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i şehir 

Türkiyenin i.,tikbali makine ziraatinde İse memlekette 1 
büyük ve orta z.irac:ti tefv:k etrnek lazımdır. Adanada 
on senelik z irai tecrübeleringö•terdiği hakikat budur. 

Yazan : .Asun Us 
Aclnnnyı diğer bii)ii"" Anadolu 

~clıirlerinden ııyırdctr.ıck i~in t.n.. 
J<jf et:nı.ak Iiizım gelirse "Ilüyiık 
bir çift ı ~ehir,, demek doğnı o. 
lur. Zira bu ~hrin ı;nrşısınd.aki 
her dilkkUn ve mnğnzıı sahibi, bu
radaki her i~ ndammm mutlclin. 
topmklc bir milr.asebetf \'ar:ln·. 
1$urnılıı bliytik, ortıı \ 'e k\içük ~l!t. 
pi'erin her ne' 'inden insruıbr gö. 
rUli:lr. 

F r.lmt bu muhtelif t!pt~..rl ziro
at mensuplan anuımdıı Adanaya 
hususi blr kanı.kter 'c.rcıı bilhru;ı.a 
bılyült \ 'e orta çiftçilerdir. ÇuJror. 
O\'nda.n b!'.1.'lm memlekctfmizcle bü. 
yük \'O OrtA ciftı;İlcrin toplu, b'r. 
le ik, hirllir~.erile anlıı~ık bulun
duğu blr yer yoktur. 

Adanamn büyük \'e orta çJft.çi. 
le:rı on yıl ewcl "t}iı t~I lılrliğt,, 
adında bir te~ekkül \1\cudc getir. 
misler. Bu teşe" .. kül içLrf incle be,; 
)iiz WMbr mn toplıı:nısl:ır. Adana 
,;İlt-tiler birliği t,ec;l~lin clen mak. 
f>at, sndece :rJıutln ı~rakJd ine 
yardım etm• !\tir. Bu tcŞekklil bir 
tnmftnn ~ılt~itıerlıı ihtlyaçlannı 
hilkUınctc, diğer tanı!tan "yapılan 
miirocaatlarn li'.arııı hükfnnetin «'.e
vapbnnı çlft~erc blhlirtr. 
Şimdiye kadar )"apüan tccriibe

Jer ha tarzda çah~dnn büyük 
fı:ıydafar olncafmt h:b:ıt ctiı'Jştlr. 
On sene c\'Yei Ad:;."Ulda .. mihzeY"' 
makinesi yc.f.ctu. Ç:ift~lcr blrlfği zı. 
nuıt veltiUeti '-asıtA1silıc Amcrikı\
dnn ~ yiiz mUızer gıetinniş ve 
s;Jrtçl\cre dağrtmıstır. na suret.le 
Jılç bir çiftçinin kendi b:ı§ma elde 
edcmlyflCeğİ bir muvaf akiyo: ha. 
ı.ıl obnu. tur. AmcriJ=2!{lan gelen 
bu mnldncJeröen pamuk ekhninde 
büyük ta.._qarruf ;yapılmıştır. Pamuk 
!;npa nebatırlır. Çapa amellyMİ İ5e 
~ok mnsrn.flıdır. Bu nebat, serp. 
me ekilirse masraf d:ıha ziyade ar. 
tnr. 

~latmd:uı kilo ba«ma üç para nlır. 
Bo sureUc senede otuz bin iim 
toıı'snmaktadır. 

Adana ~jftçiler birliği modern 
bir birHk merkezi \"Ücude ı;etfr. 
mek hararmı ,·ermiş \"e bunun f~Jn 
Adıı.nanm Kalelmprsı denilen nıa
hsJde kendine lüzumu olan arsayı 
dn satın nlnuştır. A,Jnı zamanda 
A'1a.uua Mnelo boıw.'11 hn&lu bu 
:renle yaknı bir zamanda hirliğln 
m.erkc: "ni t.c~ltil edecek binanın ıu. 
ı-aamı b:ışlaııacaktır. 

llatırlard:ıdır ki 1927 senesi nile 
, Milli Şefimiz İsmet İnönü Başvc

ldlken llitün memleket çiftçilerini 
çift mahsul almağa teşvik etmiş. 
ti. Hükfunct ccphcs!nd.en nınldne
ler get.imıe1< ve muafiyetler t.c.~»tn 
etmek suretile de bu makı;adm 
husulüne ya.rdını edilmişti. Fa.kat 

1 o 1aman bü~ ük bir arzu ilo bo.şla.. 
~ an bu harel•et 1930 iktısadi buh-
1'3.Ilmm net.icesl olanı.k zirai malı. 
Bulat fiyn.tlannm diımesl ile ma. 
kiııe 7J.raatine ka~ı bir t.cpki \ 'Ü. 
emle getirmişti. Makine ziraat.ine 
ukliz ziraatini tercih edenler gö
riiJmeğe 'OO§l:un,ptı. 

Hidiselerin gdl§imi bu teıtkL 
nin devamsız olduğunu göstenn~
Ur. ı 985 SCDeSbıden sonra cıe,·let 
ha~ olmak üzere bilhaStıa Çu. 
kurovnda lm\kine ıiraa.tl yolunda· 
ki harektlıer yeniden mnlamnı~tır. 
Modem 7.inuıtin \'e mllletler arası 
i:stihsl abnmda muka,·emetin 
batılm Ubii mllmJclln olamı)-aoağf 
pek '.iyi nnlaşılmrştır. ŞJmdi Ada· 
nade. bütün büytik \'e orta çift;çl. 
ler eüerilıde bulunan, fakat ye. 
dek ~ olmadığı için '.kulla
ntlaımyuı nıokineleri işletmek \'6 

~ Clliden ,..aİJe zll'Mt ınald.neleri 
gettrtnsek fUllerinl aramakta_ f~ 
kat «'İhan harbinin önlerine çıkar. 
dığı hnkisnsıtzlığı görünce ıztırap 
daymalitndrr, 

vekil 
Ziraat, Ticaret ve Hariciye 

Velrclletlerinde mqgul 
oldular 

~nka.nı., 26 (Vakıt muhablrlndoo). 
Ba§vckll Doktor Retik Saydam bu. 
gün ~leden evvel Ticaret, Zıraa.t 

ve He.rlclyc vckAletıerine giderek 
vekflletıerc alt ifler etrafında bir 
mUddet mC§gUl olmu~l&r ve vekil. 
lerden luıhat nlınışJ.ardır. 

1000 
ingiliz 

tayyaresi 
Brem eni bo :nbar

dıman etti 
52 lnglllZ ta1yareıl 

lrayıp 
• Lomlra., 26 (A.A.) - İngill?: ha 
vn n:wrhğmın tebl!ği: 

Dün gece ann vnta.n hava kuv
vetlerinin bOtün hareket şubeleri.. 
ne bağlı uçaıkL'l.rmıızda.n p::k bil
yük teşk.iller 1 .ı.nı mr faali.yet hn
lindc bu'.1m.m ':ırcltr. 

Bomb:ı. tnyloırcleri teşkiliıniz 
lCOO de.n fazlı; tnyyare ile t:M..,.. 
ruzda bulunmuş ve :Uınıınysnın en 
büyijk ikiw lirna.ın ve denizaltı 
gemileri yapınundn ba.şlıica mer
kezlerden biti ol'Ul Bremen esas 
'hedef tutul~tur. 

(Devantt Sa.. e, Sü. 3 de) 

Karadenizde 
ttalyan hücum 

botları 
Boma. ( i\,A) - tcfani ajalwt 

Kara~e huekeUerde bulunan 
İtalyan hUcumbot.laı.ımm faaliyetle • 
rlnln 11k iki haftiasuıda SovyeUere a. 
it Uç denmltı ile miUıimmat yWdU 
15 bin ve harp maı-mesı yUkltl 1 
bin oonUAtoluk iki •eml be.tırm~ ol. 
duklarmı bildlrıınif"r. 

Karadenlzde ~ htıcumbotl& • 

Libya llarbl 

Rommel 
Taarruzlarına 
devam ediyor 

8 nci lngiliz orclıuıınun 
kayıbı ~ok ağır 

Ohillek 
Maraamatndı ile Sidi 
Barrani arasında Romel 

orckılariyle aa vata tutuflu 
Berlln, 26 (A.A.) - D.N.B. 

cyrn11111m aakerı muhelbirl, şinlall 
Afrlkaıdan ~ bir haberde ge. 
neral Felt ~1 Romelin Al· 
:.11611 ~ ltal;yan Ootalıa.rile birlikte 
Sidl Berra.n.ldell ötede t.aa.rııı.ze. 
devam cttiğ.i.ni bildi.rmekte<lir. 

Aekerl mahfillerde söylendiği -
ue göre MaTSa Ma tnıh etrefrnda. 
ki bölge, lngilh.ler için mild6fa.. 
~-a elverişli 3l'Q.Ziy~ :ihtiva etmek
.edir, BfıhW! a bu .a.razinin Mana 
Matruh ooııu.bunda.ld kısmı oraaa 
ibulun:a.n sıra dıı.ğl:ı.rdan dolayı mu. 
defaaya münsittir. 

8 inci ordanan bflbr airr 
Bertin, %6 (A.A.) - 8 inci ln

giliz <tnlusnun hezimeti o kadar 
(Devamı Sa. !, Bı2. 4 de) 

BUC~ ---
VAKiT Her yerde 

6 ~ 3 . 
~ 

Sayfa KURUŞ 

Ruzvelt - Çörçil 
görüşmesi 

JllOf•u il• gl

rlf~elere lftlrılr 
ettlftl ıı,a elllldl 
Vaşington, 26 (A.A.) - İngiliz 

&ş\•e!k92i Mr. Çö1'Q1 bu sa.balı Pa
•ifik harp k01l8eyi :=ısı ile g~ 

Al ıt• 

SivastopoJ 
ve 

Harkofta 
llevzıler alındı, 

kuvvetler kuşatıldı 
Bir haftada 468 u,cılı 

tahrip edildi 
tüğil 3tra.da umumiyet itibal'iy!e BT;RLlN. 2C. A.A. - .Alınan o:«Iu.. 
harp durumunu izah eden emniyet ları baş kwnand.ınl~ının tebliği: 
verici ve hatta eyimser bir tablo Sıvastopol milstah.keım bölgc~·
ı;izmistir. Mımnn 8.kı"'bcU h11.kkm- nln doğusunda Alman ve Romen 
da doğan endişelerin de tamamiy. kıtnl:ln şiddetli savnşlnl'd n ve sarp 
~ mil olduğu a.n.lınıızJmnktadrr, arazıye rağmen kuvvetli mevzile!' 

V AŞINGTON: 26. A.A. - Rci : ı işeal ctmf.klerdlr. 
~°?s~cllin lı:Cıtibi E.vly So...yet bir- Hnrlmfun doğu eenubundnkl böL 
JijJının ilk defa olarak Chul'O'biD - ıede Alman ve Romen kıtalannın 
J~eJt m\hnl:erclcrioe if(il'lk et. J QeYİlımc tarruzu, t.Jyya.re teşk ıllcri 
tlğınt aç~a vunnuş "le SoTyet 00. Din tesirli ynrdımlnrile dDşma.ı 
yfik elcisi Lilvinofun ni şcl1e uz~n lruvvtıtılerlnin t.-ıışatılmnsını ve Jok 
görü~c]er yaptı~ını söylcmJftlr. ediMıC4>ini temin etmiştir. 

KANADA BAŞ VEKIUDOND'O lkı savaşlar esnasında düşman 
OTTAıl'A: A.A. - D&lffeıkil, ba.. çok önemli kayıpl ra t'hftamı~tır. 

Erfin Roosvclt - ChurclıllJ milzıw.c. 22.827 esir alınmış, ıoo d.~ fnala 
rcleııinde hazır bulundu~ Birleşik tank, 250 kamyon, büyük miktnrdı. 
Amcrikadan OttaWaya dönmfiştr... piyade silAbı otomopil n her tür. 

M. KiUE;, Birl~ik Milletlerin ba IÜ harp mnl~cmesi jJtinnnı ve y:ı 
siiııkft buhranlı duruma klll'!' ko.. t•hrfp edilmiştir. 
yac:ık karlar kuvvetli bolandukıkı.r·. l>oAtı «'-eı:ıhesiilin merkez kesimi 
nn emin olduğunu söylı.:mi~r. (Det1amı Sa. !, Sü. 3 dl) 

Svnra bir de Adanada ak&la 
pamu'lt d&\'8SJ \>ardı. Bumda öte
denberi herJ.-esin bildiği yerli pa. 
rnokfar (:.,•ık koza, iane pamuğu) 
dejenere o1mus ci.nslercli. Ziraat 
VelW!eti Acfannda bir ıslah istas
yonu kurmuştur. Amcrilıa.dan MJs
ter Ki.ark isminde bir rnlitehassıs 
getJrllmiştlr. &ş, n.ltı senelik t.ec. 
Jiibedcn sonra Amerika pnmuk 
cinslerinden kle\•lnnd \'e akala Hd 
tip te;blt e<libı!ş ,.e tirctilmi~tlr. 
Ba cins pamtf.ıdnrm elyafı eskilere 
nlsbetle clnhıı uzun \'c ilro.ri kıy. 
nıetlerl daha. );'t',c<ı"ktir. Ya111lan 
tecrübe1erde kle\•l:mdm Adana. böl 
geslncle, almJamn tzmir htilgesinde 
~ğaltılmasma Jwonr \'eriiıniştir. 

Töıiliyenin istikbeli makine zı. 
raatlııde ke JllıC!Dllekette büyük ve 
orta 1Jraati -tabii muayyen hn· 
dut dft.hllinde ohnak ıtartile--
t.eşvik e~k limndır. Adanada 
on l!leJlelfk zirai t~rötıelerin gÖ6-
tt'rdl~ luıiltlıclt budur. 

rmm bulunu§U dll!lman deniz nakil. M h k t f • • ı 

:::b:=~~ v~~:~eV:: a r u a o 1s1n1 n alkışlanacak bir kararı 
Jen Sivastopolu denl.z yolu ile tqe _ 
edebilmek lmkA.nınden mahrum et - - - - - - -
ml§tlr. 

...... 
\'eklllerlml.z Ank&ra prmda.o uğurlanırlakeıı 

Mahruk.a.t ofisinin temin etmiş 
c;lduğu odun ve kömUrün halka 
aağıtrlmasma temmuz sonlarında 
ba~tır. 

Bugün halka odun pfı}ııea.da 11 
buçuk 12,5 lira a?'t\smda !111.trimak. 
tadır. 

Mahru.kat ofisi odunun Çekisini 
dokuz liraya sa.te.caktrr, Ofis odun 

· sahcı1ıarm.ı davet ederek aynı fi. 
yatt.M odun satmalarm1 bildire -
cclt, aa.t.mad.ıklan t:ı.kdirde narlt 
kona.ca.ktrr. 

Evkafm bir teşebbüsü 

Ev'kaf falir halka kömür tevzi 

Rommel taarruzu 
hakkında 

Fa.kat Uç Sene t<ıcrübc<l«>ıı S-On

l'a Aclıuın çiftçisi Bkn 'anın klav. 
lnnclflnn · d:ıhıı kıymetli olöuğunu 
görmüş \ 'e hu cins p!Ullıığun kendi 
tcpraklarmcla yetlscbi°e<'.,e~rine lm
nnat .ı::etirerdk :tecrübelerin tek
l'Ur cdilm('sini fstcmlc;tir. B:ınnn 
Uzerine akala cinsi t.eJ;mr Adamı 
bölgesinde tecrilbe edilmiştir. Tcc
Jilh~lerin neticesinde hn cins va· 
bluğun bu muh'ttc mükemmel stı
rette yetiş~e.i!i \'c ld.a,·lıınıla nis
bet•e % 15 fa:zla ranclıman ,·ere
ee~1 anlaşılmıstrr, Bunclan sonra 
A<lana. dıı akala höl~cııinc girmiş. 
tir. Bu seneden itibaren Çulrnr. 
O\"ıınm bir in roma almlıı p:ınuığu 
ekilmiştir. Geleec!t sene bunun C• 

Milli Müdafaa~ Adliye VE Mü- •·~~~z .~~:~!::rı
nakalat vekilleri Zonguldakf a Avam ~rasına 

ldınl umunıil~ektlr. Zonguldak. 26. -A.A.- Milli 1 C'i!l<'d<'n sonra Vl'killetimiz Erc·•ı 
Gerek dı , .e gerek iç piyıı.c;a bu Müdnfnn, Adliye ve Münakalat \'r. kömürleri iş\ tmcsinin Kozlu m•n. 

akala cin ·ini daha ziyade beğen. killeriıniz ve m:uyetleri crk6nı dün takasını gcınıck ve tetkikat yapmak 
ınekte \'e daha z.lyade fiyat ' 'er- gece J\ar, 1 ~kten 7.onguldağa gc'. üzere hareket etmişlerdir. 
rnektedir. na cin'J p:ımuı";'lm elyafı mişlerdiı . 'ekillcrimizi l\arahiikten 
Uzun olması \ 'e <lah:ı. ince ımmıuıı- knrşılnmn k li1 ... re dnhn ev,•eldeıı 
dan iplilder yapmağıı mü":ılt hu. giden vtıli, 7.ongıılrlak nıchusları, 
lonmnsı p'yasıınm rağbetini artır. Parti reisi ve Ereğli kömürleri iş
nınktadr... lctnıe~ı umum müdürü de Yckillr. 
Adnn:ı ~iftı;:i'C'r 'birl!jj bir ticari rinıizlr birlikte m·dct etmişlerdir. 

lrket değildir. Birliğe dahil nlıın Yekıllcrimiz gC<"eyi huc;usi vngonlo • 
tllt~ azadan her biri kendi toıı- rındn scı:irmişlerdir. Da snbnh mi. 
l"aklan ü1.erincle serbe~t~c ı;nlıo:ır. safir Yekillerimiz Yilfiyeti, Partiyi, 
l~iin ve z.-ırarı kendisine aittir. An. Hdcdiyc~ i ziyaretten sonr:ı Erci' i 

Sofya mahkemesi 
Sovyet para,ütçülerini 
ölüme mahkfun c 'ı:i 

SOFl"A. 26. A.A. - OF/ 

Sorya askeri malrl\emrs i Hus p:ı. 

eak ı:iff.çi ezanın fenli t.eı;ehblisler- kömürleri işlclınesi umum müdür1 rnşütr:ülcrilc deniznllılar tarafın.. 

