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MUz.akerelerin esas 
mevzuu ikinci cephenin 

açılmasıdır 

KANADA 
BASININDA 

lnoiltere kıyılanndan 
Bardia ile Bir - el 1 lıeııdisine k11payı verdiler 

gohi de işgal Kalenin şimalinds An'"u·~ ıı lH .,. ı !v'uhdbı~il ,~ T<..-i"ll· eıı.ıı. ~ ... ,. -

d • 1 Reis:f'-ilıPh'UU?"ll\lZ ?\lılli ~c~ 1c....~et fl"'Or t l:lC!'lJ" y.ınlar_ıncl"" k.'1· 
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Şiddetli top ve infilak 
1 

sesleri duyuluyor i Alman, 
1 

Loadra, 21 (A.A) - lfa\'a · 
nazırfo'\ının tebliği: 

-0---

ltalyan tebliğleri 

e 1 d i yın ır·.f!'.~-~';·rı olıiı;,~1:1 halde r-ı z.N]romu itf~ı· •ııı.?. Jrt • .ı iv}ı ~ .. 
Len:n istihkamı 

Almanfarın aline geçti 1 ı't'f ~"' i '"~''e~ıfü:_ _ ----

~~~~~~ ~~ <t,,!~nd~nfı1~~~; İKiNCİ CEPHE l 
~iva.s~-'·l..,ll )-Alt mın ~inıal ke-

}!:.lr :;;t:ıılı..,...., l.' JOUııl~T'J dt>t-. 

HU~!~~ ~ &~~~~'" Y ~~'." 1 İ ız~~~:"ı\~,::;~,~~., 
t ·· '";vy~ ıttıfı.,·ırıır ~n- eeı•ı• llleff 

Dün gece 'lı<>mbard.ınuııı ı;er
visinc mensup lmwetli te#kili- 1 

miz Emdeni Ye ~imal balı Al-1· 
mıın •a.cl:ı. bal;'ka he<lefleri bom. 
bahmıştır. Holla.n.-ladaki hav'.!. · 
m(","<l>tnları da b-Oml>alıınınıstır. 1 

ıo;hil s n-isir.e mensup Hudsou 
u~:ıld:u·muz Holl~nda sııhili a· 'ı 
çıklarrnda düşman gemilerine 
karı;ı hiicımılarına. .ı.,vrun etıulıı- \ 
l<:'r ve o.ta yerinden bir isabet 1 alnı ıştır. 

içinde Generaııe·r de 
olmak üzere 25 bin 
kişinin esir alındığım 

kaydediyor 

~i'.nhı<le 1:.~nin , .. t.ıdi\mı da dün: lngitte-reye gelen Ameri· 
eli,.Jıı1..e dı.~!'l':T"'1ı: ıU". Bu sıuctlı! 
~alı il ;~.ıi.lı; f-"':ıc"..ı1 ı.ı·:ç olın,ık j karı k ıt6.ları . ~amplara 
uztr<' ::;ı""· .~w·lun ~mut! kcdı- }e-leştırıld! 
·.rnindeti ti' i:ıı ~stihl.:üml:tr Al- '--0--

uran birJer,-<' yı:rtt:ı~ıf'l <-0~ 1 • 
kı.--rı 'c ~"Jreklt ıeıJJ.;ı·--ılı-ı.,.ı a-.·ı·ı-rnı~ 
d:ı. §<···ci tribııt,wte , rnu.~h· 
ve Mn•lib Re1 Atxııutıl'.lıl• li'ı·•·· 
(l;., P.~~ ~kil dı htor R~fıiı. S>ı:ı-· 
.ı •. .ı:a, p r1. U<·ı.a 1 !::-•' ""' ,,,, J 

M<a,d1Jtı Ş.,vı., • l!'.J;•, <lnl .vcl" · 
Jr:r ~"f. sef.ırler 11\nıt u1.\;.ıc l":ır· 
.~ıl:-... r.ıw:ı ttJ;ı. .• ·rlır 

~ ,J, ( hTü• l')ff.1';,J,fl rı:c Lon<lra, ::01 (AA) - Va~hıg-
.l•l"I ırıı,ı ... u de:1 Z•"t~·r. lhıı,ıun 'Pt-·~-· Harp gemileı i de 

Bedin, 21 (A.A.l _ Alm&n m~)ıln 1n · 'l ı.h"tl ~ bııhmu· 
orduJal'l ba~kun1anr.!~nh~ı tt->b- ~tor. s~,,]~il l?t .lf~unlatnıa da ~iı·-

mio ul~11 _,Jn . ,n kıt:chm l:>uı ada 

Milli ~(f:ıml2., .LJ}ı tl}IJH_~ .ı. Y~ • . ' 11 l~·J:..lU 11 ıı.ıJ)dll{ U"' ~,J;:ıı, 

i;;Jf i'ıırıhur k&~.ul$11,, Jjl r l9f,, • ~" lcrlıı .ılliı•ı.ı: b€ı•kmeJ· '\ı.r tunda Rı;zveli ı'kl Çi::n;il ara.~ın-
da ~i.;rü,,.,..1.,l• r •lC'\'·am elmekte. 

lii!i: .... daha bI.ıkt.,.. t,',·khav 'ı n1'ida.· lnginz deniz Osterine 
dağılmış bulunuyor 
Lcruı-a, 21 (A.A.) - _,,.,,.. ·• 

km kıt«lıuım.ıı ln~lti'-ı-e ve fr. 
Jan<i.3.<Ja 'bütün flldnleket boyun. 
ca. kM'!'l.wa ye!'!eştirilmif; oldu
ğu reıo,n··•'l\ P .• ;ığa \'Unılrouı;tur 

;Je thk'ı• l>~yu.-r.m'!lur k •>li .. 
<lan ~rti'f,. da 5C.OO lir .. ıli ti.lrıı • 
ye i!f! lıırlUfiJ ıf!;1 lrh:ı.ıı.n;,n }l 
a:nan 'ın Hnl-.ıtı }ıl'€ilA ~.ıt lJaı 
uu l.rılcı1J<1c l<a ml '/C lt li I· .~ 
drıek lı.Fd H·aH: Ji,>1;unun u ı .r. 
tilik İ'uı-·u~1rt \"t='t~1l•/, -,·dıt 

lı:1,1a tr-.,;h-l ""ı'\'1' F':• ı.ç•t. r :Of!-. d.ir. 
ıtr "hl tı. •lıeı!erıı.n".e ... uı.: l'-•"?•-'r~ 
1ııl1J'"'tt.1Tnt· ı~t.: .kl°··~·""-· A-1,.Tu.~n m·l-

Gencıal Ron'l•nel koınntu- faa <.nMl dlU;ıı,~ı ;1. g'-1ğii.; g-öı,'?ü-
sıııd:ıki Alman - İtal ·au kuv· s;e ,aıpı,or.11.k'.Jllır. 

J ,t 1 "1 İTtİ n ZlJpr.Jc• 111, l•tU."A. ••c "."'. 
Jrı..'1.1 ir.ln "-">y~e.r*,. Ht•: l"'r o H ·~
ıııf.;ı.r nıiuı:ı'Jz ve .h\\""D'ıeUaz ki 
Jıt..-· il ı,1·n1 ~·.f'~.r-t(ias~rıır bı... f,ı•d:\r 
•.ınilf\ dt·liHt- ıt T"'l:...t.:ftıl•J<.•ye a-
1ıb1tı u~rıtıaH)na ~ ı e ~ .J.tı'Tfl• h 
J• PtİI {!"(kftr 

;\Ll'W..11 Ta•J)·.ıtl_:U l·V} i)t. 1ği 
t$ı-Jh~rj guy:-ı. ı. ... .!r .. dı~ .. L ı..ıytJ\UT11ıt~ 
)vı 11ıu1 <1a ~,"'>('"'" lı,ı~·hn J;.p,.y ... 
11,"ıltJard~lH r ~-ı · ''1t•··lo1·ı--f'~~~ gıbi 
l·'ılrilitınt$. ~ 71. ıı~ını ,t~ .. ı.ırıııt-
1,ı.:.Jı"lıztrı., 1 lt,; - r;ı-ı .... ı;"!,kr.i 
•ı:7,trıth·H u. ;rT•a. :nJLU V-el'i;.ı.r! 

!-i.onyı' flır r~ırligJ~do "'r.r1') . 
ı:.~J.nlOni ' ı U-.\l:~ltw_H. ~ıJu?·.!ttt • 
1ı;tılı:ıı11ı....lec.;fz..ar .. rur. .c.htJ.;a ft· 
1.i~;l gi.z.lı nı:ıCf\elPr 1nuci} .. ~ıcc~ 
Y~tl''~ı"'':ya, fü:mır..n:yıı vıı 'il'.· 
h:uuı-;tn.r <J.lt:~Jı ;JJ.0 tıir 8ı • ryet 
.F:ı 1.~~ııif.i~.T<l J.n1rı.1üı af.L Fu 
t:ıı..t·t·11P }'u1.Ji .. tlfı hlt:•·ltt~:t (lk:-ı
ı. ı ar;tr.. u~ ı ~, n ,ı~ u~· ; 
ı!Jırai.t.jıvı.u <}:.-: rr 

Aluıru• r;.dyrn .. PYlf. t ıı ıf' -
dı •fl.,.J :L.1~ ;~ı,-~'l()r l 11 s~rı~ 

J...ı l·Oht:, :> •IDl!.< ·~~ t JlflTfıP~J.İ'"l '. ı1 
J.~ .dt 11ı.~t1de.ır1 .. bı·'u:ıdıtl"l ,ı:U· 
ı,r,J .Jını.q ...,~r Jc,l>.lı~ Pıı Jı,.re 

rız ~ l•l'•'hle1' ın Ille"Vf'! nryct:.. 1 .ı
l ııl ,..4.dıP.ım ııc . ıı oıJ,.rı, ıcı.h ı 
lı'!ll atı J.ıa:.lııı:.c.:l IB!Ct.. t' ~"'/k· 
lHl·ı<·jlOX! l!ı t."' .. ı:rt },JG •·n ~.ık 
.,, L.if J'.i~t'( f" ı t; fı34, ,, 1-L..iıı·~

l t A 'rn n ı · _,..,, r,.:ı J 11- • hi.~.eın 
V.U-.1..o.t- 1 D.111~ it:ı.f"J1~ )'•1,.dt- ~?J1 
. 111.t.. ı. t~ :or 'JJ'?.e" c~t (':.J(. tf ıırı.-. 1r •ı.· 
~ .. hir 'lffiıkc-. .,..:.·...'8.ı :>.i,pl.-ı .. , ~1 tJ<· 
ı.ı \"ıLIUıl 01,.._ t'f

1 V{ il• t -.ıJ•rrre 
•. ıı_~ lilJ.f1t .\ti 

, ·ı:ı..r hu•U.,..•:ı-oıiarT 
Vr,,ir>g'.,;n, 21 (A.A.) - Dün 

ı;kı;rur~ Ç..:'~il ;n ikrunet.min ikin 
ci giliıii <ıe t'ilnaıınlıı.ı ,Jıgı halde 
Btya~ f.'lrr;_y •1ıu'1lm ı;·iidünıü 
ı.a:o.1;.ın,J Ru.zveJ.t'le Ç'<>ı..;il ttı'l!.
t:.:..ru. ~· :_..11pıı~a ~i:Jrli_ .. ~Jı.e.ler b.c.,k-

ıl·< nv Sa. 8, SW. 6 da) 

i!-rnlilir ... -: oii. .. ciJ""Jj!.i :Lor. fl)14,;; Bıı!
.~ar~ı: ı Rt·n.ınn. h--.d~r taııı bir 
:. ,. !~'\.t ıı,5~< 1ü 1 ut:rrı;tl<. eıY:eliyJe .. 
c:L'-r hi tr.ı~ı-ı.n t;iyü:yF-t.'-'lı:krini, 
y...ill, fü·,,11P ıyn ,ı, Yngr+la\'Y,· 

6- Ywı ,n:;,·Ur· "1 Bul::. rf~t'1.!?:I 
lJl:rk t.1. ·!e· t~ ıcrır.u, J.L1t..t Buiga. 
ıı.-.t~lu ~·~\.-;.•-~ :.:1ıfF.:ttu1a terls.e
w:iet ... ı · ı 'i'~iİ.)P(;-l',<'T. Hak~ilt, 

Bu.ıv.rhr. Jıı·t.hülW"dı:rm1'k de
gi) l.ı:gifu~ı:T:c müttefiklerinin 
ar.:..sım a~m"k <iidııgn kin böyle 
İ:•jr JıavatL:<iı:ı ~nu • .k B<?rlin<le 
l.j'd~ı1 n · .-, •)iffifl..!='-1 11 h:ıJi.k;lk
<hr. 

Bu lrnı-dU.Ltan 6 bomba ve 
bir ı;a.hil mııhıı.fa&-ı uçağımız ÜS· 
!erine dönmemiştir. 

To1ı suıleri, infila1d(lı' .. ' I 
l.oıı<lra, 21 (A.A.) - Dun, 

gecenin büyük kısmında, Fran
o;ı:.; liınsı ve Maıış dc..Uzi istika· 
ml•t in(l.:ıı gelen ~id,letli top ses· 1 
leli ,.c ir.filiık gürültüleri dıı
yulmu,,tuı·. Bliyük şimşdi ıı.'!ds· ı 
ll'ri İı•gil\Ern lnyı.sından a~ılr~:ı 
görülınd<.te .idi. 1 

Zom, n zaıuan Düukeı·1' ilo Bol 
Ioı;na ura$ındaiti bölgenin tıı
tUJjtııif.ı •e y:uıdıf.ı ~~nıhyordı:. 1 

Hind -Müslüman 
konferansı açıldı 
~~~~c~.~~~ 

Biugale Başvekili 
bir nutuk söyledi 

,-etleri ciün Tobmk mü&tah- Ha\·n k:l\'Wi' • ·ı·,,.,iz ıliiıı de is-
kenı kPleı:ıinin bUyük kı~"I?!l· tih>:iinılcr ctı.!mda yrpılan mu-
m biic:ımla zaptctmiş bulum:- lı~ı~bt·!cr'. C• :it»ıl .. ruişleı· \"e ~e-
yorlarclı. ıı·ıc;f\: ... ~e h' =b!mni 'l'e lim.'lr 

Bu ~~balı tir İngiliz ı:rıfü.ıı.· n::ı girm!f; ,!;;.rı <llı•ımaıı gtwi!eıi-
kcreci ::1,bayı 1 İtalyan kıta- ni b<.rpl. J.a.'"C·~~';arn.iı. 
!arından b!ıinin kurmay ;.... ı · ı.ııur .. iri' lialnıı~! 
ycti11e müracaatla kaler,;n \"i,,i. 21 (A_, ) - Si,-.ısıopol 
teslimini teklif etmiştir. kıı.lt>,i .• ıı ''inuJ );f~i.minde V-0n 

f)ehir ve liman i~gal ~Jil- J1.;.1.nLt>ist ~ı~ <•1 '\.ian kaleye iki 
miştir. Simdiye kadaı· biı-çı,k kilorr,E"tr& ~'f·ltla.~mı.,J>ınlır. 
generallede ])(>raber 25 bin· LonW.. :2'1 cA.A.) - G~~" 
den fazla esir :ılınmu;tır. yarısı J.fuJJi.ovı .. ı:, ne.ı-edilerı 

Çok hiiyük nıil::taı·,Jıı. sili>h, &vyet t ' iğı: ı 
h»tr> ın~lY." lll:l!i, ınlllıiııııuat j C<-p!wnlr. Sıv:lfU.pvl ke>irı\jn. 

