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·vaziyeti 

J iyi değil 

f M IS 1 R 
j hududu 

aşıldı 
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ı ıoarranı' ' 
Kapuzzo,Sollum~ 

f ve Ha: faya kale
I 1eri de düştü 

\"ATAN E Vi: Caplotlu )lollafenari Sokak Xo. 30 - 3'! Tf'lefOt1 : '!t1S6 ~'&'raf: Vataa ht. 

Sıvastopol 
mukav~met 

ediyor 

Harkof 
bir ged· 

açıldı 
ı . l 
J Bir Stokholm 

Milli Şet ı .. met l uönti ı~en ok,am •fa unınaa Ba~\'ekmmhı ol4ota halde De\Jet Konservahaarını 
lrııtllrerck ınurnffakıyetlc tcnıı;il edilen 'Jül sezarı • ~yrettUer. Bu re~bıı, Milli Şeftmlz ......... lnlnttleft, 

..... llarelsetl ..... ...... .., ...... J.o-.dra Bü~·iik }~lçlınb: Ra uf Orha)", dün radyoda ~·aphj! ı konuşma. 
<k 1.oadr&dakl tetklkle-rlntlen htı hlt'ttı. R.4'c•ln1 B ltylik Ek:lmi1.I tnırlll7. 
n., veklli Ç~Hle beraber aııkerı tt-m, ect~rken l <'.">blt etmek tedir. 

1 J haber?ne göre. 
> Hitler, doğu 
j ceph:_sine gitti 
1 Almaalar, oefMre 

bu ~ct:de te!Jblt etmektedir 

Berlin. 25 5(A.A.) - A9keri 
bir kaynaktan bildirildiğine &<Öre, 
Alman - İtalyan kıtaları,' Şjmali 
Afrlkada Libya Ue Mıs.ı.r &rasroda. 

Londradan Tür~yeye 

Rauf Orbay, bir 
c. 

>~etil ...... . 
> ....... , ...... 

Mosko\•a, ~5 ı A.A. l - Harkof ve 
Slvastopol keslmler!nde ağır !i8!"'P1'· 
rnalar olmaktadır. 

Sovyet g~ce yarı:0ı teOl!ginde. bu 
kesimlerden b3.h!edllmekte ve diğer 

davası akşama kadar v nn !z ! konuşma yaptı 
B. Çörçi l, büyük hiz
metlerinin bedeli
r. i mi ödetiyor ? Ge
neral Ritchie ne

ç ı k t ı ? reden -
'\az.an: Ahmet Enıln "l AL""'N 

B ır harpte O) le bo~unhır 
olur kl harp tfllhlnln hesa

brı n g~ırlllr, ı;lder. Fakat yine 
öyle boZgunlara. tesadüf cd'lir k• 
tedbirdeki hataları yna gibi or. 
taya koyar. 

Son Libya bozgununun bu ba
kımdan hiç bir tevile tahammülii 
'oktuı·. Bıı 'bozgun görünür bir 
kazadır, sevk ,.e idarede yapılan 
h lalnrL~ ve hmallerin göz göre 
varo:ıttı~ı b r ft"lfıkettir. 

İrg lız milleti mdı deli gibi 
ınc 'u1iyet aromakla meşguldür. 
A.cnb3 malzeme mi fena, asker mi 
kotu? 

b• Alman tankı İngıllz ta· kından 
raz ) 1 olabilir. Fakat buna ku

'1 İnglllzlcr ı kull• ndıkları tav, a. 
rder vc hava teçhizatı Alman· ha· 
\'a nıalze~ sinden üstiirdür. 

Bu akşama kadar vermeyenlerin 
beyannameleri kabul edilmiyecek 

... 

lngilizler,istikbale emniyet 
ile bakıyorlar, muvt1/ fakı
yetsizliği geçici sayıyorlar 

lslanhttl l"llA~etl nılen: 

l - Defterlerini henUz ikmal el· 
mıycn birlik itlaı c heyeUeı i 26.6.94.2 
akşamına kadar ~hcmehal ikmal e
dip kaza iaşe şef!ıklerinden kartlarını 

teslim alarak derhal te\'Zie.ta b.lşla

ınaldırlar. 

!! - Muhtellf tebliğlerle beyan na· 
nıelerln bir an evvel \'erilmesi bildi-

(De\·amı Sa. 4, ~ü. l de) ı::<ıııı 
Ankara, 25 (Rtdyo Gazete 1)-ı ,,_ Atlz yurdd:ışlarım, size hı-

IA>"dra büyük elçim z Rau! Or· tap eden Rauf Orb. ydır. konuştu- HlTLE.R 

1

1 ıtÇ-..o:;-r·ç .. ı;l~ı.-n~ı:s .... f .. ı:f·-aı1 ~"~~ı:~~:.!;:c:··::~;: :,:~:;,~~::~~::E~·~~~,~/ ~~~a~:~~:~~n~~:;y:1~~)~:~;~ ~;?;~;~:~~:::: ::::~: Si 1 s pöyle d~mfıtır: (D«" ..... : .sa. 3; ~u. 6 da >+ ( e 
Capuzzo - Sollum ve Halfaya lta· habirl, Haı kof kesimınde 200 tankla 
lelerini almışlardır. Bu kuvvetler, H 1 b 1 a yapılan blr hücumda Almanlaıın bır 

J etmesı• 'htı• .. J yenilen fnglllzlerl trk!p csnası:~da. ayır 1 r iŞ geaık açtıklarım bıldırmcktedir. 
) i Sidl Barranl'ye ve bu nıcvklln do- Mosko\·n. 25 (A.A.) - So\'yet teb-

ğu cenup bölgesine varmışlardıl'. l!fint1 el<tlr: ) ı • d ) Roma, 25 (A.A.) - İtalyan or· F k • h 1 k Slvastopoldn. deniz piyadesi ve top , ' m a 1 n en ~ ~~~J'ı.·hı\'uenrllkmll1\İ•\•ke:::~.ga8hınlnlncı 1·~eg~: a 1 r a a :::.::::~:.m::ğ::~··cl:::~7"'.; 
) ,. ragı muhafaza ediyorlar. 

llz ordusurun ,geri kalan blrllklc- e 

k ee •• t t Mosko,•a, 2S (A.A.) l:ıvestıa gıı.. 
rl tarafındnn Mısır - Lib~·a 'hudu- omur evzıa 1 zetesinln Sl\'a.ıstopolds bulunan mu-
dunde gosterilen mukavemeti kır- hablrt blldlrlyor: 
dıkta:ı ve Cl puzzo - Halfaya ka- Sl\-astopolda ge<:e \'l' gfiııdü:ı: şid· 

J A K J 
leler ni zaptett'kten sonra doğ~ıya deth muharebeler ceıeyan etmekte· :.: va m a m a- doğru çekilmekte olrn dü~mar:ı 1a· b 340 dlı'. 
klbe dc\•nın ctmlşlcrd!r. Evkaf idaresi u sene Almanlar cepheye yeni birlikler \'e 

te de\•am edıyorlar. Almanlar, ola· 
Askrc ~el ncc Afrlkada doğüscn 

Dr tıın)a tııkerl hok ızca tenkldc 
uğrnyor \•c harbetmek lst<-'medlğt 
kt'nd 1 ı: rhoşluğa verdiği .:öytC.: 
nlyor. Bltaraf membalarda v 1 
lt'r tnfs iM okunursa ör~Ur erk. 
çöl harbinde İng llz askerı t 

1!' 1 r a s 1 n d a b ,· r J Sldl Barrarl işgal rdllm\5 ve bu b • çok miktarda top ve uçak geUrmek-
. (De, ..... s-. 3: M . 6 '•> (!) ın kı·ıo ko··mu··r Jag""ıtacak 

1 
f k t k ) ğaııü tU 'bir eesnret ve sebat gU!!te. 

•" "ahaM p .. - an i .ta r_ iri >J Sovyet Büyük Ankara. 25 (Telefonla) -- Ev-l ı.e fakir h.alk_a,.dağıtılan 6000 kilo ren kıtalarımızı topçunun \'e havan 
.~ ~ " ·-r- J :ı 1 kö b toplarının sürekli ateşlerilc \'C ha\'a 

1 d kaf Umum .. füdürlüg"U hs klki muh ı mang& muru 11 ser.e ~40,000 

El • • A k " k ı l B · bonıbaı-dımanlarile yıldırmağa çalı· 

M 
V C r 1 1 n ara ta ) d k " l' ·· ve odun kiloya ÇI ·arı mış ır. U mıktarııı 

11 ÇJSI • çara ma en ·om ıru - 000 kil 1 şıyorlar. Dlişmanın kayıpları gün 
dağılm :ık t"7.ere tedbirler nl alnıı~ ynlnız 1 a, .. - osu cam erle di· 

" f 1 1 geçtikçe artmaktadır Her hilcumdan 
r d ara- bulunnıaktadır. Umt·ın müdürllilc ğcr E\'k& mue~sesc er ne ayrıla. 

• k ı sonra binlerce düşman BIUsUnl\n mu· 
t~ an efsane hissi ver cek kah. 

r ma lıkl&r gosterllmlştir. Hatta 
esir d(lcıen Alman kumandanların. 
dan General Fon R ven tein Dn, •• 

lnllllteılf ml.lteahhitl~ı·le mukave- csk geri ·a anı muhtaçlara parv. 

1 "' d 1 harebe meydanını doldurduğu gö-

d 
• 1 1 . 1 t i ti B mukavele- sız olarak ağıtı acaktır. Ayrıca e 11 k 

tlela olarak ltlr itimat· e eı mza c m ş r. u . rUlmektedir. e C .e ll-ı.1.ı-11a,..ıl••ı10· I lere göre müteahhitler ta~·ln ed!- raklr. ha~kl'l. i~tıfade ett el lnlo:'ret Stokholm. 25 (A.A.) - A!ton Bla-
...... •.,. -T • ) Moaowadaa lelM l 'en ztrn:rn zarfırda. kömür ,,..e 0 • ve mtleo,..ecıe ere de 2800 çeki odun 

1. .,, 1 ... 1 ı.ı ktl E kaf a 1 det gazetesinin Bel'lln muhabirine gö. 1 .. J c grarı ı bir muhab riı•c r;u 
so lcrl söylcm·~tlr: 11Biıtr.ı taraf.n 
6~\ İ< \•c ida .. ~~I ve t.anh, rmı v~ 
~t n t rn{ ıı erini b r oraya ~a. 

1\,. d · b s- ~ ........ -1 •• dunları .olteremh·ecek clıırlarsa ver ece r. ,. - • <ırcs muh· 1 ,,{ rıt, 25 (A.A.) - Yaıı ga. aa8a or-•U" I e " taç?arı te..sblt ecle<:ck, listeler ha. re. H.tıer Berllndc bır kaç giln ı,al-

1 . . zetcslnin Londrndan , ldı~ı blr ha- .. gitti Evk<:fın lht yacırı depolarındaki d k d ,.,, cenh s t 

l 6 'beraııııer E zırlnyacak 'e bu Jj~telerin ter(_ 1 ·tan sonıa 00 " •" e .ne gı -
ngı ız Yard b.ere göre, Libya bozgu . u netice- sloklardan karşılayacaklardır. v- 1., 1 E h b . k d 1 

l mı ,\nkarıı. 13 (Telefonla) - 8ov~·et- t b ı fa bind-e de eski tccrlıbclcrindcn isti· m...,t r. u 11 er, ;>a ın a ppı aca-
s nde çıkan irglllz hilkümet buh- · " kar idaresi bu yıl stan u un - fade edecekfr. l ğt samlan Almnn ~ arı ~ızu hakkın· 

rm k mlımklln ol a~ dt ı::imdl 
l<.lıırcdc o1urduk • t • ranı gitg de daha ciddi ckiller al- lerln Ankara F:lçlsl \'lnogradot ile kir halkına <,-ok g<'r.IS mikyasta • Ja ) Urtit ılc ı faraz.y<;leı ın daha ge. 

emın edildı• 1 maktadır. Mosko,•adan gelen hukuk mU~vlrI o;r yardım yrpacaktır. Gl'çen se- (Der.nnı : Sa. 3; S• · 7 el~) .. ( De , aını: ~a. 3, ~il. ö; tk'!) »()« -
Elu takdirde ış l'i<'\ k ve idare 

lınlalurına knlı,tor b 1 1 <' 'lS ICA rtı.eS-
ll ı;ı.ct R. Çorcll'c yı'lkl , cnıyor. 

Curçll lı bU;ı. ilk çapta hl l 
lcrl v ı· Crık l 1 zme -

' a JU a keışı büyiik 
Ç Pin kusıırlnrı cin ek lk d {!!idi 

f nı::Illz lhQVek ıı meml:kct ;~ 
ettiği c siz hizmetleri k•.,_ . ... ... en bu 
ku urlıırll~ ödetmekte \•c li . 

zcrınc 
~-ok ağır şan 1 mc 'ul ;ı.ctlcr top. 
lı.ımnktadır 

lcobederse y a rım mil
yon asker müdafaaya 

istirôk edecek 

•alaaı P• .. parlimeatoda 
bıJuatta blllada 

l\1ılll'tlcr nln buhranlı gOnlerin. Mı~~kBrıı, 25. (Radyo Gazctesl)
dr;> ic; bası g tirııc., blı\ lik ka- a~vckıll Nahas Paşa parla. 
librrdc &chımlardan çoğunun en Mmcntc;da bcyar.atta bulunarak 
e ı k k ısırın m . d 

'11$ ı ·u uru. tmseyc emniyet den u aransı ıçın İn:;lltere-
"'memc>k ht"rşeyl b•zz t yapmak lş Ya.rdıın temin ctt glrf bildlr-
cıcı· d b ı k 1. ın • halkıo • kk ıacıın a u ll"ma. . sa ah yctle. Cnzn sagu anlıhğını muha_ 

r kc•ldl !.'ilerine! toplrı•nak, sahı::I. nı · tcdcr<'k neticeyi bC'klemelcrL 
\ "I hib r-clrıınlara knr•;ı kı~ka ç- s emiştir. Nahas Puşa l\Jısırın 
1•1 • 1 h "nrf.'ıhk ve cmnhctsizlol, müdafaa cdileceı::lni icı:p ederse 

• yarım mil , . 
.. ..,,,, · ·,. "'• '<ıl,.ız rnılr lıp :. :ıprı- ~on 1\tısır askerinin Mı 
"'il il k sırın mUdarn · -• ' s 1 ve ş hı;ı:.•ctt0n mahı um • 

1 
ac;ınn ıştlrak eyliye. 

"'i,ıınlnrı trn{larınR topln'Dr klır c Jl. n soyJcmlştir. 
Bu 1 IC'm n neticesi şu ohıyor 1 

. ı " •ahl\'et ve mes'ulıyrt ! "l)a- nonılmıyocak r~kombr 
.... lk dıınlaı· kenara nhlı) o,. her Vnşill".!lo 25 

'Y Çöre; ldcı1 ı 0 
' CA.A.) - Ru.:-

oru uyor. h ·r c"' \'elt dlm "eni h· . 
\ .. l'"- ğ . ktı . - ı • " .ırp "cm lerı inşa. ~11 c \ cı mlisaadc ctn•c-dl. sı çln 655 ı 0 

1 ıcfn h r ıa· ,11 1 mı Yon dc.lı:ır munzam 
1, • , '·, ' • ş. er sahip,!! J •• - tahslıı t ver lmcsıne dair hazırla.. 
'or 'e urku t ıhmallc r ı•fr:ı na k n l'· 

' " "' 11nıı: "· :ıı "ili ... t \ ' - un uyıhasını ımı.a etmiş-• • 'r ~« t r. 

Bu gozctenln Londra muhabiri, Şilin, bugtlnl<ll ~l'zunım trenlle mem 
M. Çörçll'in Mild:ıfia N zırlığm- leketlerlne g!tnıek Uzcre şehrlnılzden 
dan uı.ııklaştırılması düşü .. üldüğü. hareket etnılşlerdlr.Hu trende ayni 7.a, 

ri.i zannetmektedir. Çilııkü kend!si manda Tokyoya ilk defa .sellr olarak 
Mi.icla ı aa Na ur lığı vazifesinde tam tayin cdile!l Bulgar rlı;:I& D~yyif l!e 
b'r muvaffaklyetsttlite uğr~ınıs- maiyeti erkanı bulunmaktadıı·. Sefir, 
tır. l\1. Çörçll'i bu nıak mda ist'h- ,.e erkanı Sovyet topl'aklarından gc· 

{Oeamı s.. 3, ~li. 6 da ) ( O ) çerek Tokyora gidecektir. 

