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l 
Yeni Ruzvelt
Çörçil mülakatı ! ı 

-=<"=--·----! 

ÇÖRÇIL 
Amerika
da temasa 
başladı 

lki sef araaında bugün
lerde yeni bir görüşme 
ihtiyacının hasıl olmaaı

nı icap ettiren sebeple
rin başında 1942 müda
faası ve ikinci cephe me
şelesi bulunmak gerek
tir. 

ETEM iZZET BENiCE 

İngiliz Başvekıili Çörçil'in Ame· 
r'..ka Cumhurreisi Ruzvclı ile gö
rüşmek üzere Amerikaya vasıl 

olduğu bugün ilan ediliyor. 
İki müttefik de\·let reeülü ara

sında bilhassa ölfun ve kalımı icap 
ettirecek gc11i~likte bir harbin 
seyri içinde zaman zaman buluş
mak, görüşmek tabiidir. Çörçil -
Ruzvelt arasında ittifak anla-şnıa
sını, AUantik ~l· annamcsini te
min eden mülakatlardan sonra bu 
ü~ü ncü görii~!nen.in vukuunu tes
hil eden sebepler arasında bizce 
eıı başta 194!? müdafaası ve ikinci 
ceı>lıe açılması meseleled bulun
sa gerektir. 

lllihver taarr uzu bugün için en 
civch-li deHesine girmek arife· 
sindedir. Bu arife ay ıııi zamanda 
karanlık, esrarlı bir perde ile ör 
tülmüştür. Japonyanııı nereye ta
arruz ed eceği, İtalyanın bu yaz 
içinde deruh le edeceği bir taar
ruzi ve teca \ iizi vaziyet olup ol· 
nıad&ğı ~ Alnıa uyanın Libya taar
rum 'e Rus cephesi dışında her
baıızi bir i>tikaruelte taarruz e· 
meli bulunup bulunmadığı h enüz 
nıeçhuldiir, 

Filhal<ika, Japonya 0nıiiki Wıl

d c Çini mağlup etmek ve Çin sa
hillerine tanı amile yerı..şmek bır
SJ ile dövüşmekte ve fakat: 

a - Hindistona karşı 
b - Sovyet Rnsyaya kuşı 
c - A vuslTalyaya karşı 
d - Aınen1<2dan gelecek taar

ruzlara karşı 

durnıaksız.ın hazırlanır göriin
mcktedi.r. Almanyaya gelince, 
Libya cephesindeki taarrunınun 

bu solhas ında muvaffak olmuş 

sayılabilir. Bellııi de, R<>mmel kuv· 
vetleri Mısır hududuna kadar da
yanabilttcklenlir. Bundan öteye 
Mısıra ve Süveyşe taarrın hazır· 
lığı için bir ilı;i aylık bir tevaklnıf 
ancak bahis menmı olabilir. Fa· 
kat, Rus cepbesbıde henüz büyük 
Alman taal'l'ttzu başlamış değil

dir. Sıvastıopol'un düşürülmesi ile 
meşgul bulunan Alman ve Rumen 
kıt'alarının limana taınaınile ha· 
kim olmasından ve cenup gerisin
deki piİ.riirii tasfiye etmiş bulun· 
mnsından sonra D<meç bölgesin· 

de hakiki büyi ik Alman taarru
zunun başlaması muhtemel oldu
ğu kadar biiyük taarruzun şimal
den, merkc:ı:dcn ve cenuptan hü· 
yiik bir çc-.irmeyi ve imha harbi
ni celbeylemeyi istihdaf eden bir 
plıin dah ilinde başlaması ve inki
ş:ıf ctlll<'si de muhtemeldir. 

Z ·fere hi~ olmazsa Asya, Avnı

pa, Orta \"e Yakı n Şar~ ile Şi

m nli Airika ve A kdeniz-de 1942 
sonbaharı sonnna kadar ulaşmak 
aznıile tırn ağını dişine takarak 
çnrpışacak olan Mihver oı-dulnrı 

Lurşısmda şiddetli bir mukavemet 
gösterebilmek; Rusyayı ayakta 
tutmak, Mısırda kalmak, Orta ve 
Yakın Şarkla, Hindistanda, Akde. 
ni,de bakim mevkii muhafaza e
dcbilınek de hiç şiiplıe yok ki de· 
nıoluasyaların en bir.inci hayat 
davasıd1r, 19(2 miidafaası içi.nde 
nıiittefiklcr hesabın a denizler ve 

• nıııvasala yollan da biiyük bir 
eh·emmiyet ifade etnıiye bıışla
mışlır, Çünkii, denizle rde de harp 
şiddet bulınuşhır ve verllen za
yiat nğırlaşnııya başlanuştır. Bi· 
naenal<ıyh, günün ve 1942 ya21-
ıun durumunu ifadelendirirken 

1 l İngiliz Başveki
, linc Genel Kur-

B k İngiliz Baş\'ekili m ay aş a n ı _ Çiirça 

refaKat ediyor! Neler müza
Ç~rçlllD Amerı11a. 
ya nas11 gıttıtı ve 
11& kadar .ııaıacağı 

11,a oıaamuyor 
Londra 19 (A.A.) - B.B.C. 

Ingiliz BC4Jvekili Çöl'Ç'..lin Bir
leşik Arnerika'j'a muvasalat 
ettiği gece Va~:ngtonda be· 
yaz sarayda ve bu sahalı 
Londrada reıımen beyan ol
Junmuştur. 

ÇöD,ile İngiliz İmpara·to<r
luğu Erktl-ruharbiye Reisi ile, 
& Joanmatfuiye Bn:ıkıltibi ve 

(Devamı 3 ün<"il Sa}ı;fede) 

Heydrih'in ka
r tillcri ölü olarak 

ele geçirildi 

Banlar lntııızıer 

kere ediliyor 
1 

Ruzveltin 
tafsilat 

katibi 
verdi 

Londra, 19 (A.A.) - •B.B. 
C.• Amerika Cumhurreisliği 
katibi, Çöroçiriıı :ı.iyaretinin 

1 
el~mmi,.e tiıı i tebarüz ettir - ' 
miştir. Bu mulakatta başlıca 1 

şunlar göriişiilecektir: 

1 - Bngüııkil har bin idaresi 
Te ka>.an ı lnıası. 

2 - Avrupada bn yıl 2 ııei 

bir cephe açılması. 

(Devamı 3 üncü $a.lıif~de) 

Yuna·n Kralı 
Vaşingtonda 
1Reis Ruzveltin 

misafiri 
tarafından paraııt- Yunaaııtaa•da 11• 
ı Ilı a ılm ' iki · ~ f•• lı•f gflnd ıooo 

Çek. ımıt 1 kişi 6lmtlş ı 
Londra 19 (AA.)- B .B.C. Dün 

akşam Prag r aqyosu, Heyd'ric'lı.e 
suikast yapanların yakalanıdıkla
ımı bikl!mışitir. Bunlar saklan
dıkları kıilisede, teslin1 olmak is
tememişler ve vukua gelen çar
pışmada h epsi ö1dikülmüştik. 

Bunlar Çek t1ı:biiyetinden idi, 
Alman radyosuna göre b unlar 

İ'rıgili.z tayyareleri tarafından pa
raşütle bıra&ıhnışlard ır . 

Son ijç haiitada Pragda idam e
dilenlerin sayJSJ. :ıoo ü buhnuşlur. 

Londra 19 (A .A .)- BıB.C. Va
cı'-'l&tonda b ulunmak.!a olan Yu
nan Krah J orj bir hafta evvel 

Tab11uğu ziyaret ettiğini ıı{şa ede
rek oradaki garnirondan sitayişle 
ıbahsetm.iştir • 

Kral bir Ç'Qk Yunanlı efradın 
Yu.naırustaıııdan kaçrnağa muvaf
fak o:!duklarmı ve şimdi bunların 
Orta Şarkta bulunduklannı söy· 
lemiş ve geç•n ~ Yuna.nistand"a 

CİNAYET Mİ? 

Bir kadın odasın· 
da ölü bulundu 
Ceset Morga Kaldırıldı 
F atihte Hasanhalife mahalle

slıııde 110 numaralı evde yçı lnız 
lba~ına oturan Fa1ıma Ze.lı:ra adın
d a 40 yaşlannda bir kadın ada
sında ölü olarak bulmıım ıı._."1.ur. 

Vuku bulan Hı'bar üzerine ha
d:seye milddeiuanumilik ellroy
anuış, adliye dok;toru Hikmet Lil-

m er d .. n eve gi.ciıerek Fatıma Zeh

ranın cesedini muayene etmi.;tir. 

Ölü kadının cesedinde bar'z b:r 
takım yara ve bere izleri görül
düğilin<len bir cimayete ku rban 

gitımıesi ~i.iıplhesile ceset morga 
1."3ldml 'llış!.,:, 

Ekmek İşi Tahkikatının Sonu : 

3Memur,11 Fırıncı 
Adliyeye Verildi 

Ekmek yolsuzluğu yapan fırın .. 
/arın isimlerini yazıyoruz 

Ekmek yolsuzluğu tahkikatınm 
nEitl<:ele nrl'i ğilııi dü.n h aber V'er
m i§t:k. Bu tahkıi.kat neoti.cıes inde 
Kalyı0ncukulluğunda Reşit Şener, 
Galatada ıteootibey cadıdesindıe 
Yorgi Kasabidis, .Asmalmıesci<tte 

Mustafa Şimşek, Yi.iksekıkaldınm 

da Mahmut Çakar ,Yük.sckı~:a·dı
rımıda M'esut Okul, Galat ada Ne
catilbey cadd<!sinde Ali Ferah, 
T aksi.m İst i•kliıl oad:des'nde Aıh
met F erah, Dolapderede ibrahim 
K arter, Galatada Beyazot soka-

(Dev;ınu 3•ünoU Sahifede) 

Llbya'da iuglUzıe

r!a vaziyeti nazik 

Mahirane 
bir çekiliş 
yapılıyor 

• 
Tobruk- Mı· 
sır yolu Üze
rinde muhare 
beler başladı 
Londn, 19 (A.A.) - Llbyada, 

şimdi Tobruk bir mulıasara karşı· 
sındadır. D~'lllan k alenin cen up 
ve garbinde hıılun:nıaktadır. 

Daily Ekspres muhabiri To b
ruk • Mısır sahil yolu üzerinde 
hafif çarpışmalttr oldıığıınu söy
lemektedir. 
Akroınadan hiçbir haber alın a· 

nıanııştır. 

Tiınes muhabirine göre, Eladenı 
(Do,v:mıı 3 ilncü Soh;!ede) 

Rus-Japon 
Münasebetleri 
gerginleşiyor 
Bern, 19 (A.A.)- National Zei· 

tung gazetesinin yazdığına göre 
Vaşingtonda, Loııdrada, Romada, 
Bcrlinde; Çunkingde beliren ka· 
ıı.aatlere ıröre Sovyetler Birlii;.-l 
ile Japonya arasındaki münase
betler gerginleşınektedir. 
Yalnız Japonlar değil, Ruslar 

dahi lUançuri hududuna asker 
ııe• ketuıektedirler. 

-

İnhisarlar Vekilinfn 

BEYANATI 

ÇAY, KAHVE 
yurdda aynı 

fiata satılacak 
Sigara, tütün beyiye
leri niçin arttırılmıyor 

Griirnriik \'e İnıhisarlar Vekili 
Ra;f K aradeniz dün akşaıriki eks
presle Ankaraya dönmüştür. Ve
kil dün öğleden sonra ken<lisile 
g&i~:-cn bir mttha ı7irimize idare 
ıınah çay Ye kahvelerin piyasaya 
çııkmca her yerde fiatuı ayni o
lacağını ve bunlarıırı az veya çok 
fakat ihePha!de bugünkü fiatlar-

(D•'''ıınıı 3 üncü snhi!ede) 

Nehru İngilizlerin 
çıkmasını istiyor 

Vişi 19 (A.Aı.)- Pandit Nemu 
İ:l>gili z<lerin H;ıııdL<>tandan çıkma
ları lfwun geldiğini söylemiş ve 
H indistan s iyaseti ile uğraşnak 
ancak bir Hintlinin vazi fesi ola
'bilir , dem i~tir. 

KISACA 

Bo,a çıkan ıevlaç ı 
.Aıhmet Emin Bey, pirhıciİi azat edi.. 

lişi karşısında Ad~.t.a bayram yapıyor. 

RJtat, böyle bir bAdist' ,oktur. Bu, 
sade..-e. Emin Bı.,yin bay.ı;!han~lDde 
doğan bir aı"Zl.ldqr . 

Yalman bu ın!'VZUa talısis eııtiğı 
bı.;günkü ba.,,.t:ınakalesirtdr, Pirinç satı .. 
şının serbest bırakıldıgını k.ıiyctctli:ı:
tcn sonra ilJ.1vc cd~"Or: <Hatadan ne 
zama~ Clönülsc kiir olduğuna gür(\, bu 
kae.rırı takdirle karşılarız.> 

ilahi Yaj?ran! .. . Fakat, yine t \ra
ta.n> gazrtesiı.U1 dördüncü sahifet:.inde 
piriııce dair bir havadis var ki, bu 
n1add •ni.n sf'rbcıst bırakıldığı ta·kdirde 
daıhi p iya.::ada y:n.e buluno-m~acağının 
Cn gü.zel isbat \·e nıls .. lini YCriy(ıl' , 

z~.rıt' i-;Uh:L~rııt1 olan gaızet, ·ler, baş

muharrirlılri.Tli ne halr dilştltiiyorlar ! 

Yine Eı11~n Be) in dediği g:bi, hatadan 
n.c zan1an dönillqe ki'.1.l'dtr, -yıarınıd:ın 

k'ı..i yok, "\'ntanı, bu ha·beri heırt~n 
trk.z.:p el'l~e:li~ 

A. ŞllKİB 

Toprağımıza inen 

Amerikan pilotları 

Sidi Rira 

Bir zaruret 
dolayisile 

, bize iltica 
ettiler 

!;:~ ==::ı,;:3 ==::;ı;ı; ~"' 
Almt1n'4vırruzu o~ 
~/c;!P""e lı•tt' 

v 
HISIR i 

1 

Tobruk kalesinin va z;iyetini ı:-österir harita 

Amerika lllk6metl
aın Yerdlftl teminat 
Ye mlrettebatıa ı -
Ucwabı b 11 a a g6s-

Yüksek Sovyet 
Şurası İngiltere 
ile muahedeyi 

tastik etti -MOLOTOF 
O E O i tK İ: 

"Amerikan yardımı 
4 milyara çıkmıştır, 
kuvvetimiz günden 
g Üne artmaktadır 
Iıon<lra 19 (A .A.)- BJ3.C. Mo-

lbtof İngiltere ve Amerikaya yap
tığı ziyaretler neticesinide akte
di!.nıiş otan ani.aşına hahl<ıroa 

(Devamı 3 üncü S<.lıi!ede) 

Meclis bugün 
, tatil kararı 

• 
verıyor 

Bota Cepheıı 

Sıvastopolda 
Almanlar he· 
nüz cepheyi 
yaramadılar 

Bu tefebbüs neti
cesinde 1500 den 
fazla ölü verdiler 

Londra 19 (A.A.) - B.B.C. Ge
ce ııeyclunan RLllS tebliğinde bil
dir:lkLğiııe goöre, Rus kuıvvetleci 
S iv astopo1da dil.,= anın mütead
di t hücwnlannı tarclcd<.>rek ağır 
za yiat verdirmişl..,rdir. 

Ahnanlar piyade ve tank hü
oumlarile Scıvyct mü.daıfaalarını 

şimalden ve cenuptan yarroağa 
U'ğTa~.ınJ§lard>r. F akat hu teşeb
bfuı ak.im kalmış ve Almanlar 
1500 den fazla öfü vıermişlerdir. 

(Devamı 3 üncü Saltifede l 

termektedlr 

Almanyanın Ankara Bii ~' iik m.,.ist 
El<siılfins Fon P apen 

[Dört Amerikan töyyaresi
.nin topraklarımıza inişi !ıak

ikmdaki Berlinin görfuı"ii ve 
Türk - Alman dostiult pı-W<»nın 
ilk y:ldönümü halci<ındaki ha
berleri ·2-1 saat i<;indeki hadi
seler. sütunumuıila okuyuır-,z.) 

ilk Avrupa Treni 
Bu Sabah Geıd· ikramiyeli Milli Mü

dafaa istikraz tah
villeri çıkarılacak 

Ar.kara, 19 (Tdefo"Jaı - Büyük 
Mlllet M<'<li>i b;;gim saat J:4 te topla
narak üı: Ağus"'"'.3a kadar tatlı kararı 
vereceknjr. 

1 Bu Konvansiyonel 33 yolcu getir
di akşamki trcııle de 12 kişi gitti 

MHI! Milda!aa islikrall ı..:kkındaki 
kar.un !dyilia,,--ı d:ı. bugfüıkü l\I<!'C:Ji;te 
müstaceli.yctle göri.iş.ülı.:cı'ktir, Bu ıa .. 
~hoyn göre J\f~liye Veklil• tl l~O mi!
,-<>n liraya kodu yapılacak olan lliillt 

(Deva-m ı 3 üncü s.hif,,de) 

Fevkalade ka-
• • zanç vergısı 

Parti komisyonu bazı 
esaslar tasbit etti 

C umhuriyet Halk P artisi l\!ec
lis G:rl\Punun d ünkü. toplantısm
da fe\ .kal&de kaza,ııç vıengisi la
yfüasını tetkik eden kclni$,;'Onun 
mazbatası göriişülm~tür. 
Mazbıttada istin at edilen esas

lara göre ; 10 bin lirayı geçmiyen 
senelik safi kazançlardan vıeııgi 
alınmıyacaktır. Bu miktarı geçeu 
1Jı:a2ancın da sermayenin yüızrle 
15 in i geçmesi ~ımtlır. Yergi 
1/ 1/ 194-0 tadıinden itibaren el
d e edilmiş ve elde edilen kazanç
lardan alınacaktır . --....----
18 yaşında bir 
kız mangala _ 

düşerek yandı 
Üsküdanla ıu.ıklıda Üçpınar 1 

caddesinde 10 numaralı evde otu· 
ran l\Jııstaiaııın 18 yaşlarındaki 
kızı Emine, dün ayni semtte kom· 
şu su Saideniıı evine misafirliğe 

gihui~, odada otururken ii><ırine 

, fenalık gelerek mangala dii:;nıiiş· 

tür. 
Bu suretle Ylicudunun nıulıtelif 

yerleri yanan Emine ifade vere
nıiyecek bir halde Nümuııe hasta
nesine kaldırılmıştır. 

İlk Avrupa treni bu sabah ·saat 
altıJ ı elli geçe Sirkeciye gelmiş· 
tir. Trende dört birinci mevki, dört 

ikinci mevki ve yirmi beş de üçiiıı· 
cü mevki olmak üzere otuz üç 

re 

yolcu bulunnıakta idi, Yolcular 
arasında bir Alman ga>etecisi de 

vardır. Bu ilk trenin seferi ga
yet muntazam geçnıi~tir. Tren 

n •. ,.__.,.ı 3 · .... J. ~i.· ) 

v El 
Politika budur! 

D Un btr B ulgar ınüt.etckkiı·inin 
bir takını Aln1aıı ideoıocya

c;h rtt~ naklett.lgi ve sonuuda ken
di toy ve bt~.:>it fikrini öne &üraüğü 
poJ Lika t.arif!erinden bi:- kaçını gô:;:;
ter:ı.~. h1..m<> t;wL.-sizce .acndi Naim.izi 
S:.n.-iirir glW davranarak bu tarzd::ı. t::ı. 

rirlcı-i.n r.cJ.Aketlni an~rnıJ4.1ı.k. 
Şin1cil bizt•, ayni ta•·i.f felfi4~,·tine 

dügn1ek, yat:ıut düşmiy\.•crği.Ir.lzi gös
terırıı·k düşüyor: 

Politika bizce bi:· net>in kendi keıı.
~iııi müdafraa ~hmc ve zıt ne!::;leri 
kö:-lcşt.irmtı dt'ihasıdır; ve iUmden ıri

yadc s: s.n'at işi ... 
Boıı..ett;gtmiz nefs. b~~ fer'llcı~ 

den, bir mcrkezf1 bağl ı ce!niyetlere rve 
bu ce:n.iJ ntJerin .kcnd.l kt.:~disini idare 
5uurıuou tem..ı:::il eden dt?vlet ve biiıkıl

reet orgrni.zmalar.ııa 1k3d.O?r. tek \·eya 
c;ok, merkez.! veya muhiti bir r;alısl~ et 
,~f..hidine şahit olduğw:tYUz h er örnf'kte 
dain1a ayni Ş4·"Ydir ve daima tt.aı'!f.fimiz 
içindeki meı:kiine sad?ktır. 

Pol~anın ınilcerrt:t ve umuıınt 
m.a .,c;ını bu .i<adar gt"'nişletirken1 o.. 
nun ınüşahha-s ve hususi delı\lettrı.t, 
kl:i.-,ı~ çerçevesinde yalnız devlet ve 
!Jühı.'.'tır.cte irıhkar ettirmek bir mütc
ari!ııtli.r. 

TY'vlet v.e ·hi.ikOmetin tenısil ettiği 

bil.yük ve mctşert n~. kPndisini ev
v•"'lil i.ç~ri\Ye, :rani !erdin ve ferdi r'Jm
relt--rin kUçitk nf'fslerint•; eonra da 
cilşaı-l.)-;ı, :yani ayni cinsten büyült 
ne.!!·lere karşı müdafaa üıt~acında

d ır. 

B:.1:\i'\C'sint- i4;', ikinei..::.ine de- dış p0 .. 

J iıt~a diyoruz. 

NECİP FAZIL KlSAKÜRl~K 

' İşte hf•men a·ıln~ lı~or k i, aevl.1; 
ve h .. kümetin t-i\y ik '\c' n; ·ı ''ı• -i, 
onu tel'P.fil edcn.ı•ı-in l; Gx. vP fcı-~t 
n('i 'ni aşmak. yv.tsa ak ı y ıı-j·) ı' n ·
yak ve ze«!'ı YL·ı·ine açı.i "1.L lü~n 
başka h:ç b ;o ce\ht.•.i u •. nı~ .. !l ın;a ıa. 
bi!" (Nı•fs- i cnı:::nare) ~ev;y,ı'ö.i..;e \4 : · 

n:.t•k wı.-undadı:-. 

Bil ölçüyü · usttt!l C>C\ :, •• , :..na.a r 
ht>r üı-:-C'g~ tatb"k ed~n•L.' 

N ba i ve hay'. nı hJ.v l· i yı·ı· re 
f:k 1. Ye ruhi şah~~·etı i~ n i!1i '!:ıc l ... 

~il t dı•n icı·:ııc-, b-iı c:·a na b'1glı bi::
:k~ ft ı-C.in yni n : :.ı. ~ :yı. ? 
n~,t..~ n ıik c~he-i!J.d,111 t;ıırt: 1 tti:!i 
lb.i.klıınr!..i, pJl:titi..al .. rLn'daki u:.;yct ve 
s üfliyet ifadı·~iı1e göre hrnıen ş...f!J!!
lanci:.rab:lirsiniz! 

n~·wek J...-i p;ıJit(k~. i.ı,· 1 •r ft rt., ~rr 

o.·nliyet, ister devı. .. ı. :angt Çf'rt."e e 
o lu-rsa olsun, bütün ·bir dünya göı·U
şilnc, k ainat ttıUkkibine bağlı olı.?uğu 

.zı:ıana.n ancaık dev l ere la,. ı.k bir d ('ha 
\.~imi; yine ayni çer~vl')(lrd-e, f;t . 
kat dar \ re kısır bir şahıs hırsı bclirt
ıti-kçc de cUcelt"t'e m~hsus bir aç.ok 
göıJilk ıncle!,esidir . 

Bunla~n b~rine btyük. ve ha.kikl 
•iJ"-'et, öbürüne d;ı günde!~ pol.4.a 
d('~·iz. 

f\öylece, işi gücü gündel!k po!iLka 
:raprr:ak olan i!lı3a.ncıkla, p0ühk~ya 

kafr::sının büyl.iık. ve gen~ mulHıscbe 
ihtiyacı yil .. ünden girisnıiş ir.ssn1 bir;
bi:::-inden aıyıı·t cdı•cek -ölç~ elin;12.e 
geç-ıniş ve her zama':l ve n1elcinldn or-
1:ı 1 1ğı do]dum.n cücele!' ka}ab:ılığınln 

ruhu lıelirmis oluyor. 
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HALK FILOZOFO 

TEŞKİLAT 

Sayın Başv.,Jdlimiz Doktor 
Refik Saydam. lriit~e miizakc· 
releri sıra~ında, Hii~ ük l\lilll't 
Medisinde: •Devlet teşkilatını 
A d11n Z ye kadar DR~lanbaşa 
drği.,ıtirmek Ja~ımd1r.> decld,. 

ten sonra, herke>, tc~kilat mü• 
tehu ..... ı kt,.ildi. Herkes teşki. 
lal yapı}-or, teşkilat iiLri vcr!
) Or, te}kilat tenkidi )Dnyor. 

Ben, böyle bir ihtısas iddia 
edt>eek kadar ileri ,·armıyaca
gım. Fakat, nlclekser, kurduğu· 
muz teşekküllerin, neden iyi 
r~udıman 'ermediğini, yakın 
bir iki hadisenin müşaheJesiıı· 
den aldığlm inhbalarla, işaret 
deecğim .• 

E.-vcla preosip, sonra pl:ın 
lıhmı .. malüın. Bundan sonra 
da iyi le~kili'ıt kurma'tnt bilen 
muhtelif ve bu teşkilatla ken
dilerine 'azife verebilccl'/;-ina 
iyi yetişmiş elemanlar gerek • 

Bu da malum.. 

Dünyada zaten herşey mn· 
lumdıır amma, aşağıdaki mallı• 
mu da, ben, bir kere daha tek· 
rar ede;\·im: 

B;z, herh.tngi bir leşkilal 

KOCAMAN 
İSTA.JliBULDA 

llluharrir Hakkı Siilıa, bir yan· 
•ında ş(;} le diyor: •Dün koca is
tanbulWı bir damla süt yoı.tu .. • 

Halbuki, üstad, hatırlasa ki, 
birka~ 0 iindür, şehirde terkos sıı· 
!arı sık sık kesiliyor, süitin neden 
bulunmadığını kolayca anlardı .. 

Ml'HARRİRLERİ1 
111.EŞGALESİ 

Akşar.ı gazete•inde arasıra fık· 
r•lar ) azan genr bir arkadaş, ev· 
velki gii.okii )azt'uıda şöyle ba 
sual ~oru,yorrlu: 
•- Mııharrirlc:imiz ne ile me't' 

gul? .• 
N-e ile meşgul olacak, bayım, 

geçim derdi ile m~gııl .. arzu edil
diği veç1ıile lelifat ile ıiştic~le 
vakit mi var! ... 

SIVASTOPOL 
ML HAREBJ,LUtİ 

'Sıvosl>opol m"1ıarebe~rinden 
bahseden ajans telgrafları şöyle 
dhorlar: 

•- Sıvast<>pol muharebeleri ta· 
rüıte bir e§İ görülmemiş bir şid
dd içinde cereyan etmektedir.• 

• 

REŞAT FEYZi 

i~inde kendisioo \'azife •erdiği
miz elemanların yerkriui sık 

sık dei(iştiriyorıız. Bıı suretle, 
birı:uk kıymetli zekalarııı kori· 
rer yapmalarına, tecrübe salıi· 
bi olmalanna, o branştaki nok• 
&anlarını tamamlamalarına ma
ni oluyoruz. 

Du değişilıJikler, hazan idari 
zaruretle~, bazan başka a<lam 
bulamamaktan, hazan da hususi 
sebeplerden ileri geliyor. Hu
susi sebep dediğim şey, bazı 

lcim~eleri terfi ettirmek arzu· 
muz ,·esaire.. 

Farzcdiniz ki, prensip var, 
pliın hazır, kunı.:u mütehassıs 
emre amade, iyi yetisıniş ele· 
manlar mebzul ... 

Böyle ol.sa daJıi, biz, eleman
ları dama ta,ı gibi oradan ()ra· 
ya ve sık sık oynatmakta de· 
·..aın edersek, te§kilattau bekle· 
diğimiz neticeleri asla alama
yız. 

fos~la, ou yıl içinde iiç ayrı 
devlet Wıircsi. iki banka, bir 
hnqusi mi!e~ese dola~mış ve 
ad!Jrına mütehassıs eleman de· 
diğimiz insanlar var. 

n iJ le 'l<'Y olmaz? 

iş yerlerini 
sebepsiz 

bırakanlar 
Sümcx'bank bez fabr:kalarıııda 

çalışan i!!Çilerden bazılarının, ka 
lıul edılecek bir nıazPre · kri ol
malrnr;:ın ve haber verm en iş 
yerlerini ter'kettikleri Ye .b\ınla.r 
hakkında milli ko.unma .kanunu
nun onuocu ma~drsini:n tattlı'k 

ed:teb· ane9i için kool'd:'la,:ıın 
~yeti karaırır>.a lüzll<m olı·p ol· 
madığı bazı Cumhuriyet rnüJıde
iumumilikfori tarafından rorul
mustur. 

A'.iliye Vekiıliği Cımıhuriyet 
müddtiumııanilıklerine vaµtrğı 
lbır tammle doğnı<lan dof;rruya 
milli korunma kanunu ile konul
müış hükümlere göre mı:a.mele 
yc.pılınası mzıırn geldiğini \'e hu 
ml\nas€bet.le ayrıca bir koordi· 
nasy'O'lı kararına llizum olma<iı
~.rıı bildirmiışti.r. 

Ankarada yeni et ve tu.z narhı 
Ankara Hl (Telef.onla)- Bele

diyemiz biT kilo koyun ve kuzu 
etine 110, kemJ<li sığır etu.e 70, 
kemiksiz sığır etiı'e de 90 kuruş 
yeni bir narıh k<1yınııştur. 

İri tw:un toptan bir k.ilosu 10 
kur~, perakende 10,5 ku.r!Jııja, 
ince tumın ise bir kilosu 10-10,!i 
kuruşa satılacaktır. 

Tarihte bu kadar şiddetli mu- - _ 

harebe hakiknten olmamış mıdır!. B •ı z B 
isbatı kolay mı, soy le, . ö~ liyebil- 1 iZE 
diğin kadar ... 

Ti'RKÇE 
HAT:U.ARI 

Bazı gazeteler, tıirkçe hataları 

bulınokla me~guL ~l le deme· 
mel~ böyle demeli, diye, h-ergiin 
bir İli~ hataya ;, aret ediyorlar. 

Bugün de ben bir ukalalık yapa· 
)'1111. Dir yıül' ... e.so ilan ve-rmiıs, 

ŞÖY le diyor: 
İki sef ~antiye aranıyor. 
Böyle dememeli, şöyle demetr. 
On l"herilıe dru · thef clıan-

tiers. 
AHMET RAUF 

Re mı bin2ıar 
F•lilıte, K..v.a r.ıerk .indoki ~ek 

karnele lnd n bit• k.ı mırı fn '< r ·ye
m.iş, diy , bır iddia ort ya ıt1ld , gaze
teler• a.i< tU. 

jnen:nak OOğ:"U mu ve milırAC!ı 

uıü?. 

Nm bahis .• 
N .. Jt batı dı '\!lt d.:ıirelı rınde -,aa ... 

!esef far l r <:<>ki ır Hlr şrn Kaza 
Mr1ü:ezir..tle POd -ab. enin k OOi~

slıuic, f.lrel(lrln cirit oynadık!arıniı aa
,-anı ~...Lm:ıt bİil' zat bize anla Uı. D:ı \.11-
Vyt·t~, ıx·sta paket!~ri ne olmAZ?. ı 
ResI!li bi-· Jarın \(,ı·,·.izliğir..e daluı çok 
•tına ~ ın.ok zım<hr. 

BORHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 7 

AŞK ve GÔZY AŞI 
Yazan : SEL A M İ i Z Z ET 

BİRL"ICi KJSil\1 

Faluıt ;t;phe re ~uta şeydir Bir 
kurot gıbi Kı·n~T'.Jll z,.ıhnrnı J:om·riyorr_u, 

Ac3bA." •• 
l« an ""(~ ı sa .ycır, ftlpheyl de· 

feLln')'c- r; l~ıyo J 

!!oy r.a.a1aD Kapriıye l<adllr ~ . 
bfr .r-y konuşına.......,, Köprüde Raifirr ('· 
Jı ı sılkt 1ıd1~!ni Vi)fdi ve hf'mcn btr 
olo;nob Je atladı. 

sa... 1 tü.J<cnm!ştt, bir an evvel evin. 
ele Karı.sının vanıncta bl.İUQn:ık isti ... 
yo~ ı Şuphcd~-~ 2nc k k rısını gör
ocı..!;:1.1- l !K;.nl k tıJlabılec ti ••• 

Ya e\.".QC y-oksa?. 

K &L~a telgraf çe-Jı::mediiı!le, t~!e
ce .. l an!.ı bilf>,,;medlfine pişm&n oıeu. 
Ona b. ı ll>riz yapınalt östem,.~i. 

Kc ~,.. h l'~ydl Bu urpriz b·r fa ... 
cıa olab llr<I'. 

A IT.a neden? .. 
P Sovgın bu altı srne içinde cnu 

ı.:rı u ~e. ona ihanet rttf 'se, bu i.'ıa
ntte b t·yar.etr '> r C"Ur n mc7hut 
Y'LI'llla.l< daha do:u113du. Onu aru.ızııı. 

hıç beldeme<J;!I oda ba.; mış ola-
caktı. 

Ot.~ tHde böyle <iilşOnüyvr, Raö. 
:fl.:ı .. . gü.lümseyh.ıni n:.tır!ıyatak 
ka .)İ 1 uı1culuyor. sonra y•ne trndinl 
tesoa • E.'<li;"o r: 

- s~ g böyle 5ey yapa.naz, sev-
gin krl' J!u tıdemcz! Diye vl(•u ·yor-
du. 

Sevgıni.n o"1rdufıu apartımanın ka
Ptsuxıa durdu. K3.ruı her u:eh~ubun .. 
da oturd ğu yer; byle g1221 taröf edi· 
~du , Kenan .;> tL'Jl nı eoyle 

koym111 gibı bı.ıklu. c . ...-J. .. , merd.!vcn
leri ç.l<a kcn aıi<adan kapıcı """lendi: 

- Kiını aradınız?. 
Kenan sı-& tit;i;ver~ cevap VU"d!: 
- Bı<Y•n KenanL 
- B yan SevginJ mi?. 
- Evet. 
- O yuları burada olurınıu, kcye 

g"1er. 
Kman oıil gibi sarıı-di. 
Kqye lıa? ••• DcmcJ< k••1S1 kb,ye gl-

' •. · •. •. :;-,.-\. ~-.r..·• f, · .. ·,.,. =" ••• . 9·~ •,;::.~:<~~ 

B ylkada'nın al
fusu ne kadar?. 

.Eı!'kıdf.!Tll.1( n \"f: yaz, . · ış Btlylrirad<Jda. 
olw·an oır zt.l .... '\ tı. ... onu ~ 11, M ~ A
ctanm mc:relelenne, hus~vetlı..:.ıne an
tik.al etti . .AıbOC:ab•ın. lr.ına şuylc anltt1.tı; 

- .Biz.Un &<lada, ll{'p.>a İJE,l).;ii l 600 .'8-

da.r ev ı..~ır. Bu.nl.lrd2n ~"'l.C k l:?OIJ ü 
kir:sya arzc.c.ıl;c, Dİoğer!cr·iIJCir, L'V sa.
hiıp!.(;ri veya !l..ti.rac.ı.ları ya:z.lı 1(.l!J'i. otu
rurlar. Bu sene A±1.)"il bir hol oldu. 
Hem l.ı:ıtlin evler ,"1< p;>hall f;e•ıe ;.:. 
tWdu, hem de bo~ Otr tane t'\" einlmn
dı. 

Size d.lha şay1tnı dfk.ka.ı bir şr-y söy· 
liyeyiıırıı. Ekırnek. kaı·nı·lcri işr1d1,;n bi-
liyonbll'l ki_, .-'\dada bugtın 16 bin nüfus 
vardı.r Çıin.kü, 16 bi.ı:ı P-.crn<k karnesi 
dağıtılmı..,tır. Hrılbuki, 1600 ev var, 

. cieın1lşti·11. ~ı.rr..d.i, lıu ka<k.r lnsnnın b'..ı. 
16{10 e!J'u6 nasıl oturabi!dAcl{'rjoi dü.
şüaür..uz. Otell€ri, ...,an.siycmları da iıe
SS.ba kalsanız, yıne, hr-r Mne b~şuıa 

.kaç ki;i dU.üyor. Jllu:;!ıöş bir kolabalık 
Bu yıl 8il)~üye kJr<>iarını lelı;tı.ic et

mek ve "6ız<\t>, fi ı.leri ;rilk1'ı>ltrrcm,k 
i~-in btr k..ıre.i..yon t("'-.;kıl edikn.ifti. Bu 
ko.n . .&J""Onla,·ın n1..ul.:t-t bir .netic~yc va
ra.blec.tı.: ... ~e. io.ı. :;.oı;:.n.ıı)cı n. Çünkü, 
ır .... sıeıa, barıgt ov "':ıi?.h vey:? ki:recıdan 
gp~en s noJc;i kuntur tı ~+ .,iz iıtlllk, 

djy<>r. Dr ' de do~dLtr. Za:ınanı g('c
mİ.$ı ~ı lı. T. !ş k.ınıu ·tı ne ~i,ye nkla
sın~. 

