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Ankaratlruı Ad:ıuaya gi<li::~nı bu itin tahmin mıılıiyetinde ralrnm 
&eııe Çukurovnnm z.irai io>tilısai \'a. ,·erebildi. Bu sene Toprak nuı.hsu1-
zlyetinl y:ı.l;m•t:ın görmek iı:indL luf ofisinin Adanadıuı 40,000 ton 
Şrı.rkmcl& Knd"rli, lfoznnlı, Ct-y- ltndnr hububat aln.bile(•cğinl to. 

han, Osm:ı.nlye, gnrbındo. Yiircğil, min etU, 

Dün Ankarada l podr 
yarışları eyrettiler 

vastovolda 

Ankara, Zl (\'akıt muhabirinden) • İn!SnU buglliı Ankara ilkb:lbar at ya. zere İpo<lro;:nu oerefiendimıişler ve 
yarıoları takip buyurmu§lardır. 

Şe1ırin şimal kesimincleki 
bütün istihkamlar RelsicUmhurumw: Mill1 Şef 1mnet ?"I§lar.nın sonuncusunu seyretmek U. 

'.J'nı1:>us, Mersin, SillfkC' ishııl<'ri ile Adnna zira.at müdürlüğilndc 
llıuht.e.lif seldz ovayı bir anıya nıcvcnt mnJiımata göre ~terı.ln ve 
toplayan Çulmro\'a, Alııtlağ ve İçel lıariç otn.ra~ yalnız Adana vi
bulgar dağı gibi bnzı noktaların. lü;!>·etiııde bu sene 2,637,000 dekar 
da 3000 metre l ül• ekliğe l>o<lnr 1 ziraat yapılmış. Geçene sene bu 
rıknn Toros slslllcsi ile Akdeniz miktar 2,521,816 delm.r ot<lıığuna. 
8.J'asmc'la husu. i bir fldinıc rrul 11k- r;i;re bu sene 115,482 delm.r fnz.la 
tir; bu iklim Toros dağlan ile şl. foprak eldl~. Ad:ı.nada vasati o. 
lballn soi:"llk rüzgiirlarlnnnn. lm~ı lnrnk dekar ba.~ına alınan mahsul 
lyiee mııhfnzdıır, Jnzla olarak To· 80 kilo h~ap edilinni_ş. 
l"Os siL<dle lrJn ccmııı sırtları gü. Yine bir tahmine göre bn sene 
llııc<ııin barnrctiııl bu oYnya teksif Aılan!Mk. en ıız 80 bin, en çok ıoo 
ettiği için yüksek Anndolu yny'fı. bin ton hobubnt almnhilecektlr. 
Eınm bir kö~esinrle IJfr sıcak mcm. l'tlilsta.hsll onJun'nra. ekmeklik ve 
le.ket nUmunec;tdlr. ymır.Jklikle tahum1uklan bımkıl-

Çukurova hububattan ziyade dıktan sonra satm alınacağına ı:örc 
1'"'muk zlrnati bakmımdan miihlm· Toprak .llJahsulleri ofisinin A<fan:ı 
dir. Bumda hububat ziran.ti ikinci muhitinden bu ~e en =•l 40 bin. 
ilercoededlr. Bununla beraber bu- en rok 50 · 60 bio ton lıolmh.-ıt 
gijnJ<U clhan buhranı Irinde Çukur- nlması y&ohş blrı tahmin olmasa 
ova zlraa.tinin hususi bir ehemmi- gerektir. 
~eti \'&.r. Zira burada hububıJt -------------
llı:ıhsolU Anadolu yaylasına nis- Romanyaya akın 
hetJe iki ay ewel yıetUyor. An. yapmış olan 
l'ab, Esldşctıir, Niğde, Ah ıırny, 

leonya gibi yerlerde lı:ı.! nt me'\'Sİ - A m er ı'k an 
illi anrok ağu.."tostn girdiği hal e 
Atlana, Hcl"'iiıı. Tnrsus, Ceyhan 
tQrafJ:ırmda mayıs nJhnyetindo uçaklar l 
fııumanlnr başlar. 
Şu hal(le hu <lefa oldui;-u gibi Petrol mıntakası yerine 

llıemlek.et.in halıubat Mlhsali mev-
cut ihtiyaca kifayet etmediği se
••elerdc Çtf.mrova mnh uliinlln fe. 
Yizli ohna<>ı ikJ ny cwcl umumi 
Yiyecek sıkmtrsmın hafiflem~lne 
Yardım eı:leh4Jir. 

Get;en sene Adaruı bölgesinin 
llıabsulii yanlış tnhmin c<ll!ıniı:. 
'l'oprnk mah.suUerl ofi"'n'ıy ıra
<lan yetm1 '61ilfon ııııı..uımt ab
biıeOOI;i Zll11Dedifm15. Ha1bu1'1 fii
liyatta bu tahmin tafıakkak et
llıerujş. Çif ~ilcrln bir kısmı ver. 
dikleri beyıuınıımeyc sonnıd:ın iti. 
:tadar edllmi,..~ Sonra el konma 
lcarvı burası i~in çok geç yeti<;
llll§. Bu sebeplerle 1~prak mnhsul-
1eıi ofisinin Adruıad:ın nhlığı huğ. 
•lay miktarı 2400 tona g~mernl~. 

BaşKa bir 
ehri bomba
lamışlar! 

Petrol mıntakası fevkalade 
mahirane maskelenmiı 
Vaşington, 21 (A.A.) - S!l.lil

hlyetli askerci mahfillerde, 12 ha
ziran gecesi Ronınnyaya taarruz 
eden dört moförlU Amerikan u
çnklarmm, Ploacıtideki petrol ta.s
fiyehe.nelerine hUcum için hava -
londıklan, fakat, arazi durumu 
rekorundan takriben aynı mhiyeti 
gösteren ba.'.i]m bir şehri yanl~!Jk
la bombaladıkları tasrih edilmek
tedir. 

__ .. 
........ -

ıngllf zlere gire : 

Almanlar 
Mısir 

hududuna 
dayandı 

-0---

Londra T obruk' un mkutunu 
henüz teyicl etmiyorsa da 
imkansız da görmüyor 

-<>--

obraton mildaf m. 
aya vakit balama

dıiı sanıbyor 
~ 

İşte geçen scn~den böyle bir 
acı tcıcrtibc gcçlrilmlo:: olduğu için 
9al.'llro'-a bölgesinde ofis ajanı o. 
lan Bay S11ad ile Ad:ına rlrant mü. 
dıiıü Bay Nuri bu seneki mahsul 
'aziyeti hakkında muuyyen bir 
:raJwn ifade etmekten ')el.indiler. 
l.'aı.uz geçen seneye nisbetle bo 
ilene mahsul ,-aztyetinin % 25 faz.
la olduğunu qöylooiler. 

Ploestf o kadar Jhaluırctle mas· 
kelenmiştir ki, geçen sone bura
da.ki tıısfiycha~elc-ri bcmbalamnk 
teşebbüsün.de bulUJıan Sovyt pilot. 
lan da. bu isteklerinde ak.a.mcte 
uğnı.m~!a.rdır, • 

Rommeiin 
ma.nevrası 

ne imiş! 
Fakat Adnna. Çilç.iler Dlrli'ri 

l'1sl Fazlı Meto şahsan büyük zira. 
~ sahibi olmakla beraber mulıitln 
"1a.i vaziyetini yakm<lnn bll<llği 

~n zamanlarda Sovyc1 lcrde din 
•t:ırbcstitdııe daha gcniı; bir mUsa
'de verildiği lıildirftmchurlir. lte-
11ırn1ertmi.ı, hn1km kiliselere tehH.· 
ttlrnünU göstcrmelctciUr. Soldl\ 

~luga şehrinde duadan ~ı'kan bal. 
lQ, ~s~da. Mosko\'a kil'selcriııin bl
tlnfte gene bir dua mcr:ı~tmini gö. 
»'iiyorsunuz. nurnda hıılk arasm
a;ı m ... tropollt Klyc\'Slıt Ve Xlko-

1ny Galltiki tarafmclnn d1Ulbr ~
lunmuştur Iler iki papa'T. hallt a. 

rasmda bulunmah-tadcr. 

Bu ha:rek.cte dair olarak ahnan 
ıapor. Ploostiıtin 90 kilometre §i
mal doğusu."lda bulunan Buzau şeb 
rlnln Amerik:ı homba uça.klsrı ta-

(Devamı Sa. 2, Sil. 3 dt) Londı'S, 21 (A.A.) - Röytcr a
jmısının askeri muharrin, 1'obıuk 

_....._,,..,..,. • ..,,, --• ...-~,.,.,:::"'"'P..·:t· kalesinin bı: sabah tesliı'" olduğu 
hakkındakı mihver iddiasının şim
diye ka<la!" Ln:ı1 r.ı ıJn teyit edil
memiş olduğıı"!u ,;ğreıunlş•.ız, Bu
nuı:la beraber bu keyfi.yet ta.ma . 
:1ıcn ihtimal ıl:~md.ı t;<:ı-ulmcmek
tcdıı. F:on .t\lmnu tl!tliğiııde Tob

\' nıktaki gan;ılzon mevcudunun 35 
'1, bin kada.r olduğu tahmin edil-

• ~ 1 mekte idi. Bu r:ı:lm.ma :inanılmak 
1 !fwm geliree gunizonun geçen 

• sene o'duğıı ka<br kuvvetli olma
dığı d'il:,';ünülebilir. Mihv('J', 25.000 
(..Sir :ıldığıru bildiriyor. Eğer bu 
doğru ise g:ı.rnizon mevcunun a-

ı ::mllnI§ olduğu teeyyüt eder. 
l 1 Lihyn.da. :ıskeri \"atlyet çok na

:.ikür. Tna.t"nJZUn daha başlangı. 

cında Romelin hedefi Tobrtın ol-

1 

c'luğu anlatılıyordu. Ha.ltlkatte Ro
mcl i'ık cesur lıa.n:ılesinde bu he· 

1 
defe eri.,.<:'l'Iteği he.<Janla.mtştı. Fakat 
plihıla.rı altU.<;t olmu."jtur. Bununla 
terab~r bu herJef üzerinde JST!lr 
ctl'Jtiştir. l\Irstr hududuna doğru 
ynpıldl.ğıcu.ma günü bildirilmiş o. 
lan ileri harcketil.'in kaynak arı
r.ıızı yoklo.ma.k çin yı:ı.pılmış bir ma 
nevrad:ın i.beret o1duğu aşiktLTClır. 

C~n:ı.hnu yalnız ha!ıf kollarır. 
tehdit ettiğini gördükten sonra 
Romel geri dönmil~ ve bütün ağır
lığı ile Tobruk Uzcrlne yUklenırJş. 
tir, Garnizonun müdafaasını ten. 

sik etmcğe ve ged'mcz bir mnni 
te~l etmese blle bilhassa topçu
nun teGirli a~i ynrduniyle bir 
gec:ikt.inne unsuru olabllecek o
lnnm:ı.yn tnrlnlar:nı hnzırlaınıığn 
vakit bulU!I hulmayncai;rında tc

(Dcvamı Sa. !, Sii. 3 ete) 

Harko ta yeni 
o 

.A!K. J[/)/Effll~ bir nıuharebe 
başladı 

Libya harp satıa.smı gösterir ba.rlt.a._ 

Son gtınlcrıle rlcat etmiş oJan Llb. 
yadaki seklzlncl lnglllz ordusu 

komutanı general Rlçl 

Çörçil Ruzveltle 
neler görüşüyor ? 

ikinci cephe hakkında bir 
karar verilecek 

Voşinglorı, 21 (A.A.) - Ofi: 
Dün nkşam, Çörçilln ikametinin 

ikinci günfi de t:ınınmlnndı~ hal-
de, Beyaz Saray harbin südüm::i 
hııl.kmdıı Ruzvcltlc Çörçil nrasın. 
dn y:ıpılan görüşmeler lınklund;,ı 
hiç bir şey IJıJdlrmcmiştir. 

Hükumetin sözP-fısü Stcphen 
Early, henüz hicbir teblığin düşü. 
n!ılıncıllğin ı söylemiştir. 

Yaşingtonda sanıldığına göre 
göriişnıclcrin konu unu L;byn m\I• 
harebesindcıı ziyade ikincı <.ephe -
nin açılması meselesi teşkil ctrncl,_ ı 

lcdir. 
Çörçil • Ruz\·cJt söriişmclerinc A· 

mcriknn yük ek subaylarının da iş· 
tirrık clli~ini gösteren hiçlıir belirti 
:roklıır. nunıınlıı bcrııhcr görüşmr -
!erde donnıımıı kıımıınclnnı iımiroı 

) 

Alman te lifti 

Tobruk ve Bardiya 
işgal edildi 

---o
Teslim olan 

T obrukta 25 bin 
esir ahndı 

Berlliı, 21 (A.A.) - Alman or 
duları başkumandanlığmm tebli
ği: 

Sivastopol kaleslnln §imal kesi 
minde Lenin isti.hk{\mı da diln 

l limi.zc dllşmilştür. Bu suretle sa
hil istihkiimla.n luııiç olmak Uzero 
Sıvastopolun şunai kesimindeki 
bUtUn istilı.kAmlar Almnn\a.mı e
line geçmiş bulımyorou. Bun lamı 
arasında Stnıin Mnksim Got1d, Mo
lotof istlbkl\.man gibi kuvvetli is
t.ilıkAmlarla bir GOk eSki kaleler 
ve topçu mevzileri de vnrorr. He-

(Dovamı Sa. 2, Sü. 4 de) 

ingilteredeki 
Amerikan 
kuvvetleri 

lrlandadan başka lngiliz 
adalarında da bulundukları 

• ifşa edildi 
Londra, 21 (A.A) - DUn akpm 

açığa. vuruıduğuna göre, ıılmal İrlan. 
dada olduğu gibi :tngiltercde de A. 
merfkaıı kltaları vardır. Ve 'bunlar 
memlekeUn her tara.tında yerleşmif. 
tir. Bu kıtalar Atlrı.ntlkten büyük 
katilelcrle E;elml§lerdir. MUkemmel 
surette siltUıla.nlJll§ ve teçblzaUa.ndı

rılmış bulunuyorlar. Gelen Amerikan 
lataları eonkbun nllıAyetloriDe doğ. 
nı §imal lrlandada bir llmıına çık • 
m131ardır. O Tiırihtenbed lataların 

gelmesi devam e~Ur. 

