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ÇABUK DAV
RANMAK 

MECBURİYETİ 
Demokras yalar bu har
ı,; kendi lehlerine neti
,.., l,.ııdirnı<: k icin ya her 

bakımdan çabuk dav
ranmak, yahut da Hin
distan • Kafkas - Mısır · 

Liilgelerinde çok kuv· ı' 
etli bulunmak mecbu

riyetindedirler. j ___ ............. _..__~, 

MISIR CEPHESİ 
, , 

Hudutta 
Keşifler 
Başladı 

---·---
Mi h ve r m ot ör 1 Ü 
kuvve tleri geniş 
cevelanlar yapıyor 

ETEM iZZET BENiCE 1 1 
Alınan esir 
miktarı 56 

hini buldu 
J)uo ._. l1arbini iki goıle :,urınt'k 

lotıtn•chr. 

ıı. - 'l"nıp:ı ~;ı;nla ... ,, 
b - l)Ün~. ,;;ıfh;H>I 

net:. e. 
\ c nihai 

1 

A"rupa ~afhao,ınılotki ]larp bu ' 
M>tıb•lıar wııuoroa bitebilir. Bu· 
nun da ~artı, ~ a J\lnıan) anın Ru~ 
n \";okm ~ark c<'phderiD<le mu· 
,a(faJ..i~tl: i:ı1i~c uı.:r•ılltla'-1, J.311~1t 

da Ruı..yanın 'c \"a"-~n 'jark crp
hc~inin ~ ıkıJnıa~ulır. Ru'-~ .1 \ c 
lakın S, rL. nplı.-i) ıkılır,a,. lih

\:er ·'' rupa sa[h-.:...,ındol harbi ka
ıanrn~ olur. JJunun ınakU~n ola
rak \ tü1,-<"r tai:lrruıu Rus l'eııJıe

siııde '' Yakı. ~-•rL.ıa akamete 
uğratı.lıl"'a .ı\ln1an~ a 'c İta il a 
A' rııp da lıarbi ka\bt"tmi, olur. 

Kalıire 25 (A.A.)- Libyad~ e
sı.L b'.r faaliyet oim3nıc~l•r. Mih 
ver u·u:ıtüriıt: kto\ı 1r.-th.·ri Enr<.l;ya
nın 3!! ki nıf·tre şi·lH'-11 rıdı'n \'e 
S;d:Wner cJıetirıU~n ~t:nl:: b;r ce
t: e: \. ;ı y ~ pm ıt;;.l r.ı·d ı.r. 

Bu Ct\el:n n!ı:rcrı Kapuzz'J yc
J--? .. ,tf;.ı ·a) • ).;tıl d;ıf ı.: l gıi'r...ıct.1e~ 

tLO:r. 
EEİHLERI. S ... \'iSi :ı:ı lli:\'I 

Bl'LDU 
_.. ı-lin 25 (A!ı..) . :\'c•şrolunan 

resır ı b ır •, ':,_ ıe J·ilı-liri: .. lig:nc 
gDrc 'fvurt ·'.ta ..._Jıı n t·:,irll•rin 
st,y-~ı 56 bh~t.; b .. dr.:-. -wl:.u~tur. 

Alınan) a 'c hal~ a soıı k.o'1a· 
1·1nı n~·noınıak i\'.İn haı:1Td1rlar \ c 
1!142 de harbi kendi ldıleri.ııc !\\
rupa "4'lfhn,ında IJifirnıtk aııni 
ile ı.-~.,ı,ı.;;, lıaliııdcdirler. Uus 
t'fplırı.,indc Alnıanlar biitiin in1-
k .. nlar1t11 . t-ferbrr rtnıi~ buluna
rak hat'i nctil·e3 i ı.lını,·a hazır· 

lanırken ,\lı<ır ı"f'phe<.indt" de iı~l
yanın .ı\fn1an' J e-n1rin~ geni~ öl· 
~üde l.u\\ N t;ılısi ili" i 'c ede
<'~l »~ikardır. Bir ihtin1.al ile bii
liik bo{::u,nlanuı Ru"', :Ptft~ır, ,..u
riı c «ı•helcriu~t lırp hirden ba~
laıııas.ı \e Jotı)t.)n~.111111 da huntt 
;r,·ardtn1 etnu~·"İ n11111ıkıinöiir. Bn· 
na 1.ar~ı in~ilttre \ :\nlcriLı.a~·a 
diı~tıı ;:a) ret 1>orcu ikidir: 

1 L O N DRA ' DA 

a Her bakımdan ~;ıbuk d:;\-. 
ranınak \C .\Tihur kun ilerini 
h~r )"Crdc İ'-"'81, plt\nlarını her sa
hada i H•I rı lemrk, 

b - r:u , Jlindi f~n, KafJ\:ıc;, 

~lı'.'ırda qı~Ja.nı duı·ınak. 

