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K U R UŞ 

ETE!ll tzzET BENİCE S•h:p te Ball\"Uhc;rri.rl: 
\. . . - iN SON TBLIBAfLABI VE BABEBLEBİ VBBE N AKfJAM GAZETESİ \... Gazdeye gönderilen evrak 

İNGİLTERE 'ı ATLANTİK 
RUSYA · · ~ 

İTTİFAKI i iTiLAFINA 
ıRUSLAR'da 

Hakiki iş birli
ği şimdi kuru/ .. ! 
muş oluyor •. 1 

-----..-~-...,. ı 
İngiliz • Ruı ittifakı ve 
Amerika _ İngiltere • 
Rusya ımlatmasından ' 
ıonrnki bu üç devlet ara- ı 
ıında hakiki i' ve gaye 
birliği filen kurulmuş j 
oluyor. 

ETEM iZZET BENiCE 

Şark cephe>indc Alınan taarrll· 
zıı hakiki 'ekli ile Harı.of iizerin
deıı basladı ııibı ı;örün\İJor. Anla
şılıyor ki. Almanlar h~ın hazırlık· 
!arını bitirdiler, lıeıu de bir an iin
ee j, ıiJ..haliıı hazırladığı tehlike· 
leri ifoleııwk U;iıı So\yet cephe
sinde kat'ı 'e nihai .ııeticeyi al
nıı1a karar 'erdikr. 

lııgillzlcrin lıeııüz bır ~·Y ,,.;) le· 
nı.-nıe"ctine rnğıuen Alnıanlnr J ... ilı· 
ya t·epbe.iııd<' de kilit nolı.tJıla

rınuan biri ulan Biirihake3 m'i 
%aptetıildcrinô h lıer \ttm te· 
dirler. Alıııaıı a planı arkta 
\-C Afrikada kc di ga)e ·)olunda 
bu •ııreıle harekete ge\~ 'bulu
nurken güııüıı \C hatta İkin i 
hüııJa Harbinin eıı wühi ıı siya i 
ve ask.eri hadi-ekriıM!cn biri de 
garpte -.ukua gel.nıiş bulunuyur. 
Bu badbe fn;iHere • R ya Htifa
kı '" Amerilul • ingiltere - Rıı,ya 
anla ııı:ı-ıdır. filhakika, 

KA TiL Di 
-Odn Ne ş re dile n 

Rus- İngiliz 
muahedesi 8 
maddeliktir 

:· lkı· memleket bl· 
eri rasuada· 

meaaııa r teati 
edi l di 

Londra 12 (A.A.)- Rus - fo. 
gil:z ımuahC<.1 ... --sl lıa'loimrdiı!ki be
yaz ~üt.ap ııe~rediliııi~t a·. 
Kitabın amı1ı:aac.t-ıııcsinrlc harp 

ten scınraki İngiliı: - Rus işbirli
ğin ''l Atlanl'.k bey annarnEsinin 
ruhuna U)ıgun ofacağı Sovyct!crin 
SOD!!"aıdan iltihif..ı: cttikh i bu iiı<;
y;ınnı:.ıne "UkfuııJeı;nin ca!'i ola
cağı, bil'diriJınS'.ef.eı;lir. 

Muahede ı;:ılr:Z maddeden iba
reıılir: 

1- Bntan:.-ıı ve .Ra;;yıı., n-
ya 'e -• erine .keış> harp
te kıı !Uô '.f'll"ruım taıUtüı et
m~kt<ıdiider. 

(DeTa ı 3 linc1l Sablr..ıe 1 

Sovyct liaridyc KonU&e:ıi 
,llluloiıof 

Molotof gizli 
seyah a ·n i 
hangi t arihler· 
de yapmıştı? 
Vaşington'dan Lon
dra'ya dönüşünde 
Kral tarafından da 

kabul edildi 
Landra 12 (ı\,A.)- ),lvi<J\ofun 

Loııdra ·e Va:ingtona yap!});• 
::ılyarcıtten ::V!oskovaya düıı<lügu 
aüıı. ·:Mika b,fdhilml~·. 

~·t:ıt rad)<;iarı ,prO'graım!arı-

!lll 'du a-rak ,muahede ihakkın 
da ta.ü;ll;:°ıt vermışleı·dir 
M~or 20 mayısta Lo..-ıdrad:.1 

·bu?ıııır.n.ı .Jta idi. Muahede altı ı;ün 
.1:t"Om·a .lınza .crı. f:ni~tır. Jı.Io~rı{ 

ayni taı. are >lt• Ya ·ingrona git-
.__Jli '"nc1.ı •· b ı O;J! L• n.aı 

Rus CEPHESiNDE 

Harkof'taki 

ı 
Alman taarru· 
zu beklenen 
büyük taar

ruz mu? 
-----

Bu nokta henüz : "'."!ce 
anlaşılamaaı 
.., " 1 

R us lara göre j 

f r Pasif ik'te 
ba ş lıgan 
ikinci deniz 
muharebesi 

• 
Bu m uh a r ebe d e 
Mid v ay mağlubi
yetinin t esirl er i .. .. .. gorunuyor 

VllO'>l@'<>U, l~ (AA.) - 5;mdi, · 
Şirnahie A\a.,jka kıyı.sı a~ıl<ların<la 

: !.kitu.:ı b~;.· ,:..eciz rnU:lıarebr·~ cerp .. 
yan ttil)~tcdir. tiapoııJar bu ta- ' 
rara taa.:-ı\:.z ederek, Ameı·t'a:ar. 

1 büy ük taarruz 1 

başladı · 1 

C.ona.;._uısını parç;a.larr:ok ,.e Ha- : 
yoy Adalarını bundan i:iılft:ıde C• 
d0 ··J< i•.,ıaJ et!JM>k üm"1> pe lııde 

1 

id ı ..... 
Voş.ng:,.,, 12 (A.A.J - Almunlaı• 

RuJ ce,:;~.ollin llarKot .ık'Cbinilndt> ye
niden,.. t.ıiii.r.rUT.6 gff,'0.1~ ie1·ni:. Fukat, bu 
taat11ı.ızu:ı nntha-ebt!' ıtınUilrını dÜ7-<'Jt .. 
mlık ınıt'-d>y\c mi yapıl<tıgı, yok;;n 
b[iyil"ıc ır.ıl'\l\-a~ bir ta~r~ı.."l: ,mu oldu
ğu "biJinnıemf:.\~. ~r. 

Sİ\".\8TOPOLDA \" AZİl"LT 

V&ı..iııgton, 12 (.,\ A .) - S1vaı;tcpol 

CCphesi.."1ae carp ~fil.:tL' ~tiıt';! Jıfi!iİ:nl 
tepı~J,, 'le C"-'."Y 11 ctmPktcdi ... Al:n:ın ... 
ıar ehe nı Yt'!ı.::iz ılt'" harckf•tlc clı! bt.: .. 

1 

J.J.:on l aı·aır. 

/\ıni.-al Nirııitz ı.,• ıılllıı!an bD ;> 

<;ık:ı:dı. 

• ı:ıtleııııes Adnl"'11 dolı'3fa-
I Tlllıta. <l!:UY""- eden droiz çarp:ş-

1 

m"sı a :f;;p:mtarm Midvayda ıJ:
ı~~ctı:k.ları _layıpların tt•:.il'lerl gö
~.ı ·f"'~, .. 1ı·<hr 

1 Dörtten fazla 
çocuğu olan 

MEMURLAR K~: .ı Yı!d,_1. gaı.,!tcsiı1ln y"11..c.hgtna 
f .:öıı:, Sıı.;.,stu;;>} m 'daf l•l'L'lin v::ız;y,•ti 

, (D<Naıııı 3 üncü SaJı'Ccdel i 

• j Beher çocuk için 
ikinci cephe açıl- , ayd a 2,s 

iması Amerikadaı' lira zam verilecek 
Aııkara, 12 (Hu,w;i Muhabiri·ı ı 

ı·yı· karşılandı , :ınizdeıı) - )fe.:listen çıkan yeni 

Eski infiratçllar da 
kararı beğendiler 

bir :knnım ile diirt YC daha faela 

1 
çocıığu olan memurlara dördün· 
cii çoe<•ktan ifilı~•~o b"'1er ç<><uk 
;<:in nl·da 2.li lira ,-erilmesi ka.lml 
edilmi~tir. 

İNHİSARLAR 

BAŞLAYINCAYA 

Kahv·eye ve Çaya 
hile'" karıştıranlar 
Kaçakçı sayılacak, malları müsa· 
dere edilip para cezası alınacak 
Kaln-e ve Çay Kanunu hüküm· 

lerinc göı·i!, İnlı1'arlar t:ınunı ~},~ ... 
dürlüsü ı..rı ık lrnll\ e \ e say sa
tanları tilldı> ctmiyo baj.laını~tır. 
lcınkket dalıilinde >di'j<'n ba'! 

otları ça~ ':'lklin uJ;.arak koru· 1 

tup satanlar, ~aklıranfar, satın 
alanlar J;.anuıı hükliıuleriııe güre 
talı.ip edilttcklc1· \·e cezalanacak· 
la.rılır. Nohut, •rpa \:e bunlara 
be~r maddeleri kah yeye karı.· 
tmınlar Ye bu şekiklc Irnrışık kah-

\ e il·· ) abanrı nınd<lel~rlc halita 
cdilınk~ ~a 1 p~rl·rı:k -.atan!tıu~ da 
k:ıç:ık,·ılık ~ apmL~ ucldcdil .. kler· 
d!r. llu gibitt"ri n1. 11.ırr nrii ~re 

oluııacai;ı ı:cbi.. l..arN.lc kah eıin 
bir k.ilu \:<·ya ki.b ınından 10 \ie 
J.arı"k ,-eya <aMc ra ıu bir- kilu 
yeya küı..11rut?dan 20 lira par~ l~ 
:zası alınacaktır. Ka<;ak mallar ka
çakçuıııı clinduı çıknııs olnr,a, o 
ı.aruan ceza iki mi!o,)i tah,il o1una· 
caktır. 

Hararet güneşte 58 
d erecey i buldu 

Basatha11e 
diye yaz 

Br kal.' günderfoa-i IıM• lüll" 
biruc<nbiırc fa~:a L."lıll~ ı::>ulun
roakracLr. 

Şı;ıhrimiz .\ıııı ı;oocn ıı '!'nıdi;Ye 
kooa-r en s,~1'k. gününü diııı ya
şamıştu-. Dün ,1ıar~:xet göl:ged'e 
32.7 \'1: gürıej\ı! 68.3 deı·ee~·e 
kadar ~ıkını ~tıır. 

Ra-;:nhaen miidüıii Fatin bu 
saba:.'ı ~'.-.e şunları söylem .. şıtır: 

!<'mdiden 
n ·Afuı ~ı:idlr. 

- uzım s-J:rd:.i el.ye .·aQD d:ı. 
1 uzun .&llrm • · 1 gclınc"Z • .A;;ıu 

1 uıo.nan ' bu iıır kaç gfüı<l "" 

J CDeMım a ü::ıeü .5aiılfmu 

vekili b 
gc d i 

- bu;ilte - Ameri.k• - S.0.V)Ct 

Ru>~ a aula.'?manuşlar mı idi, ara
larındaki yardım \"O askeri i bir. 
ligi lm es,asa dayanmı~or nuı idi?. 

~o•U>ll yerindedir. Ancak, bu 
sorıı) a dünıı kadar nrilc.:dıı ce

rüıda kalım<; ve Kı·,,J aea!nıdan 1 
k::bul edılm-;ı.r. -o---
Taksim - B esik 
taş otobüsleri 

J.on•lra. 12 (.\.ı\.) - JiiıJero 
karşı ·ııu sene ikinci bir cephenin 
açılmaı.ıııa karar ,-erilmiş olması, 
Va._ingtoııda tok iJ; ·kar~ılanınış· 
tır. ı,;,J;.i inJiratçılar dahi bu kararı 
ta'dp etmektedir. 

Yalıııx, 19 ~ a~ını bitiren erkek 
\C :?S ya~ını dohturnu eya ~vli 
bulnnaıı kız e~niı.larla resmi TC

ya hu mi dJire , .• ıniiessesderde 
•l·lıkla çalı~an kız \e e1'kek ço· 
euklar i~in hu uını tatbik edilmi· 
yercktir. Dul 1.alaıı 2:; ya~ıııı ı:eç
ıııı.·ınl. l..ızlar, ln::ıska ~erlerden 

gdirl~ri olmazsa h~ yardımdan is-

•- Bir ka~ gündür, "oaşlıyan 
~laı~a h;r fovk:;;1adı;lik :tık· 

tur. Yalnız uızwı bır kı · an ç k:ı
ğ-.moz lçcn bu gi.irllcr bize !azla \ 
s,.:ııllc !!elme~l'tli-r. Y112 mevs~'l 

No!ıa. Vek Ge!lerl: A Fu~ 
Cl'hcs:ıy bu sabahki r~e An-
liradan gt~hn ir: 

Vdt.;l 'I'.~:, V'l:ı ve şchnnl'ooe 
b:r :müd'rl~ t<."l klkler ysp3c•·:ttı ... 

vap: 
- A'keri i~birliği >e ;ı:ardını, 

ınuhatiplcrin ~lilı•cri yenıınck 
husföundaki müşterek gayeleri· 
niıı orta)a ~ıkardığı hir eserdi .• 
Juı.kiki i~birliği .-e ga~e beraber· '!' 
lıiği yoklu .. 
demekten ibanltir. Ilalbuloi, diin· 

İı>gili2: Hariciye Nawı 
Edeıı 

den bu yana Ru•ya -bı::iHere lıar· Müttefiklerdi· 
bi kaLannıak i~in tanı .bir askeri 
ittifak ve lıarpkn sonrası için de d b•• ••k 
yirmi yıllık bir >iya>i anla>ınıa yarın 8 UYU 
hnzahımışlardır. Bununla henı 

Seferler bir halta 
lçts lA§vedlldl 

:r:lt.r..·1.rı1;, TrôJl-vva.y . ~,,·c Tü, d! 
İdü1·ı.-:-.i bazı: tJnı!.ı:at dtUaoJ''5i1t: lltt 
saba!l-.t~'l :t>bm-en Taksi-n ile Be
sik.~a'i uro.sı~Utıkı cr~h~s s.efe-ılc~ ' . 
rlar ın1u\.,..cı·kn<a. bir zr.n:r~a11 ir.;in 
r:ıs .. ve~nU:o:tA·. Bu tamira,t ~ lw.ıfta 
içinUe taıman~nacak ve g~lecek 
haHa y:ıııc- sefe:kr başl•~«ıcaktıı· 

Polunya Geııcrnl 

Skoı·ski ~öyle dcıni~tir: •Bu nıua
Jıedc ;valnı;< harbin değil, sullıun 

da k~zan tlnıası için bir garanti
dir. 

ÇckU>Uı~al.~a Ilarİl'İ)c :\'azır 

\'Lkili D<ıktor Ritko. muahede~ i 
kıılbılcn gelcıı ee\ inçle kar~ıladı
ğıııı bildirmi~tir. 

Nornç Hariciye Nazırı da, Nor
\:eı;:n istikbaliuin tcn ı iı1 edilnıi) 
oJdıu!unu görıucktedir. 

Bir Rus - Ame-1 Biir Hakemde. 
mn·:unı s Üü<;I\ S•lıiıCede) rikan paktı ki İngilizler 

A k denizde iki· da imzalandı Şimale çekildi 
P e t r 0 1 LoıuLa 12 (A.A.)- B.B.C. Bu 

~:ı.lı, Va.}ing.tonda, Rusya ile 

gemisi batırddı Amt>ı·f><a ar:ı.snda :bir pakt iı:ınz:ı-
v ,i 12 (AA.)- A.man cı, niz- lımmı~tı". Bu pakt Birleşik Anıc-

aıt '<>rı doi','U .A.kdenizdc Tol>ı'tıia rıka ile Rıısyaııın Jrnrşı]ikl.b yar-
gi•.,re'k!e olan bir kafiloye taar- (hın.:cıa dairdiı-'. Ruc5ya ôd{inç ve 

Londra 12 (A.A.)- B.B.C. Biırı 
Hiikeym<icn ~e~len Hür Fl«•'l.>JZ 
kuvvetleri dclıa şimalde c ğcr 
nıüııtefi.k kuı;vctlnrlc bo < Pr 
Of!lamy0ı-lar. Gent ·al R .• -nelin 
sa~ cena.ltı seııbest ::'.)J'J11;.?11!"_ 

harp gayclcı-iudc, hem sulh gaye· bir sevinç var 
leriııde, heııı de dünya giirii~le· 
rinde •e nizamında beraberlik (e· 

==========-=--=--==.:-=-================: n clr;.,1c: ,.,. hnp.;i 12.000 toni- ]d;·alztma kaııunundan geniş bir 

' 

,_ ı ıa:ı:>y .ı bul'an 2 petrol geıncsini ba• sı.ır<'t.te i...tifadeo edecek>'.ir. Bu 

i lli Çin birliği 
imha edildi nıin etnı.i<.lerdir. Bu obcraberlii;e Tekmil Londra mat

oor bakıı~dan Amerika da miiza· bil 8 ti mil 8il8d9J1 
'hir bulunduğunu ilin etmiştir. 
Sovyct Ru•ya gibi diiuya görü~- blJlk bfr ıevlnçle 

ll s a n a g u•• z e 1 b •ı r 'ı tır.ı. ;.oladır. A)'l·ıca 4 l; ;tt da lıa- makt, Bir. lk Anıerika ile Cin ) • .,..._. 1 .,. Y'şı 12 (!\_.\. - Um.< -'-"-~ıı-
1 sn.ra ugrat• 111 ~~:+-~"-· ___ ·ara.:nnda iınzalanm:ı~ olan paf'.-<.~:a dan alınan bir habeı·e güı~ı., Ja--

1 kad an bu 1 acağ iZ !·,' :~~:1:a!se~:~: ;;;: .. au_~~-;:,-~rt_;,_"~;;:;·:y_-~_d_i~a-;a_~,-u; .. u;:_~~;;d';;;J =~-~n-·:1 .. a,~-ır .. ~ .. i-a-~tıni-l') ... ;ı-1:: .. :3-i~~--~: !eri fıamb ka olan bir devlet ile karı Çili dl 
yine İngiltere -.e Amerika gibi 
-bamba~ka idc<>lojıa sahibi bir Londra, 12 (A.A.) - •B.B.C., 

· k d 1 b"l Rus•·a ile İngiltere arasında iııILa-caıııiaoın lıcr ba ım an an aşa ı - , 
nıelcı·i ve bu ,ınla§ıııada Atlaııtik !anan a.Jı:eri \C siı-a>i ittifak nıua-
beiaıınaıuesiııin esasını pren>ip hedc.i, Brifan~·a balkı tarafın-
ittfhıu. edebilmeleri hakikaten Jıii· daıı hüyiik bir 'amiıııi) et ve wiıı-
yük bir öneııı l•şıınaktadır. ile· nettarlıkla kar~ıW.ıım1şlır. Bun-
nüL imzalanan itli!akııı , .• siy3'i elan ~ alnız Britaııya ve Rusy-aııın 

Dediler ve adamcağızı arka 
sokağa çekip soymağa kalktılar 

anla.1ınanın tam nıctni n~rolun· değil, biitiiu diinyanın i:;tifade c- ı s ı "' h tt• E • • 
ruadıi;ı lsİn bu muaJıedc ve itfüak dcce~'İ banaati \'ardır. e a a ın nısın 
etrafmdaki biitiin nıera:.larımızı Trkmil Löndra matbuatı nrna- I • 

D<<.1 gece Bı::; 'bıuncla i:ki soy
gur~u; kad.n bulmak baıhancsilc 
Tct>dor isminde 45 ya~laı>nda bi>
rıni arka sa1<aicl:ııroaıı b;rjnc- gö-

ve luı""i ıJü,i!ncelerinıİzi tat mi- lıcılc) i ıııemnımiyclle karşılamak- c e n a z e s ı 
no imkan yoktur. Ortada, saı:cce ta, llirleşik Amerika da bu sc- b •• k Jd Jd 1 
İıı.gifü Harici)e Nazırı Eden'in vince i')lirnk etmektedir. 1 ugun 1 a 1rJ J 

1 1 d"-. k d Anı>lralya Başvekili \ "O Cenulıl. ı 1 

türcrt!k, biı·dEJ1birc üzcrlne çul
Ja-r.ıını~ar ve OOJ'nıa~a kalkmış
lardır. 

söz eri ve "'ı·-~ e ıgı .a arı ,·ar- Afrika Bawckili Gen<'ral Smuts Dün <Jlüınıünıi ıe.c. c.;>Üi:"lc hab<·r 
dır. AnuJ;., ıı~ili:ı; ll:ırı<:i)e :Sazı· 

menıııuniyctlerhıi c;örçH'c bildir· 1 \0eon:ıö:;~~ gaııetocı arkadaş.ım.ı: 
!'ının iLahına göre: S~iı!1atıLn En_;-;!n cen3!U'tii, hu-

<Devanu 3 Cncü Sah:.todel nıi~lcı:.<i.ir. Sc p 
-;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;:;:;:;;;;;;;;;::=:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;- j brü n öğl'-"') c cbogru •"1 :osta mıat-
- ba~~· yanındrıki evim.len ka:'<lırı· 

Yeni Edebi Romanımıza 

Yarın Başlıyoruz 

AŞK ve GÖZYAŞI· 
Yazan : Seiimi iz zet SEDES -Bu eseri \"Ok beğenecek •·e seveceksiniz.. Çok(auberi bu k:ıdar 

he;yccanlı bir edebi tefrika okuınadığıJJ·lZ l lemin OOerİ:ı., 

lar"'k Tr~vi;kiyc canl.iinc götü:-ill-
n1ÜGtÜY. 