Arn•·ı-ilrnn harp gcuıilel'i de 
!r4:1ı1z u.,,_1eıi1u d.1ğılm~" 'ıuhm
mıllrt.a•iu·. 

fuısict~mJıu. l.1 J ıı :J. I po(.İ.ı-ouı-
dan ayıı1Jl.]tırıllc.l~· d.· ca.ııtlau 
Ve sı.,rr,ıırıi ı.-..:v-g .. Vt ~ı. 1,~, 
hiır~ıf 1Y1oF. '•i°V"J.':\J.llflll-;.i;ı ·dn 

ve ia~e rn,,ddeleı·i MiLnr 1 dE" ı .cı,ı .. w .'" ıı;mal3r vııkabııl-
kuvvetlcrinin eı;ne ge<,miştir. nıak.r.dır. H~ı'iwf kesiminde, 

Yenilen İngili;ı; kurvctleri ıbir no!uı;,1., ile-ı·ııyen Alııı.ın kı,n1. ' 
do~uya. doğru şiddetle taldı' "elleri ik> ça.rp;ımalar olmakta.- .-------
edilmektedir. dır. 

Bp~·dia \"e bü el Gobi de t< • L.ondra, 21 cAA.) - Haı·kof 
rafımız<laıı alımnı~br. kt::,lmir.de ) eni t>ır mu'ıarebe 

Rom.ı.>, 21 (A.A.) - !t. 1- btt!;h'm.<\Jr 
yan orduları umumi kar~ .. r· Gı;c<., ı,.7,~J. . .;,,. yoou, <'e· 1 
g:l.hmın 75·i numaralı hwn•s1 mıp balı ~q11'aı.iı:ı<le bir gün sü-
tebli~i: ı·uı ~id <tl:ı '1ll' muhareb<xkn 

l'aı"tın" ordul-.trı, ııt"': nıaki.ııdc:ııiıııe ~)1i:.ll:.c. uı 1,,. 
yil1'·..,,k 1,ıir'ali lıaiz lrnhınmııfıdır. O t.ı(;t.ı::pJf., • li'M • 

ıh moıörlüdiir ~., • ük at»::ı ··r'ı1Jit«1 mıı.füı 

Yazan: Emekli General Kem~. 

l{ U;,[14' 

~ .. ) tc:'llt;l t 

Dü.şo.ınu ınuknveın<:tin i lir lıelıst.."iln..i .. .t.i _4.1 :.uıJılru: e\'Vt13,. 
J{a1kıita, 21 CA.A.) - Hint • ı ran dünkü ııiddP.tli çnpı~m:;.- 40 pike hcııı<A.ı ll«<ğı 1 ;.ı rtwı ııwv l B ''.YUJ1 harp, at iistllulü-

lfüsl\i.man konteran.-mın açılı- (Sonu sa. 3 so. 5 <k) :ı.:ıe.:.ıi, ciı:h".rı • l<'! soıırn. •lıi. GO jt<!llUJ ·1ıııvaff•kıy<.-tjnde 
şında sü~ fiöyliycn B!ugale Baş- \, J tank ile t.a.:ı.."'l'ı.Z f·tmi-.Ic·rıl:I'. AJ'.Oil .;,•uuğııı.a. <lai:- !v.r.aatkı"EC 
vekili Faz!u1hak, hal<'n mevcut•------------------- -----------------------

k:ım t~ ... W!'lllif;tı t·ıyr.1~r ı •U:tılf\. 
ki <.~lJüiv!l tfıf:ıJti1ıe artıl( ,g·ı~\lf:rıf-ı 

eı: o! , •,tu Ağır '"~\ılcl:wın y, 1 
?M:ıh"l h· 1 ı.:iıita yer}, llmııtııhılfl'fl_, 

tehiilteler kaı'§L'ilnda e.,;lıi siyasi 
dii~manlann biribirleriyle birle
şerek memleket lıizmetirnie ay
ni mc.;uliyetleri lm'bul ettikl..,ıini 
görmekten dııy<lııi;'ll &\'İnci bc
llıtml;;tir. 

Konft'rans ı;u takrlr ımrelini 
kabul etmiştir: 

''BL.zi yok etmeyi .istihdaf edi
nen tclıdidi ortaclr.n kaldınıı~k 
ancak böyle bir bixlik temeliııe · 
daynnmaJrla mümkün o?ıı bilir." 

Kraldan ziyade ... 

Çekyanın kukla 
Reisi söylüyor : 

Et;·~r Çek milleti 
ol~.n vazifesini 

Almanlara 
yapm:.zs:-. 

Alman milleti de hiç bir 
mecburiyetle mükellef 

olm ıyacakmış ! 
Londra, 21 (A.A.) - Prag

dan Vi*iye gelen blr telgrafa .ıı:ö
re Çe-k Jıima.ye hla.re.,i kıı kla 
rebi Hacha radyo ile y-r .. yılan bir 
denıednde şunları söylemiııtir: 

(Sonu Sa. 3 Sü. 5 de) 

Mevsimin • 1 

u yar s 
Beykoz'lulaı· dünkü müsabakalarda büyük bir varlık 

gösterdiler, takdir 1e alkış topladılar 

'!" du.-~ uii U;y "'"u. Piy:ul•\ 
~·.nde ve ~i•·J~, .a1.L'4l<- .·~ıvlnı 

dıZU>Ji.J.rıe<'f!?ı: .1itır m,;;;; larıı 
1'.'ltm1.azııvlı J:1t!lı'teJ• hf.~ I_ı •( 1#,,.. 

arazi JtabarınLJ0:1.rırulr\ı: <•J" ı·ıt .... 
~oo~ı. t;Jı:ıu v"' Hun ı , ır:,ll'"r. 
d<t:ıı ıclifaı·ıeı t.ıhrnt·kiyd.ı l ı) ;ı,,·iı ... 
~yJ.et1 !'-'-' " ,u ~W't ~H.Yl :J it 
~i.}l-"ı·ck ,r,t~J!ert tl<ı.J\llB1ı· 
yor, lr(SiJ, wıırıı;ı1r. ı urı • 'J· 

lftıhmın ate'; cfrr'-a.tınd~J"· lt!ı lt: -
dAyi <lıl8ıııılı ,.,tj•; Y.ılıı~·l! ; .. 
b ,1t: , n (rat;rı.l'd:.) 1'.1lu ın,.,.hıiıı 

tu, yaJ,ın lflubaıc•~•" ,\,• 
mu•ill yo!Ju ve ıı ~ır t·ır' ıı\Jat .. 
lıuıı. iılctuyw, k;;i 'i ,.), Alı""" ,. .• 
y;ı.<l<' h!l"l'f'.n ııı.rı lnı:ıt'Ht·rıwerr<'<'J 
büyü.!<. ı•n('.ro Jra.za.r.ın<~1a.ı ıi VcJ• 
t31ı:i, tıııı'1 'bırtun 1;1<1<1<1.ı) ı. .,,. .. 
lete t>··~ ı,, <lıı,;. "'~"'ilil vnlfı "" 

Su sporları ajanlığı ta.rafın
dan teıtip edilen mevı;iı:ain n;. 
yüzme yanşları dün Moda hanı
zunda oldtıkça kalabalık bir se
yirci kütlesi öniinde yapıldı. De
nil'.in henüz 18.yıkiyle ısııımamış 
olmasına rağmen yüziiciilcıi!l 
biiylik bir alaka. gfuterdikleı i 
yaru)ara 66 sporcu i~ etti. 
hiü.-:;ubnkala.r baııından "onuna 
kadar heyecanlı bir hava içiııdl! 

ı - ı.:,,J,.ııut (Hıı.ydarpa.~) 
1.17 !l; '.! - Gıill-0kin (&ykozl; 
3 - t<ah;;p <!Wykoz). 
:ıo .:ırrn~w kli<;ökll-.r: 

ı - Itaı.•JO'l1 (Jkylı.oz) «; 
2 - PclliÇ l.Beylıcıe;); 3 - Ali 
(l<'C'ıin< ahr·o). 
] 00 r ur l~.f.;;ıla.nıııı,: 

1 - Te~für (&ykoz) l.'.l!l,9: 
2 - Alu,;tt Oky.lı<ıZ) ; 3 - 'J'a. 
nk tSr.rı~Tcı·). 

geçti. 

Denizlerde vaziyet ) 
Dünkü yarışlar~ Beyk.ozlıı- l ( 

!ar rakiplel'ine karşı fü;tün. lii.'.'} 
elde ettiler. Gösterdikleri bil; iik 
varlıkla her za.m:ınki gibi takılir 

14 A 'k .. ve alkı') topladılar. 1 ! 

Miis~bakalard:ı.n alınan texnı" 1 men ,an o em 1s1 
~~(~~~~~iri~::~ı v~~uı 1 Karaib ~6 Atlantikte 
l.!l; 2 - O"m..w (Bölge San'c,•ı torpı'lleırıcrek battı 3 - NeedE"t (Sanver). 1 Uli 
100 &rlwıst küı:iiı.;.,r: 

ı - Laz.o (Beykoz) 1.15; 
2 - Cl'ııgiz (&yko;>;) ; 3 - J ı 
(Bcyolcz). 

----c•~---

lngiliz tayyareleri Manş 
denizinde Oç Fransız 
gemisini ateşe tuttular 

&o Kurt>Q!ıı.ğa.nıa iui<;iıkler: 
1 - s~t (13'.ykc:ı) 41.2; 

2 - 1.fuı>t.ü: 3 - Hmton !Bey 
Jooz). 
~ &-rl-t: 

1 - lbnııiıiın <Beykoz) 6.M,2 
2 - TubTUl Ureylroz) ; 3 
Necdet (Saı·ı.'er). 
'lt1') l';ffbftıt JJi<'ülJeir: 

1 - Loon (Beykoz) 3.03; 
2 - İrıal (B~ykoe); 3 - İ.stR.fo 
Ofoylı:oz). 
Tiirk l":ı.yraJ.: 

1 - Fuat, T~iilı, Vt'<lat (Rey [ 
lıo:< : .. Jmm) 3.40,2; 2 - Bedri, I PASiFiK HARB~ 
N<:ı:ou, M~Jımııt 1Ha:ııdıı1'!16\~a 

1

_ 

~ ~:;~~i.ii<;iıı.l«: Jabonlar Moresb19 we' 
1 - Loon, Musta.fa, J..c.zo J/ ' 

~:.y~!~~~Jz!~ 2 (Et'):: Darvin~~ te~ra~ 

~"~;::~~~koz) 27.38: hüc~m ettDer 
2 - J.fıd1lı- ı&yi..<:>ıl; 3 - Nec-
det ı&,;;-;wz). Doğ-.1 Çindt lertlytıf 
Sut-0po: • Japon kıttı!at tıat11ıc.; 

13 •:ı olaraıı: lı.ınruzı ve beyaz 1 ~ 

Mevsimin en güzel röportajı : 14 
~-~ 

takım ara.ı:ında. Orhanın hakem· doğru çe ilme~t ba§leci• \a.~iııt;tı:.J".., :ı Uı .. A.) - Bah-
riyo ,,._.~?)i~"lnın 'bildirdiiiiııe Iiği altında yapılan ıın tç.pu be- V 'ji, 21 ı.A.A) - J.ıpou..m 
gön', k<ıçll.; bır Amerika gemi- yecanlı olmuş ve kımızı takım P-01-t Mor y ve Port Darvın'• 

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

Hakiki radyonun mahiyetini bir günde kavrayabilen kafam "B?drum,! 
kahvesindeki radyonun esrarı önünde apışıp kaldı. Bu acaıp aletı 

işleten malzeme içinde, uçurtma ipir,den kapı mandalından, 
rakı şito&ine kadar bir yığın matah vardı! .________________ ----~--------~--· 

''•iörü1üy-0r ı;, 1smnbul.hn 
geleccJr gümfoli1< g~zetelere Jra!
sa1t •1tari"tti dWl:,·a" lar gibi, 

J -
dünya.'l.ıın ·hdr.ııiX'r y.ı yaeag-ı:ı:. 
Fak't yine berclrct, k= kahw
sin~n ~11za.tz ;-Jıd:iostuıP--. 