Ru • a elinden "<lebiltn her 
İlnJ\.'.i.nla Ahnat.: taoırruıuno •inle· 
nıi~t.· C'l'lı .. ınaktadır. J{cndi,ind!'n 
ne bcl,lenl'<:ek aı rı bir ı::aı re( \"C 

hinnner, ne dt.· la-endi..inc ta\ si~ c 
olıuıaeak herhanı;i bir tedbir 
)·cktur. O, lıaıı.,11u1uı kar~ıc.;ında 

ne ıapabiliyof\a ynpı3or, ne ya
pnbıl«ck'c ı aımıaklaıı ı::cri kal· 
nııı acnktır, 

Amerika \C İngillercyc gelin
ce, bu iki biiı iık dn hazırlık i\:in
dedirlcr. Şiiphc yok ki, Z,u Jıaıır
lıkları ile nihai zaferi elde ctnıeı i 
i,tihdaf ediı orlar. }'akat, bu sof
J1;1cla iki nıliliıhaı.;1 UIC\"ZUU \·ardır: 

1- Hazırlığın 'l(lnuna kadar pa
sil kalmak mı?. 

1 Gizli bir i 
Pakt mı ı 
Yapıldı? 
Almanlara Göre : 

Morotof 'un bü 
tün i•tedi k l e ri 
kabul edilmiş 

Bcrlin, 2~ ( ı\.ı\.) Stdanı: 

Çorçil He !llul.,tof ora,ıııJo y1ın· 
lan. gizli an1a1t1naJarın :t(ıg.1 'u· 
ru1tntl'J kar~rsınJn Jngiltt.•rt'n;n 

(D · ı 1 -ıc-1u S;ı.hı:, Li;ıo) 
-o 

1

A merikan isfilı· 
salatı hııdufsuz 

1 bir halde! 
Londra'ya dönen 

lngiliz Nazırı 
böyle söylüyor 

2 - llaıırlık siircrkcn bir ~an- • 
don aklil harekele geçmek mi? .. 1 
ci~ha u~·gundur .• 

l!~fl't) in inceden incej c ve bo .. 
1u h<· !una haıırfannıa-.ı 'e ondan 
snnra Avruıını n ~ıknrak Almac-

L '' dra 2~ (A .. '\.)- B.B.C. A
rnc ·•r.adan dönmü·ş olan Britanya 
isı. ıc-::.lSt Xaz:rı bcyrı.nat!a bu~u
ııa. ' ki m nılckct ,,t;!ısaliıtın

da\ ırıuilz ) üksc-l!l.1iyc jc:.:ır<:t 

c-~T. \"C si!uh tinlpr'nin s111nrlar
<!ııa•~ 'lıtn 'l Cl' bu~ük ta.rru• 
fıın bck'er..d 'll bild:rn' lir 

Ta)j arc imal:ıın.da İngi' zler 
da "'3 zi).t.de avcı tn\'\ are.:)i 1 Amc 
rk.ılı:a.- c b. mbar~.man lajya
rd rı imal rd cc.k' ıdır 

3 a ile ba~ha~a dOvii~ühne"i ve 
l:z<ik ~:ırk(;;ı Japon3·aııııı kor~ı~ı· 

na ~ıkılıı:a ı ell>ctıe ki eıı makul 
brll lıank<'tıir. Anrnk, bütün lıu 
lıazırlı.Llar gurülünciı c kadar 
lll'hHrin de ~ u lıareketsi:ı kal· 
ıııa", 'ah ut da her hareketinde 
•kaıııeıe uı:ratıl bil nr'i g>erck
tir. Ak'i halde, -'lih\ er genişle· 
diiı;t;l'. uıütteCiklrrin taarruz üs
lt.·rini hirer hircr C'le ;:e\İtip tal.at 
\ c ınuka\·t•nıct 1nerke~l<>rini tas
fiye~• t;<hl lutıul.ra deııwkras· 
~aların ha.tırhgının hel' \"RLİ)·e(e 

ı:orc daha çok artıırılıııa ihtiyacı 

ile l..arşıla~\ıa!ıı icap eder. Bu ica
bın da ,01111 gelıııeı. Bilfarz Rus-
~ a ınuka\ t·ınct ed,•rkc-n, 1-J indis
tan. \lı,ır, Irak eldcı ken İngi!lerc 
\ C Anıerikanuı ha.tırhk ilıti3acı 

daha lıa~kadır, bunlardan her• 
lı nı:i birİn İll elden çıl.nıası ile 

1Uç\"Dııı1 J ~n<'U Sah•f<d<) 

.~•r.erıita•ı t lı nliıtın:ı hı:<lu~ 
Jok'u.r. Bnt~n~ a stihsal:.:ı d.ı 
ya~{ı .... d<l .z'rı;e-s'nc vr,sıl c·l~{ ... 1'\.!ı-r. 

J Boenosaires : 
!Alman Elçiliği" 
Taşa tutuldu 
D-?t 'lOS A.rcs 2'> (A.A.) Ar-

j:ı. •• Vı Ha~·ciye Nazırlığı, b!t- Ar
ja,,t:n gcm.s'ııiıı torp;llcr.enc>: 
dol~y~il~ Alır1an~ ayn bir p1J.otc.~ .. 
tıo hazırlamı""'.ır. 

IfaP.k bu ıı:,disc dol::.yıı;. c Bl4•.
TK>S A>rcsıc·kı Alm:ııı CIQ·lıgıni ta5 
leı.n-1.s!ır. 
CU:>IHUR REİSi İSTİFA KITI 

B~cııos A rcs 25 (A.A.)- Ar
jantin Cwnhurreigi Ortis, ıınz'e
r:indcki zafiyet <l:~lay .. .'c ıstıfa 

ctm:1ı1ır. 

