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l 
Yeni Ruzvelt
Çörçil mülakatı ! ı 

-=<"=--·----! 

ÇÖRÇIL 
Amerika
da temasa 
başladı 

lki sef araaında bugün
lerde yeni bir görüşme 
ihtiyacının hasıl olmaaı

nı icap ettiren sebeple
rin başında 1942 müda
faası ve ikinci cephe me
şelesi bulunmak gerek
tir. 

ETEM iZZET BENiCE 

İngiliz Başvekıili Çörçil'in Ame· 
r'..ka Cumhurreisi Ruzvclı ile gö
rüşmek üzere Amerikaya vasıl 

olduğu bugün ilan ediliyor. 
İki müttefik de\·let reeülü ara

sında bilhassa ölfun ve kalımı icap 
ettirecek gc11i~likte bir harbin 
seyri içinde zaman zaman buluş
mak, görüşmek tabiidir. Çörçil -
Ruzvelt arasında ittifak anla-şnıa
sını, AUantik ~l· annamcsini te
min eden mülakatlardan sonra bu 
ü~ü ncü görii~!nen.in vukuunu tes
hil eden sebepler arasında bizce 
eıı başta 194!? müdafaası ve ikinci 
ceı>lıe açılması meseleled bulun
sa gerektir. 

lllihver taarr uzu bugün için en 
civch-li deHesine girmek arife· 
sindedir. Bu arife ay ıııi zamanda 
karanlık, esrarlı bir perde ile ör 
tülmüştür. Japonyanııı nereye ta
arruz ed eceği, İtalyanın bu yaz 
içinde deruh le edeceği bir taar
ruzi ve teca \ iizi vaziyet olup ol· 
nıad&ğı ~ Alnıa uyanın Libya taar
rum 'e Rus cephesi dışında her
baıızi bir i>tikaruelte taarruz e· 
meli bulunup bulunmadığı h enüz 
nıeçhuldiir, 

Filhal<ika, Japonya 0nıiiki Wıl

d c Çini mağlup etmek ve Çin sa
hillerine tanı amile yerı..şmek bır
SJ ile dövüşmekte ve fakat: 

a - Hindistona karşı 
b - Sovyet Rnsyaya kuşı 
c - A vuslTalyaya karşı 
d - Aınen1<2dan gelecek taar

ruzlara karşı 

durnıaksız.ın hazırlanır göriin
mcktedi.r. Almanyaya gelince, 
Libya cephesindeki taarrunınun 

bu solhas ında muvaffak olmuş 

sayılabilir. Bellııi de, R<>mmel kuv· 
vetleri Mısır hududuna kadar da
yanabilttcklenlir. Bundan öteye 
Mısıra ve Süveyşe taarrın hazır· 
lığı için bir ilı;i aylık bir tevaklnıf 
ancak bahis menmı olabilir. Fa· 
kat, Rus cepbesbıde henüz büyük 
Alman taal'l'ttzu başlamış değil

dir. Sıvastıopol'un düşürülmesi ile 
meşgul bulunan Alman ve Rumen 
kıt'alarının limana taınaınile ha· 
kim olmasından ve cenup gerisin
deki piİ.riirii tasfiye etmiş bulun· 
mnsından sonra D<meç bölgesin· 

de hakiki büyi ik Alman taarru
zunun başlaması muhtemel oldu
ğu kadar biiyük taarruzun şimal
den, merkc:ı:dcn ve cenuptan hü· 
yiik bir çc-.irmeyi ve imha harbi
ni celbeylemeyi istihdaf eden bir 
plıin dah ilinde başlaması ve inki
ş:ıf ctlll<'si de muhtemeldir. 

Z ·fere hi~ olmazsa Asya, Avnı

pa, Orta \"e Yakı n Şar~ ile Şi

m nli Airika ve A kdeniz-de 1942 
sonbaharı sonnna kadar ulaşmak 
aznıile tırn ağını dişine takarak 
çnrpışacak olan Mihver oı-dulnrı 

Lurşısmda şiddetli bir mukavemet 
gösterebilmek; Rusyayı ayakta 
tutmak, Mısırda kalmak, Orta ve 
Yakın Şarkla, Hindistanda, Akde. 
ni,de bakim mevkii muhafaza e
dcbilınek de hiç şiiplıe yok ki de· 
nıoluasyaların en bir.inci hayat 
davasıd1r, 19(2 miidafaası içi.nde 
nıiittefiklcr hesabın a denizler ve 

• nıııvasala yollan da biiyük bir 
eh·emmiyet ifade etnıiye bıışla
mışlır, Çünkii, denizle rde de harp 
şiddet bulınuşhır ve verllen za
yiat nğırlaşnııya başlanuştır. Bi· 
naenal<ıyh, günün ve 1942 ya21-
ıun durumunu ifadelendirirken 

1 l İngiliz Başveki
, linc Genel Kur-

B k İngiliz Baş\'ekili m ay aş a n ı _ Çiirça 

refaKat ediyor! Neler müza
Ç~rçlllD Amerı11a. 
ya nas11 gıttıtı ve 
11& kadar .ııaıacağı 

11,a oıaamuyor 
Londra 19 (A.A.) - B.B.C. 

Ingiliz BC4Jvekili Çöl'Ç'..lin Bir
leşik Arnerika'j'a muvasalat 
ettiği gece Va~:ngtonda be· 
yaz sarayda ve bu sahalı 
Londrada reıımen beyan ol
Junmuştur. 

ÇöD,ile İngiliz İmpara·to<r
luğu Erktl-ruharbiye Reisi ile, 
& Joanmatfuiye Bn:ıkıltibi ve 

(Devamı 3 ün<"il Sa}ı;fede) 

Heydrih'in ka
r tillcri ölü olarak 

ele geçirildi 

Banlar lntııızıer 

kere ediliyor 
1 

Ruzveltin 
tafsilat 

katibi 
verdi 

Londra, 19 (A.A.) - •B.B. 
C.• Amerika Cumhurreisliği 
katibi, Çöroçiriıı :ı.iyaretinin 

1 
el~mmi,.e tiıı i tebarüz ettir - ' 
miştir. Bu mulakatta başlıca 1 

şunlar göriişiilecektir: 

1 - Bngüııkil har bin idaresi 
Te ka>.an ı lnıası. 

2 - Avrupada bn yıl 2 ııei 

bir cephe açılması. 

(Devamı 3 üncü $a.lıif~de) 

Yuna·n Kralı 
Vaşingtonda 
1Reis Ruzveltin 

misafiri 
tarafından paraııt- Yunaaııtaa•da 11• 
ı Ilı a ılm ' iki · ~ f•• lı•f gflnd ıooo 

Çek. ımıt 1 kişi 6lmtlş ı 
Londra 19 (AA.)- B .B.C. Dün 

akşam Prag r aqyosu, Heyd'ric'lı.e 
suikast yapanların yakalanıdıkla
ımı bikl!mışitir. Bunlar saklan
dıkları kıilisede, teslin1 olmak is
tememişler ve vukua gelen çar
pışmada h epsi ö1dikülmüştik. 

Bunlar Çek t1ı:biiyetinden idi, 
Alman radyosuna göre b unlar 

İ'rıgili.z tayyareleri tarafından pa
raşütle bıra&ıhnışlard ır . 

Son ijç haiitada Pragda idam e
dilenlerin sayJSJ. :ıoo ü buhnuşlur. 

Londra 19 (A .A .)- BıB.C. Va
cı'-'l&tonda b ulunmak.!a olan Yu
nan Krah J orj bir hafta evvel 

Tab11uğu ziyaret ettiğini ıı{şa ede
rek oradaki garnirondan sitayişle 
ıbahsetm.iştir • 

Kral bir Ç'Qk Yunanlı efradın 
Yu.naırustaıııdan kaçrnağa muvaf
fak o:!duklarmı ve şimdi bunların 
Orta Şarkta bulunduklannı söy· 
lemiş ve geç•n ~ Yuna.nistand"a 

CİNAYET Mİ? 

Bir kadın odasın· 
da ölü bulundu 
Ceset Morga Kaldırıldı 
F atihte Hasanhalife mahalle

slıııde 110 numaralı evde yçı lnız 
lba~ına oturan Fa1ıma Ze.lı:ra adın
d a 40 yaşlannda bir kadın ada
sında ölü olarak bulmıım ıı._."1.ur. 

Vuku bulan Hı'bar üzerine ha
d:seye milddeiuanumilik ellroy
anuış, adliye dok;toru Hikmet Lil-

m er d .. n eve gi.ciıerek Fatıma Zeh

ranın cesedini muayene etmi.;tir. 

Ölü kadının cesedinde bar'z b:r 
takım yara ve bere izleri görül
düğilin<len bir cimayete ku rban 

gitımıesi ~i.iıplhesile ceset morga 
1."3ldml 'llış!.,:, 

Ekmek İşi Tahkikatının Sonu : 

3Memur,11 Fırıncı 
Adliyeye Verildi 

Ekmek yolsuzluğu yapan fırın .. 
/arın isimlerini yazıyoruz 

Ekmek yolsuzluğu tahkikatınm 
nEitl<:ele nrl'i ğilııi dü.n h aber V'er
m i§t:k. Bu tahkıi.kat neoti.cıes inde 
Kalyı0ncukulluğunda Reşit Şener, 
Galatada ıteootibey cadıdesindıe 
Yorgi Kasabidis, .Asmalmıesci<tte 

Mustafa Şimşek, Yi.iksekıkaldınm 

da Mahmut Çakar ,Yük.sckı~:a·dı
rımıda M'esut Okul, Galat ada Ne
catilbey cadd<!sinde Ali Ferah, 
T aksi.m İst i•kliıl oad:des'nde Aıh
met F erah, Dolapderede ibrahim 
K arter, Galatada Beyazot soka-

(Dev;ınu 3•ünoU Sahifede) 

Llbya'da iuglUzıe

r!a vaziyeti nazik 

Mahirane 
bir çekiliş 
yapılıyor 

• 
Tobruk- Mı· 
sır yolu Üze
rinde muhare 
beler başladı 
Londn, 19 (A.A.) - Llbyada, 

şimdi Tobruk bir mulıasara karşı· 
sındadır. D~'lllan k alenin cen up 
ve garbinde hıılun:nıaktadır. 

Daily Ekspres muhabiri To b
ruk • Mısır sahil yolu üzerinde 
hafif çarpışmalttr oldıığıınu söy
lemektedir. 
Akroınadan hiçbir haber alın a· 

nıanııştır. 

Tiınes muhabirine göre, Eladenı 
(Do,v:mıı 3 ilncü Soh;!ede) 

Rus-Japon 
Münasebetleri 
gerginleşiyor 
Bern, 19 (A.A.)- National Zei· 

tung gazetesinin yazdığına göre 
Vaşingtonda, Loııdrada, Romada, 
Bcrlinde; Çunkingde beliren ka· 
ıı.aatlere ıröre Sovyetler Birlii;.-l 
ile Japonya arasındaki münase
betler gerginleşınektedir. 
Yalnız Japonlar değil, Ruslar 

dahi lUançuri hududuna asker 
ııe• ketuıektedirler. 

-

İnhisarlar Vekilinfn 

BEYANATI 

ÇAY, KAHVE 
yurdda aynı 

fiata satılacak 
Sigara, tütün beyiye
leri niçin arttırılmıyor 

Griirnriik \'e İnıhisarlar Vekili 
Ra;f K aradeniz dün akşaıriki eks
presle Ankaraya dönmüştür. Ve
kil dün öğleden sonra ken<lisile 
g&i~:-cn bir mttha ı7irimize idare 
ıınah çay Ye kahvelerin piyasaya 
çııkmca her yerde fiatuı ayni o
lacağını ve bunlarıırı az veya çok 
fakat ihePha!de bugünkü fiatlar-

(D•'''ıınıı 3 üncü snhi!ede) 

Nehru İngilizlerin 
çıkmasını istiyor 

Vişi 19 (A.Aı.)- Pandit Nemu 
İ:l>gili z<lerin H;ıııdL<>tandan çıkma
ları lfwun geldiğini söylemiş ve 
H indistan s iyaseti ile uğraşnak 
ancak bir Hintlinin vazi fesi ola
'bilir , dem i~tir. 

KISACA 

Bo,a çıkan ıevlaç ı 
.Aıhmet Emin Bey, pirhıciİi azat edi.. 

lişi karşısında Ad~.t.a bayram yapıyor. 

RJtat, böyle bir bAdist' ,oktur. Bu, 
sade..-e. Emin Bı.,yin bay.ı;!han~lDde 
doğan bir aı"Zl.ldqr . 

Yalman bu ın!'VZUa talısis eııtiğı 
bı.;günkü ba.,,.t:ınakalesirtdr, Pirinç satı .. 
şının serbest bırakıldıgını k.ıiyctctli:ı:
tcn sonra ilJ.1vc cd~"Or: <Hatadan ne 
zama~ Clönülsc kiir olduğuna gür(\, bu 
kae.rırı takdirle karşılarız.> 

ilahi Yaj?ran! .. . Fakat, yine t \ra
ta.n> gazrtesiı.U1 dördüncü sahifet:.inde 
piriııce dair bir havadis var ki, bu 
n1add •ni.n sf'rbcıst bırakıldığı ta·kdirde 
daıhi p iya.::ada y:n.e buluno-m~acağının 
Cn gü.zel isbat \·e nıls .. lini YCriy(ıl' , 

z~.rıt' i-;Uh:L~rııt1 olan gaızet, ·ler, baş

muharrirlılri.Tli ne halr dilştltiiyorlar ! 

Yine Eı11~n Be) in dediği g:bi, hatadan 
n.c zan1an dönillqe ki'.1.l'dtr, -yıarınıd:ın 

k'ı..i yok, "\'ntanı, bu ha·beri heırt~n 
trk.z.:p el'l~e:li~ 

A. ŞllKİB 

Toprağımıza inen 

Amerikan pilotları 

Sidi Rira 

Bir zaruret 
dolayisile 

, bize iltica 
ettiler 

!;:~ ==::ı,;:3 ==::;ı;ı; ~"' 
Almt1n'4vırruzu o~ 
~/c;!P""e lı•tt' 

v 
HISIR i 

1 

Tobruk kalesinin va z;iyetini ı:-österir harita 

Amerika lllk6metl
aın Yerdlftl teminat 
Ye mlrettebatıa ı -
Ucwabı b 11 a a g6s-

Yüksek Sovyet 
Şurası İngiltere 
ile muahedeyi 

tastik etti -MOLOTOF 
O E O i tK İ: 

"Amerikan yardımı 
4 milyara çıkmıştır, 
kuvvetimiz günden 
g Üne artmaktadır 
Iıon<lra 19 (A .A.)- BJ3.C. Mo-

lbtof İngiltere ve Amerikaya yap
tığı ziyaretler neticesinide akte
di!.nıiş otan ani.aşına hahl<ıroa 

(Devamı 3 üncü S<.lıi!ede) 

Meclis bugün 
, tatil kararı 

• 
verıyor 

Bota Cepheıı 

Sıvastopolda 
Almanlar he· 
nüz cepheyi 
yaramadılar 

Bu tefebbüs neti
cesinde 1500 den 
fazla ölü verdiler 

Londra 19 (A.A.) - B.B.C. Ge
ce ııeyclunan RLllS tebliğinde bil
dir:lkLğiııe goöre, Rus kuıvvetleci 
S iv astopo1da dil.,= anın mütead
di t hücwnlannı tarclcd<.>rek ağır 
za yiat verdirmişl..,rdir. 

Ahnanlar piyade ve tank hü
oumlarile Scıvyct mü.daıfaalarını 

şimalden ve cenuptan yarroağa 
U'ğTa~.ınJ§lard>r. F akat hu teşeb
bfuı ak.im kalmış ve Almanlar 
1500 den fazla öfü vıermişlerdir. 

(Devamı 3 üncü Saltifede l 

termektedlr 

Almanyanın Ankara Bii ~' iik m.,.ist 
El<siılfins Fon P apen 

[Dört Amerikan töyyaresi
.nin topraklarımıza inişi !ıak

ikmdaki Berlinin görfuı"ii ve 
Türk - Alman dostiult pı-W<»nın 
ilk y:ldönümü halci<ındaki ha
berleri ·2-1 saat i<;indeki hadi
seler. sütunumuıila okuyuır-,z.) 

ilk Avrupa Treni 
Bu Sabah Geıd· ikramiyeli Milli Mü

dafaa istikraz tah
villeri çıkarılacak 

Ar.kara, 19 (Tdefo"Jaı - Büyük 
Mlllet M<'<li>i b;;gim saat J:4 te topla
narak üı: Ağus"'"'.3a kadar tatlı kararı 
vereceknjr. 

1 Bu Konvansiyonel 33 yolcu getir
di akşamki trcııle de 12 kişi gitti 

MHI! Milda!aa islikrall ı..:kkındaki 
kar.un !dyilia,,--ı d:ı. bugfüıkü l\I<!'C:Ji;te 
müstaceli.yctle göri.iş.ülı.:cı'ktir, Bu ıa .. 
~hoyn göre J\f~liye Veklil• tl l~O mi!
,-<>n liraya kodu yapılacak olan lliillt 

(Deva-m ı 3 üncü s.hif,,de) 

Fevkalade ka-
• • zanç vergısı 

Parti komisyonu bazı 
esaslar tasbit etti 

C umhuriyet Halk P artisi l\!ec
lis G:rl\Punun d ünkü. toplantısm
da fe\ .kal&de kaza,ııç vıengisi la
yfüasını tetkik eden kclni$,;'Onun 
mazbatası göriişülm~tür. 
Mazbıttada istin at edilen esas

lara göre ; 10 bin lirayı geçmiyen 
senelik safi kazançlardan vıeııgi 
alınmıyacaktır. Bu miktarı geçeu 
1Jı:a2ancın da sermayenin yüızrle 
15 in i geçmesi ~ımtlır. Yergi 
1/ 1/ 194-0 tadıinden itibaren el
d e edilmiş ve elde edilen kazanç
lardan alınacaktır . --....----
18 yaşında bir 
kız mangala _ 

düşerek yandı 
Üsküdanla ıu.ıklıda Üçpınar 1 

caddesinde 10 numaralı evde otu· 
ran l\Jııstaiaııın 18 yaşlarındaki 
kızı Emine, dün ayni semtte kom· 
şu su Saideniıı evine misafirliğe 

gihui~, odada otururken ii><ırine 

, fenalık gelerek mangala dii:;nıiiş· 

tür. 
Bu suretle Ylicudunun nıulıtelif 

yerleri yanan Emine ifade vere
nıiyecek bir halde Nümuııe hasta
nesine kaldırılmıştır. 

