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Abona.Yıllll• 14,Altı aylı&ı 
l, arlı t• 125 kuruthır 

ıatuılarına fiat teıbit edilme.i aaolilndeo 

vugeçecektir. Ba cüma.den olarak mllı· 
teprlık pirincin piyasada serbeetçe sahi· 
maıını ·karar alt.na almaşbr. 

Yll: 2 No. SS1 
lıln tartları idare ile 

kararlattırılır 

Pavlof ve Kornilof yirmişer, · Abdurrah
man ve Siileyman Onar seneye mahklim 

~----------------"""""""'~~~=:=~~----.ı....--------------------------------------------------------------Bomba 
davasında 
son celse ı 

Ankara 17 (a.•) - Alman 
bGyQlt elçiıi Fon Paperıe karşı 
baıaba ile yapı1an suikastın mu• 
hıkeınesi bitmiş ve karar burün 
~11çl11lara tefhim edilmiştir. Mu-
•keıne salonu hınC'Abınç dol· 

•111 b11lunııyordu. Zabıt kitibi 
kararı olı udu . Hakimler heyeti 
bt. kararında ıuçu sabit görü · 
Y0 rda. Neticede Pavlof ve Kor-
11İlof re'sen kabili temyiz olmak 
liıtre yirmişer se:ıeye, Abdar· 
'•lılllan ve Süleyman da kabili 
t._yiı olmak üzere onar seneye 
.._bkom edıldileri 

............... ---~~~------~~ 
Libya' da 
d u r u m 
ciddidir 

1 el ln6ilis ordıısu geni 
..._llere çeldl ... fe ..--
~ bar k•ldı 
1 obruk - Gazala 
• 
irtibatı kesildi 

ltalya·n tümenleri 
İngiliz lmevzileri
ni deldiler 

...... B.rlio 17 ( l\. •· ) - Alman 

.... ti: 
~ Marmuikada Tobruk doiaaun
k Çarplfma Alman ve ltalyan 
~v'•tlerinia lehinı oıtideleomek-

b11lanmattur . 
, Akroma civarında Viabalbia 
~ a 111 üzerindeki düşman z1rhlı 
v ' v ,, e t 1 • r l yok edUmit 
: takip .,na11nda yakarıda ismi 
~ yol qılarak denize varıl
~tır. 

v, Gaıala mevziini tutan lnglliz 
'robr Cea.qp Afrikalı kuvvetlerin 
'a ilk ile büUin mavaaala ve mü
-:::••ri keıilmiıtir. Baladan ta· 
•k eden ltalyan tümenleri dün 
ditkra, doiru ba ıaevzi delmifler· 

-...! obrak cenubunda çöldeki 

' hkem mevziler bücamla !-· 
~il 1 ."e toprak kazançları kay
~ llllftir. Ba faaliyetlerin hacmi 
tlldi n hulaıa edilahilecek ~ibi de· 

r. 

'ita Lonılra J 7 ( a . a. ) - Royter 
-._ ~ınıa Libyadakl 8 inci ordu u· 
,

1 kıraı ırihı neıdin<leki maha· 
den: 

~ k Caıaırteıi rünü reç vakit zırh· 
~~•tler balumından airadıiı 
,,.._ 

1 ~ayıpla.rdan ıoora 8 inci 
~'leaı mevaaler İfraline mecbur 
"9...~~· O l'lln Aluomanın c .. 
~---ki ovada ön-U bir ma,,,"-e C•eyan etmlt ite de be· 

ttf.u&tı bilinmiyor. 

4i, ~llk vaziyet çok milphem. 
tt İ.ı_ obrak müdafaa hatlarına kar
t..~ 6nemli hllcam olmamıı
~\ • ciddidir. Fakat 8 inci 
~ 'la.al mevzileri ifrale gider· 
~llal &araanda ıiddetle mllca • 

de•ara ediyor. Daram hak. 

Muvaffakiyetle biten 

G izli 
vazife 

M i L L i ŞEFiN 
yüksek direktifleri 

Nevyork l 7 ( a.a. ) - Heral 
Tribün ruet.,i bazı Amerikan 

bom'>• uçaklarının Türklyede ye· 

re inmek zornnda kalma11 müna· 

ıebetlyle yazdıtı bir yazıda di
yor ki : 

--
Cumhurrel•lmlz Dil ve Tarih -
Colratıa FakUlteal imtihanla· 

randa haz1r bulundular 
--

" Bu dört bomba uçaiı 1rlzU 
vazifelerini mavaffakiyetle bitirdik· 
ten sonra mllcbir sebepler dola. 

yısiyle Ankaraya inmiştir. Bunların 

başardıiı iti blr tarafa bnakıak 

bile açaklar1mmn oralara kadar 

gitmesi batlı başına bir m5na ifa-

Ankara: Reisicumhur Milli Şet 
ismet lnönü evvelki rün de An
kaQ Üoiveuiteıi Dil ve Tarih -
Coğrafya FakültHi imtlbanlaranda 
balunmuşlard•r. 

. I Bir Amarikan Bomba. Uçajı 1 de eder . ,. 

Saat 10.30 da Fakülteyi leş 
rif buyuran Milli Şef, Maarif Ve
ltUl Huan - Au Ytıcel, YiikHk 
Tedrisat Um11m Mlldilrü Reşat 
Sem.settin Sirer ve Fakült• Deka
nı Dr. Şevket Aziz Kansu ve Fa-

ISTANBULDA ÇOK ŞiD
DETLi BiR ZELZELE OLDU 
Halk dehşete k1;1.pılarak- ' 
evlerinden dışai-ı fırladı 

lstanbul (Ha- - .., • ,,,..__ mitse de, bir ta 

::~~b -;.br::~~ Sarsıntı 12 sanıye sor- ~ab::a olar~~ 
ıenelerdenberi du do b b • ı d t .. , • olm••lfbr. 
y.ılmamaş tiddetli ; azı ına ar a ça • ;e~hli:.:~ a:ia:::i· 
bir,............ 1 ki 6r01m0şt0r , .. o1"i· .. b.ıa ... 
~!~::::r· !;~~~~ I!~ ~r ~ g=' • ~ -~~~··- ~~At:~!~:t~!~~':.Itt 

malOmata röre, deprenme sabah saat 8 i 42 dakika ney• göre, lıtaabalan fark: ya'1ad rarp iıtik•m•l· 
52 aaniye geçe vaka bulmuştur. istikameti daha zi leri üzerinde 112 kilometre m ... fede vakaa relen 
yacie rarba yakın ve merkez ü11ü, Kandllide rasat · ba zelzelenin lzmit, yahut Kapıdat taraflarında bazı 
hanenin balaadutu mevkiden 112 kilometre mesafe· hasarlar vakaa gelmiş olma11na ihtimal verilmekt.,. 
dedir. Saraınh 12 saniye kadar devam .etmiş ve bir se de reç vakte kadar ve lzmltten, ne de Kapıdai· 
çok kimseler, de~ete . kapılarak evlennden dlf&n dan, hatti zelzelenin oralarda bl11edildl" ine dair 
hrlamıtlardır. Şebrın nısbeten l'ilrllltllıliz olan nıak bi h be 1 1 tir g 
semtlerinde Hlzele daha tiddetli biaaedilmif, bazı r a r l'e mem 1 · 
binalarda ufak tefek çatlaklıklar iörtllmliıtür. Bo . ~nkara 17 (a.a.) - Don aa~h saat 8 He seki 
arada Sıraçhan•batından bir mescidin minaresinden zı ellı ~eçe arasında. ~~ine, lzmar, Bana, Klitabya, 
tatlar düşmüş, diter bir kaç binanın da kiremitleri Bahkeaır, Kepsnt, Dıkılı, 8errama, Kocaeli, lıtaa· 
açmqtur. bul, Lüleb•rl'az, Çorlu, Çanakkale, Bey .. birde bazı 

Meacidin minareıinden fırlayan taşlar o ıır•da ları tiddetli, bazıları da hafif olmak üzere yer sar· • 
oradan geçmekte olan bir arabanın üzerine düş ııntıları olmaıtar. Ha1ar yo\:tar. 

Vlllıetlere verllecek 
k8mUr ·mlkdarları 
Ankara 17 (Ha1aıi) - Vili· 

yellere verilıcek kömür miktarla· 
" bakluodaki llıteler Bqvekilet
tttll ~akmak Ozwedir. 

lataobalon ~eo sen• kömür 
sarfly•tı 90 bin tonda. Kış tlddet 
li ve ozon olduğundan bu mikdar 
kifi gelmemiı, bilbrası mıvıimio 
sonları,,. do;re darlık görülmüş 
ttl•. Ba ıene için lıtan.bula 90 bin 
ton kok ve kaloriferli ıpartımın 
larla dlt•r bazı ihtiyaçlar içio 65 
bin toa aad• khürl konteniar ı 
v.-ilmeai bahlt mevnadar. Ba mlk 
tar ba ıene lıtaabulan ihtiyacına 
ki fi gelecektir. 

Aynca lıtaobaldı karalan 
mahrukat ofiıi de odan ve manral 
kömGrü tedarik etmekte oldnian · 
dan ba ıene lıtaobalda kömür 
darhtı biaaedllmiyeceti Omldolan· 
maktadır. KömOr sataılarma yalnız 
lstaabalda deiiL memleketin her 
tarfaoda 1 t .. mazdan itibaren 
b~tlnacakbr. 

