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Anlrara~an Adan aya: 7 

Toprak mahsulleri ofisinin 
Cukurovadaki 

teşkilatı ve çalışma Sist 8ıiı i 
Yazan ~ Asım Us 

Çukurov:ıda lıll!:at me\•sbni dl- f~in<.le aldanabilirler. Öğretmenler 
ğcr yertt:rden erken keıl<liği, çift. lıamı:ınlarda buğday veya arpa 
çiler m:ılısullcrinl Orta Anadolu yığmlannm kaç kilo ettiğini yau. 
y:ıylfısı ıa nisl;ctlc l·~.ı ay en·el Jı sız olarak heılap edetnezelr. % 20 
harman cttıldrri için Toprak Mab. uisbetinde fazlalfk ve).. eıkslklik 
!:iUIIerl ofiı.inin bu sene hulJubat l~ yeklın itibarile büyük farklar 
nh'1ı lınkknul:ı Jmbul et1iğl yeni lıusule getirir. 
tiİstcm de bur.ıda diğer yerlerden Bu usulün ikinci zayıf tarafı 
('\"\'Cl tatbfü edil •cel;tir. Il:uiran bohsşd:mn ve öğretmenlerin köy
ve temmuz ayl:ı.n f~inde ofis teş. lerde yaptrk'arı tahminlerin \"&k. 
kJliitmın Çulmro\ a. b~il~e:~inlleki timle toprak mahsulleri ofisi ta
faa.' iy.eti bir ne\'i n nlUllli teerübe rafıudan mUbayaaya memur edl. 
)etine geçecektir. Bu tecrübeden len ajanlara gelemcmesldlr. Ben..\. 
elde edilecek neticelere göre ofi. danada bulunduğum 27 mayıs 19t2 
sin hubub:ıt alnn u ulü nğuı:;tos \'e tar'hlnde büyük çiftçlleı'deo üç 
eylUJ aylarmda memleketin d:ğer ki~ mahsullerini ofis ajanına ge. 
tara.fl.vuıds ıslah cdileb.ilir. tirıp teslim etmişJenUr. Fakat bu 

Bu ltib:ı.r'a Ada.nada teUdkat eoreUe ma'b.nıu ofise teslim eden 
)'1lpa.rken toprak nıalısulleri ofisi- müstalısiJJerln çlftJjkJ~rlnde malı. 
nlıı t~kilat \"C çalışma tarzmı nn- &ullerlni tahmin eden 80~ ile 
laına.k iste<lim; d:ılıo. doğrusu bu öğretmcmlerin tesbit ettikleri ra. 
hn\'& 'de istihsal e<:i .n hububatın kanılar ahnmıt değildi. Şu ba~de 
mUstaJısillere yem~' ;ı., ekmeklik toıırak mahsulleri ot:'slnin Adana 
ve tohum ukbr.ı b:rnL dıktım son- şubesi inüstabsilden maJlamu aJa.. 
ra gerisini tarnnmi'c ' •m nlmak- cak, fakat alırken bualamı lstih. 
~.ı: uc gibi. zorl~':ı.la.r bu.unclu!:'llnu ~ ettikleri habah9tm kendi fiet
ogr .. ınınek ıstedım. 1 ki ita ile tahmin edilen miktannı 

Adan.'1.lıln.r bu sene hububa.t bilmiyecek, ba miktarı sonradan 
mahsulü vasatın ü ,tlin~ <lir, <!.~- alacak ve öjreneoeıktir. O vakit aa. 
yorlar. Gc~.~ sene~ e msb~tle 7., tm alman habah&t mlktarlan ile 
20, yn.hut 25 fınlalıb"I kalıul edl. e\"\"elden tahmin ve tesblt ol11D&D 
) orlar, Çift'ı:ilerin yj~ ecdkleıi ,.e rakamlar arumda bir farlı görill'· 
tohumlu1cl:m çıkanldıktan sonra se ba farla tekrar mU.tahsilden 
topmk mahsulleri ofü,inin im ha. lt.tlyeoektir. Müstabail itin& et. 
\'aliden 40 bin fon Jıubcbat ali.bl- ı tiğl halde it mablwneye gldecıek. 
leceglnl taıım·n edl• orlar. tır. Böyle'ikle toprak mahaalleri 

Geçene -;rnc aıpa \e buğılay ofisi ile mttstahelller·arasmda bir 
beraber olclağn halde AWuıadan ihtJlif sl!slle<Jl başlamış olacütır. 
atın alınan !1ınhsııl 5 bin tonu Fskat Çukurovada ~t~ }\a. 

g~'ınemlş oJdub'llnn ·~· r.~ bu rene bubatm bir ha~1et1 lvdır. O 
40 bin ton mahs1Jl alubı mek !tÖP- tla lıımadiaJd lıili~ ve uı;. ..... 
Jıe.c;iz bir mm a{fal.IJ ~t olacnktır. , nin dayamksa o)mHr.dır, A .... 
Zirai 1 t ilıs:ı.1 rnzi;\'l'Ll huna mUsa- · tıığdaymı nihayet bir eeneden 
ittir. Fnlmt ncnba ıliliya.ttn. bu fazla tutnınk mtlmkttn değl'dlr; 
gcrçc.':dcııtiıilebilecc~• m_iı!ir? j hozulur. Onun için çiftçiler ekmek. 

Topnlt mahsnJLcn ofısı bu mak- l:ik yemeklik ve tohumluktan fu.
sarla Yarmak i~·n Culmro\"ada sı. la 'olan mallanıu mutlaka senesi. 
kı ~birler almış: k-y'e.rde suba· ~inde satmak, elden çılmrmak 
şı fr~killtıa.n kurmu<otur. Yani her raecburiyetindedlr. 
köyde muhtardan başka. halkın ltJ. tşt.e Ada.nadaki bUytik çiftlik 
mat ettiği bir ıulıım tarafından sahipleri ~rb bir kaçüçdılda 
tarJal·•rdn m.'\h5ıul ~e1i:tiği zaman mallannı bir tarafa Mbmk lmkl
tahminler yaı.ıJ:ıcnldır. Her m\ls. nı olmadığım göürilrlene- ister 
tahsilin bu sene tar'cı<omdn ne ka- it.tem~z istihsal ettikl•ri hubaba. 
dar buğday, arpa. c;a' ılar veya yu- t.ı Toprak M'.3hsulleri Ofisine sa.. 
laf bulundui'.,'11 ):17.ılacaktır; har- tatıaklardll'. Ba &ene ahauak ne
manda kati miktar t.csblt olnns- tieenin ba tekilde olmuı lh\imali 
caktrr. On köy b:ı.5ma ta;)in edilen ~k lruvvetlidir. 

r -.:\ 
111111' lladaclaada 

Alman kuvvetleri 
suratla ilerliyor 

lngilüler taarruzun 
yakında bQflayaı:afı 

kanaatinde.·. 

Alman külli 
ku·vvetleri 

K a puzzo kalesi önüne 
yığıldı 

KAHiRE: 23 A.A. - Reuter ajan. 
sının 8'inci ordu nezdinı.leki hu· 
sust muhabiri yazıyor: 

Söylendi!Une göre, Rommel, bu 
akşam kuvvetlerinin külli kısmır.ı 
S'iııci ordunun hu<lut üzerindeki )'t' .. 

ni ha·tlının merkezinde bulunan Ca. 
puzzo kalesi karşısına yığmak1a ve 
daha cenupta Sidi Ömer'e doAru b:ı 
kaç birlik bulundurmaktadır. Tob_ 
ruk'tan şarka de>Anı Bardia yolu ii. 
zerinde tam Ganbut'tan sonra hu_ 
dlJ<lun 100 kilometre berisinde çok 
knvvetli bir tank ve kamyonlarla 
taşınan piyade kafilesinin süratll,. 
ilerlediAi görülmüştür. Bu kame, bu 
sabah şarak vakti süratli yürüyü~ü 
ııe devam elmek1e idi. 8'inci ordu 

(Devaı t Sa. !, Sü. 4 de) 

Laval A:man 
zaferini istiyormuş 

Banan için Fran.ulann 
Almanyat/a ~qmalannı 

taunye ediyor 

Londn, 13 (AA.) - Livll nut 
kunda şöyle demil}tir: 

"Almaııyanm w.anmaımn ieti. 
)1>l"UJll. Çilı]lrU aJu!j h:ıldc, Bolşe
viklik yamı her tarafa koi salmış 
~. 1918 de ..terden 
sonra Almanya ile bir uzlqma 
be.nşı y:ıpmadığmma hata ettik. 
Bugila bu barışı yapmağı te-:rilbe 
etmeliyiz. Almoı-ya ile kat'I bir 
nzl8f1!'8 temeli bulma.k için bütün 
çare le rim1ze bq vurm&lıyıa De
nim bükQmette bulunma.kir~ 

iceri~ ve dışarıda ldımenin giS- I 
zthıden kaçmıyan bir manam var
m. Almanya Ve İtalya ile' tek
rar her iki tarafa itimat ve emni
yet ve?"Ceck normal mUnasebeUcr . 
kurmak kıı.rarmdaymı.., ı 
l.Avı\l, Fransız ~erinden. ll'ran 

sanın yeni Avrupada kendi mev
kfini bu1abihnesi i~Jn. A 1mıuıyaya 
gidip çallflllal&rm.ı wt.eml§Ur. 

bir öğretmen kont rol mcmum da 
subaşılar tamfmitaıı yapıları tah
minleri bir kere d:ı'hn ~Cizcl~ ge. 
çirecıek ve yerine güre hat.ah bul
doklan ta.hminle:ri clüzeltecekler. 
dJr. Bn snrct'e tcsb!t edilen ra
kamlar ofiste toı)lan:ıcak; bunun 
üzerine mlistah illn a·ırsı için :\
dam basına 20 kilo buğ<lay CA<l&
nnhlar ·bu miktan ş~hirliler için 
kiifi ise de köylü'er için 80 kilo
ya çıkanlnınsuu istiyorlar) ile ge. 
~ek ~e için tohumluğu ayrıl
dıktan sonra geri kalan miktarı 
borç saytlae:ıl• ve çiftçickn bu mik
tar hububatın be<lell moka.bilinde 
onse teslimi lstenecckt~r. 

ÇOK ÇOCUKLU AiLELERE 

Çukuro\'anm iktıs:ıdi bünyesi 
bakmım<la.n bu teskfitm zayıf ta
raftan \"llnlır. Zira memle~timiz
de büyük ziraat bölgesi olan Çu
kurova hem ~n hemen 200 - 300 
~ift~in'11 clincleclir. KUçUk ziraat 
sahiplerinin istihsali onlara nis
betle % 40 dert'ccc;lncledir. <"ukur
mıada köylülerin ~o ·,u büyük çitt
liklerd ta'ısıırak i~ tde hay. tla. 
nnı kaz:ı.nırlar ve ken<li Jıesapla. 
rma ancak he.<ıer, onar ılöni!m 
toprak ekerler. Bn itibarla köyler
deı sub:ı~ı \'azlfes:nı üzerJerine a
lan ıulamlarm m~lıo;ulü tahmin me
"'ele«ıinde büyük ~litlil• sahlolerinin 
tesirleri altm'la k&1malan lhtima... 
11 volt cleiöldir. 

l\Tnht:aı-lar Ye subaşr1arın üt:erin
de kontrol \"uzlfeı;ıi ~iirecek alan 
ö~retmenlere r:elin<'"!, bunlar ıla 

· zahlreel olmadıkları için tahmin 

-----------------------
Maarif vekili tetkik 

seyahatine çıkıyor 

Ankara, 23 (Ynkit nıııhııbirir.
ılen) - Maarif Vekili Hns:ın Ali Yü.. 
celin hu perşenbe giinii memleket 
dahilinde bir tetkik sl'\'nhatlne çı .. 
kacaAı haber verilme.kledir. .-- "' ... 

YARDIM FAALiYETi 
Altı senedir ödenemeyen istihkakların 

verilmesi için . vilayetlere 
tahsisat gönderildi 

Ankara, 21 (Valoı .......artadea)- lle eYra1a Ye tahataatı alıp tenlata 
Çok cocuklu ailelere yapdacak .,ar. bqlıyacakJardll'. ÖDllmllsdekl lldDC1 
dım hakkmdald hulrtıkl&r bitmek kbun aonuna kaclar latlhkak ke•bet 
Uzeredlr. 1936 Mnemden 19'1 aene. mit olanların alacaklannm ödenmesi 
si sonuna kadar mllrac&at etmlf olan lıçln vll&yeUere tebUt&t yapılm11tır. 
altı çocuklulardan ikramiyeye ı.tlh. 1942 malt yılı ipUdumdan ıutıaren 

kak keabetmif olanlarm evrakı nkl lkramlyeye hak kazanan altı çocuk
letçe ta811if eclllerek alt olduklan v1. lu ailelerin :yine ukiai gibi Yekllete 
lAyetlere tah81atl&n Ue beraber san mtll'acaatl&n kararl&§lırıl!Dlftır. Bu 
derllml§ bulunmaktadır, Vek&letçe ınıretle mllrac&at edenlerin 18tllıkak.. 
~it iıine devam edilmektedir. 1armı derhal 6demek mllmkOn ola • 

Taaııit1 bltmlf olan 'rillyetıer ma ı caktır. (Devamı Ba. S, Sü. ! de) 

Ankarada dün 
akşamki gangın 

· Bend deresinde bir kereste 
fabrika sile üç ev yandı 

Ankara, IS (Vala& malaalılıtDclm)- ta1yenln g&)'l'eti A)'Uinde bCl:rtlmem 
Bugün saat 19,30 da Bend deıuinde ne meydan YerltmemifUr. Zarar " 
bir kere•te t&brlkamıcla yangm çık. siyan henllz te•blt edllmemlfUr. Yan 
m•• fabrika tamamen ve rnmda'lrf gmm bir kaa& utlcelılnde çıJrtıl1 ,. ,,.-- -
Uç ~ de llllmeıı )'&IUIUlta'. J 1671wıw. I 

YaJIP' btr IMt kadar drmO,, l.t. ./ -- - . 

Emniyet memurıarı 
arasında nakil ve tayinler 

3 üncü sayfamızda 
--~~~~~~~~~~~_J 

lngiliz başvekil muavini 

ATLi 
Libya mağlubiyeti 

hakkında 

izahat verdi: 
Tobruk'un düımeai 

ağır ve beklenmedik . 
bir darbedir , 

Mısrra takviyeler 
gönderiyoruz 

Londra, 28 CA.A.) - AUi ba
l.Un A'\":ım ka.m.a.rasmda Libpd.m 
durumun en son güişmeleri 919 
Tobruğun cl\lşmesi hakknıda izahat 
vcmllşür. 

Atli, 1 hazirana. kadar olan o. 
!aylara ve Rom.o in ilk ~de 
muvaffü.k olamadığına dair ~ne. 
ral ~'den nlınan ilk rapora 
habrlata.ra.k demiştir ki: 

Slvaatopol kalelerini bombar.'llmıuı etmek üzere getirilen, ray llzerinde 
mlltebarrlk büyük Alman t.oplarmdan biri ı-ııyette_ 

"- Birlilha.lı:emin düşmesi fu:e. 
rlne dilşm!Uı kuvvetleri aeri>eet kal 
mJŞ ve dUşman Knigbrlc ve Eli.
dem bölgesiındeki taarnuı'armı 
şiddetlcnct:rmiştir. Bunun neti • 

c.cs.inde çıo'k sidcktli muharebeler 
olm~ ve gerek kara ve gerek ba. 
\'a kuvvctlerintiz pek bilyiik bir 
maharetle sav:ışm~Jarıa da 3 güııı 
emra düşmana bazı mevzileri ter. 
kctınelk zorunda kaldıX. 

