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'T'AN rnDen•eslndı va kttepçılerda bulunur. 

·· r Havzasında 1000 İngiliz 1 

Tayyaresi 

Üç Vekil Kozluda 
1 etk ·klere Başladı 

- · 
1 Bremen'e Çok 
Ağır Bir Hava 
Taarruzu Yaptı 
Bir Çok Y angmlar 
Çıktı, 52 lngiliz 
Tayyaresi Kayıp 

Londra, 26 (A.A.) - İngiliz ha 
va nazırhğının kbııği: 

Dün gece anav4tan hava kuv
vetlerinin oütw1 haı eket şu bete. 
rine bağlı tayyarelenmızden p~ll 
büyük teş~t .:.ıer tam L>ır faalyet 
halinde bulunmuşlardır. 

Bomba tayyart>le:::i teşkillmi.2 
1000 den fazla tayyare ile taar -
ruzda bulunmuş ve Almanyanın 
en büyfüt ikı.ncı limc.nı ve deniz.U 
tı gemileri yapunında başlıca mer 
!tezlerden biri !ılan Bı E:men hedef 
tutulmuşt:.ır. 

Büyük yangınlar ııJÖt'Ülmüş isE 
de çok kall...1 bulut ta!:>..:kalau ne. 
ticelerin kati o1arak tesbitini güc; 
leştirmiştir. 

Afrika cephesinden rr.,iml er: Alman birlikleri cölde muharebeve hazırlanıyor - . ,-------------'"\ 
1 Askeri Vazi ıet 1 
~ . ~ 

s 

Aclli1'e; ve Münakalat Vekilleri Zonguldağa 

Düşman müdaha!arım bozmak 
maksadiyle bomba vr: av tayyare 
!erinden kuruımuş ba~ka bir teş 
kil Holland.iduk\ tayyare mey 

İngiliz Or 
Matruh a 
Tutunabi e 

rs 
tında 

ek mi? 
Sekizinci İngiliz Ordusu 

Marsa Matruh'daki 
Mevzilere Yerleşmiştir üttefiklerin 

aafları 
Hataları 

'10ttemderln birinci hatası her 
~ede ayni umanda kuvveUl 
Ol?nıya çalrşmak istemeleri, ikinci 
batası da Mltı müşterek bir ku -
lılandaya sahfp olmamalandır. 
\>oksa Tobruk'da GencrtLl Rl
tcbte'nln hata etmesi, İngiliz ordu
"1nun Libyayı mOdafaa edeme -
illesl teferrü&t kabilinden hı:ıtalar
dır. Müttefikler bu teferrüııtla 
trıeşgut olacaklıı:rfna davayı kö
~ ve esaslı surette ballet
lrıelc yoluna arnmnlıdırlar. Harbi 
llncak o suretle kazanabilirler. 

Zonguldak, 26 (A.A.) - Miill I danlarına şi•ldctli izaç taarruzlu 
Müdafaa, adliye ve münakalat ve r "'\ n yapmışttr. . 
killerimiz ve maiyetleri erkanı 1 M • • tt f • k 1 Bu taarnt.ı: barake~len esn~:;.ın 

b l zl d ---------------ıı Afrikada muharebeler suratle ınki dün gece Karabükten Zongulda- u e 1 e r da omba tayyare er.ıro• . e u~ - şaf etmektedir. Sekizinci tnıriliz orda-
ğa gelmişlerdir. Vekillerimizi Ka ı man avcıl~n ar.asmda bırço~ ha su soııum, Hayfaya, Sldi Ömer hat- Büyu .. k Kuvvetler He-
rabükten karşılamak üzere daha I Bu·· yu·. k B •

1 
r l va mubare.,a.~.rı ol~uş ve bğırk~s 

1 
tını müdafaa edememiş. batt.i bu hat-

evvelden giden vali, Zonguldak düşman tayya;esı . as~r~ u ra ta çetin bir muharebe bile vermeden nüzTutut:mad~mMarsa 
mebusları, parti reisi ve Ereğli mış veya tahrtp cdılmıştı~. , Al ı D ••n Morsa Matruh'tan cenuba uzayan hıt :f 
kömürleri işletmesi umum mü - Gece hareketler:. ~e~ıcesıo~e man ar ta kadar çekilmiştir. Sidi Ömer - Sol· Matruh'un .. dafa 
dürü de vekillerimizle birlikte Taarruz bütün harek-::t ~bc\erımıze baglı lum hattının müdafaa edilemem;ş o'-
avdet etmislerdir. Vekillerimiz tayyareletdt!l'l 52 si üslerine dön- Kupyansk masının en birinci acbebi Tobruic'un fl::d11ft. ~ıecen.·, ~er~· .. 

~ ro'· rabuk du··c:mii.. olmasıdır. Seki· i,; J "°" 1 ~ U geceyi hususi vagonlarında gP.çir memistir. • ~· •. ... .. ~ ~ ..., 
mişlerdir. Bu sabah misafir vek:l Hazırlıyor Alman teblıgıne gore Şehr·ın·ı Aldı zinci İngiliz ordusunun bir aylık $İd - de Teslim di~iu r 

· b · ~etli muharebelerde cok afır -insan . ır !erimiz vilayeti, partiyı, eledıye Berlln, 26 (A. A.) - Tebliğ: Dün ve mab:cme :ıayiatı verd ğini ve t:..u • Kahıre, 26 (A. A .) - Ortaşark 
yi ziyaretten sonra Ereğli kömür gece İngiliz uçaklaı1 Almanyantn batı zayiatı telafi etmiye imkin bulamadı- Ingiliz umumi karargahının tcb. 
leri işletmesi umum müdürü ile d 1 ~imal sahilindeki mevkilerden birço- B E d 21 827 E . ğını evvelki yaı:ımızda anlatmı tık . Bu liği: Dun setir ı..,talarımız düşma 
birh.kte maden teknisyen okuluna Vaşington a yapı an ğuna ve bllhassa Bremen şehrine hil- u sna a 1 sır durum içinde siiratle geri çekilc.n bir nın ı l: J! ~Jtarrc bir Jcere dJha 
b:wi~1er ve imtihaniarda hazır I L . l:1if' Devamı Sa. 2, Sii. 2 y Ç k M·k+ d ordunun herhangi bir hattı müdaf~a c. harbe tutuşmuşlardır. Düşmanın bulunmuşlardır. Bundan sonra Çe Görüşme ere itvı- e o 1 ar ~ debilmesi iç~n. yeniden tensi~ oedı!me. Pl>t!~lı kuvvetıc;ı çöl demiryo u-
likel füesini de ziyaret etmişte1'- nof da lş+·ırak Ett"ı Malzeme Ele Gec;ti &ive bunun 1çm de biraz vakıt buıab.ı nun mihveri boyunca nerlemiş 
dir. Parti tarafından şehir par - - .nesi lazımdı. !~b:uk dü:imemlş 01• ve gün batarken oncüler Mnrsa 
kında değerli misafirler şerefine - -- saydı ~uvv_etlerını ıkl kısma oyrnn:ık M tr h'u 48 kılometre garbına 

Ankaradan hareketleri sırasında r- Yazan: Emekli Deniz SuhaYl -" 

i N CATI Y S UT 1 

~ ril B R mecbunyetınde kalacak olan Mare1al a u n . 
100 kişilik bir öğle yemegi ve Volkof'da azı us Rommel Mısır hududu cephesine ~Ü- varmıştır .. Esas. ~uvvetlen.::nıze 

M Zekeriya SERTEL m!ş1.ir. Öğleden sonra vekillel'.'i.. 1 Sene içinde Amerikan Sivastopolda Gr.upları Çevrildi tün kuvvetiyle yüklcnemiyecek, evvela taarruz edılmemıştı:. • -· 
• mi:ı: Ereğli kömürleri işletmesi:n.in M d 4 5 Jt l t blıgı l fbyadaki .~ za~eri, d~- Kozlu mıntakAStnl gezmek ve tet Ordusu evcu u 1 Berlin, 26 (A. A.) - Alman muvasala hattı üstündeki tehlikryi i- ayan resmı e 
okrası mahfillermde bil k . har M"I ç k c k Yen·ı Hu·· cumlar ordulan ba""umandanlığının teb .ı:a!e için kuvvetinin büyük kısmı ile Roma 26 (A. A.) - İtalyan 

m , '· - kik.at ya.pmn uzere oraya e. 1 yona 1 a a F 1 Tobruk'u düşürmlye çahşa.cak "" .h.u teblı·g·ı··. 'Mı'hver kıtalan du' c:ınanı İngilterede fena akısler k t tm' ı d. ligv i: Sivastopol müstahkem bö ı;c ı.-···· 
e e ış er ır. Vaşington, 26 (A.A.) - İngiliz Pu··sku··rıu··ıdu·· sı'nı'n doğusunda Alman ve Ru - zaman zarfında da. _Seklzınci Inırıtız QU:.ıtürterck doğuya doğru ikrıe ~ endişe uyandırmış, ve B k'li M" t Ch hill b ordasu Sollum, Sıdı Ömer hattında ;; d ed. 

1 tenkitlere sebep olmuştur. •ı• T +k•kl • aşve ı ıs er urc u sa men kıtalan şiddetli snvaşlardnn kendini toplamıya vakit bular.aktı . meı:.;e ev~. ı~or ~T". • 
. . efkarı, bu ani ve beklen. Bacvekı ın e 1 erı bah Pasifik harp konseyi azası --o- sonra ve sarp araziye rağmen Tobruk'un çabuk düşmesi Mareş.ı.I Rommel ın ılerı lıareketı :ı... bezim ı· b 1 · · .. v ~ ile görüştügvü sırada umumiyeti- k tli ·ı r 1·şgal etmı· ·ler 

'.Yen e m se ep ennı og- Ankara 26 (TAN) - Başvekil Re- f d uvve mevzı e :ı - Rommcl'e, serbeı;t kalan bütün kuv· yavaşlamış görünüyor 
istiyor. Bir strateji hatası fik Sayd;m, bugün öğleden evvel Ti- tibariyle _harp du:ı:ımunhu itzaht4 .e: Harko un Doğusun a dir. Yetiyle hiç vakit kaybetmeden Mıı:ıı Lo d 26 A A) Lo d 

işlenmiştir; gönderilen harp caret. Ziraat ve Hariciye Vekitetle-rJ. den emnıyet verıcı ve a a ıyı h Harkofun doğu cenubundald hududuna saldırmak imkfinım veroi n ra, ( · · - n ra-
csi mi kafi gelmemiştir; ne giderek bu Vekaletlerin işleri ile bir tablo çizmiştir. Mısırın aki - Kupyansk Şe rİ bölgede Alman ve Rumen kıtala Henüz malzemesini ikmal edeme:nış ve nın saliıhiyetli kaynaklannda bu 

ba ordunun ve mnumiyetle meşıul olmustur. beti hakkında doğan endişelerm Ed ld" nnın çevirme taarruzu, ~yya~c toplanamamıış olan Ingi!Iz ordusıı hu gün de denildiğine göre, Romme-
in idaresinde bir hata mı var de tamamiyle zail olduğu anlaşıl Ta hl iye İ 1 teşkillerinin tesirli yardımıle duş durumda muharebeyi kabul etm::kt.-ki Un esas kuvvetleri ile 8 inci ordu 

? Halk arasında duyulan endi. Konyada Zelzele maktadır. Sanıldığına göre, Mis· man kuvvetlerinin kuşatılması - l:2fj' Devamı Sa. 2, Sü 1 t:lfI' Devamı Sa. 2, Sii. 5 
Avam Kamarasına da sirayet Konya 26 (AA.) _ Bugün ıebrl- ter Churc~ill Tbo~~ he~~e~i~in Almanlar Bu Cephede nı ve yok edilmesini temin etmiş 
~ ve meclise hükfunet ve or mizde sa'at 7 .25 ·te ,ıddetli ve dii~rl ~ısırd mteu. ~re 1esının ne ıce~~~ tir. 1 

un kahramanlığına inanılmak hafif olmak üzere iki yer saramtıısı nn e sın o myan muv Büyük Taarruza BaşlamıJ Bu savaşlar esnasında düşman & ~ r--- ,,-ı '\ - ~ 1 
beraber ,harbin idaresine iti - olmuştur. Hasar yoktur. l:Jfr Devamı Sa. 2, Sl~. 1 Gibi Görünüyor çok önemli kayıplara uğramıştır. v , '; l!4 eı,., .... 4#1 flfl.O 1 - ::ı n~ 
~t edilmediğini bildiren takrir tt:!fi9 Devamı Sa. 2, Sü. 4 ..,,.,,«-# L- '-7 ~- , -ı~ f/ 

verilmiştir. Mister Churchill 8 •• ••1t. y Moskova, 2 6(A.A.) - Gece ... _____________________ _ 

l'QtıikaA'1a bulunduğu için, hal. uuu angın neşredilen Sovyet tebliği: . e·ınnazi ye 
tl"teAvamKamarasınmhücum il Perşembe günü Harkof cephe ~ HARBİ SONU: 16 11 19 21 

şahsen cevap vermek lınka sinde krtalarunız ilerlemekte o- T b k • • • 
ba1amamış bu sebeple de ıan düşman kıtaıan ue çarpışma.. o ru Harp zamanının kendine mahsus acayip bir 
hakkında Avam Kamara • Gümüşhanenin Erikbeli Ormanlarında 24 ğa devam etmişlerdir. İnatla ya- RE f 1 K ruh hastalığı, bir deliliği var. Bu arada fal 
yapılacak müzakereler, Baş pılan bir muharebeden sonra kı.. Bombalandı cılık ve fala inanrpak başta geliyor. Kimine bakı-

. dönmesine bırakılmıştır. Saattenberi Devam Eden yangın talarıınız Kupyansk şehrinden çe t~ AL 1 D yorum Muhittin Arabi'den, kimi Nostradamus-* -1( '" - S b Qld kilmişlerdir. KARAY dan, kimi de modern bakıcılardan, Madam veya ,, -:- . Büyük Zararlara e ep u Sivastopol kesiminde şiddetle 1 . • Matmazel falandan medet umarak harbin hangi 
lımhhı1içüncü yılında bahm - yapılan birçok taarruzıar geri püs Amerikan Tayyare erı yı1, hangi ay ve günde, ne şekilde biteceğini an-.,~ma~TT'I, ....... ve bu yıl kati ne kur·· tillm' u"ştu"r, 1 11 t - .._ ' d B T 1 lamıya çalışıyor. Aklı başında sandığım yaş ı baş ı ardan utunuz aJınması için hararetli Bursa Köylerinde Kasırga Tahribat Yaptı !3.a~k~ kesimlerde mühim bir e IJ atJrruz ara da en genç ve hoppalarına kadar kaç kişi bu saçma sapanlarla 

lıJdar yapılmakta olmasına ı degışiklik olmamı§tır. ·ı · k Etf kafamı yordu. İnandığımdan mı dinliyorum? Hayır! Harp devri 
bnen, demokrasilerin halil bü.. Gümüşhane, 26 (A. A.) - To. v~ca za~~ 0~~ı~. ~ın:~·<a Kupyansk Harkof'un takriben şhrn 1 psikolojisini yakından görmek, anlamak, çılgınlığın ne raddeye 

cephelerde gerilemelerinin e rul kazasının Erikbeli ormanla - Zıraat mudurlugu ekıplerı koyle 82 kilometre cenubu şarkisinde- Kahire. 26 <A.A.) - Tebllit Per- varabileceği hakkında bir fikir hasıl etmek için ... 
bir kaç sebebi vardır. Bu rında çıkan ve 24 saatten beri de re g~derek husule gelen zararları \dir. vmbe iÜJ\Ü fecirden gün batmcıya Fal derken geçen gün bu işin matematik ile halli yolunu 

plerin başında müttefiklerin vam etmekte olan yangın mühim tesbıte başlamışlardır. ~ Devamı Sa. 2, Sil. 6 kadar tayyarelerim17. Marsa Matruh da bulduklarını öğrenmiyeyim mi? Evet • eski tabirile "biriya. 
ışnaya ve müdafaaya mec - zararlara sebebiyet vermektedir. • istikametinde ilerllycn dilşman kuv- ziyye,, _ ikinci cihan harbinin 1942 senesi, on birinci ayın tam 
olduklan harp cephelerinin Orman mühendisi ile orman k0- vctlerlne kn$ı mülterrer taarruılar on altıncı pazartesi günü sona ereceğini meydana koymuşlar. 
irinden uzak mesafelerle ay - ruma teı;kilatı J"andarma müfreze 11'--k f h • d yapmııslardtr. 1ngifü ve Amerikan Yalnız hangı' saatte?. Bir bilinmiyen nokta varsa odur. Meraklısı 

b ld lm ~ &.11S 
0 cep esın e hava kuvvetlerine rr.ensup tayyare -d~ğuıık bir ~. _e 

0 ası - leri ve binden fazla amele yan. Almanlar tarafın. ler, Çarşamba geecn Bıngatlye _ştd _ iseniz ve henüz haberiniz yoksa size bunun sırrını vereyim: Önce, 
• Aynı ~da but~ cephe • gını söndürmekle meşguldür. Alı dan işı:nl edilen deW bir taarruz y:ıpmı$1ar ve bırçok harbin başladığı tarihi yazacaksınız. 1939 ... Buna bir sene zam 
~kuvvetli olmak m~un de nan son haberler yangının önlen 5o"Qoaukhove Kupyansk şehrini vanı?tnlar çtkarmı~lardrr, Dün gece edeceksıniz eder: 1940 .. lki tarihi toplayınız: 3879 u bulursunuz. 

