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BAı>MUUARRİBİ 

Ahmet Emin YALMAN 
- Vataa E•I 

Cafalotlu, Molla Fenar! 

Soka,fı: 30 - 3J 

Pazartesi 

• 22 

• 

Sıcckfık, düın gölgede 
33 dereceye yükseldi 

'1'del. JUM - Tola'· VATAN tat. - ITil : 2 - Sayı : 614 "DO'GRUY A DO~RU - E<;RIYE ~Rf,, Fiyatı- 5 Kuruş 

8K'aldar Clmden gine arhyor. D11n hararet 
derect!llrl cblgede SS, güne,te 60 tlHeıceye kadar 

~ük.o~•· 

Milli Sef, at yanslannda 
................. _...... ............ assıa:wnu b ..... A#Jae ... a-.,.-r ...... # 7'1,.... 

l.ı- .. ---:--ı 
S LIBYADA t 

Reisicümh ur koşusu 

kazandı 

ıJ Tobruk 1 
nu 1 teslim 1 

l oldu l Romans 
• 

lnönü, Prens Halimi kabul 
tebrik 

ederek 
kendinisi etti 

' • 

• 

/ 
• 

,., 

.. 
~l5l('Ü1nhuromuz l\IJlli Ştf Inönü at yarı,ıannın bir gününde ..• 

-- Ankara, 2 (Telefonla) - Bugün, t miyeli Reisicilmhur koşusunu kaza-

' 

• 1 RelaıcUmhur ismet lnönU, sayın re- t nan Romans'm sahibi Prens Sait Ha-

k 1 d e V Iikalarlle birlikte Hipodroma te'lıif !imi .ş~ret tribtinUnde kabul ederek 
ederek ilkbahar at yarı,ıann1n so- kendısınl tebrik etmişler ve bir ku· 
nuncusunu takip buyurmu-"lardır. • pa verm~lerdlr. Mtllt Şetlmlz Hlpod-

k 
Şeref tribününde BüyUk 1.lilJet Mec- j roma geliş ve gidişlerinde halkın bü-ç arp 1Ş1 r en lisl Reisi, Başvekil. Parti Genel Sek- yUk tezahürlerile selimlanmışlardır. 
reteri, bütün Vekiller ve birçok se· Ankara, 21 (Telefonla.) - Gün

-

ikinci harp yılrnm 
baş·nda geriye ve 

ileriye doğru 
gö.-üfon manzara 

'--~.::..~ ~~~-

l'aun: .\.hmet Emin l.'AL!\tAN 

H azi~an ayı,_ tecavüzle ilişikli 
h.adıselerın yıldt>nUmlerile 

doludur. Sebebi baStt... İlkbahar 
eıdlı bakir mahlüku, tecavüz ve ih
tırasın habis ruhu her !ıene pusu 
arkasu:!dan gözlti)·or, ilk fırsatta 
üzerir:c sald1rıyor. Zavallı ilkbahar 
da haziranda yavrulamıya başlıyor. 

Son lki senenin haziranında o
lan, blten hAdl!eJer arasında Fran
sız, Belçika ve Holand~ boz_ıun

ları, Yugoslavya, Yunan ve Girit 
taarruzları var. 

Faf<.at taarruzun en kocamanl ve 
~zmanı bir yıl evvel tam bugün 
olmuş ve tarihin akı.,ın1 birdcnbL 
re değiştirmiştir. 

Cirler hazır bulunuyord~. MUU Şetl- 1 lerdenberi herkes Relslcilmhur koşu
mız, koşuları • büyük bır alAka. ile . Bundan bah!Sediyor ve bu ko,ı şeh· 

takip buyurmuşlar, 5500 lira ikra- (Devamı: ,,;a, 3: SiL s deıll.X 

Sıvastopolda 
J'.. .. o ---- ""'. 

ı Almanlar bir , 
lçok istihkam-~ 

ları aldılar 
' 

Havalarda ............................. 
Amerikan uçakları 
Romanya üstünde 
Ploesti yerine diğer 
bir ş.öhir bombalandı 

Bir Alman 

lagll:zıer de lllrmanrara 
lalcam ettiler 

piyade Va.şington, 21 (A.A.) - Salılhi-
alOyl hezimete yetıı 8'1kerl mahfillerde, 12 Haziran 

gecesi Romanya.ya taarruz eden dört 
Uğratıldı motörlü Amerikan uçalda.rınm, Plo-

1 1 
esll'deki petrol ta..sfiyehanelerine hU 
cum içtn havalandıkları, fakat, ara

ec sonra mektep çocuklarının ez- lllr Almaa :urlalı blrllil Zi durumu bakımından takriben ay-
berllyecekleri belilbaşlı tarıhler. JOlı: edlJlll nı mahiyet; g'Öeteren b8'ka bir ,eh-

1941 yılının 22 haziranı neS'Cler-

dcn blri olacaktır. Çünkü bir sal- ri yanhşhkla bombaladıkları tasrih 
dirmamazlık ve dostluk p2ktı ile Bertin, 21 (A.A.) - Alman ordu· edilmektedir. 
b;rblrine bağlı olan ve her ikisi: ları bafkumandanltğının tebliği: Bu harekete dair olarak alLnan ra
de hürriyeti tahdit yollu bırer sis.. Siva.atopol kalesinin 'imal kesi- por, PloeaU'nin 90 kilometre 9imal 
lem kurmuş bulunan iki koca mem minde Lcniri isUhktrnı da dün elimi- doğusunda bulunan Buzau fehrlnin 
lekettrn biri dticrine bugün saldır- Amerika bomba uçakları tarafından 

1Almanlar,1 
J Bardiyayı da I 

işgal ettiler l 

J 

Tobrakta 25 bin esir 
•• birçolı: generaIID 

de eıır alındığı 
b!lcilrlliyor 

) E gabide h.'man!ar 
1 t.rafından . ŞJ~I edi.dı 

~ 
1 

1 
Beri.ın, 1 (A.A.) - Alnı:ın c..r

duiarı başkomu.t:nlığı tebliğı: 

General Rommcl komutasındaki 
Alman - İlaly:.n lcuvvetlcrl dü.n 

· Tobruk nıüstahkem kale~i.~ ln bü
yük kısnıır. ı hüoun1la zaptetmiş 
bu'.unuyor ardı. 

Bu s~ bah b r Ingıliz müzakerec; 
subayı, lta::ı:an kıt.:larından birL 
nln kurmay heyetine ınüracaatlc 

kaler.tn tcsLınini t ~ kl if etmiştir. 

Şeh r ve liman işgal echlmişUr . 
Şimd ye k ; dar bir cok generaller-

(De\·amı: Sa. 3, su. 2; de) ( 0
) 

Çang Kay Şok 

Uzak şark ............. --. ........... 
Doğu Çinde Japon 

taarruzu 
durduruldu 

Japonlar, Chuhsien 

istikametinde doğuya 
doğru çekiliyorlar 

ze dtlfmtıftUr. Bu suretle Bahit is-
mış, Alm~n - Rus harbi kopmuş.. bombalanarak vahim hasara utra- Port Davrla'e Japon 
tur. lihkAmları hariç olmak üzere Sivas. tıldığını bildirmektedir. 

topol'un ~imal keglmindekl bütün is- Emdon de bombaland• lıaYYetlerl tıarraz elti 
1939 yaztnda garip bir belayı 

1 
tihklmlar Almanlann eline geçmiş Londra, 21 (A.A.) - Hava na.zır- Çunking, 21 (A.A.) Japon mU-

. d'(lk lJ.!i-ının tebUA-1 · nakale hatlarının zayıf noktalarına 
g?r .. -. Birbirinin ca_nına. su.~mışl bulunuyord.u. Bunların arasında Sta. 0 6 • 

gorun~n .ık_l düşman alem, "birden- Un. Mak!!ım Gorki, Molotof istih- DUn gece bombardıman servisine indirilen hızlı darbeler sayeı;;tnde, 
bire bırbırıne el uzattı. Aralarında. kA.mla.rı gibi kuvvetli istlhk-'- mendup kuvvetıl teşkillmlz Emdeni Çan Kay Şek kuvvetleri, do~ Çinde 

1 · 
1 

ııö ı " , a.ınlarla ve şimal batı Almanyada bRfkB. he- Japon taarruzunu durdurmuşlardır. 
~ene erce zehır do u zer so)"- birçok eskı kaleler ve topçu . Tcheklang'da Japonlar, 15 gün 
lenmis. y!zıtmış, el altından gizli teri de vardır. mevzJ- defieri bombalamıştır. Hollandadaki 
bir harp devam etmişti. Bütün bun . ha,•a meydanları da bombalanmı~tır. evvel işgal ellikleri Chuhsien i.;:ti· 

<•J'-'\•nH Sa. S, SU. • de) •§• (De S d (Devamı; Sa. 3; SU. S de) (=) 

tar bir an iç'nde unutuldu, ıc'tti' I f;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~va~m;ı~:~a~.~3~;~S~U,;.~4-~e~)~"';;;;~I;;;;;;;;;~~;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;: 
Haniya bazı romanlarda ihtirasf ( 1 

derece~fnde aşkların, nefret ve o ıl' an ifil L,. lÜI 
düşmınhk 0ekllnde başlafüt•, oon- \WI ~ S"""'@lr h@11i"'~lk~t0~ırö 
ra birdenbıre ı;evda at~'ınin ka... tp=ıJ" 

pıyı, bacayı sardığı anlaşılır. ""'.::::::--------------------------------------..J Herkes teroddilde düştü: Acab• 
1A33 ten sonra Rusya ile Alm~nya 
arasında beliren refrel te buna 
bP.,zer bir şey miydi? Gizli bir 
ı>evdanın kaynaşmasının 

nokta~ı mıy'Clt? 

hıreket 

1939 harbinin bu normal harici 
~ku'u,tan dolclutunu !l;öyl"yen de
d'koducular bile ~ksilt olmadı. 

Aı ıaman ll"lnde betli oldu ki 
<r1tda !"evda ftİiln yok· İki mem
l~ket birbirler'nr diş bilemekte 

• d vam edl'oo· • .... dı. Fakat yalancı 
birer do:. · • ~cc.ıı;i takmı~lar
d~. çünkü h<>r .kısir.iıı de itine ôyle 
gel' yordu. 

Almarya, garp tarsfındaki tşlerl 
bitlrlnciye kaJar Rusyadan yana 
rahat olmak lııtlyordu. Ru•yaya 
gelince harbe hazır değ1Jd:. Zaman 
kazanmıya muhtaçtı. Finlanda har
bi zaafını be1Ii etmişti. İki tAraf 

(Devamı: . a. 1 Stı, =•de) ... 

Dün ı~tanbulda bir tarafta. Mod s.da ytnrne tefvlk müı,abakal&n yapıhrk('n Ştrt>r 1ııtadrnda da Bf>ı.lkta' 

Halkevlnlo tertip etti.ti atletlzm mü HabaJcala.rı yaprldı "\e her iki tarafta da iyi ncUecler alındı. Do n1lbaba-
kaların tafııilıltını öçilıı<"İI ııayfamızda bnlacakomu:. 

"' ı al edildiği, blJdlrilen Bardlladan bir gi>rilnli' 
Romrnel kU\."l·etlerl tararınu.:..ın 'g 

~·,~~~~~~~~~~~~~~'~' ı~_;;;.._.-..._..._......,..,_..; 
1 DENiZCi C:OZOYLE 1 1 A_!!!:,~~a r 
ı ı -ır 1 Ruzvelt -Çörçil ;, 

T obruk teslim'ı göruşmeı_eri ~ 
' 1 devam edıyor 

Olduk tan [,!) nra ... >Görüşmelerin esasını 
) ikir.ci cephe teşki1 t 

Yaza~: BllE: ........ ı~ fJlıel ·ı ediyor 
Eeki Bahriye Mti.15lefarı 

d t t Mevcut cephelerin 
'robruk dü~tüklen Fonra L.b-1 ing,lizler Tobruğ~ ellerin e u · 

yada başlıyan ve bugür.. iç n A'- · mak maksadı r. ı guder gcirıir.mekte takviyesi için de 
man kuvvetlerine gittikçe büyük ve bu hususta gryrctler sarfedc- görüşüldüğü 
durumlar doğuran hareketler dü- cek gibi •di:cr. Fakat olmadı, Tob- söyleniyor 
ne kbdar yine iki sere evvelki şek ruk dü~tü . 
llnde ·di. fk: kuvvet te hemen he- Günün net ceı-1 ol&rak İngiliz 
men kendi hudutlarına çek!Jmlş, kuvvetleri Derne civarını tama· 

mile bırakmış c.lacaktır. Alman 
kuvvetler i Tobruğ2 girmekle Ak
deniıir: bu kısmlnda i:ıgilizler için 
pek kıymet\ ~ olan bir deniz yuva.1 
sını ellerine geçirmek bahtiyar· ı· 
jııwı erm !eırdir 

1 
lngllhrede Amerikan ( 

Hint Müslümanları 
konferansında 

kıt'aları da nr ( 

Tobruk Akdcru-zin cc'"'ubuı da. 
Afrika $ah;:ıeri:ıde İ,.;kendcr.iye ; ... 
ıe Malta arasınd·.k tek geniş ils- ı 
Lür. 

Bu lhnanlnr~ giden der l;ı ynlu-ı 
nu tan1amill' kontrol <'d'bilccek 

Bizi yok etnıeJI lstthdaf eden tehdidi durumu vı: rdır. Gir t ve Tobrukta 
ortadan kaldırınak ant·ak bir hirtll' r 1 1 d 

Bingole Başvekili 
C:edi ki : 

ü~lcnml~ o'r..n h?\' . o arı ve e-
teınellnc dayaıunakla. kabil olabilir niz kuvvet l rri. f::;:kt'nder:ye, 1'1alta 

KalkUta, 21 (A.A.) Hint. Mü~- voluru hrr 7.Bm'lıı kontrol edebilir. 
lll.man konteran!;ının ru:tlışında ~öz keoebilir. 'f'•bruğun vazi:-oet ile her 
.söyleyen BlngaJe başvek!ll Fazlul· fırtına~·a kap:ılt güzel bir lim~n o
hak. halen mevcut teıhlikeler kar;n· lan TobruAun dil mrs· bu !'::·harla· 
sınde. eski siya.at düşmanların bir· ki vazi}"eti mühim bir surette dr
blrlerile blrlet;erek memlekt-t hiznıe· ğ"ştrıniştlr . 
tinde ayni mesuliyetleri kabul ettik- Tobruğu elinden kaçıran İngil"z_ 
lerini görmekten duyduğu sevinci Jcr· 

Bay «u.1.\·cıt 

belirtmiştir. l - Kendi kuvvetlerine ~it en Vaşington, 21 ( A.A.) - Ot .· 
Konferans şu takrir suretini kabul kı;a uçma yolunu kaybetmiş oL j Dün akşam Çorçil n ik m.etınin 

etmiştir: 1 dular. ikinci ~ünü de tanıarn}ardığı hlil-
•Bizi yok etmeyi istihdaf edinen 2 - Akden lıtn cenubuoda Is- de. Beyaz !'aray harb·n güdümü 

tehdidi ortadan kaldırmak ancak keoder'yı:yc kadlr büyük olma· hakkında Ruzvelt:e Çorçll arasın
böyle bir birlik temeline dayanmak- ınakJg berctber. ~trate~ik bakıın- : da va-pılan ı-:Orüşmelcr hakkında 
la nıumkün olabilir> d<n o derecede kıymrtlı .bir deriz. h 'ç bir ~ey bild:rmenli.ştlr t 

Çekyada 
.......,. .... ' ... 