S~~:. hat!in E,11.Sin cc~:1azc na
maz; Tı-şvi~iye ea•mıinde kı.lındı:<-

• l~ı .so:lı"a-. ıFc-J"ılköy ınw..ar!ığm,::ı 

göf iiaij 1 er(' kıt i~. 
• 1 

Gazr!<~ııjzi makine ·c v~td.ıgii 
nti.z sıra~la ('(\.ıt•Z2" 'Un<'r3lsin1~ de-
vnırn e-· v ,ruu. • 

Cı-n~Z<'d~ Sa iı.h_attiı> EnIG;,.'l ia· 
kın uk-·1 ha1.-fl·ı. lr~m birr_~. rn~n. 

supları. , ve d'. a,·bir :.çı....~ 21..'Va~ 

l vardı. ,. 

1 
Aı-~aü3ı;.•.:n-ı. ın~::ı;ı~ ne en sa

m~mi ta.z:.;·etaaıiı;jzi. scırıar1 rncr
'ht.:i1:ı 1\'.Er.::11:.:- 1 rc~!1"! ... \ ci:l~r ~. 

( 

Bu s;rada ro<JJba"!le belk\isi Rüs
tC"'n yeti:şıni'j Ye soyguncular ya
ks.!'.mnmşhı:. Bunlaı: Davut ve Şe
ref i.6inilerinde iki ki!;idir. Bunlar 
Toodorun c.•l>iııdpk:i 1260 lira)'1 
aı,·mnak ;sıetı;..". \'6nl itiraf elmi~ 
ler'Clir. • ' 

1 '- Nil<~lıt'ıll zo.;·.,«Jarıno. Kor<ı l 
; j D J f J Kullanıuız. 

1 . D i Fi 
' ,) . rre sigara içınck hnkil<i 

bir 7e\"ktir. 
~' 5tJ hcl· y ·rdc 12,50 kuruş· 

tur. "l'oplan satış yeri: 
C..ılat~ Rılıtı.nıboyu No. 33/2 f 

'rrh•Con: 40493 _____ J 

Lor. dr:c. 12 (A.A.)- Prag rad· 
y.:ısu, "diin y;ne :l5 Çekiıı ld3m 
edildiğini b'lcüımı~tir. 

... r-- R ,ç--E. V ij 
Piyango biletlerini .Aziz müttefik! 

tahrif edenler NECİP PAZIL llJSAJttlUK 

::\1ilH Piyango idarcsiJı:len nu
rnarn" tı::!ıöf cd;lıniş biı· bilc:tle 
500 lira ·ailınak lstiyen Davit ıı;

m'.n<k birisi daha yaka'larıımıştır. 

KISACA 

Askeri sır tellkkı• 
Bizim mııhut, bu sa,baı. ban~ 

şöyle dedi: 
- Bu /ııırpte askeı"! su deııeıı 

şeıJ, miiıtefikleı· bQkınuııc:uııı ne 
kadar 1rıa1ıiyet deyi§tiı di.. 1942 
yı1ı biım.ecle" ikinci cephe aı;ıl
nuısı yeııi !ng;Jiz • RHs itrifakııı
da karw·~tırıl>yoı· ve bu haber 
bütiin düııyaya ilıiıı ediliyor. 

Gö:lükleriıım -üstüııdcıı gar-ip 
garip yüzüme bakmağa det•aııı 

' edcr~k, ilave etti: 
- · Fa.kat. bu lıarp QO'IJUıı<:a, 

a!vıeıleı·· arası ınii;ıasebetlerinde 
s11· olmı ~eyler o kada~· Çok ld, 
galiba, bvnlardaıı !ılı- ik~•iıp-ı,ı if· 
şa:iında hit;bir İtıa1ızuı· _.güriiltıı.Ü· 
yo1·. • • 

Tanı bir yıldır deıııokrasya 
diinyasının: 

- Aziz ıniitlefikimiz! .• 
Diye andıi,rı O\"~etlerle Aoglo· 

Saksonlar, zahirde bugün ittifak 
etnıi) lmlunıııakta ... 
Amerikalıların da tam nmt:ıba· 

b tilc tnnalaJ!an anla.~u..")' a ıı;öre, 
zahirde tanı bir seııclik ittifak n· 
ziyetindcn sonra, yine zahirde it. 
tiiak variyeti ancak bugün nıii
hiirlcncbili)·ar. 

20 senelik askeri ittifak! .. 
llarpteıı sonra diin) a i~lcriııi 

beraberce diiwnleme taahlıiidii! .. 
Harpten sonra iki tarafın da 

herhaugi bir toprak geni1lemesi· 
ne taraftar ulıuadığıııın belir(i). 
llıesi ilıti~·acı! .. 

Avrııııada ikinci cephenin bu 
&ene a~ılınası hususunda yüksek 
sesli Aııglo. Sakson muvafakati! .. 

Anla~ıııanııı esası bunlardır. 

ller~eyd.?ıı e>vel, bir kadııı ve 
erkeğin, a) larca ıor:tki e\.·lilik \::l· 

z.iyctindcn ~vura artı~' karl kota 
olduklarını ilan ihti~·acıııa dii~me• 
Icri, ge-~nıi'jo zaınauhlrın saınin1i .. 
yet \e Jıakikatsizlii;ini itiraf de· 
nıektir. 

Anlaşma, sebepleri 'e netieelcri 
giin gi.bi ölyd ınlık bu saıniınjJ.Ct ,.e 
hakikalsizlikten en falla ko~kuda 
ulan So\~e•lerin zuril·' temin edi· 
lcbilmi~tir. AlıM:ı lıünıııı hatlar, 
karşısını' ı bir Sov~·eı ınüdaföası 

de,·am ettikçe de ıleıuoJ-ra,yalar 
üzerinde si:yasi Iıir So' ~·et 'ZOr u· 
ııu ınaxttr görnıeuıi~ c i.ın.k3.n ı ok .. 
tur. Alınan lıiicıım hatları kar51· 
sıııd a bir So~yet • miidafaasmw 
kalmı~·acağı gün ise 3·cni bir \.az.i
)et dc:>ğacaktır. 

Anla~ıııanın, bir kalbi kıınet
lcudjrruck için 3·:ııuldığıuı göstc· 
ren fe\ka!;i.delik. ikinci cephe ıııe· 
selesiniıi '1942 yılı içinde ~-iikwk 
se,Jc taalthÜt edilm<,inden l•elli ..• 

Şıı lıa~ıneOıi \"C dedctlıi İ:ıı;iliz 
politikasına, hcuı dogru) u sôyle· 
diği, hem de )alanı sü ·Jemck1e 
ıuazur oldui:'1l, ~:ani daiına doi!ru 
hareket ettiı;:i her 'al<"ada Jıayraıı 
olmamak kabil "değil? .• 

• :.j;. 
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HALK FiLOZOFU 
~=-==='-'~============ 

UZA TAN UZAGA •• 

YiUünii henüz gömwdiğiın, 
aduıı. sanını bilnıcdii;im meç• 
hul bir kou)·ucııııı, ikidir, hana 
ııı"ktup göndcri)<>r. cCesareti 
medeniye .,ahibi,.;n, d<>j;'Til bil· 
diğiu h•·r ·~idilin döndiiğü J.a. 
dar pLı -0rı.un. Filiın adam hır
sı.dır. Hıısu,i lıaJalındıın belit 
Bir aldı ı a hj(a bak, bir de ya. 
~~·ı~ tanına bak. Bwıu da yaz· 
~;ına ..• diyor. 

Ren, iki:lir, lahavle çekiyor 
•e bu nıektııplan sepete alı· 
yorduın. 

Biliyornm ki, şimdi, ü~ün<it 
. bir mektup gelecektir \·e bana: 
•Korl<ıık, yuamadııı .. diy~l'k· 
tir. 

Bir nrkaıh~, bir adama •muh
teri.•• d<-diı:li ldn altı ay hapse 

REŞAT FEYZi 

malıkum oldu. Amma, o adam 
hal<lkateıı muhteris değil nıi?. 
Hem de ne kadar.. Iaka!, ne 
~are k~ lLı.tbuat Kanunu böy· 
le. 

Bu nı.-çhul okul ucuma hfüıp 
4:diyonun: Elimizdeki l\Iatlıuat 
Kanununu di.kkatlice okusun, 
tedkik etsin. Eğer, benim yaz. 
dıJdamıı kadJırını dahi yaza. 
lM.lirse, ben, onun ~rkar~cağı 
Mr gazetede, ömrümiin sonuna 
kadar fisebiliUü ınulıhirlik 
etmlye hazmın. 

İmza. ız ve adre"iz nı<"ktup
larla htrşeyi yıı:zmak, çizmcl< 
·olaydır, Fakat, alt'8.e imı:ay1 
bastıı ıp net-rotıııck. .. 

Davulun sesi uuktan boş ge· 
Jir. İci bizi, dışı sizi yakar. 

-==============~-=-==-~-==-====~===-==-

ALTI AY 
• 'OSJtA :\ll?. 

Bir in~iliz Generali, önümüz. 
dekl altı <ı)' içinde harbiııı hitcce
ğin.i ..,ylü)ordıı. Fala mı baktı, 
kurşun mıı döktü. diyeceks.iniz?. 

l'akat, altı ay müddet insanı 
ftdeta se\ indiriyor. Doğru da ol· 
ma5'1, bu tatlı laflar hoşa gidiyor. 

Öl.ÜMi' 
SERf.BI 

İki k' , r .. kı ic;ip \efat ettiler. 
<.:azeı..ı .. r ıuun uz dı)a )azdı. Yal· 
nıı, ölıim . ~hi rakıdan mı, me
zede.o mi!. Şimdi bu nokta araş· 
tırılıyor. 

Y~laycılara öre, elbette, ölü· 
Jnıiu sebebi rakıdandır._ İaı;an me
men ötiir mü, yahu?_ İhtimal. 
zavailılarm önünde l<ili ını.ze da· 
!ti yo!..tu_ 

JL,RP 
GAYRETLERİ 

ıBir ajans tcl:ralı şwılım nher 
"eri,yor: ltütWikletin harp gay
retleri k a~tır. Yedi · 
lada bir tayyatt, 12 tılakikaiıı lıir 
tank, loir gfüııle- bir gemi )' pth· 
yor. 

Eğer, bu müddetler dogru ise, 
ııuoşbur ve cıski bir tl'birle, harp 
ga~·reUeri boyncı kiipüıre ~ 

nalş, denebilir. 
Boyacı kiipüae caıı. tnı dayanır?. 

Lt\K 
SELAo,1! 
O>m:ın Cemnl. en·elki gün çı

kan l1ir ftknı<nnda, •Lüks, lii};se 
m rak ,.e hen'5 o kadar arttı ki, 
b ·çokları artık ~elamı bile lüks 
bır tan.da vcriyorl r .• dl}<>rdıı. 

O. man Cemale, lüks se!ilmın 

nasıl oldıı~nu sordum. 
l'uzııli'nin meşhur ir ınısrfıın· 

t!.a ı,:C'Çell sel iındaıı, dedi ... 

AHMET RAUF 

Bir çocuk .akakta oynarken 
kayboldu 

Kuınf<l\J)da ~ Çeş· 
7r..:'.! sdka.,ındıa 7 numnr.:de Ba :'lln 
1ilı!lıhc~ 8 y~dsıki çocuğu 
Ha~ K<>nar;dop akta o,ynaıilten 
k.ıı. lmuştur. Genç annesinin 
miir~-a i iiı.erine '11ıbıla::a. a.ra 
nilroaı;m. ~aıuOıruşQr . 

İyi su fiatları 
yine arttı! 

Belediye sebebini 
tetkik ederek 

bir tarife yapacak 
Son gtnh<fe şdlnlıniızxlie da

macaır.ıa'lar ve teneke kapltırm i· 
Çill',;,;inde sa1.ıllmakra c:an iyi su· 
1arın fratlan yü.ksa1tilmi.,o;tir. 

Mes<'la esklcten 20 kurııışa sa
h!ırken biltıhare 25 ikuruşa ve 
nlhayet 30 kuruşa çlk.ar.Jan Ha
ın:a•ye •u.'arı İstanbul cihetİ!r.de 
şimdi 35-40 kuruşa yükseı.~m:ş 
bul uıımıaktaclır. 

Ayni suroble menba suôarmın 
da fiatlarm.ın arttınlmş <f.'duğu 
görü.lmektediı. 

Bu vaziye karşısında ooledioye 
re\sl'c.ği; bu Liat tererfüü>nün se
bebini ttıtk:k afıın<'yı ve ten...ıce 

laq>laır içerisinde k"1;a:r kırrıı~a 
satıilacağını te;ıb.lt al.er<ık. lbir ta
rife yapm,,yı karaıtaş:ııırnştıır. 

BefİktQf Hallr.evinıle 

müzikli tem.il 
Yaımıki cuma.rtesi günü ak~a:mı 

Beşlk't:aş HaHtevinde yerıi hazı.-. 
l~ ı4cek güzeli, ;>Jyesi 
müzild.i olarak tmıs>1 edilecektir. 

lstinye, l'enJilr., EJ.imelr.apı • 
Yedikule yolları yapılıyor 
Btıbeık • is..;oye yoh111un 2 izıci 

\!mıım ıno;:aatı bir mine<l!ıhide i· 
hal'.e o'!ımınuştur. 

n:~ ,taraftan Edimekapı -
Y edJkule, Kartal • Pendik yolu
nun in~aatı De 36 büyük k.atnın 
ks:plımıa işi de miiteııblhıitlt:ı·e ;. 
bal .. o: muştur. 

Haber ve ilu:nu cörc, l\'!aar1f Vc
killl"i, md'::trp1erec kullanılms..k (.iz.e

re. e:kul d~i yapt!rac Ur. nuıün, 
('Veırlctar, defter, kAiıt bu.Jmak.ta cı>k 
euç!Ük çl.'k yorl•r. ııaa,.:roı:ı bu i,ıi ele 
a1rrL3.SL e!bet'e ta.k:dlr eCl!c~ b-.r me-
5€ tdir 
n.;~ mad.dı.:lcr &ibi, ıneğ ·':"', lı:zde, 

detter]Lk ~t ı 'ku bile, el~ı 2ylık, 

bir yll!k oleun :y<>lı;TIUJl.i, Bunu, hilkti
re e:Q, ~tl-..ra el ko ynw;ını m U :.oa. 
1'.·p anlad-:.k:. Acaba, :rr:.anza!ll ba.,;.ika
leo büy)e m.dir?, Yoksa 5nl bır kara.. 

borsa karan ile kıüğ:t'.ar ortı.cian yult ·ı 
mu o!n11 .. ştı.ı.r?. 
- BURHAN CCVAT 

EDEBI TEFRIKA:40-------

Çzng ıraklz Yılan 
_ Haydi ııziZJm! Dedi. Elini ı:zat t:ı 1 

$tj\"g t. k rınııı ız ellcrıni tut!. .. 
.A l ... h d;;;o11ı1.e do •cı ... _ lkic zi de kor .. 
kmç e.ı .. .JJ '~ d n kı.ırl ~ac y, ı;-

n t m ar ık! 
Cl.R ı5.r ellC':ı-im' uzatarak k.nrı

ın lle 1. l t +, 'P ,.a:ı.ın dudabnma 
bvlUJ' .ı.rr: 

- Aliab.:m AL.ı.h.tm! ••• Senı. Ekı·ar 

gllrüyorum Ao:ud•• B•ni aCfedecek 
rr.i.sin? ••. Dlye ..aılcdim.. 

Fi: i N rcL o.....,arı çbı..:ştı. A..<:u
do asa.;,m >·J.zi&.;lıdl? &oz y..ı~ı ~ı pırıl- ı 
<l..:ı ' " 

1 ne -'ilye Mr.• < idi- seni 

a' cılV"O" m Vı:ıo t-r~ ,,. ye rlğ;nep. se.. 
ni ""'V ;Y\:: r -ı Tf'ı'vrk' •• 1 

Y bbi' Bu G Ar !1'ahlfllı: bu 

ı ..ıaıe lty!lı: mı?l... t 
/\'5 de e~ ld~ ~ V/> teml.ı du. 

dS l .>le a:nıı:ı:ıı ü,...er k 1 .;·..na fı... 
ınl .... 

- D· nyaC.. en bilyl; fazilet ve s>
adet u..,. t: .-tt ~ ft.' Dr;::: ı İyı ol
"' ya bak Ser. 1 >ı<r """ tr.y ahP 
Anad<ıluy:: gider.ı ... 

