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~ devam edea •lllakla.Naa ...,. •üo &

ı..-. ........._ em 111rM sbbtl ~r. Döa 

~ ....-e 37,1 ve ~ de a deNcıe1e ••· 
dar ~eh'ftlf. 

Tahakkuk e~en bir ha~er 
............ -.... • ......__~ .... -..s.? " 

PİRİNÇ SATIŞLARI 
Meş'Um bir yıldönüniü 
........................... .............-._...._,...,_..._. .,...._ ........ ....-.:ı ...... ......._......,_.. •• 

SERBEST BIRAKILDI 
Ticaret Vekaleti, bu husustaki kararını 

dün Vilayete tebliğ etti 
DUn Ticaret Vekaletinden lııtanbul 'lliyetlne 

'crUen bir emirle pirince el koyma mübayaatı 
hitam bulmUIJ oldu}undan il&n edilen ft'llml fiyat
lar üz.erinden pirinç alım nı ııatlflnın 18 hazlraa 
19.f2 tarihinden Jtibaren !ier'betıt bırakıklıtı, di
ier 'Uüyetlerden de pirinç nakllyah•a mUaaa-

de ecllldltt reıHDen biklirilmiştlr. 

Ba ııareUe 1Jac9• irin pirinç alım Hı ı.atnnı 

'wırbeet bıırakılrnı9 bulunmaktadır. Metn&Netln 
her k6feelede de .. kll)'at ııerbeıırttlr. Tk'am \ '"
llAlettnJn bu Jlasuatakl emri alüadarlara tebUğ 
olamn119tar. 

Tobruk·· 
tokmağı 

ys::;;,;;.;ı 
-.:sıw., ... ~~---

So ka ki arda 1 nglll:r.ler 'e Amerikalılar sk
lcrlnl &Çfl'IBk ,·e harekete geçmek 
l~ln araıııra tokmak yemqe lh
tl) aç duJduklarını &1&1emlyorJar. 
Eft'r öyle •~ tam Va,lngton mü
lakatı Kıraıırnda yedikleri Tobruk 
t.okmakJ bu ihtiyacı cenı, sem, 
kar,ılar. 

l'azan: Ahmet Emin YALMAN 

B · Cörç 1, çöl harbinin de. 

çarpışmalar 
oluyor 
• 

Almanlar, Sıvasto· 
polun düıtüğünü 

bildiriyorlar 

vamtı bir mcd ve cezirden 
lbar~t oldugunu söylemiştir. Bu
nun böyle olduğunu istila hareket
lerinin defalarla istikamet det!Ş
lirmesl ls'bat etmiştir. Fakat bu de. 
fakı mecı, her halde çok zorlu çık
mış, bir hamlede Tobruk ve Bar. 
d yayı sdküvennl§tir. İngilızJerln 
uğradıtı bo:r.•un, hiç bir 7.0IOrt te-
1\llli 1 ile örtülemlyecek kadar a-
ı:ırdır. Hitlerin yaptığı 

Bundan evvel sekiz ~Y dayanan, yan/iş hes•plar 
miıdafaasının mümkün olduiu par_ 
hık bir şekl1dc lsbat edilen Tobruk Berlln, 22 (A.A.) - Alman or-
b d f A • duları b&fkumanclanlatının bir teb_ u c a .. dctn parmak oynatma.. 
d n teslim olmuştur. İngillzlerin Hiinde kaydedildiiine göre, deniz 
bunsının ehcmmıyetlnl pek Ali tezgahlar.ı arazisinde yapılan şid
bildlklcrl ve tecrübeden de "e· detlı aokak muharebeleri netice· 

8 (De.uu: 8a. 1 8a, %; de) ıt•C 
çlrdlklerl halde müdafaasına her--:=-::----------

nedense imkan görmemişler ve bu Kahraman 
ı-ephedc bundan sonra cereyan e-
decek mücadeleler için karşı ta. 

rafı 1 eline türlü tilrlü üstünlük M a l t a 
am •ileri vermlş'erdir. 

Garıbı şu ki Tobruğun feda e
dilmesi blrderb1re b'"'şgöstermlş 
bir zaruret değildir, İngmz askeri 
muharr.rlerl bunun böyle olacatı
nı günlcrdcnberi apaçık söylüyor
lardı. 

D mGkras tarafının yeni baş
tan ikinci b'r cephe kurmak lddl. 
asında bulunduğu bir sırada zaten 
mevcut bir cephede fena bir im. 
tlhan geçirmeJcri hiç tc leh1erlne 
hır şey sayılamaz. 

Karşılarında daha üstün bir sevk 
ve idare bulunduğu, başlarına vu
n vura hatırlarıra getirilmiştir. 

Tam Ruzvcltle Çörçll Veşinıton. 
da karşı kar~ıya_görüştilklerl sıra. 
da-cremMc"ras şu dersi almış olu
yor ki esaslı, sürekli prensip ve 
usullere dayanan bir sevk ve ldEre 
olnıım;a harp boşuna uzar. mllyar
lar sarfcdilerek elde edilen netice· 
lcr israfa u#rar g'der. 

T obruk dü,ünce 
tehlikeye. girdi 

Bu vaz.yette iaşe 
malzemesi gönder

mek de güçleşti 
Re~ter, ajansının deniz muhabiri 

blklinyor: 22 (A.A.) _ Tobnık'un 
elden &itmesi dikkati Malta üzeri 

k. Ş ne 
~ ıyor. imdiye kadar bir çOk kah-
ramanlık cöeteren bu mlhftahkem 
ada f!ındi daha münferit bir Vazi
yette kalacak ve ıqe gi}çlqecelctir. 
Bununla beraber Malta hava yolu lie 
bir dereceye kadar takviye \'e ı-.e 
edilebilecektir. lnglliz ba:Jiriyealntıı 
nasıl bir zihniyetle hareket ettıtını 
bilenler icap etlltl zaman Mihverin 
blltUn ırayretıerine ratmen Maltanın 

(De....,.ı: Sa. I ; Sil. 1 te) (/) 

Libya da 

tnGtilkiiv-
vetleri Mısır 
hududunda 

T obruğun düıtüğü 
teyid ediliyor .. 

............ ~ ...... . .... , ..... . 

............. llNIÜ 

· General Romme!, 
Mareşa~ oldu 

Vaşlnaton, 22 CA.A.) - Libya. 
da ,ı\Lrnan kuvvetleri Mısır hudu
dur.a 15 kilometre mesafede bulu
nan Bard:yaya gitmişlerdir. Tob
ruk kaleeinln de di.i§tüiil bildlrll
mektedlr. 

Şimdi, İrıglliz kuvvetlerinin mü 
hlm kısmı Mısır hududunda bu
lunmaktadır. Buc,jarın, mevzlderi 
sağlamdır. 

Mlllll' ltudlMlonda bir üçe• 
LQndra, 22 (A.A.) - Şimdi, Mı. 

sır hududunda bulunan tneiliz 
kuvvetleri bir üçeen teşkil eL 
mektedirler. Bu üçger1n tepeleri 
Ha'faya, Sollum ve Kapuzzodur. 

(Devamı : 8" I; BiL 1 da) >+< 
Şunu :uraf etmek lazımdır ki, ~ 

Alm~rıiar, demokrasiden beklenen •• ••k I 
ıısullcr'c iş görilyorlar. Libyaya. uça esna 
Rommcl adında itimada !Ayık gör· 
diiklcrı bir adam göndermlşlerdır. 
O adam, bu cephenin mukaddera. d • 
tına b· şından sonuna kad11r hAklm t d "k •• 
olmuştur. Harp tal hl bazı yüzüı:c er o uyor 
ı:ülmilstür, bazan arka çevrl-miştlr. 
Fakat Rommelln işlre kıırrşmak, 

sa!Ahlyetlnı tahdit etmek veya ler .... 
~erine d ğer birini göndermek • M 1 

kımsenın hatırına getmemışur. • Konulan fiyatlar yüzünden ancak kurnaz-
Hatbukı İngiliz kuvvet'erir:ln 1 1 

kumandanı sıfatile türlü tilrlü ;_ ar pirinç, yoğurt, toz ıeker buluyor ar. 
ımıcr oç senedir geçit rcsmı ya. Kcçük esnaf ve halk mağdur oluyor ,. 
pıp duruyor. -,..1=========================-I V vel'lı' çöl harbin• pek iyi bi-
1"1l, ll'm!~l~l , olgun bir kumıır:
dan c lduğu sövlendl. Bu sözün 
vr>~·b o'MAdığı biltün dilryenın gö
'U ö ·tindn par"ak bir tecrübeden 
r!r,.li. hıı hnrb'n ..,.<'tlşt'rdijtl en 
1 ıvmr'' ıı<:1<crlcrdcn bir diye 
V:wcll o~ını etrafında bir şan 
•·r <:öhr ı tı ı'C'"ı pPyda oldu. J 

T ' ' · .,,, • •ıd<' Btıyük Brl- I 
(~'1.mı '•· 4. ~it. 1 tt.ı = 

Dün dertli bir bakkaldan aldı
tımız bir mektupta; pirinç l:ı! 
ve azami f·y.ı yüzilnden ortadan 
kaybolan dleer ihtiyaç madde'erl 
hakkında çek dikkate lAyık nok· 
talar ,·ardır. Bakın mektup sahibi 
ne diyor: 

Çek deterH Başynan Bay 
Alııımıet EJnla Y"'-8 

1 a ;.an tarıhlt ıazctenlzde 

pirinç hakk ında verdiğiniz malu. 
matı okudum, çok memnun ol
dum. Ve yudıjrnız gibi, lokanta
larda, kebapçıb:rda ıörülen pl!iv
ların p rlnçlel'i Anadoludan kaçak 
olarak ,gelmiyor. Buradaki kara 
yüzlQ, kara vicdanlı pirinç fabrl
katörlerinin meçhul depolarmdan 
ht>rıün İstanbul plyasaeına ar.ı,a 

(Deftntı Sa. '9 Si. l de) - ( )-

Gt'neral l\lac :Saup ton 

Kurr.an da n!ığ J GI. 
Mcc Naughfo n'un 

geti r i:me !ı i mur. t ~me l 

K111rıa •Malaa• lfbı 
•IJlk k•nctlır J w..tt e4Ueoell 

1 
liby.::ı hadise 'eri ikinc: 
cephenin kurulmasmı 

tacil edecek 
Vaşington, 22 (A.A.l - Churchlll 

ile Roose,•elt arasındaki görüşmeler 
bitmek Uzeredir. Pek mühim karar
lar verilmiştir. Churchlll ile Rooae
velt ikinci cepheye kumanda edecek 

olan Geu;aUıı ·~'*~ i~i ıı.~ met· 
gul olmu,ıardır. ikinci cepM kuman
danlığına imparatorluk genel kur
may bafkanı Sir Alan Brooke veya 
Kanada kıtalan lrnmandanı General 
Mac Nallg'hton tayin edilecektir. 

Vaşlngtonda zannedlkftttne göre 
Llbyada cereyan eden Mdlseıer ne
ticesinde ikinci oephenin kurulmaaı
na ait p!Anda bir deg-işlklik yapıla
caktır. Mısır"ın, ke nalın ve orl&fa.rk 
hatlarının müdafaa.sı lçin daha bUyük 
miktarda kuvvetler tahşid edilecek
tir. Bundan başka Libya hAdlselerl 
ikinci cephenin kurulma.sıni tacil 
edecektir. 

Vqlngton, 22 (A.A.) - Gazette'de 
Montreal muhabirinin bugUn bildir
diğine göre Kanada seferi kuvveUeri 
komutanı General Naughton Avru
pada 19f2 yılında açılması muhte
mel olan ikinci cephede harekltta 
bulunacak bütlln mütteClk milletler 
kuvvetleri bqkomutanlrğı için en 
çok tavsiye edilen generaldir. 

Bu haberde belirtildiğine göre In
giliz harbiye nazırlığı bu vazifeye 
başka herhangi bir kumandandan zi
yade General Naughton'un tayinine 

(Dcvum: *- a: 8L 1 •)XX 

Başvekil Moskova 
Buyuk Elç1miz: 

kabul etti 
Ankara. 22 (Telefonla) - Bu

gün. Başvek'l Refik Saydam, Mos
kova Büyük E·çlmiz Ha)"dar Ak
'tayı kabul ederek kend:sile uzun 
müddet görüşmüşlerdir. Haydar 
Aktay bu akş&m lstanbula hare. 
ket etrnl§tlr. 

Acı bir'k8yıp 
Beyoğlu müftüsü Recep 

vefat etti 
Beyoğlu mllftllaU Hafız Recep, Al

man ı:aatahane.slnde yapılan bir me
sane ameliyesi ' nctıcestnde evvelki 
ssbatı hayata gözltrlnl kapamıştır. 

lir sen evvel -ugün 168 kahra-
man denizcimiz sebil olmustu 

Bir şehit babasının ·dileği 

Lüks esya ithalinin 
men'i karan doğrudur 
Bazı gazetelerin tekziple
rine rağrrıen verdiğimiz bu 

·haber tahakkuk etti 
· · f 1 ) ·Bun kaletinin sallrhlyettar makamlarl-

>Or.ıkara, 22 (Tele on a - -
dan blr kaç ,giln evvel JthalAtçı bir. le bugün yaptıjımız temular, ver-
liklerlnc, memlekete lüks eşya sok- dljimiz havuilain doiru olduiunu 
mak müsaadesi verilmlyeceğlni yaz bir kere daha orta~ koymuştur. 

~ 1 i bir kaç re- Bu salAh'yetli makamlar muh-
mıştık. Bu h.berm z • . ı f kı tarihlerde kendl neşrl-
liklm!z, memlekete lüks eşya fır- te ı ya n .. 

1 '-llr.de tefsir yatltrı uasrndtı. olan resmi bu -
mesıi ve.sak edildi şe.. · .. . 

• .. 1 in olmadıtını tenlerini gostererek Tıcaret Ve. 
ederek böyle b r .~Y du-j klletioln gerek toptancı, gerekse 
te!kzlp yollu, neşrıyatta bulun (Devamı Sa. s, Sli. ı de) -. 
lar. Bu tekz'p üz.erlr.e Ticaret Ve-

lranda 

1 r'a odan 
Karadeniz 
cephesine 
Yüzlerce &.:çok, 

binle rce top 
.. ,. 

geçirı.ıyor 

Ta,,...._, 8• tan•• 
oJl.nae tı.U. ~· 
Tahran, 22 (A.A.) .- Reuter: 
Yüde.rce bomba ucatr, b!oterce 

top ve yıiınlarla iptidai madde, 
tr .. obaa ıeçerek Karadeniz ce~ 
sine sitmiıttr. Uçaklar, Amerlka
dan pmtlerle ve montajı yapılmif 

(0--ı: Sa. S. Si\. I; ie) •O« 

Bomba davası 
P a-;fo/it;-K;;:;uo ! 
kararı temyiz ettiler 

. kara büyük elçisi Fon Papene ya
pılmak istenilen sulkasdin fatıleri 
olrrak tevkif ve yirmişer ııene a. 
ğır hapse mahküm edilen Pavlot 
ile Kornllcf mahkeme rels?ltinln 
bu kararı reesen temyiz i!dilecellni 
bildlrmls olmasına rajmen kaleme 
aldırdıkları bir ıUrtı IAyıhuır.ı a.. 
tır ceza mahkemesine tevdi eiıni4-
lerdir. Bu llyıhanın kabul edile- ' 
bilmesi için onar lira depozito ak-~ 
oesini yatırmış olan her iki mah
kumun bu ltir:.z lStidaları.oda mab 
keı:ne kararı kendilerıne yazı ile 
tewli ed'ld kten 90r.ra aaıl temyiz 
liıyrtıaıııı.ı takd·m ettl'k1erinl bildir 
mektecllrler. lteza ayni 11Ue'8n O

nar •rw,.e mahldkol edilml' bulu
nan AbdurnhmaJla S~n he-

.. 

H:ıfız Recep aslen Erzurumlu idi. 
llk arabl tahsilini EyUpte bir zattan 
yapmı.,, sonradan ulemadan Şehri 
Ahmet efendiye intisap ile az zaman
da hıfzını dinletmiş '\'e uzun &eneler 
çalllJarak tah811inl tamamhyarak ie&· 
zet almıştır. Hususi surette de tarihi 
bilgilerini arttrrmıtt.ır. Vatana olan 
.,.,.ııııtı ve !edeklrlıtr .phliyetlni 
Ebedi Şel Atatürk'e tanıtlırınıf ve 
büyük takdirlerini kuannt1'lır. K ef-

(o.naa ... 1: H. 1 de) ( ! ) 

Ankara, 22 (Telefonla) - Ata-ı nüz mahlN Sn lrarannı 'aıuytzJ mu:n ~& ~i 
türk bulvarında Ahnanyanın Aıı- etmemll!erdlf · Bu soır lkı mahkıl-, --.tedtr. 
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~==~~~· şah· 
Ned 0 n boşanıyorlar? 11 I I f 

~--=;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--==-ır~ Haberleri 
18 sene beraber yaşamışlar, lsuz satışlann

da yolsuzluk 
fakat ar adaş olamamışlar 

Yazan: Sabiha DENİZ 

A. vuka' <ulmanıı ki~ det madan ş•lpltları ı uğuıturu~or<lu. 
~ ,, d ~ d ı Bı.t vıcr mırıldanarak kafııstnj ı-

.. eAll l<e " nı . ~~u e- kı t ,ara ıoturtp ee\irıyor. Fcsub-
dıyor L 01 ç J lcu ... arısı, . . 
ta<l ıJn cb. iktnci k· c D.:r- 1 harını ah dı~1·e yuzündc-n "'rıt ~Erıl 

ak ı te ler ba httüsunün ucuyl11 
ı< z, d gc b lıyordu. Bu sefer h1k1m o"a don.. 