Ziraat mUdUr UmUz 
takdir edlldl 

Ziraat V eklletince vilayetlere 
yapılan bir tamlmde, aabıtı t•tki 
llbnın kan1lma11ndıt ve çalı1ma-
11Ddakl mavakiyetinden dolayı zi 
rut müdürümllı 8. Narl Avcı 
övülmekte ve bilt\in ziraat müdür· 
lerlne Örnek olarak röıterilmek· 
tedir. 8. Nuri Avcı'yı biz de teb 
rlk ederiz. 

kında tam bir bllküm yürütmek 
mümkün olmamakla beraber llıtün· 
tünlütün Mihverde oldatu ve Mih
verin cumartesi akfamı elde ettiii 
kazançlardan istifadeye çahtacaiı 
bellidir. 

Hariciye Vekili \ 
P•rti ırııpıında sigasf 

darama İ%alı etti 
çiftlik amelesi ak·meksiz bırakılmıyacak 

Kahire 17 ( a. a. ) - El -
Adem bat11•nda Knirhll Bridre 
dört yol •izıoda bulanan lo1riliz 
rarnlzona bir kaç 1ründenberi re 
ri çekilmit bulunmaktadır. 

Kahire 16 (a. a.) - Ort•tark 
loriliı kuvvetleri amami kararrihı 
tebliği: 

General Ridehi, kendi koma· 
tasındaki kuvvetlerin alacakları ye. 

ni tertipleri bitirmif tir. Cenup Af 
rika birinci tümeni ile ellinci tü
men Gazala cenubandaki mevzile
rinden bqarı ile çekilmiflerdir. 

Ba hareket Avroma etrafında· 
ki mevıilerl latan kuvvetlerle 14 
haıiren rilnil • ve r•ceai yapılan 
uimkar dilfman taurazlannı pOs 
kllrteo birinci zuhh tümen tarafan· 
dan verilen mükemmel. bir savaş· 
la .,.....dm11tır. 

Dlln dGtmanıa El Adem do
laylarladak.I mevıllerilnize karı• yap. 

Ankara 17 ( a. a.) - C. ~H. 
P. Meclis rrapa umumi heyeti düo 
saat 15 de reis vekili Seyhan 
mebostJ Hilmi Uranın reisliiiade 
toplanmııtır. Celte açdınca reçen 
celseye ait zabit baliıaları okun• 
mat ve ruznameye reçilmiftlr. 
Raznamede Haaicire VekWnio 
1rrup umumi heyetine vereeeji iza
hat vatdı. Ba makaatla kilrailye 
relen Hariciye Vekili Şükrll Sa· 
raçotln ıon haftaların bizi uaktan, 
yakından ilrilendlren ıiyaai badi· 
seleri üzerinde rrup amamt hey· 
etini tenwir etmit ve iki saate ya· 
kıo bir zamH süren bu izahatı 
müteakip rlyaaetçe toplanbya son 

verilmiştir. 

tığı iç kavvetli karııhk taarruz 
at1r kayıplar verdirerek pllık6r· 
tlllmilftür. 

Düıman yanına taarruz eden 
aeyyar kanetlerlmiz bu çarpıtmada 
çok kıymetli bir rol oynam11lardır 

Dlln bava kavvetlerimlı içlo 
Önemli bqart)ar meydana fttİrlD 
bir a-Gn olmaıtar. 

Harjç vilayetlerden gelecek ameleye, şi 
gördükleri arazi sahibinin istihsalinden 
ağır işçi ekmeklik istihkakı verilecek 

Ziraat V ekileti tarafından viliyetlere ve ba arada ~ehrimlı zi
raat müdllrlllgüne mühim bir tamim yıpılmııt1r. Banda töyle denil 
mektedir: 

1 -~Orak ve harman itinin batladıjı bazı vilayetlerde çiftlik 
ve arazi •ahlplerlnin hariç vil&yetlerden celbettikleri çiftçi ve ameleye, 
kendi mıntakalarındao ekmek l'•tlrmedikleri için, ekmeklik verllmedifi · 
aboaa malOmattao anlatd•11tar. Orak ve harman !tini reclktirecek 
bu hareket derhal ıu tekil .. dllzeltilecektir: 

a - Zi!aal ita.rinde çahtmak üzere ,münhasıran hariç vilayet· 
!erden r•lecek amelere iş gördtlkleri arazi sahibinin iatibsa,........ 
aiır ifçi ekmeklik istihkakı verilecek ve ba vaziyet amelenin ffl bitip 
ılikasını keıtlti rüne kadar dıvam edecektir. 

b - lş balamayan veya işi sonuna eript• yeniden İf arayan. a~e 
lelere de it balaacaya kadar mahalli hr1nlardan normal •k .. k 1ttl • 
kakı verilecektir. · kl 

c - Vıliyıt dahilinde tedarik edllmif ameley• d• it :.:dfl ~~i 
müddetçe İf rördüklerl mal ıahlbinia lıtih1allerfad.. ek•• verı • 
matı devam olaoacakbr. 

külte direktörü tarafmdan 
lanmLtlardır. 

Cumharreıimiz Dekanlık oda. 
ııoda bir müddet istirahatten aon . 
ra Coirafya EnıtltüsllaGn eıaa li
sana. F elaef ı Enıtltllılloün yar4••· 
cı liıao imtihanlarında balanmaı· 
ı.,dır. 

Milli Şef ba zllmrelerin imli· 
hanlarında talebeye ıuaUer sormnı• 
lar, prof eıör ve doçentlerden i•· 
tihanlar ve talebenin ders· daram· 
ları hakkında etraflı izahat alm•t· 
lardır . 

imtihanlardan ıonra bir mlid· 
det Dekaolak odaıında istirahat 
buyuran Reiıicambaramaz TGrkiye
de ilmi ı felıefeoln in kifafı ve ra· 
yeleri ile Fakültenin çalaşaaları ve 
ray.teri ve relecekteki dutama Bu· 
rln~e yüksek direktifler vermişler 

ve Fakültenin ıeref defterini imza 
bayardaktaa ıoora saat 13 te bü· 

tin talebenin ve profee6rlerla te
sahlrleri aramtda Fakelt-.. ..,. 
rılm11lardır. 

Çiftçi mallannm 
taşınması 

Toprak ofiı mıntaka müdGrG 
8. lbaanın iıtirakllı buriln 11at 
1 l de çif tci birliiinde bir toplentı 
yapılacaktır. Ba toplantlya ıerbeet 
olnak çalışan kamyon sahipleri 

davet edllmittir. Çtftci mallu••• 
tqınmuı için içtimada bir fiyat 
t .. bit edilecektir. 

Ba kamyonlann beazin ye 

liatik ihtiyacı toprak oflsce temha 
ohınacakhr. 

70 t on benzin 
gönderlld l 

Öğrendiğimize rörtt, Adana 

çiftcilerinin makine ihtiyaçtan ifhı 
70 ton benzin 1röndırilmi1tlr. Ya-

kında tralı.törler için ele mtihilııl 
miktaada b•zin rönderilecekttr. 
Benzinleri datıtma işini çiftci bir· 
liil yapcaktır. 

Pamuk vaıı ve keten 
mensucat t1rat1arı 
Ankara 17 ( Haıui) - Tica. 

ret V eklleti ,.aak1•İ1 A ipli;i 
ve keten menl8cat kir hıdlırlol 
teıbit etmiftir• Pam•k yajının top· 
tan aallf f11atl 75 kuraştar. lıtih. 
ıal ...,.uzlerinde ha maddenin 
ti~ yapan toptancı ve ptn• 

..-ıecl ellerile lttihtal •alaaUeri· 

... yalnız perakendecUeriae veri· 

lecek bami Ur hadleri zeytiaJ&• 

jı satııları için kabal edilmiı olan 
hadleri reçmiyecektir. 

Mersin valisi 

Haber aldıi1mıaa aöre, Mer. 
aln vallai 8 . Saip Ô't'e Aakarara 
çatrılmı1t1r. 

Beledlye mecllsl 
Belediye mıcliıi baıl1a fev. 

kılldt bir toplantı yapecaktır. 
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Askerlik 

Fransız 
donanması 
Bugünkü halile bile ihmal 
edilmigecek bir fırsattır 

V ichy hükiicno · 
tinio_elinde bu· 

lunan Fransız do 
nanmatının, Mih· 
verin emrine veri· 
lip verilmiyeceği 
meselesi, ikide bir 
or t a y a a t ı l ı p 
duruyor. 

Harp patlamaz 
dan evvel Fran· 
sız donanmaııı, ln 
giliz fılosundan 

soora Avıapada 
kuvvet itibariyle 
ikinci m e v k i i 

Bugün Vichy hüku· 
metinin emrinde der-. 
hal harekete hazır 
Dünkerk ve Straz
burg zırhlı kruvazör
leriyle 12 iki kadar 
kruvazör, 23 torpido 
muhribi, bir çok tor· 
pido ve denizaltı mev
cuttur. 

yor. 
Fransızların 

oıki zırhhlarmdan 

Courbet ile Paris 
lngilterede, Lor· 
raine zırblm da 
mevkuf bulunmak· 
tadır. Bretarno 
eski zırhlı11 da 
Merselkebir de in· 
gilizler tarafından 
tahrlbedilmiş tir. 

B üyük bir de 
niz muba 

reb~sinderol oy 

işral ediyordu. Bu 
glln Fransız donanması, eski kud· 
retini muhafaza etmemekle beraber 
hali ihmal edılcnivecek bir kuvvet 
teşkil eder. 

nuyabllecek o • 

lan ve bugürı Vichy hükömetiain 
elinde bulonan beş Fruız saffı 
harp remisinden üçü Akdeniz, di 
ğer ikiıi Atlan tik limanlarınd bu· 
!onuyor. 