A! ı;rordum: 
- S•ın lı r mt•lcks"Jl Asude .... Fakat 

b "l bu madete lAy~ de0ı l.:l:.! Ihır.s-
0an ç mc:ı. 1:e .... cdC'Ce .Jc .. • b• ".1'. ve 
b..:'l bura •• u.: t.&hak.;...ı1... Alalı seru 
~. rusı..ıı cı.:vıgıhm .•• 

N ret yO.VU:,<Çn bo;; ucum:> :yakla~ 
nı ş.ı. N<!Ş'e'l b!T .le: 

- K ra ve G.mi .z <! u.ncc.k-ri bı
tic 1 vf cığ t DC!".ı. Dllndau sonra 
sa:<tet ,. h yat Sl"--':ı. ~ ~i ı \1df et
tn er ne ı linC•'; bdvlc ıı·r • y yıok ... 
D n hudut Mriei C"dilrn b. yndmı!el 
t h ·eu ve av:ır:+ ırı~e bır C"lSUsı.:n 
tutc cna.<; na :a ol:1ı,:tu:ı öçln seni 
e.tfodccekler • nclk• mi:ıdilat buo gö-
rcc: ._ •• Ben.. de 
g ır Ve ben b 
l~\;!l' ~eyler ~.1d.ı; 

Yeni zenginler: 
mal sa Iıyanıar .. 

Mal saldıyanlar nr mı, yok tnu?. 
I· '~'li',..ı;: Yf'paolar b.;,.kt.n:aten söylcn
dlgı ktl\iar tazla mı?. 

Bu ::;u.a!lt'llin cevabını v~·ımek. için 
mutlaka r:yazt lıı'"3plara, ın.üşahede
ler~, cüı·mUn t :t:ııe lüzum yoktur. 
Bazı b,td~Pier var ki, bu sua\le.rJn ce
ı.-abuıı kolayltk."a Vt, ·iyor. 

En yalan b•r mls:ıl: Gcçen)eroe, 
ıtan bir harta, on gi.\n1 ht~,ır Y.eroe 
kibrit j)ulunamamışlı, H~li>~ Kibrit 
Ş.ık<>t., ııormal te'-~"t:na dev&aı edi· 
)"Jniu. G:ı,yet sar~ ıdi ki, ya toptancı, 
:ı.~a, yarı l.opt..:ıncı, yahut k·~r:·L :;;atan 
~Cçuk b&,yi\t,'t', malt ... k.ıyw!ardı, ve
)'ahut, hep:ı t.ırden bı~·cr m>Atar sak
lıyor,ar, p.ya ada kibrıt bulurunuyor
du . 

Vakta ki k·-rJı·iUl're z.am yapıldı, yüz 
paradan döı t 1'-unışa ç:kl!. HN taraita 
bin:i,ı..,ıı·c kib:rıt ç..Jg .J.dı. Acaba, f..at.. 
!ar y~lclik~ f.O'ntıl, satılığa çı'ka

r1:an bütün bu k;bıitler. tama.men ye
ni fıaı ;.i.Z't'r ~n rnl ş:trkctlt•n alm
trıl:,.lw.? .ı\.. .. 1a bcqie dce:;ıl .• Bıi.tabi, yan
l!ş beya ~u \~erı.ım~i 'ıtc kil>ri.t 
"'!at.:.a..r:ı.nıu ar"wr.aswcı..."'tl.. btr çok kim
~lcr, l><ı· haylı ldr cttikt-. 

işte, y(;Ci turp ztır.ı;: .ıerl bunlar
ır. H~p::;.:z po.ra harc:y:ıın..lar bun-

1 ilrti.ır. Mslı s&k1 ytp sonra, <iıaha yffic
sek fiatla Laşk. Ja·ır.a devredenler .• • 

.:Kı• ynp.n 1 ?. nu ~!e nosJ m~ade
le eı:rnL·ll?. Bittali buııu biUniyoruz. 
Ceni ve kat'! b•r tedbir 'ite!<, ,cyli. 
J't'L-c,.:z. 

Pciı.al5, bu mal saltlamaıc ~sulü 

böylece sUNp gidecc.k mi?. Orasını da 
pek bllmirorırr.. Yalnız b•ld;ı)rn;,; 'i"Y, 
bugüne kadar alınmış olan tedbirJe... 
ri!ı, ro.al sa.k.la.nmasının önüne geçe
:m e<lo: ğicHr. 

K1mbilor, d:ılha bOylt ,,ak]anmış ne
ler '\-..n:lır •••• 

R. SABiT 

llliUi piyangonun en büyiik 
ikramiyesi ilıi gözü cim<i bir 

fakire çıkt\! 

Mi1:i piyangonım 'bu keş>decleıtıi 
en .büyiik ikra.miyesi şııjlıınıniııdle 

bılWJ<>n f,ak'r bir ama v~:aındaışa 
ç~tır. 

Şimdiye karlar bım hayırsever 
teııin ~lerlle wnni~ (j. 

d lan kiiçil'k: bir semtll)'e ile 

hayaıtmı kııza.nan Abdttrrıiımmı 
admdaki bu tallhl'i ikraııniyesi.ni 
almış ve Şl1!\lan söylemişt.ir: 

•- İki gOOden de m;ı!hrunum. 
Fakat huna rağımm:ı 'r Jolmna 
&kmdk para,;;ı rılrarııbi.ftnelk: için 

' seyyar bayilik ya,!>f.YOrdutn. Amil 
o1duğum için dola.,-mak çok müş
kli <>luyorldu. Ş!mden soora bu 
para ile küçüciiık bir diiıkl!aan a
çacağrm! .• 

Pirinç ihtikarı yapan bir 
bakkalın diikkıinı 2 halta 
müddetle kapatıli:u!ak 

T'ırdıköyiinrle ALlziye sdkağın
da Bd'«kal A1l oğlu Osman Ko-

• ncu p:r· ·\' ib.tiklırı y.aıpt1ğınd!an 
Üıllrii:dar m:ll lkorunm.a mahke
n;o,;.ıı:~ verfon:Ş ve 10 lria ı:i'llr 

para cC?.ası tle 14 gün aıi.iddeotfe 
di'i:O'""nrnın kapatım.ası maJıkfun 

e..!.l'hrtı ~-.'. Kwrar .kesbi .kat'fyQt 
e:mıştır. 

V11küdar tramvayları heyeti 
umamiyeri fevkalade bir 

toplantıya çağırıldı 
Üdküda.r ve Kadıköy havııJisi 

ha'.k t.-.ıım·~·Jarmıın tasfiyesi bak 
Oo 'a mUr.aktp!aı-.n haz>rlaımş 

<ılduııciar; rapol'ları oıkuy.&l'alk b . .r 
karar ve.-m<1k. ÜZ'ere heyeti umu
mzye bu ayın 30 uncu sah günü 
saat 10 da fevke.Jil<ie b:r içı:imaa 
çaihr.ılınl'.'CIJ.r • 

- H~t !\ılihracesinin kızt bir ay ev.. 1 
vel Londrada Mıi-ıT':ı bir Prf'lı.:f'S, i..l{i 
<rt"ne eVV<'i B.,,.llnde Ma!akah bir 

K')flte, ıbir sene evvel Pnris"ı.f' TUnus
ln bi..r • trj• .. l)ah3. biln:~n ne mas-
1<"1<'rle ck>lilşan o zelı;dl kııciınııı hü
v•yeti tamamiyle mtyrlana çlk,tı. •. Bu

"'aya d:a l">r('nsrs Jn\·an ·:VI e gelen o yı
~ l\Iısırlı G.iplo~tın milh?:n C\ !";lkl

"' ıış.:nıak isl<yoıın11<1- • &-n b!lm!ye. 
re~ bun:ı mAn.a ol wı. • 

. Donlı k Prcn.:.c.s Beyza?. 
Ge-ı ç 'l.&.:. "Ut.L r · r ooSkun bir kab:~a. 

atarak 
- ~e Pren . bir• der? Dod •. Orıun 1 

:ıslı bır Oba 'kı21 ,.ant 1n ·.fmmrJ b r ı 
ı;.n~eney.,,-.: ... H· ydi Celi başuıın kı· 
zı d(y lim de h:ıtvı kalmasın. 

Çeribaşının kız.ı!? L •• 

.... 
On b ş y :-:n... giln s:....n!"a k..:."'• _nhı. be

r~b l' h .. ru :.ı.en..z sııh.iliııa.ekl şcharler

dc:ı. bı n c l ı.ı :ı. y('!li mc t r.ycll
rr e yol ;;ırr.; •• iç n G;.J.lat.ı r tur.ın .. 

<.. n ' .t- • a b rı • tc-ryi etlen 
l.t: k do tum z bay- , k lb!i 1'l tı3Tr-.r 

N- · le gL r•-dcn v ~ cdiywdak. 
Gtınr a n guzl ri.ade bı~r da.n-

la yaı ııar ıy rdu ... Acob:.I. 

-SO!j'-

Doğuda Sivastopol, Harkof 
muharebeleri ve ikinci cephe 

Y azıı.n: J. 5. Eski Bükrcş Ateşe mili teri 

MAHKEMELERı 

Kavga ettiğin zaman 
yüzyüze bakacak yer 

bırak! derler 
- Biz iki oı·ı.ağız .. Manavhk yapa .. 

rız. İkin:i~le evli barklı <.ıdamlanz. İ
itiınizln de öteden.beri t>iribi.rimizc iti
madunız vaı'Clı. Ben düld.l&ru ona bı .. 
rakıp çıl<ar g;Qer, dı;;arıd.ak.i iolerimizi 
görürdüm; o bll'llltır g;,ım: işimizi gö. 
rW.·Liü ... Htı; ]>irfbiri;nizden şüphelen ... 
'lll"'dik. Son ı,llnı,,r.ıc, bunwı ablıikı.
uın dcı:ıoınlye i>aşlaclı&ını farklJ.l~m. 
Di>l<ki\nua, kıyıde k(;oede bos rakı şi
.,eleri bulmıya başlrıdwn. A.ruda sıra
da, $ınl.n gündü.z rakı. .mıttuğunu 
dtU'llum. Uza•mo-ılım <:fC>lldiuı, mal.. 
lo.rın azald;ğını, p:ıramn da malla be
ı;ıber aııaldıgını o<-zd'nı. ~ıl kaşiı:a. 
rii<o Y"l'J.YDr cı;y,,_ bir {!=<!una geti
rip .Yakalaım~k iç.;:n ırsat .it'Jlluyorum. J 
Bıı sab:ılı, b:r baiıaneyle dirkkısıdan 
~ıtt1CO, Ka~Kia.ki kunduracı dük*-fru
rıa, ona gtirüıınıodcıı girdim. Gizlt!llip 
ııml<>rnil' c başladun. Biraz sonra ka • 
~yı açıp par·a ~·ık.ardı. Gklip b\r rakı 
fii 1~sı a~ctıi geldi. BU- -etma wydtı.; dil
dı. B-::,şladı hafif çek•>ı1Lirn1()·e ... B:ı·az 
sonra, bunun küçilk kw dü.kkana gel
dı. On~ da, k.-ı.ç Par.1 ol-duğrmu iyi gö... 
~~'m. K&.9<.ı.d.-u çıkar.ıp p:ıra verdi. 
~, "'('n e~ndim.,. o g.ttJ.kt.en sonra ır 
suföc;Jı: kurıdurucıd<ııı ç ·tw DükkA
na gı.xfun. 

Pasifilı.'de: 

Orta Pnsifik'de J\1idvay mulıa· 
rebesinin neticesi, o .bölgede hü
küm süren Amerikan bakiıniye
tile anla.şılmış .bulunu~·or. Şimali 
Pasifik'de Alıısycn adaları için 
yapılan muharebe hakkında şimdi 
tamamile nd haberler ge~
dir. Japonlar bıı adalarda ba&ı 
noktalara asker çıknrdlklannı 

iddia etmişler ve Amf'rikalılar da 
lııınıı yalanl:mıı~arıb.r. 

Bu adaların önemini evvelki ya· 
zılaruııızda bclirtmL~!ik. Ameri· 
kanın Japon anavatan toprakla· 
rına karşı glri~mcsi beklenen ha· 
va • deniz hareketleri Alaska • A· 
lusyen • :\lidvay • Ila .-ay aılala· 
nndaki kıymetli ve strateji!. üsle· 
re bağlıdır. Bu üslerden geçen hat 
iıenı müdafaaya ve hem de taal'
ruza elverişlid'r. Japo11 iddiasını 

"c Amerikan tekzibini ilıtiya1la 
karsılomak liızınıdır. Mıı}wrohe
nin • neticesini vaziyetin alauğı 
inki~lardan öğrenebiloceğiz. 

Lihya cephesinde: 
Cephenin cenup ceııtthında bu

lunan Bürllıakcynı Alınanlar ta
rafından zırpted;.lıni tir. İngi.liıılcr 
buradaki hür Fransız tümeninin 
verilen emirle geri çekildiğini söy
lii:orlar; Alman teblii:i, burada 
esir ve ıru<heıne almdığından h:ç 
:!Jah.setıııiyor. Ba mevkii müdafaa 
wen hür Franstı tiimeııi Alma 
taarnızlarrna 16 giin dayanmıştı. 
Bu ıt;ltarla burasmın cebri hü· 
cunıla alınınaı!ıj':ına, İngilizler ta• 
rafından ihtiyari çekilme netice· 
sinde Mihver eline g<'çtiğine ihti· 
mal ver.iyön.tz. 

Şehir bandosu parklarda ve 
meydanlarda konserler 

verecek 
Yaz :mevsmi münascbeHe ~e

rur iıaod~ ve Hallkıevfori 
bımıiolarmın umtllJilt pıaır".darda 
ve bahçcletde pazırr gürileri ve 
b.llftaru;n muayyen akşım>lıırm<la 

roı-tkr vemııelıeri karııftıaştınl 
ıruştr. 

B11 meyardıt Taksim, Beyazıt 
m<zydanla.-.ı ile Üsküdar ve Gü!.· 
hacn pıorkmda lrons&leır verile
oelı:tir. 

Kaılay; büyük bir gençlik 
luımpı kuruyor 

Kızılay gençlik teşıl<ilatı ımıum 
ır:nüıdfuü ve Tıekirdağ ~·usu Ce
mil bu;ıünleıde şehrim.öze ge:'en!k 
gençlik teşküin işi ile meşgul o
laaJüı.r. 

Dlger taraf :ın Km'.ay gend:k 
!:e1o-:5tı .ı;in hıın:rde Bccarla lıü
vük b;r b:na :ıyrı~'T :o fım 
.j;r,.ya satın alınan bu b!n.a b:r 
ncı·~·i prcvamıoıJ•-c:m itt!'hcrz ~1ura. 
cak ve geV:Çler y:ız lTl1'V'!> m'r.de 
bur~ 1a k:;ıınp 1nrracıı.1<1~rdL,. • 
Oı·ta mekteplerde ve liselerde 

imtihan netice!<>ri 
Şclır.mizı:kki ot1.a füe1.11!'ptenie 

\re· ı~":rrl-e hu yd kan.a~t notu i~ 
ıe:n ıanıf edoer:.E>10n nisl>cci pek 
yüık39k ~~Ur. 

Tclmri imUlıanlaı:tla. wa~·et ge
Ç\'.:'1 yı',(lan daha iy'i görü.:m~e
dir. Tak;balerin söıı'.ü imt.1ha.wı:r
clm ziyade >&ahr '1'İ im:.hanlaıo:!ıa 
dıııha müsbet bir r etice t:ı'lde et· 
ül&eri, ôğrendildeı"..ni yazı ile da· 
ha iyi 1f.ade cdob !dikleri anla~tl
malctadır. 

Katranlanacak yollar 
G~ S€lle yapılan yollar.n ~t

ranl.anması i:ş:i dün 70 lııin liraya 
müteahhide ihale cdilunŞL"r, Kat
ranlanacak olan ;y"Ollar şunlardır: 
Ba!nı'kiiyündc Gençler, Yeşil· 

J...iiy Hanı, Eytam, Harek.etordu· 
3U, İrfaaiye, m.tbo;ı u. 
Beyıogl..,r.da Kasıınpa!ja, Halıcı· 

oğlu, Pangaltıda dereY"' inen yo
lun. ·bir kısmı, Mccidiy~kôy cadde
si, · bide":1ürri)·et caddesinin te
madisı. 

&>şlktaşta, Yoruldwn yclkuşu, 
Nüılıe:tiye, Taşkışla, Dolmabahçe. 

Üsküdar j,,kelc cad<le:,i. 
K-~ı,.ı\yün:ıe, Tütüncllmebmet

d•ndi, llüseyirrbey. 
Ca mha, Acıbıtdcm. 
:Emi.r:onü, H~r.kzcdcler, Genç

türk, Aksarayıda Ha ~nağa yokı.ı-

"°· • Fatih, Şeh!~ın:hiliy, D.1lap, A-
ş.•klar K'-ınilp::şa, Dül~ğlu, 
Mut~rr et:n ~ t, Halıcılar, (). 
ca.klı, Y ll.Jc R:ım '1a--anes.ıni.1 
yulu. 

Mihver ordusunun vaziyeti 
şimdi düzelmiştir. Bundan istifa· 
de ederek yeni bir taarruza giriş
mesi akla geliyor, fakat iki Ura• 
fm zııtılı birlikleri o kadar ~ 
nılmaştur ki, iki taraf da pes al> 
yettk hale gelmişti.r. Bunlar ara
sıııda muharebe kesilmiştir. Ge· 
neral Rommel bütün güçlüklere 
rağmen, ordusuna sür'atle çekidü· 
zen vererek yerıl bir hımıkcte gi
rişınesi lıeklenebili:r. 

D<ığu cephesinde: 
Sivastopol müstahkem ıncvlcii 

etrafında kanlı savaşlar devam 
etmektedir. Alman tebliğinden, 

Alman kıt'alarının Rus tahkimat 
sahasına girdikleri mana.<ı çıkarı
labilir. Fakat Ruslar, muharebe
nin dış müdftfaa hatlarında yapıl
dığını bile yalanlanrnkta ,.e bü
tün Alman lıiicumlannııı püskür· 
tüldüğüııii ;öyJ.,nıckt.,ıürler. 

Rus wbliği, Almanların Harkof 
dvğusundo ela taarruza ge<:fikle
.rini bildiri)·or. BU. bunun büyük 
Alman taarnt>.u oldııi;'llna ihtimal 
vermi)'on~; bu uarruz huekoti 
belki de Marl'~al Timoçeırko'yu 

yeril>lle bağlamak ve meşgul et
mek mal<sadile yapılmaktadır. z;. 
ra l\larcşal Tiıuoçcnlco, Sl,·asto
pol'uu yiikünü hali.flclınek bode
file Dout>f. boyunda yeni bir Uıar· 
.ruıa ı:iri§ııbili.rdi. Almanlar bu 

, işte önu davrllDDl~ardır. Bİ!ıır:c 

Almanların bu iki hareketle elde 
etmek istedikleri hedef, Sivast-0-
pol'u sür'atle düşürmekten iba
rettir. Almanlar bütün kuvvetle· 

rile Shastopol'11 yüklenrre<tlerdir; 
bu ,,.,J..,plc Si\'astopol gnrll!İ7.onu· 
nun stratejik salında Mareşal Ti
moçenko ordularınm bir müdaha
le ynrdıı.nına ihtiyacı var.dır. Rus· 
lar Doneç'de Alman taarru'Cllllu 
karşılamakla iktila e<lerlel'!le, Si~ 
v11sfopol'\lll düşme<>i ihtimali ıkuv· 
vet bulur. 