Almanya aleyhine 

yapılan her hareket 

cezalar. dı~ılacok 

Çck'er, 11/man milletin"!. 
karşı vazif:=ye davet edild' 

Londra, 21 (A.A.) - Pragdan 
vış;ye gelen bir tclgr~{a göre. ç. k 
hin1aye ldar(>S kukla reisi Hacha 
radyo ile va~·ılan bir demecinde 
şunl:; rı ~öylemişlir: 

•·Almanya ::ı'.c-yh'nde yapıl~n her 
hareket ~ezalJ1.ndırıl2cakt.Jr. Eğer 
Ç k mil'eti Alnian n1ille(nc olan 
vazifesini y1:pm.fz.~a. Alman milleti 
de ('ek milletıiııc karşı h·ı; b r mt!c.' 
bnriyeıic mükellet' oJmıyacflktır. 

• 1 

Küba - AmerI-
kan anlaşması 

Deniza'.tı hücumlarına 
karşı mi'.dafaa tedbir

leri al•rıyor 
Va01ngion, 21 (A.A·l H.-a· 

nada Anıl'rika ve Küba ınurahh!.:>
hrı arasında. imz:ılaran anl;şınanın 
denizalll hücum arına ke.rşı alın
makta elan müdafaa tedbirlerin\ 
h"ssedilir derecede teslrli kılacağı 
u.nnedilmcktedlr. Amerika harbe 
gireltberi AUantıkte b•tırıian v•· 
purların sayısı 286 yı bulmuştur. 

ve hava yu\·a .... tnr eller nden çı_ Hüküınctin sözcüsü Stepller. 
kardılar. Early, henüz h;ç bir tebliğin dü-

:1 _ Cibr~ltad~ İskerderi;ve §Ünülmcdlğint sö~·lemiştir. 
ve ~arki Akdcnize gelen deniz ka- Vaşingtonrla ı;anıldığır.a göre gO
fi'eler i 'çir tehlike bir kat daha rüşmclerln konusunu Libya muh!'!
a-rtmıi oldu. • rebe~inden ziyö.de ikinci ccphen·n 

4 - İrglliz hava ve deniz kuv- :ıçılmasi me..;elcsı teşkil etmekte 
vet1erl Sirenalta bölll:esintie kıy. dir. 
metli bir iis olan Rina'a?ı l"m t - (Df'\"&nu: Sa. 8; Sü. t•) -

(O.vanıı: Sa. S; Sü. ~ t~) (/) -----·-

General Romn1el Llbyada &!jkrri h:\rekıJ.tr takip eıHyor 

' 
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jJ Ned~n boşanıyorlar? il / ~ehl.r!SAHTE DEMQKRASİ1 

-iT====;::;;;;;;;;;;;;==-ır~ Haberlerı 

Araya kara 
çalı gir ince 

Röportajı yapan: Sabllla DENİZ 

V lizfl; taze ve ılılı: b r baharı ye mecbur kalmanı,. azabını dıı
h•vamu andırıyor yeni a. yuyordu. 

çılmıi hır çiçeğe de benziyordu. İri - Ayrılmayınız, biraz tahammül 
yah ı;öılcrı, pembe beya• yuıfin. ede".'cz misiniz! dedim. 

~e taUı gölgeler yapıyor. Yuzllme acı acı baktı 
DQz kumral saçlarını, · efvert - Nur! edllfr7 Anam, bab&m 

bas örtU.ile ~ as• ca kapatmış, da razı olmuyorlar. ayrılmamı s.. 
kuca&ında on b r aylık çueuRlle bo. Uyorlar. 
şanm• mahkemelerinin blrlnın ka- - Kocanız ne diyor! 

Rakıya kim 
zehir katmış 

fki kadınla iki eri<ek 
nezaret aliına alındı 
Bırkaç ı-tln evvel KarOll J.!ıltep .. 

!inde meyhanect Te,·rık Ue arkada'' 
Seferin kendUorUıe hodlye cbnd<r<· 
len rakıya lcarıftırılan zehirle !lldU
rülmelerl hAdl•eıln:n tahkikatı e
hemmiyetle ytlrlltlllmekted:r. 
Vak&nın bir kadın kıokançlığı yü

ztınden l•lendlgt ve ıuçlulann hüvı· 

yetlerlni tr\Zloınok makııadlle rakı 
fifMintn ıafzlna, astı.klarr karta •mil 
lt:t bınln:f yazctrkları anl~ılmskta
dır. 

Bir Amerikalı ayan kızının 
• 

gördükleri ve anlattıkları 
" Vaşington kadınlarının dedikodularındaki zehiri inbikten 

geçirmek mümkün olsa Bulder barajı taşardı ,, 
~· ard:mile bazı iş eı 

uğraşıp duracaktır. 

memuru;, \'c ,..art&ının göıunde 

rakip ve dü~mandır. 
Bı~ taraftan bunlarla u&:r~ di

er tari.1tan dtinyanın en pahd.lı 

y rinde iki ucu b r ara:ra gct.r
mtye, !yi giyir.miye ve 'oa,şkala. 

rından geri kalmamıya ça.lış. 

çekıhr be~fl değıl. 

Meczubun 
duaları 

ithn ınllhallf'de h\r mecı.up 

\ardır. Onünden ;-ellp ;:e· 
ı:tnlerdE'n kendl .. iııt'" h<>"! on ıı .. ra 
\ertnlere dua. aldırm~;\ ı11 rkfenle
rc de btd<twı ~tr. 1>Un ~ on da· 
klka kadar, bakkalın 'llrinhtl '<';\ • 

rtdi~ornıu':'uııı ı:-it:.I. hn mer:rnbun 
~·anında durarak dualarını \C bed
dualarını dJnledlm: 

Re kuru':' 'tren ~-üı kUoluk bir 
k(ıtı0onu.va: 

- 'fadaı.1. in";ialluh b~r ıra
nun ko:run ett gibl n1akbul ''e mu
lthf.r olur! df'df. 

prsı önilndeld ııraya otıı:,..muştur. - Ne dıyecek! Senin tyftflin 
Ya T da üc dört kadın daha ur.: içi" Oyıo•!alım, d'yor. Anısından 

Yirmls rdea !tızla o 1madığt her ayrılamaz ki ... Onu nereye bırak· 
"la ınde:ıı:ı bel ..... Arn sıra gozlerf- sırı' Oğlundan tvl~k.a kim~si yok. 
nı elrot a gezd ,.fyar için Ç''I ağlı. Kocamış kadın< artık satamaz, so
'"''bir genç yavruc•k olduğu her kağn °ııl•ma,. 
ha ,-den anlaşuıyor - D·~tnızı ••kın, daha çok gonç 

Bu .ncc, guz ı. tily gibi genç ka· !!IJn:zl diyCO!'k oldum. Gllızlerınln 
dının acaba derd ne? Kocası onu etrafı lôzardı. kenarlarına yaşlar 
ned('n bo;:?.:nak ~ ~or' n~ııı k.ı top:anarak: 
ayrılık heves•~ c d"" m\.4 bit zevce 1 - İmkansız, ö'ıürüm ~\·abınr 
d~I!... ı verdi. 

,~anla: ma soku)dum oturduk-! O. b0y1e konu$urken. insana. 
ıa.-r ınra·.,tn b.r ucuna il §t m. Ça- · müba'Ağa ed·yor hi!sl geliyordu. 
buk ahbap C'lduk Çüı 1.ü dış rlıklı Genç kadının yüzündeki manadan 
diler, onlar. herkese ks.r11 mu:te-ı bu yuvanın derın acılarını sezmek 
Cll ve ııuler y kz' UdQrler, hemen zor d•~lld:. 

ŞQplıelet' Malt"Ped• oturan Te Ça
lt:ırırı karıaı namtıe maruf Hatıce 11e 
kız kardelfi Ayfe. erkek ka.rdeı;i Ra
sim ve Ayfenin kocası Sıtkı üzerin
de toplanmaktadır. Bu iki kadınla 
!ki erkek ~welkl gür. eorgııya çekil
mıflerse de h8.dile Ue hu;bll' ali.kala
rı 9lmad,g, 11 aöylemı,ıerdir. 

Dördü de nezaret aıt:nda bulıın
dunılmaJl:ta, tahklkata devam olun
maktı.d:r 

Yeni teknik okulları 
açılıyor 

Maarıf V•killetı bu yıl yeni sa
~at mektepleri acmık kararını 
vermi~tr. Bu arada şehrımizde açıl
ma~ına lilzum görülen yapı u~a 
okulu, kız cnı;tilülerl ile akp~ 
kız sanat mektepleri için pmdi. 
den hazırlıklar )"llpılmakladır. Bu 
S<'ne bu mekteplere alınacak tale
be miktarı ge(en yıla r.azaran da
ha fazla 'Olacağı tahmin edilmekte 
olduğun<lan bu hususta Vekalet. 
ten talimat istenmlştir. 

lDUny• kıya.CMt günleri geç -
rirken, her memleket uvanmrvıı 
.,.., kencll hayatına ter kitıİ bir gOz.. 
le bakmıya başlamıştır. Eskiden 
btri dillerde dolaşan, fak.at yal. 
nız lafta kalan demokrasi sözü, 
artık milletlere kiı.f.i görünmüyor. 
Sahte 'demokrasi perdesi 9;ltında 
çevrilen do:aplıtrı, er.trikaları es
kı "rejim;n malı s•.}'1Tlak ı:stiyor

tar ve harpten sonrası !cin ha
k~hı m<inastle halkın men!aat 1 -i 
arar. halkın rcyUl' idare C'd1i. • 
bir dcmokrBsf ıidarcd kurrnak ih. 
tiyacını duyuyorlar. 

İngiltere ve Amerikıdıı ter.k:tH 
,yazılar moda olmuştur. Bu saye· 
de riyayı tasfiye etmek ve ha. 
kiki demokrasiye yol açmak müm 
kün oleocağı sanılmaktıdxr. 

Son seneler .ç ndc c;ıkccn bu 
nevi yazılar arasıtıda bir Amc .. 
rikılı Ayanın kızı tarafındın \'a· 
zılan bir maktlc !Crf~ı çok d.ik. 
kati celbelmlştlr 

Bu yazı şunu gosteriı·or ki fn-
5.aQ talbiatlntn hrr zaman ve her 
yerdeki meyli, kcndı rerşıne alt 
menfaati yürütmenin yolunu bul 
mak ve riya perdeler'ne bürün· 
mektir. Böyle bir gidişi yıkama. 
nın ve temillem~nin biricik yolu 
da her ~ey;n 'çyüzünü açığa vur
maktır. 

B ana bellnce ben Ve.ı!n&tor:
dan ne!ret cder~m. Bura

da h c bir şey samimi de~il ... Her 
kes birbirini kıskaniyor, her şey 
alciyış ve gö:1teriş .. , Bir taraltın 
mertebe ve derece kavga ve re· 
kabetleri var, d'.ğer tararta.11 da 
yüz.e gülmek ve arkadan ıs.ırniak .• 
Kim~nin etegi öpülür, kimlr.111 
tekme vurulur. 

Evlenmek yoluyıa bu hayattan 
kurtulmak ümidi yoktur, çünkil 
btırı.da te. adüf etUtlntz gençlerin 
hepcl hükümet memurudur. Hat. 
ti ber.lm sıkı dostum Freddie de 
öyled'.r B3na hl( o·mız::ııa on bef 
kere evlennıc lek1iftnde bu1undu. 
Red$1ettim. P'aklt biltün bütüne 
ümldtnl kırmadım. Hiç bir tarafa 
batlı olmryarak jns•nın arkaıın ... 
dan dolaşf:<:ak ka,·ılyelerden ya 
na V•~inglonda polluk yoklu·. 

v &j•r.gtondAki sınıt fı:·rklarL 
eski Hindistanc::la old,ıi:urı 

dan iazladır. Ay;,n mebuslara yu .. 
kırdah a~aıı bakar, nıt"buslar ken 
dile.rint yUksck memurlar~ O~ 
türde görürler. Kü~ük memur!ar 
büyüklerin .gözilrıdc k•rıncıd r. 1 

farksızdır. Demokratlar iktidaı

mevklinde o:dukları zıman mu
ha1 fleri hi('e ı;:ıyarlar. Faktt bil· 
tün politika A:eıtıl, V&,inıtonun 

yükstk alle:crinin gö1i.lrıdc a~atı 
b:r llemdir. Onlar da diplomıı t. 
Jara taparlar. BAş p:.ıl, 1ngil z 
büyük e:çi~ld~ ahsan klın Q ur
Ea ol5un ..• 

"'"«"Akloıı bttkln hır l'lul<IP efla~.ı 

pıılla.,)'a. ald1rn1adan l;"ef.'<'n •,-nl 
klloh•rdakl bir erkeğe de: 

- in ,alla-h l.lbyadakl (c;rytı111 

kaz.anı) na dü".'Pr ... in: df'dl. 

P:lfnde ta,ıdı~ nataklMJıl.n allt 
hah ı eldutu anla~tlan kıraftt& bir 
"danltn 01.ath_tı iki kur"'a rnoka 
bll !-U duada huhnıdu: 

- \h' '·rrr,trrlnM e'naftn ht· 
'lıllfit"ına. dü tr .. Jn in al1ah ! 

t·nıur .. anı:.dan ıtM.'en ~ııu:Jl blr 
Ba~ ıuıa ... u bffidua~ ı ~ &flı'thrdı: 

- ln';'al1:\h traıl'n:ı_\dıl 

«;>rl<ar: 
pcatllin 

kılııı;.ıııdan kı_yarrtindcn. elhııdeki 

H1ı4ŞO c:~nta,. .. ından. ptıt.ja gilmficlr 

(Jlıfu~u anıa,ılan ~ne: bl1' )rıtdaıı 

kuru~u alınca şö.'·le dedt: 
c~h ben 0. r sız ... ·e sohbet c ... , Kayna1a derd:nln aile hay&tın

dcr er Gcrıç k • · zıd vacının hl- dakt rolü bu meselcl~ı-in ba~hca 
kAyes!ıu. lkı Uç c lmle !ç!ndc ba-, davalarından blrldır. O(ı1•n - kıı 
tıa anlat.\Crd anaları cocuklarının saadetin! ker.-

Glı.lün b.,. nd<. do c!;..;k arı yereı

1 
d c;örgü ve bllgiterı çC'rçevesı f_ 

ı..:n b·r memur gehyor GWlç, ya- çindc devam etUrmek isterler. Ve 
ktşıklı b.r bay .• Artık evlenecek 1 ya boşuna harcanmış yflrekler a
ra~d kf krz:lar ye:"'! blr ümit ve! cı.•u ömürle.rJntn acısını. ~en<," ev
na~al p..,ştne duşüyarlar Fakat bul Ulerln rah1t ve huzurunu boz
ıenç memur, bir bayram ı:tia~, bir' makla çıkırmıya çalışırlar. Bu hal
bağ eğlence nde bu genç kadll'.11' lerde tahakküm, hasret. kıstıan~

•örüyor ç,,k be~enıyor, hemen !ık hııstahtı vardır. 

annes 1 nı göndererek istc1 iyor. ev- Genç kocanın yanındw.n geçer-
lcolyorlar ken ona baktım. Adamın yüziln· 

Deniz yolları 
idaresinin 
d:kkatine 

• 

Amerikalı ayan kızının, çok 
meraklı \•e eğlenceli olan y;.zıf:ı 

işte bu ,·azifE-yi yapmaktadır. 
Yalrnın e5tsh f;kra'arını aşa~ 

ğıda bul•caksınız. J 

Yaşr otuz beş\ geçmiyen, ktyı
feti ve hal ve tavrı ycrtndt olan 
o~dukça iyi dans eden. f.lrhoş O
lunca kendtnt id~ re edtıbllen bir 
orkck, Vaşingtondı, e•ki Türk· 
lt'rl., harem hayatına hen7. r bir 
hayat kurnıakta ıoı:~uk çeknl.eı. 

Fakat bu hayıt pek u1un . ilrn1ez. 
Adamın dimatı '\<"e göbet 11 za
manda yağ baglar. 

D o~tum Freddıe. lCkı ve is
tidatlı bir ııençlir, Az za-

m.:nda yük~ekçe ınemurlar ara ... 

