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Milli Şef, Sivri hisarı Şereflendirdiler 

il\Ulli Şd'imirl~ llaş,·ekllimlz Jla•anoğlan k<iyünde köy!Werlmb: arHrnda 

Denizciliğimiz üvey evlat mı 1 
r ~ 

Denizbank meselesi, memleketin inkişafındaki 

istikrar bakıwindan ibret ve dikkatle tetkik 

edilmeğe layık canlı bir derstir 

Yazan: Abmet Emla YALllA1' 
~ ayısı znten mahdut olanı- -

iiiii1J denlınltılarımızdan bırtnl G b "ı 
kaybcltik. Bu; para ölçUsile fıdl ar 
z maııda <lort mılyon liralık bir 
kıymettir. Bu sava§ günlerindeki 
kıymeti, bundan lkı, uç kat fazla· 
dır. Sonra para gözden çıkarılsa 
bllc yerinin doldurulması bugun 

çölde lf Beaverbrook 
durgunluk var tekrar ~~bine

ye gırıyor pek güç olan bır silfıhtır. 

Amerika hava kuvvet

leri Mısıra yerleşiyor J 
Bu kazc:.du meml"ket evladından 

38 kişiyi kaybettik. Her Türk va
taııd şın vakitsiz ölümü, maddi 
ölçülerle ifade cdilcmıyecek kadar 
ıığır bir ziyandlr. Hele bu vatan-
faşlar, çok ince bllgllcre, çok re- İngilizler bir haftada p I 
tagııtc ihtiyaç gösteren bir ihtısas 6000 esir aldtlar apanm su h mesajı 

Vişi, 21 (A.A.) - Ingiliz baş_ 

\'ekili B. Cuhrchlll'ln Lord Bea

verbrook'a bir nezaret teklif et

tiği söylenmektedir. 

'lıc:slegıne mensup ve yetiştirilme· 1 
lcd için memleket pek çok cm .. k K hirc, 21 (A.A.) - İngiliz ya anmlŞ 
ve külfet vermlese... tebliği: Roma, 21 (A.A.) - Vattka-

Ne çare ki insanlar 1'lsan kaldık· Dün kara hareketleri devri: c n'ın bir sulh mesajı hazırla. 
ça dunyada kaza da bulunacaktır. kolları fnallyctıne l!ıhisar ctm~- makta olduğu hakkında United 
Esk Bahriye Mustcşarı Hüsamct- tir. Bızlm yaptığımız bellibaşlı ha- Press tarafından yayılan haber, 
tin Ülscl'ın evvelki günku sayı· reket Res Fuka tayyare meydan. salahiyeti! Vatikan mahfillerin· 
mızda çıkan mnkalesind. zah et· !arı ilzerinde yapılan geniş ölçüde de tamamlle uydurma tellkkl 

İnönü, çiftçilere 
direktif verdiler 
Sinihisar, 21 (A.A.) - A'llz ,.e ~filli Şef'iınlz ismet lnönü buır;ü.t 

ııaat 10 da kazamızı ':'f'rtflıındlrml-:cler ,.e h!nlerce halk tarafından )a,a 
,·arol .. adaları , e .,ürf'kll ıtlkışlarla kın~ılannw~larrlır. lliikümet bahçe
"'jne inen bÜ) ük mi .. afirlmlz yanlarına kö~· muhtarını n• l'ift\·ilerl kııbul 

buyurarak kendllerlnıll'n kazanın :zirai rlurıınm hakkında izahat aldık. 
tan Mınra köy okullarına temas etmı,1er, ÇO<'uklarını okullara r<>nderlp 
gondennedlklerlnl ,.e kö~ lerılt'n ~'iflt>ler ko.r enı,tltü .. üne talebe gldlı• 

~ltmedlkinl ı .. th:ah buJurmu~lar H: kenılllerlni memnun edici <·e\aı> al· 
mı'!lardır. Bugiinkü dünya hoğu';'rnasında kunetll bir ordu b&Slemek 
zorunda olduturnu:zu bu ltıharla ı:lfttimi:ıln daha çok çalıfma'>ı lbrm 
celdlğlnl ~·~en buna da itimatları olduğunu be~·an bu.) urıırnk ),') da
kikalık bir tel akkurtan ~onra ;) ine halkın co'lkun te:ıahüratı ara..,ında 

Çifteler köy t"n .. tıtilı.üne müt.eHı<·dhen kazamız dan &) rılmı41lardır. Milli ~erimir a .. ıı 'Iiirk kit~Jü kaclınlarile g::..rUşüyor 

1 Radyo gazetemize göre askeri vaziyet -~..-..~......-~ ..... --.-.....-.... ~.....-"'t 

Don muharebesi biferse ... 
1 

Montrö zaferi 1 
Almanların leh va aleyhine 

1
> Türk birliği, hudutlarımızda J 

olabilecek noktalar J olduğu gibi boğazlarda da 1 
Ankara, 21 (Radyo Gazetesl)-ı 4 - Harekat Ort~erka !nHkal ) sulhün nöbetçisidir J 

t D S Ankara, ;!J (Radyo Gazetesi) 1 llilnılzı umanlar elbette inkisara 
Geli?n ha~rlerden anla:;ıldığına etliği takdirde Almanya yalr.ız J ! 
gore ~ark cephesinde cenup a on 1 ov) et Rusyayı değıl müttefikle. 1 meydan muharebesir.ln blr lkl gh· ı rı de mühim petrol kaynakların· - )\fontrıi ınııkan•lpsinln ıa .. dikl uğrı~acaklardır.» 
ne kadar biteceği tahmin edllmck- dan mahrum cdccektır. ! .. ıra .. ında Millı sef'ln ı;fö·leıllği bir 1 811 sfüden "oora altı yıl ı.:-eçtı. J 
tcdl·r. riimle,,·ı D'urıırı'a tek.'.arlı.\alrm, Hiiliin di_irı~·anın ı:österdlği \llZi· 5 - Kttfkasyadan gelf'n Alman ... 

Bu tı:kdırde Almı:ın ordularınm k ı ı i d · ı ı ı Milli Sef: «llııkukan hniazlara ~et mllhıırıdıır. Detl~mlpn tf'k ı 
UV\'et er ~kcn er.ycc "" gP me· • ı;e~ polltıknmır.ılır ' 'e dun nf' idi· 

ne şekilde hareket edeceği hak. ı<e mtıvaffak oldug-tı takdirde Rom haklın oldu"umuz 1.amun 1H"'nel· 
ı;; "' • 'e bıııtlin de odur, ~ann da Ö)le J 

kında tahminler ileri süri.ılmektc· mel ordu~ıle b!rle5incc Almıınva 1 milel ııl.\ a"ettr. Gulh<'.ii hlr 'ol ta . ıı 
• J • kalıu·aktır. Dalma açık hlr po -

dlr, buna göre: Akdenizdc ele hakim bir \'aziyet kip Ptnıf'kten 1\~ rılnıı;nwağıı. 81· tıka takill f'ılen Tıırk milleti a7.lz 
1 - İkıye ayrılmı~ nlan Sovyet alacaktır 

· zlnı bıı ı.l~·a"Oetintlzi hoı:ı giirenler .'lilli ~d'lnin etrafında tam bir J. 
ordularının her ıkisı üzerinde ne-

Bu harekatın mahzurları da ile- hlı;lmle lıerıılıer ('alı':'maktan l!lltl- birlik hallnıledir. Bu birlik Tlirk 
tice almak, k 

ri sürülme ledir. ltadt. edf'(·ı>klerıllr. lllLim bu siya- hudutlarında olduğı1 gibi hoğaz_ J 
2 - Yalnız ş·maldc az kalan 1 Al t k b 314 u" setfrıı a• rı bir .. i.va .. ct taklıı ı>t_ laııla do ulhun nob<'t.çl.,idir. 

Sovyet ordularını lmhs etmek. - manya a r en J 

şimalde bırakılmıs pek yıpra.r.ına. I 
3 - Büyük Sovyet orduları ~- ~ ~~~._......~~.....-.-~~..._._.""' 

karşısında müdafaada kalarak K ar yan Sovyet ordularlle 943 sene· 
kasyaya çekllrnl§ So\•yct orduları sinde boy ölçüşmek zorunda ka· 
f\Zerinde netice aramak. lacaktır 

_J<.afkaF}.'.a ı~ııll tamamlandı 1 2 - U•rbin Yak111~arka ıntlkali 
takdirde hasıl ol•c•k nctıccler de an ~lf blr sana;; 
şöyle hulasa edilmektedir: ya yayılmış olccek \'c idare ve in. 

ı _ Ruslar zengin petrol kay- :z.ıbat çin kuv\'et ayırmak meebu· 
naklarır.dan mahrum cd lccek, rlyctlnde kalarak zayıf bir vazl-

2 - Karadenlzde Rus donan. yete düşecektir. 
ması barınamıyacağınd 11 bu de· 3 - Z?man dalma mUttcflkle
nlz Almanların hfıkimlyeline gire· rln lehinde çalı~tıfıında11 Alman. 
rek cenup ordularının ikmali bu ya 942 s€nesiııl de düşmanlcrına 
denizden yapılabilecektir kazandırmış olacaktır. 

3 - Almanya lk 'nci cephe leh- 4 - Alman ordularının ikmal 
llkesinl tamamile degilse de uzun ·~i de anavatandan yipılmakta· 
bir zaman için silkip atacoktır. dır. 

(Şark <"epheı;lne alt ajaM hab erleri üçiin<'il ~'J,Jfamızdadır.) 

Heyetimiz şerefine tertip edilen 
kabul resmi dostane ve samimi oldu 

.... 
• 'ı ~ ... 

tlğl gibi, hele denizaltılarda kaza bir taarruz olmuştur. Tam isabet· edilmektedir. Böyle bir mesaj 
lhtimalı çok fozladır, en ufak bir !er keyGiedllmiş, yangınlar çıkar- ne hazırlanmıştır ne de hazır· Berlın, 21 (A.A.) - Almanya 1 Orta elçi Dr. Schmldt lrad ettiği 
ı;ebep muvazeneyi bol.3rsa. en kü. tılmış ve yerde takriben 30 uçak lanmak Uzeredlr. Hş.riclye Nazırlıgı basın dairesi kısa ve samimi demeçte Türk he. 
çük bir ihmal gösterlJlrse derhal hasua uğratılmıştır. Savaş esna.

1 
şefi orta elc:i Dr. Schınldt bugün, yetı reisi mebus Necmettln Sadak 

korkunç bir kaza çıkobllır. sında bir İtalyan av uçağı düşü. Belçika kralrn IR bir ) Alman~·ayı ziyaret ede Türk ba· ile Türk !\Jatbuit Umum l\IüdUrü 
Koza dedığlmlz şeyde bozan rülmüş ve daha başka uçaklar hn· og"lu Oldu ) sını başyazıı.rlarllc Türk Matbuat Selim S:ırperl ve Türk gazetecilc· 

menhus tesadUflcrın aleyhimize sara uğratılmıştır. Umum Müdiirü Selim S :rper şc. rinı seh\mlamış, istihsal merkezlc-
:ılıırak birleşmesi gıbi bir amil Av uçakları himayesinde düş- Berlln, 21 CA.A.) - BrUk- refine b ir kabul resmı vcrm'ştlr. rile harp sahalarına yapacakları 

.. 
vardır. baznn da dikkat, itina ve man mavunalarına Sidi Barrıını .selden bildiriliyor: Kabul resmi yabancı baı;ın klii. ~eyııhatln verimli olmasını temcn-
lhtlyotlo önüne geçilm Si müm- doğu şimalinde hareket sahasl bli· Belçika kralı UçUncll Leo_ bünde verilmi~. Devlet müste:ıarı 1 nl elmi~tir. 
klin noksanların ve ihmallerin le· yük av uçaklarımız ts.rafından mu pold'un ze\·ceslnin 18 tf'mmuz W~ermann, Al~anya matbuat şefi 1 Heyet relc:i Necmettin Sadak ve 

_.,,.. 
~imdi 1\llhallo\'IÇ kumanda~ında çarpışan Vugo ·ıav askerleri 

c;iri hakimdir. vaffaklyctlc hücum edilmiş ve gUnU bir erkek evllt dünyaya mumesslll sıfııtıle 1\ıl Suender 
ti "'d.""' b gU ı . · 

0 

j Mı:tbuat Umum 'Müdürü Seli Denlzaltıcılıktakı kazaların bü- bunlar tutuşturulmuştur. Orta bü· ge 1 1t» u n resmen tebl !' mann, rczaret müşavirlerı Dr. m 
tün biitüne onur.e geçmek müm· ~'iiklükte bomba uçaklarımız mu- tdilmlştrr J Brauwe:ler !le Almanya matbuitl Sarper, A1man .arkadaşlarının Amerikada--1 Mi ha i 1 ovi ç 

kazanç vergisi. Kuvvetleri 
kün olmadıgı; en llerı gitmiş do· 

1 
harebc çevresinde uçaklara ve a. Çocuğa A1exandre-Emmanu· ~ervısinden 1\f. Fischer \'e TUrkl· kend lerl için hazırladıkları kabul 

ı:anmalorda vakit vakit denizaltı 1 rabalara hUcum elm•ş!cr, infilak. el • Henry_Albert - Marlc-Leo ye büyük elçillğl crkfını, Alman resminden dolayı samimi sözlerle 
kazalarına tesadüf edllmesllc sa. lar ve yargınlar çıkartmışlardır. pold ismi "erllmı~tlr. basını i1eri gelenleri hıızır bulun. cevop vermişler ve teşekkürlerini 
bHtir. ~~~(~~'~~-•n_ı_~_.a_._~_._~_·_L_4~~-l~*~§~·~~~~~~~~~~~~~~~~m~u!~~a~r~dı~ bild~m~lcrdir. 

Bununla beraber her kaza kar
şısında bir mılletln tetkik etmesi 
Hizım gelen esaslı bir nokta var
dır: Acab"' ortalıkla kaza. noksan 
ve hata yaratmak lstldsdını göstc. 
ren, fakat ıashlhi mi.imkün olan 
bir takım ıslcr yok mu! 

