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1853 - 1855 harbinde 
S-ı va stop-ol 

K"ymeUi askeri muharrir İhsan 
Boranın bir yazı serisi 

(Bugtln 2 nc ı eayfarnızda) 

Devlet satın 
almaları 

ı 
ı Sıvastopolda 
1 R u s m u k av e-l meti ümitsiz J 
1 Şehi,r kütle ha-

lnönü, Gazi Terbiye Enstıtüsünde 

Temelinden ıslaha 
muhtaç bir siste.m 

i I Hnde tahliye 
1 d·ı· ı e ı ıyor 

1 J Horkol cephesfnc'e J ı 
) Almnolor yenideı ) i taarruza g~çliler ı ı 

Yazan: Ahmet imla YALMAN ) Sıwaıtopof alann ) 
D evlet Sdtın alma usullerinin 1-

deti~i hakkında ha
berler ver. Bunların doğru oldu· 
ğur.u ve aklın emrettik,! c:çık ve 
basit yollara cidllmeğe nihayet 
karar verildiğini ümit etmek iste. 
riz, 

Bugünkü usuller yüzünden hü
k" , unıe.t herşcyl pahalıya alıyor, 
geç alıyor, kendıni ve satanları 1 
lnıınılmaz killerdc külfetlere 
~kuyor, zaman kaybetmek yü-
züoden b . t.ıtün mekanizmaların 
verlmlnl azaltıyor ve iş'ctme mas
rafını Yukseltiyor. -Hükümetın satın elma !':istfcıl 
emnlycts1uik iizcrine kurulmu"'-
tur. Esas dü .. . 
bul şuncesı şudur: aFırsat 

ur 8 herkesin yolsuzluğa kaç· 
~ı:ı~: i1ltlmali vardır. Bunun ö ,fı_ 

C:<:rnck için usuller ve kayıt 
lar ko)-'nlnk, derece derece :vük~ 
sek rncrnurlara (ita .dmlrl) sıf~tını 
Vl'.!rerck satın alma muamelelerini 
onların ı a mzasına ve kontroluna 
l bl tutmak lizımdır.ı> 

Bu düS(lncenln nelicNI olarak 
fö·le çapra&ık muameleler icat 
<'dllnıt tir k• cıtlmak isteyene 1zL 
n bent ct.mcdcn çalma'k ve yap. 
tığı 1~n modeli ve mımevi mes·u
li)'cUnl Amir!crc yükletmek 11-ln 
bol ve geni flr«at verir, fakat 
mE'.mlekct i!ll rlnln dfi~t şek ldc 
yürümesini 1 teyen vaı.ife sahlP
lcrinl ''c namu hı tüccarı canir'
dan bıktırır. Bu usuller, namuslu 
ticareti &"'.dürecek, hile11 iş gör
meğ! hazan adeta m.cburt kıla. 
cak y~1da tesir gö terir. 

Jlauthane mfüliirü B. Fatin 
General ~·ani ........ ~.....-...1 

Mısıra karşı 
Alman taartu
zu bekleniyor 

Ruzveltin 
... . 

mesa11 
"Rus· ara harp 
ınaydanında bile 
yardım edec:ğ·z ,, 

Taarruza t am 
vaktinde 

V" 

geçecegız 

Pasifik harp konseyinde 
Çö çil de haztr bulurıacak 
Vaşington, 24 (A.A.) - Ncv

yorkta 20.000 kişi önürıdc M. Hop 
kins, reis Ruzvelt'in yanından da
ha s:mdl ayrıldım, görii511lelcrin 
yegtme hedefi taarruz strntejf&inln 
hazırlanmasıdır, dem~ \'e reisin 
2şağıdaki şu rmcsajını okumu.ştur: 

f(- Ruslara, harp meydanında 
bile yardım edeceğiz. Taarruza 
tam vılr.titıde ıflfeceitz ve Rus 
cephesı h~ bir vakit yarıhnıya

caktır •• 

J Stallue mesai• ) 

J uDoğdutuım:-;ri, danıar-
) lar.an«'Zda.kl ~on d:ı.mlı& kana C: 

J .kad:ır mii<ttfaa ed~ce;fo:.11 ~ 
::\fosko\•a. 2 ı IA.A.I 

gazetesinin bildirdiğine göre Sl\·ns· 
topol makamları, J<afkasya'ya :;:-ön. 
derJ!mek Uzere kadın ve çocukların 
l~i!tle lınh~de şehirden l.>oşaltılmnsı
na. başlam:şt.r. Caı:etc şunu ılıh·c 

ediyoı: 

A,-;kerlerımız Alman - Rumen lu· 
talarına kııı·şı Um!tslz bir mukave
met gö::ıtermektc de,·nm ediyoı lar VP 

hatta mUdafna slste:nlcr.nde açılan 
ı:-cd ıkleı· ı k ?atmıı.ğ < mııvaffnl< ol· 
muelıırdır. 

Har){ol c·rplı~'lnıl,. 

So\·yet radyn::>u d~ şu hnbcrl ver-

i rı •ektec'l.r: 
Harkof ceptıe,\11dr Yon Book'un or. 

dulan öğlcdcni:ıerı zırhlı "e moWrlll 
1 kuwetıerlc yeni ıiır hılcuma geçmiş· 

1 
tir. IH'< um eden kll\"Vl'tier hafta or· 
tasında ya.p ~lıı.n karşı hiicumlarda 

1 kullandrkları k\l\•vctlcr kadar ehem-
miyetlidir . 

Ba keslmdekı ,•azıyetın Ruslar 
için cı::-ittıl\ÇC r.azikleşcn:r. bir m ahl· 
yet aldığı bildirilmektedir. llk bir 
ricattcn sonra Rus kuvvetleri yeni 
mUdaCaa mo\-zllcrlnd tutuıun~lar 
ve buradan bUtün Alman hücumları
nı pilskUrtmUşler ise de bir çok me''
zııer elden ele geçmiştir. Sovyet rad· 
)•o!'U, muharebenin Harkof yalunın
da bü>1lk bir şiddetle denm ettitfni 
il~ve etml.ljltlr. 

(D~u: Sa. 3; Sil 4. te) -

~lllı Şr:f Inüııli, gN."PR ıciiıı ılf' (;1'1'.t 'l'rrhh·f' r.rı .. titii<ohııiı ~t'rf'flcııuırerl"k <ıorı ııınır tale1-inln imtihanlarında 
hulundular. Tftknrıdakl rt~im ~filli ŞeC'I hu lnıtıhand:ı f;Ü!>~rmektcdir. 

erimizde ölü 
tayyarecileri 

l. ~ahill 
ltalyan 
Sahilde bulunan 
aske-rl merasimle 

tayyareciler 
gömüldüler 

Ankara ~ i ( Tclefo.1la) - ~ehrl- ı bu iki Italyan tayya.reclslnl öıti oıa. 
mize gelen maıcınınta g·öre kauı:uk 1 rak bulmu.,lardır. Mahall~, .hükCımet 
b!r sandal içinde iki ltalyan tayya- Ye adliye makamları bu ıkı ölü i~n 
rcclsl ıskcnderun sah!llerlne d.UşmUş- l!ı.zırn gtlen ihtiramı ı;östermi~er 
terdir. ~an<lalın karaya vurduğunu \'C ltendilcrlnl a9keı1 mcrasımle göm. 
gören -sahil muhafızları derhal kaza- mUşlerdlrr Ayrıca vakndan ltalyaıı 
zedelerin iındadma koşmaşlarsa da makamları da haberdar edllmıştir. 

Rommel kuv
vetleri Kapuz
zoda yığılıyor 

V~şln.gton, 24 CA.A.) - M. 

s~·;y~f ' e·ü;ük Rasathane Müdürünün 
Elçisi Ankara- gazetemize beyan tı 

Çörçil, Ruzvelt dan ayrılıyor Ru:ırvelt'ln k~tibl Early, Cumhur
, rei$inln Pas~flk harp koneeyir:l > yarın iıç'n hususi içUmaa davet et

tiğini bildirmiştir. Early, M. Cör
çtl'in lçt\mada hazır bulunacağını 
ve ıtaoadı Ba~ekili Mac'kerız!e 
Kire'ln toplantrda bulunmak üz.e
re yo1a çıkmış olduğunu illve et
miı_ıtir. 

Bay Fatin, yersiz bit 

Büyük E;lçi ~""·"' .!~~r!.~~ ... ~~~-ap 
Sovyet merke• milde blr !'Rniye kada.r 11Uren bir sar-

SekizinCİ batından kar· sıntı hi51'edılmiştir. Bugünlerde ara 

ile akraba imiş • 
verıyor 

Bazı clnlrclerlmiz satın alma 
l~l<'rlr.d nktl \'C idraklerini kul
hırmak imkanına meliktir. Bun· 
lerın aldığı eşya ile 2490 numa
ralı kımuna göre satın alan da- ) 
lrclcrln ayni dakikada, ayni tüc- ) 
cardan aldıkları ayni nevi eşya 1 
arastrda hazan yüzde otuz, yii1-
dc kırk fark bulunur. Bu fark 
hUkümell 'ldetmak arzusunda~ 
ileri gelmez. Tiiccar daha ucuz bir 
~·yeta malını satmab. umumi ti- 1 
rarrt kaidelerine göre teslim edip ) 
p:ırasını almı;ta can atar. Faketl 1 
bu mllm'kun olmayınca kal'bede-I ) 
ccğl :zaman, karşıhışacağı e.71yet J 
'c nhmetln, uğrayı:ıblleccği r'sk ' ) 
lcrln kGrşılığını fiyata tıave ede: 
rck kcındl kendini sigol"ta eder. 

Gene rol Vovel tek
ror ı umandüyı 

ele alıyor 

1 
1 k 

aua '"Ukubulmakta olan bu sanııntı-

A Va m d _ş COCUK arı oldugu zine mdece !arın Eebet'leri hakiun~a.. malfı~nt 
1 f ,_, • 1 ver:ne@lni Raııathane mlıdılrU B. Fa-

a n 0$1 mış Ankara, 2t (Telefonla) - Sovyet l tinden rica ettik. U&ad bize aynen: 

Yalnır. temln:ıt mekt.u 1 
ki :formtılün icap ctt rd!T<P\ arir,,dat. 

. "' s gor a 
yüzUnd<'n hükumet, ecnebi mem 
lckcUcrden olan satı alm 1 • 
d 

•
1 

n a arnı. 
a mı yor.tar kaybetmiştir. Yapı. 

lıı.n bir mukavelede hük<ı.met iki 
taraftan biridir. Ticari 1!&rnülc 
ı:örc :'ki tarafın hak aram;'kta 
mil avı b1çii1E'rc s~htp olmaları 
llı:ıımdır. Hal>bukl 'hükumet, ta. 
nhhUdOn yapılmadığına bizzat ka. 
rar vermek ve verilen teminatı, 
•Pröleiıto keşldcslne, dtva açılma-
ına mcrdan kalmadan tlk talep. 

le" 1r&d ka~ detmek imtiyazını 
mııhataza eder. Mücbir 'haller bu. 
lunup bıılu rmadı(:lnı kc..oıtirmek 
lmtl~··;o.ını d tek başına muhafa. 
zıı eder. 

General Bıtold• 
waalleılnllea telllldl 1 

Londra, 24 (A.I)..) _ Llb\·a 
~epbc.slndeki durgunluğun bo;u. 
&cağına dair cmıırcler sezilmek. 

ted r. Bu sabah Kahlreden alınan 
haberlere göre, Almanlar Kapuzzo 
'kale.si öniinde toplanmağa ba~a
mıelardır. 'l'obruk - Bardla yolu 

(UeV&mı S.ıı.. 3, 8ti. t de) •§• 

• 

Gizli lngiliz . 
Sovyet 

anlaşması 

K d ı .A k bU ~ik elçisi Vl· amarasln a ·· .... ,p<.. "t (A. \,) - Ne\·york Rusyanın n ·ara ~ _ y,v,·elkı akşam yaz saatı ile 
d t b. "ki ...ı· kadar sovvet 

hal tercümeleri C\'rak nıahzenl mu- n(]f;ra 0 ır l c'1ne · 19 u 37 dakika '"'e<:C hafif bir zclr:c!c 
zl ·t k Uı:ere ~ebrlnılz· ı c 

mu•• n akaşalar ntııTlı• 1a•.tı•'ell .ıc ı,,:<in;ll 11\ l'ekizlıı- merke ne gı m• kaydedilmiştir. :Merkez Ussil Rasat-
ci · bıı.tından kardeş çocukları oldu- den ayrılacaktır. ı haneden 1·10 ldlometre mes11fededlr. 
A"Unu tf:SadU!en mcydl\na çıkarmı~lır. G 1 Merkez ya km ol<hığtından ~ehı iml.zde 

Çörçil dönünce 
Libya vaziy 3ti 
hakkında izahat 

·verecek 
Mister Attlee v erd;ği 

cevapta 

•-..ekili• Amerllrada 
•illlm ••••leler gl· 

.......... , lrl•lll 

Ruz\'elt ııe Çörçıl'in mü~tcrek eed· Halk Partisi ene l l!ıi~· rol< kimseler tarafından Iıls.c;edil· 
ıerinden Uç zatın 1620 yılının ilkka- S k Ad d nıl.;ıtir. dedi ve l'Clnra d:ı llAve etti: 

diki M ... hu e reteri ana a nununda ,ım assac .. ussets · Bugün Haber ~azctcslnılt". Rn-
kı'\metinln :\laine ~ehrlne Mayflo•,.er Adana, :?4 ( • .\.A.) - Cumhuriyet 

H~lk Parti.·ı· GAftel Sexreterl .l\Ieın· ntllanenılzin öğleye kada.r aleUerlnl 
gemisi ile gelerı-k yerl'e~ Avrupa- ~ ,, ~· . 

1 

1 duh Ş4"ket ~·~-ndal dUn buravn gel- tetkik ıle mcş.,~ bulunduğu lç!n 
ıııar araeınd• bu unduğu tahakkuk ~. """' " (De\·amı: !"a. S; ~ü. 6 da) •/» 
etm lştlr. nılştir. 

Kıuıdilli Raı;;athRn~ nıücllirl.l 

Hııy ratın 

Tatb1katta bu bir taraflı h ki 
rın lılç b'r 'kıymeti Yoktur. ;ak:~ 
ticari 2•hnlycte aykırı olan bu k • 
!- ıU r y{ir.ünden bir takım flrm:. 
l;ır biz:. mle hlç iş cörmezlcr, gö. 
rcnler de bıınun manasını zihlillc. 
rinde büyütürler \'e riskin kn.r. 
rlığı olarak fiyatlartnı 2lablldığl. 

ne .., iıkscltlrlcr. 

Romanya, Sovyet 
nGfuz bölgesine 
bcğlanocokmış 

80ma•J•JI llarltadaa 
•ilmekte t•reült 

•dll•lrorma, 
Av~Ukre~, 24 (A.A.ı - D . :\. B.: 
k u~r.ın yen'd~n tanzimi lıak
ında'ki gizli İr.glllz. - Sovyct mu. 

ahcdcs!ntn hükuınlcrinc dslr Gö
;cborgs Morgcnpostcn ismindeki 

Londra. 24 (A.A .) - Dün Avam 
Kamarasında Mlstr A ttlee-'nln iza
hatı dinlendikten sonra Kont Vın

terton, Churc.h!ll'ln Birleşik -~merl-' 
kadan döner dömncz, 1.-timlyc gele-

1 
tek 'l'rabhıagarp yenllgis! hakkında 
tam dcme.çte bulunmosını istemiş 

, \'C demi,tlr ki: 

1\lc\""UL usull rln çapra5ık \'C 
1ııhmn•1i olma ı yiiz.ündcn fyEU:ır 
"r'ıncJjla kalmıyor. H kiki b'r ti. 
·&1'1 kontrolıı hlc ver \'ermiven bu 
"l't.ıl'r-". t\iccnrın kr.nd! aralarır.dn 
1
' r'fk c.IE rak uar u ullle c;alısma. 
11'1 ela mllrnkün kılıyor. Ynnl 

ıc:1., k mdc k<ılacağını talipler 
1 'JI rfıdıı.n aralorırdp kararleştı. 
"ı-ıa,. ı.,ı ıılııtt dlğcrl<'rlr<' ~ıktan 
1 iir \'"'°1

'"· l\fomur ·o!suzluğa kıç. 
"tıık 1 le" c f ~alın l ü~ek tulul
"'~ .. ını •r!'Vlk eder ve paya o da 
.. ırrr. 

(n,.,11mı : <:; • x ıı. ':: "~ > »·« 

svcç gazctc4inln ırşaatı Rumen 
e!karırd:ı bir heyccrn uyaııdır
m~ır. G zll muahcdcn'n Ronıan. 
yaya ait maddeleri pek tabii ola
rPk her r.cyden evvel Rum"n mat. 
huatırın dikkallnı çekmektr.dir. 
Bu mnddl'lerdc Roman:nnı... İn-

(nevamı: "· s: ~ıl. ,; te) (/) 

1 c - Aranııuls btr kaç itişi zırhlı 
tlimenleriııılzlıı ııllAlılaı ır.a dair bazı 

malfımsta maliktir. Bunlara mllda
faa nazıı ile harbiye nazırının dik
kRtlnl çckıncl< gerektir. Çünk\\ 
zırhlı tliınenlerlnıiz \'C Amerikan tU
mcnlerl <1lı~ın1anınkiı1den daha ~ağı 
bir slliıhla cepheye göndcrillı ııe tarihi
mh;ln en btlytlk !tlaketlcrlnden birini F ransn boıgurn uğradığı uı-ı kit geçlrmes i~n ~ldcn gcler i ya-

yaşıyoruz demektir.> man bunun scbcp1eriııdcn pıyordu. 

