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Ylzlerce genç, Barp Okuluna geçti 
Yükleri hep beraber 

taşımalıyız 
Maliyete bakmadan ve diğer piyasa fiyatlarına düzen 
vermeden toprak mahsullerine asgari fiyat koymak, 

1..:- müstahsile ağır bir verqi yüklemek demektir. 
, 

Yazan: Abmet Emin YALMAN 

Maltepe askeri lisesi komutanının diploma alanlara hıtabı : 

Ordu ve milletin en kuvvetli güven kaynağı 
olduğunuzu asla unutmayınız 

Akşehir, 12 (A.A.) - Maltepe Askeri L isesi mezuniyet töreni 
bug1in Akşehir'de yapılmış ve yUzlerce genç harp okuluna geçmiştir. 

~uııt mücadele yıllarında Mılli Şef InönU"nUn garp cephesi karar· 
gahı olmak gibi tarihi hatırası bulunan Akşehir Belediye bınası önUn· 
de yapılan törene IsUkı.tı.l Marşıle başlanmış, mezunlara kıymetli mil· 
kdfatıar verilmiş. okul komutanı Kurmay Yarbay Remzı Ata.sn genç 
mezunlara vazifelerini anlatan heyecanlı bır nutuk söylemiştir. 

Komutan ezcUmle demiştir ki: 
«Bu güzel törenimizin şu anda, kutsal hatıralar ve tarihi hrıklkaL 

lerle ayrıca süslenmiş ve nurlanmış bulunduğunun elbette farkındnsı-

Saracoğ u 
kabinesi 

Alman lngiliz ve 
takdirleri devam 

ediyor 
. l 

Türkiyenin torofsız lı ğ ı 1 

hem orzu, hem de 
takdir edilmektedir. 

--~) 

nız. ÇUnltü Istikliı.I savaşında, :.-.mu Şefimiz Bllyilk Inönil'ye karargAh· 
!ık ynpan \'<' TUrk ulusunun yüksek heyecan ve hatıralarını taşıyan şu 
miltevazt Belediye b!n:(.'3ının manevi tıuzurunda bu kutlu ı;UnU yv,a.· 
mnktayız. Talih ve tesadüfUn bu bUyUk liltfuna minnet ve şükran hcpL 

mlzln borcudur.'> 
Okul komutanı bundan sonra şusözlcrle talebesine son öğtltlerlnt 

VCI mlş tiı : 
cSevımli Harbiyeliler, bu mutlu giln mUnascbetllc son öğütlerimi 

sızlcre şöylece hulasa etmek isterim: 
( I>4'\ıtmı Sa: ı , SU: S de) ( :) 

• 
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aa kuvveti 
Y ozon : Ziya Şakir 

- ' j tcmad yen karorg ıhları do aşıyor .. 
Ası zad ere. 1 tü tahk matı gozden g çırıyor. Ccv· 

mışla. · d h' b tp pia~. ara,t kc- vaı dımağınır bütun ener3ısın1 gös 
c r ra. a • u va nn u.zme r 

' t ren sık sık emirler veriyordu. 
şısındail, en kütçuk b r mu amaha Bu baş döndürücü faaliyet, bir. 
GOster mem r. · t k 

200 b n k şi ara nda ç kae k k ç an.tten fazla surmedı. Ar ı 
olan eli sllfih tut nl r c her hal· ordu, t hkimatını .)apmış .. emr.1y~t 

,. tert batını almış.. Marmara denı-
d 30 ·,:omıbın kd )den ~z de l~ır. z nde'I Hal ı;: sahtllerinc kadar uza· 
Bunu, or u ya ve e er- )an bu muh sara hattı, artık Bi. 
sek, Bizan kal mud faa ku.v· zans kalesini imdat gelmesı muh
vctlnln, • en a gari bir hesap ıle t 1 1 d 1 d h t"· . eme o n ost arın nn YC a wı 
(60) bintfkl ldkenl"az olmladığına ka- butUn dünyadan amamılc ayırmış-
u s.t ge rme .. zımg r. tı 

Muhasaradan bahsroen bazı 1 1 Türk tarihe; !eri, ( 1uhtc t muda· Asker erin epcyc yorulmuş ": • 
f a kuvveti) nln. (lJO b ) radde. masın rağmen (Fatih) bu guııu

nü cengflvcra c b r merasimle bı· 
s ndc oldu unu k ~d derler. Bu- 1 k t dl +k d" d 

R t 
me ıs e . .ı ın ı namazın an 

nun yarısı prop a eı um a 

1 11 1 
b ğ ak k ı;;onra, bır çcçıt ret>ml yapılmasını 

rihç er ne a ı anar • 3" rısı ·n. cmrettl 
bul cdll e bıle, - (Ka c m d f ac;ı) 
oktasından yınc muhim b r kuv· Guncş, (Eyup) ırdarırrdakı seı.·. 

vctür. 

1 

vı ormanlarının Qzcrlnden gurup 
Bahusus Bl ur arı g bi ka. ctmıye ba~larken (Fatih), - imdi. 

ra cıhetlnden derin h ndeklerle (Davutp şa kışlası) nın bu ndu· 
çevrilmiş .. Buttin burçlarına, mu-• g11 tepede • altın takım! rı parıl 
hacimler fe!ce uğr tacak muda· parıl parlayan tının üzerinde 
fa vnsıt ları yerle irılm olan d mdlk duruyordu .. Heybetli bL 
bır kale dalıllind • bu kı.ıvvetln rer kafıle halinde geçen kıtaların 
bUsbutün e~mm yl"t kc~bed c g , rcrg renk bayrakları, B z ns ka· 
nkAr kabul edilmez bır h ktkat. k n n müstakbel (FAtth) mı se. 
tır. 1 mlarke , kan rengi bulutl r a.ra-

Bızansın ger k y hl ı ve gc- sından süzülen güneş n son ışıkla
rck • Hırtsti~a • m af rkrı, vu- rı, Türk silahlarının uzerıne zafer 
kubulac k harb • d ta (d ni) bır P rıltıları rplyordu. 
mahiyette tel kk etml3ler; (ArluıAı var) 

(Allah) ın ve (Al ahın o lu 1- rl _________ ___.h sa) nın şan v s 1 
5k Alem nln m oru or ar: 
uğrunda .. ) 

Harbe f Irak eylem !erdir. 
Harp esnasında B z ns kales 

dahHinde cercya ede htıdı eleri 
nakleyleyen muh lıf Rum ve dl· 
ger Hır stly n t r hçl'erlntn :riva
yetlerinden çok ç k bır urette 
tt.nla ılıyor ki kal de bulunan ve 
t>Jı ılah tutan (Kıl! evi Uarı) n. 
dnn h'çblrl, harpten knçmamı3tır. 
Hatta bırç0k nlıl atı r ve 
h ttfı. k dı !ar b 
~hsız h zmctlcr m 
haşhyacagı esnada Iı 

na Hırıst yan eml 
ve ta) f'al rı b ( 
de) n mudaf. ı 

surlarına cnn atmı~I 

•uk b r hakıkat olarak unu da k -
oul etmek Hiıımdır ki gerek Bı. 
z sın yerliler v r k m :ıfır 

gonullulerı, muha devam 
ettığı muddet z c ddcn 
canla, ba la çalı n • r . hatta b r· 
çokları, bıhakkın Ck !ıraman) un
v nnıı kazanını laı dır. 

Türk askerine saygı: 
ilk borcumuzdur 

27 / H ziran / 9il2 Cumıırt 
gllnli bir tram\a)a hindim. Ka
rnkoy tramvay 1 rta8)0D11ndan da 
hlr er kardeşim bindi. l'orulmuş, 
ter içinde k lmıştı. Trıım'l.'t\Y a. 
rııba<ımın içindeki izdihama ra~
men kbn!H')l rnhat.t;ız etmemek 

iucre bir )er seçip durdu. Bu ı· 

rııda dl~ \"Ucudündl'. yiğit tınşı· 
nr çerçe'l.eleyeıı temiz yUztinden, 
andııl;>ede oturan, l~'lln kılıl:'mı 

taşn-an hlr şahsın eline iki damla 
tf'r damladı. Kibar efendi bu 
damla,> ,,.tan rıılltce .. ı.Jr olarak 
vahşi, yırtı<'ı blr hll)"\arı ı;:-ıhl hld. 
detıeııcrek 'J'ürk e\ladı 1'iirk &S· 

kerine yakışık alııııyacak 

sözler Ö;\1cdl. Bu \'Dzlyet karşı
mda tahanımill edcınl)erek mll
dııhal ettim, knrde-,lml mbda. 
fruı ettim. 

imdi o zata soruJ.orum: 
h kkı da Bııglın sruıln eline iki damla 

Şeb 
Haber~eri 

• 
ır 

Üsküdar 
cinayetinin 

faili bulundu 

Cinayeti para hırsıyle 
bir sabıkalı işlemiş 

'tlskudarda Kemal Akgun adında 
ihtiyar bir kahveclnın başına bir 
demır vurutnuık suretllc o1dilrul
dilğünfi ve üzerinde bulunan 150 
lırasın1n alındığını ve fakat, ka. 
tilın meçhul kaldığını bir kaç giın 
evvel yazmıştık. Öğrendl~lmlze gö 
re işe ehemmiyette el koyan Üskü· 
dar mi.ıddeiumumllıği kat•li tesbL 
tf' ınuv ff k olmuııtur. Zan altına 
alınanlardan Abdullah Yılmaz a. 
dındaki sabıkalının para hırslle bu 
cına~ eti işlediği anlaşılmış ve ha· 
pise ablmı~tır. 

Fırmlarda yapılan tef
tişler sıklaştırıldı 

Istanbul ru ınlannın Bclcdıy mc· 
murları ile Bölge la c ve Toprak O. 
fısi kontrolorlerl, kaza kaymakam-

ı 
ları ve nahiye mUdUı•fcrl \'e bllhaasa 
son zamanda tayın edilen gizli kon
trolorler tarafından tdtlşlrrlnc c
hemm!yeUc de'l.am edilmektedir. Böl 
ge Iaşe MUdUrlUğil, karne işlerinin 

daha ziya.de emniyet ve seırımctıe 

görtılebllmesinı temin için yeni bir 
usul koymuştur. Bu usule göre, fı· ı 
nncılar her gün halktan aldıkları 

karneleri crt 1 gtlnUn sabahı saat 
dokuzdan akşama kadar muh,,kkak 
surette ıaşe müdürlliğündekl büroya 
teslim etmeğe mecbur tutulmaktn· 
dırlar. Bu suretle, fırıncıların bir
birlerine k rne vermeleri v alre gl· 
bl yolsuzlukların önU alınmaktadır. 

Bu sene kavun karpuz 
çok, fak at taşıyacak 

vasıta yok 
Bu yıl Bandırma, Balıkeeiı'lc Su

surlu ve havali!5lndekl kavun ve kar
puz mahsulünün geçen yıllara nhı

beten birkaç misli fazla olacağı an. 
ıaşılmaktadır . .Ancak, mahsul eahlp
leri bunların lstanbula seV'kl lçın 

kA!I miktarda deniz vaBttası bula· 
mamak endişesi ile kffranmakta ve 
lstanbula gonderdiklerı adamlarla 
rnotör ve yelkenlı kayık arntmakta
dırlar. Dün kcndıslle görüşen bir ar. 
kadaşımıza bunlardan bit 1: 

1 
- lstanbulda ihtiyacımızı karşılı

yacak kadar motör bUlamadık. Bul
duğumuz motörler de benzin ve ma-
zotsuzluktan balı.sile çok yüksek >ıav. 
ıun fstemeklecllrler. Bu vaziyette. 
mahsulllmllzU kendi vasıtalarımızla 

taşımayı ve bunlar için lstanbul Böl· 
ge Iaşe MildUrlUğUnden k fi mlk· 
tnrda mazot istemeyi dllşUnUyoruz .. 
demiştir. 

VATAJl 

il il 

jj DENiZCi GÖZÜYLE u 
il il 

Tirpiç yaralandı mı·? 
Tirpiç zırhlısının, torpillendiği söylenen 
denizde bulunması muhtemel değildir 

Yazan: Blıamettln CLSEL 
(&ki Bahri.)IC Müı;teşarı} 

c::s> Nısan 942 tarihinde dün· 

&8 ya hnrbının ilkbaharda 

yeni bir hız alacağını belirten ı. 
şaretlerdcn bahsederken denizler 
için şu mütalAayı llcrl sunnuş· 
tük: «Bahar, gerek Akdenizdc ve 
gerek Atlantik: saha ında yalnız 

denizaltı harplerine mi inhisar e
decektir? Eğer Alman yüksek de. 
Rlz kumandanlığı elinde mevcut 
her vasıtadan istifadeyi maksa· 
dına yarar bulursa bu enerjili ha
relıl~U yalnız. Alman silfıhltırın. 

dan beklemekten ba ka bir çare 
yoktur. Almanya buna karar ver 
medikçe Atlantlk denizinde sa· 
vaş yalnız denizaltı silahları ıle 

yapılmıya mahkum kalacaktır. 
Bu hususta üstün rol denizaltı 

gemllerlndcdlr. İng !tere Atlantlk 
sah sında dalma müdafaayı icap 
ettiren bir va:r:lyetl değiştirmek 

lüzumu karşısında kalmamak ıçın 
cabalamaktadır 11 

HAdiseler Alman yüksek deniz 

kumandanlığının karar ve hare

ketleri ile ayni şckıldc gclışme. 

