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Libya harbinin 
Londrada akisleri· 

• laglllz 
meclisinde 

sesler 
J'Üll~dl 

"Kuvvetli silahlar 
cepheye gönderil· 

mezse tarihimizin en 
büyük felaketlerinden 

birini yaşarız,. 

Y a.z:t itleri telefonu: 10203 PERŞEMBE 25 HAZiRAN 1942 

in g il iz - Sovyet 
muahedesinin 

gizli hükümleri 

Bomanra 
Baınllaz 
bölgesine 
ballanmıı 
Bir lsveç gazetesinin 
ifşaatı Romanyada 
heyeca11 uyandırdı 

lngiliz Krah muahedeyi 
tasdik etti 

not y .. z .. n r 

Memleket içinde 
yeniden beş sıhhat 
merkezi açıhyor 

Sıhhat Vekô.l~"ti geni teşkila 
kanunu 15 Temmuzda 
yürürlüğe girecek 

S Sıhhat müdürlerinin ayhkları 7 O 
~ liradan 100 liray~ .. kadar yükselecek 

Ankara, 24 (Hu:suai) - Sıhhat murin kanununun bazı maddeleri 
Vekaleti y.nıiden açılacak olan be§ nin deği§irilmcs.lne dair J 6.6.94i 
aıhhat ~rkezinin nerelerde açıl. da neşredilen kanun da J 5 Tem. 
m.aaı lazımgdldiği hakkında tetkik- muz 942 de yürürlüğe girecektır. 
ler yapmaktadu. Bu yerler teabit Bu k.a.nunun hükümlerine göre 
edildikten sonra çalışmalarına l\i. Vekalet sicil. memurları ve muame. 
zum eöri.11.ecek mütehassısların Eti.. lat mUdürlüğü, muamelat ve zat 
me9uttaki eıhhat merkezinde iki iş!eri unıum müdürlüğü olmuştuT. 

9örçili~ 
dönmesi 
isteniyor Moskovaya 

.. . Ölç ay lkadıar staj görmeleri, eııhhat Vekalet te~latında bazı büro. 
· J merkdeırı.i muamelelerine vukuf l&Td.a yenideın memuriyetler ihdas 

peyda etmeleri münasib görülmüş. ed •1mİftir .. Ta~ra teşkilat kısmında 
tür. aııhhaıt rnüd\irlerinin 70 liradan 100 

Crippı, Avam Kamaraıının 
aıkeri duruma aid müzakere· 

lere iki giin ayıracaiın~ 
•Öyled@ 

Kanlı boğuşma 
gece gündüz 
devam ediyor 

Moskova bir tepenin 
geri ahndığlnı 

bildiriyor 
-

Si vastopolda Almanlar 
şimdiye kadar 11 bin 

esir aldılar -

1 göre vaziyet ı 
iıezaket kesbetti 

erlin taarruz haberinı 
ne tegid ve ne de 

tekzib ediyor -
Birçok mevziler 
elden ele geçti 
Moskiva, 24 (AA.) - Sov. 

yet n.dyo~u da §U haberi ver. 
mektedir: 

Berli.n 24 (AA.) - Alım.an or,. 
dulan başkumandanlığının tebliği: .Hal'kıof ceph~~nde Von Bo .. 

Slivast.opol müstahkem mev'k:ii ~ ok un ord~.ları ogleıd~nıberıi zır~ 
rııin şimal k.ı.smJındıa· Se~maja köır J ?ı ve motorl-ü kurvvetQeı1le yenı 

Sir Stafford Crlpps feziniın ş.iımalinıdek.i 'berzahın uoun. 1 bir hüeuma geçmiştir. Hücum 
cı:a henüz mulkıaıvemet etmekıte o~ 1 eden !kuvvetler hafta ortasında 

Lofıdra 2 4(A.A.) - Avam Ka .. 
1 

dlüşm bak:iy~leıri yok edil ı yapı!lan kartı hücumlarda kuL 

M. Edea 

Bükreş 24 (AA.) - D. N. B: 
Avrupanın yeniden tanzimi hak. 

kındaki ~z.li İıngiHz • Sovyet mua.. 
hedesinin hüOOüıınlerin~ dair Göte. 
borg'kıs Morg.eaıpootenı ismriındeki 

( Devamİ S inci sayfada) 
--o--

Moskovaya göre 
ma!a.sın.ın dünkü toplantıru::da At- =~r. an • j lan.dık~rı . k.uvvetler kadar e. 
~ee nm ızahatından sonra soz alan MıUStaıhlkean mevlki. cephesinin 1 hemnuyeı!lidir. i Alma R h b• • Konıt Vinlterton, Çörçilin Ameri • ıik d Alınan ve Rumen kıt'a.. (Dennu 5 inci sayfada) : n- US ar ının 

(Devamı 5 inci sayfada) ~ ın a(D 5 • • f d ) \ ~ b -~ .. evaml ıncı ıay • a . , ............................................. , ir senelik askeri 
T eblıglere gore "Brod mag--azasında ve siyasi plançosu 
Mısır hududunda '' 

Diğer taraftıan Sihhat ve İçtimai liraya k-adar, hükumet tahiblerinir 
Mua.venet Vekaleti teıküat ve me. (Devunı 5 inci sayfada) 

C Spor anketimiz :::ı 
• 
ilim adamlarına da 
ayni sualleri sorduk 
lımail Hakkı Baltacıoğlu: "Beden terbiyesi 
iıinin yalnız bir teknik iş gibi ele alındığını 

görüyor ve şaşıyorum,, diyor 

Suallerimiz 
ı - bor tqlı;ilatm.m maarife dem 

uJdrmda ne düsiiniiyorsunu? • 
1 - Teikflj.tın sab.t tarafla.rı nelerıUr, 

b1Jl'ÜD]ııil teJk,laDtan neler beU 

ıonunusT 
1 - lldııtıeblerle ld&hıler aranıdakl 

münuebetl« UııJı.,vl7e illi ectnaı.. 

Udl.r, J'oDa U"aıla.mıı biis~ütl.n 

~ DUJlST 
t - T~tıa kimlerden btatMle e ,. 

cW.Jmestnı lati:ronunmf 

• t k k top sakla mış MbSkova 
24 

(A.A.) - Brfx sene. son vazı ye ır n lilk siyasi ve aSke.ıi hadiseler hak. Beden terbiyesi teŞkilatının Ma. 
__ kıın~a. Soıvyet haberler dairesinin arif Ve!killiğine devri münasehetile 

k b 1 d tleibliği: . tanınmış spooulanrnız arasında 
umaş U un U 22 Hazıran 1941 günü Hitlerci açtığımız a:nlket neticeye v.a.rdt 

Alımanryanm .. So'?'etl~r Birliğine Aıı:ı~ak beden· terbiyesi ve spor işi. 

ı ıdu al~akça tecavüzü üzerıne başlıya:n nıiJı ayru zamanda bir kültür ve 1 . 
pışma ar o Mal almak için müracaat eden tüccara "Yarın mılli ~uluş lharoi bir senedir de. terbiye meselesi olduğunu düşü - smaıl Hakkı Baltacıoğıu. 

. . . _ d u b v?111 edıiıyor . .ı:caba ~u harb yılının nere'k anıkeıtimizi iki değerli ilim nın Maarif Vekılliğine baul:ı 

Dün mevzii çar-

Tob 
va get"ır·ııen es"ırler"ın gel!,, demışler, ertesı gun e Sabldı,, ceva ı bılançosu(D ned!i.ır? H1tl~rciler mem.. adamının mütaleala.ril~ bağlamak çok doğruduı. Çü~kU bu 1e ~~ı·as rug • • d .. kk A evanıı 5 lncı sayfada) i .... dik B .. k tı· -ı· d ŞI\. a . verıhnce U an aractırıldt · "'~e ... ugun ı~me 1 ı ım a amı tın amacı, eğitimdir. Euitim · sayısı 33 hm 'I B ve ter'bıyecl İsmaıl Hak~ı Baltacı. rile bu vekillik uura :r ... b ışle 

u,·ı 'e· oğ'lunuın cevalbını neşredıyoru~. n-d t b~ ş . 
Bölge iaşe müdürlüğü kontrol ze mal alırnaık. içiıtı g~len bar tüocar • fl ~ ı~ , 1 e I .1 H kk B l .. «- ~ en er ıyesi teşk ılatın 

Kahire 24 (A.A.) __ Ortaşark lklsmı yapt.uımış old'uğu tefti~e~ evvel.lk.i akşam, dük1ciınlann ka - L l l 'ı'?1ki~ıl . a ı a tacıog· dan beklediğim ilk hizmet, bu teş. 
fınıgiliz kuıvvetleıi umumi karar~ esnasıa»da Sultıanham_amındakrı panına saatinde Brod mağazasına avaıa teşek- unun ı T erı: kilaıtın amacı ilmi surette tesbit e 
hmı.n tebliği: Brod ma~za.sını ;rumaş sa'klarıken toplarla kumaş taşındığını görmüş el - Beden terbiyesi tcıŞ!cila,tı. (Devamı 6 ncı sayfada) 

(Devamı 6 inci eayfada) oürmü ~ud halinde yak~la~ ve bunlardlan satın almak için mü- kür mektubu 
-- o :rnıif;ır. Ordlt.ı. vilAyetın.de:ı şehrımı. (Devanıı 5 inci sayfada) 

Denizlerde ~ :,~ ,, gönderdi 

Almanlar 
. Atlantlkte 

ZO gemi 
batırdılar 

lngiliz matbuat 
ateşesini Rusyaya 
götüren vapur da 

torpillendi 

Ankara. 24 (Radyo ~uetesi) -
Hitlerin Lavala mektub yazarak 
Ahnanıyaya işçi göndermek husu~ 
aund~ .Mrfettiği ga.yretten dok.yı 
kend1$ıne teşekkür ettiği bitdiril. 

"' mektedir, 

F ransada gizli 
gazete çıkıyor 

Londra 24 (A.A.) _ Harbden 
s~nra demokra~i esasına dayanan 
bır mıllet mecltsi seçileceğ.:ne ve 
an'anevi Fransız ideali oian hür. 
riyet, müsavat ve kardesl k ıdea
linin Fransada tatbJt ed leceğine 
daiT General de Gaulle tarafından 
söylenen s&-ı1er; Fransanın işgal e
dilmiş ve f'di1meıniş kısımlarında 

Berlin 24 (A.A.) - Hususi t.eb~ inıtişar e<leı ve mütead<iid muka _ 
liğ: • J vemet teşr ci;.U:erina temsil eyli ,.. •. Ad~ptasyoncu - Görüyorsun ya, gazetelere artık her 

Alınan denizaltılar İngiliz ve yen gizli g ete-ler tarafından :neş_ gun hıhaye ve fıkra yazıyo1·um. 
--~~~~~~~~~~:;..._---~------.....:..--_:_...Jıl.ijı:ıs...ıcHJlllLaJ:ıl.al!.......ıa.L.Illar2'l.....Q&ng:~~L---------.l:!!:ili.ın:ı.mıı.sı1ıııt.ı:....~----------.:.J--~_Jıt~la&,___,d~u.n.;_,rın.İ'Lt-~~ ~n 



) 

2 Sayfa 

r--------------~ •• ergu 
1 ngilter;-h·~sabına 
Mevcud meselelerin 
En büyüğü 

rıgilter.e.niını denız ünpararor • 
luğu mutlak bir deniz hfı'ki _ 

miyeti;nd<ın kuvıvet ald!ğı zaman • 
l~dn In;gHtere istediği noktaya bir 
fılo yollar, kara~a bir miktar as. 
ker çıknrır, istediği şeyi ıistedıği 
dakikada alırdı. • 

General Audhinleck Llbyada son 
s~ldırıyı yapa:ııken clenızlere ha _ 
kim olmanın verdiği imkfulları bir 
defu daha kullanmıya fırsat bul • 
du. 

O ·~~kit yapılmış olan İngiliz 
teblıgınde: c- Deniz, hava, kara 
kınıvetlerimfa k<>mbine olarak hare 
kete g~l&dir> cümlesini oku
muştuk. 

Bu kom'bine hareket se'k:zinci 
İng'liz ordusunu yarım ve·devam
s:z da olsa gene oldukça mQh/m 
b r zafere ula~ırdı ve zaferin ne
t.cc>leıri avlarea s~izmci ordunun 
el "lCe kaldı. 

SON POSTA· 

=· Hükümde acele etmiyelim = 

f ta1yan muhan:iri Pfrandelfi her had· • iki h • h h " d iki y:;..:; ld v 

1 
· ısenm cep C!U, er §8 sın Basit bir hadisenin bir faciayı seviınll bl •· .. b. ~ o uguna nanır bu cephe! d b .. l d b. l b" . ' r yuzun u canavarı, 

rlncisl herkesin g"rd··~ ··d·· ' er en ve u yuz er en 1 • tnt 1 ır sözün hay ta kastı olan bir zehri snkJ .. - ... ı mümk' ·un· d'u'r 
• • o ugu ur ve mutlaka aidatı ıd ı Haldknt aln h d ·· · ..... ..,... ' ikincı cepheyi ve ikinci yüzü •• eki d c ~:- 1 ız er fey en fUphe etmek ınsanı yavq yaV8§ bcdbinli!Ye en sonra da 

.............................................. ~~ • e mey ana ~r. felakete götürür, fakat hüküm vermekte acele ~' hakkımızdır . ··--·················· .............. -..... ·--·-········-.. -··········----···· .. -----· ........... -... - ......... _......-........ ...:. 

Haziran 25 

Sabahtan Sabe.ha: 

5 yıldır kürek cezasz 
Çeken fok babğınzn 
Macerası . 

._.. ___ Burhan Cahid _J 

eş yill oluyor, Daha Eminö.. 
nü meydanı açılmamıştı. Bir 

sabah maithaa.ya gelirken Ba'i:ıkpa. 
z~.rı taraiıında bir kalabalLk gör _ 
d~. Y a:nLmda bulunan Anadolu 
P:Jansı muhnscıbe müdürü Necib bey 
dostum ll'Z beni ,aüriiklcdl: 

- Ba'kalım ne var? 
Sokulduk. Y c ·en bezi gerilrni1 

kaptnLn önünde bir adam haykırı
yor: 

- Dün Mulan deniz canavarı. 
nı ?uı:ıd~ gö~eccksi:ıiz. Beı kuru~ 
verin ıçerı girın. 