Eu !errr ayn· 'ku;;tura•' rı nQterlik
lr,den tı 11l'k 'lzın1 gıll!yor. j ... terıi
yor, f.ık.:ıt1 i.ş uzıın sOrüyor. Her no.. 
tc.·r "'-e mi, i.5ini gücnnu bır<'"kır, bu
n .... nla ~~ut oli.ır mu?. Ba şartlar :t!· 
tınd.a, filYfive kiralarının arlnweın& 

n1.1:1i cıfn. k veya art~,ış bulunanları 
indiırıuek mün-ı.kün lr.fıtlilr?. n knl..ı:n, 
J.:ıomi.&-yl"''ll r tct::ikletir.e devnnt e<l,"!
dıu~un.ı..a_, eJ bette, )"ôı·ın. öhuı-giln 
&""n.b;;har da g lir ., 

İş:e A.dalaı-.., işine alt -bir iki de.. 
dikcdu .• 

R. SABiT 

Afyon alımı 
başladı 

Bu yıl fiatlar yeniden 
arttırıldı 

1942 yılı afyon ma'hdulünün 
miistrhsiUınlen satın almmasıra 
bu ayııı 15 inci pazarteq giinün
<lt'n itliıaren tcprak ma",sullCTi 
nam ve he!al ~ Ziraat I3&r.kası 
ş!Xıe ve ajanlıklarındB ba~laıııl· 
mışt;r. Mlihr,·aa ~i 15 cyliı'lde 
nıha~et Lu~acaktır. Müb&yD a edi
\ecek o n afyoııların fiallan bu 
yıl yer>'n<'n şu suretle te?.yit o
lunrrHı 'bur. 

1-· Tamamen k<ınaksıız olarak 
ince ve temiz toplanmış ve renk, 
kıoku itibarile müımtaz vasıflı af
yonl~rın beher morfin derecesi
ne 160 kuruş he~abile kilosuna 
yirmi l'ra seksen kuruş az k()" 
11ak1ı, yüksek va;;fü ırfyvııların 
b<ıher rfin dereecsine 130 ku
t"UŞ it;barile kiloouna on l:ıeş lira 
altıııış kunış, çok kona kit ,.!! yağ 
nrur yen1ib, rer-.r;i bozuk olanlann 
beher m<>rfin der ocesin.e 12 ETa 
10 kuru~ Iıesııbile k<kı.>una iki 
!mı o kurus fiVans verilecekıtir. 

GE·-;'Fu'.' YILLAR MAITS!!LÜ 
OLA•'J,AR 

G< ;en yı 'tar ma..~hı olan &t<>k 
afyon 'aı-ın e3 mi kiloların 20 
lira llO ;,uruş fiat takd.ir olunmuş
ı:.r. 

Vilayetimizin bütçesi bu 
sabah tebliğ edildi 

v.layeı.anız şch.r rr.ccl.oınin 
ka1>....ı ( • ği 19i2 ) ılı bii"çesi ve 
'bı:.r.a mu:!but olan Karaağaç mez 
b;rlıası, kuu.;erv~tuar ,şehir tiyat;. 
rosu \'e darülaceze büt~elcri He
yeti Veki1ece tasdik olunnıuŞ'lur. 

Bütçe bu sabah Ankaradıan vi
Hyet:.mize tebliğ orunmıı ·tur. 

d~nlu. iste bunu yaı:mam~tı. Nt>den 
yaz:nom~tı? Bunu Wzıtrecek no var
dı?. 

Biıoeıı dilş(lndil. Belki de ı-ıa. 
'arrnı;, doktor 1 ~li»ı"'va ta\'$iye et

"' işti, 
Konan ba.samaıklarda, ne yD pacoğuu. 

pşırmış du.rı.1yordu. 

Nllıaye: (irdu 
- H<ıngi ltüyt;e•. 
Kap.c Ç.,..tingi g061er<k 
- Soy:emem OOğ;u mu ya?. 
- Ben Bay.rın Se\"ginb f:.ocasıy•n .• 
- Y Dayan :-ı g1izleri aydın öy-

leyse ... Kin bilir ne 1-'..ndar sevınecak. 

Bu &Ö"ı; Krnan: l y u l't;>ğine l:ıiraz su 
ser.ıu; bıı'tliz c:t.,h:.J ı-:ıhst rıe!es aldı. 

D~rr.elt ""1.Itulmamoştı. 

Drnnc1< Sevgin ondan oo~e<Uyordu 
ki, k~ :>ıcı bl!e baiyc rôru. tS vgin }rjnı.. 

bl.lir ne k ar S<Vi-~li ... > 

- Adtt ını \.tir misiniz bano.1. 
_ Ererıkt.'J'l.l!'de. Etem EferıdJ' carl

desınde 428 nwnar .• Ge1'<ıclönizdcn 
t ı ı j'O" tt.. değil mı?. 

- G leceğiın; b1l)'Ordu anw , ne 
giınil gelrceı:t:nl bilml)'Orckı. 

- Birdmlıire sevind!rmpk ~iniz! 
Krnc <l'1< <»k boöran kapıcuun yü. 

züne baktı· 
Evet C~ .lla \. a•a ~ı.im: 
Kapı.cı l(r·nanın crt ve m.Annlı bıa, ... 

1 H a r p Va ~- i 1: • ı MAHK.E.Mt.:LER: 

Z Ye 1
1 Fındık taciri ıııi, 

• 
Libyada Ingiliz ric'ati ve Tob-
ruk'un muhasaraya düşmesi 
ry a~an: 1'. f. E~ki E ükreş Ateşe ınilHeri 
LİBYA VE noc:u CElPHELE

RIN.ınE: 

İngılz orousıı Tubruk cenubun
dakl El:'.dem bölgPSinde iki gün
düT de,·am e<leıı. mııhar"b~y ı de 
kayıbet.m~ gib:<1ir. Genemi Rom· 
mel El.adem • Capu..-,,w istikome· 

· tinde !ng;liz cephc,ini yaım:ş ve 
i'r.ıg;liz ordı;o;unu dana ~arka çe· 
kiiımye me<:•bur etmi-stir. B.ı •ıı· 
:retle Tobruk muh8"araya düş· 

.rnek ii'terooir. Tobruktan sahil 
boyunca u'Zanan Raı'di~·a yolu ke
~ilince, General Rommel Tobruk 
·kalesini üç taraftan tama.mile 
kuşatml§ olacaktır. 

İngiliz orousu başlıca şu üç yol 
istikanıetin<le şimdi oyalama mu
h~rcbe:eri vermcktedır: 

1- En §iın·k~ Tubruk • Bar
d:ya 

2- 11:crltc7."1e Elfıdem • Knpuz
zo 

3- Cenup cenahta Bire! ob· • 
S; >f·&ır.er. 
Eğer mrrk-ezde m?hver yRrrrna

sı durdurulamazsa İngilizler ana 
kııvvct'erile BaroiYa • Kauıızzo.. 
Sid!C:fmer, yuni .l\1ısır tlulı.:duııa 

kadri' çekilmek zo~unda kalacak· 
laruır. 

İrıgil:.zler bu m;ığlubıyelın se
ibeıp~Erini izah için şuı!.ları itf'ri 
sürüyodar: 

1- Miaver ordusu bir hava fi· 
tosu ve iki zırhlı tümenle lak\- ye 
edilmiştir. 

Ya hancı ülke ere 
kaçan suçlular 
MemlEketim:roc suç i~~<d:kten 

sonra, mili ibııciudumuz haricine 
çıkın:ış o}n\,:<.h:rı t.osbı.t edilen 
suçl:.ıJarın geri alımııaları için, 
dlplon:esi yolile yabancı makam
lara nıürac~at oluı:uncıya kada.r 
ge~en miliklet içinde suçlııların 
yooancı memleketleroeki ikamet 
g~h la1·1n1 dcğiışttnniyc ve izlerini 
kaylhdı.uye muvaJfok olrluklan 
ve bu yiizdcn irde taleplerinin 
çok defa ml\3bet 'bir net.ce ve,.. 
ır<"Cliği ya,pıkn muameleden an· 
lasıhıı;lır. 

Bu gibi suçluların iade talebin 
den C'VVel muv~kkaten ,evkifi 
veya firarına mani teclbirlHin a
lırmıası için iki veya fıç ay miiıd
det konulmu(l bufomnalotadıT. 
İ2desi istcn•kcek suçlular bu 
müıcldet içiru1e isteniiınedıği tak
dirde alınan tc-Obi.rler kalkmak
tadır. 

Adliye Vekaleti ali'ıka<larlara 
g<.iıı.cler<l.ği •bir emiı•!e badema suç 
lunun nçık hüviyeti ile yabancı 
memlekı tteki adrt•s!ııin bi~diril
mrıS'iri ·,,e firarırıa m3ni tedb.rle~ 
ruı "hrınıası jcin ~·ür'.at1e ve nd<
san•:ız oı.ırak kc·yfiyet'n bi.'.d.ril
mc: ın, t:ılep etnciş' r. -----

Radyo cbone ücretlerinin 
artaco.ğı şayiası doğru değil 

Rr::·· v alıo.ne ücretler n n art· 
tıı ılacu.ğl ~ıntla ~n z21nanlar
da ~ıa)"kımu. uras1rrda 1bfr ~ayia 
do'."'1maga başlamıı:;;tır 

R ılyo urr.um müdürlüğüıı<len 
yı.ptığımız tahkikata göre böyle 
bir zam mev'ZuU b•his deği dir ve 
raayornuııun yıllık abone ücreti 
yi:rıe 1 O liratlır. 

kışlarından yılma<iı, hal\A bu mananın 
ve d~'<li;!in faltıtına bUe v~rmadı: 

- Elıyuk sevinçler insanın yüreğini 
oynatı!'! IJiye karşılık verdi. 

Kentırı pu!Sulayı şa~ırmJŞlı: 
- Büyük stWiınç' ... D>ye nurıldaııdı. 
Deıti•k karısı koc;ısır.ın geld,,ğine 

çok, ~1rt-ği lJYll..lyRCa.k kadar ç<ıJc se
vinecek ı i.ıyJe mi'?, l{{.;.pıcı buna c
mincii. 

Kepıcl !:;evginin kocaAına Aş:k oldu .. 
ğunu biJi.yor ve kıocasına ilıcnct edf' ... 
Oi:rc:eğtni nklınıdan biJe geçiıtTiyt..11-du. 

D '"'<il< iki, k11rısı luı.kkmda hiç bir 
drdtk:odu duyanamı.(.ı. 
K~nan lıiraz ncf(·S aldı. Şüphesi bi-

raz eilindi. Buna r::ığmen tQkrar sordu: 
- KarlJn köye nC z.aman gitti?, 
- Bir ay oluyor. 
- Bir QY! 

Bir ay evvrl karısından mektup aJ .. 
rmştı. SCVgtn tıu rnı 1t'kıbunda da kbve 
gideceğ.ıxlen balı.oelmly<ırdu. H~r 
mrllctubunda, her gün, her saat ne yap. 
tığını, ne yapacağını yazan Sevgin 
nP r'l'Jye köye gidecı•ğlni ,umı.amışh?. 

Krnan ok gib; so~ağa tırladı, kaldı
rımrla ~ıya b~ladı. Del.Ye dön,. 
ır.(!ştü 

- Bı~nl eldatı:yarL .• 
Birden kararını verdi; 
- Onu gı,;bertect~Cn! 

/Devanu \'iır) 

2- l\bhvtı :n elimle bwunan 
uzun menzilli ve kttdretlı tank 
ddi topları büyük bir üstünlük 
tc-mi'ıı emişir. Tanklar bu toplarla 
slır'utle tahr:p edilmektedir. 

Bu muharebe başladığı zaman 
netic-eyi tayyare v>e tank kuvvet
leri fazla olan israfın kazanaca
ğı na ihti'llal Yermi9lik. Gtııeral 
Rommel bu üstünlüğü temine 
muıvaffak ohn~ Ye tank defi 
toph~lle İngiliz zırhlı birliklerini 
çok yıpı·Mmışttr. 

İngilizler 8 inci orduyu fakvi
ye çin Oı•ta Şarktan kuvvetler 
getıirnccktcdirler. Fakat General 
R"1llllne1 l:aznndığ• murnffakiye
ti strat.ejık sahada büyütmek için 
şar\;a doğru taar.ııza devem e
decek ve Tobn•ğu du.şümıek için 
sıir';tle lıazırlanacaklır. Fakat 
mıhv!'r ordusunun Mısı.r hududu
nu ı;cç ·ek ileri hnı•ekcte devam 
<'"' ~s' muLlemel dcğ.lclir. Bu, 
ancn\: Trıbru hrn rfö~e'lin<len 
sonra bahis me\7.llU f.'l!abilir. 

DoGU C'."'.PJIESINDE: 

s:, <»'.opolun şiır:al ve cenup 
cephderinde Alman kıs!<aç taar
ı·uzu, Rı.;s mukavttn<'!ine rağmen 
nıuannıdane dr»aın etmektedir. 
Alınan t~bıiğ! ş mal k~sim<k l\fak
~·:m G<ırki tahya•·ı.ın zap\L>clildi
ğ ni ve cenup kes:mde de Svvyet 
k•t'alannı bıraz daha ger· atlık· 

!arını bildiımekted·r. Rusl.ır hu 
arazi ve m<.'VZİ kayıplarına rağ

men kar;,ş karı.ş müdafaaya de· 
vam ediyorlar. 

Fakat şimal ııenahta tehlike 
çc1k büyüınU,ştür. Alman kıt'aları 
şehl'ir: l.man methal.ne 3 kilo
me:re mesakye gelmişler<Lr. Bu 
radan yapıkcak sürekl bir taar
ruıZ ile Sıva:;;topol mikleı!iif'sının 

tanın:n:le kırılması muhtemeklir. 

Hoııkof doğı.:;;urrlaki t<ıarnıza 
da.r, Alman tebliğinde buı;~n de 
b:r mıi!Wr.at yoktur. Rw;lar, l>u 
taarruzun zayıflaı:Uğını ve Al
man oı·dusunLın }"<>ngl.ln dü~~i.i.ğü

nü \'e karşılık taarruzıarı yapıl· 
dığın ı söyl~rlar. 

Anladığımı?.a gör~. Ha~!-ıof • 
1-zyum arasında Doneç nehri sar
kınıdaki Rus müdafaa ceplı<'si 

km·vetl:d.r. Almanlar Doııeç llt'h 
rini geniş cephede geçmeğe mu
vaffak olarnam~Jaı'dır. 

• 
lngiltere-1 in 
İr ! ez 1-ava kUYVd 1erin.n ne 

'\'l!:~ıt ii"~tUnlı:..6 ü clJe edece ı me
selesı ş'mdiye kadar en çok b&h
sedJen hlr ınenu olmı~tur. Ha
va ıııı.vveli• n bu haıpt.e pek 
bm üfk .bir rol ovn:v.lığı görü'<lü. 
Fakat hnı·b' kat;i surette kazan
dıw ~.~a kiıfi g< lıncdi. Onun için 
evvda Almanlara, soı ra Japon· 
!ara .Ka ., ı İrıgilv!crin ve Aıneri· 
kalıların hava kuvveti itfüairle 
geri k.a!m11Ş o1masmdan Angio • 
Sak.>on t..,-r&.fı az zarar göıımem'ş
tir. Şu halde bcr neticeye varıldı 
ki hava lkuvvetin:11 üstünliı.ğii 
gerçi kat'! surette harbi ka-zan· 

dırınağa mihver tarafına kafi gel 
memiştir. Uıkin haY<> ü:stünlüğü 
sayesinde mfuver tarafı bir çok 
rnı.wvaffakiyetler elde etmiştir. 

O halde buna karşı mutlaka 
üstÜ'nlüğü ahnak, deni2lde kıJV· 
vetli olan Anglo • Sakson tarafı 
i.ı; n hav ada da i.iı'Jti.in olmak lii· 
ztm. 

İngiliz ha,·a kuvvetleri iç:n şu 
son iki ser.e uzun bir te1';amül 
devresi t .... kil e1ımmir. Harl>'n 
başladığı • 939 eylulünde İngiliz 
'hava kmrvetlcri için ancak teda
füi vazlyette kalarak, hem de U• 
zun zaman bunu muhafaza ede· 
rck vakit kozanmak ve plışmak 
lazım geliyordu. Aradan bir sene 

geçt: kten sonra 'hiivük bir dE:ği
şikEk göıe çarpmıştır. 

Bu da 1940 :'l<mbalıarnıdenıberi 
ker.dini gootermiştir. Bu değ'..şik· 
lik daha €\'\·el hemer göze çar
par gibi değildi. Çünkü İngiliz 
hava kuv~dlcri evvela tedafüi 
vaziyette kerdini toplamış. git;. 
gide taarruz kat il. etini l:<ızan

m~:ır. Bu kab'liyet ise yirmi iki 

tacir katibi mi f 
Pos b1y!:klarını sıvazlayıp elini.n t-cr .. 

si.re tiğı.!!11 k ıpıJaıak t>ır akı dc ... a Üı\.
surct"t:.k sı sinı öıyaı :artıktan sonra ı.ô-

- Ah c!l'I cun ah~ 11i~ '"'lr ;ı:rc yu..::ı
rnıyoıı:m d3~ ıktı lfıhı giydtğrme, fll 
dünkü çocuğun '.kıI"".,c: yuiıtK let."rtibt!li, 
bab~ yetir;.<.K ı ;ıd,ıma külf&h giydir· 
fr.,""-<;.İnr yanıyorw~ 

- SW-..i.~ u7.a tmayınız... Asıl mese
leyi anJat.ı.nız! 

- Eı.·et efl:nuim ... Du dellkanlı bJ,.. 
zirn kızı gürUp beğ~mi:. Tanıdfltİarı .. 
rnt.ııdan bi!·ioi bul.:ı:tı-. . Ona, ıker.di~lni, 
Giresunlu fınd~ tıü&aı ı diye tanıtın~. 
O ı.a.t ta gt")!dl.. Beoi blıldu ... 

- Arran. H\ll-şjt Bl~Y. df'di, Sizin 
kıza bir k.ı'fınet çıktı.. Bu za.rııanda ne 
bulunur, ne kc:>çırı!ır şey ... Girt:su.nda 
fınd.ıJc tüccarı Fındık b;.ı.hç<.'lcri var. 
Bura)-..t gL·tırip n1al satı.>"Or. Cüzdanı 

dolu ... İs:ik:lıall parlıık ... Geııç ... Y>· 
kışıklı. .. Kibar bör toet>k... Allahtn 
emriy}P, Pt1ygaımberin kavliyle, 'keri.. 
meyi b:ıs göz cdl'linı. 

Kendi kcndiınc düşündüm. Kt;rinıe• 
Yi saKi~yıp b~ıl.x nıın oğluna verecek 
C..:rgı,am .Y:.ı! . Mnci( n kı böyle, dcd.,gi 
g brı..ıır .. Bır rl, fa görl'hnJ... K~ 00 
gö='S\lıı Mu\·arı::sa. ne fllA! ... 

- I t"k R.:1if E ne. , ctedı...'11, Sen t."0-
cugu bıl' gı ı :-, gore ı.n1. Ailah kJanet 
eı.nı~ otur 

~ol'uk gı . .ıdi. Konuş•tık. Kibar bir 
Çvcug rJen.z..yor Wna da cGıresun

d.a iı dü~ tJC"c r•yur. > dcd;. Kı.ı: da 
got·uu. llt·genc.11 lll'mt'n svz keıst.i.K. Ni .. 
§ r. ı.. l .: ı gr!ıı de g-Oo l! uyoı Ou. 
Iy1 k tJ, rve fiı~n c.:ı para ha~c:l,.) •• -
du Kı , t:, •. .;: , ç·o1\1p aL.ıı. Hergun 
eve g. •i> g:dıy r .. 1. Gf.:Ci'!l'ri de ottl ... 
de ka.yCJl"ou f:fııt· de, Slihlol'n l:ı.Uıu.ct 
göı,ılriyoru. 

Bır gün, 
- <>ğı m·, dcd..im. Otelde kalıp nti

hJk prr~ pnra s-ertediyıorst:n. Artık, 
iyi kö~ıi, l'\'in ;ı<lamı ~yılıı~ın, gel ... 
Glir-.cıu"'l{.·l'i git i.ş • .ı.rini gör. A.~ş::ı.mları 
da, iıJ kütü.it 0<.4ya biı• kar;ro!a ıkti.ra· 
lım ... B•)rcıına y· !..:_p kJ. .. 1o.. 

Uzs.t·ı·ıy .. lı:ıı er•·r.J.iın. Eve gelip por-
tli. seı"dı. Tıın i>ir buçuk ny, yıyi.p içi.p 
yan g~ldi, yat.tı.. ıT:şanlı~iyle, yani kı
zıırJ· , .siı:crnalarcı, gı::zn:elere de gitti. 
Nih.:ıyet, gilnC.ıı birindı•, 

- ~r ~t'Y sıöyliyeceğ!ın aımma, uta.. 
nıyon•:ıc, pl't:kr bı·y, öffii. BugUnkrde 
Çirc:ıw1a ~ı{ıip ~·lc:ri ta.kip et.ı.nek. l:i
zrm Benim de p:ı~~m bitti. Tel çok
lrm .. Pa ·~ı gı:1ınedi. Bw~ bir yüz li-

r ra \'('rırseniz, glciip beş on gün oor...ra 
geli.riın Onda r ... ~.onra da dügü.r.ü yapa-
rız. 

- liay'hay ojlum, drdi.11. Ç.ıkan.p 

yüz lıra.yı verdun. üstr.l.ik, merhum 
k.ı..tuıı;L'<it'rinıin hediyesi olan .altın sa
ati dp ~·lk&.r!p ona verdim Gid.i~ o gi .. 
<L§. T-t a bı.;.gi.ın geli.r ••• lla yarın gr}fr 

d• J<('n, aradan iiç bnçuk ay geçti. Ni
h<i.yc·t bir gVn rokakt::ı t""aStJayıp yaka· 
sına ~r ldım. 0:-ıct...n sonra anladık ki, 
bu, GirC$uncia bi r fındık tüccarının 

yanında kçlip im iş .... i~t.en de cıkmıQ. 
Biri.ktiıtiiğl yü.ı yüz elli lirayı bir müd
det idarr t•l.."l'!İ,ş. Pa:a bitince, b-J dola
bı d!.iiÜ".l.ll!ÜŞ. nrnıdrn yüz Jirayı ve sn.. 

(Devaını 4 ünoü Sahifede) 

hava kuvveti 
a;-danbcri da·lıa arl;ııştıT. Haı'bi 
·kazan rr a-k ~·in İrı.gilizl-erce bu 
bclıiste G runülen a'ıl maksat şu 

ı oh.ı~·or: Hava Kı>vvetlerinde üs
tıın.ük !iz 'Ti. Bu da iki suretle 
olınalı: T&vyı.rcler:n evsafı üstün 
olacak, böyle 'l!\">'afüııki tayynre
lerin s;.:y1;-,ı Ja üstün gC'lecek. İn
g· \'!:zl'er '"""'t kları tayyarelerin 
evsaf ltlbarile mükemmel ohna
sı.nı tom'n etmi!Şlcrdir. Llkin sa· 
yı itibarile üsfünlügü ikazanabil
mek için Arner kanın yardımı el
zem görülmüştür. Çünkü Ameri
ka çok tayyare yapabiliJor. 

Şimdi i.kidebir bahsedilen mev
'ZUa tekrar dönmek !azım geliyor: 

Her vakit soN.ı.ştı.rruluyor ki 'bu 
fngilizlerin hava üstünl-ü!ğü ne 
vakit kat'i bir surc-tte temin edile
cek de Almaıılarmkine kaTŞı çı· 
kacak?. Söylemeğe füzuın yıok iti 
bu işlerin i,ıce hesapları varda. 

E"ba·bı o hesaplarla m~uldür. 
İng !i.z ta}') arc lerini!ı bir gün 

A1manla~mkiııe ka~ı üstünlüğü 

de !emip eıUe~ği rakaıınlal'dan 
anl~ıhyordu. Fakat o w.rnana ka 
dar lngilız hava kuvvetlerinin 
rnü-cssir bir ~ göremiyerek kal
ıması ofmya maUbuatında türlü 
türlü yazıhp durnıu.ştur. Bundan 
tuttu;rarak mihver tara.fı da İn
g.lmel'in ne karntla ve denizde, 
ne ~ lıavada birşey ynpam•ya
cakla.rıııı teln-;;r ztmeğe fır>at 

'buhnu~tur. üstünlük ne vakitte· 
min ~dile~k?. İngiliz askeri ıOO.• 
nekkidleri ancak 942 senesi ilk
baharında bunun müm'riin ola· 
bilcccı~ini 00,·lrm :1crdl. Bu he
saba gfüe aM.ık ü.<ıtünlii.ğün temi• 
e<:lilm~ oı,.,.,ası lazım g<'liyor. 

i'ıL,l KEMAL SUNMAN 

Çfn'fa v;zlyetl 
Yazan: Ahmet Siikrii ES!t1ER 

Beş yıldanb<:ri devam eden 
Çin - Japorı ha,.binin ı;;rarlı snf· 
ha !Jn rokl ıır. Cin h.ırıbmi bir 
türlü t;sft; e ede~emelrri, İngi
lizlere ve Aıııerikalılarr Japon.
lamı a<.kcri kudı etl<>ri h~kkıııda 
yanlış bır fikir vermİı(fıir. Hatbuki 
Japon~·nnın, harbC' girnır·zden ev• 
ve! Çinde nı~gul olduğu seneler 

zariında en iyi askerlerini kullan• 
madı.ğı şi:rndi anlaşıLmıştıı-. Çin, 
J aporJ.ar Jçin bir nE•ci tal~m mey· 
danı olmuş, Japnn kı t'o!Qrt sıra ile 
bu memleketle tecrü,bL gi.irmüş
leıdır. Bu taliın ve tcrob.ye ile ye
tiştirilen a::ker kıt'alan \'e tayya• 

wcılcri Male;,)·a, Sin.g:p~r, FiU· 
pin ve Holaı .la Hin !İ.'k.ı'."ndaki 
yıldırım mııh.ır.ıbelcr.ıuie kula· 
nılmı t.r. Şı. .di bu sah:>ları te
miı:leclikkn ve Birmanya yolunu 
d.a kcı.tiktrn 90nra Japom a, tek· 
rar ve bu defa en ıyi as.kı:rk rıle 

Çıniıı uzerine ~ uklc~miş•ır. 

Haritaya b~kılci.ğı zaman, Çiu 
davd•ını hı.lıetrnenin ]Sf J\ı) a ı in 
dün-e nazar(:!n, •bugün daha rm;ı .. 

hinı ve daha acele bir iş C"'lıduı;u 
göıülür ]'ponya, altı av içiı!de 
çok gcr:',lcmi~ ve miinakalc > ;ıl. 
!arı da o n ·. bctie uzamıştır. Bını.-

farı" h.-psi de deniz yollar.dır. 
Japorı) r., Çinin s~hil topr2klannı 
tamamile eline geçirnıedik~e, ;-;
mcndifer şeb~kesinden i.ı!iıfade 

edemez. Deniz yolları üzerinde 
gitLkçc ağır4:~m:ı:kta olan baskıyı 
haiiflcLnıck için J apoDya, Çin şi· 
mendJJcrleri-ıı.i eline geçirmek ro
rundadır. Eğer sahil toprnlcları 

tamaımlc eline geçi.receık ()!ursa, 

o zaman, Mançıırya'dan cenuba, 
Hindi.çini ve Siyam'a kadar !kara 
münakale }nliarını açacağından, 

bütün bu memleketlere, Bômı.an• 
yaya ve hatta ist.i.11sına uğrıyaıı 

dert7Jiaşu:ı topra.Jclara bu yolı!ar· 
elan sevkiyat yapıiliileceklir. 

Japonyanm deniz kıyılarında· 
ki toprakları işgal etmesi için i• 
kinci bir sebep de bu tcıprakların 
Japo'1yızyı tıavaıdan l!xım!balamak 

için e ?işli oJınalarıdı.r. Nisanın 

ortaların<la 'I'OkyQyu bombabyaıı 
A:merjkan tayyarelerinin, bir 1\

merikan tayyare gemisin.den b-.. 
valanarak Japon devlet merkezı 
üzerine bonlbalarını attı·ktan son 
ra Çi.nde yere mdi.!deri lbildJrilı. 

miştır. Aıınerikalıların, tayyare 
lruvvetleri ar:tıbkça ı>yni tecrüıbe
yi tekrarlamalar. mümkündür. 
'Bımlar şüphesiz Japonya için 

muh'm hedeflerdir. Ve Japonla· 
rın şimdi bunlara doğru yürüdük' 
leri arı.l!l§ılmalcta:dı r. Fakat bi.r 
defa bu hedeflere vardıktan oon
ra ondan ilerisine doğru y·üTily·ilp 
lx~ seııedenberi devarrı e<len Çi 
meselesini tasfiye e1ııniyc çaiıı;· 
malan da mümkündür. Kel'l;i Çi"l 
·beş yıl Japonyanın hamlelerine 
karşı mukavoemet efıınlştir. Fakat 
bu mtidd~t zarfında Çinliler, de
mokrat devletler' n ve Rusyanın 
yardımlarını gıörizyorlardı. Hal
buki Çin şimdi tamamile tecriı 

edllmiıj bir vaziyettedir. Çine J'at' 
dım &ncak İngil"zlerin Biıımanya· 
yı tekrar geri almaları ve bu )iolu 
açmala rile yetiştirilebili~. Ha:bu
ki !n,gili'Zlerin bö)'ie bir teşebbüse 
ır.rişmek niyetinde olduklarına 
del5let edecek hiç bir belirti yok· 
tur. Başka sahalarda giriştiği mu. 
tıarebelerde bfryülk zaferler ka· 
zanan Japorzya, şinı!d.i Çine kaş 

en iyi tabın ve tecrUbe göııınüş 
lot'alarile taa-rruza geçmiştir. Beş 
senedir tfünyanın hayranlığını 
üzerine çeken bir mukavemetin 

derhal kınlacağı söylenanezse de 
bu mukavemete bakıp da bugün
kü vaziyetin :ııorluğ;ınu ve ağı;· 
ğım kiiçü:msemek de yanlış 
g&üş olur. 

Biri!"i.zi.nDE~Dİ ı 
f"iepımcznı ı 

Zeyrek yokuşunun 
hali l 

Bir oku.,yucUnTuz v~zıy"Or: 

Vt1adan Unkaparuna iııen 
tZE')'l'L"!t Yoku:u> hiç sulann1a
mokta \'C' çok ~.,:lrnp, tozlu bir 
h;..l<le bulunma~t.ooır. lJ.1 uici 
buı ı çok i.şJpk b!L' Yt't'thr. B. le .. 
diy.rnin Z<•yre-k Yok'..ıışıınu aur.al 
rt,,ı.:--·er<'k simihki iJerbat v ... ı • 

l'eiind(>n .kuı·ta11n.n:ın1 rica r""• 
·im, 
SON Tl'.U::RAF - Be'"<l<Y1.• 

R~ gı:ım Phen mtyetl e n'ıı..:Arl 
d!kk...tıni celbc-dcr)7., 

' 
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. QN~24 'SAAT tCİNDEKİ 

.·~:iı1f ü:Ş _E. ~· ~: IR{ 
(Bu yazın '.1 m eri Anı>dolu A· 
j nııı Bultonlerinden alıiı,mı;>'tr.) 

I'el!ıi.:, eden .Inurunnıer ALA'nJR 

Bcrlinden gçlcn malLımata gö-
• Amerikıtn tayyarelerinin top

raklarm,12a in. i h~e<~i, Al- · 
man Huriciycsincfo, Tüıık tarafınıı:
l;gmı ı Jtl mahb·etiı:ıcle götı'.eril
mrk•cıiır. 12 Haziranda üı; llııt>m
kn Lombıı °':; Arlkara lun--a a• 
la •. ına, dördündi.:.ü J\Jııpıızan do
laylarına i:ımıı.,tır. B~ bir tay
yare de S~riye a.rz:ıisfuı.e vannıya 
muvaffak olanuyarak, Adana ha
va ı"Lan•na inmiş~. 

Bu tavyareler, iniş yerlerine 
gôrt>, sarih surette anlaşılı)or itl, 
Türkt.-e arıızisl üzerinde uçmuş
lat ,.e bu t. retle Türllı.iyenin ta
ra fs .1 ğJJı bile ml~l etmijleırlir. 
Bu eınrivıı:kllcı-le istlklbaWe ele 
rürkişe u er :ı<len uçıın2ğı müm
kün kılac:ılt hlr e<mS:ıli yaratmak 
t.,, +,'busü gıim~. Tüıık 

ar " i ıirze · •en bu uçuşlar te
sact f dejl clir, 17' t+efiklerln stra-
tt>jık plan arı • dam . ı 

A n kayrurklanııdan ı;e~n. 

bu rnüt· :ılara karşı Aruı<lolu 
A.a" ı neşretı:,:; btt ruıtta eliyor 
ki· 

cSa15Jtıyottar mak mlal\:l.:ın yap
t -. mız t· kikat r. ti-ces.! flldı;:r: 

Ameruan tayyıu-eleri ne gidişte. 
n._ ,.. , üşte ·r-· rkiy,. ar·zisi üze
rir den geçmeyi derpiş e!nwmiş

kı, A-'1knra ve Atifiycye in.i.jleı'i 
'lir zıırurct ııetlcos'imie ve Hıica 
ma•ıiye.; o vukt.ıbuimu7tur. İ-

n ba~ka tayyare )X>ktıır. Mü
retttıbat·n · Licvabı da m ;clonin 
br.:.; mahiyetini D ığa v rr .. wştu.r • 

TÜRK - AL1\1AN" DOSTLUK 
MUAHEDESİ!\'\t' YlLDÖNÜMlt 

Alman Hariciye Nazırlığında 
Türk - AhNın dootl !c paktın •n 
i!;( yıldônümü dQları le, iki mem
leket arasıııdnki mün:ısebet:erln 

lu. ·ı 'bir tnıihçe!li yapıimııttır. 

llerlhııdcki miHnlca ~udıır: Tür. 
Ki) enin ittihaz ettiği tıırafsı.zl;k 

göıiişü, ır ittefilı::!e.•n lbiitün te
,eblıü·,lerine rnl;men, mı.fua!ao:a 
edilmiş, Al:wanya ile c:k'6Uuk mü
ıı.ıı~clıdlP.r·nde buhmır.ıya devam 
etmek lı " 1 'ltete ile 
me-.cut Tüııt anlB!Jnıanı tc<la
füi m:.hiyetine hİQhiı' şey engel 
ol.n·~m~tır. AlıI'nn - Ti: k ch;t.
lıık po.l·tı gcn!ilemi~t;r, 

Berlın rad ·osu demıitU.- ki: 
~Bu ır,u;tlwde Türk.ye ile Alınan
Ya arasındakıi e.9Y.i dv~\lugu ihya 
ettığı gfüi bu doıstlu)'!un ddiına 

baki kal~<-ni;ını da tcyit ctnı~'tir. 

De' Lr A \nıan gazeteleri de 
Tü, k ye- ile Almanya a'"asınıla 
<:sa< ı hiç bir a:l'kırtlık oL-nııdığmı 
teılıaruz e\il®ektoeaırler. 

RUS CF.PHESİ:'lDf: SON 
i. • ..ZİYET 

A maıı l blıg e gure, Sıvasto
~lutt şım . k.ısrc..:n<Wü ba.shc& 

--- '* 

Alman hariciyesi, ~ 
rikan tayyarelerinin Tür 
kiyeye initlerini memJe. 
ketimizin tarafıızlıiını 
ihlal mahiyetinde telak 
ki ediyor - Türk • Al 
man doıtluk paktının ilk 
yıldönümü münaaebetile 
Berlinde doıt neıriyat 
yapıldı - Si'Yaatopol ve 
T obruk kaleleri ciddi 
:vaziyette. 

istilıkam.ıann wpçu, tayyare hi
ma<yesinde piyadelerin yaptığı 
göğüs göğse muharebeler netice
sinde zaptedııJdiği bildirilın-elılte
dir. Bunlar arasında en mühim 
ve modern taıbya olan Maksim 
Gorlili kalc;i de vardır. Cephenin 
bu kesıminde taarruz, lim<ın met
balinde üç ltilametrelik bir me
safeye kad3r götiirühnüştür. 

