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1 

Fiyatı 5 Kuruı 1 Yakında ne~e bqlryoruz 

VATAN KOŞESINDEN 

Hepimizi doyuran 
toprak 

Yazan Fevzi Liitfi Karaosmanoğlu 
IB 1r sabah saatinde Karşıya· ı--------------------------=--

kadan İzmlre giden kala

balık vapurlardan birindeyim· Bir 
k"' oşeden vapura giren yolcuları 
seyrediyorum. iste, yerine otur
mak üzere olan genç, süslü ve bO· 
Yalı bir kız ... Elindeki işini çıkar· 
dı, örüyor. Halinden anlıyorum ki 
bir tüccar yazıhanesinde daktilo
dur. 

ı Merdi~ndcn tombul yüzlü, mağ 
rur edalı, ctrdındakilerc !sUhbfla 
baktığı sezilen orta yaşlı b rf çıkı
~or. Tanıyorum· Her yaptığı şi 
Vatan hizmeti sayan bir ihracat 
tüccarıdır. Duha ötede bir beşka 
fış' na oturuyor, devleUn ticaret 1 
teşkilatının hnı lrdckı şeflerinden 1 
bir dlr. Dohn ynndıı başı saçsız, 
tinsl yapı'ı, tezvir yüzlil biri var, 
çarşıda çuval ve kıına\•lçe i~i ya- ı 
Par. İlerıdc biltOn yanındakllru"i 
durmadan güldüren biri görülü· 
}"or, galiba bir tüccar komisyon
cusu olacak!. 

Arkamdan Türk köylusÜ'"İln ka-
naatslz!iğ nden ve tembell ğlr.dcn 
,ba~edon bir srupun kor.uşması 
duyuluyor. bunlar da borsa sim· 
sarı, Anadoludan göndcrifoo ç ftçı 
!nalını satan mutavassıt zümresi ... 
Karştma bir bJiıka müdürü geldi, 
oturdu. 

- neşredllmemı, bir re mi 

Tam vapurun kalkacağı sırada 
merdivenden omuzu heybeli. ayak· hı. --- ----ı s· 1 "k il , ~a:;.ıt~~~!'.· ;~~;a~;ılı y~~~e=ıı!~~ To .. p4P---S·B·S.._l.e ........ rı:'l,t günü~d:şç' ö~çi ile~=~i ki 
Yor, sağına, soluna bakındı, hali-

~r ~~v:ı~c~cl~~ ~=~.;~!~~~~~ ~~~: 1n8bO1 UYU ı Bı·rıe~ı·k m;llet-' l~n yerde bu oturanlara divan du- ( ~ 
rnürerteh, tok, lAfazan kalabalığın -

1
er Ş fi tu.r gibi ayakta bekllyccck. O, bu 

içine sığamadı. Vapur yilrilyor, ga_ 1 J ) ere e 
Zclelcr açıldı, sigaralar yakıldı. s a r s 1 y o r 
liavaya savrulan dumanların ara· anıyorum . 
~tnda :er yer yükselen sohbet ses· 

1 o •• ,, Ko•donda b" yauhaoey• ( Yalnız zaıer elde eri, t::Ulmcler ve öksürmeler ... 

g rdl. Her halde yazıhanenin sat- Dört gündenberi C g« •.-P•n•• ,,,,...,,", ,. •• , •• ,.. > edlHaceye 
tombul yüzlü, mağrur erkek iç uzaktan gelen gü- J k d 

taraflarda büyük bir deponun ka- ru··ıtu"'[erı"n "dd . ı a ar delll J>ısında selamlandı. Vagondan bo· şı etz 
~~ı~n .~~~ıımutıarını v~ya tütünle· ı şehirde zelzele . B n goruyor, malyetıne emirler yı 1 eş~ri semp:ıti duygu::;u 
veriyor. andıran ihtizazlar v.e ınsan/Jğın müşterek 
bi Devlet ticaret memuru bilyük 1 hedefi duygulan ile 

r hanın merdivenlerini tırman- J yapıyor h · b · · · ~oktad.,. VekA•m ıönd&eC•ii' ınebolu. 14 CA.A.l - oo" gQndıı.c ır mmıze bağ/anıyoruz 
la~ğru olduğu kadar eğri de o- sahnimlz ~imali garbisinde bir ma- 1 Londra. 14 (A.A.) - M. ÇörçL 
ha > .~ekolte raporunu bir kere da· halden kısa fasılalarla ateş eden top ın Birleşik milletler günü müna
fat t::o'Zden gcçlrıyor. Çu~l tüccarı, ''e infilAk gUrUltülerınln ~iddeti, iJçe- sebe~~lc bugun neşredilen mesajın 
bct~r~ız satılacak malın kar nis· miz binalarında ve camlannda zcl- da şoylc denilmektedir: 
&lele nı az bulduğu lc;~n karşısına uleyl andrrır ihtizazlar yapmakla- Büylik do tumuz Cümhurrelsi 
Ya n Aydın inclrciskıl kandırmı- dır. Ruzvelt, Birleşik milletlere hıtap 
sa çalışıyor. Komisyoncu ve sim- leden bcy;ınnamesinde Amerikalı· 
Ver, iki saat sonra borsada üzüm M "[[,,. ş ı t arın 14 hazirnn gün\inli Aliahın 
l"intaınuğun göstereceği fiyat scy- l ı e ' a inayetıle .mlislakil b,r millet sıfa-
terııe~:aplıyor ve şimdiden milıı· tılc hurrıyetlcrinin, kudretlerinin 
sarh· c yazacağı mektubu ta- yarışlarında ve lttlhnllarının alfunetl olan bay-
ao1 ~or. Banka müdürü de Ana- raklarını takdlsc hhs's ctmcf:l b!r 
cakUdan gelen ve deposuna kona- Ankan. 14 (Telefonla) _ Milli çok sc~elerdenbcri Sdrt cdindik-
Safı olan yapağının cinsini ve ev· şer lsfnel JnönU bugiln Hipodroma lerlnl bıze hatırlattı. 
rııu~~ t8?'in ettirmekle meşgul, ta,rlf ederek at yarışlarını takip Cümimrrclsl beyanname ı d ıS'llle avans verecek... buyurdular. onlara millet olarnk tek b" ~ n c, (Ue"uıu 

8 
. .. ..ş arına 

l>ü .. 
dan '1lnü3'Qrum, bir avuç arpa-
i:ıt 'U bir tutam tütünden, bir kA
bir t :ı:Uınden, bir sepet incirden, 
larnu~tneke yağdan, bir torba pa
doyu an kimler geçiniyor, kimler 
aÜt!:iYor. Bunların hepsi, hepimiz .. 
rnern~ bir vapur halkı, bütün bir 
Ya eket ... Kıun saçları or.unla bo 

nıy0 ıııa, r, dudakları onunla kırmı-

~ar~:~or. Mağrur tüccarın o mü
t.1üftc . edasını endamlıyan o ... 
tan rı simsarın iftirasını kızıştı
dürÜ sesinl toklaştıran o, banka mü 
ret ne caka veren o, devlet tica-

lieflne b rım · " en bl!lrım ve yapa-
sı, h: i~dfasını güttü ren o . .. Hep
lUtüıts 0 bir avuç arpa, bit ~te 
Yapaf bir salkım ilzilm, bir tutam 
.. ft' 

1 
ı. ·• Bir kelime ile Türk çlit· 

"~ıı rı T·· fey .• ,' urk toprağından çıkaıdı~ı 

a. 3, ~u. 6 \.,) § 

Fakir Uilelere 
şeker dağıtımı 

Bu g~biiere 
şeker 

ayda 500 graın 
ver!-ece"': 

Ankara. 14 (Telefonla) Geçi- ~~kların nlltus hll\'lvct 'arnkıı.lan-

p 
n bulunması şııı t ko.,.u!'lltıştur 
nrasız k • şe ·er IJ.nıdlllk Aı.koı· ls-

tanbul K ~. • onya, lznılr, Zo ıgu llak 
Kayseri B • K , ursa, SC'yhun, M.nı ty.:ı 

ocaeıı, Eskl1ehlr, Samsıııı ı-::ıv:ıs' Ayd ' "'• E ın, Afyon, Bolu, gdirnr, 'Ellız ..... 
!.rzurum. Hatay. l!',d. Niğde ;:.~ 
masva RI ' 

Birleşmiş mitleOer 

gününde 

Ruzvelt'in nu:ku 

Antalgada bereketli 
mahsul 

70 bin dönüm araziyi sulamak 

Hürriyet, 
her yerde 
insanların 
hakkıdır 

1 icin tertibat alınıyor 
J lı~l.~talya, 14 (A A.) - Va17 Haşim lşcan'ın baŞkan- ı çok iyi \'e bereketlidir 

1 
n a villlvetın zirai dul'Umunu tetkik etmek \'C alı- AntaJvn, 14 (A.A.) ' · 1 

Ruzveltin duası 

Hür insanların Allahı 
Kalbimizi ve hayatı-: 
mızı bii.tün hür insa;;
lığzn barış davasına 
tahsis ediyoruz; bize, 

zalimlere karşı 
zafer bağışla 

Vaşintgon , 14 (AA.) _ Bugün 
bırlcşmiş milletler günü münnsc· 
bet le Ruzveltln so) Jcod {;i nutkun 
metni a .. · ğıdadır: 

Bayr.nk günü olan bugün b\rleıs· 
ml.ş mılletl.r demccirl düşman'ıı
r•nıızı • yenilgisine ve insan hilrri· 
yet esusıl'n dayanan hakiki barı· 
şın tes sine tahs.s cdllnıiıs ohn bu 
büyük ittlfa1'ı kutluyoruı. Bugiin 
Meksika cumhuriyeti ve Fllipln 8~ 
daları caın•ıısı bize llllhnk cui vor· 
lar. Bu kahraman millcllcrhı hür· 
rıyct lçln mücadele eden milletler 
grupuna lltih, kını hararetle se
lamlıyoruz. 

insanlığın dört hürriyeti, lnsa· 
nın hava, ışık, güneş ve kuru ck
'!lek kadar zaruri !btlyaçlarıdır. 

lcsanı bütün bu hürriyet'erden 
(Denmı f'n. 3; Sli. G da))( 

l 
1 şımau r ırıka I 

barbl--

Tobruk'a karşı 
büyük taarruz 

başladı. 

Mihvercile Eladem' e 
de şiddetle hücum 

ediyorlar 
J..ondra. 14 (A.A.) _ Almanla 

Knigsbrldgc - Eladem hattınd ;~ 
kilometrelik bir eephedeıı taaa . rrıız 

et~ektedırlcr. Tobruğa karşı bil
yuk taarruz ba:şlamıştır. 

General R leh e kUV\'etlcri b 
taarruzları pü:>klirtmck için ga ~ 

(Dl"\'IUlU sn. 3; ~Ü. 3 de) (X) y 

ncın tedbirleri " - Antalya. \'llfıyctlnln Alan;. 

bir daha gözden kazasında 20 bin 

geçirmek Uzere L K •• •• • dönüm araziyi 
bir toplantı y~- oylu sev l n ç için de sulayacak olan pılmıştır. Dıın çayı c375> 1 

) Viliı.yette boş bin liralık keşif 

l 
yer kalmamı• , bedeli üzerinden mlşt 

8 

.,. l azlık ve kışlık olarnlt ltA.milen ekil· \ ve Mann\'gnt kazasında ~O bin dönUm a ... ; . ul 
.r. ahll kazalarda h b 1 , r-yı e aya-).,. arman aş amıştır. Mansul (Ue\·amı: sa. 8, :o;ü. ı; de) (::) 

- - <.W4YZSQ.A&AıP~ ~~'ltJ~-~-~-~-ıııı---ııııı-•1111ıı-."9llllı.-. ............. _..._ıtıııııııllW.,I.. ....._...-.. ............... - - -- - - ~ 

Almanlar 
ikinci cepheye 
hazırlamyor 
Bütün Belçikalı 
subaylar orduya 

çağır:ldı 
lrlandnyn çıkarılan Amerlkıın kıtalarındıın bir alay ;\'UrilyU, halinde 

Yeni Amerikan k:toları ı ~ll~~============~l!I~ 
irıandaya çıktı ] A s k eri D u r u m il 

İspanyol gönüllüleri ;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;-~; 
memieketlerine cfö,1 üyor il il 

Müttefiklerin ikinci cepheyi 
açması zaruridir 

Çiinkü yalnız Rusgaga yardım değil, 
At/antik harbinin kazanı!mGsı için 
Alnıanl<!-r Baltık denizine sokulmalıdır 

c y ti zao -, ,-r-=>·wr-- -- -- -
IJ!!U BOBAN-' ( ~ --~1 

JnglJlz Komandosları komutanı M Uttdlkler, ı-anl• ın~tere. 1 BDI • Alman 1 ( 
Lord )loıındbattP.n • l._ b~•)lj ! Amerika ,·e Rıı..o;ya, :Mihver ır.a 

tarda hiç de ı;ızdırmadan görÜ\IÜP A 1 ~ Vaşington, 14 (A.A.) - Yeni bir 
Amerikan asker lı:afllcsl şimali Ir- yirmi yıllık askeri \'t> o;lyA"i bir mu- m a n 1 a r 
landada bir limana vnnmştır. Bu ka· aıheden&mP. ınu.alam:şlardır. ı:;u tkln-fll~e bir (,;ok Sırplı birlikler bulun· el cephenin açıtma.~ı propapndaııı 9 1 
mıı~~dır. dolayı!lilt>., ıoon zamanlarda mlitte- D h • • Kafıle, Amerika Atlantlk fUosuna :l'llılerln zerre kadar t1ır saklıyama- on e ç ne rı n 1 
mensup ağrr deniz birliklerinin hl· mklımna ,.e ~uı l<:lf'rl hfoıoP.rem.,._ ~ay.esindeydi. Yolculuk esnasında' diklerine kanaat i(l"tlrUml~tl. l'enl .. 
hıçbı,. hAdıse olmamıştır. muahedenamenln göril91ilüp ım7.a. g t:ıı 1 (Dev-.lmı: Sa. 3; Sıi. "/ de) ••• (Devamı !"a. S, Sü. l de) - e ç 1 er 

Su spOrları bayramı Garip bir taarruz 

· Rumenler, yarı 
be'.l2rine kadar 
çıplak ve v:ıhşi 

sesler çıkararak 

i 
J 
J 

Denizci gençler, Barbarosun 
huzurunda and içtiler 

Kürek miisabakalarını Galata;aray 
} 

l.i:ılinde yııpı!aıı nıeraslnı 

manevi 

kazandı foarruz~ ko!k~ıl:r 
~ 
f 

J 

1 
Barlıolta vıb~·l· 
yane bırp:er 

oluyo:r 
1 
l 

v::ı. l1 1 A.A.) - Ukraynada Von 
l3:>cK orduları ııerlemı!le 1 eclrr<'k 0 · r ne de\ am 

1 

, . oııcç ner: ıııl s-eı;:nıışle:-dir 
Nehrın do~sund:ı bul · unan Ru.., ku,·-

1 

vctlen .• sa.r,,11 ? 1ştır:. 

t_ı.ırııı bir taarruı. hart>ketl 

Mo kO\'a 14 ( 
h 

' A.A.) - Sivastopol 
cep esinden r<'smı S 

1 
ovyet ajansına. 

ge en bir telgrafa ö men tll g re, 18 inci Ru-
mcnlne m 

mi mUsnlt olmıyan çocuklu ailele
re, hastalar \'e lumseslz çocuklara 
parasız ~eker te\'zll hakkında ha
zırl:ı.nan talimatname önUmUzdekl 
günlerde Vekllier heyetinin telki· 
kJne sunulaı·akur. Bu tnllmalname 
ASasııınna göre p rasız şeker 5 ya
şına kadı~r 1.11,m çocuklara( 5 yaş 