11 v ç al"lmL dil ve S<lrdu: 
"" ı, r er < ı. çotW • on 
'" ı. z er ber• - Koetı tutumsuz ve geçlıns ı 

r....,.. bır kacı~n olduğunu sO;>hiycr
1 

ne 
Aciam er, beş y.şlarında xadıl' dlyor ... :ı' 

kırk sel{ d ~ fazla •• Yı.izle ..,,del Kadın ya\."&J y~vaş bıri:ıio Hz.e· 
b lr g ,.e k eseri k2' , he . ~ 

• .1 d " ı 1 z bu- rıne atıI.cakmış g bl yorindcn kak \ uc .. a~ ın a ge .. (': Kıen u 
anu)or Artık çvkmlye yüz tuı- 1

11 • Der n bır nefes aldıktan aonra· 
\ukları h•'ck b1.< kad r ' . k rı - Neden ınusrır olacakmışım 
Koca ..,.ugı... ayrıir. ğ akılla :-ıa be ? dedi, bana, eve ne ıeUriyor
koymu(.ı.r ve h8ık :n.er dınley ci· sa ben Of'U yapıyorum. Bcnm kız-

r karşıaında b. rlerlnl koı ~. L..lrım da çalşıyorlar, fabrikadan 
ml)e karar ver. lcrd tıartalıklarrru ahnc• eve ııctırlrler. 

Fat h ta rtıı:arır. .d bir sent ~· awucuma s y.ırla'." Yavrulıırım bu 
·yorlormı erke heır. bPrber paracık!• blrikt-l' p allın yapı 

ı k cdıyo" hen d ufak lef k el )orlar blr~r ikişer bir kenara atı-
1 1-ıert y para geç .1 ye ~rrr.. vord k Baba~ıkları ol•cak bu .a-

E kede 4k r. or d. o . .ııra gaz dikti, getdı, git•, 
- Nı~ ap n ı< tyor u ' basım'~ et d yedi, al\ıalar. lst<-di. 

Bak bu kad ... r sen .k evl bulu.. \.~ermesem k;.z ara L!na bakaa.k 
n yor~u,uz bı Oirinl.ze alıştın t. \'er em onların alın terllc kazan· 
v enmen , bo n: n n ıJ ııek drkla, ını bı, t.ık•m kadınlara gö~..i-
oduğunu b 1 v rsu BJ h t rüp vcre<"ek, b kalarına yed re. 
tcnUbelef va- cekU. Ye1dlm onları da b rer bl· 

euz beş kuruş mu, 

altı kuruş mu? 
Ehı palıal• ~ devrınde b!r kuru1 

b<·lkı bUytlk b.r rol oynamaz Hele 
bu su:3.klarda buz o tradar arAı:::lr bir 
f~Y ki flyatr lizt·rinde nı.Unakaşaya 

gtrı,erek blr kllt daha hari.rellenıne· 
rıin tıa.tıta gclnıenıesi !8..ı.ınıdır 

f<"'"aka.t Unh:ersite talebe:!lnder. B 
. ·aet tltlz. bir vata:.ıd~tıl'. BeJediye
nJn yep;p beş kuruşu satnıak Uzere 
dağıttığı buzun altı kuruş;ı satı!n1a

ş:na ''e Yatand&flara. ait bu hakkın 
Ciğnenmcsfne hJı;: tahalllımUIU yoktur. 

Dün Çarşıkapıda ıucu Veli Akdo
gan· ı lf'zg41ttarr Huan Inı:eden 
kendialne altı kuruta buz. satmıya 

kaJk,,ınca gazaba gelml9, polls ça
fırnuş, b r ubıt varaka ı tuttu -
mu9tur. 

Biltün bunlar olup bittlklen sonra 
Ilasan lnceıden Naciyi yauına çatır· 
m't , .• demiftlr ki 

- ltin reımt tara(ırıı yaptık. 1' .. a. 
kat ıen lkl L.araf dlnlenıeden hüküm 
verm.if bir adanıaın, blr de bfn 
dmle: 

V A T A .1'1 

f .DEfl'ifZCi GOZOYLE l 
'--~~~~~~~~~~~~~~·J 

TURGUT REİSİN 
ÖLÜM YILDÔNÜMÜ 
Düng~n ın en büyük 
denizcisine ait duygular 

T ürk cıenız: tarilıkıın en 
b~ı.)·t.ik kahramanı Turgut, 

asınuca evvel buıün (23 hazfr<n 
1585 l cok ••vd ıı vatanına yeni 
bir ülke ih\\'e e-tmek iç n s~Vit 

şırken .seve seve canınt \'erdi. 
Kaauni Süleym.2nın ,·erdiği 

talimatı 1>erdar ihtirası yı,.lı:ün
deıı tatbik et-

mu .ı. reb... kO_t.ıHJ. N1,; g;,ı~··p te. 
sadüftür ki mµhare~n:n ~ç:ndc 
}·ine blr ~uba.t sı.bahı (Ccrbe} 
ada.sının lin1nr.ında bulu .uyor. 
dum. Küçük bir teknenin gU\·cr· 

tesindc (Cerbe) sahillerin~. (:\eb 

kerdan) kıyılarını da.gtn di-. ıın 
seyred'yordum. 

tırmak {ite re jhtij ar \"e tccrüb! ... 
li deı iıci An1iral CAndcrya Dor
ya) ll l80) genı.den ınürek~p 

b;r kuvvetle gö:·de:-dilcr. Gaye· ı 
ıcrl llmaıu s ı;. nnak ye Tur~dı 

yakalam· ktı. An~:zın atla ünün. 

de beliren bu r o CCerbc) oda~ı
nı!l me' ~ irı 1 kapa.yart k kahra 

man Tlirk erleri. , 

mek ıstemenıl~L 
Turgut bir hata_ 

;yı tam:r etmlye 

ui" j\ı, , !•itaya 
sıılınm.ş Akde

,.------Yazan: 

[ Hüs~'!!!!,~0_ Ü/sel 
ni ve "e11ıi\er'ni 

tc~lin1 QO aJmıyol 
ınecbur bırak•-

niz kertalını kendi -,·uva!'i1nda 
bct:mağa bir defs daı1a çabaiad . 

~ er be adasr. .. Büyük Tur

~ gudıln rJosHe kJ ladığı 
yuva ... Iiayaı~ınde Turgudun bu
ra.diki ya,ayışı canlanmııtı. Tur
gudı.ı koynunda saklayan Trab
lusgarp şimdi onun cp k•rkak 
duımanı tarıfıncian ı.stıl~~ a baş
l•nmııtı. 

' ca~ )lo'.C:a ll.rtl· 

bat 3!d·. 'furgut 
kar.ada ve d H1.ltle olan gt!ın·ıer ı(' 
J!ınan i('indc ~ıkıtını kalmı!;itı.. 

Tuı·&udun .artık: kuttutam~\'&. 
rak ycıktlaracagına herkes e~·n 
olduiu i in 1e 'fm lneras!ml:-dr: 
bulunmc.k ü1cre bütün müt'ef'k 
dc\•let!c-rck.n J1cyctlcr davet edil· 
mtşti. Bunların fcln1e.si bek.enf. 
yordu. 

·:s - a • ıH.ı 

hır. '\e l.:oııuııı.\nrlnr": Khn ... f'nin 
hilcllğJ ~ok, Kimi, hnt"hı :=-h1df't1t-n• 
ıllre,·el>l<'r. kiınl ... ulha ~·3no<:-arak· 

hır di_,·or. H;ıııları. \tl<Julil.: nıuhıt

r~b~lndl· gemi k.ıJıplarını ... ırıra 
indlre<·tklerl, h.ıt.ılart da '\lman~·at. 

la haYa u.krnlarında. tu.' ~ ıtrll' .. a~ ı· 

"'lllı bf'';> blue çık11ra<:ıtklaı·t iıldlaa 

ınd.:ı. ll•ngi-..1 doğru. her.~ltıi ).an· 
lı!ıo. ~hndllik • llııh bilir. 

l)Cn1okra.,1 tının Ud hU.ri.ih. li~ 

~rlııln ""' ı.:,,nu~tuJ.lnrı herk"' nııo 

raka cluı;ürcht~u ;.:ltıi 'fth,,.r "Utı· 

nın l'n bü,, Uk lideri B. IHtlerl dt 
ııctıendlnnrt nıl "! \(·alla nnon r. 
Rttt~\ t>lt , tıı n. Churc-Jılll h~l.J ,._ 
d,, rlü;-hııt•f'lıorl ııf'clir ~· \"akı~t. rlP· 
nıohra,inu\ hu lld dr\ l<"t ad~uıu h'.11'~ 
kı,.da Führtrln flU~liıu.'elerl. '-Ö.'·ı,. 

di~i nutuklarda d.ıhna orta_\·a koıt• 

n111~fur. J'j.Q~ J~ ohn:d.l;ı .ht'rabrr. n. 
lfitlf'rin bir muhı..l;re \.f"rd.ill nıô.· 

ı.;akatta bu iki ıulant hAL.h,n<lıt 'Hı.\.• 

lf'dlklf"rl, ıl .. ttiude durulıııttta dt:
tıor,. lfltl rl,. ıuul:"ıkatt• hulnna11 
ıat ıtlnff"rJJMıflonal 'C"'li h«"r\l,·r 111 

nıulıablrl oluıı "'<'kb; '<'lh' .\.Jnı.an.\a 

da ht:ılun111u, olan J 111,..,'ftır '\t" r"lih 
reıh· H-11 Jıhnııı U.Jnj·ri •.rinintfr 
';':ırJ< t·ı·phe fnde:,ı karar.("ahınıla ,r:i"l· 
r~':'mii titr. 
"'or.lrrinll<'rı 

("huroiııiU'e 

.)Or; 

"•h bir. B. f[itll·r'iı 

IJ. f11Uer d(",-ern rttfo 
Ada . cek.,.tı 1 du e ernı dü- •er.. $imdi kenarda koşed<J bir 
t..erPk b ut .. ;c 'SU)1 "'lb so:e şey ka~ma'\1.IH"a blzJ ba ıodan v ... 

ba Jd ı ,nak yal nıı başına ıstMiğı gibi va.. 
- Bay hıik ın on ' ~ım ıU -ı şamıık' ıstlvw. Kaç defa komJU-

dcn bugüne k dar ellnd çeki - muz C: A yeyı eve getirerek k z. 
nf . bll -,, Krz4. ı. ~ haX ı hırıma rakı Sfıfratar• kurdurdu, o 

- Evvelce olukta l.ulı.m b:..ızun 

kalıbını 48 kLU"Uf 30 paraya alare~ 
kilosunu 100 paraya ıat:yorduk . .ş:m. 
di ooledlye !ıyııtı 110 lnırwıa çıkıırdı. 
k lrp b&fma naklly~ 27 kuru~a fIT

ladı, ~ kıırwş f!ra. h<t kurut tala~ 
para.sı var. Erime caba. Bundan 
başka 2:i ldlo olnıuı l.i.zrrn t<':len ka· 
lıplar olul<ta 2< 6, 24 hatlıi. 23 kılo 
sıkıyor. 

Buzu. aJtı kuruta satarsak bir tey 
k1t.zanmıy<ıruz,. mllşterilerf hizmet 
ediyoruz. Bq kuru.fa ••laraak ziyan 
ederiz. r,ıer böyle olduğu için bir 
çokları buz alıp 8atmak kUlfrttne 

g"Lrnl'iyor, bu lhCaklardıL ha.He: da buz. 
auz kalıyor. Şimdi insana söyle: In· 
aafa gelmeyip bize ettı&in muame· 
leler yüziinden biz ~ buz llitn-ıaı
aak daha iyi nıi olıır:' 

Turgut. Ak_ileniz kıyısının bu 
mert ve temiz cvlitdt denizlerin 
coşkun dalgalarınr bile küçük 
bulan b<r yılmazlıkia başladığı 
gem;cilik hayatını yük~eıte yük
seae büylik bir korsan fil:lS\P:un 
kumandanı oldu, Trabluggaı-bı 

Tilrk üikesine kettt. Barbaroıa. 

bile ,.Turgut benden yuk~cktir"' 
dectirtecck kthraman!tl:!ar ya
ratır. 

Türk tarihinin yarım a.-1t·hk 

Size bu büyük Aırıiralın val
nı;ı bfr ,·aka.ıoını O'lun ruhu a • b r 
ıükran borcu ol~raK arl!tı1.ttca
ğım Tek bır Turkil •vlamak 
i.çin fiç btiyük Akd.eniı. d"vietL 
nin kudreti filoları birle iyor ..• 
Türk için re :ere1 1 dlişman için 
De ıcı doill mlT ... 

B·r taraftaıı da 1a:nan ge~ -
yordu. B!r glir: ufkuıı uzakltrın 
da. bir .>-·clJc:enlinin direkleri gö.] 
rt.intlü. ;!.falta $ÖVa1yeh•rtn~ a.q 
ol.,_n bu gemi t•ık~e yak~aıtı. 

- J;~,.t. bPn be-t..lt"\l"hilfrlm. ~<' 

nrlrrt·f' bfoıkle.,tbiliriın, t kat ('.tnu • 
<·hHI bıt'kl~)rtt11·t. ı.,rl,.rlıH ada.rı 

h.Ulıi. 1>tm~,.lf"r tJllr o. h-f.-i.anlerd("tl 

l:tlrhıılP tek ip ı-idN "-"t" r. ınc-H!.trr 

nr olM·l\l..tır-: f tf' o 7.anıan bf-• ~lr· 
nı) dört o.ıa:ıt Jc;indt• lnlt'fliLltrl,. bir 
nnlil~~ll:l lını.alı;yalliliriıu. rtlrl ~·l 

lt,.r Rtıo1,,1•\ ~ıtinlı ııf' nl.1ruk? Rr-rı 

hnradu ,\.·irnıl ..,,.ne o~;rabilir ,~. \ 

ıurrlk:ı) ı i..terllt'nl ·' J.µ»taı'.;.\ ltıra • 
ka.4,lllrinı. 1 akat öıııınıi.ı7deki il<i 011 

..,f'nr. RonY\t:>lf'ln iki on ~f'rte"-İ uı~ 

nu~·.a(· L.ltr. t). bıirk"-4; "'f'ne l~lıulı· 

,\ı·•J ~·h-ulr kar .. ıl.aro.'", .. k ıorunıl;_t· 

dır. RJr Jhırdı,fıf·u .. {I ffcfa ''l\Jıa JJr.}·aı 

t-:, d_. tutul'"';' bıle- '"'" ('°"" OOnutı 
hulııtuu·ıt-iıoı. Kt'n olına ... ıını \ti1r, 

kı tıab& oldum, b r ııöz r " iki et-ı un liniınde bana yaprn~dığı baka 
ı ye çalış! m. onlora hiç b r retl bll'akmadı. Ben hep SUJUJ'Or 

ekslk!ılt gos\ermek le " :n, lı:en Onun bu hareket erine kal'jt t • 
dıme .uvev baba dedirtmek - hammül ve sııbıı; gö \er yordum. 
temed m El ,,uı n ııe d ğl kadar Çunku başımızı erkeksiz bv•kmak 
kazandım, dlşı;ı:ıdn ı·. atımdan rüc olacaktı Ne de ol.a ktJ;lırımr. 
a•ttırdııT göl .ıiJp ler ne kov· ba nda bır baskı sayılırdı. 
dum. Fakat Jııç bir gun ben bu Ama karışık hir ıs ... Her ıkl la. 
kadın 'Ticmnun ıormf'd .. ;n Ak- (De\·aını Sa. ı, S1i. 3 dfo) +-
sam.IarL ev ""le ge ;;r •e ohb dey p 
b r nefes alac-ağ ·- zırnan t'la bana 

bunu çok gon, Ya'ar.c.4 n ~asta- s 1 1 
klar çıkarır, ölmıyacak şeyler. r.~_o_r_u_~o_r_a_r_: __.' 

böyule!'ek da ma b ' .,,unakaşa baş ·- • 
langıc:tnt hazırhyarak kavga eder 
Şı :ndl)e \<•dar kadı olup \ b>r 
çop arttırarak tılr ke:na a ko.vdu
unu g. rmod m Çekılmiyecck de-

Hırsız kim? 
c ... t:\·\elkl gün hem ha.Ya, 

hf'm de bir banyo almak tnere 
ı-·ıory•ıa gittim. llaylU.J-f plft-
jına ClrdJnı. .f8 Rlltllanlı kıtbi-

liniveı-1Jiteli gencin v1cdanr, "·atan. 
daşlık vaztt .. fni bir taraflı olarak 
yaplllında.n dolayı eza duyınu,. 

