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tehtkayı ~r~badan itibaren neşre başlıyoruz. 
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MİLLi HAZİNELERİN taarruzu 

Koordinasyon heyetinin bir karar' __..__... .......................... --.. ............. 
Müessesaıa· satllacak kömürierin 
tonuna 437,5 kuruş zam yapıldı 

Meziyetli, cüretli adanı ... 

ı başladı mı? 

EN BÜYÜGÜ: J Taarruzun 
f başladığı Elektrik kilovaiından 20, 
ı söyleniyor lıavagazının metre 111ikô.bın-

o Qnyanın en zer..gin memle-ı 
keti olan Amcr ka kocaman 

bir fabrika halindedir. Milyarlar f 
sarfederck boyuna teçhizat yara. 
tıyor. Onunla beraber İngiltere, 
nusya, Kanad.ı. Avustralya ve ü:. 
ilcr Yardımeı memleketler kıvast· 
Ya bir mücadele halinde doğü!':Q. 
Yorlar. Karşı terafta bir Almanya 
var. Hepsine birden kafa tutuvor 
kocaman bir kıtada znbıta ~e~ 
murluğu yapıyor. Arkasından "B· 
rı w 
.. ~ardımcı, yarı yedek halir.de 

&u rGklcd ğl birkaç memleketle be
raber marifet üzerine marifet ya. 
retıyor. 

İlk zamanlarda bu üstünlüğün 
mh cnıbaını tanklarda, tayyarelcrde 

arp • 
Usullerinde, talim ve terb.-

~i~de, haz.ırlıkta aradık. Gün geç. 
çc belli oluyor ki en büyilk pa. 

yı sevk 
ve idareye ayırmak la

zım. Al 
ku .. " manya daha cüretıı. daha 

"rctıi d""'-
KÖr Q I ' u.113 anlayışlı, daha uzak 
hunı! a adamlar yetiştlrmenip ve 
lerd l'dan tam ehil oldukları ş. 

e istifade etmenin yolunu bul. 
rnuş. H 1 
tek R e e fi~n Libya taarruzu; bir 
Yfizl <>mmel in, bütün bir orduya, 
celi er~c, b inlerce fabrikaların ge· 
lauıı g ndQzlü emeğine bedel sayı. 

eceginl isbat etmiştir. 

Llbyada: .. d 
bütü gor UğümQz manzara, 
Hl 

11 
milletler için b•r derstir. 

t; bir devir ve hiç bir memleket· 
meziyet aahlbi • 
adamı · fcr&gatH, :fedakAr 

Yazan: Abmet Emin YALrti AN 

\ 'ali , .e Belediye Rebi Dok tor Lft tfi Kırdar 

Valinin beyanatı 

• 
iaşe beyannamesi 
vermiyen vatandaş 
Uğrayacağı mahrumiyetten 

kendisi mes'ul olacak 

, r hak kırda müh m bir Koordlna· -

~ milddettenberl maden köınilril f · 1 
Ruslar dola cep- ~ 1 yon kan.rı neşrolunacaktır. B • 

besinde 4000 !' yatıı:ırının yükseltilip yükscıtumı. 

J 
ÖIA G 000 esir yeceğl dUşünülınckteydl. Evvclj 

I& " kömürün istihsal maliyet fiyaô.• 
V ermı,ıer i muhteliC fi millerin tesırHe yüksel· 

dl. Kömür esaslı bir madde oldu 
Londra. 27 (A.A.) - Do~u cep. 

besinde, artık ilk bahar terruzu· 
nun başladığı tahmin edilmekte. 
dir. 

Almanlar, Kalk s dağlarına do~. 
ru ilerl'yebllınek için, 30 tümen· 
den mürekkep olan kuvvetlerinin 
yanJrrını temlzlemeğe uğraşmak. 

tadır!ar. 

Rus mukavemeti her kesimde 

1 
çek şiddetlidir. 

Diln, yerlden Almanlar Sıva::. 

1 

topol kales'ne karşı ~lddetli hU
cumlerla salmıslardır. 

Sıvastopol kal ~sı dilsmedikçe 
Kafkaslara doJru taarruz yapıla. 
mıyacaktır. 

Berlin, 27 CA.A.) - Alınan or
duları başkomutnnlığı tebliği: 

Sıvastc.pol kelesi çevresinde, 

Runelt - Çörı;ll bundan ~Ud bulu,m:ı.lonnda 

fÇörçiİ11A:m8nıar Mar
döndü I sa Matruha 

1 ğıı için fiyatın yükselişi umum· 
fiyat yükselmesinde fımll olacak. 
tır. Bu nokta ~özönilnde tutularak 
Koordinasyon heyetlr:ln verdiği 
karerdı:ı kömtire yapıl:ın 437.5 ku
ruşluk zafn Ticaret Vekaletinin 
kararı ve Başvekfıletin tasvibi ile 
bir kısım mü.stehliklere tatbik 
edilecektir. Bu zam halk için de. 
ğlldlr. Bir nokta dah temin cdlL 

(De\ amı : Sa. 3, Sü. IS; de) »O« 

Mareşal 
Smuts 
diyor ki: 

bunlararı serf h alinde ycUştirmez. 
di k'iltre katre yetişen çok na
su~düçok kı; metli bir ıçtimal mah-

r. 

bllMezlyetıi insanlarının kıymetini 

r:.umen ve Alınan kıtalar•, kaya
lar içine oyulmuş düşman mevzl
Tefl1~. beton sıfrnaktııra ve sık o f
manh k la r ara ındakl m ukaveme t 

l Temmuzdan itibaren mahalle 1 ifaya .başladıklarını biliyorsunuz. yuva l arına karşı yapılan milnferıt 
blrlıklcrlnln fnalfyctlle tatbik saha- Tevziat bu birlikler tarafınd!ll1 mm.

1 

(De,'amı ; Sa. 3 ; Sü. 3 de) <=> 
sına geçecek olan tevzi işleri hak- takaları ççvreslnde sakin vat.anda.ş
kında Vail ve Belediye Reısi Dr. tarın tesis edilen kUtUklertne naz.a. 
L1\tfl Kırdar bir muharrlrlm!ze a.şa- ran yapılacağı için bUtün vatandaş
ğıdakl izahatı vermiştir: !arın tevzl• ttan hisselerini alabilme-

Londra ve ı dOğru ilerliyor 
J Vaşington da Rommel kuvvet- / 
J bir beyanna- ~ leri üç ko!dan 

"Afrika1ı kuv
vetler hata 

. meyen nıemlcket kendi kendl
nı en Yilksek mlltt hazinesinden 
nıahrum bırakmış olur. Bu sahada 
Yapılan !srafları tarih hiç bir za. 
man affetmez. 

f Aksilik şurada ki meziyetli ve 
eragauı adam mUstağnld'r orta-

~?, ~ılmaktan çekinir, k~narda, 
oşe e kalır. Bunları aramak 

bulmak, llzerlerlne titremek Ilı~ 
zımdır. 

-
Meziyet sahibi adamlarını israf 

(den bir m'll ı· .. r. c ııı ne hale duşece-
ı.lr.e en k · uvvetıı m •sal lspanyadır. 
Eı~~lzlsyon maklneslnln asırlarca 
muddct en cGretll, en milstakil 
f kirli, en nıczlyetU adamları ara
j1P bulup imha etmesi neticesinde 
~fanya, asırdan asıra dilşkünle. 

ş, b ir deha belini doğrultama. 
ınıstır. 

Meziyete paye vermekle ileri 
fı d_cn Anglo Sakson fıleml akıncı 
~ı bol adanı yctiştlrm'ş, dilnyaya 

haklın olmuştur. 
,,
1 
Zc~asının mahsullerini Roma 

a emıne yaya y 
J>l t n unan (ılozofu 
d u ~rch, büyük ve meşhur a
"> 8~ arın, kendi memlekdlC'rl ve 

Ulun dünya için ne gibi bir kıy· 
(Devamı : ~ a so, 2; de) J>.« 

Mahallelerde teşkil edilen iaşe bir- !eri kütUkte kayıtlarını yaptırmala
llklerlnin kendilerine mevdu işleri rına bağlı bulunmaktadır. Bu kayıt

Amerikan 
filosu 

F.loya yeniden 
1. 900.000 ton 

katılıyor 

lar da evvelce llAn edlldlgi \'echile 
herkesin mensup bulundugtu birliğe 

beyannamesini vermesi surctile ya
pılmıştır. 

Beyannamelerin verilmesi için nıa. 
Jtim olduğ'u vcchile son mtıhlet Hazi
ranın 26 sında bitmiş bulunuyor ve 
ay :başından evvel de herkesin ken
di ekmek karnelerini almış olmaları 
lazımdır 

Birlikler idare heyeUerınln çalı~· 

ma yerleri nahiyelere ve karakollara 
bildiri.imiş oldu~ndan vatandaşlara 

tkametgAhlarının bulunduğu nahiye 
500 bin tolllü Dfak ve karakollara mUracaaUa memıup 

bulundukları bir likler in çalışma yer-
gemlıl r•pıbror !erini Öğrenmek lmktlnı t emin edil· 

Vaşington. 27 (A.A.) - M. Ruz. mlştlr. 

vclt tarafından bu.gfüı imzalanacak Sayfiyeye gidenler için de tered
olan deniz inşaatı kanunu Amerikan dilde mahal yoktur. Mensup olacak. 
filosuna 1.900.000 ton katmaktadır.1 !arı blrllkle.r, yine esas lkametgAh· 
Bu tonaj şöyle taksim edilmiştir: 1 tarının bulundu~u birliklerdir. Ay 
500.000. ton uçak gemisi, 500.000 ton başına kadar pek az :r.anıan kaldı
knıvazor, 900.000 ton da destroyer- ::tından yer değiştirmek \'eya hcrhan_ 
Jer ve refakat gemileri. gl fe,•kallde diğer bir mazeret sebe-

Amerikan deniz programları tari- blle beyannamelerini vermeyenler, 
hinde ilk defa olarak zırhlı ııı~ası kUtUklere ka.yıt1armı yaptırmayan-
derpiş edilmemektedir. 1 (Ue~ama : sa. ıs : SiL ;:ı de)X.~ 

. . 
ef miş değildir,, 

me neşredildil harekete geçti 

J Kaldreala açık 
Eter bata vana 
ona ba,kı yer
de aramak 

ıaz1mdır 
Çörç;!.Ruzvelt gö

r _şmes:nde mühim 
kaiorlor alındı 

1 şehir lli11 edllme-
c ıı malltemeı 

Johannesburg, 27 (A.A.) 

~ 
1 - iki hÜ)İİk m illet hlrhlrl- l Rommele en yüksek 

nın haı.ırıa.1ığ1 ı1enı1. ı;tra- C Rumen nişonı 

Gençliği sılah altına toplamak için 
radyo ile yayılan bir dcmcçlnde 
Mareşal Smuts şoylc demi~tir: 

tf'jl<ıinfl dayond•t •ndan bu ( ve rH d i 
kaJıpların il t> rldc a mla· ( 

u- Tobruğun düşmesinden son. 
ra Cenup Afrikanın başlıca vazi· 
fes orada kaybolanların yerine 

K ahire, 27 (A.A.) _ .l\Iühım yenlJerlni koymak ve cephede kah <·ağını ümit edebilir. ( 

2 - Almaııyan ;n Ruııyaya vur- ( 
mağa \'ah,tığı darbenin ( 

tt-!!tl rlıı i a zaltmak. ' 

. , , ramanlara yaraşır bir tarzda ha-
b' r dil.5man teşkllı, s~hıJ boyunca k t t kt C h d "I nle ı re e e mc ır. ep e e v e r -
Marsa Matruha doğru ilerlemekte.• 1 1 bl t ki h't ü . m z n ze yap ı arı ı ap, m ea· 
di r. Cerup kes.mlnde kayda de· d 1 d t ı "1 
1\ bir ev olmamı tır. e eye evnm e m~m z ve o me-
ı;er ş - ş mlş olsalardı kcndılerlnln başara. 

Mussoljni 
konuştu 

Londra, 27 ıA.A.) - M. Çölçll Vaşington, 27 (A.A.) - Mare-1 caklıırı iş b.Urmemlz tavslyesid:r. 
• bugün hususi trenle Londraya gel· şal Ro?unel, ku.vvetlerinl .Mar<;a 1 Bu hı taba cevap verecek miyiz, 
mişlir. Başvr.kıl blrçolt şnnsiyeUer 1\1atrulı 1111 48 kılom{!trc baLısında yoksa yuJnız yaralarımızı sarmak. 
ve bu arada zevcc.3lle ailesi erklinı,, 3 kola ayırmıştır. la mı iktifa edeceğiz? Libya ve Tob 
M. Atlee, Slr Crlpps, kabine Azaları Bunlardan birınclsi, K puzzo,, ruğun bu hı tabına Cenup Afr ka· 
ve ordu servisleri şefleri karş.ılamış- Solhım, Halfaya' dan; ikinci~. Sldi rın vcrcccğı cc\ ap bakımından 
)ardır. So\')'et BilyUk EJçısl .M. Ma- Barrani'den; en mühimi olan Oc;ün hlc;b r şüphemiz yoktur. 
ıskl ile Çin BUyUk Elc;lsl M. Welllng. cilsil de doğu istikametinde lçer·-j Tobruktaki }''aralarımızı teşrih 

Akdeniz ltalyan 
denizidir 

uAkdeniz yine !taı. 
,..11n~ oıao~IEbrn 

Ankara, 27 (Radyo Gazetesi ) _ j 
Romadan bildirildiğine göre, Muaso-ı 
Jlni, Sicilya, KnlaLri \'C Sardunyaya 
37 saatlik biı seyahat yapmıştır. 