• Ja~nya harbe gırmeden mekte oldurunu bildirmekte idi. ve yeni cephe hat. de Tobruk şlddetl~ bombardnn:ın e- Bunu ortadan bölünüz: 38/79 ... Evvel.fı birinci kısmı, yani 3 ilt> 
el yalnıi Sovyet ve Mısır cep 

0 

tını Eösterir bari. dilmi&tlr 8 i cemediniz: 11 ... Sonra da 7 ile 9 u: 16 ... Şu son dört rakamda 
· e meşgul olan müttefikler, * ta. Almanlar, Do. •Üç gemi batırıldı kaç 1 var? 3 tane değil mi? İşte 1939 a bunu eklersiniz 1942 

· Avustralyada, Hindistanda Bursa ko··ylen"nde kaaırga t •· dog~us nd çıkar·, harp sonu o yıldır·, yukarıdaki 11 rakamı, senenin ayım lE de Mısırda, denizlerde harp ne z ın .u a' Londra, 26 CA.A.) - Dcnlzaltılıı - . 
' tı e 1 e geçirdıld~ı· rumz Akdenizde Libyaya malzeme ise gününü gösterır. eğe mecburdurlar. Bu yüz - tahribat yap k" ·· b ı ... e · ı · t n Pekı' buna nasıl ın· analım'. Uyduran iyi uydurmuş,· inanırsı-kuvvetlerini bu muhtelif opru aş annı .. l(ötüren üç dilşmar. gemıs nı orp - b . - d b k 

birbirinden uzak cephelere Bursa, 26 (A. A.) - Evvelki nişletmek suret ile Hv,.relt b:ıttnnıstır. nız. Zira ayni usulü 1914 harbine tatb~ ~erseniz ır . e . a. at': 
~tmnğa m olmuşlardır.in günkü kasırga kaza merkezimize son harta zarfında Mısıra takviyeler geliyor sınız, harp sonu tarihi 1918 yılının 11 mcı ayının 11 ıncı gunu 
·zıer M rruza geçerek bağlı 10 köyde oldukça tahribat bu çevrede yeni a. Londra. 28 (A.A.) _ Alınan kay- olarak kendini göstermiyor mu? Hay~etl Yalnız bu kadar mı ~·a: 

anlan nauduna ka- yapmıştır. Kasırganın büyük ÇL razi kazançtan el. naklarmdan gıalen haberlere ııöre. Yine bu hesapla 1870 harbi de 1871 ın onuncu ayında, bebıncı 
sürdük'. an, birden bi- n~r ağaçlannı kökünden ~~küp at de etmilllerdir. Fillstin ve suriyedeki İngiliz: ordusu günü bitiyor. Artık başka barplen siz sigaya çekiniz. Fakat bana 

Japonyanı vuştralyayı istila tıgı, meyva, sebze ve dıger _hu- Moskovayı Rostofa calip blr ihtlhalle Mısrra dob<ı bir öyle geliyor ki bu hesap falının da öbü~ falcılıklardan far~ı_ ol: 
~esi tehli 5 'ş gösterdi. tn. bubat üzerinde ol?~ça. tahnbnt bağhyan demi'ryo. hareket yapmak üzE-re tahşidat1 a m~ masa gerek. Fala 0 derece inanmamalı k_~· ~yet, gerçck~n ikıncı 
lizier Liby =eşjndeki Avus yaptığı ?aber ~e~ılmıştır. ~asır- ,, lu da Kupyansk- culdilr Almanlar, 11,000 mevcutlu bir cihan harbi bu yıl 11 inci ayın 16 ncı ~nu so~ erse .bile yıne 
l~ kuvvetl · 1• buradan alıp ga Demırtaş koyunde 2 evı UÇUJ' STALİNO •. " dan. ıesmckt~. Amerikan matörUl tllmeninin de ı- "çıktı!,, dememeli; "tahaf dü~ü, tahaf bır tesaduf!'! d1yc:

1
ek her 

,, ... . V raktan Mısıra &evkcdild.iğlni söylü- buk kurtuld ğum c inmeli ?Ustralyaya keitdi topraklarını muş, diğer bazı evlerin damlan- .,,-,r ~~·· • ;yorlıır, şeyden önce şu beladan ça u uza S V • 
t:!i?. Dcvanu Sa. %,, Sü. 3 nı söküp atmıştır. İn.san ve hay .. 



ERİ 
,J ,r, Baş tarafı 1 incide 

tcht eyı gurdü ve dü5manl:ı arasın 
d k mesafeyı yeniden açmak ve duş
m n men.zıt b:ıUarınr biraz daha U· 

tm k ic; n silratle Marsa Matrun'2 
d r gen çekileli. 
Acaba İngılız ordusu bu hatta mu 

cmct edcb lccek mi? Bu sualin cc
bı şuna bağlıdır: Ş.mdl bulundufu 
tta İngıl z ordusuna Mıhver kuv· 

et,erinin elindeki kadar tank ve tiiY· 
y re yet ;;tir lcb lecek mldlrl Bız L•b

m h rebcsl başladığı gtinlcrde tn. 
1 z ordusunun gostcrm ş olduğu bU. 
k mukavemete nazaran İngılızlr.rin 

o ta şark cephesinın ehemmiyetiyle 
tenasip bir surette bUyuk hazır.ık. 
yapmış ve Mısırda her nevi ihti· 

t vesaıt ve malzeme toplamıı; olduk· 
ını zannetmı ık. Halbuki muhııre. 

!erin ink ı;afı İngilızlenn hesaplan· 
m biraz: dı:ı tık tuttuklanru ve m'!llıa 
ebe zayi tlarını h ç de telifi edeme. 

d klerini g terdi. B"nacnaleyh Mnr.; 
a uh hattında 1nclllz ordusunun her 
lil ihtiyacını karı,ılarruya yetecek 

dar mılzeme ve mo örün Mısırda 
cvcut olduğunu kabu1 etmek güç

tur. Akdenız yolundan da takviye ka
f lesi geçirmenin ne kadar güç ve ağır 

yiata mal olduğu işlkirdır. Eğ-er 
u ani rda Afnkanın cenn'bund1n d.> 

1 mr e 8uveyşe yaklaşmakta olan 
hut vasıl olmuş nakliyt kafileleri 
cvcut ıse tngl!iz ordusunun vaziyeti 
zeleb11 r. Yok a Suriyeden ve .. cJr 

yerlerden acele getirilen tankı;ız c;c 
t yyaresiz insan kafilclerı sekizıncl o~. 

nun vazıyet ni düzeltemez. Sekizin. 
ordunun bugunlerde geçirmekte oJ. 

du u zafıyet insan zafiyeti değil 010-

t r zafiyet dir. H ç bir tabii mania ;e 
tuaü bulunmıyan düz bir çöl üstun

de bu hastalıı:ın ehemmiyeti difer cep 
!ere nazaran üç dört miali daha faz 

1 J r. 
!\'hbvcr ordusunun Marsa Mııtruh'a 
yanması İskenderiyedeki İngiliz 
nanması iç n de çok ağı1' günlerin 
!angıcı demektir. Bu batla lı.l!cl"
ye ara md ki mesafe uç yiız elli 

k ometredır. Bu mesafe bomba tayya
releri ıçin c;ok kısa olduğu gibi yeni 

cı tayyarelerinin de menzili dahi
l ndedir Önumib:deki günler 1skende 

ye !ı~anınn karsı avcılann himaye
de bomba tayyarelerinin daha §İd

< tlı ot.ııırruzbrın:ı bckliyeb hriz. İn 
zler donanmanın büyuk gcmilerhıi 

bu durum knr&ısında belki Hayfa 11· 
rı nına çekmeyi münasip görecck
le d r. 

B z bir yazımızda, Almanların Ru~
ccphesıne karşı taarruzlanm şid

' endlrtnelerA ıcin Libya taarruzunun 
kıııahnı bekliyecckleri rnütalcasmı 
eri sürmüştük. Libya taarruzunun 
fısır hududundan içeri doğru inA1ş:ıf 

c•mıye baıladıfı bir zamanda Hrıckof 
uharebcler nın çok şiddetlenmiş ol

m sı bu mutaleamızı da teyit etmi~ 
t r. 

Böyle olmakla l:I nber Alman kay
n klan hcnW: Harkof taarruru için bL 

ı; ıhUyat!ı Usan kullanıyorlar. ÇUn 
bu taarruzun bütün Donetz mınta. 
ında buyuk bir Alman taarruzu ha· 

AZİY 
tinde inklş fı jçin Mısırda M ırsa 
Matruh hattındaki muharebelerin n.._ 
ticesini beklemek Uizımdır. Eğer l:ı
glliz ordusu bu hııttı da müdafaa e
demez ve çekilmekte devam ederse it
te o zaman Donetz mıntakasınds ve 
Sivastopol dtiştuğu takdirde aynı za
manda Kerç boğazından doğuya doc. 
ru bilyilk taarruzun lnk ş::ıfını bekle
mek dotru olur. ÇıinkU Kafkasya ve 
trakı içine alan bir sahanın ü:.tüne 
kapanıp birbirleriyle b;rleşmes taba ı 
vur edilen kıskaçın kol!armın heml
henk olarak hareket etmeleri elzem<Lr. 

Ne kadnr gariptir ki bütün bu c.:
reyan etmekte olan h:ıdlsatı üç ay ev
vel bütün teferrUatlyle ~e muhtelıf 
yazılarımızla okuyuculıınn önüne ser. 
diğimiz için b;ze faraziye k hran.aııı 
diye ad takan bir gazete. on gün evvel 
Rus askeri mütehassıslarının Libya 
taarnızuna çok ehemmiyet verdikl~ri 
ve bunun Rusyayı cenuptan bir kııı
açk içine almayı istihdaf etUğı lnk-
1ondlkl haberi ayni stitun!arda çok 
dofru bir görü& olarak kabul etmek· 
tedir. 

Rus askeri mütehassıslannın. hadi
satın inkişafından sonra görebildıkleri 
bir vaziyeti miıtevazi bir Tiirk emekli 
subayı üç ay evvel görüp okuyuculara 
izah etmiye çalışmış ise acaba ne i
çin tenkide uframıs ve faraı:lye kah
ramanı olarak tavsif edilmiştir? ----___.,.,. __ _ 
Elektriği Olmıyan Halka 

Gaz Verilecek 
Ankara. 26 (TAN) - Tıcaret Vehl. 

Jeti petrol of si elektriği olmıyan nnl
kın ışık ihtiyacını temin maksallıvlc 
icap eden vil&yetlere yetecek kndnr 
gaz göndermeyı kararla3tırmıst:r. 
Gazlar evlerinde clektri ktesisatı ol
mıyan hakiki ihtiyaç sahlp!c,.i'le ve
rilecektir. Gazın tevzii sırasında aile 
baışına 'ayda 1 kilo gnz kabul ed.l
mlştir. Bıı gazlar vilayetlerin tensip 
ettiği yerde hakiki ihtiyaç sahipleri ta 
rafından vesika ile temin ed'lecdttlr. 
Bu usulün tatb kine Ankarada bdi 
lanmıııtır. 

Ankara Vilayetinde Çalışma 
Saatleri Değişti 

Ankara, 26 (TAN) - Ankara valıli
ği merkez dairesi çalıııma sa:ıt\erlı•J 
değiştirmiştir. Yeni saatlere göre ça. 
!ışma sabah 9 dan 12 ye, öfledcn snn. 
ra saat 15 ten 18 e kndardır. 

BUG01'ı"KO PROGRAM 

7.30 PTOETam 
7.U Mllılk (Pi) 
7.45 Haberler 
8 00 MUzllc CPI.) 

13 30 Proıram 
ıs U Şarkılar 
ıs 45 HabcrleT 
14 00 llando 
18 00 I'roı:ram 
18 03 Dans orkutrası 
ı 8.45 Cocuk klDbU 

19 30 Hab~rlcr 
19 45 Serbest 
19 55 Fasıl h~yetl 

20 IS Racyo ı:a eıcJI 
20 ıs TOrlı:Olcr 
2100 Konuıma 
21 15 htekler 
21.4$ Konusma 
22 00 Orktstra 
22 300 H.tberltr 
22.45 Kapanı~ 

GE.L~ 
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1 
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Tarafta Yağan Her 
Kuraklık Tehlikesini 

Ankara. 26 (TAN) - Zirai vaziye
t mizin son günlerdeki durumu hakkın 
da alakadarların yaptığımız temaslar 
neticesinde şun!an öğrendik. Son bir 
kaç ıün zarfında Bolu, Kastamonu, 
Çorum, Mcrz fon. Adapazarı ve Trak 
yaya yağan yağmurlar, bilhassa yaz 
m hsullerinden dan, mısır, patates ve 
p ncar için çok faydalı olmuş, köylü. 
muziln yilzdniı guldürmüştür. Bu yağ· 
murlar hükfımetin yazlık zlraııte vrr
d ği ehemmiyet nisbetlnde faydalı ol-

Faydalı Y ağmurlar1 
Ortadan Kaldırdı 

muetur. Havalann bir kaç gün ıııcnlf 
gitmesinden sonra serin!ilte doinı 
dönmesi mahsulün olgunlaşması bakı.. 
mmdnn umunıi durum ilzerinde müsait 
bir teslr yapmıştır. Ankara ve Po
latlı mıntaka"rında bir haftaya kıtdıır 
arpa hasadına. 15 giln sonra dıı buc
da1 hasadına başlanacaktır. M bsulun 
ıcçcn senekine nlsbetle randımanı n" 
kadar arttığı ancak bir ay sonra bı-l. 
1i olacaktır. Y:ılnız İzmir ve hav:tll· 
sinde mah'Sulün geçen seneye nisbct. 
!e iki rnlsl! fazla oldufu öğrenilmıştiı . 

