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V qinfıton müzakereleri 

P·asif ik harp 
konseyi 
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Londranın tahminine göre 

Mısırın 

Çörçilin· iıtirakiyle 

·r oplanıyor Yazan: Asım Ua 

ısfİlÔ.Sl 
muharebesi 

başLaaı 
elden gidi,ir.i "dı.: ıı:tetıi bk dar

Kanada bqvekili 
V qingtona çağnldı 

AtU A'"Mll Kamarasmcla son 1 
Libya mağlUbiyeU .hakkmcla i7.a. 1 
bat verdi. İn~illz Bl!Ş'f'kil mm.\i. ı 
Dl bu izahat arasmda Tobruk'un 

be,, tabirl 11.e ifade «IJyor;. bu su. Vapgton, 24 (A.A) _ ıı. Ruzveıt
retle orta şurkta lngiltcı-e ~hı be- 1 in kA.tibl Blarly cUmhurrelainhı p L 
lir~e~ .ola.n tehli~enİI\ elıenmıi. flk harp kanaeyinl yarm için hU:sl 
3·etını an atm~!f Olulor. lçtimaa daveot etU~nl blldlrmlıtlr. 

Almanlann KapıızRJ'nan 
arlıcmnclan clolaıarak 

bir ihata hareketi 
yapacaklan sanılıyor 

Hbyada bır defa italya.nltırr, Earıy, J..I. Q!Srçll!n içtimada hazır bu 
ikinci bir def& Afmanl:ırla birHkı:o lunacağtnı ve Kanada ooıveldll Mac. 
İt.al.yanlan BL-ı~azil:e. kadar stireıi j kenzie Klııg'ln toplantıda b,tıunmak 
lngıllzl~re ne oldu ıi1 son taal"ru- üzere yola" çrkml§ oldufuııu ııtve et. 
ııun ba'md& ken<lilerL1i gıılip ,..._ mlştlr. 
ziyrtt.e 1'"1 ettikleri ha.ide bir Jıaf. 
ta, on glln sonra t:ımtersine döne. 
relt en büyük bir magliıbiyete nğ· 
J'1Mlıl.larrm jtJrafa mecbur oluyor. 
tarr Blr Fran<rz mecmuasının \'er
diği maJfiınuta bn.kılmıa Llbyada 
İngiliz ku\·vetlcrlnin hu rlefa mağ. 
lap olması yeni silah mesele91dlr: 

Sollum 

1 
şimalinde 

İngilizlerin Libya ceph~;ndc:ki 
tan klan mili<cmmeldi; fakat Al
nw11ar bu mükemmel tanka karşı 
da.ha mllkemmel bir tank tipi ge. 
timıişler! Öyle kJ Abnanlann çok 
ku\'\"etli lılr t.opla mllcehhez r>1an 
bu yeni ta.nklan ,1en1z sillhı ba.
lammdan bir mitlıya be-nzetlllrse 
İııgillzJerin hafil toplu tanklan 
onun kn.rşunnda kra\ nzör gibi ka
hyormtlf ,.e İngilizlerin ~an 

daha uzaktan göriinilr görünmez 
Almulann ym.I buıklan onlan 
kuvvetli t.opunun mennnerl ile tah
rip ediyonnu, ! 

Atli'nfn Avam bmanısmcb ver. 
tliği izahat arasında. böyle b'r ye. 
ili sillh meseleıdlle hJç temas edil-
111iyor. Onun ~İD Jt'ranslZ mecma· 
asının verd'ği malfmıatm ne (lere. 
celerde hakikate uygun olduğunu 
anlunal' mlbukUn değildir. 

Bununla beraber İllgllil "'-lvekD 
nnıadnintn söz'ıerinl nakleden telp 
rafla.mı satırları arumdan çıkan 
bir mana vardır kt bu da Ubyad:ı 
İngillzlerln Almanlarla ıtaıyaıılara 
karşı deniz ve ha'ıı ~ileri \is-
t ihaltiiftnü kaybetmlt ol~alamlrr, 
Böyle obna..aydı Tobrok deniz h. 
sn tngi'klerfn. ~ı;.nde olduğu bir 
r.ırada Abnanlarla 1talyanlar yttz. 
leree ldlometrelfk çöl yollarmdaa 
&Bker. silah '-e mecek getirerek 
yaptddan mticad~1eyi mtıvaffakt. 
Yetle netJ<"el~ncllremttlemi. 

Neteldm Tobruk ksybedlldfkten 
sonra 1nd1iz ~eteler! buradan 
bt:81enmt4k~ olan Mat 1anm da teh
likeye düştötllnU ~;vlemeiı- ba,_ 
ladı'ar. Tobruk gibi deniz lmn"t
leri ile :vardım edilebil~ en 
IDÜkf!Dlm;) bir ti~ fndllzJerin el;n. 
de iken müdafaa edllemlyen bir 
cephenin burası elden çıkarak ha
ıımı tarafm& geıçtikten sonra na
Aıl tutulabl'e<"eğine akıl ermez. 
Oiritten sonra yamı Malta adası 
da yfne bu hunnJarm eline ge. 
~ne ... 

Bu itibarla Tobmk'un kaybolu-
111 \'A J.1"17vadaki İngiliz ve hür 
Frıtnsız ~rnwetlerlnin bozulu,u şim. 
diye kadar u çok iki muhasım ta
raf arasında m1n~nell bfr \'afi• 

Yett.e duran deniz ve hava iistün
ltiğttniin artık l..ibyada ve Akde
nbdc Alman 1arla ıtatvanlar tara
tma ~it" ollllflSr gibi bir mana 
ifade ettiği i(lnd'r ki müh!mdir. 
Şu hlde bon<lan sonra M'8mn 
miidafaa edllebi~j lf,'in gM.e t:ar
puı ba han ve df'ftiz F. .. fma sti
ratle çare halmı\k limndJJ', 

Acaba · ladHzler Amerfkanm 
yardnnı ile bu mafı tamir işin. 
de gereken aUratl gösterebi1~
ler midir? Yoksa timdlve kadar 
oldnğu gib' yl'» geri 'k:ılacakla.r 
mmır! Tabii hala h§dfseler oo
vap l'erecektlr. Anc.-ak fnl'ili?. Ba!J
\'ekll muavini Atı• Al"tUD Kamına· 
l!lıo<lııki ;izahatı arasmda J ibvad.ı.ki 
tn,!?lllz Jnıvvetlr-'f'inin çok tank kay. 
bettlğf nl sö:rlem'"tlr. Bo da tamir 
etli'eoek zaafm kolay bir f!IJ ohna
drğnn gös~ ayrı bir delildir. 

Almanlarfa fta~ll\J'a gePnce, 
onlar b!r ktıre l.Jbyadald ln.ıtaiır. 
ınUdafaa hatlarmı hozdaktau ,.e 
burada bir ne'i panik yarathktan 
sonra ın~i'izlerfn ve Amerlkahla
nn kendl'erln' toplamalanna im
kin hml!mı:ıda.n hıı!'be devam 
ec1eft'lr SUl'e'.V!'e kadar yürümek 
pl.5nı UzP.rindedlrler. Bu ltlhar1a 
tfmdill' har'!>ln !IJJkl~t merkm Av-
111J1dan om '31'ka g~, _..Pbi 
görlbmıekteclfr. 

KonUfDIAlama en mWılml 

J401ıdra, M (A.A.) - B. B. C: 
DUn 3~ Ruzvelt ile Çön;ll, ko· 
nuşmal.annm en mUhimmini yarı
mı§lıu-..iır. Bu konupıada ticaret 
\'llpurhn mnıclesi konuıulm~ • 
tur. 

Baneltta JDMajı 

VAflngtoa, M (A.A.) - Nevyork. 
ta 20.000 kifi önUnde Hopktnı, relı 
Ruzveltln yanmdan dah& fimdl ayrll· 
dım, glSrU~melerin yeg&.ne hedetl ta. 
arruz st:-atejlsin!n hazırlanmasıdır 

demlf ve relaln a.gıığıdakl ıu mesajı~ı 
okumuıtur: 

''Rualara, harp Dlflydanmda blle 
yardım edeceğiz. Taarruza. tam vak. 
tlntle ge~eceğiz ve Ruı cephut hiçbir 
akit yanlmrya.caktır • ., 

Çine alt meeeleler 

Vatfııgtoa, H (A.A) - Haıtcfye 
nazın ::M. Hu!, Ruzvelt • Ç6rçll ko. 
~alarmda Çine alt aakeı1 mue
Jelerln tamamtyle ltlbare alaldılmı 
söylemi§ tir: 

Rus - tnglllz lttllakı 

' Londra, H (A.A) - BUcll kral 
Ra - hcU1a ittifakını tuc11r' etmif. 
ttr. 

Emdene 
yapılan 

büyük hücum 
Şehirde yanamfar lıili 

devam ediyormut 

YURDUN BiR ÇOK YERLERiNDE 
YAGMURLAR BAŞLADI 

Kocaeli mıntakasında mahsul için 
kurakhk tehlikesi kalmadı 

Evvel.ki gün birden.bire aerUıJ. jsanlye ııeçe hatif bir zeb:elc ka)
~ ha.va dUn de o.ym şeklde 4e- ı edilmiştir. Merkez U8s(l raaathane
wm etmiş, ~ mman hafif bir ı den 140 kilometre mesafededir 
)'8ğmur ~tir. Yakın bir mesareden seldlAI için 

Hararet derecesi gö'!8e<le 16,4 e 1 ~ellrlmiıclen de birç~ kimseler tn. 
kadar dilşmfıştür. Memleketin diğer rafından hissedilmişıtlr. 
yerlerinden aldiıtımı2 hnbcrlcre 

eaklar devmn etmekte. ban nuatr Q ___ _ 

Dofta cepbeıtnde 

Harkofta 
Sovyetler yeni 

~evzilere 
çekildiler 

Almanlar bu bölgede 
yeni bir taarruza geçtiler 

Sivastopol 
teslim 

olmuyor göre bnzı mıntnkn1 rdn şiddetli sı· Aç·'acak 
kalarda da yağmur yağmaktadır. llılO!lkova, u (AA) - Bu aa.babld 

Dün An'karada öğleden itibaren sıhhat Sovyet tebliği: Gece Sivastopol cep. 
samyeli gi:bı hir rüzgllr esmiş olma. besinde RU8 birlikleri ayıca o.ton 

smıa. mğmeın haıvet derecaıi 3111 k ı • dllşman kıtalarma karız flddeUI -. 
aşmamıştır, mer ez erı vaşlara devam etml1Ur. Bqka kesim 

Urfada i~ hararet 42 dercce~·e T lerde hlçbl• deği§ikllk yoktur. 
cıhılftır. ~mmuzun onbetine kadar Ballar yeni memıere ~!idiler 

Mersin ,Adana, İskenderun, Fet. faaliyete geçecek Londra, Z4 (A.A.) _ B. B. C: 
biye, Kuşadası, Balı.kesirde de 41 Ankara, 2-1 (Vakıt muhabirinden)- Harkof cephesinde muharebeler 
derece kaydedilmi,Ur. Sıhhat vekO.leti yeniden açuaca.k o- yroniden şiddetlEmrıiştlr. DUn ge. 

1932 senesindenbcri böyle şid- lan bet sıhhat merkezinin nerelerde ce yarısı Mosl;ovada neşredilen 
detli sıcaklar olmamıştır. açılmaııı J.Aumgeldlği hakkında ted. J"E'Smt Rus te-bl@.ne göre Rus kuv-

ı çarpışmalar 
~ 

T obrukta lngiliz esirleri 
33 bini bulmuı 

Loadra, u (A.A) - Londranm -
lt.hlyeW ma.hftllerlne göre Kıaın iL 
tllA. hedeflnl güden mw..r.beıılıı ı.,.. 
laDUf olmam muhtemeldir. Bu ~ 
kellerin Ceııiolltl hakkmcl& benıllll 
malQmat yoktur. Alm&Dlarm vaıat 

kaybetmeden İDgiHz kuvvetlel'ine kar 
ıı hUcuma geçmeleri her an bekleııl
yor. 1ngWz zırhlı kuvveUerlnin Kmr 
hududuna gekllcllkten llODr& mllkem
mel surette tenalk edlldltlne tQpbe 
yoktur. 