!er göstermektedir. Alman Amı· 
ralliğı büyük harp gem lerlnl 
1nı;:i1lz donanmasının, velev bir 
kısmı ile olsa, çarpıştırmaktan çe 
k nmektedir. Bu düsünuş, İngi· 
!izlerin Avrupa.ya bir çıkarma ya. 
pacağı hakkında bazı h reketlerln 
uyandırdığı endişelerden Ueri gel
mektedir. 

D
a ngllizler n geçen sencden

berl Norveç sahlllerlnln 

muhtelif noktalarına baskın ha. 
reketleri y .. parak bazı uırarlar 

vermekte oldukları denizcilerin 
gözUnden kaçmamaktadır. Lofo· 
1en adalarına lkı defa, yapı!an 

hareketle orada bazı f•brllrnlorın 
yok edllmesı, ayni zamanda de 
ilerde yapılacak çıkarma. hare
ketleri iç n birer denemeyi belirt_ 
mekte olduğunu dü3ünmek doğ· 
rudur. Zaman zaman Fransız sa-

f~a bir şansın 'karbam olarak 
vatan sularına, ancak uzun zaman 
tamiri icap ettirecek yaralar ile 
döndiığiinü haber vermektedir. 
İngiliz ana vatan filosundan ay· 
rılarak 'Madagaskar adasının iş
galinde kullanılmak üzere Hint 
denizine ağır harp gem•lerinhı 
gönderılmesl de Alman aJtır h rp 
gemilerinin yaralandığını teyit et. 
mektedir. 

T rlpiç ı~ dtğer on bin torı· 

hık Admiral Şer ve Doyç. 

land kruvazörlC'rlnln bundan ev. 
vel Norveç sahillerinde Trond· 
haym'de i.ıslenmek üzere göndc
rlldlt;ini de öğrenmiş bulunuyor. 
duk. 

Bu gem 1lerin .Norveç sııhillerın 
de yuvalanması lngillzll'r n yıı· 
pac:ngı bir çıkarma hareketine 
karşı bir hazırlık, bir mlldafaa 
esasını gösteren tedbirleri belirt. 
mektedır. Bu çıkarmanın olup o. 
lamıyacağı ayrı bir ml'selcdlr. Al
man ylıksek deniz kıımendanh. 
ğı denizden bir çıkarma hareke. 
tine kar•:ı bir mü.daha plAnını 
l'lb<'tte dOşQnmektedlr 

Bu c a ı gbz öniinde dikkat ve 
ehemmlyı;tle tutan Almar deniz 
Rumandanlığı Atlantlk deniz nde 
İngll z kafilelerine kQr ı deniz
altı gemileri ile taarruz etmeyi 
kabul etmiştir. Şimdiye kadar 
yapılan taarruzlar da bunu kuv· 
vetlcndlrlyor. 

S on giınlerde bir Rus deniz. 

altı gemisinin Trlpıç zırh. 

lısını, kuvvetli bir himaye filosu 
ile Ruslara giden b "r Convoy'u 
tahrip etmek üzere Şimal Buz 
denizine sokulan bir deniz cjde· 
rıni yakalıyarak torplllemlye mu· 
vaffak olduğu b ldlrllmiştlr. Al
man telgrafları bunu tck:tip et. 
mısse de Triplç zırhlısının bu tıı· 
arda bulunup bulunmadığını be· 
Jırtmemi tir. 

~lllerlne yapılan harektler q,c Triplç zırhlısının bu sulara ka-

dar yükseldlilnl cap ettiren se. 
bepler belki şu suretle düşünil· 
lebillr. Convoy'lar ile son zaman
larda Amerikanın büyiik to'laj. 
da kruvazörlerin ve fazla mlk. 
tarda destroyerlerin blrhktc bu· 
ltınması Alman denizaltı gcmtlc· 
l'tnın bu sularda faydalı b ır surl t. 
le çalışmasına engel olmak du. 
rumunu doğurmuş olablllr. Bu 
miişklll vaziyet karşısında afır 

bir filonun Buz der. zine kadar 
:lıderek k& fileyi yok etmek vazl· 
fesini başarması kesin bir zam· 
ret haline gelmiş olab lir. 

Fakat ne olursa dlsun biz AL 
man ağır fılos~rıun s;ıh llcrc yak. 
laşmış bir Convoy için kendisini 
tehlikeye koyaeagına hlimnl ver-ı 
mivoruz. Bu fllonu tizerinc ~1-
dıl!ı vazife. bir ..... nvo) 'u yok et
mek işinden daha çok ehemmi. 
yctlldır. Sahlllerc sokulmuş kaf -
lı-lcr için uçakların ve denizaltı 

gemilerin n faaliyetini kl\!i go· 
rOrl\z. 

A lman yuksck 

mardanlığının 

den.ız ku
plAnlarını 

inceden inceye eleyerek ve dcğl5. 

tlrmlycrek hazırlamekta oldui::u· 

nu ı:c dli mıınlarına sezdirmeden 

tatbik ettiğin blhyoruz. Bunun 

çln yalnız bir kafılcyl tahrip et

mek maksadına, dilşmana bir çı. 
karma imkanını verecek vukuf· 
suzluğu ytpmıyaca{tına emlnız ,, 
denizcilik bakımından bunu ta· 
bli bulamıyoruz. 

Bit· cıkarma kafilesini yok et
mek b r Convoy'u betırmaktıın 

elbette daha çok kıymeUidlr. Şım 

diye kadar kafılelere kar ı taar. 
ruz için kullanılan ve doha cm· 
niyetli ve muvaffakıyetli netice· 
ler veren denizaltı hUcumlarını 
dl'g şt.rl'c•/k bir lt skınmn Tll<!Y
danda olduğunu gostcrcn delil. 
ler de görmüyoruz. Bizce Trlpıç 
zırhlısı bu denize gitmemiştir. 

nü .. amettlu tiı.su. 

tablatile göz onunden uzak tutu.-----------------------------
lamaz. Ergeç bir çıkarma harc· J 

ketinin endlş~si karşısında bulu. 1 ,~-....-al Xa I Slt1# 
nan Alman yüksek deniz kuman. ~ ,, A 
danlığının bu şaşırheı durum ö- "' _. ~=~=~~!=~~~:!~ niınde kendi donanmasını açık de ~ ~ ı •NA ''WW,,W 

nlzlere göndermekten çeklneceğı T • ı •k •• f • 
tabidir, hattA bu tehlikeyi pek .l em l z l u ere l 
yakın gören Alman Amtralllğlnln 1 
Fransanın Brest~ 1 ınanında ?~ır. Hamaıtteılar Beledl)e.uı ~ııüra. 
m kta olan ilç agır harp gemısıni cDat ederek yıkanma ooretı-

mastır. ihtimal Jq lıalllıanrda başla

~an nıe~dan muharebesi tarihin >;-im
di' e kadar ka~detmedlğl bli~ llk bir 
Juarıı olac·ak \ ~ l'Hrdenblre kat'l bir 
şekli alaı•aktır.» 

Süpersembolizm 
tP!!'!!_ crıç bir r m t.ıuıryonam. 

~ Hu r anı kendi gibi ren9 

bazı rcs am \:C heJ. keltraşlatla 5Ü· 

pcrtı mboUun adında bir ekol kur· 
nıu" 'e bu ekrrl'iin ilk resam ve he). 
kel ergh;lnl -tamamne hu&usl mahl 
yette • a~mı •• ekiz on kl<;-i ile bir· 
Jikle. hu srrglyt ziyarete davet e· 
dlldlm. 

• ergide, he:plmlz.Jn takdirini ka. 
zanan ~·ok gtluıl cı;er~r var. Hc-p· 
slnılen hah c yerim müsait o1ına

ılığı ~in aıı<'ltk hatırımda kalanla

rı ka~ rtla lktlfa cdooeğlıw: 

Heykcltraş ·" · l'ontarm&ll'ın 
cıcl'Uk ellş• adlı eseri: :'\lantark.tt 
nnııızzanı hir kaide ıistlbıe yerl~

tlrllnılr;ı hronzılan bir kadın Ml"ke· 
ıı. ( J<~"'°rtn .) egılne tenkit edtlebilo
c k tarafı, kadınm boyllnaa kafi 
derec.ede kısn tutultnayrşıdtr). 

Ressaım B. R4'nkllie'l>et''in mülı:eın· 

ınel bir yağlıboy-: 80 Pe J20 ._ 
ra~ındald rakanılann eleği ,lk ttınk· 
lerle karmakan ık ll!tlfleni-:lnden 
lbıı ret df'koratff bir tablo. E!!erln 
ndı: :\Jııml\" dükklinı. (Tabloda gO· 
ze ll) kırı gelen blrk-ik nokta blT 40 
rakamının na ılsa diğer sa~ılara 

karı'1tırı1ını olma!>fdır). 

Re: !18111 ç. Arbtllr'ln neft9 tHr 
karakaleml: Altına çi'ı:llmiş rakam· 
ları ıJort beş defa bliyüten bir per. 
ta' ıı. E~erin ndı: Harp tebllflerl. 
(:-.a ııntkiırın ı>n defa büyütm ne••i· 
ılım bir pcrtaV'8ız resmetmen1eııl, 

rıızla mu nmaha sayılabilir). 
HeJ keltraş Bayan L. Arell'i'nin 

pl':llll!j to1ıraktan bir bfuıtii: Sarkık 
mt'mclcr. çarpık ağız, patlıcan bu· 
run, şn ı göıler." E erin arlı: ulh 
ıırrltıl. (Gem; san'atkann, kfmsentn 
yiıziıne bakmamasından nlh pert-
•nı bô)Je ranetmeslnl maaur cör. 

mek lı\ıı.ımdır). 

R~" ıım Ba~an K . Orlırçaınn ı;ll· 
ıA"I bir past~li: Kaplumbağa aırtı 

gibi 'il':kln bir para. <'iizıtaııı l\url
ne kurulnııı~ yedi başlı bir Ajdertııı. 
.: .. erin ııılı: \ 'urgunt·u, (Ser(lyl rl· 
~uret edenler bu eser kar,rsındıı 

iki) e a) rılıhlar: Bir kn;mı, ejder. 
hanın ~ edl ha rnın yedi a~·rı renkte 
olu<:unıı. 'urguııcunun her boyaya 
bo\·aııır olnınM bakımından çnk u~ • 

gun boldular; bir kısmr ise \'Ilrgun
c·ıınun renk \ erml':dlği bakımından 
baoıların renksiz olması lizırn s-el· 
dlSiııl Jlert .. urdüler). 

l'tı7.ık ki bu gfü:el sergiden daha 
fazın bahse yerim nıU alt değil. 
~erglvl merdann getiren gençlerin, 
onu herk in ziyaret edeblleeeğf u. 
nııımi hlr sergl~e !,"e\lrmelerlni dl· 
Jemekten başka. ça re yok. 

KÖR KADI 

Şoförlere valvalin yağı 
verilecek • 

Şofôrlerc, tsUhlfık ettıklerl ben. 
zinln yüzde uçu nisbcUnde veril. 
mekte olan maklne yağının yüzde 
iki buçuğa lndirılerek yüzde ya
rım n sbetlnde de valvalin yağı ve
rilmesi Petrol Ofisce kararla§tırıl. 

JK taraf n 
"erdigimız u 
ederek ş mdı CN 
gununün hAd ı 

U-rinl akıtan ker yarın \e her 
uman bu memleketin kut \llr· 
lı~ı için on daıhlasına kııdar 

kanını seu: seH~ akıtacakhr. 

Piyasada kese kağıdı 
ihtikarı var 

de her turlü tt-hllkelerl kabul c· 
1 

nln yüz elti kuru,a çıkıırılnıasmı Is· 
derek çabuk çabuk ana vatan su- temiı}ler. Her IJC'itı pahahlandıtı bir 
lorına geçirmek için hareket et. .l'..aınanda hiç oJnuusa «te111izlenıııe» 
tlğini de biliyoruz. licrett ucvı kaJ .. aydı iyi olurdu. Bcl· 12 Teınnmr. 918 tarHıindc ı:ıkan hu mı tır. 

Turk kuvv t 

f'loucit aranıyor 
~Ü \!J, ık ) ,. bolıh ıııUs, blrbtrl

l.JI ol <'Znıe r çalı mııkb meş. 
nu mlil'aılc!C'cle 'eni fikirle-

1.) 1 lbnr efruııll, o iki damla 
ter elini mı )"nktı 1' Sa.ııa ağır mı 

geldi'! enin olduğu glhl bUfüa 
\atandıı.ı,lar111 refah, huzur, isti· 
ralı!ıtıııl ,.e nıukııdderatmı vmuz

Gıda maddeleri satan dUkklın sa- İngiliz ajansları. bu gemilerin 1 ki bu ucııılıığurı , rastgele ,.e alabil. 
hıpleri ile gezgine! satıcılar, ke e =============== 1 dltı;lne fiyat ) iik<.elten 'urJ'um·ularııı 

klığıt fiyatlarının son gilnlerdc çok Ant"ıgone·ı·n ·ık"ı defa daha 1 «lemi~f" .~·ıknıa ıaın da _)ardımı do-
razıa ve ıuzumsuz yere a.rttınldığm- kıınurdu .•.. Bahsedilen meydan muharebe ı 

Bir vagonda 35 balya 
pamuk yandı 

"atırlar. harbin ltllıH de' Jetleri n. ı 
leyhlne kat'ı bir ,t•kll alacağını tah-1 
nıln etıııektedlr. 