Allahı - dahli) ve yalnız Caklrlığı sabit olan 8 
· • zc. Sinop. Trabzo., ve 

urduıd.ı Vl·rllecelttfr Bıı vliftyet-1 
1 bellerıııe kad ensup ası:erlcr yan 
"le nr çıplak olarelt ve \•ah-

arpaya ~·. 0 bir avuç buğdaya ve çocuklu allelC'.re veya klmsC!liz c;o-
tam .~ tı rlr~te tütüne, bi; tu· cuklnrıı. fakil' olıın \'eli veya vaııl-
bir t~n;a.ğ.yfl, hlr salkım uzünıc,' ! lerıne verilccel<liı'. Fakirlik ıçın 
kO buhinın~ ·,~<',zeval verme! Cün- miyar şu olacaktır: 
da us<ırP . '' l' Pr bı.;n'ar k~rşısın- J. Ayda ancak 30 lira kadar 
o bir 3"l~ıı;aıtı.\•ltr .•. v~ ş"mdi de, ı· allr gehrı bu~u»nn!ar, 
sinden '

1 
• >ı:f,t.ya ve onun cin· · 2 - t:ç .-oru,.uuı fazla "OCuğu "lıtn .. ı•ı hftl h " .. Ve va~ f 1 l n u h!ı.met 1 olasılardan 4.G ııraya kad:ır aıle «e-

. ~ı.,,·~·n 'lllşk T "" .. r.ın nazın , .. . a urk parası- lırı olanlnr; 
l-ı,.ı v:,zırt-sl verild: .•. M.ıkacfdec top k I Venlecelt şeker ınlktarı ayda 

~rttıkta 111~11 _, r.. adamı. vazifen 500 gram olacaktır. 'l afünatname-
""''·nr'"l'II' 1 d Fenı l l\ttİ · e parasız feker alacak ailelerden 

' K.........,..ttu : aile reısinin ve ~eker alacak ço-

lcrın bir k · ısını, ışçl J,t'>a!etı ı azın I 
olan yerlerdir. B!r kısmı dı. Cakırli
ğl tC'~blt cdılmlş oJ,ııı nıınt ~. ılar 

olarak ayrılmış bulunnıaktıulır. Şe
ker ~evzıutı C. il. ParUsl içtimaı 

yard nı teşl<ll tı, H:ıU.evlerl Kı-
zıl ç ' ay, ocuk Esirgeme kurumıı 
y rd • 

ıı ıınsovcnlcr cerııiy<'tl, Verem 
mücadele cenılyetl<'ri glb.. hilt..-0-
metçe tanınmış hayır mliessesele
rlle, lüzumuna gorc belediyeler, has
tahaneler veya dlspans rler mari-

(Deftau: Sa. I; Sü. a cle)'XX 

Bir yanşta blrind gelen gl'~ kıı.lar 
bayrak alırlarken 

v e sesler "tk " arar:ılt hilcunın kalk-
ınışlıırdır o h lnı ı ld . a a evvel Alman u~ak-
la ş detll bir bnmbnrdımanla bu 
b arruz hazırlığını yapmıştır. Sovyet 
ahrıyc piyadesi mitralyöz \'e havan 

lopu nte"ll h m .,. e Ucuma. mukavemet et-
lş ve Rumenlere ağır kayıplar ver

cHrmlştır. 

Diln Barbaroııon tllrbet!I önUnde ya. ShastoPola :fasılasız hıic.mn 
pılan merasime ,-e deniz yan•lar edWyor 

.it 
., ına Berlln 1~ {A ) yazı.) ı ürllıadi saJ tamızda bula ' -z .A. - .A8lcerl bir 

cakstnız. • ı kaynaktan bildirildi~ S"öre. Alman 
,..._,..,._-.ı_x 
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Avrupa hattı 
k a n a t 1 a ya c a k a d a m açılıyor 

Kahir Yu•• ZU•• ndeD rahntet Yaz içkileri fF el·rek lilrrlll< blr borda~a 

~ but hoyunu·1.. 1·anm kadeh 

konJa[p hardujta ho,altnuz. Ka' • 
ruln111~ ("'\.irdt'k kah\enin bir tuı .. 
brnıl i(iudft ka~ nahlmak ..,urttlle 
ulınrnı'l 'UYU He baNaıtı clolduru· 
nuı~ ı\utü~ hunlara iki kıı ık to,. 
~ı•kt·r Jffn·t" rc.llnfr,. Bir iki dakika 
bekledlkt<>n ..,onra kö1ılıklü köpük-

Daima "Hayır,, demesini bilen müstakil 
ruhlu Amiral King, nihayet mes'uliyet 

rnevkiine getirilmiştir 

D atına «haytr• demesini bL. J dk tc . ·: diye .kendisine k:ymet 
len mu!tak 1 ruhlu An-ral ''E rmedık. Ne dıye iş başına ıe

Klng nihayet mesu 'yet me\ ki.ne 1 çltcre~ mesul:yeti ona ~manet et· 
ıet:r·ımi~tlr medık. Bu adam Amcrıka donan-

İkı sene oluyor Amerikan Amf- masını kanatlandıracak ve ha't 
raller:r.de K- ng, hUcumlr.rına kar-
l'aslfik monevro· rP korunıağı bi-
larında bı... unduk· lecektlr. Onu vak 
lan sonra Vaşing Lile arayıp bul-
tona dönrnil . Bu- mamak suretile 
rosuna günlere yapılan hatayı 

J<apanarak gız ı çok ağır ödedik .• 
bir r&por yaz... .. Evet efend'.m-
""ll.'JU· Bu ropOr ci ıoldui;u için 
c;o11. glzlı oıma..1 boşa geçir~len es-
dl Ki kll bes ne ki baıkumandan 

biu..: dL te edc"lle· Amiral Kimme-
miş, Amtraı btz.~ lin cmesuliyet ta 
z .. t yaz1 naktnl'- ııyacak blr adam 

1 :ıln bqına geç- olmıdıtına• tah· 
rn .ı·. kik heyeti, it iş· 

iıı bu kadar len ıeçtlkten son 
glzlı tutmakt"l ra karar verdi ve 
haklı 1d!, çünkl! Amir•l bir harp 
doilrudan doAru· .ııvaıırııa yollan. 
ya Dcvl~t Reisi· •· 
ne verdlJI rapor, Amiral Klnı de 
ıu kanull laıie ıo:rn ... t ""~•plı JDııı lfl ele aldı ve ne 
d d •amurdan yapıl. e .yor u: 
D~narunamız hava taarruzu ne. dtltnı dct!tal ııı.termlye ba§ladı. 

ticcsinde )irml dort saat içinde Klııg, b:r demlryolu mUhendisi-
yok edılcbıUr.. n! n ollludur. Denizci olmatı küçük 

Rıııvelt vakt.le Bahriye Nazır· yaşla eklına koymuftu. Babası 
Jılı etmlıt. Babrlye!Uerl yakından buna razı dtiildl. Baba olu!, ara
tanırdt. Kln&'ın ıozünU aakınm&dt· ıında m.ealtk münakaşası dalma 
tı n biç bir Amirine .evet efen. devam ederdi. Çocuk on yaşında 
dlm• demediği için kimse tarafın. iken şiddetli bir münakaşa o~du. 
dan .,.vnmedltlııl, dalma kenara Çocuk neticede dedi ki: 
at ... idığını, !akat sözüne kıymet ver - Baba, beni denizci olmaktan 
nıck liızım ,&elccejia1 biliyordu. vazgeçirmek 5çin sen nefes tUke-

B. Ruzvcıt, rapor s:ıhlbln'.n haklı tiyorsun. Seni kandıracatım diye 
oldufunu, yaptıfı tncelerneler ne- j ben nefes tüketiyorum. Neticede 
ticıes ndc anlayınca, Bahriye Ne-· ben mutlaka. denizci olac~ğım. İ
zarellni ,.e donarmayr baştan a. l klmız de boıuna nefes tiikelme
ı•lı ıslah etm:)'<l glrıştL Meşhur ı sek olmaz mı? 
Edtso!lun oğlu o~ıın Bahriye N'az..ırı l\tühendis, bu sözü makul bul
Edison·e ba~ka bir vazife verndi. muş. bir meslefe bu kadar şıddet. 
nezaret atak Tığı Jle ~bur Knok .. ı le bağl.ı olan bir çocuğun heve~:ni 
sa verfldl, donanmı, AUantık, As· kırmak caiz olmtyac~&ır.a karar 
ya ve Pasitlk douaomaları dıye ü· vermiştir. 
çc ayrıldı- Atlanlıl< donanm~>ın•n Klng henüz on altı yaşında ıkcn 
başına da Amiral K ng getirildi. bahriyeye girmı, ve 1898 de Kü. 

Tenkitçi Amıral. bu suretle terfi baya karşı yapılan hücuma iştirık 
et.niş oluyordu, fakat h'ç bir hoş. etmiştir. Havana li.manır.ı abloka 
nutuk göstermedi. Çiir.ku bütün (Devamı Sa. 1, Sii. 3 dt) (-) 

bu gtlrültUnün kftf" olmq.dığını, yt_ 
ne evet efendımcllcrla sözü geçti· , 
J;ınl ve asıl derde dokunulmadığını 
billyordu. 

7 HaZlrauda Pcarl Harbour'da
k donanma. bir hava mücumu ne
ticeıılnde darına dağın olunca der. 
hal Am·rat Klng' n adı dillerde do· 
'8ştı: 

Soruyorlar : ., 
Han g i e mri 

dinliyeyim? 

··- İ"tt.anbuld& örn 1dare Uin 
- Donanmanın bir han laar• 

ruıunda bir günde yok ecl ecetınl 
ııöyllycn del!, •ksi bir beril vardı. 
O r:crede? deniid. j 

edJJdikten a.onra, komutanlık her 

Amerikan ordusu General 111 c 
Arthur'ü •her tarafla ec!nnl ve 
tehlike ı:ören vehham adam. diye 
casıl senelerce kenara atmış \ e ı 
i«Cak sözU dolru çıkt l:ı Ciln ara. 
mıpa, donar.mada da Amıral K:ng 
Petrl Harbour'dan sonra derhal a .. 
randı ve iş başına goçlr'Jdl, hem 
de hudutsuz sal/ıhlyetle ... •Aksi•, 
c crh, cdclb ıı:lbl ııtatıarla anılan 1 
•hayır e!endjmct , Amıral, bir gün 
iç nda Amcrtkar.rn 1ki numarall 
mtlll kahramanı oldu. Sözü doRru ' 
çıkan adamın nıhayct mcsuliyet 1 

mevk tne ııcçmes. hakkrnda bütUn 
Amerık;ı gazeteleri başmakaleler 

yazdılar ve şuylc dediler: cÜtl ıe• 
ne evvel s6zQnc e..."lcmmiyet ver-

'\atanıta ın nttf'ns tezkereslnJ dal-
nıa yanında bulundarmAM Jtizu. 
ın•na dair bir en1lr n rettL B('ll} 
on gün "'",.·eı de ayn.ı emrl :ı.ta.n
hul ,aıı.ı bir tebllA' Uo f.eyld etti. 
E' ,·clkl gün, maltalle llıf'kc:I ı f'\·J
ıne tr•ldl ,.e llM)f> blrllklerl lçln 
ka~ ıt ınuamt1eei yapılacaAından 

nliru tezkerelerinin e\de bulun. 
<lurulın&.'iını ~l·ledi ... • 

Bunu btr ok•rumuz yazıyor ,.e 
aoruyor: 

- Şlmdl ben, de~tetl tetmıll 

t"df'n komutanla '\.'&HnJn tmrlnJ 
nıl dlnUyeyln1, ~·ok!Ja la.)f' blrUtt 
lda~ beyetını termıı eden bek~! 
babanın ı-rtJrdlğJ emri rnJ! .. ~~e 
df't"!'inlz "'ıh; bu J,e ~ .• 

Her gün lir tren Is tan· 
bu!dan Sofyaya 
hareket edecek 

Bir kac:: gUne k: dı r 1 letilmeı-ıi t).:k 
leniler. .A ,,.rupa treninin Ista.nbulda. 
h.areketi. ve l.!-itanbula. muvasalat 
saatleri ,u tıureUe tesbit edildiği ög 
renJlmi~tJr. Şimdilik Sirkeciden ak 
~mları saat 21 de hareket edecel 
olan 6 numaralı yolcu treni1 ertesi sa. 
bah 5,4.2 de UzunköprUde bulunacaı.. 
,.e yoluna devam He Sofyaya gldecek· 
tir. Sofyadan kalkacak olan &iğe 

bir yolcu katarı da saat 20.:;0 dı 

Uzunköprtiye ve ertuı sabah 6,50 de. 
Sirkeeiye geln1lş olacaktır. Bu tren· 
ter Romanya, P~te, Berlin ve Miln• 
noye. ~llyt:n trenlerle Sofyada. kar· 
şı1&Jtaca.ktır. Yalnız evvelce olduğu 

gibi Rumen, ltalyan, Macar ve Al· 
man hatıa.rı lc;ln ayrı ayrt \'9.gonlaı 

tahsls oıunmıyacak, yolcular bu yol· 
ıar üzerinde aeyahatle-rine devan) 
için Sofyada aktarma kW!etlrıe kat· 
!anacaklardır. 

Erenköy sonatoryo
muna ilôve edilecek 

pavyon 
Og'rendlğimlze göre, Ticaret Ve

kAletl tarafındaıı Ist&nbul Veremle 

J.fU<.·adele Cemly~tl emrine 150 ton 
muhteıi! cinslerde ın~aat demiri ve· 
rilmU,ttr. Cemlyetı bu demirleri 200 
bin Ura sarfı suretlle nıuhtellt yer· 
Ierde yapılmaaını kararlaştırdığı dört 
dinspa.n!lerle Erenköy ~anatoryomu
na UAve edilecek olan pa\iyonda 
kullanacaktır. 

Atatürk müzesi 
açılıyor 

bugün 

Belediye tarafından uzun za. 
maır.danbcri tertip ve tesisine çah
~ılmakta olan ş;şlide lialc\skdrgazi 
caddesindeki Atatürk evindeki A
tatürk mUzeslnln açılma töreni bu 
gün saat 17 de yapılacaktır. 

Bu töraııdo Vıll Doktor L(l\fi 
K.ırdarla, Örfi idare komutanı ve 
dlter askeri rical ne 1stanbulda bu 
!<>nan mtbuslar ve VilAyet ve bele
diye erkanı bulunacaklardır. 

Kendine albay süsü 
veren bir dolandırıcı 

yakala ndı 
Şevket adında blrl, kendlnın bir 

kurmay elbay olduju~a inandırdı· 
ğı Unlverılte talebesinden Cemillı 
bir entrika ile aldatarak eıyala
rını çalacalı sıroda, LNç tistO:nde 
yakalanmııtır. Şevket, babasının 
eski ve çok samimi bir ahbab ol. 
duğunu söylemek surc;tile dostlu
ğur1u kazandtğ1 Cemilin evvela bir 
k.at elbise!'inı dolandırmış ve ev
velki Jıün de z;yıret bahanesile tec 
rübeslz ı:encln oturnı•kla olduğu 
Kumkap1dakl pansiyonuna damla· 
mrştır. Biraz sohbetten so-r.ra, Ce
mili bulduğu bir bahane ile ooka
ğa çıkarmış, fırsatı.o istifade ile 
eöı.:ünc ~llşcn yükte haflr, pahada 
ağır ~eyleri toplamıya baalamı~tır. 
Bu esnada işl anhyan pansiyon 
halkı dUzme albayı suç üstüode 
tutup polise tesliin etmişlerdir. Şe\· 
ket, sahte hüviyet takınınak, bir 
kat elbfıe dolandırmak ve hırsız· 
ırıa lefcbbüıı etmek suçları ile gön 
dcrild.ğl Sultanıhmet Üçüncü sulh 
ceza h3.kimllği tarafından tevkif e· 
dllmiılir· 

- . 
Cengizin oğlunun istilası, Çin birliğini ya ratmıştı 

;p:::. eı::giz }lan, dört yıl içinde 

~ Harzem dcvletk~ yıktıktan. 
İranırı isti13~ını 1.tn/~nıladıktan 
;onra 1223 senesl başlangıcında şl· 
mali Hlndistandon, Keımir vadi
crinden, Tibet yaylalarır.dan gc
.;crek bu kısa ve kestlrmc yoldt n 
jönmeğl tasar1aınıştı. Fakat ba
tıdan Hinde yol veren boğazı zor
adığı sırada bu tasavvurundan 
birdenbire vozgcçtl. Geldiği yoldan 
yani A(gan:ıııan, Horasan, Mavc· 
raünnehir yoluyla dürunlyc karar 
verdi. Acaba Hlndlstanın, soğuk lk· 
iiml rdc dognıuş, büyümüş k:m&c
lere nefes aldırmıyan şiddetli sı
caklarından mr, yoksa Tibetln kuş 
uçmaz. kervan geçmez yüksek d::ıg 
ıarından m• korkmuştu? Yoksa 
kudret ve satvet'.·lil lrar.hlara bir 
kefe. daha göstermek arzusuna mı 
kapılmıştı? 