İlk Avrupa treni bu sabah ·saat 
altıJ ı elli geçe Sirkeciye gelmiş· 
tir. Trende dört birinci mevki, dört 

ikinci mevki ve yirmi beş de üçiiıı· 
cü mevki olmak üzere otuz üç 

re 

yolcu bulunnıakta idi, Yolcular 
arasında bir Alman ga>etecisi de 

vardır. Bu ilk trenin seferi ga
yet muntazam geçnıi~tir. Tren 

n •. ,.__.,.ı 3 · .... J. ~i.· ) 

v El 
Politika budur! 

D Un btr B ulgar ınüt.etckkiı·inin 
bir takını Aln1aıı ideoıocya

c;h rtt~ naklett.lgi ve sonuuda ken
di toy ve bt~.:>it fikrini öne &üraüğü 
poJ Lika t.arif!erinden bi:- kaçını gô:;:;
ter:ı.~. h1..m<> t;wL.-sizce .acndi Naim.izi 
S:.n.-iirir glW davranarak bu tarzd::ı. t::ı. 

rirlcı-i.n r.cJ.Aketlni an~rnıJ4.1ı.k. 
Şin1cil bizt•, ayni ta•·i.f felfi4~,·tine 

dügn1ek, yat:ıut düşmiy\.•crği.Ir.lzi gös
terırıı·k düşüyor: 

Politika bizce bi:· net>in kendi keıı.
~iııi müdafraa ~hmc ve zıt ne!::;leri 
kö:-lcşt.irmtı dt'ihasıdır; ve iUmden ıri

yadc s: s.n'at işi ... 
Boıı..ett;gtmiz nefs. b~~ fer'llcı~ 

den, bir mcrkezf1 bağl ı ce!niyetlere rve 
bu ce:n.iJ ntJerin .kcnd.l kt.:~disini idare 
5uurıuou tem..ı:::il eden dt?vlet ve biiıkıl

reet orgrni.zmalar.ııa 1k3d.O?r. tek \·eya 
c;ok, merkez.! veya muhiti bir r;alısl~ et 
,~f..hidine şahit olduğw:tYUz h er örnf'kte 
dain1a ayni Ş4·"Ydir ve daima tt.aı'!f.fimiz 
içindeki meı:kiine sad?ktır. 

Pol~anın ınilcerrt:t ve umuıınt 
m.a .,c;ını bu .i<adar gt"'nişletirken1 o.. 
nun ınüşahha-s ve hususi delı\lettrı.t, 
kl:i.-,ı~ çerçevesinde yalnız devlet ve 
!Jühı.'.'tır.cte irıhkar ettirmek bir mütc
ari!ııtli.r. 

TY'vlet v.e ·hi.ikOmetin tenısil ettiği 

bil.yük ve mctşert n~. kPndisini ev
v•"'lil i.ç~ri\Ye, :rani !erdin ve ferdi r'Jm
relt--rin kUçitk nf'fslerint•; eonra da 
cilşaı-l.)-;ı, :yani ayni cinsten büyült 
ne.!!·lere karşı müdafaa üıt~acında

d ır. 

B:.1:\i'\C'sint- i4;', ikinei..::.ine de- dış p0 .. 

J iıt~a diyoruz. 

NECİP FAZIL KlSAKÜRl~K 

' İşte hf•men a·ıln~ lı~or k i, aevl.1; 
ve h .. kümetin t-i\y ik '\c' n; ·ı ''ı• -i, 
onu tel'P.fil edcn.ı•ı-in l; Gx. vP fcı-~t 
n('i 'ni aşmak. yv.tsa ak ı y ıı-j·) ı' n ·
yak ve ze«!'ı YL·ı·ine açı.i "1.L lü~n 
başka h:ç b ;o ce\ht.•.i u •. nı~ .. !l ın;a ıa. 
bi!" (Nı•fs- i cnı:::nare) ~ev;y,ı'ö.i..;e \4 : · 

n:.t•k wı.-undadı:-. 

Bil ölçüyü · usttt!l C>C\ :, •• , :..na.a r 
ht>r üı-:-C'g~ tatb"k ed~n•L.' 

N ba i ve hay'. nı hJ.v l· i yı·ı· re 
f:k 1. Ye ruhi şah~~·etı i~ n i!1i '!:ıc l ... 

~il t dı•n icı·:ııc-, b-iı c:·a na b'1glı bi::
:k~ ft ı-C.in yni n : :.ı. ~ :yı. ? 
n~,t..~ n ıik c~he-i!J.d,111 t;ıırt: 1 tti:!i 
lb.i.klıınr!..i, pJl:titi..al .. rLn'daki u:.;yct ve 
s üfliyet ifadı·~iı1e göre hrnıen ş...f!J!!
lanci:.rab:lirsiniz! 

n~·wek J...-i p;ıJit(k~. i.ı,· 1 •r ft rt., ~rr 

o.·nliyet, ister devı. .. ı. :angt Çf'rt."e e 
o lu-rsa olsun, bütün ·bir dünya göı·U
şilnc, k ainat ttıUkkibine bağlı olı.?uğu 

.zı:ıana.n ancaık dev l ere la,. ı.k bir d ('ha 
\.~imi; yine ayni çer~vl')(lrd-e, f;t . 
kat dar \ re kısır bir şahıs hırsı bclirt
ıti-kçc de cUcelt"t'e m~hsus bir aç.ok 
göıJilk ıncle!,esidir . 

Bunla~n b~rine btyük. ve ha.kikl 
•iJ"-'et, öbürüne d;ı günde!~ pol.4.a 
d('~·iz. 

f\öylece, işi gücü gündel!k po!iLka 
:raprr:ak olan i!lı3a.ncıkla, p0ühk~ya 

kafr::sının büyl.iık. ve gen~ mulHıscbe 
ihtiyacı yil .. ünden girisnıiş ir.ssn1 bir;
bi:::-inden aıyıı·t cdı•cek -ölç~ elin;12.e 
geç-ıniş ve her zama':l ve n1elcinldn or-
1:ı 1 1ğı do]dum.n cücele!' ka}ab:ılığınln 

ruhu lıelirmis oluyor. 



2 -SON TELGRAF - 19 HAZt&AN tın ......... 
HALK FILOZOFO 

TEŞKİLAT 

Sayın Başv.,Jdlimiz Doktor 
Refik Saydam. lriit~e miizakc· 
releri sıra~ında, Hii~ ük l\lilll't 
Medisinde: •Devlet teşkilatını 
A d11n Z ye kadar DR~lanbaşa 
drği.,ıtirmek Ja~ımd1r.> decld,. 

ten sonra, herke>, tc~kilat mü• 
tehu ..... ı kt,.ildi. Herkes teşki. 
lal yapı}-or, teşkilat iiLri vcr!
) Or, te}kilat tenkidi )Dnyor. 

Ben, böyle bir ihtısas iddia 
edt>eek kadar ileri ,·armıyaca
gım. Fakat, nlclekser, kurduğu· 
muz teşekküllerin, neden iyi 
r~udıman 'ermediğini, yakın 
bir iki hadisenin müşaheJesiıı· 
den aldığlm inhbalarla, işaret 
deecğim .• 

E.-vcla preosip, sonra pl:ın 
lıhmı .. malüın. Bundan sonra 
da iyi le~kili'ıt kurma'tnt bilen 
muhtelif ve bu teşkilatla ken
dilerine 'azife verebilccl'/;-ina 
iyi yetişmiş elemanlar gerek • 

Bu da malum.. 

Dünyada zaten herşey mn· 
lumdıır amma, aşağıdaki mallı• 
mu da, ben, bir kere daha tek· 
rar ede;\·im: 

B;z, herh.tngi bir leşkilal 

KOCAMAN 
İSTA.JliBULDA 

llluharrir Hakkı Siilıa, bir yan· 
•ında ş(;} le diyor: •Dün koca is
tanbulWı bir damla süt yoı.tu .. • 

Halbuki, üstad, hatırlasa ki, 
birka~ 0 iindür, şehirde terkos sıı· 
!arı sık sık kesiliyor, süitin neden 
bulunmadığını kolayca anlardı .. 

Ml'HARRİRLERİ1 
111.EŞGALESİ 

Akşar.ı gazete•inde arasıra fık· 
r•lar ) azan genr bir arkadaş, ev· 
velki gii.okii )azt'uıda şöyle ba 
sual ~oru,yorrlu: 
•- Mııharrirlc:imiz ne ile me't' 

gul? .• 
N-e ile meşgul olacak, bayım, 

geçim derdi ile m~gııl .. arzu edil
diği veç1ıile lelifat ile ıiştic~le 
vakit mi var! ... 

SIVASTOPOL 
ML HAREBJ,LUtİ 

'Sıvosl>opol m"1ıarebe~rinden 
bahseden ajans telgrafları şöyle 
dhorlar: 

•- Sıvast<>pol muharebeleri ta· 
rüıte bir e§İ görülmemiş bir şid
dd içinde cereyan etmektedir.• 

• 

REŞAT FEYZi 

i~inde kendisioo \'azife •erdiği
miz elemanların yerkriui sık 

sık dei(iştiriyorıız. Bıı suretle, 
birı:uk kıymetli zekalarııı kori· 
rer yapmalarına, tecrübe salıi· 
bi olmalanna, o branştaki nok• 
&anlarını tamamlamalarına ma
ni oluyoruz. 

Du değişilıJikler, hazan idari 
zaruretle~, bazan başka a<lam 
bulamamaktan, hazan da hususi 
sebeplerden ileri geliyor. Hu
susi sebep dediğim şey, bazı 

lcim~eleri terfi ettirmek arzu· 
muz ,·esaire.. 

Farzcdiniz ki, prensip var, 
pliın hazır, kunı.:u mütehassıs 
emre amade, iyi yetisıniş ele· 
manlar mebzul ... 

Böyle ol.sa daJıi, biz, eleman
ları dama ta,ı gibi oradan ()ra· 
ya ve sık sık oynatmakta de· 
·..aın edersek, te§kilattau bekle· 
diğimiz neticeleri asla alama
yız. 

fos~la, ou yıl içinde iiç ayrı 
devlet Wıircsi. iki banka, bir 
hnqusi mi!e~ese dola~mış ve 
ad!Jrına mütehassıs eleman de· 
diğimiz insanlar var. 

n iJ le 'l<'Y olmaz? 

iş yerlerini 
sebepsiz 

bırakanlar 
Sümcx'bank bez fabr:kalarıııda 

çalışan i!!Çilerden bazılarının, ka 
lıul edılecek bir nıazPre · kri ol
malrnr;:ın ve haber verm en iş 
yerlerini ter'kettikleri Ye .b\ınla.r 
hakkında milli ko.unma .kanunu
nun onuocu ma~drsini:n tattlı'k 

ed:teb· ane9i için kool'd:'la,:ıın 
~yeti karaırır>.a lüzll<m olı·p ol· 
madığı bazı Cumhuriyet rnüJıde
iumumilikfori tarafından rorul
mustur. 

A'.iliye Vekiıliği Cımıhuriyet 
müddtiumııanilıklerine vaµtrğı 
lbır tammle doğnı<lan dof;rruya 
milli korunma kanunu ile konul
müış hükümlere göre mı:a.mele 
yc.pılınası mzıırn geldiğini \'e hu 
ml\nas€bet.le ayrıca bir koordi· 
nasy'O'lı kararına llizum olma<iı
~.rıı bildirmiışti.r. 

Ankarada yeni et ve tu.z narhı 
Ankara Hl (Telef.onla)- Bele

diyemiz biT kilo koyun ve kuzu 
etine 110, kemJ<li sığır etu.e 70, 
kemiksiz sığır etiı'e de 90 kuruş 
yeni bir narıh k<1yınııştur. 

İri tw:un toptan bir k.ilosu 10 
kur~, perakende 10,5 ku.r!Jııja, 
ince tumın ise bir kilosu 10-10,!i 
kuruşa satılacaktır. 

Tarihte bu kadar şiddetli mu- - _ 

harebe hakiknten olmamış mıdır!. B •ı z B 
isbatı kolay mı, soy le, . ö~ liyebil- 1 iZE 
diğin kadar ... 

Ti'RKÇE 
HAT:U.ARI 

Bazı gazeteler, tıirkçe hataları 

bulınokla me~guL ~l le deme· 
mel~ böyle demeli, diye, h-ergiin 
bir İli~ hataya ;, aret ediyorlar. 

Bugün de ben bir ukalalık yapa· 
)'1111. Dir yıül' ... e.so ilan ve-rmiıs, 

ŞÖY le diyor: 
İki sef ~antiye aranıyor. 
Böyle dememeli, şöyle demetr. 
On l"herilıe dru · thef clıan-

tiers. 
AHMET RAUF 

Re mı bin2ıar 
F•lilıte, K..v.a r.ıerk .indoki ~ek 

karnele lnd n bit• k.ı mırı fn '< r ·ye
m.iş, diy , bır iddia ort ya ıt1ld , gaze
teler• a.i< tU. 

jnen:nak OOğ:"U mu ve milırAC!ı 

uıü?. 

Nm bahis .• 
N .. Jt batı dı '\!lt d.:ıirelı rınde -,aa ... 

!esef far l r <:<>ki ır Hlr şrn Kaza 
Mr1ü:ezir..tle POd -ab. enin k OOi~

slıuic, f.lrel(lrln cirit oynadık!arıniı aa
,-anı ~...Lm:ıt bİil' zat bize anla Uı. D:ı \.11-
Vyt·t~, ıx·sta paket!~ri ne olmAZ?. ı 
ResI!li bi-· Jarın \(,ı·,·.izliğir..e daluı çok 
•tına ~ ın.ok zım<hr. 

BORHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 7 

AŞK ve GÔZY AŞI 
Yazan : SEL A M İ i Z Z ET 

BİRL"ICi KJSil\1 

Faluıt ;t;phe re ~uta şeydir Bir 
kurot gıbi Kı·n~T'.Jll z,.ıhnrnı J:om·riyorr_u, 

Ac3bA." •• 
l« an ""(~ ı sa .ycır, ftlpheyl de· 

feLln')'c- r; l~ıyo J 

!!oy r.a.a1aD Kapriıye l<adllr ~ . 
bfr .r-y konuşına.......,, Köprüde Raifirr ('· 
Jı ı sılkt 1ıd1~!ni Vi)fdi ve hf'mcn btr 
olo;nob Je atladı. 

sa... 1 tü.J<cnm!ştt, bir an evvel evin. 
ele Karı.sının vanıncta bl.İUQn:ık isti ... 
yo~ ı Şuphcd~-~ 2nc k k rısını gör
ocı..!;:1.1- l !K;.nl k tıJlabılec ti ••• 

Ya e\.".QC y-oksa?. 

K &L~a telgraf çe-Jı::mediiı!le, t~!e
ce .. l an!.ı bilf>,,;medlfine pişm&n oıeu. 
Ona b. ı ll>riz yapınalt östem,.~i. 

Kc ~,.. h l'~ydl Bu urpriz b·r fa ... 
cıa olab llr<I'. 

A IT.a neden? .. 
P Sovgın bu altı srne içinde cnu 

ı.:rı u ~e. ona ihanet rttf 'se, bu i.'ıa
ntte b t·yar.etr '> r C"Ur n mc7hut 
Y'LI'llla.l< daha do:u113du. Onu aru.ızııı. 

hıç beldeme<J;!I oda ba.; mış ola-
caktı. 

Ot.~ tHde böyle <iilşOnüyvr, Raö. 
:fl.:ı .. . gü.lümseyh.ıni n:.tır!ıyatak 
ka .)İ 1 uı1culuyor. sonra y•ne trndinl 
tesoa • E.'<li;"o r: 

- s~ g böyle 5ey yapa.naz, sev-
gin krl' J!u tıdemcz! Diye vl(•u ·yor-
du. 

Sevgıni.n o"1rdufıu apartımanın ka
Ptsuxıa durdu. K3.ruı her u:eh~ubun .. 
da oturd ğu yer; byle g1221 taröf edi· 
~du , Kenan .;> tL'Jl nı eoyle 

koym111 gibı bı.ıklu. c . ...-J. .. , merd.!vcn
leri ç.l<a kcn aıi<adan kapıcı """lendi: 

- Kiını aradınız?. 
Kenan sı-& tit;i;ver~ cevap VU"d!: 
- Bı<Y•n KenanL 
- B yan SevginJ mi?. 
- Evet. 
- O yuları burada olurınıu, kcye 

g"1er. 
Kman oıil gibi sarıı-di. 
Kqye lıa? ••• DcmcJ< k••1S1 kb,ye gl-

' •. · •. •. :;-,.-\. ~-.r..·• f, · .. ·,.,. =" ••• . 9·~ •,;::.~:<~~ 

B ylkada'nın al
fusu ne kadar?. 

.Eı!'kıdf.!Tll.1( n \"f: yaz, . · ış Btlylrirad<Jda. 
olw·an oır zt.l .... '\ tı. ... onu ~ 11, M ~ A
ctanm mc:relelenne, hus~vetlı..:.ıne an
tik.al etti . .AıbOC:ab•ın. lr.ına şuylc anltt1.tı; 

- .Biz.Un &<lada, ll{'p.>a İJE,l).;ii l 600 .'8-

da.r ev ı..~ır. Bu.nl.lrd2n ~"'l.C k l:?OIJ ü 
kir:sya arzc.c.ıl;c, Dİoğer!cr·iIJCir, L'V sa.
hiıp!.(;ri veya !l..ti.rac.ı.ları ya:z.lı 1(.l!J'i. otu
rurlar. Bu sene A±1.)"il bir hol oldu. 
Hem l.ı:ıtlin evler ,"1< p;>hall f;e•ıe ;.:. 
tWdu, hem de bo~ Otr tane t'\" einlmn
dı. 