'J"Mıe Tı ı'lt\ 

SATISJ 
l"tt' ]\ at.ufı\t 

. 19:1 () 1\o • 
Anıtr: : 5 .ul()Nli: -- -

(.';t1o;ottu Stn~lik: ltOO 

lı :'l:ı.ırı..r.•,..,•cl:rt- K URUŞ 
1 AyiıJı;: 76'! 

C"ad, ?-to. S4 S A~lık: 400 
. 

iade edilmez J · Gazeteye s öndcrilen evrak 
• . TE L RAl'LAB I VE B AB EP.LEBi VEREN A AZE A E i 

1 Amerikan Li- Romanyadan Türkiyeye gelen 
derleri bugün • . 

RUS CEPHESİ 

Harkofta 
bir yarı k 
açıldı 

ı Beyaz Sa ray- Amerıkalı tayyare .. 
da toplanıyor ıCİ harbi anlatıyor 

İngilizlerin Mısırdan 
asker alınmasın1 ve 
Mihver'e harp ilan 
etmesini istedikleri 

doğru değil 
[.Yazısı 24 >a~t içindt>k.i !ıJ.

diselct· siitunl;.rımızdadır.] 

Bu r a d a duru m 
gitt ikçe d~ha ziya

de nazikleşiyor 

Sivastopolda 
Almaı1lar 

şehir önünde 
1 

, fo, ]«I\ •, 2~ (A.A.) - Pra\ da 
gaLctesln.in h.c.ıher aldıgına gHreı 

Alman lı.ll\ Htleri diin iigl~en· 
beri Jla-rk<tf <'l'phc inılc )cııiden 

hlıtnn1a gl't:nıi~lcrdir. Burada du· 
r1u11 ltushır it_;in ı;i,hk<:e nazikle· 
şiyor. Bir~k JUC\ nlcr ı•ldcıı ele 
gcçrn\lir. Mııharelu• ,;ddcllc de
,·aın tdi~ or. 
AL:IJA~U\R Sl\".\STOPOLD.\ 

ŞEilRE \"AKL.\ŞTILAR 

Lı·ndrn. 2~ (A.A.) - Uıı.s CCJl

lıe'.ıinde ıt .. rkof ke!,İnıinde uğır 

t;~1rpı~nıahır olu~ or. Son tclgra[
lara güre Almanlar burada Rus 
cephc,inde ) arık a~mı~lardır. 

Sl\o•loııola ı:clinl"c, '7.H lia 
gozcte,i bura ıla ıııulı.ıreheııiıı gc· 
celi ~indi.iı:lii de ,·aın ettiğini, Al· 
ıırnularm taıc :u•hlı fırkalar, tı;ıı

~ıı J. uv..ellcri yığdı<:mı siiJlü3·or 
\C .dl.lor ki: Diişm•n tak•İ~e ku\"· 
vetrerinin bii3·iikliikii koodl<inc 

(De\"lml 3 iincii s~hifedo) 

1 

1 

Am e ri ka n yardımı 
hakkında Çö r ç i 1 ile· 

görüşecekler 
L•J" rhı 23 (A.A.) RU'.·:ve l ve 

Çöı'.::) dün d~ Vnşong1oonda mü
hin"ı görü""'tr.c}C"rc tiev~n1 t.:lıniş

le<iir. Uu··rn t .'\c.'lluika Bir1rş:k 
t.Lü!lgı·esi ldcr1t.:rini bugi.ln bryaz 
Sd!a)"a b'r konleraı;s3 d•.Yeı e:
nıi!--'1.ıt 

İ1i1~çi bir c<:1:-01' t1\'1!nıtı~1 hak
k.r~nk~ İngiı;.z rc~mi görü~mc!crı 
\ e ... ~ n1er.hk.anın ) • pacn~ı ;.-ard t1ıa 
dair Çi':Çlc S'Jal :;onra'anm 
Ru;v< ltin kr,.ngı-c lider .,:nden 
ı~~i· ·rı.:tğı bi~U:nbnektcdir • 

1 

ÇATALCA'dan 
getir ilecek 

odun ve kömür 
Vali l\f ua Yini bunların 
köylüler tarafından 

na k 1 i n i temin etti 
1\1, e}.rt"tıt ı, )•J> uz.e:e 

Cat•']C.• l'-İ\ a--rın::ı g,d, n \'oı.t ~ llltı,:ini 
Atı.."nı·t KınL1< \(' '\i;a 1 1I MürlUtii Şf'h

rin:;ıc oôro.P-'i h1•d;ı·. 
Ço.ı:tak::ty;.. }:>;.ıgfl lı:l.ıylt• .. Jrkı ıneid.(•1> 

'ihtiyrıl'l vl' yeni yı. •. pıl.;,.'1 fnt'"<l4'Plı·ı· 
göı.de.:n ı;::t'\'İrılmi'}1 'ı•. \'~ li J\Iua\" iııi or
!"lıaınlık 1n1nt· tır.ın ci\";;rl"ld;.ı i ı(.İlJ· 

JGlcr'e tema~ <'t.l1t' , c bı.1 ı;c·nı, or. 
CDcv. rı 3 vnctl ,c;.hilf'dc) 

.....-.- ... -

Alman molörlii ku' rntlcri bir Rus ka,aba sına giriyorlar 

Encümen Karar Verdi, Fakat ... 