Parti TeşkilCitında 1000 lngiliz Tayyaresi 
Ankara, 26 (TAN) - C. H. P. Mer

kez teşkilatınd:ı bazı değlşiklik~::r ya
pılmaktadır, Bu değişikliklerin esuını 
partinjn çe~tli işlerini tedvir ederek 
parti tcşkllitını buna göre kıaımlarn 
ayırmaktadır. Bu meyanda Halkcvlc:i 
burosunun bir müdürlük haline g~tlıi. 
lerek yalnız Hn!kcvlcrl Iıılyle 1.ı~ır 
ması temin edilmesi istenmektedir. 

Japonlar Bir Sovyet 
Gemisini Torpilledi 

Mo kova, 26 (A.A.) - Tııss ajansı 
H baromrsk'dnn blldırlyor: Anga:;troy 
\ purunun mürettebatı Dalren'den 
H rbin'e gelmiştir. Angastroy 1 Ma

ta Japon sahille:i açlğınd:ı batırıl
ıştır. Yapılan tııarruzun şekUnden 

b ı vnpunın bir Jaoon denizaltısı ta
r ndan batırıldığt nnlaşılmııktadir. 

Japon gazeteleri Rus vapurunun bir 
J p()n değil, bir Amerikan denizal
t r tcm:ıfindan batırıldığına dair res

zevntm beyanatım ne~retmekte -
d rler.Anga troy'un mürettebatı ise bu 
b yan tm doğru olmadığını, çünkü 

hval ve şartlıınn \•apurun bir Ja -
p<!!"l denizaltrsı tarafından torplllen
d ini ı.: terd l'llnl <-!5ylemektedlrler. -----ô--

Çckyada İdamlar 
Stokho m, 26 (A.A.) - Sve'l.skn 

bl det gaırte ·nın Berlfn muhabi· 
e go e H yd~ib'lh öldiirUlmeslııdeıı. 
d~m cd len Çeklerin sayısı 718 u 

l:lfj" Baş tnrafı 1 incide 

cum etmişlerdir. Halk arasında ölen
ler vardır. Ynngm bombaları bilhassa 
lkametgtıh mahnlll'lerlnde ve umum1 
binalarda hasarlara sebebiyet ver -
mlştlr. G!!Ce a\•cılnrı, uçaksavar top
çusu ve bahriye topçusu, hUcum eden 
bomba uçaklarmdaı. 32 sini dUsür -
mO tur. 

* Berlin, 26 (A,A.) - Diln gece Al
manyanın slmııl doğusunda ve bil -
hnssa Bremen lnglli:. bombn tayya -
releri tarnfındıın ylıptlan t:ıarnızlar
da dOşmnn çok yüluıf'k kaytplara uğ
ramıştır. 

Taarruzu yapan 200 tayyareden 47 
&1 gece avcıları v~ karsı koyma top
lan tarafından düştlrlllınilştür. Demek 
oluyor ki, İngllliler bu harekete iş
tirak eden tayyııreforln yüzde 25 ka
darın! kaybetmişlerdir. 

Son hücumların manası 
Lond.ra, 20 (A.A.) - İngiliz tay

yareler! tara!mdan Alınanyaya yapI
Jan son akınla:: dcıılzaltılara karşı 
başlanan bir taıırruz sııyrlqıalıdır. İn
giliz hava kuvvetleri dort günde Em
den'e üç akın yııpmtdardır. Ve şimal 
denizinde Alman llmanlar1nm met -
haline mayin dokmtiııfo ... dir, Saint -
Nazaire denizaltı ü sn de bombalan· 
mı,trr. 

ıre vli limanı 
!eniyor 

Evvelce Batan23 Gemi 
Enkazı Çıkarılacak 

Ereğli limanmda ev,•elce batmış o
lan gcmilcrın çlkanlmıısına başlana· 
caktır Bu ı,emU,,ı-in Nicdl muhtelif 
tonajda yirmi Gçtilr B'1hııssa limanm 
sığınak yerini kapat n 5 - 6 gemi
nin ilk olarak çtlcar•lma ı kararlaş -
tınlmı ttr. MOnnkol'ıt Vekilliği bu 
gemi çıkarmo işini 1) vlct Limonları 
işletmesine \enniştır. Mlltehaı;cts, 
mühcnd s ve ustalardan milrekkep bir 
heyet F.rC' llye ~önde"ilml tir. Bu hu
susta lfınm olan he t!lrlO vccnit te
m in edılcij,~lnden, bırkaç g{ine kndar 
faaliyete geçlle::ektlr Çıkaı;tlacak ~e
milerln hurdnya ym-Tyan kısım13rm
dan b:ı ka f•e ynrrynr. kısımları dıı 
gemi tezg4hlarlna verilecektir. 

Şehrimizde Pansiyon 
İşletecek Olanlar 

Bir mOddct sonra ecnebilerin şeh
rimizde pansiyon işlf'otmclerl bir ka
nunla yasak edilecektir. Vilfıvet, bu 
pansiyonlaı1 kimlerin istettiğini ve 
nerelerde oldul'mnu teı:blt etmiş, Da
hiliye Vektıletine bildirmiştir. Kay
m'lkamlıklnr da altıkalı pansiyon ca
hiplerlne vnzlyetl bildirecek ve mu
ayyen bir milddetten sonra ı>anslyon
lanndn yatanları çıkarmalarını isti· 
yecektir. 

Edirncdc J{oza Borsası 
Açıldı 

Edirne, (TAN) - Şchrlml:r. Koza 
b9rsası açılmış ve iki gündenberi 
borsaya koza getlrllmlye başlanmış
ttr Mevsimin 'kozııcılık için çok mt\
saİt gitme i hacrblyle bu sene Edir
ne ve cıv rmdaki koz:ı mahsulünün 
rekolte ve nefa!'et bııkımınrlnn geı;Pn 
senelere nazaran üstün olduğu anla
ı;ılmaktodır. 

Tren Al ında Kalan Bir 
Adamın İki Ayağı Kesildi 
Dün s:ıb:ıh saat sekize doğru 31 

numarnlı kat:ır Slrkerlde m::ınevrn 
vaparkcn fcrtnsyonun nnkliye işlerin
de çnlı,:ın 28 vnşmdn Ali e c:arpmış
tır Ali tekerleklerin arasına yuvar
'a~mtş ve iki bacaıtı kesilmiştir. Ya
ralı b::ıyr,ın bir halde hastaneye knl
dtrılmıştır. 

Bir Hizmetçi 1400 Lira 
Çaldı 

Bcyoğhındo fstlklftl cadeslnde otu
ran Melfhayı eski hizmetçisi Ayse 
dl1n ziyarete gelmiş ve bir aralık Me
llhnnın içinde 3500 lırıı bulunan çan
tastnı ele J?eçlrmlştlr. Ayşe bunun i-
l çinden 1400 lira almış ve kaçmıştır. 
Ayşe aranmnktadtr. 

ahrukat Ofisi 
~ Kilosu 9 Kuruşta 80 

Ton M gezi Kömürü Da9ı tı 
Mahrukat Ofisi SRO ton mangal kl5-

mflriinü kilosu 9 kurus ilzerfnd<'n Be
yoğlu, Huköy, Karımp:ıs:ı, Besiktas 
Eyttp, F..mlnönO ve Fı tih bölgelcı-lndr 
kaymakamlar taraf:ndan J<?ö~terilen 
kömOrdllere dıığıtnı ı~ttr. Dün gelen 
240 ton kömür de bir iki 1ilne kadar 
dil!er bölgelerdeki kömllreiilı-re satı
lncaktrr. Bu sureti" hıılkın kömür lh· 
tlyacı yavaş vavaş karşılanmış ola
caktır. 

Ofis Temmm: av. iclnde temin et
tiği odunların maliyet flvııtını h!'~llp 
edecek ve Temmuz ı:onlı:ırrnıı doğru 
dıı odun sat~ma bnslTyııc:ıkhr. 

O vakit bir ceki odunun fiyatı tam 
olarak tesblt edileceğine g6re, ye:ıl 
bir odun fiyatı ilAn• kol:ıvlasacaktrr 
Odun tacirlerinin de tesbit edilecek 
yeni fiyata göre odun ıatmalnrı tabii 
olacaktrr. Allkııdarlarm söyledlğfnP 

ı;öre. bir ceki odu'I normal bir k~r 

ll~ve .. ıvle en çok ıı liraya sahlncak • 
tTr. Hnlkm simıli trlAs göstererE'l 
12.5 liraya kaıhtr odun almaı:ı kend ' 
alevhlcrlne olmaktıı ve IU:ı:umsuz ye
re, ttıclrlerln venlilrn fiyat ~·iik,,elt • 
melerinP !mkllrı verllrrektedir. Y.:or -
mal k~r eı:a~ınıia blrhirlyle anlaıııı -
ıııtvan odun ve köm!lrriiler kenıll a· 
rııl:ırmdfı bir birlik kuramam:ıktıırhr
l:ır Bu v\izdcn de odun ve kömllr ttı
rlrlerl hfıkt'iml•te korsı mP~I olara'k 
reRmf bir birlik U-<:klll isinde dl~rr 
('ı;ııııfa nh:bp!J::o cn' ıtl!'r' knlmaktııdır

lnr. Mahnıkat orı~ı "ehrll'T'l'e en a1 
2(10 bin cekl odun ve 4;; bin ton kli
mOr temin ed!!bilN'rk bir teşkllfıt 

kurmuş \'e bu isi bıısıırmak icln de 
blrcok kombinezonlara ıdrmlstlr. Ö -
nümi11deki kTs mı-vplmlnde halkın 
ı,ır :ın kin olsun oc1ul" ve kömllr s1-
kfnt~1 ('Pkrneı:lnt meyıian brrakılmı
varnktır 

ir Kuyumcu KıskançhkYüzünden 
21 Sent'!n~ 1(,.,.,. '" Öldürdü 

Katil Bugün Ağırcezada Muhakeme Edilecek 
Dün sabah ktskanc:lık yUzünden 58 

yAştnds bir ndam 21 &enelik karısı 
40 yaşında Diruhlyı ekmek bıçağiyle 
8 yerinden yaralıyarek öldürmilştür. 
Htıdlse şöyle olmuştur: 

Şi::;lide H:ıUi~kılrgazJ caddesinde 2~4 
numaran Hü•n 1 Bey apartunanınm 
Ost katında otu:-:ın ve Kapalıçarşııta 

kuyumculuk yapan Leon Artlnya-ı. 

son zamanlarda knrtsmı kıskanmt··a 

başlamıştır. 'Bu yüzden Leon isi• 1, 
gücünü. f'n bilyiiğil 19 yaşında ol n 
ile çocuğunun eline bırakmış ve vaı -
tini karısını takibe \'eya evde oı u 
gözlemiye hnsretmlstir. Bir buçt k 
senedir başltyan bu kıskançltk, son 
~amanlardo arhnış ve karı koca ara
smdu hemen hemen her giln komşu
ları taciz edecek şe:<ilde ka\·galar ol
mu~tur. 

Nihayet dün sabah saat 8.30 da ka
rı koca yine kavgs etml ler ve bu 
arada Leon kı:ırlsınt dövmüş, Diruhi 
de kocasmı tokatlamıştır. Karısından 
dayak yiyen Leon. bunu bir türlil 
hazmedcmemls ve yemek masasırıın 
ıl:ı:erinde duran ekmek bıçağını alJ
rak Dlnıhlnln Ozertne saldırmıştrr. 

Kadtn bunu evvı>I., bir tehdit san
mış ve tedbiri de elden bırııkmıyank 
kapmm yanma kaçmlftır. Leon ka
dınt takip etmiş ve bıçağı Dlruhirln 
koluna saplamıştır. Kadın kapıyı a
çıp feryada ba~lamış, Lcon kolundnn 
yakalayıp tçeri çekerek yere yatır-

mtştır. Bundnn !Otıra Leon acele et
mlyerek yavaş yavns ekmek bıçııj!tnı 

kadının yöltsilrıe kollıırına ve kıırnı
na saplamıya bıışlıımıshr. l'u !i:lr11da 
kadıntn feryod m dtıynn alt knttakl 
kir<ıcılnrdan Hollt Filındıı biri yrtış
nılş ve Leonun t>\lndcn b1cnl!t Fılmı

ya çalışmıştır. Fııkat Leon snn defn 
karıstnın arkıısıno ve iki kOreitl ııra
~ıına şlddc>tll bir darbe vurmuş ve bu 
'lllrelle sckl7.lncl ynre:"ı'I da alan ka
dın nrttk mUcacl<'le edemez hale gel
miştir. 

Hıılit diğer kiracıların da yardı
mlyl" Lconu alıp karnkQl;ı alitormOs 
Dlruhi de Halidin clnirec:ln" n nklNlil
mlştir. Fakat kadır. Sisli hastanesine 
götilrUHlrken voliln ölmüstllr. 

Cinayetin tahklknlınn müddelumıı
mt muavinlerinden Orhan Hamam! 
elkoymuş ve ak ama kadar tahkikatı 
tamamlamıştır Rıc:ak kan lekelerinin 
tahlili içl:ı Ttht:. Ad11ye gönderil
mMlr. Dlruhlnin ce!=edl tabibi adli 
Hikmrt Tiinıt'r fıı .. afından muayene 
edılerck rlefnine ruhc:at verilmiştir. 
Tahkikat .ekcmmU\ ettiğinden Leon 
bugün meşhut suçlar k:ınununa göre 
muh;ıkeme edilmek Ü7ere ağır ceza
ya verilecektir. T~hklkııtın seyrine 
ıtöre ü>on seberıs' · yere karı~mT kıs
kanmaktadır. Hnreketinden de akli 
muvazencc:inln dUzgiln olmadığı sa -
ntlmaktııdır. 

' 

Esnafa 
Verilen Ceza 
Vaktinde infazı 
Cihetine Gidilecek 
Eı:nııftn Belediye zabıtası tarafın -

ıian rezıılıınılmlma~nn rıı~en, verl
Jım rezalarm vakflyJe hıfıı:r. edllme
rııe<:I yilz!inrlen b"k!enen faydayı ver
me(il~I ırl>rfil.nüstür Yentlan b!r tef· 
tiş sıraı;ında yalnız Galata nahlyesin
-f,. bir ""nede 1700 esnaf reıalandı
rtldıl'ı halele. bunun anrak dört yllzO 
h:ıkkmdakl ı;ara re1acımın inf::ız edll
riilıi \"e ııerl kalan 1300 O hakkmdh 
tıPnüz tııklbaho nf'tkelenmedi~i JtÖ -
rUlmOstUr Bu vaz'"f't kıırşıı:;mdıı ta
llm:ıtnameve avkırı hareket eden es
n:ıf lıakktndnld formalitı-le-rin kT ıı1-
tı1macı idn 'Rı>leillvr z:ıbıtası tnllmııt
nam!'cılrıde bazı dr~lşlkllkle-r :vaptlma
~ınıı l ib:um görillmf'ktedlr. 

Denizde Çarpışmayı 
Önleme Kaid~~ine 
f firak Ediyoruz 

Denizlerde gemne~ın çıınıısmıısmı 

1\nleme'k lcln mll1<'\1er nrasfnda tan -
7.lm cılunan ve tnrin tıırihlerdr dPğls· 
tlrll<'n dı-nl7.de cnrpı•meVl önlr.mr kııl 
deleri ha'kkmdn'kl mlllrtlf'rnrasr mu· 
knveleyı- Mlrııklmlz kerıırlasmıstır 
MUnakaHlt Vekilli~ bıı husu!ta bir 
lı:ıınun projesi ha:mlamı•ttr. 

