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Mısır cephesinde! 

neler oluyor ? J 

• • 
1 

Anlaşılmıyan 1 

bir no,kta ' 

Rommel oı·dusunun mu
vaff akiyetleı· kaydetme
sine rağmen Mısırı telı

like:;e düşüren bir vazi
yet kefal' kolay ortaya 
çıkamaz. Fakat Rommel 
bu üstün kuvveti ııasıl 
b~tabiliyor"!. 

- ETEM lZZET BENiCE 

.DOGU CEPHESi 
~ı -

Ruslar Kerç 
yarım ada

ı sına asker 
çıkarmak 

istediler 
- --111---

1\lmanlar Sn·asto
polda dar bir ke
simde l O O ta n k ı 

ileri sürdüler 

Loadra'ya ııre, 
bu tankların 40 ı 

lmt.a edilet! 
Londra, 17 (A.A.} - 8 .B.C : 

D iin geee Bcı·lin radyosunda 
bit Alman sö"ciisii Ruslaı·ın 
J eııirl1:u K erç l:'o.ru11adas1na 
asker ~·ı!.rnrnı ı> a lc şebbiis et
tiklerini söyl rnı i~tir. 

S3 \'YC l lhlırk !ilosun3 ıucıı · 

Sl1 p (ayyarclcı· diin bir vaııu< 
J;;:~fHcsine bücunı ederek iki 
Ahnau u.ak lİJC gcnli::ıini ba t ı r-

l/7nıı~lattlıı-. ·=- (J)ı;.,·ı.1111 '.' UrıcJ C::ahHtr'l~) 

LiBYA Cephesinde 

SON 

J İspanya Devlet Reisi Gencrd 

ı. Franli.o, Fash bir askere 
ni•an takıyor 

1 • . 

ispanya Ha-
riciye Nazırı 
Romaya niçin 
gitmiş? 

Vişige göre, 
lngilizler 
geni bir ha,tta ·· ı 
çekilıgorlar 

.• Londraya Oö-re 1 

iSPANYA.DA 1 
Fransız Fasına 1 

göz dikmiş ı 
L o'1d ca 17 /A;A.)- B.B.C. İs

panıyol haricij·e r(l&"; Seran) ·Su 
ner Frnnsailun ·gc~e·«·k Romayn 
va1ıı111ştl~· .Kı·a! na::1tı :\.cı ~)ul c1.
ttn1"'tir . 

---·---
Londra ise Alman
ların siperlere yer
leştiğini bildiriyor 
Vişi 17 (A .A.)- İngihzler Lib

yada g(·! i 1:,·ck-:n1c ı. tc oVdukiarın ı 

kabul et.mek.ıcdırler. İnıg;b,z kwv
(D<vanu :i ünr.iı Sc..hiie-del 

• LONDHAYA GÖRıE ... 
Lon,~ı-:; 17 (AA.) - İ,pzn~l 

bas1n ı 1 İ~anya 11.1ariciye na.zırt 
Se-rarı:o Suncrin R .... ~11a)«l y21)t~ı 
sc;...·ar1atteı: b::ı 1 1~e~"'-rkt(l.rlir. 

iw1yan hiikume-ı; Fransa.dan 
(De,amı 3 üı:cü SatıiJ'ede) 

Libyada AhualL taarnızunun 

hoğtıcn sıcai;a, ıııüthi~ İngiliz mu· 
kat•cuıctiııc rn_~nerı muvaff:Jkİ· 

yetfer ka l dcttiği gilriiliiyor . On 
be~ gHnıi f'rıbcr i hilha.c;;:ıı;; a ıırhlı 

kııv\·etle· arnsın ıla k ;ı 'il rklı sli
ren nıiira.clclc l)irihiri ardJ Da ta
raflar il·!n ~iirpriıli ~afhala1· l:.a.} - 1 

de•ın istir. flk denelcrde mm af. ' 
faki)·<:~tsi1.H~t: dugf\1 lıızl a gidt!r 
gih i göriineıı Ronıruel ii~:ü ; ~cii 
d ördü nd< miitaddc saflı;»n;da 

nı üttefik k u \. \'<!ll-t:ı. iui gcr ile1niyc 
, .c ~·ckiJıni~ c nıe(;lıu r ctıuiştir. I!e
niİL bu safha nı;iHcfiklcr he,ahı

La iyiliğe dön Uiirl.ilcnıcnı ~tiı· . 
Ancak, Alman ıüıı amizıııini ıı bir 
hususiyeti v'1arak 70 • 80 ucrccc 
~ucu ve kav urucu bir 'ıeak 
i~iutl-e cereJ aıı edt'n bu Jniicaclc
lede R mmnel yeni ~· en; kıuan ~ 'e 
nıtwaffaki, ct mcrl:a leleri de koy· 
dei!'ie b:ı 111 t; \· a.ffak ~,; etlerin J1 r~ır 

ve Siiven için ;eri bir tel:l il<e 
f~kil edt'c!'~iui z..ı nnctm~k lıata 
olur. Pı«slij b akıuıınd an Iııgi!iz

leri mii~lı'il ~oziı ete sokalıilccck 
olan bu muvafiaki~ ('llcr bir ~-iiphe 
yok ki Mı.,ı r lıııdutlarındau iti ba
ren geri Jıatlradn durdurulacak 
veya .ı\lnıanlar bn hatlarda çok 
daha çetin, ~ok daha ağır k•~ rp
lara nıalolacak ın01lıarelıeler ver
miye m<ıcbur edileceklerdir. H er
halde, Almanların azmi ve pliiuı 

bir yandan So\·yct Rusyayı nı:ığ

h'ip etmek, Ka(ka,yaya inmek; 
bir yandan do Sii1·ey•i düşiirınck 
ve İııgiliz Orta • Yakın Şark İm
paratorluğunu rıl<mak olıluğmı a j .. ===== ======================"' 

Garip ve Korkunç Şey ! 

Karadenizde Bir 
Hortum Çıktı 

Bir motörümüz battı, tayfadaıı 
Lostromo boğuldu 

Evvelki ~ece Ereğli civar1nda 
bi ı· mot()r arü ç ıka11 bir !111,tın nda 
ij)atn1ı.ş, bir ~rişi bo.ğuhııtı.~ur. 

K azaya uğr>yan matör şe-h.Pi

nı:~ tQ_c:rler:u-l~~ ~1 Ya.kup Y;!<i.6.!'a

na ,ı;.t l':<J t.onlu'k Cuımlıur lyet 

n1iC.::tıÖ1 üdü.r. i~lu:.ö.ı~ A1;:-çdkocadan 
nıaden <l.iı:c;,gi yi.i.kle,;.11i~ \"C Zon .. 

gu!'dağa ha:reket etmişt:r. 
G ece s;ıbalıa . .ka.ıış, Eregl iyc 

~raıkla§ıtdt#'ı srra l a!"d:t :ıni })jr 111· .. 

tına çık_rnrş ve nıot>{)r boc::ı.la:rrı~ğa 
~.ıa~lan1..,u.ı" Tayfalar ,ül l.hm.an o
lan derı i~ in bfıyle bi•·;:knıbirc ka· 

· rı~ası kaışısı.ı1.da Ş C4ŞuUı1J.şiar ve 
{De,·amı 3 üı.eıı ~ifede ) 

Halk Birlikleri Ne~1 
, relerde Çalışıyor 

göre bu defa Libya üıarruzu ge
çen defalarda!d lerc nazaran ken· 
di hesapları n a ha~·ati bir hususi
yet a.rzetnıektedi!:. l\Iaahaza, lıı
gilizlcriıı de Mısırd a buna göre 
baz.ırlaıııuış G!rua larııulan şüphe 
edilemez. An-cak, harbin im cep
hedeki seyri ve gelecekteki inki
şaflan ne olursa Glsıın bir n<ıkta 
gayriiıhtiyari insan dimağını meş
gul etmektedir. Bn nol.-ia, Rotu· 
mel ordusunun her taarru~ esna
sında geçen taarruzlarda kullan
dığı harp vasıtalarına ve mulıa
rlp birliklere nazaran daha ~ok 
gayıya sahip -0labilmesidir. Soıı 

İngiliz tebliğ'lerinde de Roıııınd 
-0rdusunıın ağır tanklarından, üs
tün zu'hlı ,· asıtal.arından ve bil· 
tiin lıu '\' asıtaların ~olduı';>'ınıdmt 
'VC takviye edilmiş bulunmasın· 
dan sık SJk balısolıı.nnıaktadır. 

Filbaltilm İngilizler, R-Ommcl'in 

sununa kadar bu tal'Zda de\· aın 
etlc.ruiy eceğini, büiU rtı ihtil·a tJ arını 
h arbe süx iiklt.: Ojğin i, bir gi.i ıı yo ~ 

rıılnp takalleıı dlişeccğiııi idd ia 
edi~ -0rlar. Delk i de bu iddiaları 
hal.Jı<>ır. Fakat, Rom ... .ıi?l bn f;m'• 
vctle ri nasıl , nereden \~ene za2nan. 
al:;bili~or·r. Demek oluy-0r ki, İ
tal~ a ile Trablıısgaqı arasındaki 

nıuvasnla katediJ.enıetı~ olduLrıı 

gibı hge sahille rinden, Yunaıı a· ı· Mu··du··rıu·•gv u·· gazetelerle ilan ılaları·•dan, Girittcn, Sieilyadan aşe 
1 • 

Rmıınıel lmvvctleriııi haıa •ede- 1 k • • k ı d ı• t • t d• 
niz y..Warı ile takviye edebilmek etme lçın aza ar an ıs e ıs e ı 1 
ve yine Rıoııınıcl'c ağır tanklar, 

ır.mhlı ,·asıtaıar, tıiııdir ilnıis piya- &aull•e vıftrıe"'•inde Blrll .. ler çog~altılııv ... r l 
de biriikleri i~in lı.anıyonlar ve J J J u a· A J'-
hunlaı· ı tahrilt c<le·bilecek ıı1a3 İ İ~c ?.1t!Dü··lügü turtı!ınd~n K:ız;;:ı. t . 1 !erin -::~·l;..c::t1~ın1 biln1en1e-,.,lclil·. 1 
n1alırukat göndermek kolay ve a~P Ml:)luı..;,ı·luhla~ı.no. gön-deri.lrn bil' e- ·t.raayıeı, . ~1~n~1 içi?;. hcı..1 knzada j 
kabil olahililor. Herhalde, yalnız rıı.h·Ie her kaz.a®. kaç !la]lk: Bir·ligi ku- ı ka9 hal!k bo!·ııgı ~urui'!lugunu \'t' 

1
1011-

' I n- rulduğunun ve buııln. 1 •111 n1erk.C.z.lrr i ~e gi rok~ı.k!nı ı iıh tiv-n. eııt.iği.ı1i .. gazet~ts.·I11 
karamak sıırctı c • ..,nınıel ordıı- 1 ·•· d · 'ı ı· 

~ .ili.tİ\•a cttikl t'll'i !iOkakhı.rın bi.ı ~k!ı-a.. I h~ ık1n11za lıun e. :.:r.~yı t1t1ıınrn11'"' ı•ı. ır . 
sunıı bu derece takviye edebil- mn ik:adar bi.Jdir~huıısi .rst-enihnlıştiı'. Diğer tara!t..ı.:1 s::ıytiye y.=ı ı·ı , .. rinP 
nıck münıkiin oln1aıııak gerektir. ı Sanılc1ı ğlna· göre, b una sı·Uep, ha)- ıicıı 1n h:,fkıll ("Og'l;_ kışlı:k n·:bh.atıe~ri.J, .., ! 
Yine, anlaşılıyor ki, wialtaıun ay· ı.-unıı.ın bİl' ço~ınoo 1,i;hi olduğu bir- i de dei,riJ. ~in..Ji OHll'.h'."' l a_ı·ı . yr rl<>J•·f<>ld 

l i lı n"! eı'1k(}7..ini ve idnrc hcy'eiindq k'l'ln.- (Devan-ıı 3 uacU )aıb.lfede> 

AMERIKA'D.& 

Zırhlı yerine 
uçak gemisi 
yapılıyor 
---•ı---

AVRUPA HATTı · ACiLDi 
ilk doğru tren bu sabah Sirke
ci' den Edir!le'ge hareket etti 

28,5 mi!yarhk yeni ı. 
bir program 

Lond'.ra, 17 (A.A.} - 13.B.C.: ' 
Dün Amerikan nı iirucssillcr 

meclisin de •ycıı i gemi iıışa 
programı» i~iıı taııı bir iıti
fakla 28 milyar 500 milyon 
dolarlık; tahsisat \'crifmıştir. 

H.ımrn bir tay;ar~ g'lınisi 

filosu iı~~a alunar:ıldır. 
Şimdilik hlçbir z.ı.rlılı yapıl 

ı;ıuyacaktır. Evvelce inŞ41 s1 

.(D~v=ı 3 üııeü Slbl!ede) 

Rııslar Alman: 
geril erine as

ker çıkarmışlar 
\'a:ington 17 (.ı\.A.)- Rcıslar 

bütüıı ce1J1c1erdı.: d.'.lycı ı..ııa:~::adır 
Tar. Sıv:ıstüpol kalesi ,i<l'tf:>\h bir 
ço~-;: hüı.:U:-l1!ar1 ta. c\ctıri,;l: , .. l(u
rarlrniz filosuna mensup birlıkl~r 
kakyi samıakta olan A~man kuv 
vetler:niıı gerilerine asker ç-ıkar
ltl11!jlardıır . 

AKDENİZD EK f 
M'.UHAREBE 

Bir İtalyan 
kruvazörü ile 
iki destroyer 
batırıldı ____ , __ _ 

Britanya gemife
ri urasında da iki 

kayıp var 

Bu sabı>h A\·nıpa Jı:ıltına ilk tren h areket edcrkcıı, 
garında alılırdığınuz resiınlel': Solda yokular vagonh; ra biner· 

ke ıı, \:'Jğoa ..- edalaşınafor 

ilk Konvansiyone 
bu akşam gidiyor 

l'.lcri~ \ie ... .\r:da nr1Urjeri ü.?e
:rin<ie kurutaıı kü.p:ı:tl.lerin tnnııri 
.n1iiı:c.st!Jt:t.Je Si~kcci - A\.rrupa 
~ı-c.sı.ılda tren rriı.inelka1i:ıtnHı bu
gt:ndcn itibaren ba§faılmışır. Bu 
saba"ı :~c tren saat 3,35 de çok 
k~1::bal:~ olduğu ha!tle S!rkt~irlen 
E..lirncye haı·ckd clımi?tir. Bu 
b'.a. saat 13,05 de E~l'ı..,eye va-
Ta~nlrt.ır. 

Yine bu sabah .sa:~: 3 dcEditl'e-

) 
<len Si~kcciyr. b:r tren J::,al·U:T! -;tır. 
Bu rren ek_.am saat 17,50 ae ge
lewktir. Ük k-om-ıı 'lsi0 .. onel bu 
ak.şnnı saat 21 de Sirkecid<?n ha
rek{.'t edecek ve 7,5ll de Edirneyc, 
9,03 de Sivilingı·ada ,·aı·acakt.r. 
Yine bu alv;am sant 16,4-5 de Si
vn·n.grad·ci';ın ka~ka.c.:-Jc o)tın kon
VaPsiyond yann sabah saat 6,50 
d~ s:~keciyc- geiere~ ilk Avnıpa 

{Devmnı 3 iineii sabifede) 

SUiKAST DAVASI 
~ 

Mahk me saat 16 da 
kararını bildirecek 

Allkara 17 (Telefonla)- S~i

krust n1u.~;ı.keı11esıni•ı sooı cel~esi 
bugfuı sa<(, 16 dn o.Ldolunncalrlır. 

Ge-"'"'11 celsede Ru5 n1az.nunJ;ır
dan K-0rnil-O'f ve Paviof da m.fr<l.:
faalarını yrupmo«; oldu;,J aı ... 1dan 

buı;üı>kü celsede 

e-ıl!lecek<ir. 

kara• tcflüııı 

Makedonyada 
do!u fırbnası Vmdra 17 (A.A.J- B :B.C. 1\ k

<len;wr ceı·ry;.'1 <>.ıe,ı deıı i z ve 
ıııava ha~bi ııct.i.ec:; inde Taran>to 
smıfma mensup 10 ibiıı tonluık 

blr italyan agır k.ı·uvazöı ü ile iıki 
(!Jc-.'anu. 3 Uncü S:.>lıi!~<le) - ---o---· 

Aksarayda bu , 
1 sabahki kaza 1 

Ati~a 17 (A.A.)- :\falı:ecl.onya

nı:ı b:1· 1 ölgf'~~n,de &an derl"1:e şid

detii bir <ll-,l tı fıırtına.< t esın ~. iki 
k·1:in111 ölüanüne \·c bl~~ ı,:~ n1c
vaşiııin telef olimasına sebebiyet lstanbul Teie· i 

fon şebekesi I 
genişletiliyor 1 
istaıı.bul teleı'on ~C'bekcs:n.n 

tan:z:n1i isi ·biri İ. .. \•eçJi. diğeri- :\!a
car olan ik~ .şiıürete ihale c<l:hn~
t ir. Bu "urı'-tle Aksa:·ayda 2()1)() a

ib-onclik :ıcıü bir sunırnl vaC>Ja
cak. ve $itili sanrt.::ali 5000 <'; ~;·~n
bul santrali 600 c, Bey.~lu sant
rali de 6000 abonc_i e ;bl«ğ ~ lımıı
cak~ ır. Bi.iJü11 bu işler on yedi ay
da i.kana l c d.Jcccktir. 

KISACı' 

Ariza t 
İsi~kliLl J"!efH..:lıııi;:, ~:-utan baş-

ntuh.arriı·i /l!ı1 .. ı.('t E?ni;ı YG!i;1an 
nın, sayın Başı:<'!;i?i1ni:k.'? Jıiıabe·;ı 
ddin ne§ ı·etfiği .172 sctırltk ariza· 
ııı ok•ımw; : 

T.-amvay battı lamir 
ed ı li rken o!<sijen tü
pü patlayıp bir lişi 

yaralandı :re 
Bu ~.-~1,,,.1~ ··a~t 8.~ rl~ l~.k..::::ı.r.ay

da Validt~nmii önündeki (.r aı·ıı• 

"raJ'" ha~ı tc+"miı· edilirken, kaynnk 
: çüı lruHaı11·;an ok.,1jeıı ti:pierln- 1 

den1b:ri bi1yit...!o;: b;i· glt.tDltü ılc pr·~- 1 

l:ı.· fı-~1L . .ı:. 1 
1 

Çöl cümbüşü 
:\ECİP l'J\ZJL KlSAl\.ÜREK 

Mİh\er knı..\ı t:flt'ri: unıuln1a .. 
d.ık bir yenk, bel..lcnıııe·· 

dik bir z11J11ın111 uyaodı.racağı 

lıayrct ve dch!5ct ~ J. t: ü sul-n hiir
metino Lİb~i ada hticn·n>a g;-eçlik

I'atl~,:a o civa.t'do. bir ha~ 1. 
1ror1ru vc- te~?ş uy~ı,1dırn1~1 p.:ı r
ça1an~n tfnııt~·n {;'.11.rııı n1atl<lP1er de 
tr~u:r:'\.ay ::;) i !~"t<!"':.i,.;ı :\~ti-':lıcdi 

j-·ü ;-:i iınıden ,, ~ ~·:1.la·mı c:;f 1 r. ----- ' ten ve kıımlarm ateş dalgal:ırı iis· 

75 milyonluk 
bonolar kami- ı 

len satıldı 
,\nkı:n·a 17 (Tr lr·fo .la)-- Mn:i

y0 Ve.'<ili Fuat ;\gculı ~u bc.'al';ct
ta bulu.rnnu.;ıtur : 

{Devan11 3 üncü Sah:tede ı 

tiiııde haftalarca ~alpaladık.tan 

sonra, nihayet (Tohruk) ıııcı·kii

u i ele geç i rnıiyc ua nı zet bir ·ıra .. 
zi ~clte buluııu~or. 