12 takrir erild.i 
L-Orıdra, 26 (A,A) - "İngiliz 

matbuatı" 

Mısırdaki vaziyetin ''ahameline 
raRmen bu sabahki gazeteler müba_ 
lfığnlı surette bedbin değildirler. 

Gazetelerin mütoleasına göre Sol. 
lum ve Sidi Barranl'dcn nc•at, 
Marsa Mııtnıh'un müdafaa hatlar\ 
daha mükemmel olduj:iu \'C hududıı 
müdafaa etmek meselesinin hiçbir 
vakit bahis mevzuu edilmediği cihcıt 
le, bir sürpriz teşkil etmemiştir. Da• 
ily Ekpres ve Dnily Telgraf gibi 
bazı gazeteler hnttfı genemi il.içinin 
belki bir mukııbil taarruz bile ha. 

lf! ı.~:ılnrnı-ı imltün bn'unma- ile birlikle mfıden teknisyen o'kuhı. 
Yun. biifün nza ile hernher mcm- na gilmi~ler ve im!ihonlnrda ha. 
leketin de umumi mcl!f ati bnhis zır bulunmuşlardır. Bundan sonra 
tnevnm olan ic;lerde b 1r'lk te,ek. Çeli!:el lisesini de ziynrct ctmişl ·--
1,UJü harcl<ct.c geÇcr. Yn.'nrz çift. dir. Parti tnrafındnn şehir pnrkın. 
tiler blrlitri mfü;t ~rck fnaliyeoı11crl· 1 dJ dei{crll misafirler şerefine 100 
ile sartodilmek üzere pamuk ha. kiflliık bir ~J,e ]Mlllleği verilmiştir. 

dan Bulgar kıyılarına çrkanlan Sov 

yet tebaaları hakkında muhtelif ce. 

zalar vermiştir. Bunlarrdan 18'i ölü.. 
zırlamakta olduğunu Ye daha iyi şe. 

mc, yroı~ i miiebb<"'I küreğe ve iki. ralt dahilinde h:ırbcdcbllmek Iı:in 
si de 13 Y 1 lı:ı ris r-OUılarınıı ma.'!1. kcndı mevziini kendi ln' ilınp etli• 

kUm edilnıiştlrler. (Devamı Sa. ı. Sü. 5 de) 

3-'-===- _____ ... __ ,, ----------... ------... -------... ----

Bugün 
12.5 liraya verile~ 

odun 
9 liraya verilecek 
E:Amek üzere mahrukat ofisile te
m.aslarda bulunmuş ve 15 bin çe
kl odun temin et.mJştir. Diğer ta. 
raftan kömür de temin ettikten 

eoıı.m yapılacıa.k bir progre.m dc.i -
rceinde hallın dağrtıbnasına baş:a. 
naca.ktın Aynı mm.:ı.nda memurıa... 
rma da odun ve kömlir dağıtaC9k. 
tır. 

Şehre dağıla~ kömir 
Beledlyc 380 ton :mangal kömfi· 

rünü Beyoğlu, Kadrköy, Kasmıpa. 
ı:a, Bcşikta.ş, Eyüp ve Eminönll 
kazaalrma. tevz\ edil.m.eslni kay • 
m.::ıkamlikhra bild~t.ir. Kömür 
hclkn nsık üzerine ı 0,50 kuruşa 
:satı'a.c:ıl:trr. Diğe-r t:ırafte..:ı Me.h. 
rulınt ofiSl."l.e diln muhtelif Mlı,"e
lcrden 240 ton :nangal kömürü gel 
m:i6Ur. 

DDnkD cinayet 
~ ~ ..._.. - ,_.,~ 

Kansrnı oğlundan k skanarak 
öldüren ku umcu 

Dün sabs..lt Şişl!dc bir aile faciası 

olmuş karısmı oğ'Ullanndan kmke.
nacak kadar muvazcneslnl kaybeden 
bir kuyumcu 26 senelik kanamı ek. 
mek bıçağiyle öldllrmllştllr. 

Cinayetin i§lendlğl yer, HAlA.skA.r. 
gazi caddesinde 224 numaralı HUsnU 
bey apartımanmm dördllnoU do.lresl• 

dlr. Bu dairede oturan kuyumcu 158 
Yll.§md!I. Leon Artlnyan, bir senedeıı
bcri slnlr ouhrnnlan geclrdll'lnden 
Kıı.palrçarşıdo Arpacı aol<ağmda 29 
numnrnd:ıkl dilkktuıını Berç, Varjan 
ve Edmond lslm.ll Uç oğluna bırak.. 

mışlıT. 

(Devamı Sa. 4 Sü. 5 de) 

1 CEPHELEP.DE DURU~ 1 

Rommel taarruzu muvatf ak 
olabilecek mi ? 

Bug11nkt1 harp g6sterml§llr, ki btl.. dularmm her cephede mtıT&ffalı: cıll • 
yUk muvaftakiyctıer tçln çok bUyUk malarmm sebebi &eYk ve 1da.ro ve 
rl.eklere girmek lAzımdır. Alman or. I (Devam. Sa ! Bil 6 ~,. 

• J • • 
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Bu. ha.yaıUn :hakiki ytlzi.inii anla
ten ''Be~ .A.lıb.n,, &ıit F'aik'in e
sae ~ye gapmdaki en i~i yazı· 
Jarmdaıı mlfıdir. Aynı tekni:k ıç.i.ll
de yuğ,ımıJnıuş olan diğer bir hi
ki~ de &ıha sonra. tP.tkik ede
ocjim4z "Pank" t.Ir. 

Hiliyemn ilorleyÇnde ro. oy -
nayan, ve dlruı'lke-n yer yer rastla.
ıUığımız tez:ı.tlar, netke ve ifade 
Sei'tin hea" :mznıınii hususiyetleri
dtr, ~ ayrda.n esas Mkta. 
muhaveremn fazla olu.~udur. Hikfı.. 
Yfeinin pek nz veya !hiç muha.-ç-e
~iz uza.yan yazı:I;arı yarımda bun
laz USlfibu ~ gibi gösteri-

~-
HAlbuki tnsviri, 2'Je'mini ve oriji-

naıli ~; bunları oldUğu gibi, 
seyrine göre a.nla.ttr. 1fade mü -
ker:nımel.iy:etini ~ 'bımkmı::ı

ör. 
Vll 

Bir kıyınm dört hikayesindeki 
paaıjlarm biraz dnha. ıilerlemiş ve 
hududunu geni'1et:miş ola.nlarma 
tm kitapta da rnst.Jıyoruz. 

''Karptız sergi.si,, "Mavnalar,. 
ve ıe'kzot& lrdlruya. bürilnmüş bu . 
turum "Gnmula.'da İtalyan maha.l
le!ı!,, ne ~ıya Unınm,, hah -
eettiğinılz nevi~n ya.zrbı.rdır. 

Bunla.rcbıl "Gravu1a'da. İtalyan 
aıaha.Ues.i,, ieimllii en zayrf'Ja.rrdır. 
'~ lm.rpı.ız ~rgisi,, nde bithaQ!6. 
~\le ve tasvirl'!rln sade ,temiz ve 
~ olınası göze <;;arpe.n il.le mtl
iıf:W.mmdiyettir. :mkseriva karı.pk, 
itiııbirlne- girift olmuı~ tahloların 
yerine lburada, lodos hava.lar.ia 
bqı sahllletirı :yakml~ ve çok 
ıııarWc görünen ımaddesi gibi lıis
ılezimiJıe :yB:km, iyi niyetlerin Jaı.r. 
irıBmrlB kn.hyw.uz. 

4 'Mavnalar,, da daha. dcrlne inen 
iı; Jm.leti Jaıırşısm.dayız, 

Köpril sı:rtmm §mm.bu.randa, A
nadolmıuın tenhalığından yeni gel
t:ı:ıiş blsonhm tecessüs &hı. goo • 
ierlıe, a.ltıtlan ge~n kocaman mav
lllda.r.r, bn;lı:k yü'klil kayı5cl.a.n, ya.. 
man t.ayfa.la:rI bulunan romorltla.11 
llleYI"e tti:rir. 

Bn l:myna.,_ema.ya tı.eır alışan ke. 
m.r pe.:muıık1tkları:ndan Ç€!kildilk -
~. yerini başka. birisi ümitle, te· 
~le doldurur. Bu gelip geçen 
ve ahengi hemen hiç bozulmayan 
aeyredişlerde, lmfalarda gözlerin 
(?ilrd.illtlerinden ~ 'ba.ş:ka şeyler 
"<lo13§Ir. Birln:tn i<lraldel'fnde, k<:i~ 
rünün üstilnde oon mavnanın içi
ne, buğday veya sanun olduğunu 
taıım:n ettiği yumuşaklığa atlayt -
vermek geçPr, Dit;eri de, Üskütl:ı:r 
maktan ba.'krlacak ve oraya gidi
f lerrriıyecek kar'far uzak, gar.ip ve gil-
~J bir köy halile ikaranlığuı içinde 
ı~~kt.an uyumuş bulunacağım dü • 
~ünllr. Oraya gidebilmek arzusu 
1ıgün1e:-ce sii:rer ve bu !steyiş b:r 
t11rlü !hak1mt olamaz. 

"Granula'ıla. llalyruı nıa.hallesi,, 
Na'lO!i ve Venerl 'k'in tahassüsle
trile i~'enm.ek istcnmi~ de hnyal
l:lerd e bir clığmıklrk vardır; Niha
!iet anlatılması nrzulan:ı.n his, bir 
lmhp içine almamadığmdan tesir
tc.en u:ro.kt.Ir. 

Bu yazıdan ıronm gelen "Ma.r. 
tilyıı '!!iına n ı,, yabancı t aha ssti.s le
ıri n en iyi1erinde.n birl ve ''Roben
llOn,. dereccsind .. d;r. 

Hiç şüphe yok k.l Ro'b€nson da.ha 
ıhiıss:tdir; falı::a t bundaki ku vvetll 
ı~nık, tasvir ve [ooı1mmın yanın da 
Robenoon geride kalm~-tır. 

Bu liman herhmgi bir limandır 
we ecmra.dan bazı hususiyetıerile 
~ Mar.:ılyla limanı olmuştur. 
O liman ki her memle<kelin husı.:
eıyetlcrlni taşryan uzun lxı.calr ge
miler ve :i:ıi gövdeli yelkenlikrle 
dolm.uşt.UT, Dar. soıkak'ar, izbe mey 
ba.neler ve :ıçı:k saçık kadmlarm 
~n göbeMC':ıim t h'r cttik'erl 
~na.y?r yerleri Avustralyalı ıne -
fiezler, uzun ı;::ıçlarile aynı boyda 
<ılıaın kısa, çekik gözlcrini b'raz da-

* Emz.ikll kadın harp ve hitabet 
veair mtlhey;1g l§lerde bulunnmaz 
çllnkU sUtü kesılir; kadın dimağı er. 
lr.:eklerinkinden noksandır. Erkekte 
boy 12 santim fazladır ve kadın te~
ıih okutamaz. 

* Fransa krallarının emirnamesi 
~eyf!m~ >ıöyle istedi,, cUmlesiyle 
nihayetıendiri:lrmltı! Keyfine t'ıbl o
lanların nihayet keyflert bozulur. 

"' Kondorae ile Dalamber Voıterin 
sekı\.sma meftun imişler! Volter ve 
Kondorae bakltmda Dalambere ya. 
myor: ••senin gibi yazan yalnız o. 
dur,. mUtekabil takdirler! Tearti! 
ı ea vıme sebeb<lir. 

Amerika 
Bir ayda 4 bin uçak, 100 

bin top yaptı 
VAŞiNGTON. 26. A.A. - Reis 

Roosvelt BirleşikJ Amerikanın bil.
ay içinde dört biıİ'uçak, 1500 tank 
,.e bin top yaptıjtını bildirmiş ve 
bizi hedefimize götürecek istihsnl 
gayef>ine ulaşm:ı'k' zorundayız "de. 
miştir. 

Llbya'da Rommeı taarruz_u ~aldunda Akden·ızde 
( Baftarafs l ma llJf/ada) 

(Baştarafı ı inci saııfada) ~ini bile ileri sürmektedirler. Dallv ı ·ı· d · • it ı 
Ekpres NC'O'Ork'tan llldılı bir ngı iZ enıza 1 a· 

ağırdır .ki, Mısır hududunda ancak telgrafı dıı neşretmektedlr ki b11tlı 
bu ordunun bakiyeleri mukavemet nazaran Çörtil "l\fuın müdafaa c. rının faaıı·yetı• 
gösterebilmişlerdir. debilecek iktidardayız,. demişUr. 

LoD4ra, 26 (A..A) - lngiltere amL 
rallık dairesi tebliği: 

ha sil2ıere ~an Çinliler, fa.brl. 
ka bıcaJle.rı g.ibi tüten pipola.nnm 
dum.mı.ında. ha.ya.Iler seyreden Hol 
landa.lıl.er. uzun boy'lu ve ağrzla
nnda. lkoVboy !!.imlerinin giirilltü
sünü taşiyan AmcrikBlıla:r, ini bı
yütlı ve ihançerelerini yn"tarcasma 
yükaek tıeSJe kcnıuşan R'tlSle.r, hu
liaa llm:mızr, ibeyaz, san, sfyuh her 
rengi be.ğrma. çeken bir Jiıne.n m.a.h 
Şer kala.balığı ile sa.be.htan akşa
ma, mevsiınden mevsime akJp, gi. 
der. 

Alman tebllll 

Alınruı şima.nl Afrikssı seferi Bunn rağmen gazeteler vaziyetla 
lkııvvetinin hızlı Ye beltlemne<i.ik \•ahametini de saklamamaktadırlar. 
ileri. ha'rektlerj, ~lere insan Daily Ekpnes gazetes.l Rommel'iıı 
ve malzemece olıma.tlstü İngiliz • beş altı yüz tanltla ve 10.000 kadar 
lerin uğradıkla.rr bu ağır ka.yıplar yedek araba ile hüctmı edebileçe~· 

t ayru za.m.a.nıda Mihver devletleri ni yazmaktadır. DailJ' Telgraf d:ı 
krtalarmm insan ve ma.lzeınece nis ba:ırnakalesinde RommeJ'in "hattA 
beten az kayıplara uğra.m.alannr 

Denlzaltıla.rmuz deniz yolu ile Lib. 
yaya taşman düşman ikmal ve mal. 
zeme gemilerine yeni ve önemll ka
yıplar verdtmlşlerdir. Den!zaltrları • 
mızdan biri bUyUk bir dUşman mal. 
zeme gemisini t<ırpillediğini badır -
mektedlr, 

Hikaye m.alze:nesi taşmı.a.yan bu 
dört yazı, kendi nev'inde muvaf
fak olabilmiştir. "Gece ıiı}i,, be.şlığI 
nı taşıyan h.i.3.ye Sa.it Failt'in bir 
hususiyetini dal!a. belirtir. Ha.yat 
h8.dtiselerinin bir losm.ı sempati, 
e§'k ve şehvet üzerine kurulmuş
tur. Saaıu:rn! arkadaşlığın hududu
IiU llljUlaya..'l .ilk temiz duygula.rın 
mecmuu olan sempati, maddeden 
uzak bu luna.n ve en güzel. en öl
m~ sa.ıınt eıserlerinin vücude ~1-
meslnde rol oynayan, ebedl aşık .ve 
son olarak ya.l.'l.lZ maddeyi seven, 
ona. sahip olmayı arzulayan, nor
n:uıl ~ya.ıniyacağmuz ~hvet her 
eserin ruhuna az veya çok sin -
Dll~tir. 