Matba.. mtı:a kadar g~ldi, dedi kı: 

- Belediye bu l;ıi tetkik eUin. 
Buzcuların hakkı ·a ı ı , 
Jcap edorse yed! kurut olarak tesbit 
etsin. Bö)1e<:e heın be-, kuruş den1esı 
yüWnden &ÇJ.. an nıiltli.ka~aların önü
ne geçer, hem de her tarafta buz. 
bulunmB.Slnı nıümkUn k Jar. 

13öz beled;yeye dd,Uyor 

kahrama.rılık1arı arasında daima 
) .,~yan bu ~·ilce Am:relın den ı 
muhar<.J..elert cllfier doJdurur. 
Diir'YI tarihi in deniz. kahra
nliln:a.rr arasında bi.lyük Turgu 
d.ı (eti) payedc amirr:l bulur.a
mM· Ne İngilizlerin Neh::onu. n~ 
Japonların Togosu, l• Vened k
lilerin A"lderya Doryası Tur;;u· 
dun ş ref mevk ~ne ert'n1ez. 

' 
B en, bir şubat abahının 

rüzı.7ı.rh S'atlerı'",de Ttı.b

lu garp Jimanınııı. glreı·ken lıman 

haricinde dem'lrlctnl$ bir italyıın 
ı1o~unun d n tyordum. 

Bu vak.a her Türku. h!Jt:ı ola
rak &W'Ur1 ndırır. Bunun cıı.ir. I 
cskı ve yeni h:ç bir mil!oıln 1•
rth nde gOren1"zstniz, 

Turgut, bır mQV9 mi <C~ıbeı 
a.da:ıında aeçirmeje, bur#da kı~. 
lamağa k· rl.r verml u. Kü<;ük 
teknelerf:.ı karaya <;"ekerek ~·ağ· 
lamığa, baha .. daki ~-eni kıhra
man1IJdar :çir, hazırlıklar yap_ 
Ttıağa b~ ~1amıştı. L-ite bu sırada 
Akdeniz abiJlertrı.dekl müttefk 
devletler, Turgutlu burada \>a:)~ 

Biiyük Kralından haberıer bek 
le.ren Am 'ral Ar.derya Dor)·a) 
hemen küçük bir ıemiye f tıa~·a

,rsk gelen gcmi~·e :ranaştı. Türk 
donanınasırı c ... ir edflcCğinC" C'l) r. 
o~duğu için yütUJldc guru 1 ı l,Jlı 

tebessün1 vardı. 

Halbuki ge!rn gernin n kapt'l 
nı çok -;.glamr~ yiiı.:ü korkak 
bakışlı sörilnüyordu. Ufuklar• 
d\k:len gözleri bir:,e-yler ar~-~·nr. 

du. Adeta titremeler iç'ndeyd, 
Buoun ş.ebebiJ i ..-oran lh1.Yat" 
amtrala su cevab:ı vf'rdı 

(De\ e'"ı a. •~ '"· 4 dıo) •il• 

fmparıtorluğun son müstebHı-
tıuklimdarı, itslyanlara arati sa- . ... ; ... ~al lCAle 
1ın almak mü•••desinl verml•t. •:: a. 111ın.,a.ı•• 
Faka\ Tr&btusg~rl>ln kıymetli va- J;; • ~ ~ -· 

1

• • 

11 ve kumacdanı Recep Paşa bu -

Jılç dıo~il 'uı...,l.a.kfwJ f"i!'hrrr hura~ 
da nlM"A.k, lrttdft' a. ft• ~\.~lt':eıı 

P.~\f!{ ıhi~IHİ\ f'ı('t·ki.ir \ I" hen o Çf'hl• 

liıı C"kllııtt",\f" hıuh•r bt'klcınek hn· 
kanlarına 1111:1llklnı. ,,,,. o ı:ım•'•· 

iki nı"ıtl kürPilr ntı1.·r ı>1at·•_knu ıo

receti7.» recede mı.isrıft Fak ev IJ" z, 
komsulara , .. , ahbaplarına bı: inıa_ 
et.hant', b ~ paşa koı a,gt gıbi 

çıktır BI' kın."" bay lıilk r! 
Ben ne kazanıp gcUrlyorurn., An-
cak a. ~em yc11 ı on- r doysun 1 

n le ""') umhun. D11h11. dotrwıu· 

nu lst.crıJPnlr. soyundum dt-til de 
tııoyuldum. ~-ünkü, den.iulcn çık

tıktan ~onra düntlü~i-nl luıblue

de ıtf' elhlsenıl, ne çama,ırlarımı 
\ e ne de ayakkabttarunc hol· 
duın. Bunları aıan t~rrlkll el 

İ aşe Müdürü 
Ankaraya gitti 

müs;adrntn t:tlbikı.r:.ll. karşı ma-ı ANLAŞILMIYOR 
nevi nüfuzunu kullanmıştı. Nü- j 
maylş emo!lni g!iden bu filo, bll-
) i.ık toplar ile .c.leş ta1tmieri ~ a. \"al-.tUf' gıllnt>: Killi bJJlr, I;ıln ~Jkl de a.k1unt11 n 

'fıth.ilhir, hıı ..,;,,JPrl 1 'llhrt'rln 

J,;14Jhwnt' ı..or'-.u ı\n,tııu~ (llnlı.t a l•!l.nıp 

lf"di~or. 

R. lfltlf'r ~ukarıllakl "ö71,rl ,,.rp 

c;eloteu "'o) lt>uıl":' nıidir, 'tO.)lPIJli':'"'ı' 

nluhablrln nılil!•l:\:ı..,ı ~ erbıde mi· 
cllr ! Bunları d~ AllRJı bilir .• .\!)('ak 

ınuhakk:ık ,,lan bir ':"-'' ,-aNia u d~ı 

hartıt idare ı•dc•n Hclcrlerln birhlrl
ftt" rabnıet okoma<tıkl.Jt.rıdır. 

cıpla)i ka.lmosı el uhtaç ol. 
"':lasın lst yorum D; o 'um var 1 
o u da ç , ak verdln: evde uzaK 
ıaştırdıın Kil~ük oA an ôa a-•.' ız_ 
d" z yan o!up g ctıvor. uc-n !'ever
K.eu çocuju o du\.'ıll or, ~n .:ıov·"r· 
ken de S<'vm ye kalkıyor Mektebe 
g. İe'-1. derslerine ça c ye çır
pındıkça ar. s oiJ.c:ık bt.. kadın ço
cuğu ,ı.ııµm\i d.t ftLa şımartarak, 
•~kını bıı:uyor V cdanınıza l l'
ca ediyoru:':", b rı lu bagda b r 
aı·ı c\·vct haltıs er' o luı::: !l da 
maddl, ııılnevl rr. 'lll' etın üzeri
ne ahyor~m 

O bOy e konc 

Dolittle k'mdir? 

labi.ı ki para <·U7.danın11 bırak-

n11 .. df'ı(-iltll. Bu vaziyet karı,ı .. ın
tta a<"ı aı·ı clit,tinıne-A-~ ko~'lllduın. 

Ph\jın ahlbt tarafından yapılan 
nılira.t·aat üt.erine ı,e 1nahaltt 
ıt0U' rl ko~du. F kat, ntı ;la7ık 

ki ıuarul hıhlrJ ile .. ah aliln da 
l ,küdar' btılınu,tu. l1ttanbula, 
katJined~ hi:unet eden hlr adaıln-
rağı1.ın. g••rl göhirulruek -:11rtl· 

lf', \.·erdl~I bir pantotea 'e g\Hn· 
lck tıe dönehlhlhn ... » 

Hunu tıır okuruınuı: )az13 or 
\(' "'oru.)·ı1r: 

- llır..ızın bulunıM·agından ,.e 
(alınan "~yaının bana latlf' olu~ 

na<"a,tından ütniJhn yok. Bu ka .. 
) ı1>htrı1uın ötlt'Dlllet"l. kabini" ka· 

pılarına birer "kllft ltUe takıuayl 

ihn1al tdf'"n })IU.i nhlbiDe dli1'ınez 
nıl acaba":' 

T'carel Ve.kiılctı Fiyat "'lurakabe 
uınum müdürlüğüne tayin edildL 
ğtni e\·veıce bildirdigııniz ı~tanbul 

BOlge İaşe müdürü .:\Iumt.az Rek, 
dün alqam Ank•<r;ıı·a ıitmı. tir, U
mum müdür bir )taç c:Un sonra 
"ehrbnize tekrar ıeıecek ve \'er:_ 
n tal·ln olun~n .zata vatifctinf der 
vır ve \csllnı c<lecekt'r 

Uçüncü tertip 
mensucat t~vziine 

boılandı 
Silmcrbar.k yer-. J\.tal .ır Pazar· 

lı;rında halka dünden itibaren ü
çüncü parti mensuc· t satışına baş
lanmı~tır. Bu tevz·aı temmuzun 
üçüne kadar devam edE"cektir. Nu 
mare!arı illn edUen vatandaşlar nU 
(us Lczkerelerl ile tayin edilen gün
ler \P yerlerde mcn:>ucat · iacak
lardır. 

pıyoTdu. - 1-la.,dl kalk da o,\-ıııt! denıı,ıer. erınedllt bir hlkınetı ,·ardır. ;\.c».be. 
Linla:ta dcmirledikl<..·n. ~onra - 1·erhn dar ... ee,-abııu "-ern1l'f. 

1 
bu hJlı011et -~u ı ... ır'a: «I' bA.,a düoıti.i. 

duyduğum eza i!e hemen Tur- l"erJ ~t-nl,le-hnl71f>r ,,. teklifi tek· ı arhk n ılo karıJ baka.l ı nt-, ı:letnf'k 
gudun ti;rbc~lne koştun1. Btze rarJanlı~lar: nıldir! 
emanet ve hediye etllğl büy~k/ - llo)dl l<Mlk d• uı••: ~ffSAB.\KA )IEV7.t:ı: 

bir kıtanın muha!~za~nda gos· Bu ~fer de: Anıernuwıa -:imtlJ .,orwl•• ~eg&.ne 
terdilim1z kayılo.;Jzhklan utar.- - ı-·,. 11 ım ür ..• <'t-'"·ab1nı \errnı,. !!tuat ,-u lmt': 
dım, kızıard~m- Ger.c b:r denizct 1 Doğru UHIJ M,-U>nıK hılınnHa ınut. «'1'0ttefik l erlıı \lUt\f're lndlrt'('f').;. 
sıfallle, ruhı ıstırabıma onun ma trflkler d~ biraı. bu ki reliııe ben· lrrı darbt> nerede, ne 1'An1'• \t na.al 
ncviyctindcn teselliler almak is.., zC"dJltt; kendi .,anarnwlakHerı bile el&ra.klt r '!~ 
tl)·ordum. Her zam'!O bütün İtal-1 llı.Unlli)e dU,urUyorlar. (ia7.eteler arıL~ıra. nıU.abakatar 
yan ~h:J)er ' ni yak.an bu ~ahra- 1 _ lla,rdi IJı9ıkalınl taarruz ... t: trrtlp HerJ,.r. lllr gaı.et.e ne kadar 

manııl ruhunu~ da b~ndekJ t'ıa~ ı _ Taarrurun Yaktı reolmedi... are,,tı~a. okurhıt.nna. 'uJ.arulakJ 
ya ort.ak oldusur.a şüphen1 yok· \abıııı "·frl~·orlar. ce·ı <'Ütnle~ı 'lornıak ... ure-tile

0 

,\a(>a<:M.ı{ı 
tu mlbabaka ""dar c-uuJ bir n1U1;.aba-

, . - O\lfl iu iyi nıüdaf.lla rt! ka. bulaınaz. 
Dort Aıı)" &ıınra lıu ınUstebıt · 

ı•ltanahn <;oktuğUrıü _gi..ırmelıc: - 'lıidaf»altın .. \&ktl g-~U ... di- Bir bil!Ji ınululrrlr dünkU .YaL.ı ... uıa 
bahtiyarhiına erdii,İ.ffi zaman )"OJ'Jar. I «ı\\rUpaaın ... -\tfO& (~lecekltr» ba~· 
nekadar »ev:nmişti\n. Oh, c;ok fkln(•l ("ephe ,-akU gf"h»Nli~l için I LlflHl ko~·nıo . Am1ı&n iHtad, ~lındl~e 
şükür, büyük Tura:udun büyil k kurulanıı)·or; Tobruk \ lltl g'eçtttl kadar A .. '\ rupanın ba'fına g"eJenle.r 
ülkesi climıul~n .~'tmeden evvel l<·lrı mlidafaa edllemi~o.r. llalbllklı pl,tnit ta\.·uğun b&lfllUl rf'lmPdJ .. Eff'r 
:bu nıüstcblt idRrt> yıkılnııştı ... •'·aktln naklC oldutu nuııı n-.eydana bunlar y~tl~mfyor da d.tba (e-fttf'k· 
Fakat düşmen emelleri yıkılmış ko.)anla.r lrtglllt:lerdl r ' a tt ol tı)er ll'r \.""Brltı& A.Jlah in1tlatl e3!c..hı \ v-ru. 
mıyd, J;;ı;yır, fırsat bPkliyordu. dıt bu 1 ~erflf', ili• W1J~rtnl henln1Jte· 1 rı•.ra: ... 

Çok .z;ı.man :ıtçnı<'de 1 ita;ycı n1eı gorunu.}urlar, anıa,ılmı)or. ·rath .. trl 

A merikalılar, _"rukJ0,)11 aııtık· r 
!arı ha" a bueuoıunu blr ara- Pcrigord'da sonrada11 yeı·le•E:.:oler de 

en e.skf asJlzadelere ka.rış;mışlar, onh1.rın 

{ldellerinı, h!slcrı.ıı, duş(jn.(l , yaşapş 
\arzları~ aLnışlardır 

)ardı. 

, 
hk adeta lnk.lr et eı. DtıflDB.ll tara-
fto .-n kh~ık bir ip ucu ~ermek 

btt mediJt·r. ı 

lb»yet :ı:lındı bu Jı aeanıa dair rna
lüıua.t .. ıuııa haş1ı,Yur. 'le~r luJ .. 
c..-um.u ld4re ed ~ adanı (ieııcral 

l>olltth_., adli e;kl blr ı•llotnıu.,. 

Bu oul mPmleketlnılul ho bıt.lı 

1ı.1hruları t~ı.~ll)tt-Oktir. 1930 pe 
""ı ode nıcnıleketnııhe bJ r merlk:ın 

tUt,-a ht·l·etl &'f'ldl. Beraherlndeı bir 
alrı, blr k • U, bir n1ektep. bir ılt

yu1c 11 taj er l " rdı. J-."kly.ldr \C" 

\nkaradıı& u''11*'lar \r. t.ec.'riıb Jer )Dl,.. 
tıJnr. llll urada )&zııan lıır &\er pl!u· 
tu kendini C tenli ki aılı bin ı 

Uollt tle ldL Hu pllotun ı ltn bir a-n: 
rubt&.'JI ll .. tadı olilr.ak bOtun dünyptl;ı 

d:ı 'ohrctı \ardı. athıı n t.c-m eden 
ler rdrdliler ki DulltU"' ~ıur, t'litet 
u. mcrd, 1.)1 bir tnundı. \<!:ernlU:f'tı

mlzdc IU1<'1lk bir k halta k lını 1 
olltl'ftl!ll'fhl n ..-Jen hnrtt}a aı:-Jmi bir 
evet he#l:tıııı \P ondan ıopra Tur~ 

1'b e) o •• Tbrk h!mı<:ılıtıa dalma 
aiü.a ,_ ltt. 

t:,a b yecM1tb b?.r ı .... ra '.>ukııu nni· 
na le adı pıçıta Osnenl DcıJlU'k,. 

·ııırk ı... to.nnnı 11130 blnb"" 
ikaı ...ıı Wı cl!/nW pll•t \'e eaJd 1 

dO>U.U... 1 
t:KÇE 

şatoların etratırd• b r çok çiftlik ve 
toprak vard••, Bunlarda krrrıı.-,ı ah b' 

'etlr, k nine uc ctftçiler ortaklJk şek· 
inde bakar 

Aruzl s;ıhlbi onlar• ev, tll~t ve tohıım 
verir. ·anra me. ulde.n kaz.andık •rı kA..
rı yarı y rıya taka.im ederler. 

Perigord'dakı hayat tarzı diğer cya
lc!,cra benzemez Kerdi başına bi.r fı cm· 
d r· Kuy!u er çok ~ı·afuakardır~•r· 

Rom ili k dl do;up buyüdci;ü :;erle. 
rln köylü \..!1e aiııık olduğu >Çin Peri
gord'a geı,iijjl z.man bir takıın yel!' le· 
er kurmak lcraışl lll• seı. çökınuı o

lan ba~r binalara ı.am.: ko>ınuıtu. KIJY• 
luler bur:u ıorüncc memnun olacak yer 
de hoın~· u;ı.. k gostermtşlerdl. 

Ha\ >aşlı l.ı.r kuylı:ı kadın da) ana. 
ı 1ı.yar.ak: lçır.ı ı:lıJkmılş -'C !U ıo.ıleı-t evy .. 
em şt · 

E~er btze rah t ev er ) aporı•nız 
erkeklor sıcak odalardon çıkıp ta n sıl 

ı·d rle T 
Ç•f\1-k bınalarmdan b rıalı\c b•. kaç 

baıMn"~ı k ınon»-v•n ) .ptırdığı ıö-

•er 1<11> Uler t..r envrck: 
Tavuk:\ar buradan nasıl ''-·crı g rcr'' 

diıo sGylenmlşlordi. 

