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Lcmdrcı, s ( A..A.) - Golombi. mu·· zakere 
ya radyosu, Singapuru.n Japon 
tayyareleri tara.f:ndan taarruza d .1 uğradığını ve iki kruva:r.öriln e 1 iyor 
battığınl haber veıınektedir 

Sinr.apur. 8 (A.A.) - Mal3.ka_ --o--

Bir Jap n 
tayyare 

gemisile dört 
denizaltı 
batırıldı 

nm şark sa.bilinde, Singapunın Aorahalya oe Yeni Zaan-
' 145 kilometre şimalinde k!in danın da buııün karar oe-

Mersing şehrinden top aeSleri işi. , reeelıleıi anl-'•-
l azarı: 

eylntabltYalçm 
iııgtonda epeyce bir zıunao • 
rl sürüklenip giden mliznke. 
lllba)·et Pııslfiktco akseden ~ 

sealerl içinde boğuldu. A • A • J_ :_ 
-ctımll11rr.- merı1Ct111 
Japon İmparatorun• g6P- , 

%'.I ·-- mektup sulhWl mn af ~· gem ısıde ba tl hpılmı' iımltslzce bir soo te_ l 
t~Jdl etti. M~elenin aI<i·. 1 

lekil ile sabit oluyor Jti Jr. Tokyo, 8 ( A.A.) - Japon or. 
a hliliUm \e nufuz müfrit \C d~n başkdmand~ teb. 
•p cmperyalktlerln, a.s!.era ligi: . . . . 

1 erin elindedir. ,Japonyanıu Pası~ik. de_nizinin garp ka.. 
ve dü.,unceli nadir dedet mmda bil~ bır hava ve denia 
t adr.mlan ikinci pl&nda muharebesı cereyan ebnelrtedir 
ır Şimdi Uzakşarkta Düşmanın Oklahama W Veat 
hikımıl eti kurmak iste. Vırginin zırhlılarmda yangın çı. 
~ bekledikleri \e llaznola.· karılmJtbr. 1 
harbe bvusmmdardır Nevyoik, 8 (A.A.) - Vfti 

harbe kavumak zdere radyosu: ı 
değlldlJo. Bugün Japon • ~l Har~~. ~ğında ikl A
Blrle,ik Amerika ile ın- meı:ıkan g~ıeının battıiı haber 

1• arp llin etmlı buhPln_ verilmektedir• 
~t bunu Felomenk baJ"bl Nwgork,. 8 (:A.A.) - Bir 

tllmektedir. .. ... ..,_. 
(Devanu 4 üacllcle) 

va~i adası Paıl lktelll 

ıapaa1ar tarAıından Amerikan 
ıııaı edil dl • 

Nevyork, 8 ( A..A.) - Kolumblya o s 1 e r ı• 
~ Pullikteki Vake adaaınm 

JaponI&r t,ara.fm&n ixal edlldlğinl s • h A ı · d bıtbet' vermektedir. erı a ın e 
taarruza 
uğradı 

•• 
Boaoıaıa deaıı 
ıııerl atır basar 

glrllu. 
Honolulu tehrinde ölü " 

yaralı var 
Loll4ra. 8 (.~.) J aponl r dtln 

Lrlqlk Amerikanın Pasifik Okyanu.. 
ını llJlerindek 118 erin rl hallnde bir 
ııllrll taarrnz.l a bulwım\l§l&rdır· Da 
taarruzlar sekiz saat devam etmiftlr. 
V~lnpon,8 (A.A.) - Pearl Har. 

bur babr1 Usaüne ka Japoıılann ya.p 
m~ olduklan taarruz neticemıde U. 
to atır tahribat vuku& get1rilnMUr 

P edeeektlr Çin ile zaten radyo Jıat:M:nne gore, Honolulu 
b: ·-----."le .. 00 açıimda bır Japon tayyare ge. J• .YJUIB ır ~ • ·-ı 'batın'-·....... ,,.,_ tanuelerl taraıaulM lııımt='-.. MM!IMee lılr göi'ilaÖI 

halinde bQlaıuayor. Ayıu mı111 UUA!ıw•. ( ]ı k eıq ... ,. ne sıyamm c1a v°"""°"' 8 
A.A.; - Bu apon ıtaları 

VJt1o 1 (AA.) - Nevyorktan alı -
MD ı.ııere göre Pe&rl Harbur o.il 
ım.adanı amiral Blok Ja~ 
eoao1uı11 ve Pearl earbur OlllldDe a. 
tır ..ıat verdirdikl rlDl 1ııDdlnalftlır. etıneleıl ati Wr aaruretdr. sabah alman haberlere göre Ba.. 

or ld Y&Dgm ta flmaldea vay at klarmd& 6 ~~tana..! • 
bütün oenüa bdar o resiyle " taııtelb&bın tahrip e. s yama 

Bahayı kapbyacaktlr dilmi§tir. Havay u.ılerinde ağır 
~ta Japonyanm ba barr zayiat V& zar&rl&r vardır. • a 

~.~.!e!1",:':.m':o:.-: V ı· A k aırdıler 
--. mahalrlrak bir vilaa a 1 n ara

MalezlJanın 
şimaline de 

asker 
çıka,.ıidı 

ki o da ftpc>nyamn azan 
beri alnftılı balde ç=. dan dönü 
....,......~ebumüz· 

ken sini lnırtaram•_ 
• Bariçt n gö ğü ep!t • 
lllWab )'&l'dunı yOııilJıde ... 

mtlda aa edetı ( üae gaf be' 
yolaaa balam~aa •tr la. 

timdi bu'.wlar blababk ve. 
d pnaıtlafla ..... boy ü1.. 

Vali ve beledi,e reisi Doktor 
Lfttfl K rdar, 'bu sabah Ankara. 
4aD aeJırimize dönm\iftilr. V.aıt. 
ıııiz. }faydarpaşa j.sta.ılyonunda. • 
vali ve belediye ı-eis muavinle 
riyle dlier vilayet ve belediye 
erkfulı tarafından Jcaroıl&run!f. nglllz we lıpıa 

uırerıerltarpı:ı~• 
tır 

Bu sabah kendisini k&l'IJ}ayan 
bir muharrlrimize vi.li ve bele. 
diye tel.si DoktM L6tfi Kırdar, 
Ank~ada ııtlerini bitirerek ts 
tanbula döndüğtlnU eöylemi§tir. 

Singapar, 8 (AA_) - Remıea 
habdr verlld.ğine gore Ja.pon lata. 
lan Malezyarun mma.Iine aakel' çı. 

(Deunu 4 OncUdc l 

ltballt taılrle•I (DeVUlll t tlacllle) 

Kô.r hadlerini'!-... arttırıl~asıl Haritamız 
kararının teblıgıni bekiıyor u~ktaharpNiınaini 

ba talldlrde il• tar.il saran gize ı p.ıeren haritama ... 
• ı&1aa'atı.t •Ylamudadır 

aıara11 dalla las'ı ~--·•• 1apacakıar - ;},..., 
~ idhallt tacirleri, 

1 
bundan umn bir müddet enet 
Ticaret Vekiletlnce tesyfdi te. 
kenilr edip te a::k sık tebliğ e. 
dıünek üzere olduiu haber veri· r 
len ve el'an gelmemil olan JSl 

Avrupa harbi 
nasıl bit cek? 

lngiliz adalarının istilası 
Nasıl hazır andı? 

kir ba.dlerine ait 'kararın bit an 
enel g&Jderilinesini Tlcai'et ~e. 
klletiııden tekn,r temeanS ede. 
celdmllr. 

Me-tcut p.rtlarm ~ "8111-
mit olrhamıa ~ etmdf~ 
kadar biç ~ .. nıit olan kir 

(Deftllu ' ....... , 

takmalan h37le bir indt beltledlk., 
?erine dclllet edebilir. 

Harp hellllz >••• b~Jltır. 
Hatta ~ satırları yudıimm dak'. 
bela Amerikanm ıhtereceil ak 
sUlimelc? dair gelen bberler pek 
:ı~r. Maamallh bu haberlerin rıe 
olabilecellni tabada göç cJeilldir. 
Böyle bir taarruz karfl9lllda Ame
rlkanm 4a blttln ınm-etı1e harbe 
atılacağmda uı AmeltbD bil~. 
~wn bil brari bı..l edeeelinde 

MOTORLU VASlf ALARIN 
KARN LERI DEG'ŞTiRILiYOR 

auaonan en 
Heyecanlı 
Tefrikası 

lcl aenelilı JaarWn Maiil* H -6e6leri meclüıl Wınu 6ir 
colt hôdi .. üai tqi/flflfllltlll oe 9Cl)'Gnı JilJıcıl ,,.,,,...., 

şttphe 70irtar. l 
HarMn ne tancla cllfJeeılbtl 

'e aw gibi ~r geoireNllld I 
811~ ....... , •••• 

liJ. 

Taksi, otobiis oe kamyonlar 
benzin kaınelerini verip 

fış ac kler 
( ............. , 

I oeten "'f leoWiltN ••-'d H mıaıı_.. ...,;,,;. 

t Çarşombacar1 it.t)a 
IJ. g 1 R llhılw rmta BULACA 
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1 tane ı..... 

2000 lira 8 parcuı ı.taawı. 1 .,...._ 
cur Anb.rada. e puçaa ı...1rc1e, 2 
... pupaı da TrabsGB, Klrka~ "'
rer p&l"ÇUI da D~lm'. Orıh, B' .. 
r !le, A)"Valık, Muclan7a. Bura, 

UM lft 111'- ......._ il 
p&l'IUI flıteÜDkll, 10 llU'OPll Mira. 
............ 1-iıde, 1 ,...... 
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1ıüdlnMte ............... ... .. ~ 
tarm miktarı•••••• sar-
tcrDmMte ................. . 
rinde 8b>k __ ....,..._ ....... . 
cllrmektedfrler. stoku olanlar_.,,,,,. 
ıa.ıte • bd bllrClllUD ....... ..... 
tatmaldaclnfar. Bandaıı ...... ,.,. • 

.......... 
AlılrıAn, • nı•·ı•) - Son 

Tllrkiye • Almaınya ticaret mmıhe
desine eıt M,u.. Bl)'lll JıOUet 
Mec"'*'h tm .... ll*tl ~ 
mıla ICSrlllllleeektir. KecJıilllilı ali
lladar ~rf. AlıuDya ile 
••alMA'd bG 80ll tlearet "'• Wf. 
ı- anlapnumm tatbikma dair 11. 
1lbanm mlllıltfl'ddni bitin:tiiindt:n 
mubatalar ..... ,.. ftrilmlttir. 

.Mibıaket"eler csnaemda 8-veıU• 
Jet Vekili ve Haricfyv Vekili fOk. 
rl laraeoiSuawa Meeliete mı1at • 
mamıı dUluı berine ~ 
ba1unmuı muhtemeldir. 

Diler tudta ~ He a • 
ıurada ticari mtıbadelelere dair 
• ~ HO tarlaJl Jamuıııl an • 
'alman• ld ay tl'adidl için teati 
edilen not.alarm taedVrine dair ıa • 
,shanm ikbld ~- Bu
alJddl topJanbıla ~tır. 
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~VARE 

lzriıltte 
bir muhtek·r 

l Dörtsene 
sürgüne ve 
1000 lira 
cezaya 

lhJektm olcha; aaldadıiı 
ll8tltnmallar~ 

edildi 
ı..ıu. 1tlldll'lldfClm san tnc.. 

..... .......... matarda mal 

........ lgıta tınldt aılll•lfU. SaJ! • 
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...,. bltDa 9Jl?lllll ma.e&ıNllDe .. 

... ... ,.,. w 8dmalte ~ \ 
oblnlflur. 

••ılataMltab 
temdit edildi 

Aabra. , (AA.) - BepekL 
lettentebUI ~: 

9 ef'ltU 19'1 't1ribiDdca itibara 
.... ıe.atı ~ eclilmelde 
olan Wıd•!abn 9 blri:nciteerbı 941 
tutldade iliD edlhnlt olan ewlar 
ciahllD4e 9 iltinc:lrAııan 1M2 tarl
lalne lal.dar devam edecektJr. 

Yeni Erzincan 
nasıl 

yapllacak? 
· imar plinmda bazı 

tadllA' ppd•ı 
~ aöre, aoc sekele

den ~ Pblı;.., ......... yeni 
lı.urulUf ve imar pllnında baa tr. 
-~ .111a111nıu .tüJ$ ...... aau tet Dwıw w ErzlDca 
... iman i;in tohaia edil• 3 m.11. 
yoıa aoo bin liranm ld milyon u.r.. 
... a..ıı ftll.Ul emriae Yen. 
mittir. 

Knir-d• )"&plllı• .. ita. 
... FJ'Oft pl.eı•tw ........ rla 
beraber .imar pMnma c6re bDaJ!. 
... J ··- ,......, •• dertaal .. tD•.-W. eeDlda cılnıdMl 
tds~ ....... ~ ... 111. * ~ )'Ol aPzJ.aıma ır reler 
,.,, • obc.lkbr. Bil - ..... 
aa wt gelcce!tür. JGrr.i"IDbl Jı6,. 
tla J"QIJan paıtıe ve beta .talı 
olacmt.ır. Şose ve)'a Wt :aw.. 
katb1* Yltl'da-,eeıALtar. Bitin 
tebre ele1r:trik t..._CI Jalldaeatr 
Ye 1bmı ce eıı elet ~ w' 11rıe • 
lbd hDkfımet temhı edooeıkttr, 

A7DI samanda lllrıbloua Yeri -a. t""akUlar muhte11f Upitl'dea 
tübç ntiımmıe ..ı Japlarü laaJk 
.. tip evlertııa ~ t.epfk 
edflecelttlr. 

...... ......... tabılilatJa ... 
C1lt •aba!ı& tefti edfJ~ ..... . 
rt flnn ~ Ye ~Jedl ... ... 
~ .. ~. 

HAl>l.SEL 
.. Alt• 
Y•lalms 

larllları. .. 
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•A M POSTASI 

;;;~;:~ Libya harekatı da 
'•. ı• · 
1 

. ZARAH LEANDER i 

Y .. ..... -!efoftu, 23872 l 
l .A;:B.: ... ~ •••• ~.~-~1.. l nni izler Almanlara umduk-

Q NE ŞART'LARI 1 '/!j ~ 

1 i . *J:. .... f[r_j 
1

ları darbegi henüz vuramadı 
Basılaığı yer Va1'1t rnatbaaS1 t. .

111 
d ·-=-·aw- ıngı ız or usunun tam manasile hazırlan-

~'E.~~~~~tz !_ mış bulunmasına karşıhk mihver 
BU NE 
LEYLA 
BOLLUGUDUR ? 

orduları da uyanık bulundular 
tngi'Hz oroııısunun Mısır hudut.ıa.. bardnnnn tayyarecil:iğl ile ruğer dcane lvcıla.rmnı gegmi§ bulumna 

rmdan µyırnızıı geçmeaı ve tam ordu teohiaatmı Kızıldcµiz yoli!e lan daha olgun bir ü.swµ.lqğün ku. 
bu sırada. llilyi.i.k Br.iıtanyn İmpara- M"1sıra ~evkc1..nıe-kteydi. Kafileler rulacağmda gölıi dolru.ruyordu. Bil .. 
lo•luğu. Da.'}vc;-ili .. Mister Çörçllin doğrudan doğruya .A.nıerikadan h:ın;a dört nıotörlü A.m~ıuı. bon'• 
b:?yans.tr g~r::.t dun~·a efkarını ''C Libya hudutlarına akıyordu, İn.gil. ba.rı.lımmı. Uı.yya.releri1 bu o~u.. 
gerc~e Buyük Br:tanyada halkı tere b~u b~ da meobuJ'i'Yet ıu· ğy ı:ı.rtınyoro:u. 

