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e _ı e -D A v A N 1 N RUS CEPHESİ 
dönüp dolaşıp AI I 
geldiai nokta l ma n ar 

0 
ı yorgun 

KAFKASYA düşmüş' 
MISIR - • 

Ruslara göre 

Bir haftada Al
manların 60 
tank taarruzu 
püskürtülmüş 

lar te • or 
nasıl Ekmel;: fişleri Üzerinde 

suiistin1al yapıldığı an!aşıldı 
Bu saboJn.,n ;ııban rı yt>ıı c __ 

mt>k karrıo·ltI'!l" ı.'1 la~e ;11. J:irlü!Tıl 
taraıınoan ka7..ü; .. n :c-v" ... oLıı:

ma~ına ba.:::l:..ınılmı~~ır. Bunıar, 
pcyticrpey hai;: b:rliklcri taraf-ıı
da nteslim alınacak \'C her blrLk 
mınbk:ısıml<J,i halka bunları ve
recektir. 

Hallcın parasına 
yazık değil mi ? 

Almo.n planının hedefi 
a§İkıirdtr. Eğer Rusya 
Kafkuyada, İngiltere 
Mısırda tutunamazlarsa 
mihV'el' 1942 harp pla
nmı bap.rmı~ ve harbin 

seyrini çok deği§timıi§ 
olur. ----=- c 

-.,, Sıvastopol' da 
Alman üstün
lüğü 1ekarşı5 

Harkııf, R~t.of ve Kerç böl::-eleri ile K.aiha<yanın umumi 'aziyetini gö-trrir harita 

Digı,r ta tan vıttıyet J11;r•\tl~l bir 
tt.•blıg c aglr işı..."i k•n,1rll•rbıin Halk 
Bir'tı<lf'riı:.Ccn 'erilmiyeccğinı, agır ı.,,~ 
~h·rln bil r leroen biJ e-r ffi{.:C.tJp a!;..-

l AyakkabıcılP.r Cen1İe 
; yeti kötü malzeme ile 

ayak kahı imalinin 
önüne geçmelidir ETEl'ıf iZZET BENiCE 

Şnrı. Ct"phtsinde Almanlnr Do
neç nehrini a•hklarını ,-e nehrin 
mansap taraflarında birknç köp· 
riı b ı ıc•is ttmiyc mııv3ffak ol· 
duklarını hubt>r \-eri) ot;.. r. 

Sovy.ctlcr nııık:ıbil Uıarruzıları 

ile Alman hıkınnumı durdıırduk
lo:ıı1J11 idc:lia ec\iyorlar. 

Sn-a•toısıl"ıfa ~elıri tazyik eden 1 
çemhı.-r 'e ilerleme ı:ittiL.ı·p dara-

11~ o~ l 
Libya cqrhesir.c gelim:e, hu 

cephede 'wnıiz inı:ili7!er lıarıı dıı· 
rumlarını t:ı5'lıilıe nıuvrJfak ola
maını lar< ır. rakat, cephelerdeki 
hareket • klinin ba anl:ır<lııki iler
leme .-c gcrilernelrri ne nıalıi
yelte bulunursa bıılun, tın bir tek 

r,,ııd,·o, ıs (A.,\ ı - Rln-ıt'ı'in 
Ku)~bi '·f' .l muhtıbirindı•n: 

Ha:rkot ct•phe tr-rll"'~ ı T;nl«'<':rJ:o 
ordLilar ,iılş..-nanı du:-durrr i!J.:tan 
OCo.i.:ı b .. y'.\. le;- gör.ı ~~~d.ir C p
hNi "'l ge'· n 50n ha.1.>c-lcre göre, 
-A.. 1'"·rt!" ta.:ı.:ruzu sorgu_~ Cl .~ 
ın•.:ıroir. A.lır.mkr vrr<lOl:lerı -
"" ttay-)la a l:Jıak'··.a\. l.T.l..Yl u~. 

ve l:M.ıytdr ~y:o nr- .. t-
i .er~• ~'l>ışmağa .-On:ne~te e 
sav ar dunr. .dan dl"'i"'9.m ~t

(D· \"all'.I 3 ÜOO-J Sahi!~rlt') 

Bulgarııtan da 

LiBYA HARBİ 

Tobrukta 
Vaziyet 

Cidd.dir 
"T nymis,, fazla bed
binlığe lüzum olma

dığını söylüyor 

Vişi ile mü
nasebetleri 
kesmemeli! 

A 

Amerika Ayan lla-
riciye En c Ünlen i 
Reisinin beyar,atı 

madde-nokta bütiin \112uhu ile "'"~dana 1~,_ • 
çıkrııı,tır. Hu da Alman harp pla- ı1 r..fıgaç 
ıı•uHı 194:! hakımındau Kt..ıfkas \'e 

l\Jı .rı ıcrlanıavı istihd~f elligi- leriniıı f iatları 

L®d!-a 18 (A.A.)- B.RC. Lib
yad:ı harekat daha mahdut bir 
~yasta olmak ü;:,,;re şimdi füt
;ı"O_ a, s:~: c .z.k ve ElJ.dcır.:dc 
devam ct..-n.elot<'dir. Bir kaç gün 
u.nf:.·da hava kuvvetleri 100 den 
!aza gu.-ı.rı-.iz hilcu::ıu yapmışlar
Wr, 

Vaşington, 18 (A.A.) - Jı... 
lan Meclisi harici~ e cncüıuc· 
ni reisi :.ı. Konnally Vi~i hii
kiuneti ile mün.ısebctlerin 
mulıııfazasmı birçok baluııı • 
dan ve billıassa il.ind bir cep· 
be kurulduğu takdirde Fran
sız milletinin yardımını temiıı 
etlll<'k ll'Okta,ından ar~uya şa
yan olarak vasıflandırmı~hr •. 

dır. AJn1anJar g("rcn ·ılı.:ı b:.fala.-

rını bu d.fa ftu, C•'ı>lıc•inde t~k- 1 
r:ı.rlaınak niyctinrlf' g.ôrilntnüvor .. ı 

lar. llosko\ ayı Zöflnırıak, cBol .... e ... 
,-ik ınetropoliinti•) ıknıak ve bu 5e-1 
kilde Ruı.) :ı içinde \'e dünyada bir 
siyaıJ zafer knz.onn~ak ümidi ge· 
çen yılın Alman taktiğine biıkim 
arzu idi. Leni-ngradı, Si\ asl"G
pulıı geride bıraJcm3!( ı ine a,!(e-i 
Jıntaların başmda gelen Yitk1a• 
)ardı. llu yıl Almanlar heın Sı
vıı•topol vo Leningrad pürii:ı:lcri
ni taı;lılhe ba -lam•. görünürken 
heın de Doneç lıRvza~ında taar. 
nızi harekat.ı ba~lnnrnk ve hiiJ iik 
ölçıideki tnkotluini buroda tehif 
eYlem~k ımrctlle sİ)'8Si olmaktan 
2;\·ad a'kcrı zaft"r k.aı•ınınak 

az111ınde hul 'ndııklarlnı gv"'tcri-
7or \"C harek.cılerine ilzamı teen
niyi bMhim tutu' orlar. }tunun 
kar~tSJnda So\ y_.t f{Ul\\·anın b-fj .. 
itin y.a -rcti, ılk haınled" JJonc~ 

haua un ''" bu ıniinıl.ün olmadı
ğı takdird KRfk•'l nyı tutmak 
te~kil \'e rrlbetnwk iktiza edi
yor. Yine ı.ılıyadal•i Alman ha
reket hamle i ~ar ı ı•da İnı:ilte
unin hl'hrmı.-hal • lısırı tutması 
bn,nti bir ehemrnh-el üadesi i~in
d.- bulunHJ. or. 

So\.yet ltuıı..yn K•ılkas~adan, in
giJlert' ~11 ırdan ~iıku1Cıi*ii tak
dn-dc p<'k açıkur ki, Jlih' er J!/42 

barp vlunı mınaifak olmu~ ve 
barhin j...;fikhale ait ı;or., ri ıanıanıi
le dt-gi.~mi: olacaktır. 
Alman)auın K:ılkas~ O)'a gel· 

n1~i '\e ~ıı~'rı ~öktütınesi 1\-lihvc .. 
ı·in İraııa, Jraka, Arıtı> \:arnnada-

1 
sının tu.nınmına, Ak.dcuize, ~ı:uali 
At'rika~a h k;ın ohna ı di!n ktı.r. 

);a 1uiki:n 'et J;ıµon ,.e Aln1an 
atr:"İ aras .. ndrı Jl;n<lı .1a111 dn tc-s
liııı alır ,-e Hu ya - Çin davalarını 
l.nkünden tn•iıye ct[ebiliroc 1943 
de harp taıı.1;uuile Okyanu.,Iaru ,.e 
Britanı·a ad.ılanna intik3l el!!ıiş 
olur ki, bu ınahi)-ct i~ind-0 l\lih· 
\'Nİ A" •. Anupa. Şimal Afrikası 
lıaa, kaıa \e denizlerinden söküp 
atmak ıl~mokrn )-ular içın bir 
hayli ı.orhl'•"1r \e b11gi.in.künilo kat 
ı.at ft'\'kindt" emeı.k!r •arlıııı icap 
rthrir. 

d eği şmigece k 
Başvekil Filof 
ra yoda hal · a 

hat verdi 

dün . 
ız -

So!ya, ıs (A.A.) - Başvekil ~f. 

Tayniis g!:' e~~:n ·n as};~ri mu
lı.arr:ri b-.:g.i<tlru yaz-.s1:ıda mih
-.·orcilerin S11C1Jre1.aka Tub<ır-'-c -
l\Iısır mu'\Z..' yolunu kes."llck 
iç n ı, ·• ıın t J<.,• rey an et
n:. ~ V<: Tviı:"Uı; n rr.wm bu
tıı_ d tehlike;-ı , i.dli. di;-c 
1a"3...f e~ ,cırekt""dir. 

_<~ı 31h•- Sohifea,) 

Orta~arkta bir Po-

AKDENiZDE 

Almanlar •• u 
günde 24 va ur 
batırmışlar Filof hükumetin iaşe, ma"'i ve 

ye\ nı.iJ e me.eleJerj etrafında vcr
dij-i yeru kararları dün akşam 

lonya kolordusu Bc~lin 13 (AA.)- Ncşrohımn 
Iaı<r:ı., 18 (AA\ - B- B.C: Orta res:ni bir tebliğde bildiırildiı;inc 

tl>c-"'""" 3 !bcii sahireae) S•rkta 28 bon ·~ı;.1• 2 ıac- bir Polon- göre 13-14 ve 15 hiı.zırım tar.hlc-

v ıra K<>!ordıc6u kşw ol"""""ş!ur. Bu riu!c /Jıxl:ni:ııdc ceıı.an 111000 

tı.rlofü'l bir Çekool°'"'k a'eyı dün 
arşovada bı·n 1 ord- ~ tii<r.cı>--:en "·"'"' ci;:ptir, Dil .. ·r toni ;,.,1.luk 24 İıı,giliz t.!.card oac-

kişi sokakta =;=·r=·~= .. ="=··=ıe=}'j=-·,,=·ıılnd=="=boy==l'O=ğın=ı=a=!=m=ış=-==~~:=. i=ve=7=h=a=rp=g=oou==·s=i =b=a=u=rı=nmş-
tevkif edildi Bomba davasında karar 

60 profe.,<>r de temer
t üz kamp\ .ı• ~ürüldü 

l..ond'ra, 18 (A.A.) - •B.B.C.• 
Polonyada Gestapo s~lı giinü öğ· 
leye ~-ru Varşorn sokııl<lanna 
kiillo halinde bir ba•kın yopnıış 

\Dl'\'a ı 3 JTtııC .... S<lhireciı·) 

A 
A 
o 

CIL 
OL 

----O•---
ŞilS de münasebeti 

ke!:>ecek mi? 

Kararlar Temyiz Edilecek 

Sont<;.g.>, 18 (AA,\ - A;«n<lotn E
douardıo Crı..t.Z - Cukt:>, Ştliıli."'I. 1'-1.iı!ı
\"ı !l" c.1~n d Plom .. c rnünı:i:o•:OrtiC'M .. 
nın ta(\; n edikiıgindı-n darı.a e\'\'el 
k(' ı'.("tt"ğ;rıi b.ldiıonıt,.•i:-. 

Arıkara 18 (Telef••nla)- Al
n:ar. lıuyü:. elç:si Fon PaP"nc 
karşı yapılmdk i.~tr:"'cn suiK:ast 

ıııu'ıakemesi cl'-'n u~:ım netıcC'
J C!"'..Cİ.l..~ 1.n1iı;:·f r. 

Hc-;.·<'ti hakin ••~• 18 e dl:li,rru 

lı.nkara ve ArlHyeye inen 

Ba 
n 

---~-~~--

~mor i an Ta1yarecııo ! 

eçe
lar 

Arifiyeye inen Amerikah tay ya reci ler de 
An karaya getirilerek, kiralanacak bir 

~vde ikamet edecekler 
!.ayyar• -.~ -i ~emek! riııi hep be
raberce ~i~UıMe b:ı- lokantada ye
mektedirler. Tayyareciler çok şc•! 
görılnmcktc \C j-tml·k1crd.c blr
btl'lcri~ ~ .... k~!aşn • .ıktad~rlar. 

'allına geleııck ve!'Cligi kararı 
b'~uır ~ir. Bu karara gorc Rus 
ırr. '"'nurJarın Fon Pcptili öldür
m<~-: üzer<' su'ıkast h.1ı rladıkl;ı
rma heyeti hjki,;ne ,- c:l;ıni kana
at getirm;ş , ' suika>t fi ı; te§C'b
bi' • derccesirı<lc kald.ğından ik~ 
R ) n:ı~ •. .ın I~o;n ~...... \'C ~.,avlo! 
· J~n.ı. yer: ne ~rirnıişcr yıl aJa· 

] c m~!ıkı'..nı ecn:.~u ..... 
!~ durra!1r-an i~ s:l0)"ı!:C.~l da 

onar yıl ~ı::.,· hap~c m0 hl''tın ol
nhı,;ıl:ırdır. Ayrrra 6000 kurtl5 tlu· 
rUf'ma harem.da"- .ı:ııııı .h"UIUŞU ter
CÜT.an ücre ·nt ki R· s nıaznun, 
2000 k~ruşunu Abclurralııman ve 

(De"''"' 3 llnoo s:ılıi!erle) 

Ki SACA 

AkJf, sır ermiyor 1 
Libya C<)phesiııdel:i Roınmel 

ordııounuıı ııııwaff<ı1-:iycti artıh 
a.5ikôr., Biitit•ı lıir J;ış, 11ıi~tt'eJik· 
!erin lr.ıı·aclr. neden d"ba fıı:z/OJ 
lıa:1rlaıırncıdıklarım inooıı ke-ııdi 

1\endilıe so,-uyo,. t.'e bil' cevap bu.· 
Lamı yor. 

Bi::im mcılıııc!a ayı.! suali sor
dum da, §Öy!e dedi: 

- Bu lıarpte akıl. sır erıııi:ıeıı 

bi.- ccplıc ı•aı-sa, u d.ı Libyııılır. 

AKDENİZ,DE 
l-- (D<M>ır.l 3 vllCÜ !:lol~!c<lo•) 

Ş mrim zde )apı':ru:ıkta c'a:ı 

ayakka'bt!arın çojunun kö.ii r.ıa!
zrn:e ile mıal ~dı ~. 15-26 lira· 
ve krek al nan ayakkabıiarı ,.~ 

bi'1ı a katl is'rn;p Jcrını a
ha b:r hafta gr, eden yırıı p, 
eskidiğı haklUnd;ı ~ apılan .iı

yet!c:: artmı.~tır. 

1
s ondeniz 
ıharb·nin 

tafsilatı 
Batı rı I an kruvazör

den maada iki 
! zırhlıya da isabet oldu 

Lbndt"a Hl (A.A )- Pazar:r • 
gimiı orta A-K<i<'r roe 1:! mihver 
tayyaresi dıl:;;üruhmi.ş. b:r kısım 
Uıyyan-...er de ag-r hasara uğrt
tılmlrjtır. 

Geçen giinü italpn dbııan:n:ı
sıı•a apuan lı~trr.1a ~ştirak e
ck'1 bır llm<'r>kan hava iıl'1"'-1 ku
mundanı ba:1::'!l!an 10 bin u;nluk 
'b.r kruvazı:i.ılcn baş;: Llti zırh' -
j-a da i>a'betkr ko,<i.<!dıliliğ' 'İ 

' wylemi{ ve d:.:>m' ır kl: .Benim 
m·~-e.: i~t 
kaydet•;, n.r lı 

d;ğerine 15 jsal t kaydolundu. 
Bıınlacm bir ka 2 için 1:;ırek t 
harid ka! .. caklan n ı.ılıa1drnkı -• 

Fransada hum
malı müdafaa 
hazırlıkları de -

vam ediyor 

Fedai çetelerle m • 
cadele lçlu da blr:lk 
ıer teşkil e ıliyor 
L<ı a 13 (A A )- F-a ada 

im T.mah b'r sıı e • de\ :.r.> eden 
mliı· :af a ~t~tıu·l:J•iarı n ui.tc ... :.kl:..
rJı b::- i.::..UJ;l •".. l>ü 1i ka~ı \
da 1\b)1 ... T!~~1~ •. r:~ k1o1 1 ~,r sir :·!c!1- ' 
c1Ud•rini g.. •rmckt~d.r 1 

Lo~-' ·acfak IBr F•:.~~17 ko~=- j 
1 (D•'" ı 3 iiMÜ S hfcd) 
1 -·-.ı---

1150 Milyonluk! 
Milli Müdafaa 

1 ;stikrazı 
1 Meclisi:ı yarınki top
lantısında müstace -
liyetle müzakere 

edilecek 
Ankara, 18 (T l nla) - 150 m~~

yt;n ralık lıüa .. ıı ~st .~.aı.ı b•~-
1'..:.nd.Wtl J;:;ınun l~yit\t:C'.ı ~IecUs En l- t 
mMJlt> in<lrr! t;rlrara« l:trr~t:rr.t Hey't·te j 
!C"Vkol·.mm~r. M-tclic:.fn '3ıa.rınlti Cu-

a gtJ?.('1 ıoplz..ntu:nda. \~o.a~l: ..;yl"'.' e j 
~~n~ulac:t ·1.ır. 

Dic, 'r t , ft:n "!a~·yc \•ek!ı 1 ('ti \'a
(D .,- ı ~ ü ı S:ıhiffdc) 

Kolonya hlcamauda 
yajmacıllll edenler 

Bir Alman treni 
yoldan çıktı 

s;.-.:ınofnı, 18 (A.A.\ - B.r:: SW~'
kr. T ..ıg,,.b}adet ı::ı.ı.ett>Sinin bi1di!'"Üğil'ıe 

gört\ Beı•lin - Koentg.,::berg <.'~r, .... l 

b" • (!l'.:C1.:ll .ne r..a .. ek"H ne•icc,s.~de e 
!imi 'n ı:«:ai y<ı!<lnn çıkmı:tır. B-~ 
har:fıf n fai~.inl btı 1dur:ı.'" '<: ol:ına 100 
f):'."l. mark m ".at V3 t cdilm"ıııı r. 