Rus kaynaklarına göre, Sivas
topolda her karış toprak şiddetli 
Atman taarruzlarına kanşı 16<arla 
ve inatla müdafaa edilmektedir. 
}forkıaf'ta Alınanlar yoı<gun gö
rUnrıycr. Briyanskıda teşebbüs 
Ruslaroadır. Lenıngrn.dda mahalli 
ça"P şrnalar oluyor. 

s;nupt:ın dü.n de bildirildiğine 
ıgö e, Sivastopol is:ikanıetlıxlen 
dun sabah saat 4 de baş! yarak 
7 ye kadar 90k süreklıi top ses
leri i!ı~tilmiştir • 

TOBRUK TEHLtKED'E Mİ? 

Vbya cephesindek: ihardııita 
dair gelen $OYI haberlere bakılır· 
sa, oon 24 saat'l.e vaziyetıte mühim 
değ:~lik Q\muştur. İngilizler Si
di Rczak ve ElooC?llli boşaltarak 
şarka doitru çek·lmeğe başlaı:n•ş
lardır. 1'<ıbrukla Mısır arasında
ki muvasala hemen hemen kcsil
m' .ir. Kahireden gelen bir he.
bere göre, cTobl'\lk ku.şatılm,ştır 
denilebilir.> 

italyan tebliği, İnıgılizler:n J\1,_ 
sır - Libva hududuna çekildikle
rini bilıdirı;'OI'. lr..gibler Irak ve 
L'andaki kuvYoetlerinden bir kıs· 
nıını Llbya·ya çekmektedirler. 
AlınnPlara g<ire, İngilıiz 8 inci 

o:rclu~u ıkiyı.. a~-ı-Jtm,ş, bir kı!:rrıı 

Tat."ujM çe:kilmişlir. Tdbnıgun 
dl,; sahra kalelerinden bir kaçı 

zaptc-di~tir. 

DENİZ HARBİ şti}DETLF' .. NDİ 
Berı:n<lr.n b'ldırildiğine gor<', 

Almnn d<'nizaltıları Amerika sa
hilieıi, Karıı•b dcniııi, :Mt"hika 
körfezi de dahil olmak üıere mııh 

telif dcr•zlerdc ycn!den 109 bin 
touluk 10 gemi ba.\ınnışlaı.Jır. 

Akcknı'ZIC!e İngiliz vıııpu.r kdi
lelerinc }apı>an hüıcıım lıakkm
da yeni tafsilat verilımdrtedir. 

İng·li,Jerin Malnya zufulısı, ])gl 
ve Arıgiis tayyare gemileri, ikıi 

torp!to muhrib[, beş k:ırvet Cebe· 
lifüarık.a gelmişlerdir. Batmak Ü· 

zere bulunan bir kı'u\ azıôr de Ü'Ç 
roırıor~r taraimclan liımanıı ge
tirilm ;.<ıı.ir. 

-( SEHIRDEN ve MEMLEKETTEN J 

A!lili.AJ'.AVAN ve 
au.MLEKET'l't:!I 

* Mılll Şet 1 et IMnıi d 11 /.sı
ka ..._ "' y ı~ Z·"1l•l En. ti.1. ıııil 
ııyi'.A. ı cd:r •1t 1 .ıt 45 c!ok.ika kal
fXU.i)ar ve inıtih n ;;ra ıı·-ip te1ct..elere 
b"-<ı ıuatler •:at e\mlilmlir, 

+ Suik.a."11 b!ad rıia. ır.uhaktmecıi 
neticC30"1C 20 ;;er yıl •l' pG(' mııh
küm olan Rı;s ma .:"1L'°tl:i4 Pa\ ;ı.f 
ile K<>milo! ha!"1 zaı-l•nda l\!nıy:z is

tidası 'ern1e!r Uz.ere huı:"itliliı.ra baş
lamı.şlardır. 10 yıl •kır ~.;~ :r.nlı
kiun olan Abdoürrah:r-"l. ile Slllc~"rı1'n 

<la. .aratı tNnyıze th.:. - rlar..rr.aık.ta~-hr

ı:ır. stılı·yn1a.ı 30 lira \aıdae tutan 
tı;.,,,y;.z harcı ;çoı !ak. uıı.ı rn!lZb.tası 

çı!turt ma.l<t dır, 

+ Iunırde ı Tea:un :uı<.:.n tuba.ren 
tr yYay ücı't.•tlcri yirmi par::ı '~e bir 
\"ul"4 ~ ırırla aı·llır 'ac:ıktır 

+ 'l'l - Al!?l3.n t.uıııi itJ • .J!lna 
eort, u;ind tP ı· oıunan .:ıtı.ıJL.t ve 
llıı.· ... ca.• f.atlt ıı ı lfCUt bu ~n ı.arf-
1 b~...;,n atılacaktır * !tırac">t 1 r te•!>il ol -
na...rı Ytnı !ıat. ı.. r bugil ku s:az..."1l er
le i osn el r: $ '4 • 

TJCARE1' ve SAJSA:rı: 
+ D ğılmı. Of~ Unlu'n 1'i.ıdi.ırrı B. 

Cel.i.I J.{\i{lk h.:ırn.~p.·ın y3un s.ıb<..iı 

A.rı.i-.ı ra.aan ıchrımcı.(! g~ l<c.:. k'ır. 
+ ı·ı .:u.:ı yı 2'1Jfıı a .jlyo11 

I•nllJ. lhııl~t eşyası '.rıcırret l'rıtlı.· '' 
tarat.ındaı.. Vi ..ı.yc.n a.rumria t.;&k-
61m ve tevza ohmacaktır. * iç-ile LDt mt "Catıın •He " y('n':.(k 
te-ı.-zi Cdcı:ı şchrimizıdc ı faltrikalaTl& 
irrı.al~:tıau~(!ro ve mUt o::ııelert: pek 
y;&.ku-..t.a 150 t<.'n pırinç ve ıoo ton 
fa.:.""Ubc te\"24 olun:ı.caktU'. 
+ Paz:u·t1 şi güniln.:J.tn )!l.b<'reıı ~~·h

rimizıin tekımil }r.z7aJarıT\Claki fırınlara 
oit ~k lc'.lme 1 crı yeni ı .. ,ıı.ıı (;d;l
ıniş oJa!I bir 1'~kn1P.-k Uıll""'('g\t• ta; ::ı.fı.n .. 
d.an tt.(.k~ oluna.cc klır. 

....,. liari<:lt:n lüks q.yauın ve bı.ı 

ır.eyer..da bllh """ kMın z'ynpt ewa
lıırının mMılt~ı>Lfmize i!bal olunması 
m?nOlunı:nU$hır 

\\IUTEFEitRİIC: 

+ Balat .sabık •ı ,.roincilo:'Tdt:>n 
Tevfik uze- inde 9 ~et troh . .ıc vakli
lanmış vı.: cvi.ııdcki t.alkırı1ynlb da 
SO gram rnr mü dı. "C! olurım 1 r 
Farı~ m.Je bir ge--.__ç te Oıerindrl-d 
e.ro:n e Kllçükı>:zıırd:ı tutu..ımış<ur. 

ŞARK SiNE ASIN DA 
t - \'f i ı. L Y F O R s T 

ve 
J\IARİA HOLST 

tarafı ın 

OPERET 
e;;ki Yryana'nın lhtışam ve 

g ı'U'' iğini musavver 
m ıi lı füııı. 

2 - !lfELVYN DOUGJ .. AS 
vo 

JOJ\ BLONDELI. 
lıu-afı.ıııian 

Güzel C<ızlar 
PARiSE 

-bir kal&aha taarruzu v-e 
bomh~ ıvlıar.anı 

S - SON T ELGRAF - 1 9 llAZtliN ım 

. 
ŞEHIROEN • MEMLEKETTEN - BÜTÜN . DÜN:vlADAN • ·. ÜÇÜNCÜ 

GÖRÜŞME 

ti:!i bir meseledir. Bıınu yapalıil
mek kadar, Alınan) ayı IJ.ıı!>rt· 
mak, Alman ku.-vetlerini da1(ıt 
mak, Rusya üzerindeki Alman 2<>
runu hafifletmek de müttefı~le
rin hayati menfanUcri ~ra ıııda
dır. Bu gayeyi elde etme de an. 
cak ikinci bir cephe a(.ııakla 
nıliıııküııdür. Fak:ıt, ikin i cephe 
nasıl, nerede ve ne zaınan, han rj 
şartlarla açılabilir, dcleld imkim
lar bunu yapmı~a kabili~eıli mi· 
dir?. İşte, Ruzvelt'le Çiirçil"iu ve 
5llliihiyenilerin ba~ba a wr;ı, kd· 
kil. edecekleri hayatı bir ,.,,. ele 
de budur. 

S'O:D.•;:~.,L.J. • ·e· .~ .. n;•tı~:e .. · -~·, .. '?· •'1.-:.~ .. ,~ .. ISl.8 .. .·. ',;:: ... ~::~-~~,-.. -·-: . 
(Başmokal <>tın Dl>vam) 

iki tanıfui gayesini şöylece belir
tebiliriz: 

Çörçil'in ani 
seyahati hayret 
uyandırdı 

Vaşingt.on 19 (A.A.)- Yedi ay 
zarfllllda Ç<irçilin Birleş'.'Jı: .Amoe
rikayı ziyareti habe<i, V ~ingtıo
nu e.lektrilUen:m:iş bir hale getir
miştir. 

Pasifik hal']? meclisinde a?.a bu· 
lunan damin)'Onlar nazıronın Röy
tere yaptığL ve böy1e bir olaydan 
haberi buluımıadığına ai.t dcrooç
ten de an}a. ı1ac~ı'!ına giire, bu 
haberin ne kn<lar muva!fQkiyetl~ 
sakfamntS bi~ sır o:.luğunu gör
mek pok Joo la)'l'.lrr. 

l\fümcssiller meclisi bahr'ye 
encürncni reisi Vinson Ç.örçil~n 
geldiği haberini dıı~·unca deritı 
bir hayret g<;:;termckten keı dini 
alakoyam:ın. ıştır. 

!Beyaz saray Ba~\ ekli Ç'.örç'lin 
A'Llar.tiği gc-;ıır.ck için har.,-ıi va
sıtayı ku!landıJ:iı }ıakkmda Jıiı.bil' 
mal(ımat ı-etmemı.ş!i.r. 

Alınacak ka· 
rarlar cesura· 
ne olacaktır 
Nevyork, 19 (A.A.) - Çörçil'i.ıı 

Birleşik Aıııcrika)ı tekrar ı.iyare
tiııdcn hah.eden !licvyork Tiıncs 
gıuete'i şöyle diyor: 

•Çörçil gibi bu nl{'Pllckettc can
dan sevilı-ıı Ye eskidenbcri biz1"1'
cleıı sayıhm hir cUl\ elli) e h~ gel· 
diniz demci;e lüıuııı )·oktur. Bü· 
tiin mcınlekel Çörçi1"1n Rıızvelt'le 
yapacabt gü~iişn1el~rin çok \·e
ı-imli olac:ı~uıı VP alına<'nk karar· 
Jarm nıl\nlıkı, n~ık ve ce>urune 
olarak tcsbit edilC<'cğine kat'iyet
le emin bulıınmakt.ııdır .• ___ ., __ _ 
Doğu cephesi 

( 1 inci :; }·ifeden De-vnm) 

'l.'tıbl.ge )~pılaıı bir ekde Si\"as 
kıt>oi g:.rn.i2onl.iuı..n bü.;Jiik zayj::,t 
verdil'dığı kaydolunnrak dü.man • 
hava kuvvC't-lerin;n S•vast:Jpol 
kale.,inc y~tıklaı ı hı~ıınıun 7 de 
bire dc.,tii[(ü bi~:lirilmelc1ıed:.r . 

SivasıC(pO!cla yi}>.l~rce kız Al
manları 3eri ~ünr.ek iç:n Kıv.1-

<Y.ıdı>ya )mrdrn atm~k üzere tahm 
götmckt-edirl.cr. 

Bir Mo•kO\'a lıııberine güre, Sı- 1 

va<tcıpol"da yüzlerce kız t:ı.liın göı~ 1 
n: ek t!'<l ir. 

Harkof'da mc\ zii çarpışmalar 
obn2:k:Ladır. Bu C{:plı w 4 çünlüık 
bir çarpışımı<.a <l naıı 4,000 iilü 
vc-rrıUş ve 70 tank kayıbet ' fü. 

General Riçi 
Tobrukta 

ilk hatlarda! 
Kahire, 19 (A.A.) - Röyter'id:lo 

Llbyada'ki h!JSUSi mulıabriinclen: 
Seki ·i ordu umumi .kacar· 

gihı: Se,dzinci o:ıtlu BaŞkomuıl.anı 
General Rrlıdlıl Tobı-ıık önüııdc!ci 
iik hatlarımızın hemen geri..'llnde 
uçaktan inmiş, emniyetli bir ta
vır ve gük>r yüzle otomobile 'bine
ı'ek derlıal harp ,;ı,!ınsına gitmiş
tir, Bugün bütün Libya cephe
sinde sükunet var.dır. Harekat yal
nız müııfcı it tank mÜ..<;.~duıPeleri
ne ve ıızün n·cı?Zill; top at;şla

rına inhisar etmektedir. 
Geocrııl Ritchi1:ıdn taşıdığı em· 

niyet ve itimat du) gusu bı;tün 
ordu ın~ıısı...pları arasında ayni ha
vanın esın<:.sine ~cp o1ınaktadır. 

Alman!ar çarşamba gü>"ü sokl.
zinci ordunun A:k.,-ırra'daki rr.ev
z.llcrine karşı ş\c!de li r taarnı
za geçınlşlo":!i.r. Fecirden geceye 
kad:ır mudafiler tokı arl:ınan düş
man ta:ırruz.lıırını piiskürtımiişler 

ve Roınnrel kuvvetler>ne öııe-.mli 
kayıplar Yerdirmişleriliır. 

-·--o--
250 otomobil ıast!ğl 

dalla dağıtııacak 
Bu sabndı ~!"et \\ >:al...-Un:dt.>n ge

len bir c:m;.i,'Cl.c-1 h.tı?nbul \.1J~yeti cm
ri.ıt yUz t·.li tane obmobil lk"tı~ ve
rildiği bil .!.ir:hrıiıJtir. nunlar iııtıyacı 

o~an eıtıomo'!:Ja &ah.fp!crin.e ınürnc.:,a.t 

Si.t;..ıla..."1Ila gOtC' te\-,.ı eı ·ı~cck(ıi:-. 

Tramvaya bin
diren bir su 
kamyonu 

2113 numaralı vatınaıı IJakkınm 
idaresindeki Topl..apı • Sirkeci 
tram,·ayı dün saat 11 de ÇhpaJan 
dönerken hird~nbire karşısına 

3GOG numaralı su kamyonu çık· 
nııştır. Soldan gelen kamyon bü· 
tiin şiddetile tramvayın ön sa• 
hanlığına bindırmi~ ve tekerle-· 
ğıni sahanlıga taktıktan sonra 
tram\"ayı bir miiddet .-ürüklcmi~
tir. l\lii,ademeniıı ~iddctiııd •n 
kamyonun ön kı"nı parçalanmış, 
içindeki su damacanalarının l arı
sından fazla>ı kırılmı~tır. Tram
vayın tla parnıakhkları .-e önü 
lıa5ara uğranııştır. 

Bu ka•.a miinasebetile yolun bu 
kı•nıı lıfr 'aot kadar kapalı kal
mış, Topkapı tranı,·aylan Ta,ka
sııptan nıaneua ybparak Sirke
ciye gtri dôunıü~lerdir. 

--·O.---v---
Yüksek Soyyet Surası 50 miJ_yon ~kınek 

1 

0 ın s hileden j) '"""> kaı nes• bes.ır hyor 
llti11 So\''Ytıt~er ytlksck şurCl..::iına i e .l\!t.-...,. lığı l)!ul \'t ct~.r.a 

1 
izaLı t \.·ernı q'.ir. sc ı kı ~·La ı,.;.3 tevı.ı o nrr uz .. re 

Bu iznhu~a güre; oı·tada mev· co mily~ ı«rınek kam 1ın b • ı:-
cut olan bir k n. · kidita r:-ı.'t.. ~ı ıçın l>ı ı.'iln ına ha c lar ar ı.1ua 
nırn A1rıt'ril..cd;tn Ru.c;ya.ya harp lı-.- ınür.a ·as.,. 0~·n~r~ 
m.:ıll.<>mı-s lc,;bnıl son rı.)'1rı.ıxla 

artırır. v.ır...· ctostiuğnn niL~hıın b r 
vuurlınu teşkıl t'..,mişlir. 

Bu y" ru m daha dn faz.<ı • -tı
nlaca kı'..ır. D"' dcc Amerika ~ 1· 
da ı m ~' r ddJu.rLk ,>ardını yo
paıken q.mdi buı " 3 milyar do
ı~.rn ('lkarmı->tır. 

Molotof ı.ı~alıcdtye göre müt
tcfiklcrin Anupa ve A'Jycda '"" 
hı;.susüe lı-.nda araı~ rnıakını 
roe<'detıneleri itilaı·ile h•ıpten 
sonraki elb:rl~i çalı,ımasından e· 
hemaniycl1e bahsetmiş ve miitte· 
fik1,,rin h'~ bir sure-Ue hürriyet· 
peı-ver memleket!er:o dı.-t.i!i ij
krine karışmak arw.:.unda bulun 

mad ~ıru kkrarlaw»~ır. 

Yunan I(rıılı 
(1 inci balı"l«ien DH0'1!) 

g .. ;rı.ıie 1000 k ,ının ök.ı.ğiinü 'I.i
,.e etlllctt:n sonra cieıni~tir ki: 

•- Yur.an hava ku,·vet, de 
Afril<ada Ye d !';er ,-erlerde çar-
p~Tı.;.c..k.taLlır. 

1 n.ilyoıı tondan fazla ol~ıı ti
caret gemilerimiz yı)ecek l~şı

m~l:!f"~.. clona.mnamrz vaz:1'csini 
göım~ktedir . 

Yunan çeteeikri He 7 milyon
dJn ibaret lavnllı Yut':ın halkı 80 
bin mihver kııt'asını ugraştırarak 
bımların ba~k:ı bir yere aklini 
önlf'rr:Ektcdirier.-. 

• 
iki Amerikan 

vapuru 
daha batırıldı 

B<>gota, 19 ( A.A.) - Diin gece 
1400 tonilato tutarındaki Flora 
Holanda yük gemisi Rio Chalcha
nın şimal doğusunda Fajaro bur· 
nıı açığında iki Alman denizal
tısı tarafıudan batınlmL'ihr. 

Bir Kolombiya gemisi batan ge· 
mi mürettebatından ohu: kİ}i ile 
altı y<>lcuyu kurtarmış ve ba,ma
ki11i•tin ce•edinl de birlikte alnu!l
tır. Kıırtnrılanlar dii~man denhal
tılarının ba~ka bir gemiyi top ate
~ile b:ıtırcl.ıklarını söyleıııişlerdir. 

ikinci Polonya 
ko ordusu 

Londra 19 (A.A.)- En ırrockmı 
sili.tılar ve leı,ıhi2at ile ikJJ<:i b r 
I\Yıor.ya ko:-Ordusu daha teŞ:<.il 
edi.lmıştır. Orıdu me\-cu.dü Orta 
Şarktakilcrlc biriikf.oc Rusy.ıdan 
ciıOnen Polonyalılı.rcl.>n teşekkül 
oetm.ş bulı.ırmakt;.dır. 

Almıtnya~ ça1ı,an 
Frauıız l•çllerı 

Vişi 19 (A.A.)- İşgnl altında 
bulunan ,.e bultmmıyan oerler
den 30 muhıur:r, dün Afn,aı.ya
nın P~ıistek. bıiyuk elçi A'bt tz 
tarafır:dan kabul edilmi~lcı ciir. 
Btmlar, Alır~nyada çal• an Fran
sız i..,c:.çilc in• z·yarct cdl·ceklerrlir. 

Yaralanan itaCyan ı 
zırhiıh~rı 

Londra, 19 (A.A.) - •B.B.C .• 
Amerikan tayyarecilerinin Akde· 
nizdc aj:ır hasarata uğrattıkları 

iki İtalyan zırhlısı Cavour ve Lit· 
torio sınıfındandır, Hafif hasara 
u~nyan Amerikan tayyareleri 
salimen üslerine döııınüşlerdir. -·--
Amerika, ticaret ge
milerinden uçak ge

misi o luyor 
Lonclı a 19 (A.A.)- B.RC. A

rr.er;'K~n mümes~:ııer mecli."inin 
ba.Jı.1·.~·e eneüınıeni reis; -bir çok 
hca;-t gcrnikı: .1in ve kruva:Wr
lerin tayysıe g<"lnilcl'ine tahvil 
olunıduğunu söylemiştir. 

111-echs yeni !l"rni rnşaatı için 
yen·oen 8 mıh ar 150 milyon d<>
iarlık bir tahs· ·alı sıflra kaıoı 316 
reyle kabul dmi;.ılir. 

Bununla .500 bın tıon.tatoluk 

tan ~re gc·n is. 500 ton.lal.oluk 
kruv·ror "' 900 b n tonıl.1.toluk 
da n' ır p ve el ğer ki ~ük gemi· 
lcr ir şa olunacaktır. 

Ekmek işi tahki· 
katıdın sonu 

(1 •n,.l Sshi!l'G-Cn Dc\·am) 

ı:" a Y •6; P"- '.!'!, Galat .. Ja A
ne , N }la dıs. Ta · im l t;klal 
c d · si,..<ııe Dinı tr~ dün akşam 
a,..7'~:-!'ye ,·cri;nr~je!U:r. 

Bu fır· 1 rın mırıfakr.l:mndaki 
i~e mL..cıürlÜltlrrine ve.rd:ğ, kar· 
ne m"kt·rı le buna mukabil al
dıio1arı makbuz ve ofi!lten rnı•ka
bil;nde un alc:!•k'arı bf,yanııaıne

dLJ<i r~.k.~kır ar~'<nrl<ı farklar 
görülm~~ür. Y~ni bu fırınlar ia
şe büı-olarır.J te~l'1n ctt:kleri kar 
ne mikt~rı kadPr ofisten un ala
cakları yel'dc ofise götüroü.kleri 
buyanı'aır.el ri Ia1.'·v cıo1rlurl .. -nuş 
lar ve !azl:ı un alm:şlaı:rlır. 

Bu yüzden Beyoğlu kazaMnda
ki mezkur bürolama çalı"."ln Ü\": 
iaşe memuru da müddeiu.mumi
li~e \-~jstir. 

n - Mihver, bütün cilc ve ta
.kati ile muvaffak olmıya, 

b - Miittefikler, bütiin imki'in
lan ile müdafaalarını tanzime ve 
bulundu.kbn <ıııbalarda tutunmı
ya mecbur bulunuyorlar, 

Bu hale göre Rum elt'le Çör
çil'in ve diğer saliıhiyetlileriıı haş
haşa vererek her bakımdan 1942 
müdafaasını tanzim ve ttplıder· 
de mi~terek kuvvet •arfım güze 
almayı tedkik etmeleri hem galip, 
hem tabii ihtimaldir. Bunun dı
şında Sovyet Rus)·aya ikwi bir 
cephe açılması hususıııııla r°'mi 
ve aleııı \'adde bulunıılmu~Lıır. 
Rus müdafoasını ayakla tutmak, 

bu müd,afaa ile bilhassa Alınan 

savletini kırınak, takatten düşür

mek •·c bunu takiben de y<>rgı.ın 
Alman ordusuna yüklenmek A· 

moı·ika •·c lngiltcrerun b:rinci 
derecede ha)ati ehemmiyet a!fct-

inhisarlar Vekili 
(1 •· el 5"'1,fed<n D, arr.) 

dan aşağı buluntta nı scioy'em ş 
~"O:lka iınalinı'I tekrar btı§I d ını 
\ ' uta ~a taşlantl& .... clğı.r l l ve 
e:t ~t-en sc.nra Sırık i ve De) azıt 
cıva., bayılenn·'l beyil mik'la· 
rının arttırılma;, lıaklrnııda ı;&ıc

tem:z va.sıtüsıle ya11t.kları ricaya 
şu ceYabı ,er.ıniştir 

<- Biliyıct.urıuz k. tulün ve 
ıçki rıevıkr'Jtıizin satış fıatları 
ık. k1Sımdan terekiküp ctmlkle
d:r. Biri rrilll müdafaa \"Cr.gisı ve 
diğ~ Laı "Jc !'atı.dır B yiycl€r 
'bu iar!!e I.atı üzerinden veri!=k 
tcd'r. Kanun m.Jli miıdafan kıs
mır.da.n bo i) e 'crmc:nektedir. 

Bay;ıe~ bu vergiyi .devlet na
mınıı müstclıli.kten tahsil edC'rk>r 
Ye hı•na ınukwbil blr üıcrct istc
mc2;...,. Onların bu Jı.z.ıneli n.illi 
müdafa~mız için kıc- ınıctli blr 
y:ıd n, ır. Tarife f;a\ı üzerinden 
~·~:ilen lıeyiyc miktarma geliıı e: 
Zamdan en'clki veziyellcı sonraki 
vazi,)-.,tı ""aslı surette tetkik et· 
tidim. Bu telk,kut ıamdan sonra 
h2l ilerin el'r:e daha farla para 
geçtiği netccsini verdi. 1942 yılı 
. ·· kabul ettiğimiz niSbctler tü-
11iinde vil2dt> bıeş buçuktan a!~ıya, 
,ik.-1ki1~atta ~ üade 7 den on Ü 

l<:ıadaıd<r. Bu nisbetlerin d~ha 
fazla Hltırılına.:;ını ck>ğru l:almu
\'()ruz. .Maalarımızııı satışında el
de edilecek k3T, ticaert alem;ıtdıe
lki diğer karlardan daha az olsa 
bile bunun; ııar!iyat arttıkca da
ima Ç')ğa~Mı, garantili olması, 
7,arar ihtimalinin bulunmaması. 
,,_ı,ı a\·anhajları '-ardır. Bu sebep. 
le yeroiğ'miz beyıyelıerl kafi bul
mak-ta~-ız. lnhlsar!ı:.r 1<1aresine 
kcrrdi~r;nc bayii k hak'kı vurıl
m ı iç n müracaat •n'!er çok
tı.r. Bu da Hroiğiıniz bey!\·enin 
herkesi ~tınin edıci bir ır.ahiyet
te bulundu. ı.ınu göster1r.• 

Vekıl gaz ııo ,.., lokantalara 
-valnı.z f>çı il bıra satılacJğmı, 
iJru&all::ru ş~e ile bira verı1~ce
g.ni. istoı.bul ve Ank~radoki ra
kı'ıu·o:a onan-, yer ne tahta hpa 
ku) anılacağmı fazla Serkloor· 
) an s:ı.,aı·ası çıkarı'lacağını ilave 
etrnı.şt r. 

• 
Mes'ut bir evlenme 
Topr;u Hpi.,.,; Haeı H(;...,-in ~ 

'crunu .-e me111wn Ali V<"hk kın 
~··""ıı:. Eriş He D'>ak I!ori>zye Nazırı 
Em·cr •I>'..ş• yr~ ge~ !ilm rcji
shıü Faruk KPtıÇ'Jn evlenme U>reni 
dün aL,oma Taksim BPl~e Gazino. 
sunda güz:de dllvetlilt>Iin i.ı,;tira.kiyle 

yapıl!r"i\:l". Genç ev•ı~ı·i tebrik eder, 
"""detlcr ~menni ederiz. 

ZA rt - Fen Fakülteıinıl<>n al~ 

ğım .hüviyet varak&ımı ve ~<·bekcmi 
~.i ~tt.im. Yenisini claaıt:mdan ca
kl '.r.-tn h k"Tü ;ı.-oktur. 

5508 Ercüment ALACAKAPTA.'I 

nu i -i ana lnt'!ıe.ll:dl""n ,.ara, 
sırası ile ı.. ... nu~lacak hQrj• i•tih. 
salatının arttıTılrna,ı, :Pü"'ifik mü· 
dafaası, 1nü.naka1e cnıni) etinin 
temini, muv8"ala yollarının em· 
niyeti. cephelere nı<>rikan or• 
dufarının getirtilme i, Atlıı.ntik 
miido.faasının takviyt·<.i gihi me
seleler ba~ta <>lmak üıorc daha 
bircok balıi.<ler vardır ki l:er 1ıalde 
bit ibMndcn dalıa B"t nıiilıiın ol· 
m,~·a.n bütün bu d:. ·ı. ı.1111 da 
hayati hir alaka ile gfü·l~n ı:~ ı. 
ri!ecrgi ~üphe i7diı·. 

ETE 1 İZZET BE CE 

Çörçil Amer. "da 
(1 lncl 5 uıec:ı::n D mJ 

d u bazı ı:r.üh.m ZE\ • • 

fa:tat et'llektedir r Buı.t~rın 
nası! t;ehli.klcri ~c ne .ır 
kdfocakları ho · k 1 İ• 
anat verihneıJ";Ş ,,. 

Birk'"'k Amenk P 
JoM,bi Örli ç;,r .. ı!,n fü 
le bu ü ·t'.>ıcü 1 a~ı 

nn .. 
birinci Joonfcri.. sa herı:. ·n 
bıtş!d>lllı.ş oklulı;unu se-. lemiş
tir. 

Malum otd$ üzere ı 
mül&ka:t ge<;cn ağı.slcısta Ok
yanusta vu'<ua e!mı 'e <> 
vakit cAtla.ııtık b~yaP ruoe
si •• roza oltınmuştur. tı-.nci 
'1!"'.o.iUkat geçe?' • ·~k'e vı ·u 
bulmuş ve 24 mutte! k 'llil
let tarafın.dan neşroluna be
yann?me kalmn<ı alıf1 •..tı, 

--0---

Neler müzakere 
ecailiyor ? 

(1 inci SalıifeJ.ltı Di'."YBUl) 

3 _ Avustralyada ınüıtdık 
stratejisi. 

4 - Amerikan harp malze
mesi yardımının İııgiltcrt'ye 
"e Rusyaya nakli. 

S - Yakın Şark vazi~eti, 
Zi)arct hakkında bir lcbliğ 

beklenebileceğini en clılcn 
ı;öylemek çok erkendir. Bu 
hafta ziyaret hakkında b~ka 
beyanatta bulunulması da 
muhtemel cörülınemekted.ir, 

Libya da 
(1 inaı S;,h>fcden l><"\'11m) 

ve Sidi Razak garnizonları ınu
vaUakiyetle geri çekilrn~I.rdir. 
Bunlar, malzemelerini de wıa!ıer 
götürmüşlerdir ve şimdi, eni 
menıilerino nlaşınış bulwımok
tadırlar. 

Generd Rlt hie Orta Şark ha
,.a kumandanına haYııcılano gös
terdikleri muvaffakiyetleı ılen 
dolayı bir tebrik trlgrafı gfüı 'er
miştir. 

İNGİLİZLER YFlt\1 TİP B!H 
TAYYARE KULLANIYORLAR 
Londra 19 (AA.) D.B C. L l>-

yıııda İng!Lizlerin yeni tip blr tay
yare kullaooiklan dün resmen 
if~ olunmuştur. 

Meclis tatil kara
rını veriyor 

(1 inci S:ı.tülııden Dev.m) 
MJ.dafaa !ı;Alrr&%! için mil.lcaddit ter
tiplerde hlımiline muhcrrer tahv;\ .ıı
raç edec<l<tir. Her 'tertipte ~ıkarılaC<1i: 
olan taıhvill-er yalnı:ı fni.zli vı.ya ta4Zıi 
ile birllılde ilcııımiyeli olac•klır. 

Mecl;.in buc\lnkü toplant;sında 
Jl:lvVekilinı iz I>oitlor D. Rt fik Sılyd&
rnlll lıat"lcl ve dahili rneseır.;er !ıal<

kıııd& beyena1Ai& lr~lunm11Eı muhle
meklir. 

l\lO:otof Avrııpada bu Y; l ıar

frnda i "r.t.; hlr cephe r.ç'1ma;1-
1 .n Hıtlcrin om ! ..., ı R,.s cc·p· 

hcsinde • t nı::ıbı r,"y rikab'I ı; '· 
lfrkkr k-=ırdn b ralrncağını 

Avrupa freni ===-==:=======================~-~========,,.,,..,.....,,.;::=c==========,....--==================,-:= 

şciyleıniş u: 
c- KtNvetlmiz gü .. den guııe ' 

artmaktadrr. Har'b! ka-zanacağ-ı
mız bkkındal<>i i\Jıı..-ı.dımız da & 
ğalınakta...ır. diyerek nırtkunu 
bitirmiştir. 

y;;J<sek şura bu i'7.~haı.tan ron
ra rr,uah uC)i tasvip ve ta.~:h 1-

e!;mr<1hr 

1 -==========-=== 
ırtatıhll llıy etil arsaı 
1 SuJdiyc C'.ami soka l(!a 1llti9 ınrt- 1 
j re "', cPphelı arsa acı c ~~. Ktır. 

µ:ıoo T d na mırac:ıa ı. 

( ı lnC"I Sln en D'",-am) 
,:ıktinde Sh·ilinırrado geınliş ve 
'akPnde hareket clm~lir. 

Diin akşam ~nal 21 de Sirk~ci
den A\'rııı:a.• a lrnreket eden ilk 
tren ''" lıu sabah saat 9 n be ge· 
çe h;ıduU•ıı Bulgari,tan toprak
larına g< {nıişliı. Bu trcult 12 ki
şi gitıni~tir. 

Yük trenlerinin •cfrrc basla· 
• 

n12sı için henüz ttltıkahlnrdeu <."tnir i 
ge:,ııerniıtir. Bu sebeple ş!ın~ilik 1 
yalnız Edirııc~·e kadar ~ iik kabul 

olunmaktadır. Fakat her türlü 1 

I•azırlıklaı- tanıaınl. nnıış oldui;uıı

dan yük s ferlrrin;n de bugün

lerde başlı~·acnğı Hldirilınel,te

dir. 

• l\Iemleketinıizde bu ôna kadar gör iilmemŞ bir yeni~ 22 Haziran paurtesiden itibaren: 

TEPE BAŞI 

ALA 
BELEDİYE BAHÇESİN'de 

ANDA 
22 Tabl.ııluk bi!yük Bnü. Oymyan lar: 

y E S A F i 
MUAMMER Karaca 

Yazan: EKRE!ll REŞİT - Müzik: CEMAL REŞİT 
Pazartesi ak aını GALA GECESi şerefine orkestrayı CITTfAL R F..:;iİT bizzat Dirije edeceklir. 

St PİYE r.ın ,,kudt:ğu l'Serler: Ü<t~d SADETTİN KAYNAK - 22 bale - 14 orijinal milli oyun -
ıo Koro Hey'eti - 20 .\1'.uzik - 10 Artist • Zengin ackoc ve mizan sen - 75 kqi sahnede. Avrupada 
oy• • ., revülc'!"lc mllkaye!'e cdilelı"!lr. 

DİKKAT: Akşam saat 19.30 dan 21.30 a kadar Bahçemizin Zengin Saz ne~ "eti 
REVÜ lam saat 21.30 da başlar. Tele!on: 42690 ---rs:m:ıı;mm;ıı:ıc:ı~ 
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HASAN v • 
1 TAM • 

1 N • 
1 KREMLER 

Vücut için vitaminin ne kadar lazım olduğunu herkes bilir. Cilt için de vitamin ayni hayattır. Son zamanlarda Avrupa ve Amerikanın ıtriyat ve güze ilik enstitüleri vitaminli kremi istimal ebneğe batlamıJlar ve 
güzel neticeler elde ehuişlerdir. Ciltlerini beslemek ve gayri tabiiliklerini ve enfeksiyonlarını gidermek yolundaki gayelerinin tahakkuku üzerine bilhassa kadınlar arasında mülhit bir heyecan tevlit eden bu krem• 
ler bütün müstahzaratı alemtü mul bir mahiyet alan Eczacı H asa'nın enerjik mesaisile istihzar edilebil mit ve Hasan Vitamin Kremleri namile piyasaya ç ıkarılmııtır. Yüzdeki sivilceler le ergenlikler ve buruşuklukları 
izale eden, ihtiyarları gençlettiren, gençleri güze!le,tiren bu kremleri derhal ve bilatereddüt istimal ediniz. Hasan Deposu ve ıubelerinde Küçük Tüp 17,5, Büyük 30, Dört midi büyük kavanoz 125 kuruıtur. 

------------ -- - -

Cumhuriyet Merkez Bankası 
TESİRİ K AT'İ 13 Haziran 1942 Vaziyeti 

TAZE MEYYALARDA..'I ISTiııSAL EDİL~llŞ -

A K T l F LİRA LİRA p A s İ F LİRA ı URA 

iDRiS MÜSHiL 
>_ .. ın S2!i Ki~ocram '12.606 213 10~ 1:!6.4.4G.R4 
PJnknot ........................ ,,, •.• •.. 8 li9.153.50 
t faki:k •••••...•.•• ,,, ••• ,,, ............ ,,, ••• 2~J.::G7.03 110.534..197 3i 

Dabild<'ki muhabirler: 

t .rlr. L!rarı ...................... .. 

llarir!clü ~uhabirler: 

Aıt.u:: S•!ı K .. :o(J'Sm 25.800.8"9 
.hltJla t:th\'oll kob'.ı serbest dövfzler ..•..••.• 
.a...: er döv z'cr \"4' Borçlu kl.i.rln~ ba~eleri .... 

