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Bugün 2 ne! sayfada 

Adam ölçülerimiz! bir Yoklama: 4 

Milletin makbUI 
saydığı tip -

Sıvası opol 
nihayet düştü 
Kurskta Alman 

DENİZCiLiGiMİZİN 
EN MUTLU GÜNÜ 

D f tt J taaruzur 
iğertara tan taklitçiliğin yara ığı ı püskürtüldü ı 

Deniz bayramı, şehrimizde dün 
büyük merasimle kutlandı 

yanlış Ve fena ölçüler 1 Almanlar Kurskla ! 
~===== ) günde 2000 ' 

Yazan : Alamet imla YALMAN 
B u t1aklkada içinde yaşadığı. ı-

mıı: dünya, wrlık ve beka 
mücadelesinin en korkunç şekille. ( 
rlne &atine olen bir yerdir. Orta
da 11kı1 ve insaf zincirlerinden bo
şanmış milletler var. Birbirinin 
sırtını yere getirmek için yık. 
rna, yakma, öldürme, boğma san. 
atlarının bütün zebanilerini ayak
landınnışlardır. 

Böyle blr çarpışmaya nekadar 
zaman dayanacaklar? Bakıyoruz, 
tahmin ediyoruz: cBu kadar ay, 
bu kadar sene .•. » diyoruz. 

Hiç hatırımıza gelmiyor ki dün
Ya Yüzünde beka milcadeles'ni 
aııırlarca müddet devam cttirmtıı, 
dünyalar dolusu menhus kuvvet
lerle durmadan dinlenmeden asır. 
lırca çarpışmış bir millet val': 
Thrk milleti •• , 

Nefretle dişleri gıcırdayan bil· 
tlin bir tHcm ölümümüzü istl)'or
<iu. M'raısımıza bir an evvel kon. 
111ağı aklına koymuıstu. Hükumet 
diye milletin başına ıeçenler ise, 
düşmanlarla yarıp çıkmt!J gibi, 
kendi benllklerile, hususi menfaat. 
!erile, zevklerile, aliylşle meşgul· 
düler, milletin hayat kaynakları
nı kemirmek için ne mümkUnse 
Yapıyorlardı. Taaaaul>u blr afyor. 
dl;re kullanıyorlar, sa~·ısız yarala. 
:rı yaldızlı bir cllA ile örtüyorlar. 

. dı. 

BuJiin Avam Kamarasında konu,ması beklenen Çör til 

rLibfal lsken.deriyeye 
1 hezimeti 100 kılomet re 

Asırlarca müddet bize üstün 
kuvvetlerin açık saldırışlarına, 
gizli h:lelerlnc rağmen ya~yabH· 
memizln, her milli buhren günü 
Yenihaştan parlak imtihanlar ver
lll<"mi:ı:ln ,.c en büyiik felaketler. 
den eskisinden daha kuvvetli çık. 
mamızrn sırrını hiç dü§ündünüz 
mü? 

karşısmda kaldı 
Vardlav diyor ki: 
" - Rusya olmasaydı 
111/ah bilir halimiz nice 
olurdu? ,. 

At. Keys diyor ki : 

Yaşadık \'C dayandık, çünkü bu 
milletin içinde temiz V<' sajlam 
bir maya vardır, hakiki demokra
sinin en güzel esasları bu maya. 
r:ın çlne kök salmı3tır. İnsanla. 
rın kard~llği ve içtimai müsava. 
tı idealine hiç bir muhit bizim ka- " - Çörçilin, memleke· 
dar yaklaşamamıştır. Hayatta Is. t• b ..J b I 
t'dııoa göre yiiksclmc imkanı biz. m aşınua u unması 
~ hiç bir sınıf ve zümrenin lnhl. hayati' bir ehemmi-

Mısır cephesinde 
çarpışmalar 

başladı 

Cenubi Afrika 
birl ikleri, Mısır 
harbine iştirôk 
emrini bP.kliyor 

sarı altında kalmamıştır. Kendin· yeti haizdir.,. 
de ıstıdat gören her Türk yavru- Bommel kuvvetleri 
ı:u; köyl!ndcn \"eya fakir bir aile. L 1 
"'n kucağından kalkıyor, hayır ittelton diyor ki · Daba bölgeılal 
!'e\•('n b r hami, bir destek, herke. • tll 
ı:e müsavı fırsat veren bir mecca- " - Düşmam, yakında geç er 
nt mektep buluyor. Kimse: cNe- malzeme itibariyle ge- ı Ankara, ı (R&dyo Gazetesi) 
reden geldin? Kimin oğlusun'ı> Gelen haberlere göre Rommel kuv 
demiyor. Bir köylü ise, fakir bir ride hJrakacağız,, vetleri iskenderiyeden 100 kilo-
allen•n çocuğu ise bunu iftıharla Londra, ı (A.A.) _ IUmatsızlık m<!trc mesafede bulunmaktadır. 
ltlrar ediyor, çUnRü kendi mezl- takriri hakkındaki mllzakereyl tAlik • Kahire, ı (A.A.) - Mısır cep. 
Y~tine dayanara.k yükselen adam etmek lıçln Avam Kamarasında bir besindeki muharebe bu s2bah er· 
Türk cemiyeti ıçin makbul bir 1 teşebbüs yapılmıştır. keııden bsşlamıstır. Halen zırhlı 
t J>llr, karşısına hiç bir .içtimaı en. Müstakil mebus Kinghall, Mısır kuvvetler büyük kısımlarının kar
ge~ dlkll~lyor. Mezlyetın verdiği muharebesi vuzuhlu bir netice alın. şılaştıkları blldirllmektedlr. 
aıı let, Turk cemiyetinin tanıdığı 1 cıya kadar takrlrlni geclktlrmes· 1 Roma, ı (A.A.) - İtalyan or
;'.c saygı gösterdiği yegane asalet· \\'adlaw Milne'den istemiştir. \Va;~- duları umumi karargahının 764 

r. ı law ?.iline, vaziyetin, milletin men- numaralı tebliği: 
. Asırlardanb~rl umum hayat !aatı bakımından milzakeren!n ya- ltalyan - Almıın motörlü kuv-

i ölü ~eriyorlar ~ 

Jsnaıtopol dlfırıı Sa· 1 
J radıalz Uloıa batk• ı 
) bir lıten taarıketlırl· 
> aı devam edecıkmll 

Viclıy, 1 (A.A.) - Ofl: Alman 
orduları ba~komutanJığı tarııfın
dan neşredilen hususi tebliğ Sı- 1 
vastc,polun bugtin iiglı:den sonra' 
düstüğünQ bildirmektedir. 

l\Ioskc;va, ı (A.A.) - Sıvasto
pol ş.mdi düşman toplnrının de
vamlı ateşi sltındadır. Bazı anlar. 
da askerler b le sığımıklarını ter· 
kcdcmemektedirkr. Müstahkem 
mevkiln surları <ınündekl muhn
rebclerln şiddeti saatten saate art. 
mak1adıı·. 

AlıP~ n son tC?lgraflardıı n mu ha. 
rcber.in görülmP-m'ş bir ı;ıddctle KahramRn hahrlJl'lı lerunı,. "'"' .•aptııtn mera .. ımıtckl ı;-eçlt rr,smlnde 

.. 
devam cltigi ;ınlaşılmaktadır. i · A l 

Londra, 1 CA.A.} - Almanlar B •• ••k Tı •• k d • • • • 
Kıırsk ve Sıvastopol ke~inılerindc U'11U ur enızcısı mıra 
taarruzlarına şiddetle devam et- '::I 

nı~l~~d~~;~·l\loskovad3 neşredilen Barbarosu hu··rmetle andık 
Sovyet kbllğindc, Rusların Kursk 
kesiminde Almanların piyade ve 
tank kuv\·etıerile yaptıkları hı. 

arruzların püskilrtüldügü blldlril_ 
mektcdir. 

Londra. 1 (A.A.) - Kursli: ke_ 
siminde Rus mukavemeti şiddet· 
lenmlşUr. Düşman günde 2000 ö
lü vermektedir. Hava faaliyeti her 
iki t<:rafta da kuvveti dir. 

Londra, ı (A.A·) - Sıvastopol. 
da Almanlar kalenin şimal do~u. 

suna taarruz etrflcktedırlcr. Düş· 

man topları kaleyi 24 saat devam
lı olarak dövmektedir. Son bir hü
cumda Almanlar 1500 01ü vermiş. 
lerdır. GecC?lcyin Almanl"'l r taar· 
ruza kalkmadıklıırındıın, Ruslar 
sakatlıı.nmış uc:tkları ve gedikleri 

(Devamı : ~. 1, SU. :S; de) >O« 

Mısırı 
müdafaa 

Nahas Paşa 
vaziyetten ümitli 

lagt:tırı, ita toprakları 
mldalaaıa umetmlı 

Ankara, 1 (Radyo Gazetesi) -
Nahas Paşa bug(ın bir demeçte 
bulunmuş ve şunları söylemiştir: 
•- 26 haziranda \'erdiğim vaa. 

da b!naen size bcyanııtta bulunu. 
vorum. inkıtasız olarak İngiliz 
büyük şahsiyetlcrile temas cdlyo. 
rum. Her saat iyi h&berler alıyo· 
r-Jz. Vaziyet çok llmltlidir. İngiliz 
büyük elç1sinln bana söylediğine 

(De,-a.mı Sa. S, SU. l de) .-. 

Türk denizlerinde ve lfmanlartnda, 
münhasıran Tiirk bayrağı taşıyan 

Jı"emilrrin ç a.l ı~ nl a ıu. hakkı • 
nın alındı!'n gllnUn 17 ncf yılı dlln 
büyUk merasimle ktıUanmtŞtır. 

Dün sabah Taksimde ve Beşlktaş
takl Barbaros makberi önUndc mc· 
raslm yapılmıştır. Brr bölUlt b:ı.tıri

yn askeri, önUnde Şehir bando•u ol. 
duğu halde Kasımpaşa'dan Taksime 
çıkmış ve Galatasaray lisesinde 
toplanan bilciimle demz milessese· 
!erine alt birlikler hu bölhğe iltihak 
ederek Taksim A.bıdesine g-ltmlşler

dir. Bu sırada llmanda bulunan hU· 
tiln gemiler dudUklcrlnl çalmağa ha.ş. 
lamışlardır. 

Abideye Istanbul komutanlığı, VI· 
!Ayet, CUmhİ.ırlyet Halk ':PartıSi. Mer
'<ez konmtanlığı, Beden terbiyesi U· 

mum mUdUrJUğil, Liman reisliği, De. 
nizyollnrı ve llmanları umum mildl\r 
tükleri, Şirketi Hayriye ammtörlerl 
diÇ:'er resmi ve hususi tcşekkUller ta
rafından ihtiram c;elmkleri konul· 
rııuştur. 

Çelenkler llbidenln eteklerine yer. 
leştirildiktı>n sonra nutuklar veril
miş, deniz bayramının mfına ve kıy
meti anlatılmış ve Loı.anda Tllrk 
denizcillA'!nln lstiklAllnl ve Ttlrk mil· 
!etinin deniz servetlerinden istifade
sini temin etmiş olan Milli Şet ismet 
Inönll'ne karşı duyulan şükran ve 
minnetler üade olunmuştur. Bundan 
sonra CUmhurlyet Hlı.lk Partisi baş· 
kanı tarafından mlllctıml:ıe böyle 
~ere!li gUnler gösteren bUyUklerlml
ze çekilecek olan minnet ve şllkran 
telgraflarının birer sureti okunarak 
alkışlanmıştır. 

(De\.·amı: Sa. S, Sü. '7; de) (::) Daima hümıctle andığımız Barbaros'un türbesi önünde 

ıc·l·n·· adam yetışUrmck baktmındıın 1 pılmamasını icap ettirecek kadar vetır.ri Dnba bölgcs'ni gE<:mlşler 
b~tun mem.lekcl bir ıstıfa sahası 1 ümitsiz olduğıı, yalnız hUkCmet tara. ' 'c Mısırda hareketlerlre devam 
h zmetfnl görmüş, meziyetli adam, fından söylenebileceği cevabını ver- (Dt>,·amı: Sa. S, ~ii. 6; da) L 

foragatıı adam adeta fışkırmış, mlş ve eğer hUkCmet mllza.kerenln ---------------------- - - --- -
k~n~2tl için çarpışan adam daima başka zamana bırakılmasını istemi~ 
buyük miktarda olarak yetliiffilş. olsa idi, kendisinin de, kendi fikrine 

~Ağır işçiler ı ı oevlet operası san'at
için yeni bir k8rlar1 yann geliyor tir. (De\·amı : Sa. 3; Sü. 4 te) _ 

Böyle meziyetlere sahip bir ce. 
mly-et, neden yurdunu daha iyi 
imar cd<'memfıı, neden daha ge_ 
n ş içtimai inkişaflara kavuşama· 
mıştır? 

Bunun bir sebebi, hayati encr
flerinl zorluklarla. çarpışmak, var_ 
lığını tlevaın cttlrcbllmt.'k için kul. 
lanmış elmasıdır. Fakat diğer bir 
l'ebep d<' rniınEvverlik lddlaslle 
ortny:ı çıkan sınıfın milletteki ma· 
r e\"I varlık hıızlnelcric!n kıymeti. 
nl lıilmemcc:I, bunlard'!ln adeta 
utanması, taklitçlllg marifet say. 
masıdır. 

Hava ve deniz 
çarpışmas ı 

lngil iz harp gemileri 
ile mihver tayyare leri 

çarpışıyorlar 

Empcr;\" l'st devletl:rln bir Llzbon, l (A.A-) - Bugünkü 
müc•<"mlckc halkını baştsn çıkkr. çarşamba stbahı Peıılche ile Car. 
ma 1< VC? uyu~urmak iç n kullan· voerio burnu c varındn şiddetli 
dıkJarı nekadar içtimai zehir var- top sesleri fşlUlmlştır. B;r kafileye 
>a bur.ları. terakki d ye kendi eli.