Elı, bu kadar emek ve gayrete, 
bu kadar imt!y~z ~ c kazanç Ç(lk 
görülmez. 

Fakat hu ~\ıı. milnas! ve goyesi 
ne? - Bıı 1ı:·u.n yazıdan birşey a.ı .• 

/amad.tk.. Ne a.emek istcmıiş? . 
Cim karıııııda bir nok ta, diyoı~ 

\:''" e i liive ed iyor: 
- Yenilme;, ·~ııtulm.az bir keçi 

bo!1iı-1l: ·u .. 
'~i:iı;ı ma1wt arkada,a. bahsi 

geı;eıı ari:ay ı ok.ııyııp okırnıadıı}ı· 

·ı ı ıı. SO'rd~ı rn : 

1
Sebzehalinde 1 

· bir yankesicilik 
1 

(Tobruk} düşünre, h areket, 
Jlısıra ve Sü\·ey~e dwj-ru gelişe
bilecek mi? Ve bu ynz mevsimin
de iıckleuen lfafkas~ a t~blıü,Jlc 
bu ha reket, ayni ıaınan ve uıek5n 
~crçc.vesindc bir alıeıık doğurabi
lecek mi? 

- Biıcfüı cVatan. oku.yucula:n 
gi.Vi bcrı de o1.:u.nuıd ı ııı, dedL 
ç·il11kii, bu. ya.:ı, bir nıa.l.:ule dt?f}il, 
Emiıı Be·y:ıı .-1ııkaıa.ya gidip bir 
lı ajta LJ.ck l enıesi ııe rağ-ı;ıe1ı nıa-· 
kanı ı ııidi ne bir f ilrlU :..··u1ın1ağa 
muvaffo1' o lamaclıifı hu•usi b;r 
oı·i.;:ucl ıt!. 

il.SEKİP 

D:.vu.-pa~a cac!dosinde 98 mt
maralı evde vturun Kaz;m adm
dr. bir za! diin ak"".mn sc-bze hil
lımle bir k:.b:<ınalu para Yerece
(;t•ğ' bi'.'" sıratla mt:'\'hul ·bir yan
kesic· yelei;ini jiit:Ue keserek i
çimle 146 lira buhman cüzdanın~ 
çal.ll" .. ~.ır. 

z •. ..t:ra!a bu eüt'ctkür ~:ankesiclyı 
çraın [.(};ia-d1f. 

Ha~ı.r! 

Öıcdeııberi iizcrfodc ısrarla ılıır
ılui;'lıımız gibi, eğer Sovycı Rllsyn 
i ı.;Jnden sonra deın.okrasyalarla 

1'iill\ er ara$ında bir uzln)llıa ola
nıazsa, l\Jilıverin hedefi, dıoğnı

dan d<>ğrny a lngiliz İuıparatorluk 
siklet merkezi ve kilit noktaları

dır. 

ıo s koda r• 
da bir facia 
iki yaşında bir yavru 
boğazına salıncak ipi 

takılarak öldü 
i.l~ütlarda 2 y·ı':ı!-OC:~ bir ~a1.-rıı•1un 

Q!.lL.:ü ile nohı..'eJt.n.:'1~ t ·r facia ~}r.G~ 
tür: 

Ü•\:tlidar.da Dib<l2.:,~; rno.bo..ı~lesin<lt'5 
IIat~ .y•>li::ı.5urı1la Habibcnin (:!"Safiı 
tcaı'.$1ıS"m dd.k ; .tir lrulfı:.ot~e yatıp k~ I ... 
ik an Ay·-·-ı.~ ad ıd.U lıiı- };.ıdın d~Ln çalıc;

rrıa~i w.c'l'e 2 J • ~ır.rla1...i çoc~~nu En
hn..:~.::a Jat!. ı~!ı.ş ~ J:"".,lnc!~ ru~rer \"0-

(Dev;mu 3 üMil Sııhltede) 

Bazı iaşe mad· 
deleri serbest 

satılacak 
A..kaı·a 17 (Tdc!vııla)- fa~e 

11liısc~ar1Jğı bir t~.J;:1n1 lıavayici 

zarmi:y e sa •• ~a.rır>ua .fiaı tesbit 
edil:ın";;i u.sulJ..ı<lcıı va.ııgcı;cceki

tfr. B u cüımJeden oıaraıt p;,~nıı; 

satı~larıı da pi)~asa'('la seıibest hı
r- 'c,crt~~-t' . 

E V El 
Bu da, her C.tiluıın-ctı~ıı Bağ• 

dat \ -C Basra n-0kln>t iizcrhıe yö
nelmeyi gerektirir. 

Bttgiinkii l\1ilıv~r istrat~ya ıa
ı.iyclinc göre, Bağdat ' 'e Baua 
noktasına, enclft Kafkasyadan 
ec.nıılıa doğru, S<.'Dra $(i\·eyşfen 

şimale \'e ş~rk<l dogru iki ak1'j 
lı ııuıı.esi halinde iki ana caddcı 
kabul etsek de, bu caddelenl"o 
Sü'<'cyş, Suriye, frak ü'erindeo 
ı:c~cniııi, ölıürile bir arada a~ıla
cak 'c yüriinccck imkana salı ip 
görenıcy iz. 

('l'nbruk} mnkiiıı iu lmgündcıı 

ele gc~irilınesi g ayreti , Glsa o.Is a, 
K afüa•ya iizerinden lrakı tehdit 
edecek caddeyle birkaç nıevsioı 
sonra kaı-uşıunıbu:ık i~in a( ıl · 

ınası gerek"n caddeniıı, şimdilik 
sadece bir iler i ıııeniini tutmalı: 
haınlcııidir. 

Dcnıokrasy alarm da, Rusya iş<
nin cereyan şekline göre buna 
ıııukavenıet , .e mani teşkil c tınck 
i~iıı clJcriııdc fazlasile imkan ve
'asıta vardır. 

İşte 60 derece hararette ve 
yiiderce kilometrelik Mısır çö
lfüıiiıı ba~langıcıuda cereyan c• 
den ve i11S"ll:ı kilo t!iılıicc, k.ah de· 
lice göı' ÜHcn, {ukat ~İ.ındilik Rus
ya i şine bağ?ı yanın bir hedef 
kıymetindeıı başka lıi~bir şey ifa
d e efıııiyeıı ~ö l ciinbiişüniin bizce 
manası!., 
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HALK FiLOZOFU 

SICAK 19~Y:~'Harp Vozi eli 1 Doktorun bekleme 1 • · v Y . 
MAllKEMELERı 1 

u4,:ı mektub y z. 
mat1, a6z atmak ıu- / 
çunu teşkil etmez.,, 

Ha>'& sı<:ak <>hutca ue yaJl'U" 
,,, .. ,?. Ak;<ama kadar bu11lu ~u. 

~t:rl;ct, ~ira~ gnzw,. dondunna 
nr12\.p,c.ı~1n17.. Ve bu nradtk!a· 
.rmı.r., ı..: ni;rin miisaad i nls--

eJi ~ .. icinizi seı:i.nletjıüye \:t• 

lıs:!<'.!•!ctır. 
il ı~~ gibi, hıı s_rin.J<.tici 

J>t,nd~r de pahalı. Güu<lo lıeı 
batd•k bıulu su iç.-cniz beş im· 
rı~-. hit I> rdak §İra 11n ku:ruş, 

hi~ -~ .. rıuL ~celi lıuçuk, bir dQU· 
dıırıua 1.:1 ~"J'8 20 kuruş" 

:. 1<111'~.ır bastıralıberi, eu 
maJdel r ıığuuıa, acsl•a, :;., ka· 
d r barcauu,ıızJır? Grçcn güoı, 
şr>ylo bir hc;~p yaptım: l\Iiithiş 
;lir yr"kün .. 

ı:r.kat, biil~enıi2ıde atmak 
nıocJı,.ti»etinde kalıfo~ı.ııu bu 
yt:ni mu .... ,·af faslın... ıağ'm:!u. uc 
1 ·ıui:ıin hanıreti 6Önmilş, ue de 
yüreğimiz lıirıız olswı ser.icle-
ıu· t' • 

Çıl:..rdığ nıız kış, acıklı g>eÇÜ; 

fakat, p~k pahalıya malolınadı. 

ll.EŞAT FEYZi 

Çi\nkü, sırtın ıılacak ()(lun ve 
kömür bulabilenkr, ender bah· 
1iyarlar ~rasıııda idi. Y~kacak 
l"asıtal•nnı hiç bıdamıyanlar 

ise, kı~ı, lıütiin bütün bedavaya 
maletm~ oldular. Kı~ın \'e SO· 

ğui:un dehşctiı•den çekilen ntı· 
ırııbı, böyle bir tasarruf ~ç&

ve..i it.inde miitıılca etmek, .oir
kaç uy f.'!Vvcl, <-lbeUe mümkün 
değjldi. Fakat, hugiin,. ~u sıcak 

saatlerde, ayni ıncv-ımın nasıl 
bir eğlence nsilc-si olduğunu 
gfail) or mtt•tınıız?. 

Hayatta, utıraplar ıla, deği. 
~ik zaman ,.e mekan Şllrtları 

~iude, eğlence o!ıı.lıiliyvr. Ba-
2811, d>aşkalarııuıı eğlenccısi, bi· 

:tiın :ıı:tıralııınız -0lduı;-ı1 gihi." 
İ~iı1 hakikati, yaz, kış, h>p ay
ni şc.tdir. llur.l rın tesir ve 
ıııı>.hiyeti b: • başka i..•e, bu
nun !'ıı~hcbi, iusanl·ırılaki görü. 
şiin lı~ ·a hsşka <•lnşudnr. 

Bırgii.,lıJk hu kodar )eter. 

RADYO 
Aboneleri 

lodn~s~:ı.~~k,: :~:.u~::·ı Lıbya~a ve Dogu cephesı?de 
doKor ..:ı~ı .ııryorul'Y' .• i.,ıam,_~.·n ,,.,.; yenı Alman hareketlerı 
rı.~n bL:tün büy· hettnılerını bırer, 
Jki:~r t.-~ tiy;,ıı•z-t eU-~..;. t" · "YC' bı- { ~ • •• 
rinde ar:ır lai'.lık. Glchp g .. li)O!UZ. \..Yazan: i. ~- Esla Eukreş Ateşe militel'i) 

rr~·talı.k tı·~s f' ı .. ~p mua) en('ye 
baslanıuc;)' ;ı kacıar. ht-n1 tanuwJ 13' 
ddı.--tor1.:ı rın mua~ne-1.erir..Je bir 
,,,,.,.; ~<ık"1 yap:n.'."tt tırsatını bul· 
muı;t· m. Mslum, t,~stR çok, " a bel<· 
liy, ~UUi..IZ, s.z: bir S' '-o~.a veya !on 
ola.tak kabLil cl.-ncn:.ı '..5.z..ım ~len bir 
ant:eya rıh-)"{ırl · r K-1...·!tt-Ada!'dıc.1., l:.tura ... 
pe .. ~rde, is:temlclf'ı\_e ımu!ıt.ejit cins ve 
~ı.ru.ta u ,. ı.p ~~ .._ r diZllm~ otu
l1t. y rlnr Dr..rın brr r:...-üt orkı,hğı 

l<•plomı.;ı ••• 
ft · rilda, tcm.e.i'.) l)- On ı.':Ya~'E:ılçi!cr, 

o k~r di r, .ı hir ('<.t!l ~ı....;.ıntı.~ı i::;in ... 
de boğuluyor ı:ı, gayı·i fuiiyarl, oı·t:ı

dnki n1ass:uın Uzeı·ı.nao ı..luran m:ecrnu
a~ra el htılıyor. 

ııe •'·ı\:"1 bir roeamu1, bir ç,:z.ete1 

bir kjttp ~-&!.:ip alıyor. 
ı•;,kat <l.oktcr mur•yenet~r.r~lerL'lı-

cieki bu •~ •·-::-u.!a, g ~~ ve '.Jtapları 
y~ •.ulan ıt;&n.J~ ı...:uuuıadıruzsa, ~imdl 
-tc't;.J l!y cd;.lerunc zor ır.-.nın;ıruz. 

l!;vvcla, bu .ınecanualann 1 gaz te ve 
iki' planu L k e:ne "Jnlac1 ·~ ti 
21!" ~~a:ın ÜZP: itıJt: o«len durdı:ğu.'u 
tı· '.>it cdell . 

s ra b ı , ••Yart-lçlle,...-, ~ biı• 
be \et' ıt .b :1 .... '!.t. J~ n d"CgJ! nıi?. 

J1~r(~lı d• kıı0:-lar1m1z in.o ynzr..nı 
er ... "ka:tlıJ O'~ ıa nen gö.:-~ ğ ıım 
m .... -Yl fjf>1 ,.,. r .i!!:U'Of'l.'T:"• 

1 - Jl lr <.:,._.kfıc-.r mu:ıye:ıcl)'r: -
EiOCc, o cıı:, 1 • · 1 ~·r y "k.. (l,l~r 

Lih~ a cephe&in<le: 
İug:Fz ordusu UJllUml olarak 

Tobruk lıalı>ı • Birclgobi hatbna 
çelJ!mi,., ve Gazale ile Kin-Brig 
noktalarındaki iki tümeni Alman 
ku~a!ııı..ı,ıudan kur!armıya mu• 
vaffak olmuştur. Bu mevkiler 
~fibvcr ordu&ıı tttrafıntlau j~~al 

c<Hmiştiv, 
1;nf.e11 Alı.unu tehliği de bazı 

kolekrin zaptcdildiğini ,.e 8!10 
.kadar ~sir alıodıiı:mı bilılirru~l<le 
iktifa ~d(}Ol'. iCu~~•tnıa n1uval!.,k 
o!s,\yllı, ~irıııtl ceı.J.1bta Gaı:a]e ,-c 
Kiohri;; h'ıttıııda buluııan iki İıı· 
ı;iliz üimL·ui llUO esirle kı.rtula

ıu111tlı. İı.;:i!izler l>tı kadar lı.ııif I 
kay.pb çc\.! 1,.ır~ i Aktuwa·da !\<Jih· 
ver ~ımal k<>lwıa kar;ı yaııtıkları 
\ı~iyük ınut.a.cıııctle ve m.d~;n 
bU!,.;t.:sir.:de gi ıştjkicri ıucluthil 

ta:1 ·ı-uJ:i..a tcnıin t.:1c'hıhni).l.,,.1·;Ur. 

}~o!ı. t 1L1;i.li?. QtdiP•ıı.1u~ı J;.uv .. 
'etli ~lt:J:i mev:;.,tcı •nt:crt. ntıJıua .. 

knt hava üstünliiğü tamamilc Al· 
manlann eline ı:cı:tit;iııden Rllll 
müdafileri hava ve t<ıpçu bomltar· 
dımanları altında kayıplar ver· 
mekte, tahkim ta y ıkılm:ıkta ,.e 
bunun netittsi olarak ruuknbll tn· 
ıırrıız kmlıetini gitgide kay.bel· 
mektcdirler, Bu itiba;la Sıvasto
p..ı büyük ve yakıo bir tclılike ge. 
s1ı-m~ktedir. 

Ru~far, Kırım Yarımadasında 

:ı>kcr ~ıJ,ımııa tcşebbiislerindc 
bulunmu ·lardır. Bundan nıak,;at, 
S:>:ı.siopol'un yükünü h:ıfiflet• 

nıcklir; folcat bu çıkarma teşeb
büslerinin i) i bir netice verme• 
di;:i aııla,,ı'nuıktadır. 

Jfa,.ku! dvi;ıısıınılalu mıılıarc

ye gdiııcc, Alnına taarrıııu y ı!dı· 
rım ta:ın un:na benzemekten u· 
1.aktır. Alm~nlar şinıdiJ e kadar 
l)uncç kıym Ü>criode bir köprü 
b.ışı nJdl~ilmi~lt:r Ye bunu ·inıale 

dn Yru geıı~letmL';lerdir. Diğer 

nokt•hrdıı Ru' m>ıkr.bil hiicnm-
J~rile gı·ri Rfı!ını~n.rd.ır. 

Lük. ~yanın ıu, .. u ve imkli, ya. 
$ak eıdldi mi, yasak edılmodi mi?. 
Gü1c!"rG:Zr bunu cli~ünü)~rın.1. 
Çiınkıi, i\Jl:>h ~cliunct ·&rsin, bi· 
&loı istar.hııl g~rele!eri, bir gün 
ya.sal< edildi, diye )·uıyorlaı, er· 
te i giin, wlu~ 

ı\.y :>Olıl.Uıdatı sonr;ı 1 

.. creHcri 
cez~si'e ödeyec.ekJer 

h·· 1 (• :,. h 1 h' 
2 - Ml: ··n·1af~1· o ı:.r:.a nr E i !:i1 

um.n cllnc alıp k:ırı.ştı'".nı ya iğr( r.i
~r. (:rı.&nnun r..:ı ı.:!İ .s::ırar.TI~. tu ·ı.a 
;.. .• nrn.nrıış. Kabı ~ ,, s, yr~··•l ...... ~. 

3 - 'furlh ı' · c<1"İ e de o ka<l.lr es· 
4:.i l::i, sızi oyalıyamıyor, A!f sel6, 
:h::ı.rp~ru eV'\:t.fk.i ;-,rırı1sna s:i.t l)r ~!.c. 

li:Cl"'~fl~81.'lrı ~~' ır:ııa,-e 'lanele ... 
ı·in<!e b8'-<le:- ,e ""k-nlann<lı gVrdi'm. 

~i, G,.!l\.'l"~l t!ll!l\)l)Cl i~lıı hü~ı:.ik 
bir ı ıııvaf{aklyct sv;.ı!ır. Iltı yelli 
\-ari;ıet!." ~üre l'~!ıh:.~reh~ 'l"<ıhruk 
i:nrbj tah1.du1ı..t lı.lftı:ıa \'C cenu ... 
bıo~d:ı J~luJ\.'ın'o jntilıı.al cbni..~ bu· 
J1.nn1;1k\t1-Jır. 