Deniz ca-navarı den.ilen mahllı.ku 
görrne'k İstedlk. içeri girdik. 

Çinkodan bir büyük banyoya 
konmuş baıiıık, Boğaziçinde ara Bira 

görülen o za-vanı fok ba1 ldar ndan 
b:ri idi. Tıutnn balıkçı bunu bir mad 
rabaza satmış, eti yenmed'vi icin 
bal!.ldhanede mÜ'şteri bu9am!yan bi. 
çare fo'k 'bir açıkgözün e'line g çmiq, 
o da ga'Zetelerin den· z cana ·ımrı di.. 

Bu defa sald rı sırası Mareşal 
Rommele geçt!ği ve ; Ik çarpışma. 
ların neticeler· mihver kuvvetle _ 
r e müsa 'd çıktığı zaman öyle 
gorünüyıor ki, İngıltere asırlarca 
ırudd'et mutl' k olarak sahib oldu .. 
ğu deniz .tıaılöniyetinden mahdud 
b' r sabada, muvakkat bir 7aman 
iiç'ın olsa bile ge.ne tam olarak 

~~~~J~;~~~~~;;l~;;~--~~~~~:~-~~~-----~--~~--~~~~;=~;=====~~ ~~ipyçıhlan~1~mdan~i-
T 

.
1 
fade ederek zaıvaJ.!ıyı tC'şhir etmeyi 

a si ücre erine r karlı wımuı. 
O b 

1 Ufak kafalı, iri gövdeli, abdal 

e·nı· en u··zde 25 a UD Ol r ? ha.kışlı 'biçare foks o gün ne kadat 

1 

• acıdım. Koca denizlerde rnhııt ra. 

m '1-ırum bulU11uvıordu: 
Milwer te'hliğlerinde: cT'Obruk 

lilT'm11nıda 28 binden fazla esir a.. 

k d 
e 1 hat avlanan fek ş'mdi ancak kendi 

z~m abul edi di zas a be stediğine ekmek boyunda bir çinkıo havuz içinde r ş b. fı 1 ve olduğu yerde kıvranıp duruyor, 
veren ır rın acı, ç.irkin, elemli sesler çıkar yor. 

• 
lı..,m İn!!Tiliz gam'zonu:.ndan bir Bu suretle zam% 15 e çıkını§ ve 1 ~ nı drnc rmıya çalışan vapur • oluyor, gece zammı da artı
~~ batınmmt..ır.• c&nles'ni oku - rıldı, diğer taraltan taksiler 

B~ hadise fınıgilıwenin kendisi - için bazı kararlar alındı Yerli Mallar pazarlarının da tevzi ofisine 
ed:>'?l vas·ta~nn b'r Hhada, bir za- •. Be!ed'ye <laimi encümeni tabi ağlanması takarrür etti, bugün halk birlik-n asırlarca zııf er ve -:.ta·•nç temin b 
man 'cin oıc; :ı;n mahru:n kaldığ1nm uc~etleıı..nı~ a.ZI ğı h~ındn şoför- f • k . k • • • 
en b" vıti'k delird~r. lemı ya:pt iği müracaati tetkik etmiş en e me " arnelerını teshnı edecekler 

Bu mclı ... um·v·et fn<r'ltereye bü • ve yedek mnlzenıe, lastik ve .hayat 
yük b'r yen'1H getirdı, öyle bir ye. şardarl.nln pa!halıl ğını gözönünde 

1 
.~a!e .. Müst~cıadığı Te~ Umum ikmal cclibu~ olunncnktır. Bugün_ 

n'lt k' ytmrtıları elfın devam edi-I bdlumluımrdc taksilere yeniden ~~duıru Celal Tevfik Karasapım den dtlbnron birlik idare heyeti re. 
yor, daha da devam edecektir. 1 ~ 25 zıım yapılmasını kahuıl etmiş. dun Anıkaırayo. dönm~tür. Burada is'ler.i defteı'lerile birlikte kaza iaşe 1 * tir. Bu suret11e •aksi zammı jô 75 c yaıpilan tcm.ııslar netıcce nde yeıili "eflı'fkl · ·· d kl · · · İ L n_ 1 k d . _ın 1 .. . " cnne muracaat e ece er ve 

ln.g lterenm Avam Kama!"ası n. ç.111.ar •. ınıı~ oma tn ır. Takwnetre. maınnr pa'Zan cı.rl mucssesC61n.m bu~ T Av t 'd ek. 
gi ız basınını takib ederek L'byo. n'n yazd:ğı rakıım % i5 ilavesile günkü tcşkilatı1e tevzi ofısiıne bağ_ emmuz • .~ os a.yı~ . nı 
h:ld'seleri ile meşgul oımuş, .meb- ödenecdr!tir. fannuı.sı muvafık görülmüştür. T C'V. mek ka:neılennı alarak bırl~k aza

1

a. 
usl rdan bazıları tarafmdan ye -1 Aynca gece saat 24 den sonro. zi of~inin lstanbuldn a:ynıca. bir şu .. n~ . dng ituc.aklardır. Yenı kartlaor 
n lt'nin sebeıbi araştrrıhr.ış, M~er pörle

11 
n 50 kuruı gece zammı al. ib?5i bulunacaktır. Ehemmiyet' ne v~rıl rken M.ayıs ve Haziran ayına 1 

Çö ·ı n Al"". r 'k.,.d n h«men döne. maları k 'bu1 edilmiştir. b naen fstarlbu'l kazalarının hepsin- aıd lk.arneleun koçanları geri alınıı-ı 
r(' mecli e iza'hat v~ :'IT!P51 ~enil-1 yeni zıur&ırtın tatbikma buıgüın.. ~e hi•cr vUbc dahıı. aÇllacaktı~. Y C'r- c_ak ve. bu~ iaşev büııolar na tes.. 
mı . Avam Kamarasının bu iste - den itibaren bn,lanacaktır. Dalmi li ma!l'ar pıı.uıırlarımn Ş\lbe3l bulu- r !11 cd lecC'ktıT, Dugıtmn i'1 30 Ha.. 

g~ · en Baw < l'n h b.?.u:ır edilip encum·· en t .. , '--'ı ·..J k h .. 
1 

nan v yctlcrde §ube açılm!ıycxa~ zLran ~f,.amma kadar bitmi§ c•la.. 
. v. 

1 

.. KJS.U r!"l :ı;;ue a·• ar ara. l v . . . 
c lm«l g_ı sorul~~ s.nda dolmuş usulü yolcu taşımaları tır. ... . . . . caktı:r. Ağ·r .ışç.ılere ver lmesi karar 1 

Başvc-kıl muavmı Mı.::t.er Atlee- ve ıeıhir hududln•ı hari<:İn f . Oıger taraftan, şehnmazde'.~ bır. laztır.lan maııbu mekıtublar da dün 
n·n sunle ven[ği revab bLraz müp-l ya.pmameları hususun'da dae te~İ~ qıklere ak! laütük dd'tederi buıgün biriik rei~eıi.ne dağıtılmıştır. 
hemdır: fer yapmaktad l.r. Bu tetk:Jder ya.. 

- Başve.'ltil Ameriıko.da ~ mü- 'k:ırıda ndticeılenecek ve kat'i k 
h

. 1 l . - k . 1 arar 
ım ~c e erın muza ereS1 ı e verilecektiıı 

me guldur, f*at avdeti pek ge • D'V t. ft.a k-•l h kk d .,_. ,_.. d . ıger ara n ta srıer a ın a 
Ç11"m yeceıv~ır, em.1ş... ; k 1 1 B k A-3

-- d l k H-k~ t' A K •nıd yere ·arar ar a ınmııtır, u arara nu.ra ev et onservıatuvarJ 
u rume m vam amaras a .. · _ _ n... 11 · d d t Je!b ı · · k A k s- "l~ğü ·· S Staf:f ~ gore tıalkls.ı ııw:ntı er n e uracak. oto a e erının geçen a ·~nm, n ara 

G
Q.""CU u d nu yalı pbe:ın. r . . :o 1 mobWer ıtakı.!l saatlerinde serbest HalkC'Vincle <'Jül Sezaro pİyesını 
r pps e şu a rl verrmş. . ·ı ikl · k r ·1 

B 
-~··ı· d , d Jsareti btilunduracak, herhangı' b' temsı ett · en'l yazmıştı . emsh 

- aşv~ı ın av eun en sonıra "' . . r .. . 
Avam Kamarası iki !!Un müdtiet1e mahalde duran veya ıçınde müşteri esnas!nda muesıı•f bır •kaza olmuş, 
aSkeri durumu müzakere edebile- bulunmadan acyrı:dcn tak.,iler mü. bir ddkıor paTÇas, rejisör Cari Eber-
coldtir. racnnt edocek her müşteriyi kabul tin ıüzerine düşmü2, başından yara. * edoce&lerdir. Tal.siler muayyen ta. lanmas:ına .. ebcb ~u~tur. Bu ~Üz-

"ju ...,ezar,, temsi.inde 
b. h" r ır a ... se 

Tıbbıadii mLş..ıhede
hdnesi müaurlüğü 

ESki İsta~ul tabibi ad.lilerin • 
den, Tı'b ve H~uk Fa'h'tilteleri ad.. 
li tııb profesörü Hiıkm.et Batur tıb
bı adıli mü h dcbanesı müdürlü _ 
ğüne tayiıll ed lmiştir. 
Hkımet Batur Birkaç güne ka. 

da yeni vazifesine başlıyacaktır. 
Kıymetli prof csöre yeni vazifesin.. 
de muvaff akiyetler dileriz. 

·---<o---Mesele mühim, hem de askeri _ rifedeın fafZ!:a p rn alamıyacaklardır den lstıan1>uldn verılecek temsılle. 
d'ir, Avam K&marasında cereyan Bu busuşta ay'..cN"I ha~ketleri sahi; ,.· n ?~ıtl kla;:ın. yapmak ü~ere d~~ 
edecek müzakerenin can alaeak ob.n tak.silet'den birinci defas:nda şchrınuze ge .. n,.sı beklenılen reıı.. Yolda baygın bulunan adam 
bahislerde açık olabileceğini san. panı CC"La!Sl, fkinCJ defasında şbfö. sör gelmnernişt:r. hastanede öldü . 
mıyıoruz, bununla beraber bu mii. :riin oh'J'yetnıı.mcs1 ile otomobilinin Küçüll<pazarda dün sdkak ortıa-
zailrere ec....nasında ve :müzakerPden plukesı a'l'knacak ve t 5 gün müd. Kocasını öldürmekten sında bayıgın bir halde yatan biır 
sonra en ziyade deniz M'k'miy<'ti dctle seyruscferden men kararı ve. adam bulunımuş, derhal can!kurta-
üızer!nde durulacağını şimd den rilccektir. mazn u .. ·• ka ::lın 23 ranla cerra'hpa.şa hastanesine kal-
tahımin roebilil'iZ., İngiliz hükiıme- •• hkA ı . dcrılnuştır. Falkat hastaneye kaldı. 
ti: kullanılması usulü Ma.ıe-z.yada, Bir gune ma um O C U nldığmıdan biıraz sonra ölmiiştür. 

ı, bvadn mtM.taç olduğu zırhlı va manyada, Sinouapurda olduğu gibi Pangdndn b.t kıskançlık mese- T.ahıki'kat neıticesinde bu adamın 
sıtaları Rıusyaya mı yolladı? Libyada da ayni neticeyi mi ver. lesinden kocıı;sı komiser muavini Le-~<:. Ytırırolof i:mı.inde biri olduğu 

Son sistem vasıtaları Rusyaya di? Tldat Uç'kun'u bıçakla yaralayıp ö. anlaşılmıştll'. 
yollama1<1n ben"~mıyerek .Lib - Bütün bu sualler ayrı ayrı batı- lümüne eebcıb oimnk iddia:,"le 1 in. Tablkikata de\"am edilmekıtedliT. 
yada mevcud ~ Hıhla;c3an ,da Rus. ra gelebilir, her birindı:! ufak bü. ci ağın:ezaya verilen Nedimenin ı Asf:erlik işleri ı 
yr hes3ibına. hısse mı aldı. yük birer hakikat hisses: buluna- muhakemesi dür. eona ermiştir. .. 

9te~.en~erı 0~~ ~rk~~~kla~ .. - bilir, fakat mU'Vaffakiyetsizl'ğin Mahkeme hadisede katil kasdi Şubeye davet 
a .. 1!1 :ylen~ sk ınl • . ~- başlıca sebebinin derm h8.kim:ye. göromerniş ve fiil; ud'yen yarala.. Taksim Askerlik Şubesinden: 
i:n~ı? uvvet. a a yer ere mı yo - tinden mahru.miı;t ~duğunda şüp mak şeklinde bulmuştur. Ölümün de 55987 'kayıd numaralı topçu as 

Yoksa Ai'r'kada muazzam b~T he yolkıtur~ zıra ı~ıltere ~enize yarada11 vuku bulmnyıp, tedavi teğmeni Hasan oğlu Ziya ile 55539 
k t' bul nd ğu ·ddiası sadece; m~t.1ak surette hMcım olabılseydi ihma!inden hasıl olduğu nazara a_ (kayıd numaralı tqpç~ asteğmeni 
b~r~~; ma:ev:asından mı !ba - vmeıthvı'lef"e m~~adan ="f~kay~ kku;r. lınarn.k Nedim~ 23 gün müddetle Mustafa oğlu İbrahinıin. ~ubeye 
rPuı? au.c:ııue geçırm.ıye ım ·an h;r.pse mah'ld)m edi1rni~tir. müracaat1an. 

T'l.avet harfo ce-rıhelerinde İngi. bulamıyacak, elQe kuvvet ile ına]. 
liz kanmd n olımı.ıyan askerlerin zeme olmayınca da MarC'şal Rom-

•••••••••·••••••••••·•·••••••••••••••••••••••••••••• mel gerçeldt~ dalı.iyal\e denilecek 
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'kudretini ta.1ı'bilk ve tecrübe için 
saha ile mlkfuı-dan mahrum kala • 
ca'ktı. 

hlgıı.tere için bir Rusya mesele
si, bir i~i ce~e meselesi, bir 
dennaltı ha:tbi meselesi. bir harb 
sonrası meselesi bulunabilir, fakat 
meselelerin bil'vüğü~ esaslısı, baş. 
lreası darlızc hakimiyet n .eselesi • 

I:>. 0 · dir. Ve arllaşılıyor ki hava silahı-
&O mn g6rdüğümüz terakki derecesi ... 

_o_s_,__4s_.::.l ....,_ _ ___,,_..---'~-=--24_1 ni bularak büıyük deniz bırliıkleri 
6 

ÔQ'le 

lı u. 
v. 18 16 1'1 
E. 4. S3 8 

için um:ıcı hali.ne gElmesinden de. 
ni:ze W.lkimi~eti ô1ıeden.beri a1ışı1an 

it ~ şekiltle muhafaza ve yeniden .tesis 