Rurgaz Adasının İman 
BurRnz adasının kay!k iskelesinin 

tamirine karar verilmistlr. Dikilen a
hçlortn da hayvıınlıır tarafından ye
,,11memesi için alı\kadarlarm dlkknt 
"li•termrsl knymaknrnlığıı b!ldlrilmls
tlr R11rl!'az adaı:ının kışın kap:ılt ka-
1ıın ec1ah1mPslnin de hrr 7~man açtk 
hıılımı'lıırulmasına çalıcıılacaldır. ------- -

Edirneıde Spor İşleri 
Edirne, <TAN) - BelP-n terbiyesi 

teskllfttmın muame1Attnr tı>ftlaı ,.tmek 
üzere Manrlt Vekllletl BPrlen Terbi
vesi mfifcttislerind~n Refik BUlbU1 
M'1.-lmh·" 11elmlc1ir 

* iKTiSAT MUSTESARr - lktını v •• 
ldlff~I mOıtepn Nihat dQn 'ehrlmiıe selmiı· 
tir. Mhteıar sanayi mUeueaelerl hakktod• 
lnt•l•mclcr J'apmaktadır. * Dılml m!lnkabe heyeti - Şehrimizde 
kurulm,asını lıaur verilen daimi fiyat ınO· 
rakabe Jıeyetl uıecek hafta torlanacaktır. He 
yetin b)aı bucUnle~c!c belli olacaktır. Jlölae 
iaıc mt...11Jı11 vali nlmına kabında bu lıe1cıe 
reislik edecc1<tlr. + BiR MUF.SSF.SI> HAKKfNDA TAH • 
XJKAT - Orosdlbalr mOusoulnln topun 
kısmındaki bazı eıvayı perakende uttıi!ı ve 
yOhdı fıyat istedilll yapılan ihbardan anla· 
ıılmıttU' • .MDcnen hal:lıında tahkikata baı!ln 
rıu~ıır. + MUMTA7. RRK GF.LDT - Fi,.at mDra 
kabe mlldürlUf{lne tayin edilen b!5lse ilşe ml 
dl!rD MOmtu Relc Ankaradan dönmUııllr 
MOmtar Rek. J'•ııl lue mOdQrO tavln edilin 
cive kadar iue islerini idare ccleccktir. + OARSONLAR TEMiZ OLACAK -
Yulık ellcnce ,.~rlerlndelcl ıı:arsonların temi• 
ve acrvia yapabileuk klmıclerı'lcn olm'1 ;,ın 
allkadarlara cmlrl~r verllmllttlr. 

üttefiklerin Zaaf- MJ!;rJ:lii=lmıll 
ları ve Hataları 

1:1fr Baş taralı 1 incide 
mi.idafaaya gönderdiler. B~ yüz. 
den Libynda zayıflayan Ingiliz 
kuvvetleri taarruz hareketine de 
vam edemiyerek Elgazale hattına 
kadar çekilmeğe mecbur oldular • 
General Rommel bu hat üzerinde 
umumi bir taarruza geçmek için 
A vrupadan takviye kıtalan ve 
bol malzeme getirtirken, İngiliz
ler Japon tehdidi altına düşen 
Hindistanı kurtarmak için bura 
dnki hava kuvvetlerinin bir kıs. 
mmı Hindistana göndermek zo -
runda knldılar. Avustralya ve Hin 
distan kurtuldu, fakat Libya cep 
hesi zayıfladı ve general Rom -
mele muzaffer olmak imganı ve
rildi. 

* * 
üttefiklerin hatası, her cep 

hede ayni zamanda kuv. 
vctli olma~a çalışmak istemele -
rindedir. Üç .senelik harpten bu 
sahada kafi derecede ders alma. 
mış görünüyorlar. Almanya har
bin başlangrcındanberi daima bir 
cephede harbetmeyi tercih etmiş, 
bütün kuvvetlerini yalnız bir nok 
tada toplıyarak diişmanlarını bi
rer birer yenmiştir. İngilizler do 
kuvvetlerini Avustralya ve Hin. 
distana dağıtacak yerde, Mısır 
da teksif etmiş olsalardı. şimdiye 
kadar Afrika harbini bitirmiş ve 
Akdeniz meselesini halletmiş ola 
caklardı. 

Müttefiklerin ikinci kusuru, 
hala milşterek bir kumandaya 
sahip olmamalarıdır. Müttefikler 
harbini İngiltere mi, Amerika 
mı, Sovyet Rusya mı idare eder 
bilinemez. Belli olan aralarnda 
müşterek bir harp planı olmndığı 
dır. Bugüne kadar ikinci cephe -
nfn açılması meselesinde bile 
müttefikler ittifak edememişler
dir. Halbuki bugün harp o hali al 
mışt1r ki, bütün cephelerin biri
birlerlyle alaka ve irtibatı vardır. 
Bir cephede mağliıbiyet bütiin 
diğer cepheleri sarsmıya kalidir. 
Libyadaki Alman galibiyeti Av. 
ruba harbinin bütün manzarasını 
ve lıkibetini değiştirebilir. Miitte 
f ikler münferiden kendi harp -
!erini ve bütün cepheleri idare 
eden müşterek bir kuman -
da heyeti kurulmadıkça hu 
hataların önüne geçmek mümkün 
değildir. 

Bizce mfütefik1crin ('n hih·i\1{ 

~ Baş tarafı 1 incide 
21.827 esir alınmış, 100 den fazla 
tank, 250 kamyon, büyük miktar 
da piyade silahı, otomobil ve her 
türlü harp malzemesi iğtinam 
veya tahrip edilmiştir. 
Doğu cephesinin merkez kesi. 

mi gerisinde bir piyade tümerıi
ne mensup kıtalar, yaptıkları 
mevzii hareketler esnasında dil~ 
man kıtalarım mevzilerinden tart 
etmişlerdir. 

118 betonlu zeminlik z:ıptedilmlş
tlr Alman kıtıılartnm ellerine kU11i
yetli miktarda ganimet geçmlşt!r. 
Oüşmanm yaptığı karşt taarruzlar a
kim kalmıştır. 

Volkot cephesinde çı>mber içine a
lınan d\lşman kuvvetleri, tesirli bir 
hücum neticesinde müteaddit ırup -
tara ayrılmıştır, Bu kuvvetlerin yok 
edilmesi yakında muhakkakttr, 

Finlanda körfezinde yapılan bir 
keşi! taarruzu esm.sındA hava kuv -
vetleri bir dUş:nan deni7.altı gemisi
ni batırmıelar ve iki yilk gemisini 
bombalarla hasara u~:ıtmışlardır. 
Alman tayyareleri, yukarı ve orta 
Volgn boyunca mev('Ut sl!Ah fabrika· 
larınt ve Moskovıı bölgesindeki de -
mlryolu hedeflerine gece hllcumları 
yapm~lardır. 

12 Hazlrandnn 22 Ha:ı:lrana kadar 
Sovyet hnvn ordu!lu 468 ucak kay -
betmlstir. Ayni mOddet znrfmda 42 
Almıın uçajı :kaybt.dilmlstir. • Berlln, 26 ( A.A.) - Alman kıta-
lart Harkof'un cenup dotusımdakl 
hareketler esnnsmda Kupyansk şeh
rini almrşlardtr. 

Bulgaristanda 18 Rus 
İdam Edildi 

Sofya, 26 (A,A.) - Ofi: So(ya ıs· 
lıcri mahkemesi Rus parnşütçüleılylc 
denizaltılar tarafından Bulgar -fIYth
rına çıkanlan Sovyet tebaaları ha\. 
.. ında muhtelif ceı:alar vermhıtir. Bur 
!ardan 18 1 ölüme. yedisi milebbet kU 
reğe ve ikisi de 15 yıt hl\pls er.7:"1111'1:1 
:rıahkGm edilmişlerdir. 

kusurları bu iki ana meselede 
toplanmaktadır. Yoksa Tobrukta 
general Ritchie'nin hata etmesi, 
Ingiliz ordusunun Libyayı mü -
ıfafaa edememesi, teferriiat kabi
linden hatalardır. Müttefikler hu 
teferrüatla meşgul olacaklarına. 
davayı kökünden ve esa~lı suret 
te halletmek yolunu aramalıdır. 
lar. Harbi ancak o suretle kaza
,,~hHirler. 

t.?r Baş tarafı 1 incide ~ Bas tarafı 1 .ncidc 
arasında ehemmiyetli bir çarpış· Almanlar bir kaç günde 
mn olduğuna dair mulumat yok- 1,100 kişi kaybetti 
tur. Esas İngiliz kuvvetlerinin 
harbe tutuşmadıklarıru bildiren Moskova, 26 (A.A.) - Sovyet 
bukünkü Kahire tebliği dün ak - tebliği ekinde, son günler zarfın 
şam saat 22 ye kadar olan duru- daki harekat esnasında Sivasto -
ma aittir. polda ve diğer yerlerde 1100 den 

Bu tebliğe nazaran Rommelin fazla Alman öldürüldüğü söylen 
ile• ıeyişı biraz ağırlaşmışa benzı. mektedir. Almanı.ar, 22. bomba U· 

yor. Buna mukabil ileri mevzile çağı da kaybetmışlerdır. Ve 20 
re erişen kıtalarının sayısı git gi 1 uçak daha h~sara. uğratılmıştır. 
de artmaktadır. Rommelin öncü Kahraman Sıvastıpol bataryası 
birlikleri Marsa Matruh'un 50 ki 30 defa yapılan toplu hücum es.. 
lometre kadar batısına gelmiş bu nasında 500 düşman askerini öl 
lunuyordu. Bunlar seyyar İngilız dürdükten sonra kuşatılmı~tır. 
kuvvetleri ve bilhassa hava kuv Bunun üzerine Sovyet topçuları 
vetleri tarafından yıpratılmakta- Almanlara karşı atPı;: acmalaı1 için 
dır. Rommelin çölden dolaşarait c~var bataryalara talimat vemıişler-
t ·1· ·1 · · k 1 ·d dır Vı- Almanlar vok edllml~tlr. 
ngı ız mevzı erının ar as n an · • i 

geçmesi mümkündür. Fakat bu- Harkof mulıarebeler 
nun ne dereceye kadar tatbik edi Londra. 2b (A ,A,' - Alman bas-
lebilir olduğu bilinemez. Şunu kısı, Harkof cephf<-inde gitgide art
hııtır :atmak lazımdır ki Rommel maktadır, Bu snbah Moskova radyo
Gazala cephesinde tesis etmiş ol- ~unda konuşan bir Amerikalı muha-

kil bir, H:ırkof'da Alman tııarrurunun 
d uğu üslerden 250 . ometre U· brlll bıı~h bir taarru:ı. olduğunu söv-
zaklaşmış bulunuyor. Yazın bu lemi6tir. Alma"'lar i e bunun iptida! 
sıcağı altında ve bu erazide 240 bir taarru?. oldu~nu belirtmektedir· 
kilometre çok büyük bir mesafe ıer. 
dir. Moskova radyosu, durmndnn bom· 
Berlinden gelen Jıaberler bardıman edilen Siv<ıstopol rhrinin 
Berlin, 26 (A,AJ _ D,N.B. ajnn· tamamen harap oM•ıl!unu oylemi~tir 

sının askNI muhabiri, Şimali Afrika- * 
dan verdiği bir haberde General Feld Moskova, 26 (A,A.) - Rudnr Al-
Mnreşal Rommel'ln Alman ve İtııl· rnın tanklarnıı tahrip P.tmc'k için kö· 
yan kıtalanyle birlikte Sidi Barrnnl- pek kullıınmaktadırlar. Beraberlf'rln 
drn ötPde tanrruza devam ettiğini de götürdükleri bomoalarla tıınkları 
bile! ınnektedlr. tahrip ettikten sonrn ;ı:arnr•17. avdPte 

Asker! mahfillerde söylendiğine muvaffak olan birçok köpeklerden 
ıöre. Marsa :ı.!ııtruh etrafındaki böl- bahsedilmektedir Bu usulün fyj netı
ge, İngilizler lçln mildafaaya elverlsll celer verdiği bir defasında taarru1a 
ara7.IYI ihtiva etmektedir. Bilhassa bu kalkmış olıın Alman tıınklnrınd<ın mfl 
arazl~ln Mıır!la Mntnıh eenubundıık l rekltep bir birll~l:ı köpı-1< havlıımn. 
ktsını orada bulunan sıra d ğlard r lıırT'lı 1ısltince geri dönmll'I '>lmn~lvlP 
dolayı mOdııfnııyıı mil~nıttlr g:ıblttir Ruıı ordusu tıırafmdnn kul-
Şimal Afrlkadıı mihver kTt rı 72 lanılan ltöoek E•lı:lmo köpefrlnP ben· 

sııııt !cinde 20\l kllometrP. ilerlem - zer Zekft"ı He hnrn esna ınd:ı hlrt>nk 
hlı~r.tl<'r yapmaktndır, Fnkııt ordu ferdir, 

ınqiliz (lnzetelerirıde bunlardnn başka c:oban köpekl<'rlnl 
de ve hattA ııil! muhaflz köf)('klı- ı" 
ile kullıınmııkt.,dır Londra, 28 ( A.A.> - "Dally TE'le

ıraph,, gazetesinin muhabirine glSre, 
tnglllı: başkomutanlt~mm şimdi başlı
ca hedefi vakit kıı::anmak ve rırhlı 
kuvvetler ilstOnlü(!U düşmnnda bu
lundu~ müddetçe muharebeye tutuş
maktan kaçmmnkt\r. Her halde bUtnn 
milşabltlerln ittifak etikleri tek bir 
ookta varsa o da Ronımel'in elde et
tiJI kazançlardan faydalanarak vakit 
kaybetmemek ve 8 ind orduya ken
dini toplamast 1çia mümkiln mertebe 
vııklt bmıkmnrnak istiyecetildir ... 

Dally Express gıızetesi Rommel'in 
beş latı y(lz tıınkla ve ıo.ooo kndar 
yedek araba ıı .. hücum edebileceğini 
yıızmnktadır. D:ıilv 'T'rlegr:ınh rl:ı bnc: 

mnkaleslnoe Rommel'iJı "hntt.A ısrl 
ve motörlil kollar için bile hayret 
vererek bir sürıtle llerlı-diğinl. söv
lemekte ve vaziyetin vahametine 1-
ıaret ettikten sontn makalesini hay
ret verici bir teklifle bitirmektedir. 
"Mağ!Obiyetlmiı.ln sebeplerinden 

birini de milhlm mfJrtarcla tank ara
balarınt kulla.ımalda ve dilsmanm 
tank tftblyesın<! muka"t-mettekl tec"" 
rflbe-lzllk olarnk ka'lm' t!dercf'k Vft
lttn Şarka bir Rus ackcrl heyeti da• 
,·et ederek on\era kıymetli drrsler 
vermek fırsatını ihraı etmemiz dotru 
ı>1rıııı7. mı? .. 

27 - 6 - 942 ----------
- DiKKAT: --"\ 

Adeta Eski Bir Söze 
İrıanacağımn Geliyor 

Şehir . Meolfsl 20,2.142 ganO 
yaptııtt toplantıda f\.ı kararı ver· 
ml§tl: 

"Lolı:aııta. a9çı, kebapçı ve hkembe 
dlikktnlannııı aokak ccpbealndekl u 
meklnlannda plşmiı cıda maddelcrlıı 
tetlıirl J'Halrtır. Ve aynl cephderd• ,. 
mele ihzar eden lokanta, atçı, kebapçı "ı 
iıkcmbecilerin bu yerleri hariçten ı!5rl1 
mly~cck tarzda buzlu veya renkli cam 
la örtmeleri mecburidir.,. 
Şehir Mecllılnln bu kara!'I 18 

Mart tarihinde fıAn edilmiş ve 19 
Mut tarihinde de kaymakam vı 
Beledlye ,ubesl mUdDr!erlne va· 
slyet blldlrflmlı. ilin tarihinden 
ıJç ay sonra yDrürlDöe glrecel< 
bu maddenin tatbikine lddetle 1 
dikkat edllmeıl blldlrllmlştl. 1 

işin buraya k11du olan ıafha· 1 
11inda Belediyenin karar lsıbetl· ı 
nl ve ı,ı takip ııUratlnl alkışla· 
mamak elde deo~lldlr. Fakat yı· 
saftın ytırUrlDlie girmlı olduQu şu 
gUnlerde hAIA vltrlnlerde balık· 
ların l:lllJ gl:lı:lerlyle, camekln sn· 
leorlnde yutkı.ınan!arı ıeyretmesl. 
hAIA zeytlnyıı~f. patlıcan dolma· 
lınntn kıranlık sırtlarını blr•1 

ıonra da tılr clfter pırça11n• 
daha ıonrı da bir yolunmuı ta· 
vı.ıöa konmasının kemali hatmet 
ve zarafetle (1) te;hlrJne na dl· 
yellmT 

1 naantn lıter lıtemeıı: HBeledly• 
yaeaöı Uç gUn ıOrer,, diye o gOn 
ortaya ıtılmıı bir ı5ı:e lnanıcıD1 

gellyor. 