Hazine Tail\ il!ct"iı 

Dcrulı~e ecli~<:-n eYrl'..:ı n:.kdiye ka~ılığı ••• ••• 

Kıı.r.unun 6 - 1 inci maddeıerın.e tevtlkan 
h&zine tarafından vlki tediyat .............. . 

Senedat CüzJanı: 

Tıcarl S;."T.ct: tr .•••••.••••••••••••••••. 

Esham ve '/ahvilat Cüzdanı: 

(Deruhte edilen evrakı na.k:diyenin 
A _ (kar'l'l·gı esham ve tahvilM (illbart 

t.eyrr.etie) ........................... .. . 
B - 5"rbrst esham \'e t.ııhvllU ••••••.•••••.•• 

A.\anslar: 

/-.;un ve dô".'-Z üzerine Aft.ili .............. . 

Ta1:vi1At CzcrJ?e avar.s ................... .. 
liazineye ı.ısa vadeU avana ................ .. 
}hızın~e 3850 No. lu Kıı.nuna göre atıl.an 

sı!un Kar~ı!J;c.lı avans .....••••..••.•••••••..• 

Hissedarlar: ••. . ..................... . 
Muhtılif: ............................. . 

-·.-
.. 65.7411.24!.•7 10~.p3$.24:?.47 

158.748.563.-

23.790.220- 134958.343.-

331.586 650 aa ~:1.586.1150.sa 

45 . 92 261.93 
!0.427.6~3.M 

3.12' ~. 1 
7 803.723.45 

250 000 000.-

Yek\ın 

2..'i7.811 844 .67 

4.5CO 000 -
13.1ae 50! 43 

1.010.624.113.63 

Sl'rnıaye: ............................. . 

İhtiyat Akçesi: 

Ad ve f<!\'kcıliıde ............... ••• •u ... ••• ... 
llusust ...................... ._ , ••• ,. ......... . 

Tcdh,'ii1clrki Banknotlar: 

De ·htc edi~en f'\"I'akı nalcdiye .............. , 
Kr:n• ı~un 6 - 8 ncı n~adde!crine tevfikan laa• 
2.IJC t .. r ... f;.nd .. n y;,kt !ed1r-at ................. . 

rı('"!"l,.Ltt> tdilen e\·rakı nakdiye bak:yesi .••..• 
J{<•r~lügı tz.nı.Jn:.t:ı. altın olar::tk U.1vc.ten teda-
vu!e V<l:t.ed; len ............................. . 
Rce.skont mukabili i1Aveten tedavüle va&e-
dılcn ..................... •·• ... •·• •·• ••• .. .. 

Hazlney~ yapı1a.n al!ın ~arşıl1k1ı avan.t mu· 
t-b!!i 3902 No. 1ı kanun n1ucıbince lli.veten 
tt-<irıvüle vazedil~ .......................... . 

Tü:-Jt:: Ltrası ........................ ••• .... .. 
Alim: san kiloıram 877.422 

:eso No. lu kanuna gö1e hazineye ;ıçılan 
avans mukabili teYdi olunan altınlar: 

Sa!! kilogram 

Di.iviz T•olılıüdatl! 

6~-541930 

Altına tahvili kabil dövizler ..• . • .......... . 
D1,er dövW.er ve alacaklı kllr.inı bakiyeleri 

Muhtelif: .............................. 

l ... ~ı.?.000.-- . 
·: 
i 

9.4ı2.13S.73 1 
6.000.0PO.- 15.412.135.73 1 

! 
1 

158.748.563.-

1 23.79-0.220.-

13t 953.3~3.-

.j 

40.000.000.-

Z88.500 0011_ 
1 
: 
1 

H4.SOO.OOO.- 60i ft:)8 a.ı .... - 1 

1 

1 

115.756.159.31 
l.234.164.05 116.1190.323 36 1 

' 

1 

'.8.124.167.00 ';8.J24.16'i.90 

' 

-.-
•5 3•0 498 l" ı .,. --- ·-o,, i _._._--_.~ .. _,_,.,,_,,,. 

lJi).281 i/2.63 

....._ ___ ! , , 

Ycktln İ ı.oı0.624.l~3.C3 ı 1 

(GAZOZJ~U) 

LIMONATASI 
Lezzeti Hoş • İçimi Kolay 

Yek:ilctinin ruhsatını haizdir. 

r---~------------------------------------------... f i~tant ul Levazım Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilanları 

~-------------------------------------------------' Ac;agıda yaz.ıJı mevndın kopalı z;ıı'fla eık~Jtn1elerJ t.ııizaJarurda yaz.ılı gün, aaat ve mahallerdeki A.Skert Sa.tın Alın• 
Kunüsy,>ııli.ı.rıntla yapılacaktu-. Taliplerin kanun1 \.esikalariylc tekli! me~: ... plar1nı ihale ıaatıerinden b1.r saat ev~l ait 
olduğu .ifOın}.:;yor.a '·ermelcrj. 

Cin.si 

Sığır eti 
Ko.:,ı..n e-t.ı 

Taz"t? fn::u ly e 
Kryu;ı eti 
!:iıgıı• pli 

Gaz yDK1 
Sfı ~yagı 

u:ıun 

B:ıly-11 k· -· (',~ 

.BaJyal Kl!!"h 'Jl 

~\l.Jhlalif Tıa:kl ycıt. 

Jl!ik'ları 

Kilo 

150,000 
150,000 
100,0-00 
120,000 
120,000 
45,000 

s•.ooo 
3,1100,000 

500,000 
:.000,000 

Tutar 
Lira 

150,000 ~ 
120,000 

24,750 
70,6M 
75,000 
35,000 
70,0uO 
11,130 

11,250 } 
1~.750 ) 
1,500 

11,250 l 
9,000 ) 
1.ss61:.:.s 
5,030 
6,000 

2,347,5( 

İlı•ıe gıin, aaaı ve maha 1li. 

24/ti/9+2 14 Bakırköy :ı.ıuha köyü. 
26/6/942 14 Bakn1ı:öy Muha köyli. 

29t6/94Z 
29/6/942 
30/6/942 

it Mimar Sin-ın köyjl. 
17 Siirt. 
17 Siirt. 
17 1/7/942 

2&/&/942 15 
29/6/942 11 
2.'1/61942 18 

S:irt 
Esl:işehir. 

E.-dli~ehir. 
Çanü.ka.?e. 

(78) (6293) 

1 Tcnımuz 1938 tarihi:ıdcn ilil,a•~n: İskonlo haddi % 4 Altın üzerine Avans % 3 

Kapalı zar:! usulıı-le 20 t<ln kcyun vey• sıı;ır ti! alınocak!;r. fat:a! ve hu• 
su"'1 şo.rtlarlyle teslıırJ mahalli lcon1 ~yonda "&örülüp öğrenllebllir. İhalesi 
29/6/942 Pfl:z..artı·si gUnü saat 11 de yapı1acaktır. Muv·akkat temin<ıtlnrı aiağıda
kl şekildedir. istekl'!erin hali faaliyetle olduk]anna dair Ticaret O<lası vesl
kalariyle ve iha!e saatinden bir saat evvrl t!>k.lif mc-.ktuplariyle Harb·:ı.-ede Ye. 
dt'k Subay Qkulltia. Satın Alma Ko:ni.yonın:a müracaatları. 

Yapı ve İmar İşleri İlanı 
Nafia Vekaletinden: 

ı - Ek..,it!,ıAye ıconı.: an iş: Rnn.yo Dif '·Y ın po: ~a ·ı Eti,.,..~ t İ..l..~n;,ın
daki Emet.Or binasında yapılacak ııave ilı., h:.ırnya ye:ııden y~p lat~k anbar in .. 
,a...: tı ~lr.ri baı.ı <;adil it le Yf'ntf'cn e-..c.tlltmı>yc ç!ka:·.ın~ışt .. r. 

K•':$i! bedeU i.3Ge75> lıra 15 lıı;ul"" ştt...r. 

:? _ ~lt.r.e 3.7.942 Cuma r.u.ı.1U sa.ıt 15 de Nafia ve~ale'. Y:ı.pı ve i:ına.r 
İ{l~r ll<ısiJ!Jl"r Kcml'\)"-Onu odJismda k~pa!. zarf u.>"11~yle y;l'ılacaı..:ır. 

3 _ Eks! tme P.t""..namesi ve b'..Wa n:üt(''errf evr~k cl84-t y'~z ~~n ôöM 
k.u1· ş bPdCl m.ıkabi~inde Yapı ve İ:r.at• İ~'.eıi Reis}lğindı?n alaıalıilir. 

4 _ ElC! tueye g'r'bfür.l'k ~ is1lk.ilerin US'Jh.: dafresindo c2ö50.64> le.• bm 
:rec yfiı tlli lira altnuş döM kurı~J~ muvakkat temin:ıt vermı !erı ve .Na!~ 
Vckaletinıdt~n bu iş lçın aıın.~ış ehi.i3et ves'.kac.ı ibraz ctm ... ıert IA:ıımdıt'. Bu vc-
5ik~.1ı a!maA- itin isteklilerin eksilt~:ıc ta ri-hindrn cTatil gün!E!'i har}çı erı az üc 
&ilr: , \'V~l bi.~ J~6da ile f\afLQ. \rer:~lt•ti:ıe mOracaat etır.eleri ve ist.idalaruuı en az 
bir kaıe-md.e bu işe bcnzı~r 20.000 lirel~k bir iş yapt1k.:arına d~i:· 1§.i yaptıran 
Jd;.. t le:dt•n ~lln:nıs vesiita raptt~trr...cıe-.. ·i mukta.ıidir. 

5 - ist.ekl11erin tP.'.t.lif mek.lt;p}arının fhale &iınü olan 3.7.94:? CJma &ünil sa

·~ 14 de ka,d.; r ~altme Korr4onu Ri~ils~iğine rr .. akbuz mUA<'b'.lind~ vemı1.:lerl 

l"' t. . 
!lr>qd3 o~acak '~cikmeleır kabal ed lrnt>Z. •4261> c65:!1S. 

Askeri Fal::rikalar Umum Müdürlüğü Ti
caret Şubesi Müdürlüğünden: 

62u0 Adet Aı,.>açwu• bükm, ioıı:t 

62JO > AJ•ç Ba:llk 
2~5ı) ~ıctı·e Zincii'i 
1 'iCa > K;.pa!t ıJncfri 
6000 K.Jo Has üs!ilbeç 
3000 > Bir kaynamış bezir 
3000 > Neft yagı 
3000 > Yeşil toz boya 

1500 > Siyah > > 
750 Paket Ağaç vidası 315 X 55 m/m. cDemi.r:> 

Yuka:da mtltar ve cimi yazllı. 10 kalı·m malzt,... e acele s.zhn alınacak
tır. Bil :na!:.e~e kalem kalem de v~rilecektir. İsteklilerin t~klit mektup~arını 
2'6 Ha.ziran 9-!2 günü akşamına kadar T?ca.ret Şubesine vef'!l1c1rri, Ma)zpnıe
n\.ı. ş.'\l'Wlmelt>ri her ıün saat 13,30-15,30 arasında T'caret ŞubC•indcn alı-
nabhıt. c4332> c6600> 

Nafia Vekaletinden: 
E ııtır~ı') k.0·1ul ~ 

! _ s-.. İşleri On Bırinci Ş be Müd ·hiğü mu:ı.Jka~ı dnhiL;ıde Sllifk•! 0\,1· 

sını!'l. B'..ı~ .. :rnnas~ tçin Gök'iu ne!r·i -ıJ::e!'in<lc )";a.phrılacak r< g',..' Löı~ Siion ve 
n; ·:ı.t ı! s;n:ı:l nınlat i..-...şaatı v h , •• ı ~ic.i mt.J.ıarr: .t"c."1 ke1ri! i:>cde!l , Jhadi 
f1J t esJ"Sı üzt>TindPn el 3U'5.ü33• lira •8i) J\..a·u7t. . 

2 - Edı.;:}• .e 171 7/9-l.Z taı'iltir. rasthY'":'! CU..'lla g.ı. !} g;.ıat 15> de Aıı1ta
rad Su İşl(>ri Rei.otliği binac-ı tçır~,, toplar.an .su eb;ı 1 trre kx>Mi~")·onu oda . .,ıllda 
k.ıı.ı.oalı za!'f usuJi:;ılc yapılııcakt~ı.·. 

3 - iste!·Jile.t, ek·litrr.e sa~·"ınt.st, mt!kavele p."üjtsi Ba)ındırlık İşleri I· 
gcıo 1 tartnam·>e"i umurr.l su i:Jert ftnnl~:ı...~""ame-~ıJ'~'.! hı.ı.sın;.1 ·.:c ff"lln1 şart.no- ı 
me1 ~ '· \e pl'oj ·l,.ıi c50 !L.r~ m·t1'.al:-ili.nde S:ı i§'.leri RfJl.sl•t::ind~n alnbilirlı•l'· 

4 _ Eko;.il~"r.eye gir·bl1mı~k için ifitf'l'kiilerln. <5'.!919') lira ı&:(•2l ku:-u,..luk 
JT.tı,·akkat tc"'lirıat ve:-me$i ve ı ksii.t~ncıun y~pı}ae!lğı glındf'n ı"'n aıı üç glli?J. 
e\'ve! ellerlnrl~ bu]u...'1,:ın ves!kalarl bir 'l\te bir di;e:k'"'ı' ile Nafia Ve?.a!ttinı1 

nıül'a-taııt e<teı-ck bu :ıışe :r:ahsus o~m;..k Uz·.~ 'esik:ı aln alJrı ve bu veslkay;. 
lb az ct.ıreleıi :arttır, 

Bı... müocit:t i~e v&-ika t.al..:bindc b•.ı.ltt!lrrJymıJar 

e<iemezlcır. 

5 ... i:::.tekli:frin teklif mektupl1rı.n.ı ik:.ııci rn.addedc yazılı sa flen btr Fı.
at n·elme k d<ı;- Su i1!,-.rl Re'cli~o ruak.b;.:z mU:tabCinde vermclt..·ı'i ]üz,~n-
dır Postada olan gecikmeler kabul odilnıez. ct;i526> c.f312> 

İstanbul Ha Ya Mıntaka Depo Amirliğinden: 
H"\'J Biri klı.!ri ihtiyacı için ia.i JÜZ bin kapııt, iki yüz bin caket, üç yuz 

t-Jn to'Luk ve .i!U yüz bLiı cakct C€p düğ n;c~ pazar!ıkla satın ahnac:>ktır. İ:>.
ıe ..... !ile-r kat'i iı•n1iııat ıuta:ı <.ıl"n bin j"'İı. ye4ll'!İj liratyı Dakır.<öy "'\lal:nı.idul'- ı 
lüğiin' ya:tı:-a~ak rr.3kb:.ızl3rı il~ bir]lkte 2'6 6.942 C•ı:r.n gU:nü saat 11 de YEni
?«>tahano k,ar,.ısuıcl:.'.l B l~iik K.aa~;y3:ı Ha:-ı iki!'.1>1 k~· . o. 9/10 ı::ta. Haya Satın 
·'~a ;K.~mi')""O~una ı:U"2,..aatla:-J. j·6643• 1 -- ____ ı 

KARAR HULAsASI 

V•südar c. 
den: 942, 9:?2 

18 00 

19 l;,.o 

1930 

20. 5 
~0-45 

21.1)() 
~l .10 

19 liazıran 1942 

yarı. 

:\1J:ik: Fa~ıl H~y·e1i. 

Müzik: Hafif P<>rı;alar (PL) 
Koııut;T~a. (Kitepse\.·ı•nler sa
aw \ 
J.i ..._~A. Sonubf'.:t - 'l'rio (ŞO.n, 

ICJ. net •. c !'i<ır.o içi.11). )ofu .. 
trz" ~ -c·na ı ~IUZ-'lffer t:'z. Sa
bab.rni Kn1tı:;d.;~. 

Men lt k.:-t Saat A.y.ttrı ve AJJ\.M 
Ha~rle:ri. 

MlJ...:w :ı:. K\asrıe. Tür-'~ ı~ıu.zı;ı 
r. ;".ı..u (Şı·!: ı.z,~.su, c~e

mil). 
J>.adyo C~tc . J 
il i'ı<: 1-IkazıtAr 1\13.k&<n~L?Jdan 

Şa.ıtk~]Jr, 
Zir .. _t rr k\..k: ı. 

T ~ .• 
22.00 !\!ı.lzik narty-., Sa!<ın Q;-1:,~s

trnsı. , V'iol.Jni<t ~eeip A')'.}:ın). 

22 30 ~f":ı-ıleket Saa .. Aya:ı ve Ajans 
Hab(•rlt·r· 

22.45/22.50 Yarınki Pı·,;o"' \"C Ka-
panış. 

Temd' 
---ı 

RAŞİT RlZ• Tİ1'ATR05U 
Jialidı r: . .;<ı Bc:r;ı ı•r 

}Yarbiypde, B1.·l... . Bah<;t•sinin Ala.
t rk...ı :tıs:ı ın.Ja. 1:lcr ,e,:e ı>11at (9.30) 
c ·J:ıü:1.ütıo. (tr..İ P.-.l...il' gilnü 
ı-r ı.t '\adar. 

sizi T.\NThllTOKl1\I 
K· '1edi 3 Perde 

ak 

D~lı.n:nda. nıf'V("~ıt ruuk:ı:ralar 1 &a

tllığa arz€-tmpmı•k sc::-pti-yle Milli Ko
J'llnrr.a Ka:ıu"luna rr.uhal•f harekette 
btılu.nd.:ğu iddi:;.tiy)P silçl:..;, Ü~kü.cJ3rtia 
Hil.kf:nivfltİ :-.ti a,·.~ cad1• . .:.,indP 161 No. 
lu difk..~<ind:ı ~u.l;a!iycci ~ıarriit'Os oglu 
KaritbL•t Ti111ur og:unun Ü~üdan.ia 
.A.sliyt: İJt;nci ceı..a ~I~Jı.lrc'rr.e:::ıL"l.Ce icr:.. 

klhnan ( :.şnı.a- ı son !'ld;1· B•"Ş Jir:ı. 
&gıı• para ~ ıyle n.ah~um~yptint• ve 

yrdı gün müddf'tl" düit~rinının l~.ıpu- 1 

tılm:ı;:ıırl4l karar verihı: ~ Ye bu karar 1 

- "-· a_ı_·•_ı,_.,_,,.._· _ı_ir_. ---------- \'::;ı.anJo.r 

1 

0C"'JlJ Fon şt.atzı1 r ve \ 1a.':i.!i Rıza Zobu 
Ht.·yı:t her gecı• BelYü B:J'ıç~sintic Z1\.Yİ - İnebolu .. Ui<erlik Şubıı .. 

si '1.ı'n aldığım askeıi t•,rh~ tezkı-ı~·e
ml myl E-Ylcdim, Ycnl.s.i..'11 a}.ıcağ:ın

dan cskıi.iınin. hükmü yükt 'l'. 

)oteı:~rı:ı:t Köınürc oğlu Dvgi.ln1 1317 

!.cn1 :: vc:n•c· .tc<fu. 
1 • 
1 D,..ı-Jet Kon~ı';'\.'ı::.tnr;;-ı Temsillel'i 

I• cA._'ITt'GOl'iE• 
==============================================-=============== Rı ji: Prut Curl Ebert. 

rr.ıkj bir ada.ma benziyor. Hatta 
itiraıf clcyim ki, 90k sempat:k bir 
genç ... F .ı.kat böyle olıması üç defa 
hJj)&.ane) e girip çıkmasına ma
ni <>lmaıruş. Onun için sana derim 
ki, Lec için, kafanı şairane ha-yal
lcrle yorma ... Senin ni.şanlm şlın

d:ıkj zaımanda nadü bulunur mert 
nıs:.nlardan biridir. E\'et, Leli gı.. 
loı sihir-baz deg;I. Kwınlarm üze
rüıde treir bırakamıy<>r. Fakat 
ben!m; ı:encösini seviyor. Mader 
ac'rı•ına seyahatiıniı:de, onunla ta
Il\L~ oldu~muzdan dolayı Al· 
la':a şükred\yorwn. 

Beril cevap vermedi. Ev~t, şi~ 

dı, e kadar Frallik'ın beğenırr.eddği 
bir taralı olmamıştı. Faka.t ne ga
riptir ki, o dakika, istikbal ve mu
k;.mJeratının, lliiışanlısından -ıi:ya- ı 

de, üç defa sabıkalı adama bağlı 
olduğunu l'ı.issc<liy<ırdu. 

Fr!ıdıınan sözlerine de\·aım etti: 
- Evet, Allaha şükred.i~-orı;m. 

Ben artık ihtiyar ladınl. Fa.kat öl
mezıden evvel, senin mert bir a
damla hayatını birl~iıımeni ve 

dalına mes'ut kalmanı ternAn et
mek istiyorum. Beni dinle Be~il: 
Ben bugüne kadar h cp senin için 
yaşadım. Hayatın diğer :zevkleri
ni !eda ettim. Evlcmnek isteme
dim. itiraf cck>rim ki, evlenme

mekle yaptığım fedakarlık helki 
o kadar bü:ı~ der,iJ<lir. Ben.de ne
dense, içi-me i~l-0mı.ş bir ibekarlık 
ruhu vardır. 

Beril yine hep locndi düşünce
sinde, m.ırılda.ndı: 

- Na.sıl olur da Leli giıbi ter-

biyeli bir adam ... 
Frldınan güJi.lm;ıxJi, tatlı bir 

serzcnişl-e: 
- Ne tuhaf, dedi, ·babanı dü

şü..-,m üyorsun. Benim giıhi 'be;; se
ne yatmı.ş bir ihtiyarı dilışüıınru
y-0ı·sun. Sonra Leli den.ilen ne ;dü
ğü bclirs'2, blr adam için a.cın.ı

y-0rsım. 

Söz ac:ydı. Beril kızardı: 
- Hakkınız var, <ledi, söyle-niş 

bulur.dıı:m. Frank bunu bil~yor 
ıınu? 

- Ne)i? Benim ve lbaJıanın ma
tiler'1rıiızi mi? Hayır, hi1miyor ve 
him:iye de ihtiyacı ycik. Fakat L<:>
liye gelince o biliyor tabii ..• 

- Ta.bıi mi'! O nasıl bili~-oı·? 
- Deno.i"' sana sö: Jcdiğ:mı gföi, 

hapishane 1Eüdürü Leliye Frn.r•k
dnn •balıııetmiş, o da Lcliye bir 

rr..ektup y az&raık, hl'.pisha..-.e<len 
çıktıktan sonra ken<li>ine n.Ü(';r. 
seses~ yer vereceğini biJd:r
miş. Frank, Leli'ııin i~~ b-ir iış a.do
= olduğunu anlaınıı]lı. O da :ta
bu] et.m~. Filvaki Leli işe ha.~la• 

başlamaz, teşkilatçı bir adam ol- 1 111.ı.o\k: Fetit Alııaı'. 
dıığuııu i.Eıba<t ctı:nış. Müessesed:! 1 Ku,onon İştira!ciy:e 
oıııdan evvelki tıicaret 'kı&ını mi.i- Hik:lrr 5~ k"nış'•n boşla". 5 ve 7 

, Trmmuz gı•cf! 12 Tf•rr!'11U? gecl" ve 
dürünilnı bazı karış:ık lşleı'i çık- 1 t(lncl'iz S•·s Si!lerrıa~ı. Yalnız 4 Tem-
tığı için, Frank, Lcli'yi bu vazi- ,.;ı. Gi~rı,,,. he;· gun H _ 18 e kadar 

feye t.ıyiıı etmi~ Üi. af edersin ı aç ,ı.r. Tı•I -193e9. 
ki, nişanlın bir.-lc lı~n:krt etmek-

.le büyük bir alicenaplık gfu'ier- 1 
Deniz Levazım Satınalma m.i.ş!iir. 

K omisyonu ilanları 
BerH de bu meclJıüsenaya işti- -------------ı 

retk etrr.€.ı..1< k;tedi, ffuiat sözü de- 210 _ 300 bı Y&•• ku\.~·"Cnd~ ;yl'nl 

ği~tirdi: bir Dizel mıotöru s:ıt~~ :ı!ınacakt!r. E-
~ Frank ha:kiıkalen çok ki'bar lind' me'"""t ola.o istrklilerle bu mo-

adam! dedi. Fakat beni.m şimclili~ tö--;i ~:ı:-ıçten getirebHtıcpkterln motö
r..ı-n c.iğeı f'\.~·;:,t.nı ıınlwnı&k üzl!re ko-

pek evlenmiye niyetim yok. Frank ~k 
t n;il-yonurr.ı :-· J; ıc..>rıt:a. hemen ~ --

tanıdıgım gen.;Ierin eı:- iyisklir. ı .ı. ·i:.i bil• ı ••l• ,... •GGl5• 

Uzun 'JZUn dü;ürdü 1 sonra TYıaz
lunıane bir tebessümle sordu: 

- Benmı o:ı.unb e\"lenmemi 
çok mu arz'-! ediyorsunuz? 

Frd1ınia., ellı1i Brrli'in omzuna 
koyıdu Ye okşıyarak: 

- .Beni'lll rn büyük arzum bu-
. dur Beril, dedi, F;·Jnk, benim sa
na s~ti-Ef.m ·~.·! l)if k.'Jca o!aca!rt.r 
Onu tan:-dıgı.:1 z:ırr.an, hc.t~~.kuıda 

1 

iDeı·a11ıı :;ar). ı 

YENİ NEŞRİYAT: 

TicARI uinrJK '1ı:c:ırnAsı 
Çok f~ydııh Ticarı ya.zJarl.a 8 Mel 

nü.:Iİ.~"t>:n~ iıdrak' eden bu ticaret mf·c

-r.ı .... .;:sını bü.ttırı t, :ıda"·11Jarına bararet-
1e t,ıW5.) c f•d •:·iı. u.· nü$hada nl3lio·ct 
hC>sap·ar:n.ı, z.:ım giJr~n muamı.;lc ,.e 
!:.1 ·.t~l{ \-'Crg':.tnı~ t.ibi m.ıddı·lı l'in t::f .. ; 

:tttr.:ı. bz. 'ıLJ. i1 ı'"a<: n lla ... ı-.71!1 pi· 
yJ.--><ı dunımı;na a~~ pt3:.C geniş rr..nıu .. · 
n:at \'~!J'O.r. 

Koyun etine alt S1gır et.ine ait 
Muvakkat temiruıl Mc vakkat ~minat 

2100 Lira 1560 LO'a 
(63 - 6258) 

A.ş:..ğıda ytzılı meı;adın ıırapa:_, !.artla etcJıJtıne!erl h!zalann.da y.:ızılı gün ve· 
s.a~tlerd.e Ce~ ASltcrı Sa.tın Alma Komk."Y'Qnunda yapılacaktır. Talip!er~ t:ı.
nuni \·e::dk.:ı!:ı.rlyJe teklif mıck.tuplarıru ihale !;cı.atinden bir Sc1&t e;:vel korr:.:W,ror:~ 
~rmeler1. 

O!ııııi 

S; de yağı 

Sıf;r eti. 
Koyun eti. 

80,000 

18<1,0C() 
180,000 

+ 
1~00 ton k ... ı'U o! k:ı.palt %ar'(!a e'k

ı'.lt:r.ey-e lrorunuştur. 400 tondan ~a
ğı olmamak u.z;erc a)·rı ayTr tckli!!r: .. 
do kabul edilir. İMle<i 2616/942 Cu
ma günü saat 16 da. izmitte postana .. 
ne karşısında A-«crt Satın A!rna Ko
misyonund:ı yapılacaktır. Taliplerin 
kanuni vC't.i.ka.lariyle teklif moit
tapl~rl!l..l iltll.le saatinden b;i- saat ev
\'ı'l .komisyona vermeleri . D.rsat ve 
~!tname<;l Ankara, İst'."._rı,bul Lv. A
mirJikleri Satm Alma Koır.isyonların
d" da görülür. 

İp Balyalı 
Fiatı ·r€'minatı 

K· iUŞ Lira 

5850 

Tel Balyalı 
F:atı Teminatı 

Kurı;.3 L!ra. 

7 
'(46--t!202) 

..,.. 
6300 

120,000 kHo süt kapalı zarfla 
f'-ksillmey,.. konmuştur. Tahıır•in 

bedeli 42,000 lira ilk temJnatı 3150 

liradır. İhalesi 24/6/942 günü saat 
13 de .An.karada Lv. Amirliği lf.na

sında bir N'o.lu M. :11. V. Satın 

alma komisyor.unda yapılacaktır . 
Taliplerin 1:an•~ni vo5ika!arile tek- , 

lif melct~plarını illale saatinden 
biı saat evvel \'ermeleri. 

(39 - 6157) ..,.. 
180,000 kilo yoğurt &lınaeaktır. 

lCapalı za:ila cksilfmesi 22;6/942 

g;inü saat 15 de ArJrnrada Lv. A
mirliği binasında M. M. V. bir 

No.lu satın alına komisyonunda 
yapılacaktı.r. Tahmin bedeli 65,000 

lira ilk teminatı 4500 liradır. Ta
liplerin bnunl ves;kaJarile teklif 

mektuplarını ihale saatinden bir 
sast C\-YC! komisyona vermeleri. 

(40 - 6158) ..,. 
J0.000 ki!Q tereyağı alınacaktır. 

Kapalı zarfla eksiltır.esi 23/6/942 
günü saat 15 de Ankara<ia Lv. A
mirliği bİna.>mda ::.ı. .M. V. Bir , 
No.lu satın alına komisy<ııı'-!nıda 

yapılacaktır. Tahmin bN!elı 40,000 
lira ılk teminatı 3000. liradır. Ta
lip! ,-;n kanuni v.;>sikalarile te<klı! 

n:,..ı:• ~plM'ını ihale soatindcn blr 
~~· "-~ . ·\"\·el korrJ.;J-c r. :ı Y<"rrn~Jeri. 

l41 - 6139) 

!arı 

Lira 

120,000 

Tem'.;:atı 
l.ılra 

8000 

162,000 1%150 
216,GOO 16200 

İhale gW>. 
Sa&ıl 

24/6/942 

2216/942 
• 22/6/942 

(24 - 6142) 

Beho,r kiJ.osuna 3 k '1Jr 50 santim 
fiat tahmin edilen 4.00 fen odıın 24./6/ 
!H2 Çar~ruba C(inü saat 11 de paz:ır• 
!ıkla satn alınacakt;'!", Ş:ırtnaTresi hct' 
gün ko:ni.:ı--yonda görülebılir. ?rl, ıh:.cl. ... 
mrn bedeli 14000 W'o olup ka'"! tt
minttı 2100 }i!"adt.r. i~t.oklilerin bc}!t 
&ün ve saa.tte Fın:lıkh.da Satın A~"" 
ıı•a K\•mlsyon ına gelrr:ele:i, 

(125) - (6H6) 
.... 

1000 ton tel balj alı kuru ot kr.
palı zarfla eksiltmeye koıınıııştur. 
İhaleSi 1/7/942 günü sc at 14 de 
Minıarsinaıı kiiyünde askeri satın 
a!ma k<>miSJ"Onunda yapılacaktır. 
Ta~plerin kamni \'e&ikalarllc :ek· 
lif mektuplarını i-"ıale saatiıı<lcn 

bir ssat evvel konıisyona verıne
Jcri. Sili\'rl Yeya :vnmarsinaıı.da 
teslim tah!l"in tu'arı 80.000 J;ra 
ilk temi!ıatı 6()00 iira<lır. Mahalli 
is.knlekrde va,·taya lPslim lahu,in 
tut~rı i0,000 l ra il'< «minatı 5250_ 
liradır. (121 - 6414) 

:llAUKE\IELER: 

Fınclık taciri mi? 
Tacir katibi mi? 

(::! :.rx:i S h: eJerı. D~-am) 
a' v I":p _a~ 7 .r. ~ Şt d<', kır• 
bP; !i:-a n1aa~J1 bi _ n yilnı; da, 
ç. tc,yırn::.ı._. l'Jı:> il :ltı..lU i"te ... 
ri..ın. 

IL.l'o.?1n, lI<:.~n;,ı oo,..r.iıJ ' 

- İşiti)"l'.>['3!.:n ya! Ne di.'recckbin? 
- Ne diy(\yi;u ef •nuı'T'? Ki"t Al: ... 

SPn bcninı nişanl:mdır. Al<lı,tın1 para 
da kendi~ne bcrcrm-d:.:r Cny'l"'!"ıazlars.1 , 

kız. alaco.ğım. Gırestınl eittıktc .ı san"' 

;-a ·~'.e;·in1 bozuldu. Tekraı· İ.st nbu?a 
dOndünı. P"'rJın oJmouıgı içir:, rvJt~l'İ"' 
ne g. e.ı. iye ..:t.ı •Hlın11. lJ'raz par biri..'<
lıı· •='rn ~nra gid,.>ctıktiın. s .. ı'i i#• 
b~na kcooısi ht•,1iyı, ett.i. B~n onu do-
1&..ı..<la· .ı"..ış dt-ıj.::iliın, Aılı.~r:u'i de ala.c.J ... 
f>m. 

