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BEYAZ SARAY , 

iılnhrrn, !O (A.A.) - ReiMtümhttr lan~t lMııii b~ delba&. ~. Yolma he- s:ıat_ 16,,0 da. Ç.Zrkaljadalot ~kleıinde ltıgiıtere M,'ll.k elçf- Tı"caret v k" 1 ı· . t hı· v. . b"ld •. 
dc'fe) ti.'!DÜY" dalıa çok vak- aı Su. l!_tıylıe Htınt_chlmli • 1!tıyesıı<~ıı k"bu./ buyıtrtt ·''Jlflrdır. e a e inin e lgIDl 1 Jn yoruz: görüşülecek ~ 
timiz \arıtır, diyt> l>ıwa f.(>h.ti- Jlulııl«.lla lfır.••tl/e l'e.kili Şıi1cru S1Jmp-ğlıt da lı"~" im- ~'"''-"""-'""'/VVVVVV/VVVVVVVVVVVVV~~~"""'"-..,,...~~/'A~~.A/'~~""' 
1ine Çllmu~ turiı.1.ll'r gibi oldu- 1\ IW>-N•ll"!lıtl'. A.nhaıa, 20 !A.A.) - Ticaret Vl'kfıletinden tebliğ olwımu~tur: meseleler ~ 
ğu J•ll"<le P•~l.3. ~ .. r .... ~ yap- '- Madde 1-Büt\in hır mah~ııl meı-tıimi devamınca cari olmak ilzei·e g,·,cn sene bakliyat zümre-
''""' Almanlar Scn•vl'tkrl" lıe- _ _ __ ~--------------- _ ----· ııine dahil maddelerin miisi.ahHll bölgf.Jer azanü fiyatları Vekaletimizce tesbit ve ilan olunmıuıtur. 

rmnm h<lirip Kıtfka-.larda r IYenj mah~tıl mevsimi ici'l hiil<ü 
t 1 k L o~ -J •••••••••••••••••••••••• 1 . l"' .ro il~ U,.l ,,llQ nu \.- "' ~ •-

1 1 
"' r .... lll<"t tarafından bububaı fi V'ltla 

l:ı.r. Ornllan llll Q>oacaJ.l.ar, O\" 1 B u·· y u·· k l AF R K A HAR B r 11 Rus v A HAR B 1 'ı TıM e:tbıt, 1utıilması k'.lrarla~:tıril-
JoOl•p:IA:&l>Jan.a hirun M-.. ... ı ~ıı.ı>- ----~ ı _ m~ ııl•lu~'Unoan, baklıyat zumre = ~~ .~~~,r~ "ü""*"_Jı1 taarruz Mihver kuvvetleri ISivastopot mu"d!.tf. a1sı ~~(, ~~~~u~:!e~~~t~; ~~~ ___ ı U U ayıırlanmak sure'tiyle yemden t~s 

HüsEvlN cAHlo v ALçıN lz_n_i_ç. __ i n__;g:;...e,_-ç __ 1' 
1 

Tobruk'u sıkıştırıyor kırılmak üzere"' ıb;i~~;[;f ;~~~1~iı~It~~u;~'. 
~ Jnı:ınl~n.~ l{ı;~ya'ya sxı-11 a 1 d 1 ? Kaleye Irak ve Filistinden Mihver kuvvetleri K~ra· A \ En ~ilk yüzde 3 yabancı 
{~ .ıur:rn!nrmıı' birin,·ı yılı takvı"ye kuvvetlerı· d d ı..~c.O<sı ••lan birinci nevi 1mnı 

ıaııı lıııl(iin bitivor. D... enizde Ört gemi 1;alı frumlyesi 24 kuru.'jtur. 
gıı (l·plı siıı..11' . 011' ·en.• lik ~n 1 A- geliyor batırdılar R) En ~Gk yüzde 3 yab~ncı 
~ aulı t.r b<1ıÇıı~m1•ı•ıı ll'~kil et-ı ?man halkı, ---0---- -V-- m;.•idesi olDn birinci nevi yeş'l 
tığı fal'iaımı yaııısırn biiyıik ii- b b b' • mR"Cimek 18 kuruştur. 
mit ve hiilyaların ...... ctıeı·i .le ı,r., unun se e ını Şehrin tahliye Sovyetler s Smo- C) F..n ~ok yüz\{e 3 yabancı 
1ad;ı va.ln-ot•. Bu lı rlım t"rilıi • h d • r ;ır.addcsi olan naturel nohut 14 
vn•,;ıİ~tPn nnıın ;;~ıı·iu« kıııııl·, ıza e emıyo ediJmesİmuhtemel lensk'de İ erİ Jmrrnj1ur. 
mı' "e akim kalmı l""'"f11'1r:ı 1 Aı,k:ıra. 20 CRııJ,·,ı Ga- .. "l k d" L D) En ~ok yii:«le 3 yahoam'ı 
<ln eohM>tmı ·Mli hiı ~·fl '\11 mal. u:tc~;) - °\fuhtoli{ ka:ımak- gorU me fe lr il are!J:ete geçti n•,,ddt'>i; olan kum hakla 13 lru-
Jilzım g<'le•·Plrtır. Ciiıü:ii cluf,'1l l;:nlan alınan ınahinııırn. gö- Ankara, 20 <Raclyo Ga~ete- Ankara, 20 (J'- .tyo Uaz .. te- ı.ıştur. 
ı' plıcsının r.E<klcn4 n ıııu-.ııı .• •n- r , P.ı.. •. yada bıiyiiL tanrru- >i) - Lfüyada nıuhar"b"'..ı· ce- ıııı - Alıruuı 'ba.."1<,ımutaıılıc' "'.- (&mu Sa. 2 Sil. 6 da) 
y(·tleri ve~·ınf'\me··..si, hr: b•n talı hi 

1 

:;.:un .._,,et: kr: lması .~f iı~,·er YP.nt ediyor. Alrn~n gtnerali vnBtopold::. Seve . .,.. jia kc,Y'ına, 
iı.z<.•1.n4le k .ı.t 'i .. 11~·,-.t le müı\..-;~\r 1 hnJJ~.ı"'.at al'lında ~ndi~t: UYflll· Romm~l'Lı lli;tiin st ''tltcji kar~ı- v~rıldığını hBdiırrtif<tir. Bu ;.:..-y, 
()l<ı.ral•tır. tıırnııstı. Sill<la Mütltlfik k1T\"'\·etltll'1 k~11- Sive....,.t.oJ'<'ltın CC'nFn kı,11~ır.ı.t-ı-

~ccın kı } n ·'Dg"~:ıntl1. ,. 01 j .. I-J. lkı ~.16 .. ~oı1nk1arı, ~ii- <lileıini kaplum:vlr.n Kar117za dır. Bu l{CJY< \·nrılı;1;-.... 1.cl.~ Siv."\.S· 
ı;ur. rlil.ştn Almarı un1uları J>n- dın;lf'n buyuk_ ha.re,ıata mC'\'.ıİlC'rine ve Tohı·ıık k;>ı>riiba- topol Jiı..,.an \'e .oehd er. müı>&c.:ı 
har· k ... ı 1 • ,-ı.J• taarrm:ı • ,_ baı: ıy .. l.ıl!nd•. ı~ın blı hazır- !P mevziine çrl:ilmi~lrnli". Rum- topçu ve h~tta p:pdp; ııih.h t<.•-
Jo,1y.ııt vcıdilı!Prini l'an ettiklPr.. ıfr:, ilıt;,nc ulılug:ınu kabul mrl bir l'ıraftıuı Miilt~fik k>. \- sıı ı;aha:<ına .•lı:ınıı bulunu'°"'· 
.1aınan bu . t nC' vukubu~.1ca1' ı tmt·kl•· h~·lab~.,,. bn g·e<: ka.. 1c-ri taliip ett.ıektr.., bh: 1 . .:P'3.f- Aı1ı'k, &vy~·ı11..:';i!l ba Jiin.s. ~a. 
'"trl•a.~1u· , uk <hemınivc-• le 'ı;:,ın hak"k' >t-bebını hir tür- tıııı da Tolınığu ~ıkıştırnıaktaJır in<lirnw ve binJiıırı v;ıı. , ,,,..e-
i.'t)klcnmiw 1_.,,,Ja.,1.,·tı. A \~ıcnı- li\ iz;ıl. f'•lcmemektcdir. Üç hafta süren 'nuhn.rr-lx'ierde leıi inıl:fu1'oız biı h:.1{. ~:ımıi5t'r· \ 
!arın ıııiıtlıi<; hii~u•{ıJarıım ait Paz:ıı ı ,.,.i giinli Alrnan - ht:r iki taraf ta ağ:r- kay:nla.r Svvyetler inatçı ıılr ~,.ld!rle dö-
tasavvurl:ı.r ne, ağızd..ı ılı>l<!t,1_ Ru h<H hirıin yılduııürniidüt\ Yeı·mislit•. A1n1anları11 Rlu:.vaıra vü:-:.ü:ı.ror, toprağı, ti.om ad1m !:!.Ü· 
V<>lllıı. BaLıı· g'ldi; ~oki~ıı ~~c";- Yıı·nr mshfillr· •• rc- ~;ör~. taarruz e>ma~ınd.a Libya CCt>he- d,.foa e<liy<>rlP.r. Bu mu1ırıven•,t, 
u Yaz gdJi; ilcrlemiyc ba<l:ıdı. Rt:~v. "" bnşlıyatak lıarekat Rini bü)•ük ölrüdc tııkviye ede- Al.'Jla kuvve1k:rr i y,o~-toı.ı 1 
t 1<l bıı-iııLİ ı;en~nin .~nm a 11, ~·L hnlz \Tldt va,..Jıı·. r•klcri uınulmamqkt:>l!ır. Böy:e öı:ündı- b"ğ-lamakt ıi 
cı i;ıHlı Hahi ta: ıTııwlan c ·ı r Hff lıalde i:ı. ·iiır.üzdcki ı oldıığnn~ ;;öre M..ilıv.,rin yıpraı.- Alman Tı·ldi" 
yok J··aft ı.,,:)·ük Ye gEl'lfi hart- rnıJ km·vetlerle ve e!vl.'rö~i;; ik- Bdlin, !:!O tA A.l - Alm. .. n 