Üsküdar • Kadıkö~ 
Halk Tramvayları 
30 Haılran Sah ıano saat ıo '1~ 

ltskOdar - KadıklSv halk tramvayla 
umum h'yetl toplanacak ve şirke~ 
durumunu tnOıakere edecektir. ş .. 
ket hlssedarlaı1 ar&smda en çok blS" 
seye sahip bulunan mOessese Beledi' 
ve olduğu için, o gün Belellye ın~ 
meslllerf şirketin Bcleıdlyeye de , 
suretiyle Uı!:tlyesl>:ıc knrıır verf1rnes1 e 
nl f!ıtiyecektlr. Şirketin Beledi1~, 
devri kin b!lllnco ve hesapların te e 
kiki iş bir heyetı:ı havale edilecek '° 
o gün tpolantıda şirkPt mOdOri.l ts' 
rafından bir rapor okunacaktrr. 13~ 
lt':<llve, 'Oskiıdar - KrıdıkHy halk tr• e 
vaylannt İstanbul trr.mvay idarestıı 
bağltyacaktır. HaS11 olncnk yeni '°~: 
'dyet dolaytsiyle kadmda ba:z:ı de!! , 
'!!klikler ve yeni işler llıdas edilccelC 
tir. 

Yen; İzmir Valisi 
Ankara, 26 (TAN) - İzmir vali' 

