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Bazvelt 
Çlrçll 

glrı,meıl 
ilen iz 

bitmedi 
ikinci cepheye 

kumanda edecek 
general seçilmiş 

Kapuzzo kalesine G!4 aki bir resim: Kalede Mlh11et" oaynrktan 
Görüımeler geceli 

gündüzlü devam edi
yor, Mıaınn müdafaa
sına kuvvet a7nlacak 

Tobnk 
nasıl 
t1ı1t11 . 

İngilizler şimdi 
Malta adasından 
endişe ediyorlar 

Tebliğlere göre 
şark cephesi 

llY~stopol 
pllltllde 

Japonlar, "' •öriİfl'lelerİll 
.elaemmi)'Cflm lıaybettifini, 
6andan miialHlt bir netice p 

ma;ycu:afını söylüyorlar 

101.-.1. Vllington 22 (A.A.) - Çörçll 
... ile Ruavelt aiasmdaki gijrijşneler 

bitmek üzered'ir. Pek mühim ka • 

'

•11111,mllll rarlar verilmişti C&'çil üe RU7JYelt _. p - iklnci cepheye kumanda edecek o-

Libyadaki tankların ll•••adl !: ~==·ytb:i~\ ~e:e ~ 
Rusyaya ıönderilmeai ...,. mandanlıima JmparatmlUlt genel 

Llan itleri telefoa•: ZOZ03 Fiatı 5 nro.e 

1'1illl ljlel9 

E'V'Ytlki siin Ankarada yap len at ,..,...Tında ccReıa1eümftu" ıro.. 
..-ı» nu SMd Halmı n (Roman•) ı kanının t. Milli Şefimiz ismet l"°
Dü de bu yarı1ı büyük bir a'lilta ve dikkatle tak.ib huıyuımuıt arcı 
Rellmim.iz Cünıhurreiılİ!nizi bu koşuyu kazaınıwı atın sahbi Prens 5Mıd 
Halime ltif11t ederledten ıöate~ktedir, 

lnllnU lng:liz Krahmn ytldönUmUnll tebrik ettiler 
Aaıbn 22 (A.A.) - lngi1tue lmıılımn doğumu yııktöoümü miL 

nuc:l>eltle Rei.icümhur lmıet lnönil ile majate kral ait ncı JorJ ara. 
•tada eıebrlk vo teşekkür tecı-fla.rı teati ed6n'llfl:ir. 

Sıcak dalgası 
şiddetini artırıyor 
lataab.ı din mewaimin en sıcak gününü' 
yqadı, hararet gölpde 37,3 derece idi •• .X..lu"" bı•yette &mil Ş h • kurmay bat.cam Sir Alan Broc:b 

15 8 SO veya Kanada kıt'alan kumandam 
•• h .. .3 •• .a -ı- h--'ta - rın n General Mac Naugbton tayin edL 
•.ıııtr uauaunu gu;) "' .r ~ Loaclra 22 (A.A.) _ Reuter lecektlr. Şeluiımbrıde tiddetli eıcMa.r de •

1
mıMaımıata ıöre dün hararet derece. 

Aı*.ara 22 (Ra~ gazetesı) - •j..-nın 8 inci ordu naıdıintleli istihkamları da dun (Denmi 1 inci aufada) vam ~ediı. ~ dün mev- ili ~e 37,3, srüneılte 64,8 i bul 
Tobrukun cllfmeeıle LLbya muha. hmuılt .........,irindeıu ~ • ..k aWWnii aeçirmiıtir. ~. =f ;;~~~ l(ıaır .J::t.ı'!r~;ç :f,;,,=:::1tı: iki yerden yarıldı Lawal B .-..k ..... .W•t-ız bl k • ki..ı.ı . 
ı!.1!0 (~A.1:1ın:ta~~8or. !:!Jt =~..:.~:.~· ..t.ah Harko~ Sowyetler .. _dl ldı uunn D n ara erı 

duları umumi kararg&hının '?~ c..,,.ıt-l .... ---.n • 11*- • • 
.. _ .... ı A.ı. (Dtu. •• • ......... .., bUı - v er 11~~~~ ~:;in·n ~alim ve te.. r;

1 '~:1 
"'" • • CJCJ 

1 :-~ ettilw "BU harbde AllRBR-
mizlenmesını tamam.ıyan Mihver ıııngılız matbuab Lıb -
lk.ııt'aları Libya ile Mısır ar~ında- ı· LonJr S__,.pelıla mi V8ftln llUZlffer 
iki hudud istikametinde yenı hat. "'IOb• 1· • a, naile .U " ~ I 
lar ışgal etmekle ıne~_uldürler. ak ya mag ıya ının =. ·'!ı~- Ari ~-= olmaSllll d·11arım 

Tobrukta alınan garumetler h 

11 
• • 1•"• P n m• " 

kında kı~aca yaP.ılan ilk _tahmin.· ı mes'u erıni arıyor tehdül ettiiini söylüyor 
lerde-n bırlkaç yuz top bıııkaç y~z 
motörlü taşıt, yüz Kadar tan:ıc, bu- - Bikıreş 22 (A.A.) - Sivastopolda Laval, Fransız iıçile· 

~1:iı11:fı:11~!~~!1~~a~ı:~ Fena hesablar ve ~ec~~~U::!::: rİDİn Almaa1ada 
25 binden fazla esir al_ındığı ve hatalan belirtmek leri tehrin aon istihkimlanm ;ki 1 al • t- ..11 

Bupnia arlah •abarebeleri, ok ve kılıç 
devrinde olduğu sibi taarruzu tek muharebe 

ıekli haline getirmek yolundadır 

l'qod., Dlimta meolrlinl Biyilc HarbJen evvellü deuird~ 
olduju Bibi telırar elde etmı..tir. 

---YAZAN 
Kor•eneral 

Sabit Noyon 
bunların arasında mevıki kmnan- noktadan yannışlardır. ça ıım annı •• llDQ 

danı ile diğer beş generalin bu - için anket yapıl- . Şehri ~aa ede~ b~ bir - - Genel Jcurma11 Uırafındatı neıre. 
lunduğu teyid edilmektedir. • d• likler naklııye gemıleııne bı~ğe V~ 22 (~ ıaat 11,43) - dilen asJcert mecmuanın son nüs. 

Tayyarel« geri çekilmekte olan masl ısteD 1 başlamışlardır. Öğle ü:ttr. işıtil • Hükfunet reial Laval, bu akşam ha.aında örfi idare komutcın.ı. Kor. 
düşman Otttvvetlerini ı.şiddetli btr memLş şiddette muharebel~r olu • rad;roda söyı1edili nutmıta. Fran. General Sabit Noyonu11. (Bugünkü 
ateş altına almışlar ve bomba ta. Lonıdıra 22 (A.A.) _ Toıbru- ~o~ Sovyet mukavemetı şiddet.. mı itçilerini Almanyada gidip ça. harbin kaırakteri) serlevha?\ bit' 
arruzlan yapmışlardır. Otun aişmesini tefsir eden in. lidır. . Jışnap daıvet etimiJ ve demiştir makalesi çı.kmı§tı.r. Bu ıaya.nı. dik. 

Alkdenime yapılan bir muharebe giliz basım. bu yeııiliğınin fe- .Berlın 22 (A.A.) - Alınan .0~· ki: kat makaleyi aynen iktibaa edi • 
netit:es"Dde Beanflghter t p"nde na hesabi• veyıa hataların .ne- dul~ bqkumandanlığının tebl~~: Alman d'eıvlet reis: IDtler. ken yanız: 
6 ctorpilli tayyare• tahnb ediI - (J)9Yalnı I iacl _,,..) Sivastopol ımü.stah!kem mevkiı • disine h&ehld.ir WriJD .. ehemmi 
mi~ir. (0....... 5 inci .ula«la> yetil miillarda llraatçi eairlerln B uıııtWtn bam, Büy(it Ha.rl>. 

(Devamı 1 lnd •yfacla> tatW.iyealiıe tarar V8rm.iaıttt. Bun.. .._ çok f aftlı hir k....ıcter 
laıı, * ~J& YVır Yann&z ~edlr. BU)'iik H.11> pıb 
Franea~a clinüp gelebileceklerdir. ~ Frıansada. pelr. ltı• aü. 
Fransız IŞl9lleri Fransız esirlerinin lfelh bir -*ulceytf 4'aftıteden eon,.. 
kurtarılması için ve memleketiniz mevzi lwnbine dönmÜ'f. cephder 

t içind1r ki ~d\b ehemmiyetli sayı. aldıetl ~. Dö~ u%Ull yıl ne 
r da. Ahnanıyada çalışacaksınız. Siz bir tmııiftan ne elliler t•raftan biT 
F:ransanın yeni Avrupada layik ol. türlü )'11t11.mı')'an nindafaa kuvveti. 
d'Ulğu niev6di bulması içfmllr ki be. na ezer.eık netice almak için bütün Örfi idare Komutanı Kora....., 

(Devamı 1 inci •riada) (Devamı 3/1 de) SlıWt N01oa 

11 sene muhakeme 
edildikten sonra 

asılan katil 
~ (Hu.uat) - Vi?ayetimL 

zin Çivril kazuuıa bai)ı Emircik 
köyündıe 11 8elle evvel koriwnç bir 
ol~ ~ Meıhmed Çavu1 ie • 
mmde bııt Mu.tafa ianinde bir köy 

1
linün eva haam10. Mı.ta.fan n '-
rıeını ve üıç çocuğunu öfdünnüt. 

(Dennu 6 ncı aa,&ıda) 

Bulmacalarımız 
ODme1I 4lm'e balmacalarmı clot. 
ra balledlp hecDJe baanan o1ımp. 
cıulannmn lldmlerinl bastın dir • 
... .,, .. llirlDel ,.. ...... 
h 1 

1 1 
-- ··--l 

- ÇaJı artı•, 6ojulacdnn! .... • • 
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23 Haziran SON . POST){ Sayfa 3f'f 

iki Alman tenisçis~ geliyor 
karşılaşmalannı Ankarada yapacaklar, 
bilahara şehrimizde oynayacaklar 

Ten.i8 fed-erasyıonu tarafmıdan da 1 drort:larıntla yapılacak ımıüsabak.a 
vet edilen iki Alırut;n oyuncusu ya_ larda İstnıbulu Suad, Hasan, Feb: 
kı?Kla ll"U7mletke-timıze gelerek An.. mi ve Neş'et temsil edeceklerdir 
kara ve Istanıbukla muhtelif n:aç.. Bu maçlann biletleri Tı:ıf-rsi~ 
lar ya:pacak.lanhr. Davet edılen D..'\_ğıcıl !k klübünde satıl akt 
oywııcuJar Almanyanın tanınmış .. .. .. ~ ır. 
tenisçilerinden doktor C:ıdcerr ile Admlra klübünun tefekkürü 
Koch'd~r. .. . Şehrimime üç maç ya~an Ad. 
Tanzını edilen programa gurc ılk mıra fu!ibol takımı reisi Istanbul

maçlar An'karada 2, 3, 4 ve 5 Tem d'a gördü "-le.rd hüsnıü 'kabuldtn do
mll'"lda; !stanbulda 10, 11 ve 12 layı İstanbul valisine bir teşekkür 
Teımnuıxia yapılacaktır. Taksim mektubu ~dcrmi~ir. 





.. __ ., 
V.1.ct.iJ _ ... .., ~~ • .. "" 

· habi :.uıtt u~a•ıı:.ıu~ • v~ 4500 ·· ·· ve hatta buyuk !~'1.w .. 
·--- ~v ... , .... [ ,,.,.....,.,;ı,.ta muDCiem:çıtr. Hu mum.. 

R Atd.AT aiamın in denız m~ . • l .,::ırufalı allı sahıl gem'i~ 4 • 1 kunaür • -ı-~ ..:ı u~m lması 

SON POSTA: 
= 

Yürürıken birdenbire !karşımda 
bir hayal beliri'.Y'()r, bana .kollarını 
8Çly\)r: z Bu maca 

Haziran ~3 

- Gel, di~r. Aramı2:Clıık' cina. 
ycle rağm.en beni isti.} orsun. Kaç. 
mal 

Hao/ır gitmiyeceğinı. O hayalin 
yam.nıda başka biri daha v.ar. Ince. I 
c k, zayıf, solu& yürlü bir kızca. 

- ğız. Ana-sınm ete&leıinden tuta _ 

10 uncu devre bu'macalarını doğru hal'e !ip 
heaıye kazanan okuyucu arımızın isimle:ı 
Birer elektrik cep Feneri 24 - Tıb Fııkultes', 2 inci sın r taıe. rak yükıscJiyor, gc>rlerini göz be. 

w .'.ızan · Muazzez Tahsin Berkand bekJcriıme <Eki~r. . . . 
.1 tm • ı - Balba, bc.nı nıçın ~stemedm? 