Avrupada ikinci cephe: 

İngiltere ve Rusya 211 .senelik 
bir asluıri ve s't:vll!i bir ittifak yap
tılar. Bu ittifakın en önemli bir 
noktası, Avrupada ikin<!i cephenin 
'bu sene bitmeden açıl~a MS

men l<arar verilmiş olınasıdı.r. Ar· 
tık bu ikinci cephenin sözde ve 
ki'ığıt üzerinde kalmıyacağına 

kuvvetle hükmedHcl>ilir. Bıınıın 
da yaz ayları içinde yaptlnıası 

mııhtemeldi.r, 

- H """", dWim Sen l<0"'1 cru n k 'mse
ye para ve~.rı n1ı7. 

- Tc.\belrr olsun, vennıedim. dedi. 
- B:r Yi'rc PJra şarictı..in mi?. J)e .. 

dUn. 

- Bir metc~k bile sarfptmedhn, 
dedi. 

- l:":ılan ;söylcnıiye ut..ar..:uııy.,r ruu .. 
sun? Dcd;!ll, Gö:r.ümle gördüm, Kasa
~an para ı;tk, :-ı.p bir ~'§t.: rakı aldın ... 
1.şte rakı da bU:r..tda .•• Dedim. Kızma 
ela para vero!n ... 

Bunun üze~.ne, 
- Verdimse verd.tıJl, ne ob.caıt sau

s;?. DiYc dik!ı>lun;y,, başladı. BOcaz 
sonııa da, göz.l-ecl dönüp ü::ııJet·lnıe ı;aJ .. 
dırdı. İ,.""i', t,'ijlı:lilğürı\iz hale giı-dlm. 

Hasan da, kı..saca, 
- Yalazı, dedi, hepsi ;ralan. Benden 

a;ynlmıya bahane arıyor. Dacııka, pa
ralı iJ.i?'iyl-0 Ol'ta.t: olaca.laru.ş, Hep o 
Y~n iftıra e<i\o mara.a. çıkar.aııya 
çabo.h~r. Bu ~h µzo.riıne yürüdü. 

Beıı.i dövmiye ba~ludı. O bana vur
~ ·u Ben de ona vurdum., İk!miz de 

-bu l;a ı~ ~idik 
Şah'tler dinlenildi. iı.m astını, asta. 

rmı bilun ~~,Jictu. Sade, şahitler, Jıkisi

nln dövüşlulderini görmüştü, Kundu. 
raeı Q, para i~inin farkında duğ'.ldi. 

Maıtacme, ikislni de, ylrmi beşer li
ra pan cezasına mal*üm ett; çıktı
lar. 
Y"1lhrında yürüyen bir kaç k:Ş a. 

t'a!annı bulmak ~lardt. Biri, 
- Hıoydi, yahu, dedi. Qocuk.luğu bı

rakın. Bu Wd.ır 961M"lillıt ortaJasmaz. 
Böyle 1'lictan ~ dullinmııı, tez. 
eaıumz, dagılııp .,,ıil mi olacabınız? 

Ha:rdi bı>kaltm, sarılıp 1lpii,.<iin! 
Başk:a b'.ri söze lcorıştı: 
_ Kavga 1'i.liğin ,..ınan yilz yü:ze b"

'kacalt yer bınılt dl'rl..-. 
B\aı:ıtr yüz yüze bc.kac:aic yer değil, 

biribt:-lerinin yüzünde yüz di)l'C' bak:ı-

1ıtoli'lt )"<"r bırakm:ımışlıı.r ... Na•ıl bn· 
rışırlaT. 

Elraftakilrr gülil~üri(',rt:m_ lk: or
ta.\:, kWkün, sızlanıp yılrildüler. s:r;. 
J>irlerjnden ..... ,.,. tız~ktı. iılc.T. 

ırüsı;YI. BEH<:;F.'l' 

Çöl Mu.hare eleri .. 
Çö!l:ll:! mtıbardbe ettikı<;e su ih

t')·acırun ne deınE.'k olduğu'Du İn· 
giiız::e.r öğrcnmc.<ı1i.ş <kgl!'lcı•.:fa. 
Oriar gibi mıhnır tarafı <la bu· 
nu tım. Çö'lde 5U bulmQk, S'.ıyun 
bulunduğu yeri keşl'<>ın1"4< Ye o
nu Çlkamıak ayrı blrer 'ş ki bu· 
n un eıtraiır.da veııden taı.'straıta 
göz ge2ldtrince bu uğUl'da çal.ş· 

marun ehemmiy•etin.~ da:ır bir fi· 
kir haı;ııl o.lab.ibıelo!(<lr. Çô1 mu
haırebes.i ve Çöldeki su iiJ1tiyacı da 
ingnız asw:eri -arrusuıda b:ır eğ· 
}~noe 'lT.<:'V'ZUU d:ara.k gl>lmC'ğe 

vesile venndkten geri üııal.rmmıış 
olacak. Genç! kt<:! mü.§k\:tl.ftt.ın b:r 
kolaylığt çabuk bulunıdırğu gibi 
bcır şeyde bir gü'.n."!l'.· veeihi se
v;,-ek ağ<r:;ığ> h~:·ınel:ınenm ça· 
re>i de bullunmaktrxlır . 

Bugün Llbya çöllerinde muha
l'l:'be eden İng1'.lz kııt:aaıı 'çin<ieki 
gençle;: a.ras:r.ıda •ba.şlarnıdan ge
~c:>!eri yazari!ar da yoc< değilm:ş. 
Gfü·düğünü, çektiğini yazarak rs· 
tırabını hal:flotrr!eğe ça.lışnıak ye 
ni bufoıunuş çaıx!lerckn deı;,ild.r. 
L?,k:n bir gün o yazı aırın naısı.l 

kıyı:r.e'li bir vreloka ve haıtı.ra O· 

la cağı da bc::ıbefüd 'r. O ~ençler a
rasır.oa '!:>azı m;zııı!ı ~.ıirlcri de 
var ki buıilar çöfulci hayalı ka· 
f'r;c1 ~ u,,..dt.J" ~k okuya.Tiı gi:
dClrmo.".ı: """'-e!lle d"1"t!Pr ni yaın
mak jg Y<ı:' Jr. M<"'*la bf\·!~ y~
zr.n- c~, İ'"• lcrdıen bin a~a.~ı 
)'tJl arı şöyte çev&mıe.k belki lwb:l 
c::-~cak: 

l ,B'r kCT<> İngJk-rcde olsr.ydıın 
da r.>.ıan:l:ınıa kavuşsayd•m. Artn.'<. 
utl!lfan sonrası s.r..e lıttıın Qeğjl. 

Bugün cıanıırtesXJ.ir, haıma.."'l gü
ni."dü:r. yık:mmalk için hcrjey var: 
Fııçı, sfuıgex ve sabun mü'kw':ın
mel. Ne çare ki su yok... Hava· 
sıcak.. Yukania da gökyüzü, işte 
bu •bı.r ~Hırllor ki btlrııda bınlerce 
kişi tooar ediyor .• 

Çölün masmavi gökyüzü her· 
ha~:l·~ lnı;:ifüderin hoşıın.t Jidiyor. 
F.akat sıcak ... İştoe o ayr! ba<li.>tı.r. 
Bu mi<ııah şaı:dermin l:ıaıı mı~ra· 
lar• Ç<ık kısödır, bazısı uzundur. 
HH :;ekli iıle yaızılar.ına tuhaflık 
wı'T!"ek is:eilikıl eır i an '.aşı L yor. 
B" r:J,. ŞÖ.>,...,. vır.: 

.Ey s;aek, etrafmda SJnu Jl· 
.rnıy:ın bı.r çöl var. N<> ı;at"<' ki din
~o.ec<!k b'r yer bıiluıı Ktl'1amıyor 
~ı;n, ~u bcniım burnumdan b:ış· 
1.a ..• 

Çö ldt sıaa<: .le de, si r.c• k ile de 
ffyTı b~·~1er ımü-cadele var. Suyu 
•ıu~m&k it,'1n vesattdı en ırtida..i n
la11ları ile en yeni ta•zJakilt.Ti 
sar.kı itt fak .....mş, birlikle çalı
şıyNlar. Hıç bic vasü.ı.Yı clırnı
ın!)'l(>tsiz görmem;o1c lfızırr'. C" i!d-e 
Yftl 1'·r;n kuJJanrl ğı bir ,·:ı-;ıta, 
oııfa:r•n h' ·ı:; b:r u.•ul pek <e 
yanv.aıb!lh- Suylln ırl:=1r1..""S", d:ı "tı
,. '"'r ası Ca av,.ı. ~11 l"rtlı H ._., ~ lde 
ci'ı>ie suvu buh ak o n>'2:!h sa•r
•..,. ' n krl'ye bıiimakta.n z~r o-

• • 

Avaıtral~'l'aın 
kazancı .. 

Ye.s•.n: Ali Keme.! SUN~ 
Avu.stralya nislıeten az bir za. 

manda çok büyük bir inkişaf ~ 
teren m<>mlElketleı'llen olduğu içi.ti 
onun bir gün İngiltere ile ·bJsbU. 

tün b:ığını çözeceğini sana.ıılaıı:: 
90k alınuştur. 

Böyle zanneclilmesı yalnız A'V\l!JO 
tralya için de değildir. ingiliz fm. 
;parat.ı:ırluğunun diğer Domirı\)'<>n· ı 
lar ıiçin de böyle düşünüp söylio 

yenler vardı. Bu harbin çı!krııa.
sındn amil olan yani~ tahminle
rin ·ba'Şında bu da vardır. 

İngHtere bu harpte yam,z c.ıI
mıyacaktIT. Daminyon!ar mutla

ka anavatanın mrdaıdın:ı J,.-.:;~·.~ak
lardır; di:;ıe i)idPıı i.r ye hif'n, :ş 
als,.y:dı ·.em~,]de bu ha•lbi ~<'n' d~< 
için o kadar 'İler g~deı sul· 
hıın devamı çli'.rP.Siııc bal'ı<.lırtl.ı. 
Bunun a.k.<;1tııe o~ raık 83:111!.dı 

dı:Jıniııj'<>nlar İngllterecleıı B('fl'ı~a
cak, o zaman İıı,gı t.€'l't'J~ vu 01na!:: 

tla 'kolay oM<:ak; zat<.>n r .ka 
da 'lı.arl>e akn;ımıyacıı'k, • "" ,31 • 
re ... 

Lakı:n sötün mevzuu Avustrai· 
yadır. Çünkü bugül\le"CJıE y>?:U 
habexıler g&;teriyor ki J"POn di>
ııaımnası Avustra.lya sularında 

yeniden z..,-<at.a uğramıştır. Bu 
zayiıa Japonlar için iyi bir ~·y 
deği4d:r. Japon anıimJleri :.sıl do 
narnnamn kııvvetinıi saldıyaralı; 

olll'l' o1maız işlerde tehlikeye sok· 
mınnağa dilokat edlyoolaırsa da 

Japonların Avustraı}yaıya !o..~ 
te<!avüz emell.eTinden vazgeçtik· 
!erini kıııl:ııAI &nEik imk8rıswdl!'. 
Oııun 'çin ergeç bu C(!Sim aıclanm 
ilierine bir Japon hareloeıtı oln
caık dioye ~üphelenıınekıe ve ona 
göre haz.rrlıık göı©nek<teıdir . 

BU'lldan elli sene evvel Avtıst
rafyanın bir '?liri ~etini.n ili 
1ıikba lini pek parlak göıenek yaü
dıığı şiirinde Avustralyarun tbh:ı 
yüz sene geçmeden pek kcı\'W't• 
l<>neocğirıi söyJ.em.:ş, ııtilorı.;nin 

fOk.ltığuııdan, topunım faz'.ıahğm 
darı bahsetmiş. O zaman ca>yyare 
oJmadığ• iÇin şair bunu lı:ıe:;fede
meıii ş. Lıikin ne de olıa <ınmı 
dedrı<ıleri 'İ.<ltil<bal. için bir kclıaneıt 
sayılımaklıaıdır. 

Şairin dediğirıclımberi yüz sene
ey varmırdan Avustratyanm lbu· 
gü:n silalu ile ~eri ıle kuvvetll 
bir ıneınlekıet olduğunu İngili>!er 
söylü~'or. 

Avustralyalılar geÇ(:n !ıa.rptc 
İngi!l<?rcnin yardmıına g'lllerfic 
~lih1"'1if ~ıaler<le muıharebe et 
mişleırdi. Bu sef<"r de O)~e e1!mak
falır. Fakat Japon tdıl'.kcs: baş· 
gi>>~Rd:'kteıı ><mra AvlıS!alyalı· 
!ar da ker.di ·kun-etlerhoö bi~as· 
sa. -crd m"'ffi'.e •wt.ı.erinfo l!!'ilda• 
!aaısmrta k-ı;.lamma~ ı Uİ<oÜ1'1mÜŞ

lerdir. Geçen aylar ht·k"<' en en· 
d'<.c ver'cı ohnutlu. Bvgfuı ya
rın Jqxn!arın b'r laar"llZda bu· 
111'1'.ııc;jld<>T• dü•' iik!-ek bu en· 
d\$. · · r daha ertıyordu. Fakat 
J.;p:>nların ~·mcı· >e kııı:kıır Avust• 
ra-~ya ü.zerine ci'c!öi hlr harekett;) 
bulım:ıwmtş om::farı hazırlık ;.. 
çin Avustra'lyalıhra ehemmiyetli 
b:r zaman kaıandıırmşıhr. 

Vilayet umumi hılzı-.hha 
meclisi toplandı 

Vilay.eı umumi +ıııfzıssıhha :mee 
lisi s>hhiye mütlw.ünün reir;Hğm• 
de t~tır. V.l.i'.l"'tin wnunıi 
s±ıha1 vazi,.....tinin t~ld< ~undu• 
ğu 'bu içıilmada 90fi •bir a'.)'ıda 1<av• 
da değer bir hastal•k ,,,...;cut ol· 
maıhğı anlaışı'mıştır. 

r Biri!"i.zi."OEgOİ 
~pımız11 -ı 

Edirnekapı mezar
lıkları harap oluyor 

Bir ok\.lyuCt.mıtE yaz.170"'! 

Diimekapı tn6Z&rlıl<lo.rı a»W< 
tamaır.iy'.e b.'l' n~l·r'a hrlinl al .. 
mıştır. H-er gün ve hatta her gece 
kı)yun, int•k, ök:.iz, munda, at, e
~l'k yüzlerce hayva-ı bu mezar .. 
Iıkları ve hnlt:i bazı mezar t;ışle· 
rını, yeni yapılan nı.eza· ları t.;;tı .. 
rip etmektedi!'. Bı..:.radaki mn;rr .. 
hkla.ra şiındilik duvar ynpıla:'Tlı ... 
yor. hiç ol:nazsa meza.r bek .. ·flct• 
vesa'r alakalılar b.u hole, bu ıi· 
ynnkAr·ığa entJ<'l olamazlar ını?· 
H~e muk:ıci<les oJ.rası Li· 
zun etlen bir çok ecd t mpzarltt"' 
nna karşı bu hal Pi':lt ı;aygısı:dıl< 

~il m.dir?. 



(Bu yazının ıııe~Ieri Anadolu A
jansı Bültenlerilldea alıruıuş\lr.) 

TeJJıjs ederi l\lııamrııcr ALATUR 

lngiltere ile Huaya nıup
ten aonra 20 sene devam 
edecek bir ittifak akdet
t iler - Almanlar Libya• 
da Eiiri Hakıeym mü&" 
tahkem mevkiini zaptet 
tiler - Sivastopol hala 
dayanıyor. 

Ar jant inin pro- 30 Kilometre 
testosu tetkik içinde görülme-1 

İı:ıg.:Jiz Har!ciye N ozm Eden, 
dün A\·am Ka.ınarasmda, haırpten 
sorıra ye1 i .niJ.h,ver ıaarruz'lerınıı 

örJ'err.Sk ;çın R1ı9ya <1e İngiHere 
araısmda ıbir karşıJjkJı yarrlım it
Ef:C<ı 1ınzoilanıınuş <>ldu{;'1ınU ıbil
d:rm.'')l>ir. 

müıilckt <zaırfrnıda gerek Aılmanya, 
gerek bunun şerilcler.ıı .. den bi.ri 
t:ırııfından yııpılacak bir taa;rruıı: 
hallin.de, iki meml!eket bi"birle•:ine 
askeri y.aodımda ve ilatidar1arı 
döılıi liıııde a:nuaıvenctte bu'lıınacak

lardn-. 

ediliyor 1 ımiş ·malzeme 

Sovy~t Haı·~e Ko~ri Mo
b'.Qf bu muroıedeyi müıulkere et
mco'< ü1.ere İıı.gilt~reye ge.'1niş ve 
<r.•dan tayyare Ue A.merikaya 
g·ı'Jn:L~!,._fr, 

Edenin bild6rdiliô-ne göe'e; 'Mb
·lotof ş'mdi MoSkovaıda bulunmak 
t~ıJır. 
İmza edilen muahedenin C5a5-

lar1 .surı1aodır: 
İn;,; ltore ve Rı;ısya kll't',11 il-1ı 

ar. ı~:na olmaksıızın sıillı ikıölbuıl et
nc iyl'ce~u't!:'l'. 

lld H' .. n ı.xınra f)•ürüıı~üığe ıgi
ft'Clf.< 20 seru:·lılk bir polkt bütün 
taarruı;~r.ıru kar~ı kaı~lıklı yardım 
hü'l<ü•rr,ı!N Jli ihth·a edecdkıtiır. 

SLJ1h y-einden teessüs udince, 
A~·ı cır.:ıda ilotısadi eımn•yoti ve 
gen:,_ıliÇi temin için işrrroği ya
pılacaknr. 

Ararci g"'1#iği aramnııyacak, 
m ct'fler kem:!. hüoriye11erine lbı-
raf.-tıılf1~t.1~r..a ııcLr. 

Ne H'tleı(e ,ıre her tüıılü taarruız 
1a..oı:;vvu:tlı>r;ndan açıkça vaızgeç
m 'yecctt b'ır A)man hükfrmcli ile 
hiç bir m~akeroye g'.rişfını.iye
cek!t'O". 

Mlitekabil muvafakat ol'.ıın.a:dık
ça, taarruızi harekata işfo·aki ibu
lu.nan diğer bir devıleL'!e de nııüta
re~<e ve ~ı:<~ a~dilımiye.celkti.r. 

SL11:1tan 'JOJ'lra, Avrtrpaıda anı-
r. iy ut ve asa:ri~n tanzlmi 1ıc;.aı 

mü"""'ir beyı:efmilel bir uııul IJ:ıu
lum..rı~ıya kadar, aradın zatru.ri 
olamk bir fasıla geçecektir. Bu. 