liğine tayin edile!l Trakya rnüfet~ 
Uğl bas müsnviri Sabri öney burar 
gelmi§tlr. 

~~~--"-~~~---

Altın Fiyatlan 
Altm yeniden dOsmektedir. 

bir altm 326~ kuruştan, bir 
külce 44~ kurustan setıJmJ,,trr 

Müttefikler 
~ Baş tarafı 1 incid~ 

bir muvaffakıyetsizlik olduğu ~1' 
susunda alAkalıları ikna etmıc:tıl'• 
Avam Kamarasına verile1' 

yeni takrirler 
Lond.rn, 20 (AA.> - Avam Karn11" 

rasmda Ltbyn h:ıkkındıı cereyan ede' 
cek olan gelı:ırek lT'Üznkere milnase' 
betiyle en az 12 toıne takrir veril' 
mlştlr. Bugiln nıuınmeye 6 tane yr 
nf takrir kaydedllmlstlr. Bunlaröf.I' 
biri hilkilmete itimat beyan etmeıct" 
diğeri Baıvekilin müdafaa Nazırltl' 
vazifesini ba~ka birlı;ıne tevdi etJJte" 

1 

sini istemektedir 3 üncü tnkrlr, I.Jb~ 
ya teferlnde ida~e ve teçhizat ı~eı· 

ast' • hnkkmda derhal ~:kat ya~~,.._. 
!'il 1'1('!"' ti" , .. 

Vaşington konferansında 
Vaşington. 2d (A.A,) - Reis ıtoC: 

'levelt'ln kfttibi Eady Sovyet BirliJ1
' 

nln ilk de!a olaralr Churchlll - :ııoır 
oıe\ elt müzakerelerine lşUrnk etti ; 
nl açığa vunnuıı ve Sovyet BUy<I, 
Elçisi Lltvfnof'un f~ Şefle uzun g~ 
..ıı. ... ı>lPr vPt:Jh!!ı.,ı !!Pvleml~lr. • 
Büyük bir taarruz hareket• 

hazırlanıyor 
Bern, 2G (A A.' - Gazette dıl 

Lausanne'nln Londra muhabiri çete"' 
tii'!i bir telgrafta Llbyadakl muvııf: 
fııkıyetsl1llklerin actsını çıkamı~k {1 ı: 
ıerı- fnJ?ilizlerln bı-rhangl bir bQyO 
taıırruı hnreketl bazfrlamnkta oldull'' 
larma Londradnld mıhallfln kani b\J" 
hınduklerını yaznıaktııdır, Muhabiri" 
rikrlnrı- Almıınvay.r. karsı hazırlıınTl'I': 
nlon hııva taarnı:rl:ırıntn son zll111~i 
1 zarfmda azalmasl da bu taarr"'" 
1 n yrı nııın hıııırhklc:rla rıltıkalıdıf 

Umum Ue iyı haber ıılıın ba7.I :ı:~ 
vatm fikrince 1ngm7 b:ıva kuvvetle 
Y:ı'kın Snrkta ı;erP'k tanı-tarın vP ~t' 
rl'k n~kerlerln zııvlntTndnn mntevt.1' 
fit ho~ıukl:ırı dol~t;rma'k fcln pek bi1t 
yflk bir gayret sarffltmPlct"dlr. A~ 
zrv t YAkmdıı askeri vaziyete dllııf 
f nıl cok bevannt esnnsmda M Cll 
rhlll'ln bttzı k:ırnrlnrı veya mühlıı' 
h:ıreketl'rt blldlrerı>f,lne ve burıııJI 
nl'tlcesl olaraı. efkArda yeniden iyltrı' 
serlfk hamı olac&{ımı da söyleınelC' 
tedirler 

Amerikada istilısaUit 
Vaainırton, 215 ( A A.) - Rei!! RoO' 

S.Velt Birleşik Amerl ın bir af ~ 
çinde dör bin u nlc ve !, ı! 
bin top yaptıfı ve· "W 
hedefimize ıötür sal ~aye.ıl' 
ne u!aşmak zorun demiştir. 

Ordu levazım dairesi reisi S.,uıe~ 
well. 1943 senesi o~aunda orda '1'~ 
cudilniln '4 milyon 500 bin kişiyi ııll~ 
rııfını s!Sylemiı ve bu ordunun fıışr 
teçhizatı için ıelecek ıır.ne hlr m 'r' 
9?0 milyon rlolftr tı~~cam:ık lllztm ı; 
reğinl ilav,. cimi~· 
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Yazan: M. ANTEN 

Her Vakit Hül<umetten Emir Alan Birlik Erkanı Salahiyetlerini Ancak 
Dar Bir Çerçeve İçinde Kullanabiliyor, Tüccarın Mümessili Olduk
larmı Unutup Bir Devlet Memuru İmiş Gibi Hareket Ediyorlar 

Bir İsveç gazetesi bir kaç gü:ı ev- Bu Birlf deri Dağıtıp Tüccarı Serbest Bırakmak Her Halde Daha Faydalıdır 
vel Sovyet - İngiliz muahede. Her ne kadar aslterT ve sfyıısT har· y 

be henOz glrmcdlkre de, lktısadi ' 'ilde, Avrupamn yeniden tanzımlne r····--· a z a n •. --llllıııı..: Bu maldan ynpılan bir kutu eski 
' bazı gizli maddelerin bulunduğu den S buçuk kuruş ederken bugi;n 

::.ı.~ harple çoktanberl meşgul olmuş bu· • 
-.:ında b"•ı iddialar ileri sürmüş- J S • • fatura ile 9 kuru•a yükselmişti. 1"te 

-.ı:, .... lunuyoruz. Sulh için kurulmuş oları :1 .... ___ u.,~--İ--U-r .. i_ı_ı_e_r_ı __ ı:: bu ihtikar değil ;;,I? " Aı ,,_ • b devlet makinemizi bylc kolaylıkla ve 
-uıı:ıan radyolan iki gündenoen u Bugün birlik ma! getirmek fçin 

ı,. birdenbire harp ekonomisine uydur· 
""!Cya istinat ederek. ümitsiz bir va. tiiccarı vakıa teşvik ediyor lS! de 
' İ · madık gitti. TablT bir Ukım istihale· ette son günlerini y:ışıyan ngılte- geçirmiş olanlar ne kadar :r.ekl V". ka tüccar getirecefı malı iki ay blrll-.... fer, h:ıtalıır ve zararlııra ıığrıyaoak· 
"'Ilı. bütlin Avrupayı Bolşeviklere I biliyetll olsalar ela yıne b'ın b'ıt ğln emrinde bulunduracağından ta-u tık, ı çikmaz yolda fazla ısrar et· , ''nı ettiğini, bilhassa Romanyayı ve türlü hususiyet taşıyıın ticari mua- bl:ıtiyle büyilk bir para zorluğun::> 
rı.,A_ R memek, hemen yeni ve •meli telblr· d" . ç 
~0U1dayı tamanıiyle usyaya ver- melcleri kavrayamıyacaklan muhak- u iıyor. ünkü mesela iki yüz b 'n 
j1;,, 1 t y 1 fer almaktadır, M uvaffakıyetslzlikte li h--.. skanclinavya, ugos avya ve kaktır. ra ııermayesi olan tüccar malı geti. 

G~ d R h"k' · inat ve israrın mAnası yok. BugDn k 1 tarlstan üzerinde e us a ınu- Mesela; so bin !irıılık bir mal rece o sa iki ay bekliyeceği ic;ln ar->t" . . •1,, k burad,. hnrp ekonom•slne kendimizi k b' ki · 
"ili tanıdığını neııır ve ı cın etme - partisinin mııllyetini yapan ve masa· tr ır i nc1 p:ırti malı getiremı-

'.l.I• uydur-up az. zar-ar görmek için vOcu· H t " d hll" · 
"<ır rff evrakı miisbltesini tetkik eden yor. a ta a ı serm:ıye51 olsa d:ı 
h • k1 l" b "'f de getirdiğimiz lktısadi teşkllfıltan , - "k d .. ) ocrlin kaynn an cvve 11, u ı şa. memur hancı noktalardan bu mali- ma.ı gumru ten c;ekıp ( ovız i ha· 
• · k ··ı~ ı (Ticari blrllkler) imiz ve bu blrllk· · .. d ın. lngiltcredc hiç bır a su ame yeti arıyacağını pek de bilmedi<Yi gö. rıee gon ermesi lazım ki yeni m.ıl 

h.. f'll lerln icraatı h11kkında biraz malO • " k b ı -'«Uldırmadığı, siyasi mah ı er tara- rülüyor. Çiınkü 0 zamana kadar bu- anca u suret.e gelebilir. 
,:ı._ i d'' d r.· • i d ğ mat vermek istiyoruz: -'- * -n tckz p e ı.me ıP ıç n o ru na benzer bir muameleyi bizzat .fdP- w 

-dıtğp.nu kabul etmek icap ettiginl * * mamış veya böyle bir muamelel•ri R'tankalarda depo edilen bir çok 
~·1'- ı · ı d R t •· t k ic"ri birlikleri kunıluşlarındaki i;I ,... ey cnuş erse e eu er ın e • .. yapan ticari müesseselerde staj gor- mallar ve ticaretten çekilen 

1 ilzerine bu haberi ilk defa orta- gaye, ilk takmdıklnrı vnziyct memiştir, bir ı;ok tacirlerin hali bunu ;sb:ıt 
>\ atan İsveç gazetesi bunu Alman itibnrtyle tetkik ve ıonra da ic!:'a· Bunun ic;ln de meseli mezkfir so etmez mi? Bu ise serm'.lyesi7.likteıı 
~>'lıaklarından değil, belki ismini biL atlarından biraz b~!ıseylemek müm bin liralık partinin maliyetini ya. ileri gelfyor, Acaba şu iki ay r.iye 
'lrıniyecefi miıttefik diplomatlarından kündür. Ticari birlikler esasen in- parken tüccnnn masraftan içinde bekleniyor? Çünkü birllk1crln dai:ıt. 
tinden öğrendiğini yazarak haberin hisarlan bulunan tUccarlann mey- faraza 20 bin !lralık hır mebJağı ma teşkilatı yok, fakat iki ay ~f'k· 
huluğu uzerinde ısrar etmi3tir. dana getirdikleri hususi birer te- kabul etmeyip cıkanyoruz. İşte bu letmek piyasada buhrana sebep olu· 
~ şekkü1 oldukları halde kendileriyle neviden bir tetkik hlrbir ameli fay. yor. Mc:oela, zincirli makara dört 
llu Mümkün müdür? yapılan temaslarda tam bir hükUmet dası olmıyan adı bir" gösterişten i- bc3 aydanberı ithal edildiği ve nvatı 
"-· daJrcsl tavrını ahyC>rlar. Bu birlik- barettir. Halbuki ayni maliyetı ti- takarrür ettiği halde her ned.::ıse 
~ hükQmet arasında kararlaştırıl· ~ ı b" k · · leıin ıtmir ve memur an ır ül ha- «:arerten anlıvan bir kimse tetkik daha piyasaya çrkarrlmadı Bunan 
""n gbiza:!,,damadb~~=!n~~~u~ü!:nı:; linde tüccarlann hiikiimet nezdinde- etse böyle so bin liralık partilerin nketiceııl kded 20 kuruşluk makara !iO 

.,... " ki mümessilleri olduklnnnı her na. ıı· t' il" d'l · 20 b' ı· urucıa a ar çıktı !ısiyetin bileceği ııüphesizdiı'. Diğer ma ye ıne .. ve e 1 mış ın ıra- " . 
sılsa .!,l.!1Utuyorlar. hk masraflara ehemmiyet bi!e ver- Bu ise hiç mnkara gelmediği aylar. 

,.::~en müttefik devletlere. mensup Bugün mensup olduğu birliğe baş meden kolaylıkla kabul eder Fakat dan daha yüksek bir fiyattır. Eğer 
•Q! bir p.hslyetin böyle bir habe- vuran tüccar kendisini temsil eden buna mukabil hangi esıslı ·nokta- tiı-aret birlikleri kurulmasavdı Hi?•
:ı-ı"Oğrense dahi- ifşa ederek düş:n:ın. bir mümessil karşrsmda olmasınrtan Jardan tetkikin yapılacağını bilir ve distandan muhakkak milyonlıırca mal 
• tıın eline bir siltlh vermesi akli 1vc çok uzak bir vaziyette bulunuyor, öyle hareket ederek daha jyi netice- ith:ıl etmiş olacaktık. 

tıkla telif edilemez. Kaldı ki, n· Birlik kendisine gelen tüccann i·· lere vanr. Birlikler fiyat tesbit edemiyorlar 
"tl'e hariciye nazın Eden bu mu- ııini kolaylaştırmak için izahat ala- Ticari birliklerin tııclrleri temsi! Meseli, 44 İngiltere bir b:ılya ipli: 

:L~e hakkında Avam Kamarasında J.. cağı ve süratle hareket edeceği yer- ettiklerini gördük. bir de bu birlik- ğl J>ugün normal fatura ile 105 İn 
:"it verirken en kat'i bir lisanla mu. de adetn onunla mücadeleye koyıı- lcrln hükilmct.i temsil eden bir takrm giltere ıı:e!iyor. Burada halk p:ı'lılı 
tdede gizli hiç bir madde bulunma- luyor. Çünkü htikUmet bu tüccar mürakabeleri de var. Bu mürakııbe- alırken Türk dövizi de dışarı kaçı-
~ beyan etmişti. yor, S bfr!fklerlne dofnıdln dofrnya k:ırı~- ler için de biraz evvel birlik &mir 

......_ ıından başka. İnglltcrenin bütün tığı gibi, tayin ettiği biri k 5mir ve ve memurları için ettiğimiz tenkit- Halbuki, iplik birliğinin e!tm::de 
~ııpayı Sovyet Rusyaya teslim ed~- mcmurlarınm ticari bilgileri de pek leri tekrarlıyabl!iriz, Yan1 bepsı de olma<lığr :r:aman yani rekabete lmkA'l 
~ Bolşevıkleştirmek istemesi hiç de az veya hiç gibidir. hükumet memuru zihniyetini tllşı- varken bir ba'yıı iplik Türkiveye a· 

yakın gelmiyor. Hnrp patl:ıym- Her vakit hükOmetten emir alan dıklarından ve tüccardan o?mııdıkln- :r.ami 65 İngiltere kadar geliyordıı . 
la kadar, Bolşevizme karşı cephe birlik erkanı sal!l.hiyetlerini ancak nndan mesleftn inceliklerini bilmi- Bugün birliğin elinde olduğu için 
'.'tnak ve bu maksatla Almar.yayı dar bir çerçeve içinde kullanablli· yorlar. Hatta birlik memurlanndan tücaır Mısı:rda fatura fiy:ıtları-ıı 
7et Rusyaya karııı bir siper olnrak yor. Şnhst teşebbUs kabiliyetlerini ziyade bu mürakiplerln tayininde hiç yükseltip ve burada iki ııy!ık bekl~-
anmak İngi!iz siyasetinin !sıklet kaybediyor. Ve lidetn tUccıırlarm olmana beş sene ticaretle meşgul me Ucrl!Hni fıızlasiyle c;rkarıvor. 
lcezlni tc,kn ediyordu.Fakat ııgl!.- mümcssi!i olduklarını unutup bir dev. olmuı bulunmaları ıart kofulaılla% İşte birliklerin zararı şudur: Es-

t daha doğrusu City 1nrUteresı Bol. let memuruymu3 gibi hareket edi- mı? kiden malı tilccar ithıtJden sonra ha. 
~mden kaçarken kendi elıyle bil~ yorlar, * * her verirdi. Bunun üzerine birlikti' 

ilp besled ğt Almanyanın bütli.1 Jın.. bl ..t: d 1 d S' 
• d - ö Fakat bunlar her :eyden evvel şimdi biraz da bu ticari b'l!ik- r ,. .. z c a ır ı. mdi ise ııümriik-
ltorluğunu tehdide başla ıcını g r- memur zihniyetinden ve kırtasiye- lenmemiş mnhn üzerinden !:>irJik 

..,,,Bu sefer demokratik İnglltere Bol· ciliktcn uzaklaşıp hususi ve ticari bir lerln yaptıktan bazı i5lerdcn yüzde"inf nlclıÇtndan ı:arar etm!ş o-
~'lnU Avnıpnya hak!m kılmak için mahiyet almıya mecbur edilmelidir, bııhsedelim: luyor.Meseli 100 !ngilizl'k mal güm
iil!, belki demokrasi prensiplerini Hllk<lmet de kurduğu bu blrlllderi Tüccar malııu birliğin emrine ver. rüklenmeden 1 İngiliz kayıt ücreti 
tıınıak ve Nazizm ve yeni nizam ta- namuslu ve ideal bir tüccar teşek· miye mecburdur. Birlik bu mnh iki alror, F.vveld~n ise gümrük fly:ıtı 
!~dan tehdit edlld'ğine kanaat ce· külü olarak görmlye. her tüccırı ayda satacak fakat eğer müşteri bu- ilftve ettiği 7.nmın mal 130 ediyor 
"'lğf h:ıyatf menfaatlerini ve d:mok mutlaka fena zannetmcmiye alışma- lamazsa mal yine tüccara kalıy,,r, ve bunun üzerlı;ıden % 1 alıvordu. 

pre:ısiplerini kurtarmak maksa- bdır. yani o malı istediği gibi satmasına Yani SO tnglllzin % 1 ini kaybetnıiu 
)le Sovyctler Birliği hilldlmeti ile ancak o vakit müsaade edilecektir. bulunuJor 
tbi ve sulhU kazanmak cayesiyle ve Azalanrıın sözlerini dinlemeleri, Fakat pratikte böyle olmuyor. Bir- · )J(.. ~ 
tlin milletlerin lstikl5.l!erini ve mu- işle::ini kolaylaştırmaları ve onlari lik ma!ı sahibine vermemek için dl- 1 t 
l.ddcraUarına bizzat hakim olmaları- hükUmet ı;ıezdinde daha iyi bir sı:- fer ay geçmeden evvel ekseriya bir ş e bu suretle hııtti lı:ı-nd! men 

teminat altına alan Atlantik be- rette müdafaa ve temsil etmeleri backa tüccara haber veriyor. faatini bile bl!mlyen buıünkü 
'il1amesi esaslarına göre 20 senelik gerektir. Bu ise memur del:il tüccar Meselli. herhangi bir gayrisine tav. ticari birliklerin tüccarın vı: halkın 
t anlaşma ynptı. lngi!tcre ve mut- zihniyeti ve bilgisini ta,ıyan birlik n teşvik ile talip gibi gösteriyor. menfaatlerini nn~tl temin edebllec~k-
ikı olan Amerika Bol;ıevizmin dür_ amir ve memur!nn bulup kulian- Vlkıa burada bir lmnunsuzluk yok !erini vann d1 düşünün 
)t istila edeceğine kanaat geUrnl!:ı maltla olur. Yani tüccarlık etmemtı gibi cörUnüyoua da niye bu 111 bir Ha~ılı tlcart zihniyet' ile h:ıreket
laydılar, Bitlerin harp b"~ladıktan olan, tüccarlıktan anlamıyan bu hır. gazete ile resmen bütün alakalılara ten ftciz olan tıc:ıret birliklerini c:id 
~ kcndllcrine bir kaç defa yapmıı likte amir ve memur olmamalı, Bu- bildirilmesin de yalnız arzu edl!ene di bir surette kontrol edcmcd'kterı 
dııiu anlaşma tekliflerini kabul eder radıı yüksek tahellden ziyade tic.:ıri hııber verilsin? sonra d<ığıtmayı norm:ıl ve serbest 
t btı kadar fedakir!ıkfura katlan- pratik ve tecrübe lazım, yoksa bu- Hatta iki ay evveli bu suretle beş bırakmak her hal<le d•hn fovtbhdır 
~lardı. En nihayet, Trotsky'nin an günkü gibi memur zihniyeti taşıyan. yüz paket lplilı: yalnız bir gaynsına b Eğer tUccara itimat ed!lmivors~. 