Size d.lha şay1tnı dfk.ka.ı bir şr-y söy· 
liyeyiıırıı. Ekırnek. kaı·nı·lcri işr1d1,;n bi-
liyonbll'l ki_, .-'\dada bugtın 16 bin nüfus 
vardı.r Çıin.kü, 16 bi.ı:ı P-.crn<k karnesi 
dağıtılmı..,tır. Hrılbuki, 1600 ev var, 

. cieın1lşti·11. ~ı.rr..d.i, lıu ka<k.r lnsnnın b'..ı. 
16{10 e!J'u6 nasıl oturabi!dAcl{'rjoi dü.
şüaür..uz. Otell€ri, ...,an.siycmları da iıe
SS.ba kalsanız, yıne, hr-r Mne b~şuıa 

.kaç ki;i dU.üyor. Jllu:;!ıöş bir kolabalık 
Bu yıl 8il)~üye kJr<>iarını lelı;tı.ic et

mek ve "6ız<\t>, fi ı.leri ;rilk1'ı>ltrrcm,k 
i~-in btr k..ıre.i..yon t("'-.;kıl edikn.ifti. Bu 
ko.n . .&J""Onla,·ın n1..ul.:t-t bir .netic~yc va
ra.blec.tı.: ... ~e. io.ı. :;.oı;:.n.ıı)cı n. Çünkü, 
ır .... sıeıa, barıgt ov "':ıi?.h vey:? ki:recıdan 
gp~en s noJc;i kuntur tı ~+ .,iz iıtlllk, 

djy<>r. Dr ' de do~dLtr. Za:ınanı g('c
mİ.$ı ~ı lı. T. !ş k.ınıu ·tı ne ~i,ye nkla
sın~. 

Eu !errr ayn· 'ku;;tura•' rı nQterlik
lr,den tı 11l'k 'lzın1 gıll!yor. j ... terıi
yor, f.ık.:ıt1 i.ş uzıın sOrüyor. Her no.. 
tc.·r "'-e mi, i.5ini gücnnu bır<'"kır, bu
n .... nla ~~ut oli.ır mu?. Ba şartlar :t!· 
tınd.a, filYfive kiralarının arlnweın& 

n1.1:1i cıfn. k veya art~,ış bulunanları 
indiırıuek mün-ı.kün lr.fıtlilr?. n knl..ı:n, 
J.:ıomi.&-yl"''ll r tct::ikletir.e devnnt e<l,"!
dıu~un.ı..a_, eJ bette, )"ôı·ın. öhuı-giln 
&""n.b;;har da g lir ., 

İş:e A.dalaı-.., işine alt -bir iki de.. 
dikcdu .• 

R. SABiT 

Afyon alımı 
başladı 

Bu yıl fiatlar yeniden 
arttırıldı 

1942 yılı afyon ma'hdulünün 
miistrhsiUınlen satın almmasıra 
bu ayııı 15 inci pazarteq giinün
<lt'n itliıaren tcprak ma",sullCTi 
nam ve he!al ~ Ziraat I3&r.kası 
ş!Xıe ve ajanlıklarındB ba~laıııl· 
mışt;r. Mlihr,·aa ~i 15 cyliı'lde 
nıha~et Lu~acaktır. Müb&yD a edi
\ecek o n afyoııların fiallan bu 
yıl yer>'n<'n şu suretle te?.yit o
lunrrHı 'bur. 

1-· Tamamen k<ınaksıız olarak 
ince ve temiz toplanmış ve renk, 
kıoku itibarile müımtaz vasıflı af
yonl~rın beher morfin derecesi
ne 160 kuruş he~abile kilosuna 
yirmi l'ra seksen kuruş az k()" 
11ak1ı, yüksek va;;fü ırfyvııların 
b<ıher rfin dereecsine 130 ku
t"UŞ it;barile kiloouna on l:ıeş lira 
altıııış kunış, çok kona kit ,.!! yağ 
nrur yen1ib, rer-.r;i bozuk olanlann 
beher m<>rfin der ocesin.e 12 ETa 
10 kuru~ Iıesııbile k<kı.>una iki 
!mı o kurus fiVans verilecekıtir. 

GE·-;'Fu'.' YILLAR MAITS!!LÜ 
OLA•'J,AR 

G< ;en yı 'tar ma..~hı olan &t<>k 
afyon 'aı-ın e3 mi kiloların 20 
lira llO ;,uruş fiat takd.ir olunmuş
ı:.r. 

Vilayetimizin bütçesi bu 
sabah tebliğ edildi 

v.layeı.anız şch.r rr.ccl.oınin 
ka1>....ı ( • ği 19i2 ) ılı bii"çesi ve 
'bı:.r.a mu:!but olan Karaağaç mez 
b;rlıası, kuu.;erv~tuar ,şehir tiyat;. 
rosu \'e darülaceze büt~elcri He
yeti Veki1ece tasdik olunnıuŞ'lur. 

Bütçe bu sabah Ankaradıan vi
Hyet:.mize tebliğ orunmıı ·tur. 

d~nlu. iste bunu yaı:mam~tı. Nt>den 
yaz:nom~tı? Bunu Wzıtrecek no var
dı?. 

Biıoeıı dilş(lndil. Belki de ı-ıa. 
'arrnı;, doktor 1 ~li»ı"'va ta\'$iye et

"' işti, 
Konan ba.samaıklarda, ne yD pacoğuu. 

pşırmış du.rı.1yordu. 

Nllıaye: (irdu 
- H<ıngi ltüyt;e•. 
Kap.c Ç.,..tingi g061er<k 
- Soy:emem OOğ;u mu ya?. 
- Ben Bay.rın Se\"ginb f:.ocasıy•n .• 
- Y Dayan :-ı g1izleri aydın öy-

leyse ... Kin bilir ne 1-'..ndar sevınecak. 

Bu &Ö"ı; Krnan: l y u l't;>ğine l:ıiraz su 
ser.ıu; bıı'tliz c:t.,h:.J ı-:ıhst rıe!es aldı. 

D~rr.elt ""1.Itulmamoştı. 

Drnnc1< Sevgin ondan oo~e<Uyordu 
ki, k~ :>ıcı bl!e baiyc rôru. tS vgin }rjnı.. 

bl.lir ne k ar S<Vi-~li ... > 

- Adtt ını \.tir misiniz bano.1. 
_ Ererıkt.'J'l.l!'de. Etem EferıdJ' carl

desınde 428 nwnar .• Ge1'<ıclönizdcn 
t ı ı j'O" tt.. değil mı?. 

- G leceğiın; b1l)'Ordu anw , ne 
giınil gelrceı:t:nl bilml)'Orckı. 

- Birdmlıire sevind!rmpk ~iniz! 
Krnc <l'1< <»k boöran kapıcuun yü. 

züne baktı· 
Evet C~ .lla \. a•a ~ı.im: 
Kapı.cı l(r·nanın crt ve m.Annlı bıa, ... 

1 H a r p Va ~- i 1: • ı MAHK.E.Mt.:LER: 

Z Ye 1
1 Fındık taciri ıııi, 

• 
Libyada Ingiliz ric'ati ve Tob-
ruk'un muhasaraya düşmesi 
ry a~an: 1'. f. E~ki E ükreş Ateşe ınilHeri 
LİBYA VE noc:u CElPHELE

RIN.ınE: 

İngılz orousıı Tubruk cenubun
dakl El:'.dem bölgPSinde iki gün
düT de,·am e<leıı. mııhar"b~y ı de 
kayıbet.m~ gib:<1ir. Genemi Rom· 
mel El.adem • Capu..-,,w istikome· 

· tinde !ng;liz cephc,ini yaım:ş ve 
i'r.ıg;liz ordı;o;unu dana ~arka çe· 
kiiımye me<:•bur etmi-stir. B.ı •ıı· 
:retle Tobruk muh8"araya düş· 

.rnek ii'terooir. Tobruktan sahil 
boyunca u'Zanan Raı'di~·a yolu ke
~ilince, General Rommel Tobruk 
·kalesini üç taraftan tama.mile 
kuşatml§ olacaktır. 

İngiliz orousu başlıca şu üç yol 
istikanıetin<le şimdi oyalama mu
h~rcbe:eri vermcktedır: 

1- En §iın·k~ Tubruk • Bar
d:ya 

2- 11:crltc7."1e Elfıdem • Knpuz
zo 

3- Cenup cenahta Bire! ob· • 
S; >f·&ır.er. 
Eğer mrrk-ezde m?hver yRrrrna

sı durdurulamazsa İngilizler ana 
kııvvct'erile BaroiYa • Kauıızzo.. 
Sid!C:fmer, yuni .l\1ısır tlulı.:duııa 

kadri' çekilmek zo~unda kalacak· 
laruır. 

İrıgil:.zler bu m;ığlubıyelın se
ibeıp~Erini izah için şuı!.ları itf'ri 
sürüyodar: 

1- Miaver ordusu bir hava fi· 
tosu ve iki zırhlı tümenle lak\- ye 
edilmiştir. 

Ya hancı ülke ere 
kaçan suçlular 
MemlEketim:roc suç i~~<d:kten 

sonra, mili ibııciudumuz haricine 
çıkın:ış o}n\,:<.h:rı t.osbı.t edilen 
suçl:.ıJarın geri alımııaları için, 
dlplon:esi yolile yabancı makam
lara nıürac~at oluı:uncıya kada.r 
ge~en miliklet içinde suçlııların 
yooancı memleketleroeki ikamet 
g~h la1·1n1 dcğiışttnniyc ve izlerini 
kaylhdı.uye muvaJfok olrluklan 
ve bu yiizdcn irde taleplerinin 
çok defa ml\3bet 'bir net.ce ve,.. 
ır<"Cliği ya,pıkn muameleden an· 
lasıhıı;lır. 

Bu gibi suçluların iade talebin 
den C'VVel muv~kkaten ,evkifi 
veya firarına mani teclbirlHin a
lırmıası için iki veya fıç ay miiıd
det konulmu(l bufomnalotadıT. 
İ2desi istcn•kcek suçlular bu 
müıcldet içiru1e isteniiınedıği tak
dirde alınan tc-Obi.rler kalkmak
tadır. 

Adliye Vekaleti ali'ıka<larlara 
g<.iıı.cler<l.ği •bir emiı•!e badema suç 
lunun nçık hüviyeti ile yabancı 
memlekı tteki adrt•s!ııin bi~diril
mrıS'iri ·,,e firarırıa m3ni tedb.rle~ 
ruı "hrınıası jcin ~·ür'.at1e ve nd<
san•:ız oı.ırak kc·yfiyet'n bi.'.d.ril
mc: ın, t:ılep etnciş' r. -----

Radyo cbone ücretlerinin 
artaco.ğı şayiası doğru değil 

Rr::·· v alıo.ne ücretler n n art· 
tıı ılacu.ğl ~ıntla ~n z21nanlar
da ~ıa)"kımu. uras1rrda 1bfr ~ayia 
do'."'1maga başlamıı:;;tır 

R ılyo urr.um müdürlüğüıı<len 
yı.ptığımız tahkikata göre böyle 
bir zam mev'ZuU b•his deği dir ve 
raayornuııun yıllık abone ücreti 
yi:rıe 1 O liratlır. 

kışlarından yılma<iı, hal\A bu mananın 
ve d~'<li;!in faltıtına bUe v~rmadı: 

- Elıyuk sevinçler insanın yüreğini 
oynatı!'! IJiye karşılık verdi. 

Kentırı pu!Sulayı şa~ırmJŞlı: 
- Büyük stWiınç' ... D>ye nurıldaııdı. 
Deıti•k karısı koc;ısır.ın geld,,ğine 

çok, ~1rt-ği lJYll..lyRCa.k kadar ç<ıJc se
vinecek ı i.ıyJe mi'?, l{{.;.pıcı buna c
mincii. 

Kepıcl !:;evginin kocaAına Aş:k oldu .. 
ğunu biJi.yor ve kıocasına ilıcnct edf' ... 
Oi:rc:eğtni nklınıdan biJe geçiıtTiyt..11-du. 

D '"'<il< iki, k11rısı luı.kkmda hiç bir 
drdtk:odu duyanamı.(.ı. 
K~nan lıiraz ncf(·S aldı. Şüphesi bi-

raz eilindi. Buna r::ığmen tQkrar sordu: 
- KarlJn köye nC z.aman gitti?, 
- Bir ay oluyor. 
- Bir QY! 

Bir ay evvrl karısından mektup aJ .. 
rmştı. SCVgtn tıu rnı 1t'kıbunda da kbve 
gideceğ.ıxlen balı.oelmly<ırdu. H~r 
mrllctubunda, her gün, her saat ne yap. 
tığını, ne yapacağını yazan Sevgin 
nP r'l'Jye köye gidecı•ğlni ,umı.amışh?. 

Krnan ok gib; so~ağa tırladı, kaldı
rımrla ~ıya b~ladı. Del.Ye dön,. 
ır.(!ştü 

- Bı~nl eldatı:yarL .• 
Birden kararını verdi; 
- Onu gı,;bertect~Cn! 

/Devanu \'iır) 

2- l\bhvtı :n elimle bwunan 
uzun menzilli ve kttdretlı tank 
ddi topları büyük bir üstünlük 
tc-mi'ıı emişir. Tanklar bu toplarla 
slır'utle tahr:p edilmektedir. 

Bu muharebe başladığı zaman 
netic-eyi tayyare v>e tank kuvvet
leri fazla olan israfın kazanaca
ğı na ihti'llal Yermi9lik. Gtııeral 
Rommel bu üstünlüğü temine 
muıvaffak ohn~ Ye tank defi 
toph~lle İngiliz zırhlı birliklerini 
çok yıpı·Mmışttr. 

İngilizler 8 inci orduyu fakvi
ye çin Oı•ta Şarktan kuvvetler 
getıirnccktcdirler. Fakat General 
R"1llllne1 l:aznndığ• murnffakiye
ti strat.ejık sahada büyütmek için 
şar\;a doğru taar.ııza devem e
decek ve Tobn•ğu du.şümıek için 
sıir';tle lıazırlanacaklır. Fakat 
mıhv!'r ordusunun Mısı.r hududu
nu ı;cç ·ek ileri hnı•ekcte devam 
<'"' ~s' muLlemel dcğ.lclir. Bu, 
ancn\: Trıbru hrn rfö~e'lin<len 
sonra bahis me\7.llU f.'l!abilir. 

DoGU C'."'.PJIESINDE: 

s:, <»'.opolun şiır:al ve cenup 
cephderinde Alman kıs!<aç taar
ı·uzu, Rı.;s mukavttn<'!ine rağmen 
nıuannıdane dr»aın etmektedir. 
Alınan t~bıiğ! ş mal k~sim<k l\fak
~·:m G<ırki tahya•·ı.ın zap\L>clildi
ğ ni ve cenup kes:mde de Svvyet 
k•t'alannı bıraz daha ger· atlık· 

!arını bildiımekted·r. Rusl.ır hu 
arazi ve m<.'VZİ kayıplarına rağ

men kar;,ş karı.ş müdafaaya de· 
vam ediyorlar. 

Fakat şimal ııenahta tehlike 
çc1k büyüınU,ştür. Alman kıt'aları 
şehl'ir: l.man methal.ne 3 kilo
me:re mesakye gelmişler<Lr. Bu 
radan yapıkcak sürekl bir taar
ruıZ ile Sıva:;;topol mikleı!iif'sının 

tanın:n:le kırılması muhtemeklir. 

Hoııkof doğı.:;;urrlaki t<ıarnıza 
da.r, Alman tebliğinde buı;~n de 
b:r mıi!Wr.at yoktur. Rw;lar, l>u 
taarruzun zayıflaı:Uğını ve Al
man oı·dusunLın }"<>ngl.ln dü~~i.i.ğü

nü \'e karşılık taarruzıarı yapıl· 
dığın ı söyl~rlar. 

Anladığımı?.a gör~. Ha~!-ıof • 
1-zyum arasında Doneç nehri sar
kınıdaki Rus müdafaa ceplı<'si 

km·vetl:d.r. Almanlar Doııeç llt'h 
rini geniş cephede geçmeğe mu
vaffak olarnam~Jaı'dır. 

• 
lngiltere-1 in 
İr ! ez 1-ava kUYVd 1erin.n ne 

'\'l!:~ıt ii"~tUnlı:..6 ü clJe edece ı me
selesı ş'mdiye kadar en çok b&h
sedJen hlr ınenu olmı~tur. Ha
va ıııı.vveli• n bu haıpt.e pek 
bm üfk .bir rol ovn:v.lığı görü'<lü. 
Fakat hnı·b' kat;i surette kazan
dıw ~.~a kiıfi g< lıncdi. Onun için 
evvda Almanlara, soı ra Japon· 
!ara .Ka ., ı İrıgilv!crin ve Aıneri· 
kalıların hava kuvveti itfüairle 
geri k.a!m11Ş o1masmdan Angio • 
Sak.>on t..,-r&.fı az zarar göıımem'ş
tir. Şu halde bcr neticeye varıldı 
ki hava lkuvvetin:11 üstünliı.ğii 
gerçi kat'! surette harbi ka-zan· 

dırınağa mihver tarafına kafi gel 
memiştir. Uıkin haY<> ü:stünlüğü 
sayesinde mfuver tarafı bir çok 
rnı.wvaffakiyetler elde etmiştir. 

O halde buna karşı mutlaka 
üstÜ'nlüğü ahnak, deni2lde kıJV· 
vetli olan Anglo • Sakson tarafı 
i.ı; n hav ada da i.iı'Jti.in olmak lii· 
ztm. 

İngiliz ha,·a kuvvetleri iç:n şu 
son iki ser.e uzun bir te1';amül 
devresi t .... kil e1ımmir. Harl>'n 
başladığı • 939 eylulünde İngiliz 
'hava kmrvetlcri için ancak teda
füi vazlyette kalarak, hem de U• 
zun zaman bunu muhafaza ede· 
rck vakit kozanmak ve plışmak 
lazım geliyordu. Aradan bir sene 

geçt: kten sonra 'hiivük bir dE:ği
şikEk göıe çarpmıştır. 

