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Bu Rejimde 1 

Spordan 
ne anlıyoruz? 

Türk gençliğini sport
men olarak yeli§tiı·irken 
yalnız adale kuvveti, gö
ğü fİşkinliği hedefimizi 
ve anlayı~ımızı te~kil et· 
miyor. Biz ruhta, dimağ
da, inanda sportmen bir 
gençlik tasavvur ediyor, 
her türlü hareketi bu 
gayeye varmanın vası

tasJ sayıyoruz. 

ETEM iZZET BENiCE 

En a• )·irnıi lıeş yıldır hu nıcm· 
lckct fll'tına ortasında bocalayıp 
barınacak bir liman arıyan bir 
gcn1i ;ibi ~porda bedc{ini aradı. 

Hiııbir çeşit üziinlii \'e özenti 
bu hedefi bulma çırpıntıları i~in
dc ıaman zaman hakim oldu. En 
son B.,Oen Tcrbi)·c,i Gcıı<'I Di· 
rektörliii;.-\inü kmduk. Ondan da 
umduğumuzu alamadık. '.'iilıaye! 

beden terhi~·"i i}i de bir kül lıa
linıl~ :\laarii Yel;illii;inc nrilıniş 
bulunuyor. 

Spor nedir?. 
Jicrşrl iıı ba~nıda arnd!ğunız 

bu soruunn tam reci, i~fediı:tJnıizc 
ny~un Ct-\·abı ldi. 

J-;p<>r. Gal4fa aray • Fener ıııa· 
~u. rla: 

- Y ~a "arı kırmızı ..• 
di.' t' haykırp1aktan ibaret mi idi?. 
Fııthol birinciliği bayrağını çek· 
m•k nıl idi?. Su1ı ~·ero ı:rumez 
en miithis pehlivanları yetiştirip 
Avrupa alanl•rında alkış topla· 
n1uk ını idi'?. A:,kl'rll"~miş bir 
gcn~lik kütle i mi ) aratmaktı?. 
Denizde, futbol saha.,nda, tenis 
kordunda. ııür • indcrind ada
lesi J.uvveıli, g~ğ ti şi)kin, bacağı 
kolu çl'liktcu gençlere mi ahip 
olınakh?. Yoksa, binlerce taraflı 
~)"İrcinin J:·uh2 ı ile ya~s1111 spor 
alanlarma bir he) eean akiimüla· 
töri.i gibi ikaıne ctaıek ıni idi?. 

Biue, bir iki gündenberi Tiir
kiyc Cunılıuri)·eti rejiminde 'ııo
run ne olduğu,, pordan ne beklen
diği vuzuhla anlaşılmıştır. Yani, 
gaye belli olmuştur. Üst yan~ şe· 
kil , t.,)ki.lfit, tatbik da,·asıdu. 

O halde, 
- Anladığınuz spor nedir?. 
Bu ç,;orunuu ce,·abuıı en iyi ,-e· 

-~--------, ---
.ı\CABA OMU? 

Harkofta 
yeni bi_r 
taarruz 
başladı 

-::::---
Raı kıt'iıarı Hır. 
Hyea Alman kaY· 
vetıerlle tema ıa 

ııçttıer 
Lond:a, 21 (A.A) - •B. D. C:> 

P.: ç_yı>dl H;ırJrof c~phı• ııdc yt•ni 
bir ırn l'\:bc b~:lll<tmJş~ır 

S'va'ftopoltla anudanc ı?::uka\~~
mct Devam Pt~C"k.t(> i;-, 

D1.\:ı gcc ki :Mo:-4>va tl"blii,'"i, Si .. 
: 'a • po}d: ş <Uietli mı..J ... ıtcbı•leri:ı 

if'\: n ıttir,.'1111, Jiarlro!.n ~' R~s 
kıt.'·li-:ırının ilerl~"<?"n Al..ıaı1 ku.v .. 
yE"fJ11 l.>le tPmasa. g~ı,:L ...... ~~ bi.ldi!·-

i~ir. R:rs t·~·bl 1glrı·i i:\i gü:.dert
bı· 1 H.a?"knt C'f·ı: ,1-e ·inclt.:n b:lh:ıct

n~em i. (Dcvar •ı 3 nt: de) 

Rıı~ ortluları Baskumandanı 
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LİBYA'DA 

Tobruk'a 
büyük bir 
taarruz 
başlıyor 

' ı. l(JIC WLA~· , j '1/J>IU " 
Ml'i11'. 6RM'I~~ i ,_ 

/~1 "''-,Qffl, Pf'IZA_ r.Ş~ ibver llUVV8fferl 
::::"'" ~:.,s.~11: 1JRoN(<,-..· ı;;Jp.. BardlJ&'Ja 40 ki· 

Beyanname Vermiş Olanların 

Cüzdanları Kontrol Ediliyor 
• 
iaşe Beyannamesi 
Vermemiş Olanlar 
Ekn:eksiz Kalacak 
Vilayette ve İaşe Müdürlüğün. 
de yarın iki toplantı yapılacak ıırof:.''R. l(IYFF,~ t QF \ ıometre meıafe1 

( · - PJ, '"-"'il · , " KA,,YOH,,. ı e ı d ı ı e r 
'"·"' ~"\ '""'- 1 - E~·kre d.ı•;_ ... ıar~ (I>.ı "urıı!arı 2.atı-ı:rlan ist~a<lc eh\i<ccr.kiar-\ i ""~.o :"\.-..". "' b J ç 

,.,,_, "'•• "'\:~~. -.._ ".· ~, .- Lottıdia, 21 (AA) - ıB. B. C:> ia':'J bcyann:İmeleri lıüt.üklcre d:r. 
"1,1c -ı.1' •\, • .• ~ IJ "'::-S- ·~ . ,11u1ıAADF,o,n . byJda Alm• ıu·. " )er; S>l k-'•'>"dtdiımP"e baolım:n"'. ır. Bu i• = "· d ·..... b' ••le . ·-· ., . •· hıı ı -, " • • fi~"' aı!l·•u' :r.ıı< '' memu:· .~ ..... , iv." .,,,,ltı'Ji"O~" ..• _, ,., '"•."un b r k:ıç kilomet .. • :r.••saft"- k-~ • -~ _ . ,. . . .,. ~.,.,. , _, • ayın ).ı·.mi beş ~c ·""ıar bitirCc- lar• eün evleri •'ola,ma<ıa, beyan• 

1 
>rs _"' _ 1 .q•~~-.:;;~v· w ,t/H~ ;.~ t ~.;'° ııWıe kadar ("!m;şıe,.,. ""· 1:'''1 c<':ct•r. B•;11u:ın s-Jnra :a~e cıizıdan- ~ · " 

....-,, '~~ c "°'1Cıiifle-ıu': r.a:-ce vc:-.ıı:ş ol nların n~fos cüz 
-- ~ i"''-'' ~"'- ' . -=-..·\.1'"· Sidl R•zok re B.•-.· o"-·''" • 11.,_ !arı h:ızır!anacak \"e C\'lere te\"ti- ..J 1 '-~-l - ,, ,_ - = •--.., · . ' 7• ·aAa• ~,,.. ı c • .. ~' • D ... an.a ıııı mıı:ıw- rme<'e ,_,3.,,... 

Ul(lffl -~ \: ';:,, '-. ~4 ' ~v~v,v. ·-~r,1111' w,· knvvt!erin•n ~1'ne <'• çn~·.;r. .ne başlan:ıca:ktı.r, m«1a-'-. o ' 
o ~· .· \,,Aj"••·~ ...... r,,_ = "''"'". \ ...,. "'"' ~· - ·.:.!'., UL - ~ ~ 4 r. " Y_ -_ \. a Tub, ık elrdf=!, 1d Ç(l:nl) .. dar•!- Temmuz ayı laı;e madde eri Ila>k dll~ıtma mÜ1!1essillcti :. :ı-
,. lf " .. ı .?FNı:.t,_ ~ .. >-.., - .. , ; ·"°':-::: 't.) tıln k'adır. 'tevrziatı bu cüzdanlarla yapıla- rm i,·•e müdüı·lüihin-cie 1,...,,lana-

- - __ - ~ , Ka1'ı..:~·c ... lcıı bildirildiğinr ıörıl, ca~~. Bundan sonra ek.nC'k kar- --s -- .... ~ 
Harkof nıulıarebc cep lıesini göstMir harita :p,.ıı],,;cr kuweılerl ya'' nca Tob- rak öir~·Mif a: caklarchr. Ka"'-

ne>i te\"ziatın la da iaı-.e cfu:dan- , 
1 C k [ ruğa taarı-Juı ı;eçcceklc <L:. F<:- 1 ma '·am "" na. ~-e müdiı eri de 
1, eııup esimin- A vusturyada kat t :ırruz !H nllz bıı{lomamı.ş\1". ~~le· :~naes ~~~u·~~ıy·':~ı~a~e b~:~ .; • .::ycttc v .u ~ l'C'isliğ:n~e v:ıp· 

1 

(Devaır.ı 3 Ül'Aı s !tirede) : 

d b• •• k A cüz 14'1nlardan a mıy&!'lJ:.;r Ia"c Iar ra • Cagr~a b:r1iklcrin.n \'3• e ır gun . top ye un • 
0 0 0 

• madcıe!eri \'C e'(IOCk kam(si tcy- Z)".' ~ görÜ.l'C k'cr<l.r. 

süren muharebe tevkif at mı ? /'Ingılız askerının ==.=. =.===.======== 
1 Avrupaya dönü- Ploştı yerıne Vücutlarına 
Alman tankları Rus "Anti ~osyaJ,, kamp- 1 ·· h 1 k 

1 
başka bir şehir 1 çamur süren 

hatlarına girıll lar vücude getiriliyor şune azır ı b b l d 
M!-:ı:0~:·ra~~·o(!,A·!e:ı~ı~!~?b; v~u';;_:ı:ı ~~~~~;\~~·:.«~· ~- vaL;~~,~~ ~~~~a-~.)dünİ~~::~ j Om a an l 1 çıplak hırsızlar 
bölgC'>inin bir kesiminde bir giin p.tmı'4tad;r. Alman aja~>J 'ilİlJ- led ği bir nut"Jo:a de.m,.:. ki: Amerika tayyareleri Toprak rennıne 
süren şioddotli bir ıııubaTebc<l.en hc!i şalııs!aı~n kara lis'e.,'ni mey· <Şimali Fraııoa üztrirıle n\"C la- D 
bah;etıııi,tir. Almanlar muhare- dana çıkanmak :çı.n, husu.i ko- nın;.Zr:ı harı•!:" t; garplo 'ti ... :man Romanyaya yeni tbir glrerıalı l&aHsette 
beye toı~ıı at~şile başhyarnk 4.0 rr ·sy , ıl:ırın tc~ktl edileceğini a.•vcı kU\"\-etini Y'P atm~~a b~- b 1 1 
pike tanare,in<ku maada, 60 bildi=i'it.r- Bunlar ant:oosya. J.Wı. Biz Br.!anya oc<luırnnun akın daha yaptılar D 'EID'D)"OI' armıt 
tankı da harı> hattına salnıışlar· 1 kamp' ara gor<ler:lcce-k:t·~ Anop a bt' ~fö'e ~ 01 hzır}.r Y~ington :!1 (A 1\.)- Sa!· 1:- .1'd.na (Hususi Muhal:ıırlmiz-
dır. Dü~man tankları Rus hatla- yoruz.• -----.,--. __ ywT! askeri mahf:'.ler<J 12 ha:zi- den)- Son giinleı'de §"hrimizde 
nna girıui~lcr.c de, top~u mulrn- A "k 1 ran geces; Riımanyaya taarruız e· garip hll'El2lıklar olmaktadır. 
b le il pü ki< liilınii•Jerdir, ,.,._ merı an - a - Mare al Antones- den dört !l"J:l'.Üt'IÜ A.menkan ut;ak H•'';un •b<>ulara çılmıasını fır-
·ade el ve :ıle\" oonıbalan kul- f "l ko Traneiivanya la mır, P"':'tldrl<I ~ ı-lı,, •• ı "' bazı k' !er, g ccle. 
l:umıı., ak~anıa doğru mııharebe pOR l OSU hanclet'ine htictL'll l<;i.'1 ha.ala::- (D vmm 3 üıx-u &.!ıitede) 
bitmi~lir, hududunda dhl .. :ı, fakat ara:.i durumu bakı- ~ 

R I ·ı· 1· "f ' o-- h .... l.... çarpışıyor maıdan takriben ayni ma!ı:yetı ispanya Hariciye us- ngı iZ ttı aıcı- o·· G l' ·ı "h k a a Ei!krnş 21 <. .... A.)- An~onc.:;.. (De"1:r.ı 3 ü:ıc-l s.uti!ede) 

n ı n yıl d ö n ü m ü ' do 4000e Fı tı a ! Sf s ylzlnden netice :,'~~:k~-;~;;~;a -Y~~tğ; ~~~~ Rodo-;;;Girid'e Nazırgı o~ruu··~otu!~ni i!e 
e en fansız tın he<l<'ii son zamanlarda gerek T 

L d d b•• belli d8ft11 l hudutta, gerek :'llacari,tana ilhak h&Va &kini R<>ma 21 (A.A.)- Resme'l bi1-
0Q ra 8 ~t· Lvn. .-a 21 IA.A.)- Die..,.. Su- d • T ·ı d • "-' ·· • . .,~ L-Ond ~ •ı ıA •) BBC Va e i.en raıısı:1·~.ıya a,·ı ,.,.<Jı,;c- K• .. e, 21 (A.A) - B.BC:> B:.- i!iril.di;;i:ııe ,.;;1'l', :\Iuoolini, L•pan-•• k b• • arc1.dc İogillz kuvvetlerine kar" ' r~ • ··"· - · · · • . 1 . 1. o-

yu ır geçit , ş'nı;~ondalıi böhri'c s&zcü>Ü Alc- lcr hakkında tetkikler yapma>tı. taı;ya hav.> kuv>•t!ı ı Bim:u ><; •=- ya h:ı.riciye nazuı Serrano Suneri 
çarp:.şrr.ıo; olan 400 Fr~nsız suhay, u1ıyer. açıklarındaı<. de·ıiz muha- Geler ıniilkciler .Mııcar.s\ana ıl· nmı, nodos Ad~i Ma ça i!.lsilnli kabul etmiş \-C il<; saat göriiı;m~ • ld yar>ubay \'e er:n Diigol tarafına rebc-·'ııı·n h'•l.'ı cı.,·om e~'llektc hak ed:Jen Trnngôi\·an. ~da fena "" G'n ~" K•nd>ye ııssıuı:>.U bombala- tür. Ka:buldc Konıt Ciano. da ha· 

"kl · d.. ı,., ır F ~ u • " mı:;la!'tlı:. :Mal do dür.k l ~ün sıı:n1-reSml yapı ı geç.ı erı • un a...ş~m ur ran- o'·'ntu~.u "'iLJirmi,ı; .. Bu saba'lı muamele gördüklcrıni bi!tlıriyur- . t zır bulumnutur. 
SIZ UTI1H·nll karargahı ta.rafından ru...,. '' ·u U(I le gf'QJTiı~ ir. 

ren genç ve değerli :\bal'İ( Veki
limiz Hasan Ali Yücel olu)'11r. 

Türk ihtilal ve inkılap hareke
tinin davalarını hareket \'e te
fekkür, kelam ve görii!J ifadelerin· 
de ..erenlerim.izin ba!Jında :\!illi 
Şef İnönü vardır. 

lC t . -R C E V E] 
• ı bildirilmijlir. el<erden alınan b.r 1 abcre göre du, $c>yahat durumun ay<lınia:.t 

sl»ten dıJlayı vaziyd ~arl'lk lıir ma~.ra ,.e g<'ı•ginJ;ğin b' paTça 
Mare,aı Tlmaçeako,- • ft !ıa!Jld:r. baflflc·n•cs ne Y<H<l •n c' ob1ır 

Meıaııada Dl"Or 11i-:1 M 1LL1 ŞEF p -,d-~ ·k· G 

Şof, •portmeni §Ö) le izah edi
yor: 
•- iyi vataııda.~. ı:C'Tiıııli t·a. 

tanc!.ı.1 olaVilınek 4-iıı iyi sport· 
nu>11 olmıya çalı;an tu! iyi ;,port
nı....,ı olmak ;çın d.e 'llladd 1 kııdre
thıi kesici, yıpratı~ı :ehirkrci.evı 
komyaıı, ahlaklı 11e · rad>:li ~·ar 
sıflaıla bc::e11c.ek ye!'.,,,.,ı ratan
daş doğru yolların,eıı iyisiııdedir. 