Kahire, U (A.A) - Orta prk .tn.. 
gillz kuvvetleri umumi karugl.bmm 
teblltı: 

Dün bllUln gün •yyar kollanmll 
mevzllerlmistn b&tumda faaliyet s&ı 
terml§lerdlr. 

Gambut'un cenubunda dt1pwlm 
hazırlık harekeUerl mtlıfahede edil • 
ml§tlr. 

Dtln bllttln gQn Sollumun 11.m&Hn
dekf keıdm.de .ktıçtlk dQpıan mtıflw. 
zelerl kuvvetlerlmlzbı hUıcwDUDt. • 

· ramqtır. 

lollmm ...... " 
KülN, M (A.A) - Röyter ajD. 

mım huBull muhablrl blidlrlJar: 
Romel, mllhim kuvveUertld lala 

lılmr huduc!uD.a doğru Uerl baran• 
geçfn:nemif gibi g6rtlnU,.... llıüa 

(Deva,,,. Sa. s, sa. s de) 

Diğer taraftan Kocaeli, Eskişehir, ldkler yapmaktadır. Bu yı:rler tesb!t vetleri Harkof cephesinde gerile-
Londra, H (A.A) - Salı g11nll ın. Veniş6hir, Zonguldaık Ye Karader edildikten aonra çalıfmalarma IUzum r1:~rdR1:1rr. ve yeni me\'zilere çekilmiş. lncrilı.zl·- -ı·r dii-n m!L_., .. 

gfliz hava kuvvetlerine menaup tay. kıyılarında ya~mur :rnAmışbr. gör\llecek mlltehauıalarm Etimesut. ... •• ...... ,... -s-- 1a,,_ 
yarelerln Emdeıı tehrt llzerlnde JaP· tzMtr.r.E tak! sıhhat mıırkezl.nde iki 11ç ay ka- Moskova rady08Ull8 göre Ruslar, ukerleri ise 550 bin-.. 

175 bin İngiliz 
askeri esir 

tıklan kefit net.k:eelnae en bllytlk tzmlt, 2t (A.A.) _ .Mıntaka.- dar ıtaj görmeleri, eıhhat merkezıe. Rarkofta yeni mevzilere çekildik. Lolldra, U (A.A.) _ Kihvedlı 
ıtmenditer istaayoııunda yangml.arın mızcla. bir mliddett~rl devam e- ri muamelelerine vukuf peyda etme. ten eonra muk:ı.bil taarruzlarda son L.l>ya 9Cfednde aJmdığmJ bit· 
hAll devam etUtt g6rUlmUı ve pazar den kıa-aklık, evvdld gün az:ımt J('ri mllnasip görWmuttUr. Sıhhat ve. bulunmuşlar ve ilerliyen Alman- Qird:ği eeıirler 88.y& 3 BeDedmbe
teat gecesi İngiliz uçaklarının yaptık haddini bulm'IJŞ ve hararet dere- klletı tB§ldlA.t kanununun yUrUrlUğe lnn durdurmuşl:ırdır. DUşmıuı mu •• ri devam eden harp etm_. M1 
ları akm esnumda tebrin blly(lk bir ccsi gÜneŞte 62 ytı kadar yiiıksel- gireceği tarih olan 15 temmuzdan L harebe mt"ydanına yeni tank kuv. İngiliz dlhierJnin yekim.umı tlılı:d-
1armunm hasara utratudıtı ve dok • ır~. Doğu güneyden eaen bu şid tibaren faaliyete geçileceği umulmak vetlerl getirmiş. ş·ddetli m11hare- baı 175•000 e çdtardığım MytA9r 
larda elden taluitat JaPrldıtr bu ılU.. detti ve srcak :rib:gar meyve. mah· tadır. Diğer taraftan yeni te§kil!t be1er .?lmuş. n_ı-.:vzı~er birçok defa aJM51"ım aakerl muilal*i yaaJOr. 
reUe &nl&fılm!flır. sulünU zararl.-ıra uğratmak ilıere kanunu mucibince 11hhat mUdUrlerl, el det,'1Ştinnlııtir. Bilhassa me!kfın Bu muhabirin dediğine göft" lle-

Norc!a Verke denizaltı gemileri in. iken havn birden bil"! değişerek dun hUkumet ta biblerl, hemşireler ve ııh. hir yer y:ık·nrndaki <:arpLcpnalar çen marta kadar eberili ı~ 
11Lat fabrlkumda bU~ bua1'1&r ol- öğJedıeıı aoınra çitt9nin yüzUnU gül hat memurlannm aını! ve ma&f de- ~ ş!ddetli olmus ve Ruslar ka- ve mfuıtemleke ukeri, bir mlrtsı 
dutu anl113tlmaktadır. Burada da a. dilren yağmUT yaj;'lnağa başle.mış- recelerl değiştirilmiş bulunmaktadır. J mnlik biı..shkt.nn N>nrn biraz geri da Alman olmak ~ 520 000 
1ı günll depolar hAll yaııınJlı! !dl br. 'Mevcut memurlardan yeni maaşlan. çekjlmişlerdfr. c..Qr alınm'llll'r • 
Doklardalri antrepolarda ve .bina FaaılaJıa.rla buglln de devam e- nı almaya barem kanunu mucibince Ma.repl Fon Boh, RUfl hatlaruı- Esir edilen. fngilk ukerliD!n 
larmda yapılan hasarlar iki bllyWt den bu ya...,~la.r kurakl* endi- latlhkak kesbetmıı olanlann cedvel- <!a zavıf bir nokta bulmak lçfn ta- 40.00') i Dünker!lte, 950 "-Norveç.. 
binaya da air:ıyet etmlftlr. Hamburg ff'9inl bertam.f etm'§tir, IC!rl vekA.letçe hıwrla.nmakta ve bir arnı.zf keşiflerde bulunduğu Har - te 15 000 i YUl18D!İ8tana ve Giıtt-
- Amerika • Nine kumpanyum& alt ZELZE,LE atuııtostan itibaren ma11larmı aı • kof bö'gesi!ıde yeni bir taarruza ıe' 4 ôoo i bundaın evvelki mW... 
olan bu binalar yangın netlceelnde ldanbRl, n ( A.A.) - Dün a.kş&l1" mak üzere icabeden hazırlıklar ya. (Devamı Scı !, S.ii. ·' de) rehel~rde Lıı."byada. l0.000 1 Rong. 
harap olmuıtur. yaz saatiyle saat 19 u 37 dakika 57 pılmaktadır. kongda, 70,000 i Sinıgıapurd&. 9.800 
-------------------;,_....--------------- Afrikada Amerikan u, Tooruk hariç, ~dikt ~ H-

aakerleri ferlnde, 25.000 i ~ e* e. 

Taksi derdi halledildi 
Zam yDzde· 75 e çıkarıldı ve 

Londra, 24 (A.A) - BugUn Avam dilm&.,tir. 
ka.marasmdıı. müstemlekeler bOt.oeat- JılihVCT' ~ 16,200 if Llb
nln mUzakereal ıırasında mllatakll l'ıv.la. 113,000 i doğu Afrlrada 
l.fçi Max.ton §imdi A!rlkanm batı alman Avrupalı askerlerdir. üb
ııahlllnde ve eski İtalyan mllatemle. vada 15 000. <iofu Afriltadıa 230.000 
kesi Erltrede Amerikan kıtaıarmm milıver müstemleke ukeri eelr e-
bulunduğu.Du ıöylemlşUr. o\lmi5tir. 

ş~~!~!~ .. ~~~k~n~.~~~!i~~!.~~.~~~~ K ocas~n~n öliimüne 
yapılan ıtkt.yetler llzel'lne emniyet 1 de 30 sam yüzde 75 e çıkanlmlftıı'. lu cihetinde Mec1dıyeköy, Boğazda b l k d 
altmcı fUbe mtıdtlrlOlll tetıdJrlerde 2 - Her otonıobll lc;ıne milfterUe- Rumellhlsarı, Haliçte SUUllce, lııtan. se ep o an a ın 
buluıı111Uf, geal§ bir rapor buntıJa.. 

1 
rbı verecekleri llcret m.lkdanıu gôe.. bul taratmda Kazlı çeşme, F..dlrne. 

rak Dalmt enc1lmene vermiftılT. 1 teren cedveller amla.caktır. l4UfterL kapı, Topkapı, Kadılröy tarafında 
Bu "1'&po1"dan &DJ&fıldwtma göre: e. ıer bu c:edvele göre §Oföre Ucret ve- Boetancr, hudut sayılmamak tıare 

1&1 flkAyetıer tld madde Gserlnde receklerdir. Halk pörlerden bu ced- takelJeriıı mecbw1 eefer yerleri tayin 
toplanmakta leli banlar: ?8ll tatemeden ücret vermemelidir.. eclllmlttlr. Bu yerlere tayin edilen 

ı _ ŞcllSrler pabablık dolaytalJ!e kret tarifeli dahlllnde yolcu tapya. 
aJdıklan paraların yetmedll'lDI Uerl 1 - Şotörlere blr belediye tenblhl caklardQ'. Bunlar harldndeld tıemUer 
.Orerek .zam tatemelerl, ı yapılmqtır. Halk bu ten~ göre Jıa f(ltörlerin ıhtiyarma U.bldir. 

reket edecektir. Taklllerln içinde ıs - :Bu tenblh hllA.fma hareket e-
2 - Birçok yerlerde otomobllJer mO,terl bululımadıkça saaUarmı in.. den ve mu,terl almıyan toförler, Uk 

bulınıama.muı... 1 dlrlp beklemeleri yaaaktır. lçincle öace yıldınm oeaaaı verllecek. teker. 
VallnJn b&fkanııtr altında topla. ml)fterl olmayan t:aU1nln aaatl tater rtlrU hallndol onbq gllıı müddetle pll 

nan Daimi encümen, bu durumu tet. kapalı iller açık olluıı mllfterl der- kası aımaeak ve bllllııre devam etti. 
kik ederek yenl karaı1ar ıttllau .ı.. bal binerek Jatedlti ..vere ~it. ti takdirde daha flddeW ceaalar ı.t. 
-.wm. llll lllrular 4a ~ Ur. '* edilecekUr. 

23 gün hapis cezasına 
mahkum oldu ' 

Bir mllddet evvel, Pangaltıda ko. 
C&IJ kom!aer muavini TalA.tı, Mualll 
&dmdakl dostunun evinde yakalaya. 
rak k!akançbk netlcelli tırnak c;alwıı 
Ue kaJçaamdan Jaralıyarak ölllmtlıle 
sebep olan Nedime admdakl kadının 
muhakemeli dllD bl.rinıcl atır cea 

mahkemealnce bltlrllmlftll'. 
Mahkeme, Taatm öltımnııtlll aea. 