K endinıi bildim bileli b1ı1.baın. sıncıa nıevki alacaktır. Fakat o. 
Ayarı. n1~Ms nde azadır. ııun k;jrısı olur;:;am öınrü.ınün niıl-

İntihap devresi olın yerden 11_ sil olıcagını ipt'dıdan bili~·orum. 
yet al6kı ve &evgt ile bahseder :\1a:yet1mde olanl;rla karılarına 

i te dün)·anıo en bd~'k de· 
mokra:ıtiıı;intrı i<,"yüzU. bö:le sınıf 

Ye dere{'e ferk,tril~ v~ hatır. gö. 
nül ve entr:ka ·& dayır ar .. k de
mo·kr::ı:sı es~lartnı boı.mıya ~lı: . 
mak yohında l"lyretlerlt doludur 

DedikodU!'U pek boJ olan bu {I. 

Jcm, o k~dar iç sıkıcıdtr ·Jt bu
rada yacııy11n e:rkekler ata:ttııda 

da. kadı::l~r arasında dı on n1u
kcddes emirden yedlnci-.!nl;-ı h~

ricine çıknl& · "''Jtetle ',;Önül C'ğ
lend rnliye çal ,e..,.lar çol<lıır 

V a~nglor da 3yantn nt\futu 

büyüktür. Kabine aıastrıa 
karşt himl

1
tavrt takınırltr, la

bii o:-iara ç-ördürecek bir ı,ıcrl 

olmadxj:r zamanlar ... 

- .\lla.h "ana trtndt etnra,·t.k 
bir ytr na .. ip t,,-ıe-... ın: 

81r otura,ta !tir ktlo ek9'ftt-tl Kı. 

'ırarak kab!IJ~ ttte hir drllkanh· 
n·n ~Orü~i~ı> .-;.tnH•.,iAP 
kltw-lrdr bolundu: 

~yit nıu 

- JJUrrhn .'\.ilahtan rkmek karnrrı 
ka~ bo1 ... un ~ 

Ydıii, koll<trı, t.·urup .. ıı ba(·ııkları 

JH•nıl>C> µt'nıtw.• ı ... ırık h,•lııdt bir kH .. 
dının 'erdiıtl ı•aralı ınukabtle..,iı 

lııraknıadı: 

- .\Hah e,·irıi barkını tahta.kuru· 
la'"' nılıuı. .,f\ rı .. ııırklerdtrı 
... ırı! 

ı~urto•r· 
Blrb.rinl çok sevrnı:ter, hayat- de karma karışık b'r his v• duy

larından memn,,n, mesut yaşaya. gu ifade bulunuyordu. Gözleri 
b Jecek'e'"-· N ... yazık lt• 1-..u Jyl an. bir adam öldürmüş gibi ~bit ve 
laşın fkl c ndn .. ra.stna cz~tı bir donuk bakıyordu. müthlG b\r sı
beli sek'lnde kart çalı ~rlyor. ilk kıntı _ lie bunalıyordu. Adalardan öğle üzeri 

kalkan vapur ihtiyaca 
uygun degil 

gibi ıörUtürüz. fikat a ıl yurdu- karşı bir hıımJ tavrı t•kınacağıın, 
tnuz. Vaşlngtonrlur. Ben burada .am:r~erile ksrılarınro etf"klerlnı 
ilk mektebe ve orta mektebe git- öpeceğiz. Bizimle ayni ıe\·Jyede 
tlın. Cemiyet h•yatına burada ka· olarlara ~elince yüz'er:ne a:ülc-

Ayan azasının korkup titredik. 
l~ri bir adam Vi:r~a o da mü,.te-ı 

f't"l.lfin klra:ı<"ı hatırd1kça. oto· 
nıohll kliık .. onu hırla.dıkça irkil 
ıne"'lndf'n gllrültüdf'ıı lıo,Jannı»dı• 

~ı nla-,ılJt.n hfr 3dan11n arka"f'lnd.1n 
... .;~ lf"nıti: 

günden 'b!tşlıvarak sa dctlcrinl ke- Zavallı adam, karısınd;ın daha 
m' or. Bu kara t.,a:lı ~ahın a- L>ct.er, daha ozOntülü tıJb;'e vtc· 
"3S1 )-ani kaynanadır Taze, gi!. danı arasında kalmıf, hayotınıR 
zel ıe!lııe ·apmadığıııı bırakmı· dUmec'inl bir defa elden kaçırmış. 
vor, onu bayatından bezdirecek tı .. 

Ada •·apur tarifeol hakkında •on 
günlerde okuyucuJarımrzdan flk&yet 
mektupları aldık. U7.erir.de dı.wulan 

nokta. BUytlk..-..n biri kırk ge<;r 
kalkan v&purdm'. 

rr ı 1rı. En ·QJıt ek Tonlardaı1" en ceğl ve a., tklarx albn!l ktı.rpn? 
adi barlara varıncara kadar va- kabugu ko.rnııya çalışactğız. Çün
o'nctonun her kösesini bilirim. kü bu gibllerln topu birt!cn b'r 
Bir madencinin çocuıu r.a!ıl k()...

1
- _ 

h'ptir. Kabine aza ını hic·e sa:"·an 
bJr a atıın. intihap dair "ndeo 
ge!cıı bas't bir vı tanmas kı,. ı-

(De\atnı a: 4, "\U: 1 d~) ( :!!) 

hale ıctirl~-or. Bu ZOTbahltıyta e. 
..ın !çir.de harabat! b r tayfun ha. 
lnd• .. ıp gidiyor. 

Sekiz aylık evlt bulunduklar• 
ırada kocasını !stanbula tayin r· 

diyorlar, e yalarını toplayıp hep 
bet'•bcr bur•H ıe!iYorlar 

Evleneli dsha tkl ııene olm•mlf· 
Kuçük bir çocukları da dOnyaya 
••'dl~! halde n hayet bu çok se. 
vişen kan koca konuşar k, anla.. 

rak, yuv !arına, s&adetlerıne alt 
haytrlı bir l"°'•s ılb ayrı·cn·ya 

·k ror ver yorlar ı: 1 · rl tltriye • t 
r ye birer lst da yazıp altına im. 
zalarını ıt yorla . 
~de laiml ri eı> so"unda ld 

Çaltnlmalarrna epey vak t ı-dı, 
be'lı:l çok geç ıaaUett kadnr bu. 
rada k acakla .. dı. Ona kocasmın 

eden ıelmec. ğl orunca, uzak~ 
l• b zc arkası dö llk orta boylu te. 
ı zce glylnmi• blrtııı gosterd • 

- lşt~. dedi, o da burada! 

Vek;Ji Maliye 
şehrimizde 

.ı. Ial~ye Vekili Fuat Ağrlııllı dün 
sabahki ekspresle An.karadan veh· 
r!mlzc ıelrnlJtir. Vek•ı Peııdikte 
inmiş ve dotruca l<O.,küne gttmi .. 
tir. Vekil, şe!ırlmizd~ bır kaç gün 
dinlenecektir. 

Sabri Oney İzmir 
Valisi oldu 

Haber ıldılımıza göre, Trakya 
umum mü!ettiş vektli başmüşavir 
Sabri öney İzmir valfi;g ne, Trak. 

ya müfettişlik ba~mflşavir!lğin~ Te
kirdağ valisi Saim Günday, DahL 

!iye Vekiılcll teftiş heyeti reisli. 
ğir.e Nıede val si Feyz; GUrel ta
yin edlmişlerdir. 

ŞlkA.yet sabipıeri diyorlar ki: cA
da1arda oturan inaa.nlı..r i<;irr başlıca 
ihtiyaçlardan birı ytrnekl(·rini evle· 
rt.nde ytyerek birde kalkan bir va
pura yetl\ll?l•k ve iki buçukta Köp
l"Ude buluna.ı·ak ak4am vapuruna ka· 
dar \Şltrlnf görebilmekbl". Halbuki 
biri kırk geçe kalkan vapllr, yük alan 
bir vapur oldutu için Adaya geç ge
liyor. dönüşte hiç bir ltlzuntt dayan
madan Modaya ufnynraJc vakit kay
bediyor, tarifeye göl'e Köprüye Uçti 
yirmi g~ gelmN\ llzım iken dörde 
doğru geliyor. Yemek yi)1p tehre 
inmek ve iJ ıgörmek lmkoinı ortadaı; 
kalkıyor,• 

Vapur tartfe1eri halkm 1htıyacını 
gözeterek yapıldığına göre, Deniz· 
yoıtarı ida"re.!tının rn~eleyi tetkik et· 
nıeslni ve bu umumi anu "·e lhli· 
yacı yft'il".C (etlrme81ni dileriz. 

mür tmu içinde büyür.e ben dı• ~ 1 
polltıka içinde büyüdüm. Her ne-1 a A 
vı aiyaal oyunları ve mcse.leler 1 ..-. ~ 
çok y:. kırda.n bilirim. • -.nwıWR\\1 

Babam. ortadan biraz yilk~ck • 

bir ayan azasıdır. Adı epeyce ta- T e v a r Ü t - I n t i h a l 
nınn11ştır. Hıkstzltklara kartı ha. 
rekete geçerek. herlte:;ln gittiği ~ A.\-aları tok ıı:Ukilr bltnıl'i ol-J tarıh.}Or» di_y..,rdu. Deınek ki S\tlar 

ttrar~n aksini tutarak dikkat: ken l!m:V rnat:a bf-rabrr •l'antt pt~·r· "'ldare<Otl, ı;,.~·"' 1khlnun Jlne ~.'o~lu 
di üstUne çekmiye uğraşır. Yalnız \•inin etrafında ..,O)lennll., olan lnti- olarııık 1,.-"· ı.t-.ını ıniina .. ip ;ordıi. 

;n~ihop ~eneleri müstc~na ... O za. hal ıddlalannın hiçbir k1~ıneti olnla· tlf;T'I«..~" Y.ı\RA.T.'.\L<\.K f("J" 'fJ• 

man dilini tutar, fikirlerini par. dıtını ancak bugbn 1 h:e anlamı' Deo1!z nu>hartobelcrl hakkında. ak.-
tinin fikirlerine flyar eder, hal- buJunu;\-Ol'.ını. la f"oıtikçr, tanıaınla~-u.•r nıııhın1at 
kla h~na g'dccc-k söz:lcr söy- Bana bu ~Uth&)'I':' hnkıılnuu \tten, ,·rrlH~-<&r. Bu nılliı11reilf'ltr. hafta!ıu·-
Jer Son l'eırnrın "!O Hazı ... n tarihll C'a gö~ttrllmeısl 'nı.: Ule n\oda olan 

Ev hayatında b~ bam çek,l~mez r.a:yısında ('ıkan R. Sabit imzalı "e rplr.ottu "ttrg11z~t filn1lrrlnr Mnr."· 
bır adamdır, <,"ünkli b·r düzüyeı..•Bnndan da daha kıı..a etek ohtr fil. O rilmltrde nıe!ttlıl. ha~dut. l't""\' 
ro? oynanıakl& ıne~ul olur. Evde nıu~» ba~hklı :ruı oldu. kızı tren yoluna kı"kı,- 1 ak bağlar 

Annesi, tlı:raba " lı:O!IlfUla·ı Bunların neresi dilenci 
kıı.ı tescil ye c:a rak ona trsa a Eüyi:kodada is ele 

açılan her bahse polit:kac1 dilile Bu )·azı, ''•tan'ın 18 ita.ziran tta- ~e 'katar ~on sUr'aU!e gelirken ö~\ le· 
karıjır verdlii rey içinde evet te 

1 yı~rnda çı~frnr, Körkadt irm:ah ,.,, <'e 1"rakırdı. cEy,-•h, ı.a' alh evlldl. 
v;rdır, hayır da ... Bunların nis- «Tll"larrufa ~., .\ok anıın ..... -. ba~· ezlleı<.•ek\. dtrken rıını blter. Vf'rtlf'd"' 
bet'n! ICBbına aOre lyW eder. hklı JRZtnın kt-llOtf' (ı}rkl&l'llt' hf'Ol4"n cSonıı g"f'lttek ha.tta:t ('ÜIHle ... 1 ~Örfi· 
Kahvaltı sofrasında ~cker~lgl :s- hen\en a.) nldtr. iki .)U.Lt ara-.ında nUrdl:l. Deniz ınuharebelerl te9liflcrl 
iemest lizım gel e koca bir nu· iter dilşUR<"e bakınnndan ba kadar de «fil n uçak geıni,lne on boıuba 
tuk ıriil eder \'C bu c nada kah- be.nz.erllk bulunına"iına ra""n1en R. lloabet «."ttı. neU<'f' ı.onra blldlrlle· 
\'esi SO~tır. Sablt'ln bir lntlJıalde boJunmQa<'•tı <'f'lktlr• dlJor. kf''-ılyor. Aradan haf. koca mı buJunm&z• d:re avutm 

ya gayret ediyorlardı. Fakat cenç 
k·dın şifa bı. -n•• b·• derdin acıoı 

e krvranıyord"' Koc r ev 'li 
even hır k dın l~i yanıyordu 

Hu yuvayı ba~k tar :ıa te•'tetm -

lidice rreşhur oldu 

H qdrldı'ln tntlkamını almak 

Df'SUO Çeko lova.kya'd:ı 
fJdlre ita.• 111 ttl:cklcrlnln kur· 
una 41zllrnt'81, kadın 'e (ocuklkarı

- lemttkll• kanıplanna J ollaa
m""ı Amerlkalılan ttldutmışta. Or
talıkta bir '.l..idice mlM!a dır &1dtvor. 
Oauteler;. clJdlt·t kbaba.o;,ı ülmedl, 
obedlllf<> k1"' u,t u • tllyvrlar, 

Ueçe.ı lı2rpte Bdflkad.> Alman
lar tarafından yıkılan I.omrant ~h
rı 1Jlf'rikslıtarın tane!tlte ,enhı"'
n•pıldık• r;lbl, f,ldlre ırlnJ yeni
den kurmak üzere thndklen iane 
defteri l«.·ılmnııtır. Şlkago <'l\'arıncta 
hJ,lrp ""-mı)JI ly.JJerlnbı llın ı· ı._:ın 

'apdao tr k&!la ya l.Jdice adı "e-
•Pml Ur. 

\ ın rika dPmll"J ol'u memur1ar1 

k~ndl ıır: lannda 75.000 dular topta.. 
mı lardır. nunımla htr bombarch- 1 

man 17ar l ııbıun&ını 1 r Udlce 
tı .. ıkınıo in lka.mını almak ÜZ{'tt 

Bttlın uurfn \ 1lhuıma ıuı ı il or· 
Jar. 