Başo.•ekiıl<'t arş v dnircsi 
(Dovamı 3 llı>O\l 

ez c i d ü k "' n 11 
giren ehlike i ır z 
Kendisine içkili bir ziyafet çek
tikten sonra öteberi çalıp gitti 
Galatada İskele caddcsir.de 28 

s::) ılı a'ükk" n<l.ı t•"" cU:li:t ve 
mc "'<: lik yapan :ı.ı-h~'.:ı c.'iikk:i
nına dün gece arka J;<:ncered~n 

~la.r i!İ ~ i§ vn burc:.
da 15 _.ışe ral:!, balık lıoTL"r-•e
kr.lc ç, ;mec«.!e b:ılunan parayı 
çalnu,<.Jar<lır. 

Fakat o\ir"etkd.r hıı"Sızlar bu
nunla kalrr:a.'11!'5\ar, dil:ckanda 
bir kaç ~;şe ra!<1 i ereok sar<l:ıiya 
ve s31am mcıekrile de b:r müd
<M-t kaıiayı tiitsülem·,ıcrtlir. 

Bu ckeyıf t~hlı'• hı... L!.Jar zrı.bı
taca ararunaktud~r. 

F"n"zcn çıl.mı hir Bt :ı;nr 
gaıctesind~, politikanın ta· 

rifine ail bir yazı okud\un. 
l\luharrirc gf;r~, politikanın 

kliısilta ifode edl'n tarifi }ndur: 
-• Bir dcdcıi irlJ c dmek nıe

lcke~i ... • 
llu ruh,uı., hacİın\İı, buutsuzt 

nıı·ç-iıulı.i ine ınc:~huldt.' bırakan 
tariftcıı \)Ura nnıharrir, ı:\ı~-a da· 
ha ileri tarifl ... rc- gı:fİ\ or, 

!\iman tarih~;,; ('fl'İt-chke)ye 
gC)re politika bjr :,aıı'attır; iliıudcn 
ziyade san'at.,. Yiıni htr sun'at hiı
di .. e~indc oldt·~U gibi, kanunları 
ruhun meçhul \O knraıılık iklim· 
lcrindrn kor•:ın bir veriıu ... 

Poliıikanın bir s•u'at uldııii,11 
da\-a'!lllda müt.efokkir \Pilo>ıy ), 
kw kdiıııclcrdcn §<İ3 ı, bir ;_.:alı 
çatısı knrıı3·or: 

- Poh!ik.ı. iılaı·cci ,ahsh'etle
rin, kütle üzrriııde nıii~terek 
menfaatleri tahıiıı 'olile umumi 
i~ i hali nemalandırına>ı san"atı· 

dır.• 
(Jellinck)in tari!i 
-• Politika, ameli)'eyi şekil

lendiren df'leı ilmidir.> 

1 Dün Beyoğlu 
l akşama kadar 
1 susuz kaldı 

Dun B<' · 1 ı un zı nahalk-

) 
ler nde te .. .n.o.j suyu kc u~.,..r. 

Bu .ab~~ sıı!nr 'd r • 0 n :ıap
t·ğ,m12 ta!iJtıKatu g<ırl' bu; en,_. 
'b<lrı•nun t m r.nc! n :i ı:"hrıiŞ
ı.r T ""'. i t~. urr e b tı•olm -
t'.c. Artı,! av ~.. ş no-> al h.
le avdo t'dihr.,,:;• 

1\FC'll' FAZ!!. JClS K 

l.utll ;;J"~ <. k• I• at1 an \ vi 
) l' cını .... k haaj1e :.11dcn ({oğ"nıa biı 
il·dhir nıauzunı4..• i kabul l'tnıck
tcı!' 

Prnfcsür (Oıto J" rl!rcilt<r) ise, 
0111111 ne erlJıı;;undan Zİ.) ade ne 
ohn ... ,ı-hgının tahkıhınt.c kılıyor; 

rnıinl~\.ı , •• farn~--•.l hir arlnn1ıe 

(la ... i~ a"'I) hır in ... nn ol lu.;.~111111 ht· 
Jirti~·i.~ \ e hôvJrlr i·ı ant·a lihc 
raliıınrı iklinıiıı.1 t ıic.·~ c'dlfft'• 
ğini ılt. '"İ\'l' ... ürii) or. 

(Ilıtk·r)iıı, bi güııliik 
bcnıL•r polılı:.C:a t~rif:: 

enıre 

-· ro1ır +:, fi ll l j; e ı 1 •ıın-da, 
bir topl~1 ugnn l uvaıı ı?.l~ııiaatlt.:· 

rirıi ttınh '- nıe '' ctııun varlı.g• 
~ oltpcfa her '; ıt •: l.ı çarıq a 
h.tn1lr:):ncl~ı ha ha hi~b!r iuha 
sı.ğn1az!• 

Ye niha)d, • f>a -Cu: r.:ıe
siau ,-. l of ..,(ir ohın ın.r•ı ı·ı i , 
kendi ı:ırüini ~' lc<e !C<Çt!'i" • 
~ or: 

Bıi}Ük dc\l~t ac1 anıı (Ri•nıark)a 
göre politika: 

-• Po!iıiı.~. de -lel "e Jıalka 
~:ıu1il iı..U\.\Clleri tuplu.ma \e ta· 

rilıi an çatar ·atma• onları de•let 
'e halk id~-oloc~ a>ı hakıuımdaıı 
te ... kililtlandJı·nıa i~idir." 

l.<•!l<lra, 18 (A.A ) - Sverı.Ska Ta
gı·b-~et ü ·ı·ç ,,,zr·esını..n D~rl~ ır.u.
l..:rb'ı 111P. g.örL\ İııgl.ıL hnv::ı. kü\ \. ctlı·ri
nin V.üLe·ha}.nde Kolony ya ,y.ı.pt;k- 1 
13.rı akı , C'SOU. T;ıd.l yu acılık ctw.it
~cn suçl ı b r rok l1Jl$i:nla.r rJ" ını ceza.-

-• llcrke>in yaıımak istiyece· 
j!İni, anıeli) c, tccrühc '\'C ruiişa· 
lıcdcyle onelden görme hassa-

sı ... • 

Bu pl~ıun apa(th. ~özöııiinc -:ı· 
k.an uınunıı htaJarı lar91su1da te.
reddıidc nrnhal kahırnllll}!ır. Bu
ıııı biıjnı ölcdeııberi görüp sez
dı;: iınU.. 'c ~ü~·lrLligi.n1iz kadar İn
giltere • Rıh) a • Amerikanın da 
görüp S<'znılş olnıa~ındau ,.e ona 
e;;<>:o mukabil lıa<1rlıldara giri~

nıi~ buluııuıasmdan ~üplıe e<lile-
tDı:>...., : """" ı;..ı.;ied<ı) 

Ar.kara 18 (Tcl<'fo .Ja)- Mt>e
buri i~ ~-aparak Ankara hav::. 
me;>danına inen Amerikan tay

yarc-c'krı Gıı.zi çiftl:[;indeki ilk 
okul binasına misafir cdilmişler
d:r. Bunlar şimdilik askeri elıbi
se:lerini mu1ıafaza etn~o~iıt~:rlcr. 

Hopa-, ço!ı: gene olan Am<:rik:m 

Ari!:yccle ı;özaltı e<H?:miş olan 
Aıııcririan tayy~rceıleri de birkaç 

(Dı..'Yu 11.ı 3 ün..:~ S:thıft.:dc} A. ŞEKlP. _' 
El ı;..t v~ aha ~., .. ~ıarı d& kÜrcok C•!.uI.- J 
.:ır r.a ça;·pt~nlm~'aroı:-. 

Berlinli Profe>Ör (Cari Sdımitt) 
in politika hHkkındaki meşhur 
dost • dü<rnıan n••~riye•i de poli
tikayı, memleket iı;i "c mrmlckct 
dı~ı Ş<'killerile, doinıa iki dıi~man 

Ütcdoııbcri (l<llilik~l • bii) iık bir 
san'al; frrtt•n t·emi\ete kadar telı: 
tek '\C iop f•ktin bi.r nrf~ın k<'n
disiui nıütlafaa \'C ıul n,·f~h·ri 

körlr~tirnte drh5 lllln s:ın':ıtı te• 
l;ikki eden h~n, bir ktrt ıJ, 1:a ar.
Jatlnn ki, bu san\ıtın dn rn llüyük 

frlliketi. arının hah tarif Pt111İy 
l.a lkmnsı gihi. krnrlı krnıli<ini lza· 
Jıa yeltenmesidir. 
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İSTANBUL İÇiN 

& ... bir miilldet enel. bu 
't•tunlıudo, htanhulııu molik 
uhındngu bol u çe~iıli men· 

ba &ulanndao ıııel-nlli idare ve 
lıelcdiyeleriıı neden istifade el• 
mt>d.ıh 1cri ni ha u e il" sornıııı;· 
htııL Bo. i ir 1' ehb"" , detl:İfl• 
tim hem • cdi~ e "' ırr.>b~1'i 
idlla!ere bir g lir kaynağı tc
rnm ctm: o c._k, heııı de, luıl· 
ha te ~ ' • bilcsix ,u çirıurk 
••l j bır f.t} da \ rere tir. 
flıin ozetelerde, Büyuk l\lıl· 

!et lec · in "\ ildiği blldır!· 

1 bir .kanun la)ilı3sındao 
oıfili (ltdiL 

· e edilen huln S) a güre, 
h•lı•m m ~ifalı sulardan lıa.;ıl 

ol11<ak ltıut ttiılcr HıısJsi İda· 
rrleıe nıt olacak, lfo u:il İdare· 
ler, 't' 11!1" e, bu ular• kendi· 
!eri işdetec~klı.-rdir. 

Yani, benim anlaılığnna gu· 

lli..r .;enç arbdM~, yeni rıwu.ıd<· 
t:ı olı ~u ro nma ~yle bir ara 
~~rlc\ ha koyıııı · •. Iaziden lıale 
dön~ Biu kalır~a, böyle bir iha· 
re lıatalıdır. Juid»n lıale döniil· 
ron i. ,, azide 1 ... 1 ~il goo· 
nir. 

Jla)at öua.ııy-0r, ilerli. r!. 

Pt.AJLARO N 

ştRAYE'l' 

ı ·' ı;e,dNl e plujlroı daıı '!'><a~ et 
ediliy<ti~ l!c.ıı pahalı irn'l> hem 
isk~ıulr, masa, k<>>ıı yokııııış- a· 
m;ın dikkrıt!. AyrJC'll ic:kctııle, ma· 
sa iı.tfomiye gelm~z. Çüıı.kü, ban· 
tar i~iıı de ikinc:i bir lic-et ister· 
ı.,.,. ~ ıab..l.ı...k a ,.jkiJet ederken, 
yeni ıııa,raf v a. eri öae •fuÜ· 
li.Lt mu!, 

Dl' 
lL\ ·t:. 
Ku ül u '>ıta 1'

(la n ıu &kulluk: 
fll~u c miin n,üemlni dut a

ğ uıd, a düş~rek ~aralandı .• geç· 
nılş dsnn •• 

alUtt, her )Ü dııt musimin· 
de, al;'llçuın dü ;:,. ~uklar olur
OIL Anl>a, wiil.""aia !end.i, ÇO· 

cul<laıa ıw imnndi, dera.iıı.iz?, 

nu )1CYSt:"l>E 

KAR 11?. 

<.enuhi Anı rikndaıa :;ıill lraodi· 
me • d~n, aj l&r, ılılıı~ ııuın en 
g~r:p ha rini \Crıli.ler: Saatlerce 
kıır l r 0 ış •• bütiııı ider ~m· 
b ~ 'L o! ıl • 

Ilu 111e i de kar yıı;;'ması
İ.tı:ıubulda hu~ Lulaınaıkım, 

~ •ı• i~ •n bu kar ya ~şı ha· 
beriru gıpta 'e hasetle ok• ıyor. 

AIIMET RAUF 

Emrıiyııl terli ve tayin listesi 
Em .\eıt U!lltJ.m m.W.ur ügü 

~ ens:. .arı arasında ~eni lJ..ır ta· 
y .n ~ e terfi IJ3tesi h .zırlanı1m.ış
tu. Lıste C, iln;.izdelti carta zar· 
f.ında al.<k.adarlaı·a tebLğ oluna· 
c:ı. lcrn-. 

REŞAT FEYZi 

re, devtet, meııba sularını, Ila· 
sıısi İdarelere bir gelir kaynağı 
olarak lıazırlaoıaktaılır. Artık, 
ohunılen liteı.~, vilayetlere aittir. 
nu kanun layihasının muhata· 
bı, dalıa ,;yade İstanbuldur. E· 
ğer, İ ~nbıılun binbir çeşit 
men be \ e 1if:ılı >il) u, !ı u Jeni 
meHunt ~erçe.e.i içinde ınüta
lea <"ılilir, b:r an e\""\'l'l \'azii lı.n.
nıınnn n.aksadı yerine getiri• 
lirı;e, kazanç çok bü,i:k ola
tnktır. 

Aslına bakar.;ıınız, Bdctliye 
Knnu1'11 ~ok muhi.nı. şümullü 
, .• mıikenım!ldir. Bn gil>i şey· 
lcri bdediycler kendiliklerin· 
den düıo:iiniip ynp~bi!irlcr. Aın
m:ı, diy <"k~inFı: ki, za?nont o 

za1nnn del:ıil.. 
Fııknt hatırlatırun ki, d!inya 

hubinin tar"lıi heniiz ür ~ene· 
likıtr. Ya, ondau .-vveli'.'., 

Ye • 
1 r 

B 
va • Erbaa arusında 
:tometrelik bir tul 
zerinde etüdlere 

ba*lanıyor 

An-.asva il<:! Eıtıaa araısmdn de· 
mu:-yoıı( ir.şaatı ıçin etiY.I ar::l<'li
}atına ba laruhna.sı kararfa"lırıl
rrrn;tır. Bu am,.liye takrib n 108 
kıl<andre k b!r tul üıer)rde: icra 
o1unacak4 tr. 

27 !bin lica s:ır!eciileci'l· olan 
eıüıd işi bu avın 25 incl pe~m· 
'be günü bir rr.Ul.euııhıde i.ıale o
l=akt,r. 

Baıudun Selanik vapuruııun 
enJ..azı çıkarıl .. cak 

Umum: ·haııp esna!Jnd~ ;,o,...gul
dak bcn{oardımanı netic sinde 
'.Ko1ludıı sanllden takriben 40-00 
mırlik b:r mesafode bat!T' ' olan 
İltih.at Seyrlliefain şidretııı ait 
.Seı.>nik. vapurunun gonilcrin 
seyir ye seferina nl<lni i.<:i ıl etti· 
ğ:nden <"nkazının par~11l.ıı~rak 
çıkar.mıı:>ı kararlaştınmı'll'•T. 

Hukuk F akiilleıi Del<aıılığı 
Ar> a Siyasal Bilgiler a.,ı;.!u 

Müdürlü.güne tayin olunan İ tan· 
bul Huk•ı1< FakliltP'i Dekanı Ali 
Fuat Ba~giJ;n yerine ayTıi Fakül· 
tenin mcde'ni hukuk profe<..örle
r;ntlen ye manıf 'hukukçularımız
dan Al et Samimin getirileceği 
snl-aşılrr-1'\t1". Esaı<en mııma;Jcyh 
Ali }'uat Ba.xile vekalet ctmelı:
tc-Oi.r. 

~ e tın ..:ı edil-
m t'r Y t me ' , s~r TıY4ıt
ıro ~ İdaı çok yatur.dan 1 "tıı "dır. 
D vaır. ı a a, bir 9('S ~Jt: i müsbet. 
:yoıa 1t1' ılir. 

IJaha bijyl• r. li -ç ·ıziycte geot.k.
l rı vB t, b r yurt bin~ na mu~tnç 
b? lı,. .an b'r çok.~ .. a sa.n·at erbabı 
vard r. Fa .at, s(;ylc:l<i,-!mlz gobi, t.e· 
tebbO., al a Uzun. 

ŞclıjT T•1Atroc:unun bu ha ek.eti tak
dire Mğer. Veba ı:nııı:zara, t!lklide f3-
yand.1r. 

BORllAN CEVAT 

EDEB1 ROMAN: 6 

ŞK ve ~ÖZYAŞI 
Yıız n ı SEL A M l İZ 'l E 1' 

DİRfNCİ KISBI 

A.coDa karısı onu ~- · ı: .tıi ve ı 
ıııı.dnr 11'1 y;>r .j<lu? 

nın "' 'und a .. 
~ ~1. 

.tJd pl nla bu bel• ~·ı-
d K2 "' her mcktub~ <ı.r aşk 

""' idi ~ r c:µ;. e;o::•'-'· 
F~ l e ·ııaıı Glıruız; yozı ç<ıl< 

ılı.: • e ya' ı.r • 
K -ıa.n D !lı k ~.r.a lta~a ıe

~ "' ara da arada b r de böyle cn
d dere t;aı;;ılı.Tor. r:ık•I bıı e.,~işelcrl 
t"'" ~ ı;a\'Up y;ne se' w:e vınc karı

wıı düşür.~rdu. 

J 

lr.şlara, t • !t ara, aP<;loara, ~le. 
re anlatacAtı. ~ vaııoıııı.ı yalnız 
r.>ls.ydı, el ı le konucrıcalı:, ,,..a. 
d ~i h; acau.1 l. 

J.. • K a.ı l ... uldJn 
r n 

ına gel 1 ~ •, Kt-.na
nın :, ı e artb.ıa ed.H it o}I. a ... ta 
t>er:ı.ber, Uıt.:l'lr· y'.lr tine •ndir-
m,.ti. ÇJJ bu f !ö.ı.et Jı:· ·nın biNıi 
1ooc .illi:! a,yn dOşiWü, 1 i de ö-
t~ n n ısn etir, •rl alım Ş'tu. Hır

•ı.:l· ,ı A. ı ye lnt:J<ai t"·.,~d<Je 
ı&bcr, ağtz:dan eğwı, J;;u]a· tan ku

lağa yayum~tı. 

Keru.n Daı;lı tryınbabazı nJ.ır.lM 

Sebze ve me1va 
ııatıarı 

S.,bze ve meyv& fia!lorlnin bu Yaz 
kr.nbılir n~ıl bir m~ ızara arz~ccegi
ni h~p!mlz merak clno~ ıı.r ;;;i ay 
evvel, bir ı!lrü ta.ıımlııkr yapılmıştı. 

Fa.kat, şunu söylell".Ck lazım ki, bu ta1ı
minler, 1"ı.fk1, bazı af'kert ve tkyul 
~lubarrirl.erin t ~ ı.1111-erı gi2::W, çok. ~ü
li.ü.r doi:ru çıkmadı, 

P.uguı-.. ml yya ye sr-DT, .... , fıt.'•vknl&de 
şar~ra t en ve dJger madd.:>Jeriı:ı 

f•aı yüksc-kl•::iıı<> '""'"'"' ı,;ç te pahall 

1 

dcğlld.lr. Ç.ır.l<u, bil dl tiniz gibi öy 1 e 
_)iyec ~ m rlt"!e:'J vanhr kı, yUzrle 

1 

YUZ, ıl<ı y(lz J><'balı-."r·. Hal•tô, geçen 
!:ı• nı ye r. t..i.e ık yı....'"1 \: e cilt:k çoık. 