Sol' hahcre giire (;f·nerııl Jı,,m. 
ıncl Elad<-ın .. Ca}'vı:r-.o i.stiJ~:uuc

tiı~de mnnn.ı:.it'anc Lir ta·.ırrıu .. 
:ı-aınuış. foka! irı.:::Jiz mııl;ahil 
fiıtttlt"'ttilf' ]lÜ'?!dirtiilmii5tür. I~un .. 
dau aı1larl.tf,-ımııa göre, Gcn~ral'iıı ı 

yeni h•·ddi İngiliz ordu..,nu mcr· 
kezıJc C~!Hll7.0 İsiİkaın~tinde .. ·r· 
ka <l<Jğnı :ıhııok ve Tooruk kah
-sini '-=t:uupiun ve ~3rkhtn da ku
§ı>t~.rak tecrit el'nt•ktir. Bu ınnk· 
satla o'du~'"'" lusa bir ho:ıu-hk· 

AuJaA-.[.e·autı~ gör~, Alnıaıılnr 

Dunı..~\: nci•rini Ilnrk.of • iz3,ım o
ra~1nd:-ı f;t.·nLi cc11!1e ile gcçuı.i.~c 
ve ltus rnihti\fa1t ... uu ;ı•ı:.tınıy~ ;ıuu .. 
,·ın~k olc.ınıdc;ıı.);!ttl.u·. Bn Ju Do
ne~ ııt·hri Ş&il·k !'Mihil utlt• l?tı~ 1.tlU• 

kı:\'('HlCl;niu 1.,,, ·ctJi olduğunu 

Do;.rı•stı ll'Cd!r, hil a van.11 ~<Jy. 
le~:n! 

ROUA·'IN 
JN .. \SI 

• lwıarrir l'e~aıui sar •• tonelki 
ıiin •Rvı:unudım ne Jiı\11~-ol"itZ.• 
n1e1·ı11Ju bir }«-ınf~rans \•el'lli. 

Üst r.d da bilir ki, romanın mi .. 
na.<J tdrika rc!Hdiğl gazeteye, 
patronun kec,es.iue göt·e dc~i~ir. 
lld7J rom nlar val'dır ki, ıruıharrir 
ve~·a mii!rrdm.1>e Jıidıir ma!lll 
ifade etmezler, 

ThK TIP 
VLR tUT 

Her§eyi loı< tıp veya .uıra: tıpi 

vapıvnru·, rn." Çüııkii, bu, moda 
ohlu, Şimdi de \ enuutu Türk tipi 

ya ''°' larmış. Jlinyete göre, ce· 
nvbl Aıı!ıdolud bir uchııt bu

ltuıwuş. JJııOO~n 00~·1e,.bü1Uu \·er. 

matlar u orb tla ,.e tek lip, hem 
ei.: Tınk til>İ o 1 ,ırak iı:u .. ı euılrcr\: .. 
lll1Ş' 

Ilu, ne ı§.tiı·, ya}u1"' 

"l'LAKLARI 

ÇINIJ\Sl!' 

Yıtknrrdaki fıkrll)'ı yazar en, 
t.ahmııa terbiyoci J.rnı•il ll&~kı 

Bıtlt3cıo;:lwıun or:jınal ıııaknle

lcri ı::eldt lht~ıl, gcçcnlnde 

•Jlall'ila Tiirke doğnı .. • isimli bir 
makale yazm,.tı, iki giin sonra 

<la, •Miın.ıkte Tlirke dugru. • adlı 
bir yarısı çıktı. 

f stadı garip bulaıılar, ı:oUba, 
'!'ürk lipi vermut haurlisini ı.kıı· 
ııwmı}ler., 

AHl;fET RAUF 

1 • 

Rac ·o ~_.,..ekr. nin stnt•lik ;;c
.retlcri.:n tcd;yc etrr..eleıi iç.;ı ıı)~· 

r•lmış oi"ıl ımiir1aet ay sıınun la 
~:•ml'lktcd:r Eı.1 r1:ıtı sorr,1 tic· 
rutler y:U.cic or .::ırııla alı ~<"ak 
'\e tcı.1l'l'1t.:z sımuııa kadar kd::·e· 
de buluıırol.') anl •il iıı:lınıi ol&· 
rnk 15 giı 'i<k ımühiet \·e.·ı .. p 
'bun-Jıuı s-~nra haklanr.tla ker,ud 
takibat y pılacaktır. 

AdUyeye Katip 
ah nacak 

İst,,ıwul adliye nde ıı...ıı.hııt 
Olıl,1nan Hl • 15 lir:ı. maar:lı Jr:,tıp-

1: k1e.·e 29 haz:rnlli<1a ~u lıuka 
i.1r~t'han1 ile mcm1ır ulmac&lcl.ır. 

.Müracaat ec.1ecekletin i · da.kil· 
l.o biimes• şart tı.tulmu.:ımr. 

Biiyükadanın planları t°*hir 
ediliyor 

• 
Se.hircilik rnütebass:1öı Pr<h1 t~-

rafıncla, D) ap•lan Biryıüı<ru:iaı.::n 

n.~ım irT'ar pı.Jnı Nafıa V'c;k'.alett 

tarafı, dan t;ı}'d.k oturum ır, 

Pl<ın ve nıak,...+ler hlw., .'de 
hıısıı.sl <alonrla tc-~hir edilmekte· 
<Lr. 

Şı.. b " 
y, ... ~,, eY\. ·l cız yJ.ı:,ııla.n, d ı ... ı. az. 
s:- :l:ın v cı:~~: a az yıt m h.tr ~naddc 
'< ı. ıt .... ı.~, bu .ae n \; da. kl..~r 

L r f"Y<l;, 

F t, sen z..ı.n r.: rtla, u IT'.t t....1. 
~. fa ... , i'' ı.1 ,. c.e r ba{.'"'JJ?\ 
ku(':ıbll'l'Si ö.Ui.ı.L.yur. T ~ ~ ii. bu-

\.·-·k. ~·rı t~~u.:..; tt l , <.:n tu .. 
şa i{ ar \•er"Li)o:. ı,ı zz -i br a 
b."L,:C. H~ iP, e_q'-t.i aclback:tn l,.ı. rn
lı e:-cı'iylo h.ç .u~l.:.rı yok n .r.Wı.• 

n~~:ı ve hangi madıl ' rden ~ apıl!-

70r &caba?. .t~Urnu el-er al'Iıp n 
b/\l;ı ooilıuılo; m~iir". 

R. SABiT 

---- EDEBi ROMAN: 5 

AŞ ve GÖZY 
l nz:ın : ~ h L A }j 1 1 Z ./,, E 'f 

\.. uınL...-cı Kı ı;ıı 

giı. ll§·rceğınıı hııber ahn('3 Un1Lde ka
p •. :.şı. 

DU aoılf• Kcn nı be.klıyvrlJ:-G,. 
}.. l. tQCİİ..; gt-J.r:.: :, .iOll.lıLLU J:f.l:;du-

i y: j>!.:.u" 

K et. :ı.:k k11n~1 ct.·vap verdi .. 
_ f)ı...zc ltum.. 

Baln ve kızları sevi~l(.n tıt:<aınlJ'a 
b",taııı ,, 5e\'81ll kocs. ını.:ı bcynun. 

:ı.ı- ' 
_ b• .r.n b. t ınLcık k_ıc .. cı:::rrı' 
s -,,(i)f..._ol: ~ı.:ta td.ı: ouJPmıyor, f3. 

kat "' ... erler 8•1>İ Ker.. .. c.ın y- une 
t-.:.k~ Mu. 

SE-iô&ln ro:-c:u: 
- E"iJa.n ... t" \·j~f r" l'liye~,~ler yü? 

- l:!a.Y"" Fiç ki!:c "-.;; Je bu İ!J,. l>.iınti ... 
yc1.ıic. 

:in: 
- l\!aselcyi .. ıuıı halle\tin? Dedl 
- Bur.u aarıa a!..İ..ı~ırım.. GO.U! cC:.C. 

rr \'lir.. Heydi giı<!e1\:n.. 
K4..ıı l ruCf'i6.l.crun .x. ... ..:.:.l oilı~ ı 

anlamı.ştı. D 'D.d nın 'f•.da"ıtAr ığı ktı.r
f' ınrla sanl,,.ı [-elet u"Str mış•ı. Kl. ::t.ı .... 
:· :., ıyo.r )z oyıiy ';)1 yordd. D<ı:..'l"ıa

d p..n t:i nı tu .u oı nı • t:ı.:~~.::11. Kı.:nan 

n1._n1 o du. lı..&rr.il .ı ~ı::ill. 

- Du.n..ı o ı.lnc.,-c kac...ır unu:..,1ıya .... 
~~.m S. n:ı t.,c.t..'\ll!n. 

K•·n:ın le Seı,·~, ... .rok.;:ığ:ı çıktılar, 

{:"na.,.. ~lda anlaı.t.. 

- Ha:ratıııu verdım dedi. Ral1"Jı. 
r- z~1 b~l.ıi de saa.Q.etimızı fE<l ettim. 
At ;ı;; on ., .. • nız kı" 1.ııcı. I;elki ~"' 

:ıc."'l y ·ı dit' ece 'm 
Sev.:~n ıfikl~rırıe kadar ilrper : 
- Anlam:ıdun" 
- BugWık.U kJzaucırr.,a ist:ınt.n~lda. 

ka.ı.am.am.. B~rad.ı bu p - a •!e aç1 ıktan 
ö!._:ltüz. .• Y:ı blr çocı.. -~llll.tt dn o ursa 
ne yaparu?. Bunun içfn gitrni?'t:yuu. 

- Benden anıhrı.-1< !.;on bu .r·lxı> 
de~! Kentn. 

- B !-! d:t: kl V\~etl! bir ıı·br·p 
olamaz S vgm.. tPeı -ol Arama ŞJık+~ ... 
W WA ı.,ı.._ .. ~ .ı.ıaı.>~ w,.tL.:r..dur. 

M n. "'A ve vıızlpt bu. Z!lnr.cdiyo
ruJ.n kl, taz.\a. ınü:torisi Ouluno.11 ta
nı~-ı.4·~ tic.ktnr~ r, i>e-klıCvnc oiliıo:ıtn<li.ki 
bıl n ecmuat .. ıı vt• g-... zete·1•'lİ t;r z 
d.J-. ilb-n ar. 1"' d "'iıeb fj• "l' 

e•}R'-!Atl CI.:V.\T 

Yeniden erzak 
tev;:; ed:lecc~< 

tlu •Y so;,un~ ct'Q(,ru halk;>. bak 
:kal!ar •ası'2."'le y~nirleıı eı.:sk 
s:ıtş :yapıl;.~ ~iır. Al.Mn.:darlar 
;;•..: t(V;!iat iç·n pe~"nir1 piıiııç, fa ... 
finlye aYllrlfn k1tıdırl r. T~rcr;.rt;t ~le 
kılı idi le .-zi c<Llccck 1kı!;u l~ro 

t•.::fi.ıit "~' 'f'ktır. 

A!~ . nvadan a!a 
cak[ı olanlar 

A~'~ ı lia u 1 :ıcağ·a oltl.nhıruı 

'ht-sa.pl<trı "''n anl· ııı>ya göre tas· 
fiye <:ciil ~"f'W.ir. Bunun ıc.~n Al
ırnnrrya<l:ı alü.ı·nk!arı l>ulun~nl-rın 
'bu ,. 1 srakl:ıı·ru Tlirki;. eye :.av le 
etbımel· islulersc, bunlaı.,n 

m.iJ.o~arırı, k;miu ne1.a r"1.c bı:iun .. 
dug.ır.u, ala.cagın nt:<len ilrri gel
ıtı;.ıı; rncrric·ı b nkeları ~ub •le
r~r. blhl rrr.eleri kal·ar1aşt.r,)1ncş
c.11· 

Flurya t;enleriııde tedbirleı· 
9 u .. cu lşl trr m:ııci" rlt Fior-

) R) ahı. m gtikç~ r·~ , r. ~· 
..:1 , l'C'll sc: ,,. ·jı c 

tc~'b·ıJcr r. .1 l k1rar \remi 1 r 
(') .... ıÜ w •t r '7 • ,.., : • .. rerı 

.Sirke<'i Vt~ ı-·:-f'\~ aCa tar·r~ hı!rıci 
'l:o!; k?!crl'lr ha.ıırJ.at.J.cn.k v~ ın~ 

l :.~ lıa~k"n .ı.rı1 u ör tı ... rı. '\.l:t 
,_ ırilc-c"'k \ (' .rtl&h r.1.1a mfuu 0"' 

ı . tf'' k•ı. ..... 

Zi} rt:t günlc:-i 
A J.~r~, iukıli?bl lliÜZeSi ş:nı .. 

di1~l;; ~ni1 ve pclr.err .. ~e 3ün1~i 
saat ](H2 ve 13,30 • 17 ye k:dıır 
zıyare~kre 3<•k J>.ılundunıla· 
taktır. 

&na k<ıı; l::t:re tı•kff etli, kabili t:~e-
~i'l'l. B g;n ıt~bul etmek me 1 lr:'İ>"t·

Lnceyıın. f..~k p~r:ı ver•y'Jr, buTlı·~n 
bU.Ş~-:a d<.ı çıah.tJ.klnrı yerle ·cd rı;:ttGn 

- :ı'-'ı'l·11.,; giili:--cl.teı!r.? 
- Ça:: 1.!7-.::t.'-ı; ssyı,tntz, m<.."rnlt·'~ t 

ı(':ndl~ g.~ı::tc·.ğLıı. TL.nceh Vilfl'y\;ti da-
ııilLde ç ı,.,,cağurı. .. 

_ Pt:!. ::ıl.:de.n J)cn\ hrınb~r gvıiıl' 

mUyorru11?. 
Bt;n, i-:1k5n ;,-ol.;:. 

::L"\ı:.11 'L ,,,.ı ba~].:ıC:.· 
- B~.:. .. }ı L • nyır:yor On.un :;-1.1 .. 

zUnı.. :ı. gid y·o ;.ın. Ole...... c!uı .-ı .. 

- On ır b cına eı.:ıl'n fr!l~\el ye
t!; , b1 ·• ~e bız O!lll itham ctrr.Jyrlim. 

- .. \.~ıı bo.'l ttLJ. '·.?tc uı.lt"3<lım Kc
n:u Eı n !feUdln ı:;a.:tıl ~)l'i ~.uıır ... --:n?. 
Seuca u ;: ı La-sıl y~ şnrtnı! B n sen
ıı.iz re y ... 1l r_1 Kenan?. 

_ Y~ Lıen S~.gın?. Sı nd~~n oyrıl

tl"ak ~'lim ~ ... dt' ot1mdür. f..t:ıat ı 
b•ı fcchJcAıJıga kaUar.rna.\t gcrt kti. 

B:-.ıb;,.m 7..'.n ~!"tfi.nl} leke SÜ' <lUocın-ez- j 
di:n. Bu ltıkt!- QOCtıık.lclrıJ.· ııa kf.ı.dar 
a.l-:.aldcıdı. 

- Sen bu tcd .t. lığını t.kd r •· ı 
d yOl"'JM v~ lf("lli bu ytid<>n b ,,:.'<a 
tu 10 &C.\U"1Jr•.ını, ~eni takdis edi)'o· • 
ruır. JI 

- Tı ı.: ni ı. del ru. kl bu m ıhnbbe-

t~n sonra lekr,ıır ta~ttrına sev-

ketm"'i çok muhtemoldit. 
D'"~I~ Ct"pllt-~indc: 
'I'sb. ıi.n ett!ğinıi·z \·cçhile, S1\·as

i<>1t0l'ıla Alınan baskıı;ı, daha zi. 
~ nJe 'hnal kcı;iındı.: hisı.cdilıuek
kdir. AlınarJ~r ı·~nup kesimde 
de tııarmıa r;eçmi.~lcrse de nus 
d.ooanınnc;ının \Op<:ıı nteşi,, ınüda-

1 

faap de· lekl ~'.ği.n len Alman 

:taarrvzu ilerli5cıııenıektedir. Fa· 
ı--

ı l.ta11bul adliyesine imtihanla 
memur ar alınıyor 

1 
..:.ı-::.ııl:ul ad -.tr~'.t~~c açı~n 10 

ve 15 lira n.aaslı kı5itplii:-.lcr •çin 
~ııu.r:n kanunu.uun 4 üı~cü 

nıac? .e .... :nae ,.azılı .,.artları haiz 
o:u'l \"C f*ri"' daldilıo~ ile yaı?bi
Jc1·lt·r arastt:dan ar.-i.kstı.lıaka ile 
mtin~ ·p1eri a.Jınrrıllk Ü.Zere 29 
hu:rnn 942 gür.ti lırf.ihan yapı

Ja_:ıkıı.r 

'r ... Lp ola lar111 ır.ukta..;i v ~ka 
,. ı; ~ bü f.iık :.;;.,. ııde ·1 2 det ıX>-
1:· c~ı 1 i 1e h'rl~kt~ ınez,k, . .ır ta· 
rJ.t~ 1rallnr İ<:.tnn.'b11l Aa~!ye Er~oii-

ne rr ·:r ... raatla -ı icrp t\ l :. ... 
r 

V ~purlara faz!a ,uıcu 
bi memtsi için •.• 

Liman re:•!)Lği pazar günleri 
s:ı;f~ e ~l·rlL"ı·ien g:dcn t<;pur1a
rın ~'CM. kaia:naLık u.!ınası üzerine 
JJJ7.t ted:i .. '1rlcr olm·ış ve linı.an 

nıflnn .. rlarınnı sRbicl:1ları kôı:r.ii ve 
a·k?Şm11lar.ı: s~yfiyl! yerl. .. rindelti 
iskelelerde ,.e.p ı:-lDra fazla yol
cu bin<l':rılrrıem~ş ·ıi kontrol et
n.bini kararlaştırmı.şlır. 

tin ~llınt:,:,in. 
- 1)aır.a :lıirJ.n1dcı..k.i ık.an Pla~lebi .... 

Hı· f' 1tat gö:ıli1ıı'.<l~ki ~~, cenin Q..i
kın Crı,.··tıne~ J{fnti.n •.. 

~ " g ı ,'r giı•.nez Sevgin koca.sının 
b~·.:rn.ı._1 a, ~tıidı, I{enan ~G\r1sın1 kolln
rırh· sardı, uzun bir müddot bi;yle 
Ear:u :ı- dol;;ş kaldtlar. 

ı-· ia:nil ola ı k.aııa.udı k':.an bir l:sç 
gün E=Orııa, ı·:.cnan karısınL b<!ıl:>B!'iy!c 
ı· '1 "1e oı;-: nrt 11tti ve ceıbinrle 

t..tı b 11 l ile yola ç:tkh. 
Ka ·ı :-?cln!n v daı çok h'lzltı ·ve 

çc\. sc1klı (•XJu. Sı·vg!n s.ııl:!·i oetir.:-ic-;1 
[ıt koparılısı:>rnn.ış ga.ıi ağllJ"('ıntu. :r cr
y"dı (tY"'nlar ev<lcn et•n.a.ze t!kı ... 
yor, ı.~nlJlar. Kenan bir c!-el'\1C"ye 
a{adur .t mini tu!uy<:•:"du, f~;:;lt o da. 
bi~ n, p l ~I~ • 

Ayrılık muha-bUeticrir.l ıı.zo!1ae~ k 
yeı--;!t? ak !:ne arttırdı. 