Gü.ı:.ıin mulıt.€1'r fW•tlılrin<le, ı 
ctrn.f•nn tiıyük cı.· lrn!ab:ılık 
tr"l • • b, n<~\'"' • mi • r.ü.lü· 

r-YAZ~~:::l 
1 NACI SAü~ 

E"hliı eı>ilrnek, ı;imı.iiki harp teb
liğlerinin iı;iııdcıı çıkmaktan 2or
dur. 

Val{tile, b;r gün-, n1ült1.l1rı~~i ... ;; 
bir dOGtuınUJ.n, l"!.! '-.\'O lı«1 .. ~u1rl, 
bır :rı~ın teıw:;l P 3!Ll~t C•lınr 
miı;tim. Bıı nulıi .. · t1 ı <! • J· 
ilcııi, ratl\ o dinlcı·kM ,·, .-ıc tı. 

(Scnu S;,, 3 ~. 1 rt~' 

. C . - . J b '· bova.z tıo.kmıı 4 - 2 mıı.ğliıp et- taarr·'- ,._ru•o~ı··"r. Fıı' m~ı.,.~ ııı 2r.uN» ciuıı.,.n• e \•e ~~ ... ;ı. ~ "'" ' ~ u. "'""J" 
bir Nikaı-.ı;;:.a J!f'1ill>:İ ılı> Atl..n- m.iı,1.1r. h:ı.beri, fltJr. üç giirt(1il 4(; MütiA 

Diinlt.U Y""ıııfaıın ekf;eı-isinln fi1t uç:ı~1nın di ıii;rıll.1ıi~"O\ııii hU-
tik kıyı~ınır t.>ı mil açıkl:mr.0la :ı.: · ili'"-' ..,, k .. •u •ıüzüciller d' ... ,..,,, 'UJI ınc ı;u.u ,,.,:ı; Cru J !.mJE""'·"""r. 
batınlm.ıf'l r. k:ız.ındıl&r. Ft'.rağn.tla !.'Qlışarak &ı.tAUfa Ji 
Var~<:·n. ~1 tA.A.) - Bıılı- seııelenlenberl ııu sporlarında ,..,.,__ 

21 · b"yül' b' arlı3ı "-"A-- ..,,.,..J.;vurne, · (A.A.) _ .1'. 
riye nıızıt !ıih, uıı tic et g<·nıisi- u l ıı· v g.,.,...,...,.,. sarı vuııtralya Mütteıffü tclıligı, :Mırt . 
le l:ıa~\<,- bı..- gt'.lcıinın \'ir,jinya siyrdılıl:ı.n ve Jnymet.li Fahri'_· tefilt ilıava J;lll'Vf'tlerinin R:ı· 
kı)~lan ao~'.Uı<la tol'pilc çarPQ· tebriJ. t><ll'!l'İZ. bauldaki l.iıı;;uı teoı.islerine biı 
ra'k hattı.(.ı• ..... ve ilı: =a uğradı- · B "kt gece taUTilZU yapal'a.k büyii:lt 
ğını bii<(. •ı P<kwdiı'. eşı aş lı&:ara selbep >Olduklımnt Oil;.fü. 

sı.c, ... t.oıı .~~h>~A.ı _ 01100 Halk evinde meJrtroir. Doğıı Çi.oik 
İa\l:C v~pı;:nı [,. ı ,}· ıkuizinde 
to rpill<.:::.ı • .w rt.ıı-. 

Fraıı.<>ıii Gt'1ı 'iM Ta.ı.ynız 

DkpM '.ll AA) - lll Ha· 
2i(an o,tl rn ~a r · ,, ve 
Tr"po l -:ı k!: ıtKI~ .i !'ı·a il· 
~ lx .. ı:, .~ı ln ~ .._ u. ak-

!tırı tdr · ıı.ıo mıırnlyoz ateşi· 
r t • ı." r. UGttıl, 

atletızm ınusabakaları 

Müsabakalar intizamlı 
gaçti, cirit de yeni 

Türkiye rokoro kırıldı 
)lfü· iM! . • ıiJt f:ıf•., t • J 

ı. • , .~fa 

Ow '1ilı4;', 2l. (.l\.A.) - :J&
pon münclrnfo :b:ı.Uarının za}ı.f 

ooktaı. ın:ı. in<lirilcn hızlı daı'lıf
ler soyesilllfo, Çankayşcl< Jrm
vcUeJ"i, doi!.ı Çirı1o J:\!)On t '· 
J U2Unu <l L 'lln ı 'şlıu ılır. 

I i'a.ıı ' -.:: Jar;onk1 ,. ,r 
Cil ı:. ..,. it" .j n.m;.ı -ndrı •. JJ j, 

"' 
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:ı"aza.n: C. PETRlE Bt. - 40 - Çeviren: H. Cah.d YAL(""" 

İntib :tın bu eekli alması 
in başka s....<>bepler de vardı. 

Bunınrın biri halk cq>hesi di
mplınillin mUkemmeliyetidir. 
Diğeri Frruısu; - Sovyet misa
bdır. Üç.iincüsii de Fransa
& eı. ,,. e ·.bn osyru artlardır. 
Fro. Sollar dalına muarız-
ların dnlı iyi t.c:Jkil t sa.h1· 
b o lardır. Fnl:at bu k yfi· 
l h t bir vakit 1936 intihaba
tı olduğu Cad:ı.r o_şi!W.r de
gı uı. Sollar gayretlerini mev
cı:mı ·s meb - k..zıı::ma
ğn e."l ı- biliyct.li namzet üzerin.-
de topladı . Bu tal>· 
müracnnt edenler Fransadıı. dai 
ma btiyük bir üs fi.nliik t in 

· 'ndir. ÇiirJ;::ü orada 

ne k Gar· 
ruz diye 

(Dev 

• §1 

r-

Maarif Udtirlüğü geçen yıllar
da olduğu gibi bu :vıl da. bahçe
leri m ii3ait olan kn.dırga. 3, Be.
yazıt 5, Unkaprou M, Fatih 13, 
Kıragümriılt 27, Topkapı ~4. 
Eytlp 36, Beşiktaş 19, Üsküdar 
19, Kadıküy 35 ve Bakırköy bi
rinci olaıllrmia. talebenin b.aş:.
bos ve a:vn:re olarn.k e7.!nclerine, 
uygun.,uz hn.rol etlerine rulni 
olmak ve güttt bir vnkit /?'CC'ırt
mek lizerc 11 okuhh çocuk bah
çesi açmıya karnr vcTm~. 

Bu o culb.ra mıntnirnsındn bu
ltm.:ıJı ilk o'ml t.nleh~si ile ilk 
talr11 mrebur'}"0ti cağımı b ı yı! 
girecek trıJci>c namzetleri de ü~ 
v~ cddbih."Cckl~. 

Dl~ r ta.rn..füın ~P.'rcn~ize 
göre ~ · p l7~sı yardım sa;. 
venl r cc:ıniycti, hu kaza C H. 
Par.jni m okul ynkrul çoC'Il1cla
r:ma yt:.r<lıın ccnuveti ile i~bir
liği ya.pa...ra.k: tatil aylarında ço. 
cuk b;:ıl "nin 'bulunduğu Eyü;> 
36 neı oL."1!1 binr .... ıntlruı futifade 
edeook, bu W.l;:IJ. fn 'tir ta.le
'bcsitle vem.ek \-ru·~ktir. Div r 
kazalar· comiyetı~m;n de nyni 
hayırlı i t~,aus ç.tır.el ~ :f•.
riııde bir ha;rcl~ olur, ka~:ı~ 
tin.deyiz. 

Al r~u ILA .~ 
E HACET! 

Süt, gOnd 25 bin ki!o 
istihsal diliyor 

--o-

Faka arfıyat 
50 bin kilo! 

Bfr nrlmda;.~unızın yazdığmtt 
gö , 600.tin süt srufiyatı günde 
50 hın kilo ugn lıalde istilisnl 
ınikt.ın 25 bin 721 ldlo imi~ A· 
rıı.d:ı.lri ftırkt eyin ne 
old u tı s · ~ ıy~ dll \~ 

YENi rsABAB 

Adana' da, lzmir' de sıcaklaı· bi en
bi re arttı, 6ayılanlara tesadüf edili" or 

Ş51ırhni4.tle iki gi.ın<1~eri ş!d
dclli sıca.kln.r huJciim sürmekte
dir. Harn.ret derccsi gölgede 
33 U. güne. de 44 U gcomek
tcdir. Yurdun muhtelif yerlerh:ı· 
den gelen lliliberlere g5re boğu
cu sıC3.klıu' yalwz ı:.clırimıı.de 
değil, AJ1 d !unun birçok yerle
rinde hilldi.m. sih-nıektedir. 

İzmirden bildırildiğine ~3?"f' 
burn.da 911 s indcnber.l gts
rillmediği söyl<.'nen şiddetli llir 
sıcak dli""&Sı ~ktedir. !fa
ra.ret derecesi öğle ilzcri l!Öl~ 
de kırla, güneşte elli altıyı ~ul
makt:ıdır. s l ru hırda sıc~~·" 
şiddetlıı<lcn baygı, ılıltlar ~c :i-

renl.er olmuş ~ halk kafilele!' 
halinde mesire yerleriyle denize 
gitmektedirler. 

Adanadn da sır.aklar birtlcn
bire arlnnşt:Ir. Hararet derece
si go1gede 38 i, ı;Unc:şt:e 60 ı bul
muştur. Pamuk zeriyatı yapan 
çiftçi lıa.rnret de~ yük· 
selişinden memmm olma1rtadır. 

!zmitte do şickletll sıcaklar 
hüküm sürmektedir. Bilhıtsın 
fjehr'ıllrizde oldugu gib • iki giin
d ..... lı~i İzmitte boğucu sıc:urlar 
hill:üm slir.nıcktedir. Sıcaktan 
hayılnnlar olmuştur. Uarnt c>t 
der.ecesi gölgede. 3~ il gcçm !·tc
dir. --------------

DURUMU 

- Ba.ş tamfı 1 incide - tesiri mukayyettir. 
<'.abuk n.te~ cilil:lıl..'trlll a.cürt.a 
~iyeleri ··aruri görüldü. • Bh
zil'h ve s.ı.Iılli musarn.Ası meydan 
almı~tı. 

!kıncı ciha.n lı:u'-hi, hemen ıbü
tün muvafrakıyeil~rini tank ve 
uçağa b.'>rcludı.İr. Bu harp kızış
tığı bir ~rada.. taam.ızıın bir dü
TJnc zırhlı fü:ır.cn tm·<:fınd.uı. yö
ııeltiluiğlı tomin. ediliyordu. Dö 
gol, Fİ'all3l'Z ordtwunun birl..cıç 
bin tank v uçıı.k Un.ünde çökt.ü
büni.1 soylilyor. füı.rlrof kcsi-

Moclern isöliknm nfuhaları. 
ateş ym-nlandır. Muhacim zırh· 
lamnakbı bural:ı.rın fışkıracağı 
at.eşlerden sıynlamaz; G.4: tonlnk 
kulosl!U'Ul topçu ateşleri altında 
harap oldnklarm.a. şahittir. Ha-
yır, sllz, sil8.bmdn- ve silılbmı i
nanla kullanan muharibind1r. 
Tarih, veh..,t ha:rp makineleri 
görmüştür, Ancak, aili.h. daima 
ha:kim mevkiini mOOafaza et
miştir. 

Tank, ateş kesafeti temin e
der. Oynaık bir tabiye, siliha ha
reket ve :manevra. kıdıiliyeti \'Ur* 

malde mfrm'kündiir: Bhud>erin, 
3lltitun.k1ar oo ka.biliyeti 'haiz 
bulun&ıklan ~ ovruık 

:iiltlet mcrkesi ya.paa mütearrı
zın her teşijbbWüno misliyle 
muk::ı:'bele edilOOilecelttb.". 