Elemle itiraf etmek lazımdır ki 
denizci! k sahasında ihtiyaca ve 1 
ideale ~ykırı ve tashihe muht .. ç 
bir takım ı tıdatlar vardır Bm l:ı-

(Del'Bmı: Sa. 3, Sü. 5; de) ( •• ) 

Romanyadan sellüloz 
va madeni yağlar 

getirilecek 
Ankara, 21 (1'clcfoııla) - Bir 

kaı: ırfiııdenbcrl ı:ehrlınlzdc bulu
nan noıııaıı_\·alı hir tic11ret heyeti, 
o lal.adar ınal•ıııııl:ırı .111Lla tl'mas· 
tarda hulıııııııakta \'C yeni bir ti· 
<'arct ım·l. n rıe..,lnln esasları te:.-
blt Pdllnıe,.ı .... ıı. Oğrendiğlnılze 

gôrr., imzıılunnı•ak olan hu ınıılm. 
\de ile \r.rC<.'eğlınJz pamuk \e dl· 
ğer madtlelcrc mukabil Uonıaıı

~ıtdaıı klilllyetll nılktarıla kağıt 

N1nayllnln ham ıuaddclcrlmlen 

olan ı;611Uloz wı ayrıca nı.ıt.denı I 
yağb.r getlrtlleccktir. '-._._, ______ ) ı 

Ankara yüksek tahsil gençliği geçit resminde 

n~~ .. 19 kamptnrını hiHren Ankara nt.;;a 'Tatııut c;e ıı•ı ... •- .._ 
, . n~· "" nın ...... ıurk aıııwna c;ıelenk ko.) duktan MWra ~~it rMml yaphklamt1 y&nnlfJtık. 

} ukarıdakl rcsıınlcr gerlt resmi yapan talebeyi ,e onları eelimll7a;: l'edek Saba7 okalu komutaaa Alba)' Alt Raa Gürcan'ı g&teriyer. 

Vergi nisbeti 
yüzde doksan 

Uçaklarla günde ya· 
rım milyon a~ker nakli 

düşünülüyor 

1 

Koniçayı 

zaptettiler 

Almanlar Generale 
karşı büyük miktarda 

asker gönderdi 
\'nşlngton, 21 (A.A.) - Mü. Londra, 21 (A.A.) - Afton Bladct 

1 me~slller meclisi 6 mılyar dolarlık gazetesl•~in Berlin muhabir[, Mihal
yenl \'arldat temin edecek vergi- 1 lovıç kuvvetlerinin faaliyetlerine son 
ler h: kkı. daki kar un projcsını 21 
muh~Lrc kıı.r~ı 392 reyle kabul ct· ı vcrmelc tçin Almanların bUy~ m~t-
nıi;;tlr. Proje şimdi ayan m~cltsi- tarda asker ı;;-önderdlklcrlnı blldır-
ııe gönderilnıiştir. I mektedlr. 

l\Iiimcsslller ınccFs· şirketlerin Londra. 21 ( A.A.) - Moskovn racı. 
fe\•kaHlde kaza11~·l2rıııdan yüzde yosu. diln şu Yugoslav tebliğini ııeş-
!10 nisbctlncle \·ergi alınması hak. retmiştir: 

kındakı maddeyi son dakikada ka· ,,lllıallo\ iç kun etıerı Konlt:ıa 
bul ctmıştır. Buna mukt bil rad ~elırinl 7aptettiler 
verg sinin ~ üzde 45 ten 40 a indi· 
rii:ncsi hakkındaki teklif 160 re. 
ye karşı 180 reyle reddedilmiştir. 

Yeni kar.unun, şirketlerin ka. 
zançlarındıın en aşağı 2 mılyar 400 
milyon. d ger mükclleflerın ka· 
zançlarından da 3 milyar dolardıın 
fazla. varidat temın edeceği tahmin 
edilmektedir. 

Saraybosnanın cenup batısında 

Mtha.llo\·ıç kuvveUerı Konitza şehri. 

nl almışlardır. Burada elde edilen ga
nalnl arasında 25 lok:ırnot:if vardır. 

20 kilometrf'llk flme.ı.cilfer yolu tah 
rip cdilmışttr. 

Şehrin gençleri ba- kuV\16llert k&· 
tı!ını.~rdır. 



. .. 

Şehir 
Haberleri 
Devlet konseryatu
arı talebeleri gitti 

Y A'.l'A H 

:::=:t=6=: DENiZCi GOZOYLE ===:'=:::: 
lskenderiyede yatan 
Fransız gemileri 

Kurmak-.yıkmak 

Fatihin düşündüğü top Maarif Veki.limizDevlet Fransa, bugünkü yanh~ların azabını yarin çekme-
operasını tıyotro mev • • 

B ay .'.\luvaffak :ueoomencloğ

lu'nu taoıma»am, hem de l)i 

tanımasam, onu11 Maarif Vekili hu_ 
zurunda yııpılan toplır.ııt.ıda anlattı

ğı ~u nlııya gilç lnanırdını: 
Bay ~luvaffak bir gün Be<kn 

Terblye5l l'mum :\flldürünUn ya
nında hulunuyormut. Bu sırada :O-i· 
(lll ~dl bir tallnıatnanıe geUrmlş 

\'C umunı müdürle şet aruıoda ta. 
Hmat11ame Uurlne prUtWttrken 
Bay l\lu' affa.k bir maddeye ctlllka t 
edcttk Umum Mtidtlre: • Bu m.dde 
klliplMI ~ ıka.rı> demi~. URMm Mil· 
dür: «Renim Jstedltlm de ba» r .. 
'l'abınr ,·ermı,. 

Yazan: Ziya laklr siminde şehrimize ğe mecbur kalmıyacak surette hareket etmehdır 
göndermeği vadetti yazan : Blıaaettla OL 11 L 

- U - ııtsında aş.ırmışlnr, douakaln1ı~ar. 
.s.r.cak gemJerlmızdcn beş on gui· dı. 
le atılabndl. Bunlarla da düşman - 21 Nlsan -
donanması üzerinde buyuk bır te- Muhasara baı;ladıtı gündenberl, 
ir husule gctlrtlcmed!... Şlmd· va.kit vakit Bızansılıları heyecan· 
•Wen öy~ bir top istiyorum ki, !ara dll~üren bir Umltlcrl vardı. 

hem dü~on gcmllerıni batırablL (Latin) {ılemlnln, mukaddes bel· 
sln, hem de, Cenevizlilere, hıçbir deye muthıka yardım edeceğine 
zarar vermesin. kani bulunuyorlar •. Gözlerini sık 
Dedı. sık Mnrmaranın cngifl ufuklarına 

Huzurda buluna lar. derhal çcvırcrck, oradan gelecek imdat 
muuıkcrt>yc g;riştıler. Ve netıcc· kuvvetini bekliyorlardı. 

de: Ayın 21 inci lbazı tarihçilere 
_ Olamaz, pııdısnhım ... Lama- göre, 20 ncl] günil sabahı yine 

na atılacak gülleler, Galata suru•· meyus gozlerini boş ufuklarda 
rını da tahrip edebil r. g zdirer.lcr, birdenbire titrediler. 

Dıye cevap verdiler. Çünkü, Akdeniz bogaz1 istlkamc. 
Bu cevap, (Fatih) ı tatm.n et. tinde, beş beyaz noktanın belirdi. 

mcdı. Zlhn.ndc tasarlıı.dıgı planı, ğ~ni görmüştülcr. 

şo~·lccc ızah etti: Bu beyaz noktalar gittikçe yak· 
- Ben oylc blr top di.ışünuyo. !aşıyordu. Ve bunların, - o devrin 

ı um ki . bunun mermi , havaya. en cc im harp gemileri olan • beş 
fırlayacak .. ve sonra oradan 5fıkü· parça kalyon olckıkJıırı anl1ı;tlı. 
1i bir n şle doğruca limanın içine yordu. 
aiJı;crek, tesadüf ettiği di.işman gc· Bu havadis, bülun B zans kale· 
ınllcrlnl pıırçal .. yı:cak. si içinde, yıldırım süratile ııayi ol· 

Fatih. tfts3vvur ettigı bu topun du. Ve derhel deniz larafındaki 

derhal resmınl de ç zdı. Toptan surların üzeri, her sınıfa mensup 
:Cır! yacak mermının, havada kate. insanların doldu. 
aeceği mesafe ile, gıdlş lstıkame. Gemiler ) aklaştıkça, halkın hc
t • dcg ştlrerek dilşüş vaziyetine yecan ve mcserrcti artıyor .. bütün 
dair hesaplara girl~L kiliselerde, şükran çanları çalını. 

(Fatıh) in verdl~i bu iz hat, yordu. 
dun) a topçuluk ülcmlııdc bUyuk Hayrete şaya11 olan cıhet §Ura· 
b r nkılap dosuru)ordu. Ve iık sidır ki, şu anda bile Bizanslıların 
defa olarak (obüs) den.len top (fırkacılık) damarları k&barmı~-
• cat edili:. ordu. tr ... Gürlerden beri muhasaranın 

l\'Ilihcndlsler ve ustalar, büyuk korku ve ıstıraplarUe akıllarını 
biı· dikkatle pad ş hı dınlcdller. kaçırmış olan bu insanlar aras1n. 
Onun, bu harikulade buhı'jtına da, bazıları ortaya aulmıslardı. 
ho.~ret ve takdirle mukabele gös· (Lllin killsesı) ne tarartar oıan 
terdilcr. Ertesi gün derbııl ı:;e baş- bu ııdamlar, 
l dılar. Bir gün zarfında. kalıpla. - İste .• gördüntiı mü?.. Bize 
rmı yaptılar. İki top dokmeyc mu· bu gemileri gönderen, ÇPapa) dır. 
v:ıffak oldular. Ve h~ şuphe yok ki bu, bize ge. 

İki b:ıftadanbcrl ~ehrlmizdc bu
lunan ve halkımıza hakiki sanatın 
tadını lattırnn Devlet Konservııtu· 
arı trıl~bclerl dün sabııhki ekspres· 
le Ankarayn dönmüıılerdlr. Mek. 
tep müdürü ile mezunlar uchri .. 
mizde kalmısıardır. 

Haber a.ldığın1ıza göre, İstan-
bulda bulunmak~ <ıl&n Maarif 
Vekili, alakalılar tarafmdan yapı· 
lan ricayı kabulle Devlet operaEı. 
111 önümüzdclh tıynlro mevsı. 
minde İstanbula gündermek vaa
dinde bulunmuştur. 

Şimdiye kadar 7000 
ton kömiir verildi 

Etlnbankın kok ve maden kö· 
mürU satış şubesi faaliyt~Unc mun 
tnzam bir surette devam etmek. 
tedır. Galatada Kozlu hanında ve 
Kadıköyünde açılan daAıtma biiro. 
larına y<pılan müracaatlar hergün 
artmakta ve müracaatçılar, imkan 
lar nlsbetlnde gösterilen kolaylık· 

larla karşılasmaktadır. 
Öğrendlglmize göre, dün akşa· 

ma kad:ır merke.zlc şubelere yatı. 
rılan beyannamelerin yekünu on 
bini geçmiştir. Bunlardan çoğu. 

nun bedelleri alınarak ordinoları 
\'erilmlştlr. Bu ordinolarla düne 
kadar verilen maden ve kok kö· 
murünün miktarı yedi küsur bin 
tona baliğ olmuşlur. Alakadarlar. 
va•andaşlardan bazıların•n hnk:kt 
ihtiyaçlarından fazla kömür al· 
mnk istediklerinden şikayet etmek. 
te ve bu gibllerln beyannamcle. 
rindekl miktarlardan tenziliıt yap· 
mak mecburlyctiı'ıde kaldıklarını 
sôylemektedlrler. 

Karaborsada pirinç 
130 a çıktı 

Dökulen top. süraUc Galata sa. lccek olan imdat kmrvetlnln piş· 
h!hnc nakledildi. Şimdi (Sı:ılıpaza· tnrlnrıdır ..• Artık bundan sonra, 
ı ı) dedlğ.mlı sahllın UzerındelU bütün LlıtJn mllletleri, sağanaktı 
küçük tepeye [hcrh ide, (Cihan- bir yağmur gıbl burııy@ yaiacak-
t ) lslnin bulu dulu yerel tır. Kara borsacıların kara. ellerin· 

g r ı-ct~r~dı· Dl b ~ 1 d den blr türlü kurtulamıyan pirinç ser ~,,, · ye agırıyor ar ı. . 
1 Fat h, eserinin lk tecrubesini • fıyatları, sarf yatı.n artımı nlsbe· 

f (Rum kilisesi) taraftarları da. tinde yükselmf!;tır. Bu yOk elmc 
bizzat yaptı. Topun ağzını 1manın1 - Papa, bu imdadı gönderme- dolay.ısile !iyatl~rını arttırnmıyan 
uıcrlndekı hava bo lu~una çcvırt. b d çu k- k"..ı" 

ye mcc ur ur. n u mu -..es lokanta ve aşçılar pilav porsiyon-
u. Topu ntc~lcttf. ··..ı 1 belde elden gidecek olursa sıra, tarını azaltrnı" ve' dolma cesamet· 

Mermi, havayn fırladı B.r muu· 1 ktl B d BI l "' Romaya ge ece r. ura a uıns lerinı küçllltmüc:lerdlr. Pirinç dün det yükseldikten so!ı.ra, Umanın t 1 TU •• 1 Ron " ' 
1 kar alını av aya.n ra. er, ıa kara borsada 125 • 130 kuruş ara 

aurgun suları Uzer ne şiddet e su· kalesinin kar.,ısında nortınrnek • 
k h ı k ld ~ ' " sında satılmıştır. !:ut edere avaya su ar a 1r- içm ge<:lkmlyeceklerdlr 

dı •.. Muvaffııklyet tamdı. Dl k b 1 dl 1 LA Sarmısa"'ga da ne oldu? 
Fatih. ıkinel mermi;) ı bosa at. ye mu n. e c c yor ar.. · 

k t dl D h l dahtl tinlerin ve Latin taraftarlarının 
tırma s eme . er a en . 
tanzim etti Obüs, tekrar gürledi. his~ettlklerl gururu, k:rmak lstı· 
Gayet yükseğe fırlayan mcrmı, yor ardı. 
bu defa llmand ki dusm n gemile· Bizanslılar; bu meserret heze· 
rtnden blrlnt Uzer ne öyle bir şid· ya.r.ı içinde böylece çırpınıp du. 
detle indi k , geminin güvertesi 1 rurlarken, Türk ordusu Jdarar. 
deh~ct .. bir çatırdı ııe parçalandı. gAhlarında da gelen gemilere kar· 
Tekne. derhal yana ;) attı. Batma., şı derh 1 bir alAka uyanmıştı. Bun 
)a ba Jadı ... Kahraman Turh bah. ların, bir imdat kuvveti olduğu 
r yelllcrlnin arkasından kol salla- anlaşılmıştı. 
yan terbiyesiz Bizanslılar, tepele·! (Fatih), çadırının önüne çıkıp 
rıne nen bu umulm z darbe kar_., bu gemiler! bir müddet temap et· 

tikten sonra derhal kararını vcr-

l)A\ ll)A\' ~ dl. Amini Suleyınan Reıse: 
1 - Bu gemiler, behemehal ya 

- ~ ele geçirilecek .. ve yahut batırıla 
. il'\ h~' ~L ,.~ caktır. • llJ ~l f; A Diye, haber gönderdi. 