Geı , . . · ,, 1 -ı !:."~ '. ı tiz~~ nlıııı~bilir. ı.:.ıl yoU:ıc iylc M •. r ktikanı •in- t.:'1ılii': 
. . ... lı'., 150nı J,aı,lı\~. - .... : 41 ı 'I~u,n1ın edılt~ıgıne :~oı·t~, Al· de harekl! dt-\"!l·"l etme')1 rx.·K t)ivast4:.pu re ~ı nı 

J .-tf'tLı b<~lanıı .~.;m~t:ıı.ıd ~ dı~ nı( rılar, biiyUJ.; fra .. 7H7.tı !{i- t mitmktin görUJmeme-\c:t('(li-r, Hat· henilz Se,-en1 ~'l;t Fiıtfezi ein1a
ayı Haımanm - "ın', h'1:'"~ 1 . v;ıst.,ıpolu ald:ktan ,nııra 1 ta buna i:nk~nsızı-!ır cliyenler de Jinrle b;,lıumn b.ılı:i"e kuvn!llc-
bır ulıemmıyı•t .ılfr·l•.~1 "'.' ı_ı_ıana· '. ba~lıv>•'ıtl<lardıı. 1 Yardır. Miittefikle::iı' ~imdi üyal rıuin yol<c<l.ilrı~·iı'< dmraııı o'.ıın-
·ız olur. Haı'bın •ılılonmnu <r• !-' . tt·'· ·ı l h J m,"kl"<lır, }{•,lt'.ı··'ı· lıen''·· rn.u"'-, · ı MHOlllllı•ıııııı • e 11{1 mC\«<ı er cı\-ve cc ~,,n· ,ın- " .. ~. ~' 'u-
fliğı ]Jalde taan1ti'.11Jl oo~ı.anıa.· i... .. r mI.i mt..""\'Zih. rdir. Irak ,.e FiJ;s- veıu.ıct eden şin:cl kl!7\'JJ1Miaki ::t'n 
""'' »lnw,,mı billıal'l'.1 k:ıytl~t- · · - · · ~ tindPn de t:ıltviye kuv\•ctleri ge- c•,hil i;,tihlramıun de ger:rnmc- j 
ır.rnırı ;ııixbi Jtiiıı 1'ılliin b~ı;- k:ıylıetmi~tir, dNız. Biı· mii<lclıot tiı ilnı..•ktc olduğu bildi!ilmtkte- si i~in elan "'1'-:> .J~m dt•vam <· 
lq bır ıınktadatlır. c;<t;cn XROc ~Olll'.1 t..kı~,. btı bhili •di ikti-I dir. Bu itiharla Jfütıefikl<·. 'flln- di•iyor. 
A1-ımr.l:ı.ıın H.ıı.s r-~plM;ind· 1<İ "''P t<lcı· mi, ~tın~z mı. .. O, b3~- I itilik ikmal ye kunet b:ıkıro.n- :Bir Almın ıxrl hotu 111 H.'1-
muvaffa.lnye ·zlıkl< ~ini Y ui l ;r k bahis ... Fr.kat bt•gih. kin aı·- ı dan eh· ·i~li biı· durum •ı.lınn.k- ziran gccr..i Si~a;;topol öniindc 
ı•r.ti,'< e varnnıa.mal3nıu mazur tık ı·iya~i nır kaliyet !<Ckliıı<le tadırlar. JWnunc-Jin 'l'obrll!;a ta- 3000 tonluk b· ll"lrcr tıışltı.nı 
::,ı"tenr.iye C'altŞaıılar herı ;lk ta- ":·.bit ~!mu~ bir. h«k;~11t varsa o arruz c<lerek bit köpı üb&..;ım el- batırrnıştır. -
"'Tı•zun g·t'(' ba • ııı ş olma,;ını tla dt'J.,"U ,·ephl"'<lndeltı Almıın or- de etıniye çalısması mümkün ve Ka.ra<leniz,]e ~ i 1;ı>J}an r~-.t
ılen ıııirüyı•rlarılı_ ltuıv,ır.ların dıı>ıınııı_ı. keı~'li':.ind~ bir saldır- stratejiye uygun gilrülnıekte- lm ı bir S<ı\"Yet dn-:ızaltls.ım ·e 
Ynn:lr '.ltJııtl.ı J1<:riş~n l.ıir hak ma ~"bılıyctı goı nwmektc ohna- <.lir. 2 küdH~ har}ı 11''-'m;:·iııi batır.nı,·· 
relıııd'-'':1• A:manl~r;n iptida on- H<lır. . . . J (Sonu Sa. 3, s;;. 1 <!t) ı !ardır, . . 
J,ı.rı kur,ann,1.k ı~ın Dalkanlarn Bu neden ıltn ~elmu;tır? 1<t.c Sonu s •. 4, a .. 8 dtJ 
radmıakınnı ıcan<,tmi~ <.le bu şim~i Rt~ti oı:durnnan kı~ mcv- • e ----- - -----
<ıt~ptcn Ruslara , "ktinde Jıii- sınıı_ı~ılekı. hucnml?11n~. re:-mi ı 1 b ı s h•ıı e d 
eum cdeınemirler. .ı~!'liliyor ve t"bl>~Jeı-ıııı >c lııı,ın •;~kılen malı- ne o u a 1 erın e 
ııu ısin kabahat:ni ,ıe dol:in.nl\~- nııniy.-tlerl', ".~latı!~n lt ~likey~ . 
ıı yolthn ı.avalh ltalyaııfora daır ~ı:·.zat Fuhrerın 'o-~leı ıııı 

Şimalden gelen lop ııe infilak 
gürültiileri dün şiddetini arttırdı 

yiıkletili ·oı lu. ~n1c.~k i:::tivoru1. lıatıı·1~1.nanın srrn?ıd~r. Anla!;1· 
ki, Rıısycya 22 HazıranJa Ya- lıyoı· kı k_ı~ .. rnen;~mm<le .Alm~;ı 
pılacak biı· hiicıımuı' ger kalıuı' or·h~ı~ ~ozuln>< mı~ ~m~ıa. ha
hjr hiirunı oldtığunda AımanldT har_ u~ıı1 kullı.ınac :l~\ ihtı~ atJ!'lrt: 
tıılt' r.ıütıeffktir. o halde ::ıwrn nı !t<i•. elrnek şaı t•ylc c_ephtyı 

ndn l!ibi şimdiki gerikme11;11 c!agılmaktan kuıtaınbılnıış... /ııebolıı, W (A .. A.) - S••lıi/iınk şi•nnt; g,.,1,.; . .,.;,.,7,, l>i "•t"tl-
de b;r "tbebi olmak icabe<ler Runa baıik~. bir iunilin ilaha kwrn <ı~·,etfııl'la~ o!tı,ı ıo" tJ' ıııf;Zıik f}iiı'ii/liilrn dMı ·'<ıı.1.1, 

u M'heıbi aramrvlnn e\'V(I'} h~r inzinıam ettifli ~'.lpht--sı:uiir: ln·' ,f..;.(lıkfiııi (Jfff-lıili.1-.."! 1.'( fusı./u.'<t: bit .~,"ft:r: ll.f.;t'W.tll. tl/l.f:.tııi.;·tiı. 
iıalde )e:L~ikmc;i Almanya ht:>a.- giliz bonılıar·rlımanl·:•n \I' ikincil · Bıı infUfılr!orı,• ,qthir Mııalı.ıı Mli<' hıı.<':ıw ı;rtiıdMı '""'""'" 

2 • 
ncı cephe 

Hifter. Fransa'dan 
yardım istBmiş! 

Yeni kurulacak 
cepheye kartı 
Almanya ·_geniş 
hazırlıklara 

baş1adı 
Va...ıngton, 20 (A.A.) - 1Tııi

tetı Prtı;s'in Vil}idel<i muh.ılıiri 
şn t<:lı;rnfı gönue"mektcdir: 

Hi11eı, Lavale husu:;i bir fı ·u
rahlıas göııderercl<, Rusyeya 
kaı ı;ı umwııi bir taaıTuzun ari
fe .. ~in.ie bulundni~ıından Frarn;a
nın lıNulisine yaıxlım ctnıeı>ini 
h.temjştir. 

De Bı~inon, mura.hlı·J8a L~.Y:ıl 
namıoa cevap verm i~ ve Alnıan
yanm galibiyıeti için tt<ml'ıınih·r
dt. bulımmuı;tur. 

Ili°"r '.I\ lılikevi Sc>zn.is ! 
L-0ndra, 20 (A.A.) - Lonılt•-ı 

ga.>kte;ı.m dün ,ık.;a.ııı ikinci tcp
lıe m!'Sı>IN!inden }mhsuliy<>r Ju 
Times g:ız;>tesinin Mookova mıı
hnbiri, HiUerin t~h!ikcyi !*"'dı
tinl ve müttefikkı·in lro.t'i ni)et
leı i ortaya konulmadan AJma" 
oı..ıusunu tehliki'li işleri' atmak 
i.-.!f'm.ediğini bildirmektedir. 