a 0, eıtırne'k pek 'kolaıy olmıya.caktır. 

&fu,.,,,. Z4a/J.ı.~l 

iSTE 
IST 

iNAN, 
1 1 AN Al 

G~erde Köprüdeki iskele. 
terden birinden J>llet almağu kal. 
kıpn bir dostumuz anlattı: 

- Biletle beraber elime üze
rinde ne zımba, ne bir battal qa 
reli buluımn birer kW'lq}uk iki 
tane Kızılay pulu da tulufturdu. 
lar. Henüz Aedcn uzaklıı§mamıf 
tım ki yanıma 6 y larında, pej.. 
mürde kılıklı bir çocuk yaklaftı : 

a- Amca, o pulları bana ve. 
rlr misin, ne olunun?. dedi. 

a- Ne yapacaksm çocuğmn !» 
diye aordum. Evvela söylemek is 
temcdl, biraz aıkııllrınca ağzın. 
dan baklayı çıkard: 

- Bir edam var, benden onar 
paraya alıyor. Amma tertemiz, 
~zulmamıı olursa alıyor! Dedi. 

IST R 
iSTER 

iNAN 
1 N Al 

Gazetemiz, idare kısmında 
çalıfall bir arkadaflmtz. bı>Jedi.. 
yenin dilikat nazarına !llJ ılka. 
yeti arzebnektedir: 

«- Bomootide oturuyonmı. 
Akpmlan eve gidinceye kadar 
saat sekiz, sekiz buçuğu bulu. 
yor. Muhitimizde bir fıt•ın var : 
«Bulgar çarflSI fırını» isminde. 
ki bu Jrınd.a ekmek bulmak ka. 
bil değil. 11Geç kaldınız!» di.. 
yor:ar. Sabahları uğrayorum, 

Gene yok! Halbuki kaç defa bu 
fırının bana cıyok!ı, dediği 
halde bnşkalarına çıkarıp ek. 
mek verdiğini gördüm. Knrako. 
la mümcnata mecbur o1dum. 
Jhtnr edildi&i halde fırıncının 
aldırdığı yok. Ekmek almak 
için, sokak soknk dolnpnak mı 
lazım?» 

Arkadl\§ımızın bu derdi üze. 
rinde alakadarların ehemmiyet. 
le duracaklarına §uphe ebniyo. 
ruz. Y nlnız ıunu da ilave ede.. 
llm ki, bu akpm üstleri elanek 
bulunmaması keyfiyeti Akı:aray 
da da pek sık tekerrür etmekte 
ve Aksaraylılann §ikayetinl mu 
cib olmaktadır. Eu ganö "az'. 
yet bir an evv~l önlenmelidir. 
Ekmek bulunmıyan fırın ... 

~ • 
\.. ,J 

ist nbul gümrük teş-
ki atı da eğişikrk 

Cümriilk ve İnhisarlar Vekille.ti 
tarafı.ndan İstanbul boğazı ve Mar. 
mara denhi gümrük muhn:faza teş.. 

kilatında esaslı surette deği~kfüc 
yapı'lmıştır. Yeni teşkoilôta göre Kn. 
radentz !boğazından Çannikkale bo
ğazına kadar Anadolu ve Rumeli 
sdıillerile Hal'içte mC'Vcud o1an 80 i 
mütecaviz muhafaza karırkoliJ.arı ka~ 
dı.rıllmış ve bunların yerine Büyük.. 
derede, lstarJbul limanında ve Ça. 
nak'k.aı~e .~oğazlmdıı. olmak üzere 3 
biiyü'k mu!hn!arLa merkezi vücuda 
gctin1miştir. Yeni merkezlerin kad. 
ro ve teŞk&tı Vekulet tarafından 
bazırlanmıstı:r. Gerek Karadeniz.den 
ve gere'kec Akdenizden hariç ve 
Türk limanlaTından g~ccek olan 
h&mu:m ya.bancl ve Türk gemile. 
Tinin Nk muayeneleri her dki boğa. 
zın methalinde yapıJacaktir. 

A~ıca ccndbi vapurla:rile hariç
ten gdlcn Türk gemileri İstanbul )i. 

manındaki merkez. teşkilntı tarafın.. 
dan ikinci bir muayeneden geçirile 
cel:tir. Mevcud karakolların ~ağve_ 
dilmemylle tııısarıruf edil-en memurlar 
açılkta ~ırakılmıyacak, bil'hassa ce
nutb hududumuzda gümrük muhafo. 
za teşki!füındııki mcmu.r ihtiyacı 
bunlarla k.o.rş lanacaktır. 

Da.rüuafakalıların kongresi 
Darü§§afnka Mezunları Cemiye. 

tinden: 
Cemiyetimizin senelik kongresi

nin 27 .6.942 Cumartesi günü Emin. 
önü Halkev6ide yapılacağı ilan o. 
lunur. 

dıu. 
Fok ayni yerde b;r zaman sahi-

bine ıbinlerce beşer kuruşluk topla. 
dı. Sonra ortadan kayboldu, Ve ara 
dan !tnım beş yın geçti. 

Geçen gün Floryada vakit ge • 
çirmdk iç.in cıtrah.ı dolaşlo\o duk. 
arka taraftalki kıı gaz.'nosuna gird'k, 
Bir tarafta tanburn çalıyor. Bir 
yanda toötii 'bir incesaz omı bastır. 
mıya çalış"yıor, bir köşede manltar 
tüfek1er.ile lÜşa'll !ltmn pavyonu do. 
lup boşalıyor, bu arada bir ç:ıd r -
daın acı, çirkin. gnri.b sesler g l'yor, 
MC'.rak edip kahve gc'tİTen garsona 
l!lOrdum: 

- Ne vaT bu çadırda~ 
Gaıson eheımmryetle cev.ab ver. 

di: 
- Den1z canavarı var. Sesim 

d lcyJmJIYOr musunuz.? 
Dönerken ıkarada çadır ku,.ım şu 

deni% cana:vBTlnt görmel: i t!"'d. m, 
girıclim. Ve ıhayretle. teessüde ma • 
hoo fok bah'ğını bu sefer d ha kü. 
~k lbı'ı- teı'kne içinde çtrpln r gör •. 
dilin. At1'lan 'bir tor''k knfas•ını b;!e 
;yu•tamlya~ hale gelmişti, 

Rengi değimli,, sırtı yara beTe 
içinde. Gözleri sobu.ış. 

Ddra~et edım adama eordum: 
- Bu ballılk beş yıl evvel Emin. 

önünde teşhir edilen fok değil mi'? 
Adam ta9d.ik etti. Elden ele bir 

ti.emret metaı gın,i ahnrp satılan~ 
yer yer tcŞh..ir edilen z.ıwaIDlı fok nr. 
tik eon günlccizıi anlatan acı fer .. 
yadlarla !kilvranıyordu. 

Bu fac'a sahnesıını acaba hey • 
van1arı himaye cemiyeti görmiiY'o" 
mu ) $cmk.at, insaniyet \ı.. eri yal. 
ni!z \.edi, köpek için nı) ka!barıyor. 
Bu lb'care fokun ne günahı var ki 
be§ yldir ağir l-ürek mnhkUrmı gibi 
teneke ~a'l:Jlar içinde cnn ç<"kİşlyor? 

c23ul!han Ca/ud 
···················································• 

Haliç Gençlik Klübünün 
kongresi 

Haliç Gençlik Klübi.i Ba~anlı. 
ğmdan: Klübün senelik kongresi 
27 /6/942 Cumartesı günü akşamı 
saat 21 de Haliç Feneri C. H. P. 
binasında~i konferanı; salonunda 
aktedileceğinden bi.iıtün azanın 
teşrifleri rica olunur. 

_R_A_D_Y_O_I 
PERŞEhIDE, 25/6/1912 

'7.30: Saat ayıın, 7.3:!:: Kar ık oroır. 

ram (Pll. '1.4.5: Ajans hıı.bcrlP.rl, 8: 
Karışık progrn.mm dcv.lmı (Pi.), 8.15: 
Evin sa.a.tl, f!.30: -Saa.t nyn.n, 12.33: 
l\filzfk, Karışık şarkı ve tUrtdiler. 12.451 
Ajans haberleri, 13.30: Şarkı ve türkü.. 
lcr ıırotrnnunın deva.mı, 18: Saat nv:ın, 
18.03: çifte fasıl, 19: CD Po 1 Dta is. 
mail), 15.15: Damı müziği CPl.l, 19.30: 
Saat ayan ve :1 baberlerl. 19 45: 
Ytrrd.lan ~er. 20.15: ııdyo l:'nzeterl, 
20.45: Şarkıl:ıT, 21: Z'raaıt t.ıkrlml, 
21.10: Karışık şar.l!1 ve 'l.'iltkiıler 2130: 
(Klta.rmımlar ati), ıt.(5: RMYo sen .. 
ront arkestırası, 22.30: Sa.ııt nrarı. ajans 
ha.btrlerl ve oors:ılar. 

Halide Özcandan L 
ile 

Nahit .Yandaş 
nişan.!andılnr 
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r· kceye ça anlar ve bir fıkra 
za : a .. d Pahri Ozansoy 

-

eçet'l yazımda, ve garih oldu-! lemini alan bir muhnrririn o k.ale.. iç.ın' benzerleri """""' oo;~ .. -ı ·· ...ı-" ,.,.., ~--..l ~ ı· b' t · ..l-·h ...1= ~....., ,,~.u nıuq. .. ur. 
~ ı~ar eg, .. n.ce ı . ı: en. rn:ı l..KL a ~yetıe işlebrnesi l5z•m .Anlatayım: bir müneİ{'k d _ mü 

kid hadis sinden b 1setmişt.i~ O ge~z mi idi? ellif, benden, biri manzum b. · 
yazı~·ı Y~. 1;:ıtaa:ı sonro, ~unek- !'.kinci ba1ır ma gelinee bu. daha ~; diğeri telif bir roman 0~~ 
k.d1e m'üell f ~nda ~.c;t re'Jı: umumi mahiyetted:l.r ve hem mü. oon neşrett?ğim iki ~rimi iste 
olarak aran~ı l~ııın g~ ':.!l e- ne..ldlcld, hem müellU olan bazı mu.. zmşti. Ben de bir ~ buna.ar 
:-asıı vasfm cciddıyet. olduguna harrirlerin zayıf taraf·dır. Bunun (Devamı 4/2 d ) 
manışuru kuvvetlendiren 'ki ten- e 
k.d hadisesi daha ha rladım F.. 
deb.yat aıcm·mizin bır· pek h·ısu
si. d·ğ\"ri daha şümuilü olt-n bu 
' · tenık.iO z· f nı, ik." hat rnmla tcs.. 

Po 1 ,, m b lmacası: 10 --<12ı J 
b·t eıtmcği bunun iç1 n fav<la1 ı gö- Bunln-dan 30 tanesini halltttln4!k bir arada yollıvan 
rüyorum. Maamaf'h ns 1 hükmü obnvucunıuza bir lıat!iye tahJim edeceflz 

hC'I' 

gene o3tuvu-cularım verccekt'r. Sold 0 sah. dOi. 
İşte bu :ki haA.ıradan b•rinc·si: u: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Birkaç yıl cvıvcl, Julcs Rurıard'ın l - Deridel'l nıa rr=:F-==:ı-===ı--ıı--=:;:;;:;~;==:;::c:z:zc;::==.o 

Poil de Carottc ismi dek Nmanı. ma.I c şya yapıp sı. 1 
nı tercüme cderclt neşıet.m ştim. ~n (5), İçinde 

2 
---ı---+---+--

Nasılsa aldanaraı':o::, b h. tabın b:r para saklıı.nır ıu. 
nıüOOa:sını da, yaln z tı:-nkid maka- 2 - irad ı;eU. 3 leleri yazmakla maruf bir muhar- tte miillı. cG). A.. 
ririmize o T.aman hedive ebn"ş bu. ıa.tıırk mu kiye 4 
luındum. Üç gün sonra bir gaz te. aid bli' tab 13). 

l de bu kitabın seınamesile bir ma. 
~kalesi int'işar etıti. V~ı<.ıa bu maka. 
lede kitabın çocuk osikolojısi ndk
tasınrlan ehe"l1frniyo!. ·n · zi'kr d:vor 
ve müC'll:fi ha.kftnXla da iltifatlı 
bitkaç satın es!rgeımrrord•ı. Fıkat 
oon cüım'lelcre gel;nce saşalf'd m. 
Çün.kU mü~'k!kid, burada, elinde. 
ki teroütmevi okumadığını .tiraf 
edlt>rek (tır~llcm Halid Fahri bu 
~ri iıyi tercii.m 0 ('lfımic;t·rn dive 
~i kesivorrlu Bu n" demekti? 
Ned.Ml m ·· rıf'lldk· d, ha l{kı.rda bir 
yazı ya:zımağı ikenıdiliğimi.e-n arw 
ett ğ" bir 'kitab:n tercümes n· kon
trol eıtrneik z~ m«ine lmtlanma
"T! t•? Ne haıkla, evet, ne ha'klı.ı; 
roC·rnvu<:ulannın z hru de, 1ercü
rreni.n doğruluğu ve güzeıı·w· hak. 
km<la bir tneddfvl b ·r ic;.t 1h m 
~~i 1b ırakı)'~rdu? Bu te~e 
beillti onun ic:ıted'~i kadar miikenı
mel def,il'd'i fakat be k' de tam jc;. 

tediği, <füşünd'üğü kıvm ~~ idi. 
Fakat ne de olsa, eline t.enkid 'ka-

l - Bakm:ıJ..tJın 5 
emri Jaanr (ll , Bir 
devir yanı an çi_ 

ı;ıek (4). 
6 

4 - l\Iltolojlye 7 
:ı.W! 'bir isim (4), 

Cemi e:!a.'ı (31. 8 
5 - Ya.lv:ırma.k 

(5). Çel~ (3). 9 
5 - :çir ne-vt a. 

s!d (3). l.ezzet 13) .1 c 
'1 - Bir Cla~ sil_ r.ı::m-.:---..._.__.__iıııcııı::::::::ıı::ıı 

s!l'5inlıı L<mıi (3), Şimali Afrikıı&b bir h.!emdLten emri hU1J' C41. 
belde (3), Uzaklık n!:bsı (2). 3 - Bfr içki tmaJJ (10). 

s - Bir şehzade m. Bir maclen csı. 4 - San'a.t m. Tet'Si eski RtıS tm,. 
9 - Telc.fond:l mifüileıne ba)angıeı JIGl'lltonı CS), Nota (!). 

<S>. Hrisltlraıd* IUrunlnin en meşhur 5 - Gelhıln eş;soası (5), Frenkçede al. 
slmıı.sı ( 4) • tın (2). 

10 - İplik S31'11ır (6), MatfAkta ba.. G - Mata>aa tel. lmvv ll). 
lunur ( 3) • '1 - Sinirler C4l • 

8 - (6). kı:şın ~ f!\ 
Ynk.a.ndan ğ'ıya dofru: 

1 - Temizleyici bir madde (5), irım_ 
b (4). 

2 - Akmak masdarı.nın blr ı*li <ta. 

ı - Kışın~ b1r nen~·~ 
(5), S~1n nlzmtb bıılunur ((,). 

10 - Kal.1casyah (5), ~netle oe. 
heımem an.arndıaW llab (Cl' 
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«Son Posta» nın edebi romanı: 35 