R it Ç.. .1 Do9'a cealleı•nde 
uzva - orçı -.-----
görüşmaleri - Sıv~stopol~a 

Bu mcvJli.lcrin tcııki 39.hile kadar 
dü~ yol açmış w Gualeıım 
cenubunda.ki mevı:ilcrdc buhmaa 
birinci cenup Afrlkası tümeni ile 
50 inci tümenin a.rb.~ı kemıep 
teşebbüs hususunda dllpnazıa im -
kin vcrmi§ar. 

Aakeri mevzular 
üzerinde 

Devam ediyor. 
Müzakerelere dün 

Amiraller de iıtirak etti 

MlltteflkJer taratmdlıa açdaoak 
ikinci cıepbe komutanhğma getlrll.. 
meel mevzuubab Kanadalı birlik-

ler komutam Korgeneral 
Mak Nobton 

V&flngton, !S (A.AJ - M. Ruz_ 
velUn kAtibl Early, Ruzvelt ile Çör_ 
çil arasmdakl mUzakereleriD bllttbı 

glln devam ettiğini bugllıı eöyleınl§ _ 
tir. Liderlerle Amiral Klng ve Ami
ral Robenson, Slr Arthur Saıt1ır, A.. 
mlral Llttıe, Dorlingıı, Lan~, Vickery. 
Douglu ve bahriye komisyonunun 
ytlkMk memurıan araamda çok 6_ 
nemli bir mUzakere olmUftUl'. 

(Devamı Sa. S, Sü. 3 dt) 

Alman - Sovyet harbinin 
korkunç pilıinçonı! 

Alman zayıatı: 

vazıyet vahım 
fakat ... 

Sovyetler ümitlerini 
kesmiş değiller 

Kaleye takviye kı
taları gönderiliyor 

I.ondra, 23 ( A.A.) - En son Mo~
kova tebliği, Sivastopoldn şiddetli 
çarpışmalar olduAunu söylemekte
dir. Hıırkof kesiminde ilerlemekte 
olan düşmanla çarpışılmış ve onla_ 
ra aAır zayiat verdirilmiştir. Bu 
kesimde Ruslar bir mesk\ln mahal
li işgal etmişlerdir. Almanlar 200 
ölü ''ermişlerdir. 

Dün gece Moskova rndyosu, Har. 
korta Almanlann bir hücum için 
200 tank kullandıklarını fnknt ga)• 
reUcrin boşa çıiktığını ve 100 den 
fazla tankın tahrip edildiğini bil. 
dinncktedir. 

Sh-a!ltopol<la 

Moskova, 28 (A.A.) - Si\'asto
poldaki d•ınımun bil.len ve dahıı 
sonra da vahametini muhafau zo.. 
runda ka\masnm rağmm, Ruslar. 
~ehri ellerinde bulunmak ümidiyle 
bıralon!ş değil 'erdir. 

K:ıleye denızyolu ile takviye kı
taları. ~iyecek maddeleri ve mii
himn:at gctirilmektcdiT. 

Riçl pek haldı olarak bu tnm.. 
lcrl geri alınağa karar 'l'eftlliO • 
bu geri çekilme hueketi maıha.ret. 

( De•l'tt1m ı::a 9 ~··. fı de) 

1nglllz Batvekll mua\l'lal MU 

Bulgar kabinesi 
istifa etti 

Yeni kabineyi gene Filof 
kurdu 

Harkof cephesinde Sofua 23 ( A.A.J - Dün l>Aleden 
Kuybi~ef, 23 (A.A.) _ Ru!ll kuv. soıır:ı Sofy:ıd:ı Sobranyanın dördiln. 

\'etleri Harkof cephesinin hir keııi• cü fel'k:ıliıde açılışı yapılmıştır. 

minde karşılık taarruza geçmişler Başvekil doktor Filof ile biltnn 
ve Almanlan geriye sürdüklen son- kabine erklin \'e mebuslann hepsi 
ra batı kıyısında hirçok köyleri ge- toplıınlıdıı bulunmuşlardır, 
rl almı,ıardır. Almanlar cumartesi Baş,•ekil meclise kabinenin fsti
günil ırmakta bir gedik nçmnğa mu fımnı bildırmiş ,.e yeni kabinenın 
,·arrak olmuşl:ırdır. 15 gün süren" tekrar teşkiline memur edildiAini 
çarpı~al:ırdan ııonrn bu kesimdeki soyJiycrek kabine Azalannı parlA
dunım Almanlann, büyük s:ıyıdtt mt•ntoyıı l:ıkdim etmiştir. 

kuv,·etler kullanmııl:ırına r:ığnıcı1 ' Gelecek celse bugün saat 16 da 
(Devamı Sa. !, Sı1. 6 aa) )'apıl:ıcaktır. 

10 milyon Politika 
ölü ve yarah - - - - .. • 
Sovyet~~:~::.!i~milyon Me,nleketın yeni-

den f etlı.i yolunda JIOSKOVA: 23: A.A. - Sovyet 
haberler bürosu bildiriyor: 

Geçen bir yıl içinde Alraanlar 
ölü, yaralı ve kayıp olarak aşaAı 
yukarı on milyon insan kaybetmi~ .. 
!erdir. Sovyet kayıpları on dört bu.. 
çuk milyona yükselmelıitedir. 

Aynı müddet içinde Almanlar 
35,500, Sovyetler de '22.000 top kay 
betmi,lerdir. Almanlar 24.000 Soy. 
retler 15.000 tank kaybetmişlerdir. 

Almanlar 20.000, SovyeUer de 9000 
uçak kaybetmı,ıerdlr. 

/ (Dm:ımt Sa. 1, Bü. 6 da) 

lnönü genç .aflarda yarının büyük zaferini onun ıçın 
teltif ediyor, memleketi yeniden letlaedecek ordu 6a 

gaye uğrunda teltiı veriyor --------------- ---------------Yazan: Sadri BB'l·BM 
B1J1k Mmı Şef tnönlhlll yük. yorum: 

eek tall8il imtJhaa odalarmd& ..... 1 "Memleketi )'Sidıen ..... 'ı ı> 
dtlkçe l!ılmdea geçen blsleri bMit j ordu tıeftit veriJor.,, 
lılr fikir •aH•de llJle ifade ecli- (Dev<Mm ~ üncQ say/aila) 



il 
Safder Melih Tümay 

Salt Faikte psikoloji :lok dı~ en • ı Onda, dar kelimelerde manal'.l-
lcrin gözlerı onünc scrchilcceğiıniz rm dışına <;rkarnk, derin ve geniş 
zafer ha ırı "Diiğiin gecesi" b:ıshk tasvirler yapan i1d Uç flf:ıtla bü
lı hiki~ cdir. E' lc ntt•ı•k toy Jıir Anıı tün il çiziveren bir sanatkiırlığm, 
dolu gencinin gcrcck lı.ıhlil i ' f;iir mannsıyla poesl - pure'Un ruhu 

lng·rz hava 
akınları 

Emden limanına §iddetli 
bir hücum yapıldı 

Lo11drn, 29 ( A.A.) - lngiliz lın 

\'a kuvvetlerine mensup bomba u. 
çııklorının Emden linınnıııo hnşorı 
iJe hillrilen şiddc111 bir t:ıorruz yap
lıklan Londroda resmen öğreni~· 

mekledir. Uçaklarımızın ııllısı üs. 
lrrine dönmemişlerdir, 

Almnularu gürt• 
c\lcnmelerin y.ınl•!i ;)olunu \C' ı var. Bu ruh Pierrc Lot!'nin haynl 
lıirleşmed<.-1.i oğııklıı ;;11 vuzuhla or- \•e :omanın tahayytıl erle ~ol~, 1Jcrli11, 23 ( Jl.A.J - lrıgiliz hom_ 
tıı)a ko,·nn , ih:!!rinrlc rlurulmuo; hir ha.kiks.ttcn uzak, tahrif edılmış ba uçakları, ıHin gece Alınıınyıının 
vazı ... cxotiznuı.sı değildir. Kısa cUmleler, şimnl baım üzerinde uçmuşlardır. 

katr ifade ve orljinnl. daha .ziya- fnfilrık edici ve ~ııngın ~·ıkarıcı 
de tezatla.n ~·anynnn gösteren ter- lıomlnrln ~ .ıpıl:ın hücum, I> ~.B.ni'l 
tıplen.miq cümlelerd~n mUteşekkil. öğrendiğine göre, bilhnsstı Emden 
dir. şehrine tevcih cdilmişlir. Sivil hıılk 

(Baştarofı 1 inci sav·- '.;;ı) 
uınurnl karorgahında tahmin ediL 
dli!ine ~öre, müdnfna hattımıza 'ka-. 
şı ynpılacak olan başlıca taarruz, bu 
karilcniıı meni almasını müteakip 
hemen hnşla)·ncnktır. DOn gcec düş_ 
•nan topçusu lıerhıılde miiılafaa kıı>' 
velimizi denemek iizr.rc ileri koli.-.. 

lngiliz gazeteleri 
yazıyor: 

T obruüun kaybı 
mazeret kabul 

etmez f 
rm111.:ı ateş nçmı'$lır. Gazeteler tahkikat 

Para.§üt.le indirilen Almanlar • yapılmasında ısrar 
l.CJndra. 23 ( A.A.) - Röy?rr ıı• ediyorlar 

J:ınsının 8 inci ordu umumt korı.ır. Vişl, 28 (A.A.) _ Bazı Lond. 
(lillıındaki muhabiri yazıyor· ro gıııeteleri, Çörçilin hemen Lond 

Tobruktıı kücOk cenulıt Abkn v-.: raya dlSnUp paıifı .. 'lleNoda Lıbyn 
Hind gruplıırı pazar akşamı geç \'ll" J:'.l"lağlübiyetJ hakl;mda tzahnt .ver
kıt hülli şiddelle muknvemcl etmek• mesinl istemckteifirlcr 
leydi. Öyle anlaşılıyor ki önceden Gazetelerin ne ıiyntı 
verilen haberler Tobruk gıırnizonu. ı.omlra, 23 ( A.A.> - Gazeteler 
nıı karşı haksızlık teşkil clıni~ıir. Lihyıı olnylıırı lı ıı kkınua şidclc'li 
Çi:nkü pazar nkşıımına doıtru Al· tefsirler neşrine dcnıııı edi)·orlar. 
manlar garnizona arkadnıı hficum G:ızetelerin çoğu pnrUimenlo ve 
clmek üzere paraşOlçii fnclirmek lıı• memleketin lam izohııl isliyecelllnl 
~.uıııuııu hissetmişlerdir. Belki Muharrir bu cfunlclerde nrasındn z:ıyiııt vardır. Evler ve u. k:ıydcdivorJıır. 

!-t - 6 - ltH% 

1 
(:::Cl§tarafı 1 inci sayfailr 1 

hichir muvoffııkı)·ct elde e'deme"' 
diklerini gö<;trrınrMrclir. 

\'i~iye göre 
Vi#, 23 < .l.A.J - Sfvastopoldn 

oknk muharchl!l<'ri cereyan etmek_ 
lcdir. Kalenin siııııılinde Almanlar 
yeniden ilerlemişlerdir. Çorpışmn· 
l:ırın şlddeli en yii k<:rk drrecey 
\"armış buluııuvor. 

Alman tl!hliğl 
/Jerlin, 23 ( A.A.) - Almnn ordu• 

farı bıışk-umnndanlığının tcbli~·: : 

Sf\"astopol istihkiimlıırının şimal 

bölgesinde SvcrnııJa körfezinin şt. 
malinde, berzahın ucunda muka\'c
met elmckle ol:ın düşman bnklycJcri 
çember icine alınmıştır. 

Ev\·cJden blrbirlerlni lanımı~cııı 
iki ki~tntn bir gcc.c "Kııdemli ol· 
~ ·ın kelimeleri ve birkaç dost yum 
ruğıı ile bir odadn knrşılnşn•erınele
rindckl yolıııncı. so{iuk , ıınlaş:ım:ı _ 
ın:ızlıktan duyulan enrliı:e dolu na. 
znrl:ır allınd1 ~~:en lılkııyt hır ge • 
cc, insani komedynmııırı ol::ı~elcn 
bir cephesidir. "Şehri 11nutar. adam" 
\"e "l'rımcii mcııki" realist \'C mevzıı 
g:ıyeslnrlen uzıık, !lnın hikiiycl!!ri • 
dlr. 

Garnizon ı:ırknsıııı enize \'ererek nasıno. "O-re, kıtoların hıı \' (' lıom vezin ve denınl ahenk arama. mumi lılnnlnr cin lıosoro ıığrııınıştır. -ı "' 
s::ıvaşmnkt:ı ik{!n pliıjıı ırnraşütı:ıı e. ıedc kusur edip etmediklerini öğ • nu!jtrr.; fn.knt bütiindcn çıkan a- Bu s:ıııle kııdnr gdcn lıoberh•re na· 

hngin bize, lizerinde dunılrnuş ı::ıran hiicıını eden lıonıh:ırılıınnn u· rin indiği ınl:ışılmuklıı•lır. renn:ek için tnhkil:;ıt yapılmnsıuı 

Müstahkem rne\·ki ccphe-;inin di_ 
ijcr kısımlıırındn arazinin teşekkülü 
hnkıınınclan pek müşkül şartlar :ıt

•ındn göı:lf!c; ~öjfüo;e yapılan mulı:ı. 

relıeler neticesinde birc:ok kaleler 
ve ınüdııfno tesisleri 1.npledilıniştir. 

Muharebe tayyarelerinden mürek· 
kep kuvve ili leşkiller laıırruzlıu o 
iştiruk ederek düşmanın füliyntln 
nnı \'e cephane depolannı bornhrı• 

olmışl:ırdır. 

tabnssüslerin damla damla içLıtıize ç:ıklnrından Oçü dü-şüriilmüştür. Tobnıh yanıyor F!Nekliren mesele hnhis mevzuudur. 
• Kahire, 23 ( A.A,) - Tobruk ı:aı • f)n~·ıı· TAlgrar c:öylc di.vor: clntılması ıçin aynrlanmış oldugu . ""' ~. _ 

it Ö il niz.onunurı hirk:ıc kılası buı:iinku l'obru~un ka ... ·ıbı izah edilmez, kan3.l'tini vcr.iyor. U""Ve rç IS ., 

~ • ~ salı günü heniiz çnrpışma~ıı dc,·ııııı nııızerel kabul etmez bir şeyıtlr. Fn• Kitantaki hikfıyelerin en uzunu 
olan "1htfynr b1kbe,, teknik \'C gö şme eri elmekteydi .Bu kılnl:ırı tcşkiJ eden kııt düşman:ı hudutl:ırdıı mııka\'emet ı\znk denizinin şlm:ıl sahiliıufr 

~:ovycllerin lıtr karaya askcr cıkar. 
ma teşebhüsii ı>liskürlfılınO tür. 

Birincisi cemiyetin umumi örf ve k rskerler şehre 8 kilonıclrellk mesrı· 
1
,,.