Fecn bir cinayet 

Tepe basında bir genci 
bıçakla öldürdüler 1 

Katil Ziya ile Mehmet, 
yakalanarak tevkif edildiler 

Enelkl gece. Tcp<'başı cadde."lindc de Cemal, :-arazi, ve HU.seyb Iııdında 
iki sarhoş grup arasında kanlı, bı- Uç arkadaş kafaları dumanladıktan 
çaklı biı' ka\ı;a olmuş, bir klşı Öl· sonra gezmek \"C eğlenmek için Be· 
mtlftUr. yoğluna çıkıp bahçı:lerden birine gir-

Karakoydc Yetım Ali meyhan~ın., (DMMn• 8a. 4, 8 ti. Z de ) X 
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>--------.--·- aberları 
itchie Gene al 

ilimdir? 1853 - 1855 Sıvastopol 

harbin de: j 

Türk piyadesinin kahramanca · 

Ofis hesabına 
kesilecek 
. odunlar r----- -----"'( J Hiç bir tecrübeden gcçmiyen hiç bir meziyet ve J 

mukavemeti 
Makta mo~o~ l.e r i J istidat eseri göstermiyen bir adama ağır bir mes- J 

tay ı n ed.l o ı ) • •• • • • • • 
, \'ali muav ~ı il•' Ahmet Kınık.! ) uhyet yuklenmCSIDıll Cezası aCl SUretteçekı!mı ştır ı 

ıblaD BORAN 
beraberinde 1 tanbul '1.aar f mil- )... _

4
_ ..., ,,l. 

dürü vem mart olduğu ha.de çık-' ~- <u US1d'I ~sun r ......._-....,ıııı~~........., 

4 ı tt k d 
1 - d r /tıgı Çatalca ve Sillvı• kazalrnıı- y AZAN : M. HAZAL il 

135 c mü dikler yu ·a 1 " &un ay ın anırken s!s basıı;ından d ki tcftış se) alıatlnden dörmliş · 
söyle<i ı-nılı vcçhilc, bdylc :vnp· sag kol tsbkamctiı::i §S:ştrdı. Bu yüz tO.r- ~ c.·~cn ·onteşı·;n ayında idi. zife~'C' gı.•l;ıni:-;t1. St-·il'fi Cun ılg 
nla.d110;r. Bahç, sJr .. y bö!ge""tncl,. den 1 k!loınetre~ k dar bir sahada VaU ınua,·lnl, Silivr ni Çayde- ~ Lıbyada. <;öl Jtlllh~rebC'lc~ ""1r-.' f 4 h.;ıın'ın hata. \'C J hıııallcriı ı uı .. 
U • 50 bin kişili!; bir Ru;:; er U5U ilerlediler. Ruslar fn~ili1. emniyet re, Büyükçavuşlu, Alipa:a köylc-ı rı s dde-tıc dev;,ım c-dıvor fakat .l nl!.rc v· Kıt bu!maıntı.tır. l<:vC't 

ıiururkec Sı:••tcpol~ m. "a·~r; ıx>stalarını ba kına u~ratarak Çer. rinde lnşutı bilen :neklcplerln a· ingl!iılcrlıı bekiedikl~rl ' r.eUce- zafer k.<aııam mı;llr l•ırnl dn-
cdcrck cebrı hücum J di. a'nıayı raya dere ı 1 :il'Çtiler. Eğer F~1. 311_ 1 ('.ılma torcnfr.de bu•unmu .. tur. Sı- lerf ,·crK:eğc hiç be .zen"liyordu. ' ha f na tılr bozgu vnleınıJ;tlr 
dit.şfınduler. n.ı he \...... ..ıziar muharebe~o mtidaha!c et-• Llvr:dekt kOy yatı mekttbinde yap Bu ~ralık İngiltere Harbf~·l"! R'tch c \'a.t:!e boşır.<ı gcld ı;ı za-
ğıd.ı 'Örccciimtz. \'ıt<,'1.1 ·~ ınu.."' a .. rneseydi1er. 1n::ııız orduto:u bozula·! tığı teftiş !f:et1cesinde nıektebe ba- ~eıareti b 'r tebl'G n retti. , St- nı'.iıı "·ıl p!Q.ı ı~ ten ho~a {"1

1

-•nı~. 
.... b.ı .. a;·ırca .. Prc- "'lınç ko.( • !"~- c:ı~tı. Simal cenahta bu!unan Fran. ıı. 

1 
flit\.:ete.r );a.pcJma~rnı !~:lU~·ı·u ıl kizincl crdu kumandanı Sir \

1

ınan :-.S t .. 1 i1k:i'l1'.orı ce\' 
) r~ ka.1ı.a~ ' • l lC. cf t;"'. rz ar kend· ce~1c1er·ne yapılan bu.mu:jtur. $.lı\T!ntn Çetık ko· A!an Cun'f'ı:eham ciddi surette lt'n1cr::ıi'l, kı el İ .:- !z gı-un c 

nı z f>a~ekette; e. m ... ttc-!ık ~rdu ... ı taa?ruzun gösteriş oldu!unu an~ ):tinde hl.ıki.ı:nct t.ır~ı~an i.~ti~- yorguı:luk duyduğu cihetle. ku c; i 'l YF h sırda b rle-;ınck ';&ye. 1 
unu fa.cız elm·ıth- Eu )ı 1J ıı lıyarak lnaıJjz ordusuna yardıı:na J.,.k e<it1cn 33 bın donhın arazhıın mrndanhktal .. ffcdildiğl \·e ye- ~t de ~erçekle,.nıetn' ı. 11 re· 
n1t:~ı tide- dahn ~.J.::ıra l\Iare c.~ il-.- tu:ar Ye Rueları geri attılar. koylüye tevz,ı ınuanıeles nk de ne. r:ııe Genera ı l\c·ı :\1'cthuen kiıt n 1 k .. afr. µl{uıd" n -
Ö:Tıerdcn ikl dcla yardım .stemlş- Rusların kalrdcn yaptıkl~rt bir <'l- tice:end~rm11tlr· K.OJ'P.rde Suba~ı R:tchic'nln geçirlldigl bildirili_ dü~ilnc-_ çok y,..,·a mu u 

d r. kış harekeli de geri pCiskürtüldü. tayinleri. m:-hsuli.i'" tahmin V(~ tes- yordu. ..\lır·un .\fr'k onlu~~ınun K 
'.\lılttcf•k~er Ba!ık 1 hı\a l'm;:ı. ınt Bu tki ınuharebeden soı·ra mUt- bltô!e de m ,gul o1mu~tur. Bu a- Yen i kumandan k ındi., BiiY- kısn11 ç \·rllıııck!(!"' kurtu;rı-ıu~-

krr t•- tı apular ve buray3 1-t, t('f!kl<'r Si\-a'§topol'u uzun müddet ırada of'manlık mıntakadakl kö:--·- le bir nıes'uHyete ıa:rık ~öriii- tu. Ritclıic icin bu ordıJ~·u tat;. ip 
ı.:~;; Uı sii\arl tuga:·ı '\'Ctl frd•- ırıuha~ı-ı.rc-:rıı ''<' kt~t Kırım'da ~<.?- 1ü1erlc tenıaı; eirni~ ve bu sc :e mek ic:l:ı ne gibi bir inllihaıı ~e- t:hnt'klcn \'C kol~:ı· ko~<ly \)r " 
·r. 27. 28 "·e 29 eylül günleri Sı- çirnıc:je karar ,·erdiler. Prens l\Iin. ... _ !\t hrukat Of"sl 1le:-al:ıtna ke~t.ril- çirm:~ti? raytt topı;_ı·Hncsı .a ıniınl c.lrı1:ı\.;:. 

\a~ıupol k .. ı •Ll \"e clenizdcn ç:kc,f t~arru1larında muvaffak ola_ ınf'fii kararlaştırı:an odunlar çin Bunu b :len yoktu. Gazeteler. tan ba,ka ~:apac,k bir--cy ka -
L>onıbardtma; cdıldı .i. 7 bir net. .. rnanu.ş. fakat Sivastopo1 müd;;fa· nlakta mahaller! tA.yin ettlrmi.'3 Ye generalin hayatını arayor. t!lı'ö.- nıanıı.;.;tı ... 
e"rlııde bombardıman tekrar ed:J. j r;.sınr uzatmı:ı·a vardım etmlş ve ke~llecek odunların !stasyonlara yor, fakst vazlfesirin ehli oldu· (1enrral Rıtı·hlr ::\1c~l'lc na~ıı tc\'il ed lirse dil· 

dl r. ıl-de hi<: b.r Rus t·bya ı dil·~ mUtteflk1erl daha çok kuv,·et bu. kad~r rakilleri l~inl köylü~cre vrr ğunu belli edecek hiç btr nokta Boyu 1 metre 80. ~en·s omuz- sin. Ritchie'ı1:n yup\I~ı tusrrllZ 
ur ç'!lcd [fltlB.sa 20 güı lUk mu- !undurnıak zorunda bır .. kmv;ıtJ, mtşt:r. Bu odunlarla vakhrılac9k bulmu,_·crdu. lu. bü~-ük cü eli bir ndan1, ,_.ı. dl ' 1 - r kuına g,in1ülmü~. bo: 'uı;ıs do ru 

ha=; ı-:<: bı~ iyt netice yerme · Ktr!m yarıınada~tndakt Rus or- kômürlerin birbirini muteakıp s.I ::\falümat şunda:ı ibaret: )·ah bı~·ığt \'t-tr. Saçlorınt yir.dan savrulan bır haıuıc halinde kıı: :. 
B raz ev' el Prens 1\tfn.çtkof or- dusunu g:ttık<;e kuv\"eUenme:-• ta,.. bula :-;:evkler,ni de fcap eden-' Yeul kumandan İ!lkoc~·a1ı, ya. ayırıyor- nll~tı 

du unun line!tm hareketıer nden l .ri:ıgmur, tı.- ,.e ha:ıtalık dola.vısile lert: en1 retmi~lir ~ı 44. v.ızi!cden affl'd'len ku. d k d--. lla 
1 

- R . 1 . . d H~rblyc Nezaret n e . v 

bahsctın~t k. \'aı.iyet~n h,: iln a· f:ız)) ka'-'IP veren- müttefikleri Tev zı' ofı·· ·· Lazalardo manda. dan on ya$ ıe"'ç ... Göze ıtc1ıc'ı in .darcsi aıtııı a 
h 

" ~ 1\ tsrar ettiler; Adanla bir fır.331 
1 nası ıçi C('""t)an eden r. u~ ~-, enr:f eye düşürdii.. Bu E- beple ).{a- carp•n ·bir:c;k fe\~kalıidellk de Tobruktan AııghcUa ·stJ- dah'i ,·erelim. 
bekri k .<>· be'. 'meyi •Y • 1 r t ömer<' iki def müracaat b ı'r~ <:Ub .. açacak General Rltchie'nln vazifes.ne k<meıine bir taarruz yapı;.yor 'li0"1 ., ~ Gaı"bi ~u ki Hı rbi) c Nrzarr-

u1u oruz: E·den müttE>fikler kuvvet istediler. göre çok genç olma L'°.d n 1ba- Bu taarruz bilyilk ünl,tl('rle bek-
• bl it Ö İa!i(? ':\(üste""!tThğı Tevzi Ofi~l U- b··ıil k' t.11~ ı Cunlnıh· nl'dan ranı y11.n· 

Pren • linç kof, -5 '. ne eŞ- .'.\Ire .. al n1rc, Kırım& nakledilecek r rett;. Yoksa u · n hayatı ~a ın, lcnen nl~tl-<:elcri vermiyor. bu· 
ll 

mum :\lüdürU Bay Cetaı Tevfik l • 1 n1ı~t1. Hab-..!'>istancla varlnk ''7lcr 
rinC.:e o··dusu dan 20 bı1ı k 'S ik Türk kuvvetleri eınrinde ki-lnıak • güri.Utü~ii:r. TJart tısız geçm;:jt - nunla beraber RGmnıel'in nlag-Karas ... pan. btanbu1dakl temasla- H 1 k 1 .rapan bu kun1a·dan, dcJı;ı~ını 
hır ku\·vet ayır dı Bu ku\'\Ct.e ve Si\~topol nluhareb?s'nde kulla- Sandhur~t arb ye nıe teb n... l(lp oldugu bir saniye için zanne. 

1 k d t 
rırır bilirn1iı: ,.c Ankara,_·a döntn(iı:ı b 1 L b ad ct .. "as·· term•k ı·f•·111l · ç . ayt"t deresi stı a·netın e a· nılnıamak ·arU~e 43 b:n k!~inin 'J "-:l den çıkJn•~. seçme =r a ay ~a- dil:yor. Fakat rnatlüp görünen Y ~ 0 

.... ~ ... • l', 

ı .,
0 

b R 1 
1 1 

tür. Öğrendlfoılze göre, yapılan 1 :aı k w ı h 1 ı d · fakat tanı hrrckiıt henüz doyam 
nrruz et ;. ı,-. \.lS ~reı: .;.. pr- Kır :n1a t-;ı.;;;ınmasına muva akat c - yt an ac a c n ayn a va· Ronımel birdenbire silkinıyor, 
btndak sırt:o.ırd ... müdaf&a tcrt:. t. Bu yeni Türk osdusu, Epe.tor- temaslar neticesipde, Yerli Ma1lar zife almr~tt. Geçen harpte Irak Bingaıiyi gal!p Rltchle'den ~lı- ederken. hakkındak i itlnlal k:-
b t: al:nış o~an R Turk taburu y:.1'da k~ak, bir Ru.s t"'arruzuna Pazarının bugünkü te~kilcitile TPV cephe!:inde döğüşmü.ş, di~cr s.u- yor. r:ln1ıştı. Yerine geçen arh1.ının id. 
zerine yCk nd• Bu Rus taarru- karc;ı bu ıkına. üs~ünü koruyacaktı. zi Ofl~lne bal:lannıcsı hak\:tnda baylar arasır:da nisan almıs.tı. Yeni kun1andanın ~:ıldızt he- d'asız. şilik b'.r adaın ° ınası 0 

una kar ı T1' .. k taburları kahra· İlk kadc-nıe (20 bin.;...::• ). 2 Türk evvelce ver~lmi~ bulunan kararın Fakat bu nlş11nt ..,.öğ~ünde taşı_ nüz parl&ma.dan sönüyor. Gaze- :-antyede bir meılye+ ~ yılıyur, 
~nn•a ~,,~a\•cmcte •a:ı.:t:lar. Fa. tatbik .şck\Jlerl tc!'lbit edilmiş ve mak bile ne•. ip olm&nlı tı. O sı- tcl•r kıcamel kop·,rıyot·laı·· .• Bu bu ~abit t:klrle Londra kendi 

1 
"' ... • ... -t· Ye l · ıı-.ır tüınenl o~mak üzere 3 Tevz1 Ofh"ıinln İstanbul \'llilyet!rıc 1 " ~ r.I sımsıkı tutu~·ordu. 

ar aj c "': hr,-dn 5 Ru.! taburu p:yad(• tlimenf ikincikanun 1855 rada Irak cephe-. jnde elde pek nasıl kunlandan? Sahstyeti yok. 
·,oo 600 Tl rk 

8 
kerlne hGctı-n 0...&1ı kazaları o- her birinde bireri az ni-n bu1unduı:ıu ,. yen: '"'L ı k hcı)·all k azınl Alcstlik ~urada ki stklıl c or~ a)ır.dii Epatorya':va nakledddi. :\t;._ d 1·· l .ı·· ··ı " • ,.. re:ng yo • yo- -

..:•m L T' klerl i'ilt lye dayan. re~ı Öıner. Rumeli ordu~ur.u Ge· 'ube açması ~ uzunı u oru - ~n alanlar~ mah1uı; rnerll.<t·nıde ~-ok.... ciu adını ınuha.fşza f!ln,ekle hc-
rna ına 'l n1en bu ;; Rus abur..ı ııera' t

5
n

1
aile bırakarak Ktrım·a mtı tur kulh.nıl111ak Uzfre nişanı gcr-1 a- Harblyc Nezaretit.dckl arka- rabcr c;öl muh•rebelcrlnclc tccrı. 

Yazan: 

Z6.6·9U 

Pratik bilgiler 

H 
aı: .... utte11 pl,\a'W.tla ~atılabi. 

lec·ck -.lit ~-ap21.bitınc-k l('ln, 

lu•lıı~r litre "üh' altını-: "ilntiUtte "' 
karı':'tırııııık klfa~et eder. 

* Tak.,IJt'r l<;ln ~ t•nj k;ıhul f'dUer 
' "'ctc.• _,pt1111, be--:- 7an1 Jıaddlne ~o 

rP \c·rlle-<.:ek ııara:oı bulınak l~·hı 
Lık.,lnıt·lrenln ~-nıdı~ı ""~·ı:ıa o !<>.ii 

~llHll ,\-.u· .. ını '" ~&t"l'•lllUI :o'""'"' 
t>kl('ıtH•lirllr. ,1 1".,P-hı 6'! kuru,Juk biı 

yf'rılf' lrlldl ıııi. ~otore 'erllf't't1~ pa 

r:ı 6'? :l 1+1 .'.5.:>0 = 108,.lO kuru') · 
tur. 

* Trunn ı::ı.' hırda ·' tr' bnlrn aıHJI: ltlri. 
t•ik <:urı· .. ı ııı.. hareket l~l•!'!ı.) onJar.ın.ı 
~·f\J.;111 l'' Jı•nlt• oturnutklı r. 