Tiirk ihtilal ve inkılabının A· 
tatürkle beraber ve Atatürk l·•· 
nında yapıcısı ve kurucusu olan 
Yük ek l\Jilli Şef, sportmenin ta
rü ,.e izahını Türk Cunılıuriyet 
rejiıninc güre böylece Hadcleıı
dirirken Tiirk :'\Jaarif Vekili de 
rejim terbiyesinin 'o bünyesinin 
temel damlarından biri halinde 
ıpordao maksadı ~yl~e yayıyor: 

c- Türk D"..ı11~tinfn 'k<·ndfni t--tlrure.a, 
ıara\rn:ı \e ·ıJ\-,.:ctli oı.1~a yo}ll!lda 
0Jn1ıhu:-)yı~t dtıvılndc y3.ptığ.ı tnkıliipçı 

haınlel~r. gC'IJ\~li~in h<'r brkundan iyi 
1"t4iş::n~i ından hıı aln:c..\ıtadır. 
Tfuk votanı'lın kırJa:·ın·la, denizle ... 
rinde v~ c!ağla .. ında. 0!1 .ı t ~mi:t tı:.~\·a
aı ile bcd '"!ll:ıı ,.e ruh ınu b >sfiycn bir 
+taç rr.ılyonJ.1:.C grnç kiltl<'yi medrniyı1-
ı.n mocldl \e · aıı»\I Jlılıla ' ile o;haz
Jan ırmak a'lll ı~red~:-. ~ ·tJıtlöd 1cı ı rUe 
ttııH·l bi- ina.n oLna..-.lıkça y:ıpıl.nL, ha
t'tilct!cr ah.•nk iz ka11r \.,, b4~I:i bir 
nokt ya ~önde zse kUtll'lmlı• do 
bü:, l lıir int.ı.11 yt\rüy\.1 nok sı olıuı.
d.ık(:t u;dın l:ıör üllril~ c varmak kabil 
d<'ti~dtr > 

Ve IIasan Ali Yiicel, disiplin 
rııhunun ana \'as!ını da l·ine ~po· 
run t...,.kil ettiğini tebarüz ctHrir
kl'n ı.~rtmen gencin portresini 

<De\an·ı 3 üncü $J ııift!de) 

J rag a ı ı e .. 
~'Nihai zafere İngiliz Büyük t.lçisini neral daha 

kabul buyurdular 1 
kdadar !'!'f P

1 
Ankara 21 (Hu~usi J\Iuha:bL>'i· ı kurşuna dizildi e e C e g 1 Z • " ıın;dcn)- Rcisicu..--ııhur bmct 

İnönü dün saat 16,30 ,Ja Çan'<a- Lvn<lra 21 (A.A.)- B.B.C. Es-
ya<l:ıki kösklc'Tiı1de İngiltere bü- ki Çek başvekili Ely,ı.;ın ku:-~u-
) iik elçisi s:r Hug.'ıe Knc!clıull na diz!lm sini mm,akip, Pr,a~da 
Hu.ge,;sen'i k:ııhul buyurmuşlar- ;ki Çtk generali ile 75 k'~i dalıa 

(Devıııını 3 üocti s·ıhifede) kur ;ura dizHmiştir . 

Küçükçekme
cede acıklı 

bir balık avı 
E::r genç göle dü· 
şerek boğuPdu 

Lcnlra 21 (A.A.)- B.B C. Sov
yet - İn-ı;ilicı: iltiiak.nm yı!dönu
rnü münasobetile, Londrada ya
pılan tezahürat çok biLyÜ'~; om1u~ 
tur. ik:nci cL•phen:n açılacaiitiu 
ve Eerline kadaı· g:uil{'.c<'gini söy
liye:ı s:r Stafford Cripp>.dcn ma
ada, diger bir çok zc\•at söz a:lmış
lar<lu. 

TezaJıürat mÜJla.<;t·b<-tiTe her ta
ia~tan gekn Jıa!k Ll:ııı<lraya ü
şü.,ıınü.)tii. Geçit resm nde Bri· 
tan::ya ye Sovyet lıa•yraklarmı hi
mil eı•kek ve kız iııcller önde yü
ııüyo~du. Bütün müıttefiklerin 
mürne&>ilkri geçerken, baX!t şidr 
dc:t' all..-ışl">"Ordu. 

Blylk Beyecaa &inleri Yallıa,ıyor 

Bu Seneki At Yarışla
rı Çok Güzel Olacak 

Küçii.k<;cl<mıece Cİ\'o. ,n.:ıa Safra 
Jwyünde oturan 29 ya:;la•,n-la 

genç bir köylü Liü~ Çe;omcce gö-
lü sd:iillt•,.;ı de balJk tutarken b r J 
deooire mu,·azenesini kay ede
rek g"'J 1 ~ djşmı.ii ve yu Qit bil-

i nıedigin.dcn ı,;Gınıurla a ~:o.pt:-tna

ra'< bi•gu.'l!>ıı:_.tu". Bakui<i~- jım

da!1111a ";ıınutanlığ> had~~c !>ai<
k!n1Ja tn:ıkiko.ta b2~lanıı .. :tır , ___ __,,_ __ 

(De' amı 3 tı.r.C'{l Se h.ıiedr} 
----o-----

Kale üzerinde 
büyük bir hava 

muharebesi 

Çayır genişletildi - ni gi eler 
yapıhyor - Ankaradan da bahsi 
müştereke iştirak edile~ek 

VA$İ• GTON 
MÜLAKATI 
uındra 21 (A.A.)- Vs:ngton

dn Ru.zvelt ile Çörı;iı ar~,ında gö
r~mcler devam C"!.!lıekttdir. 

12 Temmuzda ba~lı~acak ola" l 
İstanbul nt yarı~larıııın ~ok giizel 
olması için biiyiik haz.ır.lık~ar ya-

Londrn, 21 (A.A.) - ıı. •d,•nı l>o: ,_ , pılnrnkladır. Çayırın ıkıncı ıncv-
bar:ı.L""r..an E'dt n tay) a ... :elı ı· lliılerine ki kısnıl da açıln1ı~, her bahis jçin 

do:ter:"'r"'en, 300 avcı t, :;-,art.: inden gcre-n senenin iki n1h~iui l1ulan 
m '"ı krp d!gı r tt> !:killl"r II-;:ıver li- 1 .., 
nı:ınmn ~ıücum ed ,11 J>ırr 1 • .-dım::ı.n ta:r-ı gişelerin ağaç-lık ve gölgelik 3-'CTC 

yare-JPritıe refa~a.~ rci·~·lnrrlı. Kale·- in,asına ha ·la,unı~tır. Kadınlar ,.e 
den Srnt 0-r«• k:id.OC ••~n•n »ha- ço~uklnr i~iıı ay;ı gi~eler ~ aptl-

. da büyfık f · Cyet e0Mıamlştir. Ka- · makt:.dır. ' Bu yıl heser liralık 
!ı'dc dü~ırrnla. lc&i'.' lu•.1' .'. •'.' ~•rpış- bah~iıııiişte.rek gişeleri d~ hulu-
mada ~ A1nıım1 nveı6ı düjUt<i Jşıuı. 

1 
•t ~r • 1 ı ·· t ~·b ı .. naca"' ır . ıenı ıopa.r or eı'l.ı a ı 

6 rt\'Clnııı. kuy>ptır. Bı'n1bardın1(<.~n 1'ı:r- · • . . • 
y:ıı·~I<ı• ._ı:.nen ,Wım.k•Uir. yapılmakta, 1500 kı~nıın oturalı:-

lecef:i lıir gazino Hı müteaddit 
biifeler viicude getirilıııektcdir. Dtin At'k<' Cö:~ıl .e telefonla 

görü.ştiigün.t •f~a etnı; .. • 
--......-Aııkarada yapılmakta olan res

mi bir lıiiro ile Ankaralılar ela 
İstanbul ları~larmııı hnlı,inıii~- 1 Britanyaya da Ame • 
(ere kine iştirak edeceklerinden 

1 rikan askeri geldi 
bu .~ene ki heyecanııı çok bü) ük 

1 
olaeağı anla~ılmaktadır. Lon:dra 21 (A.A.)- B.B.C. ş,. 

An karadaki büti:in koşu hayrnnlan mttli tr1an<l .. dan nıaadJ, Bii} u~ 
şchriınite ~e1ec:cği gihi Bur~a ,.e , &:.tı:ın)·a) a <la An1e.rikah a:-.ktr
diğer ~il:1~ etlerden de ~imdiden 1 kt·'ıı gel<J;gi ıfşa· ed l.nı 'lir. Ban
yarı~ atları gelmiyc ba~lanıı~tır. j lm- kamplara ye :ıeskilin'lji mii-

ıDevanıı : ti•wu sahilı dl'l kcnınıel s~reıte te,!ıız cli1m ~tir. 

Bir kadın muharrir 
(lUiıbette Bir Gece), (Ateş A· 

ğacı), (Batını) an Gün), (~k Buy 
mu;), (Ya~ıyan Ölü), (İnsan ,.e 
Sey tan) isimli, hikaye ,.e roman, 
birkaç kitabını gördiiı'.;..Um bir 
kadm mıılıarrirden bahsetmek is· 
teriın: 

Samiha A) \'erdi. .. 
Bu kadın mulıarrirden gözüme 

çarpan ilk im usilik, onun şah"i 
muarefe ,.e sun'i '!<ibret <ertiple· 
rinden hiçbirisine kıymet verme· 
den, miitevaz.i bir küıiit>hanc va
sıtasile yalnız üstüsto c er nr
mc~i oldu. Bu kadıı1 nıuharrir, 
ne eciç büeiiç Babıiili aynasında 
boy gösteren endamı, ne de (Ye

uıis) iskelesinin (Dolmuş) kayık· 
ları gihl açılqöz yazıcılar züm· 
resiııde mevki almak istiyro <"da

sile, daha tek satırını okumadan, 
insana olgun bir nefs ki!ay<'1İ 
vadediyordu. 

aıuiha AyHrdi'nin ban sa
tırlarile tema'a gelir gelmez, on
da cins istidatlara ait 'oylu ~ile
nin bütün izlerini gördiım. Açık· 
göz ve günübfrlik şöhret a\·cılan
nın daima kolaya. lıafi.!e ka~an, 
göz alın \C alaka ~ekiri adi Jıok
kabaz\ıklarına k l"jılık. onda, de· 
rin bir ıuatafrı.ika ihtirası, nıfi· 
ver;! huınnıası. ~Ş~ 2 \:C hiidi,eJ~. 
rin düğümlinll ruhta ve ınÜ<'-;str
Jerin nıiies:-iirinde arıyan hnkikl 
insan hanıle-o;;İ, kalcnıinin dokl.u11a 

NECİP FAZIL KISAKÜREIC 

tacındaki mihrakı şekillendiri

yordu. 
Sanıiha Aynrdi, maddi eşya

nm bittiği, deri ii tü hadi. elerin 
tiikendiği 'e :ıiihir ufuklarının 
sona erdiği nokta) a bitişik !ıle
min serden gr~li bir mccz1'budur. 

Şiiphesiz diinyanın en büyük 
kalemlorlni ihtizaza boğınu' olan 
bu ct-~be, ı;t-riınini tam ale.madı
ğı, yani bir eserin madde 'e za· 
biri lıa)at cephesini bakımsız \e 
kifayet-iz bulduğu zaman (ama· 
nııle ök.sü~ kalır; ruh haleti ya· 
~annıaını ,-c '-a...atıln1amı ... , ade· 
~c girift ye ku~ıı muakokl~r, pas· 
lı mantık zincirleri gibi ı;iirünür. 

S3ıniha ·°''"'crdi.nin ron1nnhı· 
rında da, roman teknjkasın1, kü
çük, fakat eh n iyctli s:ıhıs 
p•ik:>J.,.,yalarını, valı.'a terkipleri· 
ıı.i, cümle ve üshlp edasını hazan 
hak'ı:ı ihmallere götürecek dere· 
cede hep ayni da' aya ve çok defa 
ziıbiri mantık cephesinden bir sap
Janı~ gôrüyomnı. Fakat herıeyin 
ii•tund<', sami.ııiyctle tnalik ol
dııf:u c vher, (iitcler) den ve (giz. 
Ji)d<.>n --~alabilme değNi, ~imdi 
onn L:aclın 'e erkek r-0n1antıları .. 
ınız arasında bana birdenbire ha· 
fıfllk , e b2 itlik ananesine ud 'e 
cin~ bir plctnda :;'il. terl)or~ \'C C6C· 

rinin ınaddi 'c küçük hnyat i 11s:ı· 
"lnt da ınük<."nnnelle_şfirC'<'eği ka
na,ti iı:indan . elil:ıulaJımı) a layık 
gö~tari)'ur. 
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HALK FİLOZOF1J 

İAŞE H 

(';netd ., ~ L, •a 
~e b o gelen ıı.ıhcr, ia . .,. 

ye ııit olan h:ıdiselenliz. Gaze
teler 1: in ;;ylcrlir, ıl.HMk. d
kiirı umu.niye içUı .böyle de
m~lıtir. 

Bakı~ orsunuı, bir lıa'ber çıkı· 
or: Pir{ s:ıtzıı rbe t bıra

kıl2 ak.. erie§İ gün, mı lttıı.tt 

t~kzip ediliJO<. A;nlaşılı ·or ki, 
oğnl de"i • 
Bir iki U\İ1l .,.ııı, bakı:rorm

nıız, hiitfüı sabah ı:,ueteleri 

1ıe y ...-1 bf.aııbul bal· 
kma yeaiılt'll ma.Jileleri 
uui edilııc ek. 
<iı:lcden sııııra çıl.:an ı:.ıızcte· 

ler i}i tahkik i}'o:lıır. Bö)le 
bir şey olmadığı netires.ine va· 
rıJorlar ve haberi td<zip eli· 
rnrlar. 

ali ulı.I. itk eıDywur., 

"Ün ıçi-ı gazetelerin en mü· 
hiın haberi i · eri.ne ınil te

llik hadi elerdir. Gazeteler, 
bu men dair of p biten her· 

YEMEKLİK 

TİJJKAKI 

llaynnlıu ıçın yemlik hubu· 
bat tefrik eden bir kararname 
çıktı. Bir gazetede ••lrndoj!ııma 

göre, ~clı.ltt için, yemlik ubu

bat tefrik edihnem;~· unıılulmuş 

mu, •' a, liizam ıau giriilae· 
mi~?. 

:\>laıunafilı, et"k .abuli ltaynn
dır 1 her':"'~e bo~un eğer, olgu.o 
,,,., tecriibeli 11111lıbiktuE., 

PL~TE!HAl.SIZ 

OLA&AK 

HamamrıL:ı.rı.o ı knıal derdi 
bitnıi)or; ham.ıımcılar, kendittriae 

4.0 lıöıı peşLe-1 vullmeıt',..i tak· 
ıl.il"lle p tr lifi yapı)erLar: iit
teriler, peıtemak&z olazak yıka.a-

'1n. - ~ ,.ttk ;..a. 
de, haınaml rda, peı-.n.1 k..ıla• 
nılmazm~ 

İyi amaa, btı, Met, an'ane, iti- 1 
yat mesel~ i.. p~tcmabı:ı, klm 
Mtll•- &irndt ister!. 

S5 LİJ[ RAKI 

YAPlL)IIYACAK 

55 lmr~lulı: (sabık 29 luk) rakı· 
lı>r, malzeme yoklıığundan artık 

iaı 1 eıtilmiyecekmiJ- bu haberi 
okuyan cık§ıınıcılarm ıaü c İır 

uk rına ta.lı.m.irı e41crim. Bir 
şey değil, hundaıa ra, tt ak· 
pm bir 85 lik (saluk 1 k) y~· 
vadıtmıya ı.a lıya<:aldar~ 

B da kc ye ve s ate m•ı,.ır! 

ADI K. LDI 

l: oiGAR 
Yakarı ki fılue71 ;rııurken 

lı tınma • ar al geldi. E k.i fia ı:" 
!ardan hemen hc-psi ortaı! kalk· 
tı. 'alnız, odları yad'gıir kalılı. 

Tiitunciiye: 

- Bir onbidik sigara r, de-

yince, gülerek yilzünli•e bakıynr. 

- l: ani 20 lik, dcii.l nıi, di)' e' 
aaruy • ..ı 

Onlıi.clik ~ıııua talihiM 

AHMET RAUF 

BE ... LERİ 
REŞAT FEYZi 

1 hem gecikmeden, hem de 
tloğru el:ır•k kuy ucıalauııa 
bildirmek lst~rlcr. Biiti;.,, gay· 
ntiın<1 l>u MkUıya aıatıütur. 

Fakat, bizim görüşu.mıiz şu 
tnttkez.i~ir .ki, iıı~ tc~kila
tında, huber venne işler ile meş· 

pi bir tlaire w a llllikam yok· 
tur. Şhndi, yapılacak şe). le'& 

elden bir · tihbarat memnrluğu 
ihdas e ektir. C'-.ek>d, habe· 
ri, .en erken ve en değru kim
den alaca;;rnı bilmeli ve oraya 
m iirauw 1 etnı · dir. 

Birbirine :ııd, eksik, yanlış 
lı.aherlerin int:~rı, yalını: gıı· 

:r.etelere kıı değil, ayni za.. 
manda İh'e teskil;itwa 'karşı o-

't' tla sarsabilir. 

G~vete, müloiın kuvvet. iyo. 
nıt stıınıa, l.111 kavlİlniz. e'lr.eri
yetle kij:ıt üzerinde kah~ur ve 
ca.ctel ·, •e "r "" unrlr va
:ııfrler" i koln~ la~tıracak pek 
112 §CY ~ apıyoruz .• 

CAT 
ATIŞL.i'a 

Bayilerin key :ine gö
remi yapı 'ıyor ? 