SERÇE 

Soc gt\nlcrde şehrimizde türeyen 
dilenciler, Emnlyel te~kl!atı tara
fından toplanmakladır. Bunların 
arasında üzerlerinde 300. 100 ve 
50 şer l'ra çıkanlan gorülmekle 
ve bu elbi.ler hakkında adli mua. 
ıne1eler yapılml.!tna tevcsstil ed'l-

l labeT a.Jdlfımııa. göre Denlzyolları 
ıdarelil. eski bır \'&puru duba diye 
kullanarak BUyUkada<IA fabrika ci
varında ikinci bu· iskele yapnu.k t~
s.av\'urundadır. Bu ~ne adada araba 
az bulunduğuna gÖ!'e bu ta.savyurur. 
bir arı onel talb:kl çok faydalı o
lacaktır 

Babam. politikonın o ktıdar tir_ ınuhakkak oldu una göre t:Paraıt talar ge~3-01': ttOn bonıb lısabrt t· 

yakb: olrrıuştur k:.. Vaşlnıton ha· gthl '.'Ok nıalünı 'e genJş btr rnM'Zll· d~n uçak gern!!il battı-. dt'nlJt~·er. 
ricir.de ya.;amağt ta av\·ur ede- da te,·arütlerln ,-ukua S"elebU~tl BJrkaç h&ft.a enra da: cBahnhın 
mez. Yarın. bir intihapta mat1Cıp gun glbf a<:lkW.r olnuıktachr. U'.'ak renıi 1 beş dakikada <k'nl7.fn 

ekted r 

K.ız odadan çıkorken babası arkasın
dan baktı. Çoleıte, ç!ftligi hemen hemen 
babası bdnr iyi tanırdı. Halta ç.ftlik 
kahyuından ziyade lşçtlerle m~gul o· 
lurdu. İKtlerden blr.nf.n kızı olan Th•
rese seneierce Colctte'in en yiıkR1 ark•· 
daşı olmuştu. Ko) lülcr, geı:ç kızın çok 
uğurlu oldugıınu denemiş! rdı. Hıyvın 

panayırlarından evvel mutlaka hıyvan
ları b r kere Coıettc·e ı;ctlrirler, cöste· 
r.,. erd 

ııomilli l<&rı.ına dönerek 
- Dıkkat ettlıı mı, dedi, kızın 

tavrı d tlştl Acaba bu oglar:larm 

r m' 

haı. 

tesl-

- Yok canım, aen bo~ yere !eleş ed•· 
yorsun. Bu Sairniae'ıların oğu!larını 
görsen sen de beğenirs"n. Bugiln GuL 
chardle'lere onlar d~ ı:elecek. Hallc"'."ı

ne d kkat e 
- Ben oraya g!tmtyeceiim. Valentl. 

ne, hayır g im yeCJ!ifm· Mademki bana 
hasta göz le t;>akıyorsunuz. bari bunu 
, 8 1 c ederek bu ı:tb a. garye'erden 

kurtulayım 
- N .. ıı sıer e• 6ylc yap. fakat b n 

seni r iki saat Jçin sttr •.emez ı·oı· 
~ z b•rakacaCım. Colette'lc ber•ber ora. 
ya ı tm•lie mecburum. 

Ora ne ~üphe va.ent re ... 1 ter 
• n üç saat ele kal Ben zalen sülhane
nın esapJarına b kıcai,ım. Sız s~clyc 

olursa; •Gelecek defa belki tıe- l"LAR lDARESL'lN KU.ı\RI dibine gitti» haberi ,·erlll.)o"r: Eliikl 
çilirtm.-. Umid ·ıe Va~ingtonda p!- Geçen gün bir arkllda,ınlıı.! «Be- filmlerin me-rakta btra\unak o;ıl.,.ttml. 

r.~k1eyecek ve eski ark~daşlarıııın lO~lu yaka. ..... kf'rlK'li o.maktan kur· J T4.TLIS~RT 

Yazan. AndTC 

kadar )'llp,lacak •ı!erlm var. Halta tw· 
ki de btraz. k:alkar, Bruycrc·deki harn,an 
ycrıne kadar da gıctcr1m. 

Valenl:ne yaklaştı. kocasının yatalı· 
ı: ı:ı ~enartzıa oturdu. Gayet genç \"e 
zuh bır hali vardı. G· ston karısının eli .. 
nl tuıtu. keyifli keyifli yüzüne baktı. 

Ba3 başa kalıp konuşmayı çok sever· 
terdi. Konuştukları şeyler hemen he
men •ynı dl. Fakat bu yeknasoklıkd1 
cia kerıdllerl için bir hoşluk vardı. 

Xarı kccanın ba hca mevzuları kız ... 
lcrr ıdi. Sonrn c·rı ik kilhy'2sı Roubi~ 
rıct'in yıtptığ münasebet..~7.l 'kle-r de 
7.eng•n b• lakırdı zemin tdı. 'Uçürcil 
mevzu \,.a1e ntınc ., so) u sopu idi. Bun 
tarın heps, ele avuC'.'n s·ğınaz klmstierdi 
Klmlsınirı 1 ac z rncmurlal-ile, klmis nln 
poı .• ıe mahkeme ile, k mis:nin hasta
h!ıneler ve dokto•larl • da 1ma bitPcck 
~ r iş , b: derdi bulunurdu. 

Bir lAkırdt l'""r-\·zuu dfl Gaston\.ı.ı:ı a 
lesflc ola darcınlığ•Ytiı. Bu d•rcıe.ıık 

A. ı;. YALMA. -

3-
baba ıntn Otümüne rağmen b'tıneınl~tl 

H hl~b:r zam•n bıtmiyecı:ktı 

Bütün bu mevzuları karı koca bır 
çok deb ar gorilşmilşler, konuşmuşlar• 
cJ:. Fakat ca&ıJ mu.sik: meraklıları şe,·
d·klerl bir parçap ezbere blld:k:er• hal· 
de tekrar d.r .. lerlt!rse. nwl roman me
raklıları biltiln teferruatını başından ~o
ı,una kndar bildikleri bir k"tabı z-evk'e 
tekrar tekrar okurlarsa; Gaston ve Va
lent: e ele bir ı;ok me.ut ç:ftl<r cıt>i 

'kendi aralarında ayn ey~erden bfth 1 • 

meyi "everlerdi. 

,,.alcnt'ne saat ôOrde doğru oturduğu 
yerden kalktı v.e g-ltmei;e hazırlar.dı. 
,~emeğin kccasınrn yatağtnır. yanlna 
çekmiş oldu!!ı.ı bir küçük ~asa üzerin. 
de yem şl &n ışajr ki bin defa tekrar 
eti klcri bir ba ı ko•. uşurorıard '!3u 
da çifLik k6hyasrnı JiÜnün b:rinde de
~ 9t mek icap cd~ceğı m"!' .C"sıydı. 

Guıchard:r:·ıerL1:cki çaya ':::! tme-k z: m•· 
cı ı;r,l ..,.. B · çay du\C"erı her J><"-

~embe yapılırdı. Rorntlli'lerln gitmeme· 
lerl hatıra bile gelemezcll. çünkti bu ~·y· 
lar, o crvarde. yajıyan ;nıı..anlar if;1n. haf
ıar,ın en müh·m hAd'sr!inl tcşk•~ cd~rd 

il 

Per 1ıord FraM1z eyaletler1n n en az 

tanınmış, fı-ı.kat en dikkate lc\yık olan

larından biridir. De~işik, hoş manza.ralt 

ve yerli çoktur Burada yaşıyan aha'l 
de iınal \e garp cyaletlcrJlk.n<!en bam 
baık•dır. Per',ord üç asırdarbcri lı<·· 
men he:men hiç deılfmemi~tir. Yalnız. 
~·olları ı:en~emiş •• çotal:nı.,<tır. 

Buralarda eski devirlerden kalına b r 
çok :tatolar vardır. Bun!arın; yuvarla.k 
kule'eri, arduaz kaplı geni.· dam11ı1:rı, 
parmaklıklı pencereleri He pek ho~ b ·= 

nl.at-1.ıraları vardtr. AralarındaD akan de 
renin kenarında ise yine bu atolara .,lt 
e!!:kf demlrhar.e:er :öze çarpar. Bunls
rrn bazı~ı har~p olup çokmil tür. O 
Dördüne.il Lou\s ı.amanında buralarda 
bahriye lçin toplar diikulürdü. Perl 
co•d"uıı e..kl ve asil bir kısım •ileler! h[o. 

1A bu şatolarda oturur. fakat şatolardan 
bazıları F"'nt:a lhtiliıı z•rnar.ınd.ı. ıcn .. 
,c:in noter1er ve yahut para sahibi 'kôy
Hller taraf'ndan satın ahnn11~tır. haııları 
tse Romtlli1 l~r ~ibi b ~r..a v li) et-erden 
gc:e a le1rrin e-:':ne ~eç-mlş•1r. 

(Arla..st var) 

- f;, inin y.ınındı-ı. •:nlı;-ılı, ~ark ılı 

bir ~.ıtl.ino ou;ıhr in":>&11ah: 

Ko~arak .(:'eçe11 'e blra'l Jlrrld<'kl 
hık..,f.\ e atla~·a.n birinin 
hw.kınaclığını ~OrUnrc kı:t.dı: 

- tn"]allah 

mu.a.yf'~~ıne 

~·cttda .. ~~ rU,ef<"rin 
utrar ... 1111,. da acclr 

* Uen de on ku"ru";> altını: 

- Bı-tba. du1lların prk öh,:UIU~·· 

Bc·ııl cif> hahruul:ııı ~·ı'k"rnıa. 

- ·"""11 ne ı., ~apnr .. ın '! 
- Gaz~~<'l_\inı. 

- ı\.lluh nıE'Vı:ounu 

dnr'\tın! 

kola;v bul 

n;öR KADI 

jşsiz k:> yık v ~ movuna-
1 ar Haliçten k:.ldırılıyor 

DeYlct ı:ınan!arı lj::etme i Y.Jrı. 

l c;te ve Galata arc p i ·ıe·c ı o~ 

nür de i~Sf1 duran mO.\•n:ı ve k 
yıkları b&..jka yE-rlcre r:aklcttirm ş, 
bu suret!e :;ab;nın maıızara_ı gütel 
l~tirilmlşt.ır. Esk Unkap~nı küp· 
rW.üniJn e. kal'J da nıünas\p blr ~·c. 
re kaldırfucak ,.c o ıaha da har p 
aöril c Oşünden kurla~·lı cak tır. 

(-TAK V İ M-ı 
22 HAZIRA .. 94? 

PAZARTLSI 
AY 6 - Gü.n 173 - lltl.'.ır 4X 
Rtı.11 1358 - JJAZlllAN 9 
HİCRi 1361 - Cemaziyel!ıhir S 
VAKiT ZEVALi EZASI 

...; 5.29 8.44 
ÖGLE 13,16 4,31 
lKiNDi 17,17 8,32 
AKŞA~l 20.44 12.00 
YA'l'SI 22.'18 2.04 
iMSAK 3.08 8,!?3 

Kılıç balığı file~i B u.-u.ı bizln1 \7en1kö~·ıu balık' 

-rı çok taz.e kıhç bahtı ~· 
tlrıll. ı-;ı kadar ine(' dllhnlt'r't" do~r:•· 
dını. lllra:ı unln. iki 3 uıııurh&J'ı ('ol· 
ka_yarak IJahkinrı teker U-ker h:lııl' 
ltuladını ,." ku:gın 7.t.)·t1nsağd11 ı.•· 

ıarttını. l.luı1t11 pek j).;th:ılı, ı.,.tcr ı .. -
teııne:r "'lrkt""nin if•ine bir lia,tk fıtl 
hardal ı.o,arak 1~1aJd•noıu ,(. Jl'rt' 
ln<'l' ıloğradıın Ü7f'rlne geı.d!rdlnı. f';I 

IJ.,ıjın lf'trar1·1.1. dllitn dlliıu doğr.ıırı· 
tını donaaft:<tt \f' .... u.talıhlılrJ dit 
diJn. ll.ınzara ... ı h·,':'· h.'.'7~cli :lı.~ Jıif 
,\·en.ek old..ı. Rir lıii.\.Uk tahah kı•'' 
dutla ıJ;,i Qt':M ıu•r;nıenılik. lıtlll f..-11•,. 
taullıı.. 

f, 

• 

• 
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A r.karoda bir bayan l \~!Ş.~'!fô\ifroT~j0{& 
Hava Kurumun:ı ~5U;'~~~~~/1..'.' ,,., 
5500 lira verdi · 

Askeri aurum 

İYASI İCMAi 
J a p o n l arı 

, Li~~:J~~.ı (") l uz 11aka!~ . .. ~ '~~~:~:~: ~::;~~7.~;~:~~: vu··zme yarıs'arında 
e ~r• r •5 binden fuıa csır •· f 

Yazan: l 1 ~ be • ıı U Kurum şUkra,Jarmı bildiriyor. i 
basan BO!!AN ıınm•lt'r. 1 <BAt• ı ı,...ı.ıeı <=> L 1 b B k b ıt ıd 

1 R us ya ya 
saldıracak'ar m1 : 

.. _________ _.! Ycnl~n İ~gdlz l<uvvttler. do. ıı .... -n.tıDde duı:ı>:ra dotnl çekilmek- avo, mühim ir ey oz ı·rı·ncı O" u 
Biltiin cephelerde I tuya docru ı•ddetıe takıp ed.tm~k ı tewrıer. r.utu'c söyle: y:cek . 1 

j ~~· d KianJSid• deba~~Y':'.n~:g· r:•n~== Vichy, 21 (A.A.1 - HükOmet tefi' 

Ş 
lnıali ra .. ffik'de Alf"outıeııne r ıa ve Birelgob. de tarafı- t isttkınıctlnde ~ M La li alH 

mtz.dan alınmıştır. 1 yorlar. · va n yarın ak~am mah sa-
aklan etrafında Jıt.pu ... A· A'ırtaft1ıtr Mıs«r h&ldudtnMta g-eri 1 Japonların. bul'ala.ra gıreb:ln1eleri ~lle 20 de. b~tUn ~ranını: radyolart-

rnerflran ı.a ...... deniz muh•rebeM di'Adült-r tı:ln kullandıkları ana yol olan 700 
1 

e yayıJaca:k onemh bır de~ yapa-

ll;lli dıevaM etmekU!dlr. .Japonlar Lôndra, 21 (A.A.) - Ltbvada kilonıettellk Kiang.,i • Tchekia.ng de cağı resmen btıdirilmekledır 
bava • deni& h&klınlyett koranıa· Alman kuvvetıert Mısır hudu-dun~ m.kyolunu kolayıco kontrol edemi· M ( p A k 
lhkJ&rmclaıı llçt\n<"il bir adaya ıo..- kadar geldikten sonra geri dön· yeceklerini aDl&d,~larrna 'Uphe yok. oreşo eten n Ora 
.ıı. - \!lka...,_,.,,,ı ... ıır. Böy- ınüşler<h. Bunl•rın gayeııl, Tnb. tur. ; Büyük Elçisini kabul etti 
1e Mr karekettn artık ook ~iç ola· ruia hocum Y~ya geride kuvvetle- Vf:Ji. :?1 ( A.A.) Japonla.ı: Port, y· h 2 
eaıı... a ı~ lm•ktadır '11\erJkalrtar . . . ıc .r. 1 IA.A.) - Marefal Peten 

•• 
0 -ı1 

• • rıru t.Gnzlm etmek olduğu sen ılı· Mol'eabv ve Port Dılrvıne taarruz dU F 
tezst,.lll&rda 1"'41- JmUnde bulurum , . ;u. Bi T k haberi ııon n raneanın Ankara BUyllk Elçisi 
pmllert w:atl İ'enıl 1 olarak denire yor. ~·dia da . al edüelf 1 ~tmış~:deır.46 ~Utt:fl~o uçağını~ dil· Gaston Bergery'yi kabul etmif ve öğ-
lndlnnefe kan1r verm1,lf'f' ~ 1,1 o Bert ı ~r:ıdUgünU bildirmektedir. le yemeğine alıkoymuştur. Büyük 

I•- " b 14 1 d in, 21 CA.A.) Alman or-1 t elçi bır k•• m•- -ra va··•ı-ı ba .. ı-

Ş eref 
müsabaka l a rı munfazam g ~ çti 

s t ad ı ndaki atletizm 

J.slaııbul :su SpoıJarı Ajanlığı ta· r ı Fuıı.t ıBe,tK07.) 2i.38, 2 -
rafından teı-tip edilen mevAimin ilk Mahir (Beykoz), 3 NPCdet tBey-
yU:cne yarı~larr dUn Moda. yüEme koz). 
havuzunda. lntizanı altında yapılmış- l.l.u topu: 
tır. BUyUk bit· kalabahk tarafından Son olarak }crınızı ve be.yliZ ta-
alıtka tle takip edilen bu mU~abaka.- kım a.ruında. OrJuının hakern ği al· ;ro - >-ürUtnM"e;e 8'f nll'J ar ır. d 1 ...,.. ........ -..-.. ,... .,., 

u art ba~omutanhğt, Tobruğun, ~ na hareket ed-·ktır· . 
~IDde Amerlkahlar. ttonanma· ' h k --
..., M7lllr eblkll~nl faı:la>Ue ka- Ba.rdl&nın y., Elgobinin işgal edil-i Reisicum ur oşu~u 

dltlnl blldlrm;ştır. ı 
patnut ve büyük blı' ha,·a donan· (Baıp ı J...._) xx 

• 1 lar me\'slmin llk yarışları olmasına tında yapılan au topu mUsaba~iası 

1 
--:=------------...:... rağmen yüztl<:Uler arasında. geni~ blr çok heyecanlı olnıuş Ye kırmızı la· 