""'="·'· lWpt n c"-vıe ;;ı 1 da L..;.e, 
yazlı;- neyva ,.e sc ıclcr, bu-ı;'lnku !ı-
1 eroaı çcıx m d<ı 

yır ... 

Ar:.c&:.::, bir bki."Tl ?P. J"\a ve eeM.eler 
' roır k•, h ~r.z en b'>l z.;..manlarıru. 
A<İrn.!t etn ıuş..lt-ı~ r Bu gibi rradd.e
ler, za~ .. "lla, d.ıha ucuzlıytlc"' tır. 

Sebze \'C ıI:f"Y'\"tlla"!n fiatleri, srmte 
gu. ÇO.it de~t Du ııokta, blih.as.. 
,;.n j":!"ll dı.'tkaıt.tir. Sonra, dtı.:J>:...inla 

lY.'yyar utıcı ar.ıaın.\..ll da ~ büyiık 
ta l>. ,. r Fı,Z;ı k bal t d.yc.rı,z, ta
:ır" t, bu d rece 'f l.ı farkın scbeb i.ni 
t;k..Jlnuz a1mcy"Ur. 

Mıt6el İ U"l Pn ucuz pazar-
ları: an bir l ı·a. ır.ls Ç~ısı<lır Bu· 
r~ •. -"' .. \.l! scılJı:c r çok. ı..cı.zıciur. 
F..._a..t, .ıa&esım T.u~iınhı.nc Jl.Ieydanı.n-

ı p:ıı -tımanlar n o..,ürde dolaşan 
s )")'ar ~ cı, ç,.>k fa 1J fıat · n~e.kte
<Lr 

Ba:'ld:ın başka, SJy ... ye ye.ı.1er ndrkl. 
n~ ı·a.v-ltır ve &Pyyar satLcıJar da, çok 
)"~tik fiat :id't-rnektedırlcr. 

Yani ljin ıul.tt~ı E"ıxiur: &bE.e ve 
'lnC'Y\la.yı ruu'Laka pahalı almıya mec .. 
bur değ"iJi-z. T~U""tak: z.ahrnt"tine katla
narJar, :k t.lA ı~' tedarik c•~<:blUr .. 
.er. A.· "'"• bôç bir i<ül[ te J·.al.l.anma!ı: 
i:.lea:iyc_n!or, ı.:a l •rı"'lı!l ör.iir..cicn ge .. 

çtn satıc;:ct~n al· l:ırsa, L.rvz paha:ı ö
d• 'Y< n~uıawlar. Sa!Y!iyedl"ki!er 
iç"n lit b r ,ey .söy!urn '"n. Q .. 1}ar, :za.. 
ten. dü.ıJY2 l:adar m~ra.t edirı cralara 

gil.'nışlc,c r Do!:::.• rlltr, &fbte \"e ıney ... 
\'aya cck: rhommf,yct ,.t,.t"ly .. ,r_ B; has

sa, bu nı:ıddt:l rdl~kl yit:ııuin rok bc:;:

Je-yiıeıC:ı:-. ne~""merli ;r""':·z er ~in bile 
L~r çok iı!.~1ssaiar1 var-. ~imdi de, catı 
e 1 ig:.r.-ı.n f::t.m z:ır.nıntdır. 

R. SABiT 

Maden uırej;ıi ) i:.kile Eregll c.· 
varınıla bir hortum netic~ti~nde 

.bar.. ;, • nı \"e lootromos R eceol.ıin 
de boğuhl i!unu haibcr veru•g· z 
.Cı.ı:rJlıurı et. ıno!'(.lrünüıı deniz 
den Ç'k&.rıln~.sı ı~•n ar~1l·malar 
yapılıraktadır. 

Mezkür lll()tör s:ı!!ibi Yalrnp 
Yıl.dırana gıl!cn bir ha'beı" göre 
deniz iizerirtde .} al~ lekel12~·i. gö
ıiilmiiş ve bura.ımııı de inl.ği öl
çi.l1'm~~llr. Y·u~ l..:ke~crlniıı (f.k .. 
tığı yer:n 5iJ ıkulaç derinl~1e ol-
duğu aıO:aşılmışt • Fak ı mcüir 
lıen:i.z. Luluna.:ıı~ mştar. Fa1·at elli 
kulaç dcriııhkte l.ıuiuı U""a ı ıka
rıln:ıa nın [>€k kelıil Ol3im ~.ı. ;11 
talın.in o unnıak1 ad:r. 

Odun ve könıiir faftımı nıü
kelldiyetirı'! tabi tuiu'a;ı 

,notörler 
Dir ç-vk <lcrıiz Lri vi • et 

tar .f1n.!a!\ ,n \'' ı~Lir t 1;;1 .. 
rrak C""ük •TI • tı~- ı:ıbi hı t 1-
ıtr, '~. r.1<'Wrl"1"in bu Şt.ldtie 
sefer y pır.alnnı,ı m&hrukP of'sı. 

:für:iJ.gii tr.ı:z:nı ctrnektec!:r. 
B.t ş( k ı c-!inu ") bu! r:an motrjr-

n b:r ~cısmı bu müke.ler:~·e
te ti!..ıı ıutu:mai<ta ,.e d'.ğer!eri 
ser'best bırakımı.ak.tadır. Tek n-<>
t(Mü olanlar d~ bu miikei1ef:yet 
işin. sıra ıle yapnwktadırlar. 

lli41"0.yı.:'. I 
- Etı-t. 

1 - G~ 7. ·l @ıı· ·u. 
- Her s•~ct bu- lvtlüı. !çinın!: dtr· ı 

le.r. 
- Kıy Lab ın para k ybet. " ol-

u~ası sana v:a.nııdı. 1 
- Arurr:S aHı s-e:-ıc k~rıı.ndarı uznk 

b.löım. 
- Bu"ıdruı ne çıta,' Il•ı· kaç ır.ot 

ır.ınrı a.vı.ı t !:sı....,. i. n b ..-uıd41Jl 
geç n sı.Aın' · rı çab , 1.1n'-11ur. 

- E!".et rı..-n bcnı ef.U'ı knda1 &e-

v na, r r '"'ana karşı mı.ıh4ilib ti a
zo dı lııe h•c bir .ıwuutı ç<!km•-e 
~..if.M'ri:m. 

- D ek ~ph cnQ"' rsuıı Hıı:d<ın 
< ~ \"ll.r A tı ı.yı"\Jlı: ııenç bu· lia-
sıını kd ti•. 

- S• s' .•. K~rınl e t ... arım d .. ıse 
ke 1t tr o.nı pcnc-c.."'C'Sınd ıı L~ ·yı 

t rem der ;n. 
K• rii ke!l'iinl \<>,,.in elmelt lçlıı ilA

ve Mt: 
- Onl.n dPı,: mn nr L •n Y. "k-

Kt an v-•t:onda kerı.'d- ın.l y3.
>.YC!l, ~ dini i7en e&ki me.k

ri;.odıışı Raife bunları ar.!• ltL OOe<l ;.ı parayı çık ~ t.> t r. Be'li t:1A f.it"V:yor B · mt1{tt:p... 

ıu.ı;trı:>:ıb= h!,..ıtlıl< ettı-
,.,,.ı >dl de paraJ ı Iı:•y'>ettı. d"ı. 
, vcy .ı. çaldııılı, dedi. 

ız b Dil g;z!emt>di. Kansına 
ğı içı.a. ~ ı •, bu 

nı g .}'l'<l>C2Zli, ~ tanıdılt· 

• ııa "" taııın.ııdr.:.I n11 • lıal 

bı\t on bin lira <la ı ı,.otı .•• 
Para mt"lZll · b.ı olın:cs R&ı! Tö

re ulak abar'tı: 

- Xı*- r!U bfc ı llran m. \"&r ,ırn. 
dl!. 

- Var :ra?. 
- A; ;ı .. ne ..ı.ı mi bmodıı; bu 

lar 1dar bcll d' Il('n boşu ""no 
k yo 1 nen onu diJDylar. 
kadar c , o da beni 1: :ver. O ne 
~alan sk.ıyl m:.csini hi1ir, r.e dı1 i!d hz
K, ğil. Ont.-n •I t n la );ı yoSt ''··· 
'r•rı d!ğ n zaman 1>.>na hol< \"etec<k-
ti-n. •• 

Horp Va z iyetı · 
Cepheler e m;ihim muhare
beler ve muhtemel inkişafları 
(Yazan: 1. li. Eski Bükreş Ateşe mili teri 

Biitün cephelerde: 
Şimali Pa>ifik'de Aleouü..nne 

adaları bölge>inde Amerikalılarla 
Japonl.:tr arasında hava .. t1eııiz 

muharebesi Jcvam ediyor. Bir Ja· 
pan knl\ azörü bntırılm.ı;;, lıir J:ı· 

pon uçak gcınbine tam isabet el· 
ılc edilmiş ve 3 ü kru rnwr olıaak 
üzere 7 Japon harp gemisi ha:-:.a· 
ra uğratılını~iır. Anıetikauın bu 
tttnrru:zi lı rci...clind~n dola .. ,·•, Ja-
1>0nlar taJ ... ını nd,ılara karşı ~eni 
bir çıkarma leşebbü iinde bulıınii· 
uı 111 .. ~aıdır. 

(cııul.ı ı ıısifik'ıh A\ustrnlya 
şiınaliudeki stılarcla vo üsicrde 
hava • de.na ınubarohel~ri iek· 
rar kızı;;:.mıştır. Jaı o~ılar, All1~eri· 

kan doııanm.:ısıoın lıava knnctle
rLle iyi tak\·i; e edildiğini, her iıs· 
sün kuvvetle ıuiida!an clik!i,:ini 
illraf <'di.) orJar. Dar,\' in Jinıa,urun 
taw. ş.hnaüue düşen llorn ndasuıa 
kac~ı Japonların bu çıkarma te
şehuıı~unde bnlu.nnıası 11.1uh,en,cl 
görüıınıektcdir. 

Fakat netice şudur ki, Japonlar 
Pasiük'dc hava • deniz ı.:Uliıniye
tini yH•~ yavaş kıı)beiwckle

diıler. 

Çindc Japon ilerlcrişi ynlıu~ 
doğu Çinde inki~ai elmeltedir. 
Bu sebeple Çekian.; \'e 1;.iuugsi 
eyaletleri ht!dutlan üurinde şid
detli ıııuhar<be!er olmaktadır • 
Jap<~nlar bu Lölgede l:ı.~ang ~elı· 
rini alnuşlaıdır. fa.kat gariptir 
ki, §~hirier ~g"1 eu~n Jap<>n Or• 

dııları bü~'Ük tnikıarıla Çm ,-,id 
aiaı.nr..ııaktadular. Dil, Çin &rdula· 
rınu.A stratejik O.} alama rnı· h~ırc-

hcleri \erdiklerini ve nıuuta:.ıam 
tekildik.lr. ini gö,lermckt.dir. 

Libya cephe,inıleki tlururn 
şüyle IıuJ:i,a edılcbilir: İugiliz 
ordt1sn, 3 lı::ı{tadanberi dev;~nı e
den ,y1prutrnıı 1nuharcb.:leıin.e 

da)ınt~ı.....Jlmı:;-, l\lihlerin nıu&nni· 
do.ne taorr111lan kn•~1'ırı<la 'loh· 
ru! • Eladcın • Birclgobi lıatııoa 
~..:kiiu,: .. o nıcchnr 6lnıı.~ttıı·. Bu· 
nun ll'!tiee~i ~i:!h\·~z orrlusn Ga· 
z.a1e \C Khıbriri 111c-.kiu!ri'r.İ i~ql 
f!tu,·ş ve ~~1ndi,,:e kadar 6 hin esir 
alınl'lır. fogiU.Jcr şimdi Tobruk 
ile cenup lıalı<ınıla Alao.na ,·c 
Elad,nı'dc ınuka,·cınct ediyurlar; 
Iak~~L bu İKİ uıc\·h:iaı rlc ı'.Iih\cr 

el:11e dü)llt~İ mtJıtcnıeldiı·. 
Gt·nNRI '\onını~I, )•:l2dt·m • Ca· 

pllzzo htikaınetindc • dün talı
ıı1.in ettigiıulz v:;.(;hile • durnıa· 

dau bir yarma ia:utıızu!la giriş

nıij ,.c ıieri k.aH"rı Sidi Raza! 'a 
k::rl:ıt· ilcrltıınşiir. tlu t:ıarruzla 
General .1.0,ııınel'~u ToO .. u!...'u ce· 
nu.ııtan \O ~arl,.l n rla !,~ı.~.ıt rak 
tcc.•rii clJ., it. ,·e .l\11 ·r hu~.ıdw:ıa 
,.~rnaak istcd'gi anl, ":tıh f\r. ır.g;. 

Jız,t.r ~.( r :Lhk bu tunı tı"LH ı:;ıis

ki. _r, 1 •• 1)u1unu ""Or]:ır; fnliat 
111.ll\ er ordusun ,. la .. a J,;r h.ıır
lıeoı ınu1eakit' C· ptv.1.0 h.tiJ·.nn1c· 
ta11Je tc~rar tnarru:r..ı g~ ~ ;ıi!Sı {Ok 

nu.ohlı?nH.·l~ir. 

Do.;u crphcs" ~el i lı~r•knta 
dair Aun:ın tebliği ha~lıca şu ha
beri vcrıııtktedir. 81\aSt.ıı> I da 
S.hir~ ~ .i~linat LCtk .ısı ıaptt.:t!il
m:~tir. l J.k,1t ll"rkLıf doğusundalil. 
Alınan taarruzuna dair h;çbir ha
ber yuktur. 
Anladığınu•a göre Sıva.topu!· 

_3_ 

İ --nDuldan, karı ı n ;t.} 1 kaldı ... 
ğı n. !ı sene !~> Je 01. s~ntye bile k:J.
rı .r:.<lan fph~ et niYC1"1 KenP.nın ıçin{' 
kur ( ı.: u Il.aıfın rr.An 11 sez erı k 14 

Lıne ok gibi 13p!. n ' 
cı1el ~ gibi b•r l 
d. ı • Raif 
r."1ijtıl. 

Jı., b R Si"\ ini 1 nı.r r "' yl ·• 
B ili! 'o mi a ı' .. 

A .. b ::; l.,, 

Aı. ı·yr ...... ,~ 
şey 

d ~. 
d n rn 
ı-ıor ·..J~ua 

mir. tt"':-1 n, bil.)~~ 

bah! a.~ı bir k:ıuı·' kor"'! U11 
oln.mnzw. t::: gin bu derece 

_ yuz ü bıl 1ahıut < •ğ l ;!. 

a kınrlan 
ald 'rnış 

rlytı.ı..'1tfrr, 

Sı ıı l ono.t n Mn ve ınru df:ten 
bOrr ')'clu. S "• n k !'lı Kcnnn
c!an faı:la evec ık bfr rkr ı;: b1 nıaz
dı, ç lı Km n 1'.ç bir eı'k ğ n bir 

ıoı '\ miy(C'ı·t· k :ır kansına :.
ct:t Aftı .sene za~ ı k "lSL't' ~ir 
ı n t.'le parasız bını.'o ış, Otla ıs .. 
t;.'l.bt !ritl rahat bır tu.y~t t'5lT'ln et-
• (-1, 

S•"'\ . btt in b\.ıı ~,r, unut:ıcak ka-
c!.:ır !10.l kı..: ı; t._ (D va.n!.1 \·~r) 

da Rus ıuukaveml:tine rağtucn 

Alman buskısı kuv,ctle ılcnun et· 
ruckte ve Alman adıın adım ilcr· 
Jenıektcılirler. Fakat Hıırk(lf do
ğusunda ve ccnubıw.da Alınan or
dusu Doneç nehrini geni) teplıe 
lle geçcmcın:ş ve Rus miid~Iaa· • 
sıııı yaraıııamıstır. Zaten bö~·le 1 
bir muvaUaki; et rlde ctm:ş ol- 1 

sayrl1, ı\lman ordusunun nehir ~ar·ı 
kında bul ı.uıı Cup"ank dem:r~·ol I 
ditğilm nokta~ ıua \arınış olnıası 

\e hntta Doııeç'de La ka lıir ke· ı 
silnde de Alınan ordular.1uıı1 ü
nc.!.:.)i lıjı tHarruzn Cr.ha b.::ı laını .. 
olmalart lazım gelinli. 

7.aleıı Rıı"far da Jluıl«>f ılcğu· 
ıs1ıuda A~ıunu taarr\'zunun Uuı<ltt· 
rulJl ğunu lıikilnılİ-~<:rdiT. Biz bu 
A!n1an taarrun,nuu beklc::nt•ıı hü
~ itk t:-ıarl'u.ıu olıratlı.ğını sli~ le
nıJştik; lıugi'n artık bu lamaıııile 
anlaşılmış bulunmaktadır. 

Satıca ars 1 

San gün~de ~chriın.ı.ıie h "b- 1 
ı:t satılan diil:t"'l"ııların sayı::.l •• s· 
sedifü bic del'eecde azalm'"i'tır. Bu
nun reDt~bi kıbriı ~irketınin sa
fa·ılara bıraktıgı llıcr payımn ~z 

(Jlnus· :.r. Satıc.ar diy<:ır k-: 
•-- Ku.> .ı şi.'..:eti l 00 kuı • k.b

r'l 1,ulL an bir p. :..eti bize ~'il:.! 

klil"uşa vcrın<:kl.ea 1•. Biz bu.nu 
kı.n'.<1su 4 imrus hesabile .. • raya 
satvn ı-z .. Bö;''<ce b:zr 11!0 kuiu 
k!britte ce-man :-:eki?. kuruş .'f· ı 

pek cüız"l bir kar ka!:yor. l{'O '11· 

tu kibrit ce ancak 2 :ı gümle sa
tılır. Ve bu he~<"~•a göre günde 
vasati y[ız para b;r kar temin e
dcbil!)orttz ckmckıt:r. Bıı 1.:adar 
az b:r kuf'~ karşı k:.b!'jt bayi!ne 
gidip alm;ı_\~ içiıı düı'tk;nı..rr.:7.ı kn
pıyaro!: kayh<•ttiğ:miz vakte ve 

d:ğer n1ü:ı1.cıileriıniıc mi >an l~ 
üstelık <.:th!n~~zıdt-ıı v~rd oı.ıtiz 

ı::akliye mastn!ına ıı::t?. Yo'kGa e
meğiJr,ize Vot. kibrite- yat,rtiıgl'11f'?. 

semln ·eye ..,U?. llay ' h:' lığt 
kıt-r~!>'ııHla her mau~cnin kfır ıı:s
ı,,.ıi aritırılmı:-\ır. Kibrit <irketi 
ele brze bırakt.g, k.·r payırıi mn· 
kı:l L!r d~:rccy ·ü·{.!i _tn.eli-jir~ 

TIKSİI' crı-AN KU'füLf,R 
~ r"rı: pkser kil;r~t !:ut tarı ek

•ik çık: . .- ·. Hnlka kvr-ı b z fFNt 
ı:nr·,11:\::c ı.3 1vaı-uz. Ş'.r}LL buna 
c.a d'l~k::t• f-l'meJi ve hc r ku~uya 
::"'ni m: 3 ı:brit kayma ''r. 