Mihver ku~etleri mühim 
mikdarda malzeme ele 

geçirdiler 
Amerikan harp geınllerlnln mevcu 

nerlln, 21 (A.A) - Alman orcıtıla- diyeti geçende kral tarafmdan yapı -
rı bll§komu:nnllğınm tebliği: lan ziyaret esnasında açığa vurul • 

General Romelln kumandasmdakl mu§tu. Bu f'Bna.da Amerikan harp 
Alınan ve ltalyan kıtalan dUn mtL gemileri §lm&l ınılıırmdakl 1ngillz a.. 
hiın Tobnık kalesinin bUyUk bir kıs. navatan donıı.nması arasmda bulu • 

(Devamı Sa. !, Sü. S de) • nuyordu. 

Dün canlı spor 
hare ~etleri oldu 

Moda'da yüzme, Şeref 
sabakaları 

Stadında 
yapıldı 

atletizm mü.. 

Cirit atmada Kemal yeni bir 
Türkiye rekoru yaptı 

Kins'le ordu kumandanı general • 
Mnrşnl h:ız.ır bulunuyorl:ırdı. 11.\.:....... 

Lonılr:ı, 21 (A.A.) - Vaşing. f::f:: 
tonda Ruzvelt ile Çörçil a.rasmd·t 
göriişmeler de\"am ctmoktedir . ~ 

Dün, M. Ailee M. Çörçt De te- __... 
lefonla görüşttiğünii ifı;:ı etmiştir. ' 

Dögolcülere iltihak 
eden FTansızlar 

Londra, 21 {,\.,\.} - Madaga ı-.• 

kıırdıı Dlcgo <iunr : üssünde esir 
edilen ıoo Frıınsız zabit ve neferi 
Hür Frnnsızlnrn kntılmı,Iardır. Bun. 
lar yopı1nn propngnndnnın yanlış 

oldıısunıı nnlndıklnnnı blldlnnış. 
lcr, lıilh:ıssıı Bir Hakim mukavemc
tint!cıı çok miMeha.ssls olmuşlardır. 

Ankara at yarış arının 
sonuncusu yapıldı 

(Yazw S üncll sayfada) 
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fGf'i: NESil Amerikan :daf~~..Z~~ rinin akınları 

1 
idamçdk

1
aha 

1 ,,. da .ınnlg olan Al'"8n lntaıan Altrta11yaJa birrok ıehir er Haha e ere 
ll üsleri bılrad .. dah• ... çok bkılill&\'Zl mu. bombolandı nasihatta bulundu ~ yazan: Saf der Melih Tümay dafaa edc-n dil!JDL3.I1la. ~ğüs göğil- ı...cııa, 21 <.&.A..> - lııgfltere ha_ 

it Fal Alman denizaltılanna sc çarpışmaktadır. Milsto..hkcm va n&Zirlığı blldl.riyor: Londra, !l (A.A.) - Dün Çck
karşı tedbirler alımyor cephenin cenup kesiminde Alman Kuvvetli bir tngı.ıız hava teı:° t~ da.ha 74 ki!f. idam edil:nııa-

vc Romen kıtaln.n lbir çok hUcum. dün gece Emden ile bs.tı Almanya n Londıa, zı (A.A..) _ Pragdan vı. Vaıirıoton, 21 ( A.A.) - JJavanad • lan p~kilrtmüşlerdir. Yapt.Jlda.n ba§ka birçok hedeflere ve Holla.ı:ıda- -'ve •elen bir telgTafa g6re, Çek hl. 
Amerika Te Küba murahhasları a· ka~t bUcumlanfa düşmanın is - dald hava alanlarma taarruz etmi§ • ,,.,, • 

Biri.nel pıaeeage'in tasvirine uıı. den Emini incel t lem.iştir, . • ra.~ında imzalanan anlaşmanın de_ tihkiı..m sistemlııde yeni gedikler tir. ma)'e !daresl kukla r eisi Haha radyo 
. lan ''lr -dil -''t, u .. r\·uı nu l"rz an a ış ve dokunuş hıkn. .. 1 k tl tim. k lr il• _ ... , ... "ı·r dcme'""de .,,tılan söy 

..- "' 1'.&: c• ,. u ... · ı ı ı ka"""ı a ınma 8 ......... ,.,lardrr. Hnva kuvve c ız Yedi -t.....nı- ..,. • .ık e"-' t • " ,,_.,,.._.,. ... ""' ,._ ~ıran .g,...4 .... , • . . . "Sarnıç''taki ynzıhı. nızn tı ıı~cum nrınn •y. • • ,...........,.. .. .&.Ut§....., -w"'b• ....., 

,u pı:ıeea,gc K.uV\•cU~diıiyor. 'Ço ı yeernın kıtabı . ın olan müdafaa tedbirlerrnı lıısse dün de istibkamlar etrafmda. ya. Framaya akınlar leml§tlr: 
"uklar'' ktvrı,.,.., :ımı.r1iarıdrr. Gizli rı hazırlaması bakımuıdan clıcınmı- dı"llr derecede tesirli kılacanı zan· 1 ı. ... -s......ı-rı desteklemfalcr (A.A ) Britanya '"Almanya aleyhinde yapılan her 
"' .r- l"dl ili t 'k lı dıı 1 azan kı ~ Pl en mu.._~ .., Londra, 21 • ·- hareket ce ..... •d-A:ınJaeaktır. E"e~ Çek gizli içilen s;gtı.mnm zevki ile sar. yet 

1 

r. C 
8 1 

na ıı ' • nedilmekted.lr. Amerikıı harbe gi_ ve şehirdeki iaşe t€Si.slcrini ve hava kuvvetlc:rl evvelki gece Al- _.....,... b 

h çocukllir ın.clcr neler anlatrr • sıı, hazan da uzun cümlcler hıılinde rcJidenberi Allnntilcte batırılan J:i:ma.na girmiş olan dUşmn.n gemi- manya.da Emden, Osna.bruk ile di- m.JlleU Alman mllletlne olan vazife· ı:ı Yn.kal,.,_ UMU Ç<Qlt balık.. , .. n u•!Op Salt Faik'ln dtR;r MkO. Yapurlann ayısı 28G Y> bulmu,lur. lcrini bombalamıol<ırdn-. Yal.ta ı;. ğer yerlere yapaklan alrnıdan dö- "1nl ,...,....., Alauın mllleU de Çek 
tJrdnn ~dilmlş ası:1s:z ejderler • yelerind.e rnsllayacaöımıı bır ifade Anlaşmadıı, Küba hükümctinin Amc. manm.:ı ~ yapılan bir hücum~ ner dönmez diln 3M avcı tayyn- mllleUne karaı hJçblr mecburiyetle 
dm yıİmrek yııpıhııış k= .. ,,. • hu•u•i,.clidlr. ''a"eodn hnrekel en. rikan 1oyyarccJlcrinln lnllml"I da bir Sovyct serl botu a:ılıil bıı.. resi Avrupa Uzeıinde uçmuştur. mOkellet olnuy,..kbr • ., ııatlcroen çocuk mulıayyilelertnln dlşC5i yoklur. S0>~nlnrca ln•vir, ıcm hor lilrlil kolayhklnn gö.ıor.- Wyıılammz tonıfmdıın o deree-0 Avcıbr, Havre llnıanma bombor • 
kudrctile, aynı b"r Trifon gibi pı;ikoloJI ve inişli yokuşlu objektlr ccği ,.c dcnizaltılnra karşı )'apıla_ hnsııra uğra.tzımıştrr ki bntnu§ ol- dmınn ta~lerlnin a.k01Ina re. 
Çahseder dunırlnr. Sonrtı içlcr.Ln • cizsilerjn uzayu;ınn rastlndığı.m~:: cak hareketlere yordım cdceci;i ması tahmlıı edilebilir. Rostoka fakat et.ııüşlerdi"r. Bir kısmı da 
uen bilinin nnla.tUkla.rı nhı.yn alt .. gibi bir hıırcJcotin &e~·ıiııe uyan m. t "h a ·ı . r Ilu husustn. ne.:• ka,.., geceleyin yapılan hava hücum CaJnı.. Boulogneda.n Belçika budu "d h. '- "k" " l 1 ... ifadeler ve asrı c 1 mı~ ır. ·ı .... <MA>' r.ır, hazan da anl.a.bla.n e) er 

1

• •rnnı 1 cuın e er, .s<',. ~ redilen teblfitde bilılirilıliğinc göre lan Şehrın bir sok ma.hallelerlıule duna kadar olan kryı ve içerılerde 
klyesl aıhih olu:vı!:rinn.iıı. Bu ter • hattıı --pek nadır olma.sına mı;- Havana yakınlıırınrla yeni bir talim .büyük ya~ltU' çıkmasına sebep Saint Omer'e kadar uçmuştur. Ca-

• µpıer; i.ıımamla>= mahiy<tte o • '"'"':' hmkelin n~lne uyon •. kompı kun•lncokhr. Foknt bu hu. olmuştur. lals ilzerinde düşmnn avcılarjyle 
lan "ÖJU'' pas&age'i aynı zamen .. henklı kelimeler sıralamış. susta yapılan hııı:ırhklnr hnkkında Doğu cephesinin diğer keshnle- fiddetli muharebeler olmun, 4 Al. 
da ta;blııoı.m U7.er.ıne, eski klasikle- İnsani viednııın, ham meyv:ılar tnfo;t!M verilmemektedir. tngiliı rinde mevzii faaliyet kayde<lilmi§· man aveı:sı dllşUrillmUştUr. 6 ln-
rin havvar.iyun kesimlerindeki g:i • gibi kn:tı ve lezzetsiz olmadıj'tını, hava kuvvetlerine mensup bıı~a tir. gillz avcısı dlişmUşse de bomba.r-· 
bi b!'r kc<!er tülil ört.er, temiz bir aşk için gunırdan ne kr . bir kampın kurular.al:tı cin anlaşma Vj~den gelen haberler dmıan tayyareleri s:ıllmen dön. 

Bu trajik çizgi'lerin mıkas.ında k{ı k ı b 'I ı d mllşlerdi'.r . .ka,__ .,....,...1.n Ll- 'l..n.Ave teknı'g~in • dar acı feda · ırlı ·Jıır yapı a ı ece - da ynzı ı ır. l'fşl, 21 ( A.A.) _ Alman kuvve:_ BEYANATJ ~ .. ~... uı.<. ~Uhp,,, r.inJ nıılatan "/pekli mendil" 11anaı. oı---- d n ·ı ı HAVA NAZmININ • 
den uu!; .... Elsasl:ı§an, haye.tnı u. n 1 A !eri Slvaslopol şehrine Otıru ı er Londra, 21 (A.A.) - İngiliz 
fak,. ehcımIIUYetBiz, gcli~l ha· karın h·i hiklıycJerinin arasında eı. JDgiltz 8r8 gul'8 hareketine devam ediyorlar. Muha· Hava N~ Scnkler dün gece e5y 
_,.etJ-...fnden Duha.mcl'ı·nkilerc rıl çıplak kalır. d ) saro çemberinin merkczindl'l, h:ıva t...:ı•ği 'l..L. nu._·~·ta demU.tı'r ki: "Sl-~""" çu H .. d. dQ "l - t f lk ı (Ba-otarafı 1 inci sat/fa a k tJ ..ı k r 1 .IÇ\.lı uıı· t..ı.ıA ··-.1 ~ 
benzer bir rntı.nalar ftlemi çr.kar • u ısc ıu muş, asv r ve ps t • v ·uvve e., ve tan ·Jar tartı ınc an mali Fnuısa Uzerlnde nvcılanuuzm 
_ .... _. C!-'t 'l'.l\..!'t. 'bu vnztd1l ancak lojideıı kaçınılmış 6yle ki yazıda reddüt edilmektedir, Fa.kat saat müzaheret gören piyade şehre çok ._,_, A'- ku 
.. ....,,.ı.u- ~ s:'ıuA ~.,.. S 1 ' · ı h t 1 11 -'- K-'"lredMt gönderilen bir harekAtı garp~ ı.ıuan avcı v. bi%im ~bnjz veya ehem • ıı tıcn ,..ıııan ya nız er :zamnn · uç u.oı• yaklaşmıştır, vet.!ni yıpratmağa başladı. Biz Bri-
miyct vemıediğiıniz dose'lan ya ,. samimi ve yer yer sürpriıll ifad.e , telgrrafta Tobruktaki vaziyet ''ka- • ıt: • tanya ordwnınun Avrupaya dönU-
•-tavwn, •-..tı.:,..: ""'"'TVWI". M:un!- dir. rarsu,, kelimesi ile vQ.Sıflcındırıl- Vltf, ~t (A.A.J _ Slvaslopol Jrn• 

1 

h lıy 
.l<.ll <?"~ ~~ ~~r-,,-· "R' '· " dnh t n "' h ktad · ı •· f • d \r ~ı 1Unc yo :ı.ztr oruz ... 
fak d1nnın mudur! Ha.yır! ÇünkU 18,;anr; a c ra ı ve ua a Ill8 D'. l,e-sinin şıma at's mın e on n ıın. tNGİLTEltEDPJN DUYULAN 
"Ke<Jner'• ~ lııı.Hnde, gr. işlenmiş bir hik{ıye .. SnbahaUin Ali Hırpalama faaliyeti nefş-tein ordulnrı kaleye iki kilo 1NF1LAKLAR 

lip pgiftth:ll Anm paseageı deği'. de tez halini alnbllccck ~ekilde olan IAmdr&, 21 (A..A.) _Libya.deki, metre yal<lılşnıı~tardJT. l.ondra, 
21 