V AiilT reflli.inıizlg, l1er yıl!.la,. o·. ta.~a.ık Afrlkasile meR~l olma .. Fa.kat ~e ınilıveı- ta._yyareleri • 
ım©. oldyBu gilı!, bu ylf da r]a davet çtti. Mi.ster Çcirçil · Llb ~ I nin deniz yQllarmı ke&~eri '\'e 

rılt.ar.ıcağı taın·.une, elJcnrnc~i ıır, y:ıdaki İngiliz kuvvetlerinin bir bu t Yazan: denimen lpgiliz ol'du.lar!!!!Jl ye.r ., 
tırı: bir adet hal@ alm15 olan füi ~uı~ nıilyon.:ı. çrkanldiğnıı, her tür J A. ŞARKLJ dım görmesine man.ı oldırl®rı }l.'I. 
ya_prnk vardır! Dunl:u ılQ.n birimle hl ::ı'la!ı ve bol malzeme ile tecbi; herler arnsmda KÖ?J.Q ~.m.akta • 
o yılın en tutum'} l!arkısı ~·e ı,arBI ' eclildiği!ıi, burada l:ıaşlryacak vı; •• , • • ., • , , •• , •• ciır. lt<ılya.n donannuıırıım, ~ 
:.uıa. notası Ixısıln·. başlıyan taş.ITl.lZUl\ Afrika nıese · denizcileri ÖıliW4e t?~ mayd~ 

Gcıgen ı;Un arka®t/lar nrasmcla :es:ni kök~ıden halleqeceğ1ni ı,'?~· tı.ıı<j.1. yapıyordu. Çünkü Akd~e (;Ikacak c~ette !ıyJımn:ı,M:ııkla.rı 
!ıonu~uyorduk. r ctlcycu sozler söylemişti. lıükip+ı §U-mıe-ltte olan milıver hi.. ll}u.hn1;.kak gibidir, F~t bıuıa kar 

- :Şg yyıp. en tntmll" ~rkısı Filh~iüts. lngiliz ordusnnu~ ta _ kuniycti, Ort::ı,.~k AfrikasIJ!i3. y:ı. 51ltk son günler r;:Lt'fmda ttaıya.u 
nedi:rt arrum bc-.tlenmedl:k bir zamanda pılaGa.k her türlü ya~ ve sev .. t.Qrııil ta~erinin f~et ~~ 

Ilif~ok ~etler gösterilui •• Fa.
1 
ve ;>ine ~ulmn::lık bir !)iddcttc kiyatı t'.lciz etmekteydi. tcrdikleri nazarı dikkati çekmekte 

g~ nettc~da s.nl~Jldı ı..t, iı;.ersınde b::ı..:ı lo.dı. Fa.Kat geçen e;ilııler za:r Amerikan ya.rdrmrn::ıı Mısıra ,gel dlr. ltaıya.n.larm, şbruiiye kada.r o.. 
fll 'MjtlITT on llefa ·~Le:vl.i." aılı ge. j fmda umulan <la.rbe vuruinıaw E me-kte oldu~u ve buradaki tnz;. lan hareketsizl.iJk1erini Ahna.n h.a.. 
r~n metöhur •'Leyla lıir özge cııu- na sebep ole.tak dn. zn!Jıvcr o"rouu liz oıtlusunu.n lıergijn bir parça da. vaeılığı yanmda ~ tehi.fiye 
dll"• ta.rkuu, CR ~ol;; tutmu" olaıı•. larmm böyle bir U:.aırruz hueketi: ha kuvvetlenerek günün. birj;nde gayret ettiklCt'i tab.min edilebilir, 
dlJ'ı. • ııl .beltlı;mC'kle bulunduklaI11 gös _ taa.rnıza geçeceği mutlaktı. Al _ Ve denebilir ki~ MbJ·& harekatı 

~!J fikre olror~ın da l51ıra~ terılebllir. manya, p.i:ke l;>f;>mbal'dmıancılan i· bıınla.ııgıyta unıuJ,mJyan pir Şekil a.1 

KADJN SEV1NCE 
llflll 

.. Türk 6>tm1:ma K1ll'Ullhl (Dal1!şş~) ~3.\IJIC ~~ '' 

F~V[(Af..~DE MÜSAMERE 
Bu aıı,;t.m saat D da 

l:31 r Tayyare kazasında ölen 

Gnl. Hadzingere 
ait hatıralar 

• eılaceğüll sa.~ ol'u~. Çüıılıü lııın~ı ln_giıt;m~ lmpara.torlu ~ _ . le Süve:rı?e ynptığı fastlalı ~m' • :ın.ı.s bulumım;kta.d.tr. B.Uhass!\ tng1. 
arialı yere ;;ıtsenız, lm.dınl:ır \e sır hudııdYJlt!;ıı;d kuvvet]~~ M" rı.ızlarla pu YArnnm d;ı aksatma$ liz hücuml.a.rın.da görülen durgı.ın. 

t!rlcc:!der mub!Lkknk bunu okuy~r. ~i.rc.rc; IJ.--ın'ş,d!ğı Z.'l:Jl1aJ1 b ını ™' r ist(ınl.iyor değildi. Fwt BQ:yij]c luğa qyma ~!r nıana vermek eo1'. 
Fransız· alman mltarelıesbll imzalı 

~ 

;!M\J:ı;i pterteli e'°e lmfal' verş~nız, r.a söylemesi ve bu "a\-•~llhaçık- Brit.anva İmp:ın,torluğıı tut~uğu güçttir. • 
1 ~1. i _,. "L ,.•~1 • ., .,eslen "C• . J ;.ıU<Ln ava- "olu bn- 1·--dı B h k"tta · n Y- t y.- ·c., 14 . . .. ....... _ " dis kgJ"§.Slllda m-.. lJ ver ist" " <=.ıı.ı.a. • 'u {!Oll a.re 11 da mili.ver or .. 

general oa iki yap•da keman çalm 
litor • ., Tatilini yapaq işçlnı l ıı~_rıı.ı:· ma.kamlo.rmm faaliyete e ı~arat Alınan ordu.sunun ~tıkta. m~~ • du!Aınu nıüşlçül v~etton kurta. .. 
dıı. Le•"a t Gece c,·hte !::ılnr !.cyıf 1 · d" Bilh - h g çti.,i f!Up ~l olma..'lr, .h~va. kuvvctlerlaj bu ran ve tam AAır~anm<\a 1101·~-nıa .. 

tan bir inci mlkllatı almıştı 
J • •• _ ıl 1 . ıesız r. asaa. ava kuvveti . h - 4P4 F -'---' 

tliiqcn nkşnmcmm bo~-a:ıın a. ·C~. v:ı..sıtaslle sık stk te:lu'arla ·en cep eye Y~dtltyµı, ~~diğer cep ırnı havadan tamamlıyij.rak belki ~s:z -myt ~ı Huntı.i - J f'~ .. Alme.n. müta.rekc:Gi ~ene. 
ıi!-. ruk Kalıi:re ve Süveyş Po=~b. helerden fe<lakarlıkta bulıınara.k harekitm seyri üzeriıı<l.P bijyük tr.. Jier bır UJ.nwe b~ öldU. & f9l lf.D.tdar' imMSJJiı ia-,.<:mıakta. 

Fakat ~rkıhnmızd:ı. bu ne Ley. ma~ıan1 öyle talınıln ·cdilebllir k.· ve daha ziyade Llbya~·ı ill_mal ed~ siri ~·g._p:uı s,filı.h Yine tayyar~ler öliln:ıılçıı aôID"a gelen~ gaze. ~. 
ti bolluğudul'. • birer tahrip gayesini gütınc.kl b ı, rek tayy~eeiliğin\ ~ cephesWP. o@uştur. Iıava~ olan ya~ teler~ J;enel'8Jin ha~ sayfa • l:l1~ li'r&ıl8ıZ cnütare'kesinl 

ı·eni \'e esl.ı roğn bestelerde raber ,ı..,1ıa :i'·a..ıe ortaı...o-~~ ed c- muht.eljl n<>ıkmmnna .k:nyılırdığı vp Ve m~ Qnlu1A~ bq cenl..ede lıı.r ayırdılu, B~ ımJ.Srnda en tııwa•ruuJan ene' Frnns.aYJ ınU· 
N tti Hoca ' ~ .J , •.11~ ofo kılyd akta bul d x... } 1 ~~ t "-"~"ln o!Bınl ,.,_ u- A~#aa ...... __ ., 

T.cylii. adı ~~er.'.: ~src .~ .. , • f!:J.ll şn.yjal::ırm ne dereceye k -... · ınn un u::;u muhıı,.)f ,. ıava arına fezlıı. giiv~nınekte ol .. er~~ 3Jl ~ vg, ~nıtm3 .. ~ ~ mdu.la.rdan i!dııc..i orw 
nın patlıcan Wl•ayc«me dor.dtı 'c }ı:ı,ltjJgıt olduıfonu ara;Jt ada'l' kaktı. Fo.lçat hlç1}tr zaman bu j , m.aları, ayzµ ~da mihv§r ha• bir ~yya,re kıı,;qşnı®, f!Qn ver~ ll\lıD kll:mRda.snu ıilurlne alınıştı. 
bCll ~eı;cn ~ün bu hikfıyonln he_ Tııyyarccillk hlr ordu J.çi;n ırmaktı. Orl~rk Afıi1lca§n'ld~ ~ olara.~ vacılığmnı da bir silrpri;z olanıık Pir ~@eralin h~trrı:Y.n.rmd:m b!z"k:aç aıı ordu Longilyonla. Sedan aras.,n. 
nten aynmo. bir mecliste rn..,tlı.ı.dım: taarruz ve t!lhrip slliihı d:~de~e ııatlryacak bi'l' mücarl(!lede, nillıvçr lmvvett~ p:ı.5 k_al<lırma.sr,, (lemqk _ µı,n~aj AAY()tu.z. ıia mevzi a.Jmr.,tı.. Yani MaJino ha'. 
Dede Efendiden, ~ndan bunclnn Avnı z:ımand:ı ordunun ınüa~~ır. crdusunu mU~kül vaziyette bıraka msi durgunluğ@d~ ıtınıll olar.J\ . Sa.rl_ ~~tı.tger 18 ~ Ses tııı.aı .Dilıayet ııoktJM5ından itibn.rcıg 
bl. bayii bes~~Jer ~ahndı... İ~i!:: 

1 
h~ekMım ay~lıyan, doğacak ~:ı cak çaptı yap!l.maın;§tır. Bu neti - g&~tmilebilir. $ı.rl ~Urdı. tllUltrJger ~elrtep~ aça F~ topra.klaımın mlidafu. 

den f•~, ı;ttı..""111, diyordum. I.cyı.t dis'+•ri ö•h-en.m~·e ve hail +- y" ceye, Libya hudutlarında muhıısa. Büyük Brltanvgda ve bu ~ada ~ılttığı ,-akıt ~ ıııUstemıik~ acıat bbul ~ ;l'ra.n.şu: ordulaı: .. 
:: " r t- t - • • " ,, c<.UJ.e" ta -!"' ~ · ·ı.... .lP ic d Stz yakayı kurtar:ıc:ı,.ı:ı... •a .a ,1;;.,-a._""Sll düı:ımamn gizli lllak t>e ma. Yeı.ı.ıuon ~la.dıktan sonra ki lınrck:lta nıcrak1a bak!lJ'llarda n~ gı.,..u_e~ ~y_nu ~ar ettA. rı• ~anuıısmı .deruhte etmi..:ıti. 

~ok g~mcdcn cosk1ın güniillü ~ir ~~yei~ıinı :~zep li :r keı;ıif sat ve varılIJm3 oldu. Öyle ki; Almanya bir ho§nutsl!Y~ ~ös~e Neren ınt.mek iste<llğipi ISQTdular, 13urada eC!dz ay kmna!lda.nlık ~·nr. 
hıtnŞ!de, 0 zan!lr lrnu bııluıı c.ı>~•. ;!<llr da. Mlhverln bu~da 7ta · Yun~taıı. İtalya ve ıivayetlere benzir~r,. ~ün:kü Nil-en vaatjere ,;en~ trn,_~ cevap vçnU: ı ti, .lıa.rarglb. OılaJı .Senük Fclırındt' 
"Ik w.;lnn. c1önü!i göz[l"ri ,.e aı':'!"' I reciliğin bu ıı~sletinden ~~YYa. nı.ı.zar,uı eark cephesinden Q.ldıjtı karnılık 'Q~rılan ~ ~ ol • - M~a. . · Jmllltazıs.nı ve sıkı bir luı.yo.t y~ıı .. 
hhl:ırmtlan \ÜcnJumm ~ur.un bu- rett«; istifa.de ett'ğini ve Ort su. :nıa.kliye tayyareciliği ve römork mustur. Mıı.amari:q U!\Utmıı.~ I!).. - Nıçın ba.,.">ka b-i.r yeri ~ ı;iı. Her m.bah ctltıda 'lm.Utm- b:J.b • 
r.ası görünen J>:?rişnn cnt.:r ls!!c ge., Afr.lkııema. kal"§ı $iıişt1en ha ~~k Plinörle-r sayee2rıde her türlU mal s:undır Jtj ham l;ıirtlz da ta!-ı iınğir, ele Madııb~ i~U~'ltı' ~ede ~ .cls.>laş?r, ~ğ14 -ğl.nc 
u~ kar.cııınızıı ~llinrm~z mı!. Aldf İ ğ:::!l mahiyet ve kıymetini ~rlı_.. 2eme ve n~anlannı kısa b.l:r zp. 'fa.l.!i harp dlye en g~k !nırnıı.n" - Ziı:' bir aııkeri11 :va-~bil~ğj kadar 61.lıb.ıı,yl4r'He ,ça.Ir.5ZI' ve yeml"' 
t-efi eline •.• Verili h"trtla~ına. kqY. etmiş :tYulunmaama. hayret C:bıt manda telô.fi.ye mufaffak ol.du. da.ul~rm bile inq.ncl:kları, h.cığlan .. en tatlı 13 suUı \•e siikfuıu ~ ten sonra. da lutall'U'lıll tettı., eder. 
"eti ••• Jfayl<mr da ha~~cırrr: . mez e .. Belki tam mil.ılasile muvaffak ola.. rLıkhrı taraf vardır. br. Bu i' de en i}•i Ya.da~ ru, 8lt ~tir teftişte ~'kiıı.Jlw .... 

Üzgünüm Leylfülaô. ... Süzgilnil:n E:nl!Cn Amerikan madı, f~at muhakll;ak elan bir şey Bugün için Llb,ya hare.kii.tmda. yaprln·. bi1.le dönerek §Unu ııol'du: 
Leylaa... _ . _. • me;da~ıı.'getlrdiği harp ~Yiinin l'area. e da mihver ordulamun u. meyd~a ı;r.kan nı;tic~ 6udur .. 1n . Gene~ ilk V~et!J ~ - Anlame<lığmı bir şey •tı.?". 