1
·n hcrlıalde gerektii'linden fazla UsMbu hikliycciy!' mahswı olm:ı - • ., 

fıdclinl unutmuş veya aykırı olnı:ıt. la brraber, mevzu bakımmd1ll Hu ( lJaştarafı ı ıncı sayfada) fetle lrnlunıın knleleri müdafıııı et • vnsılal:ır bulunmnk fcahed!!r. Yeter 
islc)en hır ins.1nın küçrtk vaknları. morlstlk bir kn~te?' taşnnakta _ ınekleydiler. Bu kısımda Cenubi ki bu va~ıtal:ır lii:r.ıımu \'<'çlıile kul. 
diğeri de hayal önünde zar alon bir <lır. İhtiyar ta'tebe b•cı.erl bir fjp. M. Early, bu müzakerelerde deniz Afrikıılılnr da milı\'er nıüfre:r.l'lerinc lıınılsın. 
k d - i k ki · D - ' ""S.atlle gcmllcrin kullanılışları gö - ·c tn . ı · üdd 

1 
mu ne un.>n n anının ara erı. ur. tir. Alayın hududu gülümseme:!- ·-y ' ~ \'are erme uzun mı e - Rommcl laarnızunun Kafim yn ve 

,>a insanı df~orum. Çünkü m llllyi geçmemektedir. Deıin ~lenmiş bir MlşUlduğUnil söylemiş ve Ruzvclt ile kavemct elmişkrrlir. Tobrukta bı • Iraka· yönetilen kısknc: hnreketlnin 
aşıp kül olan "insanı'' y:ıkalıyabi_ ~t!hzn, mUtercddit ruh, talcbeli Çörçllln dUn Çın harlclyc nıı.zm M. rnkılmış oları blrkac fngiliı tankı bir losmı oldul(unu belirlen Nh· 
len tipler vor. Kayserilinin yaınırı. ğin derbeder hayatı ve ırof düsiin- Soong ile geniş bir müzakere yaptık. sonuna kadar miicadclcye cle\'n·· ı Kronik!: "Mademki deniz nılk!:• 
tl:ı yükseliveren h:tkikt ve bir.lm celerin alny olu:uıı kıs"IDları çok !arını ve g5rUşUlen mevzuların çoğu. elmişlerdir. Dunlnrclnn birk:ı1:ı Tolı- yotı meselesi ve znmnn unsuru, bu. 
kn'f!eıtil!imlz lip Knsımpnşnlırlır . r.anlıdır. nun askert mahiyette olduğunu gaze. rıık atölyelerinde tamir edilmiş he ~ıı dahn önemli bir km•\·elle karşı· 
O ynlnız 1slnnbuhm dar. içerlek ''C Sağlam teknik li7.erine kurulmuş teclıerc blldlrmlştır. ele eski l:nbiliyetlerlni knybclıııiş - lnmaklan müttefikleri ıııcııeıliyor, o 
cnmur kokusu duyıılan semlinclc garip miza.c:lann heyeti mecmua- M, Early, 'M. Ruzvclt'ln mutad ba. ferdi. Bıına rağmen ilk \lnırııı hiı • lıulde ikinci cephenin oı;ılmnsı ın· 
dcğıl, Parlcıin kenar rnnbnllelerindc sı, y:ıbP.:ıcı mcmleketl~rdc bir anı. ınn toplantısını lki ııcbcple yapmıya. ı..:uıııu seri piiskiirtiilrııil~tiir. Al_ zurnunun kendini dalın zb'nrle sös.. 
Holandnnın ddUnnenkrinde ve ya gelmiş muht<.>lif mi11Ptten tale- cağını söylemiştir. Bu sobeplerdcn mnnlıır nilı:ı3 et cepheye GO t:ınk \'C !erdiği kannnllnlndeyl7.,. diyor. 
Venediğin drıkl "nJ:ırırıda rd-1tlı)·n - belerin sahip olduğu iç bünyeleri- birincisi, Liderler araaındakl mllza _ lnnk lopları siirıııüşlrrdir. lnsili7.. -o--- _ 

bileceğimiz insandır, run h:ıricl teznhUrleridir. kerenln fasıl.ası:r. devamı lcab etmesi ler son laııkları tahrip C!tlilincl!yt• lngiliz Bas. vekil muavini 
Kilnbın ikinci kısmını teıkil e - Pol Stefo.noviç Jı:ıst.'l ruhlu, ka~ dlr. İkinci ııebep, gerek M. Ruzveıt'. karlar nlUka\·cmct etmişlerdir. 

Harkof'un şimali şnrklslndeki 

ormanlık bölgede bulunan mağlCıp 

bir Sovyet tümeninin I.ınkb·eleri yok 
cdilmişlir. Sahada 660 ölü snyılım'I'" 
tır. 946 esir ve 20 top ıılmmıştır. 
Şark cephesinin merkez kesimin_ 

de mahdut muharebe maliyeti oJ• 
mıışııır. 

Volkof cephesinde ormanlarda 
yııpılnn ve deği~ik bir manr,arn ar. 
1eden ınuhtlrcbeler ec;nasındr:ı dü -
man al!ıt kııyıplnnı ıığnımışhr. 

Sov ·et lı ıı vn kuvvetleri dün 100 
layynrl! kaybetmişlerdir. 6 tayya_ 
rl!miz ekc:ikti r. 

--ô-----den "Benimle hcrııb<'r sryohıılten fasında hlikOm süren htilfıli yü. in, gerek M. ÇörçUin kanaatine göre Limana olıüsledıı ynğdıRı bir s::ı• ( Ba§tarafı 1 incı sayfada) 
itöncnl!!r'' fcımi alhndokl hikAyelc:r 1.ünün ihtivnr nyn:ısm3 aksettir- mllz3ker ler, gazetecilerle görllşme. aile Tobruk liınnnından horekel d. Je ynpılmı.'J ve büyük ölçütle de · 
kiil fliarıylc bülünOn lcincle .. meyon ktılmımn.ndır. Hastalığının ğe müsıılt bir ıw.!haya henUz gelme • mek emrini nl:ın ilk 4 nakliye SC· n uvaffa.k olmuştur. 
kmvctlilcridir. '.Scıımek f:orkusu" saf ve nrzulu duvgu 'an :ıramda mlştlr. misinde bulunan nskl!rlcr rılılıın• Bu tümnler Ma1tayn gitmekte 
~ecmiş zamanın nrnoııncl:ı ı;ıkışm bocalar, durur. M. Earlı-y, müzakerelere dair olan lnrılon munzznın " 1 Pvler l iıkselcliği_ olan kafileyi koruyan hnva kuv -
kal!ın tnhlilden hn~lrn tıfr şey rl r '1·t_ Bu gelip J; eç~n k:ırarsrzhkla?'ı dUn vaadett:ği nihai rapoı un M. Ruz ni görmüşlerdir. 1 tihkiirn kıtnlıırı vetlerim.izle Mo:rmarikt<ki kuv -
dir. Hikayede kendini dinl!!yiş ve tırm bir h 'kiyc tonu ile nnlııtnıt vt!lt ile Çörçll tarafından m!Iştereken o aralık antrcpolnrı l :ıhrip e' tH•k . vetli zırhlı kuvvetlerimizin hima
unıılıılmıy:ı ernııhkıim hntıralnrııı sanatkar muvaffak olınustur. yapılacalt r;ıan basın toplantıSinda leycliler. lfogiin Tohruk dımınn lııı yesI altında Rlçi'ye Tobrukun do-

lman za ıatı 
(B~tarafı 1 ıncs sayfada) 

A 1 ınnn kııyıplnn arasında ölii 
sayısı üc buçuk milyondnn n nıtı de 
flllrlir. 

leknırı Mklmdir. o lı ~ırıılar ı i, Bu ynzı'.ta far.'a tasvirler, bir okunmıyncağını lllvc etmlşUr, lutları \'C ıılevlcr içindedir. Y~ngın ğusunda iltihak etmeğc muve.f-
lıcpimlzin hny:ılındrı buhınan, ar .. tablo gibi karısı'< renkler yerine, * * • şicl<lctle ıle\•aııı r.tnwkte<lir. fak olmuşlarrlır. 

Sovyel ynrn1ılannın yüzde 70'i 
iyllcşereJ, lckrnr orduya ilt lhık et. 
mişsl! de Alm:ın yıırtılılarının yalnız 
yiiı:dc 40'ı ordıı.rıı rlönelıilmiştir. kodıı hırnklıitımız dn-;trn, mütcC' - okuyucuyu sahifeler boyunca sü- L<>ndr;ı., 23 (A. /\·) - lngiljz ltalyıın tchliğl Bunun üzerme d~ t.aıını.ızu 

<>ir ve )orpıınrTnr. rükle •en mun .. ,.ıım v:ık'alna te. Başvekil Çörçilin Vaşingtonda Rom.ı, 2!1 (ıl.A.) _ ltal)nn ordıı. ııu E 'adem mmtakamnda {Pddet • Hu knvıplnr. :\lınnn ôrdu unu 
geçen yılki ölc.:ii•le taarruz harekatı 
yap:ı!'ık halde o'""'<ın•ltını kntl S"• 

rel1e ~iio;lerm!'kledlr. Kert'le ,., .. , .. _ 
nılnn mu\'nffııkint gibi muvnffaki. 
yet)(!r S<'clciclir. En iyi Almnn kıt.. 

nln~ı Kızıl ordu t:ırnfını'lnn yokr. 
dilmiştir. Hitler şimdi Alman miL 
!elinin gözünde bir blöfcO olnrn 
lıclirmekledir. 

Karlı havnlardo sectiAlınlz 'Jar. 
da ayak izlerimizin hertl.('n ·ka ... 
nıızdnn kapanıp, oradaki !!Ski var. 
lığımızın '>ilinırıesi kal>ilinden ha • 
yalımızda ynşnnmıs iyi veya ke -
d!!rll zamanların kayholuvcrmesin 
den sonra lılr giin elimizdeki ki, 

saöüf C<lilir. v_ aptığı görli .. ,.,,elcr h:ı.kkmda bu- lendirmiıı ve çok çetin bir meydan ,,..... l a rı umıııni k:ır:ırgühının 75G mı· :1 
"Robcnson" için söyled kleıimi. "'İln mtıutrrek be.vanat neşredll - muharebesi olmuştur. Bu muhare -

"' ...... maralı leblif;i: d n zi tokmrln,1·nbilec('ğirr:iz diğer bir miştir. bede dU§lllan Elfıdcm - Si i C· 
Mihver kılalarınııı ileri ıınsıırlıırı bikft.yc de "Bir vn!}ur,, dur. Baş- Bunda dcnıliyor ki: zak yolunu mUdnftıa eden nıeVki-

1.iby:ı ile Mısır nrıısınclııkl huclıı-tıın sona kadar r!.ire 1-'Ömiilmüş his- lerde ycrlesıniştir. 

lapta -..·ine okııdı"• ""nuz zaman ve 
kadar sel'iniyonız. işle bir nk ... 
dıı, kuru hir çlcck. portföyümüzün 
orasında her znmon toşıdıifımız ki>
c:uk romııntik resimde kalmış ol:ın 
geçmişin, anotklirca ci:zilisinl 
"Sevmek korkusu" lıaşlıllı ııltın ,.ı ı 
exotizm:-ı ile karışmış bir h:ılcle hu_ 
hıyonız. 

Hiç muh::ıverC$İZ uzayan hu hfk::. 
\enin o'myucıı,,ı sıkm:ımnııı , -
Un herkesin lınv:ıtından alınmış bir 
pnrçn olmasından ileri Reise gerek. 
tir. (Hi fı1ccinin, Dıılıamcl ile ol::ın 
ikinci benıevicı noklosı dn budur). 

"Loıwr' darı çoldılJım heykef' de 
ll)nı {'Mit y:ızılnrdnn blrhlir. Uhl 
,.c güz 1 sc)rcdişlcn sonra lcimizdc 
clııydt•r11'lluz nczin, ferahın, b · 
du snnatklir olmnk nn:mmnun krs:ı 
bikllye<ıldlr. l\iiçüklüklenhl!ri resim_ 
lerindcn asıJlıırı lııhayyül celil •ı bir 
Jokandı:ı, hir PC<'heıır Nııpolitnine 
lnlılosunıırı hakikisi knrşısındn his. 

1!!r \•tızııhlıı nııklrrlilmfstir. Bikuye • 
rıin boşınd:ıki las\·irc sıllınınış bu. 
hınan Napoll cot canlıdır. Lou'" 
re'un jçindcn söküp, beraberimiz • 
de lnsıdıllıınıı, f? ..,lu müşkül ruh 
halleri l.ıirkac sayfa ara!'lınd:ı hulli· 
sa erlilmiı; fakat .snnatkllrhkfo :ın'ıı. 
lılmışlır. 

Exoti::mY.ı.'nm mensur sürini de. 
rin ı.-.ağılf.ılarl:ı içimize a.kıt:ı.n 
"RObenson" Şl:ndiyc kad!.ı.r ince. 
Iediğhnlz ya.zılar<lruı nyn bi?' ka
rakter ta.,<m-. Yazının umumi hava
m, harici memleket taıuı.s...<ilsleri
ıııin i.}i ffad"fı;dir clemdklc geçile
mez. 

"Ame....,·n Cilmhurrcı·._ı Ruzvelt el, ''armıs,lardır. Tcmizll!me lınrckct· k t lerclen mütc.-şek:k l. Bir imanm U- n:. o Düşman kara \'C hnva uvvc -
mumi hnv:ısmı h<"1)1'an elirnlelc>r. ve Inc:iliz Başve:-:m Çörçil, yUkJ;ek ıcrı neticesinde Tolıruktn ıılınnn letirimlz tarafır.dan durdurulmuş. 

ok d h ti nNI• • d c<ir ı.dr_:dinin 28 binden fnzln oı- • E-şehrln ntmosferin<len kopa11Jmış ıımunu uman n eye , Uo>ACrı e· ea dn. nihayet 17 haziranda Riçı 
p:ı.rca.JnT ı:n,ni h!!kil:idir. niz, hava mlitehn.%ısle:rr ile birlık- duRu nnlıı~ılınışlır. iadem ve Sicli Rc-zn.k bölgesinden 

Bu hakikat s=ı.f realizm değildir. te e:ıma gilnU 00ş'ıyan mllzake- lfav;ı l<şkilkrlmiz Mollanın clı>nlz hava kuvvetlerimizin tesirlı iıimn-
l..riman"tl dumanlı, teneffüs edile- reye devam ediyorlar. Göz önUnde \'e hnvn ü~lerini ~iddellc bomhııh· yesi altında çekilmeğe Tobnı!tta 
meyen nğır ~Urilltficü havnı;1yla, tutulan gaye kabi olduğu kndar mışl:ırrlır. Hedefler bölgesinde hiı- mliruı.s:ip bir kuvnt bırakarak k;
kml eu'nrm l!E'rnilf.'r·n :ıyaklar.n- yakın ze.manıla mUttcfikkrin hnrp çok seniş yııngınlar çıktığı görül. talnnnı hudut ci\·arnıda toplama. 
daki raksını birlikte zapte•1en. kudretini art.Irmak ve ieaber1e.rae mü~tür. ,ğn knrar ver:rniştir. 
meharetle knn,.qtmJm·1ı iki sar.at yeni.den m~nvere jıe nlm'ln ted- Hiitiiıı !ayynrelcriıniz rlönrniişliir. 21 Haziran snbahı d\Lşman Tobnı. 
ııcv:nin hikôyesi<lir. tirleıi gözden r'ctİ'rlnf'ktir. Mek- At.\J \N UANSl.VIN \'RIW/(;/ ka cenub doğudan taarnız etmlg ve 

Hikf\yccinin ekseri ynzılannda tuplerln he.'ledilıncsf gUç mesele- lllALOAt. ı ı· Tobruk.Eındem yolunun doğu k~l • 
olm:ıkla berab::?', billıc.ssa bu hi- ) mlndcn mevzilerlmi?.c glrmeğe mu. Jer müşo.vereden sonra tekn'k mil- IJcrlin, 2.'t ( A.A. - D.N'.B, askc- T b k u:ı f l~av<'Slncte ileri cı;ürdU;;.ii fikiri

0
ri t!'h:!."Stslar aras,nda halledilmiş _ rl lıir kaynnktıın öğreniyor: vnflnk olmuştur. o ru m a ancı. 

tetkik edecek olut"'!a...'lt . bu kendine tir.,, Tobrukun Alman • ttnlyan kuv _ tarı şiddetli karşı taarruzlarda bulun 
has hnvnnI!l arn..cımıı \'er ""r ve muşlnr ve durumu kurtarmak için J~ vetleri larafındnn zaplı c;ıra<;ıncJ .. uım:ı.n 7.runan Andre Jld'in de kans Bu beyanatı Vt"rCn COmhıırrcisi- kahramanca teşebbüslerde bulunmuş 

~ liman lc~ic;leri hemen hiç hıısnrıı u~. tı;;.ınr görürüz. nfn katibi dt'miştir ki: "G:ı~·ri res- lardır. Fakat düşman tankları \'C pi-
"' rnmokc;ızın mihver kuv\•elleriniıı Saittc devam etme-k. YR"amnk mi sözler t.a.lımınden :baretti?'. Vn- yadelerle d:>lu kamyonlar bu gedik.. 