( A.A.) __: Dün, gece. 
d'ir. lbun, a.nintıı:mrım ctnı.flrea eL mevzu, Sallfe zevkle okunan bir va.. vaziyet luııkkmcb ts.fsi1&t veren ~fosko,·aya. röre nin büyük kısmında, Fransız kıyı· 
mn Olan, dcırtıı tıiııılerin kompri • l<anın teşhisidir. On yedi ynşındıı Londra radyosu mihver kuvvetle- sı ,.c Mıınş denizi istikamellnden 
metıS.dtr. H~ okuyup yutmak bir Anadolu kqclını ile <>4uz beşlU< rinin şimdi MIStr hududuna doğnı J.ondra. ~1 (A.A.) -- 1Ioskova gelen şirldctli lop sesleri ve infilak 
mffm\1Jııı. Fakat te.sıl8 ve beklenen bir şehirlinin cvlenmesinı.leki uy - yürüdüğünü \"C Bardiyaya vardığı. redyosunı'ın bugiln bildirdiğine gö. giırültüleri duyulmuştur. Büyük 
-rede! gunsuzluk hakiknten iyi bir indir. ra hlldirme-ktedir. Yincı bu radyo- re, SivMtl)pol cephes1nin şimal ke. şimşek okislcri lnsiltere kı~·ısınc!ım 

Nihayet. ''K.ryılN"' ~un l:'. Gene kadının zevkleri, düşünceleri ya göre, seyyar İngiliz kıta~ eimlııde bir ılUşmo.n piyade alayı uçıkça gôrfilmekteydi. 
nime illi gerçeye ~ ik:oyına.kla ve arzuları şehirlinin hare kafns·. «lli5JD.anm cenahını hırpalıımnga h<zimcle uğratılmış ve 13 tank Zaman zaman Dünkerk Ue no• 
ba~ ~ IJ1.0V2Ulıı.rda, eezişl-eT • ııa blchlr şekilde ııymm:. Hatta bu devam etmekte ve Tobnık mUda. tahrip edilntiattr. Muharebe bJ- logne arnsındaki bölgenin tutuştu. 
de miltcn.d1lt ~ tıı.blolar elde uygunsuzluğu felıirli bile bile kabul faacılan ise düsmanm hUeununu hı:s~ Sivo.stopolun şimalinde ı:ıi<.l- nıı ve yandığı s:ınılıyordu. c.<lil~. etmiştir. Karısı Fadimeyi --kendi· karştlmruı.,,,ö-e. haz.rr bir vaziyette <iHli olmaactad.rr, Sivastopolun ce~ * • • 

Demek Jti gö~ Te bu ~~ _ sinin de mfinnsip gördüğü halde bu bulunm:ı.kt:daır. nubunda.ki muharebeler de şiddet. Berlln, 
21 

(A.A.) _ .Alman radyo _ 
ınin ır..npt.citRelilen ~ cıompos6 düşfincesinl acı~a vurmaktan çekin. iNGtL'IZ TEBLtat Jenmektedir. Hllcumlar esnasındn sunun verdiği bir haberi) göre İngiliz oJmu~ muaYYenfyetler değfl<lir; diği- Hilsrevle elele konuşurken Kahire, 21 (A.A.) _ İngiliz tebll .. bir böltik Jmha cd.Jlmig ve düş - hava kuvvetlerine mermıp bir teşkJI 
yan ~ ~ 111UiJklardır • ;vakaladığı zaman ikisini de seliım. k k •• 1 man ~UrtülınU&tUr. Alınanlar ö"'"leden sonra Betrlka sahlllerı Oze-0 f "'"', d"0manın dUn bUyll uvve ... er e o .... 

1Jtinci J)'.Ur31Q€'e olan "KedDer"' lar ve .recer. nccden alelllde bir ş 6
' "11 Sivastopoıun etrafmdald diğer rinde U"mak t•.,eb"-"-de bulunmu"" Tobruğa taarruz ettlğtnl bUdlrmekte- ~ .. ,.. ....... ,.. 

ta.biod:m ~.,..,., ve "Çocuklar" ile gibi iini karam bağlayıp sonrn mıı.. k t kentislerde alfı;r ka\1t1'\lıır vermek. tur, u"aklan bir ~yrek saatte 8 
Y--f;> dJr. Gösterilen flddetll mu aveme e ~,.- ,. .... ~ 

"Ölii", "Soğan byılmm ruhuna kul, doğnı, kendini hilen bir kafa· t:e devam ediyorlar. Spltflre uça,,,. dll§tlrmll§lerdlr. Bil§. 
c'irdifil mnıan muvaff~ il • mn yapaca~ı har~keı .. Salt Fnik'in rağmen, dUoman mUda!aa hatlarına ll•rk•ır•d ko. bir lngn.:· av ura .. da Jrranaız 0 

glrmeğo ve iç mUda!aa kuoakların • .. - .. .,. J~ ~ ~ m.llnlıasr Anadolusund11 ohjcktir kalıp yoktur. dan mUblıa blr bl!tıeyl l§gılle muvat. ınhl11er1 eçı~ında Alman uaçklan ta_ 
Bir ~ dlil't hlkiyelll" itimli O kendi ı><>to.sındn r.ı:,imlş snr, nis • fak olmu§tur, f.,ondra, 21 ( A.A) - llnrkof ralından d~rUlmü§tUr. 
t.ıı.blnvn itina. flc ~zin en yük bet.siz bi'r ruhtur. Ek.serjyctlc köy • kesiminde yeni bir muhart•lıc baş· Lon .. _ .. 

1 
(A.A,) _ Remıen bl,ldl· ""J.. Çarprıma devam etmektedir, ,. • ..., • 

sr:Gt yerlno eeans. ~Jdl UAve olan lüyü şe-lıir terçcvcsi içinde !et.kik lamıştır. rll·".ıMne "'Öre, avcılarrnuzdan m~· S 
Taarruz nuıl bqla4ı f G •ı k d ""rı • • ~ıaı~ "Kcdı1er"in ~ne " C. eder. Köy görenekleri ile duygu, ece, ı.; os ova ro yosu, C<'nııp rckkep birçok tegklller cumartesi 

ğa,p kayıit,, ile ~ olan İoMa. ~~nfiş ve 1ıııreke:leri mütereddi!, Kalll..e_ ıı (A.A) - Tobruk'a kar. b:ılı cephesinde hir siııı üren '1id• ı;UnU öğleden sonra Havreya yapılan 
lar"dır. yn.şadığı muhit içinde tıımamiyle 11 mihnr hUcwııu. dlln, bir han <lclll bir muhıı.rebedcıı lı:ıh rı:miş. bombar<Sımanda Boaton tipindeki u. 

Bu ~ gi,rcn ~de Bed. yabancı kalan insanın tahliline sık bombardımanı De ba§l&mtftlr. Bun. lir. Almanlar evveld 40 1>ike lıoınh:ı çaklamıuza refakat otmiflerdir. Av_ 
ri R4lunfnin reaim[~ andrnuı- sık tesadüf ederiz. Köyde her zııman dan llOllf'a, tanklar, mUda!aa teaille. uçağı He Rus mevzilerini dö\'ınüş_ cılaqmız dört dllfman ucağı d030r .. t.tı.'bloyu ömrQnD:ı ~ca, tak• yakalanması mümkün, blrhfrlne rinde bir gedik açmıı, ve bu gedik. ler, ı;onra da 60 tnnk ile tanrnı:r. mlljlerdlr. Avcılanmızdan aıtıaı Uı.• 
tlirtc ~l:ıDdı. benıer vakaların bulunmasına mu • ten geçen tanklan piyade takip et.. etmişlerdir.nu tankların coğu imha lerlne dönmeml§tır. "Babıunm Ddnci CVI" :isimli llf. fiabil şcltirde ceoilli ve bizi dnh:ı mııtır. o uman tanklar, yeniden hU.. edilmiş ve taarnız geri atılmıştır • * ıtı 
ıkıiyıede So.itt~ ~ azhğr, fazla aliikntdnr eden yaralarla karşı· cuma k&Jkmıgt:ır. Sivnı;topol kesiminde Almanlar. Ml'lbom, 

2
1 (A.A.) _ Avustralya 

eahmlarm dc-;rftnl tasvirleri, ağır lnşıyonız. YarnlarJa dedim, bu hiç Hava hüaunları birkaç lilmen toplıımışlnrrlır. rııtittefik teblll\'i, müttefik hava kuv. 
ve ~on'dan uzıalda.,ıeı ~yUI ,. bir zaman hikôyccl tezlerini, leli - So''Yet teblljlerl vetterinln Rabauldaiçl uman tealale. 

Japon taarruzu 
Doğu Çinde Çankay§ek 
tarafından durduruldu 

Çunldng H (A.A.) - Japon 
mUna.lmle hatlar.mm zayıf nokt.a.-
lıı.rma indlrllcn hızlı darbeler ea.. 
ycsinde, Çan Kay Şek kuvvetleri. 
doğu Cinde Japon ta&rruaınu dur 
durmuşlardır. 

Cekiangta Japonlar, 15 gü ı 
evvel i§ga lettiklcri Chuheicn ll!J
tlkametJnde dol;'Uyn doğru Çekil -
mektedirlu. 

Klıangıdde de Japonlar, llan
chaııg i8tikametinde batıya. cloAnı 
çekiliyorlar. 

Japorıla.rm, baralara gttebilıne. 
le.ri fgm kallandıtlan ana yol o· 
lan 700 kil01netreıiı Kiangai - Çek 
yan. deaui.y;)lunu kolayca kontrol 
edemi~ anladik.11.nM 
§Uphe yoktur. 

Romanya Macaristan 
ihtilafı hafiflemiı 

BWueş, 21 (A.A.) - Antonuko· 
nun Romanya • Macar hududundaki 
Turdaya yaptığı seyahat1n hedefi 
IOil zamanlarda gerek hudutta, ge . 
rck lıılacarlstıına ilhak edilen Tran 
ısllvaııyadald hldlseler hakkında ted. 
klkler ynpmaktı. Gelen mnıtecner 

ı.racarlstana ilhak edtıen Tranan. 
vanyada fena muamele g6rdUklert.'11 
bildiriyorlardı. Seyahat Ourumun ay. 
dmlntılmaamn ve gerginliğin bir pnr 
çıı. haftnomeslne yardım etmtıtır. 

Eski 3apon baıvekil· 
lerinin toplantııı 

Toli)O, 21 (A.A.) - Eaki Bq
vckil\cr dUn Baavc:Jı:ll ~eml To
jonun cvınde toplanmtJl&rdır. Es
ki Baavekiller, general Tojonun 
verdibri izahatı di!'Jenılşlerdlr . 

Li.val bugün demeçte 
bulunacak 

leri bir anıda bubxuık k::ı.bildir. mal oksaklıklnrımızı ele ıılarnk hi. Knblrf', %l (A.A) - İngiliz havıı. M~1'ovn, 21 (A,A.) - Sovyet rlne bir gece taarruzu yaparak bU .. 
Düzgq11

1 11'1'4rıA1an ~ık ctimlelct'de kaye budunundıı işliyor demek •le • kuvvetleri umum! karargft.htnın tcb. tebliğine e!dir: yUk hasara ııeb('b olduklarını bildir· 

kaYb!J14n mun.yyen.iyt'lt. okuyucunun ifihHr. SaHte ı::nye, ıez olmaktan llği: Sivnstopolun kahnımon nıUda- ı mektedtr. . Gluccster dükü HirıJiıtarıJa 
"""-"'•bir DC>i ....ooıızm. ı.. """'"· DUn cumart<" gDnU, bomba uçak. f~~n !.""; Alnı~ hfieumlnrmı ümoye a. baeka bl• akm yap<I , ll•ydan>Lod 

21 
(A.A.l - oıueeo. 

mi '"''"""' Ve """'1 lıendlııe sonı: "llohra" Lir çocuk ndnm dnki lı•r l•nnıız To bruk dolayl•nnd•kl •ili • puükurtmu•lenllr. B'X Sov, et tor- miş vo '"'' iki düşman bomba uça. tec dllkll H.wdarabad Ntzammuı top 
:fO': -.... lıangl c.ı• Ge<cn iu•a ohnok '"'""' ile lolh ve >~i· m~ mov&Uerlne hDcum olnıl§, av •· çu ba'3ryosı 3 eüıılill< muharel!c it> ""''• oıunmu,tu•, Düıman avcı. 1 rnklonnn ..-imi§ ve Falolm=• ı• . 
,_ Nr ceec? Enunin kim, """'

1 

"" ınaddl cocuk mgblnin blc 1 galdarmuz 
1
"" """ bölge U..rlnde fa esnasında 7 ~bn.•n ta~kı~ı !ah"" """'" mUdahnle" oetıo..ıa kaim•ı • buruna g!tmışUr. ııu %iyaret DDk,., 

\
1irt. 21 (A.A.J - Hükömet ~en 

f,fıvfıllıı yarın akşnm maballl saat. 
le 20 rle, bütnn Fronsız rndyola -
rı~ '" yayıl:ıcnl: önc:mli bir deme~ 
~·ııprı<':ıAı resmen lılldirilmckledlr. 

loricş? • • • • cine "'"''"'' hlk6y.,ld1', IU.mcı • allyett. bul-Ullur, ctmı,ıer ve. d-.ımn o pıyadc ta- '"· '"" «>'8haUnde Hlndiı "" pr""' 
Hiç ollplıe yok ki. bu -.Jar cinin de çocuk oldn/lnnu bildlRhni• DUn geco _,. yonldcn hD • Iıurunu he-.tc uğrat.m11tır. t • ilk .,,..,....,,. 

ihikiyenin ömrünü uraı:tıyor, oku • halde, ya:;ımızdan büyü. bir sunır eum edilml§Ur. Tmlml'dekl hava ala. ~ it- :,. Alman tebU§I yap ı.ı • 
yucu telkrar tekrar s:ıyfaı1arz çevi. ve ı1mirlikle emretmek iı;lediğiınizi nma yeni bir akın yapılml§lır. Gece Mosko11·a, 21 (4.A,J - Sovyct ek 