BUGON 

Yok olan 
hayvanlar 
• 
Josanlar, rerek etleri, gerek 

derileri için yabani hayvan
ları yoketmişler, kalanlarını da 
mahvetmek üzeredirler. Bir zaman 
lar Şimali Amerikada milyonlarca 
yaşıyan bizonlar, şimdi bir kaç 
yüz tane kalmışlardır. Hazer de
nizlle Dnieper arasında yaşıyat 

yabani at ve yabani eşek tama· 
mile yokolmuştur. 

Aılan da Asyada çok nadir 
olarak bulunuyor. Şimdi yalnız 
Afrikada yaşıyao noııoror'a, göri 
le ve antilop'• pek az raslanır. 
Beyu nosorog, hippotam ve zu· 
rafa iae tamamen yok olmak üze 
redirler. Afrihda fillerin mevcu· 
diyeti de tehlikededir.Çünkü her 
stne Afrikada 35,000 fil öldürü· 
lüyor. Bir zamanlar, Avropll ne
hirlerinin sahillerinde yaşıyan Bob 
raya ancak Şimalı Afrikada pek 
az raalanır. 

Sahası dar olan adalarda bay 
vanlar daha çabuk yok olmuşlar
dır. Deniz hayvanları nesillerini 
koruyabilmişlerdir. Çünkü sahası 
geniş olan denizlerde hayvanlar, 
deniz diplerine kadar saklanarak 
inaanlardan kurtalarlar. Son za· 
mantarda denizlerde yalnız balina 
lar yok olmağa yüz tutmuşlardır. 

--
Kurulmut fabrlkalar1n daha ve
rlmll bir tekilde ltlemeliri te

m l n edilecek 
--Aukara 17 (Hususi) - Sümer Bankın 1ermayesi 50 milyon lira da

ha artırılarak 150,660,000 liraya çıkarılmaktadır. Saoayi programı ile 
Sümer Banka teveccüh eden tesislerden bir kısmı henüz bitmeden düo. 
ya harbinin başlaması, hariçten relen ve getirilecek olan makine, mal· 
zeme fiatları ve naldlyoleri üzerinde mühim yükselmelere 1ebep olmu, . 
tur , 

Diier taraftan kurulmuş fabrikaların daha verimli bir şekilde işle· 
ınelerini lemin için bazı mütemmim tesisat kurolma11 da lüzumlu 
ıörülmüştür. 

85,660,000 lira olarak tahmin edilen yeoi sanayi prorramına dahil 
işlere 1942 şubııtı ıonuoa kadar 82,940,000 lira filen kallanılmıştır. ilk 
tahminlerden ateş tuğluı ve kendir fabrika11 ile Bakırköy fabrikası tev. 
ıiatına aid olmak üzere 3,450,000 liralık kısmına henüz başlanmamıştır. 

Sümer B:ınkm vazifeleri arasına riren ve girmesi lazımrelen işler 
için 30,800,000 liraya, rene ilk f .rsatta Yf pılacak mühim teıi•ler için 
de 21 ,800,000 liraya ihtiyaç vardır. lıte bu sebeplerle Sümer Bank ser
mayeıinio 150,660,000 liraya çıkarılmaama dair kıınun layihası Meclis 

·Umumi Heyetine aevkedildi. 

l.tanbul 17 (Hoıosi) -
ropa ile lstanbul arasındaki t 

aeferleri buriiu yeniden başlı 

tadır. Bu sabah ıaat 8 30 da / 
keciden ilk E.Jirne wtreni bar•~ 
etmiştir. 

Bu tren Sivilinrrada k• 
gidecektir. 

Perşemde günü de Edirtı' 
den saat scıkizde İstanbul• ti 
tren fahrik edilecektir. Btı tr~ 
Sirkeci istasyonuna muva5"7" 
saat l 7,55 olarak te!!pit edi1'1İ' 
tir. 

Sofyaya kadar gidecek ~ 
tren ise, bu gece saat n de , 

keciden kalkacak ve ertesi ~ 
saat 9 da Slviliııgrada varaCJ" 
tır. 

Ayni tren Sivilingradda ~ 
bir müddet kaldıktan sonra, JI 

yaya doiru yoluna devam .,. 

cektir. Avrupa ile muvatalayı tf 
min edecek olan tren budur. 

~. .., 

Almanya ve İtalya ile aktedi
len mütareke şartları mucibince 
Fransız filosu, Vichy hukQmetinin 
elinde bırakılmıştı. Fakat bu do· 
oanmaya mensup bazı birlikler, 
mütareke imzalandığı zamanlo· 
giliz limanlarıoda ve lskenderiyede 
bolımdukları cihetle orada silih · 
sızlandırılarak alıkonulmuş, bazı 
i'emilerde i'eoeral de Gıullo'e 
iltihak eylemiş. Cezairde Oran 

Bunlardan ba4ka 1939 sene· 
sinde Franaanın Beam ve Com· 
mandant Teıte namında iki tay
yare remiıi ' 19 kruvazörü • 32 
torpido muhribi , 38 torpidcısu ve 
avizolar , torpil tarayıcı ve mayo 
dökücü remiler hariç olmak üzere 
77 tahtelbahiri vardı. 

Fran11z kruvazörleri , hacim· 
leri ve · silihlaıı bakımından iki 
sınıfa ayrılmıştı • Her biri onar 
bin ton hacminde bulunan ve ·203 
milimetrelik sekizer topla müceh · 
hez olan Alg-er , Dopleik Foch , 
Suffren , Tourville , Dapaesne , 
Courbet birinci 11nıf a dahil bolu. 
noyordu . Bunlardan bazıları ha
fif birer zırh kıqaj'iyle muhafaza 
edilmlılerdi . 7600 ile 7249 ton 
ara11nda bulunan on iki kruvazör 

Bir zamanlar Manş denizinde 
Fransız sahillerine kadar relen 
balinalar buiün ancak büyük de· 
ni:ılerde rasl•nmııktadır. insanla, 
rıo, son derece model seri silah
larlle bu hayvanların da mevcu
diyeti tehlikededir. 

Fiat Mürakabe Komisyonunun 
kalduılması isteniyor 

lttanbul (hususi) - lqe müs
teşarlığmın hazırladığı yeni bir pro 

je y•lı.ında Vekiller Heyetine gön 
derilecelltir. 

zu olay fiyat hareketlerine inceden 
inceye i'Özden i'eçirme imkinm, 
elde edeceklerdir. Projeye röre 
heyet dört aza u bir mütebaHıs 
reiıten ibaret olacak ve her rün 
toplanacak olan bu heyet muhtelif 
bürolar ile şehrin her türlü fiyat 
işlerini kolaylıkla takip edilecektir. 

Siviliorraddaki Türk -
g.ır müıterek garı vazifesin• ~ ~ 
lamııtır. lıı.i memleket deınirF "' 

~ ., 
var l 

limanında Merselkebir' de bulunan 
bazı büyük Fransız harp remileri 
de lngUizler tarafından batırılmış· 
tı. 

Bögün Vıcby hükametinin emrin· 
de bet aaff ı harb remisi var

dır: BanlU'dan ikisi 26 .. r bin 
tonluk Dankerque ve Strasbourl' 
:mhh kruvazörleridir. Diğerleri 35 
er bin tonluk Modern, iki zırhlı 
ve nisbeten eski bir zırhlıdır. 

Dunkerque ile Strasbourg 
1939 aeneıinde bitlrilmişlerdl. in· 
rilterenin ba ıilratte, yeni yapılan 
remiler hariç, Hood, Repulıe ve 
Reoovn namında üç zırhlı kruva· 
zörü vardı. Bu üç zırhlı kruvazör, 
reçen umumi harpden kalmıılar· 
dı. Sanlardan Hood, Groeollnd 
civannda Almanların Bisrmar~k 
zırhlışı tarafından, Repulse de Ma· 
lezya iuyıları açıklarında Japon 
tanarelerl tarafındın batırılmış. 
lardır. 

Fran11zların Dunkerque ve 
Straıbourr zırhlı kruvazörleri ise 
~arün toalon limanında bulunu· 
yorlar. Strasbourg sapsailamam 
bir haldedir. Melrselkebir'de lnri • 
liz obüsleri tarafından aiır hasara 

uğramış olan Dankerque'in tami· 
ratı ise bitirilmek üzerodir. Alman· 
)arın, ltalynlarm ve lnrilizlerin 35 
bin tonluk, Japonların 42,500 ton. 
lak. zırhlıları hi:ımet~ girdikleri, 

lnrlllzleria 40, 000 tonluk zırhlıla
rı bitirilmek bere bulundukları 
ve Amerikalaların da 45,000 ton 
lak dritnotlar1 tezKlbta bnlunduk. 
Jarı cihetle, bu İki Fran11z :ıırhlı 
krozazörün ün harp ktymetleri nls· 
beten azalmış ise de harp biticıce 
ye kadar ve hatta harp hitti~t•o 
ıonra da uzun müddet kuvvetlı ve 
modern birer deniz birlifl teşkil 
edeceklerdir. 