Uzcın b!r :ıyı·ılı%tan sonra, hayli 
p..ıra lı::azP.ndlk.t...:ı.n ve btrl:~irdilth--'n 

sonra I~ •bula ıiönı 1 :1cen I<en~n ka
•ısına ~;a\· 1 ~ea.İİ!r..1 dii.şü."lPre-k ~\·l
niycır, k•lbl çru·p~J'()rdu. Yol uza<iıJ.cça 
'kn11at1 t?r. ~t. bir :.ın P\.~el kans1nın 

:'-' ını:ıda bt :ur.:'!l"k ir;in can at;:yordu .. 
Tcyya•e 'le seyahat etmodlgın.e p!§
man oldu. 

İ<" lç•r ~ :ınlj-Ordtt 
Acaba k2r ır?na (>Sk Sı~,~in ~

(Dc-ı-a..nı Varı, 

s.i: "'' eııt~eklctJh·. 
G,•rrt. Sı,·astopol ve ~t:relisc 

'llarl.ı>f lii•rl'ı•;ı:l .ırı, Dııncç'de bek· 
lenc•1 hü,, ıik Ahn~ıı taarruzunun 
bir mukadd,,ıııe>i ularak Jıeföm. 
nı~Utdir. Biz de ('\ velki , azıla
rımız•la böyle talımin eiın'ştik. 

!\!il; nohık hir orJıı bü,·ük bir ta
urru.<11 b;.~ le dar bir cepfıt'dc ve 
bir noktada baş113:a1na7 ... 

Ruı.lar Azkk deııw şimal snhi
Jir.de Meriovı.I bölgesine asker 
ç..ıluırını~larsa <la muvaffak olıı
nıauıışlardır, 

Hul~sa. Thwe~'de AlınRn tuar· 
ruzn nncak tabi. e çerçevesi için
de bir hılı:'ınf güstcrebiliyor. Bu 
tempo dcrnın ederse, Alınan ordu
ı~rıuı n Rostu-f .... Asit"etkan İ!-ı-1.ika-

llletİlıde ~il ve Vclga nehirleri 
ha \.- SU.ısına \ ar.ı.na?ntı ınihı:L.üu O• 

faınaz. Alman ordusu taarruz 
leınpooıınu hıı.la~t:rnıa-k ' e daha 
l1vyük kuvvetler le daha geniş 
ceµhc üzerinde taarruza geç
mek zoıund»t!ırlar. 

Ha '11 uıad.tkca or.a da alı;;ır.ak 
talJiidir. }Ter ~eye alı-sılevı0r. Bu 
ha?p bnşlnd;ğı znrnan- İngiliz ga· 
zelder!nin ~aJı;feleri ;;erçi b.r· 
'1er.biıe azalma~tı. Fr.kat o ga· 
7.€telerin b'r çok sülu,,Jarı ht·p 
harp ve L'iy~set ürzcıine ya.zı~l111ş 

yazılarla düluyor<lu. Daha .,~arp 
cephesinde büyük n:ıı.harcbcler 
de o'.muyon. u. Fıı kat L V'Velil. Leh· 
A!c:rıan lıat'b< vartlı. Ondan sonra 
Rus • Fin harb' dünya m:ıbbuab 
g;bi İngiliz gazetelerini ele me:r 
gul ediynrdu. Rusya ile Fııılandi· 
ya arasında 939-40 kış me•sim;nJ. 
dolduran d.,rl aylı.k muharebe 
sırasaıda verilmemi~ ha va<lıs ve 
yürütükıitn1iş nıütalea katmamış 

tır. Hakihtcn dünya rna .. 1ıuatı
nın si) asi \"C askeri 1rıuh:..rrir!er1 ... 
ıı. en ") a<ic türlü talu'Ilinlcre gö
tür~n en hararet!! devre o kı.:; ay· 
lDrı olınuştur, dencl>.Jir. . 

On.d_n sonrnki ayl:ırın \'kknyii 
~ııa:ı: :n. Norvcçte ıınuhar<.'>be ()1-
du, gaı'D cepht."S:nde taarı'UZ La§
ladı. ııihayeı Frnl13a çöktü, İng•· 
lizicr A'\ rnpa 'ktt'asınd'an çekl!:di. 
Gitgide. ir.g liz vzclekrinin ce 
sah'feleri aza'dı. Li'ı.kin askeri ve 
siyasi mütalealar ve haq> uıaber· 
!erite dolu sütunlara yine en mü
hhn yerler Yeriliyıordu. Bu hal ll· 
zun zaman devam etmekle bera ... 
her gitgide o gazetelerde ·başka 
n1c c:ul~a. s 1 ·l.!1 zamanınd::ı hr 
ımşuLın lıah.s'.ere de yer wrmek 
lüzumu dı:vulınıığa loa.şlad" Çün· 
kü bal)> harekatı duraklamış, 
mulıartbeye dair ·her pün verile· 
c!"k ıafsila~ azal.~lı. Şu vr.r ki 

D<ı\i.-.ı.cı, on ycJi on ~eidiz. ya;larJ.n
rla gt>rU·~en, earı~!n, o!dttkçn cl:.ı. gll
z.e}, balık t."~İ!lıu.e bir kıztlı. 

Dlva l'<lilcn de, yirmi, yirmi iki 
:>"'9..:.ôl.<4ral.C.a, csıı.c·r. o!.dukça yakı;ı!:lı 

.oir gen.,.ti. POk. u!v.ugaç g-Utuntiyor, 
reuhakenıe sufc;,hr.ıtuuıı sey:iyle renl;
tcn rer.gc erı i,>:or, kızarı._yıor, bo-z~ırı .... 
:roı'Clu!. .. 

Dava.ya. "'· -'2ıa olan bir dt'ste m<!k ... 
tu;> va1dı; .A .. _~<. m~'X:tupları... Alclli.
,d.e bir ilsı1l·pia -yazı:mıs, hay~Jp<'rcst 

ve sin('ma nl-Ol'akll.iı bir gen.cin ktı le

mi ınaitsuJü <>lrl:ıgu ıınlaşılıyvrrlu. 
Bunl:ırd"ln bir iJ:i3i.ndC"n vaı'l'alar o
ku'l-\.lu, Bir tant""'indc, şöyle Cle-n.iy-0r ... 
rlu: 

•Dt4ünü,rorw'ıl, gözi.irniin ö11üne gc
tiri)'(.lrum da stlı\'gili.n, Lil Da-go"o"C:r'1er, 
Elt.auor r·a·ot;f'e·ıer, Sonya Henle' ... 
l::!r Virg}ni-a 'rcııdle.:-'lor, Yarve \ruy
ııı.ı:.ı.n'Iar Sandr.l ı-Ien\ille'lrı•, Anınn• 

bt1lla'lar, l'\orın~l 8fıi.•St'l:ı 'lur1 .J)o.. 

rothy Lr.rr...ı>uı"l:ı.r, .... 1aıy I!ovc.rd"lar, 
ı~:ı.ry B~ 'Lf'r, ~i-erta i.ı!", Rocihelle 
Ilods.on'lar, Linda IX'ırn.el'lcr, Sigrid 

Gl· c'ir.z1 R·-~~~I.ı.liCl H.LJSSı·U'l-.:·r. Ret
te Dovis'l r, Bdly Grnok>1~r. Bo

ve'l._;; (.l..:r·:, BiiJy Dc:v'I:-r, F.Urlar 
re buı 1 ı· 50 rg!lim, S(:nin y ... r.· 1.!ôa 
ne- k2dnr ıt>f)ı,lht 

c:r-.~e rn· nas~oc1! Bunlar icııt.nle 

lkıy~ e..:;L:~n lir n~t·:. Bı r.ıa .. ın h.!c 
bıri tt•ıttn ayağ;na ~u c!.t~kcme.zlı-.r,., 

es. n, s m-.: ~t:,'l::il~n.. ve anctik 
kir .... ,.. le ıru.k .. yıeısc. kendinle ızntı. c.
uıı~·bii!.J·.,!n ... > 

J\~··:1 1 up!arJ"n pc- 11(.;':ı ı .. r okw1w-J .. en, 
dc!...'.!.ti.D!ı ft>.s ı engi olmuş, buraın 

Lurrun t.>ı· d-ö:aı \ye bnltlr!T'.ıstı. 

G<•nç a~ız. 

- Ffetn.rn., di;)"Ordu. Bir taha.'l·mill 
et•® ... İki tı~'hıııınn-ıül etti!n. Artı:!::, 

tAh•mınül ooil•c&.'< yeri loalmudı. J)C • 

llkaıılı da, 
- Ne l Bi'"<Y•m efcudi.ın? Sc-viyo. 

ıı.ım ... <liınde <lı•frit. Bu b.,.rıitntki, 
b'!.r11•1All7'•k, saJ.ı:;ıı,tılık C~ğil,.. Ifa .. 

1.i\.:l Lı•r n~ı· ın. kı.r1k ct.:~'lü.k ifaôef.;Cir, 
di,yor( u. 

nctb Iı.nıu avı...it.:ıtı söz nld1, aya ... 
ğa k.U.<lı. 

_ Bi;;
1 

<'.:..ii, Cı~ K~nı.ınunun 421 
iaci mad.rle lnc. göre cozal~uıdırılıc.~ 

1.Y~ ... '"•" ır:~ern..ı:"'İ aı:ycr..iu eC'\-kıt'<lil .. 
n?~,.. oulı..t!tt.ıj-Xıruz. }-falbW.ii, bu a:r.ndde 
!'ari.htir. En rutı.drlede Tılf\"'ZUU~OO ~ 
Jan, EÖ7. ~trr,ifıt.tır. 1\'loktuv yf'..zn:ak, 

&.'Z 2. tm K: <1'1!(iltli.. Et,.;,.n<l\in btt;ka, 
Temyiz 1\1 111 ~1r~r.vi 4 ünci.t Ceza ne ... 

ir ·t:~!n l!l/7 /938 1.aı-kltli ilfu"nın<la da 
Ştı sarNıat Vllı'liı.r: 

ts&.ı.._ ındk.'t <.! )~. e:;ü.-.. atma~ 
sucunu ıe.,;..il etmez.> llino«;lbll·y~ı. 

bers.u:..:..~ t~ ... ~Jın.tl\r. &-r2P.ii:mja t.a .. 
rı:ır vc.ritın~ini istt'rlm. 

Şsıhıitler cih..ı.l t.:nibtı~. son t&lı.d..ikat 

1':.·ır.aıınlımnıJl·L M11·h.1;cnıe, ]:arar için 
n:.ut~me-y; ~Jai'-'ta bir gt\ne Ulik 
t.:t .. f. 

llÜ~EYlN BEHÇET 

şma •a 
'lrnvad;s:n azv!ma•ma ınukııbil 

n-u~n~-ea ve t::rhrninin hud·udu da
ralreı~"OCl'.iu. Bir zarn~n da ];(;yle 

geçJnl::?ti.r. 
Siyasi ve n.skcrl müneklk'.dler

<len olımyıın bir İngiliz mıılıani· 
ri kl'nıdi oku~'uculal'ilc bir hasbi· 
hal yap.mayı dÜ~ürı-miı..«, yazıyor: 
-Artık, diyor, lı~<t'.p haberleri 

gazetelerde gitıg de d•'ha a.z yer 
tutaeağa benziyor. İııgiHere-nin 

llıaı-p raril:ıinde belki de görii!mc· 
ııniş bir hal ş:mdi bu harpte ken
dini gösteı-.yc;·. Çünkü en mi.iıhim 
•harekat sahnesi olan )'erlerde ne
ler olduğuna dair ister istemez 
derin hir sükiıt muhafaza edili· 
J:or. Evveti bir iı~rekc-t, so11ru u .. 
zurı bir sirkiın oun takip ed yor. 
Biiylel.kle haıbe alısı'.dı. Bir sene 
CV\'<:lki gazc.>trleri tekrar p;Ciıtlen 
gl"Çf 'ince o zaı:nnn vcrilm!i haber 
lcrc, yürü1:itrniiş mütalealöra 
4tay,.et rd. ecc!:t:r. ~oyle olnc~k, 
'oöyle ohcak diye :lEri süı>ulmüş 
Mlkiiırnler i>e daha ıba,ka. Bu 
'hi'kiimleri y(rerek »l!l<lba!di! ne-

ler ofacağtm si>yliyerkrin k r.di 
istediklerini de karı.f.-ır:hkları 
göze çarpmaktadır. Eğer böy1e 
olmasaydı ş»nd.yc kadar dt-<lik
leri hep çıkardı. 

Ba İngiliz muharriri zaten sa· 
'hifeleri azalmı-; olan İngil"z gaze· 
tcter'ııde ]>aI'p me\-zııu etraıfmda 
yazılan sütunların da kı.s;ıldığım 
.. öyle~ken baf..<a blhislere yer 
verilmeğe baş:and:ğını z'hinleri 
dinlcııdimıek itibarile daha ha
yu-lı b'.r al..lmet "'ayınakladır 

Mihver, l!emo ra .. 
ıuer ve vı,ı 

Yazan: Ahmet Siiltrü ESMER 
La\·alit1 iktidara geı;i:;i üzerine 

Am<·rik~unı \ri§:it: k~ı u 1<..ip 
ett.ği pc•lıtikada lıir d 0ğ ıikiik 
meydana gcid.gi st~i.nı.;kte idi. 
Şımdi Va~nıstm.<bn gt'len bir 
.haber, bunun bir ,,;ıkıa oIJttğu_ 
nu anialn:aktadır. B;ldirik\.gine 
göre; Aımcrika hüi'<ı'.IJneti, La1·a· 
:lin :-ktidaıa ~i:i lızcrine, am
ibargoya t,'..bi tuttuğu ia.;c ım.,dde
lerinin tekrar ;?)ına;ı Alil-ikayı. 
gönderjJımesine razı olrr.uJt.t1 r. A ... 
mecıka, bu amba .goyu, L~valin 
ik!ti<larn gı...~:~ini tasiıJ etı~e<liğıni 
~nlatmak için kıoynnış bu' •nu· 
yoıclu. Bu hale gürı..;, a1rb.:aıb.-Ol1:ll11 
D~~Jdırı1m~sı Ç")k ır.innlıtt11.. Bu 
vesile ile Birh~~ik Am~r±anın 
Vi;;tl !büyük elçisi olup d~ ş:~dILk. 
geri çektlımiş bulunan A rıiral 
Lcahy ır.•ırfm<lan f>iiylcrrn z. 
k:r tle ci;kl.~a.te t .l'•~·tır: A ,,·,,_ı 
Lca.lıy, bir kaç gün evvel, c; ..._. 
te bulunarak, M repl Peleni ,,, .• 
müş ve Hind':ıcin;nin Jq ani.ıra 
terkin(lC'l~l)C-ri V1~i tara.1111 ' t· 

kip cdikıı polit ka,ıın dl n "u
sner D.lt) inP bir l\(:1~JCC \."€rme ... 
diğ1ni sö.vleın~'ı-tir. Mareş:ıl PPte· 
ııe gcr<'.'k Amer1ka ve gerek İn· 
gilt<"redc itımat c<iil<liğine şıi\~ıe 
yı<>krtur. l\far<e~al da her ve:;ilc iie 
Lav2la karşı it:ınr.dı ()lt>uguuu 
ı.ııl~t '91.ır. Pt-teıı geçerıkrac bu 
Ltima.ıı Lavat:n <le hazır bcılun
dugu açık bir roplant.ı<la cr.rıdan 
gelen sözlerle ı;östermiş ve La· 
v-.1 de a;.;hyarak 'bit teveccühten 
dıolayı *ilk.rnnluı·ını bildirıniştir. 
Görülüyor ki Lavıılin iittldara 
geçiş şartları etrafmda il~< gün· 
let(.le Heri süTülen tahminl~r ta .. 
mamilc dDğTu değildir. 

Frr.ıısız halkının duyğıı 

\re temayiilleri karşısında La
val, Angio • Sakoonlnra kur~ı va· 
ziyet alam:ız. D'.ğer taraftan va· 
ziyet ve ~artlarııı icabı mihver 
dedetlerini de öfke!eııd'iremez . 
Demokratlar ve m>h,•ercilcr d<? 
heı:'l:ıalde ş'1ndilik bu vs?:iyete 
'katlanmtya mcebuııdurlar. Z.ra 
Lav~ün yerine kimin g<"çelıilece
ğini demokratlar pek iyi bili; or• 
!ar ve bir lkaç g;in evvd , ... ı.u 
lbu!an bir ola , bt kflnaat) de kuv 
Yetlem:hmniş olacaktır: Hat rl:;r· 
dad:u- ki gcçenleı<le ~'r.· ıı<>" fa, st 
partisi oııgarı.ı otan Cri du peuıılc 
ga7etesin'n başmuharrjri A'bfrrt 
Cleınent ka.tk'Cl.ilım.:;tL Bunun ü· 
zerine, partinin şefi Jak Doı··.,ı, 

pc.ı.rti ınensuplarının sikTh.lan:nıa• 
larma müsaade ccMmesini iıü ku· 
.nıcrten istemiştir. Lava! bu Lirği 
seıi bir lisalaıı rcıidetınişl:r. Hi· 
lind ği g•lıi Do-iot, ötcder.beri 
mihvrtin lb:r J:ı"rö!\SV. fa?st ctu•· 
jeti !~iH elinde tuitt:ğu ı .. arı 7.t·ıtir. 
'Hat'!.3 L:ıvn!in ik+· ü ıa g:...>ç .. :ı '!' 

vaıun buhran. jçi:ııdt.. i azı A~ın 11 .... 

l~rııı. Parl.;;!e b'r f• ~ist Fı·an "' 
NJ.:füueti kurulc.rak lıa~ma Dar·,. 
otun geçırilmcsine tu;llı ar !· 
dı>:dnrı siiylcıım:,.tı. Bu t?J·:l•r 'e 
m:::~·e~iler:n, pek t~.bii el .. ,.. t, 

Pete:ı ile de mü~. s~bc'ler·ıı· kE • 
m~·ıcri l '21m gelecek!i. Al~ on t:• 
derleri btiıyle b'r :·oh tak·n e • 
me-l<ten3e, ;Cm mütarek~ sartları 
içinde knlacak, hf'm de kcııui!e· 
rine itimat telkin edecek bir ı~· 
tı'n i.k!t:<l~ra peçlş.'nı tcr~'h et• 

mi~lerrl·:r .Bm•unla ber:ıbcr Do
riot, !.er i•ll'limale Jrnı-şı bır ı r.n·
zct ı>larak elde tı.ctulmakta,\ır. 
Demokratlar da Lava! ile Dor 
aras.nı:la bir tercih yapmak Ya: 
yetinde kaldrkların anla<hkl? •ı 
için olacaktır kı Vi~iye kaıt;ı pü· 
litikaların • değiştirmeyi lfü.urnlu 
gönnü~lcnLr. 

r -- "' 

1 
Biri!"i.%i_nDE~Dİ 
fiepımazın J 

Büyü kadada bir 
me hallenin sıhha· 
tini tehdit eden 
bu ahır derhal kal-

dırı!malıdu 
BüyWt 6ad.ı Knrar.fil mc."'a 

s,;r\(fe s· kaP.YD. sek~ V4 llıl!Jr.n~a 

da blllunan ahır ci.vo•r e'.ı r '·ı 
ha~ın .tilhil tir.i t• h- it l!!.nf!tl -
dir. ıralbl'.ik. Zab:t&i Lı h. '-... ~ '"l~
lıuHl/11t.Jn.c i ınL;cıbir.~e rraı, ;.'e 
nrn~a:-ında hır l"'l. 1 ·r. na.:: n 
nıtc:1.1r B!lluı. B~·l a~a gtbı 

Ea.Yfiye y"··ınde evlf're b~~.,ıx ~ -
t"<:.n bu ahır hakk:r.~a J3· ,t>rl.•) 
Reisliı;inin n~ . .ı.~:·l d k~"ıni ccl .. " 
bf'der vı' c "l1u?r.i sıh+ı~l b··kırr .. ı .. 
d .. n bu nhırın dı~rhal k~lrlın;
rea. ·nı A~ lo.r K•ıyıma.it.~n1]i.g.• · 
d;ın laleµ t"Ylı•riz. 