'" rline geçmiştir. 1.lmıın örıiinc bl~ok ve bir finın in.sanı olmak tema...,.;iJ . s1 ve ciddi işler Uzerinde görü~ül- ten içeri girmişlerdir. Öğleden sonra 
J ~ küçük f ııgiliz gemileri mü~ııclcre l<"ıi vardır. And?'e Jid'de yaşama- mUştiir. İleride ı ihat rapor neı:re- IBUhkli.m çevresi içinde bu ku\'\'etler. 

ı edilmiştir. l\fih\"('r kuv\'t~Herl llmtın ınn lüzumundan sık ııık bahsedE'r c i eı.:ektlr... ı. le harbe tutuşmu~tur. Tank itlb:uilc 
tesislerine girdikleri ,·akil hlrırnç ve bütiln yazıfarmd..'\ ynsamnya çok ağır kayıplara u~radık. Ve bu • 

M ki 1 kücük t:ışıt gemisiyle knçnııı~n tc-karşı bitit• tükt'r.mevım nrzıılar bu- üttefi erin rana yardımı nun netlce_,l.nde de vaziyet çarçabuk 
,, şebbücı eden blr 1nglliz toııçckeı ı lundu~'U g-örUlür. IIRynt güzeldir; 1 r ktl\'\'ellerf esir alınm1şl:ırrlır. bozuldu. 

iyi, güzel, ff'?la nasıl olursa olsun Ta ıran, 23 ( A.A.J - ranın is• Geceleyin Tobruk mUdafaaeılarının 
ı il b. n tll ki Tohrukla esir edilen lngillz as her ı:ıevden önre v:ı.c;:ı.mn.k liizmı - cm ır ~retle ynt;ma ec ıne · e seyyar kısımları dtıııman hatlarında 
1 kerleri Tobnık limon tesi~lerinin <irr. !n.~uıı nUsk:n ve bedb'n kn • o du~un:ı <lr:ıir Alman g:ı:r.ctelerinin kendilerine bir yol açmaıto. ba"lnmış 

. hn\•ayn uçurtılmı:ısı için lı-rl iplrr buğunclan ayrran bu felsefe deva- ilerı sürılfıklcrl iddlnlnrn ecvnJ) \'('_ !ardır. Bunun neticesinden cereyan et 
)'apıldıl!ını söylemişlcrıllr. Fnkat mı mümkün lYi.r yoldur. ren maliye mııırı Mohmııd Badcr. mlş bulunması tabıl olan muharebe. 

ı ·ı rnktin müsaııdcslzliği hu pllinın Hayntı ho.s ~örnı,.k, nneak yn... ngı lereden ve Rusyadon dc\'amlı !ere dair h<ilnUz hlçblr haber almadı. 
~ndı:hmız anı bilmek bir dcreC<>Ye bir sıırellc gelen malzeme dalgası l o tbikınıı imkan bırakmamıştır. ğmnz gtbl bu kuvvetlerden kurtula. 
kadar do~rııclur da.. hakkında rnknmlnr vermiştir. lTALYANLARA GÖRE lNGlt.17. bilenlerin sayısı bakkmrla da hiçbir 

Onlnnn bir nraya gelmesfle mUm ~azır şöyle demiştir: KUVVETLERi haberimiz yoktur. Muharebenin bu 
kün olan havatı yn.cıaynbilmck he- ROMA. 23 A.ıi. - Giornale D'i~ safhası hakkında Avam lcam:ırasına "Bu ayın ilk dört günCi lçinıle Vf'E!İ her iki sanatkfırda da ilk . ıalin''-'tl göre Simnıt Afrlkn'da <1~ ba§kaca m:ılCtm:ıt vermek te lmk!\n. Rusynrlnn hinlerce ton sazete kCığı. ., pliindadır ve Snit Fa."k bu arzudq Gaulle'cu tı-şkillerlc ve rlalıo başk.ı SIZdır. d h · • 1 lm dı.çhıko \'e deri, Büyfık Britnnyı ... dU ... in k a a gerıcıe ta ıc:trr. Frans·z sn. yabancı kıtol:ırlıı clest!'klenmlş 12 ıobnık'un şmc .. , ve lç deki uv tk"rd''..: - topraklarından dn şeker \'C kumn ı; ti d bti Uk bl k k 
fiti a ...,.... normn.ı. s:ı.vama~caı:;ı- tümenden razla en seçme Slmnl Af. ve er en y r ısmmm yn a. • t h l gelmiştir. İran • Sovy!!l bıınka.ı 
mrz, maraz n,ctt.:ılı:k nr'n malul insa rikalı ,.e Jiintli kıl:ı hulunııyordn. l:ınm:LSJ ağır ve beklenilmedik bir nJ .. .u. 1 ji · k bil S t müllcfik kaynııklarınchın de\'amlı bedi rob t •~ Hl dll arm p:::wı;o o gıne mu n alt e 26 g0n süren savaş esnnsındn Milı.. d:ır r. rukta ngtl_ n ve } 1 '-- k k" ı·· bir surette eeJcn eş'-'a miktıırıııı b Afrlk ı k t ı d şe ır n ve cıeu.ıe annnmış vv u- ., \'er km·\·etl!!rlnin ıılclıkları 45.000• cenu n. ı ı n arvar ı. .. ~- .... ı·ı · -"· B' h ı t · · muntazıı.moıı ncşrelmckledir.,, ,..,. F 
nun wı.u ı l v:ıaur ır tı< ıı çıne ı•sir ecıoscn bunu giisternıeklerllr. Bu vıırııııı giiçlii. :ıkııl 1.ilıy:ı l 

nlamavncağnnn: bu tah
1
ili sathi, rıık:ıma lakrilıen 60.000 ynrıılı \'e savaş dcv:ım ediyor. lleniiz ıııııhr. 

Sovy!!llcr BirlilUnln muknvemt?t 
kudreti nrtmı-ıtır ve Sovyetlcr Dir. 
liğl hürriveli cllerinılen alınmış 
~,ıı.,kn millcllcrlc hirlikle Hi•Jer ' 
<ltı<.ımun l:ım imh:ıo;ı fçln sercke'l 
~ıırllcırı :vnrnlm15tır. 

AMERiKAN TAHMİNLERİ 

l'ılŞl.\'GTô.\': 23 A.A. - •mcri
ka hava nozırlığı, Alm:ınvanın har. 
bin haşlan~tl'ınifan beri bir milyon 
ili! vrrmis ''C 2.3:JO.OOO y '<o•. 
letınls olılıı1iıınlt hildlrm,.kledir, 

Bu 2.330 000 ynrnhnın 1.!illO 000 
nı bütiin ömürlerince sakat katııc::k 
!arzda yara almışlardır. 

ı1nıbuki, Jıeçen harple Almıınya. 
11111 insanca knyıbı 1.700.000 idi. 

Tokyoyu bombalayana 
mükif at var! 

Vaşinglon, 23 ( A.A.) - Amerika 
roılyosu, Amerika parlttmentosunun 
Tokyoyu hombalnyoc:ık ilk Amer:• 
kahya verilmek üzere bir milküfaf 
lesis elliğini bildirmektedir. Ord• 
nlz:ırnları mucibince Amerika ordu_ 
su mensuplarının pora mGkliralı al• 
moları ynsak edildiğinden Tokyoyu 
bombııloyan Amerika hava kuvvet. 
IC!ri generalinin kendi ve adamla'"! 
nnmınn bu müküfatı sigara paketleri 
şeklirııle olmaları içio bir anlaşma 
yopılmı-ştır. 

Dört mihver 
batırıldı 

gemisi' 

ı'/ŞI: ~.~ .l.t!. - Bir Ccrlin ho.. His ve iç ahengi tam, vnka.sız 
geçen afn.kf lınlet ~tir içine gomill
nı.ilş bir Us!Opla anlntılmı§tır. Bu 
şiir şlııulfa herhangi bfr şehr:nin 
geceıt - gilndüılü, ya.zJ.ı • loşlr bit 
mek bı1meyen silıir'i hnyativetıııln 
bız aylanndaki aksidir, 

dnr, derin. geniş ne olurs!l olsun 1 
1 

ülü:vii ve l\Tısır ?w:'ııdıınıı cloi(ru çı;- rı•l solıasınrh hiivlik kıınctleri_ 
her yazıda bul:m:ı>: -mUmkiindilr. eli ? kilın!!ı.le muvoffok olun kılnları il3. ııılz \'llrclır. Elıeınıııiyı:tli kıırıı ve 

(!),. •• , . .,,. 1rnr 1 ... _____________ _. ' '!.' etmek lii:r.ınıdır. Binden rıızlo. y.ı. h ··ıı lnhiyeleri g: ııclcrilmiş \"e 

Ulus arkadaşımızın {Yankılar) yn. ni iki zırnlı liinıeni l<'cl•fa :?lııw:lr orııra ,·:ırm.,r.ı h:ıc:Jnmışlır. Bnc' ı 
zarı ( blı'çoktnn sonra gelen kelime. :rctccek kııdıır f nsiliz \'<' Amer ik.rn lo' ···eler <fe yolda ılır. \\'tını l\r. 

1 eri, Hoıı. ,ıch kıyısı :ıcıkl r•rınılıı Mr 
deni?. ı:nrpışınıısı olduğunu birdi!-:' 
nıekl!!clir. 

fm?Ki~ 
* Sokra!:, ruhun mücerret bir cev. 

her olduğuna kalJdl; E!lAtun ruhun 
kendı kendine hareket eden bir lruv. 
vet olduğııım inanırdı; usta ile çırak 
böyUoı olmalı. Blrbh'lnln m!zünU ba
tınnıımah! Çllnktl muıccmm"I ku 
aa:ıu malGmat .snyeal.ndo kemale gel. 
nrişttr. 

Çok çocultlu aileler 
( Bwıtara fı 1 mcı saufarfrı J 

Diğer taraftan fakir \'e klmse.,,ız 
çocuklara parasız şeker dağıtılm:ısı 
hakkmdakl tallm tnaınenln b:ı~ün • 
!erde Vek!Ucr heyeti tnrnfından tas. 
dik edileceği ve derhal faaliyete ge. 
çileceğl bildirilmektedir. Sıhhat vekil 
lctt yardıma muhtaç vllAyetlcrc lbtl. 
yaçlan ntsbetlnde para gönderecek, 
UAn yapılrp mUracaatıar tetkik ve 
tesblt cdl~rck hayır müesseseleri ve 
dlter muvazzaf mlleaseııeler d"lıl.le. 
tJyle §eker uağıtııması l§lno b."1.§lıın&
caktır. 

!er cemi oımnlıdır) flkrindedlr. Söz t:ınkı lnhrip edilmi~ir. l\luhnr<'hr rmırası <'illin n"ıhilir ki durumu cı:;_ 
misali (birçok kanun llylht\81) deniL kl!simlnde külllyr.111 miklarda toıı 7.\'l!mek .için lüzuın 1u olan blililn 
meslnl istemiyor, (birçok kanun llL \"e l:ıvyııre varrlır. Mihver kılalnrı. fe" "·ler nlıııınıştır. ~!. Atlle 0 , hun. 
ylhalan) denilmelidir. 'muhnr<'hc !!•mosındn 500 den foz)q d '1 soıır:ı" ı::on ıı '>keri harekcllcrık

dü~ınıın uçağı lnhrip etmişlerdir. ki kayıphırııı lıllanço unu verını~. 
Biz. <birçok söz s5ylcdl), (birçok Tobrıık'ıı kar.-ı ,. ' ıın hücumun tir. 

asır geldi geçti) dlyegelmlşizdlr. son günlernde G0,000 rlcn fıızJn f n. Bu lznhnt:ı göre, lngillz koyı"'-
(Söz}de ve (asır)d:ı ccm, mutnbakıı. giliz maynı lopl:ınmı~tır. h ·· lıııl:ın hir lııfir kru":ızör, .ı tor_ 
tı ~art dc~ldlr. Bununla berabıır ce. o pido muhribi, 2 rcfokııl gPmlsilc: lııı. 
mı yapmakta da bir yanıışıık yok. y· . . A k I · · rnp otnn 30 tayyareclir. 
ancak bir fhtlmnm, bir rnllbal"3-a ışının n ara e çısı 

.. "" Bunıı mıık:ılıil rliişmıınııı lılr zırh fnrkı vardır. Bu farkr gfüıtermek lL l'ISI: 2<'1 A.A. - Frnn-;:ınııı • lısı torpillennıi5. 8 pııc;lııl: ıo · '• 
zım olmayan yl"rlcrdc ('blrrok knnun \rıkıırıı ~<·firi, '.\!. G:ıstoıı Rcrgrr• ıı" lıhc:r. hir krm117.örii :.! dcslr. 
IAylbası) dcmı-11, (birçok kanun ıa.yı. \Tlsidcn Ankaran m!itr\'rcclheı· yeri ,.e lıir ıfonizaltm h:ıtı:·ılınış ,. 
baları) dememeli. tilin ntr~~m hn ..... lr .. t ....... ırtı .. .. ,. ... 

• A 1\ DEı "f70E 
l'f,51: 23 ıı . ..ı. - 1nı:ilizl!!r Sicil 

yo bol{:ızındn hir k:ıfil oyc taarr-.u 
clmişkr ''e 2 n~ır ticaret Jl!'mi"ln
lr İ<:nheller kowlntmic:lrrıll r. 

p,,~uli'den secmewr: 
BtıgUn tigm Çt'klp çılcmıştı ol 

scrv.I re\'Bn ııarhot. 
Salcın, ey rahm eden cAnına, kim 

bilmez aman tıarbot! 
l\lt>y_i nşlunla sennetıt oldnğnm 

ilden nlhan kalnınr.: 
MubAll wddir kJm aklaya rt.x-1 

l 

tı 

1 
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~"~-'~~-
Memleketin 

yeniden . fethi 
( BG§larab 1 inci smJ/ada) 
bir cüml.e halinde dile gelen 

&l'Zu ani bir görü~ün, bir hidlse
lliıa bir cephed~n mütaleasından 
ibaret değildir. 