TAKSi ZAMLAR 
henüz başlamadı 

--~-------·------~--Bu sabah bazı şoförler fırsattan 
istif ad eye kalkıştılar 

Bu •akhl,i g:ı,clcler luk•i fiat· \ 
!arına 3 eııideıı laı•ılan ı-iizdc ı-.i~· Eylulde Simit 
nıl b'f~ :ıanın11!1 bu sahnhtan 1t1-

baren °tallıik ~lıı~aca!:ın~ 3az111ı5· imaline müsaade 
!ardır. Helbukı bır beledıye kara-

rının rc>,,lt!ll i!iınınd;ın eHCI la!• olunacak mı 7. 
bikiuc inık5n olınadığıua göre, 
z;ııu lı.ararıı!ııı bugiin laltiki 
ıııe\zuulıalı> deı:ildiı-. Beledi)cce 
tat hik gi.i ıı i.i a3·1·1cn i1Un olıtnacak

tır. (D•·\:tnı 3 llnc• s ıı;r.,de) 

Kanada Başvekili 
Vaşingtona gitti 
Ottawa, 2:> {A.A.) - Kanada 

JJa)\cl.ili l\J. ;lfakcmi King kon· 
sey loplaulı'1ııa i~tirak e tmek Ü· 

zere \'a:iingloua hareket etıııi.· 1 

ti r. 

Simitçiler Cemi• 
yeti Ankaraya 

müracaat etti 
Simit, kurabi~ e , .c bürek imali

nin nıeno1nnnıasıııdan oıır:ı ~clı· 

rin1iı.deki s inıit~i , .e börekçi fB" ı n· 

larından 4.3 ı ekmek imaline baş
l nııı ı ~la.rdır. Bunların ·Simit~iler 

'e Börek~ilcr Ccrn iı eti ile ala· 
k;ıl2rı kc:,il ıni~tir. ll alc n şehri ı:..İz · 

(D,·Yttn~ı J ull<"\1 S hıfcdc} 

1 Londra Büyük 
I Elçimiz 
Rauf ORBAY 

Bugün İngiliz Radyo 
Merkezinden memle

kete hitap ediyor 
Londı-.ı, 25 (A.A.) - •B.B.C. > 

Tiirkis enin IAndrıı Uçisi B. Rauf 
Orbay diin ~a:~ıntla kara, deni1. 
'"'' lı»·:ı ııta~elcri oldtıi;'tı lıalde 
Briti~ Bcodk ti KerporeJ in. 
rad; o ıncrkeıini Zİ) arct ctınişir. 

{De\3m& :ı üntii . ahi{edt) 

KISACA 

ikinci cep he 
Ma~e~ı./ Ronına ·ı Jlfısrra doğ

ı ru taw·ı't ... ILJ1.U det"<foı eııirecel• 
1ni, ftt tirmiı/eoe7..: -uıı.? 

Bii.ttiıı. akıll.ur, yi.i.nüıı bu sıı

ali11i loallet1'ıeklc 11\eşgııl 
Ayni ~ınli bizinı ma/ı(ıtl ar

kaıl1',.~ do sordum. Giıle1ck: 
- F.ı·et, dt.?dr, ;. e ıanırındır 

l•ckl.e•ıkıı ikhıci ceph< yi Maıc~uı 
Rom mel lıfımda lı·~bılir. 

A. ŞeJ.:ıb 

Pilot ~uavini üst teğmen Ender
son Istanbulda tedavi ediliyor 

°' ,) ı..;,ı ( 1 .,fi t 
c.tu H' -rı.en top ~ ~ ·iTi.na m1'(i:>u. i inış 

y~hk~a.ıı balxr v111·i]c-n An\er ka 
t•<l:O. ıecr:erı.ı.d~1 yar·~ 'ı omn ıbi:~ı 
Şi,~; A~,...N · ' •-e tc<k:\:i 
tdı};r,f J..1.c.,Jir 

Y:ua;1 ı...:.:.t,C(r ı Ende"SOn k ı_ 

J~e goI"l:ışM iı l' ~· '"(•'lc-cf -.ırJ{:::cto..cı. 
ırııza nJ .. i"ı "'"} ·e,1\i~.r~ 

,_ Tt.ı)")·aren1>2 Rc.c11an · a uzc· 
rın :,. oıı bin metre .·üksekl:k!e 
uçu 1Jor<lv. T~na.enrn içiıı.Je pi

(De,·aını 3 üncü sahifHe) 

r. ' 
ITALYAN 
tayyarecile
ri gömüldü 
A .kara 21} ıTr:doıı.Ja) - Bw

ray:ı gelen m•llın ta göre ıl.ı\:.

{De\Amı 3 üncii '81ıife.l~) 

T epebaşında geceki cinayet 

6 kişi biribirine 
girdi, biri Oldü 
Ciııayete sarhoşluk sebep oldu 
Dün gecr .u.. • 23 te T,1 ~1- ;,(io 

bir ht.; yüıüncıı.n çı1uH1 liC.\@'tl nl'11ct·
.slndc lıi.:: g4'1liÇ bıı;akla VÜ.C'".td ı.ı tle:•~< 

deŞk edil. k SUft't\l'lC O~Uı~rtln Ü{.

tı;r. 