ınlııde Ruslal'ln 15 zırhlı livası
nı yenilgi' .. uğr.:ı.tt?klıırını teb. 
liğforile y yan A}mnnlaruı m....nv
zü bir muv Iclrıyet elda eLtik
lerine ixıanılL rdu. Bugün, şu
rada. burada beliren. her hare
ket tank y~rdrnUarından kttv\·et 
alıyor ve mu\ uf fa.la.yet, dü.,.c:mıa
ıun tank kavıplıı.riyle ö'~illmek 
isteniyor. Omulan motör1eştir
mek v.e zırhlamak OOD.31 tc:ikil 
ediyor. Muharip bir mcmleh"'Ctin 
birkaç daici:kada bir tank. ya u- Yarnuıı orduları, a.tcş maki
çak yan+..;;., duyuluyor. Rom- :neleri:ne da.yruıa.calrtır. Bu maki
mel, bi~ ... Ha!ı:iır..ie tnnk kti!.le- ne yüksek sür'ati haiz bulunma
leriyle du.rnm:ı hikim olı'lu ve lıdır. O sebeple, istikbalin topçu
yine diğer kı1vutır etr.rı.fmda ve su da motöriüd\ir ve yiiıklııd: a.. 
Tcbnrlc" ~~n:.matln<le a_rni kuv- teş .sür':ı.tiıı.e maliktir. Ateşlerin 
vett.cn za.f er bekliyor. k81IY.:ıbdığı zaiıala.rda. ms.ldneli, 

Harp, a · - bir' tekıulttir. Si- mot-öl'fü ve zmhlı cillhlsr v~ va
lillı ta, va~;.to. d gcli~yor, bu sı:t:al:ır ye;ı: ~' doğu , j 
ya:rısta alt kalana "Veyi!" de- m.;ı.'k doğuda. \"'e mık ~ im 
niliyor-. E atız, t!!llkındır. nla:nhr da. on1ardir veoolar J.":l· I 
Fakc.:.t? Fu oat, tn.nk, aldığı rol mmı orduları.na hareket hattı 
bakuıundnn, sıl ~ 1ıı 'J-Oy ölçüşe- çh;meli:edirler. 
miyecek bi..r .le:! • ·/ tcdir: Bir 
hedsf.tir ki. a rı sı!llh .k:.ııı;1sın- ~ uk 1~ _ -..lr
d::.ı., nihayet, . mahkfun- DU" çoc ll.tl vu~ 
dur. Sür'at ve manmTn ka'bili- b ~ 'lld 
yeti~ tank zwlllllm kalın~t.ırıl- OgUii. U 
ma.masmı m J:.ırl kıla.r; oymk- l:znıir (Yeni Sab&ıh) - Şe,o 
tıı.-, iEah ili .. ~ıer yapamaz. hitıO!'de'. 15&0 inci sokakta 10 
Tan~ rar su~ delme ':e mımaralı evde oturan l{udri 
tmip k dr~ • nrtt:ıı:I~r Yılmazı• bahçcsindclti havum 
ve maı:or;ıy tı yerinde bir ~il.- dokııa ya.cundaki ls:uıail oy.nar-
dafi. :?.ı.la.rım • ~e~ ken düşmüş. ve boğulmustur. 
ve. tam k~: KlJ!l Zavallı IV>cugnn~ cesedi babası 
retli · sahip ve ödeva- .,.~ 

· k · . . . üd' -rı .. b' tarafmda.n h :\"UZdtt çı n1-
nın u • . u lll n.a. ır aa.. ll1L5f,ır 
lrerin. tank s, ldn: lru'llla boYUn • 
eğm~i ae görnıüy<>r. B~ lzmirde çekirge mücad ~si 
h:ır'bın t-0p u, hlitle ate lerıylc. 
ta.ıı1: haml · eıiıı.i sarsıyoı'du. Bu 
darbelere ilk hedef olı:ı.n piyade, 
tan:lrl.ım ktı.ı"!';!ı öldüriicü bir a
teıre d vandığı halde, bu uma
cırun rolu de ınn ermiş ola
caktır. Diğ;!r turnftan, t&.nlmı 
müstaJıkcm ızınJı ~clcre k rşı 

İzmir~ (Yeni Sabah) - VıliL
yetimizin muhtelif yerlerinde. 
sıkanı çekirgeler, s.istemli ve de
vamlı mücadele sonunda. t '"na
mE>.ıı imha edilmiştir. Hi ~ bir 
yerde çekirge kalmaclığı \ ck<A. • 
!ete bildirilmiştir. 

Bu .11 h , r n.. ıtfj•••m 
rıu.uıda se'\'inç uy ndırdı. Başta 
Hrızreti Ali \"El H ı ol~"'ll 
!haki.,. cenk d n. ın iran ev-
vel gitnıe'k "ci.Ü h nbırsızhn-j 
mı 'a. 00: lrı.df.nr. Bu GVk ve AZ 
gayr..3-ti göıcn P. ~ü Ekrem, 'Yt:m~a.':!~~;r::~~:;xs::;:z;;~~ 
son derece meımtı1n ola.rn.k ha- '"" Yazan : M. Zeki Korgun t 
reırot cınıini \erdi ü\1 yüz beş Her hnkkı Mahfuzdur 
ıaı··lik lsiiun ordu ·u, Bedir de
mlen yere dogrn cnrin aclımlnrla 
ikrlemiye be: ladL Hazı ai Ali, 
hemen düşmanla l:: !'(?ıfo ... <nvere. 
ce!mıiB gibi iltiil.e bir .kılıcına el 
atıyor, bu lıare' etiyle, cenge bir 
an evvel girmek kin ne kadnr 
s:ımrs.ız!n.ndı ~ gös"'.:.eriyo~\lu 
Eğer ayni n&t Ensfil'Ul iki 
ooyr ~ birWn: W5mrıtOlfJ 
ols. ıydı, ikide bir cl nt~""ı kı
lıcını cekerek herkesten evvel 
l:oşJ. ko a cenk meydıuının gidip 
düşIIl!Ulla çavpı~·a bnslnmak
tnn onu kimse .:ılılroy:ımnzdı. 
Çünl:ü o, M !tke mili ·ı,lerinin 
Hazreti Peygomba-e ynptıkları 
zulüm ve cefnkn r~ ya.landan 
görmiiştü. Bu Imra kalblı, .~ 
yüzlü in.<;ı.<tnfo.rdnn o kam gunle
ıin intilm.mını tezrlden nlına.'k 
nrzusu, Ho.zreti Ali i in 1'1.l!'ll bil' 
arzu olmaklı.n çıkını , lıir ilıti-
yaç ha.line · · 

lfuzreti Ali kedJ.r Hazreti 
H mza da ıreJZl nıyoztlu. Fa
kat o, karo · ·n o fu · · gen<: 

s p b.. v k bulun. 
bir v. ltl ol-

sa'tum!ztı~dıl ını cez.. 

direWit lın.rek crdf'Il. çckiniyur
du. Yu.<µ g"eÇ.Urin olmasına rağ
men Ebu UOOy.de de cenk etnn
ye pe'.k: i. talılı gortlnilyordu. O 
anda kendisini Hazreti Ali kadP..r 
genç, dinç ve heyecanlı sarım~.k-
ta. hiç de h değildi. 7, 
liı'bu Ubeyrle'n' ya.lmz y sı iler
lemiş, .. ün yıllan artnııa. 
buna. lmrşılık ruhu tamamen 
genç ve dinç k.nJm:ıştı. 

Milslüm=.nla.r, z:ıfe-.rdon ~ 
olarak Mse ve ~t.ıret içinde i
lerlediler. Bedir 1.·uyusmıa bir 
fersah. uzaklıkla. bir yere kondu· 
lar. Hnzreti P ygember, ertesi 
gün bir d=1eye bLTtdi; yanına bir 
de nrknd~ tlı.rn!: kuyu ba{illla 
gitti. Orada sac;ı Rnl::.a.lı baınbeo-
yaz olmus b:r foti ;.a luı.l'[i 
tı ve l o y b8. dı: 

- Ey ih y ! Kurc lrerva
mnöan ~ in var mı? 

- Şamd'Ul dön~n 1 ervruıı mı 
60IUYOl"'Sli!l? 

- N t ... 
-Ke 

lbı lfı sız ul 
- Su ı WıU'm e-

m .ı ı 

- Öyle ya. .. Kervanı bali'krn-
- Hangi em.eklcr.i? 1 

dan kurtn.mıak ba!ıa~;yle Jw. 
en bir ordu meydana rretirip ?ı'f1l-
1hammetle oonkctmek üzere yo
la çıkkmı.~. 

- Merak etme! Bu o.es yi
ne olacak. 

- Demek Kın·e~ OO'{it!SU 
ıi dönmedi. 

- Hnzırlanmı.q, yola çfürrım 
bir onlwıwı gerl döheccğiııi :ı
kıl kabul eder mi? Ordu, u
haının~..rle karşılası.p çarpı..~ 
mıyn. karar vermiştir. Yarma 
kadar buraya ul..wır sanıyor . 

- Muna.mmedt'lerin ueı:cde 
okluğunu da biliyor musun? 

- Bundan maltlın:ttun yo'k. 
Hazreti Peygnmbcr, ihtivar

füuı <>t.5-rcncccğini öğrcnmiFti. 
Devesini sürür> geri dbndü. Sa
lı3b e aldıgı m:ı.Iunıa.tı bililir
dikten sonra Ha.zı eti Ali} e ltl
tıap etti; 

'-- Ayağa kalk y 
Hazreti Ali, ı.. }' 
il El cm, d 

-
M 

stt• b y 
so "'adar 
vermiy~nlei'den 

ceza i e alınacak 
Yeni mali senenin ku:anc ver

gisi ilk t::ıbitini Haziran sonuna 
ıbıda.r tediye ctzmymlerden V('.r· 
gi tutnrıwn yii?.de onu ııisbctin
de cczah omrak alıııacakbr. Def 
tardarlık gerek iratlı mükel1ef
ler yanında çalışazı miistahdtm
ler, gerekse seyyarlar içın ye.ıi 
J:xıanç \.-e..~ine malııms b~ 
lcıi maliye t.'l.hsil şubelerine ver
ıniR, ŞU'b~leT de tevzin.ta b'U-.'U· 
mışlnNlır. Knı:noye tiUıi ol.,r.,k 
kazanç vergi.si vert-n mUkC'1l<'f • 
!erin n:ihnyet mı ny soouna hı
da:r mıbclerine m ·menü ~d'ek 
ıcarnelenni alm .. 'l.liu"I lll.:ımnılıl'. 
Yeni iŞe ba.şlıya.nlar ise i<ıe ~ . ., -
!n.dılJarı tınhten iti ı;; f 
gün ic:iılde ıulırnca.~tlo krrn" al-
mıya meclmronrl ~. l 
Knnıc nlmı'.t,'an irntlı mi;ı: 1. 

~fkırin yJ.nmcia calı~an m· l -
dcml,..nn cezaları VPl'gi tak<-i1 ,. 
mn üç m· il olarok mal sa'l'plt-
ı.±!ı.dc!ı t..ı:ooil edil ıeoktir. ı::.~~-"i 
vnr esnaf tan alınarak c~~'l. i 
\rergi drun tutarının yib:d" O· 

:nwiur. 
--~ 

Y rinde t~dbir IRr 
Adana'da çiftçinin mat!aN 
nm taşımak iç·n a. ne i 

kararl~r alındı 
Adana bildirildigm g'i -

re, Tot>rnk Ofisi mmts.ka u· 
dür:· tı.n lı tiraltiyle perşoo1 • 
glmü e:ı on birde ç' t~ b·r · -
ğin ..... hi.r tOPL:ı.utı ya.ııılıw: tır. 

B ı toplantıda ser st ol rak 
çaL;,an lrenıyon :ıalıip1eti d~' 
davudi bulınnıyo~ ro'dı. Çü 1 

m.ı.l'~J um N."S!lisi i~m bi fh t 
tesınti ctı J.nd"l g'"rl!i-,fıl ı ·~ ·ı 
tür. 

Çifl<'i mallıınm ta.Aıyn k 
k.amy.onlarııı beıı ~.ın ve 1 t 1 c 
ibtiyac'arı topr~ık ofiscc t lm 
ol acuktır. 

c ııal veıildi 

2? .;/ ) 

l Halk İi;ktoru .. ] 
-.-...._ OL 

CCHek reçeli) ve (Çilek 
şurubu) nasıl yapılır 

(2) 
Şurup b:ynamtça, ihlt ~ 

atada hasıl oıaa köpUk1mi (d• 
lı1ili bir kepç'. ) ile abp dıam 
atmalıdır. 

şeker, lmifç& kaymy&y kay .. 
nıya ltWmma gelir. Krvama gelip 
gelmediğini anlnmak i~in bir 
ıbardağın içhıe Sil 'lmyunuz. Ye
ni, pasm:z uzun bır (çivi) veya
httt: bir (demir çubuğu) ha.zır 
bulundurunuz. (Şiş kebabı) ya.
pılan (şiş) de.- ola.'bil' • 

İşte bu Cleın.ir porc;ahuınaan 
ber.lı&llgi birini baniağln i mde
ki suya seıkunuz. s..nı ba d&
miri lraytııy1n şamtıua i ine 1al 
d~ Ve. ~"lal . 'canp soğuk 
m13 sokıuuız. D : çubugım 
üzedn.c .;~"llruı: .,.okcr:ı derilal Sl· 
yınp alı:n.ız ve ı=: • 1r ~ için-
d mua.ye!te ediniz. ' u:: vıok-
layuıız. Saye (~ bi yu-
vnrlamm v~ :xk 
c1e c;ı.m. g. lıı rse 
acki şuNı un u:. ne ~ lt'd 
dm.ın.l d&km<."h ,,..,_ı:r.u l. ( J ·k· 
l ~ surubun içine k '.)1 ılı r ı o ıtıl
ınaz, (!rn . ola,. 
rak d nu. 

Çünkü cilc 
\ "rirl""r. B eh 

Sinan 2hidesi 

TA({V)M 

AVS 

1..,;61 2 ~58 
c. ahir Haziran 1 H T.,. 

8 
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va~ varmiş: 
' - Evet, rnruı.leJ:Cf, yine an-

1~ ............. ~ 1 ,, ... ..,~un ... 
Nihayet, - yine meclistekile

rin istinhnmlan lizerine - fü·_
ra ·bir defa cb ha ruıl:ıtılınca. so
mıırtgan rot ta, Irntıla katıla 
gülmiye başlaını . Bunu gören
ler, rahat bir Holuk alarak: 

"-Hah, demi.c;ler, çok şfil:ür 
nihayet anhyalb ldin !" 