Meclisin h r çok azası. Kahlrctlen biri dh.·e J\11\j no'daki D!IKerln Hir-1 Amerik;llılar '.bu tecrübeden 
gelen \'e daha pazar günkU ga.uıte1er- · ü ı 

ıu.. türlu·· -"'lcncC'lcr·c <ıyal•ır.m"~ ı1 - ders almemış gibi ı;i>riın yor ar. de çıkan iyimser telgraflara hUkü- "6 - • ...,, 

metin dlkkaUnı çekml~tir . .Mlııtr Att. dan bah~dildi. O zaman biltün Hol~·ud sinema fıleıninln 'ki yüz 
lee, cevap vererek bu trlgr&flann ru. Franst7! artıstlerl, yl'ldız!arı Maji. ı:\W..el k1zı •birlik olmuş1ar ve ci. 

(0.varm Sa. 1: Si. 5 de) ( l) no'ya kıoştıyor \>e askerin tatlı va.. \o;\rdaki aslrerln hoŞ vakit geçir. 

me .. od lç•n bi,r kHip açmışlardır. 
Ncsret\.iğ!mlz tki J'.!sirndcn birin
de cıaudetw Colbcrt'i askere rom! 
oyununu öğrcllnCğc talışırken CÖ
rüyorsumn:. diğer resim, Mart 
f>i.k:ford'un erlere tnUı dağıttısını 

c~ri·yor. 

i ruıa !lfl c~ ytc se 1i yor k ı agkcri 

fedakarlığa ve mahrumlycllcrc a. 
lıştırmak ~çhı ~k mU'kmnmel bir 

llSul dcsi1 .•. ~<'r Mısırdaki i~i
liz tSkerinl ct"1C'rldirmek ir.ln de 

bu usullerle Ç<i.1ışrlı)·orsa Tobrusu 
neden ~rmi dört saat t.çindc feda 
ettiklcrıni l.z:ah etmek gll~ olma
yacaktır. 
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: YAT A N 

fı~~:-;;r::~JJ~ Şehir DRAM YİNE o DRAM' 
.ı.._1_8_________ Haberleri 1s12 h b . ·ı b .. k .. 

53 1855 Sıvastopol Taksı· .. 1 . mu are esl ı e ugun u 
harbinde : ucrct erı arasında 12 benzerlik noktası 

harbi Düzelt iJir amma •.. Rus 

zammı yüzde 

Yarn da hareket 
Epatoryaya çıkarma 

75 e çıkarıldı 

Şoförl e r, S'.lo fer i inik 

cl arok b ı r yerede 

du rcırr ı y c c I< ve 
dol oşomı yac ~ k lor 

Yozan: tbıan BORAN E\' el<.·e b:rd'ı·d!ğ tı ~ gibi. taksı 1 

s:hlp!crin!n ıanı t~lcplcri üzcriı~c 
iV Varnadan hart:ket V' Ucı"'<'mc o başlar\ı, Mcrkctde Fran 1 tetkikler yapan R<>ledi;re D•imi 
--------------- lilZ ordu"u Tf>lgrtf lC"pesinJ i:jgaq Bııcümert bu müracaatları h klı 
Epatoryaya çıka;ma . ctttlnd•n Rus oo' ccn..ıır m•gl(ı.ı "r•r•k \aks i ücretlerine yü>de 

b )Clc uirodı; d•ha solda Türk tıü· 1-trml b• nl!b tinde ı•nı kal>ull 

H avaların Jy g tmemf"li. yt\ ... 

zü de 'Iluttef · ku"Vvet.c. 

r &em ere b.ı dirll"Tlesi 6 c~·lül.. 
ri it"I 8 e:ı lı. c varnada" h•
cket rdc. Kilf"e. T.ırı<.oın burnu· 
~n 40 m ga ;,,. a tcplandı. 

Zaman~ :nrut.:ı 600 gemıc:len mrırek 

~p b~ Uk b gemi kafilesi, bö~·le 
güpcg\!ndilz denizde se)Trtlemez. 
:\e denlzaltıları ve ne de t.yya
tc.ler boy1c b r kafilev rahat br 

kmaz. 600 gem den zin nir nok .. 
t'.lsr. da b~ • karJ ca klimesı g·bı 
dt' top.on::ıınaz. 

\'a .. r: dan hart'ketten 4 ~iln son 
ra ~yf'O 12 nri günü ·::t~amı 

il mller kıyıya )'•klıştılar 13 ·~·
ı •! •hah• ~•karmaya b•:ıiar.<11. 
i ıcO. cc- k p!yıdt- tabı.ır:u (.'rkarıl

dr \'e Epatorya. gal .edild • Cı
K rma 18 evlCıif' .kadar dcvaın 

udc""t'k 56 bı. k ~lik bir ordu 4 
~ de karaya nıık Dd~ 

Fakat bu bir yah ı çıkarma-

ınPnl S•Yastoµol ~ ,111 tehd.ıdc' etn1fşlir 

başl:ıd·t;t dan Prcr.ts ıı çikof Bcrh- ~ Dalmt Eı:ctinltn bu kara.ı:ı ve-
<:e aray umumi tkameti:ııde ri- ri_rken şoförlerin UY'iUn uz hare- 1 
C'at etti. 1 

gö. 

kct:erini de ıöz.ö ünde tut ·•k 
lıüttı·f·k • g ccn.hınd:ı bulu· bazı. Cf.a:ıl r tr-.bıt etm'•l ,.· Bu 

ala~ Ahmet P ·a kumanda!'tndaki hu.susta bir tııılinıatname ~de h"'
Türk tUn1e1'nin ıuzel hareketlle zırlanmaktadır. 

uharebe kar..aı:::ılmı•tı. Fak.at 
Hazırlanan tahm•t c_meyl" Frans1zlar ve bithaua ~ol cenahta 

bulunan fngillz ordusu ~ok a,tır re, ~förler hlç bır ~urctlı.'.' saatle· 
davrandıgından maı:Iup Rus ordu-• rJ fnik bir ıurctt~ bir yeı·de du
su süratlr takip edilemedi. Bu ramı>:acak ve dolao;zeınıyacal<lar
~:et.ıniyormuş g·bi jki ""Ün dal il dır. iç.inde nıü)l"r' blılunm·yın 
nıuh.,.reOC bölge.ııtrde lc;,lirah~t!~ taks1• her mOraca~t cd("' i ~lıp 
!!c<:.rHdı "fütleC:k.Jt:r. bu hat':..la- rstedl.gl yere ~ötürmek ınecburi
rını dah a sonra Yf'nl muhaTebeler yetlndedir. 'Bn taHmatnante\·e ~~·
''"rcrt-k kanlarile odcmC'k ıorıın· kırı hareket Pdenlnin clforhlll pl3-
da l.;alddar. kaları ahn•ccık ve b~r daha kPn·I 

1 ~ıııı:=ne plika verl}nılyccekt;r. 

V-S Yastopol muhasarası: Zam kararına före: ••atın yaz. 
dı& miktar üzrr!ndt ~ evve:ce ah-
nan yilltde elli 1.am yıi7.de yetmiş 

bf' çıkarılmr5t • 

Yerli Mallar Pazorı 

O ilny-.ı tarıh . q~-ı!<ı on bln-

erı i.f.ilR b lr tok harpıf'. 

rın hikwyeleri'c do:udur. Fak. t 
butün bu h~ rp:cr :ç; de, ·"<'> ıı ci 
bu1unduğun1uz c:ııan harb le 130 
~ene C\~·clki (Frar.JSız - Rus ) 
harbi kadar, 8ebt"p, zaman, sart, 
ha.srm Vd müttefik bRkımından 
b'rbit'i r. bu kad- r ~k ben;d~en 
d:~f'r lkı h•rbe, dünya tarihinde 
t('s<ıdlif etnı·~·f! Jmkoin yoktur. 
f{c.ın ne ben2t\vi,ler! 1n ..:an htı,·
rctWn do~akalıyor. Bu ik i ha

0

r. 
birı i·r.sanr hayTrtlcre ~ürüklh·en 
bu benz.ey ;ç nnktaJarını 12 ~~a" 
'.ç!n(i.e top1;.mak kabil. irs~- ın 
bu hı1.'.i gördükten ~ont·a, •tarih 
vakaların U..'kerrür etmesinden 
ibare-ıtir• ~klJndıfk. me~hur 
d~rbımer-;elı bir ı:iyazi hakikat g·. 
bı kabul f'deceı ~ gellvor ... Şinıd l 
bunları bC'rabf-rcc J'Öı:dcn geç'
rclim: 

ıı - 1811 .;ıene61ıuleyız. Nr_ 
polyon Bonapnrt 'smhıclek:I 

Fransız intparatoru. zaptettiti 
bütün A\rupa n1 ı.eınlekctlerl r.c hol 
kimdlr. Bu 111eınJC'kt'tlcr sunlrtr: 
İspaıt.Y~. Portekiz. 1ta!ya, ~ İs\' iç· 
re. A 'n1anya, A\·usturya, Polon
~·~L Bohf"mya , Hcl4nda, Daninıar 
ka, Belçika ... Napolytnun oclu 
İta!yanı :~. b ~r deri İ.span~·anın kı
rah. Paris .ldetR b·rıc~ik Avrupa 
d<'\·}etinin mcrk('zl ~ib= bir ~\' ... 
Napo!~·on Pari.-t.e. bugü· :\lad
ien kil i~P~i de:·11en n1abt"dl "',;:an 
ve 7::\.(er ın•~d ıt olarAk yaptır

makla n1 .';(lul ... 

var 
Y,AZAN : 11111 TANSEL 

Ycr'.crde dain1a ted-.rik edebi\. 
~'urdu. Burra. muk~ b .. , tan1amen 
tng~liz. ab:okası a·ıınr g·ren Av
rupa n1em:eke1lerl bir (,"Ok e~ya 

\·-.: gıdaların tedarikinde (C'lk Zôr

•V·~ çekiyordu. }fattl Avrupalılar 
f.."O.J çecek .c:eıker bile bulamıyor
'' •dı. Dig:er tarıft~n Ru~~·a , Ka
f'<;ıı..ieniz ve Akden '.z ~·oluyla ihtL 
\cı~ı c.la:ı nıiıddc"crl kı~mcn oisun. 
..... ~ ~eelrcbiliyordu. Fakat blitii'1 
'.>unlara ra*nıcn, Ru ,Yı:t Napol~·o~ 
n.- bu rbloka k rartnı tanın1ıya

c.: .. A"tnı v .. Hnıanları .. n 1n~Jtlz gc
Ol lerir-i kabul cdece''ni b·:ct!r
rıı:~u. Nqpo:")·on da Rus Çarı A~ 
.ek.sandrın bıı hareketine k!zmı.11: 

vt.: Ru..:yaya 'd ıı;n11y11 kır;;ır ver-
.nı.şti. 

Suı-ü.nkiı Alntau - Ru~ hıır. 

bır.~11 o;;tbehl: Geçen ı::ene Ru ya, 
~'lma yanın müttef.k! ld:. Fa:kat 
ona k.lecS.:ği kadar petrol ,·erın!
~'urdu. Fil hak k - butün Ruı;;y:lıHn 
:ilJ mil~·on tond n fazla petrol 
1'1l h<ı:&I edile" ıen11 n kay· akları 
•_ardır. Bu miktar 7 m1':•,.on to. 
ııı; geçnı ~·en Rr.·nıan:ve: petrolle • 
ı inln dört rrti~li·"dr.~ ;:ız'~dır. Al
nıan~·~ uzun slirf'ce~ '" İ ıınlı:drğı 

bu h~rbe dC\''. nı cdeb:Jnıek ıçin. 

Rus petroll~rlnc rzllvcniyor~u. 

Ru~y;::ı i.::e kc- di 
bah~ederek bir'. 

htiY;ıçlarıo<hın 

n·dl~·on tond:ı n 

lnc ele bunur. b:tın:yor lı 

c;ınr gurur \'C bt":nlik do\·as ı r -
~·&r. ~apolyon Avrupı; da. doku1 
:-;cnedeııberi kendisine hiç bir ıni 
letın ordu.~u un kiılrlı dur.·onadı .. 
ğını, Frın,:ız ol du!"undan \ kb· 
zandtğı zaferlerden ~·ok ına ruı 

o nıu~ ,.e stnıarın ~tı. Gtıılıne b ı 

sinek k dar kücük ,. za.vıf g:ö~ 

ri.i en Ru~ya~·ı b 1r h· nıl<'dl• terr' 
ser·µ ordu~una yen zafrrh·r k.ı

zandtrnıak Jıitl,yordtt. Nittkan :'\rı 

pol~·(,n Aln1anyada Ru. ~·aya y;ı· 

paC'~ğr ~eferln h zırl•klarilc n1t'~

gul iken keııclis'ıı" bu ~crcriJ tclı
,.ke~cr: den Y<' ıor!ukiorından 

Palı.:; den ctrafındak ı:;cner;ı.1 ere· 
Ik taht ve taç çın dog:ınaci ın 

B"'ni ''üko:eltcn \'C bn"i\nlc.ü mt•\'· 
k imde tutuı~dur?.n znferdir. DaL 
rna ylikse'n1eliylııı, e:ıcr durur. 

.rn. mı; h\'Ol\!rttm " dem!:tl 
1~0 .,.eı-c sonra llitleılıı ordu· 

l::trı da 71(er1e hf'"'IC'1·•11·'.' r nHıh. 

t1trh. Ger<;l bu:;ün Alm::ı ,.'.\·a bü
,.·ık b r 1>c1 rol tkıntı..:ı tçlnclcdir. 
r,. kat g:rçen f;Cn<· böyle dc~d 1 di. 
F. inde bli~·i.\k s:ttkl~r vRrctı. Ru~

va ile harbe tutuını•n1ı. ols ~·dı. 
A.vruo• c!n h~rp {'dccek buşka blr 
r hr 0111,11.d:~ına Köre, bu ştok
larını az?'" A?ar ku:ı r.ınık :-:ure-
1 ı~ bu harbi b:r s'n~r \'e zaına"l 

t-aı :,i hi\linr .;:okııb1 rdi. Aıne-rik .. 

0 z9n11'n hRrbe girmcm'.ş olduj:u· 
örr. biltUn AYrupcuun ma. 

cı n. tek"ik. ı;;er\·ct ka,·nak:arıra 

s;a\ıip olan Alm;n:anın. trı~· ter<'
.,·n hall"P hPz1rlık1arır.dan kc.rk· 
ına. ı iti de cldrii hir ~CbC"P gö
r1\'.,. 'lv<'".'~1ı. F-:ıı~<lll ney pa ki 
~rih huradP. da t~kerr\ir edt'-

H orı•te .laınlan bati.lana do 

ğurduğu uunn.n, ın..n, mal-

.11·n11• ,.rc .. tratejlk lmklia k•YTftları 
111 lrhtfi ı·tn1ı•k «:ok l'"ilrtür 'l'e ltun 
larl trllıH otnc·ak (laha j;'ent, OJÇtid ı 

.(1\uııııı, 'lıı.,an, ınaJ,,eo1" ,.e strate
jik inıkiı.nlarla kabil olabilir. 1,t<' 
lıazı hatıilur ;\·ü7fuldendlr ki tı,: "'<" 
nt'lik ac· ı teor-rül>elerden ~nra. mbt 
lt·flkh•r LHıyada en öneı:nll dört 
1111.,ıırun kayıplarını lenklen tat 
ıııı':' \(' bunları tehlfl için B,lnı un ~ 

.,urların rok fazlu~ına Jhtly~ gô ... 
tf"rınt·k .t.orıında 'kaln11'} oluyorlar. 

Blngazl ötclertnf" da.yand1ktaı1 

"iOnra kırılan Jngillz taarruzunun, 
lla':'lanru:ta ,_a,nlını':' bir hat& yii 
ıdinden Jn·deflne ula.~au-.a.yıp lHlh
' <'r ktl\·vefl('rine toparlanma, tak 
'l.\ t' ~ lına 'e ba.,arılı mu.ka.bll tııli . 

t·uıulara geçıne lınk•nı verUdl,tl 
..,,.,, )('nml'ktef11r. Rka~et edtldl~lıı•• ' 

giirr hn lıati'ı, Ron1n1eı kuvvetleri 
ıılıı Çe"\ riltne .. ini ,-e tmha'ıınt btlh · 
dolf eden Sidi Razaİc.'takl tank mu · 

harelx'lerinde n1lilte.fik tankların· 

dan bir kısı11rn1 feda etm('J1 ciı• 
alaınatnaktan ibarettir. O nluhare 
helerde ~llh\er tanklarJnın da.h;ı 

ağır ohna"ına. rnnkabll :\ffıtte/11, 

bınkl4rı sayH•a. hayli ü~nmüş. Bu 
u ... tunıuı .. hıt~·ttoılnde bir kı. ım tank 
ları feda Nlt"rek 'flb\-er tanklarını 
ınnınınlJI<' lnıha elınek lınkü.nı \.Ar
mı,, Roınn1el'ln Shll Rauk'takl 
'ıon c)('rf'ıC't" nazik ,-al.l.}ettt"n MSıl 

kurtuldu~u '\C gerilerde toparl&1'1a 
rrı k al<hğı tak\ J,vl"l.erlf" nuı1 maka 
bil hli<'uıulara geı;tlği ha.trrlan.ır"ı" 
00,\)(' bir haU ,·arıt g6'-lilebllrl"'; 

" dl ÇW>kO Ruslar Epatory~ 
.JOl~esfnde goz.ct f'n1e Ye)'B müdR· 

f a tertfbatı almam l;,ıırdı. RUıS 
:fonar nısr zat.P., Sı,·askıPol lfma
ına l.ıica •lnı'şl '1.fü!!ef Tc do. 

nnnnı..ıva k_ır knyacAk durum-
1a deg'ldl. 

iV - - Çıkarma yerinden 

S vastopol istikametinde 

h,1reket, l'ılma muhar~besi: 
llJ eyıl.ı.lde m(ittef'k ordu ;k 

bıdan yurtl)1lş• b. şladı. Sağ koi. 
1 glllz ordu u yiırü)·ordu. Mut~ 

t ık doncnma kıyı boyur:ca !!e-r-

\flittcfık ordu muhareb? mey
di nır.da 2 jün ka:ctrk.tan :;onra 23 
e) l&ld< üç knlda11 yilrayilşe geçti 
ve 26 cyluldc Sf\ ;ıtopol şarkında 

konak:Jadt. Bu SLrada Fra :s.ız ba.'5-
kumandanı ;\faresa1 Arno kolcra
·a tuıuldu ve öld(l. 