Bu da 1940 :'l<mbalıarnıdenıberi 
ker.dini gootermiştir. Bu değ'..şik· 
lik daha €\'\·el hemer göze çar
par gibi değildi. Çünkü İngiliz 
hava kuv~dlcri evvela tedafüi 
vaziyette kerdini toplamış. git;. 
gide taarruz kat il. etini l:<ızan

m~:ır. Bu kab'liyet ise yirmi iki 

tacir katibi mi f 
Pos b1y!:klarını sıvazlayıp elini.n t-cr .. 

si.re tiğı.!!11 k ıpıJaıak t>ır akı dc ... a Üı\.
surct"t:.k sı sinı öıyaı :artıktan sonra ı.ô-

- Ah c!l'I cun ah~ 11i~ '"'lr ;ı:rc yu..::ı
rnıyoıı:m d3~ ıktı lfıhı giydtğrme, fll 
dünkü çocuğun '.kıI"".,c: yuiıtK let."rtibt!li, 
bab~ yetir;.<.K ı ;ıd,ıma külf&h giydir· 
fr.,""-<;.İnr yanıyorw~ 

- SW-..i.~ u7.a tmayınız... Asıl mese
leyi anJat.ı.nız! 

- Eı.·et efl:nuim ... Du dellkanlı bJ,.. 
zirn kızı gürUp beğ~mi:. Tanıdfltİarı .. 
rnt.ııdan bi!·ioi bul.:ı:tı-. . Ona, ıker.di~lni, 
Giresunlu fınd~ tıü&aı ı diye tanıtın~. 
O ı.a.t ta gt")!dl.. Beoi blıldu ... 

- Arran. H\ll-şjt Bl~Y. df'di, Sizin 
kıza bir k.ı'fınet çıktı.. Bu za.rııanda ne 
bulunur, ne kc:>çırı!ır şey ... Girt:su.nda 
fınd.ıJc tüccarı Fındık b;.ı.hç<.'lcri var. 
Bura)-..t gL·tırip n1al satı.>"Or. Cüzdanı 

dolu ... İs:ik:lıall parlıık ... Geııç ... Y>· 
kışıklı. .. Kibar bör toet>k... Allahtn 
emriy}P, Pt1ygaımberin kavliyle, 'keri.. 
meyi b:ıs göz cdl'linı. 

Kendi kcndiınc düşündüm. Kt;rinıe• 
Yi saKi~yıp b~ıl.x nıın oğluna verecek 
C..:rgı,am .Y:.ı! . Mnci( n kı böyle, dcd.,gi 
g brı..ıır .. Bır rl, fa görl'hnJ... K~ 00 
gö='S\lıı Mu\·arı::sa. ne fllA! ... 

- I t"k R.:1if E ne. , ctedı...'11, Sen t."0-
cugu bıl' gı ı :-, gore ı.n1. Ailah kJanet 
eı.nı~ otur 

~ol'uk gı . .ıdi. Konuş•tık. Kibar bir 
Çvcug rJen.z..yor Wna da cGıresun

d.a iı dü~ tJC"c r•yur. > dcd;. Kı.ı: da 
got·uu. llt·genc.11 lll'mt'n svz keıst.i.K. Ni .. 
§ r. ı.. l .: ı gr!ıı de g-Oo l! uyoı Ou. 
Iy1 k tJ, rve fiı~n c.:ı para ha~c:l,.) •• -
du Kı , t:, •. .;: , ç·o1\1p aL.ıı. Hergun 
eve g. •i> g:dıy r .. 1. Gf.:Ci'!l'ri de ottl ... 
de ka.yCJl"ou f:fııt· de, Slihlol'n l:ı.Uıu.ct 
göı,ılriyoru. 

Bır gün, 
- <>ğı m·, dcd..im. Otelde kalıp nti

hJk prr~ pnra s-ertediyıorst:n. Artık, 
iyi kö~ıi, l'\'in ;ı<lamı ~yılıı~ın, gel ... 
Glir-.cıu"'l{.·l'i git i.ş • .ı.rini gör. A.~ş::ı.mları 
da, iıJ kütü.it 0<.4ya biı• kar;ro!a ıkti.ra· 
lım ... B•)rcıına y· !..:_p kJ. .. 1o.. 

Uzs.t·ı·ıy .. lı:ıı er•·r.J.iın. Eve gelip por-
tli. seı"dı. Tıın i>ir buçuk ny, yıyi.p içi.p 
yan g~ldi, yat.tı.. ıT:şanlı~iyle, yani kı
zıırJ· , .siı:crnalarcı, gı::zn:elere de gitti. 
Nih.:ıyet, gilnC.ıı birindı•, 

- ~r ~t'Y sıöyliyeceğ!ın aımma, uta.. 
nıyon•:ıc, pl't:kr bı·y, öffii. BugUnkrde 
Çirc:ıw1a ~ı{ıip ~·lc:ri ta.kip et.ı.nek. l:i
zrm Benim de p:ı~~m bitti. Tel çok
lrm .. Pa ·~ı gı:1ınedi. Bw~ bir yüz li-

r ra \'('rırseniz, glciip beş on gün oor...ra 
geli.riın Onda r ... ~.onra da dügü.r.ü yapa-
rız. 

- liay'hay ojlum, drdi.11. Ç.ıkan.p 

yüz lıra.yı verdun. üstr.l.ik, merhum 
k.ı..tuıı;L'<it'rinıin hediyesi olan .altın sa
ati dp ~·lk&.r!p ona verdim Gid.i~ o gi .. 
<L§. T-t a bı.;.gi.ın geli.r ••• lla yarın gr}fr 

d• J<('n, aradan iiç bnçuk ay geçti. Ni
h<i.yc·t bir gVn rokakt::ı t""aStJayıp yaka· 
sına ~r ldım. 0:-ıct...n sonra anladık ki, 
bu, GirC$uncia bi r fındık tüccarının 

yanında kçlip im iş .... i~t.en de cıkmıQ. 
Biri.ktiıtiiğl yü.ı yüz elli lirayı bir müd
det idarr t•l.."l'!İ,ş. Pa:a bitince, b-J dola
bı d!.iiÜ".l.ll!ÜŞ. nrnıdrn yüz Jirayı ve sn.. 

(Devaını 4 ünoü Sahifede) 

hava kuvveti 
a;-danbcri da·lıa arl;ııştıT. Haı'bi 
·kazan rr a-k ~·in İrı.gilizl-erce bu 
bclıiste G runülen a'ıl maksat şu 

ı oh.ı~·or: Hava Kı>vvetlerinde üs
tıın.ük !iz 'Ti. Bu da iki suretle 
olınalı: T&vyı.rcler:n evsafı üstün 
olacak, böyle 'l!\">'afüııki tayynre
lerin s;.:y1;-,ı Ja üstün gC'lecek. İn
g· \'!:zl'er '"""'t kları tayyarelerin 
evsaf ltlbarile mükemmel ohna
sı.nı tom'n etmi!Şlcrdir. Llkin sa· 
yı itibarile üsfünlügü ikazanabil
mek için Arner kanın yardımı el
zem görülmüştür. Çünkü Ameri
ka çok tayyare yapabiliJor. 

Şimdi i.kidebir bahsedilen mev
'ZUa tekrar dönmek !azım geliyor: 

Her vakit soN.ı.ştı.rruluyor ki 'bu 
fngilizlerin hava üstünl-ü!ğü ne 
vakit kat'i bir surc-tte temin edile
cek de Almaıılarmkine kaTŞı çı· 
kacak?. Söylemeğe füzuın yıok iti 
bu işlerin i,ıce hesapları varda. 

E"ba·bı o hesaplarla m~uldür. 
İng !i.z ta}') arc lerini!ı bir gün 

A1manla~mkiııe ka~ı üstünlüğü 

de !emip eıUe~ği rakaıınlal'dan 
anl~ıhyordu. Fakat o w.rnana ka 
dar lngilız hava kuvvetlerinin 
rnü-cssir bir ~ göremiyerek kal
ıması ofmya maUbuatında türlü 
türlü yazıhp durnıu.ştur. Bundan 
tuttu;rarak mihver tara.fı da İn
g.lmel'in ne karntla ve denizde, 
ne ~ lıavada birşey ynpam•ya
cakla.rıııı teln-;;r ztmeğe fır>at 

'buhnu~tur. üstünlük ne vakitte· 
min ~dile~k?. İngiliz askeri ıOO.• 
nekkidleri ancak 942 senesi ilk
baharında bunun müm'riin ola· 
bilcccı~ini 00,·lrm :1crdl. Bu he
saba gfüe aM.ık ü.<ıtünlii.ğün temi• 
e<:lilm~ oı,.,.,ası lazım g<'liyor. 

i'ıL,l KEMAL SUNMAN 

Çfn'fa v;zlyetl 
Yazan: Ahmet Siikrii ES!t1ER 

Beş yıldanb<:ri devam eden 
Çin - Japorı ha,.binin ı;;rarlı snf· 
ha !Jn rokl ıır. Cin h.ırıbmi bir 
türlü t;sft; e ede~emelrri, İngi
lizlere ve Aıııerikalılarr Japon.
lamı a<.kcri kudı etl<>ri h~kkıııda 
yanlış bır fikir vermİı(fıir. Hatbuki 
Japon~·nnın, harbC' girnır·zden ev• 
ve! Çinde nı~gul olduğu seneler 

zariında en iyi askerlerini kullan• 
madı.ğı şi:rndi anlaşıLmıştıı-. Çin, 
J aporJ.ar Jçin bir nE•ci tal~m mey· 
danı olmuş, Japnn kı t'o!Qrt sıra ile 
bu memleketle tecrü,bL gi.irmüş
leıdır. Bu taliın ve tcrob.ye ile ye
tiştirilen a::ker kıt'alan \'e tayya• 

wcılcri Male;,)·a, Sin.g:p~r, FiU· 
pin ve Holaı .la Hin !İ.'k.ı'."ndaki 
yıldırım mııh.ır.ıbelcr.ıuie kula· 
nılmı t.r. Şı. .di bu sah:>ları te
miı:leclikkn ve Birmanya yolunu 
d.a kcı.tiktrn 90nra Japom a, tek· 
rar ve bu defa en ıyi as.kı:rk rıle 

Çıniıı uzerine ~ uklc~miş•ır. 

Haritaya b~kılci.ğı zaman, Çiu 
davd•ını hı.lıetrnenin ]Sf J\ı) a ı in 
dün-e nazar(:!n, •bugün daha rm;ı .. 

hinı ve daha acele bir iş C"'lıduı;u 
göıülür ]'ponya, altı av içiı!de 
çok gcr:',lcmi~ ve miinakalc > ;ıl. 
!arı da o n ·. bctie uzamıştır. Bını.-

farı" h.-psi de deniz yollar.dır. 
Japorı) r., Çinin s~hil topr2klannı 
tamamile eline geçirnıedik~e, ;-;
mcndifer şeb~kesinden i.ı!iıfade 

edemez. Deniz yolları üzerinde 
gitLkçc ağır4:~m:ı:kta olan baskıyı 
haiiflcLnıck için J apoDya, Çin şi· 
mendJJcrleri-ıı.i eline geçirmek ro
rundadır. Eğer sahil toprnlcları 

tamaımlc eline geçi.receık ()!ursa, 

o zaman, Mançıırya'dan cenuba, 
Hindi.çini ve Siyam'a kadar !kara 
münakale }nliarını açacağından, 

bütün bu memleketlere, Bômı.an• 
yaya ve hatta ist.i.11sına uğrıyaıı 

dert7Jiaşu:ı topra.Jclara bu yolı!ar· 
elan sevkiyat yapıiliileceklir. 

Japonyanm deniz kıyılarında· 
ki toprakları işgal etmesi için i• 
kinci bir sebep de bu tcıprakların 
Japo'1yızyı tıavaıdan l!xım!balamak 

için e ?işli oJınalarıdı.r. Nisanın 

ortaların<la 'I'OkyQyu bombabyaıı 
A:merjkan tayyarelerinin, bir 1\

merikan tayyare gemisin.den b-.. 
valanarak Japon devlet merkezı 
üzerine bonlbalarını attı·ktan son 
ra Çi.nde yere mdi.!deri lbildJrilı. 

miştır. Aıınerikalıların, tayyare 
lruvvetleri ar:tıbkça ı>yni tecrüıbe
yi tekrarlamalar. mümkündür. 
'Bımlar şüphesiz Japonya için 

muh'm hedeflerdir. Ve Japonla· 
rın şimdi bunlara doğru yürüdük' 
leri arı.l!l§ılmalcta:dı r. Fakat bi.r 
defa bu hedeflere vardıktan oon
ra ondan ilerisine doğru y·üTily·ilp 
lx~ seııedenberi devarrı e<len Çi 
meselesini tasfiye e1ııniyc çaiıı;· 
malan da mümkündür. Kel'l;i Çi"l 
·beş yıl Japonyanın hamlelerine 
karşı mukavoemet efıınlştir. Fakat 
bu mtidd~t zarfında Çinliler, de
mokrat devletler' n ve Rusyanın 
yardımlarını gıörizyorlardı. Hal
buki Çin şimdi tamamile tecriı 

edllmiıj bir vaziyettedir. Çine J'at' 
dım &ncak İngil"zlerin Biıımanya· 
yı tekrar geri almaları ve bu )iolu 
açmala rile yetiştirilebili~. Ha:bu
ki !n,gili'Zlerin bö)'ie bir teşebbüse 
ır.rişmek niyetinde olduklarına 
del5let edecek hiç bir belirti yok· 
tur. Başka sahalarda giriştiği mu. 
tıarebelerde bfryülk zaferler ka· 
zanan Japorzya, şinı!d.i Çine kaş 

en iyi tabın ve tecrUbe göııınüş 
lot'alarile taa-rruza geçmiştir. Beş 
senedir tfünyanın hayranlığını 
üzerine çeken bir mukavemetin 

derhal kınlacağı söylenanezse de 
bu mukavemete bakıp da bugün
kü vaziyetin :ııorluğ;ınu ve ağı;· 
ğım kiiçü:msemek de yanlış 
g&üş olur. 

Biri!"i.zi.nDE~Dİ ı 
f"iepımcznı ı 

Zeyrek yokuşunun 
hali l 

Bir oku.,yucUnTuz v~zıy"Or: 

Vt1adan Unkaparuna iııen 
tZE')'l'L"!t Yoku:u> hiç sulann1a
mokta \'C' çok ~.,:lrnp, tozlu bir 
h;..l<le bulunma~t.ooır. lJ.1 uici 
buı ı çok i.şJpk b!L' Yt't'thr. B. le .. 
diy.rnin Z<•yre-k Yok'..ıışıınu aur.al 
rt,,ı.:--·er<'k simihki iJerbat v ... ı • 

l'eiind(>n .kuı·ta11n.n:ın1 rica r""• 
·im, 
SON Tl'.U::RAF - Be'"<l<Y1.• 

R~ gı:ım Phen mtyetl e n'ıı..:Arl 
d!kk...tıni celbc-dcr)7., 

' 
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. QN~24 'SAAT tCİNDEKİ 

.·~:iı1f ü:Ş _E. ~· ~: IR{ 
(Bu yazın '.1 m eri Anı>dolu A· 
j nııı Bultonlerinden alıiı,mı;>'tr.) 

I'el!ıi.:, eden .Inurunnıer ALA'nJR 

Bcrlinden gçlcn malLımata gö-
• Amerikıtn tayyarelerinin top

raklarm,12a in. i h~e<~i, Al- · 
man Huriciycsincfo, Tüıık tarafınıı:
l;gmı ı Jtl mahb·etiı:ıcle götı'.eril
mrk•cıiır. 12 Haziranda üı; llııt>m
kn Lombıı °':; Arlkara lun--a a• 
la •. ına, dördündi.:.ü J\Jııpıızan do
laylarına i:ımıı.,tır. B~ bir tay
yare de S~riye a.rz:ıisfuı.e vannıya 
muvaffak olanuyarak, Adana ha
va ı"Lan•na inmiş~. 

Bu tavyareler, iniş yerlerine 
gôrt>, sarih surette anlaşılı)or itl, 
Türkt.-e arıızisl üzerinde uçmuş
lat ,.e bu t. retle Türllı.iyenin ta
ra fs .1 ğJJı bile ml~l etmijleırlir. 
Bu eınrivıı:kllcı-le istlklbaWe ele 
rürkişe u er :ı<len uçıın2ğı müm
kün kılac:ılt hlr e<mS:ıli yaratmak 
t.,, +,'busü gıim~. Tüıık 

ar " i ıirze · •en bu uçuşlar te
sact f dejl clir, 17' t+efiklerln stra-
tt>jık plan arı • dam . ı 

A n kayrurklanııdan ı;e~n. 

bu rnüt· :ılara karşı Aruı<lolu 
A.a" ı neşretı:,:; btt ruıtta eliyor 
ki· 

cSa15Jtıyottar mak mlal\:l.:ın yap
t -. mız t· kikat r. ti-ces.! flldı;:r: 

Ameruan tayyıu-eleri ne gidişte. 
n._ ,.. , üşte ·r-· rkiy,. ar·zisi üze
rir den geçmeyi derpiş e!nwmiş

kı, A-'1knra ve Atifiycye in.i.jleı'i 
'lir zıırurct ııetlcos'imie ve Hıica 
ma•ıiye.; o vukt.ıbuimu7tur. İ-

n ba~ka tayyare )X>ktıır. Mü
retttıbat·n · Licvabı da m ;clonin 
br.:.; mahiyetini D ığa v rr .. wştu.r • 

TÜRK - AL1\1AN" DOSTLUK 
MUAHEDESİ!\'\t' YlLDÖNÜMlt 

Alman Hariciye Nazırlığında 
Türk - AhNın dootl !c paktın •n 
i!;( yıldônümü dQları le, iki mem
leket arasıııdnki mün:ısebet:erln 

lu. ·ı 'bir tnıihçe!li yapıimııttır. 

llerlhııdcki miHnlca ~udıır: Tür. 
Ki) enin ittihaz ettiği tıırafsı.zl;k 

göıiişü, ır ittefilı::!e.•n lbiitün te
,eblıü·,lerine rnl;men, mı.fua!ao:a 
edilmiş, Al:wanya ile c:k'6Uuk mü
ıı.ıı~clıdlP.r·nde buhmır.ıya devam 
etmek lı " 1 'ltete ile 
me-.cut Tüııt anlB!Jnıanı tc<la
füi m:.hiyetine hİQhiı' şey engel 
ol.n·~m~tır. AlıI'nn - Ti: k ch;t.
lıık po.l·tı gcn!ilemi~t;r, 

Berlın rad ·osu demıitU.- ki: 
~Bu ır,u;tlwde Türk.ye ile Alınan
Ya arasındakıi e.9Y.i dv~\lugu ihya 
ettığı gfüi bu doıstlu)'!un ddiına 

baki kal~<-ni;ını da tcyit ctnı~'tir. 