S ı. Tc' • f - Kib,it ~ntı ıla
rt ;·ı lıu ' .. c.t \"(.> u:ıc·k'e. vi e
hen ü1°J(.:l~e alaka arla""ın nt.z.ırı 
c! ı.::: ' r konıwruz. 

İııı.gilteren n 
A,·ıt.':p. da ik'.nci c ~'ı~e ac.ımak 

baiı•i er taze!eı dk ,o irıgill 'C· 

tle khÇ zan'andır haı:.ır Quran ordu 

batıra gelir. Britnnya a<lalarındı-.
ki ask~r:n Ö) le bekleyip duıması 
;;.m :;·e k ıclar cfürrya ınathuat:n· 

du cu1< sö~~ götürür bir rr .. ~S<·1e ol
mu~n.r. Milyonlardan baLcdilir· 
ke; b<;yle hazır bir kuvvet:ıı hiıta 
Avrupa kıl'csın~ çıkarılmasma 
tc }JDüs ediln·ı. nı~s <.t1mal)ını da " . 
Jıal'bi kazanmak gibi bir maksada 
\iVgun g~nn·venler elbette az 
d{'g ld •·. Su var ki iı..:::t~l'lleki 
or ıurııı'l rnt ha1·t::beden uıaıc sa4 

k"n bir öı •• ~r sürerc t uıferı bek· 
!edi •iı c hukr.edenl r bı•nda a
ccı c•t ler Işlnden gü.ei..n len ay

n ~ mcmkk. t mı< afaası için 
daveıe şm~ olar o askerin her 
sı..::n le 11 21rl.:ır.n1as1 icin §:rnm
yo ,J.dar b€j ht,de vakit ı;~çiril· 

~cınİ3 old u anll!Şllı)"C'r. Çlônkü 
söv1-{'ır eğe lÜJJUm ~"Ok ki askerin 

h:ın.-1.mm olması ba'hs'nde Al
y,'t .. n tarllfı ile iagilı' la1·afı ara
&mda bliyi"k bir fark vnrdır. Bu 
farka bakarak acele ile v;erilımiş 
hü.kümlerden b"ı-i de ha;miı.ksız 
İngiltPrcnin ~-okta berl hazırlan· 
r-ış Almanya k .. ı ,ısında maf:IOp 

lö."C Jl!"ı.:1 .. y~cnmc.,i oL-nv.ştur. 
Halbuki l gT lcı üç • cncd " va
kayi;,.., lecrul:.cnin } c~ışti· u /;• bu 
crdunun keneli · c rn 'b~klrnen 

MAHKEMELER: 

Hocanın hi
kayes i g i bi! 
Eııhçt\ l' "-ır, te alaı-Je heye .. 

canlı bıı h5.dısc au • .:1tu· ~ıoj, rnüba:.li.
ğalı .-· ~Leıle anıa:ı.snı.ra lıqlad..t. 

- .uen bahçenin tıbur ucunda tide. 
!eri gübreliyuıdum. Knzlarıu sesini 
duydıu.m. K11fc~l ÇC'\İtdtm. 1-! v uzun 
yanında bn adam ç0tnc-Lmiş. Kt.z pa .. 
la.?.iarını birer b rer tttpluyor. Anaları 
Ci, k.t:ne..ra r\!.u~, tısss! Di.ye bwnın 
üz&rine ~-~ur~r. Amma, bu. kö.;. d~ 
lf'-n ~. Kaz til· n \'lZ geliyor .• Pai< zları 

a;. Jtre ha. topl yor. 
Usu cacJık., IJ la. baca 

b;: .a gr rı palı.!zı 

.in<lc.kı t r ~ ya, f ,-ııın• k .tları-

nın altına s ı ~rıp ı ıştırm1~. Tam 
er;:; ıT'd· ~ plM;l·:f cağJn .r.a non, bl

nz neı-.ye rı .. n bıı· ö !.4ıc v lszını 

Y• tıı.lam~k iç :ı uz .ndı '.\: yama
dı Mt\\i z .,,ı ını ~ c~t Cl. ı .1r 1 .>p 

suyun ~·IH •• .Bu & i ı·, blr ..zı )B! a
lay ı.rn dertt • n .n c ta.sc:.~ı bana 
d tti. BvfU rr ıı ,.e ay~1;1, ~dan 

.E:.Z. y~u.atiina Fen .. 
litt\ ~n u.o.şarı a!.-

•nı ctUk. 

c.... bı hZıı Ha u (&4 da l..'"3~ ör--
1 "11J2.q'>t. 13tr,6= b<>y-

z, or ı 'a \'r laı nı çvk 
&t:\erun. Ha\.-u;.;_n y .. ıJJJla ı;··m~l-
0ını !)il"' p ,. s .., ... ttıtn sr'lnra, bir ut"
Cı.f. ya·,, ..ı. h rı.a Gtııi •• Ş(jyl• se
' _v.ı.;,u o:~~~ elıır..1 ur..ıt.tım. 'l'utamr.dım. 
H>.vı= \o.it..ın. B .• d• iAi k,.t ge. 
li,.>, .ı\.! lalı razı o-... b.?!l.t. Jıavuzrlan 
c: k::rdılar. 1!ı.ı'SL J·k:1 ru.:ı: ~* yok e
fendim. 

- I'e:~t . Ya o d:ı~t t .. ne kaz pıaJ.a
zı.n.ı toroaya k rJJy u boyu.nlaruu 
kan tların r~ t1na clrı:.p'! 

~- \' zh, et t:-di.:1 lUt.:rim yok. 
Artı.k :-.tZe de yalrn Wvlô•tt::ek deği

l<ını ya' 
Bahç nııı ) .lJU1"1 .. sı Ftria, hl.<l.ibe 

;>e ine ,..; ! ~" 11..b memuru. dava
cu::ı~ · ~ ı ıı.::ı w.? • ~ olar;.<lt aı..ı.-ı
lı,;> ... e: t. • 

l\.1Wl<errc lCt • ·~J.;a 
go...,.. ı\l y haıı::;..t 

;finr kır..... rd'.. 

~ .1Jn..,, sabit 
\ c ~rhal tev-

Dc1.ı,; .. cı 3.n.!. mt.-dl n ç.ı.l.;.tı. Koridor-
<{ .... yürnı· n lrlrL:ıo: J.D.n l"Ja ya1dGftı.. 

Tı..tı r c·ff'n<li. m!rtıana• r.led.i. 
- !\1•1 rhrıL "0· u:ıı.. 
- Nrı o yeo.hu?. 

_ j,l.ı• ••• IJ;nl•'<lin yal 
nir 1 fit .., TJ;n)edi~ :"l.D'!2 ço. 

c .l(.c&.gıza da a<.:\d.un. Be-&itı de, dedi
ğ\ c'lı seve kı""'n c1u • t4tü.r ha'\ illa ..• 

_.. J i K. ıV..J Kabul a-mına, 

ya o ka7 p;,ı .l. t-11 ~a k'~., dol

"" . 
oıı d w1 orum da 

td~TTI ,,<.lTanıyo ya~ .1\-SI'ed.Cin Ht>ca .. 
ı. n hl' y 1. l ~ misin'.'. 

f'{; i ka ~. r.s.ı.." la g!düler ve 
cı r ... .A"'l". 

HÜSEYİN BEHÇET 

Şekı<r fabrikaları müdürü 

ş ... 'ker fa,1,.-ıkaları Tiirk arwn:m 
;ji.ı.keti müoıiı-ii ile idJre meclisi 
rPi~i diın i ı;ı;arlar ımıuım mü ... 

dii.l''.üğüı>, n Gti.mrük ve İılltlsar
J;.r Vekili Raf K&rıı<kniıi ziya· 
r t edeı ~k g-öru<tin ·· krd:r. 

11' ü.?Jıü! hızıfeyı art,i.: ne vakit 
L•ls• ycı iıwc gd. <·Ce(! ı..e emniyet 
ve Ja;.naat be.>li)'<>rlar. 

İJ'!lllterenin dört u:rafı su ile 
~-ewilmi§ obn3sı onun istilaya uğ
ramasına nııdni olan t~dlıirl<eri 

2lmakta tao:idir ki iı:e çok yara
mıştır. Fak.at İngiltt·renin bugüın. 
ıdeğilsc yarın herhan;ıi bir iııtilli 
tcı;el:fuiisü ıl.e k;:rşıhşac•gı dü
sün<:esi hl~ bir zı.m<ın bir t"raia 
bıra1cılınamL•\ıı·. O ııa:de gelecek 
ciiışınan• İngiliz ad "nda ~cıırnek 
•l!it ,a edecekti. DiŞnıanırı adaya 

·-eı- cıkar!llb'lmesınc mani ola
cak denrnoı n l r türhi ter t>bat 
alındı. Faknı asker çıkannağa 
mu.affa!< okhıg' da !arzcd..lerek 
uzun • rnlı~arl,lenin liizum gös
t rro"•i kar1 km·vetı de lıazıT
laıı "'1r. Zaman geçtikçe bu 
kuı..··vet ek ha arttı. Düşı anı İn
gi.Lı ~d.ı:..w""'" ' mınk ve yen
rr.c k zaruri o';" ı f kl"i İngiliz 
asktrl mü:ıekkid.lc1''ld n ~ 
nu mc~ul etıni1tır. Scnuııa ka
clar dtği~e bi1e he rl o.~<le pt'~t u
zun bir z. r an iç'n İngiliz ada
sında tcdafai vıız.ı:.~· !P. Jıa,.rlan
mayı ile:r. slirC'n bir k:sım mü'lek
ki<l.J;crin d<.Uıa ba.o;o1ar"i. '/ı.a .} ':rüt
müş oldu:..: rı mütalealar ;'Tldi 
Avrup;:da n .. ·'1ci l,:r c.pl c a~mak 
lbahsınin tazelP i" şu güı 'erde 
~<:krar l•a'ı•a gemv•ll:ted r. 

•ALI KEMAL SUN:lfAN 

·DIŞ ·-llPLiI.lKA 
: .~ ·- .. - . ... . 

uıs•a ve 
Anglo • a · ıoaı r 

Yazan: Ahmet Şükrü ESMER 

En basit bir ha _kattir kı, harp 
dev~m t-<lerk.en y2pı.an 1 er ı.n· 

gi bi: siyasi alnamıanı. ıt-"ri, 

o enlnşman.n ı.arp gayı cıkıi ü· 
zerir d<o tıasıl ed~c·Pi h irlerile 
ölçülı.ir. Ingmere Ha~v l ili \"e 
!Birleşik Amertka Reı.:.ı, geçen sc
r.emn aııt tostııı.u11 Atlanlik de
rıizinde ouhı.)a nrpt.cn sonra 
kurulac .. k olan ni,..,ma a;ı b.r 
alli.ışma) a vardıln.r. 13 ı ar. sıra· 
mn lıarp içinde iti gayretıı rı .ır~ 
uı-r; ,... ma.ksadına matuf o ~ugu 
na ,..up1ıe ~ ı:.r.1,.'ii:nku haı;p ka· 
zar.ılmaz..a harpten ı:ooraı<. dev• 
.re ait <>lan bütün tasav · rlar ve 
projeler kcoo.ilğin len suya dil· 
§€<. 

At1 ı tık eyaroname in n ~c11t. 

lan mııfl, ur; İl< mcrnl el, 
tt-prnklarıuı ;;enı~·" miyc kler. 
Millellerm scılbe'!çc ifade e~ ce
ğı ar.zu~ara uymı\nn lıııdı·~ d.P. 
(!·.ı >ir" kıı'Jul et"l·vccek, r. Her 
m llttin e•ıdı ıkaddera• n l· 

dare ctıHk ral<"ı nı.nm:ı' d.r. 
i.JG T' en:' -C't, ga'·p a· l"C.p bü· 
tün devletle.· "':::tıs.ıdı rd. brı 
::çin ihtıyaçlun bu unsn d"ı.ya 
iptidai l'"lacl:cider:ı ve l cucte 
4·rakkrini kolaylaştıracaklardır. 
D~lıa iyi çalışma ~artlan, il.. ısadi 
refah ve :çt:mai <.-mniyet kurmak 
için iktıııaıii işkrligi. Biltün mil· 
!etlere kenrli hudutları için<le em 
niyetle yaşamaık vasıtalarını ve 
rec·ek \"e bi.di.in m<.-m:le ·Hierde 
bütün insanlara keııdii !hayatlarını 
korku \'P .. hLyaçtan ôri yaşıya4 

biliıcekleri teminatı gctireeok bir 
su!lıun kıır.ı>ınası. Dcnizlctm ııer
beslı.:>i. $.il.3bsı"hııına ve unıumi 
bir erııni:ı e' si!llemoniıı kurullru.ası. 

Amer;ka ile İ1'!ıiltcre aras<n· 
daki Ar1anlik beyannamesi halı:· 
kında söylenen sörde., Rusya ile 
Anglo-Saksonlar arasındaki son 
anl>ıo<n:a hakkll!lla da dıoğrudıır. 
c~rçi, bu anlaAA'larun iınza.5ile as
keri vaziyette hi~ bir değ· "kille 
hasıl oilmlldı.ğı lıa.kıkırıdaki ııniilıvcı 
iddiası d.ogı-udur. Fakat Ru.;-yayı 
Al'.;;lo • Sakooulara daha sıkı bir 
sw-etle bağhmak arn_aki i{ıi>irJ,. 
ğini km...-el:ct>dirnıek ve harp 
saYTetlerini artlar ak tt>a n
dan değeri mey<lımda olduğuna 
göre, ~unun askeri hareketler ü
zeri·nde tesirlerini göstermemesi 
a.ıürnlcii.n deği.ldi.r. Muahede iıroza 

edilinciye kadar Ang1o • Saksoıı· 
!arla Rusya arasındaki işbid!ği, 
müs!ıet bır hedefe doğru yönel· 
tilmiş glbi görünmüyordu. Her 
iki taraf da karşıranndaki düş· 
manın ır,ağlt'.ıp edil:ınesine çalışı· 
yordu. Fakat b:r defa d~an 
magllıp olduktan ııra ~ısın
daki oı-ta!!ınm ne yolda hareket 
ed~cğ.ni bibncdıği için iŞbirliği 
ct.!~ıldı ve bu da harp gay·retleriııi 
engt?Iliyor<l:u. Rucyanın ha"P he
de erini açık olarak izai:ı et:ı:nesi, 
1.oprak ilhakı pcşır.de ohındığını 
ve aynı derecede ehemmiyetli 
oJ.ına<: \i.l'.ere devletleıin iç em· 
n vetlerine karı;;n,.v.ıcağını bil· 
dim.esi, Sovyet • Angı.o • Sakeon 
tesanüdünü ku\'vetlendil\iii(i gi· 
bi bütün mil etleri de ferahlan• 
dı~tır. Çümkü Rusya, bu ımuıı
!1ede ile bütün ınilk:lcr tarafın 
dan benimsenmiş olan AUa .ek: 

!beyannamPsinin prensi>pleıini l<l' 
/ilmi elııni.şt.:r. Rusyanın bu preıı. 

5'pleri kabul etmesi, düşmalnaA 
tarafından !tendi aleyhinde ya· 
pıJ:nakta olan propagandalar& 
müessir bir cevap teşkil etmiş o
lacalııtır. Bundan böyle ayrı bir 
Rus veya Anglo • Sa.kron zaferi 
-bahis mev.mu olam:ız. B'r mü.t
tef;k devletler zaferi b:ıhls ınev· 
zuu olal.ı.il:r ki böyle bir zaferden 
soııra ku"ul:ıcak olı.n sufüun şart; 
!arı da istıl· l:Jleriııc ve hii.riyet• 
Lcrine kymct veren mi'\ tlerin 
emelter·n~ avkın sayılamaz. 

Biri!'"i.zi.n.Df : 
t!_epumzm _I~ 
Su!ar.ması istenen 

bir yol 
Sarı..yerııdc otuı. n uir zat yazı-

ya•: . 
~a.""1.yf"t Pn 1f1,r..k ıy na gı. 

<l~ yol, rok toz ..ıdı..r. Bıı aya 
.gaytiıyeye ,,"C')-a. gı.: ır.iyc g 1, ıll'r, 
m ı.e diyen n Jıropl ı loz > •tu-
'-or' r BJ volıın toz y:ıpmıyacak 
~ ır ı ale geti..o.llınesi Ç't·Ya ı.r'T'giln 
bit• kaç drfa sul :ma.<I aoa~;> 
~değ! mkl • • 
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Telhis edcıı Muammer AI..ATUB 

V~-,.gtoncian bi1dirüdiğıne gö
l'<!, :Birleşik Amerika Devletleri 
Reisi Ru:;"·eıt, dünkü gazeteciler 
toplanırsı.nda, Orta Şark hareka-
tı ve Am~rikan bomba tayyare
lerinin Türki~·e.ie J•ere innl<?Si 1 
hakkında soı<ulan suallere cevap 
ve=ı:k iste;nem~tir. ... , 

i\TAREŞAL PETENİN 
r'RANSIZLARA BiR HİTABESİ 

V~~- Jen bifdiri!d.ğtne göre, Ma
""şal Peten iktidar mevkiini ele 
abnas111uı yı1donüınü müuascbe
tile dün radyoda Fraı::.:ıız milleti
ne hi•a1 0 n bir mesaj ne5retmiş, 

Frans. nrn kalktnması i§inin u-zun 
v ~ ·I · o!acoğını, eski usullere 
L!(;J'tıncııin Ji"'ran ayı kuı,.iaran11ya
cağ,nı ~öyleır s ve Fransızl~n 
di•ipliııe ve fedakiırl'k ruhu ile 
b~r?1'.• te daYet etmiştir. 

OOGlJ CEPHESiNDE VAZIYET 

Ka,. ,!ı,clı kaynakL.rdan gelen 
tıabı ' rde u n1aıUn.ı2t v.eriln~ek 
·le<l r, S'<Va9t.opol ön inde Alman
lar, Rl.-.ların ş·d,letli muJ\:a\~mc
tine rağmen Siber:; a kalesini 
eapt-ctlı .ş?.cr ve di.Ljllıar.ı a;ğcr 

mü,eacl :t meırz.ile"den geri püs
kürterek, şc·hre b:r miktar d~lıa 
yaklaşmışlaıdır. Sivasto.ı:>ol de
vamlı bir ateş altmu :ıdır. 

'l'as ajansı ise, Ahıanl~rın ikl 
kold<an taaTTIJZa g-eçcrek bir te
rıeyi i{gal et:t~kl rini, ftlkat agU" 
ka~·.,1Jarla pü.;kürfüldilklerini b:l 
dinm,_ ktecfü. 

~];,ısk,>Ya k&.J naklar'" ~~fa,·c:.::al 

:ı;·on lY.A:k'tın H&ıkof cq~~ıesinde 

gır~:ıt.igi taarruzun &•VJ et kıt'a
!arı larafıııdan ıew ıci bir surette 
durduıulmakta e>.dugLmu bildir
sr.~·ktl•d'r. 