Onu Hindin sıcatı, Hln1a1aya d•ğ 
!arının karlı tepeleri, sarp geçit
leri korkutamazdı. O buralara ge
llrken1 yedek atları, ıa~e kollari
ie birJ:kte mevcudu yarıın milyo
nu bulan ordusur.a kış ortısır.da 

binlerce kilometre yol aldırmıştt. 

Çok yüksek dağlardan aşmıştı. ÖY
ie ki vaktile Anlballn Alpları ge. 
çişi bu yürüyüşün yanında b:r 
bahçe gezı.ntislı:den farksız kalı

yordu. 
İranlılar da Türk, !'<logo! süva.· 

rnerinln yenilmez, karşılarında du
ru1maz bir asker olduklaını gör
mü~Ier. anlamı~lardı. Hakanın kor· 
kusu, ısuıa cdllen ülkeler halkının 
kalbinde, kafasında o derece kuv· 
velle yerleşmlıtı ~ı oralarda tek. 
rar bir kU\'VCt göoterlşlne lüzum 
ve hacet göremezlerdi. Şu ha1de 
Cengiz} kararını, yolunu değt,t'r

mlyc zorhyan sebep ne olabilirdi? 
Efsaneye göre ordular H!nt top

raklarına ayak basmak üzere iken 
Hakanln önüne parl~k. yeşil renk .. 
te, alnının ortaıında kuvvetli bir 
boynuz bulunan garip b"r hayvan 
çıktı. Gözleri jrl blrt-r )'•Jık\lt g:bi 
ışı'dıyan bu hayvm dile gelerek, 

y A z A N : Cemal BARDAKÇI -
akrab&hğından cesaret alarak bir 
meselede kend: f:klr ve mütalil•-
sını yürütmek sevdasına düşmüş.. 
tü. Cengiz, oğullarından birine i
şaret etti. Zavallı Şaman ~·ed ği 
tekmenin tcsirjlc çadırın dı~ına 

csnsız düftü. 
Iier ne hal ıse Cengiz Han Ka· 

rakuruma döndU, dönUtte ıu ve. 
ya bu yolun tutulmu, olmasının 

pek o kadar ehemmiyeti yoktu. A
sıl mühim olan cihet seferin yarı .. 
da bırakılmıı olmasıydı. Bu epiz 
clhana;r yeryüzündeki tekmil hü· 
kilmdarl°'rı. mtllcUeri tek bir lıli
kimlyet altına sokmak emelinde ı ... 

di. Ancak bu suretle, onlar ara
sında. silrüp giden saveelarır, bo~ 

ğuşmaların ve bur.ların sebep ol· 
dukları insan kayıplarının önlere
bileeetı ka"aatinl be•llyordu. (Gök 
te tek tanrı, yerde tek hakar.) di
yordu. F01kat :stc bu ta~S,vvurunu 
gerçek'eş:t'.rmeden, dünyanın öbür 
ucun& ulaşmadan aerı dönmilştü. 

ÇtinkU iki önemli dU1Uncc z hnlnl 
tırmalıyordu: Bir defa imparator· 
luk çok ııenlşlemlştl. Batıya do&· 
ru b ·ıinmlyen ülkeler içine dalıp 

gitme.den evvel ona çeki dQzen ver ... 
mek, temellerini P<?kleıtırmek lıl

zırrıdı. Yaşı ilerlemişti. Her !i'.ın'. 

~ibl ker.disl de gUnUn birinde bu 
ül~mdcn el ayak çekip ıldc' ktı. 

Det<rll ve tecrübeli generali_, .• 
birbiri ardından hayata a:özlerinı 

yumuyorlardı. Ycrlerlt..l dilha aı 

tecrübeli a:erçler alıyor~flı. Yt•ni 
nestl yctiJJ!yordu. <OAu!'erımız, ıo· 
run~atımız, 1pck e!vtplar g<y<"cck· 
:er. }Umu~ak lkLnıil z~ngln mrm. 
lc!.f.:tlerdc gtı:rel J-;:ıdınlorın çevri
lip zevk ve sefahate dalacaklar, bu 
imparator:ugu kurmak, n1illi bü· 
tünlüğü sağlE:nl.ak uğurundn blz:nı 

ne acr, öldürücü mahrumi~·etler, 

yoksulluklar lç'.nde çalt~tığımızı, 
ne ez·ci ıstıraplar, ozortUler çek· 
ttg:mizi hatırlıyamıyacakler) diyor
du. Meydana getirdiği büyük eoe· 
rln bu haller yüzünden ç~rçabuk 

yıkı· 1p yok olmasına meydan ver
mıyecek tedb.rlcr almagı zaruri 

ca gibi il"lsan kayraşı;·ordu. Cesur 
vc şöhreti general ~lor.kuli ~·il· 
lardır uğraşmakta oldu~u halde bu 
ülke •. ln isti13sını bir ttirlü t3mum· 
ltyamamıştı. Bugün z· ptedilen b:r 
.şch·r yırın yeniden aynk aııı;ror. 
yok cdJen ordu1. rııı yerine ycnf!e· 1 

ri türüyordu. Bu millet, kırıla.m~z 
bir inat ve sebata. )'Oşamnk kebL 1 

llyelinc sahipti. Kcndıs·nc akon .«.' 
hirlerl yutup yok eden uc;suz bu
caksız bir Okyanusa bcnzlyordu 
Y:rml yıldır sürilp gelen ksnlı !ili 

"a0tar or.u yı'dıraman11şt1. Or.un 
do tlulu dü~manlğından doha tt-h· 
tikeli !dl. Böyle bir mcrılckC't ve 
milleti arkada bırakarak seneler
ce !'llrecck uzak &C'fcr'erc glr'ımck 
ı kıllı lşl sayılan1azdr. 1'!vvclA on. 
ıarın hE kk1ndan gı•lnıck gcrckt. 

Cengiz Han. imparatorluğun i· 
dsrl işlerine düzen verd:kt n \'C 

kendisi ölünce otullarının ;.-Uk:c
rıeccklcri vaz !eler! be 11 etllktf"n 
eonra ordularının başına gcçcrl·k 
Çin üzerine yürüdü. Fakat lt:sa\·
vurlarını acrçekleştirınek için ecel 
Ile y~rışa giren bu yılmAı ve yo
rulmaz hakan. n 'hayct s:crlde ka:· 
dı. 1227 yılı ağustosunun 18 lrde 
hayata veda cttf. Yerlrc a:ecen og· 
lu Oktay, encak 1234 de ı mu 1 <:''- ı 
nln istll&<ı:ını fiona erdirebllml~!i. 

Ct'nubl Çit n zaptı için (l\!otke) \'e 

(Kubilay) ın hakar.lıklerı devrin. 
de daha kırk bcs yı: u#raımak 
kanlı sa\·a~lar yopmr.k lRzıın &tl
m'ıtı. 

Gerçi Çin !stik!iıl ni kaybetmiş,\ 
ln••nca, malca pek bOyllk knı·ıp

lar~ ulramııtt. Fakat çok geçme
den Ccrg"zin korktuğu akıbet tc 
gel'p çatmıştı: Kubilfıy. hükUınct 
merkezini (Karakurunı) dan ( Pr:
kin) e nakletmiş, aynl zamanda 
Çin imparatoru unvrnınI da almış .. 
tı. Çin ınedcclyeti, din!, ~ervet Ye 
sef,hat, !lert huylu l\logoliarı ipek 
glbi yunıuşatmış, mıl!t ananclrrı .. 
nl, ör[ ve cldetierh1l ur.utturmuş 
\·e ni:1syet onları yutmu!f!u! 

ona: görüyordu. 

Ceng·ıı:ıertn tstrası, Rusyada O• 

duğu gibi, Çir! lrrin de ml!li du)·
ıuıarını beslemiş, aral rındaki kav 
gaları ve e rlaşmazlıkları bertaraf _ Fetih ve istilalara fmdllik Sonra ötede Çin denlien koca· 

~on vermek, geldigin yerlerden man b'r diyar vardı. Orada karın.- (De,anu Sa. 1, ~li. '! dC')X 

~~mleketine dönmek gerektir, de. ,--.------

1
-_--------------------

iıte Cenılz, o acayip mahlukun (. -....:..a A 
bu sözlerfnden korkup Urkerck or. ~ ~ 
dularına ricat emrini vermittl· • _.~~ 

Bu masaldaki hayvan muhakkak 
ki (Budizm) 1 temsil ediyordu. 
Cengiz Han; ruhlililrı uyuşturan, ln
;anl maddi hayattan tamamile u· 
ı:akl~ştırarak atalete. mi.skini 'le 
düşüren bu dinin tesirinden asker. 
!erini korumak istemişti. Yoksa 
be ka hiç blr k 1mse, hiç bir dü. 
şünce, hiç bir zorluk bu cihangh·i 
(Bucla) nın (Dalay • Lama) nın ha
kim bulundukları lllkelcre ı'r
mckten alıkoyamıızdı. Cenıi'Z liJk 
bir devlet kurmuştu. 1206 yılında 
toplanan bUyUk kurultayda kabul 
olunao yasada lAikl'k önemli bir 
yer almıştı. Bu büyük ba5bug, mad 
di 1 manevi büttin enerjilerin yal
nız devlet hizmetine koıulmasını 
istiyordu. Bllalnlere, Sinatkirlara 
olduğu g;bl din adamlarına da 
bazı imtiyazlar verlyor, onları ver 
1lden, angaryadan müstesna tutu· 
yor, fakat devlet 1.şlerlne, siyase· 
te karışmalarına dayanamıyordu. 

Bir gün, büyük bir şaman olan 
kayın biraderi dJnt mevkiinden ve 

Hak kuvvetindir! 
H ak k u\ \etl ndlr 'ıöLUnü te.)·ld 

eden yeni blr mt!la.1: Alman. 

lar P olonyada. P olonya dilinin konu. 
tfolm&'ıını yaMk etnı lt ,.e hu :)"•lfağt 

bildi ren beyannaınclerlnde df': el"(• 

yıl içinde aln1an ca.)·1 ötrenmtk kttl .. 
fetlne katlanmamı' olanl11ırın hu Al-

&Jtılnra kfl.r,ı kuUanıla<.•ak ~·eni bir 
ılll.h da kendilerine cö!'>terilnıı ,. 

Bu )"eni slJ:.\hın tC'l'lrJnin gazrttti• 
lcre df'ğll. )llh'\er denizaltılarına 

cıö~terlh11eı,J • gerektir. 

OOZ BAYA('IL.\RI 

Kımu:ıı c;llek nıakbul !tayrldı~ıntla.n 

man ınemleketlnde yeri J"Oktur» de- e'inar rf'ıık ... iz 4;'ileklerJ kırn11ı.1 boya 
mlşler. 'tUrınt:>k "iurttilt:> ho.)·ıı~orht.rnıı':'. Bu 

Polo nyahlar: cUç yıl )('inde Polon· lı 5' \ -.dl!!it<' ufak hlr ~anh":hk ola<"ak: 
ya. dHJ nJ öfrenınek k tllff'tlne kA.tlan· E'uRr çlleklert <lf'ğll, nıil~t!"ril<'rln 
01aJTI '1 ola nların bU rolonyn. nlffil ll'- g'ÖZ!erlnl bo)'lllllRkf~t dırlllr. 

);etinde yf>rl yok tur» dlye-ınlyeı:•ekle· BAll!SE GIRERl'.\1 

rtne ve dJ~nıedlklerlne ~ire beyan· Dugllne kadar kUT!)una dlıUcnler-
ft&rney l tıkaranltınn ll:akkı \·ar de· df"n ba-,ka Çek.)·ada yarınki 16 haz.I~ 

mektır. 1 ran 19.C2 l"llnil daha be' on kı.,ınin 
KBIE 003TEK'1ELI ~ kurşuna dlı:tle<>eğlne hah~e girerlın. 

Amertk&da 2000 ilim adamın ı n re· l 8Uyenler aralarında, benlın bu b&h· 
ce gtlndliz c;ab,tıkları 17 ara.tı rn1a.l sı kazanacağrma dair de bah">e g-t. 
JA.boratuvarı gaute<"ilere CtzdlrllnıJ, ı re r ler'Se ka.)·betnılyec:ck1erinf" t-ın.in 
\·e bu Ulm aılantlarmrıı l<'ad f't t lk lerl ı olabilirler. 
§llı\.hlar erası11da bulunan l"e deniz.- Tatıı..,f'rt 

r 

SÖNMIYEH ITES 
yaşı döktüren bu h~ln sevgi'.lyi hırpa. .. 
Iıyarak öpmek istedim. Ellerim gayrJih
ttyari karyolaya doğru uztndı. Fakat 
btni büyül"yen bu mukaddes varhga 
eliml~ degll, gözünıle bile dokunmağa 
kıyamadım. Ustadın bana saadet veren 
varhl ı ka.rşısulda dalmış düşünüyor ... 
duM· Acaba haf'!g·! esrarlı ruh alBkssı 

benl bu adanıa bağlantıştı? .. Şu yüzün
de cördütUm ince çizgiler ve tatlı kıv· 

rdmalerl& lnşanda sönmez arzular uyan
dıran hut11ı!yetıer mi? .. Yoksa, ~u düşük 
gö" kepaklerının ;;ıltında uyuyan lıici
verd ıöıler m:? .. 

luomamı~tı. Buna ra~men onu, aylar .. 
danberl hunımalt b:r hasta glb~ scvm·ş. 
tim. t,te şimdi de mec,;hul bir hastalıkla 
bito.p b r halde yEtan bu adamın kur~ı .. 
sında re-nkten renge giriyor. titriyor, ya
nıyor ve kavruluyordum. Vücudümü ya
kan ateş, üstadın 3teıS: den fazlaydı ... 

Sacfte bir bombar
dıman tayyaresi 

H euri J ·ord. ,..a.,mın Ucrlcml. 

ol ma~ı na raı me-n yarım ı, 

Tay:yare ~·apma,ta bir 
d<"fa karar \·ercllkten sonra tam ku\ .. 
'etlr: I~ urılmı,hr. 

Detrolt th-arında '"111on - Ruu 
atlh bir yer '\ardır ki hlr M"ne f'\"\fl 
J..uf,ük bir kUyden lbartttl. ŞfmıU bu
rada dun.,·anın t'n büyi.ık tabrlkMoı 

kurulmu~tur. Binanın uzunlu,tu 800, 
geni;HA'I 100 mf'trf'dir~ ln'j8"'ı lt;in 
:!J.000 tnu ,,;rlik M&r(P.<Ulınl,ttr. j 

194~ haziran a.y1odan, yani bu ar· 
~an baflıyarak fallrlknda bir tek U.· 

h• U.ıerlntlf' 70.000 f~I çah,.-1"8k ,.e 1 

BO ton ağırJığonda dbrt ınothrlll ta~·· 

)·attle-ri, tıpkı J'ord otumobilfe:rlnln 
lnıa u~uhi.ne btmer usullerle '8tr1 
halinde yapaca\klardır. 

JnıaJ.ıt prograını, gtınün 21 uatln· 
ff' :!l tay.\are. ~llDl her aat ba,ı bir 
ta ·1are )ilprnqa göre kurulr r~tur 

"'ERÇr; 

--
Tefrika No. 90 

- N"ıl11n kalfacıjım... Beyefendi· 
n•n çok hasta oldulunu Hacı Bacrdan 
Olı·endlm. Pek UzOldOm. Geçmlt olsun. 

