~arth:ı rı na uygu11 ie
lakVi e ttikler i bu Fraıı s ız ceva
bını y e hattı harı;ke tini t as\' ip 
e- t ın h; l erdir. \~ i şi hü kiunoe linin, 
bu ka t'i ccy nbı ka rş ı-:oım da , İn • 
g il terc rl.e kat"i kararı nı ve.rıniş 

ti r . O da. Fran sız h arp .ge m·il c
r inin dii ~ nı a n c1iJl(' \"C' ya kon • 
trolii a lft1l'a geçnıesinC' rnüsaad~ 
ctın ck n iyctind:c olınadığın ı bil · 
d irnıiştir. Anıe r ik ?.. ll a ric i~·c Na
z ı rlı,f:ı da İngiltere hiikfınıe-ti .. 
n in g(irü5 tarzınt tan1an1ile k...'\· 
b ul ct m i,fir . 

Şimdi İskenderi~e tebli!_c)·e 

düştüğü takdirde, belki de daha 

ünce. İ.ngilxl<'rin bu. gemilcT i lıir 

baskınla , .. zorla ele geçirip 

İ>kenderiycden ç ıkarmaları bek

lene bil ir. Bunıı :yapa ınadıkları 

ve~ a yapıuadLk ları lakdil'llc, en 

son dal<İk ;>da gemiler i tor.pillc
ycrek ba ! ıracak la rına şiip he 

l"1>k tur. 
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kUıııtl 47/l':l:O h\~+"'i=l &90, -

1180 Beyc..;!u\ Süı· ıri MMrn-:ı:t f•f ma-h. İn'C..-ekn-ş sok.ü!r, fi'\ 19. 2-0, 

23, Yr. 29, 31, 33 No. in tohıni:wn 156.28 M2 !rso. 23-1.-
12..'!:? F cMi.kiiy, KOio"t~ntiın <Bay Sungı.;~·> sa~l:a1{ı, es. 5J ].{ilk. No. lu 

tc.h:ı;inen 133.37 J\.f2 ar~..ı. 400.-

1310 K<..sı~l::;.a, fl:ı,-yübil~n A:hn1et Ef. Jnah. Es. P apaz. Yl'· Ş••r'bet-

hc~ne sakak ~. 16 Xo. lu tafu,,Mı.n 1067.76 M2 ama 1281.-

1359 Br-:voi;lu, Hüı>eyin aka n1..::-h. kılbu1ı.ın so.ker.k. c-s. 68 No. lu tHh-

mıIX'11 733.78 l\'I~ a~ 

1~2 E.·•rj'l'JIÖ-:-;J, Çak:.n1-:>t{cılar, Dr.ı:re Hatun ınıai1 . Büyü.~ '\~enl Han, 

2 ilk."! k-::.4ıta ı:a. 55. ye. 54 N 1. )u. taimı~en 20 1\1'2 oda 

170-0 .Be)•ı...ığl u. Kuttuh.~j c~di.l<!Si, Yoku.<ıo'OOŞl sok~ l:'.5. 19 No. hı 

tahminen 1811.63 1\.1'..! at':so. 

184.2. Tophane, Ken~ani Örner p3şa rn.ah. Akar.su. cadd.-e~i Es. 4, 6, 
t.ı:ıj. 4, 6 No. lu laıh.•rdnen 320 1\112 balen z~nl'in<len il>aret taş 

734.-

225.-

~53.-

ba ·c:ı'\.a ve h<!ımaııı baki)1)"-elcıi 1600.-

215.5 Be}"('lgltı , Kuloğ!ı.i mGh. E.•kl mescit, ye. Kalaycı. çıkin1a<Lı ookak, 

Es •1. Ye, 3 Na. lu t.aıbm;!nen 3'9 ~12 ô·i.~ 195.-
2157 Br·yoi?J ı, Ağac<1n1İ nııatı. &. Di.ilb~il De:ı'Sİ, Ye. De t"Otu .S01