1 
n~tlceıılnıle avnl ı.enenin Tejrlniev- Evvelki gun Sirkeci lstas~onun. 
'ellrıdı• ltlliif de\'letlt>rl Anıerikanın da, pamuk ) i.iklü bir vagondcın a· 
nılldahaleslle kat'ı nttlt>e,> ı alnw~lar- te çıkmış, 35 balya pamuk tııma
dı. mile, vagonun tahta kısımlHı yan, 

' ları üzerinde ta,ı~aıı o ulu başın 

dan şlkAyet etmektedirler. Bır bak. temsili için Maarif Veki- BfR ~A:llRE 
kal, aıms."k mecburiyetinde kaldığı lLırılrde Ü(' ki<ıi halka kO;l llll eti 
gazete kAğıdından yap lmış v satı- linden müsaade istendi yerine esek eti ... atmı~lar. ~eııhur 

Jkl damla terini taşımağu acaba 
lii)ık mısın! 

ILıııctler ol un ana. 
I<;), Hıfundıı , sen de boşta bu. 

lunm:ı, lm h dlseden ders al, 
Tlırll a kerinf' hiırnıet etili slııl 
ö •ren. Onu e\, onu a), ona 
inıın, on gll\ en. 

cısı menfaatine okka çekmesi için t'rarı'iız ma-.ah-ı"ı J,a Foot.alne'!n 
irişi.ne kum kan"•rılmak suretlle Eınıııo'"nü Halkcvl, lstanbul a ç "i~ • cAr:.lan p<>'tuna blırllnf'n eış~k» ına-
a-..ıa11tınlmış olan d"rt kiloluk ke natseverlerınin izhar ettıklerı ar· ,., .. ....,. v • salına hlr nazire yapılmış le halka 
se kAğıUardan bir adedinin kendine zulııra tcreumaıı olarak, Maarif oıııtılmak lızere «koyun IM>!\tuna hU· 

runnıll':' eşek• 'k~ilmlş demektir. 

l 'ALKIZ Bllt TESADUr MU~ 

Gaıiı> te!iadıif: Buglın de Jıarıı nıiit mıştır. Yangın ebebı hakkınoo şı· 
teflkler ule~ hine en \alılın "afhalnr. mendlfcr idaresi ve zabıta tehki
dadır. Yine tarihin ';'imdi)e kadar kıt yapmaktadır. 

6 kuruşa mal olduğundan bahsetmiş Vekili Hasan Ali Yı.iceldcn, AntL 
ve bir taraftan kendı ve d!~cr tara(· gon piyesin n iki defa daha tem. 
tan da müşteri hesabına P<'k zararlı sil•ne miıs ade edilmesini rica et· 
olan bu Jıı:tı.ğıtıann aliı.kalı memurlar miştlr. Vekilin bu umumi arzuyu 
tarafından görtılUp mencdılmemestn. isaf ve yapılan rıcayı kabul ede-

ka)dctıııedlğl bir me.rdan muhart>he· --------------
sinden hah olunmaktadır. f T A K V İ M -, 

Af'aba bu tt'.5BdüfU, bu eıır.nln 

Yirmi ~ l ıl önceki \'akit gaze. Te..,rlnle\ 'elinde harbin bltet•eglne a-

Ahmet Koçer tcslndc şu atırlar çıkmış: 1 Uımet sa) ablllr mlyl7 '! · 

den şıktı.yet eylemiştir. ceği kuvveUe Umit edilmektedir. dlarbin en nı.h.lm safhıuıı ba la- ı · TATLiıo.ERT 

Oğlunuz ;> lrmı ıkı yaşında olduğu 

halde sizden d ha iJ. I duşüouyor. Bu hı
kayeyl çoktanbcrl biliyormuş, Colette 
hcrşeyı ona ıınlatmış. Bilıyor musunuz 
c.ıuyduğu zııman ne demiş? Hayırı Tl;!bii 
b lemczsiııtz, ııTıpkı romanlardaki gibı 
bir hay t• demış. Hakkı var. çünku 
ancak romanlarda böyle hayal ve şflr 

dolu hayatlara ra tanır. Ben ihtiyar bir 
kadınım. Çok > aşııdım. çok sevdim, bu. 
mı t kd r d p ani ) ablllyorum. Fakat 
s z bu dar, kapalı '\e mutcassıp muhit
tt'n b ka ne gordu uz? Hıçı .. Alikln ne 
demek olduğunu bilemezsınız kf., 

'ektıdar haksızsınız! Ben kocamı 
p k çok cvd m 

Mad m de la Gulchardcric, btı evlen· 
menin nasıl vucude geldığıııl hatırladı. 

Bunu Sav nlac ı ha lığt ıll' meşhur o
an arıncsı ta nrlamıştı. İkı aııe' arasın. 

da u.ı:un V(' ıddetlı para munalroşaları 
olmu tu. Srı,.1nıac'lar cvlat.larına çok 
m ktord p ra vermezlerdi, bunun içtn 
bu aıledeıı c\l necck. olan gençler mut· 
ak alac •ı kızlardan bir miktar para 

beklerlerdi An• ın evlenmes hakkın
a b ld ğl bütlln bu maddi davaları bi. 
rer b rer onlatmıya kalksa bu nazlı ve 
temiz kalpli kadını kıracağını duşündu 
ve sustu. Mademki kocasını çok sevdi· 
ın1 ve paranın bu izdivaçta rol oyna.. 

m dığırn anıyordu, hayalindekı bu iır 

doiıı hatır.ayı bozmakta fa:ııda yoktu. 

Yazan: Andrc Maurols Çc\•lren: Reuan A. E. YALMAN 

Aksin olarak bu tatlı hatıraları kcndı 

davası ıç n canla dırmagı bir fırsat say: 
dı ve bundan istifade etU. 

Yru·ım aal sonra oradan ayrılırken, 

Madam Savinıac'ı ka.ndırmılj ve keadl 
tarafına almıştı. )"alnız kocasını kandır· 

mayı kendi üzerine aldı. tıAn:r> bfkecı ve 
hırçın kocas le uğra magı ve onunla 
munaka!jalara girmeyi göze alamıyordu. 

xm 

Bırıncı mııllıkat.ı muvaffakıyetle ba
şarmış olmasına rağmen lklnclsınl dü. 
5ündükçc Madıım de la Guleharderle'nin 
yüreği oynuyordu. Kurmuş olduğu plAnı 

1.sted ğl gibi ve tam Napolyonvari olarak 
tatbik ediyordu. İmparatorun kullanmış 
olduğu harp tabıyeler gibi o da yıldı· 

rım sürııtıni kuvvet ve şiddetle birleşti
r yordu. Napolyon ordularını herkes he. 
niız İtalyada anırken ordu!ar Tuna neh
rını aşmı,ş bulunuyordu. 

Saat dor1'e JıHd&m S&Wıiae!a. püp 
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gclm ştl, beşte rse kocasilc cenge hazır. 
dı. 

Bırlncı mulakattan sonra kendı evınc 
dönüyordu. Uzaktan şatonun kuleleri so. 
rlınünce yakla~ığını anladı ve Sııvıniacla 
neler konuşacağıı ı tasarlamak istedi. 
Buiün bu ailelerı tanıyor ve hepsinın her 
huyunu çok iyi biliyordu. Vaktile Savi· 
ntac'ın anncsile şrkrıdaşlık etmiş, sdam 

adeta elinde biıyilmi.ıştü. Bunlar aksi ve 
ters ınsanlar olmakla b crabe-r aile ana. 
nelerine ve topraklarına fedakarcasına 

baglı idiler. · 

Bır kaç gi.ın evvel Madam de la Gul. 
cnhrderle, kısmen tesadüf, kısmen istih· 
baratının kuvvetli olması seyeslnde hır 

ipucu yakalamışu. Ögrenmış olduğu ha
vadisten istifade etmcnın tam sırası idi. 

Savinlae sık ık avlanmak bahaneslle 

cvınden ayrılıyor ve bir iki J:Ün ortadan 
kayboluyordu. Tekrar geri döndüğü za· 
man elleı:i bomboş ve çok yorgun ve 
~kin biı· halde olduğu farkedillyouiu. 

Halbuki hem mahir bir avcı, hem de ha· 
reketi seven gürbii.ı: ve kuvvetli bir a
damdı. Pariste bulunan ve madama nn. 
ber yetiştiren dostları Savinlae'ın bu av· 
lanm8 zamanında Paristeki katibeslnir, 
de ortadan kaybolduğunu söylem'şleril 
Bu katibe :\ılarscl isminde yirmi beş, o. 
tuz yaşlarında bir kızdı. 

Madam de la Guicharderie şöyle dil. 
§Ündü: 

- Bu garjp iesadufleri ve dedikodu· 
yu Savlnlııc'a anlatırsam vaktıle C'!Vlerı. 
meden yaşamış olan dostiara kar ,.ı dahp, 
müsamahalı davranac l:ına eminim. 

Biraz sonra karşısında Savlnjac'ı so. 
rünce bu çetin ve aksi ad~mın kolay k<,· 
lay yola gelmlyeceğlni hls~etU. Halinden, 
tavrından emretmiye ve herkese söz ge. 
1,.-irmiye alışkın olduğu hetı· idi. 

O gün keyifli idi, çünkü avda üç tane 
bıldırcın vurmuştu. İhtiyaı· madam. bu. 
MI duyunca gülerek: 

- Gôrdünüz mi.i? dedi. Ins.:. her za· 
men avdan boş dönmez ya •.. 

- Elbette... , An. bıldırcını çok se. 
ver, per~mbc günkü öl'•fe yemeğine bun. 
ları yiyeceğiz. Beni beş dakıka görmek 
istemiş,1niz, öyle mi? 

Bu sözlen söylerken lco:•.ır.daki saate 
yavaıwa baktı. Bir an ev~e; eve dönmt•k 
ve karısına blldırcınları götürmek iste· 
dı,ıı halinden beni idi. 

13 'l'EMMUZ 1942 
PAZARTESi 

,\y 7 - GUi\" 194 - Hızır 69 
RUMİ 1358 - HAZİRA~ 30 
Hlcn 1361 - Cemazlvelihir 29 
VA KiT ZEVAI,İ F.ZANİ 
GÜNEŞ 5,39 8,57 
ÖGI,E 13,19 4 ,38 
iKİNDİ 17,19 8,37 
AKŞAM 20,H 12,00 
YATSI 22,40 2,00 
İMSAK 3,24 6,42 

N 
Piliçli !ôpa 

a. .. ıl!.>a ellnıe biraz pirinç ge~

t l. Çnkttınberl Ö7.ledlğlnı bir 

Jı\ı•a \"ardı. Bizim Demirle Ayşe de 

1 
bu J:ipayı çok &e\·erler, ta7,e domıı

te..<ıle pek iyi olur. Bugl\n iki plliç al· 

1 
dırdım. Ç.ok iyi haşladım. Kwnlkle. 
rlnl !ıY•klıtrarak etlf'rlni başladığım 
ı;uılıı bıraktım. l'arım kilo olgun do· 
nıatc"I biraz tereyağ i!,"lnde pişirdim, 
tınu da piliç uyunun kine attım. l'ç 
ta;\· fincanı pirinci de &Jıkladıktun 
ı;onra irine koydum. Hepsini bir ka· 

1 rr~tırclını, kapa ·•ını kapıyarak orta 
ateş~ pi~lrdlm, ne ınilkemnıel bir 

, yemek oldu. Okuyucularımın içinde 

1 
bunu yapacak olanlann bana hak 
verecetlne b~ şüphe etmiyorum. 

EV &ADlllıı'l 
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q;-~ ar ili ~merika il&~' urveç 
·• ;~~=~ l ve Çe' us,Gvakya Aı , b d • Şanghay, 12 (A.A) J•pon kı.. man Ortn aftr fQI 

talıırı, Çekıang ahni bzerındc son arasında anlaşma gemiler 
ehemmiyetli Umnn oltın Yenı;ov• 

Askeri durum 

Atlan tikte 
,. "ar 

• Yazan: ~ 

f lbıan BORAN 

IAnkarada vurg n yapan b~r 
odacı üç aya mahkum o!du 

' Ankara, 12 (Vat.an> - Eti Bank• vurguncu odacıyı derhal kovmuş. 
odactlarından Ahmet Sönmez adın- kendisine suç ortaklığı eden Polon. 
dıı. biri Ankara nıılll korunma mah. yalıyı da daireden çıkarmıştır. 
~emesJnde dün Uç ay hnpls ve 250 Bu~an başka Samanpazarmda 
lıra ağır para cezasına Ç!lrptırılmış- GUneş mağazası ahH>ı Hulfısi de, 
tır. Odacının suçu, kendisi için al- yerli mallara ait pntıskaları fazla 
dığı bir ton JromUr Maden Tetkik fıyatla sattığl için beş oy hapse ve 
ve Arama EmıtiUlsünde çalışa" Po- 200 lil"a paı·a cezasına c;arptırılmış
lonyalı mtihendis Vlj bosky adında tır. Ayrıca Uç aıy dUkkAnı kapana
biı·islne · satmasıdır. Eti Bank bu eak ve malları mueadere edllecektır. 

doğFu tterıemekted· rı ... r. ı·mzalan dı Bertrn, ı2 <A.A. - Hu!Uf!f tıeb· 
Poı•t l\loresby'de liğ: 

Londra, 12 (A.A.) _ Porl Mo· Aimafl o«ktlM, biı:slu.mlftndan-lığ'ı 
resby'e dün 19 Japon bomba uı;a. Vaşington, 12 (A.A) - B rleşık blldlıiyor : 

Mısırdaki 
mücadele ve 

buiıun bir neticesi 
Doğu cephesinde: 
fR\ on mcldan moharebesinln 

~ birinci fhası bitmiş gibi. 

dir. 15 gün içinde Alman orctulan 
Ru.; nıüdafaa cephe6İnl Jlarkof -
Kan.k aratiıRda SOO kilometre de
rinliğinde ve 260 kilometre ge•lşli
tinde )armı,tır. 