F.Mır.tf &rerllt'r Ediliyor 
Va.o;;ingtxın. 20 ( .'\.A.J - Al

.cu~.ııya.Ja, 65 yaı;ı•ıdan kiiçii'' 
bütün e><naJ sıefe· O• r <:dilerd<-
Jer.iir. . . ... 1 

\Sonu: Sa.. 2: Su. 1 de) ~ın:ı. bir zam~ dıyt' ka\·de\n>c·k rPph;.- lahın.lılan. .. Miitif·I iklt-ı-in l P!aı' ııiUc.w~k "" 'hilrctle fa:l<ıro hi.•w dih•ıi.;ıli ·. 
.rruıdind('yiz. · ikinci l.ıir c:e-phc ~~.a"aklarıııa 1-----------------------------------------ı 

A hnanla.r inanıvorl0 r mı? Rı•?J 
mt.ltc:-husı:-;la.r A.vrupfl. kıt.'aı-;nıa 
bir milyouluk onlu r;ıkarınal' i
~iıı lilzım olan gemi tonajı hak
kınd~ ilmi maliımat vı>rı>rek su 
birada butıtm imK'mı;ızlıi';ını i~
pgt e<liyoı·lar. F• l<nt ı;adı'Ce do
ğu ceplıeııin<lt' RıoslRrın yükiinü 
hafifletmek nıal<~r.tliyle A vru
paya ~ıkanlııcak kuvvetlı>rin 
mutlaka Birline k~dar yıımye
cek dereı.'edc de lnıvetli olma :nn 
icabelmez. Almaıılaı·ı biitiin kııv
vetleriyle Ruslara yüklı>nmek
t.en menetmek l<afidir. 

G...:·ılunı·yi muhık go"termPk 
•\1P AJn1an pro,>:ıırandası or~ 
~Hy~ .. y~ni bir ri\·,ıy.:t nC'~t~tti: 

Alm'>Jl hıulu<lıın•fon Mo~ko~ ava 
ve daJıa ilerilere k,ı.dar nıeı-~ut 
rnem.fe Nk >.iyarlc ol<.luğu i~in 
gcı;.:n rene 22 Ha-.iranJa yol .. 
cık>-1n Almanlar hedefe varnıı
v.ı w .. kit bulamanıwlar. Fakat 
ı; ın<lı Rusyanın ic:Pı·i~inde bu
l ,,,mıılıtndırlar ve buradan ha
r :icte gc,;et:ek'eJ. lir. Bınaena· 
h-yh ıkı.ha da geç b"~lou;aJ•r '1e
,ı. Jlıerine va>ııl olmıya kafi za
ııı;lu v.trdır; diyoı-Jar. 

Bu ı;özler, hi~ kimseyi kar>dı
' amıyacak kadı:.r sathidir. Kış-

Mevsimin en güzel röportajı : 13 
~~.,, /V'V"V".~~~ 

-=SÜNGER AVCILARI-= 
"Bodrum,, u "Tezatlar müzesi,, olarak tanıtan mektup 

Mübarek y rin hastahanesi yok, parkı var; hırsızı yok, bekçisi 
var; kitabı yok, bilgini var; tahsisatı yok, belediyesi var; 
ilacı ~k, doktoru var; sporcusu yok, meydanı var ... 

M eı·haba dostum r-YAZAN-

1 

Cripps'in 
sözleri 

" Berline kadar taarruz 
edeceğiz, Hitler biJnun 
çok uzak o:madığını 

t-ıissediyor ,. 

1 . • ikinci cephe, 
2. • deniz nakliyatı 
3. ·harp $tratejisi 
4 . • Rusyaya yardım 

-o-

Yeni bir tebliğ 
neşredilmesi 
beklenmiyor 
~ 

' ~ 
' 3 

f 
\ 

~ 
' 

~ 
Londra, 20 (A . .A.) - İ11~lız - Anl<ara, 20 (Radyc, GR~t~-ı·l 

Sovyet ittifakının yıldönümü _ M. Çörçilin Anıe•ikava gid•
milnaseb<;tiylc yapılan tezalıilr- ~ ~i. diiny~mn dikkatin" bıı. cu.•
de M. Cripps <.lemrntır ki: 1 ya ~ekmıştır. Bu def• mu11ı-

Zaroan gelecek ki Birll"lik A- fik kay11akları J><:k giirillth ynı 
merikamn yarılımiyle ve bi•im mıyorlaı. Anrak bu ka_,nakı;, 
sanayi .kudrctimize ve SO\·yetll'l' nn bu ziyar~tin ıkinL • • fph "' 
Birliğinin istihsal kayr.aklamıa matuf olduğu y.,luııciakı )laYll" 
inzimam eden Aıneı;ka s.1nayi (Sonu Sa. 3, So dt.ı 

kudretiyle batıda IIitlere lNr~ı 
büyük ve muvaffakıyetli bi,· h
aıTuz yapmak kal•iliy(-tirde o
lacağız. Taarruz etti.ilimiz za
man ı,ıiddetle Berline kadar )~i
rümeden durmamak azmiyle 

RUMEN 
BAS"' 

tıuırruz edeeeği2. Hitler, o aıı•n --------
çok uzak olmadığım his.lll'divor. 1 Gazeteler, Türk pol'ti· 
Bi:>: lıazırlıklarınuzı yaparlrer> k d k" b j\ t· • 
hiç şüphesiz Hitıer d.- kendi ha· I a~ın a ı _erra ıga 
zu·lıklarını yapae.ııktır. Zafeı-.1 ışaret edıyorlar 
sulhtan önce gelecektir." 

Alman toprakları üzerinde ı "Tlhirkiby~nibn siyadsi vhaı:i_yE-f 
ar ın aşın an erı 

B<'rlin, 20 (A.A. ı - A -lıeri • 
kayna.ktan öğrenildiğini' gör j değişmemiştir .. 
!ngili>. bava kuı-.-Ptll,riııe ını:."11- Billıı..-s, 20 (A . .A.J - Roı .... \ 
sup kilçük U-.şlriller (~Ün ~<:t:' ı ::;azctPlrri TU1·k1.yenin t..tr;\ ffi'> 

ııirual batı .Almanya toprakları JıJ; pol.Ukasıııa dair ti• t .. ı. 
Ü?.erinde uçmuşlar ve iki ~eh-ı ınUtalea ve tefsirlerde l:ııılıır ı -
rin meııkfın mahallelerine bom- )Orlıu. 

b~Jar atmışlardır. Ha,;ar azdır., Bıı c::ncle<len olarak t'n1'• •
Düşman uçaklarından biri dii- mi gaz,•tcsi, Aııkaraııır J'OJlt · -
şiirülnıüstür. (Sonu Sa. 3, S1.ı 1 tıL 

YurtBilgisikitapla. ı 
itk okullar için 13 seri hitaptvıı hir 

tanesi nıüsabakaııı J..azandı 
1 

Ankara 20 (Husı••İ) - h!r o
kulların dördüncü ve beıiinci sı- 1 

nıflarına. mah.~us yurt bilgi~i ki
taplannın yazilnn•ı kin aı:ılan 
müsa.baka sona ermiştir. Miira
bakaya gönderilen kitaplar özd ı 
bir komisyon tarsfından ince
lenmiş ve Qllll.ğıda.lıi husu,lar 1 

t:esbit olıımnuştur. 

Müsabakaya 13 seri kitap ~·ol
Janmış ve bunlardruı, Buısa i
ci orta okulu türkc:.e öğrt:tmt•J'i 
Bedia Erınat ile Bursa Ma:n 'f j 
Müdür Muavini Kemal F,m·n
tın müı,ıtereken yazd.ıklan ki
taplar birinci olarak ay!'ıl- j 
mı,.tır. 

İzmitin mutlu 
günü kutlandı 

iwııt, 20 (lfoı;usi ı - J-:;t..
di !')e( Atatürküıı ilk dt-fa ,..ı · 
rımıze g-,.H.c;iL!in )·ıJCiiı ;;n 1 

olan diiukü günü izmit 1 ı lk 
ten te:lllhiiratla kııtlanıı·· '"'' ,.._ 
tir baştan baea !;a\~ al<for · 
ılonHtıh ırntır. 

B11 ıni\na:o;<·hetle Hah·n "" 
yapılan ve kalabaılk bır l.,,ıJ; 
lüitle~iııin iştirak e~·J~dığı t•'!' 
lı->tıua Atatürkün İzmit<' "' 
ilk r:elişinde söylemi" oldu" ... n 
nut•ık okunmuştur. 

BASVEKILIMIZ 
Dr. Refik Saydam, dün Ticaret ve 
İkti:ıat Vekiliklerile Matbuat Umumi' 
Müdürlüğünde bir müddet meşgul oldu 

Bir bakkala fazla ekmek karnesi veren bir memu 
4 sene hapse mahkOm edildi 

l"Yeni Sabah,. ın Ankara muhabirinden:! 
• •rı dolayı hareketini durdur
ınuş olan bir ordu, eğer bh• isti
Jt n:Nusu i~, Jı.arbe müsait m<!v 
'ım t.ulül edince derhal işe bıış
lıır. Yoksa h<'defe ye-tişmiye da
lıa ~ok \'aktimiz vartJıı-, diye ha
va te-lxliline çıkrr.ı~ tul'ibtler 
~.;'bi olduğu yerd" yayla Refam 
)apma.z. Alnıo.nlıar S.)Vyctlerle 
'h~aphmnı bitirip Kafka8lartla 
ı...trol lmyulamıa nıı varacak
l:ır, Orallaıı mı a~acaklar, ne 
)apa~aklarsa biran ev\·el yapea
lar da fog!lizleı·e dö:ı.;;e' ;r zıı
rar mı edı~lı·r• Bir taarruz or
ı.lasuıın llltltı;';u yerde bek'er 
voaziy• tc görUrııe!ı hıma, an~1k 
ı.. tek iwlı tarzı bulabilıriı:: O 
• ro rtlk taarruz loabiliyc-1 ini 

Abruı.nhın bir kara ordusu 'rn
dar, belki daha zıy.ı<.le dti)ôiindü
reeek hücumun havadan yapı

labileceğinde son te.:riibeleı,ıen 

sonra kimı;edc l}Ül>he kalmamw· ı 
tır. Almanlar, Mlittefiklerin k:ı
raya asker çıkarma ihtimalleri
ni iötihfnf e1"eler bile, hava 
tehlikesi kaı·şısın,Ja dii~ünmek 
zaı·uretiııdedirler, lş~e do~.ı cep
hesindeki dumklanı'l ve yet'inde 
sayma baıılıca bu i.ki sdıt:pte?ı i
leri geliyor: Kı~ı'l. fel:ık<!tleıfo
den Almanlar h1il;l kenuileriııi 
t.ophyamadıkıı· ve miiUefiklerin 
sıkL•hımalaı·ından ci<Mi sııı <'He 
endi~~ etmiye ba.~lpdılar. Du
ruınJaı·ını çok .ı1'1ntılı göıii-

Mektup, mektup, mek
tup diyip duruyorsun. Rıı ruu
sirrane isteğinde h.ıksız ela de
ğilsin. Çlin'kii İ8tanbtıldaıı ayrı
lırken viidetmiştinı. Fakat ?;el, 
gör ki, evdeki pazıırı çar>ıya, bi
zim gibi Babıali do'lki'JOtlan cle
ğil, kainatı kocaman bir köh,ler 
çiftliği halinde kullanmak hiil
yasiyle sella,eyfe<l~n zanı~ııe 
dahileı i bile uydummıyor. 