'lt b!itün diinyada biç o!m~sa bütün lan fena tüccarlar her vakit aldatıp haber bile verilmemiş miydi? uır:ün petrol ve b"nzlnde oldui:'U 
.,.~pada komlinist bir rejim teessüs hatalı yo?lara ıevkedebilirlcr, Ve batta Krome mukavvadan Q900 gibi mütehassıs ve alak:ılı 1eş=ltkül-
Qği takdirde komünizmin Rusyada )J(.. )J(.. tanesi de birlik tarafından böylece lere veyahut kooperatiflere bu işi 
ıyabilccefi hakkındaki noktai na- Birlik!cr kendi azalannr ikaı e- yine mr ıınhııa verilmemle miydi? vermek herhalde daha doğru olur. 

~ll.a muhalif olarak Stalin'in ko. dip onlarn takip edecekleri d::ıf. O 3ahıı dn bu malı kendi lşleme-ı.;-
.'lltl!zınin ynlmz baııına Sovyet Rus. ru yollan göstermek ile mükellef yip hemen kar ile baakalanna &i\l· RAŞIT RIZA TJY ATROSU 
~da teessüs edebileceği, b1naen3leyh olduklarından herhalde Amir v.? me- m:ımıs mıydı? 
'-h memleketlerde ihtlliil!er çıkar- murunun da ticari malumat ve tec- Bu malın ihtiyacı olann verilmesi HALiDE PiŞKiN Beraber 
"1a ihtiya~ olmadığı hakkındaki sulh rübelerl olması şarttır. varken herhangi bir kutucuya veya Harbiyede Belvil bnhc:eslnde 21,30 da 

ıriyasetl de ötedenberi malllmdur. Mektebi henüz bitirmiş veyahut müteahhide yaptırılması doğnı de:.- BENi ÖPÜNÜZ 
tun zamanlar Sovyet Rusyada İng!I. biltüıı hayatını dcv?et memurluğunda ğildir, Komedi 3 Perde 

~bll~kcl~~ınbtl~e~luM~ ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hllst olmak!a beraber komünist Yazan: FRANÇlS DE CROlSSET Çeviren: ULUNAY 

yan S, Cripps'in Sovyet Rusya zi-
~darlnnıun ve bilhassa Stalinin sJ. 
<sett hakkındaki beyanatları bu r.11. 
~tı teyit etmektedir. Muhakkak o
'1 bir §ey varsa harp müttefiklerin 
.._~J~e neticelendiği takdirde yapı
ı"llt sulh ne bir Bol!jevik su1hü, ne 

bir Anglo·Sokson sulbü olacaktn', 
'.(~ci cihan harbinden sonra yapılan 
,~ ve adaletalz sulha da bcnzerui

ktir. Bu ancak, yaııamak hakları· 
ve tam istiklallerine kavuşacak o. 
bütün milletlerin sulhü olacaktır. 

İçlçc birkaç salon, araltk, 
geçtik. Parkın laıraıılığma 
Sordum: 

• 
1 

kiler 
dııld.ık. 

'lllpcryalizm siyaseti artık ebediyen - D:ı.ha uzak mı? 
kavuşmuştur_ ,..... Hııyır, Beş dnkika. Dikkat edi-

.\lnı:uıya 1942 yılı içinde harbi ya nlz. Ancak gelecek sene elektriğimiz 
cak yahut kaybedecektir. 'l'a- olacnk. Yolun tam ortasında yürüyU-

~ ki kazanmak için elinde olan nüz.. Otlar ıslnktır. 
eeyf yapacaktır. Almanya son za. Köşke ~eldik. 

\qlarda. Sovyet cephesine bilhassa Bir merdiven çrktfk, Uşnğtm, elin-
ibndaı bUyük eehtler ve fedakarlık- de isli bir petrol lAmbaslyle beni o
\t ınukablllnde muvaffakıyetler \[az;nn damm kapısında bell'llyor. Yatağın 
lbr. Fakııt zaferin temininde siya- üzerinde smokinimi ve bembeyaz gö
faaliyeUer de mühim bir rol oyna· ğQslQğ(i bana buz gibi ürpermeler ve
lttadırlar. Almanyanın yeni yapaca- ren gömleğimi koymuş. 

~ ~leler için bilhassa Finlindanm, TJtriyonım. 
'<>nıanyanın, Mocarlstnnm ve Bul· - Rnhntsız mımnız? 

tanın askeri yardımlarına şiddet- ÜşQdilğümQ dilnyııda itiraf etmfyc-
ihtiyacı vardır. Bilhassa iki evvel- ccğim. 
devletin bir scnedenberl verdlk?cri 1 - Bir şey değili dedim. Srtmn ba-

11l'Ük kayıplara rağmen onlardan ye- klyesl ... 

• 
Dl ~I D 

Ka.rı.ş Karış .. 

Tefril<a N o. 26 

oyma ağaçtan yapılmış .. Arkaltğında nl mini haşarat cesetleri göstererek: 
bir taç var. Tuvalet odasının bir ka- - Bu akşam Sahlb'ı sinekler sok-
pısmdıın bir kümes merdiveniyle par- ı mıyacakl dedi, 
ka çıkılıyor. Su hizmetiyle mükel - İ1k defa olarak sıvrlsineklerin has-
let Del genç yerli uşak, ellerinde ko· retlni çcldyonıml 
valar, ibriklerle girıp çıkıyorl:ır •. Le- * 
ğendeki su pek az tütüyor gibi •• 

Rahat bir nefes nldtm. Fakat ne -
!esim de tütüycr .. Adnm sende •• Su· 
ya girdim. Aman yr;rabbi! 

Çığlığunt güç zaptedebildim. Ber· 
bnt! Artık silinrni5 s:ındığım çocuk ~ 
luk hatıratnn yenld~n canlandı: A· 
mansız bir İngiliz mürcbblyesinin 
n<'-zareti altında Belçikantn riiı:g:lrlı 

bir plajında zorla tltdyerek aldıfum 
denh: banyoları aklıma geldi.. O r.a
mnn soğuk.tan ağlardım.. Şimdi de 
6yleyfm, 

Cıktım; tekrnr pnrkt, kilerler! ko
rldorlnrı geçtim; salonun eşiğinde du
rakladım. Kulağtın'> gelen seslerin a
raıırnda alışlk olduı;'llm bir sada var. 
Bana sırtı dönük birinin tecessüsle 
yOzOnQ görmek fsth·orum. Uzun, kıP
kTnnızı bacakların üıerlnde üniforma 
elbisesi olan kısa caket ve yapıştk 
saçlı snrı bir kafadan ibaret olan 
bu kOtle olduğu glbJ bana döndü: 
Holllcott! 

Peşnvar'da 'ecfrdlği altı 11y surn· 
tmı o kadar karartmış ki, kocaman 
tebessümü bir zenci g(llümsemesl 

Buna Rağmen Rekor Kıran Eşref, Kemal, Balcı 

Gibi Atletf erin Heveslerini Södürmiyelim 
Eski meraklıl:ır· 

dan biri eeçen-
!erde: 

- Hızı kalmadı . 

yavaşladı; iki sene ev
velki formu atletler!. 

,- Yazan:-, 

J Füruzan TEı<l.:_İ 

:zevkle verdi. ve ek· 
trğini de yava:J ya
vaıı biçmiye başla 
dı. Fakat ne yazık 
kf en olgun mey
vasını a!acağı vakit 

mlzde göremiyoruz Demek bu işin e
sası iyi yapılmamış! Diyordu. 

Atletizmdekı vazlyrtlmız hak•katen 
son Balkan oyunlannd;ıki gibi iyı de. 
ğildlr. 

Bu ynvAşlamayı izah etmek isteı l:rn 
alakadarlar şöyle söylüyorlar: 

- Ecnebi takrm?arla temilsta bulu 
namryoruz Temas etsek de bizimle 
denk olmıyıın takım!arla yapııcağız, 

çünkü 8:ılkan atletizmi mevcut ocğiL 
dir Rrkabet sahası kalmadı: Balkan 
o~nları muhakkak kl bizi ikaz eden, 
formumuzu kontrol ettiren en ınühim 
limildi, 

Hnkikaten, iki sene evvelki sürat 
şampiyonumuza bıkın: Hıı.füıda bır 

idman hile yapmıyor. "Hele müs:ıba· 
ka yak!:ışsrn. üç ldmrınl:ı işi hıllede· 
rlm.. der g ibi bir hali var Uzun sü
rat koşularına gelince, dışarda olgun. 
!aşıp bize şampiyonhık meyvahrını 
veren Gören koşuyu bmıkmış, 'fii rki
yede dört yiiz metreyi ilk defa sprlnt 
ile kosmak cı-s:ıretlnl gösteren Mcl•h 
futbol heyamolası içinde kendini kay. 
bctmiştir, Sekiz yüz ve bin beş yUı kt> 
şanlar içinde bir kaç sene evve! du
dak büketek k~rşıladığımız iki d'ki· 
kavı ve 4,10 u tutan atlet bugü:ı 

yoktur. 
Konkurlnrr kanştıracıılc olursak yi 

ne iki sene evvel ücüncü kategori 
atletlerinin derecelerine bugün şam
piyonluk alan gençlerimizin zo:- u
laştıklannı ç-örürüz. Gerçi Balk:ın o
yun!arının tarihe karısmasını, dik.ya. 
daki harp vaziyet1nin bize lradıır ge
len tesirlerini inkAr edecek değilız: 
fakat her sey:n bir hııddi vardır. Bu 
günkü gerileme tamamiyle idare me
kanlzı:nnsının bir bozuk neticesi ol
masa bile, son bit iki sene içinde is· 
lerl olurunn bırakmamızın bir somıcu
dur. Vaktiyle olduğu gibi muayye:ı ve 
kuru müsabakalardıın başka atletlznı 

hadisesi tanımıyacak ve bu isi yüz 
üstü bırakacak mıyız? Gidişat onu 
gösteriyor, çünkü atletlerde form tut· 
mak kaygısı kalmamıs gibidir, 

* * Her kaidenin bir istisn:ısı olur ki. 
bu da kıideyi teyit eder, İki 

sene evvelki derecelere susamıı iken 
birden bire bizi ümitlendiren bir llrı 
hııd·,. ile karşılaştık. Bunu lstisma!' 
ederek: "İşte pekfila isler yürüyor,, 
diyemeyJz. Çiinkü topalhyan bir küt
lenin yanında zinde bir iki kişi kal
mışsa bunun hıleri pembe görmemize 
d"iH. umumi vaziyetimizi daha iyi ld· 
r k ttmemlze ynramahdır. Bu hı

diseleritrn 1\!:lsi, geçenlerde Balcınm 
C'ekiç. K"malin de cirit rekorlarını 
kırmalarıdrr, Önlerinde imkln, kcm
dilerinde istidat olan bu iki atı-:•imi
zi tnkdlr etmekle beraber, onlardan 
daha iyi rekorlar bekllyeeeğiz ve y:ıp
tıkları vakit göz1erimir daha bir müd
det hayretle açılmıyacaktır. 

Fakat bir !i<:{lncü hadise vardır ki 
bu, atletizm dünyamızda çok mühim 
bir dönilm noktasıdır. Bir tllrlü 53 
Eaniyederı aşaflya lnmiyen dört VÜZ 
derecesini beş sene evvel. Melihin bir. 
denbire elliden aşafıya düşürmesi gi
bi, bu bayıltıcı koşuyu, Lagar fu!e 
temposunu bırakrp çabukluk 11e koş
maYI göze alması ve arkasından bu 
çığın takip eden bir çok genci SÜ· 

rüklemesi gibi. 
Bu üçUncü hadise Eşrefin beş bin 

metreyi 15,30.4 te koşmasıdır, 
1940 ta, Balkan oyun lan arifesinde. 

15.51 olan Türkiye rekorunu Ankaralı 
Mhstafa saniyenin beşte blri farkla 
kırmıştı. O günden beri ayakta duran 
bu rekoru bugün Eşref tam ylmi sa
niye ondn dört farkla yenilemlı•ir ld, 
bunun gevşemiye yüz tutan bugünıcü 
durumumuzda bir silkinme hareketbe 
vesile olmasını temin etmeliyiz. 

Esash bir 1eşvik cörmeden, hattfl 
kendinde büyük bir istidat dahi cör
mediği halde, Balk::ın oyunlannd'>kl 
zaferden sonra atletizme b!rdenbıre 
fişık olan bu gayretll ve sabır!ı lenç, 
İstanbul lisesinin gölgelik avluıı:unda 
başladığı koşulannı o sene mektebin 
Fener stadında tertip ettiği parlak 
ıpor bayramında göstermiye fırsat 
bulmuş ve o vakittenberl tam bir 
şampiyon rejimine kendini tnbi tut
mu5tur. 

1941 kışmda Eminönü Halkevlnde 
onun çalışmalarmda bu?unurdum. Bir 
türlü ac;ılmıyan fulelerini büyliltmck 
için ic;İn kan ter içinde diz kaldrrma 
idmanlan yapar ve bundan çok defa 
baktığı halde vazgeçmezdi.Yaz celdiğj 
vakit kendini bu ıpora daha büyük 

bir hııkcmin elindeki saatin naı;ılsa 
durduğunu farketmemesl üzerine. yal· 
nız iki kronometre ile tutulan 15 30.4 
lük derecesi sayılamadı, 
Eşrefin başına gelen bu talisidijiı 

kim işitse yazık diyor ve Eşref bu 
hadiseye o kad:ır iı;lenml5 ki çalışma
sına sekte verecekmisl 

* * nence genç şampiyonun teessürü 
Bu knzıı kad:v geı;lcldir. Geçmi 

yecek olan Türk mukavrmctçiliğintn 
aldığı hızdrr. Artık cesarrtsiz ko,.mı
yaaık, laliball c;ahşmıyacak. mesafe· 
den korkmıyacnğız d~ektir. On altı 
dakikadan aşıığıyn inenleri pannruda 
gösterirken beş bin metreyi artık 15 
içinde koşmıyanı beğenmiyeceğiz. Eş
ref o dcrl!ceyi bir değil on kere da
ha yapabilir. 

Balkan şampiyonluğunu kazanırken 
bile en zayıf olduğumuz branş bermu· 
tat mukavemet koşu!arıydı. Artık o
nun da Standardını diiı:eltmis bulunu
yoruz ve bunun içindir ki. durS'unla. 
şan ağırlaş:ın atletlerimizc bir hız ver. 
meliyiz: bilhassa Eşrefin açtığı bu ay. 
dınlık çığırı karartmamalı bilakis ona 
vol göstermeli kılavuzluk etme!iyiz 

Ne yapmalı? Su:\linln cevabı şimdL 
lik şudur: Elimizdeki program !ki se
ne önce federasyon tarafından yapılan 
programdır ki. bu d1 ecnebi temaslan 
göı önünde tutularıılı: tanzim edılmiş. 
tır. Bugün ecnebi temaslarının yerine 
blilge muhtelitlerinl koyab:llriz. Hıç 
olmazsa Ankara - İstanbul kar:ulaş
masını bu sene gö•sek çocuklar l:en· 
dilerine celseler: çalı$Itla sebebi. mü 
sabıka heyecanını ve endişesini şampi 
yonlanmızın yüzlerinde biraz olsun 
okusak 
Bunları yapmaz, çalışma programL 

mı%! günün zaruret!erlne göre tndil 
etmezsek atletlerimizi pl5.jlarda gör
miye hazırlannıahyız. 

ö L o M 
Bir aydanbcri nJıatsız bulunan Iıık 

Lisesi Müdürü ve Beyoğlu Orta Oku· 
lu Tnrih Muallimi 

EŞREF BİNZET 
DUn sece Allahın rahmetine kavuş

muştur. C<'-nıızesl 27/ G/ 942 Cumartesi 
giin!l saat 13 de Işık Lisesinden kal· 
dtrtlarnk namaz: Tl!Ş'·ikiye camU ~c
rifinde kılındıktan sonrı:ı Edimeka -
pıdıı nile mcuırlıftınn defnedilecektir. 

* IŞIK LİS.ESI MUALLIM, 
l\1EZUN ve TALEBELERI?l."1~-
Değerli müdur(lmüz EŞREF BfN

ZET mnatecssuf aromızdan ebediye.n 
ayrılmıştır. Bütan mezun ve talebe 
knrd~lerimlz ~on hürmet vzu:ifelerlnl 
ifa etmek fiz:eı e 27 / 6/942 Cumartesi 
günü saat 13 de btk Lisesinde bu
lunmolar?nı rlcıı eoc'eriz. ...,. 
Feyziye Mektepleri Cemiyeti 

İdare lley'etindcn: 
Cemiyetimizin İdor~inde bulunan 

Işık Lisesinin Müdürlyetini on iki 
senedenberl kemalı llynkntle ifa elen 
Siyasal Bilgiler okulu sabık Müdür 
muavini Eşref Bınzet dün gece Alla
hm rahmetine ka\'USffiUŞ, bu ebedi 
gnybubctiyle bizi pek derin bir tees
sür içinde bıra!amştır. Cenazesi 27 
Haziran 942 Cumartesi günü saat 13 
de kaldırılacaktır. Ceınlyetlmiz bast
nm son hürmek vazifelerini i!:ı et -
mek üzere Nlşııntn~dE: Işık Llscsln· 
dl' htılıırını~1 1l.,MI rll''l ~Pr 

BcyoOlu l.ıc;Uncü Sulh Hukuk Mah· 
kemeslnden: 942/1605 - Seltınik 
Bankası vekili avukat lsak Sages ta
rafından, İstanbulda. Beyoğlunda, Os
manbey Rumt>ll sokak No. 24 de mu
kim Bayan Hıuikliya Arapoğlu aley
hine açılan alacak davasmm muha
kemesinde dava edilene gönderilen 
davetiye ikametgtıh1 meçhul oldu -
ğundnn blld lebl~ lııde edilmiş ve 
tal~p veçhile 15 glın müddetle ilftnen 
tebligat fcrııstna mahkemece karar 
verilmiş ve munakcme g:UnO olıın 14/ 
7/942 tarihine müsadif Salı g{lnfl 
gaı:ıt 10 da mahkemeye bb:zat veya 
bir vekil gönc!tmnesi, aksi takdirde 
davanın, gıyabtnda görlllcccği, dave
tiye makamına kaim olmok üzere 1-
rnn olunur. 

r
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Bugün LALE SINEMASINDA 
tayreUer temln edebilmek :için, BoL - STcak su, size iyi gelir. 

in tehdıdi altında bulunduklnn Başkn bir mevsimde tuvalet oda-
zannını veriyor. Slr Humphrey: 2 F"l b" d 

Sarhoşlu ı 
Mazeret • 

Yazan: ULUNAY 
Her zamank'nden fazla kafayı çe. 

kcn bir sarhoş bir gün carşıd 
İstanbulu mezada cıkarmı : "Satıyo· 
rum, Alan yok mu?,, diye fcry3dı ba
sarmış, Carşılılnr bundan sinirlen· 
mişler, herifi yakalayırca Sobaşılll!' 
huzuruna çıkarmışlar. Yeni çeri ı:abi 
ti. sarhoşun aklı başında o!madığını 

göriince ayılıncaya kadar bodru.-na 
kapatmış, Ertesi r.ün çaftrtmı,: 

- Dire nabekar! 1stanbalu ınezadJ 
veren sen misin? 
Sarhoş işin fenaya sancııfıru anla. 

mış; yalvarmıyn başlamış: 

- Aman ağamı •. 
Yeniçeri: 
- Amanı zamanı yok S:ııu yfü 

sopa vurayım da aklın başına gtlsınl 
Maiyetine dönerek: 

- Ulan! Yırık Ali .. Falakayı ge
tirin hele. 
Sarhoş kurtuluş çaresi kalmadı-mı 

görünce kuşağından bir rakı şişesi 
çıkarmış, Subaşının önüne koymuş: 

- Ağam! Demiş. Böyle buylik a
lım satımları yapan hep budur. Ben 