Lakin, lıazrcl:, hiç istifini 'boz
madan ccvaı) vermiş: 

"- Ha.yır, bilakıs, yine aııla
madım da ... Ona ~ilüvorum! .. " 

lı"'ıkrayı tamamladıktan sonr?. 
da, bittabi ililve ettim: 

"- K.ı:tfe.mm duı·guniuğuna 
bağışlayın: lra.Jmt, ben de yine 
anlıyaın.OOnn da. ona gülüyo
rum! .. " 

M ıhat:ıplanmt , fıkı·ayı he
ğ'endikleri gulmclı'riıı.Jen. fahr.:C.. 
bu sonuncu cevahımtlan hoBl"'P· 
m::ı<lıkln.rı d.ı. y :.ren ug.zla b•r: 
"- Ef;t:.ı~fucul! Lh! .• " diyip 

sumıalaı·ınctm be~lıyrl.i. 

Beş kt:ı§ Hallmvi tamfmcl an l 
tertip edilen atl~Lizm mli.saıbaka
la.rı v. sportif oyunlar dün Şe-1 
ref stadınd!) büyük bir seyirci! 
kiltle3i önünde intizamlı bır şe· 
kilde y pılnnşt:ır. I!;tikliıl mDr."Jt 
Ye bayr ;: merasimini müt.eak:ıp 
ıni' :ıka.laro. geçilmiş ' e ~...:ı
ğıda.ki neticeler alın:ımştır: 

BAYANLARDA 

80 ietı : 
1 - 1uci 11.1; 2 - Çani. 

89 .Metro macia1t: 
1 - Stratiya..:iis 10.5; 2 -

Rr.d'ı; · J - Hadiye. 
CfüU"' • tnın: 

1 - NcrmL'1 10.19; 2 - P.ı
p~dopulo::;; J - J:t'atıu.ı. 
D=,.,ı~: 

1 Nerrn·u 18.4~; 2 - Lam-· 

B 

i 
n 

1 
ıbooplos; 3 - Fatma. 
Yüksek: 

1 - Straıtiyaclls 1.25; 
Daron; 3 - Rndiç. 

ERID.~lILtın.DE 
100 .RietYe: 

2-1 
1 - Doğan 11.6: 2 - Neja.t; 

3 - Mu.zaffe.r. 
200 M-e1re: 

1 - Doı!-3.n 24,2; 2 - Nejat; 
1 - l'.fitakidis. 
Si>O 1\Ieire: 

1 - Hat r:ı,lı Ahmet 2.6,2; 
2 - Adruhı; 3 - Süleyınruı. 
1500 ft"" tra: 
1- ~nıf 4.29 4; 2 - Hatayh 

Ahm ~t; 3 - E'ı~e11.ıkis. 
in } l':lı.:~..,!'3: 

1- Remzi 5G.1; 2 -Adna11: 
3 - ~li.lcyma.ıı. 

---------------
nun tesisfltına, o :>c ydığım mal

zemeyi koyuşundcıki hikmeti J..:ıv 
rar gbi o1 ıyor: 

Öyle ya! .. 
Adına "radyo makinesi" <le

cli~imb 8İhhli ku•unun içinde, 
y'ıizlcrini grinnedi~;imiz bir srı·"i 
İ!ısa.;, var: Kim:si, ~pı kapı (111-

laşa.1-ak topla.dığt l1 avadiflle.ri v~· 
riyor, kimk;i, ::..iyrısi, askeri, ih.
t..,adi, içlinıai, edebi, t nilıi La
loıılar uçuruyor, kimi"'1 saz cn
lıp Rarkı okuyoı·, kimisi de htı-
bire prı!avra savuruyor. 1 

iltica edip ":ıkhnrı :ı i9 fırka d 
a.rmıı5 o !.. ' J.ı:alJilı dt>n vük~~c. 
ve bol ıal~:ı;ınl:ır sııw-.Jamıva bas
ı dı mıydı, yine ı<('>Sler Yukscr
yor: 

"- &.~luın Salib vetiı; ... S uiu 
l::utuya bu.gün ra.k1yı yine ''altı
d n" vern.:ıiss.iıı: ~tmmı nyarma 
bir b:ık '. .. " 

Grlle: 
1 - Süha. 10.57; 2 - Kıse

mıJtis; 3 - Stopan. 
\'~ılt: 

l - Gi.ıner 170; 2 - Sinan; 
3 - Levent. 
Uran: 

1 - Güner 6.55,5; 2 - Na
mık; 3 - Muzaffer. 
Oltj.d: 

1 - Kemal 59.41 (yeni Tür
kiye rekoru) ; 2 - Cevdet; 3 -
Süha. 

Müsn:b3.kalardan sonra. dere
ce :ılaıılara. Halkevi bMkanı ta
rafından mu~ıtclıf hedi}rcler ve-ı 
ri!m" tir. 

istanbul tenis şampiyonası 1 
Iki ha:ftadHnberi Dn.gcılık klü-

Dün sabah 
- Ba:; tarafı 1 i1«;-ida -

lardan wnr:ı bu ordumuz ko
mutanlığma müracaat et.mis 
ve kendi 'komutanı namına 
Tobruk müstahkem mevlcii
nın teslim teklifinde bulun
ınu.stur. 

Mihver kuvvetleti nıüstnh-
. ker.ı ı.1e' kii. ,şehri ve limanı 
h~gal etmu~1erdiı. Aralarında 
bir ~k g,eneraUer de bulu
nan 25 bin esir almmıştır. 
Elde edilen gaııimetieı çok 
mi.ihimdlr. 

1bunde devam edil&ı İstanbul 
tenis ~pjy<>nası dünkü temas.. 
larla sona erzıırp. Alınan ne
ticeleri bildiriyoruz: 

Tek er.keklel'd.e: 1 - Nişan, 

2 - Holnıes. Çift erkeklerde: 
1 - Fuat, 2 - Krif. Tek kadın
laıxla: Mila Dorodieksı. Muhtelit 
te: Mila Donx.leskı - Hasan Ak· 
ör. 

llerisporun muvaffakiyeti 
Kadı köy İlerispor, dUn Aksa.

ray Gençler Birliği taltuniyle 
karşılaşmış, maçı 10 • O lleri 
spor talrımı ka.zaıımı.ştı.r. 

Yeni tc0ekkül eden İlerispo
r u telı. ik ecleı·. ınm \f :.liıyeUer 
dileriz. 

ıaşinutea uörüı.ıme- 1 !eri davam e r;or , 
- B~ ta.mfl 1 inwl" -

kın.da hicbir şey bildlrmemı ;tir. 
Hükümet sözciisii Stepa 

~~r!.Y• henüz hıQbir tebliğaı du
E'lınıulmediğ·ini söylcmi51:ir. 

Vaşingfonda s~-ııldığma ?,'bre 
görüsmelerin kon unu L tıva j 
muhar~bes.inden zıyad iki;ıci 
c~e..'Ua açılıuıısı .nle3elesi te§· 
kil elme.h1:edir. 

Kan .. '.lda Ba..,twJıdıa Tef ·r1er 

(HER SABAH) 
Donan ve bugQnQn 

konuşmaları 
---.()-

Ya.cmı: A. C. Sar•çof ld 
- -0( 

"- Nerede!Sin. bil."ader-' 
- taşedel 

••• 

• • • ~ 

- Bu kadar çoluk eooul:'ı 
halin ne olacak birader? 

- İafleYe ba."7Ul'dum f 
• • e 

- Bizim Ali efendi bostaf 
- Gitmn i eye yazıfaınl .• 

• • • 
- Bugö.n biz de ist · m ven. 

dik! ;-

- Demek ticaretle · i al!. 
- HJyır, iaŞ<:y'I'} gire~gmı!rl 

«c "" ti 

- Askerlıği · b!tı oda-
cı yazdudıın, dun g"'l ı~. kov.., 
dum! 

- Neden h-.·a<kr"' 
- Beni ia ~ e ya dır. de< ı. 

,,, o 

- Eyı:ah nu:mar ' d ·sür-
müşüm ! ... 

- Ne numarasını" 
- İn ·eye vcr<lı nm ı tida.nın 

numarasını~ .... 

* Yukarıdaki satır ı Ahmet 
P...asim n.erhurrn n 13 O yılında 
'IQiilüp Ağla.füklarım > Un'\""a?l;y. 
le n~r('ttiği bir e..:~riuden a\I"' 
ı A;ı aklım "c ~rıyet b mevzı• .. 
lar bugi.inün de muhavereleı ni 
~kil ediyorsa bu gar.'ben"n. 
düyünıiinil yalnız fa ihin değil, 
böyle anormal ''e ...,a - za~ 
:nıanlar:la her ~:y·n aı, ğı yu
l;:arı bir tekerriird n b şkn b!.r. 
§el' olmad ğı hikmetınde ar .. 
yıu. 

VerJ.ikleri iza.hati ka.vrıyanıa
yı"' m, o ı.·aJyo t;:.sisatım.ı l;:ol.:ıy 
I·ol0 y akıl cı ,ıirılı::m ·:;e.cck de-
recede "mürekl>üjl" bir ese"' o
lt:..,.uudan mıy 1ı v ı!~sn i.ııerin·i~ 
ymı n bir cenup güneşi kaviıl
Y n kafamıu o g·ünl.u uyt şuk~u
~u ıdan ın•ydı '? Bılmivoı um. Fa
kı. t itıraf el yim ıd rm-ıı, ucurt
ıu.ı 'psl ", k"pı m"'ndalıyla, b1ra 
s.ı ,as:yi,. '\ e rakı siı;:esi:·te 1 . k · 
ye ı o Erz ıtz r honun sırrır.a, 
k, ·anım ı · ı.nı.dı ·md:ın enı!Tl 
olduğ'•mı gunl ·r l.P ele ~ını eı<1i
ı enı ·d;.n: 1ı ::Clııı m erebıldi.>;i y.:-
gaue ıokt ı, 'I3ocl. ını" lrnh\·c
Blıme <lın • u~ım "l':ı.dyo" ile, 
bizim bilJiğurıı ı ,• r~yolar :..ırasm
ddki f·:ır'cıı hü.;·Lik Hı;·· nılen il.n · 
retti. H, t ıre h ıt· dinl. t
t.iği r Jy, : ' E•-z L" de~1.·k 
'bile, ' B r"u.m" lu kahvecini~ 
pr .. ti' ><k · ,ma tırı hakkını veı· 
men fk >1 :.ırdu t · l·ü k rd ığu 
tesisat u · lı <lı J o ı .ıdvo
yu... L!(ınci <l~ ı ·cfif LIDI ti 
Nit-ekinı, dm·') ı"t1 •r de. on•m 
ra<ll ı:-.ıın . nı ta.Kmlf'ıhr~ı: 

Kahvoci S ılilt dı>, r&.dyosuntm 
tasi~atını kuııırk<>n. k,1pı kapı 
dolaşan -. w.ıdi.;; tonlayıcınm, [; İ'" 
kapı mandalına 1Jalon uc:uru"l'· 
nun, uçurtnıa ipine. saz cal'.T), ı 
şarkı okuyrcula ·ın, bira kru>a
sınm verl:ceği ha •f ncseye, ve 1 
palavra sa:vurucuhrın da. me.~c· \ 
li rakı gibi daha s' t hir icki- ! 
ııia yar ıt.a~ğı ta. lnnlığa ıh+i. 
Y<>Ç duyaı'bilecekforinı hesapla
mış ol:ı.maz mı·: 

Lakin ;;.ı;ka r~rfaraf, lwltika· 
ten, Salihin ı adyo u.nun Aya
r•n:ı d:ı l ndindetı ba.~a kiru"le 
akıl erdiı~miyor: Baz:m. danı::ı • 
rına basılıp b:.ı:haları tutan bır 
hacı glb1 <iunırp dıırurken ho
murd.ı.aımıy.a bı:u~hyan, bazan da, 
hedrn.ngi bir lı:wadlsin en clıem
ımyeUi :,·ed'lde,· - tıpkı ciddi
yetle ,;:.onuşurken birx.leııhire ai•
iınt oynatnn ve saçmalıyan z~
vallı bir batıp gim -, lftkıı'Ciıv~ 
kesip l!ZUn ~II' uJ.ıt::. tuituran bt' 
acnvip \ e aeliş:mcn illetin halı· 
kınd~n yalııu: Sal h gdooilivor. 

Bu itibarla, rnJyo gemi azıv-2 
alıp ıslığ 1, veya lıomurtmı)•a 
bn.şladı mıydı, blitün nıu.~eri!er, 
uslu llillu raınl<l~ııırkcn birden 
ipıni kopanp sn~n . ola g:ıldmı.n, 1 
\'e meram anlanıı~·nn bir köpc
ğ"iıı sahibini imdadn cn.gmr ~'.bi 

Kahire~ 21 (A.A.) - İngi
liz teiJliği, dii.şmnnın dün 
büyi.ik ftU\'\'etler.le Tcb.ruğa 
taarruz et:Uğini bildlır,ackte
dir. Gö.,terilen şiddetli mu
kavemete rağmen, dfu;man 
mii0afaa hatlanna girmiye 
ve ı<; müdafaa ku (<"ı.klarında 
mühim bir bölgeyi io.gale mu
vaffak olmuştur. 

. Ot?t\v;.:. 21 (A.A ) - Çöroi
lın Birle!':ık .Pı..mer·~1.a se aha 
lınkkında tefsirlerdo bulunan 
Kanada lx!.sını, bunuu ba~ll{'a 
se'be"oiui esas ceph.elerdekı du
rumun ruı..zikli'?'inde görmoh.-to-
dir. m~~~li~ 

"- Salrh m .. ık.ı' .. " 
"Ma.am<Li.iiı iıı,.,a.11 hir3:7 dii 'i

niince, .• ıhv.:ci Salıhin, rodyo~,u-

F<ıkat itiraf ed~vim ki, K ıu-ıı. 
hesabı h,\kkmtla}d hu tnlımi.ı, 
benim d~ğil, Bonırum1u1arın l,ıt 
bulusunclau, kahv.:~i Salihin de 
haberi var. Ve irn;aıı, ı-.ahve.ıe, 
ınüşterilel'in, 1bu lmlur;tan roü1 • 

h m olarak biribirler ıs1e } p
ttkl:ırı li\.tifeler s:ı.voomd~. asdc 
rad~oııun ,,eı'{iigi h::ıvndisleri 
değil, <> lı vadisi in, halkta u
~ ndırdıg1 her ç :t inti aı da 
takip edobiliyor. 