TU?1genief'in "&W:ıe.lar ve çocuk
la!r,, mr ya.sat.an, :milcadelecl. f~r
lerden evvel ve ziyade sempati -
dk Yine o etfktrr ki And.:re Jid'in 
"Dar lkapr,, sn:ıt fethetmiştir, 
"Doıry:ın Gray" ve "Salome,. de 
lıUküm stiren şehvet Oskar Ya.y!l
din sa.natmı ölm~ ya.pmı:ştır, 

Acaba. Sait F~ bu dünya aa. 
natkarlannr düş'Jndüren. es.ir eden. 
Ur; h.ısten istifa.de etmesini bilmiş 
ımidir? 

(B<J§tarafı 1 inci sayfada) 
gerisinde bir p.iyade tiimenine men. 
sup kıtalar, ynpbkları mevzii hare
ketler esnasınrln diişmaıı kıtalarını 
mevzilerinden tardetmişlerdir. 

118 betonlu zeminlik zapledil. 
mi))tir. Alman kıtalannın ellerine 
külliyetli miktarda ganimet gecmi~
tir. Düşmanın yaptığı karşı tarnıı.. 

lar akinı kalmıştır. 
Voikof cephesinde cenber için-? 

alınan düşmnıı kuvvetleri, tesirli 
bir hfieum neticesinde müteaddit 
gruplara aynlmışlır. Bu kuvvetle_ 
rin yokedilmesi yakında muhakkak 
tır. 

FinHinda körfezin-de yapılan bi: 
keşif taarruzu esnasında hava kuv .. 
veflcri bir öüşman denizaltı semi_ 
sini batırmışlar ve iki yük gemisı. 
ni bombalarla hasara u~ratmı~lar. 
dır. Almaıı tayyareleri, yukarı ve 
orta Volga boyunca mevcut sili'\ 
fahril.:alannı ve l\lo~ova bölgesin
deki de.miryolu hedenerine gece 
hücumlan yapmışlardır. 

12 Hazirandan 22 haziraoa ka .. 
dar Sovyet hava ordqru 468 uçak 
kaybetmiştir, Bu ucaklardan 375'i 
bava muharehelerinde-, 63•ü uçak. 
savar topçusu ıteralmdan, 9'n da or. 
dıı te.}killeri tarafından tahrip ecli:. 
mi.ştir. Geri kalanlar yerde tahrip 
olunmuştur. Ayni milddet zarfında 
42 Alman uça~ı kaybedilmiştir. 

Sovyet tebliği 
MOSKOVA. !6. A.A. - Sovyet teb,. 
liği elinde, son günJer zarfıridak. 

harekat esna..oıında Sivastopol'dn ve Sait Faikte ;yalnız maddenin ar. 
diğer yerlerde 1100 den fazla h.I. zusu, yanişclıvet vıırdır. Bu i!!tek ya. 

zıl:ırın arasına dağılıvcnniştir."Bir m:ın iildürüldüğ.'.i söylenme'ktı>dir. 
Alınanla:-, 22 bomba UÇ'l~t da kaY. 

ııaprır., Ye "Gece işi,, inde bu nokta 
fanı tesadüf e'!mek mümkündür. !>etmişlerdir. Ve 20 uçak daha !ısı. 

"Bir vapur,, hikiiyesindc genç ka. sara uğratılmıştır. Kahraman Si 
dının ağzından dinledi~imiz, bu fi .. vaslopol bataryası 30 defa yapılan 
kirlerin hakiki ifadesidir. Ortada toplu hücum e~mıınnda 500 düşman 

askerini öldürdükten sonra kuşatıl4 arzulanan yalnız ma.dıdedir. Bu itl. 
barla ister şu erlcelc, ister bukadın mışllr. 

Bunun üzerine Sovyet t~ları olsun; gözler kapanclı~ı zaman her. 
Almanlara karşı ateş açmale.rı içlr:. 

ı;i birdir. sarı,ın veya esmer olmak 
civar bataryalara tlilim~t vennlşle ... 

arzuların çeşidi üzerinde teı;ir hı.. 
rakmaz. dir. Ve Almanlar yok edilmi~tir. 

"Yin.e bu vıı.purdn bir kız tanı. Dii~man bava alanına ~a~ı yıı. 
d Bı·r delı'kanlı · d pılan bir akın esnlll'iında hır 'kaç u_ nn. sevıyor u, v~ • . • ~ 
bana: çak tahrip edılmı, veya hasara u". 

- • ·e C.5ek şey diyordu. Ben on•ı 
o kadar ııe\'ldiğim halde bir sabah 
gelip le "Ilonjıır,, elemiyor, yanırn'.l 
tesacliıfen gelse bir kelime konıı5 .. 
muyor. 

Ben o kıza: 
- Ben varım ya! diyordum. 
- Ah. diyordu. Sen cirkinsin. 

Yıldızlı ve kıranlık güvl'rlccLe baş 
baş:ı oturuyorduk. Elini lııluyor
dum. Gözlerini kapayıp, delikanlıyı 
tahayyül ederek elimi sı·kıyordu. 

Yava~ça kulağının dibine: 
- Hep.;i bir değilmi diyordum? 

Karanlık gecede hepsi, hepimiz b!r 
dcğilnıiyiz'} Yalnız karlın ve erkek 
olsun, Gözlerini kapa, tahayyül et 

O, J.;aranhkl::ır içinde güzel çocu. 
ğu lalıayyül ede/ek ince düman vJ. 
cuduyla vücuduma yaslnnıyordu,, 1 

.:'ıluharrirde zevk gelip geçicidir 
ve bir an hilkiim süren veya siirnı _ 
si arııı edilen zevk, uzun bir talı. 
Jile yol açnr. - 1Jrridc tetkik eı' • 
cc~inıiz. "llcmcuıın karısı,. adlı hi .. 
ki'lyetrle oırııınu Rihi.-

Bnzan dn esas vnk'anın veyahut 
tahlilin arnsınn sıkısmış, cfağınık •· .. 
kirler hnlincle görülür. Aşaf\ıya al.. 
dı~ıınız parça bunlardan biridir: 

"Yine vapıırrla lanıdı~ım 1 'r 

ratılmıştır. Sovyet tayyar~ileri sa. 
limen dönmüşlerdir. 

LeninRrad cephesinde çeteler, 
bir Alman a.skerl trenini tahrip e: .. 
mişler, 25l> Alman öldünnüşlerdir. 

1000 lngtllz 
tanaresı 

( Baştara.fı 1 inci !t111f ada ) 
Bil}riik yangınlar görU.lmUş ise 

de çok kalın bulut tabekalll.I'I ne
ticelerin kat'! olarak tesbiUni gUç

l~ştimıiştir. 
Düşman müddaa.larmı bozmak 

maksadiylc bomba ve av tayyare
! erinden kurulmuş ~a. bir teş
kil Holandadaki t:ıyyare meydan. 
la'rma şiddetli iz'a.ç taamızları 
yamnı5trr. 

Bu taa.mız hareketleri esnasın
da booıba. tay:YQ.relerimizl-e düş
man avcıları aresmda birçok hava 
muharebe' eri olmuıı ve birkaç d11ş
ınan tayyare&i hPS!ll"ll uğratr'.mış 
veya taıh.r.i.p ed1miı;tir. 

Geae hal'eketleri netiecs:İ.!lde bt.1.
fün hareket şu'~lerlmize bağlı tay 
yarelerden 52 &i tlslerine dön.me
mişth-. 

Bir Sovyet denizaltısı 
batınldı 

da intıaı; etm:iştJ.r. asri ve moıtörlfi kollar için bile ha·-
Londra, 26 (A.A.) _ 8 inci ln- ret ve-recek bir ailra'Ue ilerlediğini,, 

giliz ordusu Siri Bar.rant ile Mar- söylemekte ve vaziyetin vahametine 
sa M.atnıh ara:n:nrlaJd bölgede Ro- işaret ettikten sonra makalesini 
mel krtlan heyeti u:mw:niyesile ~a- hayret verici bir teklif ile bitirmek 
vaŞa. tutuşmuştur. Genıera.1 Oşin- te<ıir. 
Iek M:rsı:r hududunu müdafaa için ":\fağluhiyetimi:ı:in sebeplerindr.11 
hiç bir ciddi tevebbils yapmamak. birini de mühim miktarda tank n· 
Ja beraber Marsa Matruh hattı ü- rabalarını kullanmakta ve düşm'l
ze.rinde mevzi almak suretile l940 nın tank tabiyesine nıukavemettcıki 
senesinde Vavelin yaptığı hareke- tecrübesizlik olarak kabul c<ler.;C'k 
te iımilisl etmektedir. Mihverin yakın şarka bir Rus askerl heyeti 
M13!r :istik~tindeki son ileri ha- davet ederek onlara kıymetli der>'" 
relı:eti, bu hat ürz:erinde durdurul. ler vermek fırsatını ihzar etmemiz 
muştu. Ve burası aç zok değeri o- doğru olmaz mı'1., 
lan ilk müdafaa. hattrdrr, Alman Alman ilerleyiş. dereceıııl bazıları 
kaynaıkla.rmdan gelen haberlere gö tarafından huduttan itibaren 60 ve 
re, Filist:Sn ve Suri.yede!ki tngiUz cLiğer bazı gazeteler tarafından da 
ord'USU galip bir ihtimale göre Mı- 100 mil olarak tahmin edilmekte _ 
8Il'8. doğm bir hareket yapmak ü- dir. Fakat asd hakiki tehlikeler 
zere talışida.tla meşguldür. Alman Times gazetesinin başmakalesinde 
lar. 11.000 mevcutlu bir Ameri • sıralanmıştır, Bu büyük Londra 
Wın motörlü tllmenin de Iraktan gazetesi en--e-]A hudut fizerfndeki 
Mısıra 3eVkcdildiğini !'i>yruyorlar. \"niyetin Almanlar tarafından baş

laıulmış olan çevirme hareketinden 
t:NGILIZ TEBLtGt dolayı tehlikeli bir hııl keo;betrr15 

Kahire, 26 (A.A) - Orta p.rk tn. olduğunu kaydettikten sonra tema!'!:l 
giliz hava kuvvetleri umuml karar. geçmekten meneden sebeplerin şun. 
g4hmm tebıtgi: ar olduAunu yazmaktadır: Gcıncrıl 

DlhıkQ perşembe g11nl1 feclrden Oşinlek ordularına ric'at emri ver
gtın batmeaya kadar ha.va kuvvet.1e. miştir. Çünkü harp sahaııında malt 
rlmize mensup bomba ve cenup M. IQp olmuş, teçhizat ve insan olarni< 
rike. bomba &V uçaklarr Marııa Mat- nğır zayiata uAramış, muharebe hu• 
ruh istikametinde ve Marsa. matruh surnnd~ki teşebbüsü karşı tarafa ka. 
b&tlsmdaki çevrede ilerleyen dllfman çırmış ve nihayet ordusunu tensik 
kuvvetlerine karşı mükerrer taar • etmek ve hazırlanmak için zama· ' 
ruzlar yıı.pmışlardır. muhtaç kalmıştır, Times gazetesi 

AY uçaklarımız harb .sıılıumm lle. Marsa Matnıh'un garp taranarındöl 
ri çevrelerinde blrçok ke§U taarruz.. hiçbir kuvvetli mukavemet gösteı
lan yapDlJ§lar düşman taşıt kollan. miyeceğini ve Marsa Matruh müo; 
nı bombaJam:rşlardır. tahkem ha1tının bir dereceye kadıı; 
DtlşDWlJJl dtınkU hava. taallyetı kü kuvvetli ve arazi anzalanndan miis-

çUk ölçllde oJmU§tur. lefit olduğunu yazma1ıttadır. Gazete, 
Çarşamba gecesi !ngfıız hava kuv. körfezin garp tarafında yumuşak ve 

vetı.erine men.sup Vellln.gton uçaklan müteharrik kumlarla mestur bir 
ile Birleşik Amerika hava kuvvetle. bölge vardır ki geniş bir ceTinn:ı 
rJnJn llberatör bomba uçakl&n Bin - harekeüne karşı bir dereceye kadar 
gaziye şiddetli bir taarruz yapmışlar ~farsa Matruh'u himaye eder, Fakat 
ve blrçok ya.ı:ı.gtnlar ve İnfilA.klar çı. mahdut bir kuvvetin bu mevı;iınde 
kal'llll§lardrr. Bingazi cenubund&!d bu bölgeden geçmesine de imklln 
demiryolu ile Gambut çevr .. l.ıideld Yar.dır 

dQşman taşıtlarr ba§arı Ue bombalan Vazlyel• lskenderiye Te Stiveyş 
dığ? gibl ba.şka bomba uçaklan da kanalına karşı olan tehdidi ehemmi. 
Sofari'deki dUşm.a.n mevzilerine taar yetli surette yakl~tırrnıştır. 1940 
ruz etmişlerdir. senesinde de İtalyanlara k~ı aynı 

DUn gece Velllngton ve llberatör vaziyete düşülmüş olduğunu kaycl. .. • 
boınb& uçaklanndan mUrekkeb kuv. den Taymis gazetesi şunları ilave 
vetıi bir te§kll Tobruğa. taarruz et- etmektedir: 
miştir. Liberatorlar taarruzlarını 11 • "Fakat ltalyanlar Alman cll'~ildir 
man üzerinde toplamışlar ve VeJllng. ler. Fazla olarak düşmanın bugfin• 
tonlar da kara hedeflerini ate§ aıtma ıkü hava kuvveti o vakilkine çok 
a~lardn'. Burada. yapılan haııarıa • laik, kara kuvvetle-ri ise muazzam 
nı. ait raporlar henUz tekemmUl et. dır 

mlş değildir, B~na mukabil lehde olan nokta• 
ÇaT§8lllba gecesi düşman :Malta.ya la d -·· d ~·ld' oı· k di r a y""" egt ır. ışman en 

karşı küçtlk ölçUde iki akın yapmı§- m 1 h tt ıoo ·ı k d n uvasa a a ını mı a ar 
tır. Bunlardan biri dll§man daha. he. . . ~ 

d 1 ta 
_,_ zatmı~hr. Sıcak, gıltıkçc daha sı-deflne erl§ıne en avcı arımız r....... . 

d n-kıı.rt'"-""tllr G ı1 cak ve smmz bır memlekette ilerle. 
an p.... ........,.~ • ece avc an.. kt d" T b k' Bi ., b 

bir Ytınk 87 bl Ytınk 88 
me e ır. o ru ıı ngazı ye en• 

mx:ı: era , r era b' r h r k k 
ve dört nıotörlU bir dtlşma.n uçafı dU zer ır ım~n a ı~~ oyma ise 
,,._1101 dl u ,__ t 1 zamana bagltdır Nıhayet düşman 

§una..., er r. çaıuıa.var op arı ay. . · . 
rıca. bir Yünken 87 tahrip etml§ler- naklıye .. kolları h~va kuvve'tlerımlz 

için mukıemmel bırer hedef teşl-'J 
dir. etmektedir. 

Ayni gece Maltadaki bomba uçak- Her halde Rommel'in Mars11 
!arımız Taranto limanında bir dil§ -
man katileslne taarruz etmi~lerdlr. Malruh'a hücınn için üç ve hatta 
DUn geoe dtl§man bomba uçakları iki zırhlı tümenle gelebilmesi hay 

Geminin kuvvetli in!ila.klar ı:ıetıce. 
ırinde tahriy edildiği kuvvetle tahmin 
olunmaktadır. Ba§ka bir dcnlza.lt.I. 
mxz mUhlmmat yUklll büyUk bir düş 
man malzeme geml8ini torplJleycrek 
batırmr.ş ve keza. orta tonajda a*1r
ca yUklU başka bir düşman malzeme 
gemisi de torpil iaabetiylo batınlmış 
tır. 

ispanya hariciye nazırı 
ltalyadan ayrıldı 

RWfA: 26. A.A. - İspanya hnri. 
ciye nazırı M. Suner dün Ilomnda 
aynlmı.ş lslnsyondn hariciye nazırı 
Kont Ciano ile maliye ve mnarıf 
ıazır1an tararından uğurlnnınıştır 

Konyada zelzele 

KONYA.: 26. A.A. - Bugün ,eh. 
rimizıde saat 1 j25 de şiddetli ve di_ 
ğeri hafif olmak üzere iki yer sar. 
mtıııı olmuştur, Hasar yoktur. ... 

Cephelerde durum 
(Bafıı tarafı 1 nclde) 

malzeme OatUnIUtnndo arandığı ka... 
dar bu noktada ıla arapmalıdır. Ro • 
mel, ordusunu güvenilir aereceye ge_ 
tlrdikten sonradır, ki riski de göze 
alarak taarruz etmiştir. 