• fareşa.ı Ti~enkonun Konik -
Barkof arasında buluna• ııağ cenah 
orduları, ç.ok ü tün tank nı ita\"& 

kavvetıeri karşı ında adm1 adım 
ınııbarebe l'el'm"1, nihayet strate
jik sahada rleat etml tir. 

Almanlar bu Rus ordularından 
90 bbMı yak111 e81r, 1007 tank. 1688 
töp aldrklannı ve ııco açak düşiir· 
düklerin! öy!Ulorlar. Bu rakamla
rın dofru olduklarını kabul et ek 
ile B• erdularının acaz kurtulduk.. 
tarrna hölımetmemlz yanlış olmaz. 
AlmAnlar g-eçen 11C11ekl muharebe
ler kadar btiytlk \"e parlak bir ımtıa 
ntuharebe&i yapıpmamışlardır. Banu 
rnokayeııe için bnty~er boyunda 
KJet meldH mullarebet;inl hahrla
nıalc ldUltUr. 

Banun !çhı, Jta8tar:ırı :Kursk • 
Harkof arasında bulunan Ol'doları. 

rıın büyük lmımtle imha edildiğine 
ihtimal \ermlyomz.. Bu Rus k.w
vetıerf, \'oronM _ .Rossoş aruında 
kı8men Don nehri şarkına ""' k»
men cenup doğu IStıkametlnde te. 
klhneğe muvaffak olmu tardır. 

l'alnız Alman li&ğ eerıahının Vol
.sansk - Kupjank hat.tandan t.amam
ıayıcı bir taarruza ~eet ROfllan 
çok fena 'VU!yet.e düşllrmüştür. 

Cllnlril Alman t cenabı 1J5&118k • 
Ren~lrcn'ka - ~hattına ka
dar Her1emeğe muvaflal< olmaş, 

höylellkle, Yoball!!k çskurtelından 

rk'at eden bazı Jtmı kavvetlerlnl 
k~ı, Rostof - M08ko\•a demir. 
\olunu burada ele 'ke8ecek kadar 

!okalmu~ '\:e en fenası Marelpll Ti
ınoOfJUUnnun aşağı Do~ 1-V:tllflm• 
4a IMdunan merkez ve cenup ont.. 
ianns şknaklen 1e1uUde başlamı~r. 
Artık Dou rneydaa maharel>Ml

hln lkln<'I saftıll61 bB!flamak tnere
'.llr. Jkl tarafıtı yenı muharebe ha-

• ceketJerl şö.> le hu! a edlleblllr: 
ı - Vorones cenubanda Alman. 

!ar Don nehri ~rkına tümen bü
\'Ükliiğlinde kuwetler geçılrınl ler 
\e ttu.ı köpr11ha~hlan tatm~dtr. 
~imdi Almanlar mllfcmadlyea ıınnı

•et gcçimıcğe '"e nehtr l!,l&rkında 

'enl taarruz harekatı itin ınw.et
lenmeğe ç.alışıyorlar. Ru<ılar, bu 

ı::-~en Ahnau lnn~etlerioe taarnaz 
etmlşlcrdlr. Almanlarin en büytik 
mu\'ıırrakıyctl, ])(ln nehrini aşmı" 

olmalarıdır. ftu, Ruslar irJn r.ok 
1.ararlıdır. Çünkü Don neltrt boyu. 
da f!n az btr ayldı: zaman kaza-~ 
bilirlerdi. Ruslar, nehir şarkındaki 
Alman lrunetlerlnl llfrndi atabilir
ler; önlerinde böyle bir hftl&t _,_ 

dır. Bunu yapamamalan, Rus ıner. 

kP..z ,.e l'enup ordulannın blrblrhıden 

tanıamile &5'rılmaları demekUr. 

% - Alman ordmu 8'3fı DoıteÇ
dc bulunan Rus merke:r:- 11e eenap 

orduJuını mağlflp etmek IÇin., iz. 
.) um - Kupjnnk Jıattmılan yeni bir 

<~nah taarruzuna gtrl:PWt, ve l'tl

karıtta 8Öy!edlğtmn gibi Llsansk -

Keıı~nılrovka - Rossoş hattma ka. 

ıtıır llerlemllitfr. Bu tchllkcll bir 
c·cnah yürUyllşli \e uenuba doğnl 
traf.t'Jlk bfr ı;ıuit hareketidir. 
Mar al ThnoçenS.o, bu SÖ.) ledl. 

ğimlz hatta bir koltuk teşkil etml 
'C Alman tehdidini önlemek için 
tuarruza g~ml Ur. Tlmoi)ellkO bu 
taarruzlarında mu\aftak olmasa 
blle, Voroşllotgıııd ~e Jto9tof gar
bında bulunan nuırkez 'e r.enup or
dularile oynak htr Rltidafaa yapmak 
\e geri çekilmek fmk ntna Mhlp o
la.cakbr. 

Umwni lntfba şudur: Alınan M

ıfuı.u SOO kilometre derinltflmkı ~ 
300 - 850 kilometre ~nlşllğlnde a
rad kazunmış: fakat bu unızl bö
~·üklüğiine göre bllyUk Rus ordula. 
rı imha eclenıcmlştlr. Bunu zaten 
ft115ların deuun ilzere g()fiterdUde
ri ınuka.vemettf!n anlamak da ka
bildir. Aşağı Don~ ha\'za!\mın 1 t.1-
IAsı hahls me\"f.UU olabilir; fakat 
bııraitıtkl Kını merkez 'e cenup or. 
duJarının imha cdllcc~tını dlişfln

'llek, Ruııların muharebe kudretini 
tanıa.mlle lnkıir etmek olur. 

Saracoğlu kabinesi 
(Ba ı 1 illdde) ){ 

lstemezler.11> 
Bcrltn, 12 (A.A.) - Şükrü Sara

co~lunun B:ı.şvckilliğe tayini Bcrlln 
slyaı;i mnhfillerlndc chemmiyeUe be.. 
llrtilmclttedlr. Saraeoğ'lu Bcrlinde, 
Almanya ile dostça münasebetler i
dame etmiş bir şahsiyet olarak ta
nınmaktadır. 1'ürkıyenln son sene
lerdeki siya.seti yenı Baş\'ekilln şah. 
sına sıkı suıett.e bağlı bulunuyordu. 

Ankara &nlkastçllertnin muhake
mesi vcsileslle yapılan harici t~eb
bllslcrc TUrklyenin karşı koymağa 
muvaffak olmasında Saracoğ1unun 

mDhlm rolU olduğu Berlinde belirtil
mektcdır: 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

ğı trarrıız etmiştir. Bobmalar he- Amerika Harıci:> e Nazırlığı hilr Alman denizaıtılııı ı Bırleşık A'1!1e
deflerden öteye düşmiışUır. 3 bom- Norveç ve Çckoslo\akyn hükômet rlkamn AUanttk kıyıları açığında 
ba ve bir av uçağ tahrip edilmiş. leı-inln Amerika ile. ödiınç v.crme topyektln 116 bin tonUA.to tutarındR 
tir. İk i miıttef.k uçağı kayıptH'. ve kiralama an•aşmeları itnza <"t 18 dl\şmıın tk:aret gemisi batırmış. 

Londra, 12 (A.A) _ Birleşik A. tikleri b ldirilmi tır. Anlaşmalar; tır. 
mcrıka Bahriye Nazırlığı, Port Birleşik Amerıka n~mtna Cordcll 7 bin tonllAtoluk bıı..şka bir gemi 
Moresby'ntn müdafaasına Ameri- Hull imzalamıştır. toı ıpllle hasara uğratılmı11. a~Tıc1ı 
k,Jılarır. da iştirak eH klerlni dün Anlaşmalar, h&rp müd<ktınce 3 ticaret yelkenlisi de top ateşı llo 
ifşa etml~tir. kar ılıktı yardım ve herp sonra. batırılmıştır. 

.Japon B..'l vekttl tefU te sır.da devamlı bir barış esasına da- Bu kayıplar. Temmuz avı baş il· 
Tokyo, 12 (A.A) _ Teftiş se. yanan liberal, t leerl ve lktısadı danbeıl AUırntık. Buz Okyanusu ,.e 

yahatinı Ja}>Onyanın en şlmnl nok- prensiplere art hükümleri ihtı\'a e-t. Akdenlzde denizaUılarnnız tarafılli· 
tası olan Hokknldo adasına kadar mektedlr.. dan batırılan dllşmnn gemlleılnln Mı-

(Başı l tnelde) >-« 1 çıktı ve diğer sebzeleri de ker.dl- uzatan Başvekil General Tojo, Asa Bundan bnşka Cordell Hull ile, yısını 225.900 t:onll{ıto tuıaunda 3-t 
' yntınm seı·bcst piyasada tcsekkül j sile bir h izaya çekti. Pnhalıhk, ile. higava' ya gelmıştir. Norveç büyük ele si Morgenstlcr" gemiye yükc:eltmekte w biittin cep. 

etmesine llll'ydan bırakmalıdır. rıye doğru hamle yapmak için za- ara ında Norveç deniz ticaret bU-1 helerdckl dOşnıan malzeme ve ıaşe 
Ekmek ihtiyacı için yuksek fiy ta' ten iırsat goz'Lcr, durur. İngı"Jı"z}er Tel _ El r<>suna ait anlaşmayı lesi eden ııo_ mUnııkaltıtınn ağ"ıı· bir darbe tc~ıoı 
buğday ı:rlmıya mecbur olsa bile talar teati edilmistir. etmektediı. 
aynı ekmeği fakır halka ucuz., va- , Yeni hukümetin Işı çok çetin. Izayı işgal etti ·Birleşik Amerika hük\ımetı. Nor ı,.,~c ,·aııurluuıı Ru .. ıııır iırt"pillemlş 
kit ve hal ycrınde olanlara. pah 1ı dır. Türliı türlü gayeleri b irbirine veç ticaret filosunun b;rleşik mil. Stokholm 12 r A.A.) Son giln-
satmak surctile bu masrafı pek alfı uygun b r hale getirmek ve tutu· (Rafi 1 iDdde) rıı Jetle miişterek harp gayretini fıı~. !erde JS\'CÇ kara sularında \ı.Jku bu· 
karşılar. Normal vesıka istihkakı. ı lacak yolları tayın e!mek hiç te kollarımız dnşman faatıyetinln az dalandırecak hercketler yaptığına lan torpilleme Mdlselerlnden Sovvet 
nın nısfı miktarında verılmck Uz.e- kola3 sayılamaz., hele tecrfibc dev- olduğunu bildirmişlerdir. ı kani bulunmak itibarile Norveç ti· denizaltılıırının. mes'ul olmadığı hak
rc hastalar, çocuklar ve murcffeh resi bu kadar devam ettikten ve Düşman hava kuvvetıeıinin ileri caret gemilerinin mnsrafhırı kerı. kında, Sovvet lstthbarat ajansının 
halde bulunanlar iç n çıkaracağı bu kad r fena lzkr açtıktan son- kıtalarımız Uzeıinde faall)•eU artmış-! d' tarafından ödenmek üzere si- neşıettlği demeç Uzerine ls,·eç ha_ 
iyi r.evi bir ekmcğı de lüks eş- ra... tı~ .. Av~ılarımız beş mihver uçağı 1 lfihl ndırılmalarını ve tam r edil- rk'lye nazırlığı tarafından dün ak~am 
ya fıyaüna satabilir. Fakat bu tecrube dcvct'sinın <tlişürmuşler ve başka tkı uçağı da mcforlnl taahhüt etmektedir B ir.

1 

neşrcdtlen bir ı .. bllğde •övle denli· 
mnhsulii olarak hukümeUn elinde hasara uğratmışlardır. Hafıf bomba l leslk Amerika i mkfın ve şartların nıt'ktedir: 

Yalnız şurası var kı bülun su- kl ~ 'd dU 
d 

h ç olmazsa b r tek kuvvetli koz. uça arı tarsamatruh a. şman müsaadesi r.l.sbetinde NorvN; tlca· Ada Gorthon ıs, . .,. vapurunun tot-
başılara verilen parayı hu ut mu_ +o., t u ı ~,, 

1 d 1 vardır: Tutulmaması ıa·zım gelen ......,,ı topluluklannı ve d şman gem - ret gemilerinöen den 'zde kaybedl. pllleıımesinde \'e Gall'on lsve~, \'apu-
hafaza teşkllatını kuv\ et en ırm - t B hU ı 
ye tahsis ederek harıce yiyecek yollnr. apaçık belli olmuştur. El ıer ni. bombalamışlıırdır. u cu~- lenlerln yerlerine yerllerinl ver. runa karşı yapılan torpilleme teşcb· 

k 1" koyma nisbetsiz a•:r•ari fi-vat , bilen- da. dört saat soı ı·a devam etUğı go. ı mck suret-le yardım tmeği kabul bUsilnde kııllanılan tornllleı in Uzc· 
kaçmasının onune geçme azı~- ""' J rllJ ll k ı ı .,.. 