Gö. şümnek iStemedikçe varlığunı:z.ını - Beni seviyorsan itiraz etmi - &ni '!)·çın öldürttün? İnkar E:tme, Yola çıkt.m... Gi<llyorum. ., 00 ince telkrj beynimize bağla • ~ beni scrl>est bD"akacaksm. btuıdan haberin vardı; fnkat sen 

kazananlar bcsinilcn llıfanet Do~an;ı.y. 
1 - E kışehtr, Dc\1ct Dcnury0UıLrı 2J - Uılk rıanı, l n ha..} at so, ,. No 

tzüm aıdkacla kalın.asını Yar.abb~. ıın.rak ıtitriyur. Düşünmediğimizi - Kurikıma Kemal, ıkocam do ·ıbendi.ni uykuya benz'ven b r ser. 
1&1k<\Ja boni çeken, beni bağlayan ı:aruıedi:>'lrm, halbuki 0 ımı.ı •. bL i!...ık çocuğu kendinin •anıyor; sem!l/i<> ib cl<ıın st n. Halbuki beni 
fllUl< şoy var. Ben onlardan kaçıyo.. Zİn1le beraber yasıyor her nefeste f<lkat ben biliyorum •.. Ben emı -y~ ilıtl nası! bir kız ola-

m. Gideoeğ:m: Nereye ve ~ . . 1 .ı. d ku;,,,.tk Y' rleşıyor. nim. Hay.ır, onu sana vcım;y...e: calctııın. Bü;iirlüJoı;e annome ben • 
adar zanau için? Bunu lıeııüz '~ıeri uyuyorum. Bir külçe ğlm, ona da ""1'!lli~eceğ.m. Benı ziyeoo df.'m_ Yü7ümün çizgilerine ~ !bile i<;tcmiyorwn. Gö.. L-ı:-.1 .,,__1"rm u"zerine serilip ka. ra:h~ bıi'a'k, her şeyi tasarladım diklkıat ef:med'n mi? 

oer :ı.teıJcs.ı h:tzırbma kısmı Ut.ibl Nec_ 12, Necati Can. 

det Rec.1.D. Birer tra makincai 
.:: - Bursa., l'atımı cadd · Xo. 75 kazananlar 

Mustafa Gulen. 2-0 - r:.'lıışclı r, r le ruahallesı 
3 - Tıb Fakült.es! 3450 Aı;ıW Co.l I'arlak snk · No. 39 l\Ie in Alt .. 

nunıu. 27 - c .. ta.ıc:ı, l'erhSdp J. ın °ı:ı.ııesı 
Zümün gördüğü tarafa doğru "" •~m~e M;,'ud saatler' F:ıkat gü. ban Alı bu sesler. bu sesler beni =naııı me!lııımıınu unutarak gide. il~ efuld<rile altın ışıldı yıL - lıti ay için sana veda edlyo • deli edocek ... Belki de cinayet ye. ce,ğim. Ydcr lııi aokada bıraktığım n~ s:wurduğu zaman gözlerim nwı. Tekrar buluşaca~•mız =•- rİl!<> çoi< yakin oldıı~um için, belk" 
b,a llT, '"""'kııat"sli zindrleı: gibi::- d~eı 0 valdt birkaç s:ıat için nı ben = tclclxınla veya mek - de kwmı öldür n kadını • amruı 

4 - Etektl'.Ik, Tramvay ve Tune.ı İş_ ll:ı.nuı.m &'V~ No. t!l Ferdf Asla r. 
Jetnı"leri Umum udürmttiru'I~ l\I. Ab. 2S - Eddşeb.ir Devl~t Dem l'yollıın 
ker. cer :ı.tcıycsJ kaynak evinde ~ 

5 - llrışa.n: ş Gıizcibııhı;e soluk, İs. Tmı!'Cv. 

tcklerimc yapşp bOOi gerıye çc~ açılıyor. 1 h,,;ıralar birer bi • tuibla bHdiririın. B!r defa daha ba., Yar"1ıbj n• miitıı.iş hakJtat _ fılilii -=ı. uzıklre;11=..Ue değil. hepsi bir. na <SC.ni swiyorun» de ııevg.Iım. / un utamadıihn içi" ... .Aoııılclanmm aıu.n'.1-' sert taşlar rer ve i!ımııl edilmiş olmalctan Ben de seni... . . . Kaç•Yorum. Daha uuıklnra. da-
var. B• tıış1ania yururken taban - den "" "lire ile varlığımı sa- - K"'1!a!. kurluldmn.. ı;oy.ım. ha sarp dağ yolların, gideceğim. 

lı:enıter bey aınrtana.nı No. l, rrrhıı 29 - AnX&r:ı, Ceb~·i ~aznnb y :nıa 
Özp;ı\Y. ha.ilesi Kestane sokak ~-o. 71. T. Goz:ı.y: 

G - L:tanbul, l\laJımnclp.aşa, lla.m:ım 30 - Bandımı&, oto Sp0r İbr htm 
so~ No. 14 İ. SMlSôı. 31 - Ankara P<>Sta ı~ııı nı sb:ı~ 

larJJJıırı acıdığını duymak b_an• gel<n lın"s"" 0 

Pa7ar günü sana ge!eoeğım. Bekle Ayaldnr.m •ert kı hda parçala _ fuUı ı,;,. azı>b veri'.)'or. Bu maddi"- rıy-0rlar. . nut'1mazsın. A- be.ıi... . . . llll1')a!YQ kadar, ,,ıJcudum bir lte_ tır 'bı du,)<ruu;am yum"i"k lıir iıa.. - K<mııl •. ~ı u Du ôltl bütün - ÇocııJiımıuz mu? Allah •kunı. nıidt külçesi lı•linde b"r uçurumun Iı üzerinde yürüdtl•üm'J zanned•. r.ıomzda bır olu ~ar. eUe b:zi bir. "" de at'ldı )':>lmım. Zavallı b - dibine yuvarlanıncaya kadar yü _ 

7 - Ankara, l.'cnlşe.lılr, llliım Özalp Gürelli • 
cad1f:es!, PcillinınJa.r iroka.k No. 22. S. 
Öncü. 

8 - Taksim. Cünıhurlyet mr.>d:ı.nı 
Ziı;-a.n:ı a.p:u-hm:ı.nı No. 5, Srmilı B n• m 

9 - .KuKl.:u~u. ~ merli:l'zJ beledıl r 
ölcüler ~-ar memuru lluammer Duruk. 

10 - Anbra, illi ,'\fu ~:ı \"ekile.. 

32 - Devlet Llın:ınl.ırı İşletnı ı :b 
nı.lr şube~ memurl:ı.ruıdan isnısıı ArVU2. 

33 - Gazi Ank-J> kadastro nı~uru 
N:ızım Dımır:ıı!. ccğim "" bu ""' beynunde b"nb:r bağlanlan d~• uvv cail z diin"'a>va gfuıünü n('O'a<l•n rüycceğim 

34 - S:ır13 M'. YC$11 Yava llaUm Se 
ril. -ç·ıl:gın ııır.: zar pencere açacak birimize bııglıyo~. senin olaea _ ödü. Niçfuı (jyfe havr•tl• l-oı:lrn Y<>i<>r ki arkada bırak!ığım bağ_ 

G<ee b" a tmda Y•tıı:ı.l< KDcıımdan •rırı ıp ile bono bait•vorsun? Vallahı onu !ar, m'ikııat"sli zbııclrler gib! ayal<. tmı ıku~ Ac k h \'ada, sert ğmı. lamam. Çocukla- b-n ôl<fümwdim. fnanm•vo; m~. !ar- dolanarak beni geriye çek.. ııyımı onım. Yu - - O:ı;l"!' !Yfı Hem 0 boni snn? S....i!":n ön beni. sen• Mk>. mcsin. T<'kaT oraya, o kadının ya. 
rine serilip rmuzı duşunuyorum. sind.., dalıa büvük bir ate.;!e se- nına döneeoıt kadar iradt'J!Ji ve 

U. Dava Muıs•qarJığl ŞUb 3, on.yfizb Ş'l 
ZUınI Gökt:!.n. 

35 - rı."'tiarcli. Karuafbr:ı.Jı.!..'ll ma_ 

halJesi t\s. fınn çavu u All B:ıbri l'n;:, 
Z6 - hml , Tıi«ıla.r ı No: 92, FJ.. 

kıtı> lerinrin seviyorj be i oon nefesime kadar viwrum "nıdi. şuurumu dtn;i>..""°!yeyım. 
ve i rsatta -:- ~ i~a~lann nazarında iıağ - Hep o ... Akzı_nda ba._c;a bir söz Göz1c.r"m arkada kalmaS1n Ya. azıcl n bırçok ha • nınun. B" · b"rl>iri v<>k aıhk. Sııtınmı Wketr.vtırsun. ral>bi! Saı b na Yiirüyl'Cclt. uzak.. 

canlan c gını hıssodi30 lı olnı•~rli'!:nçt~;..:':,.; şey: Flvet .<be ile anlastın>, evet onu !ara, çd< uzaklara gıdebi!ecek kuv 
kollar mı uzanllCRk mize z ~ , • • b"'1 ö'Cı i"r'>tüm. Senin için. . . Bunu veli ver. Bu zavallı yolcunun duıı.. 

lI - Adaıı22:2rL Hacıba.b:ı. lokanta. .. ı 
H.idayct l :üı. 

l2 - Çoriıı. sıhhiye ged kb başça 
askeri l>051ıı No. 1040, Abfdfn Pamtr. 

IS - kanb;ıJ, ~rlık maJın e. 
bud t:ı.ııs~ m?S:ı ı l~rı Safvct Erer. 

14 - Beyoğlu. Hoca:zade snka.k No. 
29 Vahan Pa~an. 

ÇICJ lbsan ot-hı N zım Cını:ın. 
37 - İ?Janb:ıl. Pmevn!yı(J U 1, s.c 

No 905 Kadri Turna.oktu. 

38 - t' ·ıı.v, Selim y K n ba}a.., 
rı soka No, ı. Muzarfer B:ırlas. 

ve dı.i ecilğim. anmak. den üstun. . çocuğu do- tahırrıfoı Mınlemi~in gibi J_J'Özlerini sı budur. 
tan 

0 k;tuğu.m b r hayali çağıra. - Kemal, a.Şkımızdmyıl ani? Bt'n n{' div<>. övle açıvorsun? Sana ev. Ö--:;-1-----------eağ m. ii:ıeaik. Mcs udsun na":. istiyorum velC<'den hlx>r vP'""'"ı"m. A~lı.. rfi dare Komutıını röleve H 
ben ona de bu sadetı ~uyıf ti fbn. ... · kar. mamaızl~a!l ~""idik Orbdo bır c·- aerg sını gezdi 

• · elin ecan ~" · Su!ı Molunud ··.ı, · d Gccel r mm ti tinde yUd ,_ amıı:ı.:ı. vazıy öl<'ki çocukl.anm. navet "'"'"' şor"!c'm scnsın. -~· . • ıu '"" c .~çı • ın ı ki n
0 boı m·n altmda kutuwr. ~ın. yah•armolarına - Dem.-k artık b"lli r,ömıok ·s. lan .T~· "'!:"'' ""diaÖ..ı·İ~'"" ı.ş J nı or un •-ücudu. - Sana . dl çok geç .•. lemıiyomun &ile rni• Hep o dün • '""'" un, P•nmı,tıT. ı •ı:o 

11>u arm d n erek uykuya clay:ıruuıuıdım .• Şi.~mı.nıam. Onu '-ava iiıriinü a~madan ölen '"" K~~1 K.orgon"al S~ t Noyo.n 
d J ruın. E r bf olmasa, kal Altı ay:lıl< 5""'1" 3 

ki11 ••• !'<tim. Allaha .ıoııarlad k dun oıçod.,n "°?'" .''""'° . zm • 
bi · • du ea~ m Bu A- ne yap:ıc "1m. K<'!nal f!!diwnım ve """""'5edo.d ç""""...., uol.at 

· • <ınu sana \r.eremem. · · a!mışt ~ 
d oğlunun en ~.tahammül _et. -: Ha;yı:. ~ zaman onını yü Her ~balı, oıi!neşi? kızıl alev • · 

t· rr. D ISl, baş ag.rı. Brnı ~_!~::ı deznı"veceks'n Bır len doguctan vul--s<>lınce, kulakla. E . .. .. H Ik . d bı"r 
· kü tafluııı.;ınu. " J • y 1 ı B mınonu a evın c &ı, vucudıın lıe.rh bır tarafın • ne ıd<, kocam çocuklarım rmıda ugu tu •ıia uvnn yorum. a 

1 
daki • iJt imn yanında A~•- rO'lal<I çıka~r • BiİiJ-nrum sen sözler bo "1imin içinde çınlıyor. • ••. top.a~tı 

15 - Bcyotlu, Tepcb ışı l'ıfeşrntl.Fct 
~ l\·o. 155 Halid Müs11m 

16 - ~udıır, 20 hıc:ıf ilkaı.~ı talebr,. 
s!.nden 92 AJ'ftın Alperen. 

17 - Ha.>da.rvaş:ı, Devlet Dcmlr:rol 
lıırı apartmıan.ı No. 16 da Şec.ııı.t Af.ıoş. 
ı~. 

ıs - Çanakkale, isme pa!'lı ma.halll'_ 
', eSki il \Ta sok:ı.k No. 3G r.ırb:1y Hay_ 

cl:ı.r Tunaltoğlu. 

89 - Knd.ınhnnı, m hkem 1:1b t kl. 
Ubi Ahmed "CstUnel ırardcsl l\f at 
Ü ;iiel. 

40 - Ad:ı.n:ı, l\faln.' · mensac • fab. 
r'kası mii:türü oğlu Fnhlr Teze n. 

Birer traş sabunu kazananl0 
41 - B rnı:ı, E lnclk nahf;resi 

mlidürü R 1 oydan. 