~~~~~i 
i 

y ;A ~+.r N: 1 Z.aı:nan:nı bilmezüz sulta 1m.. ı zade clerı:di en arluıdan ağır cğır - Acayıib! Ya cellad? 
Hemen • pı..aralığ n& buyurun. yi.ıru}Xlrıardı. Kemerleı- arasından Köse adam gülümsedi: NüS'RET ~AfA eorKUN ı·. 

lbrahim P .. şanın yüzü limon bir gö1:ge belirdi, hocaların yanla- - Ana zaman ~~lmedi. Belki 
kufü rer. 0 • e g.rd!. Kapı aralığma rma .sokuldu. Zül~i ve İsper.izade diri diri tesllın edilecekti:::. • 
ka:dırılmak! Tam on uç yıl 1Padi.. yanlarına so-kulan :ıdıırrı.ı sev·nçıe Hocalar sevinçle sordular: Serin bir ak§am rüzgarı yüzü. telefon ediş..:mı ve buraya davetlmi kunda fona bir kadın hü,kmünüi 
şahla kol .. -ola dola.,.c;tığı yerlerden karşıladılar, önde gid'enler farkına - Sa nur musuz? :müzü okşuyor, gurubun son akis. ta.b1i karşıladınız mı?... verımck için dclıa ne beklıyorsu~ 
muhafaza altında g çerek iboğu. vamıasmlar diye aralarına aldılar. - P'1clişah ziyade texcddüdde peri karşı sahikleki evlerin camla. Hatlmki düşüncemı sezmek ister nuz? , i 
lacak veya sürülecek, adamların Bu adam, köse ve gözlüklü bir ih. olma!Jcla ihtimal verilebilür. :rıru ayınaılaşt!I'ıyor, moraran .sı.;.. gibi gözlerimin içine bakıyordu Hayret .içindeydim, Mutlaka bu.: 
kqıatıldıkları karanlık ve gün ay- tiyardı. ZüıaH !loca yavaşça sordu: - Hün'karın mührü hümayunu parda yx:ı~ bir ürperme başlı. cevnb vermemi beklemeden devam nu bana tasdilk etlirmek arzusu ne-i 
d nlığ görmez yere atılıp kapatıl- - Yold~r direnecekler mi e- kime v.erec.iğini tahmin eyler.süz :yordu. etti: den? Ne cevab vermeliydim? KaJ 
ma'~! fendi? efendi? ~ içimde gaTLb ~..r çarpınıtı, bunun. - Şu var 'ki, siz Avrupada uzun ciehimi kaldırdım: i 

Odadan çıktılar. Dışarıda hava - llıraniıni hayyen teslim a]. K&e adam bir daha gülümsedi; :ıa tam:ımı1e zıd g11rib bir ~ müdld~t bulunıdunuz. Oradaki in- _ Buyurun içelim- Kimsenini 
bu utlu li:.. Yürlerıne nemli lbfir madan cemiyetin tefr1tasına ilıti- - SHa .. lııtar daım:ııdlara vermek ~duyuyorum. Bu çarp:ntı bir kadın sanların tela'kkileri çak baŞkadır. hususi hayatına müd.:ıhale etmek·I 
serinlik çar;ptı. İbrahim Paş:ı kapı mal vermen efendi. itiyadını ibihn€Z mısiz? Si15h'tar :karşı.sınrla bulunmaktan, bu .sükun Siz o muhit içinde yaŞ2!m.amış bir hareketlerini sıfatlandırmak hak.: 
aralığına götüren yolu çok iyi b.1-. - Aferhı şu Hal'le. Boyunun kim i~ ana. . ~ . . ~şu latif delrorla be~aıber ibir kadeh insan. ~ü:'iyetile düşüm::c.n.iz: söy. kında hüJ...-ümler ve~ek ist~rnem.! 
diğ1 için öne OOştü, b-JStaneıbaşı ve yaşmm adamı değil, meğer bir İle~den Beşır agarun mcc sesı ~r~ınm T~umd~ p:ı~ları ~e. iem~lisı~. . . Hem bunlardan bahsetmeğ.., nr. 
bir adım ger'den gel yorduı. Ba~ tZaWğiu> imiş! ak9ei'ti: • . . :s~ mı tev~llud etti! Bana ay.. Agır ag<..r, kelimelerı t:ırta tarta lüzum var Saadet Hanım? Burnyn• 
büssua-deyc yaklaşmadan karan.. - Gevheri hastır efendi. - Şevlk.etlu eıfen:dimtz sabık sa- :ı~ gelıyordu ki bende bu tubaf he.. cevab1nndıxdım: ya~ gününü2JÜ kutlanınğa geld k. 1 
lt.kta kalın taş sütuu1ar ardına si. Burada İsperizadc lfıkıraıya ka. hibl devlet hazretlerim bir tarafa :yecmu yaratan a."ll.·1.; genç kadı. - Bu eriteğin maksadına, kar- G"l;;.....,,.. ğ 1 ~. D d ~-ı ı' 

l . l - t kiib u•~ f ıseı· "· • __ _ı_ 'ttn- . d-1-!-. 1 ı·k "-ı· u ..... ""'e-me e ca lo:oı.. u a:;. a. per ene sıp..:r E'ne onıan a E: n r'5".1: ne ve 1er gere:K. :nın naiZaT.w:UiUa. gı ~çe baŞka bır şısın i:!ll!.U.le o an a a asının se.rı. me rına kadar götü~üğil kade'hi i: 
bir .karartı va.."'llı. Ne bostancı ne - Rün"r&- biz1eri istemiş, bilür Züliili ve İsperizndc ~öse ihti. :ka~1ba gi:r.mesındendir ve dakika- gfue değişir. Bu har<!ketinizi tabi t.o.krar masanın üzc~ine b akt n ~ 
de İbrahim Pcoşa rkına vrırama- müsüz? yar 'lro:llannı sı!kih1ar: Par geçip, tkadciltler çoğaldıkça 0 _ bulımama'k için hence hiQblı' sebeb ' B'lmeıı;" . V d d b ır ~· j 
dılar. Avl dan geçerler iken, bos- - İbrahim şimdi k.apı aralığma - Söyüeyen kız~nr ağasıdır. :nun haıkilki maksadı; asıl hüviyeti yak... - 1 ınız . -e ~ ey n{> a: 
'tancılar lk ~usu tarafından gelen kald rıla'i. Duymadınız mı? (Arkası var) Eha'k!kmda bir Ekir sahibi olab'le. Dolambaçlı yollardan gittiğimi, dar yalnızım .. Hı~ bır a~ada ''.11: 
ka1 balık aya'k sesleri duytlufar. '--------------------------- Eceğim ll:ııa'kfkınıda!ki merakın şidde. liıfı gevelediğimi anlamıştı: dbSt~ yok. Kendı kendım.den ~ 
Karanlı-kta ince ve d • blr ses: Devlet demiryoll n Yedinci İşletme Etidir~ - Beni iyi bir kadın olarak ta.. rendlgim zama~r olu:vor. O ka~ 

- İstkal ·eylen benim .efend:le. : Sükll.na gelint:e; bclki ck!korun :ıı.ıma)omunuz değil m~? 'iar .. zaıva_llıyım kı. ·· ! 
rim. şev!ketlu efendim!.~ intjzar bu- Müdürlüğünden: ~az da olsa; tesiri benim için !bü.. Bunu blııcienblı'e ve bLraz da Gozlerı y~amııştı: 1 
yururlar! a:ye aksetti. Ibrah.im l\Iuh:unmrn bedeli «62. 030 Ura olan \"il ttC2t • me'.re mUl'llbb:ıı yün hl'ÇC Evükçe olan jçitinin tesiri yolk de- kendi kenıcEni tasd:k eder b'r :- .Bdkınız ben s ze arltııd:şl:ki 
Pa! a d'ıırup ardlndan gelen bos. ne dOCO. çift ikeı.:e çizme 3/T mm;/9'2 c cünü saa.ı 15 flc Afyon ıe • ~ğil .. lakb'ı bu kadıının etraf mı; gö. tx:>nla söylemişti. Cevab vermekıte C'c:1:iYDl'u:n:. Fakat ~u ;ncs'ud nunu.i 
tane başıya d 'ndü: dinci iş~me muliklüi'ıi b'n~ında kapa.lı zarf tıEulil~ &siıtmesı 3 apıl:ıeaJ."'hr. I ~ıümü, ru~~ doltlurduğunu :n- acele etilin: ~~e uzıüJ..ıne.k nıye · .. Y~ıyoruz.! 

- Beşir av arun ~ idir. Bu işe ~itmek fst~ycn\~rin «435 ,88. lira muvakkat teminat ıvc m&hstıs kanund :kar edebılu- miyim? Yanında de. - Hayır, bunu nasıl )dclia ede. tTOruyoruz, 'kadere tabıız. ışte bu!•I 
Bostancı b ,ını eğdi; tayin eailen ves:Jcalar'le Wtilf mektubbnnı ımıl elin saat 14 de kadar komis. Erin bil' huzur duyuyor!lm. Bu da bilirsiırriz. Teşrob~s benim tarafım Haydi alın kadehin'z; elinize ... 
- Belı dcvlc.tllım anın sadası. yen rdsliil.ıte vd"nle1erl liizımtıır. :belki, epey zamandı~ güzel bir lrnı .. dan vaki olsayıdı, haklkınızda böv- - Ne iyi adams nız Veöall bey! i 

dır. şartnameler ılş~tme kom!ııyonıma n o(\'318» kuruş 'MdeJle almıı.bntr. «G53b ~dm meclisinde bulunmadığım jç'n le <lıüışündüığüme hükmedebılirtli- Bütün bu tezahürler, ispintonuni 
B r iki adını daha il.r,evince. :Olacak... niz. Halbuik.i. .. Pseri mi? Yd'\.Sa hakiknten htt kı i 

tlerld'e taş1 ax üzer ne vuran f Ü • • t A E p K · d ~ Denime, karşı sahilde; gelip ge- - Daha iyi ya! Bu kadın ahbab- -1 '° bu d.erere boş?lma~ .:hır yac·:n~İ 
şc•.r 'nd~ k , r av ası ile yen· nıversı e • • • ornısyonun an: §cen gemi ve ka:vı1dn .. aa dobsan lığı dcrinleşmem·ş bir erkeği da- ~a '_llld'r? Bunu ~ııç cfu~nm;~ s-: 
JL ınm ve ka ı , .lE'r· Eks'llmeye toıııbiı is i\Iulıammen Temin:ı.t ;g5zleriınin bu yolculuğun:ı son ve.. vet edeme, o ikıad'J.n hakkında nas11 emıyormn. bu b r taktık m d•r? f 
ler. Onlarla :s:ı~~m i:teclcli ~rerek bınienb'ire sordu: iyi fim beslene-bilir? Daha peık ço~ şeJler konustuğu .. f 
be •, ncıba alaqad•: 2.,6 0 kilo odun Beher 259 lıdlosu :: - Vedad Bey, size bir şey sora. - Bunu hiç düşünmedim. muzu hatırlıyoro;.'Il. Bu kısın a· ~ 

- Ay.ağ ı az p kçe al:n sul. :ıısı kuruşf.Qn 638 Lira ~cağım: Bu sual be1ki çok erkC'n, - T~r ederirr., guru!'umu inıtibalnrım ço.k mü h!!t- Fnk · -! 
t<>nım. Ebc1ki çok yersiz ... Hakikımdaki kurtarma~ istiyorsunuz. Niçin b'l- kinci safhaıya aid ol nln't" o k ! 

tn'verat'eye ah~ odun .2/VIl/19t2 reışem9e gfüıü u:ıt 15 d" Rektör.. b • 
- B'.zi .. iller mıi ck>rs!z? lfi.k.e 'kapalı za.rfb w"ltm Y~ k-0nulınoştıtt. kdilllcr Tlcaret 0 • :ısı ve tl'ml. E"n't balarınızı öğrenme'k ~stiyorum. rY"iyorum Vedad Bey; beni fe>na karışık ki. Bu s , ilk ini : 
- GörmNn:>ler' h kkmızda ha.. na.t ma~:ıile ttkilf z.ırrlıırmı '.lbıı·e eünü ı;aat 14 de Rclderlüğe vennelcrl. : Çet'.n bir so:ru... Ne ueı:n,eli? bir iman olarak tanımanızı ~rzu 'lll tekzib mi ed: ~. lx>n m ~· ~ 

''ırlu olur ben'm efendim. :.suali aQinasını, bu suretle zaman etmivnrum. Halbuki h"r şey ben· voruım bilmiyorum. Ş~rası muhak· 
J SU rı e Relltö!'liı:de ı:örulilr. •G:i8!:iu J~ k - !... Ekazanmağı temin için ben de onn · .. n düc:!! " b;,.. Jr- d·n hüv veihırlc> kak ki. h. a Saadet h nırn ha· ' 

K&.ran11kta sfr+unl.nr arnSJna daL E. niyet umum müdürlügw ünden: E ordum: gösteriJl(JI'. Birçok şeyler bilivor- da kat'i bir hüküm ver:ınıckte u 
d• : - Hangi lmKımdan? ... Bir ka. unuz. H:<: şüıphesiiz bunlar gözü. za~ım. •. 