Çarpısma devam etmekte
dir. 

Kr~ldao ziyade ... 
bağırıyorlar: J 
"- S:ıli'iı, oğtuM: Bak sen;n. ı " - Ba:J ta.Ta/~ 1 i :oide -

ki yine sapıttı: Şun . bir ~c- Almcınya a.ley;hlnde yapılan 
rün! .. '" her haceket cezala.ndınlacsktır. 

!Qğl?-r Çek milleti Alınan milleti .. 
ne olan vazifesini yn.pnııuısa., Al
ma.u milleti de Çek milı.:tiııo knı·
şı lıi.c,.-bir 2ueo'bııriyetle mükellef 
olmıyııcaktır." 

Haliıı<le..'1 belli olıır 'ki, o ıa· 
munl:.ı:r, S<ılih, 'köl!11. bir kahve 
halkının kendisini imde.da cq{.1-
rısından gurur du1 a . Fakat lnı 
gu.mr.u mümlrün lcl>e gi;j" 
m.iue c_alı'-m a.k, "'. t."?"i a'en do"!"'ı· 

nı}a l~t· d h ~ı ca7.gt a söy e- yor: " • ,,., ••H eliler: .. _ Oğlum. Sul'lı; ., nin k !· lur. Radyosının snl ur. Orılin yan, ga~.Jin arkns•ndan oiı bin 

Mesela Ankara radyosu, Mo
noton, v.e .kedcl li Llı ha 'a tu1.+ u -
rursa, kalıa:hat s,ı.lihe bulnnu-

• . k b lıo!11tutt1sunu. - za.ııirı öfkt>s:v- lercc insanın ölümiiyle sona e-
- f.wm ruk b a n... ~':Y 

1 
~yı az .rınu!;ımn li· le tez-ad te..•p;ı ed u. min:ll lıi!' ren b.\r lınvgadan b :liseden, son-

Caz.::.ır, y~ın· 1 "oriu Deı·'l-.~1 gtın... .,....m,. + • .. .u.u ı,.'° 
1
- ı.n " ~.ı ~: b' fr..,..,,:atlc - ya 1.~.· 'L !4onr 1 p· ra hemen bir taklitli mouoJoö 

lı:ına ... "tti. Fakat Qp:!">ldll lm· ~ ~ . . "' a. .ı.•Ollla ntcu.ll0Çu ır k A n 

10
,-; ı... } "O reld'!"'.ü "niha z~ er" in ~ akm- ,, ya.ımraz e-vl.ırlmdnn (>:ekti.~; sö~rJiyen, ve onun Hdıııdrın yi-

~m.a ı;nş...,1tı ~ilr~!U.t' g!rct>.c&1 ~~ıda~ı, tatıcede, bıltı.miım 1- çileden yaik. Eıilk "1 bir aner.iıt ne bir klam fermanı oJmyau, y~
f!.,ıld.ırııt7. ~tı. ız :ru, hana gel- sun i, ve sevimi ı. y ıni~·lc, ya- ni bir anı ötekim~ ll~'mty n. bir 
di, Yörü •u sa ı.!ıp ön u.· v ~<>r- talwn emelLı·inin tal1·lkkuk e- 1 1 k _ du: ı· " deeeföndcn tı .hi"' hir makalenin ancı tan: sözü vtekini tu.tnuv.m ijn ra.c1} 0-

1 -·1~~.. l ~,dır· · }•·· ı:r,..,.,,...cn "- Bıktım lbı.ı k(k ola ·ıııc'on .· larm, minimini, :JiUii ve ah-
- B l>"n nf>r el ! ıı.lULtV:>öSmı l>u: 1Yl • .ı."" ı sesie.'liyorlar: Tımarhane gülla.bi ... · ine oovırli 6&P birer tinıo.I'ha.nt.'den, ve ontı 
- Yok. Ha ta.1..ııdı. "-Oğlum, Snlilı: şu uçmt- beni! .. " diyerek, ya-ine döner. günde b~r-kuç def':l, - tıpkı clf'· 

Ottawa J-0urnal söyle cllvür: 
''Dün Londra radyosu ü.bya 

cephesinde.ki dtU"Wllun nazikli
ğ'indcn ve Rusya.dan gclen nazik 
haberlerden açıkhkh .bah3etnı.if:ı
tiı·. Bu aartlar altında hirook 
kin1!ieler Cörçfün y-eni cep enin 
açılmasından zivade m •,ut 
cephenin ta..lniyDSi haldnnd:ı. 
rLis.;eceğ"ini düşün.Uyor.lar.' 

Almanyada aziller 
Mosk,cıva., 21 (A.A.) - S , •• 

yet resmi ajansına Cenevreden 
çekılen bir telgrafa. güre M. 
Hitlel' tarafından yapıln yeni 
bi. tasfiye fü·mne 800 d rı faz
la Al.mE.ıı hakimi az!edilmistiı. 

ÖLOr.ı 

- i?°lmcdi <lc.me:<.. 

1

1 m:... ipleriru knı:; b.t·az. Zira faz. Faka+ ne d rsln :· Onun ra l- liiere kavuk sn.11ıy m gü1la'bilP.r 
- ~ a~... . . ıa uçuruyorlar yiJe!.." yosuyla kenlisine izafe ettiği lu gibi - kemali cidd.iyetle dinli-
- ..... e1:1ı .~ıı ~ ı.r<l~ j; almz? v c Me.-,ela, bir Alman t, ii;:i · "deli gilllab~ i'' sıfatı. Oruıa, bir yen bizlerin de, Bodrumlu Sa- Cenazesi bugiı.n o~le n .. i.JU..lllKl>:Uı 
- Ko. lül"rJ..e gel mL... "- n·uı.nıandnn, 775.000 er.; rl ç.oklarunım da ~'!!mil g bi görün- lihten ne farkımız var? Nif!in t ,.... saklı 

1 
sonra Heybe!: dad -1 e,inde 

-: ittiıu ki, h.ı.s :.ıllma güre-

1
1'99~~ tank, 9875 tüfek, \e 1J6VO dU. ya ım: d rıbı:a;: Heyoolı mev.ı:ı.d.ı,ğ:oıı 

şe gırecelrmı~m? kam.}oD, 133771 nıı:ddııdi ttifolr, Öyle yo.: Neşeli bir şarkıyı t.,,. Hadiseler, ctimlronizi kahv c· nedilecektir. 

B yan Dul Liisi Bcnja <.!I \: e ~'-' 
Bay \ e Bayaıı Pertev e11Jens: ,,.. 
o ulları, 
B' ~an Sol Be-njam 
P. ;.· ve llayııın San u !, 
Bay ' " P.ışan isal~ Ben >ı ı er., 
Bay 'c Dnyruı Avr-un Bru.fo v osaı 

Bay \'e Il.!.yan jaJ:,; Lcvy ve ktz.hın 

(liırnnsa), 

Ba ... n Dul Sara K h 
~· 'e Bayan A uı.-

1 

-::- Aman oğlum, girme! .. Hep Dilşımuıın üç ordusu yokoldu. lar altın:ln h mı) olan şehirler· Deli, ••:e: .. Gilllabileriyi.z!... pur Hcybcliad 
- Niy :tim öY.e .. l \'e 1.760.4 ~ boım al<lık. maınlar tamamlamaz. bomba- Salıhe cevirdi: Raclvo ve bi?... NOT: Köpriıdeu 12 d k 

<belalılar bura a... İki orduım cevril<h, ormanlıu:a den ı;r aı;ıp yuıe gazele ba~l1- -nitmem -·l yct:.. 1.r. '~lj~~ 
- B :rı, ikismi gördün.ı. Hacı ıs~~~~~~~~~::~~m:ıımc:m:am;;tl:SDımilliiıli~msmm~mra;sı:a>ı::.!lmmEJ~m~B3~ı::t.ı~aml:ii:2!ı:aıD:iiiıc:ma•1a~::~::~:==L;; 

ile Uz•m Hasam... - Onlar d.ei.lenin kamarasına gi ~-~ 
- Paınaldar da vat'. Memo, rı 

belilb 'ln 'be.asıdı'I.". Kara Ys.zılı 1-er girmez, aralarında. 1
1 -rh<ı<lt u 

da b~:ı.tlır. gören filin gözleri parladı. Bu __ H ı N T E 
- f:'l'.e o un o!sun.. Knnı.r küçücük gözlerde se •iaç ve --\•erdim gilı'e(:...e girnıiye... §Ükrnn hisleri okunuyordu. 
- 8 ·nin Kel Meıniqle Deli Gcnr ilerledi ve hayvrım olq~a- TT- ""~ • ·ı . 

MtIBtafü <la gelmlı:.lcr .. Bunlar. - .ı.\o.apt.i.tn yere sen · 1 
seni koil yorla~. Aca-00 ne dı : Bu hare...lcet o kadar ani ve o 
~p-<t.Caltlnr!.. - Yay ''ded.e. dğım 1:ay... kadar beklenilnıiy<.:n IJir anda 

-Onlarda aş altma gure~ Sana gene kötiılu.h mü etmekl olnıu"'tu ki ne F'eıhD.il. ne .. Ha-
ceklermi. .. istediler? şim farkında olınanın.I r, an-1 

_ Pomaıtlar, mulıak1mk cıv- Fil koca h-0rtumunu yukaı ı- cıı.k kapLa.ııı y e serildiği za.- i 
gar çıkantiar ... Ji emo, Kaııı Ya- y.a kaldırdı \'e ge.ııc efendisine .man görebilmi lerdi. Kantan. 
zılı H~san, Sarı Mehmet bir cıv- cevap veımek "ster gibi onun n;;: bağ'ırM>ilıniş, ne kncabilmi:-ı-
gal' hw..ı. Uulllf.'Jardır. Eıki gü ' baRınl ve c;muzunu !afif tc- ti, 
r~:çi .ahın Uzun Ha.sanla. Hacı l m;slarla oıtı::ndı. F:ı!rat aynı Bll feci nı:ı.n ra karşısında 
da birl.oşm.işlenlit· nrnlınkkak... zamanda cıurmadnıı lıomurdanı- SClt:,~ka.nlılığmı ve Eıiıkfuıetini 
Sonra Kel Mcm.i.~, Deli l\lu.stnfıı, yordu. Ceınşıt: r·~~faza ~en l·aln~z Cem ·ı:ti. 
Sen ortada lmlımmız vnUah.. _ Gar~p sey, dedi. Dede bi- Ö.te.1uler, bır .yeı'dekı k ptann, 
Sen, beni dinle de g·uı·~ .. Bl.t- ziı:n bu zi;·arctimizdcn hem b!r ~~ dedc~uı k?.rkuuç ve h5.
yük ortaya çıkuı-. h d h" ~d , 1 .. .. la mutehevvır hru.ıne bakarken 

- Usta.~ A1Lıh büyüktür. Bir ~~nun, em c 1<1 eı. 1 goru- Cemşit ellerini kavuşturmua: 
,kere niyet .ettinı. Ne ol!.ırsa ol- nuyor B ten. ~ • ı · swı, öli.uıooye kada'l' boğ1ışaca.- Haş0im de bu cihete dikkat du;. en za fl P' te emyor-
ğım. etmişti • . Diyordu. Ha~im hayret ve 

- Beıı, taraftar değilim. Her - Evet dedı, .d?!!z:u.su .. ben dehşetle Cem.iidt: dönerek~ 
h~ baban da değildir. dede:ıin böyle ha~ı hi g?rm~- - Neden? Neden §iipheleni-

- Evet, b:ıhwı .ıstem9di. Fa.- miştim! Onda bır fovkaiadelık yordunuz? .Anlıyamadını. 
kat ~ka.oağım. var. Diye mırıldandı. 