'ıJ Yazan: Andre 

lşt b. b~::,:er Perigord haıkının 
halini an> \cı Bır Ç<>k ş•to sahipleri ,·ar
dır kl kalorifer tEs satı yapm3ınışlardır 
Antika duvarl•rını bozacak şekilde dc
mı.r borular ve rldyattn<er koydurn,ak 
tan•• ıokı.ıktın ııtremcgi tcrclh elmiş.. 
lerdlr· 

!~le bu kUV\'e!ll ICC ye sayesinde Pc
r gord harpt n ıonraki buhrar laru her 
J erden iyı mukavemet edebil, işi . 

Bu a!irın nledenlyet rin baı;J kötü ta· 
raf= rınd ... n zarar ıörmt.·s.nin hikmetini 
1ıer türlü yenilige"kar2'ı is}"an duynı:J
•' <!a ar•mak !Azımd:r. Pericord ha kı 
lıa' ıden me-n1nun, e&k t :::ına11elerine, oJ
dctJerlnc ıadık. P"r1ıl.! kurduğu kanur.· 
1-'dıın vı..ık kend keı Cice ;öre > •ıı
yın tn.s;ı,nl•rd:. 

Pariaten ;elc:nteı~, orc..lara yenı ye-- c .
If"ıek iatıyıen:erl ııkı bir süzgeçten ıüı:er, 
o ,Q.an ıonrM ~c;ıne alırdt. Bu ;~timui ha· 
) a!-ıı elebaşıHtrı crkcıc:.le:- en ziy11.dc, 
"lıemlekct!n kadın1arı;Jclı. Eunlar n en 

,llauroift c:. l"ALMAS 

- 4 -
meıhuru vo en sözü gl·çcnf ~1~dii.m de 1~1 
GuichardE-rie tdl. 

Aile it"b::ırının, Topr:..ğın \'C P~ r.anu1 
}.akiın olduğu bır muhitte ~lttd:tın de la 
Guicharderic'n n mcvkitnJ "öz unu c 
i.etirnıck &üç desildlr Kadın "'" bir •'
ıCniıı kızıydı, b"n beş ~·üz hektftrtık b.r 
ıoprngı ve Par:•te de dürt bti)'0k mtl'kil 
vprdr. 

,:\Ji;id~ın de Guı<.:harderlı! dudu. Ko-

ca.:i• ssıı: ıgında Dordoğ e cywlctlnden 
nıc·bus c;ıknllşlı \·e uzun zun1an bu mev· 
ı.:ı n1 1.ı:ha(aza eln1ışti. Radlkal Part sı, 
f'rı,_L)S "lll bUtL.n )(oyı{, mt-bu~uklar.nı 

l'ıc ~cc:irdii zanırı.n o d:ı c;ek.tıni~tı. 

O sııalarda a\.ukut )•fcıote, udlnda 
1=enç bir r&d ic • a tık şato E-: hlp:erin<.' 
rey ver lınıyccekt.r d ,-e nutl..!.kl.r si:: -
Iemıı:ti. 

O diji de oimuııu. Faktıt halk şato 
ıs hıpl,,.rioden mebtıs ecmemf'kie bercı .. 
ber topr:ıklarında } uk~e•rniı ohın o ıü· 
zeJ \'C rEkt ı.aloları r:6rmek.••r. zr.vk (\u .. 

Kocııı.z;ının mebu~Jugu zaınanında Ma
dtnl Ptıı·-ıt~ oturmu!J, fakat Periaord l'e 
o':.ı.n atakalartnı kesmemia;U. J(arptcnbe· 
ıl de artık ihtiyariamıı; olduğu i<.'ln pt>k 
uı 'cyahat "deı·d!. Yükeekçc l>ir t~pe ü
ıcrindcki güıcl ıatosurda oturur, or~d"n 
bülıin eyalet halkı"a hükm~dcrd 1 • Flk !r 
'e kanaat?erini herke~ dojru b·Jlur \"e 
ınUnaket .. asız kabul ederdi .. 

Köy pa.pasları. başpapas evine y·tmeğe 
<'aiırıldı&ı için. memurlar ise nazır~arla 
fıİlSl:'l tını~tıgı h:hı ıa.rıı.rlar ve ktnd:-

• Jljen kork1rl~rdı. 
O c:\"Lrda yeni ~ crle:;en lnsanlar e· 

Ser ihtiyar madam tarafından iyi kabul 
cd1tn1:.!~rı~. lıerkes on:ara &iiler yüz 
t;öslerirdi. 

I\.tükeınmel bır do t ol.-bılen "'-'ladaın 
ôe 1a Guic:ı::ırder·e 11n1an~ıt. bir düşnıan 
da o:abhlrdı, 

En ki.\çük sebeplerden ve h!ıd sc:er 
:> U1\jnd~n dt) t iken dü,mnn olur veyı.t 

bir dü n1anını bırder.birc en R i:ı.1· dos. 
tu mev,Ai:ne cıkarırdı, 

:\leselft Romiih alleı;tnı ilk .ı:::Orü~~e h1-
rnayea:ine fllını tı. Bu i!' i do::ıl i"Ut:un Sf; ~ 
bebl Ôt.' Ga toının h:r nı•l a:atın aloııciığl 

z•m•~ htiyar tnadaına detnışn1a•r ,.c o. 
l•Un gostcrmı-ş o'dusu yolu 1utnHtı-;ı ol
muıtu. 

( '\rı.."'b1 •Jır) 

KÖR KADI 

O fis, 4 bin ton kömürü 
satışa çıkard ı 

;\l hrukat C:sı u, zamandaıı. 

ber\ !jchrlu nluhlttlt! ycrierjrıd(>ı.,; i 

ciepola"da >lok etli~· 41100 :.On ko
müril satışa arzctn1i..ıfr. 

Diger tarufl~·n Bulg;ır..,.ı....ııdatı o· 
fis emri (' cHtn :! ınctnr rruır.ı.ıı 

köınür~i gelmiştir. 
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hif)er kn,\. rt"'ı; ıı~i:ı.fn.:I tt;,- lt.anıur h,.. 
Jinr ko.) ihn ıı. u .. r' ~~·- noıı t,ir ı..~t~ 

':''k .'a;:,· il• h: c ~ .. -,tı.•t.._,tt .. er,.s.. 
1 unu t4ı1 J\"İ!ı- 1: ıh~~ı•!ı'll· "l··~,..inın 
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1 ('ıkanhnı. V-),.ılınr K•i~ <ıiıı.ı·;t; -... .. ıın-. 

ranıe; ... 1•rı. ~t:n11 ıı~ ~r-ı,\.l ·--t· 
ıllnl 'ı,"q• ,.,dif hıı· .' ~.mt·k ·~lı1u. ~:n

cukln.ra v .... "" ~H• ... .,.. J:-r~,. ,:,· 
yr<J,l<r. 
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ViLAYETİN TEBLIGI SiYASfitMAL 
Askeri durum IB 

( Yazan: ==-ı e 

Rusyaya taarruz 
yıl dönümü 

münasebetiyle 

Ata ayın Çö ç:r 
c;~=-= = c:;-: :=:=:2:= c= === : Z> 

Gıda maddeleri tevzi- Birleşik~~~~~~~ 
atında vazife alanlar 1 L iuaa BO~AN ı •• • • li 

r urdl'lin \ 11,lnglonıı '.IJ.)ıırt•I 

V etme 1 fc\ knl1'1e bir huıU.,,. 
dl) e kıır~ılaıımı)tır. işin CS1l!>rıuı ha • 
kılı11>a \ U';'ingluııdn ık ı.ık tuJılııtı· 
tılar ~ uııılmu ını tnlJli gornıck ll llJ• 
eder. Bu hnrbln başkunıandnnları. 
llltler, !lluı.ı.olinl, tnlln, ,. or.-fl, 
füı7.\ clt gU.1 h Uf erdir. dJlrtc,ık 
ıııUlctıer ~ 111 • .,ek :kunıand:ı ıııcrlı.·· 
zhı \'ıı':lngtonda korulıııuş olclut"ıı 
için r:onclt ile Ç1ö~ll gibi fkf 

l'h il bıı-:kuıııand3nırı bu lc~l<ilııU ı 

Gcrıernl Ronınıcl, lngillz se)J•r or
d~ıı Ur.erinde bö)ic bir zafer kauı
ııııınamı tır. Rlcat-0 mecbur ettiği 
Ioglllz ordu unu bUJiik kısmlle .ku· 
":"Dtarnk e lr edebilseydi, dört başı 

mamur bir uıter elde etmiş olurdu. 
1 okut çöldeki tnbH \C a keri gtiç
lllkler gôzönüne geUrfllrse, ornda 
bir kumandandan dah:l fa:ı:llllitnı 
istemek lusafı;rzlık olur. 

Tobruk ılüştüğii lçfıı MlbH!r or
du unun geri irtibatında emniyet Hı 
kolaJ1ık arhnıştır. General Roııımcl 
lnglllz. ordusunu takJoo dtwam ede
rek l\Jısır'a doğru bir müddet dııha 
UerllJ cblllr. Artık l."unanl5tan ,.e 
Olrid üzerinden de k84;anınk lknıaıl 
)'npabUlr. J'akat bu ileri hareketin 
1'1ısır'a \C Sü\CY. kanalına kadar 
dunuadntı devanı edoceğlnl ta 11.\,..ur 
etmek şlrndlJ!k rok acele yapılnı~ 
bir tnJımln olur. 

lng1llı.Jer, ortaşarktao talniye 
kunetJcrJ getlrmcktedirJer. Polmt 
buııdnn onra l'tllh,cr mu\-ıtsala ı 
Uzerlnde kalan Mıdtaııın J eni bir ta
arnızn ııı; ruz kalmn ı çok mutıµı. 
meldir. HbH:rhı buna hn\adap Jn· 
dlrnıe \C denir.den çıknnna uretile 
t.eş®bUs etmesi bekle'""111Jr. 

'.l'obruk neden bu kadar çabuk 
dılştil ': Bunun tmbepll'rfnl şlmdlıku 
izaha lnıkün yoktur. .Fıık t orada 
tW\'Clce kahramanca rnüdafoıı Jll• 

ııan A\•ustrolJ rıh general ile Al'U"· 
trulyalı lC 1 eni 7.clandnlı kıtnlıır 
nıemlekctlcrlno dönmüşlerdi. llafba
larca '<' aylarca Alman tıuı.rra1ları
na \o boıııbnrdırnanlannıı karşı alı~
ıııı~ olan o hwrübell kalcı müdafile
rinin ~"Okluğu, bu mağlfıblyettc her· 
halde bUJ ük rol OJ nıunıştır. Bun
dan bıı kn Oenl"ml Ronımd, C\"\el
ı•e l ııptığı gthl gnrıltcn \ e cenuptan 
clekfl, şarktan taarruz etnıı,ur. Rel-
1\1 de kıılcdel<Uer ,arktun bu kadar 
lmn etli , e ı;crl tılr uuırrll1: bekle
.1nı3 orbırd1. Fnlmt Alınan kıtnları· 

nın kale ş:ırkındıı toplnnoın!;llC bu 
ı>lünı kcstlm1elcrl \ c ona güre lhtl· 
Yatlarını tertip ehnrlerl 1 r.ım ge
lirdi, 

.Ncttee ru, ki c)yar JııgillL ordu
ı;u, Tobnı.k ıııUdafDcrJ kadar boz· 

"'1111uk ıoöstt>mteınl tir. Zaten Gc
ncrıaı Ronuııel'ln mm ıı.lfnkil etini 
Cl!>l'llr pcrdet;lne 'bürüyen nokta da, 
kaıcnın bir güıı hile ela) annmadıın 
düşnıesfdlr. 

Tekzip hastalığı 
(Ba.r;ı 1 lnctcte) ,,,_ 

~crakendccl thnllıtçı blrliklcrınc 

lüks eşya iç n lisans verilmiyccc.. 

Glnf teyit etmişlerdir. Hükumet. 

her nevi ithalat tüccarlarından 

guz r eserı • 
J9 

Türkçede ekler ve kökler 
bir deneme adlı bir eser 

üzerinde Bütün vasıtamızla size 
yar·' ım edeceğirr.lzde:: 

e; in olcbi"irsiniz 

yazıldı 
AnlcJ.ra !?2 (A A) - Tilrk dıl kll· mış. bu da f,uruııı ynyınlnrı arasında 

rumu genel sekı cterlığındcn b.ldirıl-ı ortaya konulmuştur. 
mektedlr: :au deferli erde Türk kelimele· 

Kurumumuz genel merkez kurulu rlııln aldıkları ekler ile koke knttık
Uyelerinden .!ia)ınanımız KUtah3ı:ı. ları anlıımiar ömeklerlc gl;sUıı-ildlk
snylavı B. Besim Atalay, yıllardnıı- ı ten ba~ka, eklerin tUrlU ıuılamlarını 
beri llzeıind gösterir çizgiler ıJc vardır. 

. c ~ışbğı Türk ckleruıııı j Tilrkııe<ie kelime kuruluşWlun en 
türlü gorevlcrln! bir arnya toplaya- önemli yolunu anlattın bu kitap <lil

rak «'I'UrkQedc ekler ve k~kler fizc· ı cillk ltlemlnde ibtiyUk bir ihtiyacı kar. 
rinde blr deneme adlı bu- kitap yaz- I şılamııktndır. 

1 

~merikada 

Londra, 22 ı A A. J Sovyet Rus. 
:r•Ya karşı Alman taarruzunun ilk 
yıkiönUmU ınUnruıcbetile Chtırchlll, 
Stalin'c şu mesajı göndermiştir: 

Ordularınızın, çete kuvvetlerinizin 
,.e sivil işçilerinizin gcçr.n seno zar
trndn göstcrdlklcı·i parlak mukıı.vc
mctkn dolayı hayranlık hlslcrlmızi \'e 
bu muva!faktyctıcrln öntımUzdekl ay. 
lar içinde tekrar edileceğine olan tam 
inancımı~ tekrar ediyorum. 

Sıvastapolda 
(Ba!jı ı focide) >>-« 

Ikı memleket mizin \e dlğ<'r mUt
ı tefiklertn sava,vta bağdaşması ve A-

CBatı 1 Jı.dde) lı."X 1 mcri1rnlıların geniş kaynaklarile ara. 
taruftardıı·. N\jugtlıon hakkmdıı ı;ok mu~a katılmış olması, dllşmana mu-

sı~ Almı.ın kıtaıarı Savoı.rmıj.a lyl lntlbalnrı olan Roosevelt ile Ge- hakkak surette diz ~.ökUirccekllr. 
kor!ezıntn şımalindc buluı~an Sı- n raJ Marshall'ln Ingillz hnrbiye na- Elimizden gelen bUtUı1 '"asıtalarla 
vc:stopal mahnllesiııt evlerı teker 1 Ztrlığına bu husu ta mUzııheret et- .ıılzc yardım edeceğimizden emin olıı.· 
teker znptctmek suretile duşmanın me'erı muhtemeldir. bilıısiniz. 
elinden almışlardır. 1 Vaşington, 22 (A.A.) Roose- Hltıeıin nıemlckctJnluı haberıolzcc 

Bir Alman tUmcnlne mensup velt'ln katibi Early, Roosovelt ile taarruzu tnrıhlndenberi geçen bir yıl 
müfrezeler duşmanı bozguna uğ. CuhrchUI arasındaki müzakerelerin 

1 

içinde ikl memlekeUmlz ve mlllctı
ratnrak şehrin mahallcler.ndcn gece gtlndUz devam ettiğini, Ameli- mlz arasındaki dostça mUnase~tler 
geçmek surcUlc örf zc knd r 1· kan ,.c Inglllz gtıJıelkurnıaylannnın tcdr.ıccn kU\'VetleıımifUr. 
lerlcmlşlerdlr. Yııpıltn hUcum e>s-j birlikte \'e bazen ayrı ayn mUzake· Bız yalnız bugünU değil fıUyl de 
nasında Almanların gcrkic bırak- ıeler yaptıklannı, fakat bu mllzake- d.UşUndUk. ?.tolotof'un lngUtereyi son 
tıkları bfr bolşevlk müfrezesi ta- relerin dalma ~kanlarının idaresi zıyaretl eanu"mda tasarlanan ve 
arruz C<'Phcsi'11n gı:r sinde \e ka- altında cereyan ettiğini bugün söy· harp tçlndc ittifakı ve harpten son. 
lelerine karşı müc deleYe devam lemıştır. raki de\.rc ıçın <le işbirliğini tazarn-
cd0rck hnva batacyalaruıın 'c ~- Early, Rooseveıt ile Cuhrohiil~in mun eden muahedemiz Sovyct mll
ğır piyade ı;ilAhlarınm yardımı - her sınıf karn d 1 h k t !etleri tara!ınd:ın çok iyi karşılan' en z \'e ava as ·M 
Je bır çok lstıhkamları tnhrip et- mUtchassıslarilc l)..ıı .. tukl ri 