Bi.r nnliha: ı. :i· 'lı ~- 9.• ı 1)1, 

ci cinayet rtı. lıu3a laPhbı hı!>~k. •,. 
·e aJ:ıkada J .. ~ı~n ;ı1riıi,ı nllli trli4t 

görı-• '.ık·a 61.1 ~ ı't"tie ce!'fy n ,-(,: ı·-

til': (Df'\·.111:1 a nncü SJl1i.1't.:t! 1 

1 Temmuz Denizcilik Bayramı 

Programı Tesbit Edildi 

Taksimde ve Barba .. 
ros Türbesi önünde .. 
iki tören, kayık 

mehtap alemi 
yarı ş ları 
yapılacak 

v e 

1 'ftınnıuz. çnr~a-ınha giini.a De· 
niıt:ilik Ba~ raınıdır. O gi.in \.e gc

(esi ~-apıl.ır:.ı.k olan n1cra<.iuıin 

progrJn11 tc..,i>it olw1ntu~tur. 

ı ..... 
1 

•• 
Biri ve Obürü 

NECİP FAZIL KISAKÜREK 

B iri, b<r cephede sıfırdan a~a
i:ı 60, ba~ka bir cephede de 

•ıfııdaıı yukarı 60 dcr""ede sa' a
ı:ıyor. 120 derttelik Jıararet farka 
içinde bütiin gi.icilc &a\·a .. an Biri· 
ne karşıl.S.. Ôhürli, ana\ atanının 
sıürdnn •'ağı , . ., yukarı birkaç 
deretelik hararet farl.ı içinıle ı al· 
DiZ ncihet beldi) Of, 

CI 
Biri, b[r ccı>lıtılc bütün orılu 

menudile k-0rkunç bir l<apı~ına 
\"ruı:iı eıintleı ken, Übürii, her cep
hede .. crbcst lıııluııuı-or. 1-'akal 
Biri, arttıralıil.di[:i kun·ellerle 
Öbürünü hem can noklalarında•ı 
biıiııde ynkalıyabili~or, hem de 
keyfiyet \C kemiyet iislünlüi;'lc 
tepe.ine binebili)·or. 

• 
Ilil'i, karaların, Öbürii tle dcnil-

lcriıı ejderhası di3 e mahinı \C 

mc~lıurken, karalarııı ejderhası 

don izden ıüze ı üze geliyor. 

• Biti, ya l nız ken.di millet kad-
ro und a, gfi1ü 1 Kulağı, ağ--ı:ı, burnu, 
re11gf1 bi<:İ1ni, kıl r "t ı 1 r uh u 3l n i in
sanlar h aliııde ölme} i biliyor. ö
biirii, kendi millet kadro u için.de 
ınc.;lıuller ve gaipler alcm:ni 
müdafa:ı cd iı•'r; ı ~•ili \ C teza
biir alemiııl de, &ii~ ii, lı. u l•j:ı, ai;-

Saa~ tam il d~ Cumlıuri~t! : .. 
bidesine 'c Jl,~O da B<'iil<.l~~ Ca -

baro-; tiirb.,.,ine dcııiı.cilerimiı la· 

1 O<\ ll J ~x:~ S h • i 

21 1 lıurnu, rengi. biç;ıni1 l.ıl·· ı, 

ruhu b:.~[,~ b~~ka i2 millet Juktin· 
tli~i.inc nıuhafa7a ettirmek i!-ıti~·.:ır. 

o 
Biri, kızı;ın çölde ta~ ı·arclcrın 

sall\·erd"·•i •erinlik bnlu!ları ar•· 
sında harbelmek , .• tehenntm .

ra,'1.na :öre :tnn\ af anında 3 ii lİn· 

lcr yeti~ıirnıek ı;"hi en ince n tıı 
('etin hc"i...ıptara kadar her c:yi \C· 

rine :;ctiruH .l\en, Öbiirii, l lİk 
arkalıklı ııı ıeşcın kolluk! ırrla, 
h:ırikul:odc ~lizcl 'c \"erinıli ol a 
da ~ aln., politika edcbiı a!ı!c 

uğra~ıl·oı._ 

Biı·i1 ~ oıı:ıız iş dH~Unlir \·c • •'.· 

p3rhtn. Öbürıi, i haiindC' ıhin-; 

ccphe:yi ~ ük!'<ock l'~le vatl<·di~ vr; 
bôylt>~ ken kim-r:ıin ikinci H'IJlıe 
diye kabul elmi) et"l·ği ~ah ula ı}. 
biirü de:;il de, ı iı:c Biri lrnrcktlo 
g~~il·or. 

• 
Fakat bütiin bunlara \"C lırr'<!) • 

rağmen büllin 't!linı akıllı ,.t dıı~ -
gulu i8'anfar bHi)Or ki, lıarbi Bİ· 

ri değil, Öbiirli kazanacaktır. ı;. 
\ et anınıa, nıu!l:ıka kala r.rı \C 

Tuhunu deği:ıtirccrği, cınu:ı dl İ· 
ne takal"-ai;:ı, ö'.'tll'tlcrini ı·uhtu l>ir 
göri.i~ altında& dliLene 'ok;.ıra;..ıt 
~ miıni~ et 'c ~af{etle ()z t llJ• • 

dan ~arft.·dcc-e*i, kendindt'n ,er~ 
reği. ~ani ara ~ t.·rdeki ınua:ı lôll:i 

u.1.ınl !arkını gidt•rcceCi giin ... 
\'Jtksa!:! ' 
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-
HALK FİLOZOFU 

KA 

Ci.tı! j adu.tuhğı, ti aı d ~h· 
lalu ..a~ıftır. Ek~cr"~a. d ıa,e• 
re ifo, • Aliı:n kül:.hını Veliye, 
~'cliııln ·11l'1h1111 AJ:yc ı;~çirip 
b lca para kuftn adamlara 
jş ud ıuı. tirsrot .Uamı deriz. 