1 

refakat eden İngiliz harp gemile. 
mlzle yıışm·.ğa uğrı=şıyoruz, hiç r:ıc mihver tayyareleri arasında 
f<"rl.ııııöıı olmadan frna fl'na ör. ş'ddctli b r muharebe cereyan et-

f Oı"' 11"11" <o:ıı. ~. ~il. <t: dl'!) (") t /:'. -:ıh 1 Ol"" ~lcfC'dlr 

karar 
Fabrikobr, vi'.ôyefe 

bir liste vererek 
karneleri alacaklcr 

Kari Ebert, bugün gelecek 
Ankara, ı (Telefonla) - Devlet 

Konser,·atuvnrı rejisörü Kari Ebert 
bu akşam Istanbula hareket etti. 
Bazı hazırlıldnrın bitırnemem<'.slnden 

dolayı diğer snr.ntkflrlıır perşembe 

gllnli harekP.t cdcl'<'kleı·dir' .Knrl 

Anknrıı, ı (TelrfonlR) ls- 1 Ebcı t buna ihtısaslarırı şöyle anlattı: 
tanbuldaki ağır i~;i ekmek kar. c - Genç TUrk sanatkl\.rlnrının Is· 
nelerinin te,·zii işi dalın salim tanbulda mu\•affnk olncaldarınn 
bir şekle sokulmuştur lnşe emlnım. Antlgone piye.,ı kısmen bile 
mUstcşarlığ"ının yeni bir luırcl• o!sD bugllnkU Tiirk tıvntrosu hak. 
rına gbre, fabrlkal:ır işçilerinin 1 kında iyi bır ffüir vcrecclttlr. Istan-
b!r listesini Istanbul vlU'lyeUne I buldn opern v" diğer p;yeslerlmlzln 
vereceklerdir. \'llflyet knrnelc· I temsil edilememesine mütcess.rım. 
rı doğrudan doğruya fabrika· Yakında bu da kabil olacaktır. lstan. 
!ara verecek, onlar da işçı· ı buld'.l vazıyete ba~lı olan muhitinde 
!erine da!ıtncaklardır. temsiller verme!:: benlnı ıı;ln büyük 

"~:=-:-::=:=-:=======1111" 1 bahtiyarlıktır.> 



dizans ha kının 
geçirdiği tehl"ke 

Yazan ZİYA ŞAKİB 

Şehir 
Haber eri 

Ağır işçi 
karneleri 

Bir kısım işçiler 
karnelerini alamomışl: :--

Temmuz ve acustos karnclcri
rln tevzii iş i bltlrılmiş olmak la 
beraber gerek ağır ısçilcrden ve 
gerekse evvelce B karnes lıp da 
bunları ağır ış~i kartına tebdil 
etmek isteyen vatandaşlardao bir 
çoğu, henüz işlerini halletmiş de_ 

- 2 _ b k ğildir. nan u üçiık kasabanın nufusu, 
Şehrin h""klki tarihine gelince.. arttıkça arttı. Artık kıısabaya sı- f Diln bi~ kısım va tnııclaşlar yine 

stanbul iaşe mildürlüğündc biri-Asıl mevzuumuzdan uzaklaşma- ğamadı. Etraf1a yeniden köyler 
kcrek günlerce takip ettll(lcri ıııu

nı:ık fç in, bu hu usta da pek uzun yapıldı. Aradan bir asır geçmeden, 
amdelerinin uzamnsı karşısırda 

maliımııt veremiycccğiz. Asırlarc~ kuvvetlice bır hükümet halini aJ_ \•aziyctlerl hakkında cnd•şeye düs 
kanlı ve lıcyecenlı hadıselcr ara- dı. müşlerdir. 
sında çalkanmış olan bu tarihi O sırada İran hı.ikilmdarlarından Buna sebep; kazalarda bulun ıın 
belde hakkında, eski Rum tarih- (İsfendiyar). Anadoludan gelerek ve muhtelif fabrıka ve atelyelerde 
cılerlnln verdıklcrı muhtelif ma- Avrupa kıtasına .. :cçeccktl. Bi-: calışan birçok agır işçinin, ellerin. 
himatı, pek kısa olarak hulasa ile zans kasabası, gozun~ Ulştf. Bi- deki karnelerin n t<'bdlli ve ken. 
ıktlfa edeceğiz. zanshlara, derhal teslım olmaları. dilerine yeniden ağır lgl karnesi 

Bu rivayetlere pazaran (Bizans) nı teklff etti. tcvzilnin, mıntakalarındakl, Böl-
ehrl, hicretten 658 sene -evvel b'- Bizanslılar, büyük b r orduya 1 ge İaşe relsJ klerınce yapılmayıp, 

r a edilmtştır. BAnlsl de, (Bizas) mukavemet edecek halde değildi- bunların muamelclerınln, İstanbul 
isminde bir scrkerdedir. ler. Bu zor karşısında, İranlılara İaşe müdürlüğünce tckemmOI ve 

Bu adam, Yunanlstnnda, (Att.. itaati kabul ettiler. kanunen kartlarının, İaşe m!ldiir-
ı a) şehrinin garbında( (Ekine) Fakat biraz sonra İranlılar bil- lüğünden verilmesi keyfıvet!dir. 
körfezinin kıyılarında, (Megara) yük b ir mağlObiyete uğradı. Is- Yapılan tetkikata göre; h r ka-
kasabasında ynşıyıın bir dere~eyl parta ordusunun mc hur serdarı zada mevcut, fabrika, atclyc, ağır 
!mis. Büyük mikyasta, deniz tıca· ı (Pavsanyas), İran ordusunu önü- i5çller·nın adedi, eli yl tecavüz et. 
rctne gcçlnırmış. ne kattı. Karadeniz Boğazı sahil- tiğl takdirde bu hal vaki olm kta 

İzah edilm yen bir sebepten do- !erine kadar onlarr kovaladı. Bu ve bu işçiler, mensup olduğu mii
layı, bu adam memleketıni terkct- mfinasebetlc, Bizans kasabasını esscse müdürlüğünce bir tezkere 
meve mecbur olmuş. Kendisine irıınhların elinden kurtardı. Fa- ile 1s~anbul İa§c mfidürlüğilne yoL 
tar;ftar olanları başınıı toplaya- kat. fsparta hükOmetinhı tabıfyeti )anmaktadır. 
l"ak bütün mallarını gemilere crol- altına aldı. Halbuki bu vaziyet, bırçok va
':iurmuş. Adalardcniz.lni v-e Akde- Bir müddC't sonra (Atına) lrlar tandnşların günlerce işlerini güç_ 
niz boğaz.tor geçmiş. Marmara de- da İspartahları ma~lup etti. BI- ~erini brrakarıık uzak kazalardan 
nızinc girmiş. Bu denizin sahille- zans, yeni b r efendi değiştirdi. Istanbu~a gelmelerini icap ettir
rindc. kcndlsHe adamlarına yeni Bu defa d:ı, Atinahların 1abllye- mektedır. 
bir yurt ararken, şimdiki Saray- tine girdi. Bu hususta TophMıc Saraçevl ve 
burnum.ın bulundu~u yeri çok be- Blzansın bu C'saretı pek uzun Bakırköy fabrikalarından bir kı
genmiş. Gemilerini dcrha-1 sahile sürmedi. Halk arnsmdan çıkan sım i~çl muharrirlmize dert yana. 
Hınaştırmış. Adamlarını karaya (Trasibol) ısmlndc bir kahrama- rak: 
çıkarmış. Burada küçük bk' kasa- nrn h immetlJC', hiirriyet ve !silk- «- Günlerdir buraya gcUp git. 
ba kurmaya başlamış ... Bu kasa- lalini ele geç 'rdl. rnekteyiz. 1\fücssc em"zden ağır 
b · el itiba. n (B"zas ya ı iŞ"i olduğumuza. dair clln.rfmbdc a, o gun en re • 1 - B zanslılar, artrk gözlerini açtı. " '" .. 
h t B I l ) adı alını" kağıtlarımız bulunduğu halde kar-

u zaı s nı .,. lar. Son derecede sevdikleri yurt-
B . t 11 · b"" l tı nemiz! alamıyoruz. Son defa bu-
ızansın eme erı oy ece a - larını tehlikeden korumak i"in her 

1 k b -til b Jıa li bombO"'- " gün de buraya 25 ki 1 kadar ne]_ 
ır en. u n u va " türlü tedb rleri aldılar. Bu "' 

C . d k k la k arada, dik. Bu sefer Bölge şefliğinden ge_ 
tu. ıvar a, pc seyre· 0 ra Atinaldarla da kuvvetli bir 

· IJ ki T k ı ı ittifak tirilmek üzere eski B kıırnı>lf'riml-tTrakı) den en es ra yn ı arın yaptılar. 
köyleri bulunuyordu. Bur1ar, ye- zi bizden istediler ve yine karne-
ni kasabanın kurulduğu servi, zey- B!lyük fskenderln babası (Filıp, lerımlzl alamadık.» dcmlşlerdır. 1 

ı Bizansı zaptetmek ı tedi . Fakat p· . - ki 
tin ve çınar ormarlarına av an- AtinalıJarın tehditlerinden ürke- lffnÇ Ve YOQ Sr" 0m1~ 
maya geliyorlar.. hazan da gün-
lerce sahıllerde katarak balık tu- r~ bu fikirden vazgcçt: ... Hatta 1 Beyoğlu oda Yanı Yuhanidis a-1 
tuyorlo.rdı. Romalıların tstilôsı dıı, yle bu it - tiında bir bakkal, mevcut malını 1 

Kendllcrirw lazım olan bir Y<?- tifok sayesinde bir myll zaman miişterilerlne nrzetmedlğindcn, ma 1 

rln yabancılar tnrafınd::ın i:;gal gecıktl. ğa7..2St aranmış, ardlyes'nde küUL 
cdılmeslndcn, Trakyalılar hoşlan·ı' (Arkası ,·ar) yetil miktarda pirinç, Urfa yağı 
maı'!ılar. Yeni kasabayı dağıtmak ve Trabzon yrıgı bulunarak .M ılli 

ve halkını knçtrmak lcin hUcum-l Soru vorlar ·. ~r~runma mahkemesine verilmiş. 
lara ba !adılar •.•• Fakat Bizanslı. 

Suçlu Yani, bu suçundan dola. 
tar, daysndılar. Bilhassa, (Bi- yı 3 ay hapse, 100 lira para ceza-
zas) ın zevcesi (Fidalye) nln akı- Un tevziatından sına ve bir ay dükkanının kapa-
JGne tavsiyeleri mucibince rnüda- tılmasına mahkum olmuştur. 
~aa tedbirleri aldılar. Kendilerini • k" f 

VATAN 

Halkın sesi 
Söz, vatanını çok 

seven şo /örün .•. -
mes'utiyetini bil • Gazeteler Her dert ortaya konuimalı - Vatandaş, 

vazifelerini yapmalı - Kocaeli nofıosmdon ıikô . etler Bir f Jkir 

hastanın ôkıbeti • En büyük dert - Memurdaki tohakklım ve gurur. 

YAZAN: Bir Ş c lör ı------c 
fa en b;r §Oföriim, fakat 
u;;;p memleketi sevmek, der
dini anlamak, ilfıcını düşünmek 

için mutlaka mektepli bir mü
nevver olmak mı lazım? Halk 
çocuklarının da elbette gördük· 
lerl, bildikleri, duydukları var
dır. Benim bugün yapmak iste
digiın gibi, herkes 1 lcrin düzel
mesinde bir mes'uliyet payı aL 
sa, gördüğünil bıldirse, düzelme· 
sine imkan ver e hiıkumet nc
kadar iyi yaı·dımcılar bulur. O 
zaman fen:ılıklar ortaya çıkar, 
ilfıcı aranır, bulunur, ortalığa 

hoşnutluk ve ferahlık yayılır. 
Düşünün bir kc•re, bir yolstı7.· 

luğu bilen, gören ve ruhunda 
vatan ve millet aşkı olan her va
tandaş üşenmeyip sb:e yazsa, siz 
de makalelerln!zle hükumeti 
ikaz etseniz, yanlış hareket eden 
memurları herkes tanısa, bunlar 
cezalarını çekse bütün hava de
ğişir ve iyileşir. Yalnız digcr ga. 
zeteler de sırf Anadolu ajansının 
hrıvadislerinden cansız ve ruh
suz siyasi icmal yazmakla kal
mamalı, sizin yaptığınız gibi, 
memleketin ve milletin menfaa
tini düşünerek başmakaleler yaz_ 
malıdırlar. O zaman yirmi sene· 
lık iş beş senede görülmüş olur. 
Benim buna imanım vardır. • 

B en :;izin c:;kl ve sevkli bir 

karilnizim. Tan gazetesi
ne yazdığınız makaleleri sever, 
candan okurdum. O gazete bir 
yazınızdan dolayı üç ay için ka
pandığı zaman Zonguldakta idim. 
Bir müddet izinizi kaybettim. 
Hatta (Vatan) gazetesini yeni
den çıkarmağa başladığınızı ne· 
den sonra duydum. 

Bir tarafta bir ilfınınıuı ras
geldim. Bayramertesl çıkacak 

niishada iki yeni tefrika ile be
raber siz n kaleminizden cıBer
raklığa doğru,, diye bir yazı se-

Bunun için yalnız _!;On birkaç 
gün içinde göıüme ilişen bırkaç 
meseleden bahsedecegim. 

İlk söyliyecegim su: Adapaza. 
rı ile Düzce arasındak i Hende
ğin içinde bir köprü var. Bundan 
bir ay evvel bu köprüniin .lkl 
adet ağacının çivileri sökülmiış, 
ağaçlar dereye düşmüş. 

Bu köprüden ~ünde iki ~ wz 
kamyon geçer. O iki ağacın dliŞ
mcsi ve kimsenin aldırıp tamir 
etmemesi yüzünden o yirmi beş 
metrelik yer !ç 'n kamyonlar la
mam üç yüz metre dereler için. 
den, bozuk, iniş, yokuş yerler
den ve ta -Jar ilzerinden geçıncğe 
mecbur oluyor. Nafıa idaresinin 
bu devamlı ihmali yi.izunden hem 
kamyonlar sarsılıyor, yıpranıyor, 
hem de bcnz n israf ediyorlar. 
Her kamyon bu yüzden iki yüz 
elli gram benzin yakmağa mec
bur olsa günde elli kilo benzin 
-eder. Hükümet her litre benzini 
bu kadar zorlukla temin ett!ği 
bir sırada bir dairenin ihmali 
ıyüzünden hükümettn, milletin 
çektiği zarara bir bakın .•. 

Bu dediğim benzin hesabı .. Bo. 
zuk yollarda canımrzdnn kıymet. 
11 lüstlklerimizln kesilmesi, eski
mesi, parça kırılması caba .•. 

O lğer bir Mdlseye geçiyo
rum: Bundan beş gün ev

vel Düzcede bir fakir aile, on 
beş, yirmi lira masraf edip bir 
hastasını Adapazar Memleket 
hastanesine getirir. Hastanenin 
doktoru muayene eder: 

- Bu kadın verem, ölecek, 
alamam. der. 

Hastanın yanındakiler yalva. 
ırarak anlatırlar: 

- Verem değildir, hastalığı 
ayağındadır, a~·ıkta bırakmayı-

nız, 

Doktor ısrar ediyor. Memleke
tin bütün büyüklerine ~iderek 

dert anlatmak istiyorlar. Kiınsc
;ye anlatanıı~·orlar. En sonunda 
hastayı bir at arabasının iç ne 
koyuyorlar, Adapazarının biltUn 
c:ıddclerlr.de gezdiriyorlar. K o. 
dın ayagının sızıı;tnd:ın arah~nrn 

içinde ~nim inim ini yor. Niçin 
gezdiriyorlar? Bu kadar gelip 
ı:;cçen arasında belki bir hayır 

szh b i göriir de acır, tavassut 
eder diye •.• 

H Estancyc paralı hasta gelın

cc derhel kabul olunuyor. Faklı· 
gcllnce yuzune bakmıycrlar. 
Halbuki hastanenin masrafını. 

doktorun maaşını \'eren yine o 
faltlr halktır. 

