
- -
- . - - -

r 
SATI: S A L 1 

HNll 

189:! 6 

ftJ.EFON 16 TELGllAF 

-- -
Bq :il. !G8~1 Haziran 1942 fıtı.nlnıl 

İDARE t330t 9,... Telcn.t ı 

--
' . .. 

• 
ikinci cephe ı RUS CEPHESİ 

k a rşısında ·sıvastopol'da 

r 
Al a s k a açı· 
ğında yeni 1 
deniz muha-Al 

, Ruslar filodan 
manganın • . 

t k t il . . [ıhraç hareket-e ese ısı • 
----~~ lerı yapıyorlar 
Almanlar ıimdiki halde ı • 

l re be si o ldu ı 
1 ! • 1 

[ 5 Japon harp gemi- ı 
j 

1 
si hasa ra uğratıldı 1 

ikinci cepheden fazla Harkof ta muhare· 
bir ürküntü duymuy~r: be yeni ve şiddet-
lar. Bunwı en ba, ta ıkı • • • • 
sebebi ve Almanların il bır Safhay a gırdı 

1 

1

1 B' k .. : ır ruvazor 
büyük bir ümidi vardır. 

ETEM iZZET BENiCE 

lkioci cephe nerede, ne zaman, 
nasıl açılacak?. Giin, yer fayin 
edilmiyor ve hiçbir şey söylen
miyor. Sadece, denıokrasyaların 
ilfro etti~ tarih 1942 yılı içidir \le 

Sovyetle:rin Ahnanlara müjdesi 
de: 

- Pek ~:ıkın~ 
ifadesinden ibarettir. Biz bu hu· 
sustaki fikirlerimizi bir iki vesile 
ile söylediğirujz için tckrarlıyaeak 
değili>!, 

Yalnız, Almanlar şimdmi halde 
•ikinci ceııhe• tehdidini pek umur
samaz görüniiyor!ar. Bizim anla
dığımıza göre bunun iki sebebi 
\·ardır: 

a - l\lüttefikleri bliyük 'bir ka
ra çıkarması i~in heniiz hazır say
mnmak; garpte müdafaa kmvet 
'l'e tertiplerini kafi görmek, 

b - l\liittcfiklerin biiyiik ölçii
dc bir çıkarma yapmasına kadaY 
So\•yet cephesinde kat'i neticeyi 
almak ümidini uıulıafaza etmek. 

FiHıokil<a, Briıa:ıı~·a adalarında
ki İngili~ I..uneUcı-i hakkındaki 
rİ\ a)·etlcı; mııhtclütir. 4 mil} mı
lu'li bir İ>ı~iliL ordıısunt!an bahse
diJuıeklc bcrab('t bnnnn an~ak 

J milyonunun bir çkanuaJa lall
sis edilebileceği de .sö; lennıekte
dir. Diğer yandan Amerikalıların 
Şimali !riandaya ve Britaııya:;a 
miitenıadiyen ıısktt, harp vasttası, 
DJ<)törlü birlikler taşıdıklarından 
ha1ıseılilnıektcdir, Fakat, ilıiitün 
b unlara rağmen garıı veya ~ıııal 
A\'rtıpllSllla he.men biiyiik ii!çiilü 
bir ihraç yapabilmek i~in mütte
fiklerin şimdiden hazır olup ı>l

madıJı:ları belli değildir. Akdeniz
den, yani Balka'Dlar ve italyaılaa· 
A\'l."Upa ·b.ara~ına bir ç-ıkarnıa yaıı 

mak için i>c ıniittefiklerin şimdiki 
halde ha•ır olmadıkları Libya cep
hesinde dC\'am edcıı harbin şek
linden belli olıııaktaılıı-. 

Ruslara göre, 
Almanlar Do
neç'i geçemedi 

Lonıdra, 16 (A.A.)- B.B.C. Sov
yet tebliğirııde, Harko:f kesınıin
de, Almanların piyade ve tan1c
lada yaptıklan hücumların püs
'küırtülıd'ii!ğü bildi•illrııekıtıedir. 180 
Allınan tan.in ya imJıa oo:1i.,ıiş ve
ya hasara uğraıılıım,'1-ır. 

fövasropol'd.a çetin muharebe
ler devam etmektedir. Ayni teb
liğde, diğer bölge!el'de bir de,;i
şi.khık olmadığı ila<Ve edilmekte
dir. 

MUHAREBE YE?\i VE 
ŞİIDD.ETLİ BİR SAF'.HADA 

Loncl:ra 16 (A.A.) B.B.C. Har-
(Devamı 3 nncii ~.ahlfec:e) 

q-..--

Sıvastopolda 
herkesin elin
de bir silah var 
Kad ı n l ar bile e l 
bombası taşıyorlar 
Londra, Hl (A.A.) - YorkıJıire 

Post gazetesinin muha·birl şunları 
yazmalııtadır: 

Rııs cephestnde, Kaudeniı.dcn 

Şimal denizine kadar hu.mıın.alı 
faaJjyet vardır. Büyiik Alman ta
arrıızunun D-Oneç kcsiuıindım ile· 
ri atılacağı muhtemeldir. K afkas
yaya doğru yaptıkları h ücum a
kamete nğradıktan sonra Alman· 
lar bütün gapetlcrini buraya çe
virmişlerdir. 

Sıvastopol kalesinde herkesin 
elinde bir silillı bulunmaktadır. 

Kadınların elinde bile el bomba
lan vardır. 

Fransız tersane
lerindeki 

hasar 300 mil},.on 
Laııılra, 16 (A.A.) - •B.ıB.c .• 

İşgal altındaki }'ransada harp mal
zemesi imalathanelerinde yapı
lan tahribat hal<kında tafsilat ve
rilmektedir. 

Sovyet <mluluı Ba~lrumııııdanı 
Mar~al 'l'im~e!ll:ko 

AKDENİZDE 
• 
Italyan'ların 
h~icumuna uğ* 
rayan İngiliz 
vapur kafilesi 

• 
BarelrAt bitmede D 
evvel iagıuzıor teb .. 
ili aeıretmlyecek 
Loındra, 16 (A.A..) - •B.B.C.• 

Dün Roınada neşredilen bir teb
liğde, Ak.denizde torpil taşıyan 
ltalyan tayyarelerinin Mr İngil~ · 
vapur kafilesine hücum ederek, 
bazı harp gemileri'De ve vapurla
ra isabetler kaydedildiği bi:ldiril
mi§f İr. Londraıla bu haber henüz 
tcyid edilmemekte, harekat bi
tinciye Jradar tebliğ ne.ı-redilnı.i
yeceği ilave olunmaktadır. 

30 GE1\1İ\'E İSABt.'T OLımJŞ 
Vişi, 111 (A.A.) - Romadan bll

dirihliğine göre, A.kdeniıde cere· \ 

yan eden hava ve deni7. muhare- ! 
besinde İngili2 1erin 30 gem.isine 
isabet kaydedilmiştir. 15 uçak
ları da tahrip edilmiştir. 
Lmıdra bu çarpl§madan bahset

ıınemeMedir. 

Mareşal Peten bir 
Nutuk söyliyecek 

Vişi, 16 (A.A..) - Çarşamba gü
.,ü Mareşal Peten millete hita
ben radyoda iıir nutuk söyliye
eektir. 

! batırıldı 
Lorn:l:r:ı 16 (A.A.)- B.B.C. 

1 
Alaskan·ı r~n~lb~rıda ~

J rikan t&yıyareleıt ide Japon 

1 
dC'niz tkuvvetlcri aI.asın::l'a 

. şiddetli bir muiharebe 01.>ı1~
tur. 5 haııp gemisi ve 1 nakli
ye gem~si hasura uğratı!ımırş
tıı·. Har;;:ı gemilerimlıen ii-:ü 
klruYa:zlir., b ·.-i muhlrip, biri 
garnlbottur. 

(Devmn-ı 3 i.incii salıijeı!e) 

LİBYA CEPHESİ 

TOBRUK' un 
cenu b u nd a 
yeni bir t ank 
muharebesi 
Akroma bölgesin· 
de de ııddetH çar· 
pı,maıar oıuyoı 

Londra, 16 (A.A.) - .:B.B.C: Ka
Jıircden gelen haberlPre göı-e, 'DJb
rui«Il Batı Cenubunda yeni bir tank 
mııho" · başlamı~\Jr. A!l<roma böl
~s'nde de ~etli garp~ nal6r ol
mal<tadır. J.'!\bver ~-uvvc:ıerı rn'hile 
.. arru-tk, Gawıle çrlnntLlım<la ing(liL 
t;uv,·etıerm!:ı yolunu kı-.ırnok için 
nmmidane u.-ğraşm.aık.tadırla.r. 

8 inci İngill:ıı ordusu mıtmbil hü
cumlarda bulunmakta, muharebenin 
b:ıkiışafını k.aı·sıJama:.k Uz-ere vaziyet 
alma!.-badır. 

Röyterln Kahire muhabiri, muha
reoen:n şiddetlendiğini v.c her ikı! ta
rafın ağır byıplaı- verdiğini, mwte
madl kum fı·rlma.l..nnın .,ralli gü~-
leşlıirdiğini l>!!dit~ktedlr. • 

eunı.artesi günü Libyada Dc.rne, I
ta!yada Tarant<>, Giritte lierokUyon 

(Deva.mı 3 ündi Sahil•<\o) 

A-lma'll•lar herhalde bütiin bu 
hesapları iyice yapmış olarak bir 
yandBll kış aylarındrınberi Nor· 
veç'e herhangi bir rhrnç yapıla
n1aınası için tahkimat yaptıklan 
gibi garl>i Fransayı da baştanbaşa 
bir buçuk yıldır müdafaa haline 
so!;:ıuaktadırlOT. Almanlar, ıı-erek 

Norv~'c, gerek Fransa garp sa
hillerine ve ::'il~ kıyılarına çıka
rılacak kuvvetlerin eu az kendi 
kuvvetlerinden üç beş misli fazla 
olmak Hlzıın geldiğini herhalde 
takdir ettikleri kadar böyle um· 

nıadı.kları bir ihraç vaziyetinin 
tahakkuku ihtimali karşısında da 
hiç şüphe yok ki Zigfrid lıattına 

7 Mayıstan 21 Mayısa kadar 
FraD'Sız tersanelerinde vukua ge
tirilen hasar 300 milyon frank O• 

!arak hesap edilmektedir. Bu ter
sanelerde Tt'mmuza kadar tekrar 
işe başlamak kabil olmıyacaktır. Halka açılan Atatürk 111iize sinin lçi .. derı bir ı:örüııüş 

giiveniyor ve oraya kadar bütün 1-------------------- -------

işgal sahasıııı terkedip ~arkta har. H A L K 8 i R L i K L E R ! 
bederken gnrpte Zigfrid'c dayana
rak müdafaada kalabilcceklcrini 
hesap edi)or ve buuun iÇn telaşa 
düşmliyorlar, Ve .. yine İngillıı ve 

Amerikalıların böyle bir harekete 
hemen karar veriıı başlayıncıya 
kadar uasıl olsa bir, bir buçuk ay· 
lık zaman g>eçcreıiini ve ilk _tıare· 
ketlerle sonbabartı> bulunacağını 
hesap ediyorlar ve o wkte ka dar 
şarkta Sovyetlere karşı umduk· 
ları kat'i neticeyi alabileceklerini 
tahmin ediyorlar. Haloikatcn, 
şarkta Sovyet ordusunu umduk
ları ve Jıazırlandıkları tarzda im
haya \'eya geniş ii!çiide mağluıı 
elıniye ınııvaffak olabilirlerse bu 
cepheden ~ekecekleri bir iki mil
yoııhık bir ordu ile garpte müt
tefiklere karşı rahatça harbetıııek 
imkanını .bulabilirler. 

Görülüyor ki, Almanlar için 
henüz bu ya~ içiııde ikinci. bir .:cp· 

(Devamı 3 üncü Sa!lite<!e) 

Beyannameler 21 
Hazirana Kadar 
Verilmiş Olacak 

Bir kaç yerden Birliklere yazdmıt 
olanlar hakkında takibat ya~llacak 
Halik birlikleri hakkında ırila- \ 

yet halka hlr beyanname neşret
miştir. Burıa göre, evlere dağıt1 ... 
lan beyannameler toplamrken 
nüfus kağıtları da görülecek, nü

fus J.mğdı ojrr;ıyanlar birliğe kay
de<lilnıiyeceklerd!r. Yalnız nüfus 
iloiığı.dı ç~Jf,ar.ı;nak için roiiracaat 
ebt;klerlru ves>lr.a He isbat eden-

1-er kaydoltıııacakla~dır. 
Evinden aıırı olanlar hakk.ında 

,beyannamedeki hu.susi kısımda 
mal\'.ıırnaı verile<:ek ve nerede ol
dukları yazı.lacaktn·. Ayni ev-de 
bu!unan mulrtelif aileler ayrı ay· 
rı beyanna-m<} verecekle dil'. 

iBirtkaç y.e<den birliklere kay
(Devamı 3 Uncu S•hif •d~) 

(-Atatü rk l 
Müzesi 

Bugünden itibaren 
halkın serbestçe \ 
ziyaretine açıktır 

Ebedi Şef Ata!iinkün Ş~lide Hala.
kir ·Gazi caddf'sindek1 evinde haz.ıx .. 
}anan <.ı\ıtati.iı1k Müzesi> dün saat 
17 de nıera.s.ln1le a.çılmı.5tır. ~ıı:erasiın .. 
de Vali, Örii İdare K()niut.anı, Üni
V·El':>itc RL"ktörU ve k<:ılo.b:ılıık bir da
vetli kiitlcsl hazu- tıuJunımuç:tur. 

Vali Jı<r nutuk söy'tyer<!c Ebedi 
Ş€f Aiatürkün S~ınf::uua geÇ"rneden 
evvel 1ni1letin kul'lulu§u içit1 Yapa
cağı işle!'l bu evde ıkararla§tırdığını 

söylem~ \~13 rnüı.eyi açnııştır. 

l\'Iüzc bugünden ibb:ırcn balkın 
9:rbe..:tçe ziyaretine açık buh1r .. duru
]acııktır. 

(Devanu 3 üncU "'1hiiedel 

• 
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l Gazeteye cönderilen evrak iad~ e~iİ~1e1 _ ~ 

Bu S abah Şiddetli Bir Zelzele Oldu 

Zelzele merkezi lstanbul 
olarak gösteriliyor 

Şehrimizde bazı binalaırn duvarlar çatladı, 
sokağa fırlıyanlar oldu' nüfusça zayiat yok 

Bu kış için şeh· 
rimize tahsis 
edilen kömür 

1 

Bu sabal1 ;ıaaıt sekiz' kırk iki· 
geçe ~clııtmit>ıde 20 saniye kadar 
devam eden şiddetli bir zeltlele 
ohnu.ştur. Sammtuıın şicidetin
den hlr çak kmıscler tetiş ve he
yecana düşerek, sokağa tı.rlamış
lardır. 

J3ununla beraber yen• hiç bi.r 
sarsa~tı hissedillmemişlfr. 

Zelezlenin fi<l'detindcn binalar
da eşyalar yermden oynanış ve 
içfnde bulunanlara korkulu sani
yeler geçirtımiş'Ji:r. Sar,,....)ıa~başı 

(Devamı 3 üncü Sahiı!ede) 

Yeni Köpı•ülerden Geçmek Suretile 90 bin toa koll:, 65 
bi n toa 

madeı:ı kö mtl r l l Edirneye ilk yolcu 
İktısat Vnk3leti, bıı sene şehri- t r e n ı• y a r 1 n s a b a h 

nuz için 9() biıı ton kok ve 65 biıı 

fon ma<len kömiirii tahsis etmiş· h k t d 11 

~!:.~~~d:n~~:~ei~!1:~~~ ~~:~~ a re e e ıyor 
ferli apartunanlara verilecektir. 
Bu >niktarların şı>hrimize kafi ge
leceği tahmin edilmektedir. Şeh· 
:rinmin evvelhl senelere gi>re ihti
yacı 70 • 80 bin tondur. Evvelce 
ya7'dığmw. gibi bir temmuzda kö
mür te\·zi.ine başlanacaktır. 

Dördün.cü Dil 
Kurultayı 

10 Ağustosta An· 
karada toplanıyor 

,\r'wt1!'1'1!. 13 (Husu 0 1 Mubabi.ı en.iz
den) _ .Oikd:lncü Tu Dil uzul'!a-
71 Genel B<!Şka:ı Mllli Şd İE<net İnö
nünUn 11irn:ıyelet1 alt~nc!a 10 AğustoS 
pazartesi günü s:ıat 15 tc .Ank<ıra<ia 
00pl4iottcetlik:tır. Kurultay üyeleri 15 
TernnJU2 &kı:ıa.mın~ li:ador evlc-<ini, iş
lerini adı-eslerin! Kuru.."' Geııcl Sek· 
~eterliğine l;ildlrı•C<t.deı'dir. K11nıltay
da din1ylcl olat:ıık bu!Ull1lı::ı.k. iıstly-0n .. 
ler de adlarını. işlerin! ve adre•lerini 
yin.e ayn) 1arilı.e kadar Genel Sdtl'e
tel'llğe blldirecelı.lerdir. 

Boşanmalar 
ve evlenmeler 

Aınkara 16 (Hususi Muhabi~l
mi'llden)- Adliye Vekili Hasan 
Men€l!Xlencioğlu, 1:ıoşanıma ve ev
ler.ıme işleri üııe~.nde medeni ka
nu<nda ne gibi değişiklikler ya
pı1ttr.ası Yil2:ım ge~<l:ği hald'<ında 
şu beyana1ita buluı,ırrnL1!tu: 

•- Medeni kanun hükf·mleri 
!bugün cemiye.timizin a;Je hııku... 
kunı.ı. idaı-e bakmıından yüi<.s<C< 

(Deva1r~ı 3 'C:ıcı\ 5.lhıfcd-e) 

Bir Am er ikan kru
vazörü batırlldı 
Vişi, 16 (A.A.) - Tokyo rad

yusu, San FraırsL<ıe<> tipinde bir 
Aınerilcan krııvazöriiniin batırıl

dığını Q.ildirmek!ccdir. 

KISACA 

· Teşkifit meselesi 
Adliye V ckm 19a::etelerc verdi

ği ye-ıı.i beyanatta şöyle d<yor: 
•- .Nleseb-i !ahih olnJP.y<Jn ço

cuklar me~,f lesi ~na:atime göre 
teşki!dı .ııksi.kUklerind.en do{jmak
tac&r .• 

Her dıiııa>ltn aıtıııdan, t.'eşkildt 
mes·elesi çı!uyoı·. Nesebi ;sahih ol
mıyan çocuklar işile t0§k ililt.ıı b:.e 
a.Ulk:ası var, <Uyeeekslııi.<J. 

Fakat 'l'ltt' -ue hakikat bıı 111.er
kezclıs. 