\<: ~t 

E.~. 42 N-0. 111 t:rhıın~.en G8, fl-t NI2 a:·~a lf2.-

2166 AL~~ar-<:>Y. Kab:p Ka.sırn nt.lh. E:-. . l\Iu..o;aJlA caddesi, Y . Ntteı· S'O -

kcik Es. 15:! ml tt. \Te. 15(i N<>. Ju tahntJnen 59,50 ?\12 ar a. 179.-

2Wô :u • }J'J.'ŞJ, Bj~· iıi<. Çornpl'! ıı.:ı., alt kcii1o11da E. 2G. Ye. 19 

trıj 19 Nv. lu "k.h:r.inen 51 M2 od ıı·n 10/12 nls-.c~i. 3825 -

2440 H ıı..·ı:· .'\l>Ui.. mı n:arı. Ydöı< • S<lol~Hk f':;. 6 Ye. 8 taj 8 

Xo. ..ı t~1·haninen 119.34 M2 ev n 1/2 hı.i. esı 1313.-

2640 K"n 1, l. ··~ı B rt u. har. alt k::ı1 c-4. 24 taj 24 Xo. l .L tahrn nl~nı 

::o, ;;,o )I::! od;1 615.-

2(}15 K.m ı :tı ı Nı :'1.. :;\J ... h }fa\"Ul; bos ....... u Nişancı bo::;te.n., so-

ka.\. E:. l "l.ı'\. )\-.. 3C No. .ı "f~h n nen 55 1'12 bahçeli rv 1226.-

26'90 BJy .•.• ç. ı·.,.ı, Dıı..: k &:.&tak, <.4ti 61, t..ıj 61 No. h.n 2.50 :lI2 oıol.-.ıp 100.-

2750 _l\A:·a • y E~. Kdtip Kr.:;ı:ı1 m~h. Yı· Yal• ınah. Es. 0! .. ııJ. Yı·, 

ÇQ O. c .. b::ı. ı: • { , Es. 6, 'Ye. 20 ~o l ı 4::! l\'I::! cı.rs~ IGS.-

2843 E:1. nüPü D .. yeh:.ı:..ın mah. BJ)~ü;.. ·y-.:!ıi h.'n, 3 üncü kat, •'s. ye 

41 N..:ı. 1 .. ı oda.."'lın 2/5 his;;t>s. 300.-

3(>64 li·:>: dtıay İnt·ix"y :r,ah. Koçob<'y.sc.k:. K. ';3 No. hı tahnı'11En 5.5.03 

1'.f2 .r.-·.a 275.-

32.z!l- -/\A. < ... y Es. B t::ın ~olu. '\' 1 • Kosclıey ~ :~ es. 32, 34 No. l ı 

52.50 ~.!2 uı>:sa· 263.-

3331 Ga ta Berekrtzade n;.ah. Şı·ro~th· n~. Yı'. Scr·bı-tçı .sokak. es, 
yt~. 33 N-o. lu LI-ı:ninı•n 23.16 ].f2 arsa. 185.-

341 o K: ~~ Bedrı·tt.!1 m:.ıh . Yc-niyol caddesi~. En. Yr'. Ç"Ürükfük 

sa'lı; o 'c, Th 2;;, Yı> 43, 45 No. lu tahlrninen 50 l\T2 odalı d'i.ikk;.l-

m·ı 16-0.'168 li 1532.-
'\" ~.\::aı·d, adrrs V<:! iaıfsilcitı yae:h g~ıyri m-Erb\.ul]f'!" peş:n p.::ıra ile ,.,, ac. 

'l:>: •. -ttı.; ;a u ı;ııe s:ıtı:acak!tır. 

İhalcs 13, 8/94:2 pe~·~ı·n1be g:i.iınti saa.t 10 dadır. 

SJtL5 r nas.n<l1 verilen bedt:l n1:ı ~:..ddııt• kıy~ti ge\•tlği ta.k-::1irde tc 

mi:.ıat akç-C'"'I cic h.:.l a t:.1rıl•n ... 1:>·araık ih!!-lı· Jdmin uhde~n.ı..' icra t'di.i~c a-

r~ ·:ı i f •J •1 ~1 t, !ı,.;)1 ı•dilccektir . 