( 
l ŞEHi RD EN 

AN KA&ADAN •• 
M.EMLEKJ!,Tl"EN: 

* ıwm şef Re<s;cumırur 
Seı<gievd:ıcle açılını ba&ım ve 
e-c L t-:"di ni Vy1l rot eten Jvtior o 

ve 

i.ııöTl\4 
tutum 

Eden dıün ö~eden scmra neşre
d:ı!en a:nua'lıede siir'atle tasdik ve 
taSViıp edilmek üzere Avıııın Ka
mımıısma verilecı:ıl<t ir. 

Bu huısm;ba Londrada ıbtr beyaıı: 
kit.9p neşrad\lmiştir. 

ALMANLAR BİİRİ HAKEYMİ 
ZAPTETTLER 

Berlınd<!tl verilen reami bir t€:0 
~ ~de, .A'.lma.n :kuıvve1tl0t1i Bioiri 

Halkeymi Zapt<>fım"ıJe<rdir. 
Kah•re ka(Ynak~a-rı, bu müstalh

kcm me\1kii 16 günder>Jberi ıınü
d.afaa e<tımekte olan Hütr Fmnsııı: 
kuvvetlerinin, General Ri)iinin 
emri üzeı:ılne Ç'E'kildlğini bildir
mektedk 

SİVA.STOOOL DAYANIYOR 

Mook-0va ve I..mıdrı<dan gelen 
hıJbeırlerde, Nlınalnann Harlrof 
cephesinde yem ıhir taaııı<UZa geç
tihlieri teyit cıdihncl<.tedlr. Ancak 
bunun ,lllllumi bir taa"ITU/ZJJn mu• 

kıııdldeımeısi olu~ o'lmadığı iyi an
laımıtamam~ır. Utmuımi taaı:ıruz 
hıllinıde, Allmamarm S1vıalıopolu 

behemehal '<lii~Ü1'Illeğe çalıışacalk-
1an ve huııaıclak'J ikuvvellte1-i doğu 
ceph"-'ine çekocekleri b€lkl€1ldbi
lir. 

Fakat ş'Jddeıill Alınan tazyillclne 
ra[imen, Sivastx:ıpol mtikavemeti 
daha bir müddet devam edeceik 
g;,!Ji, görümnektıeıdir • 

M E MLEKETTEN) 

* TaJ<.,,;mdeki İnönü Gez.Wııe doo
lecok olan i1nönil Hı\}'~ireli bi1rnrk üze .. 
redir. H~ykel Cumhuriv'eı Bayı:aıru.ıı
d<ı. açılacalı;\ır. 

MÜTEFERRİK: 

Boenos - Aires 12 (A.A.)- Al
man ve İtıalyan işgüd<<rleri, dün 
ha"rici'ye nazıır1'ğına gebllit;ter ve 
Arjantin hariczye mU,Steşarı R<>
berto Gadlıe ile ayrı ayrı görüş
müşlerdir. Görüşmelel'd<>n sonra 
hıır:ciye müsteşa<n, gavetttilere, 
AJ'man ve İtalyan mümessilleri.. 
nin kendisine Arjantin proı\esto
sunun hUkUnıetleri Pline ulaştı
ğını haber veroik'lerinl söylemiştir. 
Her iki hUkı'.ımet, Vicforia gemi
sinin torpı1lemnes; tlıadisesi etra
fındaki bütün vıızi;yctleıri tetki.
ke ba:şlımıışfaıuır. 

--<r--

Ru s ceph esin de 
(1 inci S:::hifcden Devam} 

g;tgide kiltillrşnıpktra;r. 

RUSLARA GÖRE BÜYÜK 
TA.A.RtRUZ !BAŞLAJDI 

Mosk<>va 12 (A.A.)- us cep~e
siooe illklbahar ve yaz /harekatı
nın öki.nci s:ı.1'hası .A.!ıınanların 

Hatıkof bölge3inde taarruızile b&ş 
lam.ışl>t• .Maıreşal Von Bod<, ta
e11ruz ica;p ettiği :Jçi.n taarrurza gıeç 
miştir. Çünkü son Ruıs taarnırzu, 
IT'imoçenkoya a:ni.lhim movziler 
.işgal etmesi irdkimını veo'lllişti. 

.A.ımrı:laır, Hru1kofta yem başla
d•k1an taaııruııda ne kadar asker 
ove tank lktl]landlkları malUın de
ğllse ® centllıi Doneçıe 30 p.iyade 

tank tümeni bulı..nmak.tadır. 

Hararet 
(1 inci Sohlfeden Devam) 

>1yaıı sıcaklar geçen s<>nenin aıy
n.i günlerine göre, hatta d.aılıa aız
d,,.,;, Geçen sene 1 haziranda ha
rarE•t 33,5 derece ~ıken !:ıu sene 
ş'ımıcHye kaıdar en fa:ıila '.baraıret 
32,7 diT.> 

· iaşe Müdürlüğünde 
bir taplantı 

+ Ti.i:ı•kiye - Afm<ınya ar;ısın<l<l 
1<ar:;1Wclı ıbraç Lod>l""'-'< mad<I~ ti
at]er; tesbit <:d;lm.ic;, ;raln!>: 44 milyon 
1"1ı'.:ik '1'rbest licar~le ait ikinci l'8le 
bur:dan hariç tutulmuştur. 

Bu sabah saat 10 d<: İaşe Mü
düutüğiin.:e Vali Lı'.ıtfi Kıınfarın 
re;,:ıi.lği<od<> İ"'t<> Miiıdürii Milinılaıı * Şişli iaşe Büt"<>sıın<ian karne ça- Rclt, Belro'ıye t&nsat Müdürü 

ltp sata.o odacı Nıyav 60 Hrnya mah- S::J:ifet Sezen, M1ııtaka TicaJ'.1€11; 
kUm olmuştur, . + Liman Reisliğ; meıı,,,rla.nndan Müdlürü Noome~tin Mete, İaı;e 
To'V'fik Alpaslan.la, Muıunelııt Şubet;i Hıiku!k Müşaviri \'C müfett'şlerin 

+ Çocuk ~ılme Kurumu Kon
r<ııs! oün Anlciı"ada top!:ı.ııımış, Milli 
Şefimiz koogre mu.rahh36)arını al<Şlln 
Çankaya xf.;ıklillde kabul buyurl1Ulli
lardlc. 

memuru llac~1i ahı n.otöre gayr;ıcoo.u- i.,<>tirakile 4>:ır toplantı yap.'m!§, 
nui olarMt Bu.Jgaı,;.,ııma sefer rnlisaa- iaşe işleri ~örüşü1ımü.i1ür. 

dt>ii verdiklerilı<len tevkil: oiunmuı- '---------------

+ M:>arif V&ileti, il!ookulknn bir
de-:1 dörde kadar olan sınıflarında not 
41.&..iirirı::h~. bi~rai olrnıyan mualimJe ... 
rtn 1702 numarah brrooa göre cc.ı.n.-

'la:."'.(fınlacağını aU!k.ad3.r.lara bi:dirm1~ ... 
1ir 

+ ııariçtec. L;sc ve Ort30kul i.mtı-
1hanl rı.oa gfreoekler, N'ıı;an iç-inde mü- 1 

ıra,.ar.ıt er. J>dt.~rsıe Haı.ıirnn, Temmuzda 

mür·aeaat ederlo-r-,-e Eylül '1evrosindo 
~ıntium rdilt.ct:klerdir. 

+ Deş ısuncrle bi.:- çocuk sayınıı ya
p:lır.c ·sı kU8<]"""1Jli\tr. 

lardır. ı * Şehrim!ze hariçt:en grl"n derHer 
bütün viltoetJer ara6ında taksim olu
n<ıcaktır. 

+ Llırıaııda b-.C pusula taslh;/ı mer
kezi kurulması k-ararl<&şm~tıı·. 

+ İ..tıwtık Vergisine ya.pılan son 
zanilinn kumaş fiatlerine 115."·c edil
me-si iç-ln ınB-n'!::ıtu~cı!ar tarafından 

yapılan teklif VM.alete blldirii.mi~tiı-. 

+ Dün öğle<lrn Sonra Pu:•t.i l\lerke
zi.ndı• Kaza Parti ~iüm~ Jlcri.nin iş
tlrakıfyle bir toplantı y:.ıpılinış, Mü
ımes: ilJ er PJrti. G""nel $ekrclerine faa
J:;yetleri haldkında izahat vcrıtbşler
d.r. 

----------

İ ŞÇ İ A RA NIYO R 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işlet

meleri Umum Müdürlüğünden: 
İşlelmeleriıniz Ş>şl! tamım..nes; lcin imtihanda g&ıter~ccği liyt;kate göre 

saalte 35 xuruı;a ltıldar ücret veı'ilm<ik suret;,Je 12 tes..."'c;, 12 1ı<>yıı.cı, 3 bo
bbı-ör, 6 el< l-:1.rik tesı:iyecisi Ue 12 ına.ran;ıoza }htiyaç van:iıır. 

A9kerl'<cle ali.kast o!mıyan islrtı:ülerln nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnü hal lı:il.
tıdı, 4 adet vesikıa tot<>ğra!ı ve şimdiye klldar çalşmış oldukları mü1>:ısescle ı'llen 
JLlııe-mış iyi biıımet ve9kalatirle birlikte ıs,.~.942 günü saat 14 den 17 ye kadar 
İıdarenin Metro Han zemi.n katındaki zat Jııled ve Sicil Jlfüdürlilğiln müraca-
aı~l.1.rt lüzumu bild.Uılir. c&S'16> 

iLAN 
~t. M. V. İnşaa.t Dairsi ~m. yüksek inşaat, elektrik, su. rnüh~is1e'rl. yük

b1tk nıiır.ar. kalorirrr ve slh'h.i tC!-'isat fen mPmuru, mua-rnrle mı~muru, yeriıııde si .. 
vil memur. Tt-k5ior e:nuru, ressam, ı;u..."\·e;nı.n, \•f' t>tkNt da·kt:ıo a!l!laC"Bktır. Ta
!ıp:crin ücıpt ve giri:; şs·rtların1 t.nlami'.ik tzı·l't' c-n g<?-ç 30/6/942 günü akŞ'.;mına 
l-;:~"ia Anka~-:ı.Ja bulurtanlar l\1. ~I. V İnşı&:t Da'.resin.eı diğer mahallı~!"d.e bulu
rı.'.lnlar en yak:n a<Jkerllk rruntaka lcQmuta.niı:ı::lanna veye askerlik dJiresi b.1ş.. 
k . lkl,.;.na n·ürac •. atı rı, (9:}-6357) 

İstanbul Dördüncü 
fcra Memurluğundan 

941/15()3 

Evvektı K üçiik puzarda Ayazma 
kapısında sebze halinde 4 numa
rada mukim iıken halen ııJresi bu· 
lunamıyan lla>an'a. 

I:a.zi"'Zi maliye ta.rafından As
liye İ•lli.ci Ticaret malıtke.mesinin 
93">/222 sayılı ilamına n'üsteniden 
734 lira 95 kurUljwt 17 Şubat 927 
tarlhir ]en ililbarım % 5 faiz ve 
>;f. 10 ücreti vekillet ve masrafi<ırla 
ibir'J',<te tahsili için yapılan t.ı;k;p 
sırasında yukarıdaki adreııin~ze 

gönd8I'ilen kra emri ad.resi't-.iLill 
bulunamaması yü~ünd>eııı Wlaıteb

liğ iadtı edilımiş ve ztıb,taca yaptı
rılan taJıJdkat n-ebicesinde l'lık~i

niz buulııamamış olduğunG.an ic
ra emrinını bir ay müddetle ilanen 
tebliğ}ne k arar verilmiş <>lduığun
dan iŞl>u ilanın taııiih.i n"Şl·inden 

itıi!bareıı ııneııkfır müddet >gir.ıde 
ıboreu ödemeniz aksi halde ha.!ı:

kııw.da cebri icra yapılacağı w 
yine işbu müddet .içinde mal 4>e
yanında bulwtmamz lf..zımdır. 

Bulunınazsancz ha.pisle tazyoilk <ıdi
leceğiniz ve hilıl.fı i12ıkikat beyan
da bulunduğunuz rokdirde hö!piS
le cezalar.ıchrılac&;;'lnız lüzumu ic
ra emti tsbliği m~\aın!na ıkaıim 

olmaık üzere ilan olunur. 8/6/912 

MÜZEYYEN SE AR 
M AKS i M Bahçesinde 

KEMANi NECATi TOKYAY 

Vişi 12 (A.A.)- Si>VaoJl~ 
çeviren otuz kilımıetrellk yarım 
daire içinde ma'lıeme ve iru;an a
zami şeiki'lcl.e yığılmı.ş bu1unmak
atdı.-. Bu dlerece dar iıir yerde bu 
kadar rnıalzame şimd:ıye kadar gö
rmmüş şey d<•ğildir. 

Rııı;lı:orın !kayıpları çok a~ır<iıır. 
ŞE!lırin şimdi btr deniz yollu kal
m.._..nT. Buııaıda hava hi\.kimiyeti 
Alman uçaı'.ıılarının eliıı<lecfü. 

A tlantik i tilafı 
(1 ine! Sah'!e<len Devamı 

2- Bdtar· - ,.~ Rusya mıı:er 

hUkümeti veya tecavüzi emc~eır 
den feraogat etmlyen hi.ç bir .M
man hükumeti Je müzakereye 
girlşmiyec<i'ı< ve aym bir su!lh im
zalaı:mıı;'acdk?ardır. 

:;_ B'.rltanya ve Rusya h!l1'fltrnı 
oonıra, kernillerile ayni tliki~de 
bulunan d!!V1o1ilerlc te.<ıri.k: mseai
d<> fbwwıımalk arzusuılrladırlar. 
Harıb"11 tekıramııa >rn.k.5.n verme
mek içim ;oop eden bütün tedb!r
ler alınaıcaktır. 

4- Muahroeyi imzalıyan iki. 
dev,etıten h€'lihangi biri, harpten 
sonra hücwna maruz kalmııa, di
ğer devılet taıın '·ammıda bu<luna
cak:tı.r. M u.allıedenin ın üddeti' 20 
senedir. 

5- Avrqpanıın emniyeti- ve ik
tcsı.Ji ı-eta:hı için sıkı bir ~irliıği 
y:ııpılıaıca.kttr. Diğer m~eke'tie
rin c>lildfir.erine ve dahili si<ya
set!.,rine müda;h"'1.e edl'.ımiyecek

tir. Aıraz\ geni;.ı!iği aTall!mır1a;cak

tır. 

6- HaI'pten ınıra iktısaı:li mu
JDvmcC ter ',41 .. t.na dairdir. 

7- İki Akid tar af, akıidleıden 
b'ri ı:lleıy{hme miiteveccih hiç bir 
karıibif'e•:mna girın.iyeceı.k:tir. 

8- Muı:ıheıdecı'n sü-r'atıe tasdik 
e.diim~i ve taıtbik mevlk.iine kmı 
m:ısı hdk!k•nıd•ıdır • 

Beyaz k>tapta, Krat OıYrc ile 
Kal.inin. araısııırlaki mesajların 

ıınd '"~ fım!ııa oonasındaı !-"!o~c<cf 
ve Edenin söyledlği nutukilar, 
Çfuıçil ve Stalin aııaınnda teati e
dJen mesajlar da nrşreı:Fımi~t:r. 

---<>---
Dirtten fazla çocu
ta oıaa memarıar 

fl ıncl Sahifeden Devam ) 
tifade edeeklerdir. Yetiın maaşı 

-0lınıyan üvey çocıiklar için de 
b u zam v.,r ifoc ektir. Y..ıınıda dol· 
du rulmak üzere memurlara be
yanname tevzi olunacaktır 

- ---..t---

ıo yaşıada bir çocuk 
ortada ~ .. o 

Beyazıtta Bo~d~aL,c<<ınerinde 
31 nLrmoralı evde v::uNı.11 ı;~.ta 

ve te4,1raıf idaresi odacrlari'r.ı::1.an 
Şülkrüniin 10 yaş:.r.ıdaki ot";lu Ha
san, şüke:r1ame sarm::lk üz<"trc üı; 

gün evvel evleı.:n<len çık.""'·' ib'ı: 
dr<iha dÖr>.ı.'!lomiştir. Küçüik Hasaı:ı 
ararnnakladlr. 

İstaolıu l madeni 
cemiyetin:len: 

sa ı: · a tkiran 

?ı.·I~,·ğin ilerleyiş.ine nıedr.r ola
cak bi\gil€ri esnafa (.tg,·etrup,k, esnaf 
tan n;uı..u.yakaya düşı·nlerl, hastalan 
ve mah'.'tlleri kıuı.:.mak, esna! :ıra.810-
da esnaflık umurundan müte·•cll ~t 
ihtiidfla{·t h:llJLt'.'T1ı·k ma.k.<:.<A<lilr mü 
e~~~ıeri aşağtda yazılı zevat tara
fından tt·;;is .;::dilc-n (İ~tanbul made
ni .s.an'otkür::ın crı n\ye1i) İ:.stanbul 
v;lfıydlnin 360 No. ve 18/5/942 ta
r.hli ilınüha!n:ı-rilr G~·lntada Abid 
hanında ikinci kat 44 No. da faali ... 
yete geçltği cem~yeUcr kanununun 
brş!nci n1addesine güre ilan olunur. 
Mü~Ier: 
N~cali Crl&soy: T. c. Kalafat ye

ri 149 torıuıcı. 

Ethem Kazan: T. c. Ferıneneciler 

26 k·ı·ucc:. 

Haydar: T. C. n; kııköy hrıva kU
rurnu.1da. 

ne:r.zi: T. c. Kalafat yrri YL·lkrn 
c:?rr 12lı kaıa.ne1. 

N(C!üi Kartal: T. C. Yemenicilrr 

caCdr ~'İr!C:P. torno.cı. 

l\.l' 1;.s Ş:rcJky•nı: Han~i.CByc TilrhcsJ 
geç:".'i·,. ~e ~acı. 

Ahrrf'<l Cc1iılı-·dd1n: T. c. Kaı~lı 

ça!'Ş:d:ı Ağa sok:.:.kta kl:yı.:mcu. 

İNGİLTERE 
RUSYA 

İT T İ F A KI 
(B!Şın:.ık<l.1edeu Devam) 

a - İki devlet biitün inıkan
lıırı ile bir;birlcrine askeri' yar
dımda bulunmayı :kabul etmiş· 
!erdir, 

b - Miinfer it s ulh yapmamayı 
taahhüt etmişlerdir. 

c - Harpten 80nta araz.i geniş
liği t•tenıemeyi ve d iğer d evle t
lerin dahili işlerine kanşmam,.yı 
kabul etıni-şler ve bu r uha sadık 
olarak Avrupa ve düny·a işlerini 

taııziın etmeyi kararlaştırmı.~lar
dır. 

d - Avrııpada ikin.ci b ir cephe 
açılmasmda ımıtahık kalmışlar

dır. 