{Bu az1n1n :ı~leri An~.iolu A
juns1 Bil!tf'cl(•""İ!ıdcn allfl:mı(tr.) 

TelhJ-S t'deıı ~vıımmer ALATUR 

A,..Jtara R~ gazctesin!.n ver
d.r;ı m"h'.ım1ta orc, .[Jry.011 rad.
~·o.,u et nk{;_ ne:.nyaunoda Aı:o;:ri

L ı ., ;yarel rlnın yakında, A-v
rup.ıııı be.. tarafında f, alıyete 
g -,~'-l r.ini E<:, lemi~t.r. Romanya 
"' Sı a lcpoldan cl"ıerken 1'.ürk 
tc.pr k!&..nnda yere iuıneğc IDl!C· 

iH r kakn Amer.ıkalı müreı.tc·Lata 
gÖ.·« nlen hü~~ıiök:.buiden tekrar 
b· · d :ımektedir. 

I xı şunu ela ıl!.\'c ediyor: 
• öa"n'· 'enne e kiralama kanu
r.:..ı:dan istifade etmekte olan 
'.l'ü<"k<y~. hir gü.ı hnrbe girecek 
olu ,.a, u güzel uçaklardan çok 
i~tif, edecektir.> 

A·tnc.ı.±...1\:a Har:c!yC Nazırı Koı"' 
L 1 If'i.\ g~~f\tccilere. 'I'ürk1yeye 
ir.e , · .ıyyJre1erin Rusyada göz
am c' en tayyarelerle ayni va
zı:·~ t1' bu!ur~ugıır.u ve &'ya<Si 
tr l · ~•~rde l;,u!unmak .balı:s 
ı:ı ~ z u olnlad1ğını söykmi~ır. 
Hartv e Nuzır "in Rtt~·ada göz
H • ı ji d klcrmıicn bahsetti.;i pi
!" .ı . eçenlerdc Tok}"'nun bom· 
\ıJrd .,,anı-nı:lan ı:or.ra Rus top
rakt'.«'ına inrnc~e mecbur !;.alan 
A.r: eril alı tay-j.lrecilcrdir . 

JA·PO .. 'LAR YAKIND.\ SiBER
y AYA SALDIT'..ACAKLAR.\fIŞ 

Çunkiı-Ş~n bt:d11itdlğine güre 
Çin kabiue3i Si ·cryı.nm pek ya
ikır.da Japonlar ~ar~f•mlan mu
h::ı~n~ı: ist!ld ... ı tehlikcs'ni nvüna ... 
ka~a etmek ü 7 ere <);ın t.>plarımı!,'
tı.c. J~r"'nl•r ıa <:uııye m::.tcma
d,yen kuweılcr göıı.<lcrme!:tcdir
ler. 

RUS Ck-:PHESİN.DE 

Alman lebUğine göre, Sivastô
y,ol müs.LaM:cm m<:'vkii önünde e
hll"ı:ıın·vct'Siz çarp·~lar om1uş

tur. 
H rkcl dvğuscnda Donetz kı

yısı i!ızerinde Alman J"i[>ru!ıaşı 
mevk.iı ş:male doğru gcn'§k.~ılm~ 

tir. 
M;:ıslro•:adan biltiiıil.diğiııe gö

re, Sivastopol muiı.arehc'>i tarih
k bir N."- görüL"1em'{; ı.dtlc!i btıl 
mu.,,iur, Almanlar zarfaınakta, 

Rw4 1at ar.Mrıi ta ~t1.e u.k-.." nıet 

gfut~~kte<lirler. 

:r opraklarur.ıza inen A· 
merikan tayyareleri bak 
kında Amerikan gazeto
lerinde DCfriyal - ja· 
ponl.a.r yakında Sibeı-
yaya saldıracakmı§ -
AkJenizdeki aon mubıa
rebe nnııl neticelenmit? 

LIBYA CEPHESİNDE 

Llbyaıiaki vaziyet ?ıakkınl'.la 
gelen haberler karıııkl>r. A:.r .,n 
tebliği Tobruk dQğusucdaıki çar
pşnanın mihıver kuvvetleri lehi
ne nct.celemnek:te olduğunu bil
dirmi«tir. Al.'ll'Ollla civarında İn
giliz ~.ı1llı kuvvetkri yok ed:il
m:ştir. Gazale mevkiini tutan İn
gifu.lerin Tobrukla bütün muva
ı;alası kesi!'ın;şı.ir. Batıdan taa·rrı.rz 

eden İtalyan tümenleri bu mevzii 
delmişler. Tc:.l:ıruk cenubunda çöl 
de:d müı;tatıkcm mevziler alın
ır.ıştır. 

İngilıı:ler, Rommdin bu clefaki 
taarruzunu evvelldlcre nazaran 
daha tehlikeli buluyorlar. F.'.lkat 
ımevsim ilcrleınis ok'~ığurıdan, 
mihver t::.arn.17U - eğer <lu.rur-.;a, 
:Mısm tı:-hd't eden tehlikenin hiç 
o~.naz~a bu yaz iç:n bertaraf e
d:tebikceğl Jo;aııaatiııde •bulu,ıu

yorlar, 
Bunuu!a tıı-:•nl.x.>r İı1bilizlerin 

King Br>gde \ e Gozalede bulu
n.an kuvvet!eı·inin mifü.m bit- kıs
mını geri çelomeile muvaffak ol
dukları r.anılnıakt~dır. 

AKDF.N iZDEKİ MUHAl!.F:BE 
NASIL NE1İc.:.ELENlJİ? 

Almanlar, Akdcni,:de Al.man 
ve İtalyan tayyarelerile deniza1-
tılarının ,Atkıı:likıtcn gelt•n bir 
İngiliz gemi k::iilcsine yıqııJan 
taanuzun 13 'h;ız.randan 15 hazi
rana kadnr devam ettiğin> söy· 
lüyıo.ı:lar. Bu mıılıa.r"bede top
yekün 56 bi ı::ron!liıtolnk 4 kru
'li ac<-Ör, 4 tlestrvyer, 2 kuo.'k.ol ge
misi ye 6 ii"arei g<'mif;i b:ı.1ırıl

m•';'..:<r. Aynca 6 lıa.ııp g<'mi>ii ve 
6 ti.:arcl gem.sı i6ot>eilE'r olınış

latrlır. 
İngiliz kaynakları ise zayi.at ol

ıne-.da bcr&b"r l:ıt: irlıdıa·yı D'.iiba
J5ğdlı ul'mıı:ktadır. 

İtalyan t~l:ıl!ği, bu muh:ırelbe 
esr.asd!.cla ıhü~·ü.k bir l<alyan 
.kıru\ nWrünÜn a-Jt{iığını. :ve bir 
1mlırb:n ag ... y~ı-alı lir lıa":ic 

ü.ssüıı2 dön<lüı;üııü bilrlim>ekte
dir. 

( S E H I R D E N ve M E fil L E K E T 'f E N ) 

AS.KABADAN ve ı 
MEMLEKJ:,"l'l'Ll ·: 

+ .,, i!li Şet is.-nct b:önil, dün rcra
katrD(fC l\.1.1.N"if Vckl.a Has:?n Ali Yti· 
<'t'l of,1of;u !ı<ılde, le.mır Co~acya, Dil 
} .. ;,..l.Ultestni ~~·eflendır•tuş .... r, g:eç v~k· 
~0 ~<'Jı.ı' <nuıbLclil de,.,lec'in bnL'han
lann1a hazır bulu.nmıı.;lacdır. 

+ Oi>)·l'k Millet Mecl"" 19 Haziran 
c~ına g;1ou ru=na.rrCı.Sı.udekl ır:-eeelt·I~ 
ri m~ ere ctt.~ en 90nrıl, 3 Aı,:J.,Stc,s-

topıaıımak re bir !>uçul< ııylık 
bir .til kararı verecektir * neci Grupu l'll'. ,.r:i Hey eti 
dün ır.!.cd·~n ftln.ra top! o.nıınış, H0tric1-

\~t"1:. ş.u.ru Saracoı;h~ son *'at;a... 
~ uza.K•an yo...kL-Wn altııkııd:ı.r 

t1.en . ya .. i bltG.iJClcri Uı:crir.C.:e ~b-a.t 
veı•r. i;;ti:-
+ neıo:r.l o=~ ile n("Jro!unan 7e

n· bir kararn'9lne mı..'Cilıince hakU \·c 

JJı>:ıni ~h~lar el;ııde bulunan gazc· 
te ve m{'Cmua 'ktı.!!Ltlan.na hü.k\rm.etçe 

rJ Jrorl 1nu.,..otur. * »u:.ıaTİ84A ile irnza}...OZUl SOO ti-- • 

ear'Ot 'ı: tl"C".re nJıl:ış.-r:ası ?,!('('}~in bu.-
t~r~ü topla.~tı~ır. g:OrUı:ütr~';t.tir. 

.MÜl"W:<EltRil<: 

* I>ilu ~,,, saat 211 dJ'! Ihltırk~ 
istuJ"omır.a ~Tren P.aa..'Yö tr~ni 1-!~Ll
he- bn-in~HJ bit• kız:o. ç .. T"p~r ?ğ\r ya ... 
ı:.~Iamı,tlr. 

+ Şvfi.n· IIÜS('y1nin 1daretA1uiı4d 

Gctrrzyt.:ın Yt'jt.,..öy clvarınd.ôk..i Çcf.){\n 

Ç .ş.me-;inde deyri)mi.ş Rric.a t1.trafıuda 

bulı..n.rınlaTdıan Bll!.I Ünlü, Ari, Mlan, 
Adn..n, ~4.tıınet ~rrjr ve .. ~ti Sa.r.ıi 

kızı Ş !ilt!l t .hl 1·~l.i 6\ll'O~':.e ~ ,..'1Al&n-
1Yllş' 1I'. * lü:rıı<;<!~~ t.>lıl\<ı IL'<ı Şev

lrnUo 1-ord~şl R .:iyi ö!dillen Zck1 dün 
tenu en giJlU.en ı; U"kt·n: nd~ otuz 
yıl ha~e rrı.<ı.ır.ı..:um olur.muştur. 

Zi\l:I - Tıp Fak.Ult~OO;Jın. almış 

o1i!;,ığurn hu\'.iYE"t vo.rakvır.ı.ı, \"e ~t.CC

t;emi Z'dY' ettim. Yctrl-"'ini \/<tlrçtC:lg.;ro
dan (•;ılıl.;in'n hük:mü yoktw·. 
5503 Etcümt•nt Alacıık;ıptan (~'. K. B) 

1'1> l"al:ül!Aısi 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Iünel işlet• 
me!eri Umum l\'. üdürlüğünden ı 

ı _ Cins ve ·rn.ilc.tarlart a~:-ığtda yaz.ılı JU3lz€dnt? pazarllıkla in.tın al1n.::.~r..lı..-tı.r. 
Muval:ıkat te, 

2 - 21 ton mangal kÖ".nV.rü. 2GO Lira 23.fl.942 Saot 10 
SDO Kg. b0~ar. U.lilpü )' 

4000 > renkli > ) 

' 
S.9U Saat 10 350 • 

a _ şartnsmeler İdarenin Lev&Zım llHiriUrluğünde P'"""" olara;.: do~dıl-
n.<:4 adtr 

4 _ Hn iki p.ı.ar1:k hi•aluında yazılı günde Metro Han biua.sının bcşincl 
kat1n-da topl.Anacı:Jc. ol n k,omj..~.)'Cıntla yapılacaktır. c6470> -. -- ---------- -----~----~ 

Yapı ve imar rşleri ilanı 
Nafia Vekaletinden: 

ı _ ~. lC'Ye konulan f~: Rs.dyo Ditizy.on postaları E'.lmesut i .. ıta..~y~ınun
·d;Ui ı:.mo•vr b.ı:ıs..ncta y;ı.pılacaJt il:l\C ile buraya yeniden ya;nhı.c.a:k. anbar in.
o<&Jl. ışloi bıııı t;dil~t ile Ye id:ın eksilt. L'Ye çıkaııfmı;ıır. 

ıcr ~! bedeli ô0075., i.ira 15 kuruıtur. 
2 _ aıulltme 3.7.9'12 Cama giıı•ü •aat 15 d~ N~fia Vekaleti Yapı \"8 İmar 

4leri ll tme Korr.ı.s,Y\)nu oci~ında k~palı z.Jrt uı::uliyle yapıl::.caktır. 
3 _ Emrilt.ı.ne ~artnamcsi. ve b•ına ınüt.t·ferri evrak c:l84> yüz bl.-4cen dört 

k.u ı ~ brdrl nıukaıt>tiıı:cre Yapı \'e irr.ar iı:;Jert ne~Jiğin<len aluJabili[, 
4 - ~ • E.-,.e girc-Oıl-nrk için i.:.tcı..:ı!ı..:ı·in u ;ı lü daire:hnde t2750.64., iki bin 

:Yedi v j~ fllı J,ra ııltnıış <i.ört kuru~l~ rlU\'Rtknı teminat \:crmPlcri ve Nafia 
\'ı'}t~ulı.:~.r..dtn bu i1 çın nlınmı.a: ehliyet \'e~:~Aa~l ilırwı etmeleri lhillld1r. Bu vc
ti ... ;..y1 olmak M;:n iste!-Ji}t>rin eksi~tme t:ı~~hiııdt 1 n otTatiJ güolC!i hariç> en a'z üç 
&:lir: <'vvcı bir ~stda ılc Nnfia Vek.7ıleti:ı.e ınüracaat ef.nc1eıi ve ist.id.al:Anı.n en az 
bir ktıı "«Ldc b· iii~ !ieuzcr 20.0~0 lir.tlı'k lhr iş }"Z,?hk1a.r1na :la~ Jşt y:-ıpt1r&n 
ldarelerdt•n n' "lınlj \IC!:i;ka ra,)1l•tmcJeri muktaz;.dir, 

5 - j,t~kll' n tokfif mektuplarının Uınlo günü olan 3.7.942 Cuma ııünu sa
at lt Je ka.d.ar n,;s·ı~.e Korr.i..-yorıu Rl!t&'i!line ro..""k!buz mı..irobilind.e v·~ro.ıeleı:t 
llRtn>dır. 

l.acal: :redbncle: lr.obııl cd ı..-.cz. <C521~ 

Sıvastopolu l Bu sabah
bombardıman 1 ki cinayet 
eden toplar 

Londra 17 IA.A.)- n.n.c. Moo 
l:ovadan· alı..1an Jıaberlere güre 
Sh-8.'lt"!'Ol m!idafilcri, dü~anm 
misli ~riil!memiş şidldctle y~tığ> 
uT'dı .keı<ilır ;yen taarı:uztarına 

saı~ıa;dan mukavemet e'.ınek

te<lir, Almanlar, şehri bonılıardı
man ef.nu>k ~in, gP~en 'oiiyük 
lıurpte Parisin br.mb:ı.dımaııla
nnda kltfıa.nıJ~n Bertala1'ian da· 
Jıa aj'?ır top~at" gctinrui~lcıtd:.C. 

Hu:.ık f Cf.plıcsiibeie ise, 1"imo
çenko. kuvvetle;:-i Alm::n tuıı·ll'Z· 

!arın> llÜ'lkili'!vıü< ve bını ooi:ıta
l:ı,rda nULka•b;ı t::ıı:rruza g!)Çerek, 
arcı.ı.i kazançlar.le mcvzilt:ı;Inı ıs

bh ctlel.ıi lıniştir. ___ .,___ 

Prağda 26 ki~i idam 
edildi 

Londra, 17 (A.A.) - B.B.C.: 
Uerlin rad~-osu dün Pr~g'da 26 ki· 
'inin dalın idam edildiJini -bildir· 
;..i~tir. Bunhrın 9 ıı Heidrich'in 
lalli ile ıılahdardır. Öld!irülcnle-
rin al"n~111d:\ bir h~tkinı, bir 11'\'lt• 

kat \'C bir profes<;r de bulunmak
tadır. 

Mısır cephesinde 
neler oluyor ? 

(~nal;.,ılouc:ı l>tt..,,. ı 
1-l'dıınberi lıombardınıan edilme
sinin ve i.deta mcllüç h.-.li!e tutul· 
ınasmın bir sır ~ h:meli de yi-
11e iı~lya - l'rablus muvasalasını 
wınin otınck aııak•adına nıaluf· 

tıu·. Malla mülemudi taJ-).ırc bas· 
kınları ile göı ~amaz halde bn
lu~ılurulıhıkça im adaya dayıına
x..k deniz kontrolünü yapan ge
milerin l>areketi ve yine bu ııJa-
4an uçurulan tayyarelerle yapı
lan İugiliz nıiirakabesi de heıhal
do miiı•ıküıı oJamı &r ve lk>DU11el 

l>undıın azami islilade ediyor. 
Görülüyor ki, İ.njrıltere Akde

ııUde hava \'e d~ni1. hakhuiyelini 
tam tesis edip ~e kı)ıların<lan, 
Ege adalarından, Girit ve italya
dııu Trablusgarbe hıtvadan ve de· 
ni7den sukiyal yapılmasına mi\ııi 
olamadık~a Libra ceplıesitı.'.e 

Remmel'in zaman 2.a.ıruın kuv,·et· 
le keodisioi gösteren tazyiklerin· 
den kurlulaııny~caktır ''C bu de· 
{a Fvmıncl her vaki:.kiaden daha 
Iazla kuvnt ;ılaı·ak Mısır üzerine 
yiirümiyc cesarrt gösterıni~tir. 