Yerli Mallar Pa.:arlarınuı tem 
ettircliğı mensucat ha.Jakuıda mü
teaddü Jiliydler yapılma adır. 
Ezcianlc E) üıp ~vresin:h~ki bazı: 
b<ıyiler!e Ma.'mmtpaşada b:r iki 
ba)?:r, Ju.Uun istediği c.in;,k·rl ver 
meyip kendi arzularına göre sa
tış yaptıkLan ve 6 nüfu.•a dahi 5 
metn n fazla .l\merlkan n .'nrti
yerek dürl1;:t muamelede bulun
duklııu pkii:yet olunrnll§ltur. 

Yerli Mallar Pazarları müdür
lügünüıı nazarı d.kkatini celbe
deriz. 

Şehrimizde et aatıılari azalıyor 
Son giinlede şelı=:ıiı~ kaııap

larır.da et sat azalrıuştır. BWl
da !iatlar.n yükeekLği b'.lhaı;sa 
amil olm<Jot adı r .KasaJtW<ia esk> 
Urlı \ıcarctin kal!uadıl:ınt gören 
bazı k;ırut:lt'r de şimdi et yerine 
~e • .ıneyva salıın.ağa başlanıış
Latdu • 
Akpnları ekm.ek hulcmnuyan 

lırrnlar 
Beş!Jcta.ş semtindeki ekser fı-

ania soo bir kaç gün zarfında 
~anılan hiç ekmek buhınm. dı
ğı yapılım şlkayetlerocn ı.nlaşı·l· 
'mt'f.ır. Halbulr.i bLuılara da her 
günkü miktarda un ver;M;ğ nıden 
bu halın neden ilen geld'ğ: hak
kında tahkiltata g<oçı.!:rruştir. 

ııan ....,..,=: 
~ = Cemi.re' lrmadi-

;yen, " w.alı recr.1 mlllk rın ted.. 
b !er a ' ~n, mcw:u:ıtta:ı stıd. • 
:yelçİıfü Cem;~. blrıız ~. Mfm 
i7t ka1i ede lı yapnas teınin için 
11~ edo~. BilYk. cat>wak 
paı'Ç3lanan a()'akk:;bılon, kinıler ..e ı 
na..ı y&PIJ'Orlsr, acaba?. 

BURHAN CEVAT 

EDEBi RO.VAN: 9 

A ve GO YA 
Yazanı 1' ELAM t J Z Z ET 

İKİNCİ ı ısuı 

Kenııruıı ,.U.tınü b~e g;ıre'Dc<I~ 

Kenan d.li i ıw:ı;;.r ı •"· 

- ·-
~e - .cıam ıteıwı<bn cıa.. 

tıa ıı: nçti; l.<ll; d ,.,. lw;arak 
ç;lt.1:ıl& o!=>dı, yere yu- 1 
var! n S v&lne koş\u. ıı. r C'umlesl 
ile bu f;;:o;ıy, dıJ =1t t>o:ırı
!Y"<. aı;.ı,yordu. 

(.. ııç a<lam St-;gini kw: ı. kal· 
d n.,, yaral"1'1 p y.ıMıla:ım&dığma 

tı. S g.n 3'11 ı-..lanmantıA ;rarı 
gm r haldeydi. Bu ha" on cbl;ibl. 

ar ııüıd . Kendlrıe ı:cllCQı bao u• 
c.w:dakı gen 

- sen mGn Ali?. 
'1im, birıu evvel seni rere 

l!'lıVKIBŞlp ltaç:>n ad .ıwruli?. 

-Koc :"'l' 

Al• yermdeıı fırla<!!: 
- Kocsn mı~. 
- Evet k >eam. Bana gel c lin1 

lıııber vcrmoden ı:e; ı, \ e gı~tı ... Gi&-

'it de 11"...ı..,. 

- c;.r.. d. ğil lcaçt• 
- Kaç,ı; bor a.:ı.ı i lmemek ez~ 

k.ıçtı. 

- s ebı? 
- K ._ n~ı ediyorum ZMı· 

netti ... Za:neıt&, ki .• Ne blleyım ben 
De zaan ... Yusu!u çoou~ •eni 

... Yanl>bi. ben ne bl>ll.>iz kadı
rnm! • 
' Sevgc aflı:yaraJı: kwranı;yvr, oa. 

Çlnt başıııJ )'Oluyon!IL 

Binlcnblre ~..ıı: 
- Koı, onun p :pındrn Jıı:ış, oı>u ıe

ri çeov<r. ıruse!eyi anlatalım, kt~ 
ne han t etmecı..ğiml Böyl.yclim ... 
llPtı ona ııoıdık kaldım, boo ondan ~ 
11.a ~ .......,,edim. cıuu. yalnız o
nu -o/cıılım. .. 

Biraz austu, -.ıra tt'krar llıı<,tı:ıra
ralt tcr-V"I 1>&,ıadı: 

- C.ıı röze ,elir ı~ımoez bend,,n 
(?llpiıe!endoı: ni an1"'1ım... bula 
Ql"I< baal;.b.-tao sonra neler duydutu-

er u lıuıası e
rta an al ıştır 

Gc\"'1leı 'e bir gun, b;r d'iığ'Jtl<' git
tim. Su.ra.unı C!\'a.ı .. a .soylıyt:y•nı ki, 

d i'lmlcı"deıı hofla ç <Ü, 
h!'ınliz. 1uıyatın p.•:nhc uluk..hı dekor
ları ar ı:rıd!l olan çttıaı, uzun h:ıi1at 
yolculukl:mnı amırüm. hiba, b.er 
76lll8n1 dudak} :ında aya .-ıe.s'ut -te.. 

be::Eürn yp.r bı...i'ac::ık ıml'!. 

FılvaJ<.i i:ıerl<cs, o anda, lc<)n(lllf!';ne 
ııaadıeller fC'JJlf!DDl eder, bah:;yar ot. 
ma rın~ bir ~ııtıA:la -.Olanm 
diler; faıkat1 da'm.31 bu tcrr.eoo l''r "-· 

ı..:..k N:iı)j" rr..i?. 
Helr, bı.· rlkii ,....ıı.,. altınd..>, ev

ll!.grn nııidıff, manc•i 1r.OS"ulı,et\nl o
muzalm3k ne zari! 

Geçen &Osı, 'bir ruırr.I ID2 ka 
ar!< ·!aram · ;ı lifi il&eınlcl""""U
cE,·li misiniz?.> diye dn !bir SU'"! var. 
dı. N on Dir aı'!aıGıi: 

- İçlrııdt>n le ıır ~r ld. <it'<!!, 
bu suali.n ~eı:abı ıokr&lt 15öyle y.aza
YJrn: c ba'est:t t.~li. _ • 
~le rtaraf t>bii. Bu n lraıı

lıoınn ~vıı olma;sı ~ t ·i lı:tl ve mao.. 
:mm 
~· dto, rvlcaı:n · ve rl.'ketı 

tetkik ~ İnııan, bu m 
nu.l<!e fUpbetiz çcik. 'h<'•"""!!>lı 
Ve ... u 1ıt~an. ytıı: ba•""M an, g&ı 
beb:;kk <kn b ll1 <ılı;sw. Bu man· 
:ıu , ek • zi.v;ıd , J'l"~ e 1= 
QJ.'t:crQ ı.:aci.ır. S ';~eıc c\·l(>nen 

l\(><l;r, Çl.lnlcU, 

ışn ~ evler.-:nck k """" \•e:rea-
lr , oolt UZUn b lu <Y...ıııut·n l.!<. Kı
lı kıı'l< .ro.rwea, e.· l:nek lı:olay oı.. 
muyer. Bin bir 1.li he ;> yapın:ılc, 
mce Eleyip -'-t dol"'Um jc l.izJm eclt
;ıor. 

Düiiic] r, şimdi, eazino ı.~ eıtl-1 ca
lon!arındıı -o!ey.ır, Fakat_ bu ""' Ue, 
eıılki c!iiıillnlcr, batiin u."UI v;o ••nıne
slıü k.ıı;ı 1mlf alm&ı}'Or aııı?. E~r. 
salonda. hf"Yaz rlı,; eJeri)ie dolaşan 
gelini göımesı•niı.. 1:op:':ıntının bir dü
ğüne deJAJet ettiğini ıarkel.Dtt!lt milın
Llrm mO."'. 

Hrılbu'ld, !r=n <hlğün devin<'!', bil
t di er fı:.4ı ! """la darı a :rn hu. 
ım><f b>zt )er rörom~k ısı,,.,~ E!;k; 

a.'"''an v~ usunen ite-a etmek br-!kf 
'k&bil ~ r. Falat. 'bı.rnla ·m n:~inf', 
ypni cemiyet, bazı usııl ve tıı' t'ler 
~~•lıdu'. 

><: !!i'l, M<iııce, ct-·rukıu '.bo '$ll· 

ı. (':IY i en, ~di1f•n b'.r lc.p!an
tı olrMmnlıdır. Bt'n. .ını k'do b>r 
tok>m umller, enler :yapı!ma..<ı ta
n<ft&nyım. 

Basın 

R. S-4 fT 

mensuplarından mun· 
zam İf arrymılor 

Tii :.ı: Bum B · "ii.i :lsst..tbcal 
Mıntalı.a.s. · .. nden: 

Ga%ete ve mecmua i'Şler!nlie 
çalrşmak i.Stiycnlerle z.eoe ve 
mecmualarında çalı.şaı:ak arkı>daş 
arıyanfon blroirlerıne t:ınıf.Ir.ak 
ll'.Uoksarlile Mın ırl:a Merkezin.de 
,bir ıdellter açtlm_tır, 
Azanınd:m açıkta bulonanhmn 

veya munzam h~zmet rıyan!nrm 

adlarlle şanfanm ,.e yıne çalı;ın· 
nlacak arkad an anlıırın 
Çulışma rt1ırrını Mın•aka Kfıti· 
lbine b. · _k bu d ftere kay
de-1.tirme rini ve ) eni bir a~ka
daş a ·tan muraC'2atler!ne a
çık ıutul cak olan bu defler ka
y.tlan::dan ,ifade etmelerini 
rica edcr.z. 
Esnaf cemiyetlerine yeniden 
lraydolna miirec alları arttı 

$ :fır.muz esn.ır ce ;v tl rındc 
yıll.k <.üzdan deg·.ıt ı>eS! ınua· 

ek ır~ dC'\ .m oıurel"..aktadır. 

Bu yıl cc"nrretıere ka 1 "' ak 
uze.e yapı1aıı yeni mu acarı 'ur 
ılk defa olarak çoga!mt'.~ır. Şim-

ye ki.dar 5000 c yakın yıcnl mu
racaat yapılm~tır. Bunun; c\na
fa yanyan malların ve m:ıl7emo

'n cemiyetlere kayıUı olanlara 
tewı olunması kar&ırı:ııdan ıleriye 

ee?diği anlaşılmak.tadır. 

nu bi hnl:rc.ruın, faltırt bt tt eııa bı> 
l<'a hiç t>;.lı.5etır.em<dt.ın... Kız 

ı.ıcardeşt:rne, otluna dair t.ı.:k ke]jme 
ya=m!ll m... Bu m.,,,.ı~>" ~mı
)"01'Gu. Seni g6rünce Y ut. 

c.Armıe, anne. bl.barn. l.d1!> 
Diye '4.?ş~. Seıı giniin. Seci Y11· 

6""~un ası beni de at. ' zz - t'tti. 
ı;".,, de: ııibi kaQ!ı fi &;yle kl>:t:.

tum iti, dıliın luk!u. 
Alı. 

N 
di. 

Sevgin başını saoladı: 
- G l mez, ar< ık gelmez. Aı lı:asm

cbıı iroş!n•h. zorla tutup gell:meli. 
- Pdti, gld.i;;orımı. 
Ali gıı..t. St:v&ı:ı hazin hazin ağlı ... 

:yordu 
•Ya bdaınoz;a? Ya. Kı:nan g~mez-

Ve ,..ı:!±larındnn ip g· ; Yllflar a
kıyordu. Altı sı:ne giın!erl S3ym:ı,k. 

stVCilinin gel~ği günü ~Jt:eJnek, 
sonra b 1.1la.,tı~ aru:b ~C''°Gf~i 

Y'bolm!'k •• 
Hayır, Konan gt!lrcdlt'!!, anl::,.ıp 

dolnleıneden onu bın.lup "1mernek 
thero ııttmemi, ııo mlııti. Keoon ne 
d"'""" •rı.'ildijinl bi\r>rdu. Allı sene 

ınd.a belki bônden razı.. mrktup 
)'!'Zm!i. hı'r mekt bunda ono n$1ı:ın

d • •o•ı: .nelen balısolıru.1, ı;ı;olünii 

az iye i 
• Li yada lng.liz or usu nicin 

ve nasıl ric'at etti 
Yazan: ·.Eski Bükreş Ateşe militeri 
Lihya tHııharelocleri lı:ıkkında 

umumi :ıuütalea: 
Libyatla 8 · ci İngiliz ord-ıı.iD· 

nua 100 • 150 kilometre uzunlu
ğımda :ric'at dmesi türlü türlü 
tefsirlere uğndı. Bu husıısta lıi· 
2im df~üocclerw.ia ~!ardır: 

l - Gazale • pinb..;~ • Bii ·ı.a. 
k ın ileri mcın:ilcrinde Alımın • 
İlalyan taa.ı.ruzu- kaqıkyan İn· 
gil:iz or6ıım, a'11 müdafaa eephc,,i 
olan Ttılırnk • Eladem - Birclgohl 
h ttıoa çekilıii. Bu hat ile M.ıoır 
hu.iudu arasında ciddi mlN!afaaya 
cZ..tti)H H 1stinat noktası olabi· 
lcttk mıı~tahkem mevk> eri ha.iz 
ıu- afaa hatları ıuenut değildir. 
na iki hat ar.a!>ındaki çöl de lto • 
1 kilonıelre uzıuılu,'.;undndır. 

2 - iııgıliz ordusu M.ihvet" ta.nr· 
tll%llnu kırmak için T bnık - Ela
d • Bı...,lgclıi hattıAda da~nn· 
ma istedL :Fakat Genı>rnl f'.om· 
mel durmadan taarruza geçti in
den İagifüler merkezde Eladeın • 
CaJ:>lftJ!D • · ikaınetiııdc kuvveili 
yarına taarnızunıı kıramadılar. 

l\Iukez ç<ikiince <"ennhlar kuşatıl· 
nıa tchlı:.O.,,.;..., maruz kııldı. İngi
liz Ba~kıonandaıu ibtiyatlarile JDU• 

kabil taaıTuz ) aplı)~a da General 
ıı-ı..el'i.ıı üs1ii.ııliğii dolay.n.ilc 
bımdnn ıia ~ll'Zg'r~ erıiusnu 
ric ·at emri verdi. 

:ı - Tob · - Ela""'1 • Bircl
ı=tobi hattında tutunamzyan İngi
liz ....ıasu nereye çe1Welıi1ir4i? 
Bu battan itibaren l\lısır hududu
na kadar uzıuıan cııılak cöl orta
sında du..,,_ziı. Ba ku,;,k saha· 
yı iUrıle ı.tral..nıak ve lllıM? .hu
dudu;ıa kadar çekilmek daha ıfuğ· 
l'1l olaeaktı. Hud 1 üuribde Bar
aıı, Capuı.zu, Si i ÖmeT ka eleri 
ile Halia)·a g · ~i e ~--ıee ya• 
p mış o o müdafaa batl•n vu
d1r. İngiliz 41rdu n bu luıldere 
da. anarnk k~etli bir miiWaa 
crpiıe ·i tntalıilir, 'ey ... ~ n di ~n 
ordusuna Mraz ncies alclıraloil;r
di. • ı:ı.ver ordu. uuun bu hattın 
pti>iııad çeı :da J.alman, 
İngiliz miidafımsını ltolayl&ş ırıh. 

işte bu gilri !lebepler dolayısile 
İngiJ;s enlosu 100 ki"'-:>t~e U· 

zunhı,ğundnki çöl oolgesrııi bırak

""' -ve lı ı iizeriado el...erişli 
müdafaa hathB11 cir ·,lir. unu 

fakat bir imha ıruıbarcbesi Jta. 
Eanamam~tır. 

General Rommel de Bardia • 
Capuzzo • idi Öntcr garbinde u-
2nıuı..ıt ı;öldc auramu. Jliç olm :asa 
bu mevldlcri alarak vaziyetini 
~ağlanılaşlımıak istiıe<:cl<tir. ÇGI· 
ıie aı;ıkta ltalınaıun fol.iıketi:ııi lıi· 
zi l.asııV\'llr etmeMiz gürtir. 
Çölde birkaç sPat kalmış elaft lıir 
nı.uhıı bir, tSi ~ şte 10 . 12 şişe ma· 
dert wyu i-lııesi lto;Jilttiğını -y
liiyorılu. G=eral lt...nmcl Y.a ı
sır hududu iizerindeki .;,C'llldın 
yerleri, I· lı-leri ve knyu mc•ki· 
lrrini ele geçirecek veya son1'11· 
ıla i,.g;Ji7. taarru7.1ma . aaa
nuJ Arak t~ı rar 7'.obru.k - Eladem -
IWrtlgolıi l a(lıııa l:ad:ır rie' te 
lnt'd>t<r olaeoktır. 