Ruzvelt - Çörçil al&ka uyandtrmış Ye denizin adama· ! kız bevaz takımı l -2 ınağltap elm !J 
nıua viicude seUmıt, ohu'aklardır, Londra, haberi teylit .etn1iyor 

Londra, ıı (A.A.) _ Reuter A· 
1 rinlizde büyük bir allka uy&ndırı

Çloln fark sahil \'llıiyetlerl•d.., 0'+1·• bölce'ü Japonlar tar.tm- JansıQı:ln askeri muharriri, Tobruk I yordu. BugUn öğleden sonra g~}gede 
dan .__, edlJm'-ttr. Japon ordu 11 ltalestnin bu ıabRh te~lim o1duğu 'ı hararet 37 olmasına rağmen hemen 

..,.._ "' hakl<ınd k' 'h dd' • 
"ha '-illyf'tfn rf'nup tıah ında hulu· d' kada 1 mı ver 1 tasının şım., bUttin Ankarah!ar at yİlrışlarmda 
..., kJanpl vtli:,..•ttne sıro~ ııer- ıye ar Londrado !ey'! <'dilme-

miş o1dutunu ö"renmi.s+ir. Bunun- idiler. Hipodromda. belki 15 • 20 bin 
laaefe ba,tamı,tır. B1111anla hfora. "' !il'. 
~r et.rek doj'w "·• ,~~ una.bt la ~raber bu keyfiyet tamam~n nı kişi vardı. ).(Uşterek bahi'5 gi.!Jeleri 
Çllll\e devam Nlen Japon lk>ri ha- timat dışrnds. görülmektedir. Son mütemadiyen dolup bolf&.lıyor, her
•el<ell, Çin oyalama •lrat•Jlol kar- Alman tebliğinde Tobruktakl gar- kes btlyük bır alilka ile ReislcUm

"'"' 8fır ı~ .--. ba ni"°" me~udunun 355 bin kaclar hur k°"'sunu bekliyordu. 13 atın IŞ· 
J'li84Mı Japonlar vakit ka,-be-1<- oldul!u tahm;n e<ll!mekte idi. _Bu tırak ettiği bu koşuda birçok kim· 
te ve kaJ'lfllAr \·ermekUdlrlf'r. Bu rakkama inanılmak ıazım gchrse j 
ıv&:d)et büyJe devam e-ttlkçe, Japnn· prnlzonun gecen sene o1duğu kti- aeler hey«ı1.nlarınr gtl~ zaptediyor
..,,.. 18 • 14 Jtnftada yani kıp ka- dar kuvvetli olrrıadığı dilşilnülebi· eJ~dt. 7 yaşında olup .,imdiye kadar 
cl&ı> ()it.• • Ktng"e 'YU'rnal&rı ve lir. Mihver 25 bırı esir aldtiını b11- tkı defa bu ko,uyu kazanan Roman· 
\fareı,aı Ç.an·Kay·Şf'k"I ulhe mec· dirPyor. Eger bu doğru ise gs.rnL 11m tarafdarları pek ~oktu. Romanw 
bur ekne1erl k&J)ll d~fikllf. ron MeVC1.lduoon arelmış oldtığu sa. 4-0 senedenberi cokeylik yapmak· 

Bu Anda Japoalann "'l~arlde teeyyirt eder. ta olan ve halen 65 Y•tında. bulunan 
bôşilk ı....-.·ot topladrldan , . ., doJu l\lllt- kv.vveüerl )!)sıra dotru lhsıın biniyordu. All.,.h ve Çobankı-
re~ AJman taarnn:• ~lar yilröyor zr llzerine de pek çok oyıuuımıftı. 

görüşmesi 
(Baş• 1 incide) 

Çörçl! - Ruzvelt görüşmelerine 
Amer'kan yüksek: subaylarının da 
lfllrak ettltlnl gösteren. h'ç b1r 
bellrlt yoktur. Bununla ber.a.ber 
görüşmelerde donanma kumanda
nı Amlral King'le ordu kumar.danı 
Gentral ?\'Iarshal hazır buluruyor· 
lardı. 

Iiby.a lha.re-kitı Jk>~ncl ı>linda Cın1ıı: 

kılh ısrnmauuş olmasına rafnıen tlı·. Gelecek hafta yıne ~1.oda havu- ı 
muhtelif klUp ve mektepferden 68 :ıuııda yUuııe teş,ik yarışları yapı· 

~~rcu mü.~abakatara lftirak etmiş-l ıacıtk.tır. 1 

tır. 1 .. b k 1 Kar~ıl""ınaıar daha fazla Beykoz At Etizm rrusa a o . rı 
klUbU tıe Haj·daı·paş,a ll!eai, yüzUcU· Beşiktaş l:la.lke,·ı tar .. fında.n ter
leri ara~nı.da çekl,melere ebep ol· t:p edtlen atletiznı ıull.- abak ·ılar ve 
muş ,.e me\·sin1in bu ilk yarışlarında spor'if oyunhır dlln Şete~. stad:nı.I ... 
Bt'ykozlu yllı.UcUler ~erek biiyük.Jer- bilyUk bı.r fityini kUtleşı 0;1Uııdt ın· 
de ve gel'ek"e kUçUklerdc rakipleri· tizan1lı bir şekildt· yapıin1ıştır. 
ne tefev\"Uk etmı,ıerdlr. Suların 0_ lt>tiklAI ınar~ı ve bayrak meraal· 
g,ık olm&!H vUzUnden vUzUcUler faz41 mlr.t nıUtealdp ınü!l1bak: lara. geçil· 
la antrenma;ı yapama.~ıalarına rağ- nll~ \'t• afa~.dak nt't;ct 1 ahnn11•· 
ıntn dUnkU yarı,ıarda ~fahn1udnn t'l'' 

sırtüstUnde 1.li.9: lbrahinl\n tOO B:ı3anlarllll 80 nıtlrtı 
ı loci 11.t; 2 Çanı nıetrede 5.51. 2 tik dcre<.·elerl ,ay 'lı 

dikkattir. 80 nH•tre ınuui:th: 

netl<'t>it"ri 1 ı _ Strat ad:o; l.\!'ı, 2 --
3 H.Clye. 

J\.(ü.iabaketlaı·da alına.o 

•ıraeilf" bildiriyoruz· 
100 -.rt>eo.t: 1 <..iüllt" aUna: 

RaJiı:. 

ı - Ra.ur ıTak!Shn Li~t .. ~l 19; 1 ~erırıln 10.tP 2 rapa do-

YM.atı: ~f. 11. 7,~T 

A lnmn • Rır-ı harbfnJn ilk -' ıl 

dUnil.ınü 'ıra.,ındıı orta~ a 

bJr rha~et 4,'ıktı: dap.onlar R.,..,lar:.t 
flialdırac:aklar ... 

iki tarafın birbirint' kRr-,ı )te~· 

ledl~ dil~lll16nhk baıkıınu-.louı bi 
rhayf'le görf" ,.ozu kail~llı lna;ı;ına"
ealzdtr. ra.,lflk ~alıUlerlnde nu .. 
larlıı Japonlar ara.,ında .. 8 y 1, 1, 

nıeııtaat ve tfl1el n,ykınlıkla.ı·ı \.ar· 
dır. Bu yUz.df'n dlin d(h ti~uhılt.·r 
dlr, bu h~\rpten &o11ra nıdı;.tert-1. en1. 
nllrt kurnıa.k lnıkKnı uJn1aı .. .ıt. .) a
rın da dO\ Ül!"t'1.:cklt·rdlr. 

Fakat oa .. ıl 1939 da blrhlrlnlıı 

~ iU.linf' glilmfık \"f' do""ıt gihl g;ırün · 

ın<"k .\ln11\nlarla Ru .. h\rın l~lıı.· 

gehni., .. ,., bugbn ıle- Ru ... 3& lle Jıı 

ı•on>·a, kar,ılıkh ınt·nl.ııate lla3ana11 
JM.lancı bir nıötareke h.ft.llnde bu
lunu.)orlAr. Jktııı,J d~ bııı";ıka taraf11ı1 

Olf":'C'Uldhr. f\frbirde bofu':'nıa.'J 

gt>rl,\f" hırıı.kınak 

:gf'Jlr. 
lki"tınln de ı,ıı ... 

Rll"'IR.rın ı·r.ak 'ar1'ta hik'ıun. 

uKranıy,, .\lnutnlarnı f'L..nl<'Jl;ır

f'lht'lte )'MI" 'Urrr. Bunu l-t'ınln ki ı 

Tok~·odR t•lden c-tlenl ~ aphk1:ı r 
.Aınerlluıo do 

ba~mu, :llıuı<,wrl<I.-• Slblryaya Lo<ıdra, 21 ( A.A. l _ Libynd•kl Nihayet k<>\'U bafladı. Romans, Ali· 

dır•atldarı hıoldnntla 7•1'1an lıa- variyet hakkında ta(fJIAI veren Lon l 'o.h, Çobankızı ve HUmahatun il· 

berter J&ponyaıuo PMAlflk'de ve Çlnw dra radyosu, mihver kuvYetleri- rasındaki ~etin bir mücadeleden son
dekt ritat~jlk durwn."4!1 •YP• .. ,,_. nln timdi l\.ltsır hududuna doğru! ra Romanı UçtincU defa olarak Re
nlenıektedlr. ıl>aha gf"çenlerdo nuı;. yürüdüğünü ve Bardlaya v.ardrgını t ı!ictlmhur koşu.~unu kazenmağa mu
ya, "•JlıOnyaya ~•k•ltn adMı iMiM- bird'll'mektedir. 1 vaffak oldu. Çobanktzı ikinci geldi. 

Londra, 21 (A.A.) - Libya ha. 
rekiltı bugün de iklr.cl pJcinda kı:t.ı • 
mıştır. Günün en -ehemmiyetli h3· 
dlsesinl Çörçilin Ruzvelte yaptığı 

z'~·aret teşkil etmekte devaın edi. 
yor. Bir cok ıazetel-er!n mülali
asına göre, Libya meseleleri, lk1 

devlet adamı trasır.daki gUrü*me· 
lerde ikinci cephe meselesinden ~on 
~ tetk'k ed'lect'ktir. Sunday T i. 
me~'in yazdığı gibi Libya zaten 
ötedenberi lklr.cl bir cephe te~kil 

etmekte<fü. Garv n·ın Sunday Eks 
pres'cı.. bcllrltiıii gibi en mühim 
mesele gemi kaybı meselesidir. L 
çinde butunduğumuz yıhn ilk ya. 
rısır:da batırıl;n gemiler yapııan

lard&n fazladır. Buna kar ı işe dü~ 

man kaybett:ğinden fazla deni.-lt1 

2 - O man (Bölge Sanat); 3 Ne-c- pulos. 3 1o·A-tma. j 
det tS11.rıyerı. ı Oir.,k: 

naıınut"tının \t~ ha'a ku\\ttlrriniı 

)ı•nidt"ıı ba~ktıldırnı.,ıC:a. f;alı}tııtr 

hir !'oıraıda U.U"t) a ile tutu<:-nıak .ı 

c·ı.ı.ha Ja1t0n~anın l":-int" gelC't"ek mi 
Ku ı;ok i';IUJ)llf•li(tlr, ('tınkii .\.tııt"ril..:ı 

hı).\ an•l••ri, Jı.1t10n}H~ a hilC"unı lı;i11 

hu "a.)t'<lr kıymf'tll u .. t<'r ele gt~ ı .. 
ret·elder 't ,\. nıfrl:ka donanına .. ı d ı 

barttln ı.tJ;ırlık nırrl.:rılnl (tnubı 

Pı1'ılrll..tı·n ~lnıali Pa..,irli;t" ıutl~lı·· 

derf'k Japon l arı tf'datılı bir dnı-u 

IH<l .. okabllec.•eklt>rtllr. 

100 "M"r~t kı\c;ükltr: !"erm.n ıs t9, 2 L•nıbrop· lı 
l Ltı.zo CBl!ykoz) 1 1:-1. 2 \o..::-. 3 l'Kl.ılıa. 

Cer,1'ir. tBe)'koz), 3 J11k 'Seykcı.:L \'iik .. f'k: 
100 , 1rtü14tü: ı Strati:"ldis 1 20; 2 - n11roı., 

\nıt.·rlkulıların ·rok:ı n,l u boıo 

twrdnnan t·tn1elerl J;ı.1kHllart kıır· 

kutnlu':' '\P ..ar.nH,. .\ ntf'rlkadıı ı ... 
bü)ük bir ferahlık .)~ratnu~ıı 

Bd:rlt ııldu~u halde ,\ınN"lkahJ;u 

hu hUt.•tıınu lf'ktar rı.lt•nıt"tnl';tlt"rdlr 

( linkU hU<·ın11u .. ıH·•k t;I) ~art J:;"t'• 

nıilertııdt'n ~a.vatttttrJer ki bu uınıı 

nıf"IA.ft·lj)r l\·iııde l"emllerl datıt 

nnila btuık avlamak itin Pl8"&fa,.. 
• k&tlqj blldırmı,ttr. Rmya böyle bir Kalhlreye &'Öt'• 'JUlyet 
ha-et ı.ı...ne.tıtı kadar ~aponJ1l- Ka!\ire, 21 (A.A.) - DUn dUşman man ha.tlarnnıza girmeğe ve bu hat

lar k;i n<le büyük bil' bOIJeyl 11eaı et
mete muvaffak olm.u,tur. 

1 -- ?tfeh.ınııt <Hııydarpıı. -. L.) S Rttdiç. 
1.17.9; 2 GUltekln fBE"yknı.L 3 t~rkı"kltt'dt• 100 n1l'lr~: 

bttyll.Jl kuneU~rle Tobnık tnüdaffl.a
Şahap (Beykozı ı Do~un 16.~. 2 .. 'f'jMl. 3 -

:n.ıa da bundan lçtlnap etme~ı Dlf"R· 
faaıt it'abtdır. FallRt Japoa,.. da ıına hllcum etmiştir. Kuvvetlerimi-
~y;ı ""''""' olduju k;lo, iliyle zln azimli müdafaasına rağmen dllş

•!OO ınetrt: 
1 - Ra.stn (Bevkozl 44 2 Be· ... Muharebe devam ediyor. 

J.luzatfer 

ıruu. bir bartkete (lTiftmeel ha· 
tıra Sl>lebillr, 

Dota ..,,__ -1.opo1 .... 
ba...ııe.ı bUWa "'<ld•üle ...,...,. ._ 
d" r 

lYOr. AJRllıılın.t.r, hf,·~pol koyu.. 