Maahaza, yukarıda da söylcuiği· 
ıniz ;:ibi bugünkü M'yri için.ı. 

R<»nıırd tnarruzu İuı:iliz miiıla· 
fnası lıe.•ahına tııhlikeli ve ci'lidi 
durumlar ~·aratmakla lıerabcr 

~iı>ıdik i h:ılde Uısın ve Sıh-.,yşi 
tehdiılc muktedir olabile.ı hir ik· 
tidar nnclmck safhasında dt>i{il
d'r. İııgili'ller Akdeırizde Jıiıkim 
kontro!ii tesis edebilirlerse daha 
üstiin ku\"vetkrle ve ınn.kubi.! ta· 
arnnlarla hatta Romm .. n T.rab
h1stan atm•k imkanını bile bula
üilhl<'r 'c ı.er bakımdıı.n geri 
yollarının eçıklıi:'l ve seılinreti 

kendilerine bu iktiılan verebilir. 
ETE.'1 İZZET BENiCE 

Üsküdar icra Me
murluğundan: 

M:ıihcıız olup pru·aya çe.-rilme
s;C'e karar verilen A. F. 040555 
No. yı ta,..,.,yan 15-88 cins el, ka
p0 k ve J,mbnlı az k•ıllan1'mış 
Singcr di1dş makinmi 22 haziran 

94·2 pa7arı esi saat lG de br.şl~ı·n1nk 
surctile Si' zr.r kıtrTlıf.oan~·:ı.'iı Üs
kii.1or şubcsiC'dl' birir.>Ci s,ık art
t1rın·1a.sı yaptlacn't, mu'.hc:...ın3ımcn 

!kıymelin ~(. 75 ,ni bulın,a,d ,.,ı tak

dırde ikiııci aı-tıl1rrnaya bır~k.la .. 
rak 25/6/94.2 tarihiıcde ayni yer 
ve saatte ikônci arttımuı.>ının ya
pılacağı ilan olunur. 942/526 

Dr. İbrahim Denker ' 
B:.hk!ı Hastanesi D:dıitiye Müte
!l.A.ıi~:3t. Her gün saat 15 den .şl\tıra 
Beyn~lu - Ağ:ıcaınü. S~k11ağacı 
cadde.;i CöPJ ,j.~\'CfJ11e ook~k No. 13 
T.::tt'>rı: .. :'.(6~. 

&hip vo Ba.şmulı;1rrlri Et~.ıL İzzet 

Benice - Ke4·:1 .. t Di.rektörU 
Cevd1!-t KAR AUiLGİN 

SON TELCll .U' MATBI\, Sl 

Y eşildirekte 14 yaşın-
da b"r çocuk 10 ye

r:nden bıçaklanc'ı 
Bugün saat 11 i 20 geçe Y c~il

dtrckte bir Jıi<; yüzünden bir genç 
b~ı:.lkla ı:ığır ~urette y aralaı;;n.ı.1lır: 
Ycş.i:diıt-k: doh·\.!',Jrı~ fa:br;lt~ı i;içi· 
lc:cirrlen H~·ey'ın ile ,,.ka.~11Şla

raı.dar. biı'İle t>ir ır C'sclc<len /kav
gaya tutıı:Jtrnı~lımhr. O e..T..ada 
yıol.dan geçm<>k'te olan Devrq i&
minde M:-.Lı\)·alı on dört y:ı.ş~rıda 
bir genı; bunl::rı ayırmak ı;,·kımiş
trr. Hüseyin buna fevkal.Me kız
mış; 

<- s~n bile ee k~lrı.ş.ıyoı"Snn?· 
diycrck efö1ddü b••a.kla zava•lt 
Dervi.,'<e hikt•'ll Plmış, yii7iiıll', gö 
ziine, kaıııı,,::?. •·r Ync-1g-ına ::;ek~z

on defa vurarak a·;!r surette ya-
~atam~•t,,·. Kaıılar iç:tırle kalan 
Derv>ş T~na.f Jıa.o.tanls!ne ka!d1-
rı>m1-s, orada ba~a acel.€ bir a
meliyat olduğundan ilk ml'~!avau 
yapılarok Cerrahpaı,a hastanesine 
n:ıltled;Jm;~tir. Kanlı bıça~ıııı ci
varda bir bahreye atan Hü.>cy;n 
yakalwımışt1r, 

Doğu cephesi 
CI iıl<>i Sahifeden D<'v•tn) 

MOSKOVADAN GEL'F,N 
SON MAI.Ü!llAT 

Londra, 17 (A.A.) - B.B.C.: 
~fosko,·adan bl!dirildiS-i.ııe göre 
son 24. saat zarfında Ha"kvf cep· 
besinde Ruslar dii~manın müte
adı!it hücumlarını tardetmişler· 

ıllr. Şiddetli çurpıı,uıalar de\•am 
etmektedir. DüşmQn müJa:aa hııl· 
!arının zayıi noktasını buiınak ü
nıidile ınütemaıliyen keşif tııar
ruzlı\l'J yapmaktadır, 

Alınanlar yalnız hir noktada 
60 lank kaybetmi~lcrdir. 

Gece yarısı Mosk<>vada neşro
lunan hus tebliği Sıvastopol cep
lıesinde düşman hücumlannııı 

tardolnnnrak pek ağır zayiat ver
dirildiğini bildilmekledir. Alman
lar dar bir kesimde 100 tank ileri 
ı>iınnüşlerse de bunll.l'Ul 40 ı ~ 
olunmuştur . 

Vişi, 17 (A.A.) - Alman asker· 
lcri kütle halinde Dmıcç nehrini 
ge~nıektedirler. 

SIVASTOPOLDA AÇILAN 
GEDİK 

Vi~i, 17 (A.A.) - Sl\fu>topol 
müdaiJla>mda ,\Juıaıı ku\'ntlcri
nin açtıkları gedik ~imdi daha 
fazla geııi~lemektcdir. 

ıno,ı..,va rndyosu Sn a~lıopol 
J.a!esiniıı vaziyetinin Çtık valıinı 
olduğunu kabul ctıocktedır. 

Vişi, 17 (A.A.) - Bıtaral bir 
ııJ.i4alıit, Harlrof kesimiuin doğu
sıuıda y.ıpıl.ıuı şidılctli AIJ,ıan ta
arruzlarını, büyük taarruzun baş
langıcı olarak kabul etmekte-lir. 
ler. 

Libya Cephesi 
( 1 inci Suh.l(:drn. Dev<lm) 

ve:.Jeri Ş:m:ti yeni bir hatta çe
k:l.ıniş!eıdir. 

LONDRAYA GÖRE .. 
Londrı! 17 (A.A.)- B.B.C. Lib

yc.da hir düşman devriyesi To:i:>
ruğun cenubuna d*nE!(ıdcmden 
şaılk3 d;J.ğru hareket etınişl.ir. 

, Halen :İ rıgilizltrle Sidirazakta 
; çaıpışmaktadı.-lnr. Buı;<la:n b~ 

ka gece m ülLıın bir haber gelme
m_;ştır. 

Röy1.cr muhabir.nin bi.'d'«d!ğl

nc gi;rc şimdi General Rem mel 
kuvvetl!'ri A.lo!iCJ11a - El5.ı:km mev 
kileri ett-ai..ı.ll<la s~pcrleı-e yerleş

mektc-d:rlcr. Akr ma -düne k:ıdar 
İr..giliz müdafileriıtln el n ° idi. 

ÇETECİ MUAMDLESt 
YAPILMIYACA'.K 

Lorrdça 17 (A.A.)- UhyaJa 
::ılınan I!iir Fraı"!stz esirlerine, Al
m~nl:mn !harp e;;iri mn~mclcsi 
,-•paca~ı. fakat bunları hususi 
kamplara göndercoe~ği söy1cn
rnekıed:r. 

ispanya Hariciye 
Nazırı 

(1 inci SahifC:den fl~\.·aml 
Turıw. ICorsik:ı ve Nıs! istt..a..:ği gi
b' l.9paı,y:ı da Fro,n~oz Fasına göz 
dikmiş bu'unuyol'. İspıın~·I na-
7.ıTJ:ır nı.c--clı.sinin a· ka arka 1a yap 
tığ• toplantılar bu sey:ı!ı~te ve
ril<'n önrnıi biHrtmekte<l:r. 

Büyük Alman 
taarruzunun 
arif esindeyiz I 

Sovyct lıuduıdu 17 (A.A.)- Ha
vas bilıdir>yor: ,A1rrı.:ın - Ilc.s har
binin 309 un.cu gcinür.de umumi 
ı,unaat ıb[;; ük bir Alınan taarru
zurun ıı.r'lfesinlle bulu.nWduğu 
an e-ıt!ie:zilxI x. 

Si\·astıoç<'1 \'e Harlrof taarruz
ları, bu 'l!Jlltnni taarrtızun mu
kaC'l1~,..-_e•> 8ddeoo:ıme&tcd'~. 

5'va.slop<>lun durumu, hava 
h5k:·miycıi Alın-anlann dine gc>ç
til.1cn sorca ç-ıok güçlcşmiştrr. 
liaı·koi zO ~ı:s nd<", Almanı ar Do
nccin sol s:clüHne geçtilctcn son
ra İ;ıyt:ımri:ı \'il:li)'(t Rt~laı· iç;n 
çok tıehl:~ 1i<lir. 

Alma!nar, Rus ıayiti!lı.ı:ı :;co,ooo 
kişi tahın:n e<lı}'Orl~na da kendi 
zayiatları ıh~J~kmda malümat 
~ıoı.tur. Fok&t bu lıarekel!er, Al
~anlara ela pabalıya mal o1mak
t:ıdır. İki tarafın da ı;ayt>c"i ıtlİ§· 
man ku\·\·et!er~rıi cr~ta~e-ktiı·. 

Ala~ka'da astcr 
toplanacak 

L< '-'1ra 17 (A.A.)- B.B.C. A· 
ınıe ı;;,;Qan blldirilıiiğine göre A· 
1•9ka V'1lis.no müdafaa için er
jçP,klerin a&kere ç&gırıhnası tebliğ 
ohmınuşıur. 

----o--* V~; 17 (A.A.)- Rio de Ja
neirodan bıid:ır.klii(!ne göre Brc
~jJyada. bir kaç sw:.f siliıh altına 
çağınlmıştır. 

kdenizdekj 
.uharobe 
(1 '11.cı Sal>~Ied.en J"'l.ev:ı.ml 

deslrl:.ıyNi baıırılm9tır. B.-:tanya 
gc•rniler; arasında iki kayıp vama 
da tt~ı.an1n kruvı;.7.\:rler t>atıırdı 

ğı ve bir :ı:ımlı ile blr u~ak gemi
sini hasa ·a uğ'rattığı hakkın•l:ıki 

i<ld!aları .huh.-a n:ahsuli.<..;ıür \'C 

esassızdır. Kafileye dahil olan ge
milı:-r Ma:ta ve 1'oo•uk J.iın:ınları
'ltR salimen varm~ar ve malze
me1er~nl çı.ı~am:ı.~la.rdn.·. 

Lcmıdrnda salahiyettar m:ıkaın
lar bu son muharebeyi Mid>vayd:ı 
cereyan tden den:z \'e hava hvı·
bine beuzc-tıme:Ote<l'dcr. 

Her iki ımıiharebcde tayyarde 
ve bilhassa uzun menzilli Arucri
kan tayyaroleri çak mii.tıiırn ro1 
oynarrıı,;;~a '(İır. 

Avrupa hatta açlldr 
il inci Sahlf"""n Dwaml 

l o"!<:ular1' .ı ı:;ct..recek! ir. 
A\'IU;>a yoLcul~rı Sofyada ak· 

tnrrna Q]r.<:aklardır. GümriU< mu
amek·'c.-: s;ı·ilingradda yapıla-

.' ca :..ır. 

Ercin ksçakçdarı 
Sab•kPlı oroJn k~çakc•larmdan 

oluı.ı Rifa.la, Şehreıu1.n .... ak\nie
rJr.dcn Yıın:Jlun diin r.kşa'n geç 
Vi:i.k~t /J~"';<:.ray· civarıJJda h· zı 
k:art-;e!ere er.Jin sat! ıkları gr~rü
leıck eımıiyet k"çakçılık bW.· •u 
rncrnur1;ırı tarafmdan yakalan
ım~aıvJır. 

Yaprlan arama neticesirde n:
raım üzerinde 30 p'.iket eroin bıı· 
luımıuEıtur. Yusu]ta da büyük l:ir 
!<ama bulumnı.ış ye müsadere e
diJ:ın:.S liı'. 

Kü°Çü1'-.,pazarda oturan Faruk a· 
d!nda bir şahsın da ~li,pi1e üzerine 
[•J:ü ararn>ış onda da 10 graım 
eroin bulunmuştur. 

17 haziran 194'.t 
ıa.oo Pro~r~m ve MeırJci;cl Saaı A· 

-,~ı•. 

18.03 r.ı ·l\: H"~" Da,ıs Otiteilra
sı. (Nih::d Eo•ng\n id• cslr.dc). 

18.45 ~1.1.ız\k.: ince ~<i.z Faslı. 
19.:ıO ı;:ur!cket S•~' Ayaı" ve AJILDI 

Jl: ber!eri. 
19.45 Seı~t ıu Dakika. 
19.55 .?\!Czi:c Şı.;hnnt M: ~·ım1ncbn 

ŞJıKıl~r. 

:ıu ıs R•dyo Gazet<:ıi. 
20.45 Mü;ik; DOr Mato Öı:rt"' !S'Ol'UZ -

Hattıu n n.1:ı.rşı. 

21.00 z;raat ·r.ıı.k:'.rirnı. 

?.1.10 Müzik: şarkı \'e Tüıi<üler. 
21,.,0 l"on wuua (Av ve Spora D&ir). 
21.45 .!.fC.zik: R Yilf'I tici.ıJnhur Bln ... 

c.o;.u. (Şel: it=n Künçcr). 
22.SO ?. ~n.1rJ:e-t S..:.;1t Ayarı ve Ajana 

JJ·.L •r1c •. 
22.15/~" "~ Ya.ra:k\ Prcram v• Ka

pan!t 

S -SON TELGRAF- iT llAZntAN na 
- ._ 

1KARADENIZDE BiR H RTUM IKTI 
C1 ıncl Sah!rcden :lcva:n) 

da1'a kendi!crmi <toplayamadan 
denizde basıl otan bü Ut b... r· 
tumun üz!"l'ler:ne doğru y, 't\.-ş· 
bğ1o111 gfüıniişleı<iir. Bu feci \•;ızi

yet ka~ı:,ır.da Ieryat :ınıekten 

lıaşg:a çare göreuı .. yen 'avctlııla.-, 
ıı:ıı.duörün bi.r •ıııda hav~.:u <i'\ığru 

fıtlı.yı:p clevııld'ğıni ve 1.end.ıeri
n n de ar.g>n dalgalnrın a~a,:ncla 

ka 1:l!fa l;xı ııa g&ıın ·• • lcrıt'1'. Sahil 
y rn olduğundan B mürettebat-

l tan yedisi yüzerek baygın bir 
ıha. e kurtufab'Jm:ş, ·n nız looıt

nomo Re<:cp d:; l:;:; larda kaybota
r;ı k l;Qğıı!ml!.'f.Ur. 

Sa<hilden tayfaların i<ın 11dına 
lro;anlar lbun1'.rın l=kt.clım ş ş-

1~ın iJir hah.it! wduk1carın~ gör..:rck 
tctla"·i altına alı tt::-atciır. 

:örün şelıtimiZ'deki ~ , b:11e 

ı;e.eıı lıd'lıerleıe göre • ·ö<in 
bcı.ttığı )"el' 5 1~1aç d'fr n!~b.n<le
dir. Mo' ör sigort~ !7.dır. 

-------------- ---- ----
Ha!k Bir .ikleri 

(1 inci S•hifeıl~n Deum) 
b!rltt.lrl't! ynz1JrYlf;y1 teıCtn e :ııi..ılt!rdiır . 
Bu y031cn Adc.Jar ve &~tle yeul 
brtikl ,r tr!k.li icap el!ı~· . Ez ili!1.ı.Je 

llÜ"'./~ a..1.Jda 6 b!rl'k ku.n.ılr.ı~t-n ye
nı..ie;ı 2 tane cLıJıa ilavr _,i zunı ı~:t.i 'b..i.
,ıı <ılmtr,t ·r. Hcı'oel'11' 2, Kıu.atı ve 
ll'JI'1tJl"~:5.:ı t~rtır bl:hk k:~n ... h~ı ... şıu.r, 

ll lncı S•t.•ı011m Drvamı 
kararla lmlm:ş olan li bintr ton• 
lak 5 ınuanam :ıırhltntü in~ası 

da şimdilik tehir c'umnuştıır. İn• 
şalarına bıışl:uulw.ı~ olan l.ru•a· 
:zörlcr da.hi ıan·nrc g~nı l obrak 
b•liri\.,cektir. 

Ma \ar ı.aza.sı İase l~trrıuı'lfl~U ve

Jr..iıl<• •ni de ifa ed_ n Adu.ıı.r l~.ıyma.

ı.. nh;, ~·tibi B. 11 ''" bir '.!e
t':' r.ıit cel .... el ve lr.ıyıt1arı her k.ızad.a:ı 

Hava ku~·vetl•rinhı Akd~oiz 

muh3rebeıinde " ı;•: •. ıı ı 'ıhıru 
ruldcu s<mra ı,., ktrar hiFıosı;a 
§a)anı dikkatıir. 

\ \ ı'l hazırı Y-ll' .k t-.. !LTılRlll /~, ... 

est dar a b'r !atla 
-

75 mHycr.:uk 
bo .aı 

(1 hıct S.:..1ılrc<l~n n~:ım\ (1 ırıci S hifedt·ı1 J)1,; '>.'i) 

c "-unu da od:ı<h k•fttl!y~rCit 'i'.ııe git
mJ;t;r. 

Aıyşa .rı.k~rn geç va.kıt ~-"ihUin dön

düğıl ZL"'nan ıı lırıc:ı~ yAtırd!gı 2 3•a

şın ·*ı yavrun.ınaıı., s· '~ ip:Ve l~
ğa. tckıl::ı \ lıo~ıl1.p öldüg(1nil t,Ur

Wlı:ırur. Bu feci mar•r:.ra kar-,;ısı.r.da 
ljU:..uıınu k :'jl!':leden W\ a!h 1:.Ac~uı fer

:-ıat.!• za;ırt.tya kopnuş faci;:ı.yı anla~ 

M..~tır. t.ilo!dar MUda.liunıumil~ bu 

yiu ~lıf'r acl!>ı faciayı talıklt c-tmekte
di.r. 

I-fa Ja!ı mılli rn~faar n fe\• 
1!alaıde ınasraf!artna kars1lık tu
tulan \Psarru! b<molannın Uçün· 
cü tertip 25 milyon liral•- ır. n da 
birinci ve olrnııci tert pleıd~ o!
Cııgu g:hi ftvk~l ·~ rag. et gCire
rek çok kısa b:r za-,,3. da 'atılmış 
oklult i~U mPrnuut .. ~yctlc a<::iz. ,~a
ttnnı:lııı;lararr,a bi.lmr.«nn. lk .u
rclle piyas~daki tasa::T.ıf oonol.ı
rı yckf•nu 75 mH)vn liroy:< \'Jr

rnı<,tır. 