Hava, sakindi. Gayet hıtfif bir 

Yelken gemisine 

avdet 

cenup rlızgarı esiyordu. Beş dii5· 
man kalyonu, gaye hafif bir 
seyr le, Marmaraııın durgun su· 
ları uzcrınde kayıyordu. 

(AtkMı VW) 

Günlerdenbcri 25 - 30 kuruı; a· 
rasında satılan ss.rmısak iki gün 
içinde 60 • 65 ıe fırladı. Alakahla· 
rıll söylediklerine göre, Adııpazar, 
Kıaracabey, Teklrdağı. Konya ve 
Konya Ereğllsl gibi bol sarmısak 
yeti§tiren mıntakalarda bu yıl 
ekim hem az yapıtmış hem de kış
tan biraz zarar görmüştür. Mev
sim itibarile cacık ve saire gibi 
yemeklerle çokça harcanması ve 
bilhassa sucuklarla pastırma çim· 
lcrindc kuJlanılan sarmısakların 
aldkalılar tarafından dalma bu ay. 
tarda alınması fiyatların yi.i:t:ck yüz 
artmasına ba~lıca ~bep olmuştur. 

Kartal ve Bostanclda 
kömür bayJtitf 

Pcndlkle Kadıköy arasındaki 

köylerde oturan halk tarafından 

i.zhar olunan arzu uzcrıne, Etibank 
Kömür Salış şubesı. Karla! ve 
Bostancıda birer komür baylllğt 
teşkili kararını \'ermi~r. 

R .ngilizkrin 'llobruk'u elle. 
U rinden kaçırdıktan sonra 

İskenderiyedi?kt deniz üssünde 
tan1 bi.r emniyet içinde kalamı· 
yacağını geçen yazılarımı.zdan 

birınde bütün çıplakbgtle belirt
miştik. Zaman geçtikçe bu dil· 
şüncemizi haklı gösteren emnre. 
Jcr çoğalıyor. İkinci ·ve daha kuv 
vctll bir Alman taarruzunun 
maksada varması ihtimali, İngll· 
terede gllUkçc artcn bir eqdl. 
~ uyandırıyor. İskenderlyedeki 
Fransız gemilerinin İngiliz hal· 
kının sinirlerinde tilreyl ler ya. 
pan bir gerginlik doğurdugu~ 
görmek\cyiz. 

tnı;ılizlerln alakası, her~eyden 
ı;iyadc denizlerdeki kuvvetler 
üzerınde toplan.maktadır. Kara 
hareketlerindeki zararları üç beş 
.vropagandalı kelimelerin arka.· 
sında saklamaga muvaffak ul. 
dukları halde denizlere alt kU· 
çük bir meselenin hcyeca:ılarıle 

bütün İoglltcre asabi çalkanma.. 
lar içinde yuvarlanıyor. 

fskenderiyedckl Fransız filo
su bunun en canlı misalidir. Esas 
itibarllc İngiliz donanması kar
şısında bir kıymet l!adc etmeyen 
bir kuvvet olmakla ~raber İn· 
gıltere bu kuvvetin yarın için 
Almanların ~.rıc bırakılmasını 

hazıMdcmlyor. 

Ö 
skenderlycnin durgun su. 
tarı üzerinde uzun zaman• 

danberi heyecansız bir tembel
likle uyuyup duran bu ~lo, bir 
ağır zırhlr, Beş kruv<ızör ve bir 
tayyare gemisinden ibareıtlr. ve 
İngiliz askert ve deniz kuvveUe· 
rlnin daimi kontrolü altındadır. 

İngiliz kara kuvvetleri yeni bir 
gcrı çekilme karşısındıı. kaldığı 
takdirde in iliz Amlrallı ının 

Fransız filosunu buradan uzak. 
laştırınak için lbım o1nn tedbir· 
leri alacağını tabii görmek icap 

eder. 1 
Amerikanın Vışl ile dostluğu. 

nu devam eltirmek hususundaki 1 
cmelleriııe rağmen Vlşt hilk(ıme· ı 
ti, Fransız gemileri hakkında A. 
mcrikanın yaptığı teklifleri ka· 
bul etmlyerck kendi görüşünde 
ısrar ediyor. Bu öyle bir ısrar ki 1 
dayanacak teyit kuvveti yoktur, 
siyasi b!r iddia mahiyetini aşu. 

maz. Bütün dilnyanın karıştığı 
zamanlarda devleUerarası huku· 
ku olarak ortaya konmu§ olan 
kaideler hükümsilz, ınüeyyldcslz 
kalır, bugün de herşeyin kuvve. 
te bajtı olduğu bir ıihnlyetin 
hüküm sürdügü bir devirde ya· 
şayoruz. 

D enidertn harp zama.ııla. 

rında larafsıı: devletler 

bayrağını ta3ıya.n g-emilerc ser· 
best olduiu, devletler hukuku. 
nun çerçevelediği ka!deler ara· 
sındadır. Fakat buna ragınen 

hergün tarafsız bir devletl.n bay. 
rağıoı t~ıyan birçok gemlJerin 
batırıldığını görüyoruz. Protes· 
tola.r, ileri sürülen nıızar!ycler, 
harbeden devletler üzerinde bir 
tesir yapmıyor. Herkes vak'anın 
diğer tarafta.n yapıldığını bildir. 

:mtkle mes'u•iyeti üzerinden at· 
mak lıtiyor. :Mua.hedcler. siyası 
bağhlıklar bile faydasını göster
miyor. 

Devletler hukukunun bUtUn 
kaldelulnl, esaslarmı boı&nlar, 
kendi l§lerine yarayan meselele· 
rı. yine bu kaidelere dsyanarak 
müdafaadan çekinmiyorlar, iş. 
lerlne ıeldtkçe mütalAalarını, 

dU1Uncelerlnl, bu .zaviyeden :rü· 
rUtüyorlar. 

Dünya nizamının tamamlle 
bozulduiu bu zamanda bir dev
let tarafsızlıjını, hukukunu bile 
ancak keneli kuvvetine cüvene· 
rek koruyabiliyor. 

1 skenderlyedekl l'rangız :e 
milerini, İskenderlyenln 

t<?rki du~ünüldügü z<ıman orada 
bırııkar.ıık d;ğer tarafın faydalan. 
masına fırsat vcrıncğl dil'}ünmck 
ve kabul etmek safltk olur. Bu 
gemiler tahrip edlJse bile demir 
kısımlarından diğer tarafın harp 
malzemesi imalinde istifade ede· 
ccğlni de unutmamak lazımdır. 

Biz öyle zannediyoruz ki İngi. 
liz Amlr::llıgı bu gcınllcri zorla 
lsted'ğl yere ı:ötU~cektlr. Bu 
hususta Fransız Amir-allıgının 

muvafakatini temin çareleri bel· 

ki arınacaktır. Ve belki bu kuv. 

vetin (Dogol) tarafına geçmesi 

imkanları da gözönünde tutula· 
caktır. ~unu kitaba uydurmak 

için du~i.mülen her çareye de 

baı;vurulacaiını kabul ederiz. 

Butün bunlar müessir olmazsa 
İnglltz AmlraUıjr askerliı;in ve 
denizciliğin zaruri göreceli her 
tedbiri yaparak bu ıemHcrln ken 
di düşmanının eline geçmeme ı 
lçl0 ç&Jı~makt.a ı;eclkmiyecektlı·. 

Bu .gtmilerin -gldeceğı en mü· 
nas:p yer, Madagaskar adasıdır. 

Madagaskardakl filoya katılacak 
olan bu fiilo, .art.ık İngilizlerin 

bu s=eınller hakkında kabul ettiği 
enslara aykırı blle olsa, oradaki 
İngiliz gemileri arasında twmuha. 
rlp Fransan kuvveUnt tem5il 
edebtlır ve o suretle vazife de 
al.abili1·. Şimdiye kada.r bu esa.s. 
lara sadık k&laıı fngiltercnln ar. 
tık bundan sonra Fra.nsız istek. 
Ierlnı ıözönUnde tutmamak yo-
1u!MI gldecejlnl mantıki bulmak 
yanlıı olmaz sanırız. 

D enlzter vazlyetlnin, husu· 

sile Akdenlzdekl durumun 

1 
nazikleştlgl bu .zamanlarda İn· 
gıllzlerln Fransayı memnun et. 
mele için fedakirhklarda bulu
nacatını sanmak boştur. BugUn 
Fransadakl resmi İngiliz dli~· 
ınıınlıCı elle tutulabilecek bir şc· 
kildedlr. Bunun sebep ve tesirle. 
rini burada uzun uzadıya aııJ;ıt· 

nıağq llizum yoktur. 

H .. lbukt dün \'arlığını koru· 

mak sa\'aşına devam etmekten 
knçan Fransa, insanlık üzerine 
ç<i'"en f<'IAketin hiç olmazsa ya_ 1 
ruıkl mes'ulleri ar~ına gırmek· 
tPn ~klnmelldir. İnsanlık tarihi 
bu harbin kıınlılarını incelerken. 
Franscıya alt sayfalarını da ma· 
kmll çızg:Icrle i~aretliyecektir. 

ti'!!!. eçen harptenberl Alıntn • 

\\ıiİil yayı bin türlü ıstıraplar 
içinde inleten kuvveti.er arasın· 

da Fransanın da büyük rolü \ar· 

dır. Fransa yaptığı tezylklerlıı, 

verdiği ıstırapların acıSını bu;;:ün 

kendis!nln uğradıgı .zeı netice 

ile çekiyor. }'rans•· buıünkil yan 
lt~ hareketlerin azabını yarın 

çekmcğe mecbur kalmayacak 
suret\_ hareket ctmelidlr. Ma. 
zlde b!itöo mUletlere hürriyet 
dersleri veren Fransız mllletın· 
den bunu umm•k hakkımızdır. 

Hüsamettin Ülsel 

Nlçhı ! Yıllardanbe.rı memleket 
~porunu a) .. kta tutma,, türlü mah· 
rumluk ,.e fmkantıdıklar :içinde 
iyi kötU ~ üıleree, blnlerl'e llpOl'l'U 

yetl~tırmı, k1tipleri yıkmak, niçin! .• 
Buna bir cel-ap bulma.k, MrlaanKI 
bir teYi yıkmak kadar kotay olma
n cerckttr. 

Dünyada her kunılan Jel' u rak 
ltfr en1ejin ııetice•lcffr. Zwarı ohnr
l an, hatta kullanılntası btllıtlr50 

faydası olan bir ~eyi '11nnak, oJııa. 

oı .. a, böyle bfr emek aarfetntemi, 
olanların aklına ıtleblltr. 

7..arıw-lı !JeY yıkılır: zamanın icap
larına uymayıua ,·eya uyiluru1amı
~·an Şf'Y ~·ıkılır. Klüplerin ne 7,ar1ulr 
oldukları: ne de ?amanın i<'aplarına 
uymn1., u~·anmz '\'e uydurulamar. 
h~,ekklillf'r oldu,ı:;'ll fddla eiffleblll r. 
.'lıtrlfct, k!Oplerln mahrun1Juklarına 
de\11. olma)(, ln1kanııızlıklarını ~·ok 

etmc.-k. verimleri azsa oıtıı arttır. 

maktır. 

Tarar ... ız Jconu,ınak J~. en etld 
klUbiiıniiz olan Ciainta~rayı misal 
olımı~ nla) ım: Otuı. l edl yıldır bu 
m~ııleket ımrana ti.irili hlr~tlt>.r 

etnıiş \4= daha da edecek olan bu 
Jdütıtln dıin ·adakl önde gelen eşle
Findf'n !nrkı nedir! 1'.:ler bu veya 
ha,ka klıi1ıleriml1ln al«•r~·an, K\inün 
k'aplarına u;:nna~·an, memlekl't ~po
runa zararı dokunan taranarı var,.a 
huıılnr bilgili ellerde pek lılfı dıi· 

zeltllebillr, önlenehillr. 
A;\·a .. of~a zaınaııın l<'aplıı.-naa uy_ 

duruldu, müıe yapıldı; !>ıraııı ıelln· 
ı•e Yenh-aınl baştan ha-:a tamir e.Tn
dJ; fakat yalnıı: tarihi de~ıı. bugıi· 
niin de binaları oldup için ııe Aya. 
sofya~·ı, ne de l·enıcami~·ı yıkmak 
klın .. cnln aklmdlln g~ti. 

Buna bir klüıı kur deseler ~ce
rernem; fakat kl!lplt'rt yıkmıs:n 

pro~rıunına okmuş - Bay Mu\·a1' 
fal.:'ın anlattııh olaşdırn o anl&.':•lı. 

~ or • bir Be.den TerblyesJ Unrnnı 
~UdürlılğUniin ~ıkıcıbk ı,ıcrlnt en 
müımlt ,artıarla füıtlime ahr ..• hen• 
de mükeınnı~l başarının. 

Uünkii J&ı:ınıda iki ~·a1ılı~ olmu~. 
oı.ür dlle~·erek dil.ıeltlrlm: 

Ne saıımışlar ? 1 - Anıcrlkanın olh zanıanın

dal<I normal kauçuk "!arfl.ratı G0.000 
dl'ğll, G00.000 tondur. 