Tit.:~•r in. • .. • diğim.i;ı; hi· 
di...,nin bu halb a:ak~t olma· 
d.;:ını ·aösl ·miye li.ızum bile 

ro •l'll. 
Vaktile bi.r) roe ıneınurdıır, 

BORSA 
REŞAT FEYZi 

\.., bu ~in Jaio' ere tanüını 
diı~Unıirler. Onların tdukkbi
ne göre. zekayı ar-cak bu ... uret· 

le güı;tecıne!. müuıkündiir. Yok· 
sa, doğt-u. ıliıriist iji, kim ,.1,a 
yapar, 

0

Bu tipJ.,,-iu uçılr;:ozlı.ik dere• 
cesinc (;r .. , .mc-;.gul oldııkbrı 

halnr d"I" İl". Küçük. naf 
seşldi, orta tabak•••, dah ka· 
lan.toru, voli \:uran kurtları 

rdır. -yıe, etrafwuza bir bıı· 

n. Muhtelif iyede ki bu iş 
ada~la ı dl'rhal güriip lanı ... 

, • ~· ~J' ~ .,..~ ·-~·?:ıo·' "' .-.... f'> '9;. ,."'.I':·"<·:::~· .. . . , "$;- _, . .. . .. ~. .. io-oiF-. 
. \.U~· . J».. ·- . ; . 

Beledi e tktııat 
ld rı ğ 

açık mellt 
e 

1 

1 
l 

Hac Va z i y eti 

Libya'da ve Doğu cephesinde 
Alman taarruzları 

- ~ T<ılos.nı l:lde.ı,ıe ~-u- ı E k A . u•p ,: caı. ,,,,.nuz 1aınan. aıım~ \..... Y nzan t • E~ ki ü reş teşe militerı 
da raıhat bit kOltıa v.ı,....ın-. ].ıl~n• :_:_:.:_:.:_ ____________ =----"-------.J' 
tc.r.u. '" .:.:ılt:uı "''"" c •:ırl• d• , lfl>" LİBYA ·vr:; DOGTJ CEP!fP.LE· yanma ;le ku~at.lm'}''.l ~;. ·ri~lı 
len n rbıyc:i ve '" !>len td•m· ı niNo~:: bı.ılunm3kfadır. 
dır b.r ş..'y .yl 1 n .! ıiıa ya- .Mısır hud du üzerind , lng'i· GC'Çt'n $ene İ~lizlt'T _Halfaya 
'lır. ll "'"". ~ ır Ye ; iı.oor, ı ı lık '-' t ' kin geçidinde ,Hrlcşt'klcıı; zaman çu •z 1"1 erın <te cmsi ı;ilzdilir "er.n §' ' eı.uc ut.u 'n . 

llıl On bun! ı-c!ı ..., ra, !Mu {3Zla- ,;nla.;ılan sonum - Capllı:2.'0 • Si- Mareşal Rc.ıınmcl, ingıliz mevzii-
ca p.. v .rse•·z "" ~oy &.n gel. ıö l1e: ha nııı gaıb l"de ve bu l'i <:H uptan çC\·iııml.'k ıçin, büyük 
ır.ez N• ~et,,pıu ız yolt. , <>r.ıya g;t.. hatta akın b.r mt· edt iki ta- •hir tan ko!un11 S:clömer ile Şef-

isrl ,~:ıtnt•. mü=· ıaf er bi ı ı.e.· r.ra ıwa rnc,·· rcz~n ara ınclıın taanu.za s•.vkct· 
' ır. :ı'i ,.. h rt 'er lamış • ve mıwaffaK a1mıı<fu. 

l'l t 1 ?ı\İm t n ç k ıt d ...... m l ı· ·ı· Hcnhald~ ı.nı11vqr urdoou ı.ın 
nokı.ı, , , ,. ı,;r takım .ı .. tu l< çalgı.. T~h"11 n et iğ m z w··hi e . ~uz . , 

ir h it etmiş. v •ife&ine nilıa· 
,et ~er·•·n· ir. Bu a aını bir 
~!in i as.ıılı g<irürsi1nUı. ~fü· 
him blr i R lamı olın14'fur. 

lh~<"tli para kaunw. Bu tip· 
1 r, n tbi a~ıkgli• geçinirler. 
Ifolün kurna~lı.kları, menfi )Ol· 
ri dır. dct:ı, ~oi'Tn. nonııal i~ 
yapm k bır budal•Jıktır, aptal· 
iıktır, baysiy t • endir. 'ıutla· 

yacu :-..ını-z. 