A dapazarından Boluya gL 
derken kırkıncı kilomct. 

rede Kocaeli hududu hitam bu. 
lur. Bolu hududu ba;;lar. Boluya 
girdiniz mi yollar tabak gibi ... 
Acaba Nafıa Vekaleti yalnız Bo· 
lu Nafıasına mı tahsisat veriyor? 
Bolu hududundan başlayarak 

devamh tamir var. Kocaeli hu
dudunda ıse b:r amele gôremez. 
siniz. 
Başka bir bahse geçe~·iın: Ben 

madenlerde de çalıştım. Bilmem 
b şka işlerimizde ö~·le mi. fakat 
müdlir değişip de yeni bir mli. 
dür gelince bcndeleri de bera
ber ... Mühendisine, ustabAşısma, 

şororüne, bekçisine kadar ... Br 
yerde çalışan adamlar oranın 

huyuna, atelyeslııc alısmı~lardı r. 

l\Iüdfirfüı arkssından lıepsi bir
den ayrıldı mı, yerlerine acemi. 
ler gelır. işler na~ıl olsa aksar. 
işlerimiz şaht~lara ~öre olmas3, 
her işin icabına göre aksamad · n. 
fasıla~·a uğramadan yürü. e daha 
verimli çalr~mı~ olmaz mıyız? 

B u memleketin bütün re. 
lfıkr.tl ve acısı memurl;ır

d ıı'· benlikten. gururdan, ta-
(De,·amı Sa. 4, ü. 1 de) = 

risi çıkacağını öğrendim. Bay- ı--

~::.eİ~~sı~a~·~~~eı~ır<):~:;~i ~li~:I « .. ; .. ~-GJ A Va 1 ~11• 
Je, bundan sonra bır Iskoçyalı ...., •...,.. ~ ~ ~~-==-~=~m;:'!!l~:.~r:! ·~ 
dostla olan görüşm('Jerln 1z var- • ~ •ıır-ım w • 
dı. Bu serbest başmakaleler be-

Başka bahara mı? 

Bir sır ve 
sebep 

bir 

u ~atı ç.k iyi ~ôrea •• sa.te
ren dtt,tift<'elerflll Jtarpt.eu 

önce Fran anm ...ıthiyetH makam
lanna a&Ja kabul ettiremfımi~ etan 
General de Gaulle, 19U de yazdıfr 
bir kltaılta dl~or ki: cYarın, pro_ 
fe,.~·oıı~l ordu tekni .. yerıler ordu"u 
olacaktır. Her ~y mot.ör yardı

ml~ll" ~-apılacakhr. Tt>k adam, tek 
top. tek obüs, tek t>kmek parı;:a ı 

h-'#ka 'a ıtalarla nakledilmi.'"ecek
tir.» Gt>nPral de Gaıılle, profM~·o· 

nl'l orılu 'Öl:ii~·lf', t.ank Tc zrrhh arL 
haları kullanıuak •irıaM1- ltJı 

o;iirıatle muhıarc>he !lahalarına atıl

mak , .P hu "Mhıdıuı aşmak• bhlH
yetfmff! bir ordu k8t;ck>ttlfhü de Jfa• 
df! t>dlyor. 

~imdi~·"' kadar muhtelif moltare
be ahalımndakl llal"f'ket t.anları 
,... haşarıları g-ö-.termi,ttr ırt Al
manlar. Gf'neral de GauDe"wn llas
dettı~lndcn de mükBnmd bir pro
fe'<~ onel ordu~·a Mallktirh'r; 'her 
~~-ı lllİlntkün oldu;u kadar MOtere 
~ aptırınaktadrlar; kara ve hava 
nıotörlerl ara,.ında tam btr ~ Nrtıt.ı 
kurmuı:lıtr \f' h•nu ltenea her yer_ 
df! de' am etttrmlşlerdil'; ..- ve 
zırhlı anahalarını fna11ıhııa7. bit' 
'IÜratle muharebe <ıahalanna atnn,. 
la r 'e gt>ne lnanılma:ı lrir 94tratıe 
bu ıoahaları aşnn~lardtr. 

lnglllzlf'rin, ,trnal Afrika multa
r.-belerlnde kara \·e Jıa.v& kan•tte
rlnln tam bir iş hirlltl ya.,.,.adık. 
larınr kPndllerl itiraf e-tmele.rlne 
nıukahll, RlrUJhaklm t'ebeoneml.ıı.I 

yaşamış olan hı.ir Fransıdard- bir 
onlıaşı Almanlarm mütemadi taıık 

hii<'uınlarınıta bııhındukları Blriil
hakimı- hına kuv~etlerlniı:t tuylkl
lll ,c>~ le anlatıyor: «'70 elen far:la 
dfüıman tan-arest hombalarııu öc
tilmilze ~·ıtAdırarak blitiin gtHl Bt
rillhaklme ı·ullandılar. Gece elunra, 
ha~kR tf'~klllf'r ıtelf'rek )lizl lMml
h:tlııdılar. nırlilhakimln <ıekl7: lıı:l1o

nıetrf' uFunlukta ve &Ih klkrnetre 
~.ı,ııkt(' bir ~:er oldultu d~üırii

liirı.4' hu kadar kö~ök bir Nhaya 
ılü~n hombaların "llYJ"l ~hr.» 

Almanlıırın ';'lmdi~·e kadar olan 
ha~ rılarının MIW'l, Geınerel de 
Gaıılle'ıın hılrpten beş ı.ene en-ri 
~ö~ l11ıli~t söılrrde, :rant: c.;\letıörtii 

kın' rtlPrl tam bir 1-:birllt"ile lrnl
lanma .. ını blJen profe,.y~l aırdu» 

dadır. 

\Jütteflklerln uman zaman llf
raılıkla rr muvaffaki~·etsldititt s.e
lıdıirıl ılı• gPrıe nennaı de GaııJle'tlt 
HltO hn1lr:ınınd11 J,nndra radyoııun· 
da ı.ö~ ledl!:I ':u 'ö:1lercle bulablllr17": 
c.Bu~ln mekanik bir km-vete er;ll_ 
mı, hulunu~·orı11 .. Gelttekte dfüıma
nı ii'tün hlr mekanik kın·vetle mağ
luı> ed<'hllirlı.» ~ıitteflkler :ra hita 
ilı.hin bir ıııekantk kun:ete "ahlp e

Jamaıı11-:Jor. ;\"alıut da bunları tam 
bir l-:blrlltlle kullanabilecek lnıd_ 

rett.e ııroft:«~·onPl bir •rduyw. lwnör ıecaviizdcn kurtararak müstakil şı .ay: Aile kütük defterleri 
'>ir huki'tmet halinde yaş.amaya u na el konulduktan onra k f 

nım üzerimde derin bir tesir 
uvandırdı. O güne kadar :;ızdc 

gördüğüm medeni cesareti ne 
bir gazetede gordüm, ne de bir V 
insanda ..• 

urdun baıı bölgelerinde kıi-' taarruz plıuu yine haşka bir güıel JPtl~tlrenıeınlşlerdlr. 

1aşladılar. halkın uıı ihtiyacını temin onfro ediliyor 
Cumhuriyet şeklinde Bölge Ia.şe mUdUrlUğU karne tcv-

nurım;anl &.) 1111 andlraa &'&Y

ritabii sofuklar ba-:Jamı,. Tae.,id 
e_ izin vazife ynpınanızdan F.fklir buna «Geri ~elen kış» di>or. 

ltahare mi kalauk'!.. ' KÖK ıtADJ 
JJU TARAJ'Lt l'AKn'OR 1 

Bir kalite kahramanı 1 

D Un ·url Poyraz'la taıııştrm. j 

Nuri l'Ol raz, meşhur Kanh_ 1 

C'a 3oğurtlarını bugün yapall "\l'C dede 
e.ınanf!ti olan kalite csa51 üzerinde 
tıtre~en adamdır. 

Kcnclli>lnl ilk .gôrüoce bana ô~-k 

geldi ki bu adamın ha~atrnda bir ro
man \8r. idealist bir insan; lyJ yo-

gayetille hiHnıınf!t her haftanın zıatırıın bitmesi ve aile kUtUk def-
pazartesl gUnü ekmek karnesi terlerinin nahiyelere teslim edilme_ 
mukabilinde •n \"eriyortlu. YerL si dolayısile mezktlr defterleri kon-
yordu dlyomr.. Çünkö Kuınkaırı- trol etmek için, kaza ve nahiyelere 
da oturan hlr oku) ucumuı ken-

mUfettişlcr memur clmi tir. 
dlslne hükClmet tarafınd3n \eri-
len bu hakkı kullanmak tiM!re Kontrollar yarından itibaren ba..,. 

lamıı, olacaktır. 
civarındaki fırınlara müra<'aat 
ettiği 7.arnan un kalınadıtı c•r_ 
\'ablle karşılaştııCını, sonra g<'I 

dedikleri halde l ine nrlhnedl
ğlnden \'C oyalandınldılınclan ,l
kAyet ediyor 'e şcnm ııoruyor: 

- Hl1..e 'crllcn bu haktan aca
ba netten l tlfadc etttrllrnlyoruı; t 
l'ok!iıl bundan baı:kaları Rıı IMl
fade ediyor~ 

Birlikler umumi kôtibi 
Ankorayo giHi 

lthalM ve Ihracat birlikleri Umu.. 
mi Kt\Ubi Sallı.halt.in Çuhruk, Tıca
rct Vcklllctlle temaslarda bulunmak 
üzere d\in akşamki ckspr le An
karaya gitmiştir. 

Umumi KAtlp cumartesi gUnU 
şehrimize dônecektır. 

o;;;J d<?rs alarak ben de vatan- Geı:en krşırı li tünden epey bir :1.ama.n 
daş sıfatile vazifemi ynpmağa ve g'~tlği ir,:in buna «Gf'rl gelen Ju-;;» 
gördüklerimi arasıra size bildır. l dt>ğll, önümll7..dekl .r;özönllncle tut.a
meğe karar verdim. 1 rak ~ileri g('Jen kı'» elemek daha 

Çok gezen mi bllır, çok yaşa.! doğnı olur. 
yan nll? dt rlcr. Ben mektep :\imanlar, 'ıark uphC":,,lnde ~eni bir 
görmüş adam deı;ilim, fakat. gcz· I bi.i iik taarr117.a ~ınek if;ln k~n 
nıck sayesinde insa nın bırşey 3 .. 
öğrendiği kabul edilirse ben de bitm~lnl ve ~t<'ak gun1Prin gelme..ı_ 
bazı şeyler öğrendim. Bütün ni dört göıo:le bekledller. Şurada hu
Türkıyeyi gezdim, dolaştım. Ban_ 1 rada :yaptık_la~r ha kılar herke~: 
katarın, müesseselerin hl;ı;metln- ı «Ac-.aba bu buyuk taarrı11: •mt, yokıı.a 
de bulundum. insan gezince pek bı.i)"Ük taarrul.& başlanK"ı~ nuz,, diye 
çok şey görüyor, işitiyor. Yirmi hilmf:('e meuaıı olurken kı<; :ıamR· 
senedir gördüklerim! anlatmağa nındım ent'I a'f'll~e \fl Ra atJtane
kalkışsam ne kalem yetışir, ne 

1 
mlun Je~nlerde. :;oyleditl r;ibl, yaz. 

kağıt... lw~ kadar uzun ~arrne7.ı.e Almanlan11 

Alman toplannm '?4 "811t ara \Cr
JnfıMn doldiikh':ri Sh11 .. topol hir re
het>ııenıe dönm~. Dört haftadır <eti· 
rf'n ~·k ,iddetli taarru:ılar \e an11-
dane m11kaH>nıett.fm hura .. ınıa lı;:J 

Ru .. ıarı, ılı":'ı .\imanları :yakan hl r 

Kahve ve çay 
.. 

satış ar1 
C'f'hf'nnf'nt oldu~na "'ti klm,.enln 1 
ıtüpııc-... ı kalmamıştı. , S. tış 1rı dünden itibo-

su SE HALDIR? 1 t h" 1 'd . 
'leğer hizM kı"kançlık ne kadar ! ren n ISQr Or 1 OreSI 

yapıyor 
almMj. .~ ürüm&,. Gim ~mlyor ki 
karı.,ını 'I'• rıl•nh-ıını kıt1kanan 

biri laha~·ft.!'tnı. patlatlm•"ın 't>ya 1 Kahve ve çay inhl:.cırı dünden 
rıeıa .. ını çt>kmesln. 1'u l'ihUeritı, tn- itibaren bilfiil başlamış \"C bu hu. 
ııanı katil ederek kadar ifrata 'aran sustaki bütün hükümler meriyet 
k'°""aıw:hk damarlarrrıa, tnıkıin ~ 
da, hirar lttdat \.e -.oğıık kanhhk 
'!oe.t'OMU zerkedilehil"f'! TatlJ&ert 

mcıvkline glrmMlr. Öğrendlgimi

ze gore, dünden ltıbaren çay ve 
kahve inhisarına a.t k11nun neşre. 

ğurt yapmakla da cemiyetin fayda_ --------------------------··------------------------------------------------~ dlldikten sonra, mahlüt çay ve 
kahve satışları yasak ve kaçak 

lr, sa,>gılı bir UZ\U olmak miimktın 
olduğunu Jddla etml'J \"e bu iddia ını 
rııen lı;patu kalkı-:mrş. Fakat biraz 
konıı-:unca anladım ki karşımda ka
nte g11rum üzerin•• dayanan bir oca
gın h11gıınkü nıilıırns lli duruyor. 

Nuri l'o;) ra:r.'lu t.mışmaııı hana şu
nu Hğretll ki yfiksck kalitede loğurt 
3apnıak gibi bir ideal \e bir mesu_ 
llyet duygusu bile Pn haslt bir it;I 

nıırlandımıaf;ra \e bir insanın haya
tını manıı\i hazla doltlurımığa kafi
dir. 

Nuri Poyraz., Jmlitc fikrJnin kıy

nıetlnl gö .. teren t•nnlı bir örnektir. 
ı·oğurdunu kendi inin makul bul
du~u flyata ııtıır, herkes bunu tabii 
görllr. l\IUşterlnlıı arkasırıdan koş

maz, mahıtut miktarda çıkan bu ııe
fls ) oğurttan ııay almak lı,:ln herkes 
arka!iına düşer. ı\ı·nba hu örneğe ba
karuk ders almak, ıııunıı hı olmanın 

fııyrlasını iiğrenmek diğer cırnaf l!;in 
;liç mü? 