S tnema ~·ıldı:r.ı ~fac '\"eı.t 1'oca- içtnde Urimb; de raJaat rahat yatlyo. 
:ı.ındaa bo,anQ·ormu,. r•.u. 

Mac Veı.t, diğer ı.ınema yıldnları 

hlJa.tına ıtlşmaoa ya.km bir ,ellilde 
etine dolguo kalmayı ~Jh eden ye· 
giino yıkJıT.Clır. Bununla beraber, bo 
arUs•kı bilhuı.a A••kı..r;abon de .. 
olu·ller arııı.ında bü~ ük ..,..,eti Hı 
hıt.tti gıyabi a~ıkları nrdır. Bu h•· 
ı;u .. ta tıır tle fıkra anlabrlar. 

.SUIAl"t."T GELiYOR 
Trannay idare~i~ Romany~·a 

slparJıt edllen bandajlardan bir kııı· 
mı ~o~ ~ıkmış. Aml#l şu bandajlar 
bir gelı.e de depoda muattal duran 
arabalar )ola ııokuhıa l'e ta.,ıma ı,. 
Jert bk- lola Kirıte? ... 

XASJL OL.~CJ\K ': 
~lh\'et' kaynaklaruıdan çıkan tah

Gı.\'llbi il:fıklard&11 lkt Inglln hah· 
rnlnJero göre Ru!'y& bu sene yıkıla-

rl~ e nererl doğumunun l·ıklönlinıü cakmı' ' 'e ondıuı ıso•ra sut.he kavu-

\'C~llef!lle yıldtza. bir kbrl&t Mekt.- ıtuiM•km,., • .Mlhnr, Amerika ile in· 
bu yar.ma,lar ve .kendllerlM bir ha. Clltereyl hesaba nll katmıyor, yoksa 
iıra göndermesinJ rica etmı,ıer. Ruııyır.)·ı yıktıktan !HNlra altfh. mü 

:Mac Yeat Jncillz denl1Cllertnl kır· ;,·apmak niyetinde? 
ınamı!J, ipekli bir M1tlyen'J paket ya. Reı.ab& katmıyorsa 011Jan ma.tJQp 
parak ıtöndermı,. Göndermı, ama, edln<·~~·e kacJar Url»e del'ant edeeek, 
bir mUddet 80nra da behrtye elif!- he91LbA kah)orl'a ı.ulhe ancak onJa
rinden ,u mektuba alnu!J: , rıa da mu,·afakatıai alarak kalııp. 

uLiıtfen g-hdercll~ta.lz hamak ç.ok 1 cak demektir. 
makbulo g~tJ. Gendde kuruyor Ye Ş8 halde':... Tathsert 

;! - uDiin,·ada en fazla ka~uk 
istihsal eden Ru .. yadır» cümlesi dl', 
~dünyada. eıı fazla "'Uni kauçok js
tlhsal eden Rus)·adır» ollU'aktır. 

KÖR KADI 

Arkadaşhga sığar mı 
Eyüptc oturan Dervi~ atiıoda 

bir adanı, arkadaşı Remzln'n ba. 
basınn giderek, oglunun puudan 
blı· koyun aldığını, fakat parası 

yeti!'lınediği için on lira lstedlilni 
söyliyerek arkada17ıntn be~sını 

dolandırdığından mahkemeye \'e· 
rilınlljtl. Dün sekizinci wsliycde ya. 
pıl11n duruşmasında Dervi~ 15 
gün hapse mahkum olmu~tur. 

r- TAKVİM 1 
22 TEl\IMUZ 9U 

ÇAR AMBA 
AY 7 - Gti.S 203 - Hısar il 
RUMİ nsı - TEMMUZ 9 
HİCRİ 1361 - RECEP 8 
VAKİT ZE\' ALİ EZANİ 
GÜNF~ 5,47 9,12 
ÖGLE 13,20 4,45 
İKiNDt 17,18 8,43 
AKŞAM 20,35 12,00 
YATSI 22,30 1,54 
İMSAK 3,37 7,03 

Midiye içile 
p'.lt1ıcon dolması 

B ugiin ~111 midye 1çJ aldım, tc· 

mirlectikten 801tra bıçakla 

kı.)dını, o\·anr doğradım. Doldura
cafrm on patlı<'anın içinı oydum, hu 
içleri do kıJdım, Jıepslni bir arada 
r.eytlnyağda ~evirdim. lkt ray finca_ 
nı plrlıwl de içine koydum. 1''ılitık, 

Uılim \ C bahar, tuı biber de llıhe 
tdt"rek blra:ı: ka\'arduın • .Ate.,ten fo. 
cffrlp oğuduktan !;onra. patlıcanları 

doldurdum. Artan ic;lyle bir kaç ta
ne de toparlak biber doldurdum. 
Tencerenin dibine dolmaların yan
maması l~·ln aısına fWılerl ko~ dwn. 
Patlroanlan ü:ıcrlne ı.ıraJadım. DJbl. 
ne iblraı t>U koyarak orta ateşte pi· 
~relim, ~uk nefu bir dolma oldu . 

.&V UDD'l 
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in!~?·J:ı•~(t'!'lirgI=JjJ!:f ;D ikinci cephe l Bir h'.rlik umumi katibinin istifası 1SiYASfb1Al 
1 Gençlerin tecrübe ve ihbsasa ihti- ~·~~ = ==== == = = = • 

Aske ri durum' 1 Gemi inşaata m iZ Rusya veÇinden sesler yaçları olmaması istifanın sebebidir Amerikan-Fraa-
Yazan: -, yükselmeğe başlad ı llaber a1dığunııa göre Mıtdcni kcnd.ler ni serbc::ot bırakmak 1a· sız görüş farkı ( • ı Ewa İtha~~lar BırlıÇı Umumi z.ım geldiğınl düşfüıdürn ve çek l· 

1 lbsao BOBAN B h d ı ı d 100 150 B ir r;ıi/yon kişi de Bay Katibi Ziya Eersi.; ist\fa etmiş. dim.J) Yaz.an: ;\f . H. ZAL ar n ve o ay ann a - tir. Teden •shfa etttt nı öğrenmek Y11ptığımız UdıkOrnta göre Z ly3 Ant~a ile Pransa arasıııılaJcı 
Doğu cephesinde: Roosevelf e mektupla isteyen muhorrlrımizc Zıya Bersis Bers:s, ticaret birliklcrı.nın, aşıl dipk>nlMl ttW-l1-;a hllediı_ 

tonluk 40 ık ı• p Jıyor fiU çevabı ~ermıştır. kuruluş maksadına uygun olarak, Ye en ı Ya ı ·• l fi" memlıı, labt llumHtfttlr. ~ .. 
~ D azl,>ette bll3 ilk hlr dt'fiı:tkllk muracaa e l ·- İUıalfttçı :ve İhracatçı B.r· tfü:c rıo b r birliği mahiyetinde f'nDSMaa iNi Mtas111& "00\"!Lp 'er-
w alnıadı:ı:..ını eöyliyebilfriz. Al· k Va,.in!?'ton, 21 (A.A.) - Nevyork hkleri Umumt K .. t bl ile aram·.z· kalmasına V<: tüccaı·la h kiki b r meme.r.e karar , ·emtWtir. eo An ·ara, 21 (Vatan) - Bundan ı ımş ve faaliyete geçilmiştir. ., ~ " ı ft b • 

rnaolıtr l'oroncJ kesiminde Ru:ı ta- bl dd t ı Times gazetesı yazıyor : da oyl ı 1h IAfl ~bırlıı: ı temln etmes ne tara ar Amerikanın dü~il11~ tan:ı ~liur: 
r m~ e evvc bazı hususi şir. Haber aldığımıza göre Bartın MUttc"l'·lerin artık mukab:l taar· e :prens P tı arı var ki bulunmu ve birliklerin korkuluk 

arru:ı:larını karş1lnmak için miida· kctlerın meml k t j 1 • ... b be «\·ı~ı hükümeıı 'tstesln, ~mc-
.. e ·e vapur torıa mı civarındaki tczgt'ıhlıırda l()i) • 150 ruza ""e"melerl zan1nnı "'eldl"I hak· era r çalısmakhğım1za imkt'ın haltr.de ko.ldıgını ve şlerın umu. ı b faa3a dc,·nn1 cdlyorlnr. Bu on gun. arttırmak için re mı makamlarla ,., ,. .. " n ı ~ n, iz Fran~anın da i,tfkliıli için 

Jcırdc bu kcslruılekl Rus bn.,.kı ı eı)CY· tcma&larda bulundujlunu ~azmış. ton arasında 40 tane yelkenlı ~e· kında Çıınklng Ye Moskova'da.n ses- y.oktur. Kcndıst genç, bız 1htlya. mi katıpllk makanıilc müşterek 4ih1fq.uruı. Harbi ~.andığımı• 
oo artnmıtır. Ruslar sürekli taarruz· tık. Hususi §irketlere icap eden mı lnpsıoa bsşlanmtştır. Bu se· !er du~-ıılmağa başlamıştır. PlthakL rız. Onların ne tecrübeye "e ne de muamelat bürosu tar~ından kır. ~n foraasıı~, 1am i Hklftllııe ka-
Jarla Al~anlan "ırııah.'orlar. Fakat .. de l . d d I i d' k ka Çın ve Rus.va aylardnnbcri harbin ıhtısasa ihUyaçları yok. Hcrşeyll tasi olçülerle idare edi1diğını SÖ· , ıı~turı»Mda ..__.._r ~anet ha. •• musaa verı rruş olduğundan Ka- mller yakın a en ze n ırllcre k dil h ,..,.. • .., ..,.,.. 
ııtratcjlk bir n"tfcc ıdnmamı~lardır. d ı · biltfin a~rltğ'ını yUklcnmi~ler ve bu en crı biliyorlar. Serbest çalış. rünce vazıfcyi bırakmağı tere. llnıle !>tı"'41& bura•- katan malla-" ra en zın muhtelif sahil şchlrlerın- bilhassa eşya nakl işlerinde kul. 1 ı · -
Mesel11. boradaki Alman cephe ·ini d t ·hı arada kendilerine yapılan baskıyı ma arı ve muvaffak olınrıları için etm ştir. rırıı da la.de ooece•ı7~ \"f.,,l'dc ntC\• 

e czga ar kurulmağa baılan. l:ı.nılacaktır· ---------------------------- "' tıozıırak ricııte mC<":hur etsderdi, bu harıtıetccek olan mUttcfll< karşı ta· cut hülrfınıe11 kanuni bir kun f't 
''azJyetin aşağı Doncç hav1.a ındaki ıırruzu Umtdlle cesaretlcnnl idaınc BAŞMAKAl ... EDEN DEVAM dlJ"e tanımakta ıtıırlundl$moz i:lhl, 
Rus ordularının yllkünii haflfletlrdl. Moskovaya göre Beri ine göre etmişlerdi. di~er J.'ransız ara1istnde de Jıanrt 
Ru&lnr böyle bir mu\Bffaki.)et ka· Londradan ıntUste gelen ha~erler_ ku'""'tt ''1'ılyete lliiklm göriir~ek 
zarıınnğa çalışıyorl•r· de ise ba.tı Avrupaıun ıstılisına ş!In- (Başı 1 ilK'ide) ( .. ) ketlerde hızmettr.n çıkarılmış ih- kanuni Frangz lmwl'tf diye mua-

Cenıııı Ci'phesine geltnce. Alman. Vo ro n ı· 'de Rostof ı·y ı·c e dilik imkan olmadığı bDdlriimektc· rın da asıl can alacak veri' Turk tlyar gcmllerdır. Helbukı komsu· ~le etmekte ı!e,'Rm ~eflz. xı. 
tar taı.:lıı h:ıttJcetfnln ağırlaşma ını U dır. Bu nıülalfınnın resmi lng11lz ma- denizcıllğlnin mukadder~tın~ de· muz küçücük Yunanistanın tkı teklm "urtlıılkte de YJ~nin rn de 
ya,"1ln ~'Sğınurlara. atfet11yorlar. Du· kamları taı"afından ilham edildi~! nlzeilcrtn hiı.kim olmaması ve bu mllyon ton gcmlsl vardır k ı bu Gaııll k ıın ctJNinln Jııaric~Jnde olan 
na. Rııı; kıtalarınm gösterdiği moka- d anlaşılmaktadır. Pek tablldir ki bu kadar geniş bir SôhU hattı ve bu harbe kadar memleketin bellibcş· Amiral Rohert Jdarcsne ınünasebet-
,·emetin de W.lr etmiş oJması lnl.:lr urum ı•yi d•ır kuşatılıyor meselehakkmdaaneakmUttcflkb~- kadar ~nlı bir denizcilik mazısi lı servet ve döviz kaynaklarından te bulunmaktayız.» 
edilemez. 1 komutanlığı bir karar verebilir. bulunan bir memlekette dcnlzclll. birini tc.,kıl ed.iyordu. merika, :ı 1cf'lldcrl~~kl Fran-

Bu cephede Alman ba kıııı billtasıı:ı Vaşington, 21 (A.A.) - Sendika· ğln, bütün alakalıların iyı niyet· Sonra deniz .ınşaatır.ı memlokc. sııı: p.milerl ihaJ.Jrnltda son öziinrı 
\'or°'Uofgnıd - Rast-Of istll.-anH1tl lara bağlı bir milyon kişi B. Roose- ler.ıne rağmen, her nasılsa tıvey tlmlıdc ;:·apmak mese esı var. Bu sö lediktcu sonra de Gaall ku\'\Ct· 
üzerinde bellmtı.,tır. Alm:uıla:- bura. Ruslar v ı f d Stalin grado dog-ru da velt'e bir mektup göndererek ikinci cvıat muamelesi görm~skl ır. memleket asırlarca evvel hem Jeri, geml1er:in .. ıharl "' müretll'. 
da \·oronej • R.Mtof dcmlryolunu ta· OrOŞi O grO bir cephenin açılmasını tslemlşUr. Bir Bııhrlye VekileUmiz olma kendı geniş imparatorluğunun d~· tıatıle temasa ~.mlşleriir. l'i~· 
ldbcn UerlcmektedJrlcr. ileri Alman veMillerovo cenubunda ileri hars keti devam :Su mektupta ikinci cephe açılması_ lı mı, olmamalı mı? Bunun lehin. •I t:nretmı kendi )8pttgı tekne· "'ttHden Jtl'yanamede iki yol ta\'• 

kıtnları, Vorosllofgrnd'ın iki tarafın· nın yalnız; Birleşik milletlerin dAva- de ve aleyhinde söylenecek şeyk , !erle görüyordu, hem de Tllrk t. f>iye ediyorlar : ıstrind ı 00 Gaull 
da Done~ nehrini <"enuba ge.çmişler geri çekildiler ediyor sı için değil, bizzat Amerlka'nın mU- vardır. N 1eklm bir Hava Vekalet carct bayra:ı dünyanın deniı tlca· tı•n-ctnhıtı Jrah1:uak !f)-u,_ he· 
l e Rus nrtçılımnı geri ~kHme1e dataa.5ı için de hayatt 0olduğu belir· hakkında da a~ağı yukarı ayn ret h:;ırckellnde blrlncl derecede sahnua tlileu ııttüarebeye del·anı, 
meebur etınlı:-lerdir. tilmelüedir. şeyler söylcnebılir. Fakat tek bir b .r rol oynuyordu. U<irı<"l~l de hanu yapmak it.temeıllk. 