Mussolinl 'ha\'a .ku\'VeUcrlnı teftiş 
esnasında bir demeçte bulunmuş \'e 
şöyle demiştir: cltalyanlar 14 • 15 
Haziranda Inglllzlere tarihleri bo
yunca hatırlayacakları bir ders ver
diler. Akdeniz bir l talyan denizidir 
ve Akdeniz yine l ta tyanlıırın olacak
tır.> 

Boşvek:! imizi.ı 
tetkikl t? ri 

• d~J "~.. 1 (Devamı: Sa. S; SU. lS te) ( /) (De,amı : :;a. S; ~il, 4. de) fo t uc \ au.. -• .,, ..>U• ,. ~ 

Klüp idarecilerin in dünkü toplanhsı 

Hasta bakıcılık mPkteblnl ikmal edel'\.'k mezun ı 
' 'Crilml tir. YukaJ'ıdald o an Yf'.111 haıııtabakwrlanm1Z1n dün m erulrnJe diplomaları 

Ankara, 27 (Telefonla) - Başve· 

kil Dr. Refik Saydam bugün öğ'leden 
evvel Sıhhiye Veklilettne ve koordi
nasyon bürosu umumi katipliğine gi
derek Vekillik ve koordinasyon ~!e

rile meşgul olmu~lardır. 
' tt!ilm diploma muaşlm1rıJ teııbtı etmektedir EalıJ spol'f'ular, klüp ldaret>llerl dün Bölce merkezinde toplana rak t e17kl1At mlkn~IDerine dertlerini döktü

ler. Bu toplantıya alt yazıyı, dlfel' yazdula beraber S P O B aıayfamızda bulacaksınız 
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' 1853-1855 Sıvastopol ·Vilayet emrine 
harbinde: 1 3870 teneke 

yağ verildi 
ANADOLU DAN SES: Sıvastopola son 

müttefik hücumu 
Halka T uryoğı 
doğ iılacak E • _ • - • =-.- "' .. _ ... 

T~aret V ekQ.:et, ha'ka tevzi y NI ALP ERENLER 
~dilmek üzere V IAYct e ın 

~~:°~ ~~;'":~irT~:ı~";;·;r.,~:;ı~~~i • 

Y ezan : lblan BOUN 
26 ey101 1854 de baış?ıyin mu- d~ında bir "Fransız ordu!U, Çerna

h ar• 30 mayıs 1855 e kadar de- ya deresi garp sırtlarında mi.ida
\'r.m ettlJ:i halde Sıvutopol düşürü fa• ttortlbatı a\dı. Bu Fransız ordu
ıemı-mi.,ti. Kale 9 aydanberi mu- ~u. ~vastopol muhısarasını şarka. 

n:ı•Jtır. Bu Y•&ların tenli şek li V''i 
layette toplanacak bir komisyon 
tarf:f'ından kararlaştırılzcak ve ı 
bu yağlardan mektep, hastane g• .• 
bi müesseselere de birer .rniktar 
ayrılacaktır. 

·ıırvemet ec1ı;yordu. General Peli~- ve seyyar 'Rus ordusura ka.rşı ko- y f d d 
"• Fraruıız ordusu başkumandanı rom.ak vazife•i alm:,tı. 0 i, Ün l:l}e mÜ Ür
olduktan ""n.ra. (muntazam muha~: General Herton, Tılrk kuvvetinlı lüg~ ünde mec.gul oldu 
ıara) usulunde.ı va"!g~tl, cebrı --ag cenahı gerlıt;inde b r kısım inci.~ T 
hticl.RTl!a kal ey. i dUf}Ü.rmeie karar\ Uz kuvvetile beraber Bahkltova ı Val

1 ';e Beıe~iye Reis dokt?.' 
'erdi. 1:5ark sırtlv.rında yer~eştirmJşti. LUtli Kırdar, dun ı-abah ia~ rrm-

g \'e 18 haz.randa, Sıvastopolun Ru•lar 16 acustosta 60 bin klşL dürlüğüne gld<rek İa;e müdurıl 
ee,.up doju tabyalarına çok !fd- · lik bir kuv\·etten mürekkep ili; 1 Mümtaz Rekle laşeye ve Halk Da
detll topçu bombardımanlarını mü-· kolordu He taarruza tarar ?erdi-

1 
ğıtma Birliklerine ait isler ilıerin

t<tlcrp hücumlar ya pıldı. Fakat bu !er. Bu maksaU& gece karanhkt&n 1 de görüşmüştür. 
müttefik hücumları d• Rus muka.. l.otıhd~ ~derek b~slı n tarzır.da ta- Mektep defterlerini 
\'em.~tfle kıTıldı ve a.gır kaytpiarla arruı ıc;•n flerledıler. Sabaha kar-
netlcelend·. ııı Çernay• deresi ,..rkındr. mi\tte- Vekôlet yaptıracak 

28 hazıra( da İngiliz b.ı.eı<.uman. fik ileri karakolla.rını ıert attılar 
danı kolera~·a tutu!arak ö!dü. ye· i ve dereyi ıtçtrek a5ı1 mevz•Jere 
rlnr General Sfm~oa. tayin edildi. taarruz ettiler. 
ı:ı ansız.: aenerallerinden bazıları 1 Fakat bu Rus taruru da kahra.... 
!;~ri ."'ıı.r.dı. Emir ve kumandada manca harp eden Türk kuV\·etintn 
d~ Jiklıklcr yEpıldr. 2 agu!tosta 
imparator :'iapo~yon ~u dırcktifl \'e dıGer taraftan Yrars.ız - Sardun-
fl'ı(')r.derm'~tl. ya k11Vvetlerlntn müdahalesile kı-

l - General Slmson ile anla~ rıldı. Ruslar aj'lr kayıplat' vererek: 

,.,adan hıçbir şe)-·e te~bbüs etme Çernaya deresi ,ark !tlrtlarına ri
c•t ettıler. ÇerJWıy& muharebesi 

ıntk, 

2 ~areşal Örner 11e do:;tanc Rwıların 6 bin kayıp verm•s:ıe. ne· 
ticelend; 

:nuna. ebette bulunmak, 
3 - Muh&9aroya dcv•m oluna- Sıvastopola son müttef.k 

ecıırı ilin etmek, hücumu 
4 - Xtrın1dak· rrürk kuvvetle-

kalenin 

r nin azalınasına milnl olmak. 1 düşmesi : 
8 ve 18 haz'rand 'ki mu\'a({akl. 

yets.zlik"erden ~onra muhasara 
"('V~mi,tl. Muttefık bir!lklerl a. 
rqında kolera ve s~orp:t hasta
ıeı hbkum f0rUyc.rdu. Bu vazl. 
yett~ Sıv•stopolı: dü ~ru:crnedl. 

Ağu los 1855. Muh•"8racın ıı. ci 
ayı bitmek üzere. Müttefiklerin 
karşısında yine iki Rus kuvveti 
vat'. Bir~· Bahçesaray bölı-esinde 
R us ~cyyar orduıu. ötekı Sıva.sto-
polu müdafaa. edt:n. ltale ordusu. 

Bu arada Bahçesara.· bü'.ges n~ Ayl rdanberi müttefikler, mev-
df" buiunan seyyar Rus ordusu, 
P:.erır -'flnçlkofua aziı.ı::den ve ye- cut kuvvetleri iktye ayırarak bu 
ll'lne GoN:akor un tayininden~rl iJıd Rus kuvve\ile döv~ü,ler, fa

n:~b.r hareket ıO.termem·ştl. Bu lıat iki yerde de zayıf kaldıkların
~u,·velin s·vı~opol ,tmallrde tc.p-ı dan b;r netice alamam1şlırd1r. 
andıl~na ihtfma: veriliyordu. Bu- (Artnı81 ?V) 

ru anlamak tç\n müttef kler bü. -ı:=::=========::
yUk kısmı Tü?"klcrdcn mürekkep t 
b r kuvvetle l\tare~al Ötner ku-1 
mardacında ke ı! maksadile Çer-

a)·a dere5I i~ttkam~tinde bir la-
1 

a l'ru·! yapınıya karar \·erd'i!er. 
M•reşa~ Ömer, l!? Ti.irk taburu, 

b r miktar Fra. sız topçu ve süva
rJısf, 4 lng:I~ iiüvari bölüğünden 
11ürekkep b-"r kuvvelle Çernaya 
iet"~ • :ıi k• :ec:Li ve Ruslara ras- ı 
· ,,,adı. A•k.--dan 40 bin k'şllik 

e l'cınsrr ''"'·~t-.a llerlon kuman. 

1)4l fl 
:ıı l()/l l 4 
Akdenizde bir macera 

B 
k' harptf' tn Flkh maeera, 

kıetldl 1.arAıfıftın tdillde itııt

"lltl.itiı'. Vapt1tl&nn hU\·J~etlerlnl gla.

l#omrk kin kJrL Wrhi. JulıP Klı'dtk-
1..-ı H Mtı.ir .. hu ntvl Jıa*alaT' tıeır 

%•" •hıırer. ~.t de ~nlnıa.k ı•~ 1 

Soruyorlar: 
Patates fiyatında 
33 kuruş fark 

B lr karllmJY yuıyer: 

«Buı-au. Jdlm. 8okak

Jarda1. satıcılar • On 111:1 lnı.rlll• 

taze patate1 ?• dtye ı.tırıyer

la.rdı. Her halde bu ftatta kir
lerr ,·ınlı ki okak sokak iloJa. 
şıp yah ara ,)al,·ara. mu,ıert •n
J orlardı. 1•tanba.la l'dinee pata
tes almak u~ere ltalı:kala ...... 
\'llrdurn: '6 klJruş ... Kulakları· 

ma. inanamadım , tlilhnJ yutacak. 
tml. 

Bir memlekette MJ kilometre
de ay"I ft'MJlııt flatı ara11Jında. 1% 
U4 4.5 dereotelnde i»lr fark olur
ıa ertada 1rir bernkluk bulondu· 
P"" ~ü~tmek cal•dlr. 

<\.caba IJUJtUn 'hlkn1etlnl t~tldk 

He• 'e te' ırııfl kunnak çarele· 
rlal araı1u •ar mı! • 

l-lektep defter ~ imal:ne yarayan 
kağıt nevileri Tıcaret Vekaleti ta
rafından tamamen bu rn&k!!lat için 
;yrılmıs ve defterler in yapılması 

Maarif Vekillet ine bırakılmıştır. 

Ayrıca ders kitapları için de Maa~ 
r.! Vekileti emrin, 50 ton kağıt 
\·ernm:.ı;tir. 

İki . sürtük arasında 
Dtlıı akş.ım k ~ genç kız a .. k ve 

kıskançlık yüzünden ltav,aya tu. 
tuşmuş ve saç s~a baş ba~a blL'b·
rlne girerek orta1ığı tc!a,ıandır· 

mışlardır. 

Şehzadebaşındo akşam geıintisl 
yapmakta olan <ürtııklerden Lı'.ltfl 
kız.ı Zehra , ta"ıdılclarından 16 ya. 
flnda Nerlmanla 'kt1rşı1aşn11ştır. 
Neriman 5evdlfl erkekle ko:ıu,a
rak kend 1 ~tne rek:ıb<'t ettiği 'dd :
asi~e Zehranuı karşı ı na ıeçmlş ve 
evveıa hakaretle ba,layarı müno. 
kas& büyüyerek saça bıışa sarıl
malara kad· r ner1em:şiir. Bu !I

rada Ncrfman. çanta~ından çıkır
dığı bir jiletle Zehrayı kolundan 
)'aralamı~ır. Su.clu yakalanmış. 

tır. 

Kıskançlık vokaları 
çoğaldı 

Evvelki akşam. lnebolulu • bir 
delikanlı aşk ve kıskarçlığın teş· 
\"!kine u~·mu5, bir umumi kadını 
vurara.k suçlu ol mu ·tur. 

Hemşerileri arasında ötcdenberi 
, ~apkrnlıgı ile öhret bulmuş İ"e. 
bol ulu Kemal E dında b 'ri, ~oktan
beri dost tuttuau Calatada Ke· 
meraliL ctddesl:- de Şevketpa':a ha 
nında otut'&n ve Zürefa sokağında 
29 numaralı umumt e\'de !;erma
yelik yapan IIacerie, ma.ı;ıa ba~ın. 

da iıçip sev' irlerken birdcnb!re a· 
raları'."da bir lcavgn. çıkar. Kema
lin o qtrrda kıskançlığı ~ahlanır ve 
tabanca. tnR a!'fıt1r, birk94; kur~n 

sıkarak vefa!llız se,·gUl3ln1 yaralar. 
YaraS{ aj:ır olan H(:eer ha~taneyc 
k-.ıldırılmıc:. !lluç1u da tutu1up hap-

1 

ıo;e ahlmc~tır. 

Kôğıt tevzi p'ônı 
Ista bul lthalı\tçı \'C lhr&c,tçı

ları b r likter umumi kltiplilinef" 
hazırlanmakta olan killıt tevzi 
plar.ı bttlr:tmhı, t1.l'dikı :ç·n TL 
caret Vekilet'ne gönde:rilm'şt'.r. 