İngi!lzlere göre; Ruslar bu böl
gL<le taarruza geçmoşlex ve bir 
ke.ç ırol<Itada ilerl€mişJ.er<lir. Al
rn::ınJıar mfiıdc.faaya çe'!.ı;ilmçk mec 
buriyetind.e kabruşlardır. 

Almanlara göre ise; D<ıneçin 

şoııi>m.da A:ırna.n il.,rl hareketi 
rr uvaffaki)"t?tle devam ed!yur. 
Alııııan ta'lrruzbr:nm ai;'lr kayıp
forla püskürtüldüğü tekzip E>di-
Uym 

LİBYA CEPHESİNDE 
Almanlara göre, Akroma batı

~1111drı. kuşatılan İı1giHz kıt'atarınm 
)-arm" te;el>blisü akim kalmı<;!ır. 
E!ıgaaue ve Eiadem kesh!:ıin<lekı 

Marqal Peten radyoda 
Fransızlara bir mesaj 
ne§retti - Doğu cephe
deki muharebeler hak
kında iki tarafın iddia· 
ları birbirini tutmuyor
Almanlar 6 haftada bir 
milyon tonilatoluk va· 
pur batırmışlar. 

ibütün İngiliz meırz.ileri Almanla
rın eline geçmiştir. Şimd;ye ka
dar 6 binilen fazla esir almmı~ır. 

İta!yanlara göre, mihver kuv
vetlexi Elgazaleden sonra hı.zla 

doi,'Uya ·doğru ilerlcmekttdir. 

ALlVLAN DENİZALTILARI 
HER TARAFTA FAALiYETI'E 

Nevyorktan bild'rildiği!1e göre, 
'bir Ahnan dıenizaltısı, Amerika
nın dıe>ğ_u sahilinde bır plfıjın a
çığında, b:r kaç bi..'t yüzücünün 
gözleri ÖY'oünde iki Amer•kan ti
caret geınis!ni torpill€rniştir. Balı 
riyeıye mensup tayyarder, bir 
kabili sev",r balon ve altı kadar 
ibJı:p gem'si vak'a m:ıhallinc git
mişleı-se de clenizaltı gemi.sinin a
kbeti hakkında bir malCımat a
lmamamııtır. 

Diğer tarafllan Alman radyo
s1..1nun sp:keri l».lman den::~altıla· 
rmın soıı altı hafla içinde muh
~lif denizlerde bir mil.yoıı toni
liltodan fazla hacimde düşmQn 

gemisi batı"dıJtlannı söyienıi,tir. 

f'ranGada 
( 1 incl Sahifeden Devam) 

tesiıne gel~n malfımn.ta göre b:n
lorce işçi meşhur Majino istilı

kiiımları.ını toplarının yerlerini 
ccgi;oliıunek!c !The'jlgUldürler. Bu 
tceılar batı istikaınelinde ateş 

ed.,b.l!ecck bir hale Y-..aıı.ulmakta
<lır. 

Ren nehri kıyı1armda da tahki
mat )'apılmaktadır. Asnca fedai 
çetelerle mücadele için birlikler 
te~kil cluıı.maktadır. Bunlıua bil~ 

[ıassa göğüs göğse çarpı,şmak için 
talimat verilanek:tcdir. Sahiller
deki büyük meydanlara, işgal al
tında olınryan Fransanın bix ı;ok 
yerlerine uçaksa vaı· topları lro
nulıııu.ştur. 

Vaöi etrafında da bir balon ba
rajı ~ücude getiri.lmclotedir. 

ZAl'İ - Mülga Hırka;şer'f k!'.f!'E
lik Şube,i11d,·n almış o]<luğum ruiker
lilt tczlkı..::et.nıi z.a.yi (t"'":ti.rn. Yt:!-l'ıLsini ala

c.:ığın.1.darı. .33ki.sinin hilkn•ü yoktur. 
Kur1naı.ar ogıu Osman Kuı1 317 İs
t.o:OuL 

' 
ME!r1LJ::KETTEN) ( SEHIRDEN ve 

m 

ı\NKARADAN u 
MEMLEKETTEN': 
+ 'l':>pçu Atr,: 01rulur.u orr-ın n!f.ıkl

Y"tle 'knHı.l ecten genç SU>b~3"JU1-ımız 
diin Ao.ü?.ra.da Zufc!' Abidesiuc mera
s'.;ırı.l·e bir çelC'nlt !wyımu~or ve nı-ck
'-.t:ı·C te:rı~p -0tu.rr.tn bir t~rcncie de dip
l(jnw.h.ı1·1nı tl lmışla1 1dır. 

+ Eti Ba"'lkın s~ıtr ... ''ısesine 50 nlil
yon lira d.J.h,;.. il...ıve <Jlun.in.&~ı atarar
L'l .a.h !~tı..ı.. * L)J lkEıJ ~L\ • • ı:anıc Usı.:1U Kanu
llı.&ı.")' s. iıc\ıiilat ye f\tn bir ık"rıun ..a.J .ha

sı n·ıy,:s. ıı.Lıil.•_t ~1e-clı. :.ne \{'ı.1 .. •.ıtir. 
B na g~,:·e İ\ il ~hıslı.r•n a ,._L;.ıert r.ıl'ii .... 
e .• t r,:ie:ı·ie "e EU&,e 1 ~ h..t:SJ.i.~ln dC\'l'İ
'Y \e -~ · l" ·-0t, nfı'J<;!.. hali'CrLı·~~ · i.)liye
C$ kleri 9'. çlii.ı L'1 o-ı1uhai~ ır.C'3ıi .Af'-'t:eı1 

Mol-kemelerde gvrülecoktlr, 
+ Pir.uç ~tı~1arın·n sPıl>est b?ra

lkılrr • .a<SL"V.lnn ~~mdıhk vru:;g,_çil·h~ an .. 
;ı,,,ıl~iadı.r. 
+ Tuıl.:iye ile Bull)aı-lstaıı arasında 

imr..al:ınn·ıış olallr ticaret mu~hcdeleıi 

mertntt.<ı:tı dü1"-ü Büyük !Wlll}t Me,c .. 
H3lnde ta.;Jiık: olu.rıını~tur. 

l\'IÜTEFERRİK: 
+ Dün Y··'iirn<eycte tren hatlı iize

.r.iınue dol:ı;muJda. olan Alım.et iınnindc 
bir gt nce tren çarpar~k 11arç.ala~ 
V'l. öl 'üı•.müş1.ür, * Yen~eh.irdc N~cmi isıninde biri
slı~ı 01...iüı en Ken1al ya.;;:Jn1n Jıı:C.~liklü
i,"U.ı..d • .a Ji.ln 6 yıl 13 gıı lıapı:;e n.ah-
1.:fı.·~ edi-~; tir. 

r:ı:r çcb~ l:'t:~{: ~ırna 
tal! anca ife vurd 

KU.çü1:::-... • \:lkrl.l k.öyıündc ço-ban 18 ya~
l!tr.nd.a J 'i dü r. k~ ıt;eç v;:ı~;:i.t Ka
rt=:ma.n Ç rtli.ği civ~rınd~ J..-ıoyunlarını 
ot!atır'.:.tl'll 1 Kü~i··~iJ::'Y..k.aJ. k;;yü scl;:i.n
lerlc:den l~ ya~i:ırın<l~ Ç-ObRn Ah!l•OOıi 
bir 6.ü<lın ·ı11e-.,cdesindt!ll t~-banca il~ a
ğ.u eurc"'.ıt.c y.:.rCilamu;tu·. 

Gayrimenkul Satışları 
Üsküdar Sulh Hukuk f akimHğinden: 

Rüş!ıü Yorcnln tahtı v.,,,c,,..,linıde bulunan ölii 6ma;J Hakkı kızı Küçilk Nu
ranm hli<;.C<iar bulunduğu ÜSküc!arda TaOO'klar nH~hn1lcsiındc Kiilhan !;Ok:ı-ğı.nda 

esk1 3 m:~kPtrer ve ycui 5 No. lu ah,~p bir evdeki 1/4 his.?esiyle ve yine ü'sıkil
d:ı..rda \'~ıldo.'i. Atik mahe.liesinin Bailarb~ı sodağııtda e3ki 31 ve yt..ni 39 No. lu 
a:Dşnp e\tıtki 32/9 h~e.siuın. açıik: artUrma ile satık1rak. paraya ç:evrllme9:ne kıı
nı.r verilnı..;;.t r. 

ı _ Mt:U.ur g~)'-ri mCD~\.ullerdt; üç rı:_ükcrrcr ve yt·ni 5 No. lu hanenin ta .. 
marnııo.a 601) lıro. \"'C l"Ski 31 ''0 yeni 39 No. lu ha!"'l~nin de taıru:ımına 300 lira 
eh.lı ._ııku! tarfi.f nda.11 kcym(·t tak.tlir ectilmiŞ.tir. Her iki hane de tamiı·e muh
taçtır. 

2 - Satış 8/7/!>42 Çar$2n~lıa güıô.i.ne tı;::"-ıdi.i! C\!en günde saat 14 ten 16 ya 
kadar Ü d.idar Sulh Huku.o:: ?\:1:.llL\:eıncsinif' y~pılc.o'"'!-\:hr. O gün satılması mukar .. 

rer k.uçüi:e a;l hisse r~n 11.,:ıyııı ti nnıhan11nC-Dl'leri f '"'etind"n yQ-,.de yt1İmİj ~('Şinıİ. 
bu' ı adıgı t<.ı ııd~ en çok arttııanın tcıa~1hilG.ü b::.ı!•i k.alırı<'.ı.k ıt;aı1.iyle ıaı-ttırrnOik: 
on gı.l.n te-md t. o.luru r"31; 18/7/942 tarihine n-ı,üsJ.d!t Cumart, 5' gilnU s:ıat 10 dnn 
12 ye ka ı 00. i L-rt.tu·ır..nsı y:..ı:n~acak ve eın çc'k aı•Ltıl'ana ilıala-1 kaıt'iş<C9i ic
ra k :ır.sc ...::tır. 

3 - Satış bed li peşindiT. Rüsı.rrı1u tcllôliyc ve yirmi senelik evk.Rf ttıviz 
bedeli rr:U te::iyc '\"'C saUş güni.'ne !ı..--adar terakıl.trn etıniş vergiler mal sahibine 
aiıtt r. iahrle b deli az~mı yirıni gün za-rtıuda mahkC"me vezn·esh1e ya·tırı1ması 

§ıaıitır. l\"'-i t rtlrde ihale bozuları:ık bundan hasıl ola.cr-Jc zarar ve ziyan ve fark 
ve faiz VC' m srs.fl rından lıil.ıhfil.."ii.m tahsil -edilecak,Llr. Müzayc<leyc i;itirak edc
cei·lı.:r kı.J ı::~ı mL;.n.mır,enelrr nzcrintlen pey akçc.sı vel':meleri lazmıdır. 

4 - İ~Ju gayri ırnenıkuller üzerinde TaJJtıC'a ınü~·{'Ccel ve gayri müseccel l"Jıaık: 
C'J...i.ı.bi \'e ipoot~ .. h alacaklı.tar olduğu takgit-de ilan tarihinden i~bareın Yiı'm gün 

Denizaltılarla 
geni bir müca

dele usulü 
Londra, 18 (A.A.) - İngilizler 

denizalhlarla miicaılcle için yeni 
usuller kuUannuya başlaıruşlardı_r. 
Bu nıetodlar o derece müessir 
olmuştur kj diişmaa deuirnltıları 
Britanya adaları kıyılarından ta
mamile ıızakla~mışlardır. 

-~--

(1 inci Sa!ıiieden D~vum) 
11;:;lk çah.şhkları müesse!elt·niei a,gır iş
çı ik::ırnesi te;-darik edecc .... Je.r~ni biltl!r
miştir. 

EXMEK sutr.STiMALİ 
TAHKİKATI 

Şehrimizdeki ek.mel:: Lşleri su
ii;ıt;mali etrafında bir mUJ.llcl·'.-en 
beri T'car~t Vekaleti ve belediye 
;mii;feltl;Jeri tarafından yapılmak
ta olan tahkikat sona erın;ş.ir. 

Bu lrnsu.staki tahkikat fezlekesi 
~mal edilrn1iş, bazı memurların 

ve b;j,'haı;sa f:rın~ılarla bayilerin 
·bu suiist:mal!e meııhaldar o:duk
lan tesbit olunmııştuT. 

Loıdiaya göre; suiistimal bazı 
fmnc:larcn ekmek fişlerini ı,:-rkaç 
defa kull~nmak, cetvellerde g5s
terdik!eri miktaıx!aıı ekı>ik fiş ve
rip fazla un almak, ağır işçi kar
ııeleriııe müstahak olıruyanlara 
da vermek, ani;afü karnelerini 
fazla k:ullıaıınıak surctile yapıJ

mı';'trr. Doııyanm bugün milli ko
runn-ıa malıkemesine ·verHırnıesi 

beklenmek iedil'. 
ERZAK TEVZİATI! 

Bu sa'lxıhki gazetelerden bazı
ları bu ru; ın 25 inci gününden iti
baren •halka yağ, peynir, pirinç 
ve fasulye gıda ma'Clıdeleııi tevzi
atuı.a baJ!anJ!ı:caığıru yrı=ıfF,lla!'
dı.r. Fakat bu s&ba'lı gör.üıjtüğü

müız aWkadarlar ıbu haberden 
ademi malı'.."Illat !beyan e~miışler
dir. 

Tek tip kadın 
iskarph1ler·ı 

Tek tip kadın ayak1'abısı için 
açılan müsabııkaya 3 nüıınun~ 
gönderilnü~tir. Ayakkı.bıcılar ce
miyetinde bıınları tetkik edecek 
olan kcm'.ı;yon bvgüı1kü t~plantı
sını paz::rtesi giinüne tal-'k et .. 
m;~tir. Niiıınurıelcrden kösele ve 
deri ile yapılanların terc.h edi
leceği an!aş•1maktac!ır. Gel'\'i şim 
di tahta ka<lm ayakkab:larma 
'büyük b!r rağhet varsa c.ia bu ge
ç;c, re>Jkki olunım<.ktadcr_ Diğer 

taftıtltan a.vak!,abı itnal:athancsi 
sahipleri k·.;fı n1!1\'1 2rca i~ci bu-
laırtadık~ıaııu<lnn §ikfı~ret e!.nıe~t

tediı·ler • 
--<>--

s~s~~r<-:st Cia\!'~sı 
( l inci Sal'l'.f ... dm D~"•~) 

s.t1cyıT!ı'.l1 ı:ereceklcrcl:ı-. 
Kar:ır Kor .. 11it_·ıf ve Pa1 rh. f Pak· 

lnı·ı.n·da re'[;.en Ji!::ı.~1i 1 i twı.ı:yiız, Sü
ley•nıan ve Ahdurr-a-hına!l h3kla
rmcla i'~ k:-vb'li kmyiz.dir. 

Knr'lr' n e.kunma.s1ndan ro:llra 
Ru:s ınaı:ı.ı;nlar ~Bukk.anlıhk1..a

rını muh.sfaza etıırüşleC'd'~- A!ıd111'

r~n biraz sarZllllL:Ş, Sfil.:)ın:.ın 
ise ı:akayt dumıuşt11!· 

DAVANIN 
dönüp dolaşıp 
geldiği nokta 

(B:ışuı•:kaleden Dwam) 

mez. Herhalde müttefikler elle
riodcki biitiin iktidar inıkilnlon 

ile Knfkasya - Hiııdistan - Mısır 

müsellesi içinde kalınoyı temin 
ctnıiye çalışai'akları ve 1913 de bu 
üslere dayanar&k Alınanynya kar
şı unıumi taarruza başlıyacakları 
kuvvetle ümit edilebilir. 

Yalnız glinlin hakikati ve her 
meselenin dönüıı ılulaıµıı dayan
dığL nokta şudur ki, 1942 yıızınıla 
harp biitün müslıet ve menfi ne
tice ihtimalleri ile gelip Kafkas -
~lısır kı.,.J~acına dayan1n1ştır. 

- ETEM İZZET BENiCE 
~rf.H1da vesiıkatariyle ber:ı.be.r mahkem.l'.n~c 1Tiili"ncaa.tlar·ı ve aksi halde hak- ı--------------
ları tapuca muıscccel ol'"llryanla.r satış p1-a.!l.Il1n pa.ylaitırilir1a!ından hariç tu. 
tu l.a oo.klo J1d1 r. 

5 - D ha fazla mal l>:nat elma!< isllyenlor mı:Jıkeın~ ve gayri menkulleri 
~-örrnıa..ıc i:-.zt.lyen.lrırin de mt>:d'JCQr gayri rnen1.ı::ullere milracaaıt etmeleri ve talip 
ot -.ıa.rın d~ .,.1.ış gün.. &küd>r Sulh H.ıkuk Mııllk€'m()5inde lıazl~ bu:lunmaları 
lü=nu iJiwı olunur. 942/299 

ZAl'İ - Sarıyer Nüfus Mt'ınurlu
ğund:ın alm1ş old:.ığum nüfus h•z.kore~ 
mi zayi ettim. Yenisioni çı:karacağ:n1 .. 
dan e::.:kiı:.:inin hülnnü ıyoktur-

Yllsuf NH;icğlu Yw;uf Re~at Bö~ük
~•ban 1926 S<'laruk. 

Yugoslavgada 
çete lıarbi 

38 kGJ yakıil.ı, 2.50 
::~!ıiine Oitlfi!'uiıUi 
Londra 13 (A.A.)- Şimali Yu

~ıa,,_yr.ciaki S:le>verısa eya1eti 
hOŞ'llU lsu;J u:klarla kaynamakta
d:ır _ Nisan ayı zarfında !burada 
250 o.:hine öl<lürülmv.ştür. 

Nisan aylarnıda aynca sab0ta
ja ve çcteci1ğe bir mukabele e>l
mak üzere 38 kıö_y tamamon ya
kılarak hiıki1e yeksan edilriıL?lir. 
Ei~hassa ıncmlc-ketin c-en ~~) k.ıs 

mında çetccilcı·in faaHyctkr· git 
t'kçe aı·tınak tadır. Y u,ı:;os 1 a\• çe • 
teçilori İ!.<..lyanlrıTa pğır zayiat 
v.erdirrrie.k tedi r:eı. 
Diğer t&rafta11 P.omndu re:n1i 

bir beyanatta İlolyanarm Bal
lrnrılardaki kay•plarnım Rus cep 
Y,;cı<iıod·eki 11ayiattan diaha fazıla 
olduğu sGylenilınişt;r, 

Rua cephesi 

meloted.r. 
Dün ve bugün Kızılordu, Har

kaf ceplıe"iııin bir çok k-esimlerin 
de ön.;mU karşılık taarruzlar ya
pabilmiş, Alimanlara ciddi kayıp
lar verdirrrüştir. 

Sovyet orousu bir ha0fta<lanlbe
ri süren çarpışm<ılarda 60 ke1:ar 
tmüihi<ııı :ta~ taarruzlartnı püıs
kür1mı ü;<tür. Sovyoet tankları şim
di taarruza geçmek kabiliyetin
dedir. 