M ütareke akdedildiği zaman 
bitirilmek üzere buolooan 

35,000 er tonluk iki Fran11z zırh 
hsından Ricbelieu bugün Dakar'da 
Jean Bart ta henüz tamamlanma
mıı halde Casablanca' da bulunu
yor. Richeliea bir iogiliz tayyar .. i 
tarafından torpillenmiı olmasına 
raimen bo hadiaeden .,birkaç haf 
ta sonra Dakarın müdafaasından 

faal bir rol oyoamı4tır. 
Gec;-.ı ammomi hapden kal· 

mıf olau Provence zırhlısı ise bu, 
ıUn Hludiçinide Tonkin limanınd~ 
demirli boloııayor. Bu remi tamir 
edilebilecek bir vaziyette balanu 

Hayvanlnın bu ıuretle mah
volnıuno gören hükQmetler, ara• 
zileri~de büyük aahalar ayırarak 
bu hayvanları korumak için bü· 
yük hayvanat bahçeleri vücude 
retirmişlerdir. ltalyada bu malı:: 
satla iki büyük park meydana ge 
tlrmlftir. 

lırı arasındaki eşya ve 
mübadeleleri bu garda yapJI q 

'lı 
eaktır. 

Demiryollarımız idaresirıe t' ~ 
kedilen. Y "loız kuleliburgaı~ 
Slvilingrada ksdar olan hat.;; 
mıdır. Siyasi ve idari takı• ti 
ta her hangi bir değişiklik Y 

de ikinci tınıf kruvazörleri teıkil 
ediyorlardı. 

Alp dailarında bulunan park 
56,000 hektar büyüklüğündedir. 

Bu proje fiyat mürakabe k.o
miıyonlarınıo lağvı iıtenmekte, ye· 
riue bir «fiyat mütakabe heyeli• 
teşkiline lüzum gösterilmektedir. 
Bu takdirde hem vali muavini ve 
diier memurlar mülıim olan itleri 
başından ayrılmıyacaklar, hem de 
tetkili kararlqtmlao «fiyat müra
kabe heyetiıı> bqh başına bir mev 

Vekiller heyeti tarafmdan ka· 
rar neşredillnceye kadar fiyat mü 
rakabe komisyona toplantılarına 
devam edecektir. 

Maarif Vekili, Bedenterbiyesi Böl 
ge baş~anlarına bir tamim yaptı 

tur. N 
Ankara 17 (blaıuıi) - Iİ 

manyaya ıipariş edilip bir t11 

dettenberi Bolrariıtanda bek~ 
bir çok lokomotifler yurdu , 
relecektir. Bundan baıka Al~.., 
yaya :sipariş edilmiş olan dır 
lokomotiflerle bir kaç yüz v•~ 
da memleketimize peyderpey ,. 

Birinci ıınıfa dahil yedi kro· 
vaıörden üçü İskenderiyede, dör· 
dü de Toulon limanında bula. 
nuyor. 

ikinci sınıfa dahli Fransız kro
vazörlerinden Dçil Fran1ada , üçü 
Faata , Daraay Trouin lskenderi 
yede , Emile Bertin ile Jean d' Arc 
kruvazörleri ve Bearn tayyare re
misi Antil adalarında demirlidir. 
ler . Tayyare tamir atelyesi vaıi 
feıini rören Commandant Tute 
Mer1elkeblr'de lngilizler tarafından 
batırılmıştır. 

Grand Paradiı ismioi taşıyan 

bu büyük parkta cinsi yokolmaia 
yüz tutan Alp keçileri mu haf aza 
ediliyor' Udnci park Abruhk dağ 
larında olup 30,000 hektardır. 
Borada da bir cina ayıların mev. 
cudlyeti korurımaktadır. 

Ankara 17 (Hususi) - Beden Şefimizin şu sözlerini tekrar du· 
terbiyeai umum müdürlüğünün M•- yormalı. istemekıedir: 

• 
tirtilecelttlr. arif Vekaletine bailanmatı dolayı· clyi vatandq, verimli vatan· 

sile, Bölre baıkanı olan valilere dq olabilmek için iyi sportmen ol· 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ta· maia çal)fan ve iyi .,ortmen ol-

Bisiklet n e Bir blslk· rahndan bir tamim rönderilmittir. mak için de maddi kuaretini keıi· 
Maarif Vekili, bn tamimde Türk ci, yıpratıcı zehirlerden koruyan, 

YUzme havuzund•-' 
spor göaterllerl fil .... miktar gük let, kendi a 

iırlı(ının ye 
.__ı_a_ş_ı_r_? _ _. di misli yük 

milletinin kendini koruma, yaratma ahliklı •e iradeli vasıflarla bezene 
ah nacak 

Hlndiçini limanlarında bulu 
nanlar , hatırılanlar veyahut da 
CauUe'e iltıbak edenler istiına 

-Devamı üçüncüde-

ta4ır. Bu, atın taşıdıiı, çektiii 
yükle mükayese edlllrsa çok bü
yüktür.~ 

ve kuvvetli olma yolunda Cumba rek yetiıen vatanda4, doğru yolla-
riyet devrinde yaptığı inkiliibçı ların en lyisindedir.» 
hamleleri mevzuu bahsettikten ıon Hasan Ali Yücel. Büyük lnö-
ra bir kaç milyonluk genç kütleyi nünün rösterdiii bu doiru y'>lda 

Atatürk Parkı yüzme b•~ 't 

zonda yarın saat 17 de yapı1' ~ 
spor gösterileri matbuat ollll,, 
müdürlüiü film operatörü tar• Bir at, ortalama 400 kilo a· medenlyetin maddi ve manevi ıi · yürüyerek b1ııarıya varılacaiına 

Tarihi Roman : 64 

- Ula beyim. Beıenyö'ler adlımo · 
dan daha çobak rlderler 1 

- Kahraman Bense'lilerin müdafaa 
ettikleri kaleyi bir rilnde nasıl dGıür· 
diller? 

- Hücumla deiil efendim hile ile 1 
Dumanları tüteo şehirde hora teperler
ken dinledim. Müıriklerle el birliii eden 
Omode adlı bir papaı varmı4. Her şeyi 
Y•pmış. Elli kadar mütrikl papas kıyafe . 
tine t0kmaı. Sonra papa1ları taklit ede 
re~ daa ede ede kalenin kapasına rel . 
m ~·l~r · Kahraman BeaH'liler bunları 
muırıklerdeo k . k açan kardeşlerı sanarak 
~poyu açaalflar... itte o zaman müthif 

bır çarpışma obau M· . 
ı... üırıkler kapaya 

totmuılar arkada1lar1 reUnceye kadar 
'·udoz kurtlar rlbl sald1rmıtlar 8 t 
ıı. • a sure • 
le Paononhakma iıtillya atr•••t· Hain 
Omode kaf uma bir topaz yenaif fakat 
yine de ıebermemiş. 

Kuorat bu ıibi miltbl4 haberlerden 
korkacak ıUrültüye pabuç bırakacak 
adamlırdan değildi. 

- Dünyadan bir man&1ız daha ek· 
sik olsan zararı yok. Fıkat miırlkler 
belalarını bulacaklar. Efendimiz P•ter 
onlardan yarım rünliik bir mnafede her 

(Devamı üçüncüde) lihlarile cihazlandırmamn ana ra · hop beraber inanmalıyız, demekte- dan filme alınacaktır. 
ye olduiunu bildirmekte ve Milli dir. 

ZINDIKLAR 
halde ıimdiye kadar Üzerlerine hücum 
etmiıtir. 

Eke~e hayretle Almana baktı. 
- Kralın orduıunan başına gelen· 

leri siz biliyor musuno7.? Btırüu artık 
kralın orduıo yok. 

Bu havadiıi duyan Kuorat müthiş 
bir hiddete kapıldı. Söğüp ıayarak elin· 
deki geoit ağızlı baltayı f.kete'nin kafa· 
sına salladı. Çalğıcı mahir bir hareketle 
başını kurtardı ve baş rahibenin etej-inin 
arkasına saklandı. 

Baı rahibe iki elini havaya kaldırdı. 
Kızim ve hiddetli bir liıanla Almana 

- Meryem ananın adını kanla kir 
)etmek isteyen kilisenin liaetlne utrar 1 
dedi. 

Ekeıe acı acı 
- Ob Allahım l keşki müşrik Be· 

şenyö'lerin kıhnçları altında can verip 
11ebit olaydım. Diye şikayet etti. 

Baı rahibe 
- SilkOnet bul zavallı evliadım • de· 

dl ve ne biliyorsan biç 9liınıeden çekln · 
meden oldat• ~ibi ıöyle. 

Bunan berine Ekeıe diz çöktü ve 
baş rahibenin etetlnl öperek 

- Validem müıaade et de önünde 

ÇEViREN : 
diz çökeyim. Çünkü Hn cennet bahçe· 
sinde nurlu yüzlerlle i'Hinen ve zavallı 
günahkarlara şefaat eden meleklere ben. 
ziyorsun. Keşki bir zamanlar ~ifir müı· 
rikler kalaiımı keseceklerine dilimi kes
selerdi de burün aenin o yufka yüreginl 
kederlendirmeaeydim. 

Ekeşe'nin bu sözleri baş rahibenin 
çok hoıuna fitti ve saflyane' bir eda ile 

- Eğer kulaiının birisini hakikaten 
din uirunda ıaybetdiysen kendini• meıot 
addedebilirsin. Her ne kadar ıehit olma
dın1a da yinede bir azanı bu oiarda 
feda ettin demektir. Yarın ahirette ba· 
naa ecrini alacatına biç tüpbe yoktur. 
timdi söyle bakabm Koaaron'dan ne ha· 
ber? 