,_ 1 b !erle da l"ma ve iş bırll"ı' ktırmı- en b yUk bir yangın çı arı mış· etmektedir. rinde Rus tnıalfıtından oldul'funu gös-
dır. Böyle bir del g bu unursa u " b ki ı b 

1• b k ya lüzum görnıed"n masa basın- tır. Uzun menzilll av uça arımız Nıha~ et. Bırlcşik Amer ka hil- teren l,Rarctler bııhındu""' inceleme 
memleket aç kalır ve ma ı a ·ım- '" M t k d f'>U 

,,.. da verslz emirler ve "ııs"klar kov. arsama ruh ile Tobru arasın a k\ımetl. yeniden teı;is f'dllen barı neticcslnd~ tesbit edilmiştir. Bu hal 
dan da çok sıkıntıya u&rar. "' " " • h t ed kU Uk ıı karı1 

Y'-: M. R. 7..AI, 

S on :uu11anlar111 ha~leri a

raınnda rarlı kalan bir 

noktn. l'ohruk'uı; nl in ,., fttl«ıl 
dlistiığiıdılr. Tobruk kumandanı 

Gtncral Olipp<'.r'e dair Roma rad· 
;\ osıımın nl'.,rettltl bir habe'r. mn
onımıı~ ı biraz a~ dııılatıyor. Bıı 

hıı bNe hakdır"ıı t!!>İr General, hir 
ıanıırı· Ilı· ıtal~a~a ı,'iindcrlllrkeıı 

'oldn hirdMhiı't' pilota donnıüş 'e 
"" drlcrl U.) lcnıiştlr: 

- :;olmalı Afrlkııda hıtunamıH ız. 

Mill\ı•r sahctlne kıtr~ı ılıırn\llk inı
kı\nliıııtır. Hıı satv~t yıklırıt·ı blr 

ş"~ ıUr. 
Oenll'k ki Grnnalin kendisi yıl

ıııı':, .. ınırı bozulnıııc: H~ kaleyi par
ııı!\k hile- oynatmaılan teslim etml\'
tlr. 

Hıtltıukl neUre<le ne olursa nl
"ıııı, lngllter~ nılh\ er baskı ınn 

kar':'ı dıırnınlı kudretini, Tobruk'lln 
'aklt:.Lı tesliminden ,,onra Mir. go'
tnehllml~. batta -:imdi Uıarru:t.a 

kalkıııı':'tır. Gelen haberler !;'Unu 
gnsterl)M ki lnglllz 'e Amerllrnlı· 
lıtrın son ıtakikıılarda artan Jıan1 

ılstllnllığil R-Ommel'ln kunetlcrinl 
fl'rıft hnhle sarsmı':'tır. 

A nınikn lrlıı rııı l:\lr.ırr mtıhart"lw-

m k gibi ist kamctl re giden yol_ seya a en Q gem ere ' 1 şartlarının muhafaz.asmı temin mnk ve dil!' r bazı haller ı"''eç tarnfsızlı-
lar üzer nde artık şu levhayı far- rnu,·nffakıvetll harekatta bulunduk- sadlle Norvc>ç hUkümctin" li.iıum- ~ının Sovyet denlzaltılaı ı tarafmdııh 1 

Kliğıt üzerindeki el koymanın ketmck mümkündur: !arı esnada av uçııkllırının himaye- 'u aı;kC'ri teçhizat ve silı'ıhların lh'fll edildiğini lsbat ctmekted ı . So\' 

lne ka.rıo:ınahırı, garip hlr sl~·a.,ı 

netice de hasıl etmiştir. Amcrlka

hlar, nıırhıııı•bf!Ji J&kınd:ın benlııı· 

sP.lllı~ıer \e J,a,al'ln Tunu'ttan Al· 

ıııanlııra J 1) cee-k, knmyon "e yar
dım gonllernu,,,.ıne ~ok kı:r:nwşlar· 

dır. \mcrlkn şhndlye kadar Gene
ral de ttıuıUP.'11 tnnunakt:ın '\e \1-
..ı lif' bozus:maktan geri dordu~"ll 

halde l . .ıl' al'in "on hattılıetı uz.erl
lll' ıl<> tıaulle llf' rnüUtker,.ye glrlş
mioe '"' dt" Gaulle ku'" etkırlnl Af 
rlkıııtıı Jı klnı buhmdoklan sa. 
hıtl:mla flih bfr otorite ctiye tanı

mıştır. 

ve nlsbetsiz. surette asgari flatlar L « ç ı k m 0 z y 0 ı , s 0 n u sinde bulunan bir Junkers 52 teşkllı. I harpten sonra d Ncrveç tarafın . yet ıst hbarat ııjanı;ını dcmeclnd 
Iiın etmenin zararını P rinç i51 a- ne rastlam şla .. _ Bunlann arasın d u ç u r u m d 11 r ! » 1 ruu. - an muhafazası mkA,,larını göz ö- şu anlaş lıyor ki Mosko\•anın resmi 
paçı,k göstermiştir. T caret Vckiıl - Ahmet Emin YALMAN dan ikisin· dllşUrm\i.şler 'e birçok- ründe tulmıva muvafokat e1mek· mahflllen. hir ,·eya mUte-adail Sov. 
tı. pirlnç 52 kuruşa satılacak d ye !arını hasara uğratmışlardır. 1 ledir. - yet d"nlzaltılarının taı fs zlık kal-
inat etmiştir. Bu ınaCkı s pi nıp R b} • • lngiliz ağ'ır bomba uı,;akları Bınga- dt-lcrlne karsı yaptıkları tecıl\'ilzclen 
kalncak yerde J> rlnç s ni idare e- US te :ag"' 1 ziye karşı muvaf'faluveUI b r gUndUz İ ·ı· l b" F 

1 ll 1 k akını yapmışlar V(' ı"ıman ..... ki gemi. ngı lZ er, ır ransız haberll de~llerdir. Bu Mdıııelerl ııy-
den beş, on kiS e an aşma - Vl' (Batı l lnclcltı) XX Ul1 dınlatmak ve llerde tckrarlanmala-
onları kontrol etmek sur,!.!tile ha_ madJ.n tekrarlanan Alman taar. !erle rıhtıma isabetler kaydetmişler- adasına çıktılar j rına ınltni olmak Uzere diplonıalik 
rcket edilseydi herkes pırlncl 60, ruzlarını pUskürmeklc ve şiddetli dlr. Malta Uzerlnde yapılan bir ha,·n " . I g0ruşmclcr yapılmaktadır. lsveç va.. 
65, nihayet 70 kuruşa Y yebllecek-ı kar"ılık taarruzlar yapmaktadıı·. muharebe-.sinde avcılarımız tıc; dli~- (Ba,ı 1 ln<'ld~) (/) · "' cl · ti K d ı ıı t purlarınırı korunması için alınmakta 

ıd P • 1 ı·ımıZdan Ü"U Usler'ne döıımemı•ler. rek akıncı kuvı: etleı, Bı ıtnıı~ u bah- olan ııskeı ı tt'dbirler tııl:Viye edll-
ti. 52 kuruşta irYut edilmesi yüz.uq- Baz noktalnrctn Almanlar, Sov- mıın uçağı dUşürmllşlcrd!r. U<;akla-ı e geçmı.ş r. .omaı. 0

, .yan •01 ş ı!· 
dcn bakınız ne o u: ır ne; ser- yet mevzilerinde gedlkleı· açmışlar- ,, • ., J 

best piyasadan çekildi ve koşe bu. sa da o kadar derin bir giriş olma- dlr. r ye sUflhend:u blrliklcıı \e do~u mlştır. 
caklara kaçu. "Bu yUzdcn suni bir mıştır. Don nehrini geçen Alman kı. , Londra, 12 (A .A.) Avu~trnlyıı. :\frika askerl<'rl tarafından yapılan 
arz noksanı ve dıırlık yaratılmış talan ağır darbeler yem<ıktedir. Başvekili M Curtin, Orta Şarkta bu- baskının sür'at ve mllkcmmelllğl s3

• 

oldu. Gizlı satllMlnın tchlıke ve Doğu kıyısında bir geçit yerinde, hınan Avustralyalıların Gcn<'rnl Au- ycslndc her tUrlU bozpınculuk hıı· 
riskinin mukab 11 de iıyata btnd . bir tümen piyade ve 100 kadar tan- chlnleck'ln emri altında harbeltlkle- roketlerinin önUne geç!lmlştır 

1 1 i i 1 ı · bildi ı ı B ı ı~rans.ızlar ne dlvor'.' Böy ece ha k p r ne norma su- kın Alman hava kuvvetleriyle ırti- rını rm şt r. 11 -asker er çöl har. 
rette 80 _ 70 kuruşa yıyecek ıken batlan kesılmtştlr. bınc alışmı şlardır. Vlchy. l2 < A.A.) Yaıı resmı 

olarak aşağıdaki not neşredilmiştir: 
Ticar t Vckiıletinın ınadı ~uzun- Kursk - VoroneJ kö cstnin şima. R<ımmrl Km n•tlerl :Nereı:le-'.' 

Birk~<: gilnde~bf'r Comore<s Fraı\· 
den vflz ile yüz yirmi kuruş ura... linde Almanıar, esas taarruuı basla- Vlşt. 12 CA.A-:) Rommeı kuv-

J" • sız takım adalar gı upmıdan Ma votte 
sında fiyatlarla ted rik cdcbıldı. dıkları s rada ht!men ayni zamanda vetıcri Rlnıdı El Aleındn - El .Katar adası radyo - telgraf nıerl<ezi muha. 
Hem de sax.a sola ba.,vurduktan. So\yet mu\asalulıırını kl'.smcıı-e te- çöl yolunun kontrolllnU ellerine nl-

ti ,, o tıerelerimlze cevap vermemektedir. 

* Londra 12 ( A .A.) - lısı"CÇ radyo· 
sunun bi1dırdı~ne !:'öre. lı!\'eç bu 
harpte ı;ımdlye kadar 400.000 tonı

IHoluk \'apur kaybetmiştir Isvec; 
deniz tezgAhlarında inşa edılmekte 

olan ve yabancı memleketlerden sa. 
lııı al:nan vapurlarla bC'rabcr Is\ eç 
ti<' ret Cllosune 300 000 tonilAtoluk 
veıı 

trı 

vepuı iltlhal< etmiş bulunııcak-

HoJ lec·e Amerika, Martinilıltekl 

Amiral Rohert idaresini, Vlşldeıı 

'~ ılt• Haıılle'den l!lzak üçtin<•i\ bir 
ne' ı 1• ran n: otoritesi diye kahul 
ettlktf!ıı sonra ':imdi de Gaulll''ii 

tanımak JOlunda ilk n1ühlm ıulıııu 

atmıştır. t:f"er l.a\'81 tuttuğu )Ol· 
ita de' ıını edecek olur911. de Gaulle
ıın nıe-:ru l'ransa hükfımetı dı~ • 
tanıııab!lee('ği hakkıııda bö3lc<·ı· 

kcndbiııe açık 'e kat'i bir tehdit 
lşarcf1 \ ertlm~ oluyor. 

Alman tebliği 
yasak bl'I' 1111 Ucmenln Z"bını "ebbüs etmi .. lerse de burada pUskUı _ mış bulıınmaktedırlıır. 
- - "' T ., Yabancı kaynaklardan gelen haber-
çektlktcn sonra... tUlmUşler ve şimdi mtldnfnaya geç- Mlhvet kil\ \'etlerlrın yaptıkları !ere göre hiçbir mlldnfaa va.sılası 'liit.tıiş hir lnfıbıl.. mddet;I (Ratı ı hlcide) (: :) 

Aradaki paralar ne oldu? Hal mişlcrdır. DU man bu kesimde sı- taarruz neticesinde cephe dUz ve olmıyan bu ada ccbrı bir basluna he- Londra. 12 (A.A.) Amerika tı~ı taarruzlar dün de hiçbır netice 

kın lehine olarak tcsbit edilen 52 perleı· kazmakta.. tankları sabit top müstakim bır ~ekil almıştır. def olmuştur. 
k11r fiyat kdğıt üz.erındc kalır· mevzileri gibi kullanmakta ve ta- İ Buraya 2 'l'cnımuzcla lnglliz kıta. 
ken 'Wl btr iki r<JSmi tevzi hariç nrruz eden Rııs kuvvetlerini durdur. ngiliz}erİn hava larının çıkarıldığı sanılıyor. Fı·ansız 

ft>nnı araştırmalar ofisı dırcklörU. vermemiştir Bu muharebeler esns
yeni b.r lnCiliı.k maddesi bulunduf;ıı- sında tayyarelerin ele yardımı tıe 63 
nu \'c bunun için .\merikanın 2iü dli mırn tankı tn.hrlp edllmlştlr. 

olmak üz.ere hı; bir vırtnndaşın bu mak için hava kuvvetlerini şiddeUi k } • 1 d 1 d" hUkQmetı bu yenı tecavUUI protesto 
fiyata b\r tek gram pırinç tedarik bombardımanlnrından istifade etmek a ın arı Şl<l et en ı etmiştir. 

milyonluk biı . lparış verdığlru bil- Orel'ln şımal ve şimali garbisin. 
dlrmışth". deki sahada dti!7man mllhlm mıktar-

etmesi temin edllmemis iken, vur- istemektedir. (Bıı..11 ı incide) - BllyUk Comorc, An3ouan, Mohelı ırandıı Alman ajanları de piyade kUV\'etleri ''e tanklarla 

guncular bu inat yuz.iınden yağlı 

1 

Londra, 12 (A.A.) - Sovyeller Son ıo gün lçınde müttefiklerin gibi hu takım adaların s:ı.yılı merkez • Lo .dra, 12 (A .A.) ıran polisi tanrruzlarını tekrar etnııştir. Bu ta-

kArlara kondular. Bır kaç çelt k son beş gUn zarfında Baltılt deni- bomba. \'e av uçakları Rommel or- lerlnden gelen haberleı· buralarda iki Alman ajanını tevkif etmiştir. 
fabrlkııcısının ~ pirınç tuccarının zinde 46000 tonnlli\.toluk ü Alman dusuna ve Rommel'ın takviye kuv- durumun normal olduğunu g'!Sster-

1 
BunlardRn biri Tahranda saklanmak. 

kesesine olukla para aktı. Çok ga. nakliye gemisini batırmıvıardır. \'cUerı aldığı Şimal Afrika limanla· mektedir. ta idi. 
riplir ki ko§e bucaktaki kuçuk • f rına kıırşı 5000 den zıyade çıkış yıı.p. Lıwat'ln ınlitakatı 
'\"W'guncu1uk hAdlsclerı. mikros_ Isveç üstünde ngiliz mışlardır. Hava hUcumlarının çoğu Venezuellôd~ki Vk:hy, 12 (A.A.) - Başvekıl La-
k<>pla bakılıp derhal keşfcd lirken, t 1 • glindUz yapılmıştır. val, Ame-rika lşgtlderı M. Tuek'ü ka-
h ... _,_ · u · · ayyare erı Al ı crAQl<u goz Olliınde ayla"Ca de· Batı ç<)ltlnde 24 saat içındc yapı- mQO Qr bul ctmış \'C kendisi ile uzun bir gl:i-
vam eden pirinç vurgunculuğunu Stokholm, 12 (A.A) - İsveç tan harekat esnasında 127 av uç ğı Lizbon, 12 (A.A.) _ Venezuella'. rl*me yapmıştır 
keşfeden olmadı, bu maksaUa dev- genel kurmayının bir bildiriğine tarafından himaye edilen 130 bombo. dnn donetı 115 Alman tebe:ısı Cabo --------------_. 