Prens )\linç kof. ordu.rund•n 6 

dördüncü tevziat iç in 

lııazırhk yapıyor 
w, kişiyi Sıvastopol milda.f:i A- Yerli At· Lar Pilıarl. rı müdiır· 

mira' Korn1loiun en1rine \'erdi Ye ·n.::ü tarafından halka yapılmaktci. 
ehrin cenup cepheslnde tahklma .. olan 3 ürcü parti pamuklu mtn
tın taln:lye edilme~inl emretti. ı;:ucıt tevziatr 27 ftazlra11d bttc
K nd·sl ordusunun büyük kısmile cektlr. 
Bal1ıÇe.:ara.y 'b(Jl1e,ir.de kaldı. 6 temnıuz pa.zartesi günü 4 ün· 

.\miral Korr,ilof, liman agzınr cil parti pamuklu mtn. ucat fev
d-0nanm.nıo bı.iyü.k kırn1.tnt batır· ( ziine baelanaca1'tır. 

ınak suretllc kA4>8tmı' Ye batırı. S h k k k . 
:an ıı mi mtirett..batından ıo otn O fe e me Grnesı 
deniz tl'lkerıle ka:erin müda!aa i basmı~ 

1941 !"ienesln.deyiz. Bütün A \'· 
rupa. bu .~fer Napalyon yer·ne 
HitlerL hftok'.miycU altında. Bü
tün bu ülkeler. su1hen veya har
ben zaplf'dHn1i Bertin bu defa. 
Parisin ~·eri:c A\IUP'.i yPnj nı

z;ı-:n dcv!etler;nin n1{'rkcz!. YaL 
1r.1z bir fark var. Bugün Rerllnde 
,,Yeni ni:J:am zafer n1abedi ~ nin 
fı·şasrna henüz ba5lanmam ı.~ tır. 

ra~·a \"C::rmiyor. bin dereden su 
get'rt>rek k'1cnmak ~·ollrra ~apı. 

yordu. A~ııı"nya dil l•er ihfıııı'.e 

kar~ı bu 7.C'n..-:n pctrc.l kaynak
larını e'e '!c-çirn1r:k mak ı;d"e r · 
kat zıhirel" RuYya,..rn kcnd',:inc 
tecavlize hazırlanclıf:ını bahane 
ederek Rtı<C-"Y• saldırıyor. Gö
rülüyor ki, gerek Nnpolyonun, 
.!!erek H'.tlerin Ru-:ya\a harp a<;
ıı1ah- rının n mUhiuı ı::cbep~crl. 

hep 'kt1spdi erd 15e1erdir. İkl.c;irc!C' 
de h:lkin1 o1an d:\şi.lnce. tn~iltC"rc~ 
n:n ha ... ~e olan muka,·enıchnt \'C 

ümidinl k1rn1aktır. 

.M1 - 150 ~entıı e,·,tl 'Sııı.pol ~on 

f!:::U:a orduları zafer, ,an \4'. tte-~ - 1811 sene<inde İn&'ittc. 
~ re: Bütün Avrupaya hük- rer besliyordu: Napolyon Çar A
n1etnıek ~eydasında bu!un: n Na- lekfiandrın ilaoı::tsizJi-.:nc göz yu
polyonuıı karş.ı:;ı-da boyu ci- mab'lirdl, c;ünkü onun bu ha
mlyen tek bir millet k., lmı~- rekeU ab1oka Uz~rlnde mühln' 
tır: İngiliz'er. Nap0lyon bu bir te,!r yap•cak degildi . Fakat 

cekn\11<! Almt n milh•tl Y orrl11-
\~T'ı zRf"'r neoı;elcrl t<'ndr puyan
d1r. Dit:;er iarn!tfln ll'tler trgiL 
tC"l'C''\'İ hstl' ;~ eciCCC'ı?İni ı11illetin.e '\'C' 

bütti 1 di\n.ya~·a \'tdctınl.:;. fak'lt 
~onra bunu ba~aramı~·rc~gını ıın

hyarak vaı.'{ec;-ın " '1'tl. ı~te bu ak: 
~i tesiri orltdan silm'k -tY""İ za
manda Alm(l.n millet ve ordlısunu 
Yenl z-:-fer reşe1er:te heslcmck ı ~ 
~ıo yeni bir cepht": 1&7.ıındır. Rus
'\':-\ !se. kocaman ve muıarfcr Al
~an orduları· ın önünde' s'nek 
gib~ değ:!se bile. kuzu ~ 1 bl yat· 1 

Zaınanında KÖU ahnamıya" rf' . 
dak:lrhk~ daha. blı.' Uk fe<Uıki.rbk 

larr İ<'aı• ettirir. .:\~f'te'kim, A\Anı 

Kaınars ında Ub~a. llarekltr JtaJ...

kında ilk 17..ahatı veren B- Attle<'. 
'ııOll yenllınede ::.\füttf"!Uc tllnk ka~ 

l •plarının çok ağJr oJduftın• söyle ~ 

ınl~tır. Şu g-ö terlyor ki, 81di Jla. 
zı:t.k'ta bir nı lktar tan'> daha. ka~·

l.l('dllmf"'oll gö.ıe alınmı~ ohaydr ln 
ı;;-lllz taarruzu hf>(leflne ula""ı' , ı· 
~lındJ,,-e kadar belkl dt ,ımatt Al 
rlkadn bir :\Ull\ tr tehdidi kaJms. 
ın r ~ bulunur. «Çok ağır kayıplara 

ıı.-.rp,dığı kabu l edile-n ~üttcrıı~ 

t.an~larından da ba,lı:a yer lerde ı~ 

ııradr: edlllrdl. Daha.,ı da. ?ar: Son 
~ PnJlrııe üıerfnr \&Zl_t-eti ctüzcltnwk 
tı,:ln ı-öndt"rildl~ '\e daJıa da etin · 
flf'rllttrJti gene B. ~o\ttlet1 t•rafın • 

dnn blldlril~rı takviyeler daha en·f'I 
\(" 7.KJnanında göndertlmt. oliılııaydı, 

bugünkü trhlikell durum lteltrf dı 

n1f'3 dana gelınezdl. 

yordu. ı 6 ltlkimelr~ yilrtioduk
ter sonra Bulgar:ak deresi a-şd(h; 
v• Pn:ns ~Urıı;ıkof ordusuntın Al. 
ma SUY'l .. ccn •p ktyısındak\ sırt

l ·da ıni\dafaa ;,ı; n torUbat alrl'~ı 
oı:'!ren cH 20 C"ylü1dc RUb ordusu .. 

kuvvetini arttırm tı. 'S 

j ta rruza karar '-erildi. 
Preııs Mln,·ıkof müttef klerln 

Ep :orya~ a çıktığtnı ve cenuba 
Sı:v:ı topo1a do!ru yürUdüğHnu 

;\fUtteflk ordu Sı\;aatopot ~~rkr

na ıc• "lce bir tarafta11 51,·aıst()t)Ol 

,:ehr~nin cenuptan nıuha~ara edil

meıı:ll'lie, diğer tarP-fta :) da 2 Fran-
ı..tz ('! 1 

'ok kep 

TU.rk tümc,olnden mü

kuvvetle B hçosarayda 
bulıınan Ru~ ordu unun Çernay.;ı 

dcrei>~ Oo~·urıda ııı:ozeUer::mesir..e ka-

tar \'erile)!. 

St\'"J.rlopol muh.-rpbeSlnin can 

haber aı .1ca A 1ma d@resi bo)lın· 
da 5nlemtlt ve ~uhar c \·ermek 
ı cdL Bu r:ınk tla 40 bı k •ll!k 
0 J ile Alma suyu cenup kıyı- alarak noktJ.sına geld,k. \'e ş m-
ınd.ı 6 k :on1etrc• 'k u.p..ınluğuncl3 d · Sf\ :-topo? n1tıh.-.rasiie mu-

b müd taa cepl-ıesi tuttu Yr a- .Ke1ye~ yapabiJiriz: 
t't' c siperler yaptırdt. Prens ?.t "- Gecen ;>az Almanlar Kırıma gi
ctkol mevzii sol cenahını, mt.tte· rlncc, $ıya topoiu muhaF.;ıı,ra ede. 
f k dor:arunanın at~nden "lli.it~- . 
e •• o!;nama 1 için denize kl dar re'k yarrn11ıı1dayr Ruslardan tem:z. 
uz.atmadı. Dentz:e so7 cenah ara .. lenıek istediler. Kırımda bir Rus 

da 1 .. 2 'k cn1 trc uzunluğun .. ! orduru bulur.dükça Srvastopola 
d b1.;.• a~ık ık bırakt Bil açık kat. taarruz t.•tmf'k ve muvaffiılk olmak 
mıs bir kapı idi. l ınıkllnı yoktu. Almanlar Kırı mı 

~!ülteflk başkun: ndanlaı-r, btı i temızied ler, rı k.ı kış bastırd<~ın· ı 
kapıyı göı düler ve Rus or- dan St\·astcPQle. taarruz edemedi

dusunun soı ya,1 ve gerı.slne ·ıer- 1<'r· 

ı ınf'k <: b dan istifade ettiler. Fakat llkbt'har geance ~:;ne ay .. 
[Ult f k urdU. I(" İ88nUZ grupU n {ik1fJe h;;.rekete z,.çtifer. Ö'.:.Ct"' 

h de h.a.ı:ırhk vaz )eti aldı. En Kcrç·c çıkmış olan Ru.s ordu~u:.u 
oğda Türk lCıC'e 1 

• bır f ran- tnağllıp 1:derck K1rımdı..ı çık2rdı· 

Kıiıııçıhk ve :'datba•cılık Türk ı 

Anonim şirket ba.,mUrettibi Va
si! Pap•doplo, sıhte ekmek kar. 
nesi basmak ve satmaktan suçlu 
atarak ı.ruH Koru r.n11 mahkeme
sine verllmt§tl. 

ahlcemE>, karnelerin ~ahte' olup 
vlmadıgının tayini iç'n Güzel San_ 
atlar Akademi!d profe.:;ôrh~rirden 

isma!l Hlilkkr. Raufla Cunıhuriyet 
g;;zctc~i başnıı.irettiplcrtrden S;:r· 
ı·~i ehlivulru! .se-çmlf \'e onlarıı· 

verdlii rapordan bu k.arne!erin 
s~ hte olciukJarr h•kkır.da kanaa~ 
tıaml eQ:lerek duruşn1aya deı;am 

etmişti. 

Di.ın 2 numaralı J.11lli Korunn1a 
ma.hk.eıneslrde ::\'füddeiumumi , suç 
tunun a ~ne 1ap. ed lme~!ni t te
mtstir. DuruSllla, Kararın tefhimi 
ı.ç:~ baMtıa ~ne bırakı'rn:~hr 

Geçen yıl• n hoşhoş 
to humları 1 

1 
IL.şlıaş tohumu 1941 rekoltesi! 

slokları çuvaılanıp mühürlct!lmek 
suretilc yer.l şene rnahsulUr.denl 
ayrılmasma T 1c-&ret Vek3letince 
karar veri1mll ve keyfl}·C't alRka. 

(Deç,mı ~a. 1, l'ü. ı de) -()-

memleketi de boyunduruğu a!tr- -- --------------------------
na · n1ak için, Brftanya ~dala. 1 

rtca tt!Ucer çıkarmı!-'3 ka'kışıyor', 

Fakat sonra bu t~ebbüsten vaz· ı 
geçerek, İnglltert.yl ~çhktan bu
naltarak mağlüp ctmiyc karar 1 
v·erJyvr ve abloka llfın cdlyor. Bu j 
kararını tatbik etmek ıç·n, bir 
taraftan Avrup:~ ı->ahiilerine l· -
.:!iJlz ;emiler=ntn yana~asınr ve 
İnglltcreye mal göndcrilm~;.;!n: 

yas:ak ederken, dig{'r taraftR :ı da 

İnsaf sız/ık olur 
B lzhn .\. . Şekip'ln «(e ' lr kazı 

yann1a..,ın-o ttrtMJi ndtn (t ı ka r-

tık1,,·a. ao,ıl .t"'r.lln"tanın )& \'8.' ~'ll\& 

yoldan c:ıkınakta oldutu ve )eni nl· 
F•m ~-olunda ;\ lirihn~ğe ı..ek he' e"ill 
olnıatlı~r •nlaıphyor. 

ACABA JIA:-iGhl ın~ 

bu i iyice kontro' edcbıjmek dıiı diiokli ~ah6erJ dt" &lrude k tan 
nıaıt .rli!e Avrupanın "ah:ldc bu- ~onra arhk onu hU.,biitiin -:ıkma7a 
lunan bütün nıtomleketlerin i b:- Rol..,nan ın gtrtf"\ı.ten Jıı"ttt .. ıı.hk ola-

t d
. <'afı na ka naat (f"llrdhn. Df"tn okral!llerln l'ıarpte kullandık• 

rer birer z.ap e ı;yor. Ja rı u'!llllere. ne dtrJe""e de-.tnler, 
1941 se~ti<' i"ıilt.ere: Bu :\lug-ahı.ta~a. reHne('. •kı..,aea» lMı -

j)f'k ak.il erdlrtınlyor1Mlt. .ı\merJka 
d fa Hitıere Avrllp.d. bo .. ·un eri' h""lle «A. ~k.Jpı> huzaw ar&liuıda 

I! " ,..,- " ...,... " iikinnetl. Tokyol· u bon1ba lı l·R<'ak 
n1i,,•en "·e•Bne men1le-ket yine İn- dört giliıdUr ç ı ka n Ye akı kara l"P· 

" ~ ta~~arf!C'llt>re- para mtikiıfatı ...-adet· 
aiıtercdir. ln.,.ilterey cznıek ~çh: ınıya. utra~an .._.hrlara 'ö~·1e hlr (Ö7 
,.. anl'; fakat para 1nUk3.fatı 'erllıne*f" 
bu defa da. Britanya Rdalarrr:n geıdJr lr'-e mugalatanı n dan llik&."iı ka nun nli\n l oldutu l('ln bu ıniik:tJat 
h;t'.lisı k~r;rla~tırı'tyor. Fakat l<ar.,ı ında bulund u fuRH rarked(' r, "'''ara. Jtaketıerl hallndt" y~rileC'ek. 
başa çıkarılamıyaca&1 anlaş:larak F'a.rkrnR. Yarmıı ını~ görUnUr~ b1>n ' mi~. 

vz.gcçlllyor. Bunun üzerine 130 ktndl..,inr : o:Dlnln lnlan ı n tıı akkı ltln i JRJH>nJar bir lerl boınbala ıuak için 
sene evvel Napol~onun ~ aphf:t doğ'ru Mioyle-, fa rkına \'arntadın ını ?» etnlr ahn ı p ta ·..,a7lfelertnde ın ıı \af .. 
~ibi ~ t!cr de İnı :lt~r eyi a.bloka I dl~·e ~orn\ağ'ı liİ.7U l1l'\UZ bulurtn11. fak olaınayıllC'a. t Ha r a_klrl.» Jo·a ıH)or
ıle ezıp ~ bırakarak maı:Inp et- I {ıı nkli babaylfltllktf'!n, n.ert llk le-n, Jır. Amerikalıl ar iı,e bir ,·er in botn· 
miye karar vcr:yor- açık 4'Ö7.lülti k ten ho., ı a nı r gor\h•dU- balanmasr i!•ln para. 1nük~rat r ,-ade
~ - lSt . ene e,•velki Ros ğ'ün~ lfÖre: «'t'ark ına '·artl oıtt d l.)t· iUyorlar. l kl u ..,u lden hangl..,f t.rı, 
~ h2J"b\ntıA wbe:~l: Napolyo- eeflne ,uphe edeıul3 oru ın . h.ang"ı fe na. ke~tlren1i3·oru n1. l"nıa-

ı~lb3adnkl seklz.llt('I ordu k11man

danıııın .ırene değl, tlrtldlfl, yerhtr 
AU<'h~nlttk'ln getlrJldJğt ve IHltta 
\\'a ' rl'ln tekrar .ı\.frlkaya s-fırıldı· 
ğ1 blldlrHiJor. Bttttln banlar da 
;-ö...terl;\·or ki 'lütteflkler Libya lta 
rckrtltrinde hahl üstüne hat-d. yaıı
nuı;lardır. 