_ Bundan Parınonbalm'de muhterem 
papaslarıu haberi vardı. Kralın ordusu· 
nan bDyDk bir kısmı müırikler tarafına 
l'eçtller. Diyorlar ki şeytanların bq komu
tanı Bellati Vata, Komaromdaki ıskerlo. 
rin ara11oa casus röodermiı. Gecenin 
kararılıjıodan istifade eden üç cesur 
müırik ordunun ortaıına ıokulmuılar ve 
orada eaki ananeye röre yüksek sesle 
bagırarak : Tanrı prensi Endare ve Le. 
veote'nin aizile sizl•re piıltopoıları, pa· 

Semih Uygur~. 
pasları, yabancıları öldürmt nizi tm,.di 
yor. Öıürcüleri ·bıçaklayın J öşürü kald•· 
rın ve hepiniz ecdadınızın dinine döoO· 
niiz. Sabahlayın kral kallı:tıi'ı zaman ıt· 
rafında ecnebilerden başka kimaeleri ~· 
remedi. Muhafız kıtaları bile Arpad'I-' 
tarafına geçmifti. 

- Eier söylediklerin doiru ise .41; 
lah yardımcımız olsun. Kahraman Koııt• 
timdi biz ae yapalım? 

Kendisinden hiç bir fikir sorulınaad' 
halde hemen Ekeıe söze karııtı. k• 

- Validem ılz hiç bir ıeyden kol'. 
aayuuz. Ben müırikleri iyi tanırım. O' 

.Jar/' lar erkeklere karşı ne kadar zalim u-..,. 
rauırlarsa kadınların kar4111nda da o • 
dar yumuşaktırlar. 

Koorat'ın düşllncesi bambqka ki~ 
- Gaybedecek vaktimiz yok 1 bitıtl 

sahillerinde hududa erlıe biliriz. O~ 
ğüne kadar Markburg'a yetişebiliriz 
Sonra Ek9fe'ye dönerek U" 

- Senide beraber rötürecei'illl· f 
yalan ıöyllyoraan katran kazanında k• 
natırım. 

Baı rahip mahzun bir eda il• : . .J' 

DO"I• 
- Sefil ve periıaa olacaf ı:z. ) 

(Dnamı-' 
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HAVAYA VE Berlin 17 (a.a.) -
Alm:ın Ordnları 

liaşkumııod:ınlıiı· 

nın teblij'i : 
Sivastopol' e u vcısı 16 <lü~

maıı vçağı dü 
şürmüşlür . 
Vişi 17 {a.a.) -
D. N. B. ııjansı 

nın bir telgrafına 
ıöre, Ruslar Si· 
va\topola bir as 

Almanya 
Atlantik sahillerinde 
son derece şiddetli 

bir harp yapacak 

18 Haziran Perşemln 
Tilrklye Radyodlfüıy«>n poıtalan 

Tllrklye radyu~, Ankara Radyoıu 

7,30 Prorram ve Memleket 

Boğaza Dair 
Y A Z A N Sıcaktan yahut soğuklan şikayet edenler hakkında 
U Nas•eddin bocaya: 

LUN AY - Hocam! demişler. Şu ne acayip malıltlk)ardır. Ha· 
"• ısınır «yırnıyoru:ıl»; serinler 4rdonoyoruzl»: derler. R11oların hiç bir 
1'Yden memnun olmalarına imi'in yok mu? 

Hoca bu ulrnlica filozofluğa karşı: 
- Öyle amma, demiş. Bahar havasına kimsenin bir şey dediii var 

lllı Ya? 

, Buna ben:ıer bir atalar sözü de vardır: Deveye «yokuşu mu sever-
1 •ın? İnişi mi ? :. diye sormuşlar. c Bunun düz yolu yok mu ? ,. cevanı 
~' ""ı.aiı. 

Geçirdiğimiz kışla ieçirmekte oldutumuz ya:ı da böyle. Sızaklı~ ' 
(İ l>rtalıiı tirtir titreten 0 müstesna soiuiu bize tamamen unutturdu. Dık · 

k11t •diyorum· herkeste bir mahmurluk, lipamsı bir gevşeklllc, lideta bir 
h11 ' llıaın yorgunluğu var. 

Hele sokaklarda modanın nalın şekline soktuğu yüksek mantar p:ı
Pııçları gördükçe gözlerim sırtlarda elbise yerine silacek arıyor. 

«lyadeb vazifeıi beni pazar g'Ünü sokaia çıkmamak kararını boz· 
dıırınaya mecbur etti. Köprüden vapnra bindik; Boğıziçlnde vaktilo Ha· 
''n Pehlivana alem olarak «ağaç altı» denilen Kireçborouoa kadar u 
~lldık. 

ıG Vapur , hususi tutulmuş tenez· 
' h lr•misi gibi tıklım tıklım , hı-
~ '·'~ kabaklarını , kiraz çekirdekle• 
.~ tiııı ·1 k - l . . - ı. - l • dıı • • çı e çop erını , muma.un o • 

b• llı kadar gidererek yan tarafta 
~ ır Y•r bulabildik , her tarafta 

:•ııeler oynuyor • Mevkiden iki 
e birde başımızı aşarak denize 

tf 'ç•n fıatılc kabuklarından bazıla· 
~~ B i yolunu şaşırdığı oluyor . O• 

topol önündeki faaliyeti, bunların 
Karadeoize nasıl geçebildikleri me 
selesini ortaya çıkarmıştır. Filha-
kika bu meaele Tiirkiyenin Boğa:ı· 
lırdalcl hakimiyetine dokunmak
tadır.> 
lsviçre haberi ıonra, Berlin mabfillo 
rine röre, bu botların Karadenize 
Tona yolile reldiklerini ilave edl· 
yor ve bunların Tuna tezgahların· 
da yapılmış olmalarını da mümkün sJ' ~•ıııı Arnavut köyüne kadar olan 

ul t 
1'1111nı kapanık bir havada soy· 

il"' •t-· . ç- 1. -

1 rörüyor. 
ltalyan hücumbotları Karade· 

<} llt . Yı tercih ediyorum . una.u 
Y ~ , ~kteştan itibaren kömür havza-
1.., hı •line konulan bu kısım bu açık 
.... '"•ya b O - A b 'lılQ , u lımonata ru:ıgara, u 

•it denize yakışmıyor. 
ti ~ Hele o Koruçeşme önünde 
ı.1 kerı H . . le.. - d ~ ) ayrıyer.ın omur eposu 
~9' ~· adacık 1 Adeta canını kor 

lıit ~ için bir kayaya tırmanmış 
~ te komürcü muçosu gibi relen 

t. Cfen vapurlara ııslca kollarını uza 
ta~ Yalvarıyor. 

boı liıyırsııada , sivri ada bom· 
)\ , dururken boğazın en güzel 
,, l'iııde bıı adacıiı kömür deposu 
flldPlllalt hangi zevk sahibinin bolu 

llr? 

b, Şıhrio imar pliaında Hallç'in 
r, lı ltıııınlarınıa ıınai teşebbüıle· 
)ıt lıhsia edileceğine dair bir ka 
~d "•rdı . "Nedim., in " Sa'da· 

111 
"ıı " ııu dum,.nlı bir dekora bü 

P ~dürecek olan bn tl\Savvara 

" ~:·•ketin sanat hayalı namına 
'-nr ııe ıindirmiye çılııırken kö-

.1 "'4 ve depo iıtila11nın yavaş ya-
,,,. Roö . . . b l d • .k t(ır .azıçını sarmıya aş a ırını 
C'" "Yoruz, 

,_I ~Yııı Rnyrılı. bir yalının , köpükten 

·'' ~r ~llş kadar zarif dantel ribi 
to,

6 
••rın yanında beyaz bir bina 

~i)l Yoru°' • Boiazıa bedii zev· 

,., 

I· 
,.ı 

j• 

t/' ,. 

,, 

' ın~ b b' . t'th uuase eti olmıyan ır tıca· 

~· olduiano anlıyorum. 
~. Yah vantuzlariyle lstanbaluo 
~~lını sıkan bu zevksizlik ahta 

.,, 
11~ ~u havzadan uzaklaştırmak 

~'llıd 0 taziçini kurtarmak la-
ır. 

L.. lırı ~" ar plinında buna dair bir 
V1Jr yok mu? 