:'il ıırl l'o\·rnı'ın bugUıılerde kederi 
, ar: lllll" anları 1~1 gıda alamıyor_ 

nıu~. Utıeıi ı.-uwl.'t iz, mü~terlleri

ne istediği \ll ıfta lOğurt \erenli_ 
yormu. 

Pakat 'lcdam mli terih... Dedele
rinden aldığı kalite emanetine sadık 
kalabDmek için me\ cut şartlar al_ 
•ında elinden ne gPl•r e yapı.)Ör ... 

~ii&ÇE 

Bu intız.:ım; her halde zekfidan, kuv
vetiı bir iradeden ve mesleğinde olan 
b lgislnden ileri geilyordu. 

Sık sık zıyaretiııc gelmek ve fikiı-le
rınden lst fadc etmek l.çln kızcjan mü
saade istemi tl. Valcntinc bu arzusuna 
anlayışlı bir tebessümle cevap vermişti . 
Hôlfı şimdi de hasta oldugunu söylcdiğ ı 
zaman E: yni zeki ve anlayışlı tcbessümi
le cevap verirdi. Genç kadın Gastonu gö
rur görmez bu havai adamın kendısıne 
baglanacağını his tmiş, fakat her ne. 
dense ona karşı itımat baglamıştı. 

Her hafta buluşuyorlardı. Gaston c
hndc yün nümuncleri ve çeşit örnekleri 
oldugu haldC' gelir, Valentinc'e akrl da.. 
nışırdı. Zevklı kadın bunların arasından 
en zarlflerıni, en glizel ve dayanıklılarını 
scçcrd . Sonra Gastona İngıllz kumaşları 
orneklcrl gösterir ve mukayeseler ya
pardı. Gaston go;dcrini kapar ve par

maklarllc muayene ederek kumaşları 
dnslcrı it barlle birbirlerinden ayırdct
mlyc çalı 'jırdı. Kendi kumaşlarllc İngiliz 
kumaşları nrasındnki"farkı kabul etmek 
ıstemez: 

- Bırblrlerındcıı htÇ farkı yok, dıye 
lddıa ederd . 
Valcntıne giılcr, kendi malını pek faz-

1.ı begendığini söyllyerek takıhrdı. Fa· 
kat iç.ndcn Gastonu hoş ve sevlmlı bu
lur, hele şıne olan alakasını çok takdir 
edcrdı. Gastonun da genç kadın çok ho-

A.ndre 1'ialll"&İI Çevtl'en: Reua.D A .•• YALMA• 
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şuna gidiyordu. Biraz çıkıp gczmeği ken
dic•nC' bir gün teki r etti. Kız , hayıra 
dcmedı. Paristc kaldıfı -akşamlar hep 
~l r bcs t V lcnt neın çok tanıdığı yok
tu. Buluşmaktan her ikisi ek! zevk alı
yorlardı. Hattli 190!1 yazında beraberce 
Vcncd 'ğe gittıler, 1910 da. bir kızları 
dünyaya geldi. 

vm 
Dedikodulu haberler çabuk yayılır. 

Colettc, henüz kıpkırmızı, buruşuk ve 
çırlak bir mnlılük iken, annesi de lohosa 
yntagında yıı tarkcn Romill ailesi isi haber 
nldı 

Part·stekl Dclandrc'l~doo birisi ha
\'adisl birisine söylemiş, o da Romill'lerl 
pek te sevmıyen ve çekemiycn bir ba~ 
kasına vnkayı b ldirmııı, bu adam da ge
lip Ticaret kliıbUnde uluorta şöyh~ce an
latıvermiş: 

- Gaston Romılli'nin Pariste bir kız 
çocuğu dünyaya gelmış, Deodot büyük 
ooba olmuş. Gelini de teı'zl imiş.. Ne 
mukcmmel bir ha~radls değil mi? 

insanlarda görenek yüzünden doğan 
htsler ve tabii meyiller, tabii hislerden 
daha kuvvetl i oluyor. Mesela diger to.
runları için milsfik ve fedakar bir bü
yük anne olan ihtiyar Madam Romllli, 
yeni dol';an torununu görmek ve tanımak 
bile istemedi. • 

Gaston, Yalcntinc ile resmen evli ol
madığı !çın anasına ve babasıa bu hadi-
seyi hııber vermedi, bunlar da bildikleri 
halde oğullarlle yüzle:ımedller. Gaston, 
sevdiği kadını ve kızını haftada üç de· 
fa görm;yc gidiyordu. Fakat yaşadığı 
muhiti iyi tanıdığı için. hayatının resmi • 
tarnfile resmi olmıyan cephesini birleş
tirmek hatırından bile geçmiyordu. 

Bu işin ortaya vurulması için çok mü
him bir hfıdlse Uizımdı. Harbin ve se
ferberliğin ilanı ile Gastonun piyade ye· 
dek teğmeni oluşu vaziyetin kapalı kal
masına artık imkan brrakmadı. 

Gaston, Parlst.en ayrılrrken ~ujunu 
ve karısı sandıfı kadını ailesine emanet 
etmek istedi . .Aklığı menfi Ci:vabın sect-

lfği kendisini derin bir hayrete düşürdü. 
Annesi ciddi bir tavırla: 

- Gönlün rahat git evladım, dedi. 
Emin ol ki, onlıırı ac ve yoksul bırak
mam, fakat ııörmck te istemem. Hele 
buraya kabul etmem imkansızdır, bunu 
da bil! 

Gastonun alayı Rouen'e yerleşmişti. 

İlk izinli çıktılr gün dogruea VaJentine 
Ue ~uğunu görmlyc gitti. Ailesine hiç 
ugramadı. 

Bir kaç ay sınra yaşadığı ll'luhıtın 

tesirile ve askerliğin verdiii cesaretle 

V~tlne ile nikahlandı ve çocuğunu da 
resmen tanıdı ve kabul etti. 

Evlenirken Valcntine'den bir tek ~Y 
istedi: Mes~ğlni terketmesi .. 

Buna sebep te karısının o&Ue muhiti

ne girmesini kolaylaştırmaktı. Doğup 

büyüdüğü şchırdc ya.ştyan eski kafalı, 

küflü du~ünceli insanlar: çalışmıyan bir 
kadını aı-:alarına daha kolayca kabul e· 

deccklerdl, buna emindi. Valentine sev
diği ve ~~k verdiği terzihaneyi esefle 
tet+:etu. Harbin son senelerinde Paristc 
hemen h<?mcn kimse ne görüşmeden kı
zını buyütmek ve ona bakmııkla vakit 
geçirdi. Gonde bir kaç saat iJarbe ait 
hayır i§lerlle meşgul oluyor, biiyük )'er
dim ve h1tmetlerde bulunuyordu. 

(A.ıkMI Yaır) 

addcdiJmcğe başlanmı5tır. Bun-

dan :sonra tesbit edilecek çay ve 
kahve kaçakçılığr veya karı!jbrı. 

cıltgı üzerındek.i suçlar. dlter ka. 
çakçılık işleri gibi kaçakçılık mah.. 
kemelcrlrıe vcrllecek ve suçlular 
agır cezalar göreceklerdir. 

Şimdiki halde İnhisarlar İdaresi 
1ase müdürlüğünün tatbik ettli;I 
usul dahilinde satışlarda bulur>ı:

caktır. Bu ayın ortasına doğru çay 
ve kahve şişeler ve karton kutu. 
lar içinde İnhisar maddeleri satan 
bayiler t.ırafından da ayrıca sa
tılabilecektir. Çay 250 ve 500 
gramlık şişeler içinde, kahve ise 
250 gramlık kutularda sattlacak 
tır. 

İki sahtekôr tevkif 
edi~di 

Şi~lidc Osmanbcyde Matbaacı_ 

osman sokağında :ıpart.man kapı
cısı Recep Metin, ı>cndisine aıt iki 
nüfus cüzdanı çıkartarak bunları 

cürüm ortağı aynı sok.akta oturaP 
ı AttiU adındaki arkada.şile kulla 
nanık karı.ıe ve bısma alınak su 
retlle suç işleditinden Milli lto. 
runma mahkemesine wrilmifbr. 

J Müddelumumililc suçhıları ~ 
etmlsti!'· 
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Askeri durum 
) 

DrYer ordusu 1 kcnderiye)'e 

llerllJ or. Dün 

Eldnba mm ldlnl alıııış bulunuyor
ılu. Böylclllde Mlh,·er ordusu l kcn
derl~ e_, e ~ 1'11-"tl Delta .. ma ç,ok Jak
faşmıştrr. 

InglllEler Edaba'da artçı mnh:ıtt. 
besi bile \erDJoıni~lcrdir. Gencnıl 

Oşinl~k'Jn nerede kati muharebeye 
glri~jl hukkındıt &•ğnı bir şey 
oylenıek kahil değil. Bununla be

ra ber, elde kalan her tUrlü kn\"\eti 
toı•lamaj;;"ft, '1e Arabi k.örfe7.I cenu
bıındıı bir müdafaa ~ hazırb
mağa çahştrl't tahmin edilebilir. Ar. 
t.k artçı. kuvvetlerini blle aeele geri 
çekmesi, Jng1Hzkr lıeısabma mıeak 

böyro tefsir edilebilir. Bunu bu n 
yarın kati olarak n.nhynbUeceğtJ;. 

lnglftzler, 8. ci onhnnru Orta., rk
t.alq ku"·\.'etlerle tnk"iye edilip edil
IDedlğtnJ sük t Jle geçiyorlar. Yal
nn: IH>ır'a taze Amerikan km'V-0!. 
l:eriıe cenubi Afl'ika birlikleri g-eldi
tini ve bunların yeni muharcbe;,ıe 
''tırak elleooklcrint ~lüyorlar. 

' 

VA.TAN 3 

lngiliz fi o 

lskende · 
den çek'ldj 

ym i Alman 'şjy~~f ;ç· !~ 
dannı 

• n·scisi inkara a 
• 

ıe:":;~r~:=:t~-~ Yapılacak müsabakalar 
nan ın;pm don&nmasmm 

:;:ı:, gittiği merakla bek eniyor 
Ofis, m Ü sf ah _il den m Ü bayaa L'b h . . Ank a; 1 ('Nefonra) - Be hMta kınca Ye Alman tenıs fe<k'rtıSYO!'IUnun 

.. ya ezı.1.etı Türk t.enls! 'bh- imtihan goçir~k. garrresmi organı olan <Tenin mec-

fl·ya' 1ar•ın1 t~s b ı"t etti kar~·sında Şimdi A.ftkarada bulunan iki Alman R1UBSına göz atınca Kooh ve Egert'tn 
11 ,,.;.; ~- ,arnplyonunun ~Urrı.k cdoock~ıi tur- ltıymetleri ve ~ld•kları nt>tic'eler hak-

Ankara, ı (A.A.) _ Ticaret Ve- kaplıcanın kiloSU ıo kuruştur. iştirak edenlerin (llaljl 
1 

: - u:"ado. yurdumuzun en iyi tenısçL kında ~ok açık \"C doğru bir fiktr 
kAlcUnden tebliğ t'dilmt<>+ır: 2 _ Yabancı maddesl % 8 olan 1 • f •-- ~ de buna mu., eril<ı karşüa.şmalarmı seyrederek bir edlneblliyoruz. Mal'&r, Alm n. !tal. 

'fW t \ a a~ edecek okhıklermt et- not 'ııennek -.. t · ·ı ı ı 
82'1 sayılı I<oordınasyon kararı ne kum darının k!lotıu 11 kuruş ur. . U '""a n:ıı buiacağız. orta yıı.n ve Yııgoslav tenısçı er n n nazarı 

hUkfımetçc diğer hububat meyanın- 3 _ Bu fiyatlar 19~ yıl mahsu- mı r~ıırohltt ıc- " lkm sti 1 Avrupanuı kl.ase edilmiş iki ı,mmpl· ıtıbare alındığı bir tasntfte Koc'h 
• . • • ayat>a .. a u,ı. - yonu olaR Mftnihli Koclı •· ı b ki A d"-rdlln-''su·· olarak gcisterı 

da el konan kaplıca ve darının Top. iline alttır. rekli l>lkı la:- ın· sösıerl sô .e m ru u, vrupa 0 "u • 
rak Mahsull<'ri Ofisince milstahsil- i _ Diğ'er nevi ve keH~e umarm leııüşUr: ş aBinda ş · Y· ıf~ktor Egeı-t, Mllanoda Italyan şam- lıyor. 940 ve 9H yıllarında Alman 
den Uba.yaa flyaUnn aşağıdaki şe· fıvatları Toprak :MahsuU~n Ofisince :Mesele • . !>1YOnlarına kaı'9ı yaptıkJan ımıvaf- federasyonu Koch'u Almanya 3 Un-
klldc tesbit edilmiştir: , . ı m.ilbayaa olunan 'lnıbube.tta tatbik 1 bir haftad ş..<m<ıı çok ilerlemiştir ve faklyetll bit- karşılaşmadan c:J(jnll_ cUsü olarak klasc etmişUr. Dr. 