De' Lr A \nıan gazeteleri de 
Tü, k ye- ile Almanya a'"asınıla 
<:sa< ı hiç bir a:l'kırtlık oL-nııdığmı 
teılıaruz e\il®ektoeaırler. 

RUS CF.PHESİ:'lDf: SON 
i. • ..ZİYET 

A maıı l blıg e gure, Sıvasto
~lutt şım . k.ısrc..:n<Wü ba.shc& 

--- '* 

Alman hariciyesi, ~ 
rikan tayyarelerinin Tür 
kiyeye initlerini memJe. 
ketimizin tarafıızlıiını 
ihlal mahiyetinde telak 
ki ediyor - Türk • Al 
man doıtluk paktının ilk 
yıldönümü münaaebetile 
Berlinde doıt neıriyat 
yapıldı - Si'Yaatopol ve 
T obruk kaleleri ciddi 
:vaziyette. 

istilıkam.ıann wpçu, tayyare hi
ma<yesinde piyadelerin yaptığı 
göğüs göğse muharebeler netice
sinde zaptedııJdiği bildirilın-elılte
dir. Bunlar arasında en mühim 
ve modern taıbya olan Maksim 
Gorlili kalc;i de vardır. Cephenin 
bu kesıminde taarruz, lim<ın met
balinde üç ltilametrelik bir me
safeye kad3r götiirühnüştür. 

Rus kaynaklarına göre, Sivas
topolda her karış toprak şiddetli 
Atman taarruzlarına kanşı 16<arla 
ve inatla müdafaa edilmektedir. 
}forkıaf'ta Alınanlar yoı<gun gö
rUnrıycr. Briyanskıda teşebbüs 
Ruslaroadır. Lenıngrn.dda mahalli 
ça"P şrnalar oluyor. 

s;nupt:ın dü.n de bildirildiğine 
ıgö e, Sivastopol is:ikanıetlıxlen 
dun sabah saat 4 de baş! yarak 
7 ye kadar 90k süreklıi top ses
leri i!ı~tilmiştir • 

TOBRUK TEHLtKED'E Mİ? 

Vbya cephesindek: ihardııita 
dair gelen $OYI haberlere bakılır· 
sa, oon 24 saat'l.e vaziyetıte mühim 
değ:~lik Q\muştur. İngilizler Si
di Rczak ve ElooC?llli boşaltarak 
şarka doitru çek·lmeğe başlaı:n•ş
lardır. 1'<ıbrukla Mısır arasında
ki muvasala hemen hemen kcsil
m' .ir. Kahireden gelen bir he.
bere göre, cTobl'\lk ku.şatılm,ştır 
denilebilir.> 

italyan tebliği, İnıgılizler:n J\1,_ 
sır - Libva hududuna çekildikle
rini bilıdirı;'OI'. lr..gibler Irak ve 
L'andaki kuvYoetlerinden bir kıs· 
nıını Llbya·ya çekmektedirler. 
AlınnPlara g<ire, İngilıiz 8 inci 

o:rclu~u ıkiyı.. a~-ı-Jtm,ş, bir kı!:rrıı 

Tat."ujM çe:kilmişlir. Tdbnıgun 
dl,; sahra kalelerinden bir kaçı 

zaptc-di~tir. 

DENİZ HARBİ şti}DETLF' .. NDİ 
Berı:n<lr.n b'ldırildiğine gor<', 

Almnn d<'nizaltıları Amerika sa
hilieıi, Karıı•b dcniııi, :Mt"hika 
körfezi de dahil olmak üıere mııh 

telif dcr•zlerdc ycn!den 109 bin 
touluk 10 gemi ba.\ınnışlaı.Jır. 

Akcknı'ZIC!e İngiliz vıııpu.r kdi
lelerinc }apı>an hüıcıım lıakkm
da yeni tafsilat verilımdrtedir. 

İng·li,Jerin Malnya zufulısı, ])gl 
ve Arıgiis tayyare gemileri, ikıi 

torp!to muhrib[, beş k:ırvet Cebe· 
lifüarık.a gelmişlerdir. Batmak Ü· 

zere bulunan bir kı'u\ azıôr de Ü'Ç 
roırıor~r taraimclan liımanıı ge
tirilm ;.<ıı.ir. 

-( SEHIRDEN ve MEMLEKETTEN J 

A!lili.AJ'.AVAN ve 
au.MLEKET'l't:!I 

* Mılll Şet 1 et IMnıi d 11 /.sı
ka ..._ "' y ı~ Z·"1l•l En. ti.1. ıııil 
ııyi'.A. ı cd:r •1t 1 .ıt 45 c!ok.ika kal
fXU.i)ar ve inıtih n ;;ra ıı·-ip te1ct..elere 
b"-<ı ıuatler •:at e\mlilmlir, 

+ Suik.a."11 b!ad rıia. ır.uhaktmecıi 
neticC30"1C 20 ;;er yıl •l' pG(' mııh
küm olan Rı;s ma .:"1L'°tl:i4 Pa\ ;ı.f 
ile K<>milo! ha!"1 zaı-l•nda l\!nıy:z is

tidası 'ern1e!r Uz.ere huı:"itliliı.ra baş
lamı.şlardır. 10 yıl •kır ~.;~ :r.nlı
kiun olan Abdoürrah:r-"l. ile Slllc~"rı1'n 

<la. .aratı tNnyıze th.:. - rlar..rr.aık.ta~-hr

ı:ır. stılı·yn1a.ı 30 lira \aıdae tutan 
tı;.,,,y;.z harcı ;çoı !ak. uıı.ı rn!lZb.tası 

çı!turt ma.l<t dır, 

+ Iunırde ı Tea:un :uı<.:.n tuba.ren 
tr yYay ücı't.•tlcri yirmi par::ı '~e bir 
\"ul"4 ~ ırırla aı·llır 'ac:ıktır 

+ 'l'l - Al!?l3.n t.uıııi itJ • .J!lna 
eort, u;ind tP ı· oıunan .:ıtı.ıJL.t ve 
llıı.· ... ca.• f.atlt ıı ı lfCUt bu ~n ı.arf-
1 b~...;,n atılacaktır * !tırac">t 1 r te•!>il ol -
na...rı Ytnı !ıat. ı.. r bugil ku s:az..."1l er
le i osn el r: $ '4 • 

TJCARE1' ve SAJSA:rı: 
+ D ğılmı. Of~ Unlu'n 1'i.ıdi.ırrı B. 

Cel.i.I J.{\i{lk h.:ırn.~p.·ın y3un s.ıb<..iı 

A.rı.i-.ı ra.aan ıchrımcı.(! g~ l<c.:. k'ır. 
+ ı·ı .:u.:ı yı 2'1Jfıı a .jlyo11 

I•nllJ. lhııl~t eşyası '.rıcırret l'rıtlı.· '' 
tarat.ındaı.. Vi ..ı.yc.n a.rumria t.;&k-
61m ve tevza ohmacaktır. * iç-ile LDt mt "Catıın •He " y('n':.(k 
te-ı.-zi Cdcı:ı şchrimizıdc ı faltrikalaTl& 
irrı.al~:tıau~(!ro ve mUt o::ııelert: pek 
y;&.ku-..t.a 150 t<.'n pırinç ve ıoo ton 
fa.:.""Ubc te\"24 olun:ı.caktU'. 
+ Paz:u·t1 şi güniln.:J.tn )!l.b<'reıı ~~·h

rimizıin tekımil }r.z7aJarıT\Claki fırınlara 
oit ~k lc'.lme 1 crı yeni ı .. ,ıı.ıı (;d;l
ıniş oJa!I bir 1'~kn1P.-k Uıll""'('g\t• ta; ::ı.fı.n .. 
d.an tt.(.k~ oluna.cc klır. 

....,. liari<:lt:n lüks q.yauın ve bı.ı 

ır.eyer..da bllh """ kMın z'ynpt ewa
lıırının mMılt~ı>Lfmize i!bal olunması 
m?nOlunı:nU$hır 

\\IUTEFEitRİIC: 

+ Balat .sabık •ı ,.roincilo:'Tdt:>n 
Tevfik uze- inde 9 ~et troh . .ıc vakli
lanmış vı.: cvi.ııdcki t.alkırı1ynlb da 
SO gram rnr mü dı. "C! olurım 1 r 
Farı~ m.Je bir ge--.__ç te Oıerindrl-d 
e.ro:n e Kllçükı>:zıırd:ı tutu..ımış<ur. 

ŞARK SiNE ASIN DA 
t - \'f i ı. L Y F O R s T 

ve 
J\IARİA HOLST 

tarafı ın 

OPERET 
e;;ki Yryana'nın lhtışam ve 

g ı'U'' iğini musavver 
m ıi lı füııı. 

2 - !lfELVYN DOUGJ .. AS 
vo 

JOJ\ BLONDELI. 
lıu-afı.ıııian 

Güzel C<ızlar 
PARiSE 

-bir kal&aha taarruzu v-e 
bomh~ ıvlıar.anı 

S - SON T ELGRAF - 1 9 llAZtliN ım 

. 
ŞEHIROEN • MEMLEKETTEN - BÜTÜN . DÜN:vlADAN • ·. ÜÇÜNCÜ 

GÖRÜŞME 

ti:!i bir meseledir. Bıınu yapalıil
mek kadar, Alınan) ayı IJ.ıı!>rt· 
mak, Alman ku.-vetlerini da1(ıt 
mak, Rusya üzerindeki Alman 2<>
runu hafifletmek de müttefı~le
rin hayati menfanUcri ~ra ıııda
dır. Bu gayeyi elde etme de an. 
cak ikinci bir cephe a(.ııakla 
nıliıııküııdür. Fak:ıt, ikin i cephe 
nasıl, nerede ve ne zaınan, han rj 
şartlarla açılabilir, dcleld imkim
lar bunu yapmı~a kabili~eıli mi· 
dir?. İşte, Ruzvelt'le Çiirçil"iu ve 
5llliihiyenilerin ba~ba a wr;ı, kd· 
kil. edecekleri hayatı bir ,.,,. ele 
de budur. 

S'O:D.•;:~.,L.J. • ·e· .~ .. n;•tı~:e .. · -~·, .. '?· •'1.-:.~ .. ,~ .. ISl.8 .. .·. ',;:: ... ~::~-~~,-.. -·-: . 
(Başmokal <>tın Dl>vam) 

iki tanıfui gayesini şöylece belir
tebiliriz: 

Çörçil'in ani 
seyahati hayret 
uyandırdı 

Vaşingt.on 19 (A.A.)- Yedi ay 
zarfllllda Ç<irçilin Birleş'.'Jı: .Amoe
rikayı ziyareti habe<i, V ~ingtıo
nu e.lektrilUen:m:iş bir hale getir
miştir. 

Pasifik hal']? meclisinde a?.a bu· 
lunan damin)'Onlar nazıronın Röy
tere yaptığL ve böy1e bir olaydan 
haberi buluımıadığına ai.t dcrooç
ten de an}a. ı1ac~ı'!ına giire, bu 
haberin ne kn<lar muva!fQkiyetl~ 
sakfamntS bi~ sır o:.luğunu gör
mek pok Joo la)'l'.lrr. 

l\fümcssiller meclisi bahr'ye 
encürncni reisi Vinson Ç.örçil~n 
geldiği haberini dıı~·unca deritı 
bir hayret g<;:;termckten keı dini 
alakoyam:ın. ıştır. 

!Beyaz saray Ba~\ ekli Ç'.örç'lin 
A'Llar.tiği gc-;ıır.ck için har.,-ıi va
sıtayı ku!landıJ:iı }ıakkmda Jıiı.bil' 
mal(ımat ı-etmemı.ş!i.r. 

Alınacak ka· 
rarlar cesura· 
ne olacaktır 
Nevyork, 19 (A.A.) - Çörçil'i.ıı 

Birleşik Aıııcrika)ı tekrar ı.iyare
tiııdcn hah.eden !licvyork Tiıncs 
gıuete'i şöyle diyor: 

•Çörçil gibi bu nl{'Pllckettc can
dan sevilı-ıı Ye eskidenbcri biz1"1'
cleıı sayıhm hir cUl\ elli) e h~ gel· 
diniz demci;e lüıuııı )·oktur. Bü· 
tiin mcınlekel Çörçi1"1n Rıızvelt'le 
yapacabt gü~iişn1el~rin çok \·e
ı-imli olac:ı~uıı VP alına<'nk karar· 
Jarm nıl\nlıkı, n~ık ve ce>urune 
olarak tcsbit edilC<'cğine kat'iyet
le emin bulıınmakt.ııdır .• ___ ., __ _ 
Doğu cephesi 

( 1 inci :; }·ifeden De-vnm) 

'l.'tıbl.ge )~pılaıı bir ekde Si\"as 
kıt>oi g:.rn.i2onl.iuı..n bü.;Jiik zayj::,t 
verdil'dığı kaydolunnrak dü.man • 
hava kuvvC't-lerin;n S•vast:Jpol 
kale.,inc y~tıklaı ı hı~ıınıun 7 de 
bire dc.,tii[(ü bi~:lirilmelc1ıed:.r . 

SivasıC(pO!cla yi}>.l~rce kız Al
manları 3eri ~ünr.ek iç:n Kıv.1-

<Y.ıdı>ya )mrdrn atm~k üzere tahm 
götmckt-edirl.cr. 

Bir Mo•kO\'a lıııberine güre, Sı- 1 

va<tcıpol"da yüzlerce kız t:ı.liın göı~ 1 
n: ek t!'<l ir. 

Harkof'da mc\ zii çarpışmalar 
obn2:k:Ladır. Bu C{:plı w 4 çünlüık 
bir çarpışımı<.a <l naıı 4,000 iilü 
vc-rrıUş ve 70 tank kayıbet ' fü. 

General Riçi 
Tobrukta 

ilk hatlarda! 
Kahire, 19 (A.A.) - Röyter'id:lo 

Llbyada'ki h!JSUSi mulıabriinclen: 
Seki ·i ordu umumi .kacar· 

gihı: Se,dzinci o:ıtlu BaŞkomuıl.anı 
General Rrlıdlıl Tobı-ıık önüııdc!ci 
iik hatlarımızın hemen geri..'llnde 
uçaktan inmiş, emniyetli bir ta
vır ve gük>r yüzle otomobile 'bine
ı'ek derlıal harp ,;ı,!ınsına gitmiş
tir, Bugün bütün Libya cephe
sinde sükunet var.dır. Harekat yal
nız müııfcı it tank mÜ..<;.~duıPeleri
ne ve ıızün n·cı?Zill; top at;şla

rına inhisar etmektedir. 
Geocrııl Ritchi1:ıdn taşıdığı em· 

niyet ve itimat du) gusu bı;tün 
ordu ın~ıısı...pları arasında ayni ha
vanın esın<:.sine ~cp o1ınaktadır. 

Alman!ar çarşamba gü>"ü sokl.
zinci ordunun A:k.,-ırra'daki rr.ev
z.llcrine karşı ş\c!de li r taarnı
za geçınlşlo":!i.r. Fecirden geceye 
kad:ır mudafiler tokı arl:ınan düş
man ta:ırruz.lıırını piiskürtımiişler 

ve Roınnrel kuvvetler>ne öııe-.mli 
kayıplar Yerdirmişleriliır. 

-·--o--
250 otomobil ıast!ğl 

dalla dağıtııacak 
Bu sabndı ~!"et \\ >:al...-Un:dt.>n ge

len bir c:m;.i,'Cl.c-1 h.tı?nbul \.1J~yeti cm
ri.ıt yUz t·.li tane obmobil lk"tı~ ve
rildiği bil .!.ir:hrıiıJtir. nunlar iııtıyacı 

o~an eıtıomo'!:Ja &ah.fp!crin.e ınürnc.:,a.t 

Si.t;..ıla..."1Ila gOtC' te\-,.ı eı ·ı~cck(ıi:-. 

Tramvaya bin
diren bir su 
kamyonu 

2113 numaralı vatınaıı IJakkınm 
idaresindeki Topl..apı • Sirkeci 
tram,·ayı dün saat 11 de ÇhpaJan 
dönerken hird~nbire karşısına 

3GOG numaralı su kamyonu çık· 
nııştır. Soldan gelen kamyon bü· 
tiin şiddetile tramvayın ön sa• 
hanlığına bindırmi~ ve tekerle-· 
ğıni sahanlıga taktıktan sonra 
tram\"ayı bir miiddet .-ürüklcmi~
tir. l\lii,ademeniıı ~iddctiııd •n 
kamyonun ön kı"nı parçalanmış, 
içindeki su damacanalarının l arı
sından fazla>ı kırılmı~tır. Tram
vayın tla parnıakhkları .-e önü 
lıa5ara uğranııştır. 

Bu ka•.a miinasebetile yolun bu 
kı•nıı lıfr 'aot kadar kapalı kal
mış, Topkapı tranı,·aylan Ta,ka
sııptan nıaneua ybparak Sirke
ciye gtri dôunıü~lerdir. 

--·O.---v---
Yüksek Soyyet Surası 50 miJ_yon ~kınek 

1 

0 ın s hileden j) '"""> kaı nes• bes.ır hyor 
llti11 So\''Ytıt~er ytlksck şurCl..::iına i e .l\!t.-...,. lığı l)!ul \'t ct~.r.a 

1 
izaLı t \.·ernı q'.ir. sc ı kı ~·La ı,.;.3 tevı.ı o nrr uz .. re 

Bu iznhu~a güre; oı·tada mev· co mily~ ı«rınek kam 1ın b • ı:-
cut olan bir k n. · kidita r:-ı.'t.. ~ı ıçın l>ı ı.'iln ına ha c lar ar ı.1ua 
nırn A1rıt'ril..cd;tn Ru.c;ya.ya harp lı-.- ınür.a ·as.,. 0~·n~r~ 
m.:ıll.<>mı-s lc,;bnıl son rı.)'1rı.ıxla 

artırır. v.ır...· ctostiuğnn niL~hıın b r 
vuurlınu teşkıl t'..,mişlir. 

Bu y" ru m daha dn faz.<ı • -tı
nlaca kı'..ır. D"' dcc Amerika ~ 1· 
da ı m ~' r ddJu.rLk ,>ardını yo
paıken q.mdi buı " 3 milyar do
ı~.rn ('lkarmı->tır. 