İki t~-af t-:ı, t<1h"tler ~ ~1.em-.icıti. ?ja!:"' 
t:t•n;P. ~:ıhth·ı·ıı:. çağ:ılnr~5:!1a krı· ar ,·e"' 
l'İp nıuh.>:~ ı yi b• $l{:t güne bıraktı 

HÜSEYİN BEIIÇE1' 

SAhıı.. Ve Bo,.ınuh..1.ırlri. Eteır. jz:ıe~ 
)~'' •\C - Nr·,: ... ~t n;rrk!ö;ü 

Ct:\. u~t K.\ P. ;siLC: ~· 
liO:\ TEl.GK,\F MATB.\ ' ; J 
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_,,.,,,.barrttl: ETEM iZZET BENİCE Gaz.ete ye gönderilen evrak iade edilme2 
- ... Sah p "e B .. 

~~~~~-'--~-=~~-----~~--~ . ../ EN ON TELQBAFLA!!I VE 8.A.BERLERI VERE AS.ŞAM GAZETESi 

• 
HARBiN 
UZAMASI 
-------

Mütl:ef ikler in 
de işine 

elvermiyebilir 
Almanyo.mn en çetin bir 
eava§ durumu içinde bu
lunduğu bu yaz içinde 
mütetfikler bütün im
kanlarını seferber ede
rek ikinci bir cephe aça
bilirlerse hiç şüphe lok 

L.i bundan azami istifa
de temin edebilirler. 
Harbin uzaması bir ba
lumdan 01ı!arın da işiue 
elvermiyebilir. Bu iti
barla Ve.,ingtondan bu 
yolda bir karar ç"unası ı 

ihtimali de vardır. 

ETEM lZZET BENiCE 

9\ 
1 SIV ASTOPOL' da 

ıAlmanlar 
Kalenin 
Dibinde 

• 
ALMANLAR iyle 

şiddetle 
saldırıyorlar ki: 

Bir taarruz
da 3 tümen
lik maktul 
vermişler ! ı 

Durum gergin! 

1 

LİBYA'DA 

Tobruk 
tahliye 

ediliyor 
• 

Tobruk'ta t~crit 

edilen 
. 

garnızon 

J, a,·al ( Şimdi çıkış 
HiTLERI h_areketle- 1 

L L 
rı gapmıya 

AVA • başladı 
de a s k e r Vaşington 20 (A.A.)- u.)lldra· 

tla ~ı:kan bir gazetenin Lii:>yad-a· 

I• s t e d ·•· ki mtrhnbiri ,İngilrz umumı. ka
rarap;iı.lıının Tabruğu tahli~·c et· 

Loudı·a, 20 (A.A.) - .n.B.C.• ıırıesi muh:cnıel olduğundan balı 
Sırnstaıı<>l ıniidafileri kııv,·cıli • se!mekkdir. 
Alman lıiicumia.rına kar:ıı yllma- LA v AL cevah l n da ~- ) c B ' Lorrura 20 (A.A. - RB. . rı-
dan nıukı" enıet etıııek_ıc ,_·e ı!Us- 1 gaJıbiyet temcnnisİn• tan) a ~sas kuvvetleri ,·rndi L''o-

Sl\ ~,ıoıml .on tak•tleri ile 
a)aUıı ıhınıyor. Belki bir iki ı;i.in 
ic;i:ıde ılii,ec~ktir. Alma:n 1tı'(lıı'11 
ih tin1al bu piiri.iziln la~iye~ini, 
Vh~ a ccpl:e,iode harekatın lı< ... 
ıldi ni hul ınasıııı bc!,[iyor; ~ aLnt 
da hazırlıklarını biiirmiş ola;ak 
lıiiviik taarruzuna baslamak it)u 
22 ·uaıi.rnn >abdıııa ı;uı.lü)ur. Fa· 
kn t, bütiın bu merak ~e istillianı 
... it<~ileri artt.~ı~da i1.i gündcnbcri 

(D1•von.11 3 u:ıc • .t S"nır uı•) 1 j.93 C(phesinde kuvYetli n1t:'vz.ile· 
1 --- de bulunmuş ri tutmukLa olup d;ğ~r b:r kU\ ,-et 

.Sıvastopolun v.,,-ogt>ıı, 20 (AA.) - Unitpd de T brukla bl!lunmaktadr. 

' " . güıJer ,. a~i ugıona çe\· rilnıi§Ut. 
11 ' üuva ııe .... ri' at milr~sc~el-<!'ri ;)Jih-...., .. :. . 
, -er gaıett·Icri \·c radJolar d:a. da 
hil ularak hep Ruı.nlt • Çörçil mü
lit~atı cır~fında lef ... ir Ye n1üla· 
ı~~· l~ıı ılu buluuuyorlar. 

ü:inc ll8Z'1rUll hugÜJl d&lba \"U· 

z.uJrl ik? ~ ·n ~a haşln ikinci 

t·lı:i~~~i açına wc,-1uıı iiıerinde 
kmııı~lukları aula~Jlı~or. 

İkinci cephe açılacak ıru, a~ıla
h•lir mi?. 

Ru sualin re\·.abn1ı '"'a~ngton. 
TJ11tlitka1ının ~oııu \ 'e zaman \. e · 
recel<lir. Ancak, b:r ihtimal ile 
iı• rhin ıızanuı;ının n·.üttcfi.1.lerin 
de iMtte cl,cmı.iyccegi dii~fu1iil"C· 
bilir: Alııııınya, şiıııdi en çetin, 
ölüm ye uıı-Unini crtaJa çıl: arrt · 
cak en zorlu b!r sa\'n~ 3111 i~indc· 
dir. So\~ et cephesinde herhalde 
z4!(cri kaı:anınak aıint YC iinıitli: 
ile biilliu tal,atleri'ıi sar\cdecck· 
tir. Zafer takdir;adc Alınan <ır
dusun-0.1 irauda, Irakla, Araı> Ya· 
rınıadasında le LUYc~ ştc k.arşılt
F·cok daha ü,tlin miittcfik km·· 
\ ctkri l oktıır. 1942 miicadclcsi
nin Alıııanya lclıinde böyle bir 
n eticcJ c 'a~ tl oln1a• miittefiklcr 
için pek istenecek b't durum e.Jıı
maz. I,ib3'a cephesiııde Mısır hu

dııı:!nna kadar da~·anmak ciir'et 
, e kudretini kc11di!>.iııde gören 
kiit·fik Run1ıncI or du5-una nazar;)n 
K ;((ko<yadan •~aeak ınilyoıılıık 
bi" Almnn ordusu yalnız Arnp 
Yarınıada~ını hlikiiın altına al. 
nııık isknırkle kalJJıı~-arak, Jo:fga
ni,tan n Ilind;stana dıı sarka
coklır. Buralardaki nıahalh te
mayiiller •yağnnrrdan knçıp ılo· 
lııya tutulmayı hesap edcmeksi
zin• yc-ni istila k-uvvetJerine bir
çok fır.atlar da kazandırahiLirl<!r. 
Bunuıı i~indir ki, ı.ılitte!iklerin 

biitün h-u ihthuallcri got.Qnuoe 
alarak ve 1942 miicadelesini Al
maııyanuı kazaıı.ı;lan ile bilanço
lanılırması aleyhine olarak bir 
barekctc germe kararı venncleri 
de nmht<'mcldir. Alrnanyanm 
Sovyct Rusya orduları karşısın
da en çcUn \'e zcrlu imlilıaaı ka· 
l'.:tnnıı~·a ınecbur olduğu bu dnvro 
içinde 111iittefi.kler biitiin inıkfuı
la.rını seferber ederek ikinci bir 
teplıe nçabi!irlerse hM; şiiplıe yck 
ki buııdan azami istifade edebilir
ler ve bundsn en Jıa~ta ~u fayda
ları edinirler: 

a - Harbi kısaltmak, 
b - Rusya~'' Alman taz3 iki

nin tamamından kurtarmak, 
c - 1943 >,lınıı Asya, Avrupa, 

Afrika karalarında hiç clnıazsa 
bugiinl<ii !i>praklara sahip olarak 
Auııpaıla ikinci bir cephe ııç-

1Dev;;ro1 3 ün.dl s.•Mede) 

Pıt..-<;:;'ın ,.i.;ı'dcki muhJ..biri şu. tel- Tob'!"'1.1'k - hıudut ara!-"'.ında yar1 

1 O Haziranda j ıı ·oı g\:>n<«•rnwkteair: yoltla bulunun Tankuda ~imdi 
ıı,ı;e_, La"al'c hu.>_,,.ı biı· n urabhas çaı•pı~nalar olm~adır. 

d U•• şu•• r;:ıe c e g" J• : gö: cleı:crek, Rm,.aya k" 1 umwni ı,;r 'fayyareleı·im:z taraf>ıııian Ela-
~ dem !ay,·are meyadııır.daki dü.~-

~anı·ı zun nrlf. in:ir b1.1lunclı'!'tır.ı.ci'an 

t h • d•ı • ı Fr~ııc;:;ının krnQ.r<;ine yan:iım fliın·ıt'tiini man k'taatı top ate§-;rıe tu.tuJmuş a mın e ı mışı i,,;\,•11,ı,~iı'. tur. 'Iobruh.:aki garni,,on ·~er ne 

1 

De Bc«ıoo, mw·.hlıosa Lo,•a! nu,ru· lrndar karadan tecr:l e<lılm:;.se de 
Lcndrn, 20 (A.A.) •B.B.C.• '" ı.k t • A'" t- kı t h "p 

Rc,11,,
, 

10 
1ı-r1 ce\'SP vCı'IJJ:l.iş ye Alrr.anyanın gali- l ıuJ.r ç .: ış a '1 x...'?_an "ıı P J ı 

1'"' ajansı Almanların . · lı şl • . • . / biv{'ti iç~ tenırn.nilPıode bulurın;uştur. ve 3 u hasara ugratı nı n·. 
Ha11randa Sn•astopol'a gırnıeyı 1 · · 
beklediklerinin esirl erin ifadesin- İ - -- ---- -- -- -

ıoevamı a uncü s.ıruı • ..ıeı Kağıt Üstünda Kalan Bir Karar 

alta •allat Sıvasto· 
pol m daiilerl e 
meıaı önderdi 

Londra 20 (A.A.)- B.B.C. Mal
ta vaı.s: Lo::d Gort Sirnm°"ol ka
·~;i müıdafilerien bir me~aj gün
dcnı;ş!ir. Lord Gol't bu mesa
jın<la: 

•- Diz Mattalılar Sivasl<ıpoluıı 
ıtari~1i isxiııe taze Ean ver<·n si·z 
kahraman n1üdafil'erin 32in1İ;:3r 

mtı>avem .. ırııze pa~~ansız hay· 
raııLkla bakıyoruz, demektedix. ---,,----
Peştemalsızl ı ki 
hikayesi de ne· 

reden çıktı! 
Hamanıcılar ceıniye
tinin Belediyeye mü
racaati doğru değil 

"oğur-t Toptancıları 
Narha Aldırmıyor 
Yoğurt f'~Har!na fi,ıt roüraka

b( kom;~:ıo.nunun 1rnrh koyrı'uş 
ohnasıııa rağmen toptar.cı yoğurt 
<;ul~.rm perak~ndccilere nah.-tan 
fıaz.Ja.ya. satış yaptı..{ları, na:\ a 
~e y~ğurt ab·.ak i,rt ) rn rrc 
ın.1nr \,..ennedik}.'(Jri hakkında nıi~· 

tea<l'dlt ş,ka0·evl& yapıltrnıştır. 
Ezcümle Beşirl'-uaŞ'.a Köyiçl cad

dt>si-ı~de 43 ııumıa.rada helv~cı 

f Eski bi~ Çek 
1 Başvekili kur· 
1 şuna dizildi 

L<mdra 20 (A.A.)- B.B.C. 

lı M~lun~a~~o~;;:~ ya~ 1Cl ,-ığU>:t 
Wt:>ta n 35, perıı.kcndc 5-0 kuruşa 

~DC"\1,.li:ı 3 ü:ı.:(l Scıhiftdc) 

1 Nakil vasıta
ları teşkilata 
bağlanacak 

Ankara 20 (TeJ.efo,,;a)- :\~em• 
!('};~tim·ı=~ nakl":yat ıhtiyaç'a•·ın 
kar,1ılamak .ç:n tekmil nakil va
c:.! , •. Z<i .n.1n t ... .,;~i15.~la!ldırı lıno.sıı 

k_arü-l:.L..Jtırıl.mı..:t ... •• 
Köylcı:de, -kasabala,.da ve şe· 

hirlı:rtle bulanan mot6::lüı 111.: ~ör
Stiz nakil vası alatt, nakil hayvan 
laıı ,li.roön1ar<lak: tt'lunil \-as11ta-

Al..'1ıan tek.;.;oi dün gece Ç~rl: la'.· ;:fıtivaea g3re çalıştırılma'< ü· 
J1üküınt-tinitı Ba.'jf.l'ekili G~· 7.t re g1·up.uru boğl~nac::itl~'~tl'ır. 

1 

neral Elya<m itlam olundu- R i b- • 
ğunu bild>'"!lli~;r. US.Sf" if gemi 

iJ3a,,vekil uü;~anla tema~ baiırddar 
ve R<ıvhc ka"'' hazıdanan L ı 20 (AA ) BBC • , onc ra, "" - • · . .• 
kc.:n.;:ıt da r.nctl,aldar olmc· :V. Rus bahri; c kuv\clleri Bnrenz 
la it am c<lilmek'ed:'" ıleni,;nıic ı;;noo tonluk bir naklile 

Dünkü Haber gazetesi hamam
eılar cemiyetin:n belcd::ı eye mü 
raca1.t c.tlerok pe--şteır..al yo~~luğu 

dolayısile halkın hamamlara peş
peştenıalla'.'<ru getirip giımesi ve 
ya p~şt«maisız yıkanmasını iste
d'ğ' i yaıırnı,.,t.r. Yaptı.ğımız tah
k•katn göre bu haber ao.!P'u de
ği!Jir. Hamamcılar cenüy i ooy 
Je bir müracaatte buluruna<lığı 

gibi, Yerli Mallar Paıarl:mnda da 
bol miktarda pö1'emal IDl'\·cwLtur. 

1 

'E\yas Almanlar Pr~a gel- ' ~emisi batırnıı•larılır. 

1 
dikten som·a 1939 ni&an ını.ia ı ı1 _" ______ · __ _ 

, Başvekil ounuştu. 
l \__ __ __J KISAlA _ _, ___ ,______ . - --i 

25 bin kilo süt var, : 
40 bin kilo satılıyor l 

Dafg!nhk şam· 
piyonluğu 1 

Dün bu Sjtun..."'L"l, A..~iet EnUrı Yııl .. 
n~ın !Jır k.:ic;ük <)lalg:1.1hğ11R, (Oıla
t:m:t ın d:l zayJ! t.ilıh.ı .. alı.'la. ~· t•t t 

OliT'!İ;J:.in. Bt'.güı\ ır..('tJ~{(H' gaz,ltl' nıu- İ 
harri!·!c~ r.<lr.n "'Tath~· r;.,, paL.-0nu;ıu. 

n.üd.afıı..:ı r,2y1-eti!1~ <li.:.şnıüş .. 

Sürücüler, hayvan yeminin arttı. 
rılmasını istiyorlar. Süt azalıyor 

n·an'l.ia da 4 t:-: ~:ilcr:r!ıl :>71) ı:t ... ilo, H:J3 
i\.' .. ·y1.n. ~ · -..· , ::ı l ~·-n ,,;r > Yı' -
ın~ek.tc::li;_·. J3,ı tı'i:· lı·ı ,, ptl't .. '1.-

d' topu t . .2:.> b' .1 7?1 ı:;l, "Ü l h·-
t'lı'i:J.l edil:ı:ı_ .>..~ı c:.1.-. j~·n ~;"'a. .. 1 di! ... -

.k-t tarafı ~tl: l<:.ih;:. ... ,1 bu 11. t '":1 i11-

mJ.ş o:n :ı :ı~ .ı.,,. :ı :!·'~ ·1~ 'gLl.1 ·.ı•-

yr.s.ada 4.0 biıı kiloC4!l f .7. ~;; ~ tL!-

1 

Süt müEtahsilleri ha.yYn101tara Yl'li
lPn y·etYi~n arııt1rü!'l1S151 lr,•iıl 1'-~ .. 1.·ct 
Veldletin~ müı·acaa'lta bulunnı~ln·r .. 
dı,.. Bunlar hc:.lcnı Vf:J''ln1c~:'t.fl <>!a~1 Y ,,_ 
miıı kfJi g .. ·lmedi~.-U ve bu y~··:cdcn 

hay\'""3.nlal'tn a~ süt verdigin.i !iÖ:· lc
n1~te<\irlf'r: Sil"..çül{'r\n id İMin:a gö
re ş&hrin1iU.1 günlük süt iıhti~·acı 50 
bin kilodur. \'e İ.,fa1r .. lrı..1.lda ~üt veren 
3521 int'k,. 69 mandFL, B~ :'iU-ı)'Un. .nav
cu1f.ur. Şiıbdi hrr .gün. br.ht'l' ln1 1 ~U::ın 
~nçak 'l. kik> sü~ 0ihnabijn1ctedir. 69 

ınaktt}dır, B:ı..ı ır..k.,..;t;,;-1.:,iıllı IJ, ... n.ın ı 

ı:; bb ::ilosuıı.ı.n ~i..1 oJ.:ıı..;.:sı ~"" .P ,tl.e
~cec;:üıi !-'(;yliy<':·ek ~u 1 :.ın iik:inc.·i f'l ~~ttı ... 
cıların k~·th1'·ı11 iddia t~~mcktedırlcr. 

~-ı·:.ı.tıı~e; 1-., pi l.:ıcin ~eroe.-, ı. t:.atıln.

c .. l!ı hab :-;:~r ı 17 ı-1azi··-1 t .. "H-ih~i Sorı 
Tı•!~·r..!J~ Ca irıl.i -<lı• ı·t. •• ;ini batı1·h:i;ı

,_.;,~, b:i'l:ı ;1rı!:ı.H. zr.y•fl gınıua hii':<-

İyi :'.' 1 n nı ı•ll'J.if"i..~ ''• t:.. \ a!d h .t 
hnb? .. 17 Ji,a'?.ıl'an t:ıı·ıh~i Son 'l'cl
g · .. , ,, .... ~ ·1t~~· .r t--t...-~i)ti: ve l ... .tn e··. 
, ; g;ü•1U, yırni ıo HC\Zİf~ n. <lD, yiıl(' 

iJi.\t1L-ı gı.:ı.z.r -~~··!~ ıbet.:.bc~ı', Son '!'cl
g.-... f t"I n ... Jı ç:..k J:ı-·an b habPri tP1r
zip "t,ııtş.ti . 

Bll t 0 • 1 -1:ibiı1 iM.t'n u!"d"'ıl bah· ~ lJ•ı

Y\ıl"l1ln ı.:.yor?. 
Dal.ı;ınJ.ık ~.Jhpi.;ronlu~u y?!ıC ul.ıl'i 

<lirOy!"'tinlzriedi», sayın \Tat::ın cPdl: ı, 1 

mrr•ı·k ve tı!:-~'lş buy1.L·H1::ıy11! 
A. §EKİB 

GI. Rommel'in 

-

f HALK TEVZİ BİRLİKLERİ 
1 

l Yarın akşam ka
yıtlar kapana a 
Ağır işçiler bu sabah Birlikler . 
den mektup almr.ga başladıla1 

Halk. J)dğ1l.!l.':l .Birlii.h ·i 1...ı..."Dfından 

ıbu sa-baht.an i.tilıaren ag.1r l.~il('re 

ekn"l:'ic k.aıTıt'l(':i ~:n biı·er rnCld ıp 
verilJ7WM.e b~lanılmı§tır. 
Ağır ~ıJ<>r bunları çalı.,'.ıkları res

mi o.....ire, .ia.brika ve mü.~eseledn 
mü..Ki .. •Hiklerin.e ,-,..rerr-k iti ayiık ek
me:<. karttaruu nlacaklardır. 

Jı,ffuıf'erit <>tarak çahşr.u ağır igçile:r 
lse bu .mf kıhıplan İaşe şefükl•rmn 
ve ora<lılnı ckı polis~ vererek iaJ:ikikat 

yaptıı1tc .... ~th ..... dır . .U..t:l' 1_ ·o.ft3.n ı a.Jt 
B' ··lik:Jr ~·i bu .bu h n: taBı:a , ı l'. !).;,_ '.<.i 
evl ... ı-de .. h.fu., ~ L.' p~ ... ler r<ıle 

VP ;uühlr~O;lıi ·ı· ha.-. ""O'!~ sr..ı1 .D;.r 

~e' ~Q!'ın d..".. dı Y<>.n o;un"' <l-o'\. y<lt~ nf.-.... 
ıt:urn kadar tk..'T.nl edilec.-e-'k:l:r. }Ialk: 
Dil'lrklrri ır·;;ru s.~H-e-~-i PMa·~· ı,ünJ. 

İaşe 1.ıtü.<lürlüjC'.L'lde h:ıp!auı.:c~!~ıı,..dı r~ 
Ka.J n1ak.E:. 11 ,.e Nx.hiyı. ~-t:Jti~ t' i d.e 
Vil;.ly-ctte bir toplun1ı :rapEu.·:>kJaı-CJr, 

karargahına F.1--1---d Old .... G.b. , . . b. 1. • ı m er e ugu ı ı .. 
gıreli ır ngı- , 

ıiz zabiti !Bir genç ''Tan,, sinema-
Alman kumandanını 
öltf ürmek istedi, fa

kat bulamadı 
Lcn,itd, 20 IA A l - B. D. C· Ge· 

gen T4 ı1ıi1" ' I~ b)·~·C..ı .t\l. '1n ı;.u-
manonnı Roı,~ iH l'in karuı ... :J.ila 
lı:.icUıJ\\ ooen ve O"l<ilnii.ı.d n sonra 1-!ll 
hü,-üık '"i.k!.oıya sı~ip ni..s-anı ilo w...tif 
olun: n İr.gilız Yo.ıııQ:ı.yı '1'15.11 o \\~ı...it 
yapııı.LŞ ol<lUi,,ru bll t c~u:;..ne barf'k 't 
hakkında ş''":".C.i. şu tafo.:il,1t \-"'(;rilmiıJt.ir: 

Y rbRy 'J'f it.; J\lihYerc11erin üs-.:~·ıne 

ve münaka];rtuuı hLlcun1 için ~1i!1,·er 

b~~t·nın 300 nıetrr ı:•: ı"is.;nı!' ç:karılan 
tn- :rrür ·. ~~~ kln~ ... ·a ed~Jordu. 

Yarb~y Teis ıCrI!·i :k:a.l'anlıkta tek t>ir 
tD ~ !l"'t 3 ür.cii s. n·rı"dı:ı) 

Atina'da 800 
-Yun bayı 

idam edildi 
Lonfua 20 (A.A.)- Yunan mü

daJau nazırı Kıı.!ctopulos, Yu• 
nımistanda, SOO Yunan s·uba -
yc.nın kıu~~una d•i7.ildigini i1~a C't
m::fjr. 

Meclis yaz ta
tiline başladı 
Ankaxa 20 \T<>lefonla)- Bii• 

:; ük I\,ıillcıt Mecl:si dün 3 aJu • .:;to.:ia 
kauat• tatil kararı vern1·:;;cr. 

!-.i'lF l\füda:faa Yekiıletin:n irv
li.ulaJ.e m::ısra.Gar.na kar-i~lı.k t1u-
tulı:.-ır.J.:- üızert 150 n'!ilyon Jh·a:·a 
kadal" bir d~-ıh:!i istikraz ak<.~olun 
ıması hak.kmdaki kanun da :1.fali
ye \""ekilin n lza.ııatından sonra 
kabul olunn1u;ı1ur. 

Iü'.y nıc'.;,~e-pler:ne dair k~nun 
görü~ülÜJır::cıı 1\1"a<l.ri_ \"'en.i'i ilk 
ö:;ı-etin1 hnıhkın'~a ır ühim bC'ya~ 
na'··~ bııluı~n1u:-.:'111·. 

-o,----

Fakir ha~ka para 
kömür 

iZ 

Vrudlar iıa,es: şchr:_ i Jckı 
fakic haı:ı<a k1<ın parastz kömür 
te- -,1 ctn'c-y~ karar!aştı.rn11~n·. Bu 
.mak;;a~1a 340 bin k;Jo mrngal 
kömürü şincdidcn \emin olıın

mu!f'Ul'. 

TARİH 
MÜSAHABELERİ 

'I2.tl1 ta rıh sohbeth·rl 'ı: ı;:.!z-:_•

tf> k-0nu$n~ları il-e "!.:·ln.U!iıı.·i y 1!
lu:-rian-lı:..::-i geniş bir ok.'!ıyucu 

. k;ütlcsJn,.. ta"lıt.nı.ı,ş \·e sevdi-ır.ıi~ 

1 ü-l .. •n nrkaiı-'l.J :nız 

ı REŞAT EKRE 
KOÇU 

G-Qzı.:·t ııJz ;><'-ıı ail ..:ine g!ı .l'~~~ 1 

l 1 "· K~'ndbi. bu"'..d.an ·lıö:rl~ y.~1ıl:ı - ) 
1 '°ını ci'ıt.,;a.ın ı:,n.:::e~elN."i arı ud..1 ! 

y:ıl::.1ı.;:. So:..1 •r ·lgl•ıı!a yaZb. .. ı.h. ... u·. 1 

lık Y aı.ı Bugün 
t{inci s.;1hifE !ı·'z.-:.ı.:dıı·. Tcrilıl 

ın~b,:}obrl ... r- o';. 3-'l1<"ul .. ı,nı z .1 

~ r.tıvlke- ts.~ri.n crh·cr.\:'er;n-drın emin 
bulıını1yorllz. "'-------..--

sının kasasını soydu ! 
Bekçiye de pıçak çeken hırsız 

kaçarken yakalandı! 
Kns.mıpa'.iada Pişmani:ye ~{a

ğında 52 numaraiı e\·de oturan 
Şerif adında biri dün gece Pan
galtıclaki Tan s:nemasına gitmiş, 
oyun bittikten son.:a dışarıya çık 
nuyarak sinema sal'Onunda giz
lenmi~ir. 

]IL':sooı sinemanın ka.<asını 

so~ ma-:- olan Şerif ge<!e saat bi-

16 metre uzunlu· 
ğunda Balina 

Vişi 2 ()(A.A.)- 16 metre u.:un
luğunda ve 7 ton ağ rlıkta bir 
'balina Dakar yakınlarında kara
ya \--Urn1u~tur. 

re kad:.r bir kaııapenin alıtın<la D · B 1 
.sa.1<lar.m~}. m;ii.s.taJıdemler.I) de ~yep ve o onya 
birer rltişer sinemayı teıik.ı...i.ıikle- bo~altmhyor 
rır::e kanaat geLr ıl~ı.en sonra bu-
l • -" '·· t Y3, ngtoı:: ~O (1\.A.l- P:ırı e-un gu :-emen çı:t.-nış ır. 

ki Aiman kumandünlığmın emr. 
erıf <l:ogru ka.;anın bulunduğu 

odaya gi<ıriş, elinde:.:_ maymun- üze, .. cn Di<'h,e rn Bnulogne ara-

! 
cukla kasa) 1 açarak içinde bulu- 5ln<la, sahil bölge!crin<ı'en s vil 

(D 3 ·· ·· sah l'de) abat tahliye edile<:ek~ir. ______ cv_am_' ___ u_rnxı_" __ ' _' ________________ ~ 

İkinci cephe 
l'\ECİl' FAZIL KISARÜREK 

Denıokras~·alar \"0 so,yetlet 
anloşınnı.:ıı~ın it:inde. buse· 

ne açılacal,'1 ) üksek sesle ilan edi
len şu ikinci ceıılıc meselesi! .. 

!ley AlJahını; "u garjıı, lıi<' de 
g:ı1·i11 degil, şu esrarlı, tan1a1nile 
açık, şu rnantıksız, baştanbaşa 

mantıkt~nı ibar~l ikinci cephe nıe· 
selesi! .. 
Herşc)dcn enci (ikinci cephe) 

tabirinden ilmi bir ılcl;ilct halin
de ne.anlı)orıız? 

Bir yerde meşgul ve bir cephe 
idame etıııcktc blllıman diişnıaııa 
karşı, ba~ka bir sahada bir tesir 
mevzii açıuak!.. 

Bu ne ınüct.'lTet, umumi, her 
tiirHi keskin ve müşalıha,, del:ilet
ten mahrum liıftır böyle! 

Of, şu lô.f ebe\iğindeıı çek1ii,ri· 
• 1 

mıı. ... 
Öylc~se bir )·erde mcşgul Ye bir 

cephe idame etmekte buhınau 

clü~manı, 111e:.elıl geriden ve rad
yolar vasıtasile sinirlerini boza
cak bir te•ir altına alınak, ikinci 
etphe~ i açmak ıuıdır? 

Öyley•e Almanya üzerine her
giin bir tayyare gönılerip yere 
l}irkaç kiremit parçası almak, 
(l\Tan ) kıl,larmdan hergiiıı bir 
hücumbotu gcçiriı> salıile hor
ttıınla denir. ~u~u sıkınak da, kü
~iik , eya biiyük, giilünç vc3·n 
ciddi, dii~ınnna karşı bir tesir 
me,·zii a<;ntak ve ikhıci ccphe:yi 
kurıııak demektir! 

llnyır efc~iın, hayır! 

İkinci ceplıe, bir yerde meşgul 
>ce bit· cephe idame etmekte bu
lllllatt dii~mana knr~ı, ba§ka bir 
sahada \'e onun muk:ıdılcrntını 
ta;yin edecek l.ıymct ve ehcınıui· 

yettc bir tc .. ir ıul!\ 7'·i a~n1~k de
mcL tir. Bir ~enle nıeıgul bulunan 
dli~man1. hi~ drğ"H"l" iki taııt \'C!' 

mHsa' i parı_;-u3 a ayrılnıı~-a , .c hr~ 
rİnt?en hirinrl<' top ·C'k1ın dİıe ı:el
nıi~ c n;echuı· t·rlece.:h.. hir t·ephc!-. 

ı:.ı öl~ü~ e ·(~re ?1L LihJü. ah.."l't 
ikinci ccı>h t:, (lall~ı h..l bu i•.h· d:ı 
hücum. ecl1.:ıı, ~-~uıi ikiuc:j ct·plıeyi 

at: an :\Iih\ cr•1;r; gl·lin <le bun:.. 
ikinci cephe dc~·iıı:) ne de nıü!e 
ıııutii bir ikinci cephe ('ı::·fıği]c 

F ransa kı~·ıJarı \ c garlıi .ı\..l 1any2 
iizrrindcki ciinhii~lcr l:·una bt'"n 
zer bir şer ... 

l~:t!cr s~nuuda hi-r (İlnı -i ı.~T3n1) 
tc', iliııc u;!rau11~ nc~Ms<"! ikinc.:1 
cep-he, dcn1okrnco,ynlrır1n e n aşa~t 

2 milyonluk bir kunotle, ~'•niC\· 
ten Ga<konı n ~(irftz:ııc kndar ~: 
garbi A,·r:ııla~·a ~ıl\r.1~-:lar1, rahu 
da Avrupaııln cenul1undan hare· 
kete geçmeleri demektir. 

Bııgünkii ,-azi! et u !:"'rtlar için· 
de de bııııları';ır biçhirisi hau"a 
gelıucz. 

Bizce ikhıti cephe. bin drfa l-elr· 
nrladığımı:ı gibi ancak blı'jnci 

cephenin 'azil eti belli olduktaa 
sonra apl•rnk, yahut hiç açlmı
yacak; birinci ce-phedclri vaziye-tc 
göre Avrupa garbinin, daha oü
yiik bir ihtimalle cenubwmn l>ir· 
denbire ı·alıat ve dümdüz bir ge
~it teşkil ettiği görlil«!ek, yahut 
hiç görülmi~ ecck; fakat lıakiki 
manada ,.e ayni zam•nda crlıık· 
lama iki büJiik ecıılıc asla faali
~etc ge~eıniyccek, daha doj;>TllSll 
geçıni~ occktir. 
Denı-0kra>p larm eephes.i tek

tir; o da ~ alnız kendi ceplıcleri, 
kendi uman , .e mekanlarının ta
) in edecei,<\ ve hiç ortak kabul el· 
uıiycceği cephe! .. 

Gerisi, bir kşdk, teU.-fo ve te
selli h!ineri, bir (llm-i kelam) 
conbJllllıfrdır. 
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BU, ASIL İŞ? 

Dokıorl.r düşm~n olan in
snnl~l'" v11rdır, ıu.ulen1d.di) en, 
oulurın ole lıl.ıde söy!Ct'ler. 
Tıiıba, nıUbalnı;olı şrkihle iti· 
ııuıt cdc>nl r \arc!ır, bunlar da 
ınutemadi\en hayraııhklaruu 
ımlaı;.,rlar. 

Bt n, ce d""ımtan, ne de hay
ranlar ara ındayıın. Allah, kim· 
eyi hekinıe, h5kime muhtoç 

etıuıesiı., anuna, yine de, arada 
bir ocaklarına diişilyerın. 

Bh t&1r :tık. ı;-e~en gitn bana 
şu hadi.e i anlattı: 

- KaJınııı kamınıla ur \'ar. 
Z:wal!ı nrler:lir çekt>r, duıur; 
Jitilıı r~ij!;i doktor k•lıuadı. Fa
kat, hep i bir ba~ka şey Miyle· 
d'. Uzun :ı:aınan elektrik wıla· 
,.;sı )ar.tırılı \"e bu tedaviyi 
y.ıpan doktı>r, illetin muhakkak 

REŞAT FEYZi 

geçecri,..;ni söyledi. Fakat, dert 
geçmedi. Sabr.ıııız tükendi. 
llasl>ımızı, bir başka doktora 
götiirdiik. 

- Hemen ameliyat, dedi, 
başla tllrlü gcçwez. 

Kendisine elektrik tedavisi 
yapan doklıc>run iddialarını an
lattık. 

- YJlan, diy~, Ln?;ırJı. l':&;yle 
şe)' olmaz. Elektrikle geçmez .. 

Sonra, anladık ki, c~ktrik 
teJa,U yapon doktor, on bir 
bin lirnya bir ma1(ine :ılnillj .. bu 

nıakineIJİn ,;er.ıııayesini çıkar· 
mal. kin, &lelin her derde deva 
oldug~nu ilan eder, durıtr· 
muş .. • 

Ben, bu kad~rıua ina~ı~u~o
:ruın, bilınenı, s11. ne dersu\ız •• 