İste '11tah<>r , bu tiplerin 
i inde ~ a>adıklıırı ha' ayı nc•İ· 

mid;r. aka!, ne ya:oık ki, bu 
lıovar;ın pi .... kf• usu. bizim rİ· 
ğerleriınhe de ı:eli (it", 

bahçt-".enfir. Beyva,;lu avarm<!a c~ ı " bu at le: Ha fava b • w '4.:'ni bır taarnır.a b<' laına"ı -ço:{ 

r 

ıtırelü ""' b çeye , , n • ruu ııır ı ;ı mJ.uafa~ tc '·· uhtc-rr.c•,d:• Bunun !ıcoer., Hal-
ka:z..a o-;: r, ulıın:.. ~it Tl eke b, 11 n) a nıuvcı{f 1k o:mı.ı(~· ıı. fa~ ı (f~dıi ~ark1na k2 .. ıı· llet"1e-
'IMS> B•r lurl y " i!• ,,,.., Bir Yf.I z in,_.,. J uin Jl..ım • Ca· ı.ek o sa gerciktır F'' kat m:ih\'CI' 

k• !t:le- ki, bir ..,;ı, t (ı~Ul'd ... "h:uı !itil\- puzzu - e:o fJ lCtı'lt:n g çen mü.. ordu-sunı..:ıı snh .. l -~·tır.c:ı 1vtersa 
J u1 n k ık \:cA. nf ots..b r. Gar- h · 11 _. . .l- ı · 

araları 
ıyazhk ei .ema 

TUfLİKEOE t? 

a kr, ı..uuı tdıl'kttle o· 
lup inıathğlnı •ıı orlar, Jler
cun, UU IJleV.LUGa Y ılMr yuıJı· 
)M, 

Bizim O:m,_ c~ t•alı-, ne der
i 11, dedinı. 

- Hoval&f' n>ak gittiği lı~kie, 
mt lııh 'bizi>u edekiler ·eı 

yeşil .• dedı.. tenhMue ... uıı,uuu 
zanne~i7onnn ... 

HAKİKAT 

• ·wiR'!. 

Rtblann iddissına göre, şark 
re ıe•i•>d.. Alınıınlar 10 ınil:vou 
ı. 'ii zayıal .-crm:§kr. Ilıma mu· 
kabı!, &uslana kayıbt dötıt u· 
t•ik m•lyon. imiş! 

Acab•, hakikat n.e me ke'l:de· 
dir:'. İki bı.ra.fın icldialnrına yer 
de~i;ıtirtaek. doğru u bnlup çı!ııı· 
r~b lir roi>'i'ı, cCf'Siniz?. 

BiRA 

lf.-,Y.I,F. ·i l 
Bir ~.ıe,; ·}le bir trle\iıa 

gfüiııue ı]. ti: .ı aılüı anık bıralıır 
~it·ti .:ırlar •• • 

Hiç :ı:ıuıı.tlniyeruın. Çünkü," 
oıılada b;ra ·olı; ki arhuı '°" bııou 
ıla lıa• kaJanna i~irtsiıılcr_ al'ta· 
c•k kadar b>la b>r.ı ııer do, a, iki 
gi;zü,n?. 

M ~ 1'.UI. 

Ç.\LA l .'\.R 

B"r ı;opur Jı:ıım2rohı da, ınan· 
tar t--:ılmL.5- sert zuıruıoLar4a, bu 
ikjuri ntıtr hır h ı! 

ulu ılan su i. rııantatdan -' a· 
pıi n k:ıdın pabu\Jarı 40 • 50 li· 
rına ,,ııımal.tu denet ..ttik~e. 

vapurlarda ve p';ı'laıd• cnalrnr
tar&n iınidi ıle kelııııy 7"! Ax· 
tık rantı 17. Jl.11. bn l"tDaı el! 

.H~ ET RAUF ! 

mıy c k 
'"''"'tıc·l ;e ;'j('hrım.zin 

ıer: • b hçck:<-
s.IK"l1•alaı·, saıılı 

yeder çtlııı.ıJbr. r ·.at ı. .. ı,,:rır
dan ('r 'nin i!!l ile arala
rr.ıda bııluıı.duğu 'e gı.i.r üle
r:r d:e gcccleıı t:Vlenlu uyu•1~~k 
i!!u" nını.n kahrutôğı c ·et o
lunm~ı.ır 
Bırnlord ı 

14 n t. ıaeı annıası 

tatil güımnue uinl>"un~k ısh t'n 
c.,·ar ha rıtır.sız .,.mek.tedir. 
Bunun uzer ne, her kaı.:ı<la yaz
lık . • emalıı ve sal.la yerlerin 
•az ) ctl riı ın t wt oluıvnıası 

(k;r.'lr: ırı' But>.l.R!<1 
.allı: ;.ı·a · n .m"5 od,. ol•ın· 
"faMlıı r. ___ ...,..__ 

Nıkel ulak paralar biı- halta 
şoııra tedaııiilden kaldırılıyor 

E ki nikL.J 5, 10 ve 20 par ldar 
b" BYL'l 30 ....-.cu g\i!lu al«;ıı:ın1na 

:l:lr geçt>cektır. 
Meıklı paralıu: önün'liiztlcki 

ayın bir!nci g\lnünden itıbııren 
~.ılnız b!r yıl ınf.Jd'ıletle m~t>an-
ö !armd Cıımlnır>ye~ Mc.-
kez n g · ktir. 