Beşir a~a ülema kafilesinin en Zabı.a memur1a.rı tein azı 1500 coğu 2 Ot çi:ft getı- ıs.uıt2 ta.dlılue müs:ıd!! :.ı nın birlkaç cephesi vardır. Han. nfüıden kaçmadı. Mesela ilk fteld:. Bahçeden geç va.k't çıktık i 
önünde gidıyor. yan fant.13 şe'.'\;kle Pa.zarlesi günü Aat ıs cb bp3lı urf usul.ile satm almacaktır. El{i cepheden tahHl sizi alwdar ğini gün... larıa:na raWrıen çok-ıc 'mı"<i. G" 
nlacalanan gece içmd2 tıocnlarm lkher çifte ı Ura f'.ıat t2bmln edilen ce!ıieırin nümune ve şart.nam ~iir- : der Bnhmı samimiyetine inanaca- 1 r-ri g:Ü<'Ülmüstıü. Ko1um:ı dııyan -· 
tencere kadar beyaz sarıkları nlm.. mele lb~,>enlerln Umum l\Iüdürlü.._ Satıııa!ma ko sion1II13. mür.wı~tlıırı. ~ GÔzkriitli karçmnndım: ğım bir h"caibla önüne eğm\~f: madan yürüvcm'vurdu. , ! 
rcyıordu. Arz odası ve kütübllane l\Iunalrnsaya clrec~n 1500 liral muvaltltaı ~ı m:ı b z veya h:ınkn. i - Ben, ded:; evvc13 izah ede~ Hafif br sesle konuşuvordu: - Kahve izi evd~ içmeniz: r'cai 
binasını ank.ndan dolanmak ;çin Ue bttaber 2490 PJ"ili b.nıınun 4 üncü desfndt, <ynzıiı belgelerle Evim size. Fa!kat evvela bir sual - ~tenizin metresi nlduğu ndrceğim, d d . .. 5 
havılıyn yürüdüler. Zül.itli Hasan birlikte zarlIAcını müna.U.ç~ rünü saat 14 de kaaat- ıkomlsyon:ı. verınelul idaha sora),m: Benim bu1iin size mu da biliyorsunuz. O halde hnk.. (Arkası var) : 
clrnd:i ile AY..a.so.lıa ~hi İsp ri. c4100<> uG27B» \ ............................................................................ -. .... ---------···------·-··-----··· ---
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Bulmacalarımız 
10 uncu devre bulmacalarını 

doğru halledip hediye 
kazanan okuyucularımızın 

i.slınleri 

Ha 'Z'Tnın Z5 

K z ç V rgisi ü lleflerin · n 
o·k t ~l r a 

lstanbul Defterdarlığınjan: 
1 - 1942 mali yılı ka.1Jı.nç vergilerinin birinci t:ı.ksit ödeme miıddeU ba 

80lltmda btteoektlr. llıı mtıddct içinde taksitlerin: vermeyen ııen a.y 
ta.ksftlerini, bllihııtt, % 10 zamla odcmek 'ZOrunda blaca ~ı•. ' ba 

2 - Bllümnm karneli mükelleflerin dıe llazir::m nn Jofn:j ıycn"dm f ~ ba~ 
la.yanla.r 15 cfın lç.!n:leı, !>elerlne mlira.caa.:b, kar kdni '--•-~ .,,__ • ... ......, ,_,_.,_..._ __.__ a~ ~ıilır. 
,,....,, wumuuc 6cy)·..,.,....ın verı:-flerl ':D 10 z.amıa., b'aolı m ~ nd 
ı~n•--- -....tt--< d bunla ;ranı oa... ....--•·•.un ,.,.11uo::"' e rı calıştıranl:ırd2n, ~ kat :r ı tahsil ,_ 
caktır. e. Oı.uua. 

Ceza \'ermek istemlycn mü\e'leflerin 38/G/19~2 SaJı ciinti akşamına kıu!:ır 
vergi 1alısltlsin1 ödcme1erl. kanıt'le.rinl almııhn U.vsiye olunur. cltG93ıt 

Devlet Denizyoiları 

tlldürlüğü 

lşletme Umum 
ilanları 

1 Yalova i:!i.kclesl lnşaa.tmcbki t.:ıdilit.tan dola:rı avvelce yapılan eks ı.mc 
flinı apğıdıaki ilde de.,iş.irilm.işUr. 

2 - Yalova ~elesin!n b kın :ı.mıe olarak tcmd!'.iJ (3302UU lira üzeri n • 
kapalı za.rf usııllle cks' tme)e çıkarılmıştır. 

3 - f;me !O.Ba.ziraıı.1.94::: Salı cunu saat (15) de idare merkezinde a 
lrm s:ı.tmı kımı!.wonun&ı. yııpuııcaktır. :O o işe ald evrak komisyonda her ~ 
c&rtmb!I"ır. 

4 - iste~llerin C!tsil.tme tarihinden en az «Ta.Ul günleri hıni~ Dı; gu 1 ev. 
Tel Wr bübı ne Umum Mfuliırliiğe mür:ıe:ı.:ıtln en az {25,oo:n rra.lık b.ı gibi 
~ :ra:Pt~hnm. dl.tr vesalk ibtıla e~ck ehliyet ' alan ıılmıılan l!izı udu: 

5 - E "itmeye iştirak edccdlerln 4 ı ncü :ına'.lı1ede ;yazılı \•esa.lk Ue 942 yılı_ 
na. &id Ticaret Odllsı ıcslkast n (Hi6 l'ira 87 kanışluk) muvaklm.t temin:ı41 rını 
havi el:u'ak 24.90 sayılı u.nunun tarlfah dalttsi.ııde h:ıztrb.)acakhırı kapalı <J:arf. 
lan:ıı 3 üncü madclede ya.zıh sa&Uen bir saat evveline kadar lrom 0 S)on tt' ,. ne 
ma.Jtb:ız m1*abEln:de vermeleri llzmıihr. Posta.d.3 ı:ecUanelcr kabul eatlm z. 

6 - İnş:ı.:lta lümmu olıı.n beton anne demlri idare iarafmd:ın bedel kıl. 
'blllnde mil'..ealılıtıile verilece'ktlr (G3H\ 

Ya ı iş eri ilanı 
Nafıa vekaleti yapı ve imar işleri 

reisliğinden: 
.._....., ... eye kemıl.an .Is: Ycn1 Büyük Millet MeCiisl blnasının onıı kısmı 

bışAa.t.uhr. 

47700.00 liradır. 
ECi:a:Jııe 10,7.ll'2 Cımı.a gibı.U Gla.t 15 ele Tümf;re Büyük l\tllld l\Iecilsı 

ka.palı z:uof USlllilc yapıbca.1..-tır. 

3 - ~ ,arln3mcsi ve buna mutcferrl evr.ili «120 yuz yirmi ktrrıJş 

mclo;;ı.tııtanıdc Nalla. Velllett Yaııı v 1ma.r işleri Reisliğ den alın:ıb r. 
4 - Elcslltmeye th'Cbllm k !ı;ln Jstek crfn uW!u d;ı.iresln «3577.50ıı µ.. 

bbı beş yüz yetmiş yedi lira clll lru:ruşl rmttatkat. tcmln:ı.t 'I: rm teri ,. 
:fb VddileU 'l"a.pı ve lm.u lerl Re!slifinden bu tkslllmeyc ı ira.k eti 
ne cla.ir v~ almış olmal&n şarttır. 

5 - İs'tddller tddif mektablannı ihale ~ o!:ı l . 7. t., günü 
14 de kacbr Na.rta Vekile l Yapı ~ imar İşleri Eksil e li 

aıtne makbuz ımıkabUlnde vermelcrl liıımdır. 
Postada olacak reclkmelcr kab edilmez. 



POS'TA Haziran 25 

• 
Ki LEB e 

UlV J t - Çörçil Beri ine göre: 1 Rauf Orbay Londra . (Ba+tara!•. ~/~ de) . 1 beri, hfilu. o, kitabı ok•.ı.yacağım. ı Zavallıyı timarhaneye kaparlaı:. 

BODlm 1 
men;n~nıyetle on~ .goturı..p ~C"Clıy~ ~eden? Çumü bir müneklkıide eh- Biçarenın başlıca del;liği sabit bir 

O 
.. ru··şm sı·ne ra yo ı•stasyonu u etmışiım. Fakat ıtıraf edeyım kı, ger b.r mimckkıdin k1.abın1 oku- fıkirdir: Kendisini I inci Napoly 

bu ilki eser halk.kında bir şey yazıp masmı sitemı1e ihtar elm€si s::ıdc- sanıyor. , on 

l
•d 1 d "" ld J8DI • 1 11· yaz.maya.cağını ne düşünmüş, ne ce bır muellıfın bır mu11ekkide sL Delinin oğlu her a 'd· baba.. 1 er ar 8 çagır 1 z yare e 1 de lkendisine böyle biı· aızu tıhar teminden daha ağır b.r yükıtür de , y gı ıp etmşitim. ondan... sını görmekte ve eve daima meyus 

meyus dörnn.clctedir. 
Lcmıd'ra, 25 (A.A.) - Vaşingt'on. 1 Lorıdra, 25 (A.A.) - Türkiye. Aradan zaman geçıti. O, b·r ~ev Acaibıa ben ona kendı kitabım Evd 

d 1 il' 
, " c oor-uyorlar: 

aın alman ha:berlse göre Çörçil nin Lorrdra büyilık elçisi Rauf Or- ya~madı. Ben de ona verd·ğ;m ki. içın anakale yamıadı d·ye gücen.. _ Baiban nasıl? 
ile RuweLt arasında mühim gÖ- bay dün cieıtiz, aStrorl ve hava ata. tablan unuıttum gittı. Tab!i, ken- dim mi :di ki, o; bana böyle bir i. 
rü'Şmelcr devam etmektedir Ruz. ba ı şeleri ıiJe birlikre B. B. c. rad. d'isine de baSka tesadüfi rimdt' tabela bulunuyordu? Bunlar kiı. - Fena, çok fena .. a·ye cevab 
veıt, Birleşik dev!et liderlerini r yo i.stasıyıooınıu zjyaret etmiş ve buna da:r h ·Qbir ~ey söy!emedım. çük küçük, faka~ p -k derin tces veriyor. Dolctx>nlar iyil "ŞCCeğınden 
Çörçil ile hep birlikce görüşnek binıayı gezmiştir. Fakat aradan aylar g çt. ve ni- SÜirlü psJrolojik anlartl.r. Demek ümidi kestiler. 
için Bcyamaraya davet ctmişt~r. yapaC Sefir mikrofon önünde vatan. hayct bir ~ bu nr'kaaaşını b:r ki tam manas le bitaraf ola'b.ımek- İ~e böylece aylnr ve seneler 
Londra şark cephesin- daşlclilnıa bit" mesaj göndcrm·.ştir. garzetede bir roman tefr"kasınn liğırn için, daha hır müddet sab eeçiyor. Nilı.a~t bir gıiın, oğlu 

de
•.

1
• vazı·yetı" nasıl . Bu mesaj bugün saat 13.30 neş... I b~şla~.ı. Bu onun lk teklif eseri.idi. retmek. ve. bu ~ad·s 'yi unutma!k babasını son ziyaretinden nc-ş'e i 

rıyatında tekrar ecliJecektir. B r gun bakt m k , bu eser kıtab m-cdburıy-0tıındıeyım. O kitabı an. çinde dönüyıor. 
görüyor? Lord Gort Malta --o şeklinde ne!;I"ed lmiş ve bir k'Jtüb cak o zaman dkuya.b:l'r"nı. Ailesi hemen etrafını sarıyor 

k d 1 
.... d K k d rd han<.'n1n camelkanma konulmııs! Açık Türkçeye çatanlar ve lar: 

Londra, 25 (A.A.) - Sovvet uman an ıgın an auçu san 8 a Aradan b·rtkaç gün dnha geçti ve bir fıkra - Ne var? İyi haber mı? Yüzün 
Rus,·a.-da ş'ddetli muharebeler Har Afrikaya mı ahn ... ı? 1 b · müellif'n·n ·mzası ile bu k:tabm Son zamanda, ge.-ıc; bazı eski gülüıyor. 
kof \'e Sivastopola inhisar etım~k- ö Ü u un n 1 a lyan bir l'.IÜ 'lSI da bana -yollandı. Ak- füılupkarların açıık Vt! samimi Delinin oğlu: 
ted:.r. S.vastopo~da Ruslar adedce siliğe bakın iki, son aylar za:-fmda türkçcye saldıran hücumlarına şa. - Evet, di)'{lr; artık iyileşmcğe 
ustüıı hüoumları tardetmişlerdir. Berlin, 25 (A.A.) - D. N. B. subayları bu suretle birçok kitableı.:- almış.. hid o1m~ayız. Bu, artık ac~na- yüz tuttu. 
Ru ya d 1d .. -ıat nazarları Hark.of nin a9keri muhabidnin bildirdıği. tım ve bunıların heps:nı okum::ığa cak ve ağ"lanacak ve ınnra da kah Hedkes; heyecan ve sevinç için. 
üzer ne çe:kilmi$ir. ne göre To'bruğun süratle düşne. vakit bulamamıştım. Ayni za. kahalarla gülünec~k 1:-:r hadisedir ele: 
İzvestiya gazetesın~n Sivastopol sinin Aın;g.1o-Sakson aleminde ya. lsk nderun sahillerin- manda, sonuna kadar Jrel me keli- Tiirkçc:rııin ancak :ırab ve fars ka. 

mu ab r.nin bi dirdiğıne yöre bu r~t:ınış olduğu şaşkınlık Alınan me okumadığım ve uzcr\nde ıy·ce muslarının ve gramerin'n tahak- - Nasıl? ... Anlat bakalım. 
şah"r önünde şidd lli muharebeler ...ıı. • ı...ç il · · l:.n. k de bulunan iki tayya· d'u··-cu""nüp nıot almadılıı...... he".lırıng· kümünden sıvrıld'ıktan sonra ber Diye haylkırıyor . 