ı Yabancı acklesi a_ 
3 

ohm edilen tarzda tayin olua~r. t~" 
1 

,_ an fazla bir zamandanberi Yorlar. Ga;en Y•hn neticelerine ba- Eger'i ıse 10 uncu oiarak görliyoru~ 
- ,., ""s r..::Fe mcınu teşkil etmiştir. Q_ ' 

y an 

L d 
nun için bence şimdi ı.arar Yennek- V 

1 r d a iman a teR ise bu karar.ı ı;oc.ctktirmck dttha işi ye göre Sıvasto 1 Iskenderiyeye l 00 
zararlı olabüSr. pol 

mecb r"ı bı•r kaza B. Edc1l, sorulan bir 5Ua'tc CCVl\i) nihavet dü~tü kilomere kaldı 
olarak Almaıt miHeUain Nazi reji- (Bal)l ı incide) ıt{)« 1 (Rııı:ı ı lndde) :! 
mine tahamıntU ve müza'herctte de- o vakit tamir etmektedirler. Ka-

k i• etmekte buhmmu~lardır. a S e vam etmek sııretılc, bu rejimin ken_ radcniı: doııanm :ısı kaleyi durma_ 

fk. k' · v 'k' k• • 1 l\lalta a:.keri te !;, eri Mihver i iŞ: ogı r' ' 1 ışı dl namına yaptığı hareketlerin dal- dnn desteklemektedir. 1 
Ankara, 1 (Radyo Gazetesi) 1 ma artan mes r U i k b ı t kt M k hava tcşkiJler tarafr,1dan tekrar 

hafif yaralandı uıyc n a u c me e os ova, 1 (A.A.) - Sabahle. taarruza uğramış \e bombalan. 
Tahraa radyo u bugün İrand(I I olduğunu söylemiştir. Bu ihtar, Al- yin neşredilen Sovyet tC'bl ig nde mıstıı-. İk i Spitilrc ton a r C' , i 
mecburi askcrll~ln krıbul edilme. Dtln sabah Calata rıhtımında iki n1an milletinin lttillıına Brltanya hU- gece Sovyet kıtaların ı?l Kursk ve şil;iılmiişhir. Uçakları .nızdan ~~; l 
si için verilen bit· Hiyihadan bah· kişinin ağır ve iki kişinin de hafif 1 kOmetinln elındc bulunan bUtUn va_ S t 1 
setmiştir. Bu münasebetle- İran 1 sıtalarl& sunulmuştur ıvas opol kesimlerinde çarpıştık· gündüz yaptığı har kctlcrdcn Us· 

1 bı d surette yaralanmalarına sebep olftıı , · !arı kaydedilmektedir. siınc dönmemlştır. 1 

Mısırdaki heye· 
canlı manzara 

r ... : M. n. 7.Ar 

iP:!!!!. özler hala Şİ'rl!ftti Atrilöa)·s 
~ llHdh'uişttr. GlJze ~paıı matt

UH'a ı:tıdur: Alm:udar, R 'lldnıı 

der kayna~ dl;yııe h.U
Iadc edem ·ıııcc ~ozlerbıi Afrll.·:n a 
t't'' h·o1i~lerdir. Akdeniz ,., Afrika 

ka~ nııkl. rına h!ıklm omu gı h!ı\at 
da\ sı "lll mı~l:ır, ona ı=-öre h:~an
ıı ,;fıır ı.,. s,ltdırmışlarclır. 

lnglllz.1 r ı e ebenm1iy<'.thıl rek 
ili llildlklerl bn ~E'Je t:ı bir 
harp alıne6i gözilc -arak çölclr. 
ki l<llş gelişlerin tf"i-.'1'ar edip ı;iıl<'

ceğlnl !!anını!!lar Ye biç bir toorlibe 
\ 'c lmtihanClan geı;-memiş bir 9TMl 

gent>rallAI Ronnnd'ln k&>r';ısrna ç.ı

J.:nrınak gunetinl göstermişlerıtir. 
::'imdi hu gafletin tilmlrl fr.tn son 
ı;anl~ eıle ut:raşıp ılunıyorlar. 

Hutnine ltatlar Afı"lkl'Kla harp ta
lihi dalma ileri atılanların sif'.) lıinr 
dömrıti-:tilr. l slcrlnrlen ayrılanlar, 

lknıat zorlukları çekml-:Ier ,-e \isle
rine yakın bir hal,. gelen ''ti o daki
ka~·a kadar maı;iiıp ı;oriinen tarafm 
Ul~lnl yenı~lerdlr. 

lngtllzler, bn defa <:ok ağır bir 
bozguna uğrndık1arı ftoln htn lik hlr 
kırnı:ır o~·nıımak zaruretini duymu-ı
ln r n~ harbi tn ı .. kendcıiyenln k~
pı'>ınıla kulıul etıneği ~rh bırlmır~. 

lıırdır. <ıl'a heıl, ya hiç» dl -t rest 
çekmt'lc özeredfrler. Hıı.rbiye Nazırı Cihanban r c- feci bir kaza olm\lijtur, hadise ~ylc 1 Alman mezalimine ait otup basın- . h k , 1 

meçtc bulunmuıı ve şunları söyle. t 
1 

tir dan ve Almıın radyolanndaıı nıuntıı.- Diğer ceph, !erde kayda değer Sircnalka'da~'1 ıa"e are e.t•cr 1 l'nkat hakalıın, Aınerlkaılan, ':'"" 
!«+it: cereyan e m ş : .. h . ... esnzsıncla torpıllcnıne neticesınde 

-

,,.. -n •• •---unla u··• ...... met1o ga· Devlet Limankırı umum müdürlü- :emreakn çlınglkarııızlan ta!slltıtlı haberler, mu ım vtr dcğlşikl k olmamıştır. bir refak t avizosu knybcltik. Tay radnn hııradan '<on tem .. daklknlzı-~ ..,.._,, 11.u ., - radyosu tarafından T --d 1 ( , A nnlln getirtilen m:ılum,.' "e ft"kerle 
Yesi memleketin müdafaasını gür. gere gazetelerimiz tarafından goze . .. , , Rommd'ln hesaplı "alılm,.ını dur-

ğü 1 temmuz denizciler ba)Tamına k .. • "-'U>I ra, ı-.. .) - Egcr Sı., radar büyuk bir kısmı kurtarıldı. .. 

işte Jng11izlerin \'37.iyetl bund n 
illıuett~r. 'J'aioiye .lşmt lskenderl
Hntn düşüp dü,mcm'8ile Mılt.rwa
tız. AH1ıvor onlusuna grlinoo, Tob. 

1'11lı; ltmamrn ikmal üssü olarak kul-
1•""'1ya başlanıı~br. Bu. Mihver or
dusun11n •zun ~ide TIUIV ~ 
ıtı_k.leriJe ~~ıgınm ilk ti lllldir. 
.Rtı. C\"\-elkJ ynzdanmtzds bu h1151!S. 

ta ftkbier )1Uütmiiş, ııe MihYOl' -
lhıııun'"' im y&r.deo erg~ daraldt
Jaceığını 86yteftdştlk. ıBu ~pek 
)"akıftda betl1"f!Cddir. 

büz ve teşkilatlı bir orduya bı. iştirak etmek üzere yaptn·dığı duba- görünilr şekilde ne.,cıredllmckte ve Al- f \ ~sto~ol du~ecek olurı:a, Kara de- Doğu Akdenlz~e ): afa nıı~ ba: ı durmak nııinmiiıı olat'nk 1111 ': Fırı;a • 
1 km ..... Btı d c::ık mecburi yı boyatmak ve nmpullerinl takmak n1an milletı· bu 'bl il . ff L l ıuz fılosunun harcketlcrı ı:e b""ka ı cenubunda hıma~ el b r k file) e tı kn"ırmnmak ı~.ın .u;...:.ft dur adan 

1 
ra a ...... r. a an Qtfi Ynh Bedii ·r d ' gı meza mı 8 e · ..., d hı !\000 ı · ı 1 k bl dü " ' °'"""~ 
askemltle olur. MalCımclur k i mec üzere L ' ıtp, ' Ari a ın- nıek suretue yüklendiği meeullyet- bır üsten devam edeb•leeegl bu. a 1 ~ t~nı a 0 t~ r 

1 
man takip ~olilc Uoınmel'ln gci!lterdiğ-i 

buri aske'?'liği kabul c•ın ş devlet- da dort klşi, dubanm direklerine çı- ten mütemadıyen haberdar edılmek- ı gün Londrada söylenmektedir. Şu Uc· rctdgem~st ~rpı~ uçak arımız t',ŞSlz ciiret cez.a~ a Df!raya k tnı ': 

~2'tf.eıtn1 tekrar ~ :.oenlden mm. 
bombardımaoma tu~ dil Mlh• 
''erhı &ak.,.iye ve ikmal ihtty~rfte 
karşrtaşt&imt g(iMeımekteıtir, Eğer 
lngtltz.ler, 'Yakıt gOQiımeden 8. c 
Ord\IJa ~İ cfüy,eın 'f'erlrler Wı "il'ft'L 

M talt\i)'e eddıllirlene. lftın'r w
ctus.nwn ba zayıf bil" anmdG taırrrn
ıa. l"~ 1lllftlMİ nrlyeU diiz~
hlllrtet-. lng1Hderin önünde böyle bir 
fırsat nrdır. JhUm&I Geoer.d Oşhı
lek bu fırsatı cttryltMPek wrzi~ 
du~~i ümit ctmektei" • 

!et' veihk ı:::östcrmişlerdir.. l karak çalupnıya başladıkları mrada. tedir "k" .. tar.Iın an atırı mış ır. Biithn fılrmln he:>e<-snJı bir merak 
şiddetli btr dalga dub yı rıhtıma Bu. fi . . 1 

' uç ay zarfında Sıvaslopol d e K ahire. ı (A.A.) - M•sırda se. 

1 

. . . bu 
1 

nun zcrıne wardtaw takrlnnl .. .. 1 . dl d k i ~fnde ~a ını aradığı tral !budur. 
Ku·çu"ık HaberL..r bındırnuş w kaza wkua gelmt- teklif ederek. bu takririn 'harbln t n:z ussu o arak kullaııılnmamıştır. ttizir c i I g liz .o,:dusu nez n c I &şka iıcr.j<'.} lklooi plana eıişmi.~-

tir. . k.. rt b k ._1 d 'Fakat Novros sk hareket noı·ta«ı Reuter muhabırınden: tü . . mum un me e e ısa ;ur 2aman a · • .. .. r. 
Eu şıddetli çarpma neticesinde taş- ._ 1 d . rltd·r. · \•azifes! go··rm·· t•• S 8 t 1 Duc•man bu"·Ok bir taarruza !! ç Amerikan onht5tı tahsisatı .. azanı masına yar ım !çın ve ıb.,. uş ur. ıv s opo az • . 

l6nn tizerlne dll.'4!n ameleler ağır su. ı i .. 1 Ilı . k mek için El Daba cevrnsındc top.. 
Londra, 1 (A.A.) - Amerikan rette voı·alnmnı"lar ve Denlzyolları, nt ~Yt·em · v-0 sözlerine şöyle devam ço çember kine Jllınmıştı Ve ağıı· lanmıs göründüğiındcn bugUrı bu 

. .,.. ,. e mış ır· h •- l ~ 
ordusu için kabul edilen tahsısat hastııflanesine kaldınlmı~lardır. 1 · . . ava ı.ctarruz arı neticesinde Sıvas. cc,•rcdc en büyiik çarpışmanm 

··nd ·1 · tı Hava . . Oyle bir safiıaya geimış bulunu. t 1 . ,. w. Beyaz saraya go erı mış r. Vahap ıle Bedıi'nln. yaraları atır- 1 k" •-hl"k . d opo a malzeme getırmı-k guc;lt>ı;. vukuıı gclcregı ı:anılıyor. 
d i...l 1 kta 11 il . . . yoruz ı, LÇ ı eli bır durum a oldu- ti wl d b .. .. il ı O!' usu ...-·n ayrı an mı r m • drr. Hayatlarından ümıt kesllmlştrr. ğ bi g n en urnsı den·z ussu olarak Diln düşman El D ba'dan er 

yordır. Ayrıca yüz bln tankın ima. Lfıtfl ve Arif'e kıe a.yak teda.\lisl ya- umu~~ğive . r hareket yapılması la.- tab!atile kıymetini kaybetmiş bu. harekete ~eçmiş ve El Alame;n 
1 

An <arada 
bir cinayet 

li için tahsisat da ayrılmıştır. pthnaktadır. zım~e nı açıkça anlatmak ge- lunuyordu. çevrcslndC'ki mevzilerimtzle tema· ı 
ı-~ yanard:ığ indifa etti rektır. Bu takrir, seferdeki subay_ Moskova. ı (A.A.) - Gece ya· sa g irmlstir. Bazı mihver ku\'\'€t. Sir fabrika işçisi, bir 

Roma, ı (A.A.) - Etna yanar. Hosekı' hastanesı' lara. kar~ı bir _hucum değil, Londra- rısı neşredilen Sovyet tebliği: !erinin b~ noktanın doğuc:una l;lC'C-

Doğu cephesin<le : 
dağ1 tekrar faal.yete ba~amıştır. dakı m~rke~i ıdareye karşı açıktan 30 h.,ziranda kıtalartmız Kursk

1 
miş bulundukları haberı do"ru de· mÜvezzjj öldürdü 

İki yeni kratc>r daha açılmı,.<:tır. başdokfor~ug"u 1 açığa bır hU~umd~r. ı.:uva.ffa~lyeL ~t"kamctlnde düşmanın miihlm ğiJdlr. Diinkü çarpışmada her iki Ankara, ı (Tcleltınla) - Burad~ 

'8hastopol'da Miidıtf ı so-
na eftnek üzeredir. Ah'ftan - Rumen 
kıtaJarı Ş<'hrfn arlan önüne ııar
nırşlardır. Stntejik ııshada iş l\lt:. 
ll!ll} deınekUr. 

indtfa halen vahim bir mahiyet sizliğim izin -cbebı, Lib~ adan zıyade ı pıyadc ve tank kuvvetlerlle yap. I tarafta tanklar harekete iştirak et. bir katil h!diSesl olmıaştur. Battal 
göstermektedir. Haseki hastanesi bn,.doktı;..rhığu. buradadır. . tığı taarruzları gerı püskürtmü~- mi_s ve kH~ılaşma bizim bakımı. 1 rninde l>ir fabrika işçisi posta mU-

Amerlkanm mnsrafl rı na kulak 'tle boğaz mutehıu;sısı Wardlaw Milne, bu harpte işlen!- lerotr. mızdHn bir basorı olmuştur. 1 vezzllertnden Kn:ı:ımı. kollll}Usu Şazl-
v 1 . .tt~ ı (A A ) D". bL len ılk hatanın basvckllllk vazifesi. Sıvastopol k ı i d k t ı L d (AA ) o· K hl aş nc....,n. · - u11 N i d 1 . i Es · es m n e ı narı. on rn. 1 · - un ıı - '-"enın C\'irıde vuıerek eve glımış , .c 

SCl n.J.aneı tay n c mışt r. • ı.-. n .. f ı "'"' lf ı ı '"I ~ "' tıe.rı mrıU sene Blrl<'şik Amerika . ~ . . "' muuıı aa nazır ıe,. vaz es n n ur· mız düşmanın mühim kuvvetlerle Ted-:? nec:r"ri len tcbl ğ. Fukn ile ağız kavgasından sonra bıçağını ce-

Dotu repheslmte Alman ordtdıwı, 

kendi repltcledmte loş cle\·nısfndc 

Rw•ların aı;ı.ıı" oldukları cepleri te

•tlılenıekle m !lguldüder. erç, 
Karkof, Kf>lm ~ Volkl1f nehri gar
hinctekl (.'JCplcr tm'!~lettmlş, sıra 
Ktı!'!'<'k \"C Briamok t•eplcrlne gelmiş
tir. l;-lm<ll Almanlar bu tk1 keslm<le 
taalTuzda bulunuyorlar. Bunlan da 
dll,,.eltınce, büyük harekat ~in eL 
'erı,ıı çıkış mevrJlerine yerleş.mi 
olaeaklısrdır. Bundan t;Qnra doğu 
cı>pheı.lnde hü~ tik taarru:ı:larm beş· 
larııl\liı muhtemeldir. 