ırfyor. Sa.ııc.Uch ~ suallerin hep • onun sessiz calışmalıırın'da deneriz. harckAtı esnısmda Glrtt'deki hedef - tebliği 18ylcı. demektedir: ( :Jrı~t arafı 1 iııci saufadr l Batın lan Amerikan 
sine parça P3?'Q8. ve dnğmık ola • Bu cmirJcrdc biraz da ona sahip oı. !ere de hUcum cdllml§tlr. Hava kuvvetıerlmtz 19 hazJran gU· mıru hUcumla ele geçirml§l1!rdlr, Bu. ticaret ıemileri 
rak cevap vc:riyor. Zatıen Otlruyuc\l chıi'httnıtz iddiası saklıdır. Dllşınan uçaklan, gece, mevzileri. nU cephenin muhtelit kesimlerinde nıuı Uzerlne bu sabah bir İI\&"lll.Z mu. \"a5011gton, 21 (A.A.) - Bahri· 
daimI ıttı- f"n~de sakJan:rp.J§ ol- mlze k&r§t eemerestz hareketlerde bu malzeme V'.' asker dolu 50 Alman zakereclal bir İtalyan luta&tnm kur. ye ıınmlığmm bUdirdlifne gtsre, 
sa eksik ve ~1nıınııya muhtaç ''Bir kuyunun dört hikdyesi"nrlc- Junmu§lardır. kamyonu lle 10 mUhlmmnt vagonunu rnay kararglhına gelerek kalenin kUçilk bir Amerika gemiai Cara.. kalır, YflZida hn.kild foo lkUQtlk co .. ki teknikle işlenmiş bulunnn "Or. Uçaklarımrzm hepsi Usterine dlln - tahrip veya hasara uğratmı§ btı· mu. teııım oldutunu blldlrmlgtir. Şehlr ibcs denizinde ve ~ bir ~-
cuktur. Hikayenin ıbiltiln tesiri c. man ve ev" tasvirleri de, başlığınm mügtUr. c :tılmmat depoaııe bir treni tnmamlle ve liman ı,gaı edllml§Ur, Şimdiye rıı.gua gemisi de Atlantik kıyııu-
ınmı anm:ltu'Jnıı. yilkle..-ınılş, cfan 

1 

ayrı a)'fı ifade elliği varlıkJan cer. tahrip etmif, torpil atıcı il<! •eri hU. kadar 25,000 den fazla ealr aımmıı. nm 80 mil açrklarmdıı. baf:ınnu§• 
!idrtOc IC'4en on~ du~lomrr. Yc.k lçevesi Iclnde renklendiren iki C'll'. Amerl'-aa uçakları cumbotl& bil' romorkörU batırmıgtır. tır. Esirler 4ra.ıımda birçok ıe~ral trr. Her iki ge.ınklen kurtulanla.r 
el lba:b:ı. !h:ı.rıelketi. haıJ:rla.Yılll, se • presyonist tablodur. Açık hnvada D Slva1topo1 mUdatilerl gece ve gün. de vardır, sayılamıyacak kadar çolt doğu kıyı 

1 
limn.nlıı.nndan btr!nc hep 

013.nd?r o ,. .. ""!!". Vak'8.Sl'%1ınuı labialla içire, ayrı teknikle çalışan , .. ,, .. ) düz fiddeUi C:ll§man taarruzlarını pUı "drp malı"meıi ve vedek ına~me "ıkm"'lardU'. - ~ (Baştarcıfı 1 inci s<ıJJ ~ .... " " " ...., 
devam cdcb(lm.'C!!!i ~ ele ıı.!mma.. l'.mprcsyonlst ressamlar gibi S:ıit rafından bombalanarak vnhlın ha. lçUrtmektcdlr. Kıyı bataryalan takri. ellmlae g'eçmtıUr. lngillz kıtalannrn * * • 
sı Jizını olan ruh holinl m..ı.ıırr1r, Fail< do >ıa.ının hududunu •ım ı '""' uğrbtcbğnu biidinnckte<Hr • b<n hlr tabur •ıııman topQU>unu Y•k doJuya dofn> •rt hlr ,.kilde takip. v..ınııt<ın, 21 (A.A.) - llalırl-ldlolllı t.. dememlştır. Action'un yeni ve şimdiye kndnr olandan oyn BIHndlğ! gibi Ploesti oehri .ıç. otmı,ıo..ıı.. tlç gün..,.,,. .. "'"' lerl omaanda Ba,..la ve Bll'O!gohl o- )'< N=rlığ>, bir t.icaı'et Scıııiab'lc v~ ~n muavvnn. ihuc:kıdu ha.ri. ,.eıkillcrde cafıcı ... ·or. ,ıı,,_ bir Mlük Sovyct nS,ancısı 23 Alman lmmı••·r. ha h btr geminip V1rjieya 1cıyıla-·•• J -· ., ., ~ m.iryollan d11ouıu :noktasının yam .,... L....t 
~ J"-'4 ha§mda ve nehir clvann..w ır. - A cin..:L... lh'lkl•-" IU?8ı1 anta.tmazdı. Haleplizlldelerin ormanı tablosu -'-d Bu tf.nkmı 1§0 )"aramaz bale geUrmlf ve JT•LYAN TEBIJOI n nr.ımnda mayııe çaıııarak ua tı-

Bu .....--_n F...nıinin lmıme•inin oompose olmıı• n"ık renk boyala • i ,_, ı takriben 300 Alman askeri lSldllr- o--· oı (A.A.) - ltalyan ordu. ~ı ve hun~ u~'T8d·ğııu bndlr.. ~.... " y ~· zau şehıindl! önemH h çw.r sma ._..... .. ti'"' ı-ıoilııoloji:J1:ı4 ve onun dtlstlnllglln • nn, günfiıı Mr Anındati ı.şıklnrla tesisi yoktur. Fa.kat burası bir de- mliştUr. ıan umumi karargf,Jımm 7M numa • melnedir. Batan ve ha.ııara ufn-

"ZA#Vt~HiL ,Lk_IJ 
* Matbs.atann llyetenahl fayda. 

larmdan ba§ka bir de kitapları atq 
cezaamdan kurtarmw ne kadar 
l'cazklrdır! Mamafi tabaatı icad e.. 
den açlık cczaama mahkOm edllmJı 
gibi ekmeksiz kaldığı zamanlar oL 
muı, hem do icaddan sonra. 

* "Frederik çok defa Volterln elL 
ni öpmtı,tnr,, aebebaiz el Uptllmez, 
Volterde cevher vnrınıt demek olur 
ve buan eaer aablb1yte mWAkattakl 

,istifade, eserlerinden edilecek istlfa_ 
denin cok fovkinde olur. Hersek!! 
Arit Hikmet Bey de bu kabilden mU. 
lllflerdendl. 
* ''Kim cluraa.n ol üstadın budur,, 

i>U aöz Volter i~ln söy}eıımıı ama 
loğl'u de!{l! BolllbrQdom diyor ki: 
ı \"ad'l, hendeRnfn e§ek davaama nls.. 

•tıe C'CMIUk ~gibidir. 

tanzim edilmiş ağaç ve yapraklar miryolu dUğllm yeridir. Sovyet doıanmuma meMUp uçak rah hu.ua1 tebllğl: yan bu iki ~n~ evveloe tQ?PiJ. 
köyüdür. Hemen hçr cfunlede mu- Petrol tasfiyehaneleri bulunan lar lkt gUn l~nde 29 tank, l2 havan DU,man mukavemetini kıran dUn. lendiklcrl sanılmıştı. 
ayyeniyet vardır. ve K58tenee fle liman bağlant•sı bataryaaı, ıo kamyon tahrip •e bir kU ftddetll çarpıımalıı.rdan aonra bu 
E~i duvarlara asılan şallarda vt. 

ya dedelerlnılıln kitap minyatürle. 
rlndc tesnclilf elıtilıianız, boğnzfı;ln • 
de hAld kllhne, yan yalnuş, haklkt 
iskeletlerine r:ıstlndıfjınıız konnklnr, 

olan Yaş ~ehrine de taalTllZ edll- çok düşman piyade taburlarını yok ııabl\h 21 h;az!ran aaat 7 de mUzake- İtalyan kralının ~eyaha\İ 
~ de, burada yapılan tahrlba- etmıoıerdlr. reci bir tııgUiz subayı 21 inci kolor. Roma, 21 (A.11.) - Yunıın hııi>hı 
t•n derecesi baklanda henUz bit' Brfans eepheainln blr kesiminde dumuz komutanı!ğına müracaat et • efe rarqrlıklıır ııüslcrınfş muhtelif 
haber buhınmamaltt.Qrr. Sovyet piyade tankları Almanlara ta. mit ve kendi komutam namma Tob. kılnlorın snncııktarına oskert mıı<lıı1 

Hıılenlizorlelcrin evinden başka bir ,, 1 
şey dellıldlr. Hele orruımın, bize in- . Ne dememeli ? 
rnnmlyle deniz tcdntııl yııpması bıı '-------------· 
e'<·in Bo{lazdakl konaklardan biri 

arruzıa 600 den faıı:ln Alman ıubayı ruk mUatalllc'm mevkllnln teallm tek :ralnrın nrilrncsi töreninde bııhın • 
ve erini 61dUrmUşlerdlr. lifinde bulunmUftur. nıak liz.~ ~c 1\ı:"a l cumartesi {!i\n(l şi. 

FiN TEBIJGt Mihver kuvveUerl mUıtahkem ııınl hnlyıırl:ı lıir '"l'lırre .ı::eJmlş ve 
llelslnkl 21 (~A.) - Fin tebliği: mevkii, oehli ve Umanı tıpı etm!Q- halkın hcvec:ııılı tl'zAhilrll.'ri~ le kar. 
Kareli bcrzahırıın a~tı kısmında !erdir. Arc.larında birçok generaller, şı laıımıştır. 

oluvennc~ı fhtlmallnl düşflndürü • 
yor. 

Bu yqzı taırzı hnvi Qlduıtu tııl· ~ '-ı 
hiçl>ir zaman Jıikı'\yc t"erç.çvçsinç gı .• 
remcz; ancak uzun hikôyenln ön pas 
s:uıe'lerlnl teşkil edelıillr. l~n derin 
ıererrunllarn gide-bilen bir laııvir 
iyi fşlcnmfş gl>rüş \•e ıluyuşlarm 
ha~ikl rcsmlıtir fakat zoıphı olma~· 
imkAn dahilinde de~ilıfü. 

(DetJcımı var) 

Ankarada suııtast :ınuhakcmc.ıılnln 
kararını ve.Hın mahkeme, hlQ şüphe 

yok, artık l'CBm1 adli ıstılah Qlan, 
(eıöz bh1lğl) ile vermlglerdlr ve ya_ 
zılı kararlarındıı. da bu tabiri kullap. 
IJ\ı§lardır. B~ylc iken bizim guete. 
l~r. mmu (ittıtak)I.' ç~vlrerek ya:z;41. 
lar. Nlı;tn? Söz birliği Tllrk~c ve it. 
Ufak anlammaa dc#tl mi! 

Böyle yı:rl<'rde re~ml tabire uy. 
makta eöz blı;Jlğl etmcU ve (şöz blrp 
llğl) demeli, (tttltRk) dememeli, 

tQpçunun lteslf ateul ve bom'l:ıa atar. de bulunan 2li.OOO esir alID.nu§tır. El. I=:::::=:::::==:::::::::::;:;====== 
11\rın faaliyeti olmuvtur. de edilen ganimetler çok mUhlmdJr. 

Aunus ~erıahın<ta hUcııma huırıa- Fuzuli' den secmeler: 
nım birkaç dU;,man te§klll da,.fıtıl· Muıolini İspanya hari· 
mıştır. • • } •• •• t"' 
Doğu cephes~nı~ cenup k~lminde çıye nazırıy e goru§ U 

umumiyeUc sOkQn hUkq,p ııUrmcl(te. Roıqa. il (A.A.) - Rumen bUcU· 
<Jtr. Ştmaı klsmmda, topçumyz bir rtldlltno 1"6" Mu10lin1, tapa.aya !\o.. 
kumanda ıncvzUnl ve bazı dUtmau 1 rlclye na~n Serrano Suneri kıı.bul 
kışlaalm\ı tahrip etml§Ur. etmıı ve f\(I aaat görlltmll§tllr. Ka. 
On~a g{llU Qıerln~e dU~man geml. bulde kont Ciuo cı. ha.lr bulwunu§. 

lerlne ate ıaçılml§tır. tur. 

Bilmez ldlın, bilmek ağ-1111 IQ'l'1JY, 

dllıJvAr ımı,ı 
Ağzını, derlerdi, yok? d("ılllklertnce 

vAr lmlt! 
Zevk.ı didArlyle dlldAran yok Pttln 

vlnmı. 