Bu p.l"a göre İst•nbul vilaye
tine ait Oli'O lf'Vl~ nhıbetl «'~ 25 it;l 

veya Ankara Eerleri 
''KIJ BRIUtllertaı, Camllurlyetta eserleri içinde 
ea kıJllletuıı " en sevgilisi u111or11m. K6y Eu
tıtlleri•ü• yet~ecek ev:ıoarımııın muvı1aııa111yetı
•l 6mrl elllakça yaluada11, cancan takip edeceQlmn 

iSMET iNÖNÜ 

Yazan: Behçet Kemal ÇACLAR 
A nadolu c&rih.İnl Jncetemek meLierinden bedb .n olup ötekı 

merak ile kitap karı:tırdı- dütı.yayı düşünür oldukça; Alp
ğımız günlerde bir iki defa tes- ler ve Alperenler ortadan kay~ 
bil ve kaydelmlşllk ki: Tütk 1, _ boldular; devirleri kapandı, lc-
sanı, Seyhundan Tunaya aktığı Birler i. !Önelli; bunların yerini 
zamanlarda, kendi öz kırıkter!. 11 Horasan erlerJ ııı tutmaya baş. 
nin h'zmetir.de, kendi mayasile ladı: ixaller ve istilt.larla dt.!n
may~lanrp kendi ateşıle plştıgt yaslJ!dan bıkmış Horasan halkı 
bir gerçek milli devir y_,amrş ah.retini Jmar etmek kaygusur::ı 
bulunuyordu. O 'llınlerın adnıa gönül kaptırmıştı; oradan kopup 
Osmanlı tirihçileri b le .. Alpler .gelen bütün tErikatler ve tEsav· 
devri, diyorlar dı. Ruhlarında vur cereyanları, her zaman için 
Türkltiiün paıanizn1i ile A t'ap hareket ve hamleye alışmıs Türk 
ve Acemin sko13stig:i dı()vüşen, berliğini afyon g~bl uyuşturu
yandak i beldeki dlişmanlaı-la yordu. Bunlarda eski görenek. 
çarpışmakta ve etraftaki hL ve geleneklerinin izlerine rasta. 
zine - kalelere sa.ldırmekta 0• makla avunan Türk ruhu. bu 
lan 'I'ürkler, içte ''e dıştaki bu ;.fyonu r:erede · V<e kimde 'buldu 
çet:n ·ve zevkli mücadele saye. ise çekmeye müpteli oldu. Hora-
sinde hep diri, dünyevi ve t.sbll sandan yeni bir tarikat şevki ve 
idiler... Kadın, ne ~dece süs ,-- _ 
yığını idi ne yalnızca şehvet aıe. ; 1 
~;~~til:er~:::ıı~~:n~fl erk:!h:~~ 

1 
( ( G. 4, 

mandı. O zaman1ar ıöı:e girmek, • • 

cezbeslle, .heybc::; i oınuzunda yo· 
la düşen, yayan yaptldak, ba§ aa 
çık yElın ayak, ufukltr e3an ve 
ruhundaki imar::ı başka ruhlara 
bulaştırmaya. gelen Horasan er. 
leri, «p :r.11 ler ve .. aptal. lar, hca 
men her Anadc.lu köyünde bir 
milrit bulmayı , obalar kurmayı, 
köyler meydana getirmeyi b!ldi
Ier. Ağrı eteklerinden Kırklareli 
düzlüklerir:e kadar bütün Türk 
illerinde ı p'.r•, aaptal-., •Cr•, 

,oğlanı, ıHorassnı kcl'mclerl 
isimlerinde yer alan b irçok köy
lere bugün de raslanır ki, bun
lar, o cezbeli erlerle o ııtebatlı ve 
ba~arılı müritlerin, o ruhlara s 
rayet elme~inl bilen imanların 
eserJdir ... 

(U...amı Sa. S de) 

lt~bar ve mevk i ~ahlbl olmek iç:in -
bostanlara dağdan su get1rebll· 
mck. hayvanların süU~rJne gü
zel ve bol yal getlreeek otlaldar 
göstermek, hastalıklara şifa ne
batlar \'e membal•r bulmak, do.) 
kumalara sabit boya verebilecek 
köklEr ve topraklar keşfetmek \ 
g'bi fı;ııydrlı ve tüzel başarılar 
gerekti. Askerler, a.tle:rının ko- · 
tas denen altın ta~malırırı, baş.. 
larının sorıuç der en sırma süs. 
lerint, huli~a bütün rütbe ve 
haklarını ya büyilk i'avişlarda 
ya. köyleri doyuracak Avlat'da 
kaza.nacakları muval{i k · yet1erle 
elde edebilirlerdi. O z.amanların 1 
mürşitleri ve ıofula~ı da Postu 
veya seccadesi üzerinde yange. 
len, okuyup üfürmekle gün dol
duran mhıltin dt-jillerdl; ordula.. 
r[n önlerine düşc,.ter . Cct'hlert 
ke lışırlardı. Bunların adına AIP
eren denirdi. tştc A5tk Paşanın 
Garlbnameflindtki tarlfierl: 

Kestirme yol 
KanMla • in 1 

Düşmanı kahreyleyip bııımak 
diler 

Baıını ı:ıt yanına aflm'k diler 
i ~ t b'zden Alperenler hallnl. .. 

1 nrtll" gaı.etelerlnden DaUy 

Teterra.ph, Libya. nıatlftbt~·e

tını incelerken tank ar11baların1 
kulbtnınak , .e dUşn1anm tank ll· 
biyesine ka1'ı 'koymak t(ln Yakın 
şark& bir Rm a'lkeri h~yetl d&\'f't 

e.derek onlardan krymetll dersler 
alın1n&'iını teklif ediyor. 

BaiJK. kalrrMa. bir puntuna getlrltl 
l\laresat Ronıınel'l ete geçirmek 'e 
tank kutlelcrl nasıl kullanılır, tank. 

Jara. kaM}ı na;,ıl modafaa. ve taar
ruxd• bulunullır, g-edJk na!iıl atılır 
"e a.as.ıl genJşletilir, büttln bunlar 
haktunda. ondan der~ almak en 
ke51ttrnıe yoldur. 

ÇARE '.Bt:L.\tAll GEREK 

Kanadad•n ,.e Kanada yoUle A-

merlkada.n lng-Uterese Rakled:lltn 
DtUhJnı JBiktarda Kanada ,.e Ame-
rlka. a§kel'terile teolllJ.ab, tek geınl 
kaybedllmeıderı Ye bJr lerdln bur· 
nt.1 kanamadan ınrlltereye vara. 
blhnektedir. Bundan anıa,11ı3·or l<I 
.m.thxt:r dcnlı.altılarnıın )(anada. • 
Jngilterc ~.-olu ü<iitündekl eo;kl fa.a· 
J13- ctıerl (Ok azA.lltlını,tır Buna 
mukabil 8u denl7.altılarının BiTie· 
Jk • ınerika, :'\fckıotlkıı. \e Brnllya 
kıyılarındaki fiUtH~·etlerl ('Ok art · 
mı;tır. E~a en den1okrasller de ıon 
zamıuıhtrda en fazla gen1l kı~'lpla. 

, ..... httralarda uğramaktadırlar. 

:\llh,·er denlzaJtılarile 
gllter~ yolundaki mtıcudelede •• 
çok ·muvaffak olundutu halde At
l&ntlk'lo Anterlka kıyılarında bu
nun ba,arJ1am*'1JW1111n hikmeti 
anıa.,ıhnı:ror. Son Ohu_rchnı • Roo8e 
' 'e1L göri\,melerlııde geınl .ka~ ııı ~ 

larının akırhğı Uzcrlııde durulduı{u 

'e tedblrler ahndığı tenlln edHdl· 
ğlne göre oralarda da. gerek karne 
,.e hhnn)e usuıonnn kabulü ,.e re
rck ba~ka ~arelerht tatbiki sure
tile denlr.alhJardan dokın tehJlke. 
nhı haflfletlleceğl umulur. Zira At
lantık muharebesln!n aldı~ı 4!ekll, 
l.ib~-a ,.e Şark eephelerl duruınun· 

dae dah.a. ar; ehen11nl3 etli değildir. 

l\rtJlml BIR SiLAH 
Ku-tlar Alman tanklaruu tahrip 

etmek tc:tn k.9pek ku.IJanı;yorlar , e 
bu köpekler beraberlerinde götür. 
dlikleri bombalarla tankları tahrip 
etl.lkten .-..onra. zarar'hız dön"3·orlar
Jnı'j. tlatti. taaTTUZa kalkan biT' 
Alnu1.n tank 'birliği köpek hA\'la
ma.larını l~IUnce ter J"Ü7Ü geri ıJön 

mÜ'f· 
Şn halde tanklara. kar~ı kullanı~ 

Jacak en ,>enl , -e mUhirn ıoıll h, k9-
r•ekltrin h~\lanul.'nnı pliklara alıp 

bliytık hoı>arlörlerle ka~ı tarafa 
ak..,etlirmek olacaktır. Jhtlra hak· 
kınu iste) ene hedl~ e edlyorun1. 

'l'ATLISERT 

V ıldt~ım Beys1ıttiln .. !i-onrt1ki 

padl.$.ıhlar artık Turk ser. 

darı oıınaktan çık·P Osın· rh 
sultanı ol maya b•şlayırca : Tüt'k 
tUrcleri b'.r kenara bır. kı~ıp .Aı..· 
r~P vP .~c?m harsı yayı!dıkça, 
Türk b;rtiklerl dünya kı~·n\etle-ı 
rinden el c;ekip ve yeryüzü nt. •, 30 o: dulu anlaş im ıkladır 1 

... _,rlır. \ '-----------~ 
•,494e1t a~ \kılenl.ı.ılf- he >•1"'-a bir ,_--- - ----------- ----------· ·------------------ ------- ----- ---------- ----------

.,. .... ,.. bı . g-ô-<ı.rm~lir ki lıda 1 , wSthtı aıılat-.k lhN Mreı-f umNti Valentiır.e de kızı.r.ın Savin' a.ç allesln- kitaplarla, mus;ki ile, birçok ba,ka ,ey-

.. n.f1tMe "°'""'"\ir. 
8fr Jftl'll1L ldk \&puru, tek bl'jl

ua '\la)Ja.Ja. dog-ru ~ol ah3or. Uhk· 
tlıı. Mr . .Uru•uı M~nııclınıitt tan·a
reat ~.td• oaa,.ftr. lü.&t her n.edeno;;e 
pıhtt M ,.1'l>Urtı• ttal.)an oldufuna I 
kMl&lt &"tLlriTor, at"" lı('mr, or, ak
.... f' el arak taatltrce 'apurun .wyrJ· 
111.J tıaklp ederek hôruma k&rJt ı.:oru

yor. t•rtıU k planı da buno.n k:Jya· 
f~t:UJ ._,;ı,urmı, bir lrı(lUz ta~ya- ~ 
rMi .W•tuna hilkmedi3or. 

Bi.r aralık ufo'kt& bir Blerthelm 
1 

;o,.u•11,.r. lnciliı. pilotu, J\tmu. 
tı,r,raNıııWııln ~t •ldrtl ,,.punın 

dn~n oldutuna hiiknlt"fttrC"k ate, 
·~J~•r. \ apur "'"~ tıdl.r•r ,.e 
ta~1&?"e_.,.-ı ı.edelt.)or. 

Bu ktıan.J btithn bir lı~,Jir taş,\a~ 

rp ltıMdj"ıt ·~·'"' (l"li)"nr.Jı.ijli.tk kwnan 
•••· ltte tliz b•~ "•fını ;~rıi.uoo . ti~ 

• ,. du iİ _,llr . a~i k~i~nr. kı~ill'r. 

• ...,..ur f,..th1 pf~U.\rı 11•a:tet 
'MliU-IJ411rlar 

ftu wradıa lnritu ta~,-Mr~·ill"rlnln 

.-ı..hnA \t~wn;tt•ı ar mak ;eU· 
'""• \ht••• Lı& .\ra~l nrtad yok. 
,,...-.. ı.,ru. Yapuruwu ll\l'ilh·. bom· } 
ı. ı .. rıı• ıı.a•n,.,.Jıı irin \iman pilııtu 

• ., •J'•• - "' ıı~ın•.ı;a kal::"~ 1 
..... lıü•I. -·- -

den na.':ltl bahsett:gın; 
0 

anda hatırladı. lcrle de alAkalı ... 
:\f3dam de :a GuJcharderie'ntn co- - Ya karde!5lcri? 
lett~'ln ·hhı:ler irde'l b;rh~erken.' yanıl. - Kardeşleri şirin çocuklar! Fakat 
maci~tnt kcnd: kendine it' raf etti. De- Ar.dre başkB .. O , seyt hat e1.m ~· Adeta 
mek kt kızı Andrc sa.viniac'a i~tk 

0 
olgun bir insan olmuş. 

muştu. Yazan: Andre Mallftis çe,.;...,n: Jl~na.tt A · ı:. YALMı\~ Valcntlne k ~ndi kendine •öylendı: 
Valentlır.e •f'vtnmlı miyd!, yok~a. bU- _ I _ _ o~gur.! Yaman. . .. Bu kc11mcleri 

na iizülmti' rnll) dü, bir türlü kestire~ bun&n evvel Colette hiç kulla.nmazdı· 
....,.... ba ma ı..n e-n ınt a·amıyol' u. Bu oğlanlarla düşe kalka deg~ştı. Geçen ml)·ordu. Yalnız bu ;~ bir ta~<Tm ~:ı- k k'· k d. ' d 

ııeller çık>b leeejlnl hissediyordu. Yalnız arasır1. Colctte'e yan golle ba-

B
e7'('1'in b '.r tavır:a ~öyle cevap verd.· ı-eneye kadar neke:.dar başka b 'r hali 
.,. :1 k.ıvc.rdu. Ger..ç ktz sak 'n \'e mes'ut _gö~ 

- Size henüz kat't htr cevap verem'- Guh.•h;rder!e ıato~undan ayrılan b:r rli üyordu. Gutcharderlc 4ö:oxJ.en k fY-
vardı. Hemen hemen evden çıkmazdı, 

yect~im. Daha e\'"\·et kocamla konuş· .ıiyaretı;i bura ınr uzun uzun seyretmek. bolduktsn ~onra annesine doğT'U döndü. 
nı am ıaz~m... ten kendini alan1az. Gerek mevkii, ge_ Adeta bir ıuat bekler ı ' bi bir h'."li vRr. 