Cellnde ted&vtalslik ft DnneJM!llk 

olduğunu kabul ederek NecliJMJI ML 
yen yaralamak suçundan n ıaa .ad 
deUe hapı. cenema mabJrQm etmlf· 
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Dola cepbea.ade Alman tenisçileri 

(~·.,t~rcıfı 1 inci sa· 'nr7-' 1 
g~ür. Vazlyet gayet ciddi~ ge ı·yınr VitiY~ muhalif diler 
iikki edi~. " Franaızlarla anlqtılar 

Almanlar ddıııctU kayıplara. Şehrimizde ve Ankara.da Londra, !!4. ( A.A.) - Uç Q'daohd" 
rağmen blltliıı ~ 11crlcmeğc maçlar yapacaklar ri general~ Gol muralıhaalan7la 
teşebbüa ct.m'lşlerdir. lılanbul, 24 (A.A.) - Teni5 fi!" Franaadn V'I$ rejimi m~lltleri 

Ruslar, iki iıstllcu:nettc gerile- janhğındnn tebliğ edilmlşt1r: maraıhbas heyet! arnsında gızll mft.. 
mişlerse de Almanlarm muvaf!a.. Ankarnd.a tertip olunan teDH ukereler yapılıyorda. Bugiin bir 
kıyeti m~ko~ı:!';ruı: hımuTI1Sın:ı iştimk etmek il%ere bir anlaşmaya . vanlmış Te fç Te 

DögolcUler 

Safder Melih Tümay 

alil 

Almanlara göre 

Rus - ingitiz 
anlaşmasınrn 

gizli hukumleri 
Romanya Sovy~ nüfuz 
mmtakuma bırakılmıt 

"Bir laı.dı.'l" hlklyeSl mevzu ba
kmuıırla.n yenidir. Realist muha.r
ı:irlcrdc b:ilhass:L ·bunhı.r içinden 

bembeyaz gfuilldüğn mralarda si- afl1tu'a g6. Almanyadım memlekeUmlzl ıi)'a~ d~ aiyasetl tanzım ed~n miişterd: 
nmamn yo.ldız parmakl*1ı kalfüi. Vifi. 24 (A.A.) - R edecek olan Alman lenlscllen)ie bir pJ.An tertip ve yenılnıeğl kabul Bükreı, .2.t (A.A) - D.N.B: 
feri de ibu ya.ra:ımız ve ktril ço _ re, Fon Boh, Hart:Df keılimin:in b6)8emlı muhtelillnln ı<>-lt Te t2 etmiyen bGUin Fnınm:lnr tarafın • ATnıpanın yeniden tanzimi hnk. 
cıı~ esmer dcrilc:ı:ixıi l)y1e :ısı- doğusunda bir taaırma ~- temmuzda Taksimde bölse kortla• dan tasTlp olunmuştur. kındaki gizli lngillı. • Sovyct mu • 

tir. rmda müsabakalar. yapmalan te'" Program, fl"ITel~eo teeTimlvet bedesinin bukllmlcrinc dair. Götc-

, . 
Rus realıstlel'.ın.de ibulup okuyabı-
bilcccğ'i:niz bir parça .. 

Harkesm 8.'.llUp olabjld:.ği ibir ka 
dmm h3.txm dffterl'1den bir kaç 
s:::Jıif eyı bize nakle den bu yazı, 
y.ı.'ba.ncı h:ı.ya.tm lbeı'.irtilcıi a.rasm
cla.n seçilmiş iyi bir dosc'duı·. 

1.Jr Sonra bu ıoo.n.a.r mabalI-.m SITMtopolda k - şeklini ve Vlşf reJlminl r~det- borgs Morscnposten fsmlodckı tı;, • 
kuytu köşctmndc kalörtfer ~l- d:~:ı:)bliynk ~;t m~~tl ~rbş yerleri oynca melde ve Almanhır Fnnsadan ko• snzet.esinln ifşa.ab Romen efkü.rınd.1 
•v.eı.i ag·u;dan 8 ;;..n do~. ke- rn-..: d bu..aı...n~~a vnldukt.ao ıoora, Fransada tekmil bir heyecan ayandınnıştır. Gizli 6

u.a le devaru eder ve milda ·~•0 u.. w.-.u • hDrriyetle!'fn -nfden tesls edilec". muahedenln Romanyaya ait madd<'_ 

HrlIDyenin oonunda knclmm ağ
lllnda.n dinlediğim.iz §i;ir, Rus ve 
Romen yazrcL..'l.!'IJUll yazıları a.ra
ıtmda te&dilf ~tt(ğimiz ncviden

ibnenin kuru msnasIYla anla.tan- ...n... tikçe ~ .. ~ 
lam ıncakltk veriT. Mevsimle bu da ~ ~= eChl:nlen ka.dm .,~ N 1 • Al prensipini esas olarak benlmııe _ leri pek tabii olarak her şeyılen ev-
unırtnluır; çocultlar kfırh, yeni İ3 d xa.naı.sya.. İsveç azi erı mektedlr. o zaman umum! reyle vel Romen matbuatının dikkat: 
peehıde kocıarla.r. cOCDk1arm toptu h3l e teşrii bir meclis secileeelrlfr. çekmektedir. Bu maddelerde Ho. 

Uzun SC)ıllıataeı-c çıkar gibi te- )'a doğru bc:ıp.lt:ılmalanna karar •ı• a amadılar D~ siya:reite, beynelmilel tes:ı • manyanın, lngiıterenin mm·nfııka. 
hfrc dağılırtıu-; 1fu1U tüTlil eğlen. ve=.;: ~'::n~d!rcıiği ba mı ıng y p nüd ve milllycllerln arasında kor"' tiyle, Sovyet nilfuz bölgesine bnğlu. 

dir. 
oclerfıı tadını t.ada,rlardı. Kışm yak rad taratın- fıhklı yardım hıklm olacaktır. nocaRından Sovyetlerc Romnııyoda 
In.~le ben.\ber tpehirde klmi ~ M~ YOllRl Halkın elinden güçlükle iç siya~elin an:ı umdeslnl rerdl istinat noktıılan ihdas etmek '"e lıu 

VI ikiifesini, kimi ç:ınık &ılUğUnU, ki- dao: ~!!una kadar mtı.. yakayı kurtardılar hürriyet ve iktıstıdl emniyet te.ş:kil memleket üzerinde askeri ve slyast 
Muba.rr.i:r:in üdnci kit.nbı olan m: ~ sergi.8ini ve crlak se.sı. cadeleye yemJn eden enekler, mih Londra, ,2.j, (A.AJ - Stokholm. edecektir. lıir kontrol kurmrı.k hakkının Teri!e• 

"Sarnıç,. t:ık1 luKiı.yeler .doha de- ni bmım, birb!:rılcıiDıe kali5rifer •et" kuvvetımne \lınitsizce mub.. den öArenildiAine göre, pazartesi • ceğinden bahsedilmekıtedir. 
f.ı.'t.ktir. Mevzu eıııdiFıesi im}1>o1- hikll.yooinl nnlat.t:rklan saklı k15!7e- vemcte devam etmdcte ve Moüo- akşamı İsveç na.d pnrtisl tarafın- Mısırın f stlllll lnsilterenin, siriştiği nevmldnnc 
muş, duyduğunu ve gördüğfuı.ll çer le:ıiııc d~rler. ' va radyosuna göre ml1ıdafaa sis- dan Trellelaorg'da te111fp edilen ııM. b al b I •• milcadelede, Romnn:rayı buErtln so • 
.çeveden m:sk olarak t,Iemiş, Jron. Hikfi.ycdc esen umumi ha.va bun temlerinde 8ÇI1an baz gedikleri tlng bin kişhıin mftdabalesiyle da"' mllbU8 8 8Ş aUI ğukkanlılıkla Sovyetlere teslim et-
dil~ beliren vaka!an kısaı- dan ithı.rcttir. Falaı.t bu mcvm n. kapatmağa. muvaffak olmuv bulun AıWmıştır. Söz s5yUyen bnşlı<:a ha. ( 

8
,...,, 'ı 

1 
. . . ) mektc ve fiç sene cvnl garantisini 

ca gmvomi'şt.lr. İşte ilk hl!al.Ye zerine laı.nat açan geniD ea:ııatkt.r maktadırlar. Up yere yuvarlanmış ve 15 kadar Jıaımd ':!:arr Xa ıncı S<'kaJee~de knbul ettirmek fstcd~i bu meın• 
oia:n "Se.m:rç'" bmıl3rd:ın bi:ridll". ruhu ,Pı iptida! maddeyi i1Jlemf3 - Ardan gedik kapatıldı nan '"hainleri linç edelim., sesleri- arblı e ~~~~ blr y' lekeli haritadan silmekle tereddfıt 

Us'l.Up bhtıx:I. Sdt.a.ptakine naza- tir. Londra, U (A.A.) - Shuto- le sokaklnrda tavalanmıştır. Poll• JV ~ mlltrezeaine ~ ctnıediiU şimdi bir kere dnhn teey 
nın c!alm ~ ve ca:ıılzdır. ''Sar Umumi ~ eıre.larmda beYnf- pol keei:ıırlDdc kalenJn .. linde aciz kalmış ve acele ça#ınlan asker BuDWll& berabe·r mlhTV lmvveUerl _ yfıd etmiştir. 
mı;.. g'llnd.cm gU.nc ~ bir ka.- ımzde bom'OO gibi pa.tlaynn pah&- açılan gedJk Ruelar tanfmdan kuvvetleri ~alkı mitralyözle ~dit nın Solluma ve Halfaya 'botUm& doğ 
sabı. c;ıocııklnrmm, olgım ha}'ntla • lıl1.k karşısm.da. tilreyen iki mruf kapa.~tır. Rus Ka:radentz filo- elmiş ve böylece kovalruııonın onl\. 1"11 keadflerine blr yol açmağ'a tefeb-
.rmdan aJmımş ma.teryallc.rlc işlen- insa.ıı.da.n bir lasrm ~'lf, lramhm' &u kaleye takviye ıata.1an getir • ne geçilebilmlş~r. bUa etmtf olmal&n mUhteımldlr. ÇUn 
mit h&1:.mıla:r ~dir. Birma- 6Il1b. sapsan }'Ozflnde keder ~- miş ve kal>e'icın çoou1da:tı almış • kU bu köprW>qı mtıttetiklertn eUn. 

!hana ~inde btre.1aleın iptidai giı'crl oıkuna.bilen avare veya al- tır F ansız gazetec·ııer d b l dukça Kı.nn:a ı.stllAa t.&a'f' mcılctehtnm mmtulımı% me.cerala.rr, dığı pom blr ki.ıı!nin boğazına bi~ ~ StaUne şı: mesa. r v:r ~;: ~leme.z.. • 
_, ...-.......... lb81'mıdan siJ'nınL"""en kı-.' yetf§Dley~~ fa~ hnrk -ek.serı- jı görıdıe:rmişkrdi:r: --~-L" 
;;: ;:·~ve b~ hoca· yet-, d.iger bir kam da beyaz ''Bize ttl.1na.t·~t:ıncı:mzi istiyO'l'lız. AlmanJ'U"&'™' Fransız ihata ııa.ttketı mu 
um tuhıı:f ve g1Ud.UrCcll a&Jai ln.. buğday urumdan, kara.nf11 koktıhı, Doğduğunım: yui, damarlarımız. . ifÇilerini göremiyecek Kahire, 2-i (A.A) --Mlhveıtn Ka-

ib.n1atmm iller DOktamnda ha- itsttl ~ otlu ~kmekle, yağla.rr daki bnm son dıımlemn kadnr VBflngton, U (AA) - Assocfa • puzzo ve Halfayanm nrkasmdan do. 
:~fljDID!3l!R' arzu edılm iyi muımı- acşler siin<Itlren pirzolalar, keı'bap- mlid&faa edeceğiz. Teslim olmak- ted Pres V!fiden bildiriyor: ıaprak cenuba. doğru b1r ihat& hare. 
~ ~ ' Ilır, ~er ~. yı'lla.nm'!f p. t8Dl!la ölmiyc :razıyız.,, Almany&da caJıpıı FraD.StZ itçi • keti yapmak suretiyle taarruza geçe. 
mnn · ropla susnzlağmıü gideren hel'p Af,1\JAN TElUJGI Jerinl zıya.ret etmek makıındllo Af • ceğinl ~ren bazı aııı.mctter mev. 
D~ dBr bir zıntyeden gören zeı:ıginkri idi. Berlln, .2.) ( A.A.) - Alman ordu. manyaya g1deoek olan FrruıBız ga.ze... cuttur. Böyle bir hareket, ara.ztnı.ıı 
~ lxı:laşmm. 63hit; old~~ ma- Öyle zenginl~r ki b1rl>lrlerinfn lan' hoşkumandanlığının tebliği: teci grupuııa verilen tzııı kaldırılq. arızalı olnıuı dolaylslyle ba%t &11ç1Uk 
halDıo ~ en zcmgİlı Ve en eynğma k&rtok atıp, ca.ndğer do8t Sivnslopol müstahkem me\ı'kiinfn tır. ıer arzetmektıe ise de imkAnsız değil. 
Imm hısım.l!ar oımsından b.çma.k Jtı!kl.aftmn hn.kiJd cephesyfc ~ şim:ıl kısmınd:ı, Se\"ernaja körfezi• clir. 