Acaba b a.li1f 11 sonra iki t f 
ne yap-cak? Biuc unlar al.ia çc· 
.lebllir: 

1 - İngilizler hudat üzeri e 
Bardia • Cıı.~o • Sidi Ömer ve 
Halfaya l:'t"Çidiııde müdafaada ka
larak so hıı.har d~vresi jçiıı ha· 

:urlığa koJulacaklar, bu miiı': t 
zarfında Tobn k kalesiııl ··ı1a. 
faa eoleeekltt. 

2 - Geaeral .Reoımel, sonba•a· 
ra lta:arlık o2mak ü""'e hud.ıt ü
zerinde lıaşlıca kaleleri zaııta ça
lı acak; qer taraftan Tolıruk'a 
büy iik ve mıı.annidane taarrnzJar 

"" caktı.r. Telonık'u ıtiisfırııd 
General I'"':nmel'n e:;.as he.iefi ola· 
caktıı:. 

T ayyere yolca bi!e.ıleri pos

ltuıelerde Mtılmıyaca/ı 

T .::re 'cu bı lc>tler · in ııefı· 
..::!.e C? Au.k.arada bundan 

ııoara pos1a şııbt'1erinde satımıı
yıırak )'a)n,z yata .lı vagımlar 

şiıık<>l'n!:ı1 A'l'lk8Ta, Karaköy ve 
Bey ğ u acenta!ari:e m<·) an 
m i'idilı': ;ı~ ı,rinde satılması kıırar
l•<!' ı ·m~hr. 

Bu kıınır ya~ınk:i eumarl"6i gü 
niln.:!f'll ibaren a. b; olUTiat:alı:-
tı~. 

MAHKEMELERı 1 

İneği sağa~ yı
lanı yakaladım! 

Tli lben'l.Qi h:mail, bir ~k yü:ıil 
kaıdJr s.ıf ve rnasuın y Cz1!i, Adeta ÇO

~ cll>i b;r adamdı, H>ltlmln ka111ı

smda, bir QO""" ad.yet ve eci.aoiyle 
~a l><ıolııdı: 

- filc11diın. .. Bi~ kile:- biı mnh
tf um var. Burada dışarıda duruyor .. 
Valdesiylc l>crubrr.. Emrederseniı, 
~ptireyinı" görüını.iz. 

- Ne olıc~?. N~irı göreceğiz.?. 
- llayırJ Hani, ~ °""" içııı a). 

dtktı da ... 
- Lüzum yok! Anhıtmız. 
- Mahdum k0krıl..l1 Z2.yıf. ua~. 

çehrc. .. "iz.... YiYl'C j'ırse, içteu:gıne iyi 
b..ı.ktnai<. Lız ... n. T :vti'kuı.r aldun .. Bah
ceac ıbesh . .,yıp ,e-ı.ın...uJC ywnurt aruu 
ço IC'• o-oıuz. M:.ılCı.'"ll ya! lkJılıı:al
l"r gunl!i'l< <loye, :yılhk Y'IJmurtala.rı 
yuttuf' aı. 

- Fu.tm ın. •• Kısa k lnl 
samıiı'r arlt3mda" l>ir ktl nbe,i 

ynn..ındak~ı.n kula,iına fısıld.'\dı. 

- A,yd.ın h:ıva.sı oL""Un! 
Du:J;ıen;r.;i :ıil d nın edi) r: 
- GU · !( yumu.rtn, piliç y1_;diriyo.. 

ruz, llu, b iclic C\ J m:.z. }:Ua"1ll 
c c 1' p ..• ~tQın ~llJ Sa· 
b.:ıtı.ıarı, ..C.I te >ç.:-mek ::..ı.n. ııtç~ 
ı, r ıı Y' pn d141 rı ide ~ ok. Sut diye 
tı ~ .... "'° z,.t r az. r .. Neler 
y ~ ar ' ~ l la.tı 1m ~ cıi IJ: 

- E11cnaa .. 'B r ,n c a.hp br.ıçeye 

... '") 11. Cocı:c. ha ı.: tti't iç!re-1!11. t 
lll'ii ben s:ı r: m. 

nanıı, b n <'.e mnvafık bt>ld . A
radık ta r.ı<lık b z~ ı bir R<.rrıan;y:ı. 
kı..""l» lb :-k. l)'l (4.e .Ut Vl'1'iyot", 

Han., ....ıe ~ de .ı. sal:alı n,, 
l..t. <le tha!i& ut iÇ'!T ıye bafladılt . .AJi. 
n:•Uaiı, <61)yl • ~ rı w parmalı:. 
Y lilı b:ıllı •• Üoılehl:, ~ul.ann ıı .... 
tafa.nııa da. <>latalı: rot \ermi
Y<' ~. M;ttıalleJıı beıtttdin ha. 
yır clua.sm.1 lJO'I'UZ. 

- Uı..a.tn\3.yınız dedik. ya!. .• LU.zum.
suz te/(~rrti3t1 bırakın. 

- ~W;tüne <!l'fl<ifln. Bir 111:.lıddct 
bu hal cip\.am f'tlt. Glon.Üıo. biJ':nQe, bi-. 
zim S finaz ahıra sı..it sağır.ıy.a gitti, 
Elinde boş bakraçla. döndü. 

- Eıt.•nôi, <iMi. i.n meDJ<"Sinrle 
bir ı ftıeol ut yok! 

Allalı Al!.Lh! ... GöL·düıu.tz mü l.i4? 
Na.su. eh .• c! ş::ı d.ık, <kaldı.k. Eı·Lesl 

'><lh yin g.~ · ... Yi· c t·.-1 boıı: döndü. 
- Erer , decTı; •r _ ta, bu iıııeği..ıı 

ıtütünü, harı.i g ÇCOH• 'd!", S\ın., bah,. 
cıv . l}t o;,ıy ., ' n itiyor ... E-
şi \.~ L> • lı yVanuı meme .. 
sırıe c1olaB l' f"Cl: .J'{l?' .. ar. 

BPn, bu · A -pek ılk:I erd.iı·emrci•m. 

!"~ "3!>2 m.. ndca lı:2Jup ~e
.,.,r ?nn1wıı Bek emiYe b::ıJadım. 

B~rzz •cm:ra, nlaca ıkarıınlıkta.. bu İh
san iı:'.f''di. 1-!Jlı ~ bir .bak.ı:r bo-krnç var
dı. Ahıra . Ben -de trbdım, A
hırda, megı !171:'.lric<'n f'ıııseosir.dcn ya. 

(Dcu.mı 4 üııal Sahifede) 

Fr nıız 11 
Jı!d6n 

Iı ınm 
Q 

Yazan: Ahmet Sült.rü ESMER 
İki ııene evvelki haziran ayın· 

da lll39 harıb, en buhı-anlı bir 
safilııısma gi ştı 1neCıtcre ve 
Fransa 19~ c •Ufünde had>i ka.
bul ~erken, b "bitinın yarxLmın~ 
güvemqteıdi. 

Faka.! geçen d·'nya ha~b·nde 
dört .sene .lı:ôJ;ıramaııca tiö ''<en 
Frar..Ja 1940 &ene.s nde Ahnan a· 
nın bir aylık 1ıamlesine dayana· 
madı. Kıt'a iız:eriru!clti 11skcıi 

kuvvetinin ezihnesi ü.zN:ne Fran• 
sa için takip edJecek iki yol va ... 
dı: 

1- An.ı' atanın l!ıgaline kat· 
lanarak, ·.rnaı A'ff ya ~~k;Jmela 
ve oı::acıa Ingil ere ile · iiak ha
liı:ıde SOlluna kadar mücadel<'de 
devam etrr.ek. 

2- Almanya ile mfıtarekc im
zah •arak hn in s unu ekle
mek. 

RE)"naud il.> ır.ı;er bir tak:m 
polı.tika adaınlıırıc•n birinci şırkı 

izam e 1ikle.ri malümJur. O za-
man başn·kil olan bu zat, Frar>
ızlıınn Pa Gnünde, P.ar. ma· 

snda ;şia: 1 Afr kııda, h:rtta icap 
ed<>rse A.m rika ~m~elerine 
çekilip a döğüşeceklerini bil
dimı;şti. F. at 18 ı:oayıstıa kabı
neye g ren PC'ten ile askeri wıme 
lngiherenin de w:un umıan da
yanamıyacağ a inandı:k.lan için 
müN.reke im=a taraftar oldu
lar. Ni.tıay<!t i:ıu fikir galebe çal
dı "" 17 haı.lraııda ;Jı:tidarı el:ne 
al:ı.n Peten, Fransız: halkına ra.<J!. 
yo ik şu hıtapta buluıwn~u: 

cOıidunun muJıabbetiııden, eı.
ki muhariplerin nwlzaheretinden 
w ayni zamanda büıtün milletin 
itimadından eıni:nim. Bu kederli 
su.tl~rde yollar boyunca perişan 
kaçmakta olan zavallı muhacil'
leri c!ü~ünü,ywum. Bu mulaacirle
re bütün mtıl:ı.a'l:t>et ve a!M<aım 
bilııfümm. Onlara kalbim pa~a
lan.nıış ol.aral< ~.e<:eğ.im ki mtır 
aasamatıa niiıaye-t vermM: Jl;lı;t~ 
dır. Jduhasamata nihayet vennelı: 
çarelerini, ,erefli bir ç~adan 
.iOnra a.ııi<er askere benimle aı aş
tulm•ya o!u,p olma.d!ıgım 

müracaat e 'im.• 
Bi.rka gün sonra n1at-arckeıüıı 

imuıs. üııerine de M~ıl Peten. 
Farııst7Jara bir defa daha hitapta 
bulunarak, ııöızlerini fÖYle bitir
m:..ıi: 

da hatıTlataı- · i, ~" .ı fa Ge· 
neral &ıınımcl İn,:il:z taarruau 
karşısı a ı~:w vcf nd:ı tu
(11-ın.ayın<:a, e da lnailiı.lerin )'ap
Uj;'ı gibi 108 kifometıelil< tül saha· 
suu .erk erek Tubruk • J:Jıwieıa • 

D 

iZ m harebe • 
ı .. 

.Ben san günlerinde >iizinle be
~1dim. Hi.ikiımet re;Gi o!ar~k, 
Juı:n g6nlen:le sizinle beraber ka· 
J.acatım .Yanmı<la top'l.ı.n.uın:. Mil· 
cedele hep aynidir. Bal!ıis mev
zuu ol Fran.sanın toıprağıdır. 
Fraıı«anın c;ocvklar-<l:r.• · rcl~i lı.attına Hc'a t etmişti. 

Bu, ~lüa vui) ti iubı lıöyU, ..ı. 
mıt,ıur. ,. · di ise İngi izler ayni 
mecburi) i du ·anık lıa.duılıı lı.a
dar ı;c'at etmişlerdir. 

Demek i•leri~ ki ı.ıgiliz <>l'dusu
nwn uzıı.n çekilmesi arazi prtları 
icabıdır, bozgunluk neticesi de· 
ğildir • .İ.q'iliz B; !Üımanclanı uğ· 
radı1,'l mırgliılııyetin bir imef.e 
'cıa bir imha L'1Uharebc İlle 
miiıwer olacai;uu zaınaaında tak· 
dir ctnıi~, 1 umaııdaı·ı bizzat ele 
alarak ordusunu geri çckm: tir. 
Bn işi<! kararına hakim olan fi. 
kir arazi kayıbı dcgil, ordunun 
bu) ük kı mım yeni r.ınharebr 
için elde bulundurmaktır. Deni
lebilir ki Genaal Rommel ngİ· 
liz ardw • ric'ate mecbar etaı.İ§. 

etti mü.ştü. Kenan onun hayatı .ıdi, ca
nı loii. 

T < k I'lll' <l ü,ıiind : 
c Ya gdnu · ıı.se? .• .> 
Göz .)'l!.!larıru ılubıwyor, QOı;nntı. 

aı. halec:nu du.rmayur.:U. Bi ' ıD, pcri
ıııın >r b. l"7d•· Su luıl<:e ik<·n eli
ne b el dokundu. na;ını kaldırdı. 

Yusu! y .lı g"2.l ele o bak,yordu. 
Tlt:-rk bir socle ordı.. 

ağlıyorsun anneci im?. 
- Bira:ı 6"'-tlc:rn ·.1r da. 

Ha.yır nnnt>..c m, denim var?. 
a b{>n bir k~t 11li yOl)tım?. 

- Senın hlc blr k 'O:ıhatin 70k yav
rum. Sorun bir ı<;r l>ıl&ğln )'Qk, cer • 
den b ece~~?. Ah .Engın, st::J.in için 
yaptı ım fpdıat;~l~~ı 'ÇOk ~halıya, 

belki de •8'Jdel\m pabıısuıa ~<'
cıeğ;m. Falaıt sen de o ka r muzla· 
tiptln, o kadar zırvııl.lı Mi'?ı ki, d;;yana. 
madım, lıt'r d<<iitin.e peki dı·di:n. 

Ali ballçc kaplSuıd•n ı;l:'d., se,·gin 
koştu. 

- Ne haberf 
-Hi~. 

- Bultun:ıdm mı?. 
- Bulamndun. 
- Aramadın mı?. 

- Aradım, sordum. İlerde bir oto-
mobil bek );yorm~ bu bahçeden çı. 
itan bırl o <Aoınoblle !>öp git.m;ş, du

.(Dcvamı ıvar) 

İtal,yan donamnnsı :le İı:giliz 
d•n.:z kuV\ e1ı:cri ara.;.rda ~ ~n'
dcn o'~n çarpışma bur~n ı:vvel 
martla vt.kubulan ımuharebeyı 

hat.r: t:ı. • la!tf.Uı.ki Akdezin mu· 
h b · u sefer tazele!U'll!Ş al
rlu .Evve·a mihver tarafı İng:l'z. 
Jere e~·· zayiat vcrdır:Jdigin. ile· 
.ri s" ıeklc beraber son.rn i:al
yan d:ınanmasının da ırnyiata uğ· 
rıt Ic.u ı {';-enadi. Bu tıJbi are
kct :de t .{ güileı · e veriJ l:a
~rlcrin oonunu beklemeli, mu· 
harp araflann r:c gibi ta! ·•• 
' l>eeldcriııi gi'..-rr.ek iılı h·;rth o
luyor, A)>d n'.Jıde mn.hareb.; ol· 
duğu ~ği v:ıkit bw;ıuu so
rıu.ncu obmvacağıru da hat.rla
mak i.labza eder. Çünkü ital!ya
nın eli!l<.t> bir donanıma bulun
dukıı;a \'e \;u donaıı:ma iş görecek 
hala.~ kaldıltça cmun varlığı İnıgi· 
tiz Arnıralleri için dalına bir dü-
ti oce n:evzuu dun ektir. Asıl 

keyfiyot İngilizlerce İtalyan dP
ıı.ac . -,nın artık b.r teh:dit tes· 
kil cc;cm;yecek iı.ale getırilmek 
i'-ı.-nmes'oir. Söylemeğe liiı:ımı 
~ • k. iıaşa!'ın den·, kuvvetleri 
940 ~mbar l"mdanberi zay::ıl ver 
m şlir. Bir donanma için xayiat 
vemıcl, h ç is! İ)~ lrir k<'Y· 
ııy r. Ç~nkü lı:rtanm yerine 
yenlsini 'Jpmak _. olduğu gibi 
hz.sara U<:Ilj anı tam r edCbilmek 
de zr.rrana muhtııçtır 

Si-ndi bUtiın bu malU:n haki· 
katleri daha fazla tekrara lüzum 
gôrn den başka bir nı>kıtaya gel
:m~k J'iıznn. 
Akdı>n~ her ÇBl')llŞmanın a

sıl h< def itibariie bir elıen:ııniye
ti olmuştur. Geçen son.baharda 
Mısırın vaz.ye~i t likeye gilıdi

ğindrn ~k bahesdilmişti. Çünkü 
mfuver kuvvetlerinin şimali Aıf
rikada .isı!enen nolata!ara u!ap
bil! .. g · Lllby adakı hareki.tın 
da General R<lml!'llel gi i ü.stad 
bir kumandan tarafından idare 

t<l'llnesi ıleri için l>' r {'Oik enıdi
şelerc 'Ol ~ ak ~n geıi :k.a'lma· 
mı'1:ı. İo,g.lizlcr tllŞnaııı küçük 
görmemekle bPraher Mısırın ge
çen 90r.tb:ıhard:ınberi cic:li:ii b!r 
telıl keye uğrama~ otdutwııı 
lııa.'ırl ~lar. 