42 - ~ara, ı:osta kutusu U4 n. 
Erkırtay. 

43 - Kütahya. e.'i ı>:ısb 9l03 
Park. Kadri Giilşen. 

44 - A ıı zarı, d mır \'e taJıt fab. 
r J.:al:ırı M. Kurıt. 

45 - l.' · e: lUüh nd m te srnır 
5, Necdet Gfiran. s cıvı d"ndinmek için bin.bir ça • yük':"" ru~u bk:;'n amma d"inva- ti"'11" llnuyum? Halbuk". bu sesi !şiı: E'""' Z D.ı ve Ed~ Y."' oub,.,, 

hııı b!.r n · · ..• İnsan heıiıang.i bfr haber .alac i~ adamsın, beni/ Ben uyurken O(> c-aba bunları işi. ~nu ~alkevı~de.n: . 

<el~ baş vurur, hiç olmazsa bunu tclıdid ~~c benden doğan nıem.ac. bu mü!lı ş hakıkattcn kaç. 24/6 942 Ça'""'m~n ."""." '".at 17 nı -•ton ltlss<Jm<11>ek ;çın t < nı.n bir i<öşe ..ıc ı bir insanın mak için IOOn yer'mi yurdumu bı. de ka,.dlı az nı~ ıftimk le bıı: u -uyru · n., ahr. Halbuki lıerik; böy. "" bc:ıden. u nl 
0

h': zaman için raktım. Allalıın dağlarına k<?nılimi rnwnl t'op1aınn. Y•~•;aii ndan ah -

19 - ~lsehlr, Cumlıurıl ı-t m ha.I_ 
lesi Kaıı:tarı sokak No. 24 Jlas:ı.n Y:ı.ıııcL 

20 - İstanbul, N' nta.s. 7.arer sokak, 
Glorya aJ>lll"tunanı ka 4, 'l'ürkun Tura. 

21 - Alııullu. lstaı;yon altı, No. 90 
Akın AJı:mcı. 

22 - N'şantaş, 1 ık 1l eı sınıf 10. 

46 - Nişan~ Rumtil cadcU o. 
50 Has:ın D:ı.tlı. 

le değil: Kali>"m"2 a J>dık.ça bu me>"<udiyetı be atı.un loıdarlar!D teşnfleu nen olunur. s~ yı daha derinle-re alıyoruz. dü- üzecek. 
No. 4-6 KA.mil AVN. 

23 - Voo1d r. Su!tııntepesf 3 üncü 
orta okul Yalçın Er ahiıı. 

47 - isi. nb I, KJıd y, leldr lınıe 
ti l ı. h f No. G9 \'ed :1 lat: 

48 - Ü !UQ;ır, 111 ıf ''nlpan 
~ 

(khsı var) 



Bu Sabahki Baberl r Bu ünkü harbin kar~kteri nedir? 
11So n Postal> nın sp or tefrikası: 77 

~ kı>meıl'l old~:::'d:1~03~~~~!çı-l::~r::: :~~;:::. .. ~:~ .. ;~c~~ ~;;:~;~~.; • h b n1mamııı!l dır. Büyi.iık mak!i.ada, ya. &onırıa az 7.amanda Fraııısız ordı.ı•u yeni ır mu are e ni !ha:rbi neti.celeınd'.ren zafere yar. baık:yoesi de dovrilmi.tir. 
dımı ohnııyaın bir taıbrye muıvaffakL Luclenıdorf'u.n son taM~zu dur. - Çuıgelie! ... 

b ~şladı yıeıtiırin kazaınıcı bir milddet ıç.m dU'kltan ~ nra; Fran" z vf' lrı..,ilizler İsm ::ı ı aga da bağırıyordu: 
tl tnevz.ii alarak, iınisyativi e1dc bulun taarruz uısuılle inıde <- .., lı bir deği. - I-foycli Ahmed! ... 
-- durma!k, düş:manm mfmev'yaıt n, şi .:.ıc yapt·1ar. Bu değ" ~l"k haıb - Tamamla .... 

V . · 23 (AA ) T,. B muvaikıkat c&rak lirmaık ve bd i Ahıme<l, canını dişin~ takmıştı. ışı, . . - uır er. 
lin haberi, Holand.ı k:yısı a. madlde.ten de dü§'t'l'ıanı ıhırpr.!ama ·- mana kadar c h de!tı p" de b"r. YüL.<le }-ÜZ hasmmı yenmeğe ka • 

< çı\kla,rmld'a b1r deniz çarp·.ş. ~ tıaın. ;llbuct ka/Jıır. 1 rıkleriıne yard m ic n da y t ılmıs o. rar vcrm ... -:ıtı. M:adralıyı tam otuz 
ld y b"ld" kte T mı ...,.nas·nda Lu l 1 d b'" ··k b' · adım ikudar uçar i!ibı sürdükten 

~ 
anası o ugunu ı ınnc. - a-arruzun ceToy<l'.. ....... •n tanlk 1r aın uyu ır net ce a. ., 
dir, dıorud;urfı.ı::ı müısaıid inki ç_.f iınkanı li!nmoamı-tı Ludennt.ırf'uın ıt kanan sonra çengelliyerek altına aldı. Se. 

•• __ J .. V•• ı b"ı rstj,1 ete taJI . yirciler avag~a kalkmA<!lardı. Ne ~~ gol'l.l:Ugu. aJıKtı;' r ,uım · - ta-arrıı.ızınıa, muı1 ab~l taarruz yapt"k- J 'I 

Amerika lstihsalat Nazırı : Lı·bya dan yanı· bı·r nı1zu çe.~ımıesl, h:ıJ1bden eon:~·. ı:n- lan z.a.ınrun, Fraıns"z ve İn!!İliızler; ol~"ak diye bakıyo:lnrdı. Ahmed, 
1-'~..ı - t s vk 1 - h.a mı altına alıt almaz derhal «lcab ederse üı·iincü cephe lQ!oe ugraan~ lT. ...e ·u cey.,ı 1 1 - t.a:knihen b c;er v··z ta. kla ve ço'kça 

:r ka ett talb f veya nıuvaf h kündeledi ve, topar1anmasına mey degv il, dördüncii cephe de h b il m e ıyıe za er - tayyare• i birl" ğile ar kete "f'çt:ler. · a er Yoi( f~kiyet11.eri el<l:e e?ilmjye p:ayrıet ~c • Bu taarruztlar kaı•'i mah 'y~t aldı. dan ver neden astı ve, aşırdı. MacL 
açılacakh> diyor d lseıydı, hel'.1kı bıraz zorlukla, faı- ıtlA} 1 0 

zaıınaııa hı.dar verme. ralı, sırtüstü düşerek ycn'lmiş:ti. 
Lcmdra, 23 (A.A.) - Bugün 1 

-.,,-- raJb"ıye zaıfer'lc bi 1•l"kte sevkulct>y i maın ar.. . dil . bi k .. Madrah, olduğu yerd0n :nahcub 
Vaşingtonda Çö•çil - Ruzvelt ara. r l R 1 bir rofer de kazanılmış olu,.du. Sev. dikleri es rı ver ·,. r aç tumcn bir halde kalktı. Hasmıle kucak -
61nda Ya:p :ıla:n müzakereler hakk n- .. areşa ornme LJI • f T d" k" b' h b odelta ooO.· Jdı ve pi:ion k yapl'. Bu. la .. ~madan me.vıdıa.nı bırakıp gitti. 'KJU'JC~ı za eı' er ır ı. ır a,. mu " . . ... 
da rn:.iflterek bir beya.nnsme neşre- Mısıra taarruza z:ııfferaıne intıac edilir. Niteıkim bu- Büyük Ha-rh n son buyuk muharebe Ahımed, galibiyet temennasını bas. 
cElmistir. ...:!-.V· h _JLd bu hata mücıvedcl,. J " oldu. Bu mıuıhaı:-("be Biiyük Har • tı. Ve, meydandan ce-kildi. Diğer 

h 1 ~<Lı11A.U :ıro c • · "'b · · " 
Bu beıy:annaanJıde deniyor ki: ~zır anıyormuş kağ dı ' üzerinde t=ıcıh'lı ~·apar g:ıbi, bjn em k:ıymıet.ı tecru esmi ver:yor- oehlivanlar daha hala boguşuyor-
crArnerika Cümhurrc si Ruzvelt ayni yerde. ayın' iıttikamette rlüz L du. lardı : 

ıle İngiltere Ba,vekili Corç"ıl ylikselk L 'd 
22 

(AA) Llh d tilm'ş Bdtçika: in~iliz or<lulariıııe bir Falkat. Büyük Harbm galibleri Ahımedin tıarafüarları bağırıyor. 
bahriye, p;yade ve harvac:lık subay. 00 ra. · · - ya an ' bu tecrüıbevi unıutmu:l gibi hazırlık. lardı: 
lar ile Cuma günüt1d<"nberi müza- b~ün taze habc~le~ alınamamıştır.1 Al d•"" • s'tz huıgüınıkıü hatıhe sirdıklcri haılde - yaşa Ahmed! 
kore ere cleva:m etmt"'ktedirlc-r. M·hveıı kıuvvetlerının l\1'.slr hudu. manyanın ver ıgı ! s·· .. ık lf L'- ~ıAb Al - Afexin Ahm~~d. 

d .Lı y d · h' b' h b uyu r .aru.aıı ınag u u maınya. . . . ... Göz önünde tutuhn gaye miitte- 'Una ya'.Ktlaştıgını:ı. aar ıç ır a eıı . . b '"k t k . ._ ·1 1 - Is:ına.:,1 ağanın sevmemden ag. 
· k • t yı:ın11 C'i senf" ıı e nı,. ı ~r eme • 

flk uvvet'leri dii<•man üz r ne te- yo tur. . zayıa 1 d d faydahnarak haZlrlandı zı lkıul a:k:latrıına vanı~ıştı. Ahmed, 
medc;üz ett.İrmek. Müttefikler;n gay.: .. To'~~\t~ küçük ve münferid In. er en ıe a :rnuha:;- beleri.nde ,.ı ~ yerine geı}ir gelmez .r~n~.il .~a ile 
reı!lerini deYam ettırmek için son za gtl z dtizlerı Pazar aıkşamına kadar Vasin"' on, 23 (A.A.) - Am0 ri. 194o Fraın. 

1 
h k . . .> Muıraıd agaının ~~lerını optu. Mu. 

rmmLardıa ah~.an t edbirleri göz. mli!daıfaada bulunmuşlardır. Alman ka haıva nazırlı~ı, Almaıwanın dırım taıar~z~rıh eı ~sı.n, bu.bartırad ağa s~i.ndi. Ismail ağa, Alım€. 
d n geçirmektir.> . pa.rın Pazar giiınü öğleden sonra sa. harbin bac;ilangıcrndanberi 'bir ın·!. da a1<ııkenlerım ·e a:yretını mucı 0 di öpüyordu. v~. bir yandan da: 

Gayri resmi beyanat hep tahmin. hlıe paraşütçüler .indirdikleri ani~- yon ölü vermiş ve 2.350.000 yaralı du. Fraıns~ o~du~nUın hazus•zl: - - Aferin oğlum sa.na. ... Tam 
d en ibaTettir. Devle-t r · leri her hu. I ş'.Jm~ştır. Bu "'0 .n ~uharehcler sek1- lkavdetm:ş olduğunu bildlrmefkte- ğ•ndan ı:e hezıımer>• ndt1n cok rnes ul pehl'.ıvaınca ,gaılib gcldın ••• 
susta mutab ktırL:ır. Mektu la ile zmcı orduınun ş•mdıye kadar yaptı. d'r. olan general Gaml;:1 ile Alma.n za. Mur.ad ağa Ola: 

Görüşülen işler 

g..,r re hazırlık 
VUTdu. HaJ.bukh bçn, ölüm daık.i:ka. 
laırı geçiırdlgim ha lde böyle hare • 
keıt etımed1ın. Faıkat göı.ıdün sonıro 
ne oldu? Çapraz nasıldı ağam? 

- Çok güzel. .. H~lc durdurma • 
daııı kündeleyip aş•rman daha gü
zel! . . . Herife toparıaınma fırsatı 
veııınedin! ... Taan ycnnde ~ırd:n 
küındeyi . .. 

- Başka türlü olmazdı. Zaten 
böyle yrupmaıyı kafam:ı. koymuş _ 
tum. Gördüın ya. .. I\foydandan 
kucaklaşmaıdaın savuştu. 

- Ona saıvuştuı demezleır, kaçtı 
dlerler . .. 

- Maıd!'a:lı, seni yenemez. Sen 
onu her '".afkit yenersin ... 

Ped.i;. Çorlulu Hüsmf'n, çmgene 
yi eıziıyordu. ÇingC'lle, nihayet Hüs.. 
mıerum Wk paça budamasına uğra. 
dı. Sıikı ibiır giırişle çJngene ya11 
düşerelk: açıklı. Hü~en gaJib gel. 
mişti. Bu. Sl'ıretle Çi·ngenc de mey. 
dandaın çılkımış oldu. 