Romel tauruz edecekti. Bunu bek
lemek IA..zımdı. ÇünkU: 

A - Libyada mihver kuvvetleri -
nln fa.şelerin! ve daima kuvvetli bu. 
lunmalarmı temin için her an bUyUk 
masraflar ihtiyar etmek zarureti 
vardı. Bir fayda temin etmeyecek 
halde a.tıı duracak bir orduya. bu ka
dar masrafı Almanya. niçin yapacak. 
tı ? 

B - Her ne pahasına olursa olsun 
Amerikaıım yardım yolunu lt!Lpamak 
zarureti vardı. 

Bunlar bilindikten sonra ~ derece 
hararette hareka.t yapılamaz mllta.. 
leası ileri sQrülllrken Romelln en 
yüksek hararet derecesinde bile ha. 
reket~ geçmekten çekin.ın!yeceğini 

söylemiş ve sebepleri izah etml§tlrk. 
Müttefikler Ma.dagaskan işgal et. 

mekle Japonların buraya. muhtemel 
bir hücumunu önlemi§ oldular. Bu, 
mUtteflk cephe için cld®n lüzumu 
ve yerinde leli. Japonya. Avustural -
yayı lfgal ed.emedigi, Seyl!na bA.kim 
olama.dıfı ve blnnetlce Pasi!iğe ta -
mamlyle hA.klm olamadığı lçfı:ı. cephe 
meselesini kbkllnden haJletmek yolu. 
na gitti ve Madagııakar unutuldu. 
Fakat Ru.syaya Murmansk yolu ile 
yapılan yardım, Mısırdn.n yapılan 

yardım yanında ikinci derecede kal. 
maktadır. 

Süve~n ch~ırı.miyeti, hnl'lbiıı 

ba~mdan.beri malfı.mdu. Deniz.ı.Jtı
larla tayyare, t..s.yya.rel.erle tank, 
büyük tehlikeye ra.ğnıen himaye 
altındaki gemilerle asker yardmnı 
elara.k kuvvetlenen Ronıel bugibı 
i§te bu gayeyi talıakkuk ettirm~ 
ı~in ha:rekete g~iş bulunuyor. ret verici bir h~dise teşkil eder~ Marsa matrah doğuaundakl mevzile-

rimize hücum etml§lerdlr. Vakıa Mıırsa MaLnıh'un mlidafaası İngiliz ordulan kum~nda.m Ohil-
24.23 haziran gecesi gece avcıları- her şeyden evvel ordunun manev; • lek Marsa MaL'"llhta çok ~idıletlı 

mız ayni çevre U.stUnde bir YUnkers yatına ve eltJe bulunan teçhizatın harpler vereceği bi1dirilme:•ttcdir. 
88 dU§tırdUkleri şimdi tesbit edilml§- derecesine b::ığh ise de İngilizler Fakat maneviyatı !bozulmuş bir 
ti lehine, göriildüğü gibi, kaydı lca. kuvvct:f:n Romel orduları k:ı.,..,tsm-r. .,, 
Uçaklarmı;zdan dördü ekslktlr. beden Amiller de yok deAildir. da du!'3.bilmesi şliphelidi'°. Mıstr 
Kahfre, 2'3 ( ı\.A.) _ Ortaşark Bundan sonra müstakbel stratejik ordusunun da lıa:rlie iştirak etme. 

İngiliz uınl'mi ko.r::ırg!hmm te'bli. vaziyete 11eçen Times gnzetesi şı • ~i bugün için varit görülmediğine 
ği: Dün ileri krtalarm:nz dilşmanın lan. yazmaktadır: göre Romelin vazi~lf'ti daha kolny-
jleri :ıntalan i'e bir kere daha har- "Eğer düşmanı makul bir müddet 1.t.•m.cak demektir. Bu arada Aktle-pap:ıs; bir c!O!; ıı bir limanda bı .. 

raktığıın ve perişan bir halde d~. 
<>iin liiğünı ınmıın yanıma yaklaşıp 
bana: 

be tt"tuşm:ışlardır. çölde tutabilecek olursak muhtemel nizde b; rdeniz harbi ele bcklenebi-
1/E/,S/.VK/: 21i. A.A. _ Diin ge~c- Dt~mamn esaslı kuvvetleri çöl stratejik tehdidi ıtariletmiş oluruz. hr. Falr:?.t mütt~f'klerin böyle bir 

demiıyolunun mihveri boyunca i- Fakat gerek buradaki vaziyelimiu harbe u 1Ü orta atı'nm1yaca1tlarm1 
lerlem'ş ve gün 1:-etD.rken 6nclıleri ve gerek Nil nehri <lrltası ile yi''·- da heSE>.ba katır..:ık Hl.zmıdır, Zirn 
Marsa M.afruhun 48 kilometre gar sek Mısır'a ve halla Kıbrıs ,.r Sw İtalya don~n..masmm Akden".zde en 
bma varmıştır. Esas kuvvetleri- riyeye karşı havadan yapılalıileC<.>k miihim rolün Uoyıı.-:ı.r...cak gün gcJ. 

-zc,•k demişti, en uçucu şeydi,. 
En hur<l ıbini ılcliklen kaçan l:ı:r 

gazıdır. "" onun için dcğilmidir kl. 
zevki miitcıııadiven cleltiştinnek rn. 
zımclır. Fakat 'her ıld~i5firişin so. 
nııııd::ıki lııı melfile, hiiznc, iztirabn 
tııhnııımiil edılir mi? Evlaılını, yp. 
gnne snadot Allnhlır, 2 

f"inl::ınrliYa hrıva kuvvetleri Finlar
diya körfezinde biiyiik Tıir Sovy t 
denizaltısını balınnı~lnrdır. 

Yunan i~çileri Almanyaya mlze taarrt.l2'. edi'nıemiştir. t:ıarruzlan da gözönünde htlınnmız rı1ş, çatmıştll" ve g-cn~ bu arn<la 
gidiyor • * • icabcder. Uğra.dığımız mııvaffakı. Malta d:ıh:ı. ciddi lir tehdit altrn:ı 

(' Rerlint ?6 (A :\,) _ S:ılabiyet- yelsizlikler şimdickıı vahim neticr• girmekteö;r. Dil!ıyanm en :roüstsh 8 
,KRTIS: 

26
· A.A. - Bıırayn gı.·- Yctlı askeri kaunaklarda. denilıli. Ier do~urmuş oldukları ı;ıihi Hli kem mevl!ilerin<len biri ola.n Si-

Jnn h:ıhcrll're r,örl', 500 ki~llik 3'i\-. - .J ı ı 
«1• ·· ş· 1. Af ·k c• "h için de daha ağır ıw1"1Jl'ılıi "ellere \'a<:ıtopo < ii,"erk!"'n bu c"ph de de cii Yunan İ';'C:İ knfile<>i s:ılı r,iinii A ..... ne gore ıma ı rı a .ıa mı ver !!> • 

"Geı·e i~i .. nrlt• rnnhnrrir, Anrlre kıtalarr 72 sa.at içinde 200 kilo- uğramak ihlimallerini de Jı:ızırln • ıniihim htl..di.selcr olabilir. 
liırndnn Almrınv:ıy:ı hıır(•ket r.tın·. ============::::== .Ticl'iıı \.oryıloıı'ııııdaki fikirleclen i•.. metre ilcrl?mislel'dir. nııştır. Orta şarkla bu kadar ihli~ 

tifarla etmiştir. Yer yeı· ı"' IJ:wlığı. lir. :ıt- :ıt- ~ mnın, bu kadar gayretle hnzırlr. ıilmişlir. Bugiin ruznam.nye 11 c 
mız homo<;~ qıııılit~ kokıısıı, hakik~. nrrlln, '?6 (A.A.) - D.N.B. ajansı. nıış ve knn-etlendirnıiş oldu~uımız yeni takrir l.:ıycledilmiştir. BıınT • 
!in 'ı azıya ce are!lr sokıılnn bir ür. I ') 1 nın asltert muhabiri, Şimalt Afrika• biitüa mirılafaa <:elırkımıi7. lehli le:! dan biri hiikumcle itimat hl'~ ıın et. 
neğidır. Hiçbir şenlen çekinmerl"ll Ne dememeli . dan verdi)'.{! bir ha.berde gencra! Feld h:ılindedil'. Uu miithiş lehdiodi izı>'r mekle, dil{eri Başvekilin müdaf~:ı 
olanı ııte)d n:ı ~c1 ıliği se'·iJd .. anla. _ • Mareşal Romfel'in Alman ve İtalyan \"e husule ~eLon zar:ırlnrı hirnhıre nazırlığı vazifesini başka lıirl"ii • 
tan hiki\)eci, teknik korku~und:ır. Tanrıdağ mecmuasın:la çıkan bir 1 kıtalarlyle oirlikte S!di Barranl'den tamir etmek için henüz imkan mev- ev<li etmesini istcmekleclir. 3'uncfi 
uzakta kolalıilıııişlir, tcnkid yazısı bir muha.rrirl "doğrusu ötede taarr:ıza devam ettiğini bildir. cultur. tl'mitsizce bir ~ayret ~arfel_ takrir, J,ibya scferinrle id ırc ,.e L • 

'ntlrc Jı l'de :ınnnnal olarak g~. ve zebarzedi (nııhvet) olan kelime. melttedir, 1 ınek ve vah5i bir azimle hareket hizat işleri hnkkında derbol tahki_ 
riip, nıüş:ıhade clli~inıiz Sl'll\'c!, Sa_ yi (nihvet) olrnmuı;•lur,. dıye kıııa. Askeri :lıahfillerde s6ylendlğine etmek ic:ıhediyor . ., kat yapılmasını islcnıekledir. n -
ille tııhii hurlııılıınıı :ış.ııı:ız. Bir ha- yor. göre Marsa Matruh etrafında.ki bö:· .1 l-"AMK.4M \RASTN,1 VERhEN nunla beraber, iki gün sün•rek ol n 
lıkçının, bir ılükkiıncının, bir am('_ İki tarafı uzlaştırmak için haber ge, İngilizler için müdafaaya. elveriş. TAKRiR müzakerenin neliCıe'Sinde dfııı \Var. 
lenin, bir mekteplinin ıluydu~u. verelim ki bu kelime ne öyle doğ"ru. 1i araziyi ihtiva etmektedir. Bilhassa l.ONDRA: 26. A.A. - Avam Ka. dinW Milne tarahnd::ın Yerilmiş <·· 
hi"ist>lli~i. ze\•ke kıır51 olan•\ nrıııl:. dur, ne böyle ... doğru olarak söyle. bu nrazinin Marsa Matnıh cenubun• mar:ı<;ınrfıı Lilıyıı hakkında cereya'l lan len kit fa'kririnin lehinde , c~ .1 

rı lı:ırnlt-ı oldıığıı gibi ve hakiki de. ı mck 111.zım gelince (nııhvct) deml'll, I dnkl krsm.r orada bulunan sıra dag-. ı ·ıll•l'c·k olan ıiek·cek müzakere nıli. aleyhinde rey verilmekle iktira c. 
~e~indc<lir. (Devamı var) (nihvet) veya. (nuhvct) tlcmeıncli. !ardan dolayı müdafaaya müsaitt1r. nasclıctilc en az 1!! tane t~rir ve., dikDMI .iıtıtimali kUıvvetlidir, 
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.. rk ençliği ve ahlak 
"Ahlak ve karakter 
yette, esaslı biT hizmet 

Fe:ırdi.ıı vükselebilmesi icin hPr 
türlü kü1t · I'<len evvel lazım olan 
şety al:ılaktır. Cemiyetin yaşama
sı icin d , aynı k 'ld . ah'ak 
orensibi b ta ge ·r. 1 tediği ka
dar ib '.y:ük iler emel r göe;t<>rmiş 

olsun cluaı 1 al uda gerilemiş 
hi b·r cemiyet ve hiçbir milkt 
ıl~lebet ya$.IV :ımı.~. muhakkak 
surette yıkılmı. tır. l\H!letler 
ertl rdcn ıne. dana gelmiş bir 

top cıl k o d J na göre, fertlerin 
ah d.kc;e d rn. bize o • ıille 
·n al kı hakkı <l fikir ' :re'.>°-

lir Bir milletin · nıi li ahlak· ı 
hak ında ~eriı"n pozitif Yeva ne
ı;rat f hu iım d"', ne o milletin 
ilcr· sinin ne o'acngmı ısbata k<1-
fidir Bir mill tin en cok gü
vcncİilb " c;cnçlik., oldu~na 
.,.öre. ~en"1ık ahlakının iyi VtoVa. 
fena o.pıa-,ı, o milletın mı.lk- ,{_ 
rleratı i:z0 r 'ndt" de en bi.ıyi.ik roıü 
oynar . . 
Şer~ )le ya~aınak i tıyen m:ı

letler her türlü "İya i. iktısadi, 
mai vönlerd ıı tedbir alsa-

· ı lar, m'l~onlarc tayvareye. mı, 
Yon arca mermi ve, bınka topa, 
sa bip ol.salar, ei'{er milletin .. <ı;h
laksel dunırnu kötü ise, o mılle .. ın 
l'er seye ra..,"'nıcn yıkılıp m1hvol-

rnam da yakındır. Az silcllıa, az 
~a. az t~nk ve laY)areye sal>Jp 
olmak ve fa:ı.rnt "milli ahlak'' ı 
vükseltıni , fedU:{ar, foragatli 
milletler lıt>r ~eve rağmen yaşt· 
vaea'k1a .. dıı 

rı 

Şiımd1 kendimize donebi l~.rlz. 
Türk milletinin, en..,<>in tarihinde 
ne kadar muzafferivetleri varsa, 
bunu a.a·ma sa'.Ylca ve silfil:ıca üs
nün bir düsman kuvvetine kaı-şı: 
kazaıunştır. Nicin? Cünldi Tür}: 
daima ve daima itaatli, diı:;iplin· 
1i. thlaklı, faziletli olarak yetİ;,/
mişbr. Çunku Tütık' daima ve 
daitr.a örnek bir karaktes:e, i:eri 
bir nhl" 1·a sah·n ~nc;li~ m~'.lik 
olmuştur 

sağlam olmadıkça, cemi
görmeğe imkan yoktur,~ 

iSMET JNONU 
:oatıipsiz gençlet:imi.ze s•k snlı: rast
lıyonız,, (1). Bunun ~cin ~nçliğin 
ahlfı.ksel <luı'1.tmu cok flıkı kontro
le tabi tutulmalı ve bu isle alaka
ılar dev:et organlerr derhal ted -
i»rlere oaş,·ıırurn.k r>n büyük bir 
yanı.mızı sağlrklamalıdırio.r. Türk 
l!lllletL."lin istıkba.lı ve selameti na
mına bu hl~ Z..1.rurettir. 

IY 

Üzerinde önemle durulm::ısı ge-
1:'( k"n Feyletileıı bri de okul tcrb·
ye-sidir. B ınu "Ti.irk gcncliği.'l(le 

:i..ültür 1 rhi~;esi ve maarifimi:'.., ad
lı yazımız ~ iııccliyeC<.'ğiz. Gençli
ğin diizgi.in k,ıcn.kterli ve iyi al•
laklt olnıası için muhit:~nde çok bli
" ük t~iri olduğunu unu tmama.k lfi. 
zımdıır. 

' .Erkeık ve ll!l"Ş nr •olarile konu
ran, oturmayı, k'llkm:ıvr, bir c>-rl;ek 
ı:izerindc bıraktığı tesiri bilmiycn 
ve ı-.erbestlik n:ımrna disiplinsiz 
l:ir ruhun ııunarık je"'t ve hareket
lcrlle cılgmhkl:ır ) ııı an kızlan
m1z., (2) yarının ı.ıefkatli hilg- li 
a.ı•nesi, ev i.larecisi olamaz. Yarı. 
JJm niJesini bıı ahliiltt:ı bir kadın· 
lığa teslim etmek en büyük cina
yeti i~lınniş ohn:tlt ıl('JTlcktır. 

Yarının ne"illcı inin bugün.ltün
uen daha <linr·, d. ha ilmitli daha 
1: ı..:-:·i olar k :vctlşmesini. bü:,l k 
'Tüık "nilletiııın büyl.ik ve geniş is
t•kbalôni g->r.ıntilemek istiyorsak 
tugünün kadml?ğm üzerinde çok 
titiz <l:>.v:rannuık on lan faziletli, 
ev kadmt olar-.ık yetist.inneliyiz 
Sokak katlmmrn, ıınlon kadmıntn 
'Iürk ccmiyetinclc yeri olmamalr
C.:.rr ve yoktur. 