~~~~~~ı Erzak tevziatı 
~~~~~~ı Mayıs ayında yağ, 

!\ 

:Ôl'OR'I J 

• \ r ı .. n, re ıl.iıniz, yeni başladı· 
ğı bir rüprotoj sensinl •meraklı• 
bi.: rôp<>rtaj, di) e ilan e reklam 
ediy11r. 

Hangi meraklı, a, iki gö<iim?. 
Ayni ıne\"'~l·un röportajını !jU son 
giinkr•le iki gazete ynplı. Artık, 
bıt i~in ıneıel.; edil..cı:l. tarafı kal
dı mı ya?. 

SIKL"ITI 

ÇEil.İI., r' 'I: ~:K 

Bir gazetede şu 'erlevharı gör
diinı: •Artık, şehir bu:ı: sıkıntısı 

çekmiyeeck..• 
E, birader, . ana ıru innnayun, 

gözlerime mi?. Şehrin birçok ~er- , 
leriı.de bw: yol.: ivte .• sıkıntı çe· 
kil'>ıor, haliı. çekilmiyccek, diyi>r· 
sun-

Dt'NYA ·ı 

GÖRÜ 
'I n r f.kınıiz üç iitun üzerine 

ko~J~u bir msk•leyi, en iri ser
le\·bnlarla g<;sterıniş.. okudtmı: 
Dünyada, diyw, 1~210 türlü gül 
ye!ışir," 

Ve gül, bıilbül halJ.ıuda bir 
&ii1·ti i:.r:ahat!. 

iyi aınına, ba~ka, daha meraklı 
ve g;;nü'l mn-zuu olan me5oeleler 
yok mu?. 

Galiba, •Tan. diir.:•ıı,yı g!il, gü
lıislaıı gorüyor-

SABAm.ARl 

JI. t.: • ı\,~l'iK 
B d>omıır, sabahları bir jim· 

b.,ı;ı, saati ihdas ediyor'nuş •• mü
teb• ıslar, :nıı!,i bir program hn· 
:ınlıyorlar .. 

Rad) oya n~·arı.k jiııınııstik yap· 
ıııü kadar orijinnl t.ir fikir c.lur 

mu~ Ö) le ımııııa, bİ2, her sabah 
bir saat, tram\aylara bi mek lçin 
jinın&slik yapı~ OfU't. Bu, yetişmez 
ıni, acaba?. 

AHMET RAUF 
Kadıköy kız. &an' at enstitüsü

nün sergiıi bugün açılıyor 
K ::.ıı.cov kız tan'at ewtılüsü 

t:.le'l><:l~ını.ı ısa - ım dcrS yılı 
dikiş ve eh lcri :;erg., bugünkü 
cumarteı:i gi!nü saat 16 da açıla

peynir ve pirinç al
mamış ohınl, ra istih

kakl~rı veriliyor 
htanbul vııavetir.'<l<'n: 
IMayıs :ıyı içerisinde te,7.i olu

rıan erzak mr.ı:Jdelerinden her
hangi sebeple almamış ol:ınlar 

e11erimleki ekmek karn.!oı'i ile 

Ketenciler caddesi Ahmet Seuıi' 
Ayyıklıız: bakkoli) irıe mürscaat 
ett:.kleri takdir<!e karneren maylf 
kt;}l'Sini ke>t:ı:mck Sll'l'elile ıstili· 
kak!arını alabilecckle & tcb'•ğ o
lunı;r, 

Mezkıir kaı.,ı.e'er 1wuka.bfünd,e 
niifus başına yarnıı, ·r kilo ır'rinç, 
250 ~ gram yağ 1,e 7ıeyııi·r tıeri
lecektir. 

Bir heyet bağlarda tethikler 
yapacak 

Tic:ıret Vekaleti yeni mahsul 
yılı iızıim ve in.cır rekolteleri hıı:k· 
k.nda hrnirden malinnst istenıq. 
t.r, D.{lcr taraftan bir heyet lem
m~ hmir ve Manisa boğların 
<i" teti<ikler yı>pnmk rız.,re An
lrnrQd~ll h:ırekı:t cd<'Cc-:c!fr. 

Profesör Ali Fuat BQ§gİl eere
line bugün bi- ayrılık 

:ziyafeti veriliyor 
Ankarn Siyasal Bilgiler Oku!u 

müdür}ii,ğüne tayin lunan ün;. 
, er.;:te H tıkıık Fakültf'si Dekaıu 
Ali Fuai Başgil şerefine bugün 
Taksim belediye gazil'•:Guııda 

Rektör Cemil Bil>el tarafından 
b'r ayrılık zyafet.i verile&ltti<. 

r:·,'\ eı. 1 ı:.ın, ı t•nbı;lJa çı' n bll
yü.'t Lir s.ıb ·h ı::ız te .c &:~ gwdi· 
r!lk(,'11, b>r kUÇlk haber d,kıkJıt;miı.l 
ı;ckti. Bu g:uetenln lktnc:i hifC'~dQ 
:u mealde bır hav3.d.is vardı; 

ri.rtnc art .k ıc-mı ıo a:ıtıla,....S, l!B ... 
zırlUs. ar ııcrlıJor. 

Gaz~tc;ıon uçU.ıcQ • ılf lr,e I! !t· 
ı '"· o a da şij;l< bir hı>ber vardı: 

P~LnC:ın tı=ınm ser bırakıla-
caj:ı doğ!'u delildir, Allkodorlar le • 
zoı> td rlar. 

Bu i;e •'• cc derı:i-'lı,.. Ve haugi.·;. 
ne uıarursıru z'l. 

BVRllAN CEVAT 

Budan da daba kısa 
tek olur mu?. 

Ajans telg:ra!lan, I:Jo!.ivut.tan g~rip 

hir hrbcr verdi!er. S&zıde, rnQCia mu
citlrri, ·kumc<1lardan t arruf için, ka
dın ett'lklc ı·Jni.n uzun! uğ-.mu yerden 
a!tmı.ş ~-ıı~tın1Ptrı• yı"ı.. ... ~Jikte tcsbit 
ı:l:nek tasa\-vurundadırlar, 

Şu ı:ı.~_,_ı, 60 s.ruıtiıniın :ne k:arl .. r bir 
uı:ur.I olae'ltmı d!lşüı1eır.'yorum. 
Faıkct, IW..da mur:\tlericir:. bu tasavvu
ru, lall>ii<at!a ıl bir ~ldl al•e<•k?. 
Du nok~. çok >ne'ı'aklıdır. Çür.kO, lin· 
dı.-ı e!Jo:klo.'ri :::at{n auırr.I l<ı!:::dır. Hele 
şu yaz me--w imine.le, diz k .. "dıa.kt;ın a'}'l

ğı ol:ın etek gllrob <Y"r rr.=uzı. 
B3('altl:lro.a, ço .. p ta o!...nOOı~ iı;in, 

bu kJ.sa r'tekIPr, kadın!,s.rı l-ô. 'ça 
r~i." bir bnlı~ ~n tadır. tt. telik e

lckl<r de dar \e hafi! l:ıö• ril~Ar esti 
. i. btitiin ·bi:•Lln ış1 cidc.(yc..ıtiOG.en çı

t:ıyor. Sonrn, lnt Jul..<1 .. ır <1.ar v • kL:>a 
rt<'klrrk~, kfldınlarıc otu"'(l•.ı' ları z;:r... 

lk:i rna.w.& !'J.[!1, şöylı• b.1- ibret 

göztıyle, $t•Yfil tenı ~ ettiniz ml? 
E r, i'clf~1 p .r ı' hh l-Iolı·v·uttaki 

J ct.lcri, eteltlt-ri bugün!:flndcn 
wıa U.a .ıpm i:ı'-:;oı,larsa, b;I. 

n, ~una, bl:zza.t ktd.ınlar razı olur
lar rr-.ı". Ç!l'lk 1 bu ta:kt'·~. vaziyet 
ı::e olur'!. 

60 tantI ~ y a ıda bt ett'.'k kr.ırnn, 
li>i.'<at' g 'p t a~k;ı alac<d<, d"

d m, Çilrıl<il, her '!ının ty.yu müsıı
.. ı detilı..ir ı\nıı k kad-! •r u
ıutım\,vetlo UL'Ull b,:)_y}ud'ur, F _. , biz
de i.ie, umumiyr lı.! l;;IBa lıOlYkıdurla.r. 

K.ı.'in ,.e YI' o. a boyfu b!.r kadınla. 

u:zun b» I~ bır dcıı r.<l<ı. ct•ğ!u 60 
t.J.!!:ti.n:(.tre ' 1 n y(. k1...,! .. tr clrı:.a'-ı 
G)-,ıi şey ırıi,ür? 

Ü-ılt ve •.ınenni edPL..n ki bu 60 
saut'-n :,~J.-!,. ... kl~.< Cc.ny.dı, k i ~ ı.n'1. 

mllo!ıtclif l:ıcyJnrına g'irt', b '·a c kn 
tedbit PCibCı. Yoks31 ·lJu mo6a ol~;t.ı 
gi.b! kabul edilir, t.aabika ~şl ... "Jlr ve 
burnb"' küd .. r cir:ıyrt e U"3f" o za
rr.an, a. zk'~yın, Eiı, ı.-Ji:nciı ta 

0

1r.:.~ 
R. SAfiiT 

500 esnaf çocuğu 
meccanen 

Sünnet edUecak 
Şehrimiz esnaf cemiyetler: miiş 

terek bürosu fakir 500 esnaf çıo
cı.ğwıu meccanen sünrn?t et:mek 
ilzeTe büyi;,· bir düğün hazırla· 
ıı1rya b~!aıruc..~L·. 

BcşL~ a .şerd ,r:tedt• r,;da ya
pı1ın:ısı çok muhtemel olan 'bu 
düı.,Ailn ayrıt zanıPnda csnH<ı n bir 
ıncı;Jıcr; ofacaktı.·. 

Ynıı k&ryolalar, elbiseler ve 
tc;Hyelcr,n haııgı firma taraf '1-

dan y:.pıkf•ıtı o gece iizerL~rir.ue 
yazılacaktır. 

--o-

60 milyon ekmek karnesi 
bastırılacak 

ficsret Vekaletinden ia•e mü
dı,u-lüJ~ine gelen b:r cmh~, cy
J:{ıl r dııha ·onrı>ki aylar için 60 
mil} on clo'nt!k kı:rnesi ba••ırıia
c&ğı \'e bwıun için tstarlbtrMa bir 
matbaa tPır.; r. i biJrli.rilmişt'.ır. !aşe 
moo:ır:ü.;ıü bu i:İ yap:ı:b:!cc;;k 
m~ aE{.'tları buzun iç•n ia.<.e ınü
clü,,Hıığüne davet ctıniştiı'. Karne
ler ~ renk üzerinden ya ırııa

caktır. 
---o--

Elektrik iiCTcllerine yapılacak 
r.cm 

F.l ktrik fiat' .lrınt.1 öm1 'llüzde
ki a\"-0~~ itibrnn bir m.kt.r ar
t~ca~ı kuvvct!e u;:ı.min o\urımak
tad.r. Eunırn kilv•·a~ta b;r ktJUŞ 
c,~cauı san •lrr.aktF<lır. Dili r ta
.raftan ı temmııızrlan itfü~ren Iz
mirde tenv· a.t için elekıtrlk kilo
vat ücreti 15,5 kuruşa, sanrtyi için 
7 kuruş 30 paraya ç.l<arıkcaktır. 

caktır 
=======================================~-=--======= 

t.IJt.81 ROMAN: 8 - ' ve G ZYA 1 
Y:ızan: SELAMİ ızzı:T 1 

J:hü:.;ci l<ISL"\1 - _, 
osi 1t0:lmam ı, Karısı- • dan nd;m ç!l;ard~ 

1'!e toıı ı;ı ı e b.- L> re ca'ıa oı: ı ı. l\! kt p onu 
tc.-s lı t Ka.r ı, b • ..:n ~ 1I11iyeti. 

• e ile, ca n g l~ l k(';14me r • oıı.... aş-

h3'- t;ıncan balı!, d, rılu. K 'u c°"l rı 
ıııınıı <Wr~ gtnl l:ıtkU-<u •nl l'Qzıyor

d,,. c&ıno I;: v.ı;t11,,'u .1 C<m < "'·PY3 
yel' d.ea. ' l: İ.i .gı l olaca .,ın:.!• d ;;-or. 
d1;. 

Ercn!tvy ne yaokla,t>k1:.a kalbi :ı..tını
ya başl ı.. Ko}!<.te ne gorl'CC.-k? IGnti 
bclacakl K.a.rş ına ki.:uler c;ı-kı:ı..c k'lı? 

!l. nu ne rr.Ci~ bır r:ıcı..ı idil 
allı sı bı:;ınıı bı ı.ı:LT:Bz. .. Se,~irıl de oyle çok SC'\'•YOrdu ı,;.,, 

n rdeı b re n 'amtya ba,:' dı. Ilir Yokn b:oşınca ot.ınobil' durdurdu, 
tuı g .en t 15kete ın~1>In:ılı: \ .indi, .iJ'f.e doL':'tı '1" m" •e bıııladı. 
; :/' >U KcncLıu to, lamıya ça'ııı- Yold:ın ı:eçen bir iki kiŞi dildı:olle o-
,.,r; 1 = bakt' r, Gayri b:i hali göze çar-

- H;ıy ;r, itanın, rn'11 mel~ glbl 1 PlTOrda. 
kad m ~ tir ıcy :ya~ DO-e Geldli!I :rer b!lyülı: bir ~· ;çinde 
u:ıy ı:yomu. t;;lçuk. be71'Z blr 1<o;ıll:'ll-

ır, ı. mk .. nısu.dl •• J?Ck, ınıa na.tıçe kapı>ı açlktL 
lv.J.1 t;i .., nı ı r.ıJtl ml-w .'?. O rdi. 

Sc• = :so:ı yaz il• m<' tı.tıı ~ ı Dalıı;cde l<>ın5C 1 "V de s~n-

ki w0tu, 
Bir knç odım attı, 
Bl'.."<lt•nbirc bır fer,,ı.at duy'du, bu hr.m 

&et hı•n\ &t"\'İr.çli b 1r ferya.t.:iı ... Ağ•t.C
i"'r~n all•ndan pijam"h bir kr..clın tır .. 
lodı. 

Du Scvgiruli.. 
l!ıç ~ğişıncmıi;oti, lh sen~ c·.:ve?ı:i 

g"4J genç \ e g{l .... elrli ••• 
K < -ı:ı ı ;rrl ib tı~ 1 !tol!. nn ı a<; ı, 

fak. t o:...c'cn C:ur ı. :detltıu bit dJ.-
..... cenın tcshi alt nda c. r.l~ 

E- ·g·n gel i., st vı t rı hıı;:ut"Sw:3k 

.:ıc:? ır. bo) nuna o. r lmışlı: 
- N!h y 1 s:ın:ı k \ ştı:rn K~~? 
K~,_-'l k :'l ;ıı itti. 
S1..;vgın ,a.ş-.l.lac!~. "bırdertbJre s~VillıÇ 

ı:ôZ y an ~ r"C:u: 
- Nt'D v r? 
Ke:ıa uı cCzl ri~i kcn bürUrr..lşiü, 

w,ı,·rini gıcırdalarô.k f)l)rdu: 
_ Burada ne Işın var? Bur2.Sı ne

rcei1, 
- Anlatırnn! 
IC.arısı.nın kolıi!ıdJn t"'-tmuş l'U .. tyor, 

lcl:nır ed'y<>rdu: 
- B\,;rada ı.Jln n,,., nıyorurll sana ... 

Sr.gin ~v:ı:p vere«gi anda Lı; <lort 
yaşın.da blr ~t onkı.ra doAru ko~u: 

- Anne, anr..c, babam geldi! ••• 
Kenan Tarısını lil·!e bir iliş itt~ ki, 

t.'l<L...-ı )t::re yuva~! ndı, kapı c::n ı:ı.ren 
.(De,·amı var). 

Harp Vazl,ye1i! 
Libyada Tobruk muhasara 
edi irken Doğu cephesinde 
Sıvastopol düşmek üzere 

• S. Eski Eükreş Ateşe militerı 
Libya \'C De~"tı cephtlel'inde: burasını düşümıek lçin daha ıyı 
Her iki tarnfm tebliğleıine gö· topçu lıauclaılı~ına ~üı>he edile-

re Lib)·ada muharebe vaziyeti ınez. 

'jÖyle JıuJ5,a edilebilir: Doğu cephes.inıle: 
İı!gifü ordusu Libya • l\lı ır Doğu cephesinde Sıvastopol ve 

lmıludu üzerindeki me\-Zİlere çe- HarkoI kesimindeki muharebe· 
kilm~fü. ~u nıevz,iler siıııulc!en i !er de şöyle belirtilebilir: 
ceıııılıa dogıu Bardia • Cupuao - • Sl\'&stopol'un şimal ve cenup 
Sidi Ömer istinat noktalarından kesimlerinde Alman ordusu ilcr-
gcçıncl.tcdir, Strntejik cheınıni· lemiye dcvRnı eıli)·or. Bu ilerleyiş 
~eli olan llulfaya geçidi İngilfrle- şiıııal kesimılc çok lehliı..cli bir 
rin clindctlil', Fakat hu hallın ile· hal nlmış!tr. Almanlar bu kesimde 
ri.iııde Hniıılerit İngiliz J.:ıt'alurı Sıvııstopol şehrinin kar~ısında 
vardır. flunlar ıırdcı muharebe- bulunan Sc.crnojn kiidczinc \'llr· 

krilc Jlfüıvcr ordıı'llnıııı tr.kip dıklarını, bu suretle mil•tahkenı 
Jıar<: 1;ctin.i n~rırla~tırmıya çalışı· ıucvkitn şio1al kıstnJna nit t:ıhki-
)Orlar. matı gcrıde lııraklıklarını bildi· 

riyorlar -e Sıv~slopol'un pek 
IihHr ordusuna gelince, ba: ı .• F yak.J1da i .... gal ed.ilece>~;ni haber 

ca iiç J. oltlan Bnrdia, Capll770 \.6 .. \ '<.-riyorlar. ı\lman tebliğine göre 
Sklı O.n~x fac~e ' crleır.:!ıhı· 
dir. Bu arnilo Tobruk cenubundan Ruslar, cenup !aısinıı!e dıı geri a· 

fı lnuşb rrl ır. 
~;male dôııen bir kol suhilde Goın- Göriicüşe gôre Rı"lar arlık Al· 
but n1e\·kiini almış, Tobruk - Bar- 111an aarrıttl.,rıııı l .. ıramıyorlar 
dia ş:ı,,.ı..~.,jui !,eserek Tol,,ruk etra- ve nııtk:ıb:l taarruz kudreti de gös-
fnıtlo:!.J t;eın1ıcri tnuıanılam:~tır. teremi3 orl:ır. Bu, Ru". ınü<lnfaası-
G~ner, 1 r:oınnırl bol! kuv\'etle- nın za) ıfladığıııa elıcııwıiyetli bir 
ril" ~md; Tubl'lık kalcsiııe yük- i~areltir. Rııslnr artık SıYastoııol-
leumiştir. dan ümit ke•nwk zorımd:ı bulu· 

Şiınt!iki hal'}J va:dyeti geçen nu~·orla r. 
Son!cşdnde İnr,iliz taarrıızuııdnn Alnınıı tebliği llurkof doi:'ll•M· 
en-dki va'liyetin aşD(',ı yukarı daki , ·aziyele ve Alman laaıı:u•u· 
aynidir, Bundan ~oııra Gene.rol na dair yine bir nın!ümat \erme· 
Ron1mt>l'in Tobrnk'u dü~ürıniyc mi.'}tir, Buna mukabil Ru lar, ya· 
çulıjllla'ı nıulıteıncldir. Geçen se· plan hücwnlarla Alınaııla11a ka· 
ne Tobrıık'da kumundan olarak yıplar verdirildiğin i bildiriyorlar. 
bir A"usfrulyalı General \'arılı; Tahmin rltiğimiz veçhi! Alınan 
iyi harheden A\'w.lralyalı ve Ye· taarnnu Rus mukavemeti karşı-
ni Zelandalı kıt'alar bulunuyor- suıda ink~af etmemiş ve mevzii 
du. Bu "'heple Tobruk i~'i müda- kalmışlır. 
fan ediloıisti. :Fakat İnl{ilizlcrin ı,---------------
geçen ~•ın•ıı zarfında Tobruk'u Kinf n tevz~atı 
daha ;~; tahkim ettikleri dlişünü· İ=ıôr 20 (Tel~fıonla)- Sıhhat 
lürse, kulenin bu muhasara~a da ve İçtimai Muavenet Veknldi 
dayanma'! bekknebili • Bunıınln şebrimi7Jn ihtiyacı iç;n 110 kilo 
bcrnber Tolırıık daha hiı)'Ük ve kirıin t'~ha gönderrni:ü·. Bunlar 
şiddetli taarruzlara dayanınak şehr:m;ze gel'r!\miış ve cczarder-
zorıın«Ltdır. General r.onımel'iıı le kazalara tevzi olunmuştur, 

MAHKEMELERı 

"Kazara bir sapan 
taşı, bir altın 

kaseyi kırsa •• ,, 
- Arzctrrı-Ok i&tt:(J:.ğı.Jn nokta ıura ... 

sıdır ki, nuclwlled~i kı-ae!Uııne, na
mus ve vakarıma, a,galctime, mevki.i 
me hürınett>n. büyük bir kadirtfr.a'l".
lık esE!rl vlarak mutenH.•tljğe ı.e-çilJlrıı. 
Bu haylaz da mıı4uıllemi21ıkn,,. Çok 
e*:klen de t.'l.nınm. Hbtta, c.tıMtnl 
me.-IGküm t>;)ha,yın derler, lı,zydl 

Alla.h ı·a·hmet yelesin diyt·yim, baba

sını. da 'km1rdtn1. O da, bunı.!Qn bl!tCl' 
J>;r ,y('d,; bela 14, N-,oe eteı diru. bu 
Nazmi, bir' "J. -:nıt1!ıdtr musa11aıt ole· ...ı. 
Bir hii5niliıal i'ı.rnüb.-ıberi istiyor, Hnl
buki, ht,'Sız!ıktan, şarkıntıla.":.tan, sar
hoşlı..dctruı, dii· r..,..kten f:'olb !ta ~bıka 
üstüne ••• N~1l o!ıt..r da e-tba.Lı l!fı->t 

ve naınu~"'ndtr, hüsnü.~al ~h· h!n
daruiH' t.i;yc iiı,n.ı .. be"" vetl mı c'"en
dim? Mün~knrı. '1\Iİ, taUi!, T'C'd.ı:J .. tt.;m. Ya 1 

o hüsnivh.ll i1n.ühiliı•ri1e kalkıp hir yeı·e 
gir:.e de ma.uz l;.ıh bir sirk t ı~:.c ry
lt".Sc? .. L1~ t.t hkik bcndcniı.in h2li. 
pilrırıElJ.'i ne uJur?. Bih:tLi red<lrttim. 
Mül:;.en"'rC'n ın-ıracea•tt ı d.e bulı.nıdu. 
lit•r bırir.de ayn· 1-.Jtil~ rı; a·bele 
c..-ylı"'C! m N y•·t, bur..d n iğbiraren, 
CWn a....,, ·ın, fl<>5.ül EfE'r.Jıhıln rı.!:A'e-

6'1ıde, !tir )'<'klan ı,,r art>e ç:C<a ''lP 

b •. dt.m ı oo u. .K "' 11. .. ı ' n <1.1.\öı· 

l"ı.joim. 

H:<.ck"n , N n 'J' Söz \•erdi •.. N :aı~i. 

-- S ... ll! b d~ sur
lurürüm, a.. t '"ı n, k _.. ırrm, ft
!An ... Si.J.J cıu G ô$ d &: nın da 
üz(..""I"ia,e y(ir '""-P d" ••Yt.' k 1 t ..• 
Ben de 1.1° k ç L:tn,~ \.'l:'r eLtim. Do'
rusu bı... Ilt İL bt y. 

?'.1ah!;.r:ne, k··h\'CCİ nı:- fÜ , ç:ııoğı 
Nuriyi, ntH~~{'rilrı d"n Ali, T sun, 
r,ILiı"t:lf;.ı ve Ua~irr:i :1ıt olorrk. dinle
d!kten sorıra Xr.znı nin !'ucunu s:;:bit 
gürdü. Otuı bf" r.un nrild.dıetıe hapti.
nr ve te\"1:i1'inr knra v ~rdI. 

Ma1ıivı..•mt,.a.: çı.k.ıJ .. wan ac.ıora, mu-
ter.lel S:,:a ddi.11 k ·pı ıır. ı;r:cCndP te· .. ·
.if ·Jlt1L~kerc·sıuın kc::ilneSıni bekli.. 

yen !i;.zın•ye, 
- 0o<.)b! Dc-<li, N ılır.ış lıaLat! ye· 

ri. e El ~-; el kttldırrr..ak? Ögn: ndin 
mi ~lrn rli~. 

- CanL'l\ • ! ~lsoo ... Allmlım ,.:ı,r 
o!sun. l.''lta. c;ômrını. A"1'" • .,.,..a, her
kPs tc-, a~ un dc1t ... ~nl:y:ı,.. r-..ıa
lırllr m'ktorı R•f• Efendiyi trpele
t\I ... Der yJ'. S:\fcı 1111 ditn hayli tuWı. .. 
Fak.:ıt rı r-k vf'nru•k ist<'Tn~ıerrk, 

- .. \,' lı:1a tuı·p sı"k'lyın1 ocnin, drıdi 

ve su bı•yiti okuyun y~rri.idü: 
«Kaz.ar..\ bir s::ıııcn l.:..~i bir altın 

k ..seyi kırsa> 
Ne t{ı~ın K yil.\.'ti n~·t r, rır ltıyın,·t

t n dU'""rr klse!> 
IlÜSEYIN BEHÇ'ET 

---·-·======== 

[ TA İH rd 1 AHft.BELE I j 
ÖPLÜK SUBAŞISI 

.Bı.'kılmra ba(( olur, bakılmaz
sa d2ğ olur. de~ler. Üç">:r taıafı 
su ile çe\•rwll"Jş yakın şarkın ~,a. 
elim v~ nıuuz.zam medeniyet mtc
kczi tsı.nıbula, bt!illün .t.emi:z şe

ıl.ıir. ıvrn11.•yiz . Halbuki, T'' 'k• 
le" bded:yrcllik• in kurı;cu;ll ol

muştur <! ,,,ek hakkım.mır. On 
<iördü·ncü, on be~in.ci, on artl'·ıcı, 

on yedinci ıt.' •rlar<la kurduğuınuz 

eclı r ha,~e.tı n•zam~'lrı, bı..ııgün, 
T-O'r!. !T'.eden;yı;.i tar.hinin par

lak \'e k lırlldır. Çar'jıla-ı·ı. pazar 

lat'ı, ran ve h.n amları, krl'\'nn

s .. ay, .mııı'<'t, rıwktep; ı~dt c; 
~"§rne ve ııcbillcri ile y1'ptcı bir 
ml\!et 11 kurcit. .ı §eh!rler trm'z
llkl rilc mcŞJ.u.--du. On yed nci 
es..rın büyük seyyahı ,.e bü\ ı~c 

mııhacrirı Evtrya Çelebi, Tür1t 
~hiıl, inden b:ili<:eeHken, he

'IL.en da:ma, c.s~ı1 kları ~1.k, ciim

le ka!i:hrım ~lıa,r ... der, bian
l:ıul ise, bilhaasa, teI'lemiz bir se· 

hiı>di, 

:Lrarıbul şeiır'nin tel"' izliğ:ne ba

kan .çöplük Subıt:ş'3ı. id ; ki -OY· 
ni zıoım ıula cTalıir Suba~ı. adı 

da \'C'rilird:'., Çöp!ük Stıba<ı,,ının 

emriı:<le, hugiiııkü tabiri i!e le· 
ımizLlt on le ı <lyebileteğimlz 

dört sın't amele vaıı:lı: 
1- Ac.1:' o,,lanları devşirme 

c;cıcuklardı; kaı•pda Galat usaraym 

~. İstar'lıulda d3 SuM.ma,hrnet!e 
İbrnh !npıı;:ı sarayında teth:yc e

dilerek yeti,til'•lir!erd:; her yıl, 

y nut 'k! üç yılda b!r hepsi, ya

hut bir kısmı yen.çeri ocağına 
r.~r,uı \'C kayd:llunurlar, yerlerine 

de i!:ıt.yaca göre yeni acemi oğ

lanları dtvşir'llrdi. Yen:ceri oea· 
ğına nakil kcyiiyct:'le d~ cçık

m:ı• tıitbir olunurJu. İ~te, bu ace
mi oglanlarının runlük vati!clerl 
arı:ırnKl:ı nöbetle, lstanbul cad

delerinın &üprühnesl de vardU'. 
He~ gün b!'n kadar acemi oğlanı 

ayrı!.r, Tahir Slib:ı~ınm emr'ııde 

( Yıızan. ~ 

l.._ Reşat Ekrem Koçu ) 

ve onun güst<>ı'<iiğı caddeleri sü
pürür ,yık.:1r, ten::zlerdı. Acemi 
oğianlan, is orfuulun tem zliğine 
:iıstirak ctırn:S bir sınLf ~kcı'(h ki, 
bu r:7m~ .. t .. ri rnüüdet!ıı.cc cöplü11< 
suba.ş tnın emrinde bul~nurıa,'11. 
E ıı:ıf nlö.,.·l:::rıoon u,, e"\tve:A a.ce· 
mi oglanbı la ~:öpiü.k Mibaşısı ge· 
eeı i; hep!>. matrı:;, b· '.arııııda 
k<'1.'t.-'~UlUhl<Jt' ve ı~ül'sl~;:.Jı o~an a
cemı oginn1arı cll-erintiüKi sü:pü=
ge \'C kür;:klerle nlayın gc~C'Ceği 
y-0lu SO'll bir defa temlzkr, hr.:zır 

ede11!erd • 
2- A~ nvr':'ı1ar: Bunl r <Pc;l te· 

rr.;,,; ,~ aır.elesry . !i-00 nl'fer ka

dard ; T-:h:r Subsşı. :n lr.'<a:etin 
Cebir f.'€j•t t.~naır ıdi, kendi çı! .. ar
ları uı;:"11nn ~ >\ırin tcm:Z".ik işle
rine .'an:hn cd,,rleroi , Ekserisi 
Jia!l".)t!eli, 1'eke ahal.is:rtd.tn oıu...

du; ta kasıklarına k::.dar bnttnl si· 
yah çizme ;:ıiyerler, üzerleri..:le 
umumiycllc kırm:zı ve siyah me
~in k:ıftmılar, cvleroen, konaklar 

dan, sarayfot'dan Çll''§t ve pazar
daki dükkanlardan atılan pisli1k 
ve ("Gplcri sır~!arır.da.ki zerr.lbi11e
re d<ülururlaı'Cl ı , Kez3, rokaklar

da atılan eyleri de toplarlard,, 
Sorıra b ~rı, sıoh!:!cıd ki tek· 
neler ne g;ıtürür!er, o~a'da yıka
yı.p içıod(;n çakan ak.çc, mQrı:gır, 

çi\, igne '\'e saireyi al;p toplar, 
satarlardı. Ilks~r;ya lpymet ı taş· 

ı~r, o'tı!l J,atkala , yü2üklcr, yil· 
z-.k taşl~rı buldukları da olurdu, 

3- Llğ.ır..cılar; aslm<la 5000 
k:şilik b:r !!!Sker ocaJiıdır; amirle
ri La ·ımcı başıyıd~ v:ı.z!Ieleri, 
cenklerde, kale muıhasaraların.cla 
'~mı kazma.ktı, Sulh zamanla

::wda i~~. İs'.anbul 1",ğıml:ı.rının 
tem'l!enm<?Sine memur idiler, bu 
münasobelle, zab;Uer: ile b~raber 
T~hir Sii:ba«ın111 emrinde bulu
nurlardı. Umtı!Tuyclle Kayseri 
Ermc~:lerindcn clurlareı, 

4- Salahotlar; tamir, yıkı, yol 
ameles;\'di, Taıhir Subaşının em
.r'.ndc idiler. Tunaf, ordu alayla-

rın.,a, pürsi1lh, tazma; .k\lrc-k; 
.kıüskü ve bal'.alarla, kiilürnklerle 
geçerl<>rdL 

Çöplük Siibaşısının <'nwınde!:i 
bu nıubtelif amelenin !hepsi de 
•meıibeleciler. diye toplanırrlı. 

On :;li ıııcı Dsra ait Divanı Ilıü
mayun cc3ikalaı ı arasında İstan
lbulıın temiz, k , ,1eri ve çöplük 
sübac::r,ı i:.C a\.ıkc:d2r iki ınüh!m 
hl!kınü hümayun suretile raslı

yoruz; bunlar(Jan biri i..~anbul 
terıüJ k i~'.ct:ne yapılan bazı mü· 
daha~clc-r:n men'i iç:n gördc:ril
mişlir: 

~İ•laı.bul Kad1"na ve yenlçcri 
ağasır,a l1ül\un1 ki; 

c!~firi mc.~ili !~ taşıınağa memur 
metbete-c;ıcr, c~ki ve yeni odalar 
<len:l~11 \ en:çeri k -:lalaı·:ıe aeemi 
oğian oo~~ıarı ı.n ve se1Jban oda· 
)arının rr.e2Jbch,ler1ni her gün 
lken:li be)<gir!.crile taşı)tp Yeni
'kapı d.§ıll<fo.11 <kn·ze diikeı-lerm ş, 
Llnga yanındaki kale kapısı ka· 
pıcıları mani olup döktürtıı,emiş ; 
onlar da bur.Jan §'ikfı,yet ediyıor
lar ,Eskkleıı:bcri nereye dökillia
se oraya dökül:iin ve mezib<,leci
lere kmse müdahale dmcsin, Re-
cebin 'lk günü 093.. . 

Şohrin 'büyük meydanları, hel'
günlük temizl:iderindcn bı:.•.ka, e· 
hermniyet ve faa'ıy~tlcrını- gÖ.re 
ayda ve .)·ıkla blr ES... ı bir temiz
li"<e t§.b· tutulurdu. Bunların ba· 
" ş nda Ak,- 17>} da Etmcydanı ile 

Be-yazıt rney•darıı {'eLrQ;, Bu te
miziiğe, gayri'müsliınlcr de iştirak 
ederlerdi: 

cİstanbul Kırdı:sına hüküm ki: 
Etıneydanını yr1da ıh·r kere, 

Beyazıt meyda,ıı ile etraiıııı da 
ayıda ikı kel'e süı,ürüp ~~- ede
geln~lcı1ken, şirrJdi o yerlerin 
pi>Int içinde bulundlt~unu hü.ber 
aldım, Çüplül<. Sıib:ışısı, tayin olu 
nacak z:ınmilere o yerleııi iyice 
süpürtüp teınizlctcsin .. (Mezbele 
SC:b~ı.sı:ıa \'erildi,) S!J3. 

Tahir Sübaşı, yahut Çöplülı: 
Sıı'\ı.a<.1l;ğı, d:ğer bütün e-,Jd bele
d:ve teskil!ıtı ile beraber L.-tanbul 
b~!.c<l'"~ '['€'isliği ,-az.fesini de gö
ren lsta~h•ıl Ka<lılı~ına baı'>lı~xlı. 

RESAT EKREM KOCU 

Libya mubarebsı • 
de yeni geliş ı 

Yazan:. Ahmet Şükrü E. rııer 
Libyada Almen tııarruzu, U1' 

ilk hetle!t T.çwbru~u a1n1aktı. Al .. 
nıar.Iar gc~'en ayın sonlarnıa doğ· 
~u taarruza giT.i::}\.iJtleri zam3n~ 
Ingihz müdafea hatt. ~r.! ıı..e Ak· 
roma me\<' 'r.rlen ceıım,a dlgrtı 
uzanan \'e BL1!1ak&Ju n~ ... !'\~ur.rde 
ıühayetıuen brr ma~ıılanmış 
tar'3!ı;,r si' ı;esıne <la aı1llllokta 

idi. Alınanlar, bu nıli&,1.;a hattı
na deoğru.d 11 doğruya ccımeclcn 
tu.arruza geçnıe.n:.J~Ier, 1>.Jneki
min cer.uburııdan dol ra.'< t.at· 
tın gerıleı·iı1e a.:Şrnü ier ve TOO
ruğu ;:.lınıya ç;,lc<;rr ı ad,ır . 

Alman hareket; büvük cür'et 
ve C(-sarr:-tle dü 1 ünülrrrl'., bir pla• 
na day· ,1ıyordu, Ve ilk h ın!ede 
muvaffak oL«>Ydı İıı&>iliz kı.vvct
leri taınen-Jle sanlarnk y'Ok etli• 
lebi]c<;cktı, ü ıdan sonra c'a M ·ır 
yo1u m ,, 'Cilere aç lınış bulu
nacaktı, ~' trn:t bu p''n ilk h'm
lede muvaffak ,olm tlı, İr:~"zler 
Akromayı ve '.l'ubrugu kuvvC"tle 
mtidafa ttt .r Bu un ı,a r ne 
m .. ~er k ~et .. r; İ• (.,: z mayn 
~ rkl !"'na n'i{,dp.n ta.ırrt ede
rek, kuç k bir d"lik açtılar ve 
~;tır .. ~ı1 ı~ }erini te)nin .:tbleT. 
ilk ha~ lPde çt!Gn de k küçük
tü. Fakat arL .ındon ik nci bir 
<lel'k d;ı,lıa aç•ıhr \C &onra da bu 
i1<i d<. gi birl<"~tirP.rck lllıt,oiliz mli· 
<l'ıfaa hatt>nı ikiye bi;ldükr. Ş:· 
maLdc A.l<roma Bıiyiık Bri!anya 
kuvv elkri, cenupta fürhakım de 
HU.r Fracsız dü.v-\~cl1eri tarafın

dan tu'lt.lt:,(,.-du, İq:ıl'~ier ,s:<hil 
boyn~a. Gazal ayı, A'kncımayı ve 
Tobruğu clle~in<l~ tuııkça cenup 
ta Bir'::ak m de Fr. nsızlann elle
rinde kcldl!oça rn 'lwcr k\"vetleri 
yarı snrıhn~ bir halde k:ıl.yürlar
dı ve İngit:zler!n Li'byaodakı vazi
yetleri telıl'kell sayılamazdı. 

Fakat bir d-0fa mayn tarlaların
da yerleşen milıverıciler, Birhaki· 
mi alrn ıya çalııştıla.r , Fransız kuv
vetleri bu mevkii kuvveti<! mÜr: 
dafaa etti. L'bya harekı.'nmın en 
SPrt çaı:ıpışnl<lS ı Blr'hakım etra:fın· 
da yıop1lmı~ ve nibayc on altı gil' 
mü<lnfaadan ernra buradaki Hür 
Frarsız km·Vl·tkr i mağlup olmuş 
tur. Biıhakim.in işgalh-.clcıı tonra 

mihver kt•vvf'tler' sahile <hğru 
tasrruz ederek Gazala-da c'e
ımbi Afri'ka kuvvl'llerile Akı'<>ma 
ve Tdlırul<ıtaki Bizyü.k Briıtar.ya
lıların arasını kesmcğe çalı;ıtılar, 
Sahile dr,gru yöneltilen bu hare
ket Lföya muiharı,füesinin üıçüooü 