- Peki, yıır:ıı.: benfrnle böyle bir ta. ıckse mimari tarzı itibarile bu !jttto çok dı. Valentlr.e, söze ba~ladı ve sordu. 
vırla konuşmayınız. Valentir.e~ dikkate IRyıkttr. - Tenl~te iyi eglerdin mi? 

lhtı· var mrdam. 'J)lW.nının bUyijk •'r _ ııa.rlkull~:dc ! .. Andre nckadar ıüıcl 
se,·inçie 'karştlanmiıldı!;ını aıc;rücce b. ılZ. Buradan uzaklaŞan insanLr, ktlomet· 1 relere~ doh~mbaçh yollar takip ederl~r. nyrıuyor, bil~en! Ne yaman oyurcu o· 
• lrlenmı;ı. Sör,:erine 'u ~uretle d~vam B 11 t ~tı•tı •o"rülecek ""-lr:sev ... u sure e: '1.l o. sı1ytsız za\":·clcrden t-• a .,. ·u - J 

ettı· ba,ka ba!'jk & n1&nlaralar ha!Jnd !!Ö7.C N:kFdar h<'yecanlı~ın. Colctte! 
A·:ılamtyoruın·ki. daha ne 11lıyor. ı;arpar. B r an küçük bir ıtoru ~atoyu Yaman oynuyor, anne! Bütün top-

sunuı. Per=cord'un en :yi ktsınetl k ızı-
n:za dilşüror hb.~a somurtuyo:gunuz &izler, socra. kuleler bütür az;metleriie ltrı 13,ı:ım olan tarafa aUyor. Hele ser • 
~lademkl koc11: nız hastadır. yarın btn tekrar görOnür:er- Biraz daha urakla_ş. vls yapn1a~ın~ gör~en bayılırsın. H ç !la~· 
e;elir hem hatırını ıorar, hem de bu me... tıkt-n sonra bu defa kuleler gözden nı~·or. Ben or.unla bt>raber oynadım. 
se;e,> açarım kaybolur Ye şato Onüçüncli Lui zam3- K· rdeşlerin~ altı iki, altı b r. altt dört 

- Yatırı zaten :vat.aklMn k•lkac.ktır nına aıt kusur!UZ ve muntaz m şekliic )C"d:k. 
!ster yat ın, rieır kalksıc .. Herhın- ort.lya çıkar. }Jete gurup zama~ı pem· .. Peki tenisten ba...;ka ne -~ib! hlıner-

d<C ünıit ed~rlm k benimle görü~Ur, de· be granitten yapıtmı!I: :.miş g'bi d;.ırur. ieri var? Neler konuşuyorsunuz"! 
Valent .. c bu güz.el ınanzarayı düşüt"- - Kin1;rı"! Andre'nin n1ı"' Her~ey ı ::il ını., 

Kadm, bu kadar Phe.m"1'liyet verd·gi 
e;..r _)<!",.... daha fazla - ..:ı.ı-ne 

lC'll ve dFlgı ... bir halde ~eyredıyordu. konufuyoruz. Zıraat mektebin-e gittl.ii 
Bu gü~ll·klere a!inoa idi, f~ktııl yıne ıçın tıana . b.rçok malüm~t V'l~rdı . Sonra 

k ı mselerl.e konuşmazdı ... 
Sonra yine dsldı. Araba l!VC yakla~ır-

ken tekrar konuşmak ihtiyacını duydu : 

Baban inşallah iylleşmtştir. 

Babam mı? Babam hasla d 'ğ_ll 

ki ... Kerd :nl öyle sanıyor. h ıc;bir ~~yi 
~·ok· Banıı. hastalığından b&hsettı~ ı za
m'3n ben gülüyoı·um. Hemer.: t İyl ol. 

dum• diyor . 
- Nekadar katı yüreklisin Colctt •! 

- Ben mi~ Hayır. hiç de de4 ·ı.. lier 
~eyi oldui;u g.bi görüyorum, heJ>8i o ka

dar .• 
Valenti r e iıçini çekti, cevap vermed : 

VI 
Gaston Romilli , kızı ve karısı gider 

:itmez ya.takt.an kalkmışt ı. S4 bahtrr.bc
ri altıları ceçm~ Çıftılge k"<lar llidıp 

(Arnm ftt} 

Varan .. ' uç . 
·o nglliz ta,)·yarelerl 

çüncU akınla.rın1 

IU!lk U• 

Bre.men'e 

~·uptıhtr. Kolonya T~ Eseen ll;terl-
ne l·•pılan dev akınlardan sen.ra 
aradan f'lleY 7.llntan g-~t:l#f ha.ide 
Ü(Ün<'U bir akının yapıJmatnMı tür
lü tUr!U te~rlere yol a('IMI< ıııtıo 

dadını g-ö!!terdJ. Hatta bir h'Yk;re 
raıeteslnln Londra mtı!tahtrl, Al
ın&n)·atya karşı bazı.rlanm., olM 
ha,-a. taarruzlarının. son zamanJır
da azalmı' otJna,-.mı, h:gi.lttierhl 
Libya mağl&bjyetinl• •~ (•
ka m1ak üzere her ·llangl ~üyll!k bfT" 
taarruz ltazırJadıkla.rl'llı& atfettt. 
Muhabirin bo td9lritlln. ltemen ar
kasın.dan Bremen'hr. fazla b1'J'&re 
He afır bir taa.rruıa uj"ramawr ıös
ttrlyor ki, l•g- her lı.,.P ı:.
~·Uk bir taarruz hu:r:rbldarie MC.t
guJ oı ala.r dahi, Atıwuıra ~
trı ~hlrler!nl Uıhrip eı.- ,...,._ 
raınlarını btnkm.l!Ş ~tr. O.

sa 018& ba bUyi'.lr: akm:lana - ,.e. 
rlnlll ohna.&ı lıtla, 91l•aılard99 ÖclM.'9 

harita \e rototrallar tiır.erlftciıe: e. 
sa"'Jr ç.ab~ra ıtizwB prme:kte. 
dlrlcr. 

Binlik -nlarla; mı•,ııa•
ba,ıud •!<tan soon biraz ~aha pka
rıda. bulunan l!s!!en'e, oradan da 
daha lterklekl Brent.ew'e çdc:1118MR· 

dan anıa.,1hyor kl IagU!z hava kDT· 
'-etıcrı, otıurc1t11rın btJ<Hrtllğl ıtM 
bütUn mUhlm Atman ~rlerlo!n 

bu akınlardan pa.yutı afmAM Jçl_n 
bir prog-ran1 çlmtl' lndunmalcta•r. 

Bremen'e 'l·a.ptlan 'bu bl,Jük ha•a 
akınınııı kıllrakte:ristlk 1a$ııbwı 

'unJardır: 

1 - lnglllzler bu almıda C tay
yare kRybettlklerlnl blldtP"lltekte
dlrler. Bn suretle Jngillz kaJ'lpıla

rının yUzde 5,2 oldufu -ve Ioloa
ya , .e E59eR aklft.larftla .ıebetıe 

yllıde bir derecesinde artbfl -· 
.,,ıma.ktadır. BftRU da mesafeıınıltt ft. 
Jıa. uzun elmaMnm tabft 'tir ~ 
ba.rmak Itlzım geHr. 

ln,giltı:ler kayrplarını it el&rak 
ı;iı.terdlklerl halde ~lar 47 
dü,man tayyaftlf!il ta!trlp etHldıerl· 

nl blldlm1ekte, fakat lbttM imik&-
bU Bremen'e saldwan wıeakların 

sayı'!ını '?09 ohrak gö&telmektedlr
ler. &.) it olursa IngiHıle.rhı. kayqt 
nl•beti yll<de ~.5 ti. y- ki 
bö3-Jt bir nlsbet a.f1rdır ve ftlnllk 
bombardrmanların tekrarlanntasını 

çok g-üçle<jtlrlr. Ikemeıı -lıartlı
manının da. evvelkl~r g-tM Mn. ta.r
) ar~ Ue Y•rttlm1' oı.aıerna ı.a.mak 
daha. dotrudnr. 

'! - Kolonya Ye "'Es'len'•rt demir, 

çellk 'e •llA!ı endU~trl şehirleri ol
nulısına. mukabil Bremen cend ve 
denl7altı ter.giWhla.rı bnlnnan ve 
llan1burg'dan sonra. AimanyanıH 

ikinci lln1anr otan mlihlm btr "e
hlrdlr. lnglU~lerln 'bu seler de bll
ha~sa denlzaltl endUstrls1DI belta
lan1ak htedtklert ania,_hnaktadır. 

Atl&ntlğl• ATl'lerlk& Jnyılarında 

denJı.altı h&T'ekibrua arthtı bir 
.... ırada BttmeR'e yapılan ekın. bu 
bakımdıt.n önemlidir. Zlra demok· 
ra..,ııer genlf ka,Ylplaruıı a.zalbnak 
)('in bir tıraftan denJı.ckı Ma:lzaltı· 

larl& ınlteadele ederlerken. tllfer 
tarartan da Almanları• denizaltı 

ln,aatını b .. talama.k 
la.r. 

*11"91ldıl.dır • 

S - Bren1cn akııu11& ~k, P&loa-
3·a, Nor\'l'oÇ plJotları ft lşttrak et
nıt1ıerdlr. Bu ı,tirakl, Inrtllı: pllot
larmın kflrl l'elmedlJ'lne değil, bu 
memleketler balkı Ustiinde J'Qiietı

slr olabilecek bir propaganda. ar· 
zu~una atretınek lü.t.rmdır. 

l - Bremeo akınına. Jlk defa O· 
hı.rak lludson tipindeki Amerlkı.t 

bonlbardın1an ta3·yareJ"'1 de işU· 
rak etını,ur. Bu da. Alman il.atkı. 

nın mane,·lyatını 9oı.mak lıçla MI& 
gerektir. 

Binlik Ü<,:Üneü akıRUl röu ~r
pan husu-.1.}etlerı bunlarctrr. 

lla.rlta.ya göz gezdirdikten sonrs 
blnlJk dordün<!Ü akının Hambwga 
olaıcaj'ını tllhmln ediyorum, VAkdl 
Jlamburg ş•mdl.) e kadar blrrok 
akınlara uğranuşsa da bu ııktnlar 

,upııe•lzdlr ki binlik al<.m!K rtbı 
geni' öltiidc tahrip edlel otmamı,-

\ır. KÖR KADI 

Kıy malı kuşhcme 
bamyası 

Ben ti<> bugün bir ı.ıı. -,.. 
lk '!:50 granı domates, 2.10 cnm d• 
kı~m~ akhm. 11<1 1>a.1 Mıf;a.n ~ 
dun, bir ka,ık y•ğda krym& Ue bir 
parça (,'c,·lrdlnı, •ku":fho.neye k:oydun1. 
Bir doınatesl ortadan keeerek ortll· 
~nna. koyduın. Bamyalar1, ba~ları t1r· 
tada olarak sıra ne dlzdlın. Yarı'"1 

l olunca iki doınate~ doğradım, ylıH" 
kalın baınyaları diz.erek: ku h.aıteY 1 

doldurdun1, üzerine blr tabak k:o,· · 
dum, kapa.kfnı d& kapıyal"&k hafif 
aleı,t koydunı, pi41meğe yakla..,ırJl:trı 
tuz rktlm, pişince ate!}ten Jı-ıdJ_rdi"1 ' 

1 

blı;\ ük ;\ U'\ arlak bir tab&ğa (C";rcr°' 
'6fraya 'erdim. 

EV KADılll. 



:ı:a • ti • :u-.: 

' 
li#!~i·J:li1(fl!J~:j~J!9J1 . ~:! ~~;~ ::---:.:~:;. J ~iYASfiQJAl 
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Askcp aurum Kara. borsacllar 1 J!~~~:l.~rlıA.~~~d~:~ı ansınıo urenı lki:~:f~=~=İll 

( İllaa:az•noıAN yaka 1 an yor 1 ar ~:~!!': .. ~~·"~.:.~,:;::.:::"";: 11 Leon anlatıyor ~ 'bya ve doğu I ı:~~~:~;~:;.::~::~~:~::E~~i:~~ 
N h f . d f I . · ta ·1 k"ı si hududunda lıiln Llnhslen cıvann- 1 o ""/ B • / • t/ • 

cephelerinde: ar ı yatın an az aya pırı nç sa n d•ki dağlarda Çinlilere taarruz. et-, g um erçın e ışare eşlz-

Mareşaı Rommei, ileri kıtMa- zahirec: Milli Korunmaya verildi mlş ise de 48 saatlik bir muharebe- 1 
den sonra geri pUskUrtUlmU.,lerdir. "" • • •• d •• • • [ d • ı 

rlle Sldl Barranl ile Mena Hükumetçe satışı serbest bıra- Setrak Setreky<ındır. Bu da hır Bu muharebede Japonlar 2 bin, Çin- g l n l g 0 r Um I $ l n l r en l m 
\ latruh araeındakl bölr~e Jn-'llr. kıldıkt..11 sonra ph·asada pirıncln mahallebiciye kilosunu 95 kuruş- liler 400 ki ı k b tm'•l"rdir L"I 

~ a• " an"'S 
1 

şl d aKy e gf~ "..,d • Ç~l • Şi;:lıdc H•lbkaraazı caddes :nde j karakol kapısı diin g rmemış b r entnl.)et birliklerine taarruı.a bati•· çoğalacağı. fiyatl&rıx: ucuzlıyaca- tan p:rinç sattıktan ve aldığı i:>lr e ı eya et n e un en. e n-
224 1 

H' . d 
mı!Jtır. Bu hareket, mlh,er orduw- fı. bflha53a 120 • 130 kuruea ka-, adet yüz ıırahtı bankaya yatıra· lller şiddetli bir taarruzdan ve bir 1 . num~ra ı üsnü Bey ipartı· a smını. 
nun .Meraa Matruh böl&"eslnl de ele dar gizli satışlar yaptı'1 kHa bor- cağı cırsda yakalanmıştır. Setrak- sUngU muharebesinden sonra me\•zı- 1 manının ust katındfı oturan ku- ı Diye batırmış ' :e h çkır11 htçkı. 
g~Jrmek 19ttdlflnl ıö termekte- ' sanın artık kapanacağı tahmin ıa kAtibl Armet~" kızı Bayan sn. !erini muhafaza etmı,ıerdlr. [.~mc~ı .:~c.n Artlnyanın kıskanç- j ra a~la~ıştır. ~ak anını nasıl O•du-
dl r. ı edilmekte ve çoktan ber pirincin ' va MlkAılyan, memurlara karşı Tokyo, 27 (A.A.) - Domei RJan- d" dvt~z.~n .. edn .. karısı B ;rohlyı Ö•- ğur.ıı ~~ır so~u .akn sua e de. U7.un 
lng11lı ordu\lıu, ileri emııll·et kıt&· 1 hasretini çeken halkımız da bu hAdiseyi red ve inkara kalkışmış· sı: Japon deniz kuvvetlerinin 26 Ha- tıukr usıınu ur lE fsllıitile yazmış. uzun ç n · ı·c tı ·ten sonra: 

•• 1 d d lh ide · Karım re zam ~ o bensiz dı. ıartle Men;a Matrllh'un 40 • 61 ki- cur.ü beklemekte idi. Ftkct, ara. !arsa a, r. a evve n ser· ve zlranda Yootschou şelulnl işgal et- ı S 
1 dan bir hafta geçtiği halde pir inç 1 sıra numarası ~esblt edllml~ ol.an tiklerin; bltdlrmektedlr. Bu ş~hir 

1 
ma~~çd~.nunb meşhut cilninı dııruı-1- şar.ya çıksa, va da berrıberke'l 

ıometre tc•l'bında mllharebe~·e tu- ne toptar.cılarda ve n#il de bak kal· yüz liralık kAtıp bayanın iızerın. Yang-t.ııe nehrini mlldaflta için Çun- un rln ı ağırce?.ada yapı • i:>lrl gel P yanına ctursa viicud um 1 
tuı:*utuna &'~re. Merııa Makuh'da !arda. bollaşmak ş3yle dursun, 1 de yapılan araştırmada meydtna klng Çın filol!unun umumi karuga- mıştır . Kalll koc;ı, sac;ı başı karı· buz kesll' r. akım ba~ım<la ' gider. 1 

müdafaa itin tertibat aldıft n ba büsbütün el'nl ve eteğini çekti. çıkınca afallamışlardır. Suçluların hını teşkıl etmekte idi. şı_k, yakası bağrı açık ve perlş~.n dl Blı ~ebcplc <:11: cık k: v~a eder 
tıölgede muknentette bolunacafr 13u va:ı:iyet karşısında ~likadarlar üçü de l\llllf Koruı:ma MüddcL bır 'hal ve kıyafetle suçlu sardııı- \ c onu hırpalardım. Vak'a gür.il 
anlaşılı,or. ~ bilha!!Sa İstanbul Bölge iaşe umumill~ine gönderllm şlerdir Ç yaı;ırıa otururken ellerin! ha,·aya 

1 
bt\yük eğ u m Bc~hle .. zil •lz.' 