Kalfa gayet y•vas bir eesle: 
- Bu nbah ateşi biraz düfl1lÜflil· 

HaltA doktor da çok ınemnun ayrıldı. 
Doktor ııttıktel\ sonra beyefendi bana: 

- Acele yetııtlrllmeal !Azım gelen bir 
makale var. Onu y•uıcatım, dedi. Ma•a 
baıına ıoçt. Yarım aaatlen fazla çalııtı. 
Bir kaç kere bayıınlık geçirdi. Su içlr· 
d·m. Bııın.. kolonyalar serptim. Bir 
türlü kendisini toplıyamadı. N'hayet 
tekrar yatılına yattı ve kendinden geç• 
il, dedi- • 

Oda kapISlnı biran evvel açmak ve 
üstlldı ıörmek için sabırsızlanıyordum. 
Zarlı kalfaya gostererek: 

- Nıhat bu zarfı, beyefendiye ıön
deTdl ve acele cevabını istedi. Acaba 
kend slle gorüımek kabil del;ll mi• .. dc
dm. 

Kalfa içini Ç"kerck: 
- Vılla.lu bUmtın•. 1.terser.lz k•pı• 

Yazan : ismet ZIYA 
yı açayım. İçeri buyrun. Biraz bekleyi
niz. Bolkl kendıoc ııellr, ııörU~llr ıi nUz, 
dodt ve elint kapının bi!Jfır tokmıjına 
ııötUrerek gayet yavaş bir surette kapı• 
yı açlL Bana yavıtça: 

- Buyrun hanımefendi, dedi. 
Bir mabed kadar ıeMiz olan bu Oda· 

ya ilk adımımı attığım zam•n burnuma. 
latif bir kolonya kokusu temas etti. Üs
tadın her zaman kullandığı Iujer ... 

Bu koku beni, ad•ta sarhOi etli \"e 
üst.adla b,. bap ı·aşadı&ım mesut daki· 
kaları bütün kuvvetlle hayalimde can· 
lal"dırdı. Kalbimdeki ateş lnsafstı bir şe. 
kllde yanmıya baş~adı. Bir anda bUtün 
vUcudüme yayılan bu ateş dalıası ıuu· 
rumu eritti. Kendimden ııeçm1f bir va· 
zlyetle karyolaya dojru yürilyordum. 

Üılad, bir köpUk çajhyanını andıran 
clb'nllk içinde masum b.r çocuk &lbl 
aeııstı ve hareketa!ı uyu,yordu. Ateılnln 

faz.la oidulu yUzUndekl pembellklen ve 
ıık 11k tene!fü• edi inden belliyd i. Der. 
hal ciblnllf! açmak, bana eylarca gö< 

Hayır ... Bunların hiçbiri değil... Y r· 
mi ~ekiz .eenedir hiç kimse için titreme
m 'ı ve ya nmamı.ş olan kalbim, üstadın 

beıerl ıü{lfyetlerden daima uzak kal
mış, n1abutlR$11lış esrarlı varlığı karıı .. 
sır.da derjn bir ibadet hissiyle lltremi~ 
'\'e yanmıştı. 

Onu, yaradılışının s&yısız şekiller·ıe 

t•h'llc gırt.ııaım zaman dalma ve dalma 
muammalarla ktırşda~yordum. üstadda
ki bu muammayı; karanlık blr ıecenln 
ııonsuz derinliklerinde bin bir rncina sak .. 
lıyan esrarlı sessizliklere benzetiyordum. 
B UtUn kadınlık kudretimi sar!ctliğlm 
halde, onu antamıya muktedir olama· 
mtştım. Hırçınlık, &!'"abiyet, &öz ya~ı, te
vazu.. bunların hiçbiri üstadı tahr:k 
edememlıli· Bana karşı ufak bir zaaf 
cö•lermemı,, en küçük bir ııı.asıa bu· 

Çın ... çın ... Çın ... 
Duvard&ki sattin ;kazilc kcndirnc 

ı;clmcscydlm. Saatlerce aynı vaziyC"ttc 
kalacak ve düşünecektim- O kadar dal
mıştım ki uzun zamandanberi arkamda 
duran kalfayı bile unutmuştum. Hemen 
kendimi toparladım. Kalfaya dOııdUın. 

Bar.a bir kahve p:şirmesini rica ettim. 
Üstadı d•ha <erbest ve doya doya göre· 
bilmek için kalfayı odadan bliJUzanı 

uzaklaştırmı "tım. 

Komodine doğru yürildürn. Doktorun 
ornya bıraktığı reçeteyi aldım. Okum3 .. 
g:a çalıştım. Fakat bu, karn1a karışık ya .. 
.ztlardan. b!r mil.na çıkaramadım. Rcc: -
te~·I bırakırken gözUm orada dur11n d!'
receye ·ilişti. E':me aldım. Cı\·a sütunu~ 
na baktım (38.~) üzerinde duruyordu. 
Denıek ki. üst&dın harareti sabahleyin 
fazla dc.::ilmlş. Kalfanın anlattığı gibi 
lht;yalsızltk yapıp yataktan kalkmaray· 
dı belki hanreH bu k•dar yükselmoye. 
cektl. Başımı, üzüntü ~çinde ı:ağa, sol:ı 
~evirlrken gözlerim ınasa ü~türdckl ki\· 
tıt yıgınlarına takıldı, kaldı. 
Ayaktar:mın ucuna bas~rak masaya 

(Atı.... u r ) 

Ih lf.niL. 

* n:r kilf) olg-uıı klraT.ı, ... aplnrını Çl-

l;.t!rdıktan ı.onra, ç-rldrdeklerl lir 
blrllktr bir tn'jl ha,anda dö\·ünli1.; 
hlra.r. ... u IJ,l\'<' edlrılr. \C tülbcndt.lrn 
re,ırlniı:; c.'lılt.~ çdil<>n kiraz bU.) una 
ınli ... a' 1 '" llfl\t" edlnh: 'e beher ut .. 
rr.re '!00 gram ,eker karı~tırınız. 

DJr iki .. aat ,.erin bir ~·erde ' eya 
ht11: d•ıhıhındıl. hırııı.ktıktan ~nra 

11('rlnJrn1rk ı .. tedjk<,.·<> kadrh kadth 
ı-:ıuız. 

* l'urıın J.:llo olgıııı ,.e lnc."c kabuk-
lu llınon alın11. Ru liınonlat"a blrar 
d hl oı ... a IW"ya1.: liahuk kalını3aeal\: 

~c.'kildf' M!J;) unuı. Orta biiyüldüktr 
iki hıtrdak .. uıla. liınoııların iki 11,tır

hğ.nıht ~f·k<"ri <'rltlni7; ..,onra 1ı;u3 u 
'P -,ek .. rl on dakil..a. l•aynatınır;, kö
ph,ti.inU nlınıı: 'e in<.'e lnrr, doğran-
1111~ llnHınlnl'ı l<:ine atarak hl''j d;ı· 

klka ti \ha \'t" durın.ıü:tn karı'!ıtır11· 

rak ka)·ııatınız. lla J'i bltitH'C ınayll 
toprak bir kaı>ta c;ıoğutluktnu !<!On· 

rR o;lı;ıt>ltrc kO.\ unuz. &u ltklnln !<ıh· 

ı.ülr ıen1e ... ı hirundır. 

Şl~elerl 'erin bir )·erde. \C k:Un\ 
Ügtünr latırıhnı' olarak muhafazıı 
etl1Pi7. 1<,.'f"C'f',ğlniı. zan1an bnı:lu ı,u 

'C'l':.l .,oğuk ~oda ıı:ı.ve ediniz.. 

* nır kilo ';'<'k('rl bir ttnl·tredf' bir 
J:trf' tuıAuk ..,u l~ln•le lH.'11'5 la\~' 

rritlnlz. -:W.·kerler Jyh·f\ erldlkt.4.'n "on 
ra. krt.Ynntınıı; ki.lpUf,tinü alınız; M~ 
daı.:lkn dahR k;,:;n11.ttıktan "'ıonrıı 

tiHtıendd n gf>("lrrrek bir topr3k ka· 
h:ı koyunu7 .. l~h·t" ·!'Oıtjtudukhın son

r:ı hlr hufuk litrP '}araıı '" teıntz .. 
Jenıul':', ~ ıkannıı,, rzlhtll~ çilrk llu· 
\<." rolinir.. Bir ge('e dlnlc.'ndlrdikrn 
-.on ra !oıli-r,r.:~·ı:tt-11 'e l lilbcnddt'n gf"-" 
<,.•lrinil:. nuı.lu 'ili \c~a !SO{j,uk !!!OdLI 
lle içinlL. 

* Itır bıtrdJ.;{a ufaeık bu71ar. Uc;- ..,aıı 

taıe ııanl", bir kadeh konyak, bir 
ka ... k toı ';'ekeor ko~ up u-.t taratın 

u ile tıtnıarn1a,),nız.. t"cker \ c buL· 

ı.ır rrl~·ınc.•t> -.üı:ünüz \e i~·lnlz. 

* Bir ~araı> b:ırdatına. dO\·Ulnıil~ 

buz, i;\·l<"e dö\·ülınli, bir ~·nınurta -.a
rır.ı.ı. bir utnk J..ade1.ı kon,)"ak, blr ka· 
<:-ık toz -:eker ko)'tınuz. ~oiulluJi.lcıJı 

"oııra l~lniı.. 

* Ru .,ırak ha,alarlla Mlzl blroı, 111e· 
rln1etnıeğe Olll\ ::ıf'fak olahlllr.,cnı 

ne mutiu baua: 
KÖK KADI 

On yaşınd'.l bir çocuk 

pencere~en düştü 
Kadırg!'ld l Liınan caddesinde 155 

nurnaral~ e'.·de otw·an llasaıun hızı 

10 yaşında Hikmet, dün pe.ncerederı 

bakarkcıı. okağa düşnıU·:tUr. Ba.'ın· 

dan a~;r ~urette yaralanan ve kolu 
kırıl'Vl zavallı ya\'l'ucuk liuckt haS· 
tahaneslne göndcrilntiştlr. 

r- TAK V i M-ı 
15 HAZİRAN rn42 

l'AZARTESI 
AY 6 - Gün 166 - JlıZor 41 
RL':\Iİ 1358 - IIaziran 2 
HiCRi 1361 • Ce:mıızlyelevel 30 

VAKİT ZEVALİ EZANI 
GÜNEŞ 5.28 8,46 
ÖGLJ;: 
!KİNDİ 
AKŞAM 

YATSI 
İMSAK 

13,14 
17,15 
20.42 
22.45 

3,08 

4,32 
8.3~ 

12.00 
2.08 
6.25 

1 lYKôS~~ 
1 Y c ğurtlu kebap 
~ jr buruk kiJo rPkcn bir ı,uı tJ 

~ budunun etlerhü doğraılır. ı , 
".ıf,lere dizerek bir tar<lra koyduıı1 · 

Ktrnlklrrinl t~ ioe kaynatarak !"t '-ti '" 

1 )'U {,,'ıkar<lını. Rlr ka~ ~udUr c.'kıııc~ 

ğlnllz fR1Jal. ştıltJ ffln biraz f'kıu<'U 

1 
l..alılor \ e pt•k tahii ki onların bu -riJ· 
n1ıınd:\ ·rl_,·an nhnanu\"ı h\ı:ıın. ı ..,tt 

l:K'n ele hugiirı hlrHm1\~ olan c.'lun ~ Jt 
p:tr~alnrını hlnll'. kıl'.ı:t"tarıtk urak hlr 
tC'J>''·''" ıllr11iın. ii7••rinf' rt .. ~;\·u ı r o~ 
kf'Pf•k k :l.\'"11;1t1ıııt. :;i';'<" cliı:dlğtnı rurrl 
dP l(cbap ~·aparak ekın<>ğln li .. tUf1f 
ko)·dum. lki yH:ı elJI gram ::-lllhrl )O" 
tıırdnnu da c;>R lka;\·Rrn.k li:tf"rln<" diık. · 
ttin1. f~Jraz f'rln1l., ;yağın lc;>lnr kırnı::~ 

zr hl~r knrı":hrıı> ~:o~rıhın Uı:rrl 11 1' 
gf'7.dlrdlm \"f' hf'm<>n ,ofraya \'«'rdl ll1· 
fan7ıı.ra~ı gUul oldıı~u hatlar ı rzı:,... 

t i flp g'iiYrldi. Rlılın kii~i\I.. Df'n ı lr fili 

yem(·k ... ,k ~ık tf'kr:.tr ('dillr .. r c;o~ 
~1e.mnun ol.tc.-uJ!tnı nıuna..,lp Ji rıl J 

1 
anlattr. 

E V KADL'J 
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[i;{!~t;•J\lijtfflt;l;W~;I!:f;D 
Stalinin 
Ruzvelte . 
teşekkürü 

Su sporları bayramı SİYASfitMAL 
; ; :a 

lil~!: yılı deniz mevsimi, Wan- ı - Nnzlı (G.S.) 5,l'i, 2 - Ne-

1 ibul Bölgesi Stnıporlars ajwııoın .. aihe (F.B.) Birbirlerinin 
dilinden 

anlamıyorlar. 

Askeri durum 
Asker gözüy:e 

Müttefikler 
muahedenamesi 

[ 
Yazan:-ı 

Dıın BOBAN 1 
(Blıp ı IDC'Jde, .,_.... 

lanrnası 'e her teJ1 bittikten sonr& 
~ &anıtında• blr ırilrPrk 
Olarak dtlnyaya Ula edlln*I. a.i 
J~ kanaati ,.nher41. Tarnıuntıe 
•1lla§ııa.. ld 1tıt81klert zaman. lfle
rtne geldiği meselelerde nrlitteftk

Lüks eşya 
meselesi 

Ticaret Vekôleti, gibi eşyalar için 

g~tirme müsaod:si vermiypr 

Moloiofa beili görma
sini t:ıvsiye etliğinizder. 
dolayı teşekkür ederim 

Londro, 14 (A.A) - B. Molotof, 
B. Çörçıte çelttlğl telgrafta, cAvru
padıı kurulacak ildncl cephe ile Hlt
lerin bozgun saatinin gclmeslnl hıı:
lııştıracağ"tmıza cmlnlm> dcmı,ur. 

B. Molotof, reis Ruzvclte de tcşck
kUr etmiştir. 

B. Stalln tnrnfından reis Ruzvelte 
çekilen telgrafta -\'Öyle denilmektedir: 

zun bir ~n sonra huırla- 'fek çifte e-rkelller: 
df.X- ı - Petro (G.S.) 8,22,3 :! 

el muazzam l:rir merasim progra· M\19'nfa (1'".B.) 3 _ Mehmet (BZ) 
mt't_ a~ıl-<Jı. tkt çffle bayanlar: 

:& ... ı. Susporia.ı A.ta::ır ~zl, bu ı _ Zahide, Nazlı, Süıan )G.$.) 
sahada dn hakikaten blr varhk ıös ~,04, 2 - Melek, 1'ıuuıt, Nezihe 
k!rdL Yalnız ~u var ki, merasim (F.B·) 
programının tatbikinde gerek tek. :? ctfte erkek'er: 
nik komitenin ve gerekse Deniz Ti. 1 :._ Kemal, Sati, Vedat (G.S.) 
caret Mektebi .idare AmirlerJniın bu· 7,31,5, 2 - Haluk, Ercümoot, te. 
yUk rolil vardı. Yarıpların ccreyo· tin (F.B·> 3 - Mazhar, Yusu(, Sa· 
nmda da en küçük bır aksaılkık bahatt.n (BZ) 
dahi olmadı, idari ve teknik bakım 5 •llte lf'telı.tel> filikaları: 
lardan bir tarafgirlik görülmedi. YUk!ek Deniz Tic&l'el 'Mektcbı 

\ hzan: M. H . ZAI. B ltyUk, l<li~\k blitün Mfln ~r 

menılel<etlel'.lnln proııagnııtla 

makineleri harekete gelnılştır. Heıı 
&) nı il anı kullanıyorlar, lıt'pti blı. 

dett ıllyorlar ki: dnı1Uz • nu. un
ta,ı,...nın hiç ehemmiyeti yoktur. 
Bu aııJ.,,,ua bir aclz aliımetlcllr. Or
talıfı oyalaına'k için )&pılmı~trr. 

