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Ziya Şaklrln p7.t>l$lılıt lı:tn ha:1.1rladığt bu tarlhl 
tefrikayı ça~bııdan ltlhaN'n ıll'ı:ıre bl\,lıyoru&. 

\'eni matasnl Libya da 
Alman ileri · ~ ~ 

So·n yağan yağmurlar Jhareketi de- a 
ç o k fay d a l ı o 1 d u 1 vam ediyor 

J Mısır yolunda-
/ zmir lı.avalisinde mahsul ge- k~ hare~~t A Ka-

ç en seneye nisbetle iki misli ~:t~:;~:::~;-
takalarında olr Jıaft.aya kadar arpa Ankara, 26 (Telefonla) - Zirai 1 faydalı olmuş, köy!UmUzUn yUznnU 1 ı's gUıı l!Onra da butday • ••• 

vuiyetimiun son günlerdeki duru- gUldflrntUftlir. Bu yafmurlar hllkO·' hasadma,b 1 n~aktır Ma!ısu'Un ge. lngUfzler r j I• 
tııı.. • eh haaadına a~ an- · · • mu hakkında a».kadarlarla yap ıw metin ya~ık ziraate verdlğı em· ki nlsbetle randmıanı ne - a 

mı.z temaslar neticesinde flJnlan öğ. miyet nlsbetlnde faydalı olmuftur. çe~ .ııenett ~ancak bir ay sonra beJI! 1 tlndeıı .... t r 
,.,,.,.,Son bl• kaç cün za""'da Bo. Havaı.,.,n hl• kaç glln ...... . gttm~ :ı:oa~:.:. ~alnoz lzml• ,., hav>llom- uı ~a llJr IJIJ'I ıu, Kut.amonu, Çorum, Merzifon, A- sinden ıronra aerlnllfe doğru donrr:ıesı de mah.&ullln g-eçen seneye :ılsi>etıe 1 -' 
dapazan ,., .......... ,..,.,. yafmur- .......... ......,......, ....... ;· .. , iki mı.ıı ..... oldu~u •:""""''•- bar e ilet 1 1 ç •• lar, bflha•a yaz mahsullerinden da- umunıt durum Ur.erinde mtısalt t r J • 

rı, mıaır, patates ve pancar için çok yaprn19tll'. Ankara q PolaUı ınm- tir. t Jll,ldat J8PIJOr Ü ] r Re9tm :ıtf191rın f)ıı!I tıehrl kahlreyl ""in! ı;öyl yor il • • • Inglllzler Mısırın müıJalaa edUe<-tıA ----~-------göstermrktedlr. 

Rommel'den 
ders - --

Oaaa ~ .-..; JllffCUt • a l 
ve ~ Ulıtki 1t1r talalU1 
net1ces1nıı1e kaıırarlu' ..,...k ve 
icraata ..-...... ; iıkUdıll' sahip. 
--- lı 1 ıtznn .. ....-.n ft ne. 
bet riatıennedlklıeri Mr 1"Jur. 

Yaıı:aa : MunM Emla YALMAN 

HARKOFTA 
ŞiDDETLi 
SAVAŞLAR 

Kupyansk 
düştü 

Ruslar 21 bin esir 
verdiler --

ÇORÇIL 
OMITLI 

Mısır 
mOdafaa 
edilecek 
Doğan endi~ 
şeler zail 
olmuş 

Bir Amerikan mo
törlü tümeni lraktan 

1 Mısero sevkedilmiş 

1 

Berlın, 26 (A.A.) - 8 inci in. 
siliz ordusunun hezimeti o kadar 
ağırchr k i. Mısır hu~udım~a an
eak J:m crdunun bakıyelerı muka· 
vcınct gösterebilmişlerdir. 

Almrn Şimal AfrlkR sef Prl 'kuv-
vrtlııin hızlı ve beklenmedik ileri 

1 
hareketi,. İngiliz1erc . insa.n v~ ma!-
2'.enıc(:e olaga,.. üstü rn,gılızlcrın ug: 

1 raciıkları bu ağır kayıplar aynı 
· zamanda .Mihver dcvlf!tlerl krta. 
tarının ıns~ n \'C malze-nrcc nlsbc. 
ten az kayıp!nra uğramalarını da 
ir.tac. etmiştir. 

Kahire, 26 ( A.A.) - Reuler R· 

jansının sekizinci ordu yanır:dak ı 

muhabiri bildiriyor: 

INGILIZ 
UÇAKLARI 

Bre mene 
hOcum 
ettiler · 

Bu hücum 
1000 uçakla 

yapıldı 

V:: ki 1 ~ erimiz Zo n g u 1 da kta 
- - - .-- ........... ~~ ............ ~.___... 

Kôifu Olıntakasında 
tetkikler basladı 

Maden teknisyen okulunun 
imtihanlarında bulundular B uaünlerde Rommel'ln adı 

etratraa ıb<b'ük b ir merak 
uyanmıştır. Herkes kendi kendine 
3Gruyor: .-Bu sihirbaz gibi adam, 
karııaındakl mükemmel surette 
leçhlzıtıı kuvvetleri nasıl gafil av. 
l11dı? Bu kadar a&tılı bir jfı bu 
kadar kısa bir zamanda ve bu ka
dar az zaylaUa nasıl başardı? .. 

Bir 11enev~ yakın bir zaman
danberi m~kavemet eden Sıvasto. 
pot l<aleslle yedi saatte düşen Tob· 
ruk kalesı kar~ı karşıya geçirl!in. 
ce insana şu his ,geliyor: 11Bu ışln 
içinde herhelde bir iş var.• 

l 
Sekiz ncl ordu ıfmdl Sld! B ?r-Çll'Çll BDWlft ••• rf ni ne 'Mersa Matruh araSlndakl 

. s hll ı;-ôlü ·de düsmar.ın Afrlkp_Da. r•••erJae IOY• k~ blitiin hücum kuvvetlerile çar-
Breme•ll• lilJllE 

r••ııaıar 
çıkarırdı 

Bucun tıdncı sayfamızda çıkan 
bir makale, işin içinde neler o.1-
dutunu ar.ıl!.tıyor ve Rommel'ın 
nıuvaffaklyetinln sırlarını çok dik· 
kate IAyık bir surette izah ediyor. 

Bir İsviçreli muharririn kale
m inden çıkan bu yu.ı, yalnız Lib
ya muammasını çQzmekle ve Rom· 
mt>l'in tnuvattaklyetini incele. 
meklt'J J.q· lmı,_,r, umumiı surette 
b'r işi başarmakta en büyük rol 
oyrayan bir hikmeti pek iYI ve 
Pek açık bir şekilde &ydınlatıyor. 

Rommel ısyeslne parlak şekil. 
de \'armıstır. N'çln? Çüokil kar
şısındaki hertürlü hal ve şartları 
olduju 1lb1 ıörebllmi;,, ona göre 
tedbirlerini almıştır. 

Diyeceksiniz. ki b'r karara var. 
mazdan evvel ortalıktaki hd ve 
~rtları olduğu ı!>ı ıörmek zaten 
t: bil blrşey de.ili mi? Herkes 

0 surette hareket etm.yor mu? 

Hayır, etrnıyor. Na:zarl surette 
insana ıayet tablJ görünen makul 
hllr~ket tarzına; h•klkt hayatta 
P'k mdır 11urette tesadüf edilir. 
Dünyadaki tellketlerin, yolsuzluk. 
!arın, h&talar.ın b&Jlıca kayna;ını 
da, makul hareket tarzının ihmale 
uframuında aramak IAzırn<tır. 

!arı başkumandanlıfinın tebliği: 
ti Al. tU ptı:ma halinded'r. lngll z kuvvet

JIÜIP def f r .. 1 ıeri saratıe tcuslk edildikten son. 

Sh•aatoPQl müstahkem bölge.ıılnln 
doğusunda Alman ''C Rumen kıtaları 
,ıddetll savaşlardan .sonra sarp arazı. 
ye rafmen ku,·vetıi mevziler işgal et
mişlerdir. 

Harkot'un doğu cenubundakl böl
gede Alman ve Rumen kıtalarının 
çevirme taarruzu, tayyare t~kllle
rlnin te!lrll yardımlle düşman kuv
veUerlnln kufatılmasını ve yok edil
mesini temin etmiştir. 

Alman kıt.aları Harkofun cenup do
fusundakl hareketler csnuında Ku
pian.<m 'ehrinl almlflardır. Almanlar 
burada 21,800 eslr almışlar \•e 100 
tankla 2M> top ele geçirmişler 'Veya 
tah.np etmlşletdlr. 

Doğu cephesinin merkez kesimi ge. 
rislnde bir piyade Ulmenlne mensup 
kıtalar, yaptıkları mevzii hareketler 
esnuıncla dUşman kıt.alarını mevzı-

lerlnderİ tardetmlşlerdlr. V'aşington, %6 C A.A.) - In,gll t:r: 
US betonlu zeminlik zaptedlbnlş- 'Başvekili '.Mister Çörçll bu sabah Pa

tir. Alman kıtalarının ellerine ktllli- s!flk h.lırp konseyi azası ile görllftU
yetll miktarda ganimet geçmiftlr. #il sırada umumiyet itibarile harp 
Dilfmanın yaptığı kartı taarruzlar durumunu iz.ah eden emniyet verici 

Mr. a.urehlll 

akim kalmıştır. , ve h.attl i:n bir tablo çl:r:mlftir. 
Yolkof cephe.sinde çember içine a- Mıs.rın Akıbeti hakkında doğan en. 

iman ~an kuvvetleri, =teeirıt bir ~erin de tamamlle zan oltlutu an. 
hücum neticesinde mUteaddıt grup. !aşılmaktadır. Sanıldığına göre, Mis. 
!ara ayrılmıştır. Bu kuvvetlerin yok ter Çörç!J Tobruk hezimetinin Mı
edilmesl yakında muhakkaktır. sır muharebesinin netic•I tlzerinde 

ra müdafaaya en elverlsll bir ara· 
z'.de mev-7. ı almış;s rdır. • . Londra. 26 (A.A.) -:-

s:-ıd ı.- ı vo zh•ctı C'lddi telakkı Hava Nazırlığının tebllgı: , 
1 t't'1' '· .. :-: ruri 0" 11n kh beraber şlm ! Dün gece tnt\'alan hava kuv-
1 div., k;ıcl:ıı· d'ic; n<ın ı?eçe., yıl var- vctlerlnin biltiın hareket şul>clerl· 
dı ~ı ~ Gktadan dab:\ uza~a gitme- ne bağlı tayyareler ınlzden pek 
m ·~ı!r. biıyük teşkiller tam bir Caal.yet 

Dün gece Birıg zlye yapılan a· halinde bulunmu~lardır. v h 
G•nera l Ali Rı:r.a Artunkal Amiral Fahri Engin 

,. hfioumu O,ıa,a•·'ta •lmdlyo BombA ı.vya'<le.I toşkmmız Zonııuldak, 28 (A-~.) - Molli 0>dot otm~le.d • · Vok"llo"mlz •;-~adar vııku b•ılaQ hü;um.ların en 
1 

1000 den fa~la tayytre ile trar- Miidafaa. Adliye ve Münakalat CC!o 1 hususı \'t gobnhların~ s~ -
l c:lddetl'!'idir. Bl,..gazl ş ındı Rom. ruzda bulunmuş ve Almanyanın il iz ve mah·eUerl erkfını mi !erdir. Bu sa a mı ır e· 

" ( IJc\'Anıı s:.. s, ~l. 4 de) "§• en büvük ikinci limanı ve deniz- Vek. erım Karabukte·., Zcorguldağn killcrlmiz V liıyct ' Putıyl, Bele. 

lngi l t :.: renin 
Vaşington Elçisi 

kim olacak? 

Lord Ha lif aks 
geri çağrılıyor 

Elçiliğe sif ôh iılerinde 
ihtisası olan birisi mi 

getiri '.ecek ? 

alt.ı g~m'lcri yapımında ba~hca :~ı':n~~:air. Vekillerimizi Krı ra • . 
1 

dı>cyı zi~·arettcn so• ra Erı;!~d~ö~ 
merkezleri· dcn biri olan Brcmen bükten .karşılamak üzere daha ev-

1 

müı·icrl Iı;Jetmcsı Umum ur~ 
vatı. Zon~uldıık : ile b rl kte Macle ıı Teknlsken o esas hedeJ tutulmuştur. velden giden • . 

1 

d 
B;"•Clk yangtrı l r gıörülmüsıııe de , bu ları Parti reisi ve Erefl : kuluna gitmişler ve lmtıhen ar a 

...,, " tt • ' me s • . U M . : h b l ş'ardır Bunda11 çok k&lın bulut tabgkaları ne ce K "mürleri fşlebnesı mum u·: a1.1r u unmu • · 
!erin kafi olarak ter:ıblt 1 n • giıçleş- dl~rü de Vekillerimizle birlikte 1 ( De,·amı : Sa. S; Sil. 6 da) -
tirmlştir. 

Berıın, 26 (A.A.) - D . N. B. T k ı ı ı 
ajaruınır: aldığı bir habere göre, eş i at v; k üp er 
İrglllz:lerin Bremen şchr ne karxı l ~=--ww ...... ....-.....-. 
yaptıkları t ::arruz, son rakamların 