tarihinin e nmasraflı senesi idi. kışchlr bnşhcklmtıgınde bulun-' leşU~llmcsi olduğunu söylf'miş ve de- yaptığı şiddC'tli taarrıızları geri Marsa l\latruh arasında şidcletll kerek vurmuştur. KAz.ım biraz ~n-
Bu yıl içinde yapılan rruısraflar muş olan Naci Doğancı ye•1i va- ml.ştır ki: . piiskürtmüşlcrdir. 1 çıırpıc:malann devam ettiğini söy. ra olnıllş, yakalanan katil meşhut 
otuz iki buçuk milyar doları bul. zifesle diin sabnh başlamıştır. Ken_ I ~ize !Azım olan, bUt~n zJnıanı ı !emektedir. suçlar kanununa göre ağır ce21aya \ ' O 

muştur. 1 dis'ne muv.lfiakiyet.cr dilerız. rnlıselHl.lı kU\'Yetlerin lıç şubesıne man!ar bizi geride bırakınt·ıya kadar Dun gece gel<!n hab rlcr mlh. rilmlş ııe yııplan duruşmadan sonra 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
hasre~en, zaferın temini için elzem geciktirilmiş ,.e B. Churchill'in kcn· \'er kuv,·etlcrinin El Dabayı gcç· l8 seneye mahkfun olmuştur. Vaka 
olan sıl~hları lste:ecek ve gcn.ernlle. dl kuı maybaşkanlarının tam mllza- Hkten sonra doğuya d~ğru llerl.e. esnasında Kf'ızıma ta.5lıı. hUcum etm ı~ 
r~, maı :ı'alle~e ve h~v~ ~ateşal~e- heretl o!madan göze alnmıyacağ'ı mekte olduklarını b '.ld rmcktcdır. olan Bnttal'ın yeğeni 16 ynşın<iaki 
rıne .vazıfelerınl kendı bıldıklerl gıbl 

1 
muhntaı·alar yaratılmıştır ve B. Burası, Fukanın 50 k ılomelrc do. Sabahat de 6 ay hapsi:' mahkiim 01• 

(Ba.';'ı 1 incide) (") bir sarsıntı yaratıyor. Ortada bir ve yüksek mııhflllerin IU~uınsuz mU- Churchlll, o tarihte bu müzahereti ğusunda ve lskendcrlyeyc 150 muştur. Genç kızm cezası tecil edil· 
ncklcr yaratı3oruz. Fazla süs, ı:::ös· ı piston sözUdUr gidiyor ki hayatta da-halesi olmadan yerine getirmeleri temin edememiştir. kllometrtlik bir mesafededir. miştir. 
te~iş, bar, içki, kumar, hayvani ilerlemek için hizmet, fcdak~rhk, saltıhiyetimn verllmeslnl temin ede- Amiral Keys, B. Churabill'in hnrp General Auchinlcck hususi bir --------------
işlthaları zahmetsizce doyurma bilgi, meziyet lazım olmadığına, cek kadar kudretli \JC enerjik bir gOdilmünü tamamile kendi eline ala. uçnkla cephenin bir noktac:ından D • ·ı • 

1 imkanları ve bunları mUmkun kı. 'nüfuzlu b r krafa çatıp destek reistir. cağı: haklnndakl rivayetlerin yalan bir noktasııı;ı g "tmektedir. . enlZ.Cl iğımizin en 
laca.k anaforculuk; buı:::ün-kü me. bulmanın ve sıçramanın klıfi ol· \'\'ardlaw ].Ulne, bunun tızcrlne olduğunu söyledt:iten sonra l'Ciyle Yeni Zclandah kuvvetlerın, Mar mutlu •• 
dcniyctin zaruri bir çerçevesi ol. j duğuna dair ~nlış düşünceler Duc de Glouccstcr'in lnglllz ordusu devam etmiştir: ~ a Matruh çekilişinde büyük yar- gunu 
mak iddlasile karşımıza dikıllyor. uyandırıyor. başkumandanhğına tnylnlnl teklif Çok ivi talıın görmfi4, hıırekete dımda bulundukları bıldirllmekte. (Ba~ı 1 Hıdde) (::) 
Hariçten gc1cn aşılarla vücude gc- 1 --- etmiş, fakat bu teklif ciddi karşılan- geçmek ·için sabırsızlanan, her tUrlU dtr. Bunlar Almnn kuvvetlerine Alay, bundan sonra Beşıktaşa me-

Mısırı müdafaa len sun'f bir muhit v.ar ki bura.1 Kendine m<lnev\•er diyen bazı nıamış ve işçi mebuslar arnsındıı. bır sillihlarla mücehhez, karada ve de· knrşı sungii hücu~ura geçm"!':! er rck BarbaroS'un türbesi önün~e yer 
(Başı 1 IDefile) ~ dan etrafa yayılan hava, manı:vi 1 muhitlerde geçer akçe hnlfnl alan çok mUtalAnlar yilrUtUlmcslnc scbc- nlzde hareket edebilıı· bir teşklle sa- ve bunu miitea~ ıp Ir.~.\lz 1ktt~vvet. almışur. Istıklnl marşı ile ba,şlıyan 

J(Öre İngiliz kuvvetleri Mısırı mil- kıymetler. tehdit altında bırak., bu nevi ölçüler ve istidatlar· kar- biyel vermiştir. hlp bulunmamıza. rağmen bu tcşldl, lcrl doguya <'lo'r~ çe ı m ı; ır. menıslme hıtabclcrle devam ohınduk. 
daf;ıa edecek vıızlycttedırler » ; makta, !cragatin, cemiyete bağlı_ ,şrsfndaki mtisteSTn &ırsatl~rdan \\'aı-dlaw Mılne ı;öyle de,-am et- başvekilin deniz mi.lşavirlerl tarafın- ! Hava kuvvetlerı durmadan ka· tan sonra büyük Tür{' dcnız kahra-

Kahire, 1 (A.A.) - DUn parla. lığın, yüksek mt:nC'vl ve fıkrl hnz- istifade etmek, elbirliğile ve tera. mistlr: dan ileri sUrilleıı miltalfıa ilzcrlne ay_ ra kuvvetlerini dc:ıteklemektedir- manı Barb:ı.ros'un hatırasını annıak 
mentoda beyanatta bulunan Nahas l.ar aramanın kaçıklık diye teU\k- gatle çalışmanın hazzına varmak Son yıllardalti hezimetler, merke.' Jarca atıl tutulınuı,ıtur. Eğer haşve-I hır. U?A>re bir daklka sUküt edılmlş, bu"I· 
Paşa Eden'in İngiltere hükümeti. ki edilmesine yal açmaktadır. ve geri kalan bu yurdu mümkün 7.i idaredeki csa lı bir :;Uçlllkten Ueı·ı kil. amirallik dairesinde çolttanberl ı Kahire, 1 (A.A.) - Reutcr: dan sonı·a Barbaros'un tliı besine ç;e 
nın Mısır topraklarını müdafaaya olan bfrtün hızl:ı tlerletmek zaru geldiğ'i aşikdrdır. yapılması icap eden bir değişikliği Seçme Cenup Afrika kıfalarmın lenkler lronulmuştur. 
azmetmiş olduğunu ve bunun için Kötil 1 ti . 1 fd t1 he rctlıadc bulunan memleketimi~ Wardlaw 'Milnc. Slngııpur'un ,c yapacak olursa bu, hem memleket hususi b rliklcri şlmd: emir alır 
bütun \'Bsıtalara malık bulundu· ç maı s 1 a ar r mu. I · · ehi dl , ~ · t Birmanyanın kayıbını bahis mevzuu için. hem bahriye için bir ferahlık • nim az Mısır muharebesine iştirak 
" . - 1 . bitte vardır. İnsan, herşcydcn ev. ıçın z t' r. Asır,..,rca müdde ' 1 b 1 kt ' 
ıı;unu bır me ajla kerıdls ne bildır- 1 b" h d 

1 
yenilmez .. ful görünen zorluklar ettikten sonra sözlerine ı;ıunlnrı mı- tc.şktl edecektir. Geçen eylfıldc mu- ctmeğe hazır u unma • adır ar. 

•. ğ. i .. 1 1 '·· IJA ve ır ayvan ır. Cem yetin, ter· ., . •. b. Af "k l l h k t cıı ın soy em ş ve şun ... rı .. ve biyenln ahlAI ı h l f . karşısında bu memleketi yasatan ve etmış.ır: harebe muvazene halinde iken Orta- Cenu ı rı a ı ar, ava UH'e -
ctmıstlr: kurdug~ freni~~· Y~:ılırsa s:~:kın~: mezlyetl~r herhalde bunlar değH- ı Bızi, düşmandan daima geri bırak- şıırktn kati bir rol oynamalt kabilL leri müstesna olmak üzer , lısı"· 

O'.- Vaziyetin memnuniyet ve. iştihalarını kolayca duyurmaktan dir; halk arasında yerleşmiş bu- j tıran sebep hal<I ında tahkikat ynpıl- yetinde karada ve denizde !hareket da hcuüz çarpıı;mamışlarsa da Tob 
r!rl olduguna dair tem nat aldım. başka birşey düşlincmcz. lunıın ve revacı devam eden me.

1 
masın~ _ıstıyorum. Pit\nlarımız~a, yapabilecek kuv·vetıi bir teşkile 114· rukun intik .. mını almaga azmet. 

F k t he zlyetler kıymetler ve ölçülerdir strateJimıZ<k, lstrhsallınizde ne gıbl hlp olmamız mUmkün bulunduğunu mlşlcrdir. 
L"zbon, 1 (A.A.) - Stefani: a 8 r muhitte kötüluk ~- Zahme~ ve rahntsızltg~a katlanıp. bir kurur vnr ki, bizi daima bu aşa_ tekrarda hiç tercddUdUm yoktur. Kahire. 1 (A.A.) - GQneral 

K hireden alınan telgraflardan an_ makla bernber b ı k t k ·•- ı k · >< un ara arşı ı - bunları, aramak, bulmak, makbul ğı durumda bırakıyor? Keys, Akdeniz filosuna icap e""'n Auch n ec , 8 ınc. orduya 3a..dı0ı 
la ıldığıııa güre, Mısırın dahili sL sinti uyandırmak, frenleri gilnün tip ve makbul gidiş heline koy_ k:ap eden nınhnlde ve nıUnasip za. deniz tayyaresi kuvvetlerini verme· l>ir günluk emirde diyor kı : 
Ya L t vaziyeti pek gerı:::lndir. Hü- "htlyaçlarına göre ayar ederek iş. mak ve hayata hfikim kılmak mut- manda .çok sayıd:ı. uçak, top '\'C mU- dlğinden dolayı amiralliği munhaze l\'Iuhan:be henüz bitmemıştir. 
kCımet merkez.inde büyilk bir asa- ler bir h:ılde tutmnk, ahlaki mü- laka lazımdır. Sıkıntı zemnnların. hlmmat bıılundurmaktan bizi meRe- 1 ettikten sonra sözlerini şö~e bitir- Ve düşmanı y-.nmede ı evvel b it. 
hi~ r t hukilın stırmektcdir. Şchıı·. eyyıdcleri kuvvctfond rmek 'çin dan hız rılarak etrafa bütün biitü. den 9eY nedir? miştır: I :miycrcktir. Dü,,manı yeneceg z. 

mücadeleler de vardır. ne vayılan ıcvantcn ruhunu t V\Cardlaw Mllno: «Rusyayı tııma. Bu takriri teyid n."\'kll,nde krıJdı. Bir aydanberi durmadan, çetin bir 
dP s yaı:i gruplar ve dinı cemiyet- "' mu • 

Bizdeki miic dele çok zayıftır. laka ön1eme1iylz. men desteklemek zarureti bahsinde ğıma mütccssifim. E. Cuhrchill'ln savaş yapıyorsunuz. Ağır ka;:\ ıpl::ı. 
le~ toplantılar yapmakta ve bu insanı üzen nokta da işte budur. Böyle zinde ve şifa verlcı ecre- mutabıkım. O olmasa idi. Allah bi- memleketiıı başında bulunması ha- ra uğra<lınız. Fakat g .. yretlcrtnize 
toplantılaro İngilizleri kabul et- Elbette mevcut olan ıyl tarafları yanlar eçınak için de bu"Ün ~k lir halimiz nice olurdu ?:ı> dedıldoo yati blr &nemi haizdir. Fakat bu işi rağmen, urhlı kıtalnr btı.kımından 
hlf'mektcdirler. ileri sürerek ve b "r taraftan da miisalt bir mevkideyiz çÜnkü en sonra IngilizJerln L!byada Almanla- styat.i menfaatleri uzlaştırmak su- üstünlUge sahip dUşmnnın önünde 

T <;ekkür 
Se\•glll valldemlzın vefatı dolayı-

sile cenaze meras mine iştirak l'dcn 
vc taziyet lfJtfunda bulunan al<r b:ı 

ve dostlarımıza ks ben t"~ekkllr 

eder ve sa~gılarımız blldırn cn.zı 

muhterem gazetenız.n tn,·ıı utu 1,ı 
ricn ederim. 

Oğulları: IBt:anbııl Emniyet nıU

dtirlllğünde bn'<kom.<ıer F aruk Ten. 
gUz, Burgnz adası emniyet komiser i 
Ediı> Tengüz. 

makta, ttkviye ve ma1zcmc _lmak 
için imkan nisbetinde zaman 
zanmatı gözönU •• de tutmakt dı r. 

İngiliz başkomutanlıgınıa i . 

kenderlycdcn takriben 1 ı O kı o. 

metre mesafede El Alamc , d 
Eden, N has Pnşayo bir telgra[ 1 eiliıyn b .. karnk resmi ağız kull an- yüksek iktidar mevkll~rindc, İ" ra en a~ müsavi dcree('de e!la'hlar. reUle teşkil edilen !bir hllkfımctle de· arazi kaybetmek acısını duydunuz. 

g .. dercre_k İngiltere hiik~metınln I mnmah, herşeyl oldugu g bi sör. I tikliıl miİl"adelesl gibi bir mficadc. la ve techizatlıı karşı çıktıklarına ğfl, hakiki bir mtm hUkClmctıe yap_ Onun da ciddi k<1yıplara uı;radrğı. 
Mısırı miıdafaaya azmetmı~ o1du- mcgc cesaret ctmelıyız. lenin süzgcç·nden ve çembcrl!!den dair Churchill'in sozlcrinl ve başve. mnlı idi. ı unutmamak lazımdır. Düşmn. müstahkem bir mevzi 
{;unu blldlrmişt·r. Londranın bu Bunu yapanlarımız azdır. Çun. I geçmiş, olgun, tecrübeli, temiz, kilin Singapur hakkındaki demecin- Istihsal nazın Lyttclton, htntClmct nın birl•klerl, mevcut bakımından 
hususla Kahire hükumetine tem'- kü hcrşcyj ho gören, metheden vatansever halk çocukları vardır. de Nil vadisine fu~,'yare, tank ve namına söz alarak, Wardlaw Milne çok azalmıştır ve di.i man laı;c 
n t vermC'ği lüzumlu sayması pek biri resmi, bir hususi olmak üze~ Bu memlekette 0 kııdar iyi niyet, modern tnnksavnr toplar bakımın- ile Keys'in sözleri tezadlı olduğunu merkezlerine çok uzaktır. Durum, 

b tirmel-" 

ınanldardır. re iki türlü lisan kullanan temiz içtimai kıymetlere doğru dan rUctınn \>er[]dlği yolundaki ifa- söylemiş "c demiştir ki: şimdi hepimizin azami gayret gös-
• mcs. it k 1 · kad h t k-t- desini hatırlatarak h~dlselerc hnk. Wardlaw Milnc, B. Churchill'ln termemizi icap cttiTiyor. 