Y.pmlya muv.ff•k olmuştur · ı ~ Do~an 2-4.2. 2 - :S-tJıııt , ·"> 
... · f hiç tBeykoıı; 3 .. o\.11 (:tı'eneı bahÇf'I b 

'lt~~da ı'ttllltbuatuun tefsirleri 100 kurba~ahulla.: ~lıtak:di9. 
Ottava. 21 (A.A.) - Ofi, 1 TeYflk iBeykozı 1.29.~. t l!OO mtlr<: 
Çör ili B' ı-ik A 'k · ı Hatavı. Ahmet 2.fi.2, 2 ç n r '-ı merı 8 !!eya- Ahn1et \ Be-ykoz) 3 Tarlk ı San- ı • 

(B~ı 1 h•dde) •-« \olarak lkı cepheli bir harbin ktıl· hati hakkında tefsirlerde bulunan yer). ' Ad·ıan, 3 'iileymal. 
K "" b " b 1 1 ı 1;)00 nıt"trt': birb.ltbi: te_Qeledfktcn t"Onra taze 1ct'n sırtına yUklenmişttr. an-.ua asını !l'unun a,. ıçıı. C· 6& k• ....... •1•'"41 lcu\"tlk lfl-e t - R .ıt i.29 1 2 Hataylı Al 

bir kuvvetle oı-t.aya çıkmak v~ı bebtni t>sa!' cephelerdf'ki duruınun 1 Suat <Beyko~) 41.2. ·~ 
- ınct, 3 Ke:<eııakls. 

bO,,.Ok zahmetlere glrmeden ken- Rusyanın t k tıl naziktifinde görmektedir. Mı.1atafa, a H.ıdton ı 8t')•koz ı 
dl hes.abtna tnhlsar kurmak, Rus. şe 8 ma.sı, bir çok Ottave Journ;ıl şöyle d·yor· tOO .. t>rbefijt: "4t8 n ı~t rt": 
Iarın işine pek filA geliyordu. md ıllleU.ıerl için harbın .manzar_asınıl Dün Lor.dra radyosu Libya cep- ı. Remzi 5!l.1, 2 

eğ ıt rd Almanva •le t lt 1 lbr11.hlnı (BeykvzJ :.ı.:>-t.2: 2 Sill<!ynuı..n. 
Bir taraftan olgun meyvalar. • .r ngı ere ~sindeki durumun naz1k1iftnden 

• 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Adnan, ~ 

1 

ınak 'f' t.foılllU •. f')f' dn';'urınfii l~lrrı 

ne gtlnW"t. 
Jaıtol"lar Ru,.,)Rr& "ıllldıtııra.k fl· 

ıurlaroı.a ,,merikrıılılara ar•) ıp ıh 

huh•nn"1ıkla.rı f1r ... at1arı \erınl~ 11 
h\ı·v k1.ı. rdlr. 

S vıl 
leri 

bır ek ı p şoför 

kontrol edecek 
1 Şoförlr;>rin mlı.şterılerder faz\ ıı 

0'111 fimalJDd.€-kt a.. ta1ııll!mat1a1. 
y...,,.,._,,. ~ bu tt~ lıA
lM. muka.'femet eden R• n~ri .. 
nl b1.rtt birfll' dU,Urnı• .... ·ret e· 
dtYorlu.r. n-1m.tahk.-ın mevklht C'P

nap ~ne ..,ı;-, ı.......ı. JI• 
mok.venıett heııttz bo7-8lrnanırft.,r. 

Razı l11f1\ 71M-r kaybedMa Rlftlılar a· 
dna aıı.1un muka -em~t e~ı .. 
fer. 

rah6t rahat toplanıyor, bir taraf- ve Amerıka dötfiıürken. kalble- ve Rusvadan gelen nazik haber- Tugrul (Beykoz), 3 N°E"Çdet IHll-ı (}Wlf'; 
tan da pek icap e~ikçe Almanlara rlnin hangi tarafla bera~r oldu- !erden ~ ... ıklıkla bah.etmlşt:r. Bu t•yer) ı ~lllı• ıo.:,; Z 

Kl.Stııaii:L!,, para t ?t~me;crt ve> pczarlıkla ınü 

kavuk sail'yorlar. ikhsadi yardım- iuJıu kestirmek güc olmuyordu. .ş«rtlar altında bir çok kimse1er '?00 .. erbt-"il kU\·lıkl'°r: 3 ıı:ıtt'pa., 
tarın arkasını kesmemiyf' dikkat fak.at Rusya demokrasi tarafına Çörçilin yeni cephenin açıtmaaın- 1 1 - Leon CBeykozJ 3.03. 2 inal '\'lik-w'k: J';'O :.! S' 3 ediyorlardı. Almanyanın böyle ra- katıld.~kt~n sonra i dei'şti. Rus· dan ziyade mevcut cephenin takvt- <Beykoz). 3 - - I:tero (Beykoz). l - GOner - .·ınan, 
bat bir müna~ebcti bozarak har- ya, hurr'iy~U inkir eden, başka- y~i hakkırde görüşeceğ'nl düşü- Türk bayrak: Lt;·:~~: 

teri almaları hUdi~e'erlı1:n son gür 

lerdt.• arttığını ~Ör<'n F.ınniyet .\1 

tıncı ıbe- müdürlüğü. munhası. 

ran bu lş'er lak,p etnıf"k Ozc- ( 
bin ortaa.ında Ruıı::yaya sa,dıracağı lRnnrn. 1$tıklilini hiçe sayan. em. n\lyorlar. Cörçilin ziyareti bize 1 Fuat. Tevfik, \·edıt .< B~y- l GUner 6.;J:'i.:l. 2 
hatırından ge~·ebilir miydi? peryalıst meyiller gösteren b:r sis- harp durumunun azami derecede koz tııkımr) 3.-10.2; 2 - Bedrı, Ne- :!\1:uzaf(er 

N'runık, ~ivil bir kontrol ektb teşkil 

t~m sahibi &öründüiü için ~ 90el naz:k devresin!'." girdiğin i gt;ster.t jat, Mahrnul (Hayda1·pa,• Useı;f la· 3 Cirit: mlşt\r. 

çlnde. 

Bı.ı arad4t yalnız bir giı. 

müşterllcr1nder. faz 1a p· 

Al-•I• •-ide key alılli• 
"·ardıkta• 80n.-a, rerf'k '8rl ,.f': KC
rek.e t}81ir cenuhundakı Ra Mf.'\.'• 

zllertııl topçu •le\'I altında tutabl
Jlrler. Belki kU(otik deni& vaııııtalari
le ke)ıı ıeçe,..k lj<'hlr dot-"""ld 
kıyılara çıkmağa ,.o bö~ ldik~ <'e
nup nıtldıı.tu oeplıNiul gerldea 4ii
~tu.nete te,ebhllıl ed..,.,ı.lerdlr. Ba
oonl& beraber bunlar çok rfir ha
rf'lr tle.rdi r. 

Birdenbire n~ler oldu? Alınarı· bır çoklarının aklına geldi: mektedir kımı) ı _ Kemal ;;f.'41 "'Yf'ni Türkiye 
ya, Flnlanda htrblnden cesa1tt - Acaba zararın h~flti hangl- in.ı+tt«reôe AJn("t'İk:tn k.ıtaları da Türk ba~rrak kü\'ükler: rekoru), 2 c~vd.et, 3 ~i.lha. rtı stet\ig:i t sbit edı'cn 55 fOfuı 
alarak Rusyayı kolay bir lokma fl~en g~llr? Acaba, İng'l1tere ve ?&r t l - Levn, Muı1taf41 ~ LV,o tBeykoz !\-fü~abı:ıkalarda derl'<:e ahı.nlara )tld1rını cezasına çarptırı mı-t4r 

Londra, 'ıo ... ko,·a.3·a atfen H&rkof 
d9*w1UJM1& böyök bh' m'I• eltc•t. 
baftadığ11.u haher "·eriyor. Jmanlar 
fflU'k<>f dot;u flmallndokl k...ınNle 
bir Rw tiHnettlnta ıı..,.oldıtıaı ve 
büyük bir k:mmınuı yok edlldlğinl 
bildirJyorJ&r. Alnw.nlar, IC•rkef -
l.ı.yum arMuıda. l>unf'("l g('l('enı('J1n· 
l'e, bf'lkl de daha. şlnıaldtt Bit"lgorod 
bO tndea IMr yol atmAk ietenW.· 
!erdir. BlelKOrod demlryolu do. Cup
j&llJ<•a hwnektcdlr. ~11<1 de bu ı.. 
tikarne~ Uertetnf'k ,.f' <'e-r"e.)1 y&· 

.raralı: Don(ltÇ boyundaki Ruw kuv
vetlerini ıını.ıdea ku~lmak llkri
aı (ildüyorlar. Fakat bu b&J't'k•tın 
bllJ1Uı;: A.hnan &aarru:w olmuı mnllı
ı-e1 değildir. 

mı sandı? Amerikanın harbe gir- Amerika: Ru~yanın yardımını te- Loodra 21 (A.A.) - Dün ak- takımı) 2, 2 - • Rasin, Harıton, Cen- H ılkevl bafkan! tıuafı:.!l.datı ıuuhte4 I Bundan soıu·a ikı dıefa cezaltı. dırr 
m.,...;ne karcılık, Ukrayna zahire mln. 1çin k:tndt J>r'enıtple-r1n<t 1nklr m •çıila vurulduDuna göre, ~i· ı giz CB~ykoz te.'kınu) · h·• ı ·oı.. nmtftıı 

"""' ,.. .. ., OJ 1 Ht ~ı~·e- e1.. kı.n bJr forüa t·lfnden chlı~ ~tna 
ambarlarını. Ka.fkaşya, p trolleri- et.mı~ecekler mi? İı;;ter istemez kö- mal İrlandada olduğu gibi lngilte-ı Kule atlamaları: 

tü b·r u la ı ·t · k k t ı ---------------------- .m~ini ~ınn,.,pı da k•rar ıtt ::ıt nt, Rus t:anayiin; ele gcçlrerek . z ma YO una. a:ı mıyece - ırede de An1erlkan ı a arı vardır , 

muvazene kurmak ve uzun bir lor mı? I .• bunlar memleketin hor tarafın-ı T b k t slim olduktan sonra alınmıı ... bu U<ulün t•Hl kin 
harp için hatırlık yapmek ınr Is· Cr!ppS Rusya~n döndükten da yerl~~~.iştir. Bu kıtalar ,\tlan- 0 ru e b•ilanmıştır 
tedi~ ltes,n bir b rt!I' gu"verclnl sonra söylediği söı.le-r bu yolda t kiıt_n buyuk kafilelerle ,;elmi~ler. 1 (/l I~ bö,"~eı' çck J. m,~k nl.ecburıye. T ( k 

., kO k 1 k ' 1 tt ')'hl (A"" .. l l fnt_>jı:ft; "1.i'Ü ı.., . a' ı' f
0 

geç ı'rm e 
dl i r LI arı ço hak·t gösleri~·ordu. dJr. "1:ükemme sure c sı a ö.tmtş ---ı . 1 h' .-•ecek ,.0 yo.hut t'1 kuv· I 

ye ngl11ereye uçıırduktan •on- ı li ı da k ldılar tın """~ 
iç:n 

gelen 
meb'uslc. r 

v~ tf'("hizatlandırı tn 1f bulunuyor- nında.n hay uzak ar 8 . • . t' d ..... k ('Ok iltıy1plar vermek 'I • b 1 
ra Rusvanın oırtından A l S R h tk k t ı k b'I A\ •-uvvet •rl '° ır. en ..- · St C n •,,.· O ' "' ng o ak- us arblnin ilk yt1dönUmünün lar. Gelen .Amer en ı a art .!-':on· Bura mu a 1 man "' !edokBrJığını göıe 1ı1lac.aklır. fngi. 
.on Alemile barış kurmak ve Al 4 arifesinde tngtrz _ Rus anJaş:ması kQnunun nıhayetlerlr:e doğu !ô!ımal de : . . 

11 1 , ·çtn Libva ordusunun de.1iz. 
manyavı bol·--·kll" k ld . ı· k _, d ·ı . h•. tı k•ı· ı er ı . · ~ ... ~ &e Br$r dün- o u. Bund&n evvel Stahn defalarw İrlandada bır ıınana C1 mırtr ır. 1 ,.. Kt"r:dı er• J.Ç111 l'" . i d ik all ınıık lıil te.s'rltrlt" bugün 
yarıın kıt:cı mcvkllne yükseltmek la vakur ve itimat uyandıracak nu o terihtenberi kıtaların ge1n1E"< meti olan ~tı-atejik bh- m~\-kt k~- iç~~ hc~ıer. hemen aayrl nlümkün BU:yük Mıllet ~Iee1i ce .a..~1 
mtlmkün olaC'llftnı ml sandı?? Yok tuklar söyledi. sonra tilıin ve fa- devam etmi~ir. ıandılar. · tosun tıçünf" keidar ~·az. tatlh y pı • 
sa Rusyanın tecavüz ha•.ırlık1arını . ' h l . ı ~ d k tl -n·n ikmal h&le gtrmi~tır 

"· lan meseJc-ler hakkında Rusys. ile Amf'rikan arp gemı erıı n me-v 2 - n.en i uvve erı ' Tobru"Utı dıuşınesinın acr net~ masıra karar verilrn 1ıt t' Bu nı,.;. 
sezeTek atik davranmak ve tch- cudiyeti gecende kırat tari fınden \"Olunu pek kı.;:;altnıtş ve devNll e· 4 ""ı . . . 

l'kev. t iptldad•n bo•mak ihtiyacını mütieflkleri tarafır.dan alik-.hlara d • . · 1 d deha :ıJ., relerin \ ngılızier !\1t1'ır hare\c:atın. nasebetle mebus.lar:.mızckn b~r ço 
" 6 '"a-,ı80 ziyaret e~na~n a açıC:& vu- -decek llerı harf'kf't er e .. .. il .. k' 

mr duydu? tem:nat veı-lldi, AmerikAdan da J ~ d k zanmı~ dt1 buvuk zarar ar ~ gorece .er. &u dün t•bah ,.e Ek m tre..,lf"rı ~ 
ümit uyandırıcı sözler işitildi. rulmuştu. Bu E"'Stıa 8 Anler'kan :vade muvs ffakıyet pdyl 

3 ' dir. A;·tık in~lliz file.sur.un Solluın 4 -ı...J- . 
Bı.ıraiarını bugünd n kestirttf'k harp "'1'Jlileri ottmjji M.ıJartr.daki oldular. . ~ <teıLr•nılZ ge.ınişlt. ··dir 

biro mevk"d d ğ·r Buna karc.r, ter~üt uv. andıra- d 1 •k ha 'körfezınrie ordunun_ ,:an tal'afın. -·---------------e e 1 1z, yalnız şurası ~ fnglliz ana vatan donanması arL 3 - Burada barır. ırı ac - . . .. · . 
rnuhaJtk:a.k kt Rushır t-vilze ha· cak meyil ve i:.:tidatlar da bütil:n d 1. . 1 1.- .,;ı- vard_ ın1 ctn1esı du~unülecek: bırl .......... ~11nda bulunuyor u. va ve deniz kuvYe erı ~e • ~· · . ·ı Mev!udu Şe r i f zır bulunuyorlar ve. fırsat bekli- bütüne ortadan kalkmış sayr'lamaz. 1ert1'l:n Girit - Tobruk . arasın-ı me~~ıc olmu tur. De-n_u fı.o. und:r,, 
yorlardı. BUtiln ordularının hudut Fakat her halde umumi cereyan. Sıvastapolda daki deniz parç•><1nda tam bir unturlar k•ybetmok "tem::•~ ı~- Çok MVl'ili refik• h• tım. muh· 

&:yan Ha· Musol l' n ı· fspanyo Harı·. bo,yuna d•z!lmlş olm ı bunun de- Rusyanın yarrnki dünya<I• demok. <•- ı •-ı ..,. . . !le ed b lm•sl fm- ııllz Amıralllğı Akdon > üstuıı u- tercnı muı<zzcz •M•mtz 

.1 
lil .dir -""" ::c ~nı)e- sPyr ek . k kudretli ğUnü korumak ic;-in daha tedbirli. hl Raf 

k b 1 
rasi ile işbirliğine doğru gidE"Ceğ'i Bir Alman piyade aJoyı k.nını tehll~eye .so ma daha çekltıen o'.mak. ı:orunda ka- me ı SOmersa.n·ın irt:hall i 