1 NACI SADULLAH ~ 

yoı·. Beni, mııı.t~""71l biı ı r-ııklı 
fiJn'! karlaı· f=arcın Bodrumu ~e}~ .. 
rttmekten, mektııı yaunıyıı ,ıc
ğil, ~min ol, göz kıı-pmıya hile 
vakit bubııııyonım. H·~le iı>nn 
burada Ct'l·at Şakh" de kavu· 
·~unca, yeni k€':';.io!unt111i l(lng>n 
ve kocarnan biı' lfıt' .l'R. n.y~k 
bz...s1nış gibi, kendi dhn'.\'a~UHi::ın 
adeta istifa «l')' •ı ç u. ı mu
lıııregin kafr •. l'n .-::: Y' :z ahm>ıı 
J:.iJgiEiyle, Ye ytiı~i "il UZ ~ llZ 

ti" nıı duy~suylıı dol.ı. 

Ht% bu yazmak ahdimi.ıı şıi 
arıd:!.l:;:i ı:u\~1 etinc b~ kars::tn, SC'
nin g.,d,.rini mektuba doyurun
""Y~ 1'adar yazarai(1m .. Çünkli 
'bugiın bı>'1de acayip bir evh~m * Başvekil Doktor Refik Saydam, bugün öğleden evvel 
Baı;ladı: Yazı yazmıya vazıru-' Ticaret ve lktısat Vekilliklerine ve :Mathuat Umum Mlidürlü
ya kalemimin naçiz melekesini ğilııe giderek Vekillıklere Ye Umum 'lüdürlüğe ait b..ızı i~
'.k;n ·tme-<inden, ve uzun zam:ııı ıerle mN,gul olmuşlardır. 
ımiJ~r-.'mıyan h rlıan~i bir u - İktısadi teşekküller tekaüt sandığı 

yonız. 

lhi~\ ;ıı C .. hid } AL('I"' 

Ben, Bodruma gelirken, b.;
rada bC'ııi oyalıya bilecek Feyl1:rin 
mahdut olebilece~ini sanl\ .. r
dıım. Halbuki htt 11'İİbHtk •'Cl', 
en uçarı ~apkıııları bile l.--cndıle
rinc bcııdroen f;eytan tiiylii ka
dınlar gibi, iııı;::.ııa ~ö:ı: adırmı-

;;uv !;(""' tamanwrı korelmC"!ın- * İkt ~• d 1 t te=kk··ı · t k ··t d • k d 
1 ·· ' i t · · · ısa"-' ev e .,.. u erı e au san ıgına ait a -
c<'>l ııı •uj oı mn. R er mı8ın "' - 1 v k·ıı Heyetine wril . · t .• 
lanı::..n sonr yeniden kalemi' ~a-11 ro ar c 1 er n.ış 11 

• 

n°1u~ in'nl.pza tt•tulmuş ha<:- · Bir memur 4 sene hapse mahküm oldu 
t ... ı.?a.;.~ ~Jb' ık1na. ıkına, zam~nc f 
~u ·ı·iı .... ta1i t:ıkatnn hezeyan·! 
Ja • FiV ırı-ıyın1? 

l'it~ bt uun içinıl~-r ki bıı~iin 
.h. .J.,:)nf ~dıta kol'kL.lu bir ı '-

* Aldıı;'l rüşvet mukabilin ie Recep adında bir bakk...c 
iazla ekmek karnesi verdiğind<11 Kaı2rabey huşud ınuJ.aS('I)(• 
teb!ii\" ı-r:emuru Tahir Tokgöz.\nkara Milli l'orunma Mat~.
mesi tarafından 4 ~ene 22 guıı, rü~vct vermekten suçlu b 

1 lrn' Rec~J) de 3 ay hapse n>tıhkfını eılllır işlcrtlır. 

• 

• 
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- lleli Mustııfa. da, Kel Me
ırı iı< rll' ~örUk Ali jgin gelnllı!ler .• 
lia.J-lou~i, Yörük Ali iı!e ba!! altı
na gii,. .,.a~km~, diyorlar. Bil
miyoruz doğru mu? Eğer doğru 
lı<e ona. ıröre bir karar versek .. 
Ei;er baı, allma güre;,ıeoolaıe gü
'"'!f.irmiyelim. Büyilk ortava 
r,Grı:~n .. Deli Mustafa ile Kel 
Yc>ıi<1'lc kozunu payla,."flltl .• Ve, 
lıu , gilı eş daha. tatlı olur. lddia.
h olacak bn giireş böyle olma
Jırlır. 

Ağalaıflan bir la~ da: 
- l{arıı<nuyalım bu işe.. Yö

rük Ali, ha - a!t1n.ı gl.lreşirst gü
~sin ... Hİ.7.<J ne• .. :Lıtcrleı-se ko-" , 
laı·ını b"~ a.ltlf!ıla payla ·ınlar ... 

Nihayet şuna kar.ar vPrnıiş-ı 
lenlı: Biiyiık orta. güreşinin da
ha •'" n lı ve ht•y,•canh olması i
çin lı ıı; ilk ortaya fazlaca ödül 
konacak ve, 'iirük baş ~!tına 

giıı't'Ştiı"ilın<} p biı~ ük ortaya 
giil'c,.tirilecd;: H', bi!yllk orta 1 
gtırı">.'Sinc t:an ' rilt:t't:' k.. ~ 
Güı ş t ~ı. 'öıi\k AL)i ~a

?;ıı •tı. \ , şu konu~ma oldu: 
·rjr l r, glcm., .-,en n~ye 

gtireşı:ceksin' 
All:ih bı.!ir ağam!.. 1 

- .'üylc o!;lum! N<'Y" giir.~ 
~.ı.·t:t 1; .ın? . . l 

- ~-,, d hır ) sovlt.•rııenı • 
AllaJı lıi'n• .ıı:;arı ' • 

Neden t-öyll'miyorsuıı? Yok , 
~) n!) rt5ıı bel a1tıt1:ı gür~mek 
J11i? 

Söyliyr'llcm aı;am! .. 
1 aş ~~tı:: giıret"ıl>ck nıy.._ 

ı:n ı·· gali 'r•'·· 
~h ~ .. Allah 'ağlık v.ıirse .. , 

!·'ak t ılah:ı. t: lli <k~il.. Hele bir 
~il ~ gi

0

nU ol.;;un.. 
·- Oi(lum. <n baş a: ııa gi\-, 

r·c-me! Büytik.oıta.ya gliıeş.. , 
J)i;ince, YUrü -, b ba~ırıı., ağa

ya hab<ıır gc ... f"tdiğlni 2.1nnPtt,.

1 
\ ••, u tu. 
Ağ, ··z'"'rm:'\ <lı\iintl : 

Oğlum, Ddi Mıı~ , fa, Kd 1 
ı.ı mi.q seni~ i•:in gdm.i 8c.nin- ı 
le gii.ı~n~k H' kazıkla ını sı;ı,. 
n1,k ist!yorlaınus .. Eğer ı.;en. 
b"~ ııltına giiıcee giıers(·n, gü
reş bozıılncal<. (;,,ı büyük orta
}n güreş. Biz ıle tüyiik oıl.anın 
ödlilünU fazbl~tıralım. Dalın 
tr lı bir gilreş ıılıııın.. Amma, 
yine sen !:'ili »in.. Böyl oluna 
i •i bil' giiıt ş ~ıknıı' olur .. 

y;;rü Alı, •'6yle bir ,Jü-.iiııdü. 

~101'8" ı 
- V 11 h ııe dil·cyhn ~m! 

Jkıı, onları ı<ırkpınnrda ven
dim ... 

- İyi v~! .. Baş altına ~1111 
boı:;ı cagına, bunlarla gı·ş~ 
iolaylıkJa bii.} iiük: Cır~ıyı t:ıkar. 

.Al ö<lülü ~e.ssel:im .. 
- Yapnınaın! .. Ben. btiıı al

tuıa gıitı• :e<Pğim.. İ:;teı IP-r~e 
llnlar ıh baş allın:ı. tutsunlar. 

• 'cyo b:ı.<J altında ııgrı'"ı
yoısun be kl74:1 ! .. 

- Kararım öyle ağam!. Al
lah ne vazdıysa o, ulae1.k' .. 