safha.;ını teşkil eıti. Geleı; son 
ilıaberleı:e gö-re bu da mu\'affak 
olmuştur, Yani m:Jıvcrc'ler sahi
le vaııııl§lO:rd>r, Fakat G:ızala.1a· 
ki kuvvdl.:ri sıırtp yok etnı1~e 
muvaffak olamamışlardı<, Bu 
lkuvvetler s&kizinci ordunun di· 
ğe11 cilızülcr.te bir.::cte d·.Jıı: ,,vvel 
hazırlanmış olan mevzilere çe1<il
rn;:şleroir, Yani Ta'b::uğu b:r b~s
kın ile ele geç:rmck içiı giı s '''il 
ve harckittın birinci s~ı ~ırıı te~ ... 
kil etlen nrihvcr tcşeUbi' ü nıu
vaff ak olmamış, fakat B'rh,'lt'mi 
ele geçhımek \'C sonra <la s;.hie 
1"/at"flnak yolu1)da1',i ;k'tı-ci ye ü
çtincli S[lfhalat• IrHhveri'l lehine 
olarak n>lıay<:otlenmisl r. 

Bu harcketkrin m hver kuv
vetleri iÇin b;r zafer teşl<il ettiği
ne şüphe yo'<rtur, Fakat s'md!iı 
Tobruğun alınması içiıı g'.rş'le

cek olan hareket bn~kmı~ır, Bu 
d,. Libya harekf.toıın diirdüncil 
safha•ını teŞkal edecektir . 

Miln erciler Tobruğu al~cak!aw 
mı?. 

İn.gil'zler durumlarının nazik 
clduğıınu itiraf etmektedirler. 

Biri !"i.zi."DE"DI. 
.tie~lfTMZift tıt J 
Böyle fiş tevziatı 

olur mu? 
Kasırnpaşa,da ve Btşlktaıta o· 

turan br~ı okuy-...ıcularl. ızden al
dığ.ın11z mektuplaı'C1a s~ııncr ll.311-
km Ye-li Mallar Pa<arlarınd&ın 
b:ısmn alıne.k ha&ktnı veren flŞ!c
rin prk gayri muntaz3m wrcıte 

ve gelişi güzel biı· şekilci<' dogı· 
lılılığ,ı bildiı·ilere.- ,.;yle dcc•nok
trdir: 

- ~·Tcseı.a rr.omarlar ko:eımız
daki ıevJ.·rC z ·~:Jıklcri halde bi
zim tsra.ta ur-r ... ıı.- <lılar. l~r.00.h.·
r'ı>den rlcoda buhınduk, aldırma
dılar. Şüayct rdeceğimlı..I aoyle· 
O.ık'. -c Canır.ı.z nerry.e isterse 
oraya gi:dın.> D·~lilr-r BVyle ıle\·
ıiat o!ur mu'!. H· rkcsc, her eve 
!iş verll i,,:>r da b·ılere ne tçll1 
verilrı-;iyor? 

so:-ı TELGR.\F- Silın°r &>nk 
Yerlı Mallar l"s: 1arını 1 ı.aza.rı 
<l ı '.tk:..tirıi C('!bf'Y'"' i-z. 



(Bu. ,.az1n;,n me1 i.lllcri Anadolu A ... 
Jnu;ı Büitenlerinden alınnuf.ır.) 

Tellıis eden Muammer ALA'l'UR 

Günün en mühim siyasi mese
lesi, İngiliız Başı·ekili Çörçilin ani 
suratte Va·ş'inll1ıoııa ya:pmı;ş ol:du- , 
ğu seyahattir. Son derece giü 
ktu.1.." bu "") alıat hakkında, dün 
bl1diidıx.ierimooen fazla ufsilat 
gt.ıııtmıştir. 

Çörçilin Amerika aeya- \ 
bati Berlinde lakaydane 
kartılandı - Sovyeı:le
rin Loudra aefiri Maişki 
K1z1lordunun kuvvetin
den bahsetti - Sivasto
polda ve T obrukta va
ziyet. 

Bir Fransız Ge- \ iltlercan denizi 
nerali lidama muharebesi 

Büyük Panama 
vapuru nasıl 

batırıldı? meğe hazırlanıyor. Bu bir yıl zar 
fında dünya kuvvetler',n:d'e deği
şiklikler olmu.ştıu.r. Bu değiıjlk
lı"kler Hitler Almanyasının aley
hindedir. Açıla<:ak• ikinci cephe 
zafer gününü yaklaştıracaktır.• 

mahkum edildi tafsilatı 
.Taymis• gazetesinin askeri 

mün€ikkidi diyor ki; cBu •haftalar 
içincıe strateji ve askeri pliinlar 
~ukkLnda Londra ile va,ington 
ara•:ında p-ck n1ühim müızc.kere
kr cereyan etm~ktedir. Ameri
kan Genelkurn,ay Başkanı ve 
ha:\'a kuvvetleri kunıantlanı İn
giltercye gelm~ler, ingiliz İst;h
saJ Nazırı da Amerikaya gitmiş, 
n1U:i'Lcre.k i:;ler kıonuşu\muş ve 
göAirn g€-ç.rilrPişti. Ş'ıı ·,; Çörçil 
ile Reis Ruzıvelt arasında yapıl
makta olan göıi»mıelerd<!n sonra 
daha iyi ve daha çabl.l'k lıalletli
lcbJccek bir çok i§ler vardır .. 

A ımaıı matbuatı ve radıyoJ.an 
ise bu seyahati, son mihver za.
federi kar·L'ıııda demdkrasilerin 
<lu•j :!ugu endi~eye at.Ietmektedir 
!er. 

Berline göre, Va~ngtonda gö
rüşükcek meseleleı:dcn en mü
himmi vapur meselesi olarak gö
zükmelotedir. 

Çörçilin halka görünmiyeceği, 
rad:.;•t>da nutuk l>'Öylami~·eceği, 
ılıeıilıaıı.gi t<'zahiirata iştirak et· 
m,:ıyeceği lıal<kında İng;li,zler ta
rafından nrilen ma!Cunat vazi
yet' lüzumu kadar aydınlatmak
tadır. 

Bırıtşik Amerl'ka Reis Muavini 
Eaıli Çöl'çil ;:aferocn b"1JSctmek 
iç;n Va5ıngt:oan gelm;.şt'r. demi§" 
ti. Bcrlir,de bu sözler giilıcinç te
takıki ediliyor. Vaziyet; boğulmak 
üzere o!«n ve bu yüo:otlen birbir
le;::11e sJ;;:ı<"a sarılan ~i k1şinin 

vaziyetine benzetiliyor. 

MAİSİKN!N BEYANATI 

'ı~vyetlerin Londra buyük el~ 

<;i"' Maiski Alman • Rus harbinin 
bir senel''k bilançosunu yaparak 
•hu!.:isetan demiştir ki: 

~Muharobenin birinci )'ırdönü
mürı<le Kızılordu her zamandan 
ziyade ku• 'E>tli bulunu,yo.r. Hit
ler Almanyasın1 1942 de yere ser-

Aı."<KARADAN n 
MEMLEIU."'lTEN: 

...,. Milll Şef tıınet İnönü dün de 
An.karada Yhllsek Ziraat Einsti.tüsünü 
~f!i'( Cle11ıdılrL~rıek )mtih.aıılaro.a hazır bu
lıumnuş!ardır. * Bb '<il ı;ıor At..turkiin İım!te şe
ref veıxliklerl giiniln yıldönümu dün 
kıull::ırrrr*ıştır. 

ılr Diiyük Vatan Ş•iri N&mllt Ke
tnılin Grülliy:ı..ının Tarfp. Kururı.1u ta

raf 1.-ti<•n t-.a.::ta"'tn-.<l.sı ka.raria~tırıl. 

ın"'tır. 

DOGU CEPHESİNDE 
Sivastopoud'.a vaz:~·et g>ltik.çe 

vahamet kesbettiği anlaşıJıyor. 

Alman tebliği, kalenin şimal kesi· 
minde, düşmanın son roi~dafaa 

hatlarının da yarılavak, geniş bir 
cc·phede Sivastopol şehr:.n>n klll'
şısında bvlıman S"'Vernaja kör
fezine varı1clığı bildi-rihnektedir. 
12 gün süren muharebede, kfu. 
çük bir sahil kalesi müstcsJ1a ol
mak üzere, diğer bütün müStah· 
kem mevziler zapledilm:ştir, Bu 
son üS de pek yakında i~gal edi
lecelolir. 

Rus tebliği bu kesimde muka
vemetin ve şiddetli mwkaıbil ta
arruzların devam ett:.ğini bildiri
yor. Alman1ara ağır kay,plar ver 
dirilmesine devam edilımektedlr. 

Harlrof1a mew:il çaııp1şmala~ 
olma:kıtadır. Bir cephede oon dört 
günlük bir çarpışmada Almanlar 
4000 ölü vermiışler ve 70 tan&: kıay
·bcıtmişlerdir. 

Lİ.BYA CEPHESİNDE 

K<Jıiretlen gelen lhalberlerde 
se:üz'·nci Nil oııdusunun Mısır 
hı.;dutlundaki mevzilere çekildiği 
bildiriliyor. Almanlar tl..:'.pte bu
lunu.yorlarsa da, henüz hudutta
ki ıt>evz'lere ulaşamamışlardır. 

Tu!:ıruık miii!a'fil<'ri şimıdi çem
ber içine :.ılınm.ışlarc1ır. Mih'•:er 
kuvvetleri Tabruğun doiiusundan 
da denize vamuşlavdır. Şimdi bu 
kaleye kar,şı ş'.ddetli bir tazıyik 
lb~la.m•;;tır. 

Almanlar, burada bir çok rnu
k.ovemet metok€zlerhıin yok edil
mesi üzerine 10()0 İngiliz esir e· 
ılild:ğini bildinnektedirler. 

.neyli Telgraf, Libyadaki mu
'!ıal'Cbenin tab:•y.., hatası yü~li.n
den ka)1bedildiğini yazmaıktadır. 

ViLAYET ve BELEDİYE: 

+ Belediye Rı:ls Muaıvini B. Llıtii 
Aksoy bu ~;ıbah Şftli, Beyoğllt ve İs
l&ıbul clh,'1iıı.dc<loi rsııafı sıkı bir tef
ti;;t~n geC"irnı~c;:ıtir. 

+ B•T'l>aros heyOoejl 29 Teşriııiev
veie kL:.dı::ı.r ta.manıTanınış olacalktır. 

TlCABET ve SANAY!: 
+ İ~şe Mijdürü B. l\ıTürr.taz Rı-k'in 

Fiat ~Iüraka.b~ Umum l'viüdüJ'lüğüne 
t2u ııı olu.rJdu.gu CIJ.n keıır..:.i.,;ine tr'bliğ 
olur_rn:ı.:.ştıu·. 

UÜTEFERRİK: 

Clermımt Ferrane, 20 (A.A.) -
13 üncü bölge askeri mahkemesi 
muhalefet tarafına geçen hava 
Korgenerali Odic'i ihanet suçu ile 
gıyaben ölüme mahkilm. etmİıjtir. 

General Odic'in halen Amerika· 
da buluııduğu söyleuınektedir. 

Çörçil'le Ruz
velt neredeler ? 

Vaşington 20 (AA.)- Çöı-çil 
ı;iındi burada bulunmaktadır. İn· 
gili:z Başvekilinin V~ingtona 

ge!d'.·ğini birdiren tebliğden ayrı., 

bu hafta içinde, batıka bir tebliğ 
neşredilmesi beklenemez. Bir sır 
perdesi meseleyi örtmektedir, 
Burada ·hile şimdi Reis Ru~veYt 
ile Çöı•çilin nered'e bulundukları 
bitinmcmelotediı·. 

--·<>---
Tarlada bir cinayet 
Yalıovanın Mer'akuyu maıhalle

sinden 18 yaşmda Abdullah bah· 
çesini sulaııkcn, Erzincanlı Me!h
met isminde bir kıom~uısu suyu 
ke=ek istemiş, Mehmet elindeki 
çapayı Abdullahm kafasına vu• 
rarak parçalayıp öldiirrnü:ştür. 

General Rommel 
(1 inoi $3hiieden Dcva·m) 

arkadaşı i18 btr.!Jkl" Mih\·er haıtl:ırın
ci.an geçmi:ye ınuvaı:ialt olarak Gene
ral Romınel'in ikanH;:lgRh.ınıı kadar 
yaıklıı~ını.Jtır. I{endi~i Romırıcl'in ,tıka
n1,etgahı önilnd('•ki il·.·ölıctçiyi haklamak. 
istemiş, fnk.at n:aal,,.;rf taba.11.ca isti
maline lnt·c:bur J.:11n1ı.ştır. 

Nöbetçiyi t.a.b.r:nca ile öldürdükten 
sonra Romrncl'in rvine girmiş ve ö
nüne ç11ka11 JJ.k oc1ayı tabancası ne 
taJ'anııştıı'. İk.lı11ei od.:.ya girerken ~J.ita
sından :;.tılan b'.r kurşı.nln vurulınu.ş 
ve aOOtlası tarafından dışarı taşın ... 
dıb±ı.n sonra öln1Uştür. 

HARBİN 
UZAMASI 

(Basnıakaledcn oevan11 
nııya ve iuhınmıya muvaffak ol· 
muş buluıınrak intikal etmek. 

Aııcak, müttefikler bıı faydayı 
isti!ısul edebilecek durıuna gel
mişler ınkliı'?. Bunu daha ziyade 
Vaşington tnü13katının sGnu ve 
teşebbüs iradeoinin kendisini gös· 
termesi belli edecektir, belki de, 
müttefikler Alman • Sovyet bar· 
binin inki~af şt>hlini gözününde 
tutarak hazırlıklarını bitirmeyi 
ve ondan s&nra Anupa karasına 
çıkmayı tercih edc-ceklerdir. 

ETEM İZZET BENİCE 
+ 11>&&.o,-a Büı·ük Elçimiz B. Hay

dar A~ıt:ı.y Tt•tnnruz ipt~d.asında vaz.i
te-~: 'başına dör.t-:c.ektir. 

+Dün mcıvsin:ıin ıen uzun g~nlC'ri- ı--------------
ni~ lıaslnr.g!cı idi. Bu uzun günler a .. 
yın 25 inde sona t:ıreceık.lir. 

DİICKA ~ 
Kadıköyiin yegane istirahat ve eğleucc mahalli olaıı Giizel 

MARMARA'nın doy ulına:ıı manzara~ına n:ız1r: 

~10H0RDAR AİLE BAHÇESi 
Açtlruıştır. 

.-·- CADDEBOST AN---. 
OTEL - GAZİNO - PLAJ 

Bııgiiıı Gala Suaresi • Yeni L İ R Orkestrası 

Mü-dk • Da us • Eğlenceleri 

Hergüıı saat 17 den i~ib aren Mfo:ik Telefon: 52 _ 223 ., v + w =• ·~ım""'•l:>limm 

'.fEŞEKKÜR 
Zcvc v.e p~det inıiz l\fı<Jiri !{acctoğlu

nwı vı!faiı 1nünM-0bctiyle bi~zat ce
naze n1erasin1inr• çeiı'nkle işıW.rak e
denlere, büyük gf?yrt:'tlcr sutfrdı•n 
dt;ktor P.ı.'O.f Ekn~·Jll şerife, b<;.h ı..;sus 
h.osta]ığı esnu!'ında al<JkaJ.arınJ. IU:~!<i.n 
rsirgemiyr-n Itli.sc·yi.n Ercan, H::.;.san 
~· 1 ~:J:i, 1'.I.·h;n~t S~.1:ı;l, AhnH~t R:::.g:p, 
Ziya Okji8r

1 
Bav'laı•a alenrn saygı ve 

şükra:ılrırı.mızı aı7.edeı·, dığ·?.r bulu
rınulo.ra ve k~ciı·tlerimizi payla~a.n 
ahbap ve dootlarım1za t.yrı ayrı te
~e.kıkürlerimizi iUlfığı. ia-ıtı • c U~ 
uıli:t.: ıniı..nl olduğundan n ··{m 
gaz-ctcnizle ilanı.nı rica edırriz. · 

Merıhumun Ail<"Si ve Evlatları 

,~~ 
~ iNGİLIZCE I 

I ~ STENODAKTILO ~ 
~ Al ... il .. lb J.I ~, ve ınanıca ,u· en uç ayana ' 

J. ili~!(yaç vat\Clı.r. Galata, Hüda· ~~ 
~1 veııdigiır .. Han No. 48 · 55 i 

~·._..-.. <*.:~ mu.ra-caat. ~~tJ 

- ll!eıt>leketituizclc hll ana kadar ~ör iiLnemiş hir=;~~ıilik:-;2 Hazim~ -;;~~tcsiden itibaren: 

TEPEBAŞI 
• 

YE BAi-iÇESİN 1tie 

D 
22 Talıfoluk lıilyiik &e\•Ü. Oyruynn lar: 

S A F i 
MUAMMER 

y 
Karaca 

Melboımıe, 20 (A.A.) - l\1er
can denizi muharebesine iştir.ık 
eden ı · •tla.r Japonların 70 gemi
sinden en az 35 inin taın isabetler 
aldıklarını ve bunlardan da en az 
15 inin denizlerin dibini ooyladı
ğını söylemektedirler. 15 bomba 
ve 10 torpil isabeti alan büyük 
Japon uçak gemisi 5 dakikada bat
mıştır. Taarruz üç gün sürmüş· 
iiir. 

Efeyazıt KulesBnde 
ç irkin harekette 
buEunmuşla:r 1 

Hasan adında bir delikanlı i~e Eli
fe adında bir kadın dün geı...mek üze
re Beyazıt Kulesine çıkmışJ:u-, bir 
n:ikld.e.t sonra aş.ağı inerleı·~ çirkin 
'VP umuml il:daba ınu~yir bir şekilde 
tliP.; 1kıc~ ettiltlerillden <iulayı kule me
mu.:ları taı·a.fınıda..>\ yakalın;nı;.·lardır. 

Suçlular, bu sabah Mi.l:diJeiu..'"liuınili
ğe te€litn ıcdilıni.şlerdir. -..----
Almen~ar kalenin 

dibinde 
(1 incl Sal'.ifeden Devan1) 

manla çarpışmalar devam etmek· 
tedir. 

Cepheuin diğer lresimlel'inde e
hemmiyetli bir değişiklik ..lıruı· 

mıştır. 

Şimdi dar cepheııln şimal kesi
miııde miithiş bir topçu diicllosu 
olmaktadır. Yalnız bir taarruzda 
3 tümenini maktul olarak feda e· 
den Almıınlar her ne pahasına 

olursa olsıın geçit ~çınak islemek· 
tedirler. Hikımılar el'nn ağı.r olup 
durum geı~indir. 
Tayınis 1gazetıesi ınuhabh-iııin 

gönderdiği bir telgrafa göre ita· 
rndeııiz Rus bahriyesine ait tay
yareler el'an faaliyettedirler. 

Vi'Şi 20 (A.A.)- Son 24 saat 
içinde Siva"iopol kales;n;n vazi· 
yeti d:rlıa fenalaşrr•ştır. Alman
lar ş1:rrıd.-i kal-enin ct:ıbinıde lnılun

ma~adtrlar. Kalen;n cenup kıs

mında rnayn tarl2lar1 arasında 
ilerlemeler kayıded:Jm!§lliT, 

Alman hava kuvvetleri kaleye 
dut1llladan ağır çııpta boml;ıalar 

y ağ'dırımaktadı.r. ---o---
Kiğıt üstütııde ka· 

lan bir karar 
( 1 inci Sa.hn e<len Devam) 

sattlacaktır. Hallbuki Taşçılar 
ca,d'cloeeindeki hemen bi.iıtiın tqp
tancı yoğurtçular topt.aıı 50 kuruş· 
tan aşağıya hiç bir ı;eraken<leci
ye yoğu.rt satnayor!ar. .İst'yen 
al\Sm. Biz 50 kurı:.;tan a;ağ>ya 

vermeyiz, diy·o.rla-r. Peııakencitci 
yoğmtçular da meobure:1 50 ku
rL~:ıa ııhp 60 • 70 kuruı;a ır"'1'1ıa:& 
aral~J"r11da \~e düılclcl\n1aı uıda j"O

ğLırt satı)"or!,ar. H~lbuki memur
lar narhtan fazlaya satıyorısunuz 
d;ye bize ceza v>eri~ıorlar. Ceza 
bize değil, toptancılara verilme
tdir. Çünkü onlar narhı d:nlemi
yorlar. Bu va:ıiyetren hem halk, 
ve !>Em d!e biz mut3.2ları;ır oluyo
ru-z. 

Son Telgraf - Mahalle ara
larında ve dükkiıncılaııda 6-0 ku
ruştan aşağ• yıoğurt alınamadı
ğı.na göre fiat mürakabe lromis
yonunun yıoğwıt nati!ıı kıağıt ÜS· 

tünile kahyor demektir. Şikayet
çi:nin tıqptan 50 kll'l·~tan aşağı
ya yoğU1•t wrmediğini :dldia ettiği 
roplancılarm isimleri gazetemiz
de mahfU12.ıclur. Fiat mü.rakabe 
kıcım'c;yonu bu isirrilcri alarak bir 
cürnıiime~!hutla v.az;;-eti tesbit et 
tirt<bili.r. Ehemmiyetle nazarı dik· 
kati cellbederiz .• 

Filmlerde olduğu gibi 

Nevyork 2Q (A,A.)- Birleı;ik 

Anıerika doğu kı~ısı limanların

dan birine çıkarılan Panama b~ 
yük yü.k gemiSi mürettf'b..tmd:ın 
kurtulanlar, kendi gemilerini ba
tıran geminin Kilin Meri büyük
lüğünde bir su üstü gemisi oldu
ğunu söylernişleı•dir. 

Keza kurşununa 
kurban giden kız 

Dünkü Haber gazetesi Kadri 
Raşht .Paşa. nın kızııün bir kaza 
neticesinde ölıdı\.iğünü yazn11şsa 

da hadise şunıdan galattır; 
Ki>brit şirtkıeti muhasebee:si 

Saıbrinin kızı Ka<l'ri Ras:t 1tPaşa> 
nın torunu ve Boğaziçi lisesinin 
11 inci sınıf talebesinden Azude 
e\.-de babasının tabtı.ncasını karış
tırırken çakan kaza kurşun ile öl
mü_~lür. 

Cenazesi bugün ikindi vakti 
Bebek camiinden kaldırıiacak!tır. 

--o--· 

S9v&stcpol 
10 Haziranda 

(1 jnci S~il.if<.>den Devam) 
den anl~~ıldıgını ve mevcut til· 
meıılerin;n % 50 sini kaybettiğini 
l>ildirmcJ..tedir. Bir Alman tiimımi 
2 günde mevcuduının % GO ıru 
kaybe!nıi~tir. 

Harkcf cephesinde Fon Bock'u11 
orduları mütemadiyen tutulmak
ta olup kahıliyet!eri azalmakta· 
dır. Geceki Iıus tebliğinde gün
lerce siircn t11ulıarebelerden son· 
ra Kızılordunım zlkrolunnuyan 
bir kesimde K hadi ile göskrilen 
büyük hiı· şehri bir gece hlicu· 
mumla zcptdtiği hildirilmcktedir. 
SONUNA Kil.DAR l\IÜDAFAA 
Va'}İr>gl'l>n, 20 (A,A.) - Sıvas

topol halkı, bir kararname neş
rederek sonunu katlar lıarbede
ceğini bildirmiştir, 

Ha.-ko.f .loğosımd:ı, Don.oç nclı
Tini geçmiyc teşebbüs eden Al
manlar ağır zayiatla püskürtü\. 
miişiiir. 

1
. Deniz Leııar.ım Satınlllma j 

Komiıyonu llii.nlun ~ 

800 <!~ 1000 adet devirli 20 : 25 bcy
~r ıkuvvetınde a..lt.sl hı:ı.re<~\.l:!.t dona
nnnlı oknc.!k ı:-arti.rlc bir a.d:ct deııiı. ti
pi Dizt:l ve bE-nZin 1t1-0~örü p:ıı.cı.rlkl.ı 
satın alt'f".-acalrtır. El lllde bu eV1Sa!ı 
haiz motoru bulunanlurın llazıraa:ı 
S42 sonuna kao~ı· h.: . ....;.•.ı. ı1:..'l!ıitu·pl,;1.rını 

h,"Qm~yoııuınu4a V•'.flllcl1,;1İ. c:6G69~ 

* Ta.rııfı:11ndan tcıı,in <.·uil<.cc~.;; 1000 
lr..i!o b;;ı.kııı.n 115 ıı.ı. lH.'tre ka:ud;gut
dan 0)40 Tn1tı1~ct.c ka.lıı:l1ci.na .k:ıclıi' 
lt;:'ı..-ha halı.ne g~tiri{ınc i ·j p::-.zarlığcı 

konulır.uşt.ıl'. Paz.al:ık 2:~.6.942 Salı 

günü ea.at 11 de .:&p.lucı.·s.LL·. Ta:iplıc
rin ve şe~·a•lı an.ttnı: ık ı.-t~iycnh~l'iıı 

Kasımpn;ı:ı<ia l>uhu1an kon~ııunıuz<ı. 
lililracaut cln1clcri cCG.&7> ..,.. 

40 Adet ~Pkn 
120 > > Beyazı 

40 t..1l.:ın1 bey.az elb~e 
40 > Şay•k > 

_ 30 > İ,ş başı cibisesi 
100 > Aıneukan <ion gömlclı: 

90 Çift Ytin çor>p 
60 > Tire ı;10ra.p 
'70 > Kundura. 

Aydınrcis g('ınisi. eratı için yük-arıda 
cins ve miktarları yazılı rn.al:?...em.ıenin 

22 Haziran 942 Pa.ı.artesi günü saat 
11 de K•.sunp>şad• bulun:<n Deniz 
Levazın1 Satın Alma Komisyonunda 
pazarlığı 'Yapılacağından isteklilerin 
belli gün ve saRtte ınczlkür komılsyo. 

na müraca::ı:tları. q6725> ..,. 
47 kakın muhtelif elt'lktrac malze

mesi 
373 paket muhtelif cb'atıa san ağaç 

vidası 

5 adot Cam mika 410 X 260 X 5,5 
(1 inci Sahirt'den Devanı) 25 A-dct 6 Volt 101 amper \'"aırta a-

nan 240 Hrayı alımştır, Fakat bu l<ıüm\ntör 
sırada s:ırnma bekıçisi Merunet, 1 Adet Fiber levha 

133 paket Pirinç ağaç v"1ası muhte-
duyduğu gürül!ü üzerine kasa lif eb'at 
daircsien gelmiş, bu sınada oda- 3 kal~m Tesviye şiıooi, k•'1•i ve tuz 
dan çıkmakıta olan hmsızla kal'- 49 kalem Kereste ınuhleUf 
şılaşm1şt1<T. 105 Kalem Bakır çivi, pul, çubuk, 

Kasa hrnsızı yakalanacağım pirinç vida, lif halat, topaçlı kürek, 
anla1· anlamaz bekçiye bııÇak çek- ltarfiçe, sabunlu kös<:l·e, gaz hortmnu, 

~ 
1 

o'ksijcn lknyn.ak manıometrosi, telli ba.-
miş, Mehmedin şa, ın ığım:l,.:ın is- 1 ta G 1 •t •·-ı" •••. kıl a , a vnnom.._, re ı.&.ıu rı, w:ı.K.lm a-
tifade ederek sincmay~ ait hela- vuz hele:t0n makkap muhtelli, bilyalı 

Yazan: EKREM REŞİT - Müzik: CEMAL REŞİT 

Pazartesi akşamı GALA GECESi şerefine orkestrayı CEMAL REŞlT bizzat Dirije edecektir. 
SAJ!'İYE'nin okuduğu eserler: SADETTİN KA'Y'NAK _ 22 bale - 14 Oı-ijinııl Milli oyun - 10 Koro• 
20_ Müzik · 10 Artist - Zengin dekar ve mizar.sen - 75 kişi sahnede. 

1 

lardan birinin penceresinden bi- yatak, çelik ve demir booru vesaire, 
tiş'k kahveye atlamıştır. Yukarda yazılı d<:!kuz kıalem malze-

S<nema bekçisinin etraftan is- menin 26.6.042 Cumu günü saat 14 de 
ıtimdad1 üzerine :ııabıta memurla- Kasım;paı;aô.a. bulunan Deniz Levazım 
rı da gelerek hırsızm peşine düş· Satın Alma Kooıisy<>nunda pazarlığı 

yapılae&lctır. İı.ttBkHlPrin belli gün ve 
müşler ve kendisini kahvede ya- saatte moz\-ür ırom~ona mlirncaat. 
kalamışlardui. !arı. •6688> 

DlllliAT: Akşam saat 19.30 cLııı 21.30 a kadar Bahçemizin Zengin Saz Hey'eU 
REVÜ tam saat 21.30 da ba~lar. Teleion: 42690 

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

3 - S ON TEL G R A F - 20 HAZiRAN ıın 

.Kazanç Vergisi Mü-
kelle/ !erinin 

Dikkat Nazarına: 
lstanbul Defterdarhğından: 

1 - ~942 moU yılı kazar.ç verg1lerinln b:riıtıci ıta:h-sit ödeme tnilddeti hu :ıy 
sonunda bıtf:'cpktir. Bu mücidet içinde taksitlerini verr11iYt'n rnü.ktllct:ler bu. 
tak'sitlerinj, bitir.hare, C:O 10 za1nla ödemek zorunda kabca.'k.Uırdır. 

1 

2 - Bill'ıtnum 'kurn1:li mükr'Jpflerin de Haziran ayı içinde (Yenid<1.·n işe 
br..şlayanlar 15 gün içinde), şub(·Jer::ne ınüracaatla, ik!a.rnelerini ·aırr . .aları ı.a. 

Z"Jllrlır. Ak-si trutd•rde seyyarların vergileri % ıo zamla, iradlı ınükellcfler 
s.::nında çaiı;;.anl&rın vergileri d.e bunla:ı çalış.tıra.nlarfuın, üç kat raztasiyc, 
tahsil olunacaktır. 

Ceza vermek istcmiyen mü.kell€flefr. 30/6/1942 Salı günil ak$2m111-a ].."Q. 

dar VP'"gi taJcq:tıerıııi ödemel.eri, 1tarne.erini a.lmıa!arı tavsiye olunur. (n«ıö) 

( fST ANBUL BELEDİYESi 1LANLARI ) 

Keşif Bedeli İlk Teminat Şartname vesaire 

10824.>f 811,84: ,54 rı.ıezbah:ı - Sil: ht!lr.:ığ-.ı. yo1ı.ı

nun Slinnet ı~e Sllti~ıtare&ta köpıiile-

ri arası esaslı Şos~ tnt11iratı. 

10568,Srı 792,f.6 ,53 Gö?ı .'rıe - K.c:, ·dağı yOl lınun 
esaslı t~ıniı·a.tı. 

KC'şif bedelleriyle ilk teminat mildarla.rı yukarıda yazılı ,.al t~_n1ir işleri 

.<:.~rı. YR;rı k~pı:lı zarf u~lıliyJc Eksi':meye itooulmuşt\ır. I\lukavele; ek~ltrne; 
Nö-fla l;;JP.:-ı ı.rn-:.un~i, llv ... ..ısi 'e fennıi şar·t.n.a.ınel~:i; proje kt'~if l.ı.:..ı.~u ... ~iyle 
buna mü.R'f.~rri diğer evrrk yukarıda W._,l.:1·1·1nda gö..>terilen bt.olllOr il ,;r..:en 

\f;]fıyet N.;ıfia r .. tildıürlüğJ.r..tlt.:t L}inacet.k·ır. İht'.ll(·leri 25/6/942 l'E:J'Şembc günü 
~~at j5 Oı~ D;ıirni T"r..cü•nt r.dı:o yapılacaklır. TaJ:rırrin :·:< ten·inat n1tkıbtız ve ... 
::a rnekt1:pl"' 1 'ı, ~t-.'\h' tarihi.:ıden il~ gün C\"\-el '7illtyı-t Nalia f\·!üdü:lügüne mü
ı·~c<ıatla alaca'k.~o.rı f 1.:ru11 eıhliyl·t, 942 yı1ına nit Tic<l>ret Odası ve~ikaları, lmz...ı

u ~artnamc vcş.aiı·c ve kanunen tbr::ı.zı~a:~.JJn gelen diğer Vt.~ik ile 2.J90 Na 
hı kanunun tat·.IatL çe\·1·1: J.ıde hazırlı.yacaklı\rı 4·kliı: mekt,'~l.ı.rını 'halfl günÜ 
.--;,t 14 e kr;-d:.'r Dalırıi l~ncümene verm~leri lazı.tr:dır. ~6329ı. 

Mccham.ır.tn bedeli 106880 lira olan 4CCO t<ın çL'!!rnt<ı 1/7/19-12 Çarşo:>ıba 
günü sat 15,~0 da k.4~paL zaı1 usulü ile A.i.ıkrada İdütC binasıntla toplanan 
~Ier'kez 9 unc:11 Kon~h.;ronca. satın alınacı.t•kt::.r. 

Bu ~~ girrn~ ist:yrnJe-rin 6!i94 lira.Ik r..ıu\·~kkat te:ıniıiat lle .kar.u1:un ta ... 
y!n Etti3i \"ı • . .ik ları Vl' '"t-kıiOt::riı:i a;ı:ri g-:ın saa.t 14,2:0 za kadüe tıdı g ko--
rni.":i.yon R~J...Sliğ.i.ne vern11."lt'ri ıaıınıdır. 

Şaı•luarr~.cıer ·bir lira mukabillııde Ankara ve Haydarpaşa ,reznclcrinden 
lem~n olunur. (64&4.) 

llfrhnnımen bedeli 1600 (bin altı yilz) lira o!an 1000 (bin) >:G. adi yul'llr
!a.k tak;n1 ç,·ligi teı.alıht.clünü ifa e-tlcmiYLn müteahhit n"<ım ve hes"·bı.na (7 
'l'ı:mmuz 1942) 53]1 günü r.aat (14) on döl'tlc li~ytlarpa~da Gc.r bintısı dr,lı.i

ıindf'!'d L·cr.ni.!)'"'On tarıf•ıtdi'.:.n açık fksilt:l1e u&uliyic satın a~ınaca1'.tır. 
Bu işe girıncık tsLiyenleriıı 120 (yüz: yi.nni) 1iralık muvakkat teminQt ·ue 

kanunun tayin ('t~lği vr.:::aikle b:rlikte ek;Siltıne gCnü saatine k~dar }tOın~yona 
ıı~ü,'SCS.atları lilzır,1cl.1r. 

Bu işe it ş~r1ına.ınelcl' koınis.yondan p.arosız olar:ık dağ1tılrr.akia.dır. (t.i540) 

r..._..--~----~--------------·-
~ Devlet r cnizyolları işletme U. ~üdürlüğü ilanları 
~----------------~--__,;,-----' 

İstanbul Şı..~hi.r hatları v:ıpu:lsrı:nda p::ırlS.sız seyahat hakkı '\'('r1Icn 1-1aso.. 
larla trü.tüıı hRUara rıı.e.hsus scıtı~t seyahat kartlarının dt:ği ;tirilmcs~!lt baş.. 

;.an!nıştır, 1.7.942 tarihlnıclen ili.b:ıran el.dai p.a.sol<ı.r hilki..im.9üz adıdolurıac."f.gın ... 

dan .alfıkadarların bu tarihtrn evvel İjlcl,n,en-:;.iz Yolcu, Yü1:t 5erv1sine ikişer fo ... 
toğı•a!la müı1acaat edip pae:ılarını dc&'işti.rın.el.e-ri ilfrn olunur. t6G85» 

!stanbuB C. Müddeiumumiliğ1nden : 
istanıbul CC'~a ve Tt•vkif Evin~n 942 n'lalt yılına ait 272.750 kilo ekrnf\k ih

i'yacı (k.;:ı.pc.lı z&rf u.sul!sle 6ksiltmeye kon.muştur. 

Muh•rr.men bedeli 37412 lira 50 kuruş olup mı.oyakfica.t teminat 2806 lira 
ı::ı kuruştur. 

Eks;lımc S-0.6.V42 Salı gihıil saat 15 de İ&t=bul Sulbnahmcttllki Coza 
Z\·i Müd'ilxiügllnde :y-r.pıla.caktır. 

'Ihl,.q)lcr bı-na a~t ş~r'ınanlf'l)-·l tata gfu:ıleıüı.den rnaada her el"ı.n nıesai 
~atlcri C.ahi}indc me1.kur n1üdürlükte g~;.'::"lıi.!irler. İftekiile-:-i.n kanlıni ""' ı:ika

ir.rını havi kı.palı z.:ırfla_ .ıı eksiltme saatind~ bi.r ~aat evveline k:ıdar mezkftr 
.,;;.~:ıı·lili.~t • kıplaır.~cak Kom'is><ıin Reislltia.e ınl!rn~ı·a!ı mn~:rbuz nıt:~ah'linde 

yı>rrrı.<"leri, ta,şradJn gö:oJL,ril(·cek taahıh;)tlü mektupların pm<ta ıgeci!anE. inden 
IYr ın".s'uliy&t Ota.bul C"dilmiy~eği ilan olunur. t.6254> 