* \ J.;~aınları aat allı Ut ~klz ara 
..ı ~ahıtac.laıı Tünelle Br:o·&c-htna ('ı 

k Jınak ı .. tf"nlr .. e k ır nu:u ı.mbanıı 

.\aıuhtr ta rafın ıık .. I t u rnike~e ı;if 

ıııt·k aı.ıı htırıdır. Bö.\ le ya pthr .. • 
ıkln<·I. .'npı lınaı"'a ll(ÜJK·ii poetad ~ 

·' uknn (':kılalıitiı-. 

* ,,an•t,lıırtlan ntey\a ahrken dai 
nı:ı ba';ll~a ınu,terl bulunnl~dıfı 1'J :-
7U11Hllll trr<' ih etn1elldir. C Oylf' Juı. 

rt"kf"t r•dllir .. e nıe~ Y:l~ ı, tllkette .\-:ı· 

·ıılr fi,\ att~tn h~. be~ kuru, ek.5iğio•· 

:tltıı:.ık lnı~fını \ardır. 

* yaıtıı. 

yerlerd<'. kır ga,inolarında. sata. sMr 
ıncnlıı C'n pratik· ~ eıu, evde J•lt(f'llı 
;\aln1ı.tk 'e e r tbi gün, o ralara .gi 
denler lıt ı.,·f"ktlklerl ce.!anıa lıı ikW.~ t 

:-tini dlnleıucktlr. 

* l-;igara 1rcn ler o;;l;ara pa ketlerin\ 
klhrlt kutu larınt \t yanın ı' klbri1 
t;i,plerhıl birlkt l rme-lldl rl<'r. Bu, ktn . 

lli lcrinl kı~ıtıı ~balartJH ~akMak \(.'i ı 

':ıru ı>ara'tı 'ernıekten kurtarır. 

* li.ıt.dı ıılar i\'ln :oa~laruu kiiı;lilhnt· 

nJn tJa"iit bir l·olu de ıar arasını! \ 

..;ırK .. ıııı getlr lJ> «.\.ra ı> harflf'ri ku'
laınld ı #;'ı 7anıana-. ) etl,ntedlklerlı· -
.. uyh:'n1ektir. 

K ÖK JtAIU 

.oo . 601) TL kun mudafan e•tlğ eç!I. Lokanta vitrinler inde Jı-m~tı. daşları ortalığı te<kin elm•li• ÇQ- be gören asker takım takım da. 
evı;ler eırd . B unu üzer ne (Arkaıın ••r) Bunda o- soıu·a taın bir süklı· ıı~ıyorlpr. Di~·crlar k i: ,, Ritch

1
e ~ıln1ı~tı. A\'ustralya iJe Yeni ZC'·: 

T; .f\ t burl~rı çrkilıncyc baş!adı. yemek teşh i r net tçinde rütbeden :·ütbeye yük- 26 ik.incltt!'rlode. ~ani taarruı: lacdadan gelen parltk a.sk('r 

Halk d ağıtma birlikler• 

filen işe boşladı 
Şchri:ıı1zdcki Halk D.ıgıtma B' 

llklc:'r:nden b'rçot;u faaliyctlcriı 

dcvan1 etn1cklc ve ekserisi ~ahı- .. 
lc.rınll a:t nüfus tesbiti musmci 
slr.i bltirrrıiş bulunınaktadır. Bl 

Rusı r nalıklıo,·a nıuharf'bes: de· ~elen bir sıra subayından ba!"ka başladrktan ~ek:z gün sonra v•. ( Deıramı "'"• · "· ~u . 1 
de> -<>-

,Jcn bu borehtı ııcrcdeys~ kaı.a- r Soruyorlar ·. ...... edi lmiyecek blrı;ey değildi. Adamın sahslyc. _ _!._ ________________ _ 

r,ıcak drdı. ::\lütteflkler ~e(' ke:ıl- ~' f·ni belirtecek h 'çbir ~:r yoktu., ~ 1 x 1 
1 Lokanıa camek ılarında :yemek •!!~ ak J bcra.ber i}ı C'C B lık 10\'Bda- hiçbir şeye merak etmiyordu. a A g 

k İ .;il!z tuğayını \'C arka~ından p k d 1 te;;.tılrin'n mcmnuiyctine chıir ev- Golf oynan,ıyoı- b(;llıi;a çıkmak ~ 
~ra, SIZ s(}var sin[ Rus sol cenahı. e mez iye ge en velcc Şehir meclisi tarafından YC- h ] ' I t I • - .J. -'ti ı vl rilen \e tatbikı muayyeın bir ınUd- tan oş amnıyor . Pli op amı. - ... :Mat.. 
M.3 taerrL.--zn 8(>\•kctt .er d~ha ·on. YOC! ar yor. başka hl<; blr ne,·ı koıteksL 

1 
~ d bl k , ı - det ·çın tehir edUcn kartr dün ~a-

ra ngtLz or" _ ı...1S\l a r ısım •··· ""on .. unıerde ı•i)·a .... ado. te- yon tutmuyor, düııyad~ hiç b!r 
l 1 

t k - ı " bahtan ILbıren meriycte geçmi!;!· 
ı.•ra sı:.ı. kLıV\' l er e cenup '"' a- ınlı ,e hallo, ~a• bulntak, ka1a.- işe hu~u!ti ve canlı b!r alika Zamanı gelmedi mi? 

ı 'k :darc hc~·cli rci~lert dün !\' 

bahtac itibfrcn, dcfterlerile bl· 
tikte bağıt bulundukları kaza ta 
acıflik1crinc müracaatla. ten1n1uz \ 

1 
ı gu!':tos aylarına ait ekmek karıı. 

lt"rlni a~maia başlamı§lardır. r 
n ng-lltere ı ... tıh ... ahlt ~a11rın ı n aldı ,tı .,e r~fl l Jn .. Ykld t n h k,· bir u- k~rnelcr haz:ranın otuzuncu gi 

B 'r cephen;n başkuınan· n ~enldt>n btkllrdll;lne ,;bre, .1\. - nıa" du,ü r illemlJttek tl r . r:ü akşamına k;:dar halka daCH• 

i 1 
& t.ir. Bu memnuiyet, Belediye R f· · 

net • de Rııslı rın E rrı yanına 1 blilhk bir ('adde.le dli~li.rUln1li'! bir göstermiyordu. 
l•n'. Ru-•r bu çifte t~prruza isllği tftrafınd-n kaza aymakan1· 

' \• oT"' pıilra ketııe ' r;,•a. <'UMlanı bulınak ı • 
da lıgına. geç.en bir rda- . . ..._ .. R"fL"~ 'f•Kf' •' ı n1ı~ bulun'"caktır. Ag"'•r l~. llere \'t n1erlkan Jıarı• J"ıtıh "ıa1a.tınR. h udut yok ..... . ~ _.., ·"' ·' - ' ·' .- . ·r .. ..., 

h t h kkında hlkAvelcr 1 r'lccck karneler '.çin bu defa ih 

~· ; M ·lld ıc . tıklar na bir tamime blld'rilm-o 
:ı '• ma).:ır .~ "'"' gibi udrta ,an l";'I oldu Han;! 

tak\ .\
·e · ve f ddctic t.-tb:kı emredilmi!'jtir. 

ikınc C-jt'İn b;. ında, _ bakkala utranll,.a, .hangi toıı · Ögrendiglınıize göre. lokantac1lar 
ınır. aya ı · · tur YC" llrltan:o·a ı .. t111 .. allıtı da yakın- ~O\" \tl haherl~r bli ro .. u bi r ~f'." 11 elUı; 
fıkralar anlatmak ihtiyacı du~·u- da 7.lr \-e!ılne , a ... ı ı ola('ak tı r . 1 a -..ke ri \e :-.ı._, . ._.,. hiıdl .. f'1tr ha-hkıııda das olunan matbu mektuplar cı 
1 l{ lb k ı akl ga1etec·ler 1 birlik reis!crine ·veritmıı;:: ve btt'.."1\ l 
ur. a U mer 1 · ' Buna hJç "'ÜJ) l ll~ ctuıl\oru7 .. ~·li nk li ne:arettl~I bir tt bllğdf': c --\htta ft harıı 

o :ın • t~,f'k ordug-unıın nıevcudU tan('l.\l:l ba \ Urul.&a •Y•k1> ce\-a.· yemek da(ıtılan ve teşhir edilen 
7fJ b c ve R ıs ordu::-.unun mc\·cu· bı ~'Pt.\Or \e ın .. an, hu l"'arlı*a 

l 
yerlerle camekanlart bıızlu ,·e~-a 

du 90 b1nc ~""(lkseln11ştl. Prens :\1 n. KOZ g9re J""nat tdUen ~olt.luk kar boyat caml•rla kpa.tmak ~uretile 
r kof ,.,ı. l bin k:şillk U1r ku,·vetle -,ı.,ınlla. afalla3 ıp kah.)or. Yatet bu .en1r- ~·erı .e &elirccekl<'"rd:r. d U kan.ate \·ardı1 ·ır · - • içiıı '· opılmast gerekil bulunan n ı ı 

az z: man a · kimin ne ,·apınak kablllvttlnde ol- nu~klne-.inln tf' nı eHndtn toa r~ıhuı~'> 
ki R't l · · · hayattnda fıkra ,.e " · am •. le hepsine tar?! edilmiştir. 

1 "k r.c ı r n sab hı ik. kol ile ta- 1 blr do .. tuın bu ~oklutun o;;ırrını 1 c ll(' n·n duğunu bi l dlğlınlz g·Jhl t.ılnll.ll\t" ka· utduğunu blldi rl~·o r . 

trrura ect Prens :\lin<; ·kof bu se 1 hana rı.,!ltladı. )t eğe:r l 'rfa, ~tar~ 
ter trkcrı:nan lle Rddıküy ara!"ın- ı din. (1a7lontep gibi ('('nup n1ın-

Mensucat t · c ir :eri 
daha dönrr.edi ler 

h·"dito:t> arame.k c;ö!dc ~u Rr&mak · · ~ . . . dar \"t'r1len r•kkaın l a r t da. u nllhHU!j 'rebli~de "ıÖ) lend l ~I gibi, R u-5,\B,\"l _ T A K y i M 
~\b bır ·(ydır. . d~j;illt.. A ncak bu lı udul1u1 l'!ıtib;a- lkl a~·da. maktft ı• rd ct:eğlnl he~R ll f'l·, { r 

takal1t,r1ndıın pekıneı adı ile ,eh-
dtın garbc do?;ru y,,_K1endi. Fake, t 1 r!nıl7e kiilll~etll mtklal'laTda ha-

-~ n .. '!adı• ~ ağt g"f"hnekte \e bun-
23 ha,tran tarihinde lkt1<ı t Ve

kii'.('t\ıı\ .. d· veti tizerlne An\; araya 
ı=:den mcnı;uca.t [abr!katö,.leri he
nüz :::ehr'm:ze dönmcm~~1 {'rdi;. 

Yenl kumandı . ın ltıyatl~rt a- Jiıt, ınlittç rik lerl n ~ura.da burada bo· nll~ oltns~ıoa r11ıtınen .i\hno nların 
rı,:.;nda pipo :çnıck yardı. !<;kor,. cah:unal ~rı na hudut çl z'ıe ~.it·- ,;ör.,.t-k ! ~:'\rk <'e11he"'itnde bir .. cn e-~-ı tloltlur
y·ılt oldui:u c:ln hergl\n nıakul sn·A:-oı1·m·oL nıu": ' e <;ok trt <,·elin bir k ı o:- ge4,.•lmtl' 

Pabuç pahalı 

lar :oük~k rt)'atıar1a ına.hlCıt

~ular ara .. ında tak"ılm edUmekte 

lınl ·• 
Bunu hir okuTutnuz. bfldlri,,·or 

llaber aldığımıza göre bıı gö
rüşmeler sonunda, 'kolşy1ık1a ya-

'' ..,oru3or: pağı satın alamaya.. r brikalar:n 

nılkt(;lrda \·i~kl tçnlek1cn de ~eri 
durn1uyeırdu. az konu~uyordu, 
·y1 ,-emekten h0t'1anıyordu. Göze 
çarpacak hiçbir se,\' y&pmd?llağ.<1, 

rlain1a s'! k kaim ğa çalı. ıror

du. 

Sha ... toı,ot belki bugilu, Jl.elkl .\a-. nlnıaları bakıın ından harp ıu a klıı r l t
rın, belki :ı arı nda n tla :ı·a krn bir ıa- rln ln gertek te ıı ~ar~ı ldığı ,·e koku. 
ntanda di.l,f'<·tk. ı ~akat bura .. u11 or. "'unun ilerde çıka<'ağı llii,Unli lebllir. 
nıan larınd11.. ka1eh•rlndt'. t• \ lt>rinde k r.t- f'akat bhJük ~ a 11ıla r ın ~ar, ı ntı .. ı ~-a

r·ıı;; karı,. nüidara.a e<ten \ C a.)lardan - nıtıda kilf'rl de az ço" ın ll t ef'.,,...lr et
ı.e'rı. ,.01~ra ,ı-ünlt'rffı•nb€'rl en -:-lddetli 

1 
nıe.,I gibi• .\ hnan h ll r'Jl mlilklnc .. ı de 

htkuınl.-ra göj"ü., ~f'rt'r~k hf'r adın1 llarkotla \t" Lib~adM "iMr.,ıntılar ~a.

- Bu glıll ah~\trı,ın önü ah· 

1 

devlet otoriteleri \a!·af1r:dan ınU· 
nrunaı, ,."~t·ılarla nıaJtlfıt~·ula.r a- zah~rel göreceti gıb •. •rrak,·a b,>l
ra ınclJ. l'l-;olrlln1tktP olan bu tat-

1 

&eilnde m•l ,ı-.;atmak ~!em:yen r.ıu_,, 

B
alkanların her taratında ene'- lı •l":tl ..,u katıla111az nu acaba.·: tah!ıo·lln de sıkt kont-.11 tilht ~utu. 
'"' tüktııt>n ıtıti~;u~· nıaddtle- I , ______________ lacağt anlaşılmakta_ r. 

ı~.zın ü il'nr111a .. ı golf paııta· 

lon'lc hiki &ö!nlckten ib~ retti. 
kıc;ın üı.erlncle ütüııı.üz ve ytp. 
ranm;'" btr Uniforına bu:unurdu. 

topra.J(ı dli':'nıana ~·ok 1>J h •Jı)a \trt>H ıahnaktaa h.H.H kalnu~·ur. 

:;h a-;toııol garniıonu, hRrp tarihl"dt 

oindt•n hlrl 3:0akk~ıb..:hr. • Pabuc: pa. 
h-1h• .,ö7ii B4Uo.Jnl1trcfı.1ı. tanı ~·{'rlnl 

l11ıl nıu-:t ur, 

Ronıan) aUa .\ alnır a.ynkkabı Bl
ınak itin dı·tlJ, a.\akkabı taınlr f't
nıf"k fl·ln dı• \e"llki.l larttndır. Tanıir 

'r .. lk11...,1 bt•lr·ılly('' e ha-:' urnı11k .,ure

fflr ıtlıuır. 11tç khn .. t> "'f·nedr ııı·tf"'n 

(ıııl.t tanıir \e!t>l~R ı al11maI.. 

ll ulıc-ari tanda &Jahkabılano df"rl 
'e kü .. t·1e ile aliık..n ... ı kf''ilJmı'?tır. 1-fer 
kt'., \İ .. İÜ kUlllft ,o 11.ltı t.i ht.l A~iılkk&bL 

ııkaklard.ı nAhn ı;Uru1· 

tıı-,111uteo 4.luruhıııı~or 

\~unaıı !'tlantla hir a~akJ.i.ahına dk· 

re t11ktırmak lt;ln ilr hin drahınl 'rr· 
mck ütıınuhr. t''4kiıl ı ·n hu i .. ı•lli 

dr.thn\l~t, gorü1ünlil. ı : .. ktdt·ıı \t"nl 
hlr •:0-'.'1'-~abı :~oo ilı1. 500 tlrıthıni) c H. 
lıııırkrn hugıinkü cı_,athır 10 hin ı

h• Ll hin drtı h ınl araı.ındJttlır. Yani 
a-rtıı. ni .. 1)('11 ohı7 ınt .. ıııllr. 

Kıım,uların1171n halinr hakaı·ak O• 
hır uk pahu ·tan ,\·;ıı ı a ~ttkretınrınl.1 

1.lıınHlır. \ ~Jtkk.ı.hı. rl ku11111~sı111 nı<4ıl 

flt>ltrıltn hlrı olı ltı ~u ieln her tarar 
kundtıntı·ı ılUl,\dtnUe dcıhııu-:tıır. Y. e· 
, o~luıııl:t '"ni\~n :.ı<"ılan 'I\\ . ı ba .. kJt 
~ ,..\ ,.atarkPn kı-.ınrn \e\ıl t.ııu~ıuile 

ıilYakhahı .. ;4tmtla ba .. fı~a" dükk:ın 

ların bir ; .. tati .. tı~i ~ nı 1ıhtC'.tk olur..ı:ı 

konı-,u ııırınlf'ket1erln a_ğ.1ının uyu. 
ıu akıt;H k hir nrtlc·f'.\C ,,~rılı ru .. o
Itır. SER~'f.: 

i 
llcrkestıc·rı uz.sı,k;çşltktan oonra kıın

~e n tşJtemi,ycceji bir tarzda yavaşça: 
- Sc\·gill anne. ct:yc fısıldadı. benim 

kUc:ük do!ltum Colette hı'kk1ndak f~k· 
rl z r cdlr~ 

'.\taJaın Saviııiac son derecede has· 
&!I bir kadındı. Jicmcn ı.,1 anladı \'C 

ga et tatlı JJ!.r sesle cevap verd: 
- Çok lıo~. çok saf bir kızdır. Bu ,a

bah bı ... ın ı;<.cuklarla ba!ığa çıktı1ar. 