Şii halde pek J'akında Mena Maı- müdfirlüfü memurları da. sinl!i Örçil döndü kaldırnak: ı.-aretl C'"'iklcrln a n l'" 'l sc"c.'rı:n 
ruh böat'eslnde yeni bilJ"ük bir 11111- bir raallyetle devam etmekte olan JJkb h ~ T llleile) .,. - f s 1n karıs ını nası öldürür. sl .- irlerd nı Karımı B"rçln l d ı .. a-
hatt.bcnln ba~ı.aın.ı muhtemeldir. bu kara borsacrlığa karşı gizli bir a ar faarrUZU 1 ton Koo da ı;ard:ı hazıı bulunmuş- :Ben onunl 21 s cn el.k karı kcca. rı ~ıkrr." :ı ~·nı .. öylcd •n Ba a ktır. 
;:;ımıtikl halde mftn·er orchl!RI, bü- faaliyete geçti . b ) d ? tardır. yım . 5~ yaıunda, şimdiye k•dar ~ı g ldi. t te o a r d- ı· e nd 'ml 't ~·-
,uk k1511liyle idi B&n1Mll sahil yo- Di.in, bu kara borsııcın insaf,;ız aşa ı mı .Seşredften mıi~erek de mef; 1 A bett m. 'fo yaptğımı bı lmlyorum 
ıunt'a llerlemektecılr. Daha cenap- elemanlarından ikisi suç üstünde < RA'ı J incide) - ı \'aşlngt.on, 2; ( .AA.) ıngtliz. I imanlar, Mc-. rsa arı' H 0 m be'l ha hyım efen· 
t• iki kervan )'ollle de lı: ll\"\ et ler yakalarını ele ve rdiler: Bunlardan çetin çarpışmalardan sonra buroı- 1 B!!..f\'eklllnin görUşmesinden sonra M h d ri lrrı . Berı h 0 staneyc yatırma)' ls. 
~,·ketmı,tır. Fakat ibütun bu yol· 1 biri Llmonlsk eles!ndc zahireci Sı- !arını lırıgal etmişlerdir. ~ağıdaki müşterek demeç ayni ı:a- • 3 t:u a Oğru tedl1er a..,.. ~ 1tnc \'urııcaklar dly e 
ıar Mersa Matruh'un prbında btr· ı \'ıtcıojludur. l'Cilosunu 106 k uru!:. ı Doğu cephesinin merkez kesimi 1 manda Lor.dra ve Vaşlngtonda neş- j 1Cr1i VO ';°la~ g'tmedim ben. demiş. içi- iç n in. 
ıetnıektedlr. Cenupta çöl dafhk ol- 1an pirinç satarken yaka.lanmış ve ger sfr:de kış seferlerlndeııberi or- redllmiştlr. Bu hafta 7.9rfında ak- feml•t r . 
dutundan 1'utatma hareıretı pek ı evvelce alAkadarla r tuefından nu- du büyük kısmile mm·asalası ke- dettlklerl müteaddit konferanslarda 1 < Batı 1 lnc- ldel «/» O csnad ~ÖL ı tc~ en suçlu vr· 
ıUçtür. Bu ııebeple, Mareıtal Bom- maralırı tesblt ed ilen pa ralar da s!len ve bu arada hava yolile tak- rf'lıı Ruz.vcıt vı> na,,·ekll Çörçll blr- ı Jerc do:ı-u ilerlemektedir. kii şunhırı f:örledl· 
nıel'ln :\lersa 3fatruh"dak l lnıtll~ ~ekmecesinde bulunmuştur. D ife- vlye kıtaları almıs bulunan dü~- ı !eşik milletler tarafından bUtlin kıt- • Bern; 27 <A.A.) - Bas'c.n _ MUckkll!m 'ıı ıtkli mu,·aıenc. 
müdafaa hattına <'eph~en taarrm. r l de Yemfıte zah irecilik yapan man birliklerine karşı yapılan ha. alara ve biltün denlt.lere yayılan Nachrr .chten g~zcteslnln oğrendı· si b 'r t:eııcd. r bcrı bo;r.ulmuştur 
etmesi akla yakın ıgtirllıtınektedlr. rı>ketler başarı ı1c retlcelenmlst'r. t harbe a lt başlıca meselelerin bUtiln ~ine göre. Kah renin aç·k şch'r Doktor , r 1hat Ocmar. Palaya . 

8 inci Jn.-IU& ordueu, kafi mtk &ar- BAŞMAKALEDEN Geçilmez bataklık ve ormanlık bir sa fhalıırıııı tetkik etmişlerdir. Reis ılanı tasavvur edilmektedir. . naı:tO Recep tıı::eflarır.dan tedavi 
da talC\1ye edlleblllne, )eAJ mllda- çevrede haftalarca süren şiddetli ve Başvekil, dtı.şmanın üstfln bulun- Ka~ire, 27 (A.A.) - Ortuark cdlİmektc ld ". Ker.d!s!n ln ınilşahe. 
faa menllerlnde Alman taarnı... çarpışma~r sırasırda , diışmanın duğ'unu tamaı .. ile teslim etmekle tebllğınde. dü§mar:ın dün Mar<:a d e ' 11ına a'ınmıı mı ı .. te r!m . 
nu kartılayablllr. Fakat bu möda- D E V A M bir gedik açmak tesebbüsü boşa 1 dUşmnnın ku\'Yctlni kUçüm emeğe Matruh'un 25 kilometre b · tısındıı MOddc umumi muadn! Orha : 
faıa mllnıkün oltla da Jlıtıın &eltll- çıkmış ve imha edlle~ek esir alın- kalkmıımağı bu konferıı.ns esnasın- ' bir nc.ktaya var:ı:tı bi'd ' r!llyor. H .nıaıni. su1;l unun ııi, i mu\'a..c· 
keden ur.ak buluaduremar.: ln,.Ulıc- mıştır. Bolşevikler burada 4000 ı da dUşmanın bllttln ku\'\'etlerl ' ' e İngifü örtme kıtaları gü ıdilı m h_ nes rde bozukluk olmadığını sö.r· 
ıcr ınJlner ord-uaua dln•----ı.. <aa.ı 1 

hlc!tde) »-« ölü za.-.·l"'t ve 9000 "s lr \'erm·ı~leı·. l kaynaklan gôz.öntlnde tutulmu•tur. verin !leri unsurlarllc t emas ha. 
...... '"""'"'"'" ff k .. " ' Y Jlyerek tcvk fir: I .stemlşlir. Mah-'" ıert ı,ıerını düze1•-ı.... ....... me l leıkll ettiilnl k avrayan dir. ' ~fütte!lk mllletıerin her neviden mtı l'nde bulunmuştur. 

w•""""""" --.,, ı h 1 keme. suçlunun Adll~·e dc.ktoru 
dan ' ermeden mukabil taarruz. yap- münevverdir. Kırk atı meş ~r Mosko 27 CA ,_) G , himmat istıhsallcrl etrafında yapı- • Lor:dra, 27 (A.A.) - Llb~·a cep tarafından nıua»eneslne liiz.um 
ınak 7.orundadırlar. Bu Akden.I• .. A. adamın hayatı halı: kında. yazdı:q .. ı~; ı1ecırvda.l l s·· . -t t ec.-e1· ~·- 1 lan tetkikler cğimser bir tablu çiz- he~·nd· n alırıın bir h ~re göre, 

.. - ı ıa b il bir l' " " e en o\'ye eb ığıne gürmliş ve duruşmayı bafka ı;ilııe I klml.)·etı "e Maltanıa ım ........... - .. 1 eser, bugünkü nsan ra e ktl . 1 meğe mllsalttir . iki mlhYer kolu ~öl ı;!mend!fcr 

T~ an: M. JI. UT 

r~, C111!.ıkr&•I t• .. he inin dÖfkuı 

llr::I dakil•a•ındaJ ıı.. l'akat bu 

non knt'i bir llli':klııılüğtin arife• 
olduj'u klı:ıııenln hatırına g-elmlJor 
Bu11d11n e' 'el de demokrMI lbn.Jt 
tıb, herl>aı dakikalar g~rmi 
heı• .. lnln nltından lrnlkını~lır. 

lmıııı,anın ilkbahar için ha~ıı 
ladıtı h ımh•lrrln neler olaeatı Bu 
7ada 'e l.dbJ atlıı bcll r-ınl tı r, ŞJııı 
dl drrnokraııi tarafının ııtokabı 
hanılelerln l beklemek liı~ımdn k 
bunun da <.arbi ,\ \ mranın bir tıı 

r-.ıfıncJıı lkind hlr- c•ı•phe k11rmaı. 

şek ll nı ıt lııc·ağı ıtı;ıktan ~ıp !IÖ). 

IPnl~or. 

trarıı .. ı rrı den llı>n !'"J hu lcltdar 
!{il.il tutulılu ~ıı haltlt• tl~ınokraaı. 

lklıwl hlr cephe kurnı·n,i:ıııı me dl 
.\f' lııığırııı dııru~or? 

Çünkü hu gUrliltü ııayeı~hMle 
Rıı;,Jarın ü1erlnden ne kıtdar Jmv. 
'l!f ~·ek'<'· ba'kırı ne kadar ltaftf. 
ı .. ı~~ kardır. :t..aten ikinci cephe de
mekle karşı tıırafa mü!lbet lııtr tp 
at·u ' crlhnı, olmuyor. Por1elrk,. 
den Xon~e kadar ııunan Gaı1ııl 
-' ' rupa ,.ahlllnln her nokta&ı, ta. 
arrıız heden dl~·e dii?llnlilrwöt •· 
bilir. Demokra"I: işin ı:ı.ıte bıa tara
fını elbette «lı.H tutuyor. 

J .. ııkıat Alma nlar f' ft ziyade er. 
,·ec,ıten ırıiiphe ediyorlar. Haklan da 
,·ardır. Çünkü .Son~e 1ıakhn .ı. 

ıııanın, RtJ11.rayı& gtden M•rmanel< 
J olunu ~ık tutma kla, demir ma. 
dt•nlrrlnl eıle &'4!!l:lrıııek~. 'Mal ara. 
~ınd11kl nıllletlerden Alm&lllara en 
7IJ ade kıafa tutanı olatt Norveçltle
rln lşblrllflnden btlfacle etmekle, 
1 11,·~ıe temaa kurmakla. ltdkl de 
l' lnlaıııll,utyı a~ rı !iUlhe meylettlr
meklc alik8'oı \ ardır. K&ra m•,·a-
a lıı ı hakm11ndan AJmanla:na ea 

7.l3ade 11.orlukla mtida:laa edebile-
<'l'~I ı.ah:ı da burıu.ıdır. 

l'n de açılınak li.ıere... Bakalını 

aeler ıörec~fiz. ,._..., i ı k k•d kı e r . bırakmıştır. ırın de li~ımdır. ilham ltayne ı o aca ar Y- j Avlık tstlhsal henUz azamı had- hattını tr klp ederek ":lf•rsa :\tat· 
1 

Harkof · t ' k t' d · 11 
• --------------------·---------metlfd lr. 1 ıs 1 ame ın e şıddct · dini bulmamış olmakla beraber bu ruh'a doğru ' lerlemektedlr. io:ı-Dntu r.epheslnde, Slvutopol ntü· muha b ı 

• • .. 1 re e er cererı:n etmekte ve ; hadde yaklaşmış \'e e\'Veke tahmin liz ve Amerikan uı:akla'rı bu kol. 
ılııfaaı.ı takdire llyık hlr fektJde Bizim ker.dl tarlhımızdc yuk- b r~k yerler dev~mlı olarak el- edilen nlsbetl takip etmi~tır. !arı durmadan bombardıman et-
ı1t: 1·ıın1 etmekle bel'llber run StlftUı:· ıelnıe devirleri, ı~:ıfa. ölçüler.in.n 1 den c!e geçmektedır. BütUn dUnyada ınevcut harp ı.:ep- mekted' rle r. 
~·r, ı11~ıfladığ1 hlsııedilmektooir. Al· ~ meziyetli adama gore ayar ed•ldL Moskova. 27 ( A.A.) - sıvasto- helerinin geni~liği dolavısile muha- Berlin. 27 {A.A.) - Antonec:-

il devirlerdir. E• ~rlk~cıluın, .hu- pol müdafileri tek adam kalınca- rip kuvvetlere nıtlhlmm~t ve tıer tUr ko'nun Rommel'e en yUksek Ru
ı<ı~arların. midec lerm m~zı~«:t ya kad~r .. her karış toprağı <:dım lU harp malzenıeslnin nakli Birleşik men n!şar:ı olan. • Cessur ~ihı1ll e 
sahıbl adamlara tuzak kurab.ld.k- adım buyuk b r ınad ve ısrarla milletlerin halkına mecbur o!dukla- 1 n '~anını verd1j l oğrer.llmi~tlr. 