da ~ö3terd!ğl gibi kendllerlr:e 
41 Ki e e e d • ı • 

~~~::;y:u ~=~0~:ı~ştı~ li:~~~~~ up 1 arecı erı 
larına a ' t kR.t'l miktarı gösterdljl 

mu•H:::~lanan top lanı yor Iar 
taarruz planı 

Vlşl, 28 (A.A.) - SlvaatoPol ka- tesiri olmıyan muvakkat bir. muvd
leslnln cenup kesiminde Rwı hatla- fakıyet!lzlik oldup hususunda all
rında Alman ku,•vetlerl iki gedik aç. kahları ikna etmlşUr. Incillz Başve-
11119lardır. Mo.ııkova radyosu, mUcla- kilinin bu toplantıdan sonra cenup 

(~amı: ıja. X: HtL 1 de)XX (Devaeaı: 8a. I ; Sil. 8 d•) «/ ,. 

Bir Aile 

BuiUnkü dilnyacta herşey tna· 
klne1c3Jn 'ftfr. Hasır lliçlQr 1'aıııl 

rev~ bulmu88& hazır bazı fllttr. ---------------------------ler de öylece revaç halinde<1tr. Avrupoda herekôt 
saha.sı tayin edi:di 

Memleket sporunun 
istikbalini bu 

toplantılar tayin edecek 

Mevcut hal ve sartlar; bllenler 
ve rnlayan~ar tarafln<tan tetkik 
edilerek ona göre tedbir ve lllç 
düşünülecek yerde mcda olan ba
zı f k rlcrc, baz.ı basmakalıp IA
kırdıla ra rrğbct gösterilir, onlara 
.ı:ıdrc eı~crden karunlar yapılır, 
ı. ,.a .. tar verilir, tedbirlere ba~u
rulur. 

Bilene corrnAk hatıra gelmez ve 
buna tcnezzü! edilmez. Çtinkü bir 
otomobUI koşturmak, b r makine
!- 1 işletmek, bir ı:emlyl yürütmek, 
bir aın<'llyat y pmak. bir beton
a.rme hçsabıııın altı r dan kalkmak 
I:? b l~lerdc lhtıcı< s ve bllglnfn pa. 
yı hiç tereddüt etmeden itiraf 
ed11diiı h'llde f · ' 'kaladc b.r takım 
ııart'ar k• rşısında tedbir~er almak 
,ı:ı!bl çct r ve hayati işlerde. her. 
kc kendini \ 'Ukuflu ve salahiyet· 
ı ft •·~- .. , "~vaç h llndekl bas
mıtkıllın fikirler(' dayanarak en 
·Or<'tl k rarl11r v~rıllr. 

ı n .. , Mmı: ~ ... a !illi. !: ılf') •·• 

faciası 

Bir kuyumcu kıskanç
llkla kansını öldürdü 
55 lik katil 40 /ık karısını 
oğlundan kıskanıyormuş 

Dün sabah saat 9 da Ş .. lide bir '"li HalUkAr Gazi caddesi 224 nu. 
alle facıaaı olm~. rrıeı&nkoll hut.a- maralı HllimU Beyin apartmanının 
lıtlle malQJ bir •danı 21 eenellk ka- dördDncU katında Kapalıt;ar,ı ku-

rmanı viıcudllnUn .ntııhtellf yerleri- yumcularından Leon Artinyan 3 ~ 
ne ekmek bıçafı P&tırmak :nıretlle cutu \'C karıaı ile birlikte oturmak-
öldilrmüştUr. (Delwru: Sa. I; S tL 5 te) (/) 

LOrd H~lltaktr1 

l\fRdrit, 26 (A.A.) - Vaşing
tonun salah yetli mahflllcri"lde 
söylendiğine göre İngllteren ın Va
şir.gton bilytik elçisi Lord H&li
faıc yakında f[crl çajırılacak ve 
yerine askerlik ve silAh işlerinde 
ihtısası olan biri tııyin edilecek· 
tir. 

Kumandan. lfmer:kadan 
i Mi 'tereye geldi 

Ankara, 28 (Radyo Gazetesi) ~ 
Gelen haberlere göre. Ruzvelt \'e Çör-
çı! taarr.uza dair b n . UtU p!Anları ha-

A\'l'Upa. zırlamışla.rdır. Amerıkaııın. 

<'lakı harekllt !!aha ı kunıandanlıfına 
"'I nho\•er uta:ı.1n ctt!ğ ı Ge:tl"l'B 1 .r • .ııe 

çakla Aınerfüadan Inglltereye gel
mllıtir. Geneı·aı kendlslle g!SrOşen gR. 

• ti · c: A\'ru 7.etccilere tunları söylemlf r . 
pa harekit sahasının ı·e•men kurul
ması, Amerika ile lngııtere g&)Tet- 1 
Itrinin telif edllmlş bir çerçevealn-ı 
den ıbarettlr.> , 

Başveki'in tetkikleri 
Ankara. 26 (Telefonla) - Baş. 

vekil doktor Refik Saydam, Tlca. 
ret, Ziraat ve Hariciye VekAlet· 
!erine giderek bir müddet meşgul 
f'lmuşhırdır. 

.Burhan Felek 
\'fidan Aşir 

Beden Terbiyesi Umum MUdUrlU-1 d"'n yürOtUlcmlyen bu tt>..şkilitın nok
iilnUn Maarlf VekileUne de\•rfndcn rıan taraflarını yakından görmek için 
sonra Maarif Vekılimi:r: bugUııc ka- tetkikler yaptı. Merkez istişare he
dar ;urlimly<'n, daha doğrusu hatalı yetını toplıyarak kendilerinden ba 
hareketler, iş bilmemczlikler ytızUn- (Dtw9mı : Sa. ~ "8. 4 hı) -
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VATAN r--- '""' -------"'< 
11 - Tarihten y praklar

0 = J J: ~ hir ILSIMI ' 
"------~~---- .,. 

0
• • .--...( ı Haberi erı §§§ 

1853 - 1855 Sıvastopol 1 Od 1 ı1Çölü kara değil, deniız diye 
harbind e : ı • unfcu larğın k 

ınsa sızı 1 abul etmiş, çöl h rbinde 
Yerinde 

sitem 
bir 

IF Uiplhlet lı -. 

Ruslar sehri müdafaa 
etmeden çekildi 

Bu mevsimde odun 
fiyatlarının yükselişi 

halkta bir tela} 
u yandırdı 

1

deniz tiibige ini kullanmış. 
:t~:r~. ~: ~: ı~du Jlal 1 

>fa< Artbr, Şinliat ~ 

~ındakl J11gtllt. ~nf:"r il D<'hlo
lec.·k'e göodC"rdlğl bir meMajda diyor 
ki: «, it dalı lirp eillp kılz Jlabl
ur .. ınız. Bunu yapablllr~in.lz.. '\"el
Jln;ton'u hatırlayınız.» 

Y ezan: lllıan ıoaAN 

N• 'ı ka dtrdıkta 1 onr odu:ı 
flyatlarthın htç ~Üril!Up ••lllme· ı 
ınlş bir m!kta·a bltha• a bu ıc•k 1 
m-cva ıııd~ 11lkllelmt-s• n halkunrz-ı 
da u~·a cıu·dığı k!A ve ebdl~ nls-

Türkl rın Epatorya'ya çıkması Bu dan ı-onta Fransız başku- betlndn alıikıd· rıar erafltnda da 
uzerlne, Rus~ar bur5ya taarruza 1 m ndanı \•aı.i!e8ir:den l'DkUmek ls· bU "k b" h 

'V- yu ır BS.'!B!h·et uyandıı-oıt§-
kaMr verdiler. Genera: Hrolor 30 fed'. D•leğl kabul ed!lerek 1. c~ tır. • 
lıın k ~llk bir ktıV\'ttle 17 şubat ko!ordu kurnandtnlt&ına tayin edil.. \pi1A~·et, bu husui!'lta sıkı tcdhtr· 
ıı:·ıbahı to~u boınbardımanından ,t. Yer'ne General Pclls)c ba,ku. ler almak •e odutıcuların bu in
ont"a ~ağ cenah le t~arruıa baş:a_ m&rdan oldu. flt rdız har t'!llerin nlRtı. olmak 

<11 Epıtor)·a'da tahkimata oroda 16 rnayu 185~ de 15 btn ki§'lik kararın• \"tml tlr. 
muhı.faz:a nıak.. adile bırakılmış o. b r Sardunya tüınecl Krrıma ge - Va~· muavini .\hmct Kınık. bu 
JaT' Fransız murrezesi tarafindllıı di :\tıitte-fiklerin me\-cudU artm.ıf. husustaki rnalı'lm:ıtmı aora. aaıe-
b· ~lanmış \"c Tl.irk ordu u &eldik- h· tec:lere· 
•en sonra bu mevzilere lıiyık ol- F d 1 
J 

• ~ t il ransız - Sar un •a 113 bL1 in· •- ı\lahruk•t Ot i biltllıı ha· 
UJ:'.U cucmm ve ver erek mQda- «ili 32 b n T-· k 53 bl ' ı 

faa ph ı ı.~,-ıye dllm 11 • z . • ur n, yekı1n zırl'ık arıcı bltlrmek Qzeredir. Ya-
"' < ş 202 b•n. k d hr' t k' 11· 11 1b Gerek Tilrk piyadesinin kahra· . . ın a ·Rl ıe. li, ıyet m .. tır. 

manca mıJk•vcmeti ve 8 eks do :\lutteflkler Kcr.s üzerine ı .. :ader- da odun ve kön1\ır ıııeıecektlr., 
r.;r.mamn )an ateş yard~~ter~ !a-' '.'.'ek .üzPre lkiııcl det•, 16 b.n kişi· Halk ,h·; tcl~s ctıncmclld'r. Bu 
, e•lr do tkl Rtl! hncumu pU.ktir- 1 .ık b•r kuwet •cvketl lef. B•ı ku,._ •ene ıht 0 yaçtan faıla odun ve k_il· 

1 'ldü. bunu miitcakip Türk ~üva- ~ vet Tl\rk. Fransız ve fngl!lz blr!1k_ mür olacaktır. Yaptlacak tela~. 
rI~l taarru7.A sevkedild~. Ru~lar !Ü- /erinden mürekkepti. b:z hazırlığımızı bitirinc'y<' kadar 
\·ari hücumunu ihtiyatıarl1e karşı- 22 mayısta hareket eden bu çı- flrsatçtl&rın Ily~tl3rt arttırn1asın.a 
<'!Jth. r: fakat Om t~izliğe dUserek 1 k:;rma grupu, donatma himave~in_ sebep olacaktır. 1\·tahrukat Ofl3:. 
'<'r ,. ... ki dil ' · · nln malları :;:elmeğe b&~layınca 

ı: "" er de Ker · kıyıların:ı. yana tr. K'yıda b 1 f" 1 . 
fı.>atory ma:r.:cıb!v. eti haber Ü- un arın ma .. !y .. et nı. e!'as tutar: .k 

- 6 hai.r em?:.iyet Rus postalart vc:rdı. d r tl 
zert.ne Çar ~~kola l\1dQ, Pre'. s .'.\Iln- o un ve omur ıya erını yen:. 
lkor a

7
Jec: ıa·. \Iütlc!ikler bü.yük bir muk;lvemt.t de~ t~bit de-cel~t. Bu f:yatiarı 

CorfJlüyor k A~'lla, Balıkltova gö:-meden karaya çıkt:lat \·e Kcrs ~;md:d~n kestirmek kabil olamaz
m ~areb>ler·nde •>lduğu iflbl Epa. ehrl üzerine >•ürüdüıer. Burada 1 sa da şimd!k'rden en •z 2 _ 3 Lra 
tor) mubarebcs!nde de Türk kuv· bu;unan 8 bin klfiljk R.ı k:ıvvt::t! Hı-,j"t cJacafı tahı11ln ediltbillr. 
\et1erl çok yararhk g&.termtşler.f şehri müdafaa etmede::; çekildi. ÖnümÜ7de bol bol vakit vardır. 
'ı•rilen nıuharebelerde vazifelrrl Fakat m;ıyonlarca k'.lo buğday ve Temmuz sonuna k<:ldat Ofi~in ma.1_ 
• tyık~le başararak umuml \. z1:re· un dolu anbarları yakt'. Mütt~fik- 1arı gelmiı:: olacaktır. Halktnı.ız te
l n ntuharaza"ında bü)ilk bir rol ler Kers'dt-n M>nra Ycnlkalcy. de :aş etmemeli ve biraz beklemeli. 
11ynam1şLJ.rdır. ı iıs-a1 etiller. Azak dcnJzi ktyıların- dlr. 

Dl#cr taranan sı, .. stopol mu· da mevcut btitlin erzak ve malze- Sekercilere verilecek 
h·iı::ara~ı devam ed;yordu. ~1ütte- m(' depolnrını tahrip ettiler, böy-1 
rikler kale cenubun<la örümcek lelikle Az•k denizi üzor ndekl Ru• kôğıtlar 
alorına bcnziyen slp·.rfer yapmış.. ikm 1 yotu ve küçük .ıttcaret filo u 

lıı,.clt. ilkbaharda n~uhas~rayı kuv- ortadan kaldırıldı. 
et.iend 1ren müttefikler 9 nisanda J'.IUtlefikler Kerç tc ·cbbüsü ile 

72'i8. obfı" ·ve ha,~n olmak üzere 

ne halde? 

Halkın sıhhoti 

,.e eııoru;)'or: 

c- Bu satıcılar& &CJJ·acağımı-
7.a, ~ttıkları bu a<'a~·Jp nf!"nelerl 
alıp y)J e<·tk \'8.tanaa,ıara acısak 

tlıth .YtrJndt: oım.1.ı m1 acaba!'• 

Kağıtçılar Blrliğ: dün ~ckcrcl 

:er cemiyetine şelırlmtzdekl şcker
ctlerc datıtılmak ilz<n kiltltyetli 
miktarda muhtel! eb'atta. kı\ğıt 

S orı Libya taarrucucdan 
evvel orta3·a rj ~:etler: 

çıktl: Şimdi ::\Iarc1al olcın Gene
ral Rommel'ln Ruı cephes=ne 
başkumnı:dan o1acajı ve orıdak 
zorluk1.lrın hakk'lndan gelmc~e 
men1ur cdileceıt ~öylcndi. Bu 
rivayetleri çı}caranlEr: Rommcl'c 
ne gibi bir vtzlfc verli~r!e Yeril.. 
s:n, n1utlaka. ba. aracagını tab1$ 
sa.}-ıyotlardt, çünkü RommePi".l, 
n1uvaffakiyet:n a.ıııJ sırrına vt 
tıı,ım.ın~ sahil> oldutu hakkın· 

da umumi bir kanaat vardrr. 
R'Jmmel'·n sırrı acabtl nedir': 

Bu sır ~k ba•lttlr: Kır~tltştıtı 
b:r durumu tahlil ederken sabll 
b'.r fikre ve agızdan ağıza deıla
şıp kökleşen 1lkırdılara tabi ol. 
maz \"e herşeyi olduı}:u gibi a:ör· 
mek kabiJ:yetlne sahfptir. 

Bu kabiliyet in~ana ilk bakı~ 
ta tab'i gürilrUr. Halbuki haki
katte buna sahip olan lnsaııla.ra 

pek racUr tcsJdüf edll'r. Anc:tk 
mtiste~ııa derecede deha silhip
leri. hfıdi~e1er karşısında. fikirle. 
rintı: istik~il.lin: muhafaza edebi_ 
•'rler ye her~e:yt olduğu glb! gör
mek imk.ı\ntna ~ah'.p ,., hiik!'lı 

kalırlar. 