1\-fı..,ır'«lakl :\.löttefik ku"'letlerlıı 

kumandanı Ştern: cDaha evvel dı· 

bu ft•na ,·a1.l3ete dlİ'11TiiiŞ. fakat 
dii7.eltnıl~tık. Bu dera da dlıultece · 

A'f7.» dl~or. Bu a"Eim, t.akd.Jre de(er 
,-t belki d(> ' füttefikler g'ftle du ~ 

ru ınlarını ,.,ıah ederler, fakat 'bo-:: 
:ı·t-l"t 7.an1an, ınalzeıne ve in an Nr
federtk ... ltÖR llADI 

r- - TA K V 1 M~ 
25 HAZi RAN 1'4~ 

PERŞEMBE 

AY 6 - Gün 176 - Hızır 51 
RCMİ 1358 - llAZİRAN U 
Hicri 1361 - Cemaılyelihir 11 
V AKIT ZEVALİ l:ZANl 
GÜNEŞ 5.30 1.45 
öGLE 13.16 4,32 
iKiNDİ 17.17 8.32 

z tumeni, mcrkezd FrE~ !UZ or- !ar \ c burıdaıı .:.onra orada bulu .. 
-t u Vl"' ol<ln i gtliı ordusu b\..· n~n kuvvet ı('rin biiyük ktqnty:e 
le :)Ordu. Bu bö!Qm A!ma suyu i Sıva ıtopo1a tetarruza ba.şiodll:or. 
lııerindeki .5 kôprü 'e eç.t ).crı- ( Arka! ı \.-ar) 
nP. e-ure y pılm ~tr 

lı1ara bildtrilmişt:r . 

Bu kararın diğer y. ğlı 
lara da tc>~m:ı edllf'ceğı 

tohum-! 
bckl('n-

nun abloka s'.y et•. ıırtenllcn r.e- 1 ı·oı.. DA.7' { t K.-\' " 1' 1 ~· hm J.ı:I. JKl. ra. ;'1erl od~ pek te<'rUbell 
beeyt vermif değildi. ÇUnkU deniz- Fran.!>ada. Ahnan a kerlerlle dohı. olan .-\ mer•katıiarın tar1.1 da ha ın ü· I 
tcı"e hakim olan lngilterc muht~ç bir tren yine ,\'olda ıı '.' ıkn11 , •• \o.,ker e4>dr ,_. , ı.:~ın . 1 

AKŞAM 20.45 12,00 
YATS! 22,49 2.04 

20 eyllıl ah:ı'hı: :nUttef k ordu 
· aarruza ba .. ıactr. önce en &allda 
bı unan Tilrk ti.ın1er: f lle Fransız 
t meni ~.\lma de'"e';ni ~eç i. Tı1rk 
ı nıent d, ha ilk safhtda kar~ı_sına 
c: kaı: Rus r;;ü\·r:t.rl lıı mağlüp etti 
\'C Sı,·astopol o.)eslıı, ke~n1ek ınak 

sact~ı.~ Acı.bulak istikametinde Rus 
ordusunun sol yan ve ger si c 

Pi lot o'm:ık istiyenler 
~~nı konul:uı hlr u ... uıe 

Yf . \ ınrrlloufa ,,iJot olnıak 
,\rıılrrln hlr le<'rUhe~l nJU\&ffaki~et· 

h' h:l orınalurı l)ıtrt ko uhuakt.tdır. 
Hnn ,1türt• J't'rr "' \ f'h• bir n1un1 

jl;)iilrrrk hunun otuı. unlln1 .. gına 
hlr klltrit hırokılı;\or '" ınunıun kırk 
h ,., -.:ıııttnı kadar ~f·ti .. intle kalın bir 
lı ırıl:tk ha~ &'!altı lıi.itııatılı~ur. Pilot 
11.ın11rdi Irk a.\a(:-il,. harıl.ık lıırriue 

hıı ..,3 rıl k ı11 ın·1114"oe"'lol n i k"' IH"lnle-rif'n 
,~r"' 4"c;ilrr4"k. &o.tbritle nıamu ·akmı

\ ı mu,arr:-ı .. oldu 1ı t:ı"dirdc pllot
hıı.. j1T1Hh:111ınw glru1P~e b '~ k<J.Liıln-

maktatlır. ~t.;RÇ,t; 

j mckkdtr. 

Scı·l b.r ada.rndı, kart5'ı ve çocuklarr 
kendlsu:den kotkarlardı. Kal'Jst çok 
dindar fy•i hu:ı:"-ı. ftıKal birtz ha~'as blr 
kadındı. 

!\Il.saf1r1cr arasında ·htiyar :\Iadarn 
I\I rccııat da ı:ırdı. Ta uz.aklardan bu 
çay ziyaret. için g"lmlştl. Yar.mda ki 
ııclnini de ~Urmiştl. Otılu öldükten ııon· 
ra acnc.: kadın romancı Schmilt ite e, .. _ 
lenm Cakat k&yıcvalldeslle müna .. be
ı• kesm•l1" şt Ç1U1kU allı ·afnd• bir 
c::oc tu vardı. Bti~ ük anr.ey torunun· 
dan ~ahrum elmek 1 temlyordu 

Madam de t Gulchtnlerie ~liııdckt 
butonu yerlere vura vura doJıı.,ı~·or 1 
kalnba 1'k rnlsafrier:n her blri~ile a~rı 
., • 'lle ul e,,ıı.ıyordu. 

İhl yar kadın"'1 eP. büyük ze-vkl, ,_ 
k nd' k hv•lt1>1r.da kraın ~hğl lta -. 
n1ak:ı.ı 'lWıt Per1g<>rd'un E"n nefis 
sııtll \. e ke1ymaii;ı o:daiunu ısbat etmC'k .. 

Yaptıi:I pastaların da hlc: bir evde 
e bL.lunmazdı. !çkll~rln nefislitinl de 
'ıe. kes la ·11c e<ior<t!' 

Sav n ac 'ırrn üç o&u t. da tıka ba
sa yed :er Hel<" be,.e Oogru M3dam Ro· 
ınUll lr kıt,J gelhıcr kt"'yifleri tamam ol
du. ~f:ırian1 dP la Gui.oh::.-Derie yen! ı;;:e. 

Je-n mıııafirlere doıru :.deı·ek: 

, ·e kod•r dı ceç kddını:ı:! Benwn 
"'1::1 kızım Coletl'r' artık bRu yardım 

~tn1f,·oı· mu., Hathukı bıPnPm Jıt:e"'df".l:ınc 
çl)J.. ıhtı)'ı&C11'n var. 

1 o~duğu şcylerJ Avrupadan bsşka 1 dolu trenleri n ,-oJdan (.;'ıkl ı fııık l ıt - Tatlıo;eıat 

J \"azan· \•dre Maarois Çevir.en : Rezzan .ı\ . ı:. l" ALl\-JAS 

Burada llç ~ene; oğlan var k pastsl.rı 
ancak onun eiirıd.en tatmak ist~·rorlar .•. 
Ne~ «'l'cdlk, doyduk mu d yorsur.uz? 
lJayd c.radAn .•. Hıç bir :ey yem<"dir:iı. 
eoıcıte, kızım... Sen süt lçme•lni ... 
vers n. Haydi b kryım. gel de şu gi.izei 
kaymaklı pula ile bir fıncan <ili iç • 
Ne dcdln, iyl anlıvan1adım. Tenistenı 

evvel yeınf'1. m ·sıo·'! Öyle bo$ iAkırdı 
clinl'oo1en1. Sen 5n ayak olacaksın ki. 
mt rfirler de ıüıel ıü7el yer!P.~er .. 

V;.lent re kOCi!.fntn ha.!'ta oi du!unu 
\'t' bu ~·üzden ıeclktHtlcrlni anlattı: Bü .. 
ti.in Periıord J-..alkı biçare Ga~tona acı
Gtlar. Valentinc h•stahı;ın taf'ç~ıatını an
latırkf'n ger~ier tenis ~rtr e kı.cm1s6 

lı r'flr. 
A:ltı'.\·.<11' :\tadan1 pencereden baktı. 

B~hçeden Cc.lıcltt\ Savinhic'Jarın büyük 
o;lu A,ldre'nrc. koluna girmiş yürüyor
riu. Mada.m dE> la Gu1dharlierit" miw fir· 
l@re- doğl"u dOnerek. 

~· aıu...ı 1>·i- çift, ıı..ıı. 
<!erk., dikkat keııılm".J(, thnı·ar ma-

-·-daın h'.Ç b r zanuıın boşuna laf ro~·lemcı. 
d. Sor.suz nüfuz ve kudreti akltnı koy. 
duiıtı hor işi ba.,..rm'k kabill~cl her 
k~~ tasdik cdiJm'-~tı. Bu ~öz1crdP de 
ınutJaka bir mar:a o1~caktı. 

"Madam Sav~nlac. başını çevirdi. he
~ ecan'ı heyeeanlı nefes ılıyordu. Va
lrnt.:ne' de kızardı. Masanın üzerinde 
dı.r 11 blr tabaktarı, ~anki çok açını~ gl
bı durmadan yemeğe ba.ı;:ladı: 

Sc gi\zel bir çift! 
Bu sö1l~r .t4r7.d&ıl ağıza dolaştı. ErJç 

0 , nı~·anların, bahçedekiler in. ıst~naı;ıtz 

b. rkesin kulığına s ttl. Mösyö S..vinlac 
Dr1ç oy . uyordu. 

• Bu sör,leri kim söyledi'! diye ~or-
du 

'\fadgm de la Guicharderic ... dedi-
ler. 

Kimden bah.1'ediyordu? 
Ogtunuz Andro ile Col•tleı kas· 

lettL 
Ya ... Y• ... °"'11Pi< boyle ... 

pıeyk demJ~im . Siı ne dt~or~nuı? 
Üç 

Diyerek adam oyununa devam ettı. 

Buhçcdc, herkes oturmuş. konuşuyor
ou. Günün e:ı ınühim meselesi çiftçilerin 
işi bır;: k'I) c:ektlmcslydi. Sene sonunda 
kontı'a.tlarl 'bit.en ç'!t;(;iler ellerindeki ma 
lın ve 1nal1sulün hesabır.ı verct·ck ay
l'ılabilirlerdi. H»lbuki aksi g~bi bu se
ne P"ransız. francı düşük, mahsul ile hay .. 
nn fiyatı işe yük .. ktl. 1905 tc kıymeti 

ltr bin frank olan bir malın bllc,"'Ün kı~·
n1etl cHi bin franktı. Simdi bu nisbet!'iz 
yük.C\eliş yüzüııdcn mal sahipleri zarar 
ôreccktl. Halbuki b:r çok çittlik ve ~·

to ~ahiplerinin ellerinde nak:t para yok_ 
tu , 

- PckL •. Ne yapacaksınız~ 

Diy~ bir.birJcrin<C .soruyorlardı Bir t -
neei cevap verdi: 

- Ugr~~aca~ı:ı ve bu iş: halletnıf c 
ça.lışacaıı.ı:. Eğer ben, beniın için çalı-

.şan 

kııymeU üz..cı'li.rtdeıı kilr verecek o'.u'J"s<'.'m 

ifltiti edertm. 
O aralık • güıel ç.i!tu vasfını .alan gene; 

ler orıya yak1a~tı. Herkes yeniden dik

k11t ke~ildi. DOrt tar:e (,"irkin kızı olan 
bir albay, iki g~nce haset:e b:iıklı. Jt.fa
Qam de la Gu:charderje, Madam ·Sa
yfnfac'ın koluna g:rerek: 

- HaydL t16tp t~nis oynıyiılrıla.rı f'('Y
roô•hm. d•dı · 

(Arkvt u r) 

iMSAK 3,09 6,24 

B 
Ciğer tavası 

u "tft.bab e\. ln. yemeğlnl teda
rik e-tmek if:ln ,a..., ıya. indim . 

Safa, fııola bakınırken gir:Utn el,tereı 

dUkk:lnındnkl t aze clğ'erlere JU,U. 
1 Tkl tant" 1~ ı .. ın<ltn kanu'ltcr l!lt('tlm. 

j ocn t'l~ert: ~:ok meraklıyrm, a~lanı 
\.e ta.Le obna7.~a rl~er almam. B u
,ı:U n kll ler hl"'ln taze, h.en1 de haflamdı. 

Blraı; t.aı.t- !;O\'DJI, nıaydanoz ,.e bir 
ka«;: tanr ~·un1u r ta dn aldın1. l:Yt> ge
ll n('l'! (•lgt'rlerl tem~ledlın, doğraya

rflk 'o,tuk ... u,ya attın1. Btr uat "-On
rn ht.' atla kızdırdığını zeytln.rüitnın 

içine utın .. 'ldan c"-vt"I 'tdzdiln1 !e l,)·lce 
tf'ınlz; ltlr be.'le kur ula.(h tn, tav&cla. bir 
ik i dtıfıı çeyfrdlkt~n 'iunra bllytik bJr 
klhje-~·e bo~altttnı. T ut ekerek afr.ın ı 

iyi<'<" kapadıın . l.'tm1urtolarr da ha,
ladım dördf"r par~•Jo a. bOldüm )·eınek 
EaflWU <."lğt"rt taltağa bo,alttun, _, .. u .. 
murtaları bir turafına, bir tararınu. 

da ince OOtrannıı~ &0\'anla mayda· 
oo-zu ko3-duın. ~fraya ' erd im . Bu 
yenıck 1t.eın , ı k. hem de bc81eJicJ ba
nt blr )az )en1f!,tJ oldu. 'e r.ok sel·! .. 
lerek ~·endi . Yaphğnn yq,U erikle 
vı,• karı'"' buzlu bir bo,&f el& lıe• 
ı<n <l dl. .ı:;v J[.\DI:'<I 
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, .... - . Gümrük Muhalaza :şiyA~rtcM~~ 
teşkilitı değişiyır 1 N:~i~~~~~.5~L 

W ! 3 ı•]: li ~ t1lJ~it!l>J3tı'1 M ingiliz uçakları 
Dank.k'i 

Askeri durum 
Yazan: ) 

İlllaa BORAN 1 ı...._ __ _ 

Libya·Mıs1r hududunda: 

M lh\er ordu~;u ileri kıtalarllc 

:O.ollunı - ( aııuzz.o, ldlömcr 

hattının c.inllıııı 'amıı~tır. Mare.'fıtl 

Hoınmel'ln bu luı.tta bulunan 'e nılı· 
ılaf11a k;ln terttıılenılij;I anla,.ılan 

lng-lllz ordıı ... uııa ) t•ni bir taarn.
~aııa,-aı;ı anla ılnıaktadır. lngill'l. 
orılusu; bu hattıı tutunımıav..a, kati 

ıııliıla faa ıııak,,ndllc llıtlfa) a geçidi 
-:nrkına çeklle<·ektlr. 

' Ege mıntıkasın~a , iomiafHr.ar 
1 

1 D '' 
üzüm rekoltesi ' · O,qtara taarruz 

edildi SahiU-erde bukJnan karakol ve 
noktalar tamamen kaldırıldı 

60 b T.al'ıııtDlj 1 181ıWI , bU ,-ok merkez tesis ('dılmlş ,.e bu· Rekolt -...,nı"::ı bu sene 1"n a •• ôtıendığınıızc gore, GUınrUk mu· "alla1a d • .ııer mintaka'ardan 'k•ldırı-·' ff ti ha'faza başmUdlir!UğU gurdüğU )Uzum • t:> 
1 ••• f.l 1""11• e lan kara.kol \e noktaların memur llM j • A ., Uzerıne .bugUnklı munnfaza tarz \'e lstaı bul 

' 
h • d · • getırılnıl tır Bur.dan sonra ton o a c il ğ 1 fa m 1 n e 1 1 yor bl tiri 1 tll '""'"""' «1;ı,um .. kto ,., ••• , "' """''" "" """:", :···:··~ ·; 

Ank ra, 2{ !Telefonla ı F..ge 
mıntakası dan len haberlere goı c 
UzUm nı.ıhsulllni.lıı durumu mUsQlt 
gltmektedır. Bu m1ı1h.sul hakkır.d:ıkl 
ilk tahminler, rekoltenin geçen sene. 
ki 35 bin tonn mukabil bu sene 60 

k h b t a Londı • 21 ı A.A lngll!z uçi..k· yenı bıı \'eçhe 'emrekled ı Bu hu· ilik bakınıından mu a ı 
ıaı ında ynpllfı bUyli 1 ta 

11 
.. a. r , • ıı1rı dlln Dunkerl< dol<larına taarruz susta bazı kar ılar verılınl \C tat· memleketlerden gelce 'k 'apur.nru j 

1 cır rekoltrslıı n geçen se:ıe... h metler bu Uç mer· 
men n . 0 bl etmişlerdir Ol\rı ı!Rbah Emden de b"kata da geçilmiŞttr. Marl\lara hav- alt muhafaza ız • 1 t a mukabil bu sene :.ı n 

1 

T kez tnı afınAe.r idare \'<' ifa o uı n· 40 b n on yeniden taaı ı uz uğramı tır. aar- zası sahillerinde bulunan muhafaza " 
tonu bulacağı tahmin rdllmektedır. ruz bir saatte nm\·afCakıyetle bltlnl. kaıakol ''e noktaları t:ımamllc kal- cakt ı 
Ti.·ıtl"ın ı·el'Olteslnln de vcçen senek! rnl!<tır. Elde edilen neticeler çok iyi- d 1 y 1 •--

1 1 
' k 

1 
Bu hu usta maIOmatmı orduğu· 

R ı~\ elt n~ ~ ~r!,;il'iq va,ınr;. 

tnadtilkl konw7ıuaları de\"am 

edip giderken, dıın~aııın dikkatini 
hala Ltb;\ a nıe ele~i 1-:gaı e<llyor. 
nurııdakl miİ<'8delenin m6.nn ı 

~alıııl :'\lı ır'ın 'c "'m c~ fln lchli
kı·~ c dlı nıcıslodcıı ' e Orta,ark l~ln 
kütlı lhtfıııııller pf'~dıı olmaı;ından 

ibaret ılt',;lldlr. 

l\ıı harbin lıa~lıca d.n alarıııtlıtn 

tıirl nakli~ c tonaju.lır. Dıın~ a_, ı sa
ran bir harııtıı uı.<&k utak ccııhcleri 
tuhıııık \C ııctk:cde .tl'!!tün \'lkntak 
• \'lıı ıııtkll~ e ~ı teminin l~ 1 l?lembl 
,,.. 1ıııtaıı gemilerin .)eri dolluıuı Ja. 
ı.ııııılır. 