:isteği ve lmfoda, tillbent ~ rermeğe uğraşıp, bu o.rzullanda oin şlmalindcJd hrrzahın ucunda Almanlar Norveçe takviye Esa" tehlla<c 
genç bir kızıo. ~t dil~r sokak mtm'.lffı:ık olunca. dn ziyafetler ter- lıeniiı mukavemet etmekte olan uüş· gönderdiler Londra, 2~ ( A.A .) - Libya cep_ 
_....._.._ ~n '--"~ ---~- +-;..,. a:ferck tihfii Ulrlil ihttimı h •·· k !' · l h d k' 1 l ~ 1 1 :t ~ ~ l.WilWilU;liW ~ - ııuı.n o .. ıyclr.ri yo ·<'ı ılmışt r. VO§inglon, 24( A.AJ, _ Norveç. esin e ·ı ( urgun ueun )QZU acngı • 
esas :n'eVtl:trm lbir lldkıtnsI parlaıı:ıuıJ- doğurduğu pa.rnlı.n sağu. eoln. frr- Müstnhkl·nı mevki ecphe~inin HI.ere. müttefikler karaya asker et• nn dair emareler sezilnıckledir. Hu 
1ır: Bıı f.ikirlar ve eSld ilıe yaşa • latan cinsten göbeadi kalantor- prkını.l:ı Alman ve nomen kılalım kardıkları takdirde ne yapacakları sabah Kahireılcn alm:ın haberlere 
YJ!:llll1 arlmmnd& aııatnlıı:mş, ftmıal la:r., onnnn ve ı:nlılıklarln örtülii :rnlroz hakkında taJimnt T"erilmlştir gün" Almanlar I•npuzzo kalesi ö. 
cmlm4ş OJh- lal.dm.. Nlbqet o da _..._ ______ f_Det __ ıa_m_t_11_a_r_·> bir nrazid<'n geçerek i~tic:dtnhkr dm Onited Pres muhabirinin. Stok· 

1
n.ünbtlek '•nl!ınndı:ıi;i.ı tıu1 şta~~şln~ddır. dde:ıı gilımi.']tir, arbk lru:nımuş r.~llıulş .. olan vr. 1nııd!n mil a aa e~ bolmden bildirdiğino göre, Alman • ~ ~ ar ıyn • yo u uzerın e 

hat:rmlıır sarnıca gh:ii, bilinmez lil' Hikimler arasmda tayin .dıleıı :ııışman mevı'.Le~In: ka<~ar tar Norvcçten çcl.'1lkleri kuvvetleri yurı.ıme~le o~nn hır 1.:ol. da esas 
:ınemberlan ~ ~ !J1Z!l su ses- ve nakiller ılerlemışler Te hn~ka ıstıhkıım tesıs- yeniden orayn göndermektedirler. lehlıkeyı teşkıl elmektedır. 
icrl d~-;up, bu. eon ~ so- ..&nkan., u {Vakit~ fori z:rplelmlşlerdır. 
mı.na bdar ~ ~ektC'fl 00..c;ka. SUrt bl1rhnllğtne H&bı.7 c:Qmlıuriyet Alman hava kuv,·etlerf muharelfo 
c;aT°e ~. mDddetm:ımm1ıı1 Hidayet DemSrean. tnyyareleriyll" "ııhrn ,.e top mevrl. 

''Ke.löıif.er ~e !Blılıar., & dJem, 
miyetEJ.oz ıwdm.!a.rm ya'rotamşı, ma.. 
tel)"al ve tc!mik çok gil2Je1... Yal
nız ttı!er!l'Oı:ı.t ~ f82ı'lıadir. 

Şehrin lmdndu:ııa yDnı ~ 
lrulub-ı..lerlnin damı nlt:nxı SJğmmış 
ne.ay.ip iM:.ml:ı.r vo bunier.m lisa. 
nr ~ elleri yOderi çemmiu, 
aca,yjp çoculrlıu:r lmlumır. Bu ço
o1*:iatm ha.yn.111.armm lıilimncyen, 
hatiA öğ.ron.llmesi ça1t glio olım fa. 
:mf1a.rmı hikfi.yed ııst.a.hkla tıi:l.e tat 
~- Bu ~ biroz !>uruk, fsl!m.t 
~ ~- lla}ıo.tmde. hiç 
mnem.ı. g6rmemjş bir çoc:ığım o 
kOOır derin bir tahlili va:roır ki. 
~'t ~. stru:ma.giırrıo•~t>
~n ç pr.ı.-.'- hisleri.~ kendinde dıı
ynr. 

B:ı.h:ır \'C ıbıilör'.fe:r Hrbirine ben 
Z"r. Soğıı'k JcŞ g{hılerinden soora 
i>u fr"ili• kenar ~ Jmb.. 
bf-E,ine doğırveren ~ ııasıl ka. 
r! hızu eritir, b&eldcrln mrtmda 
bbıı!!darmr Jiljfrtme; her tamfm 

Sllr lndm1t bAktmll#fDe Gu:laı:ıtep lcrinr mfitcmer1dr. tonrnızlar Y8'P" 
ceza. h8J:1m\ .Ali Sa1p ~tmıl1otın. mı -;la rd ı r. 
Tunccd cıeım hA.kimllğine Ama.sya Sinsloı>ol etr:ıfınd.:ı yapılan mô. 
lıWm1 Bllreyyu. • Şarman, Ankara hllt"ebclerde dii.;man ı.n)•ıpları 7 
m0ddetumum1 muavinliğine hukuk den 22 hazinınn knd:ır 11 hin esir 
doktoru H~ Tan. Vlzo mQddeL ve 138 lopu hulınıı~hır. Tnadlo ve 
umum1 mua.viııliğ1no ~retli Koçhi - gö/ıiis göğfise yapılan ıoıılınrehelerıte 

sardan Cemal Tolkun,Bartm mUddeL. 2014 toprak ve beton kale ohnmı'I, 
umumi mua:vbıliğine Karst.an Zlya 65 bin 254 mayn kııldınlmıJtır. 
Ytıcel, Fethiye mtıddetumumt muavin Ş:ırk cephesinin meı.1'~ keslmht. 
llğ':,ne Om.cık hA.ldm rouavtn1 Hikmet de, gerilerde Bolşevik c.ctelerlne 
Bilgin taytıı edllm!Jlerdlr. Diğer ta. karşı y.ı,pılıın fen!.11 hareketlerine 
raftan Zonguldak mektupçusu mıse- nnı•nffakıyetle devam cdflmi,tir. 
y1n Hilmi Uluğ aı:ık bulunan Burdur YoJkof cephesinde Jondla yapılan 
mclctupçuıutuna, ma.llye mntettl§i rnuhnre:bclcr netice6lnde, pek b\l.Y'fik 
AJA.ettın R'ayal muhasebat umum nrll"lt güçlftklerine ra~en dOşman 
mtldllrltlğll muavinHl\ine tayin olun • gruplarının elrnfınd~i ccmhcr da• 
m~1ardir. rnllılmı$lır. Dtı..omınnın yeni cı!kış 

leşehüslerl akim kalm~tır. 
Elanek brnesi hırsızı Finlanda 'körf'czinde hnfir ınKha· 
Yedllaılede Çeome ookağmd& ·bak.. rebc tayyareleri .sert bir Sovyet 

kııllık Yap!ıll lbrah.ım 8.d.ınM birisi. hücumbotuna batınnışlnrdır. 
nin dllkkAnına., kJli('ll kırmak .ureUy l\lurmansk'ı!A Alman ~vcılım 11 
le Dlm.1tr1 admda. l>iriBl ginnl§, içerl- tı:ıyyare düşünmüşlerdir. 

den Urçok ekmek ka.mesl Be 11DDID'- Fin tebliği 
=============~. t& ça1m.ıatzr. Heblnki, .2i (ıt.A.) - Uliııkii Fin 

.- satarken phtenm11tm Fin ceptrn.sinde büyiik ölclldo 
4 ~ Hım bunları muhtelif ıı:tm...leııe rebliği: 

ZAll~l1,UnİL PE:K'YmlŞ°i h~ir harckiıt oluııunı)lır. llııııunlo 
'* "Dlyojen, cesedinin BUprllnttüU. A•ıntı'kte batmlan b«aber J\nrcli herıalıında şiddelli 

ğe atıımumı vasiyet etm1§,, fenerle gemiler · tı0J>Çll lanliyqti kaydcdilımişttr. 
adam arayan bir :teylezofun cesedi Bertın, 24 (A.A) _ Hmaııll lıelJıUtı Aamıs beruıhın<.la d~nnın STir 
mer%bcleye· ntıllt'aa. adam olmnyanla- Almazı denlzalb:len hıgtıts.,. Ame e1e4."f.rik santralına ynptığl bir hft" 
nn cc:!!edl dG lMımlsra. atrtmak icap r.llauı gemlle.rJnıt bl'§I mOcadeleJerbı cum pilskürtUlmOşliir. 
etmez mi! • de )'eni manıttakiyetıer lm.m.nmlfl.ar SITMiopoJd!l ııon veı.lyot 

* ''Fey1e7.ot PJotaın bl1" clmmde dır. A.tl&DUkte A.mulkan donanma • McıeıkoTa, U (.A.A) - lznısUn. ga. 
bu1ı:mdt$ıoa ut&nırnuJ! Gallbe. ba.. smm mkı htmayeat altmda. bulunan zeteaı mu.b&btnıı.1D bug1lıı Slvutopoı. 
gQnk1.1 haıp llderf.er1 gençlerin ruh.. §lma.l ve orta Amerikamn sahil 8Ula.. dan bUdlrdiğ'lDe g'Gn, gece gllndU.Z 
larmt clı;iınlerinde bulundurmağa · u. rmd& kafllolere dahil ve topyek1m §iddetli muharebeler cereyan etmek. 
tanıyorlar da böyte mllyonlarca tele- 102 bin ton haam.Jııdo 20 <fUeman tt- tedir. Alman kumandanlığı cepheye 
ta.tt om.uı ~ edeb ve terbiyeye mu. carot gemisi denlzaltılan:rıuz t.a.rafm,. yeni mrhlı: btrllltfer ve bUytlk mikdar 
'Y8:fık gGrt:l)'Ol'l&r. dan batın~. Bundan~ bir dıı top ve t.ayya.re ı;öndermeğe devam 

• "SplDoz& gGzlük camlan cllG. himaye gemisiyle bll.§lta. 4. gemi de ediyor. Alm&n:lu, fa.aılıw:z top ve ha 
lamalı1a geçini.yordu,. Splnoza pan.- torpfl lsabotl alarak ağır hasara uğ. van toptan dqiy'le ve ha.va bombar. 
teı.t Sdl. Allah her §ey'dlr, her !)f!Y ramtBt.ır. dunaniyle krtalamnm hıırekeUl:I bı.-
AllahdJrdan ibaret olan Ski nevı vah- talunağa. çalqma.ktadI?lar. Askerle. 

deU vOcuttan hangtsine saUk olursa Adanada Kız Enstitü•ünde rimlz aon derece bUyUk bir cesareti 
o1awı gözlük camlamıı clllılaysn Al. ve tna.d gösteriyorlar. Dll§'manm ka-
lalı mı 1d1 ! Allaha kbnsc akran ola.. sergı yıplan her gll'Il artmaktadır. Her ta. 
maz dedlğimiz mma.n bu hUnneti Adan:ı, 24 (A.A) - Adana İsmet ıırruı:dan sonra muharebe sahası bin. 