;\f'ıza) e~i ~·c iıştn'!Sık ed-ec.iklf'r nıu~:adci<!r keym.ptin :,.-üzde O.:lll n 1_bl'lin-

ciı. tı· • t ~ ..,tıı r.aları ;j7LJ\,rJı~-. 

]1.11~1ller11 tenıinat ukçet>i, ni.ıfus tc-ı-Ak.e:·esi ve üç adı•t f-Otog;afla bir

likte b. dı ı. n gi.ın, v' 530.te k ... h.ı~- şı:bcıu.iz Ernl~--. St!:vis:ıH,... nıü.raci'..tat 

etı:.n e ı. (9:1.3) f'";71'i) - Loı.ainc (L.,r n) zııblısı: 1 
22ıll!9 ıo.,; :!1,4 ıril .. u . al; 8 ta:.<· 
340 J.li< ağ·r t·;p; .mü· etteiJ;:ıtı 1133 
rn rs dı· • 'lt!e g' '".ş ol, n bu 
zırhlı 1934 de yer.ile 1,ıcı,fı. 

Geınilcrdr~;i sil iı hla r, kuJlnn ı

l a nııyacak bi r ha lde olduklıırrııa 
gör e, 'Ti~ i ' n in verdiA i nıü d afaa 
v e muka.Yc ıtı e t cınr iı söı:de ka l
nıağa nıalı kuındıır ve l>irçok 
Fran sız dt nizcisinin ö'l ü nı ii:1c 
s.bep olma ktan ba~ka bir ~eye 
yaramıyccaUır . 1940 danberi 
İngilizlcr!e tema., hal inde bulu
n an mlirettebatın mllhakkak ,-c 
bcyhu.de bir öh.iın karşı sında 

isyan etm eleri ihtimali de ~ok 
değ ildi.-. 

ı·· O. Üıml r Yollan lı ı ıtmı U. M. lıaııarr 
2 - Saffrm (Süfren) ağ.; 

krnva.zörii: 9,93D ton; 33,7 ımil 
sür' ~t; 8 tune 203 !Uk' agır rop; 
nı ürnLtebatı 605 ki,i. 

;, - Tm,C\·illc (T urvi') ağır 

kruvaııörü: 10,000 ton; 36,15 mil 
süı.'l .. t; B taı.e :!03 ~ük ağır to.p; 
rnıü.r{:ttübatı 605 kı.4i. 

4 - Duquesne (Diikeıc) ağır 

lrru ~ .;ızö. Li: Yu1kıarııki gerr:iniln, 
f:.';:'ld;r; yalnız sür'ati 35,3 mild:r. 

;; - Duady Trnuiıı (Düge 
Trnen) hafii kruvazöıü: 7,249 
tmı; a:ı, 6 mil sür'at; 8 tane 155 
11i'..: 1cıp, n1ü.rotftt>bat1 577 kisi. 

Aynca 3 m uhrip ve l dcıı:ı: -
a 't ı. 

hk.eııder iye Jl.lilwer tehdidi 
altuıa girinre, ~"lınerika, ta'\'as -
sut ctmis \'ı> hu filo n-un Birle&ik 
Ameri,ka' ~· ahut bitaraf cen;.bi 
Aıne.r~ka limanlarından b-iı·ine 

ve ni .lıay·et orta Aınerika sula
rındaki Fransız i\lartinik adası
na nakline FransanJn n1ii ı; aade- 1 

sin.i. i~t-:u1i!jtir. La\·aJ hiik\nneti, 
bu teklifi reddederek İ skende -
riyen-iıı İngiJir,ler tarafından ta.h
liye~i halinde Fransız geıııileri
niıı ancak en y akın bir Fran sız 