Mısı..dan, Süv-t,_. en o kadar 
çok JıaJısedildigi ve ~üıiü timal 
ICT il«ri süriibn~ü halıde bu tch
likcl~'.n akkuk edemey .şi 
Aı>g\osakson t rafm.n lel!ııne kay 
dedlmekte-dir. SilNeyoş .kanalı ol
sun, İngr!iz d<>nanm:ısmın ş mali 
Afrika sular daki <lr er t1sleri 
olsun emn.cyet alt,nı:ladır. Lakin 

ı"il "ad.si .le Siiveyş kanıılmm 
emn yetini mUhafıtza için bun
dan !90llra da ne kadar ıığt11şrnak, 
!cdakı"ar!ık elınek laz= ge~ 
'bunu göı.e aknakta t.ered:l.Ut e
dı1mlyecok:tir. ş:malı Mr;kadalri 
çöl harekatı ile Akıde~e vakit 
valt't vukua gelen ça~lar a· 
.,as:mda muntazam bir münase
bet ve irtibııt vardır. M"!hwr ta
nd'ının Akden;ıo~e besled'ği e
meller gizli değndir. A~:ıden:zxie 
i :Iiz'ern ~nlüğünü felce 
u,,.,~ııı:mak ge-çcn senenin 'illı:ba

bar.rdaılbcri f:liyat sahasında da 
beliren teşebbüslerle takLp edi!en 
en b:r ne. gayed:r. Buna mukabil 
.h.g;l:zler ıl.e deniz ve hava kuv· 

vetlcr nin tıPirliği ile Akdeniz 
h.3.lt°miyetini eller:.De bulundur
rnağa çahşıruşlatıhr. Ilımdan son· 
ra aa bu nıak;satla uğraşılacaktır. 
Alırlt'nıodeki h5kımiyellerin elden 

çıktıfı gün, bir İnailizin dediği 
gibi, İngıltere de Orta Şarktan 
füno!stana sürülmüş olacakıtır. 
Orada da Japaıı bekliyor, 

Arcak levha pek öyle karanlllı: 
değildir. İngil:zler tehlikeden 
behsede~en bütün fena >hıtimal· 
!eri sayıp dökerler. Hab:Jki bun· 
lan önl!'mek için çareler lbula
cak1ardır. 

'.ALİ KEMAL SUNMAN 

Bu s&ler ııöyleneli aradan tam 
~i sene geçmiş!ir. İhtiyar ?vfare
şal o günden bu.ıf ne ıkı yıl daha 
ihti~·arlanı.ışt.ır. Bu kara gü.ııün 
yı.ldiin&mii münasebetile, Pe en 
Fra.rwı milletine b·r hitap'a bu
lunarak dem.iştir kı: 

.r ı-.ıansanıu maddi ve rr..:ı vt 
hayatınuan ben mesulüm. H ,ap
laı·unn uyaOOm:lr<.ı ak ıf.CT n za
yıf o!Ouğunu b'liv'<rrum. Iluı< met 

n salim olm. ·nb·Lr ve da· 
rede de terU<i.d edilecek çok nok
talar bulunabilir Fa: at buna ba
karak eski usullerin b.zi kul" a
rabilec.eğine ıannmamalısmız. Ü· 
roıtle<", mu,·aUakiyets;zJ"klM", ha· 
va! sukutlıın, ieda lcirlıklar ve 
kararsızı.ıdarla dolu iki rrü~are
k., yıhnda yaralı Fransa mütema
d yen kendi benliğmi ara·np dur 
muştur. Bir gün btı benliğe ka· 
vn.,acağına eminim.> 

H<.kika.ten Mareşal Pe en, iki 
senelik mütare?ke için.de Fraıl!'a
nın 1;ereddiiıt ve atıraplannı çok 
iyi hu.la..a etm'ştir: Ümitler, mu.. 
vaffakiyetsiz1;kler, ilı.ayal sukut
lnrı, fedakarlıklar, karansıılıklar; 
lbunlar Fransamn o' uğu kadar 
da sun hesiz, Mareşalin kcr.dl te
rec)di1!lerı ve kendi ıztırap:andır. 

f - ' 
Biri!"i.%i."OEQDİ 
ttepım1zın ı 

Sarıycrde de su yok 
Sarıyerde oturan bir ckuyucu
uıı yazıyor: 

.-Bir bafiad.a.nberl terk03 su~arı 
t;csuı;,ti.r. Bir Cki a:iln taırurat var, 
cı.ı,.. bekled!lı:, fak.at. ır:lnl~rce su 
gelmedi. En uıM.ırl işler ôçin dahi 

bıılamamliı;, halka z.orlulı: ver-
me.k'\eclir. 

1 
~ edelim iti bc:gündoo ;t;bıı. 

r~n sular ıelir ve bir daha ıı:e
s .meı.> 



(Bu ,.az.:.o n metlrı.erı A.n.Adolu A· 
Jansı BL. tcnler'ııden alınmı.şiır.) 

'.l'ellıJ. edcıı uaınmer ALATUB 

Çöl'Çil - R dt mü!abtı, ba 
esrar pPrdetıi :ırka.<imda devamı 

eti.yor. Ifott,i bu m~tın nere
de ecre yan ebtif:i dahi bildirilme-
mel-:ı'..edir. ı 

Yatn.z İıı.giliz BllŞ\·e!ill muavi
n! Mle, Rooyaya yaııdmı :haftası
nın E ~laıııhsı münasebeti
le ~anlıdan az e~-vel Çöıçil ile 
Atla1'11ik ~·n bir telefon mük.~
iern!'Si yaptl!{!ını ve Çörçilin çok 
iyi blr ntfua tıışrr gibi göründü,. 
ğwıii söy !emiştir, 

Va.şlngtoı:ııda muhtetf mesefe
ler nröSında Oı1a Şark vaziyeti
niıı de görüşüleceği !ah."!1in ed:J
nıc.'.:.~edir. !Buna sebep General 
Rtımmcl n 8 inci İngiliz ordusu.na 
daha üstün !echizata ve sil&'ıa 
Eahip ollmasıdır. Bu lıak:kat ikin
ci defa ol2r k rneydnna çıkmış 
b h:: aldad:r. 

İNGİLIZ - SOVYET İ'ITi"FA.KI
NrN YILDÖ.."ltl'MO' 

İlJ€ lız. - Sovyet i.tlilakının yıJ.
dö. rrııi mu :ısc tıle Lon.drada 
ıbi.ıyi:Jc tuahlır.ıt yajl<!iınıştır. Bu 
tez .ünt1n roz alan S:afford 
Cripps Sovyet Rusya, Amcr·ka 
ve İngiliz kaynaklnrınm kudreti
le ırıi::ttefikkrin Hitleııe karş. 
ıbüyii'k ve muvaffokiyetli b'r ta
anına geçebilmek kabiLlye1ine 
gelmekte ohluklarmı sOy'l.iyerek 
demıf.ir ki: 

- Ta-uz etıtii;'İ n!z zaman. 
şiddetle \'e BerLne kadar du.mıa
dan yürümek azım le taarruz ede
ceğiz. Biz hazırhk'ları.rrırzı yapar
ken, :ııç şüphesiz HiUer de ha
zır!ı.lı:J.a.nnı ya;:>acaktr. D~-man
ların=ın !-.filen malik ordnkbın 
kuvvet. \'e hücumlarının ş'dde
tiru ki.iıı;ük gö nemeliyiz. Fakat 
en nihayot nazi:ı:min Avrupada 
YH'l;f;t h. c;ıbı oıtadan lı;akLra

ca.E!ıız. • 

RUMEN BASINI VE TÜRK1YE 

:Sumen gazeteleri Türk.iyen.in 

Çir.çil - JtUSTeh iiiibiı ltir 
esrar perde•i altında devam 
ediyor - Loadnıda İııgim -
Sovyet ittifakının yı.ldönil

rnü mÜDBsebctile bliyük te· 
zahürat yapıldı. - Kumecı 
basını Tiirkiyenia tarafsızlı· 
ğından sitayişle bahsediyor· 
lar - Doğuda ve Libya cep
hesinde harp vaziyeti yeni 
safhalara ı:irmek üzere. .. 

hra~ızt* pol:tikasına dair bir 
çoık miıt~ea ve tefsirleıde bulun
ma.lııtadır. Universal gııızetesi.bil• 
hama diyor ki: 

clr.,giitere ve Fransa ile imzala
nan 1939 muahedesi Tüııkiyen.in 
m.hverle münasebeti bahsinde 
iliç bir zorluk teşkil etımem~. 
18 haziran 1941 de A!manya ile 
/bir dOStluk muahedesi imealan
mışıtır. Rus harbinden sonra, Ti.iı' 
kiye tara!subğını tekrar teyit et
mi.:ıtir. 

Amerikan tayynele<iı>m son 
defa Ti3.r.kiyeye iruneleri hadisesi 
bu tarafsızlık siya.set:n;n tat'o'ki 
hus1.:Sunda yeni bir vesile ~il 
~tir .Bu tarafsalığın ohMll
myeti A>Ttıpada ve Ok:yllnus
farın öle0 inde yapılım münaka
ş::larla da ~ab;t o :ıktadır .• 

CEPHELERDE VAZİYET 

S:va topolıda Almanların kayıp 
lara balıımıya.rak, f.ddetli hiieum· 
lara devam ett'.kleri anlaşılıyor. 

P..uslar anudane mukavemet gös· 
~c:rtiik~ed için mıtluırebe bütim 
şiddetile devam ediyor. Kale he
nüz ıfuşürülem~miştir. 

Libya ~es:nde ise mihver 
kunetlerinin yeni bir hareket.. 
hurrlanchkları anl:ış;lıyur. Bu 
ha1·eketin asıl hedefinin Tobru.lt 
oti , il anlaşriıyor. General Rom
melin bu kaleyi behemC"hal dü
ştıımek iç'n el:ndeki bütün im
kiınl:'Qr<lan i!ltifa<l.e etmek i>.·bye· 
ceğiııe şii?Je edfonemekıtedir. 

Ingilizler hud.utıtaki esk müda
faa mevzilerJıe yerle'i">'.ş bulun
maktadırlar. Bir habere güı:e 
rnimer öıı.cüleri Solluma. k~ 
uuınro~larsa da geri c!Pıımüşler
dir. 

c $EH1RDEN ve MEMLEKETTEN) 

A~.\l'(H 
llU>Ml:.Ul.E'l'T 

+ Boi>~I Rct.k &,dam diın Ti
caret ve fr.~kt \'ekaletierııyie ?.1utbu· 
at Um;mı - ~ '11<111\ll al
ın~ r. 

+ 5ponıJl lııollumnaa ıcla. J.Uaıi! 
Vekale'li Loıw,ı.re He;y'ctinde.ı bir rapor 
lıslemliUr, 
+ Hu:tımıet ;yeıj mlboul plı taııuı:yo 

:ve 24. nohuda 14, kuru baı!tla.ya 13 1 

kurUIJ flıptaııı fial ~r. Bu ııat
lrr d!ilsal mıntokalarındadu', 

+ D<>ti~e ~-
slnda 10 y~•da llıı.d.,.. limlıııde b•r 
kız bcJduğu b!!' <iin;ım.:<ıı, paUam.a-
8':?' e a;!rr aur..ıte yaral:ıımttTır. 

+ Yurt Bılı:ı.ı k•labı ı~•n açılan 
~ Btıroa İkı!'iO O,rbAmltu 
Tütkıçe egı trnrno Be<-a Erat ;ıe 
Buna M ! M tlür l Kemal 
EılT'at1 rı IJ'jşt:.ck: y hırı k p bi... 

tirıoT.ği '.'t1rZ11mmş<ır. 

i i drvltl ekkülleri ~ 
lı;at.& na ait !<odı'<>l.ar Vekiller 
Hty't'otine '\-crilrn.ıştir, 
+ Aldı~ ı'Ufvet mıakabalıı<!e lıir 

bakbla. k:>me vtn'<l DOJıoetıey h!MU&I 
tebliğ memuru Tahir Anka.rada dörl 
oene Z2 lfÜrı ~ ırıoıbi<Urn o ,..,r. 
B~kk•I da üç a,ya mWıkUın ed;lml!f. 
tir. 

ll1ÜTEFERRİK: , 
+ Üo•vcıwt<ı Hukuk Fukültr<i De

kanl.ğına Sıcld:k samı Oı>a.ı•, Tıp Fa
kül- o-...ı'yüs Pııot..,.ı;,.üipe 
Te\'tlk S.ıltm ve Fahrett.n. Kerim ta
yin olw:ımua.'ardır. 

+ Dün pszınlıkl.t mllfl<'t'i alnıaıc !.;.. 
\tyC'n rlü ta.k.si f.)!örü Ct•zalandırıl~ 
t.11'. Takibe! ıı. m ~tırrıekted;r. 

+ Vakıflar I aır<.o&i 1 yolci1JJ.aıa tev
zi w;i<ı 34G tıin kilo ınaııı:al kömü:il al
m.;tır. 

Konya Cumhuriyet Müdde"uı&?uıniiiğinden: 
l - K; fO'a Cc.za Ev 94..! fil Jl yılı ihtıyilCl olan 170,000 y z yetırn~ bın kl .. 

lo eki:n.Lk y · j beş &un mildd He kapalı z:ırt ı.;.su.ı.ıylu · ilLınt"Jt' ~nuirnu:o; i-:ıe 
de n la)yen ...ı.n ve~ talip 'lubur ttnt".:!ıı!icden )eıüdfn kapat lArt' lr9UIJyle 
lil6.9i,2 t:u:ihındC.1 lJ.7.94.2 'Liırıtı.i:ı..e k.ada. .. yırını. )'L'di gün mi.ıddct!e ek ı! neye 
tcı.w tur. 

2 - inak' 13.7.~42 la., •n• müsıı<Lf Pazartesi, gunü s:ı•t 15 de Konya c~ 
hl.11iyd: dd Uı.twı.nlli~ d.J.;arcs1ade irr.1: kıl.nacaktır. 

3 - T;hplcr teki • m e >iti o g!l<ı ooat 14 de ~o Relsl;:!ine ve ·: 
uııacaklardır. 

4 _ ;yerli ! :ika umındao ve ciçe lı::ıbul tci•len 11e1<0leo 
olacak ve tıılıpl >r bedeli ubam:qınôn ylhıde yeci bW'ttğu olan 1912.SD b'n do
ku TÜ" ccı QU lira elli it r14 1.emlna.tı muvakl<a.lelcı"ı.i tekli.! zadlaı·;,rle btr
liltte .,., rmş bu lunaca1<lal'I!!•. 

5 - D<ıntır.<'.l mlki<!ed<' yazılı ekme~i_n kilosu bugiln!ril naı'.ıa göre 15,42 OD 
her k=ı. !lm1ı: • 8ll.Olitm!ir. 

6 - B;!üınum masraf!.,-la. verg;Jer Maliye Vrk.'il<"tin;n 20.4.!142 gün ve 
l la.ıt) - 10/1717 - w olllçe v -ıı koıtlrol Uıll.WI Müdürlü~ UçiUı~ıl Şube 
lli'Yih tahrt.,""aU veQhile bttmf"Ye ıut ol:ıca:ı..--tır. 

7 - Faz!& iı:>luıt alma!.: ve ıartnanıeyi ırö""ek ;st\yrolerin Kmıya Oumlıuri-
'~t Mll~ UnuMlli · e m6nıcnti- ilan olun~r. <tô92• 
._ --

fstanbul E kfrik, Tramvay va Tün ı 
ç etmeleri Umum Müdürlüğün n : 

Wı2!'1'11l!l1 beri j 47511~ li?ll t;t.an Tr3ır.vay anbalo.r:ı.d:i "" tr 

Rus tebliğine 
göre cephede 

son vaziyet 
Mooikıava 21 (A.A.}- Sovyet 

ek tebliği ~y!E demektedir: 
Hava k1111vet:Jerimi• 19 haziran 

gün.il cephenin rnuı.lı.leli! kesim
lerinde mdzeme ve aSker <iılu 
50 Alman kamyor.u de 10 mü
himmat va.g>onunu ta.lır'p veya 
hasara uğratmış, bir mMı:mınat 
d·~i\e bir treni tamamoo taıh
r'p etmiş, toııpil atJCı iki seri hü· 
c~rrlbat:la b'r romru>körü batırmış 
tır. 

Sivastıopol müdafileri gece ve 
~ndw. sic'ldetlı düşman hiiıcum· 
lannı püskürtanekıtcdir. Kışı ba
taeyalan takr ~D bir tabU< düş
man topçusunu yok etıni~leı·d'r. 

tiç giin zarlmı!a ·aln.ı:ı b:r lıölök 
Sovyet mşanc"'ı 23 Alman tank1>
nı iş yar.maz ha get'aniş ve 
fakr•ben 300 Alınan. askeri öldü.r· 
müştı:.r, 

Sovyct c.:.ırarunasma m~nsup 

uçaklar iki bfin içinde 29 tank, 
12 havan bataryası, 10 k'ı:myıon 
tahııip ve bir çok düşnruı pi.yadle 
'taburlarını y~ ~ c1ım.~1-errli.r. 

Bria115k cephesinin bir kes.imin 
de Savyc-t n:v:>dc tankları Alınan 
Ja.ra taar.ru:Ja 600 de:ı fazla Af
man mbay• ve erin.i öldfu:ııı üşler
dir. 