Dcvlet.ı blkıy, kl derler, dtı,.~t 
didar lmlt! 
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masrafları 
SimJiMlı 6ö-inci ciluuı 

ltarbi. rıwuraiuu. ge1;ti 
... 1ıP _, •• MYam edCD lmdJW 

.... ......,.... pus Jtlbar:lyle, elli 

liMA_NLAR BAT iŞ GE i 
ENKAZINDAN TE ~iZLENiYOR 

.a - ..._ w 180 milyar dol:ıra, MUnakıılAt VektılcU, mUnakalat L bit ve sahiplerini. arayarak çıkarıl -
~ 1 Ml'fl.)r- altın frı?;T1ga oınlolan ı:ın tehlikeli vaziyette bulunan sahlJ. , masmı temm edcceltUr. Bu tclmele_ 
911119 ..._ llııarbin:Jea d hA tn7Jayn leıimlzdeki batmı,tı gemi enkazı ve rln sahibi, acente veya 1.§letme mu • 
T!?' ! gt-. kayaların parçıılıı.nıırnk çıkanlması 1 dürleri bulunamaz.sa .bu enkaz Uman 
..._ 9Clll iştirak etnıll olıın içlıı Marmara sahilleri ve lloğazlar lar Jmnununun muaddel yedinci ınad 

....,. Amerika devleti ıılmdlyo kıı- mıntakasında tatbik olunan progra.. 1 desi hUküm~erino göre liman riyaset 
4l!ıM' ı..- berptc ıınrlettlğl 2~ :milyar mın Kılrndı:ınlz sahillerine de te§m\11.- ı ıerl tarafından parçalattırılarak çıka 
• .,...._ ıl.aJaa tuzla hnrp mıııırııfı ne karar vermiştir. Karııdenlz kıyı_ nlacak ve :>atıllacaktır. Satıoından >'..,... buJqamaktnc.lır. Amerlknda 1 larmda, bllhassa liman ağrzlıı.rı ve !ayda görUhniyen clsimler imha olu_ 
• masraf her g\in sllratıe n.rtmnk- gemilerin takip ettikleri rotalar Uzc_ f nacaktır. 
ladu. Şlmdı . Amerllm."lın harı> mn.s. rlndekl batmış gemi enkazı tesbit e. ı İlk olarak umum! harp esnasında 
rafı günde S milyar dol:ırdır ~·ı· sene dllmektedlr. yapılan bir bombardını:ında Karadc. 
nlh:ıyetind~ıı evvel lnı ınllidur nyda Her liman reisi kendi mmtakruıı nlzde Kozlu dereııı ağzında batan "Se 
tı mllyar d l:ırı bulacaktır. Am •rlka. d:lhlllnde bulunan bu nevi ıeotcrl tcs , !Anlk,. şilobi enkazı parçalaıuıcaktrr. 
ııın llUS &•ııesi sonunu lmdıır tahmin 
t•dllen tıarp JD.'\&rtıfı l 08 mil) ur do. 
lnrdır, 

, f.ıbarJ,p devletler bu muazzam p~
!,ünhı fııturalan hnrptll.l 11011ru ıı Aıl 

odeyei'ekler T 
h<'ç.en Jı:ırbln m:ı"·arıarı p:ırıuıın 

1 ayeti • 
1 

• • • r ım ş 
kı)mctt n düiilrl\l •• ıe l::;le ödeııml3, Geçen ha!ta Kartal Mnltepe - , ŞUpheıer Maltepede oturan Te Ça.· 
bu lıııi ı;:ıresı ıst: ıu.ıııırr.,r hes.ıpl rı_ sinde meyhaneci Tevfik lle arkadnşı kırın kanın na.mile maruf Hatice ile 
nuı ın:ıhnnı ınnclıı ı.lına,tu ... iro11hl S ferin kendilerine hediye gönderilen kız knrde§I Ay§e, erkek kardeşi 

hıırbln ise ıııul!urip tll' 1 iter m ıırııf. rakıya kanştırılıın zcblrle öldUrUI • Rtı.Blm ve Ayşenln kocası Sıtkı üze • 
ıarı ıl:\ru r zla ol n Lı l>•r.ıb~r a. •ı mderı hMlsı•nln tahkikatı ehcınml. rinde toplanmaktadır. B:ı iki kadın. 
f.'llrey«: barı , ..ır 11 .ı ıy ıft'lğ .ıı sliyle- j yetlc yUrütüımclttcdlr. ıa iki erkek cvvelld gün sorguya çe• 
mekte .W:ı.blril,{I ı-tmloı glblJlrlcrl ! Vaknnm bir kadın k1Bkançlığı yü· kllmi~lerse de blı.di.se ile hiçbir alA.ka 

.. _ p r..ı.:un ıu~ nı ti dJ} ır\llnıl~ •. 

1 
zUnden lşlendigı ve suçluların hUvl • lan olmadığını aöylcml§lerdlr. 

<·rktlr., yctıer nı gizlemek mııks:ı.dlle rakı §l. I DördU de nezaret altında bulundu. 
ıuı-t dıı olduğu gibi şimdi dı· hurıı esınin ağzma, astıkları karta "mil. rulmokta, tahkikata devam olunmak 

mıı .raflıın kredi u~ lıar~•• 'ıtl ur. I ıı. 11 •• ismini yıızdıklan anıa,ılmııktndır. tadır. 

knt ııesııp ız bir enflls_;onu b:ı, \ll. --------------------------------. 

:~:~~·,~~:aer~~ik~J':: •• ıc;:~1ı~~·J p~~: T aksiferin kontra· Banliyö treninde 
;~:::~·0:~!,~·~·r:.:~:::.:'~11!::ııy:~r;; 'ı iüne başlandı yangın 
ı.uıı, ını.ıl• ıh;ı•r,·. ttırhı \.l'iıtalurla 

ıı ün le tl'l•r..tr ı:rkmek «;areledrıeo Pazarlık yapan şoförler 
müracaat • •r~ lcte:Iırl;r. . . • ceznlandırılacak 

P:ırı\\ ı .ıı ~ı.ıryc ~e.cm • ıçlıı kul. 
• t·" \l Son gUnlerdc şoftirlcrln mllşterl • ~nıla.ı IJI, tl•dbir verg ... r. · mnn~.ı 

!erden t'azıa. para istemeleri ve pa hnrp ınaııraf .ıtrıaın l l\rı .. ıııı ' ergi ile 

Y eşilköy treninde bir 
vagon tutu§tu, 

söndürüldü 

Kazanç vergisinin 
ilk taks ti 

Küç·· 
Son gUnlcrdc hırsızlık \'akalan 

B kad arttı. Bunun bir çef.c ictimai ı;e. 
•• U ar sonuna ar hepleri olabllir. Fakn.t hiç :;üplıc 
odemıyenlerden ceza ı yok, ki bıı sebeplerin L:ışındn, ~c· 

alınacak ~·im <1arhğr 'c :rok~uuuı. gelnıeJ; • 
Yeni mali senenin kazanç vergi- tcdir. 

si ilk taksitini bu ny sonuna kadn.r 
tediye etmiyenler bu t'ydnn son
ra ancak cezalı olıı.rnk verg !erini 
vereceklerdir. Bunun cezası vergı 
t:ıltsili tutn.rmın yüzde onudur. 
Dcfurdıırlık gerclt im.tir mU. 

kellcf' er yanında çal.Işan müsta.h
demler gerekse ~yyarlar için ye
ni kazanç vergisine mahsus knr'le
leri Maliye l'ııhsil şubelerine ver
miş ve şubP.ler tevziatn başlamış
tır. Kn.~ye tabi olarok kaz:mç 
vergisi veren mükelleflerin niha
yet bu ay sonuna. kadar eubeleri
ne müracaat ederek karnelerini 
nl:ma.ları lfıznndtr. Ancak yeni işe 
bnşlıynnla.r işe başladıkları tcı.rih

ten itibaren 15 gilr. içinde müra
caatla karne nlmağa mecburdur -
lar. 

Karne a.bnıya.n :irath mil.kel1ef
le:rin yanında çalışan milstahdem
lcrin ceznlan v?r .! i tiıksitinin üç 
misli mal ı:rabiplerinden tnıısıl e
dilmek suretiyle almacnltlır. 

Seyyar esnaftan alınacak ceza 
ise v ilerinin tutnrmm yüzde 
oııudur. Okııyuculanza ceza ver
memek için vaktinde hareketi tav 
siye ederiz. 

Rüşvet alan 
memur 

Ankarada dört sene 
hapse mahk\ım oldu 

• •a.z:ıri bir nnınn muhnkcnı~ile 

1~1 1töldind<"I! ke~lp atı:un:ıyız. öm. 
rlln bllttin zorluklanıı.a, mnhruml
yetlcıine, yan nt, yarı tok yaşa. 
) ı<ıa nncn!• yükse'.< imdelcrle pcr. 
çinlenmi~ fazilet nhipleri lm.tla
uabilir. 

Namusun da ş.-ırnbn benzeyen 
lıir hali mrdır. O d.'1 eskidikçe 
kuvvetlenir. Arlm.sıııdn tertemiz 
\C şerefli yıllar bırnknn bir ndnm, 
lıer zorluğ:ı. kııtlaııır ,.e adım kir
letmez. l~akat gc~mi"indc böyle 
altm ı>ıkh bir ömUr kordonu gör. 
miycnlerin sabırları, tah:ımmlille· 
ri ağır geçim ~rtJnrfle ı;srsı!n
bfllr. 

Neteldm, su son yılm polis o. 
bylcı.n, mnlf.Hemelerde slirüleın da· 
\'l\lar. ort.ılıı:;"t toz pembe rcnltte 
gö tcrmektcn ~.ok uZ3lt belirtilcr
cJir. 

Hele kUı;Uk ya.,taki çocuklartla 
giirülen hrrsizlı'dar, bizi bu belir
tllerin en feıın.lanmlan blrilc kar
f;ıln~ırıyor. 

mr hafta önce Topkapı arayın. 

dnki "Harem dairesi., ndcn 12 -
J5 yaı mda çocuklar, bir fukun ta· 
rlhi <>~YB talmı lanlı. Dü~\Ü ga. 
2etelerdc de yine 12 • 14 ya§m'1a 
ılbrt yuınurrağm, "Tnhta.bunm· 
yıın,, damgn.lı bir ~ete kurdukları. 
nı ve Edimekapı ile Aksaray nT'l\
f!mda otorıuılarn yaka silktlrdl!t
Ierlnl okuduk. 

Bunlar ffa. bir ~ok evleri soy. 
ın u~larrDr,7. 

lliiscyin Cahit üstadıma. bu ço. 
c·uklamı saray hıırlnesine, istedik-

-·-

leri zamnn girebilmeleri üc;tiinde 
dırn~u-:: \ 'c bu lıldisenln, ge11si gü
zel bir polis \ aknsı ı;a~·ılıumyu.ca. 

j:.'1nı ı.öylemişti. MUıelerimltln, ne 
l.!Idar 1>crf5nn bir Jıa1d bulundu
ğunu, ım:u:ı.f:ı.z:ı.-;ızlf.•tn ne ılereoo. 
lerc dUşhiğüniı gö t.ennesl balo. 
mındnn h5tlise, gcrçel.ten çok n
cıd>r. 

tlstndın deıl.ği ~ibi, h:ı.c:ıl• ka
dar ma .. \ıımfar Jınr~m (]airesinc 
glrcui!ir erse, ya U!lttt Jıırsı7.1nr, ıı. 
cnba neler r.ıpmnzlar!.. Mi.ır.eıle 

5ayet hfıta eşyn ka 1 mı~<:a, bunu 
nıl'lctin ve t.nrfhin talihine ver
nıclrten ln"l!m. nlcıl için scbeı1 yok
tur. 

Gerçi htı da (:Ok ön('rnfi bir şe~, 
nmn çoculd:ı.rm bll"Sız çc1eleri kur. 
mnt:ın, sanıy eşya mı ela gö~edc 
bırakıyor. 

Hırstr.lıklnrm gcee ysprlı.-.1, gös. 
t eriyor ki, bu ymnureaklar, evle
rine, analnnnıı, babalanns da he. 
ı;np \ 'ermek zorunda değiller. Kim 
bi6r, bt>ılld içlerinde ederilc su 
ortağı olanlar da 'ıırdır!.. Asıl 
korkunç y:ıra, iste cem.lyethı bu 
pcı.rçasmda lauınyor. 

Her hr.rsızlık haberi, poilsi, pek 
tnbii olarak, sabrknJılara snldır-

1ır. Onbr t-Op:ıbur, rslygnya ~
Ynpmadıklan a.nlasrlmcaya Jaıd!ll" 
zaman geçer ve asıl hırsnlar, dam. 
gasnhğm karanlığmır. gömU1erek 
ldrli t.ezgfı.bbrmdıı. !:Jlhsırfnr. 

Kanun "~k,, a 1m~ sert 
,.c ~ değildir. Ce-.mla.rm kes
l•inDğint 1mno,.ı;atarak ,.erir. Falmt 
bu çocokbrm balınbrı,e anıılarr, 
' 'elllerl ~ ~..a. yok mu r Oeml
rete iç yanılan açan bu c;oeoklan 
dünyaya getirenin, tel'blyelerine 
bakmayarak bu hale dUstırenler de 
onlaP kadar sutla değiller mi! 

Hakkı Süha Gezgin 
ı.- ıı:ı. 

1 
tu m:.ımfıalc olduğunu itti • zarltkla mUşterl taıımalnrı hıl.dise • 

lu ı·ı 1 l\d:ı i e .. 11 prcn leri çoğalmış. bunun Uzerlne eınnlyet hula .ti) ror. al " . . 
''IJ plc" ı;oımı hl•• 1 altıncı §llbe mUdllrlUğU §oförlerden 

ı>lp konulmtıl)lUrı ur •• > 1 . •. m:ılt v:ı~lyctl mlls yapılan fiklıyotler karouıında bir sivil 
k • .use, nılm a .. on • t 1 k'b· ib·' t 1 t· 

d b ravla SC.T\.'Cl 1 :on ro C 1 l ,,.as e rn f ır. tl•sn.ı, 1039 dan ::ı ı.l " ..... x 

t t l wlt•ftrcde kn Bu arada bir giln lçlnde 65 ş ..... u _ 
:ıhlbt olanııyacalt •r.,, 1 v.:: • 

• bi llkellef bu rUn mUıterılerindcn fazla para iste. 

Evvelki ak§am sekiz buçukta Ye. 
1Uk6ydcn YedlkUJeye galon banliyö 
treninin nrka vagonlanndıı.n birinde 
ynn~m çıkm~tır. Yangm çıktığı n. 
kıt tren hareket etmlo bulunduğu i
çin yangın, katar Yeıılkapıd& durduk 
tıın sonra söndUrlllmüştQr, Yangınm, 
lokomotı.rtcn çıkan bir kıvılcım veyn 
ablan bir slğara parçasından mı çık_ 
tığı tahkik edilmektedir. 

Karacabey busus1 muhasebe tebliğ 
memuru Tahir Kocagöz. rllşvet mu · 
kabilinde Recep admdıı. bir bakkala 
fazla ekmek kartı vermi§, Aııkarn 

nılllt korunma mabkemcsı taııı.fm • 
dan 4 sene 22 gUn hnpse, rflove ver. 
mcktcn maznun bakkal Recep de 3 
ny müddetle hııpls cezasına mnhk1lm 
cdllml§lerdlr. 

Ankar at yarış arı ın 
sonuncusu yap dı 

:r.ırneı oıa lıra 01
·'

0 

1 
r m 

1 
•~ • 1 -:iği tesblt .?ciilm\o, bunlar yıldınm 

ıııın J ... llnıı;ını tııız neye \"erg o .... 
- • cczasınn çarptırılmıştır. Şoförler için 

rnlt nırm .. kkdlr 
~ 1· 1 h 1 . ..,.nimi. husust bl.r defter tutulmll§tur ~ Bu \ '('rgl \' 51f:l.S •· ~ l'I. n~l o ... 