RUS TEBLİGİNE GÖRE .. 
Le>nıcira 18 (A.A-)- B.B.C. Ge

ce yarısı neşrolunan Rus tebliği 
17 haziranda Siva~topoi!da şiddet
li hÜ<.:un1ların tardolunô:uğunu, 

diğ<H· kesimleı-de şayanı dikkat 
bir dcğişikk1<: e>.imaclığım ilave ey
kırıcM-cdir, 

Röyter ajansının muhr.b:ri dün 
gönderdiği bir telgrafta s:vasto
po'.idaki vaziyeti •gengin• diye 
tavsif ~ek'l:oıd'r. 

Rus harp gcmn·eri Sivastopol 
liman:na gir'p çıkarıık az çok le
varon getircbfün~ktedirl€r. 

lJbya harbi 
(1 inci Saiı.ifedtn Dt\·rıın) 

f:lıuharrir, en son had.iLcr;n ~üp 
hes'z memulün h·lafın<la zı.:'tıur 

ehııiş o!dtığunu, fakat fazla boo
bin eim<,ğa lün'l!Il bulunrı•ad,<ğı
nı iliıve eylf'nıekted;r, ----o----

Bu-gar.standa 
(1 inci Sah'feoden D<>vam) 

roclyı;da söylediği bir ııutukla izah 
ctm!ştir: 

Başvekil, iktısndi hayatın sar
sılmasına mani olmak maksadi
le; gerek dehil<'e i. tihsal uluı:nn 
ve g<.:r:-k harı.çtı::u gelen 1uai1 l le
rin fi ti~rının. lta~p r.ı.l~ı&3-'r"tine 

J...ı;t.l:ır dcğl~tirn1enıck üzere lt'S
bitine katar vcrihl:i,in! J :ın~.-r·iş 
\"C lıu fiatların şiındik.iler uhı ~ .. ~~ .. 
nı ilfıvc ettiktf-n soıı.ra tlt"nJİ!<.Llr 

hi: 
_._ Bıt iş için bir n1uı:azc11c ve 

takas sermayesi teşkil oh,nacak
tu, Panıukhıla,~n, tuzun ve köylü 
ayakkabıların fiatları indirile
rrktir. Toplu iaşe sistemi gen~le
tilecek bu ara f-erdi iaşeye de 
ehemmiyet verilecektir. 

Varşovada 
(! inci Sahifod<n Devanı) 

ve 1000 den far.la kİ;ji lc\•kif o
lunınu§ftır 

Birka<_; hsfta evvel de buna mü
şabih diğer bir baskınla 5000 ki§i 
nğır lıi>.ınetler yapmak üıere Al
ınanyuya sürülmüşlerdir. 

Poznııda 15 kişi kurşuna dizil .. 
ıniş!ir. Bunların on ikisi kadın
dır. Buna •ebep Poloııradaki Al
maa ınemurlarmn da Ueidrihe 
yopıldığ-ı gibi suikastle.. icra 
olunmusından ke>rkıılınasıdır. 

---o----
MHn ~~üdafaa 

·ist;krazı 
(t inci Saldeden De,·am) 

riıclat Un1•uırı Müdi.irlügü. ıkaJOırıl.aı:lak: 
vc-;Jta:ı ve vas•ra~ız. vergi.er wnum 
Mi.irl.urliı-?dt.:ı•L iiı<l.as, vo.ıH:lat v-e tahsil 
tl 11iiJfıtııu takviye Cdl U a7.ınU:r. 1.ayi

,h ~l da ruzrı.::ı..meye alnıı:nıştır. 
J\'.t~Jlıc;in y:.ır .. rl!ti to-plantt!ında bir 

buçuk 3yhl: bir tatil kararı veımesi 
çok rnuJıte-rr.el-diır. 

n:vKALADE KAZA.,,.ÇLAR 
lVIl'cli.s Parti Grupu Umu:ut Ileyeti 

bugün OOpJ.aınacak.tı.r_ Bu içtiı;ıa.da :rev ... 
kalfıde kaz::..nçlar vergisi ltlyilıa:ı da. 
<:en seklini alacr.ıktır. 

Hintli "Elsürül
m e zl er,, askel" 

olacaf<lar 
DelJıi, 18 (A.A.) - Bı·it: l\!il;yonJar

ca c-El ::.ıüıiil~.l('r:ıı mpıiliebi rnen.sıup
la.rı Hind ordw:und.a hiarrıet etm"k is
teğinje bı.ılun.:muşlardır. Bun· rın se.ç
dikleri hey•e:t GePnral. Vav(•l tarafın... 
d~n h ... bul €dil(;cvkt.ir, 

Haikın parassna 
yoz&k değ 1 mi ? 

(1 inci Sahifeden Dı.;;:am) 
murlımndan Cemal Öztiirk de 
dün ıruı.t'baaıımza gelerek bu hu
susta ,u §.hiyettc bulundu: 
~- I\Ir'l-ı..mut.pa~ada 4;.IJaft:Z:t is-

mile m&ruf bi<r ayakkabı<!ı dük.ka
nından 12 lira vererek kumıa 
l<a'hve rc.ıgi bir ;,;l,;arpin aldım. 
Daha bir hafta geçmeden yanları 
yu tıldı!. Ha'bu!<.i Hafızefrndi ma
lını sntarken: .:6 ay gnf'.antilid:..r,. 
d:yc teminat veriyuıdu. Demin 
i•kaıpiıııeı·i kendisine götür<lüm. 
Beni kovriu. Tamir etmek b.le is
temedi. Fiat Miirakabe Kcmi;zye>
nuna bas..,.--urdum. c-Biz ku.rışma
yız. dedile<. Ayakkııbıcılaı· cemi
yetine ş'.lciyet ettim. Orası da al
d "1lll atl:ı !. 

Şimdıki zamanda 12 lira az bir 
para dei;<ildir. Dişimizden, h.rnağ1 -
ım::d.an art/tı.rdığımı!.z bu pr.-ra i!e 
a!dığımnz iskarpln de bir Jıdtada 
) ıtit1lırsa yenisini nasıl alı:ıbiiiriz? 
Bile, halkın parasına yazık değil 
mi?. •Malnn-ız iy;d'r, garantilidir, 
diye bizler' n;çin kandouyoh-ar? .• 

Son TPlgrof- Çoğaian bu şi

kayetler hakkında ayalc.lkabı<!ılar 
cemi>yetinin nazarı dikl<atmi cel
be-deriz. Cr,miyet esnafa ;Marda 
bulunma!~ san'~t.ııı şerefin' leke
liyen bu krubil iıarekctlcı'<ie be
{l"r-l'~ni tı8Zmin ettirmelidir. Ç·ünkü 
çüııük bir malı bile bile satmak 
y-aln1Z bir ayıp, kötü l1arc~<et de
ğil, ı>yııi zamanda b'r Cıolandıırı
c'1>klır. da!, 

Amerikan 
Tayyarecileri 

(1 i.ncl Sa.'oifcden Devam) 
güne kadar şebr;mize g,;lecekler
dir. Bunların gelmeleriıtlen son
ra bülii:n Amerikan tayya"---cileri 
Fhri:m(2lde hiikf:ımet ta.cafından 
kiralanacak bir evde oturacaklar
dır. 

ARİFİYED:EKİ TAYYARECİLER 
Ariiiyeye mecburi jniş yapan 

tayyare mürerteıbatı yedi kişidir. 
Bunlar ha1'en Adapazs.rır'.fadır

lar ve eli ~erleri ı(bi çok ı;-cnçtir-
1.e:. içier;ııden biri Romanya cep
hesiıoide bir Aln1aı1 av tayyare
sinin mermisi ile airundan yara~ 
l~r.noıs, diğ'er biri s"{: eli parrna
ğ·ı ndan, üçüt1..CÜSÜ d-e baldırın....ian 

ihafii·c yaralanmı~tır . 
YG,.,.b.aşı kuımand3n, df~)rt mo-

1:örıü olan bliyük t;ptec:i ta•yyare
lerin ·n iki mo~örünün yıc~da d\ır 
du_Junu ye n1edburi ini~~n bundan 
drhyı \'LL1<ua gc!diğ.ni SÖ) km'.ş-
1'r. Bcı Amerikan tan·2r. c'sin'n 
ve'"<l:ği izalıata gör~ AlT' .. -erika<la 
b:r t~:ı- .r~rcci a1t? ay<la yet c.e-bil .. 
:m~ktcd<r. Kendisi de Amerika
nın ha•·be glımesinden alıtı ay ev
vel tayyarca·liğe başlamış ve üç 
:hafta önce de Amerı.kadan çık
mr'ltı·r. Arkadaşları da 6-7 a~'lık 
talimle yct'smis ta'YYarecil.-rdir. 

1 
Deniz Leıııızım Salınalmıı 1 

Komisyonu ilanları 

30 metre don yağh salmastra G 
m/.m lik 

:JO n1etı-e don yağlı salmastra. 8 
m/m lik. 

30 metre don yağlı $alma..<lra 10 
m/.ın li.K.. 

30 metre do:n yağlı s.eJ!nıastra 12 
m/m ide 

30 m• trc don yağlı salmastra 14 

m/m l"'-
10 T: b:-.:ka mukavva 5 m/m lik. 
ıou m .tre p!cmhelik tL·l 
200 adet pl r:bE:hk k.uı·~un. 
1 ı~t.Xı 3 I\..F 2st y,lğı cb>ıyalı yatak-

lar içü: 
20 ac.:r.cL Kantar 
2 nd1.:t 1·eraz.i 
30 ;.;det CibinUk. 
1 adet Yiin fanila. 
1 adet Yün başlık. 
ı ~'-it Ç"Qı-ap. 

2 ndc·.t Altın kol saati, 
2 od~\ Gümüş Kol $Sati, 
3.lUO atlet t~J fırça. 

Yu1orda cins ve mikiıarlan :Ya.zıh 

el 7 ka 1em malzeı.nenin 20 Haziran 
942 cumartesi günil saat 11 de Ka
sımpaşada Deniz Lev:ızım. Sat:n Alma 
K<>migyonunda paz.ar]ığı y.apılaoağın .. 
dan isteklilerin bC'lli gün ve saatte 
mrzkfu ~t~na müracaatları. 

<6597> 

3 -ŞQN 

SUNGUR 
Temsilleri 
Sineması ve 

Ti3 atro<ın1da 

DİKKAT 
Swıreler saat 21.30 da 

Pazar gecesi son temsilidir. 

:Bu gecec!~n 'ti aren yem 
2lfJ(ma pr ıgram 

GiİI\lN .sııyhdır: Per şeınbe, cuma, cıımar

tesi, "{)aur suarelerine ,.e cumartesi pazar 
matinelerine mutlaka gidiniz. fevkalade lıir 

a .. 

SÜRPRiZLE Karşı~aşacsksuuz 
ZATİ SUNGUlı'un hu s.>n yeni pr..g<aını tadına {\o)uın olıuaz 

nefis bir kukle)lıiir. 

3 l'ROGRAMIN EN GÜZEL IHİNERLEIÜ BİR ARADA 

Bu geceden i:tföanen sahne<lc, en çok sevdiğiniz, en çok 
şaştlğ•nız, tekrar tekrn:r görnıek iı9tediğiniz esrarlı hünerleri 

' seyreclocebinİZ. 
Su"reler saat 2.30 da, Cumarteoi, Pazar matine saat 1G da 

ATiLi f\tK Z 
Enı ak ve Eytanı Bankasından: 

Esas No. l'rhvHi ve cin~i Kıymeti 

1602 Beyoğlu - Yeni~ehirde Keklik !oka~ın 196 
da k~in 70, 72, 74 mımıı.ralı bina enkazı 

1 Yuknrıd:> tafailalı yazılı g ayrimeul-ul enkazı açık t\rttıı 
ma mıulı~ ı., ve vetin para il: ıalılacaktır. 

İhale ZS/6/S42 cm"a günü aat ondadır. Müzayedeye İl_ 
tir ak edeceklerin mukadder kıymetin yüzde onu nisbetiııdf 
teminat yatırmaları lazımdır. Müzayede 11ruında verilen ba. 
del mukadder kıynıeti geçtiği takdirde aradaki temin11t farlq 
iizetine ihale edilen kimseden derhal tahsil edilecektir. 

Fazla izahat l'\lm!l.k istiyeyenlerin bildirilen gün ve saatti< 
kadar Bankamız Emlak Servia foe gelmeleri. «6603ıt 

• 
Gayrimenkul Satış ilanı 
Beyoğlu S~dh Mah 

katipliğinden : 
emeleri Baş-

942/37 
Ya§uva Eskinazi ile İshak &yon ve ]"-~ Zengilisiu şayfa.n ve 

müştcre'ken mutasarrıiı bulundukları Teşvlkiye mahallesinde 
Kağ>hlıane caddesinde eski 27 /4-5 yeni 69/5 No. larlıı müı-al<
kam 77 /2 ve 75 NoJu haneler arasıntla vaki olup bir tarafı cad
dede dört buçul< metre irtifauııda t~ du1-arla 1re diğ-cr iki tar<lfı 
bahçe duvarlarile ve bir tarafı da mi!caV'ir bahçe ile ma:ld t 
ve caddeden üç buçuk '!lletre yükstl.'tc ve ccplıııosi takriben 13 
metre geni,<tliğinde geriye doğru dcriırtl<ği 70 metre ve t:ırrnamı 
910 .metre murat.l:ıaı mq;ahai sathiyesinde ve içinde muMelif 
ve müteaddit meyva ve çaım ağar:lr.rı bulı•nnn (yalnız ()'.il rekiz 
bin iki yüz lira) kıymeli mu hamıreneııinrle i!:ıİ!' arsa ŞÜ)"L1'Unun 
izaresi zımmn-da aç>k arltırmaya h-omılmu.~. Elvsafı sairesi 
ve tafsföitlı vaz'zyed zabıt varaki:sında ve keşif rapm·untla yazı
lıdır. Birinci açık arttııım:ısı 10/7 /942 tarihine testıdüf eden 
cuma günü saat 14 den 16 ya kadar Beoycı<glu Sulh llfa .. r&-emcleri 

kalem odasmda ıb:ışkatfilıi.n neırlinde yapılacaktır. Arttırma b-e
del; mulıacmmen kıyıme~in % 75 ini bulmadığı taJ;;;.dirde en çek 
arttıranm ta!ilihiirlü OJaki kalmak ii2lere müzayc<ie e>n gün ı&a
tJlaraı.1<: ~inci açnk arttıııma da 2Q/7 /942 tarihine müsadii pazar
tesi günü saat H den 16 ya kadar icra edilere!k en çok :ırltıra
na kat'i olarak .llı.ale edilecek tir. İhale gü.ııiliıe kanar b'o-ih.11iş 
ve birikecek Belediye lbina veı-ıg'1eril!e Ev'kaf icaresi [ı!ss<_--dar
laıra, tclliı.liye rfüumu ile ihale pulu ve yirmi senel1k taYiz be
deli Ye tapu kadılf.ltro harçlan mü5teri;ye aittir. Aı1l,,-maya i<•i
r::ık f.-dt-cek k:i=eleriıı nmhamıınen kcy:ıuetin % 7,5 ıığ'.ı niS~e
tinde pey akçesini veya milli lıix b:ınk:ı.nı.n bu n?s!ıet-le temi'1>a t 
mektubunu vermeleri şarttır. Gayrfilıenkıtl kendisine ilıale clu-

11 nan tarafından fııale giirründcn itibaren verileook mühlet içL1-
i de ihale bedelinin rnal-1ı:i.'me l\.a."a~ına ödenn:?esi moec"buı·l:J"r. 

! ÖdeLencdiği tcl..dixde lh. le fe;-,hediie;;ek .kenilisinden e\o-vcl en 
i yi:.kso.1<: tekli.ft, .bulunan J<imse ar.timi~ olduğu l:;eü.d ile alma-
• ğa razı olursa ona ihale rdilecek ve o da ra:z olmaz veya l>ulu
n~ma.zsa hemen yedi gü:n mücidetle arttırmaya çıkarılacak

trr. Yapılacak ilan aLl!irndarlua tebliğ edJmiyecekt.ir. Arttır
ma sommda en çoık arthrana kat'ı alarak ihale edilecek ve her 
iki halde birinci ;ohale edilen kimse iki ihale arasında.ki f31ıktan 
ve zarardan mes'ul tcıtulaca'khr. L'ıale b:ıdeli !arkı ve geçen 
gürueri:ıı % 5 fai2i \'e masraflar ayrıca hülmıe hacet olıma-ksızın 
tahsil olunaıcaktır. İpotıdk ~a!lıibi alacaklılarla sair alacaıklı ve 
ala!kadarların gaıyTimeırt<ul ii zerindeki tıatltlarmın hı;susile faiz 
ve masraflar vesaireye da<hil olan hak ve lllıdialarını ilan t!lri
hinden itibaren on •beş gün içinde evrt.fil müsbitcledle b'.:ı:likte 
satış memuı:u bulunan mah.l<eme bışkiıt.il>iııe bilWr.meleri 1"z4n
dı.r, aksi ta'krlinie hakları tapu sicil!erile sabit rumıyanlar sa
tış bedelinin paylaşma~ı'l<lan haroç kalacaklardır. Müzayedeye 
iştirak edecek ilciınselerin bütün satllji şartlannı ka:bul etmiş ve 
evvelden öğrencır.ıiış ve bilerek gayrimenkule tal!ip 'buluı>n:U§ 

addedilerek sonradan Hıirazları mesmu olamıyacağmdan talip
lerin gayrimenkulü satL5 gün ünden evı:cl gezip görıı:elori ve 
fazla .ınalfunat almak isHyen !erin 42/37 No. il-c mahl eme !:;;;._)-

katipliğine müracaat etmeleri ilan olwıur. {3320) 

İstanlul En1niyet Sandığı Direktör!liğündeın 
1 })n:niyct Sandığına. borçlu ölü Mehmet Şükrü varisleıine iUcı yolu iL 

tt!"blig: 
Bay Mc·bmc.t Şülcrti. h:ıli !l:ıayatında, t..:'"1kü<li..1ı.:"""'da Altuniz. ... do ~hu,iesinde 

Hnct İi.,rahi-rrağa sıokJğlllda eW 5 yeni. 11 numarJ.11 ba.Jtçf·li a~a.p bi; ki.:~kün. 
tnmamını birinci derecede ipotek göstere. ı.ık 23/5/9SB aıtri.lıinae üG h2S"..,1J ı un1a. 
I"QıSiylr Sandığımızdan nl.dığı 415 lira borcu 3/2/!l42 t~rihine ~ı:.tlar l"odı•medlğin

dt>n faiz, komisyon ve ımaaarifi ile beırab.·ı borç 267 lira 73 kuru,•ur. J3u s bep.. 
le 320-2 nun1.aralı kanun 1nucibince hakkın.da icra takibi ıbnslnım~.k üzere k1.r.ıiım 
olunan ihbamame borçlunu nmu...i\t:avelt'na..·ueJe gÜ:ıterd.ibi ikame t;;[Jıını& gönclerilmi: 
ise do burçlu Mehmet Şü;kri.tnün yukardayazılı adrt.•ste öldüğü anlaşılmış ve trlr 
]iğ ya.pı}.aıman:ııştır. Mczkür kanunun 45 inci madd-eri vrfat halinde ~eb!'g tın 
iJan ıSuretiyle yapılrr..asını a.mirdir. Borçlu ölü Mllhmet $ü:c-rü rnirasç-ıları t,<mu 
ilan tarihinden itllxıren bi:- buçuk ny içinde Sanıd.ığlmrza Jn° .c:..c:-aatla rnur.i$-. 
lf'rin..in borcunu ödeıncteri veya kanu.nen kahu(e şayan bir H,ira..:.ları \;;;ıtw bil .. 
dirmeleri l32ımdır. !\.1irasçılar ipoteği ku. tarn12.zlaır '"·eyahut başlıy ... n tı .. kibi u~ 
dairesinde durduıım.az.larsa ipotekli gayri mı.:nı'kul an-ezkılr kanuna göre sandıkça. 
satılı:.caktır. Bu cihetler rılM;:aıdarlarca biI:nip ona ıv.>re harekc.?-t cdilmtı.Jc ve her 
birine ayrı ayn ihbarname tftıliği. m!>.kaınına katla tJımaık. üzr.rc keyfiyet ilaıt 
olunur, (66J!.6~ 
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NEViN HA. AN 'E Vi Z YAGI 
Güneşin ve denizin saf ve yakıcı güzelliklerini cildin derinliklerine nüfuzuııı. .. (emin ile sıhhat ve hayat fışkıran tunç gibi esmer ve cazibi ruh bir 

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

KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

MEQ AYIN BIRiNOt PARANIN · rAJZl · V!:R ili~ 

TÜQK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

İstanbul Liman Sahil Sıhhiye ~1erkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

1 - Me.~n:..ni?P e. t Tı..""Z:a ~ 

1ı1;l.k. c. siJtne ı;e yep!.trıl-.-ıık.~ır. 
2 - nu t:ımirL ın it• :r b«lr'.i 235~ ı;,-.r.. •. 
3 - Eı. ~ a'.t ,aı-!r.:ın-.e!cc f .Jl odı.r: 
A - Fer r 1 ıart~arr. .. , 
ı; - idar~ ,·t--ı:ın: 

4 - i<rte<J J,,... h~ 
%im dm aı .. aıı.r·e:-. 