liınanınıı gid-ebtlec~lerini , vn
hut da Fransız haj rağİ altı~da 

Fransız Amirali Go<lfroy il e 
İngil iz Anı ira li Cunninglıanı a
rasında 1910 temmuzunda r• -
pılın ı~ olan anla~ nı a-11111 ruhu, 
bu geınilcrin haı·p sonu-ua ka -
dar. İng i ltercye karşı kıı!la ıııl 
nımııak i ç- jn s il a hrl a ıı tecr·idi e .. 
sao0ua da.'· a n thğ ı na göre, La -
' ral' in, geıniler ya b ir Fransız 

liınan ın a gid erJ"'r. y a]ıut da dö
viişerck batarlar, ')eklindeki id
dia sı 111ana.,.12d ı r \·c Fransız 

menfaatleri alcy lıi ııe<lir. Çi\ ıı . 

kii bu güzel genı i l er batarsa, 

bundan Fransa za-rat· görecek 
\"l' Fransa.ouı di.i şınant o.lan İ· 
taılya kar edeeekfü. 

İngilterı>. bıı tedbiri, ke-ndi 
eınni~· eti. .bakunından aLd ığı i-;ln, 
elindeki Fraıısız harp gemile -
rini göz göre bıra:kmak isteme
mekte haklıdır. Zaten a ıı'la.sına
nım gayesi de budur; )-oksa' ge
milerin mutlaka İskenderiyedc 
kalması değildir. İngiltexe, bu 
gcmi!ler i kulla.ı:ımağa ka,lktığı 

takdirdedit ki sözlinii tut.nı~ınış 
,.e Fransa itiraz ctın·cğe hak ka
zaunıış olur ki buglin, ortada 
böyle birşey de yoktur. 

A BiDiN DAVE.~ 

A skeri Tıbbiye o k u lu müdürlüğünden 
1Ialt•rı ~ 11.ıcl...ı. bL i. ılll p iik.nci de vre k:amp..ına t etrLk ed4ınııiş olan Nkı ı 

Tıi:ıiJ..)ot' ~I .dt.bi tal<'b01cri 16/ .. .ı\.~ı~ /942 dP UçıJ.u.cü k.<ı!npıa :şt-'. ı ·~ok edı•

c .. 'ık~e.rınQcn lŞ A: usto_t.a n.e-k~ebe ı:• tı..h:lk' e-t:rne,rıı il.iu olltr ... . 499-7656 l 

!VI· hanwıH ·1 bedfl; 2800!) iira o1:ı.n 8000 adet tra,·en5-ll~;. n1-e~·· kah:ı-s 3/8/ 

194:! paza:·tosı günü sc;at 15 d(' kapalı Mrf usulü ile Ankıara<la İ:iare biın.a

s:nda toplan. n ını>tf..;:ez 9' uncu komi~o"'.lca sat;n aJlJlacaktır . 

B1.ı .işe gT~ek :1..::,1.iyenlel'Ln :. ıoo 11 ı·aiı~ nıu.ya.k,kat teminat i :e k3.nu'.11Ull 

tay: 11 eıf;:ig, ve.:JCcr.ları ve tekhf1<"ri~11 aynı gü.."1 sa.at 14 d" kadar adı ge('cn 

kon·.ı&J-'\}!1 r ı •tsliğinr \'('rnıeıeri l5.zn.r211r. 

Ş:t111nanıeie-r bir li:'\ mukabilinö.,~ _.:\nkaı·a ve Haydarpa~ Yl~zne1ı r'ir::df':ı 

ten~iıı olunı..ıı'. (771 8) 

ÇORUM VALILi\alNDEN 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı. 
- Çol·uııı. - Çerikı:.i y·olunıun 67 -000--6f)X 4-00 kila.'l:ıet relt•r a-::-a.:'ın

da esaslı ~~ tıın1irr Işı 3-0/ 7/ 94'.! P'"· ı§e-n'lıbe giliıü saat 15 dr hükfunet ko~ 

nıa.~ında mJ te:;1 ıf\:kil ct;.ıirr.1 Pnci.inı.Pndc i:hale cdil o1e.k üzer<:! ka.pa.Iı 7e ı•fl ,;.ı 
ek3iltn·,,.yl konltl'TI.u~tu::-. 