Gayrimenkul 
• 

atış Danı 
Beyoğlu S lh Mahkemeleri Eaş-

kitipliğinden : 942/30 
Ural Dilek ile Yordliolı C;;.mgöacığiu l>foizin ş~)·fon ve milşl<."t'c

ken mutasarrl'fı bulur.duldan Bcyıoğ>unda Çukur maha!lesMdc 
Kalyon.cukullu!;<u c~desinde eski 128, 130 yeni 165 • 163 No.
larla =üraokikmn h<ıTicen ki<rgir dahilen &Jışap ve yükdiğer.ne 
muans.l lı&rJp t;ıJnire muhtaç iki 'bap hane §Ü'Y'UUnun iı.!ale..,i 
:aınrımda ~·k ~l'llırmaya koıııılnu"jtur. Her ikisinin mecmu kıy
meti nm'· nmmeı•l'9i 4-000 dört biın liraılır. Zemin katından maa
da iı..;<"r katlı olup Z'l"min katlr.rınrla birer me~hnl birer mut
b<\k birer heli asma katımla bir kıilcr tıirer oda 4r.rlnci ka.ti:u·.n
dn birer , .... ra t•1eri~ode ikişer oda birer heli ve i!kinci katlann
<la Jki;er oda birer ela üçüncii kati nnı:la ü t!i ·apalı ctJ"afı 

açık iarasalaıı lııılnııan <ılektılk, tc.rkos suyu tesisatını havi ve 
lıer ıkis:run Cl'plıe geni.,<ıl.igi mecmuu sekiz metre :;imli sartjm 
ve un,umi mesr.ha.i sa\l))'yesi 113 ımetre murabbaı olan bu l'a
nelerin her ikisi te\'mdrn s:ı tılacaktır. Evsafı ı;airesi vaz'ıyed 
zaptır>da ve ke;;ii raop'.ırnruia yazılıdır. 

Birind :ıçık art4ırıı.ıas1 9/7/942 tarihine tesadüf eden pcr
çorr:be günü ss::.\ 14 elen. 16 ya lmda.r B,;yoğlu Sulh Mal.ruır.e
kd kııleın o:iasında mşkf,tip nt2lliin.de yspılacakt.r. Art:ınna 

. bc<.l~lı muhammen ıkıymetin <;;, 75 · i buJ.:nadı,'lı taıkdlrde en 
son artt.r~nın ta•hhüdü <ıa'ki ka1n-;nk üzeı1e müzayede on g[in 
v><atıkr~k ilıinei :ıı;ık ai'tlı.rınası 2-0/7/9"2. taıih!re müsa<lif pa
z.,ı·tcri gi.iııü ima• H d ·n lG ya kadar icra edilerek en çok art:
ramı kat'i lam:, ihale cdilceekt'.r. tıa!e gününe l;ad·r lıirik
.m!i ve birlkecrk Eclediye biı:ın ver;;iicrile Ev!<d icaresi lıt~
da:rlara, te!Jahye rıisı:.mu ile ihale ımlu, yirn.i seneı.k tavız be
ddi, ve ı~pu k d o>'iro 1'.ı.ıoÇları .ıı::'ıi.§beriye aittir. Art"' maya L,ti
rak c-'ecck kimselerin ı:nclıa n.rııcın. kı:ı met.ın % 7,5 ııi':u ~

tinde pey akç"5ini veya milli l>ir banl.<anın ba ni.ı.'bet:te t •fili· 

r.at ır.uduohtınu vcrnıckri ş:ı rtlır. G:ıy:irnenkul kcnıi'8-"n.e ıalP 
olur.<ı!l tarafından i!-.ale gününden i~;baruı ver.J.ecok mMıl,t 

;,.it de ih:.le bedelinin m:ıhl<eme kasa.sına ödenmesi rnecbtu·i
(Ür. Ödrnınediği takJ' -~c ihale f"'3hedilerek kendısinden e\~.-d 
en yü1'-.sek toklift.c bulı.:n:ın hlmse arzetnıi. olclugu bedel ile 
almağa r...ı:ı oluı.:>a eına ~lıal't:' celi.lece!'· ve o da r ı olmaz \"c-')·a 
l1\ılıın2.1naz.•a 'heır.eil yc"1'i gün müddc-t!e artt.rınaya çık?r1' -
caktır. Yapılaca'<. iliin aliıkada:rl:ıra tebliğ ecfümiyecektir. Arl
tu:.na soııuooa en ~k art.trra na kat'i ular&ık ihale edilC'C·lk ve 
her i'k.i iıalde biriınci ihale edi .len kimse iki ihale nra:>mdaki 
farktan ve zaı·ardan mes'ul tutulacaktır. İhale bedeli far1.ı ·ı.-e 
geçen günfori.n % 5 faizi ve masraflar aynca hükme fıawt kal
roahızın tahsil olunacaktır. İpotek .sahlbi ııla<:ı>klılarla ı;air 
alncdklı ve a1'kadarl:ıı1n gayrimenkul üzerindeki haklarıuı hu
susile faiz ve masrııfa vesaireye dair Oları. bak ve iddial:ırmı 
iL'm tarihinde nit:baren 15 gün içinde o•Takı müsbi'elcrile bl.r
likte satış memuru bulU1nan mahkeme başkJ.tlbine ıbil<l.lrmeleri 
Wz'.md.ır, aksi takrlirde hakları tapu sicUlerile sabit olmıyan
lar satış bedelinin p:ı;,laş:maı;ınJan ıhöri.ç kalacaklardır. Mıizıı
yedeye 4Jtirak (>C!ecı.-k ki:ınse lerln bütün sat]§ şartlannı k.ı.bul 

etmiş ve evvelden öğrenmiş ve bilcro~{ gayrimenkul'! talip bu
hmrr.>uş oldukları adıdeıHlerek oonrwan itirazları .mesmu ola
mıyzcağından uliplcrin gayri me.,,J,;ulü satış gününden evvel ge
zip görmeleri v.e fazla rnlliı nıat almak ii;t.iycnicrin 942/30 No. 
ile mıiltkeıne 'baŞkiı~ipl.i,jine müracaat ·etmeleri i!.ıın olun'l!l'. 

(3313) 

~ 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
İllin No. 171 
T carc: Y<>kalelince keten mrlll!UC"t ve aj! ipliği utışlarlnda aş.,gı k k'r 

hndlı·ri tayin C'd.ilın~~ir. 
idlı•IMçı Kin Toplancl Km l'eraken ı 

J..kr<tlit;f!i Akrediti!siz 

Krtt>n ?ı-terı.. .. uca.l % 25 <;, 2() 't"ıt 10 % 20 
Aft ~Jlkleri % 20 ?'. 15 % 7 % 15 

)tuk:aı~da gôs"Wrilen topl~J·•.cı t:5.r ha<i.IP)'l yalnız ıthalM mrf..ıecr:i C!~~nc!a kalam 
yc-rl.rro.c .ıUes»t>e ve f::ııalı>~lerl hakikalt>n tıcpt~:rx-ılJk olan mutavassıt1ara v("_ ı .. 
ll'~t,ktir. i .. !cıubulda nılıl <s per:ı.kcndr!'i'er ith~J[ı.t li'Y~SlDt c1.cğTllCan Cn>J. • 

1 

ıtntıll~ılardan al&caklarında.n bu ı.eh'1'd~ ınüs~ctıli..\t satı.s fi).• Llaruıın llf'E.a ... -:C.ı 
aynca toptancı karı i.1 ... ve olunrruy.-a,ktır. 

1 K<"!'i" et 14 ~.ıtu· ı:.r>Wn<l~ :ı:.~ıo,uıı:n 152 • ~~ iJ.;ı.ımıza rk e>lar:ık il/L. 
oltınur. <6592> 
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HASA ViTA M • 
1 N KREMLER • 

1 
Vücut iç in -. itamınin ne k adar lii.z ıın olduğunu h~rl!:ea bilir. Cilt için de vitamin ayni hayattır. Son :ı:amanlarda Avrupa ve Anıerillanın ıtriyat ve güze ilik enstitüleri vitaminli kremi istimal etnıeğe bd~lanu,lar 

güzel neticeler elde ctmi!lerdir. Ciltlerini beılemek ve gayri tıı.biil iJı ,er ini ve enfekıiyonlarını gidermek yolundaki gayelerinin tahakkuku üzerine bilhassa kadınlar arasmda müthit bir heyecan tevlit eJen bu krem
ler bütün müıtahzaralı alemıü mul bir mahiye t alan Eczacı H ası.'nm enerjik meıaisile istih:ı: ar edilcbilmi§ ve Hasan Vilam in Kremleri namile piyasay& .Ç ıkarılmı§tır. Yüzdeki sivilceler le ergenlikler ve buruşuklukları 
izale eden, ih t iyarları gcnçl~t iren, gençleri gü:ı:elleştiren bu kremleri derhal ve bilatcrcdd üt istimal ediniz. Hasan Deposu ve §uhelerinde Küçük Tüp 17,5, Büyük 30, Dört misli büyük kavanoz 125 kuı,u,tur. 

-----
.,..~ ,.. ~ ~ :'.'l';~-IC>lqlK'!IU!Qi~ ... 

KIYMETLf BİR ARSA 
ACELE SATILIYOR 

Şeh.:adebıt~ında Yüksek öğ relmen okub 
avlusu aruındaki arsanın ya rısma talin 
23300 telefona müracaatları. 
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Cir.ri .MU\.Ulrı Tııtarı 

Kilo Li'a -
Tcının:ı!ı 

L'ı-a 

843'1,SO 
337, 

!S.•6/,42 10 
19i6ı9"~ 14 

S~ı, ~nı. 

D.ı.'.t.ı iuY 

17/6/042 14 Yalova 

11 E" '• ·h!: l !l. 6,942 
!:2/t~/9 l'? !S Arı. '.l J~.,... A.""111 ! g1. 

Cl \60>0l 

60,0l)O 1'i1o :. ~'t!ll v~ya v•<:•r cıi 
kcı.p:ılı z~rfla l·ksi!trr~'P k,.')~nn~
tur. 1.bal~i 2'J/G/912 p.ıı:ıri-.. s~ gü
nü sant 15 Cı~ B trsad:. c-~kcri ::a
tın ~ ~·rr.~ Jtı)?1•isy:cınu11 dô. l apılr..
caktır Koyun ~tiı:i:ı t:-i'ı.n1'n bedeli 
90,000 J.;ra ilk tcmh:ltt 5750 Jiıa
dıl'. S?ığıı~ C'tiniıı talın1in heı.it:li 

66,()(lO lir~ il); tPn in~ 'ı 4."i~!) Jirr,
dır. Ev c:: nf ve ~artnan1e-si 1\•1karn, 
ls!anb~I I.v • .ı\rniı·Jik!cri s~t.n al
mu. knmisyommda ı;ör'ilcbilİi'. T~

liplcıin kar.'Uni wsHrnlarilc tı:'.<lii 
me-ktuplarmı ihale sa~tiıı<lcn bic 
~aot evvel kvrr.i~J~Ha Vt'rlT•~ !{·1 L 

(93 - 6:J~13) K oyun r,U 
Koyun r:ti 
Kul'u ot 

150,000 
60,000 

250,009 
630,001) 

11 2,501) 
<1 5,0üO 
aa;;so 
3 1,500 

4i81,~ 
238:?.50 

'lıQ/O, lM!! l ıl 

:l7/6,0U 10 l 
25J6ı~~2 ıo 100,0GQ çttt y~n <:<l fl k r"'' u:-tı 
!!!;/d 04~ l!J c:k.,.ill:>•t'YC k.ı->'.l:?!;'JŞ" • İh!lfe.st 'UJJ6/ 

• 

l ,000,0CO 
150,000 

~ S,OOQ 
00,000 

:? 6t6ıM- ı o !lıi~ P'ı•r,e:ı•lıc! uunı.i. sr.nt 1 !5:~'.J u:ı. .. -\ l; -

~/U/!)42 ıo k;. rad<ı , f. J\t . \"' ii{" • '>. lu ~ •·n <\i ma. 
(94-ti3~2) J(omio,;)·onnn<la y-,;pı!::ı.c11ı-.tır. 'JY.bmhı 

+ f- fiah 55 iıcuru-5 ılk: 1 ıııiııatı .ıoılO lir.ı-

• • 
~~•:sııaıım•~~ M21:i 1 ~lllDISl:UJr l IR!Llll 

Den:z Gedikli Erbaş Orta Okulu Mü· 
düraiğünden: 

ı - BJ yıl d->t: t1 n ıl ı ıoç., y-a Donrr.t!:.;ı.)·a Ef kl't.iı'.ml< "z.e e O!ta vk·;.l 
r. .,J;.ırır.drı l ıa:eb ~ t y t cd:!(!C"(' .iıı'. 

1 2 - İ':t:ınbul \ 1 cı':tıu1d n mı.:rt..J., t ~f1:'rklt.·ı- İ t.a:ılyıl Dcnfz Kon}\:,. 

l
t.anu ~ına -\lı •n ,.,, (,:ı\ıa ·ınd~ın J\İ:~· ~~ t et.ı·.,~l<'l' du Menın-ddH Ok l ı.ı:ı. 
c..l:r1 l•:,\.i!ıı~. 

\ 

3 - i.t;:-ıb:.:1 ve 'lit:r ı!l 1rı.ı1*:.-k. ... J :14'!.l-:ml-11 bı. ·ruı.11 1 ,, l!l bU:·m~<l:lrı 
1\, ~~·:.'le. Şu-bel<.:. i111• liı ltxı,-.e i l ıJ ~>ılt!l:ı~c 4der ve bu <!·l kcı rı~n lıiı• niisha3ı .. ı 
cıa İw• JWul lJı,•niz .,{Clrnl,il;.nl'i:•t!J ... f!J :ı Mt: ;,;tfıd ~ ki OkLıhl rı·ır.Jeı ct:cl<ı4' tlü· 

i
l -t _ KRy1tl~t· J/6/l:H3 b.r;h:ndı n ::Jo,·9,ı;42 t...ı.r~lrlı:;e ki1..! •• r devam eı.!c· 
l'l •:;t..;:-. .:t;,'".j6~ 

1----

1 İzmit 
1 
1 C'"'' 

Serr:iz ot! 
K.1bnk 
ı>:.t.l(.""3-[l 

ll:ını) a 
$ı;.1:;-J 

Lahona 
"J'aı.t• ı asuls c 
lJ'.J!C;ulcC 

So;~n 
Paı.:ı.!r·s 

!"p:.ın::k 

Deniz Satınalma 

cooo 
ı rooo 
1000~ 

5000 
ıooo 

:ı.ooo 
l QOOQ 
5000 
7oeo 
ıso:ıo 

son o 
sooo 

Komisyonunda~ : 
1 ,),Jıir.t }' _,.ti 

Kuru~ 

---~~ 

ıo 

10 
l ~ 
25 
80 
IW 
J J 
15 
13 
30 
15 
15 

Tuta t" l 

i ira -600 
ı oro 

1500 
1251) 

800 
:oo 

300<> 
'iSO 

12113 
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teklif n:f'ktupl nrını ih:ılc sa::ıtin 1Jt'11 IJir 

tesi günrı hizal::ırıııtla yazılı suatlcrdc Eı'7fa1cr.1 :ı.keri satın alma ko- Eaat evvel J«ıml,yonn n·mcl•!·•· ı _ _ 16360 
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M->I j !P b j t.11

1 

!~uru ot 

600,000 28.2-00 2115 + 1 ~ !la' ~rnr·.i.")'1)'~ wo:>:tlc,ı-i. a:;~g , 
600,000 43.800 3285 Bch~r k•ı, .. ın;ı G ku. u< tahmin ı-r~ ---- - . -
6CO 000 4:ı,C0<l 3283 roi](.n 300 ton OOL'l: pa.z.-rlktd sı:-

16 
15 

liP ın ,1J,n 'lk ır Jst Iiteı· kt! i tı--..ır.ınat t tarı olan 3000 lı.rıyı n ır:cuy 

31nı.iu 1 gür." ;, ~ -.;ı. ~k K z arı .c b. • 2,ij.G 1J4~ PC . -1 ;.')C ~Ln 
ıı d Yen1p.?S!:W'ı.~e h~t _ .da Ulyı.i< Kttı. ,yan JJa. A M:l k • .), 9, _, 

ı!. lp ıb;ıly~ıl kv~ '"ıt. 

do l 600,0aD ·lO.BO~ 3oıro tın alm;..:axır. Taı;pıcrin Ht6ıfı42 j 1 lhtanbul Leyıızmı Amirlil:"i Satına lma Komiayonu İlanlar 
(12.J - ı.>416) ..,_ + çar,,ırnL.ı güııu saat l.J d~ .ı-:.ırs \. " 

16 

} J:l. \.a S.ı·~.,_ Al'.'J·, J{ İ.J;)"OD"n!t..'l bı· .. • 'l ta.ar• 

! ·- J;\ . t P f• ''nan-of' hrt g km-: vond. n r;!,"lalıılıi.'. 

İzmit Deniz SatınaJmc Komisyonundan 
·rPtr.ln .. tı 

14:0 K·ş. 

.Sab"n 40.00J ~8 4680 
x...-u Uzum ::.:;.ooo f.7 zs12 50 

ı askl·ri ~a t ın '11rna 1~11 is.vıcı.ı.-ı.,ıa / A "g;da y:ı ıJt et1 ~ri. k palı zaıi'la i.ık::;i.t•11 l.crı K;it~ ~YL.tt ;ı n.c:-· ı ç;n~i 
ı tt'!'l.tın:ı.ı .. lari1e gP.!._mdcri. l :?'J - tWiO ı kez K. binasındi!ki a:;kcri satın al rc:ı k:ı:r.id\ >1nm·:a 23/6/0·U rı ·- ,... 

~embc günü hizaların<la yazılı s~~tlordc ya 1İ;:,. t:ı r. T· Vipl r 1 • ;ı- Ayş«k.ıul•n ia ;ı;ln ~o.~oo 
J ı:.J,0~0 k •1) •• ~yu. \·fy,, 11;""?.r cd ,.;,3,- 'J.:ı..:e kabak 30,UUO 

nun.i \1C::>Ütalarile teklif ınc:ktLıp1arını ıh[!.lt- ..:aatllrin~lr-rı bi': ~-:J.:ı.t ·~ \~- pa.~ı _~arflıı ı•ıu>i:•ıı·ı<"yr k-or! ıı:.ı.şt~r. İha-
1
1 IIil'•,ı' A<let ı u,soo 

vel k"'n1isyono. vcrenclcrı. lt S;, 1~ G. ~)..;,_ J'~"' •c. i ._;,in.i E.ailt 17 . Y.ık. r.da ..,az. ıh 6et>1.cı,.rJıı v ur1 ık-
Cin~i ıiiktarJ Tut arı Tcn,'l1atı l hrılc <ll.? s.: '" \ı:>ıi s"t:ı. Alı . .ı Kor·~t-."J:O- j hı ti-.&lta•1m° !9 16/9-lJ Ci.tA"P ' "'!;..l s:i .. 

to~ı lira Jir:ı. saati n··.ında ~-··11 ~'-.ilk• : Koyun ethıin tal'-' .:.~ 15 .. 10 J a •.roplkı!nodc Lv A.! .. -:i~; ~-
ll·ln bede-' 00,0:tO ıi ·l, 11k tt"ıriııatı ~200 11n J\l.n\oı Kô:r.l·"tr"on:.ıncia '.\' :';"lt'eat·.a~hr. 