5 - E"3,'t ·e 30 e.ı!)-<2 Sa'ı ııünü .. -.aı ıo da Gılata<'..:ı. Kam Mu•~af;; Pa
şa Sli ı!J.nda ır.e- U:- Mc keız S&.•:.n A1:r.a Kü...,..i.~~nı..nda y;::p:lttcaki:..r. 

c - M:.ıYal:k•t teıın..""lat parası 176 lira 63 kı;ru.,tı.:r. 

7 Bu l"'tS"~t"!"ICY" gıreC't'k!€'r.n bu fi1>i işler yaptık1anna d"ll." resr1 bir 
ıbraz etmı·].~:-i s-n. ttır. t0482• 

Den!z Harp Okulu ve 
Komutanhğından : 

Lisesi 

1 - Anb,3. ?.I:.:.s.:O:ı Gea::l..! E oo, H::zır~ ma Orta O:t ';ınun l:r.ı. .. ti. .s:T.JLn~ 
D<' .ı. ndQSU iç".n -..a~,.be k ıyıt ve k:. bul ol· ,2,.:-kt::-. 

~ Ka:.., -~a l !t .. :.:r~n 9t2 de b~flana :-k 20 Ağuıl0& 94.:! Yek dar devam 
ed: ... --cil;•,-. 

3 - ~t;;nbr.ı \"e c..~-ann-:ian nıüTaC'aa.t c.d~cck.c~ İ -4bul "IY.'r.?: K.oa:utaı:.
lıgmıı, M• ::ı \e cı\a.r :K.:. .. n ır.-..ıtaca-at eckce:J.cr'-.n l•1rrs',ı e ~iz Gt"'"J~di E.r
b2ş !l:.....;; .. a.n~ OJ ta Ok..:.l Jl.luC.ilr~J~~ne \X- b~ !:!.t:ı "ka1n: d·., 1nd:ı. b·- tının~:-ın 
Cı; ,j <\ ... "'ı ır · l!!tı .,\.sı1xrtk Sı..lbe~erıne nı5raerui.t •~ ~ıe!cri. c61:!7> 

iLAN 
!.l. M. v. i ~.,,t D.'ir"~ı tı,."in yil.r ... ~ıe inŞJ~t. elcktrı.':r, sı, rc5hmıdi.-.~erl :riil -

eı~ 'rr.ar, 'kaloritcr ve ıah:'ht t~i!"at fen mt: .n 1n1, rr-ı: 'le mı!n uru, y~rlOOc S:
v l ~nur. T··~l~ ~"'m.Ui'l, r~m. survr·ya~. \"e trk ık C'·:k1.i1o aılnacoktır. 'Ia
!-P' r oı jef'(>t ve gTnş rtiarlnı anl .. nı:ık üzrrt• e~ e""~ 30/6/9 t::? gü.nü a.!l:~mına 
kad. - A:.1'1:arada bu!una.r.lar l\I. ~.ı. V insa~t Da •. e, Wı,:ı>1• r~uıh:.llerde bulu
o•n .ır en yaic. n. asker~ mınt;;.ka k'J,.Tllut;.nlh .. :J.rır.a \ cyt.. ~e"lik. d..:~~esi b;:i

k:rt , .ı.rın"' ınuracaa.~." ı. (PS-6357) 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan 

İNŞAAT iLANI 
ı - Keı·t 1;.c-d~L 12 27 1.-a ::J .... ruşt.,,n 1u2rı t 0!1.ıp gi' !,.r !ı "ı·\ b'.:- m:ı-

lr ... __ İ_S_T-A.°'IB-U-'L_L_l,_·'-AZ~l-M_Al_Mİ_RLl_(:_İN_D_El_N_V_hl_lİ_L_l::.'IJ- ~· :

1

.
1 

~!-~.--:-;::İl·~· ·.'·.h-··.: ..... ·.

0 
.... , - ASKERi KITA.AT n.A. 'LARI _, .E· < 

~~· G!.ôi:l ci:-!> 'e mrf:.t .. :1a1J y .. .:ı.~ ilç ko.ıU.il i:ı;..ce madde-·:..i 2~/6.'94~ PJ7a,.-
k~l ~'il. J hiz1.Jarn.4~n. göStC":t'i!L'~1 a"t1t'•\ie paza I ~!.a sa~ın al:nacalf./archr. S- t. / 
n:tn!tıleı't h•r g'i.'l k.ı>rn!.-.ynr.<i.~ g•_ıı•v?<:b:l'f, I·tekli!erjn bı?Jli gUn ve ı:.a1tlı l'('l? 

Fl.nd;.'k:: da SC1tın Alrr:a l{·ıırr.ı :f\lnu :a llrlır.-"lc-:ı. 
Ci~si Ml:<:ta ··ı A! ..ı.!i Bı:'d, Kat'! Tc. 

Ki1o L .. Kr~. S .z.. D:ık'.k:ı 

Ztytlll bne:i 
Z1.:ytin t.ınc.si 
·ı--.. ze Pr"Juir 

60-00 
6~00 

6000 

4~0.CO 

403\l.OG 
eot .. ı."o 

* 

603.00 
612.00 
900.uO 

10 ~!) 
1' 

11,30 
\114~<107) 

A~ağıda ) azılı etlerden tı? ... -ııgisi bcğen4ürsc o cins et alı.'lmak l!zc-
re pazarl;Jda e>ısiltmcye lronmuştuı". 'Daliplet'in teminatla;ı.i)c 22/6/ 
942 pazartesi günü. saat 15 de Bolayir a.•keri satın alına komisyoııuma 
gclnıek>'i. 

Cimi 

Sığir veya lro)'Un en. 
Kuzu etL 
Keçi eti, 

Mık1an 

kıilo 

33,000 
33,000 
33,000 

Tutarı 

Lira 

33,000 
39,600 
14,850 

2475 
2970 
1113,75 

(127 ·- 6448) ....... 
A53ğıda ya:rnı nl'C'Vaclın 'kapalı zarfla e.ksiltmelrri 22./6/942 pa· 

zartesi günü sa:ıt 11 de Eskişe11ir a.;ikeri satı.n alına kcani,yoııumla 
.yapılacaktır. T"1iplcrin kanuni vesi.kalarilc teklif mektuplannı ihale 
saati:ıdcn b!r sıat en·d komicyona venrelcri. 
Cinsi Miktarı Fiatı 

kilo kuruj lira 

lsut.-
Yo .. ~urt. • 

:J{i,500 
45,500 

.... 
.. ı\ş3;rda ya:z:lı n1 \'a<lin pazar· 

lıklu el. Jt:r. lcıi !l:lf6j942 a:lı gü
nü ssat 10 da Ilad--ı xöy c:'\·a.-ı:ı

da Akpır.ar askeri satın alıma k-:>
rnisy nwı<la yapılacaktır. Taliple
rin tcnnnatlarile bcl!i vak'tte ko
n-ıis;yona. gelmeleri~ 

Cinsi 

Odun. 
Süt. 
l:.'"obrur+. 

:&ÜO 

200,000 
3,()()0 
3,000 

(144 - 6499) 

A~~ıc:a yaı.ılı mc>.d"ı pazar
lıkla ekslltnıelc~i 2G/6/942 ı:t""a 
güıııJ. :üzalannda yazılı s<:allcrde 
İstanbul Eyüp as~ri P. 1210 ratın 
alma lromi•ıyonur.da yapıla<: iktır. 

Talipteriıı JıE>jli \'a~,:;te kıomisyoca 

gchelcri. 
Cinsi. 

Saı,.,;ın, 

Kı.:ru ot. 

lllik!arı 

ton s:ıati 

600 15 
600 16 
(159 - 6554) 

..... 
13,500 lti'o ;·cğu.rt •e 12,000 k,lo 

süt pazulrltla satın alırnıcakt;. 

Tali .!erin 30/6/94.2 salı günü saat 
10 da Ço•·lu'!a as~:cri satın alma 
ko~,..:ıırı.zna te:nlnc.tlad!e ge:-
n1t:1C'r!. (154 - 6549) 

+ 

3() 

60 
821.25 

1700,25 
(1() - 6140) 

67,500 kl:o s,ğ1r eti kapt.iı zarfla 
eksıltm;w~ ko.'lk'lluşbr. İ•alesi 6/ 
7/912 pazarto:>si günü saat ı;; ce 
ı .. ıu0tu.t~a a~keri satp1 alma komi:ı
yonı.:ııda ) ~pılacaktır. Tah,ı-'in be
d<:li 43,875 lira ilk tcmi:ıır~ı 2~9.J 
lirad1r. Tatplcrin kanuni Veıs'lA"
larile tcklıf mektapiannı ihale sa
atinden bir saat C\'Vcl komk:yona 
vermeleri. ll32 - 6453) 

g,. 

2EO,OOO ki1o k-:·::-un eti a,ına("r' .. ~;.t;-... 
KapJlı ıarf!a ek;ilt;r.e l 3ı7ı94'.! C -
rr.a glrıü 53at 14,15 de Sa.!'tka.Jr.'.ş As
k.e:-i Sat.n lU.~-:ı K.ıff.t.:'.J"Jll~ .. y2,&>ı- ı 
la: .. ~t1!r. !~ılı ı..nu:ı t-..... i.ı 'bcJı li 70 
kurı:ş ille tm:natı 11,0:iO ?i_adır, Tl
Ji'plPı' n kanu;ıi vı-..sl.\3_•ar:yJe t<:kl:! 
.r.~kt ıp1Arını ıhalc sa .... tin.d'-:l bir saut 
e,·\ e: k\.:-.1:-.·üııa vcrmeiı·rl. 

(133 - 0{54) ,,. 
M,000 kHo koyun veya llil,000 

kilo ke~i veya 80,0ClO ki'o sığır eti 
pazarlıkla satın alınacal:Lr. Ko
yun ve sıi;ır etinin kilosu lOG lm· 
ruş keçi etin.in kilDSu 45 ku•·u,tur. 
Ka t'i temi: at 1.-.,,y uıı eti tu t~n o
lan 80,000 !im üzcri:ıılen alına

caktır. Taliplerb 29/6/912 p.ızar
te.>i gün f,::;3t 16 da Gd ôolu ask'. 
ri satı.'l aima Jwı:!>is:, ;muna gel-
ınc:cri , (HO) (6495) 

.... 

18 00 

18.03 
19.00 

l~.15 

19.30 

19.45 

20 15 
20.45 
21.n-0 
21.10 

18 Haziran 1942 

Yiil'l. 

~!uz.ile: ç;rtc Fa~;l. 

K·":IK:$.~ (D4 P!))iti.ka Icrr:n
J;). 
:Müzik: Dan• ),hh·iıi (Pl.) 
?.1cn1lt.:.ket ba.at Ayarı , .e Ajnns 
Haberleri, 
1\iü:6k; O"l:ı ?i!il-.t;.t - Yaylı 
S.:ı.ılar Kuarteti 
Ra•Jyo Ga.ttlc5i . 
Muı..ik: Saz E::erlc.ri, 

ltüı.i!r: K-.:rışı.:c Şal'kl ve Tür
kü fer 

21.30 Konu~nn. (Kahı:'lmo:ınlar S:ı
a t;). 

21.45 Mü.:ti;; Radyo S•·nfoni O:kes
tra.ı (~!: Dr. P:actoıfos). 

22.so Memleket S;ı.aı }IJan ve A,j:ım 
Hab~rlcri, 

22.!3/22.50 Yarınl.;i Prı:ram ve K•· 
panı,:. 

İstanbul Levazım Amirliği ı 
Satınnlma Komisyonu 

İlanları 1 

J(ilo 

Ayşı"1c<ı<l1n !a...~ı.re 30,5-00 
Ta'c k.abok ZD.000 
Hiyar 1l<let 18,500 
Y;,ıbr_<L, yaz.ılı sebzt lı ıj.n pazarlı~-

1<>.. e-"· 'lt.ı.c_i 19/6,9·1::!. Cı.ıma cun.U :?.

nt 15.30 ,3ı. Toı ~(Xic L·ı ..-· .... ni: .. ·oi Sa
:ı:ı .tJm.a K-0mr.y-0n:.ın<la y ·pı~!lcaJ:tır. 
İlk tcn:in;,!ı 836 li ·a 63 !..:: :.:·u~· lI'. Şar!

ı<.OJ.11Esi k.o·n;!'7Qnıcla g<:. u~ :.ır. ·raiiw-:1•'
rin br Jli v;•ktttc korr.io;sona gFl"lH ~·.: :. 

tl7, <C-10(!~ 

" Cinsi K
., 
-.o 

Ayşeica.tm f;ı61.ı1yc- 20,00J 
K•b•:;, ıo,cıoo 
Iiiy:•.r -~det 6,Gon 
i"ckan.tla yazlı ~i:b .f'ı, '.1 pa:.:..: ;lik-

la t•k..;ilt.:noı.:'.$İ 19/G/94~ C ,mı gün·i -:•
at 15,30 da Tcph:ır::ı·~,, l.•v. Arn·r~i~i 
satın Alrra Kr,~,i-;yonun<la yapıiaı.: •. '!

t:r. ill:: te:_,-..::1utı .ı 18 1-:.ı 50 iit:r11ı;t r. 
Şa,.lr.-:ı ıc' 1· ;~yo.lC~ :;urt.lı..:r. İt
tııklJ~rl::ı be !i a.::ı.tte komi~'Y\lDa gı::-
mcleri, c l"l> t64.9t> .... 

Beh r k '1 sm:a 16 ; a 25 )n;
ru,; taJuıı.'..'1 edilen 300 kilo Ür~
tan al l'<!Caktır. Pazarlıkla ek ôl'
mesi 22/6/942 pazartesi günü ~a;;t 
14 de Tar·hanede Lv. Amirli[:i sa
tm alma komisyonunda y~pıla.,k
t!r. İi'k t~mi•1<•tı 365 lira 62 kı.ıru~
tur. lstuklilcı1n b-ell.i sa:-.ttc Jromis-
y1<lna gel.:nckri. t~l - 6543) 

~ 

2 adet mahfrkı>. 
2 > n1c~t.•n ~~ı~ka. 
3 • s!.,.-;ı ~"-? 1.;.:1, 

1 takım frak ("..ıc'ıc>ri ü.; parça.) 
151 adot yaJ.alık. 

~ld yt ptu .la ... t · !f'me ~. :ıin i;J:ı cl dr!a k 'l ı..-ı ! f }._ ·ıı r.c t 24. ıı;z - 1 
ra~ı •) .: Ç'a .. $ .. ..tr~:'I g: .. nil: Sit.t .5 de İrın'ti.e TP- ... l.."'le l.3p ını"l;\.:.ı yun b1n~-

~ :.ondan i' • part& 270 "n.1 ba!
yah 1<...ı.-ü ot. Ve :~o to~1 iki part.i 
240 tc'n balyalı " mı..n paza..'iık.!a 
sat111 almacaitır. Tul p\~ri;;, 29/6 
94.2 pnzart~i gü.ı.i san 15 de Jfa. 
dımköy GaziJf~ a&kc:i satın c:.1-
ma ko..-J.<:)·oc.uııa f(elmckri. 

60/'JG') kiJo pata.e<; pazarlıhla sa~ 
tin alır.a.caktır. Tahm~~1 b-...:dcli 
20,4GO lira kari temir;.tı 38&:ı lira
da·. Talipl~ril' 20,IG/942 c:.un~rtn! 
g'inü saat 11 de Gclil.ıolu ac'<cri 
so.tın al:1H:ı krıırıis~ \)l"'una gv-':·:~c-

l:"ui-~a11ua cins1 ri ) u.zı!ı c>Ş)-3 

paznrl:kb satılacaktır 'Taliµ!c
rin 19/6/94~ cuma git-ıü saat 15,15 
de Tc.pi1an«le Lv. ı\ınirHği Eatin 

gb1a kc'11;syonnrın 1cViıf edeec'k· 
le:ri mal bl'<lPli!c gclmdcri. E., -
yaıar Tophanede Sal.paza-..mda 
Lv. an·b~rınJ~ gö .• :ülil ~-. 

ıır;fa yııpılar·k•ır. 

2 _ J'ı'Jı""l ve !'.ı~u~ şarlnc.-m"" eri, projı• ve k<t~fl her atin koınif:-youda 
cöri.oı---b:iir. llk tem'natı 9~4 lira 55 kuru.stor. lei. (1;;6 - GJjl) .... 

(20- 6542) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
İhale günü; 23/6/942 

].ıf.K.N. 

ı-
ı-652 
2743 
1250 
1299 
! ~.?!} 

Ki!.o Grsı.n 

4 700 
6 770 

Z9 000 
67 003 
37 000 

1319 102 0-00 
1425 60 000 
1353 49 500 
1240 83 000 

2,38 o 895 
IGIO 26 000 

203& S2 ooo 
1

15<3 31 500 

l iıır.le ~ünü; U/6/g42 

13i5 
1237 
1235 
~<JG 

1425 
987 

1001 

1

141!0 
2400 

2'736 
2343 

15 000 
75 000 
97 000 

ıooo oıır · 

84 000 
1312 000 

61 000 

25 000 
159 00 

93 000 
12 000 

1611 16 300 
. 1H4 3-06 000 

ihale günü: 25/8/942 

1-146 
1699 
24f\:! 
: ll 
13·!7 

11848 
1269 
ıı:.,. 