ı ııgill'l.lcr umumi 'ııı I) eti ılü7.elt

ıııek l\'hl, kıııuanıla detfşJkllkl. A 
ıııerlk11daıı ) ıırdım gibi fikirler pe· 
ııindP ko,u,rnrlar, Bl~re biitlin meııe· 

lı·, her !jC~ <lru C\'\ el :\fı ır'da çofu 
lnglliz tUınenlerhıdeo \'e kolordtıfa· 

rındaıı ıııUrekkep bir ordu bulundur
nıaktıın ibarettir. 

· bin tonu bul14cag"ıııı göatermcktedır. 
t:u .!!enekı şiddetli kışın incir ağ"aç-

• 

0 

ıı·ı nıış a nız nara( en z ve " c "" ki bır gt\mrUkçU, bu yenı şıılt-
u.J milyon kiloya mukabil 7ri milyon dir. nlz botazları haricindeki ltaral<ollar muz eshııCazacıJılt bakımından hiç de 

1 ı ı ktadır -------------- bulundukltı.rı yerlerde !bıral\ılmışur. !in mu , h 
kiloya yUkseleccğ an a~ı mn . "\"Jr k Al l•nbetlı olmacl•ğ.nı. b!Uıkı •;oı< ma • 

.YilSlr a arşJ man Bu arada lıman teşkll!tında da bazı ·lu bulundugunu söylemiş \e bunu 

il llıukl Akdf'ıtiı Hl ihc.)~'l-t-n 

St\'t'n ke~tirmı• ,Hıl deınokra 1 için 
ımıııılı lınluııurı.ıl \'apurlnr yolda iki 
ıııi..,11 'l.ııına ıı kah r 'P. me\'CUt 'I\· 
ı•urlarm .ınıcli kı~ rııctl bö.) lece .)R

n\a iner. 
Tobruk kalesinde eıılr düşen 28 

bin kl!/hıln !,'Oğu herhalde Jnglfü. 
değildir. Hıınup lı;oiıı l'obruk'un o 
kadar ~abuk dlışn1~lı•e Jnglllr.kr 
a,.namalıdırlar. Geçen ooc lıı&le 

a.ılar<.:a <1uandı 'e ılli'me<li; takat 
o lllman IJi h:ırıı eden Alu!>tral,la
lılar ' c 1·e11I Zelandahlar 'ardı. 

Doğu c~phesinde: 
Alııııtnlar haııtopoJ'da taarruz.a 

de, anı edl) (lrlıu; cenuıi çe,·rede 
hliylik bir tleflşlklik yoktiır. l'alıhr: 
hııa·Unlerdc ı\lnıan taarru:ı.uıuuı art
ın.,., kıın etıe muhtenı~dlr. Bun•n 
lldkc inde kalenin akıbeti belli ela
•·nktır. 

lla rı.or doi{usunda Ahnan taar
ruıu tekrar haşlamıştır. Almanla
rın ttlelgorod • llarkof ara ından 
lletleıııefe ~h tıkları aııta.~ı1ı;> cır. 
Ruslar bir ııar\'a geri ~ekllınl~lerdlr. 
•:,' elec dt ~ azdığımır. ,·~hile. Al
ınanlar J>oneç nehrini lrt\'mek k..;.ln, 
A'ef,:eıı l az. DinJ f'.'lıe.r" boyunda kulla•
dıkları tt'>ulü tatbik ediyorlar. Ru 
ll'>tıl, nctırtıı J ukarı k!!!mınilan bl r 
'

1111 laıırruı.u J•ııarak llcrlemtk ve 
ııelırln aşağı kı!mlındakl diiıJmau 
0 •1idaf11a rephcıslnl ku atmak, ltey
h:ltkle ordunun g'enı1 ccıthedc nehri 
~l?(,' ııı ini temin etmektir. 

llaııatıırdanberl bu Alman ııtilaı 
•1111\affak olmaını,tır; 'lareşal Ti
'111J\'enku Dont'ç bo) unu 1~1 nılida
fau ctnıekteıllr. l 'ııkat "'onunda :r•P· 
r.ıııııı113a drı)anan taraf bu muhare
be~ 1 kaz.anacaktır. Rll!§ların gerlle
ıllğlne bakılırsa, Alnıau taarruzu 
1.tıı\\ l'tlldlr , c nıu\ affak olma"ı lh
llınaH ktı\\ etlldlr. Almanların !he
ıcrı ht'rbaldc Cııpjllnk ol!la gerek
tir, 

Yeni mahsul arpayı 

saklamış 
Koordln.ıs} on kararına 

tıl rnk ) c.i arpa mah ultınU ka
cırnıoktnn uçlu Bakırko\ündc 
Ahmet H ıı 2 r umar lı • ı ili 
l\cnınmu mahkemcs n \'erı!miş. 
ı r. Maznunun mudnfna ~ah tlcrl 
dinlcnmr 1 ıçln muhakeme bnşk:ı 

Onc bır:ıkılmı tır. 

Sinema projeksiyon 

makineleri 
Ses tertibatı 

/lmolifikatörleri 
Türkiye Vekili : 
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Stıkholmde 
yapılan bir mitint 

Miting, bin kişinin 
müdoholesile doğdılc'.ı 

• 1 
I.ondra, 24 (A.A.) - Stokho.m 

dan öğren ldJglr.c sore, pr.zarlesi 

ak amı İS\·cç nıızl partisi tarafın· 

elan TrelJeborg'da lt'rtlp edilen 

miting b n k şinln müdahalcslle 

daııtılml§!ır. Söz söyli) en ba~lıca 

hat p yere yuvarlanmış ve 15 ka
dar naıl 11hnlnlerl lınç cdelinH 

seslcrllc soknklarda ko.valanmış.. 

tır. Polis fıclz kalmış ve acele ça· 
gırılan asker kuvvetleri ha'kı m 't. 
ralyozlc tehdıt etml· ve böylece 
kovıılaınanın onünc geçileb'lmlş. 
tir. 

--<>-

Almanlar Norveçfen 

çektik!eri kuvv~tleri 

tekrar Norveçe 

gönderdıler 

Mıs,r, istikbalden 
emin bulunu yor 

• ı değişiklikler yaroınu~hı. Bunlaı • zuı i .. t k yaz taarruzu beklcnıyor mukabil lstanbul ile Çaıııtl<kıı.le \'e dtllllerlni. m.ısallcrln gos ererc 

Nohos PcşJ, :I :< 
fı rso :ta p:ır~ômentoda 
beyanatt'J bulunocok 
Knhırc, 2 l ı A.)ı. ) .Mı ır'daki 

lnglllz kuvvetleri l<omutanı General 
Stont>, Mısır bnşYekll ve mlldafaa 
nazrı .:-."ııhas paşa ve lngillere bUyUk 
clçls1 S!r Lıımpson ile yııptığı <iç 
san.Ulk bir görll,meden 9011ra şöyle 

(Jb,,_ J ,,......) *§• Karadeniz boğazlnrıııdn yeniden U~ 

fü:erındc yurumektc olan b r kol 
da esa~ tehllke;>l te kıl etmekte. 
dlr. 

Attllee, sekizinci orduya ycrı 
tak' iye kıtalarının gondcrıldlğl-ı· ı 
den VI! daha da gi.indcrllt cl'."ğlncıcn 
bthset:n şt!r. 

Japon~ar Paiping-
1 

fanı işgal ettiler 
Kahire, 24 (A.A.) - )\fı}werin K;c ngs'. d .s:.... .. i.dd..-f.i 

Kapuu.o ve Halfa) a'nı11 ıtrkasın. "I "' 

dan dolaşar k cenuba doğru bir 1 j 
ihata hareketi yapmak suretlle ta- çorpışma ar o uyo ;-
-arruza gc(,·ccc-ğln; gü•lcrcıı bazı Toklo, 24 (A.A.) K.angsl 
alametler me\·cuttur. Böyle bir eyaletinden haber vcrlldlğ ne güre, 
hareket, .. razlnin arızalı oması önemli. bir stratejik mc\ ki ule.n 
dolayıs!lc bazı gfü;Hikler arzet· Llsbul'nln sukutu ) akın ve ınu-

dem!ştlr: mektc 'se de lmkar. ız değildir. ha1ckaktır. Japon öncUlcrl L shul· 
dstlkb iden emin bulunuyoru~. Kahire, 24 (A.A.) _ NcşrcdL n'n 16 kilometre b,\lı şimalinde 

Geçen sene de tıpkı böyle gllç b r 1 t bl'wd k d -' 'ld ğl . kliin Palplr.•f .. n'ı j al cfınlşlcr-en e ıg e ·ay c .. ı ne gorc .., 
durum k rşısında kaldI~.muzı, f~~t 1 dün İngiliz seyyar kolları bütün dlr. 

ile tı!ldıreceğinl \'adeylemlştır. 

Bomba davc s1 
Süleyman do mahkeme 

kor arını te my'z etti 
Ankara. :.:4 ( T•lefonla) Alınan· 

'unın Anknrn bUytik elçisi :Fon Pıı· 
•ıcn'e yııpılnıak ısten!IC'"l suikast fn· 1 

1 el dönlUnclısU SUleymıııı tcııt· ıııer n en 
ylz nılltidetlniıı sonu <olnn bı:gtln 
nıesnı a11Unlrı bıtmt!Slnc b.ı kııç dıı.· 
kik kalarak mn.lıkemenln hakkın· 
d:ı verdiği karon temyiz t tnıl tır, 

Bu sur~tle dbrt mııhkOm d hllkmll 
temyiz etmiş bulunuyor nı. 

ııon:n tall~tn lehim ze do:ıdUf;Unu "e i gün İngiliz mevzllcrlnin garp kıs. Vi.şl. 24 (A A.) _ Tckyod:ın 
bl\tun 7.ol·ıukları ycnd ğlmlzi hatır-1 mrnda faal'yelte bulurmu~ıardır. blldlrlldlğire göre, ç ndc btr Çin 

!ayınız Gambut'un ce:-u~rnnd dUşmrnın tümeni kumnndanı ile birlikte t<'s-
NC!jı edllen l esmı bir lebliğ', görUş- bir çok hareketleri gorülmiişlUr. lJm olmuştur. Ankıııu. 21 (Telefonla) ~tan• ı 

meler esnasında önemli müzakereler Sollum'tın garbındaki cephe- Tokyo, 24 (A.A) - Çckyang b•ıl mıntakıı ttcaret mtidUıU Nec
yapıldığını \'c umumi durumun he:- n n şimal kf's!mlrde fnglliz kU\•. vilAyelinde Vul'den dnglık n~ınh· meddln· Mete b zı temaslar ~ııpınıık 
bskımdan ıncclendlghıl bildirmekte- vctlcri di\n biltiln gün ktiçiık clllş. kaya ılnlan Japon kll\ v tlerı 21 üzere şehrimize gelmiş ,.,, HkAkt 

İstanbul mınt .. k :ı ticaret 

müdürü Ank-:ırava gttti 

. • ar- man mufrezelcr ne taarruz c tm!ş· haziranda F arg u~en - Çlnlut g. tarnfınd:ın kencltsı ,·ıızitelendlrllerek dır. Nahas paşanın !Ik fırsatt.n P lcrdlr. 1 an deınlryolunun 40 kllo:ııetrc burııda alakonulıııuştur. lstarhul 1 
Ikınentoda beyanatta hulunncağı tRh· K 11 24 (A A ) R 1 a ı cenubunda bir noktrıyrı kader var· t·carht nıl\d\lı 1UğUre klmlıt . I a ı re, ., . -- eu er - mıntaka ı .... mın ediliyor. jansının husu~i muhrıblri bildiri. mışlardır. ' 

1 1
, 

1 
t 

1 
t .,.öndcrılecegi henüz mal<ım dcğildır. 

.Japcn kıtaları a c ucc c r t :"--------------ti.~ h b t UmUm ı yor: 1 tihl kuvvetlerini cdllmis olan 13 üncU ve 33 UrcUI h '"d .. Va.şlnı:-ton, 24 (/,.,,\.) - Norveç- ... ı u ose o 1 'Romme-. m m . Çun:;;lı::k tiimcnlc.rlni ycnd•ktcn Rasat ane mu u-
lılere. mUttefiklcr kalaya asker çı- rr u" d t' ı' r • I • - , hala .:.\Tı ır hududuna ~loğı u ileri d k b sk ! hedefe 'a_ 
kar .. ıkları takdıı·dc ne .... apacaklan muovın . ıgı 'harekete geç ·mcm gibi görünu- onra ır u a er ru'"nun beyanatı 

" " rabllınistir. hakkında Uıl mat 'Crllmlştlr, Ankara, 21 ıTclcConl:ı.) Maliye yor. Enkrz htlinde bulunan Ka. J pon te~klllerl bu keslmd dUn (.fta ı J inclde) «/• 
lJnlted Press muhabirinin Stok- Vcklılet!nde milnhal bU}unnn muha-

1 

puzzo kalesinde, zırhlı otomobil- de iler'ı ~·u··r''""''ı-'•·'-c devam et. anıı,.. 
k ır u,,, • '" •"' zelzele hl?.!lab m vaktinde yapam " holıntlan bildirdiğine göre, Alman- sebat umum mUdllrlllğil muıwlnllği- lcrlm z yalnız bir sen ar c· ınişlerdlr. olmuını yaz.'Tlaktn ,.c gılya bızc blı' 

tar Norveçtcn çektikleri kU\'\'etlerl ne Maliye mUfeltl~i Alfıeddln Kaya· müfrezcı;lnc rashınııştır. Bunuı la .::::::::.:~:._ __________ tariz tafı atılmnktıtdır. Bu ynzı beni 
yeniden oraya gö:ıdermektcd!rler. alp tayin edilnıı.,ur. beraber m!.hvcr kuvvcUt'rlnln ~ol Avam kamarasında -''ldUrdll do.....,•su. Dllıı ant ond:ı. bu 1 ıum'a ve Halfaya boğazına dogru t>.. b' .. 

kl'lldıleı·lne bir yol acmıta te- mu"" n akaşalar gazetenin nıuharrlı·I telefonla IJtıh en 
l beni arar. O sırada beır e\ imde bu-BAŞMAKALEDEN DEVAM 

0

Hu itibarla 1 rablu garb'ı almak 
, c \ kdenlz .) oluııdan h>Ufade edc
cıek halt! gelmek, InıtUlr.ler ~in hıı 

harbin t!n mlihlm hedeflerinden hl· 
rltllr. 

Koıııııwl'in :iC' k 'e ldar~I kar
sı,.ınılıı lııgllhler ~lındlllk bu e mri · 
ll'rlnr 'ıırınıı~ 1 ıınımu~·orlnrdı, hıt. 

ıırlıklıın tıuu.ıııı tkğ'llcti, taı.at hir 

nlnııt7"" Tobrıık'u nıııhafaı.a ctınc

nln " ' .)arııı hur.ı.\ôt ıl:ıyanarak a .. ıı 
gıt~t·~·· ,arın:111ın hııum 'e oheııı
ıııl~ ..ıtnı pek iyi lılll.ı urlarılı. 

™i~ lı:: <ılı11akla ht•nıbcr tcdbirdı· 

kııı-ıırlılrdll lııılıınrııu~lar, nılikeınnıcl 

fırsatlar ka<_"ır-m:-lar, !harbi lanlış 

,.,f'\ k 'e idare f'tıni~lcr, Tobrnk'u 
J\ın bf.tmekle ht'ra bn Malta) ı d:ı 

elden kıu·ırrıııt k tehlil.;e5lne dil~
ııı li ~le rd 1 r. 

Ru takdirde i\lı,.ır hter müdafaa 
ı•ılilchlbiıı, ı .. tf'r ~lıleınesl ıı, kdr-

1111 hakimi\ etini flle ""'lrınek '•· 
kf!!ltirme ) ıttdan llerllemek hemıı 
hf',nırn lmk!'ın lıarklnc çıkacak \<' 

hu ~ ılıd••rı ııakll~e lıııkiınları '-Ur 
"'lıll'nkt ır. ln~illı.lcr dün ı.r. X'•l ret 
tıtılHslle ehle eılelıile<·eklerl bir nt' 
tiı'e l<:in lıu~ıin pek ,. a~lı feılakitr

lıklnrı , e kiılletlı>rl goıe ahııa~ıı 

111,.ı•hıır olıll'aklarılır. 
ını-Jll'l. tarafı, ıııli<·ıulcleyl •"•I 

ga~ der" göre 'crhııll bir şddldc 
,.e, k ,·r t<lıırı• ~>akımından ~ok nı·ı 

hlr hııtllıtuı geçlrnılş demektir. 1-:•· 
hu , ... , 1~ eden bakılı~A derhal anl:ı· 

sılır ki 'fobruk'un r\ılcn karırılnıa

~ındakl mana. ll'k -anılıhğındlın da 
c'lf'rlrı \C ajırdır. 