S<4111n Başveıkfümize btr kere 
daha 1Mık vermemek miinrıkiin 

değil: cTilrkiyede devlet fe..Jkila
tıııı A dan Z ye kadar dejpşt!rnı.ek 
liizını.D 

'A. ŞEKİP 

Y ük trenleri ancak ihtiyaç nis
bet ine göre işletilecek 

Avrupa tr-en hattı seferlerinin 
başlaıınası için a}3i<adarlara emir 
gelmştit. Her ı:ıün mutad olarak 
sa.hahları saat 8,35 de Sirkeciden 
Urun.köprüye hareket eden y<>lcu 
treni yarın sabah ilk d.t<!a yeni 
yapılan kıöpriilexden geçerek E-

l dinıeye ·kaıdar yoluna devam edl'
cektir. Bu tren yann :ı;J.-.şam E
dirnede bulunacak ve pel'Şenıl:ıe 
sıııbaJ:ıı saat 3 de i!lk Edi.rnc - İs
taıııbul sefer;ni yapaeaktll', 
Şimdtye kadar ollui;'U gibı, ya-

Bir Taş Ocağında 
Şiddetli infila k 

Dinamit yerleştiren amelerlen 
üç kişi ağır surette yaralandı 

Kını.k:hda Üçpınar mevkiinde 
ilL:r şahsa ait bulunan taşocağın

da dün a.kşa.rn ameleler, kayaları 
:pa1.1Çalamak üzere dinamit ym:

l~üi.rler.ken birdenıb.ire ~iddetli 

ıbir infiıak o]mu<jtur. 
Bu in!ilfılc neiiCt.;9, nıUe arrıe1e-

leroen Me'hıınetle, yine ameleler 
dJı. Kayışdağı ia-dkisiııdc 3!J nu
maralı eı;de aturan Hazmın ve 
Eren..1<.-0y sıılkinlerinden Mustafa 
ağır sur erte yaralanın!§lard'ıl'. 

Hfu!isenin amelelerin tedlıirsiız
}:;kletl.ı:den ileri gelldiği sanılmak
fadır. 

Niçin mi; al sana ! 
NEciP F AZiL "1SAK.tlREK 

Son gi;nrlrde gazete siitunla
rını mt~hur (niçin)lerin 

en giilün~ Vf' LiçareJerindrn biri 
işgal etnıeklt:: 

- &ı;aıım1 hildi.<ekri niçin Ço

ğalıyor? Niçin, niçin? 
Evet, (11i~hı )]erin eu giiliinç ''" 

biçareleriııılcn biri! .. Zira biiytik 
''C !D.erkezi sebep dağ gibi yiikse
lirkcn, -0 daijııı keçi )-Ollarındnu 
birinde küçük bir çakıl taşının 

niçin tümsek teşkil etti'•iui sor
mak ve azanıetli dağı görnıenıek7 
hadiseleri snt1ıileşt'rme ve en ölü 
teferrüatından ele :ılrua illetini.o. 
baş tczahürii ... 

Sanki cemiyet haytmuzda her
şcy, bir yazı mosasırun iistündeki 
um gibi mefkiirevi bir düzlük ve 
pürüzsüzlük arzetıuektc-dir; ve 
bu harikulade dü:zJiik ve pürüz
süzlük fu:eri'ı>de boşanma hadise
lerinin çoğalması hayret ve deh· 
şet uyandırmakta: 

- N~in, ni~in, niçin??? 
Her köklü ve biiyiik meseleyi 

asli ve merkezi sebepten ayrı ve 
u:ıak -tutarak ynlnız deri iisfü te
zabürlerile çerçe,·cliy"'1!ı ve böy
lece balıklara atılmış çil paralar 
gibi israf eden fikir mizaeımJZ, bu 
:mevıruda şu cevaba layıktır. 

- Niçin mi? Çünkü bütün bir 
cemiyet hayatında herşey, :.am bir 
teı.adsı:zJık ve aslına sadakat Jıa
linde aile rabıtalarını çözülmi~\e 
zorladığı içiıı!M 

Kötiili.ik ktıtoplarmdan birka; 
misal: 

Bir kısım kö;ı:hi buğdayı niçin 
göınii) orsa ... 

lllııhtekir, bir lurnıı halka niçin 
ıztırap ,·e-ri;yorsa ... 

Fikir ve saıı'at adamı giinden 
güne samitni~·efiııi niçin ka~·bedi· 
yorsa ..• 

Jfazı talebe mmıtliıııiui nisi:ı 
hı~aklıyor,a ... 

~lüdür, gi.inde iki nıuaıııele 
evrakına kal!Sılık ıııit_:iıı ihi yüz 
iltimas ve tc•ir mek1ubu okuyor-
sa ... 

Bir kıs11n genç kız, faki!""'t't ni
çin selameti dı~arıdıı iş ~-,,-lcl'İn· 
de, y3ni gijıniil t!alg:ı;.,ıııt!~ı; zen
ginse. eğlence yerlerinde, aile 
mürakabe çcrçe\·.,,,inin dış.uıda 

atıyorsa." 

· Fafan, filan, fişman ... 
Boşanma ·hadiseleri <1Dun i~in 

çoğ.alıy-0r!!l 

Suali bir de tersinden soralmı: 
- Dünkü Tiirk cemiyctindt1 

..rkcğin bir (boş ol!) sözile her 
münasebet sıfıra inecek kadar 
kolaylık .arken, acaba boşanma 
hadiseleri uiçin hiç denecek ka· 
dar wL olİıl ordu? 

Btr kt-sJnunı.ı.ın ruhuna di.P!->i.ı 

bir be>sluk çi;kr.ıckte olclıığmıt\ 

illetleri şu '~; a bıı tezahürc!.t 
değil, işte im merkezi noktada 
ar3nıa·k gcrck1iğini ni~in, niçin, 
ni~in anla•nıyuruıa!?? 
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}1 .P~ LK FiLOZOFU 

BUZ YOK 

Bır tek ~yin pl!1'ılaııma'1nt 
i;tiyorurn: nuz. lfü<aycyl bili· 
:ı-or&uDUL. lielcdi)e, bıa füılı· 
n•D pah:daonıasmı önlemek i.c;in 
n~rh kvymıı). Her taralta 1,cş 

kıınışa ıılıll'Ulsıruı kıırar ver• 
miş. Fakat. ou:t bay>I rİllİn id· 
d!n •ıın göre, ~··k küçük bir Ur 
nisheti hırı.kılmış. 

Ad mlar, belki .b lıdır. Be1 
on para için bıu. almak, bıı:ı; 

~akbmnk, bııx ntmak. .• Yapılır 
ı~ dc·~iı, c!ı)oıi • Sonra, bu, eri .. 
yen, muh .faıa edilınesi güç bir 
l.ı..; ıld~. 

J>u yiiLdcu, şelıriıı t.i .. ç.ık 
~emllerını!e hın: y•klur. E•·inde 
buz dolabı olanhr İ\in me ·le 
el:enıını> etli ğilıLr. 

.fakat, butUu 1-.ı~ıtl>ttl he.nı-

IBÇlflL MU?. 

Uatr.ıııl Ser 'h 5,up. lıir fıkr3'1• 
n:ı fil başlığı ko•·mıntu: •llu har
bin bir m<"çhulü:. -

Hocam, neler yazıyorsun, Allah. 
a kına?. Bu harbin bir değil, bin· 
lir meı,hulii var.. hangi birini 
lıalktruiye k3lkı ~caksın?., 

SÜ INJ;T 

ÇOOJKLARI 

Gazett.ler g~<'olerde biz haber 
\erdiler: Kaudırada sünnet olan 
iki ÇO<'uk, fazla kan :ıayi ettikle
rinden Olmüş1er •• 

Ac tık, buna, Wlnset olma değil, 
buc:""'a d"mck dalıa d<>ğrıı uirolıu 
mı?. Ne iı"~(s.n. sü.aı:ıetçi imiş, 
yahu?, 

ZA.'\l'.AN! \HZDA 

AHLAK 
Bir profeeör, bir gazetede ~·az. 

dığı i ·timaı bir ıııakalesine ~ ser

kvba~ı . o)'mıı~tu; •Zaınanııııı

;ım alı ıaı.. 111c>ele•İ.» 

Anı an. üstad, bu bahse hiç do
Juınına.. çıiukü, kimse i,in içinden 

çıl.amıyor. Bir mesele ki, sormıı... 
inşallah iyi olur! 

TİYATRO 

TARilfl 

Sel ·ulı.il'!r :ramaa•ııtla tiyatro 

nrını,. Müdekkik ve meraklı bir 

tarih(i soıı :zamanlarda bu mev• 

zuu ı .. ıı:..ik etmiş. Ortaya ban id· 
dialar attı. 

REŞAT FEYZi 

~rikrinin birer buz dolabı sa· 
hil>i olınalannı istiyebilir mi· 
3·b?. 

&>nra, buz, hını hastalar için 
birinci planda zaruri bir nıodde 
halindedi.r. Fakat, buz yok_ 

Buzun pa]uılanmasınt istiyo
rıım. Ve zannediyorum ki, bii
tün İstanbul halkı hu istekte 
lı<-ni,nle beraberdir. B~ kuruşa 
idare ctmiyona yedi buçuğa 
6ahlmasına mil•ande edihneli
dir. Yeter ki, istedii,oimiz za
man, Bir kiloc1<k buz hulabile· 
lim. 
Şimdi, buz<tılar, bu tel.lifim<> 

rovi.ı<«ekler, ali\kadarlar da 
~lki kızacaklardır. Fal<at, emin 
olun ki, l>uuularla hiçbir or· 
tı:.klıı;mı yok. 

Otobüslere 
geliş S!rasile 

bini!ecel-t 
Taks.m - Beşı·lct ş arasında iş-

lİ)eıı e E'ktrik, tramvay ve tü.o:ıel 

idares. dk'ibülileıinin ı ınıirı cie
vı:m etmckte<fü. Seferler birkaç 

.güne kadar tekrar ba~ltyacakiır. 
Seferler başlayınca bu otobüıı

J.er ôe Tıı.kı;im - YenimahaJl.e hat 
tmı!a okluğu g>bi; yokulara bek
leme yerlerine gelişlerine nazaran 
csıra u.suru~ tad>ik ohınaca.k ve 
'bu suretle oıtdJüslere hadli isti
a'bisin<len fazla \nicu al mm ıya

calhr .. O'.ı:lhiir.,krin fazla yolcu 
almalolan OOzıı!<luğu ırnh~ıhn.~

tll'. 

Scb:u ve meyua liatları daha 
sıkı kontrol dilecek 

Y es nıeYva Ye •ebze fla'.Ja..ı
nın belediye ve fi~t mürakabe 
lblirosu memurları tarafındun da
ha sıkı bir şeldde kontrole tabi 
tutulması dün al.'.ikaadrlara teb
liğ ohırııınu~1ur. 

Sebze ve meyva hali mü.dü<lü· 
ğü alakadarlara her gü:n. topıtan 

satış fiatlarıru bildiı-ecek ve ev
vek:e iliın edi1cıı kar nioJlıetlerl 

da.hilinıle satş yapılıp yaıµı na· 
dığı hu mın\akada kootrol olu
nacak-t!r. 

Motörlü nakil vasıfularının 
mu;ıyenelcri baıl1yor 

Şelır .mizrleki rrıtf5rfü na'lül va
sıt•lôr•nın yılhk muayenelerine 
ve kanlrolkrine bu ayın 22 inci 
g'~nü baslanılması kararlo~-tırıl
rr.ıştır. 

iZBiZE1 Hali ı.1.1, hanları, bugiı t bile, 
bir tİJalronııu oIUug:unu iı ,fır e
diyorlar. Bıı tarihi ıc..ıkiklo e bak
şııııar da ibret al ııılar!. 

AHMET RAUF 
B kın r~ - ctı tteya? 

B·r g:ızeV-de ı;cP.ll.m ıe ı~.· va:o. 1 

lova K•p!.calan rağhett.m. du. ·yw-

Müteahhitler İfİn yeni bir 
111ecfıuriyet 

Yer> >en~ n bir karara göce 
devıN müeosesderlr.tlen sipar.ş 
alan fabrikat&ler ve ınutc:ı.lıiıit
tt taafıl!N!lerini yaı-ımad.rn evvel 

oticar<'I C'(lalannôau yerli malı ve
s &sı al:.caklar<lır. Tı-aı!ıılıütler 
yerııı.e geıırı~ •ıı sonra bu g:bi 
anua.meıeler ) apıbnıyec&ktı.r. 

uş, B;ına sebep olara.ıt ta l"JJ\yat 1)3-

L illığ ilcrı S"flrOlll~f-cr. Ha.ık. dnha ıci
yado Bur .... <ıya n:bet ed.iyorıı ~~. Çün
k • Bu da, her S'1'lf h:ı.Ut ~in b:ıTı
rıacN,. )"t: ek y'yecL~ y\"r vo.ır. 

Halbuki, YAk\•a I~ plicalıırı böyle 
ın"'· B.J ~ .. f9"'.''ka!Adc zarnanlsr içirı-
doylıı. ~·a:Jt: t, r.oımal vr.ıkltlrrde d , 
Yak>va Krı:>1 ıe11lar1 p.ıhalı idi, No.r:me.l 
zarnanlarm l~.krar &\delilltle lıu ~ 
tan:ılm et.ır;d . 

BÜRIIA N CEVAT 

EDEBi ROı'WANı 4 

AŞK ve GÔZYAŞI 
t a:ıao : S E L A M t 1 Z l E T 

DIRİY\Cİ KlSl.'I 
_____ .J 

J(dıt.Uıl mildiln.:n ad.resüü \"'Crdl. .Ke-
nar hemen giai, ı.ıdUr kcoo~itri gôr
m k ı ·,-en itü~<.k bôr n;emuru kalıtıı 
""' eıı: !6temcdi. 

- So,yhyceeği varsa yaı-ın 8Öylerl 
lM h t görode«ll, 

1'! nt ı;;.enan ıınr i...'"lli. li"~.c..li b t 1 
mr. r r: ı ·1 a ıörü.:ınw. hefn(~ 
'i\' laz ı. 

Nihayc• - ul eıt er. Kilçuk bir o
d .ı al ır. Mudur gir eyak•a dur
<1u, J{.P.n nı tıept>~n tıı "":tiına k ..... 
d;ır sikd!l: 

- N•IY• gelct.k.r'lzl bili oruın dedi, 
dtır'ıal anladım. ı.;:ayın.bab n,z lçon ri
C9y gr ı .ız e,:, 1 mı'? B4'hud .r. 
Ort--a b hı ,.<e var B hırı::ı.z.l.ık 

attcc.ı.tmez. ll ,.n bı..:nu .:ı.ft e-ı· bt.:-
n.ır. e e cd l. Ml<hiın b:r açık 
va .. Bu !h 6rl•as P.tnck, hırnzlığt 
attatmrk rlin:ıde de o1"'1a yrıpmam. Hır
ıız ceea<;ını bulac tır. Beyhude ko- ( 
n1« yın, ywnı.,..ll'a: ..• j 

AyUJ<t• k UJor. KU<.tlnil ci• 1cr 
,ı..\..'l".C~rn y<:ır u. 

.Kenan: 
- Buraya yah'<ll'ID•ya geluwiim, 

dt: • K ... ;. ıclNu""""nın ~t..nı Oı""tbas 
et e) ı d• J<.ı nruu)-oro...ın. Cezasını çe
k tef' Lir c,ı ~ •• ~ Fakaı. asıl ccuıya uğ
rl) nla.r )r:17Ja.n .Je b u cılo.c'lğım. Bu
r.un için bbıke hatayı t.dr.ıre ge~

d"m Bll n1 ~ıe idarede dcyuldil mo.ı? 

- nay.r. talı.:loikalı çvk gizil y;,ptır
dun, O:.ı mutettlştc<> b"-ilta "-n.•e M-
111 70~. 

- A<!l•Yl'\YC intikal etmedi •n•?. 
-Ilen .ız cbneC!; evv( la İ .. _ :O·Icc· 

lis.:!ıe ha.her Yettce!<.liın. 
Kenan biraz dO;llndil: 
-- Şu h•lde deJi. dıaHen para tasa

ıa konacclc olunsa .... 
lltüdilr suldü: 
- Yrıni :ıoe& b n kllııur lira açı~ı vor 

dı.."'11, bu p:Jrayı kiın \f'ris. llt rı:ıa:dt: 
bu v~:rdyı çnlan hırsızda metelik lalı.. 
m&d.ğt muhs!dtak.. ~·1ronre s.izo ,>irın.i 
; ııı b'1t kw ur llrayı r.;, , verır'l 

J-'• nan li<>tuk k•nlıhk~: 

9Llnlln~.eMldllli Q r p V a z.ı y ·e ı il M;:a~::n::::etl11l 
Mezar taşları O.ze- · · beraber getirir mi 
s~!~!~~~,.~~!!!~r bir Libya ve Doneç meydan mu- gltırar mfl'l ' 

çok gazeteci oıkad"J vaı'<lı. Cenaze, ·harebelerı· ve ı•htı•maller - Adanada akrabafaı"L"l1 vordır ... 
malLan o!duju üzere Ff'riköy mezar.. . Ticaret yaparlar. B·r hafta ka<Wr ev-
1· ... :na gt:ıttirü!.m.~t(ı. Mfıuar hazırla- vel, Ç"at çil't kapı çalındı. Kapıyı aç .. 

nı;or<lu. Yazan: ı . s. Eski Bükreş Ateşe mili teri tun. Kaf"iıma bu Salih çıktı. 
Bıı• kaç ıı..rt.sdd!Ş la bu &fada, 

0 
cI.. - Ben. dediı Adanadan geliyo.. 

vaıxikı t~nn ua..·•·irıJ oku,YCrdu. Ar.. L "b runı ... Aınoa.zadı~niı. Lltif Beyin ya-
1<adaşlar, çayRru dikka< b;r ı:ıcvzu ya- 1 yada: razinin batnklık olması Almnıı ta· nlndan. SL:e çok selamı var. Şu mek-
k~l•mış.'ırrdı. Bi-zı:!e, '! ni nartlerle ya- General IWnımol'iııı taarrıım arruzunu çok güçlüklere tıi'.,>Tat- tupla bu •epe~ g~ndet'Cl>. 
zılmıı olan mezar l.o~rıtıın hernon kayda değer bir şekilde inl<i:ıaf mıştır. Bl'ııunla bember istihkam ll'1>k:hm; kılığı luyarcu, sözü s<>hbe-
btr nngu· nun u· ~eri vanl••, garip ;ı,a 1-e.. ıı-- • 1' M'' k k ' ti yerb:ld,e bir ad;.wn. •- , ~ e~.ı~ ır. ıııver uvvetleri Tob- ıt aları, Ru~ topçu Rtes,i altında J3 
lorle aoiudur. He-ll', iT.lA y ni~:e.ruıı - uyurunuz efendim. l>ir k&hve 
hiç sormayın. ruk c~nulınndan grçcıı ~e Cnpuz.. Doneç nehri i.\zeıine birkaç nok· içer iniz ... Biraz dinle.nirslnz Dt'<iim. 