Bu ama :rejim maarif politika. 
fllnın, terbiye iyaseUnin ana hat
tıdır. Bluıon fıçln gördüğüm man
~ra tablntm bir M I~ ç!zİ\•erdi· 
ti gOzeJ levhalardan biri değildir. 
lıfWds Uzerinde ~k durulmuş, i'
lenmış, memleket hayatına istl
llat ııoktıa8ı yapılmış bir fikrin bir 
kere daha bir ı ık gibi etrafı y. 
~latmast ve lfMı:Llann bu J:Jık 
•landa bir kere dııha görttnmesf
cllr, 

Rejimin dM·ası ''mnlet,, o1mak. 
trr, millet olmanm m. ~ mii -
bete inanmak ~ ve drs hayatını 
bllllnn şitr .ıtmda t.mWm etmek. 
lİJ'. llllct ftflfmı kaznnan topln· 
luğun tarih içinde ''ınfllet,, k('U. 
tlıesine bUhtan etme<lPk~e celıU 
iUrn yerme koymayn muktedir ola
J!mııuşlnrdır. Millet devri demek 
ltıfusbct ilim de,·rl elemektir. l\lüs
-::ı ilbn de\Tİ demek bir mllletjn 
~ Ye dış lnymetlertntn inki.n de
gfl<.lir. bil!ki"I im kıymetlerin ;nl\s. 
bet bir te.fektdinı ~öre nizamlan
ltıasr demelı.iir. 

Riz ne istlvonıd 
Bono mli~rret mdhamlann 

tıerçe.,.eshıdeo çıkaıııralc, elle tu
flıhır. gliilfoı ~örillür, maddcleşnlş 
lıı1er halinde ifade etmek mtlmlilln
dür, 

'Yeşil gülgcU, m~ut bir V'lltan 
t~lata hlikmeden. tabiatı kenıll 
~de Jrnlla:nn.n refnh1ı bir mlllct 
hratmak fc1ea1imiz<11r. 

0 
Ba ideale ~elen yo1 Onh·crsf~

::!• llborntm·ardan, ktitüpJuuıe. 
"1:11. erıstttttd en J\ eÇeT. 

tl'zeMıde yn.şadığmıız toprak, top 
~~ imklnfan, bohıtJ:arm ucunda 
'-ı lltmden k:ayabnn derin1j)de.rJn. 
Ue)d maden flllılerlnc ksdar saa. 
dettmlı.ln hsm msddC'iinl taıuynn 
hUtUn varlıklar ı;ekillenmck. nl
lıtetıerin! bah5etmek kin telr bir 
~_,.urun kmrumdnsmı bddomekte. 
~•lrler: 

İlim! 
Tarlayı olamak, tnb:ıt ln!TI·c

flni artJmt.sk, lnsanlan M~lam ,.e 
lııbiata hii.kim Jnlmak, tahiatm 
"1ıvvetlerine lstcdiı;tmlz şekH ver. 
l'llel< için ona muhtacız! 

Ona hPrlrestc'n ,.e her de'1rdrn 
daha fazhı bb:hn iht1vacrmt7. var. 
İnsan t.ablnta hH

0

kmedcmediği 
:aman hlrhirile mUcAdete eder. 
laJdkf mnnB-'>ile med"nl~t insa.
ltın inss.na eleği!, ın .. ıı.nm tnbl:ı.ta ta. 
1altldhn e<lebUmPS!dir. 

ÖnUmürile yıkmnl<. devirmek 
ltıeehnriyrtinılc o'cln~mo'l ne 
lııUthJ, lmleler vardır: Fakirlik. 
•hhatsizllk. tclmlksMik, heortcs; 
düşUnccs!zUk, tnblata C'iİrllk 
~!. .. 

Bütün hunları ;\'lkaMtğız, hiillın 
~nlarm cn•mzmı tipUr<lülrten, 
~~ me •danr temizle{lilıf.en S-Onrıt 
''illi , lllr \"atan ynrnt bğımızn inn
~ğız. Yatan ide!ili bidm için 
"tı- in :ın'ıli dav:ısıdır. 

llllyük millet, her şeyden önce 
l<endi foprağmı h .. r zcrreslle istls
~r eden, her ferdi. lstlsmnr etti
l · topmk Ustilncle faydalı ohln n 
tır I~ ynnw:ın bir camıadır. :Ciz 
bt>l'le olmaı, btiv•raz. Böyle oln
~ğı7.. li'fl.ri ilr., s:ın:ıt se\i~·e<1l\t', 
aynb idrak tr:-Lı ile kurduğu Şe· 

bil:'1er, h!ş'lrrlı~ı ı .. J,..rlc UstUn bir 
"'-ut :omin lfnrJ .. st olmak. İşt-e hi
~ için ·ıı.o::ı.'ll:mın ~:ı,·esf, ynşn
tılanın ~ii7el o•an <'"hreıi ! 

\'ntan !mtırıılar<lır. Fakat ha.. 
;a~el,.rhı hatırası ıfef,rildlr. Bii~;ik 
noııii "'cnr. ~fbrda ynnnın hiiylilt 
~ferini r.if'lrı t ftiı; '-'llptyl>rY Çiln
~~ \•nt{lnr. ilht le gidt'<'ı-jti'1, onu 
"l.lyl~c ~c!l"':m fethc<lcooğb:. 

SADRI ERTEM 
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\ llKUlcı '~lJ tr.7.ıını \ ıtNt1 

l.itiuııotıı 4.27 8.f8 4.29 
l'.uıııı 

B.48 
Ootusrı 

Öğle 12.16 
ll:lndl 16.17 
Ak§am 19.45 
Yatsı 21.48 
lms&k 2.10 

4.S2 
8.83 

12.00 
2.04 
6.25 

12.16 4.82 
16,17 8.88 
19.45 12.00 
2US 2'.04 

2.10 6.~ 

Odun fiyatlarmm yükselmesin
deki sebep ne imiş? 

Medeni kanunda 
yapılacak 

değişiklikler 
Odun müstnh.sllleri Vini ve Bcl<'

diye Reisi Doktor J.utfi Kırdnrın 
b:ı~knnlığı altında toplanarak odun 
fiatlnrının artnıa-Jı üzerinıfe ~öıiiş
müşlerdlr. 

Odun müstahsilleri nnldl vasıl:·
lnrı ücretlerinin artmış olduğunu 
ileri sürerek odun mfıliyetlnin im 
yüzden yükscllli~ini iddia elmckl• 
<lirler. .... 

Mnhnıknlofisi, nakil vosıtıılar•. 
nın fiallorını le bit ve onn göre 

~1111aı11ıırııı 
Caminin parmaklıkla

rını söküp satan 
müezzin 

Hasköyde Kızıl minare caddesinde. 
sindeki caminin blr odasında oturıın 
müezzin Agllh, dUn. caminin parmak 
lıklarını sölcmllş ve bunları Ömer a. 
dında birisine iki liraya satmak iste
mi§Ur .. 

GUneJıkl\r mUezzin suç Uzerlnde 
yakalanml§, adliyeye teslim edilmiş. 
tir. 

Bu da bir başkası 
Samatyada., Davulp8fa mahalle. 

sinde 112 numarad:ı oturan Zekl a. 
dmda birisi, Koca Mustafap~adakl 
ZUnbUi cfe!ldi camisinin kurgunlarını 
sökmüş, kaçırırken polisçe yakala.na. 
rak adliyeye vcrllmlııtır. 

Bir hela yıkıldı, bir 
kadın yaralandı 

Taksimde, Elmadağında •ı> numa. 
rada oıuran Bedriye adında bir ka • 
dm, dlln evlerinin helAsınıı. girml§, 
fakat pek ltlfüne olan lıe!A birdenbire 
çökerek kadın enkaz nltmda kalmış. 
tır. Bu suretle vUcudUnUn mulıtellf 

-yerlerinden ağtr surette yaralanan 
Bedriye, ı!eryadma yetlgenlcr tara -
tından kurtanlmış ve baygın bir hal. 
de Beyoğlu hastabaneırtnc kaldml. 
mı§tır. •' 

Vapurda bir 
yankesicilik 

Aksarayda, Namık Kemal cadde
stııde oturan· M~rrem ndında biri. 
si, laz kardeşi Hatice ne evvelki gün 
KndıköyUnden vapurla gelirlerken 
1500 liralık ve Emlak ve Eytam ban 
kasına ait bir çok. 25 lira, nUtuıı kL 
ğıtıan ve ekmek kamelcrlni çaldır. 

mışlardır. 

Vakaya 1.abıtaca el konulmuş, §llp· 
he Uzerino vapur kamarotu Feridun 
yakalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Bir yankesicilik daha 
Caziantep kooperatifi mUdUrü ŞUk 

rO, evvelki gUn Floryaya giderken 
trende meçhul blr ynnltesicl cebinde. 
ki 150 llraşrnı aşırmıştır. Yankesici 
zabıtaca ıır.ınmaktadır. 

Pek tızun mesafeler olmadıkça 
ayağı yerden k~smck hususunda 
im lcrıcala.r Pa.rSnuız, yormaz pek 
nıuvnfık nak'l v:ısıta.sıdrr. 

Ya7 ve ~ soğuk his."edilıneyen 
ve bil3.kls nz hareketle terlenilen 
bu memlekette naki.l vas:tası ol
mn.k6'1.ın y:ıyn gezmek gUçtür. 
Yağmuru pok bol olduğundan 

kTSa mesafelerde bile "'Slnnm:ıdnn 
yerinize v:ısıl olmak için her hal
de bu lencn.lara mnrocant etme"k 

ı ihtiyacını duya.rsrnız. 
BütUn B'rmaııyada ynğmurlnr o 

kadar ani ve ~detli o:ur ki insa.n 
caddede gezerken en yakın bir 
sığınak bulunc:ıya kaclnr h"iklerl· 
ııe kadar ıslanır ve ortalıb'l sel su
lnn kaplar. 

Sicim gihi ve bardaktan değil 
<le kovalardan boşnnir g"bi yağan 
yağmur altında iki metre ilerisini 
gl>rmek knbil olamaz. Bu yağmur 
mevsimlerinde tiol:ıp ve gardrop
lardaki ~lbiscler nıtuootle meşbu 
havn tesirinde küflü nemlilik ko
kusu vcnl". 

Mezuniyetimin sonunds. liva mcr 
ke1!1 olan Ran.,<Y'\Jn komutnnhğmm 
emriyle tekrar J\lektilayn hıı.rcket 
ettim. 

Gerek Birmallyn ve gerek Hin. 
distan demiryollıı.nnm bir iyiliği 
de trerileri::ı bell'i b3şlı yemek zs
";JJanlarmdll yo'culorm yemek ihtl
ynçlnrmı temin ve tatmin eClebile-
cek büyUk jst.a.syonlarda uzunca 
durmak üzecre tertip odibniş bir 
programı ta.kip etmeleridiT Tren 
durur durm'lz istasyon büfelerin
den koşup gelen garoonlar ister 

zrun t.nyin edoock fazla fiııt artması. 
nın önüne geçilecektir. 

Di~cr taraftan Etibnnk kömür 
tevzi .şefi Zekeriya dün Vali ve De 
lediyc Reisi Doktor Lutfi Kırdnrı 
ziynret ederek Ankanıda merkezle 
yaptığı temaslar hakkında iuıhat 

vermiştir. 

Kömür tevziinde her ev kendi 
ihtiyacından fazla kömür al:ımıya 
cnklır. Dunun için yeni ;bir u~ül a.. 
rnnmaklnclır. 

Yazlık semtlerde 45 
gazinoya ceza verildi 
Emniyet Müdürlüğü Allıncı Şube 

memurlıırı tıırahnclan paınr günü 
Adalar, Yenlknpu, Boğaziçi ve snir 
bir çok semtlerdeki gnzinolarıf~ 
yapılan kon<lrollar sonunda arnla 
nndn Bomonli ve neh;i hahçelcrl 
rle olcluRu holde 45 gazino hıık.kın. 
da ceza yazılmıştır. 

Adliye vekaleti Istan· 
bul barosunun da 

fikrini sordu 
Adli:r.e Vckôletinin, medenl kıı 

nunumuzun boşanmn ve bılbnsız c~ 
cuklnr hakkınclaki hükümlerinin ti\.. 
dili hususunda bir konun projesi 
ıhazırlamakta olduğu, hu hususla 
teşkiH\lının mütalealarını nldlğı ve 
Vekil Has:ın Menemencloğlunun da 
bu mevzu etrafında mecli te h<'
yanaıto bulundu~u maJQmdur 

Vek{ılc• bu me\·zu üzl'rfode ha.. 
zırladığı lıroşfirü lstanlıul barosu. 
nn da miilalealıınnı almak Ozcrc 
IJÖnrlenniş bulunmaktadır. 

Bıı-ro, brotürü tetkik ile bu mcv .. 
ı:u üzerinde bir rapor hazırlamak 

üz<'re Avukat Sami Sırmalı, Rirat 
Ahmet Bfrnnel., S mim Gönensoy, 
Scvkct 'font, Gad Frnnko, Ahilya ,.c 
Lcon Ziverden mürekkep bir heyet 
seçmiştir. 

Heyet ilk toplorıll~ını rlün yııp. Bomonti, Re.h·ü ve dahn bir krı .. 
zino artık biralan hiriktinnek, 16 rnı.5 ve bu mevzu ctrafmdaı bir çok 
gaz·i~ıo lastikli tınifel~ini . görii~Ü!" fikirler ileri sürerek miinıı.knşalaır 
ycı c asmamak, 2 gazıno lıstelcrın! yapılmıştır. 

~a~ .. ıara koyfnamnk, 15 gazino pi•- Heyet raporunu ikincl içti d 
lık t • 1·11 • • l'k 5 ı mn an v_e emız •ee rıa_yet~ız ı , ikaz• sonrn hazırlıyncnk "e Adlly.e Yeldi.. 
no sıhhi muayl'nesız garson kullan. ,leUnc gönderecektir 
mnk, 3 gazino lastikli tarifelerine • 

de yüksek fi at almak, 2 gazino k:ı. M · ı ı ş f h k 1. . lay~ız t~nçere kullanmnk suçundan 1 i e ey e ın ın 
sahıplerı ecıalondırılmıştır. 

G:ızinoların konturolları devam makatı• 
cdeeekııir. 

Bir dolandırıcı mahkUm 
oldu 

Enver admda bir ac;ık g~z muhlc
ıır şekillerle tam beş ki§tyt dolandır. 
ml§, yakalanııra.k ikinci nsllye ceza 
mahkemesi tarafından t ay 20 gUn 
mUddeUc hapl.ıı cezamı& çarpılmI§tır. 

Y edikule - Sirkeci 
tramvayları 

Bir müddettcnberi Sirkeci trnm. 
,·ay seferleri koldınlmış, bu h:ıt ye
rine lleyaz.ıt • Ycdikule servisi ih• 
das edilmişti. 
AldıAımız ınevsuk maıHimnla nıız~ 

ron, tamir gören tramvay nrabaları 
ile yeniden Ycdlkule • Sirkeci hallı 
işletmeğe nçılocaktır, Elektrik ,.e 
Tramvay Tünel idareleri umum mü
dürü Boy Mustafa Jlulkı hu husus. 
ta bir arkadaşımıza demiştir ki: 

lnönfi heykelinin Ressam Bcllins 
t:ırafınc'lan hazırlanan maketi dün 
dnimt encümende \'lili ve Be.tediye 
reisi tarafmdnn tetkik edilmiştir. 