Almanlar bir kaı;ı gün e\"'el Rostof t:JUnUn /a beraber /f fman/arJ VOrOnejin fi fmanfatda Milli Müdafıı.a Vckıiletı buluıtması [; makinesinin ~dından lerf talnltrıle etnln bir llmau gld~· 
şarkınclu. Don nehri bo3 unıı geniş daha çetin muharebeler olduğunda ısrar Garbi c. ölde fikrinin lehinde herhalde çok kuv sonra bocaladık, f kat nih~yet n:k gr.nııOeı1 .harpten 9eıtra~• için 
ı·eııhede lardıklarını sUylcm1':hmH: vcUi iddialarda • bulunmak ınüm kend miti topladık . Tcrsnnel~r l~mı• llrsaltlna lftahafa&a etmek. 
imdi h;o bu bblgedo harekat ~·apan bekliyor ediliyor durğunluk var kilndur. Yalnız §U şc;rtla ki deni. kurduk, mütehassıslar celbettık. takat llıorllalde Almanlara ~ir ıliı!!• 

Rus kıtıllarına hanı hlicumlan ya.f J.foskova, 21 (A.A.) - Sovyet öğle Berlln. 21 (A.A.) - Alman or· ! ze ait z.at işleri, teknik işler, sa tın Bundan yetmlş beş sene e\•vel n~i göw almak gibi bir hallı~a 
ııılılığmı haber \"eriyorlar. DcrMk,I tebliği: duları başkomutanlığının tebllğı: (Blııp 1 ~ T almalar, talim ve terbiye ve bir 'J'urk tcrsar.elerl o zamanın en ile· d~rıtemck ,.e vı-.ı•.rı dia lememck ... 
Ahnanlar lfostof şarkımla Don neltrl 20 temmuz gecesi kıtalarımız Vo· Rus cephesinin doğu kısmı da Amerika hava kuv\"ctierl kısım hazırlık me:.clclcrı doğru- 1 r tek nik iş, sa~ dıgl en bLiyiık nu •wıııele Tobruğun elden git-
boyuna hcıriiz; nrmamışlardır. Zaten ronej bölgesinde ve Voroşllofgradın Alman ve müttefik kıtalar Ros• Vaşington, 21 (AA.) - Ame- dan doğruya dcnlzcHt'r tarafın- zırhlıl a rı bızzat y;ıp!ıcak ~ck •lde nı~lııden ,e hkf'nılerlyenln dü,ıne_ 
bö~le bir 'l'tulset ha ı1 ol a dı, ~oı ı doğu cenubunda dUşmanla çarpış- tofa karşı batıdan, şimalden ve rlka Harbiye Nezaretinden dün dan, tam bir meslek aliıkn ve ha. va!:ılal ara ustal<ırn ve yctlı;mı si tl'hllke inin . bellrme!ıinden "ık· 

lml 1 '] ' ~ ~ "' nenahta !Rus km.•\ etlerinin Roııtora mışlardır. Cephenin başkıı kes e· cenuptan toplu taarruz halinde bildirildiğine göre, İngll zer, A- tası c, düşünülsün ve en son k rı ra· çilerc sahip bulunuycrdu. 1 nııştı. J~ğer hrtll7.ler mukucmete 
sliratle celdlmelorJ lizım gelirdi: TC rinde 6nemli hiçbir değişıklik olma_ bulunuyorl.,r. Şehir alevler için- merlkan hava kuvvetlerinin Mısı- rı verecek makamın karşısına ol- Meşrutiyet iUln edildliı ~aman de\'aın edrrlersc mesele zaten hfı.d 
Almanların da şimdi Don nekrlnJ mıştır. dedir. Don üzcrındckl köprüler ra yerleşmesi için tedbirler 0 1. gun bir halde çıkarılarak bir de- kızakta Abdi.ılkadir adır.da ı nı;nat şOklini ka3 bedecektlr. 
renııba aşmak trln geçiş t~slc· 1\loskovn, 21 (A.A.) - Sovyet öğ- tahrip edıJmi5tir. maktadırlar. Hava sahalarının in- nizclllk meselesi d iye doğrudan hnllııde bir 1;rhlı vardı, bu zırhlı 

rlııe başlıımı-: olcluklarını öğrenirdik. le tebliği ekinde Voronej bölgesinde Dtıha şimalde bir Alman ordusu ı;ası için İngilizler ıtızım ulan mal- doğruya müdafaa ~dılmeslne im· söktürüldu ve deniz insaat h .. rc. 
ı ı 1 temel üzerine kurulan ve az za· Alnumlıır, kendi muharebe \C rlcat devam eden şiddetli meydıın nmhare- cenup doiiu istikametinde silratle .zemeyi ve ameleyi lem n c~ecek. ka n bu unsun. kelimiz de rnn zamanlara kndar 

.. ma nda iy i mahsul vermekle ha· ~eritleri içinde çekilıne_,o muvaffak bes1nden bahsedilerek denlllyor ki: ilerlemektedir. Bu ordu Stal!n. !erdir. Bugün bu imkan yoktur. Bizim boyuna ger!lcdL Donanma ccm'"' • 
...,- yırlı bir milli iş olduğunu fıilen ı;ılnn eeıııııı Rus ordıılım önünıte bo,a Bir kesimde Sovyet Birlikleri Mlh- !!radın batısında Don kesimine 80 Alınaıı .. .,·ır'-r l lçirı . ço. k eski bir mazisi bulunan tlnln rchberU"ilc millet, donanma-

~ ..... H:' . ti lsbat eden zavallı müessesenin gü. yumruk s:ıll:ınıış bir atlam lazlyetlne ver mUda!aa hııtlarmı yararak bir kilometre yakltıfmıştır. oü5man . . denızcılık, hııvacılıklan de yetim ya çok aJııka gösterdi, fakat gelip 
diişm[lşlerd!r. Şimdi hütUn ilmltlerinl yol kavuşağını işgal etmişler ve mu. :ırdcıları ve 511raya buraya dağıl· Londra, 21 (A.A.) - İngılızler b r haldedir. Çii nkü den 7.Clll'r : giden hükumetler, ne donanma nahı yoktu. 
Rostor ' 0 ştmallndckl Rus ıku,"\·etıe- vasalayı kesmişlerdir. Bu birlikler mış olan düşman kıtaları yokcdll· Elalemcyn mevzile rint muhafaza muhteli! 5ubclerdc ancak birer sahasında, 11c deniz ticaretinde \ 'C Denlzcıler arasında fı klr topla. 
rint ku'intı111ya bağlamışlardır. Bu- 15 tank. bir çok top ve mitralyöz miştlr. etmektedirler. 14 tcmmuzdanberi ı' müşavir mevkllnde temsil edilmiş ne de deniz in~aatında sahilleri dım. Den1zbankın yıkılmasına hep 
rndakl nus kU\·\etlerl, Tlm09enko tahrip etmişler ve yüzlerce Almam Alman tayyare kuvvetleri düş. alıoon esirlerin adedi 4000 i bul bulunuyorlıır ve son Kararlar de· bu kadar g niş bir memleketten slııin yürekleri acıyor. 
Dr<lularının belki dı:ı \içte "eya. dörtte yok etmişlerdir. . • nlzcl olmayan amırlcr tarafından bekl""'ecek cfınlılı"ı "ÖSlcremedi· Mebuslarımızla, hr.ttA Vekilleri· manın tıkanmış ricat yollarına, t E ı~-- blld • ile 2000 "" ' ,. " 
biridir: hiç şüphe yok ki cenup Rus Voroşllot'grad cephesinin bir kes!- nehir 'eçitıerine ve Rostof saha. muş ur. v\·e .....,, .r n ı kendi ölçülerine \'<) itiyatlarına ler. n\lzle konuştum. Dcnlzbankın yı· 
ordularının bUyük kı mı değlldir. mindc 400 Alman öldUrillmüş, fakat esir de hesaba. katılırsa bu adet 

1 

l!örc veriliyor. ___ J kılmasına ve on bir vapura n•l 
Bunlar ku t 1 ı ı sıl)ı:{aki demlryo11arz münakalclerl· k ı · d .. · h ın c;a ı ması me e e ne 1'9... Sôvyet kuvvellerl çember içine alın· 8000 i buhır. Butün bu mesele, b r uraftan Bfrkaç sene evvel öyle sanıldı mu ave enın suya uşmesıne ep. 
llnoe, bu Don 11ehrlnl cenuba geçmek mamak için geri çcldlmıştır. Gecele. ne taarruzlara devem etmiştir. Eldabba'da bir hava alanına yıı · 1 )Jlzlm ~:ndi seç'rdı[;lmlz tecrübe- k i bu f lcr artık emin bir yola ~lnlo elem duydu~u~u gör~üm. 
\C schri Hafkaı.ya tarafından Atak yin ani hücumlar yapan Sovyet Sil· Voronej'in '1ntarinde dü::man pılan bir taarruzda yerde bulun ı;.n lerc, dıgcr taraftan ba~ka mıllct· girm~tlr ve devtml: ınk!şaf im- . Dcnlzbank proıesı l\Icclıse gel. 
dcnlzJ kı;)lsııın kadar ımrrnıılda milm· varisi yüzlerce Almanı öldürmüş ve taarruzları püskürtülmüştür. -1 ı .. t b• l abri dıl i • terin vardığı nellcelere gorc ya· ldiııına kavuşmuştur. Bir ~niz. dığl zaman alkışlarla kabul edildı 
kılnıllir. tanklarla kamyonlara ateş vermiş· Cephenin orta kesiminde bir uçak ar n uç e r t P c m ş kından lncelenm<!ğc muhtıı çtır. bank kurduk, herkes bu fikri aı . Gaz7te~er bu . fikri göklere çıkardı. 

nız. Rus ol cenıılıının Rostor şi· tir. Gilnun blrınde müesses ı k 
tir. Alman piyade tümeni kuşatılmış Donanma sahibi olmak; çok kısladı Fıkrin parlak mallsuller . ey yı -

mulinıle ııııık8''eınet maksadlle ciddi Mosko\•a, 21 (A.A.) - Almanlar bir dü§man grupunu yoketmiştr. i"kenderiyeye ha.va akını masraflı \ ' C külfetli bir ştır. İhtl. vermesi de gecikmedi. Zıyan la mağa karar verine~ kimse sebe 
nıuhıuebrlrr \t'receğlnl tahmin edl· mevcut bUtUn kuvvctıcri"le cenup ' Go .. ~üs !!öğiic. e ı:iddctıı· rarpısma· Vişi, 21 (A.A.) - Süveyş ka- yacımıza uysun bır deniz kuvveti idare edilen ışler altı ay içinde bkio .. nrlk'~n~clemedi, fesih kara. rmı da 
roruz. llunu htkdlr eden Almanlar " 1 # ~ ~ " • - orunc alk 1 dı G t ı b 

kit k b t k 1 1 
'

' u f cephesinin son ucunda ilcrlenıe.t!'e de- larda 105 du" ;::man "'"''"Zİi hu·· cum. nalı ve İskenderlye Alınan uçak. bulunduracak mali kudretimiz 
1 

kara geçti idare kalitesi yüksel· ış a • :ıze e er o-
m ·ay c llll'nıe ı: n oroş o - ~ • ....... • 1 ' zuk blrşey b J k h n il 

vam etmektedirler. Mlllerovo'nun ce. la. -ele geçlrllmlctı· r. ları tarafından yeniden bomba.r· yoktur. Fakat hiç olmazsa sarle· ı d i, fcler!n banka teknı"lle ıdare _, .. . u .ma. . ırs e m ess;e. grad'ılaıı en ke<ıtlrıno tstlkıımettc .. " ., se, .. n ustün ü u tt 1 dedik d 
to Ü Ü U nubunda Ruslar sayıca Ustun kuvvet- İl .. 1.. .. b d ve dı-"'n edlln:ıı'ctı·r. debildlğimiz paradan azami dere· edilmesi sa'·cslnde uenı vapur te· c ş ş 1 ~r. 0 u· Ro r zerine y r ıneğe başl&mış- men "o unun ccoo un a .... ,, • " lu bir ha\ tal ğ d 

ıardır. ler karşısında inatçı bir mukavemet- '" cedc verim alacak ve noksanla rı darıki imkanlarından istifade edil· ·a or 1 1 sar 1• 

Don~ 'c Don nehirlerinin blrle.5- ten sonra yeniden geri çekilmek zo. Leningrad muhasara çevresinde b 1 ve hata ihtimallerini asgari dere- mcsı de kolayla~tı. Hatta çok iyi 
tlği nokta ile ştnınlde Yoroşllofgraıt runda kalmışlardır. Bununla beraber düşn:~nın müteraddlt hücumları Muazzam İ r P Ôn ceyc indirecek bir yol tutmak la. şartlarla on bir vapur satın alın. Bütan bu ç idtş ve Dcnizbo.nka 
doğusunda \(' \'e~cnska ceoup batı- bu kesimde Almanlar yarma hare. bir kısmı şiddetli göğüs göğüse Vaşln~too, 21 (A.A.) _ vapur zımdır. Donanmamızın elemli bir ması hakkında bir anla~ınaya \'a· alt h~dlsc ~unu lsbat ediyor k ı 
ı;ındakl geniş bölgede neler cenoyan ketlerinin ilk safhasına nazaran da- muharebelerden sonra akim bıra. inşaatçılar•ndan l\11stcr lienry ııyaa utraması vesııes.le bcllibaş- rıldı, e~er bu anla§ma bozulmn· Türk dcnlzcllı~ ın n ehcmmiyetın 