Du kıze~~ıı,a L:ır~ı ~<>stcrdlı,;l m:r. _ il .. d, eIF-lııi bo .. vazınµn. yanık bulunınas:dIT. gi!izler Alnuı.nln,ra karsı umdukla• karda Fro.ns:ıya itaat et.ındt ~te .. }l/µ'pte1l eıvYel Fran.sada y;ı,rı.ııı 
lı:ı kadar büyük alaka Leylfı :ı.c!m· da.ı ~ .... _ ı; 1 'ı:: rç olarak ve- Bugijll i{ii.n cereyan eden hadise ı1 <larbeyi vuranınd!Ja.r: Vı: ~lla mi~en ;c:Iileti J.'atl§t~ • .SoP ınilrOJl ~ old~ ~cdi .. 
da blitiin k:ıdml~rı da' artı!< JJıkt:'· ı' )ğ.:nı~~~~:cı:~rı~~~!n:p~rator.ıu , fer ve orduların ka?"§iliklı olan ha· ordusunwı tam hazırlığı kaf5~mffiı \rn.zı.l'esı şı.nıo.Jt Mrtka:;-ı ya~U' .. )Wlard?, Hslıbt.ıJti burnJşrJ ~irı 
hnJ cı!za ~erel..-tır ... Dunc!an rııon..:ı _ , İnITTI''Zler i~ B .. ~~u b~ll " reketlerindo ıııihver ordularının m:iıhver orduları d.ıı ~aflete qtişln\l§ mo.k arzusu oldu. """ ~! 
f;inı!ie kızma "I.cylfı.'' udı rnmı.. J. Ol'UZ. .." ' • u. Bnta:n ilaha geni~ ölçüde avantajlar ekle c;eğillerdir. Onlar böyle bir hare • General Mada:gasknrdl\ Njjenle Generale cevap verenler: 
\'ef!~[ Jfiç ktms artık "J.ıc\-la" v~m wmudafaasmda ıhttyacı bu ... etmiş bulunnıaJ.&rıdrr. Önceleri hl,\oı keti h:!men her giln beklellll§ gfbi 'l'onken.de ~alıştı. İki~~ Fnl_ı.: - :Bu~, .eske:r detıı " 
•1 .. ···h ttl · e ı L lf · k 0 lundu•m VÇ, nnıvatan av filosunu snn ta'"""""'leri önUnc~e e·~"°"a g~ ı -•-- 1• ,,,. v~tt · ~:m ko.rııqu ~bir '""kerı·u ya:............ vildi •e11~.nı,ı,;- ~ ul\ft .. a se rre~yece c... oya, ""' tclcviye.s'..ne ya.rıyacak av ta a P .;.;~"' ·ı vi30J.,. _ tar;:ı1UL11UŞ~'U'~r ... ~ bır .kara ve- _ ~_,,., -·~ • ı:> _.. 

tıt,hol~111' ol~cal·~ . . • ~ reciiiğinl Bıit::ın)'n adalarma YY : t'i kaldınlan ~e i?8rıJBn bazı de. rebilpıek için h:ırekitm dıı,lıa tıir g) en ~tın;.P.lı va~Meyi )nı.'bul et HımWger om.~ ~ti; 
{lol!"nHlan dogru~-ıı c:hı·ler ımzrl_ · _ k milt"'bi\Jtieı inl bllb · ~eti- ır.ode ta.yyarel~rin :rerine anava .. ikl ~ün inki~afmı beklemek te!lbir- ıne~ meeburıY'etinde lcş.ldı. Fzwı,şu ...- Peıı aSker ıve sivil diye i;j 

ı?@ iiyltt ... Berekzt ,.el'6in ona uy_ rere • ' a.<ısa bom- tandan getirilen Sp{tfire ve Hur!! 1i bir hareket oll.ll'. ına.ğlublyetinin. ltaU hiicçcU oliP uııxf ~ J>ilmlyormn, Bence ça ~ 
~un r>elc ('ok Imfiyclcr bqlımuın•. ..-:w:2'.f11!-~=F=, ~.e~""'~Aaw~-~~==-~-~.,...,!.:0:ıc:,~· ~~~~~~~~;;~~;~;;~~~~~=~;~~=~=~~!i!!~~~~~;;~;;;;;; ıı,anlM ~e ~J}WlJa,r di~ ikı 
~N dıı, etlebly:ıt tliinyıuııızd:ıkl \ ·ar•· L'.o ~ .inaMı va.rdır. 
hfimı o Jmdar fa~la b111,ınl;ımı.Ht • U~ - BUYtının! F~ g&.zetcleriniıı Y'flZ<M.~.a. .. 
rıg,,.\ (Ma1:,nı.a,zeı Doktor) ir&ri atıl.. r2Da ffee General Huntzige~ a:ı-

·;ir dedim de h:ıfırnua. geldi: clı, f~at haYretler i<~inde iyi dö- keli ~kası bilbassa motörfü lıarlJc 
1..cyınn şon t:ığlanla dilimize en:.. {Ma(\am _ Vi!yam) m Yüre~i şen.mış boş bir odayla M.roıla.,tı bı~ etmpte gö~~tü. ı~ 
knnıı t;t~an, lmilrctli ş.lirimlz Yaly. lıoplatlt, ma~«tran!n ta..'ll ortasın. . ~e~ı döndü, kapı ka.,,anmrştı: Y1S ~ eJ!lke'rlerin t;ınklan 
~~\ Jfoımıt olmuştur sanmm. da. ITTcır gıcır hır tahtelbahir UgI"?-ştı, açma.sma imkAn yoktu, ~ı ~ıl müea.<Icle etmek 18.znn 

ı~ece ~ylaYJ :ı.ym on dördii duruyordı.ı.ıı.."U "_ 715", direkte mde1.~ıLr kapı dı~andan sUrmele"- geldiğini bir günlük emirle ~h 
Kqyd~ tcnb yıkan rkcn gördü bir Alroa.JJ. uaYra~l sallanıyordtı ı;ı~ et:ınbJtir, lfa.U.3. lbtı h"YSuııta dalır. 
~lirini çok iyi b'il ·siptz •• bu 5H_ Merdiveajn sonunda Alınan B~ı dönüverdi ileri.Yt gitı:rıiş, ~am lml'?t 7.b 

rin bıraz a~~m<la: bahriye i.in~o~asını taşıvan bir & ... ı,.. • Juk ~1?r koydumıuştur. Bu t;:ı:r.e .. 
. l' zahı't twndılfrıni k~-ıladı. ·~.rama.d.ı. l{apıyı yumruk. . t .,.n:-ı .... b 

Koptu evden :ıeı br \iavey a: "' 4 '1:: ~ rın bu en mühim tahtelbahir Us. ml§b. Uzcdnde bir Alınan Ym. tarken so~·1• ..ru;...1r ter dökü,onr. C.Q n~'"'4er .... urada Alman kU\'• 
Odalı:!.r inıedi "Leulli! .. Le,·la! .. " _ Lutfen ininiz heroey h"''P'Or ) d s;W\. <>Vh ..... , .:1~ vetlerine ~t bir müddet d"\ '"'-~ .; " ._,, si.ine şu haberi veriyordu; forması vardı: (fram Ha:ber .1!'· Seooiği lıakikatı biran dil- "'· ....... 
Diy~ n!)I r derecede !~ilzel bir b-. hemen hareket cdiycıruı. rolünü o;'IlJYacaktı. §unnıek istemiyo!'du. Haykırdı: J<'!ılan mUınıkün olmu~tur. Fcıket 

•it vıudır .• Pn.kat bu beyit, J.e3 fa~ Son basamaktan yere atladı "Acele ı;e gizli, (Fon Spis) i tanıdı. Tahtel~· - İnıdat! Ka1)1yı ~tn! ,/1lma.nlar PiYnde hUeumuna ge" • 
B• öliimüııü illl.n etler... 011un lar, tahtelbahir_ ..... n vertesinde bı·r- Bu ?,kşam ''U. 745" (Zebruge) l. . . at ~~--tzıi te P'rans:ız <>Nu.su ~zUlilvermLcıt.fr iiiinl:ı~n gözlerini l·ı:ı.pa;rıf:! nrdm _ ""' h ur yanaşır yana§I!µlı ıçerı • '~ k! General Huntl'iger b!sıın ve Juı~ 
ılaa bu çığhldar J.oııar ... Anl:l~ıI·. kaç nefer g~mının areketi için ye gelecektır. ttnde (Ililda Fon ladrlar. (Matmazel Doktor) l!JC• Bir daha haykırdı, ~e yum. lfl!S b~r p.d:ımd.r. Fikir mc:cıelelerj~ .. 
, 

911 
ld ölmemi_!'!.. -.tiirri-;, ı.e .. ·1:\, luzım gelen ı§lerle meşguldular Şpi.s) in bulqp. ~~unu (l\f~tmq,, ro.k ve telaş iqi~eydi, (F'nul~ ruldadı: le ugra~tıyr ~verdi, sanatk~ı· 

" " y·u· ı~sek üniformalı gen" bir ..... ~ ~l Doktor) a haber verin. (Hil_ Haber) e koc.,.tu· - tmdat' TT·p~ a,.1nı · ,~.ı - J u :t..arb-.da Leıclfı ... J~·do Leylii; so.. ·- " ......,_ · t< • • ı~ •.r• '< • auyb .... arı va.ruı; hatta 12 ,_.,,.,md 
;. " bit kendilerini beklivordu. da Fon Şnıs) in QOk hasta l:m. - Ne olu:\'or! Votr Altes ile- (S' v·ı ) t kr ...a..... .. rt ili. St-r& b """"' 
l~t.a LeyfA!... lunduğunu dC\ hildlnn. (Mattna- de? ır ı yam e ar w--•e eye C1l z w·g konservatm~m • 
Şu J.eylaşı blra:ıı rahat brrıılm~ 'fahtelbahira çıktıkları Vakit ze) Doktor=) q~rhal karmlaınıya re . sı:Junıştı, General (Fon Şpi~) in qan keman tnilltafatrrıı ka...-anmı-tr 

:na7 mıyız? bu za.l>it i_ğildi hürmetle (Madam eim r (Sir Vilyam) mümkün nıe~- onUnde hUrmetlc eğildi: General bi.ı· müddet mwılk' iJ, 
HlKhfET AIONJR Vilyam) ın elini öptü: g e ı.. Fra,nz Haber" be yüzünü g-östenneınek ı~ın - (Matmazel Doktor) müthiş ~imayı düşündü, f~l\at sonundcı ~ 

_ Votr Altes bendeniz bu hürmetle eğildi; içeri girilecek mera.k içinde, bastanm 'basucuna 

OLUM -· talıtelbalıiriıı kumandam (Fon .A1-_ , m i1$1U hrı.va k,,,.anrken $içülc deliği göstererek: gelmenizi rica ediyor. 
·~> h ıd· · t · ·~ ..,..,. - Lutfen berri takiP ~n, Jfertıg oş ge ınız. • ••u - 745'' l!m;ma girirordu. (Sir kepdileri yataklarınfilıdlf dedı. (Fon Şpis) ş~ırdı: 

Kartırn.ti.i.ri.st Orhan Uralm - T~r ederim size ne Vilyq.nı) limana ltar<mfıkta giril. (Ma*'-"~hı Dokd:or) şaşkın - Har Gott! diye haykırdı, 
l.bası, mülga. Diva.ııı Hümayun kadar minnettarım! nıesini bildirmi§tJ. Llı= elemek kızın bu derece hasta! 

kalemı hiilefasmdan
1 
vcM.~ds~_aı;ı. (Fon Fertiğ) neferlerı; seslen,. Tahtelbahir suyım satıuniJa ~a~~-;oh!insııuz galiba! - Kurtaracağımız şüpheli! 

bq~ fklediye B3.hQe.er ~ urı - dl: yavaş yava,ş ilerler}\en (Sir ViL. · &.ş generalil'l de yüzlerinde 
rf;tt memu_rlarmdan; lsmaı! Ra. """' Haydi eliniıi ~abuk tutu.. Yam) hey~candan titriyordu. Sesiniz ne kadar deği.şrnı3• bir tel§.ş rüzgarı esti. önde (Sir 
ıt' Ural dun kalb s_ektesmden , nuz, aen bayanlara. k~a.rını Dört yanda Alınan zırhlı ve tah- (Sir Vilyam) öksü~rek ceYap Vilyam) arka.smda. (Fon Şpis) 
cenabı hf!,kkın rahmetıne kavu~~ göster telbahirleri sıralanmıştı. Telsizle verdi: ve daha geride diğer genera.Uer 
tnuBtur. •. . . haber aJ4ı.kl~rma göre kendile. - Biraz aonre. her şeyi anla!' .ldt~ük deliğe atıldılar aşağıya 
~rı~i. bu~ün kaldırılf! calt, Kendısı der?al . rı~Jad!• . binuı ni ~ir motör karşılayncaktı. ~- smız hepinıiz böyleyiz!. • indiler. Fakat a.kibetleritütı ne 

een~ıe na.m;µJ öğleYi11 Fatih sonra ?ertre;ı ı~.erı gırmıştı, tah.. ~in Iqşluğu lçmde l!ınana git.. Ve derpal JPlsilk deliğe l\trl<U oIQ.uğu nıaltlmdur. Tahtelb~ 
<'a.rr!iilld kılmdılmm sonra Mer· telbahır yerınden kwtrdadı hare- tik~ yakl~J.l'Orll}Fdt, t:~Jt~yet aşağıya indi, casus kadm.arka. fİ1l kamaralann®n birine dold~ 
ke~ efendiye defnedilecektir. ket etmi,,"}ti. Yirmi ·dakika sonra beyaz bir şey görUndü, kendileri- sın<Jan geliyord~ T&htelbiı.liliin rulmu~ar ve aynı demir şailanı 
Merhuma Cenabı Hakkın rah. ·~.J .. 745" engin de.niıe açılzmştı. ni karşıJamrya gelen kUçU.k tamamen içine girince sordu: kapı Onları Alma.nyadan ayırdı. 
nietlni diler. w keder.li arkada.şı. Düı;ıen (Ze~e) istikametini ln,?törılü. Onlerine dü.şt:U. (Sir - Nerede sevgili (Hilda) ? ~nJ:drlan ems~lsi:mi ••• 
mı~ bif ~lı~ 4ılcr~ \'el'U'lk.QQ, W~ tdi1it ~ :VilYW), &Uvertey,e ~ ~ (&ir. :Vilyan)) qr kapı açtı: (~ \lGf') 

1%.80 Program, ve ıncmlckct u.:ı. 
ayan. J:!.33 tnlizik. 12. ~15 AjlM ı:.a... 
berlcrl. 18.00 ml\7.il~ 12.Stl-H.00 n 1 
ztk; Kanşrlt program (P!.1 

18.00 Program, ve meml!\kel ı • 
ay;ırL 18.03 mUzil<. lS.:50 oıUz.k: Fıı,. 
s:I heyeti. 10.M memleket wat yal'ı 

~ ajanıı baberlerl. 19.MS Serbi'&t l 
dakUla. 19.55 mllz11r. 20.15 Rııdy<ı rt 
zetesi, 20.45 mUnk: Bi:- bal !t tilrkll 
öğreniyoruz: Ha.ftaıun tUrltllsll · 
23.00 Yannkl prqp-a.m Y() k~r 
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-dır ... 
Bİil'3ll da:1ta doğuda Sidi P..e-

25 Mlge&inöe. tcnıiz!eme - işle. 
J ri)ie mrş;u1 cenup Afrikalı .kuv
~ btro:>k İ3._~ maddeleriyle iki 

Anm!n/;:t aian..."tllııt nrdi{ii 1iiiber dilşman ı>etrol deposu ele geçir. ~t 
ı.re <J, İ'/'P. dilnva 'V~ne b<rkr{I • cuişler. petrol kaldtrmışlar veya.- uzve5 

J f
• hut tahriı> e~ler ve diişmamn 1 • ·• d : aponya 62 o~iliyle ıki tayyare in· Japon ımparatoruna gon e -

yaktmfftnrdrr. • • ı·ilen mektupta ne di;-.ordu" 

Amer.ıka ve .• Hu.dut bölgesinde, huduttan \n~lngton. 8 (A.A.) - n.uzvclt, 
uzak münferit dü:ın..111 devam et. Japon imparııtoruna gönd~rd1ğl :ne!c.. • • ıt mektedir. tubun m"tnint nc:ilretmlştir. Epey u. 

ıngh ereye . 4 Her smrfa mensup kuvvetler. zun olan bu vcsllt:ı.da cıunnurre.t.sı, 

1 
A den mürekkep seyyar miifrezc- bir mlldd ttcnbcri birleşik A.rrerlke-

ı arp ilan etti }erimiz tarafından yapılan şid. da inld '.l! eden \'UZ yclt tClkil• et • 
detli taanız hareketlerine l>ütiın m"'tle ve bllhass:ı. Hınd:~tniyi bnhls 

Libya ve 1ark -cepheırinde bölgede dcYnm edilmektedir. mevzuu cylemel>tedir. d 
1 

lıo.rckat devam ediyor_ y "" Buniarın netice::i olarak münfc- cunıhurrcisi d!yor ıt1: , ,.. 
na11 ç-eteleri la.aliyette-Lit. rit birknc man~adan baı;ıka Tob_ "Böyle bir vazıyet d<.vam oocmez. 