( Tan'dan ) 

l l<.aradenizde 
talyan hücum-

botları 
l Z 8 n Haziranın 13 

~il I D 1 N üncü günü neı-
~ ~ redilen Alman 

~,l, d ~ E R harp teblliiode 
'nlllyordo: 

~~ •l\ c,._ı::-denlzde bir ltalyan ıeri 

nize boğazlardan geçerek gitme
miş olduğu için, bu meselenin Tür 
kiyenin boğazlardaki hikimiyetile 
hiç bir alakası yoktur. Türkiye 
bitarafhiını ilin ettikten sonra, 
boğazlardan biç bir harp gemisi 
geçirmemiştir. Boiazların muhafızı 
olan Türkiyenin müsaadeıi olma
dao rizlice, boğazları geçmek müm 
kün deiildir; böyle bir şeye teşeb 
büs eden olarsa, boğazlar bu re
miye mezar olar. Bana bütün mu· 
harip devletler de bildi~leri için, 
boğazlardan riılice ieçobilmeıi 
mümküo gibi sayılın denizaltılar 
dahi böyle bir şeye asla teşebbüs 
~tmemişlordir. 

ltalyan hücumbotlarının Kara· 
denize Tuna yolile geldiklerine 
şüphe yoktur. Bu gemiler, o ka· 
dar küçüktür ki onları karadan 
nakletmek de, parça parça taşıyıp 
Tona kıyısında kurmak da müm · 
küodür. Sonra Tanıdaki gem1 tez· 
gahlarında yeniden yapılmalarına 
da mini yoktur. Sıvastopol önünde 
bir Raı vapurunu torpilleyen hü· 
cumbotu. ıeçenlerde bu sütund~ 
bahıettliimiz «çekirre» lerden blrı 
olabileçeii gibi bizim Dcğan ribi 
hücumbotlaramızıo sınıfından da ola· 
bilir. Harpten önce ltalyan donan· 
masında bu ç91id hücumbotların · 
dan 62 tane vardı; 9 tanesi de 
tezribtaydı . Bunlar M. A. S. rem· 
zile numaralanmış gemilerdir. 12, 
14, 15, 16, 20 ve 36 tonluk.turlar. 
Süratleri de 22 mille 48 buçuk 
mil arasındadır. Bunlardan 20 ton· 
laklar, 12 ıaat müddetle ortalama 
44,35 mil ritmiflerdir. 53 taneıioin 
seyir n111f kuturları 40 mil ıüratle 
620 mildir. Bu tip 20 tonluk mo
törbotlırın motörlarinl karadan 
nakledip teknelerini meseli Maca· 
ristının Tunadaki tezgihlarında 
yapmak iıteo bile dejildir. Buda· 
poıtcde araııra limanlarımıza da 
gelen Tuo" vapurlarını yapan ~ez. 
gihlar vardır. Deoizyollarımo insan 
ve Ne·ıeter ismindeki eıkl vapur· 
ları Tuna lezrihlarında yapılmııtı. 
Budapeştedeki Ga~iz Danublauı 
teıgihları , Tuuıdaki küçüle Ma. 
car filosunun bütün gemilerini 

yapmııbr. 
Geçenlerde rırip ve inınılmaı 

bir rivayet olarak Almanların Ka· 
radenize çıkan Türk motörlerioi 
zaP.tetmek lıtedikleri maealı ortaya 
atılmıştı. Tanada o kadar çok gemi 
vardır ve htenillnce bir sGrGsünü 

Evelki giin Si· 
vutopol müıtah
kem çevreııinde 
yalnız ehemmiyet 
ılz çarpışmalar 

olmuştur . 

Rus asker 
çıkarma 

teşebbüsü 
ker çıkarma ha 
roketine kalltış· 

mışlıır, fukat ka· 
raya ayak basma 

ğa muvaffalı. ola

Wdan reri atıl
mışlardır, 

1 Buenos Hiroıı 17 a.e. - Roy-

Cenup koyu li· 
man•nda hava 
kuvvetleri b i r 
düşman muhribi· 
ni tahrip etmiş· 
lerdir • 

Sovyet askerleri ka· 
raya ayak basamadılar 

Harlcof doğuıan
da Donetz kıyısı 
üzerinde alınan 

köprühaşı mevkii 
şimale doiru go 
nişlotilmiştir. 

RUMEN • 
Berlin 17 (a.a.) -

KITALAR/ O. N. B. askeri 

kaynaklarından bil· 
diriliyor: Sovyet saflarına 

girdi 
Almanların Rus 

h a r p esirleri 

Doğu cephoııinin şimal ve mer 
koz lreaimlerinde düşmanın mahal· 
li ehemmiyottoki taarruzları akim 
kalmıştır . 

Kuvvetli hava toşkillori Mur
mansk civarında Kandalakcha ko 
yuodalci düşman hava alanını ba 
şarı ile bombalamışlardır . Mur· 
maosk demlryoluna müteaddid bom 
balar isabet etmiştir Düşman 
hava savaşlarında 10 uçak kay
betmiştir • 

Hava lcuv1retlerimiz tarafından 
yapılan rece akınları Moskova 
çevresindeki demiryolu tesislerini 
hedef olarak tutmuştur. 

Berlin 17 ( a.a. ) - umumi 
kararrihın tebUiind~ deniliyor ki; 

Alman Başkumandanlığı , Al 
mao hücum kıt'alarıoın Sivastopol 
önünde yeni ilerlemeler kaydettik. 
lerini bu ııabah bildirmektedir . 
Sovyetler çok daha kısalmıt bir 
mültablcem yeni hattın gerisine 
çekilmek mecburiyetinde kalmış

lardır . Rumen kıt'aları · düşman 
saflarına rirmişlerdir . Alman ha
va ordusu son yapılan karı muha· 
rebelerine tesirli surette iştirak 

etmiştir , Sivastopol üzerine yapı 
lan bava düellolarında bir Alman 

Fransız 
donanması 

-Baştarafı ikincido
edilirse burün Vicby hülı.tlmetinio 

elinde 23 muhrip ile bir çok tor· 
pido ve tahtelbahir vardır. 

Vaziyeti hülisa etmek icabe-
derııe bugün Vicby hükumetinin 
eınriode derhal barokote hazır 
Dunkerpue ve Straabourg zırhlı 
kruvazörleriyle 12 kadar kruvazör, 

üzerinde boiacu gızlerln teıirinl 
tecrübe ettiklerine dair Moskova 
ve Nevyorkta yayılan haber düş· 
manın propaganda yalanlarından 

biridir • Alman resmi mahfilleri , 
bunun ve buna benzlyen bütün 
haberlerin yılan olduğunu bildir-
mektedlrl~r. • 

Berlin 17 ( a.a. ) - Alman 
orduları başkomutanlıiıoın bildir· 
dliine göre , 16 haziran rece1i 
Alman savaş uçakları , Moskova 
cenup ve cenup batısındaki Sov. 
yet bava alanlarına baskın taar· 
ruzları yapmışlar ve şiddetli bava 
karşı koyma at91ine rağmen bütün 
bombalarını hedeflere atmıılardır . 
Bombaların patlayışı derhal han· 
garlarla kışlalarda büyüle hasarla
ra sebep olmuştur. 

Alman savaş uçakları ayni za. 
manda , Moskova conubondalci 
domiryollarilo garları da bombala. 
mışlardır . Bir gardan ayrılmak 

üzere bulunan üç marşandiz tre· 
nine büyült çapta bombalarla İsa 

betler olmuş , her üç tren alevler 
içinde hareketsiz kılmıştır . Bqka 
bir demlryolu düğüm noktası da 
bir çok bombalar isabetlle tama· 
mile tahrip edilmiştir. 

18 Haziran 1942 
PERŞEMBE 
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23 torpido muhribi , bir çok tor
pido ve denizaltı mevcuttur. 

Askerlik 2 

ter: Alman ınasl~hatgüzarı Arian· 
tin hariciye müstesarım ziyaret 
edertık Alman denizaltılarının Bir· 
leşik Amerika ve Kanaba'ya ait 
bütün Atllantik sahilleriai abluka 
edeceklerini tebliğ etmiştir. Bu 
muamele Birleşik Amerikaya giden 
bütün hür Franıız gemilerini de 
içine aldığı için Arjantin de bü· 
yük bir heyecao doğurmuştur. 

Baooos • Aires: 17 a.ı. - Ha· 
vas: Almanyanın ablukanın geniş· 
letilmiş olmasına rağmen Arjantin 
ticaret vapurlarının torpillenme 
tehlikesi karş11ında olmadıkları 

hakkında Arjantin'e t611!İnat ver · 
diği bildiriliyor. 

Bu haber hakkında salahiyetli 
kaynaklardan malumat isJibsali 
mümkün olmamıştır. 

Vaıington, 17 a.a. - Uoitod 
Preu: bugünkü gazeteciler top
lanhtınJa Mr. Hull'e sorulan su 
allerle cevapları aşağıdadır: 

1 - Almanva atlantik kıyıla· 
rı üzerinde son derece şiddetli 

bir harp yapacaiını bildirmiştir. 
Bu hususta bir diyec~ğiniz va rmı · 
dır? 

Cevabı - Buna cevap ver
mek bahriye nazırlığına düşer. Bu• 
nuola beraber, muharip olup olma· 
dıiına bakılmaksızın bütün vapur
iarı batırmak siyasetinin Hitlerin 
nerede mumkün görürse orada 
tatbikine başlamış oldnğu nizam· 
ıız bir siyaset olduğunu ıöyliye· 

bilirim. 

(Baştarafı ikincide) 

DÜNYADA 
NELER OLUYOR 

iırlığındadır. Halbuki 100 - 135 
kilodan fazla yük çekmez, taşı

maz. 60 kilo arırlıiında bir mo. 
toıiklet ise l 25 kiiogram yük ta· 
şıyabillr. 800 kilo aiırlığında nor 
mal bir otomobil 500 kiJoınm yük 
taşır. Binaedaleyh atın, motosik· 
lelin ve otomobilin taşıdıkları yük 
biıikletin taşıdıiı kadar deiildir. 

la~~. Nöbetçi Eciane 1 
Tahsin Eczanesi 

(Yeniotel yanında) 

HiKAYE Valansiya •. 

ıaat ayarı. 

7,33 Mü~k: Karışık program 
(pi.) 

7,45 Ajanı haberleri. 
8/lO Mü:ıik: Karışık proiramın 

devamı (Pi). 
8,15 - .. 
8,30 Evin saati. 
12,30 Proğram ve memleket 

sııat ayarı. 

12,33 Müzik: Hüzzam makıl 
mıodan şarkılar . 

lor. 

12,45 Ajans haberleri. 
13.00 -
13,30 Müzik: Şarkı ve türlıil-

18,00 Program ve memleket 
ual ayarı. 