İh ~.>ar madam harareti~ genç kızı 
clhe b l'dı; 

nu çocuk her hrıusta n1ükem111<"1• 
dir. B r kere &Uzel, ~onra. .neıseli, iyi bir 
e\' k~rl!n • da ·1a r c isten_· ": B -r a: '.ln ben 

pansı:.ı: • nı kahva tt zamanı c\·:erıue 
it. ştın,, \·atant!ne ıkraın cd ·ecek bir 

t> \Ok diye Ü7..i.ı1Urken Colettc ortadan 
ı-.aybvlclu ... Biraz ~onra. 

Cok f'C'\.1{111 bahsM·e uzunuıadıya dP-
\ &t: t•tti \"(.' Cofette'lı ylpmıı o!dtı;";u 
p tala~ı., hıkilye y;nc. ortaya çıktı. 

Quı.Jr b r tarafa kı,nuşı ı:-iarken \~a ... 
'cnt ne ci g d-p roı,•tıncı .ın k 11 rt ıııtn 

an. a tturm-::~tu l k koca r ıamanın
aa bu genç kadın Perlgord'da otururdu. 
5 n1 ro:na ı.·ı Sc..,.ın tt t:c (·\lend:gln
cıenb rf Parlse yeı ~e~ 1 t' v· ientlnc 
Parl~tc ) a adı ı ı:ımcı.nları 1iT•n1azd1. 
l\•· !'!it Df' t:ın-.ımile uyı:nu:ştu. Fakat ara 
• ; a ke d ine Par;sten b·.hsedecek b;r 
rlı')ıJt bulun~a roenır.un oldu. Per'.,ord'dJ. 
k' ha}·atı h~ ve rl!'ğiSlk o;m k!a beraber 

Y;,.ı.zan~ Andrtı 

ne de o a E-akln ve yek na. •k idi. i. ._._ 
belle k:end:.Jine uzun uzun Pari~ten bah
.e•t ktc ... nr: a. ~ozü Co'.ctte·c g!'t rd: 

Klzınız ne kad::.r g:Uzeı:eşnıiş. cM"!
d B~.ı: ıln mili aade cderc-~nlz koc<ı.ma 
t:ır.ıtayınl· Rom•ncı olduğu için hPr E'

~ e p1erak eder. Eu zamantn ı:c· ç J:<ızln. 
r·nı h'ç tanınladıgındaı1 bahc;ediy1.1rctu . 
Colettc gibi bir genç kızı tanıma~ı, i · 
teı"m. tanı ın3r.asUc asri gen<·li~ı tem
s ı cd~yor. ~1addi ye manevi şekllde 
ter•eınlı: v~ dürü~t bir kız ... S1kılga~llı .. 
ğ:· o'n1»dıt1 ..,.ibl küstahlığı da hiç yok. 
Kendisin görmek. scyrı.:lınC'k Udeta hlr 
~t vkt r. ·rahsll~ııi reredc y<1ptı':' 

Evde okuttuk~ 'l' k çocu~uıı1uz 

o dui"u için .. yrılmak i~tenı('di!<. Ll:-an 
\ c taı-lh 1 bir kadrn h0cadRo ötrcnrll.. 
Tabi~'! 'e n1aten12tik !<rsmınr c.la kocain 
okuttu .. Bunu yapma G~ston·un peık 

ı-.oşuna ırderdi. 
- Olgunluk ımrn-anı verdi mi? 
Valcntire bu deı·ecr incelemrden ~i· 

ı ... rlennı şt .. 

A- ı;. YAL~JAS 

- ., -
Hayır, <lcdl. Bir gcıw k.z iç n dip

loma alm:k pek ele lüzumlu de~ll .. 
PenC"creden dı~arı bı· ktllflr, İhtiyar e\ 

~<-4hibe:ı.lle madHnl 53\·iniac konll.}a ko
r:ıı.p. dolair~·orlardr. B ı·i ~ınlatıyor, di· 

t·r' is dinli;>·or ve stylcl" en sözleri ta -
Oık cdt~·ordu. Blr .z !'Onra ayrıldtlar. 
i\lnclElnl de la c:uchı.ırdcric bu ~erer 
vaıentlnc·ın yanına geldi: 

- S'z hiçbir ·ey yen"'edi li Volent .c, 
h~~·dl benlnıle geliniz de s!zC' su nefı~ 
ka}'nıaklt pas.tadan ver ... ylın. Karnınız 
aı; d(•µ,i. mi'-' O dn ne dcıneh.~ ş·n1dl 
~ crs[r iz. !'OllrJ nk~aına pC'k rcmC'7,:Ü--. Z 

\'C.S:;elQ111."" 
Kaynı;: klı p~~ta b·.r bAhanc idı. Ciin

kli iki kadın :reınl'k udasınR glrd:klt·rı 
lıalde pa~t'l.nın Flmttne u,graıı-ıaclılar, 

bUsbütü ı ba~ka \'(' çok m('r·klı -..~ •lı.::r· 

C:<'n bah:>ctt.ler. 
iV 

- Valeı.t.ııociğinı, size söyliyecer.. 
çGk mühim bir ~c~· \·ar. s·zıcri ne k;ı

daı· f.C"vci:gimi bilirsiniı. Do~rusu siz; de 

bı.na hastalığıında çok iyi bakınıstınız. 

Yaptıklarınızı unutamam. Göstcrdiğ-niz 

itina ve alaka belki de hayattnıın kur
tu;ın~sır.a sebep olmu!jlur. 

Öyle tcv~zu göstermeyiniz, i~lı\ doğr 
rusu budur.. Bugiln ben de Coleth ... ln 
hayatta me:>ut o1!lla~ına. yarchın ederek 
~ız(• o1an m'.nnet borcumu ödey ceırı i m . 

v·aıar.tinc s:kılga.n b'r tavırla : 

- Fakat cu:ette hC LÜZ en ~ekiz ) a

ll'ndo . 
)..fad m de ta Guidl1arderlc h~kiın bir 

t-('s le: 
- Su~unuz .. dedi. C;lctt • koskoca. 

nıan ktz oldu. Beiki ~ize blraı yak'tstz 
göı'Ünccekt"r, ama kı7.t derhal r-\·lend!r· 
ıncniz doğru olur. Çünkü her 7.3111:-~n 
Löyln blr fır~al irs:ınııı k~r-;ı,11uı ('Jk. 
ınaz. Sa\•inlnc'l;s-r~o o~-u Andre ktzınr. 

za fı~ık .. 
Valcntine telıl:; lc;lnd cev;ıp \'e\'d 

.ı\.ndrc ıııi? FJk:ıt .ı\ drc lıtınüz 
kaç ya}t'"da~ ,'-\ııca.k ~·trrni ;k , ylrn1l tic: 
Ya v<-ır, :\" '"v:.._ . :\ın !l Yarabbl! Bü,h· 
~net.· d~·ıH·~Tk ~· ~ a C'\·lenen c;lftıe-rin 
me~ut o:duğu ~cr-.ctc :::&·ülınü:-;., 

B na !.ı<J 1 :1 ~ız, \"alent.nc B 

Pcr=gurd'da s!nıdiye kadar elit üç d~fa 
c:öp ('at•n':k ettim. ~·anı eıll Uç der~: 
Bütün bu zdi\'8('.ı3rttı oncık üç tanesi 
boı.u1 du. Benln1 yJ.ptı,tını lşll"r ~aranti
dir- ... ·,~, hM'.cl şüvhe nı' e<l:::or>unuz'! 

(." r"- var) 

26 HAZİKAN l~U 
CU~IA 

Al' 6 - G \in 177 - lfY~\r 52 
KC\Iİ 13ı;g - HAZİRAN 13 
Hicri l 3til - Canao:lydô.Aır 12 
V A K iT ZEV ALI E ZANI 
GÜNEŞ 5,341 8,(ö 
ÖGLE J3.l 7 4,:rı 
iKİ. ·ot 17,17 8,3~ 

AK AM 20.45 12,00 
YATSl 22.48 2,04 
İ~!S:>.K 3.09 6.Z4 

Yemek kokusu nası l 
g: derilir? 

~ \\urlarıındtuı Ptııdlkte BayJ\ 

~ 'Mıa l B-Olonur, nıektubonJ 1 

oturdu:lu '"ll)fiyenin dathj'\lı dan '·· 

1 

h i't;.Ct.tOJıılığındiJ'l hal.setttkh:n ıon'·1 

~ eın~k f}~)lrllcli,ı;: ı ~nltr Jtdtun l'' ı· 
~ t"":~k J.;oku .. u ~·t.3 ınJ> .. iudi~nd "'n "':1. 
"U.,\ t:"t • ...;) or ' e buaun git.:c-rll.mt' ·• 
t"" 1 r-~.1 'ıorn~·or. 

.!""" \ P lc«•rlıl>eitlz olduğunu a nJad • 

ğıtıı okururn, bu ağı r k E>klll:lrJ Jt'' 

ı retwet.:: i(•l ıı . ba h .. eltiği ıJöı.,tu _glhl l" 

1 

\ in i~1ne ponıpa ile ne filit 'e ııc cJ t' 
tll 

k-0lon'"' 'i ı ı.nuık gibi c:ok ı ı.ltıo r 
bi· 

1 
' t. buguu i\•ln ı•ek ına~rafh df>ğilı 

Jıı · 
IMil"' ı•ck b~il hir ta\~lyedc tıtı 

ııac~ı~ını: 

l ci ndc ilirke btthm.ıın k tl('uk bir )ıo J 
hı ~tarh at-f'\ote bir "'•"'t k ad3 r 1':•!· 

1 nahnıL. "'i irkt buharı " İti raııat!jıı c 

tlrn o ağır kokular ı l amaıaile ,ıdc~ 
rir. 



!G • 6 - Ot:! 
YATAN 

&.# l • ,_ . '. ........ -

Avrupada 
baltalama 
harekeli eri 

Baker mağazasında ihtikar l SiYASiTCMAl 

Belçikada bir A lman 
trenini devirdiler 

..-... .................. ._................_. ..... ~ ......--. 

Mahkeme kararda 
• 

ettı ısrar 
Eski kararı, Temyiz l~ he bozmasın a rağmen 
m a hkeme suçun o ğır ihtikôr olduguna kara r verdi 

ooz.mıı sebebı gostererelt bu kaı arı 

=:z 

Lavalin günlük 
siyaseti 

Tasen: M. H. :t.~ ı. 

R &\alin, AlınaııJ anın lıarhi kJı. 

lb Lıtnnıu .. ıııı 11~·11'taıı ıtı;ığıı r... 
t,.dıflnl,.1tlnıf etnıe11l, Atııertk"'1 , c 
lng-ilh: ı:au-tcleriııi kııplcre bindir· 
ml~llr. 

M lh\ er ordu.,u ileri ı.ıı.ıınlarile 

bllh '"'8 ( a1111ızo - "lıll Oıııer 

bozmu sa da lstanbu koru•ınıa. j 
mahkenıesı. bu satı ın mıllı korun
ma kanununun nıetın ı·e ı uhıına nıı •. 
h&hf olduğunu blldırcrck yüzde \Uz 

yırml -ekiz n sbetınde yapılm'.'lk ı 

Bıı gn1.•·tder dlJorlıır ki: d,8\111 
•uıııın lıuıli,t-l!"rlnc ı:-urc Jl,.ıın kul. 
lıını.\ or. l>cınokru .. ı lıuııfrnııı J>I~ ·•
""'' lılrıu ~ ıık,.l."lclijti 7.aınnn lt\\ • 

r1111 değl'itlı-nıl'i, nıerllmı a "°"UI 

ıııı .ı u c•nlışıııı':'lı. '.l'olıruk•ıııı diıo:tu
~ıııılı, 'hnı.tııı•olıııı ııu,ınck ıtzl'rl' 
olıluğuııu gorliııı·ı• B{•ıktıın 11<'•.kıı ı. 
nuıııların etcl.lnıııe yııpı'inıağı ıhı . 
lııı kıırlı lıııloııı':'Ltır. Zaten lıııanlar 
l•ıı lıtırhı kı.ı.z:ınııııı.r .. ıı Lıt\ al i<:lıı 
':'ııh,:ııı ~u~:ıııııık hı:ık \e iıııkfını 
~oktur.» 

lıuttına doğru J ıtnn~ıııuğıı dc,aııı c
ıll~ or. lııglll1.lcr, tutabildikleri "ol
lıını • ( ıqıuzzo - ~ldl Onıcr hattına 

lıııllli d, ha şurktu Jlulfaya geçidine 
kar~ı pek ~nkınlla bir ııılhH•r taar-

Ank ra 25 (Telefonla) .:;;.rndı-
yc k dar tiftiklerln kana\'lÇe balya
larla ihracı mccbıııi idi. Ancak dUnrıızıııııııı bıı;:lıyacağınu kıı' 'etle llıtl- .ra harbi h il Ye bunun memleketimiz. 

ııınl 'eri) otlar. Ancrık 1\lare';onl Rııııı-

tenen kAı ın her suı etle 'ı- her h

,.81cıe fahış bir kil.r z hm;; ctı o duğu· 

nu. bunun da ancak ıhtıkAr olnbıle

ceğıni ıleri ,:;Urerek esk. kaı eı ınd:ı I 
• . llzcrlndc \'ı1kt iktısadl tcsll'icrlnı goz mi'! in ıuı ıl taarruz. t..'«lf('eğınl kr,..tl- ,, U d b 

1 
. • ı ~ 

1 
ti 

vn n e u uııduran Tıcnret \ c {d e rcıııl ı orlar. ln'\lcn f,e tfrmek kahil ol. 1 rnr etmlştır 

6 a, ~ur~ılıınıııık cihette kolay olur. ı lG gOn sonra başlamak Uzcı·c jUttcn 
~lhdafnada ~iı11•yr !;ekilecek ~üı;lılk, maada diğer am'balajlaı·la da tiftik 
ck .. crl> a nıct;lıuli) et lçinıle l.nlntı:: ol
ıııuktır. 

\ııwrlkıı llııri<•l,H· ~aı.ırı llull, 
gaıı•tf't•ilerl knhul rtt.ijl'i '•raıhı, J.u. 
'alin l 'rıııt"U.' ı gozıı bağlı olarak l'ııkat ;eçeıı ~ıl mlhH~r ordu ... unıın 

mevk in 
çllın ı;tlr 

.\lııııııı) 11~ ıı ıe~llrn t-tınl~ e klW'ıu • hududa 'urdıktnn onrıı - il alfa~ a 
•pçJdloc doğru n:ı,..ıl taarruz. ~ttlg-inl ı 

ı.ııı~ onn:. O zaman Alman kunıan· 
dıuıı, Jngiliz t•enup cenahında ~idi 
Oıncr ile ~efrezeıı nru~ında 1'un etli 
bir 1ıınk gruııu toıılamıı: 'e bu ku,·. 
\•'il lnglllzlerc Ct'(lltCden taarruz e· 
d(•rkcıı. Uulra~a gc!;ldlnl cenuııtan 
dola';'nııı k mu ko;atlile ge>ldio doğu >:-1· ı 
ıııııllıı • doğru sc' kr.tnıı,u. Fakat o 
1 ııı11aıı ,..,lıli Onıer • Caııuzzo ınih\er 
orıhı .. ıınun rllııdıı bulunuyordu. Belki 
\l ure~al Honınıel bu defa da il,\ ol 
Jılauı kııllıınııcaktır. l'alnrz bu yeni 
1 R71~ ete gore, t•cnııııtan bir .kuşat-, 
1111

t ha rekctlnc önce bir 3-an11a ta ar. 
ruıııc ba~lı~ ııraktır. 