Askeri iHifak ve siyasi anlaş
ma ahdine gizli herhangi bir nııad
de, arzu, maksat ve fikir lı8.kiın 
olmadığı l\Iistcr Eden tarafından 
tcıııin edildigine nazaran, anla~· 
manın haı·ı1teıı sol'raki toprak is
tememe ve diğer devletlerin da
lıili rejim ve idarelerine ademi 
müdahale fıkrası tatminkar -Olmak 
gerektir, Ancak, bu mutabakat 
ve İngiliz - Rus ittifakı; Amerika· 
İngiltere • Rıı•ya anlaşmasından 
sonradır ki bu üç devlet arasımla 
hakiki iş ve gaye birliği, karşılıklı 
t'mn iyet ve müşterek hattılııucket 
fiilen kuru lmuş olmaktadır. 

Ask eri ve siyasi anla.1manııı 

bugünü •müstacel kaydı ile• ala
kalandıran tek n-0ktası A vrupa<la 
il<i·nci cephtı açılmasının İngi ltere 
ve Amer ika tarafından kabul e
Cilıni~ -01masıdır. 

3 -S o N TELGRAF - 12 HAZİRAN ısu 

n ugfin Matinelerden itibaren 

ŞARK SiNEMASINDA 
1 - ZARAH LEANDER'in en güzel temsili 

KR A L iÇE N iN K A L Bi 
(MARJE sruART) 

2 - ANNE SHİRLEi' ve RALF BELI~\l\II 
tarafından Frnnsıııca sözlü 

KIZ TA L E B E Y URDU 

' 2 Şaheser bir prngramda 

Pl.ENKUL EŞYA SATIŞI 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Do.sya No. Ölünün ismi Eşyanm bulwııduğu Sat.ıı, Sa.ali 

~·ll/144 

942/ 36 

941/143 

941/ 11 

942/ 28 

942/ 39 

941/161 

941/135 

942/ 27 

942/ 42 

942/109 

942/ 98 

942/ 19 
942/ 68 

941/138 

941/141 

942/ 73 

Armağan 

J\1aıri 

Marnı.k 

Mustafa. 

Saime 

Afi Resu1 

Jale 

Mari 

Verjin 

Tevfik 

Dcmına 

Şöşli Ç<>cuk 
Sıtkı 

Anna Koço 

Yuvan 

Nasibe 

ma'ha>l günü 

Yeni çarşt Çiçc!k 
soktlk 31 
Y"ni çarşı caıcl
desi 74 
Tell<sim Kazatl(9 
yokt>Ş 8 

Ha.iııcıoğlu Yeıti 
Mahalle 17 
Kas•ı:npruja Zin
cirH kuyu 130 
Tllrh:.lba~ı Halet 
!i soka-k 21 

:Eı:ınıaıdısığ Çimen 
so.1<ıik 41 
Kaeyonıcu Tu
l"U1!1Ç sokak 16 
H:ııına'.foa_~ı K<>r

~.ci sokaık 2J 
Fer:köy Ba•ıııt

hane caclıd<:s} 

Kull'tufuu" Kınalı 
Ke!C'k So. 90 

Kuotıılııış Değir· 
men sokak 31 

has! a ll'E'"İ 

Ağahıa-maın cad
desi No. 95 
Maihkıame depo
suı.d~ki €§'ytılar 

Tarlalbaşı Ceviz 
scı:rnk N<>. 10 
Pap:ı;,ıköprü 'ir
Jret so.kak 17 

18/6/942 

18/6/942 

18/6/942 

19/6/942 

19/6/942 

19/6/942 

23/6/942 

25/6/942 

26/6/942 

2/7/942 

3/7/942 

3/7/942 

6/7/942 
6/7/942 

7/7/942 

8/7/942 

l(ı/7/942 

Haı'hiye H~&s- 13/7/942 
ktı:rgazi caM.-•i 41) 

16 

lt 

15 

ıe 

l;'ı 

1-! 

14 

15 

a 
16 

10 

14 

14 

14 

Torokes' ne mahkemece elkonu laın vıe yukarıda ya>.llı ölülere ait 
'eışyrCar malikrunen:i:z ltıHfur.rlan aç''.< :ıırrtır:ına surcllle m:.-.haller:n<lll 
sab.Jaccl.<tır. İst.,klil.cri yukarıda gösterilen gün ve saatle malıallim,l!l 
bulumnslan .iJan olunur. (3214) .. 
İstanbulda Liseler Ahm Satım 

Komisyonu Reisliğinden: 

Alman ordusunuıı. il:ıütün takat
lerini seferber ederek öHiıu kalım 
gayretile a r kla .boğuşmıya baş
ladığı anlard an itibaren, ittifakın 
bu noktası hiç şüphe yok k i, Al
man milleti üzerinde kuvvetli bir 
tesir uyan<lıracak ve h akikaten 
Avnıpada ikinci bir cephe açılın
ca Rusya üzerindeki Alınan zoru 
isler istemez lıafüliyeeektlr. Ni
hayet, Almanyamn geri enıniyc
ti tesis için ınütey"1okız ve ted
birli bulunduğu muhakkllktır. 

A ncak, bu tedbir ve teyakkuz ne 
kadar ileri ohırsa olsun bütiin Al
man kııvvetlerio in Rııs ceır~ine 

CiMi 
yığılması fırsatı il.iıı< i bir <.-epiıe-

Beher K;Jo Militan 
tohmin Fl Kilo 

Kr. 

il< Te
m:nutı 

L. Kr. 

Şartna- E'.c:"!'ilt..--nenin yapı .. 
me Be. Jacağı gün ve s:ı.a\ 

Kr. n il\ ~ılması ile kalmamı öluak
tır. Almanya i~in böyle bir vazi-
yette tek ümit siir'atle Sovyet ot- Sadeyağ 209 470(10 ) 6161 50_) _<Wl 29/6(942 Pazartesi 15,10 

duları ile kozun u pa)'laşıp garhe Toz Şeker 96 83500 ) 
T'...OOO ) 6591 aO l 4t1 • 15,l~ dönebilmek ve bunu yapıncıya K()!lme Şeker illi 

kadar da Norveç şimaHnden Ege p;rın_ç _______ 62 5ı;ooo ) 2627 25 ) 175 > ıs!:_~ 
kıyısına kadar her noktada ınÜ· --- ------~-----------
dafaa k udreti göslerebilnıektir. Beyaz peyn~r 121 23800 ) 3798 •= > 15,2s 

Kıı.şar peynir 191 ll60Q ) J ~" 
Ancak, ncrşeyin başında h<'r va- ----- ---- -----------
kit süyled;ğiın i-ı gibi yine söyl<o- Sabun 87 13800 WO 50 ) > 15,30 

--------- ---------------nıiyc ve tekrarlamıya me<.~uruz • Zl'yti:lyağ 
ki eğer 1942 de yeni l::\r cephe açı- ----

121,5 16300 ) 1485 50 ) 

lacaksa, ik~1ıci cephe açınalt Sov.. Nohut 33 15200 ) 
320-00 ) 

) 

) 

yet .. Almatı ıırticadelesi·nİn biç ol4 J(ut'u ~'.ttlt fasulya ~3.5 
mazsa bir ayltk inki?ıafııu görnıck- B:ıt·~1 u-::ıya ~tur~ l9 12000 1523 50) 15, 

k 
'kiı , y.-,. rr.erc rr.•k 26 

le müuıkün olaca tır ve ı teı cep- K rr zı rnr.ıo."l~f"k 30,5 
IHOO 

6300 
henin açılnbilnıesiui daha ziya:le j -t - ---52 
1, uk ı· . k t' . ·'" 

33700 ) 1314 30 ) 

340-00 ) 26~ 80 ) 
• 15 50 

ııı.US 111 :l\'ClllC llllll U\·\·e 1 \'C 

1 1 k B . 1\Jı.u:~i koörr. ü 105 
devamı Jro ay aştıraca tır. ına- · • 16 

en aleyh, 1~1uahedenin bu neli.tası.. 'K.!:>!J;b'Yo!lun-:uıa bağlı altı yatılı lise'.'..in 1942 mali yılı i..Jıtiy.;..: ç1arı olan Yll"" 
Dl ağır hava baskınları dL')ınr.la. ha.. 'ka:;·ıda .Yaz1!1 yiy~lk \ t' ya:krı.caklart kapalt z;art usu!iyle f.iks;lt."!lt.'ye kon r.uş... 

rc:.kctc gcçirebilnıek, Avrupa k:ıra· tu.r. Er..slttmc B.yoğluııLd:ı Ltielcr s~tın Aln1a I<:orr:i..cyonund3. yapılacah-tır. İs .. 

!arına aslrer çıkaral>ilmek güu 
meselesi değil, tnmamile Rus •A:p· 
hesine bdğlı olarak en az bir, bi.Y 
bn~ıık ay meselesidir. 

Bütün bunları ve- müstaklJcl 
inkişafları bi'~ d aha ziyode olay
lar gösterecek olmakla ber aber 
kabul etmek laz ı nıdır k i, İn~Hz -
ııus itt>fakı ile İkinci Dünya Har
bin in en n1ühj m askeri ve 5ıiyasi 

vesikalarından b irine imza k-On· 
ını~tur. 

ETEM /7ZET BENiCE 

SATIŞ iLAhl 

t kliler ilk tpn~in.at mf'kbuzu, yeni yıl Ti~ret Oda~t veıslkası ve tE.:klifll'rinı havi 

24.SO s.ıytlı ·kanunun lLrifatı dalre.:::iflde hl.Z.ırJıya~kh<rı k~I'llt zarf.arını yukarı .. 
ca. hizala. .. ında gö.iıecilrn saattt'tl biır saat C\'v<'Itne kadar ~ıli gı l'C·n loom:i"S"Yon 

n~ Eii~ir.e rr.akbuz: n1W...abilindc v~ele ·i. Post:.;.da o~acak gı cik.neter kabul 
t•.":~rr.ez. 'l\'ı.'Tl.rıal ~tırmaik ve- şat1ca'!r.ı}ler! alın:ık i... ... 1iyt'nl{':jn G1la.t.saray LiSC
~e KJmi..9"(lal. KAtipliği~ müraca&tlıLll'ı. 

"\lfczk:tir nı&:i<lelc.ri taa.til-ıüt eden müte&hb 't!t:rdt>ı! r.1al1ır.ı bl·dı !inin ted:i,..esin
uıe kesllı~c.:-ck kaZ·:tnç, İ!kt!saci.l buhran verg:ttri ve rr.uk<.ıv~le, t.l'mirıat n1ektubu., 
tl·slim. n:uay('ne mllSI"J\fluı·iyle ctamga re·_..rınleri 'vx~ bilflharr ta.::ıhhiit b~!lerine 

zam cdilrr.-ok st11·etiy:e i<i<rrc tarafından :müh•ahhidt.ı~ öd.&nt"Cektir. İstPklilerin 
buna g.Jre 't.ı·k:'ltte bulu11rea!arı. (6182) 

( lST ~NBUL BELEDİYESİ iLANLARI ) 
Şca:ıir çöPle('iı1i.n mavnalarla denize tlilküLrı~~i ~i k p.a.u zarf usu~iyl~· l'k• 

s~ım:.eyc koııın~tur. T"..ıh:rn!.n bedeli cSO,OOCb li:-., \lE i:Jt tlmi.natı 45251h li.ra-
ti.tltüd.ar ic~·a Mf'murluğundan: 1 dır. Umuır.i ve hU3USi şartname •2> lira bcd1:llu rremizli.k İşlE.ri .r.tUdür]OğUn .. 
'A1afı.cı•z olup paıaya çev.-ilrn(Wine den v-erilcccıktir. 

kara1· ver-len B.IJV'Ku!lt mariıt~h 6 j İha(1:3 15.6.942 Pa21arteM günü saat 15 de Dal-nt }lncÜ. E:lde ~pı.l!ıcaktıır. 
lJ.nı.bı..h rar.yıo. bır .o.c.rct S!ın.gcr d.'k:iş ı T.al'..pleı·kn ilk teminat maıkbuz vt~Ya me!t.~up:arı, iITJZ.alı ~u··tnarr.e VL' kanu:ren 
auakı:ıesi, f.'{i a':f(;t kUtü~ane, b:r adı•t j fbcııı.ı lazun gelen di~l· v~"-tlik ile 2490 numaı·alt kanunun larita:.ı ı;cv,.csin
Sing ·r m~r:~ah ga~t, :tki cdet ha!mın ae bazırlıya(";-kl".irL teklif ml~ktup}arını 1hale günü saat 14 de kadar Daiu!,]. En-
16/6/~42 t<!r;hin:n saıı günü saat 13 de ci.i:mcnc veı.vn.ci.cri llzund.ıır c.5814> 
başla.n1a.ıt sc.rctiyl~ Kalam19 iskı•le Fc- ---------
ner çı;o.rnazın.oa O.sn1.<;o Kaplan u.p:ı.ı.."'t.ı

r:ıan.cın 2 No. da~l'(':>ı:ı.üe aç~;... artl:r
nıa~& y f,1~Jcak rr.ahc .. z ero•al::ır mu .. 
haır.n.cn kıymeti.t"rin:n 'l· 75 şirıi bul. 
rruıdığı t.ak.c.i:ı:lt~ iltLnci artt.~ı·maya bı. 

rakılar k 19/6/942 Cama gI.,.,U ayni 
y('rde ve ay<:.i ~tte başlamak sure- ı 
tıyle ııt.ı c.i ar~·.wm~sının y<.lpı\acaı;ı 

iJ:",:ı o,ı.....,uı. 941/ 700 

Keş;! BcıCell 

14775,00 

14775,50 

İlk Teminatı 

1108,13 

1108,13 

Şortnaınc ve saire bedel• 

. 55 Topkapı - KU~·iııe ç.~kmece yo-.. 
!unun tek kal kat an k:tpl ma aı.nc
liyesı 

,74 AbidethJ.rıriyel - K:\ğ?Ulane -
Silatıt:.,· ga KC:p:·ü. il ar-~ın le.at. 
J"Ln k9.pl, na aıne''.ycsi. 

SAİ:ll - Piyanist: 'ORGO - Kanuni: İSl\IAİL - Klarnet: ŞEREF - Kenıcnçeci: PA
IlJ\SKO - Cünbii~:ŞFVKET - N1'fiye: NİHAT - Darbuka: II. TAHSİN 1f119111:1ııımi .. ..:!lr<:a::ıml!IB"'~~~~~~~~-

Kı·iif bl~cll:yte f\k tromlnnt mikt:ırla:·ı yuk;.. ıc.:..;ı. yU7.llı ! lt• s.y:·1 .yrı ka
pılı Z:l f w;uliyle e :t}L..tı?fye konulmuşt ır. Mıık .. vrl••. Ek t:ı:e, Nni 3 i~ ri u· 
ır. ri, hu::.-ust ve f6nı.i ş&...~rleri pı'Oj k.pş.;r hula.- siyl'! b1na 'Tlüt ferr dıc:tr 
fvTalr. h za!..., ~ıncı.a göS'lrrilen bedclleı ü~dcn Nafia ı1üdürlu.;::wı1lcn veı-i!e

cı:-:ctir. 

Ilaynnlar: SEMiHA - NEVZAT- GÜZİN - CA:"ll - SÜHEYDA- SAlHi\'E - İHSJL" 
o:rn~·ıırnlar: YAHYA -ARTAKI - VAHİT, Sa·ıı'atk:1r ve okuyucu: Bayan SEMilJ,\ 

!3lmleri yaz.lı mu=am SAZ HEY'ETİNİ her akşam ciio!~yiniz. 
Dl:KKAT: Her hurta pazartesi akşamları HALK İSTEKLERİ GECESİDİR. 
Sayın halkımızın :ııl'ZEYYEN SENAR'dan isteklerini müessesemize n•cktupla bi!dirmeleıi 

olunur. İstekler; tasniften s1>nra ekseriyet kazananlar okuna.aktır. Tel: 42633 

A ~A ARIU\ilVOR 
Iia'i~ Jlasköy'de H<'$kiiy 

Çcr~t ,.e Piripa~a caddeleri 
i:zcrkdc arsası olup da sat
mak ist'yrnler Ha~!<öyde İs
kele ca~Jcsinde 13/15 nuıır.a

roda Faik Tez'e müracntbrt. 

Z.\ YI - Rık.rköy Nüfus ııne
murluguP.iian [•lmı~ Glduğum nü
fL:s tezkeremi kayoetüm. Yenisi
ni çL"~r3cağırrr.d~11 esk~!'L'lin hiik· 
1nü o1rr.ad1ğ1n1 il5n ederim. 

B2kı.·'~öy Ceviz'~< mahallesi 
Muha~~1orci sek k No. 43 
!Ilı." ~in k ,zı Ayşe Ada 

İh .. Je 15/6/942 Riaar:esi günlı sa.at 15 dP Dcıin:i Erıc. lır.:-.ndp. y~ -.ılaeaittır. 
T· liplerın ı'k 1leım;r:at lr..akbuz veya mc1ctupi'aM, thale tarihinril'n Ot" g-:n evve 

~ '\•.i :ayet Nafia :rviüdürlüğünc müracaatla a}:-.cattla.n frnr.t {"hly, .. t, 942 yıl ~it 
T·c ·et Ojtl!:l v~alıırı iınaalı .ear·trıame vı'!'.aire ve kt'nunPn ibnzı 1aı rr gi>l 11 
diğer \ ,a,.i·t ile (2490l Ko. lu kanu'!".un t:ır·!:tı c,..vresirde h.,z1rl~ya~ ı:t~rı te;c. 
rr n Pk' JP rını ihD.le ı:unu saat 14 o kada.r n.imt Encümene \'(~tm(!:eri ıa. 

.ım:i.'1', (5963) 
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HA A N ViN YAGI 
Güncşın ve dcnızin Eaf ve yakıcı güzelliK . erın i 

renge tahvil ettirir. 
cildin derinliklerine nüfu:ıunu temtn ile sıhhat ve hayat fışkıran tunç gibi 
HASAN DEPOSU ve ŞUBELERiNDE ŞiŞESi 75 kuruş. 

esmer ve cazibi ruh bir 

r·~-~----------~------------------~---- "" 
L ıstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ~ ilanları 1 
~------------~~-----~-~~~~----~~~--~------------.--......... ..) • 

f4' .. ) ili rr C'\; d r ·~ı: ~ı :!::tr!..a e:....-/:. eteri 2ZıG, !l!.'.? P ...artı. 1 '..ır1 
98 .. ıı c k.., ~h:ı· .. '-cıke.1 Sltı:ı A, r.a K/x.i yoı\unJ.. yapıl~ ca ;... • Tallp:e.-,:ı 

&an ı v'-.r ı.;.w ... •:i c ~' ,!l~ y. ... k !J • .ı 411 ıhak~ ~.atn~rn b::: .;~~t e\\ ı lH.:r.i .,cı. 