. ı .a. Sı&: C'l ~i.11 talı.ı~ n bt<l.e!l ~0.000 i~k lt•!nin:ıtı 836 lira 63 k~trJ:.tlu·. Şart-
Sığır eti. 60 30,000 2,250 15 ,~ıJ 

K ilry 

ı _ y !<"rctı. cıı~ 'C ..-µf..ta:k:.n :az• ı-1 k:ı'~ ~ yrN"ı. uuklı)}(lrmin 

pn.."t'!kla l'!kııillmelf'r i J!l Jiazircı.n 9'12 Cum;ı g·.m • r:ıat 15 ılı,: i.cıı;ı::tc ·r<;r~nıc 
Kn.P::.ıadak . Kı>rr.~n bi:ı:ısalda ynp:l .. c;ktı: ~ Kı1yWl eti. 50 

200 
100 

w,ooc 
ı :;;ı.ooa 

Ji:a ıl~ v· r :1 5:.!·l·• lır1<1... ·raUp:€!.. n~!!'t' "Ei k1J•rnifi\\OM;ı Bf;r-~düı· .. Teiiolı!-
rJ!-. ;.ıPuı,j .,,c'4r1..·ı .. tiylı:! tt."kl:t 'J'nc-k- 1 r&.,ıı ur ili J ~Htc ... i yoııa l(PY.nı·Jc:ıi. 
;~p!a.ı , :-.....:'e _:ı'-.ı .:n bl: ii1:.it e\"\lCl. t17-, 64tl t.• 

3.750 15,45 
;.! - Hir pa Ude ul n.ac.;k i'jiı .:ııDd~t·!ei· lı. '"' ~a :ıyıı ,Jıtf t<:>~•be '1!a;e o;u-

1 

Sığ' r tıti. 
Koyun c~. 

3 _ i::itıı"'klilt"L';'l bı• i.5]:er.ı• ilgifi 'I'ir':aret \'(tı~3J:ır "'• \"C :ıı, ..:-~-ı:a hi1.aLı
VO saa· e ."'?:11.t.~onrı mfır~ ca- ı rın<l:ı ... zılt t<rııi!"~•ı • .-i;• o b;rJ , ıc bf·ti :rln 

C.tl<\fl, •64Ş1l 

Deniz Fabrikaları fşçi Revirine 
Tabip Alınacak 

--i 
;o' .uc Den!~ Fai1.ika'arı i~i r ... .,·ı~·i t ..;ı,.ı ,~ .ı tl ı J,l-j3 n ol-ı mak \C 3656 

,~ n n m C)b.ncc c;~n:ı 2!0 lira c et \"'C ı. ek ı...zt: c b·ı· !•V-1 tabip 
p.lır. "" . i .. t k.:ıcrı:l i .. t,d Yarın .. e:!ct.:ck' ı: l'ı 1 ~ ~' ı"?lc- c tni :ııı~ı J..IU.~ -

t .• \' .:.1 ti ıJnniz ~f~rlığı:13 c· <le n.r r • •41 :l - 6'>Jj 

r ~ I l IST ANBUl BELEDiYESi iLANLARl J J 

• 'IJW;.:·:ıyd.ı MC_,,h l'a ~ ll.:ılıall. iD•n C'ey~~n tokağı"'1.J \jJ) uncu t.J:ı<ia 1 
J0,00 11 ,c!r,~ nıu .~ .... aı c • -:lı J. ..... J, a• l:nJ. ı:: .a:e:··c .,çık aı-t:.rm:oı3a, ıkonuluvışt..:r. 

·r1t1mn lıt"l1 e:ı (15~) lira \'P. i~ te.nln· tı (Jl) Hr::ı. <:!.>) k·ır ~tur. 
c rtn:.ın~c 7~1'•~ ',. 11.1t1nmt>ll~ "-Tt.v.lu. 1 \ı:,J Knleıniod•' ~ö=-~lcb;Ji-. 
İhı le 20if:/fl'-42 Paızr~i s:urıU: IB t 14 de nai11ni EncUnı ·Iı\l~ yMpı1:ıcaldır. 
T.ı:ıp C1 ın Jl,:\ ı, 0 rr.i;1a~ n-ıa!<.bı.;z \'f·ya m..-!dı.:ı.ıl.,rıylo ibrı!o G ·.üıl muayyt'l 

•~ 01ııc 1Jfh11.i l''"C'i.l nt'nı:i·~ bı ' l"r. !3, 1. l65 •8) 

-------
Aksa r.y y:.!lg n ; '.uD/i: lt1imgr Ke-ml n-,filir, lı• ın:iı.1 Şair 1'ıt.ru.t MJE,, g11 -

• 10 ~n:cı,. .. -<la.da ol 6 Xo. iJ \l? lli,19 r..-:. .. rO ır.ı.holb..ı..ı• Cilııh •. ,, ... '&a ... ıı .. ~ 
u::eı ~ t,;ık tırU, .. n. ~ ~ !,, ... r .. .ı!mu~t.:,-. 

ı'ao ın Uodclı l~:'.:OC) 11 • ... .,., .!k tı J; t tJBS) ı , c.dır. 
~!lrl·~ 7.abıt ,1c ~t :ımt:'!.it MOdııt f L'Y. kıt~l-nMndt] gUrti?r11'~tr. 
1halt• :!~/6/9-12 ra~ te i filr!~ s .. t I• Gc D' .. ın'l EllCtirtıf'nd~ yapl1:v::ı~ ... t.ıı'. 1 
t'ol ll·l>ll'rln ılk tr,• "•Ut rı:llkib~ı~ \"f'Yam~tı~lü :o ı \'C k.-l"'IUnMl ibr .. z.ı l!.:J'fl~e-~l'al 

·• l"~~)'l ;1 .... ıe ıünu rtw;; fl:J')·-cıı $.üttc DaMJJ Enc~ndQ bı•lı.nn · .. kırı, ı 
l65lil) 

500 to:ı b:ılya ha l ind~ kur:ı ot 
kapalı zarfla cks':L~wyc k.mmuş

hır. J lıa~i 2-l/6/912 Ç.ı •' mba 
gü:-.:. Eaat 11 <ıc E,ki>C'hir :ısk<'!i 

sahn alına k ::-r.• • r , da )apıla- ' 
caK+.,. EO t.o,-:.dan 3'.J.1.Ci ulm :n:ı~~ 

üıcrı. Lyrı nyı:-ı ta!iplt'rc de ıhalc 
cd:lutri•ir B\.hCl" kilosun· n tai·.- 1 

ı: fd, 7 ku•,ı 1tı:.. İlk le r.in~t 
tehl:I cdiI<'L'Pk •nikf:ır Yz1.:rinden 
vcr;lccc-~l-.~·. Tahplcrıtn :~a~uni 

ws.ikal:iril" c'i if nıl'kt .. plarını 
ii. a !c saatinden bir ~aat evvt'l J:o
nıl,yona wr:rıc!cri. (~6 - 6H1) .. 

ıow ton baly<ıl. kuru ot ~lın;ı• 
ca1.tır. Kapa1~ zarfla ck,sjli;ıılf'si 

25/6/942 P r;r nbc gi!n ıi ~a.ıt 11 
de EsJci.sc:;bL. c;. 'ke~-i at.~ o.l!..~~ to
ır~ıi:ııyonund"" ~ ... p!l~-~ukt . 50 ton
dkn a.,..:ı;;ı oL, .ak uı··rc !t:klif-
1.cr clc ;,abu! l'll.l t. il!. teın.~at 
tc.:klif ı.:dilcc.(>''t ~~•~l;..r ~ .. :e.i.ıo.,.•n 
ı.ıeril<{..--cktir, TaHp!t :;·:ı \;.;"lunl ·:c
s~ul~ ·1~ tcA.li; rt.l{:-"tu.pl ı .nı iha-
1" s:ıatinılcn hlr oa~t evvd kcmw-
yoo •• HıııUıi. l25 - 614-3), 

1. !l :;1Jrı ~ ~ ~~e:c ·!. 11 11 G089) 1

1 
+ 

+ c•nsı 

Jl,250 15 
9,000 15,13 120,000 

l{i!'l 
(70 - 6'.!63) ... 

29.9t.iG lir:ı 81 !i:~. P ... c~·if lıedeH · 
G~ •C:l 1\1 11 .-!t:-ı d ·t ya ~ı ·ıJa -
l'alc ~.,at •ı.t, e: ıylıJ "ı; z ıa lilô 3ı1/ 

6. 9i~ S.ıl ~_.ı:ı 1 4 1
, <1• K ı .... ·- 

J-ı t·~lt.nı •• ·e r.;0n ıı_.9 ~11:. İ :t +,. 1ı::ıtı 

2247 li. 5J ur !u'" t .,ı \1"'1'~:_ -

da ~\r. . ı. V. ,.ı 1-io l•l S:.nHı AI ıı Kc
•·'-ıl,)·1':Ht:ıd;; J ')ll.JC '.l.r S lHlJ'Df~-i 
l:iO kuıı_ı .. a k'l:rı y ,.,dan. n1i :-. T;:ı... 

•Pl<"r:ıı kan· i \h k::ıl:: .. ~ le tcklii 
rnc.ktu.pla-ını unlu s=;.niind~n br...· saat 

1nJ. '<'ı-r, r>Jı-ri . 

( 131 .6!.32) 

20,00t} kı.lo Si...bnn n lınnc:~ktıı·.1")'1- ) 
z~rh!<la cks:ıtmCJS: 2~/6/042 lK.Za:-
tcsi gü:ıli sı>at 16 d:ı Gehb<Jltı<l:ı 
nt.!ieri sn.tın ~ mu ~{on1s~yc,nt.ındu 

y~.p1!acilktı:. 'fahmi.ı bC! ltJti lJ,'; jQ 
l..La 1 k~.fi t .. :rıi" <..tı ~ 362. lhn 50 ku

nıştw. Ta.irkı-b Ix>Jli 1·ı;kittc 
~.om'.syo":ı gc.mdc•·i. ( 143) (G4'J3) , 

.... 

' ~lOô l•)n k \ ()~ ,. z:u·r 1 rk- j 
~lbn!lyC ~;·1!• ,• Jı,;t:... • İ'\, )t·c 1 :.'.'2;6ı9'42 
l'"..ı~a ·• ı g'. !r U "'3-'t .ı.r. lLı. }' 'ZLnını 1 

.\ litC ı :-,,: 1 .\t·• J.;~~- y~ın~ d~ :ı-a .. 

1

' 
pıı&h';ı,; ır -ııınt , fı oı· .ı l•ı.2.ı•l \ıra tl',c 
tı.. l • .,• '1.; U ı · Talı.., ı..: •• :\. u\l- 1 
n! "ff"S. 1"rı.., c r n p..ır .ıı t:ı .. -, 
1e • -~?.~f"'l u;;.. ~;"~~\ ! ;;;r 1·y ~~ ı' 
ı:::r~ıl· .. ı.:ra , ı ,~~- •-.. . 

,,. 1 

R. r H. c-. JıJ ı; r &' ;ı JOilO a_dct 1 
, ı 5 .. u 500J acıet kö~ 

\C tO :~u ı.; .. ~:iıa k~i .<ıyak!.:.ın paı:lr;:.k- J 
ln r::?t.:ı .:;," ·ı::.C"..ktır. ·rn.1:.J>lı::·n 1 9/!Jı!l<:l.2! 

C n:~. gü•1J s:::ı.,·t 16 ü-. D;.ılıkt--c;i.~ :\:;... \ 
kl r Sal.•ı .~ rı. l(.ı)Hlif,}On rl<A tep-.L 1 
t.atln• _:J ... ı:;~lr:"•··•fi. :-t ',;· .. Jr~ ~- 100 \C 

1 
:..v) 11 •C' ke ı.ı.er .JI) J u:h· .cu ~ ;'4{1 ~>l- 1 
;ı '"" 1 ... ~ \J. Cit :y tsyrı t;ı.Jlıı:c ılt!n d o 
c:!ı•ı .. tıL-ır, (15-111)!)4 ) .... 

f.."'1 ... r ne 3~0 ı:~._, fi:"'\ t:'".l n Nli-
1c!l Jl),J .. -<l(!t. •· ""I)\ k 'l"O" l ına"Ki' P.-.i 
Z9/'i/'l4.? P.lı~ı 'P<ı ~~·nü ta~t 11 de 

k , a · C ı.; ul-.ı C•\a\ .. e • ~ t.n 
ah•ıo.ıcs'-;. ". ~a tl"!:Jtr.11 ,." nrL"'n::ınP;;l 

.... " t )il v "ı u. ııoo;., . lı ·
h:ı.n.. ı le ~lıJ l J l i ı ı.;.l,.ı> ii.t t~ .. 

4.l.Oılı) ·'ı 1 , ı c~ va •.1 .. lJ. :;:;- , .. ı ., ı o ı ~ Tıı~!c ı.ı b<lli 
t n ... t'lac.:ı-.tl· . ·r.~lit ) !cr· 1 ·)3/6/:142 

1 
L.L·ı ... .. ıL' 1 b. ,,ı. •. 11:\\!ı•ye kad.J~· 

s .. ıı ~ı.ı:ıu. J.!. t:> M·'t J .~ .. t" r Sa- .... J.. , p! .... 1 ı ı..~ ~ ·. il' .;ı 

t -h Atl'la J< oııır,.·onu!lJ. i:'-·lnı.! c:-i . l.' . r ,1 !l: 'l b.\t111 A ı.ı K.-1 ' ' V<'n:ııı.1 
( a0.:?--1.'..;! (il) 1. '" •. ı .. .; ( t :-C tlt~:.! I 

A.yşe;:ac1 rı1 :ra1;u!y .... 
K"lı,,lı 

2 9,00~ 

10.CllO 
Jil_ynr Adet G l!l•G 
Yu}ı ~rıu :ı )·uzıh r-eb.:.('Jtrln v~' J.k .. 

la ı• ••.. i l{lıU 9~2 ( lfı':t g~ıLt :
:t., ; .. 3·1. ti:& ı.•oyb::ın ' T .. \·. An.ir!·gi 
~~. n .1\\"TI K••n1L.~-yo.1uuu:ı y:ıp. 1 :- k .. 
t.~·. ı t . inaıı .ı(.t'J F ~a 50 ~Jr-:..~!·ır. 
ş.:ı:·ln"'n·csl koın~·.:~:'.:ı güriilLr. İ!.-- 1 
tt;t--lıl :'n lı!lli s."l.O.lt.~ A.?'.Jıi")'· ı..ı t.!1-
nı .. lcri. •18) tG491<l 

+ 
2 ~<lct rr.ah!e:lc!l. 
2 • n;clo!l ~ap!~~ -
3 • Si\·}l ~ı..pka . 

ı tak?.m frak (cmhc; i tl.; !M'<;J.) 
151 ~dat yc..kalık. 

Yuk :ında cinsleri y:mlı eın· a 
pawı·hkla sat ılacakbr. T alioplc

rin 19/6/ 94'.! C't< nı a giiıı ü saat 1-5,1 5 
de T"J)h:o.ncdc Lv. Amirl iği satuı 
alma k-orrJsyon:ına teklif rdece'k

!crl m:.l be.:iclilc ı;:elmckri. E: · 
ya'.:ır Toı '.lar.cd.c Salıpazarl!'.Ja 
I~·:, anb;ırıntl\l gf}rülür. 

(20 - Q;; l~) 

+ 
i2,200 adut bu; saı.;a. prymr, 

S A<.. C \C :ıA'.}~1 1) a~ · te r. t ~C.-:1 .s a t ı· 

fa.::ak.t.r. Pazarlıkla ck.5i1tmC61 
19/6/ 942 cuına eünü saat l J de 
Tt>plıarn:dc Lv. 5111irliği sa l:naln•.ı 
h;ırrı;;yunu ıKia ) apılacak.tı r. h l 1 .. 

s'11in t alımi n btdeli 5145 lira "'' 
kuruş kat'i teminatı 771 lira S3 
kurıı;;ıur. Tene-keler Sirk~:de 
Drmırkapıda Lv. ;i.1nüliği aınba• 
rı r:da ~ör>ilü r. Taliplerin belli va• 
h i1JiC k.'l.M1ı i syuna ge1'ıı1clı;ri. 

(19 - 6492) 

JJ.GOO a•lt\ ;.t. <'.'f~~r .> .u. havlU6,ı. 
. 5,000 ) 4> J ı..a aı J ıh tRR.lıü: ı. 
3J!OJ ) > böl"l~ü?, 

3.000 :> > l'C~rtnth l 

50:) > 
5 ~·)O > 
~ ,000 '> 

50 ) 

3000 > 
:.!,0( o) :t 

3,0.,J > 
1,0ü'l ::.. 

> 
> 
> 

> 

• 
> 

• 

Stiıab ı 

Ç"'.y {int..':JT"I, 

ı ıı C~t 1a" .. .,.t 
X'ha!e 
~r,.ccr:i :ı ı; 

> ~.1L l 
> ı;ıç :t 

Tuı! ) 
~Ol > > Il<•!< r ~orb:ı m .. JI 

"YUA"' '<l;' t •İ:13 \.e Jl)İ.~.tatl.. y:." 
13 taı r.1 n1~1z.~ n:!! ı:.'111uc-L ' •r. l".;ztı ·~ 

.J. c';J-1lt• ı>Sİ 10 ~;J"--12 ,,,._."şen' , 
~ı n s:ı~ l·! c.tr fı'l h:ınj·••r j~t. t. · 

l . ""' ·"'·n-' :-iı~, sat·n A ·1;a Konı y..-ınu . ,, 
y. rılf'CJi<h:. '.\li::tadar ı ~\ !11. ' i <.:l! l'la} _' 

G;.tha nı ınıktot"UO :ı ·ı.-ı:~Ji) i :'. i ~·!ç,' • 
,.o'I 

lı·>•ı \ t t"v. );f • ÜC'~t1.dı.:11 ı .••. :ı .. u , c ı"f 1 ,. 
bPı•f' ·ı,· "'lt nh ı, :ıc·ıj.::'r1tl.;.ın ııtı~ı,u 

'" ,.c -u_~ ı ;f cc!eı.; ı kll1Li th.t • •. 1Lt1 ınclıırı 
1 

.• t!ar:)lc bt'!'i :.!'lıt e ,.. "111
1 Y11 ıı 

' 