Bu c·n.sten adanı! r, bu~ür:kti. 
dljvirde bir kat daha ~zalmışt1r, 
hatta. mcvcutl&;rı tükenecek hale 
gclnı~ştir. Çünkü dcvrim~zde her 
şey maklncle~lştir. Herkes, 
mer_sup olduttu mem~eketln. sı. 

nıfın ve muh'.tin f'klrlerinl haz:r 
hazır kendLnc 1naleder. Kcnd· 
kcnd:ne tetkiklere girişmez, fik_ 
rlni ist"kl3l daire/iit.de kull311-

ma.z. 

omın~l dirnagını serbestçe 

kullanan nadir adamlar-

dan biri o1duğu için boyuna )'.:!

nt yer.i şeyler kcsfcJer ve bu 

n1ed.. ihUmall vardı. Geri çek:le.: 
cek olurs-:a Ha:faya, Sollum ve 
Bardiyadaki Alman ku\·,·ctlerini 
feda. edecekti. 

Rc.mmel bunu göte aldı, ana 
kuv,•ctıcrini Trl.blusa çekti· Bı. 
raktığr geri ku\·vetlcr1 o ~urette 
döğüşect klcrdl ki her karış top
rağı ntüdafaa etmekte oldukltrı 
h"ssini dü~anda u~1and1racak. 

tardı. Romme lncll!zlerl bö ·'e
ce 'ğfal etm~ge tamımJle muV'tif" 
fak o!dU. İng:l!z kumacd:nlığı, 
kar}J.::ıındakl Alman ''e tta!yıın 
ku\"\"ctlerinln ii<:te k ~ f ~n1ha 
eltlğbl ııöylilyordu. Bu dd'a 
doğru idi, fakat bun~ar zaten 
gözden ç:karılnıtc;: ehemr.11yct~!z 

ku\·\·eCerdt. Asıl ena ku\0
\

1eller, 
tıpkı b:r dc:.nanmcr.1n u~süne çe
kilmcsl g:bl. btl~ ;jk S'rt'ln diğer 
taranı::da. toplandı. Rornıncl. bun 
ları yeni bir hücuma h:ızırladı. 
\·e güniln b'ri:.de Bln~azlyc ))a:-;
kın )·aptı Ye İng!ltzlerl ~eıı!ba~
tan gafil c,,·ı: dı. 

R omınel. eıaı dü,Urceslne 
sadtk k•li.rak. zt~hh bir-

liklerini de dcı:ıiz ta.b·yffi esası. 

na uydurmu ·tur. Den'.ıdc harp 
g:emılerin!n süratli hareket sa
ha~t \'e ateş kudreti rol oytılr· 

Bunun iç' Rommel de topçusu
ı;un süratint a.rttırn1a.k, okları· 

nın ateş kudretin! ı'1lk$eltmek 
çarcs'ni aradı. Buldu:U uaul tn
g!llzler tar•!ından bile (dahiya
ne) d !ye yasıflr ndırılmıı;;tıL-. 

Yaptııı iş• en ağı:r tanld.•ru11n 
zırh tabak, ıarı;:t keldırmkktan 

ve bunlardaki kilçilk toplarıt> ye. 
r'.ne 5000 metreye yakın mc:;afc
lcrc atcc; edecek kudreU. toplar 
yerleştlrmekL n ibatett!. Topla. 
rın önü::\'.! nce bir zırh !&baka 
tıiive edllu'+l' Jçln bu seyyar tJD-

buki hak' t~e motOr1e$ntİ) loP-
ı. ~ıcü.n "b~·rı~tti. Kcndiler'n.:? yak
,'i~an \arıh.i3r1n kolayca hakkır 

da~ ~liyerl rdı. Çühkll O .larıil 
mehztHnd n daha büy!ik bir !11•
safeden ate§ açiyorltrdı- Bö~ ?ece 
durum açıkdcr.lzde "'ö>ir krı.ı.va-J 
zörlc blr dcstroyertn karşılaşma- 1 

sıta benziyor ye aradaki dilello 
da Alnl&nlsrrn lehine Mt"Cl!!e. 
t.'yotrlu. 

İngilizler. tank kıyafctlne gi· 
rerck ctrf fa deh~et salan çö; 
ı;ırblılarınr yeni ve ıtzli bir ~.lili 
sandılar ve bU:un 1tar~1::ııcda 
ac:~ hiF.sett:ıer. çünkü bu yolda 
bir sllihın benzerini b"rk·~ Q:ün
de yapmağa imkcin ) oktu. 

Rc..mm-.l. nlotörlti birltklerir. I 
1111.reketini de eski fitivar· lib1;re. 
slı::ln devanıı diye karıılaıneınış, 
bunun te1naınile :reni blree,)' o:· [ 
doğunu ve ;reni bir düzene Jhti
J-'11.( gdsterd'il ~ i kRvraını~tır. Es
kiden b\r silvari Kenerallr.de na
~tl i!!UVatiJik h'~ i kökl "mi bu .. 
lunw.r9a Rontnlclde de motör hi~ .. 
.si kök·e~m Ur. 

Bir ;;· variniıı atını .SC\"digi g 
b'., motötlü ve. ıt lnrı lıdeta ıse .. 
ver. oıt<ar. Kenti• otomcbili t ı 
daima b:zzat ~amir eder. Ordu.-: 
nu~ tamir iftnl bizıat ele aln11f 
ve hli.rplerde zedelenen motörl 
va~ıtalartn derhal tamirini müm· 
kün kdmı-.tır. Bu ~ah:c dak:I sür
at t1·glfı!~rl d&·ına ~•!itrtmıştır. 

Rorrntıel. çölün ınanaııoı ka" ... 
rrmıştır. Çölde bulunan asker. 
düşn1an a!'kcrindcn daha tehll
keli bir takım dü!4ll1tnlarla çtV
rilmiştır. Su, yiyecek, hava, hay. 
vanlar, -cebaUar; hı:tkkından ge
l'nınesi 1:1zım ,ı:clen b:rer dilf

(Oe\·amı a. 8 de) 

Libya botguDurldan sonra Jngillı 
~nt-rtıllne gönd ilen bu mesaj, 
Jf'rind("> bir o;;lt.emdlr. Flllplnlcr 
kllhrıınıanı bu ~ıteminde d~mek J~. 
tl~or kt: «Slz bu muharebeyi daha 
e\\el ltnzanabııırdına, lmki.nlarınn 
'ardı, fa kit her ne deMe yapanıa
dın~z. Bunun_I& beraber imkAnlarmıı. 
hiılı:l. n1e\cuttur. Azim, irade, cesa
ret, dirayet '" te,ebbüsle bu L'I yi
ne de la.()abillrsJnlz. Yeter ki. Wet. 
libftuıı'lm, zamanuı<l.i n ~ılau 
kbydutk ıız.fnı, ıraa~. emaret; ıl.Jra-

3-eı ,.e teşebbüsü siz: de gösterin.> 
.:\ınerikah generalin \\-ellJnctoıı•u 

lıııtırl tnıa ıD.n'I belki de Wr n 
<lah& \llnhtı ~ Atthur emtr ıra .. 
dell bir ıeneraklir, \\"etllnp.oa dü
kü de denılr gibi lrad~J yUzündea 
( lronduke = Demir dük) lılkabını 
kılt.Anmı' bir generaldir. \VeWng
ton dilkllnün aıııl adı Aı-tllur Wel. 
ıesley'dJr: tra4eler gibi Arttuır'ler 

de iki generalin llf tara.fiarıdır, 

"eWn&"lon dükü, 1808 - 1315 r 

kadar ŞbnaH Ispıan,acla ve Pe.rt+ 

klr.4e, Napolyon lnlnet~lle _,.,. 

n11 , ~·ok n1ü kUl durumlara et 
,. oora0er zalwler .. ~. 
nJhal·et '''aterloo'd& Napol1ona 'ka

ti bir mağliibiyete ufratmıştır. Na· 

polJOn 1813 yılının it J'a>:Jrıuıında 
Blücher kunıanılaslll4a.kl Alman 
kU\'1 etıerJni Llgny'de matıap eıMltl 

lıa14e iki IÜll nn. woııı~ ... 
l<li; ı.unıand""'uıhkl IJllfllz, J!Mılti· 

k.ııh, Holandalı askerler ve .Bllıcttet 

ku\ 'etlerinin kendlslne •tu.aıt e .. 
deblltn baktyesUe, Napolyoaa kar
şı me,hur \\'aterloo zaterlni kaxao. 
llUfhr. 

..Sapol.)OO 111enkdb:lyetinde J'a•ıo 
da bulunanlal'& derllllt klı cWtl· 
Ungtoo•u. hpl\D)""& \"8 Portddzde Mil 
derece Umltı;lz \-arJyetlere Mtktwu, 

kcşifltrindcn 1stif:ıdc yollarını! -
bulur. 

:\1csc1~ cöldl.! vazife a1ıncl:6, 5u

nu keşfetti ki Libya; Flander., 
şimnli Fransa veya Rusya gibi 
bir harp meydanı dcğlldir. Çö!; 
hudutsu:ı!uğu, ı~ızlığı ve yck:e
~aklı~ı b2kım1ndan kara.dan zl. 
'·ade denıze b!nzer ... 

---------------·-~----'-""'--------' 1 fakat Dl&Jl'IO:bl.)-etı kabul etmemek· 
tfl o kadar Juat etti ki baz.ı zaler· 
terine mitn1 olantadığtm &1bf nlhayeı 
\\'aterluu'da o bent mar;-ıop eUL» 

Bu, bir ihtar mı? 

ı,te 'la<' Arthur'ün s.i.tcra MZlleo 
me!;ajında Auehlo.Jeck'e hatırlatma" 
Jstedtfl, Jrade kUl'l·etJJe en A 41u
.rwn1arda bUe zafere ula.)ma Uıtlmaı 
,.e lınkilnlarınıo ltu1undufudur. 

KÖR KADI • Rommel'in bu karara varnla- v ·aktlle boksta afır sıklet dlln- ü'!ltüne 160 bin ton tll11ento, kaya 
~ından tatb!katta pek müh'.111 ne- ya. 1f80tpl3onu ulan nıe,hur p&rtaları 'e teltk putreller kullan-
liceler çıkmrstır. Çöl, der.iz gibi Dempoty, memlok•tt harbe ıırdlkttl\ m•k ••reme ulak bir ada kumıu,. lastik fevziafı 
telikkl ediıtr.cc bunu fiili surette ı,onra •~k"re )-•~ılmak lıııteınl1. 1 lar, Kolombl.)a "tüdyo 'e te~I atanı Dün Vlliiyctt V ıı · · .B 

· da en modern bJr ~kilde ba adacı-' e 8 muavıru ay 
.işgal c:ıltında tutmak ihtıyact or- kat yapı l an mua3·ent§I •onu.111da, JU<ı.. ~ Ahmet Kınıkın reislijindc bir top 

d 1 1 ı .. .. fa J'&pmı~lar. Bu haberl nakledttken -
t dan kalkmıştLr; kum en zer - hı, lcu.\,·ttll otmuutıa ratmtn "-• .;\&· ' lanh )'apılmış ve Viliyet emrine 

k ~ 1 Amerlkah1arın denJzlerdekt "" ufak 1 , 
nm. asıl deniz.deki adaloıra kıyas 'ında olduj\ln.datt orduya atnal ~·U- ,·~rJlm·v olan 219 adet otornobl' ' ı· t h 1 . 1 kara partaları u.,tUne lcubında ınU- . _ . 

1 

cdilebnecek bir takım .s ·n:\ ıneıni"I-. Bt1n& mukab bahr 3e3e &h n- l;lstıetr.in tevzri. konuşulmuştur. 
ı k k .f. . kemınel ta..)")-are nte.)danla.rı da ku-ı . 

ı:;oktalarına h3kin1 oma -a - nttk t~kllnerlni de o reddetoıı,. ~1- . .. Bu ıa~t klcrin sıra numaraslle d~· 
'"d · t d 1· ta.bileceklerlnl l"Ot. Ön\lne l"f'tlrl,)·o- '-dir. Toprait k~rış karış nıu 1\- f\a3~t. )\e\·-York \·ali ln n ' 1tltlt. gıhlması knrarlaştırılmı<rlır. Şlm. 

kd
' d run1. Zati, bir a.ralrk. kara par-:ası- . ~· 

farya sebep yoktur. Bu ta .r e ınend~ktt ~ll'lıde k&J•c•k ol.aft mwı . dıye kadar yapılan ıastik taleple. 
na da ltiı.um olJnadan, denlzlerln nıv-

der.lz harbine mahı::us tfıb!ye 01uhafız kıtala.rı~ tır~n tlltk ne . rt 12 binden faı;la oldu&una ve e: 
·ı b 1 ay,..en yerlerine 'uru ada1ar kurnuıık I 

usulleri kullanılması tabı ir 'e tmır 11ba3·& otar•k • tftft\ı,, • t son tevzi numarası 560 bulundu· 
1 • plin ,-e proJelerlle o ra..'Jn1adtlar mır .. 

hale gelir. Denizlerdf' su arı ·ı,- _\ caba Jtııie\ •l:erk ,·aU-t Myltllklt, HAtA. da bu l•I lncelemedlkltrl ne ğuna a-ore elde bulunan 219 14.s-
"'al etmek Ilazım ıetmedlj::I gibi cTopnkla.rrtnrza taartu& tdffrek ota-I nıal(un ~ · tiğio tevzilndeki zorluk ve bllhas-
~öllerdckl kumları !şgal etmenin nı ilk ra \-un.tta naka' t tdetft.:ıt mi d ! sa iht:ya.ca kifayet edememe.si 
de kıymeti yoktur. . DütUn ~.ıı• I ınek J,Uyor':' OLÇL"LER .. A . ."l'~"'I OL'lA...~A GERE~ 1 gözönünde tutularak İstanbul lA,;;· 
kum denizine hfı.kimıyet temın U~t 1'1lt A lJ.\ G :Slsan .ı 9c dm lt~baren tatbik tik kontenjanının biraz daha art. 
edecek plint n.azır1cmakta ve edllen .reni tahdlda.ta giire Almen trrılırusı liltun1unun Ticaret Ve-
tatbtk etmektedir. ~tt .ı\Jnertka ltlarm ~-t1 JN1u3acaklArı h•llınna un da dahil olduğu hQ.Jde hat- kA.letloden temenni cdilmCl!ii mu 

yok. Bir -·\:\·rupa m~·nlu ınıtt vıer. 1 tada Jkl kilo ekmek, halta.da 300 Ik .. 1 il t" va ı gorO m ş ur. 
IE5\ ommel, g~en ~onteşrlnde dltl nıahlmata ıore ""'•,·-Yorkta. Be- _rant et. h a ftada. 206 ,-ram ~·afh 
~ bir rical hareket• yaptı&-ı 'jlnct Caddenin yüksek bir blnastnın nıAddeler \erUlyormu,. Ben, h:er bıal-
za..a.ıan tamamlle deniz tlibiyesini est Ü§t katından n•'lrit&lt& bu{unan de Alman ordU§Unlln daha. &'Oltl:'T fi- I { -
tatbi'i ctınııUr. Sollun1 _ Sld\ Ö- Ko1ontblya. rad)~nııu daha kU\\'ettl, t\ld~ yedlrlldlfi kanaatlnde3im. Yok. 
mer • El Gobi _ Tobruk'tan lba-

1 

daha anla~ıhr bir hale settrmek Jçln &a yukardakl ölçüde g-tdaJarla insan 
ret bir dörtkö c }çinde n1uka\·c- dll,ünn1Uşltr l"t- ta'jınmı,Jar. nlha:ret )larııa ::\(atrnha 'e3·s. sı,·utopola 
n1ete gı.:çcbilird'., !akal kuvvet. llnlandakl ::\fan.hattan koyundald «Be- \arn1adan yolda kalır ıı,anırını. 