Diye ısrar etti. Ha.ki "8ten U- Kaptan Gabeson bu küçük Cem:soit yerdeki 1t ptruu gö • 
zun H anla, H81.:l ~~- ve iğreti nhı.rın aralıklıırını, se- terere\t: 
lardl. Uımı Iiasnn. meydanı Ha- minini , kapı kenarlarını Eıraır - İşte mücrim, dedi. On
crva ı :waıttı. Ve, 1>33 altını tırmıya, incelemiye baş mJ!itı. dan şüpheleniyordum. Onun her 
klirta.recmdardı. Yaııi Umut Ha- Bir i_aret, bir iz arıyordu. sözünde ve her hareketinde ya
r,an, ~ düşeceği Pom.a.klnroaıı Dedenin bir ayağı bir 2:incir- lan ve iki yiizlülük seziyordum. 
birini, ikisini gür~i uzatamk e- le bağlıydı, Bu zincirin diğ.er Bu g<:>mi.de biz.im felaketimizi 
zecekti yoracaktı. Eğer yene- hazırlamak istiyen. bir adam 
ınezge ya, ~ .bez'a.bere ~ötü,. ucu zeminde bir halkaya bağ- vardı ve o da be!': on para al· 

w ·-], ~.::ı kti ıa.nmı.~tı. Birdenbire koca fil nıak için bu i i deruhte eden 
rüp PClm !:1 ıS.D.al'Ul. ~ece ve- bir hareket yaptı. Zincirin ba w ,_ :ın G "'"' 
y.Blınt y.eniWrek, pes ederek P-0- .AU ~ 
~öa beş altı r:;aat güreş ata- lı bulund$ halka yerinden aö- Dede gö 
cslrt.ı. Zaten çıvgar dem~ de küldü ve "dede,, hu iğreti ahı- siz y ta.n G b 
'buydu. P-O;:ı:ınlrlar da çıv<rorları- nn tavanına. kador lm dırdığı Artık nki h ç 
nı 'böyle y~"dır. borlumunu m .. Uıiş bir datbe i- du. Ferhad b"r y 

CM var) le Ga.bason.un sırtına. indirdi. pa lir dedeye bal 

- Demek ki "dede,, ciğim. ı şimdiye kadnr mük '.ınmel sakla 
bu sa.b:ı h sana o 1 öpeği gcti· ınıştı. Sakınyıı'bilirdi de .. 
ren oydu lın ?.. 1 Ferhad heyecanla ntıldı: 

Fil ~mı iki üe defo. salla· Eğe 'b .. ı b" • 
dı; sanki "~vet,, demek istiyor--r "dede r oy e !.?'ısı var a 
d H · . , <mu da or ıkar . 

u. ~§llll.' v 1 caktır. C-öriiyorsuııuz ln o bir 
- Şımd~ n~ Y~P ::17gız? .A~ - f!O · hafiy incı::n dalıa km"V t

ba !m herıf oldü mu. ~:U l lı ve u ha keskindir. 1şte mi. 
darbe pek ani ve p 0 k muth s sali ... 
oldu. Belki birdı..~bire kalp dur- HE im ~$km e ller a bit 
mustur. h. ldc: 

Ceınıit yere eğildi ,.~ kap"" nı 
kısa bir muayeneden sonr·ı: 

- Hayır; dedi. Ölmemiş. A· 
ma iyi bir halde olm dığı d::ı. 
meyilancla. mliasındtı. ınütlıis 
b'r y rık var. · 

Ferhad, filin hortumunu ok
~ayarak kur.bauının üstüne doğ 
ru yürümesine mani olmıya ça
lı§ıyordu. 

- İyi oldu, d ·• Bunun-'a 
oyun oynamıyacaJını anlıunak 
lfı.zınıdı. 

Bununla beraber, "dede,. düş 
manm1n hesabını ödedi W•nc ı.a
naut getirmiş olacak ki hiir 
kllllılda•ınuyordu. Cemf!it: 

- Şimdi y pılacak iş. bu a
damı buradan çıkarmak ve lı -
diseyi olduğu ıoi 1.umand n 
Reg11ier ile müıetteb:ıtn anla -
mald~ır. İkinci s··v i kun d -
yı eline al r. İşi r o 
Bir de bu mel wı h in 
de baş1·a c·· :-Um o ta .;ı ol p o .. 
~ adığını anlamak g r k. Bo 
bir ortak varsa şüphe yok ki 
k~ cenaplan bunu bi a 

fik r 
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(6181) • 

b.mir hattı 
A~;;·• ,. :, .ıl li l'erşerbbe ı:ı.oo de 1'ırhan, p .zm· ıa.oo de tı.mh 

C:. lata rıh•ırııındon 

ı-:o·r: 
1 
'c <aatt" < ;<' • ene 
ri•1 bElli ı .. ı..ıtlcr•i<' 

V:~Ollr !'i('f('l'lt-rt hr.kıPllda heı· tm·J~ 1 mhİ.O\:\t :ı~ ~ı dn 
tc>leton mım.ırnları yaz.ılı acentdcrimiıck ıı l)grrııil,!
bılm!r. 

1 CiNSi Tomın;ıtı lh;-1~ 

Şube ac,.ntclı~ 

Şube nccnteliı.'l 

r.:ıbıta -- GaJ:ı•,. r l t m. Lim:ml: r Umum r.ıı:udürl i-
ı: i biı•~ nltı 1d.ı. 423G2 
G:ıl:ıta - Gnlaf.1 rıhtı•N Mınt. l~..ı Lımnn Reisligı 
binar:ı ~ltmdn. 40135 
S ı·kcxı - Strkr ı :-nl u r.lc ııu. 22740 

(1;737) 

~om:ı~~~~~~!;IBl:~!IBfıli!m!~~m:s 

1
1 .. ~.:~.İ~~,, ~:~.'.z~~~~~~:: ~ ,~: .~:~.1~~~!~.~~'M pa-1 
~ l'ılarln bt:tun hnUıırn nrni•sus scrbe t ı:t-yat..:-t kartlarının dt.'giştırilmc lııc 

bn"lanmıstır. 117/942 tarihinden it:i;nrcn cltlcltl pasobr hllkümııfü: adclolu
n~ca~md:.ın nliı.kadnrla.rm bu tarihten evvel işl<>tmcmiz Yolcu, Yilk servisi
ne ı>ıi er ft>lofr:ırta milrac~nt edip p:ı~oıarıru ö üiştirmclerl il!tn olunur. 

(6685) 

T ,e ı . ııl~ t'. 

::- ı;:ır • t: 
Ko un t•ı. 
Tr. .c .:-":..". 
T. t:- 'aı ' 
Odm. 

M.ı.t:ırı 

Kır o 
2ı1 OfiO 
20,0tO 

:00,C'~O 

I< ..... ti 

!..tl• 

c,& 
lı(ıfl( 

t•f<flC 

11 
. 41 

• 

• 

74HI 
2~H 

(EO 

2415 

-. ,mıoı>tı 

Lir. 
lO~c) 

ıo:o 

1021) 

5 
'•4 ti ' 1142 1 

15 
• ~. 1 ·!1~: !i:i 
>,:M!l42 ır. 

~4, h 04.:? 
ı:?n r.-:-r 

ı:ı.c ~ , • ı;UJ "" •• t
Y• f'I ' • ~ •' • T. l pl"r n 

lh.ıtc. Gı 11 'c 
2. ıotı 

Ji.v/ı't0"~ C 

~· IC/:14:. l 
~7ı6/oJ42 11 

(21 - •ii41) 

.atıi •• n r~ .... lılilrı ın • ın '. <t ,.. 1 •(.ıdıle ın 
tc tt'ı;ı l{lı,\U :ıt lC et 5tıs1'l 1 ıı ,., . ı;'-c ı t~tın 

ııı ı ·sc . G" • 

l~hi~arlar u. üdürlüğünden 1
1 }'.~. • •cl:ı anlı <.tlE ... :ı.. p •• ı •H .. ;,, ~!•~ ltınc.l Tl u '7/t~2 . gı -
nü t.;wı •• rmdn ynt.ıl1 ı.<ı:ıfl. rdc ı-:r vı UTfı .ı.. rcri '-<ı-:.t.:ı j)l l' k'..\l l ! .. unrla 
yaJlll:ı.:-nktır. T:ılıpl01'in 1hnk 111. f.Jc wkn blr •n ı• •" w ı ~ rl1'<'-

16/6/942 tnrlhinde yapt ıılmr-<-ı c.-vı.:eke illln ed lmi olan bira fubl"i- leri. 
Tut:ırı 

Lira 
kası ~ kusbc müz:ıycdcsinin ihalw yapılmayan kırmın yeniden ~rttu:-
moya konma51 tekanilr etmi:.;br. 1 ctı.ısı 

74,'150 
lı<.1:-0 

Lıraı 

ı.~ -1halc 23.6.942 S:ılı günu tHı• t ll,30 q, <1U.-. Y<.'1ll Fı~tn.amoyi gürmck is- Kov:ı.• ctı 
"3 (•( r: . " tiycnlcrin K:ıbnt~ta Le\. wı• Şu\x> ınc gd.roelerı. (6588) Sııtır eU. 

CiNSi 6utl 

Jelatin {Yaı.lık) 
,, (Kışlık) 

l:tfai!'e Elbisesi 

Mlkc:ları 

1500 Kilo 
1500 Kilo 

17 Tnkım 

Koputu 17 A<lct 

GON 
26/(1/942 

.. 
Cum:. 

.. 
10 l!?u,000 ld~o F.Jt:•r 'lity "' y._.o. "'1• k. p. lı .. •Hll.>~ cksııir<.<Y\; ''-' oıı 'J ut 

ıTahm .. n 1'c<1eli :25,400 rrn, ill- t._.wnntı 7v20 ı.:.r,.ı r. t • ~lc~1 • /7104_ Cu-
10 60 mn gtın•ı snnt ıc <ı Ç ... 1:ıkL.ı . A'fıı:t>ı-i :.ıtın alnn ·••llll'!~"n•m'!~ y~,ı,ıln

caktır. Talipk•'n k. ntıni Vı'.'"J rnl,n.lt' kk it mcı~tııpl. "ll"l Jh;.l;• •...ı..ıt• .'leı• 

Çi.7JHC! 17 Çift ., ., 11 bir snat evvd lıo.nb-yonn VC'!'ınt1<'r1. Evr:ı! H' ~rtrııın.'1-ı ,\n.kr.r:ı, .. , ı -
ı - Yuknrdn ciM ve mıl darı y. nlı malzeme :ırtn. ınclcri 

'"e paz:.rlıklıı cııun alını<C;jk"i.ır. 

mucibin- tanbu1 Lv. i.ml 1 'ı~. ve Dftb C" r Atık<-:l .ea1ın r.l ~. kon l"YO ı ı l'J 

2 - P:ızarlılc hiznlanndn ~azılı i'tln ve e ntlerdc K bat.ışta Levazım 
~b slndeki Merkez Alun Komisycnund~ !tıptlncoktır. 

8 - Ş:ırbııımeler lwr 'l•n vN('ckn sonra ro...-u ıtett.'n EUbcde görUle
billr. 

4 - tsteklılerln p:ıır .. aılık i in t .yin eıluruın gOn ,.c smıtleı·de teklif 
edccddcti il.> nt ilzcrinden % 7,5 ~'\l\' nmc p:ır:ısilo birlikte ml'.zkCı r ko-
mls;pına ırairac:ıatıarı. (6372) 

fstanbul Levazım Amirliği Satmalm;-. -1 
Komisyonundan verilen ilanlar _I 

Bclıcrlne 22,5 kurus tnhmL'l ediltn '!5,0GO adet sakPndırak kı\yı~ mü
tecıhhiı nam ve hesabına ::ılmacnkt.ır:I ... ..ız~rlıida eksiltmesi 25/6/942 Pcr
r;embc.ı günu sıu:ıt 15 te Tophnnede Lv. A.mirllği e:ıtın ::ılma komisyonunda 
y:ıpılacakbr. 1llt teminatı 253 lira 13 kurUetur. NUm.unc"i ırnrolsyondn görü-
lür. t tel Jllf'ıin belli saatte komiı;yona gelmeleri. (2.cl - 6657) . "' "' 

-45,000 kilo knraman koyun tti veya sığır eti almacnktır. Pn?..; rW.:ın 
~.s.ıltmcsi 26/6/042 Cuma ı;\111ü s::ı, t 15 tc Tophanede tstnnbul Lv. Amir
li~ ımtm alına komisyonunda y:ıpılac:ıktır, Koyun etinin ilk teminntı 3"48 
lira 76 kuruş ıııtır etinin !U.:: temim t.ı 3712 lir<ı 50 kuruştur. Şıutnıımcsi 
ı.mnlııyond<ı {;QrOllh'. Toliplerln belli vakltıe k"mi~yona i:tWncleri. 

1 ·~ - 6658) 

1 • "' • 

1 
2784 ton fırın odunu alın ,cnkt.Jr. l'aztırlıkln eksiltrı1esi 23/019442 Salı 

giinti sant 15,15 tc Tophaıı~c tst:ınbul Lv • ..\mirliği arıtın alma konW;,o
j nunilil yl\pılacaktır. Tııbmin l>Weli tı!l,Otl8 llra llk ıto.minatı 5704 lira -tO 
ı..ura;ur. Şartnamesi komisyondtı gbriılü:r. lıtC'kliJcrin belli vakitte konıis-

lyon.a gelmeleri. .(22 - 6651) 

663.5-00 kilo tutu:tunna odun: nı:nc~ktır. Pazr.rlıkln eksiltme.-.i 23/G/ 

götnl ı~. ·179 - ~J~~) 

K. T ABİCH ve Ş (b. 
&~' { lı ı}, l N:ıldıyr.t \ ~ VaP''~ Aı:e~t. • ı 

tST.'\NUUL - SiRKEC'i 
Hor.«:ını.;1ynn Hrn No. 16 Tel: l3.A3 

Jv~uuı V' Lı ı.;nıl~rund:- Aj:lli.Sl n v. rdır. 

lslaııb11I Def terdarlf ğından: 
t<. o( \c. !1 '.,,(;/ı,4~ 1 D~.fter.ı.1rl k ı·,ı 1 ı;ıda rn• vcut (lll'l'l) • det t.•) 

r.&r.rtc i g-tın·ı sm·t 15 de Mıni Eı,·,ı:ılr Mlidurtuc.ı.ndc ... ~ı. ,- k' l ko
ırJ.<,~·onda hop.ılı :;:art U'>1lllY1<' satıJ.ırnktır. 