Bir ta>, blllı<ı=, c ,, c"'<l· rın ı;ö- zo·ya u~.amın yol istikametinde fada köprüler :ıtnııya muvaffak M=f•r oda:•ına aldti<. Kalwe g•;ıür-
zune ı·up<ıu§lı. M :...ır Um Ccvd<>I Herlcmiş, İngiliz cephcsimi yar• olmu~lardır. Almaıı crdusu şimdi dük. s,·p .. ıi açıp baktık ko, içinde, \a. 
Ptı.,.anın kızı ;.•at!lıa A rvl' l{ ;ıuna alt ze bakla, ıa. ulyc, engınar, k!ıbak gi-
muı..ar t.a.;,ı L.:.i. Tasın il erındc F;.t.ır.a mıı ,,.c buudnn sunca iki kola ay• Dont:t üzerinde şr.rka doi:,'TU geçiş bı, ilk tur!aOCa. taıe Ati.ana. 6E!t:ıız.e... 
All;e ""'1i dahi y;ı..ı!.,tı. Al Ye !«·lime« rılarak biri Akroona'<lan §İmale ve lıarekcti yapmaktadır. Jeri. .. 
Alic .. e-klin<.!c yaz.ıln tı. YLn.e, &ynl diğer! şarka doğı u taa1·ruza de.. Rııslarıın asıl müdafaa ıncvzi. Bizim refi.ka dedi ~i: 
t;•ata muh.,... r -,:lo:ı ...... , ı· de nı•harlr o- tı . . İ'--1 bl. • 1 • D l . l 1.· - A:m .. n t;jlenOi,. ayıptır .. Adam bak. ...., - .. , ... vam e nı~tır. Lil yan tc ıg'i şı- <U'ı ouc.ç ne ırı ş:tr" sauıli iize· 
)at k h-:dt ed.i ··u. Bu ""7.nl~-'ar cıd- akı"Jbanın y.an,Jldan gl'Jiyormuş. Bu-

,.. •• male giden kolun <İeııiz l•~narıına rinde bulıınmakLdır. Bu ·ıtibarla · "-~·- k ı ' l' d 
dl•n hüıün ve;·ici idi. Zira. me"lnır raua ...'!~~'""!.:'! lII"l.S('S y;>fC •. , Ote ;.er e 
Ct.\"d l l,a.ş:ı, bel!.:Jt e--.hibı o! n zo.t- var~ığulı ve bu s•a·ctlo garpte Ru~ların Alınan geçiş hareketini !trılacak Tanrı nı.isafir!.-0.ir. Alu~<)',ya.-
tıı• Eğer, &u=.rı mezar taşı üzer'.n<le, Gazale blilge.,iııdeki İngiliz 'ıir- kırmak ;çin mııl.11bil taarruza 

1
' n. 

T. ~- 1 T • - A'man bınım, dedim. Bu zaman 
o.r gu~. bu y~uı•ı»rın olccaı::nı dü- liklcrinin ku<atıldı·.,-'ını hil~:tnu•k- geçmı;ı olıuafarı ,....k muhtomcl· fU st')"cii, ka ·ı..~ ttkiw . e ugrarciı. s ~- · ;_,afır al.konul:ıca:.1 rr.i.5'.lfir aı'!"trla-

ImlA ve gramrr bat:ıları il4! dolu tcdir. Şarka do&·ru giden kol ise, tlir. Herlıakfc Rus!ur Dancç ııc.lı~ nilc~ .:..&ınn illlı? N~ yedirir, ne i.çlri-
n zar t;.ı.ş1 :ırmı t.ı..A-Jt k r~e-:ı a11tada§!ar İngiliz tcblıg:inc güre, Capuz.zo rİl"!!~cn Szami istifade ed~rek rıı. I<ı .ı1.. nl z i~t~;ı;t,:·:iz; gilıi y.ioyel:"li-

. • . 1 1 ı k. t el bo ·ı yoıuz d..ı ... ara!lı'.Cıa. gı:ııı• cmız muha. T,T ı•riınden )"-O nuua ı eı. er yunca n1ev.. n1ev1.ı ('r:nı· ~uhafazaya çalı<a.. · ı:_ "''' :t J'\ r...: n e!erıaı ... !-ı.'!iSO.fır ~ewıı.1 
ir arltad.11 ta va:'dt. cut biitiln İ•ıgiliz mevzilerini i""'7

0
al ~o caklardır. Daha §arkta demiryol i>t:rr.b r gelir.: ... Dtıd•. 

O anda, n1rı:arı ha·~-. r.ıan rr. •ıh.um etıı ""ı'r ~. T kl'f ·~ 11 • "'"~ ,...,. . düğiinı noktası olan Kupjamk nL''° tımuıoı. , .. ' e~~- ıanın-
Saliiıh:.:ır.kf.'n Eni~, tlıtu.'l &bıitlinın bJ.- Şu hıı!tlc- General Rvmnıcl kuv- da ekmek karne ide "\1Lrm.ı$. Dört ge-
diTrl g·~. ku\"VrtU b r fi'mn~ı oldn.ıgu m·cvkiini ka;\-·lletınel•~ri, Doııer ,.e,·leri Ga~ .. ıle ile '.fubruk UIL~ın- 3 ce C\'i'Jl.iıae k :c.ıı. E~ı zaman zarfında, 
ltc:..c! r, en '3'i .ı.t~ı id.i, Bfrı::.ı, bir k 

1 
havzasında Rus müdufaastnı stra· y:-.ı:,..na\!lğı kaLruıdı. l-1-zıl~t:tçiye tena. 

ar .. lı!t, S.tlilltd~: i.'l h:i.zıric.·ntnalda o- da i ~ataya ginu.15 \'e Tolınık ce• ttjik s-.ı.hnda epeyce zila 11ğrata- fena tl'kilf!eı'<l-:! bulunmuş. Nilie.yLt, 
hır.. mc-ıaı-ına baıktı.. Ati.katla~ l• ra C.ö- nubtcnda da şarka doğru yiıni Bi.. biljr. ; ~i gun ~v\ .~ı çıkıp ı;:iilt. Bir de b~ 4tık 
nöp d"di ki: .reladeın'e k'ldc.r ilerlcıni.!j bulun· ki .... rt!n.d n1, ya\lıgı odaddj kcm:jô!un 

- Şi n Ji, Fer.köy m"' rl~ın:ı 
0 

ka- maktadır, Almanların Harkof cem,bırnda gözu.n~ •ııahta ruy1urup açmış, .ıı.c-
daı· kuvveW bir !\otc.sriıh~h et..-l'yor ki, yr:ptıkLırı taa!'rcz tunıaınile biı· nı:n Lir aıtın saatl:ınle refikanın bır 

, '"" En •ııretle Gazalcdeki İngiliz YaKıı-, ın~ezar ta._ıa~ı üzerl.Jd.ı.:k. ba -cephe ta:ırruzudu:r. Bunu Stalrr..'.>· 
ynnlı~Iaı ın lıiç biri :~nıa-:az.. çi.lnkil, ku,-,·eUt:r:lc Tolıruk kalesi tek· 
Salahad<li:lİD ne knciar t.itf;ı J>;r mu.sah- ra:r tttrit cdilnıek tehlikesine nıa· 
tılJı olduğıu'u bili:r&:niz... ruz hulunmaktı>dır. Faket Gene-

Aiezar t~la!'ı ü.zeri'lcieki .>a.nlışlar zal ltN11n'el, İngiliz zırlılı Lirli~< .. 
:n~vzuu, a~·kcıililşın bu e-sp:iE:i i:e naıa-
yet buldu. Bir esnri. l•el'ci ~arlıkta ]erini beııiiz ma~lfip edenleıui.ı;; .. 
)"Ctsiz<lir. Fakat ç<>k l<UV\ı~lô ltll. tir. Tahmin. ettiğimiz nçhile İ~-

Zava!lı meııar .t.ıılan, zavallı Sala· gili1.1er >0rhlı kuv•·etleri şimdi nm· 
bad1lin ı:;ui.;,!... kalıil taarruza scvketmişlerdir. 

R. SABiT Buııl~ı· şimal.c dol;rn ilerlemek 
=============== isliyen Almaıı kıt'alarına cenup· 

Oıküdar, Unkapanı, Bepktaf 
ve Kcuıunpa§:ula birer 
dispancer inşa olun-.ıcak 

ÜSkü<lar, Uııkaparu ve Besik
taş ve Kasımpaşada birer v.,;._,m 
.Aispansen• açılması kar~r!~stml 

mc~tır. Burıinr<lan Üslmar, ,.e 
Un t.opaııııc<la;kilçr e·.veH ve siir
&tle :l',a dluııacaktır. 

F..ııE'-nkö) .. Ünd.E~d sanatı"'t'vrrna 

.da bir yeni pavyım da.Jı~ · ililve 
o1unacll'\<ltı.ı. Mook(ı.· 4 ~ ni dis
panserin ·e bu f\I\\'}'t•nun 'nşaa
tın~ CL"rı.an 200 b:·n lira ~'11Iufu .. 
nacak:tl'r. 

ian taarrııza başlal'lışlardır. ingi· 
1;.L!~r bundn mU\·affok (llurlarsa 
Almau taarrıımını önlemiş ola· 
caklıır; fakat başa çıçkamazlu·sa 
Mihver ordusıı 'l'ob•uk'u kıı~ata
c&k ve MJ"r 1ıııduduna yiıııi Ca
puz:ıo önlerin~ varacak1ır. 

Doğu cephesinde: 
Doneç cep!ıeslııde m uharebe 

yeni bir s.Jhaya girnıek üzc-redir. 
Alınan teblii;ine göre, Done~ neh· 
ri hirk•ç ııol.tııdan aşılmıştır. A· 

1 

dan Vor~ofgrad i,tiJ<ametinde 
§imal doğu istikametinde yapıla -

~ak bir taarruzla kıısatmıya kal· 
bt.-debilirlcr veya Ro. tof umımıi 
lı.tik<uuctİ.'r!de ikinci bir taarruza 
başlı~·abi!lrler. 

Almanfor Doneç ı;ehrhıi geçmek 
istediklerine göre, giriştikleri ha

reket aı-hk kiiçiimscnc;,ıez; bu 
hareketle bühin Doueç ceı-bsiıı-

de bü~ ük bir taarruza hnzırfon
clık.la:rı anlasılmaktadır. R<.,,J,ır 

b ir mukabil taarruzla 
dweltebilirler. 

Savarona yatı 

vazil·eti 

Sır" d!"Ona :> ı:ı ı t İst rn c havw.u
na al•rır.~ır. Yatın ııln tc'l11illen
ınekıte ve yen:deıı J:ıoyarnnakta
d r. 

2.ltın yüz.,;.;ünü u!ırn15~ sıvı-.mrş ... 
Fa .. ;.;.ına vaıınca, refika lı'l' çığlık 

.kopar<lı: 
- E..vvah! Senin saatle ·be.nim yüzük 

uçjnu~. eJcndi, dodl. 
- G-Ordfuı mi.i ~nnn, deciit-n. M'ıs.a

tir kLSmetıni ~ı-.. ber getiıınıez. her za
m:ın ... Dazı da böylo kı.smt.:ti.n.'. götü

rti.r. 
HwTIL'Tl poli..;;e kwtuk. Hal ve ~ey!i

yetı anl~th\. Dün .~.\.,-:;:ı '• yilZüğü sa-
1.;ırY..en yr.ka\aıtılj1.ar. 

?ı~znun S;;;.!lh bıç inkitt• ~!led.i. Su
çunu it:ı <ıf •. ttı. 

Ş:ıhitlc.r dı1le1:ilc.i. 
JltT ~~me ~· çu s.tblt gi.lıxH.i.. Su.lih.in 

bir :-ı(nt: l.S.p: ı., ~ ci•JOt' tutul.an yw..ük
Je Ea-atiu ~hi.':ı.ne l ... <lc ıne k.~rar \:t'.'r
<l.i. 

D::· .... l:ı ~.1t>hrr:C-t A~ nclıkı:ı•ıe<lcn çı.. 
.!mı~en, ,se;.~.ç!e f<ıyTen: .,n:'u: 

_ l\1i.so:tiı: kısmt•lı,..ıi bt w~ı· m· gc
t'ıırir ber ... brr ıni f,Jtürth? A'l. kıtldı, 
kırk y:ll!k 0C'Qğı11•z.l da ir.cir dıki
yor<lu. Beı~et, ht ld.l parayla aıın

mı~ tn ... 
HÜSEYlN llEHÇET 

Diğ.•r tarııftan Ticaret Veka
Jeti Ve.em Müc'.ldele Cı-..,()eti 

ooıriııc şimıd:<l1< 5~n ını:a ... rmna 
Karabiiı.1< dcıniri at.sis "'ıni§tir. 

Pflfabahçe labrikaaı müdürü 
Almanyadan dönüyor 

Domates Tarlasında Define 
Pe.jnbal•çe şişe fabrıkasııı.da 

kurulacek olan cam kırımı için 
makine gclimıtk Üızerc Alfrıan

:~a~~~ g:c!Ln f;:.b · ka rr .... ~.irü I•:t· 
ilıe"lı E;J:lem be ::Jr.ler<.e sehrimi
ze cl(iPecckıt:r. A~en fimll!lar'le 
yBo.lan temaslar muc-J:;ct b:r şe
kilde netıce!-errll1.i~ r. 

---o----
ve Hamamcılar, oteleiler 

mo!ıilyeci!cr birer 
hooperatil k rdular 

lf2;ı1ı:tJrıc1:~,·, cı.c.•lcıf~r ve nıo-
b ~t'Cller ccrr.ıyet:c.ı·i '-ıiıer koo
pt-rut.r tc"kı! et.ı:~let;(J.r. 

Nizau:ııam1':1'ri l c)<-ti Vckilc
ce te,,<ik ve tasdik oluııan bu ko
oı;. atifleı azalarına lüıı.uınlu o
lan ibıti'Yaç madJJckrini· ut'L!J..a 

ve bir e'.<lcn tedar:k 'lie temin 
cylıyceekleıriir . 

- B<n! Dedi. 
Mllaür şıışoloı!.ı: 
- sı:.. ırıi:ı . 
- U-:::n. Kayıınb~b"" :T~. k·::·ırnın ba-

bl!"ınıu refine Ldc.1.- tilrlıl'"Ilt'!ınl JSt~
IJ.:.ıjo ı.;.m. KMLllan İ,.)U,.,). tl CCJOtk ba
b3ı'U d· nıt• t.r. Oaı.:n ~ere!i1Jl kurta["-

1:1 l ıy 111. 

"• uJur C(J. ~nlığını gidt•remiyordu: 
Dı .. rne:k !:..Zde bu kadar p;:;.rıı var 

ösl!L: ını:. 
- Yıık:n bir akr3b:m'.d n otuz bin 

lira k bı p:ır&. kaldı,. ·rııt-~i.b:.atı 

t<:.:"1.Cnua 1~ınıı, .:ı.ç k rr.iktarı tt;;'b1\ t'

dil~n; kam.ı!~ ta!,: lı.ııt ye~ ı9nsrn.nıc 
şe.rt.;yle be p~yı O~emıye hıızırım. 

K.ayınpcd rı.m 6-t·fa edl·I', 5 l <l~ kabul 
etmr..k nıl"CbUf'\Ycti!ldc kalırsınız, bu 
sur ~ e m . ı. k .. µ.a.nır 

ılı.la r C-.:.i. d!.ıt l~ı_n..ın. yüzüne 
baktı; 

- Fcdalı':l l.tc.:ı.za diy<c~ yek, de.. 
di, bı.: !edaki\rlığın m )t3tatı olar .ıt is .. 
teg n _ yerine g~~i:-ece .. w. Y::ınn açJk 
tuıb<t (ld;lect'1l<Lr. ö:..uı-gün sal>a.hl~yln 
p~rayı y • :dı~ın1z \ kdirde kanuni 
t:ıtib .. tlı n ,. ~cçcnz. 

- Tı~ilr ederim. Öbilr •al:ır.h 
s. t or.da p.: nljt grtiririm. 
Mö~ürc • 11': bir selim wc;p 

çıktı. 
81.t';•gin rv le 

evı.:. r ,itır~ii•!. 

c1•.ıı· mı:, bah3€lnın. 

I~ c ın rr üc1Jrle 
(De•; ıımı "ar) 

Nisanın birindeu ınayısın sorıu~ 
na kutl:ır bır damla yagmur yağ
:madı~ı, ha\'a çok kurak gitt;ği ı
ç'.ı ı:<.praklar h• ıı kermç kesi!m;ş 
\'e ; er ~·N, k. "a lrocz çatiak'.ar 
n1~~Jaı·a gt•Jıtn·~ ... l. Bu kadar kuru 
ve sel'!. trJI'~"ga bel deg.l, ka>•na 
·bile k gli-ç ililer..:li. Bahçl\ an 
Prcm'ı'Jli M"ı1aza Pırarnbı;.k., 
bir akşam gun :,ı.tUTk~~- ov!ağı 
ve hu11ier1>İ Tama Prırıeuryana
ğa kendi sulak ve bol sr bzeli bos 
anai-r1nın yan.,;ndaki kup.kuru, 

sert ·e Ç'J'lak bir ı~rhyı göst re
rnk; 

- Şl'rası br.ıl gıin J oklı..~u i<;hı 
nrada efcnd .... c .,o;;!.t:yim, ne gU
ızel, ı1e k:.rmiz,, ne Etli c&.ınlı kır 

dic..-rudl'Zi olu'" 
Ötr<ki isre iz ce,·ap v~rdi: 
- o~.ır an:ıına oırtalı k çok ku

ı-aldlır, tcprak 3eriı'r; k!.ın belli
yecek <>rayı? . Uküz bile belliye
mez şimdi orayı!. 

Murtaza P·rasab~yılc biraz dü
l}ii'fldü'kl!_eıı snnra nralark.<la şu 
konuşma ba~lBdı: 

- Beıı'm aklima geliyıor k,ol.ay 
'bir çare orayı bellemek için!. 

- Herhangi bir çare imi~ o 
bakanm?. 

- Brrak .şlrndi .oomı.a onu, am
ma yarın g.örcccksın o care ncdiı? 

- Vazgeç. budala o'oina, bu 
roorek bcllenmez!. 

• •• .. .• t 
- Eh, yarın gom=un .. 

* Ertesi gün, ö..,.eden sonra ytrmi 
den f~zla iri ya« ve gü.çfü Jrnvve\li 
Ermeni çocui!U aJUli yerde sek
sen yer:ooen yamalı bir topl.a 
wuk fu•bo! <qMrlarkcıı, 1\forta
za crtağı rramaya: 

Haydi d(-di, bir bel sen al, 
birde ben alayı:nı, g:delim o kup
kuru. sert t<Jprak ı.aerine!. 
· - & n kaçı rmarlmı aklnn'l se

n in gibi!. 
- Nene J;iızıım, sen at belı de 

gel bcr '!11le barabar, göreceksin ' 
ne y~ptıraca~•m ,efend:.me scry
leylın orada. 

- Ne qptaıcacaksın Afühuı bu 

----yazan: 

o~man Cemal K11ygılı 

J<eı:ıpiçı uzer!ı:de. 

- Sen gel d~yon:m, ~'l'l'ITfl1a 
fazlasına! . 