· 1 1 t:u <lcfterc cez:ı gören uotörlcr ya&ı.ta • 
H'n p3raJ0ı lstlltrnz

11 
r 

1 
<;ı•:ı. K' c:ak ve iki jcfa ecza G"ördUğü tesblt 

"':ıl•"m"'l'tn·lır Am"r .u ıı geçe:ı n' ,. -;, .. • · dilen ıo!öı"tln ehliyetnamesi alına . 
rnko tn..kll ed •cek bir htıkr::ız l ı. 1 
" r ~,, . caktır. Haıkın da kendisiyle pazarlık 

P 1 t BI hıtlkra:r.ın 'eldıuu ıkl 1 1 mı~ ır. 1 
• • yapan voförü hemen en yakın nöbetçi 

mllynr dol:ırdrr. po11se bildirmesi ve normal tıarlfc üs. 
I' hadae•·c Ct'lblnde lı.tlhl~l. 
ıırıuıın J tUnde para \·ermemesi l~ımdır MU:ı 

rnaddell!r1'ıln tahdldlnln <le rolll nır. · 
~ . ti tahdit etllltlij'.ii crı nlmıyaıı otomobillerin de numa. 

ıır. l tlr 1 k bili) 0 
, al arı 6 ıncı §Ube mUdUrlllğUnc blldl. 

l~ln parn banlrntıırd. ';l~ tusar;~ıf rlllnce numarası alınmış arabayı kul 
~ ııdıklarındıı toı>lanm c .ı, ora ·ı '::ınan şoför cezalandırılacaktır 
d:ı mnbtcllf ~ trıerde devlet evine ' · 
~eçmektcdlr. \lnnııyad.ı ta'larrur 1 .. .. .... 
ıne,·dnah sı ınıı· ır rnarkı bulmuş. Kucukçlcmce golunde 
tur ~·e her ııJ ~lr ınc·ık milyar mari. bir çocuk boğuldu 
artm:tlitadır. Bakırktiyc bağlı Safra köyUnde o. 

Ii t 1 ır ı tabir c:ıtı.se, arp en n ° · • turnn 11 yaşında HUseyin adında bir 

Beden terbiyesi teşki· 
latında ıslahat 

Beden terbiyesi umum mUdllrlUğtln 
de yapılacak ıslahat için isU§are he
yeti fl.zaaı, mahallinde yapace.kları 

tetldkieri, bir rapor halinde maarif 
vckAletine htldJreceklerdlr. 

Bu raporlarda. kulllplerln dilekleri. 
ne de esaslı bir yer aynlae&ktır. 

Vektı.ıet, ayrıca, beden terbiyesi mU 
kcllencr\nln vaziyetlerini de IBlah et 
mek kararındadır. Maarif vekAletln
de yaptıklar. tema.slo.n blUrcn ist41a. 
re heyeti Uyelerl, tetklkatta buluna. 
ce.klan yerlere hareket etmJ31erdlr. 

tnm mlin.ı~h le ,,.ırdı. Sahlblur hudut. 
d bili ıl' çocuk, dUn sabah l\:Uçükcekmece gö. D ... . • l b" 

uz. olarıılt !ıe. "·~ ı temin c e r ı ıUnde balık tutarken, muvazenesini egırmen taşıy e ır 
l"akııt im 11 <i 'niyette. puıı:wı 1"· 1 knyb"6erek göle d!lıımtigtllr . hamalın ayagı"' ezildi 
ti k b'I' fi t • dit cdılnıl"tır Mc > • 

rn a ' ' 1 
• • - KüçUk Hüseyin her ne kadar bağır Hasköyde hamallık yapan Rasim, 

"clfı ekm~·ı -ı•n·mmek için 11 rn ih.'l mışsa da \ltraftaldler fmdııdına yeti· ı dUn arkadmılarlle birlikte bir ton a· 
h'lıl ı • ı utı dr.iillclir n~·nl znuııııı. 

• <' r rı ' ' "' ' • şlneeyc kad::.r bat.o.il.tığa saplanıp ""rJıl•ındakl değirmen ta§mı mot5re u de ıılnıak yııııl «>' ı; 
da hu"'..ı"I •ılı' m san ' . knybolmu§tur. yUklerkcn ağacın k11.ymaııtıe ta.o Ra. 
1 ı b ı mıık ıırttır Parıı böy. 
<ııme u ıın · ~ . Vakaya Bakırltöy Jandarma ku . eimin ayağına d\lfm\lştUr. Hamalın 

1 f bnT hıı'ncı~Jınca ılonüp 1 cce snr ma • 1 
•· ınandanı cikoymuıı. HUııcylnin ccsc. 11.ynğı cıllmlş, ı.mdııdı Bihh1 otomobil 

Dünkü sıcaklık 
Güneşte 60 dereceyi 

buldu 
DUn, §ehrlmlzden hatırı sayılır bir 

sıcak dalgast geçmlatlr, DUnkU Bt

ccı.klığm vasnU deNtcesl gölgede 83, 
gUne1'te 60 dı. Halk, b!nız serinlemek 
için kırlara, plBjlara, saytiyelcre ve 
BoğazlÇI. snblllerine akm ebnlşUr. 

Ankarada Mimar 
Sinan heykeli 

Büyük Tllrk mimarı Binanın bir 
heykeli, Aııkarada Atatürk bulvan • 
na dikilecektir. Bu hususta açılan 

nıtlsabaka 9 temmuzda bitecektir. 85 
bin liraya cıkıı.cak olan bu heylrolin 
kal.dcsl beı metre olacaktır. 

Dut ağacından düıen çocuk 
Eyüpte, Abdllrrahm8:n Şere! bey 

caddesinde oturan Hasan ad.mda bl. 
rımnın oğlu Mustafa, bo§ bir araada • 
kl dut ağacına çıkml§, m11va.zcnesinl 
kaybederek dllşmllştllr. Çocuk başın. 

Ankara, 21 (\'akıt muhablı1Dden). 

Ankara ilkbahar a.t yan§larmm ııo
nuncu hat'to.m ipodromda bUyUk bLr 
kalabalık huzurunda yapılmJI vo çok 
llcyecantt oımu.:ııtur. 

Birinci kO§U: 
(Konca. l<oşusu) ol&n bu yarı§ll 

Preruı Halimin Elmas ve Şehnaz a... 
dında iki atı i§Urak etU. BlrlncUJği 

Elma11, ikinclllği Şehnaz aldı. 

lklncı. koea: 
SOOO metro me.ea!eli Moh~ koewru 

bir hayU heyecanlı geçti ve biraz da 
sUrprlzU neticcle.u.di. Bozkurd, y&rJ§I 

gU.zel bir ko§U ile bitirdi. Birinci 
Bozkurd, ikincı S&va, UçUncU Ceylln 
tek geJdl. Bozkurdun gıınynm 655, 
pll\scei 140 kut'U.§ verdi. Savaıım 115 
ve Ccylıl.nm 135 kurll§tur. 

UotıncU ko,u: 
Hn.ftanın en bUyilk yar.ljı rel&cUm 

bur kO§Uıu idi. Mesafesi 2400 metre, 
lkramiyesl de 5500 lira olan bu )"&. 

?'.G;I Prens Hallinin Romans adlı kıs
ro.ğı UçUncU do-!a olarak kazandı. 

Yari§ bıı.§lar ba§lamaz Fikret AL 
lınm Gungadinl başa. fırlndı, Prentı 

Halimin Humahatun'u da lu!ndlaiM 
dol ıp brmr.n ht•m"'n otom:ıtll<m-ın aş dl batnktığm içinden J:ÜÇlUkle çıkarı. ite Beyoğlu hastanesine kaldırılmış. 
b:ınkıı\&ra ı;ırmektr \ C dr\•lrtı.n harıı labllmı,ur. • tır. 
ın" raflcTI'll ltnrıiılnmıılttadır. 

dan ve muhtelif yerlerinden yaralan. yaklaıarak yarı§t başta göturmc~e 

mi§, hastaneye kaldırılmıştır. başladılıır. Romans beşinci ldl. Niha. 

Blltün muharip de\·letlr.r l01te im 
ııolltllm ile tnrlbln en p:ıhalıya m:ıL 
olıın hıırblnhı masraflarını lcarşıla -

Ak~lun bayı':l!n Yeri g'.bi 
<:<'m'i gnflrle dolan bu mc.bnld: 

l kendi mil i elbiselerini giyinmiş 
halk temaya değer bir manzara 
arzcı!Jyorlnrllı. Geceden evvel or. 

ınnğı umnuı.ktadırlar. F. 

Bir kadın balkondan t:ılrk serhlooiği z:ıman bu civar-

d .. l l d dnki hir caddede araba piyns:ı.sı rlıı 
u~ere ' yara an 1 ı ayrıca görülecek şey. 

Kartal Maltepesinde l{aratepe mcı._ I Yerli z::n,,~ halk bunu bilhas -
halleslnde 1 numaralı evde oturnn 1 sn b"r eğlence lelukki ederek gös 
tuğla harmıı.nı kalfası Yani'nin kan. , terişli hayvanlar koşulmuş fay· 
aı Sofiya, diln, evinin 7 metre yllksck ton ve landon arile bu araba pl
Hktekl balkonundan yere dUşmn.,tUr. : yasasına içtlr-.ı.ki i5 edi:ıiyorl::.rtlı. 
50 )'n§lıınndn olan Soflya. vUcudü • .

1 

B:ızt caddelerin te!fi.ki .yerle.~indc 
nün muhtollf yerlerinden nıtır suret. kllçilk bahçelerde ık!ndı Ustu us
tc yaralandığından Hııydarp:ı,a NU • kerl bandolar nöbetle musiki zi
mune hastahanesine kaldırılmıştır. , y, feti veriyorlardı. 
Sıhh! ,..azlyetf ağlrdır Park ve Lo.k ruvnynl denilen 

1 Bugünku radyo 

- bliyük park ve müteaddit ııübeli 

1 
1 bUyUJ{ hn\'\T, fiehrin denize yakın 

bir kısmını işgal ediyor. Yeş1 liğı, 
keS'lf nğ:ıçlarl:ı bir orın:ın sibl gö-

7,30 Program 7,33 Rndyo salon or. ninen bu parkın ortnsındaki lak 
kestrası 7,45 aJans 8,00 Radyo eaıon 1 ruvnvnlın ko.ınnrivcli ynrnnaclaeık
orkestrtı.Bı programının devamı 8,15.

1 
lı!.rı ve nd:ıcıkln.rı gece. gUndüz :ı · 

8,30 Evin ııaatı 12 30 Progrrun 12,33 ç k, fı.sude bir tenezzilh mahalli -
l>r;>gram 12,33 Karışık şarkı ve tur. dir. Hele mehte.pta geceleri te -
kUler 12,45 ajans lS,00.13,30 Fasıı m~a.ımııı. doyul'll!l.yan mo.nz:ırn 'ar 
heyeti. 18.00 Program 18,03 radyo nl'zcder. 
dans orkestrası 1 ,50 Geçit programı Bu prkm yakınında bir de bü. 
19,30 Haberler 19,45 Serbest ıo da • ı:; ük hayvanat b:ılu~esi vardır ki 
klka 19,55 Şarkı ve tUrkUler 20,15 muht<:-lif dns va.he:! ve bazı ehli 
Radyo gazetesi 20,45 Bir marş öğre_ I hnyvnn nlim•ınelerini se~Tetmekle 
nlyoruz 21,GO Ziraat takvimi 21,10 ijg saatimi !l.'.l.rfettiği.m halde bep
Pe~. bes~e ve §arkılar 21.~ ko. ı sini gôzden geçirmek mllınkUn oln
nuşma 21,4!) Radyo soifonl orkestra. I ma<lr. 
aı 22,30 Haberler 22,50 kapanış. Bu p:ırlµn yüksekte bir yerinde 

uf •aaıte her taralı görülen hayvanat bahçe.inde -
fler tarafta görülen ayyıldı:z: igaretleri - Halk lngi. 

lizleri ıever mi? 

kurulan askı.ıılar sarayında, kcn
ıt sini sey1ıctlen ins."llllarn. naznn Ji . 
tifatıru ecirger gıöi hfilcfmane, h[l.§ 
nıetle yatm·~ ve nğııç ke:labnlrk -
lnnnm ötesbtl:'.ll!l gelen ı;ıehir gil-

ri.ilt.ülerine dikkat etm!§ gibi gö · 
ı ünen b::ı:baç a.rsnmlarm yıını sıra 
süril ile dolao::un genç ve dişi nrs
lanlıı.rm birRz ötesinde nyrı kafes
li bölme ltl'Cle yt"Sil gözlü ve par. 
lzk hard! &1slü kUrkleıile hırçın 
lmplanlır; kcıncme-r:ne dikkat!e 

~kan b•ı lı.c1z insanlara ke kin diş 
IE.-rirri göstC'dyorla.:-ılı. Jnsanlarln 
krnd lerıni mukayese eder gibi fi
lozof rok·•lı oro.ngotnnlar pek ~ır
lıin yüzlU ve E:?.ygısız goriller, sc. 

yircl' erin geı:meshıe mahst:s do -
lıımba.çlı koridorlarla ayrılmış yilz 
lercc demir ı>ann:ıklıkh bölmcı!er
den müteşekkil koca maymunlar 
dairesinde yUzlel'ce cins maymun 
yaş:ıtıı..'lkl:ı ve türü garip h~ller'
lc ziya.retçileri şenlendirerek lllU· 

kabilindt> ikram edilen ~'abani ınuz 
ceviz ve s:ı.ire gibi meyvafan ka. 
znnmaktn i<U1er. Kanadn.nm kara 
ayılan, Avıtstralyanm bir merkep 
karlnr bliyük ve arka ayakları Ü

zerinde sıçrayan kanguralan ynl
ııız ismini ve NSmfni bilen b!zlcre 
pek gruip geliyordu. Hele enkek 
ve di0 1 bir çift filin ikram edilen 
§eker knnuş:ndn yekdiğelerinc o
yunları bu kocamnn zeki ve sevlın
li hnyva.nlnra merhrunelle knn~ık 
!:"Vgi göstenncğe ve&le oluyordu 

Yılıı.n:':ır, y:ıh..'1.11 kedi:eri, Wki. 
lmrt sırtlan ve m:irenin tabii ya
rnyıı;lnrmıı. ynkrn suni yuvnlann -
dnkı h~'·atl:ı.rı tetkike değer mnn
zarahı.r<landı. Bundnn başka ~clırin 
muhtelif yt>rlerinde lmnılmuş g • 
oe ve güııdUz nr.ık olan scfnhet 
mahnllerl, yerli ve ecnebi semcst 
knd ın 1 nr ve bunların tel lftlla.n 
mı.ntolonlu, nalınlı Çin kndrnlnn. 
Japcmlar ve bunmlnı-ncla büyük 
veya. kUçük nltm .ziynet takınmış 

Hintli kadmlar bir karnaval man
zanı:sı teşkil eden hususiyetleri'e 
ya'bruıcı gözJerc bnŞka bir lilem gi. 
bi göronilyO'rdu, 

Bimıa.nyamn en bU~1lk Padoga 
mecma.ı olan (Jovo Dngon Pa-
1;,"0da.) kesif ağaçlıklar arasından 
ynldızJı s'vri ve mu~m slltunu
uu şc-hrin hA.kim blr noktasmdn 
yükseltiyor. Büyük ve JrliçUk ytiz
Jerce Buda heykelini hnvl olan bu 
mabetler mecrnu!lS:l'lIIl büyilk nv
lnsu yUzJerce kademeden mürek -

. kep yUksck ve geniıı bir taş mer
divenle çıkılan geni.' bir sahadır. 
San renkli bezden dini Ji:basların:ı. 
bUrllnmtiş binlerce punkiler yeri 
ve ecnebi ziyncetçilere kfü:Uk mum 
cioelc ve Butin feti~e:ri ve mn<lnl
yala.r ııntarl::ı.r. 