Belediye , ,. k ema 

Acık bulunan Istanbul Bclediye<ıl 

!!:mlflk lşlerl mildUr!UltilnC' Tapu ve 
Kadastro merk<'Z mildilrlerlnden 
Emin Ann tayın cdilmtştır 

uliyelten kııçnn gösterse ku t g me • çın o , ıır asre • o u· 
' vve k k d t"ksl t• rd k. kile vakıf hiçbir mlldafaa nazırının h:ırbin merkezden idaresi işine fazla Mısır muharcbest y, ptyoruz. Bu 

veren tipin bugiınün makbul tipi ye arşı o a ar ı n ı va ~r ı 
olduğuna· k 

1 1 
ö 

1 
\:saslı bir mücadeleye giri<:iltnec, hakikate uymayan böyle demeçlerde mlldahale etUğlndcn şik!ıyetçkHr. nıuhnrebede düşmanın nıahvo1m:ı-

zelmes'n ' u~ur ar ~ Y eren, dü. memlekette yeni ve daha ferahlı bulunamıyaeağ.nı söylemiştir. Keys ise B. Churchill'ln sal!ıhlyetin1 sı lfızıındır. Siz, dcırbcye göğiis 
raha.tsızl~ ça t.:~ı ıns:_n 1~rın d~ b ır hava, daha esaslı bir ahenk, Amiral Keys, Wardlaw Milne'nln daha fazla göstermesi JUzumuna ka- gereblleceğlnizl ispat etlinlz. Va 
ne d:ıir ort:de~ blrn~a~::t medlftı. d ha 'hazlı bir işbirliği ruhu ya. takririn! teyklcn B. Churchill'tn har-, ni bulunuyor. Birisi harbin merkez· ben biliyorum ki sontına kndar, 

Vilrdır. ratmak gUç olmayacaktır. bin ilk iki senesi 2!arfında şimal Af· den idaresınde değişiklik yapılması 1 d\i mamn takati kesili ne.ye kadar 
Yanlı • do{tru ort Ya yayılan bu Ancak miicaddenln nıuvafiak rikada hem karada, hem denızde ha- lüzumundan bahsederken, di~eri har- daytnacaksınız. Düsmana. yere 
kanaat, gençler arasında büyük rekA•e geçebtJen kuvvetler vasıta. bin merkezden idaresine çok yaltm serilece<ıı· ane kadar n-e!~s nldır. 

olması için adam ölçülerinin yok. ""- • "' 
------------------------------ lanmasına ve umumi hayatta mak. sile taarruzlar yapmanın çok lehin- mevkide bulunan B. Churchlll1in me. ammak lazımdır. Dii~manı tıor 

EBE A A TIY Q bul sayılacak tipin aklın icabına de olduğunu ve bu çetelerin vaziyeti suliyetlerini hiçbir \•eçhile elinden al- bulduğunuz yerdı:- hırpalamanız, 
ı,SLS ! ve inkılabın hakıki ideallerine gö- baştan başa dl'ğiştireceklerlni çok mamak ~znngeldıği fikrindedir. ona saldırmamız lfızımdır. 

1 
Anadoluda hastahanesi olan bUyUk bir fabrikada ç:ı.lı.,mak tlzere re tcsbltine mutlaka ihtiya~ var. iyi bildiğini söylemiştir. Keys dcmlış- Lyttelton, sözlerini şöyle bitirmiş- !Kcıhire, ı (A.A.) - General 

diplomalı bir ebe aranmaktadır. Isteklllerin aile vaziyeti, istenilen ma- dır. tir ki: tir: Aucblnlcck, şimdiye lradar ciddi 
aş. ~ ve nerelerde çalıştıklannı bır mektupla Istanbul Posta kutu- Bahsin bu krsmtndao daha ımıe. Genelkurmay başkanları :komitesi, Benim mütaıftama ~bre, dll.,.<ımanı bir çarpışma yapmaktan ç~klnmiş 
su 84 adresine bildirmeleri ve bir foto.,,"l'af ile çalıştıkları yf'rlerden Jj bir surette bahsetmcği bundan esas itibarile bunu taSVip etnuş ~du- yakında birçok önemli eilıihlar bakı-1 ve ilcrliyen Almanları yıpratmogı 
aldıkları vesikalar suretlerini göndermeleri. sonraki yazıya bırakıyoruz. l:"u halde harp teşkil!b o kadar nuı. romdan malzeme itibarile geride b .. j ~rcih etmiştir. Auchinleck fcw~ 

Alim.et E~ 'l"cAL~ı.ut ın i· hll ~ksi. .41- ·~~. kal&ie ~ai kuınıe&-- illr • 

üzere olduğunu tcmın cdıyor. Bu

rDda Gatarrn tuzlrısilc denız ara. 

:nda zanan toprak parçac;ı en 

dur sahgs1na girmektedir. Ve tuz 

la batnklığı le deniz aras•nd kı 

mesafe ancak 60 k lomel"C kncl .r. 

dır. Bu toprak prırçasını ccuptan 

çevirmenin fevkalade guç o~t .:u 

ti>.}'lcnlyor. Rommel, vnk•t k y r·t. 
llği takdırde bir daha bu kad:ır 
müsa.ıt bir fırsatı ele gl'çırcm ye
ccğinl çok iyi bilmekte ve bu ti. 
barla en kısa yolchın gitmeJ tf'r
e h etmektedir. Her ık ku \' t ~·ok 
scnlş b:r cephede çerpı maktadır. 
Alman zırhlı kuvwtlerinin oPcü
lcrl El Alcımcln'den ell kılomctre 
mesofccledirler. El Daba batı Vl' 
oof usunda i ehaır!niyette ınu
hıtrıchelor ~·~-ct!ı:ı9kltedi~ 
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NEViN BASAN CEViZ \'AGI 
Güneşin ve denizin saf ve yakıcı güzelliklerini cildin derinliklerine nüfuzunu temin ile sıhhat ve hayat fışkıran tunç gibi esmer ve cazibi ruh bir renge tahvil ettirir 

HASAN DEPOSU ve ŞUBELERİNDE ŞİŞESİ 50 BÜYÜK 75 KURUŞ 
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Soldan sata: 1 - Asap; Baj
Jama edatı. 2 - İbadet çağırısı; 
imkansız. 3 - &y; Bir cıns hay· 
vandan bir ı;-Jft. 4 - İni1ti; Mitil 
Müd2üıa; Bir nehir. 5 - Hmç; 
Su; Adlıy~ye müteallik. 6 - Ktş
hk çama ırlard:an. 7 - Çocuklar; 
B:r nota; B.r m~ir. 8 - .Anlama; 
Yuvarlak (ytlz). 9 - Meşhur 'bir 
sirk; ÇGk iyi. 10 - Yasak etme; 
Tersi: su bu. l l - Arabistanda 
bir kasaba; Kalil. 
Yukerıdan a..şağıy:a: 1 - Balık; 

Ters": hez.'lr. 2 - Miisaadc dile
mek. 3 - fr.cc yapılı; B"r para. 
4 - Mağa?a: Fıkııralık. ~ - ~ş
,.a. 6 - Meşhur blr hekim; Geri. 
7 - Acıklı: .Akıtma. 8 - Dolap 
katı: Kır'k hLT&miylc başa çıkan 

ad·m. 9 - Bir ha~an. 10 - De
mir fıçı: Hafif tatlıtcrrdan. 11 
Bas1an~ıeı olma~-.an; Eskl bir si
liıh; Hülasa. 
DÜ!\'KÜ BULMACAINIS RALLİ 

RoldAn sağa: l - Galahsaray. 
2 - Esami: (B) eıc· (iye). 3 -
(Sad ) Karsan; 1t. 4 - İdam et
me: M. M. 5 - Sal: Am~li. 6 -
A'enl· Şlıı. 7 - Bıraka (n). 8 -
Aç: F.ı !\la. !l - Al\aıb (h~kla); 

N. T •. 10 - Ek; 1sın<tııramam11. 
Yu'lrnrıdan ;~ağtya: 1 - Gelin 

dll\·llğı. 2 - As. 3 - Ter~: talca-
• f:abak (Kabasakal). 4 - Amama

'ı<'a (ııçıltmama). 5 - Tireler; 
Bed. 6 - s. T.: Na. 7 - Ama 
iken. 8 - Nem: Aımlam. 9 - R~: 
!!;;;. 10 - Azimli: Em. 11 - Yet
m's tarla. 

Halkın • 
sesı 

(•Ba.,ı '! MiM) 

hakkümden ileri geliyor. Bu ruh 
devam ettikçe (halk idaresi) sö
zii 18fta kalacak, hükumetle halk 
birbirlerine tıyrı dıüşeccklcrdlr. 
Bunun ilacı da söz lWrrlycti, ga. 
zete hürriyetidir. 

Merkezi hükumet, keodlslne 1 
emanet cttığlmiz esas dawların 

1 
h·kkından ~eliyor, harice kar~ı 

menfaatlerimiz yUz:ümüzü gill· ı 
durecck rklldc yap:ıyor. FAkat 
iş memurlara gelince halkın me. 
muru olduklarır.ı, halkın kendi. 
lcri,.e ancak bir takım 5artlarıa 

emanet ettiI;I sallihiycti kullan. 
dtkhırını, maaşlarının bizim kc
selerimizdcn ödcnd'glnl unutu
yc.rlar. Blzden 11ldıkları salahiye. 
ti y r bize kar~ı kullanarak bö. 
bürlenlyorlar. 

S"zln gibi birkaç gazete. ta-
h kküm, kayıtsızlık, ihmal gös
teren memurların h:ıreketlerlnl 
ortaya koysanız, halk size mah1-
mat yetlşt"rse. eman~timlze layık 
olmay3n memurlar ce1..a görse, 
onun yer!re gelen memur, ken. 
dirden evvel gelen memurun ne
den ceza gördüğQnü bilse, bu 
tecrübeyi kulağına küpe yapıp 1 
emtrefmlze layık surette iş gör
se ve bize güler:rüz gösterse her 
şeyin manzarası nekedar deği. 
slr. herşcy nekadar güzelle~·r, 
nekadar lyileclr ve düzelir! 

Vatanını çok ıeven 
Bir şoför 

Radyo, 
BUGÜSKÜ PROGRAM 

SABAH 
7 .30 Program ve saat ayarı, 

i.33 Karı.şık program (Pi.), 7.43 
Ajans h9.berlerl, 8.00 Karışık 

programın de\-amı 8.15 E"in saati, 

ÖÖLE 
12.30 Program \'e Eaat ayan, 

12.33 I<adınlardan fasıl şarkıları, 
12.4~ Ajans haberleri, 13.00 ı-·uıl 
şark:l.:ınnın devamı. 

AKŞAM 

18.00 Program \"e saat a~·arı, 
18.03 BUyük fasıl, 19.00 Konu.,. 
ma, 19.15 Dans müziği (Pi.), 
19.30 Saat ayan \'e ajans haber
leri, 19.45 Piyano .soloları, 20.1:> 
Radyo Gazetesi, 20.15 Saz eser
leri, 2l.OO Ziraat Takvimi, 21.ln 
Karışılt şarkı ,.e türkillcr, 21.30 
Konuşma. 21.45 Radyo senfonik 
orkestrası, 22.30 Saat ayarı, A. 
iııııı: ve Borsalnr, 22A5 Yaruıkl 
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edebilirsiniz 
836 00 KAzım 13.7.942 14. Uzun bir öğüt \'C tavsiyeden zlya-
456 00 Rı7.a Incl > > de, dn!!i ztflardan tahlil, genç kız 
790 00 Orhan Berman > > ve kadınla hasbihal için ya1.ılan bu 

l 09.'> 30 Halime Tal > > küçtik kitap, lğtlll edeblyatınm ve 
765 00 Ali Rıza > > ltfet düşmanlarının kimler olduğunu 

2396 70 Hilseyin > > tebarüz ettirmekte, göreneğin zarar-
722 50 Glllsilm > > ıarını, ııaadetin mahiyetini anlatarak 
480 00 Halil > > ev kadınının koca muhafyazası lc;in 
710 ~O Pakize Yıldı. > > almaaı JAzımgelt'n tedbirl~ri göster. 
536 00 A bdül Tar > > mektedir. Genç muharrir arkadaşı-

5:";88 00 Şadi~·e > > mız Kemalettin Tuğcunun bu kUcilk 
4~08 00 Ay'e Boıı: > > C$eri, Arif Bolat kitabe\'i tarafmdnn 
5010 00 Cemil Conk > > güzel bir kapak fçerslndt' çıkarılmış-
~016 00 Süleyman Çayırlı > > tır. BütUn okurlarımıza ta\'oiyc ede-
7290 00 Hulki 01,,.n > > riz. 

3-15 00 H~lm > > 

Perde ve ıabne 701 00 Hasar 
572 oo Mahmut 

2050 00 Gür.ide 
:mı 50 Gilzldı 

944 00 Emin 
101 50 Emin 
9C.? 00 Nail 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

21i37 50 
1632 i5 

Evyeniya Biberoğlu > 
Feriha > 

694 50 Rul~lye Ce,·riyc 
!109 00 Vruıfl Rıza. 7..olo 
298 00 Vasfi Rıza Zolo 

> 
> 
> 

> 
> 
> cPerde ve Sahne:> nl.1 temmuz ııa_ 
> yıııı bir cok kıymetli yazılar vr. zen· 
> gin resimlerle çıkmıştır. Tavsiye 
> ederlz. 

> 
> 
> 

> 
> 
> 

• 1 • 
ış· er :: 

Fatih A<11kerlik Şuhe,.lndf'n: 

Şubeye davet: 

1162 00 
130 00 
853 75 
ii5 00 

Om er 
Om er 

> > 
P. Teğm. Mazhar oğ. Iı:ı:cıt 336·i:ı 

veya 336-112. 

Ay.şc :-.rnesscr 
Salih 

> > 
lt.i.94!? H 

* Lev. Teğm. Osman Zeki 13115 
Ozkokut. 