1 
... mışt.ır. Bu muahede, dU~manıarımızı 

• 1 g . ..., e n soy d . k h d lh mış erd r. lemlş ve mlizakcreletin gayet lnti- ev.ı.rme vr arpten sonra su u 
Teyit e!l'.\~nıiy® luı.bcr zamlı \'e memnuniyet verici bir şekil- seven bUtUn milletler arasında hakt-

lhm;I gösterirlerse t:cziyeleri 
yoluna gidilecek 

Istanbul vllaycUnden: nıe.lerden mute\ cl!ıt mesu •>et a l· 
1 - Temmuz Ye atı"ustos ayına aıt kıılı daire \'e mOe ese:ere elttlı-. 

ekmek karUarı kazalara tc\'ZI olun- :; Bazı knzaJard:ı. birlik ld re 
m~tur. Dağıtma kUtülı: detterleı1 heyetlerine inUhap oluruın aulnrın 
25/6 19{2 gUnUne k ıdar ikmal edıl· bu işi bcnlmscnıJ: erek lflkayt kal-, 
ın1ş olacak \'C rnezkClr günden it bn- dıklnrı g9rtllmektcd;r. Tilrk ceza. ka. 
ren b!rllk idare heyeti reisleri. defter- nununun 279 uncu nwddc 1; dc\'le· 
!erile birlikte kaza iaşe şentklerlne tin \"c)"li ,·ııa;d \"C nahl)'C nı kııı ~ c· 

Dıliraeaat ederek icmalde tcsblt edl· !erin nezarctl altı ·cıa bulu ıan blı 
len miktar \'e nevide kart teslim aln- hizmette nınatlı \"e.)a rnaafS z <ı:ılml 
rak birlik azalarına d ğıtncaklardır. \'eya muv kkat \'azifc görenkı ı nıe· 

2 - Temmuz \'e ağustos ayma alt nıur addetmektedir. :'-Uııt !~oıunma 
kartlar Verlllrken mayıs, hazirana ait kanununun 6d U ıcU madd 1 i. e Jc 'l· 
koçanlar birliklerce geri nlınacıılttır. dllerine verile!'! \'ııza ve sul..ıh.yet 
Geri alman bu koçanlar bllA.harc ka- Jcrl ıhm•I ve ul i Umal etmek f.UI e 
za iaşe feOUderine iade cdılecelttlr. uıe suç lfleyenler huldrnıd;ı 1'ı.ırlc 

3 - Afn' !şçller. halk dağıtma bır- ceu ltanuntle diğer kanunlarda mu· 
liklcr1nin \•azlfelcrlne alt talfmatna- a}')C'l 0 ıır cezai, r.ı k kot oı ruk 
nıede gösterilip 18 fS l9d2 gUnkU gn- hU .. mulı:na1.~ğını \P tıı lmııuıa ı;ti· 
zetelerde intişar eckn vfl, yet tebll· J"t: tavzıf olunıııı memur 'e ıııllstah 
ğln.dc almalal'ı ta\• iye edilen nıek· dcmlcı·in bu lcanunu ı tatb k dolnyı
t\ıplaı ı birllkleı ı1ıc milrncnat ederek sile iııledll.ıcrı ı;uç. dan dola~• hL • 
biran evvel almalıdırlar. Aksı ttıkdlr- ıurında y .. p l.a<alı t zaı tııJ..ıpleıde 
de bu husustaki ırec.lkmeleı·den hiçbir nıcnıuriıı nıuhake.n.ıt. ıa daiı ltanıı ı 
idari makam rneaul değildir. hUkUınleri tatbik o unmıyııl .. 1; .ıı t s-

• BaCimuın resmi dairelerle !ab- rıh etınc dedir. 
rika \•c nıUeııs at hallt dağıtınıı bir- Bı \·a~.yetL' gô.c B;rlık ldar< hc-
llklcrlnln tcşekkUIUne ait kararname yetleı;nfn lfleyccl"lu 1 .ı;uı;larda 
ile mUstaJdl blı er birlik olduklnn mlltcn·clıt taldbat J'('4.:n nıUddcJu. 
kabul edilen leyli okul. hastahane, muaıillkçc yap lııc Mır 
cocuk yuvıı.sı. hapishane gibi tcşek· Idlın heyeti azulnr.ı ın b.r \atnıı 
ktlllcr hazırlıyacakları bordro!arı nl- borcu olaralt li5tle'lmıs bulundukları 
hayet 28 6 19t2 gUnUne kadar ikmnl bu vazifeleri ıc~ıa retıce er le\·Jlt 
edip talimatnamede g&ıtcrilen rrıer· cdeb.lccck hareli> tlcrdt ' ımtlnn ede
cilere göndererek kaı tıarını te.sllm rd~ y.ıpınalaı ı t.ı\ iye \ e Lebl S o.u· 

Ankara, 22 (Rady-0 Gazetes.) - de yapıldığını ııttve etmişti. M. Earıy. ki bir sulh kurmak hususunda bir 
A~ın~n .. lıazı htıbcrl~r Slv stopohın her ıkt de\let reisinin bir demeçte inancodır. J L b d 
duştüğunu bildlrmışsc de bu he- buiumnnğa hazır olduldnı·ı kanaatini ------------- r an da i ya a 
be'r iki tarafın teb1 ğlcrlnde heniizl hasıl edince bu demeci vereceklerini L 1 H., ti 
tt'ylt c'dOmemlşt r. söylemiş ve demiştir kf: ava r re (Ba'Jı ı lncJıle} »O« (Btı~ı l incide) >+< 

almnlıdll'lar. Bu hu.&usta \'&ki gecik· nuı·. 
1 

Slmstopol ciddi 
1
b

1
r tehlike ;ıltrnd!:ı I<"'akat şu anda her ikisi de mUza- I ~ )!arak, fakat pervanesiz ve kanaL Londra, 22 (A.A.) - Burada, 

Londra, 22 (A.A.) - Reutcr'ln kereleıln bir demeç yapılmasına mü- sız gelmckt~dlr. Mon~jın bu kısmı Tobruk k .. ~sinin dü tuğu resmen 

ıkı bir lt'nıa" lı.11lııdc kıtlıııatıırı hl r 
11:anırC'ltlr. 

(l"Ulc~.k kuııuıııdn merkezi) ·" • 
ıııcrlkıı l'Cııelkıırnın~ n:ı,.ı Geuerııl 

~Jn~11l'ln csklılrııbı•rl t-lddetlt• ıııu 
d.dna dtlğl bir c~:ı.,'lrr. J\larşal, &•. 
~eıı hıuıııc <le bıılunınuı; 'e te • u. 

bı• octlccı.lndc kuuuı ııd:ı blrJıf>.u. ı 
)oklu!hı .) iizliııdtıı ııt• glbl Cclal>c•I 

il'r g .lrild ini ~nkındıın gı.ı.-ı.ııı~ 
tllr. 

Bu~un \'n';oiııgtvııd:ı "Jhhlre lcl.ı· 
rc~i için ~ ıııl<ln c;-eul7, ferıılılı, lıı•r 

hınıfı "'U"•ıtııimu-ı bir blnu \Urdır 
ki lruııı:ırıd hlrliği l~kll!ılın:ı talı· 

1 Pdllmlştlr. Hurada hütlm nıuur 
tık ııılllctkı'f' rw n~ıııı ka rn, dcnb 
\ I' Jı n ıt 1>uh.ı 1 rma lel>!Ulııl etlıliı-

1 rıa .. ·' ec·ım. ı.ıuıınııılle kıtldırıl 
1111~1ır. Clir dt'nlı nıııtı:Jı;ı, .. ı.,1111 ~ ı 
~ırı.ı.ıL IH.:.1111 ıt'llıu ,. bu uırı b.ıı, 

kını! h::ılıri~ c n:ıurııı:ı bir ıeıı.~. • 
, uı.ırııı.,.ı Jııı rlıi)'c ıı:ı:r.ı rıııu:uı ı .. teıı 
llll'Z, ı!oğrudtln doğru) a l~h foıı : ı 

J:ıra;ı l teııllen er' blcıı blcnikıı 
ndıtııı ,111I:rılır ~· 

Yalnıır. ~urn r 'nr ki Gcııçral ~lıır
~al. c~kl ln'°ıJlz kurmaJ rel ı )1.ır
~l }Jilıı, \ntt'rlka doııan.ıı:- ıı 

ınuııı kuııınııdauı Anılr.ıl liln.r: ı;llıl 

uduınları IJ:. ııradıı lutan bu ıc,ı-ı 

!:it, ucabıı hıırblıı ldar~1>l hakkıo b 
!>.On "01 Ü "il.) li,\ l'C'f!k lıl r lllC\ l.ıd 

ıııldlr, J ok"u ı .. ıı~~n bir lıc,l el lı.ı 
llııdc midir".' 

Mrvh•rıln t•ıuı :ılıH ak yeri bıııhır 

ki Lib) a 11'1.·zınıell lrnı·~ı..,ıntla Jt117. 

Hll ile ~ örı:ll'lıı bııııu ~:ı .. lı hlr ;,u
rettc ıııu11:ıka~ılau ıcs;JrJlkll'rlnr 

lıfıkıııctnıcl' ı :ı lr.rllr. 

f\.eş'uın yıiciönun1L: 
Moskova hususi muhab rlndcı : salt oltıeak nokta va henUz gelmedi•i t e ş e k k u" r da b tince Amerikalı ta~ yarecller,, le) it ed lmeh"1edir. 

" o cegiz kaza) esef <.'d.:?cegız \ uc ı Sfvast-Opo1un ş mdl cıddi bir teh- kanaatindedirler. ta•:yarelerlc. tecrübelerini yaptık_ J?onımel l.\l.ıre al oldu 
" - du resmi tahttlknt a be'ir,.n hma dit nltında bulundugunu kabul et- Ottava, 22 (A.A.) _ B. Cuhrchlllin tan sonra bunları So\•yet tııyyare· Berlın, 22 (AA.) - General 

(Bası 1 lııe'de)• • 

~ri de acı ac h &tır ı~ aea~ız. mek zorurdayız, Naziler Rusl rın Bırıeşık Amerikada buluıuııasından d 1 cilcrlnc tes'dın etmekte, onlar d:ı Roınmel. Filhrer tnrafmdaıı nıa· Refah facınsında eh t ol .. c de 
il.k müdafaa hatlarını henüz del. istifade ile Kanada bllŞl•eklll B. Mac- e 1 y o r şimale d ğru uçmaktadır. Kamyon rcaallige ter!i edilmlşt r. nizal ı telc;.zc- sı gedlklı çn\'U'i B • 
m .Y' mu\•nCC k o namı rsa da, kenz!e Klng'ln kısa b:r mUddet için ı lıır~n montajı, Amerikalılar tara- Lordra, 22 (AA ) - Tl bruk un hncddln Kıırac-ının baba :Odiln au 

1 müdı;fflcrl muazzam ve ez el in- Amerlka'yı ziyaret edece""' .sanılıyor. fındar. Bnsr kor!ezi civarınd.ıkl' du ne ın tefsir eden lııgll ı ba ıııı 
~ ı ı 

0

' bir ınckıup aldık san ve U\.'m t kut eler nln baskısı Otc taraftan Yugosl&\'}'a kralı o 1·., \'lch.r, 22 (A.A.) - HUkllmet relsı ntölyelerdc yapılmaktadır. So\•yct bu yeı:llglnın fcıııı h~sup'nr \e>n 
1 1 

d"' h 1 
· k' 

4 

1 . , MC'ktuptıt kendı:s • •ı. tbcr ~c • le gcrı çe ılmek mecburlyet
1
nde yer de Aınerıkadakl ikameti sıra Lavaı, bu akşam radyoda söylediği şo!orler bunları vagonlarla K f. h. tahırın r.~ t ce.51 olduHunu uc irl- • 

1 1 
b" b k l 

..1 1 • · • ._ b b ıı ıı 'e n c er .ıın \'c Ulll" ıra 
1 
mı9.ardır. Ruc; hatlarında a. sında Otrova'ya dıı. resmi bir ziyaret nutukta. Fransız lşçllerlnı Alnıan)'a·, kas dağLuınıı kndar götOrüyor ar. f me ... tc \'e sebepll"rin bulunması • • • . " 

1 
.

1 t;ı an gcdlg n d!!rınl ğl b r wva yapacaktır. da gidip çalışmatn da\'ct etmiş \'e Orııdan 1Ub3 ren kamyonlar da ç n dl ı lnlc•t rlımf!ı' bir :ı ket ~ u· 
1 1 

• b 
1 

1 
t ı m.llet r c cm1nl bu ,., ... ur. ffil 'c ık lo 

• ı •· ıc~ıeta.ı,!horvc~udc •• <' ı 1 kt metre olmnsına rağmC'n bu dcmlşUr ki: yollao~dan gidıyc.ı·. pı ma ı ıuzumu uzPrınde durmak. • 
gedik Slvastopol şehrin n merke. LJ k ş k Almgn dl"\·Jet ıe~i Hltler -kendi- Amerlka .. generali Vhccler. J- ltdır. lunuyor:l J d 

1 1 
. d bıı ' • za ar · · J Vakti e npon en z crın e zlnl t<?k1ıkc. surette tehdit etmek· sine tefekklır ederim- ehemmlyetlı rakt· ve Iranda mliteadcllt atöh • Bazı gazete er orta şarkt.ııkJ ku-

1 
h 

' ' t• d :ı ıı lırn Er\u ııl kurbanları ve 8<' 1 ıtedlr. J ~--.:r~w miktarda ziraatçı esirlerin tahllyesl- ler ve yedek parça depoları tesis, manda he;) e m P de ~ k k.kr y~-, lerl le; ,. .Jaı>on,·odn b r fıb de ~ a. Mc.amaCıh çok yorgun o1mal&rı. I aport ar Çu şı" en 'e ne karar \ernılştır. Bunlar, siz ":~· !"imiştir fngll"z rnuhendl~erl lran pılmkı.ı:;ı ;;crek1;ı o dlu~u •1ıı dö~c su. p.lmısl.r. Po:ı~ııtl d ğl rı da ~ 
na rağmen. duşmnn top"usu ve u manyaya \•arır ''nrmaz Fransıı.ya do- dcmin·olu şebekesb-l Tifl s - rece kadar •Cr g t 11• er r 

1 1 1 1 1
• 

.. ·ı ' · ' · · ı hlt dı.i en t•Pnrc-e •r"Tlzn •fi çakları tarn!ındnn h,.. rahat bıra- d ııUp gelebıleceklerdır. 1' rnnsız işçllerı ı Ba\ltm Mo kova hattına boğ'ı. Tlmes gazctcsı. ezcuın e §Uııl:ırı · · d 
16 1 ... ""' k • • • 1 - t htc bir t.b el ~ \'ar ır. ıııaı· ı ikılmıyan Sovyet kuvvetler dat ogru çe ıııyor ar Fransız cslrlcrımn kurtarılması için ~·a"""k olan T•Juan ile Tebr z a· yazm:ldndır: , I 

1 1 

! 
1 

.., 
• - ı " "'" t . ~chlt dll eı • 1 1meı,. , er ç n " ma şiddetle. lnııt \"E ısrarla çarpı"- \'e memlckeUntz lçlndlr ki gidip e· rası~dakl vollı tamamlnmaktadır- ngll zlerı!' sımdlkı \azıfos! Rom! . t r d 

.,... · • " .. hük(tın t ,, lıo \ e 'a ım 'l !lrl' ın • mııktn 'e bau kesimlerde karşı' ık . VJşington. 2% (A.A.) _ Uzak do-1 hemmlyetıı ayıda, Alınan:radn çaJ.ı- lar Amer;kalı\ r Bas.~ava uz. k- meli uzun ,.C' Mısıra goturen yo. ld "' t , d 
• · · " . b r coııh ,, rı ıo;ını 11aze c C'r <' o-taı:ırnıı.Iara gel:'mektcd'r ğudan alınun bir haberde, Japon kuv- şacaksmız. Sız '.F'ransanın yeni A\"· ça bir mesafede kumc:nl ,.c ba· rucu vol uıerlndl' durdu,.mıva ı:a· 

DUn salfıhl;> etli mahfıller Al· vetı~rınin Çuşlen şehrine doğru çe- rupada IAyık olduğu me\·kıı bulnıa!!ı takltk bir bölgooe yaptıkları il- lışmakt, miindemiçt.·. Bu ınu'.11- ku:~;:h facıasını h3tırl tmrı"t çl• 
mantarın her ta rruz gUr.unün ken klldıklerl soylcnmektedlr. ı içindir k, benim bu müıaea timi ka-1 manın 'nş atını bitirırıC,•e çalı ı- künduı· \"C h:ıtıii buyuk fcd~ koır- bO\' b r iıhldt• dıkmı:-';: d ~ru o. 
dlleıine Uç bin ölill c mal olduğu., . Çungklng 22 (A.A.) - Çin har-' bul edeceluı niz. yeri ar. !ıkla•· • tıasına oh. 1 da yapı ınası j az mı., Hem b .,· '!l ı:ıbl anal:ır 
nu Uıhm1n etmekte diler Bu ~a bıyc nazırı Klangı;ı eyaletindeki Çin !Azı • b , · ~· k •. 