A 1 ma n 
uçakları 
Murmansk

1

ı 

bombaladıl or 

Pasifik harp 
Konsey· 

Toplantıdan 
sonra yapılacak 
görüşmeler 

Na.zılcr bır~·ok fabı·ıka:arın rııu· 
durlerlnf ışlcr•ndc. çıktırır.ı.; ar 

\"e ycrlertnc Alnıa ıı ınilteha ıı;J. ı 

ta.)ln etmişlcrdır 

cenubuııdok çevre. ı:c- liıf tmek Uz.ere General \\'a\ell 'ııı ırrdiı":ini \C hu ıulıııııın i!lteıllgi o 

ısnıı zıkredılıyor l\l CorçıJ Mü-
l\lnrsamıHruh &skcrı tc !s.crını, 

ı~tıhkfımı rı. ı bonıbalamışlardır 
Alman a\·crları 3 dlişman ta~. 

yare~! dilşllrınüşlerdır 

Dil~manın B n<>azı uzer ·e ) 'p· 
tı[;ı bır akında bazı hasarlar o. 

tur. 
Berlın, 2,j (A .\ ı D :-; H Ajan· 

~ına ll"kerl kayıı klsı dan bıldıı·ıımı,. 
tir: 

Şımııı Afı'ıl<a nıuhaıcbc meydanın
daki \'&Ziycte ;elinı!t", burada A\man. 
ltalyan kıtaıan l'lcııt hahndekl dUŞ· 

dafaa .:\"azırlıgını ötedcnbl'r 
esaı1lı 'az fest o arak teldkkl ettl
ğ.ndcn Ba vcktllıkten de s. rfınn_ 
zar ctnıcs. ııhtlmali v rdrr j 

Parlame ıo r:ok md kul b r \•r.. 

lıır u rran~ız ıııllletinlrı nnaııclerln
deıı. ııılllı ııılı~'r."cleriııılt•ıı, klrlttl. 
rlıııılt>n H• keııdı-.t için ıııııne'i ı.ı,\ -

ı vcıte buluıınıaktaclır Zira t • nıetlt•rlıı lıt'l'"lnl Alııı.ın)ıt~u ııe,. 
m.ııt reyı tÇ.n bir takrir hazır'anı. 

rıırt lt•':kll f'c'll':ıı hı•r -:e~ dt"n \ 11.rg-e• 
ını .. olauıi;'ıııı \c llitlnlıı ';'Ulı'I tr
' cct'lılııınil ı rlbt>lnıek iızer<· hu kn 

y.r Digcr ıaraflrn Cörçı. , r:uz. 
vclt'le yaptığı ş. lısi tcrnrı<. r cal 

ker: Çf•kf'<•cjl'ınJ "il,\ lrml~llr. 

den dl~~r bir kınıse larafındırn 1 ııırlı,K11 glrlıııılo:tir ki o ıla tnuııı 
idam. cdılttıc>k güç olacnğı ~in 1 ~ aıl.i lrnlııı ı ilı•ulç,. r-11kıııh';i 011111 her 

ı·ı·uıı,;ı , ,\Jnııtrı)ıırlnl.i ıtılanı kıtlı

jl'ımi hir c·ar~ hıılıııak lı1n,. hlr ıııı 

mebw;:ar bu nokta~·ı goıden uzak ı l'raııMı harp esirinin laclet.irıc kar 

O halde lrıg-1117.lcr 1\'ln tehlike cep
heııın •·cııuıı kı nıında 'e c-enahında
tlır. lhtJ~ ıı llarıııı bu ihtimale göre, 
i<adetıırJerıdirlrse tıuırruzn kar ııa. 
ıııl\a 

• 'e "'rıllunı • C'aııu:r.ı.o • ~idi 0-
ıııPt hattını ku ı bebeler de llalfıtya 
f;"t:çfılJndc l.la.' a~ııblllrlrr. 

hoı;u <'•'plıeıılnc gt>llıwe. :Sna~to· 
~olııa 111 ııhıırrtw ,\lıııanl.ır lt•hlndt" in. 
l~:ır ı•cıı ı or. Alııtanlar t.Ahmln et

tl~iııı[7 • 
'eçhlle nıU,.tııhkeru me' klln 

~rk 'e t•rıı ıı ıı c•cphclerlrıllekf tııarruz 
kıl.ıJıır • . 1111, ~lııııtJ ecıı1ıe,..iıılrı du!jınesl 
iı'erın. 1 erhest kalan kın' etlerle lal"h 

e l'lınişler \C ICı~ları daha ı;ok 
"•kı~ı .. 

< 
1 ıııuta hn~ıanıı,,fıudır. qu,. ı-•· 

~CICJA f • ' 
-.r. htZ)lkln Kehre do[;'Tu arttı-

~1111• J\afko") 11~ a göndcrllnıf'k lture 
atlııı 'e ı•ocuktarın "ehlrdcn çıka

r ldı~ırıı ıe Rıı .. kıtalannn Uıuıt .. ız 
ıııuı,aı eıııet gli~terdlklerlııl hnber 'e. 
riJ orJur. Bu lıauerlcr ~ha topolcla 
Ru, •ıılıdafaa .. ının ~rıııhlı!ını 'C 
111 ııı,u, eıııeun .. 01111 ermek llzere ul
dııjhıııu giı.ternıektc·dlr. 

Uoııeç rrıılıc lııılı· Alman ortlu .. u 
! 1 lııızlrıııı ı;lirııı llarkof doğu urıda 
tckrıır tıuırruı.ıı ha<:lıitnış \C iki ;ıın 
~liteıı "'" ıı~lııtılıtıı ııoıırn Rıı-. ı·cphc
~ıııııc hlr ;:cıllk nçını»n. mıııaHak .. ı. 
rııu~tıır. \iınıınlarırı llarkof • Cup. 
Jıııık ileııılr~ olu l!!tlko111etınde Doıı~ 
netırını u ma~a 'e Cupjank'a cloğnı 
bir kıı~atııııı taarı:uı.u ~apnııyu ça-
1.~t klıırı nnl:ı ılıJ ur. Alınanlar Har. 
kor - lllclgorod arn .. ıııda Ru~ <'eıı
lıe.,ını .ı ıtrıırlıtr'a. ltu ordu-.u artık 
Uon~ 'ıırk 'Rhlllııde tutunamaz. Xu
'!'lllılıııaı, l~·ln kı.,a hlr rh•at Japııtı)a 
111

"
1i>ur kalır. Hununla beraber Ma

reşal 'l lıııt•\'eııı.u, bir •J dan beri l>o
nrç '!'ıtrk ..ulıillnl l~·ı rııiıdafaa ebnl , 
.\lnıaıılurın nehri g~nwk için tek. 
rarl11.d ı klnr1 taarruzları .. iıııdh e kıt-
dıu ı ' · 

"''" çıkarıııı,tır. Rıı sebeple 
llnrkuı ıJ "' d ' 0

"'
11

'
1111 ıt ı\lnı1tnların af"fı~ı 

<·d•I ıhlzeıtnıck lcln nıııkahll taar. 
C"lll)U r 'llJtlllllM \ C l) 

oııeç boyunda ıııuaııııldıırı" ıııu'ka\cnırt> 
1 • ı C\am etıııe .. ı nıııtı 1 rıııeldi r. 

llorırt ııehrl, ku,, •tll 
~hı; hlr nı:ınfdlr Ru~ıa 'be &1.••lırıa .. ı 
ı ' r ıı mini• c aıı ııııırııi f..,Ufndc cd1- 1 • 

h ı r c~c doğru :ıre ,,., rlıııı, <ılurlnr. Ooneç hıı.,-u, 
'"tııılıı tekııııı ftu~ mü da fan \'a:r.h etı: 
rılrı ıııulınrulıısı ',. d~, a ııı ettlrll~ıc,..ı 
hııııu h:ığlıclır. :\lor al 'l lmo,:cnkv 
~tdııhırıııın taarru~ l"lıne. .. ı hh·ıırıdı 
:Sh ııstorıoı ıııtıdafa:ı!!ına '.'\ardım lçf • 
lııı lııarrııı ıııınafık olurd;ı, l'ııkat h: 
'•ıırlıııııaılıg1111 gôrc it 

1 tııa7"ıı Hoııeı· 'olunu• 61 ııs ar hiç ot. 
• • ., ırıaıılara kap lıtnıuınak ~orıırııladırlar f'" -

hıışıırıınııılfıırsa it 1 · .ger bıı nıı 
' a ıa soııru D 

lr. .\lınıııı taarru:r.Jar hl 011 P.ı.· 1 rdenhl~ h \ 11,\ ı•ı•ekiııılt·ıı llıı tar r u. 
t"nn 'a:r.IJ ete 

Lise bitirme imtihan· 

l•ılllılır •• Sahlt 
lf aıatrı lllcam 

ettUır 
Ç6rçil, Razwelt, Balllalll 
Ye Bali ile de g6rltıcık 

\'aşı.gton. 25 (AA) Huzvelt • 

Parıs, 25 CA A > - Kcndıl('r.nc 
1 polıs su u veren bazı ~ahı~! r Po. 

S$y'dekı :vrat Ford fabrikal.ırı mu 

rakıbı M Ratou'nun evırde bır a. 
raştırnıa ytpmışlar ve murakıbı 

beraber alarak avuşnıuşlardır Po 

h:; makamları bu s hte polısl rı 

bu:urduram~zlar A vnı zamanda -:ılık, lnıan~ ıı~-n ~iif"lii. ku\ \etli t-lı 
u cihet de sövleriyor ki Corr;ıl ı rıu1~11 l';'~ı .. ı ~ômlerıııf'l.;tlr. 

en f ğır h zmctleı·c rnğnıcn İnıpa., '·"'al. \lrııarı, a~ıı kur':'• olan hıı. 
rntcrlusa karşı olan tlmadı mıı- liı .. kiırlığıııı , c rcd:ıkiırlıklarını nıil-
lınfaza etmeğe mm•affak oımu · 
ıur ,.e bunu tıraf etmc>K laıım. 

dır. 1 
Londra. 25 CA A ) - Avrm ka. Berlln, 25 (A.A > - Alıran or· 

dularr başkum ... ndan ığıııın bıla1r
ulginc core. A:man savıış uc·ak .. r• 
dün Murman~k '"man ,.e şchrıne 

blrb:rııı· tak p eden dnl'( lar h • 
Jlr.rl~ hucum etili f era r Bomba
lar rıhtım üzerine ve limandan 
şehrin cenup kısmına ;: de 1 dc
mlryoluııti d~nliştiir. Atıl:"ı~ yan. 
tın bombalarlle lıOyuk yangını ~ 

çıktrılmıı:tır İkl:-cl hucumu mü
tcakıp Alman keJJlf uçakları de
miryolu te,ıslcrındc şiddetli b'r 
infilak n vuku buldu~unu ve bunu 
~·iıksck alevlerin takip ettlğ nl mll 
~ahcdc ctml:J1crlılr. Şehir billün 
gu~ kalın bir duman tabakEs:le 
örtUlil kalmıştır. L manın dış kls
mırda bulunnn deniz t&mlr atöl
yc'cr ndc birçok yangınlarıı: de
' nm ctU 1 gorU1müştUr. Stukalara 
rcf, kat eden Almnn nv uçakları 
7 sl İngiliz fpinde o'mak üzere 
ı ı dUşnınn uç ğırı dli..,iirıniisler
dlr. 

Çörçll görUşnıckrı de\·anı etmekte- şıddetlc araştırınak•adır 

mıını alelacele teşkil edilen taklp bıı • 
lıklerılc ı:eniş bir cephe Uzerlııde ko· 
,·aıamaktadır. Bu takip birlıkleı ı .sc
rl se~ yar mUfrezclcı der., ma töı lü Is· 
tıhklım kıtıılarından. topçudan Ye 
tanksn\·ar teşktllerl:ıdcn müı ekkcp
t ı Bu bııltlder hava kunetleı lndcl' 
de yard;m g<irmektcdlr Yapılan hızlı 
takıp saye•lnClc ı·icnt lınllnd('Jd dilş
manın başlıca kt11'\"etlerı yeniden ınu 
haıcheye nıechuı edilınış ve ciağıtıl· 
mı.ştıı. 

marasır.d;;ı bugün S.r Stafford 
Crlpps, l\I. Çorçll'in Lıbyayu dnır 
c>creyan C'dec k olan bu dan on· 
raki müzakcre'cre ·st rak etme~ 
.1 l'rC' tam zam~ıırnda geleccl!ı 

tarekf'rıln itıı;r.a .. ııun ikinci ;, ıldonu 
mil \l'sil~lle ,\·aııını fır. IRo~ leı: r 
t< rnn .. ıtııın ınukıııltles milli hl" ııı_, r 

kııbııl ettlj±"I 11111111·,·f kıymetlere kıır
':'ı "a.'gı g-b,terıııek ihtlyııı·mı bllr 
dtı,\ ıııadıı:-ını ortıı.ı u koyıııuşt ıır. 

cıır Pı:rıs. 25 (A.A.ı - Nnntc,, ır:~h· 
I'11l.11t \\I'llJlanı"l ~lı.li ıil'iındl 

ı·eplır.sl il:ıerlııdf'l>i ı .. tıılatlar o ':'r.
kllılf'ıllr J.;i l.a\Rl, Hıırhi ,\\r11p11ılA 

1.;rıpahllı>('l'k ilk fırtına ~hnu Yran 

Londra. 25 (A.A.) 

Cumhurreısı J\ meı ıka Bıı leşıl• Dev 
!etlen l!derlcrını Çörçıllc görüşmek 
azcıc Beyıız Snruya dın et C'lm\qtır. 

\'aş ngt.on, 2.5 (A A. I Heıs Ruz-
veıtın kfltıbı F:arly, bug!ın Pasifik 
hnrp mcclLsının topıantısından son· 
ra Çöıçıl ile Rcıs Ruzvcltın Lord Ila. 
lifaks \'e M. Hull lle görUşcceklerını 
süyl~ml.ş \'e Pasifik harp ıneclıslmn 

ö~le yemeğ'i sırasında da de\ anı ede
ceğiııl füh·e etmtştır. 

lığının tı-blığl: 
Salnt Nazaıı c'dekl düşman deniz. 

altı UsoU dil ı gece bomba tnn·arele· 
rlmlz tarafınd n taarruza uğranır~· 

tır. 

Av tayyare.crınıız dllşmıın tııyyare 
meydanları ilzerınrle ehenıınlyetll lıa

rclıetleı de buhıl'nıuşlurdır. 

Hiç blr tayynreın!z kaybôlnınnıış-
Ha\'a !'-:'lzır- tır 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
(H:ı'iı ı lnl'lde) »·« ırmadn liıyık o'mak iç n neler 

vcır. Sevk ve ldıı,. mevk !, ll•fc··- y pnııştı? 
ru· t ,ı. ıgınları nraııırda gör{i..; bcr- ikinci sa.} faınızdakl yazıyı oku
raklı mı k > betllğı iç n d ""ı t:ı . .} unc.ı anlayacaksınız ki bu senc-
raf tesc>bbiıı:(ı elinde tutrıo·•ı,ı.o:- r;ılln kırk durt yaşında olmakta:ı 
ve hfıdlse.ere dilce'! ğl 1 t kaıne·ı b~ka hiç bir meziyeti yoktur. As-
verlycr. ' kcrl h yatında h'ç bir fe\ kallıde· 

Garibi şurndn kı Fl. Hitl~r·ın 1 k giistcrnıeınlı:ı, .g(ıya lıarp yok
fütünlOg(i, buhranlı dak knd:ı h'z. muş ve bir grırıılzon kumandan. 
zat cllr'etll kararl:r a!m·k \"e ha. lıo;:rıı b r ı:ıra subayı giindcrııı
dlsclcrln akışına şahsan hız ve yormuş gibi keyfi surette sc~·ıl
kuvvct vermekle bereber birlııcl mi~ c;ck nws'u'llctl' bir ınC'vk'cl 
sınır ndanıl rı seçip etrafına top- gctlrilml tır. 
lıımn ı. onları kıskarmamRsr, ker- :-ıetlce mc:1dnncla ... 

rınde Fransız imik pBrtısi bıuasın.ı 
dün b r suıkasd yapılmı:ıtır Bina 
taınaınlle harap olınııstur. Saatli 
bır bombanı infllfıki netlc·cslııdl" 
ci\'ar bln~luı 11 biitUıı camları kı. 
rılmı~tır. inı:arca zayıat yoktur. 
Bu hfıd sc bir lı;ıfta lçıııdc Fransız 
halk partisi hına.arına karşı yapı
lrn üçüncü ulk, sdckr. Bundan 
e\·velkl suikasdler cannes \'e Nı· 
ort şch rlerınde yapılmıstı. 

Landr:;J. 25 (AA.) Hür }'ı·ao 
sızların Londr:ıd:ı çıkan Francc .. 
adırdakj i:azetes'nclC' .Llzl>on'dan 
~elen bir telgrııf göre Alrnsn ma. 
kamları tarafırdan P.ırlste iiç Fren_ 
sız fıllml uHımc mahkı'.'ım edil. 
mlş ve ayrıcıı yedi Frarsız iciam 
olunmustur. Bı; ~lıır 1937 yılında 

prcfe~ör Rf\·ct ttr·flndan kurulan 
antropolcji ıniıessescs'nc mensup· 
turlar. Arallirırda proıe~ör Lads
ki Dcbo'svlldc ve P crrc WaL 
to~·un bıılunclugu öğreııilml~tir. 
Bu Fran,,ızlnrın De Gaul'e'cü (aK· 

liyetlcrhıdcn dolayı mahk (1111 edil. 
m ·ş c.lduklıırı zrnredlllyor. 