1250 00 
116:5 ()O 
362 40 
62:! 00 

Halil vaı-i.<i 

Halil vari.•i 
Halil \"atisi 
Gııllp Koru 

ı:ıo:ı ili Ibnıhiın 

-1917 90 Abdullah Uzunı 
10ji 00 
3U 2,j 

Aytfe 
Adli 

21 li O'l J<;ııvcr 

218 Of) Jla~·rl 

260 00 Vahit 

> 
> 
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> 
> 
.,. 
> 
> 

> 
> 
> 
> 

1413 00 
515 00 

Ahmt.t > 
Koııtantinıı M11ı;onko > 

455 00 Zeynel 
1461 00 lbralılnt veresesi 

403 M Burhanetti" 
342 00 Ihrahlm 
:1:!7 00 Akif 
213 00 :-.:ur! 
210 00 Hayrettir 
148 00 Fuat 
908 00 Yuııu r 
320 40 Hasan 
69 60 Osman 

237 60 :Mehınet \'arlsl 
86 10 ~eher 

12S 40 Hllsnll 
115S 30 Osman 
H56 00 Arif 
253 00 Arif 

230:l 40 Fatma Ufaadc 
ı 0:)6 20 Muallim 1''alk 

221 10 Mu:ılllm l''aik 
2Sfl5 00 Aı-if 

fı7 60 Ganime 
368 00 Turhan 
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lst. Su Sp:>rbrı 
A janlığ; r. d :m: 

> Denizciler ba)Tamı mUnasebetlle j 
> 11 temmuz çar~amba si.inil Moda ko- ı 
> yunda tertip edilen su sporları mu. 1 

: ~ı:ıbıtkaları havanın muhı:ılcfeti dola· j 
~m;llt> geri bırakılmıştır. 1 

> Bu ml1sabakalann yapılacağı gün 
> ayrıca lltn edllocektir. 
> 
> 
> 

> 
> , 
> 
> 
> 

> 
> 

RAŞIT RIZA 

Tiyııtrosu 

H ailde P i!!kln hf'raM.1 

Harb1yedc, BclvU bahçe::S"mlıı 
slaturka kısmında 

Bu gece 

BF.Ni ÖP iiN tiZ 

Komedi 3 Perde 

> \'azan: Bedia Fon Ştatzcı· 

> Heyet her gece Bch·ü hah<;esir'dc 
> lP.n1cıil "ermektedir 

=ı --
: O RFAN I D iS 

DO~TOR ........ ~·~ 

> 
> 
> 
> 
> .. 

Cild ve Zllhre\1 ?1lÜtehU1Sısı 

Beyotlu Suteru:ı ııokak No. 5 
N!l apartıman 2 ci kat Tel 43734 

ZAVI 
4!XI 60 Ferhunde > > 

Kızıltoprak ııUfııs daıresinden al
dığım ııtirn~ tezkeremi 7.ayi ettim. 
Yenisini çıkarta<'ıı.gımdan csklsınin 

:?OS on Flrdes > > 
152fl 00 f~mlıı•'. HlisnL 15.T.9<!2 H 

)"P. Jo'irde~. Ha,..cr 
htikmll ~oktur. 

> lOiti 00 Abdullah 
192 00 Hü"eyin 

Peruze 
Bekçi Ali vl're!esl 
~Utçü Ha.qan 
Fettah 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

111 no 
75 00 
!l~ 00 

28. 00 
4:\4 00 
lS!l eo 
!)61 00 

114 00 
562 00 

Emine Şanyılmaz > 
Kam il sn· as > 
Hayriye Yllrliker > 

Hikmet Kalas > 
SU!eyman Köseoğ'lu > 

512 no Zeynt>p Ak 
33S 00 LQtflye 
300 oo Hntlce Mirtar 
268 00 
512 00 
54 00 
73 00 
20 10 

Ata Karaağ'ııç 
Hıısan BirgUn 
Hasan Sözgtilen 
Şakir Aktopraklı 

Belclr 
292 80 Krıclrl 

4(10 5'l Nadire ve Saim 
358 00 Hakkı 

l16 91) Sıdıl(a varisi 
;iO 00 Iı;ut I,bay 

113 60 Ali Osman \"arlsi 
137 00 Ahnıet · 
112 00 Arif' 

3!} 00 ifa an vaı-lsi 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

138 00 Ali; Ll)tfi, Ahmd, > 
Jbrahlm, .Mehmet 

6P6 00 

Tunç Yalman 

;;> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

S&bib! ve Neş:-lya~ :-.llldUrU 
ümei Emin YAL~AN 

Vatan Ne1fiyat TUrk Ltd. ŞU. 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

117 
118 

119 
120 
121 

122 
123 
124 
12.> 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
l~j 

> 1::6 
> 1082 

1083 

Va tan ~atbaatı • 

> 

> 

> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> .. , 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Mecidiye C. 5 
> 3 

> 
Yaşar bey 

> 

> 
Dere 

> 
> 
> 
> 

Dere 
> 
> 

> 

11 
9 
7 

1/1 
2 

411 
6/1 

8 

12 

l.cı Taşocağl 

> 2 
> 
> 

Dere 
::ı.nı.eıı~ 

4 
6 
6 

11 

157 
158 

159 
160 
161 
162 
163 
161 
165 
166 
167 
168 
189 
liO 
lil 
172 
173 
174 
li:> 
176 

iMii 
159:i 

:Karabük Demir H ('elik l•'ahrlkaları ınllt>S!le•e-;I l~ln mlMürltıfü

müuleki o:artname \ e pro,te"I mudblnre '7:1 parça mobilya yaptırıla.

cak tır • 

Talip olanların 10/7/9.t'? tarlhlnP kıtdar müilürlJrte müracaattan. 

~ ................................. ~ 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - 12 6 912 cnına gllnü pıızarlik usulile alınacıı~ı illn olunan 
kllllıp•tli miktardaki ıe,·nnta çiçeğine talip zuhur etmediğinden bu ke· 
re yenldPn pazarlı~n. konulmuştur. 

2 - Pazarlık ın 7 942 cuma günU saat 11.10 da Kabataşta levazım 
?tıbeslndekı alım komiı;:,-onıında yapılacaktır. 

:: - Istı'klilerin pazaı-lık için taylıı olunan güıı ve saatte teklif ede
ccklf'ı i rı~at tlzcrlndt>n ~' i,5 güvenme parasiyle birlikte mezkQr ko-
misyona mllracr.aUarı. c6901> 

* P.t>Sinı w çıırtnamt'.sl mııclhince 30 11det alttan sUrme araba 
k11p11lı zıı,ı·f ıısıılıle satın alınacaktır. 

2 Sif muh:ımr.1cn bedeli 9000 lira, '"c 7,5 mU\'Bkkat teminatı 675 
llrnd ı-. Yerli malı olarak teklif edildlğ'i takdirde gilmrUk resmi ve sair 
ınasııı·lf nisbctiııdc bedeli aı-tacağındırn teminat akçesi de bu miktar Uze
ıi11den verilecektir. 

3 - ~k:ılltnıe ıı 71912 Salı gilnll saat 11 de Kabata~a levazım 
şııbesindPkl nıerkt>z alım komisyonunda yapılacaktır. 

1 Ş ırtnamc lcva7.ım şubesinde, resim umum mUdUrlük tütün 
!ııbı·lkalnr Ş1ıbe.<ılndr. her gUn görlllcblllr. 

; Mtinaltıı.11aya glrcccıl<ler mUhllrlU teklir mektuplarını kanuni 
\'es11il:le 'r i,5 ~~venmc parası veya banka teminat mektubunu ihti
va edecek olan kapnlı ıarflannı ihale gtinll eksıltme santındcn bir saat 
evveline kr.d:ır nıezkOr komtsycııı ba..,kanlığınıt ınııkhıı:.. mukabilinde ver
lll<'lt'rı l!t:>.ımdır. Poctaı:ıa \'Ukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. 

(6966) 

Devlet O rman İşletmesi Karabük 
Revir Amirliğinden 

Satılık köknnr tomruğu 
1 - }(arabUk De\"l<'t Orman Işlt>lnıesine bağlı O\•acuma Mlge.~1 

em\"alinden KaleUstll ve Dokuzolıık drpolarında mevcut 934 adet muL 
dili 396 nı .. tre mlkAp r.::ı2 desi metre mikap Köknar tomruğu açık art· 
tırnıa surt>tlle Patılığ'a <;rkarrlmıştır. 

2 - Tomrukların l<abukları soyulmu~ olup hacim orta 'kutur tize. 
rinden hesaplanmıştır. 

3 - Açık arttırma 7/Tt>mmuz/9f2 tarihine raslaynn f'alı gilnü saat 
14 de Karııbllk D~vlet Orman l~letmesi Re\•iı· Amirliği binasında top 
!anacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Tomrukların beher metre mika.hına muhammen bedel 18 liradır 
5 - Teminat akçesi ',~ 7,5 hesablle 53:-i llrn 32 kuruştur. 
6 - Bu işe ait açık arttırma şartnameleri Anknrada orman umul! 

mtidllrlllğü ile Zongııldak orman çevirge mfldtirltiğtlnde ve KarabUlo 
Devlet Orman Işletmesi Revir amirliğinde görUlebllir. 

7 - Isteklilerin ihale gUnUnde teminat akçeleri ile birlikte Reviı 
fiınirliginılzc ınUral·aat etmeleri !Uzumu ilAn olunur. (6964) (7040) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
Bliylikdere Ç11yırhaşı camii müezzin ''" kayyumluğur 
Ayazağa köyü mllezzln ve kayyumluğu, 
Kasımpaşada Bedreddin camii müezzin ve kayyumluğ1. 
Yukarıda isimleri yazılı camilerin münhal mliezzinllk ve kayyum_ 

lııklarına ıııli!ıabal<a ile asaleten hadPme tayin edileceğinden isteklilerin 
13 i/9!2 pgzortPSi gllnll ııaat 13.5 da Beyoğlıı Vakıflar ıntidUrlUğU me-
bııni idaresine mUracaatıarı. (7112) 

ORTA - LiSE ~KMAL imtihanlarına 
istenilen şekil ve saatlerde fÇemberlitaş eski tramvay durağı kar

.şu;ında YABA~CI DiLLER \"e RlYAZIYE Okulunda) hazırlıyoruz. 

.MlidUrU: Z. ÇETINKAYA 

1 
1 

1 
1 
l 
1 
1 
1 

l 

ı 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
l 

1 
1 

31 
31 

3:; 
35 
3:; 

35 
35 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
37 
3i 
37 
37 
37 

110 
110 

5 
6 

t 

2 
3 
·1 
5 
1 
2 
3 

6 
7 
1 

2 
3 
4 

6 
5 
6 

90 -
53-

78 -
380 -
186 -

60 -
:-i06 -
298 -
370 -
31>0 -

1021 -
254 -
341-
4~5 -

10i2 -
780 -
227 -
228 -

67S -
32t -

ll)C::2 -
139 -

> 
> 

> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 

> 

36 00 Mehn'ıct 

32 20 

-ıs so 
228 00 

Kezban Karannış
yıldrz 

Ha.n·a. Satıcı 
Gtilsüm Gebezli 

93 00 CelO.l ve ~uı iye 
30 00 Fatma Hoşgör 

253 00 Ali varisi 
149 00 
148 00 
110 00 
1)12 00 
101 60 

Hayriye ,·eresesl 
Makbule Gökova 
Mehmet Ozdoğan 
::'.llurettın Ilken 
Fitnat Ozdal 

136 40 :Mehmet ve Sıdıka 
222 50 Adviye 
i50 40 Iemail Kozlu 
390 00 Zeliha 

l13 50 Adviye HcpgUlenler 
114 00 Iemall 
339 00 Osman Ozdal 

, 
, 
> , 
> 

> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 

> 

> 
::ı 

) 

J 

> , 
> 
> , 
, 
, 
::ı 

> 
> 
> 

226 80 lsmnil Hoşcan > > 
632 80 HAiit Acarkaya 13.7.912 14 

41 iO Halit Acarkaya 13.7.912 14 

12[1 60 

i3 00 
48 80 
66 00 
32 00 

~nıllc, Ayşe, 16.i.9·i2 U 
Hatice 
Nnzlı > 
Mehmet ve Şahende > 
:-;'evrlye > 
Mustafa Gökha)Tak > 
Nefise > 

> 
> 
::> 

> 
> 
> 
> 
> 

ı _ MUIJ.:lycti hllZinf'yc ait olup :Mecldıyc kl:iyHnde ''il.ki ''e Malmumcu çl!tllği naml!e maruf gayrlmen. 
kul dahilinde!{! rll:>.li taınlnrfian yukarda cins Ye <·\'ııafilr. lm<ıısız olnrak mukadder klymctleri gösterilen par. 
se~ler icra Vekilleri He\•etinın 16.1.912 tarih ve 2/17729 sayılı kararnamesine bag-lı talimıı.lname hUkmüne 
mll.sten!dcn ve 2490 sayılı kanunun 46 ıncı maddesinin D lıkrnııı mucıb!ncc nıuhyllerı namına ihalesi icra cdiL 
ınek Uzere satışa çıkarılmıştır. 

3::6 oo Mllkerrem 
91 00 Huriye 
r;ı; 00 Kasm1 veresesi 

40 20 Selim Biz 
187 00 Arif' Kaçar 

70 00 Mehmet Erik 
47 00 Hatice Yaren 
60 00 Ha.san varisi 
2J 00. Emine ''e Fatma 

,·arısı 

83 20 Ali Osman varisi 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
!> 

> 

> 
> 
> 
> 
> 
~ 

, 

2 _ Satış yukarda slltnnıı mahsusunda gösterilen gilıı \'e saatte lstanbul De!terdarlığrnda (Milli I<~mlıil< 
MUdUrlUğU) mUteşelckll komisyon tarafından icra edilecektir. 

3 - Satış bedelinin ı inci taksiti ihale tarihinden itibaren 15 gUn "e mütebaki takslUerdc her yılın ha· 
ziran ayı içinde tediye edilmek şaruıe 4 taksitte ödenecektir. 

4 - Mtişteri, ihaleyi ınUteakıp Hi gUıı zarfında nUmuneslnc uygun ve notere tasdik ettirilecek borç se. 
nedini tanzim ,.e itaya mecburdur. 

5 - Muhyi veya (ölmllş ise) varisleri, bu UAnda gösterilen gllnde satış komisyonunda bizzat veya bil
vekılle hazır bulunmazlar veya ihaleyi mUteakıp 15 giln zarfında borç senedi vermezler \"e ilk taksiti tide_ 

mulerse 13/21936 tarih ve 2/-1053 sayılı Vekiller Heyeti kararnıımesile tanınmış olan bütUn hakları sakit 
olacak ve gayri men'kul 2·190 sayılı kanunun umumi hllkUmleri dairesinde arttırma. suretlle satışa çıka
rılaı:aktır. 

6 - Işbu i!An alakadarlara tahıiren yapılmı~ tebllgat hUkmUndcdir.(7031) 