1 

b ıluru~ 
· · ' •· - k ta K h M f f 1 1 1 b ıt ar :ı 0 ı'·aca •u r 'er , zflcrın takrben 40 bin ö .. b [ ar9ı arruzunun ilerlemekte oldu-, K ı · . a ra,,an a a Du ~ Tc egraı'ı sa.ıctc~ı so~ c, • • k 

U, UO• ;,;., a 1 n 1 " U• hem vazift- Uğruncfa can Vı;rcn 1\ dan daha bilyuk sayıda yaralı <' .ı.ıınu haber \'eriyor. Çin ileri karakol-, { Ra"ı 
1 

ln•--lde) (/) d )'Or 

1 

h d 
dlkl~ri \'e bUyUk e,~da t"nkv r laıı, Japonlnn Şuglcn demiryolu llze- b d 

1
_:, t'"n 

111 
edile· Olay.ar orta şark lıareketlerı ele mctl ca111ar hatır en:r. emkü 

•J •• • ve · ı tlyaçlurının en r.uen .. 1 .. b tek lhma'lcr ku agımıza · uçak koybettlklerl mCınnsını ıfa-i rınde Ç<ıkinng hududuna 50 kllomet- d• k,. 1 ccğlnden şllphe edemezler Mlh\"Cr vahim .hrtatar. yapıldıgını ı:ostcr· u .ş . -.k • l·lerdc h 
de ctmckted r. re kadar mesafede kitin Şungyo'nun ~yor • 1 i M it c b okta olarak mcktedır. Knb r: .. nın. stcııllen tcd. pc ,olup .. kalır b 

Son g<'len haberi 1 1 banliy0$Uııe pUskUrtnıll~lerdlr. Gene- j J • :o~a:ta~ır. z~:lta ır ~nıdlyt! kadar birler ne k2dar ş.ddet'i olursa ol. mııl erl unlcrlz " 
kan dökUlınesl i d<!r dııazı er n bu ral Çıtn-Kay-Şek, bfrl Şuhslen'den Mih 59i ta ve nıııl olmuş· sun derhal bunu tamamlrmak za· Hıık\ımet.r b'r se"ı't haba ı· ' 

h 1 k in ur urmnk ve batıya doıı-ru ilerıc~·en dııı-crl Naııg- • ı \'ere yyııre. d b ı d ,., k b bu dileğin! atAk ile kar ıll\' c ğı· şe r n mc-r ez ne girebilmek iç '1 t:> ., • b " Son zafere tur. Bunlar adJnın tayyareleri \'e ha- ruretır c u un U.ı;UllU ·:ı ul ct-
şimdi cok bti;rük bir gayret ve jang'd~n doğuya doğru giden çl!te 1 \'a baturvaları tarafından dUşUrl.11· mec: icap eder. na "lİ'Oh"' cim voruz. 

hamle ar:fettik'crlni go tcrmcktc. ~:::ğUaarruzunun aS'JrlQfır gibi ~Ö· kat'i itimad mı2 ~mllııUlr. Uslt"ll Maıtuda olan gemllo· l.ibya JnU\'1\ffakıyett.iz.Htl d B:ırr~mt b:ılı!>ı da b r 
dir. Afmnnlnr ta-ırru~"'a bl il r sııadn darbe lr.dnmlş bu· rin. ve ta:ı.·vareleıln bir çok Mlh,·er gizh:ıunlyor h.~, •. , •tınaıı •• ıa t rr.ız. cdllm lr ""' r r g n lunuyor. d · · .. .. 
evvel cepheye binlerce bomba at- Var lr ,, ıremı i batırdığına itimat e.dileb!Jlr. Londra. 22 <A.A ) - Matbuat Hangarlarda buyuk yan ı·ılur ,.. 
mışlardır. Şehrın şimalinde blL H :ı.ro.,ko\'u, 22 (AA.) Bugün; Al- • L\byada ugranıl n. mu\'affnkı,> el- karılmış n b.r uçak~v r b t r· 
hassa ş'ddctlc çarpıc:ma1ar cereyan itler nutuk Acı bır kayıp 1 sizlik!crln \•ehametın r;lzlcm \•e '\;ili:! \nhr p olu nlU'11Ur t kt dır nıan~·anın Sovyetler Birhğlne kaı"ı lç b. h'l t • d d A 
eme e · •• } • k "' ,. 1 (Ba§ı ı incide) (!> 1 h ır \'CC ı e e ebbUs etmemek· Blrelgobl cenup tgusun :ı • 

1tu "ar muC: 'a l mcnnere SOY 1yece hücuma geçtiğınln ilk ytldônUnıUdUr. nıtlyet lnkılAbı sıralarınd medrese tc, fakat stıkbalc bm b r em1ıl- mıı com .ı uçakları t sırt bir 1 .. 
!çek.ityorJ r Londr~, 22 (A.A.) - HıUcrln Bu mUna.sebetJe Sovyet yUksek teşkl!Atında bUyUk bir faaliyet gös·ı yelle bııkmıya deHım ey cmek~c-, nrruzl t • :i• oto·n'.>b top' ı'uk 

Moskove 22 (A.A.) - Cepheden 1 bu hnfta sonunda bir nutuk söy· şClrası ıeisi Kalirın. Izvcstıya gııze. termiş ve medreselerin eski intizam- d'r. l lrrırn 'c pkc ııcus :ı cl•ı~ın n 1<.ım. 
Kızıl Yıldız gazetesine gondcrilen j ııycccg ögrcn.llmektedir. Alman tesinde bir makale neşı-ctmlştir. Ka. sız halden kurtulmasına Amil. ol~ıuş· Dally Ekspress dl~·or ki· ~o ı1arırıı tı' inC tı.ı•~uc:•nr \"l' hu 
bir telgraf Slvnstopol keslmirde•şcfi bu demecinde Rommclin mu- 1 . d U 1 ö tur Bir zamanlar Mııarlt rnlidllrlllk· Sekizinci c.rdunur şefi <ıkıllıca cııııılurd b•J un nuş ardır. 1 1 

1 Jinln bu maka esın e eu m e ş vle · 
Sovy t <UV\ et c rinln s vıca üstiin vakka.t bafiarılnrından bahsede- • 1 terinde bulunmuştur. hı;r ket etm1şt!r. Çunkil bütün 'fobrukfoı lalırım l'' ı.rler 
düşır,aıı bn kısı knrşısırda, dilşma-' ceğl ve Çörç 1 - Ruzvclt görüş· demektedir: 1 'Milli inkıltıp esnıısınd::ı. Bcyoğlu l zırhlı aliıylarln toplar Tobruk"un: Bcrlln, :!2 ( A.A ) Tebl ğ· 
na ı:.ğır kayıplar verdirmek sure- meterJııln kıymetini azaltmak lst'. Bize yapılan ynıdımlar artmakta- mliftUIUti}ııc ıııtıhnp edilmiş ve 0 ~a~ muhafazası iç'n değ ı Süve~· c gl· Tc.lınık'u ıo:ıptı ç.. pı .. ,l çıı. · 
t le mutavasSlt mcv·zlJerc doğru çı:-. yeeeğl şüphesizdir. Hltlı-..r bu 'Dut- dır. vazlyctımız kuvveUıdlr. l{nrşı- mandanbcri \•azireslnde gıssterd t tien yo!un muhafazası için l{l:ı:ım- pışın::ı' r es a ındrı :ılı• :ın cı; • l"''ı. 
kildlklerlni bildirmektedir ku ile, Rus scforln!.n lfltıs ettiğini ]~tığımız imtlluı.nların çctıııliğfnl düı-UsUUğU, hakseverliği ile kendini dır. Birgazı ve Trablus nzcrlnc tarı 28 b n k <ıl~ 1 bulmı.ıtıtur. Bu -

M hvcr kuvvet
1

erlnln ye ı tak· glzlcm ğe, A 'mnn m111eUnln lıer blllyoruz. Fnkat sllAhlnrınıız \'e ma- herkese scvdll'miftlr. :-.·üriımek: tas._ vvurund::ı bulundu- d,·n bn la 
1 
orı tonk el.nılze -.v. nıcmlckcUn zaruri ihtıyaçlarıoı t.e- · k t ı 1 1 ( k ld 1 tahRnesln· 1 

v ye ·ı o nrı a m nrı ve Sovyet gün ıtrtnn kaygısını yatr.,,<rtırmıya nevlyatımız mü emme ır. Son z.:ı- Cenazesi dün Alman 1115 ğu csruıda 11obruk'un bir ehemmi· mis \'eya 1 lırıp ulunmuc;t ır Ele ınln etmek çln g..,yrct sarfctmele- mevkllerlno şiddetle hüt'um etme. vc> A1mrın ordusu kayıpları tuta- fere kati ıtımadımız \"ardır.> ; den keJdınlarak sevdiklerinin elle~ ~·eti \"ardı. Ha"buki bu sefer ger geç r le '"u '<' a~ır sl'iıh m•ktar• 
rı ı bc.-k emektedir. Dlnncnnle.}h !eri )il:ı:iindC'n durum ccrı:lrl ginl rına alt olarak kendisinden iste- ı Uzcrinde Kasımpa ayn indirilmiş \= cek'lmc hareketi bir mfü'tahkem hokkınch C'nuz do~ru bir rakkıın 
IUks ~a lçın Ticaret Vekfıletlııce muhnfazn etmektedir Almanlar, n lıın hcsaplsrı kapaınıyn çalı~ , oradan motörlerle ':'.yllbc gö~~ı Ulere mevkie dc.ğru değil. Mısır 1rndudu ~o~·J "H: ı mümkün değildir. 
h i

L 9011 36 s at :ı:arf•rdJ. 1500 ölü ver. cakttr. 'aile kabıistaııına gomUJmllf r. fst,.ikametındc vnpı1mr!;\Jr. 'fobı'lıl(t ı hes ~~1 !Cf>ir alırd· erhangi bir suretle lisans ver 
11 1 

b , kend• ine Tanrı- " 

mişlerd r. A es ne sa ır 'e Time şöyle yaz.ıyor: R •nı'l. 22 (AA ) - 1tol~ ım CI ınesl mc\•zuubahls deglldtr. Bu sa· ,, _ _._ t ;r. d hm t dil rlz 

Hi.."C'.r"l'l ) P 
1

•

1 

t':ln heso1ll.a'I' nun bu sabahki yayımı Harko! cep an ra e e · Ka) bed:le.n bir muharebe de- dulrrı umumi kJr rı;ı:ıhın 75 ı 
lôhiydll makamlar, ıthalütçı bir. Londra, 22 (AA.) - B r inden• hl.sırı n bazı kesimlerinde Almaıı. rin kaybcdfldlğ mfınesın:ı gelmez. nTl'l' r.,ı, rh'' •I 
l klerlnın statUlcrindekl «lükse Y3 güçlukle ayrılan ve Londra,a ge- tarın şimdi müdafna)a geçtikleri·! İrando H:riciye Libydakl muvafCnkwetkr ve mu- ı•, ' · , 

11 

t guliııı , 
il( nıc;gul olmak rthnlı1ttı birlik- lcbllen bir Amcrikrılı ~nzcteel. ııi ve bazı Yerlerde de ı.wrı ç.ckll., Naz rı d eğiş' i vaffnkıvcts?zllklrr bur.u ~bat (1 tem • • '. "'1Rmhyıı n il\ 1 

lcrlniıı mevzuu haricindedir,, mad Hltlcrl ordularına Ru >ava gir. diklerlı l b tdirmcktedir. Sovyet A kara, 
22 

(Rad •
0 

Gazetcs) - det. fn~illzlc-rön \:az fesi şlmctl Mı. k•
1 

tir :'it.sır ar.ı' ııri .. k 
deslni <'Ö •-rd klcı ı "İbı lüks e ya. mck emr nl \Crdığı zam n SovyC'L bı'rlikl~r. -lrlnı• ve harp malzc-ı c 1 sıra gldı> uzun ve çetıı )Ol ü •e. ıı •r ı ' •ı ı ı. de ·''enı h.ıtl, r ·-

., "' 

0 

~ '""' .. 'J'ahranda.ı b diı11ldlğlı1 gor , -Yanın ne olduğunu öğrenmek isti· 'eri altı haftadıı yencb lmcl7i he· me i ele geclrmektcdlr. Sinema projeksiyon ranın Moskova büyilk elçisi, Tah· rinde Romme'i durdurmak \'C O· •• neg"uldiirlcr. 
Yenlcrir gümrük tarifcıılne baka· sapladığı ı s0ylcP"1i5•ir. Alman ar, Ruo; lba kum<'jlwnnım t.elırlk 1 rana gelmiş ve Hırlclyc Nazırlı- rıula Alman! rı geri itmek tçln kı. 1 • n gan. ıC't'er h 
bileceklerini söylcmI~lcrd r. Bu Sovyetk-rln )tılnız 12 bin uç ğı Londra, 22 (A.A.) - H ndistnnı makineferi ğına ta)·in ccpm~r. Yeni nazır, tııJ.ar lahşit etmekt r. Bu müm. kl'ıd ~apıla Uk t:ıhrrı 
tarifenin lüks mnddeler kısmında olduğuna emi 

1 bulun1.J~ orlardı. başkomutarı Vavcl, Rus ba komu- va'lctile İranın Ankara büyUk eL kündilr ve H\zımdır. Böyle b'r ha· lerd n lı •. c yiiz top. b r k. c 
kUtk ve camdan biblolar da gı>- Halbuk o terlhtc SovycUcrln cl"n. tanına tebrik telgrafı gördennls. Ses tertiha{ı rekct İngiliz ordu unun ve mille._ yüz nM' ı · ~ıt. vıiz k.dar ta·:... 
ırulmekte<Jlr. de 26 bln uçak vardı. Av lata. tir /1molifikalörleri çısi idi. tınin bir mııkabelC'. I ohıraktır. buyuı , . ı ıc. vlvt-eek \'e l>f' 

fDazı gaz.eteler bizim verdi# miz nrn Rusların tnnk mc. vcutları .. n- Alııuuıl.rr h•asfopol if; mÜdAf'JJQ 1 Türkiye Vckllı : v o !ile r ora Sin do ln~lb: kUV\'etleri \lö()'\'PlllDJ;Yor zin oeıı .. alındığı ani ~ıh~·" lı 
~u haberi tekzıbc kat.kı.şrnışlardı. '1'1SI hakkınd.a da yapıld ,:ı imdı b tl;lf!lna g-lrnıi-'Jler NEC"P ERSES Ankara, 22 (Telefonla) - Tun· Berlin 22 (A.A.) - D.N.B.'nin dır. 
lialbukl wrdlğimlz b~ haberin ta- görO~mcktcdır. Londra 22 (A.A.) - Parf raci- . 1 celi vali muavını Feyyaz, Tekirdağ öğr<'ncJlğine ııörc, Afrika şıma'frı. 25 b nde fazla es r alındıltı ' 
hııkkuku ıle b J~kis bu refıklerlm z Harkofta AJn~ıJ>:r- mıid:ır:ıar.ı '.\O u bülül" Alman k vvcUerintnı v<ılıliğlre; Ereğli kaymakamı Ha- deki Almrn sa\'aş birik e-ri Y<'n · bun'nrın ~r ırd: mtvki kumlin 
k('ndj ke d lrrı ı tekzıp etmiş oı· gec ~r j Sı\'8Stopol ç mtida!aa hatlarına I Istanbul-Beyogıu,IstlkUıl Cad. 193 mit Onat, Nigdc vali ve'kiUl:iııel de>n ,1r@.li:ı: kuvvetıeriı:i • dü~ rle I danı le d·~cr J-c l!t>"''""ıı''n bu 
nıakt dır r.J Moı:ktwıı. 22 (AA) Rcıdvo. gırdtklc-rfnl b ldirmcictcd!r tayın cd lmi~tir. '-ova.amryn dC"V!lm ~tmıc crdır S •. lut..ıub•' tc' l c-d n ktcd r 
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Sı hhi imdat otomobilinde 
bir doğum vak'ası 

Doğan ikiz çocukiardan birine Özcan 
d iğeri ne Tezcan ı smı verildi 

İki gece evvel, Eyüptc bütün o-ı mesind .. 62 umaralt evde otur
ıtu)·ucularımızı şiddetle aliıkalan- makta olduğunu b ldigi ebe Ba
dıracik derecede meraklı bir do- yan K11drtyeyc göltirür ve ebe hııı

.. euın hAdisesi olmuştur. J nıma vaziyeti bi1dirır. O sırada 
Eyüptc Sılahtarağa caddesicıdcl mahalle h;lkı da hAdiseye ala.ka

bir numaralı evde cturan Mustafa Janır. Nihayet, B yan Şcfiku olo
)~ılnıazın hilmilc bulunan eşi Be.- mobllir? ·çınde birbiri ardına iki 
yan Şcfik~nın gece saat iki bu-ı erkek çocuk dür,yaya getirir. Bu 
çukta ansızın ,.sancı~ tuteır. Haseki saadetli h3.diseyl .mahalleleri içio 
h:ıstanesine ~onderılmek üzere ge- blr uiur addıeden Kapıçeşmeliler 
t rhlen sıhhi imdat otomobiline 1 doaum esnasında ıcabeden her tür 
konulur. Oton1obi?ln hareketinden 

bırRı soı ra, bayanda doiurma a

lün1f'tıcrin•n belirmekte olduğunu 

cl~r<'ııeıı şoför hemen yolunu de
~işt!rir. Hf.st.asını Eyüpte Kapıçeş-

lü hizmet ve muaveneti yaparlar. 
İkizlerden ilklr.e Tezcan, ikincisir:e 

de Özcan Edlarını ittifakla verir ve 
Bayan Sefikayı ayni otomobil lle 
evine gönderirler. 