Gizli anlaşma 

1 
z 1 ' Si iimlt ed!lciiğ nı s<iylcııı şıır. - r 

Tubı ukta alınan eslrlcı de 
Crlpps. mllzakercn burd n sonra !'l1tılıt lf'k ba~ııuı kalabilir. 

d ıhll ,·apı'acak celselerde ıkncl \'rya ---------------
olnı&k ilzeıe 26 mayıstanberl clo ge- tlçilr.cü gün icra edıl ccğıni ilfwc 5ubcşı teşkilôtı 
ı;:en t-~'>irlerin sayısı 56 bini geçmiş ctınısttr. 1 d 
tır. Dilşmanın tank kaybı !Oı>O den Muhafazakarlardan Slr John t) n;Q m On I 
fazladır. Tt)p 'e kamyon kaybı ise We:-dl w t\[ lnt-, bugi\n bır ten~~t İ tc bul vllayc>t•n<' bağlı kaz:ı 
heııüz tahmin cdllemıyecck derece- takriri vermi~t•r. S r Crlpps mu- lordan Vıll\yetc gelen haberlere dedir. ....alnız Ital ... ·anlar tnrnCıııdan 1 \"a dl \\' l\I lııc'den bıı.: k .. ~ " zakcrcr n " r gcire, ,. lfıyct ıçındeki buton oY-" .. J il'" "-6 ha7.''run kadar Şimal • .,.f- k sını~ 20 nza ı ta 

" " ka A' anı amara • • lcrdl Subaşı teşkilat , e ııeçirn ta -Ikııda 2• ,.c Akdunlzde r.s lıurillz la '" buluııaıı bu ı 
• .. .., rafından mu nm-., rnnmtanmış. Suba,:;rlar Ç.f r.şmaga U"n"'ı tahrı·ı> edlld ,.. ,.öz önünde tu- t k 1 · ı de cerA\ sıı edece" ini l d k ~ & .,. "' a r r ıızcr n ~. .. bııclamıı:I rdrr Bunlar bu un u ·-lıılıırsa Jn-<J z hB\'a kuı•veUcrlnln ı T Tk d de 1 hor " " 

a.• Ö) lemışt r. a r r e !arı kö,·Jer 11 bu yılki mahsullerı. uğradığı kayıp hakkında bir fikir . ,, 

k•· ri, kcndllerlııe vcrl!cn talimat 'e Msıl olabilir resmi İmparatorluk kuvv<>l'er hı a· yapılan ltarlfRt d lres ndc teı:b t 
Rerlln, ı:l ıA.A.) Yarı zaml gUçliikler'e dolu durumlnrdn edecek \'e vlli'ıJclc> gorderllmclı 

bir kaynaktan bildiriliyor: gösterdikleri kahr.nmıı.nl.ığa \'C me- üzere kazRlar:ı bildırcccklerdlr. 
.Novyork 'l'imes gıızetcsl Çörçı1 1- tanete kHşı takdırlerını bild rınc>k 

1 
.. • , • r 

le P-111':\'Clt erıı ında lhtllfıflar çıktı- :c bernbcr medl,:;, hPrb!n mcrl,ı•zll Onıversıtec'e d ıp.oma 
tıııı yazmaktadıl'. Bu mUşnhcde bun güdümıtnc karşr itimat besleme. • • . 
dnıı hır kaç gün C\"Vı?l Brrllndc !le- mektedir ie VZ I merOSlml 

rı ~llrtllen mUtal{laya tııınamllc uy· Corçll hlikiımctl. ma~·ıs rn40 ta· ünh·ersltcde diploma tevzii mc. 
gundııı Fllhnklk.• hund n blı kaç k tec;ekkiiliindenberl ılk defa . 0 - raslm ı O temmuz cuma günil ya_ 
&;"lln en er BNilnln mUtatAası ~1 

idi lıırak doğrudan doğruya bir ıtl- 1 pılact ktır Tören o gtln öğleden 
ki, Jnglllz .Başvekilinin \'tışlnı;tona mat ızlık tııkrtrl le kar ılasmış ı e\rvt:l saat ı ı de Rektör Cemil 
gitmek hususunda verdltl Ani kara· bu1uııuyor. Hüküınct t _rafl rları B !selin ı;Oyltyeceğ, b r nutukla 
rm amili Mareşal Rommeldir. rev. neticesi in M. Curçıl 1<'hlnc açılacaktır. Bu meres mde Maarıf 

:::ıntsl Alnıan Jraynaklnrındn be- ez:cl bir ekseri~·et noster ceğlııl Vekill Hasan Ali Y.uccl \'e d ger 
~an • edildiğini.' göı e, ·e,·york Ti- tnançlı bir ükünctlc tahmin C't· ileri gelenlerim z de hazır bulu· 
mes'ln bu yazı,ı Çoı çilin daha hare· mektedlrler. nacaklardır. 

1 kctinden cwel .şimal .Aftlkadakl du· Londra. 25 ( A.A.) - Parl~mcn- Y A11laP.ma açı a 1 rumun nıllttem<ler için ne !tadar d· ıo avı rndan beş mebu~ b11gu~ A· eni 
.. t \'erişs!z. olduğunu çnk iyi biliyordu. \'llm kamarssı rl) asetlne hukııme-Y11rDld Uk aa sonra' Berıln mehflllerinin şimdi merak tin miirrkabrs'ııl' dııhtl olarak,yıı-

fen ve edebiyof 

('ttiğl nokta şurlur: Arl'ba Çörçll A· 1 tr.klifi tacı ı C'deıı hir takrir Yaı an Zeyncphanım konağı ~ c • 
A\'llnı pı un 'dil 1 k merlksıian Jürni!iktcn ııonra <ıuretı verml!;Jercilr Bıı tı:ı a -

1 
rlne ~·ııpılııeıık olan yenı Fen vr İr:gil teren;n sükutu 1 Kl\111Ar851 87.ASının t~lıdlt!cıine •C· rlr' cöylc demektedir· Edebiyat faklilte'erl brll!llnln in. 

\"BP vt·rdlğl zsnılln işin lçln<l"n nasıl A\'am kamna·ı. harbin cevk • ::ı 
1 

tçın . ., mdtkı konfer~rs sc.lc.ı· 
m Q n j d Q !'" 0dded:1 j Y C r sıyrılmıya çnlışac:ıktır. \"C ldares bakınırrdan 'B~ıştveklle I nundıı n Reşitp:ışa caddesıne kad ~r 
Bel'lın, 2.'i ı A.~ ı tı-fa nı: , .. 

f okülfeleri 

dl!erlnc geıı·ş salfllılyctler verme. 
s d r 

S ~•nn sarsılmaz ltlmndını gm; erme- olan adanın istimlaki hu usur.nıı 1 l tol
. s d a ı ~.Va~t0p0 ~ mukave- "I \'C hrrbln gel!.şlm 1 

isinde hlik('ı. H;ııivcrsltc Rektörlüğü tnrafınd:m Çörçıt ile ?. o o a ı a. ın ıı ~ p • _, • ı: v 

A glo Sııkı:oıı memleketleri iç'p lan {;'izli anlaşmaların nçığ'a ,·ıınıl- met tarafından gcrC'kll ıtörtilcf'el: B lediycye miiraccıat yapılmı,,tır 
!Jlrb'rlnl tak'p ı'den fclfıketlerln ması karşmnd11 Ingllteıcnın sllk(lt.ı met •! diyor btlli.ın tedb rlerio talblkı tnkdirln· i Umlllkl On vers!te namma B • 

Libya cephe~!nln Britanya İm· baslıca sebebini bu imt"h9n np. ınuh:ıfaza etmesi Eerl.n mahrlllcrln· CBa-ıı ı incide) •<>• ıi<' keyıtsız sıırtsız vardım cde(•cj!t lcdll C' yapacaktır 
paratorluğu~un can danı rı o~du· ·çık göstc>rlyor Ang!o Saksonlar. de pek ma.n.daı· dde<lllmcktcdlr. Lon niş ölçüde yer almaııın sebep olnıllŞ· hU<"U!Unda BB~V('k"lin cm!n bu- ş b( fçiler zom 
cucu bi1ml;) en yoktur. Nltck m diin) ay:ı hiıklm olmağıı çrktıgı sı· dra. şlmdl•·c kadar Götenborg. pOE· t luıımıı~ını diler... er 

1 11 J UI". OU t d · ı Almanya, bu can damarını lehdıt rad dalma cür'et! ve m z yet teıı gazctc.cılnln heyecanlı neşriyatın. Berlln, 25 (AA.) Almbal~ .. ~-r • R auf Orbay b ir is e 1 er 
f,. n oravn Rommel !!ibi bır ııda. adamları. bli.vUk çapta ~ahslyetle- dan haberı· vokmu,s gibi <lavıanı'-·oı 

1 
b şl ndanlr"ının tc b • b il I 

.. ""' - • " an a :uma b • • Şclırlnılıdekl şer etç er. p ya_ mını "Önderdi. rl. akı cı ruhta k m<ıelerl v:zlfeyc \'e ne '-Ul•fımet, ne de matbuat bu . 
1 

"~tnhkcın me\"klı çı\ konuş ·na y aptı . 
.. .. ' ::swnstup ı nı..,, • !l:adıı toz. şeker olmadıgı lçın 'iC •• fn .. iltcre.Y<' gcl.nce hu ccplıcn rı 1 se •erkeı. nılıııta. kavuştuktan , on· neşrı ... ·atı tekzip etmek ,·evn do~ru-

1 
d • \lnııın ı•u111en lutaJıırının (Ba 

1 1 

"d ) C , 

1 

,_ 

• ., "' n s n e. • • • !t• nc: ı e =, bel fİ\ l tlarır.a zam yapı mnsı ··ıı-chenımlyctl ı. b r aralık o kada ra ölı;ıilerl clegışmlş. cı::kl r n nnc- 1 ğı. nıı kı~nıen olsun tanımnm11k, .rn· tnnn·ıızlar, ormanlarda ı·e c\·den c· " 
lvi ka\•nmı tır ki kendi ı:ıaolaı-ı· ler ,\'ıkılmıştır. Hatır • c giinülden, huut,tJ ... izli 'J!r palüın ıne,cudlyetlnl . şlıı.ıdnıı sonra ~urde otomobil. tren ve .tayyare·lım und Bckd ~eye mUraca.ıtt:a. 

"' ' ''c yapılan şiddetli saHı 1 rıin etml~· dC' sc~·nhat etmekle geldım. Ü<: bulunmuşlardır. nın mUdafaa ı için ayırdıgr mııh- \·araıılıktaıı hult'ı"karlıktan ibaret . k etmek zahnıctlne katıannııyor. yeni topl'ııl< ırnznnı;lım c 
1 

·alcı S , ti l lr d 
dut tcçh zatın bir kısmını :'\!ısıra ~lr sic:tcm makbul hnıc gt•lnılşt'r. I ın ar 1 hfll.lı•rdc hıınıı hayret ;dil eydır Londradayım . Bu mu c Gize. a• ı ar a ,. 

· . 1 ı ı i k din<' .\yıı ma • tir. kahrnınah\::n znrfındr biltı•ıı reı:nıl ve gayrlre - I 1 ld6 A 1 gor.dernıek ilıt'yncını duynıııs ve Fıkr re b~ch o ıı. 11 
I lfız·nı geldiği söylenmekte· Hu\' ku\"\'ctlerlııln bil • d I •. " d l:ll··ı ııük:ıbul •il D D f i u .. ~za '-" ı bl ı • k ·· · ··a ır v' mcmes 

1 
u •tınılar • mı a rc•erı gez .m. uuy e r 'h rckctlıı ıığır risk•ıı deri eacn. l'lc oprnc~ en • z c c llteıcnln ,\vnıpayo lhıırct et. Ye şiddetle yaptıkları 

1 
u • ı d ..ı. ı s l 

·· • b ık· , 
1 

dir Tnı; Tnkcrmaıı ya- ve• mUzahrrct ~ördüm ve bug ı 11 Temmuz n u.a Guze ana • ı;:oze nlmaktı::;ı "ckinmcml tir. m"ı:: ulh.·ct odamı u 1 n cm C- d 1. elde t'"ılen mal"mnt 111· h .~ cenup bovıınea • h ı ı ,,. 

.. ..., lfğ a 
1 

" " " n "
11 

• • d tlc go·terUcn bu hal bir tc\ ecc.ı - lar Akadem sn n 60 ıncı yıru0-Wa,·cı adınd bir çöl kahramanı ketle nıenküp b 'r hale gelmiş, her .net 
1 

kUçllk nıllletlcrln htirı·ıyetı. kınınd:ılct mcvzlleı le ;\'ıkolnyc\ ko o. d 1 

'I dl b cllter n 
11 

• •bekeslni Jıe· ten ibarelt r. Yanımdfl kiıtlp erim mııniı kutlamıcaktır Kut ama tu. 
Pey a o muş 'e bu az asker ve c:e~ e evet c>fena nı yen. na za '"' Jı k ku hırlsttvanl k medeni- ı d ki üdafaa • teçhl U h k 1 t 

.. ı başıncl·kl'e insan u u · • ayların 8 
m \'~r. onları~, bu .Yen• radvo mcr· r!.'niııdcn zoııra Devlet Kon.:erva. za n nr a •,r varat:ırak n. ı;:ore cerbct veren. ş · · 

1 
nlar n refııhı k!n "arpı"· t ~ " g liz ılı t 1 

• k , ab t 'ikl"· ''eti ve n 
8 

"' ., def tutmuş ur. dB dU• k ı ı d' bö•·l" b r mucs- tu rı sanatkarlaı ınır temsil ede· m e n n SC\l:lllsl ol mu tur. rh rnhat uy ·usunu ' • '4 • d 1. buı dan e\·vcı !ılpı:an ld- H rkofun cenup doğusun . ,.- ·ez r. gez ım ve ·' <' 1 

!arının n~ticeleri 
Hnz ran dene tde )apılsn lls 

b tlrmc lnıtıharlarının neticeleri 
bel: clnım;tur. 2258 son sı. ıf ta_ 
lcbclcrlnden 1570 1 bu lmtlhanla
rn g.rm .. ve bunl rdan 7 ı O u mu. 
v, ffak o nıustur. Geçen seneki ta
lebelerden de 26:i kişi lise bitirme 
nıtlh rlarırıı iştirak cdNek 183 O 
sına\•lıırını bao:arı il verm 'ştır. 
Bu suretle 393 talebe ol~unluk 
imi hanlarına ı:ırmek hakkını kn-

Son h ı h · · , • ·ı.al adıın1 el tığınıı 8 1 

d ımesınl he· sesenin mEmleketlmlzde de kuru - celderı Antlgone piye 1 scyredi'C'· ra cep (' ıı e em mı) eti g t- lerlnl bc.zmn,ı. an u~ • 1 . kArlrl\tnn ba,ka bit· şey m n ,...ruplannın yolr e 1 
29 

hazf. 

1 

ilik kt' 
t kçe arttı.r.ı h 1d" \\'n\'el ,A ...... nda ıır dialıırın r ;ı;a 0 uz ma ını cand n temcnn c 1 ec• · r. 

"" '- ·• n. .. ., .- üshinde t -;ınm• o'.mnd•i>ı, bu suı etle lnsıllz millctın1; def tutan blr ~.ııu ı uzum -

1 oıu- bir c • k ld • ı ı H bo b " o0 kt,.ıır Buı·ad insanlar tıkbıı c cm· ---------------cpııeyc a ırı.mış ve L b- ·'nlerlknda Pcar rır ur as- kl .... d m etıne t" 

.·ı •• anlatılmış olnca ır. randanbe.-. e\'a 1 i\f h reoe ~a f k • h Ik k •• •• >anm mukndde,al< (iç Cu lnghom. kmmdnn , 0 ., btotOn bu "•'"den Volkof btilgo,ınd< ç"-rllml• o an n 'yetlc b>k<yodn" u n - a iT a a Om U T larıı bırakılmıştır. Bunlardan lk si adamlar temizler ınl • sözllnti e !r. Molotofun hiç blı şey lfııdc etml- d"~mana ı,arRı muvtıtfııkıyetll ve halarırdak' bazı muv.ıffk kl~·ct diz_ 

arnııştır. 