Rus ar 
üç noktada 

taarruza 
geçtiler 

Almanlar Mos "Ov~ 1 

cenub nda yenldeım 
arazı kaza dılar ruk hududu arasında pek az dil~. ı.·nıpın nd:ılarmda!d, Fei.cmenk Hin • 

vinol l1a.§İngtcna vardı. man kalmıştır. Bundan başka, dıstanındaltl, M.alezyndnkl ,e Tay. Londra, (A.A.) - B.B.O.: 
Jap.-:>nya, Amerika ve lngilte birkaç Alınanın esir edildiği; l::ında.~1 nhnU ne d~vnmll surette ne Moskovo. ctrafmd::ı. Almanlar bir ne 

reye harp ilan ,etmiştir Düll Kapuzzo yolu ilzerindc <liiı:mana gayri muayyen bir mUclJet için bir d. l!co elde etmek için son gııyrctıcrtni 
Totyodan Vaşingtona giden bir faaan ve nakil vasıtası ilibariyle nnmit fıçısı Uzeri:ıde otura.mnzınr. sarredlyorlc.rsn dn Rus tebliğine göre 
mesa · '..ı ,_.lapoı;, imparatorluğu bir <:<>k zayiat verdirildiği 'bildi- Mesaj, roylo bitiyor: , Almanıarm taımuzlnrr, ı:cndilcrl.nc r. 
umu.."l'l.1 .ıia.Targfilu Japonyanm rilmiştir. 8'.ı hn!dkl buhran iı;lndc bizzat b:ı - C"ır zııyJat verdlrilerelt pllBkUrtWmUJ-
<iWl ~baht.an itibaren batı Pasi. ' Tobn.tk doğusıında sahil yolu nım de yaptığım gibi karnnııı. tulut _ tllr. Ru.slnr, IOln ve Moj!l.lsk kesimi: -
fL°4.W Amerika ve İngiltere ile ~zerinde temizleme hareketleri \arı dağıtma ço.rcıerinl duşüneccsım de muknbil tnarruzlard::ı. buluruı.ro.ıc 
lıarp lıaJinde oldu,..~u ibildir. neticesinde 27 İtalyan askcl'i Um!dile şu nnda m:ıj"~tclcrinc mUnı.. önemli bazı yerler o.lmı,şlarsn da. va. 
mişlir. • ' teslim olmuı:;lardrr Biraz daha t d' E ini ı ı ı l' · i zlyctto cs~stı b!r de';<işlkllk yoktur. 

Japonlar derıhaJ. Ha vay adala.- batıda. Sidi • Rc,.,ek .' Elnc1Pm 'bol. cnn e ıyoruın. · m m ' ıcr ;um z ... b 

rm ... \ t! Manilaya taarruz etmiş- ge;inde, dü.,,ı:mınn dcv:ımlı surette yalnız kendi bUyük mcmlckotlerimlz Almanlar cenupta Tuta kcsımindl' 
1 a llsinln menfantı nn.nın:ı de~U, cı... Moskovayı ku,~tmnk için y:ınd:ın hf-
erdtr. hrrpalanrnaktndır. cumlarda buJunm·••tadır. Ruslar bu 1 H d ~-' S k h • d var toproklard:ı. ya§ı.Ji nn beşeriye Un '"' 

·naya~ a a •~n Harbura - ar ·cep esın e ınenranti namına ananevi dostluğu _ l:esimcle ı1cat cylenıi§terdlr. Almnn'nr 
Japu:. tayy:ı..rc!eri ağır bir akın C! .. rk oenhcsinde harek~t SOZu-

d 1 .,.,.. ,., · · muzu ihya. etmek ve dlitıyn üzerinde Tul:ı.. Moskovn yolu üzerinde bulımt -1 
yapm· ar ır. nsanca fazla te_ c; .. rar;,.,,en devam ediyor. Al. 
l ·ı · J "'"' ,.,~. bundan de.hn. fazla olUm ve ba.rııbl yorlar at oımu. , 1 n ~n tayya~i m.an tebliği Doneç mmtakasmda · 
d t · vUcud:ı gelmesine mnnl olmnlt vıı.zl • \'fsl, 8 (A,A.) - Otıdcn: 

u., .. nn.ı;ı ur mevzii taarruzlar yaprldiğmı, ce. 
1 F • ..:ıd de .. _;,, · bet fe.sUe mükellef bı.:!unuyoruz. Alman' ıı.r, Moskovanm cenup ltcsi. 

ı..a<.ı.'ll - ı l4lU ısa nnn oe~""esinde Rus taarruzları_ ~:::,.. ki · · -.. µu mlnde arazi ka.zamnışlar, Ruslar ise 
oımuş, ~ şı öunüştür. Bir nın ptiskürtüldü;;.ı~nü, Leninwad 

Par·ste yeni 
ik~ s a 

saaa ~7 
yer"er ~"'~j~iiiıG11s:ıoı111att 

Paris, 8 ( A.A.J - Cumartesi 
ve paz:ır günleri Pariste Alman 
oı duru mensupları nleyhindP iki 
yeni suikast daha yE.pılmıştır. 
ıBu suikastlar neti"esindc Pu.rıc; 
askeri kumandanlığı n.c5ağıdaki 
€lllri vermi:-ıtir: 

8 İlkt;anun tarihincl('n itibaren 
b1~tiin lokantalar. her n~vi is;:ki 
sa.tan dı.ikkanlnr, bütün r,ece 
müesseseleri~ btitün sinemalar ve 
bütiin tiyatrolar sa.at 17 de 1-n .. 
panacaktır. 

Saint departmanı halkının 
saat 18 ile 5 nrası sokaktn dolaş.. 
ması rasaklır. Yalnız hususi 
müsru:.deyi hamil buiuoan kimse
ler 'bu yaso.ğa. dahil değildir. 
S'!.at 18 i!~ 5 arası evlerin pence. 
relc:-! kn palı bul unaca.ktrr. Met. 
ro ve diğer nakil vasıtaları uzak 
sc.lcı lero f!İ<lcn trenler hariç 
olmak üzere aynı c;:ıntler zarfın. 
da işlemiyeccldir. Bu tedbirlere 
·mulın.lefct cdcn!e:r, §iddetle cc.za
lnnuıı ılacaklardır. o----b ' i A~ "'"'"'-' ijd-#:' ı:;u apoımııyaya C1il&ıı.fp Kallnln, Klln ve Mojals:c ltesinılcr!n. arp genus 'U(;; ~ .... ın 'm w.na müdafilerinin "ıKifl hareketleri· .u i.11.~ 

k ·ı · · t tutmuşt "' ~ de mukabil taarruza. gcçmıgtcrdlr. ik 
.meli l crını opa ur. nin akim kaldri:'lnı bildirmekte.. ff Atn:ı e""'"'-~ ~rı.n.vfefier '- ~mer Japon Tayyareleri Honolulu di du. il'liiiiH U\ıiii Don havzasmda :muhnrcoeıer To. 

üsler 
üze.."ine hücum etır..şlerdir. Ho. ~ovyet tebliği ilavesinde ic:P, V%i.ngt-0n, 8 (A.A.) - Tokyo hU gıuırogun garblne Jntlknl etmı,,ur. b@mb& t1i 
noiulu açıklarında. uir njz mu. 12 gün devam eden muhare!beler knmetl, Ja.ponyanın, 8 ilkktınun pa - (Ilns tıırafı 1 incltle) 

Lihgada 
i i erde 
şiddetli 

mu!ıarebe er 
oluyor 

Gcncl'al Rommel bütün 
tanklarını ileri sürdü 

:;.<Juı.ln:ı., 8 (A.A.) - B.B.O. 
K hlre, s zcUsUne g!Sre Libyada el.. 

~evm lııl yerde bDyUk muharebeler 
\'UkJ bu1maktadır: ElAdcın, SJdi Re. 
zck v BırelgoblnJn teı1kU <>ttlği mil -
scl~c"te c reylln etmekte ola.n muıııı. • 
rebe, bUtUn gece devam etmiş ve iki 
ta..""llfın me.l{!.nelı ku\-ı.·etıerı l§Urak ey. 
lemekte bulunmll§tur. 

İkinci muharebe, GobL!lfn §lmallnde 
cereyan etmekte olup, iki tara!ı zırh
lı kuvvetleri çarpı.şınnlctndır. Alman 
gener:ı.ıı Rommel, katı bir darbe indi. 
rebllmck içın bUtün tanklarını kullan 
maktadır. 

.ba.rebesi başlamıştır_ ~nsmda cenup cephesinde 102 znrtcsi günU oııt 6 dan iUbnren bir. slngapur JWNOLULUD.4. ACm IIASAU \'AH 
Birleşik dwl~tler ,.,.dusuna ait Alman tayyaresinin dü~rüldil. ıc~nt Amerika vo Btıyuıt Br!tanya ne bom.'balandı Vc.;ı'~ıgt:m, s (A.A.) -110.vnı vaııst Ankl\fndan verilen bir he.bere göre 

kereste yüklü 'r gt:minin San • i;i; 147 hücum a.rabnsı 86 top, harp halinde olduğunu ilAn etmifilir. Po•n~ıtst r, Ruzvelt ile telefonla gc - lstanbulda yeni Jhda.s edilen bölge t • 
Fransil'L. ··~nu ı ·~oo mil batı da i. :J dan.fazla piyade mı,kl.,.~ J..on<mı, 8 (.A.A.) - \'işi radyosu: (B:ı~ tarafı ı lııcfde) rll7"'rek, Honolulunun tam {lzcr!no Ja.. ll.,7C mUdOrlUlfüne iaşe umum mUdtlrll 
to.rp ..• ~n.d. ığ_i Beva.,. ~t'a.•...ı-n . ,. "'U_ ... _:ı....;:p ~dildi.,,.,w·n i. 8000 I 
bildırau. •• stır. ,,...... 'ı ' ·• ~~ "'askerl;tln öldi.i_ ngfltere, Japonyaya bııı11 iltm et • Diğer taraftan, Singapurda pon tayyarclerinden mUrekt{ep füinci S:ıft, nauf S'.lrp .. r m aşı olan 500 Jıre 

R · P. •t ...ı...... mlştir. ilk hava tehlikesi hali, pazru1:csi bir dn.l~:ınm geldiğini h:!ber vermiıı • , ile> tnyin oluI"acnktır. 
cı!! .uzvcı ' Bıu~ı:A .A.meri. t ld 'i 11,Jirilrnektcdir. \'l ~ 8 (A.A.) - Kano.da bu sabah 11..ahI d'"rd" n ae""d 'b lir. l'o.nd<'kster, sclıirde ağır hasarınr 

k.a mı.dafa-"t ll is.A , f ecen ve Ya• an çetelerinin J ..,__ 11" t-•nt sıı:u , o u o ., .. ~ en e[iı ~ 
mahiyeti İt.:a. edilmiy~n t.ıJima. raaı' • et" apo:ıyayıı. .u....p _.n C .._ ır. gayr 1. ge<_\:~C kadar devam et. \U'Cr,lns:ıncn tcl~nt oldU0"UnU söylemiş. 1 ovyev tebl•ıg""' •1 tm tatbiki için kara ve deniz mu. r · ıy ' _ .. ) ;;:: "\" t Yi~i, 8 (A.A.) - Ys!,!lngtondan aır. mi§tir. . ~ 
harcbc kırn-eUerin~ emir ver- fo o\:ı., .' (A.11.. - ..,o.~ e an habere g!Sre bu sab:ı.h kon,,vreyo Japon tayyarclen, şehrin Ü3· Honolıtlu, 8 ( A.A.) - Hono. rıost,O\.l, 8 (A. \,) 

trbl'~I: 

Sovyct gece 
mif;tir. tebl!:;ıne ektir: . .. j J:ıponyaya karşı harp. nn_n cdnmesı tünde uçmuııla.r ve bomb31ar at_ lulu şehri bölı:rcsinde, müteaddit 

J fnrb.iyc nrzıreti, :ı..;it:iln askeri Yunan. çeteleri Konıça.1je~· bol- hakınd:ı bir ttıkrir verilm~Ur. m.I§lardır. Aynı zamanda, tay. yaraınlnr çıl::ımşsa. da hep~i d..r· 
memur ve mü. ahdcm~~.ıı sefer- gcsinoekı .ttaır:;n kuvvetlcrıne ta- Ne~orıc, s (A.ı\.) - 'i~l rrui)">su yare ka~rkoyma. topçusu da ha· hal söndüriilmüştür. 
ber edilmeleri emrini vrm4;tir &.rı'\IZ etmiııl~.~ı.r. Müsademe esnn· Felemenk, Hlndistnnmm Japon im. :rekete geçmiştir. Vali, derhal Wıliye edilmek ü. 

Tevrork böl_gasindeki ikiJÜ:: emda iki ttaıynn subayı: ve on ~ paratorlııf!o't• ııo har.be tut~ tuğu Bos Küçük çapta iki bomba, ~- zere, f~\·lmladc müdafaa tedbir. 
kolordu l;nrnl"'C':. lu bUti!n :.zı:_1 i ahleer olu~l!')tllr. Çetele~, 1ki ton radyos-undan haber verilmektedir. rin merkezine düsmüş, az hasar !eri alı:ıdığmı ilan etmiştir. Şe. 
kaldnmış ,_. lı<~psine krtalanna ot.oma.tik tufek ve bir ngır mıtrııl- Vnşingt-On, 8 (A.A.) - Aya:>.., yapmıştır. hlrdc. ölenler nıasmda. iki Jnpon 
iltihak emrini vermiştir. vöz almL~r; Kerrera Umanın- fuın ConnaUy, Ru...-veltin, bugÜn Singapur adasının muhtelif I var<lrr. 

Reis Ruzvclt, b:ıhriye \•e luu·_ da çeteler ~çük bir tta.ıynn geı:_ıl. 12,30 da, l1rr tld meclisin n~e- noktalarına daha baska bomba. GllA'N ADASI BO.MBALANDJ 
b:.rc nazırı '(' Birleşk Ame ·• ~~ni. zoptc~~ler, mllr~ttc>b'.ltı ol· oe~leıi m.U§tcrek celı!edc söz nla.ca iar düşmüş ve patlnnu§tır. f Novyork, 8 ( A,A.) _ Pana-
kıı gcnE.İ Jc.... a;,ı başkanı gl mi dJra :onra. ge~~; batırmış - ğmı ha.her vermiştir. mC'rikan Mirvnys'm Guan ada. 
:\I.aı shal ile ~ö.ri' nü;..tür. H 3iıl rdır. Flm'ııın sehrı c.v~dn. ç:- Cümh•.ırrcislnin kongreye dahil Japonlar Sİ tı ama smdaki hava :iissU bom'balanmış. 
::.J.tibi Earl:r, lluzvc.'lt'in ... rnva~ t~ı;:e 1t~. > n :ıskrrlen, t.1~ m~\irlC'ri, Bir.le~fü Amerikruım i dil tır. 
ve Manili:.ya .... ;ıı şı ya.pıl:ı.n taar. biıy~ı ~c:rıclcr _o.mu., .ı.t<ı.1 Jnpouya.yn. harp ilanı metnini mü.. g r er Neuyorlc, 8 (A.A.) - Natio. 
ruz'c .. rn ait VCS"i':i bfı····:<: bir ·~·~ wy.ıatn. ııın-a.mı>:trr. zo,kere.Ye b:ışla.mL5lnrdrr. (Ba~ tarafı 1 incide} nal Uroadcasting C.Orporation. 
sür':ıf}"' toplad•Mnı ve t hmlni· Rusv a karulcrn Pdonya va~ıngtı0n, 8 (A.ı\.) - Ruzvelt, .. 1 rdir , •• :.r mt~--d • un .:l:ı.nilladan aldığı bir haber .,.,._ • • 1 .~ · :.nnnrş a • c "'ı UO)<.ı eme o -
ne g · r~ bunları JJek Y• • ında Orduaı hnrbıye ve 2xıhıir-0 nnzrrlıkla.n f. 1 t llk lara:k saat b'rd T de <leniliyor .ki: 
k · d ~· · mi 1 ·ı gö U Uikt nra k muş ur. 0 1 e a~. M ·ıı h bombal on:;rc-:,·~. f:l::- ~re~~- me:ıaJa • S:lalin ile yaptığı rnüHik& ı, '·- 1 r crı c r ~ ., ~ 80., . • :·; 1 Innd bududu ynkmmda Mo.lakn y. ı anı a ce n anmamış. 
g~G .. .,A .ı.ını uil.dım113lır. kında. a.gzetccileric lconw~an gt /c'c hita.ben lıu .. usı meı;:ı.J m ~ ı:ız nm!l.dasmm şimal sahilinde, Kata tıı· lfor tarafta siikunet vardır 
L.b:; ... c~pl:~sınde ı neral Skoraki, Ruwada.ki Polon. 1 < ıı·r;ıt~:ı ~'.:l~ı'.itır. • , , • , ! ibahuya asker çıkarrlmrl'!tır. Çıluırr· ' • SOKA'l{TAT(/ TIALlf..A . 