Hint Maliye Nazırı !et.in kurduğu bıitiln teşkll{ıt seyir- göre, cumartesi akşDmı 10 kndnr uçağı El Alemeyn'in cenup batısın- de Homes Ispanyol gemisi ile cumar
ci kaldı ve basireti bağlnndı. Bu- İngiliz. uçnğı İsveç b, tı kıyısı Oz.e_ dakl dllşman toplulukla.unu, 75 Kit- tesl günli. buraya gelmişlerdir. Al
nttn mesullyetl acab<ı yok mu? rinde uçmuşlardır. Başka fngll.z u. tyhavk uçağı Eldnba tayyare mcydn.lman ortn clçiı:ıi, gelenlcıl Alrıınnyn ;y<nl Delhl. 12 (A.A.) - Hindıs. 
Çok gariptır ki ~ uliyet lafı hiç çaklnrı da Seanla vılüyetl ile Karls nındaki nakil Vaöıtalarınn hücıım j Harıclye Na?.ıl'lığı namıııa ı;t!lAnıln- tan hükftmetı Maliye :-:azıl'l Slr Je. 
dilimiz.den duşmüyor, fakat as.J krona takım adalan üstlinde uçuş etmiş. 166 Spıtfire \C HuıTtcanc d mışlır. renıı Rıılsman. harp masraflarına alt 
sırası gelince bunun tatbik fmkfı. yapmışlarsa da hava karşı koyma meydan muharebesinin <'ercyan ctU- bazı mali meseleleri görU~mt•k Uıere 
nı bulduğunu goren yoktur. bataryaları faaliyete geçince uzak- ti saha üzerine çıkış yapmışlrudır. ada.'!ı lizcrlndc 87 düşman uı;ağı tab- ı..ondrııya hareket etmiştir. 

Pirincin bu kadar pnhalı olması laşmişlardır. Geoc, 84 Vellıngton, 8 LiberatUr · · 
rip edılmtştir. 1 ·1te en· 1 patatesi arkasındar surüklcdi. Pa- ingilterc üsttinde ve 6 Blenlıclm tayyaremiz, Eldaba ngll r in SpOn)'O 

t t f t d k t 1 1 kl Hayfa'da alarm 
a es, ıya ı serbest bırakılan 'mti- Londra, 12 (A.A.) - Alman u. çevresin e as er op u u arına, mo- E 1 C İ Sİ 
yazlı maddeler arasırda olduğu L çakları bu sabah erken saatlerde törlü taşıtlar ve Blngazl açıkların. Lo:ıdra, 12 (A.A.) Hayfn'da dün ~ 
çin gıda kıymeti pirinçten çok ıız İngiltere doğu kıyısında bir nok- dakl vııpul'lara hücum etmiştir. yeniden nlarm işareti \'crilmlştlr. U· Londra, 12 (A.A.) - Ingilterenln 

Ispan:ra bUylik elçisi Rır Snmuel Ho
are. bugUn Cebelitnrıka gltmıştır. 

olan bu maddenin fly tı ellı ku tayı bombalam~lardır. Alınan ha- tatta ll tüııdC' c;aksavar topları faaliyete geçmiş ,.e 
ruşa, yani resmi pirinç f yatın~ berlere gorc hasar az.dır. I..ondra, 12 (A.A.) Bu ay Malta uçaktan sa\·mışlardır. 

- ~u ylrm lıra, bu Yırmi bes ... 
- Aman, ne s çma, bunların hiç o 

kadar değeri var mı? 
- Belki bir gün olur. Modern resimler 

ıtiç belli olmaz ki ... 
- Ama bunlar pek belit ... 
- Yalvarırım, bir tane alın. Bakın iş. 

te bu hiç de o kadar fena değ ı ... 
Kadın tabloyu ldı \ e bir çek v rdl. 

Sonra şu sozlcrı iltıve etti. 
- Ama da delıylm• Fakat beni 1) lce 

dınleyin, sızı bir daha gormck ıstemwo
rum, asla, anladınız mı" Evıme b:r d;ha 
kabul edilmiyecek ın z Sokakta da yn
: ıma yaklaşın nızı stemtyorurn. Eğer 
beni rahatsız etmekte devam edersen z 
s zi polise veririm. 

Adam salkn bir hoşnutlukla çeki cc. 
bine koydu ve lin uzatarak kadının 
el nl sıktı. 

Bu re m sağda gelen bir ı ıga 
karşı koyarsanız pek fena gozilkmcz. 
dedi. 
Kadın lşitmemi 

lec:U: 
g b şu oz.ler soy-

- Ayagınızdakı aynkkabılar pek ber
bat. ycnls ne ıhtılacınıı var. 

- Ştmd sayenizde yenisi ı alabılecc. 
ğım. 

Bu cevabı verirken de odadan çıktı. 
Kadın, bütün gece, dostlarının ısırıcı 

ve coşkun alaylarıı ı d nlerkcn, hep o 
genç adamı duşi.ındu, lsm ni bıle sorma-

GüMüS ftSKE 
BOYOK HiKAYE 

Vazan: 
Bagl Valpole -4 

mıştı. Hakkında bütun bildlğı, kendi ll
rafı ile de fena bir adam oluşu ve zavallı 
~enç bir kadınla açlıktan yarı ölü bır 

çocuğu keyfine tllb. bulunduruı;u ldı. Ba 
uç insan hakkında mu hay) lJeslnin do. 
gurduğu C\ hn rahatını bozuyordu. A
ci ... mın çaldığı sigara tabakaşını i~dc et
mesi bir bakımdan namuslu bir hare. 
ketti Evet ama geri vermeseydi bir da
ha l\Ils Hcrls'ın yiizilne çıkamıy~cnğını 
elbette anlamıştı. Halbukı Mısin mu
kemmel bir yardım kaynağı okluğu ılk 

bakı ta belli olmuştu. 1 te o çirk n re. 
sımlcrınden bir tane ini de satın ahna
mış mıydı? 

Herhalde. bu adam kımamılc fena 
bır insan oıam .. zdı. Guzel şcylerı bu 
kadar iht rasla seven bir kimse tama
mile kıymetsiz olamaz.. Odaya girer gir. 
mez na ıl doğruca gümüş maskeye yak
ı şm!Ş ve ona sanki bütün ruhlle bak
mıştı! 

Çeyiren: 
Rebia lrglvea 

Kadın, arkada ları arasında, yemek 
ofra ının başında, öteden beriden ko. 

nu(iurken duvGrdaki soluk boya üstün
de asılmış duran o gumüş maskeye ba· 
kıyor, maskeyi der:ln bir tatlılık ~ ~ u. 
mu khkla dc.lu buluyordu. ..su mas
kl'de, bu neşclı, parlak yüzde, o genç a· 
C:amla bir bcnzeyış var.. d •ye düşüm!. 
~ordu. Ama neresinde? .. Soytarının ya
r akları tombul, ağzı gc.nl.ş, dudakları 
kalındı. O genç adamın ise ...•.. 

Ertesı glinlcr, Londrada ışleri için do. 
laşırk~n. ıstem yerck hep gelen geçen
lc>re bl!:kıyc.r, genç adamı aralarında a
raştırıyordu. Onun bütun gördUJ;ü çeh. · 
relerden dah guzel olduğunu o günler 
keşfett . Ama kendini bu kadar oyala
ması elbette güzelliğinden ileri gelmi
;\ ordu. Bu oyalamanın sebebi, genç a
dam•n kendısındcn lyıllk ve yardım is
te.mi§ bubmmasıydı. Mıs Sonyanın ısc 

kime olursa olsun ıv lık etmPge. aliıka 
gösll'rmeğe ama ~kadar ·ddetle ıhtı
yacı vardıl 

Evdckı gümüş maske. gozunc yava§ 
ya,•aş deglşıyor gıbl görünuyordu. Çiz
gllerlnlı1 yuvarlaklığı düzleşiyor, bos 
gozlerlnde ~eni bir ışık beliriyordu Bu 
maske, gerçek, çok gluel biı•ş< yd . 

Adam, ) ine .Ik defalar gibi hiç bek
enıJmcdik biı dakikada geldi. Kadın, bir 
ı;ecc, ti~ atrodan dö ıişlinde, son b r sı 
gara içtikten sonra. yatak odasına çık
maya hazırlandığı bir sırada sokak ka 
pısınııı tokmağı çalındı. Herkes zıle ba: 
sar ve hiç kimse, bir gün bir ar.tikacı 
riiıkkaı.ından satın aldığı ba.ykuş şeklin· 
deki et>ki tokmağı çalmazdı. Bu tokmak 
ses. garip \e güzel adilmın geldlı>•n 
muhakkak olarak anlatıyordu. Hiznıctçl 
kız yatmıştı. Kapıya kendisi gitti. 

Kapıda, 1>crabe.rinde l.>lr genç kadın 

ve bir mınicik çocukla o va.rdı. Hepsı 
birden oturma od~sırıa g rdiler ve çe· 
klngen bir tıı.vırkı ateş yanır.da yer al
dılar. Onları, ateş ~anında. boylc bir 
grup halinde gôrriiigii o dakika, ilk defa 
olıırak bir korku titremesi duydu. Ken. 
alslnin nekadar zayıf \'e nnıkavemetslz 
olduğunu b r defa daha anladı. Onların 
onundc su gibi erim şe benziyordu. Ellı 
:-.aıında)ti kalbının kuçuk çarpıntısı ol-

<.ArkMI 1'&r) 

"' 

arruzlar çetin muharebeler netıce

slndc tayyarelerın yardımı Ue geri 
pUskUrtUlmUştiir. 

Volkof ce-phesind<' cHlşman tan. 
nızlaı ı kım kalmış ve Bol.şcvikleı 

bllytık kayıplara uğı am~la.rdır. 

11 Temmuz. gilnfi Sovyet ha\'& 

kuvvetleri 74 tayyare kaybctmış

lerdır 6 t~yaı emlz kayıptır. 

Sovyet hududu. 12 (AA.) - AL 
man kaynaklarından alınan habe.ı 

!ere göre Almıın ordusu ile mütle· 
fiklerı Jelansk'a kadar Don mecra
srnı lnmeğe mu,•affak olmuşlardır. 

Bu durum. Oskol ıle Aida.r, Darkev 
\'e Kalıt\·a nehıı lerl yukan mecı-ala. 
rı arasında sıkışmış kalıruf olan bil· 
tun Sovyet ku\'Vetlel'ini çok tehlike· 
li bir vaziyete dUşUrmekted1r. 

Şımdl ırnvııŞta yeri b r Rwı a:Jlıh 
daha peyda olnıuftur. Bu, bir rllzgar 
siperi lle t.eelıiz edılnuf ço)ı; muka
\"ım lkı çelik levhadan mürekkep 
keskin bir zavıye şeklinde g"eml ba.. 
şııııı benze) en biçimde ve dilşman 

tanltlarmın atış tesirlerınl azlatab -
len 40 tonluk yenı bir tanktır. 

Helslnkl, 12 (A.A.~ - Fin tebli
ğinde deniyor ki: 

Kareli berzahı. Cephenin batı ke· 
siminde, bonıbıı.ı dıman \·e av uçak. 
lıı.rlyle deSlcklenen düşman dört muh 
telif yerde bir tabur halınde taarruz 
etmiş ve ıkt noktada hatlanmıuı 

girmişse ae bomba toplarımıuıı top· 
çumu;ı; ateşi karşısında çckiimek zo· 
ı unda kalmıştır 

nenizde: JA.rensaari deki cfüşman 
Jnyı bataryal:ırı birçok defalar So· 
rnerlnsaori adasını topa tutmuşlard.r 
Bundan başka dllşman muteaddıt 
deniz l)ırllklcrıyle bu adaya ve cı. 
, arda bulunan deniz vasıtalarınuza 

taarruz etmlştiı . 