.. _,..ıı·· d tm , t d' a::.Aerı maıue ennı.n. a ~asıru çc "' ,-, ,.ı. "" J • Deı·ru· 0xıı "dd' il 
gece guıw;UZ eva.m e C e 'T. "şt' reci merasimle hır 'kitab ha:ı<lkında bir yazı yaz. raklaştığını \e bu hakikatin bu ı n ö•U, Cl ye e ŞU CCV~ 

Almanlar taze zırhlı, 'lopçu ve menu ır. v • 1. •t' dun d ı d ~ · · b .. d ~ b. a·· • bı veriyor: 
nalkl ye kU\r.vet'le.-i yığ:m:ı.kta ve ~lınan1.ar Tobrugu~ zaptı ~e~ı- gömüldü mail\. ı ıya a oma ,gı ıçın, u gun eg.şmez ır usturumuz ol.. - Evet, artık kendis'ni I inci 

Şeıhre °"'u taz.yıklerlni art.tır. ces:nde Alman aSkerı kud!retının nevi eserleri; çaresiz; bir t:ıs:nife duğunu hala .anlayamaıan bu ya. Napolyo.n sanımayor IH üncü Na. 
&-. tfubi tu!mağa mecbur kalıyor ve ne rım üstadlar vakıtile de bu hücu 

malotad rlar. akislerini belirtmeılttedirler. 'I'ob. Aın'kar.a, 24 (H~susi) - Şehri. zaman b"rısmi tctk'k edersem ve mu dene.mi.Şler ve muvaffak ola. polyon sanıyor! 
---o rulk limanının sapasağlam olarak mizdleki alfı'lmdarlara gelen haber- eserin de değeri varsa, ancalk 0 mamışlarıdı, güın(kü olmalarına im: Bu fıilcraya ay.rıca bir söz ilave. li e tayi11leri Mar~l Romımelin eline geçmesi Ie:e göre kauçuk lıir ~a~al iç'ntle zaman bir tenkid makalesi yazı. kiı.n yoktu: hakikat; güneş g'b sine lüzum var mı? 

çok ehemmiyetlidir. Ba~diaı , da ilk .ital~·an t~yy~:e1cısı. ISkentlerun yordum. Lte bu roman <la bövJece parlıyarak yürüyordu. Hiç değil. Halid Fahri O?an::oy 
Anka:rıa, 24 l H

113
usi} _ Siird ayni derecede ehemmiyeti ha:z bır sahillerıne dlüşmuş.erdt.:. Sandal!~ sırasını b klemeğe mahkumdu. O se, bunlar; gene ::Cendı nesillerin- ................................................... . 

:.ı~k· ~· H, ... . l _.n.~d· karaya vurduğunu garen sahıl lık Anadınl ..] h t ıık d f k~.. ::ı..-· d k lb .b. ..k ... 
na ımtgıne ntııy Cun hurıyet tnevıM ll". muhafızlaırı derhal kazaı..eclel r:·n ara uua seya a e ç ı. en; a = Zı:ıwıı e a i gı ı yu - ( 
~?~dde umisi I-l:da~~t Demircan, To~a su yoJ_ctur. Halb.rki imdadına tıoşmuşlarsa da İta~n ş:.:m da, masamın üstür.de ve göz. sıetk olanları.ın i7ılerme baksalar. Stı.tnbul borsası 
~ırt Hukuk .Hakımlı~ne G.az..an:~b 1 Baroıada metnul mi.k.tard:ı su var. tayyarecileriıni ölü. olarak bulmuş. lerinde bir!ıkımiş olan eserleri o. dı. .. O zaman görürlerdi. ki, nesil- -·· .. -
1.-c:zn Hakımı Alı Saıb Guvelogıu dır. la.rdır kumrunı ~cciktirecekti. Nacııl ki ler.in:'.n hakiki büyrük üstadları se. 24/6/942 açılış • k.ııp:ınış fütı.:ın 
f ~n~el! c~ HU.kimliğine Am<>:Sya . Tobru'kta aJtı aylık. muhasarayı İki· tayıyareci askeri merasimle öyle de oldu. Hala bu eserlerin bir nelerdir dil inkılabının içinde üs. 
Hakımı Sureyya Şaımnn, Ankara dare ~ecek kadar yıyecek mev- ~lınüş, İtalyan makamları da QOğunu tetlk"..Jre daha yeni başla. 1ub1arını sadeleştirmiş ve bugün 
\füddeillimuınl Mu,a.vinliğine Hukuk ou.d: idı. vak'ad'an haberdar olmuştur. mıs. b~lunuyor~.. . de dünkü yüksek :mevkilerini de-
ı'.>oktoru Hüseyin ~ n, Vize Müd.. Mareşal Ro:mıınel ordularınm ;i. Şımcli. asıl h::ıd1seye geleyım. vaım .ettir:nüşlerdir. Halbuki ken-
deiumumi muavinliğine ;;ereflikoç. aşe ih'tiyıacını esasen temın etmi~ JuÇl:fr tt~ri okmayacağı. bıldirıL Munekkid ve muellıf dostuma ge. d'Jeri, kendileri gibi sakat ve bi. Londra 
isal'd'an Cemal 1 cllkun Bartın Müd olduğu cihetle Tobrukta ele geÇ".!n mekıtıet:Jl.r. ç~l.erde tramrvıay?a rastladım. İ. çare fikirliler; cyeni lisan> cereya ~:;!.n 

deiumuımi muavinliğine Kanıtan ··n· 'ktard b 
1 1 

Landra 25 (AA ) - Li:ı....•ada kimız de ayak.ta ıdiık ve kalabalı- mndanberi; yani aşağı yukarı yir. ,.1_ ...... .. 
. .. , . . ve mu ım rm a u unan ma - ' · · U'J ~ • • d kışm . ' t k B ....... ... 

QEKLEB 

100 Dolar 
too b.tcre ft. 
100~ 

ıoo bno Bı. Zıy Yucel Fefu~ye Muddemmumı lk i 7Jl d kull 1 Mihverei kU\rvetle-rın herhangi gın ıçın 1e sı lŞ Kaımış ı · 3- mi se'kiz yıldır hep oldukları yer. tokholm 
\1uavinliğine, Ovacık Hakim Mua... z~e an-ca a a nn anı a. büyük bir faaHyetleri müşahede na, ilk söz olarak; çatık kasla: de say11mşllar ve bir adım ileriye 
vinıi 1-1.kmet Bilgin tayin edilmişler c ır. edilmemiştir. - Ne o? ded.i. Daha benim k;. gidem.emişlerdiır. Yalnız ne var ki, 

Bir altın lira 

diT. Bu yıldırım harbini diğer yıldı. Düşman Bardianuı 30 1dlometre ta'b !hakkında bır şey yazmadın! sesleri; yavaş yavaş; eski şiddetin: 
Diğu ıtarııftan Zongulldak mek. rım hıarbleri tak'b edecektir. cenuıbunda Si&i Öme:rıde geniş b·r Tesadüfen kitab da o gün çan- kayıbetıne'lde beraber, inenfi sahn-

tupçuısu Hüseyin Hi1mi Uluğ açık General Ritahienm yerine Lord cevelfunda bulunmakıta ve Capuz. tamın içjnd: idi. !Iemen çanta~an da el'am duyuluyQr. İşte bilhassa 

24 a.yarlık bir ~m külçe 
altın 

130.70 
30.365 
12.Sl 
30.7Z 
33.05 

450 

Maliye Müfettişi Al5.ett'n Kayn.Q vadisi Bedinin di~at nazarlarını mek istemekıtedir. En son haber. - İşte burada! Okuyacagım. dur ve onların bu hali bann şu hi. İknuııiy~li % 5 933 Ergani 23.07 
bulunan Burdur mektubculuğuna, Gorltmı tayin edilmiş olması ha. m ile Halfayanın yanından geç..! çıkararak göst-crdım: v ibret ve hüzün verici manzara bu. 

Muhasahıı.t Umum Müdür'lüğü Mua. çekım:ştir. lcre gqre ştımal kesiminr.fo hıifif Cev.abını verdim. lroyeyi hatırlatmıştır: ıı.. 
vinl ğine tayin edilm.tlerdir. Bunun harb"nı akıbeti üzer!nde çarpışnalar vukua gclmek.tedi.r, inanır mısınız? 1ıııte o günden.. Fransada adamın biri çıldırır, .._._m:x ____ ımıııııc::ıı ___ _, 

~-· 
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T lgra 
' 

Tel.eEon Ve Telsiz 
'---------------------------------~------~~--M ısı rd aki ingiliz r Harkof ta yeni 1 isveç N :zi partisinin l Pasifik harb 
komutanı Nahas Alman taarruzu mitinği akim kaldı konseyi 
P ·ı Ü t (Battarafı 1 inci sayfada) Londra, 24 (AA) - Stokholm Vaşington 24 (A.A.) - Ruzvel.. 
aşa 1 9 Ç saa Bu kesimdeki vaziyetin Rus.lar cflaın öğrenildiğm'! göre, Pazartesı .tin .ıkat.tibi Earlıy, oüan:bur.reisini.., 

go•• ru·· ştü içirı. «Gittikçe nazikle.şen» bit mahi ailtşamı İsve~ Nazi partisi ta:afınden Pasifik harlı konseyini yarın için 
yet aldı•ğl• bildinlme.ktedir. İlk. bir Trelleıborg' ,fa tertib edilen miting hususi İçtimaa davet ettiğini bildir-
ıic' atten sonra Rus kuvvetleri yeni iblın kişinin müdahalesiyle daipıL miştir. Earyl, ÇörçiHn içtma.da ha. 

Kahire, 24 (AA.) - Mısr:rd~ müdafaa mevzile?iRde tutUJnmuş.. mıştır. Söz s0 yliyen başlıca hatib zı1r bulumıacağmı vo Kanada b~ .. 
lngiliz kuvvetleıi kom.utanı General lar ve buradan bütün Alman Mi. yere yuvaıılanmış ve t 5 kad-ar naozi v.eıkli Maokenzie K~ngin toplantı • 
Stc:>ne, Mıısıır Başvekili ye Müdafaa J cuıml?ar.t:nl püskürtmüşler ise de bir «Ha.inlıeri liınç edelim}> sesieri1e so. da bulunmak üzere yola çııkıınış ol. 
Nazın Nahas Paşa ve lngiıl:tere BiL çok mevziler. elden ele geçmiştir. kaldıaııdıa k.ıovalanmışhr. Polis aciz c!uğunu ilave etımişıtir. 
yük Elçisi Sir Lampson i'le yaptığı Sovyet Tadyosu, muhareıbenin Har- kalmış ve acele çağırrlan asker lrnv 0 

üç saatlik bir görüşmeden sonra şöy kıof yakınındGl bi1ylık bir şiddet.. vet!lerıi halkı mitralyözle tehdid et- Sivastopol 0··nu··n· de 
le demiştir: le devam et-tiğini ilave etmiştir. mi.ş ve böylece kovalamanın önüne 

«istikba!lden emin ~ulunu!.oru~. Londra, 24 (A.A) - Moek~~·.a geçiHebi~tir. 2014 ka'e zaptedı•ld"ı 
Geçen sene de tıpkt boyle guç hır radıyosunu.n Sah akşamı bildirdıgı.. ---c:>---- E 

Fransız Başvekilinin ~rdusunuın maı.uaı&rını ödüyor, feb 
rıı.k.ailarmın tamamını Alman ma. 

son nutku etra• ka.m.laT,nın göSterd.ikleri hedefler 

fında duşu·· nceler için ç~ıştı.:~tror, .toprağl.nln tama. 
mlnl ıstedı.gı gibı kullanmak hak. F ransız Ba~velcili M&yö Pi., kından mahrum-dur. Üsteilik İngL 

yer Lava! Fransız milleti ile bava kuvvetlerinin bombardıman.la. 
yaptığı ıbir radyo hasbihali esnasın.. rına maruz kalıyor. Ha1kı.n ıbu va.. 
ela Ahna.n zaferini temennıi ettiğini ziyeıtton. muharelbeyi, işgal lmvvet; 
söyledi. Se!bdb olarak da aksi ha;Jde lerini, netice ohrak Afmanyayı 
bütün Avrupanını bol.şeıvikleşeccğ:i.. mes'ul ruta<:ağt meydan.da. Şurada 
ni gösltetdi. Demecinin sonmıda da !bura.da mtılhterif amillerin ve hi'8le.. 
F ranısıız .iş:,;Jlerhıden :k.iitle halinde, r.iın tesirile ufa:k tefek hadiselerin durum karşı,ında kaldığımızı fakat ne göre. Ha.rkof cephesinin bir ke. M k 

eonra taıliin lehimize dondüğür.ii ve siminde A~manlar bir nıoılctada, RU1S QS ovaya göre 
bütün zorlukları yendiğim;zi hatırla bi~i'k.lerini hafifçe geri çdı:ilmek zo. . . 

(&§tarafı 1 inci sayfada) Almanya.ya giderek. orada i~ alma.. çıbnımı da talbii biır şeydir. 

yınız.» nmıda •bırakmışlardır. K zılol'dunun 
ları o:runan .ve çalılıklarla örtülü la.rını ısı:edi. Aynı zamanda temin et Alınan'Ya Fransanın, daha doğ-

Neşreıdi'len resmi bir te!blj,ğ, gö. birçok binlikleri kuvvetlerini birleş. 
l'Ü~eler esnas•nda önemli müzake.. tirerek karşılık taarru"Za geçmişler 
Teler yapıldrğın ı ve umumi dur~. meslkfuı ıbir malıalıli geri almışlar, 

(Lftarafı l inci sayfada) yolsuz bir .araziden geçer& jyiı.:e ti Jci !bütün düşünc~nde deıvlet rusu F ranıs:ız mi.1etiınin dlostluğuınu 
lelketimfae cani•yane tecavüzleri t•ahJcim e<l'.i~ olan ve inadla mü. Teıisıi Mareşal Peıtain ile tam bir mu elde etmek. isteğinde devam etmek. 
hazı.nladıııkları sırada Sovyetler Bir daiaa edilen düşman mevzilerine tabaık.a<t ha:lindedu. le beraber bllhaıssa Alman aısı'kerini 
liğine lkarşı UıIIJ.umi bir bl~ vü _ kadaır ilerlemişler ve baş!ka istih- Fra.n:sız Başvekili Mösyö Piyer hedef tutan sıuiıkasdler Lırşıs:nda 

· mun her bakımdan incelendiğini bıl iiç top ve 13 tank ele geçirmişlerdir. 
dirmektedir. Nahas Paşanın ilk fır- Be.şka bütün kesimlerdeki Alman 
satta parllamentoda beyanatta lbu. ~aarruızları başarı ile püskürtülmüş.. 