L b~a iı:L1'.>in~ gtlinPc <ht;ı f ya. ordusunun ev\clce tasarlnn_ ',ı:: ;.g!~~N Dt ~J\( 1 lruı bu as:terler pilskürtülmUştür. ! HURSUN l'AGDIRILDl 
f:...... :~ LuvH leri ... ~fı..' <lığı ribi, yalnız iki tümcndl'll T • • .. ~:-ım Bunun ilzerine 21 kilometre daJın. Jlono' lltt, 8 (A.A.) - Japon 
1-ını" t •. :.ııcfo df''liyor ı...:: il ibaret oimıyacağmı, bunun bir- .. Ne;;ulo~k, ~ <A:A~ - ~~ııo1nlar.: 1 ccnubta Sal~ ildncl defa. olı:m': ı tayynrC'l~ri, Hono!ulunun Rimal 
~on .... ı saat ?.arfında Tobru. J\aç misli büyük bir kuvvet tcş. cıun1 •• n . ~v~oı san c . ~.fo ı n9ker çrknrılmLst.rr. 1;, tı ... ma 3v kilometre kadar me .. 

l!u1ı. ~J.n <: nu' ... unch. Eladem ve ı kil cdcoeğini söylcmi~tir. Bu <>l'. de ·~eııaılerını ~a.bul .~tJnesinı 15 ,- ı Tokyo, s (A.A.) _Japon rnd. "".fl'dc bu'unan 3000 nüfuslu Va. 

G:ı:-p ceph,,slnln btreoı{ k sımlerln. 
<!", blr!lk'crimlz, dU§manırı f!ddetl! 
hliCtımlnrını pU kUrtmll§lt'r, mukabil. 
taarruzlnrUe, dUgmnna, telefat ve ~ 
yJat verd'rmı~ıer, ilen hıı.reketle?' kay 
d Lml§lerd r 

6 flltld'uıun gilnU, 31 Alman tayya 
resi tılhrlp. <'d lmlF:tlr Ht-r 7 tıyynre 
kayb .. ttlk. 

7 1lltklnunda, Mosko' a yakmmd \ 
5 Almruı tayyaresi dU!!Uruımu,tur. 

(~:.&n ~ !!lt'J'l~ 

!Jqlık aııı.lhJd tarlh ~rçır·~ ııa. 
poaııybı birlik~ gitnd~ril~.MI ı 

E\'T.J.~N i\I(!. n:ıu.tı:'l.ımt. ·~ AHA 
t\L\, lŞ \ LHME, t\J,1:\l. :::. \TI!l 
gf!:ıl tlcnrf ıııatıhctl hıılz olnu~uo lıU. 
çılk 11!111.l:ır p:unsız; ncşrolun:ır. 

Evlenme tel~lillcri: 
Bir • ,_.ı . GJ~l.i nı ı.1daki lböl. 1 du. ~elecek 1!ene tnnrrur..ım!a 1 LC:'llı~leı.·, fakat ... o da .. ..iıkn. geç g€ • yosu haber vcıi,·or: 1 hi 11 'n scka.klarmı kurı:ıun yai{ .. 

m l,.._,,,, ~ ı r-•11r u tutm ı ...:ı 111 1 * Yaş 17, boy ı,Gi, lcilo 56. Esmer edC' rn<'mn,ıiyetli faaliyet olmuc::. 1 Sovyct ordu.siyle ber.tber (!nr- ır; uU!r. .., • Japon !krtnları, Taylandn girmi.. ·• '1l uş an.ıır. t ge eıı 
tur. ' prşa.caktır. ~u~, ~a~nlnn, .. O dakika kadar lerdir. l!<ıb:?l'lt.r. 10 Jdc::'nin belki de da· ınUt.cna ip vücutlu her spord:ın anlı. 

Bu barekct esnasında. Bit· . 1 Uıoinol Vaşingtona vardı be1deurııı tir. . . sın~poı\ s U\.A.) - Je.ponla:· hı:ı. f1~1a kiınsfi1!n yaralan<lığını yan, cazı, rom:ını, slnemoyı eeven. 
<·l ~ G .. '!:ı!n:n takriben altı bu<'ı·1· ~\: } t Rusyn.nın Birl•:.>fl;k A. . Mu~ahhnslar, H~l~n nezdıne gir Sabakta hnı.yn c;:ıktiktnn so:ır3 , biidilm~l~t.cdir. sos)' .. ~e h'ayatımn bUtUn incellklertne 
lülo::nctrc doğusunda iki tank \ ,.,.. , ,... nezdinde'-i :yeni tüyük diklerı. vakrt, ke'llrlısmc 26 sonl!:;:. Koob:ıhru ta.yynre meyd:ı.nmn doı,. ı' O.ıhu nda~Jl'lll bazı noktalnrı vak4 sade \"e spor g yinen gtlzelce bir 

v iiz. kadnr otomöbildcn fi>aret ' .e!. i~i .. L!tYinof, c{in . huc;uri bir ı' ~L~l ta~i~li Hul ı;~~ınn, Japon hü- 1 ru ilerlemektedirler. İngiliz ktta - ve roıı.rl IIarbour müstahkem bayan, 
1

•
67 

den a.şaKı olnııynn 20~ 
b'r tlurun:ın kolu. oenun Afrikalı ' tayyareyle Va ingtona va•:mış_ I ~m<ı~n vcrdıgı cevabı te\'di et- lan, karada. ve lınvnkmia Jo.pon • el ..... :. il.,,sü hücuma uğT?ffiJ!;tır. yanınn aras,nda t:ıl:sllll blr bayin ev .. 
ku"' eUerın taarruzuna uğramıı:1 tır · rru.~lerwr. 'ı hır!., ar L"Jllnktadırlnr ı I t v '"'1, 15 dakika kadar siir. lenmek istcmcl\truır (üç yıldız) rem 
tnnk ardan biri kullamlamaz ha. -·- • Hul, Jo.pon beyannamesini dik • • ç P " • _ dukten sonra mahalli sn:ıtlc zıne murnc33L - 86 
le gct·r:ı -aıstir. Dü~man mıkliye. Mot6rU1 v;s talar~ ~-~t~c ok~us. sonra, Nomuro. ile 1 • • . edil oMo ~ • 9,::!J te bitmiştir. Bu lıticuma en $ Yn11 2 • b:ıy 1,70, kılo 69, g~ 
leri dagrt.ılmı.;ln.r ve ricatc :ı:ne~ ı :.ı.itün gör .nclednde, ne onun, ı üslerıne teeavilz . dıgı hıı.ou-1 a:; 50 i ayyare if,tirn.k etmiatir. omuzlu, sıhb:ıtlı ve § n klms~ oımı. 
bur c.Oılmiruerdir Bu son haher: b8DzlD Marne~erl 

1

1 ne de kenillsinin bir tek yalan kf. Juyulıı.r duyulmaz, bınleıcc ı"ev - , .. ::ı .. t :"l, s (ı\ •• !\.) - Hono1uıt·. yan tıcarctıc m şı;uı, bir nllcyi ge • 
ler K-> ıire}:C geldiği vakit bu u. d #Jf" t' il' li~e telaffuz etmediklerini söyle • 

1 ~orklu dünkil psz:ır gU.nu Taymis ı.::ı ı tlldlr1liyor: tlndircbilccelc k:ız:ıneı olan b.r bay, 
mwru böl!". içinde ayn ayrı iki ea : r.r ıı.yor mıştir. Skuarta giderekwn~y~ yapmL5 - İlk "'C!Cll Jnpo:ı t<ıyyarelerinde tor 17.'ı3 ya~larınd:ı orta bı>ylu, ev ~le • 
hareket da.lıa ya.p:lmakta bulu. Tal<sl, otobUs, kamyon, ve hu_usı j .J8:pon. cevabı hakkında Hul de- la.rdir. ~Ja.bhlıgm :~ıyn~ b!1"'ı. ıı" r b;.ılunuyordu . Bu t:ıyyareler. Po.. rinden anlıyan, temız bir aileye men. 
nuyordu. arabalara vorllezı bcnzln karr.clcri ltnl ırustir kı: , ran i.lstUnc buhrnil ~nUisu çc.t - n ı 1· rburg ttcar t gcmııcrlnc ve sup. sıhhatli, \•Jeudunun kusuru ol.. 

Br.ı hal'('l etlerin birimle, dü;ı_ l dmlmııs, yerine fişler ilrn.me c'ilmı~ j "- Bütün resmi ha.yo.t:ımcla, mekten ise feliLlı:e.~ bir an en:eı ,,.,., ,ıu•·ı nr•f;'1ndalti gemilere çok bü. mıynn (dul da cıab!Ur) bir bayanla 
man piyn.de-.i Bir - el • C'.obi tjİ. Lir. 1 menfur ynlanhrl:ı. tundn.n daha l lıa.ber almnnın .mureccab oldutu yUlt h'l•nr vcrml~lcrı.1.ir. Blrçolt tnyyıı.. evlenmek Lııtcmektcdlr. (Ş R. P.A) 
malind~ ln~=rz ve Hindii krtaln. Bunun ır.ın cllerind" kome bulun • fazla. dolu vo hakikati lbu derece yolunda idi. "Nılıayet harbe glr • rc!er d ı,urnımu,tur. Tnyyare karşı • remzine müracaat. - Si. 
ra ta"'lI'l.'Z ctniş \"C kun·cUeri. duranıor b~~dcn ıub~ren alalca.Jr.r- ı mu~zmm ölçude talırjr eden b:!" I dik" ve "~e llk ba~~~ biz o'. Jcoym .. to:xııır..ınun a~i. çok lruvvet. iş ve i§çi arayanlar: 
miz t:ı .~k tn ı ruza gc('.miet;i, l:ırn nıllraennt cd"relt ">u ı-: .. r:ı lcrl 1 vesika. aslıl görmedim. Öyle kl. ınadtk .. g bı mütt.ılealar Lsttıliyorclu. ı' l!dlr. · T yyareıerin cenuptan gClldlltlc • 2d yn~ınua ııskerUkte nltlkası oı... 
Sn.v~ ı l~' l. !;:ın;ı::ı da d.e':am c. ~lerle öeğiştim1elld1rt r. 'l'nl•sllcrle b~ küre .~zerinde. heıhnn~i ~ir h? ı Jnpon ko!l.!:O~~~esi memurlnrı r. z...nr.cd,llyor. Bunlıır, Polnt - Din- mıyan b!r gene: nlle:ılle blrllk~c apıır· 
dıl~~· P. ı.ı .•uıt~d" her:"' t~nf :•::ımyonlara !i~lcrl, ~o!örlcr cem!yeti kuım. ~ .v ır:m~~an bunların l. ıUleb·. bavullura vesailt w ldurmn.ktn.dı: • no:ıt fü:cr1n1e !Uo lc~kllleri halinde tıınan kapıcıııg-ı nra.ınal<tadır. Ço • 
z:ırnıl kuYvetlen arı:. ıncıa G ılk- tarafından verlleccı:tiı.Ce:uı•·et bugtın lecegUJJ, bu~une ıkndax katıyen ta. la.r. BJ.r ~ lkağrt kokusu tırşlV· ~orUlmUşlcr, ytıltsck inflltıklı '\'e y::ır.- cultlnrı yoktur. {T.S.) remzine mUra-
kimu71 C:I~ va!;t.inc dO~ü cıi~cr ö4lcdcn sonra mCr:ıc3ıı.tla!/ lmbui i. ::ıavvu~ etırm..miştim," ı le]rdcn. bir kıs:ı1mm ~rttad an !rold·. gın çıkarıcı bombalar atml§lnrdır. c:ınt. 
yeni r.ir muhare .r.-yc giIİ~il: lİ ... i. 1 r.~n hazırııı·tnnm lkmnl ctmiııt1r Hu. Va.~ıngton, 8 (A.A,) - Rordel rı m:ıkta otdugunu goa eriyor. • L~enln son sınıfınd:ı, yazım ga.. 

Bu ~unarcı~.nin !':·y~ i ii. .rı. 'tın_ j ;usi ara~:ır:. scra:·et otomob.!Uer.: Hul, k.endisi ta.rafmdgn ~~~:l)·r.- 1 AMERİKA lı~;;,;mm_ HARP ER a~~t ta.cirieri zel \'e hrsabı kuvvetli bir bay resmt 
da henüz raporıaı ~ .... :ı.eın. ~c de o·n ıuırn,,lerı incıc ml.MUı·'!"'tllncc dt' Ja 'e:rıle-n muhtırayı ve dun ogl~ .. , 1LAN CEK ı;cya h: Jsi bir mUessesedo oğleden 
zırh!? kun·c~'t:rimlz.i:ı baz: mu. ' r.~ ,1 ; ~ kt" · • • ıTen so.ıı.ra Am<?rikn htfüfunetinc \'aşingt.on, S ~A..A.) - Dilnhll mıı~ tnmfı ı ıncftl::) 
vnff:• l,;1\"C : "r ,.., 'i ettikleri lıUf'U· _, ilı~ ~Y-~ ~nzin ı o·nı .. ıj r.ı "lktl~ı 1 tc.vdi e·Jllcn Japon cevabını nel}ret. , hii.disPler.in A~~rbiikada bütUn hulı< ı hadle i "Lik:::c1tildi<!i Mn idhalılt ~~;.r~ ;.h~~~ ~:~:=t~~~ao.racaaı:n:ı.t. lcta • 
euncı..1 Emnr ! :::- ;; :!rdı:::- . b f • .

1 
:_d.. 7" nıı.':tir. taba.'lcalnrmı teıı: r ınilli klltle lr. ~ ,, " 

B
. ~t G ~. 1.. • c.n :.ı f:c erc;e t .uı ere ı;uu c , H 1 J _........ 1 . 1 d t lıı;ı.;n muhakkakt 1• ftuıliyetiııin ibir durgunluk gö. Aldırınız. 
ır - t..-ı • vı r~''ll'T) -·t ~.: ... .ııl, ı·nn ı 16 l t ı . ·ı Dl , •ı. npon muril.1!.Iı:ı.s ~tıle ıxı· ın e op ~· ır. 'l.C - r[ııci:ı,Zıi il:h·c edilmektedir. ~er • 

birnc.ı.C: t:ıııkir b"r ı'"l lan ı ltı , • ı;on ~7· ı rJ ''er ıcc ·• r. - : :;-ı:.r giinkü roriicırerind<>n b~ • grenin rnü::terc!{ CC"lsesinde Cüm - 1 ~ar hat'eri buıriinün icaplarımı. A~ağıd:ı remh:lerl ,lnzılı o!an °" 
dün n ~ 1 1 • • • r Yrııı a ıırm ihtiyaç nl ~ :.J"rlnl f.. u r 1 ,,,.,. · 1 d . t' •~' - 1 h• ...... · .. · m saJ'!lU olı:udul'F 1 .,~. lmyııcul.ırım•ıın ıııuıılıırın 1 .. ..ıcıı ' •• :vn 71' •~ •. \ ·•' ••~ •• l\düıu· . ı eec ... ....,ume emsır..u: .... eı .. ı, e ouzamnn ; :r.:-n i'hal;treılannhertürlii .. -
taarrub ctn" ' f:ı •·~ • t1i, ';" • .mı. -~ m ' r :.~1 lcshlt cJen c ır . .._ k 1 "- Japon clC'ls', lı~r:ümetinln ' mtıhl.clif temayUllcre mensup bli • rizi.kc "U'I !!ÖZC. nlıp her ne pa- mt•lttııpbrı ıı:cn h:ıncmlzdeu (p:ıznr • 
vaff.Jcrr.ct kll.7. 11anıt;•11 ı •r 1 ne. · ,""' ıer ~I"ll~· 'l 'si d • ı l u ron Jmrc.rıru bana. tevdi ctm~. tün koııo"'I'e nzasınnı .Tapon'U'!tyı tak. " tarı lı.ıri~·) lıl'r ı;l\n :ıhıı!ıtıın öf;l~ 