İhale edi'en yollar 

kara v dcnı"zl"re h" ·ım olan ki 1 1 t'dad h b '-'c:ı ve Ustcllk bolş.,.vık lhl!Ui.linln ~ .,, b'. tıııııfa bırak.- 1 kını·! "eçlei olar:ık telfık ·i c • .... " .,"cm•Y<'ll~ fclfıket P ı 3 
a er " k ı ı f t' uharebeleı· ıı " ,.. 1 d kardeş. üçünciisll de ayt i rdlı bir veren Gc eral Mıık Arthur. Anı - prenslpleılnc s~ ırr > r su·e eragat! ~:c:ı~ ı~l>irsa Doğu cephe.sinin diğer yorlllr. Hıılkır. ausırıı lııf n uy-

h,ava kumandanıydı. 1 glllz mille· ral Kin" g lıi daınlnr srımmıştır ihtiyar edr.ıı blr kll.ğıt ııarçaınnı im- ~ sıııılıırnıdsıı dikkate değeı· lıan:ıkct ııın ı nıc' :-lıdir. ' 
t. bu üç Cunl11gham'ın b r arayıı J,lb,·o,. fclnkell. belki de Wn·cl'ln za etınP-k için Londrayn ı;-ıtınediğı a- lt.'; e clnlr verilecek haber yoktur i ngllizler. hilkiımet \'C' hilküm. ı;elme lndt'n aclet • bir U,;llr, b·ı· . ı <'beo ola "İkaı-dır. Bıı ttibarlR bnlşc\•lklerl şark ) Buraya g'ı'· d l ba"•lrdrr YC' kcndıler"n. 

ti ş bnsınQ cıı'lırı mnsınıı s - .,. k 1 !'ltokholnı, 25 rA./ı.. ıu nrıra s 
afson bekleml t'ıı·. "' c ' ·ı ı l'cphcJınde sonuna ııt ıır ı;:arrışnııya ı·ır m eenııbunıı den cmı'ıı blılunmsktndırlıır ... cak \'C Sır 5tt reor,. .r pps il e - il l r d il len hııbcrleı (l ı;iSre. ' 1 d bl 

Gereral Cuııl ghnm bll i in al- rafı dakl tcıık 'lcl'rr! kuvv tle dl · tc<jvik için Çiırç ıırıı ın tın ,·cı· en iki Sovv<-t Rlayı ç karılmıştı~. Bıın- Büvlik c çlmlz dUn Lordrıı a r 
tıntlan knlkamıyurak lng.llz tıı. ı·eccktlr. lmtlyuzlar.ı ılıılr glz.lı bir anlaşrocı tar kll\·~·etle korunan b!r kat le 'ıı· oğ:(' . z yafctl ,•ermlşt r. Bu z ~·n-
orruzunu nıask:ı.rayn "C\'·.rınec \•c t b I· !.ştcn gcçrnlı: oL 1 me,·cul olduğu esRsen tahmlııc<lılıııek sıtaslle ı: fkas llnın.nlııı·ındıı"rl b ı in- fctlc guzidc zr\·at hıızır bulun-

" Fnka ne 
0 ı; k d dn , ı te idi. Zafer r'de edıldlğl takdlıdt • 

Çörçll' 
11 

kuvvet muvazenesine n cak mı? Bu n ar a m 'c b deıı <"rtlrllnılşlerdlr. muııtur. b 
ka k t m • h:· ... t C'ldcn kaAtıktan 1 bolşcvlklere 1Jicena a.nc bir mill<l· .. 1 tc n ~ '" . 

0

' •ya koyduğu eıfr'etll •ddl ıeç '" " K•Y• topçu•u•un şldd<« 8 ' ' • lh k 
r ıkb nll •ı bo a <>ıkarırca d hn m - k lkrııal sarl &rı al-' fat \'adedılıyoıdu. F ilhnklka Lon- . 1 rı 'ıılnız kıt dosta ve Sinferepol den raç no ta-

.. • !>Onra bugun lı dranı" 'tolotofun bUtiln tstedikleıinl ratrmt-n ~o,·vet müfı eze e ı · ı ·· d dik 
hrrp de\ am derken deglştirllmls tında Ltb ·a felaketini tam r cl· ı " .. . •a ılmal tadır Bu ı e rava çıkmı~·a değ'll. nvrı zamaııria larınn Uratlc !ak~ :ı: .. ~ er gon i~r 1 -GLımu U) u trctuarmı te\ ~ J ve L b.} adak! .ek zlncl ordunun mcğc imk! bulunacak mı? kabul ettığı nnı Uş A ' • k, ş • . . Alnı rı mcn:ıleı 1 gc· ı lerı sırııd yayın atı an geç n-

65"n G t 'L· ı k k 1 bol..,.\•iklenı· bUt n \"rupn no ·t sını llcrlcnıl;ı; c 'c a dd uı arp şnıalıır de,·am et ~. U< epe - &•Y< .. •i• yo u b•,ma Gene" 1 l!ltcb;e •d•nda bir S md ık bu nk'• hok ·md, P ,-
1 

ki , ,,,. rllori•dr ba"' noktalm "aşm•tı> mu du • " ' . ' -
l Q"68 Mezbah • S 1 htaraga .} o-ı kumanda ı;:etlrllm "tir nikbin olmsğa lmkiın voktur kontrolleri ııltına a aca urı ma 'affak olmu,h.ı.rdır Almanlar Feo- m•kte bu urıu~ ord11. 
u lıl35'1 1 ray• ıh le cdılm şt r. Bu klfınanda• kimtlı" Bu J.a~hrı AhtMt F.nıııı ı·ALM.\!\ nı lfade etmez. 

tevziatı 
( B:ı ı l iı11•ide) :. 

Kcinıurler için Üskudar, Kadı
klıy \'C' İstanbul ıiemtinde Uç e a" 
depo bulu!'I cak \'(' n} nl·R tiılı dc>
J><)lar d ı vueude gct r• c.ccktır. Ko
mUr te\ zı s ıı ı e:ı lüldc ba la"a
cnk \'l' 15 ılktcı:r,nde son ver le
ccktır. Köınurl< r bir defoda 'l' 
toplan ol.ı <tk fn~r halka verile· 
e ktır. Kuınuı lcrın stok ~d lmr 
1 1 temmuz so .unda n hnycUeıt<'
eek , c tevzi. t b~ adı~ı z3man han 

ı SC'ıntc hang• :::-U'l kon" r dağıtı
l ı 1 •ir 
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~6 _ 6 - nıı 
VATAN 

v • • 
NEViN HASAN CEViZ YAGI • 

liüneşin ve dcnizm saf ve yakıcı gtizelliklerini cildin derinliklerine nüfuzunu temin ile sıhhat ve haya~ fışkıran tunç gibi esmer ve cazibi ruh 
bir renge tahvil ettirir. HASAN DEPOSU lle ŞUBELERiNDE ŞiŞESi 50 BÜYÜK 75 Kuruş. 

ipek ve mensucat 

beyannameleri 
ipek ve rneı--.sucat san:.ıyii doku 4 

na c\'leri ve bu işle i$1.i~l eden
ler tarafından verilmiş ol~n sto~ 
beyannameleri, Maliye hesap kon. 
trolörlerl tarafından kontrol edil
mektedir. 

Keçi kırı satışları 
PLya.s'ldaki çuval nokEanlı&:ı-nı 

.ın1rınek ltin bazı Aı.ns.dolu ahcıla
ı·t şehrimize gelerek keçi krtı al
mağa başlamışlardır. 

Bunlarda.o, cuval, kolan. telil 
Yi:lpılacaktır. Alıcılar kırkım ci11s 
~.,.;1 kıllarını 160 - 170, tabak 
mallarını ise 80 _ 85 kuruş üze
r'.nden ~1maktaclır1ar. 

laşe beyannameleri 
(Bit·' 1 h~idf.) 

rildı~ı h41ilde elAı. l>E"yanna.me vermi
yen kim eler bulUYlduğu gMUlmekte
d:r Henüz vermemiş olanların beyan
nameleri 26.6.912 akşamına kadar 
kabul edilPCekUr. Bu tarihten sonra 
(dı~ardan gelenler m\lStesna) hiç bir 
b€>yanname kabul edHmiyecektlr. 

3 - Leyli okul. çocuk yuvası, hU· 

ta.ne ve hapt-cıane gibi nıüe!!Seseler nU. 
muneal gönderileı:ı bordroları derhal 
tanzim ederek keıı..a ıaı:ıe şefliklerin .. 
den karnelerini te~im almalıdırlar. 

Bu bırliklere gireeek a~alar ~un· 

!ardır: 

Al Hastane birliklerine: 
lstanbnkta ikametglhı olmayıp 

ha.stanr~·l da.imi aurf'Jtte ikametgA.h 
itUh· z eden memur \le mü.et.ahdem
lerle. yine tksmetgllu Ietanbulda ol
mıyaı·ak halen haltta olarak yatan
lar. 

Bl Mektep birliklerine: 

Feci hir cinayet 
(8 .. , ı ı..-ıde) X 

mek üze-re Tepl"ba11ı caddeR'uldl"tı ge· 
Ç"erierken, k1tr'1 kaldırımdil'l, yine 
Beyog-ıuna ze\'k ve safa i<:in çıkmı~ 
olan Hıfzırrahman motörU kaptanı 
Omcr ile Nurı it.kabile rnaı·ur Ziya 

adında iki kişi He Juır.,ıla~mışlar. Z. i· ı 
ya, Hüseyin adındaki gence ı,:Uphe u· 
;yandrrrr hır surette sataşmış. onun 
namus ve l}ereftnl tahrik edici sOz· 

ter sıöylemlı,, ıbunun Uzerine HUMyin 1 
bu;ağını çekerek Ziyaya. hUcunı et· 
mi~tir. J~in bu ~ekle ~rdı~ni gören 
dij'er arkada.,,ları da bı~aklarınR ~a. 

rılarBk ortaya At•lmışlar Ye Tepebaıı.ı c,Jd •• 1 lla t [ 
• Y ~ an ~ae - rp e za e· 

caddesi kanır bıçaklı bır vahşet .~ah· rin ö-cmlı amillerinden b ' ri· Elin 
ne.si haline gelmiı,tir. · . 2 T r•I· ola•a ·· ı·· ' ·· . . ıçı. - (' , . ,., nus u mu!l&-
Zıya ıle Mehmet. lIUsevlnin Uze· ı ş k 3 T ht d • mere· a .., . - a a veya c-, 

rine hUCum edert-k boynuna bıc:akl:ı mirdendlr ama tatlıı:ıı da yapılır-! 
\·urmalarından Htl.!eYin tehlikeli Ye 4 Huzme· N. 5 s· · - , ışanc. - •r 
ağır 11urettc gtrtlağmdan yaralanmıı,~: Türk unvanı· E•rl 6 B . 1· t. \' k j • " · - ıı nev 
•r. a aya yeti.fen Polis memurları ecza maddeleri. 7 - Bir hastalık. 
ta.rafından kavga örtba.!ı .edtllT'k~n. l s _ PraLk; ... e kadar. g _ Gel· 
su<;lu Zlya Katnmpa...~ i!ôıtıkl"metine vur Tool 10 B ·· ··ki . 
d 

ı · . ama. - uvn er. 
ofru kaçmı~tır. Bu sırada yetişen Bir nota 11 s· t a·· h 
imdadı !ıhhl otomoblliıi.c bindirilen 1 ·an· B· h-I ır r 

0 
a; ır !Y-

' • •T fl C' r. 
yara.lı Hüseyin. aklığı derin yara . . 
Ye akıttı~ı fAz)a kan yUzUnden oto- , Yukarıdan aşı:tgıya: 1 - Reçı-
moblkle ötm~tUr. Suçlulardan Meh· nalı siyah blr m~de· İrat. 2 -

met hldl.!e ytrin<.le, ve diğer_ suçtu il Büyük: ' Bahçıvan 
Zıya, et"tesl ,c:abah Yemişle bır mo. 3 _ E..;>ya i Bağışlama; 

törün içınde yakalanmışlardır. Zl· 1 4 K cak· BI 1 t ıt u usu. u , r nev aş . 
yanın motöre girıp !4&klanmadan ön- . . 
ce dentu .attığı ka.nh elbise kendi·' 5 -· Bır peygamber: Gel~r. 6 -

inin yakalanmasın& yardım etmi~· ı Al1 ı di.iı ıçi boş tekn('. 7 - Pek 
tir. ufak. 8 - Bir nevi yapılar. 9 -

Dlin. sorgu hi.kimllkinde verdikleri 1 Bir nida; Ke,.di idd'asını tesl'm 
iCadede h-mı d 1 ettirme. 10 - Bir nida; İlletler; 

·rürkiye iŞ Bankası 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikrami';le plaııı ...,, arını tanıma ık arını, I . . 

Fi kır. 1 l - Kuru soğuk: B•r no· 
bunu "ttrhotluk yüzünden yapltkla- ı . 1'.EŞIDELER: '! Şnba t, 4 Mayıs, S A:U'-

ta: Bır sa.yı 
rını ve ne )"Aptıklarn1 r bilmedikleri· j . ·~ . 2 lklndte,rln t:arihleriiDde yap&J.ır 

.. • DUNKI BUL'IACANIN HALLI • E' ro 
ni soyleml~lerdir. Her lkiıı:i de tevkif 194 .... l.KRA.\IIY ......... ı 
edHmhıtir Soldan sağa: 1 Rivayet: lias. ı adet 2000 liralık= 2000,- lir& 4.0 > 100 > = (('()(), _ 

.3 doktoru Olen HWieyinin ce· > 7:SO > = l~O.- > 
vanc. 4 - Niza. 5 - S':'za; La; 

sedınl nıuayene ederek, fazla kan za.. > 500 > - 1500.- > 

50 

200 

> 

> 
At. 6 - Et; Neriman. 7 - Tc; 

10 yi etmekten \'efat ettiği hakkında ~ > 250 > = 2500,- > 200 > 

> = 2.;00, -

> 

10 > = aooo.-

> 

• 

t 
'ı 

Ist.Anbulda lkametgıllu olmıyarak 
leyh okulu daim1 ~urette tkametgi.h 
ittlhı:ız rd•n bek~r leylt talebe ile ay. 
ni vaziyette bulunan memur ve müa
l8hdemler 

CJ Haplsane birliklerine: 

Adl!~·e 2 - Jıave: EO'°nı. 3 - Yer: D _ l3
2 

> 1000 > = 3000,- > 

Ece; Asır. 8 - Kure; Edat. 9 

raporile defnine ruhsat vermi~tir. ";:============================~~ Alnı (Urla); Alcb (bela). 10 -ı 
7 

Merhale; t~c. 11 - Armut; Kı · Hapi~ ohtrak yatan bilOmum mah. 
pu51arla. hap!1thaneyi ikametgih ita 
ti haz edeÔ memur ve müstahdemler, 

Dl Çocuk yuvuı birliklerine: 
·y11\'·ay1 ik1'metgth ıttthaz eden bl· 

hiınum çocuklarla lstanbulda ikamet· 
G:Ahı olmıyarşk )'livada 
mur \'e mUı"tahdemler 

lar. 

çalı.'jan me~ 

kaydolunur-

1 - A. B. C. O. f:kr~ıarında gös· 
t"rilen yerlerde çalışıp ta tkamctg&hı 
lstanbulda bulunan bilOrnum memur 
ve mll!ıtahdemlerle leyli talebeler bu 
birlikltıre ithal cdilmlyerek lkamet
gAJı.larındaki birliklerine kaydolur.a· 

Beyoğlu Halkevin:n Ak. 

Umumi toplanlJS1 Yukarıdan aşağıy.: 1 - Riya-

BeycC"lu Halkcvindcn: ~t; Ama. 2 - tıc; Ett-klcr. 3 -
. • Var: U. R R M.; 4 - A\·: Na· 

Halkevlmlzın ~m~mı toplantısı 1 rcruhu. 5 _ Yedi: Ece: AL 6 _ 
30 .6 942 salı ~unü saat 18 del İz· Re' Al. 7 _Tevali; Elek. 8 _ 
Ev:m·zln Tepcbaşındakı merkez D• A d 9 H A b" · 

1 
. . a: ma e. - ane; sa ı. 

bırA'lında yapı acaktır. Halkcvımız lO _ A r. €': Anıt: Sa. l l _ Sı; Ot; 
tZblarv.ıın le$riflerini rica ederiz. 

Tek. ·------.. 25 HA.ZiRAN 1942 
1 5,22 

10-0 
caklardır. 

.'l Birlik idare hevetlerile halkın 100 
\·e yukard\ iEml ı;;-eç;n mile~se.satın 100 
hu maddE".ler hükümlerine göre harca 1 100 

Sterlin 
DQlar 
Pezeta 
iFvl(re (raıı~ı 
1. ve(' kronu 

130,70 
12,89 
30,70 
31.16 

HADEME 
ARANIYOR 

ket etmeleri tebliğ olunur. ESHAM ve TAHVİLAT 
Anıdolu D•m·ryolu l \'C il 51.50 

Gl. Ritchie kimdir ? Anadolu dem ryolu Müm.,sil 52.65 
(Bft~ı ~incide) -()- ı ~nado1u Demiryolu "~ 60 30.75 

.ı: 

"\fathaanıızda c:ah,tırllnıak lia 

7.tre iki haı1t"me:y~ lhti)-8(' \ara 

dır ... \likadarların p~et.6nlt.e 

müraraaı etme"'I. 

Devlet DemiryoHarı ilanlar ı 

~fuhan1mf"n bt>del: :lOOO lira olan 
Uzerf' lınal ettirl lec('k 10000 klirPğin 

gUnU :<ıaat 15.30 d<\ Ankarada idare 
Komisyonca yapıtacaktıı 

\"e Har:ı ldart' tn1·afnıtJ'\r: Vt>rlln1ek 
açık eksiltmes! 9 i IP--12 pPrşen1b<" 

binasında toplanAn :\{erkez O uncu 

Bu l~e ginııck iflley<"nl<'rin 22::ı liralık muvakkat teminat tlP kanu:ıun 
tayin ettiği veHikeları ve lt>kllflerinl hamilen aynı gün nıuayyen r.aa.tc 
kadar adı ı:e1;en konıisyon rrisllğtnde bulunmaları li\.zın1dır. 