Küçük esnaf 
dert döküyor 
<Balı• l incide) -()- j rancıl;ıra 320 kuru a tenekesini 

(BAŞMAKALEDEN DEVA.'! ) 

Tobruk 
tokmağı 

( Bat• ı melde ı = 
tanycı lmparatoriuğunun en mü
hin1 bir can dıtmarını müdafaa et
t'ği ve bu cephedeki muva!fakı. 
yet1n türlü türlü asktri ve siyasi 
e.ki~eri görülebileceği apaşikBr L 
ken, V&\'el, bu mühim vazifeden 
uzaklaştır1ldı, başka blrin'n pek 
aıa yapabi!.r!oceği b:r vazifeye me
mur edildi. ondan ı«>nrıı da Libya 
kuma;drnlırı o kadar ~ık değlştiki 
'şlerior·dc tecrübe sahibi olmaları. 
na ve bu tecrübcd~n n1emleketle
r.ini :s:tifade ettirmelerine fmkan 
bırakılmAdr. 

?\.ferkezdekl se\·k ve idarenin 
çok hatalr tarafları oldugunu gös
teren bu gldiş, inı:ıtereye çok pa
halıya mal clmuştur ve Tobrıık 
elden gittiğlre göre, bundan sonra 
daha da pah~lıya mal olacaktır. 

........._ .................. 
DDNIZCI 
GOZOYLE 

w ....... -....--....r .. •r 
(Ba•ııı 2 nrlde) «//» 

s.ıe bü~·ük İmparator 
(Şarlkcn) Jn mektubunu, ondan 
istediğiniz bütün şeyleri, Tur
gudun ,yakalandı~rnı görmek ü
zere birçok yüksek adamları ge. 
t rmek için seri iki gemi beraber 

· geliyorduk· Yolda Turguda ra~

lcıdık. Ben güçlükle kaçabildim. 1
1 

Öt~kı bütün eşyasil'e yRk&Iandı. 
Şimdi !';'.z burada beklerken Tur
gut açıkd~nlzlerde on sekiz ge. 
miden mürekkep uçan ve de
nizler üzerirdc ş1hin gibi !'eken 
fllos:ıe ~ahillerlmizi yakmak üze~ 
redir. 

İhtiyar <miraı şaşkına dönmü~ 
bakıyordu. Bu habere inanmak 
istemiyordu. Turgudun kendl a
vucunun içinde olduğuna şüphe
si yoktu. 

E vet! .. He her doğru ıdi. 
Turgut açıkdenlzlerdc kcn 

dine mahsus forsu ile dolaştyor
du. Büyük bir azim ve emniyet. ' 
le hareket eden bu müttt!ik !L 1 
loyu gönderen devletlere men- f 

BULMACA 

sup şövalyeleri, servetleri, hedi. 't-i-+--+--4-
yeleri taşıyan gemileri, kendi ,, 
.esaret'ni ı;ı;örmeğe koşan heyet.. 

11 
]erle beraber avlamış bulunu- '--'---'--'-L-. 

~Lezzeti hoşMiçimi k olay 
~IARKAS INA Dİ1i.KAT: Fiyatı 68 kuru~. 

Sıhhat ve İçtimai l\f uölvtnet \-~ekiletiu.in ruhsatını ha zdir. 

~ızılay Cemiyeti 
lst. Satış Dep o s u Direktör:üğürden: 

Naklive i şi ihalesi 
Slrkeel, H ayda.rpa,a \(' Çıra~an ara'Jında bo' \·e dolu 'l\l aden,-u

)·u o;,an:hkJarlyle Ceınll-'t'tc alt dh"ter eşya ~andıklarının \"(' Pa,ababre 
rabrtka.ı;ından bo' olarak te&ellU nı edllttek bir mllyon :\ladenruyu 
şı-,e-.lnln nakUye"ilnl taahhüt edc)l"e.k ınotör sah.iplerinin •!9 l laziran 
1942 Pazarte;sı günü ~at 17 ye kadar tattı güniinden nıaada. hergün .... 
Yeni Poo,ta.ne ch·armda :\tlnınr ''edat caddesJnde (KIZIL1\Y HA..~L''"
DA) Dlrcktörlüfümüı.e ınUra<"aat ları. 

'--------------------·---' 
doluları ı;cvkiyat yapıyorlar. Ve veriycruz. Sız yoğurt alıp sata. 
pl:'.-aıoöd.J 95 le 108 kuruş arasında mazsınıı. Ne vakit ki yofurttan 
toptan çuva işi satış oluyr..ır. Tüc- narh kalkar, o zaman bakkallar 
car esnafa şu şekilde satış yapı. yoğurt satabilir .• 
yor: 

Tanıdık bir zahire mağazasına 

gidiyorsunuz, ebey, bana yaraya-
cak pırinç var mı?., diyorsunuz. 
Hen1cn kasa.sır.dan, yazıhanesinin 

gözünden ve yahut cebinden he
men size üç veya. dört sigara pa
kPtl çıkarır, bunların içerisinde 
p:rinç ··ümuneleri vardır. Paket
leri c.·ıyor. f yatlarını söylemeğe 

başlıyor: 95 - 100. 103 - 105 ku. 
ruştur, hangı.s·nden isterseniz gön
drrelim, diycr. 

Demek ki narh yüzünden halk 
yoğurttan mahrum ediliyor, yal
nız lokantalara. gidip her fiyatı 

veren paralı adamlar yogurt bu
labiliyor. Hastası olan kaç para 
verse yolurt yok ..• 

Gelelim kendi vazıyetimize: 

DükkAnlarımız da boşaldı, hiç bir 
çeşidimiz kalmadı. Müşteri ne is
terse yok diyoruz. Biz.m halimiz 
ne olacak? Kira işler, ev kirası 
iş'er, çoluk çc.cuk ekmek ister. 
Kazanç vergist !Azım... Bu mas
raflarımız nereden çıkacak? 

Ru7.velt - Çörçfl mtihlkatı da
kikasınd.a; demokrasi t~rafı ~u ha~ 
klkatı k~.vramak mecbur;yetinde 
kalacaktır ki, kendi kendini lfıfla 
sarhoş edecek mevkide değildir. 
Fazla teçhizat yapabild"ğlne güve. 
nerek harbi günün birinde nasıl 
olsa k?zanacağını düşünerek ih
malle ve gevşekhkle vakit geçire
cek olursa ilerde büyük zorluklar. 
la krrşıl"fllbll ' r. 

Harbin her geçen günü alAkalı. 
lar için ve insanlık ~çln hudutsuz 
madd! ve manevi fedakArhkları i
cap ettirmektedir. Karşıda çetin 
b': ?'Üşman vardır. Demokrasi, ge
mı ımalAtını günde on bin tonluk 
üç vapura çıkardığı ve cidden ha
rikalar gösterdiği halde yeni ya
pılan gemiterin tonajı, batırılanları 
dolduramıyor. 

Alman denizaltılarını batırmak i 
çin e1den gelen h~T şey y2pılıyor. 
Fakat yeni yapıl9n denizaltılar ba_ 
tırılanlardan faz:ladır. 

yordu. 

Koca Turgut Cerbe adasınrn 
iki lfmar.ır.ı b!rblrin~ baflay::ın 

küçük bir dereyi geniş 1 eterek 
gemilerini buradan kaçırmış ve 
düşmanı gafil avlamıştı. Düşman 

filosu limanın ağzında cnu bek
lerken Turgut diğer taraftan çı
karak serbest ve hür denizlerin 
üzerinde düşmanlar•r.da yine kor 
kular verm-!ğe bgşlamıştı. 

İşte Cerbc ı disında demiri· 
bulunduğum e~nada. ayri ırka 
mensup b:r dü$manla avni ülke 
lçin caroı~sn bir Türk .e:enci o
larak çalışırken Turgudun bu 
h~reektinl htyalimde canlandr
rıyor; gözler:min önünde görü
yor ve aczJrnden dolayı yal~ız 

Scldan sağa: ı - B r çiçek: Ga
latsya girerken. 2 - Yalvarına 
nidası; Güzel sanatlardan b:rinin 
ehli. 3 - Suriycdc rakıs'.y" c meş
hur bir yer; Geniş. 4 Başına 

bir harf gelirse saçma olur; lç 
kuvvet!. 5 - Hedef; B r göz ;e~
gL 6 - Tersi: b'r su yolu; Geniş
lik. 7 - Zam<:1ntn kıstmlc rından; 
Gözyaşı dökmek. 8 Yer; Bir 
mobilya. 9 - Tah~rri ettir ve 
meydana çıkar: Bir rota. JO -
İlletler; Bir neh·r. 11 Tren; 
Evin kısımlarırdan. 

Kfr!:~hya beden terbiyesi 

J::a~ kanlığından : 
bölge 

KUtahya ı>tadyonıunun antresinde yapıla.ccık parke kaldtrtM. 
ve beton döşeme i~J kap!t.ıt zarC u~ulile eksiltmeye J<onulmu~tur. 

2 Keş!f bedE>ll 9702 lira ti 7 it uruştur. 

3 Ek3iltme 3 '7,912 tarihine n1Usadit cuma gUnU saat 10 da böl-
gC' dairesinde topJanacak komisyon buzuru ile yapılacaktır. 

ı Teklif mektuplarının tam saat 9 da komisyona tevdi edilmesi 
şarttır. Bu saatten sonra mektup kabul edilmediği gibi post.."lda vaki 
olacak gecikmeler" de kabul edilemez' 

5 Zk~iltme:ve girebilmek ir.in en az U~ gün evvel komisyona mU-
rac·a.at ile alacakları ehliyet vesikalarını ve Ticaret odası lteyıt vesikası 
ile muvakkat teminat makbuzlarını komisyona tevdi etmeleri lAzımdır. 
Ve bu vcs ~ iki ibraz eden1lyel'llr eksiltmeye ıştira.k edemezler. Si7. itiraz ediyorsunuz: 

- Olmaz. şimdi islerim, hemen 
lOzumu var. 

$öyll" cevap veriyor: 
ş mdl imkanı yok. Mal ma

~•zamda degil, depodadır. İki sa
Rt soor; dükkanınızda mal haZlr-
ciır. 

Tabii siz de işinize elveriŞli pi
rinci cıyırıp dükkanınıza gelırsi-• . 
0 17., lk sRal sonra malınız gelmış 

Pirinç serbest s;ıtılacak ha.beri 
çıkınca biraz ümide düşlük. in
şallah serbest kalır, fiyatlar da 
düşer. Mürskabc komisyonu da 
el koymadığı şeylerin fiyatının 
derhal düştü.ünü eörür de tuttu
ğu y-..nlış yolda yürümek inadın
dan vazgeçer. Böyle narh kalkar
ga be'ki bizler de bir ekmek para
sı buluruz. 

o~ıır. Size toz şekerinin niç'n bulun-
İ-.:te pirin(' satışları bu şekilde madıiınf da b!Jdireylm: 

""!'lllfa yapıhycr. Diler gıda m<!d- 15 • 20 gündtir piyasada toz şe-
dcleri de ayni şek:ldedir. ker bulmanın lmkünt yok. Tücca-

Pir rç m~ete~;nde asıl kaba- rın sözüne bakılırsa Şeker ~lrkeli 
ha•H olanlar, birkaç !abrikatörden toz: şeker s:par;şini kabul ctmi. 
ıh~rettır. 1kinci elden alanların ror, yalnız ke~c şeker siparişini 
rl nde kudret yoktur. Bu fabrika- .. 1ıyormuş. Halbuki benim plya-
1iırlcr de her nedense 
dır-

imtiyazlı- ~3dan yaptığım tahkikata göre 
Şeker şlrkeli her nekadar toz şe
keri az ver:yorsa da mevsrm do. Gr.teı·m yoturt meselesine, 

Ri1rtlğirlz gibi, 1\fürakabe ko- layıs11e reçel lçln toz şeker sarf?
n1111ıyonu yo~urta el koydu ve 50 yatı çckmuş. Bunu farkeden tüc
l;1ır1,s ocrakendc fiyat b:çti. Fa- car fı.zla kazanç sevdaı:ıına düs
k~t :vc~urt nerede? 270 kuruşa milştOr. Çünkü bakka11ara 100 
1 rr-rkp~l yoğurt alacıığız, 50 kuru- ktlo şekeri 93 llraya vermeleri ıa
cı ııerakende sattca~ız! Fakat yo- zım geliyor, halbuki reçel zamanı 
J!ıırtıı tcnekesin· 270 kuruşa de- olduğu :ç·n şekercilerin toz şeke
~11. 300 kurusa dAhi bulup alamı. rv ihtiyaçları fazla, her k~ç kuru
''nruz. E~asen 300 kuruşa almış ~ olursa olsun alıyorlar. Böylece 
nlo;:ak ctahl 50 kuruşa yoğurt sat· tüccarın 93 lirtıya perakendeciye 
mqmıza imkan yoktur. Cünkil yo- vermesi 18zım gelen toz şekerin 
ı!ıırtun k•ravanası ancak 6 kilo. 100 kiloluk çuvahra şekercller ve 
lııktur. Bu ıt'barla bakkal dük- tatlıcılar 100 ve 105 liraya kadar 
'.r~rılarır da nasıl bulunur? 

B, ze yoğurtçular .şöyle 

lar· 

• altyorlar. Tab:ı tüccar çuval ba

Demek ki, ortada muvazeneslz
liie doğru giden bir gid;ş vardır 
ve bir kı.sım tecavüz sll;ihlarına 

karşı henüz tam bir kalkan vücu~ 
de getırilem=ılştir. 

L'bya bozgununun tam Vaşing
ton mülikatı sırasına gelmesi, bir 
bakıma belki de iyi o'muştur. An
glo Srksonlar, harekete geçmek ve 
esaslı tedbirler düşünmek jçin baş. 
larına ara slr& tokmak ye--niye 
muhtrç olduklarını cizlemiyorlar. 
Eğer böyle b'r ihtiyaç varsa Tob
ruk tokmrğı, eözlerinl döf"t aç
malarına sebep olacak kadar şJd. 
det'ldir. 

İngiltere ve mütttfiklerl, geçen 

harpte sevk ve idare meseleslnl 

hrlletmek ve hak'ki ihtiyaca IÖ-

re bir sevk ve idar'le kurup her işe 

ehlini getirmek :çın Uç sene l?<>ca-
1.ayıp durmuşlardı. 

Öyle görünüyor ki geçen har. 

bin pek pahalıya mal olan tecril-

belerlnden ders alamamışıardır. Bu 

defa da ayni yollardan tekrar geç

mek, ayni bedelleri yeniden öde
mek 13zım gelmiştir. 

Bakalım, Tobruk tokmatının tc. 

siri altında devam eden Vaşlnıton 

mülclkatı ~e gibi tnkrşaflara yol 
ZÇ8Côk. 

Ahm•t F.Mln YALMAN 

~ - J\f[.irakabe komisyonu tene. 
1ce~lne 270 kuruş f yat koydu. Siz 
rtr hu fi}"ata rlıp 50 kuruşa s:ıta

r~ksınız. Fakat 270 kuru~a bize 
idare etmiyor. Lokantacılara, ay-

d:yor- şınd-a 8 - 10 lira g b: fazla k'1rı 
buldu mu, bakkala 93 Iireya şe. 
ker verir mi" Herhangi bakkal 
'Oker ıuccarıre gldlp: .Toz şeker Nede ~ Boş:ınıyorlar? 

(Baş• 2 nclde) + var mı?. dedlğt zaman: ııToz şe

kerimiz yok. toz şeker vermiyor
lar." cevcbını alır. Bu •şte de tüc. ra{ ta haklı görtinUyc,rdu. Bun
crr kazanıyc-r, halk mağdur, kü- dan senelerce evvel kadın koca
çük ~na! mağdur ... 

ağlayabillyordum. 

Büyük Türk milletirin kahra
man evJAdı Turgut, bugün yad 
el1erde yalıyor ve bize uzakt~ n 
n12hzun mahzun bakıyor. Ne acı 
değil mf! .. 

Gönül ister ki Barbarosun liir
besi etrafında, tıpkı Berllnin Za

Yukarıdan ;; şağıya : ı - Bir ne
vi işkence yapm". 2 - !ı.1cıo;hur 
b:r sirk; Düzen. 3 - Bcy~iri 1 blr 
tarz Ji!ldiş'; Oturan. 4 - Fehmı;ot

me; Üstünden aş. 5 - Mı~ırçarr;;L 
sında satılar.lardAn. 6 - D~hil: 
tstenbu'un ucu. 7 - Onarma: Bir 
uzvumuz. 8 - Bir p·ra; Ad; U
zak lsaret:. 9 - İç uı.uvlarım:z
dan; Biline!). 10 - Nızımda ';..ir 
tarz; Kolay. 11 - Sanat; Sırt; 
B!r hayvan. 