J • •• ı~ .. a ru r \"I~y • d'~ • t b ~ .,_ lrn:; n:ı olurs:ı. olsun külliyetli 
El • G?bi C. ! c:;' ••• := b t n. t • ~ 'ı • c. nez . . • "C rlen evvel, J::irle1}ik Amcr"}uıya kar h:Jı edeee:;i ve Jnpony:ıyn harp i· l'1İırt ı·o''l ı·dlı.,1:,t )'aprnak u"'.,ore kııdur ,.e ıı:ınt n den :.onrn aldır01a-

, hJ erde .. u ı.:-n""I ' I!" •· ••! do1a ııl'"~l " .... lara, vaşıar esnarıp i irn• l? !:u. \' ~ · · · .. · •

1 
Qı h ."ncc hir l•ücum ynpı'rnrştn· 1.im kararının ·~arla. verılec - i 1 k; :rıluı· ara\'acakl:lrI Y.'.! behe. 

)erimiz, m:ı.\·i .\)n ·ırnk n lnı::lkla .s:ıe rrl'otü::-lcr.n : nzın sıc:ı c r,iir.' '· HJJ.üınctim, Milletler ~"&snı:ıu.. ği kuvvctll bir lhtinıaı ol.ı.rak g, -1 .. ıt.- : buicıc:iklan temin olun_ (la I: mı fP t. 2 ) (Oç :rıtdrz) 
bulunan dü~a.n h.,n\~ .... irino 1·,. ' .. "~nrc:ı el l'.l t'-ıztn ınn:ı m 1rık 

1 

nüsevat. niza."n ve adLılet ~s_,.,,_. zükmektedir. Hnlk arnsmdn tere'· (Deni.) (Y. Akın) (Mine) (Sa!B) 
b r • ı ~ 1 ...,kl ı mn.ktn.d!=-. Ticaret Vekfüeti Cie 

a.rn.ız etmir!C'r ve :r.,. · .. &Clrlıl t.,. 1 ~ · :ıırı v ını. u '··: ,1 n:ı ~\1-tie ı · ı mı daiıno. tutmuş ve ,kt-ııdbile e • dit t yoktur. Kesif !bir faaliyı~t m v · •·".lı• ik" 'bt,! c...!~r~k i 'l• 'llat Starla- ( X. Em> < M.A. ıq ( Prnıbc z:ı.rf) 
isn"!x .. ler kaydcylemı· r<liı·. :ı., r.r::.sınJ:ı -· r r- ü • ;;er 1:-ütiın milletler nrr • !ıı·d mii cı.:.t olnıakln beraber, hiçbir tc.... (27 F. G.) (H.Z 27,5) (l~rn) 

1nTobr~un cenup d::ı~tı"HP 'ıı ı.. ~f~1• ,_ "'""'t::'.!cy~ ~~n\. ~ ;-c .. :! n 1 n"'sebeUeri bu lu•Je getinn"k ve bu dilt ve nednnıet aliuneti görillrn" • j :~ ~:~~~~a~e~0\:~~~~ Y~~~~~ {Maro 41) (HKH) (K.Ic.K.) 
!!iliz kuV\' tleri h!c:bi. n:lıl , :-_ "\ m cmd'l :rııl'' nc:ı • { ~ t. ~ aı. I :ı.ılde mııh~azn. etme';: fo!ıı devam mcktedir. Bazı .ltimseıer, Cümhuı - t bliği gec'!•.mL<rt:ir. (Gönuı 85) (Cebir 6) (1'. S.) 

met gbrmckmzin ETfüırl •ıın ıu • •· :u m~t rı:--: •. ., t'l~.. J ~ j !r, bir gayret f.ftrfouui .. tır. Şimdi, reicinin ya:kmdn Uç mihver de.'lc. , (Fıllba 21) (S. Aydemir 21) ın,aat) 
k>.:netrelerc~ ccnul:-ur.n ~iımi ... f<.·ı ,. :::::n nııkt ·rızır ı·-ır. •::.• :ıft-;; nı r. Y- h ılUrı di.ınya ööı 'iyor l:i, Jeponya tine karşı hn.rp dlıinmı ici.E'n1e"İ =============== (T.I{. Guten) (Kederli) (SiS Aydoğan)' 
"'r. Bu ınüfrczel~. 13 dii!_tman ı~t:ıtır. Dea\ğ.miz r.ıb bır r.ylllc lton "8ul ı • , .. ~ el giıti" ci> teren son muhtemel olduğunu tahmih cdi;or Kiralık ev aranıvor (A.N. 2'l) (4.A. Fen) (EplckU) 
ot.omo'biliyle iki r;:ı.iıra tooı. .~·i t ııfan ıı,.t,."'1 f'"' ~ :';'ı 1\!n mdllllr ,. j -~ UJ<>, iki ~iizlüliık ve yalan.. lar. Çilnkil memfo.'tettc pek C'c'· , C" r ıo.;ıu, suıtaıımct, ne;"UZıt, Fa. l Denizci) (Leman Y.) o(lş nrayn:ı) 
tahrip, Ue Alman ta~·y;ırı • .. :; 1 nrorıeriıı l>Jnzlnl ıırttırt:-ı • :.i.fi kil ( 1 ık c.-tmi ıtİ . .. kims('lcr bu taa.rnı?.un eadecc biı:- ) tlh SCI'lL!crlnJe 3, ' odnlı kir. !ık ev tE:ı;e) n~ ralı kalb) (Kızıl Enç I 

koyma topunu zaptct.mi~ler ve ' l>u eı::ııcmcmlştır. M:ıll"l'ilih tekli! AlUI .... ~JK \D \ 1N'Tl!J.A Japon tatıl'ruzundan ziynöe bir m.ih ''cya np!l.rtmııı.nı o!:lnl:ırm gazete _ ita.dm) (D ks "'ll.np ~ o~ul (Kııtı 6) 
25 Alman askeri esir alımşlar • 1 leLklk edilmektedir. Ncvyork_ 8 (A.A.). - Amerika ver taarruzu olduğu fikrindedirler.. mizdo Ahmet Cana mllrncaa.Uıı.n. (O.K.) (Pembe zarf) (24 Şerefli kız) 
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İLKKA!\TUN - 1941 n A 6 I!. R. - Ak~m poıU.a&.tı o 

azan: Mahmut Saim Alfundağ No:24 ıGalatasara ~ in iliz 
•a.hte elmaslardan Zekiye sultana Ja Mlmııjtı. Sim.. t 

t<, :::::::. ~::a:-:cu:::~~~:~ ... · ak 1 rn 1 n 1 4 aı 2 ~yen d i 
inıdi kı:ı.mçryr alrr Jçcrl gire- I"'""-

ile zavallı A.c;odçuğum kor 
btisbu tün s ndi. 
ar Boy beni görünce gh • 

!lşladı: 

::? :.!:.~~;.:;,_ Misal ir takım Anl~arada yaptığı 
hepsi=-~=~~~~~~~ 4 t d •• d •• •• o• J ...,l A ,. d ahu •. sen hakikı:ten hoca 

\n be Mahmut, dedi! Fal ile 

İ
ett.ın mor.i, herifin dü.kka • 
ir kutunun içinde tam 190 
hte taş çrktı. 

veıce!~:,:~~~y:i~e~~~:~~; !t1.q.Ç an or lllıCllSllllıiie inag up O U 
mori benim ellerime, şu aıd2.mI.ırrn 1 İnglliz profesro:ıcı takımı dün dör. I Jan ~ın~e yok. Gazanter.n g!Jzt ne!Cll.ı.:ı: ltıı!ryrc •. Ve dene 2-l lngi 

·a ? .. Vay ha.b:s var .. kendi. 
Yor? 
\'Vela ln.k1ı.r etti. Bana: Le-
r nıu mori! AJcyını fola.ka• 

un, çaidun sopayı, ç.aldun 
. K ırkınc: sopada: 
en!.m efendim, hepsi benim! 
ur ctUrd!nı. 
erin Zülfikar Bey!, Ben 

~~ para:;'l gefrd"an. 
~ıı.hanı.nıin de gağrnick, Bu 

sahte Bevoğlu taslan ol 
l t~..bit e!.tlrdL1<. Şimdi ne 

be Mahmut .ı\ğa •• Tevek 
ik Paşa seni S(>''>•Y<•r •• s~n 
den JŞ çıkarır b'r ad:ım.sm 

im.di, bu gece komiseri Zc• 
l~aM. yollıyacaksın. Kuyum 
d K~yarun dü.kkiın nrla 
sa.1, t.e ta§l::ı.r bulunduğunu 
~·e Sult_,.ııa da satuğmı b'· 
iğini s<i:ı,•letecck \"e çrplak 
İsteyeceks'n. Ta.:ilar bura 

. A.~ Kolaçyan bitta • 
a.rr da itiraf eder. lşte iki 
)1 da getirdim Zülfi.kı?,r bey 

aı-a da geldi mi:' Yaşa. l1c 
t.. ben adamI bü1bül g~bi 
• ;n_ İtiraf eder nedemek? 
.. halis .kızılcık mori val l • 

na: Ihlamur.. anis g·1bi ılı ln• 
kar .. Odun: H!llis meşe .• ne 
ne bükülllr •• 1ruı.a.n söyle 
~r mu?.. Hocıım. Vallahi 

mı?. Kime günah?. Aşod 
birçok c.ar:ıyl.arı haraca 

ti! Adeta oolım birer birer 
t!}ı:>rdu ! Saraylarla yaptığı 

il kaz.ıı.ndrklarlle dtlkklnlar, 
~tJ. Hiçbir fa.kire yardım 
. lfattiı. bir fa.kir sebeple 
rkumıc dultk.ı\nma Ç!ra.k bile 
~ Senelerce onu saraylsrn 

hnlde bana da verclıil. 
llra kıymetinde btr çift n~ 
·· ~ilnden ibaret kalm!ştı. 

i belki de mlljoncnli. Fakat 
ları: sefalet içindeydi. 

ı hesapsız altmla.rla dolu 
belde, evlenecek bi.r genç 
eın ue knrdes nin kız..tna: 

ra bir mtı.3.venetl esirgeyen 
aına k zrlcili ropası güna.lı 

zııJunetine mori!. • ı dUncıı ma.çrnı Anl•arado. 19 Mayıs sat.. ?!!" ortalayıJ'm ln;1JL.:: kaleci dör ıi•-eriıı gali~·:v_euıe sena erdi. 
Hasan, yıı.z zaptı. (~od Kok.:-. dmda §lnıd!ye kadar t.esaJU! ediluıl. :iı(.nin aral":n >n topu kurtarıyt>r. tıür.;uı D.CVRE 

yan Efendi zabtiye nezare-t'nc g,. yen bir aklabalık önünıfo Galata.sara}' Bir İr.:cilllz aknı.ını batnl'I sur~ttf tl:inci cte··:-eye Galatasaraylılar ay 
tirildi. Dü.kkünı arandı. l!)Q tane .a y:.ptı, du::-durnn Galntıır.:ı.ray &ieyh ne iıi m kailro ile çıktılar. Maç, çolı beye • 
sahte taş bulundu. Çanıuyi•ke-bi:r 1 Ha.va çok soğuk, mfum altında 8 'kf'.{ veriliyor. Ftiki?. on sekız üı:c • canlı Ol<!yorctı.ı Gal:ı.tns:mı.ylılar s:ıı • 
~nuha.nınıini çağırıldı. Bunlaroı sa.it 1 ılt>re.::e idi. rillde fal~at tr. rııı-ıcr bunılıı.n ıst ffld dan yaptt,(\ar: bu· nkrnda lngillz ka,. 
te Beyoğlu t~ları olduG"u anla" ·~ 1 Mllsabakıı<la B3.§'Vekıl vekili Snrac. !dcmlyorlıır. esine ıııdller. Cem ı S?~:ı bir şüt çek. 
dt Bu hakikat ~rsınd:ı. Aşod Ro Oj'lu ŞUkrü, Mlliıtakı:ı Gut<up Re!.st Sarı • k1rm1ıaı.ıar·n bir aklnında t • fnl\at İnı;ıı.z kıı.kclsl güzel bir 
ıaÇyan Efendi huzuru.muzda. jtir:ı. ·• Vekili Rana Tar_han. !JgiUz sefiri, ln~.~ m!lJafii lvpu elle tı;itu. On K.ırt.arı~ yavara:; topu yak:?.ladı. 
ta bulundu. Bun.l.a.rı saraylara. sat.. Nur. -...ı ve Mu\•a.lfa.k Men~encloğJu, seklz ras uz .. ·lnıkn çekilen iri" lı Gl'll:ıtusıı.rnyıııar lı!\klmlyet: elden 

• "· ı- .. : Bu me"--..:- z . 1 Matbuat 'Umum il!UJUrü, bir çok me. 
ugını suy i:U-L. .; ........uı ~kıı.·e 

. Sultana da sattığı anI~ıl<ir. ve:: • lm1Jlar ;e devlet erk!1nx ıvardı. 
nm 0 k smıd::ı.n cfa teshiti ~·n z • Maçı 1Dglliz hakem! Mlater Lorey 
·-· . Sultan ha.z.retleriniın bir _... la.re· ediyordu. 
... 1,e .. •~e! o· t .... ,, ' '-*'_ .... Akm G kutu içinde müce\herleri .:5Clirt yuna n~· ~.er ......,. ~ a.. 

'nd "ki ,..., · • ln tnsa:-.:ı.y mUcla.faasmda. kı-s!ldi. o • 
rli. lçleru ~ on on 1 ısa .. •~ ~ yun çok be""cantı ve "evkli oluyor 
l ı d Y ne huzurumU:t.ıd:a ~· ,, _ .. · 
)U W:A~· · ... , . ...A bu + .. .,,ı kuı.~ C • lııgUtzler ellerine geçirdikleri bl.r .a.. 
vııp C'LL en ~ .,...., !ll'tlı · Clet • kında Galatasaray nısıf sahlU!ınıı ın. 
~:i. tarafından. Sulta.n.:ı. sat1ld1ğnı: diler. Sıkı blr şütle oyunun birinci 
;ıçık ola.raık ikrar V~ ıUraf etU) daktk .. suıda takımlan lehine ilk ~a 
değil mi Aşod Efendı ?.. j yıyı kaydettiler. • 

~ b böleei · 

Ku1Ja maçlarıı1a 
dünde devam edıldi 

G.Gençl0r Süleymaniveyi yene
rek naftanın sürpiriin· yaptı 

- ha.. en Y ş Y nasıl ın-.. Ga1atasarayWar, bu golden sonra 
::a.Iarmı? Al' fala.k • canlandılar. Ve tngiltz kalesini sar. lstanbul futbol ajanl ğı tara· 1 \~e scldan Yı>.Ptıl-..arı b'r akmda 

- Ha.52Jl.. 1·• ayı blruı'- dtlu. Ariften Gazıı.nfere ve Gazan • fmdan tertip edil.:ın ve her aym !mnet tı.kımr·un birmci .ı::olunü 
ıııa.. 1 t'f'rdeD M:wıtıı.ta.ya gelen topu soıiç ilk hııftasında oynanan kupa ··'lptı • 

- Ka beyim .• ta.ban nrn all:nz gilzeı blr şUUe ağlara tn.ktı. DordUn. maçlarına. dün F cncı·bahçe sta . B ·..-u 10 uncu dakH.ada Ka 
öpeyim .• fmzalamam · demi~·orunı.. cu d'lklka.da Galatıı.saray :ıru.-.t.<t!'a • dmda devam edilıniştir. dir?n ~:aptı;?:ı ikinci ...,.,.,1 trıkip 
<}emiyorum ama.!.. G. Gt:NtL~;.--. S\JLtl\:~lYE: 3,..') cttr. 