2 - Keşi! bedel· ~ 2059 lira 34 k,jmruştur. 

3 - Muv:;kkot temin.:ıt 1654 liı a 49 kuruşıu.r. 
4 - B u ~ ı:ı~ l eı,."1·u-k şu.nlard:; :- : 

A - Eksiltrntı şaııtrııarn esi , 

B - MuGrovele p rojesi. 
c - S~I,.,ih•i Nya.t ve k-cşi.f hulasa. ced\~eııeti. 

D - G ı·aI;k ve '-a~a ti nıe.sa Ce ec<iıreli 

E - Bay ındırlık işled· .geı rl şo~e ıköp. ·ül-eı• feru1i ve bu.sı.;.s l şrırtcıan1c · 

leri. 
B u evruık her g ün daimi encün:ı··1 kaAcmfnde ve n3fia nııüdür)üğün.<lp gö

ııüJ eb.fır. 

5 - tıtt~cl~lPrin ... yı~ ı~a yazıtı: teoııinar.ı ya.tırdıklaı· lna da i'I' belge ile: 
eFN.:t:ılbınıe<ien en az üç gü."l evvel vi~ <lyet ~knnııına müı-acaatla elacakları 

ri:ı. li y Pt \'e ti<:arot oda~ı vesi.kalar•nı vq ayı·:ıca kapalı bir zaı•fa konrnu.ş, 

yu~a ... da yuzıh evrak. o:-ı:t ycp ta:r.amen ka:b-u. t•tıt.:kJr-ri ~ 1'111~111 ha \·i tek

Jir mtk.1.ıpı:1 :ıı rnt\"'Zu a'lıa uy.gu.1 .5e!{·ifCe diğı>r bir zat'[a koyup ihalp saa

t.ı. en biı· s<ıat ev •e 1 ne knd d:t;J"Jıi rncü1nen ı•e!::lig:ne nıaktı uz mukab: -

)Uı<lp ve·rmı' iel'· vey göndern11.elcri il&t olunı r . 
Po~d" oJa-c ..... k gı'C:kn· t.'> mutı.·b e ı· degildi_·. ( 7516 ) 

Sah ibi: E. 1 Z Z E 'f', N•şriyat Direktörü: Cevdet K._.·abilıla 
Eası\dııiı >er: •Son Td~caf. Mallıaau 

AMERiKAD 
Türkçe Radyo Neşriyatı 

Amerikadaki Radyo Şirketleri 
Türk iyede ki Di nleyicilere 
Türkce Neşriyat Saatların ı 

Bildirirler: 
r-------------------------------------------"' 

Türkiye ••atı: ı'rognrn 

8;10 - E.30 

s: ıs - s,30 
8:30 - 8:45 

8:45 - 9:00 

M'ıiiik 

lU.ii7-ik 

Haberler 

Haberlerin 

l oJılili 

18: 15 - 18:30 Haberler 

18:45 - 19;00 Haberler 

19:00 - 19:15 H aberler 

Günler 

6alı, Çarşamlıa, Pcrşe~, 

;u,ına·, Clll.t1a-rfıesi, Parza,!" 

P•zartesi 

Salı , Çarşamba, Per~eınbc, 

Cttuıat Cu1nartesi, Pazar 

Pazartesi 

lfergiin 

Sah, Çaı·şam ba, Perşembe, 

Cunı .. , Cumartesi, Pazar 

Pazartesi 

Hergiin 

P aza r-lesi ve Per~C'u1 be 

• 
Pazarie~i, Sa lı, Çarfıa ıuba> 

Perşcın,be, Cwua 

Pazartesi, Salı, Çarşamba , 

Per~eıubc, Cuma Cumartesi 

• 

19:15 - 1!1:3C Ilnherlrrin Pazor tes i, Sa lı, Çar§aınba ; 
tahlili Per ~e ıııb<', Cuma Cumartesi 