ı;e'.klı.lnc.•I ordu kuuıandanı Gene 
raf Ritchie I!,' l~ten g~lkten sonra 
deil,tırllnılı: 'e \\'a' eJ'iıı y~nlde11 

frlkA)& g~tlrilmeı<i pel. g~· dlı · 
~ebbt"'ı" J>tmlş olmaları muhtcme - . 
~ ' "' <B~ı 1 lı..-Jıte ) ( !) ıunduğ'um için tclefondıı muhatıtp 
dlr. Ciinkli bu köprübıı-ıı mlitte· ıni toörUşU lfacle ctnıedığlnl, lıUku· olan memur, s:ırsınlı için ıronılnn Tramvay viroj"lor ında fıklerln elimle bulurdukça Mısırın .. (Ra,ı 1 incide) »·« mutacl fi.vattan ucuza ~1mıcı1:ı.r. 1 11' nlntln bunun meımll'-·ettnl U1.eı ine ola· s1111l cevabı için yannı sııı:ıt sonrn 

" 'stilası tasa\'\'lll' b le et •emez. •c ~ Ö B se h ti d v • i • · ı · r Bundan başka bu ~·olsuzluna Le,·a"'.11'1 ıııemtıı·ları d"rhal kı.,·a· ıs- •• 1 i"tlr telefon edilnıeslnI s ·yıer. unun - O Or egış iri lyO 

iiıııllmho:tiır. 

co ,. ' .. Stoklıolın 24 CA A.) - Lon- nııyaca6ını soy ('ııt ., • gelen 1 tl ı 
kaçan memur, zorluk 'cat e<lcrek met Roparıp Yı.dıza telgraf çek. 1 ı B d sonı a klırııUye bebi de şudur. SlsnıogTaf 11 e n ~ Bu:.!iınkiı ~hyal , c zaruretler ll k 1 1 dra rad.,•osu, General Wavel • n 1 un Rn - nın askeri kAır- tıarı her glin saoohlaı ı ~ ımnra para e o ay ık satmak, m c:Jer: ıcAlıran buı;dayın gıda 1 ı \ 1 Kamarası diyagram ı:o' S"bebllc declstirilmelerl ~ imkanı ı... .., 6 tekrar Afrlkayn ı;:rğırıl .. cacını süy. Cr pps. ' va n iki .... 111 ııyı- Eh 1 tll ... ~ • 
•;;- uznt rıık zaman sntmak im. kıymeti ıız oldugu iç'n bunu as- . dtıruma alt mi.lzakerelerc &"1 nat 10 da değiştirilir. cmm ye ı bulunnınıyan tramvay hatlarından kıinla.rına snhlptir. Ştkfıyet kapı. kere yedirmek mes'ullyetini ala· lcmıstlr. racağını bildirmiştir. :.ııstr ,\ ttlee bir zelzele olmııdıkça bu snattw bıış. 1 bazılarıntn ve bllhass virajlarda laıı kapalıdır "U" ı:k ··ı b Mı."ır hududunda mevzii mu ha- a keı·• hareketler hakkında mat Om at 1 1 b k lamaz. hl k ıı 

• .. t u memur m yız.» , ka. ,·akitlı-rdc a et ere a ı bulunan ve gün geçtikçe te c 
her c usul b kımından b r kul~ Yıldızdan emir: •l\Iu!rn\•ele der- rcbcler olnıu tur. aimak zorluklarını kaydetmiştir. 1~~1 sonra, aletten alınan diyagram .k gı. vaziyetler arzettl~ı görülen kı. 
takmrık ve kend ni haklı göster- hal !e h"dllerek lt'vazım memur- Vişi 2'4 (A.A.) - Kahlreden b , d Brays mecll.ttln, dönme. dının ban.v o edilmesi. kurutulması, ıml"rtnın deıı.lstlrilmec:lne karar 1 .. • .. G 1 oıc us.ar an • ,..... .. 

5 mek yr.. unu bulur. Dürüst me. !arı es'kl uc;ul dRlrl'sinde buğday alınan b'r hab~rt' gorc. enert sini arzu ettiğinden. :Mlstr .., .. ur- diyagramdakl fenni hUkUmlerin araş- verllm~ir. Yakında Şchzadeba· 
murlar iı::c k rısınaktan ve aklın tlsınlar.* Rltch'e sekizine• ordu ~unı<ndan- chill'in haberdar edlllp cdllmedlğlnl tırılması için de en az bir saat llUım- ında Ze~ nephar.ım 'kon ğı önün. 
ve i ~ofın cabını ~ııpmaktan kor. Zovnllı defterdar ne '.li.·apacağını lığından geri çekilmlştır. Yer ne t M!ıııter Altlee \'erdiği ce· dır. Bunu bllmlyen lbay muharrir, de, ""~v.,zıt, Sultanahmt't, Soiuk· 

1 1 k'l t' sormuş ur. • . k ~,, 
knr;ar, çünkU hiç bir menfEat ka. bllm \or. FFkat müteahhit lrsaflı Ger.eral Adt.ufü n ec n ,cç ıgı ,·apta ba~vekilln Amcrllmda ~:ı. kendislr.e o anda. ce\'ap verllme~iş Çef'ne, Re adiye caddesi, Şişhane, 
.bul etmedikleri halde kendilerine ve n~nıushı bir ndrımmış. Kc.r. dici- ~öy1rnmekte ır. nıUhlm mest>Jeler gôrUşmckte o olmasından sinirlenmiş olacak ki 'bıze Harbiye, Kurtuluş, N santaııı ''e 

müteahhidin ndamh diye soz n dl~·or ki: ~ Hiç korkmıı.ym, ben {tunu fsl<at uımn nıUddet mt>.n1lck~t- karşı bu tarizi yRpm ş.. Şişlide bulunan virajlardaki h;t-
sclmcslnde,n çckir.lrler buğdayt rı geri nlırım. h'ç bir Sıvastopolda Rus len ı;znk k. ıaınıyıı.cağını b!ldlrmlşt r. lar t.amamlle değiştirilecek ve bu 

\ tn71n!nnt ldd'n ında bulunmam. mtıkaaemeti ümiisiz Darülôcezeye yop:lan .Urt>tlt' her an ihtimalli olaır kaza. Siitın nlma s steml tlcarl b:-ı. Fakat beraberce mer klı b r tcc- Gizli Jng·iliz - Sovyet ların önUnc s çılecekt r. kımdan hlç bir hakiki kontrnlrı rilbe yapalım. Geri tılıH•ağım cu- (Hı&"'I 1 lnl'ldf') - ordımlar k 1 
tabı değ ldir. Hcsnp dlvt:nı, yalnız v·llara birer isnret koyHltm.. ~ha .. toııııi<lı& ~iılılrlll "8'1l~lıır anlaşTıası y T Qkdirle ~ arşı onan 
usullerin kitaba uyup uymadığına 1 Boyle yap yorlar. Bir tnaftan :'ıfosko,·a. 24 ı .\.A.) Bu sabıılı- (/) DUn Vali ve Belediye reisi Dr. L'ClL b t bb" b k ğd t bıl .'Ç-1 d'l g"CC Sl\'{I to (l'Ja•,• 1 lnı·ltle ) fi uırdar·ın başknnlıll-ı "'}tında Islan- 'ır e .. e us a Rr. i\I nnrer.ln kllıfı iyi haz.ır. da lc\·ozım memurları bu ayı ki So,·yet e t>'• l n ... L ' • t n b " Y 

lanmış.sa v zeyl vermekten başka a:c;ık azaltmaya koyuyorlar . .rynl pol cephcci•ıde P.u ku\·,·etıerlnlıı sa- giltcre nln mnvafakatllc, Sovyc bulun hayıı·se,·er kimseleri toplana· Öğrend l:'nılze göre, Evkaf U-
çarc 1 lOktur. Malın muayyen bir m"itcıolıhit. nıemHrlarıı mutad bah. vıcn UstUoı dllşman kuneUerlne niı(uz' bölgesine bağlamıcağınt~an; rak DarülAcezeye yapılacak yardım mum l\'lüdUrlUğü Vakfa alt ze)· 
daklk'adakf piyasa kıymctlnl let. işler~ vercrt'k lıükumete a~·d karşı şiddetli 'iavaşlara dc,•anı ettik- 50,.:ı. etlere Romnnyadıı b ısm~~ meselesi Uzcrfnde konuşmuşlar ve tlnliklerln mnhsu ünü bir elden 
kik edip asıl esa .. a gitmek imkan bugda;vları on par!' fazlasına :s- lerinl bildirmektedir. Cephenin ibM- nokta! rı llidas etmek ve . u . bl ı )ine bu hayırsever z \"at yardım 'aıı,. atmaktan sarfınazarln, Ayvıılıkta 
\'e tc knAtından mahrumdur. tıyor. A llahtn hl km. tine balnn ki ka. kesimlerinde önemli hiçbir deği- le ket üzerinde a"°keri \'C sıy~:rıle~ dinde bulunnıuşlard r. \rnkıf zeytln'lkler f lctınc rnU-

S stem, bazı şıırtr.amclerle ka. 0 zamrın buJ::d. ylnrın gıda kıymet! ,ntıık olnıan11ştu·. kontrol 'kurmak hakkının 300 fakir çocuk lst.ınbulda top! · di,Jrllii,lilniir rc7.arcl nltınd:ı h -
l teyl muhafaza iddia ında bulur.. b rdcnblrc ~:erlne geliyor! Sha .. topo!luların ııı~ajı cc.fnden b::ıltsedilıne~;~d~~vın·da- na.ra.k DuUIAcezeye yatınlmıtlardır., zırlattırılan zC'ytin~·ağl rk le sabtut n· 
dufu hald neticede dalma ucuzu Londrıı. U {A.A.) Sh·nstopollu- İnglltere.ni ·, gl.rl,şt ı:. buı:ün Bundan böyle de -yardıma nıuhtac ıarı \'asıtasız olnrak hal ·a sa ır. 
tercih eder. Halbuki ucuz pahalı. ! Derdin devası diye satın alma- ınr stalln'e şu meıınjı göndermişler· ne mücadclcd , Roman;ayı teslim kim eler derhal lbu mllesseseyc alı- mak kararını vermiştir Bunun 
dır. mc clıi nlınrn bir ey makine ların bir elden ld.rcsinden bah O- dir: soğukkanlılıkla Sovyct ere n nacaktır lçlr Ankarad:ı Vakı(lar Umum Mu 

d t izi lstl'-'oı uz vvcl gara • d b" b tı ı e ucuz m&klrenln ömrü kısa, ıunur. Bunun kırtaslyecll ğl ad- Bize itlına e men " · etmekle ve fü; sene c dlğ! bu dürlUğü birası" a ır su c oç r· 
vedck ihtiyacı fazla, fı.rız.alar yli. tırmaklaıı ba$ka bir netlceci ofa- Dot,du~ımuz ycıi, dıı.ın:ırlanmızdaki ti!'ini kabul ettirmek iste kle 1e· Ekmek karne 1 eri 0115 '\'C satışlara ba~lattırmıştır O d ~ · d nılnsına kadar m!lctafııa · h ıtadRn sıımc Ml"d" ı··k 1 tanbuldn da 

1 

:ı: n en u6rayacağ'ı !asıl::ıların ma- maz. kanın son a .. , nunılekct ı • r 
1 

h'r kl"'re d I Uınum ı uru ·, •• 11 
• l bn,. il "k ktl F k ! t "- ~ '!'esim <ılnıaktnnııa o.nıoye r"ddt··1t e••ııcdPa slmd ievzİ e İ İyOr bir ~.at"' "'tıbcs a"mak ve V~kfın 1 EŞE ~ e ......... e yu se • r. a &t cm. Çıkar ~·ol, r;aınu:. ve cmn ~·c edece.,ı... " •• ı:. ~ ..,. ., " 

K KOR n'yct.slzllk tizcrlnc kurulu bir ~Is- s stemlnl kurmaktır. Maliyeye tll-ı raz•Y•Z. 
1 

kili 
1 

cl::ıhn teeyyüt ctm'ştlr. Halle dağ"ıtmn birlikleri ekmek zeytin, yrığ ve sabunl·rını !:l')ırl. 
' Z t d k' 1 l 1 lh 1 · ll k !ta Ru" ar ~·· ~ or ıu u U kadJI' 1 "'n\ktna da arzet~ "k ,.~relc -.11nenı işıın Tansug•un b r <ızU- cm c msc pn ıa ıyı ere ı>I- bl ve sali•hlyet ve nıesi'u1!yct sa ıı- ar 0 • f . karnelerını pazaı lesi s n ne m z .... '"~ .,.. -

g lAhl t' 1 . . d ''t ( .A.) - Harkof kc- • v ,. . c z'ı esı d Ekmek ı ' kt d ne yapuğı nıUhlm blr ameıı'-·nua nu. mcK sn" ye ın kendinde göre· bl s tın alına ti'· surları tıcaı su- I..on ra. ~ lzm=r O ı Si V halka dağıtmış olacaklar r. • r n• ara ,trma ır 
, ,, 1. . k d Ru,Jar ağır Almıın baııkısı h lk e.'Jki ıa «a,uşturan, Ha;ı.darpatıı • 'Un une mez reltt- vetlstlr!lmc ı, sccıye ba '- slnun c . . tt' karnelerinin tevziatındn a K 1 J:'b ı b. 

hn!llaıesl go% mUtehasııısı de""erll mında~ dcvnmlı süzgeçlerden gc. altında geri çekılnılşlerdır. bc-<-1 nO Qİ I karnelerin koçanlnrını da iade ede· Qr - er., ır 
d kt N t> h f Rerhnln tehlll't " ızmlr ,-al li· k ..ı. '> or '·urı }o'ehnıl Ayberk e \"e aSis. S&tın alına ;slcınlnln bozuklu. çlrllmeli, satın almanın er sa - ı . Edime. ~· ( A.A.) ı Mllfettiş ceklerd!r. o z o geç. r e 1 
tanı Dr. T ı ık Ozcrgln'c gö.,tetdlkle. fu uzun senclcrdcnbcrl malı.im- ha ı kcnd'lcrlr e bırakılarak mes- Bcrlln. 24 (A.A.} - Alman ~rdu wlne ta.vin edılen Unıum"·nzJfaeJ ba· ,_

1

,d 
d i b kumandanlı! nın tebllgt o 1 .. = h k ı· fst•r:bula geleceb" nı dün ,,... ır. lı ihtimam \C bnsnrıd.ı dola)ı tc- ur. Fakat yolsu~uğu güya mene· u1hct trmamllc şahıs1arı iizern- )arı aş • ,•eklll Sabri Oncy yen Bcrbarosun ey e ı, 

e .kUı erimi sunarım den u u'lerl ve kayıtınrt blr kcr- de. topl. .,malıdır. Ambar me\'CU- S"\:a!ltopol nılistnhkcm. mev~!lnlıı şma gitmiştir. d!~lmh: Ankara D<!\let Konservn-

Oğrctmen Lemm Yuıter kuluktan ibaret ol&n bu g'di e el dunun lmntrollnrı da bu bilgili şimal kısmında. Sc\•crna]n k!irtczl- ·~~=====~====:===:===~~~ iki Türk mimarına tuarı mualllın ve mulcha sısı Kar 
sürmek b r türlü mlimkün olmu. \'C tecrubcll un urlar tarafından nln şlnıallndek bettnhın ucundn he- = I it &;"edik aı;oıldı Ebert. Ank, rada tiya1ro dekor1ıı.rı 

Ç 
ll ka··enıet ctmeklı olan dUşnı n H11rkıırtıı Ru<ı ceJlh~ "' L•ı·ıı~na, .. n yaptırılıyor ı ntua"'cnc "dcrkeıı h ... ıno t dhtn Yor. unkü ynrattıı;• sı·s'.I hava l lıdır n z mu ' A ) "" " ., ., " , 

- lıO' yapıma · · . k edilmiştir :Moskıwa 24 (A. · ı l d ~ ıın 
içinde o kadar mrnfaatlcr dönii· o zaman da elbette mıırteklp. haklyelerı )O · · ' l 

1 
mulıabltlnin buglln d mukn\Clc ı dUn düşel'<'k haf fçC' yam n"l 

1 
ın 

vor 'ki berrak bir t cnrJ slrlcmln d ktl Fıı.k t bur.tar MltBtahkeın me\•J,ı cephes1nln şar· 7.vezdn. gnzc es 
1 

nlar Harkof Baı b ros dbl edsı Hadi ve Zlihtü 18\.'y:ı'h, tini trl. ir ctml tir B rkac Peıtc..\'ıtl)'al l •esi t lebeslnde o~- , lcr zuhur e cc.1- ,r.t d " la k n•da Alnınn '"" f-~unıen kıtaları or- blldlrdığ!nc göre. A nıa g.,,·•·ct mU· 30 bin Ilııı Uzcrln en "u' ne kadar h·lle erek "c.hrıcd ih. 1 
• u ll kurulmı;flına kar~ı d~rhal syanlar ld mdık s cm en az o ı ı inde " .• TU k mimarına ihale .. ~ uınuz Hnnıdı t:Jk 'n n şehadetinin • ' hrrha c Ş • çıtltlıklarla örtll!U yolsuz bir cephesinin bir kes rn -

1 
b ismlnd{' iki r . . 

tO ncı gUnUne ıml....adıC 30 haziran baı<gösterlyor. cngmdan ba:fka h 'ç ~llmazsa zor- mıın ve ·ek iyice ta.hXim t>d!I dafaa ha.1.larındıı oldukça gen ş ır ed!lmiştlr. Heykel en yakın bir za.- timıılı kuv\·ctlldır 1 
Bundan "'111, altmış sene CV"el l 1 bcp olduğu yilksek fi. araziden geçeı • ..,,. nıu\•affak olmu~lar- manda ikın"l edilerek Beslkt""takl i Ad l"'ı Tıp Mu- şo he de ev. 942 satı gllnll l~ocaıııustafapn.şada " • • lu t arın se 

1 
ve ınatla. mlldafaa. edilen "'edık açnıa,,a .. • ..., 

SllmblllC'fend c mi 1 ıdc ij"'Je nama- satın almaların bir elden ldart'sl vatın yüksek mallyeUn, zaman mLş o an . k d 1 1 1 .,d Almanlar <lar bır ct>phede yap. Bıtı·ba-• tUrbe.'linln etrafında lan- •• '.. ı •...•. 6 

IU J ' \•erim noksanını:ı düşnııı.n me,•zıı,.ı·ıne 8 ar 1 er em ş- ır. ank 'e tıunla- ·- M -zı ıı mUtcııklp Ak ınylı 'e Mızıkalı usu tecrübe cdllm'ş. Eski .Ayan i r. tının ve
1 1 

k'ı ler ve baııkn ıstlhkflnı ksislerl zııp. tıklan taarruzda 200 t zlnı ed len .salıay konacaktır. U O Ur U gu 
ll r. elsi \ c Numan l\lenc:ııcncl cıııu önüne eçllın ş o ac ' r. ~ . rın arkasında bil' çok pıynde birlik· 

. H ıfız Yoşar Okur ve aıkadaşları ıle Mu, U k s ~· m kırtaslveclllk tıas tedılmiı)lerdır. d 1 d t Kastamonu mebu::.luğuna tay n tırufınd n clğupaıınız.n ruhuna •a n Mcrcmcncloğlunun ZatC'n me ll - 1 -, ·a.ııtopol ctıafında yapılan mu- leri kuUanmışl:ıı ır. Kongreye ove <>d len İstanbul Adli Tıp mü ahe-
b bası Rlfat Bev et zaman Şnmda tıı'ı"ının bir tek tcslrl devası Sl\ k C h . diğer k~sımlcılnde de Al· .... 