18 03 Müzik: Çifte fasıl. 
' 

19,00 Konuşma (Dış politika 
icmali). 

19,15 Müzik: Dans müzif'i (Pi). 
19,30 Memleket Saat Ayarı 

ve Ajıms Haberleri. 
Haydn Trlo'ları . 

19,45 Müzik: Oda moziii 
Yaylı Sazlar kuarteti. 

Çalanlar: 
G. Back (Keman); 
İzzet Albayrak (11 Keman); 
V. Gerhardt (Viola); 
Mesut Cemil (Violonsel). 

20,15 Radyo gazetesi. 
20,45 Müzik: Sız eserleri· 
21,00 Ziraat Takvimi. 
21,10 Müzik: Karışık şarkı ve 

türküler. 
21,30 Konuşma {Kahramanlar 

ıaati). 

21,45 Müıik. Radyo Senfoni 
or\c.ettrası. (Şef: Dr. Praetorlus) 

1 · Lizst: Piano kooçertoıo, 
Mibemol majör. (Mlthat Fen· 
men). 
2 • Csvkovııki: Romoo ve 
Juliyet. 

22,30 Memleket saat ayarı ve 

Aians Haberleri. Ve bor1alır. 
22,45 
22,50 Yarın ki Prorram v e 

kapanış 

Gece gazetemizin tas• 
hih işlerinde çalaımak üze
re bir arkadaıa ve ayni 
zamanda tertip kadrosun
da üç mürettibe ihtiyacı

miz vardır. Arzu edenlerin 
idareye müracaatları. 

-Baştarafı dünkü sayıda-

YAZAN· Tarık Serfice 
- Ne zarar .. Olsun. Korlcmıyacağım. Kı!la - Elbette .. 

. . . . . . 
Denizde bir ışık gördüler. Bir brlıkçı ka· 

yığı .. Bu ilerliyen sarı ışıklı nokta denizin ve· 
himli karanlığında suları hızla yarıyordu . 

Valansiya birden çalrıyı keserek çılgın 

gibi ayaia kalktı : 

- Petrol" 
- Hayır Valanıiya Potro değildir. O 

çoktan, daha gün kararmadan balıktan dön· 

muştür. 

Valanslyanın iri menekşe rözlorl bir do· 
naama ırecesioin ışık yağmuruna tutulmuş gibi 
yanıyordu. Bir çocuk ribi sevinçliydi: 

- Petro, Potrodur diyorum ıizel.. 
Ve hafif bir kürek ıesile balıkçı kayıtı 

iıkeleye yaklaşınca gördülerki, bu Petrodor. 
Petro, neş'eli değildi. Kayığında balık çok 

azdı: Demekkl uzun günün yorganluto oek 
semere vermemişti. Valan1iyayı da görünce 
hoşnutsuzluğu büıbiltün belli oldu ve kürekleri 
bırakırken, bu tesadiife canı tıkıldığı belli idi. 

- Merhaba çocuklar, dedi. 

Ve iskeleye çıkmaya hazırlandı. Fakat 

V ılınsiya buna meydan vermeden birden öne 

dolaşırız. Kayık isteksiz bir kaç kürek varuşilo kı· 
- Yorgunum. yıyı aşarak, denizde kırmızı ışığın yotiıemediği 
Genç kızın nabif vücudu gibi, şimdi sesi· yere kadar uzaklaşınca Valanılya seslendi: 

de kırık ve titrekti: - Beklemeyin! Çok geç dönoceii:ı. Ya· 
- Bilsen bo tesadüfü ne kadar zaman· rın akşam holuıuruz. Vadediyorum delikanlılar! 

danberi bekliyordum. Petro kürekleri ben Ellerini sallayarak onları uğurlayan deli· 

çekerim. kanlılar hop birden haykırıyorlardı: 
- Olmaz •.. Valanslyal.. Deniz korkulu. _ Oldumu ya 1. Oldumu ya? 
V alanıiya lsrarla yalvarıyordu. Hali munis 

Kürek hışıltılarına karışan mandolinin aeıl 
ve dokunaklı idi. Alekodan maada diğer deli-

yavaı yanı engioe dalıyor ve mabzan bir rö· 
kanlılar onun bu arzusunu yerine ıretirmek ı. 
iıtedilerı nül şan.ısı söylüyordu. Delikaolılar bu akşam 

Valan~iyayi ıevindirdikleri için biiyük bir neş · - Haydi Petrol. Lü:ıumsaz ıözler bunlar •. 
b eyle bir aiızdan « V alanıiyayı« ıöyliyeralc iı· 

Kayığına al. Ooun mahzun gönlünü bütün ü· 
tün kırma! Hem sen yine kalbini ona vermi· lceleden ayrıldılar. 

lhtiy•r bakçi, hlli biraz uzakta az evveHd yecek misin? "' ., 
- Fakat burün sular çok sertti. Denizle yerinde otaruyord•-

çok dövüıtüm. Y oraldum. 
- Haydi naokörl Onu kayığına al.. Biraz 

dolaşın. Biz sizi dönünceye kadar burada bek. 
leriz. Hava da bozuyor amma korkulmaz .• Son 
yaıaan bir deoizcisin. Güzel Valansiyanın ar· 
zuıa, lıteii olsun. 

Ve zorla Petroyu küreklere oturttular. 

Valansiyayı da Önüne ... 

*"' "' 
E.ngind•rcUler •. 
_ V• .çılalı çok olmuştu. 
K•,,,,etli çekilen kürekler sularla çarpışır· 
yıldızlar akislerini denizde kaybetmiı 

keıı ' . 1 1 1 • terdi . Eaıın er . on a_rı çıne çekinen ve bu 

r 

"'" \· lıı, üç Sovyet torpldoıa
~ı~ı-. 1"•yeıine rıimen, Kırnn 
~i~nda bir düşman vapuruna 

1\ llriı tir::. 
~llııh0~d•niıde bir ltılyaa bü· 
~ ~ llo bolunmııı hemen bazı 
~, llYandırdı. 15 haziran tarihli 
•h,:•lırafuıda şöyle denlliyor: 

Yan torpllbotlarınıo Sıvas · 

daha o kadar sOratle yapmak mllm
"ündür ki bizim bir kaç motörü· 
mllze Almanların hiç bir ihtiyacı 
olamaz. Bu da, ltalyan hücumbot· 
!arının Karadenize boiazlardıo g• 
ç~p git~eıl ihtimali ribi mınisız 
bır dedıkodadao ibaretti. 

atıldı: 

_ Petro beni biraz kıyığınla gezdir!. 

Boylu ve
1 

iri yapılı delikanlının yüzü tuhaf 
blr ifade almıştı. 

- imkanı yok. Bak .. Hava bozuyor. 
v alanılya yaralı bir kuı ribl çırpıomaya 

bışlamııtı: 

Genç im kayıkta oturduiu yerde yün at· 
kısıoa titreyerek 1arılırken minnetle dolikanh· 
lara bakıyordn. 

- Bekllyeceilz V alaoıiyal Erken dönün 
ev. beraa,.r döneriz. 

Valansiyı avuçlarını birbirine varda: 
- Geç kalırsak bekler misiniz? 

rz•I vü~utla~ tımamıyle denizin olunca Va
laosiy• bıraz one eiilerek ; o harakolide &'Ü· 
zel , ince kollarını Potronun omuzlarına attı • 
Beklenilmez bir ce1aretle hırçın , çok. hırçın 
rülüyordu. Sordu: 

- Beni oouttun mu? .. 

- ? . ı. 1 

- Sonu Yarın -
- Cumburlyelten -
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Asri Sinemanın 
YAZLIK Bahçesinde 
s~~=~· · Bu akşam Suvara 

9.30 

Eddıe Kantor'un 
Türkçe sözlü orijinal şarkıh 

Ali Baba Kızlar 
Pansiyonunda 

$•hasarlar şaheaeri gördüğU raAbet ve 
muvartakiyetten dolayı bir kaç gUn daha tem
dit edllmı,ur. Görmiyenlere bUyUk f1raat. 

iliveten : 

Kanlı Tehdit 
Büyük aşk,heyecan ve sergüzeşt filmi 

itan , ._ 
Pamuk Deneme Islah ve Uretme 

Çiftliği Müdürlüğünden: 

(Çukurova Çiftçilerine;) 
1- Müessesemizde yetiştirilen islah edilmiş 6 sıralı arpa· 

dan ekmek isteyen çiftçiler, müesseseye müracaat edebilirler. 
2- Kendi tohumluklarını üretme çiftliği namına ofise ya• 

tiranlar ayni miktar orpa tohumluğunu müessese çiftliğinden 
alabilirler. 

3- isteklilerin izahat almak_ üzere müdüriyete müracaat 
etmeleri ilin olunur. 1041 17-18 

Adana Pamuk Tanm 
Satış Kooperatif inden 

Toplant~ya 
Davet 

Kooperatifimizin ~ 194 l / 42 
ikinci hesap yılına ait nomal genel 
kurul toplllntm 1 / Temmuı/ 1942 
Çartamba rüoü saat 14 de Adana 
da Halker,,·inde yapılacağından i,. 
bu ilin tarihinde kooperatifimiz.· 
de kayıtlı bolunao sayın ortakları. 
mızın 01ezkQr güu ve saatte top• 
laotı yerinde behemal haıır bolun · 
malarıoı ehemmiyetle rica ederiı. 

RUZNAME 
1-Yönetiru \& ~or truı lrnrul· 

ları raporlarının okunması ve ka· 
bolü. 