Molotof ı.ı~alıcdtye göre müt
tcfiklcrin Anupa ve A'Jycda '"" 
hı;.susüe lı-.nda araı~ rnıakını 
roe<'detıneleri itilaı·ile h•ıpten 
sonraki elb:rl~i çalı,ımasından e· 
hemaniycl1e bahsetmiş ve miitte· 
fik1,,rin h'~ bir sure-Ue hürriyet· 
peı-ver memleket!er:o dı.-t.i!i ij
krine karışmak arw.:.unda bulun 

mad ~ıru kkrarlaw»~ır. 

Yunan I(rıılı 
(1 inci balı"l«ien DH0'1!) 

g .. ;rı.ıie 1000 k ,ının ök.ı.ğiinü 'I.i
,.e etlllctt:n sonra cieıni~tir ki: 

•- Yur.an hava ku,·vet, de 
Afril<ada Ye d !';er ,-erlerde çar-
p~Tı.;.c..k.taLlır. 

1 n.ilyoıı tondan fazla ol~ıı ti
caret gemilerimiz yı)ecek l~şı

m~l:!f"~.. clona.mnamrz vaz:1'csini 
göım~ktedir . 

Yunan çeteeikri He 7 milyon
dJn ibaret lavnllı Yut':ın halkı 80 
bin mihver kııt'asını ugraştırarak 
bımların ba~k:ı bir yere aklini 
önlf'rr:Ektcdirier.-. 

• 
iki Amerikan 

vapuru 
daha batırıldı 

B<>gota, 19 ( A.A.) - Diin gece 
1400 tonilato tutarındaki Flora 
Holanda yük gemisi Rio Chalcha
nın şimal doğusunda Fajaro bur· 
nıı açığında iki Alman denizal
tısı tarafıudan batınlmL'ihr. 

Bir Kolombiya gemisi batan ge· 
mi mürettebatından ohu: kİ}i ile 
altı y<>lcuyu kurtarmış ve ba,ma
ki11i•tin ce•edinl de birlikte alnu!l
tır. Kıırtnrılanlar dii~man denhal
tılarının ba~ka bir gemiyi top ate
~ile b:ıtırcl.ıklarını söyleıııişlerdir. 

ikinci Polonya 
ko ordusu 

Londra 19 (A.A.)- En ırrockmı 
sili.tılar ve leı,ıhi2at ile ikJJ<:i b r 
I\Yıor.ya ko:-Ordusu daha teŞ:<.il 
edi.lmıştır. Orıdu me\-cu.dü Orta 
Şarktakilcrlc biriikf.oc Rusy.ıdan 
ciıOnen Polonyalılı.rcl.>n teşekkül 
oetm.ş bulı.ırmakt;.dır. 

Almıtnya~ ça1ı,an 
Frauıız l•çllerı 

Vişi 19 (A.A.)- İşgnl altında 
bulunan ,.e bultmmıyan oerler
den 30 muhıur:r, dün Afn,aı.ya
nın P~ıistek. bıiyuk elçi A'bt tz 
tarafır:dan kabul edilmi~lcı ciir. 
Btmlar, Alır~nyada çal• an Fran
sız i..,c:.çilc in• z·yarct cdl·ceklerrlir. 

Yaralanan itaCyan ı 
zırhiıh~rı 

Londra, 19 (A.A.) - •B.B.C .• 
Amerikan tayyarecilerinin Akde· 
nizdc aj:ır hasarata uğrattıkları 

iki İtalyan zırhlısı Cavour ve Lit· 
torio sınıfındandır, Hafif hasara 
u~nyan Amerikan tayyareleri 
salimen üslerine döııınüşlerdir. -·--
Amerika, ticaret ge
milerinden uçak ge

misi o luyor 
Lonclı a 19 (A.A.)- B.RC. A

rr.er;'K~n mümes~:ııer mecli."inin 
ba.Jı.1·.~·e eneüınıeni reis; -bir çok 
hca;-t gcrnikı: .1in ve kruva:Wr
lerin tayysıe g<"lnilcl'ine tahvil 
olunıduğunu söylemiştir. 

111-echs yeni !l"rni rnşaatı için 
yen·oen 8 mıh ar 150 milyon d<>
iarlık bir tahs· ·alı sıflra kaıoı 316 
reyle kabul dmi;.ılir. 

Bununla .500 bın tıon.tatoluk 

tan ~re gc·n is. 500 ton.lal.oluk 
kruv·ror "' 900 b n tonıl.1.toluk 
da n' ır p ve el ğer ki ~ük gemi· 
lcr ir şa olunacaktır. 

Ekmek işi tahki· 
katıdın sonu 

(1 •n,.l Sshi!l'G-Cn Dc\·am) 

ı:" a Y •6; P"- '.!'!, Galat .. Ja A
ne , N }la dıs. Ta · im l t;klal 
c d · si,..<ııe Dinı tr~ dün akşam 
a,..7'~:-!'ye ,·cri;nr~je!U:r. 

Bu fır· 1 rın mırıfakr.l:mndaki 
i~e mL..cıürlÜltlrrine ve.rd:ğ, kar· 
ne m"kt·rı le buna mukabil al
dıio1arı makbuz ve ofi!lten rnı•ka
bil;nde un alc:!•k'arı bf,yanııaıne

dLJ<i r~.k.~kır ar~'<nrl<ı farklar 
görülm~~ür. Y~ni bu fırınlar ia
şe büı-olarır.J te~l'1n ctt:kleri kar 
ne mikt~rı kadPr ofisten un ala
cakları yel'dc ofise götüroü.kleri 
buyanı'aır.el ri Ia1.'·v cıo1rlurl .. -nuş 
lar ve !azl:ı un alm:şlaı:rlır. 

Bu yüzden Beyoğlu kazaMnda
ki mezkur bürolama çalı"."ln Ü\": 
iaşe memuru da müddeiu.mumi
li~e \-~jstir. 

n - Mihver, bütün cilc ve ta
.kati ile muvaffak olmıya, 

b - Miittefikler, bütiin imki'in
lan ile müdafaalarını tanzime ve 
bulundu.kbn <ıııbalarda tutunmı
ya mecbur bulunuyorlar, 

Bu hale göre Rum elt'le Çör
çil'in ve diğer saliıhiyetlileriıı haş
haşa vererek her bakımdan 1942 
müdafaasını tanzim ve ttplıder· 
de mi~terek kuvvet •arfım güze 
almayı tedkik etmeleri hem galip, 
hem tabii ihtimaldir. Bunun dı
şında Sovyet Rus)·aya ikwi bir 
cephe açılması hususıııııla r°'mi 
ve aleııı \'adde bulunıılmu~Lıır. 
Rus müdafoasını ayakla tutmak, 

bu müd,afaa ile bilhassa Alınan 

savletini kırınak, takatten düşür

mek •·c bunu takiben de y<>rgı.ın 
Alman ordusuna yüklenmek A· 

moı·ika •·c lngiltcrerun b:rinci 
derecede ha)ati ehemmiyet a!fct-

inhisarlar Vekili 
(1 •· el 5"'1,fed<n D, arr.) 

dan aşağı buluntta nı scioy'em ş 
~"O:lka iınalinı'I tekrar btı§I d ını 
\ ' uta ~a taşlantl& .... clğı.r l l ve 
e:t ~t-en sc.nra Sırık i ve De) azıt 
cıva., bayılenn·'l beyil mik'la· 
rının arttırılma;, lıaklrnııda ı;&ıc

tem:z va.sıtüsıle ya11t.kları ricaya 
şu ceYabı ,er.ıniştir 

<- Biliyıct.urıuz k. tulün ve 
ıçki rıevıkr'Jtıizin satış fıatları 
ık. k1Sımdan terekiküp ctmlkle
d:r. Biri rrilll müdafaa \"Cr.gisı ve 
diğ~ Laı "Jc !'atı.dır B yiycl€r 
'bu iar!!e I.atı üzerinden veri!=k 
tcd'r. Kanun m.Jli miıdafan kıs
mır.da.n bo i) e 'crmc:nektedir. 

Bay;ıe~ bu vergiyi .devlet na
mınıı müstclıli.kten tahsil edC'rk>r 
Ye hı•na ınukwbil blr üıcrct istc
mc2;...,. Onların bu Jı.z.ıneli n.illi 
müdafa~mız için kıc- ınıctli blr 
y:ıd n, ır. Tarife f;a\ı üzerinden 
~·~:ilen lıeyiyc miktarma geliıı e: 
Zamdan en'clki veziyellcı sonraki 
vazi,)-.,tı ""aslı surette tetkik et· 
tidim. Bu telk,kut ıamdan sonra 
h2l ilerin el'r:e daha farla para 
geçtiği netccsini verdi. 1942 yılı 
. ·· kabul ettiğimiz niSbctler tü-
11iinde vil2dt> bıeş buçuktan a!~ıya, 
,ik.-1ki1~atta ~ üade 7 den on Ü 

l<:ıadaıd<r. Bu nisbetlerin d~ha 
fazla Hltırılına.:;ını ck>ğru l:almu
\'()ruz. .Maalarımızııı satışında el
de edilecek k3T, ticaert alem;ıtdıe
lki diğer karlardan daha az olsa 
bile bunun; ııar!iyat arttıkca da
ima Ç')ğa~Mı, garantili olması, 
7,arar ihtimalinin bulunmaması. 
,,_ı,ı a\·anhajları '-ardır. Bu sebep. 
le yeroiğ'miz beyıyelıerl kafi bul
mak-ta~-ız. lnhlsar!ı:.r 1<1aresine 
kcrrdi~r;nc bayii k hak'kı vurıl
m ı iç n müracaat •n'!er çok
tı.r. Bu da Hroiğiıniz bey!\·enin 
herkesi ~tınin edıci bir ır.ahiyet
te bulundu. ı.ınu göster1r.• 

Vekıl gaz ııo ,.., lokantalara 
-valnı.z f>çı il bıra satılacJğmı, 
iJru&all::ru ş~e ile bira verı1~ce
g.ni. istoı.bul ve Ank~radoki ra
kı'ıu·o:a onan-, yer ne tahta hpa 
ku) anılacağmı fazla Serkloor· 
) an s:ı.,aı·ası çıkarı'lacağını ilave 
etrnı.şt r. 

• 
Mes'ut bir evlenme 
Topr;u Hpi.,.,; Haeı H(;...,-in ~ 

'crunu .-e me111wn Ali V<"hk kın 
~··""ıı:. Eriş He D'>ak I!ori>zye Nazırı 
Em·cr •I>'..ş• yr~ ge~ !ilm rcji
shıü Faruk KPtıÇ'Jn evlenme U>reni 
dün aL,oma Taksim BPl~e Gazino. 
sunda güz:de dllvetlilt>Iin i.ı,;tira.kiyle 

yapıl!r"i\:l". Genç ev•ı~ı·i tebrik eder, 
"""detlcr ~menni ederiz. 

ZA rt - Fen Fakülteıinıl<>n al~ 

ğım .hüviyet varak&ımı ve ~<·bekcmi 
~.i ~tt.im. Yenisini claaıt:mdan ca
kl '.r.-tn h k"Tü ;ı.-oktur. 

5508 Ercüment ALACAKAPTA.'I 

nu i -i ana lnt'!ıe.ll:dl""n ,.ara, 
sırası ile ı.. ... nu~lacak hQrj• i•tih. 
salatının arttıTılrna,ı, :Pü"'ifik mü· 
dafaası, 1nü.naka1e cnıni) etinin 
temini, muv8"ala yollarının em· 
niyeti. cephelere nı<>rikan or• 
dufarının getirtilme i, Atlıı.ntik 
miido.faasının takviyt·<.i gihi me
seleler ba~ta <>lmak üıorc daha 
bircok balıi.<ler vardır ki l:er 1ıalde 
bit ibMndcn dalıa B"t nıiilıiın ol· 
m,~·a.n bütün bu d:. ·ı. ı.1111 da 
hayati hir alaka ile gfü·l~n ı:~ ı. 
ri!ecrgi ~üphe i7diı·. 

ETE 1 İZZET BE CE 

Çörçil Amer. "da 
(1 lncl 5 uıec:ı::n D mJ 

d u bazı ı:r.üh.m ZE\ • • 

fa:tat et'llektedir r Buı.t~rın 
nası! t;ehli.klcri ~c ne .ır 
kdfocakları ho · k 1 İ• 
anat verihneıJ";Ş ,,. 

Birk'"'k Amenk P 
JoM,bi Örli ç;,r .. ı!,n fü 
le bu ü ·t'.>ıcü 1 a~ı 

nn .. 
birinci Joonfcri.. sa herı:. ·n 
bıtş!d>lllı.ş oklulı;unu se-. lemiş
tir. 

Malum otd$ üzere ı 
mül&ka:t ge<;cn ağı.slcısta Ok
yanusta vu'<ua e!mı 'e <> 
vakit cAtla.ııtık b~yaP ruoe
si •• roza oltınmuştur. tı-.nci 
'1!"'.o.iUkat geçe?' • ·~k'e vı ·u 
bulmuş ve 24 mutte! k 'llil
let tarafın.dan neşroluna be
yann?me kalmn<ı alıf1 •..tı, 

--0---

Neler müzakere 
ecailiyor ? 

(1 inci SalıifeJ.ltı Di'."YBUl) 

3 _ Avustralyada ınüıtdık 
stratejisi. 

4 - Amerikan harp malze
mesi yardımının İııgiltcrt'ye 
"e Rusyaya nakli. 

S - Yakın Şark vazi~eti, 
Zi)arct hakkında bir lcbliğ 

beklenebileceğini en clılcn 
ı;öylemek çok erkendir. Bu 
hafta ziyaret hakkında b~ka 
beyanatta bulunulması da 
muhtemel cörülınemekted.ir, 

Libya da 
(1 inaı S;,h>fcden l><"\'11m) 

ve Sidi Razak garnizonları ınu
vaUakiyetle geri çekilrn~I.rdir. 
Bunlar, malzemelerini de wıa!ıer 
götürmüşlerdir ve şimdi, eni 
menıilerino nlaşınış bulwımok
tadırlar. 

Generd Rlt hie Orta Şark ha
,.a kumandanına haYııcılano gös
terdikleri muvaffakiyetleı ılen 
dolayı bir tebrik trlgrafı gfüı 'er
miştir. 

İNGİLİZLER YFlt\1 TİP B!H 
TAYYARE KULLANIYORLAR 
Londra 19 (AA.) D.B C. L l>-

yıııda İng!Lizlerin yeni tip blr tay
yare kullaooiklan dün resmen 
if~ olunmuştur. 

Meclis tatil kara
rını veriyor 

(1 inci S:ı.tülııden Dev.m) 
MJ.dafaa !ı;Alrr&%! için mil.lcaddit ter
tiplerde hlımiline muhcrrer tahv;\ .ıı
raç edec<l<tir. Her 'tertipte ~ıkarılaC<1i: 
olan taıhvill-er yalnı:ı fni.zli vı.ya ta4Zıi 
ile birllılde ilcııımiyeli olac•klır. 

Mecl;.in buc\lnkü toplant;sında 
Jl:lvVekilinı iz I>oitlor D. Rt fik Sılyd&
rnlll lıat"lcl ve dahili rneseır.;er !ıal<

kıııd& beyena1Ai& lr~lunm11Eı muhle
meklir. 

l\lO:otof Avrııpada bu Y; l ıar

frnda i "r.t.; hlr cephe r.ç'1ma;1-
1 .n Hıtlcrin om ! ..., ı R,.s cc·p· 

hcsinde • t nı::ıbı r,"y rikab'I ı; '· 
lfrkkr k-=ırdn b ralrncağını 

Avrupa freni ===-==:=======================~-~========,,.,,..,.....,,.;::=c==========,....--==================,-:= 

şciyleıniş u: 
c- KtNvetlmiz gü .. den guııe ' 

artmaktadrr. Har'b! ka-zanacağ-ı
mız bkkındal<>i i\Jıı..-ı.dımız da & 
ğalınakta...ır. diyerek nırtkunu 
bitirmiştir. 

y;;J<sek şura bu i'7.~haı.tan ron
ra rr,uah uC)i tasvip ve ta.~:h 1-

e!;mr<1hr 

1 -==========-=== 
ırtatıhll llıy etil arsaı 
1 SuJdiyc C'.ami soka l(!a 1llti9 ınrt- 1 
j re "', cPphelı arsa acı c ~~. Ktır. 

µ:ıoo T d na mırac:ıa ı. 

( ı lnC"I Sln en D'",-am) 
,:ıktinde Sh·ilinırrado geınliş ve 
'akPnde hareket clm~lir. 

Diin akşam ~nal 21 de Sirk~ci
den A\'rııı:a.• a lrnreket eden ilk 
tren ''" lıu sabah saat 9 n be ge· 
çe h;ıduU•ıı Bulgari,tan toprak
larına g< {nıişliı. Bu trcult 12 ki
şi gitıni~tir. 

Yük trenlerinin •cfrrc basla· 
• 

n12sı için henüz ttltıkahlnrdeu <."tnir i 
ge:,ııerniıtir. Bu sebeple ş!ın~ilik 1 
yalnız Edirııc~·e kadar ~ iik kabul 

olunmaktadır. Fakat her türlü 1 

I•azırlıklaı- tanıaınl. nnıış oldui;uıı

dan yük s ferlrrin;n de bugün

lerde başlı~·acnğı Hldirilınel,te

dir. 

• l\Iemleketinıizde bu ôna kadar gör iilmemŞ bir yeni~ 22 Haziran paurtesiden itibaren: 

TEPE BAŞI 

ALA 
BELEDİYE BAHÇESİN'de 

ANDA 
22 Tabl.ııluk bi!yük Bnü. Oymyan lar: 

y E S A F i 
MUAMMER Karaca 

Yazan: EKRE!ll REŞİT - Müzik: CEMAL REŞİT 
Pazartesi ak aını GALA GECESi şerefine orkestrayı CITTfAL R F..:;iİT bizzat Dirije edeceklir. 

St PİYE r.ın ,,kudt:ğu l'Serler: Ü<t~d SADETTİN KAYNAK - 22 bale - 14 orijinal milli oyun -
ıo Koro Hey'eti - 20 .\1'.uzik - 10 Artist • Zengin ackoc ve mizan sen - 75 kqi sahnede. Avrupada 
oy• • ., revülc'!"lc mllkaye!'e cdilelı"!lr. 