Merdiven k:ı.d~melerinde de tür. 
lU, t:ilrlll nca.yip ve gnlio yerli o
yunetıklar ve ınire rmt.rM'e.n ve di
lenciler bu ka.rruıvaı akmınn kan
r.•rlnr. 

Polit int'zamı teminde bilk!m 
':ıtl)·etle idi. Es!l!<.E'n Jngilizıeı-tn 
~edit b:ısk•sı her tnnı.fta ken.ıiııi 
:ıissett'riyor<lu, Ufak bir Jd ahnti 
baskın t.cc?.ive u~ııllerile ·erli hn. k 
ftindililıni ·ti Buna hinaen tngi • 
izleri s~vmcdikleri her frrs:ıtta 1.7 .... 

har edi1i\·or, nnt lpnti allı.imi gôs
tc rllivordu. Her \lUkkAnda ayyıl

drz ı 'ı'\m'ık funr-U olarak göz .. 
çı.rpıyordu. 

(Devamı var} 

yet Gungadln 'ft Humııhatundan ku 
tuldu, ynlmz olarak ba§tn kO§IDağn 

ba§ladI, Ya~m bltmes1ne 200 metre 
kala dllz yol& çıkı1mca arkadan top_ 
la bir halda gelen guruptan Romans 
ile Çoban kızı ba§a fırJndılar, Gmı. 

s-adlne yeU§erek geçWcr. Bu ııırada 
Gungalunın ahır arkadll§ı Umacı da 
yetl§tl ve böylece Romans blr boy 

farkla blrlDcl, Çoban kızı lklnd. U 
macı Uçtlnc11, Gungad\n dördUnctı ol.. 
du. Ganyan 235, plA.seler 135, 350 
ve 245 ~ verdL 
~-

-DördlbıeU ko,a: 
İki yıı:mda yeril .satkan 1ng1ı1z er

kek ve d~I taylnra mah.sus olan bu 
Yıırt§I HOmayun kazandL Deste gül 
ildncl, Vııracl 1lçUncU gcldL Ganyan 
110, pıtuıe 115, lldnci pltt.&c 185 kurtl§ 
-.-erdi. 

Beşinci k~: 

üç ya§Dldaki yerli saf kan Arab 
erkek ve difl taylam mahsus olan bu 
koşuda Mihrace birlncl, Onmek ikin
ci, İnci Uçllnctl oldu. 

Ayırt ahtra mensup ol.sn MUrracc 
ile Seyyare 615 şer kuruş ganyan 
verdiler. Ml.bracenln pllı.Bcsl 300, O. 
mezln plbesl 295, İncinin plAstsl 175 
kuru§. Bu ko,şuya Hakan girmedl 

Altmnı ko0tı: 

üç Yll§ındaki yeril yarımkan İngi
liz erkek ve dl§l taylara mnluus bu 
yan91 Menovi§ birinci, Pc.hllvan ikin
ci, Soydan UçüneU olarak bitirdi. Gan 
yan 115, p!Ase 105, plABe 1:;0 kuru§ 
verdi. 

Yedlncl ıcoeu: 

Oç ve dahn yukarı ya~takl saf ka 
lngillz at ve lnsralclara mahsus olan 
bu yarışı, bütUn Umltıer hll&.fıruı l{o 
mlsarj birincilikle bitirdi. tldncl H ~ 
beli, UçUncU Ya\'UZ geldi. Ganyan 600 
plft.se 220, pl!ise SCO kuruş V\!rdl. 

Çifte habis: 

Bozkurd, Romans çl.ftc bı.ıhisl 

lira 65 kuru§ verdi. 
.. o 

a.:.:: Paı:ırte ı SALI 

:;;::ı 
22 Hnrlr:m "S 1 nzlraJ 

~ 
1 :. ftlur: 9 et <'. llhır: S 

Hız.ar: ı; 

1 
U zır: 40 

\.~Klllı-ı t..llılJııwt1 •• ı ' 1 \ " ' JHfl1 

ılıııı-,lı• 
4 .27 S.4% 4.27 8.48 

d'lf!'\J•I 

Öf;lıı lUG •U2 12.16 4.8% 

Jklndl 16.16 8.S2 16.16 8.82 

AltŞanı 10.·44 12.00 lD.44 ız.oo 

l'atın ıı.48 2M %1,48 %.M 

1m k 2.09 625 z.ıo 6.Z6 
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ÜSABAKALARI 
DUn Şerot etadında Be§iktaş haL 1 80 metro mnnlalı: birinci Stradlya. 

kevi spor komitesi tarafından blr at. dis; ikinci Radiç; UçUncU Hadiye, 
Jellzrn m'.lOJab:Lkası tertip edilmiştir, 4 X 60 bayrak: birinci Beyoğlu 

Müsabaka ;:ok lıcyecıınlı ve güzel ol. halkcvl 30, ıklnci Kurtulıı,,. ı 
muştur. Bu cradıı. İstanbul Liııc~i at. Erkekler: 
lctlerlnden Kemal yeni bir TUrklye JOO metre: birinci Doğan 11,6; ikin 
rekoru kırmıştır. 1935 soncaindllnberl el Nej:ı.d; ilçüncü :Muzaffer. 
Galatasaraylr Karakaşa alt 59,25 200 metre: birinci Doğan 24,2; i. 
metrC'llk cirit rekorunu 16 santim klncl Nejad; UçllncU Vllakidls, 
farkla lur;ı.rnk yeni cirit rekorunu 800 metre: bırlncl Ahmet 2,6,2; i. 1 
59,41 lt'etre olo.ı ak tcs!s etmiştir. kinci Adnan; UçllncU Sllleymıın. 1 
Kemal bu dereceden ba§ka G2,17 met 15-00 metre: birinci Ral.t 4,29,7; 1 

relik b!.r at.1~ daha yapmışsa da clrL ikinci Ahmet, UçllneU Scnakls, ı 
din havndıı klrılml§ olması bu dere. 400 metro: birinci Remzi 115,l; ikin 

1 cenin yeni Tilrklyo rekoru olarak sn- cı Adnan, üı;UncU Süleyman. 
yılmam:ı.sma aebcp olmu,,tur. 1 4 X 100 bayrak: Birinci Gıılatasa. 

Yeni bir Tilrldyo rekoru hediye e. ' ray 47,2; ikinci Beykoz l:uılkevl; U. , 
den Kemalle Bcşikla§ halkevinl bU- ı çUncU Kurtul~. 
hassa. tebrik ederiz. CUlle: birinci S,lhn. 10,57, ikinci ı1 Teknik dereceler §Unlardır. Snaklıı, UçlincU lslepan. 

Bıı)nnlar: Yilk.selc: b!riDCl GUncr 1,70; il. ine! 
80 metre: blrlnd tnct 11,1; ikinci Sinan; Uçuncü Levend. 

Ça.nJ; UçUncU Hadiye. Uzun: birin<:! GUner 6,55,5; lklncl 
GUlle: birinci Nermin 11,19; ikinci Namık 6,12; UçUncU Muzaffer. 

Payatyanl; UçllncU Fatma. Cirit: Birinci Kemal 50.41 (Y. T. 
Disk: birinci Nermin 18,49; ikinci R); iklncı Cevdet, UçUncU SUha, 

Lanbapul:ıs; üçUncil Fatma. ı Uç adım: birinci Güner 13 11; ikin 
Yüksek utlama: birinci Stratyato; cı SUınn; 11<.;Uncll Dimltriyndls. 

ikinci Doran; UçUncU Datlç. 1 Sırık: birinci Ziya 3,25; ikinci Yor 
Uzun: birinci Hadiye 4,42; ikl.ncl go; UçUncU Slldt. 

Nearln; QçtL-ıcU Çani. 1 

yarışları 
Cengiz (Be~koz), 3 - Jıı'k (Beykoz) 

100 SIR1'0S'l'0: 
!~1anbııl su sporlan njnnlığı tara. 

ırından tertip edilen meYsımın 
ilk yü:ı:mc yarışları dlin Moda yüz
me havuzunda intizam altında ya 
ptlnu.ştır. Büyük bir knlnbnlık ta _ 
rnlından nllika ile tııldb edilen bu 
müsıı.bakalar mevsimin ilk yanşlan 
ohnasma ra~men yüzücüler arasın • 
d:a geniş bir aU'tl."'3 uyandırmrş ..-e 
nizin ndıınıakıllı ısınmrunış olmas~ 

na rağmen muhteur kulüp ve mec_ 
leplerden 66 $l>OrcU müsabakalara 
işlirıikelmişıUr. 

1 - .Mnluııut OJuytj:ırpaşa lisesi J ı 
1.17.9, 2 - <iiillekin (Beykoz), 3 -
Şalıup (Beykoz). 

füırşılnşmalar daha fazla Bc~"'koz 
kulübü ile Haydarpaşa lisesi yüzü • 
cilleri arasında çekişmclerc sebep 
olmuş ve mevsimin bu ilk yarışla • 
rmda Ile)"'mzlu yüziiciilcr fazla an. 
ırcnmıın yapamamalarına rnl!men 
dllnkü yarıŞJardn Mahmudun sırtüs
tii 1,17.9, lhrahimin 400 ınekede 
5.54.2 Jik dereceleri şayanı dikk:ır_ 
tir, 

Müsab:ı.knlarda alınan ncticeleri 
sırnsiyle lılldiriyonız: 

100 SERBEST: 
1 - Hnur (Taksim lisesi) 1,9, 2 -

Osman (llölge sanal), 3 - Necdet 
,(Sarıyer). 

100 SEUBEST KVÇOKT.ER: 
1 - Lazo (Beykoz) 1.15, 2 -

Maliye Vekili şehriraıize 
geldi 

Maliye vekili Fuad Agnılı, dün 
sabahki ekspresle şehrimize gelmiş. 

tir, 

Amerikalı askerler 
yabancı kadınlarla 

müsaadesiz 
evlenemiyecekler 

Vaşington, 21 ( A.A.) - Harbiy.:: 
n:nırlı{lı, ynbnncı memleketlerde biz 
met eden Amı?rikn ordusu mensur·· 
!arının o memlekctlerdcld Amerika 
ordusu konmt:mlnrının müsaadesini 
almaksızın evlencmi)cccklerini bil
diren hir emir neşretmiştir. 

Maltaya hava akınları 
hafifledi 

Malta, 21 ( A.A.) - Dünkü re~i 
lchliğ: 

Gece hiçbir akın olm:ımışlır. Bu 
s:ıbtıh kfıçiik düşman devriyeleri üı; 
defa tehlike işareti verilmesine 
seh.!P olmu5lur, Dıı devriyelerden 
hiçhiri kıyıyı geı;memlşlfr. Öğle • 
den sonra avcılardan mürekkep bir 
dü~m:ın devriyesi başka tehlike işn_ 
rellerinln verilmesine sebep olmuş
ıur. 

Alüsiyen adalarında harekat 
devam ediyor 

1401.dra, 21 (A,A.) - Bu sııbnh 

alınan haberlere göre, Şimali P:ıc;;• 

fikte Alfısycn ad:ıl:ırınd:ı muh:ı~ 

dcYnm etmektedir. Ancak sislen 
dolnyı rhırum çok karışıktır 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 
OAHİLl\"E MUTEIJASSISJ 

50 SJRTOSTO J(ÜÇÜKl,ER: 
1 - Rosin (Beykoz) 44, 2 - B(:

hic (Beykoz), 3 - Ali (Fcnerl.ınh
çe). 

100 Kl1RRAGLAAJA: 
1 - Tevfik (Be)-koz) 1.29.8, 2 -

Ahrneıt (Beykoz), 3 - Tarık (Sa;ı. 
yer). 

50 KURBAGI .Uf MWÇOKum: 
1 - Suat (lleykoz) 41.2, 2 -

Mustafa, 3 - Hııriton (Beykoz), 
rno SERBBS1': 
1 - lbrn.Jılm <ncykoz) 5.54.2 2 -

TuAnıl (llcy!koz), 3 - Necdet (Sa
nyer). 