Bıraz .rom·a iki oı:t'..ak ve 
lheır'ieri, cTer;rıde b.rer belle o 
b..p!rnru, gayet sert ve kura'klık
-tan l;ılc-a köca çatlak1ar1.a &Jlu 
yere geldiler .Burası bol güneşli 
\e ham t~)rn.!tlı iki, üç OOnürn~ük 
biı erdi. Ten oyn•yan çıocuklar, 
bunları göriiı>::e afalladıl.ar ve 
oyun ycricrinln belJ.enecegini an
lıyarak 4'.ena halıde üzüldüler. 
MunLaza cebiit<len b'r avuç ka
dar para ç•l:aı'liı. Bunların çoğu 
beş ve on kuru)uktu; araJ..ınnda 
tek t ük yınni beşlik de varoı. 
Bunları çocuklara göstermeden 
:J:ıirer b:rer, t.aprağm nıuhteli( ye
rindeki gen:şçe ça tl aklarda" içe
riye salıverdi. Sonra kendi beline 
yapışarak içinde para olan çat• 
?ağın birine yana~tı. Bunu gören 
Toma PaN:al'yanak: 

- Anladnn more dedi, ne yap
t.raceksın ,imdi!. 

- Anladınsa sen d1' yana~, i
çinde para olan bor ba~ka çatla
ğa!. 

f'iırr :H çocukfar topu falan bı
rakıınış. bunların yanına sokul 
.......ı1r.t i.! .. iintülü i.~ııünlıillü ·bell<:1'Y1e 
.., .. _ s" -retl:.yorlaroı. 

Derken. 1\for:aza bcllro:ği yer
den m~n p bir şey alarnk b1ğır· 
dı : 

- Oo Eu ne ya? Bir yiıımi beş
Uk!. Kısa günün k!fırı az ~ur. Hay 
di bercç'ı!. 

kPk~sı:ndan Torna da ayni ha
rekı:ti yaparak seslendi: 

- Bu da bir onluk, ha~1di buna 
d.t Allah bcreçat!. 

13ir~z oonra bir yiıımi beşlik, 
bir onluk, b'r b~ik daha... Bu 
maınzara k1rşısmda çocuklar bem 
büsbütün afalladıla.r, heım ~·kan 
paralara a~ızlnrının ~uyu a.kıını

ya basladı: 

- Zo, bu t\.prağın :ı.ltıı>da de
fine \•ardır, nedir?. 

- K'm b'lsin, belkim define, 
G:ıe'.!ki:ın sarraf dükkıanı vardır!. 

Murt"za ile Tama o gün.E~n 
a tında o kupkuru, ser\ toprağı 

aD:ak yarım sa~ı kadar belleyip 
ve her bel vuru;;fa çatlH:,,lardan 
h rer leşlik ,onluk, yirmi beş!ik, 
hat.ita b:r defasında b:r yarun li
ralık çıkardı.kı'.an soı ro: 

- Bu.gün, ha\·a c~"- sıcak, gü
ne~ b:zi tıpkı;;ı ciğrr k~babına 
dön~cek ... ş:1r.d!lı~- bu karlar 
yeter, yarın sabah serinlikte yi
J1e gel.ı·:·z. Deyip bellerini aldı
lar ve içlerir.den güfüşerek. su
lak, serin tıostanlarınm yıolunu 

tubtular 

* Murtaza Pırasabıyıkla Toma-
Pancaryanak ertesi sabah uyku
dan kalkıp da bostanlarının ya
nilıaşınıdaki kupkuru, seıt ve ker 
piç gibi yere :\ıakt1kları zaman bu 
iki, üç dönümlük yerin yarı ya
rıya bellenmiş olduğunu görerek 
sevindiler. Eıınıcni çocukları ge
ce nereden bulmuşlarsa bu~•ır.uş
lar, birer bel, kaıınıa yakalayıp 
bu Irerpi~ gfüi yer>n yarısını alt
il>t e1m~l-erı;li. 

Torna gülerek Murtaza} a sor
du: 

- Allaha şükür, yarısı bıfaniş, 
amma daha yarısı var, onu ne 
y2pacağız?. 

Murtaıa yine biraz düş\jnerek: 
- Meıak etme dedi, bugün de 

curnart<'s <lir, uyk<l<en sonra Ya
hu<li çccukları gelir, on!ara da 
efenrl;me roylc•\'m, ayni şeyi ya
parız, yarın sabah bütün toprak 
bcllenın!ş olur. Prnı Yahudi ço
cukları parayı daha cı>k sev'<'.tk
leri için daha iyi belkrler. 

* Etrtcsi günü iki Ol'tak balıcıvan 
bu sah'psiz, -b~dava yetide yüzler
ce domates oca~ı ao!ılar ve üste 
O"ad3n y•iizlel't'e kilo en ,l!iizel, en 
k·=rzı, en etli canlı domates al· 
dılar. 

Allyut " alar.sna lı"r· 
ıı .Jıpoa taarruza 

Yazan: Ahmet Sülırü ESMER 
Hari'a) a 1Ja:kıkirğı 4 an- a11 As-
kı ' • ya ı asımıı garp ucu olan Kaını-

çatka ile Am<erika kıtasınm şark 
ucunu teşkil eden Alıw;w arasın• 
da zineir gıbi ıı-zun l;ıir adalar 
silsilesi göze Ç~"!'Il1alctadır. Alas
ka sahilier'r.deıı Asya kı~'ıısına 
dC>gru ıızı:.n~n bu 12-00 n11 uzun· 
luğurıdak' adalar ~·nciri Alivut 
adalarıdır. Bu adalar bir zam:•n· 
lar iki kd'ayı biııbi.rine l)ağL ,.dn 
ve f'mı:li su al!ıl"'da kalan b, da· 
ğın uçlandır. Birleşik .\ '" ı"'<a 
Aliyut adalarını, Ala>ka ile bir
likte, 1007 ~uıesinde Ru;y2d>ıı 
satın alnıc1tı Alasku,·a en vakın 
loulunan Ko{liak ada;ile Ala ı aya 
en uzak olan Aııtu ndası ans. da 
yüzlerce ada vardır. Fr..\at bun
iarın pe-k. azı ıne~·klu1.dur. A'tT'rri· 
kalılar, bu adalardan biri~ teş

kil eden Dutc1ı Harbourda bir 
deniz ve h:ıva ü~i · ıırmuşla" ve 
ronur.cw ~tlayı t~k;J eden Aıtu
ya yr.k•n Kı Ka a"ası üzcrind ki 
1\Jnanı da d~..:ınr.nmuya tahs~ et ... 
mi('.crd:r. F~(l~en Kiska 1 mı:tn1.,. 
bu adalar silı;i\<,si ü;ıednclek: bir 
kaç I•mand•n bir'd•r A1dar>n 
hiç bir ikıt sadr kıvmr·ti volclur 
Fak"t ll~p kı~'as::e. .A~1er'ka. 
kıt'~~ı ara!iında basanı.ak o:duk .. 
lanndan sıtrateji ehemmiyeti bü
yii'ktür. Attu adası japon toprak 
larına en yakın .Amerika tqıra
ğıdU'. 

İ)te Tokyodan bilıdiriMiğine gö 
r<: Japcm~·a, bu adalardan birkaçı 
üzerine asker çıkamrn;tll'. Japon· 
yanın bu tce,ebbiiaü, Mid~·ay a
dasını i~al etwek için giriştiği 

te~el:ki\.slc bi. lilcte yapıl!mıştır. 
Mid'vay muharebesi yapılırken 

şımale db,ğru giden Jo.pon doa1111-
n1a51 da Aırn.eıikalıların elltr;n
dcn Du.:dı Haı'bour üssünü a'. nı
Ya çalı,wıştır. Gerek Japon ve 
gerek Amerikan kayr.aklan, 
Dutclı Kaııbour etrafır . .:!::. çetin 
hava m ulıürt'lıeleri11'ıı ) ap\lrı >1Ş 
olduguııu btkl':m.Lj .·roir. Fakat 
ani.: .. ~!Jan, Jü}i'- u'.-ır burada da 
rL·t>kıür ~lı 'rııtlş1.ero:r. Bu tCŞL' ~.is 
tt• muv-~fiak o1.tmı.yçı1 J:lµoı.ya 
uU1 "li.,; Ali ut a '"'J·1r.111 ~ıla.· 

rır =:: ı<--· .• 11' l:ı.r..u·~nnı:t r. 11~.ıı i il· 

dalara aslwr çıkanldığt J•·por.Jar 
ta.r~f.ndan bikl\ı~lm€'Jıı-ekle bı:ra· 
her, llımeı<i1ta<laıı gelen ha'l:ıerkr, 
en uzak adalara çıkarma. teşel:ibii· 
sü yapıldığından, Am€"ri:karun 
araştıııma yaptıgı bi1<lirilıiyor. 

Alaslkaya dloğru giden Japon 
d';, n::nnas;nın hedefi bu o'<ınasa 
,:ercl<tir. M:d'Vay adasına aQğrU 
yol a!an d~nar.marıın hedefi. bu 
A'!T!<'ribn 'Ü3sünii i.5gal ı;tıneit 
c duğu gibi, Al;.sı<aya dc~ru yol 
al'ın cloııanımanın hırı 1 de Dıı.tch 
Har"'1Vur üs..>ıiinü · .al c·tmek ol
mı;lı idi. Çıirnt:>J cga Jı.ponlar 
Dut.eh Haı'bouı u alı:ca-k ohu·ıa.,,11 

l>Utün A 1 ~ut ~dalan. olmuş mey 
v . gı bi kocaklarına <>üı;ecekti 
Fakat Dulclı Haı:lbourda muvd
fak olamayınca, Japon halk•ııa 
bir muvaffakiyet sunmnk iun 
bazı uzak ve ıssız acialara a,ker 
çıka•·ıl.ın,, olıduğu .reıımen bi\di
r:lını:jlir. Wtetıa..sı.ı;lorm kanaa
tine göre, Aliyut adaLrmın lıer 
'hangi bir ookıasır.da uzun zr,TY".a'\. 

tutunmak kolay değilıfir. Çü""" 
'bu adaların saılülleti sarfrl" L'
manları ycktur. Sulı:.rı tehl ke1i
<lir ve Dııkih HaıUıour il&ÜnÜn 
tehditli altıntladır}ar. 

r -;-; . . • "'.' 
B•ra!"•.'1•.noEgoı 
t'epımtzın ı 

«Hamidiye şuyuı> namı 
altında satılan hileli ııular 

113 ır okuym:umuı. .J az\v.>r: 
Şehrôm uleki bar<lakla iç

me suyu satılan y~rl rin he
ıınen ekse.ı·isinde clüTricirye 
suyu• namı alttnda sü.tı)rnak 
ta olan wlar c!er"o:os. ıur. 
Bunu kücU.k bir ınu~yenc ve 
tahl'l sarahatle Is-bat edecek 
t:r. B::ızı ver1erde h•e ctcı kos:ao 
ve ciyl sU• dan ba~ka cKU)'U 

~ular1-. bile c:Hamidiye su.ru• 
diye ooğutularak ~atılmakta· 
dır. Beledi'•ft re>li~, bu kab:I 
yO"t1eri IQCi1ba nlçin sıkı bir 
Y.ıcrnlf.roldcn ı;cc · r.miyı-Jr'. 

cTttkC>S• "'-' rlıııt da cku
yu su!Drı nın bil' har<lağına 
,Hı;mid"ye suyu. diyerek 

kırk r ra vc-rtnt'k yaz•k de· 
ğil m:?. Aliikadarl:ı.rın naza

rı dikılratini celliı.>1ınt'l1Zi ri· 
ca eylerim. 
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SON~24~·sAAT jciNDEK'İ 

~AIPJi;si~~~.~:~"~ 
<Bu yazın n rn tt tP-r-1 AnadC1lu A-. 
ansı B tonlen dtn ~ m şhr.) 

Telhis cıl•n :ı:nammer 1\1.ATUR 

A !ner,k.ı H.aric ....., N .,ın Kor .. 
ti, l Ifal ı:;a ~!ecıl<re beyııc~tııxia 

1'ür.k~y e mwburi inıi yapa11 
Arr eı kan ta~""Yart:cilcrındcn balı 
St."<..tt.'rck <.k•nı~ t&z kı: 

IÇan-Kay-Şekin Hasara uğrı· 
d.1..,iş'=-ı..=.=-a=, =~e'k=-li=n&=00= .. =b=üyük= .. =:umumi kararga- yanf aponharp 

;~:~~~1iYı~~~~~~~~~ ~i~ ı~~~~e~2nı1!'~!ıg J {~r.'!n~!~~!/!!~ye 1 

T opraklarım1za inen dört 
Amerikan tayyaresinin 

Macerası- Libya ve Do
neç cephelerinde son va
ziyet - İkinci cephe ha
zırlıkları - Akdenizde 
bir İngiliz kafilesine 
hücum. 

Tvbnığun akibeti, Sivast'Opolun ~i ey.:ılc-linde Çaııkay~c-kin uınınni Nazıdığının son neşrettiği tehliğ-
iıkıbetı kadar önemli te d<J edil- 'kara.<giıı!ıının n~rke>zi olan Ku- de, ha,ara uğrndı!dan rcsnıcn 
mcktedir. ı.ngs.ine g:rmişlerd:r. bildirilen Japon lıa1")1 geıuilorinin 

Rooıımelin esas hedefi Tcıbruğu ____,.__ saym 4K i buldn'iu söyleıunrkte-

Müslümaı1 Hint· \ 
lilere eyalet 

muhtariyeti 

.l_ -SON TELGRAF- 16 llAZDı:AH ıao 

,_=-SÜMER BANK-~ 
YERLİ MALLAR Pazarları 

Müessese i Müdürlüğünden 
Mü a n tı, ~ (·ri için: 

IJB ALINAC .. ÖINDAN 
Ad:erl lılEm ;,.ı y< bu]u';l&lll&.r o taliı> o~nlaı u;. (Hv, ke ma
g..z:ıJarda ,..ı~ ltlorinde bu.~:ış w ... 1ar ı [< edile« • ) ~da 
~;.:ı ı-csikalarla ben'.bfr Sultan arr:-anıında Kııtı~ıoğlu tıanının ast 
ltatsnd;ttl mo........,.,a me>i<eı<.iıı'• Zıtt l.fm Şdllilıne ır.ıı.ra.,.aı eyle
meleri ilin olunur. 

l - Nü.ıus IUıv\ycot ciizıiaıu, 

2 - A:;klYli< veallms1, 
3 - Ttdl!itl vr-Ması, 

4 - Hi:ırnet \'CSlksst, '° 
6 l alet ' ı;;.lık tof<>l;at. 

irlcşik ıje\·ktıer tı.ükiı ıeti, 
B ikan &ı<:lıı kendılerinc veri1Pn 
bır hava brıır=rd=mıı vazife
sır.Jcn er~ diken. Türki~cye nırc
bı.ri in~ ;ı-apmak zoruma kal:ın 
2ı Anııerikan tayy.urcc;;;ırun gıiz 
aline~ a:ır.masıed.ın malüına • ar 
tululmu~ur. Bu, diplO!l'.atik te
Ş< büslerı icop ettiren bir sclıcp 
dcğil<hr.• 

almah."'.r. Busabı:h şiddetli dir. Peprle Harbour'dan.lıeri batı-
Yu.harel>tıı..gdan gelen bir tel- bir zelzele oidu nlan VC)8 h3.81'8 uğratıfon Japon 

grnı.'lta, L'.byada esir edilen Abnan gemilerinin sa) ısı ~ıli ıı:; i bul· 

Lruıdra 16 (A.A.)- Sir Staf
ford Cripps, Bri1anova ajansına 

Hrd'.gi husu.si bir demeQt< diıı~

ırenin Hind ırriia:o.mıar.Wıro tara
fııııJan ileri sii:ı•ül~n tnncnnıleıll 

yer:nıe gd.mneğe amade o:ı..<uğu
n~ ve mü:s}iimalnarın bu suretle 
c•yalet muhtarry etine s~hip ola
lb! ccekll"t':ni sO~ lcnıi~ir. 

1 Ltanbnl Levıu:ıın Amirliği Satınıılma h.oııaia}onu Jliiıılaıı' 

Am kan.n &:tarı r~'OSU 
bu tayyareler en J"ur,onan, nda.1< ~et 
zvl ı<J uları ve benz:n depoları
nı bcırr tlım:ın ettik.en sonra, 
dune'lken be'l:ı:ir.leri bil.önce Tılr
k1 J" ini!'~< mecburlyeı" 
a~ drkia" 'll \ e TUr iyede karş -
l"'nmn td nın .A:ıneıtkalıl&n 
rr • ~l ı.ın v n · ~c-h~is ett.g;ni 
si>) lem şt.ı.r. A;rrer an g zetelrri 
bu 1-aherı bı ük bJ•lıklarla neş
re 'şl Tdır. 

LlBYA l-!ARBl 'Ml.'1 
Slı.FHA:LAR GEÇİRİYOR 

M?lıver kll')n.:ıkı n DLnlhakim 
dü,.tükıt.en sonra, ıı.,~·;an yeni 
muiıarohe üzerine, İrgiliz; knv
vet!erinin ıki kısma aynldıklarını 
lıi•.Fmıekııcdlr. Batıda k lan e
tıe.mın~:vetli leşkmı?r sarılmış ve 
den\z kıy ına varılın tır. Esir 
ve .ııan M miktarı sayılacak gi
b · d<.'ğilrlir. 
Orta§'!~ lııgıliz tehlij(I ise va

Zl)lU ~öyle arJatnıakt:ıclır: .ş:tr
detll çarp na devam ~lmckte
dır. Du.'Fllan Gazale çt«ınllhında 
kıt:.ı.n ku,'Velı rim:czi tecrit için 
Akı-ama yakuu aki ıneı. .. .:ilc:rırrıi
ze taarruz elımeluedir. Muharebe 
seyyal lı'.r hal almı,'>lır. Alrnanlt.r 
§· ıalıe doğru JS::tPUZ2ıo istikame
t de t.aarıu:ı: etmc%.!e , . ., seyyar 
'k"vvetleriıni7 de cenup isıikame 
tiıı<le di!şnan gerilerine taarru'!'.

lar yap:naktarlır. Dr,ıman L'tadcrn 
<!< u isıil<ı:mıı-tinılcn ııtıhnış!ır.• 

L\bya mu'harohel~r:nin gd'<i

mi Kub1,t'fte de yakı~.cı:.n ı ·:p 
edi :uek:tt!<lir. Zira ,J;ı; r ı;t>lt Sov-

ye t asken mütchaseısları n~~c·f, 
Si\'11ıt.opol ve Libya arasında sı

kı bir münasebet g-nmckte ve bu 
Ltç n , r.l' .:>rta ~rk:ı. te,"C'h e-

( ŞEHiRDEN 

ANK.AKADAN .,. 
'f.a:MLEKETl'fu'l: 

ve 

* A ;.keri kaı:unu~ bir çe>k 
ır.aooderi değ'şti · ~r. Bıl

ba. seferberlrk haliıııde tıu'b r"' 
edHmek üzere yem hil.loüınler 
k .r-·ı:'ltur. * Etibankın scı~n&yesınin 100 
m•:)tlll lir.ıy.ı ç karı:.ması hııkk.ın
daki "yiha Mı:clise scvk.olunroıı.ş 
tın-. * Dı,vlet konservatır.ırı mual
liın>ıor!r.rlcn mürdok<p bir he ·et 
tıalk tüıikülcri toplam&k üz re 
i"Parta, Bordur, Antalya, .M~i':l 
\ l&yctlerin haroket etrn'~\ r. 
* Milli Şef 1n0ı ıi öiin dil, ta

r~'ı. \·c coğrafya !alı:fütes:r.in lm
tKı:mla•md..< ha-ır lıulı.nn>uştur. * Tup<;u a:bş okulımda varın 
saat 17 de dı.p!oma tu,z,il mNa-

Atatürk üzesi \ 
C1 ine! SaMedon o,vamı 

lltilze baştan başa dolııytldığı za
man Dl>ed! Ş~amizin bült u hayatını, • 
&la dôi'iYğu evden ıazıt dıir~a
ya göı.le-rin.i ~"t.:mdu ·>on günJ."10 
kadar t ':lı;> emıek k•bil olnıat<1adır. 