- Ortadaı Yıldırım Ahmedlc, 
Havmlı "Ali... Ve, Demır Hasanla 
Hafız vall"dı. Havzıalı Ali. Ylldırım 
Ahmed~ daıyanıyordu. K3.Ta kuça'k 
çı olan Haıvzab neler yapmıyordu·? 
Fa'k.art illasııl olsa Y!i.dınm, Havza. 
hyı mır lbiıÇiminc p,etirip yenccekt~ 

(Arkası var) · 
·······················~················· ··· · · ······ 

Foto haUe:d''!lnes'i aüç ':ın bazı taf "lat, ğ.ı en çetin ç.arpt~alar teşkil etmiş- Bu_ 2 ... 350 ... ooo .. yar.aimın 1.500.00(l il fl'~Lerirni büsbüti.in. yeni telakkiler .. e - Aferin Aıhrın.•:?n .. . Çok beğen -
" b d k F oto Mağazinin 78 inci nüshası ka. tellm'k zab;tan taraf ndnn h lediL tır. ni butun omıırle>rm::e sakat kala. atfetmek gareıb t·nde buıun<lu. Bu- dim seni. . . Hc'le oyun uru .me-

l d 2 3 ( \ " ) I b d 1 rlk ~.. h k + tt pak ve iç sayfalarında sinema ıırl!st • mistir. Lon ra, ; .r'!. -- j ya a cak tarzda vara alm•s-ardır yük Harbde 1919 yılı İçin itililf or- se1esinde e f• ~Ç'e ar~ e. e m .. . terinin resimlerlle süslü olarak cıkmış. 

Magazin 

Cüm!hurr • i hu u i krlt"pi Earllıy m hver kuvve<tleri Mıs'r hududun. Hallbu1~i. ıreren Iıarbd"' A1m~':- dulamı·ın s:11ah yapma r.rograımla _ - Ne yapayım ağam? .. · GÖT -

illerde müza.1-ercler ha
1

·kıncla bi-r ta~ da CapUıZZo - SolJum - HaHaya mü yamın :r:nP1cn kavıbı 1.700.000 ıdı. r•'Jlda 25.000 tank olduğu unu•tuıl • :::_du.:::··.:.:n~y:.a.:..:!·.:..·.:_· .;:S:.:ı.:..:k:::1ıy~ı:...,:g~ör-.i-l.n_c_e_:;~_·u_m_ru_r_.~_t_ır_._T_a_w_iy_e_ecı_~_r_ız_.__. _____ _ 
p or neşr.edileceğini bild"rmi t'r. sel! esini geçmemişlerdir. mwştu: k • d 

A B . 1 ·ı A ' 1 ° k 1 $' f f d . t 1 •t denı·z satınalma omısyonun an: Londra, 23 (A. .) -- ır ('~1{ - Capuzzo nun ~' ·'i o.metre Öte>. ıvas opo a vazıye Burada orduları yalnız bıol tanl zmı 
mer"kan ist. -,· lat nazırı Ho. :ı:ı:·n; sinde bulunmakcad•rlar. Rommelin B ııı:· 23 ( \ \ ) D N B' . ve t.aıyya!I'e ile tec;.h'z etmek değil. inşaat ı•la" nı 
bevanatta bulunmus ve icab eder. y.cni ıbir hücuma geçe~eği a<ın lmaik k eA .~~' k .ık· - .. v d·V~nn b n •• t 1'" • ıt rb' 

~.linci C'"'....n..E' d"""ll H,. ücÜ"c·· d as e-rı oır "al}'lla tan ogrcn )!:°'ne 1 uın:ıaTa. gore a •m ı;e e ıye yap-
se 

1 
"""'' ' ta ır, 1 •· s: J' · 'hkA • d makla beralber hahassa sevk ve ida_ .,c d''"ııdüncü cephQ'1İ'l dfthi acıl<ı- 'tTı::ı· 23 (AA.) - Mmr hududuıgore ·ıvıa_t~poAuln sonkıstı um. d~ 

\ ' · "'ted ..... ~ • men ıtaatı s m ı ~e uı":'tl~'erin~ de~i-:•irm"'k lüzumu.n•ı ~ağını bilcLr.r · :, A
1
r"' n ordusu. va'k nnda Ma:- sal Ro:-rmel, ~·· . t ... '"'ş 1kr. . 1· ·' d h' •· -

l ·ı~+ b" ı.. • · ] .. evenınıaıy a oyunun ş::·m·"l•nn ı a ı kay~ bmek ioaıb eder ki: F>rans':z -uın ce ıru en r ce•rıl - ıçıne <ı. 1• yen: b',. taarruza f! ~meckn kuv. "' . 
1 

. 
1 

d · 1 
Acağ' haklk nda kc n e.tc. bulun- ,.~~ı" ... :ni topıaı-ra'k~ tem'z em~~-o or.d:uırunııın, mallzeıneye ma~'ık o sa 

muştur. dahi, seıvk ve idarede tamamen es. 
E cüm1e d ın·~.t·r l-" Biz İngilte!'eye fazlasile borçlu- Fransanın p n''ara sefiri ki usıtllert': eıS'kıi telah:kilere bağlı 
cNiö'rede, nac;ıl n1 aC'a<f•nı bilm<>. VU

7
• Bunu öd mok niyetindeyiz. k.ail:dığı G am'Iin'i·n sözünd en anla • 

ieo'klP berab"'!' Al"lı~., ?nı..,lı kuv- frrr·•t,.,.re ha'Ikınm halkçı önderi Vişi, 2a (A.A.) - Fransanın ye- şıılmaktadır. G amli' nin ~~kmlığı bu 
t1 ı vl • ._ d"l • t' hal"'bin taarruzi i•;fkametini karar- ni Ankara sefiri, M. Gaston Ber-

ıe flr rrıa~ nrı e ı ecr.ı ır. . . 1 nkara a mütcvecci. baık ımdaın yeriındedir. 

ı _ Keşif bedeti IZ32'7 Ura 29 kuruştan Uııa.ret olup gösterilecek bir mahalde 
yaptırılacak t.emiııleme ~vinin i ldn oi defa kapalı za.rf eksl~~esıl . 24/llaı.lran/ 
942 Çarşamba günü sa.a.t 15 de tzmıtte Tersane ka.pısmdalıi kom~syoo bina • 
sında yapılaca.Mır. 

2 _ Fenni ve h ususi rµ.rtna.melc!'!i, proje ve keşfi h ergiin komlsyond:ı. gö • 

rülebW:r. İlk teminatı 924 lira ı55 kunı!jtur. 

3 _ İstekUlcrin bu gibi işleri y:ı.pmış olduklarına da.lr ııa.ria ~liyet ve em.. 
niyet vesiıkalazını ve 2490 sayılı kanunun tarıratı veçh ile tam;!m edecekleri t ek.. 
lif mektubla.nm yukanda mikıları ;vazıh temlııa.tıa.rilıe b'idiMe belJj l'ÜD 'M 

r ko .W.,ooa. veımelıed. «6129• 



,. SON POSTA ,•$ayfa 5 
"%:';) nazının 

a ·' onVeT a e J ( 
''Düşman 

mutlaka diz 
çökecekf ir,, 

[Tebliğlere göre] 
şark cephesi 

Ruzvelt Çörçil 
görüşmesi bitmedi 

Tobruk nasıl · Rusyada Rumen 1 Hitler bu hafta 
d .. t .. ? 
uş u. ordusunun kayıpları nutuk 

(Baştarafı 1 inci sayfada) (Batlarah 1 inci ıayfada) (Baıtarafı 1 inci Wtyfada) söyliy ek 
~rn ~l kısmındaki sah~ k~lesi V~gtıonıdıa zannedildlğı:i~ ga_ lari!Le ber~ber Romm.el, müdafaa 5,998 subay, 2,633 eC 

-- şıddetlı ç-.rpışmalar netıcesinde re Lihyada cereyan eden hadiseler hattıının hu nıoktaısına karşı hücu • Loddra 22 (AA.) _ I-Jitlerin 
ııa-ptedlilmiş V€ Seve.rnaja k!örfe - neticesinıde i'k:nci cephenin kurul. ma. geçmiştir, Bu mevki.de arazi yarsubay ve 148,942 er bu hafta sonun.da. bir IKıtuk eöyl:i -

Alman - Ru> harbi· 
nin yıldönümü 
manasebeti~e 

zıinin şimal bölgeı5i düşman kıt'a- masına a:d plan.da bir de~ sa.rp deği]cli.r ve tan.klaıın yürüıne. y.eceği öğrco.ıhnektedir. Alman şe. 
larında,n temizlenmiştir. Burnun yapılacaktır. Mısırın, Kanahn ve ~ m~ddi~:v~eıfırin sokad<la.rında Bükreş 22 (AA) _ Başvekil, fi bu demecin.de Homm~nn ınuvak. 
ucunda henüz mukavemet etıme!kte Ortaşar~ ~atlar~nm müdafaası için çetm go!us goguse ç~r~ışnalar ya.. bollşevilclere karşı Romanyanın bar. ~ ~rı1arından bahsechceğı ve 
olan düşman kıt'alarmın son artrk- daha büyuk mılktarda kuV'V€'tler pılda. Duşmamın en buyu1' çapta top be girişindıenberi Rum d Çörçil - Ruzveft gönŞnelerın..ın kııy . , 1 k ed·ım kt di ~ı.~;..: edil ~- . , __ 1'_ 1 k 'dd 1· b' ha . en or usu - . ___ r arı ya •ı e e r. t":"~ • ~e<Kt~r ... Bu~dan iba~a ~ ~ç~.a.1. ço şı et ı ır _:r~~ ımm ka.yııbla.rmı gösteren bir hildi. ~e~ru ~tmak isteyeceği şüphe • 
Muıhasara cephesinin diğ-er kı ~ Lı.'bya hatlı.selen ?ıkincı cepherun aıteşıı lngılaikr taraf.ın.dan ~er ~urlu clg neşretmiştir. Bu biJ.diriğe öre srzdir. HıtleIILn bu nutku Üe, Rus se. 

sırnlarında hava teşkillerinden bü.. kurulmasını tacil edecektir. karşı tıa.arruza geçılmek ımkcınını ö~ ya.tallı ve kayıb tutarı şöyl~ır: ferınin ifll'as ettiğin! gi:zl~eğe, Al. 
lngiltere i• nazırı, Alm. an .işçi- yük yQrdmtlar gören Alman ve Şefler beyanatta bulunacaklar ortaıdaın kal[d\.rdı. 5998 suıha(y, 2633 yaı"Sd>ay ve maın ·mirletinin bergün aTtan ıkay -

gön .:lerilen mesa1.ar 

ı:- H l J Rumen tkıt'aları sırtlarda inadla Vaşington 22 (A.A.) _ Ru11JVel- ~ihver. t~rtkları şehre iki grup 148. 942 er. gısını ya.Uştınnağa ve ~an or • 
lerine hitab ederek ıt erı 1',a· müdafaa edilen birkaç müstahkem tin katibi Early, RuZJveD .. ile Çör .. ~~nele gı~ı~r. Takroben l O saa-t Y~arıdıban .sonra tedavi ~öre. .dusu. ~yrbla~ı tu.tarına ııı-d ola.rak 
ha ne kadar zama11 dest~ e· mevızii hücumla. almışlardır. &:ıv- .;il arasıın,daki müzakerelerin ge<:e mu:cldıeıtle kuçü~. grupla·r, .. sa:.aş.a d:- re'k. ıyı .. olanların ısceyısı yu~arıkı tu. kend.i.s,nıden ıstenilen besahları ka. 

yeceklcri11i sordu y&lerln birkaç mukahil taarruzu gü.r:ıdıüz devam ettiğim, Amerikan vaım ederek duşın~nı pu.s.kurtmege tan~ yıızdc altml§lnl teıtkil etmeik.. paım.ağa ça'iı:şacak~ır. 
- akim kalmı~ır. ve Ingiliz ,genel kur.mayların1'11 bir. ça.]ııştfliar. Cumartesi gecesı ay ışı • tedır. ·---

Lonıcl.'ııa 22 (A.A.) Sovyet Sivastx:ı,poJ. üzerinde ve Donetzin likte ve hazan ayrı ayrı müzake- ~a dli.i'Şman dağtlmış kuı~vetleri. ---o • • lramn Moskova elçisi ha-
Rusyaya• 'ka:rşı ,\liman ~rru~ şarikıooa Alman avcıları tlün 28 reler yaptlk!larını, fakat bu müza- nn:zıı. kuşattı. O esnada gaıını"Z.on ku.. laval dedıkı · "' · · · 
ilk yıldönümü münasebeul; .Çorçıl düşman tayyaresi rl!üşürmüşlerd'ir. kereler.in dalına baŞ'kalarının ida. manıdanı eıl'.ıtn serbest bı.ıJ.uınuyordu. r cıye nazırugma getırlldı 
Sta ·ne şu mesajı giin<lermıştn: Şarlk cephesinin cenub kısmın~ resi altında cereyan ettiğini buıgün Za.nınedilgidine göre, Tobrulktıa. mev (Ba§tarafı 1 inci sayfada) An'kara, 22 (Ra-dyo gazete..cıa) 