hdcti vU 1 İnönü kız eııaUtusUnUn yulık scrgiııi 

Franıadan lsviçreye 13000 
çocıık gönderildi 

Vltl, %' (A.A.) - Şimdiye kııdar 
:tsviçreye gönderilen Fra.ıı.sız çocuk.. 
larmm eayıın 18.000, dfr. 

tiıg-ıııı: kumandanı dl'!ğiftlrlldl mi T 

Vi~i. 24. ( A.A.) - Knhlreden alt. 
nan bir habere (ıöre, general Riçl 
sekizinci ordu kumandanlığından 

geri çekilmiştir. Yerine general 
Oşiıılek'in geçliği süylcnmdk:tedir. 

l\Jüdat:rn nr.rcae yapılacak? 
1 ngiliz matbuat atcı§uini Slokholrıı, 2~ ( A.AJ - Londra 

götüren vapur torpille~ radyosu, general Vavelln tekrar Af. 
I,ondra, 24 ( A.A.) - Yeni 1ns)li7. riknya çağınltıca~ını söylemf4tir. 

mullıu:ıt ataşe.siyle m:ıiyclini Rıı.sya• Esirler as blD.-
ya götürmekte olan vapur yolda Roma, !H (A.A.), - ltalyan ordu• 
torplllenmiştiı·. na sabafı avam ka. lan umumi kararg&hının 757 nu• 
marasında IM1 haberi veren istihha- maralı tebliği: 
ra1 DUU'l Brıındon Bracken ataşe Libya ile :Mı.sır arasındaki hu 
ile maiyetinin saA olduklnrını tlAve dudda ileri unsurlanmıı. mevzii hn: 
WI1lştfr. Mühlm mlk.larda neşriyat rekeUerde bulunmuşlardır. 
malı.enıesl kay'bedilmi~tir. 'fobruk bölgeııinde sonradan ya• 

pılnn temizleme h:ırekelleri esnn
Japonyadaki lngiliz esirleri sında alınan esir miktarı 35.000 e 
V~i, 24 (A.A.) - Ccnevredeld çıkanlmışlır. 

beynelmilel kmlhaç idaresi, lngi. Paıılellaria üzerinde nvcılıınmız 
liz hilkimıetbıe bir muhttra gön- sayıcn üstün bir düşman teşkilinin 
derer=S, Joyaııyadald lngiliz esir- yolunu keserek nıuvaflakı:retli bir 
lcrine hi muamele edildiğini bll- düello netic~ode hiç.bir koyba ult 
clirmiştir. · ramad c Bilenhaym düşürmüş. 
Çete harbi yapan Çinliler lerdlr. 
Tılnan. 2t ( A.AJ _ JaPon k:q..,. MUn-er han tuvTetterl Tuencn'tl 

teUerl halen Ilopel n Şantung e,... '"' Lota hava meJd,anl&ruu bomba• 
letıerl htıdoUannda temizlik he~ lanutlardır. 
ketleri yapma)ctadırlar. Yapılan hırra tmıbnrehelerinde 

18 ı..dranda 800 k~ilik bir Cin bomba tayyar.elerfne refakat eden 
çetesi llamlyen'in 15 kilometre anılanma ısc*Iı Spllflre dO~Qr
d<$ısmıda tnmamen ezilmiştir. mü.ş1erdir. Bir tırnaremlz CWOne 

Bandnn başb 15 baztranda d.iSnmemlftir,. 
H,·.en.sln'ia 25 kilometre cenubunda • • • 
700 kişilik Cinli komOııJ.d gropu lladrld, , .. ( LJ.) - Mı1ıftl' ktn'9 
tıım :bir bm:gunn uğnıhtm11 Te 60 Yetlerinla Jlıtuo haduchıııa ulaştık. 
k:ıdar Çinli komllnht de 17 hnri• lan.nı blldfrea İspanyol gazeteleri, 
randa Dclolng'in 15 kilometre el' İngilis yenflmeahıin bof.80D halin! 
nahmıds yokedllmlştlr. aldıltnı '"' genenll JUçl'nin tekiz 
============Jtiimenlnden d3rdGDibı ,.-edildfAi
dlklerf tap&tJnaıa mvvattak o1m.uf.. nl laydetmektedlrler • 
lardrr • ., Gazeteler, İtalyan • Abnan kıtala• 

Sovyet rady09U d& ıu hftberl ver- rının tanı bir b.rd~ik dDJBI' ı 
mektedlr: içinde JaDyana çarpışanılı: bllrik 

''Bark.at cephesinde :ıroııı Bob"mı or bir ıeref kuaııdıklannı da belin 
dolan ~beri mrhlı ve motı1Sı1tı mektedirler. -
kuvvetlerle yeni bir hUcuma goçm.Jo. GENERAL SllUTS NB DiYOR 

o----
Ruzveltle Çör~il akraba· 

~ıktılar! 

Nl'Vyork, U (A.A.) - Nevyork 
hal tercümeleri evrak mahzeni mu · 
harrlrl Ruzveltle Ç3rçflln uzn'ttıın 

blrbll'lerlnln yeğenleri olduklarını 

tesadll!en meydana çilaı.rmııtJr. 

Fransada bir askeri tren 
yoldan çıktı 

Vaşington, :M (A,A.) - Tur .: 
Bordo arasında işleyen tren 7old:ın 
çıkmıştır. PoUs, bnnaa bir engell r
me harekeli olduğunu blldlnnlştir. 

Tren Alm:ııı askerleriyle dohl\·ı l u . 

Bolıevizme kaqı mücadch 
cemiyeti ge;.~İ!letiliyor 

Parl&, 24 (A.A.) - Ilolşeviuııı· 
karşı 1ıönüllü miico.delc cemiyeti 
senl~lemckledir. Cemly-et bunda 1 

böyle fic renkli lejyon adını 1a , 1~,•
r.aktır. 

154 bin Fransız ;ş~isi 
Almanyaya gönderildi 1 

\'Jıl, 2-l ('A.A) - Ofl: 
BugU.n Almanyada çalı:makta olan 

FnlMız fııçDerinlD sayım 1M,2i2 dlr. 
Şimdiye kadar en fazla ~ gönde. 

ren Parla bıngelll olDıu;ıtur. 16 llo 18 
Ya§ arasındaki gençler de Alına.ııya 
t&ratmd&n kabul ed1lmektedlr. Bun. 
1ar Alman gençlik kampların& gire • 
bllmekt. ve orada hem Almanca hem 
de me~ek öğrenmektrdlr. tık kn!lle 
tcımnuz ba1%Dd& ha.rcket cclecektlr, 

r 

~etecle çıkao DOtQn fazı n 
rta1mleTfn bakUktı mahtıı.zduı 

&.UOl'lı'lC f A.RWESJ 

AJWI IO la ti..r 
• •1tıa .. 06 

• •JID '"' tal • 1 J'llbil ... t tlOI • 

l'aıUeda 8&IJtaD Btrıı:t 1Cbı 
8149 otu:a IDUUf dl)fWUr. Poata 
tıtrllflM ıtrmi1eD yerlere ayda 
'9tmlf tıeoer laıruf n.mmediJU • 

A.bam IU.Jdml blld!rea mektup 
" ıeıgraı Gcntlni abone paruı. 
a.rn posta "YI baDU Ue youama 
lleretbıl idare bodl QzerUıe &bı. 
ftôiJmla .,. pcııata merkm&adl' 

VAJUJ-. aDoM Jlll:lla. 
Adre9 deCtfUrme OereU ~ Krt 

ILUI CICJIWI1.&&J 
ftCaNt a.tn.ıannm santim • ıa 

an IODdaD ltıbarla uaıı aayt&Ja 
rmda -0. ~ ayt&IAı'da GO aW'Uf, 
CS6rdDDcQ ~ li lklDcs " 
OçaucOdl I; llU1octde t; tıqJU 
ram • ......,. o ~ 

BGJGK; aoıc ddauw kll§eıı 
rtaJdt Ub nreıı.ıere •Jn ayn tn· 
d1rmeler ppuır. tcumJ tl&ııJanıı 
l&Dtım atın DO ıauu,ıur. 

l'bıd......,.._~ 

~ llAataı 

Bar det• 80; lkl cıetuı ao. aç 
det&9 86, dört • cseful 16 Ye OD 
ııera.m iMi tnınıetur. 

vn , cu• le teııt etmek nasıl d!ln nçtlmmbr. Se-..do te"blr edilen leroe dll§man ölUslyle doluyor. 
mUmk11n oluyor! Va.hdeU vücud~ gö. ..,.. • 6 • " Ilarkorta vaz.lyet n&Zlkl~lyOT 
re mesclil. birisi fasulye yerken h,em ikl bin parça 1§, cenub Anadolu kız. l\108kov~. 2l (A.A) - Pravdıı. ga.. 

Ur. mıcum eden lruvveUer hafta or. Londra. ~J ( A..A) - Cenubi Afrl· 
tnsmda. yap:lan kat'§ı htlcumlard& kn dominyon reisi Smub Tobnık 
kullandıkları kuvvetler kadar ebem- maliltlbiyeli hnkkıoda dem(Jtir ki:' 
mtyetudlr.,., "Du ne\·i ma~ü.biyclJer biı:i 

Bu kesimdeki vıızJyetln Ruslar için lmft zafere katlar harbctmemlz için ============== 
k~ hem .ADahı da yemiş olmu. Jarmm ve kadınlarının zevk ve yUk. zctcs!nln bildirdiğine göre Slva.stopol 
yor mu? aek kabWyeUerlnt göstermektedir. makaınlan, Ka!kasyaya gönderihMk 

* '"Dimağ kUUC51Dde bir cilzUnUn Uzettı karm ve çooultlarm kOOe ha -
tahavvüıo. fikir Uzıerlnc tesir eder,,. Bir lsVef gemİ•İ mayna Ilnde gehlrden boo&ltılmaama b&17la-
Şu halde fçklnln, mükeyyi:!atm, çarptı mrştır. Gazate §Unu flA.ve ediyor: 

hldcl"tln, hllımU muaşerete ç:ıl~ma. \'işi, 21 (A.A.) - BI" taveç gemisi "Askerlerimiz Almnn.Romen kıt&. 
mnmn, her novl lfratın ve b!Iha'IS8. 1 şlmo.I denlZ>nde mayna çarparak bat !arına kıırşı Umlt..ırlz bir mukavemet 
slyıısat aşk ve sevdasmm fenntıklıırı ı mI§tır. MUrettebatı salimen Brcme j göstermekte dıwam ediyorlar ve hat
l!"!er yapm•ız! gehrlnc ula§mıotu. tA mtlda!aa aiatcmlertnde açılan ge -

(gittikçe na.ziklO§en) bir mn.hlyot aı.. bir mani teşkil ebniyecel.-tir_ 
drğt bildirilmektedir. İlk bir ricattan • • * 
aonrn Rua kuvveUerl yen! mUdataa Vllf, Jf ( A.AJ - Buı Ameri1:an 
mevztıeıinde tut:uru:rıu,şlar Te bura Bazeteleri, Tobnık kalesinin teslimi• 
dan büınn Alman hllcurnlarmı pU. • nJ, Singapurun teslimine benzemek. 
kürtmUşler :lae de birçok meftller el- te ve Kap l'Olu ile taşınma 8 hafta 
den ele geçml§tır. Bovyet radyon. da yapıldığına g(Jre llcaba, fnglll;. 
muharebenin Hnrkot yakınında bü. ler uğradıkları kayıplara nasıl deva 
yllk bir §İddette ~c.vıım ettiğini UA.ve hulacaklor diye S()nt!)lunnaktadır • 
etml§tir. lar. 

f.rıziili'den ••f1!1el~rı 
gy IMıt ol ..... ld lıllınCI PiM 

Alem ne lmlta 
Ne çekc.r 41em 1'la pm, lle b11lr 

gam ne lmlşZ 
ar peri sllsDest aokma düştUm 

n&..geh, 
Şlpıcll blldim eebeb-1 hdkat.ı Adem 

De lmJt! 
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Lokantalarda yemek ·teşhiri 
yas ğı bugün başlı or 

Jler mmet mukadderat.iM ~tL 
..wet ve.ren do trinleri t:ı.rih.in 

:.c~yrlne ve kcndkhıiu ir&
<lc l.:udretine göre tay.in L'Cler. !lil
ı_tlerin muka<Werntmı idare eden 
60syn.I ka.nsatler, Jıatti ana ya.sa. 
l:ırm ruhu böyle t~I eder. llo 
ıırenslplcr mlllctln nıhunda büyUk 
bir dhııunimıJ. yaşar, ona hareke.. 
te sevkedcr, tarihin yeni bir fos. 
lnıı açar. llıtllaller, yeni hukuk te
U!f.tileri, yeni kıymeı httktimlerl 
1.öyleoe cmılanrr. 

l\lil'etleri kbre eden btiyOk a. 
nn. pirensTplcrl ~o veya bu IUJS!k. 
lopfütlc.n tercüme ederek, yahut 
ı;tandard plya.sa öm~crl Maya.. 
tak rnütalea etmek im ·tını yok
tur. 