111ıt nlar ınlJ,,tahkenı JDe\"lrlin f&rk 

' ,. ••enııp ccphclerlne yeniden ı.ç *U· 

n•~n getırmtı:lerdl r. Bn artan thıttia

lil k Jtus nıUdalaa~ını daha kuv,·et-

le ıuır"m'' olacaktır. 

J\lm1111 ordu u Doneç ne.lir ini ı~
meğl! 'e llerlcmf'fe mD\affak ol· 

mu,t ıı r. 'rahmin ettiğimiz ,ec.·Jllle 

~\imanlar Harkorıan 80 kllomme 

ılotı~unda nılHılın hlr tlemlryol 
ılö n llnı nokt•181 olan ( ' ııpjank'a ytt

rıımHşlercll r-. Rııı,; lar bu şehri tahtı

·' r clt lklerln ı blldlnnı,ıerdlr. Al· 

""'" mu' atfakıJ eıı, bu 'eltre ka

ılMr 111.aıımakla ,ıındl !ltr&tf'jlk bir 

nı .ıh l~ et alnı17 bulunııJ or. 

lerl ve bunları lmna etmenin im- müdafaaya ve çarp~şmığa devıım rı esaslı meselelei-den birini te~kil h 
kanluını bulduklsrı devirler de, etmektedir. Dü~manın ba,lıca baı-ı- cd;yor. Mihver tarafından tatbik e· Koor ~in as yon ~ye· 
aksine olar ak. düşkUnlük u.man- ktJ;ı şimal ~lu çevresindedir. Al- dilen denl&altı harbi mühim zarar t• • L • k 
ları(hr. manbr burada Sovyet dış müdl'-1 Jar vermefe de\·am etmekte bun~ lftlD ~lr arart 

baslı bir tar hi telkik yFpılırsa faa hatlarının bir kö esinde bir mukabil deniz tezgt.hları tarafından <Betı 1 l tM:lde l »O« 
şu re ticeye varılacaktır k t mezi- ıedik açmış buhır:uyorlar. Son 48 elde edilen fl!tihsalit ta iyiden lyl- ı ml~tlr. Kara ve denlz r akli ".~ l?,a · 

j yeti . !eracatll, yurt!!1!ver adamı saat zarfında bu gedikte çarpıs- ye artmaktadır, ri müessefe1ere s•tılııcak kom~r-: 
j en bol yetiştiren yer memleketı. I malar devam etmiş ve düşman Iki bilyflk millet birbirinin hazır- !erde zamlı fiyat ti tblk c~ld jı 

l mlzd1r , kıymet 1nl bilmeyip en bo1 , kuvvetler ! brşarlle püskürtulmÜI!- ladıgı deniz stı-atejlsine dayandığ"ın- 11.aman bu zr mdan dolayı tarlle !l- ı 
. lsraf eden yer de yine buraıııdır. 1 tür. dan bu kayıpların ileride azalacafı yatlarında bir art ıs yapılmıyacak· 
1 

Bu kadar çalışkan ve fedakar Umlt edilebilir. tır. 1 

; l r~anlarla meskün olan bu güzel V 1. • b Birle4lk milletler arıuıında yapı1an Kararın dördiiı di maddes.ın~e 
1 +cpr•klarııı . bu kadar Cl7. gelir ı~- a ının eyanatı konteranı:ılıır harbi kazanmak husu- taşrih cdlldiğ ·ne göre kok lı:.omu-
ıınneslnln, bu kad~r geri bir se· (Jllııtr 1 .IMWe) :'(X !ltınuakl planlar bakımından hiçbir riı fiyafürır da :t<lm nmayacaktır. 
"'yede kalma!;ının asıl hikmetini !ar ve ekm1ık karnelerini almayan- vakit bu dere.:e bir anlaşmaya urıl· Ankara. İstar.bul, İzmir. Bursa 
hu noktada aramak yar.lış olın::z. I tar bu puar tatlllnl feda ederek be- manıı9tır. 1 ve İzmitle umumi şebekeden ala. 

1 heme hal gelip birliklerde muamele- Birleşik milletler .Almanlara. kar- 1 rak elektrik y1 kanlardan, kilovat ı 
Petro l i ş' er;' ~ ir elden İşleyen bir makınc vakit vakit lf'.rlnl ikmal ettlrmelldlrler. Aksi tak l}I Rusların gösterdlg1 mukavemetl i baeına 20 para, ayni bölJeler~e 

sıkı muayenelerden geçer, ayrı &Y- dirde marur. lcalacakları mehruml· alkışlar ' 'e ordularının parlama. kud- hav~azl kullar anlardan da ıaz•n 1 
j d Q re e d 1 'ec~k rı parçaların Vazifelerini yspacak yetJe.rin yegAne mM'UlU kendileri O• retinden dolayı kendilerin ! tebr!ke metre mikabı çln 30 para prim 

27 halde olup olmadıklarınıı. bakılır. l lacak ve şikayetleri nazarı it.ibare layık görür. alınacaktır. Ankara. (Telefonla) _ Petrol 
Ofis nln memleketiınlz.dc bulunan Bir millet de vakit vakit kendini alınınıyacaktır. Çinin Uzerinc çöken ağrrlıfı ııza.Jt_ Kömür istih5olini arf-
ccncbl petrol şirkeUerile işbirliği tnutyereden ieçlrmele, hayatının Zaruri ihtiyaçlarımızın fidılA.nc mak için Japonyaya karşı tatbik e· • 
yapaıak m<'mlcket Petrol ihtlyacının bell'ba5lı tar;Ilı.rını yoklamağa tel·zilnl temin için lıUkfımetımldn dilecek pl!nl ıı r mlltehassıslarla et- ft !' MOk ıçın yenı 
bir elden idare edılmesı için bir ka- mecbt:rdur. aldığı tedbirlerle bir k"'ım Yatandaş- raflı bir surette münakaşa edilmiş- b k 
rarnamc ho.zırlanmıştır. Kararname Bu yoklamada üzerinde en ~k !arın bitlik idare heyetlerinde birçok tir. l r Ortrr 
cıkıı.r çıkmaz petrol ofisinde ayrıca duraeağı nokta da, adam seçmeğe mes'uliyetlerle beraber kabul ettik- Anlaşılması lcoiay sebeplerden do- Ankanı , 27 (Telefonla) - Ha-
gündc Uç saat fazla rnesaı yapılması- m~hsus cihazlarının mP-zlyetc gö. lerl Yazifelerin iyi neticeler verme- layı ha.,:ırlanan bıı pJlnların açığa her aldığımıza göre bu sen~kl kö
na mUQaııde edilecekur. re işleyip iılemedif:ldlr. Y ani ha-1 si ancak vatandaşların bu ınesaiye ,•urulmasına lmktn olmamakla be- miir istihsalini arttırmak f: n mü

kim olan ölcülere göre meziyetli 
1 yardım etmeleri ve kendilerine teret- rıı ber ııöyleneb!lir ki Ruzvelt ve Çör- 1 hlm bir karar verllmlıtır. Bu k • · ı 

ııdam umuml hayatın !ç!ne dojnı tUp eden itleri zamanında yapmıılıırı çil aras.nda uzun mUzakerelerin ne- rsra ı:öre bundan evvel Zo~ul. 
cekillyor mıı. yoksa harici bir c '- • ile mümkllndtır. Oöeterllecek ihmal ticeslnuc tesblt edllf!n hareketler Al· dak ma~ :ı ocaklaırd1 çalıştırıl- ı' 
alm '(lbl bu hayatın ·çir.den dısarı ve ll1<aydi neticesinde yeni tev.ı:iata manyanın Rusyaya ,·urmafa çalıftı· makt a. olan mahkômlara 1liveten 
mı atılıyor? kadar her türlU mahrumiyete kaUa· ğı darbenin tesirini azaltacaktıı-. yeniden ı 500 mahkQm amele ve-

YAZLl(;A G ln ECEI Lt:U: ..... ....... . 
'e mobll ·ıanıda dıt lt•dalı: •· 
tacından bah.;e kelhlkJan•ızı 

Her yerden ucuz I!ıtanbuıida 
Rıaap-.a yoıru.unda 11 No. 

Mukadderatına akıl yordı-.mile nılmak zaruretinde kalınacağının Baf\·ekll ve Reis RuzveJt bir mUd- rllecektir. Bu işle me ırul .olmak 
hakim olmanın kıymetini bilen bir herkes tarafından 'bilinmesine gaze- det c\•vel IHl yılının AğusW$ ve Ilk· ı ve mahkumların yatacrkları yer· 
millet bu suali vakit vakit ltendl t eniz.in delllet etmealnl bilhassa rica kanun aylannda buluşmu9Jardı. terle yapacakları •ılert tayin ve l 
kendine muUaka sormalıdır. edertm. Bu konferansta umumi vaziyetin teshil etmek uzere Cez•evlerl U- ı 
Yarınki yazımızda bunun ceya_ l •&a1tbal \'ihi, etııtden 0 tarihlerdeki durumdan daha mü- mum Müdürü Baha Arıkan şel.rL 

AHMET FEVZI'nln 

•••• •••llı1'& 
hını &r(y&caiız. Tea.ll.t: sait olduğu hususunda her iki de,·let mlzdeıı avrıiarak ha'·~ya gitmiŞ-

~;;;;;M;;;;ı;t;a:ı:u:ı:r.:d:a:n=a:lı=n=ız..:=--_:_ ___ ~Abmet Emin YAL~AS arasında Mçbir şUphe mevcut de- tir. :!\I hk.i.tm l erıc hangi haplsar.e-
1 - -"ohteHf ~itlerle be~ a n na- d !'-'eler 

ı<-ıJdir lerden alınaca~ı hakkın a ı,,. a 1 ••••••••••• melerln ltlr a1t en ·el doldurulup ıa'* e• · 11 

L A L E ·si~cmasında " :·::~-:.,:'.::::' .~=~:."'.!~ ':~ __ M_a_r_e_ş_a_l_S_m_u_t_s ___ ··~~~:~:::~ ma'ıerr.e 
1 :nı.. birden tölılett kayılolmayan kbnleler bu- diyor ki: d 

ı-aıa •ıiaa•ı• Jaıtdutı• r:örWrnektedlr. Ayın toaa- mübayoasına gi en 
1 • • 1 1. A 'I 1 a •• iki p n kalmı,ıar. •u lld sün 1- (llafl 1 l11ehle) ,;. 

Kiaudet Colberıt u heyet ge'ı'yor 11111.D lt.Klll••I 1 tfnd~ herk~ mukayyet 1'ahlnduj'a eden münekkitler orada ölen kah-
Ray Mllla••an ı a.lrllklerden ka rMlerilli ıalmı' bala- ramanlara dokunmasınlar. Ne in. Ank~. 27 (Telefonla) - Deınir-

Yarattıgı zafer destanı Battan !bata .llıellkll •abdırlar. ıillz ve Hintli, ne de Cenup Afri- yolu malsemesl mUbayaa et'mek füıe- j 

Baıttn -.ı ı te ~tl•B=-=~•t harikası ~ - Btrllk ldue lııe7etlertala oa. kalı kuvvetler hata etmiş def.Her- re bir iki ay önce Almanyaya gltmı, 

Maliye V ekiletinden : 
1 Maliye meslek mektebi Yalakh 

fllbıııc dolabı 2490 numaralı kanunun H t"fılll iıcln Y&ptırılac&k 80 adet 
hince açık eksiltmeye konulmuftur. ncı maddesinin C fıkı-ısı muel-

2 Muhammen bedeli 5400 liradır. 
3 Muvakkat teminatı 40:5 liradır. 

Şartname \'e ruimleri le\'ııztm !nlldUrllit\lnde . . 
5 Eksiltnıe l~ • Temmuz . 9U Pazarteal görWebillr. 

mUdilrlüğUnde mUteşekkil eksiltm k • gilnU saat 14 de lev&111m 
IJıteklılcrl 2400 e omlıı~onunca yapılacaktır. 

n numaralı kanunun 2 ve 3 u 
belgelerle nıuvakkat t ncU maddelerinde yazılı 
ilkte t.ıyin oluna .,..1 emlnat malcbu& ''eya. banka. kefalet mektublle blr· 

n eoun \ 'e saatte komisyona. gelmeleri. (4663 - 8961) - -:;;:----
Ün ive r site Rektörlüğün-elen: 

Kampa i~tırak edecek talebenin ekmeli: v..tkalarını Kamp konıut.&n
'lltna tevdi etmeıvt. <"9>> 

llfına yerleri naldyelere n Mltöa .dlr. Ejer hata varsa, or:u başka ta- olan komi.iyon memleketimize gel· 
lrarakoOara Mldlrilml9Ur. Birlik!&- ra!ta aramak lAzımdır. , mek tıure Almanyadan hareket et
rlni• neı-eft olduj'aH bJbneyett n- Mareşal Smuts, Libyadakl Cenup mlşUr. Heyet AJmanyada varon. lo
ta.-,ıar ık....etıfrh)anadakt kara - Afrika kuv\'eUerlnin zırhlı tümenler komot!t ve yedek maJ&eme mUbaya
lrellara möracaatla yerleriıll öt""· haline getirilmesine alt pı.nır., ka· ası için ba• anla.tmalar lm&a. etmi' l Meftdlrler. yıplara rafmen tahakkuk etUrilece- ve Ankarada yapılm1' bulunan De'\•· 

j s - Karne tflVZlatıu a lt talima t . ğlnl ve bunun bllha.c;sa uğranılan ke.- Jet Demlryolları ,hutaneei lcin de 
- Ue 1'ütlht ... tattclqlann meslek yıplar yUsllnden ısrarlı ve ıerekli sıhhi malzeme satın almıftır. 