Ordular!nlzln, çete kuvvetleri~ da tahrib tayyareleriıD<fon mürek. söylemiştir. cud. su ve benzin ihtiyatı tam za • ~!1~~ız.~ müracaatimı 'kabul ede • Ta!hran rıadyasu. Jranın Mo kova 
zin ve 6ivil işçilerinizin geçen sene keb teŞkil1er düşman demiryolla~ Early, Ruzvelt ile Çörçilin her mıa.nın.da yok. edilmiş.tir. Liman te - ~m biiyiı1c elçısmin Tac1ırana geldiğini 
zaTf.mda gC'6terdikie.ri parkık ~u - nm ve ta'kvly-e kollarını muıvaffa- S'Jııf kara, deniz ve hava askeri sislerıiınm de tahr"b ediİılm.iş olması Laıval sfuılerine devamla Al - ve iıaıiciye nazırlığ-.na tayin edildi. 
kaıveımet:ten dolayı ihllô'ranl:ık insle.. kiyetle bom!balamışlardır. mütehassıslarile görüştüklerini söy mı.thtemeil ise de bu c.iheıt muhaık'ka'.k ~~~a ş~a~ ~t rd:cek ek ğin. bildirm. ~ti ... 
rim'zi ve bu mu.vaifakiyetleriin önü.. Cephe'l'lin merkez kesiminde düş !emiş ve müzakerelerin gayet kı - olarak biilinmiyor. Birkaç ufak grup 

1 
~ ıı~ç.:t~ ~snlu ~l u gorec b - Başve!k:ü Fürugi Han yen: nazırı 

mi!Melki Eey"lar iç.'mde tdtrar edile. manı.ın birkıaç mukabil taarruzu tizarnlı ve mermıuniyet verid bir halinde eha.clın ka.çrnı~ olimasl! ih.ti- ermalı, ıJ, ucFre a aaC:.ı.: arı~ıl vle . u Şaha takdim etmiştir. 
ceg~İne <ıllan tıam iaıancımızı tekrar ,geri püSkürtülmüştür. k"ld ld w W f,...,;...+· _ ı~ :rıd F k ~. b" par arını ransa ;;ı.ıu aı e erme Yeni İran h . . M Sovıvet ,,,.....J,esinin gerisinde bir Eşe al -e hyapı.,,_:gıdnı l tave. ~ "_'"'ib.J~. ıına.Ü va ır. a at g_arnızonun ldtl - gönderebileceklerinı söylemiş. mü k v :d .. b:ı~-ı~!ke nl ~zırlı, kosA. 
ediyorum. .. • """!-'' 

1 
ar y, er l'Rı ev e re sının ır yük •bir k:snl!ln!n eeır ııı'lınmış o u- hiını unhlct d ~· 1 . l 0 a an once uyu e çı o ara n 

İki meımle!ketimizin ve diğer rnut çok bo~evl'.k çete1eri ve depo arı demeçte bulunmağa hazır olduk.. ğuı trahm:in edilebilir be t b arkılma el:sır end~ -e~~~c karoda da bulunmu~tur . 
.. efı'.ıJten"n eavac:ta bai.!daşmasl ve ta~ıri.:b edfüniştir. } k t• . h4 l d' b d . ser [;) ıaı a. an UŞUnllrıuU§ --O .ı 1t11 "' - d d'ü arıı aınaa tını ası e ınce u e - Rusyaya giden tanklar p..:<. h ld b f' 1 • di l 
Amer.ikalf:lann genİ'ş hıyına.Jcla.rile a. Vıol'kof cephesin e ~~~n, meci vereccıklerini söylemiş ve de o_ ... ""Su a e azı ırar ıa se 'e • lng liz matbu tı L'b 
rarnıııza lkatıimış o:'.ıma:sı, düşmana tarıfl<lann 'himavcs:indc m~ı;ı;n mi~iT ki: · Londraı 22 (AA.) Şimdi rmden sonra Alı~~ın ~~ka.mlarımn · , - . 1 ya 
muihak!ka'k surette diz çöktürecek ~ kuvvetle yenideın taarruz etmıştir. Fakat şu anda her ikisi de mü. Bri..stoı• da lbu.Puınan rSki iaşe nazırı buınıdan va:ııg~t~kl~_r.ını anlatmış n.ag • Üü1J0tmm 
t'i.r. Etiım:iııdenı geFen bütün vasıtaıl~ır. Ça.rpışmalar, devam ctmekt.edir. za'kereleriın bir· demeç yapı1masına Le!iilie Bmıgıin. Libyadaki İngiliz or- ~~utlk~u bıtırdıgıı sırad;l Bu mes'ull~fllH 8rlJ0f 
ıa sirz.e ya•rıclmı edeceğimi:z:den emın S.kak muharebelen müsaid o1acak noktaya henüz gel. dusuna aJd bırcok tankların Rusya.. e, . ~an<yanıı;. ~uza er ol- . . 
cl'a!hilirsiniz. . tBerlin 22 (A.A..) - Alın.an O!· medi11i kanaatinded.r1er. ya gÖnıdeıfilldiğini söylemiştir. Hal. masını dilerım, demıştır. ~- (Baş~afı 1 ~cı sayfada) 

H~tllerin ımem~eketiniz~ habe1'81~ duları baş'kuım~~~~lığın~.n bir t~b V~in.gton 22 (A.A) - Çörciıl _ buki ~. ta.nlldlıa1~ Ro~eıl·'e. ~uka - tlce:sı rfldugunu belır~ekte ve se~ 
ce tıaa11I11.rzu tarihındenben geçen ~n l.iğinıde kaydedıldıgme gore, den:z Ruzvelt komışmaları hakkında ve veımet ıçm Jngfüzlerın çok ış:ıne ya. Libya muharebesi SOOa erdi ~ı:u n b~mlunması ıç.n derıı:leş.. 
y•1 iç"nde ili memleketimiz ve mft- te-zıgr'hlan arazisinde yapılan şid - bi)ha!ıSa inı!rlli~ ve Ameriıkan kuv- rayacalkıtı. (llaftarafı ı inci sayfada) ~rı .. ş .~ ~et yapılmas! luzu. 
!etimiz araısıındaki dGstça münase • detli sokaik muharebeleri netice - vet1eni icin.., bir başkumandan ta. Esir Afrika kuvvetleri Berlin 2.2 (A.A.) - Resmi teb. m~ uzerı e 1urmaktadır 
l>eit!ler teıdcicen kuvvestlen.miıştir. . si:nıde Alman klıt'aları Severn~ja yinine k~rar veri1diğ'ine dair ya _ liğ: ~ fazet: er Ort_aşa~kı ku. 

Vaşington 22 (A.A.) - Han.. ködezLnin şimalinde auluınan Sı - pılan ta~ımin1CT sal.ahiyetlı hüku- Pı:ıetoria 22 (AA.) - Cenuhi Şimali Afrika.da l:ıir Alınan bil. m eye~~dd~gış!Jtl~ler ya_ 
ciye nazırı M. Cordell .HuJl, Alman vastopol maıhallesini ev. leri .. teker met erkooı tarafından tenlkid edi1. Afrika başveıkili genera1 Smuts, Tob cuımbotu filotillası 21 Haziran gü. ~=~:r\::~~rel ~ 0.tımugulnud?ne sure. 

l v k til d ıruk'un zaıptl esnru:ıtnda miihim mik. l."t"A AdU.a:ı ı en gı ış er ır 
yanm Sovydler Bir igıne taarruzu- teker zaptetrne sure e uşma • meıcted!ir. . tarda cenuıbi Afrika kuvvetlerin.in nünün ilk saatlerinde Tobrulk li - Time g t · .. ıl . 
mıın yıldöni.imü mıünaseibe\tile M. nın elin&en almı.?lardır. İ!ki devlet adamı arasın<laki gıö- maru önünde küçük bir Ingiliz ___ ,_: dıraze esı, ezcun e şunlan 

1 aft 
.. 1 cl.e Al tü" • mensub . v Mlliverdlere e'l:Jir düştüğünü söyle - yc:ı.=ıü:=!La . 

Mol'otofa çokt" ği teı :;r a şoy e ~ Bir man.. menıne ~ rü~elcrin giil · cereyan ettıgi ve birliği ile kaçmak istıyen bir teş.. lnıgili2ll i · şimd:lki zif . Ro 
mektedi.r: . müfrezeler du._c:ırrıanı boz.guına. ug ~ hic bir tıahım~nıcle bulunı.I>bmıya - nJşt:ir. kile taarruz ederek bu te~li ydk eli er n M ' v~ .. esı m 

Barıış milmetlerinin ozimler.inı ve raıtıaNk şehrin mahallelerın~en cakı öw'ırıı~c belirtilmf'oktedir. Malta tehlikede eıtımiştir. Hava taarruzları ile ·ha.. m uz~. v~. ısıra gotüreı: Y<> -
haırdket lkuıdre·ılerini I_l·e k~.ar yeın: ge~ck su.reıtile körfezı;. kadar ıler Japonlar ne diyor? Reurter ajansının dem,iz muhab1 • sara uğratı1mış- olan bir devriye ~~ =~·d·~;ı-du~maga .. ça. 
bir su.rette küç.ümsed.ıokll·.!hn ~şka lermışlerdır. Yapılan ?ducubm _;:;ıka. Toıkyıo 22 (A.A) - Japon hıü .. ri lbi~dirİyor: 22 (A.A) - Tob - sandalı altı sahil genlisi ve 450-0 kÜno..Lür ve hatta b~yu·:·k f udaı;:m.. 

1 d lh geıçmecfon bu aı:wun mes. sında Almanların g.erı e ırcı.Ml - •k' . .. .. .. b . . . . . tonluk b. nakliye gemisi b t ril e , r .. Y~ _ıa: n •. v eJti'ecektir Bunlar, mü_ ları bir boı .... ,,.vik müfrezesi taarruz uımeti sorzcusu, ya ancı .gazete- ruk. un aldeın g,Ltmesı d:il,."'kati Malta DU:~ ~ h'l ~ .1 a· lıklar pahasına olsa da yapılmas~ 
uuenne ogr ı . "bl ~ ci.lere Ruzvelt Çörçil buluşması .. . ek" ş· .] • ]_ d b' mıştır ıger uç so. ı gem:sın e 1, dı tearrııı.!Iarın ızt rahlar ~e. taihrı er cep!hesinin gerlsinıde ~uşatılarak .. • . .. : . . uzerııne ç ıyor. ı~1:ııye KS ar .~r- araştı~alar ·a: ılmı ve mürette. azım. r. . .. 

r-rnıs o1an hareketlennm cezasın. \'Ok edilmiştir. hakkında şu sozlerı soylemıştır. çok kahraımanlık gosteren bu mus. b "'4 175 k' J_ p . şa·ı . t' _Da.ly Telegraf gazelesı şoyle di~ 
u,. .. - ~ .. k J Alıınacak kararlar her ne olursa _u_ d • d. d h .. f "d. a •• an ışı esır e ı mış ır. . daın ıkurtuı':amıyacaklarını gorece - Alman muharebe grupları taar. .. taaıı;em a a şım ı a a mun erı B·r Alınan mayın tarayıcı filo- yor. . 
1 . G en bu bıir vıJ içinde, A. rurzun cenub kanadında kuvvetle ots~n duny.~ d~rumu ve gelecek bi.r vıaıziyette kalacak ve iaşe güç - til~ı Tobruıkun i limanına ir ~~aylar Orta.şark hareketlerınde 
erıdri!~· eç'Ueti kend.ı'si de b.irkaç taiblkim cd'ilmiş olan sır:tlardaki ~l~ler .u:zermde bu ~kara~r~ !leşecdktir.Bunuınla 1beraber Malta ha mek için mayin b~rajlarını zo~ıa: vafıım ~atalar yap.Jd ğmı ~Ö5t~ -
me~f an ::hdıd edilmekle ber.aber, mevzilere dni;ru ilerlemişlerdir. ~ ır tesin olamı.yacagı m a va )"O!Jale :bir dereceye kadar takvi. ımşt:ı.r. ~elctedır. Kab!n<:mn, isten.ücn ted 
~~h tan a:h~ullerini SovyetJcr Bir.. :Sirk.aç kaleyi zapteden Alınan B ır~ lka.rşı t f b b"' ye ve ıiıaşe edilebilecektir. İngiliz bab Tobrukun zapbtı için yapılan bırler .Q.€ kadar şıddeth olurs:ı ol -
r~ail ve 7 " k su.retil'e bahtiya.r kıt'a}arı sırtların tepesine varmış.. Çö' 'll:l' ~ i.nn+" ara ~5~1:11 . ~ ı:iyeıııinm a>asıl bir zihniyetle hareket çarpışmalar esnasında ~.ıınan esı.r sun deıhal bunu tamamlamak za~ 
lg e pay' ~-ma J .. de bu silah ve lar ve orada hakim bir no;ktayı ele d' ~ ~ ["''blıı:ıa sey a ın~ ettiğini bilerııler icab ettiği zaman mlıktarı 28 \)in kişiyi bulmuştur. ruıre_t1?de bulunduğunu kabul et. 

olmnı'ştul•r.. u yı lÇlfn e!<ıio e.dilin • geçirmıişledir. Bu taarruz da ink.L ı .1.rt:..l.~anBa .k:. ıs! mle\t'ZllUd e €- Mihverin bütün gayr.etler.'ıne rağmen Bundan ba<:Jka 100 tank elimize <1CÇ mesı ıcab eder. 
mahsıu1 enn son xa er - d' m-e.I\. ı::uıır. u ı ı c ev e a amınıı:ı M rı !il. • 1 , · d "i' ~ Loncfra 22 (AA ) R-·'" · 
. ~ f brikalarımızd.a.n ve şaf etımekte ır. . . tek.ı~rlanıarn "rü eleri h. ü_phe ~ıtan!ın ıuıt~?'aç arın.:n aenaz en te miş veya tıahrib olıınmu.r?tur. :tl:le • . . . . . - oJ~emı 

cıye kadar a h !:in.de giıt. Siwstopolun lımarı mahallesı de . . -~ şın . ~ ş lnun edilecegmden şuphe .edemez • cdrilen top ve a~ır silah miktarı asken tefsrrcıs1 Analıs yazıyor: 
t~T'talanm tı.da_n ~~l~~:r ı·ı:nası iç.in cid'd'i hava taarruzlarına uğramış., k~~~~ıdeç·~~~~~:J~~ ~~Y-1 ler. Mihver ilçin Maha zayıf bir ~a'k!kınd'a henüz d~ğru- bir rakam _Tobrukun ~ı:ndığ! v hakkındaki 
tıkçe aırtan hır o çu ç tır Bu arada bir ticaret vapuru . . r. !ll u . . . - nıok'ta o'laı:ıalk kalmaktadır. Ma1ta ., .. ~ ik m'"mk" c v·ıo· Mihver haberının oogruluğundan 
teıdbi-rler a:bnmr~tır. . • batırılroı bir"kaç şileb ile bir v.elki konu~~a.lar~:ı __fıl'i .. hı~ bın- ı:ıe- şim'dİye kadar Mlhverc 594 tayya.. .,oy. eme 'll un lcgı • 

1
.r- şüphe için ~b yoktur. 