Alas a açı - uda 
Cl inci S•~!feden rı vam) 

IBIB KRUVAZÖR BATIRILDI 
Loncfra 16 (A.A.)- BBC. A

rn~r>kan hava kılvvEtkri kı:n.sn
d~ .. , General Amo'!ı:! ıcrnp:I 12~1-
yan Amerilc~n tayyarelerinin A· 
'asluı ce~ubun:i:ıkı mtLiarelx-de 
ı,,. Japon tayyar-:- gemıs.ne ta:n 
i~abct olıduğunu ve bir Japon 
kru\'amrurün baımlıdığmı söylt~ 
mb;t r, 1Il'nüz tal!si!Ht y.:>ktur. 
Ar°''ld ımiharE>b<:) i muvıtflakıi
ye · o!am ta ir l'limek:t.cdir. ----
Jsponlar Ç"n'de 
3 şehir a ddar 

Lnndra 16 (A.A.)- Çirıde Ja
(>Onl ÇeJ.ya -r eyalet~e Ku
anztan~. Kiynrça"lg cya!diDC!e 
INaır,in.g 'Ja Doşaıy ş<>hl'l'leıf ne 
glrAoişle.rdir 

generallerinin Kanadaya vardığı 'Cl inci S;hireden Devaını nıaktadır. 
bilıdirilır.ekıtcdir. cımtiin n r. ınare,indc de b:uı tah 

ribot 0'1mu~, nıinoı·(nin dış !:ava .. 
S.r Staiförd, Hind;3t.ıının miil>

IÜıman \C Hin.dli bölgeleı ne k~t
iyen ayırıJıııy.ııc3ğ.ra söyk..- "şiir. 

RUS CEPIIF.Sll\"DE lan tı:r, h le c!Ukıi'.i:'liŞ.ür. 

Altmıın kaynaıklan, Done1z neh RASATHAN:EID~ ALDIC!~HZ 
riııin hır kaç ıııoktadan geçildiği- MALUMAT 
nı b. :d..mıektedir. Arazinin batak 

Ru• cephesi 

Hind .!J anı harµ orta;:: la ter
kc1ın1'm;z kat'>yyen bahis mev
ıouu dC'ğıldlr. 

\ık oo"'sı, Ahnan ileri hareke- Kand:r. rasat:lıanesmdcn al;dı-
tini güçlqıLrmcl<ttedir. istıhkam ğtmız ll'aliımata göre, zel2cle ~aat 
efradı, Rusların şiddetli ateşine sem 42 dı kikn, 52 saniye geçe 

(1 lrıcl SJh!!tden J.'e\'aml 
'kıotı.ıın !I~ a:. a gekn soıı 
!'ıabcrl~ı·c,,, mıohaı:el:ırniın yeni 
ve;! eti: bir sııthaya giı~'ği bil'
d nime tuJ:r. Alman zay.iatı git
tikçe ar.ıınal<IP.dır. Libya cephe.,i 

ragmen, nehrin b;r çok yerleı·.r~ olmu.'jh>r. 
kü)JJ'ii!er atnıağa llll'IJ'\•affak ol- lstikııll'cli §arlktan garoed!lr. 
muşlatxiır. Ahn~n ka'alan bu ZelzclcrJr, mcrl::czi İstanbuldur. 
~r ılerden geçmektediı-Ier. Tesiri 112 kil:amctreH<. bir nısıf 
İKİNCi CEPHE HAZIRLIKLARI lkutrun çi2Xl;ği daiTe içinde kalan 

kl.smıd ır. Bn dairenin bilhassa 
Loıııdradan bılıdirilıdiğine göre; ıımthltine rastl:yan ye.rler r.· e-

ikinci ~plıe h.azırlıl<l<ırı devam ten dıılıa fazla sarsınhya maruz 
etmektedir. Bu maksatla bir c,ıok kalmış olm0<lıdır. 
&em;ıere eıkıonmu.~ur. İngiltere- Daire muhiti fuerine raslıy•an 
nin Amerika sefiri şöyle söylemiş ncıktalanda meskun mahaller vnr-
1ir: cKuvvetlerimjz siir'.atle talı- 6 a, zclc~leyi şiQdetJe hlııseım(~ 
ş;t edihnek~edir. ~çen her gün, le:nlir. 
her saat kuı<tulu.ş ı;amanıru yık- Kandilli rasathanesi, bu daire 
la{.taırr.al<'ladır. illerinde b!lhassa İııınit ve Tekir-
Diğer taraftan ,Ahanlar da kar dağ vi~ye1leı(nin bulun<lıı,,IFu 

şıhklı tedbirler almalctadırlar. nu söyl<•di. Biz bu sabah telefon-
Avrupa sahillcri.nde m~a faa ha- la İ.z:ır.fü art.d!l<.. MeMupçu ile 
zırlıklarında humm1lı bir faaliyet görııştill"- i:ııırıit.ıe zelzele hlç du-
vardır. Sahillere ağır çr.pla tt-p- yuimamııştı. 
!ar yerleştirilrr.ekte ve ruyük Daire mıihitin'.11 üzerine raslr-
ta.akimat vücude getlrilnıek-tedir. yan cl i°Pr mktalarrla hasar olup 

ORTA AKDEN.İZDE BİR .,:ımadtğını r001 dakikaya :kadar 
XAFİLEYE HÜCUM te:ıb>t edcınedi.k. 

Rhma kaynakları Atkı;ıtiktcn ŞEHRİMİZDE BAZI 
gden iki ingi'iz \apur kniilC'$hıe DUVARLAR ÇATLADI 

i.l'Üıcwn ediJdi~ini bildiıme>k.tedir. Zelzdc ~chrinruıin muhtelli: :\ieıl'-
Bu ka{ılden)en biri Sardunya ile krlnde bazı hıısarata .sebep ol-
Tunus a.rasında görii:lmü:; ve ~id- m~tıur. Bu hwarat ooniiz tama-

mile <te:fuit olmıamaııruşlır. All
' bir mııharnhe oknuış.'.ur. 

kadarla ~at apın:ııkl::.dı:r-
lıal,yankıra ııcre; 2 kruva"'3r, lar f~kal nu'f•~ça '""l'a• o'--'ıgı-- ' ~ ~ -· ~. ~· .. .,.... 

1 mulu»p, 4 ş:tep bd.tırıhnış ve anlaşUm~r. H re't-.n :ırıühim 
diğer hz1 ganiler de hasara u.iı- lJir ktSnn duvur çıı~laklU.lacu'.dan 
r:Nılml'J'iır. iıbarcttir. 

!t1EMLEKETTEN 

si.mi yapılaıcak.'tır. * Su mahsulieıi layibası Mec
lis crııc~n!ı>rind<! tetkik olun
r..ıak'!adır. Münakalat. Vekaletine 
müıedavil scııınaye verilecek, ba
lıık~ılık ve sün.g<:"rcilik saııayiinin 
inki•afı teır.ln td:!ttekıi.r. 

* !\laden sular>nm v•litytll re 
ait ~ası h..ıhkı;ıda bir ıiıyı.lıa 
ılıaz.rlaıı;mıştır. 

MtllEYUmlK: 
*Çatalca ve SfüV?i ka<,11latJııa 

bağlı 10 köye günde onar çmal 
un \ erilccel<t r. 

""" Siiole~m:amw'dokl e:ık<' hb 
medrees.•;nin tr.mlr e<liıerek c
ımekli mtfutaç ı:ar:'a~'tiırlaıa t~h
sisi kara-r1 ~ ıı ... :•ır. 
* 6 lemmım:fon itibaren ksım

Pll çık~cak C.nive~c tald>esiııe 
ıığ.ıır ~i karnesi veıt lecektır, 

&b;d:ı<pllla yeni iı~ cclil«ı 
\'alde ! ı kı> '"'<lı>ki 3J!.r ~'a
nın d duvarları çatlamış, vı:ri
len ha ·r il'Zer· e Bmi.nöı>ü l>ıı§

mi:heı .ilislaji çstlaklıgın ı .. -ıım,eli 
olup ol.madJl:L'.'.ı tahkika ba;Ja
mı;-m. 

Bln AMELE 9 ll'!ETREDEN 
DÜŞTÜ 

Mısıı·ça...ş•q;nd k: inşaatta çalı

§cln ~1us~afa ad.Jt:da l/r tnvac1 uU 

robalı D mNre yiikc~,J.iğinıd~ki 

ı ·kc'eden ırr üveune$ ni kayıbe
ÜeN--k d'ilrt:r Ü", ifade verM"n:ye· 
cek hır ha'.:!c hastan~ye ka.'dr:ıl
nı:,:,-tır. 

• 
ikinci cephe 
karşısında 

A.....,,..nlar Doıxtz ııeht 'nin ofe 
ta alma geçmek için ~ak
t&d;rlar. Fakat her ıdcfasında 
Ruslar mukabil hiicırmlarla d~ 
manı €Pr.~ e atmışlar<lır, 

RUS FİWSU ALMAN 
TOPÇUSUNU DÖGÜYOR 

l.t.>nc!ro 16 (A.A.)- B.B.C. Sı
vz,nrqpolda Alınanlar Hı4ivat kuv
vetleri'le mütemadiyen hüctun ct
mekt.t>dirl<er. Sovye<ler miida!i
kre yardnn için ,Karadeniz filo
sırna nı~nsup kU\'Vetler, Balakla
vanın tepesine yeı-leştiriJmLq olan 

1 
Alman bataryalar.mı döğınekıe

d'r. Smryet Karadeniz filosu mü
retteobatı kıooıalldo çık.şlıırı yap- .l 
maktadır. 

srv ASTOroilDA BİR GEDİK 
ACIIJ)I 

Vilf 16 (A.A.)- Sıvast.Qpolda 
Akmanlar Rusları cenup k<e !min
de bir çnk mfuıtahkem mevzıler
den atmışlaıxlır. 

Piyade, Rus müdafaa batlmda 
ibüyiik ·bir gedik açma~ mm·a!
fak olmuştur. 
RUSLARIN ASKER ÇlKARıl'rA 
TEŞEBBÜSÜ AKİM KALDI 
Vi;I 16 (A.A.)- D.N..13. ajansı

nın b;r telgrafına göte, Ru.slar 
Sl'\•a..'t!.opola bi·r ns~r çıkarma. 
rıaroketiı;e kall!il{lm(}.ar, fakat 
k.,ı·a ·a a')'ak b:,ııınağa muvaffak 
olm:ıdan geri atıhn~rdı.r. 

Vaşington 16 (A.A.)- A'iman
Jar HarkQf ıkcs!minde bir nd'o<ta
yıı n'·l'hiın miktania kuv\'et yığ· 
·n 1<1'>'3 da ge<llk açm')·.a mı:\•af
iak C1 tımC.mL~ardır. 

Ll.IN'İNGRADA KARADAN \'E 
DENİZDEN HÜCUM 

U>n:dra 16 (A.A.)- Lenİ!llgrad 
iJ<i güı.dür k~~acl.an ve denizden 
~ücu.ma ulrt'' n•akıadı.r. 

TEŞEKKÜR 
Sev~ili a~Jurr.u.: ML,·ı ·ımcr:n 

vda•ı cklla) ml~ gcre-k CEnazı«ye 

1 
golrr.t'k silrelı1c v~ gnck t.el
graf ve l'T'ı:ktcy'.:ı tnziy ltc bulun
rn:r-'k SU"Ptilc bılyi.·J< ac mıza K;t • 
1· k ecietı akraba \'e tan l "darı
ml.!a a.'TL 0J·r1 teşckhi.ir C::tmc<,je 
:lmkrim L. miı.ni olmaktadır. Mulh
i<'rem gn ~enizle teşk!Jtiirlri:nı
.,,. Pb1~·J btıyuımanı:?:ı sa.yıgıları .. 
mızla r'ca ederiz. 

Ca\\"t Sağnak ve eşi 
Hid<tyet Sağr.ak 

( ı ine; ı .reden !)<, am) 
1'>yyare c c .,ıo ı boitibnl n: . .ı,-tır. 
V1ŞİYE GÖRE INGILIZLER 

SARILDILAR 
Vtşi Hl (A.A.)- Libyada hare

ketler bi»b:ri ardıı'a gcl':mı,elr.le
aır. A!kroma ö:c-s.m:le A!manlarm 
sahile \"8r<hklaı~ \'!! o cn·aıdaki 
İl\'!ilizleıin sarılchktarı söylen
ımelctodi r. 

ALlliAl'LAR FRAN~'1Z 
TANKLAıRI KULLANIYOR 

VQ.iingo.on 16 (A.A.)- Bı'r'ha
G<im mıJ!ıarebe<>' esnasında İngi
füJerin Almanlardan ald1kları 
tanklar arasonda Fr.ansı;z Reno 
fabrıikafartndan çıkma son maiel 
tanklar b•ılumu11.5tur. 

infifik 
(1 ine! SJh!!eden Devam) 

rın'ki u.Öı>ÜŞ treni son de fa olarak 
Uzunki>'pı üden haTekl"tle Sirke
ciye gelect!'rl!tir. Ha tıtın açıfilıası 
mii:ııeS<>betile b>r meras"nı yapıl
nuıı;ı mevzuu bahis dcğ:klir. 

Avr1.1Pa ile kar~ılıklı olarak yıı.
pJıcak, y" '< tren; seferleri de ih
H) aca ~"" ve muayyen bir nK>g
rarn a1tııııd..ı oirnadan ~Ti) ooektir. 

Boşanma ve 
evlenmeler 

Cl ınci S•hlfeden Devam) 

ve geniş hüJ.-ıfımleri ;ı,~:va e:nıek
<tedlr. Kanunsııı: birleşn, !er ve 
bundan drlayı vücude gelen ne
S<"bi sahih olımıyan çocuklar rn.e
Eele<i! kaı•aalime göre, leş!<'liıt 
ekslkliğ'1ıden ikri ı;elnıd:tedir. 
CMiineV\'I! reıiım·İ"~ arası.r.J.a yap
tığımız nı.l:ct nt~i.ccsinde ku:ru
Jac;:.k kuıni")'IClllUn bu W'ziyeti 
önliyccek kanuni tedl:J.rler ala
cağını tm1usıcrrum .• 

Bir çoıu l!lelie 
sC:üuden y~Ii"atandı 

Tophanede Deg runen sokağın
da oturan 12 ya<larnda ~ıan 

,adııı<:ia b~· çocuk dün gece ~ecati 
lky cac.ıd, sır.den geçerken meç
hul bir adam tarafmdan jiletle 

yüzünden yaralamıuştır. 
Vak'ayı müteakip kaçan carib 

zahıtaca arar.anııktadır. 

Devlet Demiryolları 9. işletme f,1üdürlüğünden 
Halk birlikleri 

il tııcı Salı'fedeıı Devam} 
dolunan12ı· hakkında milli korun
ma kı;nunu b~bik olunacalotır. 
Rey.nnoncler 21 hazirana kadar 
<kı:durularak b rllklue veri!ımif 
c.lacalatır. 

ı E~ııkalecien Dt va.ın) 
henin a~ılma!oı bü~ük bir telitş 
mevwn olınamaJ.la beraber §a'l'k· 
ta kafi neticeyi alm•k veya ala
mamak c.-rçekien. bir telaş mev
zuudnr. Çtinkii, hcrşcyan şarktaki 
mücadele)·" bağlı olıduğuım n 
bu yaz sonuna kaclar orada netice 
alınrua...a bütün hesap ve ümitle
rin •ltü. t olaeağ'ını berhnld~ Al
manlar .herhst..., ziyade takdir 
ediyvrlıır. Zin, ronbalıardan iti· 
b;ıren ~erkta ıırticc ıı.Iaruamı1 bir 
Almanya için gurpte veya lıcr

ı&ngi lıir noktada ikinci bir ceı>he 
~nk hayati, çok yıpratıcı ve öldil· 
rüdi bir <eplıe olmak teblil..eı;Lui 
muhafa,a edcctktir. 

Halon i· . nbul ile Uz~nl<üprü arasında mti\oknbil<'n i;lemeılı!le olan 5/8 
ve ":/8 No. ltt yolru ık.atarJarının ·"••!eTleri EdlrıP V" ~,·il~'" ia kadar temdit 
ed•lınif,tır. jı;., tren istsr.lıu n 17/6/9'43 Qarp.ınba ve Edırneden 18/6/942 

I Pcrşe.ın!Jı~ cünü ıbar1,.:\0t edu('(!C.'~ir. Bu ~r.i.n tarif.eteri ~ .. ~ui~ ~~yın. balk.& 

1 
n:.ı. olunur. 

Dijter taTartan toının\l!l, ağ'us
ıus ek:ınek karneleri dün tev-d c
dllmeiie ba.~lanıru..'llıı-. 

z.ni 
Falıh mU.nfu>ürlilğüı en ni

m ta o!dugum ask>.r aJcJerine 
yaroırn maaşımın tatbik mülıü
rünü uıyc:tun. Yenisini alacağı.o 
Jan eskisinin l.üimnü yoktvT. 