Mil1t Şef 
(1 inci Sohifo<len Devam) 

dır. lliiiliJlta ~a IIaı:.ciye Vekili 
Şükrü Sara.ÇX)[:lu da hazır bulun
mı.W}!ur. 

Fran ız Büyük 
Elçi i dönüyor 
V~i 21 (A.A.)- l\.1are§al Pe

ten dıün Fı aru,amn Ankara bü
yük elçisi G31>-\'on Bcrgery'yi ka
bul e1ımiş ve öğle yl'<nı<'ğine alı
koyırr.u~rtur. Büıyitk elçi ibi.t kaç 
gün ııonra vaı:ii<' .• ~a ha~ket 
edPcekt.:r. 

e 

ıda 
e 

ne an ıyoruz ? 
tB~şm~UJH~ t.:kvamt 

ve ruhi çerço\ esini şöyle çiziyor: 
•- Çevik, canlı, ahlaklı, iııkı· 

lapçı gençlii.,.-i ...... 
Demek ki, C'unlıuriyet reji· 

rninde spor: Ynhıız ınadde, yalnız 
çeli.k ~bi Lol ve bacak, yalnız 

adale ku\'vcti ve göğüs gruiş]jği 
ı!Aığild.i r. 

Spor hem madde, lıcm manndır. 
Ruhta, dimağda, inanda sıınrt

mcn bir gençlik kütlesi tasavvur 
eıli}·or \ e bütiin nıacı.J.i •por un
surlarını bu olgunluğa, bu sp<>rt
nıenli~e varınanın \'Bsıtası sayı .. 
yor uz., 

O Jıaltfo, spor ne Fenerbalıço • 
Galatasaraylının, · 

- Ya~ .. 
r:y : 
- Yuha<ıdır ... 
Ne ı..ı. V11rınn, "t çekme, bık

lak atma, kürek kaydırma, ne de 
kalın e-, ceni emm, şiıkin gö
ğii~tür. 

por Jı.i.i iin malide takat ve nn· 
surlar1nı in!o,an üzerinde bir vası· 
ta lııali dcrleye.a ve fakat ha· 
kikatte ruh ve dimağ olgunluğu. 

mı. -çtı'l'ilı, canlı, alıJakh, inkılap· 
çı. bir gençlik nrlığı halinde 
meyvalaadıran bir ruh vo bcdc.n 
terbiye 'nin •kÜl•ü ve •muluıs
s.ala, sıd ır. 

ETEr\1 iZZET IlENICE 

Amerika sa
hillerinde Al
man torpilleri 

Vaşinıı""1, 21 (A.A.) - Ba!ır;ye Na.. 
ıı::rlliı, bir ticaret gMnl9'yle ~ bir 
gem.ııh.o '\rftJ•oeya kı;yıları aç•iında tor
p~e ç ratc bat~ı ve h""aıa uğ
radığını bldiımektcdlr, Batan ve ha
Nl"'A u,iroı)11811 bu iki 1rıminin CV\'f'}CB 

tprpğllem!J!Uerl sa.nılm ~ı. 

Eski Japon Başvekil· 
)erinin içtimaı 

Tokyo 21 (A.A.)- E:&i başve
killer dün Ba~kil Gener l To
jonur. evi~ ıfnplaııımışlaN:lır. 

Eski ba •eki!:cr, Genera( Tojo
nun verdiğı izahatı dinleınişkr
d.r. 

A na a rke .' re 
kaça• ktlçQk kızlar 

Adana (Hususi Muha.b:rimtz
den}- Şehrimiz .kıZlatı da 
son zruna.nlanda garip b:r ·det 
~nmlştir. ÇQk genç dene
cek y~a o.lan kız!lar evlerinin 
müısaooesı dlmaıdan eı1keklere 

kaQmakıtadıt<!ar. Bir giinıdc ahlı 
kaz b~en bu şeki~ sevıgiı.ileri
ne kaçmış, bunlardan dıa 1larda 
yakalanan ya1nrz bir tanesi ya~ 
ca küçüık dlduğundan evin~ iade 
cdani.ft;r. n:ğerJer; gen~rle ev
lenecekler:.ıi <:Öy Jediklerinden 
lleliıest bll'akı1m:ııJ'arrllr. 

Plösti yerine 
(1 inci Sah;feden ~aın) 

güıtcren b~<a bir şelı.i yacLş
lıkla baırlbalad.ıkları tasrih edill· 
me4rled.'r. 

Pl&jti o kaıdar meharetle rnas
elenmi,tir .ki, gf'çen sene lnıra

daki tasfiyehaneleri ~alamak 
teşel/biiısüııde bulunan Son·et 
pilotları da bu isklderinrle ıtka
mete u.ğram.ış' andır. 

Bu harekete dair olarak al:man 
rapor, P~inin 90 kilıcıın1?t!'e ~i
mal 00,ğusunda bu'lunan Buzau 
şeliriil ın 111mm bomba uçak
ları tarafın n boı'r!Ja!anarıık va
him h~ara uğratıldığını bJdir
mcliı!.tdlr. 

Doğu Çinde 
Japon hamlesi 

durduruldu 
Çımking 21 (A.A.)- Japon mü 

na.kale hatları11ım zaylf 11.<>k4aları
na inıd.ri.kn hırzlı daılbelıer saye
sinde, Çarika)şek kuvvetleri d<o
ğu Çiooe Japon ta&nuzunu dur
dı; ım UŞ:a rd.r. 

TchckiaQglda Japonlar, 15 gün 
evvel ~al e-ttikleri Ohubaien iSti
karr .... tmde dqğuya dQğru çek.il
mclcted rler. 

Kiangside de Japonlar, Manc
haııg islikarrctiııde batııya doğru 
çekiliyorlar. 
Japonların, bura.lata girebilıııe

Ieıi :çin h.ilaııdılo1o.rı ana yol o
lan 700 k NJınctrel k K aııgsi -
Toh~Jdar.g derrriryolur,u kôlayca 
k:mtro.i cdcmıY"ceklcrın; an.iadık 
la•ıı:ıa şür,he ytıktur, 

----o--
* \~t;i, n (A.A l- !ltj:.00 t:mr•reıe... 

ri Y ni G'n ·o..~ '-["lres'by, A'\1.JStralya ... 
da Darvin löıuaıılarına l&lrt"..ız eım+ 
lerdir, ---Bu seneki at y rışları 

(1 inci Sahıfcden Dı•n:n1) 
İki senedir yarış sahasında gü
rülmiyeır meşhur Arap ah Bahti
yar da şehrimize gehniş ve çalış
mt;ra ba'1farnıştır. Bahli ·arın Sa
va, Bozkurt •·e Tomurcuk gılıi 

9ugiinün knV\'etli favurileril~ ya
pacağı yarışlar çok enteresan ola
caktır. 

AyrM:a bu sene mühim bir ye. 
nuık olarak on hafla devam ede
cek ve lıer hafta bir kt..,udıı oy
nanaca · bir onla halıie ihdas edi· 
loccktir. Bunun sonunda binlerce 
lira kazamnak mümkün olacaktır. ---
ücutlarına çamur 

üren hırsız ar 
( 1 in.el Se.hif l'd>on Do'3m) 

mlç'i!lak 111>yurı mk üzedeıine 

çamu< sürmekte ve bu şekikle 

renlderini toprağa cydurarak 

gii>rUlm<'meler.in:i---Ae-min et 'kten 
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LALE • 
SIN EM ASI 

1- emnu şk 2. OKTO 
IKLO 

DOJtOTUY LAMOUB 

AKİ'l4: TA.'\'fiıtOJT'mı BAŞTA.'f BA.'A BEı>oKIJ 

.BJr Sa.n'at muozesl .. Fon gllzt l filmi 

Bütün şık ve kibarlar, Aperitiflerini: 

M SAR ı 
de alırlar. Maestro Tiano idaresinde 
Orkestra, okuyucu Hristo Mnimati
dis, IIavaien kitarist Hristo Kontis 

Saat 18 den itil>aren apktır. T,.Jefen: '3841 

s 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

' 

Ciıui ;Kı1osu 'l'•hmln! F;aU T· U\.rı 
Kurut Lıa 

s~miz otu 6000 10 600 
Kabak 10000 lD lOOD 
Pat..;.can 1000D ıs JSOJ 
Ba....~ya 500(, 25 1250 
Sal.ç:ı lOOD ı\O 800 
Lahana. 20l)O 10 :oo 
Taztt tasul)e 10000 JO 3000 
Domatn GOOO ıs 7 o 
SOğan 7000 18 126D 
Pat le. 15000 30 4~00 
Ispan:ık ~000 ıs 750 
Pırua ~000 1~ '150 

18. 6'I 

ı - Y .tkarda ciAS e mlkta.-lı.rı ,.azılı 12 kal<m aH>-in l<apa!ı zarf usuliyle 
eı.,;ıtme.I 2 Teınmuı !).12 Peı-şen.be günü oaat 18 da :i.zmaıe Tcnane lı:apı.aodak.l 
komi.•yon binasında )'llpı.lacak.tır. 

2 - Şaruwneı;J hedelıılz olarak k<>rniıJ1cnd.ııııı alınabil;r, Temln&lı <1127> 
liradır. 

3 - ist~lllerin bu ~lrrle ;tg'.U olduıJ..,.ın& dair Tlcareı ehl•.ret ~!arını 
~ 2490 sayılı ı<&nunı.ın tar;fatı '~le lr.nzlm edecr!ı:leri teklif mektuplarını ;yu
kard<l ;yazclı temina niy1e trlrlilııte belli ır!lıı ve ..... ııen 1&ııı bir .sat !!\'Velin• 
kadar la>mı..,-a Vtrmtltri. <0529> 

iLAN 
M. M. V. inşo&I Daiti\SI !;in yilbdı: ln....,aı, elel<trilc, ou. milh~l•rl ;ylllr::• 

- m;ma.r, kalorıfer ve ıı.lıib1 t~t fen memuru. mu.amele memUru, yerinde ııi
'\ .·l memu.:-. Teksir memuru.. r(Jlll9,m,. surveyan, ve erkt*. daktilo ıılnacalt'tır. Ta.. 
llplerın ilcrel ve ıtrlt prtl:ırını. onJamak üzere e<ı reç ıt0/8/9-t.2 günü a pıır.ıııa 
kadar AnJtarada \:1U]ıınruılar M. lld. V in-t J)ai.resiDe, dit<'r malıallercle bulu• 
nanlaJ' en ;yııkın a•er:ik mıntaka ıcomu&anlıı.!arıııa ve,.. "'*"'l..it dalresa b•t
kıın..ı.Jdanna ,,.,uı-acaatlan. (9i>-6357) 

Sultanahmet Birinci Sulh 
Hukuk Mahkemesinden: 

942/ 16 
sonra bağlal"Oa hır:oa!&k • apma.k- Hacı Haıııın va.."1;1\m Talı~ ve Ali ve >.ne ve Zehra ve ~ ft Hacı lı.. 
tadırJar. Hırsızları bu §ekf.':le gö- ra'niın vaıtileri Bıtı•ce ve Alo'•• vE Mtaa ve Kiryaim,,., Sıo()'aıu:ı ,.,._ ..,~ nıc
ren kaıdrnlardan /bir çıoğu f~nal.k te~ken mııl rnt o!dultları İstanbul ~ Sicaıt ımıhMl..U.S. Aa'.....,. cad.-

f:-~---1 l ge.,irmi;lerdir. Hırsızlar jXJietle desind<ı Kereııtecilu 1<>katm:ıa ..00 (~37) v• ~ (231-U:I) kapı R (54+-
US • &Dgll Z t 1 ada ""') (70) p;ı.ıwl oumıı.ralı "'" (42,5) metıre muntt>aında '" F~liı Sul1.an 

takip edi.lınekted:r. ve Kulcizemio vakıflarl.Ddan üatilnde odaları olan lrJıı:ir maca.z.a,ııın izala §IJ.YUll 

(1 inci Sahill'<len De.,..uı l 1l••••••ıı:ıs•r:ııııımr.ı:s,ıı• f zıwııııda fürulrl.u l<•.karrür oderek müuyedeye vazolunn~r. Kıymeti mu-
Törende Malta valisi Lord. • hamır.eııesi (3800) Uç bin sekiz ;y& liradcr. Birinci açılı. artıınna ı (1417/9'12) 

Gorlun, Mareşal Timoçenkıınun ~ iNGİLIZCE ıarihiıı• müsad;r Salı (Ün(l saat lD ®o ıı Y.e ka<lar ;cnı olınuıcıılı:tır. Kı;ymell 
mesajları oıkumnuş!ur. ::Vforeşal STENQDAKTf.,.Q ırwhammer>esinin ;yWıde yetmiş bet4ni bııJdulu taıııdirde 0 ırUn alet 
ıneswjında b lhassa dıiyor k : iL ~ kat';y,,st yapılaoald<r. Bulmwlı:P taıo:ılıde en Dl • .......,..,. t.ıalDI. 

.Bretanyalı miilt,cfik'l~re rn Ea- 1 ve Almanca bılcn üç 'b~yana · dü lıatô ka.lm•k üııerc on rün mii<ldetle leıı;dit edi!&ek ikinci açık arttırma• 
· • •-'·-'kl · · oll" v. ı1 (24/7/942 •ari!ıiıııe ıı.(lUdıf Cuma gilnj} saat 10 dan 12 ;ye udar cra lulınacalı: mtlll.l ...,... erımı Y Q....m. ı>.!Z - • ibt-ivo~ vardı.r. Galata, Hüda- · 

k d 
··•...,, ,.e .o gi.ın en 1»k ırttıraııa llıale edılecelı:lir, Iı:o!el< saiıl>i alaa.::aklıJarla dlter 

ordu n hai zafere :ı ar çarprşa· vendigiır Han •o. 43 - 55 1 caliL:r ; alakadarların işbu ı:a;yri menkul uzel'ioldrld haklarını iıUllU!liy1e faiz ve mas:rab 
.> -~~~~~m~u~··r~ac~a~n:t......:,~~~~· daır olan ;ddiaJarL~l evnıkı mtıııbi't('l<To)'!e oo b<ş CUn lç>nde b;(d"-lt.ri !hım-__,,__ 

• d:r. AK>i tolde !ı•kl!rı t pu ııicllleri;yle ıetı<t olmııdıkıça aallf bedeli..., poy! .. 
Rus cep he::> in o ZAYİ Yerh l\!al!ar p 7öl.Tlilldan ınas:odan h111'•Ç kal&coklan!ır. llt<!raln':n ve~iler hıasedarlara v• tel!Aliy" ve 

(1 inci Sah;ıecırn rıev !T') basma a!ı:1<en mıtus ltatıd>nn ve .,._ 20 5'!0l•lil< Evkaf tf>vız bedoll ve ihale P\1!11 ~ ., masn.tıorı mfıfle:iye ıU!Ur. 
Landra. 2 ı (A.A.) _ Gere ~ 8 • k<r tı.,,·<eremi za;yı e :un. Yl,!tlG!ni çı- Ar:tırma şartnamesi ı,bıı llAn tarüıinden lti».reıı ma!ıkeme dlvanbaııeaine UJi1ı: 

?!'1 Sovyet tebliğine yapıkn hir karaotımdan e:l<isini:ı l:flcn!t ,..ıctur. lcl""1Il!Olır. Talip olanlano k•;y=li muh_,,_ln ,.a3dıe )"'4li buçutu 11;.tıe. 
._ T•'iıt •. kalc Te!Pfonç krr.a.z ı>:>kalc tiode p •y altçı,<inl h;l:milen o gün ,~ saat<.,. İstıınb<ıl s.ıı-~ Taııu blna.. 

~kt.e, Karaıleniz .filu6u hava "UV· Nım •a 48 MU&t;ıla o'lu l\lurtaja 81nın ah k~lıafa claırt; n:ahsm;asınd.a Su!.lmahmet Biriool Sulh Hukulı:. M.alıke-
vetforirıe men:.up pilotlarlJl 2~ Ceyl;ın. meai Ba(lcitA'betine 9l2/16 numara ;Je ıniln.ca..ıJan iltm olunur (3-413) ! 
tank. 60 k:mıyoıı ve 12 ba\aC tc.pu 
bataryası imha ellikleri bildiıil
nıektedir, 

--<>----
LIBYA'D 

(1 inci S•hi.!ed•n o. m) 
Şfmdi:ik ~filTVt·rct'er me\.LJera:r k..;.v
-.e<iead~;rıer. 

TQl'ltt:GU llrtlııAf'AA 
K ELZD'I ·r 

y;,şı, 21 (A.A.) - Lorrirrda çık. 

malda oları. <Ta)'miD ~ Tubru
ğu m.ildafaa etmek elzem miO-:r'!. Diye 
..,r,,.~. 

BAllDİl.'AYA YA'ltLAŞTILA1t 

Vışi, 21 (A.A.) - llıomın<'I ku•-vct.. 
l~ri şimdi H....-,.d))'aya 40 kilometre me
EA~ede bulunan bir noktaya v:ınnaş... 