E:!7.l:u.'lr.llZa yu:va ve aile sevgi
sini, süfli hayatrn acı sahneletjni 
g··stererek, onları bir an evvel 
ileri türk istikballiıin scUimeti na
m na lkuxte.rrmeilzyız, Bu en. büyük 
munlıket meseleı:inin, diraytli hü
yük hiillifunetiınizin hayırlı karar
larile ortadan kalkacağına em~.n 
oiaraJı.:. müsterih oluyoruz. 

y Tarihe' ba.krmz: N~an k~. 
Erkek ge-nçliğimız iç;n de aynı 

Tilrtk '\Letle · de inhlt:.n.t lbıısla- karaı·Iıa.rı tatbik etmek gerekiyor. 
mıs, Gi.'\ 

1 
t Gökm~tür; 0 zaman, Erkek cooııkları da yarınm ibabası, 

sefah:ı.tnı basl:.ıdJ-ı, faziletlerin, yarının m'mlleket ada.mı olaeağınL 
ahlakın türlü sebeplerden bozul- göz önünde tutanılt yel istirmek 
duğu. memleket geMlığınin de- azrmdu·. 
it> ı re o'duğu örülür. İştA kos Genç! içinde "bir ağır söze bi-
ko 'l.l1lan mısaıı · Osm·ınlr İmpa le ta.Jıammüledemiyecek :kadar yUk 
J. torlu v ı. selmi · lhiT ruha ma fi~ gençlerin 

R.ı hal Y.1.lnız bizim için midı=? ııuu hasında o:ıy:ık ve hal{er»tin 
Ham·! Her mil' t i bu hal ay·· hile kafi c;-ı>lm~iğl öyle çaır-ur 
nı r Fakat ba ka ın ll t'erle nıhlu ins:ınlar:ı. rastlamaktayız ki, 
Türk· n •!!eti .arll.8ında . ı f~ gittLkce çoğalan b ı ces t in~nıa. 
v. rdrr ki 'l"uı mılleunm ozu ra anuık anonm:ı ve hastalara 
olan köy u biıtun teeirlerden U· 1 tatbik edilen uzuııer kııll nılma!ı. 
za1· ka. mıs. ef'ki~ gelene<r~ne ~a.n'- cırr ... (3) 
nne) uygun a}ılaJc prensıplerı da- Net'.ce iLi.00...-ile diyebiliriz ki, 
hilim!.,. yaşamı;~, vatan aşkını, '1 ürik mil1etimn gü,·endiğ'.i, inandr. 
b'r kor ha'inde i inde sak'1rahil- ğr ve hakiki bir se\gi ve saygı 
m man. o-elince parlamı~- lı slediği gençUk kinde bu, kıs-
1ır. 0:--mnn 1 devr n:in f~ta.nbu- mi de ols-.ı, kozmopodt 'e dejene
l•ınd el jenerc olmıı .... lmzmono- re zilmrc temizıen:p atılmalıdır. 
r~ mı . oıü.tfn fTlİ i ruhtan, Çlinkü bu gibi ckal 'yette kalan 

" b nli t n L n-it <"dilnıi.ıt, za- l iı: kaç mikropla.ıın bile "g~ 
\; J b r g"n" 'k zıımıesi. beyin- ·ile .. nch altmdn; yaşa.yıp gitmesine 
fl·.,. b . ·de'! t ric li, ~u aziz va- fahanmül <:dilemez' 
tan1 bu feclaı ar ve \ üksek mil- Sinek ltiicı.iktür amma mide b~ 
k i s ne er 1:-ovtınca inıetmi!'}. c- enar ır! 
7İ ,ı., acı ve ıztır' p ic'nde kıvran j 
dırmıştır. Maz!urn mazlum bu 

:\1. ~nıılhıh Ansoy 

· cencelere kn!Jpnmasım bilen (L) Gen~!iih:\et~tirıuck i~·ln; Ck
\'ÜCC mili t , ~ hlanrna ım rfa da- ınil Srna Ongıuı, Yarlrlc - sayı: 169, 
J:ıa ''z 1 bilini ve başarmrntı::-. <'lıt: ı ı 
l ruııbuld garplı muasır modern 12} hızlaruım; \:O Aile tm·bi~·esı; 
b:r ahlaki (1) prensip hiikiim ı:ıii- C•mil fır.ona, Ongun, Yarlık-Sayı: 17t, 
r: rken & m•Jl"t. Tfirk aııı:.ır ka- ı dıt: 11 

~itlelerine sa l k {\alrnı" imanını (S) <'ıenQlerin \hlli.k ,..e llllgJ ııevl
bu say«J.o. kuvvetlendirmiı;_ı, fa.- Jr.9-i· Cenıil s na Ongun, Yarlık -
zdetin bu c;a:}cd ~ostermiA ve ı;ayı: 200. rııt: 12. 
k rait· r·n: hu saved(' ortsva l·o . --------------

TTT 

Sovvet gemisini 
Janonlar nn batırdı? 

Hangi.ok, :!6 ( \,A) - Stefllni: 

Bir Sov) et gem slnııı ııılllıyctı bL 
nme~ en btr clcnlz:ıltı turııfıodnn ba

tırı.ma r v batıranın bır Japon de_ 
o ':' lt:sı oldu 11 il J<lmıda Aııglo-Sak 
son pıop~gaıı lncıından y ıpıl:ın yayı. 

m~ 11 d ol·ırak, ıyl haber al,ln mahfil. 

lertle bir Japr>n g ıniainln de ayni 
gt nJ aynı J ru batırılmusının, tor
pı 1c;ı. en ı.lc11i.wltınıı gerçekte Amrri. 
kalı olduğunu ve Sovy l gemiı:ı!nin 

: n b r Atb ıı ı m• leqı m ydana 
,. kaıın k m ksadıyl b:ıtırılmış bu

t e t ğl hu~usu kay. 

.ı:ı1>1ınl rı.•ı fııa!ıyeli 

:\fo!<il<OVU, 2G ( '\.A) - Molotot"un 
Lonclra ve> VP ıngtonu zivaretinoen -

2'7 - 6-191 

Sigorta işlerinde gelişme .R_ad_ın_k_ö_şe_si 
Türki e'Ckı 19U yılı sigorta ge- lira idi. Aradaki fark 2.319.576 lir"\ (Is ları lZ uzunsa 

lirinin husule ~ctircli~i umumi ne. gibi mühim bir yekiın ~ubnakfadır. aç n • 
liceler 1940 ~ılı umumi neticeleri- Xakliyat kısmı:nJn sıgorta hası_ 

ne göre lehte miihirn bir fark gfü;_ lııtının ehemmiyetli bir şekilde ar1.. Eğer saçlarınız uzunsa maha • dırlar Sarışınlara Razıe 'IJitZdı 
ıcnnek1cdir. mış olması harp hiıliselerinc ra~ retle taranmanız lazımdır .. Alm· esmerlere de Okr pudra tavı; 

1941 ~n<~~inde yan~ın. nafkliya•, men memleketimizin t941 sene<ıı ''da bir bukleden fazla bulundur- edilebilir. 
havat ve kaza sigol'lalannda tahsı: ticari sahalardaki faaliyetinin inki. m.ak katiyen d~ değildir. En.. GENÇ KIZLAR lÇL"'l · 
olı;n:ın nrınılerin yekiımı 8.367.67 ; <:afını anlatmaktadır. sede, k"lllak arkasındaki saçlarr 
lira ve 19 rn senesinde hu rliirt kı. , 1941 senesin<!" nakli yal sigorta muntazam bir şekle sokabilmek 
sımcla tahsil edilen primlerin yeıklı. kısmında ödenen hnsar 911.226•24 için su çareye basvmıınuz: 
mı ise 5. 181.310 liradır. Sigorla ho. Liradır. 1940 <:enesin de fülenen how Bu sacları iha!ifçe ıslatrnız. 
sılıitında önceki eneve nh1betl.e 2. c;ar miktan ise 577.142,- lirn idi. Ozerinıe biraz sabun sürerek bt • 
88:i)Hi7 liralık bir frı-ılalık 'kaJ.i(Je_ HAYAT KISMI rakınız. Bu başrboş saclar da di-

1941 senesinde lıtıyııt sigorlal:ı.- ~derine yapı:şırlar. rliJmistir.. 
1 Q41 senesinde, ~cil1ikçe arta.1 

buhrana rağmen. s· orta umumi ha
sıl."' ··m ehı>mınıiyefli derecede art. 
m olm:ısı ınemlM>etimizin iktisa
di <'t rumnıırl.ılıi gclişnfrye ve miJli 
servetimizın . •ıı<'clen seneye ıtl'lmak 
ta olduğun:ı İ'j:ıret <'ylemek!eıl'r. 

r.1.w;t.V SiGORTASI 
Y:ın~ın sigortasında 1!141 scne<1i 

içiıırle fah<>il olıın:ın prinı miktan 
2.Ri0.7~!l lir:ıdır. l!HO srııc•, iı> rl' 

lahsil edilen pı·iııı mikltırı 2.48!1.6()0 
lira idi. V:ıngın h:ısiliıt ı n(fa, 1!H1 
-;eııe s iııdr l!llCI scııı•..;iııe ıtiire f::ızl:ı_ 

lıl: ohnu ... ııır. 
YaJJ':;m kı ıııııtl ı 1!111 o;cnes·rı. 

de iiılcıırn h:ıs:ır lul:ırı l.4fl:? '"'!) 
liradır. HallıııJ, i Hl 10 sc>nesinrle ö. 
ıleııeıı lı:ı<;:ır tıılnrı l.lli::i.203 lir.1 
i<lı. J!l41 seıırsi hııs:ır lıılııı-ın n 117. 
IH J iralıR bir fazlalık giis.tıermio; ol .. 

rında tahsil olunan prim. 863 .. fl59 Uzun saçlar kaıtiyen demode o! 
liradır. 1940 senesinde tııhsıl eodıle;ı maz Bilakicı kadının yüzünü gü
prim 773.258 lira idi. Jfarp hiidisr. zel~r; daha doğrusu anlatıl 
!erine ra?;'men hayat sigorla51 hn~ı. masına imkan olmrvan esraren • 
ıatında bir f:ızlahk ~öriilmiiştür. giz bir gfrLellik bahşeder. 

1!!41 senesin<le hayat kı:;mınd.~ SAÇLARINIZ SERTSE 
'Vefat ıazminaliylr iştira: vıicle_ hıı: Eğer saclarınız sertse Bizuti
liılii sım~tilc y:ıpılnn tcdıynt 8;,.!Hl 1 erle uğraşmağa Galışmaymız, 
lir:ıdır. Böyle hareket etmeden evvel yU 

l{AZ.1 KISMI ziinüzü ivice tetkik ediniz Eğer 
Kaza ~iııorınsmdn l!l41 seıı~ir. cehreniz ·inre uzun ise sa<:larmı .. 

ne tahsil olıınan prim 121.541 lira. ~r dik tutabilirsiniz Fcvkalt ·' 
dı~. HJ4? senec;in<lc ı.nhsi.I .{·rlil:•' va.kışır. Greta GarbO daima saç
ıı<iım mıktııı-ı 102.310 lır.ı. ıılı. ; !arını dik tutar. Ve böylece f':lC:
kısmın hasılatında ufak hır fazJRI",' Iarmm kendisine müstesna bir 
ııöriilmektedir. şaıhsivet telkin ettiğini itiraf et-

Kaza kı~mıncl:ı 1!H 1 scnesinıl' metktedir 
iid nen hasar ttılnı 1 17.805 Jir,ııl - Sert saclar muhakkak surette 
l!HO ~<'ncsinıl. iılcncn lı:ısnr ı - günde ÜG defa. taranmalıdır. Bi • 
rı i"<' 67.372 lirn irli. raz da briyantin 3nıllanmak ~art-

Hiilasa olarak cf.e.nile.bilir k · trr. 
m:ı s ı rlola) ı~ile ncli<'esi ge~·cn <;cnr.. 19!1 'iMesin(lı• giinilen ı;:iinc şi '.. MAKYAJA GELL'JCE 
kinrlen razlıı lııılunınrıl,laclır. rlet ve qenişliğjni :ırttırm:ı:kla ol 1 Makyaj, daima basit bir şe -

, ' 11\L/Y 1 'f IOS.ilf rfünya hulır:ınınn 'r:ıı.tm<'n. mem' - kilde yapılmalıdır. 

Tuvaletiniz gayet basit oilm 
dır, Cünkü gençsiniz; ve suru 
şeft<ilde güzelleşmeğe ihtiyaen 
voktur. Hafifcc pudralanıı 
dudağınıza biııaz ruj sürün 
Tuvaletiniz bu kadar olmalıc. 
Katiyen aifırbaşmızla müteııa1 
olmıvan zivnetleri taştma.ğa 
veslenmeyiniz. Tırnaklarınızı 
mızıya boyamayınz. Rimel~ 
cekininiz. Alçak topuklu atVa1 
kaıbr giymekten utanmaymrz. 
Kısaca; henüz çocuk savıle 

leceğiniz bir ~da ikadmlığa 
v~ t:>tmek manasradır. 

KISA BOYL'GLARA 
Almnızda daima büyilk l 

bukle bulunduraca-'1( şekılde s~ 
larınızı tarayınız, Ve saçların. 
daima biraz kabareık tutma 
çalışınız. Etekleriniz biraz ' 
lerinizden aşağ olmairdır. Elb 
selerinizdeki ~izcileri daima ı 
mudi olmalrdrr. Pliler daima 
niş olma.sr 13.znndır. Şapkalr 
nız yuvarla:lr oıursa daha mu' 
fıktır 

Son sözüme (,'Ok dikkat edin: 
"Boyum kısa!" diye sakın lba 

ka<lmkmn Vlt.pl:.iklan gibi gay 
vüksek ökceli avakkabr giym<."'.'. 
n:z .. Deve kusuna benzenJiniz. 

N ıl.l ı ~ al sıgorlulnrın<la 1041 SC• 

rı csin<lr 1 Jısil olun ıı pr"m hıl:ırı 

Li·11.71G lir:ı<lır. l!MO senesinde loh 
si! edilen prim nıi.kları !?.122.14<1 

kefinıi7.rlc llükümctçe nlımm t .t_ Sarısmlar. Çileğe ka~an renk• 
birler sıı~ esifülc sigorta hasılAlı mü te rui kullClnmalrdtrlar. F...smerler 
him bir artıs k:n1ıletmişlir. kiraz reng:i11de rui kullanmalı -

.:.=.....:..::.~~-----~~~------------------------------~-----~~~-
AY.5ETEYZE 

10 I<.aszrga Bursanın 
köqünde tahribat qaptı 

Gümüşhanede 
Erikbeli orman-
larında yangın 

ingiliz -Japon 
diplomatlarının 
mübadelesi Burs:ı., 26 (A.A.) - Evvelki 

günkü kaeırga kaw .. m~rkezinrıze 
bağ'lı l O köyde oldukça tahribat 
yapmostrr. Kasırga."lın büvii'.k ç:. 
nar a2açlarını kökünden söküp at. 
tığmı~ meyv.a, 8e'bze ve diğer hu
bubat ilzerinde oldukc>a t:ı.hr~bat 

yaptığı haber verıil~tir. Kasırga-

Demirtaş köyünde 2 evi UÇ\lrm\13. 

liiğer bazı e,·ler:in damlarm1 söki1p 
&tmışbr. 1nee.n ve lısyvanea za
yiat olmamıştır. Mmtaka Zir.ınt 
müdürhiğü c-kipleri köylere gide. 
rek husu le gelen zararları: tesbi.te 
başlamıı:ılarılrr. 

1000 amele sindir- Henüz maz erel• 
meye çalıpyor devam ediyor 

Çocul~ Esirgeme Kurumu 
Çocuk Bakıcı Okulumın 
kayıt ve kabul şartlan 

ı - Türk olmak, yaşı 18 den Şa.ğt 
olmamak, 

2 - İlkokulu bitlrm.lş olmak, pek 
iyi derecel!le.r ve orta okulda talııril 

yapmış olanlar tercih edilir. 
3 - Ev1! Ye niRanh bulunma.mak, 

Si4arµtlu: 
Geçilmez ve yflrln

me.z bir yol 
Rir okuyucumuz yazıyor: 

Fatih civarındaki Küçük ::\!usta• 
fa Paşaya k:ıd:ır uz:ın:ın Çırçır I' · _ 

Gümüıı;h:ın, 26 (A.A.) - Tonıl 
:k.a.za..<llnm Erik.beli onmruılarmda 
~Jkan ve 24 Eaattenheri devnm et
mekte okı.ıı yan.g:m mühim. zıanı..rla 
ra. scıbcbiyet venne'.kted'ir. 

Orman :mühendisi ile orman ko" 
ruma t.eşk:ilatı jandarma milfreıe
leri Ye binden fazla amele yangını 
söndürmekle ~&Uldür. Alınan 
son haberler yazıgmm. önlenmekte 
olduğunu btldir.mckteydf. 
-0---

DOakl emay.et 

Tokuo. 26 (.1.A.) - Resmi söı 
Tokomıızu Hori, motbuaıa bcyarl 
la lıulun:ırak Japon 'c İngiliz d 
lomntlıırmın miiba~e"i fuıldiıll 

heniiz miizakcrcl<>r cereyan et:US! 
ı.ii.) lcmiı;liı-. Sözcü bu diplomat! 
nıcmlckellerinc götürecek olan 1 
rmrların hareket clüııilmcsi ın 

le i hakkında bir anlaşmaya vırı 
dığuu ilıiva etmi~in. 