Çok acı bir ölüm 
Beyazıtta İstıkamet fırını sahibi 

ve Tek1rdag un fabrikası müstccır 
Mehmet Girı_:in n oglu Vefa lises 
son ınıf talebcı;indcn Cahit Girgin 
h r n:>dauberı muptcifı oldugu ın_ 
safsız. h; talıktnn kurtulamıynrak 
rahmctı r~~ır:ıa1ıa kavuşmuştur 

Cenaze n mı.;ı bugün ık.ndı 

vakti saat 16 da Beyazıt c, mısı de 
kılınarak aılc kabrıstanına oefnc. 
aileccktir. 



Tenis, deniz, atletizm müsabakala
rile at yarışları büyük bir kalabalık 
tarafından merakla takip edildi 

Denizciler bayramı münasebeti- ı zchher, Müzeyyen (Fener) 1 - Güncr 2,6,65 2 - Muzaffer 
le tertip edilen, fakat havanın mu_ Bu müsabakada Fcncrb .. hc;2 b t_ Cirit: 
halefetı yüzünden 1 temmuz tar:-' rinci gelmiş tse de kürekçilt'ri .- y- 1 - Kemal 52,60, 2 - ~1elih 
hinde yapılamıyan büyük deniz ya. nl günde üçüncü defa olarak mü-, 200 metre: 
rı~lc. rı dün l\1oda koyunda intizam sabakaya g rdiklerindcn blrıncılık. 1 - Cezmi 23.3. 2 - Doğan 
içinde yapılmıştır. lerı sayılmamıştır. ı 1500 metre: 

İstanbul Susporları ajanlığı tara. "sxı MÜSABAKASI: 1 - Rt<a Maksut 4,20,7, 2 -

[ından tertip edilen .ve kür~_k:. yüz· ı - Deniz Ticaret mektebi l sel İsm~ıl 
me, yelken olmak üzere bulun su 3 ten Kftzım 8 15 Dısk: 

ı;porları şubelerjni blr arada bu- 2 _ Denız Ticaret l\feklE'bi llsc 1 - Yavru 36,35, 2 - Cevat 
lunduro;n, dünkü müsabakalar çok 3 ten Abdullah Sırık: 
ıeniş bir alaka görmüş ve davet_ DÖRT TEK: 1 - Muhittin 3,50, 2 - Halit 
!ilerin yarışları takip etmesı Jçin Çekiç: 
ahsis edilen Aksu ve Alemdar gc- 1 - Emin, Abdurrahman, Zeki. 1 p k -1 A 

1 ·ı E . - amu og u 24,04, 2 - . 
ııileri tıe motör ve sandallardan on smaı' m'n (To;ksım) S.lO ıaedd n. 
binlerce halk yarışları beyecc.nla 
eyretm'şlerdlr. 

l\'lüsabakalardan alınan neticclc. 
• f sıras:ı~e bildiriyoruz: 
BİR ÇİFTE: 
1 - Petro (Galatasanyl 10,23, 

' - Kemal (T•ksim), 3 - Hüsc. 
;n <B· ykoz). 
YÜZME Y ARIŞL 
l - İbrah;m (Beykoz) 5.18 2-

'"cdat <Beykoz), 3 - Osman (Fın 
tklıspor). 

:BİR CİITE BAYANLAR: 
1 - Nazlı (Galatasaray) :1,40 
2 - Nezihe (Fenerı 

3 - Suzan (Galata:saray) 
SU KAYAGI: 

2 - Reşat, Turgut. Nes ·m, Pet
ro, Sati( Galatasaray) 

3 - Cihat, İbrahim, Hüseyin, 
Yusuf. Muzaffer (Beykoz) 

5 çl.FTE ALAMANALAR: 

1 - Garipçe alamanası 10.8 
2 - Aradoluferıer alamana.sı 

3 - Rumeli fcnf"r alama r. ası 

MüsabakEdan sonra dercrc ka
zananlara Amiral Hü.sni.i Gökdl'niz. 
er tara!ır.dan merasimle mük3fat
ları verilmiştir. 

At yarışları 

Balkan bayrak: 

1 - Recep, Adnan, 
lih (Fcccrbahçe) 

Seza', Me· 

l\tüsabakal &rdan ~onı·a kazanan. 
lara ~;.j;;nlık tarafından madalyalar 
tevzi edilmiştir. 

Dumlupınar p;reye 
gidecek 

Ktzıhy tarafır.dan Yur.anislana 
gönderih:cek olan ~:ardını eşyası

nı P reye gi.ıtürecck olan Dumlupı-

Gü, lcrdenbcri alilka nar vapuru ünümi.izı.lcki perşembe ile bek-
!enen mevsimin iik at yarıcı •. gürü Iim nımızda:i ayrılacaktır. 
ları bugün Vcliefcndi koşu yeri n. Vapura bu seferinde ik. bin ton 
de y c. pılmıştır. Yarışlar kalabalık· gıda maddesi yükletilmektedir 

VA 'i'AN 

~----------------------, Devlet Deniz Yollan ı,ıetme amam 
mldlrllll llbları 

13-7-942-17-7-942 tari
hine kadar m\Jhtelif hatları
mıza kalkacak vapurların 
isimleri ve kalkış gün ve sa
~tıeri ve kalkacakları rıhtımlar 

BARTIN HATTI 

IZ~llT HATTI 

~ıı:;DAN'l"A HA'ITI 

KABABIGA HATl'I 

ı~moz IIATrl 

AYVALm HATTI 

l.tnıir Siir'st 

Salı 4.00. de Aksu, Cuma 4.00 de 
CUmhuriyet Galata rıhtımından. 

Cumartesi 18.00 de Kadeş 
rıhtımından. 

Sirkeci 

- r.,-arı Ahire kadar yapılmıyaca.ktır. 

Pazartesi, Çar~amba ve Cuma 9.50 
de Sus, Cumartesi 14 .00 de ~'larakaz, 
Pazar 9.50 de Sus Galata rıhtımın

dan. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.00 
de Marakaz Galata rıhtımından. ay
rıca Çarşamba 20.00 de Mersin ve 
Cumartesi 20.00 de Antalya Tophane 
rıhtımından. • 
Salı ve Cuma 19.00 da Bartın Top-
hane rıhtımtndan. 

Iş'art Ahire kadar yapılmıyacaktır. 

Çarşamba 12.00 de Bursa, Cumıirte. 
si 12.00 de ~tersin Sirkeci rıhtımın
dan. 

- Pazar 13.00 de lzınir, Per~embe 

13 de Tırhan Galata rıhtımından. 

NOT: Vapur selerleri hakkında her türlü ma\Omat aşa~ıd• 
telefon numar<1lar1 yaztlı acenteJerimtzden öğrenilebilir. 

B.o\Ş ACE:~TTE GALATA Galata rıh~ı Limanlar Um ... ın .A1U-
dlir1Uğü binası altında 42362 

ştrBE ACE!\"TELJGI GALA~,A: Galata rıhtımı Mıntaka Lin13.11 reis-
Jığı binası altında '40135 

ŞUBE ACENTELIGI SIRKECI: Sirkeci, Yolcu salonu 22740 
(7516) 

Hozat Sa. AI. Ko. dan : 
1 A~ağıda nliktıtr ,.e muhamınen bedelleri ve ilk tcminatlarlle 

lhAle ~tin ve ~aatıeri yn7.rlı n1e\·ad ayn ayrı 2490 sayılı kanunun ka
palı zarf ve açık eksiltme hUkUmlcrl daire!'inde ihale edileceğinden 

taHplerln rnczkür günlerde Hozat satın alma. komisyonuna. müra· 
caatlftrı. 

2 Taliplerin ihale .ı:;aatir.den bir saat evv('line kadar kanuni 
tenıınntları teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

3 - Evsaf ve ~artnameler satın alma konlisyonunda f;'Örtilcbllir. 
4 Postadaki gecikmeler kabul edllmez. c72i5> 

Cinsi ihale günü 1 - Hadi (Yüksek Deniz T<ea
t m•kicbl) 8,6, 
2 - Necati <Yüksek Deniz Ti
ıret n1ektebi) 

bir kütle tarafından takip edilmiş. 
tir. • Boyalı şerbetler çogalmış 1 __ 

'!\Ilktarı Tutarı Tenılnatı 

Ki. Gr. LI. Ku. LJ. Ku. 

3 - NAzım. 

!Kt ÇİFTE: 
1 - Fer'\. CclAll, Abdurrahman 

·•aksim) 9,9. 

Birinci koşu: Üç yaşında yerlı 
yarımkan taylara mahsustu. Neti
cede Meneviş birlr.ci, Tiryaki ikin
ci oldu. Ganyan 100, plBse 160. 

!\'levsim sıcakları dolayıs le şeh. Sığır eti 
rin her semtinde ve bilha:-.sa gczin- ı Koyun eti 
ti yerlerinde adetleri artan seyyar Keçi eti 
şerbetçilerin bir takım be.ya ve 

17000 5666 10 424 95 
26000 15165 80 1137 43 
26000 125~5 80 942 43 

2 - Kemal, satı, Vedat (Gala_ 
İkinci koıu: Üç ve d ha yukarı 

yaşta İngiliz at ve kısrak larına 
!lılçlarla şerbtt yapıp sattıklarını 

öğrenen Belediye rcisliğL bu gibile
r in şerbetlerinin sık sık muayere. 
ye tAbi tutulmasınI kaza kayma· 
kamlık1arına bir tam.n1 ile bildir
miştlı. 

:.;aray). mahsustu. Huma Hatun birinci, 
3 - Hilmi, Seyfi, Htzır (Fener) Şenktz ikinci geldi. 
Galatasarayın Reşat, Ali, Hüs- Ganyan 300 kuruş verdi. 
i ekipi müsabaka harici üçüncü Üçür:cil koşu: Üç ve daha yuk&rt 

"-'imiştir.. yaştaki Arap at ve kısraklarına 
5 CİITE MEKTEP FİLİKALARI mahsustu. Ekmekciler Cemiyeti 

zamklı kağıtları fazla
ya mı satıyor? 

1 - Yüksek Den:z Ticaret Mck- Tuna blr:nci, Sevim ikinci oldu. 
bi lise 2 ekipl 10,43. Ganyan 3,25, plase 150 ve 200. 
2 - Yüksek Deniz Ticaret mck. Dördüncü koşu: Üç ve daha yu. 

bi lise 3 ekibi. karı yaştaki İngiliz atları arasıcda 
3 - Yüksek Deniz Ticaret mek- idi. Bir müddet evvel fırıncılar, İa. 

'h' 1 ekib:. Nct;cede Dondi birinci, Özdemir şc müdürlüğüne teslim edecekleri 
!Ki ÇİFTE BAY ANLAR: ıkincı geldi. • ekmek karnelerini, Ekmekçiler ce-
1 - l\.'lclek, Fıtnat, Nezihe (Fe- Ganyan 2,75, pl.fı.sc 125. miycllnden beher adedini yUz on 

·er) 4.58 Beşinci koşu: İki yaşında halis paraya aldıkları zamklı k3ğıtlara 
2 - Berin, Nimet, Nazlı (Ga. kan İng"liz fayları arasında idi. yaplşlırmıya mecbur edilmişlerdi. 

ı~asaray) Destegül b:rinci, Pulat ikincil Söylondlğir.e göre, bu kAğıUar ce. 
DENIZYOLLARI, LiMANLAR geldi. miyete yüz par0ya mal olmakta 

""'İLİKA YARIŞI: Ganyan 100, plilse 100 ve 200 ve cemiyet menfaatire on para kftr 
l - Devlet limanlzrr filikası verdi. ile fırıncılara satılmaktadır. 

10,56 ikili bahiste: İkinci koşu 16, ü- Halbuki, son günlerdf lstanbul 
2 - Dcnizyolları filikı:1sı 11,42 çüncü koşu 7, dördüncü kc.şu 4, börekçiler ve simitçiler cemiyeti ta 
TAHLISİYELER YARIŞI: beşinci koşu 2 lira verdi. ra!ır.dan y0 ptırılan ayni büyüklük 
1 - Anadolu fener tahlisiyesi Çifte bahiste: Huma l.Yatun ve ve evsaftaki zamklı kı\ğıtlar, fırın_ 

11,4 Tuna 11, Dandl ve Destegül 4 lira cılara altmış paraya satılmakta ve 
2 - RumeL Fcn...r tahlisiyesi verd:. bu d· esna( arasında, Ekmekçiler 

l 1,6 D ) cemiyctin:n bu k8ğttların satışında 
Müsabakadan sonra her iki tah· Ünkü tenis maç arı fazla kfir aldığı, ya da ted>rik ve 

)!siye sandalı halk tarafından u- Şehrimizde misafir bulur.an Al_ tabında aldardığı kanaatini yarat-
"!:Un uzun alkışlanan tahlisiye gös. man tenisç'ler!, dün son karşılaş- maktadır. Öğrendiğimize göre, l:x\ .. 
eriler} yapmışlardır. malarını Dağcılık klübü kortların. zı fırıncılar belediyeye müracaat. 

DÖRT TEK BAYANLAR: da yapmışlardır. la bu işin tetkiki temennisinde bu-
l - Nazlı, Nimet, Suzan, Ne- Tek erkeklerde Koh, Egert'i Junmuşlardır. 

vin, Suoa (Galatassran 4,4fi 4--11, 6--2, 6--2, 7-5 kazandı. --------------
2 - Melek, Fıtnat, Nezihe, Mü- Çift erkeklerde Koh, Egert çif· Yüzlerce genç harp 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
SABAH 

'7.SO Progran1 ve '4&at 8.)'·arı; 

'J.S2 "\.til'udUmüzU <,>alı,tıra.lım; 

'1 • .ıo Ajan! haberleri; 1.M Rad_ 
yo Won orkestrası; 8.20 - 8.35 
Evin saati. 