2- Bilinço ve fiat farkı he1&· 
bının kabul ve tasdiki ile yönetim 
ve kontrol kurulları üyelerinin ib· 
rası . 

3 - Yönetim korulu üyelerin· 
den müddetleri biten iki üyenin 
yerine yeniden iki üye ve Aoıı 
mokavelenaınenin 27 nci madde1i 
mucibince ayrıca iki yedek üye 
seçilmeısi. 

4 - Ana mukavelenamenin 
39 uncu maddesi mucibince iki 
Kontrol seçilmesi. 

5 - E.ktperleri seçmek, işten 
el çektirmek, Yönetim ve Kontrol 
kurulları üyelerine verilecek ücret, 
Hakkı hıızur ve Kooperatifimiz 
Bütçe ve kadrolarının tanzimi ve 
Yüksek Ticaret Vekaletinin tuvi 
binden ıeçirildikten sonra tatbiki 
husaıunda Yönetim kuruluna se· 
lahiyet verilmesi. 

6 - Yeni Sene 1, Siyasasının 
kanon, Ana mukavelename ve le· 
şekkül maksatlarına uyrun olarak 
hazırlanmasının Yönetim kurolooa 
tevdii. 

7 - Kapital taahhütlerının 
diğer kooperatiflerle yek.nesakliği 

temin ve teahhütlerini tezyit mak
sıı di> le her ne et.ut en olurııa ol 
ursa olsan 100 ldlo Mahliç pamuk 
için bir pay tuhhüt edilıneııl. 

8 _ Taı•tıız mal almak ve 
yaptırmak için Yönetim kurulana 
Salahiyet verilmesi. 

9 - 942 / 943 yılı için Blr
lllc Genel kuroluna iştirak edectk 
mümessillerin seçilmesi. 

10 - Ana mokavelenamenin 
65 inci maddeııi mucibince üç ha
kem ıeçilmesi. 

2128 . 16 • 17 • 18 

TELEFUNKEN 
ve WEGA RADYOLARI , 

Metanet, zarafet, yüksek hassasiyet, temiz malzeme. 

942 Modeli radyolar arasmda yalnız b" makinelere na· 
sip olmuştur. 

1. MEZIMRE 
Radyo ve makine tamir atelyesini açmııtır. Bilumum 

radyolar azami dddiyet ve titizlikle ucuz ve garantili bi; 
surette tamir edilmektedir. . 
IŞIK Ticaret Evi - Asfalt yol No. 71 

Telefon No. 80 

-- ·---· -- - ... -~-- . 

BUGÜN 

Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T.A.S. 
Adana Mensucat Fabrikası Müdüriyetinden: 

4. Haziranda satışanı bildirdiğimiz aşağıda cins ve miktarı 

yazılı mail r 191Haziran/942 gününe tehir edilmiftir. 
1- Mahzen tozu 5200 kilo tahminen 
2-- Yağlı kirli meydan 29R5'l , , ,. 
3- Hurda balya bezi 9100 ,, ., 

Açık arthrma suretile 19/Haziran/942 günü saat 16 da 

şartnamesinde münderic hususat dairesinde Fabrikada satı-
lacaktır. 2071 5-9-12.16-18 

~~~~~~----------------~--------~--~~-

• ilan 
Adana belediye Riyasetinden: 
1- İtfaiyemiz için Beşy üz metre hortum alınacak. 
2- Salın alınacak olan beş yüz metre hortumun muham. 

men bedeli 2200 lira olup muvakkat teminatı 165 liradır. 

3- ihalesi 23{6 '942 salı günü saat on beşte Adana Be
lediye dairesindeki Belediye ~ncümeninde yapılacaktır. 

4 - fst~klilerin ihaleden evvel şartnameyi görmek ve 

muvakkat te'minatı yatırmak üzere Adana belediye itfaiye 
amirliğine ve ihale günü muayyen saata Belediye encüme· 
nme müracnatlan ilin olunur. 2075 5-10 14· 18 

T. iŞ BANKASI 
Küç~jk tasarruf hesapları 
t94~ iKRAMiYE PLANI 

KEŞIDELF.Rı 
l Şubat, fM"gıs13Aiustos,21kincite~rin tal'ilılerinde gapılıt . 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liral.it == woo. Llra 

3 .. 1000 .. 3000. 
" 

2 ,, 750 .. 1500 • • -- ,, 
3 " 

500 1500 
" 10 .. 250 .. = 2500. 
" 40 

" 
100 .. 4000. .. 

50 
" 

50 ., 2500. 
" 200 .. 25 ,. 5000. " 200 

" 
10 ., 2000. ., 

TUrkly• it Bankasın• para yet1rmelrl• yal
nız p•r• blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, •rn• 
r.amand• talllnlzl de deneml~ olurnunuz. 377 

ALSARA Y Sinemasında 
BU AKŞAM 

En. Heyeclnh ve en hareket il bir tarzda vUcu
da getirilmlt olan macera tllmlerlnln kahramanı 

CHARLES STTARETTE 
tarafından tevkalAde heyecanh olarak yaratılan 

Soyguncular 
Diyarı 

İki saatlik tam bir sergüzeşt ve heyecan filmi 

-BUGDN--
. . 

MATBAASI 
Her Türlü 

Baskı Ve 
Cilt işlerini 

Kabul Eder 

Yazlık Sinemada 
BU AKŞAM 

Bir genç k.ızın h~yatıoı, lı"yecaıılı m!lcerasını, içli aşk.mı cJI 
nıran İ!ltiraplı bir ömrün hazin romarıını musavuer 

Solgun Gül 
Franaıı:ca &özlU çok gUzel filmi görUnUz 

Oı>imi bir bir · g'Öt yaşı ve his ve elem sahneleriyle dolu ol•" 
film sizi hairi :ıltı rıcfa bırıı.lcacıt khr. 

Baş rolde Kudretli artist: DOLL Y Ha ..... 
ilaveten : 

ERROL FLA YNN'in en büyük filmi 

Vatan Kurtaran 
Arslan <Türk, 

Pek Yakında: 
BARBARA STANWICK ve FREO MAC MUAtı# 

Günah Gecesi 
Büyük filminde 

Adana belediye Riyasetinden 
(TAMiRAT YAPTIRILACAK) 

1- Reşatbey mahallesinde ve kurtuluş caödesi üzeri 
Belediyeye ait 54 numaralı dükkanın tadil ve tamiri açı~ 
larak eksiltmeye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli 1199.30 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 149.95 liradır. 
4- Eksiltme 23/6/942 tarihine rastlayan Salı günü 

15 de Belediye encümeninde yapılacaktır. 
5- Keşif ve şartnameıini görmtk ve izahat almak 

yenlerin Belediye Fen müdürlüğüne ve ihale günü mua1 
saatta teminatlarile birlikte Belediye Encümenine mürac•' 
lar1 ilin olunur. 2084 6.10.1 f.18 

ilan 
Devlet Demiryollan Adana 6. ncı istet 
artırma Eksiltme komisyonu reisliğind•' 

Muhammen bedeli 34,000 lira olan ve 942 mali yıla İv1 

Adana deposuna gelecek 40,000 ton Maden komürüoüP tf 
mil ve tahliye işi 23/Haıiran 942 sah günü saat 1 l de 1' 
h zarf usulile Adana İşletme müdürlüğü binasında toplan• 
komisyonca ihale edilecektir. 

Bu ife girmek isteyenlerin 2550 lirahk muvakkat temin•t 
çalarile kanunun tayin ettiğ vesikaları ve tekliflerini ayni 
ihale saatmdan bir saat evvel komisyon reisliğine verf11e 
lazımdır. 

Mukavele projeleri Ankarada ikinci İşletme MüdürlüA'Ü11 

Haydarpaşada birinci işletme müdürlüğünden , Adana ,ıtı 
işletme müdürlüğünden ve Adana deposundan bedelsit 
rak verilir. 2072 5-10-14 18 

ilan 
Belediye Riyasetinden 
1- Kumaş, dikiş ve malzemeleri müteahhidine ait O I 

şartiyle; Belediye zabıta memurları için 32 takım yazlık 
senin yatırılması açık eksiltmeye konulmuştnr. 1 

2- Beher takım elbisenin muhammen bedeli 36 li'' 
kuruş ve muvakkat teminata 88 liradır. f 

3- İhalesi 23/Haziran/942 Salı günü saat on beşte 
lediye encümeninde yapılacaktır. . ~ 

4- Taliplerin, şartnamesini görmek üzere yazı işler~ 
rosuna ve muayyen gün ve saatte muvakkat tenıinat 11~,; 
riyle birlikte Belediye encümenine müracaatları ilin °" 

. 2083 6-11 - 16-18 

Adana 
Biçki Yurdu 

Refika Tümerkan 
14 Haziran'dan 19 Hazi

ran' a kadar devam edecek 
olan senelik sergimiz Halke
vinde herkese açıktır. 

Saat 9 dan 12 r• ve 
14 den 18 ze kadar. 

4 - 5 

Çifçi Birliöindenı 1. 
Çuval ve harar Y' 

İçin kanaviçeye ibtiyac~pf 
Çifçiler'in bir listesi !,i 
edileceğinden Çifçiler• ~I 
Birlitimize müracaatl•'1 e 
miyetle rica olunur. ~ 

imtiyaz Sohibi : CA 11~;.I 
U. Neşriyat Müdürü : p.fl!.ı 

Rlf at YA V& ,..,tlı" 
R11ıldıiı yer : RUGON 
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