~uda getiıı:ımeğe v.e Amerika He 'kam ıtesisl€ri zap.tetmişlertli.r. Lavaa bu fikir, bu temenni ve bu pddetli tedıbiıiler a-lmak. yolu·na gir. 
Iıngiltereyi de bu bloka sokarak Alın.an ha.va kuvvetlerı. muha - isteğinde samimi midir, d~ mi.. di. Haik a.rasından rehine afdı. Sut. 
Sovyetler B'irliğini diğer memle- rebe tayyarelerile sahra ve top d.ir, daha doğııusu fikir. temenni ve kaedlın failini bulamayınca rchineıyi 
1ketleırden tamamilc tecrid etmeğ~ mewilerine ımüteım.e.rkız taarruz ~ istdk.lerinden bir kısmını iç~nde idam eıtti. İhtiyat tedbirlerıin• artır. lunacağı tahmin e~r. tür. ---o 

Ruzveltle Çörçilin 
akraba oldukları 

meydana çıkarıldı 

Berlin bir §ey ~öylemiyor muv~ffaık olacaıklarını ciddi suret. lar yapmıŞlardrr. sa1k!tamış mıdıır, saklamamış mıdır, dı, bütün hu hadise'leri:ı verdiği ız. 
Berlin, 24 (AA.) - Şark cep. te ümid ediyıorlardı. SLvastopol ıetraimcla yapılan mu araştırmıya hiç lüzum görmüyorınz, tırab da Almanlıı.u öteden.beri ta. 

fıesinde A:lmanların yeni hareket.. Alman ordusunun bize haince harebelCTde dıüşm.an kay·ı.bları 7 y~ diiışünüyoruz ki, Mösyö Pi. klb ett,l10leri Fra~ız dostl.ığu hede. 
!c-re başladıklarına dair yaıbancı is- saldırışınıda.n b1r müdldet evvel den 22 Hazirana kadaı· 1~ bin esir 1 yeı- La.v~:ın. h:ıhar ettiği temenniler. ~nden iyice uzaklaştırdı, ingilizle. 
tiıhbarat büııolarından gelen telgraf. Hit'ler ımeŞhur Hcasi bu İi\ jçjın İın- v~ .~38 ~.u bulmuştur. Inadla ve de yekdıgennden çok farklı ~eb~- mı Sen Nazere karşı yaptıkliarı bae.. 
kır BC'l"Iinde ne teyid ne de tekzı"b gil'terey.e gıöır..ırerdi. Halbuki 0 güne g'OIV"l.IB goguse yapıla11 muharebe • ler doJ.aıyısiUe Fııansız mil!etinln hıç kın esnasında bir kısım Fransız ha.1.. 

Nevyıodc., 24 (AA) -- Neıvyı&rk edilmektedir. kadar Alman •bası;:u ile radyoları lerde 2014 u:ıprak ve beton ik.ale a. bir kısmı ile mütabık ıoftwnıyacağını kındaın yardtm gördükleri iddiası 
hal tercümelerı evnk mahzeni mu. Bu hususta «Askeri vaziyet» e en kaba ıtalbirlerle cİngiliz ve A- lırunış; 65 hın 254 mayin kaldırıl • düşüın.mdkte 'büyük bir isabet ihti.. Fransıız millletindn hôsleıfoj g~tere
lıarrİTi Roosevelt·le Churchi\:'m U- dair yegane resmi te.ıbl:ğleri neşre.. meriıkan pluwkraularını,. mütema.. mışt.ıT. . . . . m.ali bull:um.acak.tr. celk hacliseleT ar.a.sında basit bir nÜ.-
mıkta.n birbirbriniu yeğenler. olduk deın Almaın Başkumanılanlığını.n d.iıyen ta•hlkir ediyordu. H<:'ssin va. Şaıtk .ooplhesının m~rkez kes~ın Almanya sulh zamanında başla.. mllllle dlaraık sayılabiür. 
larını tesa :f<ıfen meydana ç:kar. hareket ta.rzın:ı işaret ediimektedir. ziof.esi Kızıl tehlilke masalı ile İn ~ dle; genleırdıe bolş~vık Ç€!teler7ne yaırak, lhad.J :içinde hatta harbden Alınan.ya hedef oduğu ~uikat>dler 
mıştır. Almanl~ gen\~ bir gedik açtlar gilitı: ~ Amerikanı devlet adamla. kar§l yap~lan ten.kıl har~O'tl}-e~ıne ~nra Fra'llSa~ .hep dostl~k. iste. k~rşllnn~a d~ sabır g~ster~ilir miy 

---o MOskova 24 (A.A.) - Krasnaya rını kıo.rkuıtımak ve Sovyeıtıler Bir _ murva.ffakıyıetle d~vam .edılmışltır. d1. Bu dıoscluıgu e~de etmek ıçın de dı.. tedr.01 .f;7rınde çok ılen gıtmeme. 
"B d ag"' az ısında Zveozda gaZ'etesi muhabirbin bu-. Iiğiıne karşı açılacak cehil.i saHb> Volil1Jkıof cephesınd.7 m.adla y.apı- Mwn.ilh anlaşmaaı'lldan sonra akdet-ı yi yaıpalbıhr rn.İy'di) Haya.ı.ı bahis 

rO " m gün bilıdiırd:ğine göre Almanlar 1 harb:ne bu memlcıketlerin de işti. l~~ ~ufrıare~l~! ~etıc~mdc;v pek ti.ği muahede dahil olma& ü.zere her mevzuu olan bir el.evlet için bu su. 
kırk fOp Saklanmış Hal'kıof cephesinin bir kesiminıde j rakini temin etrnl:!kti. Hitler ve a.. b~yuk arazı guçtl.uklerıne ragme~ f~ta.n isıtifade etnüye çalıştı. a:1i kestirip atmanıın güç oldu.ğwnu 

b 1 d Sovyet mü.dafaa. hatlarır:da olduk.! ve-nesinin bu teşeıb~iis!e.ri .. ne .neti- dıuışm.an gru~ların~ e~fındaikı Eğer gatib. c?Phesinin yıkılmasın. ı.abu~. et.'?eıllyiz.. _ 
ku;naş U Uil U ça .geniş bır gedlk açmaga muvaf- ce v~rdi? MeanJeık.etıanız1 öıt:ekı dev ~r darat'tılm!.~L.. ~şm.anm .dan sonra elimtte geçen Fransız ve Moışyo f>Jyer LavaJ Ahnanyanın 
(flaJtarafı 1 :nci sayfada) 

racaat etmiştir. Mağaza sahibi, 
vaıkıtin geç olduğunu söy1iyereık er 
tesi gün gelmesini tüccara bild1r • 
miŞtir. Dün sa.balı er'.kımden tek • 
ror mağazaya giden tüccar, ma11a
rın satılmış olduğu cevabile lkarşı
laşmı~tıır. Bunun üzerinıe dükkan 
sahibi, haızırlanımış olan faturaları 
da kemlisin-c göSİ.C'.rm'ştlr. Vazı -
yette;n şüphelenen tüccarın şika -
yeti üızer!ıle bölge iaşe müdürlüğü 
mağazayı ara1iınış ve muhtelif y.cr 
!erde üçer beşer sakln.n:mı~ olarak 
40 tıop kunnaş bulmuşcur. Zabıt .tu
tulnıuış ve müe~.sese sc:hibii bak!kın
da kanuna takibata geçilmiştir. 

f~ olmuşlardır. Almonlar dar bi.r 1 le:tleııdıeın. a~ıı.rıınayı hed'ef tutan yenı çıkış teşebbuslerı akim kal .. İısviıçre gazeteleırirfl'de görmii§ oldu. zaferini istiyc'birir. Bir Rus mu'Vaffa 
cephede yaptıkları barru~ 200 ~E·tlercilerin hesabl~rı yanlış çıktı. mı~ıır.A . .·· 

0 
; • muz .ufak tefe& fıkra ve: hik~~ele~- kıye~in ..ı:~a~ı .:tam~~en }jolş~ 

tan:k ve bunların arkasında bıııçodt Inıgiltcre ile A:manka Sovye<tler Fı.nlanmya korf.~z.n~e ~afı.f mu. de bır y&nilışlık yıoksa, dıyeceg.ız kı, v.ikleştırecegııu. du~neb ·lir, şerlenn 
piyade birlikleri kul1arın11şlard1r. Birliiğine karşı açılan cihad'a işti- h~ı-.ebe iayyareleıı sen bır Sovyet Almaınya Fra.nsaya giren her nde.. elh.venini tereilh edebilir. Bir AL 

Cepb~11fin diğer kes'mlerinde de ra ketrnediler. Almanya, Ru.!:yaya hu<:urrlbotunu batırmışlardu. cinden tam bir centilmen ~:ibi dav- maaı _ Fran51Z dostlhığunun Avırupa.. 
Almanlaır otuzıar tanklık g.ru:p]arla 'karşı İnıgil!tere ile birleşmeği ümid Muran~da :'."ı\.lma~ avcılan 11 ıranmasını istemiş ve temin etmi~ yı ası.rrl1ardanberi çekt:ği tztırab]a.r. 
gecfi'kler a.çmağa çalışıy?rlar.. .. ederken İng.ilterenin Rusıya ile 'bir tayıyare duşurmuşlerdı:. Fakat Almanyanin bu doatluBt dan 'kuır1taracağını ileri siirebili.r. Bü 
Bazı Sovyet b'.rliklerı yem mu. liıkıte kıend1'sine karşı harbe devam Sovyet tebllgl isteği Fransız halkının kökleşmiş tün oo dıüşiince ve temennilerinde 

ciafaa m~vzileırine çe.k.ilmek wrun cthğini gördü. . MoSko\~a 24 .<~.A) - Bu saı?ah- hi:slenile k.aırşulaştı. Bu kökleşmiş lı.i~~e kaıp1hnıyan Fransız münevver 
da k.almıştır. Birr serııelıik Alınan • Sovıyet har- 'kı Sovyıct te~lıgl; dun gece Sıv~s. hi.sllere yadı.udilerin tabii olaraik ka. leri a.rmııında b.irçok taTaftar bu!abj_ 

0 bi, Alman emperyalist ıpoliti'kas1.. ~pol cephe::ı~e R~s kuvvetlen - bul edildbi'tecek olan Alman düş. lir, fakat dü~nıcelerin, kanaatleri. 

Deni. z~erde nın tamaımile iıflfıs etıtiğini ve Rus. nın. sayıca U~U.~· d~ş.ı:nan kuvvet. manhkJa.rı e'kbndı, onrı.ı da Alman.. nin ih<ilk kült1esi arasına girme-si an. 
_ , 4--~d ~- k . . l h lerıne karşı şıacıetıı savaşlara de- 1 c:.~, n_ seferini armasl.indan ak bütün haırlbi'n tam zaferinin Al. ) ayıı rAXı. e ı.ıuı€1 ıçın yapı an ı e. titillcl . . li di ktedir C yan n ~T~ ..., c 

(BaJtarah 1 inci sayfada) sablaırla cephe gıeris!nin inhilal e .. va~ e 'ermı : l'.ffi: .. · e~ soma peık büyük ve canı bi: varlık manya ta.rafından kazanıhnasına, 
.Amerikan gemiılerine karşı müca • deceği ha'kklnda besle-nen ümidle. h'?nın. haş~~ . k~sıımlennd~ onemlı tefk,il eden Fransız komünıistı]e-r'inin yalıud bir wnumi .anhşm:ı sulhiinün 
delelecindıe yeni muvaffakıyetler rin suya dü;iltüğüntl göstermi$f;ir. hıç bır degiŞilklık <>lmamıştır. p110ıpaıgaındaları ve hareketıle:ri tn'kib drde ed.lı1mesinıe bai{lıdır. Bunun-la 
kazanmışlardır. Atlanti•kıte Ameri~ ASkcri bilılınçoda, Al.m.anlar ıçin, 1 ~.?.s'koıva,. 24 (A.A.) - Sovyet etti. beraı'ber geçim :zıorlukları dolayısile 

k h' · · • ı...: 1 • k d ~ · teottgme ektır: Bu arada iktisadi :r:orhrklaTJın, F iz 1 · · Al it 
kan dana.nımasını~ ~ı ı ımrtayesıA. lsı.ıylası.l. vl.u. ~ ' a ar agır netıce. Batı cephesinin bir kesiminde h _,._ l . d l ·ı k Luıl ra~d a:rr:e .ennbı·~···k m'ba~ya~~ı_ gd~ 

Tebliğlere 
hududund1 

göre Mısır 
son vaziyet 

allmda bulunan ŞL"llal ve O a · ere ul() uu'ur. R . 'l . h.. d Al aııo zaruret en o ~ısı e ao e- mesı aıvetmm u,u ır sa.na a 
merilkaırun sahıil sular mda ka:.file •• ı Kışıın Alınan komuıtanılığı ba • us m.ev~ ez:nk . f uc~~ e en kin 1:- diılen muihtelif tedlbiTlerin dio~rduık xaıbul yüzü görmesi pek müm'kün. 
lere dahil ve topyekun 102 bin ton harda kat'i taarruza ~çileceğini ~~~ pıya .1esı,d e~ı 1 ır ma k e ı lan stk:ını:ıları da um,tmıya!ım. dür. N'tekim şimdiden Almanya.da 
ha ---·:-. .:ıe 20 düs.man ti<:a·net ge • ı birçok defa b;ldirdi Fakat ıbahar ht~. -~teşı :. k.~rtül.ur~.mt~ş vAe 1 arşı FTansa, miktarı iyice a'Zaltrlmış yüz binlerce Fransız am~esi çalış.. 

(
D-. f l • · yf d ) uıuuulll,ll • f ..:ı- - ' • , ucurrua pus ur muş ur. man. ,_ .,_, ·'d L • • ai 
~tara ı mcı sa a a ~i <licıni_.zaltı]arımızı tasrkaaın~~ ~a,n .. ord .. usunun böyl.e bi.r te. şeb. 1ar 200 den fazla ö.lü vermişlerdir. ohn.alkla beraoer ı~ yı.ıı ıı.noeırı «şg maktadı.r - ** 

DÜın bütıün oıi;n seyyar kolları • ı- . ...ı. B ndan b"~ VJ.J. w:: .J- v~ı. AL 0~ batLI'ııııu.ı*ı.r. . U ~ . vusunıu gıor.meucn gc-çtı. ~ıa · Smolen~k hölgesınde çeteierimiz 
mız mevzilerimizin batısında faa. himaye gemıiSıle başka v4 gemı de ma~lar Sovyeıt ccphesnin muhU>liıf iki güınd'e 2000 Aıman ö·ldürmüştür 
li)ıet gootermişler<lir. torpil .isaıbeti ala·rak agıır hasara ~ıım~e-riinıe ımuamam kuvvetler 7 tank, 7 otomobil, 16 kamyon tah.. 