Cİye nozırını 0 U etfl Bu yolda bir Alman haskınmı ve bir takım müfterek meauliyet- ~..,ı...ete uğradı ellertne ~eç'. . l iti .. neld<\Tlytalno mllsadlf 22 Hnı.ra 
Roma, 21 (A.A.) _ Resme-n bıJ· lmkln har 'cindc bir c.oy kl 1eri kabul edeceğini ümit etWrecelt Londra. 21 (A.A.) Moskova 4 - Cibraladan t~kenMrıyeye ıc!a ır. , t 19~2 Paz&.rtesf ı;'llnü thedi h•t ,., ; 

- r- sayara 
1 1 fi 1 i ·n Sicilvs . r:~!.1 z koınutan.ıtı Tobruiu tu - D. 

dirUdt.ğtne Göre !I\fusso hıt, t~nya: trdafUt tedbir almamak Rus'..ara j ·y oldadır. radyOflunun bugün bildirdiğine göre, g~ en denlz :.ta ı ,e er ndı r ~tcittf'n mak.takl faydaları ve bırak.makt' ki rıı tAZi):.en, öğle nan; azını nUteakıp 
H 1 · " Serra s 'i k SJvu.atopol cepheNn1.n fimal kesimin· Tunw ara: ır:dak.1 en a • 1 •r c~ye .,ııtızırı DO uner ço pahalıya mal olmu .. , tayyare k kurtulmuş fel~ketli neticeleri _a:öz önünde u .. !ll&&t on Uç bue;ukta B--'Jo~lunda A' _, 
k tml lkt ı ö il u v de bir dU~rnan piye.de alayı bezime· ge~rken hırpalcnars H ~· e: 

•bul e Ş ve saa 1 r ım i- ve tank te• .... ~atının btlyu"k bl Ruı - Alman harbinin ı.aıtın 3 ta 1 (J! d Gı·rı·t Tob- tarok Tobru'"•n Almanlar e oe ·· ·r· d 0 '""' t - tıım~ ve 1 nk tahrip e- bl t ·~ a a.... camu•erı ın e mf'•.ı du" 1•b•ı·ı· 1
··•. 1 tür. Kabulde Kont Clano da ha.. r e Uıır;•• ~v o a n ar ı,..,·arı - . . l kl ·rp.. v .. .. " 

kısmtnı bu yüzden eld k baslıyan ikinci yıhnda ııeler ola- böl d 'ki . bir darbeve ge<;n1eme~ı çın fedakar 1 ar ~ 
.t:ır bulunmuştur· en açır· dilmiştir. ruk gesın e ı ncı · k k' 11 ·..&: Akdf'• 

1 l hll ı c· k., Hcoü kapalı duran bu k:ita . . . ... k bir cama sa· ma tan çc ·ınnıl'mf' tU'• 
m.11 ır ve ke er leçirm· 1 rdtr ı il • z - Bir Ahl'tfıln LırAlı hl rlitl ~·ok edlldt uğratınak ııbı huyu • r:lıdekl Tobruk. Pl'tiftk.trk1 Sin· 

a~ edıh!ı(..'e.ğırı~cn akrabH, ehlbh,ı '" 
arzu buyı.ıran z~";itı .kiramın .ııttr 

Fakat boyle ı;aCC avlanm:ş olmal . bın ıınla\8c&jlı hiki~. çok me-f Londra. 21 (A.A.ı M-ova h•p oldulır. h ıapur kadar mi\h;m bir dönüm 
rtnfl ntrnen, Rus asker! ktıdr~~t rıı~ıı . bir hklk3yedirlırharktriny netki- radyD!unun cum&rle6i gtinU bildir· 5 - İ~krf"derty~~·el r,a~ıçı:: ... :~ noktasıdır. Bunun kıymPt1ni Yak.. 1. Ratt :--onırr,,.n 
ve hazırJıtı o kadar esa,alı rcjirn·n ces.nı ya yıt ına ge ece • a ço diğJne göre, bütUıı &ün süren ı:ar· vA ve deniz lallrruz ar "' t'le tAkdir cdemlyen İll·l·snlar bu Zerrin :-;. (ilirrt 

Fransız kıyı l orında 
şimşsk akisleri 

te.yrl!!ert rica olunur. 

Londra, 21 (A.A.) - Dün, ee. 'kınduj:u tesantıt o icada; tem lH' uza#a aibcakt1r. Pf'fl1\Ada, Sovyet me\"Jİ.lertne saldı- }'&kın yen~ blr yu\•a daha temın ~ilzden yüz binlerce a:slcer , mal.~ Dr. ~i.\at C..iir<"I 
centn büyük k::smrnda, Fran.sıı kt.. çıktı ki Rus harbi Almanva i~in, S'vast.opol düfece-k gibi görü- ran 60 tanklık bir Alman zırhh bir· ettiler. --- ------------

1 ti d l 1 h • ' ' ü K d 1 Ml<lm olmalt "~ yok edllmı..tı 6 _ ltal~a _ Yuaanls!an, Trob- ""me kaybetti~t" o yısı ve Man:ş deniZ'i ist kam<? n en arnamı e esnp haricinde ink şaf- ~ n yor. ara en ze ~; ta.memen .. . r. ., i d. - i de· Tobrufuo Dirinci nıuhasarası.n- L ıft M 
elen şiddetli top ıcs!erl ve lnfilAlt b:r gösterdi ve harabeye çnrllml§ ve Kafkasya Wı.arruzunu kolaylaŞ- lm&sı ~ör»ndan lNl khrtüldlt ı arp ve- Tobrıığun çev ~ llltrol. da }·ine f•;ü;.·anların kudret<lzJ:ğl " 

rrtirüllüle-ri duyulm~tur. Bdyük bır takım araziyi !;:al "tin takatw tırmak ba'kımındaı_ı bu. Almanlar Moekova, 21 (A.A.} So\·yet rlz ~ahast üzecind~ İ ı·ıtzkın B u Almanlar:; da b'!nlcrce askerr. \'~ 
tl.m:ıek akisleri lng;ıt .. re ltrymnrlan tec üst n be<lcller ödenmesi . : hesabına büyük bır muvaffak•yet tel>liğtne ektir: ~nh• çok giiı;le,m~ olaca r. u- ld 
atıJtça "'orOlm~kl<ı 4di. cal' tttirdl ve MIO. tUrfyor nı - olaOıi!:klJr. Fakat acaba Slvastopo1 Siva!lltopolun '.kahraman mö.dafaa- na mukabil mlhvcr ~uv,·eti de bu lonlar~a mühimmata n

1
al 

0 
u ve 

Zama~ zaman Dunkerk [le Bo• A\manya korktuğuna • A1maniara ağır bir btdel ödetnıe- cıla.rı yenl Alman hUcunllarını pUs- eahada ku~~k\ıı.rı hava ve deniz bııgüre kadar lf'. ı.ı: r h.arek~irıtde 
k u6rfım..ş, ı ·d· • Al a b" u··k taarr kUr'-1"•lcrdfr. · ık· Hien colıc mü~ss1 r bir netiee alamaM• a. Iogne ara.sındaki bôlgenLn tutuştu- B;smar ın tavsiyesi har. ı k n1 ş mı ır. m n uy u- .... ~ karakollRı-1 ıle e,·ye ıı · . 

~u ve yandı~t sanılıyordu. mış \'e 25 sene i«:iııde lk7-::t J;f~ ıuıu gecıktlrmek. ıuretile vaz~fe. HAVALARDA 41eha emin bir vaz·,·el eJde ~t-::nı~ lihslzll! "ll doğuro~ı 1· b. ~ 1 
-
__ ...:_ _ _::_.:__...:.. __________________ ;_..:__: sini yapmamış mıdır? b 

1 
ki Generöl Romıne.ın o ıu~u a • 

u unaca ır. . ~ _ 1 .. 
Harbin ikmci ythad• ncler o- ( Ba~n 1 ln<•ifle) ·,.. Tobruğun dü ııesi A•;(e111ıde bu mad.an ft.Jtsu- uur "' asa.er aur. Da~tma Ofisi Umum MüdürlüQ-ünde 

E\·velce ilAn edildiği ı·echUe Ankara Merkez kadrosunda ıntmhal 
olan ıoo - 260 lira tıereUl m•mmty•U.re Wtp olanlarm nıtlaabaka ım
tıhanl&rt 22 Ra:r:h'&n Puarl.eli gtlnU G•latada Petrol Of'lltl dalrmin 
de kra olwıacakhr Evvelce. milra...""&at etm .ş ola 1lar a Yeniden m'.Uaca. 
at etmek !~erin meı:l<Or tarihte sut H den evvel Of""" haz•r 
blfıw J x n U:ln obmuc. (67.68) 

ıursu olsun, hf".r halde ıurısr mu. tngil ir u~.akl.trı Blrnıau\'A~ı llimac:ıdan hakkJ'e tstıfı.de ('dildıjl ruzlarda buiunn1-lJc_ h.,.ta~ına b• 
hakkak gôrünüyor ki iki dev, a. bomba1"41ı1ar ıakd rde Alm:ntar ıçın çok !ayda- defa daha dilşıned•C 1n1 ııormekte-
damakıtıı kapışacaklar ve ikisin· Tenl Delhi, 21 <A .S...) - Hava ikw.~ lıdır. Orta Akdeniz artık ln~ı ızt )'lZ· Çunkü ıecen fol:"r bı.ı yanlış· 
den birin1n solıtiu kesilmc7.den rargAhının bir tC'bli•ıı de lta.)'<11dıl· ı K"!ltl kin her • .t:tr.w kacıM1maı 1 l ~ıo 04.'1 ceıas;ı_nı f(J1ıret nden kay
evvc! bıTb•r1er ni deha epeyce hır ... dl&'tne ;:öre Banı1&.n.Y•"11 garp 1i11.~ \.r hlfkt>lrrttc dolu b r durun1 almış- btvl~t.ek ceku.ı~t 7obruk :'Aısıra 
pailyaoaklardıt- hi!lnoo bulunan Aktiı>m y"':!deıı I tı r. Adalar ,Jcnizl fl• Adn atik d•-1 giden ""'" kapı01d01· n zafer• 

1 ADet .... 1'.AidlU.W bolnboıl tir. ,,ızme sok•~•mıyan l•t:-~ f•l tuu bu yotd •n ~ 

Sabık Bahriye • ·uırı llas;ın R ·n· 
Pa.,aran torunu, mUtekalt Dı.. ız YUJ 

ba.yı M.tıınut KocY.bor-.n n ... t; u GA 
latual'8)' nıezwıl.ar "'ldltl.1 ve su•ue1 

bank ffıhrika ınuh&atbe memur.a; 
d.an Se!\m Kcıcabora uzun b r h;:tct • 

Jktan 8<'1,ra dU' '"elıt~ rl t ı· 

Ceoue.ı hqWı ~·\: namaundan 
onr1ı1. Hf-'\•be-li&dadaki ertnrlen kaldı 

rılırak tftyhf'li mer.arı~nıL defned 
lot<'clctir. 

!\(rr K"~rOde li.? dl'! ,oılk 11 .._,. 

pu.r lif'ybe'latı.aya ötlr nam:• ~ı.. .a ye
t,,ır. 
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Basın Birliğinin , 
daveti Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden 

·TUrk Basın Birliği Jstanbtd "lro
taka.sı Reisliğinden: 22- 6- 942 Tarihinden itibaren Yapılacak T evziatın Kupon Numara) an 

Olup: 
ile 

Gazete ve mecmua işlerinde çalış-, 
nıak fstiyenlerle gazete ve ınecmua
ıarında ça,lışacak arkada.ş ara.yan· ı 
!arı birbirlerine tanıtmak ma.ksa.d.ile 
Mrntaka mer·kezinde bir defter açıl

Müracaat Günü;ve Mahalleleri Aşağıda Gösterilmiş 

mışt1r 4.) Tevzi elı:.fplerhrUz tarafından e\·lerinlo ziyaretlerinde evde buJuon111.yo.n \'Cya henüz tevzl kuponu almamış kimselere na:ldyelerl mınta.kasında tevzi kuponu verileceğinden bu dağıtmaya. intizar etmeleri rica Azamızdan açıkta bulunanların ,.e illin olunur. 
veya ınunzan1 hizmet ara.yanların 

1.) Nwnarala.rı lliln edilmiş olan kuponlar h!i.mlUerlnin nüfus cüzdanlarJJe beraber bildlriJen mahallere müracaatları. 
2·> Ayııi soyMILnı taşıyan birkaç nü.fos cüzd&oın,n, alle efradından birisi tarafından ibrazında. kuponları mukabULnde l!itYı:kaklartnın verUebilecef\.. 
S.) J.tenüı: UAn edllıneın1ş ola.n numaralar için müteakip 11&.nla._rıınızla. tevzı günleri bUdlrlleceğjnden numaraJarr Ui.n edJJmlyen kupon lui.mlllerlnln müracaat etme~ •. 

adlarile şa.rtıa.rınr ve yine çalı.ştırl-

ÜÇÜNCÜ LiSTE Müracaat Edilecek günler: lacak arkada_, arayanların da çalış-
ma şartlarını Mıntaka K8.tibine b~:-

direrek bu deftere kaydettirmelerini 22/6/942 23/6/942 24/6/94!!' 25/6/94:! 26/6/t:M_Z !9/6/942 30/6/942 1/7/M~ 2/7/91.'l 3/'l/MI 
ve yeni bir arkadaş: atmakta. mUra~ Müracaat olunacak 1nahal Pazartesi Salı Ça.rşaın-ba. Perşeınbe Cuın.a. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe C1Una 

caatıerine açık bulunacak ola.n bu Kupon No. kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. 
defter kayrtlarından istifade etme- s. B. Yerli Mallar Pazarları Ba;.... 12401- 13900 13901- 15400 15401- 18700 18701- 20000 38666- 48050 66500- 68000 84500- 86000 86001- 87500 87501-101770 101771-lM200 
lerini rica ederiz. Çekapı nlağaıası. 

S:<hte Demokrasi 
S. B. Yerli Mallar Pazarları Bey- 201001-201750 201751-202512 208001-208600 209001-209600 210001-210600 211001-211600 338001-338900 338901-339816 240001-240750 2~0751-241500 
oğlu mağazası. 

{Başı 2 ncide) '!! ?) S. B. Yerli Mallar Pazarları Ka· 167001 167700 161701-168400 168401-169100 169101-170600 170601-171300 171301-172000 212001-212700 212701-213400 213401-214100 2Ul01-2U800 

sında ne hal aldığını görmek dıköy nıağazası. 

bir alemdir. S. B. Yerli Mallar Pazarları Us· 54101- 54700 54701- 55300 55301- 56000 154001-154600 154601-155200 lö5201-155800 155801-156400 15&401-157000 157001-157500 157Mll-l68000 
Babam, bu neviden bir ziyareL kf.ldar mağazaaı. 

çi geldiğini duyunca derhal !O- Bunman Sunar ve Süleyn1an Er- 123001-123330 123661-124000 160601-160900 
pukları yenm~ eskl pabuçlarını, 

123331-123660 140824-111050 l4l0lil-14l375 141376-141700 141701-142000 160001-160300 160301-160600 

bu maksatla sakladığı eski bir es 
gene Yeni Pos. Aşirefendl $. 58 

vabı glyer, mür.teh .bin kar§ısın- Mustafa Sami Humanazh Yeni P. 160901-161500 161501-162100 162101-162700 162701-163300 163301- 163900 163901-164500 164501-l&ölOO 16ıi10l-l65700 165701-166000 17211()1-113000 
da. huIUsk.ıir bir dalkavuk kesi~ Aşirefendi sokak 20 ' 
lir, müntehip, konuşurken, lisan Sadi Kaplanca.it Yen[ Postahane 163501-173600 163601-173700 173701-173800 173801-173900 173901- 174000 219501- 219600 219601-219700 219701-219800 219801-219900 219901-220000 
hatslart yapıyorsa babam ayC.ıi Aşirefendi sokak 48 
hatcları yapar. Pek iyi bilir ki, 
münteh 'pler1n huyuna gitıne~e. 