Diytr k kesip attı. Y iirük A
li, b<1., altına. Ur •mi;• karnı· 
\'Cr:nıı,t' Baı; nltına g:!lcn peh
lwa.ıların dedi d ç :<tıı. Eı"·~·
ı~e korku ne l1ir g-iitt • olac .. tı. f 
Yörıik aıwak ~ Hll'i~ diiıt okka 1 
vn1'1ı, Baıı altı pehfü·anlaı1 llie 
:,.ü.ı uıı, yıi'< ıı, .. , rıkk:ı.!Jk J .. vıer
,!i. Yiirüği.ııı b: ~ altın! giiı C""· 
st'~i d~r hal oı alığa ılaj;'11mış
tı. Oıı.ı tanıyanlar hi~ ılc hayret 
t•tm'yorlardı. l.<'akat yı>ni ~örcn
l<'r ifıe biı·ibirl<'rine: 

- - Bu, n~sıl olur da baş altı-
'"' giireş<:uilir ıx 9 

- l4fı.t·rler bn ~oeuğu ... 
D .. li \f1IBtafa, 1\f'I .llfemi~ de 

Yiıı Ül(iin katiy•·tl<' ba.~ altına 
gürf'P,t..'Ceğini ,.~ ağnlann kurdu
ı.:ıı U:·ı tilıi katiym kabul etınjyc
ı reddettii{inl haber aJ.Jılar. 
llir h'n•la otuı·dukları için her 
~ iiıı lı<;ra.bcrkrdi. Deli MU&tafa 
Yiirlige sonlu: 

• Yörlik, ağaların tl"klifi fe
na nuydı? 
~ lyi anıma.. Bana. ne! .. Siz 

~Ül'C iu! .. 
Riz, tıe:n nerede iı:;.en orada. 

güı·c.';('eCğ·;z ... 
• İyi ya! .. Ba.ıı altıııa girin .. 

Reıı de yl•ni giriyorum baş al
tına .• N.ı olursak beraberce o
lıııııı .. 

J\ l Memi.q, söze kan><arak: 
- Yöı·iik. de'ğil b.~~ altına ba

şa ol çıkı.ıış olsa pesW bıralı:
maın m;ıtlr!i. güı. imizi ayırde
tlcceğiı.. 

Deyince, Yörük Ali de: 
- &r.:ın kaçtığını yok .. Or· 

tadayım. N., va.kit isterseniz 
l.'Ürell" hazırım .. Siz de baş altı
na gürt'IJİrı .. ı;.,ı.kat sonra ödül· 
d~n olup da para.<ıız llmlmayınız 
buradn, ha! .. Malum ya! .. Baş 
.Jtııı.Ja temizlik oluyor .. BMim 
ık mı olacağım belli değil.. Bak
MlUZ& baı; altına ne bi~'m he
riflcı· g"jn1i .• Bunlar adama ö
dül miı verir be? .• 

• • • 
Yörük Alinin, Karııal>at gli

reşi oldok~a entcı't'!;andır. Ve, 
ilk b:uı altına ~ıkme~ı dolayı:;iy
le de mütale&ya. değer bir mu
arııl'ı .ıııc'.'ZU'l<lı:r. H"elP Kel Me-

~== 

VerUen ' I lst nbul levazım Amirliğinden 
Askeri Kıtaat lıa.nları ı ,_~ _ __. 

1 A:;ı..gıdn cin.1 ve nıtktarlnrı ya..nlı iki k;:ler:ıı ieı-:e maddder:l 24/Q./td: 
Çn1'şambı\ günü ı>aut 10.30 da eksiltme Jlc iRtekli$.nc ihale edi1Ctt"kdr. ş.tı. 
natnf'lc:J·j her gnn kl"Wuisyonda ~riilcbllir. ı .. teklHerin belH (Urı. vr '"-•&C.-. 
de Fındıkhda t<ıbn 11hna kolnU:yonuna ıelmell"ri. 

CiNSi Miktarı Tahmin lledeH 

Kl•ylıı:1 etı 

Sı&:ır e:tı 

Ton 

75 
?5 

Li ra 
99750 
&3730 

I • • 

Mati Tt!ft'MMıtt 

Llrtt Mur"f 
H 963 00 
·~63 ... 

(168 - 6~*1) 

1 
16/6/942 de i1'4ll-si i~n olunan Sid ect anbvının 65 bın il•'· yom ft 

O 1 t D 
• il ı u ~~ llA 1 1 HUJ<ın tahmil ve tahliyesine lekllfedilen !!yat ıı-halı sörtıld\)J:find.., ev e enlzyo arı an arı tt!trar pa:ıJlrlığa konmuştlll'. HUSU!Ol .. rtlı.rı komiı;yonda gi!ruleblfü, tııı.-

1 1 1 lesi 26/G/942 Cuma günü ıeat 18,5 ta yapıl..,aktır. Tallplerln kuti lt>l~inot• 
liilııa••••••ı:m••••••••••••mm•mım••-= lnriyle llerbi1ede Yedek Suba,y Okul·ında t.om!J:;yona müra,'s-atl~..r1 

Fakıt şurRS1 asikanlı ki. Kr.r
n ı bat gii. ine gc·lrn büyük or
ta Jh'hlh·anlar ı '"' Mu~taf~yı v<> j 
ııe de Kel Memi~i ortadan ~ıka
ranrnzlıu~lı. Bıı. muhakkaktı. 
Nibay t biiyiilr ortıı \'l'l Memi~- Tenınıze en uygun gelecek pudra
~ Uelı .hı~taf<l)a ]<alacaktı. Vr, nın la m rengıni veren yeni bir Kofo-
ikiıoi l:oiribirlerini m:ıgliıp etnıi-1 rımelrık makına ı~dedılmiştır 
ye savae· cakbrJı. Binam.ılc,·h, 

1 
' 

bu iki ı><hlivan tç•n hıiviik orta- Bu sayede şimdiye kador gl\-
yı kurtarmıı k hı<:l•mli: 'Rıınlaı· rülmemı~ emsalsız b!r guzelllkte 
wmruun en i\'I biivük ortacıaıv- orııınal pudra rrnklerlnın lstlhza
dı. Yönik Ali, mi\~tf'En::ı varadı· nna imkiın vtrılmi\tlr llunl:ırı 
Jıt- bir adam o ı •Pj!uralan onu r::ılnız Tok;t.Jon pudr...larında bu· 
ba•kıı. tilrlii tli>•ilııml'ı. \'e ı;"iir- labıhrsl~iı Ba pudra rvzgarlı ve 
m!.'k lüzmıdır. ya~murlu havalarda bıl• bütün 

ı,_,\:c·t J)e]i ı...1 ıı~ta'" ~l.t "'r' \ft.• gtiıı abıL kalır. Barn
1
..:n !larl:ırr'l ı

na n1ar.l ülUr tlıı iJSi V" bPrA.tl1 bır 
nıı. d i) \akt·n e~ ı ar !riar ha?. 

1 
ı· 

1 
• • ll~Ul daireıtinde lstlhıar tCJlnıi~tlr 

pe J ıvnu :ı.1 ı ıııP • • rııı ?"Jrmı.o:;·_ . 
l 1 !

, .. 
1 1 

ı., l L 'ı'" B~ yeni Tokalon pudrn •rı:r rn 
erı ! • ..>0y "" " n1an1P •ı H ı~r o- 1 ~ 1 ı · k Al" h. 

1
. ı;on yen ve ca .. p renk erın. uu-

ı·u 1, j-·ırıe a\·rı ıı nı"'"V\'lH ı- ı . , •t •- lı ·ı _ _, .. l gunrteıı \Ccrube ediniz Dnha gmt 
J t ı,..çg 1 C\.ıl!'Ort U. ve cuz~I gorununüz 

Karnah:ıt gıiıe~inıle ba« altı-
na g-iir( ('(t kll'r, crilrt ş gü,.ii ta··---------------
a~·yiiıı ~tmiFt, "uı'il.. Ali, b.ı';'!l- Ü • . 'f k l'k k 1 
tııı:ı ı;irı>n ı•thli\'aııl:ırı kı-<men nıveı Si e as er 1 anıpr 
tıuııyorılu. R.ın··'.ı! ::eı:~~. Kır ~-j Lfoe •on suııfl:ınıı a•~erliı 1 
pın.0 rıfa. gt•n·k , wµr (lllftlın ı;u- knmrl~ıına tenıır.uzun uçıin· 
ı-,.,lrdıı l' evveku ı.,-Oı-nıii~t ü. <len it ''Hı>n başl:ı.ııacal'tır. ü-1 
ı:a ,:oıl1n1a ~ rel'1.YaU re1rr!~;..-ı niYf:'rSJtı... knnıp!arl bu yıl }'ltr:.·ı 
t.ı. lk, pehll\anlarılan ilı;ü Dt•- ,:ikte lt"yli olaıak y:ı.ıııtar ktır. 
l:ormnnııı n-.ulıtl'lı· ' · ı·leıinıl ·n >ıııc,----

Adliye haberleri 

tı.taı.bul h.t bc..i.lA"l V•P'ırl.arJ11d.1 pacas. z seyahat hok.kı l"f'rilcn pa· 
.-·lacla t-iltı.ın h.ttlc1 ı1\ ınrılıf'.l•s M:rbest sey.,Jıa1 k~rU:1rının dE-gl)tirilmesine 
başlaLnutl.ht", l/7ı 942 tarllıl· ıd~n ltib:lıen f!lde.ki p~olnr hükdm ,üz ndılolu
n.:ı<.:agından ~tfik,.,od:ıı lnrın btt t~;rihten e,.: 'el 1 şl<"t:nemil. Yolcu. Y(ık sıervisi-

10e ik.i*ı.' !ot• "1 rt,uı ı lEıat eri.ip pcısolarnıı ö<-ği~ ürrı:c]('ri Hiin olunur. 

• 

(C685) 

Bayant:ı.rımız:n gizli tuval<ıtlerinde kullanacağı 
gayet sıhhi, ufak, yumuşak adet bezleridir. 

v 

ve BAGLARINI arayınız. 