Sabriye Oral 

Eyüp Kaymakamlı
ğından: 

I'-1zarr.ıı.ırı Kern.l rt>uı.1'{..a N.ıhiyesf ... 
ne lıaÇ.J1 Pi• i;:ıçıci ;...<Jyı1ndo Vu-an Krc.-e 
me'1<Hnde köyün şahsiyeti m:>neviYe
.ıııe a;ı t.:111 bl1foz toprak ocağı ':J.~ 
tuğl a,;ın.:ı el ve~ oldu~~ndan ieare 
verllecekti.r, tba!eL cV\'6"yc>i ~/8/941 
n za.ı""; ır:inll e0at 14 de y:ı.p•l:ı.,,,ğııı.. 
<»n ı;nrtnamestru görmek ~ Eyüp 
Xazas.ı tahri.rn.t k:ı'.-.:c-tn<' m.Urncaa.t e
dllıı::ıoııl ı14n ol!l!l1.:r 

E'fı:,M iZZET BENiCE 

a No. lu -atar 6 No. lu Kaıt.ar 

:i..t:.nbul K: 8,35 

ü:!irnc V: 18.05 

7 No. lu Katar 

Ed1rne K: 8.00 

İ>slanbul V: 17.50 

i;ta:ıbul K: 21.00 
Edirne ( v: 7 .:;f) 

( K: 7.~S 

~Mlengr:ı.d V: 9.03 

5 No. 1 u Knlar 
$\'iJengrod K: IG.45 
Edirne ( v· 17.55 

( K; 18,15 
İ.>tatıh~I V: 6.50 

(8569) 

"--ü_,,_ta_n_b_u_ı_L_e_v_a_zı_m_A_m_i_rı_ig-~ i_n_d_e_n_v_e_r_il,_e_n_A_s_k_e_r_ı _k_ı_ta_a_t_ıı_a_n_ıa_r_ı_J 
A"i'"tı;ıda y:::ız:lı mov·adı.n kapalı zartla c:f..;,!';il!rr,e)eri Mınlannda y~tlı gün, saat ve m"ha]Jerdck• .A:«e.rl Satm Al

ma Itcıınts.Jonlarııoda yapı~~tır. Ta?ip:erin karunt vesikalnriyle teklif ro&kıtup!arını ihale saaJer~n<loen bir sn:ıt e\'Vel 
aıt olcufuı koınizyoil'I verrnel-Ol'i. Şartua nelen e • ol'.':u~ komioyonlarda ııörlllür. 

Cirui Miktarı ~·uıarı Tcıminllt. İhale giln, a:ıat ve rn:.lı.'.>lli 
Kilo Liraı Lira 

Koyun eti 15 000 15,000 1125 18/6/942 10 samsun. 
Taı.e bl\kla 75,000 900 19/6/1>12 14 Balul'~ö,y MubA köyü. 
K Cııyt.ı n eti 26,000 36,4GO 2730 ) 

17/6/9-12 1' Yalova 
Sığı.r eti 2r,,ooo 28.600 2145 ) 

Mubleli! nalk~y:ıt Ton 13,00I> 455 .o 4412.S~ 19/8/9'12 11 EfiUcıe h lr. 
BôkrE l;.a,o .kalaylııı:wıaıı. 2ô,621 1~22,2 22/6/9U 15 Allkara Lv. A.1nôrJI~ 

(9) (8070) 
• 

Bch<or kiloı;una 475 J.uru;; tai>
mh edılcn on t<:>n k~ar pençe ik 
k ele alınacaktır, p:ızar'L.kla ek-

1 ıı:iltmesi l 7 /6/fH2 ça~mıba günü 
saat H de Topharıcde ist. Lv. A
r.ıirhı,'i s::ılın alı;>a lrorr.İsJ'Ul1lllo

da ) apıLc !.."1ır. lstf.kUaln ~lif 
cdecetl r! !T'ikta~ nz.-rinrlrn kat'i 
tcminatlarilc belll s;. tte kmı~ 
yana gelmeleri. (15) (6-188) 

+ 
2 adet m:lhfelen. 
2 • melon <apka. 
.:J » Slı\t")l ~o.pka. 

1 tak,ın frak (lxıhori ü~ p:ırça.) 
151 adot ) ilik.alık. 

Yukarxla cin~k·ri yazılı eŞ'Ya 

pazarlıkla satılacaktır. Taliple
;rin 19/6/942 cuma günü saa.t 15,15 
de 11oplıanede Lv. Amirlil:i sa.tın 
alma kooıisyanuna tekli( cdece&:
Ieri mal bedelile gelmeleri. Eş

yalar Top1ıanede Salıpaıar..nrla 

Lv. anıbarında görülür. 
(20 - 654-0) 

+ 
Beher kilosuna 154 kuru.ı •abmln ~ 

dilen 30.000 kilo karaırıan koyun eti a.... 
Juıarak;tır, P:ır.ırlıkla t'blltm""i 17/8/ 
912 Çarµrn1'a gür.ti saat 14,30 da Top
haıwd~ H. Lv. Amirl•ğj Satın Alnıı 
Kofl".İ..·)·ouunda ya.pıl:ıc:ı>tır. İlk temJ ... 
natı 34~5 Jlradır. Taliplerin bel)i va
kitte koıı:;~iron. ı:e• ltelerl. 

(14-644.5) 

cınsı 

Ayf<';carun fuul;ra :ro,ooo 
Kabık 10,000 
KO'tlr Adet 6,000 
Yukarıda ytzılı ı;,,bzclcrl:ı. pazarlık-

!• eıc;ı1ıııı~ 19/8/1>42 Cuma fl'ıni.ı n
at 15,30 da Tophanede IN. Arr.orlij( 
S~tın Alma Komi:zyorruıv.la Y•Pılacak
t:r. İlle temiuıfı 448 ı:,.. 50 kur.~. 
Şartname..! loornioıyonda gör1ı1Ur. t..
t,,klil"'ln belli 183tte ~ca cel-
mcıe,;, •18• '6491> 

Bclıer kiloouııa 16 Hnı 25 :ku-
ruş tahıntn edik. uOO kılo Üre. 
tan nlın~ aktcr. Pazarlı ·ıa c'ksilt
~ 22/fl/942 p;.zartf'Si gilnu s:;.at 
11 de 1\.phanroe Lv. Amirliği •a
tın ~ima b:.ııni;SJ;onumıa yapı!a.:ak
tı.r. 1 teminatı ' J Era G2 kuruş
tur. isteklilerin bd sac1te ooniır 
).:ına gclnı.cleri. (21 - 6543) 

..,.. 
Bclıer kDosuna 578 h11ruş tdı

mıın edilen on tem t:adar val<e-te 
alınacakt.r. Pazarlık' :ı e ·ı~ 
17/6/942 çarşamba gunü saat 14 
de Top!haııadt- İs' Lv. Amirliği 
satın alma kaır..iııy:onunda y2p.la
caktrr. İste!klilerin tek!;.! edecek
leri miktar ÜZEoriıı<İcn lk:at'i feıni,. 
nıı.Uarile belli \ akil'te komisyona 
gelmclerl. (16) (6400) 

+ 

Ay~ı-lın rasu\J'e 30,Sf.O 
Ta>e tabak s~.ooo 
Hôyar AdH 18.500 
Yukan<ia ,.azılı aei>Lrlain paza~.ı.-

la -l!ma' 111819'12 Cuma gfınu ••
at ı~.:-ıo da To~i~ Lv Am1rh.ği sa.. 
tın Alma ~"r.da ppılacaktır, 
İlk trminatı 836 !in; 63 k~ur. &rt
nameııi ko>n~ jl(lriUür. Tal•ple-
rla. bt'lll ,.~ ki>misyons. gel"Do• · 

<17> cG\ll{I> 

+ 
12.200 lidı>t boş salça, peynir, 

sad'e 'c zeyrinyağı teneke«1i satı
L.caktır. J>azaclılda el.'Sidtıınesl 

19/6/942 cuma gün'J saat 15 de 
Topiıallede Lv. 3mirlij':i tıoolrne 

kamisyonun..ıa yapuacalııtır. Hep
~inin tailC'in bedel'i 5146 l"ra 50 
kur~ katı Wnıinatı 771 lira 83 
kuru~r. Tenekeler SirkE:C!de 
Demi<kapı.da IA·. 1'mirllği amiha
nrıda görülür. Taliplerin belli va
kille k1Jmi,.<>y0na gr:lnıeleri. 

6'J.92 
,.--~~~~-~~-~~~~~ 

İzmit Deniz Sahnalma Komisyonundan 

Sabun 
Kuru üzum 

40001> 
25.0~0 

Tahmlnı n 
Kul'Ui 

78 
61 

<i680 
2512 60 

ı - Y Jktrtda ~ ve miktarls.n ,.azılı ilci kii:!enı yi:t'Ptt1ı:: nJndci .. t• in 
!>"Z"•l•kla rtoslllımekrı U Hnz;,..,, 942 Cuma ı:•mü 1&at ı~ d' i nille Tn ne 
Kspı.:u::: .. aki Kom~n binasında yaptl:ıcU:tır 

z - Bir p;rrtld• ahu:ıcalt ııt>o mnd le oer bir vey:ı ayn ıı,ı IAlifx. ıııle c!u-
nabı'lır · 

3 - İs1ıoklilerin bu ~erle !Jııill Ti0<.r<t vfd<t,:>nru ve 'rda hız•~-
rında yazlı ~tr.L'l.ktJariy1e b-rl.Qcte bclll lfin V &aatıe ~JC'1\l.:.)OC<ı mu.raca ... 
atlan. cC4Qh 

İzmit Deniz Sahnalma Komİ!'yonundan 

İNŞAAT İLANI 
1 - Tah:ı'4ı olur.an l<~l !><deli uB->6,41 li.-adan ibaret eolt1p c<ı<'.er!J "ol< 

bir mahalde ,.aptı.rılı.c ;. olan iJ!' binanın ilıı:'rci kapalı nrf rltı.iitrne i ı Trm .. 
n1l'Z 9-12 ç- ~ı. rr.ıba gi~nu ~at 16 da iun.ate Tcrs&ne KilJ'ı~:..-ı.dakı ({nırıı.sycn 
b in.lSI!l<!a y• ı:.!lac;.klı r 

2 - Fenni l:e hwııu~ı fiılrta.nmes.i, proje 'Ye k.eşfi kı:nw.byocda &v Ult: ı ,ece
ği g>bi 210 kuruı mııknbilirde alınıbilir. Trauııatı <31~,24> hraaır 

a - İılttklil<rin bu ıı;hol ~~le ll&>l( olduklımoa d••r d>1;)'tt V< •yrıco 
c.rnniy('t vesik&:Srı.rıı ve 24ı90 li8yılı kaft;..uıı.:.n ta.rifat.ı v chi1e J.1nt.~ cd~c(.kleri 
1,ıklif mekhıplarmı yuurıda m~rı yanlı tenıa.atl:.rlJI• birlkte beUı gün 
"" -tten t"111 ili< &861 eu.,..liıı<> k.adAr ı.omi.,..,... vermeleri. <6528• 

1 lstanbuı_v_a_k_ı_n_a_r_D_i_re•k•t•ö·-r-Iu_· ğ_ü_.,.ı_ıa._n_ıa_r .. ı .. 
Kıymeti 

L. K. 

ıscıa ô5 113 20 Eylıp c..,,,.; Kıuım nW1011€Ellldc urf
tcroo.r İ~~lesı a..Wiesiı~e ~t 20, ıı 
y('lli 7 .No lu ban('lll tamamı (1724) 

Yı1l<a ·da yazılı evin mUı.aytdes <>n g n nıüdd •tle temd.t n ~r İh;,. 
l•,-si 2.2/6/~42 Paı.arl.: ı glınü s.alı.l on bt• rtu icra odilı·ce-ğiııd n stekiilerin 
Çenbı•rl•t>.;ts İ>laJıbul Vo.kı!lar Baı;mOlU.-IQğfi m•tMıUt k<1mr'ne mıi -.ıca-
atları. (6561) 

~LAN TASHiHi 
GaoıeteınİZ;n 13/6/9U la<lbl4 nüabannın dördllncU ""!ılfe ııx!t• İs\ nbul Sıh· 

ht Mil<'6Seseler Arttırma ve cksiltn1e I<cm:, ~nuna ait il~n.n }f.ı::i{ S.'.lbua. 
muhammen r: U 114 kuruş olacakken •~lıvrn 48 k O"US «ılrak ıı e :dili gö
rülmekle 136bih olurıur. 

170 Numaralı iıtın 
Fi at Mürakabe Komisyonundan : 

:ı..tanbul Fiat Mürabbe Koırole:ronunun :l.l.4~ı tarih ve 181 yılı r.inne 
muhte)ıf nevi balık ;yağların• teobil edll:mi:' olıln amil"! sotış flat '" •I· 
dırıldı~ ..., balık7>lı a:ı~ -ı bıl"lll<ıldı,tı ilan okmur. ~~· 

' 
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NEViN HASAN CEViZ YAGI 
Güneşin ve denizin saf ve yakıcı güzelliklerini cildin derinliklerine nüfuzunu temin ile sıhhat ve hayat fışkıran tunç gibi esmer ve cazibi ruh bir 

renge tahvil ettirir. HASAN DEPOSU ve ŞUBELERiNDE ŞiŞESi 50 Büyük 75 Kuruş. 

Gayri Menkul Satış İlanı 
Üsküdar icra Memurluğundan : 

J"~c!'anııs Ki;.-.e:r,c:ıi karısı Alck.::andranın Türki:re Pn1ar Banka rn;. ın:ı rat 
h-.ı-~ç tuou ·••a mu.aı;.2 .... iiinde ıpotetc. eYlcdl~i Kadık.Vy K.ı.z.ı.ttup1·ak '.fug-ları n~abtıl
'ı' mdu ı•er..cry.olı.ı. ookaı;.ında c~t 2 mükcrrer·yeni ıı k;ıp1 ve .haltın 10 ve 12 
't0ıJ M. ltı bir taı·:ı!.i. b;ı kerre t~:<l: olun .. n lı!~· btıçuk dönl'wn ba~ ve b:r U:rafı. 
l.'-ımii~!"i! caddı ~ bil' tar.afı Şa;_\·e3!.(! uhtetıinde ol:ı.n Mı:ü .. -şk bağ ,.e dö."'dünci.ı ta
r-.-.fı ;>"V! tle m:ılı'Ju! ve tap:uıun 151 -1/938 tar•ıı ve cilt 195 sahi.le 131 sıra P2 
3ı't"Vfl! 1Ye 693 No. iıa.rmda ıno..;ka)'Yf•t olup 1838 me'"..ı-e murat.b<ı:l!l".;:!an ib:ıret ve ta
Tı"l&::uımı 14000 lira kı,y.ı11ft takdir olu-=11ll,)ŞI olao ~«<ai.'ld:ı e\"$:Jfl )a.lıh bü:-i•ç,·li 
"'-"hı umu.~ htiküır.ier ve ;:ıağlda. yar.ılı ı\:rai~ dail'eslnde açrlt arttırma ile pa-
1·• ya çcvrir-nes.!nı1 ka.i'üf vc!ihni~ti1·. .. 

Uınun-ı J;no!ı; 

nı.:ı \1?' içi muntazam~ yı:ı.i1ı bo,>11h su ,.c elek1rik ,.e nı::ıtra114:ı rrıut
J'R.t. bany>o ve tıeJAları ve ccrr,a."l on bce odayı ,.e ~<iÇQ. ~ balkonlcı.n hnvı i>oC
,...,,.1 1:<' b~=-~ber dört katlı k® ve mt')'va ve $ÜS ağ3ç.!ı:rını ve ü.-.rım bakını ha
"' bah~c. 

M~-,~m 51: . 

c·--,-s-ta_n_b_u_l_L_e_v_a_z-ım--A---m-i-rl_i_ğ-in_d_e_n_V_e_r_ir_e_n_A_s_k_e_r--ı -K-ıt_a_a_t_l-li_n_l_a-rı--) 

Be-hE. kı!oe1.1na 200 kuruş ıan~nin e- ı A111g:.ı.da y.aı.ılı me,,,.adın kapalı ı.arfl:l ek~ii-tıne}erl hiz.alaruxıa ya.ı.ılt gün &<.at ve m.ahallerd:eki Adtcrı Sa.tın A'
dil.t-n i:..;. Jtaltrn y.:..:-nlişeı- ton s.acie ,-ağı lt'..3 Kon1'?Crılal'lllda yapıl:ıf>!llttı_r. Ti.1JiplP.rin k:JntınJ \·et:!l;rıl~riyle tı•k)if rnektup'ct'"ıı11 jhdle llı.a.tlt•rindon ıt~ ~t C\"\'f'l 
pazarh.kJıa 2f!."t3/94.2 Pazart-esi giinfrne 1 aıt -0.ıduğu Mmisyona vrrn)C?l~rı. . 
kad_ar her ek&iltmes; D~lık.esirdt.> .Al,.. 1 ç·~i Mik~rı Tı.ıt:ırı ft~nin~tı ıt.n.le tün, saat ve malhalli.. 
kcn Satın Alma KonU9yonunda. ya.- Kilo Lır·.a .Lıra. 
p,;·,caıct•r, I!c~ kalemı.ı. l>er.ıinetı 3000 
Jiradır, T::ıliı>Jb..Jin kor.ı.4ıl;yoo.a müraca-
atlerl. \4~199) ... 

}{oyun di 
Sığır eti 
Koyun ,.u 
Kuru çayır otu 
Sa,ınan 

Odun 
Pirioç 
Saman 
Koyun eU 

80,000 
80,000 
30.llOO 

2.000,000 
75-0,000 
800,000 

30.000 
450,000 
120.000 
120.000 
260,000 

27,0W 
40,000 

41,250 
18,WO 
2'2,200 
:.1,000 

32.000 
18,00-0 

ll2,000 

3000 
2100 
202S 

10,500 
3093.75 
1380 
1665 
2025 

9900 
1350 
jlSSO 

) 
17 &iri. 
10 Merzifon. 
16,30 Adana. 
15 .Ant<ı;cya. 

lO ı 
17 ) 
10 ) 
17 ) Somsı.n. 
lt ) 
H,30 Senluını~. 

14 Sar.ıcka.n;1ıs. 
11 Eıikl!ı oh.ir. 

18-00 

18.03 

18.45 
l~.00 

191~ 

!D30 

19.45 
l9.5J 

16 Haziran 1942 
Pror.J.rıl \.'\: ~Iuu·.leket Saa\ Ar 

1•n. 
Miltik: Radyo Dıms Oı.kes~ı'a .. 
'1. (Vio!on;ot ~ll<)p A.ıJıın). 
Müzik: 1' ... n:ı;Jl Hl'(Y 1(1ti . 

Kon·u-':.n:ıı (Dei"1.l(\)'TiıC Sıt0t1.i). 

Mlizlk· Fati.J Pr-..:ıgraınıının De
\':lTTU. 

Memleket S:ıal A;ıarı ve Aialll 
Rnbf!rJeri. 
S<'ı·~t 10 Di~•kLı, 
J,filDık· 5a.z. Esı'tt'eri w Oyull 
ıra ·aJ•n: 

2(H5 ıı...:~o Gll<*t"''· 
20.·15' !dili... Vi.'11.~.s.el Solo'lıtrı ı pJ.) 
21.00 Z~raa t Thkıvıi.n1i. 

Kö'>•A; D<:•d.:oo K:ı.t: Zt'ıllıini k.rm.ıı çini b1!' t.a.{.l& üze~·iu·de 2:<."rr.iııl ku·;1H ... ı 
ç•nı ll'O.:a.yik tc~ ye çarr.a.:.:.:- !>.:t_ .. runı h..,,.~ ı:;,-aı:r .. ..,sı!"llk ve m-ez!tıl.r c~nnaeırl ... 
t:aı gl!fiJOr'""'- zc:ni..'Ki ı;;...,1 bir cusul.J'ı.ane ve ayni ta~lllt üz.erin.de yicıe zeınlnl<!ri 
İ(l?WY.:zı çi .. .i ıt.'-i oda bir kiı:ıer bi~· he'~ \9fl zc:nıUı kat..ı. ç.:.l.an 13 ba-S&!ncltlı alıpp 
mı_:ı ı·tUveP. 