Bir çocuk pencereden 
düştü 

Mahmutpa~a yokuşundıı to numa. _ 
rada oturan tbrablm adında blrlntn 
lnci adında.ki km, dlln pencereden 
sokaltt scyroderken muvıı.r;cn~nl 

kaybcd<ırek sokağa dU~mllştnr. lnd 
sukut sonunda. muhtelif yerlerinden 
tehlikeli surette yaralanarak Haseki 
hastahanesine kaldmlmı§br. 

Açık tramvay 
pencereleri 

"- Yeıfikule • Sirkeci tramvay 
seferlerine 15 • 20 gfin sonra tek• Okuyuculnrımııdan Fatih Macar 
rar bnşlamnk mümkün olacaktır .• , kardeşler No: 36 da Sual Menemen .. 

• ci yazıyor: 

Maarif ·· d ·· ·· Ça 1 "Trnmvaylnnn her iki 1ornflokl 
mu uru ta caya pcnçcrelerl acık bırakılmnkta cer"-

gitti yan hasıl oluyor ve mllşterilerl rr. 
Vôli muo\'ini Ahmet Kınık ''C h:ıtsız .ediyor. Hele nezle ve Oştitmc. 

fnnrif Müclltrü Muhsin Bin:ıl dün :re vücutl:ırıncla fazla istidat olan. 
Cntnkaya giderek köy okullannın lor hu cereyandan daha zlynde miı. 
durumunu ıetkik etıniiferdir. Jıışn_ ıccssir olmoktndırlnr. Pcnçerelerin 
ol:ı h:ışlıın:ın ve tnmir cdilmcldc r. yalnız bir tanıftakllcrin nçtırılmn~· 
!on binaların sürmlc lammnlnnmıı. için :ılı'llrnfüırların emir \•ermeleri. 
~ı islenmi5tir. ni dilerim.,, 

için emre müheyynihrlar. Fiya.~ 
!ar da ucuz olmak üzere maktu -
dur. Bwıdıın dolny:ı yolda çerezden 
maada. yolcu yemeği tedarik ve 
taşmuık kUlfeti yokt.nr. Her nevi 
kolaylık hc.zn·d:::r. 

Rangun - Mektıiı!a hattı üzerin. 
de Pego {istasyonuna yakınlarclb 
lngilizlel"le Japonlar anısında kan
lı ımıharcıb<'lere sshne olıruı&tu) 
böyle bir mahaldir. Bu Şehrin meş 
lnır al tın pagodnsı yUksekçc bir 
ırınha'de inşa edilmiş olduğundan 
trenle gelirken uzak mesafelerden 
al tın parlnkhğmı saçar. Mektila
yn "kadar ilrl gce iki gün sUren de. 
miryolu yolculu.ğu bitip Mektilaya 
,.astı olunca sanki esaslı rezidans 
mevkiine gelmişiz gibi derin bi'r 
rnhatltk duydum. Çünkü buranın 
havası daha latif ve serindi. 

Mektil~vlı\ da Taytmiyo kampı 
gibi f~~'l.t ynlmz efrada mahsus 
bir J.:amp vardı. Mevcudu o kadar 
knlaba.lık olınamnkla beraber Tayt 
miyo luunymdn olduğu gibi bura
da dn: D:ı.hıli küçük hir ç~cığı 
vardı. Mektila hav::ısmın iyiliği se. 
bebilc Taytmiyoyo müreccahtı. Bu
rada dört Türk hekimHıin vazife 
aldığı bir hastanemiz de varıiı. İn
gilizlerin nlay merkezi bulunması 
lıaseblle ge.mizondn epeyce İngiliz 
~gjba.wa~.liUlUl'~ nıUd -

det dört hekim :ırkadnşımuıla. be· 
rabcr kamp içinde oturduk. Bir
mnny:mm her tara.fmdn olduğu 
gıöi burası da türlU yeşilliklere, 
bol ağa.ç13rtl gömülmUş bir kasn.. 
badrr. Hele kn.mp ve civnrınm nı
lı:ı siilı:ün veren mil.ozevi şekli, bü
yük ağ~lıırm gü.ncş1e ynldız.lan 
mış koyu Yet'il gölgeleri içinde. 
yalmz pek çok olan maskara sin
capların dnlda.n dola atlamnlnn ve 
(je}Ckoz) ismi verılen, bukalemun 
gı'bi her aıı ren.le değişti.ren iri ker 
teııke'eleri.n a~lar üstünde ve 
münferit mruı ~atılamıda, tedricen 
~ll<'ll b'.r sesle (jekıkoz) diye ba
ğır:malarile ihlal edilen sükunet bu 
uza.'t ~Y?..rhmn ~:ıri~eyen hisler. 
le nosWjive tutulmamak ~b!l ol
mayan va.tan cüd:t birlere, hüzün
le k~ bir hw.ur t~min ediyor. 
clu. H:.\S'Jr burosı Pii.'.kfin Vt> inzh'll 
ic;in trun bir rezindans Dl!l.~i idi. 
Medeni hn.ynt o k!ı.dar gösterişli 
değildi Bil'.'.·m, ş...tkta dağlık böl
E!'elcroe, Ka.1av civarında şimendi
fer hattı tefrişine elverişli A vng
ban nahiycNııe mürettep e11:rler
<it'1l mtirekkep işçi ekipl henUz ter
tip edilmemiş bulunduğundan vn-
2ifemiz ;>oktu. Ekfp'n h:tz!rlnnma. 
f'ma f.ntizal'ell bir isilrohat devre
si ve diğer hclôm arkndaşbra re
fakatle va.kit ~tık. Bunun 

"Gandi,,nin 
tuhaf sözleri 
tik §Öhretl yayıldığı günlerde 

~ıpbli bir kudret olarak tnnıdığ'ı: 
nıa Gandiyi, artık tnıuyuma.z halt: 
geldik • 

Köle Hinlfstruıda korkusuz bir . , 
kıht gibı sıyrılan o değil mi 
1<1i? Zindanda iken ııyağmn., 1arnl 
MıJilıiyetll umumi \-sUyi gr.tirt. 
miş, ssrayla zia<lanı bir mil.za
kere köpriisüylc hirle~tJmıi,u. 

Yu,-nrlak ıruı.sada ye alnu!J, 
lnıpkuro yüz.il, kemik kollan ''e et.
siz b~ln.rlle Loodranm en muh. 
fe§elll sslonlann<la <lola~rş dur
mu,tu. 

:'.\lakine dil ;m&nbğl meşbunlu. 

lUotör \"e Jm.blolann Hfndistnnr 
sarsan zelzelesinde, kölelik zin
cirlerinin döviildüt"'1no inandığı 
~in, m:ıkineclen tiksiniyor, çıknğa 
dönmek l tJyordu. 

Çıknk, halk ko!uyln dönd~e, 
el tO'Lgihl:m lşlcdıkçc, Hindistftllı 
kemiren lktraat cjderha<n kuvvet· 
ten düŞeOCl."1.ir, sanıyordu. 

İkide b1r oruç tutar. ltikl>.fa ~
kilir, sessiz mulm,·emetlerden me. 
clet tımal'(lı. Jllndistan, lh~r 
dilnyanm SJrla dolu bir UPkesldlr. 
Orndıı. yetişenlerin de, Hint or
manl:ı.n gibi, derin sesslzlikler& bil. 

Şekerciler zam yapıl· 
masım istiyorlar 

Şekerciler Belediyeye mCirncaoı. 
la bulunarak toz şokerin bulunmama 
sı dolayisile kesme şeker kullan.. 
dıklnn ve bu yüı:dcn ke.'lme şekere 
razla para verdiklerinden şekerden 

wnz cuıJ8(lU!J uı.ıaıappvw IDW'lim 
yapılmasını istemişlerdir. Ayni mü. 
r:ıc.ıotı go.zozculnr da yapmışlardır. 
Vaziyet telJ<ik edilmektedir. 

Ekmek karnesi satan 
biri yakalandı 

Yako ndında birinin ::~ parn 

mulrnhilinde etmek knrnesi snttıiıı 
görfilmü~. yakalnnmıştır. Ynko hıı 
karneleri Bekir S:ıml adında bir·. 
sinden nldıRını söylemiş, bu da yn.. 
kalanarok her ikisi Milli Konınmn 
Müddei ıımıımiliAine \0 erilmi51erdlr. 

Havalar serinledi 
Birkaç gündenberl devam eden 

ııiddotli sıcaklar evvelki mevslmln son 
haddini bulmuş, suhunet derecesi 
gölgede 37,3 dereceye kndar y(lksel
miştl. 

DUn ise hava birdenbire değiş.. 

mlşlir. Gcct> yarısından sonra hn. 
vayn hiiklm olan şimal riizgtın, su" 
hunct derecesini nn1 olnrak düşllr. 
mtlştUr. DUn en yüksek sıcaklık 

gölgede 23,2 dereceydi. 
7.aman znmnn ya~n haflr yn~ 

mur da rüzglinn serin serin e~mc• 
si ne sebep olmuştur. 

Yakalanan muhtekirler 
Nlşanta5ında hnkknllık yapnn Al. 

met Şaşm:ızın, fazla fintln ve gizli 
olıırak pirinç ile sücle ya~ snttılh 
h:ıhcr alınmış. tertlh:ıt üzerine cür~ 
mn meşhut halinde ~·akalanarnk 
Milli Korunma Müddeinmıımiliğinr 
vcrilm iştir. 

için Mckti\a muhitinde gezip toz
m:ıktn., .scrbestmrlzi hilsnU ist.ımnl 
etmekteydik. 

Sa.bahl::ı.n İngilizlerin bir idman 
yürilyilşü ynptmlnn (Gölü devret
mek) sporunu bir knç arkndnş btz 
de itiyat edind:k. Gölün cenup 
tarnfı koruhr.k ve diğer tnraflnrı 
Jmsa.1:n n.ks:ı.mile muhattı. Bazan 
gölde mahdut sandal tenemiüıleri 
yapınaık da mümkün oluyordu. 

'l'aytmiyoda iken gerek bizim 
ta.sera suooyln.mnızda.n ve değe:< i 
mus'.ld fuıtatlanndan Ahmet Aziz 
beyjn (ki elyevm lsta.nbulda Ada
cia oturuyormu.~}) teşkil edip emek 
''erdiği mandolin heyeü ve gettdt 
diğer mı.ıs.iki birlikleri, tiyn.tro a
matör tnıplan: hemen on beş gün
de bir müsamere tertip eder, !n. 
&::Jiz kolonisi de aynca, kadınlı 
erkekli trupl:ı.ri "e buna mukabele
lcn güztde za.bitmımımn bir kısmı
nı kendi klüplcrinde tertip ettik
ler! müsa.m~lere davet ederler
di. K~ltklı h~ ve medent eğlen
tile-rle z.arr..an geçlıilebiılyiordıı. 
Mekti!ad:ı. ise bizim subay kampı 
olmaması sebeb!'e Türk divertls
man heyetleri ynp:mıık imkanını 
vermemişti. 

Ynlntz bura.da İngilizlerın dalı<\ 
vasi olan koloniler:i her vesi'e ile 
cidden şayanı temaşa sahnel:er ter
tip ediyor, hoş vakitler geçirilebi
liyordu. Mektils.da.ki alay subay
lnrmm ve memur ailelerinin bazr -
lel'ı ::emiyet şerefine rudikla.n rol
lerde ta.gnn.ailerile g5nüllerl ı;;en -
kndiriyor, ve bu kadm aza.ya in-
2im:ı.m eden İngiliz eonilerlıün tcb 

(Deuamı var) 

rünruesi pek göze batnıu. 
t'akat yer yüzünde a n 

ı;oouğa blle meme ,.eıiknıedren, 

milletler hak \ 'e istDtWinhı per 
lıizle, onıçla ınacağma da isimse· 
yi lnaııdırım.k knbif olmaz. 

Gandi, dün yine kon Uzun 
susuşlar ve SÜ 'li o~ 
hürlü sğzı açddı. 

Ne dese beğcnintnhf 
ltülen t'~vhcrler ~lardrr: 

- 1ngilf.7Jer, H"ındistı:mdaa. ~
malıdırlar. Ama JDnt ~mırlann 
bugün tehi~ \W'. Japonlar, bise 
saldırmak lçın fırsat kolluyorlar. 
Ilindlstaı:ıın mUd:ı/aa&I bakmımdu 
lngil erin bumda kabnalal'I 
znndır! 

DUn garip, 
buod:ın ftör ter. 
tibine bilmem nıstlanır mıf mnt 
uğrunda kan döken bil' giJt.e.re
yl, ncakı sonra onıdan ldın ve ne 
halda çılaıncah? Vat.oıııamıı 
kalannm , 4tohı Yel 86 
miid&faa. eıderOOr, ister f9t.anes 
sonra, o mUibfaayı yapulann llı
l~lannt o~k minnetle db ~
ler. 

Ren, ten kenıli pa -om. 
dl,, nhı ~ bir işini uhnmıı p• 
öır. Hele q son ~teri b.rpsaııil& 
benhnle bel"&bt?r akı1 ve maıllbi 
da pes ede1"9e ~ mu! 

HAKK.1 SOHA GBZGIJf 

Em~iyet mudurleli 
arasında 

nakil ve tayinler 
Ankara, 21 (Valat :mubatılrtndm). 

Emniyet mUdü.riert a.nuımda bul 
yln ve D&klller <>lmU.§tm', blld1d7o. 
rum: 

Gaziantep '1mnl)'et mlldUrlQIUDc L 
kinci daire re1s1 Arif Kare.taQ, Kon
ya emniyet mlldll.r'ltıgtllıo Yayım Ye 

Baııun mllteb.aa&ııı ~ttlıı Era)'dm, 
b.l.riDCI mnı! emniyet mU:iUrlQğilDe 11. 
çUncü dalre relııi NecaU Doğu. tirin. 
el sınıf eQUll)'Ct mUdllrlQIUDc dördUn 
cıı eubo mlldllrll Sa.lA.hnttiıı Korkut. 
Yayuı bUroısu tedkik mUt.ehaıııa.ı.:u..ıgı... 

na hukuk illeri mtldUril Oent C&vil 
Kubalı, ~d oubo mUdUrlllğtlne 

Malatya mUdUrU Naaım Arda, yedln. 
C1 §U'be mUdllrUlğilne Bayhan kayma 
kamı Hikmet Tor, hukuk l§lcrt mU. 
dUrlU#UnO hAk1m Haydar SoyaaJ. Qo. 
rum emniyet mUdUrlllğilııe Trakya 
umumi mUfetU§llği emııı,.t ıı:ı.Qpvtr 
muaviııl Zekc.riya Kus, ~ em. 
niyet mUdUrlllğtlnc Trabzon mUdllril 
Haml Konerralp, Aydın mUdllrlQC'U -
ne Hatay mUdUrO lbra.hUn Alancı, 

tıcUnc1l l'JDlJf ehniyet mUdUrlUBQD 
Konya emniyet mUdllrU Hadi ıı:ray. 
bar, 1lçUncü sını:f emniyet mUdU?1n. 
ğllne Aydın mUdUrU Ekrem Rollas, 

Balıkcslr emniyet mUdllrlUğllne 7e -
dincl ·§Ubc mUdllrU Tacettin Ortaç, 
dördUncU daire relsllgtne eskt be§in
cı ııube mUdUrü Mecit Conerdem. Ha 
tay emniyet mUdUrlug11ne Enunım. 
d:ı.n Mehmet .AU OrkuO, Trabzon cm 
niyet mQdllrUlğline Samsun cıml)'ct 

mUdürO Tevtik Ancan, Mo.latyn Uçlin 
cU sınıf emniyet mUdllrlllğUnc Anka. 
ra birin<:! §Ubo '11UdUrü Sabri Sozer, 
Urfa emniyet mUdUrlllğtlne Çorum -
dan İzzettin Batuk, Uc;UncU §Ube mü. 
dUrlU,tüne ml\hAIU idareler §Ubo mU 
dUrlerindcn Sllliıymnn Sargut, ~r • 
dUncU sıncf t11mnlyet ı;nUdUrlUğUıu.• 

Urla emniyet mUdUrU ŞUkrO Akyo:, 
emniyet umum mUdllrlUğU muavinli
ğine mUlkiya mutettljlerlndcn Hayrı 
Orhun lklnel daire reisliğine devlet 
gfırası rnur.vinlcrlnden Şe\•kct öz 
malp UçUncU daire relsllğtnc üçüncü 
gubo mUtlUrO Ata naklen tayin edil 
ml§lerdlt'. 