Sivas C. Milddeiumunıiliğinden: 
ı - Sl\as l'"e .. f:\1nın l/fi/942 taril-.indcu ;iil!'l/943 tarlh'nc kadar 

bır ıer.C'bK ckır.eıc ıht.y:t<. k:ıp;.ıh ~aı·f usuli;;1t~ Jhc.ılp;,.·e h.onuhnu;tur. 
~ -- T,ü .. ıhı C*dil• n ı tıy.ıç nıık.~rı bir ~<'nede ;ı .. gLırl 100000, nıHnu 

120000 kıh> lt' Yt."''Tlliyr. ~ ·i ıkı yi.U f'lıscn, t.t.:Hlıl 330 :tdf't (krncktt•n 
ib~: <;t "'. h·~ b•nc·. hu 1r.1h '·'• ,1.1.ılır \t:'Y3 çı•galır 

3 - • .Yn '!li l':t.y~ç nı.ktarınd~n tr;ı.ıı 'il t..:<li~f·n l.ft\:(·H lf\(l ıtl Jıı·ddır. 
11.1.l «·kJ;;; t tt~n•ııı ,, ~ıı jır;.lık h• ine •n .. ki1uz~1 \tya bauha ıntktubuıırlan. 

4 - t ~ı ero. ı t- pi:"'s :ula satılınaK.Uı ı l~ıı ne'\ id!'n .. t~ aıı. ..... nı.ı ı .. fıy:1b 

huk·.ımt: T" Y ·ı ctt ~· n k . ..ıa \C bt:1 '<:lıy<'nın gı1 ;t~rrHC. r~ı)it·c t:Oı"e 11hna-

r.ıktlr. \'ı~ c·..:::a ev "" <ar : n edil..-ı eklır. 
5 1 ale rniir'• .. t.'t .. JO/ '!:>·~2 to.ı.riJ.iı.cleıı 30/C/:14:.! tarıhinc k.uJ:u· 20 

gu.ıdilt. 

G 
umu 

7 

t .... ı.,, JO/tı &,_ s.. ,., lÜ sa. t 15 cJe 8tvas Cuıı\il\.ıriyt'.t i\ttiddl•ı

.nda (' t.Kkı l «'lecek kon11cy•JJ1 h • .ı..-lU'lJJıcia lDptlacaktrr, 
ın ... 1~ g '"ll hulun;.n Sa!ı g: ı U '1~t 12 ye kil-

"'l • · .. ,l • kt1r 
.. h • ı nrı!,11·1:ı 2 ;90 ~ y1h K~. >unuıı !! 3 uncll mad-

deler ın c re·• g • k 11 _ra ... t:l ı <h~ı liiizırr.dıı. 

gelen n, <lalıa J"ıı kw-•r Kil· l 
r~Jc:r·iı:t gi1·n1ivt:n t•rıi bas nı., 
t·lıl:ııd· •ı iılı. lkı:ıi ttı.ılını~ t 
Hlt.ı }'t:'hlit:anlarır.ı\:"'n vt•. nH:"!~ j 
huri rın, tındı. Jtııı•L·uJn iı-;!ml·-

ri ıı~ ~ \u>diklı Harı. !<'Hibeli 
Uzııu Ila ·.an 1 '· : \'in<\i1'li fle
cı ilP l '"zHn J-1 n aı ru .. ı:~· 
da bı• ık gıuı>. ·,.; J Ha ., 1'
zun H:u ,uıı bir kr-1' hatıl. ını<
tı. 1kı gilr. h•ri d« "cralı<·re kal
nııştı. Hal.:ı ıH l'·ın Il na
ra ında u tall'k it 'bari~ le hic; 
farı( yo•t~ O kır 1], rı ! binli. 
Yalmz Hacı, aha reyık VP 0 i· ı 
ık! biı pc1 ııvaudı. H - ik.,i de 
)iİ7.<'r okkalık, <in ··nn he. ok
kal:k pclılirnnlar· 1• Az•,ııı '"" ! 
1.ıddar biıre İ)t.ii\f•r. Zaten o, t 
d<'nin pı•hlh·anlrk u .ılü lırr 
h(;yJtl itP. Pt:hlivıın Üt dif:"in g;• ~· 
ci ve, )lıtı,·ı ı>irı1ro•ıy{l1. Pı::;ınk 
bir ı~h\i\·an nH')"ı. ıvl:ııı ~ık:ı
nıazıh. r 'zun H ,,ar . Harl)'a na
z..u nıı r!ah yır l'l ba· ı-;iireı:,(.'.i i. 
di. b1 m•<'leı · ve t rpa..ılan b-01-
tl lı GiirPş n~JIU rl<Jha niiİi-'be-t 
olılırğ·unılaıı kın ı iılı Hacı, or· 
n?k hır pclılıvand. lı·al•ında ve, 
ha:;nıınn. ~i·1c ~. ır·Jı~, ~irt'I"'li. 
Uzw• Hıu,aıı '"c ınüt<'ma<Iİ kı11-
cı bir gur•· ""' )apat~ı. 

* Uzun zanınn, Kammr ...ı, Sirkeci V<" Kot:.ilmusta{'.l:J1tl'A. fi - nu tr. t trı c 1.yı ınütı.al'-":ı.diu \'('fı(ıf3C i"""ıeı:lıuı· tıldııgu k.,-

ı 
za .c:-. bul r n. dil g;ı, ıi mt.h. 'ek•rı.ıu1e, teınin~ıt ır.ı·l\hıhu; ,.e tcs~llilm 

ffı{er Ü<' p€ ·lı\' ıse hütiiıı 
I\'. nhtbHtlı1aı.ın ,., orada top!-ı
nan J),~l1c0nn n \t.: P, 1 K • Tiirk-
11.•1 ınlu tanhhh\-il't l hiivnnlrtrdı. 
Bıınl;,r •l.ı d'>k~an lıe>< '"" ylb: 
okl·«l:k adamla• do. İ<;imleri ııöv
le)ılı: f!aL<;~allı ~1rıııo, Rıı•~ıık· 
Ju ::iaı·ı ~/• t.rwl, Kaıııyu?.ılı 
Ha ... an ... 

ruahıılle"i halkın?. ~ <Lkn siıı,ı:. 1 Ye m cytnc ve ""~ }<fl m,, r~t1 1 rı tevf'ık ediltrıt'k ;-;'r i~e ı. o:ıhiLut lıcficlinc 
ıe-n ve 12 - 15 YH'"''~ı-!l.:tki lf'ıt il;,ı~o olunnc.tkl • \e de,·let 1.."l.rdfınd:ın nuit.t-ahhidt> uyrıı..· \t.file(lktı:. 
(~JCuktan rnhft•şel.lril bnlnnbnı 11:' Ş.1ı1ıtC"'ı€ S.o\·, <"ur.~lıi.ıyet r!'tUdfh.:;uı'\)\llllilı.ğilc c·~z.u~\'1 nıüriii .. 

hınaz Çtte~ .. in küçü}.· ;.za,I:ı.rı- r. .. ti her,.. utıcrınJe riiru~ .. btlir. ft:3M) 

nın a"live altıncı ("C•za ınıı>ıke- •-------------------- -------r. f"S.İ ıcıc· göril.lı'fl ıhak" leli. 
ı · n ·~t bitirilmiştir. 
Mahl<~me Ml'lmıet hl"l n, j 

. farko, Ali Giık \e )fuhancm 

.. dındahi kü~iık hıı-.ızları 4,5 , .J!~~~~~~~~~~~!~!!!!~~~~~~~!L hapis c~ııı:ı. ~nı mı~\u· 

D. D. Yolları 9 1.~letme 
JJ!üdürliiğünden: 

* Ü•kiidnr Mnlm\ıdiiı ıi!"i'.n
de me:nıır bulıındu~u >tnıhn':ı. 
ölPn bazı maru ~"hirlcrini, s1h
te evrak t:ııı7.im t~ 1ı rek V~Eıl ·or· 
nıu• gibi ı;östpı·iıı . bin' 1ır., pa- , 1 Yl"'tlıkulc Ce-.. • A.t yt ı ır· ı"ı 11.'S\t) ·i, torıHlt..:ı, doii.üı i\.·ıi, (,,.,,, rt'i \e 
r .. yı ihtila• c..:lcn llf·fik S·ırıl<a-

1 
fre~t->(.ıyt ıh.tiy.r ,.,,.et '\:Pfliku!cı a.tf'iy ınrle ynoıl.Jı·;-ık iintihan 1ırtİ<.'t"S;nde 

ya a.lında lıi!iGİ, ılüıı kind A· 
C 

tn .. f.lğı s. 2 i ~ rı ~ ~ındc ~•·liyet gösteıenler ıte ıılıllU\..ü,tıı·. Tu.liplcrl:ı 
ğır eznda. nıııht.hrrı~ ·i lıitiri•c· bır dHckt;c ı e '~:kccı• c J l 1 •trı1e Atl ıiuıhıgiıı\ murıııı·.ıatl:ırı ilAn olunııı'. 
rek 3 sE'ne 6 llY ml'cidı·tie h~.ııis 1 (ti41101 
ceza.sına <;arpılr:ıı l•r -------------------------=~-=---

Polis l a berle r i 

* EvYelkt g..ce &~·· ·ı'lund::ı 
Papağwı lıarıııda bir t adi•P ce
reyan etıni Ahr<ıeı adında bı
risi, bir arti~t kı.'1 kı~k:•n Jık 
yüzl\nden '"u·mak i<rtiy~ı ~k ta· 
havrasını ı:<'knıio;tir. Bunu ı:riiı'C'n 
~fgnı!:~on Hrdri fi!lit..hı f'JiP~ı.. n 
almak i•l<•m.i,., fakat Ahme~ si· 
lahın k• lı"""iyle B,"<'lı.·iııin b'!e
ğ'ine vurup yarııJamı~tıı-. ~ar1'·1>; 
müşteri yalp .. lannıı~t ır. 

~ ............... -. .... m:ıımm ............ .. 1 Devlet Dcmiryolları ilanları 1 
~Iuhaın!':lC'). ı,ı.. .. b; J 4C' O (t.>ıort bh: f·llı) liıa ı)l::ın ıuhtf"Hi ~lı atta bn ır! 