Ja,.dır 

TESİRİ K A T'İ 
TAZE lllEYVALA.IU>AN lsTİHSAL EDİL.'11Ş 

iDR!S MOSHiL 
(GAZOZLU) 

LI ONATASI 
• 

Lezzeti Hoş • içimi Kolay 
l\lARK.ASINA DİKKAT: Fiab 60 kunış. 

Sıhhat ve İçtimai Muaveaet Vekiletinlıı nıhutuı.ı haizcltr. 

Dağıtma Of"si Umum ~üdürlü ~ünd n: I YARIN AKŞAMDAN İTiBAREN \ 

TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESİN'de 
l'•7 g~z g U 1l1' f~ .:.t<'iılll.O ltullan\ r:ıl: tC C 500 3 u p:ızaJ'l.Jc: 
1'sul ~e ., atrı ~. Ev,·elce li!n t'Cf.'fifi~ı veÇıae A::.ka '"a meı:krz kadrosund9 mtint.al olau 

2 Pauır ık 23 1i 942 Salı gllnl "'1al 10 da Metro Han 5 IIıtı !<.>tında ;ya. 100 - 250 Jıra uc.-ct.. mernuri;rctl~c l;lllp oınlano m!l&aboka J.'71'\i!ıacla-
Pı!. c t r. t r1 72 nrzir tı P2z.Bı-!.l·si gür.U Galata.da Pc.-trol Otisi Dairesinde ıara. olun.;ıcak-

3 - M k t :ısa.- 1:.-:ıdır ı.r. Evvel: m!l.-aca.ı <l"'t ol:ın!arı~ Y• nıd " müraca.a-t etlr.ek isliy< ılenn 
4. - i t,c ı n pa .. az; , ' ak ' r,J nG..te ol"n i:lrtf•mcll•'"İ LP.v:tzımd3tı. me:z.k.Ut to.rıtt'..e saat 14 ten ew l Petrol O!ısir.dc hazır bulumnalan ıftın olunur. 

al:r .... n ,-e a rı \'C muvaa.k t t :n.. s.Uar")'i.e l. n edilen gün ve c876!b 
8Qatt,, kıorni<)'onda ııo~ - ıı..ıu.~ın:ılıırı. (6€32) --- -------

lstantua ft rd 
~ No: Nev'i 

n: 
)\!ulı<ı mmet. 

Dosya Ko: Nev'l 

~.ltanbul De.fterdarhğından : 
Mııhamm.-u I 

B< <ieV Teminatı 
Br'C!el Teminatı 

61062, ,.. Ol<ıp:ırlı: lliiod:ilrl\i~ünde mevout m::l."1:ıımtl 
~1333-7 B<ş" t ş Yı ır.tı e.ıd Kuıu dl<ll:ı: (14:) Adcl ıı; ve (206) adet dtş otomobil l:.S-

~t ılat.rıdan 69/1 ve 69/2 No. 111 b:nz- tlği. - -,. n bir iarıı. 120 9 Yak:nda _.fi :ı;ır.ll ~ la.tiklfrl 29/&/94l Pnu.r'~ &\inil saat 

ALAB DA 
z:ı '.CABLOL\JK REVÜ-U BALE - H OllİJİXAL !lliLLI OYUN - 18 JtOllO - 2t ll(İ)Zig - 18 .utrlsT 

şiHDl'n; Jl[A.DAR GÖBÜLMDl.'Ş Yr.NİLixı.EL 

Yazan: EKREM REŞİT - l\lüzik: CE.'\fAL REŞİ'.1' 
Yarın akı;:lm, GAT,A iN'Cfiue O~ra71 CEMAL RF.ŞİT - DıriJe ed~. 

Qra&;ya:ıılar: - -

-S A F i Y E 
MUAMMER Karaca 

Y !rnnda 7ıınlı bina ırımı Panrlesi !ll1 .a. B de Mll't nnı ;. Mii
m!Ltel !<il • · onda bir sene mıiddflk- ltira7~ ver.,ece.ktör. 

15 cie irt llınla Miidür!L e mil~il ~Ilda ~lı zart uısu!iyle 

İ!ıt!'kl rın !lale ırwn<l tmnimt mak'nızkın ve 11"1u> h!hvet eüızd:ın!ari1le 
lı'rı k'I\' K o , ıa ve f a iz.ıiliat ;ç.ıı llI.llll Emlal;; UüdW-lJt"ne müraca-
•':ları. •G7CO• 

sıtalac;tlt:tır. 

1 

· İste!rlilcrlıt !490 ""yılı kam."111.'lY bili< !r.lerl dai:eıılnıle ııa.ırı~ telı:.lit 
m.ektupf:ırmt ihol o. nll FaU 14 de tcadar Kom yoo B li/!ine \e\.ıi etm len 
mW<taz•d;r, F;ızJa iıahal ;çın mozkıir müdilrhiğe mUra~L. c6:ı711> 

SAFİYE'niıı olnıduğu eserler: S!IDETI'İN KAYNAK tarafıruıdn bestcl<nml;lir. S<'lıde<'d~ıi ~e ra
kipoiz ...ını ~ ı::ın'a.ftc4r SAFhT.'niıı bu REVU de dat>e Osllin vw!ıimı ela görecoksiiıiz. 

DİKXA T: Saat 19.30 d&ıı 21.30 a kadar b&lıçemizln ııUılıetem &AZ mı:Y'ETİ, JtEvt) To.m a .. t 21.3tl da 

başlar. T~ 42Sl10 -----Em-ı::mzm ___ aj/ 

• 



• 

4 - S O N T E L G R A F - 21 RAZJR.\N iM 
• 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müe ssesesinden : 

21 Haziran 1942 

22 / 6 / 942 tarihinden itibaren yapılacak l:evziatın kupon numaraları ile müracaat günü ve mahalleri aşağıda gösterilmiş olup: 
1.) Numar;ıları ili.n edilmit olan kuponlar hi.nıillerinin nüfus cüzdanlarile beraber bildirilen mahallere müracaatları. 

11! l\O Prr. rr:. \ e AiPwlckct S:ı.at A- l 
~ı: rL 

2.) Ayni Soyadım taııyan bir kaç nüfus cüLdanının, aile efradından biri5i tarııfından ib razmda kuponları ınukabilind e igtihkaklarının verilebileceği. 
3.l Henüz ilan edilmemi ~ o lan numaralar için müteakip i lanlıı.rımızla te,·zi günleri bild irileceğinden numaraları ilan edilmiyen kupon hamillerinin müracaat etmemeleri. 

ı ı ~ r :r ıı. 011'• t a-
11. Nı 1 r ... ··1gın id.u•ıLırtle). b 

'"' t.;ta_ıJ-işo'. 1ıu 
4.) Tevzi ekiplerimiz tar afınclan evlerinin ziyaretlerin de evde bulıınmıyıın veya hen üz tevzi kuponu almamı; kims eleıe nahiyeleri mm takasında tevzi kuponu verileceiıinden 
dttğıtmıya intizar etmeleri rica ve ilan olunur. 

•• ıc1 ~10 ıır l ~kei. ~J..ıt. Aygrı \'~ Ajana 
H, be llJ'l. 

•9 'S /.• · ·• i t.-t: ~!r At Koş"!ıı- 1 
rınn ;x ı..;ı. ri. I 

Uçüncü Liste 
10 :, ı., .:. Knr. P !ıkl• . 

1 
2 5 K , n < r "' ne: m). 
2030 , K .ıa ·la c.n 

<;a r \ 
: 00 "' ., '"Oıil Zı s· ati). 

Tc 1 - K g. A'J, ,, 
ı ıı . r::t • !'""!:· , "'~l 

"'" 30 M ı 1 rt . A.)arı \e .ı\jans 
1J .. bf'1"'lf'r', 

22.45. 22.50 Yanoltl l'rr•m n Kı-

ineği sağan yllanı 
yakaladım r 

(!'.! tnc! Sah 'eôcn ne ... -a.rP) 
tı:a.~ di.! f.\ • !\.p gPtİrdJfll. 

9 n n, d. r.n; L:!eb ğDn y!la-
ııı yall.ıl::xtı.."''· i;tr, buz· 1 "t_i A:i:ıize 
gl! tli:lt i:;:tı, n •il n.1z.1 -n ~.la:b t•u
"" 1'\111 uclı • 

İl"'1n, o:ı ~' · -, y; i ı·. • a rı:xl a ı 
ı~r ~Moti Tw:bfi!lt.çi İmt:lı ın kocr.,ş,ı-
1.:.ı.r·ı-v'. ~· ;:ı:.a ı ~~ ('tmedi. 

1 
für ik ş:ııhi! te d. l r l<li. l\falı:«"'ll '. 

1 
fllt;;m,ın Jlt ay mii J ;,;p;.inc ka
r:-ır \'f'-(;OJ!, 

• UÜSl':YIN BEHÇET 

Açık iş ve memuriyetler 
An:karJdakı ZirJat BJnkası 

tcka.ıt sand·ğ•na .'lltılıa'1!a en az 
o:-+ mektep veya ır.uAd'li bir 
m ktept n ll'ezu"l olmak üzere 
b • :nemur alınac&:ctır. M:i.racaat 

, ktı b ayın '.!2 nci paıa:-
t ... gününe k dar ır. 

t ;sar' a.· um rr 'idürl · '>:i 
t a ·e kilatı •\'r 
m<' tep ıre un.Iaru:J 

ıdmaı1tad·r. 

e"l az v:'a 
n m l!'....rlar 

Mana ~ı ktrık )i•kel ne bir 
1•ıw ur aran. '~aktc1dır. 
Dcdcı Dcmır)ol!3tı İdaresınin 

Ye kule cc: atölye.! ;ç~ tc, ·i
Y 1, torr .. ~· dökül" ü dc:n::-c:-
1-cr Vt. ft: zecıler a:- nılrnaktadır. 

İstanbul Leyazım Amir• 
l ğinden Verilen Ask.-ri 

Kıtaat llaulnrı 

K :palı zarf wr..ıli:e 1000 tmı n:>
hut almacalitır 1000' nohm bir 
"'tekliye ihale edilecegi gtbi bir 
veya ' i ta.'<sklir.e de taHp çJ .. t;ğı 
tiittlirde ihalesi yap:lab:Jir. Mu
vakikat teminatı (14950) liradır. 
ı; a:! ve h;;sı.:si ~artlan koın!s

)Gnd görülebilir. İhale.s! 26/6/943 
cuma ıf·nü saat 11 de yapılacak
tır. Taliplerin ihale saat:ııdeıı 1 !r 
saat e\".·el teklif niektuplrie 
lfa.rhi;;ede YeOOk Subay Okl'.lun
da salın alma k~·oll'Una mü
rııca atları. 

(56- 6213) 

Kapalı Dl' r ~:'1e 600 ton böğ.'ill. 1 

ce alınacaktır. E\-..af v~ h ıst .artla ... 
rı kt>mi:;yooda gtirill~hilir. 600 ron bö-
rül"" bil' low:lt i.Ye ,ıh;, ~ t<hlebi!eC<'l!i 

bi bir 'eya ki ~ tı,Jp cık"t1t~ 
1.aıkdirde de :ıl~il y11p i3bilir. i\It~"ZY
atı cihC'!i a.&lt't r.')·c•ye terkt<lll~tktir, 

Muva~at tembatı 191150) !;~adı=. İ
ha1 ı 26/6,942 CW1".a günu sa.at 15 de 
ya.p .. ta,~atınd.;..n t:ılip?e: n Jh:ılc saat:n
d n b,:- •••I •V\~ t<ldlt mektuplarıle 
Harbjyede \'«!'°' S.bay C'4tulunda Sa
tın A1ır.a K<>m:."J"Onun. m(lrp.cao:ınarı. 

(57-e214) 

S. B. Yeri, '.\Tal!"~ P:ı:::ır!rtrı Balı
çekü!"Jı m a.L -ı. 
S. ı. Yeri. }t, llar P~7:ır:rn Bcy
oğl m- :ı.z:ısı. 

S, B y.,r'· Mal.ar Paıarfon Ka
t1ı!<:l7 nıaı{;.ıza.o·ı. 
S. B. Y<'rli l\ialln · Paza.,.,,., Üs
k.~k.· mağu% .. sı. 

Dt.rlı3n Sunar 'e SlllL'~ man E,·g<! 
n Y ~"' I' '- t\ 'r fendi sok. 53 
M ;ı.Ll'a s~ııı! Ifaı:-.,a,1azfı Yen;· P. 
A_'rcfendi sokak 20 
Sa Kaplan ;.Jt Ylni Postalıar.c 
AjirefcmL sokak 48 
:\hrnct A a Köısl'!>f:lu :Vfa.hmuliJla
~a b~.:ı • o. 195/197 
Ahır.et Gi;venç Mabr::-.;tpaş:ı b•ıı 
No. 149 
Aru.o;·an Bahkı,' ~lu '.:ıfa:hmutpa
~a ·başı No. 130 
1fıgırd.; B;ılfaya:1 Malımuıtpaşa 
ba,ı No. 63 
Kadri Öz -.!maz ?,faJımut;pa a ba
şı Doğu mrğazas, 91 
1.ecn Gevclyıı:ı M•lı.nıı1ıpJ:ıa b~
§ı • TO, 134 
Remı:ye Atalay Kas<.-np~a Uzı::ı 

ol Turşucu sukak 61 1 
!hsan \'e Hu.:i )'in Öler Hacılıo
~e'< camıs. ~o. 15 
Hts<:'yin H:hl' \-e Suicyman Sı:r
rı K•p:ılı;-arı;t _\) I' cılar ı·o. 5 
... I "--nıe .. Faru1t. Kapah,..:ı.rşı S:pz.· 
hı sckak • ·o. 20 

İb:-;ıh m ıadc B ( r Sullaııha
man1 cad'rl s.i E'("c " J a:z.u.c-1 
1\f r-t .NıJi T _,~ Cin .. 'nnc'
la,· caddesi :\lal'm w ye han 3,4 

Ha)Tı D~-u \'C Serıki Fin<'anc Tar 
cad:lrsi J\fa mu;n c han ı 

Ze~i Zcrr·n Vt ur ğı Fincal"cı~a:
Yusı.: an lıan ,ç r.de 8 
Şenn n ~agazru ı SuJ!anhamam 
rmeydanı ı, !? 
Şakir Şat.r S,ıny('T Srrıy r ı:ı:.d
desr 9 - il 

B:J aneitln B" ;ı::nar ' r.r;er 
Onaçt'Ş)rc ca ·lc.>i XJ. 25 
Hüseyin Öl'SJ "' Beşiktaş Orl;;.
çe me cad!Je,;1 ·,,, f, 7 
Da\·id Bahac B"ykoz Fe\'<lipaşa 

cadi:lesi N o. n 
Pertev Kondu BL"Ykıoz Ya!ı2·üv 
Çayır cactles> Xo. '23 • • 
Afımct Tura'\ Be-ykoz Fen.•.t.ipa•r.. 
caddesı No. 33 
H lil Hi.k.-net ErgC"Z Mahmı.:tpaş:ı 
İrfaniye cac!d_,s; No. l 6 

Ccm:ıl oğlu Ya~ar To1Jlıa,;e Bo
ğazkesen caJdesi - •0. 112 
A dülvchap Ş<hr •nıni Saray
mcydaı:ı caddc~i 37 
Ff'U1i Bener K~sımp~a Ba'ıriye 
ca<lldPsi Ko. 6<l 
Tekeol!lu Ha}gaz 2\lahrnu!pap 
caddesı N o. l 09 
Pön~ ı İL :.-1 _ fahmu1pa-a F:-
'bı;;. Haçcpul•J han 6 

Muhip Alptel;'n E, ıip Kak'll:Cler
tıa '1.? cadcl<'si ·o. 73 
Hakkı Sağescn E;üp Muhfo-pa{a 
caddesi No. 6:-l/l 
Oınıan Ere!' ka";leşi Eyüp, Mulı
lispaşa ca<:.·!es. Ko. 60/l 

1870 ton odun tap:ı~ı Earfla wilt- Mclıp:ı.re H(>J'H veluii Zekı Heper 
meye ltonm~tur. Tabmln b!'dt•l; 37,(00 E iip Cam kdJ!r caddesi No. 60 
lıra iJk t-Om.ı.natı zao:; Frad1r. İ .:ı.lesi 
3/7/942 Curr.:ı g(i~U saat 17 de S!iıt Kenan Bliyi.ı.·akrnan Ey"p Ramı 
A:f."' ı satın Alma Kon: yonund.1 ya- '.:ı!ahmudiye caddesi 1 ·o. 2 
p•ll'c:ıkt.r. Ta];p!rr:n 'ka:ıurl ws:.ı:a- l\!e'hmct Kafad3!' EyÜl> Rarrıl 

~=~: ~ı~~a~1~1P111~::a.a;~~= ~~~ 1{ahrnudiyc cadrles~ No. 31 
nıeleı ı. (lJJ _ toGD) K,,."rina Çi•k'llQ'•lu Kad.kü:; 

+ Pa>r.ryohı No. lö2 Knncagül 
Keşif bede· 4667 lira 88 Jr;:rq ol"'1 S ~kı Zorlu Bcrytik 1a Ç•nar cad-

22/61!142 
Pazar .. C>si 
Kupon, •o. 