4 - Okula alınanlar sıhhi sebep. dar <'lldclesi otuz scnt•clcnberi en 
ıer olmadan ve evlenme gibi sebep_ ur:ık lıir tamir ı.ıörıııcdiğinden in- Leon Artlnyan ya§II olmasına ra~ 
lerle mek.te:>i tcrkedenler o!mlda_n 'anların bile ıorlukl.ı yiiriirlüğü bu men, yine yaşlı sayılabilecek karı
çıkarılanlar mektebi bitirdikten son- c::<ldeye nakil v:ısıt:ı.~ı HirnııH. "- sınr kr.ske.nma.kta ve bu yüzden sılt 
ra göırterilın yerde iki senelik mec_ ledir. Hasl:ısın:ı doktor gclirın ·.: '. l sık kavga etmektedir. 

Bumfan bıışka 'iki scnedenberi 1 
palı bulunan J:ıponyanın ~ll 
kadnki konsoloshancnin tckrnr e~ 
cağını ~e Tancayn iki Japon 11 

mcssilinin gönderileceğini de si. 
( Başlarafı 1 inci sr yfada) Lemiştir. Sözcü Tancada J P 

buri Wzme'lnl yo.pmıyanlar iki sene- ıol'llıııl ı kalan Lıı cndılt• siıkinlc:·! Dün saOa.h, ihtiyar kuyum -
Jik ma.~rafları ödeyeceklerine vesika- buraya gitm~ <'esorelini göster~. cunun kıskançlığı kanlt bir şekil al• 
Jarm doı:tru~uğunıı.. dair noterlikten cek şoför bulamamtıklıı•ılırlnr. Her ınt§tır. 
teahhtit sen~di vereceklerdir. ı.iin binlerce insnnırı ı;ıcçrnck llH'··· Saat 9, 9,30 sularında aynı apa.rtı

Bu §artl:ıra. uygun olanla! a&ağıda 
yazılr evraklariyle Çoc:uk Esirgeme 
Kurumu umumi merkezi reisliğine 

mUracaa t ertcrler. 
ı - XUfus clizdanı, 

buriyelindc lııılıın<luğu hm~ıı lclcn h 
1 maıım iiç numaralı dairesinde oturan 

yüriiniir ve nnkil vasıtalarının gi. Halit, üst kattan şu !eryadc işitmiş. 
rcbileceği hir h:ııe konması idıı !> ı 

sene yapılacak yollar arasına ıı. 

lınınasının !eminini S:ıvin Yalimi .. 
den rica erleriz. 

tir: 

"- Yetişin, kurtarın beni! Can 
kurtaran yo!ı: mu?,, 

koıısoJoslııRu bulunmadı ;ını f 
l\azabl.ınka konsolO&ban inin b 
şubesi mevcut olduğunu ilave 
miştir. 

İran Londradaki Çek 
ltükfrmetini resmen tanıd 

Tahmn, 26 (A. .:\,) - ~ 
J...ondradaki Çekos1ava:k hilkfune 
tini resmen taruıroş olduğu i~ 
Tahranda bir Çekoslovak eiı;iJJ, 
kurıılm.ııştırr. 

2 - Mel;:tep diploması veya. tas -
dlknames!, 

1 Çek maslo.hatgüzarı dokt 
Bu ses üzerine Leonun dairesine Bachtik yalanda Şalla itim&~ 

kogıan Halit, Madam Dlruhiyt ka.pı- mcelırl takdim ~decektir. 3 - İyi hal kAğıdı, 
4 - Sıhhat raporu, (her hangL has 

tahanenin '1thhl heyetinden alınacak) 
5 - 6 tane vf'sik::ıhk fotograf ve 

açık adres!. 

Not: Okııla.. k:L3ıt edilenleıı Anka.
raya. l•adar yol m.'Virıtfiarrnı lı;e.'ldile. 

ri Yerf'cekl<"rdir. Sıhhi ımıayeııoslnıl~ 

durunıJarı r:ı.pora nymr~ranl1'r döııüıt 

masraflarını kMdll~ri :v&par. 
----o 

Ak'(ör köpek davası sona 
erdi 

Meşnur "aktcı" köpek daYası,, 
r.iha.ret dün neUcelerınıi5lir. 

fü indiğ' üzere Necip Fazı1 K..sa
küreğin para piyesinde rol aldığı 
ve bir ha~li malıarctJe rolünü ıfa 
ettiği köl)eğin ec1.acr Salih Xcca. 
tiye ait o1duğ.u iddia cdilnıi<; ve ec
Z.."\c:ı tarafmclan hem muharriı-, hem 
(},. tivatro mücliirü ~..eki aleylııııe 
,,_.;liy~ 8 in<'i hukıJ.1.- mnhkeme!lin
<le hi.ı· clın a a~ılmı.ştı 

Mu·h:-?.keme dHn net ieetenmi~ ,.e 
h>peğin ~ul i.lı 1\' e< a ti'lli:n ki:meği o 1-
d uğıı tesbit ediler!'ık köpeğin ken
<liş,inc bel~ ine, mahkeme ınasrnf-
1..ırı ile C::aJih 1{eca.tl'•n a\mk ımm 
i.ıcrefnin de ~ ·f'<'İP Fıızılla Zeki 
t:ırafmtlan i.öclenıncs'nn· knrar ve
ıilm=ı:ıtir. 

Holanda kraliçesi 
Amerikaya gitti 

Amerika ba lclye 
nazırına sorulan 

aç sual 
Uçüncü.sü Japonyanın 
Rusyaya hücum edip 
etmiyeceği hakkındadır 

Vaşington, 2fi (A. A.) - Ha. 
nciye. nazırı: Hu:!le gazeteciler ta• 
rafmdan sorulan .sualler ve veri.. 
len cev:ı.plsr şl'nlerdrr~ 

1 - Ri'>terc'!ro adlmlaki Arjun 
tin vapUrıınım to?'!'illenmesi hak. 
kınd:ı. haber vnr ınrdrr? 

' 'Buredaki Arjantin büyük. elçisi 
bu husu:rta bana hicbir şey s<>yle• 
rr.C'di. 

2 - ~den gelen hnbe'l"lerden 
anlaı;ıldrğma göre. Çinliicr mut -
tefik nıilletlın-in Hintlileri eı.mek 
i<;in h:\mmaJı bir fırn.li)·etlc çnlıçır. 
ken P3sifik harp Lölge""inın ehem 
ı'!iyetini unutac.'.lJdarınclan korku• 
yorlar. Bu huo:ıu'3t::ı. bir cliyeccği • 
ni:ı: var mıdır? 

"Çin ha!'lciye n:uırı Soong bu 
hclta Beyaz snravda ynpılan top. 
lantıya L?til'nk etti. Bu, Pasifik 
h:ırp bölgef.inc bilyUk bır ehem • 
miyet verildiğini gösterir. 

run eşiğinde kanlar iı;erlsind& gör_ 
müştür. Leon elindeki ekmek bıça• 
ğlyle gözlen korkunç bir şekil almış 
beklemekte ve: 

- Vurdum namus1111Zu! Beni otul· 
larımlaı bile aldatıyordu. 

Yarıılr kadnı kendiainL kurtarmak 
iÇin kapının d~tna doğru ıılirUnme. 
ye başlamış, Leon bu .sefer: 

- Kaçmak istiyorsun öyle ml '! dl .. 
ye haykırarak, Hali'din gözleri ö
nünde kanAına. asıl öldtirüell darbe. 
leri vurmu'.!tur. 

katıl bundan ~ıonra teslim olmuş, 
yaralr J;adın Şişli Çocuk hııstahnne
slm:ı kaldrnlml§sa da biraz sonra öl
mtişttir. 

Kuyumcunun bUyUk oğlu Berç, 
şunları söylemiştir: 

- Babam, dedi, aon zamanlnrd::ı. 

fevkaUl.de sinirliydi. Her ;.;eye kızı_ 

yor, köpürüyordu. BU sabah biz gi • 

derken sa~indl kalıvaitı ederken 
annemle blr hiç yüzünden kavga. et. 
mişıer, ka.1'ga sonunda bu fect §CY 

olmuş .. , Ne diycl!m., ba~ımıza. bir !c.• 
11\kettlr geldi. öz babamın, bizleri 
öz annemizdı?n lmıkaıımaaı, herhalde 
onun a!!abınm ndamakıllt bozulma... 
smdan ileri gelmektedir. 

KATİL NE DiYOIL ! 

26000 Fransız çocuğu sabi 
bölgelerden uzakla.şbrıldı 

Londra, 26 (.l.A.) - Berlin r~ 
yosuna ı;örc, 2fi.00fl Fr:ın ız c-()Ct111 

salıil h(ilgeJcrindcn isgıl :ııtıotl 
olmı;yan Fransayn gönrlcrilrniştr.r .. 

Çocuklu bir ailede ev işle• 
rin.e bakabilecek 30 - 35 yaf] 
larmda bir bayana ihtiya 
vardır. Talip olanların vılkıti 
matbaa.ı;ı v"z.nedan Beb~ 

Uzcan':ı mür:ıcaat e~lemesL 

eden bir doktor tse bi?JCyi olmsd~ 
nı soylemi.7lir. "" 

Tıültikatr yapan mildd umu 11. 
ıı.vlni Orhan Hamamı kendisini ıtaı' 
koldll sorguya çclmu.ş, lt'Ukanç f?i 
ya.r hıçkınklıırıa kesilen birçok " 
maları arasında şunla.n: BÖyJeıntş!l 

- Karımı çılgın gıbl seviyordıı 

Bunun için de ı;.:>k kuıkaruyordıJ 

Fıı.knt beni aldatıyordu. O kadar, 
o"z çocuğum Berç ile bile ihanet e&. 
yordu. Hntuı. bu sabah bile birblt~ 
rlne göz L.<ıareti ynptıklarını gö~ 
Kendimi kaybettim. Ekmek brçso": 
kaptım, fakat bir defa. vurdum. ~ 

Yakayı müteakip üç SlJl'dışörler tl~a. çok pişmanım. 

berf burada Japonlar bUyUk btr dip- Va~·ncton, 26 (A. A.) - .fao • 
ıonııı.tıi faalıyeti go!lterlvorlar. Japon landa kraf.JıC;esıi ı-imclj Ameriıkııda 
bUyttk f'll:lsı 'Ok ek Sovyct ı"lı "ası .

1 

ı ulurmaikt.a.dır. Yakınd reis Ruz. 
nın eoıı. topnıntınmda haY.ır bıılunu- ,·Citi ziyaı-et. eueccği s<>ylenrnek • 
yordu. '- tedir, 

3 - Bu eene Ja.ponya.nnı. Rus. 
yaya taarruz edeceğine hükmetti. 
recek bıızı h:ıberler aldınız mı? 

"Bu meseleyi ı;ıimdi münakaşa 
et:mek istemem. Bu hususta ordu 
ve cirnanmanm istihbP.rat servis " 
1erine miimcaat edebili~ 

karakolUDa getirilen ihtiyar katil, Tahkikat ettrmllmeşbutı ~ 
bir çocuk gibi ~lame.ta ve yaptık.. göre yürütUlerek ikmal cdl?miş dlJ6i 
ıanna nadim olduğllnu bağırmağa. ğundıı.n katil bu aahtth n.lllyeye ~ 
başlamI§trr. rllerek a.ğır ceza m~ ~ 

Artinyan, şuurunda. bozukluk olan lecektır. Eğer ağır ceza mn 
bir adamdır. Kendisini muayene e- yarın toplanmazsa, lşbı eU9~ 
den bir krırım doRt.orlar §Uurunda. huUolttan çrkm .... nrun için, • 
bQzu~~ ~ .-aıı QA&J~~:tıoparwıa1ıaı, 
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Yüksek Ziraat Enstitüsü Relltörlüğünden: 
J - Kurumumuz talebe ve müstnhdemlnm 1942 maıı yılı .sonuna kadar 

bir aenellk ınşeleri için \Uzumlu çeşitli erzak gruplar halinde ııyrılmıştır. 
M~ammen bedeller üzerinden ihalesi yapılncaktır. 

,. ranlfuva Körmendi 

-103 

2 - HUkQmetçe fiyıı.unn tcsblt edilen erzak bedelleri müteahhide öde. 
nirken kanuni vergiler, harç ve resimler llllveten mUessese tnrafmdan mu. 
tealılıide tediye edilecektir. 

:masız şeylerden ınederek 
yanyaoo. yUrun ere tuşJarlrl:ır. YU 
rilrlerken bir ~:ında.n da Yoliyı 
tetkik e<!.üoı-du. 'Üzerinde bir be -
ya:;: eibis!: kısn. ~ bir ceket, 
baş'lld abey:ız Ur bere ve aynkln.
rmda do ;>'lne ber..z bir çift yazlık 
iskarpin vardı. Yürtiyil:;:ü fevka·a. 
de Alıenktard.I ve ;riil'ümekte olma. 
~ nığmen Kttda.r genç kızın 
yeşil ~lıı:rını Uzerlnde hlssedi
yordu. KüçUk, oar, muntazam ve 
kundıır:ılnrın şekiTlerini bozmay.1n 
ince nya.kluı vardı .. Kada:r'm zıh. 
Dinden şimşek gllii 'bir clbnle geç. 
ti: ''Ba.S: alçak ökçeli sa:nckılhr!., 
Ve o .zaman Y<>liye ym: ç:ı frsı:
dadJ: 

Mukabil istikamclten şapkası1 

düz renk kostüm geyinmiş bir genç 
gcli:rordıı. Yoli elinin do.sinne bir 
hareıketi ile selam vereli .. Bu işıı. 
ret üzerine karşıd:ın ~den erkek 
durdu ve miyop gözlerini kırpışlı. 

r:mık Yoli \'e K:ıdar'o haktı.. nıı 
genç geçen ı;ıün Yoli'nin yanmrt.:ı 

l\fnrsnrit adasındaki bnrda gör.dük-

B - thale 29.6.942 pa.zartW gUntl gruplar hlzn.larmdakl aaııUcrde rck. 
törlUk bl.namndak\ mUtqekkil komisyon tnratmdan yapılacaktır. 

4 - İhaleye l~Urak eckccklenn kanUDl eveatı hntz oımalan ve gerekli 
vesaik ibraz etmeleri. 

c - Şartnamcstni görmek ve dr.ha fazın izahat almak iBteyenlerin 
EnııtitU Batınalma t§lerin~ ruUracaatınn. 

- ~e. s~el'eree evvel Vi. 
yana.da. bir genç 9r'Z tcı:mınrntnn, 
çok iyj do<Jttuk, size o ka.d.ır i>en
ziyordu kL .• 

Yo:i gfildil.. gffidtl: 
- Ve, dedi her hnlde o gUn

denberi kml saçlı Mdmb:rdan nef
ret ettiniz .. 

E'n.dnr sa.bit D323rlaria Yoliye 
ba!ktr. Ne cewp vereb'li't'tli ki .. 
Yoli bu mü~ill · •eti !hisset. 
nrlş olaw kl vnziy€'ti tevil için. 

- Oh, dedi, ~km bn.na dn.nl
nıaym .. bu ıs5zlcrimle siz'n f'..ski kı
~ 8açh sevgiliniz hakkında bi; bir 
fcm söz söylcme-k ıbtemedim .. 

Kn.dar'a garip 1:tr his lhilrim bu
imıuyordu. ~ ~ı ı;-cnç 
kız h.!ç bem;eme:iiği halde Tilllye 
bcmiywdu. Yüzü, elleri, ayn.klan 
ayn ayrı benzemiyordu. BUtiin vU. 
eudu bir araya gelince Tilliyi hatır 
Iatıyordu. Sesi Tillinin sesine ben
ztyw(lu, ha1bulci Til'inin lhrbirin
<iec farltlı bin türlll 6691 vnrdı .. 
Halbuki KM:ı.r, Y-01i ~henüz pek 
az llmnuşnr~tu. 

Yine süklıt ederek yiirüyorlftrdı. 
Du sfikutu Yeli bozdu: 

- Yok~ h:?l.iklrlen bana darıldı. 
nız mı 'I dedi. Sitl lemin ederim 
ki lifze J\ölü blr şt>y söylem.de is. 
•emiş değilim. Falrnt bo şekilde 
konıışmnğ'.l mecl:mrdum, cün'kü Sİ7. 
tuhnf bir erkeksiniz •• 

- Ben tuhaf bir er1<ekmiyim .• 
Hiç zannetmiyorum. 