Yatırın ,.u herifi 1 nın ayağ"Ue be.."!l.bcrliğ°i temin e' ·ı. ,,,.. 38 ıncı d •. k ..:ı \ 
- " · G" ·· ·ık k l iki' • '- · ası aua "akor • Oyu':l şimdi daha serı ve dnlıa. c.ı.rı_ ımun ı arşı 3..:.~~sı ncı 
- hnm ediorum pc:.ı.._."'3.ll'I,. i:~ b oluyor. Her iki kale de tehlikcl~r kliL11eden Galata Gençler ile bİ· şr'll i bır hilcumla takn:nıımı Ü· 

• ..ı:~ru:zn n.-aT'I ....,...,n; _,ı'OZ'U"'' . · k"' ed s·•ı • ('llllCÜ _goJİİnÜ QC ""~t "z. 'r\-ı·re 
c:u.1<1 •• - r-.- oı;uı ~..... ;:eçiriyor. Bu arada osuıan ço:< gll • nııçı wn ~n uıeymanıye ara. > .ı.A~ 

'-"n• - 1tma ifade ı--·ı..m· .~, 51 ı l t , :;orı.ına do~r.:ı h.ücıir sık·. bı"r ı::.,·1·t - ........ u..a •• vç'ı -r ır..et btr \nntarxıt yapı:;OT. ne a yapı mış ır. ,.. 
· g·rud·"" •--- • A .. od Koı .... , .... ·· n k 1 ·· ,,: b'l'f le ızol a<lcdini dörd.:" "tkardı •.·e c:o ........ J.ilu.1$. ~ .. .,;_,.anı Top Ga'atasaray milhııcimlcrinde ı.-.u arşı aşma umtum ı a J · " 

H d • __ .. ef dl • ti lm h ·ki· d<:,'"l'C O - 4 htanbuk""'r lchı'. - e.. oı;ı·uıuur en· m .. lt • önıı ı....... vıı.ı:iycttı? tor•u .-ıı.ı>:ılP•an na ~o.i çe n o uş ve er ı """" 
,_ ~8 " ' al 1 - ne kapan h. ::,a asvas •• ka başıma ne gcaıni11Ur? 

1 
Gaza:nter, erki b!r §{ltıe kaleye hava. t::ı.kun bütün ~ ışma ar:na rag. 

·ık d · ı .. ı k İkinci clevre mütevazin gr>1>tı'. - Daha söyleniyor mll'!nln? le ediyor. Top kaleclılin elleri n re men ı evreyı go suz o ara • -'< 

- Hayır paşem, ağzmu bile ar. ~ında.n kornere gidiyor. ÇekUen Jtor. berabere bitlmıişlerdir. İsta.nbulsoorun ÜC "!<llilne Toı>lrn.-
..__ _._._ .Ko!s..-.c ı · !kinci devrede kuvvetli ~kipA pıl·lar dn ücı ~oHe mukabele c: . 

roıonım ......... : ~ ~ ... -a.n... ncr ~et!ccl'lLz. bU&1ln OYUn c;ok ııeri tiler ye rnü~nbaka 7 - 3 Istnn· 
,.e uvkll oın...-rır. Jeı ine üstün bır oyun ç aran 

1 -.,- ("" ı t ,.._ ı b" b. · ....:ı.- ·· bulsnon.m p.a ebesiyle bitti 
19 AGUSTOS DONANMA 0"'.-.. ... t o'"""•tın ...ı-t aı•-- .A ............. d.'\ .a.a. a ~n<: er ır ın aıu.uıa uç . 

~·~ "- ı-- .......,. ._..,,,._ .. ~ hA..lilH•Ar;;.ı _TAKSIM: 4-"! 
Ga'lıı.taearay muav1o.ıerı.:ıın razla üıu. p;ol yanarak müsabakayı 3--U 

Zekiye Sulta.n da~ bu ite. 8'tlh1ul,'UDdaD 1.stttade cıırıen hıg:llz':?.t kaı.an.maia muvaffak olmuşlar. 
O işvtlerin. nihı:teleıin btnini bir Uııncı gı>Derinf :ra1>1yot.3.T. Bu go.de: dır. 
anda .kJra.D cilveli, seki b.chn: kı.le i:l b.'t&:iı yOk. Eu gol t.ı<?me.-: n;ıra - KUBTULlıŞ: t.1 

_ Bizita klhyan:.ıa ya.m:;tda. ae-. hcır,eıı Sı:aJe?!ln bmmmun wblnde.n o. Güniln ikinci maçı Vefa ile 
1 ıt otu:n.tııUŞ. Kuyamca aa ora.Qa~·. ltty0!'. I<•ırtu!U§ arasında yapılmıştır. 

ld ., •. " Bu ma~a Vefalılar ek.sik bir ı~r§ ... Bir şeydir o u • .eye lı:i.hyı:. Bımdllrl aonn c;.1atasaraybıa.r a • 
r:m yMında it:ra! ctmi§. Tam. b::z.. ttl!)'OZ'l&r. Ad!ln bfr akm.r aemuwz kadro ita çıkmışlar ve bu yilzde!l 
; ıı:ı ylhı: liranl gitU. kalı., or. t~mzıer §!mdi nl.sbcten uıı.. zayıf rakiplc;·ine fazla bir tciev

vuk temin ec~eJ1:.crr.işler ye bütün 
II,,,le A~,..A Kolaısyn.n? Süt ~..... • klın oynuyorlar. · . 

" "l'JV ""« ~al·şmala.nna rağın~n birincı 
müş kediye dönmüş: Ge.latas:ı.rııylı mUdatUer, topu mil · devt"eyi ancak 2 - O ~alip bitir. 

_ Kavili? Bu oyunu bana ltbn lıncımıerı~e ı;tlnderiyor'ıı.r. Merkez mislerdir 
v:ıptı acep? Alrm deor ki: Zckij·c mtl.hacıır. Cemil tupu !azıa açtığ'rn - tkinci devre birinciden ı:ok 
:::.ıltandrr •. Ca.m parça.lanru bana dan netice alamıyor. heve ' anlı ~eGmiı:. zaman zaman 
yükletti .. benden t..rkır tık r hl.n • Oyun mUteve.zirı t:cr iki kale de Kurtuluşlular Vefa kalesine teh· 
i..: yüz l':r8Slllt geri ahca.k. He.. • ;.ehlikeli ıınıar geçiriyor. hkcli akınlar yapmışlardır. 
o•ır. Ba~\<.a kmı ofa.caık? Neden t • ~ıızıer mkı bir akm.la. Gala.ta.sa. 1 Bu arada Vcfaum yaptığı bir 

Günün son karşılaşması Ka • 
sımpa.şa il.:! Taksim arasında 
yapılmtştı:·. 

()yunun ılk devresi Ka.snnpa -
fı:JnID hakiınh.·ı:ti altında ~
m:s w Kasınıoa....<::alılar dev:revi 
·ı __ O gnlıp bitirmişlttdir • 
- lkinci dene mtitevazin olmuş 
ve hı:or ıki takını karş·Itkh ola. 
ra.k iJ;:i~er gol v:ıpmışlar ve mU. 
sabaka 1 - 2 Kaı:ımpaşanın ga. 
Iibiyetile soua ermiştir. 

--~o----

Beyoğ{u Halkevi kır 
koşusu 

Deyoğ"J.ı Halkeyı taraf mdan 
t ı biHm·sun? Bir gün saraya git .. re.y luılrl!lne iniyorlar. Kale önü.ıdc ,!!;Ole. Kurlu?m·!ular da mukabe 

'ayı ''ercllm ~ Amenna ve S<.d . i~tlm B•nden pe.r!.ak bir <leliltc. .. kimi'@ yok. Osmaa, &aha!ıırımızda le etmişler ve müsabaka da 
l lfildrr! Gilnah değ;tdir!. İ;- ho::~· istedi: "Parlak olac:ı.k, c·. Qoktand•r göremedif,1mi! bir fevkaıa 3 - 1 Vefanm gal(}besile sona 

dellkle munak•:ıı.k bir goıe mA.ni olu. · t• 

tertin edilen k r turnuvası <Hin 
Şişli da yapılm::ş ve 3000 mc, -~
de Havdarpaşadan Raif 5000 

\ ~li olıı.~ak. çıır1rm Q!nc:ı.l;, oc~.. ermış ır. 0

J'c Sultanın çekmecesi gere !• olacak! H ç böyle h<><::ı .~..rmıu-? I Yor. . 1STANBUl'8POR 7 • TOPKAPI 3 
· Bizim Zülfikar Bey kareç·.. dedi Oyunun 3:5 ıncı daklkasnıda maç Günün üçüncii karşılaşması 

P.en ho::als.rı tan:ıı:ıem -~. P.-. bn."ta'·' cldd:yetinl knybodıyor ...tbı. t d c almış: ~ " AJ .... e• stanbulsporla Topkapr arasın a 
Aşo:ı Ağa .. lam cnn yok. Bak ı ıısl.arı tanrım .• .,d~:i" .. ~-rıa.z i··. Galat.asa:rııy muhacımterı lııgU12. yamlmışt·r. 
tarJ:ard::ı.n on JJd tane de Zc- tiyecek değil ya· 0~ 0 k~ • ıtaıe.smı ıııkıştınyorıar. tnguız mUde.. Hakem ~azi Tezcanm idare 

Suttanrn elmn.sl.arı arasından t :?bek herif tanır dedim •.• Mahnıut. fUert az daha lteı:ıdl k:Lielertne &'Ol ettiı{i bu m·a~ lstanbulsporlular 
ı·. fa.im nedir? .• O köstcıbeğin de btı 1 yapac-'dar. Nıtekı,. korner olu,·or. · · · da ah ' ., ö ı ~ ,, bır ıkı oytıncusun n rn TUDl 
Junan ''"""!D .• taban·nm di • ı ·te pannağr V8.l'_ ya · Y e agn.ac. Çekilen kamer m:ısoot b. !r netJce ver. olarak "ıkıruı;,tı. 

' ....,..... > B den n:-:ın yUzüğU zek•1• " Dey.m. Benim böyle şeykr - i .ı.m. en •.· , ., lll!yor. Sa.n • kırmız.ılıların bUtUn Oyuna Topkapının hücumu ile 
:tberim yok, : ıdı .• Acap bu ta.5lar.ı 0 va;.at koy. ı;ayreUerl netice •ermlyo üatll.ııte ı başlandıysa da <:Ok ge('.meden 
. Ben seni ~imdi bülbül glhi c'u, ne etti? . 1 Yapııan ııtıcum .ardan n1ıtlce yok, Ce- tstanbulsporlular hakimiyeti al· 
1tırn. Ali! Hasan... l atmn ( n't.amt t•m-ı tntliıı topu ayağında fazla tutms.sm. makta mil.şkülata uğramadılar. 

~:·:li kolu yok 
4

ıfür seni gö~e~i, ..• m~~k. 
Sana uzat~ak için i~te ediyor.. . .. 
e sebebler yara~1r. Senin - Gıdelım ama, henuz Ya· 
l[ljanı düsünen böyle rası iyileş:neden tekrar kaç

a.nJı bir ad~ma teşekkür •ııak fikrini ileri ıürers~, ben 
lisin T nhir ! buna razı olmam. Dedım ya, 

G 
, • 

metrede ıa ataso.raydan Rıza 
Maksut birinci olmuşlardır. 

Daktilo 
Eh\'en şartlarla, tüu:çe, fransııa 

ca, nim.anca eser daktilo edilir ve 
tunıı benzer herhangi bir ~-ıw iş. 
:eri kabul olunur. 

Milracaat: Galata posta kutusu 
1469 

- Haydi be .• sen beni ap
tal, yahut kör mü sanıyor -
sun? Ben senin yüreğini ki • 
tap okur gibi okurum. Geçen 
akşam Osman ernmi kaçar. 
ken sen de oralarda dolaımı 
yor muydun? f:" T eş~kkür neye yarar? u~ i.ki!l':i firar teşe~büıü he-

4ll!ı adam, benim yL:züm• pımız ıçın kanlı netıceler ve .. 
l'a.ralandı. Çekirge bir l·ebilir. Ben a~ı~ k~çm~ktan 
r, iki zıpla.-, i.içUncüde yıldım. Alah hızı, dılerım ki, 
eç-er derıer. Bu ikinci fr• L>uradan ba~ka sur~tle kur-

YAZAN: ISKENDl::.R F. SERTELLi 

• S7 - Tabir birdenbire sararclı • 
Bereke'ı: versin ki, Nur ba· 

rm barcıdD". Bizim içimiz o ha Tabiri o gece görmemiş -Osman emmi ile çene yan§. 
tırmağa geldik. kadar daralmış l:i, kendi ka ti. Tahir karanlıkta bir kö;-e· 

bımıza bile sığamıyoruz. ye sinmiş bekliyordu. Selim, ~~ebbasü belki ya:nız o· tanın. 
değil, hepimizin başını Osman emminin hücresine 
caktır. Jİriyorlardı. 

. Bo§ yere korkuyorsun, Loş dehlizlerin arumd" 
1t! Biz buradan kaça.raf< bir gölge göründü. Tabi?': 
tılacağ1z ! Başka türlü - Bu adam da kim 1 
luş yolu yok' .. ur. Diye ıorarken, kale bek • 

ı.\NA GiDEN l'ERV AN ı;isi r-;ur. baba gülerek yan 
~eliın o gün kalenin b~h. larına sokuldu: 
•
1nda Tehiri tes:lli ettik · - Ne o? O:u:an emmiyi 
~ •onra: yoklamağa mı geldiııiz? 

- Vaktiniz \fana, !U bah
çedeki toprağı belleaeniz ya. 
Oteberi alıp biçersiniz •. Böy· 
le koskoca günleri aylak ge • 
çinr.ıcniz, burada günler yıl 
kadar uzu~ gelir ıize.. 

- A canım, bizim toprak 
kazmağa vaktimiz olsa bile 
halimiz var mı sanıyorsıın? 
Biz dertli insanlarız ... 

Tahir de Selime yardım et 
ti: 

Nur baba elini Tabirin er Nur babanın sözlerine alındı. 
muzuna vurdu: F k T h a at a iri ele vermemek 

- Sana sözüm yok. Sen için sustu. 
bir hak işrkısm ! Dünyayı T 
gözün görmüyor .• içine bir am Osman emminin hüc-
kurt girmi~; seni yiyip du • resine ... :re~lderi srrada, Nur 
ruyor .. Fakat bu çam yarma- baba, T ahirin arkasından 
ıı gibi delikanlmm nesi var? seslendi: 
Onlar bur:.tl'4:: l;açmalUı.n - Sen de artık bu a~ktan 
ba,.ka ne dütünürler? vazgeç de kendine başka bir 

.J.raltmamag lçln t.ütlln ga.yrctier111l. 
sarfederek 1ngi!i.: kalesıni aorladtla.r. 
N :h&)'flt bu zorlayra 12 tnel dakika. 
d!l ,G:ılata.53raya bera~rllğ'I temin et 
ti. 

Mustafadıı.n aldığl bir p&31 Gau:ı. 

fer sıkı b1r şUtle golııı Ç4!virdl. St&dı 
do!ıt.ırao b!nlerce ha.lk sa.rı.Jarm.ısıtt.. 

tıı.rı çılgınca alkışladtlar. 

Oyuon bayUk bir §evk!c denm e • 
cleu Galatasaraylrlar, ooraber;tk aa • 
yısmdan bir dıı.k.lıa aoIU"a teluar bO. 
cuma geçtiler ve Faruğun merkeze 
kadar gctirdlği topu 13 Uncll deJtiU. 
da Cemll, iki Jngru& müda!ilili ıeçe • 
rek B.ğlara taktı. Çok l:ıstl blr u.ma.n. 
zarfında ıı:ıağ!Qbiyctten galibiyete p 
~'\lo sar • tmnızuııar • aagdan ısoıdaa 

yaptıkları sıkı hUcwnmrıa tngııızı~rt 
hayretler lçlnde bırakıyorlardı. 

27 ncl dakikada Ga.atasaraylıl&r. 

sagd:u1 bir altm yaptılar. Top CemU• 
geldi. Cemil Gazantue neona bir pu 
verdı. nu p:ı.ııtan istife.de eden G& • 
zanfer kuvvetli bi:;- fi.itle Galataaara.. 
ym 4 tıncll golÜll U attı. 

Gaıa.tasarayular bu golden flOl1l'& 

blrnz gevşer gibi oldulrır. lngUiZlet 
sık sık Galatasaray kalesini tehdit 
etı:rılyo 0Cı§ladı1ar. Osman güzel ırur. 
tllrı:ı.ar yapıyordu. tngili.zlt.!T' bir a......,. 
uk Galatasaray kalesini şilt yag-ma. 
run:ı tuttular. Fakat Galatal'l&ı-.Y 

müdafaa& enerjik bir oyun gostercU 
ve maç ._.2 Galat83a.raym ga.ılbi • 
yctile ııellcelendl. 