:.ı,6, !l :! g.ır~ t:..:ı'1 ı ;•·:ı ,.,. 91) tor.. 1.. ::"'1 f:t'"tıiy('yr Uı 1 ip <.'!!\:.):adı-

na c --~·"' '· 
C• ı rıatt 

Kur ; 
T ~ı;ı.r;.a t 

L!rn 

1sın nn ',"C'ı< ,• pa _·ı.,;ı ~vr•: ~t ... }o;\sr.L \'~ ıllL.;tt.:ıi şaı<tla.ı•• f~oıni~,,onda. gö~ 

ırfı1~·t:-i:· &~ht:, 'k.ihısı.:•.·ın •b:"ıT.~.l·n b• lt lı:_:yı,~ I-Hlly,..lı_".l'in cınsler: nta.~1-

I d. k .t·ı::k:u . İ~ .. :rut..Iı.e.· rı.> c ns nl "e:-(•Cft. •• ~c ö.ı·;,.liflı,.._ini ona göre yn
pac ... • • ih ' ... j';" fi -!.'! c..·a: :.... 1i,ı gilr:..l ~.,i.I 11 d~ ~np~Jaç..:kl!r. T;:ılip,e

jrin :· ·i.'i '••d· ... ·~ r yl'.! Ill b'ye-Je Y J.1: •·~·,;~o·~ illm.:.!l S.' t::.n Al:T,::ı K"n '· 
- 3.)n· ca. mu •. 1.: .. a~.J • 

3f,. 'iOO 20 82:.~s j ~ \..!.~"' i~ e •rin eı.n~·ı 
-1.J,~(ı~ .50 l 7UC "'j 

1!:--tJl~l;Jo 1 . ..,.. + -· 
·· / Y:.ımu.,.. ~;. :1 vç- .ı\ı~;ıd .. 'lol 

ll /" ..ı. l l.ik.S"JOnı.: ·ar' \'t:'Ya l.r~kr: .. ta. İ-1\c~es!ı~den Ş::c t.~n~ı..'"'ltla ~ç :yere : f • " ... 
. , 1 I o.ı. 

ka y r ı.e -..:c g.ırıd~ t:n ~7. 3-0 ton ~a~Jl:ı.t...{ ş:ıı·tiy!e 30CO ton. e::.·z: k. \C h:ı la 
1 SCı-t çi."!lı 

hJ.ı üt' ot lP B!l111a'l ,, Unı n·J..._.ıın paıar~;-u 1'3/6/942 Cu:r • es.o ~ünu saat fi.o! .. ı 3 
11 • c r-..-.ı;.ırl•A}t\ .... tek4$'h.e.. iha:e e..ı İı.:t(.!Jtu. ~ • .ıtna.ı:"i'Fi. he: g~a .ko ,~~"TfJ!1ti;l. r..·. l'" lı. ,1 . \ ,. 'ı' \l 'ı' !. • 

~ı ~ r J>a~hlt btr t()n.ut]j fit::: Ü:" ın~ha}le:e gV .~ ...... , ıa :.U-f!;,_!'l'C h:.1\'4."- 5'1"'ll:f~ı.._, ~ ~ 
el ·ıc J ava 1 mz > kle:r-~ ayn .ayrı fiy;.:t \'l"flk.ııek Sl!ret,:ıe )o.~ı~c-....,,."' .. " )J .. :- B· . . 
la:un')l'"n bPdc1! s ... rt2.J li'"l ô!up ka''.i t~nii~ .. 'j~9:.: i.il'adL.. İ.-j.~t.;.n bc:li gfin K',

1
;. ~n;_? "'"l· ı 

• 1 •• ••t: ,.ı .. u:: ........ ~.ı 
ve ~''e F nd khd :-:.a1.::.v. Aıma !{nl')ı··yo .. uno. 0 tlntcll'r.. (46--620'~1 

.... ..,. 1 

A o'l ya Jı eı.l .... i~ ka.pa'ı z;ırfla t•G.il. n it~ ı K:ı .ıI1ya'.l:ı. ?\ferkc-z K. b ... i 
n8$ıada.a:1. •kcrJ S'-'l1.'1 .bı.llr Ko-r:ısy nı..nd 25 C,942 Peı e ... be günü lı.t.aldrL.'..
d.ı :r• l• ~a~_ .. r•i • ,y:ıv:lac ~t r T.;llirte.rin k.. .ı.i ".C:Si'.<al.-ı":iylc te:i.lı.ı. n:•·~t.:p-
t~rı •ı. iLoıh! ıaa• r' ı tl!!l bir t •t (l'\V('l la. r ·j.Ull~. -:. ı r·lt •• -

CW< M '.:ti'! 

sı.;:ı e 
Ko_y ı •ti 
:;ı • , c': 
K· y· n rti. 

sıı 

50 
:?00 
200 

3ıl,OOO 

:;o.orıo 

150,0<10 
ı~o.oo~ 

Te ıruı.lı 

22.)J 
.,';JJ 
l l,::?50 
OCC) 

ı. al~ Saa!i 

15,30 
ı::;,4j 

15 
... 15,lj 
(70-t~65l 

A n > "'1[1 n:ıv:ıdı.1 pazar ı<Il. t•k.iliırlc,er• 1616/942 Salı giln~ı ı>an.t 10 
da I!a ıın .. !.coy civarında .ı\,...p ~oı.r Asker! S ... t n A.lr.ıa Komi::;yonunda ycıpıl~.:ak
tır. r .t P1l i:ı c• 15 ten::ır:al \ .. ;-le b,..11· 'a:-..ttc MnlL)öQna gelıı.1.Icri 

C .ı.\fi\:....rr 

... 

'ro:ı 

50 ~5 tonıla..'1 iki 
100 50 , > 

* 

• 
> 

• 
) 

• 

Jiarl, 1 '.v)~ U~~1k t:ı1~Tc ~s~~~ri satın alre:ı koırJ "t'.>nunan a~a~ıo:ı 

ya ılı mcvad.n paz:ırlı!,'s ek..":tm.e !eri hlz:;bnnda yazılı gün '"" sa1t
Jeı ' :ıskcri µ.,sta 760 e.ıt ~ alma koncisyonu da yapılaca ıtır Tnllp
leJ " b{'llı va 1ntler<le k )ll'İ>yor.a gelıııclt>ri, 

Ciı ·.. ;\[:.+arı Tu ta:ıı Tr·Minat, 

Ze ,ı yağı. 

Z•·:, 1 in)8~1. 

Kcru ot. 
Kt. ru ot. 
Ktır ı t 
Kur t. 
Ay~ktan sığ 

kı!C> Lira L rn 

500(, 

100,~00 
11)1),ı)()<J 

l 00,00!J 
100,.)QO 

~2.1(\J 

* 

6, 6C') 
2, 5CPJ 
0.000 

10,000 
10, 00-0 
10,000 

::!4,000 

495 
373 
750) 
750) 
750) 
150) 

3600 

~aa:i 

15,'6/942 
15 ~ :> 

15/6/9-12 

H 
H 

16 
Jj • • 15 

(88 - 6316) 

1\::-aji~<la rrJ·ktar1a ı yazılı etlr.r koy ~ın \ cı, .ı sıiır eti 'Jlar~~~ efilJlt
mcyc k-0nmu~tur. İha]( '~ri 16/6/9{2 salı gıinti hizalarında yazılı saa:
ietd-C ÇnnakkJlode ~kc i sa11n alma k)misyoı ;.ınd:ı ) J.Pılacuktır. 
Talipleri, belli va:,HI.:•c ~ !rnm:s;.or.a g.:-lmelni, 190 - 6318) 

}.!~kta.rı Tutar. 'Tc·1ıJ.1a-;.ı ı~Jalc saati 
~~ L~ ~a 

75,000 
49,000 
33,000 
30,000 
21,')00 
14,500 
2.500 
6,000 

737>0 
51,450 
:l9 DOO 
31,30J 
22,030 
ı 3,22.1 
2,626 
6,3-01) 

+ 

10,375 
7,ll43 
S.981 
4,7~5 

;),307,50 
2,282,';'j 
~93,75 

943 

H 
14,ı;; 

14,30 
13 
15,3) 
16 
16,l:; 
, G.3!} 

A,ağ>dıı yazıb mevad'1l !<2palı zJr! ~ r · t ,.ler·ı ~O/G/942 I, z, c • gt -
nü hizalarmıd.ı yaı.ılt saatlc!'"ı.le Eı .. l:~can A1t. i Satın Alına Ko1nı y()•ıund:t y.:ı

Dıln.tak• . Talipr~ı kanU11f 1tf'ST°!t3.f-~·iyle tc.~ C ıno:.~t ıplo.~ nı i!ı.:.ıl, · ... ;ıt!e:'"ir!
dıon h· saat f"\\•cı lç:>rnl JO!ltı. vr. ·<'!e.:i. 

c:ııt:' İ!ı..l•' S:ı""• i 

Kuı ... ot 
i~) ıı:tlya Jı .KJu t 
Kuru ot 
ik' baiy-.. 11 k ; .ı ot 
ip balya ı, k.11' et 
İ;ı ba!yah k"nı ot 

15 
1~ 

ld 
16 
15 
16 

liı!tta.ı 

K·L.ı 

GC0.000 
600,UOO 
600,000 
600.000 
600.00J 
eoo,oca 

T t!ar 

28.~t.tO 

40180U 
;;s,:oo 
43 801.1 
43,800 
4'.1,809 

2115 
3:Je0 
:!l lt> 
328.3 
3285 
ö06~ 

ll.!.> -ul'6) 

.. \,a,, .. da ya.z.ıı meveCın kr.pı:ılı ı:nrfI: ,.'.< .. l'ir.ehl.i. 3016/942 Salı ~unü hıza
ıar c.Ja yı;;ız.ılt .s:aatlt'de s~vas A.!k~ri Sa .. ıı Ai.ına K0m .'U"Qn:...rırta yallı1ac. tıı·. 
ra;.p er n ka.nı.mi \ ... ikala.dyle tı "kli...; m '..;.tııpl. uıı ihal1..~ sai;\tler ... ,•:ı bir .s:ıat 

ı!\-4\cl kontit,ıyon.a v+.•rme:eri. Evs:at ve ~a ,., ~ ,..ıl1·L A .. ?1.'-<· ra, İst! n-b~l L'', .r\.nl.1..
lik!eri Sat~ı. 1'.) :ı:a Kom·l)·onlJ.rı:ıda da gor:ıı r. 

Ciıu.ı l\Ilkta ·ı T"tar 

Sa:nan 
Ku .... vt 

Ton 

15011 
1000 

45,000 
45 .. ~oo 

+ 

Te:ni.natı. 

Lira 

3315 

:ı~ti 

16 
il 

(l 17-G410) 

ğıda cins .,_--e mJk.ta.rları yazılı üç kale:ın i:ıse maM i 22/6/942 P ... u~
t,e5i l{'ı.Hl:J. hızalruııLda. göSteritcn Eaatl~rde f13Z".ıiJ·lda ı;atın .;.Ln;ıcaklard~r. ş. ~
namele ·ı hp;• gUn kô.."'11.ls)--onda görıil(b-J'r. İ!.~cf.liJerlıı belli gQn ''C -'a3tlrrdc 
_nr.ı-1 ~hd.:1 Sat.n Aln:a ı<o~onuna gelıncle!"i. 

CJ'lsi 1dikta!"l "L1tı Bt)d, Kr.t·i Tc. 
J{i~o Lr. Kr,. 

160,tJ o ıc > koy c \'\.:.y& t::ı= et~ ~ı:.:ı
pa.ı ra .... 1.ı. <'k1>i tn::.C'yc k· ... !"'.l.i.,'\.i.gtı.ıı-. İha
k-si ~2 1 6/94:2 l da··te .... gr.~1 &.'l;ı.t ?-; 

11 dt' S·i:~ .~~erl. Satın .Al"lın K-om·~!-~o.-
nur rla yapılo.cak~ır. K-oyun etinia t!lh

f m.!n ıı)rd, l 00/Ji)') ı. 1 ~·a ı'!ı: t C""I ·nati '7200 

l 
!L.:... sıı. eti.11.~ tal .n.11 be<lc 80,IJOO 
li!".:ı; ı.:... tc .... ::r.atı ,j250 !t':ıd~r. Ta.i;-le-

1 
rn k;.n .:ı.ı ve~~al.l.:yıe ~C:!\'i'l ?T'f'k
!.t:p ını h.:.~e ~afn,lcn bir c;::ı.~ı~ evvel 
kv:~l\. ... J·ona \ C~":oelc~·!. ( 10-6039) ..,. 

2,jOQ t-Jn :..~ .ıru Qt ı:~pa ur!l..ı. E"k-
ütın:eye · onn..-u ~\.. ·. lıı, ~=ei'l :22, 6/~~ 
P4ız:r::-tesl gl 1 n..ı tnJ.t ltl da Jo:ız .~ ~m 
AA.'.ı:e ! S l~ın Aırn l\"on,·:;yc,nnnıla ya
pıl:;r:C\i...1.ı . Ta.hm l u ... d ·ı 16,250 ~t:-a. 1·.~ 
tenı...O.atı 9375 Iirad~:. T Upler·~ k .. .,,u
ni vcs~ ! ı·i.rle tc!ı. ! 1 c .. • .Jia. mı i..'ıJ' ... 
!c ç; U':lıden bt ga · c ~ün:ıt-y ·!· 

\"<?l. l"'l" ( 13~ Jj•)92 ..,.. 
Beıı k o~u ~~o kı.: u t.ı..n 1000 ..ı.<let 

.:.l.'> 15;) KUtu. ~u 5110\J ı.ı. lM koyı..:ı 
\'e 80 k ~ış ... keçi y;ı.ktan pa~rl.~-:: ... 
la • + t.'1.&c. k.tır T ı·_·')!r n 19/13/94'.?J 
C l!"' .l g nC -:\·1! 111 f".1 'l3.Hkt$İ: .t\.

ke:ı SJ~ın ,\J) l K.ııı-:i.:y<.1:ıo..1u teıu:.-
1ı;~tl:ıl' Jl·• gei '"'t•ıi. ı:;,J.:>ırl3.:- 100 ·.e 
:tt_(')vuc. le I~eıı ll .30·1 ::ı<l" 'tn as•·~ !-
1:-; ı :t • ı.. •ere :;· tı~· ı 'a·;ip'e!....:ıc-=1 re 
.ı ~:: 15. fif)(l ) 

-'i-
F.;:ı.arh k la 20 ton V:tttllk.!ri."i.. 13/ 1 

619-12 ru.1, ıtc> günü snat 11.30 cia 
s":.ın ;:ı .. ınaca:ktır. ŞartuJn1~si hl•r
gün k-0m' .• onda güıii1eb1lli·. is
tl'klilerh bc!lı {:['İn v saatte tc.k
lif 1c:c ·f:i.i fiata go• ... <ni ' J. t<·ıni

na\ arı i'e bi~ııiııe r '.ıda ,,.._ 
~ al~ '1 \ rrili)· :mund gobr.e-lcıri. 

(IH - 631:)) 

lUD,ftf.O f"ift yi.in c;or .. p. k ,>alı .t-ı 
ek~i.i "lH ye k·ınrrı..ı)'t L..". Ihnff'5i :1

: /6/ 
94-2 Pı·r~ı••nb~~ giınü .. O.t 15,30 dl .ı\n
!t.: a 'l ,,I. t. V de; :N".1. l•: S:ıt ~ \lnıa 
Ko ıi·.: -'r a .. l-·ı,}3."-"1kt·,·. T ı nı l 
f · ı ')j iı. 'l' ı'" q'.t . T! iutı 4000 li :l

d r Taıipt..:ır·n 1. nı..nl ve kahırty!e 
tekl t k upl:.11·.ııı ı~lc .an.tinden bir 
saat t'\ ·el ./O v .• ,.Ic. ı. 

(H - ı.zooı ... 
1000 ton b·1l:r·al1 kuru ot ::ılln.a

caKt r. Kapalı zarfla eksiltmesi 
25/6/NJ Pe >cnıbe gii nü saa~ il 
de :ı::~ki~h .. · ..t-;~e::i ~atın alma lto ... 
nıtiycı.r~nda y·ıptlaci '·!,r. 50 to "'!.
dan aşağ1 ol"l'a.ır.ak ü re teklif
ler d k:ıb;\ .. ı1 lir. İlk temL~ai 
tc'·'if edı!PcEk ,nıiıkta:· üwrindc:ı 

,-t.:rih.:cl.o.\ ... ır. TaUp 1t:rin. ka:ıuni ·~·~
siku! ıi!' t<·klif m~kt41larını ihs
lc.. sa&t;ndcıı l"i ... sa~t ('vvcl kontl.!i
) • 3 -.:rnrbri. \25 ~ 6143) ..,. 

91 6, {>42 ~c llL'l oJu ... 'lar 'i5 
ton 3 .... n ş:ık Llıııl:>ul ci.Jı.s k:uru .. s~""ı
ve-yc •...ıliı, ~·ı\.•r rı•i1 .. :;ınd :ı tf•k.r11:0.· p.:l
zarlı ko nt 1tın· I ~~af \"e lrı i 

~'lı·U ... "l:T. ":!):da güru•.·uı1ir. Hi -
hı'r ktlo~un,ın rnuhannr.en l>Cd.:.i. 36 
:... J, /·ıı'. lJ.13 1 ·ı 17/6/9.J2 ~--ş2t;l t-.ı 

gU,...J sa .. t 10 da y-:-.p:Jn .. ·akt.r. 'l~at; -
Jc •. 1 ka:l tcr.'..i.1:ı~lnr;y'e ııa:~yı>dc 
l.·t:·lek S"'bay Ok.l''ıt'd: S.ıtcrı .'\lr .. ··a 
K.ı;"?ı.İ-.y n~uı: nlıraca:...i!.ırı. .. ..,. (' IS-GHl\ 

? 13e'-• i'l.,.u. u:ı 
':M • ..r..ı "'"'"' 13ed. 

23,5 
2·L5 
28,5 

34JJ. 
ı8 

19 

Ü<:ku<larıia:ı Ömc li, Tuı.l· \'e 
Şileye wıoo kil.o haval~siz !.'§.}"n 

naidcclikcuk ve ayd ycrlcrdrn 
ayni wıktar ~~Ja Hayd~rp~J" i;
tasyunıuıa ta;rtt1rıJacaktır, Bu İşin 
;pazar! i;ı 17/6/942 çarşamba günü 
saat il ele yapılacaktır. Şartııa
mcsi he:·gü..11 .kombyunda görüle
bilir. L.~.okli1crin belli gün ve saat
te tcidif edecekleri !iMa güre kat'i 
km inat lan ile bil'liktc Fınclıklı<la 
satın alma komisyQlluna gclme-
krl. (115 - 6408) ..,. 

1000 i.cın tel balyalı kuru ot ka
p~lı zarfla cksiltr1'c_ı-<> konmu)tur. 
İha 1csi 1/7 /9~2 güııli saat 14 de 
1li.rı:r. .. ~·nar~ ~ö .:· de o.-;kcri satııı 
alma kom:'.~'Onuı.th . •pılara'k1ır. 
T~ıllp1 ~rJn · 11,, i \t..':-

0

k..ılnriılc tc-!{
Jif rr.c-k!trplarıııı i11t1!C' ~Jatt.~lcn 
C!r stı~"t C:\'vel ;:omt~ na vermc
le:rL Sili\·ri \'f'.Y::l :\1.=marsin;ında 

teslim talımir. tutarı 30.000 lira 
i:< ıcminatı 6000 lirn.!ıc·. M<ıhal!i 
i~:<.( 10lt.ı·ll' .,·a..,1tc:ya tcsHJn t2hnnin 
tttL..ırı 70,0ı){) lira Hk tcnıinatı 52:"0 
lirndır. (121 - &U-1) ..,. 