1 
1257 

1313 
1203 

'
~401 

1478 
12•~3 

1 600 
90 000 
o 9~0 

10 ti:O 
5 300 

41 adr-

38 500 
45 500 

18 500 

53 500 
37 000 

79 000 
16 300 
30 OuO 

İhale giinil: 26/6/942 

2ô34 
2663 
1!1~ 

ın3 

1323 

1255 
24()J 
210•1 
12j3 

ıato 

1~30 
5:!29 

10 &M 
l 000 

44 oro 
278 000 

12 OOJ 

150 000 
35 503 
15 300 

007 000 

52 000 

119 000 
o 670 

5 100 
S9 000 

ihale gtinti: 29/0/1142 

2'j45 
~600 

26:!0 

2.54G 
2.~5-i 

2~0 

o 
9 
o 
o 
5 
1 

600 
700 
400 
:z') 
030 
700 

o 750 
2 800 

o 810 

Lira Kuruıı 

61 8G İpd' ~!arlı y:..n r.'..rı k ı•.ıuis.o~tı 
54 Ff Pnrr.~t'k a-si,tl'lı yün bı~i· > 
7B 75' Kı,~·ş~n kaient > 

44:1 75 Oto d;~ ı.ü"-"tı~ > 
372 00 Ar-; ~ı p...,.":' .. 1 Tı'C'ns .. l'ı;.; > 
204 61 i-pli;i boyıal pa::ı lık t\ .... ~ı > 

67 08 K. r.n\·i" /..ol:;;.l >, 

60 119 Kiiğıt t-tlhet }} 
170 40 l.ti :l·~· li !>':ı c-· ! rı ır. \: fın 

(';}TI \·e \'ôl:ZO ). 

92 96 ipı k b ... ~trlü"'·t 3 
83 00 Fotnf;:r.ıı :~n > 
73 52 İ·ıi_j telli buy dı JI., ip;ı,bi > 

655 00 l)C'n.i_· ve ağ:l{: ,. ~nlı:e"t< JJ d,. 
ri d<·r.i:'Ci Jtü ıt:t >'~ 

60 5f} .rJO 1İt]İ Ciüı.""r. Şl" Ylt"" 

125 88 F11t<,~ı·ur i.::l.g!<lı 

W 00 B::ı!.r:.:- 1 .... ·;ha 
255 00 T ~ s t;:1'J:1.ı~ kaı·Loır.iJ• t.. ma!-

n!'7.,1-ı~ın (Ciy-.. t"-.IE'• t ') 

1375 00 '\'Un n~C".lSi.ı."< at 
998 00 Deı:ıi .. otv çu·11ur ~itt 

227 00 De-T. çe·-"""li d ii< y ·' sı 
'13 64 T .... p.ı İ:lly;,iı pa:ı:· .ık f\lt'llS\·C3.t 

1975 10 ~O 50 G•:!l x.. yJ..ı:lü 50 ı IJZ-

1..! \3 • ık1 u YC ':Ô 30 da;ı OZ 

s:.-•. i ip :ıt!i pt.lı.:s 
5~ 97 Ci~; .. -H. aıı· ı~ ~:·1\1.·n 

863 00 o:; 30 <1-ı.t:. f:ı:t. :ı ~ur 'i ip,ık]e ka-
rı;..::~ p · ... I.a~uı11 li. l"· Nelıik 

1 

• 

>: 
• 
' > 

3 

!hl 1 
55 52 ;\l ı-"'~ı... ıx,., .ıı.o. ... ısı.:cl .. 
08 10 D"ı1• brlyıoz 

121 
5,5 

lti.S 

560 

275 
6{ 
co 

70 
73 

ııs 

ttl2 
17 

t4 
90 
6~ 

lP.9 
63 

352 
71 
eı 

00 
o~ 

ou 
~J 

°'° 00 
00 
55 

01 

50 
iO 
51.l 

20 
00 
-uo 
50 
QO 

50 

00 

j..ı "'!1 ca en.ir.g""ı 
K• n eb·•rı 
lJon:-1.b- l'i kt'Çe k d1·1 ~ • 

•.• p . 
I}·.ro:ı 

l e. -şa~:/, ru ı 
ı-• .o•a 1 L'!.t kc:-..u.r ip 
1 -~,..t , n ~ r ::;ru-1 kl 
nMae'.I dJ:;.•·nrlan 
E.ı\u1c ~ ;> J t..'3.Y (Eı.:nı.;bi,1• 

l:•~'-;;.l .,C:Ji \;lCl'() 

r: 'a-·tı <l ••• ır p,,, c :c k:l~ .. .ı 
CHjJ ı .. gaç .. H ..!1ane 04.ı ğı 

t:ıht3S 

\'tln Anr:.'oh:. hc..h :yatrık y-Jaıtl 

Pd.. luk ı •~: 2nC'1 Jcat 
CJ. ı r ı.-ir.ç bvru 

Kr;.ş • ..,.. \•·1 

İvt-;i.c , (~ ... r .. ı"'"'h .• 

De ı. 

K:ına.' ı e {' _ı'Ç 
Ahr1 '"· ~·o 

• 
ü.ıy;. ı l ü. .. ı. lpı ;; 

" Uy~~p .... ı 
c (&·1 ·h·c ,;. 1 ı"ı.J!ınt·k 

> 
ı 

3 

• 
> 

• 
> 

• 
• • 
• 
> 
3 
> 

1 
> 

• , 
> 

• 
• 
> 

i: ... ı•re) :ı 

~IJO to S-.ı Saa..ı (Eı_ 11:b.·}C g: ·.:..ı: J.lrı•.(k; 

il~j.~) ~ 

148 00 Sı.ı ~a<:tt Kı..ııı..,•<\.ı:e 
6-t 24 İue: 1 : '·a·~~?ı ltıi esi tc!'cr 1i vo 

k· !"i-e-ı. ilik .·s 3 
103 20 K1.. b ·t ., .. t >. 
130 Cil F~ c. ,, ..b~t ı sıc;..k 

,~, .... \+ -· ~. 
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>. 3 ·- İ'~tC'tJi!C'rin bu e:bi !şlrri yapmış olduklarına. d:'lir N:.;C;a ellliyet \'C 

~J11n1ytt ves"k;ıJ~rır.ı Vf" 249-0 .ayılı kanun1.;n ta1·i;atı •.:Pı;!ıile tar..zln1 edecckl~ri 

-ek.if mektuplarını y._karda rrıt.t.ırı r~zllı u_ m,in.-tl:ıriyl.~ b;rı;~te btl!i CUn 
(155 - 6550) ..,... 

!,falatyada 23,987 l ,, 30 i.ur.ış 
keı;;! lıedclli iı~aai i;i 'PJ.zar1kla 
ek;ilt.ır..eye Jronmuştur. il\ temi· 
nalı 1799 lira 5 kunı:.:;tur. Şartna
~~i 120 'kurU!':a kreni~·"'ıd3l1 alı
n .r. Tali okr in' &/7 /942 t..mlıine 
kadr.l' h;,,.gürı. Malatyada ha,·a 
~mnt~:ı depo amirliğine müra-

~~~~~~~~~~~~ı 
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2513 

24;0 
24iG G 220 

!,.1, raıı..uı1):1 > 

• ıt.: ~'" en tam o...r &act C\."\·ciı....'le k.u<la.r kom..:::yona vc.-rr: lerJ •Cl~2> 

lstanbul Sıvacı, Boyacı ve fnşaatçı
lar Cemiyetinden : 

1ıı~slcStn l?~·Ieı,·lcin" n :lal" ~·'act.k b:lgileri P.reafa ö~, etmı k, c;-:ıafdan 
al""." ve m zayi3t:~sa. d·is-!nf11rı, ha::ta.l1rı1 malU: ... ri -kon n. :<: vı• esna! ara
t;.r.~a. rsr.ct!'!k<l.an rr. ltt\e\Ft thtilaI! a;·1 hal:et..11(!<. mn~~J.ıylc, n1oessi.Eleri 
~ At;.da 7.z:lı z.~\.ı.t tc;. a trı0.an tco::ı.s e<lilcn (İ t:-:nbı..I .sr • ..ıcı, b:>y~ıcı ve in
~UJ.~l.•r cenı.•.)·et>) nı.ı 3512 ıayl:ı Ctniyt"tler kant.nura gü;ı' ·munıt Jleyrıt 
ı:c tcd:l ol nan n. t.;... i<. o!Jn~ ra1'- i nb 1 Vi aycthıia 410/437 
n -Y:Jra ve 17 ~ın ~ h1İ l \:ı6 !o h•<:o l edıl ıı;;i ve cC'n iytlin aa:.a-
t l:ı ll "'Cn c:ıddı~ de !.fazlı han lat 3 No. 5 de :ıulwıd t.u ilan olunu·. 

(' mry(,. 1 n ,.u; ltı i~ 

ll..ı :;..\ 

O· .n 

?. ·n 

T. C. 
r. e. 

T C. 

T.C. 

'l' r. 

T. C. 

T. C. 
T C. 

T C. 

T. C. 

T. C. 

T. C. 

tlsklid.'.ır h t")-e ":Blıall si No. S 
13C}~'. LJ~ ALt.us Jğa J'eyı.i b~y so

l.ıtk .. "o, 10 
Il~L"t ;> \"""'"• n--::aluı ·' e Abba.J aia 

:~o. 9 (\'ı '<lt e:t::r.'~tir.) 
Ilı ~Jktaş l' ~dız cıır'öe~ı no·tan be~ı 

~k k 1'io. 9 
BPsık•eş Sinan pMf:t .. ~<"J.retlt~r ır.a

~: .. ı.:s1 8 
B ş .k.ts.ş Slr.an ra~ 1\ tcrıre-•ler ma

hallesl 3 
tl~u ~r İn...ıd'yc ınJballrEi 336 
B't")''n.ı:lu Ta-l:b:tfı n1ahallP~i Ceviz 

s·.>kat; No. 5 
Bt>ş :ttaş Şcnl•k dede, malıallesi No. 

w 
ne.· •c, OJun t~~ clrsl s1ıah.:ılleısl 

··:'). 7 
]{t-O•köy KJ.rb:ılı rte:": ecızanrsi '°-" 

k. < 16 
&tt ğ!11 Ayn ı C(5"· t"' :.ıc;.1Jnp SO

ka< ~I). J 1 

10,000 k.ib sadeyağı ve 1().000 
k.iio sabun p zarlrkJa satın al·na
caktır. Taliplerin 24/6/942 ~ar
Ş3mba günii saat 17 de Ba.'1dım:2-
d:ı askeri satm ahı'a l<»miO}·on:;
na teminctlarilc gelmeleri. 

(llO - 6368) caatlcri. (158 - 6553) 

1 llıvi et t r m iryG i la rı ve liii: an la rı işi ııma U. idaresi ilan 1 arı ! i 
1 . 

l\tubamrr.cn be<l~l! 106880 jıra ,.lan 4COO ton c::.mtı~to 1/7, 19J3 Ç 'iaM.b;ı 
l!~nü sat 15,30 J.ı kiıı.:!.lı zar! us:ıli.i. i1c ./~:k:" 1;; İda c b1 a. 1 :ı topl:ın~n 

j ~1' 1'.t- 9 \,;.I C".l F.:ı> ·~'"l;'!l('l, ~J•:!l .'.lhT.J.L '-<. • 
{ n. şe gi:m • ~'.,y nJt·rrn ti"'~·ı liıa!ık nü\:ı~:<Jt t•':l;ı ... t 1Je .- ~nnun t.a-

ı ~:ı c•tı• i v.l ~nl:ın Vı' tf'k\~fle:·nı ay .i gi..1 s~J.t 14.30 za k3Joıı· .dı g'?Çtn ko
rr~ı:ın R"~llfllne \Crme!ı•rı laz :ndır. 

~.ıı-rrı.&rr'.~h r b;;.· Jira roukabil•~dı' A:1ka:-r~ V(' 11; ydnrp:l.5<1 vczn<'}C' •1<l.en 
! temıa ol..ını .. r. (G-lt.4.) 

İzmit Deniz Satın alma Koıni'iyonundan 
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S:b~n rn.ooo 
l( u l .• ~ n1 2s.noo 

Tüh. ini Fi 
Kuru~ 

Tcmiı~att 

Lira Krş. 

4Gi10 
2512 :;o 

1 ı ıçi k, it-ın >il'• cc;.. r. addı•.eri.nia 
ıı:l" ttı ıu r~at 15 d' 11: l:te T rs;ıne 

•• 

1 - i' Jltl:"<l~ t"i;ı'll \;~ r.~ 11~1 .. "'.- l :ı.·a 
pnz.ar]lkla (•k<sllt:-ıı.e!f'•ı 19 1It7.i"a'1 94.! 
Kr.pı3.ndı1'." KOO'l: ? 1 b:n-:ı n<ıa ~ rı 

2 _ Bir P' .. ·~d u..;n:;c,1 !: ı. " nı J • c· 
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_ ! -t.. J:ı, ·- b·1 ;.1 ,.,,, 11ıili -r; .. ··c·t •. '.::ı!nrtnı \'ı• ) ... k da h 1. !a. 
SAJDP VE Bı\ŞMU:JARRIRl ETEi\I lzzı:T BENiCE 

NEliKİYAT DİREKTOI:ll: ctVDJ:T KARABİLGIN 
S0:-1 TELGBAF MATB!lASI 

'rında y":.' t ~n ~.ır.y·c- i)t,ıh.tt~ bf'l,ı &t _ ~·! saat.le koeY:\.j"'n"' nJur .. C'a-

tJ.ıo.rı. ct>4Ş1> 

Temsil 
RA~İT RIZ.\ TİY>\TROSU 

lialide p;~c.11 BLı .1u, .•• 
ıI~ ·biyı•de. B1'lvü ~r.-;csinlıt .. ı\l"'

t .. !·;.:....ı r.ı n11nda. J-~ı: ı;;.ecc so.ıt (9.30) 
d.J. ö.1) ..ı· J P ur ~" ;ıj ak.~-:

n:' ·~ :..af,, . 
Sİ:lİ TAXF.\ITI'0Rt1\• 

Ko. "eli 3 P• ?"cic 
Y;:ıl~.:ı.laı; 

Dı d:..ı fn.'1 Ş .ı.tzer \'ü Vasii Rı'.:a Zvbu 
l-i<-:ı: ·:. 11e:- ~C'ı n·,1 .ı B:ı.h~" _inrlc 

k·11si! \ -.r....- ···t,·d: .. .... 
.:::ıny•·r ll ~,. ·ır>cicr.: 

21- l!az.ir-..!l l!Je!.2 P. zaı· g\jnii sa:ı,t 

16.:?0 ti;; CY ın.;~s Yol) .ı p ""ek ·rc:rr.ıF.il 
k:">l:.ı '"'afındJ:-ı. D:1vı·t·) c·c:· i<la;c ô.
~)' .. ı.11. •"l Gl l'" 

Dı·,·J'[t J.:)--;Sf'J'\ tuaT• 

•ANn;GONE• 
R~ji~ Prof C. r} Ebert. 
ıTliç_i,.;: Ff'r~ • .e.lnar. 

ı.;:oro•1 \il 4ıirakiy:e 
Bilc!:.f ı· 50 k•1n! ~n ~şl<ır. 5 ve 7 

TPmırır..ı:: s;ı~ce 12 1°(1ı111nnız g<'Cf' ve 
giin.:lil:~ St's 8incrr.a<-ı. Yalnız 4 Te.nı
sil. Gi~ıılı>r l-.r .. gün 14 - 18 e kadar 
a~<k!ıı·. Tel: 40369. 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOl<WA" HFldllf 
o\ llİLİ\'F. :lli'TPIA <;SISI 

Divanyıılu 104 
\'hııı rene sılaUer!: '!,5 • a. Te1: 't3PI 

50 100 571 O>) P°>•o 2ii81 
2~4 24 560 ';6 73 K·h·~' (l:.._'1ı·biy~ gou ır. k: 

2112 
21l 1 

Ü. 

57 o~o 1175 90 \ 'l Jl·t 

J26 500 1924 8J Yli • n . 

Yı.k.~arıd.aki crra 1549 ı>a:rı~ı k. r..· :ı ~· 1C"(I' ~~. 
günlerindt• Si-.·kccide R~adiyc c.adı.l c- d ı G - ~ S 

> 
3 
3 

"'r 29ifı/!M2 

'' i e :-ıç•T 

1 
~n·ttırına. usulü iıe satılacaktır. 

Satı~tan üç gü'!l rvvel saat 9 - 12 o..ası .. c,,4 b·ı l ı .& .ıl •lı~ir. 
[sat-ş saat 13 tedir. K3r.unt v('si-1{a'~ :n i.'\ ;,..~ \t.: tn i. • t g u . t 1..1 
ye kad.J.r yatırılmıısı i};i0 olo.n:.ır. ~-6121 

Devlet Demiryolları 9. lşletnıe Müdürlüğündeıı 
j H<;len ic;tanbul ile l:zurıkôpr'J n~n.: •ı:..a , .. tt->ı.at.ıilt' ış:lT. o!.:ın 5/6 
ve 7/8 No. lu yoloo kalarJurının Sı_!ı.:~·Jc l . 1 '"l' S..-:l n>g Ll 1.cl<l.ır t'mCit 
cd'l.'1'1.t::.t;r, İlk tren İS'l.ıLlıt>.ıc.n. 17/6/91:! Ça.-- . .ı._b3 \. E'.l' .. T' ~den 18/6/94% 
:f\el"Ş•:ı1·J>e &ünü harckc·t edc.cckt;l', Ilu t:t":l-f.~ l'l t:: .!e:!c-i ~ c1d"" ! y.ı.n h::ılk:l 
i15n o}ı..11UT. 

8 No. lu kat.ar 

İstanbul K: 8,35 

Edirr.e V: 18 .05 

7 No. lu Kotar 

Edime K: 800 

i.sta11bul V: 17.50 

6 Xo. ! Ku.!....r 
-----
İ.ı:t::ı.ıiCul J{: 21.3-0 
E-ı··r.r ( V: 7 5~ 

( K: 7.~a 

S·.ı;r• ıg, art \': 9 03 

!'i '[u. l f :.t~ .· 

ı-v· ı.,..crad K: 16 45 
l'Jd;rr.., ( v: 17.55 

( K: 18,15 
lıt•<>bul \'. 6.50 

---------------·- ---~-----

ıstanbul Terziler Cemiyetinden 
Birliğe müracaatla vesikalarını tan'.amla.,ıı< ,-,bp da ~ni)·ctı.· " 

1 
te-VZİP an murımeleyi yaptırnıarr!l~ o}3J~)arın \·~.it geçir~eksl~Jl & 

' miye• merkezine müracant cı.meleri nX'1'!:::atl::.rı iktizasın<lnnd.r. 