200 SEIWEST: 
1 - Leon <ncykoz) 8.flJ, 2 -

inal (Beykoz), 3 - lsteno (Bc~·koz) 
TÜRK BAl'RAK: 
1 - Murnt, TevHk, Ycdnt (Bey. 

koz takımı) 3.40.2, 2 - Dedri, Nr_ 
jal, Mahmut (Haydıırpnş:ı lisesi ta_ 
kımı). • 

TÜ1fK BAl'RAK KüÇ()KJ.ER: 
1 - J .. eon, Mustnfn, Lnzo (Bcyko:ı: 

tnkımı) 2. 2 - Rasin, llnrlton, Ccn 
gi~ <BerJıoz lnkım ı>. 

K fJ 1,E ıtı"J..A U AT.,.UU: 
1 - Punt (De~koı) 27.38, 2 -

Mnlıfr (Bıwkoz), 3 - N~det (Bcl
koz). 

SU TOPU: 
Son olnrnk 1kımıızı ''e lıc.rnz ta • 

kını anısında Oahenın hakemliği 
altında yapılan su topu müsnbnknsı 
çok heyccnnh olmu~ ve kınnızı ta. 
kını, beyaz fııkımı 4-'! ınıığluup et -
mişlir. Gelecek hnrıa yine Moda lııı
vuzunda yüzme teşvik ynnşl:ın ya_ 
pılnc:ıktır. 

Süt niyetine halka 
içirilen su 

Şehrin .sut ımrflyatı {;"tinde 50 bin 
kilo olduğu haldo istihsal mlktan 25 
bin 721 kilodur. Aradaki farkın ter -
kostan temin edildiği muhakkak sa. 
yılmakta ve alllkadarlar sütlerin 
kontrolUne bB§lamış bulunmaktadır
lar. 

SUt mUstahsillcri mevcut 3021 L 
nek, 69 manda ve 898 koyun için ti. 
caret vekAleUne mUrı:ıcaat ederek 
bunlara fazla yem verllmcsini iste. 
mlşlerdlr. 

Cüzdanları dolu 
dilenciler 

So~ günlerde ~rin muhtelif 
bölgelcr:nde yeni yeni dilenciler 
türe!l'Jş ve hu ı:liile-neilerin toplan
masına girışilmlştir, Bir dileı:cidc 
300, diğer hir dilencide 100, birkac: 
tanesinde de 50 ııer lira para bu. 
lunmu:ıtur. • 

(Sl/12DSO) numaralı ikamet tez. 
lteremı kaybettim. Ycnlıılni alaca. , 
ğrmclan eski.sinin hUkmU yoktur. 

Abdullah Yusun 

* * * 
(81/4017) numaralı ikamet tczke 

l 

VAK J T 

TüRKiYE iS BANK ASI 
Ki!f'ük Tq~a!"ruf 

Hesan1arı 
t9U '"1"1lAM?YK PJ.ANJ . 
K.EŞIDEı .. ım: z Şubat. • 

•lnyııı. t !ı>ğoııtoıı. ı tıdDo 

cSU,.rln tarthlerlndt! 

vaptllr. 

19.U OUt.l'\.Mİ "lf ELEW 

I adet 2000 t.Jrruılı cı 2000.- Ura 

a .. ıOO<l • - ısooo- • 
t • lGO • - UiOO-
a. 600. -~-. 

ıc • zoo • - 2ôOO.- • 
4.() • 

G() • 

2GO • 
200 • 

10() 

G() 

~ 

10 

• 
• 
• 
• 

- tOOO.- • 

-~. 
- 6000.- "' 
- 2000.-

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 
Müdürli.iğü ilanları 

İstanbul Şehir hatları vapurlarında parasız ı;eyahat hakkı verllcn pn. 
solarıa bütün hatlara mahsus serbest seyahat kartıa.nnm değl§Urllmesiiıc 
ba§lanmıştır. 1.7,942 tarlhla~n ttlbaren eldeki pasolar hUküm.ıılız addolu. 
oacağmdan altı.lmdarlnrm bu tarihten evvel İ§letmemlz Yolcu, YUk ecrvı. 

sine ikişer !otogratıa roUracıuı.t edip pasolarını deği§tlrmeıeri 11An olunur. 
(6685) 

Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden: 

Evvelce ilan edildiği veçhlle Ankara :Merkez kadrosunda mOnhal olan 
100 - 260 lira llcrcUI memuriyeUere talip olanların mUso.baka imtihan. 
ı:.ı.n 22 Haziran Pazartesi gQnU Gnlııtada Petrol ofisi dairesinde tem olu
nacaktır. Evvelce mUracaat etmiş olanlarl!l ycn!den mUrncaat etmek iste. 
yenlerin mezk~r tarihte saat 14 den evvel ofiste hazır bu}unmalan llltn 
e>lunur. (6768) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum id.,resi ii.a.n!arı 

Muhammen bodclt 8848 (O'ç bin sekiz yllz kırk sekiz) lira 50 (elli> 
kuru§ olan muhtelif eb'atta dirsek, somun, deveboynu, mamclon, tapa, 
flnnç. nipel, manşon glbl U (kırk bir) kalem demir ve galvanize gaz bo. 
rur.u teferruatı (2. Temmuz. 1942) Pcr§embo gUnU saat (15) on °beı,ıte 
Haydarpaşada Gar binası dahlllndckl komlsyon tarafından açık eksiltmı! 

usulllc satın nıınacaktır. 

Bu tııe girmek isteyenlerin 2SS (lkl yllz seksen sekiz) lira G• (nıtmış 

c?ört) kuruııluk muvakkat teminat ve kanunun tayin cttll}i vcsaikle birlik. 
tc eksiltme gUnll snatlne ı:adıır kombyona mUracaatıan l~ımdır. 

Bu ~ alt §artnamcler koml.syondan parasız olarak dağrtılmnkta.cjır. 
(6574) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: J 
ı - Şartnamesi mucn:ır.ce "2., adet kamyon karoserlsl açık eksiltme 

usulllc ::ıatın alıllJ\Co.ktır. 

2 - llulıo.mmen bedel\ 1910 lira % 7,5 muvakkat teminatı ••us,, Ura 
"25, kuru,,tur, 

g - Eks.llme 3.7.942 cuma gUnU saat 9,30 da Kabataııta Levazım Şu
beElrdekl Merkez Alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname her gtın öğlc~n sonra sözU gecen §Ubcde görllleblllr, 

5 - lsteklllerin cluıiıtıne için tayin olunrın gün ,.e l!tlntte tcldlf ede. 
celtlerl flat Uzt>rinıien % 7,5 gUvenme paraslylc birlikte mezkOr komls. 
yona müracaatları. (66•SJ 

lionsol vcyıı kuyruklu bir piya
no nr:uuyor. 22060 No.ya telefon. 

Piyano nlrnrtçusu 
Mehmet Özg\it 

Raşid Rıza Tiyatrosu 
HALİDE PİŞKiN BERABER 

Harbiyede, BelvU B:üıçeslnln Alatur. 

kıı kısmrndl\ her gece Baat (9,SO) da 

BEN1 ÖPtlNlJZ 

Komedi - S - Perde 

Yauın: B~dln Fon Şt tzcr 

j .:--:==:======== 
1 

SAHlnl : AS/il US 

Rasıldı~ı yer: VAKl1 MATBAASI 

Umum' Nl'şrlvalı frlnrt' f'den 

lltfiJ. ı1hnıeı ~cı;tnglı 

n-e-1&12 

Yüluek Ziraat Emtitüaü Rektörlüğünden: 
ı - Kunımumwı t.&lctıe w mtı.stahdem1n1n 1942 maU yılı 80DUII& Kadar 

bir senelik !Afeleri için 1l1%umlu ı:cıılW erzak gruplar ballnde ayn1m11ur. 
Muhammen bedeller üzerinden ilı&le.ııl yaptW:&ktır. 

2 - Hllk!ımetçıe ttyııLuan tesbtt edilen erza.k bedolleri müteahhide öde
nirken kanunJ vergiler, harç ve remmler UAvete.n mUeaaese taratmdıın mu. 
ıea.hhlde tediye edilee6kUr. 

B - tııaıe 29.6,942 pazartesi güııll gruplar hlzalarmd&kl aaaUerde rek.. 
törlük bina.amd&k! mUte§ekkil komi.iyon tarafından yapılacaktır. 

4 - thaleye !.§tırak edf.ceklerln kanunt evaatı bais olmalan ve gerekli 
ve.saik ibraz etmeleri. 

15 - Şartnamesini görmek ve daha tazıa izahat aı.mak ilteyenlerln 
En.ııUtU sat.malın& iflerlne mUracaa.tı.an. 

Grup 1 Ekmek 

Grup 2 Kesme geker 
Toz ,eker 

Grup S Koymı etl 
KU%\l etl 
Sığlı' eti 

117000 adet 
70.200 Kg. 
4.000 Kg. 
6.000 .. 

87.000 Kllo 
1500 ,. 
3000 .. 

mı.raciğer "Koyun,. 1000 adet 
Beyin 750 • 
İ§kembe 800 • 

Grup 4 Sade yağ 
Zeytlnyn# 

Grup 5 sut 
yaflı,. 9000 

300 
Yoğlıtr"tam 

Tereyag 
Yumurta 
Beyaz peyııl.r 
Kaşar peyniri 
2:eytln tanuı 
Reçel 
Pekmez 

(}0000 

8000 
2000 
3000 
2000 
4-000 

Ta han 2000 
Taban helvam 2000 

Grup 6 İhlarnur 
Çay 
Karabiber 
Kırmızı bibel' 
Baharat 
Glll suyu 
K\11'\4 UzUm çe. 
kirdekaiz 
KUJ UzUmQ 
Kuru kayuı 
Kuru erik 

Kuru J.ncir 
Ceviz lçi 
Fıatık ıçr ı 

Vanllya paket 
Pirinç 
Kuru fuulyo 
Kuru be.ınya 
Börlllce 
Tarhana ' 

Kuru sofan 
Sarını.sak 

Sirke 

200 
200 
100 

25 
25 
20 

2000 
100 
ısoo 

600 
500 
l500 
150 
400 

15600 
!!000 

500 
2000 
500 

15000 
200 

15000 
Tuz 4000 
Salça 2500 
Sebze konııerve3i 2000 beher 
Mercimek 200 
Kxrm.:zt mercimek 100 
Nohut GOOO 

Gruo 7 Karpuz 
Ka.vun 
Portakai 
Limon 
Elma 
Armut 
Ayva 
Kayısı 

Kiraz 
Çilek 
Bu.l.gUr 
Taze Uı:Um 

., fasulye 
,. bamya 

Sivri biber 

Dolma biber 
Domates 
Taze kabak 
Pallican 
Tue bakla 
lspanak 
Lahana 

5000 
4000 
7000 adet 

ll5000 ... 

\ 2000 Kg. 
500 
200 
200 
300 
125 
400 

3000 
4000 
1000 

400 
~ 

5000 
5000 
5000 
1000 
4000 
4000 

.. 
• .. .. 
• .. .. .. 
• 
• 

Pırasa •ooo ,. , 
Kerevtz 2000 ~ 
Havuç 2000 ,. 
İç bezell" l500 ,. 
Semizotu 2000 ,. 
Salamura yaprak 1000 ,; 
T. yaprak 1000 ., 
Taze soğan 500 ,. 
Enginar 1000 adet 
Ka.rnebahar 1500 Kg. 

H.•yar 6000 adet 
:Maydanoz 18000 demet 
Dere otu 15()()() ., 
Nane 115000 ,. 
K. turr 250 .. 
Ma:ııl 300 adet 
Patateı 16000 Kg. 

Grup 8 Soda 
Ye§il sabun 
Bfoyaz sa bun 

8000 
3000 
3000 

Grup ı sa.at 11 de kapalı zart 

" 2 " 11,80 " .. 
.. 8 ,. 14.30 .. .. 

.. 4 " 

.. 5 .. 
.. 6 " 
.. 7 " 
" 8 ,, 

14.45 
15 
15,30 
16 
16,30 

" .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. 

Tutan 
Ura 

10.76 Kuruş 12,577.00 "Be. 

117.50 
97, 

100. 
100 

80 
315 
20 
20 

IO 
llO 

400 
6 

ıos 

195 
80 

150 
60 

120 
120 

llOO 
18000 

8:5() 

80 

"°° 200 

8ft 
80 

175 
60 
60 

120 
220 

15 
'51 
21 

aoo 
35 

100 
25 
eo 
80 
11 

100 
80 
24 

g 
g 

10 
10 
50 
40 
20 
60 
30 
25 
24 
20,5 
50 
~ 

20 
40 

20 

25 
115 
115 
20 
20 
15 
10 
10 
20 
15 
50 
20 
40 
20 
15 
20 
80 
10 

2 
2 
2 
2 

10 
25 

17 
70 
95 

ledlye rayiet Uzerlndcn,, 

• 
• 

• 
• 
• .. .. -
.. 
.. 
• .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. 
• 
• .. 
.. 
.. ... .. 
• .. .. .. .. .. 
• .. .. 
• .. .. 
• .. .. 

, 

4100 
5820 

103?0 
37.000 

1500 
24-00 
360 
150 

60 

fl'60 
16876 
10125 
%7000 

1800 
~ 

1200 
3000 
8150 
8900 
2400 
8000 
2400 
2400 
2400 

JOlôO 
1000 
8600 
350 

20 
100 
40 

1700 
80 

m 
300 
2!50 
eoo 
830 
60 

7951 
161!0 
1500 

700 
15()() 

3750 
l o 
~ 

''° 2500 
1600 

48 
1'886 

400 
820 
700 

1'500 
1000 

200 

"° 120 
90 
2ı5 

120 
82 
62J50 

750 
800 
400 

80 
626 
71SO 
7150 
ıooo 

• 200 

600 
400 
400 
400 
800 
230 
400 
400 
200 

715 
200 
450 
600 
260 

30 
80 

6 
l50 

4000 

188S7,l50 

610 
2100 
21!!\0 

Kanuni vergiler, harç ve re.simler llAveten mUesseae tarafmı:!ıuı mllte.. 
atııııae tedlye edlleeekUr. (6473), 