1.('1\.C"'.f', ~,,;~, <'i- k<"\l: r kar.., vana grUi Gn ı~ı kPlen, mutbak le\a7..ımı 

(20 JI..-ı.:...ran 1!·4 ı ~~l 1 gı.ırıü fi'-.at (14) on rtör1t<• Hn:vtf:;rpa ~da Gor bin;ı·ı 

da'"ı. .. Cf".'lr.t k'>' • C'l c. ra r.rl;•n a1.;1k e-Y.siltıne u'-ulıy1e c::oıtın ıı.hno.ı{';.ıktır. 

Bu i~e glrr•"'c-1 l ı.yf'ı,1 1 ın ~03 hıç yıl;,, üı..,) ın·"' '15 ıyclr·1lş hP~) kuru;,
luK mL .. akk.tt ,,. , r 11t V" ..-ı•nı..ınu11 t:ı~in f"ttiğı \c~:;..ıkh." biı-Jıkı.._ .. ek•iltıne 

gJnü St.<.tt.. ... c kıd:.ı..r kı "'Tll ) 1..n., nüir114·r ötkırı li\1:1rı"'dır. 
Bu i~e al~ ~nrtJ",:ı.ıı~tlf.:r ' 1 B'İsyoı1,Jt•n para .. 11. okırtı.k d;ıg.tıl.l)i.iktııdJr. 

rr.1s1ı 

Haıı '<Ilı ~u p<-hli'. nnlaı .ıan te· * Hi' <'YİH aı:ınJa bir ıluY~f· ı 
*"kkül elın·~ hulıınp~·ordu: Rus- eı ustası e\"\elki giin. Fnt;htf', 
~uklu 8an .Molınwt, Karayazılı Fevzipaş::ı ~"'<ldd, -.in•le 275 mı· 
Ha.o;ım, Uz.un }fa en Hacı, R"z- maralı hhıaııın Lulkor.unu tnrıir I 
gıatlı Memo, Jldi ~!ustafR, Kel 1 e<leı kc·n, potr< lin k"-ılıne.~ı ı!· a
Memi.ı!. Yö,.iik Ali. Sekiz t.,k, .. ai:'lyıı dii'!f"Ü.~, h•~:nıfan Y~ra- \ 

döıt çift p. lıliv.ııı. Fakı.t Oeli .ıa•"•"•'•1•"•t•.r •. ----------

Deniz Gedik li Erbaş Orta Okulu 
Miidürlüğiinden: 

1 - B;ı · ~ lİ g tııt&n O'"'b-' ll) Uı ıı.;.ııırn:~ycı ı·cvk('d.!~nı(:; ü:e f'" Ol t.. o-

J.. n-e. unt·1rınC:t t1levc KJ)d riilf<.C'ktir 
~ - f.ııf;.rbul \E' c•\~ıı.n<~an n,i.iı·~·'«<l •"fh'°i('kl•·r 1 .. 1,.nbuı O<.nıı. Ko

Tııı;.t<:r.1 ~'"""· f\f 1'1 ve cı\r ınri:an nıtırtıı •• ııt Mf't·ckk·r lif• ,,.,-t·r ıllk:.ki okul 1\lu:;tafa ile Kel ~ı .. nu~in. b~~ 
altına giret"·kleri kim~erc ma
lüm değildi. Llkııı ortada dönen 
de<l; luı.ı u ;ıu y J ıı • 

- Deli MlL•tafa ,.c Kel Me
miş bUyiik oı'lada oldukça kim· 
se ortayı alamaz.. 

Rusya harbi 
- BW$ tar<ı !• 1 j ıı.-itlı -

r.Lc!ü• l~g· ne. 
~ , a 'i-ı.ıl e "'tr 1(1ır..t~ık~~ ı tı ... nı:l•ırt<- l.:ıulur;.:\ııl;, ·u hulu,, lııkl .. -

r. ~·S:KC"t·lik ,uhf'lc ·le flilı•ıc.1..t ılt.' bildire.ct-k}('r ve bu dill'k,·t ın hiı· l\lt-

, .. 111 da t t.., bul f~· - Ko lll "' ;:::ıı:. 'eJ ~ 11-'ll•r .. ırıd('l,ı nju,t l'fiinrlf'l'C

Ct.Jd~ C:iı·. 
4 - :ı-·;.311\ ' .ı• l/t·/94:! t •• uh:ııl!E'r.ı 3tJı~/t:"'4!! 1arH1iıa' rt..•dilr dt'\":un ._,le-

Harkofun doğ•L ,,iınnlın<l~ki 
kesimde bir Sovye~ tüm,..ni .. 1' • ı 
ş..ı.tıldıktan sonra bır yan 11'.ıru-j 
nıiyle biiyiik biı in ·mı y<>1'rrlil· ... kt'r. 

nıiı;tir. ============:-====--
' işi.re Gün ' 

Vişi.1 20 ( A .A.) - Son 2·1 ~ .... 
at içinde Sh·ııLtopol k'll• •idn 
v::'-Ziyeti tlalıa fen~l:ıAA11ııtll". Al· 
manlar ~imdi kalrnln (ı:bı;>,~fl 
bulunmaltt3dırl::ır. Enlenin ce· 
nııp k.Y.mıın<k\ nıa:.~n tarlalaJ'\ :.-
1'3.htn<l~. i1Prh.:n1e!~r k:ıydNlilnıi~
tir. Alman ha\'1 kııvvetJ<>ı~ ks
Jeye durmadan aj;ır ~upta bc-m

Vakıf /ar menba suları idaresi 
işçi alacak fır 

h:ıOt•I etiİJn:t•ı. \t Klfk lt ii llf' ;ıylıf ut·1~t 

vcrilnıeıı:: u~·erc T&~n,..Jen .1(.lıJ agh.ın )ffiı nl·Y.~. ·"•'t:lt .. ıııkıo~K .. ıl lıtck1i

lcrfn hüsnnl . l Vt."-l<i. ı ılt ı.tr ~ın .ılı:i•11..rı Cenix>l'JJt.ı 1t:ı \·.ıku1ar TJ-

m\.Orn Y'ilrlurhn, ·f1t Hhu t-11 t".1t l•H r~ı;;.r tlürı l.l;ı87) 

Dağıtma Of isi U. Müdürlüğünden 

(201 - 66ob) 

• • • 
B•lıff kiloauna 35 kunııı tcy.at Uılmıln ed~ ~0000 lnJ.> •b1 '416/"2 

C81'şamba ı:ünü 1&•t ll,3D da paz:ııtrkla -.ı alınacaktır. Mul'.ıımma ..,_ 
deli 14000 lira olup kati teminatı 2100 ~- Şarlııom...ı her gtln komlc-
yonda gfınilebilir. ts~klilerin belli l(\ln ve ~att.e FındılJıda •~t..ıo ._.lır.a \o--
ıniı;yonuna gelıntleri. ( 115 - fl"ı7ı-) 

• • • 
A· ağ:ıdR c·ins ve ınikhırlar1 yazı]. üç kalem it.ışe n1 •• cich•l .. ı 1 ~fı 6 !4~ 

Peı-şen1br günü hizalarında gö~Lcrilcn ~anLlerdı• pa7.arlıkhı .. , tJr. .-.1, .,.., dil
i.ardır. Ş-1rtnameleri heı· güıı komi~yonda görül<"bilir. l.-;ıtl•klilf" ı.-, ı t•1l 1 ,U. 
'e sruıtlcrde I:~ınrlıklıda Satın:ı1ına Komisyonuna ~clnlclt-n. 
Cineı ıniıct·arı ihale bed. kat'i tt.minatı 

kilo Lira K r. Lira Kr. 

Ko.yun (:tl 
Vf')'Jl 

Sıt'U' eti 
Kf'l~'UO etı 
Vt.•ya 

Sığır eU: 
Koyu,1 eti 
V<"Yıl 

Sı;;ıı· ('ti 

9000 

9•JOO 
snoo 

8000 
8000 

8000 

13950 00 

9000 
12400 

8000 
12400 

8000 

• • • 

1350 00 
18o0 00 

1 ~(.ij 00 
1Rl11· 00 

ıı 

ll• 

)( ' 
}( •ı.: 

il 

il 
~214 • •·'i41) 

Ar.agıdrt yuılı t!tlcrin pazarlıkla eksiltınesı 22.IJ 4'i;? q\ı t lı .,..u.oud:I 
yazıJı saatlerde Hadınıh"ft:y U~ı.ıktabyA r.~lteri s .. tın o.ılı11a kı,"'U y«rıt,l·ı d ya. 
pı.lac .ıktır. Taliplerin belli vakllle komis}·ona f"l'ln1elt·ri, 

Cinr.i miktarı flatı tcnıinatı '""'• ...... liralık kuruı lir,:ı 

AyRktan koyun 
.. k~·j 

., ~ıi:Jr 

r.yaktan koyun 

" 
keçi 

" sığır 
;aynktan koyun 

" k{'Çi .. sıgır 

Koyun e\l 

'Kcçı et. 
Sığır eti 
Ko;ıun ct1 
Ke<;i ctı 

Sıgır cıı 

2500 
2500 
2fill0 
25~~0 

2500 
2!i00 
2500 
2:100 
2.iOO 
:!,;-)()(} 

2500 
2fı('O 

2:-,00 
2,j(I() 

2j00 

• * 
t:?''i.ıJOO kiJo sığır C'ti k.ıualı zarf

la ek: ıi.tJnl"ye konınuştur ıtu.1« i 
7 7.~42 salı günti ~;ı;ı.t 10 da Sanı

sun osk('ri satın al•n~ kcınlisyunuı.

do. y:.,pılacak.Lır. Tu.hn1Lıı bcd::-E 
100.000 lııa, ilk tc·m~nat.ı. 750U Lı"•;

dır. T~·Jiplcrin kanuni \ C3JL,Jariyl<' J 

ff'k\.! ır.c tcpl;l\'"itU ilı:ıle ı;.ıo;;t.ındt'n 

bir sa:ıt t-\vel komiıı.yo:ıa vt·rnıllc.ı·ı. 