Zem~ Kat: Bir taral".ruı b"1ı<;eden mcıo.a.yik lıasarr.ı:k!ı merdivenle diğet' 
uıı..,ft.au bodrum kattan 13 basanl'3.k1L ahs:ıp meı'(iiven.Jc çıkılır. 

Beh~r ki loru 120 ln"T\IŞ!ı;ın 20, 000 
kilo k<>YUD eti kapalı udla e!ts lime-. 

ye kıomnuştur, İbaleai Zt/6/942 Çar
,a.nıba ııüııü """\ 16 da B:ılıkesinle 
kk<rl Salıoı Alına Komi-nunda Y"
pı~4tt~tır. Temiınatı 1800 lSıra.dır. EV'~ 

••! ...., :ıarlnanı"'i Ankara İst~nbul IN. 
Aonwljgi Sı:t,m Alma Komi111<0nkıruıda 
da Ci>•illür. Ta.lipl<r!n !tamın! ""'*"-' 
larF.e t,i!l<}it mN:tuplarını iba1'e "'1alil'~ 
dm bir •at flVV'l'I to""8yona ..-~ 
len (t9-11206) 

Sığır eti 
:Muhlr.lıt ""'<liyat 
ııalyalı Jı:un1 <>t 
B•ıVa1ı kuru ot 

J,000,000 
1,000.000 

6<>0,000 
7 K~. Kiloeu 
7 K<'. K.Jnm 

l 15/7/942 
2/7/042 
3/7/042 
8/7/9~2 
2/7/942 
3/7;942 
1/7/9'12 
li7/912 
~/i/Oo\l 

317/943 
1/7/942 
4/7/lll2 
8/7/942 11 Ssk~r. 

(163 - 4$58) ..,. . 1 2U O Müı*: ()p<r<> A ı'ya ve DÜ'>
ları (Ti..irJo;c J\fei.tnlj), Si.iy1i

y~nler: ~tı.ın A;ylt..rı.. Nud 
Turl<&n. • Zflnlini çini etra!1 tbıfpp kor:ıtuluklu sa..Iıazılıict;n çift kQn:ıtiı can:d<oinh ah

i<>?' k.apı<loln (L) bar!i :ıcl<linde koridora girilir. Bu &<>ridor ıızer:n<1e 5 ada ve_ 
a.a.Ir-anga t;.:.r lıeil mevcuttur. 

.Aşaği.da yazılı etlerden fı~si beğenilirse o ciruı et alınmak üze-

l l..'\ci Kat; L'tak bir Sofa üzerinde 4 oda. ve alatrangıa biı• hela ve ztnOOi 
ç ni ~c ttr.;fı !eyar.s kcmpJ., bir banyo me\·rut olup ön ve arka tarııfındolu 

cxf:ılaı'l.ll Cf•phC'le>ir..de rtra!ı dc:n.f:- pa<"ma.:tl koııkulukl-J. ,.e zernmlcrl cif*o 
b•ri ııaı-açe <t.'~ri balko,1 vardır. 

re pazarlıkla eksil<tmeye :ıoonmuştu r. '11alipl"'1'in teminaıtl:ı:rilc 22/6/ 
942 pazartesi günü saat 15 de Bola yir askeri satın alnıa kcmıi~·y'Onııt11a 

İi.AnCi Kat: B!rincl ka:ıcr. 19 b:ısama~Jı me.:<liien.le r;tk:lır. l.7/ak bir sofa n:.e-
rlfldı~ biri yüks~ trıv:ınrt 01\1-:a:" üı.e~e <l çatı oda.!:.tyıe b 1r he·u vard.r. 
Sol.ak ta:11l::o~aki oda ı.n 4;Cmıni cinko ve etra!1 a.?:>ş.ıp J.)O'.!rmak!·~IJ. 1re üstü 
tatılı b'.r t[lra..çl vanhr. 

gel:meleıi, 
Cimi 

Sığır veya kıoyun e1i. 
'Kuzu eti, 
J Keçi eti. 
1 

Miktarı 
lkülo 

33,000 
33,000 
33,000 

.... ..... 

Tutarı 

lira 

-
33,000 
39,600 
14,850 

Teminatı 

Lira 

2475 
2970 
1113,75 

(127 - 6448) 

Bahçe: Cami\o-er't c•ddesioıı.cle bôrl dokn:e deır3r p>rm,kl klı diiı"'i oluklu 
u.çlı ç1tt kanatlı JO ve 12 No. lu 1capı 1.aı t.:. bo.hçeyc ~-:.lir. Cf'ph(' ve a'"k:a.oı k.ı
gt: duv ,·ıı &aJ' ve .svl tarafları delik'.i t.Pl He tabrlit e<Jiln1i~tiı·. &.ığ tara! caJ
desi!l.4? rnut~a garaj ve b:ri klp!'&k !.1\.i oda)·ı ha,.ı tı.:k nt:ı a.hşnp uş~k oda~arı 
ıncyc~t olup köşk.ün yakınında di~ll çarhlı ve \"Ol.anlı halt>:ı rr:etrlık bİr ku.rı ,.e 
ook!lık c~ .. ~nin aaı «ötesintiu zer.1:1:i ç~:<'nto ve -.~p kiriş!i otunnıya f!'~?)
L ...ı.s ~-ardı.ık va ııdır. 

Gayri menkul ahşaınır. Bodru!T' katı k:\girclir. İçl ve d~~ b:>ya]ıdır. ça~ı 
alafranga iı.•rcmitlicUr. Bahçede l50 kütük Uzıiın bağı Vtl b;r asma ve •Y'·a, ar
n1ı.(., incir, b1.ıd.!ım zeytin, kayısı vişne, klraz ebna

1 
ceviz, dut gibi rr.t")·\& ve y..ı

banl }te:;t;.ne Erguvan, gül 'anT:a~tk ve sair S'!ls a&;açla.rı vad.r. 

~ağ'ıda yazılı mPvadın kapalı zarila eksltlınekri 22/€/942 Pazar
tesi günü hlzalıirında yazılı saatlerde Erzincan askıer! satıcı alma ko

l misyonunda yapılacakt.ı. Taliplı!rin kanuni vesikalarild ttklif rr.ek
tuplannı ihale saatinden bir saat evvel knmisyona vermelerı. 

1 Cinsi Mikıtarı •rııiarı Tt•minatı İhale 
1 kilo Llra Lira S2at.i 

M.eso:ıtıası: Tama.mı 1838 metrıe mur bbaı olup 90 metre murı:ı:bba: k~k ;·c 1 ----
14 metre mura...-lbaı tnut!aic ve 30 nH::!:c ır:~ru.bbaı u,rak odal!\rı v<' roUtcbc.kiti , Kuru f'dS\llyıe. 
oaıı,edir. \ K~, 

l - İ;l>u ı;ayri r.oenkulün arttım<.a şa!'l~•ır.as; 24, 6/19•2 torlhinden it.tıa-

1

1 Taze fasulye, 
ren 9421815 No. ile Üsküdar İcra Da!rı.~ ıin. muayy ·11 nu.ın:.?ı"a"'ınd.:.ı lıeıke~in 
:ıo:ebii"Jı~~) rç·o ıçlkt:r. İifulda yaz.lı oia'l!an:l:ı:1 f..ıl.ı mah1rr:.at almak jsttycnlt-:, Domates. 
1i:lJt1. şartn.a::nr.:re ve 942/815 dQFJ·e nu..-n.ara iy!c m~·nt .. iyet-ı ize m\.'.racnat et- J Y c-ql.1 ihlber. 
mrlid•r. Patlıcan. 

800,000 
25,000) 
30,000) 
15,000) 
~.ooo) 

23,000) 
z _ Ai.~.JI'lr.ey:r iş•iro~ı: !ç1n y.;,1t.'.\rıda yazılı. kl)nı..,tL"l y:.iı.rle 7,5 ni6bc'llndD l 

pey vrya ~l:.i bh' bankanın te.r..in.ıt :r..ektub:.ı tc.Y<li ı.Jılr«At'ır. (ht~ô.u(' J:?4} + 

200,000 11,250 15 

11,!J(){) 1342,9) 11 
(5-0 - 0207) .. 

·3 - lpottk salıtbi alacaklıl.1rla dıgC'r o.ı.15.kud.:;.rlar!n, -..·e iı·t!f~k luU;.kı s~!V'"y- 1 A(:Ağıda yazılı meva<lın poe..ırh·:klaı 
le.r:ı!n &':"JJ i mcn!r"ı.il ü.terin1-ehi ha.:t!anı .. ı hJ.!ı;u:.;~yle c.ı.:. ve ıı:::ıs:a!1 daf: l,)la::ı .;:;aa-<:lerdc G·oft:nı,dc A~krırl Satın ı\.hna. 
M..ktal<U"l!ll iı1_bu -~, ~~-ih~ .n i~ü. ren 15 tjn içionde c·~·=-~ı.1 ll i;. "'uib~leriy!e bir- 1 bflli y:\kitkırde kom~1·011·:l. celmı·lı•ri. 

f· ;ltunek>ri hi:ıa1arında yazılJ gün ve 
~t;yoon:ınrla yıpı~c.alct.ır. Ta.lip!:-rin 

lOtt-c recrcurıyctırn.ıU> bt!c;ın:.clt"•ı JC'ap cCc:, Ak.:"! halde l~kları bpu sıci!i ile 1 ch~i MJk"..arı 
.nM o!nıae'kça s;;Uf be-lelinin peyi 9'na.,'1dan oo!iç l,ol·:lar, j K.•o 

~ _ Gö&l<>rilcn günde a."'tlırmaya ış,cak r<lt'nler arttın:>a ~ı'.ıııuuc'!ilni olm-ı' 
mll!IJ ve lil::u.-nl" ma!C.Zn.at aı.~. >e l>ıırJJtı tıımıwwn kabul ciro i<d ve itolıAr Dalya!ı ....,,an 72<1,000 
oh:rıurbr. Kıını fısul)ıe 84,0.00 
, S - Gay:i tnenkcl l0/7/19'12 l.'ıı~!!laC Cuma günii :aa\ 14 ltD 16 y,ı. k.ıtler 1 Noh"t 8'1.000 
fuou<laı• ıı:ra MenuırltJk;nda ilç de!a bagırıldıklan eoru-;ı, en çok artt.c~na ~le Sabun 15,000 
C·'.Mil :. A.~cak a.rttırma be-de.14 nıul' ... ı..'l"".mf'n kıy:r.ctiAı )'i..iz<ie 75 ini b~ıhr.az vEya .sa.. Zt·ytin yağı ıı,uoo 
4 İ'i~<'n~n a!aacğ1na rüçllanı otn~ cli~er ai..ıookt.ltl.ar b..ı?-ıınup ta bedrl bunl"'rı.'l. Sade :yağı, 15,1300 
bu gQG"ri menkul ile terr...in cdiJm:ıa atacakla.~ının mı:·c."nuund. :1 !az.laya çıknnıZFa 

Fiı..tl 

Kurus 

6 
:ıo 

30 
82 

127 
wo 

ıı.so 

3780 
3780 
1845 
2288 
4630 

İh1le gün \"<! 
So.ati 

26/0/942 16 
29/6/912 15 
29/6/1142 16 
~0/6/942 15 
30/6/9412 16 
30/6/942 16,30 
(102-6557) 

«ı (ilk arthraıun taah1ıü<lil baki kalır.al;;: ~re ~rıtırma 10 g.Jn daha tenıdit cdj
Jrı~ 2-0/7/19-f.2 tarihinde Paza:~c-.;;i günü saat 14 ten 16 ya kad"-i" Üf'küdar İcıa 
licrnurluğu odasında arthnrı;ı b~de:-t satı'i r.ı~iyenln 81.i.ıC'Jğina rü<;ha:l1 olrın diğer 
a!ac:lk1•JRnn bu gayri menkul He 11emin ~·~'J a!.oc.-ıi~.;..rı n:C\.'2nuundan. !Dzlaya 
.;tkm:d. şrırtiyJe rn t;Ok arttıranıı 'h:ı!e e<i'}ır. Böy!e biı• bedf-1 elde ediltı1euo 
W.Je y:ıııılrna.. ve s:>tış talcb; dii;,-er. 

Aşai;ıı<:hı yazı.ı n:.rvadın _paz:nlıkla PksiJ".!inelerı hwla!>ın.da r.....zıh fi.in ve 
,saat!-erdıc Tinlyedc A...~ri SQ.tm Alma Komisyonunda yapılacaktır. Taliplcı·in 

G - Gayri mPll.kıtl icendisinı' iıhe:e olunan kİ!T:Se n:rhal vf'ya veril+_•.n rr-.::Jı
Jct j~, parayı vern1CZ!:iıe ihaliJ kararı !rcsholunaı·a!c kend1dindt·n evı·:l en 
)'.L.':ı;cGc !r&tJifte boıJluna:ı :kimse arzetn:.iş okiu~u bı""CiPllc a!:naj!a razı clu;~:ı or.a, 
r..ı2.1 olrr..az veya bul-Jn~z.sa hczı.~n 7 gün mü<ldeit; .&!'ttır:ı:aya çıkaı:ılip en ÇoO:c 
a!'ttıra:ın i:ha1c 1lh·. i:u ihale .arasırıda.!d fJ.r:C ve ~en g~'l!f·-· i;ln yüzde 5 Jen 

.hf'Gnp r:ıh.:r ... -ır:ık falz \"C d!J°flr zararlar ayı ıca lr:lkme h2lt·t t.a!ır:ıksıı:ı., meınu-
1-,, •• "f•:l:'Ji~ ..... ~ .:l~ekl.an t&h5il olunur. (l\!a.dd" 133) 

trmi.Tı.tlaıriyle belli va.kitte komi~yona grl'l;.cleri. 
Ch>..oi ı.ı·k'ları F.ati 

l\ft•rciır.t'lk ıkornpreıniCf.İ 

ıır<>ml>k rulet 
~:ğıı• eti 
Koyun et1 
·razc kıb...S 
~ğ'lin 

l~ihı.;r tazıJ 

100 

Ki.lo l<iunu 

' ) 
) 
) 
) 

110 ) 
140 ) 

b:ıa"!ıe gfn ve .s.aati 

25/6/942 H 

23/6/9'!2 14 

7 - Ahcı nı .. :ta•ın:ı bC'de-lj :ıe.ı· cind, ola-. k )'a!nız tapı ferağ harcını, y rn . .i 
sene~ \'ü.ıt t viz. bedf'Jlnt "A ıhalc ka:-or pul:tırını ,,.P ... n.•ye mı·C'buıdur. 

:;\.lG.tcreı~- 1.1 ,·e..-..gıl r 1 tcı1\·i,-:.ıt ve 'anz!.rat ve cıel1;c1JiJ,. ""tisum ı \e nutr:-atr:im 
\Ta~~f ic:ırc ahc:ya aH oıma.rıp arı ı:n~a bC<f,,1.11.de:ı t .. n::., ohın~r. 

Pi!!.'ıcJn 

:ıa.tes 

Tuı.e Josuly~. 

32,270 
0,000 
41,000 
58,000 
?8,000 
19,000 
06,000 
60,()l)Q 
58,000 ) 24/61942 13 

lşb g:ı:;yıi rn~ltwl 'Yl-"".;a?'tda. g&s•Piilrn ~ıı::·rht-e t'skiklı!" Jcra J\.lt"'in':.rr}..ığu o
fJ •• ıa. fşb;. HSn \•e gôıs'..('ı•lcn aı1lı!"llla p::-tna..ııl..sL daire::: . ..i.e sa.tılaooğı 

150 - 654.5) + .... , 
A}Jğıda ya.ı.:n meı..·ndın kapalı :zarf:a ('k,'ilb1rs! 2/•/94-2 güni.i ~at 15. de ilo.ın olunu:-. 942/8!:> 

_ __ T""'k.at .ı\;:lkeri sat:.n Alma Kom.i:ı-yon.und:ı yapıla.c~ktır. Tal.iµ}r>rin kanJni \ ı:'Sf-

----··--·----------------.--··---~-:.ıitalar:yie teık.hf mat.;ı.ıpı~ıı·ıru ihale ıaat!:.dt"n bir ı;:ı.a.t evvel k.onıisıyona vı·r

rev!et renıiryolları ve limanları İşletme U. i~arnsl ilanlrı 
ı!uhn:runcn bedeli 5000 (B~ş bôn) li:'a olan ~0-00 (ı;<i bin) ndet yüz tinvius:ı 

<24 ı:az.r~n 194~) Ça11aooba gü"ü 3"at (B,30) o~ dö!"t otuzd,ı Ha)·darpa•ada 
GJo· bina ı dah:!m.df'ki koT.isyon t:ı.rafınriaıı toıahh;_\,)Qnj ita cdrıniyen müt~a.h
bit nam ı.1:' hP bı.."la ;;.rık cksıttme US'.ıllyle s:ı.li..n n)ın~cak+ .... 

B..ı 1.,:~ girn-.t·~ \stiyı\nlerin 375 (il;; Yüz yetmi.ş bı ~) 1-ralık mu\•akkat ten1in.::.t 
ve k:ınun ·n tayin etuı;i vecail::lc birl.ikte.ekst·~·e günü s:ı.ıtiııe kzıdar komlsyc
na ni.iı-..a:a .. tla:-ı. l~'.!1..-:.,dr. 

·Bu ~o :ı • ~rtnarr.elc. kom.i6,yor.d::ı:ı par.u;~ c.lara.r.. c! ğ.tıt ;..ktadır. (G24&) 

Mahanm-.cn b~~ll lCOO (bi:ı ;ı, yıiz) , o o!:m lJOO \uin) ;,g adi yuvaı-
lak 1 -1k:ın \' •llğt ~ahhüdünü ifa e<le:niYen ıt: ıt'-ahhit nun-ı. ve hcs~bına (7 
To ·r.rrrz 19C) 5' Jı ı:ür.ü saat (14) on d). t, Tf rdarp~adı Gar billaoı <lalli
ı~n1.fl:1 #:cn~yon ta;~ır·ndan ar,-:k eksılt 11~c U9U1J~.·tc oohn a.!ı:l~ca'ktı:. 

Bıı i.~•1 g~::ı:r.ı.ıık lstlyenlcrin 120 (yilz y!rmi) liralık mu\·akkat teminat vp 
k:ınıınun tayin rttiği vı·c:aikl~ bir}i!tt~ ek-'-ilt..ıne gün j s.1 .. tine kadar k.<>misyona. 
muı ncaatJar. 1...i.zıre.dır. 

(6540) 

Mubanın en bed~U IOGOOO lira olan 4000 ton çimr·nto l/7/1942 Çarşamba 
r.ünü rat 15,30 <la kapalı ı:al'! usulü i!tı Ankra<la İ<l.arc bCoos1nda. ;oplonan 
.Ar~:-k~ 9 ı.:.nc.-u Konllsyonca. SCttın a!ır.acaık.t;r, 

D;., ~ı;ııe ı:; rı1ek ;:~tiycnı~rtrı 6594 lir:ı.ı1 . .: ınuvak.kat t&ııninat i!e kanunun ta
yin cıtigi \'c'~:-ı::ı:Jan VP. t,..kLrJ!'.rini ayni ,.w.ı !Ua~ 14,30 za. kadar adı gft'E'n ko~ 
ı· f~on Rı·.ı..sli~inc vertr.C'Jı•ri 1:lzın10ı..r. 