' fer caddeslndekl büyük ~•hsiyet- EVVELKi BUJ,~IAChNIN HALLİ 

Ta~arruf: in. 
1er p~rkını andıran bir yeşil ~a-

Soldısn sağa 
hada, büt.ün büyük denizcilerin, 

2 - A!l:uri; Aza. 3 Yarqs iki 
hıolka 9evk v~ ~ays:ı wr'"'rı hah- (iki ı;:a )· l 
ralarını gösteren heykelleri d'· • ray ' z. 4 - Arada kalan. 
klls·n ve genç nesil bur;ıda dola- 5 -. RahaJapnı Ch"rp alını). 6 -
•ı k b"' ··kı · · t .hl (B) ıbc (r); A. E. (Ahmet Emiıı)· 
'"? r en uyu e.rının Ar! ere şe- tı. 7 _ L . _ . . : 
re( veren kahrrmanlıklarını göz- a, İlan, Arı. B :---- Emare, 
terinin önünde her dakika gör- Islak. 9 - Raf; Re: Att. 10 -

Der; Con. 11 - Ret; ypr: k. sün-
Hü•amettın Ül<el 

Bir istifçi ş e bekesinin 
• , ·- . .J 
ı z L z ~ r , n .. e 

Öğrendiğim 'ze göre, bölge iaşe 
müdürlüiü haber aldı{tı ehemmi
yetli bir stokçuluk hadi~slne el 
koymuş bulunmaktadır. 167 ton
dan .,_ - ... t olduğu söylenilen bu 
kıı· ""un bir hayli zaman. 
d~; 1 qlzlt yer ve bu ara-
da bir ç. ı:< ta el dei:iS{irdg· ögre
nilmiş, fakat hille:ı nerede ve kl
mir. elinde bu'undt.tgu kati olarak 
anTaşılamamıştır. 

Bu hususta İaşe mlidürlü~ü ile 
iş birl'ği yap~n Emniyet kaçukçılık 
bürosu. stokçulardan bir kaçının 
isimlerini tesblte n1uvaf!ak olmuş
tur. Karpitlcrin ıneydana çıkar1l_ 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Tcıy_ 

yareler. 2 - A~s.ra (ara•'l): Ama
de. 3 - Surahl: Afet. 4 Arad3 
bir. 5 - Risaleler. 6 - İka; Ece. 
7 - Unkapa"'; On. 8 - !ine (en
H); Sani. 9 - A. J.; Al' 10 
İzin; Irat. 11 - Naz: Alık; EL 

Oskü d ar ha l ~ev i nde 
ikmal 

Üsküdar Halkevirden 

L'5:e 9. 10, 11 inci sınıf talebelPri 
için 3 temn1uzda b:ışlamak üzere 
fizik, riyaziye ve lnglllzce ikmal 
kursları aoılzcaktır. tşt'rak etmek 
lstiyen talebelerin her gün halkcvi 
idare memurluğunu müracaatları. 

İht i kôr v cı k' oları 
mıst ve suçlu'ar hakkırıda mua. Ga1atada Kemf'"r: ltınd'l m:ıder.i 
meleye başlanllması be-klcnilmek- ıeşya fabrikası :;ahibi RR~rp o cL 

6 Bu iş için mufassal malOmat almak isteyenler beden terbiyesi 
böigesine müracaat edebillrlt-r 6809; 

Teknik okulu satınalma komisyonu 
başkanlığından 

Cln ~I 

Sadeyag <Urfa• 
~ohut 

Beyaz peynir 
Bulgur 
l<'asulye çalı t kuru 
Fasulye barbunya ckuru tı 

1'1ik tarı 

3500 Kilo 
2000 > 
1600 > 
2000 ,. 

.ıooo • 
2000 > 

Tahnıfn 

brdPli Fi. 

K uru' 

210 
ıo 

110 
•o 
3.) 

3.; 

Talınlln 

bedt"ll tutarı 

Lira Kuru' 

7~0 00 
800 00 

176Q 00 
800 00 

ııoo oo 
700 00 

12810 00 

Ok ten1fnnt 
Lira 

081 
Yıldızda teknik okulunun 1942 ınall yılı ihtiyacı olan yukarda. 

cins ve miktarı yazılı sade yağ ve3aire erzakın .şartnameı-;ine göre 
9 ' 71942 perşembe günü CJaat 14 de kapalı zarf usuUle ihalesi yüksek 
Mllhendis mektebinde toplanacak komisyonda yapılmak üzere ekı:ıiltmc

yc konulmuştur. ilk teminat 4:961-. liradır. isteklilerin şartname.ı;lnl gör
nıek ve ilk teminatı yatırmak üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar 
okulumuza ve eksiltme günU GUmU.Şsuyunda Yüksek MUhendis mektebi 
muhasebe3ine gelmeleri. Teklif mektupları eksiltmeden bir saat evveli· 
ne kadar makbuz mukabilinde verllmiı:ı bulunma9ı lAztmdır. 

Posta.da. vaki gecikmeler kabul edilmez. •679{> 

Devlet Demiryolları İlanları 
A\Tupa hattında mer·ı 251 Na. lu tarife 20 ı 7 /1912 den itibaren 

mülgadır. Aynı tarihten muteber ve 
Na. lu yeni bir grupaj tarifesi ihdas 
yonlara mllracaat edilmelidir. 

Mezbahodak; gübreler 

bahçe sahip'.er i ne 

satılacak 
1\lezbaha ve mezbaha civarında 

bUlUn şrbekeye şamil D. D, 251 
edilmiştir. Fazla taf.silat için lstali-

•4514 6791> 

Korah isar 

İstanbulun 
maden suyu 

he r yerınde 

satfı r ıl aca k 

BUGL:"IKU PROGRAM 

SA B ;\B 

sını, erkek karısını terkederek bir. 

birlerile f'vlenmişler. fllç bir duy· Sabun meselesine gelince: l\'lü
rakabe komi!l;youu sabuna fiyat 
koydu. Bcyız sabunu toptan 78 gu esasına dayanmadan bir yuva 

ted'r. 'tl"t"rda simsarlık işlerile uğraşan Iia-

K
" " k f d lil 2dında :ki ki~I. yirmi beş ku. bulunan diğer ahır ve kotr~larda 
UÇ L rl" Ustcı o poşa a rusa aldıkları karplti 240 kuruşa ötedecbcrl birikmekte olan koyun 

Şımdlye kadar Bahçekapı i\.c is. 
tikliU caddcs'ndeki satı.ş merkez~ 

le-rinde yaptırılan Afyon Karehisar 
maden suyu satışının bütür. ı:;ehır

de yapılabilmesi için Kızılay ce
miyeti tedbirler almaktadır. Öğ

rend 'ğlmlzc göre, iı;;ıtanbul hudut
ları iç:nde yaptırılacak olan satış 

bir müte:hhide ver'lecektir. 

7,30 Program ve saat ayarı. 
7,33 l\.füz·k· Karışık program 
(P:.) - 7,~5 Aj,nı; _ 8 Müzik: 
Scn~o·.ik parçalar (Pi.) - 8,15-

o.ao Evin s_ati. 
UGLE 

12,:10 Program ve saat aya· 
rı, 1:!.30 J\lül k~ Ev•ç mak1-
mı ·dan şarkıl,r - 12,45 A
jan~- ı:l.13,30 1\.1üzık: şarkı 

18 l> ·ı\gram v sa;;t ayarı • 
18,03 l\Ti..ıılk: nadyo salon or
kr tra!>ı - 18,45 Müzik: Fasil 
tıeyrtl · l 9 Konu ma (Dert
crnıc • at.) - 19,15 :\lüz,k: 

r ıl programının devamı -
· n -ıo Saat yarı ve aiar.~ -
19 45 Se•b<"t 10 dakika -
19.55 \f "'ztk Fasıl proaramı -
20.!5 Radyo Gızctcs' - 20.45 
:'llilzlk Zareh Leander ve R'na 
Ketty'ni,. pl"Akları - 21 Ziraı:ıt 
Takvl>nl - 21,10 Müzik: J. s. 
Bac-h'tn Piano Sü:t'lerinden; 
Ena:l.schc SüitcQ; Ça'an: Ed

''"'ard Zuckmayer - 21,30 Ko-
nuşına (İktısat faat ) - 21.45 
~füzik KiAsik T irk müziği 

proı;:ramı (Şer ?ı.I ~. "u:I Ce-

i kuruşa alac .. ğız. 86 kuruşa pera- kurmuşlar ve bozuk dü2le:n b r ha
' kende ıı::atacaı:rz .. Buıün piyasada yatı bucüne kadar çekişerek sü
ı beyaz sabun bu'rnık imkanı yok- rüklemiş'er . .Qile denilen şeyin en 
tur. Olsa da 78 kuru'11 değil, 96 - bozuk. en berbat b!r tipini mey-
98 kuruşa, o da llitfen veriyorlar. dana getlrmlfErd;. Bunu da ar. 
Ve biz bakkallar 96 veya 08 kuru- tık düzeltmlye lmkAn görünmü
~a aldığımız S-!bunu perakende yordu. Kökünden tasflyr- etmek; 
86 kurusa n $1) satalım? Görü- aradaki çocukl;or ıç:n belki de en 
ycrsu r uz ya, !$~miz AllahR kaidı. iri çare olacaktı, 
Milrs:ı:kabe kom'syoru kftğıt ils- Bu ya.:;lı ba~lı kadınla erkek u

tünd~ fi~·at veriv_or, ço_k i)_'i· fak't zun ~cnel<"r yanyana yaş?mtşlar, 
vermı~ olduğu fıyat ..ızerıne mal fakat arkadaş olmar.ın ı 

. ya unu bu-
hu unmadıktan son~a ney~. yar•r· , lamimış'.ardı. B 'rblrlerinln her 
tşte bu r~oktayı Fıyat l\1urakabe J söyledklerinl yalanlayıp d 
k l k . ı·· ·ı .. I ııruyor-cm syo1ıu tet ·ıke uzum b• e gor lardı. ç:mden hAk:im h- b . 

, 'Ü . .aa ına 
; m yor Yılnız b·r b:ıkkal 10 para •AIJah ona kolaylık versin.,, de~ 

;htikAr yaptı dfve bakkalı hemen dim. 
mıhkemeye \'eriyor. Diğer taraf
tan toptancılar. h~rkesln göıü ö· 

S~blha DENİZ 

nürıde çu\~aı ~uval ııa;-a k9zanıyor. _ 
b .... hiç •'dıran yok.. OIL m ceza sı tatbik 

ff;1 kümetın elt uzundur. Her ı::- d · ı k 
··~•ı.ını yapmaı: kudretı vordı~. e 1 ece 
li"J1k&t bu ku~retin' m9kul ol· nj Çrtalcaı ı_n Örcünlü köyünden 
<i:e,vl yapmak ıçlo kutlansa, herse- l\.lehmct, Nıyaz.I ve İbrthim ça,·uş 
vl o'.duğu U";bi ızörae. halkı \e kil- adlar1nda üç klı,iyl taammüden ö,_ 
C'Ük esnafı düşün~ fl"na mr c.lur. dürn1ekten suçlu Hüseyirı klihya· 
Adres yazmıyorum, ('Ünkü plrecik nın ve Akçakesc köyünden Meh
dP\'e olur." medl y:ne tPammüden ôldürmek

r ORSA 
22 HAZ iRAN 194! 

mı:) - 22.30 s< al ayarı, l:f.Jar:s 1 1 
v hr,rsala• - 22.45-22.50 Y•- 100 

ki nro;:ram ve kapanış. ıoo 

St.:.riın 

!)(;lor 
Pe;-c•a 

5.22 
130,70 

12.89 
30.365 

ten suçlu Hüsnü Kayar ile Aziz 
Aldonun, F'c tsada avukat l\fazharı 
öldüren Ordunun Buçak mahalie
sind n Necati Yolaşan haklarında 
alWkalı mahkemeler tara!ındi:·n ve 
rilen ölüm cezalarının infazı Bü
yük Millet 'l\.{cclisince ta. dik ve 
Rcsnıi Gazete le ilAn edilmi,tir. 

'-----------JI 100 
100 

f!!;viçre frar.gı 
i veç kronu 31,16 

bir Verem dispa n seri sattıklarından b r cum•.nlı Milli \'e sıgır gübreleri, vi!ôyet tarafın
Korunma mahkeme~incc tevkif e- dan verilen bir karara uyularak, 

yap·lc-c -ık dllmişlerdir munhasıran b•hçe ve bost<n sa-

Veremlc ~fücadele t'emiyeti, * Geml'kten getirdiği 18 bin ki- hiplcrine ton ton satılacak ve bu 
mevcutların;!I ilav~ten Fatihte bir lo kömürü f .. zia fiy2tla satmaktan satışta şlmd·ye kadar c1duğu glbı 
dispanser açmıy:ı karar vermiŞ- suçlu Hüseyin kapt-:ın bir rumaralı k!msenin deliilet ve taVassutu ka
tir. Bunun İ€;·n Küçük ?.1ustafap··- Milli kcrunma m-ahkeme!'i.Jncc bir bul olunmıyac~ktır. 

Bir yaramazın 

parmakları kesi!di 

VA TAN GAZETES 
İLAN FİYATLARI Kuruş 

şada b'r arsa alınacak, blr.a bu- harta hapse ve "lli lira para cez?
nun üzeritc ytıptırılacaktır. Ce- sı vcrmiy.c mahküm cdilın"şlir . 

miy~tin fayd lı ça'ışmalarını n1cm * S: matyad'l fazla !:yatla pirinç 
nuniyetle karşıhyan Sıhhat VekA- satan Ahınct. All ve Hayik actırda 
letinln evvelce cemiyet cmrlre üç bakkal 2 t'.umeralı mil·i korun
vcrdi~l yüz b

0

n 11ralık n1uavenel rna mahkeme'lircc bcı;;cr lir':I. para 
tahsi~atından bakiye kılan ~O bin ccz~sına ve 7 ~r gün dükkfı.nları
lira bugünlerde v~rllecek ve bu nııı kapatılmasır.a mohküm olmu~
suretle cem:yetin faı>llyeti bir mis~i lardır. 
daha genişletilecektir 

8: le di y e teft;ş h eye ' ine 

11 m :' fef!is n'ın a cak 

Baıılık 
1 inci oa,-fa 
2 ncl H 

3 uncu • 
4. İİ.DC"İİ » 

750 
500 
400 
150 

50 

Dün S< ball, Karagümrüktc cskı 

Allpaşa tramvay durağından Edir_ 
nekspıya gitmekle- o!an vatman 
Lütflnln :darc ettiG'i tramvaya, 15 
yaşlarında Celal edında bir yara
maz c: Uamak ı~terken tekerlekler 11 
:;ıra!ına düşmüş. bir ayağının .ki , _____________ .,, 

Ro~"'"'yadaki ban

c' aj' ~ r oeliyor 

R-om~nyadan ~ pflrl · cdilrn 100 
bındaj yakında şehrimize g'o'lccek
t'r. Bu bandajlar büyük bir ihti
yacı karsılıyacak v<' derh-ıl 25 
araba sefere çıka.rılacaktır. 

Türkiye tenis 

1: i rir cilikle ri 
Gelecek ayın lklslı.de Ankerada 

yapılacak ôlan Türkiye T:n:s bi
rinciliği müsabakasına 2 Alm;n o
yunCU$U da iştirak edecektir. 11, 
ve 12 temmuzda bu Alman oyun
cuları bir İstanbul takımı ile kar4 

~ılaşacaktır. ' 

Belediye teftiş hcyetı Hukuk, 
T\.1ülk.yc. Yüksek Tlc!lr€t ve İktı

sat mcıucları arcsırdan imtihanla 
11 müfettiş alacak ve bu suretle 
kadrosunu genh:lctecektlr. 

Üniversite lokantası 

fczıa f iyatla ekmek 

satıyormu ş 
Beyazıt Ünıvcr~ite lokcı ntasının 

müştcri!crirc 150 gr. lık ekmegl 10 
kuruşa verd ği anlaşılmış ve 10 4 

kanta s::J.hibi milii korunn1a mah
kcmc:5ine vcrilmişlır. 

parmağı ke;:iJmişUr. CelQl Guraba 
hastanes·ne gönderilmiş, müddei. 
umunıil:.k tahkikata girişmiştir. 

Liselilerin kampı bitti 

Liselilerin kampı dün b tn1ış ve 
yapılan askeri imlihan1~arr da ne
ticelenmiştir. Bu münasebetle lise
liler bugün muhteLf te~ezzUh yer. 
terine gldccek, gezecek ve eğlentL 
ter tertip edeceklerdir. tir.iverslte 
talim taburu dünden it"baren kzmp 
hazırlıklarına başlamıştır. Kampın 

kurulacı:lğı mahal Üniversite rek
törlüğü llc talim tsburu kuman. 
danhgı tarafından tayin olunac-ak 
\'e kamp tayin olunan mahalde 
temn1uzun altısında kurulacaktır. 

Abone Ücret i 
Türkiye dalılUnde: 

Senelik 6 aylrk 
MOO 750 

8 aylık 
400 

Ua.rlç memleke tlerde: 

Sene Uk 
2100 

6 aylık 
1410 

3 aylık 
800 K-

hylık 

150K. 

Gazeteye gönderilen C \ rak dert• 
ed ilo;,tn edilme!<ıln iade olu nına7.. ZJ• 
yaından nı~'uliyet kabul edilmez. 

Sahibi ve Neşriyat MUdürU 
Ahmet Emin y A.LMi\N 

Vatan Ne,rıyat Türk Ltd. ŞU. 

"'tan Mat -