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CUMARTESİ 

lertnln ku~eıımı:-;ı ve imha (;.dfl- zclye» adr \trllen ufacık bir ka)anınl 'Iath erı 

AY 6 - Gün 171 - H.-.ır 56 
RCMI 1358 - HAZiRAN H 
Jlieri 1361 - Ce.mazlyelihlr 13 

~ anlınarka ,\ln1anlar tarafından 

lb:ı::ı9 ilk l';tg-al ~llh .. ·n nıemleketlf'r-ı 
•lf'n 'hlridlr. ,\ 1ıd-.er'i mlidafaaya. kal
~ıırrutk Jnık<t.nı g"ürınMliğl it.in .-\J-ı 
rnAn ı.,~allnl günUJ ho.,luğ'u llf' kar-
.. ılılrnt,, ktr:Uı. hiikfı111PtJ ~f"rll ~·trln- , _____________ , 

------------------------------------------------------~-------------
\' All:lT ZEVALİ EZANI 
GÜNEŞ 5,30 8,45 

Uantn1arka, buKttn ko<·arnan bir 
11ntları nıan7.ar~ı..,ı ı;-ii~terdl4"l lı;ln o. 
r:.ula. nel~r olup b1ttlı'.fl hakkında Jıa. 
rit·ı Ulen1e ıııtk Jı. haber g-eUyor. J'a .. 
li.ıt blr l..11<_• harta. f'\-\t'"] e!o,kl D::ınl

ın:n·ka Tlraret :'\az1rı '..\lMllt'"r lcı1..rı

.. ,111 ,-c on ~·edl .Ya';tındakl oğlunu be
rahf'rlnt alarak bir ıuotürlt ı..ondra

".ı l.;;açnıanın ~·olunu bulıuu,tor. 

nu naLırın anlattıı;ına güre, Daı

nlınarka bir ,-akltlf'r dünyanın h~r 

t;lratııı:ı tere~·at. '.' 11n1urta. jambon I 
ihra~ edf'n mf"nllt-kf"tl rden blrt ol· 
ıtuı;u haldP buf{ün Danimarka halkı 
hunlardan hl(" birlııln ~ Ü7iinü gOre
nıl~-or, ~00 bin c_:lft('l kllnnJarını d~ 

·' urmak lnıkttnını hnlufor. Bunların 
h:ırklode k~lan ıııll;lontarf•a halk a.<_•. 
tır. ua.r1, ~be-bile tt-reyat ı-tıh .. all 1 
uf·te blrr hınd'!'. ta\ uklHr kt .. Udl,ıtl ı

\ lo ) umurla kalnutoıı.,tır. duınbon 

1 .. ıı1ı .. all ,\arı~ a. lnnıı,ur. Bu ı~tıh~
lln dt> bU,, Uk kt"ntını \Jıno.n) a Çf'lil

' or. 
Ow.nlınarkath" ntllli b'r hUlıdonet, 

, t·rll .}"erinde olcluılu lc;hıı halk ll;iga~ 

hn ba<otkJıtuu dlı:ter _,·erlr.rıJe oldu~u 

hı.ular dtı'.' ınu}Or, Uununht bernbt·r 
ho'?nut..,u;luk uınwnldlr. llalk, de
n•>t..ra. .. ı tarafının harbi kazana<'.ıtJ;:ı 
, .. ı>aniınarkil,\I ıl:-. ~enidtn littllda. 
e ka\ u-,tura.t1:1t1 günt.ı sabır"ı>'.lıkla 

~ 11,yor. 

İn.<an böyle bir fırsatr hiç kaçırır mı? 
Gaston burada oı,aydı hiç de bu şeklı. 
de cevap verınczdl. unu bilinrz ki eğer 
Savlniac'lar hep bura.da kalsalar bu it 
<:in hiç acele etınezdim. Fokat onlar d& 
ber.ım gibi k1ş 1ç:n Pari.se gidiyorlar . 
Gelecek ay hep yol~ çıkacağız. 

- Eın ntm ki Saviniac'lc~r olullarıns 

çolt aıil bJr kız alnıak isterler. 
Ben bu meseleyi çok defa kendl

ler·!c konuştum. Sa\'·niRc çok yenI dil· 
itbır:c er o ~ n akLlı bir damdır. Kadı

ı: ın as . cttrr~ chemm ·et t•crmez- Cün
l:i.i ismi taşıyan erkek evlattır. Gelin. 
a. enin uy «l nı a.arak kendi 1.'.'imlnl 
.;.:.nutturur. Herhalde otullarır.a iyi ve .t°' bir luz almak laterler bu mu· 
h1:1kkaıc: •• co:ette l\e hem mükemmel 
b!r kır ır hem d" zc:ı,gincllr. Daha doğ
ru:lu ıcn: n oı cn.ktrr. Stt. kızınıza ne 
vermek n 1yctltde.sfn:z':' 

va:0 Une ll..aUn ve mahçup bir hale 
dl! ıu, D raz ıcreddUddcn sonra ccnp 
'\"Crdl: 

- Zilnnederscm· (i-uton "ı1.ımıza 
ıırouillac çiftllillni vcrm•k n yetindedir. 
t"ak•t •ayet toprıık \'e çiftlik ·ah:bi bir 
·ocn)·a varocilk olursa o zaman Brouil
c'ın kıymeti kadar para verecek. 

Kıımet .. bugii kıymet beli· değil 
k! her ö ~il deil<ti. E~cr Sıviniac·ıarın 
o~lunu dımad olarak almak istemiyor· 
••ntı pn rlı~~ kalkrnarınıı. Atlesi An. 

Yazan: Andr8 Mıturoi"' Çeviren: Ruu.ıı A· C. YALMA!f 

' dre'ye Br< ui!h çtflliğ\'r. ve lçlndckı evi 
yerecek er- Andre yüksek ıtraat mek
tebinde okumuştur, t~prJ1kla ke;ıd.i•I 
mcwut o:acak. askeri~ğinl blUrır b;tlr
meZ buraya yerle.ş:ecek ve bu ınUmb~t 
,.e null.!uldar topra.-Jarı i 1ottcek • .:\1.ttıl 
da kendisine aiL olduğu Jçia kArlı b'r 13 

1 h'bi oı,cak, Ana b>b oAullarındaıı 
Jıaftad& bir kaç defa pH~c. ) umurta vo 
ı-eb.te &ibt şeyler gönderme ıMdeı b:t~ko 
b:r şe)· ~tl"ıniyorh r. Araııra da ıeltp 
n1ttıaC1r kala<'aklar. Breuilh çiftllj:l \"c 
ı· icsu yiiz ı..ın frRnk gel'r getiren btr 
topraktır. F.trı<flnkl dürt çll't11k d•hn 
vardır k~ atımı~ bin Crtı..nk da on."lardan 
:ıclir. A~lc, Colette'in s.e ı~rdar para ile 
gelece&inc pek. bakmıyacaktır. ÇünlcU 
hem çok 7en.gindirler, htm de o~ulh.rr
nın eıevd ğl \ozı par&~n.ı '.li1e ol~a kBbul 
edecek1crdir 

- Ya,. demek k! Sa\•in,ac.lar çok 
ıengln, ô)·le rnl? Buııu 6ilmiyurdum. 

- Yavrum .• 'ize blıt defa sl!yl@dım 
ki,. bu gibi m<"eleierde bir çocuktao 

-·-tark.ıntl. ,)"Ok:tur, iı:e hiç akhnı:ı ermez. 
lıl!'anl rın yalnız ya.53-yış tarzlar1,.;;:a ba
kartk ı•nıln veya orta haltl oldukları· 
ı.ı ta.hml.nc kalkışıyorsunuz. Halbukl bu 

eyaletteki e$kl ,.e kibut a lelor (Sa\•I· 
n ıc'•ar dı buolardın biridir) ııclirlerL 
r. n ı:elltlle yapriar .. durt, be~ nı!!!llden· 
bert, paralarını israf c1i.meden bu tar~ 

ua ömür ı!lrerler. saVltlil<! bir çok da 
tohvı a.h,11,tır. Ta.1\hler~ns bakın t 
aldılı!trı ıamıtn bu tah,• ller çok dll.;ilk
tH, .ı1cnra beş on misline hrlaclr. Fazla 
olnrok btr de zengin bir kızı vardır .. 
Dök an yııtıı...~n yalnız baş! ;a NeuiUy
de bir c\·dc oturur. BU Ev \'Akttle alicaL 
nin bir sayr:ye,lydl. Dört hektarlık ge· 
r.!ı: bir bah~esi vardır. Bu bahçede ye
n-ı_'.ş ve ~ebıe yetiştirir. raıt ,ımcı· tibit 
ınevkıt dol•rı•ile çok \!bar . kazandı. 

r metre murllbbaı bin eeklz. yüz frank 
Jcr, lhttyar kadır.a bu ar .. iyl satma. 

~ı iç!n ) ·rn1I defa tekliflerde bulundu
lar 'ı:ıir turlU razı edtMedil~r. Neullly 

ı: ·bi Parise iki adım yerde, bu kıymette 
t.rısnlarda patatesle frenk üziin1ü yetiş. 
tırmege devam cdlyor. l\1:etre murabbaı 
hin neklz yilz frank eden bir bahçede 
dolaşmnk, kuru dalları toplamak, kadı
' a zevk verd-ği iç1 n "al.anıyor. Şunu 
böylemek isterim kt kendlslnl ayıpla

n1e k hatırımdan a;açmez. İitcd1ilni y~.' 
ııar, hakkıdır. Fakat biltiln bu arvzi ve 
ıçlndeki ev aOnüıı birinde SaVi lıç'larm 
i.iç ojluna alt olacaktır. Görüyoraunuz 
ya, para cthetinden doğrusu bu lzdlvo. .. 
ca hiç bir dlycceı. ~·ok .. 

- Colette paraya dil kün deii1dlr ve 
ba kalatt lartrından tertip dilen bır 
izdJvoca da razı olacaj:ın1 z il :ıetmiyo-
nım, 

- Coletto t ben e •izin k ~u tıtnır 
\"C ıak~'r tdcrtm, vatentine.. DemLn 

genç A-ndre•ntn y~rı.ına oturmuf, tKlııti 

K:cndl mendilile sUiyor. erik.'erl ağzına 

birer b"rcr veriyordu· Bu nıanzaraıı 
ı;öreeyc!lıılı kızınnın hi•lerı hakkında 
en küçUk bir şOphenlz kalmazdı. Keı\

d' ·ine para meselelerinden bahsctmc~·i
n•z .. Ge~tlk acalptlr·• Para ~evmeyiz 
derler. sonr• kolay ·ve rahat Y&etımağa, 
sıcak .evde oturup &"ilıelce karın doyur. 
m•tı b•yılırlar. Öyledir. Öyle... Ben 
hcrşeyi olduliu ıı;ibi görüp söylüyorum .. 

<Arır.ı nr) 

ÖGLE 13.17 4,32 
JK! Dl 17,18 8,33 
AKŞAM 20A5 12,00 
YATSI 22,48 2,03 
İMSAK 3,10 6,25 

Karışık et ~olma sı 

B tıı« Jn•m en iyi yemeği, ı.,,, 

rı'!lık dohnalardır. Kabak, ,) e-

l 
~ll blbf-r, doınateı;ı. pathcaıL hep be
raber ne ı;-üzel olur. Bn çe,ıt t:ettil 
hebtelcrln Ic·ızetl, birbirine karışır. 

yeı:UJI, <iJarıh, kırn~rh man"Zara"'t du 
ho'!-tur. Be-;leyk:I 'e doyuru«udur. 
, -eııuıı,ıl hangı bir i3·llltfnl &a.;t-n.}·11u 
J ij l~ bi>rt lıugUn bu dolmalar~ )"n111nı 
~-a. k11r11r ' erdhn. Bir kilo sakız ktt• 
bağı, blr lkl pa!iıcan, bir kaç domıı· 
te'I, 11ört be' dolmalık biber aldnll· 
Blr ktlo _,·ağlı<'& .-.tıe bl.ra:t pirin\" 'r
•o*an dotra~·a.rak bol nln3·danoı do. 
lhl.\e tderek nıilkeınn:ıel bir dotm..ı 

Japtını, Çocuklar çe,ıt çe,ıt ıe<lfsç• 
('Ok memnun oldular. Bir de taze :ıer· 
dalt koınpo~to~u yapr,·erdltn. Tanı.aın 
oldu. 

EV .Ki\DIM 



!7.R. t V.\TAN 

Maarif Vekaleti 
teftiş heyeti 

reisliği 

E zorumda bir SiYA i iCMAL 
Askeri durum 

1 E e ltlksiz evlere 
{ Yazan: -----ıf 

İhıaa BORAN 11 • ı k 
~M~·sır ~t==-o.,rak~l=---ırında~harp~:t'.= =-"'=naz Yerı ece Reisliğe, Başmüfettış 

Besim Kodirga 
foyin ed:ldi 

D 
linkU ~·aı:ınııı:da lnglllz ordu11tt.1- I 

1 .·\tıkara, 21 fTelefonla) - ~taarıf 
nun :"'iotluın • c·apu 7.0 • Sldi p t l Of •ı A il " e ıı.oo • ftll ag e ere "e-kHJtği tettt., heyeti reisliğine b.ış. 

'""" h"ltmda ıutunamııa<!llğın., fil- ' IS V müfelli4ı Beolm K•dirga tayin ed::. 

orn1an yangı 
Bursada şiddetli 
bir kasırga oldu 

l 

'kat ddha -:arkta llalraya çJdlnl ö- d ml~tir 
"°'" ulurak du~·anablleeefpl\I dü~ülı- iht •fi ı• betı•n e gaz ------------""---'- GtimUşha.oo, 26 IA.A.l _Torul 10 köyde oklukça tahribat )'apmı,. 
uıü,wk. In~lll7 ordu,u, bu l~ı de ~··· l ~ aç n s L. b d l k•zasının Erikbeıl ormanlarında ÇI· tır. Kıuıırg&lıtn büyllk c:ınar ığaçlll' 1 
, •• n;antı';>, SJdl Baranı <;arlına rlcat •• d k l t d t ya a Alman i eri kan ve 2.1 saattenberi de\'aın etmck-1 rmı kökUilden ·SÖkilp attığını, n1ey-
rııuı,11r. Tobruk. Blrhakem, Sldl Re. gon ermeyi arar QŞ ır l hareketi le olan yanr;ın mUhim zararlara se- va . .ebze ve d;l(er hububat llzerindel 
,.,1< muhare~terlnde zıThU birlikle- bcbiyet VE"rn1c-kted\r. oldukça tahribat )'ıipL~ı haber "er!l-
tırtdrn \C tanklarından laila ka3ıP- A!ll<ara~ 26 fTe?e.fonla) _ Tidartt Oa:Jıt te\·zii esa: ncl::i g,i}P. b:.:ı.~ıı,ı. . ( Ba.,ı 1 ittefıile) *§• f Orman mUhendisl ile Orman ko- miı;ıtlr. Kasırga Deo1irta.ş köy'Unde 2 
lıtt \f"rdhtl. bu ~-Uz.den n1uhatebe kud- \~ekattti Petrol Ofiı:J, elektriği o?nr-• ayda. 1 kilo gaz ki.bul Wnmlşt nut Mt"11n L-:.ş!ıca iaşe linla,ntdıt. 1\.'[ı_ ruma te,kiliitı. jacıdarma mUfrezele- eYi uı_:urmuş, diğer "Dazı e\'lettn dan ... 
retlnl bli~ük tülde ka.lbetttğı anli.- yan halkın ışık ihtiyarını tcrninmal<- gazlar \'i\A.yetll'rın tcnsln ettigl yrr- 1-ır <:o 1Urdc Almanların ıterJ ha- rt ve binden fazla an1ele ysngını sön- ınrını Jlökllp atmıştır. In~an ve hay

~ıhnaktadır. . •. !aat:_ıe lcap t:ı::It)fı ,~ua.yetter~ yelet:ekı d~ hakiki ıhtıyaç SRhlr>!crl t:ııatın- rek.·,etı J~ beri Knhıre~e dıkkatt" dürmekle rne~gııldUr. Alınan ~on ha- \'anca za.yiat olmamıştır. ·:ı.rrntaka zi. 