•e 19 .~ Jcartlal'laı Mrelel'den o'dutunu ııtve ettikten sonra şunla- Yerlı' Mallar Pazarları 
Ye ne fe1dlde alaeaklan tıarahatı" rı söylemı,tır: 

MJdlrUdttı halele bar.ı blrlfk ve ~- cCenup A frlka hu hld!selerden d d 'f' 
e••elerlll YIUl"9 m-.meleleryapara)( dolayı Umltai"l\ğe dtlışmlyecektlr. i 'll•Y• evre 1 ıyor 
ı.snll seefknlelere ~ olchlklan ı,te bunun içindir ki memleket genç- Ankara, 27 (Telefonla) Tlc~ret 
.. rMmelrteilr. B• tekilde v&kl p.. lifine bu hıtabı yapıyorum. lkl zırh- ve lktıııat Veklletıerl ar&larında 
411km8erden 1nlUevelHt ntM'.ılyet 1ı tUmen te•klline •it pllna. devam yaptıkları bir anl~ma. 1!e SU'™!.r
allkah ... re Ye ll'llellleıwılere aittir. edllecelı: ve yalnız Llbyada uğranılan bank Yerli Mallar Pazarlarını i~ 

4 - BlrUk idare hf'7etler1Je halknı kayıp!arımız tellfi edilmiş olmakla · müsteşarlıfına de»retmeyl kararl~
Ye ltlltlbl ı.lmb ve ... ....._. .. pelı: kalmryacak, fakat Cenup A.trlka, tınnı .. a rckr. KoordtnU)"On heyetbt· 
az .lıralall • Jıal4l4let urfılld& kendf. ayni amanda. e\-velklnden daha mu. ce hasırla.nan ka rarname Vekiller 
1er1M dtt,e. TUJfeleıt Hunal edereJı: usam bir .sa• .. tC4klllni sefere IJÜr· Heyetince taadik edlldlll takdl~. 
Urlları111 almaları IO• clela olarak mete mu\•affak olmut bulunacak- Yeril Mallar Puarlan dafıtma otı.ı 
....... .._,, tır.> tımrinde ~ıpealdarchr. • 

ANADOLUDAN 8ES 

Yeni Alp -Erenler 
veya Ankara erleri 

(..,. ! ..,,. ) 1 
T iir.k köyünü yeni bir ima n 

şe,•k ve hi mleslle fethet- 1 
meye çıkacak münevvere ya öy. 
le b r Alperen, ya böyle bir Ho. 
roısan eri metod ve fec•••tl, da· 
ha dojrusu bu devre uyıun bir 
tabirle bir ı Ankara eri» olmak 
düşüyordu ... 

Ne idealist ôjrctmenler, ne 
hevesli hal~ılu, ne coıkun par. 
tililer gormilşt.üm ki yollarının 

yarısında. ya h·lkı ker.d'lerine 
biline ıönnek~n. ya yıllardır 

a1ıştı&ı konfordan uzu n zan\5n 
mahrum kalmış uzviyetlerinin 
veya ruhlirır:ın isyanı yı.i:ıünden. 
ırıdelerlne r• tmen işlerini ba~
Jancıçta bırakıvermlılerd . B 'r 
ııeneye yakın z.amandanberi .do. 
;u.. dan yazdığım her satırdııı , 
Alperenlere. bu Hor;san erlerine 
bk imreniş, burların -yenilerine 
n91elememek ten ileri relen bir 
kıvranış vudı .. 

Va k tak i Karsta.n 23 1ı;. ,Joınet· 

re ötede: İncesu • Suauz - Ben. 
d ivan köyleri araıır dakl ~en iş 
dere içinde; renkten 1J1ldalar!e. 
tab t t ezanını okuyan nebati m l • 
narelere benzettiğim ge nç fidan
ların eölgesindc; asker yiizlii , 
köylü halli. münevver edalı ıenç 
ter kalabalığının ortasında; Bar. 
dız :ralhiyesinln ~jıham~s kö
yünden 19 yaııl•rındakl Şcrer 

Gürbüze rasladım, burası nedir 
ve siz kimsintz diye sordum, eli
ne ko:Puz veya saz alm aya lu. 
zum ıörmeden: 

Türk köylüsü \>una dort 1ö1.!e 
b4k ır 

Huret! çotun~n betrını y11k•r 
Dört yanından soluk suları aku 

Köy enı:titüsünün ör.O cı. 
lavuz 

Yoksul ltoylerı • ıözO Cıla. 
vuz 

Fakir kö)· çocufu bunda gulmüş· 
tür 

Vatar: borçlırını ele alm~tır 
1 Yalın avak başı açık ıelmlşt r 

Geleni ıbatrına bastırı Cıla. 
vuz 

Kôyleri yüePltme'k kasdln 
Cılıvuz 

Bütün b!lbalırdan evlı\dın çok. 
tur 

~ende ., vu.gec:eccli çccuğun yok. 
hır 

Du~'UŞUn yer ndc. g !dişin haktır 

Yaşa ~eref nle tıüzel Cılavuz 
Diışınesln batına gaz.el Cılavuz 
demesini bildi; bir Alperen -r.am· 
zedlne kavuemuş olmanın, ... n. 
kır• erlerinin bir müridin . k • r
şımda f6rmer.in 'heyecanlle IOZ.· 
14ırtm doldu. Biraz sonra, Xarııta 
papiyon kravatlı ıördüiüm bir 
erkete ve man tar l!ka rpinli 16r 

duıüm b r k•dınıı, kıırşı clajlar. 
dan enstitü topraklarını basacak 
suyun arkır.ı yapan talebeye a
yaklarınds çarıklarla neuırct 

eder ve l§ln kolayını öğretirken 

rasladım. Ve b1r sabah saatinde 
rabet tutan eer.c öğretmen kızı 
480 çocuğu olan bir Meryeme 
benzettim.. Talebeden beş • on 
nöbetçi rkadaşlarının hizmetin
deler.. İfte bszıları çarıklı, bazı
ları poturlu, i>az.ıları mlntanlr 
on beş • yırmi yaşlarında f80 
koylü çocıığu; içlprlnde lnzlar da 
var.. Hepsi gülmesini ötrenmi!;; 
cefalı ve çlzgıli kö) lü yüıüniı 
güldurmek, ne güzel şeyi .. Biraz 
sonra programlı bir vazife tııks • 

:mi ba§lad ı: Bir takım , bahçe ve 
bostan kenarlarına çit ormeye: 
h!r k141ım, tarla sürmeye; beş -
onu, bostan sulamaya; bir lk ! 
sürü yaymaya gidiyor. Bucoo 
sınıfta ders ıQrttck olanlar da 
ki'-pları koltuklarında zıll bekli. 
yorlar; bugun fazlalık ark aç. 
mMya 8İıdenlerde : 7 k\Joınetrt' 

ötede, 30 metreden diı~n çaj
layanın suyur.u tahtQ olukla bu 
tarata atlatıp buralara gel ' re · 
cekler: bütün kar~ı yamaçlar 
bostanlık ve meyvalık olacak. 
Talebeden b ·ri dn-ula biri zur
naya. yapışmış. Şevkli havalar 
çalınıyor. Biz de bu kısma katılıp 
gldlyoruı.. Yarılan toprak, yeni 
açılan tue ve terli 'bir göğtıs gi
b tüHıyor. Her Ç(ieuğn 10 metre 
yer veriliyor; ı O metre arkı eşip 
'şini bitiren en sevd iği arkadaşı
n• yardıma koşuyor; beş _ on 
kişi b rden işlerini bitirince da. 
vul • zurna çalan ark a daşların 

yinlarına cağırıyorlar; bl~ kıv. 

ralı: hava başlıyor ; bar tutuyor. 
!ar{ yıınl buraların bar denılcn 

rakıslarını oynınnaya başlıyor· 
lar); çalıprl&.rın b ·leklerlne km 
vet, gönüllerine şevıc ıellyor. 
Aşağıya dogrulurken .Teli.pı-

nar. ın yanıbaşındakl tarlaJ ı at 
koşulu pulluklarla surmekte o. 
lan çocuklar. lht yar kavak ka
buklarından tepsiler lçiııck-k ı 
toprak fincanlarla yeni demlcn
d ' rdikleri çaydan b ize de ikram 
ed·yorlar .. Karşıkl yamaçla. mek 
tebln sürüsünü ônür e katını , 
çobanlık eden bir talebe kitabını 
bırııkıp mandolini ile bir giize 
hava çalmşya başlıyor. (Burada 
yadır~adığım tek şeyın mandolın 
olduğunu buracıkta kaydetmek
ten kendim i al a mıyorum. Kavı· 
lın, meyin. bağlamanın , sazın r:e 
kusuru var? Köylüye bu alıftıtı 
sazlardan ·stedlğlmlz havaları 
vermek, musiki ile telkınde ileti 
olsun deJlşt•rmemek daha U''· 
ıun olmaz mı?) .. 

(ArlllMI ..,., 
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Eski sporcular, bölge
de dertlerini döktüler 

1 , -- ~ .. .._. 

·\ 
\ 

J. 

·; ....... - . 

Geçen sene heyecanla takip edDt=n J&rı,ıardan bir ~nstant.ane ve meraktı halkla J'!OO Ura kazanan taını 

llatoıan All Yücel .Burhan Felek 

' ' \ 

Zekl Rıza Sporel 

E.'iki ~porcular, ıdeal idareciler bu sahada ihtısa.s yapmış kimselerin 
ltiüp murahhasları dün bölge mer. getirilmesi lil.zın1 geldiğini, ancak 
kezinde toplandılar. Herkes burada ondan sonra bu işin dUzeleblleceğint 
dertlerini dökecek, Beden Terbiyesi ilıl.ve ettı . 

Te~kilatının muvaffak olamaması Diğer bir idareci: Biz bir kanun 

Yarı ciddi yarı şaka 

öyl~sem t~sirJ y 'k, 
su sam gönül razı d ·ği 
Eğer iş böyle devam 
etseydi boyacılar klübü 

etrafa meydan okuyacaktı 

1 

sebeplerini anlatacak, iş görecek yaptık , dtğ'cr menıleketlerdcki or· 
ye!J l bir teşkilAt kurulması için de ganizasyonları örnek aldık. Fakat 
r:ktrlerlni söyUyeceklerdi. onlar gibi de yapmadık, yapamadık . 

Dün bu toplantıda eski sporcula· Bu teşkllA.t kıymete ehemmiyet ver-
r! 'ı , bugfi.r;ktl klUp idarecilerinin söy_ medi. Bu işi bUrUn gençliğe şamil 

- ledlklt>rinl dinledim de tenkitlerimiz- bir vaziyete sokmak t.stedi. Bu da 
de ne kadar haklı olduğumuzu bir belki IAzımdır. Halbuki evvelA spor 

Dürı Bölge .. mc~keziı:de . yapılan l ihtiyarın duası srkadaşları mura
toplantıda klup ıdarccllerı dertle- dına erdiriyor, dedlm. Fakat şu 
rinf döktüler. I-Icrkes söyledi dur- var kl, ben de o arkadaşların dü
du. Eski :dr rccilcrdC'n bir arkadsş ~ündüklcri gibi düşündüğüm çln 
yanımda oturuyordu. Kend"slni ben de muradıma. ermiş sayılırım · 
sıkıştırdık. 

EUI beşlik bdklr dellkanh 

Geçen sene yapılan yarışlardan blr enstantane 

At yarışları 
dah:ı anladrm. Bütün idareciler bi- kıymet, iyi eleman yetiştirmek me-
zinl yavJrklarımlZL bu toplantıda ıöy aelMidir. Bu kıymctıerı de yetlştlre-
JlyC'rck Beden Terblyul TeşkilA.t.L cek olan lelJekkUller kJUplerdtr. Hal-
mümeBSilleri önünde bizi teyıt etti- bukl, klUpler dôrdüncü hattA beşln-

ler. ci pldna bırakıldı, onun içindir ki bu 
Bu dert döküş çok acı oldu. Hep- vaziyetler doğdu ... dedi. 

sl:-ıln yaraları derindi. Bunu bir fır- "Vildan A,ır Klüp idarecilerinin hepsi, mektep-

sat bilerek ne var ne yok söylediler. mektepliler oynamaz, tabii a.skerle- J lilerin kltiplertle oynamaları için te-
Kltip idarecileri Beden. Terbiyesi rin klUplerde oynamasına müsaade şebbU.s yapılmasını, bunun muhak

T~kllAtından bu dört .ıııenelik faali- olunmaz, mtiesseseler de birer klUp kak surette temin edilmesi IA.z.ım 
yet devresinde yardım görmek şöy· açarak memuriyetleri dolayıslle ele- geldiğini, aksi halde klUplerln istik
le durı:;un, verilen kararlarla, büyük manlarımızı çeker alırsa, biz kimleri ballertnin karanlık olduğunu sl>yle
emeklerle vUcude getirdikleri mu- oynatacak ve hayatımızı idame ede- diler. 
kadde.-1 yuvalarının kapılarına kilit ceğiz? Bize kala kala bakkal, terzl Herkes söyledi, herkes derdini 
vurdnr.ı cak vaziyetlerin nasıl hfl.dls çırakları, boyacı çocukları kalıyor. döktU. Yalnız bu söylenen sözler a
olduğunu, i .ş görmemek için hepsi- Onların da spor yapmalarına mad- ı rasLnda, burada. klUplerJe temas et
nin ellerine ayaklama nasıl köstek dl tmkAnlar olmayınca bize klilple- mege, dertlerini dinlemeğe memur 
vurulduğ"tınu. evlAdını kaybetmiş içi rin kapılarını l<apayıp çekilip git- edilen arkadaşlardan Burhan Felek, 
yanan bırer insan g;.bı ortaya döktü- mek dU.,Uyor, dediler. l 'u sözleri bize söyledi: 
lcr. E3ki idarecilerden biri.si söz aldı. Bu işi bugUn üzerine alan ?ttaa. 