1 
ve lckmll ~ilhe<lur.m ruhuna lth:ıfcn d r d ~ ., 1 t harebelerde dlişman ayıpları 7 den ep enın 

1 1 
Darüşşcraka mezunları cem!ye. dchart'Sl müduriı doktor Hayru -ııe\ ildi .şc .c okunac. ktır. B zl tanı- e "r arnu.ş, gnyct gerç, dürüst. vardır ki o da emn ye "c nnmus 1 '>2 h ı na ka<br ll bin esir ve 138 mantar otuzar tanklık grup ar n ge- leh D'»~ ı in verınc c ki A'<llye la· 

umumt mcıır: at tı lnd tltl bl csa. ı ilzerlı:c yürümekten, memur 1 * azı a t I U , Mı . • ..ı.kler a"m"'"'a •·slı•ı~·orlar. tinden: ,, k 
Y ın 'o scw l ı le arzu edenlerin !Ot· '' zer c z r - 11 , l' topu bulmu~ ur. nıı. a \ e go&wS go "' -. "" ~ "" m!ıda- Ct'mı) etimizi. yıllık konı:-res~oıın, ı b bi ve Ünivcr. ite T p 'e Huku 
ren le rınerl ıl ı ca edcı iz. 1 dcftcrdar. Vali de ly adammış. Ecçmcye ,.e ller cı;~ ~ mcs t.ı. ı. ı ıttıse yapı.an muhnrebeleıde 20li Eazı So\·~ et b.rllklerl yen~orunda 27 6 9'2 cumart~I günü EmınöııU'I Fakülteleri Adli tıp prof.ııllW 

Beflncl orduya a t bu da~· mub:ı. ~·et ta.c; vabllmrk i ç sutı:e ı:ore topra•· ,.e beton kale nlınmı.ı, s., bın ı Caa nıe,·zı:erme çekılmek 
• I" ·~ ı · Sema.lıat "lkü "' • • b t ... ., 1 Ha""e' ınde ,_·ap Iacağı ılln olunur. Hi'--A• t._,, eri 1mt,tlt' . . , · "' 1 yaasını, memleket menfaatine ı:o- d(b;cn VC'rmcktc'.'I are ır. ıuı ımıttır "' A.1""' -~' 

E bası: Ari! 1' cyzı Ul' re ıdarc etm~er en iyi kaliteyi Ah....et F.mtn YAI.MAN %~4 ma:•hı . . 

~ev1 Cıdu nebevi 



iT 

gı 

m 

ld 

k 
k 
k 

r 

"' 

'" .. ı 
a• 

"' ta 

h 

' 
nı 

"" ,. 
r~r 

m 
lzz 

~·et 

kar 
C1 

mE"I 
•t·r: 
d 
har 
(ı 

bir 
ıatç 

1111 

rl 
nin 
likl 
lar. 
leyi 

B 
rını 

l'E'rl 
rclc 
C\ Tii 
b ir 
biri 
yctç 
getl 

T 
süra 
":'"ki, 
c tçı 

le3 r. 
içind 

mu~ 

yor. 
so··r 
ya 
itlıyo 

. ,, 

ı .H 

k 

K on 
b n 
bab 
rınk 

• 

' VATAN :?5 - 6 - 91~ 

• • 

Pudra, Boya, Ruj ve Kremlerin cild üzerinde tahribatı, mutbaktaki soğan ve yemek kokularını, sis, duman ve tozlardan hasıl olan kirleri, 
çizgileri, lekeleri, bu ruıuklu'klar ı ve bi!hass:ı çilleri izale eder. HASAN ÇiL LOSYUNıyle ıslanmış temiz bir pamuğu çehrenize veya cildinize 
sürdüğünüz zaman hasıi o:a :ı kir tamamil~ isbat e:ier ki cild bu yüzden hayatiyetini kaybetmektedir. Cild bunun için buruşur ve ihtiyarlaşır. 
Çünkü cildin gıdası olan teneffüs noktalan yağ ve kir tabakalarıyle tıkalıdır. Onun için ei!di daima HASAN ÇiL LOSYONıyle tenıizlemeği, 
kirleri ve çilleri izale etmelidir. Traşdan sonra dahi HASAN ÇiL LOSYONU cilde ve çehreye frahlık verir. 

Şişesi 40 , iki misli 65, Dört misli 100 kuruş 
Dram yine o dram 1 lstanbul Mıntaka Ticaret l' 

(Ba, , 2 n<ide) -o- B ugun 1942 senesi ha<ıra.I Müdür}Ügw Ünden : 
m1ş duruyvrdu. But.dan iyi fırsat j 

nının 25 incı günUnc 
mt olurdu? 

B u iki büyük hsrbln sebep. 
lerinl ara'jtırdık, ş:mdi de 

safhaları ıçinde birbirine ?:>enz~
yen nokt;Iart tebarüz ettirelim: 

5 - Napolyoıı 1812 senesl ha-

ziranı ın 24 üncü günü Rusya-

Ya saı.dırmışt.ı. Hit!er i~~ 1941 

senc.;;i haziranının 22 sinde Rus ı• 
harbir.e başlamıştır. 

varmış bulunuyoruz. Bu tır.h 1 
Alman - Rus harbinin yıldönü- i 
müdür. Fakat bu harp henüz f 
bitmiş değildir. Acaba n:;sıl bi
tecek? Bur.u tahmin etmek gü('. 
Fakat 130 sene evve-lkl dünya 
harbi nasrt bitımişti? Bunu kr~~

ca göz<M-n geç rebihriz. Klın bilir 
belki de bugünkü harbin son ~ar
haları da, bund:n evvelki safha
ları gibi, dU•klt büyük düı:ya 

harbinin sa!hFJarına benzr r ve 
belki de ayni suretle biter 

O vakit N apolyon perişan bir 

döndükten sonra, 

Ellerinde Haşhaş Tohumu Bulunanların 
Nazarı Dikkatine 

1 - Ellerinde 911 \·e daha evvelki yıllar mahsulU haşhaş tohumu 
bulunanlarôan mallarını ıhraç etmek isteyenlerin 31Jı ~ 942 günü akffl
mına katfat· Sirkecide Liman hanında ihracat başkontrolBrlllğüne birer 
beyanname ile müracaat ederek çuvalladıkları ve usuıu veçhlle kurtun 
ınUhUrlerlni takhkla.rı malları nı muayene ettirerek mUhUrlettirmeleri, 

2 Bu müddet zarfında. müracaatla mühilrlettirtlmiyen malların 

942 • 943 yılı mah"ulU yağlı tohumların ta.bl tutul&cakJarı ihraç fiyatı 
rejinline mUteallik 56 No. ıu sirküler hükümlerine gbre muamele gö-
receğ1 tebıtf olunur. 

NOT: Beyanname formülleri Sirkeci Liman hanında ihracat baş
kontrolörlUğünde veya Omer Abit hanında ithalAt ve ihracatçılar blrli
~i umumi kAtıpllğlnden alınabilir. c6843• 

6 - Napolyon o sene, süvari-ı 
er r.e lhım clao otları tedarik 
r'rrı"k mak.;;adi!e ha..cıat mevs!mi· ı 
nl beklemiş ve bu bilzden gecik
nı'~t t Hit'er ise geçen sene Bal- 1 

kAııl-rd~k; hareketler' bac:armak 

halde P.;r'se 

bütün Avrupa milletleri hep b'f •. ~---------------------------

den a 1eyhlne ayaklandilar 
m·l'<!~dile gec!k.mlş ve bu yüz- Rusyz, Prusya. Avu~turya, 1c;
ı,. .. rnk cty kaybrtınlşti. Bu sc- vec;:, İspanya, İngiltere devletleri, 

nC" ~e ger:iktiği görülüyor. Napclyon aleyhinde Şoman mua-

Kütahya beden terbiyesi bölge 
başkanlığın dan : 

1 - KUtahya stadyomunun antresinde yapılacak parke kaldırım 
7 - l8J2 de evvela Napolyon, hedeslni lmzalıyarak büyük bir ,.e beton dO.şeme lfi kapaiı zarf u~ulile eksiltn1eye konulmuştur. 

ın.;ı de de evvela HitlC'r Rusya- ittifak a!ttett ler. fn:tltere bu dev .., ... - Keşif bf'deli 9702 lira 67 kuruştur. 
va t?nrruz etnıi$lerdl°r, letlcrlr. harp ma~rafları ;tin lal- :1 Eksiltme 3 7 942 tarihine müsadiC cuına gllnU saat JO da böl-

e - lrgııtcrc o vakit derhal zım ola j paralı1rı d~f\hı.l kc:-dile 1 gf' da.ireslnde toplana<'&k komisyon huzuru ile yapılacaktır, 
rine te:;lim eth. Avtı9.tur.va gcne-

!l1Js'ara elini uza tarı k ittifak t€k- 4 TE>klif mektuplarının tam ~aat 9 da komisyona. tevdi edtlmesi 
rali Şv!lrzenberg kumsndasında-

l if elmiş ,.e bıı suret'c N;p?lyo şarttıı. Bu saattf"n ı:ıonra mektup kabul edılmcdi_~i ""'bi nnstada \•akl · ~ - k' 200 b;n ki.plik Cck ordusu, !". ~· ,._ 
na. karşı rlPrhal birleim'~lf'"rd', bu olaca~< gt"<'lkmelf>r de kabul edılemez' 
; ... f d:ı ayni ~urctle. fakat Hit, Prusyalı Bl_üher kuınancl t sındaki \ 

60 bin klsli k Alm•n ordu•u. Go
·,..,.F: karşı birlC"i-ml.j bulunmak- neral Ber,..adot kumsr:dacı:ındak l 
t drı lar. 

150 bin kiş 1 tik t~ve.>(' orrlu~u hep 

5 - Ek~iltmt>yc girebilmek lçin en az O~ gl\n <>Vvel konıtıııyona. mü· 
ra1·a.a.t ile alac:l\kları ehliyet vesikalarını ve Ticaret oduı .kayıt vesika.sı 
ile muvakk11t tf'minat makbuzlarını komisyona te\'di etmeleri ıa.zımdır. 
\'e bu ve-saiki ibraz edtmlyenler eksiltmeye iştirak. edemezler. 

6 Bu iş için nlufa.s. al malOn1at almak l!-ıteyPnlt>r ~den terbıycsl 

bölgeı-ine müracaat edebilirler. <6809:t 

9 - 1812 ele Italyan kr~l birden hr1reketc gf'çtilt'r. Pari~r 
.. ;rlbı Öge~'in kumandsıı aı-1 dönen Napclyon t('indc ıs y:şınd~ 
tT da 80 bin kl~Uk Ita'yan or- gerçl,..rin de bu'undurğıı ı 50 bin/ 
du..:u, Fk·ansızlarla bf'r' 1ber Rus. k''Şllik yeni bir ordu mevdara !-==============================, 
l r"' hareı harp ed yordu. Bugün gC"tirmiş V<' henırn müttefi!< or
dP herncıı o ku,·vette bır ordu dul11:rı üzer·nc yüriimü.o;ıtii. Alman 
Hitlf'rin ynn:nda ayni ~i ya()- yada L·ry·pı:ig ~ehri cio:arında !. 

lstanbul Be!ediyesi ilan ları 
maktadır. kl lt:raf ara5ında yRın·l:~n ve Oc Tahmi n hfodeH Dk temlna t'l 

10 - 1812 se-ce11lnde: Fr .. nı:::ız· gi!n tjiren ka ~ ]r bir ~~v~c:;t~ 1 !'iOn-
hır RuslEra askeri kudret bak1- ra Napolyonun bu t cemi ordusu 
n11 dan ("Ok üstüııdlHer. Bunun ı mağIUp ve perişan olr.ıus ve Na
ir'n Ru~Iar, N",polynnl harbr polyon da tekr~r Parıfc k:t~arken, 
t;ıtusm~kl:'\n cekinmetı ve rlcat müttefk Ot'dulc: rı <la ark:ıtC"ından 

rdc .. ek Fran.~z orduları.r.ı _genişi P'."ri~ dc.ğru yürıürıiyr başla-ı 
Rut ,:a.hralarına c:ekmeğ esss mııııılardı. 
plRn o'ar~k kabul etm;.şlerdt. Bu.

1 qıır.kii harpte ' se yl:-e Almanlar ~ İ~('r taraftan t~na,..yarla 1 

"Ruslara ~skert kudret bakrın.ın-1 lbı::ll harbetm-ektr drvam eden 

2000,00 

1318.50 

150,00 

101,U 

.?tS,75 .. 

Itfaiye hortunılarında mayıs 943 
sonuna k!dar zuhur edecek tahmi
nen 10.000 adet de1i~n kaynak ~u-
rE>t!le tamır!. 
Temizlik işleri ko!Jum tak ımlarının 

tmalinrle kullanılmak tizcre alınacak 
( 16) kalem malz~me. 
Çöp ara.b~ları tf!'kerleklerinln lırutlln
de kullanılmak Uzerf' alınacak 8.000 

dan O '_lndülcr. Ru<tiar da yın~ l-r;1 liz \''" t~p•rya crduları 1 
ayr.l pliı,nı tatbik ettiler. Yalnız da Fransızları ' ına.lllıp ede-' 
<'Irada .şu fartt v'llr ki. b•ı defa rek Franc:a:va J?irmi!o)lcr ve :. 1 

Ruslar r."kllir1Prkrn. nt'r karış lerlem:vc boslamışlardı. ~"n de- rı 
ıonrar:,1 J.:anlarilc !:.u 1 ·.-n~k !llure- rece m~yus olan Nap.olyon c1a (e-I 
till' rof· <""1 bir müda:a:ı h?rbl ne-r911erirl:" ısrarı üzerin~ ni:ıçar 
'V-..ır.ımaf·t rn lhmaı etmediler 9'[1tanaft t<-rkctmlye mC'c:-bur k'."l-

adet parmak. 5.0()() adet i:!!pit ve 
500 adE>t araba ba,ltğı 

T:thmin bf'dftlle-rl ıle ilk teminat mikta.rları yukaı-ıda yazılı l~!tr ay
Eıyrı ac;ık ek•lltmeye konulmu,lur. 
ŞArtn3meleri Zabıt v e MuamelA.t MUdUrlUf.li kaleminde gbı.Ulebllir. 

ihaleleri 10 7 912 cuma. günü saat l·l de Daimi Encümende ·apılacak
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplar: v~ kanunen ibrazı 

ı.ız 1 n,gclen dl~er veslkalariyle ihale gUnU mulyyen saatte Daimt Encü-1 ı ... 1812 scne~iodc 11General dı :\füttef'k orduları P:tric;c ~l

Kış• d:ye ıstm takılan meşhur rcrlerken, Napclyon da E be a. 
Rus kıı:;ı, Fran~ız ordul-rını pe- dasına sUrı!ün C'dildi. Bundan 
r-an ctmi~tı. O kadar ki 500 bın sonra Fra,..~a<la tekr~ r kıralh\c 

k ~ 1ik !;oc;ı Fran ... ıı crdu!undao kurulmn,c:; v F'r~,..C" dr\·lpt rle 
an~ak 25 b 1 asker Pari.:::e dönl!- esk! h11dutları ıçlnde büzülüp o-

mende bulunmaları (6907) 

E UL t0. ACA Fobrikolardcki ip'.i k ve 
yapağı k rpınlılorı 

bılnılıı::ti. Bu defa da General kış j turmak 7.orunda kalını~tı ..:-'-='~"'-~ 
\1man nrciıı ınu cok hrrp;ladı. f'.tO ~f"le f>~Yel m 11ct1C'r ara- 1 Siimcrbank Urnun1 '1üd.ü!·lü:ü, 
F:~er ~\lman ordu~u. General kı- ı !ilında :"flipof~·onun oynıdığr bu men~ucat fabr kal. rındll c:lmd:ye 
~ırı ünürıdC"! pPr ~n b·r hald~ kaç- c-ih~ngirl'k dramı~ın ~c. l yArY.a~ı } ktdar ha.:;ıl o~an ve h .. pla,..rp attl-:n dıvsa, [\vnu fennin bugünkil t-1 d;ı bu suretle vilz binl<>r<"e in~a- 'r 1 ması için de ,bir hayı, ma:ı.rar.ar 
Jc,.l('nı.c3\nC" ve mod,.r:- naıkil va- ntn kanı ,-~ ~arı pahası!'a k:;ı_ n~.tı~·~r olu~.on_ yAglt ve kirli süp. 
~ıta1arın:n bolluğuna hitnletm_,k p·inrn ızitmlı(.I. 'Bu~ün rfaha k:lnlı 5 runtulcrle pLk \'C :r~pağı kırın. 
5.zımd•r rtahakorkunr,~ <l!!lht Müthls. f:kAtl • 1 tılarırın bundan fO!"ra satılma!'l';r 

12 _ 130 .se:-e ev·vel, Napol- ötek~ne cnk t;ıen7iyen 1>1f'ni bir 1 kErarını ve.rmi~ ve bu karrırı aJA-
:von Ruiiy , d~ boğuşup dururken, ha'·lenin kfirısıı:tnda "P iı'~l"dcyl?.. r kadı:ır f.br•kalara bi'd.rm~ştir. 
t-panyada bulunan Fransız or- Bakalını h1ı Ql'Jk!ı hlkiıvf'nt., !'O- ' Öğrendiğimize gör<', bıı ka rarın 
du~'le cif', Gc:cral Vell'nrton·un nu na,.•1 b·•!'cek.. ,, Verilme;0:ln(', lntidai rnadde kay. 
kum r<lasır.daki fnglliz ordusu Baha TAN~FJ~ /1 tıaklarını. bu~ü-kü ahval ve ş~rt-

d lar do!ayı~ile. kaybeden b:zı Av-
ı:l)k yaman ı-:;a,·a~tar yaoıreır u. 1 , 

ı 1. 1 1 Al So.dar. !-:ağa t Şayı H 11 tupR mC'ıılll'kf'tlcrjnln bu e:'b. ~np 
Rııgürı T)~v da n;z.i ı:ı er f' • S , .. .. d . k · - a; a s. 
man\ıırın ç'rP'\="" g:b'... 