nu 'a1l:ıet~ ı-ore, nllh\·er ordu1oıu. I Jt\dar gaz """ndeı·me""" "·~rarıa.~t· .. d'l "t' B ı de.er bır ~OkUneUe trarsilC"nn1 ı~ berler YHngının önlenmekte olduğu-

1 ı ı ü · . ~.... o• '"·"" , · d ·eiilka ne temin e ı ccer.: il'. u t · nu bildiı kt idi raat mU<lUrlll:U eli:ipleri"köylert- ~ön-
\Ut 0 zrrınde bir kaç gül"I o)·aJan- mı:ı:ıttr.Gar.lR"f, evlerinde elclc.h·i!( tc-. e.n \: · . tr. Carşarnbd sab:.ı.hrndanbcri Al- · ·n1e e · 
nu~ •. ke".ilf .raı>n11~, lnKllb: •r.du.,unun ı fsatı olnııyan ha.ki iti ıhtı:ı·ııç ıahi!'- ı uiulilh. tatbikine Ankarad.l. b'l~la.l- İ mar: lar çölde 130 kUon1ctre il er- Bur~a. 26 L\ .. .\.) __... E\•,·elki 'Un- dcrer(k hu.!!ule gelen zararla 'e 
ıın ,, tik kı.,ınile r!C>at ettlğlttl anh;ya- leı·ine verilecektir, mıştır. 1 !emt...,ıerd1t. Fakat bu :ıcri hare. KU kasırga kaza merkez:nüzc bağlı 

1 
baı;ılaın:.şlaı·dır. 

rıtk takibe tekrar h11~lan11,, Onee Sol. ~ 1 ket e.IJıa:;ında $ekiı.inci ordu ilcj 

:~:;· d~~,~·:::;a ~:ıı~~n~·;..,~I~~~: ;:: p a r t ,. te şkı· ı aA tında 1 ~'~~~;~;~~~~! b~~d~·~~~~di o~~i~~;~''; Bir aile facia )l · ı Çörçil ümitli 
t."l'rek '1r~1r hududundan 60 mil ,ark- 1 tam z1mantnda karş:lamak ~çin (Ba:ı 1 lnrJde) (/) ( Ba':'ı 1 ln<-lde) «/» 
Ut \ .C ... ahllde lo\Jdi Barani.ll de ı.ln11,. ıl 1netan€'Ue bck1iyr,r. lRd:r. Bir buçuk rıeııedenberi kAr:!-iı .\fri:ia elçh;ile görUı;n1e~i dikkati çek-
ht. Londra, 26 ':\. .• \,) 8 in<'I tngi- ile koca~r ar9~ında ge~im""'lzllkteil nüştir. Tahn1in edildiği:ıe göre, )Ls· 

l~ı~~~:t·l;~~;l:ı~:;u:~;.~r.to~::~~:~~ de"', ·, ş ,. ki,. k yapılıyor t ~j;hor::~:~n~'.:~iB:;;;;~:ı~:,~::ı~~: ~=~'~'::·~.~l~~::t\e~:T~~ ~;~::~:: ~:~.;~:~:~~~~);:,:;~;~':!~:;. ";~i;;: t 
Jet, 16 e~ıtıı 1910 ddkl \a&J.retln he· taı.ııı-1 h~yctt ıtmumlye!i;p ~a,·a~a (u- dir. Bu ka\·~a. dU·1 .!ab&h ta olnluş ıAt \"ernli.,ttr. 1 

:
1
0

1
•,
1
n G•ı,.:1 ~dla;r0•1 00rtdaru'iI1ı1 t•e taıtaatrl) a112

nag::: 1 t,u,rşmh1uı.,d·~~ıdru. ''Guc•0,e1Uı·adl•fa.\auc,.~i1ı01lcch·:t,·ç ~bl,.•,- '"e ;,;etlcede .\rt~n hlddct:enerek ora· \·a~ir.glon, 26 >.. \ l Reis Ruz-
"• e-~ u , da bulunan ekmek bıçcğın: kaporak \'eltin l<iltlb: Ear;y SoYyet b!rllğlnln 1 

1111 '1 ve 7.a)·ıf lnKt-llz ku\·\etlerlnJ a.. ._clddi te.şebbtıs yapmamakla berab~r karisının Uzerine :tilrUyerek sekiz ye- ,:k defa olarak Çörçil - Ruzvelt mU-
tarak Sldl Barnnl\"(" kadar llerıeınl H a l k e v l e r ,· b .. b . ~fs.t.98. 1\-tatruh hatlI üzerinde mevzi rinden j'aratamt~t:t. l<ad:nı~ ferya-' za\.:erelerine i~tiral< etti~ni aı;ığa vur 
takat .ıteııeral V~' el'in Jtaı.ırladı~ ur o s u j l r almak ,;~ı etlle 194.0 senesinde Va\·e- dını işiten alt katta oturan Be.y nıuş ve So"yet biiyük elç.si LitYino· 
tıHıkıı\-empt kar ... r.,ında da11a 'iarka gL k [ k t lfn yaptığı hA.rekete lmtl.sa.l etn1ek- Halit ''aka yerine yetişerek kadını· fun n : şefle uıan görU!}ıneler yap~ 
dt•llı('>nl, '< hatla ln{lllz ta~rruzuna. mu•• dı•ı• .. tük haline so U a c a , tcdlr. ~fihYeı'in M"ır lstikametln~ekl ı kurtarm•k lsteml\ıt!r. ug. , ı;üylemiı\!r. 
11 •.,·anan11~·arak Lib~a .. Olllne doı.. I I ~on llerı hareketi, bu hat Uzerlnde' ~!uhtel.f yerlerinden vara-lana~ ye ._,·anl ıcaıuara.,ıııa \erilen takrir 
ti• t • .. ..,rw U d' • ~ \n etruı,u. 1 f 1 l CHP ııtn1t ı. R\'ıtnutktn Bu nıe\'a•ıd t hal- dutduruın1u~tu \"C bttraıııı ez. çok de-ı' cu ünden kanın.r akan kad!n, kur- Londra, ".6 (A .. .\. ) - _.\.,·an1 kıt-

' · J Ankara 26 f Te e on a - · · ' ' · · ' 1 il l t l k 
. uı, •«·1oıı,. bu defa teJıllke daha bü.- · d ~ ... 1 ıle<ti;:ııiklildı,:r l<eYlerı bürosunun bir mil. 1Urlük h!l· ger\ 0 8.n ilk müdafs.a hattıdır. Al- uma ıçin kaçmıya çabalad 1 ğı bit ,,

1
., .•• ın" tevdi edilen te,·bilı ta.kriri 

)Uktı· 1 merkez te."kll&tın a lXI-"' <5., · • •• , kl d 1 k • .. "" .... ... ır. ' 1. IJl\·er ordu"iunuı ba)ınd& ·rd B d .~"ii<ıiklc•lıı t~Q l\ne fet·ıilerek yalnız hal 1<•v'e•·l ıŞı-1 m ıı .nJt)'na arınd•n1 gelen h:ıberlerel .sıra a us ~nçL.k \'e tene'"·"Urden ~oz 21 mebu::.un in17..a.8.nt ta•tmaktadrr. 
lıtııS< ' . yapılmakta ır. u e5~·. . ~ . -1 . . ~ . . göre Fil t' . S . d k. . lerl d. U 1 - - • 
_. e ı.ırJılı birlJk harbinde oldu- itli işlerini tedvir e- le uğ'raqması temin edılrn ·k isten1l- · ıs ın \e urıye e 1 Ing-ılı:ı onm ş 0 an v5 yaşlarındald ko- ı::unlardn:1 dokuzu Sir Roger Keyes 

u gibi ~-Ol nıuharebelt"rlnde de fu At, partinin çe~ ·ıa.t buna. gOr• ). ı· n1ckteclı~ ordusu ~al:p bir ihtın1ale goı-e J\iışıra en. <Jon bır han1le daha yaparak ka- d. d•hıl olmak U.Zcı e muhafaz.ekAr. 
tıtt oldu""-ı•ıu t '- - deı·ek partı t .. k, ını , 1 . do&ru btl' h). f L U dı rn ik.t ~·.,. U c 
'' ,.,. ~rr:tt etr11l' olan deferll "' , re te rapn1ıııı.ıı zere tah l n uveı• Ara"ın.a b:ı:ağını Yl\4 dördü Hore Belt~ha da d:ıhll olmek 
k t\r~al Ronınıer ,-ardır Bllndan ba., B d osana• ı H k f "dd ı· şıdatla meşguldür .• \lmanlaı·, 11 b111 lcştitnH,t.r. Bu bğı daı·hc.dcn ~onra. ilzere nll\~tuicıl, \"t:dis: rltmokrat 'e 

İngilte rede 
buhran havası 

Yaa.n: M. B. ZAL 

"o D(Jlterede hlr buhran bal'a&ı 
l·ar. YJrınl n1ebu"i, kabjneye 

Jtbnafları olnıadıl{ı hakkında 'jlmdi, 
den taktir '·erml~Jerdlr, Çor~·ll, A~ 
merlkadıoı dönün<'e, bütün ~lla'a 
ha,-atının en şiddetli mUc·adeleh~rın~ 
den birine göğü., l ernıll·t- me<'buı 
ka1at•nktlt', <-ünkü Llb~·a bolgunu. 
nu n1a1~ g'O">tf'rn1t•k gUı:hir. 

Zaınan oln1u;tur ki lngUlı Bıı...., 
,-ekili, Llbyadakı tluruına demokra. 
~inin taı•ınile lui.klrn bir hale gel4 
dfğlnl ı)3t'lt\nıento~·a a.;-ıktan arığa 
.,ij~·113 ('("eık kadar nlkhinllk gö1.oter .. 
nıJştlr. IJ\>n1ek ki lei;.•hlLat \t a~ker 
lt!barJle ln(llterenln, .4.hnanlan e
ztt~k blı' lıale geldl~J oln1uş, fakaı 

hundAn 1 Ufnde etlen•l)·erek .\..lnlan .. 
tara fır.,at \"f'm11~ 'C nlha~·et. l\tı,ın 
\e 1\kdeıl1.ı bUtUn bUtün elden ka 
ofi't rn1ak flbl bir k'hlike.)·e dü,nıü!• 
tür. 

Çör('ll, r:ekilınl)-e n1e<·hur ola« .. ak 
nu ~ Bu.-a. pek Uıthnal \·erllemet, 
bundan t\·\-el dt> \ftkJt \akit Çöt· 
('il ~ erlndt> kalabllnıek için bir ta· 
kıın .. arraıardan 'azg~tnl'k zorun. 
da kalınr,hr. ilk kahlueı,inJ ~ ıl.ra11 .. 

dan \ e !tlllk adaınlardan ınDrekkep 
kurtluğu ,.e si_,-a .. i ha~·attaki t.ek 
ku\ \f'tll ~ah.,l.\ et kalnıak me_ylhıt 
gö.,tcrdijl halde J)arlfune ntonun, ga
zetelerin \f' halkın :ıoru)·la kahlnt~e 

un1uıui Jthnadı haiz şah,,,lyetlcr at .. 
nu_,a. ntfC'bı.ır olnıu,, hatt4. SWford 
C'ripp1oı'I de her halde hiç L'>temlyf" .. 
rek kablnt"'ilnd~nühhn bir me,·ı.ıe 
geçlrn1ı,u. 

ÇOrçl1, bu dt>fa I~ ba-,.ında kala. 
eak"la y•lrıız <;-.:.ıh.., i deA-l<tn1eler kı\li 

gelınl~ tte'k: .,e\ k \ e idare ~inJn 
'?ah~ı bit haldt>n kurhıln1a1oıı, salaht4 
)et ~l .. tt'"ınlnln df'kl~tlrllıne'ii <le lıl4 

ı:ın1 gelt('ektlr. 

,: :::
1\f"r orduiiu, tc,~lll' te('hlza; oıtıa ra , ar 0 ta Şl et J :tM'!V~utlu b:r Amerikan motörlU tü• kad n can havlile a~artmantn alt kat.. biri Iıbcraldtr. ~ 1 

p kal»llh·ttı b k hd k r ıı .. •a hıta•ı , l n1enınin de haktan }ı.fı~ıra SC\'keclıl-' ta.ki dairesine dOğTtl koşarken nler-
~·l~~danl Ordu~u dtj~ldr;;.:· B:n o::W: ••••ı .. - • savaş ar ı dtğinl ı:öyltiyorlar. ı dlvenl~re yıkılarak ölU\·ermişt:r. Lı..rdra, 26 (.ı\ ... ı\.) - Avam ka· ~alooC>tının gf'llşme .. J Ye KE'rek harbi" 
P.d"l' C'tlldlr \-e çok iyi '>e\ k ,e Jdare (B&'fJ 1 ilt('ide) X.~ I ~ahire. 26 f A.A.) - Orta.~ark In- Hi<l~e~'i mahallinde tetkik eden 01 aragııa.L l)bya hakkında cere- uınuını "ıt'\ k \t" ldar~I hak,nnnda• 

Bir ka«: güne kadar lııglllz A 
,-aın Kanıaraı,ında eerf'yan edtte\. 
n1ih~ake-reler, gettk Inglllz dahili ıııf 

1 tllf"ktetUr, ''Laval sizi afec.e filerln kalenin ~rtaıarına. doğru Çe· ı glhz_ umumi karargit.hının tebltği: 1 ~uharr1rı~1!z Vakft. etı(\fında şunları 1 ya:ı. edecek olan gelecek müz~kerc nü,hhn ihUn1alle>rle eebe bulunmaı. 
hl llnııunıa beraber bu ordunun da Y ktlmek mccburı.yetlnde olduklarını .Oiln setır k•lalarıınız dilşn1anın ı- oğ'renml7tır: .. ı.. .• 

1
•1 ,., l '> ta t k tadtr. 

r htk•tt , 1 . Jı: · ı 1 1. 1 k A t ınunaseuc ı ~ en .z - ne a • 
1( e\ )t"ı( \"Ardır '\·e e\"\e1ee atıyor,, "'oy em Ş ır. eri ıtaJarı ile bir kere daha harbe par man k&plCJl>l di)'Ot ki: j . . .. ---------------

"'ır 1 ı o ir ycrilm ... tır. Bu,..,.un ruzno.n1eye 
IU(Udunctan ta. Sirtc k ' rfMI· Moek0\'&,26 (A ... \.) -Ru.slar.\l- tutu~n1uşlal'dJr. - nlarburayataşınaltonayka· ' f ·, ,, ' euz bny'ıler'ı~e kolaylık 

n• ~•ıl 1 j G ta"< ,-onı ttıkrlr k•vded im• lir. ., tnnı \r rk-ate nu-'<·bur olduğu da , man tanklarını tahrip etn1ek için kö. Dl\şmrJnrn e~a.slı ku\·\"etleı-i çöl de- dar a . cllk o!d:u .. \datnın j-1.lzUaU ~·~- · . . . · .. 
"'IU ~IHdur. nu itibarla lngtli:ı ord11-ı lalıırk •l•••ı mlıtıkll pek kullanm&ktadılnr. Bcn.berlerinde miryolunun n1ih\0 eri boyunca ilerle-) rür .;rör:n1ez hiç beğelltnediın. Jnsana 1 Bu.-.lordan b:rı h~kUn:etc ~tı~~t İ:"taı bu Be!edi .. 'Si bu1 te\'Z; 1 

k· ·b •. ;~ kndar rena \&r.l.)et e- dü-tn1ek- rraD ... ID J••ltta ~.... göttirdUkleri b-Ombatatl& tankları talı- n1l~ \"e ~ln batarken öncUleri )larsar kötU kötl1 'bakıyOl'du. E\"''elil 1L; er- be:-·E !! etrı)ckt~, . d ğer_ı ~a~ ckıl.n tının nakil ,-a~ıt.ısı c:zl.gt sebeb:ll' 
h.-r harhl hU,hUhin ka.)~tnılti ı rlp ettikten sonra zararsız avdete mu 1 ?\Iatnıhıın lS kilometre garbin& Yar- kek ço<.:uk. geJdiler. Sonra bunlı:lrdan l :\tü.da. raa Na. zrr.ıgı va.,zıf~s.·.nı başk3. sehirde ıa,,·ıkı veçhCe yapılamadt-

"'"'11ııanıa • 1 6 )1 • l• ı t dl t 1 t kt • k ~ 1 z, lnaını ordu"" h1ulıırebe IOa ta\ 1 l'ICI l.n .. , :ıftak oia.ı.) r,ok kdpeKi en baf\ .. J"ll.ı"t~r. r:,.as kur,·etıcrimize taar ·uz en bUJ,·Ug-il gchnez oldu, Mada"!a, b 0rıs1n~ e\ e mc~.n -:seme c tır• öı.önü.nd tut rak, bayilf'rden 