:Muh:.ınmcn b«lcl (835), 1emlnatı (63) Lr .. ılıı· 1•ı.t·khlı.:ı.n n490 ~-y.lı 
kar.unun hük\imlcıi d:ıirc 11 rıc hm~ırl:ınm• 
sn<'~ 14 de k:ıd. r k.-ıın,c•yvn r• ·s'ııtınc tıcvclı 
lzah:ıt içLı mez.ı..ur rrııc1urltıt;~ mür,..r:ınt. 

teı{ı f :m,.l~'..ur;lı .. nnı t. 'c. , •• n..ı I 
('1 e1t ıi muk~dl • t~ .1'.l 

lt,)d.1'2) 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 

Dağıt111a Ofisl U. !tfiidiirliiğünden 
EvvC"lce ıli'ın edildlğ • c·~ ılc Anlı. ra l\11 :kez krfu 1.: .. -und;. rr t•nhııl o

hır. ıco - 260 lira U• tı.:tl. Tl'.'Pmuriyc11crc •• lı!ı d. J"J,rm müsu·J:ıı ~ .ırn .
hankn 22 ll.ı..ır. n pawrtc.ı giı.ıü Gnl:ıt •. d:. PctMl 0.f!.sı dlirc::;ıudc ı.r;:ı 
olunac:-ktır. ıwvclcc m\lr<ı• ı t eim1ıı olanlarla ;,ı;cr•i <l•!n mum • :ı ' l'tı .. t.!t 
ietiyenlerln m<'zk\ır t:ırıhk sıı.ıt 14 den C'\ö'li~l 1i5t<' .ı:ızı,· ı Itır ""''11.:ıt ı 
ilan olunur. ( t!M') 

~ 1 

lö Yeni bok.ın:;n.
{) Y cnl ırlm. 

12 Yeni piston burcu. 
Y\ık:ırıda ::> a ..... lı knııl;> on n·ı:ıl ft••.C:. r.ın p. u.rlıkm 

Çnn;a.'lloa giinU &ınt ır;,30 da .rcııhnnedc Lv. Armrliğj satın nl1'1,' t , , ııı ~ · -
1 unda ~apıJıH•nlı.:tır. Tnliplc.>ı ıı t...-:ıi \/ruôt'c !H1mio-y-0ıı:> ~dmc ı•ıi, ,,_inı.i ":lr'~ 2 ~c k:ıdr.r yatırılması ıU\n olunur. 

===============================ı-9j2 Salı !!Unil ~aat llj,46 te T<ıphDncck~.::.nbul Lv. Amirll~ı iintın alına ko
l::ıiS)lomında ynpılncaıktır. Tahmin beCelı 2~,7t0 lirn, ilk terninntı 2005 lira 
~O kuruştur. Şartnamesi k\lmlc:ycncıa torflitr. T Jiplcrln belll Ynldtte ko-

,:..:6 fCl5") 

,..f oprak Mahsulleri Ofisinden .. . . :rıın,cna çelmeleri. (23 - 6652) 
ı,s rs.tli ze:>tin ~;ı,J,iı klloır.ı ı.,a , so,oou Taw k.ıb. k. 

kuı-unm, 2,ö :ısi1li 129 h"U ~tnn fi- 18,N!O r:dct tııyr.r. 

M kk t V ecl • 150,0QO kilo tut.U§twn :ı odunu ;;:Jımıcnlctır, P:ınırlıkla ekıdlbne31 uva a ezn ar ı~/i/942 Sillı ,ıinü s:ıP.t lli"'W d;ı To,ıb~U4!de Lv, Amirliği sntın alına ko
n1ıayonuıu?a yapılacaktır. Tnlıınin bet1eli 11150 lira,.. kntl tQrolnatı 787 Ura 

Al 
' k 11'>0 linıNIStnl'. tstekll~in belli saı1tte :!t?ınis,-ann. ,eımclcri. (24 - 6053) 

y .. t tahmin edılc:n 10 t n :ıeyt!n ;ya- Yulı;-.ıcLı yru:ılı ı.eu .. ..,,tıuı p<e .... 1-

iı rılmac:ıJdır. Pmı:rulıkln e .•ıltmee• bkla e~lltıı~~f:ri !6.i 942 {.ıım ~tt-
241'i/941 Ç::r~mb:\ glinU uıııt l6,4e 
te T"Phanede I.v . .iı.mlslikı uıtın fll- mi s:~ı l4,30 da T•·r.:t-rıncfü~ Lv. O-
ma komifyonunua ~np:ı!nc:\k!.ll'. is- rni:rlili1 satın ntrnrı l!c."lli:..ır.ont/'ll(ln 
tcklil~rln teminaUaril.e bom ınntl"' yaınlocaktır. 1ik t<'mfoatı fı36 lit'. 

ına ca ! 235,GOO kilo fiı ııı o<iıınu alın: o:ı,r. :tızal'lıkla e'ksittmcci 28/6/942 &ılı 
gi\r.ü 1aat ı:ı te Toplıııncde Lv. Aınirliiti s~t.ın abna komisyonunda yapıln

t '-'·•kt.ır. Talınlln bedeli 6815 lira kati ~minatı lW lira 25 kurustuı·. T•llip-i 
_,. CJ& ,.r .,~ Tnsra te:killıtıncla ~~ il2.ere ve:meckr rum&caktır. 

I -~<'t!,l J ' •ı.. lıC.0 Sarll.'in itW;a ibuJunanlnnn J/7/94'J ~rlhJM Jı:arlar mü• 

• mcunund.'l ~ tm'Unn haiz olmak. 
et.!ledar'lık. ıo-ıh~fü\N'llb: cy:ı 7Jlohn"cbe ~· inden bi-

rn·2 ) ' 11525) 

~~8a!.m::'lr29~~~~n.'!l:z.mRSll'!rl.'IC~ZDmllmall13~ 

İstanbul Belediyesi İlanlan 
Be:, , ıt 1 ıkıl:ıp Mlia.sj cephe&ındckı t .,,. "' ıit'""Z ve ıtı,lDrm yııpıl

ııa-ıı ve tC"P Dk llnfrl jşJ n~Jk ektilt.m€3'C kvnulı n:(ı.Ur. 
rr•,I{ bı,.~rı _<3D39) l rn (4 ) lrn U" ve ilk temiı ııtı (295) lira '.(40). 

.cti'llencle ~apılıı· 

uı ıC' ta ihindcn (S) 
nbcnklnrı fenı)j 
Cf_ırıU mwıyyCD 

(6511) 

lcrin belli vakitte Jronıil!J'onn gclmeltd. ,(25 - 1654) 

• • • 
6000 ton bu~d:l:Jdan bu}4Ul" yapbıılacaktu. Pazmiriün ek!iıtmcsi 

24/G/942 Çartnmb:ı günü sant 15 te Tol)ho.nede tstıı..'lbUl Lv. Amirliği !ti• 

1m alma komisyonunda ynpılnc::ıkU.r. Tııhm.in bedeli 219,77'7 lira 60 kur~, 
i\lı: tenrtnntı 12,238 lira 85 kufll§tur. Şutnarr.ref!i lrwni~onda ıörülür. ·ıs-
., .• ı ı1.riıı belli saatte komlB~ıın gelro{'leli. (Bl - 0059) 

• • • 
Adet 

ı 20 Mt. llortwn m.1 rc'k.üt. 
CI 25 Mt. Iiortum m:ı TokOI". 

a Xrutca. 
8 Bal~. 

8 Kilrck. 
Yukru-ıda yn1..ılı yangın malW'rt<SJnin ııauırbkta wlltme;l 15/G/942 

l'er~:cmbc güni.i saat H,80 dn Toph:ıııcde Lv, Am.irllAi satın alma komis
i :ı ımunda tnl.lplrrin teklif cdcccltl(!l'i ntimunclcrdc.n bc!cnilerclt yrıpılncaktır. 
t~'cklıkrin nflmunc ve teminntl~ bcllJ vnkltte korr.isyonn celm lcri. 

($7 - Ct!SC) 
• fil • 

Adet 

6 Y cnf PistoD. 

kOtlllcy<ını ı.;clmele.-1. (Sl-(l'l86) 63 Jruruştur. Şcırtıurml'ı?i ln:ır01i:yfü!-

• • • dı:ı gvrulür. T'11ip1P.ıln kili \nlı.ıt~ 

12.fl,()fıO kilo tututtıırma ,,.'J ,••ı<ı a
Jmacr Mı?". Pn:ı:arbkla cksıltıı1ft!1 
~J/0/942 Snlı günü snat 15,40 f\n 
Toplı<anctle Lv, .Amirlifl e.1bn olmo 
komlsyonuncln yr.pıbıcaktı • J{ııtı te
minntı f\30 liradır. ı klıl~ln bfılll 
ın'1fü lu:ımhyoon g :ımcıc ;. 

t<Ho 
20,000 
10,000 
ı,c.oo 

(32 - (1787) 

• • 
C.fnt.l 
A>şekau.n f , ı:ıılyt-. 

K:ıoak. 
odct hlyar, 

Yukr.nda yazılı ırebzdcr.n D~tır· 
Jıkla ckE>iltmc i 20.6.942 cuma günü 
s:ınt 14,SO da Tophnncl" Lv. l\rr.ir
lıği sat.ın nlma konli:..yonull<ia r. ı:ı
ı .. .:rurtır. ilk tı;"lltruıtı 440 lirn 50 
kuru~ur. Şm1nr nt"!i komısyonda 1 
gôrü!ür. lı;t } lilcrin l)elJi varuttc ko-
tll! ";Jomı gd. d<'ri. (85-G7'11) 

• • • 

k < ıııb'YOr!I' gclm\'l~J. 

• • 
Hnyd;ııl)i• ,ndıın AyV~ı· ve 

Dcı;iMaşa 30,000 ton bufd.ıy 
(:itirıleı:cktir. Pl!ı.m1ıkln e~.tııltmı:\:.J 
~4.6242 ç:ır{tlmbn uı.t• 64\:ıt lCi,la, 
te Top.ı'ıancde Lv. 1\o Ml~I s.ıtın ı:ı1-

mn komicyonundn ynpılnc:ı!ttır. Tnh
rnfn OOdeli JS,5C·~ lLı·a, ilk teminatı 
1012 lira 50 kuru;tvr. Şrl'tnamc"i 
koml:.:ynnda uiJrlililr. !stc'. ııı~r l ı 
'bı>J i vo:ıhltte ];, micy•ınn gdındcrı. 1 

<34-6770} 
• l 

Echcr k:ıı·:.lb:na ~ 95 s. ntim fit• 1 
tahmin e<lllrn SOo u.. GOO ton &..ı -
dar '!\{• '.11' kıro ... ı ... ı.:aktır. Vı ı .lık-ı 
la eK' lb:lf'"ı 20.tı !)42 cuma g nu ı. -
at 15,30 ela Topb;ıncdc Lv. fı nl U ı 
sr.tın alma kmn• ;,.onund yoo l 
caktır. İlk ttımınotı 427 lit. 50 1 n
:ruştur. Şartn~ ' komı~ ndcı go -
nllur, ıct kUlf:> ın b b ı;akıt•e 

l • Vfl:'l yrl • 1 ı S7- 7 

t Jı ı~t. , , i)ı ,ı lı ı ı. 

" yn \• ı hnl}'ah .... 
• t •ili:-! ı.•l ,r;:ırtl:ırılıl 

' •'• •U··y.ın•l:ı J',Oılİ·• 

r •)D:ıı •r, t•in··trriı<or 

lrlllh:'!muu•n 

T~• ba .t"' 

F J::. 
ıJ e .. c , .• ı ... 

ı · 

:illmi.: l :o ,, ,,,,,, , ,ftı 

.,1, ..l ~vıoı•y•ı

tC.'14.l 

11 .. .1..11 ıık i.ı 

.tııl .. 1 

,1 

• , • ... nOrI!l"Yvnund , V• .... ıı d<l\ 

.~ - tır, Tu•1P'L l•• 1>< ııı ~ 
l(e1L1''1l' 1 

(\ ıll;.! 

• ~.ı.' . .... ...'.50 ton lt • l 1•·· ı 
~- •:. o !~. -!l -;e-ıu. l' 1 ı...:üy J• "' 
.!'.•. _, _ _. \C hU5U:.;ı. ~"ı'tl,uıyJı; 

t".wn • '.1..lk •• ıtorı.l:.yvnda con 
~ )) · _ _;!.:t.ıhr. OUnrın 1..nsh•• ııc 
"·J-e • r. r LJ1~.ınw1 J11uh.ı ••• il,, 

.. ~ :... J _1c;:ı :y~w du. 
_:.o , u~ .vpt:ın b1r i!.tcl<l.ı::'f• 1l.a11 

e:w!1,;u-'"-ı..C! :;.c. cl,_lı.ı ı.ukt.uJıı.ı J • 
~..!:l!! """" l t~plc. c ıb.ılc. t,1\lıll•Lıı· 
hr, IL.. ......... :..9.6.f!'!.2 Jl••• ı .. 1iJ (,UlllJ 

:;..ınt 1.J u .. :!f .. p:ık.<;.ı!iUr 'l'..lıvl uıJ 

... .'l .cı ... uı .. twr:ylc J1 .. ·b•ytdc 
dr "•· ... :t .;;~ .ılund:, t..ıl:n ;)loıı,, fi•., 

.,!,,r, rnrı !J.n ı 

ı ;J { ~ '1h'(.' 

•• "i • 

Tr ı ı ... y~!ı I ! iı ııl;1 tıl• 

>~ ' '' k1H ,,, 

R •t ( .k•:mıı,.., ,)";ı ·~··• 
ı' l(' 122. - ({/"jç . ... 

~:ııu• 

S~f't •;t• 

rl ... om "'Y'TıWUI eıclıı1r.Jr ı 1 
<22'1 - 6'1'1h) 

• c • 

~·' 

yap l .•• rı r, Tıoıplt•• m ı. '" 
km nnthrlyk Pnrb Y'''" • &I ı. • • 
br,y (l'!uılurdn ·:ı.m. J, :ı J<nııı• 
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