HarDİye nazırının ~esaJI b h ril:> g~sine de tam isabetler tıce ver:rne<lıg~. g?rll:lmu.ştur. Bı. - reye maı1 ıaı1muştur Kovalanan ngılız Gerçekte bu olay İngilizlerin 
Harbiye nazırı M. s.t:JmSOn ~ k:yded!ilmiştir. ~~en~le~ Çörçıl ıle ,Rumeltm kUVV8tleri kıynnetli ile!'i bir üsten mehrl.llT' 

münaıse!>etle şu de~ !a.pmıştıT. muharebelerinde Alman av 1'~1• bı~ cephe kur:ulınası veY..a ettiği gibi binlerce insan ve mu _ 
Son 12 ayın her s.~~?~ he; ınok H~~a8 dfü:ıman tayyaresi düşür - h.~:y;:ıli b'.-r ~:ru.ı::a nız.amının go- Berlin 22 (A.A.) - D. N. B. nin a:cııı:m sayıda. ma~zemenın kaybl 

taısrnıda., Sovyetler Brrlıgı im.k.-m;ızı cı~~ . ru~lerı bızı alaka1aıı..dırma~. öğrendiğine göre, Afrika şimalin- vahım b:r netıce teşki. etmekte ve 
yapmağa muvaffak ohn~. v'!e .~~. • muşlerdir. Sovyet tebliği Ege~ b1:1 kıonrferansın. te~ .bir :- deki Alman savaş bir1ikleri yeni- bu da Rommele mükemmeı bir li-
malktad•r Sovyetler Bırl'ıgı butun ~ 2'l (AA) _ Sovyet hemtniyetı varsa o da Inıgılız mı- den İngiliz kuvvetlerim cfün de mandan istifad'e teminini müm 
t>irl~rntş · mi.fletler içiın kahraana_n - .. _. ~~-. · · f~zunu~ gi~gide azaldığı. ve ~- lrovalamağa devam et.mi~l('.rdil'. kün :kıJmaktıa Vt? gerı ile olan ma: 
hğın lb.ir Temzi o~U§tur. Tanhte 0b~ ~~~;1~ gecesi ceph€de 'kayda r~ ~'lrle~ık devl:tıcrin.ın ıgıtgıde Sidi Barrani batısında bir düş - nakalesini büyük öıçüde kolaylaş.. 
hundan daıha güzoelı bulunamaz. u h . tt" hiç bir deği _ b.rıleşıik mılletler ıd.ıh·esmı açıjkıça man hava limanına taarruz ed:ı. tımıaktadıl'. 

Knox ne diyor? d.eg~ cıa:~e ~ ele a1makmdıır. miştir. Hanıgarfurda büyük yangın. Taarruz ezici üsttin~ükle büyük 
Bahri.ye nazın Knox şöyle de • şi1kl 0 ~:koft~ vaziyet d .. Lo;r~ ~ (AA.) -d I ... fte~~n Sinema projeksiyon lar çıkanlmış ve bir uçak savar ba zırhlı malzeme Jle yapıl~ ve 

mişt.ir: d r . d Ka Moslkıova 22 (A.A.) - Ra~'ünun un ...ı~;r~~rlka ~nlk t~ et- makineleri taryası tahrlb olunm~tur. müstahkem mC'\o./ki müdafaası 00_ 
Ru.syaın.ın Kutub enıızını en • bu saiba.ıhlki yayımı Harkof cephe- reye .~u"".'l'•ur. Nazı.r ı. . ıcar~ Birel Gobi cenuh doğusunda Al- ğuda ve dış hatların birbirıne da. 

radeınize kıaıdar olan kahramanca . . bazı lk.~mlerinde Almanların seferını yapan Calibu.ı: tıpınde b1r Seı tertibatı man savaş u:çaklan tesirli bir ta~ ha y~kın olduğu. cenub doğuda de-
ım:ücaıdıeılesi bütün dünyaya yayıl. - s~·= ~üdafaaya ı:;eçtikler!ni ve denıiz tayyaresile 18 saat süren bir Amplilikalörleri arrtrzla İngHın otomobil topluluk.. linmiştir. 
rnıak. telh.üidhri gösteren fütuhatı bı.r ~ı derde de geri çekildikleri- seyahat yaprmştı~. larına ve pike uçuşl;;ı düşman kam Bu başarıdan cesaret alan Rom.. 
kere daıha dıurdurrnuştur. . • :ız~i~rmekıtedir. Sovyet birlikle. Lyttel~n ~n~aıwva ajansına Türkiye vekili· yon1annı hedef tut.mus1ar ve bü- m-elin Mısır hududuna doğru yo • 

Kurmay baıkanının nıesaJI 11:1 . le ve ha~b malzemesi ele şunları soyılemı~ır. .. N E C 1 p ER S B S cumlarda huılunımuşlardır. hı.na devam et\nesi dl' mü.ın9run _ 
General Mar ali şunrla'l'l söyle • rı ~r G€çen Perşembe ve Cuma gun- Rommel mareşal oldu dür. ancak oo'.)"le olduğu tak.dırde 

mıiştiT: geç Sıvastop~lda gen çeklime ~e:i Vaşingto.~da Çörçil
1
in ya~da ista.nımJ,.Beyoğln. istiklal Cad. 193 Ber11in 22 (A.A.) ·- General Ram.mel, emniyet; itimad ve \kuv-

R ın· kahramanlığı ve as. _...n~ ""} (A.A.) _ Cepheden ıd'im. Başveıkıl pek neşeli 1dı. A • \ Rommel, Fü!hrer tarafından ma • vetleri hiç eksilmiyen İnıgiliz kıt'a 
us erıe m _ _ı. __ .~ M~va "'""' · ilka harb 'stınsaı·t f D keri vasıflan Amerikan <>ru=-~uın wl Yıldız gazetesine gönderılen mer . 1 • .al şc ı .0 : reşalliğe terfi edibnişt!r. larile karşılaşmış bulunacaktır . 

.._n _ _ı ıı.. nlıgJını. kıı:z;aınmış - B". af s· -..,4.·,pol kesiminde nald Nelson ıle ikın.cı cephe tesısı 
'41'i:Ulr ve D yra bır telgr ıv~ .. d .:ı-11..·1 1 .. ı...::~·· ,••miı•••••••••••- H Ak ttr k tlerinin sayıca ÜS • pl'O]e51 e ua;ıı'i olınaK uzere 1Ju.ıı.UD er şa m 

· k Sovyet uvve askıe • mesel l · · ·· ·· tü Harb İt nazırının nut u "n dtü anı baskısı karşısında ... n • ~ erı. goruş .m. TEPEB AŞ/ B A HÇES/.NDE 
l.ondra, 22 (A.A.) -. ~ı:sya. - ~ an~ ağır kayıblar verdir~ ıstıhsalatı Bırleştk A:n:er~lrnda. ve Belediye 

n:.ın AJmaınl tarafından istilasının düşm.1 .. tevass·t .mevzilere do•t_ Kanıadad.a hayret vencı bıır şekilde 
yıld'" .... ar_ ebetiJe Pazar ak.. suretık~l:~ rin" bildimı.ektedir." ilerlemekt<Xi'ir. Aımerikan istihsa - A. L .a B A N D .a. on7 ~n~~ dcımeç yapan iş ru çe 'k e ~!erinin yer.i tak- latı ıtahımiınimizden elli gün evıvel 
şanu mEyo B lr Al aın işçile. .M.ih<ve,r

1 
u Aılmanl~rı ve Sovyet bizim istiıhsaltıtımızı geç.m~t1r. 

ına~ ;rı rnest ewen. m . . vıye kıi a an · .. 
.re, dalha. ne k;:ı.dar zama:n Hıtl~~ ıınevikilerine şiddetle h1:1~.Urn etme
destelk.'lerne'kte devam edecelkle~~ )eri yıü.zündcn gcrginlıgıni muha
eortm'U!Ş ve buna rııe kadar uzun mu~ faza etme'ktcdir. .Almanlar s~n 36 
det a<Svıam ederlers1! ödeyeceı~len t zarfında 1500 ö1ü venmışler. 

d:iık Slvastopoıl şehrıni:ı merkezini 
tehlikeli sureCle tehdidi etmekte. 
dlir. 
Maamafiıh çok yorgun olmaları

na rağmen, düşman topçusu v-e u. pah'tlnln. o n'M>etre yiikeek ola.cagını =· 
Londraya göre çakla.rı tarafındarn hiç rahat bıra. ihtar etmiştir. 

Lond.ra 22 (A.A.) - . . Röyteriıı kıhnııyan &:ıvy~t kuvvet.leri, dai ----o.__..--
MoSkx:>va hususi mu~a~ırı~d~n: ma şidactlc. .inad ve ısrarla çaııPlŞ-Pavlof ile Kornilof Sivıast.,olun şimdı cıddı bır teh maikta ve bazı 'kesimlerde karşılık 

k t . ıı·ıer dlkl' altına hu:lunduğunu kabul et - taarruzlara .geçmektedir. 
ararı emyız e 1 mek zorundb.yız. Nazıler ~usların Dün salahiyetli ır..al?c~le~ Al -

.. . d ilik müdafaa hatlarını henuz del - rnanl.arıı:.her. ta~z gunununv k~n 
A'nlkaraı, 22 (Hususı) .-. Suıkas ğe mu.vaffak olamamışlarsa da, dilerıne uç lbin olu~e maloldug~u 

~dhes'.i rnünaısebetile yın:ıı.şer s_ene :~dafileri muazzam ve ezici im - tahmiın ~ekıte idı.Ier ... ~u Naz1le
egır hapis cezasına mahkum echlen . d . 'kütlelerınin basıkısı rin takrıben 40 bın olu, b~n 
Sov:yeıt ım.aa:nuınlardan Pa~1ofla f<'..or ~n . '\ie. e:flınek ~abUiI'iyetinde daha büyülk sayıda ynrah vel"dilk
hiilo~ ve~n karar! t~ız etmış • ıle ~~rd:ır. Rus hatlarında a- leri ve büyü~ sayıda ta~ ve uçak 
~er.dır. Ağı•rcezn daıre~ı ıkara~ıı:' mu. bın- ecFv•n derinliği bir veya iki !k-a.yibet1ikiler:ı manasınıı ıfade et.. 
fassa~ esıha'bı· mucibe1ı ıınetnını ha • çılan .g ıgı,_., .:..0ımen bu ge. melk:ted:ir,. 
:ı r k:il()l'Iletre QJ.11ucı.Slna .. _,.-

22 Tabloluk revü • 22 Bale • 14 Orijinal Milli oyun -10 
Koro - 20 Müzik • 1 O Artist • §İmdiye kadar görül

memi§ yenilikler. 
Yazan: EKREM REŞİT • Müzik: CEMAL REŞiT 

Ognıyanlar: 

• F 1 
MUAMMER Karaca 

SAFIYE'ni.n okıuduğu ~erler: .SADETIİN KAYNAK taxnfından bestelen:miştir. Sem.ele.rdenbeıri sahn 
miız.dle Nkibsirz ıııesini dinlediğimiz san' aıtıkar SAFlYE' n.i.n bu RE.VÜ de daha üstün vaa'lıgw ııı:ıı da g·· e -
odkiıinSz. OTC-

DiKKAT: Saa!t 19,30 dan 21.30 a ka:daır bahçeımh.:in muhteşem SAZ HEYETl, RE.VÜ tam 

e.a.at 21.30 <la başlar. Tdefon: 42690 
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HASAN iL LOSYONU 
l(.adınlan, geıilç ıkıziar güzel~eşmeık ve crnısi cazibelerini zi'Ya.deleşllirmek İlç.in talbiatife pudra, !krem, a'l'Iık, ruj gilbi itriyat kullanırlar. Bu gibi maıddefer ne kadar sıhhi ve temiz olursa obu·n mutlaka cildi 

l>cızar ve cHd üzerinde taıhribat yapar. Çünkü bu maddeler cila üzerindeki teneFHis noktalarım kapaıtır. Cildı, gıdaısı ol~n havasızlıktan letafeıtiıni ıkaıybetmeğe başfar ve bu tekernür ettikçe çehre bır çiçek giıbi sara_ 
r~p solmağa lba.1lar. Mutfaktaki soğan ve yeımek kokuları; duman ve kömür zerratı ıbi~hass.a güne~liık ve havaısı.ztılk muhitlel'de zaten ~apalı teneffüs ınoıktaıları bu suretle cildin da/ha ziyade bunalma:sına: por. 
su.lc1a.şmıasına sebeıb olur ve az zamanıdıaı ç.i.zg:-ı:rer; buruşukluklar hatta lekeler; çiller; siyahlıklaır; sivilceler; erg·eın~~kller huısule gelir. 