h:; r<'!thıı kaJb+<tınJ, i'>f', Orta,..rkta Ankara, 2ö :(Radyo Gazete :.li1mcktea:L:::llu. ,,,fuım...-ırr r.etıce- f!'<lilnunltfftır. • h~-Uk 0#1.wıuA. ı'W'Se.ı.ı gelJTMCilıtmı dır. 3 ~ncu ~~rlr. ~b,la ıcfc~ nd: ~-n e inleri ..k udi va9ltalar c 
tlıı .. ~:~ır"· ta..,«' kın,;H~rte ta.kTl3e e- Boıton r'lı.d"\d"ı>u. b1.!4'ilnkil !.reıısızca ı er verdiği bir d ffl.Srnda taarruaa- Eerlln 26 (.\ _\. ,) - D."N.B. ajan .. ı tıoıdun1. Babasile ka\.-alı da. onun, idare \e,._tcçh.zat ·~lert hakk~rd Karaağ.ç buz f.ibr-~ka~ından buz 

' 
• 04."nt-tal \.-"a.\ ·tl, harp ba .. la . d. F f :~1 sının a keu n1uhab.rl şımalı Afrı- iç!n gc1nıl~·or. dedi. Sonrl:l bu on on 1 derhal tankJkat :ı•rpıJınso;ıor ıst~. 1 1 t·tnr \"alık bt lnlu•tur B 

ı ı(\ınd ·tnl 1 ı r.eırıyatın a r . z.ara hıtap alkm•• 0 an .,\ ln-ıan tanlllarıhdan ı • ' n-ıı d b r k kt dl B . ı..~ be k 1 a-ma a ?nu • • u ,. ı ' •er 'E"~·ahat b•\111Ue .(Ü- . ..., • kada.n \'Prd'l;ı b r h:ıbel'de Ge.:1eıal bt::;; b' n en eı te rar bllyUk oğulları ı n.c e r. unuoıa VÇ'a r, ı ' ti f b kad n b r c k1 
(' )(" \e 'ey~y:tr hlr hal<le kuntandatı- tdCtC'k §!!nla~ı ı:;Qylem ~lır: mUrekkep ~iT birliği~ öpek ha\•Ja-1 Feld. I\IAre;al ~on1nıe.1ln A1n1an '•1 gcln1lye başladı. ı,te dUn S3bsh da S:..tı" ~ürccek olan mtizakerenin nf'_ ;~res:l~tl; rı ~rin~C' k ~: ~t~t:a ~~ 

~ık. ctını~-e. ho,luklar kapatnu,)·a 'e c- Scvgı\ F:anstzlar. Lfı.\·al n.~alann~ i!ıdinue &eı ı dönm~ olma- Jta.lyan kıt:-ılaı-ile biz·Hkte Sidi Bar- bu V1lka oldu. t cesınde ~il? Wftrdlaw ~f~ne t~· Kuru~ y!rn1~ iki ~flrıtJnı ~atı hak 
f"lakttl('r Onl('1t\I 1 1 ~ e sfzt doğrudı1n dogruya ate:je ata- lıle ~abıtUr. Rus ordu~u taıafrndan ranı"den ötede laaıTııza d"\'aın ettl·- BU sııada kapıya telü.<.:Ia biı· kndtıı ı rafından '\:erılm.I olan tenkil tak- .. 1 1 1 

l 
aı \ Y~ •' ""'f rr. '~" - ı k b' "1 t "b' k ıı l kttı k.. "'[?ı "' ., . • ı , kı \ rı,m~ ka ·ara.._ rı mı ır. r 'l hıou da saı-..ua atılamar, Jler l ra 1r a c ı;ı ı u tnıyor. çL kullanUal\ köpek: E~ lO opee> e tini blldirntektcdlr. geiaı. Eıınehl hastahane.~inin asabiye rırln.ıt leh ~-de ve~:a ••eyhhtde 1 • 
lıaJde ln'°ıUzı r ul(1.1kkan_hhklarını n "zde beikl açlık zarurctile ona benzer. Zeka11 .ne hal"P es as~:ıda bi~ A1l<ert ınuhflllcrdc ~öy~cııdlğinc gö ltofı.ı~u hen1.,ıı-esi olan bu kadın ölen 1 r, ... ~· ':erfh~~kle ;_ktiCa td lmesı 'h- loşe rr. Ü d Ürü An kc-rı::ı. 
hu tltfa tin nıuhafa1n t d('rek l·a:rl- uyac.lar vardır. Fakat tahnınn1ül tok !nnetler )apmaktadır . .Fakat oı re, ].:tarsa ).!atruh ctr.;ıf:ndal<i böin-e Dlruhiuin a\u·.ııbası olduğunu söyle· [.malı ku\ \etlid r. ' . d 'd" 
.\ı•tı ılüzf'lt<>blllrl('r, ed.niz ve sabırlı olur.uz. Sonunda du bunlardan ba.,ka çoban köpekle- lngi'lzler tçın n1üdafa1:1\'a e•,·eı-i,'i ~ d:kteıı sonı·a şunları anlattı: Londrax 28 t~~l ald De.11~1 ~~-, On ge 1 

'•a~ıu,, lnKfıt7 unlu1oıu kumandanı hür ve müstakil Frt nsantn yeni- ı-hıi de ve hattA a\•cı muhafız köpek- J t11zi~•i thti\·n etınektcdi-r. • . ' - l Leon A l'tl!1.y.an n1el8.nkoliden 111.-; preu'ln ~ t)\'YOtÇö il ;!:s d r' ~- Ticar.et Vt:"lı:tllet dayctf üze... 
(i ('ueraı Rlt • d k 1 ~ ı gö k t i lcrlhi de kullanmak adı ~ 1 .d. '! O ttl K grafa na.taran rç c Jr 1. .n · dırıh, or 'n t·hı~ ·' e a(·ı tenkitler yağ'- en uru ~cagı. r~c s n z. ' . Kahirt". 26 r • .\_,\, l ·rohruk dUt- ! ta ı ı. ~- ezhar .:ıman, Fahre !\ e- d:1fa& ede?:>Uecek iktidardayız- dt- rtne bırkaç gün evvel Ankara~·• 
"Unu' 1'~b lkı tt"ntral, nıth\er ordu-, BAŞMAKALEDEN DEVAM l LilfU en·t\dR Tobrıık tnc\·kl kuman- rin1, ~na bir <:ok defalar baknıışür.Iar- nılftir. giden fsts.ııbul Böı.gc İa~e mildü. 
1_ . ru tan _"'lrtf' körfe-zınr ka- Clll.nhıflndııL bulunah General l{lopperin d:r. Karıs!nti! kendi oğluyla m .&- rli Bay :!\Jümtrz Rek dün .ttabah 
; ar "iürıııl~e n1u,artak olınu,tu; d•- ı mih,·cr kıi\·\"etlertre e~ir dU"-mU-ı ol- Bebl!tl o:duğunu akhna. ko.;-muştu. VP ki}Jerimiz 'ehrimize dönınU -tür. ta~ 1\Iüste-
'0 "'Oııra •nlh\·er ordu.--.unun taarruz . . 1 ına~ı ~lmdi ı·c;ı~;a \'urulınakladı~. Bur.dan dolayı oğlunu evden ko,·muş. - p.rh.ırt Flı·at J\türakabc ve Müca-
l~tlıı h• 1 (fta,, 1 ln'-"ide) »-« b h ı 1 • 

1:ır &udı~ını \ e bliJ Uk bir ta- g ı. mevcut a ve sartlarııı ı Ber~lı1, 26 ı A,.\..J S~lihiyclii R.li- tu. Otlu da lJ.skUdarda.k1 amcaın!'<lt\ Z 1 d k l dele Uınuın :'\.Iüdürlü~üne taytn 
llrrur.a htı'11ıl·''-<'8*ını, bl7 hep onun 0iyecek'9lntı kl böy!e hatalı b:r tıpa.çr Uı.hl~~ ekl·~de bir hareket keri kaynaklJt'da deııildl~J.ne gô"e, yatıp krt~kıyordu. O~enlerdc Leon 0ngu Q a edHmhoı olın :;\tilınlaz Rek ycr·n~ 
:;;:a.~ı altınd" ne,tediltn Libya tt1'- ı gf~l~iıl kusurları derhal tçıga vu- tıoktrı~ı scç:lır,ez, bılcnc sormfl~a A~mal ,,\frlkt\da n1!h\·eı· k·talaı-ı i:J Aı'l!ı1ya:ı gidtp o~lunu amcasının e.. <lb;ı 1 in ldt) birinin taylolne kadar \"az·resinC' 

er lld<-rı anJı)orduk. Bu ıenerall11. ru m&t mı t.cnezzül edll~ez~ re\:bç halt!'dcl ·aat Jı;inde 200 kllon1ctre ılcrıcnı:ş- \·frlden ahp ittln.l'. O çok kı•kıtnçt,ı. ~ô ra Ç~likel lisesini de ziyaret ô.evnnı edrceklir. 
tt>hllke)i huluucluA;:ı hatta durdur- 1 Vurul'rnısına vurulur. fakat asıl 1ikirlcrdcn bırlnın z hinlcrdc te-, lcı·d·ır Tı·!.ın\"t\.yda bile karısının yanına b ... 1 • 

1 
d' p il ta afınd 

tnwk ı ı h't nı b ö 1 . 1 . ctn1 s er r. ~ r r an şe- T k . b .. n 
ç n \ aktı ndr rnOra('aat f'd('rek ı ;,ı nyr yapa ~ r ur:u g remer. er. düfı r~ k ı r y .r. e_t~i \'!. l, 26 (.\ ,A_,) Lib\"a cc hl· ll!! sokul!Cfl ka\•ga ederdi. . hi-r ·; rkı::-d~ d<>!erll nllfaflrler şe. 0 Si 20l"1rT'1 UQU 

ku,,Pt l"ltf'dlğljd de hu,C'ünlerde b.t- CUnk{l bir defe gurur. Inad ye mcsI neLcesfnde lcr.'.lala glrı~Tl ı-•. d ı 1 •o h b 
1 

• ....x P .., Ht\CU!e:ı.lrı tahk!katilt' mUddeıumu- flp 
100 

k'sHı'k b'r o"tJ.• . · ~ı 
tt"ııını"" h 1 r u • 1 111 . . • :-ııı1 en a nan - r:. a er ~re & ... re, .~ re ne • · •. e ~emea t boş'odt 

. u unu~or111, flu ku,-,et ktn- j rl! se ı Ven en tuvve ve liec:• ~·r defa bu vola g1rıldtkten 5cııra tn!h,·er kolu ~idi Bnrı nt Ye ?ıfilr!a .rnı n1ua\·lnlerlrıden Orh<111 Sus ın,eş- ver·ım;,ur. Ö~ledcn sonra Vckıt-
tll1oılıır ~Ptl~t!rllf'n1('1ııı .. tır. <·ün.kil <\- ı )"eli ~a:vıl~n 1noı;an':arl~ bile zayıf arı bliti.in a•nıller halad· ıı;:rar ec1 ı.• 'f t h rınct;ı b" 1 . 

1 
dl ı gııl ohnaktadır. ]\fii.hallinde yapı.a:ı 

1 
. . Erc""'J Könlürlcrl j 

1 
t Taksi fiv-11ttar111a '·cr1den yap'ı 

",'('rlk.adan Kt'lf"n kal.i l•.• J Jaııonla. r blr~r d:ım.arıdır. Bundan ba•ka \k.. . . 1 .ı ,. • . -~ o ı·ıı araın . ır t;><;ıını~ er r. . ·. • d ö4 orımız M• ·~ e nle- ... . . .~. b • 
1 ~.1 "l mesı )O unda t.e~ r gö~teııı . '° MUtt fi' UA11kl1ı1rı d 11 d t t.a11,-dkgta., kcı.tı~ Lcon Arllnyan a g . . Kozlıı nlıntaka·ı•ı k lan , uzde \:frın bt:-;. zaın u Nl ıt .. lrıkl• 1 (' h ı tld me •k'lnde b ı ı ıa b R , • e i( v- urt A an A ... ıt· 1 °'"'" ,sının ~ :::;ezme · • · d ğ 

't" t' f'litarıktan , -"'" Jfj . :.r \ u Ut an ta na zJ. omınel c .bu k dar muvafCak~yet 
1 1 t r z ~d~rek bu 1 Ue d. tUtUlnıüş ,-e \·akayı na~ıl yap ıe. .... ı t Lkiknt yapmak üze · . ) bahtan ttib11.ren t .tbık e Jltn~ e 

crtıdrrı~e-de" Ktlrn kanteyl dt ~ll\'tt gQı·e -fetbat vermek !cin.. bütün b·r temin eden berraklığa doğru yol ıtl" <f.l:ll" u 
1 ,nnııı ur. antatnH~'.ır. Katil. bunu kı.skançlıkJa ,h.eıırek"ct <tınl··. l·erdir. ·· re oraya ba,lanmuıtır. i\It.~tt!rller, taksi üc. 

ka\a Ö"nl k ·ı lttlf k d durn1ağr iP"lf'mekted!r:er. ... ""i 
• - .. l U\ttlert ı\kdt"nlıde tta... ı H. em a c er. Dln;ağı çok güç b 1r hole kov,r. yaµtığını. fakat karı.sına sek.iz defa · reti ödey\"'Cekleri s::rada. :ı;aat•n 

t rıllı}l;ırdır. Tctklk -scyah.atlnc çık ıkları zr .. İktidar ı-'"hipleri nekadıır iyi tt"t- deq"!l. b!r defa. b~ç111kla vurduğunu güsterd'ği ıniktardP e~kl yi.izdP tıol. 
Runclon ba,ka ell harbine alı,mı ıtn•D. p .k azları ıcendllerlne haki· yet ••hlbi clursa olsun, hatalı ~·o'. Teşkilat ve k~ ıi 'pler -~)'l.,nektcdir. Rommel'iıı tılsımı li zammı yeni yüzde yirmi ""'• 

~~an ... tec:•rUbell lııglllr .•. \.\·u tra11-aıı kn+i b!ldirmcıte ce~arct eder. Tc- dan kurtulmaları ve lşlerin a~ıl ( Rtt';ıı ı lııı·ldel - Ad:ıye doktoru <:cscdin Uu-rinde 8 ı fBaşı 2 rıc·lde) katarak ~- ni yüzde :ı.·ctml$ b ~ 1 
eni Zf·lHndalı blrUkler •Jlnden mas ettlklerl ·in ~oiu ~ah~t 1na- icabına i!Öl"l' h~rt'ket <'dc>bilın~lrrı h:ısust!l ı:r.ahttt atciı. Say ·ı \'f'kll, b·ı n111htelif b:çak ytıraHı görıuU~ \'C J>u l faz!a~1le ücret örll""V(><."eklcrdlr. 

::_: 11 ~~·~tır. hütıın bu ıu1keııanlar M:ln- ı lôınat ve kanaafnt !-1'.'klar, iktidar fç la ı:ünün birinde trad'!lt"riri $!'!!'- hfn yUr\ltülıncs-l h;ln ne yapnlak ja_. yRı-elardan !teri akan kaıun ölUn1U-1 ınandır. Bu dUşmanla olan te-
•eıı eraı Rltchle ntlb\t'r taarru- ııahip1erh1\::ı bekledıklert ve i!lt~- yet k€'~kln bir :-;urettc kullanma- znn~a yap:llnasi yolunda ı:k adın·, l\Q .ıebep oldu:;u hııkkında rap0runu n1aslarda pek <,."Ok za.yiat \"erilir. 

'·";u durdurnu~-a çaıı.,nu' , -e nuı- dikleri CC\'aht tekrar eder. la J"arar vern1eklen başka çıkar o:ara.k ö;1 p:C..!lda klUplerl görert:k, bu Yern1tı;;t!ı-. ~tcsehl (Afrika.da kuUtını:abllirl 

"\~ı-rak: 1olnnıu .,ın<'.a hlı: olnıazfıla 111- Bunun C'in bütUn bir tetkik ~e- yol yoktur. amatör te:;ıekkUlleri11 ihtiyaçlarını Suç:u, mefhut .cUrUn1le ağır ceza- diye seçilip Ro r ·ı BCr aydt< ıb '1 ·ö.lıat :z buluna' 
,., on 1"'""" b tık 1 ' . . mme e ver• <11l 1 rş.ık Lisesi ~1'UdUrll ,.e Beyoğlu Orta h tır ... ı.- 1 U) b r hnha Jnu- yahatl: (l'D emek kt dü~ündUiü· I öA"rcnınek, ttıtklkl.eı• neticesinde te~· ya YerUı,-cektlr. ilk il b k . 
'~., nden kurt t , Y z ·11 as er erıye eriye o· Okulu Tilrih MuRllimi 

uı l armı~ ır, müz doğru 1111.<ı: ve tf>db1r1er tvi Romıncl';n mu\·affak:,,·e_.tlt !?Ö- kttAt.u. bir \'~ho \erebiln1ek için ha-