1 ha çetin muharebelere katlanmak za- lı den ızcilcrimizle yapılacak esaslı saydı bugu" n devletin elinde o ıt. hepmiz ancak dilimizle ikrar et· ettiğini bllm yoruı.. Şunu tahmin edl. kılmıştır. Ka'ser Amerlk-adaki gemi tezglh-
-' oruz ki. Itu•lar burada artçılarla ruretindedtrler ve çok malzeme kay- larııldan doku"unun bliyı"ık naklL bir müzakere, bugiln mevcut nok- mı , yetmiş bin tonluk yeni gem i mckle kalıyoruz, fılllerlmlz sözle. 
- 1 İngiliz ve Sovyet basını tarafın· .. ı ı 
... ımal hatı'ıı dönük tılr ceph" tutmuş- betmektedir er. ki ı 1 d bil k k sanları ortadan kaldırmak bakı- bulunacak, vereceğimiz paranın r m ze uysun değildir. Bu mühim 

" " dan Voronej dolaylarındaki du· ye uça arı ma c e ece uac;: - h h 
ıarclır. Alınanlar bunlara taarruz ede- f8'brikaları haline ifrağ edilmesi mından cidden faydalı olabilir. \'e· on az on mısll dereeesınde b:r kıy. sa :ı, crhaldc talihsizlik yuzun. 
rek eeııuıı \C <loğıı fstıkametlertnde A L "' a. rum h&.Jdtında yayılan haberler Jftzım geldiğini söylemiştir. Mister kıller heyeti Jçlndc bir Bahriye mcte sahip olicaktık· Nakllye iş- den, üvey evlftt muamelesi göru· 
Dun nehri dlr:ıeğlno doğru JlcrJeme- U U iT~ ba tanaşajı uydurmadır. Bu ke- Kaiser ticaret gemilerini tehdı t Vekili bulunmamakla beraber lcrımlL bajika bir cereyan alacak, yor. 
)C ça.lı~ı)orlar. Ruslar da, Don IH!hri Yarım ıısırdanbcrt matbuat ve simde harbeden tnmenlerln üsler i eden denizaltı tchlikcsıne ancak Münakale Vekili sıfatilc bir Ami. hııyat pahatııı:ııe müc&<ielc dahıı Neden böyle oluyor? Neden le· 
cllrscğlıııle Fnl bir nıli«lafaıı kurmak bilhassa gazete ve mecmuaların ba- He muvasalası kesilmediği gibi bu bu suretle karşı konulııbllecc~I ral vardır. Denizcilerimize herhal· kolaylaşacllktt. şebbllslerlmlzde istikrar ve de. 
ı~·in zaman kıı.ı.anıyorlar. yUl,ğinde durmadan gece gUndUz fe· kanaatindedir. l ıaı·tln Mars tipin. de dert dökmek fırsatı verilmeli· &ı Dcn ızb&nkın günün birinde vamlılık bulunması, işlerl n kök 

l lilınenler Don'un beri tarafına da ı ld ı. 
clakArlıkla ça ışan TUrklyenln H~etı ele uçaklardan teşkil edilecek bU- d.r. neden husumet mevzuu o u.-u ve tutması ve gıttıkçe fazla mahsuı 

Me ksikanın zecri 
hareketi 

Meksıko, 21 (A.A.) - Japon pet
rol kumpanynsının Vera Cruz'de sa
hip olduğu bUtUn emlı\.k ve tesi•at 
hllkClmct tarafından mUsa.dere edlL 
ınl;;tir. 

TEŞEKKfJR 

Genç yaşında feci ölilmU lle 
bUtUn ailesini ve arkada,,larını 
hudutsuz kederler içinde bıra
ltıp giden, Tıp Fl\kUltesi 8 Un
cu sıntf talebe ındcn. oğlumuz, 
kard~imlz ve yeğenimiz 

OSMAN CEVDET 
iPEKÇİ'nin 

ccnazesıne iştirak eden, çelenk 
gönder<'n, tc grnf ve melttupla 
clemimlzl paylaşan dostlarımı
za ayrı nyrı teşckltüre tmkıln 
bulnrnadı:l'ımızdım muhterem 
gazetenlzın tavıı..ssutunu dile
riz. 
Cevdet tpcktl, inehnıet Jpekı;i , 

Fahir tıl6k~i, lhsao Jpek~I. 

\·e hepimizin son derece nUrmetle çekilmiyorlar. Düşmanın hedef yük bir nakliye filosunun Aınerl· yıkıldığı; umumi lı;;lcrimizl11 ecre· vcrmesı temin cdılcmıyor? 
sevdiği ve ba.bamız sayılan umum tuttuğu Voronej köprübaııı Voro. kadrm tngiltereye bir günde Dcnlzcmğı0 en iyı niyetlere ra~- •c n , e idnrc tarzı bakımından Çünkü plansız çı.ıltşıyoruz. J~ler 
gazeteler bayii nej şehri Alman kıtalarının elin· 500,000 asker ve 70,000 ton mal. men üvey evlat muamelesi gör· ibretle ve dikkatle tetkike layık .ıncmlekclin esasi~ •hC:yaçlarımı 

NAZARl:..'T AYCIYA.'i'.I~ dedir. Sovyetıerln bütün taarruz· zemc ve mühimmat tıışıyablleccğl mesl, deniz ticareti sahalarında da bir mC'scledtr. göre sıraya konulamayor. bunun 
18/7/642 tarihinde acı ö!UmUnil le· ları dilşman için kanlı kayıplarla hesap edilmektedir. 9 gemi tezga, ken~ınl göstermcktcdf'r. !Birkaç Bu müessese şunun bunun çıft. lı;ln de değişen modalar gibi ba. 
essürle arkadaşlarıınızn. bildiririz. hının uçak fabrikası hallnc getır:ı. bln mil uzunluğunda sahtli olan llğl değildi, yurdun malı idi Eğer zan su işe, baza.n şu ıo:e ehemmi· 
Cenaze mera.simi kendisini seven bir püskürtülmüştür. Voroncj çevre- mesl için de ıo ayın kM. geleceği bu memleketin deniz ticareti to· ldtıre edenlerin hataları varsa ikaz y('t verlllyor. H slcr ve ~hsf dü
çok arkadaşlarının bulunduğu halde s'x.ıdeki durumu &östcrcn harita söyleniyor. Bu fabrikalar J\Iıırs ti· najı 117,000 tondan ibarettir. Bu- edileb!lırlerd i, ktidarları azsa de. ilnceler, htiklkll ihtiyacın sesin! 
Ferlköy Ermeni mezarI.ığında cıun Alman basını tıırafmda.n neşredl. ploden senede 5000 uçak yapabile- nun da büyük bır kısmı tabii öm- 1&1jtirilebllirlerdl, U!ullerl fena t e l~olayca boğabllıyor. 
lcra. edilmiştir. lecektır. cektlr. rünu tamamlamıs, başka memlc· düzcltılebillrdl, fakat saillam bır Yalnız denizcilik davası d Y<' 

Zaten başımızı sokacak b ir yerimiz 
de yok. 
Kadının öfkesi kobardı: 
- Teyzenizin evine gldin , dedi. 
Teyze sakin sakın cevap verdi: 
- Bizim ancak ıkl odacıgımız var, 

çok eser ederim, ama işle tam bugün. 
lcr kocam da biltün &ece öksürüyor . 

M ss Harris hıddctlc bağırdı: 
- E peki, ben ne yapayım? Rezalet 

artık, te~ atıyor. Artık tc.ıhammülOm 
kalmadı, size fazla nezaket gösterdim. 

Henrl Abot: 
- Ya benim, biltün bu son haftalar. 

ci&kl çalıimalarımın ücreti? dedı. 
Mis Harrls: 
- Ne, ücret mi istiyorsunuz? 
Dtyc baııırdı ve blrdel'lbire ııuatu. O 

dakikada bir cok hakikatler gözü önün· 
de bellrml~tl. Hizmetçi ve ahçı o gün 
evi bırakıp gltUklerindcn bütiln bu 
ada~.arın arasında tek başına oldu~u. 
nu gordi.l. Hiçbirinin yerlerinden kt
mıldamadıklarını farketti, ortalığın kor· 
kolu bir hava ile dolduğunu anladL 
Karşısındaki adamların bu silkütlar m 
dan, bu harcketslzllklerlnden ürktü v~ 
yazı mesıısına doğru bir adım attı. o 
sanıyedc kalbi d~mlr bir pençe ile sı_ 
kılmı§ J:lbi gümbürdedi. Ve bütün vü
cudünü saran korkunç bir ölüm çeki. 
11§1 ile kend·oden geçtiğini duydu. Bo. 
guk b.r :.esle mırıldandı: 

GüMüS MASKE 
BOYOK HiKAYE 

Yazan : .......... -· - Rica ederim, orad a, çekmede, kü· 
çük yeşıl bir şişe var, bana verin, ça. 
buk ... Çabuk olun, rica eder im . 

En son hatırladığı ICY· kendisini ku
cağında yukarı taşıyan Henrt Abot'un 
sakin ve güzel ~bresi idi. 

Bir hafta sonra, Mlss Veston, dostu· 
n u ziyarete geldiği vak it, kapıyı Ada 
Abot açtı. 

Mis Veston dedi ki: 
- Mis H arrls'den haber almıya gcl

dtın, bir ltaç zamandır kendini göreme· 
dim. Bir kaç de!alar telefon ettim, ce. 
vap alamadım. 

- Mis H arris has1adır, efendim. 
- Yı öyle mi? .. Esef ettim. Kendisi· 

ni göremez mlyJm? 
Ada'nın sakin \'C nazik tavrı insana 

emniyet veriyordu. 
- Doktor şimdilik kimseyi görme· 

sine izin vermiyor. Adrcs.n ıi elabillr 
m.ylm? Biı::az. yl olur olmaz size malü. 

mat veririm. 

Çeviren: 
ltt.la lrgl"D 

Mis Veston'un i~ı rahat ctu. Veda 
ederek ayrıldı. autu.ı bntdıklara v.11-

kayı şöylece anlattı: 

- Zavallı Sonya çok hasta imiş. E· 
vlndekilcr ona iyi bakıyorlar galıba ... 
Biraz lyfleşincc gidip görürüz. 

Loodrada bıı.yat çok çabuk geçer. 
Sonya Harrls zaten hiçbir zaman çok 
ehemmiyetli bir oahsiyet olamıı.mıştı. 
liarrls aileii flzaları sıhhati hakkınd11. 

vakit vakit 'yoklamalar yaptılar. «Hasta· 
dır, biraz iyileşince malumat verilecek
tıı·:. gibi terbiyeli, nazik ve itimada la· 
yık cevaplar aldılar. 

Evet, Sonya Harris hastaydı, yalıyor. 
du, ama kendi odasında değil; öac.-e biz. 
metçi kızın işgal ettiği küçük odada. 
İlk zamanlar kendini yarı lraybetmlş 
bir h alde ıdl. Çok hastaydı, uvudu, 
uyandı, tekrar daldı. Ada Abot, l\tıs 

Ed\•ard, baıaıı dtı tanımadısı ba~ka blr 

kadın başında bekledi. Hepsi çok n:ızık, 
ı,-ok tyı, çok terbiyeli nuamelc c<liyl.• · 
tardı Blr doktora lhtly9cı var mıydı? 
Hayır. doktora hiçbir lüzum olmadı~ını 
l~psl lemin ed!yordu. Her istediği şe, 
y ln yapılmasına son d('ırecı; riayet edı
ıtyordu. 

Günler, vakt\lcr ge<'mlye ba~ladı. Ne· 
den bu odada yatıyordu~ Kendl dostları 
nerede ldı? Ona her rNn verdikleri bu 
berbad yemekler ne ldı? Bu kadınlar, 
bu yabancılar burada M arıyor, ne yıı, 
p:yorıardı! 

Bir gllıı Ada AboUa aralarında. feci 
b.r s11hne seçti. ı ils Farrls yataktan 
kalkmak, dışarı çıkmak is\edl. Genç 
kadın mlıııi oldu ve zorla yerinde alı. 
koydu. Ama bunu pek ko~aylıkla becer· 
dı, çiinkü Sonya'nın hiç kuvveti kalnıa. 
mı~ gibi idi. İtiraz. etti, maddi zaafıııın 
miısaadcsi nisbctinde hiddetli ve ştd- · 
öcU: bulundu, sonra ai:lamıya başladı, 
acı acı hıçkırdı. 

Ertesi giin. bir aralık odada y11lnız 
kjJmıştı, yavs~·a yataktan sıyrıldı. Ka· 
pıyı dışarıdan kilitli buldu. Vurdu, hız. 
lu vurdu, kendi ,·urmasından ba~ka hiç 
b ir ses çıkmadı. Kalbinin o korltı:nç, 
boğucu çarpıntısı yine baŞlamıştı. Ça. 
rtslz yatağına döndü. Ve için itin, ha• 
fi! hafif ajhyarık yattı. Btraı sonra, 
AQ& bir parça ekmek, blrJZ çorbm ve su 

(.Ulıias var) 

değil, umumi bir ınemlcket davıısı 
d iye bu gidiş_ , bu usullere n lhn.. 
yet vermek Jbımdır. Kurmay 11. 

b ir ordu tasavvur edemiyoruz dR 
el ha şümullü lş:cri olan memle. 
ket iclaresini11 süz sah ibi bir tek· 
n lk kurmaya dayanmadan ink işaf 
cdcblleccğ.n : sanıyoru z.! 

Netice, denizcilik sahasında i~te 
apaçık ortada duruyor: 117,000 
tond•n 1beret ticaret filosu, deni1 
inşaatında miktar bakımından b r 
k.ıç nsır ev-.·clisinden !;at kat ge· 
ı·:lik, tamir zorlukluı, Karadeniz_ 
de bir tek lims.ndan mahrumiyet, 
Akdenlzde lım•n noksanı .... 