MuvaJdu.~t bir proııaganda \ıunltlM 
hlT.ınetlnl gördükten tiOnnı on bcs 

gün lçludc unutulacak, lngll.lz hını: 
cl.)~ııln 8\rak :ma1ıt.<>nlnln toz.ları 

:LrA&ına gümlllecektır.• 
lor de sır saldıyabitlrlef'IDlt. Jlsli 
!'alışarak büyük işler ıgörebUtrter· 

Ankara, 14 (Telefonla) - AlAka- r zmı komltest de memlekete lazım 
ıııardatı aldığımız malCımatıı. göre ı olan ihtiyaç mnddel<'rinln getlrtllmc
mcmleket içinde Jüka ~yanın yap- si fıçln ithal tçılara yalnız hakiki th
tırılmıyaca#ına dair alınmış hiçbir Uyaçlara göre döviz vcrmektedlr. Bu 
karar yoktur. Esasen mevcut fab-1 komite Ticaret Vckfllctl mUsteşarı· 
rlkalanmız devletin kontrom altın- nın reisliğinde Maliye Vekdletl ve 
da olduğundan bunlar da memleke- Merkez bankal!l murı.thhaıılartıe, dıt 
Un lıaklh-1 ihtiyaçlarını ımar etmek- ticaret dlllreı.ıi reisinden mllrekkcp
tedlrler. Diğer taratta.n Ticaret Ve- tir. Komite ithf.lfı.tçıların ıt.sanslarıııı 
k!letl !l~ten ithal edilecek eşya- çok sıkı bir ııurettc tetkik ederek 
ıarın cinslerini tesblt cüneklc kur- bunlara katlycn IUkS qya gelimte 
mu;ı olduğu tıcart tediyeleri tan- mllsaadeBl vermemektedir. 

<Molotora, bent görmesini tavsiye 
etmiş olmanızdan dolayı size çok 
teşckkUr ederim. Ziyareti bize mem
nunluk vermiştir.> 

B. Molotof dlln Mosl{ovaya \'ar· ~. Demek ştmdl,.e kadar blttıııen 
te7ler arasında gtzn ııuaJM1 "'""'6· 
leler, mtlarca m' dfllllmif .,., lrfllldl r 
itlerine l1'le yaralhl' tçlıl JleflıUleri 1 
lllOe cJuyunnalı. ~lerdb'· 

au ·Alman 
barbl 

,, r ıımall &lrlllı l -mış-tır. ------

-- 11ar111 Brezi~ya Cum-
fta DGldaJ'l ~ eUiktetl 99flJ'S ---

Hazırlanan programa göre, bil- talebeleri arasında yapılan bu ya
tün deniz te~kkülleri saat ıs de rış güniln en heyecanlı müs b ... 
Yüksek Deniz Tlaret mektebi ö· kası olu. Baştan r.lhayctc kadnr 
nünde toplandılar. Bugüne Fener· büyük bir çekişnie halinde devam 
bahçe, Galatasaray, Beykoz, Ana- eden milEabsknda li .. e 3 üncü sı
dolu, Dcmirsopr, Limon gençlik nı! birlnci, lise 2 inci sınıf k'ı,cl, 
klüpleri v-0 Moda deniz klilbU 0 lise ı inci sınır çok az bir fıırkln 
muazzam İpar yatı ve biltün deniz üçlincU oldular. 
vasıtalarlle lştlrak etmişlerdi. Dört tek bayanlar: 
Buradan kafile halinoo bUyUk 'fürk Galatıısarayın. B~rrin, .. zahide,, 
de.n.zclsl Barbarosun Be:ıiktaetaki 6Uzan, Ncvın, Ncclud.n mun·kkep 
tilrbesl önune gelindi. Mcra!!lmc ıs. takımı rnklpsiz olduı,ıundıon blrln-

1 t"klfıl marşı ile başlandı. Vali ve c addedildi. 

nıı bftamflar. lııı aalaşnııını:ı 

ınanıu;ını \!' krynıdinl tarUıt b:r 
7.u !yeden öl\'C<'ek ıne' kldcyiz.. Jı:

gtllı. • Rıı ısnlafnmoıının m!\ruı ı, 

lıcdıaldc l\lilırnc mc.mJekcUcrinılr 

t!'hılr elllldlg1 yolda değildir. Bıınu 

olılugu gibi gUrUp b~atı:ı katııı:ı

mııl.; tıpkı bir tarafın, dlişmaııııı 

hlr uııkcri hnrt'krU hnkkınd;ı bllr 
blle yanlış malünınt uınıa~ına 'c 
kendi kt'ndlnJ aldatınaı;ına beıı:ıcr. 

Bôy le yıınlış mal{ınıata d:ıynnnıı 

askeri tıa~ket de nıııksada \arnıa

mağtı ınnhkümdıır. 

~il flUllle kad&r rol 
•Ylt~ , •• r-6eber ~ ~ 
•oktaJan ~erinde ...,..,aırts; lıell
lar f6yle ~lanhHlr: 

1 - M1'1erin ~ ._ AJmelt
l'ara hrıııı tuvtıı1 dO\WD fMtrmek, 

% - A~ ayn Mtlll JSIH'......-k. 
1 - A,·.nıpeda Hdlld eeplle ~ 

"'*: 
illa ~ mühim tlktr, harbin lıeŞla· 

dığt ıgtmttePberi de\'aftl eden Mr ,,.. 
ı.lyetfn Mkerf wı tcltnJk prtJarDe 
•llkadartlır. Harp beş,.dıtı •IMll 
.\lınanyanao ~ ~ bilytlk h
tUnliiğü vardı: 

1 - Yeni taarre ..... IM'tle mll· 
~ bliytik bir orchl, 
ı - Yeni bir harp naarfyede 

topyek&n !harbe hazırlık. 

3 - lngll~ den~ aııt~ tıe
ı.._ brrekacak ~ -.e A~ 

kıtasınr yardımel ,,..,ıyetffle eoka
cak fktuıadi ~rberllk. 

Buna karN m6Ueftldef' ne slbnl· 
Yet ''e ne ct:ı tqıkllA* fUbarfle baMT 
dcğndUer. Faka* eRerinde bOI ve 
büyük kayneklar ,-.rttı. B41nlan 
lmUanmak ,.e Jnıvveüer MjkD ede
rek Cephemte ,.etf!Um>ell zamana 
bağlı idi. Bunuı Jçtn AlmanYS har
bin ~mda raldp!!Jz bir ~lyet '-e 
ı;Jtflb lbıtünltit'l De mDcedeleye atn· 
dr. Jt"akat bo htönHlk ~k allrme
dl, zira müttdlklcr :ır.amanclan lza
nu ll'ltlfade ederek ayıu dhnly~ ''e 
ayDı t~kfl ta sanldılar ır·e aynı fe
kllde mııkebekıye b&fladılar. 
Artık bartıln bir taraflı h\i\'lyetl 

kalma.nuştsr. Qtlnlril mütteftkler de 
AlnıanyaDrn elinde bulanan ellt\h· 
larıa dövtiştlyorlar wı baflaBP.: Ol· 
lufu halde cePflelerde mın..n.tki
Yetıer, hiç olnaazs• stra~jlk ınfüla-
1aada kıymetli .,_.anlar gösteriyor
lar. Artık milttefiklerln Mkeri tef· 
kfl4t ı,ıerJnde gittikçe kun·et bu· 
LAaılktarına şUp'he etmek, ır·ı-ya l'lttl· 
inat ~rnwmek tçlo ortada hl~hlr sc
'bet> Ye milnl katmamı§ftr. Yıtilınm 
lıart>ı pllnlannı ıms ett1rea mütte
tlklertn, bu yeni ır-azlyet içinde r.a· 
fere oban hnantan bir kat daha ıı:m·· 
"et bulmuş ,-e birbirine daha Sttn 
'>aktaomışlardır. 

8ununla dô\"ibün muh8kkak "'6t
~flkler lehinde· bltecetlni katt ola· 
:ta1c; iddia etmJJOnlL Yeni ı;azlyet 
:anıamı1e buaa ispat etmez. Ancak, 
lct 9ene önce harbin ilk buJa de,·am 
ettıtı gtlnkmle yapılacak bir bale 
nazaran, u.fer şanın Almanya için 
111tahnış 'e mlittcflkler l"ln '\"eni pu· 
'• la " • lan r na.,·e etmiştir. 11-·Juklm, on· 
d rın ayrı ı.aHı ~apınamıık için ·u~r
ıı lklert &lkr.tin dayandığı blr nokta 
a, ._fer lradeelnln kunet bıilinaf 

Obtı&$ıd tı ır. Hiçbirisi, Framanın yap-
tuıı ~ıyacaktıl'!. AJmMI· 

3
1

111)& kal'l}r tıarbl de\·am etUrmek 
1'in hu en lkım olan bir ..,-ttn"· 

11llncı ~phe. ıou ııenMI ~e 
~dacaktır. Biz ötedenberl bunan 
t orv~ 'eya FranM Jhnal kıyıla· 
IQda.,. tö .,apılma ını mUmkUn -,;e }Asalrı 
~nlerclent.z. Sebebi ~-aınız. Roe· 

)&,)"& ' • w 

lıa Yardon detlkUr. AJMrlka ve 
CU~re Alman hava \e dealz kuv

'etıen ta._ nt l}lmal denlzlıte l'U~lt ve 
~d&ıı sonra Baltık denlzlntı kapat
~ lllecburlyetindedfrler. Atlantlk 
!kU-:. tlntıM denizinin Norveç ile 
deıı~ adalan aruında wı Maaş 
l'lıaJcı en geı,.ıen yollannı kapat
,. a ka:ı.anılablllr. Bunaa için de 
••Ol"\ blJc ~ 'e Franııa 9lmal Nblllerlne 
f.!tPb lrrı olmak IAumdır. Yani ikJncl 
de e, ~m Rm,aya ~-ardnn n hem 
lnakAU.ntık barblnl teıılnlz bırak
--.. ~in lhumlullur. 

f M EtR;;.L-;;;;;;E:Kiiii'~te" 
2 Bllylik Film 

1-Macera Adamı 
Bıış Rollrrde: 

ROBiı;ltT l\IOSOOMERV 

OON TANS COMMING'S 

2 -AŞK RüYASI 
Bq Rollerde: 

LESLY llOWARD 
IN'GRID BERGMA.~ 

Bugün saat ıı d tt'ı\%11Atı 

<Bata ı incide) X (Ba.~ ı incide) (X) h • 
-~ tayyarekrl d!in 81\"astopol li- r-et sarfetmektcdir. Eladcme karşı urreisine suı
manında ba.u gemileri bombalamış- da sert bir taarruz başlamıştır. 
!ardır. 10.000 tonluk bir ticaret ge- jt.aJ)'an tebliği k t t b b •• •• 
misine bombalar tam hedefe vurmak Roma, 14 (A..A.) _İtalyan or· as eşe USU 
f&rlile o kadar şiddetle lııabct etmiş- duları umumi karargahının 744 nu 
ttr ki gemi yanın dakikada b&tmı'· maralı tebUğl: Nazi.'eritı h1zırladıgı 

teşebbüs ön!endi 
br. Kesa bir tanesi torpido muhribi 'l\farmnrikadaki muharebe dcva.m 
olmak tızere bir çok Bolvcşlk har.p etmektedir. Ayr.elgazala bölgesin. 
&emln clddi hasara uğramıştır. Daha de motörlü müfrezeler ve zırhlı 1 
başka Alman savaş tayyaresi teşkil· vasıtalar tarafından piyade b'rl!k· ı Vaşington, 14 (A.A.) - Nevyork 
lerl Sivaetopol müstnhkcm arazisin- lerlmlıe karşı yapılan bir hücum ı Post gazetesınln vcrdi~i bir habe-
dekl Sovyet sahra bataryaları mev- Akim kalmıştır. re göre, Brezilya polısi hi.ıkQmet 
silerlle zırhlı mevzilere karşı çok al- inglllz tebMğl reisine karşı hazırlanan bır suikast 
ça.ktan uçarak !ıısılıısız '.hücumlar KE.:hlre, 14 (A.A.) _ Orta rk hareketini. önlemiştir. 
;rapma.k suretlle ordunun hareketle· İng!llz umumi karargahının p!:ar Suikastı tertip edenlerin, tnma-
rhli deetcklemll'Jlerdir. Bol,evlklerln tebl l'ı4: ~on nazı partisi mensubu oldukları 
mast:ahkem mukavemet yuvalan Al- 6 ' soyl kt d' u ki 13 haziran günu·· o"ı.Ied"'n sonra . enme c ır. Par oın e. s şe-
man l!lllWB.Ş tayyareleri tarafından ~ "' ! d b lk t k t i Akromanırr cenup bölgeslnd bl· ı e u su as hare e m n ba· 
bombalarla ve tayyare l!llltıhlarile dö- zim zırhlı kuvv,..,tlerl.ml .. l d'~"""a ~~nda ~ulunmaktlymış. Sulkasdln 
ribn~Ur. SovycUer, bir çok kanlı "' .. e u,.. .. - dığe b h-A-fl d " t nın zırhh kuvveUeri arasında c:id· r ır ... "" e hükume i de· 
kayıplar verm~lerdır. Doğu eeplıe- " virmekmlş. Polis şiddetli tedbirler 
etnin cenup kesiminde savBf tayya- dctll savaşlar gellımlşttr. Her iki almıştır. 
relerinden rntlrckkep Alman teşkil· taraf Jruvvetlcri akpm üstU cltın ------------
~ önemli Sovyet demiryoliarına ve bu bö1gede bulunuyorlnraı. Cenup· Zafer günü görülecek 
ceplıe gerisindeki garlara lıücum et- tan dü3man gerlsine doğru hareket 
mi~lerdir. Bolşe'ik takviye kuvvet- yapan seyyar kuvvcUcrimlz, düş- bir hesap 
:teri bir 90k nakliye kıılarlannın yok manın bir miktar arabasını tahrip 
edilmeeı sureUle ağır darbt-ler ye- etmi,,ler ve bir kaç esir almışlar· 
mlflerdit". Bu nakliye trenlerinden dır. 

ikı.1 akaryakıt yUklil idi. Bir ı;ok 
garlar bomba.lorla ateşe vcrilmltt!r. Eladem bölgesinde kollnrımızdan 
Bu hUcumları bombalarla. himayeye biri bir dllşmu kolunu bombala· 
memur Alman n.v uçakları doğu cep- mış ve cenuba çekllmlye mecbur 
hesinin cenup kesiminde, şimdiye ka- etmiştir. 50 inci tümene mensup 
dar gelen raporlara göre 28 Bolşe· bir kol, 12 haziranda Miteyfcl ba-
vlk tayyaresi düşUrmüçlerdir. tısında İalyan mevzilerine hilcum 

Almanlar pek ıır. ilerliyorlar etmiş ve düşmanı llerl mevzilerin· 
Moakova, 14 (A.A.) - Alınan son den çıkarmıştır. 