(232 - 6'i81) 

• • • 
30 a0<"t vaııtil.1t(ir pa.mrlıkl.a s.-ı· 

tın :tluıaC'akt.ır. Beherinin L·ıhnıin 

bedeli ~2 lira ;)0 kuruş, ten:in~1lı 14ti ı 

lira 25 kur~~tur. T;ılıplt rin :l:J/6/U421 
S;:ılı Aünlı ;ıt 11 de AnkaradJ ?\f. 
~I. \t. 'Ü<; No.lı salın ;ıtma. ktın~ısyo-

nun. elıı.eh~ri. (2:!0 - tVı 57) 

• • • 

60 
55 
50 
~o 

!llı 

f>O 
.)5 ,, 

1 ;;, 

110 
•ııı 

1 •• 

J 111 
~o 

375 

J ö 

37:) 

375 

375 

1236 • 

T\tul :• f n~ıkliyat )o;1ptı· 

ı-~ap:1lı z.ırna e' silım~ı lt 
<.· 1111~ gL 11ü sa~t ltS da K:ın• 

J ~· '\O 

Jf 

Jfı 1 

.o;,•.r1 

., /"~• 
n k·-

ri tı.a aı:-na Jounı ·vcnıı .ıl l Y·•ı•ı· 

lat'a ı . Tatunin ıx,,. li lt•.oıiQ ' a. 
il tı:·ın H~tı 1325 lirı.clır Ta..ııvfı Jli 

J .•• ıuh \.to:;ıka1ariyle ttkJıl 1•·"lıh y 
ln ııı :lıgle sa• tinden ı.:ir , t'~ 

\"<"} l ... ·ı.ııı;yoııo. \"t-ı-nıC''it•ri. 

(2~9 - •·77h 

• • 
50•) ı :ı. aOOO ton kad r " k )~t 

y.1ptı, ıl: raktır. T;.ıhıı~. bı·rtı·lı 

25.0on J ra. 'lk temin:ıtı ltt'iO hr. -
dır. 1'..•i.c'ı·rin 6/7/94~ ~tlnH 

17 d G l;boluda ask"r' P. J250 ••• 
tın aln a komLc::yonun,ı gt>lır:.ı·h·t 

(23!'j - b'i&4) 

15 Ofl,l k_·ıo i:i\'Uk <"ti pawrhk1a 

cksiltnıt•ye kvnnıuştur. ıhalc:!"i 25/6/ 1 1 
942 günıi soot ı,, ıo Arkurada _ Askerlik IŞlt!rl 
1\.1:. M, \~. bir Ne>. ıu s.uın1~ıln1a l..ıı- .._ ____ ____ ...; ____ _ 

mi~yor,ıır d1. ~ cıvılae,.kur Tiıhmin 

bt:deJi :l0.000 lirn, kat'l teıninatı 

4500 hrAc:ır, Tal:!•lt'riı1 bc11i vakit· 
te konıis~·on.a ~e1meleri. (196-6663) 

Beyoğlu yeril As. 9ubeeindef': 
l\lutı:ıl.<·rc Dnb. 1\.ıl'hmet ol:. Ct'illl 

(331 - 6) in acele ııubeyc muı •-
C'aatı ilU11 olunur. (9066) 

Devlet 

________ ._. _____ , 
Dü;ıyanın en meşhur 

BEREC 
İngil iz mamulatı 

Cep Pillerini 
tercih ediniz • 

İki Şef alınacak 
kitapları mütetlavil sermayesi 

Müdürlüğiioden 
"'vtu ıl•rl 11ulu11an ınulıa (·be ve uyniyat şeflikleı·~ne a.,..ığıdal- 1 1.1111 

11 h,/ı. t,..Liııh•t<l,en eıı ehil rıol'1_11cıti alınacaktır Taljp ol;ın1anr'l ;-,ı.ılt..ı • 

~lıı ıet Aı .. aı·ıl ~f:Atha;ı l f("~risiııde D \"ltL kitiopları nıt;ıeda\'",J ...... ,,, ·~ ~~ 

ı·)\lthırhı Uue nıüıoe~uıl!JrJ, 

:V.rnıurln 1 aııununda yttclı vt.ııilan haiz tılnı.ak, 

Büyilk orta.ya g"ıen pehlivan
ların keyfi ka~nu~tı. Pomaklar 
bu, iki pehlivana hüyük ortayı 
vermcnıck için ~·,·ır,ar hazırla
mı.~ buluııuyorla!nı. Pom3'.<la
nn hazırladığı ~ıvrıır Oe!ı Mu,. 
tııfa ile Kel MemU;in ba~ııı~ iş 
aı;abilirdi. Büyük ortay~ alt. 
çift pehlh·an vardı. Deli Mu«l 'l· 
fa. ile Kel Memi;ı de dahil ol(lıı· 
ğu halde yedi ç~it nehlivan edi. 
yordu. Pomaklar eerek b ii)iik 
ortaya, gerek ba.• altına çık'l
cak pehlivanlara karşı koym<ı.l: 
km tertibat almı~la.rd.ı. Han~te 
ı;elen pehlivanlara baş verm. k 
,,.ıemiyorlardı. Es~Hen bu, lı~r 
wrde böyle idi. Kim.~e k•ıı,ı; 
İ:·thlivanlannın yenildiğini i~tc
mezcli. 

balar yağdırmakt>ıdn'. 
(' ı; Alman 1.'iimeni 

2 Jo-:vvell'e lı1Uh:Jsebf! Vt• QtÜ)ıt.t jŞ]('rlnde Ç;.ıhşınıj b..ıltırıJı<.ık 1 
Ev\ek:c u ... n e lıl,ht,J t"\,Oılt ı\n ..ı ._ı .Jeı.ht:Z .\ dr•j,,unri. 1 '1. o- 3 • &..,, ... kerJ•~ı li ycıı1ın ş ulınak. (67~6) 

Deliormanhların ve, Balkaıılı
ların cin ariUlllıda 2.ıdJiyet var
dı. Dclıormanlılar diğerlerini de 
kendilerinden a<Hetnıezlerdi .. 

( Arku.~ı mt) 

khlbt A. Comaledd ln 8areço§lu 
H qrlyat M UdUrU: M. aam ı Korayı! 

._ld'4 ı yw: (H. Bekir GUrooylar vo 
A. C•M•l• tldl" auaooa ıu "'atbaa• rl 

Lon<lra, 20 ıA.A.) - !moas
topol kesimim!c ı:l>rıwımalar 
şiddetlidir. Aln:an :rrneı-.li bir 
taarruzda 3 tümeni foda c·trn;~. 
tir. AJmnn grner.11i t,,pıa yol H • 
mıya te .. bbib etmi~. fakat ş;. 
vastopol !rnlt'Siııin toıı atMı kar
f;!Sında ağır zayiata uğraT"ı11br. 
Bununla bPruber Jo-ale Ü>'·,'io~e 
tazyilc fazladır. 

, 'ıııolt ,,k <'l"!ılıl'o'.imle 
Mo~kova, 20 (A.A.) - .Moc

kovaya son gelen ht berlere ;!0-
re Rus kuvvetleri Smol1-1ıs ~ is- 1 
ti'Y.amet.indc yeni bir ileri hnlıe- J 
te ~mialcroir. 

lan 100 .. ~tiO Ji .. , \llfı·\JJ rıı<,mtırj'.\e'l'-'.t'(' t.ılip ·ti.lnl~"hl Jnu ·l>a \,'1 iınt~- ===-==~-======----------============-== 
hanlcı.n ı·t hazıran p. 0 ..::ır·4 ı tilınıl Gal t:;d.1 Petrol !Jfisl daire in<lc 11..:ı-a --- -----
ı.hııı. caktıı. 

lı:vı.:elce mthcıt-lı-ıt 

lcrin ınt:ı. Cır t;..ı lh1t 
lwnur, 

ctrıcı• v"L:.ııt.ırl.ı )~ıüilt·n roür~•i"u.ıt elıllı.·k i· t:}Cıl
t j~ trı,ı CV\"(1 C)ij<;f{I- ho;.1.ıı· bıılurı11 .. ·},11"I il~in o

( 67ti8) 

Raşid Rıza Tiyatrosu 

Halide Pişkin Beraber 
HarbiyftlC. l:kı u lli•lı'.C""°··un .~l;ı-

Tı.lJ.İfa kJ rı<l • 
Her ae:c U;rt ! &O da 

ôr.tlmu2df"kı P .. ar rıınn 
A ~ ~r::ı 1ı •ıriu 

sız ı TANIMIYORUM 
){()ıı~C'"ti. l3) Pt· ııc 

'VAZANLAR: 

Hcdi~ F~n Şt.:ıt.z11r 

ve VJ'1İ Rıt:L Zobu 

Hey-et., htır go.ıe Belvü balı( 
de tem.sil nmıclrteclir. 

in-

Milli Sarıcylar Miidürlüğiinden 
:\ılilH S;ıı ~ıa· 1 1 i tahdC'ınlf'~'i i~ıı1 yapılaı.:ak yd ... Xıık 

rt.: ını el'>ıı.t•nin ·tıı11nıc-sınc ve nlc:vcut nilrrıı.Jnelerinc uygun ohu 
lı ~,,·ık eksıltr-neyc konulnı J tur. ''Elbü:clere muktezi kvm: ... J r 
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rt.-ıi)"t_"1.. 
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ra.1.:aat c~· ~<.·ek oL'l .. ~ı .. r rı.::- \ ·ut ııiimttı•c teri gôrt UılCl E."k ]('r \ r "ıtı .. f>dp11 
f.;.•lc.1 iz olar~k bu· ntJShil :ı.labilcrf'klrrdir. 
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