12401- 13900 

~1)1001-201750 

167001-167700 

54101- 5"*700 

l 23001-123330 

l 60')() 1-1615().) 

1735-0!·173600 

221001-221500 

2"20001-:!'2() 1 ()() 

276242-276400 

281001-281165 

lt8001-188100 

314851-3152"4) 

3tr.80l -319100 

3335-01-333600 

1070-0-1-107~00 

289001-289500 

34GOOt-34u:;oo 

] l 0000-11 (•200 

324792-3211(\0 

248001-248200 

2[-.()(l(ll -'.!;;0200 

lü..'l-201-103300 

348001-348100 

WJOOl-349100 

170501-179000 

242101-242220 

203001-20310 

184001-134400 

334701-33-IP.OO 

158001 -1'\füüO 

150001-1591C-0 

!:66001-266100 

267001-267200 

115001-115100 

132998-133100 

224001-224100 

2:3/G/942 
sa:l 

Kllp<Jn No. 

13901- 1540il 

201751-202'-J?~ 

J 67701-168400 

54i01- 55300 

' 1233.11-1236® 

l61ö01-16"2100 

l?:JGOJ-173700 

221001-22200() 

2ll7751-288050 

220101-220200 

276401-27660{) 

313501-313650 

183101-188200 

319101 ·319400 

333601 23700 

107:i0l -l OHOOO 

289501-290000 

340601·34!000 

11 O:.l01-11U400 

325101-325400 

248201-24Wlil 

!?50201-2:11)400 

1 {).'3;30 t -l.J3400 

348101-348200 

349101-349200 

3501 ol -35(1200 

179801-180100 

2422:1-24~340 

203101-203200 

1344()1-184800 

33-1801-334900 

3~0201-330400 

158101-138200 

lSülOl-159200 

266101-21i6200 

267201-267400 

115101-115200 

133101-133200 

22·l101-22t.!OO 

ı01-l'i32'.i0 

Müracaat Edilecek 
24/6/!l42 
Çarşamba 
Kuptın No. 

15401- 18700 

163401-169100 

55301- 56000 

i!i.3661-124000 

J62101-162700 

173701-173800 

222001-222600 

250201-25.~351) 

233051-:ı.88350 

220201-220300 

276601-276750 

:ll3651-313800 

188'201-ııın:ıoo 

315601·316000 

143718-1493."ıO 

290001-29(1;, J 

341001-3416'10 

110401-110600 

3!.l.5401-325700 

248401-2486()() 

25(-4-01-250600 

10~401-103ö0ı) 

348201-348300 

34.(1201-349300 

350201-350300 

180101-100300 

2~41-242460 

203201 -203.)00 

184801-18:i200 

330401-33()6~0 

158201-H\R.100 

159201-159300 

2€6201-266300 

2'J/6/94'!. 
Pcrşcmhe 
Kuuoıı , ·1. 

18701- 20000 

209001-209(300 

169101·170600 

154001-154600 

140824-141050 

162701-163300 

173801-173900 

222601-Z23300 

:?.'353'> l-255500 

283351-238650 

220301-220400 

27675 ı -276900 

313801-313950 

188.301 -l 118400 

31ô001-316400 

319701-3200•,0 

334001-334iOQ 

l 4!Ja:; l • 150000 

~905o 1-~'1 l noo 

ll0601-l 10ll00 

325701-32GOOO 

248601-248800 

250501-2503-'}I) 

103:i0 l -104000 

348301-3411400 

349301-349400 

350301-3 >0400 

l 811401-IAn70o 

242461-242'380 

2033'1 l-2ı)3400 

1ijj201 -181600 

335001-33~100 

noooı -33osoo 

158301 • l.'i8lr.Q 

159301-159400 

266;ıo 1-2664110 

267401-267600 267601-267800 

115201-115~00 115301-115400 

133201-133300 133301-13.3400 

224201 -224300 224301-22+100 

1W251-l73500 2.16917-2~l7100 

!!ti;6/942 
Cwrıa 

Kupo.n No. 
3866ti- ~ 8 JO 

210001-210600 

170ö01-1713UO 

154601-lj5200 

141001-141373 

IG3301-1G3'l00 

17:f.l01-l74000 

223301-224000 

255501-2~5650 

23865J-2890Cl0 

220401-220500 

276901-277100 

313951-314100 

1884-01-1885()0 

31640l~~i6COO 

334101-334200 

280001-280415 

WlOOl-291~00 

l 76001-l W[i4)0 

1101101·111000 

J:löGJl-326300 

!14881}1-249000 

2.5080 l ·251000 

241501-241600 

348401-348500 

349401-34%00 

35()401-350300 

180701-181000 

242581-242700 

2034-01-203500 

lll.>6ıll -136000 

3351o1-335250 

330801-331000 

138401-158300 

159-1-01-159500 

266401-266500 

267801-~6!\0CO 

115401-115500 

133401-133500 

224401-224500 

237101-237300 

29/6/942 
l'aL.lı..Sl.A2'ii 

Kupon N. 
665()0.. 68000 

211001-211600 

171101-172000 

155201-155800 

141376-Hl 700 

163901-l&lfiOO 

284001-284600 

2Mi651-ı.55800 

312001-312300 

2205{}1-22061)1) 

277101-277250 

314101-314250 

188.50 l -l 88600 

316801-31 'i'.lf){, 

322~0 l-3225C-O 

334201-3.'H300 

2D.J001-2!Wi00 

291501-292000 

'76501-1.77000 

111001·111200 

.32ü3o ı -326r.oo 

249001-249'200 

251001-251200 

241601-241700 

34<8501-3411600 

349501-349600 

350501-:350500 

181001-181300 

242701-242820 

203'501-W3600 

l 86001-186400 

3.35251-33;)400 

331001-3:ll200 

158601-158600 

150501-159600 

266501-266600 

212001-272200 

115501-115600 

133501-133600 

224501-224600 

2;37301-237500 

Günler 
30/6/942 

Salı 

Kupon No. 
&4500- 0000() 

33800 l -33u"900 

~ l 2001-212700 

1 :;5301-156400 

141701-142000 

lij4501-1651(\Q 

219001-219700 

284601-285200 

255801-256000 

312301-312600 

220001-221)700 

277251-277450 

314251-314400 

188ô01-188700 

. 31?2()1-317600 

322601-3229-JC 

334Jtl 1 -334400 

• 294601-295200 

292001-292500 

171501-178000 

l 11201-ll1400 

32660 l -1'.?6900 

249201-249400 

25l201-2514110 

241701-241800 

340001-348700 

349601-349700 

350601-350700 

181301-181600 

242821-24294-0 

2G360l-203'i00 

186401-186800 

235401-335500 

331201-331400 

158601-158700 

159601-159i00 

266601-2'66700 

272201-272400 

115601-115700 

133601-133700 

224601-224i00 

237501-237700 

l/7/942 
Çarşamba 

Kupon Ko. 
86001- 8750() 

3.38901-330816 

~12701-213400 

156401-157000 

l60001-160!l00 

165101-165700 

219101-noooo 

200201-235800 

287001-287150 

312601-3129!)() 

220701-220600 

277451-277600 

314401-314550 

188701-188800 
• 
31~601-3181)00 

322901-:tl3300 

334-Ml-33450J 

295201-295800 

292501-293000 

178001-178500 

1114-01-111600 

249401-249600 

251401-!'.51600 

241801-241900 

348i01-348800 

349i01-349800 

350701-350000 

181601-181900 

242941-243060 

203701-2G3800 

186801-187200 

3.35ö51-335700 

3314-01-331600 

158701-158800 

159701-159800 

266701-266800 

272401-272600 

115701-115800 

133701-133800 

224701-224800 

237701-237800 

'!./7 /!>42 
PLı~.ıbe 

Kupon No. 
87501-101770 

!'40001-240750 

213401-214100 

157001-157500 

l 60301-160600 

165701-166000 

219801-21!)'.)00 

2351!01-286400 

287151-287300 

312901-313200 

220301-220900 

277601-27780\l 

314551-314700 

188801-1889-00 

31&001-318400 

3'23301-3!'36SO 

:J34501-334600 

295801-296400 

293001-293500 

178501-179000 

1116ill-111800 

327251-3276.,"0 

249601-:ı.49800 

259".ı-01-259750 

!!41901-242000. 

348801-348900 

349801-349900 

350801-350900 

181901-1~200 

243061-243180 

203801-203900 

187201-18'ffl00 

335701-335850 

331601-331800 

158801-158900 

159801-159900 

266801-266900 

272601-272800 

115801-115900 

133801-13.1900 

224801-224900 

237801-238100 

3/7/942 
Cuma 

Kııpnn No. 
101771-103200 

241}751-24l 5C.O 

2141•)1-214'300 

157501-lfülOOO 

160601-lf.OOOO 

l 72.'i-01-173000 

:mıeo 1-220000 

200401-237000 

287301-287460 

313201-313600 

220001-221000 

277801-278000 

314701-314850 

188.QOl-189000 

318401-31880G 

323651-324000 

334601-334700 

296401-297000 

293501-294000 

179001-179600 

Ul80l-ll2000 

327G01-328000 

249301-250000 

25!l7ii1-260000 

24'.!001-242100 

348901-349000 

349901-3".ıOOOO 

350901-351000 

182201-182500 

243181-243300 

20390 l . 204000 

187601-188000 

335851-3JUOOO 

331801-332000 

158901-159000 

159901-HiOOOO 

266901-267000 

272801-273000 

115901-116000 

133901-134000 

224901-225000 

233101-238300 

Maltt1pedo1c.J askeri bln~· ırın sıı bor ı· drsi To . 30 
1Jrmın ft:rşi • miltl"nbh;rii nc:t'"l \C hP- 1 =:::,,;:;~~===============-""'=============================~~=:=:==::::::::::::::::::==:=~~=':'':'~======== 
sabma 26/8/9-12 Cu~a gJ.!1ü ~at 11 r: •••••••• d~ aç1'~ .ıtsllhe ;Je !slclt.IL>'ne ih"le mınatı 

2
.400 ıı:-a~\t. -ral•pler;n bel~ S7 kuruş ilk tarr.;uııtı 777 lira 35 ku- 1 şcmbe gürı!i lıizalurında yazılı saatlm·dc yapıJacaıkLT, T:ı.ı:plcriırı ka- , , BU HAF TA Pazar 

PARK'ta 
eôllectkt'r. ?ı.f:ıvakk:ıt .. tcrr.inatı 350 : gün ve s;-ıotıen h'l' as.t vncı·ye k:ıdar rı~1t . İh lı ' 2!!16 :9.ı2 p, :.:.artı.~-' 

1
. nuni ,"Csikalari.le teklif n1cktup!:1 rıru )hale s..ıatlerind.~ bir saat ev- Cuınartesi 

Jı=a 09 .ku:-uştur. sart~t nr. V(" kı ş.i! tt·k'-r mehtı.;p1 aı· ı m ~ı k r'§ l :!l gJn A:. 15 de Ankarad:ı ""f. ~·1 · v. ''el konU.,-,·ona vermeicri. eu·· vu·· K E BEY z 
"'"'""'' her enn kom;s;;onda görüle- Fmdıkhda Satın A na K<1ll.,.Y<>OU1'a 3 No le ~at.n A 'ma 1'" ,;;yonun lol ka- c·, .· '\likları Tutan Temıına!ı İhale DER A 
bilir İst 'kl.ilerin b•:_h ı::Ein ve ~;;atte ,.e1111elı>rı. l126-tt42) palı z:ırf!...'l y"pıl\C..:.tl:r Tulıplt'T•n 1 •1 sı . Fındıklıda SaCn Alma Komisyonuna + )UY.;ıı:ıi ve!1i!tolariy!-e t('ltlit !nrkttıp}a ... ı ton lira lira saati 

ıı •hlH·ltri. (113 - 6371) Diy:ırbJkır-ta cı~e-~tı-ik tlı.oisatı yap- r::nı ihale 53atindcn lb 1 ı· ao.t C'\.'\'<'l 
+ tırılacaktır. K l b >li 10,36~ lira Jromi".yooa "'''"!' .;, (~6-6154 ) Sığır eti. 

30,000 lira talmı•n bcde!U nak~!yat ' · + + 
1
• Koyun e~ı. 

iti kapa[· tarfl• eltalltmcye k-onmuş. 
tur. i I~ tı mın tı 2250 '1ir. İhnl('si 30/6/ 'A.$3 itda cins ve nı~lan ynz1ı1 üo kaJem inie rr.ncldt ..i 2'.!/6/942 Puıa!"- 1 Sığır eti. . 
942 Salı e-th1ü sanı 10 da İske:ıdt>run te.&i günü hizalarında gijıSt.eril!'n ıaJtl!'rJ.e pa.za lı.kla g;.ıtı..". el~··cnklard:r. Ş1:rt- Koyun eti. 
Ac;koert Sa.t\n Alrr.:ı Ko.ni nund:ı ya- nanlt•le-Ii hur Gln komts)'o:-ıda. gi.irülcb'l'r. J tcklıl"ıi..ı b"llı gun ·ve ıa ·tl ~!'<İ•J 
pılacakt1r. Ta>pl~r·:ı ka::ıun1 Vf'fika- Fırı .~<"'lda Satın A?ıı:ı~ Komi yorıuna e:cln:Plc.ri. 

50 
50 

200 
100 

30,000 
50,000 

150,000 
120,000 

2,250 15,30 
3,750 15,45 

ll,250 15 
9,000 15,15 

(70 - 6265) 

Saa. n· ko.ka 
lar.;yle teki! meh' 1pI-rını ilıalP •3•- Ci ısl :Miktarı M~ Bed. Kot1 T,., P-oztı.r!ti< z. 
tinde~ bir s.aat l'vv 1 k">rr.i.;,7ona \~er-
mderl. (107-636~) 

* 
Ki1o I...r. Kr~. 

(020.00 
4-080.00 
6000.00 

Lira Krş. 

603.00 
oı2.oo 

000.00 

10.30 
11 

1 f &vlet rcnizyo!iarı i~letme U. Mü~ürlüDü ilanları 
Bel:"rfre 320 linı !iy:ıt tah!?l:n ei!l-

ten ırıo adet aııı;t kırrı a ma~in<"Si 

29/G/~42 p.zartesi ı ü aat il <te 
ka ıa'1 n:t u~lil. e Pt?!'l.tt Pe 1>at~n 
ıluıaı:a.ktır. .,....ç ,-c n!!mu:ıcsl 
'hrr gUn k(Jm! yon.da r:<tr 'ebilir. M•_.: ... 
lıaı:ıômı:n bedell 320JO l.ra olup 1 te-

Ze)'tin Un('.rt 
Zfyti., Un .si 
T~ Pt"Ynl: 

800G 
6000 
GOOI> 11,30 h,t,nbul Şt_,~ir hatları vapu"l:ınnda p:ır3s z r.eyah:ıt h.l~kt ,·17iJeı paso .. 

(l 14--6407) lat'a bittU:ı hatlora mah u~ f.eı~t St'yıhat kartl:ırml:\ d·~~tirilmes•nn baŞ-
.1?- + lanrrıı tır. ı.7.94:? tarihi od n ıtili.:ı en f• ..;.k';d pasolar hOkn'llSi.l~ addol..ınacağın-

'.Aşağıda yaz.ılı et1erir> kapalı zarila e.'ksiltmcleri Küt.ahya<la ır.er- '~<1'n a~O:.knd1rlann bu 1:ırihtPn cv~eı i~Ict:lY'rni?. Yol·~:1. Ylik Sı~rv ine lkiş~r ro-
kez K. b:ruı:.ındaki ı;s;.;cri rntın alma J.-.onıisyo:ıunda 2.'i/6/942 per- wğr .. na nv1111eaat ed;p pMolarıııı d g•.:irm,•lei'i •Un ohmu~. •6ıB:;> 

C A Z • Zengin Varyete Prograuu 

Taze balıklar, ne!is yemekler, Tabldot 

Deni2 Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanhğından : 

ı - .A.nl:ara ~tus'kl Gelikli E~'\>Qş Hnıı.·J· a Or!a oı~w.'u un b;rtıır.-t sınıfın• 

Deniz bandosu iı::.n talt be kayıt ve kabı..:.l olı.nacnkhr. 
2 - Kay~t?:ır:ı 1 II;.z an 942 de baı:anarak 20 / .. ğ'l tos 942 Ye kil.dar dcvaD'l 

ed!~ccektir. • 
3 - İ9tanb'Jl \"'e c·-vanrılltn m\ira('alt cdecek1c in İ.3tsubul Deniz Komuta-rı· 

bğ".ıın. M'f!r.!ln \'e ctva .. ından mOracaot ed~cklcrln lfenln<le Deniz. G dikli Erw 
ba$ Jf3zirl3ma Ort;:ı Okul ıtüdürlüğilne \•e b•ı mın1ak.a !:lr d·şında bıılunan,brıo 

bu!ı.ındukları mah."'llfın .'ı ,erHk Şubele:ir.e n.1'0r::ıc:t:ı t eQ»e ?c 1. c6J27ı 