]1)1000 ~ili) c:ad:ı, <?t!I YC 10.000 
k b sa.bun naz:;rlrkb satın a!ı~a

cak "· T,>lipkrin N/ti/942 çac
ı;a.rr.•>a gü J. ::ıal 17 <l<:- Band1r.:1~::ı-

da .ı~.{eri :..; tın ahna JuJm.i.5 .. <>nu
na tc;ı)İnatlo.ırile ~clmelcıi. 

(110 - 6363) ... 
60,000 . .Jlü k< ytın veya s,gır eli 

kqıa.ı zarfla vi<silt.!l .ye k')nmuş

tur. Lalui 29/6/9-12 p"zaı1e>i gü
nü se:ı::ıt l:J d1.• Bursada a~'keri ı-;a~ 

tıı .. alına ,.;on.ıi;_yonunda yapıla

c~ ... ;r Ko.) ua etinin ttı.hnıin o~dcl 

9u.ııno !'ra tik teminatı 57:;o lira
dır. S.gır etinin tahmin bedeli 

66.fl<lO -ı;ra ili<; ten inatı 455(1 lira
d_r, E\·~~f ve ... :ırtncırnN.i A!lı{al'a, 
l>t '>t:l Lv. AınirJikleri sat n al
m:ı k nisy1nn'l.da ı;öıiilebilir. Ta-
1i;>'0ri ı '<ar.un• vc.;ıkalarile teklif 
nıı•::.t.plarmı ihale saatinde!' h:r 
sarı~ ev\·el ~aınisyona vcrmc~lcri. 

(98 - 63-36) 

P •. n!\.ıı ıt. ~ı<la. c·.n1 \/Prn.'tta·ı 
:r.?zı ı . ..; c 'D" rebz-e alınaı:-a'<tır. 

E· ~:ı \': ,, ı~i ısrtl.aı·:ylı• tl·:.lin1 
:naha i K ı. ·,ı~"'., fa g()di(üp Öğ't'•'
i:r;, ı, .. Jlu n:i'.'<"tar ,ı;ı bz..., l> r htE'kliye 

'" ı. 

c.ı 1 bilı ı.:ı i gılıi r.y ·ı ııyn .. :tı .-:

tıa?o edilPbilir. İhR~··· ! 
15. 6. 9.;~ PI!z...1.."~"'i ,;:;nu saat ıı tlı.• 
~1pıl<'cak' ı· '".ralıpl"'"ın. lkıtt'i tcnı.inat

laı·•y.c Hıu:b'y-,•de Yodı~ Sulxıy Oit ı

lun·Ia. s..ıtı,ı ı\. a KQnı~O!lLlt"li\ n'1 

ı-c a'lcı 

Kilo 

4000 K:l) KJ.i).ı.~ 
4Q(ll) ·raze r ıJyp. 

1000 ~ 

(119-6412) 

lr\ ,;Jn .... ş ~ ol,1:-ılk 6CIJO kiJo R; ·
k·1 fMZ:ll·Lı... a .&aıın ai~nacaktır. Taliv

lrı'in 1tii6/9-tZ S-ılt giiı;ü taat 14 d~ 

H<ıi.! iıy ... '\.!{pın~r .. ı\;.:J\l":i S:ı.tın .A.t
n~"' Kv.1,ı~yJ·ı .. r. J. gı!ln~elcrı, 

022-641:;) 

Deni:ı Leııcısun Safınalma 1 
Komisyonu ilanları 

Is lan bul l-«" azım ~mir
liği ~atıaalmıı 

K o Dl i ı yon u ılii.nlsrı 

G~ııı c.:ıe j a..: .ıec ·i,:~c.1 '•' 'i!ı.!e.c ü
zc:c l')\'nd ı·. Ka:ı-taı. ve M.ı.ltcpedı•.kl 

!ırınl re".ı 530,0VO kıl.J c!tnıt>x. plş ..:il
!)ıe~ın:n !JRll 1 ıil~ t.·n~Ut.nc~ı 15/6l942 
P:t?..ar~esi gı:·1ı.ı. ,.ı;..t 15 O<;> Top:ıancat! 

L·J Aır ;rl!i· S!.)!~n .ı\·:ı.·~\ K~lıni!':yVnun

ct.a yapılura;ttır. İı,.;. !err.i;al! 1087 lira 
5.,. :k .ı. u~tur, Şar· 1a ·r:l" ... t ık-0n1i--y.andt.t 
gö .. L.L1ı'. 1~tt .. di1C'l;n i:ıl'J.ı tnu'.tı.:ı '\.O-
n1i.~"On:ı J••l:ı f'lO.iı ıS-1':351) ..,. 

25,000 kilo kadi1.;; k.ıj -..n \'l.'J"U 

sığır etı :ıh .. ar ,l.;:f.ır. Paza;-Jıkla 

eksitlnıl'so l~/6;942 paznrtes: gü
&~1~ 15.:~o <la 'fcıp 11~rıl·d;_; isı Lv. 
i\m;rlit!i a+1n,1hr. l konırsyoııuncla 
y.s~ııac;tK!·!". Koyu-ı etini 1 kat'i 
tem nat: :19:!- Ji .. a. ı ctinı.,.. 

keı.fı tc 1; ı -157 ~ lı.ra l:.? ~uru.~

tur. Şa ... rh1n1L' ri.un ....... yon<'l,: g._;... 
rül~r. "falip.C'!ıri l:x" h vak~~te ko
mis~ 011.-t gL"i'11C:]ert. (3 - fj;J.48) ..,. 

J3cl- c· · kilo .. una ::tü Kurtı..; to111-
ınin eailc 10.000 kib pata , .> a
!ıııaı..;~1~ 11-. Pazar}rkla t'k..,!ltrnesi 

15/U/9-U p:ııuc~esi günii S<•.at H.45 
de rruphJ )Cd~ Lv. An-ı!rlif{ı sn.tın 
alma koınıbyonunda yapıla4..'.aktır. 
Kat'i ıcm'na: 430 L;:·a,ln-. T.,.1ip
lc-rin }),'\11 VJki'tlı. l~ıı~n;!'\·ona g~l

ınc le, i. 6- 6359 .. 
Br.her .ı;;;llu::;unJ. '20 .... ::.·uş tah-

TESİRİ K A T'İ 
TAZE MEYVALARDAN İS'IİHSAL EDİL:'+JIŞ 

iDRiS MÜSHiL 
(GA .lOZLU) 

LIMONATASI 
• 

Lezzeti Hoş • içimi Kolay 
1\.IARKASL"A DİKKAT: Fiatı 60 kunış. 

~hlıat ve İçtimai Muavenet Vekaletiıtiıı. nıhsatwı haizdir. 

"' ~---•-n_h_is_a_r_ı_a_r, __ u_. _M_ü_d_u_·r_ıu_··_ğ_ü_n_d_e_n_: _J 
Şekil 

Eksilt.menin 
Günü 

·rorrı::ı. h .. 7..gc.Oıı ınah.0:1ned '3 kak-111 PazarlJ.S.r lfi/6/9~2 
;\oıili:el!i P•~"~:.ö1:er nıatz.em.f'Siiı 13 > > > 
Ka~ay 450 Kilo , > 
a ~·Jl .. soo> kiloluk> 40 adet > > 

ı - Yak.arda c1ns \·~ m!Jtta?"ları ;yazı!ı .nıaJze-n1c p~ız.a.rlıkla 
11 _ Pa:tarlık hi;calarında yazılı gUn ve sa:tt!crde Kabato~to 

;:;~11(l '~i .Meı•kcı ~.\.lım Ko:.ri~·mnuı'(la yapıtacak~ır • 

Sa~U 

D,30 
10 
10.20 
10,30 

ı•:" ~ıınacn1<t:.l". 

L•··,tım. Şu~ 

III _ ·roıno. tez.git.hı ,,:e paratöner malzerne.~:f~e :-it tisk-ler~e be~üllere Ait 
~artnarne her gün öglt;dı.:ı ~om-:::ı. töz.ü geçen şubede gÖrijıeb:Ur. 

IV - İ9le~-l;leı 1 p~za ·h::C ~çin tayin olunan giin ,.e s:ıaflt· .. d~ ıe...ltlM edeceb. 
:e~·ı fır:• ı.iıC>rinticn ~h 7,5 gUvenme paroa~le b. :i~t'c r.:ıt"'.J::.ür :z.J !.ryor.u rr.Jıa.. 
ca:.ı:::a. 610l:t 

MAS K R • 
1 

İÇKİLİ LOKANTASI 
Liiks salonu \'C avk taraçası fevkalôdc bir dekor iı:eri,inde 

AÇILMIŞTIR 
T:nınımş Macstrn: AI.BERT TİANO'nun idaresinde ve sc"ı.ınli 

1 
Di-,,&z HRİSTO NIINi'MATİDlS ve havaiyen kitarb-t HRİSTO 
KONTİS'iıı i~tirakilc orke•tra. Nefis yemı:V:Jer - Soğui< i<;kiler -

1 
;\füıkenunel s<>rvis. 

11 
Eğlence aleminin birle"ıCcej:i yer. Be~oğlu l,tiklal caddL-,,inde 

No. 451 •Stiidyo> miics sesesiuin iistiinde Tt>l: 43848 

Deniz Harp Okulu ve 
omutanhğından : 

Lisesi 
min edHcn 5000 lrJo kw·u so~a:ı. 1 
al·na~nktır. Paı~rlıkla ckgi1tmcs.i t 

ı 
5/ti;!H2 pa.z.arl· ·i günl~ saat 14.30 t ı - Aııkarj Jı.!ı Gtoh..; .. E:1:ıtti llazırl~ı~ın Otta Okulunı<n biıY.ot sını fınft 

f <la Tophaııe<tc Lv. Amirli,i(ı satın ı Den;,. b..ındruu iı;;n ıalel>e kayıt ve bbUl oJunacölctır. 
J aln1a :.\ryrr.isyıJnunda yap1 J acaktır. 1 2 - Kay~tla..ıa. 1 ıı· "'J:an 94.2 <le ba,ıana::·cı!~ 20 Ai:JEt...-.s 942 Y(J ka r dev;;u1' 

1 K ed~~ecr-.kıir. nt'i t~minatı 150 Jirar:iır. Tali.ole- · · 

1 

3 - İstanb:.ıı ve c~varını:lan ır.üracar.t edeceklerin J~nlıtıl Deniz Koınu~.an• 
l'Jl bPlli ve:-titte komir.:yona ge!· Jlığıır.:ı, ::\Lı-s.i.n YC' cit·a~·ıu.-hın nlürac:ıat edeceıderin :.ıcrsin<le D~;;.: Gedikli E: .. 
nır·l~ri. 7-1l:3f)Q b~ş II~zı:·lan~a Orta O~u1 !~1üdürlü~üne VP. bn nııntak1lar dı.şırıda bulunanların 

+ 1 b~·'uııd·o.k! .. •rı n1ahall~:ı. A .. ~crUk Şubelerine nı;.Jr.,C.J~t e·tn•el~ri. 6127' 

Be .et ;.ı•t.ı,;ıına 33 kuru~ 1.ah-
1

. ••••••••••mı•••••liila•••••;11•••~ ıY !n edilen 00 J -:-a. 5'}00 ·kutu kat 1:tüt 1 
alınacaktır. PMarl •kla e:O•i;tc.-<.Si j BEKLENJl.IEK'.fE OLAN 

16161942 salı gıi,ıü """' H,30 da 1 P Q K E R 
'!'<~µhanede Lv. Amirliı:;i ,:ı:.ın al- 1 

ma ·'<oıvi»'Vonunda y~ptl<.caktır. 1 
Ilk teminatı 123 lira 75 kuru~tıır. : 1 
Tıılipierln hen vakitte ·k .n:;;y;:ı- ı 
ı:a s• lmckri. ( 11 -- 6404) 

Traş Bıçakları 
Gel nıştir. 

DIKKA T: istnbulda 1 adetli 
5 kuruştıll'. 

İsfo.nbulda 10 ad~Uik paket 
45 kur11ştur, Bt•lıer kiı0t;uı: 14 lira lı>hmin J 

1 edilen 400 kilo K'omı>ı ımc Dovcr 
alınaca.<tı.r. Pazorl.kl:ı eksiltmesi 
16'/ti/q·!'.: ~ah ·,,.,~ ,~ .. t 1-1,15 de 
Tophc.ı.nı..·uc I,v A ~ıh·J;g. !'ıo..t.ın al-

~-----

Taşrada 1 adedi 5, 10 adedi 
50 kuruştur, 

n1'1 aoIY.J..,"\'Vtı tlıı<la j apılacaktıT. 

11.k teminatı 4~0 Ju;ı,.:l r. Talipk
rin beli, vakit'.e k•~i:»'Ona gcl-
ı,·eJc. . (12 - 64-05) ..,. 

fü,her kil;ısuna J 0,3 .!<ur:ı, tah
•nin t"lilen 33,500 ı<'Kı rr.cşc k~nıü-
r l &1 nacaktır 

n:rosi 16/6/942 salı giı ıü saat 15 
de Tophanede Lv. AroJrliği satın 

alma koonisyonunda ya.jl!B(!aktır, 

11.< tani.natı 263 ı;ra 8:! kuruştur. 

TaJ;ple:in belli va:-ittc komisyo-

n« gelmeleri, (13 - 64<>6) 

ZAYİ - Yedimde bulunan as-
'keri muarnelatım ya,ılı nüftıci ciı~· 
daııınu ı:ayi ettim. Yenisini çıka· 
raeağımdan cski·si nin hükmü yok· 
tur. Beşiktaş fu:ker lik Şubcısince 

kayıtlı Ha~an oğlu 315 doğumlu 
Yaşar Özkıltç. 

j f-;nh-.i5~arl~ar EU,__nı_um-M-üd~ür-lüğ-ün-de-n:" 
! ~ K©JhV~ V® Çc§ly 
1 Kanunu Hükümlerine Göre: 

ı - Ça~da bulun.an vasıfları 1a~ımayan ve memleket clahiliııd e yeti~n bazı otlan şekilce ~aya 

beıu.etnı.ek için işlemek, kurutmak .-e bu suretle viicude getiril nıiş taklid çayın t;carclini yap

malc, satnıak kasdilc ta~ınıak, saklamak, bilerek satın almak 'cya kabul etmek. 

2 - Nohut. arı>a \C cın•alİ yabancı maddelerle karı~tırılınllj kahvcui ı> 'VC yabancı her hangi 

Zcy:in t;m~ı 
Zcy~ın ta.:;t'si 
Taıe Po>yni r 

61JQO 
6JOO 
6000 

40~0.00 

4il80.00 
6000.00 

003 00 
612.00 
90,J.OO 

l0,30 
11 
1 ı,30 

(!H-<1407) 

, l'iteahhit ıccm h l.es.ıbına 
20VO ade'!; la.Vul , Ltla'ı pazaılıkla 

eı:.,;i!tmeye konmuıtur. Beherinin 
tah.r..ir. fialı 13 l;rn Hk tc."ninat1 
19">0 l'ra;lır. İlmi<:>\ 18/6/942 pcr· 
şern:be günü saa~ 11 J~ Ankar"d" 
M. \L V. 3 No.lıı s:ıtın alma ko
n·:isy-0nnnda yapıl{ı.caktır. Ntiın,u

nc ,.e ~artnon><:>i komi-::onda gö
rübr. Taliplerin 1:wlii vakitte ~<O· 
nhtı.~-0~1a gchueleri. (93-C3~1) ..,. 

4\677 hra oO ktıı·tıj ke~if ·bedelli 
4 n-:~t:c 1~1:-a.ı.u!'\: ve n'-t~hte1if t;c
n,~lı·!< \'C ke!aJıkta 365,42 'IT.<:trc 
rnii<iııbı ke!-C<tc paza:·lıJda rntın 

alınacaıktır Tal;p!erin 15/6/942 
pazar!.c7i giinıi S::.<>i 11 de Ar.k&· 
rada M. 1\1. V. 4 No.J · sat.n alına 
komisyonuna 6S:;t lira 63 kuru.;; 
k~t'i t.erni.n:ı.tlc: .. i!c gc!. cleri. 

12 takını ı nuı .. ar;,Jı d~~gıç clh'- .1 

ses:ne iht\.j a.ç var<lır. Bunu vcr-

bir nolJa.Ua harnıau edilerek dicude ı:ctirilmi~ çayın halile veya piş.irilerek 

tılığa çıkaıılma;ı k:ıçakçılıkt.r. 

~utılması \ 'eya sa· 

Bu kaçd«ılıi;ı )apanlardan kaçak maddeler ınii,adere olunmakla beraber karı~ık kahvenin 

lı.-r bir kilo -.e~a kü;urundan 10 rn karışık çaylarla çaya benzetilmiş o cbaOarın kil<J<Stı Hya 

kiisuru i<;iıı 20 lira ağıı· para cezası alın.r. !\fadtlelcı·, kaçakcının veya kaçakcılıkta biile~nıiş o
lan kimseler in diııdcn ~ılunış olması ~ol»~.sile mii,adcre olunmazsa aJni ceza iki kat olarak 

O..ı~n 

'l'on 
Kuru Fa.su.ryc 

Ton 

..,. 
Tuı.ı, F~ :t: :;.- o 

Ton 

~---
50 40 3 3 2 

YU".ı:a.rıda >'azılı dö:·t k.l.lem yiyt'cc"..c ve b·r k.ıle:n y.:k.a.cok n:ndcielcri ay
n aYft 1artnaır.elere istinaden paza<rl?.:da iliuleJc:-ı yapıl.,cn.~tır. Şc.ırtna.ır.c!r,.r~ 
lromıs.yoodıı görülebilir. 17/G/lf.!2 Çar:a.uğa eucu ı-.,ı Ut.: 17 ye ;"'cıa,, y • ._ 

!llViTan köylndôk.i 1t0mi..:o-70numuzda vapıJacaktır. f .. tckJi:t.."r'i:ı mt:PJ.'.)Cn &;ı.İa 
.w.te ıwm~·onwn= ce!ınele:i. (120-6413) 

(71 - 6:!00) 

n .. yc i.>'.ck'i ol..nların teklioflcriri 
16/Haz:ran/942 tarihkc karlaı- K~
sırr:paşaJ:1 btılun.n kon-·,yona 
veı ıncleri. (6340) 

SitJ,ıp Ve B3.f?r.Uh l~rı.;i Etcnt fz.~et 
Ben!ce - Nes~-.y:.t Direktörü 

Cevdet KAI; '>BiLGİ~' 
~ON TELGR'-F l\l.ATBı\ASl 

alınır. 

Keyfiı et k.ıılı\e \'C çay satıcılarının \oe pi~irici olan Otel, Gazino, Pastaııe, Kahvehane ve cııı· 

sali ınüe.sc • .ı.ııhiplcr iuin dikkat ıınarma clıeınmiyctlc vaz olunur. 

1 
1 

' l 