K!Uplcrin kendi kendilerini idare O da bu işin bir ihtısa.s meselesi ol- rif Vekilimiz. memleket Sporunu 
edrbiln1ek IÇin didinmeleri yetmi- dufun u. bu teşkilat faaliyete geçti- kurtarmak i<;in ne yapmak IA.zımsa 
yormuş gibı bayramlardan bayrama ği zama.n h;ı:in spor saha.sından yetiş- y.1pılacag'Inı, mekteplilerin klüpler
blr rcSn1i ge(itte boy göstermekten memif kimseler eline verilme.sile de oynaması icap ederıe derhal mU
bıışka hiçbir işe yaramıyan mtikel- memleket sporunun bu hale geldiği- saade edileceğini, klüplerln serbest 
lefiyet i!71erinln klUplere yüklenme- ni, kanun ne kadar bozuk olsa, ~ıl bırakılması lAzımsa serbest bırakı
ainden doğan 2l0rlukları ifade etti~r. meselenin o kanunu tatbik edecek lacatını heyet içtimaJarında açıkça 

Beden Terbiyesi TeşkilAtı işe baş- kimse o işte mUteııassıs olup iyi tat· söyledi. .. 
lar ba,ıamaz, mekteplileri kJUpler- blk ettikten sonra pekAIA iş görüle- Bizi a.sıl sevindiren bu .sözlerdir. 
den ayırdı. BUtUn müesseselerde blleceği.ni söyledi. Sayın Maarif Vekilimiz de arbk bu 
birC'r klüp açmak yoluna gidince, Yapılacak ilk iş derhal İf ba.~nna işin yUrUmedlginl, yürUtUiemediğlni -c=============================:; tetkikleri neticesinde anlamıştır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
ı - 12 ' 6 942 cuma günU pazarlık usulile aJınacağl ilin 

külliyetli miktardaki levanta C:içeğine taJlp zuhur etmediği.nden 
re yeniden pazarlığa konulmuştur. 

olunan 
bu ke-

2 - Pazarlık 10. ·119·12 cuma günU saat 11.10 da Kabata.şta levazım 
fubealndekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - L!teklllerin pazarlrk için tayin olunan gün ve saatte teklif ede
cekleri !!yat O.zerinden ~·· 7,5 güvenme para.siyle birlikte mezkttr ko-
misyona müracaatları. t.6901> 

* 1 Resim ve şartnamesi mucibince 30 adet alttan sürme araba 

Tetkike memur edllen bu iki ar-
kadaş da bu dertleri anlatacaklar, bu 
istekleri &ayın Veldle elbette bir ra
por h_allnde bildirecekle~ir. • 

Oyle zannediyoruz ki, Sayın Ve
kil. memleket Aı>orunu kurtarma yo
lunda en bUyUk hareketi yapacaktır. 
Iş, bilmeyen ellerden alınacak, bu 
çarkı döndürebilecek, lhtısas sahibi 
ellere verilecektlr. 

Keınaı ONA,." 

- }!er zaman söyler 
Fırsat bu fırsattır. Çık 
kalım, dedik. 

durursun. 
söyle ba. 

Bu e~ki ioa.rec~ se r elcrdenberL 
dir mütemadiyen söylcdiğ ' ve hiç 
bir iş yapı1madığt t~ in yine bed
bin görünüyordu. Fak~ t yiı:c o: 

Söylesem tesiri yok 

Sussam gönül razı değ 1 

Elli beş yaşını aşn1ış, [akı.l hill;i 
gcnçllklcn dem vuran. bu~ünc ka. 
dar evıenmeyı de aklindan geçır

ıniyen bizim bir Abdullah agabe
r:miz var. O hiç sözünü s;kın. 

maz. Beden T;;:rbiyesi teşkil8tı ilk 
(aaliyete geçtiği gün yine bu iş 

böyle yürümez, demişti. Nihayet 
dört se:ıe sonra onun ded · ği gibi 

diyerek kalktı, lçini döktü. Dile. lş fiyasko oJdu. 
Abdullah ağabeyi geçen gün 

yelim ki, bu iç döküş son ve işler 

yoluna girdikten sonra da artık 

aöylemez olsun. 
Boyacılarr mı oJnatalını? 

Yine dünkü toplantıda idi. Bir 
klüp murahhası mektepli oynat
tnayahm, asker oyn ;. tmayahm, mü 
esscsc klübündc olduğu için me
muru oynatmayahn1 da kimi oy. 
oatalım. Bize kala. kal'l terzi çıra. 
gı ile be.yacılar k t l ı yor, dedi. 

F,4er bu Beden Terbiyesi tcş

kilcitı daha halile birkaç sene kaL 
mış olss ydı. bana öyJe geliyor ki, 
boyacılar tc·planıp bir klüp açsa_ 
!ar bizim hırk yıllık klüplcrin ca
nına okuyacaklardı. 

Dilenclnln Duası 

Bizim mahallede bir fakir var. 
Bu yetmlşllk :hllyarın her önün. 
den grçerkcn bir kırklık atınca 

dua e1Jtr durur. Yi r c birkaç g~ 
evveldi, kırklığı verine~ : 

- Allah muradını versin, senin 
her işinde yüzünü ak çıkarsın, de. 
di . 

Dü!jündüm. Aylar \'ar kırklığı 

veririm. Ne murada erdim diyor
dum. Fakat son günlerde muradı. 
na eren, açtıkları müc2delede yü. 
zü ak çıkar.tarı gördükçe bizim 

gördüm. 
- Ağabey dedim. sonln dedik

lerin nihayet çıktı. Ama bir parça 
anladılar. 

Güldü ve bana şunları söyledi: 
- Ne ycpahm sakalımız yok 

ki, ı::-öıümüı.ü diı;letel:m. Saka) bı. 

rakmağa kalksam etrafa kendimi 
genç diye satamıyacağım. Bırak 

şu bakir dellkanlının sözleri bir 
p;;rça geç anlFşılsın. dedi. 

BILTh"MEYEN ADAM 

RAŞIT RIZA TIYATRQ.'!U 
llALIDE PiŞKiN BERABER 
H&rblyede, Belvü Bahçeslnln 

Alaturka KtSmında 
Bu gece 

BENİ ÖPÜNÜZ 
Komedi - 3 - Perde 

Y.A.ZAJ.."l: Bedia. Fon Ştatzer 

Heyet her gece BELVU B'\hçesinde 
temsil vennektedlr 

ZAYi 

Şehremini nilfua idaresinden aldı

ğım nüfus ki.ğıdmu zayi ettim. Ye
nisini aldığ'ımdan e.sklainin hUkmU 
yoktur. 

Pazarcıklı 1S87 doıtumlu 
Y•kup oflu şera\•I OUan • 

Nazarı Dikkatine 

rı ra lılarının 
ün yaklaştı 

Yarış tertip heyeti, bu sene 
halkın her türlü 

istirahatini temin etti. 
istar.bul at yarışlarına pek az 

bir z.aman kaldı. Yarış meraklıla· 

rının iple çektikleri gün çok ya. 
kındır. Yc:rışlar 12 temmuzda yir.c 
Bakırköy Veliefendi sahasında ya
pılacak. 

Geçen sene biliyoruz ki, at ya
rışları İstanbulda da beklenmcyer.• 
bir allika uyandırdı. Her h:ıfta 

yedi sekiz bin kişillk bir meraklı 
kütlesi yarı~ sahasına taşındı dur
du. 

H'ç şüphe yok k . bu aliıkad~ 

onganizasyonun muntaıam oluşu. 

yarı~ların beklenmeyen r.eticeler 
vermesile bahsi müşterekte bugü
ne kadar bire bin iki yüz g!bl bir 
para vermesi başlıca €.mil olmuş· 
tur. 

l\fcmnuniyetıc öğr ' nd·ğimlze gi:· 
re, İstanbul yarışları tertip heyeti 
bu seneki organlu.syonun daha 
mur:tazam olmasI lçin hiçbir feda. 
kci.rhklan çeklnmiyerck herlürlü 
tertibatı almıştır. Scneierdcnberi· 
dir İstanbul at yarışlarının orga. 
rıizasyonunu hertürlü külfetlere 
katlanarak üzerine alan. atçılığı. 

mızın ıslahına pek büyük hizmet
ler eden Fikret Atlı bu temiz spo
ru İstanbul halkır:a sevdirmekle 
Amil olan yegane idare adamıdır. 

kapalı zarf usullle satın alinacnktır. 

2 Sif muhammen bedeli 9000 lira. ~, 7,5 muvakkat teminatı 675 
liradır Yerli malı olarak teklif edildiği takdirde gUmrtık resmi ve sair 
mlsarif ni.s.betınde bedcll artacağlndan teıninat ak~esi dr- bu miktar Uze
rinden vP.rilecektir. 

Düny&nLn her yerinde bu tcmi:z: 
,. pora karşı.. a13ka c;ok büyüktür. 
Bizde de bu alAkanın son seneler
de artması e1ıçıl ık namına bizi se
vindirmelidir. Çünkü alfıka .neka
dar fazla olursa rekabet o nlsbet... 
te arl:ir. Rekabet artınca. da at 

1 

sahipler; hayvan yetiştirmek için 
daha fazla çalışırlar. Bu suretle 
al resti de ıslch edllmlş olur. Kr.. 
sac& şunu da gijyllyellm ki, at nes-

Hatırlardadır ki: ilk senelerde 
at yarışlarının seyircisi pek mah- . 
duttu. O z~rnanlarda bu işi orga
nize etmek hakikaten büyük bir 
fcdak;lrhktı. Fakat yılmadan ca
lıştı. Didindi durdu. HüsnünlyeUe 
hareket, en ufıık bir hatadan ka.. 
cınmak , işin iyi olması için hiçbir 
!edak3rhktan çekinmemek niha
yet at sporunu İstanbul geflçllğine 
sevdirdi. Bu sevgi o kadar fe.zla. 
~aştı ki; herkes bugün bununla a. 
ta.kadardır. Yarış günUnü. sabırsız
lıkla beklemektedir. 

Bu senenin organizasyonunu yı:ı_ 

kından bildiğimiz içindir ki, at 
ıncraklılarının hertürlü istlrahall 
n ;n temln edildiğini şimdiden teb· 
şlr edebiliriz. 

3 Eksiıtnıe 14./7 042 Sah günil !ittat 11 de Kabataşta levazım 
şubesinı!Pk, merkez alım Komisyonunda y11-pılacaktır 

1 Şartname le\"I' zım şube.sinde, re im unıun1 mUdürJUk tütün 
Cabri ıt.1ar ,ubelinde her gUn görültbilir. 

5 Münaka.!aya girecekler nıtihtirlil teklif mPktup!arını lutnunı 1 
ve.saikle ı:, 7,5 g-Uvenme parası veya banka ten1inat mektubunu ihti
"\.1l edecek ol an kapalı zarflarını ihale gUnU eksiltme saatinden bir ııaat 
evveLne kadar m('zkQr komisyon başkanlığına makbuz n1ukabilindc ver. 
mt"lerı lA.zımdıı-. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. 

(6966) 

h'afıa Vekaletinden: 
29 6 912 tarihine rastlayan Pazarte.si gUnU ~aat on beşte eksiltn1e~ 

~ının y ı;ı pılacafı ilan edilmiş olan «Manavgat ovası Sol sahil sulama" 
içln yapılacak kanal ve sınat imalat lnj&atı ~ görülen !Uzum üzerine 
~lnıdlllk eJ.ı: !itmeden kaldırılmıştır. ( i.692 - 699~) 

PırlanWı , .e elma9h saat demek, bir kelintf" ile s ı N G E R S A A T ı demektir. ('ünkU: 
Pırlantalı ve elmaslı .saatlerin btitll:ı hc1klki evsafı T'1e-şhuru Alem olan s ı N G E R saatlerinde 

top!anmı~tır. Bunun k;in: Saat alacağınız zam1n, tereddütsUz S I N G ER saati almalısınız ve saatin 
tizerindekl S I N G E R marka.sına, mtiessesemlztn adre!lilne dikkat etmeniz tıl.ıımdır. 

?tfodayı takip eden her asrl kadın için kıymeUi taşlttriyle ve nefis işlemeleriyle hakikaten nazarı dik
kati celbeden böyle bir harikulAde S I N G E R saatine sahip olmak A.deta bir saadettir. 

S I• N GER SA AT ı Ho')a Gidecek En 
l\.l:ıkbul ve En Gü1eJ HEDiYELiKTiR 

650 llra.. N o. 
No. 82 - C. EJmash ,.e ortadaki büyük oln1a.k üzere 1 l pırlantalı 

82 - E. Elmaslı ve ortadaki ile iki kenarındaki bO,ylik olmak üzere tl 
EMSALLERi GIBl 15 S•~N•J GARANTlLIDIR. 

pırlantalt 800 ltra. 

DIKKAT: $1NGER saatleri Istanbulde. yalnız EminönU merkezindekl mağazamızda satılır . l stanbulda 
şubemiz yoktur. Adres: SINGER SAAT Ma~azalan. Istanbul EmlnönU. No. 8 

lini ıslah edecek olan bir yarıa sa· 
hasıdır. 

Istanhul Belediyesi ilanları 

29 6, 942 tarihinde at'ttırm1 suretiyle ~atılacağı ııa.n olunan Aksa
rayda Mimar Kemaleddin mahallesinde 10. uncu adada Şair Ha~met so
kafında. kAln arsanın arttırma llı'l.nlarında Şair Fıtnat sokağına i'ttlsa
kı itibarile Şair Fıtnat sokağında gösteriln1lş oduğu anlaşıldrğındRn f9a
tılacak arsanın Şair HaJJmel ı:;okağında bulunduğu aJH.kadarların ma-
lOmu olmak üzere ta.vzlhan llitn olunur. (7026) 

Sabibl , • ., Neı,riyat "PWUdilrü : Ahmet Ernln YALMAN 
Vataa Neş:rl1at TUrk L ki- Ştı. Vatan l\latbaaeı 