~Iilld iratlefdnin ynrııttrğı "cm. 
ıfrıılü,, Jer giUı milleti temsil eden 
dahinin fonnllllcrl (seflerln nutuk. 
m.rı, iz.ahlan gibi) r,flh milleti tem 
~il e<lcn t.oplululd:ı.nn lmrarlnn 
<Bilylik Millet l\lccllsi, parti koıı
ı;rrc1cri, te5ldliih ecıa iye gibi) 
halinde ı;.ekllnl bulur • 

Türkiye cUmhuriyetinin de re
.ilmi L-öylcce bir rr.lllet irnd<'si lın
Unclc tekevvün etmiştir. Bıı reji· 
tıJln nn·~ , :ı fı miUJyctçl olmalrtır. 
'Bu mllli:retçi'iği tnyin etlen, fn
Jan nıen1leitrtte, fWn fakültede, 
falan siya 1 veytt fililn ~o ... yal <la.. 
\-m ı:.vulınf hğmı ynıı~ profcsÖ· 
.-Un düşUn0eleri <ld;ildir. Eı;nseıı 
de,•lctlerin so~ doktrinlerini 
ırtanda.r~ bir ~klide tnyin henUz 
tniimktin değildir. Bunu ınüntklin 
~nnlıır en hnfif msnasile bir 
lnernlcltetfn i<lellojilere ~ık hlr 
~ snn:ın insanlıı.rdll'. 

Her memleketin t:cndi tarihi 
b:\fUurmdan ge~ıen hamlelerj illm 
tihni ·eti ile dnh~ canlı, daha ı;Ur. 
büz bir hnle soJculnbillr. 

Türk mille1inin fstfldül harhi He 
birlikte <loi-nn lrn<lecıi yeni ~..ilini 
lrıUliyetçi Titrk de,·lctinrlc buldu. 
nu~n milli bir~lk hu mcfl am ct
l"r>.fınd:ı n~le.m, r:>rılı. gürbüz lıir 
\"lırhkl rr. 

Bunun 1 :ırifini mil!et ynpmı§hr. 
~il!et ntivUk Millet l\lecllsi lmm
tı1e ~ tcşl~iliit Juınoııonn, pa.rt-i 
.kongrc'!eri ile ilıtlli!.1 partisinin 
ln'ogrn.m \C n":r.ıunr.JUnesine koy. 
tnuştnr. 

Do 50r~tle Türk jbtniJinln hayıı.. 
ta. gir.m ,.c hayatı nh:ımlayan 
ın>lllyctçl devlet nnhıyıcıı bir emri
'llki olmuştur. 

Bu cmrh'tllti Tfü1c milletinin bn.. 
ratmd:ı. \'lmıi yıUık bir devrC'yi 
Cl'Cflc İ.lanlığm yfüilnU gühlU. 

1'ecek ~t!n<t" d:ıhlunnw ,.e millet, 
la?'&fmdan f,cndi nrr.ula.rı. jc;tl~ 
lan m.ı:rnı-. yf:.'I eıditmistir. 

Mil'ctimizln 1 a~'1\tmn. bayrak 
;\'aptıb"I rnllllyctçiJiJ, tarihi zarure
tin lfnilo<'idr. nn tarihi 'lanlrct 
~ylc tfıu':e e..iilm"1dodir: 

"Milllyet~ilik TUrk t'litletinin 
k1Utlil' fıosnsivetini muhafaza. et
~ Tlil'k mllİctini mu:ı.srr mnht
ler ~iyeSine ~ıkı.mıaJd:ır.JO Tiirk 
'?'Diyetçil=ğin'n ynp!1cağr ~~,,k-t 
Yeni !utkıgorl içln<le Sl\rahatru Y.ı • 

tcdilmlc;t:r. Bu iki ıı•.unctin haşa. 
tıJ.ma.sı için lnl~ı olmaktan 
h""llta <)Ql"~ }·oktur. 

Çilnkil 'Nrk mllletinln •ruJtur 
hu usiyetinin muhafara.cıı d~diği 
'-ıı.nuı.n tdth ~ ney nedir? 

Türk nhınımu, Türk iktr.ındmı, 
'l üı';< hnktıkulıo, Türle estetiğini. 
rurı. dilini yahUcJ tesirlerinden 
l<urtnimak, nm mlllettntn kendl
rı.~ hn..c; de'hAsmı bnlmn.lc demektir. 
l'ilrlc ldllturUnlliı hasusiyctl<'rini 
an~, bu rnllJeUn 8ftf psilcolojisi 
i'e ona yine tarihi bir zaruret o
l'l.rak ktımmrs olan lsliim lmp:ırn. 
torluğu devrinin yn.bn.nt'ı l<Ul Hirii 
11.raJtında ynpscnğırmz lılr mnkaye. 
~ son~ bulm,Jc mUmkün ola· 
"-'llrtrr. 
AlhliUmnttı Anıp \'e A~cm ruıli\. - " Bir elbise hırsızı 

yakala dı 
Tahsln admd& 17 YB.§mdn bir ço 

Cuk, Golatada Balıklı handıı dolaşır. 
iten, terzi Todor.nln kapısını açık 
bulmuş vo lçcrlyc d:ılarak yeni bir 
laknn elbls:ıyl <;alıp knçmnğa başla • 

l'll~tır. 
Tahsin g(irtıııxı.Uş \"e yıı.kalnnıırn.k 

lldllyeye tes1i.m edilmşltlr. 

Meclis reisi geldi 
noytık Ulllct meclisi reisi Abdili. 

!: ııı, Rcnd:ı dll'l ak.~Qll<1 trenle An. 
1 ırıı.dnn §c.ırlm\ze 6' lınl. Ur. 

kmfüm, estetiğimizi Arap ve Acem 
uıtetiğindcn, hulrukumuzu diru hu. 
lruktaıı :ıyrrdıktan sonra.dır ki mil
JetJn kendisine has kiilt\iründen 
balı ~<>tıl'irlz. 

\'lcdJlnrnıla Mekl,ell ahUi.k, huku
kunda Şaınlı bir kadı, dllindr Arap 
\'e Acem kaideleri hüküm sürer. 
kcn bizim c)ot1trhıimize göre hlr 
milletin m~lllyetçi~im demes'ne 
ımk.il.n olnr mo? 

Bunun için Türk milletinin sa.f
hğını <>l<le etıneJ< için ynLnncı köl. 
tlir bnsfıısına pa~·,lo~ dcmel< la
zımdır. Ilumm için inkılaı>c:ı ola. 
c:ı{.'17.. 

MU!lsır mlllet.Jer se\·lyesJne ~ık. 
m:ılc için de inkılapçı ve Iiiik ol
mak :zarnrcti \"Rrclrr. Dilnya ı ... teri 
ile din i~lerlnl hlrbfrlnd~n ayır
mnlc, diinya 1şlerlnde ilimden bal)
'kn rehber tnnımnmıık <1ınrllrr. 

Şeblr mecllsl.ııiıı kararlle lokanta. 
la.rda yemek tcşhlrl yasak edilmiş, 

lok.aııtacılara t.c§hlri önlemek Uzere 
alacaktan tedbirlerin hazırlıkları ı. 

ç1n 18 marttan itibaren Uç ay müh
let vcriJmlştl. Mllhlct 18 hazlrandıı 
tamamlanmıştır. Belediye. bütün kay 

maknmlıklara bir tamlnı göndererek 
bugllnden IUbaren yasağm tatbikine 
geçilme8ltıl bll~tir. 

Lokantacılar, yemek yapılan yer_ 
ıerı. vi trlnlerinl buztu veya boyalı 

camla örtecekler:ilr. 

Yağlı h~oz~~hi!ı'::r, ihracı ~mllll\1111~1 
Bir ı:nuddettenberi bıızırlığı yapı. 1 

ınn yağlı tohumlar lhrıı.cı hıızırlıkla.. y ebnişlik ihtiyarın 
n sona. ermek U7.eredlr. E:ı maksat ağaçta İşi ne? 
Ue ellerinde ~ tohUmu buluno.n. 
ıa"rdan beyanname isten~tır. 1941 Kumkapıda, Cami sokağında otu -
ve dnha evvelki yıllo.ra alt mahsul- ro.ıı lias:ı.n adında yetmljJllk blrlsl, 
den eıterlncle bulunup dı:ı ihrnA; etmek bahçcslndekl duUarn lmrenml§, ata.
iııtcyenler, 3Cı temmuz akşamına ka. ca çıkmıştır. Fakat ihtiyar ağaçta 
dar blror bııyannııme Ue lstanbiıl lh. muvnzencslnl kaybederek yere dil§ • 
racat bnş kontroıörlüğtınc müracaat mil§, be.cajtı lkrnlm~. 

cdeblleceklerdlr. Müracaat, birllk!er I • KUç~da Dolap .ııok&ğmdıı. 
uınumt ktı.tıpligtne de yapıla.bilir. 16 numarada. oturan Mehmedln ı.ıs 

1 
~mdıı. ki çocuğu eY\erin1tı 11.st im t 

ÇüWdi mnıı.srr millet. millet hl- Vilayet emrine verilen penceresinden dll§mtıo. mubteltt ycr-
ldnıiyetlntlen b:ı.ka. bir hilk'mlyet lastikler ler:lnden tebltkell surette yaralanarak 
innrnın.z, Biitlln bu \"ns1flan ile Ettal tıut&haDMl:De katcbrıhtırJUr. 
bizim mtıliy.etçliiWJniz :rUzrle vü.r; Otomobillere tevzi edU~k ttzere • Kumkaprd& KOçWt deniz soka.. 
inkılii!lÇI ,.~ maz'nln tasflyeclst~lir. Ticaret vel<llett vllO.yet emrine 219 ğmda oturan Nobar admd:ı bl.rls1nln 

Dev1etfrı biinycst halmnmclan d:ı llıstık verm13Ur. 2 ya,,<andakt çoc-.ığu, evıerlnln :Udnei 
nilll)'Cfçflllc bizj dimhorivet.çlllğe katından ap.gtya d!Şnllş, njtır sa. 
götl1mıektcdir. .<mnt<n hnlkçı olan Darülacezeye . rette yaralanarak Ettaı hıı.stahanefti... 
'.l'iirk ml1Jcfl için 1'nlkçı olruı icll\rc zenginlerin yardım! ne lın1ttmımıot.ır. 
ımcnk dimhoriyet olabilir. 