Bu maçların revanp önilmü.zdeld 
hafta lstanbulda Fenerbahç.t ıtadm. 
el& yapı lat'alrt.rr • 

Ankaraoaki 
at yanşıan 

l\ormal 
net·ce er verci 

.sl.R1NU1 OŞU 
ı - Elhan. 2 - Hevc.s, 3 - Nen _ 

man. 
Ganya.n: ııo, pl!.ecler: ıoo. 100 

t1NC1 OŞU: 
1 - Tarza.D, 2 - Eml.rülsahr& 3 -

uru~. 
Ga..-ıyan ıao, Plaseler, ııo. ıgş · 

t)'ÇtTNCÜ KOŞU: 
l - Romans, 2 - Da.nd!. a - Sif• 

kıı.p, 
Ganyan: 120, pl.Aseler 105, 115 

Dt.)IWONCÜ KOŞU: 

l - Gongac:llıı. 2 - All§ah, 1 -
.Hoybell, 
Gaııyau, 840, pl.Aseler, 155, 120, 280 

.G&Şl:Nct KOŞU: 

ı - Bozkurt, 2- Bora, ı - Ta.. 

na., 
Gıı..nyan, !?15, plS..SOler: ııo, 130, 130, 
Çifte bahis: 17,5 Ura. 
Son kO§Ud& A§kmla, YıWınm kot • 

mtunl§trı'· 

ve yükü e~yanm ha§mda Di
yarbakırdan gelmiş, bir me. 
mur vardı. Merak ettim, me
mura bu eıya nereye gidiyor, 
diye sordum. Bana ne cevap 
ver..e beğenirsin?.. "Zühre 
sultanın cihazını Irana götü· 
rüyoruz.. yakında Kutb<.' .. ti -
nin biricik kızı Tahran sara· 
yına gelin gidecek.,, dedi. 

Tahir hunlan duyunca, 
birden dizlerinin bağı çözül· 
dü .• duvara dayandı: 

- Ne diyorsun, Nur ba • 
ba? Züh.,.enin cihaz takımı 
Tahrana mı gidiyor? 

ı1~ Baydi, Osman t!mmi • Selim: 
~i· hücresine gidelim. de - - Eve\, Nur ha.ha, dedi. 

- Biz derdimizle uirafı • 
yoruz, Nur baba! Toprak 
kazmak gönlü ferah. inea.nla• 

Selim kaılamu çattıı eğlence bul, oğul! lrana gi • 
- Kaçmak mı dedin?! · den kervan dün g~ Mardin 

Aklımızdan bile geçirmeyiz den hareket etti.. yolc•.ılaı-ı 

-Evet. Bunu yalnız me. 
nıurdan değil, yolculardan 
da öğrendim. Herkesin ağ• 
:unda Zührenin evlenme hi· 
kayesi vay. Zühre artık bq • 
ka!arma nasip ol:ı:uı. Sen 
hala onu düşünüyor, onu-. 
yı:khyonun.. Acırım sana, ci 
ğul! 

'~C\l'a,Jlı adamcağız iki gün Canımız akıldı da.. biraz · biz onu... ,-eyrediy.ordum. Dirt bet b •• ıs,,.,.) 
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j •slanbııı Levazım iimırliôinden . terııım ı ·ISTA.'f'IBUL 

AM••• ~~:~:.~s~:: .. ~~~'.ııt~~~~a:,.,,.,m•• ,..u, -~"ı'ıll!llıtıll'. 
gün, aaa.t ve mahallerdeki askeri ııatmalma koml.syo.nlarınJa. yap.tlacıı.ıttır ~ · 
'l"alıplerin belli vakitlerden bir saat evvel ait Olduğu komi.Syonl&ra 11'.a.ruJnJ rrnı 

N 

BELEDiYESi 
ŞEHiR 

TIYATROSV 
lstlklfl.I cıtddE't!i 1 

Komooı kımıımda 1 

AII§.'Ull !O,SO da 

vuikal.aıiJe teklif ınektuplıı.rım vermeıert. (11527-10620) 
Cinsi Miktan Tutan Temmatı ihale glltl, saat ve SAADET YUVASI 

Ton lira lira m&bs.lli 
'l'ahınit ,t.&hliye. 4108.50 23.12,911 15.30 Gelltıclu 

o .Sv,ctı 

o lan}." 

\ 

--salın AO . - -

~ 
o 

<§ı 
\>"' ,~ ~ 

4 ~ 
~ ~ 
~~ 
~ 

5) 

vi1<forya · 

fqrflfl'i N'evKas,le 
si<fney 

Adelaid 
. Helburn 

• 

~ 

>'o.~l'!i llelmi/ At>.\ 

@ 

.. 

nakliyat !!2.000 
S&de yağı lı:llo 116.840 
Me;Be odunu kil.o 650.000 
Sığ'ır eti kilo 60.000 
Bakll' bakraç adet 2000 

M.780 
198.628 
24.375 

16.800 
26.100 

14..897.Hl 
1828.13 
1260 
1975.50 

22 ,, " lll 
23 

" " 11 

Kırklareli 

Konya. 
Ada.na 

22 ,, ., 15 Me:::-z!.fon 

Bevo~lu Halk Sineması 
But;"lln Matine l l de, gMC 8 de 3 

BUyUJ' FUm Blrden: 
ı - Dişi rnrza1 (Tllrlıçe). 
ı - Büytı.ı' Vals (Strave), 

S - KJng Kon: - Türk.,c. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRtP, HUMA fıZIVıJ\ 
Nt.V. ALJL KIRU<LIK VE JUTuft AGRILARINIZı OE.RHAL KESER. 

Spor m&lzemem, ka.tem 23 

Yem torbam adet 900) 
Gebre adet 0000) 
Keçeli belleme &det tOOO) 
KaYl§ yular ~lı:ft ,, 6000) 

i'9 yul&r başlığı .. 6000) 

32.016 ~401.2fı 28 ,, ,. ıt.30 Ank&ra ı .... v .. 
~rllğl 

Beher metresine 357 kurut ta.bmtn edilen 100.000 metre mıı.tı a kı!If· 
lığı kumag kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. lba.lesl 20.12.941 cwuarte. 
31 gllııU saat 12 de Ankarada M.M.. V. ııatmaıma komisyonunda yapııacaı,tn.·. 
50.000 metrelik ayrı ayrı teklifler de kabul edilir. Şartnamesi 17815 trunışa 
komiııyonda.n ~umr. rallplerin tekltı edecekleri mi.ktar Uzer!nden l'1'lllunJ 
ilk temı.natıanıe teklif mektuptarmı !hale ~a&ttnden bir sa.at evvel komJ!". 
yona Yermeıen. (1032.l062EI) 

Apğtda. yıızılı ı:ııavadd.ın k&palı zartla eksiltınelerı :!5.12.9U giınü tıı. 
Z&l&rmda yazılı saatlerde Muğ'lada asker! satmalma komlııyonunda yspıla .. 
caktll'. Taılpıertn oom vakitlerden b:r sae.t evvel kanunl vc!!tkalaıi.1~ teklif 
rnektuple.rmı komiayona vermetert. {Ui15.105ıt8> 

ctnsl .Miktarı Tutarı 

Zeytinyağı 

Plt1nç 

kıo lira ır. 
8460 5922 

82.550 30.649.50 

Tem!natl 
ttm 
H5 

ihale 
saati 

~da. yazılı movaddın p;:ızarlıkla eksiltmeleri 15.12.94.1 pezarte!li ı.,'ii. 

ıı.i sa.at 16 dtı. Ka.yscride a.slteri sa.tmalma komisyonunda yapılacaktır. •ra. 
Up:ertn belli vakitte komi3yoııa. gelmeleri. Hep3i:.1Ln tutarı 19.945 lira, l~ati 
tf'mJııatı 22'90 Jim 75 ktırut1tur. Her kalemi ayrı ayrı talibe verilebilir. 

Cimri 

Mancta derisi 
Yerli va.kete, 

T&ban ll!ita.n 
A.staruk mc!lin 
Kenarlık meşin 

Muhtelif numara. yemeni ka.lıbx 

Mi!<t.arı 

kilo 
2600 
1000 

·50\I 
fıO 

:.!5 

(1582.10799) 
Tutarı 

llro 
1'J.125 

·i.250 
1.52U 

:.n2.50 
87.50 

9000 kilo koyun etl nlmncıı.ktır. Pa~rlılda e'l::ınltnıe~i ::JO.l:!.flH cu • 
ı"ıılll"tesi gtlnü saat 11 oo Çımakkalade askı:ri ı.:ıatınalma. 1>oml.;yonuııtla ya. 
prla.ca.1ttır. Tallplet'in °b1:'\li vakitte komlsyon:ı. gclnıe1cri. Kıı.tı tl'mlnatt {14!i 
llı'darr. (158C.".•)1~71 

:;. :>/- :[. 

300 to.a bt?GliılY un yaptrrılacaktır. Kıı..palI za.rtl& e::t.siltmesi 15.12.9~ l 
pazartesi günü sa::ı.t 16 da Celiboluda Merkez .!!c.tmalma ko:ml1ıyonunda. ya. 
ıruacaktır. T:ıhmln 'bedeli 13.080 11.l'::ı.. l;:ıı.ti t\!m!na.tı 2070 liradır. Taııp·erin 

1>«.nun! voP.Sikn.13.rl~& tek!!! nıekt!iplarm1 ııınle 3"'!!Ltlııı1c;:ı bl.7' r.aııt ~vvel ko • 
misyona -.ermcleıi . (1370.10787) 

:ı.~ :ı,;.. 

lR,-!)()tl kilö !'ad~ya;:-t nlmıı.ea.ktn·. Pauır?ı"ltl;ı. ··~~lltmı!!'I İ 1:!.12.!t4-1 euMıt 

l\!emur ahnacak 
Devlet ıneieoroıoji işleri 

Umum MliaUrliifünden 

1 

Devlet meteoroloji işleri umum mlidürllığU toşkllitınııı ta,şra ıneteoroiojj 
ist.a.syonlarmda çalıştırılmak U.Zerc orta.okul ve l!ı:ie mczunıanndan mUsa. 

, J;;a.ka tmtiliaıu ile 2li kadar erkek memur a1macaklff. 
Müsabaka imtihanma. girebilmek ıç.n memurlar ı~anununun 4 Uncu mad 

desmd~ sa.yılan evsafı halz olmak ve 30 ya11ından yukarı olmamak lAzımdır. 
Mtlsa.baka imtihanında kazananlara. 365G syılı barom kanunu muclbin 

ce maaş verilecektir. 
1 1ateklileri11 26.12.9il tarihi akşamına katlar umurn mUdürlliğe istida. ııe 
1 müracaat ctıne'eri ve a:ııtlaıı: bilil.lııre istenmek şartile nUt:ua kAğtdı, sıh .. 

hat raporu, okul belgesi, askerlilt vesikası ve doğruluk kaı'tıtıarmm bireı· 
suretlerile 4' er adet fotoğraflarını bilece gönderınelerl. 

İmtihanların hangi. tarihte ve n.erede yapzıaca.~'"1 taliple!'in ııdreslerlne 
aynca bUdirileccktir. (817.' .. 10484) 

Devlet DemiryoUarı ve Limanları l~letme 
Umum idaresi ilanları 

Mub.ammen bedell (17.000) Ura olan 4 adet Betoniyer li:S.12.941 per • 
Ştımba gı.ınu saat 10.30 da kapalı zarf usulile A.rlkarad:ı ldare binasında. sa.. 
tın almaca.kt.:ır, 

Bu i'ie girmek tstiyenleriıı (12715) llralık ınuvakltat tem.inat ile kll.nU• 
nun tayin ett•ğl vesikalar! ve teklt!lerin! aynı gün saat 14.30 a. kadar ko. 
mtsyon retsllğioe vermeleri lfızımdır. 

Şıırtna.meıer parasız olarak A.nkarada malzeme d!.:resinden, Haydar • 
pa§al!a t€sell1lm ve sevl;: şefliğinden dağıtılacaktır.. ( 10127) 

gUnU ee.a.t 16 t:e İzmir Lv. !l.mirUği satmaıma konıieyonundıı. yapr'acakttr. 
Beh<er ldlosu 174 kıuu1ta.., tutarı 26.000 lira kati tem!natı ilin.le bedelinden 
yüzde 13 dil'. Evsaf '>e şartname3i komisyonda. görUiül'. 'faliplerin belli 'l'.a• 
kitt~ komisyona gelmeler!. (U>7·i.10791) 

l ~~~ 

1 2.'.i.OCIJ kllo r.adeyağ'ı ıılmaca.ktrt. PaEarlıkla f'kslltmesi 13.12.911 gilnil 
, :: ~~a.t 10.SO ua. Baltk~ıı!rde askıırl sıı.tme.'ma. komlsyonund::ı. yapıtacaktır Be. 
j her kilosu 170 kuruş t.eroh!1tr 6375 lit'adtr. T.alip1erlu belli Vfl°kltt .. komlııyo.. 

rı:ı. ll't!lınelflrl. omt>.Hl7n!'i) 

l 

1 
&eniz s..evazım Satuıaıma 

Komisyona ılbları 
, __ ........._ _ ___,, 

Sığır et~ ilanı ~ 
ı - Birinin umum tutarı 10.000 Ul'adan toaret :?5000 kilo ve dil~v 

umum tutarı 120.'wo ıtradan lba.rot ıoo.ooo kılo .sığır eti iki ayf1 (/)~" 
namede olmak 117..ere ayrı ıı.yfl kııpa.ıı z9 rf uıml!le eksiltmeye I< 
ffill§tUr. jtl~ 

2 - Ekslıtınelert 19 I. kı\.nun 941 cuma ı;,-Unü $1:1.a.t 11 ~·e 15.SO dı:ı. ıtı111 
Tcrsa.nekapraındaki komısyon binaaında. yaprlacaktxr. ~-t 

3 - 25000 kilo etin ilk teminatı 750 liradrr. 300000 ltllo alin de nıu\' d~ 
temtnat1 721.>0 lira olup fartnamesi O Ura mııltabiltndo k.onıisY011 
a.1mabilır. ı~' 

4 -- Eksııtmeyc iştiı:alt edece!( tıııtplerin bu lıjleı le ilgili oldukle.ru1 ıJ s')-ıJI 
tlcaıret ves!kttlarmı ve yukarda yazx.lı teminntlarile birlikte 2~90 ~ 

kanunun tarLe.tJ \•eçhile tanzim edecekleri teklif ınektuplannt t>ell1 gııı>ıııe· 
sa.ıı.tlerden tıım bi.r ııaat evvel.itte ita.dar lwmlsyo:ı başkanlığın(!. ~-el' 

~~~ıe_rl_.~cı_o_s_62_>~~~~~--~~~~~~~~~~~---~ 
-~ inhisarlar ·U. Müdürlüğünden : 

. • al-
ı - NUmunesi mucibince :?UO kilosu ldiçtili: 1;·e 1200 kilosu bii~ır.t.' 

ınak Qzere ceman H.00 Kg. mUhür lru~u açrk eksiltme il<!' ı!Atfl" 

~~ ~~ 
Q - Muhammen bedell 1490 lira olup muvakkat teminatı 112 " V'• 
m - EltsOtmeaı 9-Xll_:.9-41 salı gll:ıll saat 10,30 ds. Kaba~ 

\'8.Zl!Il şubemı.zde miltıo~kkil alım komisyonunda yapılııcaktll'. ril1-' 
fV - NUmum:~i lıer giL, adı geçen şubede göl"f.ilebllir. TaJipt"rtll aıtıl~· 

de 7,5 temlnatı.ıırlle beraber yukarda ya,.;tlı gttn ve saa.tte mez~r " 
yona geırneıerı. C 10309) ____...-

ı1 . Ss.tıhk ·motör 
18 beygir kuvvetinde ufak b' ttltktır. Taliıı olanlarm Ak· ,., • l aı;r8~ 

ı lr".asrafla mazotla işlemeğe elve· i:>rdu C3(1deei Y~iltulumbe 50 ·1 •• 

1 ritıli bir şekle nokuhbilecek olıı.r Yfik::.el :;ınıırtmmı 5 N~1. \ '& '
1 1 

, ııı;ay~t a.z kull:ı.ıulmıııı Viktorya l'aat. 
:naT'kah bir n:fk~ t>oe'tml ~füril M-
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