Muğla ve Fethiyede 
zelzele 

Muğla, 23 (A.A.) - Dün öğledcr 
sonrn şehrimizde iki, Fethiycde hi• 
defa şidıfeUi sarsıntı olmuştur. 1f • 
sor yoktur. 

Mevlidi şerif 
Adliye mukaveltı.t muharrirlerin. 

den merhum Şevket Beyin refikası 
ve öğretmen Meliha Su ile MUzeh.. 
her Clllsunun ıı.nnclerl Refi zade 
tz:ı.et Bey kızı: Bayan 

Refika 
nın ölUmUnUn kırkma tesadUf eden 
25.6.194% Pergcmbc günU ikindi nn. 
mnzmı mUtea.klp merhwnenln ru. , 
hunıı ltha.f edilmek üzere mevlidi 
§Crlf kıraat olunacağından mcrhu • 
meyi sevenlerle, arzu edenlerin Be. 
§lktqta, Aluırctlerde Hazım efendı 

1 
camii ~rtflni teşrınert rica olunur 

(40270) 



-,_ .. 

Ot.omobıil Yolinitl evi 5niinde 
durdu.. Ka.d31' indi ve gen~ kıza 
inmesi içiu yardJm etti. Kelemen 
daha. evvel inmiş evin ka.pmnı ça. 
hyordu bile .• tJa. otomobilde kal
m.qıtr .• Di?'ekslyon ~ndan s.tırktp 
ka.pJdan başuu uz.attı ve: 

- Gllle güle lrllçU'k Yoli, dedi.. 
En ya.kın bir zamanda beni gör
mr$e ~inen memnun olurum. 

El sık:ştılar. 
- Allah raha.t.hk versin. 
Kadar hAıla: "Şimdi söylesem 

mi?., diye dfi.,.ıııünliyoniu. Ve bu .sı
rada. avucu içinde olan genç la
zm elimn kendi kendine yavaş ya. 
vaş ağız.m.a doğru kalktığını his
setti, kUÇ'ilic bt-ynz el bu oe-Jtilde 
cesare verici bir halıle az daha yiik 
scllnce Kadar eğildi ve bu küçük 
eli öptü, gözlerini lrnldırdıilı zaman 
YoJinin yeşil nazarlarını gözlerinde 
buldu. Kelemen otomobilin kapısın· 
da bu mnnzarayı dikkalli, dü~ün • 
celi ve hintz garip bir halle seyre
diyordu. 

Kadar, Yollnin karı.sının daveti • 
ne hemen iki gün zarfındn icabet 
etmiyecf'itinl pekAlll hissediyordu. 
Halta gelmesini hlc beklemiyordu 
bile .. fııkat üçüncii günii akşamı be 
kJemediği bir hadise oldu. lı:ı ınaro 
iten kaplı küçük ncandnsmı çıka • 
rarak: 

- ls\'lcrede birisine yazalmı mı, 
«tedi. Yok~ hnreket ettiğimizi bil • 
'ıfirlr telgraf kAfi ~elir nıl 7 

Kadarı derlıal bir endi,edir kap. 
ladı. Eğer bu fiı; gün zarfında her 
znm:ınki gibi caddelerde dolaşmış 
olnydı, muhaldcnk ki Yoliye rast • 
lıırdı. Ve işte !!İmdi yolculuktan 
bebsediyorlardı. 

- Sen bilirsin lla, tl.edi •. ha lş 
i(f n bir meoktup ynıabitlriı .. 

Ve derhal su<ıtu .• 
- Şu halde Sen Morh:'e yazalım .• 
~i bu kış hakkında ne dfü~ünü • 
yor:ron1 Engelbergde mi kalalım' 

Kadar ceTnp vennedf, bir müddet 
masanın üıerlnde duran ingiliıce 

guetelcri karıştınh, sonra kabul 
clmi.J gi!Ji: 

- Evet.. olur. 
Diye mırııdnndı, lıa şilclyet etti. 
- Fakat ıır-n gaz.ete okuyor, be • 

nim ~zlcrlın~ ~tolcmlyorsun bUe. 
Hen arhk Peştcde kafi milttard1l 
knldıAımız konaatiodeyim •• Sen de 
ııynı fikirde deı:iil misin 1 

Kadar ~aıcteyi katladı: 
- Doğru, ılcdi, fak:ı.t daha evv l 

bir kere şu işi tetkik etmek istiyo. 
rom. Dün de bu iş için alboyla te
lefonla görüştüm, 

İla birıız soğuk bfr tın-zda: 
- Nasıl, dedi, bu işle meşgul mu 

olocakııın •. ııh .• güzel.. 
Kadar derlıol cevarıverdi: 
- Uwn boylu meşgul olacağımı 

zannetmiyorum. Fakat muhakkak 
ki bir &ere tetkik etmeliyim •. Albay 
(ta nynı ln\•siycde btr.nndu. 

- Alhııy işi görmeden fikir n • 
remez, diye l!fı itiraz elli. ~nama. 
fib değerse işle aHıkadar ol.. Bn hu 
susta y:ılntt sen kıırar verebilecek 
vaziycttc.'iin. 

Ye masanın üzerinden sazekyi 
alarak lUh·e etti: 

- Sen madem ki bir menfaat 
lfÖriiyonmn, tetktk et- bana sorar • 
san hen bu işte hiçbir netice göre. 
mlyonıııı. 

Kadar cevap vermedi. IJA sahayı 
boş bulu nen dc,·am etli: 

- .Albayın tavsfyedc buJun.ma.~ı 

gfilünc .. sano hnşkn nnsıl c-evap '\'C

rehilirdi. Tahil bir kere tetkik et 
enteresan bulursan bağlan •• demiş • 
tir. Fıık:ıt düşün ki bi:ı: Avrupa Ju. 
tası ür.erindc ll7.tın vnrleli iş!C're baL 
lanamn;t·ız. 

Mevımhah.<ı i~ avukat Zendenin 
bir teklifinden ibaretti. Aruknt Zen 
de iki gün evvel l<endilerine tel~ 
fon tmi,, ~ılthırtlarını uzun uzun 
sorduktan sonra eğer ra.hal-ıız et • 
meuie bir iş lı;fo Knrlar ile görüş.o 
mek istediğini ı;öyJcmişti. Kadar bu 
ı:iyareti bir nezaket eııeri olsun di. 
ye kabul o'.ınişti .. avulc1ıtm bu ziya
reotini hal>er verince fla: 

- 7.enıd.c hangisi1 
Diye sormu~. Kad&r bir hayli 

mii.,külnt çektikten sonra: 
-Canım, sana nasıl tarif ede • 

Yim, şu siyah bıyık!~ biraz fazla 
konuş:ın .• 

Nihn;t·et Zende gelmişti Gelirken 
ıle İlaya hir büyük buket getirmiş, 
fakat tıa ?ıfrıdaın Simon ile birlH"'e 
f)ktığı zaman buketi şnh<1cn vere • 
mcdiıııne cirJdC'n Ü7ülmüştü. Sonra 
ılo teklifini anlatmıştı. 7.cndc nvu _ 
kothktan mnnda bilhassa ar:ızi clım 

ve satım TC her türlü inşaatın u~· 
raşlığını Anlatıyor, elinde çok vQ<;İ 

ve çok kllr temin edebilecek ı,ıer 

olduğunu sl>ylüyordu. Kadar Zen -
dPnin çot urun süren ~5zler· · i 
ka~alınl:ırını ıücliikle apt~ 
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Çeviren: Muzaller Acar 

diııic:mi.,H. Konuşma sırasında bir 
ara gülerek: 

- Ben Peştedc arazi alıp inşaat 
mı yapayım? . 

Diye sormuş, fakat nazarları av·J. 
katın yüzüne takılınca tebessiiınü 
lı "rdcn sönmiiştü. Aklınn ievkaladc 
hır fikir gelmiş 'e ıic.rhal ceTabını 
de:i. tirerek: 

- Dinle Zende, demişti. İlk na 
zarda tabii sana prensip itibariyle 
bile bir cevap verıiicmc inıkiın ol. 
modıllıııı görmek kabildir. Benim 
kararım, Peştede bir iki harta ka • 
lıp eğlenmekti. Bura-do herhangi bir 
işe bnğlaıııııam lı;in cid<ll'n bir se -
bep yoktur, Fakat •.• 

Gözleri yeniden dalmıştı. Dört 
hoflndanbcri Peştede olduklarını ,.c 
Yolinin evvclisi günkü gezintiden 
sonra lılilii klefon etmemiş olduğu. 
nu dü iin üyordu. Sözüne devamla: 

- Fak:ıt, dedi. Senin hahsetıiğin 
bu işi bir kere IC'!Jtik ederim ve e. 
ıter <'nleresan bulursam .•. 

Zen.denin yüzü güliıyor, göztnklc
rinin nltında siyah küçük gözleri 
parıldıyordu. 

- Bu iş üzerinde dururuz, do'\ -
lum, sen hir kere tetkik et de •• dc-
di.. bana gellnc.e. ben her zam ı 
emrine amadeyim. 

Ve telefonla göriişmek üzere ıın. 

lnştılar. 

Du i~len bnhsettikden ve tın He 
görüşmest bittikten son.ra Kadar 
balkona çı?:arak Tunn sahilcrinin 
sabah h:ılini seyrcıtti. Kendi kendi• 
ne: "Bir iki güne J.nrJ:ır gidec.c~iz, 

dcJi .• Esasen burada knlmnmız için 
hiçbir sebep yok. Ancak ~·eter ki .• " 
Sanki :saçma diişiincclerini koğmıık 

isliyormuş gibi eliyle bir hareket 
yaptı ve şöyle uüşünmeğe devam 
etti: "Çok yakında 1sviççreye Sen 
M.orige Filme veya Engebergc gide
ceğiz •. nihayet önümüzdeki hafta _ 
nın ortasında muhakkak hareket et 

memlz lazım. 
Ve tren tarif.esini bulmak için 

:ı;:ıhırsızlı.ldn içeriye girdi, fakat bt•. 
lamndı. "Acııba nereye koym11ştu(11" 
diye düşündü, belki de llamn oda • 
aındııdır.," ftıkat bütün arnmn~ına 
rağmen bir tfırlil 1arifl"vi hulama • 
dı .. sııatinc haktı, bir kadeh daha 
kon:rak itti ve sonra şapkasını a _ 
}orak çıktı.. Kadınlar kcndiı;ini 

öğle vakti p:ıst:ıne<le hekliyecekl~r

cli. Biraz dolnştı. Halbuki böyle mlı
kemmel bir lıavadn dalflara çıkmwk 
Yeya deniz k.enanndn gezinmek ne 
gü7.C'I olurdu. 

Pastahanede tıa ile Madam Sl
monu buldu. 

-Ne var ne yok? 
Diye lla derhal sordu.. Kadar 

içinden bir sesind ''Gitmemi.z ıa.. 
mn .... dediğini lrlssetmt>smc rağ. 
men daha kuvvetli bir hissin tesi
ri altmda kalarak: 

- Henüz kati bir şey söyliye. 
mem, dedi, b~ kere ~ tetkik 18.
zı.m •• tık n:ızsrda entcrcs.:ı.-ı göni. 
nilyor •. 

Madam Sim.on: 
- Peştede daha ne kadar kala. 

eaksmız? 

Diye sordu. Karlar: 
- Vallahi ben de bilmiyorum, 

diye cevap verdi. lsviçreye hare
ket etmek üzere hazrr gibi>iz, fa
kat ben bu Ş hlr kere tetkik et
mek için daha bir kaç gün bur.a.. 
da kalnuı.ğı a."'ZU ederim. 

Yoli erte.$ gün de görünmedi 
ve Kadar lro.rısmm ~ ile ts. 
viçreye mektup yam.rken bu ~k
tubu göndermenin tamamen fa.y
dııı:ız olduğuna ve Zendenin ehem 
miy~tsiz teklifini baha.ne ederek 
daha bir kaç glln, belki de doha 
fazla. Peştede ka.lacağma inanı
yor ve "Zcndeyi de kandıracağım, 
çllnkU teklif olunacak işi muhsk-

1 Bugünkü radyo 

7,80 Program 7,83 Radyo salon or. · 
k< lra.ııı 7,415 ajana 8,00 Radyo salon 
orhestra&ı devamı 8,l:S.8,30 Evin san 
u. 12,30 Program 12,83 Saz eserleri 
12,415 ajans 13,00.13,30 Şarkı ve tür. 
kWer. 18,00 Program 18,03 Radyo 
dana orkestrası 18,415 Kaa~ık m& • 
kamıordnn §arkılar 19,30 Habeller 
19,415 Serbest 10 dakika 19,1515 Puıl 

heyeti 20,15 Radyo gazeteai 20,45 bir 
bal ktUrküa'.l öğreniyoruz 21,00 Zira. 
at t:ı.kvlmJ 21,10 fasıl h,.yetı 21/lO ı 

k':l".Umıa 21,,!5 ı.ıy~etıcUnıhur t:ın. I 
dosu 22.SC Hahcrler 22,4u.22 öO ya.

1

1 
rmkl program ve kapanış. 

Konsol v<.'ya kuyruklu bir piya. 
no aranıyor. ~2060 No.ya t.elefou. 

Piyano akort~usu 
Mehmet Özgnt 

Katip aranıyor 
Bir otell id.ııN edecek ve kefalet 

verebilecek bir ktl.tibe ihtiyaç vardır. 
Mtıraaı.a.t Tı•l: 2%4-llS 

(40276) 

Temlı; İ~"EMBE, PAÇA ve KO. 
KOREÇ y~lc •~UY"' uıva.tm btr 
defa Slrkecl Hamldlye TramV&y cad.. 
desi 16 numaralı İSTASYON lŞ~ 
BECl Salonuna. uğramaları tavsiye 
olunur. 

bipleri Hristo, Alclto, Va&ll 
(40298) 

'tııtanbul lklnct tcra Memurluğun. 
dan: 

42/1539 

Bir borçtan dolayı mahcuz Ye pa. 
raya çevrilmesine karar verilen lkl 
adet tencere ve tabak ve tepsi ve 
kavanoz ve.ıalr eşyanm 29.6.942 pa. 
zarteııi günU saat 15-17 de birinci. a. 
çık arttırmuaı Galatada 1nhl$arlar 
ldııresl bllrosunda birinci açık arttır. 
masr lem kılınacaktır. 