Ilizim rc,Jhn hu ba~mmfan ~Ö7.Ü. DarUllcezeye zenginlerin 70.pa.cıığt • Kuzguncukta M~ruı sokağm-
nU gerlclPn aymnayan muhafaza.- yıırdmı 1ş1 etratmda vnt.yette TaliDln da oturan Avramm 9 73§mda.ki oğlu 
kar miirte<.i rejimlenlen değildir. ~kanl!ğı altında bir t.opıantı 78Pd· tak, dut ağacma ~l1 dtışmllşt1lr. 

l'lizdc ~11z :r.ıdil<al<llr. Ancak, ım&ıtır. .Ağır yaralanan taak. Numune has. 
bfzfm rejimi tarif t'derkcn millet DarQltLce:7Aı ~lA.tmdA ge.n.lşleme tahımcırtne lcaldırılm.I{jtJ:r. 
jradC! İnt" m'.ll olnn ,.e mllletin ar- yapılarak Jdm!IA!!'lz çocukları alıp 
znlannı ifıııJe eden tarifleri bir ba.kma ve yctl§tirıne iflM daha tu... 
yana bırnkarak JrellmeJerin nıns. ın. ehemmiyet verllecek, buran bir 
kesi nltmcla gfih rntııiyetcf.llğj gih §e!kat yuvası hallne geUrlleocktir. 
Jfıllıliği JmrcaJamak l'lttyen i~sa.n. Yeni yapılaca.k tefkllı\U& ~00 ço -
br gdz;e ~ıyor. GIUı bir mec- cuk da.ha almAbllecektir. 
mna, gfıfı bir gazete sahifesinde - --o-
müphem, mll:1eV\·~ bir mantıkla Malını aabnayan 
hlzim ınllliyetçillğf t,ıpkı Fransız ticarethane 
nnsyonnli tlerinin t&rlf ettiği ma. 
nada. fauhlıırs lnbi tatnıatltadrrl&r. $U}tanMmammdalı:1 Brod ~ 

mağar.am mevcut 40 top kum~ at. 
mak istemediği Te mtrl!Dlf bqka 
mallara ait 40 topluk blr tatara ib. 
raz ettiği için ıııı.~ imtina suçly. 
le bir ubrt tututmu,bır. Mağaza sn.
hlbl adliyeye nrtıeccktir. 

f11hnklkn Fransız milHyetçlJiğl, 
Frnncız f ru·ibinln mürtecice ifade
~iclJr. (fünl•U oratla mlUiye~I ol. 
mnk için lıillsecl, kıra.lcı ve bütun 
mazinin olclağu gibi devamına ta
raftar olmak Jii.zınıdır. Bhbn f~ln 
böyle mflliyet~llk düpedüz irtlca 
olur, lUilliyetçt kelimesi Törkiyede Dağıtma ofisi teşkilatı 
bir nıha ltalkan olıımnz. Fransa 
nasyonalisU laik değildir. Rallnı'ld 
Türklyede mnıet h!i1dmiyeU din 
'\·e §i:lhsi hiklnılyct aleyhine b1r 
ihtfJallo knnılmu~hır. Kanla ka
?arulmı, bir ihtnufaı kötll ve yeşll 
l'enkll .bir edebiyat hasl"etl hesa.. 
bma terlcedihncsi mUmkün değildir. 
Teşkllaf ı ~iye lmnnnana ,.e 
pnrti prognu!Ull:ı ı;frmt~ esaslar • 
dnn hic biri biç bir fantezi uğruna 
ledıı .edlleme!Z. 

Uolinıeleri mü~e,'\·e.sle tirerek 
nıüpbem ~ö1,gclcr arkasında pusu 
~mrma1c isti.ren bazı ııdamcrklar 
'l'ilrk milletinden 01.a"o< o1duklan k._ 
dnr, h:ısrctini reı.tikJ.~rl enfiyeli, 
nar~lleli, ı;:ıdır\'nnlı hııyııtm ela ca
lıiJlcJirler. Hattii f::ı.rkm pit-0re<1klni 
dnhj bilmezler • 

SADRI ERTEM 

dili kryn.fet.teki ma.ıuıret ve kabl -
liytleıi sayesinde lurk elli "kız ! " 
dan milrekkcp koro heyetleri gör
mek mUnıJctin oluyordu. Yalntt 
soprano sesle'r yerme bozuk d Uzen 
tenor sa.daları kulaklarm uvk.İlli 
bulandırıyordu. 

B'r defa da Mektnn 1L'3esinde 
U-rtip edilen bir müsamerede bizlln 
Zati Sungurun mnrifeıtlerini nııdı
rnr hoklmbu a.1datmacalan gö.3 -
teren mektebin B:.rman)-alı ve (Ö· 
-reşin} denilen (Avnıpa.lı - Asyalı) 
Anglo lndiyen melez tale~eri, 
oyun icabı parçaladıkları ada.mı 
tekrar diriltmek ve sepet içindeki 

, adamı yok od.ip yenidt"n ihya et -
me.ı.t !?'ilii ,.e dalın b':lnıı mUm.asıt 

hir çok hilnerlerile pek çok alkış. 
lam istihknk kesbetWer. Sey!l"ci
ler n.ras:nda Türk sıhhiye zabitle -
rinin btılunduğ-.mu haber alan ter
tip heyeti o zıı..111nnki büylik düş. 
manlan 1ki."lei Vilhelmi ve bazı 
riles:ı.yı t •hzi!en y:ıpt.ıld3l"l oyl!n 
progrıunmı t:ıdil ve TUrk !ere ıı-it 
kısımları haz.fetderek milli izzeti
ncfsimh~i korum:lk nezaketini ;;ös. 
termeltlc bizj kendtlerine knı~ı 

ıni\telıastis etti1er. 
Bir hakikati mn.hza olan şu sa. 

tD'larln tavsifine çalıştığım zaman 
hırda. bulunduğumuz kamp1nrda 
subaylnruıuzm ı;fü;tcrdiklcri va
karlı h~rcketlerln o zıunıınki dUş. 
mn.nla.rı:ınız olen İngilizler ilzerin-

Dağıtma ofis! umum mlldilrll Tev. 
flk Kanı.sapan Aıık&ra.ya. gttmi§tır. 

Verilen karara göre bUtun yerli mal 
la.r pamrla.n t.eokfi&.ti:fle ofise dene. 
dilecek, yeril mallar pazaı:'l&n bulun. 
mayan yerlerde ofisin şubeleri açıta
caktll". 

Tıbbı adli müdürlüğü 
E9kl adliye doktoru Te Unlvcrsite 

tıb ve buk>.ık faktlltelerl profes6r11 
Hikmet, mebus seçilen proıfc96r Hay 
rullah Dlk"roon boşalan tıbbı adll 
mUşahedehanc.si mUdnrltı~e t.ııyln 
olunmuştur. Profcs6r Hikmete. yenl 
!§inde de mUVl\ttıı.kl~Uer dileriz. 

Altın fiyatı 
Dün bir aıtmm fiyatı 33 llrıı. ldl. 

<le çok bi in tı'bals.r bıra.kt.ığmı gös
teren güzel mukabeleler görmek
le mnba.hi olurk~ bu diJtunanm 
medcnlliği. ga.yrm. ince hisrclerine 
hüımetlt'Ar, dlğ~inlik yaldızlan 
t:ışıyan mütekamil blr cennyct nu
munesi göstermcSl insanlık namma 
hepimizi sevindirmlşti. Şimdi za. 
man süzgii.slinden geçmiş h!ııleri • 
mizi daha kolay tnsfiye edilebil -
t'li!i 5ekliyle :naza.n intibahn alır
ken, cskid€n ve yeniden medeni
yet iddiasında bulunan bazı (yru. 
mz maddeten müterakki) miUe-Ue. 
rin muhit ve mağlüıılanna ~vu 
ı;ISrdü.kleri ınun.mcı\lel~rle o gcçıniıı 
gi.inlerin bu hadiseciklerini mukn
ye2e etmek: bazı kı:ıvimlcr h!ı..kkm
cla pek lehde ç:kan neticelere, bn
?.ıları hnkkrnc1a ise hRkh aleyhtar 
hisler uynnm:ı.sıan !'ebep oluvor. 

Her nt> icıe Burncl:ıki serbesti 
n:iz, Taytntiyodıllci kndar vnsi de
ğilse de şcbir içinde arzu ettiği
m.iz gibt harekette mıtlıtardık, B·r 
mUddet. yukarrd::ı anl'ttiğimi has. 
tahanenin. hb-U huydan ari sii
kfınctli knıımmda güzel ve asude 

Bir ihtiyar eıcağın tesiriyle 
öldü 

l!mçtlkpa.zarda 17 numarada obıran 
Luko In'kolat admd& 'l2 ~a biri. 
st, evvelki gece Kttçtıkpazarde.n ge 
çerken fena.lqar&k yere dnştntıı§, k&l 
dmld$ Boyoğhı hastahııneslnde 61. 
m~. 
bıtlyarm cesedinl muayene ed&n 

adliye do1ctoru ShUyarm BtCaktaıı do
layı bayI'lıp mdüğ1mft tesblt etmiş, 

de:fniM' ruhsııt vermi~. 

Doğum 
.Ak§Am gazetesi muharrirlerinden 

arkadaşnnı:z Cemal Retılı: Dellba§'m 
bir erkek toCUğu dllny&ya ~lştir. 
Osman GUndtlz 2!.dı ve:rllen :yn.TrUya 
~ ve b:ı.bnsr ile uzun öınUrlcr dL 
ler, mesut Rna ve b:ı.bayı tebrik ede
riz. 

r=augünkü radyo 1 
7,80 Progrnm. 7,88 mUzlk 7,46 ajans 

8,00 mUzlk devam Pl 8,15-8,80 Erin 
saati. 12,30 Progm.ın 12,S3 B'.an§ık 
prkı ve t{lrkQlcr 12,4.5 ajans 18,00-
13,30 Şarkı ve t:UrkQler pr~mmm 
devamı. 18,00 Program 18,03 Çitte ta 
~· 10,00 konuşma. l9,.'U5 dans mll%1ğl 
Pl. 19,30 Haberler 19,45 Radyo ga.zc. 
tesl 20,45 Şıı.rkıln.r 21,00 Zlra&t tak
vimi 21,10 Karışık §:ırkı ve tllrklller 
21,80 kıı.nuşma. 21,•5 Radyo 8Cnfon.l 
orkestrası 22,30 Haberıer 22,45 _ 22, 
50 yarmkl program ve kapanış. 

günler geçirdikten sanro. kamp dı
fiIDL}a birer buçuk odalı ve lüzumlu 
bütün müştcmilAtı .mevcut olan, 
ffmtli zah..'tl~..e mahsus srra. ('!!/. 

lere çrkanldık. Burası 'bizce dabn 
ferah \'3.lcit ge~r.i.lebllir yerJe:rdi. 
Ekip.in tertibine kadar iş:m.iz gU
clinı1lz olııındiğmdn.n Hlııtli zabit
lerden gün görmUşlerile ara sı:ro 
göril~rdlik. Bı:nlıı.rda bir isldm 
lf..nba.~ o Uı.rlht.en otuz sene evvel 
Mnndalayda Bimuınynnın son kı
ralı (Tebo) nun nasil mağlup cdi. 
lerek ear:ı.ym:.n zaptcdiMiği, biz
zat kralın hrınçerile n.lmış olduğu 
yara h:ıki!.rmda bazı iza.h:ıt verir. 
dl. 
Diğer mecusi z:rbitler b'ze pek 

f'<ık'ulmuyorlardı. Bunların gece 
güııdll?: f,.rcli meşgaleleri. tallın 
lıuric";nde, bazı mezhebdaşlarım o
dalnı·ın<ı vcva evlerinin önline top. 
layıp bizim Alını.('cliye vcyn 1 fuham 
mcdiye d::'Cli"iJmiz dini menlnbcler 
meomuam kitnba mfi~b1h uhrlM n. 
;-ıp ve mUtcufat'arrlan. 1'Hrvnnadan 
hnh•s mevmıl->rla dolu res'mli bli
yük bir kitabı nınks:ınila okuva.ra.k 

'.l'ürkler: 
- Her lni,Şin bir yoku sn var! 
Derler ve maddi haya.tın bn ka-

iclesbıi, nınnevi \"nrlığım17.da blr 
tescilli gibi kullruıırlar. 
Coğrafyada dn. bir tenazur gijzc 

rarpnr. İnişlerden sonra yoku~lıı.r 
gcldjğl gilJi, çukurlan d:.ı tepeler 
kov~lar. En ılerln denhlerl, mut
laka eıı yiih.'>ek dnğlar ku,."Otıru5-
tlr. l.'alnrz ta.5 \e foprak ilemlne 
nınhsus sandığımız bu tc11AZtır, 
meğer y:ııla loş arasmdıı. da hWk
münü yllrütUyomıuş. 
G~ kış, meruleketimfzdc giir
cğc ahşm:ıdı&"llluz derecede, sert, 

· kc;sklıı soi:'1lklnr, sürekli kurlar ve 
don lıı.rln. 1m.rştla.snu!'tık. 