Şartnaıne~er pare~ız olarak J\ nkarada ı..ıalzeme d •ireRlnde, Hay-
daı-paşada. Tesellüm ,.e Sevk şenigindc görUl(.Oilir. (683!J) 

Da vat 
EminO, ü Halkevlı den 
Ev·m z Kütuph..ı.ııc ve Yayın 

A • "k 
rs ·:-r.ı. 'I '---- şleri 

UBEYE DAVF.T 

l 
şubcsilc TC'ı11sil ~ubC' i 29 ' 6 1042 
pazartesi gi.inü fa ı 17.30 d umu- B<'yoı;,.u 'ı'cru A •'-<' ·lik ıubcs.n· 
mi toplantı':.rını yap[;C'Rklaı ından den: 
bu şubelerl' kayıtlı azatorın o gün S. 8. muamele mc;ııuru T ... tyoz 
,.e ~?&ttc lrı:ııı~rvı. f" fc ri{Itrt rlca , oğ:u Arşak Y ~ preın (198:l) in acc-
olunur. le şubc~ye rnüraca;.tı . (9282) ----

rııC'mlckellerlnc gltm·şu. 16 ay· 

dor Liby•da dögü~en zorlu lrgL" cu·· mhur·ıyet Merk z Ba kas' 
l'z 11la~·ları İngiltercye iade edil- ~ 
miştt. Bunların yerine hep çölün • 
acemisi olrn asker ııelm"s ve ko- 20 HAZ j RA N 19 4 2 VAZİYE Tİ 
la)' kolı;:y i;'()l '.:'artlarına uyama-

mıştı. A K T İ F Lira Lira p A S 1 F 
~ Un ti .1 birlrde General ı 

1 .. lrn 

~ Ritchie kcndinl göster- Kan : 
mek içi0 ik.nci blr {ırsat bul· Altın: Safi KHogıanı 72,606,213 

du. Fakat bu fır::ıattan istifade Banknot ..... - ·· ....... . .. 
edemedi, çok hazin b:r bozauna Ufaklık 

uğradı. 
Tecrübe edilmiyc:ı, mezJyetle- Dahildeki ~tuhabirler: 

rin-n hiçbir e~crini belirtm~yen ı 
bir adıma; srr! inad yüzünden Türk Lira..cıı ...... ..... ,. ........ . 
to!jıyımayacagı mes•uiiyetler yilk 1 tlarl~tekt ~uhablrler: 
lenme.!lirin ceza~ırı y dem?krasi Altın~ Safl Kilcıgram 25,800,879 
('~phesf pek acı ve agır bır su- Altına tahvili kabil aerbc.~t dövlzlcı 
1·('tt(' c:ekt 

Radyo 
f'f;GÖi"Kl. PROGRAM 

"'~''' i ,:;n Progrnn' ·e n1f"1nlt.J.:ct saat 

,, 

Diöcr dö\'lzler \'c Boı·çlu klirlng 
bakiyeleri .. .. ···-· ..... . .. 

llRtlne 'l'Ah\l1lerl: 

Il~ruhtc etli. e\'rakı nakdiye karşıllSı 

t\:arıu:1un 6·8 inci 11 '\ddelerine le; ti· 
kan hazıne tarRfınd .. n vR.kl ledı~.,tt 

A.yı •. i,:l:l Kar1~1k program {Pl.) 

7,-1:-l _.\jc.,,, h~bQ.'!"lcri, s.oO Se'l· 
f'onlk p1rç .. ;ır 1 Pl l 8.IJ • 8,30 E· 

1 :-oencdat Ciiı.dsnı: 

viıı sa.ati. 
·1(,1

1
v 

12.~I) Pı-•lZ?"t\m ve memleket sa· 
ııl a:ra •, ı:? ,;";:; ll'.caz nıakamı:ndan 
flJ&rri.ıll\r , · .?, I.) Ajans haberleri, 
13.00 • .·.~O Şa1'k1 ve TLirkült-t. 

\. .\..'.'.l 

1 ~ ·JO ::'rr.~rı:ını v,. m('mleket '1&· 

Al rıy.ıı , J.'(.03 Jo'a.c:.ıJ he,·eti, 1.R.40 I 
MUıik: Hafif uvertür <Pi.) 19 00 
Knnu mn (Kıtap sevenler 11astn, 
1~.1:-> Müzik: Dan~ mil:r.ifl (Pi.) 
ın.:ıo Menıle.ket s11at avarı Ye 
Ajans haherleri, lY.40 Mür.i.k: Kld. 
sik Türk mil:ıiJ:!i, 20,15 Radyo ~a· 

Ticıt;ri Senetler 

Eıı;haıu \f' 'l'Mll\lJ:lt ('ü1.danı: 

A-

t l>ı:rrıhte t·ri"len C\ rakı nakdi· 

(yen~:t kar~ı!ı;t~ rsham ve tah· 

lVllAL (ıttb ri kıyınctleJ ...... 

B - Serbest c<:ham \ e tah\'tl,tt ... 

\ \·a nl!lılr : 

,\.ltın ve döviz lli:C'rinı• 8\'8.!ı... . ...... . 

Tah\'ilat Uıcrin(' a\'a.n ................. .. 
Jiazint-ye kı.!Hl \'ade~i aYans ........ . 

Hazineye 3SjQ No. lu -Kılnur.a gure 
açıl:ın Altlil k:.rşılıg"ı tı.va ıs ......... 

zctcsi, ~0.1~ Saz efierıeri. 21.00 
Ziraat· 1.\·inli. 21.10 Tenısil, ?2.0fl 11 

11 1"'"'f"'
1
'\"tar: 

102.126 . .J.16.81 
10,908.216. 

233.37,j,22 

oOG.802.17 

36.291.001,-

-.-
67 ,O!J:?.277 .V~ 

l;'ıS, i 1.":>.06.':, • 

1 
2'.l,7!'0,220. 
-·-
30!8,771,627,8~ 

j,l{12,:l61,!f3 

l tı, 1 :!I ,6Z~.tı6 

:1. 121,22 
7.88ı..,i'2:1, 1'.'l 

!?:iO,Ofl0.000, 

~C'rn1a.y<': 

lb tl.}al Ak~e..,ı: 

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

113,268.0SS.06 

509.802.l 7 

J\':; ,.e fE"\'kıt.Jıldc 

:'Iıı~usi 

Terla' iildf'ki n.ınlut Jt1ar: 

9.412,13.),j~ 

6.000.000. 

l ~8.H8 .. j63.· 

23. 790.220. 

Deruhte edilen tvrakı n~kdl~·e ...•.. 

Kanunun 6·S inC'J maddclt-rinc tevfi· 1 1 
k:\n hazinr tar~fİrıdan vlı.ki t"diyut 

·------ı 
D'"·r•.l. 'e tdt:c rı 

l~iyP.,i 

103.383,2i8,3S 

l3-!,9.1~.3of3. 

I{p--,11l1:tı tamnr-:ıc·ı Altın oln.rnk 
ilıi\·etcn tcda,·ü'c \' ıı,•i:ıı'n ........ . 

Rer. 'tonl ıııulta.I• li 1,A\·ctcn tcı:Lı.Yüle 

Vl\7.f''iilt'll 

:ı:a 'il'"(• ~rapılan altın kar.;ıılı~ı a· 
'"Rn~ n1 .ık:'\bill :ırııız Nu. lı ku:1un mu· 
ciblnc·t' ilitvetc:1 tcJ~viH ,... y ~ zP.dilc!l 

Vfe\ duat: 

Türk ı..ı 

,\Hın: :.d!"i Ki cgranı &77.·I:~ 

j 1 ~8.lf\ :\in. I• l.·'lı"ıııa c:rtrı• h<t.1Jne,\ r 

1 

;t<•ıl·•n ;ı,un .. ınıı'..i ıhıll tr,clı olunan 

1 :ıi'ı~1J>r: 

:;;,,619.d89.99 

257.801,811,67 

1.oOO.OQO. 

l 2.~63.~26.GO 

c• ı f'i T-\:ilo,.ı :ıı :ı:ı,j tl ,P::;O 

J)fivir 'l .tı~hhtlılah; 

\Jtırı1 ıııh\'ıli J.;;,ı'":'ıil dövizll'r 
f>·;!"l.'r clö\·1;.•l1.•r Vl" 

!l'll~iyı•lcri 

~luhtrlif: 

ulıu·nklı kllring 

10.nno.000 . 

23S,:>00.000.- ı 

112.:;00.000. 1 

116,62~. 770.931 
1,2:J1,161,IJ~ı 

T.s 12!,16i.90{ 

~. 

27,1.11,fM 1,86 

Lira. 

171,000.01)0,-

1,;.1] 2,135,73 

Go:ı o::;s.~ ~3. 

78.ııt,167.90 

27 ı:; l,6\l.86 

ı:;ı.2as,ı.;12s 

Radyo salon arkestrası, 22 . ..i\J \•uh ~,.lif: -··-····· ·· 

:P.fenılekel sast ayf\rı. Ajans ha· -----Yekfu.-11.011,i66,3fi0,7;l 

herleri. \'e borsa.hu, 22.~:; - 22.50 
\' ,. .• :ı • 1 C. '° '" \'C k:.tpa •• tş. 

\ eklın 

... 'lhlbl ~e 1'e, .. :yat l\lüılurtı ; . .\hJneı. r;m;n 1· U:\t.\...."'\ 
\ata.o Ne,,iy~t TUrk Ltd. ~ti' atan ~•baa.,ı 

J TC'n1111ur. ıoıx tarlhindrıı Jtlbar("n 

J..,konlıı haddi ~o 1 ,\.ltııı ütt·ri,ıc , \\ôlU'ı ,.(, 3 

Sümer Bank İstanbul Şubesi 
Müdürlüğünden : 

Memur Alınacak 
Şubemizin muanıelıil servl:ılnde müulıll bulunan :ıs:;o sayılı l>Arem 

kanununun 11 inci dcret-eSi 85 lira n1aa•,dı nıeınurltı~R. aşa~ıda te~bil O· 
lunan ı;;er&.iti haiz olanlar arasında. n1U:.ıabaka ile hir n1emur alınacaktır. 

1 Tilr1-ye CUmhuriyeti tabiiyetitidc olmak \'c ::;o ya.,ını geçkir 
olmamak. 

2 Eı·kekleı· filli a.~ı,cı lik hlzınctL.ıi yapmı-;t \'C son yoklan1alartn 
yaptırmış bulunn1ak. 

a Lise mezunu VE"YR. d:-\hB yüksek tahsil göl'mU~ olmak. 
1 Devlet memurin kanunundaki C'"~Hfı haiz bıılunmak. 
rl Frı:ı.nı<uzca, AlınRnC'R, Jngillzcc dillcl'lndeıı biriı1i ve daktilog 

ranyı iytce bilmek. 

Taliplerin aşı:ı.ğ:rlR ;:;ö"llerile11 glinl<>rde ~ubemizin muhaberat :o;ervisl 
ı;ıefliğine müracaatla hth·iyf>l, ta hsi I, aıo:kerlik ve~ika larını birer suretle· 
rlle birlikte ~braz ederek al>'cakları dUhuliye \'Rrakalartı~ müsabakaya 
iştirak etmel<"ri. 

Kanunen •tıhansız mE"mur olınRk hakkını haiz tı:ı.liplerin ycıpacak· 
letrı milraca.e.tıa1· .ı.yrcı~ incE>le;ıerck bıınlar lıntihan<Jız: alınabilM:eklerina 

den hu gibi lste~:lil,.rfn ayı-ı<'a C\'velden çal:şn11ş olduklsrı yerleı·den aı. 

drkları hizn1et ı·e ayrilmalarına mu \'A.fakat \'C•ikalarile birlikte aynl 
nıUddet ZRT!tnda şubem.ize müracaatları. ı 6801 l " 

'filr::(·aat ''Uddeti : '?9.6.~.t'! ak.,amına katlar cŞube ~luhaberat Şef. 

llğinc» 

)fiİ<,Rbakn imtihanı günll: ·~.7.L9·tZ ı-..er-:;eınbe saat 13 de ()alatada 
'5uhe blna.-.;ınd&» 

Tiirkige Ciinıharigeti 

Ziraat Bankası 
Kuroiu' tnlhl: 1888. - Se nnayesl: 100.000.000 Tllrk lltuı 

Şube ve ajans adedi: 263. 
Zira! ve tıcart her nevi banka muameleleri. 

Para birikti"enleı e 28,000 lira. tkram~e veriy,.. 

Zira.at B:ınlcasında kumbaralı ve ihbarsız ta.sarruf hesaplarında 

en az SO Ura.sı buluna.nlıra senede 4- defa çekilecek kur'a ile &falı· 
daki ptilna. göre lkranılye dağıtılacaktır. 

4 sdet 1,000 Un.ilk 4,008 Ura 100 adet 60 llnWk 
4 » 508 • :!,809 • 

' » 259 • 1,00I • 
1%@ » • t,800 • 

40 )t 1" » 4,IOI » uıo • %0 S,%00 » 

DIKKAT : Heaavıarmdakl pu&lar btr aene içinde 50 Lradan qaa 
fı dü,,..,!yenler• lkrıuniye çıklıfı takdirde % 20 fazlaşile verll.c•ktir. 

.. Kuralıır ıenede 4 def&, 11 mart. 11 haziran, 11 ey!~ 
11 BirinciUnund& çtkilece.kUr. _,, 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından: 

Chıaı 

ım Koyun; 
J.:'.nzu 

> •Sığır• 

Çan1a,11· yıkama 
Patates 
Kuru soğan 
K. Uzilm çekirdeksiz: 

> 1' Razaki 
~fercimek 

Yun1uı·ta 

Sirke 
'fuz 
s~Jça 

Liınon 

Çay 
J<at;ıar peynir 
Pirine; unu 
Zeytin 

l'•ıt• 
Sabun 
6JıhBr 

Ctı\.'İZ t~ı 

Çam fıııtık 

socı~ 

Tuz !"lnfra 
Ku-" UzllrnU 
Erik ""kuı-u 

J{ırmızı n1crc1.n1ek 

Miktarı 

19000 Kllo 
2500 
2:;00 

• 
> 

100000 Parço 
12000 Kilo 
10000 > 

500 > 
:;oo 

2000 
• 
> 

:;oooo Adet 
ı:;oo J(tlo 
170-0 > 

600 • 
25000 Adet 

60 Kilo 
1~00 

2.30 Kilo 
1200 

3600 
1800 

25 
2j0 

100 
350 
120 
100 
2.)0 

100 

, 
> 
> 

• 
> 

• 
> 
> 

• 
> 
> 

Tahınln 

bcdell Fi. 

Kuru' S. 

tiO 
160 
ı ıo 

lj 

~o 

20 
7:; 
1:; 
30 
5 

20 
10 
g;; 

1500 
190 
90 
73 

125 
8~ 

400 
100 
170 

H 
10 
3j 

80 
30 

Tahmin 
bedeli tutarı 

Lira. Kuru ' 

32300 00 
<OOO 00 
3:>00 00 

-39800-00 

1~000 00 
4800 00 
2000 ()tp 

375 00 
375 00 

.600 00 
2500 00 

300 00 
170 00 
510 00 

1250 00 
900 00 

2280 00 
22:5 00 
900 00 

4500 00 
1530 00 
100 00 
2;;0 00 
170 00 

49 00 
12 00 
~;; 00 

200 00 
120 () 

2U7l00 

Dk 
Ten1lnat 

Lira. Kınu' 

2983 OG 
1125 00 

181:? 8~ 

Yıldızd.11. bulunan Tt'knlk okulunun 1912 inaJi ihtiyacı yukarıda cins 
re ıniktarlaı·ile lahn1ln bedelleri yazılı lafe ihtiyacı c3 ayrı şartname· 

ı~rınc göre 30. ·s 942 ı:ıalt gUnk et saat 14, çamaşır yı\.i.~ma saat 1~. kuru 
erzak saat 16 da. kapalı zarC usultlc ihalesi YUkselt Ml.it-ıer.dls n1cktebl 
Muha5'1ebesinde topla.nacak komisyonda. yapılmak üzere ekslltmeye ko# 
nuımuştur. 

Etin ilk teminatı t298J> c:amaş:r yıkama c1125• kuru erzak «1812, 
ura c:S2> kuruştur. 

Isteklilerln şartnan1eteri görmek ve tık teminatı yatu·n1ak Uzcrc bit 
gUn evveline kadar Yıldızdaki okulumuza ve eksiltınc gUnU GUmU.ŞSU'" 

yunda. Yüksek ].tUhendis nıektebi muha:-ıebeSine gelmeleri. 
Teklif mektupları eksiltmeden bir saat evveline kcodar n1okbuz ınu .. 

kabilinde verilnıesı l.ıi.zın1dır. P~tada \·aki olacak gect:.nnelcr k·•bul edıJ-
ıucz. 611 ı~ 