SATILIK BiNA VE ARSA 
Bostancıda Trpc mahs.llf~;nde Cami sokağında 110 No. lu U16 nH?h'E! n~u

l'.dbbaı içindıe iki odalı ve bit• soralı bah~e&rıde dut ağaçları bulun.an bin.aya 
lnliplerin matı.aile mıılıları Bay i.sn!:1ile müracaatları. 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okutu iü· 
dürlüğünden: 

1 - Bu yıl doğrl!dan doğt'usa Donanmi.y:l. Eevkedilmek üzere orta okul 
ır.C2un}ar~an talebo 'k.1:1yıt edilecektir. 

2 - İsLanbul ve ci\·arınCJn n1üraca.&t edecekler İstarıb~l Dtniz Ko1nu-
::.ınliğ:oo. Mersin V.f civarından müracaat ed-ece..1tler de l\ıie:ı·~ıı.deiri O:.:.ul ıiıJ

t:ürlüğtine. 

3 - İstanbul ve ?ı.;Iersin nuntak.ası haricinde buiü.rwnl.ıwı bulunciuk.l~rı 
.Aasket'!?k Şubekorine dilekçe ile bil~ecı:lder ve bu dilekçenin bil' n:\..i~hr sH;.ı 
da is::.anbul Deniz I<omut::ınlığına veya Jı.f-ersındek.i Okula g(~r..dert;-ccklcrC;r-. 

4 - Kayıtlar 1/6/942 \arllıinden 30/9/9~2 tarlhine kaJar devam edc-
LelUt.i:. <6576> 
------------------------

KARAR HULAsASIDJR. 
ihtikıı.r 42,'97 
Milli Korunma Kanununa mu1"1le

fetıen Karagümrük.te Derviş Ali ma
hallesi. Ttıcüı.nan E.okak 22 nı.unar;;:.<ia 
~&ınürcülük ticaretiyle .n-:.e~~-11 Ars
lan oğlu Yusuf haklmlda İstanbul İ
kinci Milli Korunma I'llahkemcsinde 
cereyan eden muha'krmcsi neticesinde 
suçlımun fiili sabit o!cluğuııJdan Milli 
Korwııma Kanununun ~tı - 59 - 63 
üncü madıdeleri nıucibinc(! be~ lira 
p.3.ra cez.ası öd.emesine ve yedi gün 
müddetle de dill<kanınm kapa\tlması
na ve büküm kat·11~tiğinde ücreti 
suçluya ait olmak. üz.Er<• karar hül1i
sasının Soın Telgraf gazetesinde ne§

redilmesine 26.4.912 tarihinde karar 
verildi. <671 O> 

Cumartesi 

Devredilecek İlıtira Berah 
cTelefun maruıımelerinde ve 

!bilhassa bunlarda malUınat kı:ytlı 
usullerine ait ııslaha t. hak'kınd aki 
ihtira için İktısat Vekiilet::ıden 
alınmış olan 26 Nisan 1939 tnrih 
ve 2738 No.lı fhtira beralınuı :.;,ti
va ettiği hukuık bu kere ba,.-.s na 
devir veyahut icadı Tilrk;_, f'Cle 
mevkii fiile lroymak i;;in salMıi~·et 
dahi verilebileceği tekfü ediknek· 
te olıınakla bu hususa fazla m~J(I. 
mat edinmek isliycnlerir, Galata
da, Aslan Han 5 inci kat 1 • 3 No. 
lara müracaat C>tmcleri lüzumu 
ilan olunur. 

Pazar 

BÜYÜKDERE BEYAZ PARK'ta 
C A Z • Zengin Varyete Programı 

Taze balıklar, nefis yemekler, Tabldot 
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NEViN ASA CEViZ YAGI 
Güneşin ve denizin saf ve yakıcı güzelliklerini cildin derinliklerine nüfuzunu te111in ile sıhhat ve hayat fışkıran tunç gibi esmer ve cazibi ruh bir 

renge tahvil ettirir. HASAN DEPOSU v0 ŞUBELERiNDE ŞiŞESi 50 Büyük, 75 Kuruş • 

r·~~.-....... ~~~--~----~·---------------------------~ ı 
1 İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri kıtaat İlanları ı 1 

bcm yazılı ır..e ;.Cl!l. k;ıpalı zar!!a 
J"'. .ıyonJ ınd;: yapı.lr~ktır. Taı.pı~rru 

o-..ı ıtu om ye. "" vcrm(·:, i. 

C·"UI 

<:.dun 
•)dur> 

• )d\;.11 

KGJ ı.oJ1 tı 
SJ, 1. ti 

hı. .r~1 ctı k ·yn,;t ı ile 
SığH' ı~!i 

" ''" k r o ta• •J < 
u. m..t« 
YcrJ bir~r 
Pat ,...,., 

Ki..o 

500,000 
51.0,000 
500,0CO 

:15,tOO 
36,soa 
3;;,000 
50,00G 
2S.OCO 
30,0 o 
15.GCO 
4 000 

2Snoo 

i h~!a~"ında y-.aıh gün. 50'.i.'" t ı;c ~a.'"ıAlk':-d ki .'-\: -<eı1 Satuı. Alrr:a 
n<.ounl '<-.s•. alari>!r: h:kL.:! mektuplanll.l •.lı1lc ıt:iia:Jerind n b·r s &:t ı'l.'\·eı eıi t 

18,MO 
I 6,0l)O 
ıu,ooo 

28.~lO 
;GJ,180 

36,400 
J21l't.C 

19.Z~O 

Te:ninatı 
L I.; 

1200 
12GO 
1 ~00 

21!8 ) 
1588,50) 

27.0 
ıtOO 

lHJ.?~ 

İhn' 

2n# 6,. 9.c~ 
::9 A1 tı-42 

17 Aruah n 
16 Ardah.n 

:2ıiıU4:: 16 
2ı7 M~ il 

ı, ;,. fM.1 11 E • .z....ı:ıca.n 
f't47> (8502) 

~ı.ı:.''"'' y~ı mt:~r.dın k.pGl. 2:.r!l:ı f 11,1rııerı J:•u:.ls.rıoca saı.•h s!ln E.a ".il' rı';..ho.ıl rd !tı .'6ke~t s.ı.tın Al-
ru KorrU yeın,.ı..~a ,..pı -- ca.JK:tır T;.:1;:1 ı.n tar \: .. ı.:.'.tlariy~c t,·khr met.;.tı;p'ııt•·r:;ı ,. , ... :c ~at1 (11ri..11doo hlr saat e\"'vel 
• ıt c.ı'd '" ,xç ~;.ııecyooa vrrmt'ferl. 

, .. , •• · ~ k1'1rı 

K .,, n e• 
Bır.ır eti 
Koyun <ti 
Knnı ,·,ı.rır otu 

i.' '· n 
• 
l 

il 

:-; :ı an 
l\ n t"'. 
T .;;!ı;.'1Uı 

~ığır etı. 

r· · 1(1<! .;.ıJr., yol 

Kıo 

80.000 
80 000 
30.000 

2,üU0,000 
75(1,01){) 
fOıJ.000 

:;-0.000 
4~0 000 

lZo,noo 
120,VOO 
280,000 

3,•00,000 
1,000 000 

;;oo,coo 

Tutarı 

Lit~ 

<•J,000 
:a.oilo 
;:; nr•r) 

140,000 
-41,~50 
18,400 
~..201) 

:?;,ooo 

l ~2 000 

ıu,o " 
112000 

K. Ki"'" 
7 K:r ı .... ıı ' .. 

3000 
2100 
202~ 

l!J.JOO 
3093,'i" 
l~&O 

1665 
2ll:!S 

9'Jll0 
IS50 
{ı.J"jO 

) 
) ıs, ı '942 

~,;,fl.ı ... 
3/71 9·1Z 
ti/ j 9•2 
2(iı 94~ 
317/942 
~J7i9~Z 

1,7/Q-f~ 

317,94.:? 
3/1 ı 1'-i2 
1/" 9'42 
4 ' 9-12 
~/j 942 

ıı s;i, t. 
ı o ~1<.."z>!on. 
]ti,.lO Awna. 
ıs • \ı..:nli) a. 
10 ) 
1; ) 
10 ) 

11 ) SG.: - ~n. 
a J 
1 ,30 S::ı. > a ;;. 
14 Slrı}la?l"..ış. 

il LııKo.ş r 
il E lıor. 

(163 - 4)56) .,.. 

. ~--- ~--

20 Haziran 1942 
18.VO I'ıce:-... nı ,e 1.ttml ... k~t Sao.ı.L A.

y .. 11 

18.03 l\lu · l: ... G,j u l>.. Ur ·r:t.""a,.-
"~ ın lf r Telden P~"'Ogıt":lil. 
( .. 'ıh.ı J ıo; er.z~~ İ re ; .. ~ ). 

l&.4S IU!clyv Çoı.::uk l~hlbu. 
19.Jtı M<::nlı!kt:t S.ı,..ı,t .l\)'dtı \'C .'\J2'e& 

lJ.1bcrierı. 

19.15 St.b ~ 10 D .. : .• 
19.55 ~ı;;ı.i:(: Fasıl llry'f~!~. 

20.15 R•<ll·o a.,,.etc..-... 
~045 M '" ~. Şıı.rkıl:.r. 
21.00 K' ""':ı: • .&ı:ı:ı r r ltr 
21.ı;, ı.-ıu~z.: l>in·w·ıt·ı i·t. . c~·i. 
2 l. ;5 KonH. a. (S"!r ,.c N i: Saati). 
22.00 lofilt:A.lc. TI::ıc'.!) 8:.d-on O'."'!tt.>s-

tr:ı'ôJ (\~ıolnr,:i-ıt NPrıp .>\.':'kın). 

22.30 !.!' ı. 1 l:ct Sü..ıt A: ·~ı ,.e Ajans 
liabt~rlcr:. 

22.45/2:.!.50 '\'fC-;".'\k.ı I.ıı•,ıtra:n \'O Jt. i
par..f, 

İstanbul Levazım Amirligi ı 
Satma.ima Komiayonu 

il anlan 1 
Bt.>h~r l:ilosuno. 16 lira 23 Jru

ruş tıı:lımi;ı ccHlcn 300 kilo Üre
t.in alınacaktır. Pazarlıkla ckoilt
n:<>si 22/6/94:! pazaı le i günü saat 
14 Ce Top'ıar.-ecle L\· .. .ı..\n1irlJ:~i sa
tın aLrr.~ komLı;J,or~un ·a y"pılAf:'ak
ı.ır. İlk t<>n•inatı 3\35 lir:ı. 62 kuru,. 
tU'l'. l~te.\:1ikrin belli saai:e romi;_ 
y•;na gelmeleri. (21 - 6543) 

SÜMER BANK ----ı" 
YERLi MALL · R PAZA R 

fvlÜESSESESİ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
lslaıtbııl Bd«L)c>1'"it.1 el, •,;ı 10e mcıruTlarımız t;,.-.uından evlt>re dağı!ılon purnukltı ır.rn

s-ı;cat l<uponlıırıııı h,,.rlrnngi bır seb ple alarr.amı~ olanlara aşagırla bilıhrilc!\ nahı)<" mer kez.le.ri 
mınta'casınıdaki büroları:nızda i:u,ıo- ve,i' rı i<'.c oldugundan rnüll<i rnr.l<nml:ırc:ı .her semt !~fn taj ir 
edilcr. sıraya ı;öre ay•n ha!kımız·n mo·' ·(ı: bürolara mfu'acaatl:rH>ı ,;,;ı eyler, iıu nıalıa.'er<lcki 

te'J'aiatır. ikınDJ.!ncen S<>nta diger mıntaknlaıxla da başlan&cak olan tcvz:..tm .. yrı··a iliın e.ı Jpcc;,ini 
hildiri:riz. 

.şu.mi 

rATİH McrJ.v; Nah i3 ' " odi!n 

Tı>VZİA.T YAPAN )D; 'lAKALı\R: 

ŞEHREl\ÜNİ • 

KASJJUPAJ A 
(~ALATA 

• 
• 

Şİ ŞLİ Nalıi~ ebiııd on 
ORTAKÖY • 

SARIYElt ~fc rl..e<< Xohiyc. iı. tlen 

JU.l.'KOZ • • 

ADALAR :lkrlı e-~ Nah i:yc<.indcıı 

l\T~fKAPl • "n lı;Ic, iııden 

Bakırköy lll akez , ·alıi~ ~>inden 
El:'UP • • 

._ ________________ ıaım ______ ._. ...... mım----ı~ 

Teknik Okulu Satın Alma Komisyonu 
Başkanbğından 

Cinai 

E:uuek 
Odı.;n 

Süt 

MJarde11 

Yoğ ır\ <S :lvrl> 
, K se 

Te:cy•~ 

\'ql! nlala 
Pra cı 

J'.ı:.panak 

tfavuc 

~9400 adet 

Ta.nn:ı.:n 

1J..K'e.~ Fi. 
k.~1Ti.iŞ S. 

120 çeki 1000.

MOD k Jo ~o.-

4COO > ~5.-

2000 kf.s<. 15.-
] 00 k.!!o 350.-

T.lhnÜ'ı 
Bcnc:li tubrı 

Llra K r. 

C0!'3 
ıı.ıo 

2000 

1800 

300 

350 

4450 

350. 
12CO 

900 
:ı!iO 

50 

00 

00 

~o 

00 

00 

İllı: temiı:at 
L . Kr. 

00 

00 

00 

Yeni PUDRA 
RENKLERİ 

CYıiiruJc 

KADINLARfN HAYRETi 

A:&ğıt.o y Z::ı tr.ım.d.n ka~ lı z:ır! ks•lmr :ı7 i942 gtlııC sa•" ıs. de 
,- .. pilacakt ... Ta ":>1enr. 'kl!rıunt vesi
:en bı: zıt evvel :U.n:qor..a \"C'l'-

T. ıp rtn l.xJ' ;-.. t.1 ,erde k.ur...i:iyo a. ce!ı::!ıelc"'I. 

l.aluına 

R<'rc\•!z. icök 
P~tlıcan 

J OOUO O:H.:i<.'t 
ıoıxıo lcCo 

600ı1 !'>o 

2sı10 rıo 

6000 k·lo 

2Nl0 • 

'1.50 
12.-
18.-

10.-

15.
lG.- 3::!(1 

00 

on 
00 

00 
00 
00 
01) 

60 
flO 
00 

00 

00 

00 
00 

00 

00 

00 
00 

00 
fj() 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

']'\ lo ı\!it 1 sa ·n ALT.a Konıc.yc.ıuruia 
k Jaı y:e t~.k}\t ınt;lk. p?a.rllll il •. Je Eaat 
uıcl ı. 

c '""' 

Od n 
K Fnır, b· 
il .. 
"1 h t 
l'aı.,t :. 
Pır ( 

l\uu.n. 

l,500,000 
5~.uoo 

15,000 
30,000 
30,000 
15,000 
15,0(JO 

r· ıa. 
Lnı 

30,000 
l., 000 

'1 :SOCJ 
15.UliO 

:•.060 
n ~·o 

12,00U 

Tl'U.inatı 

Lı'"a 

22SO 
ll2S 
56~.ı;o 

1125 
675 
aıa:;s 

900 
\143 - 65H) 

A;ağıda y~zılı S('~ieri:ı t~lA ~;. sı m · 3 J /942 ~a ı;Jbü .,a~ 
10 da imüt!e poG!<hi<ne ka.-, nda a•!!eri •atın ahna Juım,s_ onur.da 
yapılaeek• . Taliple.-tn belli 'akitte k·:ır. isyona g0 lmelcri. 
Cim' :ı.r:ktarı Tutarı Tc·rr.inatı 

K.ıbak. 
K bak. 
Ta1,1 fasulye. 
T, %e fasul'J e 
Patlcan.. 
1' l.can. 
Domates. 
Dom .. tcs. 

kilJ kuruş l~a 

----
18,000 
15,000 
20,000 
16,0CO 
20,000 
16,000 
15,000 
15 000 

8 
n 

15 
ı:; 

2~t50 
22,50 
15 
l5 

108 
99 

225 
180 
337~~0 
2'i0 
169 
1~4 

(157 - 6552) 

J\ş&l:.ıla mL\-:örla.."'l yazılı ooun !ar kı:.p..!ı z:ırf.il c~:sutmcJ e kon
m şt.;r. lhrJderi hi::alarmd~ yazılı gü.n ve saatlerde Kır;.olarelı a '-eri 
satın alma \"'llnÖs)·or.'Ullllda ynpılaca ktır. Talip~erin .kan..!'li v~s~kalarile 
tekli: r.ek'uplarmı ihale saa:lr.den bir s~at en·cl ~omb-y01m n•r-, . n·...c .. t ... ı. 

63.'l 
J~90 

1030 
443 

1430 

Tutarı 

lira 

6,C30 
16.125 
20,600 
5,600 

.s,rn;; 

Temina • 
lira 

512,25 
l:!O!l,38 
154:> 
420 

1359 

ihale gün ve 
saat.i. 

1/7/94~ 10 
• • • 15 
2 • > 10 
• > > J.3 
3 • • 10 

(161 - 655ôl 

ft$İı!l .. ,~ n.cvrıu..n pa7- .. ı 'la eltSlltnr.,...~ri l -tar .. '1<.ıa yaz 1a gü~ ve 
ı O\. J G ;0zc<0e &kı•rı S. tın A ~na Kon ... ~ oı.u..ıd:ı y:ıpıJ .. ·.uctı.:. 'l'o.ıliplerin 
t llı .. '·Jt t e ·"'r.a. ,cAı···lı•rl. 

,. ' «,, 

Kır ... f. s• ... r 
ı·h t 

S::ı.tJu.n 

, T'•n Y•t. 
~ tiç tı.. 

tt'k'" .. lrı 
Kilo 

7:!;].000 

84 000 
84 000 

lS,OuO 
12,0,)() 
15,GOO 

+ 

6 
30 
30 

82 
127 
:?o' 

6480 
8780 
3780 

1815 
2288 
t630 

U..ıe gJ:ı ,.e 
Saati 

~G 61 942 16 
!?!1/61942 15 
2916/94~ 16 

aQ/81942 15 
30/~ı ıı-;2 J6 
30i6/ll-i2 16,30 
(16::.._65.)'i) 

.•~,üg:<la yazılı n:~vadm knpalı zarfla eksifüneleri 22/f/942 P=r
tw günü hlza!arır.da yazıl. saatlerde E~zincan askeri satı'' Jlma Joo-
1 ... isyonunda yapı!ncc'-\t ı . Ta::pı~rin kanuni vesikalar;!,• tt-kli! .ID('t
t.ıpiaıını ıı öle fa:ıt:ndcn bir saat cn·el komisyona vcrmdcrı. 

C.ı ,.; Miktarı Tutarı r,•min~,tı İhale 

--
){ ,.u fasuıye. 
J{~h~~. 

Taze iasull e. 
1""111 a !c s. 
'.' c _il biber 
r ı.tlı a'l. 

kilo Li:ra L i:ra 6aaıi 

800,000 
25.000) 
30.000) 
15,000) 
4.000) 

25,000) 

200.000 

17,9CO 

ll,2W 15 

1342,&9 11 
(50 - 6207) 

/J.:ı.f;ıo 1rzcl• n>l'vıı.dın pazarlıkla eiı:"11L'llelni Maı·• o A,kc:·h Ş•:be indeki 

sat~ ~a ı:omiy\ln~ hı.aı. la rw J'atZl~ ıuA \' C 11: .. at .ı. rau ) apıı . uı.Atır. 

Cıll.!1 Mikt.an T tarı Tenı~n:ı.h 
Lira 

İhahı &Ü!'\ ve 
saaL 

2000•1 2dct 

500 kt1o 

a()l)() k'~ 

4 1)f\{) Jc;Jo 

8-
20.-

15.-

10.-

25.-
25.-
25.-

25.-
25.-

16~0 

100 

?50 

400 

"i50 
500 

250 

~00 

~o 

7SO 

K·ıyun fU 
Kr yun eti 
KL1 J. ut 
Saman 
Kuru ot 
K{'fı eh 

-150,COO 
60,000 

e~o.ooo 

630.000 
l,oı>o.ooo 

150,000 

... 
a~· .er kıl :Jr.JI. ~00 r. q tahmin e

Cı eı ikl ka}l'tn yıırn::Işer ton aat!.e YdiP 
pazar.ıkla. 29 '0/942 P ... z:nrtesi cuniaı.e ı 
l>adar bt"r ek1.:1ilr.~· Ralıkesirde /U!J-
kr'"1 Sat.... Aln-.a l""' ~unda ;:r.: ... 
p .• ral<I.::. ne: ı.ııe-.:n ~ • l 3~00 1 
llr.di.1', Tal p c. i.ıı ı.cm.i.")'""-& mü::.~- J 
cı...e h i3--6Iü')J .... 

DE'.ı.Pr k. osı.ı 120 kt.r~tG.n 2D,CIX> 
L4 lo iı.oyun et'.. lc<:,µa..ı z.ır.Ca ek.:. !t.ne-.. 
ye k<>:uı,.ı· _ İ.'ıoles, :t, G/942 Çar
,amba ı:fnil r.aat 16 do Bab"'sirde 1 
.A<IBeı t satm A.J.m ... Ko:r..i~9U!a yu.. 1 
pıt c.ıo:tır 'f•:"O'iıı•lı 180-0 li.radır E\·· 
&..ı( ve ~~.na~cri A"'J .. ra İ&tanb l Lv. 
.ı\JrıC-llil Sab Alrca K<ı<m-"\Y<lr&.rıı:c!a 
< görüiür T2"'p• rln G<anu~I \~J<r
ıar -e tfl'k1).f up,ar· ı .Lbale sa.:..t;...,_ J 
dec bı.r •t e\'\Cl kc .~l!.ll »•=~- 1 

ı ~eri (49-0206) 1 ,,. 
&::~ lo1oın 6 ku~an 500 ton 

o<l :n po ~rlrk.la Sc. -"t al ~::~'-\.!ır. 
Tnl'p!eri.'l tcmın~'lar·!e 24/6/942 
~ar .:::mba g · r .... sa:ı.t 15,30 da Ka=s 

:ı:ut s.. - ~ırr.a k >.'!'JS) >n-'la 
g !me1-"i. (133) (&-193) 

+ 
54,000 kı1o eığ:: Y<.y korun ,·eya 

b ... ru!muş kc-ç t"tı pa.z.nr},kl a sntın a
l n:ı.c;ıktır T.ılipJer n 24/Gı~:? Çar
Şf! ::-W:ı g-... n~ 2::.t • 6 d:ı S\.:.'S'.ı: t:ı. -~ -
kr.t S •ın Al'.'Da K"'m~un G'.eln:i!-
lcn. (IOS-6366.J,. 

Aşağıda ) azılı mcY:ı.dın pazar-
1:.k' a e~tır.L'leri 2G/6ı942 cun,a 
b~ ü hiıalnrınd.~ yazılı saatlerde 
htar'ml Fyüp a-'·<>ri P. 1210 .atın 
21nı:i k~ ~ ""Onı.:o:- • .ı )·apılac~.:t.ı.r. 

Talipleri.'l bf'i1i vanttte komisyOfla 
gehr.eleri. 

Cin:oO Uiktan 
ton 

lıh:ı.le 
saati 

1 

1 

112,500 
45,000 
6::,750 
31.500 
75.000 
90.000 

8-131,50 
3:2i5 
4781.2~ 

!!3ıt?,50 

56~ 

675:) 

29/6,'fJ.12 10 
27/6/942 10 
23/6/942 10 
25/G/042 10 
26/6/942 10 
29/6/942 10 

(P4-6322) 

500 t.on balyalı kuru ot kapalı 
zar.la ek ilL'l.C.) c 'konm~tur. Ki
losun.un tah,nin fiatı 7 kuruştur. 
İhalCSii lı7/912 çar~anıba gibü 

J '<le '1ki<ı ·ro a.<l!t,.ri ~3-
tı..'\ mıa kmn~<>n ııcla y~pıla

caktı.r. 50 tondan ·~ ı ohı.<iôllaik 
üzere ıı:ı- n ıı:vrı ta1iplem de ihale 
edilebilir. Taliplerin kantınl \•esi
kalarile tck!.f nıclctupl3ruu ihale 
sa:ı1.!nrlen bir saat O\'\"cl komis-
yona vermeleri. (il~) (637U) 

* 90 tondan i; paı·ti 210 1011 bal-
yalı iı.U!'ıı ot Ve 120 ton iki parti 
240 ton bt!plı ;am:ın pa•a:-l·k!a 
sat n al n • kur. Talipleri.n 29/6 
942 pazartesi günü saat 15 de Ha
dıır.köy Gaziler askeri satın al
ır.a konı.l\Syomına gelmeleri. 

(155 - 6550) 
+ 

ıo.aco lt:.o k"''""ıı t:l.ı. "c ıo,ooo k.lo 
., ğ r c 1 .• a~ ~ır T .Jip!.·rıa 30/C/ 
94:" S:ılı &,'!flr:J dl!\.t 1;, d•ı Çorlud~ A..::,.. 
kı..ı: l Satın ..:\lma Komı yon~ına gC'lme-
lert. (1112- 6°60l ' + 

254 000 k!lı.> ~.ı '\J .:ıL tapa! ı.c:.rr:a ek
sil• rf'ye k"'lnm~ cf•;·•. İhalesi 30'6/94.:? 
S.ıi~ günü sant 15 cte i~kcrıc1erun &.
le I ~t . .n Alma Kom~yo:lunda y.:ı.pı
ı~ Lt·ı• 'l • ..,.., n1n bt!,lcli :'2,860 r n ilk 
t r.-i .,1ı 1714. lira 50 kun:ştı1r. T41lip
Jern ':.R'lo"i veslkalarlylc İfl;kllf mE..;.c. 

> ırır..ı th l s.a:ntind .. i):r ~:ı..:ıt <'·- ı 

'I\u.e bJıııJ" 
JX1nıates 

Semı::.z otu 
Knlıal: ..ır~ 

T ... 7,e- t.f.k1a 

Bılıer dilltrıtı.~tk 

Fac-ulye ayşe 

FPıulye çalı 

F. llarb"nya 11<1:1 
Bal lrnb•iı 
Erı~lı:t:.r 

B".'Ie!ye tize 

K a.rnı.bab..I! r 
1I: :ı: 

T1ze v~prnk 

K ... !il1Z1 tı:rp 

Taze so!an 
Mrydancı. 

De;ıc otu 
Nane 

Sll.rllı:..sak kuru. 

ltsrul 
Ytr elıı:..Q11 

F.'vtgilmee! 

Y11..ır .. - s;1krn ·ra 

aooo kilo 
2MO 

1 OflO 

2000 

• , 
• 

lfiCıO )Li!.o 

300-0 k'!o 

1000 J<;Jo 
e oı;o adet 

soo kilo 
1000 adet 
~ooo adet 

400 • 

1000 dl'n'.et 

10000 , 

15000 a det 

5000 

2000 

, 
• 

200 kilo 
6000 adet 

600 lc'.lo 
600 > 
ıooo > 

25.-
8.

i5.-

20 
20-
8.-

20.-

3-,_ 
3.-

3.
S-

EO.-
5.-

12.-

80 

~t·O 

100 
zoo 
240 

80 

so 
400 

450 

150 

80 

160 
:~o 

r.o 
~o 

2l!G 

13030 878 

Yıld:z.la Tei<nllı: ek ılu .. un 19!2 n·.r:ı ihtiytc. olan Y"kardır. c!ca ve 

:nt.ttaTlar;lc b(J•1lı.!ıi yt"zı 1 ı f'kmt.1<. ve&a'. ·e {4) a,yTı rtaJt:T.e~erlne eöre 1/7/ 

342 !.'O'•"· "" ı:Una ekmek ••~t H ı!e, ..eb •. e •••t H.30 da kapalı sarf, odun 
s.t.ııt 15

1 
silt yoğ•JM stat 15.:\0 da aç,;,k ~ı·t.a-r..e Ue il1A.1clerl )'ilktCk n1frhend·a 

ıı--.cl::ebj muh.zscb~qjr.dc top!;r:;,.•;ı;.: k<m~yQrda yap~lı,.ak üzere e-ksilln:eye 

k.or. ılmuatlJ.r. 

Elıımelıin :lilt wm.in•tı (457), odJ. ··~ 190), ıill v6 yol:urı1un (334), Hine 

:lı-:1 (fti8) liraJıt:. 

.ie'1 lfr a:. e"./'\"Cl.;:ı(' k.ıcL:ı.= :r•ldı..ı.daJd o~.:h.;..rn'Uza. \.t' elı,..t'kne- t:Wlü Gı..JX.ÜŞ 

._)' ··C.;, 1.'ükshk MUht'OO.:S rrek 'ebi rr.u"ıasebcı;!.ı: c , ... !n1tler1. 

Tr:.ta{ mckt ıpl&.rı eksilt..-ı~eder b:r 88.aıt e'9'"f'eW-~ kadar ?nlirkbuz mı.:.lt&.bi 

ı:?>l°!e vert;ı:nft- bulun~sı IA:tını<llr. P1:;s .ad Vikl f tdk.meler kabul ed.Un:.oez. 
(Gll5) 

\ c' ; ;a;,·ona \" r.n~lrır. ( 100--(;.369) j _ 
... 1 

13,:;-00 :i<ıio y(lğurt ve 12,000 kil\J 
süt pazarlıkla satın alınacaktır. 

'Ialiplt>riıı 30/6/ 94'.! salı günü saat 
10 da Çorluda aSkeri sat:n ahııa 
ko.ııôı.yonu r.~ tcminatlaı-ile gel-

İzmit Deniz Sahnalma Komisyonundan 

İNŞAAT İLANI 
ı -- Tnhıı:.in olur.an le i! bed('li 0 856,4! J.ira<lan aıoret olup 

Sarııan. 

Kuru ot. 
600 
600 

15 
16 

mt.:lc ri. (15'1 _ 6549) b:r r.ı.!~ha!<lt? yaptın1ac-1k olan b:r binanın Ik.;!lci lrapalı :r.art ek.~ilt.n1eı;i 1 Tenı-

1---------------·mu~- 942 Ça2·~n·hil güııü 6;ıat 16 da İzmitıı• TPr ane Kı.pısındııkl Komi.")'eın 
{bi~:ısın.da yo:pıleraktır. . .. • _ 

(lj!l - 6:;54) 
.... 

10,000 kilo sad~y;.,;:1 ve 10,000 
J-ilo abun J>"Zarlıkla s:ıtın nlı.ııa
caktır. Tal iplerin 2416i94:! çar
§nmba gılnıi saat 17 de Bandırma
da ;;.skerl sa!.u1 alına lro:ı1~ unu
ıı a •cmJJı"tlarilc gelmeleri. 

(110 - 6363) 
..... 

KAR • .\R ııuı..As.-uımm. 
C. 4:? S.!6 

:'! - Fenni \·~ lıtı~mı ~ rt~ntr.est, P!"Oje ve kı.:afi 4.0:, .... yo..."lda &öıilleb •. t;.ce

gi gtbi 210 ltuı·u, rcuk.Jbi:.fn.j~ alı'labi!i.r. Tcmin~tı c:?:~A.:4> liradır. 
3 - :isı..Jdiltrin bu cil>ii işll"l'le ıı g; :ı c!Juklonrr:ı dair ehliy<'t ve ayra:a 

e.nınty,,t V<'F'1\3larını vr 2.ı~ sayı lı kan7.Jnun ~rıtctı v~~c O:<ınzlırn cdecf·k~ri 

tte~:!lf 1nE'r t• pl:..rı.:n .) >T..arıea ml>.tarı ya !ı t<"m...I?at!:.r:,Ie biıC~tc belli g .. n 

?dilli K"~ırma K<3ıı.ınutıa mı.ıhale
feıtıcn BJ.l:k;ıazarı cıtdıJ~ einıcic 94 n•.ı .. 
uı.ara<!a k:ı! p!a 1.ic:ırl tiyle 1ne~gul 

?ıtrhmct oğla Abdi ve B:•1·-ir oğlu 0: 
n·on hakkınd.o. İat. ıb·J ı\ıiliJ;e İkinci 
Ce:..a lJa.i.a.K"-.'U1CsiJ:xi~ t;e.'('J''t.~l t."<len. 
ıı.lu..ıake·n, si uctice.:-i:xh~ ~.u.çlunun 
!i.J~ abit ol.du~ ..•. ndn~ r.ıil; ! K'ın;nn~:ı
ı- n· nı:...-ıun 31 - :;9 ı··ı. ııın.~r:~1.1lp1·i 
m ~c;lıi ıcc- yit·;ı:i bc-ş l ıa para ccı.a~:ı ı 
öcl·•.:11-e.:;i.nL' ve yedi gnn ınıltlaetl • cliik
.hw.nının ik.apatıl:f.a ~.ıı:ı '-<j htUdi.ın 
krı •a.,,_ti.:it~de le.re-ti suçluya alt ol-
meık \,\.zer[\ kJro::r htllA ırun Son Tel-

\'C 98at\-en tam lJ;r saat •·fl.vel~ :ı«ıda!' ko~;lı;yrna Vtr.tr·fllerl, c6528> 

Maliye Vekaletinden 
Eski Nikel 5, 10 ve 20 Paralıkların Teda

vülden Kaldırılması Hakkında İlan 

• 

g; c 1' ı.:~t.:. \:ıd • ue-s:ı·.d~L-ı1t"i...'1e ı:.~.i n-.cel, 0> 1 10 ve 20 pa. al .<lao·ın y<:r.ine <.l au.ıtehi lı.t.ı. ku :u.klarıa. bronz 
J/12;9.;.ı t.1ıüıin.:lc ı~n .L" \, ri.dı. <.ın p..ı.ıJı!;!<lar cı.arp ve p,.ya.F:ı'lya K!tfi nJJt~.lrt.i.t 1,,lll.u:ıll1.ıı <ı o~gunô.an e; 

•ô719.> ln~e~ 5, lC ,., 20 por3.:Lrlo:-1:1 30/6/1942 ır.r:.1; .df":ı t-0nra tc:ia;.rüldeh ka!d!l'ıl-

Aııka·rarla 78,3!)2 lira 36 kuruş 
kcff bedelli iki pavyon hpalı 
zarfla p}..,i'tmcyc kıc'l!lm~tur İha
ksi 3/7/942 cuma ı:~nü saat 15 de 
Aı>karada J\f. J\I. V. 4 No.lu satın 

alma . :r:syonunda :ıpılac:.ktır. 
l.k teminH . 4919 lira 62 kuru ·tur. 
Taliplerin l:.murıi usikalarile tek
lif mel<.tuplarıı:ı >nale saati:den 
b:r sa11t e;-vel koınb-yoı.a verme
leri. Sartnam <'. ı 3!12 kuru~a k<>
nı S)-.:>n<lan alınır. (Hl) (6496) 

1--------------- ln. ~ı .kC:rN"13...''h:ılnıt~tir. Me-.&:(ır ufak paral;, r l/Ttom-:r:.\'Z/942 t:ı.rl!1:norn i ti ... 
Zı\1."İ _ 1940 _ 4.1 GC'IH"Slll<ı' St•!\ 1 ba:-~ artık t&la.vUl <-tıı~ece-.;\. ve bu iari!ıten itibarrn :ı.nc~k b'r sene rn'Cd· 

l'.li:-cl Ll.;cs1..~ n!Liıg.:ıı dlpl.Jrr.ıı r. detle :yalna mal iandıklı:ırfy}C C ~Je-ıke-% .B1nktı.~! f;l.!bf1C'T1 e ,.e C. l\!e:i<.cz 
G .Jcıtı.ı~ar y Lis~i!ldı~ alc!.ığıo. o:- B:ı'!ll~ rs beA o?r.ı1y~ın yrrlerdl' Z"!o:n.at B::nllcası Ş·.ıbelerl V-ınfından kabnl e- ı 
c:ı:' l ık djp'o ;annı knyb"t.:.<rJ. Yeni. c.t ıeb' 1'e!'f'ktiı-. -
ainl r,~~a~a"'a::.rınıilan cSkl~nin 11!\kmil El1er"n:3e bu ufak paral::r<lan 
,-~t .. ı:-. ı.ıc .. ~-:~4 Ba-~tk.&il ve zır .. a.t Il<'D'!r-.sı 

bulw1:ı.nlni ın bun~arı ın .... l sandtk:Lır ,-le C. 
S'-' be :trlıne ıet.d!J. ~· )neleri .üt.ıı olunur. 

(4129 - 5C~5 l 

Ter nı zt tn uygı:n goletek pudra· 
aın lam rtrıgıni veren y gnı b.r Koto· 

r ımtlrik makına ı · t\ difmt~tır 

BıJ c;ı.}rC:,. flmdıre kartar r.ö
t•Jlm•-rnı) crr.s:ali\:t bı:: ru~lUkte 

on u.a. pac:ra rPntt!,.?tn n J,!JJıta· 

rına ımkan Vf·rdni.S lr BiJnJa..rJ 
)' ... 11112 T knJon puoral• r ı d n bu · 
l22'il r .. ,nı.z F;., p.;l'!rti ruıgarh e 
ya~m rlu h"val•rda bıle: bUtun 
tur. sali l t ... : : Burnu par!a.rr.ru;ı ... 
nc.. n·.:p11 olur }iusu i \'C bC'r.ıt1 bir 
u uf (,)-•r c: de ıs' :l.z::r re! ...:·,1ştlt 
B...ı Yllll Tol~alon r.tdrb..SlOln en 
so~ )'t'lll ,.e rnıı:o rer.ki.r.rinl bu -: 
.:unoen tt"ı rutH· t·dlrı :ı: Daha geoç 
\. t' ı;uıf·I ı;c nun• .. ı 

Pt\1"AS!Z n:..l LLIK KUTUSt 
Orrurıurıda br,·az \1f' prn.heı rf'n lr 
lfrdC'kt 1"ot..ı.lon krcnı1ı·rı llr niUh~ 
t<ohf rer tdcrde Tok. Ion pudrP.sınnı. 
nurnun' "'rınt t"ı:t\"I '"' AnlbC!;tJ vf 
sevk nıa r .. rı otaı a.l .. 21) kıJru l •k btı 
pulu a .. ğ f.!a.kt adrC~C' cno\ rtnlı. 

Tulı:alon rr\:ısı 5-1 Posta ı· 01t~ı; 

G22, i:;;acb•ıl 

KARAlt II L' LASA IDIR 
C. >lJ7CO 
~ı ı:! Ku: Ll. ~ E. nur.a nn.ı.!:. ...... 
fcttı..~ YU:C....-:e}cil:t. ... !ı .n-:. L'6dt1l ·nd-e 

116 nu-n:.cu <.ı ia Fili1ı:,ın ~:·an:nt'a :-ı..1 zt-
cH·A t~c..ı .... tıJ ,c t a: l uıı.vtt kl.Zl 
Aı ıüınak.ı l to.nb.ıl A!J.iy 
ı .... ı;:;.cı. OC-La JJ" .. hlt~ · .. c: r ""Y{irı 
eden nluha!ı:enıesi nL ...... , ldıe ı :ooh.:n ! 
f;;Ji .:S ... l»t o a.ı; 0 .;1ıd !1. ;\! i I~o ... n..~ 
KanJ,W: n 31 - 59 cu ırr.a:i 1r' ~ .. • 
n::...6Ci ~ncc yi.nn b .... :ı ... p~,ra <." ·z~ 

YC )t'-' & 'l üQdc_~t!e 0 

• 

i LAN 

. .!tıi. 

d~Z!> 

Ü.sku& .. s. :ı ıı w. Y. Ji.:.ıft.ı.ı. •i:İnı-
dı 9<2/ZU 

L'3KÜ0.3l' l\1.ı.; .. ~ ncı nı.an<ıl 1 H.a
n~o..m SV.iı>k 4.'l )iv. u h:?..ıı•ci~ .nıv'k;ın\ 
S Pli;ne Uı.~!. D· ·ıı.f\.vy .Err • .ra .:.ı .Alf.-
rJı.: \'C .. ~;2_.11 ye J fHst:nı• inde tal 'I 
t~av:f~.P b·Jlurnr .. n \"ilzb- • F<lh ri oi;:lı.l 
Jlvır .. di üna~ın t:"'~J'? n1Jht~ olduğ°J 
n.ezltü: !ı.,.lan -'de bi!~;ru:,~ uld ~"'"~ 
dan m'..i.n1:1lı~h 1Ia':1'1dl ünahn ı:ı.acr 
He 3 ynl 4'1-n('c.ıe ınuk:ın kDl'L>l Sel ime 
t ı:.\ ı n ,-rsl n p ·e ta)'; ıtne l 8 ıJ/9'4'.J 
ta.;rlıin<lıc n;a.hJ$.e:ı1ı•ı.: ... .;ıJ'O.I' vı 1 .·il.n·;f 
o: • a ~:;, bJ hu"'us".a it' z.ı ol:ı.m: ın oıl 
gün h."lnd·' yukarıda y .. zıL do ')a nı.; .. 
n;'lt'a:&ı ile 111.ıhkt"'nt"'ft)ı7.f mü~l at]afl 
iJünt~=ı 1ıCbl:ğ olunur. 

Sı.h1ı; ve BOfmuhırr!rl Etcır. iııt"t 
Ben;ce - Neşrıyl t Direktör ü. 

Ceçdct KAR'-BİLGİ?' 
SOS TELGaAF f!l.TBAASI 