Muhammen Iuyınetlnln % 75 ini 
bulmadığı taktirde ikinci arttırmaııı 
3.7.942 cuma günU ayni saatte ve ay. 
ni yerde icra kılınacağından ı.tekll. 
leriiı mezkQr snatte mahaUl.nde hazır 
bulunacak memuruna mUra.caatian 
ilA.n olunur. ( 40279) 

bt.anbul Asliye U net Hukuk !falı 
kemeslnden: 
9'2/~31 

MUddel: !brahlm Ziya özbekkan: 
Etlbank kUUlphane memuru. 

MUddeic.leyh: Mahinev namı diğer 

H:aröy Felloz: Nl§antaşı Rumell cad
desi S2 ~o. da. lken·htılen meçhulde. 

Müddei İbrahim Zlya tarafından 

mUddeltıley Mahlnev aleyhine ~ııan 
İhtar davııama. alt ıırzuhal ııuretl 

mUddelalayhe tebliğ edilmek Uzcre 
yazılı adresine gönderilmişse de mu. 
malleyhin mezkQr lkaıııet.gtl.hmı terk 
ile semti meçhule gıtt1ğinin bcyanUe 
la<re kılınması üzerine Hukuk UııulU 
Muhakemeleri Kanununun 141, 142, 
H3 ve 183 Uncll maddclıerlne tevtl • , 
kan iade kılınan davn. arzuhali ne 
muhakeme gilnUnU g'österir davetiye 
varakasının mahkeme dlvanhııncalne 

asılmnınna ,.e 942/431 r.umaradr. ka. 
yıtlt ı~bu ua~aya m&dde:aıeyhl.n la 

gün lçlndo cevap vermcsıne l:arıı.r ve
rilmlı ve bermuclbi karar arzuhn.1 L 
le davetiye varakıısı mahkeme divan 
hn.ıesine nsılmııı olmakla mumaileyh 
Mahlnev'e yukanda yazılı mUddet zar 
fındtı. davaya cevap vererek tahklk&t 
lçlrı: tayin kılman 13.7.942 Pazart<ısl 
günü saat 9.30 dıı mahkememizde hn. 
zır bulunması veya kanunt bir vekil 
göndermesi llizumu tebliğ yeri.ne gcı; 
mek U7.ere \lan olunur. ( 40277) 

ka kkcıbul etmiyeeeğim, mutta.!ıı ı ... -------------.. 
atlatacağım, hayı da böyle atlat-

, . BurJtş.!IJ!luklarmı.~ 
JN a-s-fl 

G<ide-

TURKiYE iŞ BANK ASI 
1MI ~ 

Kücük Ta8arruf 1 adet 2000 LlralJJI - 2000.- Un 

Hesenlan • • 1000 • -~ . 
1 • 100 • - uıoo.--

UM! ~RMIİYB PLAN> • • GOO • - uıoo.-- .. 
KF.ŞtDELEKı t Şobal, t 10 • 2tıO • - ıooo.- • 

UnJ'1S, !ıtnntoa, ı tkıo. 
&O • lOG • - tooo.-- • 
GC .. ao • - JOOQ,- • 

c1fqıtıı ~IDdi *• • • - 0000.- • 
,.pıtır. 20CI • ıo 

" - 2000- • 

lnhisarlaı· Umum Müdürlüğünden 

hassıslarının ve 

'özde • ·suruşuk
luklara karşı " 
müstahzaratın 

EViMDE Y.tPIUCll 
IASIT BiR TEDAVi l l!Allll~~YOI ... 

/Akşamlan 
yatmazdan ev. 
vel, terkibine 
genç• hayvan-· 
lann hı.iceyre} 
lerlnden 1stih
rnç edilen Bİ
OCEL karı~tı

rılm.ış bir krem 
atblk ıı.... ediyo

rum. Bu, tıpkı 

'\: 

·mi\ . •• 

1 clld1n1zin Bİ
OCEL'i l;.J gtbi- ~-L:llıı!ll!:mm• 
dir. 81hrlfunız 
olan 4'bu cevher"'sıı.ycslnde zayıfla-• . 

1 

mış • cUcilnlz brslcnccek, tazelcşlp 
gençleşecek .... Bu clld gıdası, b\ltün 
dünyada tanınmı~ bir ctld :rnüte-

1 
hassısı tarntınd:ı.n keşt ve hıı.U ha

• zırdıı. pembe renktekl Tokalon kre
ı rnlnln terkibine ithal edllmlştlr. 
ı Her ~ nkşam yatmazdan evvel ye-

l gftne clld gıdası olan bu BİOCEL'll 
kreml kullanınız. Sabahlan ""'dn 
beyaz , Tenktekl Tokalon krcmlnl 
kullanınız. o. clldl besler. nçık me 
samelert sıkl ştırır ve cMakyaJ> 
için mümkün olan en mükemmel 
blr esas t~kll eder. Bu 1k1 kremirif 
lstlmaUnde müessir neticeler g~~ 
rantllldlr . ..Aksi halde verdlğinizı 
paranın ikl misli iade olunur. 

in.tihanla memur alınacaktır I 1 
ı. - Tıışra tC§kllAtımızdtıki mtinhAJ memurlyeUm" için 2.7.942 percem. l lıoiiiıoıııii_....iiii.iiiio...i...,m..==o:i==:=::==:..ı=.:~ 

.uıoız barp Oi!WU LUtu...ıc.nı ... ~·.fd... bo "llae mezunları., ve 8.7.G42 cuma günU orta mektep mezunları ar.>amda 
saat 13 de Sirkecide 1nhlso.rlıır memurin kursu binasında bir imtihan ya. de bölüğünden alml§ olJu(;'um asker

lik tezkeremi zayi ettim. Ycnialni çı.. 
pıln.caktır, 

karacağımdıın eskinin hükmü olınn • 2. - Ta.tip olanlar bır dilekçe, evrakı mU.Sbite ve Ud !otogratı& birlik. 
te zat l§lcrl §Ubt'mlzc müracaat etmelidir. dığı ilA.n olunur. 

3. - lmtiha.na glrmek isteyenlerin &§ağıda yazılı vaaıt ve §&l'Uan Galata Arap camlı1 Yemenlclll".rde 
ıuu.z olmaları I!zımdır: 

A. - Lise veya orta mektep mezunu olmo.k, 
B. - 18 ya§tnl bilirmiş olmak ve kırkbeş yaşmdıın yuknrı olmamak, 
C. - Vazl!c lfll8ına m!l.nJ bir hali bulunmamak, 
D. - Aakerllğl.n.l yapm~ oımalt veya mUeccel bulunmak ve bilhaasa 

her lkl hal~ de &on yoklamıılarmı nüfus cllzdnnına kaydctUrml§ olmak. 
<i. - 1u::.tlhanda knZ3nanların muva.tfakryot ve tahsil vaziyetlerine glS. 

re baremdeki dereceler üzcrl.nden Ucretlert tesblt edilerek arra.ıılyle tAyt.n. 
ıer. yapılır. 

ıs. - Mürncaa.tıar l.7.9!l2 çarpmb& günU ak§amına kadar kabu.1 edilir. 
(6519) 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü ilanları 

iZMtT HATTI 

Umum 

Yalnız bu haftaya mııhsus olmak U:ı:ere 215.6.Dil Perşembe gtlnkU İz. 
mit Postaın ynpılmıyncaktır. (6862) 

lstanbul mıntaka ticaret müdürlüğünden 
Ellerinde Haşha§ tohumu bulunanlann nazarı dikkatine 

1. - Ellerinde 941 ve daha evvelki yıllar mahsulll Hn§haş tohumu bu.. 
Junanlardan mollıırmı ihraç etmek isteyenlerin 3G.6,942 günU akşamına 

ka~r Sirkectde Liman hanında ihracat Baş kontrolörlUğllne birer beyan. 
mroe ilo mUrıı.can.t ederek c;:uvallad1kları ve usuıu -.c;:hlle b."Ul'gun mfihUr_ 
ıer:nl t"lttıldnn mallarını muııyene ettirerek milblil'letUra1elcr1, 

2. - - Bu müddet zar!mda mUrac:.a tın. nıUhUrlettirilrnıyen ınallarm 
ll42 -943 yılı mııh.sulU yağlı tohumların ta.bi tutulacakları ihraç fiyatı re_ 
ilmlne mUtcn.llik 56 No. lu slrkUler hilkUmlC'rine göre muamele göreceği 

tebUğ olunur. 
.NOT: Beywınamc formUlle.rl Slrl.eeı Liman hanmda lhııwıa.t b&'}kon. 

trolörlüğUnde vt'yıı. öruer Ablt h:ınında ltıw.IAt vo ihracatçılar birliği umu-
mi ltAtlpliğlİıdon alnıablllr. (68-IS) 

[ latanbul Belediyesi ilanlan 

DarUlAc<ızc mUeı;seseslnln yıllık ihtiyacı için ıılmacıık (1500) kilo ku. 
ru llzUm nçık eksiltmeye konulmuştur. Tahmln bedeli (1200) Ura ve il\t 
temlnatJ (llO) lıradır. 

ownara 81 ~ Rhell Dursun Dl.rck 
31'7 tevelllitlli (41lı74) 

~~~ 

F1ı.Uh nüfus do.lresinden almış oL 
duğum nüiua cU..Jıınrnu zııyi ettim. 
Y enlsin.I aln.cnğımdnn eskısınln hUk • 
mu yoktur, 

828 doğumla Ragıp oğlu Tevtlk 
ın r (4.0275) 

• * * 
1939 sencııindo UskUdar ikinci orta 

okulunun Uı;UncU smıfmdıuı aldığtm 
tasdl..kııamcml zayi ettim.. Yenlsl.ni 
aıacağımdan esklıılnln bUkmU yok. 
tur. 

.Nclıahat Çelikpazı (40278) 

"'*. 
Beyo:ıu M.a.lınUdUrlUğUnden ııldı.. 

ğım 13!l7 oumarnlı m:ıo.ş kuponunda 
kuııandığım tatbik mUhUrUmU zayi 
ettim. Yenlalni alo.cağrmdan eskisi • 
nin bükmU yoktur. 

l\lebnıot Orbey (402'2Z) 

*** Manisa 16 ncı fırkadan aldığım as-
kerlik terhis tezkeremi zayi ettim. 
Yenlsinl alacnğı.ından esklsinln bUk. 
mu yoktur. • 

İlta.ııbul T8htBllcle Paçaeı aokak 
ıs numarad:ı Meıhmet oğlu 1825 
tovellUtIU F..mln Hayıpl!ır (40269) 

*** Beyoğlu Galata nüfus memurluğun 
dan ııldığrm ııUtu.s k.a.ğıdımt zayi et.. 
Um. Yenisini alaca~dan csklsl.nl.n 
hUkmU yoktur, 

Galata Yllksek kaldınm 88 numa. 
rada Klrkor Karagöz oğlu 

(40266) 

mış olacağmn. Tabii muvaffak ola. ' 
hitırsem ..... 

Diye dilştlnüyordu. 

lST Allı"'CUl. BORSA SiNiN 

ıs--.--eıı Fiyatı.an 

Aı;dıt ve Kapanıfl 1 

Şartname Zabıt ve Muııme1At MUdUrlUğU kaleminde glSrlll ... 'blllr. 
1Mle 9.7.942 Pervcmbc gilnQ saı:.t 14 de Daimi Encnmeııde yapıla. 

caktrr. 

Beyoğlu nü!us memurluğundan aı. 
dığtm nüfus kll.ğıdım ile Beyoğlu 

malmUdUrlUğUnclcn aldığım 8612 nu • 
maralı mn!Ql cUzdnnrm ve tatbik mO 
h lirUmU ve Beyoğlu askerlik şubcaln... 
den aldığım tutUn kAğldım tramvay 
ve tUııel pasomu ve elemek karnemi 
za~1 ettim. Yenileri.Dl alac:ı~dnn 

eskllcrlnl.n hUkmU yoktur. 

Bir buçuk serıe-denheri tıa işler- 1 

le şahsan mc~gu) olnıu)or, ancak 
evde konuşula.nJıı.rda.n umumi bir 1 
maliunata 8'.lhip bulunuyordu. j 

Fıı.ka.t bu Zende i5iyle biraz tı- • 

lfıka.d:ı.r olurs adaba ilk dak';Jcada 
bunun im1'fuısız. lüzumsuz bi.r iş 
a'dutnınu anlardı. Onun için İlayt 
kandırm:ı.k kolav değildi. Moı:ele 
tlanm bu işle aTfikadar olup olma. 
dığm• önrı:nmckti. 11.a me11~ul olup 

Londra 1 Sterlin 15.24 

Ntıvyork 100 Dolar 130.70 

Mndrid 100 Pezeta 12.93715 

Cenevre 100 İsviçre Fr. 30.70 

Stokholm 100 İsveç Kr. Sl.16 

ESllill VE TAHV1LAT 

da vaziyet meydana çrkt•ğı zaman 
vereceği cevabı da evve den hazrr- Çocuklu bir ailede ev Lşlc-
lamıı>lr Ba.za.n kendrini de k'l.-•· tine bakabilecek 30 • 35 yaş 
dtrdığı bu cevap şu idi: "Memle- lannı1a bir Laytma ihtiyaç 
ketime. doğun bU>iidüğüm bu şeb. ı vardır. Talip c, anların Vakıt 

matbaa.ııı v .. znedan Behrarr. re ev kUı:;iik hizmeti yapmak i!'!ti· 
Uzcan's müracaat Pylcmesi . 

:yorum. ... diyecekti. ı--------.. (Deva,,,, MI') 

1 

Taliplerin ilk teminat rn:ıkbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı ıt\.

zımnclen diğer vesikalıuiyltı ihale gUnU muayyen saatta Dalmt Encllmen.. 
..:c bulunınnları. (6864) 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

l 
l\llkdan 

adet Olnsl 
Bel kayışı 

Tahmin bed"ll 
Lira Ku. 
2522 00 . 

ilk temlnııt 
Lira. Ku. 

776 
776 
776 

Palaska omuz kayt§t 
SUngUIUk 

Yf'kfln 

1164 00 ~ 
620 so 

4800 80 828 ı . 
Cinsi, mlkdnn ve tahmin bcdcllerlle ilk teminatı yukarda yazılı tıç 

knlem malzame 10.7,942 cuma güntl saııt 15 de !stanbul Taksimde Komla. 
'·om:nıuzun bulunduğu mahalde açık eksiltme ile alınacaktır. 

Numuneleri her gUn komlsyonumııZda g!lrtililr, §artnamesl parasız 

aıınır. 

tsteklllcrin temi.nal mt'ktup veya makbuzlarllc ekailtme gUn ve saa. 
tl.ndl" komtsyonumuzn. gelmelerL • (6858) 

~ op.hane, Karabaş Kutucu Kerim 
1 N o. da hnınll Artsın ( 4026'2) 

SAHİBi : ASI I f1S 
Basıldılı yer: \ AKll \fA TRAASI i 

Umumi Neşriyatı idare eden 

Refik Ahmet Seve1111il 