arada zavalh bir tellaldan başka bir 
şey değilim. Nafile beni dövUp de 
günahıma girmeyin,., 

Muhatabı bu tatlı mazerete kanmış 
mı, kanmamış mı? Bilmiyorum. Fnkat 
bana kalırsa k3nmamıştır; ve flızu!i 
tellal hakkettiği &opayı yemiştir, Zi
ra ne kadar zarif şek ld: olursa olsun 
sarho:sluk bir mazeret teşkil etmez. 
Tepebaşında iki sarhoş, aslan gıbl 

bir genci gırtlaÇtnd1n bıçakla vurar;ık 
öldürdiiler CiMy~tin sebebi, yok l\e
necek kadar ehemmiyetsizdi. Adl'ye
ye verl!en katil'• sorgulaT't sırasında: 

- Sarhoştuk! S rhoslukla hiç yok
tan kavgaya tutuştuk. Ne yaptıtımızı 
bilmiyoruz 1 Demişler. 
İnsanın bunu mazeret olar.ık söyle

mekten haya etmesi lazım g lir. Ne 
yaptıklarım bilmed k'erini idd a .. den 
bu adamlar ileri sürdükleri sebebi J-

+enlerln: 
- Yal Sarho:s muvdunuz? DE'n"'""" 

denberi niye söylemiyorsunuz? Ma
dem ki sarboşmuşsunuz. o h ide ka
bahat ııiztn değil, yolunuzun iistünde 
bulundukları için onlann .. Hit o'maz· 
sa sarhoşluk neticesi olarak m dcniı:. 
de rahatsızlık f'llin h'"'setmiyors!lnuz 
inşallah 1.. Açın kapıları 1 Hayd vav
rularım ! Azat buzat. Cennet ı..-npı-
sında beni cözet.. . 

Diyccek!erini sanıyorlar. 
Harbiyede üç genci elektrik direği· 

ne yapıştınp öldüren kaW toför de 
sarhoştu. O da: 

- Zil zurna sarbostuml Bumumıı 
ı:rörmUyordum kJ ne yaptıfmn bile
yim! 

Gibi bir mazeret savtvmuştu. 
Sarbotluğu merhamet celbetınek i

çin bir mazeret e'bi kullananlann ce
zalan tahfif det-il tcşd t edilmcl .. 
Çünkü içki denilen fey vatanda,ıan
nın ba:ıma püskii!lU, hatta tavus kuy
ruklu bclG olmak için içilmez. Ne yap 
tığını bilemlyecek kadar içmek de 
ayrıca cezaya çarptırılacak bir CÜ· 
rümdür. 

Dünkü tcma5l tenkidinde yazdığ1111 
o:ibi, masamu;a yakın olan iki üç b 
mest kafalan tütsüllyerek ctrııfta lra. 
dınlann bulunabllecefinl düııünmedec 
her türlü müstehcen sözleri bağıra 
baftrn söylemekten utanmryor?nrdı. 
O esnada onlan terbiyeye davet, ga. 
zctede yeni bir cinayet bavad sine ze. 
min hazırlamak demekti 
Avrupanın bazı m~leketlerfnde 

içki yerleri için yapılnn nizamnamede 
•öyle bir madde vardır: 

''Sarhoıa içki vermek yasaktır 
Bu itibarla kafi derecede zom ·~lan 

bir adam ancak neşveslnln human
na katlnnır. Tepcba$tndakller gibf ön
erine gelen! bıçaklamıya ka?kışmaz 

Oilonun içtiği zaman tamamen d~
i!iştiğlnJ eören annesi: 

- Yavrum! Demiş Koca binlifi de
vJreeef.ine b:ıri yansını iç. Canına. ya
z:ık değil mi? Zaten yansını fçtifin 
•aman sanki ~en gidiyorsun da yerine 
bir ba:skası celiyor 

Sarhoe cevap vermiş: 
- Ben senin ı;öı;finden çıkmıyorum 

anacıfım. Binliğin yansını ben içi
yorum, kalanını dn söylediğin glbf be
nim yerime gelen başkası içiyor. 1-
kirni.z böyle el bfrlfğly!e blnlifi bitl
riyoruı I" , 

Tiyatrosu 
27 Haziran 
Cumaı·tesi 

Akşamı 

Taksimde (ALTIN TEPE) ve 
30 Haziran Sah akşamı Kadıköy 

(SÜREYYA) da (4 ÜNCth 
- İlk defa yeni vodvil __ ., 

Devlet Konservatuan 
Temsilleri 

cANTEGONEt RejL Prof. Cari E· 
bert, müzfk: Ferld Ainar. Koronun 
istfrakiyle. 

5 ve 7 Temm\1% gece, 12 Tem.mm 
~ece ve gQndClz SES slnema.smda. 
l'el • 40169 

kurtuluılarann Alman zaferine mtn manzarası belki beni eğlcndirlr-
th oldufu kanaatini tesis etmesı 1i dJ. Şimdi bana tcrekki kelimesinin 

Uljaklar koşuşuyorlar. Her gellş
lerlnde kapıyı nçık bırakfyorlar, Şim
di bu müt'.emadiyen tn~tnmaların se • 
beblni 15freniyorum Ulen delik ol
duğu için su boşalıyor ... 

- Ey! dedi. Sürprizhne ne dersi- l m lf en 
nlı? o 1 KAVIP: İstanbul deniz komutanh-

0 derece memnunum ki, kAfi de-

1 

1 • 'AŞK DOGARKEN 2 G L YER tından aldlğtm terhis tezkeremi bir 
dır. bir hayalden baııka bir ııey olmadığı-

lvte İsveç gazetesinin Sovyet - İn nı gösteriyor. Çocukluğumda "delik 
~ :ittii::ıkmda gizli maddeler bu- iskemleler,. d en bah:tıedildl~Ini Jşltmlş 
~cluiu hakkındaki "ifşaat" ının mıı fakat onları hiç r;ö"mcmlştim, Şimdi 
~ ve hedefi bu mülahazalann ay- bir tnncsi karşımdıı duruyor: Hfü.nll• 
"llltğı nltında daha iyi anlaıiılacaktır. ine dokundu, Üzeri sedef kakmalı 

Lc~enden çıktım, bir de soğuk a
yak banyosu aldıın. D<>liklf taş tı -
knll olduğu için her t araf cambul 
cumbul su! 

Odama ~lrdlm. Uşnl!ım bir pence
renin pervazında soğuktan ölmüş mi-

recede İngiliz hali göııtermemi:ye kor- Klaudet Colbertt Cüceler Ülkesinde Y evvel kaybettlm. Yenisini alaca -
kuyorum. Fakı:ıt Holllcott'un niçin sol R kl" tımcbn eskisinin hDkmO kalmamıstır. 
kolu boynundn nstll duruyor? Beni Ray lllilland'ın Baştan başa e1l • ı Baltkcılr vllAyetlnln Ayvalık kaza· 
görünce iki adımdn salonu aı;tı; beni I Yaratt1ğı zafer destanı Bir san'at harikası 11nın Allbey nahiyesinin Şevketbey 
tepeden tırnağa kadnr gözden geçir- -.ı•••••ıı•Bugiin saat 1 de tcnziliitlı matirll'~•••••••'ıır ı mahalle:ılnde No. 109 lııınede Mehmet 
eli. (Devamı var) ofjlu M Uftah Aslfcr. 1326 doöumlu. 
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Amerikadan Türkçe Radyo Neşriyatı 
. 

Amerika Radyo 
Türkçe 

Şirketleri Türkiyedeki Dinleyicilere 
Neşriyat Saatlarını Bildirirler: 

Türkiye saatı 

8: 10 - 8: 30 

8: 15 - 8: 30 

8: 30 - 8: 45 

8:45 - 9:00 

18 : 15 - 18 : 80 

18 : 45 - 19 : 00 

19 : 00 - 19 : 15 

J9:15 -19 :30 

21:90-21:45 
21:45-22:00 

of 
\ Program 

Müzik 

Müzik 

Haberler 

Haberlerin Tahlili 

Haberler 

Haberler 

Haberleı 

Haberlerin Tahlili 

Haberler 
Haberlerin Tahlili 

Günler 
,; 

Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, 
Cumartesi, Pazar 

Pazartesi 

Sah. Carşamba, Perşembe, Cuma, . 
Cumartesi, Pazar 

Pazartesi 
Her gün 

Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, 
Cumartesi, Pazar 

Pazartesi 
Her gün 

Pazartesi ve Perşembe 
,, 

Pazartesi, Salı Çarşa.mba Perşembe 
Cu~, 

Pazartesi, Sah Çarşamba Persembe 
Cuma. Cumartesi 

Pazartesi, Salı Çarşamba Persembe. 
Cuma, Cumartesi 

" Her gün 
Her gün 

Dalga uzunluğu 
Radyo merkezi Kilosikl Metre 

WRCA 1 9,670 31.02 

WNBl 11,890 25.23 

WRCA 9,670 31.02 
~ 

WNBt 11.890 25.23 
WLWO 15,250 19.7 

WRCA 9,670 31.02 
r 

WNBI 11.ROO 25.23 
WLWO 15,250 19.7 

WRUL 15,180 19.8 
WRUW 17,750 16.9 

WCBX 15,270 19.6 

WCRC 17,830 16.8 

WRUL 17,750 16.9 

WRUW 15,130 19.8 , 

WR~ 17,750 16.9 

WRUW 15,130 19.8;· 

WNBI 17,780 16.8 
WNBl 17,780 16.8 

( Bu listeyi lüffen kesip saklayınız. ı 

. İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları HER AKŞAM MAKSIM 
KJJmet1i okay ucmnm bflO.tll M!elt fstanbuı bira faJ:ıırlbo!de .W. .., .. ,_. ~ lOI bam 

lha1e tarihtnden ltibna baftada iki .an Ma& ...._ --. .uı-•
!erde pkacak ~ıert a - t q sarfmda abmk .-rtı7Je puartıkJa 
uUırmaya konulmu,tur. 

MÜZEYYEN SENAR 
Kemani 

Paarlık 30.l,IH2 Sah 111111 .... 11,19 da Klıba ... Lwaam --
tindeki Merkez Satts Jıcomls;Jcımmda ~. 

:!steklller.ln paarh1ı: tem t.7tn oıunan ıoıı .,. .. tte teklif edecek
ted !17at Uzerinden .-ı. 15 temJnat P9rald71e bfrUkte mezk6r komiqona 

NECATI TOKYAY 
mtlncaatlan. (8919) 

Hukuk Fakültesi Dekanlağından: 
ltampa iştirak edecek tıılebenm elbt9elerinf almak Oırere 27.1.942 Cu

lllartesf l(1ıril saat 8,30 da Univenite Talim tabunı merkezi 6n0nde be-
hemehal bulumnalan, (8991) 

Beyollu Ooanca Sullt Hukuk Malt• .. yollu Oga11ea Sultt Hukuk M•h· 
kemealnden: 942/1808 - SelAnlk kem•lndn: 942/1812 - SelAnik 
Bankaa vekili avukat İAk Saıes Bantad wkill avukat İlak Saıes ta
larafmdanı Galata. Tophane, BJsar rafından, Be.Jolhı. Küçük Hendek, 
)'ani 10kak 32 No. da mukim BQ Pasaj Saltt aparbmanı 20 No, da 
Manol Yoanldis alfıybme açılan ala- mukim Ba7uı Ratel GOl"8fVili al97-
eak davasmm muhakemesinde dava bine acdan alacak davuın!n muha
edDene eönderileo davetiye ikamet - kemestnde dan edilene 16Dderilen 
,ahı meçhul olduiw>dan blll teblll davetiye .lkametslhı meçhul oldutuıı
iade ed1lmif ve talep veçblle 15 can elan bfll teblll :iade edilm1t ve talep 
blOcldeUe llAnen tebllpt Jıc:ndDa mab •echlle 11 san mClddetle llAnen teb
kemece karar verilmlf ve muhakeme llpt iamma mahkemece karar ve
SilDO olan H/'1/1942 tarihine mo.aa- rilmit w muhakeme ıünO olan 14/ 
dif Salı pil saat 10 da mahkeme- 7/11H2 tariblne milladif Sah pil 
;re bizzat veya bJr vekil pdermeıd, aut 10 da mahkemeye blssat ve;Ja 
ab1 takdlrde davanm lf78bında &6- bJr vekil &6ndermesi, aksi takdirde 
li1lecett. davetiye mahmma kaim davanın C17Bb1Dda J6rQJecetl, dave
olmak 0sere il.An olunur. ti7e makamına kalın olmak Qzere 1-

Beyo§lu Oı;OncO Sulh Hukuk Malt• lAn olunur. 

kemealnclen: 942/1606 - Sel4nik ' BeyoOlu Oı;OncO Sulh Hukuk Malt• 
Bankası ftlı:lll avukat hak Saıea ta- kemeelnden: 942/1810 - SelAnlk 
ralmdan, Befıoğlu, Tozkoparan cad- Bankul vekllf avukat tsak Sages ta· 

SATILIK KOTRA 
Mot&iil mftkemm~ bJr Kotra sa

tılıktır. lsti::renlmn Tünel meyda -
nmda GOven matazasına mOracaat -
tarı. 

d Dilber Apt. No, 13 de mukim raflndan, Be:rollunda. Pangaltt, Ce- -----------
Bay Samüel Kamhi aleyhine açılan dldl7e eokak No. 142 de mukim Bay 

cak davumm muhakemesinde da- Ohannes Carikllyan al97hine açılan 
ft ~ene aönderilen davetiye ika- alacak davumm muhakemesinde da

tgAhı meçhul olduğundan blll teb- va edilene &6nderilen davetiye ika -
iade edilmiş ve talep veçhlle 15 metılhı meçhul oldujundan bUA teb

p müddetle !!&nen tebllpt icraat- Ut iade edilmit ve talep veçhlle 15 

BeyoOlu Oı;anoa lullt Hukuk Mah· 
kemeelnden: 942/1800 - Selinlk 
Bankası vekill avukat İsak Sagea ta
rabndan. Galatada, Kumbaracı yo -
kup.ıı Agopyan hanmda 82/5 No. da 

mahkemece karar verilmlt ve ıon mOddetle fJlnen tebligat ıc:ramıa mukim Bayan Eliz J . Şoef aleyhine 
ubakeme eünil olan H/'1/IH2 tarı- mahkemece karar verllmlt ve muha- açılan alacak davasının muhakeme -

bine mUsadif Sah gUnQ aat 10 da keme ıono olan 14/'1/942 tarihine alnde dava edilene gönderilen dave
mahkemeye bizzat veya bir vekil mOsadif Sall ıQni1 saat ıo da tnab- tf7e, lkametelht methul oldutundan 
e ndermeai, aksi takcllrde davanın kemeye bizzat veya bir vekil ıön - bUA teblll iade edilmiş ve talep veç
lfYabmda 16riUecell. daveti7e maka- dermesi, aksi takdirde davanm 11711- bile 15 C(1D müddetle ilAnen tebligat 

ma kalın olmak Ozeaı DlD olunur. banda ~ ~ makamtna icruma mahkemece karar verihnlf 
•• Acele Satlbk .. kaim olma1ı: ben DlD olunur. ve muhakeme C(lDQ olan Hn/1942 
ır a' tarlhlne mQaadif Sah gQnQ aaat 10 

18 Ford Ka111yon 1 KAVIP: !stanbul .eyrtllefer fdare- da mahkem97e blır:zat veya bir vekil 
Aclrea: Yeni Postahane brfl- sinden aldığım 51!1 numaralı blsfldet ııöndermesi, akal takdirde davanm, 

B111da E~ Ban No, 1 pllkamt kaybettim. HO'lı:mO kalma - 11yabmda görülecell, davetiye maka· 
m~ AIOP lralat1 muı.a kaim olmak -üzere ilin olunur. 

K 1 R A SERViSi 
faaliyete b~lamıştır. Môbleli ve konforlu veya bot apartanm, n, 
mapza, dükkAn glbı yerleri olup da kiraya vermek lr.tıyen mOlk sa
hiplerl)'le bu kabil kiralık yer arayan saym h:ılkmuz!D bu eeı 9Wn 

faaUyetinden lstlfade!erl ıayant tavsiyedir. 

KIRA SERViSi : Parmakkapw Llle SlnemHı kartı•nd•kl 

Tepebaşında Asrı sınema t>ınasmın sahne kısmında yaptU'ılacak tadi
l.At ve tamirat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye koırmlmuştur, Kesif be
deli 18412 lira 85 kunıı ve ilk teminatı 1230 lira H kuruftdr. 

Mukavele, eksiltme, Nafia lıleri Umum!, hususi n fenni 9artnaım!
lerl proje kelif hQIAsıııl1le buna mO teferrl diler evrak 82 kuruı muka
bilinde Belediye Fen İfleri MüdilrlOtünden nrilecektlr. 

İhale 13.7.942 Pazartesi günll saat 1& de Daimi EncOınende 711p1la-
cakt!r. 

Taliplerin Dk teminat makbus veya mektuplan ihale tarihinden 
(aeklz) C(1D evvel Belediye Fen İtleri MOdOrlütflne mOraC'Utla alaca'lı:
lan fenni ehliyet, imzalı prtname vesaire ve kanunen ibrazı 11zım &e
len diğer vesalkle birlikte 2490 No. lu kanunun tarifatı çevresinde ba
sırlıyacaklan teklif mektuplartnt ihale ıoncı saat 14 de kadar Daimi 
EncOmene vermeleri lAzımdır. (1833) 

ÜNiVERSiTE REKTÖRL0(l0NDEN 
~ lftlrak edecek talebenin ekmek ftllka1armı Kamp kcıımu-

tanblma tevdi etmeleri. (1912) 

Sahip ve netri1•t mtldlri: Halli L6tfl Diıdtlael, 
Guetecilik Ye aepi7U T. L. f. TAN Mat.._ 

iÇKİSİZ SAZ-.. 

Ok1Syanlar 
Fa ide 
Mellhat 

,. 9e1111ha 
Gllaln 
IHlye 
.şan 

Pazarlık Suretile inşaat ilanı 
leden Terbiyesi lstanbul lilgeıl laıkaalliı•d• 

ı - On t>e, ,an milddetle eksiltm~ çdalrllan 29908 Un 1 nraf 
(Y1rml dokua tin dokus 7in seki& Lira bet ıtunıı) keflt bedeDi BeJtlClll 
ıtayıkhaneırtne ve Spor ııa1onu tnpatma talip zuhUJ' etmedltlnden flr 
ıı:arl!k suretiyle eladltmeye konmadna karar verilmlttlr. 

2 - Pazarlık 8/ 7/ 1942 ıonone nstıı:ran Pazartesi ıonı aat il M 
Taksimde Sıraservllerde &7 nıanarada Beden Terbl,..t İatllnbal aaJaell 
binasında mOteeekldl busmt komisJonda 711pdaeaktır. 

3 - Bu ile ait busust prtname, umumi .... ıar ,,. 1ı:etff htDa.. Mil' 
ron mesai saatleri dahilinde JUkarıda 79rl 7&zdl Bmse blnad Mubr" 
Rbe servisinden 100 (,.OS) 1ı:unıt mukabWnde alnuıblllr. Bu "'1lka .... 
lmmesl lhmı plen proje, Nafia Veklletl umumi t.nnt prtnameal, .,... 
yındırlık itleri ıenel prtnamesl ise fazla mevc:uda balunm•drlmdan .r 
nl binada Tallnı ve Terbiye Şubesinden taleple bel' ısaman tetkik __. 
bWr. .._. • ._ 

4 - Muvakkat teminat miktar! 220,00 (a• Mil 9d J1la kırk le .,-
~) ~ 

& - tııteklllerln teklif mektuplannı ft lhnfba bc1ar • u lllr -
fada 20,000 (Y!nn1 bin) Liralık bir taahhtlt ltiDI auvaf!aJu79Ue 711ptllc• 
larmı tevsik eder veslkalarfn!. tıtanbul Vlll7etlnlen .antme ~ 
ugarl Oç gün evvel almm11 ehliyet veslkuı. MI 7dma ait Tlcu'et <>da!'..1 
vesikaa~le muvakkat teminatların! havi kapalt zarftanaı mua,,.n .,,.. 
ten bir saat evveline kadar Muhasebe lln'lalM lnllı:'bus mak•~ 
vermeleri ltısumU' Dln olunur. ı ı (11'11) •• 