Hele bu 1 man l5leriodekl tc, 
rccıdtiôiin bu memlekete yalnız 

meşrutiyetin llAnındanberl ~eçcn 

zaman içinde kaç prayn mal oldu· 
4unu oturup hesap etmek laum 
gelse dehsetc dil rız, gözümüz 
taıta~ı gibi açtlır. 

Her ne fsc... zararın nercsin· 
den donillse k<trdır. Denlzc llğln11-
zi üvey c\ lôt ll<;llnd<!n kuT'iar.ırak 
ba~rımıza bası:ılım ve bu sahadaki 

' :ıcı tecrlibcyc bnkarnk plAnl snrn 
1 du\'asına. kıymet vereJim, memlr 

l;ctin gelişmesini de geçld ve de: 
Cl~ici şahsi hts ve dilşüncclerl.n te· 
siri <U.Lresindcn kurtıırmafı en 

1 
csa5l1 mıl ,f da\•a sayalım . 

AluDet ~ 'X " ·VAN 

• 
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iŞÇi ALINACAK 
BOYOKDERE 

Kibrit Fabrikası 
MODORİYETiNDEN: 

Kibrit fa:br:lkası için •şağıda yazılı şartlar altında t":rkr.k, knılın ' ,. 
'e Ç()(•Uk lşı.:I a.Jınltıl'Akhr. 
ı - 'Tek~ll fabrika ışı:tıcrinc i' '1inleri l"'ra u; l!iıt·ak öğle ;} cıııc.ı:ı 

\erUlr. 
! -1 cretıer: 

a) Erkek l~ıtcre: 

Nonnnl me!ial saatl~t ~ln erkek ı,ı;·llerr. ~aphrıla~ak l~ln nıa· 
hi~etlne göre aat bfl.~ına ücret h~bllc gunde 100 kuru;tan 

ı 70 ı..-uruşa kııdar. 
b) Kadın işçllere: 

Normal mes.al saatleri için kadın i'çllerP ;)BJllınlarJık i~in ma
hiyetine gore 7.) kuruo:lan 1 10 kuru-:!\ kadar. 
<ı) 12 ~ll';'ından 16 ~a~ına kadar olan erkek \e krt ço(·uklarıı: 
Nonnal ın~al aatleri için ı:ocuk 1:;-ı;ılere aat ba~ı ticrctı lıe-

8ablkı 65 kuru'}. 
d) Tahmil 'e tahliye. &\lO i~lerl: 

BukabJI işlerde çalı~anlara I~in mahiyetine G"Ütc 150 kuru-:tan 

170 kuru-,a karlar. 
e) l •'azla me!!&I tkretlerl: 

Koordirut!ii.;)On he~etl karariyle fabrikanın gılnrle y apaca~ı 3 
natuk fıu.la caıı,malann % 30 zaınmı llıhe edildikte normal 

m('sal ne MO _ 170 kuruo:a kadar ücret alan bir !~iye tö-0 den 
250 kuruşa kadar. 7:) - 110 kuru ,a kadar alan bir işçiye 110 -

160 kuru-:a kadar, 65 kuruş alan l~l;)e 9.5 kuruş: 150 • 170 
kuruşa kadar alan lş~lye 22@ • 250 koru~a kadar glındellk 'e
rıtecoktir. 

3- Kaıu.ıni ,·ergller ıwııere alt olmak ih:cre i\cretler, fahrlka da· 
hlll tallmatna.m61Jlnde l'azılı hükümlere göre her 13 giinde bir 

ödenir. ,, 
5 

l!;Çller, yatll<"ak ~·erlerini kendileri temin ederler. 
Talip olanların Büyükderede Büyükdere • BahÇ't'koy yolu ii:t.erin· 
deki klbl"it fahrlka._ı mddüriyetlne nüfo<; teTkertlerl \C altı Co. 
tografla beraber müracaat etmeleri ilan olunur. 

TESViYECİ, TORNACI, 
FREZECİ ALINACAK 
Kibrit imal eden dairelt-rde \eya fabrika tamirhanesinde ma
kini t "' nıaklnbt muavloi olarak talı mak iizere birinci tiınıf 
tr.s\'f~ed, tornacı ve lrezedye lht1Jaç \ardır. 
l'abrlkada ~ aı•da<"ak imtihan netlce.,lnde ~ı'ltcrN·ekl('ri ehli~ ete 
göre maaş Hlıa aat başı ücretleri ta~ in edlle~:ektir. 'l'allıı olan· 
ların 'csalkilc birlikte nuylikderedekl kibrit fabrikası miıdurl· 
yetine miır.acaatıarı ilan olunur. 

'----------------------~ Üsküdar As. Ş. Başkanlığından : 
ı _ Ank:arada Ordu Hastabakırı _ Hemşireler okuluna 939 yılında 

oldu~u gibi bu sene de yeniden talebe alınacaktır. 
2 - Ka~ı .kabul için en az orta okulu ikmal etmiş olan Bayanlar

drn 16 yaşından 'kUçUk 22 yaşından b!iyUk olmamak Uzcre istekli olan· 
ıa. şeraiti öğrenmek Uzere derhal şubeye milrncaat etmeleri !Uzumu 
!im olunur. c.~5!1 - 7859> 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden: 
l - Adana _ E'.02:an yolunun 23 • 27 kllometrelcrl arasında yapıla

c. k <4000> metrelik toprak tes.,.;yesi c85000> lira Uzerlnden kapalı zart 
u uıu Uc eksiltmeye konulmuştur. 

2 Eksiltme -6/8/9'2 tarihine mUsadıf perşembe gUnU saat 10,30 
dı vllAyet daimi encümeninde yapılacağınrlan isteklilerin teklif mektup
la ını kapalı ve mUhUrlU olarak bu saatten bir saat evvel saat 9.30 da 
d hnt encUmen reisliğine vermelidirler. 

3 ısteyenlcr bu işe ait keşt!name, mukavelename projesi ve 
~ rlnamckri görmek k;ln :>:afıa :MlldUr!UğUnc müracaat cdcbllırlcr. 

4 _ isteklilerin C262:5> lira muval•kat teminat vermeleri ve ehllyet 
, sıkası almak üzere ihaleden Uç gUn evvel bu gibi iş yaptıklarına. dair 
r nsC'rvisl(',rilc iki fotogrnnarını blı: adet elli kuruşluk, bir adet on beş 
ı ıruşluk ve bir adet bir kuruşluk uçak pulunu dilekçelerine bağla_ 
r ak suretile vllft.yctc mUracaatları lllzımdır. c7847> 

Kaymakamlıklara tayinler 
\nkara, 21 (Vatan) - Boldan Porors, İskenderun kaymakamı 

k ,·makamı Bahaettln Başkile, Mehmet Muradlyeye, H adim kay· 
makamı Melih Karlıova.ya, Acı· 

K raburun kaymakamı Hulki Ar-
pay~m kaymakamı Salt Sasooa, 

p çaya, A r.arnor kaymakamı İlha. Lulebergos kaymakamı Ferit Tuz-

n Hozata, Karaisalı kaymakamı lucayıı, Pasinler kaymakamı Ferit 
r-. acı lğdıra, Sütçüler kaymakamı Tuzlucaya, Pasinler kaymakam1 
~ ıdri Klglye, Gördes kaymakamı 1 İsmalJ Hakkı iskcndcruna, Arpa_ 
J allt Kurtalana, Şarkışla kayma· çay kaymakamı Bedrettln Pınar-

•mı Muhterem Nazimiyeye, Çum başına, Kurtalan kaymakamı Hll· 
a ka makamı Kemal Patnasa, mi Kemalpaşaya, Hizan knymaka
{ldfk \aymakamı F.ahrcttin İs· mı Şakir Gördese, Cihanbeyli kay 
•r kaymakamlığına, Şemdinli makamı Hamd'. Çeşmeye, Sason 
ymakamı Şadan Paslnlere, NL kaymakamı Naıl Kırtkhana, Mu. 

. p kaymakamı Cevat Hizana, Sa. radiyc kaymakamı Bedri Bahçe· 
&y kaykamakı Hakkı Kebana, ye, Iğdır kaymakamı Cellıl Ereğli· 
Cırıkhan kaymakamı Mahmut ye tayin edilmişlerdir. 

Radyo,ı Aklından hasta imis 
' 

Bundan blrk1ç gün evvel Kara· 
köyde sarrs! Hır·~tonun dükkanı. 
na giderek mücevher çalmak Is· 
teycn ve bu yüzden sarrafa yum. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

SARAR 
7.80 Proı;ram ve saat ayarı, 

7.3:? Vücudumuzu çalıştıralım, 

7.40 Ajans h:ıberlerl. 7.55 Radyo 
salon orkrstı a .. ı, 8.20 Evin saaU. 

Ö{';LE 
12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Şarkı ve tUrkUler, 12.4S 
Ajan" hnberl<'rl, 13.00 Şarkı ve 
tUrkülenn devamı. 

AK Al\I 
18.00 Program ı:c saat ayarı, 

18.03 Radyo dans orkestrası. 
18.45 Fasıl heyetı, 19.30 Saa.t aya
rı ve aJans haberleri. 19 45 Ser· 
best 10 dakika, 19.~5 Hicaz ma. 
kamından ~rırkılar, 20.15 Radyo 
Gazetesi, 20.45 Bir halk tUrkll!!U 
ö~renlyoruz. 21.00 Ziraat takvi
mi. 21.00 Şukı \"e lUrkUler, 21.30 
Kor.uşma. 21.45 Rlyıuıetıcllmhur 

bandosu, 22.SO Saat ayan, ajans 
haheı Itri ve borsalar, 22.'15 Ya
r nki program 'l:e kapanış. 

1 ruk atarak kaçan ve o giind<'nberl 
ı;rar.makta olan odam yakalanmış-

1 tır . Bunun Hüseyin adında aklın
dan hasta bir k 'msc olduğu anln
~ılarak hakkında icap eden mua. 
m ele yapılmak üzere hastaneye 
kaldırılmıştır. 

ıuerdh·endcn ~·uvarlandı 

Tshtakalede •Kızılhanda yatan 

Mehmet oğlu Nurı, Nuruosmanlyc 
camlinln merdivenlerinde uyuklar 

ken bir tarafır.dan öte tarafına 

dönmek isterken muvazenesini 

kaybederek merdivenlerden aşağı 

yuvarlanmı~. bir bacağı kırllarıık 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Parm-..klarını kaptırdı 

Sarıyer kibrit fabrikasında ça
lışan işçi Sulcyma kızı Fatma Ba.. 
!aban adında bir kız <'Jln' makire· 
ye kaptırmış, parmakları kesilerek 
hastaneye kaldırılmıstır. 

VA 'X AN 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Alemd&ğr vakıt ormanluından T~delen ve Malkuyusu civarındaki 

mevkilerden beher metre mlkA.bı 11 liradan 2i0 metre mikft.p gayri 
mamul meşe kerestesı arttırmaya çıkarılmı~tır. ihalesi 3/8/912 pazar· 
tesi gilnU saat ıt dedir. lsteklilerln MUdUrlUk Akarat kalemine müra-
caatları. c7746> 

. ' Memur Aranıyor 
Bir gazete ldarehanf"'irtde çalı,mak liıere büro i,ı.-rine vitkıf \e 

mulıasf'hf'<'lye ~ardım edebllttek bir memur alınacaktır. Talip olan
ların 418 postı ı kutu!iana l'&Zı ile müracaat ehnelert. .. 

1 lstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 

Kı.rıneti 

r .. K . 

12::: 80 

l'f'J' Jlllrll!U 
L. K . 

Kumkapıda Kıitip KMım mahal!c· 
sinde Cami sol<ıı.ğında cskl 38 yeni 
Gt 'No. lu arsanın tamamı (i:::S:ı ı 

l;jOO 06 Jl2 CiO Fatihte Haraççı Karamehmet me. 
hallesinde Abdulezeı sokağında eski 
142 yeni 112 No. lu dUkktının tama· 
nu (7388) 

Yukarıda mahalle sokak vt ~o. su yazılı emlak satılmak Uzcl'e 15 
sun müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Ihalesl 30/i/9il:! perşembe 
gUnil saat 15 de yap•lacaktrr. Istelclilerln Çemberlitaşta Istanbul Va-
kıflar BaşmUdUrlUğU Mahllılfıt kelcmlne müracaatları. (i6:!2> 

Istanbul Belediyesi ilanları 

Yol işaret ıevhalariyle memur kürsUlerinln boyanmasında kullanıl
mal< tlzere alınacak muhtelif renkte 205 kilo boya 4 adet Ispatula ve 
muhtelif ;-;o. da 120 adet zımpara kll.ğıdı açık ekslltmf'yc konulmuştur. 
MEcmuunun tahmin bedeli 860 lira ve ilk teminatı 64 lira 50 kuru~tur. 
Şartname Zabıt \ 'C :\fuame!At MUdUrJUgil kaleminde görUlebillr. ihale 
29/7/942 ~aışamba gtinU saat H . de Daıml Encümende yapılacaktır. 

'raliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı 

!Azımgelen diğer veslkalartyle ihale gUnil muayyen saatte Daimi Encü. 
mende bulunmaları. (7596) 

* Tahmin bedel/ ilk tendnatı 

768,0i' 57,60 TratuvarlarM ta.mirinde Jı:ulla.nıl· 

mak üzere alınac;ı.k (6400) adet Kro· 
siman. 

13~.9(' 103,50 Karaağaç mUesscsatı içln alınacak 
muhtelif kuvvette 2240 adet elektrik 
ampu!U vo <i> kalem elektrik leva
zımı. 

2060,00 151,GO Balat atölyesinde imal ve tamir edıl. 
nıeJde oları arabaların boyanmasın

da ku1lanılmak üzere alınacak boya 
Ye boya malzemesi. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukanda yazılı işler ay· 
rr ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnameleri Zabıt \"e MuamelAt Müdilrlüg"U kaleminde göriilebillr. 
Iha\ ' 6 18/ 942 pe~embe gUnfi saat 14 de Dalml Encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk t eminat makbuz \'eya mektupları ve kanunen ibrazı ll· 
zımgelen diğer ves1kala.r1yle ihale &Unu muayyen saatte Dalml Encll. 
mende bulunmaları. (7S83J 

Valimiz iaşe 
müdürlüğünde 

Valı ve Belediye Reisi Dr. LCılfl 
Kırdar dün sabah Böl&:e iaşe mü· 
diirluğundekl hususi dairesine gl_ 
derek öğleye kadar meşgul ol- ~ 
muştur. 