• 
21:30 - 2\ :,\5 H aherk1· Hergiiıı 

21:45 - 22: t•O Haberleri>.."\ Herg-üu 

tahlili 

WRCA 

WNBI 

WRCA 

WNBl 

WLWO 

WRCA 

WNBI 

WLWO 

WRt;L 

WRUW 

WCBX 

WCRC 

WRUL 

WRUW 

WRUL 

\\'RUW 

WNBI 

W11.'BI 

Dalta U,;tınlu~tt 
Kilosık.1 1'fetı·e 

9,670 

ll ,890 

9,G70 

ll,890 

15.250 

9,G70 

11,8911 

15,250 

15.130 

17,750 

15,270 

17,830 

17,75 0 

15,130 

17,750 

15,130 

17,780 

7,780 

31.D2 

ı;;.2:1 

2.'i.23 

19.7 

31.(12 

25.23 

19.7 

19.8 

16.!I 

19.6 

16.8 

l G.9 

19.8 

JG,9 

19.8 

16.8 

lG.8 

~ J 

(Bu Listeyi Lôtfen Kesip Saklayınız.) 

~ ... :Dmrır.ılCEB!~maEl:------,--------------llllUI----' 
inhisar lar Umum Müdürlüğünden 

ı - K•~:-<:t '\: .;a tna:"nı~ ı nıuc o c :vroltepe ı ıı E •• _~titü.sü Ş(·f ,, , .. le-

rinin Wırıri ı"ı pauı]ığ:ı konırKıt;f.ıır. 

2 - Ke. .. ıı bed i (1082.38) ı.a ~ 7,5 ·11..ll\<l.L~ ... ıt t ı "'"")a1ı (81.20) lir.::ı.-

clı:-. 

3 - P<:ızarl ~- 28 "7/94'.:! lı ı;:w t.<ı.ı.~L 10 da K bainşta lt:>vazınıı ;:u!bcM 

sfndE~~ı Mf'ı.k~z :\lı n kv.11L~y.ontındr.. J~pı!acnlfl'.lır-. 

4 - KC*ı ve ~):ı:an (6) k~ ~ .ı}i:;..oil nlie :'ÖZÜ geçen şuibcdcn a l:..-

nı~biliı. 

5 - i::.tı:>~< :lı .;n pt.zaı· ık ıçin 1ciY·n~ı un.a 1 gLn ve saattı• c;o 7.5 g ü'\·enun-0 

p a!:asilfl bırlih...r,.t rr~(.'zk(ır !koın:,.1.}'()11~\: müı'dl".<:ıai.laı'l. 1'';°485) 

DİKKAT 
16/ 7 / 942 tarihinden itibaren gaze temizde n~redile
cek b ilumum ticari ilanları doğrudan doğruya kabul 
etmeğe başladığımız gibi Ankara ca ddesinde Kahra
manzade hanındaki i lancılık tirketi vası tasile de al
maktayız. Devamlı ve büyük ilanla r için hususi ta ri
fe tatb ik edilmektedir. Sayın müşterilerim i ze bildiri-

Teknik Okulu salln alma komisyonu 

başkanhğından 
Oh1ı!i: T~lımin I ik tıemlıwtı 

b ecit' li ta~rı 
Tı-ıhnı•n 

bedl1 li fj. 

Kuıru~ s. U ra Kuruş L ira. Kuruş 

ça~a~ ı· y ;ka.rna 

Odun 
100000 p.ıt"Çj< ıs 

120 çeki 11 lir 

13000 00 

1320 00 

975 00 

99 00 

Y~ldıula bulu.."lOn Tekn!K <>kulunıuı 19-1-2 :rıe.H yl: ht ;)'lLCl o1.u1> yuk~a 

cf.n,s ve nülctarile ta.lmı:in bedelleri yaz;!ı ki ayı.· ı:a rtl"l~n el.erine göı·c 20/ 

7 / 942 paızart. ı 'şi gür.-0, çam.aş:r yı Tfl a-at. 14 de, odtm. ~ .. a t l4 ,30 da Yillr

seık MütıJ.nı&1s ~tebi ıı\1i.ııhnsebı~..:.ır~ 'h:ıpl 'ıacek komıs:ronda *1'l1ı•sj :ra

pılrr.,,ık i.kzere ea.rnz..~ır yıka ınıa. kapalı- J'rt, olun açık f'k~ı.~·e konw-.. 

mıı.,.tur. 