DİKKAT: Akşam saat 19.30 dan 21.30 a kadar Bahçemizin Zengin Saz ne~ "eti 
REVÜ lam saat 21.30 da başlar. Tele!on: 42690 ---rs:m:ıı;mm;ıı:ıc:ı~ 
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HASAN v • 
1 TAM • 

1 N • 
1 KREMLER 

Vücut için vitaminin ne kadar lazım olduğunu herkes bilir. Cilt için de vitamin ayni hayattır. Son zamanlarda Avrupa ve Amerikanın ıtriyat ve güze ilik enstitüleri vitaminli kremi istimal ebneğe batlamıJlar ve 
güzel neticeler elde ehuişlerdir. Ciltlerini beslemek ve gayri tabiiliklerini ve enfeksiyonlarını gidermek yolundaki gayelerinin tahakkuku üzerine bilhassa kadınlar arasında mülhit bir heyecan tevlit eden bu krem• 
ler bütün müstahzaratı alemtü mul bir mahiyet alan Eczacı H asa'nın enerjik mesaisile istihzar edilebil mit ve Hasan Vitamin Kremleri namile piyasaya ç ıkarılmııtır. Yüzdeki sivilceler le ergenlikler ve buruşuklukları 
izale eden, ihtiyarları gençlettiren, gençleri güze!le,tiren bu kremleri derhal ve bilatereddüt istimal ediniz. Hasan Deposu ve ıubelerinde Küçük Tüp 17,5, Büyük 30, Dört midi büyük kavanoz 125 kuruıtur. 

------------ -- - -

Cumhuriyet Merkez Bankası 
TESİRİ K AT'İ 13 Haziran 1942 Vaziyeti 

TAZE MEYYALARDA..'I ISTiııSAL EDİL~llŞ -

A K T l F LİRA LİRA p A s İ F LİRA ı URA 

iDRiS MÜSHiL 
>_ .. ın S2!i Ki~ocram '12.606 213 10~ 1:!6.4.4G.R4 
PJnknot ........................ ,,, •.• •.. 8 li9.153.50 
t faki:k •••••...•.•• ,,, ••• ,,, ............ ,,, ••• 2~J.::G7.03 110.534..197 3i 

Dabild<'ki muhabirler: 

t .rlr. L!rarı ...................... .. 

llarir!clü ~uhabirler: 

Aıt.u:: S•!ı K .. :o(J'Sm 25.800.8"9 
.hltJla t:th\'oll kob'.ı serbest dövfzler ..•..••.• 
.a...: er döv z'cr \"4' Borçlu kl.i.rln~ ba~eleri .... 

Hazine Tail\ il!ct"iı 

Dcrulı~e ecli~<:-n eYrl'..:ı n:.kdiye ka~ılığı ••• ••• 

Kıı.r.unun 6 - 1 inci maddeıerın.e tevtlkan 
h&zine tarafından vlki tediyat .............. . 

Senedat CüzJanı: 

Tıcarl S;."T.ct: tr .•••••.••••••••••••••••. 

Esham ve '/ahvilat Cüzdanı: 

(Deruhte edilen evrakı na.k:diyenin 
A _ (kar'l'l·gı esham ve tahvilM (illbart 

t.eyrr.etie) ........................... .. . 
B - 5"rbrst esham \'e t.ııhvllU ••••••.•••••.•• 

A.\anslar: 

/-.;un ve dô".'-Z üzerine Aft.ili .............. . 

Ta1:vi1At CzcrJ?e avar.s ................... .. 
liazineye ı.ısa vadeU avana ................ .. 
}hızın~e 3850 No. lu Kıı.nuna göre atıl.an 

sı!un Kar~ı!J;c.lı avans .....••••..••.•••••••..• 

Hissedarlar: ••. . ..................... . 
Muhtılif: ............................. . 

-·.-
.. 65.7411.24!.•7 10~.p3$.24:?.47 

158.748.563.-

23.790.220- 134958.343.-

331.586 650 aa ~:1.586.1150.sa 

45 . 92 261.93 
!0.427.6~3.M 

3.12' ~. 1 
7 803.723.45 

250 000 000.-

Yek\ın 

2..'i7.811 844 .67 

4.5CO 000 -
13.1ae 50! 43 

1.010.624.113.63 

Sl'rnıaye: ............................. . 

İhtiyat Akçesi: 

Ad ve f<!\'kcıliıde ............... ••• •u ... ••• ... 
llusust ...................... ._ , ••• ,. ......... . 

Tcdh,'ii1clrki Banknotlar: 

De ·htc edi~en f'\"I'akı nalcdiye .............. , 
Kr:n• ı~un 6 - 8 ncı n~adde!crine tevfikan laa• 
2.IJC t .. r ... f;.nd .. n y;,kt !ed1r-at ................. . 

rı('"!"l,.Ltt> tdilen e\·rakı nakdiye bak:yesi .••..• 
J{<•r~lügı tz.nı.Jn:.t:ı. altın olar::tk U.1vc.ten teda-
vu!e V<l:t.ed; len ............................. . 
Rce.skont mukabili i1Aveten tedavüle va&e-
dılcn ..................... •·• ... •·• •·• ••• .. .. 

Hazlney~ yapı1a.n al!ın ~arşıl1k1ı avan.t mu· 
t-b!!i 3902 No. 1ı kanun n1ucıbince lli.veten 
tt-<irıvüle vazedil~ .......................... . 

Tü:-Jt:: Ltrası ........................ ••• .... .. 
Alim: san kiloıram 877.422 

:eso No. lu kanuna gö1e hazineye ;ıçılan 
avans mukabili teYdi olunan altınlar: 

Sa!! kilogram 

Di.iviz T•olılıüdatl! 

6~-541930 

Altına tahvili kabil dövizler ..• . • .......... . 
D1,er dövW.er ve alacaklı kllr.inı bakiyeleri 

Muhtelif: .............................. 

l ... ~ı.?.000.-- . 
·: 
i 

9.4ı2.13S.73 1 
6.000.0PO.- 15.412.135.73 1 

! 
1 

158.748.563.-

1 23.79-0.220.-

13t 953.3~3.-

.j 

40.000.000.-

Z88.500 0011_ 
1 
: 
1 

H4.SOO.OOO.- 60i ft:)8 a.ı .... - 1 

1 

1 

115.756.159.31 
l.234.164.05 116.1190.323 36 1 

' 

1 

'.8.124.167.00 ';8.J24.16'i.90 

' 

-.-
•5 3•0 498 l" ı .,. --- ·-o,, i _._._--_.~ .. _,_,.,,_,,,. 

lJi).281 i/2.63 

....._ ___ ! , , 

Ycktln İ ı.oı0.624.l~3.C3 ı 1 

(GAZOZJ~U) 

LIMONATASI 
Lezzeti Hoş • İçimi Kolay 

Yek:ilctinin ruhsatını haizdir. 

r---~------------------------------------------... f i~tant ul Levazım Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilanları 

~-------------------------------------------------' Ac;agıda yaz.ıJı mevndın kopalı z;ıı'fla eık~Jtn1elerJ t.ııizaJarurda yaz.ılı gün, aaat ve mahallerdeki A.Skert Sa.tın Alın• 
Kunüsy,>ııli.ı.rıntla yapılacaktu-. Taliplerin kanun1 \.esikalariylc tekli! me~: ... plar1nı ihale ıaatıerinden b1.r saat ev~l ait 
olduğu .ifOın}.:;yor.a '·ermelcrj. 

Cin.si 

Sığır eti 
Ko.:,ı..n e-t.ı 

Taz"t? fn::u ly e 
Kryu;ı eti 
!:iıgıı• pli 

Gaz yDK1 
Sfı ~yagı 

u:ıun 

B:ıly-11 k· -· (',~ 

.BaJyal Kl!!"h 'Jl 

~\l.Jhlalif Tıa:kl ycıt. 

Jl!ik'ları 

Kilo 

150,000 
150,000 
100,0-00 
120,000 
120,000 
45,000 

s•.ooo 
3,1100,000 

500,000 
:.000,000 

Tutar 
Lira 

150,000 ~ 
120,000 

24,750 
70,6M 
75,000 
35,000 
70,0uO 
11,130 

11,250 } 
1~.750 ) 
1,500 

11,250 l 
9,000 ) 
1.ss61:.:.s 
5,030 
6,000 

2,347,5( 

İlı•ıe gıin, aaaı ve maha 1li. 

24/ti/9+2 14 Bakırköy :ı.ıuha köyü. 
26/6/942 14 Bakn1ı:öy Muha köyli. 

29t6/94Z 
29/6/942 
30/6/942 

it Mimar Sin-ın köyjl. 
17 Siirt. 
17 Siirt. 
17 1/7/942 

2&/&/942 15 
29/6/942 11 
2.'1/61942 18 

S:irt 
Esl:işehir. 

E.-dli~ehir. 
Çanü.ka.?e. 

(78) (6293) 

1 Tcnımuz 1938 tarihi:ıdcn ilil,a•~n: İskonlo haddi % 4 Altın üzerine Avans % 3 

Kapalı zar:! usulıı-le 20 t<ln kcyun vey• sıı;ır ti! alınocak!;r. fat:a! ve hu• 
su"'1 şo.rtlarlyle teslıırJ mahalli lcon1 ~yonda "&örülüp öğrenllebllir. İhalesi 
29/6/942 Pfl:z..artı·si gUnü saat 11 de yapı1acaktır. Muv·akkat temin<ıtlnrı aiağıda
kl şekildedir. istekl'!erin hali faaliyetle olduk]anna dair Ticaret O<lası vesl
kalariyle ve iha!e saatinden bir saat evvrl t!>k.lif mc-.ktuplariyle Harb·:ı.-ede Ye. 
dt'k Subay Qkulltia. Satın Alma Ko:ni.yonın:a müracaatları. 

Yapı ve İmar İşleri İlanı 
Nafia Vekaletinden: 

ı - Ek..,it!,ıAye ıconı.: an iş: Rnn.yo Dif '·Y ın po: ~a ·ı Eti,.,..~ t İ..l..~n;,ın
daki Emet.Or binasında yapılacak ııave ilı., h:.ırnya ye:ııden y~p lat~k anbar in .. 
,a...: tı ~lr.ri baı.ı <;adil it le Yf'ntf'cn e-..c.tlltmı>yc ç!ka:·.ın~ışt .. r. 

K•':$i! bedeU i.3Ge75> lıra 15 lıı;ul"" ştt...r. 

:? _ ~lt.r.e 3.7.942 Cuma r.u.ı.1U sa.ıt 15 de Nafia ve~ale'. Y:ı.pı ve i:ına.r 
İ{l~r ll<ısiJ!Jl"r Kcml'\)"-Onu odJismda k~pa!. zarf u.>"11~yle y;l'ılacaı..:ır. 

3 _ Eks! tme P.t""..namesi ve b'..Wa n:üt(''errf evr~k cl84-t y'~z ~~n ôöM 
k.u1· ş bPdCl m.ıkabi~inde Yapı ve İ:r.at• İ~'.eıi Reis}lğindı?n alaıalıilir. 

4 _ ElC! tueye g'r'bfür.l'k ~ is1lk.ilerin US'Jh.: dafresindo c2ö50.64> le.• bm 
:rec yfiı tlli lira altnuş döM kurı~J~ muvakkat temin:ıt vermı !erı ve .Na!~ 
Vckaletinıdt~n bu iş lçın aıın.~ış ehi.i3et ves'.kac.ı ibraz ctm ... ıert IA:ıımdıt'. Bu vc-
5ik~.1ı a!maA- itin isteklilerin eksilt~:ıc ta ri-hindrn cTatil gün!E!'i har}çı erı az üc 
&ilr: , \'V~l bi.~ J~6da ile f\afLQ. \rer:~lt•ti:ıe mOracaat etır.eleri ve ist.idalaruuı en az 
bir kaıe-md.e bu işe bcnzı~r 20.000 lirel~k bir iş yapt1k.:arına d~i:· 1§.i yaptıran 
Jd;.. t le:dt•n ~lln:nıs vesiita raptt~trr...cıe-.. ·i mukta.ıidir. 

5 - ist.ekl11erin tP.'.t.lif mek.lt;p}arının fhale &iınü olan 3.7.94:? CJma &ünil sa

·~ 14 de ka,d.; r ~altme Korr4onu Ri~ils~iğine rr .. akbuz mUA<'b'.lind~ vemı1.:lerl 

l"' t. . 
!lr>qd3 o~acak '~cikmeleır kabal ed lrnt>Z. •4261> c65:!1S. 

Askeri Fal::rikalar Umum Müdürlüğü Ti
caret Şubesi Müdürlüğünden: 

62u0 Adet Aı,.>açwu• bükm, ioıı:t 

62JO > AJ•ç Ba:llk 
2~5ı) ~ıctı·e Zincii'i 
1 'iCa > K;.pa!t ıJncfri 
6000 K.Jo Has üs!ilbeç 
3000 > Bir kaynamış bezir 
3000 > Neft yagı 
3000 > Yeşil toz boya 

1500 > Siyah > > 
750 Paket Ağaç vidası 315 X 55 m/m. cDemi.r:> 

Yuka:da mtltar ve cimi yazllı. 10 kalı·m malzt,... e acele s.zhn alınacak
tır. Bil :na!:.e~e kalem kalem de v~rilecektir. İsteklilerin t~klit mektup~arını 
2'6 Ha.ziran 9-!2 günü akşamına kadar T?ca.ret Şubesine vef'!l1c1rri, Ma)zpnıe
n\.ı. ş.'\l'Wlmelt>ri her ıün saat 13,30-15,30 arasında T'caret ŞubC•indcn alı-
nabhıt. c4332> c6600> 

Nafia Vekaletinden: 
E ııtır~ı') k.0·1ul ~ 

! _ s-.. İşleri On Bırinci Ş be Müd ·hiğü mu:ı.Jka~ı dnhiL;ıde Sllifk•! 0\,1· 

sını!'l. B'..ı~ .. :rnnas~ tçin Gök'iu ne!r·i -ıJ::e!'in<lc )";a.phrılacak r< g',..' Löı~ Siion ve 
n; ·:ı.t ı! s;n:ı:l nınlat i..-...şaatı v h , •• ı ~ic.i mt.J.ıarr: .t"c."1 ke1ri! i:>cde!l , Jhadi 
f1J t esJ"Sı üzt>TindPn el 3U'5.ü33• lira •8i) J\..a·u7t. . 

2 - Edı.;:}• .e 171 7/9-l.Z taı'iltir. rasthY'":'! CU..'lla g.ı. !} g;.ıat 15> de Aıı1ta
rad Su İşl(>ri Rei.otliği binac-ı tçır~,, toplar.an .su eb;ı 1 trre kx>Mi~")·onu oda . .,ıllda 
k.ıı.ı.oalı za!'f usuJi:;ılc yapılııcakt~ı.·. 

3 - iste!·Jile.t, ek·litrr.e sa~·"ınt.st, mt!kavele p."üjtsi Ba)ındırlık İşleri I· 
gcıo 1 tartnam·>e"i umurr.l su i:Jert ftnnl~:ı...~""ame-~ıJ'~'.! hı.ı.sın;.1 ·.:c ff"lln1 şart.no- ı 
me1 ~ '· \e pl'oj ·l,.ıi c50 !L.r~ m·t1'.al:-ili.nde S:ı i§'.leri RfJl.sl•t::ind~n alnbilirlı•l'· 

4 _ Eko;.il~"r.eye gir·bl1mı~k için ifitf'l'kiilerln. <5'.!919') lira ı&:(•2l ku:-u,..luk 
JT.tı,·akkat tc"'lirıat ve:-me$i ve ı ksii.t~ncıun y~pı}ae!lğı glındf'n ı"'n aıı üç glli?J. 
e\'ve! ellerlnrl~ bu]u...'1,:ın ves!kalarl bir 'l\te bir di;e:k'"'ı' ile Nafia Ve?.a!ttinı1 

nıül'a-taııt e<teı-ck bu :ıışe :r:ahsus o~m;..k Uz·.~ 'esik:ı aln alJrı ve bu veslkay;. 
lb az ct.ıreleıi :arttır, 

Bı... müocit:t i~e v&-ika t.al..:bindc b•.ı.ltt!lrrJymıJar 

e<iemezlcır. 

5 ... i:::.tekli:frin teklif mektupl1rı.n.ı ik:.ııci rn.addedc yazılı sa flen btr Fı.
at n·elme k d<ı;- Su i1!,-.rl Re'cli~o ruak.b;.:z mU:tabCinde vermclt..·ı'i ]üz,~n-
dır Postada olan gecikmeler kabul odilnıez. ct;i526> c.f312> 

İstanbul Ha Ya Mıntaka Depo Amirliğinden: 
H"\'J Biri klı.!ri ihtiyacı için ia.i JÜZ bin kapııt, iki yüz bin caket, üç yuz 

t-Jn to'Luk ve .i!U yüz bLiı cakct C€p düğ n;c~ pazar!ıkla satın ahnac:>ktır. İ:>.
ıe ..... !ile-r kat'i iı•n1iııat ıuta:ı <.ıl"n bin j"'İı. ye4ll'!İj liratyı Dakır.<öy "'\lal:nı.idul'- ı 
lüğiin' ya:tı:-a~ak rr.3kb:.ızl3rı il~ bir]lkte 2'6 6.942 C•ı:r.n gU:nü saat 11 de YEni
?«>tahano k,ar,.ısuıcl:.'.l B l~iik K.aa~;y3:ı Ha:-ı iki!'.1>1 k~· . o. 9/10 ı::ta. Haya Satın 
·'~a ;K.~mi')""O~una ı:U"2,..aatla:-J. j·6643• 1 -- ____ ı 

KARAR HULAsASI 

V•südar c. 
den: 942, 9:?2 

18 00 

19 l;,.o 

1930 

20. 5 
~0-45 

21.1)() 
~l .10 

19 liazıran 1942 

yarı. 

:\1J:ik: Fa~ıl H~y·e1i. 

Müzik: Hafif P<>rı;alar (PL) 
Koııut;T~a. (Kitepse\.·ı•nler sa
aw \ 
J.i ..._~A. Sonubf'.:t - 'l'rio (ŞO.n, 

ICJ. net •. c !'i<ır.o içi.11). )ofu .. 
trz" ~ -c·na ı ~IUZ-'lffer t:'z. Sa
bab.rni Kn1tı:;d.;~. 