'.haberlere göre Sivaetopol önUndeki Hür Fransızlar çeteci 98yıhrsa 
muharebe, şiddeUnt arttırmaktadır. Alma ıa 
Fakat Almanlar bütün gayretlerine n r.ı mWUetne Ylptlacak 
n.ğmen Sovyet mUdafaa hatlarına Londra, 14 (A.A.) - Hober ve· 

Çekyad~ki Alman 
askerleri idama 
mah!<Om edildi 

Heydrich için 385nci 
Çek de kurşuna 

dizildi 
Londra, 14 (A.A.) - Londradaki 

Çekoslovakya hilkOmetı reiEI Bcnes 

Belediye Reisi Doktor Lötfl Kırdar Döı·t tek erkeklel': ' 
günün ııçılmasıtta Dc:ılkta:ı kayma· • 1 _ Zekai, şc,·kct. Barbaro , 
k?mını memur etmişti. Kaymakam Mustafa. Hızır (F.B.) G,44. 2 -
bır kaç sözle bugünü nctı. Bu nut· Kenan. Yusuf, irfan, Muzaffer, iz. 
ku Beşiktaş Hnlke\'lndcn Kerlmln :zct (BZ) Galat.asarııy telmednc 
sözleri lak:p etti. Bundı:n soı-ra da yırıtta çapnrlz vcrdi#indcn hakem 
sporcular namına Galatasaray kO- heyeti tara!ında'l derece \'Cr !me· 
rek kaptanı Turgut bır alkıs tu- mlşUr. 
fanına tutulan bir hıtabede bulun·' Müsabakaların n h yetinde be , 
du. Gençler büyük Türk dcr.lzelı; • blr'ncil!k a·orak 25 puanla günUn, 
nln m~nevJ huzurunda ve onun bu birincili~ nl kazanan Galatasaray 
sahada çizdiği yoldn yilrüyccckle- klUbiinc Beşiktaş Halkcvi tarafın· 
rlne and içti. Buradaki merııslm de dan ortııyıı konan Barb ros kupa • 
bu suretle ı.ıonn erdi. Sporculal' kn-ı 51 ve d ğC'r yıtrışların birine lcri· 
fileler halinde yarışların ynpıla· ne de Beden Terbiyesi ml'ıdiirlilğU 
cağı Deniz Ticaret mektebine git· kupaları, İstanbul mebusu Abidin 
Uler ve bundan sonra programa gö Daver terafındıın verUmiştir. 
re mlısnbakalara geçildi. Fcnerbahçelllcr 17 pu~nla lk n· 

Yapılan yarışlar net ce hıde şu el. Beykoz 5 puvada üçt\:-cü ol· 
teknik dereceler (lrndı: muşlardır. Ycı.i mcvs mde kli\p· 

Tek çJfte bayanlar: lerımlze muvaffakıyetler dileriz. 

Çörçil dedi ki : Ruzvelt'in nutku 
(Baft ı incide) § (Başı ı lnelde) ) ( 

Jinrşı tarafın dilinden anlama
mal; 'e ) nptıklnrını \'I' ı;iı.) lodiklc· 
rlnl hakiki ulçiıl!'re göre )u~.,netlen 
dlrcıııenıcl• kusuru ynlnız Mllı\ l"r 

tlimfınB m:ıhı;uı; değildir. fili 1,11 Ur 
dt•ıııukmı;I tura.fmda ılıı \'ardır. 

7..nten hıırhl ııı.ntnıı bnşlı<·n sch<'I' 
<le hudur. lJu, iişliıı hızı \ e şiddeti 

aklı felrc uğratıyor, gurlı~lcrl bu
lııtJdırıyor. lk'ııllk gurunı, ~bsJ 1<1· 
ıU:ı 'e ihtım. .. ıar, kotU "blcr Jn· 
rntıJ or. Eıvıun ilzerfno Jkl tanır dıı 
nkıfüı ılrğll. hl le konuşnıağa ba!!· 
lıyor. 

Aklın lisanını konuşanlar, gaye
lcri ölçiiı• biçerler, fedakarlıklara 

had ko~ arlar, insanlığın mü terek 
meııfııntınr \ c 1ıanş \"e emnl~ etln 
lcaıılarıııa u~ gıın bir noktada nllıa-

dcğıl, fakat bir'eş'k milletlerin kah mahrum cd niz, ölUr. Onu bu hnr-
f 

yet nnltıı:ınanın yolunu lmlurlur. 
raman e radlle yanyana bUtün be- rivctlcrln bir kısmından mahrum şerlyetln azgın kuvvetlerine knr&ı ediniz za:,•ınar, bltg\nleşiı•. Kendi· Ptıknt kin \C lhtırns ı;fsl J~'fnıle hlıı· 

a d 1 
)erini öl;"ii saysnl:ır \'e ırf kemli 

m ca e e ettiklerini söylemiş ve sine bu hUrrlyetlcrl tam mnnnsllc 
b k 

aı-1.ularııııı gbrc h!ıdl:.elerl krJ ınet-
ayra günleri münasebellle yal· veriniz, insanlığın yeni '\'C en bil· 

k d
l ]('mllreııler; yollarını kaybetmef;e 

nız en bayraklarını değ.!, Bir· yük çaıı1 scllr, bu hürriyetler ne-
] 

. a m:ıhkOmıltırlar. 
<'şık millct'.erln bayraklarını dn ve rede yaşarsa yaşasın, her dinden 

bu bayraklar vasıtaslle bizzat o ve her ırktan insanların h:ıkkıdır. 
milletleri de kutlamalarını istemiş.. Bu hlirriyctlcr, onların uLUn müd· 
tir. Birleşik krallıktan baıko. bü· del mı.hrum knldıkları hürrlyet

1
er· 

Bııgiin gö:ılhniizün önünde. lltlh
' er nıemlekctlcrlnlıı lnglllz. • nus 
anlıışmn ı h:ıltkındakl JıUl;;Umlrrl 
ctunıyor ki huntıır: muharebe eden· 
lert::ı aklın lilçUlerlne ')maktan '( 
birbirinin dillndrn ço"k uı.:ık bulun-

·· ı d!r Milcterek insanh,.,ın bu dört 
yuk şeref levhasını teşkil eden mil· · " . 
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hürriyete olan inanı, ınsanın Alhıh 
Jetlerin isimleri şunlardır: 

Birleşik Amerika, Sovyctler Bir. 
llğl, Çin, A vustralyn, Belçika, Ka· 
nacla, Kostarlka, Küba, Çekoslo· 
vnkya Sı;.;nt Domlnlk cüınhurlyctl, 
Salvador, Hür Fransızlar, Yunanls-
tan, Guatemala, Haldi, Honduras, 

tarafındQn hUr tasavvur t>dllcrck 
t duklaruıa ııııa"ık bir ıiliimcttlr. 

yaratılmış olduğuna 'nanmak... ş. 
te bizimle bugün döğOştOğümüz 
dilsmıınlar arasındaki fark budur. Almanlar ·ikinci 
Kaynak ve görüş kuvvetimiz işte 1 

buradadır. Biz, birleşmiş mlllet1cr, 1 Cepheye hazır}anıyOr 
imanımızın hiç bir kimse, hiç bir 1 CB:ı 1 ı incide) ı. 
fert tarafından ktrılamıyacatını bl- ı.ondra, 14 (A.A.) - Jrlar.da il· 

ancak kUçttk bir kesimden glrmeğe I rildiğl iizere Blrhnkelm'de cs'r ıı
muvnttak olmuşlar ve kuvvetlerinin lınan Hilr Fransız kuvvetlerinin 
kWU kl!Illmı burada toplamı9lardır. çeteci sayılacakları hakkındaki :Al· 
Bu uç, Sovyet saflanna ancak düş- ~all' tehdidi tahakkuk ettiği tak
manın çok bUyilk kayıplara uğraması, d rde, Hür Fransızların ellerinde 
bah .. ına sokulabilmiş ve Sovyetle- i bulunnn düşman esirlerine karsı 
rln cUreW karşı taarruzlarile llk misilleme yapacakları bugün neş. 
mevzilerine pUskUrtillmüştür. Alman- rcdllen- milli Fransız komitesi bil
ıar, tki gün iQlndc yalnız bir kesim- dlriğfnde zikredllmekt dl 

Hindistan, Lllksemburg, Mekslka, 
radyoda. sö;•lcdlğl bir nutukta, Çek noıar.dıı, Yeni Zelanda, Nikaragua, 
arazisinde bulunan btlttın Nazilerin Norveç, Panama, Polonya, Cenup 

llyoruz. Sükut ~indeki teslimiyet· manlnrından birine, bUyUk sayıda 
Jerlnde bizim !rıanımıza iftlrak e- motörlU .Amer'kan alayları, takviye 
den ba~a mllyonlarea insan bu· kıtalıırı ve iaşe servislerinde mümn 
ıunduğunu blllyoru:z. Nazi işkence· reı1e yarımıış husl~ bir mUtreze gel 

de 5,800 den fazla ölU vermişlerdir. Hür Fra-ıa e r. 
·-· na Y11Jlllan A'lman 

Slvutopol taarruzunda Bamenler tekli.ft 
Jlerl t>lirtıtrıyor L d . on ra, 14 (A.A.) - Almanlar 

Moskl>'-S., 14 (A.A.) - Slvııstopol· Lıbynda çarpısan Fransız)~ tes-
dan gelen en eon Sovyet haberlerine llm ol~ukları takdirde memleket. 
göre, 4imdl daha fazla miktarda Ru- !erine ıade edi?eccklcrlni bildlrml"-
men kıtaları ktıllanan Almanlar, bir terdir. " 
kaç sUndenberi savaşın başlıca 'hede- Fransızlıır, hudutları Ren nehri 
fi olan cephenin şimal kesimindeki bo d yun 8 olmadıkça onurlarının ı·n-
mevzilerl yarmağa. muvııfCak olııma- t k anır alınmış addetinlyecekleri 
mışlardır. Slvastopol müdafileri, dU.,- CC'vabınr vermişlerdir. , 
me.rıa büytlk kayıplar vcrdlrmlşler, Hfir F 1 
bir gtln içinde 000 dtlşman öldürmüş- jr.antn. •r Blrhakemde lHt 
lerdlr. ng-ilfz esiri kurtardılu 

Bundan evvel Almanlar, dotu cc- Londra, 14 (A.A.) - Neşredilen 
nup keeimlnde bllyUk taarruzlar ya. l ~~sust bir tebliğ, Blrhakeml mü. 
pıyorJ.aı'dı. Fakat bu taarruzlar pUs- raa. etmiş olan FranSTz tuğayının 
kUrtWmUştUr. Bununla beraber dUş- ~~ mıhver tan'kr tahrip ettiğini ve 
manın bUtUn cephe üzerinde yaptığı uşmana insan ve malzcmcce Eğrr 
tazyik e!An çok kuvvetlidir. zayiat verdirdiğini bildirmektedir. 
~ıar Kallnlndıe f'hemmlyctll bir 

1 
Bu tuğay, mihver kuvvetlerinin 

men.il zaptetttıer ~-inden 1000 İngiliz etılrlrri de kur· 
)(oakova, H (A.A.) - Kalinln armış ve düşman plinlarını altüst 

cephesinin bir kesiminde birlikler!- etmiştir. 
ınlııden bir tanesi, Almanları, işgal :::-:;--:----------
etınekte bulundukları mevzııerdcn Fakir 
çık&rtmı' ve önemli lblr mevzii zap. 

ailelere şeker 
dağıtımı tetml11tır. BUtUn gUn şkldetU bir mu. 

harebe dc\·am etmiştir. Almanlar, 
takriben 900 er ve subay ölil ve yaralı 
vermişlerdir. 

Harırnrta şah'I S&\1lflar oluyor 
Moskova, H (A.A.) - Alman ku

mandanlığı Harkoft.a baskın suı-etlle 
l'edil< eçmağa muvaffak olamamış
tır. Bu dar cephe t\zcrinde yapılan 
savaş, son derece vahşlyanedlr. Al
man hllcumlarının ç.oğU pUskUrtuı
mUştür ve du.şmanm bir parça ilerle
meğe muvaffak olduğU bütün nok
talar da şimdi zaptedllmiş bulunu-

yor. 

('llafl 1 lnehle) xx 
!etlle yapılacaktrr. Geçimi mllsalt 
olmadıg-t usuıu dairesinde tahakkuk 
eden ve şekere gıda ve tedavi ba· 
kımından ihtıyaçlan bulunan tllber
kUloz, b6brek iltihaplan gibi mllz
min hastalıklara mUptelA. olanlar 
da, :resmi doktorlardan alacakları 
raporla bu talimatname dahlllnde 
parasız •eker alabileceklerdir. Ve
rem mücadele dispanserleri olan 
yerlerde bu dispaı:ıserlere kayıtlı fa. 
kir h~a da ayıu şekilde para
sı~ker verilecektir. 

Gözlere yaş ... Gönüllere ıııtırap... Kalplere en bllytlk zevki 
veren en gUzeı 2 Aşk Romanı 

Bugün LALE sinemasında 
J L K D E F A TAMA..\IEN :RENKLi 

1-Hasret Şarkısı 2 - VAHSi AŞK 
RAY JKJL.Ul'll - l'. MORIS-

LAL'RA ADA..1''1 SON - AKIM T&'11BOI-' 

Çekoslovak askeri kanununa isUııa-
den ölilme mBhkftm edildiğini bildir- Afrika Birliği ve Yugoslavya. 

Bugün scs'mi onun scsile bir· 
mlştlr. lcştlrerck Birleş.k mllletlcr kuv· 

B. Bcne.s, zafer gilnU geldiği va- vetlerini şerefle anıyorum. Ölenle. 
kit bunu tatbik edeceğiz demiştir. rn kahramanlıl:ını ve fedEkArlıkla· 

Londra, 14 (A.A.) - Prag radyo-
su dün gece 24 Çekin daha idam rını ve bugün çarpıuanlıırın cesaret 
cdlldiklerlnl blidtrmişUr. Buııl:ırın ve metanetin! şükranla karşılıyo· 
UçU kadındı, içlerinden biri ıs ya ın- ruz. Zuh'.ım ve işkence altıaıdakl 
daydı. ' memleketlerde erkek, kadın ve ~-

Heydrlch'e yapılan sulkasttenberl cuk herkesin kurhıluş gününü go1~ 
idam edilenlerin saym böylelikle 1 mek iç n çalıştığını hııtırmııdan Ç 

385 e varmıştır. I karmıyalım. Bu törende blrfbirl· 

Ankarada 
hararetli bir 
beyzbol maçı 
Ankara, 14 (Telefonla) - Bugün 

Amerika setaretı erkll.nından mtlrek· 
kep bir takımla Ingillz ve An,erlka
lılardan milteşekkil bir takım arnsm
da 19 Mayıs stadyomunda. heyecanlı 
bir beysbol n1açı yapılmıştır. Şehri· 

mlzde bulunan hemen bUUln Ameri
kalılar maçı se);r için sa.haya gel
miş bulunuyorlardr. Amerikanın An
kara ibUyUk elçisinin hakem vazife· 
sini gördllğil bu maçta sefaret takımı 
21 • 4 pııvanla galip gelmiştir. Nev· 
york Times muhnbirl Brok çıkardı· 
ğ'ı !eYkalfide oyuna rağmen meneup 
olduğu muhtelit takımı nıağlfıblyet· 
ten kurtaramamıştır. 

isveç'in müdaf a
ası yenid3n tanzim 

ed.ljyor 

mizc yalnız zder elde edlllnclye 
l kadar destek olmak .,,e yardım et

mek tnahhüdimde bulur.makla ık· 
tifa etmiyoruz, belkl daha geniş 
bir anlaşma beşer! sempati duygu· 
su Ye insanlığın müşterek hedefini 
idrtık duygularlle birbirimize bıığ
Ianıyoruz. Bunlar olmasa birleş· 
mlş milletlerin ıstırabı ve mUcR
delesl tam mUkMatını kavınarnaz. 

Londra, 14 (A.A.) - lnglllerc 
kıra! ve kıra1içesl yanlıırrr.dıı krı· 
tarı ve Norv~ kıralı Haakon, Yu
gos'avyn kıralı Plerre, Holanda 
Prensi Bernhardt ve başka m11tte· 
fik milletler şeflerile M· Çörçll ve 

Birleşik l.merlka ve Rusya bUyUk 
elçileri başta olmak Uıere diler 
diplomatlar da bulundu~u halde, 
b'rlcşlk milletk!r günü yıkiönUmü 
mUnasebetile birle:ılk milletler as· 
kerlcrinin yaptıkları geçit resmin. 
de hazır bulunmuşlardır. 

Saray dışında bulunan büyuk bir 
halk kütlesi hükümdarları alk~la· 
mı§tır. 

Çin reisinin mesajı 
Çungking, 14 (A.A-) - Birle

§.k memleketler günü münasebc· 
tile Çin rclsl or. Lin, müttefiklere 
hıtab eden bir mesajında diyor ki: 
Devamlı bir sulh yapmak için 

en esaslı noktalar ~unlardır: 
1 - B'rleşik mlllctler, bUtün 

mutecavlz devletleri sllAh~n tec· 
rlt etmelldfrler. 