Beykoz fabrikasınm 
faaliyeti 

5 

' 1 , 

BULMACA 

İthalfıt ve İhracat Blrllil, ithal ~ 
edilen derilerin mühim bir kısmı. u 
nı Beykozdakl \Sümerbank eyak· ,, 
kabı fabrikasına tahsis etmiştir. 

Bu suretle kundura imali hız. Soldan sağa: 1 - Çöldeki ha· 
landırdmış olacak ve halk ucuz yal; Vcllnlmetlerimlzdcn. 2 - Gc· 
fiyatla ayakkabı tedarik edebile· ı lccek; Tersi: ihtilalci gUruhu. 3 -
ccktir. Tersı: parazitoloji terimlerınden; 

M kt k•t 1 Bayram. 4 - Bir musik i işareti; 
~ 8p 1 8p 8rl İki sıklet farkı. 5 - Tersi: bir de. 

için kfg'ıt niz hayvanı. 6 - isim: ç.akının 
ucu; Kuşatma. 7 - Tersı: hır dağ. 

Öğrendiğimize göre Ki&:ıt İth a 
latçıları Birliği azalarının elinde 
mevcut. birinci hamur kağıtlar· 
dan, mektep kitapları tabına elve. 
rlşli 100 ton kağıt Maarif Vekaleti 
cmrınc tahsis edilmiştir. 

Bu suretle ayni maksada ayrı

lan kAğıtların miktarı 150 tona 
baliğ olmaktadır . 

Ucuz meyva ve .ebse edhmıek 
içbı açılan mü~leye 

iştirak etmelt)'iz 

Dün sabahtan itibaren sebze ve 

mcyvaya Belediyece fıyat tesbill

nc, sebzeci ve manavlarla gezgin. 

ci esnafın satın aldıkları sebze ve 

meyvalara şehir halindeki toptan· 

8 - Oltanın ortası; Geni~; Cog· 
rafya terimlerinden. 9 - Haklına. 

ne sözler. 10 - Masset; Bir nota. 
11 - Güzel sanat; B ır Ermeni 
kadın adı. 

Yukorıdan aşağıya: 1 - Sonde. 
rece kavi. 2 - Eski bir Tilrk k av
mi; G t amer t1<b:Ylcrindcn, 3 -
Tersi: b!r maden; Bir Edat. 4 -
Serkeş millet. 5 - Ayak; Tersi : 
olduğu yerden ayrılmaz. 6 - Ter· 
si: sayı; Bal gibi. 7 - Bcya~ eda. 
tı; Fakirin fiç harfi; Onarma. 8 -
Şe!; Hecenin yarısı . 9 - Bir nevi 
içki; Aşikar. 1 o - Bir renk; Zsrf 
edatı. 11 - n~mlalıır. 

DÜNJCÜ BULMACA.NIN HALLİ 
Soldan sağa: ı - Kurum; O

kul. 2 - Uzat; Sadık. 3 - ;vıuhal 
ahın. 4 - Ak; Nedim; Fa . 5 -
Raca; it. 6 - Badi; Le. 7 - Aza ; 
Sınayan. 8 - Zalim; Ad. 9 -
Mah (ham}; Pl; ıs. 10 - Cer (e) 
yan. ı 1 - İl; Aparma k. 
Yukarıda aşağıya: 1 - Kumar-

Amerikadan ingilizce 
Radyo Neşriyatı 

Amerika Radyo Şirketleri Türkiyedeki 

Dinleyicilere lngilizce 

Haberler Neşriyat Saatlerini Bildirirler. 

Ttırklyr. Sutı Gii11.1tr 
Radyo 

Mf'rkf'ıi 

Dalga Uıualoitu 
Kilosikl Metre 

\8 : 00-18 ! 15 Ha~rler raıart~ı. Çar,smba, WRCA 
Cumarte!ıl 

15.150 19.8 

18 1.'i-18 so 

19 00-tD t .; 

19 lS-19 3& 

zn OO-:?o ıs 

"!6 15-20 30 

,. 
,. 

Haberlerin t:afılili 

Hahf'rler 
» 

Haberlerin tahlili 

• » 
Haht>rler 

)) 

Haberlerin tahlili 

.HM herler 

> 
» ,. 
,. 

Haht>rlerln tahlili 

» • 
,. ıt 

Pazar 
Her rün 

» 

Cumartesi 
» 

• 
raur 

Her KUr. 
» 

raıar 

fkr gltll 

» 
11) 

Paıar 

Her g\ln 

» 
Pazar 

W~Bf 

WBOS 
WGP.:A 
wı,wo 

wcw 
WRC.\ 
WNBI 
WBOS 

WGF.A 
WL\\O 
wcw 
WGEA 

WROA 
W~BI 

n"BO..ı;; 

WGEA 
WLWO 
wcw 
WGEA 

17.780 
15.210 
lı'S.330 

15.2.';0 
15.850 
15.150 
17.780 
15.210 

16.830 
15.250 
ı~.850 

ıs.sso 

15.150 
17.780 

15.~19 

15.&'m 
l.'S.2.50 

13.SSO 
15.SSO 

16.8 
19.7'! 
19.56 
19.7 
18.9 
19.8 
18.8 
19.72 

19.1)8 

19.7 
18.9 

ö9.56 

19.8 
lfi.8 

19.i2 
19.56 
19.7 

18.9 
19.56 

55 ,. » Pazarte<'ll, Çar,amba, WR<JA 
Cumarte\141 

15.lSO 19.8 

'!O ' : 4.>-21 00 • > .•zar~liil, ('ar,amba, \\'B~"l 

Cumartesi 
1'7.'780 16.8 

21 00-21 15 
> 
Habe.ıer 

> > 
'Paıar 

WB(),q 

WLWO 
\\'BOS 

19.72 
19."l 

> 
» 
> 
ıt 

• wcw 

15.!?10 
15.230 

lS.210 
16.ll.'10 
l lS.UO 
15.ZlO 

19.'72 

18.9 
19.'7 
19.'7! 

l'aurtMI lla Camarte&J WLWC 
,. > WBOS 

> 
JJabforlerin tahllJI 

» 

> > wcw 15.850 
11.'790 

18.9 
~3.4 
30'.9 

21 

21 

'?l 

!?3 00-21 

30 
JI 

HıaberJ.-rfn tahlili 
lO Müı:lk 

» 
» 
» • 
lfa!ıerltr • 

» 
Haberlerin tahlili 

» » 

daberlerin Te.hlill \'e Mti.zll 
00 Haberlerin tc.hllll 

> > 
> > 

> > 
> > 
> > 

flaberlerin Tahlili ve Mttztk 
1S Haberler 

> 
15 

razar 

> 
> 

> 
> 
,. 

Rer gün 
» 

Pazar 
» 
» 

Pazar 

> 
Ber gön 

> 
> 
» 
> 

WRUL 
\o\-"'RUW 

WRUS 
\\'RUJ. 

WRTIW 
'WRUS 

WLWO 
WOBX 
WCRC 
waur. 
\\'RUW 
WKUS 

WLWO 
\\'~ 

WC'ftX 

\\'CRC 

WKUI. 
WRUW 
WRUS 
WLWO 
WIJWO 
wcw 
WLWO 
\\-"BOS 
WCW 
WCDA 

9.700 

6.040 
11.790 

9 .'700 

6.040 

).J.260 
lS.!?'70 
17.831) 
J 1.'790 

9.700 
6.l>tO 

IS.:?50 

15.210 
13.270 
17.880 

\ 1 t .'700 
9.700 
6.040 

15.'?.~ 

15.2.'lO 
15~850 

15.250 
15.210 
15.850 
1'7.830 

49.6 

23.1 

30.!) 
49.6 

19.7 
19.6 
18..8 

:?4.4 
30.9 
49.8 

19.7 
19.72 
19.6 
16.8 

> 
» 
» 
> 
» 
> 
> 

Pa&art81 U& CıımarieAı WRUL 1'7.'790 

25.4 
30.9 
49.8 
19.'7 
19.'7 

18.9 

19.'7 

19.'72 
18.9 
16.8 

2S.4 
30.9 
49.6 

%5.{ 
30.9 
49.6 

H.aberterJn tkhllft 
> 
> 

> 
> 

• 
> 

J> 

> 

• 
> 

WRUW 
WRUS 

WKUL 
WRUW 
'\\'R'l'~ 

9.700 
6.040 

11.790 
9.700 
6.040 

( Bu Listeyi Luffen Kesip Saklayınız ) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Cinsi Miktarı 

MüleııeV\; demir ham maıume 15 Kalem 
Elektrik malzemeei 'ampul, 
priz, komltatör, kablo> 2' > 
Gazoz filtre pllkuı 2000 Adet 

Günü 
Pazarlıtın 

Saati 

28/ 4/942 Salı 9.30 

> 
> 

> 
> 

> 
> 

9.50 
11.-

ı - Yukarıda cins ve miktarı ya.zıh malzeme pazariıkla satın alı· 

nacaktır. 

2 - Pazarlık hizalarında yazılı gün ve 11aatıerde Kabata.'jta leva
zım şubesindeki merkez alrm komisyonunda yapılacaktır . . 

3 _ Demir ,,.e elektrik malumeslne ait liste ile gazoz filtre nUmu
nesi her giln öğleden sonra sö-zU geçen şubede görillebllir. 

4 - isteklilerin pllzarlık için tayin olunan gün ve saatlerde teklif 
edecekleri fiyat üzerinden ~ö 7.5 ı:üvenmc paraslyle birlikte mezktır 
komisyona müracaatlan. c7572~ 

RAFiNAJ TESiSATI 
Satın Alınacak 

ZA\"1 

Kendime, eşime ve Uç çocufuma 

ait nüfus hilviyet cUzdanlarile aıık~r

lik vesll4amI kaybettim. YenJlerini 

alacağımdan eskilerin hUkmil yoktur. 

Çcngclköy BekArdercsl Çakaltepe 

2 numarada Der\'İŞ Korkmaz. 

DO&TO• ·--· 
ORFANIDiS 

Cild n ZUhrevı ınilteh .. ıs: 
Beyoflu Suterazı Eokak No. G 
Nil apartıman 2 ci kat Tel .a7M 

ZAYi 

Hukuk fakUltesindcn aldığım Şe· 

bekeyi zayi ettim. HUkmU yoktur. 

6313 MUnlr Umgun 

KAŞIT RIZA TIYATBOSU 

Halide Pll}kln beraber 
Harbiye BelvU bahçesi alaturka 

kısmında bu gece 

BOBSTIL 

cı ve yarı toptancılar tarefından 

fatura verilmcğc başlanmı~tır. Bu 

Catura usulil ile perakendecilerin 

yapmakta oldukları vurgunculu. 
ğun önlcncccğl kUV\'etle limit edil· 
mcktcdir. Alakadarlar, halkımızın 
satış esnasında sebzeci ve manav
.ardan. bllhassa pazar yerlerinde· 
ki esnafla gezglncilerden fatura 
.;ormak Ye lstcnif(!n fiyıatlarda, 

semtlere göre tayin edilmiş olan 
kar hadlerinden fazlalık olup ol. 
rnadığın 1 araştırmak, bilhassa Be· 
ledıyc tarafından vcrile11 karara 
aykırı olarak vur,ı;uneulukta de
vam edenleri zabıta memur!Hrtna 
yakalatmak s urctlerllc bu mücade· 
ıeye yardım \ 'C iştirak ettikleri 
takdirde sebze ve mcyva fiyatla. 
rınm şimdikilerine nazaran yüzde 
50 - 60 derecesinde düşcceğ'n l 

c;öylcmckte ve bu iştirakin bütün 
halktan beklenildiginl ilave et
mektedirler. 

baz; Cl. 2 - Uzuk (kuzu); Aza- Elinde tasfiye makinesi tesisatı olup da satmak t!ltiyenıer ıstan· 
met. 3 - Rah; Adalar. 4 - Utac; bul Tütlln gilmrUk, Kemerli sokak 21 numarada Nazif Ouuca'ya mil· 

Vochil S Perde 

İhya. 5 - Lcr; S. M. (Sa Majes. raca.at. Telefon: 2U97 

te>; Ap (pa). 6 - Sodalı; Na. 7 - ••••••••••••••••••••••••••••• Alicenap. 8 - Odcma; Adi. 9 -
Kın; Oy (a); Ma. 10 - Uk (de); 
Fi; Arı. 11 - Kulan; Si. 

Yeni neşriyat 
Kadı n- ve kızların mutlaka 

okuyacaı;:ı kitap 
DİŞİ KUŞ 

Koc~nızı mısıl muhafaza 
cdcbillrslnlz? 

Yeni çıktı. Fiyatı 35 Kr. 
'Müvezzilerden ve kitapçılardan 

arayınız. 

ARİF BOLAT KİTABEVİ 

lstan bul Mın taka Liman Reisliğinden: 
l8/ 7/ 9i2 cumartesi gilnU Sarayburnu • Salacık aruına, ıstanbul 

Telefon MüdUriyeti tarafıııdan d~ettirileceği illn edilen deniz tel~fon 
kablosunun vaz'ı bazı fenni sebeple 22 temmuz H2 çarşamba CilnU 
yapılacaktır. 

Bu .kabloyu döşeyecek vasıtalarda beynelnıUel kablo döşeyen gemi
lere nıahaus işaretler olacaktır. 

Alakadarlann nazarı dlkkaticri celp ve keyfiyet ilan olunur. 
<7805> 

Sahibi \'e Ne,rlyat Müdürü : Ahmet Emıa y ALKAN 
•l'atan N.,riyat Türk Ltd. Ştı. l 'ataa Matbua& 

Taun: Mahmut Yesan 
H eyet her gece BelvU bahçeslnd& 

temsil vermektedir 

BORSA 
21 TEl\1MUZ 1942 

1 Sterll11 

100 Dolar 

100 Pezcta 

100 İsviçre frangı 

100 hveç kronu 

5,2C 
130,70 

12,8'1 

l0,03 

31,16 

ESHAM ve TAHVİLAT 

1•cramlycli % 5 938 
:gani 

20,43 
22,20 