- Öylesiniz.. öylesiniz.. Sizi'l 
.\ğır başlı bir erkek .. - Ftıkal şu · 1 

da llAve edeyim 1d ibcn n ır h:ışh 
l"e nz konuşan erkeklerden ı oşl nı. 

run .. Geçen gece ağzınızı pek az nç. 
tınız.. Sö:rJcıdim ya, mesclfı şu Si. 
nıon gibi muttasıl gevezelik eden 
erkekler beni çileden çıknnr, hiç 
bo;I:ı.nmam.. Sizin P~teli olma<!ı. 
~nız derhal beJII oluyor. Siz bir_ 
den değilsiniz. Bizden yani yine 
birlikte çı1.1ıilını nrkodoşlnrdan d::ı. 
ha yaşlısınız .. Geççen gece siz mut.. 
tnsıl susıırnen içimckn gelen bir 
hisle sanki sizi evvelden, çok eski. 
den tanıyormışım zannetıim.. Fa.. 
icat ben size adet:ı kur yııpıYorum. 
basıl kı:ıınıı~ orsunuz ya .. 

- Yok rica ederim .. Ne diye kı. 
IOyım .. 

Diye Kndnr rc,·np verdi ve actt. 
mi bir lı:ıre'l;ctle gene kızın h!Je!;i. 
nl ynkal:ıdı '\ olı kendini derhal 
kurtararak: 

- Oh, rlcn ederim •• 
De<ll. Yr bir kaç adım daha at 

hktan sonra hlr mnı:laza önünde 
durdu: 

- İşte aradığım mnAnzn, derli. 
ıtlrennioıiniz, l'Oks::ı beni şunıcıkt<ı 
ikJ dakika b ıklcrmisiniz _ Tabi! 
•aktınrz \•orsa .. 

İki dakika sonra, Jpliğinden par. 
ınağına astı~ı küçücük bir pnke'fo 
dışarıya çıktı.. Sesi, sözleri tema. 
rncn de/jisnılş, 15ko~ ı, alcltıde bir 
ha) almıştı. 

Olnııi 

leri erkeklerden biri idi. Grup 1 Ekmek 
- M.erlıoha küçük Yoyi, dedi .. 

Nasılsın ba.knJını. Grup 2 Kesme §eker 
-,Merhaba Toto, bu snollc hıı_ Toz §eker 

roda ne arıyorsun .. 
Ve Yoli iki crke#i birbirine l:ık. 

tim elti: Grup 8 Koyun ett 
Kuzu eti 

\llkdan 

117000 adet 
70.200 Kg. 
4.000 Kg, 
6.000 

37.000 Kilo 
1500 - Doktor OHo Hlzzer •.• Mösy'l 

Antuyan kııdnr .. Daha rloljtıısu :!\fi". 
ter kndar.. Hotırlıyocnksın Toto .. 
Anclrenin Ceııulıi Afrlknd:ın selen 

Sxğtr eti 
Kara.ciğer •'Koyun,, 

Beyin 

8000 .. 
1000 adet 
750 

arkndnsı .. 
Üçü yollarına clevorn elliler .. Dol;,. 

tor Oılo, Yoli'nin öteki tnrafındo 

qıkcınbe 

Gnıp 4 Sade yağ .t 

300 • 

7500 
yürüyordu. Banın Koonr yarım Zeytinyağ 7500 Ekstra 

...: • geri kalıyor ve genelerin ne. 

Grup 5 sut 
Yoğutr"tam 

ler konuştuklarını sessizce dinlbor. 
dıı.. lki gene rnuhak:kıııkki pek sr. 
mim! idiler .. JlerlınJde çok iyi dost 
olmalıfar; diye Kadnr düşiindij. ' 
Keyfi kaçtı ve bir köşe başında Dok 
tor Oıto nyrılırk.en Kadar hiç tc dost 
nazarlarla kendisine bakamadı. 

6000 
yağlı,, 9000 

800 

Tekrar yürümcğe haşladılar, do. 
hn iki üç adım olmadan Yoliye sor. 
du: 

- Klm bu genç? 
- Niçin öyle kızğın gibi soru_ 

yorsunuz.. Arkndnş cnnım .. 
Yoli Jm sözleri pek çapkın bir 

eda ile söylemişti.. Sözüne ~run 
etU: 

- Fa.kat gene olmnsınn ra1!me·ı 
iyi bir doktordur ve Peştcye yeni 
yerleştiği Jıalde hayatını çok gfı.. 
zeJ kazanıyor.. Cilt Jıastahkları ii
ıerinde ihtisası var. 

Otto eski bir arkadaştır ve bi. 
zim fJUrupa dahildir, çıok zeki n 
kibar olduğu için onu hepimiz se. 
veriz_ Fakat siz şimıdi hangi iare. 
fa gidiyorsunuz? Ben doğruca e\·e 
dönıneğe mecburum.,. 

Ka.(fnr otele döndfiğü zaman 1b 
henüz gelmemişti. Mütntlorı olduğ ı 
üzere telefonun yanında ylnc ne. 
rede olduğunu haber veren kütük 
mektup vardı. "Biz Edish ile bcrıı. 
her San'i dıımltnll bany<>dayız.. ög. 
Jc ycmeltine gclcceğir-... 

Kndar odnda aşağı yukarı dola.. 
şırkcn düşfinüyordu: "Güzel deki! .. 
Hlc güzel deltil- Yüzünde ôdi bir 
hfil var.. Sonra a~ı da çirkin.,. 

Tereyağ 

Yumurta 
Beynz peynir 
Kaşar peyniri 

... Zcyt.ln tancst 
Reçel 
Pekmez 
Taban 
Tahan bClVUI 

Grup 6 thlamur 
Çay 
Karabiber 
Kırmızı biber 
Baharat 
Gill auyu 
Kuru l1zUm çe.. 
klrdoltalz 
Kua uzttmil 
Kuru kayım 
Kuru erik 

Kuru incir 
Oev1z içi 

:B'tltık lçL' 
Vanilya paket 
Pt.rlnÇ 

Kuru fıunıl,e 
Kunı bamya 
Börillce 
Tartıana 

.Kuru .otan 
S&rmmak 
Sirke 
Tas 
Salça 

60000 
sooo 
2000 
3000 
2000 
4000 
2000 
2000 

200 
200 
100 

25 
~ 

20 

2000 
100 
600 
600 
500 
500 
150 
400 
1~ 

8000 
500 

2000 
:;oo 

15000 
200 

15000 
4000 
~ 

Sebze kor•"98l 2000 beber 
Mercimek 200 
Kmnm merclmek 100 i 
Nohut 

Sıcak olduğu için 50yundu, Pi
jamasını giydi •• "Acaba hen de tıa 
nın yanına gitsem mi?" diye ar:. 
şündü. Fakat lJa olomopili alıp git. 
miştL "Hayır evde kalayun" decli 
odamızda yemeğimizi rahat rahnt Grup 7 Karpuz 

:\ 
4000 

Yiriz ••. Ve hunun üzerine uzandı. :K&YUD 

Okumıığn başladı. Az sonrn tele.fon Portakal 
7000 adet 

çaldı, kalktı, baktı •• Kelcmen arı· Limon 
yordu. Elm& 

- Nasılsın'/. Armut 
- Yn siz?. Siz nnsılsınıd Sizi Ayn 

görmek istiyorum.. Kaym 

Ve o gün saat dörtte Kelencn'ln Kiraz Çilek 
otele gelmesine karar '·erdiler, bir. 
Uktc cık1p sahilde bir """inoda o.. Bulgu!' 

hırneaklordı-
,...... Taze Uz1bn 

K 
.. fasulye 

elemen öltikilerin heplsinde da. 
~- -~~ u:ı nazikti •. Hic bir projesi yo'kmuş Sivri biber 
gibi görünüyordu amma Kndar o.. Dolma biber 

Domates 
Taze kabak 
Patlıcan 

Taze bakla 
bpanak 
La.hıın& 

Pırasa 

Kerem 

15000 •• 
l %000 Kg. 

500 
200 
200 
300 
125 
4-00 

3000 
4000 
1000 

400 
2500 
5000 
5000 
MOO 
1000 
4000 
4000 
4000 
2000 

• 

• 
• .. .. .. .. 
• 
• .. 
• .. 
• 
• 

nun da muhakkak bir şeyler iste. 
dığine, bir şeyler l>elclec1ij:jinc emin 
idi. Şüphesiz usın tecrübeli bir kt'• 
lak sesin şekilden şekle girmesin.. 
de bir çok şey\~ nnhyabilirdl. Kr. 
leınen de mııhnkknk hir 4ey istiyor. 
du, er veya geç bu da muhnkku: 
meydana çıkııcakh. Hepsinde dah:ı 
ihtiyatlı idi. Bu da ihtirnslıııının 
hcpHncfcn yüksek olduğuna bir ıd<>
lil te'iklJ ederdi. 

Hawc; 2000 • 

Kefomen ile görüşüp ahizeyi y-. 
rine astıktan sonra Kadar tekrar ~ 
dh·nnın Hzerine uzandı. O anda ynJ. 
nızcn Yoli'yf düşünebileceği snyetle 
tal·· w mantiki idi: 

"O delikanlı, o sene doktor, gö.ı. 

tç beZelye 500 .. 
Scırı lzOtu 2000 • 
Salamura yaprak 1000 " 
T. yaprak 1000 • 
Taze soğan 500 ,, 
F.nsftnar 1000 adet 
Karnebaba1' 1500 Kg. 

Belıertnln mu. • 
banmıen fiya tr 

'l'otarı 

Lira 

10.75 Kuru;, 12.1577,50 "Be. 
lediyo rayici Uzerlnden,, 

117.50 
97. 

100. 
100 
80 
35 
20 
20 

225 
135 

80 
50 

400 
6 

1~ 

195 
80 

l50 
60 

120 
120 

&)() 

18000 
850 

80 
400 
200 

85 
80 

175 
60 
50 

120 
220 
15 
51 
21 

800 
35 

100 
25 
60 
80 

.. 
.. 
.. .. 
.. 

.. .. .. 
• 

.. 
• 
• 

... 
• 
• .. .. 
• 
• .. 
• .. .. 
• .. .. 
• 
• 
• .. .. .. 
• 

11 • 
100 .. 
80 kutu.su 

8 
s 

10 
10 
50 
40 
20 
60 
30 
25 
24 
20,5 
50 
%5 
20 
40 
20 
25 
15 
15 
20 
20 
15 
10 
ıo 

20 
15 
tiO 
20 
40 
20 

15 
20 
80 
10 

4700 
5820 

105%0 
87.000 

1500 
2400 
850 
150 
60 

41460 
16875 
10125 
2'7000 

1800 
4500 
1200 
8000 
8150 
3900 
2400 
sooo 
2400 
2400 
2400 

soıuo 

lOOO 
3600 

850 
20 

100 
40 

1700 
80 

871S 
800 
250 
600 
sso 
60 

7956 
1680 
11500 

700 
500 

3750 
180 

4500 
440 

2500 
1600 

48 

·~886 
400 
820 
700 

1500 
1000 
200 

40 
120 

90 
~ 

120 
82 
62.50 

750 
800 
4-00 
80 

625 
750 
750 

1000 
200 
600 
400 
400 
4-00 
800 
250 
400 
400 
200 

- Blllyomımnız, diyordu, ben 
fevknl[ıde bir rl'hhl'r olabilirim .. 
B:ıkın meselü şu m:ıf'.aznda en p:ı. 
hnh \•e en kötii iplik çornplıır sat • 
lır •. Su köşl'c\ ki dösemecide gc~erı 
"un fc,•knl:idl' bir tnk1m vnrdı, ..... 
hp s:ıtmndı~ını bilmiyorum .. Şu v;ı. 
rinde gör<lii •finüz otomopil Rilıi · ·,. 
otomopile de ihth·rı<'mı var amm"' 
ile mnrkn oJcJııınınu blle b!Jm' ı.. 
l"lJm .. H kın şu köşedeki m -ı.,zn.t n 
'lt•k ender olnrak rı'lrnm olunca ' , 
rle Rınımofon pll~ı ıılıvonmı. Pi. 
lnkJann fintı her ~errlr Jıirflir. F;ı .. 
kat ben bu Jül·c; dükkfınn girm 1 • 

•
1 n boc;'anıyorımı. 

Hiklü Alim, Yolinin "nrnndaş,, dedı. 
ği ve araların<ln gnyelle s~rbe.'il 
haıtü Argo ile konuş!uklon o cilt 
müıı:ıhnssısı acaba kimdi 'I Anc:ık 

Yinn· beş yn~mdn görünüyor.,, dl. 
yordu. Haydı yirmi ııllı ynşında ol. 
du§unu kabul edelim .• Ben ise otuı 
üç y:ışındoyım .• Arnd:ı en nz yetli 
Ynş fark var •. Bu f rk acaba beni"l 
lehim"'lllidir, yoksa :ılc;}lıime mi'!. 

Hryar 6000 adet 
Maydanoz 18000 demet 2 

2 
2 
2 

7li 

200 
450 
600 
260 
80 
80 

Ye Karlan h:n·rnn lıır "nn br ... 
rnk, neşeli bir şekılrle gülerek r_ 

1u: 
- Nasıl fe\'kaJ:ıde bir rehber o1ı. 

'ılllyomı1' ım? 
- Muhal knk .. 
- Ancak muYnl,kn'en bir nz "'· 
ı ~ nhtım tuhı:ı;or .• Bunun da zo .. 

.. rı yok d :-ın mi? 
- Hayır Hayır. Hiç z:ırarı yok • 
Ve K •lnr şimdi kendisine: Yoli 

nin diin' arla l'n µüzel şryl. c 
ı~lik olm::ıın io;tiyorum.. Dc~emıni 

İ) c düşiinüyordu. 

Ve Yoli bu ,. ıç ile çok samimi sö. 
rünüyor, hııttlı onunlıı iftihar edi
yord:ı .. Sonrn bu Otto tcklirsiıce Yo 
linin kolıma girmiş ve Yoli ltiç bir 
znmıın kolunu çekip kurtnnnağı diı.. 

şünmemiştl. Halbuki kenclisi .•... Rü .. 
tün bunlar çok ~ürip düşünceler .• 
fledl •. S:ınki YoU'yj kısknnıyonıM 
gibi!. ffayn', haytr My1e lüznmsu~ 
ııptn1co ıHi~üneelcrc sap

0

lanmnl;J :ı 

Dere otu 15000 " 
Nane 15000 • 
K. turp 250 ,, 
ldanıl 800 adet 
Patates t• 16000 Kg. 

.t( 

Grup 8 Soda 
YC§ll sabun 
Beyaz sabmı 

8000 
8000 ~ 
8000 

Grup l saat 11 de kapalı zarf 
.. 2 .: 11,80 
,. 8 ,, 14,SO 

.. J " 14.45 

.. 5 .. 15 

.. 6 .. 115,80 
.. 1 .. 16 

.. 
.. .. .. .. .. 

• .. 

.. 
• 

... 
r 

.. 

10 
25 

17 
70 
95 

15 
50 

4000 

18837.GO 
510 

2100 
2R~O 

6460 

.. 8 .. 16,80 " .. 
Kanuni vergiler, harç ve resimler ilb.vetcn mUesscsc toro.fmdan mlltc. mana yoktur -

(Deoonn POr) abhlde tqdlye cdllecekUr. (6478). 

. 
1 

19'% ht'RA!Iİl'E PLANI 

liEŞlJlELF..H: ı Şo ı. e 
lAyuı, ı AğwJtos. ı lJdn. 

~ caruılerlnde 

~ırr. 
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E iŞ B 
ı.IN% uıı..ıw:ıı.a.u " ll.a...a::.&>J 

1 adet 2000 Uralık - 2000.- Ura 
1 .. 1000 • - ısooo- • 
1 • '100 • - UMXJ- .. 

ı • aoo • • :ı:ıoo- • 
ıo .. mo,. -~ • 
60 • 100 • - .000,... • 

CIO • l50 • -. ~ • 
280. • - -
200 • ıo • - 2000- • 

lstanbul Mıntaka Ticcuet Müdürlüğünden 

Ellerinde ağh o um ar bulu anla a 
Ellerinde 941 ~ e dıüıa evvc.lk1 scncler m.Bhsulll susam, keten tohumu, 

ay çiçeği. t.oilumu, Arqit ve kendir tohumlan bulunanlıır, çuvallııdıkln.n 

'e :tındık çuvallarında olduğu gl.bl u.suıu vcçhllc dikip kur§unlanm tak.. 
tıklıırı mnllıırınm cins, evsaf ve mlkdartlo bulunduk'ları mahalleri ayn 
ayn b1ldJrcn birer bcynnııame lle lHRAOAT BAŞ KONTBOLö&Lt)GUNE 
ruU:-acaatıa en geç 1~.'7.94% tarlhino kadar muaycnelerlnl yaptırdık.lan ve 
millıUrlettirdiklerl tnkdırde bu mallar 94.2 ve 948 senesi mahsulü yağlı to. 
bumlarm tlı.bl tutulacağı Sl.raç tiyatı rejimine mUtealllk 56 No. ıu sirktl.. 
l~r ahkAm.ındruı 1.stlsna ed!looektır. I 

NOT: D&ba fazla izahat ve bey•mname fonntnıerl S1rkoclde Uman 
hanmla İHR.AGA'I DAŞ li01'"'.r.ROL0RL'OGO:NDEN almablllr. {6997) 

İstanbul Jandarma Sabnalma Komisyonundan: 

Mlktan OlDsl 

1200 taklm Altı kUtUklU pıılnSkn 
500 adet Palask kayı~ "bel.. 