Jfıı.ttn, Adnn.-ı., l\'.lersin \'e Antal 
ya gibi llrlhn bnlnmmdnn hiç kar 
görmeyen yerlenle hile porh1Sm'
lnr, turıın(la.r, fnclrlcr donc1n. 

l\lls kokulu bahQClerde kura dal
.hırdan, fsl•elefiO dömnUs ağnçbr. 
dan ba.cıkn bir 5CY kıllnmdı. 

Sokaklamnl%3, bir ~ boyun. 
da kar yığmlannm ~ktflğU, o ~
lerdc neleT ~rtiğlmizl tmubm
dJk. Ra7.:ın batnn blr ay gUDe1f yü. 
zil görmediğimiz oldu. Aksi gibf o
<lnn, !cömtir de lat:tı. Kışın acıımn 
bn yokmTink d:ı kat bt artıyor. 
du. 

İşte bo yüzden bahan, Y8.%J iple 
~eldyOTtluk. NUıayet mftba.rck ı;eJ • 
di. C'ııeldi nma, ~anki o da kmdJ 

Askerlik Babfslerl: 

l•un ctJni göstermek Jstiyormu~ 
ID3 ~mıla to;srif buyurdu. Islak 
topııı!ilar UstUne yaz sıcağı, kızgın 
bir Utu gibi knpanclı. Etrafı buğu. 
lar, dmnanlar sn.rck ıcak, bun.al
tıcı sisler bn lndı. Al'kasmdan bet' 
:;ey criycreı. ynjnrz sıcak Jınld•. 

İnsanlar arasmc1ald silfıh vo ö
liim yansı, gn1iba tab'..atr do. im
rcndlrdJ. Yaz.la. kıs anısmdl\ da 
F.imdl bir yarış \'Ilr. 

Uzun gUnlerde bizi baygın dil. 
ş\irtmceyc lmdar uj:,"l'ftı51Yor. 

:SCreket "Gfindönihnll" ne. Atn. 
far ne gürel ı;irnhi takvimler yap. 
nıışl:ır! •• "GUndönDmU., lınl"SYJ da 
döndürdll. "88,. tik sıcak dalgnsm. 
d:ın soora, mısmn SC'l't bir poyraz, 
git ti'kc-e arto.rnk t:ennometrcleri 
cliiMirdü. Gölılcrc bulut kümeleri 
ı:etirdi. Gün<':<ıle bizim anımıza. es. 
h1t.'!r bir tente Qelrtt İstanbnl fer. 
lmsla.rrnm S-On giinlerdeld b-rsrriı. 
ğmtls ela gn.fiba Jınbc.ri "urdı. Tut~ 
tu b~r de ince, ~ yai:'111llr i:; 
tlmh. 

Dnn terteymler, J.mdi i.h "m!I" 
bir ~er allm.k iJıtivac:•n ıhl\'ıı
Yol'W. Zaten henftz h:niro·ı•n in. 
f>JD()3 bu fl'Je31dnr y,.'"f:;z 'c 7.nıruın. 
smlr. mzt ondan fon1 I" 1 •. Ya • 
benü )'ine kn\"ml.:u·..'lğt2. run:ı b"l, 
btl~a ıı;tikrcfnıe.'ll~r. i"'n h:r ~
bett mlc'lir ! 

HAKKJ SU il A GEZGiN 

Torpi tayyarecileri 
nasıl ye iştiriliyor ? 

Torptl atan ve geınlkıre karp JmL dA bOytUI: blr JDtıban$ Dllllıl ~ 
lanılaıı tayyareler® ~k da pL ~ n,~ • 
ke bombardnnan ta.yyareolllğl gibi eki eoca.lı: bıtr toıpl1 olduğuna göre hl 

hosmt Wlm ve torblyeyJ. diğer ~- mı mobakJraJr hedefe b'&bet etUrme. 
ynrecllcre lUll:U1ln dalın fa7Ja bodml imi •kımcbr. Ba ~ ~ 
lmblllyetı lc3p et1Jrmoktealr. Bn 'fa7 clmak lılteytllı btr torpil ~ 
yarclerdo ~llmek 1~ kePf "" Din torp1Il ne ır.anma &m- gerelcU
bomba iayyareclst olnm!t blı :mUd • • ~ tam bir lıllıl>eUe lawıttrııw.ıllctlr. 
el t blzmet ctnıı11 ve mu~ :rıtlıaı taytn etmek ınaredelı1 n. 
göstermiş bulunmak prl o1dala st1ı1 letJer dolaytstyıe ko1a7 lao ae ı..- -
aynca bir tallm gUrmck de lAzımdır. 1ey1 :a..tlrmek bir ~ ~ Pl-

Torpll t.ayyıırelerl umumiyetle llBll lotıar bil llJRhaı1a ~ ~ 
rlyeye mcmuptnr ve bepsl deniz taJ'. lll fCldloo talim edUmdctecıtrler: 
ynresldlr. :ımıstakbel mllrettebatı aa TaDm gGrm ta~ ~ '* 
deıı1z tialorlncle talim görlbier. Ba 1la raıat oldnfa. lınldo baY1llanrııalda, en 
ıente mubanılıeye hiç qt1rak etme • hl torpidonun 0sWDe ~ • -
meklo beraber her glln birk1'9 clc.fA man lıtlcınma ~ &l"adakt ..._ • 
t.orplllenon torpidolar vn.rdır. Ba 1ıor- ııe,t Jt1ksek ..ıe 11&.rleuıekteılfr.: 
ptclolarm hayli fa.zlA olan yaşlan kna - «OOO metre.. %500 ınetre... "911 

dllerlne harpten m.ıık kalm::lk lmkA.. metre,.. ellmıdl. 
nını \'crm~se do torpllleomektcn lmr. Bu taJnnlnlort.n doğru olup 

ta ..-.. F" kat tıorplller ne Jm.. tmı rurt dlnıSeJd teleı•dreytt lırab
rama~wr. n ~~~-

dar lyt nişan aluumlj olwım olsun as- nık ~-!' tec 
J isabet etmemoktedlr. (alaımı J-~ Ja'V811 ]"&...., • 
a rübe a.hlbıl ol.maktadıdar. 

Tayya.rocllerl yutlştir.me!t Uz.ere Dlfm' bir usul 00 kroDomı:ıttti De t3 

kullamlan bu torpıner 4enlılın eelds llmdlr. Talebe tayyaraılnın ıooo met. 
on me&.re dlblndoo gitmek Uz.ere ayar reyi tıpfı )'Ulcan l! ssaJyede katet. 
Jaıımı' oldılldan lçtıı hedef gun1:n1n tiğinl bilmektedir. Hedef gemldııın 
atlından geçip gitmektedir. Es:ı.ıtt."ll L 1000 metre :meııafede lıohmdatmm 

sa.bet etse im torııUkrln bUyilk blr za tabmln cd1nce kNDOillCtrMıd teıet • 
ran olnıa.sına. lnıkfuı yoktur. Ql1nkll mc:kt.e va tam gemlıdll ttzıMine ~
boıı denooelt derecede nz WllAk nıad- ği ımman darm3kıacb:r. ~ 
desi llc doludur. Bunlar hedefin al. çok defa kronometre %1 veya 18 -. 
tmdan geçtikten S-Otıra 1.ite tarafta ntYe gihttetmekte, pilot memafmln 
litıyun 11lzUne ~ıluuakta vo müte:ı.ıdp tabmlıı etti~ gibi 1000 metre 4lıığU 
talimlerde kullanılmalc Uzere t:oplıuı- %000 ""'1& i500 ınetre ol1fntmru en. 
maktadır. tıunaktaclrr. 

'.l'orpll tayyarecllcrl herşeyden ev. Bu ea1lıa taUmlerl mavattak1yetl 
vel mesafe tnlımLnlne alşm.k ve ban bltJrenler lk1nc1 ııo.f1ıa tallmlere 

lıımakbtclırlar. Bo ıınthl\ daha 

o.ğlaş:maX veya fc:rohlı mübah..1SC
Jer yapmtı.k]a vukit geçirmekti. 
Geç w.kitlcre kadn.'r pruıya.prağı 
çiğnc,yip bu dini ki.t:ı.p mevzula.rile 
gUrUıtü ederek ekseriya uykumuzu 
kaçirdıklarından bu Rira cvle:rıin 
en ~ta ve epeyce mesafe Ec ayn 
olanlarmn ~<"kilm("k milsaadesini a
loralt gil.rilltülerlnden tız'lklaşt.Ik. 

Pek mu1.n3SSın olan Hindularm 
bir fnzı"letleri vardı ki o da satt.rk 
!arı siit ve terey:ığrnda katjyen 
hile y.ıpmame.Ja:rı ve en güzel ve 
temiz süt ve yağı Hindu satıcılar. 
dan pek ucuz fıyata tedar'..k imkıi. 
nr vardı. 

Silte ve tereynğnıa hile katmak 
ci:inlcr.'.nce peık gUn:ıh olduğundan 
her ne pahasına olsa bundan çe
k iniyorlardı. 

Can rukrntı..c:ınvlan kaçınmak 1cin 
ctrnfta gezip dolw:;:m3~ttan mrıad a 
Hindistanm mu"ıtelif diynrl!ınn • 
elan gelen S"yyar satıcılardan Hin. 
distnn lıntırasr ~1lmak Ü?.ere bazı 
f.ldiı:i ve gii.mUş masnuat, b·bıo -
lar toplam:ıyı merak edinmiştik. 
Fi!d.işindcn em·aı hayvanat hey. 
keyciklcti, f~ilmüşten pek usta lm. 
lm.rtmalı. ejderhnlı, ku.'1lu kaplar 
eant.aı ağaçmdan kokulu çı>.Jr..nıcce
Jer ve kızı yerli ko-1rular ratan bu 
matmbazlır ecnebilerin mcrakmı 
pek h•i b"ldiklerlnden envaı türlU 
mallarını dei!'cr fivntmrn fevkinde 
< .mıı ıwvtıaa) 

~drr. Pllotlıır ıı.rtık mesafe tahml. 
nlno unaJ~rş olıtııldan lç!n bu fit'. 

1 
fer torplJ atmn tallmelrl yap ı 

~rler. 
Tayyare yulmrd ~ pike ynparaı, 

Gıı evvelk• Vakıl 
26 Haziran 911i 

lst:anbul limanı 

İstanbul Umanının Kum kapı~ 
nakli tasavvunırun tercih E'dllmckt 
olduğu b:ıber almmı:ııtır. 

:E rer ombo OUl\IA 

- 2J Ilıızlrnn 26 1i zlmn 
> 
~ . 
C[ C. ruıır: 11 O. Uıır: 12 
~ Hızır: :51 Htnr: 52 

\. aKltlcı ' l.l.1':t1 (',l ili \ , .. ıl f' llUI' 

1 
O tın eşin 4.28 8.48 4.28 8.4" 

-:ıot;u .. ı 
Öğle J2.17 4.32 12.17 4.8• 

l!dndl 16.18 8.88 16.18 s.s:: • 
Akşnm 19.4r; 12.00 19.4j 12.0() 
Yahıı ıı.48 2.G3 !1.{! t.CS 1 
lmıı:ık 2.10 6.25 211 G" 