2 - Bu milletler, tesirli ve dal. 
mt bir kollektif emniyet sistemi 
yarabnahdırlar. 

Reis şunları iiAve etmektedir: 

!erinin iıükmil altında yaşamıya de 
vam eden Alman milletine, H tle
rln yeni nizamının er.ıha ziyade bir 
cehennem olup olmadığını ve ya· 
hut bunun yerine söz ve din hür· 
rlyetlni, refehr ,.c korkusuzlu~u 
ısteyıp istemediğini sorarız. Zalim 
efendilerinin kırb,cı altında yaşa. 
yan Japon milletine esaret altındn 
ve kan içinde yaşamqfı mı, yok· 
ııa söz ve din hürriyeti ile refah 
ve korkusuzluğu mu istediklerini 
sorarız. Şeref ve haysiyetleri mlh· 
vere! mllstevlller tarafından ayak 
altına ahna-n cesur mlnetlere fa
tihlere bQyun eimek mi, yoksa bu 
hür.rlyetlerl ve refahı mı istcd1k
lerinl sorarız. Verecekleri ce,·nbı 
biliyoruz, onlar da biliyorlar. Al
lahın gözlinde hürriyet için dol· 
muş olan insanın, misilleme kılı· 
cını ebedi olarak müsamaha ile 
ıcareılamıyacatınr biliyoruz. Birleş.. 
mlş milletler, bu kılıcı zallmlerin 
elinden alıyorlar. İnasn, ışığa do~
ru llerllyor. 

Nutkumu sl:ze bugün birleşmiş 
mlllet1er için yazılmış olan şu dua· 
yı okuyarak bltıriyorum: 

mlştlr. Bu kuwctlerln yolculu~ ı a 
hat ve hAdiscslz getmlşUr. 

Jııgillr. akıncılal".ı komul11nı 

1..ondraya döndü 
Londra, H (A.A.) - Inglll.z Com· 

mandos'ları başkumaır.danr Lord 
Maunbatten, \'VMhingtondan lngiltc

reye dönmüştür. Kendisi Vqlngtond:ı 
Aı11crıkan ordusu amırlerllıı blrçolt 

görlt~elE'r yapmıştır. 

Be.lçll<aıl:ı, ikim•! cepheye karışı 

tedblrier 
Londra, 14 (A.A.) - Inbel Belçıka 

a.je.nsı, Alme.nlıırın, Avrupnda !kıncı 
bir cephe açılması ihtlmllllnden çc
klnuek Belçiknda asayişi muhatazu 
lj;ln ihusust tedbirler almakta olduk· 
larını bildiriyor. 

Tcrhi'! edilmış bulunan Bt'lt,;ikıılı 
subay ve y.ırsubaylar. Alman umumt 
knrarglhlarınn çağ"rılmışlardır. 

Bir çol< çevrelerde ı-ıklann tama
meıı mask('lcnmesı emri verilm tir 
Bundan başka dnha bir çok tedbirler 
lın<hğı da bildirilmektedir. 

}'IJlRPJ ol gonlillillerl ark 
rcpheslnden çekiliyor 

Londra, 14 (A.A.) Ruslarla çar-
pışan lspanyol mu•ı tUmenıne mcn
ınıp 400 gö lilllilnUn bugtin sa\•aşlam 
11-0n verdikleri ve lııpanyaya dunmek 
tızere oldukl-ın bğrenllmlştlr. 

Antalyada berekef i 
mahsul 

(Ba.!jı ı incide) (::) 
cak Manavgat çav~ «3SO bin liralık 
keşif bedeli Uzerlnden mUnnka!!&)"a 
çıkarılmıstır. Her iki çayın sulama· 
sının ınahsu!Un artmaııı bııkımında , 
ya.pacng-t istifade çok bilyUk olııca k
t.ır. Bilhassa muz ve narenciye ve dı· 
ğer zlrat mahsulleı;n inkişafı bu sa· 
yed çok artacaktır. Halk ve ltöylu 
S<ıvlnç içindedir. 

matine 
--·' '-----• Bugtln saat 11 de tcnzllıltll maUnc •••••I' 

Stokholm, 14 (A.A.) - Isveç mil
dnfaa komisyonu, Isvcç'ln mlldafaa
tftnı baıJlan b:ı.şa yeniden tanzim et· 
mek tızere hazırlanan 5 senelik p!Anı 
tasvip etmlışUr. Komhıyon, tank ve 
top kuvvetlerini arttnına.k hususuna 
verdiği önemi belirtmiş, 1947 sene
sinde inşaatı bitmesi icap eden s 
modem kruvazör yapılması hakkın
daki teklifi reddetmiştir. Komisyon, 
bu teklifin daha mllııtacel işler lehi
ne olarak reddine karar vermı,ur. 
ÇünkU Jsvf!Ç batırlyes1nln bugUnkU 
ltudreUn1n muhafazuını klfl tellk
Jd etmektedir. 

Yakında 6 ncı harp yılımıza ıi· 
reccğlmize rağmen Çlnde bezıtnlllt 
yoktur. Çin m lletlnden istenecek 
olan yeni :fcdakfu-1ıklar, ne kadar 
büyük olursa olsun, bu mmet hiç 
bir zaman sendelemiyecek ve ya· 
Tim bir zafere kaııaaL etmi,ecektir. 

Hilr insanların Aliahı: Bugün 
kalbimizi ve hayatımızı bütün hUr 
inııanlığın barlŞ dava!lrl\ll taht 15 e
diyoruz. Bize, 'bütün hlir lr.$8nlar 
ve mfllctleri esar~t altına almak ıs
tiyen zallm1ere karıı zafer bağış· 
hı. Bize, yalnrt bu acı harp devem 
ettiği müddetçe de! 'I, gelecek gün 
ler için de birlik ve kardeşlik sağ
la. Dünyamız, kAinat içinde arcak 
kilçltk bir yıldızdır. Bununla be· 
raber biz !stersek onu harp ekm· 
lerlnden, açlıktan veya korkudan 
uzak, ırk, renk veya nazariye fark 
lıırı olmıyan bir dUnya haline ho· 
yablllriz. Bu tşc bugün başlamak 
cesaret v~ uz.ak görürHıJUr fi bize 
batışta . .Bize kraa tıayatının üstUn. 
de olan bir amaç için bu kadar çok 
Istırap ~ken insan ruhunun bil· 
YllklUlünO anlamak kly8$et ve ba· 
ııiretini ba'lııla. Bize, dUnyayı zu. 
lumden ve o:kuvvetlfierin, kuvvel
JI o1duldart için zayıtıarı yiyeblie· 
celı:ieri• ~nslplnden kurtaracak 
olan maharet ve cesareU bafiı3la. 
Fakat her şeyin üstiinde olarak, 
bize, yalnız bugün için değil, ııöz

de kahnllJall bir kardeş!ik bağışla. 

Kardeşlcrlm'z zulQm gBrüyorsıı, 
biz de görüyoruz demektir. On1ar 
r>çsa, biz de açız. Onların hlirrlyetı 
ellerinden alınmışsa, bizim hilrri· 
yetimiz de emniyette d~ğ ldir. Blzt' 
lrsnnın adnlct, hUrriyet ve cmnl· 
yeli tanıyacağı ve dilnyanın her 
tarafında lstedıJ;in yapmak için 
müsavi ımkan ve musavi lalıhe 

mazhar o!acagı iranrnı bağ~la. 
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TE Si R i KAT ' i 
TAZE MllYVALARDAN İSTİllSAL EDİLl\IİŞ 

1 
İDRİS MÜSHİL 

LiMÖNATASI 
Lezzeti hoş•içimi kolay 

JllARKASINA DiKKAT: Fiyatı 60 kuruş. 
Sı.bhat ve İçtimai l\Iuavenet Veklletinin rubsatın:ı ha;zdlr. 

BULMACA ~-------------------------

Soldan sağa: 1 - Adlar. 2 -
Bır kuş. 3 - Sahip; Namlu hele-

• zonu; B.r nota. 4 - Gerı1şlik; Rah
ne; Su. 5 - Çok pişmiş; HAdlsc. 
6 - Akıtma; Budala. 7 - Millet

' lerara5ı şöhreti olan eski bir gü-
re.şçi; Saha. 8 - Bir hayvan; Ye
mek kaplarından; Peçenin yarısı. 

& - Sanat: Yar.ardağ ·ifrazatı; Bir 
nota. 10 - Şen tabiatını sirayet 
ctt·ren. 11 - l\1eyletUrme. 

Yukarıdan aş.a~ıya: 1 - Aya. 
2 - Eski bir tuvalet malz.emes; 
ticareti yapan. 3 - Yıldız; Hisse; 
B1r nota. 4 - Nefer; Yanlıı; Şiş
manın başı. 5 - Gölge; KAinat. 

6 - Anıt; Tersi· sinirli . 7 - Bir 

renk; Aplal. 8 - B:r hayvan; Bü

yük ev; Çekırgenln başı. 9 - Bir 

reck. Dilsiz; Bir nota. 10 - Bir 

nevi bıçak imal eden. 11 ~ Ay

nanın aslı. 

EVVELKİ BULMACANIN BAıLLİ 

Soldan sağa: 1 - Danimarka. 

2 - İ~e yarar. 3 - Reşit; Nebat. 

4 - El; Dam; Ha. 5 - Yol işi; 

Aba. 6 - Erik; Ra; Aii. 7 - Ta; 

Bırlclk. 8 - Kabadayı. 9 - YOz 

iki; La. 10 - İsa; Ra; Mıfm. 11 -
Lekeli; Dut. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Dır&

;ret; Dıl. 2 - (R) aşe; Orak; Se. 

3 - Neşeli; Ayak. 4 - İyilik; 

Bü. 5 - Mat; Baz. 6 - Ar; Diri 

diri. 7 - Rana; Araka. 8 - Kre

ma; İyL 9 - Bacı; Mu. 10 - Aha

li; Lüt. 11 - Hata; İkdam. 

Dün Osküdarda iki 
ev tamamen yandı 

DUn oabah aaat 4.30 da, Usküdar-
da Tavva.fi Hasan mahallesinin Ferah 
sokağında. 66 nwnaralı M:ust&tanın 

evinden bir yangın çıkmış ve ateş 
Pf'k çabuk bitişig-inde bulunan ve 
HüsnUye ait olan eve de sirayet et· 
ıniştir. Bu suretle bu iki ev tamamen 
ve 143 numaralı eski tekke de kıs
men yanmıf!'t&r. At.etin çıkış sebebi 
aJAkalılarca "'°"tırılma.kt&dır. 

İnhisarlar idaresi yeni 
bir kolonya çıkaracak 

Harlc;-len limon çiçeği esansı getl
rllcmediği için inhisarlar mUdiirlü· 
günce .son zamanlarda imalinden sar
fınazar olunan limon çiçeği kolonya
sının yerine, !Avanta çi41eği kolonya
sı yapılması d~üntilmilş" ve yapılan 
tecrübelerden sonra tmalAt kararı 

verilmiştir. Bu kolonyalar bir mlld
<let sonra piyasaya. çıka.rıJac&ktır. 

rRadyo 1 
BUGtlN:ıttl PBOGll.&ll 

8ABAB 
7.30 Program ve saat ayarı, 

7.33 Radyo salon orkestrası, 7.45 
Ajans haberleri, 8.00 Radyo sa
lon orket1trumm deftnu, 3.15 
E\.~n aaaa. 

ö(;Lz 
12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Karı .. ık ,arkı ve türktllf'r. 
12.45 . .\.J&n.s haberleri, 13.0'.l 1' .. ae:ıl 

heyotJ. 

AKŞAM 

18.00 Program ve Raal ayart, 
18.03 RJdyo dans ork.C"'3tra5ı, 

18.60 Geçit prl"ıgramı . 19.30 Saat 

TIJ.rhige Ciimhurigetl 

Ziraat Bankası 
Kurul~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 TUrk llruı 

Şube ve ajana adedi: 26~. 

Ziral ve tica.rl her nevi banka muamelelert. 
Para biriktirenlere ZS,O'lO Ura ikramiye •eri7or .. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

• az :;o lirUI bulunanlara senede .( defa çeki!.eoek kur'a ile afatı· 
dakl plAna göre ikramiye dağ:ıtılac&ktır. 

f edet 1,000 Urahl< 4,900 Ura 
4ı • 508 > Z,008 > 

' > 230 > 1,000 > 
tO • 100 • ,,089 • 

100 edel 60 Uralık 5,000 lira 

120 • 

180 • 

fO 

20 

• 

DiKKAT : He&&plarındakl pualar bir .&ene içinde 60 liradan qa
Ct du.,ıntyenlero ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaalle verilecektir. 

Karalar ND&de * defa, 11 mart, 11 haziran, 11 ey!QJ, 
11 Bi!inelkl.nunda çe~llocektlr. 

Kozanda altı \ 
genç, altı kızı 

kaçırdı 

Amerika donanma· 
sını kanatlayacak 

adam 
(Ba~ı 2 nrlde) (-) 

eden gemilerden biri olan San 

Kozan, 14 (Husust muhabirimiz- Fransisko gem ;sinln yüzlerce t ay
den) - Kozanda hemen her gUn bir fasından b:rt de bugünkü donan-

ma başkumandanı King idi. 
kız kaçırma vakası olmaktadır. Ka· Fakat 16 yaşında bir ta'yfa. ol
zamızın Ergenuşağı köyünde altı masına rağmen bir gün gemi sü
kız aynı köyden altı gençle sevi~miş- varisinin huıuru-ııa çıkmış ve şu 

Ur. Buniar her çareye ba~ vurarak sözleri söylem!ştir: 
- Zırhlı tehlikeli bir mevkide 

evlenmek için te\'ebbüslerdc bulun- bulunuyor. Sahil bataryalarının a· 
m~lana da ebeveyinlerini.n başlık teşine maruzdur. 
almak Adeti yüzünden buna muvaf- Süvari, acemi taylaya lAyık ol.° 
fak olamamı,ıardır. Nihayet on iki duğu dersi vermiye h~ zırlanırken, 

genç bir gece anlaşarak hep beraber sahilden atılan top gülleleri kaP-
tar.ın kamarasını ş'ddetll bir zel. 

kaçmıııılar. fakat bir müddet sonra zeleye tutulmuş glbi sarsmıştır. 
yakalanarak Adliyeye l.eslim edilmiş· Zırhlı, derhal ateş açarak sahil ba
lerdir. Mahkemede beş; çiftin evlen· taryasını susturmuştur. Bundan 
me varttarını haiz oldukları anlaşıl· sonra süvari, genç tayfayı çağıra· 

ro:k şu sözleri ı:ıöylem!şlir: 
mış, hemen evlenme muameleleri ya

pılarak derhal serbest bırakılmışlar-

dır. Yalnız içlerinden bir genç kız, 

on be• yaşından kUçUk olduğu için 
kendini kaçttan genç tevkif edilnl.iş

tir. 

- Sen çolc istidatlı bir çocuğa 
benziyorsun, Anapolıs bahriye mck 
tcbine kabul edilmen ve subay o. 
larak yetiştirilmen için tavsiyede 
bulur.acağım. 

King 1901 senesinde 23 yaşın. 

Ad 
da olduğu halde Anapaliı; mekte-

a pazarı ziraat binden zob,t çıkmıetır. Fakat o 

memuru CevdetTimura gündenberi hiç bir amır:n huzu
runda boyun eğmem~. hiç b!r za. 

işten el çektirildi man kanaatini feda etmemiştir. U-

Adapazar•. (Hu:ıu.il) - Vazifesin· ~umi g'~işe uymıy~n, •evet eren· 
de yolsuz ifler yaptığı. tahkikat netl· ı d:m. deyıp her~e:; gıbr keyfine bak 

1 d anı•• lan Ad . mıyan bu aks: adamın aleyhine 
ces n e ....,ı , apazan Zıraat . .. . . 
memuru Cevdet Timura.. vekA.letin btitun donanma birleşmıştır .. Fakat 

gördüğü IUzum üzerine itten el çek- her ~.e~~ledke sontraclaı· .n daı!11~ oL
tir1lnıiştir. Muhtelif suçlardan dolayı nun so~.u çı .. mış, er ııne ma_nı o 
ha.zırla.nan tahkikat evrakının ta4 mak muınkun olmamıştır. İkı sene 
mamlanarak, yakında vilA.yete gön· evvel tehlike~i apaçık görmesine 

h be alınmıl}tır. ve B. Ruzvcllin aliikasını uyandır-
derileceğl a r masına rağmen, mesuJıyel mevkii· 

Kahır yüzünden 
rahmet 

(BaıJı 2 ııcide) X 

ne ::;:ettcilmesi mi.imkün olm2mış, 

•menri. ukııta. b·r odarıı olduğu i
c;in ahengi bozacağı Heri sürülmüş.. 
tür. 