1000 TUfek kıı.Ylfl 

'l.'ahmhı beCkıl1 

ı.tm Ka.n11 
13200 00 

1625 00 
1000 00 

158!5 1186 8S 
Jdlkdarı, Cinsi, tnhmln bedeli ft muva.kk.ıı.t teminatı yukarda yum 

Uç kalem malzeme 13.7.942 pazartesi gtlnil saat Ui de lstanbul Taksimde 
J. Sa. Al. Ko, numw.un bU:unduğu mnhaldo kapalı zıır! cka!lt.meslle alı.. 

nacaktır; Numuneleri her gUn komisyonumuzda görtUllr. Şartnıuno8i pa.. 
raaız ıılmır.. lstekl!lcrln ve!ika ve teminat mektup veya :ma.kbu.zlanm 
muhtevi kapalı zart teklif mektuplarmı ekslltme glln11 mat H e kadar, 

kcmJsyonumuza verım:!lerl (6806) 

1 latanbul Belediyesi ilanl n : 
V75E 

] 
.Az.apkapıaa mevcut ta§la yaptırılacak Parko kaldırım lnpaıt.ı açık 

ek.ırlltmeyc konulmuştur. K~ü bedeli 1141 lltn. 28 ~ To Dk temüıa.t:ı 
8li Ura 60 kUnJ§tur. 

l{e§l.f ve §artDame Zabıt ve ::Muıı.mclAt :MUdürlllğO Kaleml.ndo ~rn.. 

le'billr. 
1hAlo 13.7.942 Pazartesi g1lnü saat 14 de Daimi EncUmende yapılo.. 

caktıl. TalJplerln Uk te~t makbuz veya mektuplan, lhMe tarihinden 
(S) gün evvel Belediye Fen İ§lerl :MUdUrlUğlliıe mUracaatıa al.ıı.cs.klan 

rcnnı Ehliyet ve kanunen ibrazı !Azımgelen diğer veslkalariylc llıAle günU 
muayyen saattn Dnlmt Encümende bulunmalıın. {6993) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Kampa l§Urtı.k edecck talebenln ekmek vesiknlarmı :ıtamp Kuman. 

danlığına tev<\t etmeleri. (6992) 

evlet Demiryollan ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları ' 

ı 

Muhammeu bedeli (5!'640) llra olup eksl.ltmeden mntevelUt masartt 
ve vr.rgilerı ayrıca tediye olunmak Uzcre 2000 ton çimento 8-7-19'2 
çarsıımba gUnO s:ıat 15.30 da kap:ılı zar! usuıu ne Aııkarada ldıı.re blna.. 
sm.:ı:ı toplnnan merkez 9 uncu komisyonca satm aunaeaktır. 

Bu l§e g!rmek tsteyerlcrin (8882) Jlralık muvnkknt temınat ile ka. 
ur.ı.m tayin eltiğ! veshmlan ve teklL."lerlnl aynı gün saat 14,80 kadar 

adı geçen komisyon reisliğine vermeleri lAzmıdır. 
Şartnameler (1) ura muknbUlndc Ankanı ve Haydarpaşa veznel • 

rinden temin olunur. (G/65) 

Eskişehir Belediye Reisliğinden: 
Belediyemiz tnrafmda11 alınacak beher adedi on kUru~ muhammen be

dtıU yUz bin a<ret pnrke tn~ı Ue beher adedi onbc,. kuruş muhammen be
clı!ıll 00 bin adet uç parke taşuın talıp çıkmadığından eksiltme kapalı zan 
ı.:au.Uıı 30,6.942 tarihine rruıUayan saıx günü saat onbc3te yapılae&ktu 
Muh&Inmcn bedel 11500 lira muvakkat temlnııtı 862 lira 50 kuruştur. Şart 
nameler bedelsiz oiarak mUbendislikten verilir. Tııllp olanların geralU öğ • 
renmek Uzere belediye mUbendlsllg'lnc ve münııdUlğtne mUracaatlart 
2190 No. ıu kanunun tnrlfatı dıılr<:sin<\c hnzırlaye.caltlan teklif mektupla 
rne m~r gUn vo saatte belediyede bulunmaları na.n olunur. (6797) 

• 
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Amerikadan Türkçe Radyo Neşı~iyatı 
Radyo Şirketleri Amerika 

TDrkçe 
TDrkiyedeki dinleyicilere 

neşriyat saatlarını bildirirler : 
Türkiye saatı 

8: 10 - 8 : 30 

8: 15-
8: 30 -

8: 45-

18 : 15 

8: 30 
8: 45 

9: 00 

18 : 30 1 

... 

Program 

Müzik 

Müzik 
Haberler 

·· Haberlerin T ıılılili 
l_ • ~· 

-Haberler 

\ Günler 

Salı; Ça:-5amba, Perşembe, Cun1a
Cumarlesi, Pazar 

Pazartesi 
Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma.. 

Cumartesi, Pazar 
Pazartesi 
Her gün 

Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, 
Cumartesi, Pazar 

Pazartesi 
Her gün 

Pazartesi ve Per§em6e , 
1 ,, \.. 

Dalga Vzunluğu 

Kilosikl l'fetre 

- --WRCA 9,670 

WNBI 
WRCA 

11,890 
9,670 

WNBI 11.890 
WLWO 15,250 
WRCA 9,670 

WNBI 

WL"'O 
WRUL 
WRUW 

11,890 

15,250 
15,130 
17,750 

--31.02 

25.23 
31.02 

25.23 
19.7 
31.02 

18 : 45 - ı 9 : 00 ' Haberler Pazarteai, Salı, Çarşamba, Perşembe 
Cuma 

WCBx 15,270 

2523 

19.7 
19.8 
16.9 
19.6 

I JJ 

19 : 00 - 19 : 15 
1 Haberler 
, . ...ı 

Pazartesi, SC!lt, Çarşamba, Perşembe 
·, Cuma, Cumartesi 

WCRC 17,830 
WRUL 11,150 

16.8 
16.9 

,, 
19 : 15 - 19 : 30 . Pazartui, Salı, Çarşamba, Perşenjfie 

. Cuma,, Cumartesi , 

WRUW 15,130 
WRUL 17,750 

WRUW 15,130 

19.8 
16.9 

19.8 
16.8 
16.8 

21 : '30 - 21 : 45" 
21 : 45 - 22 : 00 \ 

·· ~ Haberler1 

- 1 

Haberlerin Tahlili 

,, I 

' Her gÜn ( 

Her giin \, 
WNBI 
WNBI 

11,780 
17,780 

(Bu listeyi IOtfen kesip saklayınız. ) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 

Semti 

Beyoğlu 

Galata 
Beyoğlu 

Kasrmpa.şa 

BUyükdere 
KnsımpaşrL 

SUtıüce 

Tophane 
lsttnye 

Sütlüce 
Pangalit 
Beşiktaş 

Knsrmpa.şaı 

l{asrmpa.~a . 
Beyoğlu 

Beşiktaş 

Ortaköy 
Knsımptl§a 

Kammpaşa. 

Galata 
Ortaköy 
Pan.galtı 

Hasköy 
Galata 
Kasımpll§a 

Galata 
B yoğlu 
Hnsköy 

Şa.lıkulu 

Kemankeş 

Kamerhatun 
Bedrettln 

Büyükdere 
Havuz kapısı 
Ma.lımut ağa 

Ekmeıcçi ba.şı 

KUrkçUbaşı 

Mahmut ağa 
Koca tepe 
Dikili taş 
Bedrettin 
Bedrettin 

, HUseyinağa 
Beşiktaş 

Ortaköy 
Gazi Hasan P8§8. 

Camı kebir 
Kemanke~ 

Ortaköy 
Pe.ngaltr 

Keçiçi plri 
Yeni cami 
Camikeblr 
Kemankeş 

Hüseyinağa 

AbdUsselAm 

Cin.et 
Sokağı Numaraeı 

ErkA.niha.rp · 17 Evin 4 nen kalı 
6. Vakı! han ' 21 5 ncl katta oda. ~ 
Nevi zade 22 DUkkA.n 
Havuz kapım 8 Baraka , 
Çayır başı 29 Boetan \ 

Havuz kapısı .• 4. EvDUkkA.n ~! _ 
Kara.ağaç 22 • 
Boğan kesen 134 DU.kk!n 
Çayır 10, 11, 12, 15, 16, 17 2W60 hisse 4. • 

=~ıı c 
Cami altı 
Havuz kapısı 
Ho.vuz kapıBt 
Serdarı ömer 
Dikili taş 
Vapur iskelcısl 
Dere boyu 

Camikebtr 
Şarap iskelesi 
Büyük ayazma 
Scymcn so!<ak 
Ok meydanı 
M. Ali P. Hanındr 
Kayık iskelesi 
6 ncı Vakıf han 
Üğ'Ut -1 

Yağhane 

J3ilA 
s 

1 4 
18 

~ 10 
1 

56 
6 

36 
25 

6, 8, 10 
24 
12 
10 

./ 

106 
52 
34 

).133.135 
....... 19 

25 

katta t11-rla 
Çe}me hazneeı. \ 
Ev 1 

DUkkA.n 
DUkkAn 
Bahçeli dUkkAn 
DükkA.n 
Dükk!ln 
DlikkAn 
DU.kkAn 

j 
1 

Ev Dllkk!.n 1/8 hine 
Dükk.A.n 
Hamam odaları 
Ev 
Bahçe ve baraka. 
Oda 
DUkkA.n 

1 
Mağaza 

Ev '. 

DUkkAn \ 

8 
1 

,' 10 

!. 6 
i 5 
1 '1 
.7 

/ 5 

l 60 

'. 2 
1 

27 
2 

12 
12 
18 

1 3 

s 
2 
s 

30 
8 
4 
1 
9 

10 
60 
20 

! -4 

00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 Se. 
neliği 

00 
00 
60 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
50 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 

Yuknr\da yn.zılı gayrimcnkuller~l.5.943 giinU sonuna kadar kiraya verileceklerdir. İhaleleri 1.7.M2 gllnü 
• nat 10 da yapılacağrndan isteklilerin mezkQr gün ve saatta Beyoğlu Vakıtıar MUdUrlUğ'U Akarat Kalemine 
mUra.caaUarı. · (6763) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü llanlan 

Semti v~ 
lUu.Iın llt•!!l 

EyUp Ta~yeci 
Bayazıt, Eminbey 
Balat, Karabaş 
EyUp, Rami 
Aksaray Hacı bayram Haftam 
Şeyh Mehmet GeylA.nl 

Saraçh"ıne b:ı..şmda. 

Silley nanlye Şemsettin 
Molla güranl 
Saraçhane, Mimar aya.s 

Cadd~ veya 
Sok:ığı No. aı 

.Abdurrahman Şere! 94 
Dibekli Mektep altında 15 
Vapur iskelesi 13 
Cami 42 
Yusuf paşa 115 
Yağcı 9 

Amca Htiseyln Ptl§a mektebi 33 
İmaret 2 

Ev 
DUkkA.n 

.. .. 

.Mu.lı&mmen aybfı 
.... :U. K. 

·--
\ 3 

, ı 

J ~ 
Barak& 2 M 
Şapcıhan odıı.ba.şthk ve 
kahveclUği 12 
Kapı mahalli ve mektep 2 30 
Mahzen 2 50 

Cami helAlnr 15 

Yultarıda. yazılı mahaller 943 senesi mayıs sonuna ltadıı.r kluva vcrileceğlnde12 UA.na. kontnuııtur. !haleleri 
Hl Temmuz 912 Cuma günü saat onbeşte yapılacaktır. İstekliler Cenberlltaşta. İatanouı Va.latla.r Ba§mllfürlU-
ıı-une Vakı!: Akarlar kalemine gelmeleri, (6&77) 

ır VAK J 1 
UUetede QU&n cıtıt1ln J&m we 
....ımıerm baJnıJru ID8htU&OUr 

ABONE l'AIUFESI 
Y.eoıJeket Memle&eı 

içinde dıemda 

4-,tdr lilG w 1'1. 
• .,... e.o m • 
• ~ 110 m • 
1 1111&11 IOG llOG • 
l'ıllUe4eD 8a.lkaıı Btrugı ıçtıı 

&74a otm tnırut C::tl§ü!Or. Por.a 
DUUtt:Dt gtnn.tyen Y' .. :-tere ayda 
Jetmı., l>f',er ırunı.ıı zamme<Wtı, 

A.bon• l{8ydmJ tıUdlren me.ırtuı 
"' ~ Ucrettnı abone parası. 
aın posta veya banka Ue youama 
tlcretlnl ıdare kendi flzertııe aı.u 
nırtdfell!D ber poeta merkes.tıuı• 

v AKJ'.r. abOM )'llDla. 

A.drefı ~ştjrme flcnti ı:ı Krı 
O.Atıl VORl'l'l'l.EIO 

rıcarer •tA.nlo.rmn:ı saıı.um . sa 
an llODdaD ttfD&r'eD uaıı eaytaıa 

nncıa &o, ıç ayta.ı.a.rcıa ~ kUruf 
1ôrdUDCQ sayfada l; lk1ncı "' 
Uç11Dctldtı 2; blnnclde •; Gaflı• 
V&DJ ıuıeııı.ce 6 Undıı. 

8U,yf1110 Q01l aevam.tı ır.11§eu 
'"8DlW uan verenlere a.yn ayn uı 
ıınneıer JaplUI. tceeml tJArua.rır 
taııtım Blltın 60 ıruru.otuı 

ncan MallJ)'ette lHmlyan 
&bçllJı O&aJaı 

B1r def• 80; tJa aetaırı 00. il<. 
lefUI ~ dört delUJ 76 V1 all 
ıetam ll)(l ltUMJ4tUJ' . 

1 Bugunkü radyo f 

..................... _______ _ 
Tlrklye Cu•llar~vett 

ZiRAA T BANKA Si 
&.muı111 ıaribh 1888. - Serma7fı81: lOM.000,000 l'9.rliı Uıaım. 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 

~irai ve ticari heT nevi banka muameleleri. 
Para oırtJctıreuıere 28.800 ııra lkra.m!ye verlyot, 

ara.at Banka.amda ımmbaralı ve lhtıa.rSl2 ta.sa.rru.ı ııesapıarmaa et. u 
30 tıraaı bulU.."lr.nıara it:nede 4 cteta ı;eldl&eek ırul"a ile &fB&'•O&m 

plADa göre lkranuye dagıtııacaırt.ır 

• • • • • • 
il • 

500 • ı.ooo • ııo • '° • •.;ıoe • 
• 
• 
• 

ı.ooo • 
l,OOCJ • 

l.000 • 
• • • 

• 
olKKAJl': tiesapıarmdaıa paralar olr <1ene ıc;ı.n~ ~ 1!.r&dlLll •rı 

ıt.lfmiyen.ıere Utramtye ı;ılluğı t&lıaiı'de % ·•11 taz.ıa:11yıe ıreruec.eKtU 

K.eştdeler: 1l M.a.rt. u tıa.zıra.ıı. U Eyt\4 u dLrtnct1'Anı.uı ;.arUUe 
!"inde yapıla. - . 

1 

7,30 Program 7,33 Karışık prog_ ı ı z • 
ram Pl 7,45 ajans 8,00. 8,30 Senfo_ ı ___ r •• • 8lll'i "e 8i ayı 
nik program PI. 13,30 Program 13,33 15 tonluk Tekir gUIU motörllnUn 
ajans l4,00_14,SO Riyaseticümhur ban 8Jnlr ve kekeleme ıecıavt.ı 9732 numaralı muayene şahadetna_ 
dosu. 18,00 Program :18,03 Radyo Her gttn t t.e ca~ıotıu No. ıı me:ıini zayi Pttim, Yenisini alacağım.. 
daM orkes~ra.sı 18,45 Radyo çocuk •••••••Eli ıJ~n eskisiıı'n hilk ı yoktur. 
kulUb1l 19,30 Haberler 19,45 serbest Sahibi: ~1ıı.lımut TeklrgUIU 
10 dakika 19,55 Fasıl heyeti 20,15 (40317) 
Radyo gazetesi 20,45 Şarkı ve türkü 
ler 21,00 Konuşma 21,15 dinleyici is_ 
tekleri 21,45 konuıııma (şiir ve nesir 
saati. 22,00 Radyo salan orSestrası 
22,30 Haberler 22,50 kapanış, 

SAHIBJ : A'ilM US 
Ra!lıldılt ver: VA Kl1 \tATRAAS 

Umumf Nt>griyatı idare t>deu 
He/ik Ahmet Sevenqll 

Toplantı 