Bu k.at kat boyaları, .kremleri, poma.dalları temizlemek ve c.ildde'kl teme'ffii!s ınoktaları-nı l'arnamile aça'biı'tmek İ'çin su veya. herhangi bir maıyi kafi değildir. Buınu,n için mutlaka HASAN ÇİL LOSYONU'nu 
tem.iz !bir bez ve daha ıiyisi çehreyi gti.mde lb1r iki ~efa bjılıhaS'Sa. gece yıa•tar'.k.en ve sıabah uykudan uyanınca çeluıeyi yılkaclıktan sonııa bir parça İd~of] paımuk ile ıslatarak hafifçe sihnelidir. Silindikten sonrö pa ~ 
mwğun irzıerLndek.i s;ıyahlı.ldar caii.bidik:katiın:iz o'hır. lşte hu kirler ne ıkadar çok olursa teneffüs nıesarnatl ıo kıaıdar kaıpaılıdır. Temizleme amı..:.liyeısi ne ıkıaoda·r çoğalırsa cild 0 kadar hayıat k·eıSbed-er ve ihtiyarllamış. 
ıSolmuış, !buruşmuş cild gergİ•~eşir, genıçleşir ve ·giiızelleşir, letafet ve teı.ıa:veele peımlbel?eşir. Çehrenize bırİKmiş çiller bu suretle gittikçe kuvvetleri:nıi kıaıylbeder. Ve yavaş yavaş zail olur. Hergün ikı def.1 HASAN 
ÇİL LOSYONU'nu mutlaka kullanınız. Leıkdl.erıi vıe kirleri, siyo.hlıJdan. ergeın'hK.leri, sivilcelerj ve mutlaka çm~eri izale eder. 

HASAN ÇİL LOSYONU'nu ltaıdıınllar gİ!bi ıerkekler için de hayati bir arkadaştıır. Bi.lho..ssa hergün işi gücü oiaın, faıbrika.larda, çalışan; tıoz duman ve güneşte gezenler için HASAN ÇİL LOSYONU'nıu hol 
la:xmra& zarureti fa.rladır. ... 

TRAŞT AN SONRA çehreyi buınunb silmek çok faidelidir. Traşın aıt~, yanıklığlnl gjd:erir ... Mikrop1arı öldürmek hassasından do'Layı sari hastalı:ıdaraı ıkarşıdır. 
Şişesi 40 iki misli 65 dört misli 100 kıurıu<ştıur. 

Sıcak dalgası 
şiddetini artırıyor 

{ Ba§tarafJ 1 inci sayfada) 
Ancaık dün akjama doğru esen 

rüzıgarılaı orıtalılk biraz secin~eımiş -
cıiır. 

Di1n .ııı~cağın faaılalığından müte
essir <>~ sahillere akın etmiş; 
deıniz 'baınydla.rı halkla. d,olmuŞl:ur. 

1zmlrde 

İ:z:mir gazeteleri sıcaklar llaikk:ın.. 
da §ıW taıfbillatı vermektedirle1: 

Dün İzmhrde 19 1 1 senes.in.denhe. 
r.i. görülmem.iş derecede şiddetli bir 
sıcak ~üküm sürmüştü.r. Sıcaik dal. 
gıaıst, oeıvve!IDci alk.şa.m ibaşlaan>ş, saba.. 
ha kıa.r~ o.rtalJk biııa:z serinaemiştir. 
Gece şld'ıdetlL sıcak yü:zünden biT • 
ço.k. ailt.dl!er uyuıyamam.ışlartlır. Dün 
aalbah iıetrıa.reıt derecesi gölgede 35 i 
~mruş, ı9aa.t l 3. 1 4 doe İı9e kırka ka.. 
dar yü'kısdmiştir. Güneşte. ise 56 yl 
göstenniŞtir. Bu ~na.da lzmir so -
kaık.lıaırında bir sam yeli esmekte, 
yerden haıvaya doğru müthiş bir 
et!Oa!'k:i:ık. yüikse}erek tem.effüeü zor • 
laştır:ma'kta lii. Sıcağın fazlaqığın -
dan ıdün ısıolkaklarda baygınlıklM 
geçİrenll!er bne okuştur. Deniz ban 
yıoıarı, haOkla dolmuştur. 

926 senesinden-beri İzmirtle Ha. 
zhan ayında bu derıeıce şiddett!li sı -
ca.k. göruim.eımişti. O tarihte gölge. 
elle 6lcalk.llık 35 derece, 1911 de ise 
3'9 derece idiı ve fazla saıyılmıştı. 
Hatıt.8. ibu miith~ .sııca'klı.1dar yarım 
saat !kadar .sürmüştü. Sı.cakların da.. 
ha. şiddetli olması da muhtemel • 
dir. 

1 1 sene muhakeme 
edUd1kten sonra 

asılan katil 
(Battarafl 1 inci sayfada) 

Mustafayı. da yaralaımıştı. Kaçacağı 
sıra.da Musta!fa yattığı. y.cıden ika .. 
~: 

· - QaıVUş Öunu yapma·mallıydın} 
diye iınletm.'f, Mustafanın henüz ya. 
§BJ(iığı:nn gören katil de ucundan. he. 
ın.üz kaı~r damlayan bıçağını za -
'Wlll1 köyliinün iki gözüne ayrı ay. 
n saplaımıış ve böylece onıu da öl -
dürmüştür. 

Ka:ti!R ydalandıktan eonra De • 
nıizli ağırce2la mahkemesinde muı -
halkeme edit:miş, faıkat haıkkıında ve 
rilen karar birıkaç defa nakzt!'dilmiş.. 
tir. Son defa ya.p ı l'an muhaıkemesm. 
de Meıhmeıd Çavu,ş ıidama m~hkum 
e~ ve ihü'küm Mlllet Medis.i ta. 
ırafıınıdıaın da ta&dik olunmuştur. 

Karaır evvefk.i gece katile bilkli 
::11mi~ir. KaltJJ bunu sülkUn.etle kar -
şı1a.m ş ve çorap iiımal ederek. top • 
h:d.ıığı 2 bin lirayı ha.st&neye, hayır 
oemiy.etlerİ:ne, kardeşine ve karısı • 
na talk.sim et!rniş, çora.p f(Ilalkinesile 
tezgahmın saıtılarak 2 yüz lirasile 
köyüne mı getiırilmesini, geriye ka. 
IJ.anıinl'n lka,rlıslına verilmesini veiyet 
;etmı:ştir. 

V:asiyeıt ve dini muaımeilıe bittik -
ten sonra katil DetikUçınar ımey.dıa. 
nıına götürühnüş, oraıela hüıküm in
faz o1unmuttur, 

Burusukluklarımı • 

Nas·ıl-
Giderdim. 

G&zeU~ ••ne- ---~-
hassıılanota ve 
MSzde "Bwutwk
luı.ta kM'fı " 
. ldstaftzaratıcı 
Utlllf iM.affa. 
ki,_ .... ...,... 

ıvi•n Uf'tuıcuı 
IUIT llA T€0A'lfl 

HAltlU HHTlfOL 

Aqaa'\lan 
yatmuda.n er· 
nı. terkl!Mıie 
genç hayvan
tarıa büeeyre
lerlnden ı.tih
raç edilen Bİ
OCEL karıştı· 
nlmıt bir krem 
tatbik ediyo
rwn. Bu, tıpkı 

cUdiaJUD ı!İ· 
ocıa:ı cttıt
dtr. IWtriAınl& 
olan bu cnher s&1fl61nde u.yıtıa. 

D\1' eiltUmz bNlenecek, tazeJ~p 
g~n~k. Su cild gıdaeı, bötttn 
dünyada tanHUntt btr clld müte
hassısı wafından ~eşf 9e hall ha· 
zuda pmlbe renkteki Tok.alon kre· 
minin tmlblne ıthal edilmiştir. 
Her ak4&m yatm.aıdan evvel ye. 
gine clld gıdası olan bu BİOCEL'll 
kremi kullanınız. Sabahları da 
beyaz renktetcı Tokalon kremini 
kullanınLZ. O, clld1 besler, açık me· 
sawıeleı1 sıklaştırır Ye •Makya}, 
içtn mtımkiin oian en mükemmel 
bir esas teşkil eder. Bu iki kremin 
istimaLlnde müeas1r netk:eler ga
ranUlldk'. Aksi halde verdlllnl.z 
paranın iki ml6ll iade olunur. 

PARASIZ OUZELLİK KUTUSU 
Derununda (beyaz •e pembe! renk
lerdeki TNa.lon kremleri lle muh
telif ı-enklerde Toltalon pudrasının 
nümunelerlnl havidir. Ambalaj ve 
sevk. maaratı olarak 20 kuruşluk btr 
pulu aşatıdalc.I adrese ııonderinlz. 
TokaJon servisi 4- F Posta kutusu 
622, İstanbul. ~ • 

' 

Satıllk Otomobil 
-Az lı:ullaııılmış huı.--usi kapalı blr oto 

mobil beş listlti ile bet~r satılıktır 

List.Uderi ve motörü ııe ayn satıl.a.billr 

l\lot-Oıii her ~amyona lronabilUr. Göır. 

mele Jdt.eyeınler Sama.tya. Tra.mva.y (.'a.d.. 
desi No. 300 ev~ :m.üra.caa.L r.dıilm.esi, 

ZAYİ - YenibaJıçe nüfus memurla.. 

ğundan alcbiııo niifııs hüviyet t'ÜZ<b 

nıaı. za.yi eU.İmf. Yenlsi.ni ç&karacağun 
-
-

da.n es1ıJsinin hükmü YOkWl'. 

a. Deµzıd Soğanağa. Cami sokak 5 So. dr 

Hüseyin oğlu Nurettin Buılulran 

"' İstanbul Hava Mıntaka Depo AmirHğinden: 
ı - Ha.va. birl!kleri lhtiya~ı için aşa.ğıda cins ve miktarlan yazılı tezgahlar 

sa.tuı alı.naeaktır. Liste mubte\·iya.tını tama.men veya kısmen vcrebllece.1\lerin 
lıckliCl'erl ile beraber 9.'1.94ı Perşembe günü saa.t 11 de Yeni Postaha.ne karşı_ 

suıda bıilük Kınacıya.o ııan ikınci kat No. 9/10 da hava. sa.tııtal10~ komislo. 
nımtla. bulımmaları. 

2 - Evsaf ve şart.namesi komfs.yo.ııda mevcııdjd'tD".., 

5 aded üniversal trez~ teze-ahı 

ı » Makf~oa.p teı;ga.hı 25 Mm. re delik deler 
s » Demir pli.nya teı;gahı 

9 » Takun ıa.,ıama tezgalu 
5 » Sa9 makinesi elle müteba.n'ilıı 
9 11 Takını bileme ıa..,ı sulu 

3 
G 
3 
5 
8 
9 
6 
5 

:o 
» 
)) 

• 
:o 
» 
!Jl) 

J) 

Seyyar kompresör 
xeııae tez:-ah1 
Şerit testere tergiibı 

Ma.ra.ngcna. :makkap t.e:ıri.lıı 

zıva.na wzg-&hı 

10 kik>hlk bfüii ta.şı 
ŞeTi.-t t.ester~ bilene rnaklne!lll 

Pliıır.L bsçak bileme maJıineııi. . 

, 

"8!19 ... 

,, ............................................... ... 
Sayın Eczacıların, Doktor

ların Ve Hastanelerin 
Nazarı Dikkatine: 

İ'Ilıgi/l'ter.eıd'eın bu kere getirtuı:iş oTduğuım hak.ilki Kambrik (Ban~ 
dıe Ca:mlbric) Cerrahi sargı lhezlckinl mu!b!tel'if boy ve eb'a.d.da piya
sa(Y'a ç:ıkarırrmışt:r. Birçok d'oktıorlar taııalfıından aımeliyatlarda, ya. 
.rıalarda. ve pansı.manlardaı kullanı!fan işbu &al'gl bezleri geıe:k aıefa
set ve gerelkse sağlamlık i•tiıbar:~:C çd.k. zamandanberi aranı lmaıkta 
i:clıi. Mevcud.u bitmeden ecza depolarıındau A. N&j'ET markaısl•nl 
aıraylınıl!Z • 

Toptan siparişler için: A. NEŞ'ET Usı:naın La.horatuan Ebussunııcl. 

' caıddesi No. 5 7, lstanbu~, Tdl'efun: 23475. , 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
ı - 942 · senesi afyon ma.hsulü geçen senelerde oldutu a-ibl haşhaş ekimine 

müsaade eılilen sahalarda müesses T. C. Zira.at Ba.n'kası şnbe ve a.ja.ns. 

ları mari{eüle müstahsilden mübaya.a edıile<ıekıt.lr. 