Bugün Amiral King, bütün evet 
elerıdimc:ıeri bozguna uğratmış 
bulunuyor. Ahengi kend.sı ku· 
ruyor. Bütün ömrünce hayır de
me!f!ni bilen adam. mesuliyetin fiİ· 
1i sahibf bulunmaktadır Kendisi
nin haklı, gid'ı.c kör körüne ayak 
uyduran evet cfendimcilerin hak
sız olduğunu, birbıri ardı sıra ka· 
za"ndığı zareflcrlc isbat ediyor. 

ederek mili.! birliklerini saglama
, Jarına sebep olmuştu. Bu birlik 

1912 inkılabına kadar sürmüştür. 
Bu tarıhten sonra bu büyük ül
kede yeniden karışıklıklar çıkmış, 
milli birlik yıkılmış, hemen her vi· 
lAyet müstakil bir hükumet kur
muştu. Bu hallerden cesaret alan 
Japonlar, blldiR:imiz gibl beş yıl 

ayarı ve Aja:ıs hahe~lerı, 19 15 l bnee Çınin ustunc atıldılar. Yedi 
Scr~t 10 dakıka, 1.9 ... 'l5 ;o;ıarkı ve as·r t'Vvel Cengizleri.n yaplı~ı g~bi 
türküler, 20.15 Rauyo Gazt·tcsı. , ş ı-ı..ııı Çir.i ~uıa ettiler. Şimdi de 
20.4.5 Bir m~ ·n~rtniyonız. 21 l)O 1 c~nl.iı.:.1 Ç.ııl c1e geçlrmiye çalışı-

VAT AN GAZETESİ 

Ziraat takvlno, 21.10 Pr·.şrev, hes4 ;n· iar. 1\1uvaffak olacaklar mı? 
te ve ~arkliL"", 21.30 Konuşnıa, Belli değ.l. 
21.15 Rc.dyo ff':lfonl ork~trası, Yalnız muhakkak olan bir şey 
22.30 Saat ayarı, AjJ.n!!' ve Bor.. varsa o da Çinlilerin eninde sor.un-

),._. • · ..ı : .. r:n~~i progr~n ve da bu badireden de milli bütünlük.. 

Cemal Banl*çı 

kapanlş. I !erini sağlamı0 olarak çıkacakları. 

'-------------"" , dır. 

i:LAN FİYA'l'LARI 

Başlık 

ı inci sa:rflı 
2 ne! • 
3 üncü • 
' üncü • 

750 
seo 
00 
150 • 

50 

Devlet DeDlz Yolları lfletae amam 
mldlrllil Ubları 

KARADENIZ HATrJ 

BARTL'V HATl'I 

lZ:IDT HATrl 

15-6-942. 21-6-942 tari
hine kodar muhtelif hatları
miza kalkacak vapurların 
isimleri ve kalkış gün ve sa
atleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Salı f.00 de Tarı cuma. f.00 de Ege 
Galata nhtımında.n. 

cumartesi 18.00 de Erzurum Sirkeci 
rıhtımtA<lan. 

SYLVIA ŞERBESCU 
16 Haziran Salı Günü Akşamı Saat 21 de 

S A R A Y Sinemasında 
TURKiYE KIZILAY 

Menfaatine 
VERECEKTiR. 

Cemiyeti 
BiR KONSER 

Program: Bach - Lls:ıt "\'e diğer büyük ~hretıerln eserlerinden mU
rekkepttr. BlleUer Saray tdnemuı gtşelerJnde satılmaktadır. Pertembe 8.00 de Ken.Al Tophane 

rlhtınundan. ~ ~ 
MUDANYA HArn Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 9,50 

de Sus, Cumartesi 14 de Marakaz, 
Pazar 9,50 de Sus. Galata rıhtı
nundan. 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından 

BANDIRMA HA'ITI 

KABAJIJGA HATTJ 

ntROZ HATl'I 

AYl' ALIK HATl'J 

IZMJR HATrJ 

Pazartesi, Çarfllmba ve cuma 8.00 de 

Marakaz. Galata rıhtımından. Ay· 
rıca Çarşamba 20,00 de Mersin ve 
Cumartst 20,00 de Antalya Topha
ne rıhtımından. 
Salı ve Cuma 19.00 da Bartın Top
hane rıhtnnmdan. 

Pazar 9.00 da Kemtl Tophane rıhtı
mından. 

- Çarşamba. 12.00 de Bursa, Cumartesi 
12.00 de Mersin Sirkeci rıhtımından. 

Pertembe 13.00 de Tırhan, Pazar 
13.00 de Izmlr Gala.ta rrhtımından. 

NOT: 
11/6/ 19f2 tarihinden itibaren lzmir 

hattında ikinci bir seter b8.f1amı~tır. 
Bu ikinci PoSta. Ista.nbutda.n per~em
be günleri saat 13.00 de kalkacak ve 
pa.zarte'ii 11.00 de Istanbula dönecek
tir. Gidiş ve dönU.,te Gelibolu ve Ça
nal<kaleye uğrayacaktrr. 

NOT: Vapur seferleri b&lı:lı:ında her türlü malOmat •rakıda 
lelefon numaraları yazılı acentelerimizden ölrenllebllir. 

BAŞ ACENTE GALATA : Gal .. IA rıhtnnı Limanlar Um~ın MU-
dtlrJötti binası altında .t23e2 

ŞUBE AOENTELIGI GALA'i'A: Gala!A nhtımı Mm!Aka Liman reis-
lığı binası altında. .(013:i 

ŞUBE AOE1'TELIGI S!BllEOJ: Sirkeci. Yolcu .. ıenu 227{0 
(650ıi) 

Cinııtf 

Ekmek 
Odun 
sut 
Yoğurt ,g1nvn.~ 

Yoğurt cklse~ 

Tereyağ 

Ye!ril salala 
Pırasa 

Ispanak 
Havuç 
LAhana 
Kereviz kB• 
Patlıcan 

Taze bamya. 
Domates 
Semizotu 
Kabak sakız 
Ta.ı.e bakla 
Btber dolmalık 
Fasu;ye Ayşe 
Fasulye çalı 
F. barbunya taze 
Ba.lkabağı 

Enginar 
Bezelye taze 
Karnı bahar 
Hıyar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Taze yaprak 1~ Kırmızı turp 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 ~a:.ı=~!:n 
Dereotu 

Semti Mahallosl Ne. 01Ml Ayk(t Nane 
Sarımsak kurl1 

Tahınln Tahnıln J11P tf'min:ı.t 

Miktarı bedeli .Fl: bedeli tutan 
KuTu' s. L:ra. Kunı' Lira. Kuru, 

59100 adet 10.25 
120 çeki 1000.

!'i-OOO kilo 40,-
4000 kilo 15.-
2000 k.\.!e 15,-

100 k!lo 3;;0,-

10000 adet 
10000 kilo 

5000 kilo 
2500 kilo 
5000 kUo 
2000 kilo 

20000 adet 
500 kilo 

5000 kilo 
4000 kilo 
!1000 kilo 
2000 k!io 
1000 kilo 
2oruı kilo 
1000 kilo 
30<)() kilo 
1000 k!lo 

8000 adet 
500 kilo 

1000 adet 
:ooo adet 

100 kilo 
lOOOdemet 

lOOOOdemel 
15000 adet 

5000 adet 
2000 adet 

200 kilo 

J.~o 

12.-
18,-

• 10,-
15,-
16,
s.-

20,-
15,-
10,-
25,-
2~.-

25,
!.?5.-
25,-
25.
s.-

15,-
20.-
20,-
8,-

20,-
3,-

4,-
3,-
3,-
3,-

80,-

6088 50 
1200 00 
~000 00 
1800 00 
~00 00 
;ı.;o oo 

4450 00 
3.50 00 

1200 00 
900 00 
250 00 
7!10 00 
320 00 

16-00 00 
100 00 
750 00 
400 00 
750 00 
500 00 
250 00 
500 00 
250 ()() 
750 00 

80 00 
900 00 
100 00 
200 00 
240 00 
80 00 
30 00 

100 00 
450 00 
150 00 

60 00 

457 00 
vo 00 

331 l\(I 

Galata Kemankef 6. Vakrf han 

altında 

Kahve OC&fl 21 Lira 1'taruı 
Yerelması 

Ebegümeci 

5000 adet 
500 kilo 
500 kilo 

1000 k!io 

5,-
12,-
10,-
20,-

160 00 
250 00 

60 00 
50 00 

• • • • 133/13~ Kahve 

• > > • 2i Dök-

Beyoğlu HUseyinağa Mis 1 A.pt. ~. dairtsl 

Ka.sımpa.şa. Bedrettin Kayık iskelesi 41 

• Gazı Hasanpa.şa Kışla 

ka.pısı 

BeşiklalJ Sinanpa.şa. Vapur Lsk~lest 31 

Tophane Ekmekçibe.şı Boğaeke.sen 136 

Galata Kana.nke' Şarap iakelest 
6. Vakır ha.n 

Kaeımpa.şa. Canliikcblr Paşa dere!i 27 

Gala.ta Enıekyemez Tutsak 28 Apt. 

Kaıım"""a Camil~er1f Sururl 3/1 

Arsa. 

Dllkkln 

• 
Depo oda.sı 

Dükkl.n 

3. dairetıl 

Baraka 

60 • 

3D > 

65 > 

10 > 

6 > 

7 • 

5 > 
~ . 
3 • 

16 • 

2,50 ·> 

Yukarıda yaz.ılı gayrimenkuller 31/5/94.3 günü sonttna kadar ki

raya verileceklerdir. Ihaleet 22/ 6/ 942 günü saat ıe da ya.pılaeağından 

isteklilerin Beyoğlu Vakıflar Mtidürltiğli Akarat Kalemine müracaatları. 
(6338) 

Nafia Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan ı,: 

1 - Şu işleri on altıncı '1Ube m Udllrlllftl. mınt&Jtaıı da.hlilndeki Ma
navgat ovası sol sahil sulaması için yapil.ııcak kanal ve tmal&tı sın&iye 

J~leri muhammen kefi't' bedeli vahidi fiyat eea.aı Uzerlnden 3:SO,OOO Ura· 
dır. 

2 - El<Mlltme 29.6.942 tarihine r""tlıyan pazart<Ai günU ıaat 15 de 
An karada Su ı_,ıeri reiehğ"i bmuı i( inde topla.nan .su eJıuıiltme komisyonu 
odasında kape.lı zart uaulile yapılacaktır. 

3 - lsleklUer, eksiltme f&rtn&meai, mukavele projesi, ba.yındtrhk 

i1'1eri genel şartnamesi umumt au itleri feTın' .şe.rtnameaile hwnm ve 
fennf ş:artna.meleri ve projeleri 17 lira 50 kurtıf muic:abılinde Su i'lerl re. 
jsllğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebUmek için isteklilerin 17750 liralık muvakkat 
teminat verme.si ve eksiltmenin yapttacağı gün<kn en az Uç gUn evvel 
ellerinde bulunan vesikalarla. bLrllkte bir dilekçe ile Na.fı& Vekl.letlne 
mUracaal ederek bu ite mahsus olmak UJ:ere vesika alm11.ları ve bu 
vesikayı ibraz etmeleri f8?tlır. 

Bu müddet içinde vesika balebt11.de bulunnuyanlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 

'5 - Istek:lile.rin te.khf mtıktupla.r;nı ikinci mtwldede ya.zıh .saatten 
bir saat evveline ka.d•r Su -.\Mi reteli,tine. mak1*Z nıukabilinde verme
leri hl.zımdır. 

1,l')Stada. ola.n gecikmeler kabul edilme~. (3938 • 6054.) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
ı - Proje, keşif ve ~tnamesl mucibince Ankara bira fabrikasın

da yaptırılacak memur evleri ln,a&tı j.fi kapalı zarf uaulile ekeUtmeye 

konmu"tur. 

2 - Keşif bedeli <47.475.51> lira % 7,5 muvakkat teminatı «3561> 

liradır. 

3 - Eksiltme 30/6,9•2 salı günil saat 10.30 d& I•te.nbulda Kaba
ta\'la levazım ,ubeeindeki merkez alım komisyonunda yaptlacaktır. 

4. - Proje, keti! ve şa.rtnaı!\e söz.il geçen şubeden ve Izmir, Ankara 
başmüdürlüklerinden c238> kuru, mukat>Uinde a.ırnabUlr. 

5 - Eksiltmeye girmek il!lteyenlerin c50 bin> liralrk bu kabil infa
atı muvaffakiyetle yapmlf olduklarına dair vesika ibra.z ederE:k ihale 
gUnUnden cS:t gUn evveline kadar umum mUdürlUk in~aat şubesinden 
ayrıca eksiltmeye iftirak vesikası almaları lAz;ımdır. 

6 - Ek~Utmeye gireceklerin mUhUrlU teklif mektuplarını kanun! 
vesalkle % 7,!5 gUvtdl.T"'- parası makbuRJ veya banka teminat mektubu
nu ve şartnamenin <Fi- fıkruı:ında yazılı vesaiki ihtiva edecek olan ka
palı Z&Alannı ihale gtlnU eksiltme saa.tioden bir saat evveline kadar 
mezk:Qr konuayon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lA.zımdtr. 
Poııtada vuk,,. ıreJecek ~eclkmeler kabul edilmez. <61 IH• 

Yaprak salamura· 200 00 

13030 00 
Yıld,zda Teknik okulunun 1942 malt ihtiyucı olan yukarda cins ve 

miktarlarile bedelleri yazılı ekn1ek veaaire c4 ,, ayrı şartnamel~rine göre 
ı.7.94.2 ç,1l.rşamba günü ekmek saat 14 de, sebze 14,30 da kapalı zarr, o· 
dun saat 15, süt yoğurt saat 15.30 da açık eksiltme ile ihaleleri ytik"iek 
mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak komisyonda yapılmak U· 
zere eksiltmeye konulmuştur. 

Ekmeğin ilk tenı1natı 457, odunun 90, sUt ve yoğurdun 331, tiebzcnin 
978 lira.dır. 

isteklilerin şartnamele?'i görmek ve ilk teminatı yatırmak Uz<'re ek· 
sflt.meden bir gün evveline kadar Yıldızdaki okulumuza ve eksiltme 
gUnU Gümü,suyunda yUksek mUhendis mektebi muhasebes:ne gelmeleri 

Teklif mektupları eksiltmeden bir saat evveline kadar makbuz mu· 
kabilinde verilmi' bulunması llzrmdır. Postadaki va.ki gecikmeler kabul 
edtlmez. (8115) 

Türkiye iŞ Bankası 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye_ planı 

KEŞIDELER: Z Şuba t., 4 !tlayn. S AğU!!too 
Z lkinclt...,rın t&rlblerlnde )'&ptltr 

19-'.12 IK.BAMlYELERl 

ı adet 2000 llrahk = 2000,- Iırll 40 • 
3 > 1000 > = 3000,- > 

2 • 1so > - ıwo.- • I · 50 
• 

3 > 600 > = 15ôo,- > .~oo > 
ıo > 250 > = 2:>00,- , i .:oo > 

100 

50 

10 

• 
• 
• 
• 

= 408C,-· 

= ı.:;oo.-
= 5000.-

= 2000.-

Sahibi ,.e Ne,rıy:ıt !\IUdü:rli : Ahmet f)mt.11 YAJ .. !\1A..'i 
Ve.tan Ne!jriy»t TD.rk Ltd. Şti Va.tan MatN.aaı 
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