Ahmet Ata Köseotlu Me.hmutpaw 221001-221500 221001-222000 222001- 222600 222601-223300 223301 224000 284001-284600 284601-285200 285201-285800 285801-286400 28&.ol-287000 

burlar kulaktan kulağa !ısııtılar 
şa başı No. 195/ 197 

yaparlar ve post elden gider. Ahmet Güvenç Mahmutpaşa başı 254893-2115050 255051-250200 255201-255350 255351-255500 255501-2115650 25(;651-255800 255801-256000 287001-287150 287151-287300 287391-28U5() 
İntihap dairesinden gelen mi. No. 143 

saf;rıer szvuştuktan sonra baba- Arusyan Balıkçtoğlu Mahmutpa- 287451-287750 287751-288050 288051-288350 288351-288650 288651- 289000 312001-312300 312:\01-312600 312601-312900 312901-313200 313201-313500 
mın azametinl görmeli! Ev haL şa başı No. 130 
krna ve diğer tesadüf ettiklerine 
kafa tutar, Hitler ve Mussotini Mıgm!IÇ Bal tayan Mahmutpaşa 220001-220100 220101-220200 220201-220300 220301-220400 220401-220500 220501-220600 220601-220700 220701-220800 22080l-221JOOO 220901-221000 

tavırları takınır, biraz evvelki baııı No. 68 

hulUskar tavırl«~rrn acısını böy- Kadri Oztiyılmaz J.{Rhrnutpa.~ ba· 276242-276400 276401-276600 276601-2767:SO 276751-276900 276901-277100 277101-277250 277251-277450 277451-277600 277601-277800 2Tl'601-278000 
lece çıkarır. ~ı Doğu mağazası 91 e abamın ekmeğini yemek ko Leon Gevelyan Mahmutpaşa başı 281001-281165 313501-313650 313651- 313800 313801-313950 313951-314100 314101-314250 3H251-31H-00 314401-314550 314551-314700 3H701-31'860 

lay 'ş değildir.Mesela bir sua No. 134 

reye gittik. Keyfime göre dans R.en1ziye Atalay Kas1mpaşa U7iUn 188001-188100 188101-188200 188201-188300 188301-188400 188401-188500 188501-188600 188601-188700 188701-188800 188801-188900 188901-189000 
edip eğlenmek ne haddime ... İn- yol Turşucu sokak No. 6/1 

ti hap dairesindeki 612 reye M- Ihsan ve Hüseyin O.er Hacıkö· 314851--31525-0 3152.'>1-~15650 315651-316000 316001-316400 316401-316800 316801-317200 317201-317600 317601-318000 318001-318{00 318t01-318800 
k:m olduğu için defalarla Tica- çek caınjsi No. 15 

ret Nezaretinia evrak müdtirlle Hüseyin HJlmJ ve Süleyman Sır· 318801-319100 319101-319400 319401-319700 319701-320000 321796-322200 322201-322500 322501-322900 322901-323300 323301-323650 323Ml-32((1(1Q 
d;:ıt'S etnıek ve ona liikırdı yetiş. rı Kapalıçarşı Aynacılar No. 5 

tirnıek lazım gelir. lntih•p dai- Mehmet Faruk Kapalıçar.ı,ıı Sjpahi 333501-333600 333601-333700 333701-333818 334001-33000 331101-334200 334201-334300 3:H301-33HOO 334401-334500 3:H50l-334600 3~1-334700 

resinde sözü geçer diye filan a_ sokak No. 20 • 
damın· karısına kavuk sallarız. lbrahim zade Bekir Sultanha.ma.ın 10700(-107500 107501-108000 H87l8-149350 H9351-150000 280001-280415 294001-294600 294601-295200 295291-295800 295801-296400 296401-297000 
fi!Bn adamın· kızı kavalyesiz kal- caddesi Ece mağazası 

I 
masın diye kendi kc:ıva1yemizi o-

Mehmet Nuri Topbaş Fincancılar 289001-289500 289501-290000 290001-290500 290501-291000 291001-291500 291501-292000 292001-21121100 29250l-293ro 2l!300l-293500 2935Q1-29400ô 
ra peşkeş çekeriz. Bur.ları yalnız 
kendi hesabımıza yapmayız. 

caddesi Mahmudiye he.n 3,4 

Bütün 3yan ktzları bir grup Hayri Doğu ve Şeriki Fincancılar 340001-340500 340501--341000 341001-341600 341601-3"2261 176001-176500 176ıi0l-l77000 177501-178000 1781!01-178000 178501-179000 179001-1795(1() 

halindedir. Birbir:m,ize yardım e- C'e.ddesi Mahmudiye han ı 
' 

deriz. ZekJ Zerrin ve ortağ'1 Fincancılar uoooo-uoıoo llOllOl-110400 llOiOl-110600 110601-110800 110801-111000 1ııooı-ııpoo 111201-111400 UHOl-111600 111601-rlll800 111801-112000 

Bir tar,flan da dedikodunun 
Yusufyan han içinde 8 

Vaşlnglon kadınlarının birbirleri_ Şermin mağazası Sultanhamam 324792-325100 32iH01-325400 325401-325700 320701-326000 326001-326300 326301-326600 326601--326900 326901--3272011 3272:il--32T600 327601-328000 

ne karşı yaptıkları dedikoduların rn eydan ı 1, 2 

zehrini lnbikten geçirip biriktir- Şakir Şatır Sanyer Sarıyer cad- 248001-248200 248201-248400 248401-248600 248601-24UOO 248801-249000 249001-249200 249201-249WO 249401-240000 249601-249800 240801-2ll0000 

nıek mümkü nolsa dünY1fnrn en desi 9 - 11 

büyük barajı sayılan Boulder ba- Burhanettin Ba.ştımar Sarıyer Or- 250001-250200 250201-2504()() 250401-250600 250601-25-0800 250801-251000 251001-251200 251201-251400 251401-251600 259501-259750 259751-260000 

rajı her sene taşardı. taçeşme caddesi N o. 25 -
('Mebus filanın karısının yeni HUseyin Ozsaraıç Beşiktaş Orta- 103201-103300 103301-103400 103401-103500 103501-104000 241501-241600 241601-241700 241701-241800 2U80l-241900 241901-242000 242001-242100 

b'r şapkası var)) gibi b;r sözün çeşme caddesi No. 67 

Vaşingtonda bir söyleniş şekli De.vid Bahar Beykoz Fevzipa.şa 348001-348100 348101-348200 348201--348300 348301-348400 348401-348500 348501-348600 348601-348700 348701-348800 348801-34S900 348901-349000 

vardır ki size derhal şu fikri ve- caddesi N o. 72 

rir: cıMcbus !ilcin karısır.a o şap- Pertev Kondu Beykoz Yalrköy 349001-349100 349101-349200 349201--349300 349301-349400 349401-349500 349501-349600 349601-349700 349701--349800 . 349801-340000 3'!0001-300000 

kayı almak için berbat bir işe 
Çayır caddesi No. 28 

karışıp rüşvet almrş veya bir ban Ahmet Turan Beykoz Fevz.Lpa{la 350001-3501()() 3511101-35020-0 350201-350300 350301-350400 350i0l--300500 350501-350600 300601-350700 350701-350800 350801--350900 350901--351000 
kayı soymu~tur .• caddesi N o. 38 

Ay2nd.an filiin ihtiyar <.damın Halil Hikmet Ergez Mahmutpa.şa 179001 179800 179801-180100 180101-180400 180401-180700 180701-181000 181001-181300 181301 181600 l8l601-1819QO 181901-182200 182201-182500 
iklncl veya üçüncü defa olarak lrfaniye caddesi No. 16 . 
aldığı genç kadın1n• hangi gün ve 
reredt' gebe kaldığını ve ihtiyar Cemal oğlu Yaşar Tophane Boğazw U2101 242220 242221-242840 242341-242{60 242•161-242580 242581-242700 242701-24282<1 242821 242~ 242941 243060 243061 243180 243181-243300 
kocanın (fnesl;niır devem ettir- ke.sen caddesi No. 112 

mC'k 1 çin bu .ı;::lzli yardımı kimden Abdülvahap Şehremini Saraymey-
0

203001 2oıı100 203101-203200 203201-203300 203301-203400 203401-203500 203501-203600 203601-203700 203701-203800 203801-203900 203901-20<1-000 
~ördüğünü Vaı'!r.glon dedikodu danı caddesı 37 
filemi saati saatir.e takip eder. 
Vaşingtonun ayan, mebus ve FethJ Bener Kasımpaşa Bahriye 184001-184400 184401-184800 184801-185200 185201-185600 185601-186000 186001-186400 llle<l-01-186800 188801-187200 187201-187600 187601-188000 

memur kartları için çay, suare ve caddMi No. 66 

dedikodudan başka eğlence yok- Tekeog-ıu Haygaz Mııhmutpa.şa 334701--334800 33.,aol-334900 334901--335000 335001-33M()() 335101-335250 335251-335400 3354-01-335050 335551-335700 335701-335850 335851--336000 
tur. Müze. sergi, kor.ferans, kon- caddesi No. 109 
ser gibi şeylerden kaçarlar ve bun 
l~rın acemi turistlere mahsus ol 

Pandell Ilyadis Mahmutpaşa sa· 330001-330200 330201--330400 330401-330600 330601-330800 330801-331000 331001-331200 331201-331400 331401-331600 331001--331800 331801-332000 

duğunu söylerler. 
bık Hacopulu han 6 

Günün birinde bir kızım olur- Muhip Alptekin Eyllp Kalenderw 158001 158100 158101-158200 158201-158300 158301-158400 155401-ı=oo 158501-158600 158001-158700 lil870l-;-158800 158801-158900 158901-1590()() 
sa onu Vaşingtonun riya ve hu- hane caddesi No. 78 
1lısk3rhk dolu havası içinde bü-

Hakkı Sa.ğesen Eyllp Muhlispaşa 159001 159100 159101-159200 159301-159400 159401-159500 159501 159600 159601-150700 159701-159800 159801-159900 159901-160000 yütmek mi? Allah etmesin ... > 159201-159300 
caddesi No. 65/ 1 

Radyo Osman Eren ve kardeşi Eyüp 266001 266100 266101-2116200 266201-2663()() 266301-266400 266401-266500 266501 266600 266601 266700 268701-26ı\800 286801-266900 266~01-267000 r ' Muhlispaşa caddesi No.65/1 

BUGÜNKÜ PROGRAM Mehpare Heper kardeşi Zeki He· 267001 267200 267201-26HOO 267401-267600 267601-267800 267801-268000 272001 272200 272201-272400 272401 272600 27:ı601-272800 272801-273000 
SA BAR per Eylip Cal1)!1keblr No. 60 

7 .30 Program ve saa.t ~yarı: Kenan Bliyükakman Eylip Rami 115001 115100 ll5101-ll5200 115201-115300 115301-115400 11510\-llMOO 115501 ll5600 115601-115700 llö701-116800 115801-113900 115901-116000 7.33 Radyo salon orkestrası; Mahmudiye caddesi No. 2 
7.1i> Ajans haberleri; 8.00 Rad· 
yo salon orkestrası programının Mehmet Kafadar Eyüp Rami Mah- 132998-133100 133101-133200 133201-133300 133301-133400 133401-133500 133501 133600 133601 133700 133701 133800 133801-133900 133901-134000 
devamı; 8.15 - 8.30 Evin sa.atı. 

mudiye cadde9i No. 34 

ÖGLE Kavarlna. Çirkinoğlu Kadıköy Pe.- 224001 224100 224101-224200 224201-224300 224301-224400 224401-224500 224501 224600 224601 224700 224701 224800 224801-224900 224901-22500() 
12.30 Program ve saat A.yarı; zaryolu No. 152 Koncagüt 

12.33 Türküler; 12.4.5 Ajans ha- Sıtkı Zorlu BUyükada Çmar cad- 173001-173250 113251-173500 236917-237100 237101-237300 237301 237500 237501 237700 237701 237900 237901-238100 238101-238300 
bel'leri; 13.00 - 13.30 Şarkılar. desi No. 30 

.\K~AM 

için Belediyeye 18.00 Program ve saat fi.yarı; Yapı ' Abone Ücret i inhisarlar Diyarbakır içki Fabrikasından 
1 Dev lef Denizyolları ilanları 18.03 Radyo dans orkestrası; 

mürccoolla r çcğ-. 
Tii:rkfye dalıllinde: 

18.50 Fasıl heyeti; 19.30 Saat ye -ienelik 6 aylrk S aylık Aylık 
1 - 942 malt yılı zarfında fabrikanın boş ra.kı şişesi ihtiyacı 15.6. - -

ayarı ve ajans haberleri; 19.15 Yapı malzeme f'iyatlarınıu ~tJ ,-: 1400 730 400 15-0 Ii:. 942 tarihinden itibaren 15 gün ınUddetle ve ke.paJı zarf usulile eJuıiH:mew 
Istanbul şehir hatları vapurlarında parasız seyahat ıhakkt verilen Serbest 10 dakika; 19.55 Suzidil yükselmesine ve bir çok1a.rının da Hariç memJeketlerde: ye konulmuştur. pasolarla bütün ha.tla.ra mahSus serbest seyahat kartlarmın detı,ştirH· makan11ndan şarkılar; 20.15 bulunmasında zorluk çekilmesine 

Radyo gazete.si; 20.45 Bir halk rağmen, gerek yeniden ve gerekse Senelik O aylık 3 aylık 
2 - Alınacak şişelerin muhan1men miktarı. rneslne b~lanmıştır. 1.7.91-2 tarihinden itibaren eldeki pasolar hükUmsilZ 

tUrkHsü öğreniyoruz - Haftanın 
A.ylık 

addolunacağından alB.-kadarlarm bu tarihten evvel işletmemiz Yolcu, YUk 
tam'.rat ve tadilit suretile inşaat 2700 l liO 800 K. yoktu71 ' Hacml Miktarı 

ttirklisil. 21.00 Ziraat takvimi; için belediye fen hey.etine yapıl. --- servisine iki.Şer fotoğrafla müracaat edip pasolarını değiştirmeler! illi.• 
21.10 Karışık şarkılar; 21.30 makta olan mürac.?atle.r son gün. Gazeteye gönderUen evrak dere 15 CL 60 000 Altmış bin olunur. (6685) . 
Konuşına; 21.45 Radyo senfoni lerde göze çarpacak derecede art- edilsJn edilmesin iade <tlunma.~ Zl- 25 cı. 500 000 Beş yüz; bin 
orkestrası; 22.30 Saat 0.ya:rı, a~ --m1ştır. Diğer t2raftan belediye ka_ yaından meııı;'uUyet ka bul edi.lmez. 50 cı. 130 000 Yüı otuı bin 
jans haberleri ve borsalar; 22.45- hükümlerine göre inşa·at 100 cı. 15 000 On beş bin 

at 14 de Djyarba.kır içki fabrikasında. müteşekkil komillyon tarafından 

22.50 Yarınki 
nunu 

yapılacaktır. program ve ka- yapabilecek şekillerde olan büyük Sah.lbi ve Neşriyat Ml1dUrü 
panış. arsa ve araz\ sah'pleri tarafından Ahmet Emin YALMAN Adet olup muhammen bedeli 23,050 lira. 1nuvakkat teminatı 1728 Ura 75 4 - Şartnamesi Istanbul, Ankara, BiUls, Siirt başmUdtirlUklerind• • 

da ifraz muame~esi için yapılan \<atan Neç:iya• T!lrk Ltd. Ştı. kuruştur. ve Diyarbakır içki fabrikası ile Mardin ve Elazığ mUdtirlUklerinde meV• 
müracaatlar da çoğalın"'-ıı. vatan Jlfattıauı 3 - Muvakkat ihalesi ' 30 ha.zir atı· 942 tarihine n1Usadif salı günü sa. cuttur. (6644) 

.. 

• 