1 

eVQI yuzun en ÇIÇe 

1

2 - Ek, ~lçaklar. 3 ·-- ~fevki: rür.tülcrck?n ist.:fade)'e te.ebb(is 

h 1 
,_ Del 4 - Kavga 5 _ Layık· B r etml'lcri ve buıılara müşteri çık. 

ırsı z ı g ı yop:ıı ış not,, Bır h•yvan. 6 _ Bir gıda maları •~bep olınu,tur ki. Sünıer-
('ESl ~ dJ'-l(l} '- Dtir ·ece C han:!lr'Ck· ~.ıır·p biri m ~ drh~ ; Bir ıc:im 7 .,_ Bir n vl bank bu v ~lle il" yl"nl bir ~tllr 

( ~ (9J. Y/ l ç Çl"k h;r~ızııgı olınu,tur G "cel ~et\rl; Kral c-e, Ytiz -'ienP. 8 _ • nıl'mb;ı ciaha c~dr l'tm ş bulur. 

Rl"Gl Sltl PROGRAM 
D • •1' 

j n ı ro~r, m Ve .a ... t ayarı, 

i'~~ ı;tıı- şı'< progrı1.m fPl.L 7.i5 
Aja ıs h:ıbf'rlrri. S.00 Karış-ık 

rr•)ı.rr mrr. 
1'~,·jn 11tta:ı 

dr,·amı, ( Pl'), 8. 13 

1 

beke' :- rlc..1.a~ırkco Fürıı_~an ap r- Toparlak: Oranıcr teriml09·fnden. maktadır 
tımanııun i:r. rrctrc yiik~ekliktekl 9 Tt'r.si: E:C'd(> b:r n1evki; Ter- B . -e vu .. f u-r-u'uk 

1 
oarnıgkl:k1artr+d?'1 ~·;1kı ... ıklı vt" j si musıbe: l'l - K-:nak: sır 
tenılı kıy~f<'tl bir l:!l''·c·n partı· e>d;At. l l - Elr mc)-\'3 Bey~n Bir mo!O··i.I 9000 liraya pP-1• r!ık 

1 ma" b'l\l'ı<;e,,lnl'.' a ladığını ~örmü"', edatı; Bir rC'r.k ed.!d ği halcir bil&hare pa7ariık 
\'C o-~u kr"'dtı;:irın hl::~rttirfTh:d~n ''lukq.,.ıdan ~~a::ıye: ı _ R ~_,.harici fazl~ olarak dô"t birı b"$ 
tRkilı~ koyıı~mu<.ıtıır ks lık; KJr 2 - Bir l'.'.'dat: Elb;_ YÜ7. Hra dıh':I f1;temek •·r. c:~~ 11-k 

(i(,l. F: Gc-nc dcl'\<"nh k T'f"I"" ·c -:örün. ~·en n kısımları. 3 - l\Ie,·cut.· Ht'ır ~t·rcltlP. q,, };,:· - ~·~n111~1<~H l sııç!u 1 
~ , 11 ~ı 1,grwm ve saf\t ayarı, " r A R h ' A mer1.ğl;J. ~ar;ırak bahı:cnir\ en 03 • . 0 .. l harfi 4 Bi ve nıc-\•..,;ıı 2'on ;: ~c J;• \'C • 

ll.ı r'-ı' ~~ tı.ı.ıkı ve tilrkiller, dide vr .,. .. ~rrT c:çek' rin kopar- remın or h: ı· - r spor; lf>k<.:;.,ıdı·ır ıı1uhPk""TIC'i"'ri:-ı• dü 
•ı l·•, ns hatıerlcri, 13.00 Şarl~ı .. , Kok.ulu r r ol u asa:-ı. 5 - B r\ d ı,; . 1 , ;ı·· • _ m•' bllvükre h.r r1'"'rnet vtıpm•ıı . ..ı k e r numnr ı .. f. :ı Koru ma 

1 · ~am•nııı de"an11 ~· .. · "yı- n J~·u .. 1 1•,ı:lr arı ' Rır haı· • 
Yt.' • .er PT0 o· - • · ve *f'kr~r S"e'.rii"I ~·~r~cı f'iı"! r! "t- 1 ·"'· ' . · "r;~ ııc· Bl· 1 , ·_- me.hkPnır·irıri" rr\•_,,, oıunn1u:::-

\oi -". '\[ Viilll 6 · ·ı- • • n:ı Bır ' . ...; l·nıak suretlie kac:arke l h""l.\<:l . n:rbirini la' . tur l\liiddt>'unıı•mi. 'C:t1Çlulıtr1J1 
ı ;J)() Pr";;ram ve "Saat ayarı, k 1 1 . l r<'nk. 7 - " P etm · · 1 · tar~fındı:ırı ya a a'!'lc-ıra" -~r~kol~ t _ ı r 8 _ Zarf rdat . . ' ii('0r sene ;;ıg"rr ı"lpsf" ve be<;;("r b' .. 

ıS.03 Ç'lte fuıl, 19·00 Konuşm:i, 1 gütlirüln1ü_ştür. Çiçrk lı r-.ı:.onın · cc kabil:.. rtı;:fth· Sinirı 
1
·
0
Ha· lira fl_t!ır p r' cez<ısına çarplırıl-

JP l'i Dans mUziğ! (Pi.), !9.30 . k ld d'"I ı'fa ı , lir. 9 " nı • . - . l . ti '1 1 ,_ kil te:<ra o '1 ver ı? er <.tınur· 
1 

el _ B'. edatı .. k ma~l'·T I" t'n1ı~ r .. , a 1.-"f"nıe. ve _ 
).fc•Hleket saat ayarı ve ajans - Ben fpkir bir gencin ... Gii7.e1 ı Kasık· ·°'' c, B:ı nota· "K ı~a \'C l~ri tarafından müdafaJ1s1 yapılan 
hab('rleri, 19.45 Müzik: Yurttan bir sevgilim yar ki ciç kit" çok kabas:ı. 11. ~k ır ' uru YC- ı:-uclular hakkında k?rarını ver-
esler, 20.15 Radyo Gazete!l, slJHk • Bır cı - · 

hoşlanmaktarlır. Or:unla ra11tl('\'11m _ ' . C'ANIN mck :ç·n dur115rnay1 baş-ka güne 
20.I~ Şarkılar, 21.00 Ziraat tak- .,_ DtlNKI BUL~fı\ flı\LLİ vardr. Benden ç!r,ek Q,lem tı. Rr- • bırakmıştır. 
,·i.ıni: 21.10 Karu;11k şarkı ve tür- , 1 , ğ ı Ser -=============== 

1
1 n!m de param ycktu. B r g:ı.ln bu so.dan sa - Pncam. -

ktUer 21.30_ Konuşma, 21.ı;ı R1d- "Vin önu·~den geçerken :ı;evziliml 2 Zivarlf• MezC' , 3 - Üscr&f; 
ya .Sf'tıfonıl~ orkcslrut, :?2.10 j bu rlç"'ı.Jeri ı•ok bc"cr.:divİni sö ·~ 1 Pliav- 4 - - Llıt: Kar. 5 Ek; 

at avarı AjA" ~ ..... .., • e . . 
}{f'rnlrk~l SR - · ' " ve !tn1l tt ben de b u gece o ('içck- El. 6 Kin1; llavcll. 7 - lpe-k; 

( kiyüz): Er. 2 - Sis; lıx>r:t. 3 -
Eyelcınck: Mu. 4 - Raruk (ku. 
tar>: Keder. 5 - Edat: Lala. 6 _ 

'I.. 1 z·•1ı \ıınrkı rronarn ( • . j' n E. D 
vnrı::n ar, ._ · I !~:-den bır demet ~·ııptım Mın ş .. ltcn 8 - EkcJc. ,, r, amı.r; NC': Elzem. 7 - l.·; As•. 8 - A-

t tir. !Ya. ıo Rimel; St\:ış. 11 - 1 mik; . Viır:;ra (Arşiv). 9 - Mel'anı:ıt; 

"--------------_) 1 Stıclıı f'IJYJ?U hflk~rnli:;in('c- tr>v- 'l'ura, A~ı. Va (pur). 1 O 7.ar; Le; Yaş. 
ll'l:ıf ..,.dilmi~tir. Yukarıdar .. ~--gıya'." 1 - Züyikıl ll l\'cv; Binb ~ı. ı 

(GAZOZL U) 

LİMONATASI 
Lezzeti hoş .. içimi kolay 

) !ARKASINA Dtk.KAT: Fiyatı Gt k • ..,.._ 
~ hh•I ve İçUm.ıi Muıtvenet Vekiletlniu" nıhsatonı h"1sdlr· 

KAZANÇ VERGiSi 
Mükelleflerinin 

DİKKAT NAZARINA 
i s t a n bul Defter darlığın daa: 

l 1942 ınall yılı kazanç vergılorinin birinci tak$it ödeme 1nüddell 
bu ay ııonunda bile<'f'ktir. Ru n'i.kidet içinde takıtitıeriili ,·ermiyefı mU
ke1Jef1er, bu ta.k.siUerini, bilithl\re yüzde 10 zamla ödemek zor ll!lda ka
lacaklardır. 

2 BilUmum karneli mükelleflerin de ha.zirll.l] ay; içinde (Yeniden 
işe ba11Iıyanla.r 15 gün iC:inde). .şubelerine nıUracaatıa, karnelerini al
maları lAzrmdır. Ak~i takdird(' seyyarların vergileri yüzde ıo zamla, 
1ra.tlı mUk,.11e(lc-r yanında r,alt,:ınla.nn vergileri de bunları çalıştıranlar. 
dan, üç kat fa.z.lasile, la.hail oıunac ktrr. 

Ceza. vetmek fstemiyen mükelleflerin 30.6.94'2 ı;ıalı günil akşanuna 
kadar vergi taksitlerinl ödemeleri karnelerini alma.lan tav.siye olunur. 

(6693) 

inhisarlar Umum Müdürliğünden 

imtihanla memur alınacakhr 
1. Ta.şr&.. teı;ıkilı\tım1idakl mUnhAI memur iyetler için 2 '7/94.2 

Perşembe 4H!e mezunları > "' 3/71 9t2 Cuma günü orta mektep mezun .. 
ları arasında ıaat 13 de Sirkecide Inhisarıar m emur in kur su binB.!lın 

da bir lmtıhan yap•la.C'aktır. 

2. Talip olanllır bir dilekçe, e\•rakı n1U9bite ve lkl fotoğrafla 
birlikte zı.t işleri şubemlz.e müracaat etmelidir. 

3. lmtJhana girmek isteyenlerin a,ağıda y&ZJlI vuıt ve f&rt• 
ları haiz olmaları ı. zımdır. 

A, - Ll!e veya orta ınektep mezunu olmak. 
B. - 18 yafın~ bitirmiş olmak ve kırk ~ 

mamak. 
ya~ır.dan 

c. - Vazlft:: ifa~rna ml:ıi bir hali bulunn1amak. 1 

yukarı al· 

D. A skerliğini yapmı~ olmak '."eya müeccel bulunmak ve btlhu· 
h.tr iki halde de !Wn yoklan1alarını nUfue ctlzds111na kaydettirmı., •• 

olmak. 
ı. - JmtihAnda. kazananların mllYaffakiyet ve tab~ll vaziyetlerine 

göre baremdeki deıcceler Uzerlnde:-ı t\(;retıeri te~bit edilerek -'lrasUe 
tiylnleri yapılır. 

j. - ~tilrucaatısr l / 7ıD12 Çarşan1b.ı gUnU akfamına kadar kabul 

edilir. (8519) 

İnhisar!ar Umum Müdürlüğünden 

1 _ 12 6 9 t2 cumA. gtlnU pazarlık usullle Alınacafı llAn olunan 
klilliyctll miktardaki levanta çiçeğine talip zuhur etmediğinden bu ke· 
re yeniden pa7Arhğa l<onuln1uştur. 

2 PıtZRrlık 10 17 912 cunu\ gUnil ~3.at ıt. 1 0 da Ka.bata'lta ıe,·azım 
Rubesind('ki alım konılsyonunda yapılacaktır. 

' 3 I steklilerin pazarlık için tayin olunan gün \'e saatte tek!Jt ede
cekleri rı:-·nt U:r~rinden r; 7,3 güvenme p;:ıı·asiyle birlikte 1he2kQr ko. 
mtayona mUracaatı8.rı. c6901 

Naf:.a Vekaletinden: 
~k:-ıiltn1tyt konul n .~; 
1 Su ;~lerl on birinC'i fUbe ıntidllrlilğll nırntaka....ııı dahilinde Sillf· 

ke ovasının sulanması için Gök~u nehri l\zt'rlncic yaptrnıacak regUl18.tör 
Sifon ve muhtelif ~ınat ınıilhit ln~aatı ve kanal. i'!lt'rl muhammen ktşif 
bede!t \'ahidi rtyat esa1>1 üzerinden <1.30:5.633 lıra ot.87 kuruştur. 

2 Eksilln1e 17 7 91'.! t.ırihine ra.stıaynn cuma gUı1U Aaat tlô de 
Anknrada Su hılert reı'iill~! binası lçir.<le topl<lr.ail 811 ek;.;iJtrn<' kon1 ı:ı1vo· 
nu oda"ınd:t kaıpaıı· 7.9."f ıısıı:tie yaprhıcakttr. · 

3 ı~tı-kliler. eksiltnle ~"rtnnn1csl, nl:ıkavelc proje. i havındırlık 
i~ltri genel .şaı'ln~mt'föi, umıınıı 1ı.u l~lrri feıınt ~a.rtnanıeaıı,. tı;ıı,tıs i ,.c 
fenni ı:ıartnametcrl ve pı·ojt"l~rı c:JO ııra. mııkabıhnde ı:ıu i'lert rei~li.ğin
d~n alabilirler. 

4 Eksiltmeye girebilmek için ıstekJilE'rln c-32919> liı·a 02 ku-
ruşluk muvakkat teminat vermesi ı.·e cl<siltmen.Jn y8pılacaıtı günden en 
az Uç gHn evvel ellerinde bulunan veslJ.calaı-Ja birljk~e bir dilekte ile Na
fıa VekAlellne mürs.caat edeTek bu i~e mah~w olmak U~re vesika 
alma ları ve bu ,•esiknyı ibraz etmeleri şarttn-. 

Bu müddet ıc;tnde ve!'!ika talebinde tıulunrnayanlar eksiltmeye iışti

rak edenıezler. 
5 _ IstekUlcrin teklif rnektupıarııtI ikinci maddede yazrıı ~aRtten 

bir saat evı.'elinc kadl'lr ~u ifl('rl rei~Uğiııc nıakbuz mukabtıin<le ,.erme
leri 19.zımdır. Po...,tada olan g~ikn1eıer kabul edilmez. 6S26 ·t 312• 

SobJbl \·C Neşrlyaı l\llldllı ü : Ahn~t Emin V AL-•lA..~ 
V•h• N'r,nyat TUrk L td· Ştı ••t..n Ma•_. 

Bur~uşukluklaroru 
~·a~s..1J 

G i (lş_rCilô:h 
GüÜllik Müte~ 
lıauıslınnın ve' 
•iizde "B~uk~ 
luklııra i kai'ı~ 
.ııııı•tıılı-•lı~ 
ailemi muvalla- . 
kiyelindeıı l4lll!'a 

1tıiiıiı'f•u~w~ 
USIT 111 TUAVI 

MAIJU YAIATIYll~ 

) AJ<ta:nıarı{ 
Yitnııu:dan . ev~ 
YOl, 1<rklb1Ae 
genç hayvan-• 
!arın ~hüeeyre -
1erlndenl1stlh·ı 
raç! edllen· BI~' 
'OCEL":'. ka r lfU· 
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ZAYi 
Cide nüfus dairesinden aldı~m hU~ 

vlyet varakam1 ve a!'lkerlik cUzdan1· 
mı zayi ettim. Yenisini çıkaracağım. 
dan e9kilerlnln hUkmU yoktur, 

Mu.qtafa Tekiner 

iLAN FİYATLARI 

Başhlt 

1 lııcl ırayfı 
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Abone Ücreti 
Türkiye daltllindc: 
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S aylık 
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Gar.et.eye gönder ilen c' rak dcrr 
edJls in edllmMin la.de olunın~•z. Zl
yarndan ın et1'uHyet kabul l"dllmez. 
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