7 )U J:"•·n,•ralin t bllLI j · ·· b tuz bt'.!1 bin mlktarır:a lnmişt r. E~REl~ Bl1'-7.fı;T 

,,, .. 11 ka, , (' ~ t·rlnden ,-a- rettcc vern1ış ... kanaatinı kör kö· ruş "e c;aıı~a tarzl. karanhkl!!'r ırrtanacak projeye esa~ oımak uzc- B.r ayd ·~ do"r t in 
· raf •tırn., haldf" il dl ı dU ı· ıı d h w Romırıcl ikllm'.t! mücadele me- DUtı gece .-\.ilahın .,..ahnır.thıe k&\'UŞ· nun ka\· tanıa_n • onun hn- ı·ü:·e 'kuvv<' et? r r. tç.ı:de partaynn bfı• slmşcğc b~nzL te fikir 1tlmak ş. ıncc~ <' a :ı ev-

d 
11 ~ olnııı•u lhtkAn 11 hl k 1 m ~ geleglni de b:r ana d•va d.·ı·e I mu,ı.ur. Ctnazesl 2i.6.P42 cun1art&.·d ~··~ lr. •' r Arado körkadılık eden, hak k yor. Acaba dünrarın h~r tarafrn- ''~1 )'l!'IC bu 11UtunlRtda 1lerl sUrdUgil- UÇ:l yapı - ~ n 

'tıı d • 1 R karı;ı1amış ve bir,.ok ,Yen i~klcr, j"OnU ıtac t 13 de lşlk Lisesinden kal-1\Pr nrdu'u '}hlldt , tesir1erdPn b·hse en olursa, hu .. d~ki iyf niyetli tk:t 1dar sahipleri. , muz ırıbt merkez ıstl~are heyeti tıır.:.l... \'e~.rgton, 26 (A .. '\.) Re s uz- " k T 
ruhta 80 l~r,a '\tat ı 1A. 1 L' 1 _ot ~ 1 yi'..pma&a nlUYaff~k olm 11 ı0:.ıur. 1 d·!'~I ra rıa.ınazx eşYikt:-·e camH ~e-

• 
11 nııı .-artıttı hul - • J uBk~r n1u ııt, ten~: din yera.L.,bi ... n n ~ö,ünu ıçnıağq h:zrne-t rB~- .sındlln Burhan Felf'kle, Vildan Aş~"'i \'eit, Birlefik .1\mertkaııu: bir ay - _.- f d k 1 d kt 

Ul. bu ıuu.ı t 1 unu,·or hnıt 'ı 1 •· d Ü r 100 İşte kar~ılaşllg·ı hal ve şartları rl in e ı ın r arı sonra Edirneka-
" a •ktm hfHt~ı 1 d. • - eceğ a«:tl\. v.~ ür ·st havayı Ön· me,: mi? Bir işi b'lmedcn, ar.lanı'l. klUp idarecileri, eski . amatör te~ki- <;inde döJ't bin uçaki. 1500 tank ve d n 1 lh d 

tan ÇC'\·frıu k ü e rtuup .. I bizi inceleylp icaplarını ı·erine ıctir-. pı 3 0 e nezar ı,.,.na ctrıedllecektlr. 
f" 1.ere llf"rlE'dl"-"' .... 1 lemek için dcrh3.\ harek@te ge~er' dan, sormadan moda hali deki l'•t •dan1ıarı ne te111 a~ memur etli. bln top yeptıj"lnı bildirnlif " 8 

1 * 
nh or Bu hu t 1111

' ·~'.\ e- " tih ı gaye mek kudretini, her sahada ku -
· ' """" • \Rd~f'thı ald Do~ru OOyleyen hakkında: n"fe"'fi, basmakalıp düşüncelere göre kA-ı· BuırUn klUp n1urahhaı:;.lart lst;1nbuı hedcfiınlze götUrecek is sa • · l~IK U"IE.""ıl '\1l'.ı\l~t.l\f, :'\tl<~Zl":-\ 

1anrııa.,ııu ht>k lf"mf'1' d t . •n- ... Nine uhı•mak zoı·undayız, den1lştlr. londığı i<>indir ki bu )tadar bü-
ııı 1 1 1 1 ° ru olur. ı._ ukaJA" gibi !HCat1ar takılır, hak .. rarlar \'ermenin yanlıs cı1du~u:·u, bölge.ql direklörltitUnde top\tt.r.ryor· -r yiik bir zafer kazanıbİ'!nllştJr. \f' T~\.L>:Bt:LF.RJ,E: 

ıı. 
11
' l"rd••,r ıa dr 'tf'nıa :\1ut-·'-ıı .~ ..•• - krfıda h•fı'f tertıp jurnall•r ,~.ı·.;. t •- D • " tldU U "'·' ,1, • ıa 'ı:lrka tlf'at M .... , ... 1. ııı· .... ·~ en...:it;crc kulak Yerıneınenln, h"'- ıar. Bu Lophı:1trya. habl'r aldıfın1n 1 b:r tek et.t·t:r ı m r n1Uz "EŞRF.F BIN'· 

\ .. f' ld k t eru"~•~l"ı ır, anın tesiri tıltında. fllfln tadrı inad ve ısrar etmenın ç-ık'Ar göt·e biz.Jnı tdPal blı-cr ldl:lrcci olarak fikir -&ahibl o1m:y'1n klmsttler de yar- R omınel kendini ZET nHtattf'f".'4süt aran11zdan ebedi-
n t•u nıu R\CRll" ettnetl"rl mu1ı1 ... nıatuatta h•rekct •t!lg'I hakkınd• d dU~nan kat'~l ac:z h .. _ V•n a1r 1 t Bil t 

•nt"klir. 1 U ~ - yol sayılan1adtğ1t~ı kend'lf'rine an· t tanıttığ·rıtıIZ Yusuf Ziyalar, Zeki R:- ır. a . , . , . -· ı mı~ ır. tUn mezun \'e a-
ıca ar ve imalar yapılır. Ni~·ct tatmak 1çl!1 bir ilhom \ı'e lkoıı: lc.ty. 7.aıar. Ali Samller, Talı> Ser\'etler, Het' ne ı.ae, bu ıahada fikiı' sa'hibl sctnlektcdlr. O da şôhrett!r. Söh- j lebe kRrde~l•rln;ia 1>on hürmet va1"..i· 

Y 1 k - h~kktnd<l. bir def1 ı>liphe uya~d:· nnğ:r hi"zmetlnl görenle7. ml? Etı~r H.a11an KanılUPr, .\bdUlktidlr z:yalar olan.tar bug-Un söyliyecek. dertlerini rett en büyük itftt ~aym1tkta ve ı t"'lerinı if& etmek Uzere 2i.6.942 cu-og" urt Or Ontrol rı dıktan sonra SÖ\,·lcdi"" WZ dok. k k 1 · t k et ekle- martes! ""nü• l 13 d J k L. 1 ,.. ,... görürs<'. Rommet. Libye 7:aferiJ~ ı Ye dahli bir ·aç ·f ış irak edecek- d•keceklerdlr. oı•le zannediyoruz ki, şu sözleri dalına te 1"'3r m b"" a.~ e ~ı ısc~ n-

d ru ınu. ya lış mı, klınse buna a: . v d ..... ln~akttn de bulurım ıo• nı ı d ı e illyor dırnıaz. kendi merınltketlne ettlli hizrret- Ur. bu dert döküş çok acı olacaktır. Yal. dir: ).fe~hur bir E a ... o . a LI r ca e er z. 
. .. . ltulO.skarıa .. k 

1 
• d h ten çok büyüğ:Unil: ortaya koyd11- KJUplerle tcma .. ~ı ıncmur edilen ar- nız şu \"ar ki, b!zln1 istediğimiz, bu çok korkarı:-.ı, çilnkil böyle bir * 

Son .a:unlcrdc vıynsada nı:kt.ır'ı 1antnaz!;:ır. Ç~ ~~ k 1.~~ 8 On c.;c;_ ftu r.ilkcmn1el görU~ ye ('Qlı•ırıu · kadtUŞlttr'ın bizim daha evvel de dU- toplantıların 6ug-tır1e ınhlaar ebne- adam, bı::.ı:nn hf~~t! kapıhr, ~ühr~~ FeJ"'l~-e \ttkt('plrrı C'f'nıı~-etl idare 
~ >!< r 1 zla ·"tan .Y j,sız sütten ya ancak b n c_ \ tollcri_e tarz1 :,ür:Unden, bülU!I İ'"'Sanıara ~tindUAUmüS \"e Uef'i eUı-dUğUmUz gl- me~idir. Acılar lçind~ kn•randıkll1t'L ti- dc!ayıs'le kcr.dfs~ndc:l bekle~ lleytttndenı 
ptln1a Yo;urUarla bunl..rırı rart~ ı p. ·d ulantk mııh~t1P.rt1 iht')"ftt; ı:!lmf• olur. 1 bl eski l<urtları, amatör ~poreuları bu Uç do .. ,t "e". e !"inde neler Ç(•ktik.. nen h:ırcketlcrl yapınafa ka~kt.. Cen1tyetlmiıln !dar~:>iı1dc bulunon 
f' t:~ 8 olur. Açık ve ~ar •arllg·· " ço •• .. 

IJOtırc.Jen tuzlasına 11at 1 lnıal~rı yacH ı · 'il -
4 Ahn1et Enıin YALl\tAN d. bıı topıantıyo. dıt.vct etınelerl bt:ti lerını, bu toplantıva Jttlrak edcceğinl sir ··c durumdaki ll=l ve ~artlarını Ir,ık Lli'e8inttt mUdUtlyetlni on lkl k · -. ma art için lcl p eden 1 ·t " " 1 

cyr ~·ctı Uöl"e 1eşe nl'tdUrliliU- şıııttta~tnı t 1 mu 11 ı çok se\'indirıniştir. Çünkü a.çık ~öy- f'and ığımııt mesuller ônUode de lföy.. ic· bını ihınill ed('r, $i)hrC'tin uybn ftehedenberl l<f!mall ll)'akAtle 1ra e< en 
nün d;kkat . k .. 1' ı · em edrmedlfil ı~·n b~,, Ç k d 719 k' . ı u t • b' t h'lke d b' ~; -..aı aıı..ıı.,. Ok ı •ab k mlldilr k ı nazarını çc :n !5- a •1- ıca •şlert orta,·a "ÜPh 'f'h" e UQ Q iŞi leınek IA.z.ım &"elırsc bugün klUpleıt- lemekten çcldnmemelldlr er. r.u ma4 dtrdıC:ı dij;cr ır e e .r .... _ h' il u 1 

.ı ı~t·murları TlateKetC rrettrm!~ dal:ıtmakt ır. · e ve .., ım ' ıııtz.ın başında. bu t.şten anlı.yan \e Y•-ı malıdırlar ki, menıleket s~"runun ıs. iıuacı k<nd" kudreti hakı<.tt"dai muav:nr EıJı'tf Blnıct, dUn gece Al-
t. F.yat ~lür kabo iirf'l.!U n1 - - - fdom edilmiş nl kurulacak te~kilA.t için fikir \·ere- tikball bu toplantı1Rr ye bu telkık.. milbal3.g8ya n1eyletlirme~i Ve lahın 1·a.h1t1ettne ka\'ı.ı~mu_ş, bu tbedl 
m~lrlı~rı' tarofır:a_aı1 ştı_!' e eCilleh !ö.tl5.J\ kı acı Xl • tr mcm"' Stokholın, 26 CA A .) Svenıka ı bılttek Jdarecı pek ar.dır. Haltl a.ra- larle taayyün ede<:eıktir.. taş!van1tyacağı yilklere Omuıu-, gaybubiyettıe bizi pek der.n bir te~-
y \Zl l ;ırcla.n nuınu1e•er ahnm1ş...lleketlerde, ekser zamanlar hükUrn Da.abl ıı det ııtzeteti:nin Beclin mu 1ıa.t111da Beden torb•yenı te.;.kilAlının Şu noktaya işaret edeıın1 kı, ıner• nu ~ıahnak g;bı bir ıa!lete dü- ı8Ür it;frıde bıtaktnı.ştır. C"'!n:ıztıııi :17 ha 
tır. Bunların tahJ;i,ndc )'&gsız ,üt- •tiren ~artlar; Rommel'e bu kadarı habirine göre He.>·drieh'u öld.üri.ll: bozulc dUzen işleri karşısında. ne ha4 kez i11tl9arc heyeti az.aları, ik.lncı bir 12ürmes:dlr.. ziran 9l2 c:unıt::·tul gU•ıU sa~t 13 de 
1( rdt·n y~µı!dık;arı anltşıldtgı tak- bUyük tnu\•affakiVet temin eden mt•h1deDberi id nı edilen Cekle- llnlz '"·ar:-ıa gö•·ü:-ı, diyeı·ek eski idı. top;antıyt yalnız o eski idarecileri JfC'r düşmanla peııçclcşebilen kaldn·ıtacalitrr. Cemiyetin1iz ozası-
::r~;· 1uimun: sııh:plcri i~t!k;;ır örüıJ ve ça:rşma. tRrzın1n tanıc- rin S~)-1"1 719 u batnıuı:;tur. Bu. r i - rc>{'l!~rin çekilnlcSllf', htl !lnU ııfyctln bir urMya _g.-tirerek ~a~n1~1ı \"e işi Roml"l\~l. h11kıhm bu en korkunç- rıtn. fK>n hüıınrt \'ezifclt!rln1 ifa etmek 
l~~- •C :\.t ll.ı ~oru.:-ız:ıa mahkemc-J mile tc~·~lnedir. nomınel :craalrı- . kamda ba!ot .. nbaşa tahrip cJil~n ı•ıJı;bi ol:-dl~r da. b3 y:~pmak df'g;I, ( ~:a:'JnıKk lsLyen ~f~it.?Ü '_ekılımıze e- .. -~-.·~r ... • dü .. ına~ı ı d~ ~rhkır,d3n llzrre: :;~'\:ıt.ıııı:ı ~ r ı' ı '"''".Sinde bu .. 

ınc verıle<;cklerdır da ~·lak or~ı;ini rrôrdU.:'tuııJLl ıki köyün halkı dahil delildir. Lyer doldurmak ısın gelen "tı ~ jı;;te baslı bir rapor \'<::rılnıclı.Jir, ;ciec;k mi t ı ıunnuilui·ıru rıt;l eder. 
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1 • -~TA N 
~'. 6. 90 

Aınerikadan Türkçe Radyo Neşriyatı 
Amerika Radyo 

Türkçe 
Şirketleri Türkiyedeki Dinleyicilere 

Saatlerini Bildirirle~ : Neşriyat 

Türkiye saati 

8 10 - 8. 30 

8 
8 

75 
30 

8 
8 

30 
45 

Program 

Müzik 

Müzik 
Haberle, 

Günler 

Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, 
Cumartesi, Pazar 

Pazartesi 
Salı, Çarşamba, Perşembe, Uuma, 

Cumartesi, Pazar 
Pazartesi 
Her gün 

l'.adyo Mtrke>l 

WRCA 

WNBI 
WRCA 

Dalıa Uzıınlutu 

Kilmdkl Jlletre 

9,670 

11,890 

9,670 

31.02 

25.23 

31.02 

8: 45 - 9 00 Haberlerin Tahlili Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, 
Cumartesi, Pazar 

Pazartesi 

WNB! 
WLWO 

WRCA 

11,890 

15,250 

9,670 

25.23 

19.7 

31,02 

78 15 - 78: 30 Haber/et 

78 45 - 19 00 Haberler 

• 
79 . 00 - 19 15 Haberler 

Her gün 
Pazartesi ve Perşembe 

" 
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe 

Cuma 

" Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe 
Cuma, Cumartes! 

" 

WNBI 
WLWO 
WRUL 
WRUW 

WCBX 

WCRC 

WRUL 

11,890 
15,250 
15,7 30 
17,750 

25.23 
19.7 
19.8 
16.9 

15,270 79,6 

17,830 16.8 

77,750 16.9 

19 : 15 - 79 : 30 Haberlerin Tc.hlili JJazaırtesi, Salı, Çarşamba, Perşembe 
Cunıa, Cumartesi 