Ç;ın1 ... ~ır yi!Kaıncını 1 ık te-mi:n.at (975) Od ( 99) ı>ra"ı . 
istek'liJM'in ı:a:-tncr.r~le gönnrkvt' i:.d< h'fl.lltnıa. yat,111 ak u;terı~ bir ı;ün 

ev\'ı•J.:ne kadar Yıldızda.i.t· ok..ıluınuıa \'" ek'! !t'Tof! gurııu Gı.imi.lş->:uıyunriaki 

Yük·sı~c Pwiühendis nıc·ktebi .nıu:l-ıas-cbe.·ne g ~-ıkn el<.'ri. 

1'ekJ.if mf"ktaola ı f':k,-.· 111: •ot -ı. bıı ~ t. PV\e ~ kıaOO:· nwıırb~.7. nı~a.b:-

} iYJl(le '\·.eıri]mı 1 ~i liııım<iı ... 

PC61ad a vaiki zc c.ır:ımelc-ç.· kab ... J llll- rıı 'i2.il2 \ 

D ı ş po litika 
(Ba ~ t arnfı 2 inci sahifede ) 

nıan tan areleri lıiıliı Maltaya 
b omba ya;; :lırıu.a ktaılır. İ!alya
n111 da Akdcnizdc bir donunnıa
s ı v ar. Gene :\Iilıver ta rafı şi

m a li Afrika muharebesini Hıma! 
etmemiştir. Bııııfar h ep İngilte
reyi \ ' e ingiliı- İn1parato1·luğunıt 
VT"'tlllak içindir. 

Akdeniziıı ~ eriııc başka bir 
salıadaıı daha emniyetle istifade 
kabil değil miydi? Afrikanın 
garbinde Atlas Okyanusu sahi
linde İngilizlerin Niccrya müs
tcııılcke~ indeki Lagos'tan baş • 
lıyarak, lıiir Fı:ansızJ n rın elin-de• 
ki yerlerden ge ~n1 ek suretilc Su· 
daııa , .c i\lısıra gdımk üzere 
~ apılan ~ol bu itibarla az ınli
hinı olıuıya cakiır. Akdenizin y.e-
r.inı> Afrika çölleri. 

Yükçüler 
cemiyetinden 

940-94.1 - 94 '.! ::.f• IH~le:ıinriP. Y i.i'"'"~ 
lü-k ta lehil-e ve ı.st.i<.ianan•e \." ı "f tT':· ~ 
s1>rı 'bi!e ceJT.ı)etinıize n:ii:-a<ca<\t etlıt'ıfl' 
lP:<n crn: .. yette kcnıdiJ .-ı"i."'""" \"'erı lr '' 
cLın N' :..ıll". a.~ a pu.::;u.1.,..lar1nı ha.ııiJ cı:ı 
"l'C &ılt:im\iıxl('tki pa2arh~i S<J}.ı. , e 
çarşa ı-.ha .U: Jınll"'N:ıe kada ~· cen.~ıyett..e 
i:sb ...... \:ll{'1J etrı 1 >l et•i lüzumu ehPtrl 

:n1i :ı-·c-: ~ illırı <>lı!!" -----------
Kır balosu 

Ya ,-lt·ı!f.t:\'f'nle. ce.n. ,. \ 1 ~ l.J r 
şllbe,uı .... --ı L<--nnt>;;ı l Va }' \C Be edı'" 

YC Re-v-i LU.tı Kırdarın rt..'fık alaı .. 
ıun hlın<y11 ·r»..iı tettııb fttı;;ğ kı b .. 
losu bu ~a S;ırzyeı•(p canl.b3 ; 
ık ezino t<n-d vc ı · ırcekt.i • 
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