S""\' rr,.cl~r bir lira muk;ıbllJnde Ankara vr. Hoıydar~ \·tm.elerlndcn 
teı ıa ,ı ... ı u:-. (6484) -

KIYMETLİ BİR ARSA 
ACELE SATILIYOR 

Şehzadebll§ında Yüksek öğretmen okulu 
avluıu arasındaki arsanın ya nama talip 
23300 telefona müracaatlan. 

ile Cami 
olanların 

mı·leri. 

Ci~i 

Odun 
K. Fasu!yı.:o 

ll.?rci.n::.ı;;..i. 

Nı.>hut 

Patatrs 
Plr1nı: 

Ku-u ii.üm., 

Jdikları 
J{i!o 

1,500,000 
50,000 
15,000 
30,000 
30,000 
15.000 
15,000 

Tutarı 

Lira 

30,000 
15,000 

7.500 
15,000 

9,000 
8,250 

t2,000 
(it 

Te.ırin<.tı 

Lira 

2150 
1125 
SJ:,JO 

112'.l 

615 
818,75 
900 

- 654·1) 

Aşağıda y.:ı.ııı sebzelerin açı;c e-l<..<-iltır.t><J 30/6/942 salı ı~ür.ü saat 
10 dıı L.mfüe postahane karş sında askeri "ıtın alma Jo '"'"Y<ınunda 
yapılacaktır. Talipler~ belli vaMt te k=isymıa zelm<:lcri. 
Ciru;i Miktarı Tuta.rı Teminatı 

:kilo kw·ıış liıra 

Kabak. 
Kabak. 
Taze !as1;1l;·.e. 
Taze fasulye. 
Patlıcan. 

1 
Patlıcan. 
Domates. i Domates 

1 

18.000 
15,001) 
20,000 
16,000 
20,000 
l 6,000 
15.000 
15,000 

.'.'!": 

100,000 kilo sı6'1l' eti alıaıaca;ıı:

tır. Paza-rhkla eksiltmesi 24/6/94'.l 
çar~amba gii'llü saat 16 da İznııri 
Lv. Amirltği S&tL'l. alma 1--c•mi•
yoounda yapılacak1il". Kiio;•Jnu.ı 

:ahnıfo iiatı 90 kuru~tur. İhale 
bcd.eli üzerinden ~·~ 15 kal'i temı
mıt alınacaktır. Taliplerir, belli 
v.:ıkitte komisyonıı ge1ır.E'leri. 

(15'.l - G:l47) 

8 
a 

15 
15 
~,5U 

22,50 
15 
15 

10,000 ki!o 

108 
99 

2.25 
130 
337,50 
270 
169 
124 

(157 - 6552 

\"t•ya edlilımemiş sadııy:>ıı pazar

lıkla satın alınacaktır. Taliplerin 

26/6/942 cwna gii.-ıü saat 14 'Je 
Sa.ı1kamış askeri satı.n aL11a k<ı

mi>yoouna 5clmeleri. Er; tiim.ş 

_yağın kilosu 160 l:urlli', eı·;1i'-nc

mlıı yağın kilosu 120 kuruşt.ur. Tc- J 

minıttı '.:4-00 lirad;r. (151 - 6:46) 

l (Aşağıda mildarları yazılı aclun !ar O<apalı zarfla ekısilimeye lkoJııı.. 
muştur. lhaleleri h!ızalamıda yazılı gün V{l saatlerde Kırklareli aılkeıi 
satın alma Jromi.,J-~"ll'Ja yapılacaktır, Taıliplerin ıkaımıni vcıslk<llarile 
teklif melo~pl;ırıtn ihale S.'.latindcn 'bir &aat evvel 'Jınmisymı.a ~ıer-

meleri. 

Ton 

726 
592 
683 

1290 
1{)30 
443 

1450 

Tntorı 

lira 

7,260 
11,840 
6,830 

16,125 
2-0.GOO 
5,600 

18,195 

1870 ton odun kr.polı zorlla elı.soll
m<'Ye koıln)ı~tur. Ta.hmin bL.><lcıli 37,400 
lira ilk tQtninatı 2805 jiradıJ', İhale.si 
3/7 /91ı Cuma eünu saat 17 de Siı!'I 
_.\.~-teri Salın Alrr.c.. K.onıi~'Onunda ya .. 
pJat'a!<tır. TaliplerJn kanuni vcsı.ka
l-ır=yJ11 t.Ck:lit ın1ekt•1p}<ırını i.haie saa
tiı.-)6je0 bir saat e'"··ıc...l k<>mi~uı::a vc.:-
mclel'i. (lll - 6>69) 

""" 49,000 kilo sığır, koyun veya bu-
r~lınıL~ keçi eti paıarl:ıkla sa.ın 
alınaca'ktır. Ta'iplerin t<?klif ede
cekleri et !iatı ü•eriı;.ıdeıı .kııt'i 
ten1ina1J3rıilc- lU/H/942 cuma gü
nü saat 11 de Burs.ı.da Tophanede 
Nt:rrl sa.im oima i<<nnİl')-Umma 
g<:kp:ırlcıi1 ev3af \'e ~artnamesı 
i\.nkar:ı, lııtarbul Lv. Amirl:ı'.<lcTi 
satın a!l::na tk»misyoı.'ldannJ a da 
görülür. (128 - 6449) 

+ 
Yenice civannda..41.i cih"ü aökc

riyfye an omnJncl.ın 5000 metre 
mill<:fubı tomı>uk lm;ihp Çaııa:kı.'.uıle 
ve Gelilxıl "' ,1 naklct.l.irilecekt;r. 
Pa.zar!ık_i.a ~ilt.ınc.>si ~8[6/942 sa
lı gü"ü sa:ıt 15 de Çan~kkalede 
aokeri satın alma kcıınsiyomında 
y.apılacaktır, 500 M3 den aşığı ol
.maın.;;ık ürorc ayrı ayrı td>plere 
de ihale edildbilir. Tahmin b<>deli 
350,000 lira ilk teminatı 18,2"<>0 li
~adır. Anka:a, İ.:ıt.anbul ve lzrr:ir 
Lv. Amfrlilklcri satın a1ma J,.:ıı,'Tliı>
:;-,.,nlarında görülebiliır. 

(91 - 63Hr) 
+ 

G0,000 kHo p;;tates paza.rlıkla sa
tın ahnacai<tır. Tahmin bedeli 
20,4v0 lira ·kat'i teminatı 3060 lıı'a
dır. Taliıılc;,in 20/G/942 cumar\<!Sİ 
günü saat il de GeUıbolu a,O.rnri 
s~tın alına koır.is)-,,nuna gelm~-

leri. (156 - 6551) 
~ 

Temina1.ı 

lira 

544,50 
888 
51'.l,25 

1209,38 
1545 
42<ı 

1359 

İhale giiJJ v-e 
saatl. 

30/6/942 10 
> • • 15 
1/7/ • 10 
• • • 15 
2 • • 10 
> • • 15 
3 • • 10 

(161 - 65513) 

90 tondan üç parti 270 1oıı bal
yalı kuru ot. Ve l:W tam ilki parti 
24-0 ton dıalya!ı sanı:ın pazarlıkla 
satm alınacalotıır. Taliplerin 29/6 
942 paz:ırte..i günü saat 15 de Ha
dımköy Gaziler aa.lrcri satın al
mn kamisyo.nuna gelmeleri. 

1 ... (155 - 6550) 

j 13,500 kili yoğıwt ve 12,000 kilo 
• sut pazarlıtkla satın alınacakt~. 

1 Taliplcriın 30/6/942 salı günü saat 

ı 10 da Çıorluda a:ılwri s:ıctm alma 
ırom:ı.y'<llluna teniliıatlaııi'lc geJ.. 

/ meleri. (1:>4 - ~) 
1 ... 

10,000 l.:ilo zcyüıııyağı pazarlık
la satm ahnacaktır. Ta.lİ(plar"1 

17 /6/942 günü ooat 14,30 da Kınk
lareli askeri satın alma lromAıy>:ı-
nu.na gelmeleri. (160 - 6548) .... 

12,500 'k:l.lo taze fa&Uılye alına
caktır. Pazarlıkla elı:!ıôltınesi 17 /6/ 
942 çaıl;amllıa günü saat 10 dn 
Metris'de askıeıi satın alıma ~ 
misyonunda yapılacaıktn-. Tr.lip
lerin temmatlarifo beUi vakitte 
kaınisyo.na gehrıelcri. 

(160 - il555) 

+ 
K.lığa •bağlı birrikler iı>in 4-0 too 

patates 17/6/942 çarşamlba günti 
saat 10 da paza.r!ıkla satın alına
caktır. Mu:hammen bedeli 12400 
lira olup ıkat'i teıninr.tı 1860 ma
dır. ŞaTtnaınıesi hergün koonis- 1 
yoo.da görülebilır. İsteklilerin belli 1 
gün ve saatte Fındıldıda satın 

alma lıxmıisyonuna golmeleri. 
(6503) 
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ll'.abz Cemal 
LOKMAN HEKİM 

DAHİLİYE llrtlTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Il':ı.e enr: saatlt"rl: 2.5 • 6. Teb ~ı3'9 

M~vokl<at temlnatı (9!150) li.rad>T. İ· 
h.a~i '2tl,-8/94:! Cuma gvnü l'J8<llt 15 ö.• 
:f1pıla.ı&ğından ~r'e iha k roa ~ n
den bir sl'at e~ tclcid nırk~nplarile 
1-1.arnıyede Yedek Sub:ı.y OktıJ ırda 8"· 
:c.ı.n Alına 1\.orı;.i..~·on•Jaa ıh r·r:c~ LlarL 

(57-C~H) 

ıt<ş;ı b«le~i 4667 l;ra 88 kuru.5 oJon 
2\f&Jtrpedokl ~e-ri. bh"ılllaruı 'u bOru
laır.ının ıerşi işi nıi.Jlııa.J..hidi nn.m ve bC
WJbwia 26/G/942 Cunl'1 günü saat 11 
de acıtk eksiltme ile .i.stdiliWıe ih~le 
edllrc<'itt '· Muvaklt-~t temmatı 350 
lira 09 kur.ıştur. Sartnnınc ve k.r§if 
e:vra.:t1 her gün komio...yon~l:. çörülc ... 
bilir. İ~tek}j]erin bı>:li gün ve saatte 
Fındıklıda $<atın .Alnı:ı Koıniey"onun.a 

ıtrlnwleri. (113 - 6371) ..,. 
30,0iıO Jôrn t:ı.hmln b•'<lelll ııakllyal 

~i ka11:ıh za:-fla t>ksillıneye konmu:r 
tur. İlk t~ııina.tı 2:!50 ciir. İJ1alr,si 30/6/ 
942 Sr.lı günü caa.: 10 da İ··kcnderun 
A '(:ti Satı.-. Alm3 Komi"-'}"C>flunda y:ı ... 
pılacak.tır. Tul.iplt': ın k~ınun! V(.'f;;c_a ... 
lar!yle te:<: .f rr.c.ı..!·ıvl~ ı ını ihale sa~

ı;r.den bir s.ıat f""-ı:rl kômtsyona vU'"' 
mtl<>rl. (107--0365) 

* 5:1,000 kilo ıığır rti fllınacakt.ı::-. pa .. 
zarJ;kla ekslltını~.,i 23/6 1942 S..lll güni.i 
saat 16 da ~·!ı•tri~xlı? A"f!{fri S~ın Al ınO 
J{(>m:qy.onundu ya1J1taca:ktır. Talip"!.eriJJ 
be:lı \·t.k. ttc t:Oml~·c-na S'<'lrr:f'lerf. 

(10l-G359) ... 
lG1000 ki~o kıoy~J'\ ,.tj \"C 10,000 kil? 

s ts r rti ah:ırıcnktır. °r'Jljplcr"ı 30/6/ 
94:.! Salı gü~_ı s."!at .l5 dl' Ç~rluda ~ 

Malat) <ıda 23,987 lira 30 kuruş 
k<"'jif obt,<leüi ir.şa;:ıı i)i paza1'1ıkfa 
ek<iltmeye loonmu~~uı-. İl:· iı:mi
natı l 799 lira :; kıuruştur. Şarl.~a
ır..c•l 120 kuru::ıı komi><;}oo<lan alı
n.r Talipkl'in 8/7/942 tarihine 
kadar hergün l\!aht:ı ada hava 
ırrlntaka depo ıirnirliğinc mÜJ:a-

Aş;ığıda ynzı!ı sebze}e_·ı:.ı p..U:.arl:UC
J;o e::;.ilbnıC"leri 2416:942 Çarşarr~ua. 
Cfinü saat 16 da İı~n•r Lv. An1irjiği 
S<.tın .A.1.ına Koınisyonund.a )lapı-l<ı

cakt.::. İh;;Jr br>odeli Uzt~"ir..Cı~n k.at'i 
ton1 1 ıı3.t aJ·,ııa.cJ.klı.-. 'l'aiiplerin belli 
\"" ı~ıe k•.1ını\y'On"'- y,r.ln:.ı•ltri. 

Cinsi M· tarı F"1li 
Kilo KUT'\l' j 

J.;ı•ı J s.ı•ın Alrrı K· mi.'-.YUDU!'l:\ g&ılnıC• 
h~-i. (102-C360) . + 

caa\leri. (158 - 6553) ... 
A;ağıda yazılı rne\·.a<lın pa.zar

lı.k la E'ksiltmeJ.eri 26/6/942 cuma 
günü hinla:rın<la yazılı saatlerde 
t~t:uı bul Eyüp askeri P. J 2JJ) mim 
alma lro~ôsyonuma yapılacaktır. 

Talipkrin belli vakitte kamisyaıa 
gchr.dN;, 

Cir.si 

Saman. 
Kuru o~ . 

lihal<' 

--
&:ıo 15 
600 Hl 
(1~·9 - 6554) 

Bche.ı." 'blu6u:-.1 3 k.;ı-ı:r 5) --antin1 
fi:ıt ta:ıırı~a e<lilı'n 400 ton o<lu;ı 24/6/ 
e~ı Çarşamb:ı. aJnil s: at l t de pnz r-
1l'1a fa.tın ahnacak!ır. Ş:lrtn!l.:nesl hı•r 

0 ~ k.,:ı•Tii."yon<la P,t;ı ı.;.J.•b:Jir. ~f· ha"1 .. 
m 11 b~l·lı 14000 lrı o:ı..::p k:ırı te
r1ın .. tı 2100 ıı.rı;ıd:ı', i·_. •!-t}iı •rin b~ 1 'i 
gu.n "·e SJ'1.ttc F.11 ı:.L.J.ı s ... ~'ll AJ
nı..ı. :~vmlııJ.""Vnun:\ ~tln11•1c: i. 

• (125) ~ (6H6) 

'fu'-"! .k:ıbak 
> fasulye 
, n.0111· 
> B<ın.ı.ya 
> PJtlıcnn 

cıvuıatea 
• 

07,500 7 
90,000 15 

. ~·rı, 1)00 20 
45,000 25 

157,500 15 
128,liOO 15 

(J3o - 64a1ı 

l\!:ıtc·•!llıôd nam ve hesabına 5000 
çift n·ıanmuz açık e!l.aillmt"Ye kon
mvştJr. Beher ç'.ftinin ı.aJ.ırnı·n fiatı 
130 kıını, ilk teminatı 487 llra 50 ku
ruşk-. ihalesi 25/6/942 rerıembe gü
nü s<A3t 15 de Ankara.da !\f. l\f. V, 3 No, 
lu Sal.dl Ah~.'\ Komisy(lnıında. yapıla
ca'!'t.!.ır. Taliph~rin belli va-kitte k.omı'~-

1 

70na ;elmelerl. (37-6155) 

54,000 kô!o s:ı.~ v•y a kooyun veya ! 
burı.!nıuı keçi. eU pazarlıkla salın •- ı 
1t:r13<::4l.tı;•. Talipl~r:n 24/6/!M.2 Çar
o.un.b:ı gtinU sa;\t 16 da Susurlu.ktn As
ker! Sr.ı.tın A1nıa Kt':l;oyo:. na gt'.)m"e· 

!eri. (10~636R\ 1 

Kflp;ılı 1.erf lU:U7y'e GOO t-on boğl'Ul
<.'e a.lı: • .,e:;.J..~;ı•. E"\.:saf ve h!H;,u;f ~ .... J",-,. 

rı kor:.:~;,·vnda grJrtılı.·~ilir. COO !.0'1 bö--
J li. e 1: ı· i"'ıt'!r1:)1e ılı-a1e e.J,.,.bi!<'l"'"~ki 1 

~:b! b;r ;,:('ya ;ıki lalo!-üne t.ı.ip çU\1.!~1 
·t.\li'lWin!e de iha!e·ıt yapjlalı~~ir. r-.!t:\.7.u
a tı c:Jlı.·. ti r. •. ~~r·,yeye ıeıkt-<ltlt"t'Ck t r, t 

2.Ji,000 kılo k•ıru • kap:1lı ı. .. r!)n e1c 
s:ı~a~C)c k«)nn;u.ştul'. ihalesi 30/6/94~ 
S:'ı gani\ sat..t 1!\ ,1r j 'kendt.•r ın A-c .. 
kPıi Satın Al,Y.l Koın syonıınd; )<ıpı· 

lac-~ kt.r. Tdhm.!n b ~c i 22,860 iı " ,,;: 
tt"'m~n:ıtı 1714 lira 50 kunışt;.ır. •rıfip .. 
lt"ı 'n kanuni vesik;ı!~.:·iyli! tt•kl• nıek .. 
tup~rını ihıle saa:inJ~·n bir .... n...ıt c\.' .. 
·,:el ~:oml~-:ı·on:ı ve!"T'"lclt.'ri. (ıoa-:6369) _,. 

Jü.palı zar! usulile 1000 to.n no· 
but alınacaktır. 1000 ton nnhı.ıt bir 
istckl•ıse ihr.le <!dileceği glb'i bir 
veya iki tırl<sirline di? talip çıküi:<t 
otaJodirde ;JıaleRi yapıJal>iliı·, Mıı· 
vakikat teminatı (14950) liradır· 
Enaf ,.~ hust:si şartlan komis· 
yonda göriilel>iliı·, ihaJesi 2ı:'u/94Z 
cuır.a günü saat 11 de yapılac~k
tır. Taliıpl"rin ihale saatinden bir 
~Lat evvel tckU melctupJ.arile 
lforbiy~de Y e<lek Subay Okt>.Jıın• 
dn satın alma komı::,-yonıuna n1L:' 
racaatları. 

ı5G - 6213) 

S; 1ııp ve U::ısn\lıhı;·r!r; Ell'ın iurt. 
J3er. ice - N~ y~( n:reklörü 
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