WRUW 

WRUL 

15,130 19.8 

17,750 16.9 

21 
21 

30 - 21 
45 - 22 

45 
00 

Haberler 
Haberlerin Tchlilı 

,, 
Her gün 
Her gün 

WRUW 

WNBI 
WNBI 

!5,130 19.8 

17,780 16.8 
17,780 16.8 

Denizciler bayramı 
hazırlıkları bi\t 

EULfVACA 

f.JJ'ıl 

rcmmuzun birinde kutı·ırıacak ı 
n dcn . ;ı;ciler bayrı:ı.mına e.it ha- ,ı-++-J.-11-

zı- ık:ar b tınişlir. Tertip heyeti , 
fınd;ın ncşredi1eı programa 

ı!Örc. temmuzun birinci günü saat 
on birde Cumhuriyet abidesine, 
11,40 ta da Barbaro• türbesine ~e
lcnklr.r konulRcaktır . Törene Yük
e k Deniz Ticaret n-ıektcbi talebe
!{ le Oer lzyoll ~ rı, L' manlar ve Şlr- , 
kct'hayrlye idareler i taralından 
dnd~ri1eC' k he ·etler tirak ede-

C'Cktir. Tört.•n he)·eti sabahleyin 

(Bu listeyi 'iitfen kesip saklayınız ) 

TESi Ri 
TAZE l\IEYVALARDAN İSTİHSAL EDILMİ$ 

İDRİS MÜSHiL 

LiMÖNATASI 
Lezzeti hoş .. içimi kolay 

~JARKASINA DiXKAT: Fl;ralt 60 kur1* 
1 

G ltta.ar' Y l!sesi .. ~.ahce~ln_de ~~P- Soldan sağa : 1 - Btr sayı; Be
'"'3. " acak ve btr boluk denız pt)&- 1 d ı. va. 2 _ l\1otem stik lab'rlcrin-
l ,.!11 ' ile a~ker! bando da o sırada d T . k 3 BI · · en· crs ·· yeme . - r ye. 
"' 3hçed(' hazır bulunaci kttr. mi~.· 4 - .İ ·çi: Bir hayvan. 5 -

Sıhhat ve ı~ilmai i\lua•enet Vekiletin:n ruhsat'. nı ha'z.dtr. 

"' O gUn !'B'lt 14 te. Moda koyu :"- Zama,.ın kısımları r dan: ıtaıa. 6 -
d Su S{>'Orları Ajanlığı tarafından Su; Temmuzun yarıs ı: Kısır. 7 -
tertio edilen. kayık ya:ışla~ı ya. Kunduracı fllctlC'rindcn: Donuk. 
pııc.caktır . O gec<" .. resmı d~ırclcr. la - Çok :)·I: Ceketin ortası: B ir 
vapurlar. d niı mueo;!'cı:elcr• do· hayvan. 9 - Aydı nlatma v ı: sıta-
1 ~tı1acak ,.c Boğaıiçinde bir fener larındar.: Bir nota. 10 - Tedarik 
rı,avı vap11 _ caktır- Bebek ba.hccsl etmek. 11 - Adet: Üzümün ya

ch:~rı r:.ciak ' kcyd~ bır mehtap :l1e- rısı: a ·rdc:nbirc . 

mi te,.tip cci tccekt•r· S;;;rayburnu 1 Yuk&rıdtn aş1.ğıya~ 1 - Bir 

ve fl~küdardakl renkli havuzlar oyun. 2 - Ödeme; Bır erkek adı. 

.k.c. •-tır 3 - Bir bedel; Vak it. 4 - Otur-
a~ o ~ece ~ ~ · m11. 5 - İncitmeme. 6 - Bahçe 

-~"'" 

-!er 'r d::-n birini yapmak; Tavlada 
b 'r s yı. 7 - So ... u gelen Arık. 

) 8 Nefer: Ayı yuva! r. 9 - Kii· 
çük 1(' bü;ı.·ük ara!=ı: Su. 10 K~

rr: KatRr. 11 ~ Bir nevi s'!s çı. 

karma· Beyan edatı 
7.30 Prne'T~ın ,.e men-ıleket saat 

t)'urı. i,33 Karı~1k progran1 tPI.) 
7.4J Ajan~ haberleri. 8.00 • 8 .30 
Senfonik program tPl.) 

ı l 

13 ... U l'ro~raın ve memleket !Ul
at aya"ı, ı:ı.33 Türkçe pl&klar, 
13, t:i Ajans haberleri, 14,00 B&n

do, 
l \:~ ~ \t 

18,(,0 P.rogrııırn ve menıleket a· 
at ayar 18.03 R dyo dans ori<es
trası. r. ~:; Rıtdyo çocuk klUbil, 
19.3<1 ; emleket saat ayarı \'e A
jans .ıa.ht"rlerl. t!l.4~ 8"rbe~t 10 
dakik,, 18,j5 F~sıl heyeti, 20.ı:; 

Radyo Gaz<'te~ı. 20.45 Şaı·kı \' ı! 

türküler, 21 Konıu,mıa (Anll e~r
h.:ril, 21.lj D!nleyicl isteKlerl , 
21, lJ l<onu~mn 1 Şiir ve neeir sa· 
ati), 2'!.00 Radyo salon orke!!trası, 
22.30 Memleket f'.aRt ayarı, Ajans 
haberlrrı ve borsalAr. 22.•5 - 22.~0 

).·arttık progt·am ve kapanış 

Dl ~Kl Jlrl,Mı\CANIN llALU 

5 .,ı u n ~sğa : I Kun1anda. 
Ava 2 - .~ı ı g (gal•\ Atay. 3 _ 
T~ıhın1ba . 4 - Şua ; İı. 5 - Aka 
l\lR ~ 6 _ Naftalinlcr. 7 - Nf'z 

lo. s -- Ameli: İiil . O - Kafir; 
Cemi. 10 - Ek~blr ; Do . 

1 Re: At: Sen. 

I" 
VATAN GAZET '.= 

iLAN rtY ATLARI 

Ba.."lhk 
ı incl sı,t.ı. 
2 ncl .. 

Kuru~ 

750 
508 
490 
159 

EORS.4. 
26 HAZU:AN 1912 

1 Sterlin 5,22 
ıoo D<•lar 130,70 
100 Pezeta 12,89 
100 lsviçre lraııgı 30.365 
100 lsnç kronu 30,72 

ESHAM ve TAHVİLAT 
İkramiyeli <;; 5 933 Ergınl 23.00 
SJ\'llS _ Erzurum 2-7 19.90 

'İst"-rıbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden: 

\ Ell~rinde Yağ:ı Tohunılar 
Bulunanlara 

~~--,-~~~~~~- ! 

İş aroyC'n 1 

teknisiy ~ nl =re 

ElIL·rindt- 911 \ 'f' daha evvelki seneler n1atuıulU susanl, keten tohumu, 
ay çiçc~i tohunnı. Ara~it ve kendir tohunlları bulunanlar, çu\·&Iladık
l :l rı ,.e rır.dık çuvallarında olduğu gibi u!!uli veçhlle dlkip kurşunlarını 
taktıkları n1allarının ctn.ı;, e\':-oar ''e miktarlle bulundukları n1ahalleri 
ayr ı ayrı bildiren birer beyanname ile IHRACAT BAŞ KONTROLOR· 

LUGU!\E ınUracaatla en geç 16.7.942 t8rihlilekadar muayenelerini 

yaptırdıklRrlYe n-ıtıhtlrlettirdiklei-ı-t';kdtrde bu mallar 912 Ye 9!3 senesi 
nıah.~tılü yagıı tohunlların tabi tutulacağı lhra:; fiyatı rejinline n1Ute-

Emir:bnU Halkc\· İ.;: Bulma ı allik :16 No. 1ı sirküler ahkı\mından istisna edllecekt r. 
Kurh"rma Yurdund n: NOT: Daha fazla Jzahat ve beyanname tormüllerl Sirkecide Liman 

Elcktr kçi, ıncık ist, r lr~c; i vel Han~ndn rhr&.cat Baş KontrolörlUğUnden alınabilir. (6997) 

tcsvlyrctllktc tah:;mr.;: olRn\arla ----===:!:===========------------
Sanat mektebi tal beler!nc iş vc-
rilcce~lndo'I. 'tcklilor il Yurt !da.' K ah ya Beden Terbiyesi Bölge 
rc!"I e müracaatları. 

HADEME 
ARANIYOR 

Ler~ Htl luuıcn1e~ e ihti~ ar \H.r~ 

dır. \hı kadarların ga r.rteınlze 

r.1ura(·aat ttıue-,l. 

1 Tilrldye 
seut•lik 
ııoo 

Abone Ücreti 
dahlUndc: 

6 8)hk 
7~0 

3 ayhk 
400 

Jlarl«: men1lt!:ketlerde: 

Aylık 

130K. 

Başkanlı~ından : 
ı l\:l\tRhya. .st ~ d~·omunun antresinde yapılacak parke kaldrrım ve 

beton dö)t'm,; ı~ı kapalı 7.arf u~ullle eksiltmeye konutn1uştur. 
2 J<e'°if bedeli 9702 lira 67 kuruştur. 
3 ı:: ;; ~ııtmc 3.7.&12 tarlhlne mUsndif cuma günü saat 10 da bölge 

daires inde t •>p:an , cak komisyon hu:turu ile yapılacaktır. 
ı Teklif , 1e:ttup!arl'un tam ~aııt 9 da konıl~;yona tevdi €'dlln1eRI 

~artl ı . Bu fflRtten ı-onra mektup kabul edHmcdiğl gibi posta \'t: \'dki o

J;tC''lk g~C'ikmeler de k'lbtıl edilemez. 
5 F.k.siltmt•ve girebiln-ıek i<;in en az Uç gün evvel komisyona nıU-

t'lH "aat llf' o1Jacak.lorı ehliyet ''e.':iika1arınt ,.e Ticaret odası kayıt vesi',,.ası 
ile muvakkat teınin<st nıakbuzıarını komisyona. tevdi etıneleri lA.zundır. 
Ve bu ve->alkl ibraz cdeınlyenler eksiltmeye iştirak cdt>meıler. 

6 Bu ı, i('ill nlufruısal malO.mat alnıak 1.stlyenler beden terbiyesi 
bölgesine ınUraco.at edebilirler. (6800) 

~cnclik 

'?700 

6 aylık 
uıo 

3 aylık 
BOOK. 

~~Yf 1 ZA~f 
.\~·ld\. Liman daire._..lnden nlmı. olduğum Askeri posta No. 1118 dan gönde-

,)"oktur liman cilzdanınlı zayi ettim. Yenisi- rilen nUfus klğıdımı, Sultanahmet 

f::ı't'ihl ve Nqrty&t MudüTU 
~t..· L:lla. YAL..~'i 

Vat&ll Ne~iya.t TUrk Ltd. Şti. 
'·atan llattı..uı 

3 Un"'Ü • 
4 üncü » 

50 GaLetP)·e göodtrlle-n e"rak dere 

Yabanct AskerUk Şubesinde zayı et
ni çık a racağımdıuı e,;kisinin hUkmU tim. Yeni!lini ı:ıkardlğm1dan eskisi· 

yoı.-tur. nin hUkmU yoktur. 

ıtalH oıt,lu ,\hmct ı-;, ere.,t Durıuu' Ce3-hin • J l'tJIJ..,ln ("(IUnlt">ltt iade nlu.nnıa7.. Zi-
,____________ 1 -' .uncl:uı ınc~'uli.)Ct kabul cditnıcz. 

Teknik okulu satınalma komisyonu 
başkanlığından 

Cinsi lıtlctarı Tahmln Tahmin 
hedell :i'I. bedtll tutaTI Dk teminat 

Ktıruş Lira 

Sadeyağ cUrto.• 
Nohut 

3~00 Kilo 210 
2000 > 40 

7356 00 
800 00 

1760 00 
800 00 

HOO 00 
700 00 

Beyaz pe)""nir 1600 > 
Bulgur 2000 > 
Fasulye çalı ckur;n "-000 > 

Fasulye barbunya ckuru> 2000 > 

110 
40 
35 
33 

12810 00 961 

Yıldızda. teknik okulunun. 19.ıl2 mail yılı ihtiyacı ol&n yukarda 
cins ve miktarı yazılı sade yağ vesaire erzakın şartnameBine göre 
9 7 ı 942 perşembe günU saat 14: de kapalı zart usulile ihalesi yUksek 
~t.tıhendis mektebtnde toplanacak komisyonda yapılmak üzere eksiltme· 
ye konulmuştur. ilk teminat c961> liradır. isteklilerin şartna.mesini gör
mek ve ilk teminatı yatrrmak ıuere eksiltmeden bir gtin evveline kadar 
okulumuza ve eksiltn1e gUnU Gümüşsuyunda. Yüksek Mühendis mektebi 
muhuebesine gelmeleri. Tekli! mektuplarl eksiltmeden bir saat evveli
ne kadar makbuz mukabilinde verllmlş bulunma~ı IA.ztmdır. 

Postad:ı vaki gecikmeler kabul edilmez. c6794. • 

Istanbul Belediyesi ilanları 

U3kUdar meydanının iklncl kısım 'TlOZa),k parke inşaatı kapah za.:! 
l~ulllc eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 3.3998 lira 26 kuruş ve ilk 
teminatı 2699 lira 87 kuruştur. 

1.luka.vele, eksiltme, nafıa. işleri umumi, hususi ve fenni şartnameleori, 
proje ke~if hulAsasile buna mUteterrl diğer e\·rak 180 kuruş, mu!u.biliı~tl~· 
Viliyet NaJ'ıa. MüdürlUğilndcn verilecektir. 

ihale 13.7 .9t2 pa.r.artesi gün~ saat 15 de Belediye Daimt Encümcnt 
odasında yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbu.Z veya mektupları ihale tarihinden 8 gUn 
evvel Vili.yet Nafıa Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehllyet, 
ımzeh şartname ve kanunen ibrazı li.zım gelen diğer vesaik ile birlikte 
24.9-0 numaralı kanunun taritatı çevresinde hazırlıyacaklarr teklif nıek4 

tupla.rını ihale günü .saat 14. de kadar Daln1l Encümene vermeleri ld. 
zın1dır. (683-i-) 

Talın1ht bedeli 

3200.00 

~o00.00 

2200.00 

ilk ttmlııalr 

240.00 

210,00 

ıs;;.oo 

* 
\'Uiset Aygır deposu hayvanatı lc;in 
alına.e&k 10,000 kilo kuru ot. 
Yoilar tamiratında kullanılntak üze· 
re alınacak 200 metre mikAbı mıcıt· 
YolJar tamiratında kullanılmak Uze 
re alınacak 27~ n1etre mikc\bt kum. 

• Tıihmln ·);.?dellerl Ue ilk tenliı~at mlkl.a.ı·Jan yukarda yazı:ı iı..ler ayrı 
ayrı açık eksiltmeye konulmu,tur. Şartnameleri Zabıt ve Muan:.eıa.t MU
dUrlUğü kalen1inde görUlebiUr. Ihale 13.7.042 pazt.rtesl gUnU :ıaat 11 de 

·naln1t Encümende • yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat. makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı 

lıizım gelen dl~er veslkalarlle birlikte 1hale gUnU muayyen ::ıaatte DaimI 

EncUmende bulunmatarL (699-i) 

ün:versite Rektörlüğünden : 
Ka.mpa. iştirak edecek talebenin ekmek vesikalarını Kamp komutaıı 

lığına. tevdi etmeleri. (699:1.' 