Men lt k.:-t Saat A.y.ttrı ve AJJ\.M 
Ha~rle:ri. 

MlJ...:w :ı:. K\asrıe. Tür-'~ ı~ıu.zı;ı 
r. ;".ı..u (Şı·!: ı.z,~.su, c~e

mil). 
J>.adyo C~tc . J 
il i'ı<: 1-IkazıtAr 1\13.k&<n~L?Jdan 

Şa.ıtk~]Jr, 
Zir .. _t rr k\..k: ı. 

T ~ .• 
22.00 !\!ı.lzik narty-., Sa!<ın Q;-1:,~s

trnsı. , V'iol.Jni<t ~eeip A')'.}:ın). 

22 30 ~f":ı-ıleket Saa .. Aya:ı ve Ajans 
Hab(•rlt·r· 

22.45/22.50 Yarınki Pı·,;o"' \"C Ka-
panış. 

Temd' 
---ı 

RAŞİT RlZ• Tİ1'ATR05U 
Jialidı r: . .;<ı Bc:r;ı ı•r 

}Yarbiypde, B1.·l... . Bah<;t•sinin Ala.
t rk...ı :tıs:ı ın.Ja. 1:lcr ,e,:e ı>11at (9.30) 
c ·J:ıü:1.ütıo. (tr..İ P.-.l...il' gilnü 
ı-r ı.t '\adar. 

sizi T.\NThllTOKl1\I 
K· '1edi 3 Perde 

ak 

D~lı.n:nda. nıf'V("~ıt ruuk:ı:ralar 1 &a

tllığa arz€-tmpmı•k sc::-pti-yle Milli Ko
J'llnrr.a Ka:ıu"luna rr.uhal•f harekette 
btılu.nd.:ğu iddi:;.tiy)P silçl:..;, Ü~kü.cJ3rtia 
Hil.kf:nivfltİ :-.ti a,·.~ cad1• . .:.,indP 161 No. 
lu difk..~<ind:ı ~u.l;a!iycci ~ıarriit'Os oglu 
KaritbL•t Ti111ur og:unun Ü~üdan.ia 
.A.sliyt: İJt;nci ceı..a ~I~Jı.lrc'rr.e:::ıL"l.Ce icr:.. 

klhnan ( :.şnı.a- ı son !'ld;1· B•"Ş Jir:ı. 
&gıı• para ~ ıyle n.ah~um~yptint• ve 

yrdı gün müddf'tl" düit~rinının l~.ıpu- 1 

tılm:ı;:ıırl4l karar verihı: ~ Ye bu karar 1 

- "-· a_ı_·•_ı,_.,_,,.._· _ı_ir_. ---------- \'::;ı.anJo.r 

1 

0C"'JlJ Fon şt.atzı1 r ve \ 1a.':i.!i Rıza Zobu 
Ht.·yı:t her gecı• BelYü B:J'ıç~sintic Z1\.Yİ - İnebolu .. Ui<erlik Şubıı .. 

si '1.ı'n aldığım askeıi t•,rh~ tezkı-ı~·e
ml myl E-Ylcdim, Ycnl.s.i..'11 a}.ıcağ:ın

dan cskıi.iınin. hükmü yükt 'l'. 

)oteı:~rı:ı:t Köınürc oğlu Dvgi.ln1 1317 

!.cn1 :: vc:n•c· .tc<fu. 
1 • 
1 D,..ı-Jet Kon~ı';'\.'ı::.tnr;;-ı Temsillel'i 

I• cA._'ITt'GOl'iE• 
==============================================-=============== Rı ji: Prut Curl Ebert. 

rr.ıkj bir ada.ma benziyor. Hatta 
itiraıf clcyim ki, 90k sempat:k bir 
genç ... F .ı.kat böyle olıması üç defa 
hJj)&.ane) e girip çıkmasına ma
ni <>lmaıruş. Onun için sana derim 
ki, Lec için, kafanı şairane ha-yal
lcrle yorma ... Senin ni.şanlm şlın

d:ıkj zaımanda nadü bulunur mert 
nıs:.nlardan biridir. E\'et, Leli gı.. 
loı sihir-baz deg;I. Kwınlarm üze
rüıde treir bırakamıy<>r. Fakat 
ben!m; ı:encösini seviyor. Mader 
ac'rı•ına seyahatiıniı:de, onunla ta
Il\L~ oldu~muzdan dolayı Al· 
la':a şükred\yorwn. 

Beril cevap vermedi. Ev~t, şi~ 

dı, e kadar Frallik'ın beğenırr.eddği 
bir taralı olmamıştı. Faka.t ne ga
riptir ki, o dakika, istikbal ve mu
k;.mJeratının, lliiışanlısından -ıi:ya- ı 

de, üç defa sabıkalı adama bağlı 
olduğunu l'ı.issc<liy<ırdu. 

Fr!ıdıınan sözlerine de\·aım etti: 
- Evet, Allaha şükred.i~-orı;m. 

Ben artık ihtiyar ladınl. Fa.kat öl
mezıden evvel, senin mert bir a
damla hayatını birl~iıımeni ve 

dalına mes'ut kalmanı ternAn et
mek istiyorum. Beni dinle Be~il: 
Ben bugüne kadar h cp senin için 
yaşadım. Hayatın diğer :zevkleri
ni !eda ettim. Evlcmnek isteme
dim. itiraf cck>rim ki, evlenme

mekle yaptığım fedakarlık helki 
o kadar bü:ı~ der,iJ<lir. Ben.de ne
dense, içi-me i~l-0mı.ş bir ibekarlık 
ruhu vardır. 

Beril yine hep locndi düşünce
sinde, m.ırılda.ndı: 

- Na.sıl olur da Leli giıbi ter-

biyeli bir adam ... 
Frldınan güJi.lm;ıxJi, tatlı bir 

serzcnişl-e: 
- Ne tuhaf, dedi, ·babanı dü

şü..-,m üyorsun. Benim giıhi 'be;; se
ne yatmı.ş bir ihtiyarı dilışüıınru
y-0ı·sun. Sonra Leli den.ilen ne ;dü
ğü bclirs'2, blr adam için a.cın.ı

y-0rsım. 

Söz ac:ydı. Beril kızardı: 
- Hakkınız var, <ledi, söyle-niş 

bulur.dıı:m. Frank bunu bil~yor 
ıınu? 

- Ne)i? Benim ve lbaJıanın ma
tiler'1rıiızi mi? Hayır, hi1miyor ve 
him:iye de ihtiyacı ycik. Fakat L<:>
liye gelince o biliyor tabii ..• 

- Ta.bıi mi'! O nasıl bili~-oı·? 
- Deno.i"' sana sö: Jcdiğ:mı gföi, 

hapishane 1Eüdürü Leliye Frn.r•k
dnn •balıııetmiş, o da Lcliye bir 

rr..ektup y az&raık, hl'.pisha..-.e<len 
çıktıktan sonra ken<li>ine n.Ü(';r. 
seses~ yer vereceğini biJd:r
miş. Frank, Leli'ııin i~~ b-ir iış a.do
= olduğunu anlaınıı]lı. O da :ta
bu] et.m~. Filvaki Leli işe ha.~la• 

başlamaz, teşkilatçı bir adam ol- 1 111.ı.o\k: Fetit Alııaı'. 
dıığuııu i.Eıba<t ctı:nış. Müessesed:! 1 Ku,onon İştira!ciy:e 
oıııdan evvelki tıicaret 'kı&ını mi.i- Hik:lrr 5~ k"nış'•n boşla". 5 ve 7 

, Trmmuz gı•cf! 12 Tf•rr!'11U? gecl" ve 
dürünilnı bazı karış:ık lşleı'i çık- 1 t(lncl'iz S•·s Si!lerrıa~ı. Yalnız 4 Tem-
tığı için, Frank, Lcli'yi bu vazi- ,.;ı. Gi~rı,,,. he;· gun H _ 18 e kadar 

feye t.ıyiıı etmi~ Üi. af edersin ı aç ,ı.r. Tı•I -193e9. 
ki, nişanlın bir.-lc lı~n:krt etmek-

.le büyük bir alicenaplık gfu'ier- 1 
Deniz Levazım Satınalma m.i.ş!iir. 

K omisyonu ilanları 
BerH de bu meclJıüsenaya işti- -------------ı 

retk etrr.€.ı..1< k;tedi, ffuiat sözü de- 210 _ 300 bı Y&•• ku\.~·"Cnd~ ;yl'nl 

ği~tirdi: bir Dizel mıotöru s:ıt~~ :ı!ınacakt!r. E-
~ Frank ha:kiıkalen çok ki'bar lind' me'"""t ola.o istrklilerle bu mo-

adam! dedi. Fakat beni.m şimclili~ tö--;i ~:ı:-ıçten getirebHtıcpkterln motö
r..ı-n c.iğeı f'\.~·;:,t.nı ıınlwnı&k üzl!re ko-

pek evlenmiye niyetim yok. Frank ~k 
t n;il-yonurr.ı :-· J; ıc..>rıt:a. hemen ~ --

tanıdıgım gen.;Ierin eı:- iyisklir. ı .ı. ·i:.i bil• ı ••l• ,... •GGl5• 

Uzun 'JZUn dü;ürdü 1 sonra TYıaz
lunıane bir tebessümle sordu: 

- Benmı o:ı.unb e\"lenmemi 
çok mu arz'-! ediyorsunuz? 

Frd1ınia., ellı1i Brrli'in omzuna 
koyıdu Ye okşıyarak: 

- .Beni'lll rn büyük arzum bu-
. dur Beril, dedi, F;·Jnk, benim sa
na s~ti-Ef.m ·~.·! l)if k.'Jca o!aca!rt.r 
Onu tan:-dıgı.:1 z:ırr.an, hc.t~~.kuıda 

1 

iDeı·a11ıı :;ar). ı 

YENİ NEŞRİYAT: 

TicARI uinrJK '1ı:c:ırnAsı 
Çok f~ydııh Ticarı ya.zJarl.a 8 Mel 

nü.:Iİ.~"t>:n~ iıdrak' eden bu ticaret mf·c

-r.ı .... .;:sını bü.ttırı t, :ıda"·11Jarına bararet-
1e t,ıW5.) c f•d •:·iı. u.· nü$hada nl3lio·ct 
hC>sap·ar:n.ı, z.:ım giJr~n muamı.;lc ,.e 
!:.1 ·.t~l{ \-'Crg':.tnı~ t.ibi m.ıddı·lı l'in t::f .. ; 

:tttr.:ı. bz. 'ıLJ. i1 ı'"a<: n lla ... ı-.71!1 pi· 
yJ.--><ı dunımı;na a~~ pt3:.C geniş rr..nıu .. · 
n:at \'~!J'O.r. 

Koyun etine alt S1gır et.ine ait 
Muvakkat temiruıl Mc vakkat ~minat 

2100 Lira 1560 LO'a 
(63 - 6258) 

A.ş:..ğıda ytzılı meı;adın ıırapa:_, !.artla etcJıJtıne!erl h!zalann.da y.:ızılı gün ve· 
s.a~tlerd.e Ce~ ASltcrı Sa.tın Alma Komk."Y'Qnunda yapılacaktır. Talip!er~ t:ı.
nuni \·e::dk.:ı!:ı.rlyJe teklif mıck.tuplarıru ihale !;cı.atinden bir Sc1&t e;:vel korr:.:W,ror:~ 
~rmeler1. 

O!ııııi 

S; de yağı 

Sıf;r eti. 
Koyun eti. 

80,000 

18<1,0C() 
180,000 

+ 
1~00 ton k ... ı'U o! k:ı.palt %ar'(!a e'k

ı'.lt:r.ey-e lrorunuştur. 400 tondan ~a
ğı olmamak u.z;erc a)·rı ayTr tckli!!r: .. 
do kabul edilir. İMle<i 2616/942 Cu
ma günü saat 16 da. izmitte postana .. 
ne karşısında A-«crt Satın A!rna Ko
misyonund:ı yapılacaktır. Taliplerin 
kanuni vC't.i.ka.lariyle teklif moit
tapl~rl!l..l iltll.le saatinden b;i- saat ev
\'ı'l .komisyona vermeleri . D.rsat ve 
~!tname<;l Ankara, İst'."._rı,bul Lv. A
mirJikleri Satm Alma Koır.isyonların
d" da görülür. 

İp Balyalı 
Fiatı ·r€'minatı 

K· iUŞ Lira 

5850 

Tel Balyalı 
F:atı Teminatı 

Kurı;.3 L!ra. 

7 
'(46--t!202) 

..,.. 
6300 

120,000 kHo süt kapalı zarfla 
f'-ksillmey,.. konmuştur. Tahıır•in 

bedeli 42,000 lira ilk temJnatı 3150 

liradır. İhalesi 24/6/942 günü saat 
13 de .An.karada Lv. Amirliği lf.na

sında bir N'o.lu M. :11. V. Satın 

alma komisyor.unda yapılacaktır . 
Taliplerin 1:an•~ni vo5ika!arile tek- , 

lif melct~plarını illale saatinden 
biı saat evvel \'ermeleri. 

(39 - 6157) ..,.. 
180,000 kilo yoğurt &lınaeaktır. 

lCapalı za:ila cksilfmesi 22;6/942 

g;inü saat 15 de ArJrnrada Lv. A
mirliği binasında M. M. V. bir 

No.lu satın alına komisyonunda 
yapılacaktı.r. Tahmin bedeli 65,000 

lira ilk teminatı 4500 liradır. Ta
liplerin bnunl ves;kaJarile teklif 

mektuplarını ihale saatinden bir 
sast C\-YC! komisyona vermeleri. 

(40 - 6158) ..,. 
J0.000 ki!Q tereyağı alınacaktır. 

Kapalı zarfla eksiltır.esi 23/6/942 
günü saat 15 de Ankara<ia Lv. A
mirliği bİna.>mda ::.ı. .M. V. Bir , 
No.lu satın alına komisy<ııı'-!nıda 

yapılacaktır. Tahmin bN!elı 40,000 
lira ılk teminatı 3000. liradır. Ta
lip! ,-;n kanuni v.;>sikalarile te<klı! 

n:,..ı:• ~plM'ını ihale soatindcn blr 
~~· "-~ . ·\"\·el korrJ.;J-c r. :ı Y<"rrn~Jeri. 

l41 - 6139) 

!arı 

Lira 

120,000 

Tem'.;:atı 
l.ılra 

8000 

162,000 1%150 
216,GOO 16200 

İhale gW>. 
Sa&ıl 

24/6/942 

2216/942 
• 22/6/942 

(24 - 6142) 

Beho,r kiJ.osuna 3 k '1Jr 50 santim 
fiat tahmin edilen 4.00 fen odıın 24./6/ 
!H2 Çar~ruba C(inü saat 11 de paz:ır• 
!ıkla satn alınacakt;'!", Ş:ırtnaTresi hct' 
gün ko:ni.:ı--yonda görülebılir. ?rl, ıh:.cl. ... 
mrn bedeli 14000 W'o olup ka'"! tt
minttı 2100 }i!"adt.r. i~t.oklilerin bc}!t 
&ün ve saa.tte Fın:lıkh.da Satın A~"" 
ıı•a K\•mlsyon ına gelrr:ele:i, 

(125) - (6H6) 
.... 

1000 ton tel balj alı kuru ot kr.
palı zarfla eksiltmeye koıınıııştur. 
İhaleSi 1/7/942 günü sc at 14 de 
Minıarsinaıı kiiyünde askeri satın 
a!ma k<>miSJ"Onunda yapılacaktır. 
Ta~plerin kamni \'e&ikalarllc :ek· 
lif mektuplarını i-"ıale saatiıı<lcn 

bir ssat evvel konıisyona verıne
Jcri. Sili\'rl Yeya :vnmarsinaıı.da 
teslim tah!l"in tu'arı 80.000 J;ra 
ilk temi!ıatı 6()00 iira<lır. Mahalli 
is.knlekrde va,·taya lPslim lahu,in 
tut~rı i0,000 l ra il'< «minatı 5250_ 
liradır. (121 - 6414) 

:llAUKE\IELER: 

Fınclık taciri mi? 
Tacir katibi mi? 

(::! :.rx:i S h: eJerı. D~-am) 
a' v I":p _a~ 7 .r. ~ Şt d<', kır• 
bP; !i:-a n1aa~J1 bi _ n yilnı; da, 
ç. tc,yırn::.ı._. l'Jı:> il :ltı..lU i"te ... 
ri..ın. 

IL.l'o.?1n, lI<:.~n;,ı oo,..r.iıJ ' 

- İşiti)"l'.>['3!.:n ya! Ne di.'recckbin? 
- Ne diy(\yi;u ef •nuı'T'? Ki"t Al: ... 

SPn bcninı nişanl:mdır. Al<lı,tın1 para 
da kendi~ne bcrcrm-d:.:r Cny'l"'!"ıazlars.1 , 

kız. alaco.ğım. Gırestınl eittıktc .ı san"' 

;-a ·~'.e;·in1 bozuldu. Tekraı· İ.st nbu?a 
dOndünı. P"'rJın oJmouıgı içir:, rvJt~l'İ"' 
ne g. e.ı. iye ..:t.ı •Hlın11. lJ'raz par biri..'<
lıı· •='rn ~nra gid,.>ctıktiın. s .. ı'i i#• 
b~na kcooısi ht•,1iyı, ett.i. B~n onu do-
1&..ı..<la· .ı"..ış dt-ıj.::iliın, Aılı.~r:u'i de ala.c.J ... 
f>m. 

İki t~-af t-:ı, t<1h"tler ~ ~1.em-.icıti. ?ja!:"' 
t:t•n;P. ~:ıhth·ı·ıı:. çağ:ılnr~5:!1a krı· ar ,·e"' 
l'İp nıuh.>:~ ı yi b• $l{:t güne bıraktı 

HÜSEYİN BEIIÇE1' 

SAhıı.. Ve Bo,.ınuh..1.ırlri. Eteır. jz:ıe~ 
)~'' •\C - Nr·,: ... ~t n;rrk!ö;ü 

Ct:\. u~t K.\ P. ;siLC: ~· 
liO:\ TEl.GK,\F MATB.\ ' ; J 