2 - Mübayaaya. 15 Uaı.iran<b ba5fan:ı.cak ve 15 Eylülde nihayet verilecek.tir. 
Bu müddet zarfında. afyonlarını Ziraat Bankası şu'bc ve ajanslarına. sa.t. 
mayanların müddeün Jıiıta.mındıı.n sonra. vuık.ıı bula<'ak müracaattan ve 
serdedecekler! .m.a.ıeretler ka.t'iyycn ka.bnl ed.'~ecekt.ir. 

3 - F.sgari bir kiloya. kadal- sat14a arzt'l)jlen a.fyonlar müba.y:ıa edilecektir. 
Malını bl:ı:.ıat Zira.at .Bankası şube ve ajanslarına. ı:Otiirmiyenler köyleri 
namına veya birleşerek teŞkil edecekleri gruplar namına. aralarından 

Jıılrlni mutemed ta.yiıı ederek mallannı bu mutemed vasıtasik teslim 
edebilirler. Bu takdirde Kerek tesllım ve tesellümde gerek> para. tediyele. 

rind-e Ofis bu mutemedi mal sa.Mbi aaı.edecddJr. 
4 - Geçm senelerde oldutu gibi bu sene de müstahsilden sa.ndık var:ıst, 

eksper'.ıiıı ücreti ve sair heı· ne na.m ile olursa. hi9 bir masraf alınmı. 

~. 
6 - Drocist a.fyonlar bu sene de D. A, D. B, ~. C ba.rflerile rümmlarmıak 

üzere üç sınıfa. ayntacak.tır 
D. A = Tama.mile konaksız olarak inoo ve temiz toplıı.nmış renk: ve ko. 

ku ttib:uile mümtaz vasıflı afy()llla.r. 
D. B = Az konaklı ve renılc itibarile caı.ıip. yüksek vasıfü afyonlar. 
D. c = Çok konaklı yağmur yemiş renci b<nulm.uş düşillt vasıflı a.f • 

yonlar. 
Bu ta.snJ,C ıınntalta. itibarile olma.yup 1amnnlıdiir. Yani bir mmtaka.nın 
ıntSbeten iyi otan afyonu D. A. 1'C daha diişiik afycnu D. B ve en ırotu 
afyonu n. c addedilmiyecek.ilr. 

Satışa arzedilen afyonla.r hangi ınırrtak.m.ın olursa o1Sun kalitesine gö. 
re y:ııka.rıda tarif edilen sınıflardan layık ot>.lıuığu bir sınıfa dıtha.l edi. 
ıeceııc vt' o sınıfın fiatına tabi tululaca.kıtır. Yuğrulmuş afyonlar 1çin ilk 
tesellümde avans verllmeyerelt İs~anbulda yapıla.ca.k kat'i muayeneden 

sonn. bedeli defaten ödenecektir, 
6 - Aff(m tiatları bu sene de yeniden arttırılmıştır. 

D. A. sınıfından beher mor(ln dereıcesl 160 l;nıruş «YÜT. altmış kurwil& 
D. B. sımfmdaıı beher morfin derecesi 130 kıını.'i cıyüz otuz kuruş». 
D. C. sınıfmda.n beher morfin deercesi 110 kuruş «YÜZ on kurıışı> 

'1 _ Bu sene mübayaalarında da. afyon bedelleri ilk teseUiimdeki tartılar 
üzerinden ta.hakk.uk ett"ı:rile<:ek ve ayrıca. fire truull edil.miyccekt.lr. To. 
pa.ktaki şeklini muhafaza etmJyeeek kadar sulu ve rutubetli afyonlar 
ikıunltuldulııtan sonra. tesellüm edileceğinden miistahsıi.llerln nıalla.rını 
kurutmadan evvel satışa. arzetmemeleri wımdır. 

8 _ satısa anedilen afyonla.rdan kabule şa.~JQJl göriilenler altıncı maddede 
iza.h edilen sıwflara seçildikten sonra ayn ayn tartılac:ık ve bu tartı 
merindıen her mınkık.1. için seyyanen: 

D. A. sınıfına giırenlerin beher kiloswıa. 2080 kuru!J 
D B. sınıfına. girenlerin. beher kilosuna 1560 kuruş 
n: c. sınıfına ıirenlerin beher kilosuna. 1210 k~ 

a'ıuıs verilecektir. Bu suretle 'teslim edilen afyonlarm laboratuvarda. 
yapıl-acak ta.hlil ve Ofi.'!in Merkr~ dePoSUnda yapılacak nıhai muayene. 
stnd~n SQDJ'a 6 ıncı maddede yazılı her sıınfın beher morfin derecesi 
fiatı üıerinden tahakkuk edecek bedellerine nazaran afyo.ı teslim eden 
müsıtahslllerin alat'~ı teı.ahilr etUği takdirde bu para vıne kat'i t.esel. 
lü."UÜ müteakıb Ziraat Bankası şube ve ajaın...;J.a.rı ta.rafında,\ alaka.dar. 

lanna Odcneeel.tiı4, 

9 _ Bu · sene müstahsil elin& k:ıiınış eski seneler mahsulü afyonlar da 
cinsleri da.bilinde satın alınacaktır. ~UistaJısllin ban.kaya arıedeceği es. 
~ seneler ma.h.sulü., mağşuş olmayan afyonıara yeni sene mahsulünün 
a.J ni t.a.sııH şekli tatbik edilecek ve ayıııi sınülam • a.yni ava.nsla.r veri. 
leoeılef,iT. 

10 - Soft afyonların beht'r kilosuna. a.za.rıll 20: 80 Ura. <cylrmi Ura. seksen 
kunışıt fiat takdir eflflmişt'r. Her mıntakada arzed.ılooek soft afyonl.:ır 
rutubet dereceleri. renk, koku vt> sak evsafı ltllıarile $. A, S. n, S. C 
diye biT tasnife tibl tutulacak ve her üç sınıfa idlıa.1 edilecek sortl.-ır 
ha~ bulumlukları ,-:ı.sıCL-1.ra göre 2080 kuruş olan &oft azami fiat hıı.cldl. 
nıin aıtınila. e.kspcrce takdir ve tayin edilecek bedellerle yine Zira.at Ban. 
l!msı şube ve ajansları ta.rafından satın alınacaktır. 

ıı - Tabla.ten düşük morfini veya yükı>ek morl'in11 mınt4.kalar için ta!miftc 
ve kıymet takdirinde bir mmla.ka ayrılığı gi>Sterilmlyeceğinden ve malı. 
sul ha.ngl mınt.alı:adaıı olursa. olsım kalitesine göre glrPblleceğ'i ·mıhn 
rıatına tabi tutul.:ı.ca.ğından müstahsillerin bir mıntaka mahsulünü baş_ 
ka. bir mmtaka.y.ı taşıına.k külfetini yüklenmemeleri tavsiye olııuur. 

(14260•) «6520>1 
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ZAYİ - Sult.a.ruıhmed nilltL.s memur. 
uıtu:ndan aldığım hüviyet ciizdanımı kay 
ettim. Yenisini ala.cağımdan eskisinin 

( TIYA 'l'BOLAR) 
RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Har'biyede, Beılvü bahçesinin a'1atuır. 

ka kı.sımıında BU GECE 

hüitmil ,·oktur. 
<>sma.n Kalooğlu (1315) Pangaltı Bi. 

czi.kıçi sokak No. 123 .. 1 

ZAYİ - 332 ıcneslnde dl~!lik mek. 
tob.iııden a.J4ıiı,m 103 numara.it diplo. 
ma.yı zayi et.tin(. Yenisini alacağımdan 
esk.iıfinio Jı.iilömii olmadığını ilan ellerim. 

Bayramlş Di'j t.nbibi 
REFET 

BENİ öPONOZ 
KooneJi 3 perde 

Y azam: Bedia Flocı Ştaıtzer 

···················································· 

Havacı Gedikli Olmak 
İsti yenlere 

Evrakı .ikmal edilmfş olanların, Cuma gunü sevkedile<:ekleri cihetle derhal 
T. H. K. ha.vacılık mümessilliğine müra.caa.t etmeleri (68141 

IJ6vlet Demiryolları işletme u. •va. oerı: 
Avrupa ha.ttınıda mer'i 251 No. lu tarife 20.1.942 de.n itibaren mülga.dır. 

Ayni tarihten mmteber ve biihin şebek.eye şamil '· D/:t51 N11. lu yem b:r e-rupıtJ 
tarlfesl llı.das edilmiştir, Fazla tafsilat için ~onla.ra müracaat edilmelidir. 

!54U.679ll 

1 Deniz Levazım Satmalma komısyoııu ilamarı 
l - Tahmin edilen bedelin 54,000 lira ol~n JtlOtJ aded ı.eıı.lııye ~wı.ı-.... 

sının 10.'1.942 Cun:ıa. ~ii saat 15 te Kasınıpaşacla buluına.n .Oeım. ıevo&zım sa & 

tı.na.1ma. Joom.i9yonunda kapalı za.rf ~ulile elaiil.mesi yapılacaktır. 
2 - İlk teminatı 395() Ura olup şartnamesi her gün ki S<\:ıU dahıliınde 270 

knı:ruş bedel muıkabilinde me:ıkür komb'Yonda.n alınır ve resmi de k.um~yoında. 
görülebilir. 

3 - İsi.ekliler.in 2490 sa.yılı kaınuınun lstıedfği vesikalarla. birlikte verecek • 
lem k~lif mekotublarını belli gün ve saatten bir saat evvciine kadar ma.kbus 
muka.blil.ııde adı geçen komisyon reisliğine vermeleri «6726» 

Alınacak 2 adcd dizel cenereyter gurubu evsa..fı «ak.iimLa.törieri imlaya malı,, 
SUS». 

1 - Dinamola.r şanıt diaamo olae:ıı.'ır,. 

2 - Dizel meotöriinoo takati dala.ben 400.450 beygir kuvveti,,, 
3 - Dakikada. devri 500 ü geçmlyecektir. 
4 - Her bir dizel motörüııe 2 aded beheri 150 .lcilova.ilık dinamo bağl.a.nm111 

olacaktu. 

5 - Dinamoların voltajı 115/180 volt olıı.ca..ıctır:. 
6 - Bu ikJ ıuruba .Ud komple tevzi tablosu ile kablolar, ölçü aletleri vesalre 

teklifte münderiç bulwıacakhr. 
Yuka.rıda yazılı evs:\.ft..ı. ellnde dizel oenereytör gurubu bulunanların ve ya. 

hud ba.rl~en getlrebileceklerin 10.'1.942 tarihine kada.r bu lıusustakı l.rlı.lif 

mek!tublarını Kasunpaşad:ı. bulwıa.n Deniz levazun ı;a.tmalma koml.syoıuma 

vermeleri. «6766» 

4'1 kalem MUhtelif elektrik malzemest 
J73 paket Muhtel'if eb"adda san ağaç vidası 

5 aded Cam mika. 410 X 260 Y. 5,5 

25 » 6 Volt 101 amper Varta. alııümlatör 
1 » Fiber levha 

133 paket Plrin9 a~ vidası muhtelif eb'ad 
3 kalem Tesviye şişesi, kayış ve tuz 

49 » Kereste mthtelif 

105 lt Da.kır çivi, pul. çubuk, pirinp vida, lif halat, topaçtı kıürek. ka.r. 
fiı;ıe, sa.bunlu kösele. gaz hortumu, oksijen ka.yna.k maJM>metresl, 

t.elli bala.ta., galva.nometre ta.miri, takım klavuz, hele~>n m~k.ap 
muhtelif, bilyalı yatak, çel.ilk ve demir boru ve saİ.t'e. 

Yukanda. y~ılı dokuz kalem malı:emenin 26.6.942 Cama günü saat 14 de 

Kasımpa.ş:ıda. bulunan Deniz Levazım Sa.tuıa.lrna komisyonunda. pa:ııu1ı!tı yap 
ılaca.ktır. iisteklilerin belli gün ve saatte mezkü.r komisyona. müracaall.an. 

«668b 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASJ 
Kanılat ta.rfhl: 1883 

100.000.000 Türk Lirası 
'11be +e aJaaa adedi: 165 

a.I ft tlQarl -. nevi banka maamelel~ 

t"At<A BiRiKTiRENL.ERE 28.BUO 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zıraa.t Ba.nka.alllda ku.mbarah. ve lhbanıa ta.la.rnıf hesablarında m 
.. 50 1iraaı bulwıaolara ...,. ' defa oelııilecelE kur'a ile ~ 
plioa a-öre ikramln datıtalacakil r. 

4 Aded 1·000 Liralık 4ı,OOO Lira 
4 » 500 • 2,000 » 
4 » 250 » 1 ,000 » 

40 » 100 » 4,000 )) 
100 J) 50 • 5,000 » 
120 » 40 JJ 4,800 » 
160 )) 20 • 3,200 » 

Dikkat: lklablanndakl PM a1ar bir ene 14,ıtnde 50 l1radaa Qfala 
dtifm!Fenleıre trami,ve tlktıtı tak dlrde " 20 fadulle verll~U.. 

Kar'alac aeıaede 4 4~a, 11 Uaı t. 11 Bulrao. U 'EJ'IOlı 11 Biı:bıd 
Unan tarilllertnde oeldleeelıtır. 