Gambut'u.n cemı.bund:ı düşma - uğramıştır. yıgmaga devam ediyorlar. ~erç rib etmiştk-. 
nıın hazırlJık. hareketleri mü~ahede * . . ber.zahıınıda Ailmanlar sayLca us • Kanlı boğufma 
edilmiştir. Londra 24 (A.A.). :-- Ye~ In ~ t~ h:ıva ku.vv€-tleri ve tank bir ... Mosklova, 24 .AA) - lrvestia 

Dün bütıü.n gün Sollumun şima. giliz matbuaıt ata.şesı ıle maıye-tuu liklen sayesı~ terak.kiler elde et gazetesi muha.ohirinin bu:gün Sivas.. 
lind'eıki kesimde küçük düşman Rusya-ya ~tüırmekte olan vapur meğe ve kvt'alarırruzı geri a.t.ımağa topoT dan bi~dirdiğine göre gece 
müfr~leri ku.vvetlerimizin hü ,.. yolda tx>-rpi1lerunişıt:r. Bu sa~ah A- muvaffak olmuşlardır. Cephenin ı gündüz şiddetlı muharehe1e~ cere.. 
cumuna uğramJ$ır. vam kamarasında bu haberı vıe • 'bazı 'kesiımılerinde Almanlann i.le- yan etmdktedır. Alman kumandan.. 

Alınan tebliği ren iStillllbaraıtı . nazırı. ~ando~ ride buna benrzer muvaffakiyetJler il lığı cepheye yeni zıııhlı birükilcT ve 
Berlin 24 (A.A.) - Resmi teb- Braclken aıt~ş; ile ~'Y:etınır:. s.ag :~de. etnneleri . ihtimal dışında de- büyii1k miktarda top ve tayyaTe gön.. 

liğ: .. olduklarını ila.ve etmışt.r. ~uhlm gıldı:r, fakaıt dı.işm:mın Kerç ber - dermeğe devam ediyor. Almanlar 
Şimali Mrilkada T~bnıl k ~m:ısl - miktarda neşr-ıyat malzemesı kay. za!hınrla kaza.nıdığı muvaffakiyet • fası[asıız top ve ha~ toplan ate!!L 

ta'hikem mevlkii:ne getıri en esır e. bedilmiştir. ler giıbi başarılann harbin netice. le ve bava bombardımanile kıt'a!~ 
rin sa•yısı 33 bini bulmuştur. Bir İngiliz gemisi daha batırıl~ı sini tayıirrı hususunda hiç bir tesiri Tımızı harekets:z bırakmağa çaıhş.. 
M~r hududunda mevzii muha- Vaşingtıon 24 (A.:'-.) -: Ba~~€ olınıyacağı aşiı!ci.rdm Bu muvaffa- maktadırlar Askerlerimiz eon dere 

rebeler olmuştur. nazırlığı oııta tonaJda bır İngıliz lôyet11.a- muıvak!kat mahiyetterir. !b"yük hl . t · d k_- t 
Mal't.ada hava ;stinad noktala!'l. · · ; ., · ir.ı-gilter~ kıyısı a- ce u r ces:ue ve ına os e.. 

run bombaroıanannıa iyi netice • g~~ ~~mil mesafede tor • --o riyor1ar. Düşmanın kayıpları her 
lede devam ediL"ni$1;ir. ç. ar:<: .. bildir-n-cktedır İngiliz Libya harbinin Lon~rada giin aTtma'ktadır. Her taarruzdan 

İtalyan tebliği P~.ııen ·gı.~ kurtulaniar doğu k sonra muharebe sabası binlerce 
-~· yıWk gemı en. . ık 1 1 a isleri d'üşman ölüsile doluyor. 

Roma 24 (A.A.) - İtalyan Oıu"'- limanlarındaını bırıne ç arı mış ar Londra, 24 (AA) - M<>sk.o-va 
lan umumi kara.rı(.ıhınm 757 mı .. dır. ' (Baıtarafı 1 inci sayfada) radyıo-s11 !bugün So-vyet kıt'alannın 
maralı teıbl ~ : 'TT-ıı.:~e 24 (AA.) - Ort~artk k d ,J•:.:- d" k.. ·· g·" .ıı.' b' kah"l d n daki h ,nıdJ.ı.u. • ~. a an uuuer onıne-z ıırsııye .... ~ kuvveuı ır mu ı taarruz an 

L by.a iJe M sır arasın u .: hava tı:b~ı: 
1
_ . . .l.~... uh !erek Liıbya yemlgi!:ri hakkında tam sonra Sivastopolun şimal cephesin. 

<lu .l·da il".,..; unsurlarımız mevzıı T"rnıllı tavvare 1::rımız uuı ~ m d bul . 
tıC:e u:rde bulunmuşlardır. Tiıb';-~"e bink~ç tayyarenin· hima • y~~~:ıe .unacağını .ü~id .:tti ,.. de Hin bi~ tepeyi ~eri alrnr, olduk. 

rn·,__,,~ bö1 · ...:ıp ...n.nradan ya. ·. .d t t ·d,, iki ia. gmı soylemiş ve dem.ıştır kı. !arını b1ldırmektedır. Bu tepe Al. 
.ıoınUil\. ıges.nu- i:>V'U yesi.OOe gı en ora onaJ"' "- ......:ı.~- b" . . hl ~ f d d.. _J'l . 
1 t~:-1 hareketlen esna. . . SaJ gu··nu·· "'rta A'kıde _ - .nıı.amıu.ııdlll ırlkaç ~ı; zır ı maınıar tar·a ın an un zaptu.oı mış. 

pı an uu.ı.ı=eme şe gemısme 1 V film nll • • ' •ı A 1 d • ' 
smda alıaıan esir ır.iıktan 33,000 e nizde Spartivento burnu açığında b ' e e~.ı_:m·ı~ sı ~k ~rınBa 

1 
aırtı __ . -------------

ÇııkMi.lnuştır. taarruz etmişlerdıir. İki ticaret va. ~d mf a uıınah· ..JL.. rr::a• tır. 
1
un a~ 

h ek 1 :ı.......ı.ı ka d rnlmi. ve mu a aa vıe aııı..11:yıe nazır arm 
Bir ihata ar et . . puruna isa-ıı:ı..e·~ Y e · :;. a dlildkfti.ni çe'kıme!k lazımdır. Çünki.i 

Kahire, 24 (A.A.) - MıhveTJn bunlar~~~. bı:.1~:n ~rk.~dan ,: suy zııihlı tümooıleriımız ve Amerikan 
C.ıpuzzo ve Halfayan~n ar~st~dan gömüldugu gorulmüşt~r._ B:r. de~ taıruldan dlüşmanınkilerden daha 
dolaşarak cenuba dog~ hır Jhata troyerde vuku b.ulan bı~ ınfılak d k1JVVet~ sila'hlarla cepheye gönde. 
hare'keti ""'pmak su~etile taarruza lavısile ibu gem1ye de ısa bet kay. .1 t 'h" . . 1... •• ..'k e..... 

J- ı· ı J rı mezse, arı ıım.ızın en ı.•uyu .ı.,;-
gcçec ğ'ru gösteren .bazı n amet er dedildiği anl:aşılml~tır. Iaıket1erinden birini yasarız. 
m tl Böyle bır ıhareket, ara. o .. .. . . 

evcu ur, • ·ı Bund'an soma kürsuye gelen Sır 
z:inin nTızalı olması dJolayısi1e bazı Al manya dan temsçı er S:t ff d c . A K rası 
güç: ükler arzetmekte ise de imkan. a ~~- ,. rıdprps, vaı:nd ~~ '--· -

w• • galiyor nm ~erı uTUma aı muıza,r.g: -
sız degıldır. v relere iki gün ayıracağını bil~ir. 

Akdenlzde lngiliı donanmasının 1stanlbu1, 2.J (t\.A.) - Tenis ··şt· · 
vazifesi güçlqti . ajanlıi1nıdan tebliğ edilmi_ştir: mlş~~~ıeb'usu Brays, meclisin dön 

Londn, 24 (A./d .. - Ro_Yte~. Ankanda terti.b olu.nan tenis tur • .....,.,,,,,;ni arzu eden Çö"rçilin haber -
T k ıh r liz ba'.h nurvu·na İ§trak etmek üzere Alman ....... ~ 

.ooruk'un . ay . l ın~fı . .. n~edsı- __ J memleketimizi ziyaret ede. dar e-.d'ilip edilmediğini sormuştur. 
nın .Alcderuzdekı vazı esı uzenn e YillllıaD l erdiv . bd . 
çifte tesir yapm!ştır. Londranın sa- cek ofan Al.nan. tenisçi.len ile böL Atl~;.bu sua: V g! oev~ .. a, 
Jôih' t1i k aklarında deniPdiğine gem.iz mı.;.hteHtınin l O. 11 ve ? 2 başveblıın Amerı..ltada ı>:k muhım 
gör;eMalta~: giden yol ile Kıbrışa Temmuzda Tahımd~ bölge kortla. meselelerle meşgul oltlugun~ fa -
ve Hayfaya giden yoilar ibooda.n rında müsabakalar yapmaları teltar. kıat memlekett.~m ı:zun ~ddet 

·· · - etmi tir. uzak ·kalmıyacagmı soylemı-Ir. 

Sinema projeksiyon 
makineleri 

Ses tertibatı 

Amplilikatörleri 

Türkiye vekili· 

NECiP IBSBS 
:biaııbıaJ...Beyoğlu., lstikli.l caa. 193 

lnglz - Sovyet muahede
sinın gizli hükümleri 

Memleket içinde yeniden 5 
sıhhat merkezi açıhyor 

(Bafta.rafı l inci ,ayfada) (Bqtarafı 1 inci sayfada) 
İsveç gazetesinin ifşaatı Rumen ef_ 35 Üradan 60 liraya ka·dar, ebelerin 
'karında bir heyecan uyand~ .. 20 !Hadan 30 liraya kadar. sıhhat 
tır. Gizli muahedenin Roonanyaya memuTları.nın 20 liradan 30 lirıaya 
aid nıaddelerı pek tabii olarak her kad-v, melkteb.iz sıhhat memurları.. 
şeyden evvel Rumen matbuatının nın on beş liraya kadar, baş hem§i. 
dilkkaıtini çıe.kımcktedir. Bu ıı'l.adıde. relerin 30 Iha ve hasta bakıcıların 
Ierde Romanyanıııı, İngılterer.iitn 15 liradan 25 liraya kadar yüksele. 
muvafakatile, Sovyet nüfuz böl - ccıktiT. 
gesine bağlana.cağından; Sovyetle. MevcUlcl memurlardan yeni ma. 
re Romaınyada istinad nok'tiları ih aşla:rını ıabnıya barem kanunu mu. 
&.s eıtımek ve ıbu memleket ıü.rerin cibince istihkak keısbetmiş olanların 
de aSkeri w siyasi bir kontrol cetvelleri Vekaletçe hazırlanmakta 
kurma:'k ha1k!kının verileceğinden ve bir Ağustostan itibaren ma.aşla.. 
bahsedilırıelkttediır. rını almak Üzi!re icabeden hazırl:ıık.. 

İngilterenün, giriştiği nevmidane lıar yapıUma.kt:ıdr. 
mücadelede, &manyayı bugün so. --------------
ğuk'karuılıtlllkla Sovyetlere teslim SATILIK OTOMOBiLLER • 
etmeıkte ve üç sene evvel ga·ranti- . 
· · k bul eıttt.i k ·sıed~ğ· bu BıT spor kaıpalı Ford otomobili, 

W::..~eka' ı· h ·ırmde ·~-~1..ı..! te 40 Model Nas'h. Tak.si ve bi:r a.det 
mtuua e ı arı a an Sl.w=A~~ - . (D T "'h) b·1· 
redıdüt etmediği şimdi bir kere da- yenıı oç enezzu . otomo ı ı 
R.. t . .. d ...A--. '"" • aa.tııl:ıktı r. Satış 2 7 Hazıran Cumar., 
JJa ee)"Y'U 1;;1wıı1~1r. . •• •• 14 d ş·...ı.. k 
Eden muahedenin tasdikini istedi tesıı gunıu saat e • ı~ıaone yo u.. 
Amstcrdam 24 (AA.) _ D. N. ~;a Baınkalar gara1ında yapıla.. 

B.: . c __ ır_·----------~ 
İngilirz istihbarat s~ıvisinin bil • Kocaeli Sulh Hukuk Mahkeme. 

d'irdıiğine göre, harıciye naz.ırı F- sinden: 
den, bugünkü Ça~mha günü A. 
vam Kamarasında Inıgiliz - Sovyet Satılık Üzüm 
muabOO.esiınin tasdik edilmiş nüs. izmitte un tıiiccan Vı! miiterabhiıl Ra. 
hasım bu kabil muahedelerin pa'I'- sim görgüıtden ka.12.n İzınitte Ankara 
lannenıtoda kalması mutad olan caddesfııddıi mağnasııııfa bulunan 
mü!hletiın bitmesini beklemeden ('1506) k31o rezzaJri üzümleri açık artır. 
evvel, kıralın imzasına ar.zet.meği ma Slll'eUie l/'1/942 Çarşamba günü saat 
t(!ıldiıf eıtmişıiıı. 15.).'1 ar.ısıııda satılacağından tallb olan. 

Muahede tasdik edildi 1U'ID ~ edilen klymetln % '2,5 
Lonicl.ra, 24 (AA.) - Bugünl ııdsbeti ola.o. 250 lira depozit.ıı ak~.elerlle 

Kral Rus _ lngiliz ittifaknı ıtarsdik J>itl.ilııte müra.caat eylemeleri llil.n olu • 
etmiştİT. nUT. 

Satihk istor demir kepenkler l 
Muhtelll boylarda sağlam ve bütün tcfeniiaUa.rlle lblrllkte satılmaktadır. 

TaYblerln Sirkecide h Anadolu a.ml:ıarma müraoo.3tlıan. 