ÖÖLE 
12.30 Progran1 ve aat A~·an; 

1:?.33 Şarkt ve turkWer; 1'?.43 
Ajan-ı haher1t'rl; 13.00 - 13.30 
Peşre,-, ~arkı ,.e saz sen1allerl. 

AKŞAM 

ti, H<isan, Fehmi çiflir.c 1-6, 6-8 
6--0 kazandı. okuluna geçti 

A1üsabakalardan sonra Doktor 
Muhterem tarafından derece kaza. 
nanların mükiı!atları merasimle ve 
rilmiştir. 

:stanbuf ferdi atletizm 
birincilikleri 

(Ba'ı 1 incide) ( :) 
cHer muvaffakıyet ve tekAmUJUn, 

vazife hayatındaki hizme~ ve meeu
llyeti arttıracağınI, dün lA.civert el
bisell lise talebeleri iken, yarın hAkl 
elb:-seli Harbiyeli olacağınızı. ordu 
ve milletin en kuvvetli güven kay_ 
nakları bulunduğunuzu asla unutma-

Atlctizm ajanlığı tarafından ter. yınız. ~tesleğiniz ve vazifeniz TUrk 
tip edilen İstanbul ferdi atletizm yurdunu korumak ve yükseltmek· 
bir'.r.cilikleri dün Fcnerbahçe sta. olduğuna göre, .şerefi kadar ehemmi
dında yapılmıştır. Oldukça kala· yeti de bUyüktUr.> 
balık bir seyirci önünde cereyan Okul komutanı alkı.şlar arasında 

' eden bu müsabakalo.rda alınan · e- biten nutkundan sonra, mezunların 
t;celer şunlardır: 1 birincisi Mehmet Yontar arkada_,Ja_ 

110 mete mftnialı: rı adına mukabele ederek, deruhte 
ı - Faik 16,1, 2 - !\ferih etlikleri vazifenin yilksekJiğinl mUd-
800 metre: rik olduklarını belirtmiş ve törene 
ı - R'cep 2,04,6 2 - Ahmet spn verUmlştır. 
100 metre: Konya, 12 (A.A.) - Kuleli A.skerl 
ı - Cezmi 11,5, 2 - Doğan Lisesinin kuruluşunun 97 net yıldö-

Asker ik iş eri : 
~lkta~ Askerlik Şuhea,lnden: 

A~ağıda isimleri yazıtı subayların 

24 saat zarfında şubemize n1Uraca
atları, etmedikleri takdirde hakla-
rında 1076 sayılı kanunun madde! 
mahsusuna göre muamele yapılaca._ 

ğı Udn ohmur. 
Top. As. Tgm. Hasan oğ. Ali Zi

ya: Ci~987; Top. Astğem. Mustafa oğ. 
lbrahim TUtUncU: 55698; Top. 'Meh. 
met Cavit Narlıca 52801; Top Tğm. 
H. Mazlum oğ. ~tustafa Naili 39158; 
Top. EvUp Sabri oğ. Behçet Unsal: 
42709; Istihkıl.m Tgm. Abbas oğ. 

Lfitrü: 50794; S. 8. 'M. 'M. Hilmi oğ. 
Hasan Tahsin: Kayıt Na. yok. 

••• 
ŞUBEYE DAVET 

Fatih Askerlik ŞubeSinden: 
p_ Teğmen Sal~ı oğlu M. Saim Uz 

(48063). 

VAT AN GAZETESİ 
iLAN FİYATLARI 

Ba'lık 
ı Jnel sayfa 
2 ncl » 
S il.ncil » 
4 llncti » 

DOKTOR 

Kuruş 

730 
600 
400 
150 

GO 

CUd ve Zührevı mütehassısı 
Beyoğlu Suterazt sokak No. 5 
Nil apartıma-:ı. 2 ci kat Tel 4.3734 

HADEME 
ARANIYOR 
l\fatbaamızda. çaJı~hrtlmak il-

zere Jkl hademeye ihtiyaç var· 

dır. AJAkadarların gaze~ze 

müracaat etmMl. 

Abone ücreti 

18.00 Program ,.e saat ft.yan; 
18.0S Radyo dan! orke!ltrası; 

18.:SO Fa<.ııl heyeti; 19.30 l\>leınle

ket s&at A.)-arı \:e ajan haberle_ 
ri; 19.t!J Konu,ma; 19.55 Şarkı 

,.e tUrlcüler: 20.15 Radyo ıaze
tesl; 20.43 Bir marş öğ"renlyo

ruı - lfııftanın n1ar,ı; 21.00 Zira_ 
at ta.k,·lml; 21.10 R'.arr,ık şarkı

lar; 21.30 Konuşma; 21.45 Sen· 
tonJk program (Pi.): z·"?.SO ~fem. 
Jekf't &.&at ıl.yarı, ajanı haberleri 
ve t ılr5;tlar; 22.45 • 2'!.30 Yarın
ki progran1 \e kapanış. 

Yüksek: nümü dUn bUyUk bir törenle kutlan. TürkJye dnhlHnde: 
1 - Güner 1,73, 2 - Alyafkin dı. Mektebl bitiren genç liselilere Senelik 6 aylık 
Üç adım: diplomaları verildi. 1-100 7M 

3 aylık 
400 

ı - SeLm 13,31, 2- Karamelyo Bu mUna.ı:;ebetle mektep mtidUrU Ha.dç meınleketıerde: 
GüJle: bir nutuk söyliyerek mektebin par-
5000 metre: lak hatıralarla dolu olan tarihini senelik 
ı - Mehmet 12,06, 2 - Bülent tekrar Y°'latmış, buna mektepten 2700 
t - Hüseyin 16,20,5, 2 - Ra f 1 birincilikle mezun olan talebe arka-

6 aylık 
a10 

s aylık 
800K. 

Ayhk 
lilOK. 

Aylık 

yoktur 

400 metre: 1 daşl.arı namına ce. vap vermiştir. 
ı - Recep 52 9 2 - Muzaffer Tdrene güzel bir geçit resmi ile 
Uzun: ' ' nihayet verılmiftır. 

Gazeteye gönderilen evJ'ak dere 
edl.Jjln edilmesin tade olunmaz. ZJ

yamdan mes'uliyet kabul edilmez;. 

27.7.942 pazartesi gUnü kapalı zarf 
> 

> 
> 
> 

> 
> 

fUL!VACA 

> 
> 

Soldan sağa: 1 - Bir yemek. 
2 - Kanaat .getirmişse: Başına 

bir harf getirilip de ters çevrilirse 
zamanı ölçen fı.let olur. 3 - Kan
dı; İzabe eyle. 4 - Başına bir 
harf gelirse din! tören olur; c~mi 
ldatı; Yarının yarısı. 5 - Tavır; 

Güzel kokulu bir madde. 6 -
Tersi: beygiri filruht eyle; Ayak. 
7 - Nefer; İlerinin sonu; Is. 8 -
Tersi: elbisemin bir kısmından. 

9 - Akc;ğer; Zorlu koca. 10 -
Kurumlu; Tersi: nezredilir. 11 _ 
Başına bir harf gelirse babasız 
kalmış bir çift olur; VAzıh. J 

Yukarıdan aşağıya: 1 - 'Mu. ı 
ayyen bir sayıya ayırma. 2 - Al. 
tında gizli « hüve• si bulunan; So
nuna bir harf gelirse ad olur. 3 -1 
Bir meyva; Tersi: göçen. 4 -
Tersi: ayrı; Seciye; Tersi: beyan/ 
edatı. 5 - Abidenin ortası; Ge
lecekte. 6 - Balta olma; Sürünün 

1 sonu. 7 - Ekici; Su; Alaturka 
çiklet. 8 - Nefere nazar atfeden. 
9 - Cemi edatı; Sonbahar. 10 _ 
Hakkınd$; Yaya. 11 - Derin acı; 
Evin kısımlarından. 
DÜNKÜ BULMA.CANIN HALLİ 

Soldan sağa: 1 - Beş'ktaş. 2 -
Dama; iade et. 3 - Altes. 4 -
İda; Arılar~. 5 - Rı; iki tane. 6 -
Er:ka; An (ıı t. 7 - Yanar; Le 
iki (iki el). 8 - En'am, Le; Gaf. 
9 - Neşe; Pota. 10 - Ar; Ta; 
Yanak. 11 - Sem; Taas (saat). 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Daire. 

ye; As. 2 - Baldıran; Re. 3 -
Emta; İnan. 4 - Şac; İkamet. 
6 - Sakar; Şat. 6 - Ki; RI; Le. 
7 - Ta; ltale; Ya. 8 - Adilane; 
Pas. 9 - Şi; Antigon. 10 - Re; 
Katar. 11 - All<ı; Nifak. 

BAŞIT RIZA TiYATROSU 
Halide Pl'Jklo beraber 

Harbiye BelvU bahçesi alaturka 
kısmında bu gece 

SAÇLARINDAN UTAN 

S&lılbi ve Nefl"lyat MUdürO 
Ahmet Emin y ALMA.'1 

Vatan Nefrlyat Türk Ltd. ŞU. 
v.aaa Maıtt.e··· 

• oJ • I • W'ı.W 

Kocaeli - Arifiye Köy Enstitüsü 
ve Eğitmen Kursu Satın Alma 

Komisyonundan: 
CJI181 l'tllktarı Fiyatı 

Kilo Kuruş 

Tutarı 

Lira. K. 
nk temlnah 

Lira K. 

Ekmek (Beheri 600 gr. 
tek tip) 
Yemeklik sade yağı 
Zeytin yağı 

192500 
6230 
4000 

10 
220 
130 

19250 00 
13750 00 

5200 00 

1443 70 
1031 25 

390 00 

Yukarıda yazılı Uç kalem yiyecek kapalI zart usuliylc eksiltmeye 
konulmu~tur. 

lhale 20/VII/1942 paı.artesl gUnU saat 10 da Adapazarı Belediye 
binasında t~lanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

HUkOmetçe fiyatları te!>ıblt olunanların bedeli ödenirken kanun! 
bilümum vergi, pul vesair kap, nakliye gibi masraflar ilaveten rnU

teahhide tediye edilecektir. 
lhaleye i'tirak tdeceklcrin kanun! evsafı haiz olmaları ve ge· 

rekli evrakı ibraz ('tmelcrl. 
Not: Şartnamesini görmek ve daha fı:t.zla n1alUmat edinmek iet&.. 

yenlerin Enstitü MUdUrlUğUne mUraca.a.tlarJ. (7312) 

, ____ mml!l!ElllllD!m!l'.amllllllmll'a:!lllml~--' 

·ı·ürkiye iŞ Bankası 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

KEŞ.JDF.LER: 2 Şoba. t. 4 Mayn, S A~ 
JI llr.lncltefrJn tarlbJerJM<ı yapılır 

19-<2 IKRAJUIYELF..111 
1 adet 2000 liralık= 2000,- Ura .o > 100 > = 4000,-
3 > 1000 > = 3000,- > 
2 > 750 > =l!SOO,- > ~ > > = 2SOO.-

3 > 500 > = ı~.- > 200 > > = aooo.-
lO > 250 > = 2500,- > m > 10 > = ıooo,-

Hozat Sa. AI. Komisyonundan: 

> 

• 
~ 

• 

1 - Aşağıda miktar ve muhammen bedelleri ve ilk temlnatlarile 
ihale gün ve saatleri yazılı mevad ayn ayrı 24.90 .sayıh kanunun ka· 
pah zarf ve açık eksiltme lıUlcUmleri daire.sinde ihale edileceğinden 

taliplerin mezk-0.r günlerde Hozat satın alma komi.ı:iyonuna müra
caatları. 

2 - Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar kanuni 
teminatıarile teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

3 - Evsaf ve şartnameler satın alma komisyonunda 
4 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

görülebilir 
<7274> 

Cinsi l\.IJktan Tutarı Teminatı lhale gilnll 

Sığır Eti 
Koyun eti 
Keçi eti 

8500 2833 05 212 48 
13000 7582 90 568 72 
13000 6282 90 471 22 

27.7.942 pazartesi günü açık aksiltm" 
27.7.942 > Kapı 1ı zart 
27.7.942 > > > 

Türkiye Ciimhariyetl 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Ttlrk ııraaı 

Şube ve ajans adedl: 265. 
Zire.! ve ticari her nevi bıuıka muamelelerL 

Para biriktirenlere 28,000 Ura ikram.ixe veriyor. 

Ziraat Bankasında kumb&P&lı ve thbarsıs tasarruf hesaplarJnda 
en az 60 llra.sr bulunanlara eenede 4 def& çekilecek kur'a ile qağı
d&k.i plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. • 

' adet 1,000 llnlık 4,000 Un 
' > 500 > 2,000 > 

' . 
(O • 

250 
100 

• 
• 

1,000 > 
4,000 > 

100 adet tlO Uralık 5,000 lira 

1:ıo > 

1&0 > 
'° 
20 > 

4,800 > 

3.,240 > 

DIKKA T : Heaaplarmdakl paralar bir sene ı,inde 50 liradan ~a .. 
fi dtlfmlyenler;; ikramiye çıktıfl takdirde r., 20 fazla.sile verilec•ktir. 

Kuralar oenede { det&, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQJ, 
11 Bırlncil<Anunda çekllecelttlr. 

·----------------ıııım:;~--