Mamul ~eherlerf' de muh 
konulma&ı iıt!endi 

Kiıraım:ta, şc;ker, lokutn '\"t! ~e-
1:-el'ierne <ma?".ti ant'k ri snruple.i 
ba ... kallııl'a pptııkları sal.,,Jnr<l.a 

. ı kıloda 20 kuru., kadar 
arltırm ~· iır B:ızı bahl<allar im 
zamm! }e iz bularak fic.-t nıüra
k3bc k m;syonunun bu krıb.1 ma
mu ~k rle e e ı ;)r!ı .~sını 

M~rdir. 

Kaj·ıt suretlerine kaç hu,ruşluk 1 ' 
pul yapıftırılaccılı? 

Ka) ı\ sur ilerine ~esic.I cuz· 
tlanlı.rtna burıdıın WJ ıra 60 ar ku· 
ruşlu pul yapıştın!ması ic:>p et· 
tığı pıaJt3cia.rlara tob!ığ olırııımw.

tur. 

I:.DEBT ROMAN: 13 
• 

ş v GOZ A 1 
Yııznn . SF:LAMl j ZZ ET . 

\.. - BİRİ. • ci rus.ıı 1 

se-.og,ı;, nm;ı&z !>•,.halde ı:öz;yaşı dö· 
k rten, }bl içın lı;üı 11.a..ıı:ırt.~u başka 
b,r e g n;,uı ya 1 btr !t.• t 
0ı;: .:.la<U. 

y.,. Erenı.: •rQndckl ku to:ı tı>l-
ı. 

s v(. , looc"51 n ı:yrı ;ı,; n ı .. ı-
ıı niltAl"&m doi!ı•· ·~ bu Çl)CI: .tken. 
d • lmq g;!ıl bcı"~ kt'n· 
cı; ~ e bi vn · Ona ...ıı c< bir 
a... .,.rfldtı:U b(ıd' tL 

I< l"r.<:.,.,, k.nl r Yuınıfa 
~. m .s k~dJrlen 

du "l!ııldan ı,;. b;ı(ta socra t<J
c &u u rn a.L: nı.nou c:ı dd.:k ttmıye 

b~rerştı. 

r ınaı:ı :ocu u ııörcmc· 
dl \ ... llDe> d,Y tanı. 
yac.: t.l 't: Gmıe b .ı.ecPli te-ytesı Un eli~ 
ne k:. mşl S ·vıı:·n ,c günleri hafta. 
ô rir kaç ııiln KllY• cldiyor. :r•<l•n 
L•r ._; ay Jwy<fe ko !tyor, ,o\ll yoz. kı.o 
hCfl'fll h 'tlEll beııı n küşlto lJirayıp 

Y•mıfu ı:-ur sordu. 
.o\li ~vp.ir11 none b.dn.r g..,."('ı.Idik.t-en 

sor Y ! ile br ı n:ber kv .--.c <.!ö~ 

t:c 
1 

o g tzı • çık::.n dadl gelıı ce o 
c1;ı dayava .amış, son tronle ı.stamıula 
i::ml;ıt.. KOŞKten ayrılırken dadıya: 

ı:. c.I All:tba, s:ınra s:ın:ı 
e,,, il(· t d m işti, 

O. c!ı Aliıbn nri: ıtıı okl,;am11: 
- G lı> ga:e diy.- lr.aI'Jliık vçrmişti, 

ı:ulc g!Ue sıı ... GözUn arada J<alroa.
•m... ıı.-.., burad.1:y;m. 

.\!" og unu ıılı:ı. ulcı öıım(lş, k<> ten 
ÇlkmJ , 1 lot ul• lır.n ili, 

ci;ıf. .l cq1 ni .muann.idane mii fatru a t:iOı;Tu uuı-nıau..on i.cn 
et1n ıı~'l'ru, 1' \" t rll•Yt: iz. Sl"'f"V;~ na- ht 

l dnfaa --"'Aci>.! ri • .-•pıhelidır. C~ ha·'€kC>t" dc,·am c<l<·cL'!:ı'..c: i ;. 
"llltUl ı'r ~i"")' )!<4"..ok. ~l1ır, IhC!ıo 0:, garso- C'IJ':\., '!."~ 

11 

- Çct l da ' ti • r • J 1&%? 
n lıalıccdo böyle teke .. tek~r ""y. 

lem lftz.tm &.ır.d !l lı.. a da, ır..cdı-
gir.tı: §C.Yl •, ,.c.rım ar ~at ıle gP.-1 

L:y'O • (ln oo -Oyloy unuz. 
- N~ :yapclü , h yun, kalalıa!ık 

Y-e"f(t mıyo. z, diyor. 
lui '~ bu hç • c ır.. nı i.ıznloe'k:, 

ba tı ('~lıt'.k, ~rllrff'n~ım · ic'ı.n ne 
n:aımk e hı•psi mı \et.il. 

''iyin itti! na ., 'err gelince .. t·n a
ıl ciu:.Q.ndcn U('1.ll• ler... .ıt1ktar

l• • Q: , . ., ıcıı1.~-tP.ıi keın. 
lı-1 ala , :.d~. t.riribtı·Jrun burnu

nun dil•n<I .. Ka k. p ~deı'ktm, yolu· 
nuzun u~ttut ı lıJ.tun <.;i. er muşteri
l•rl yeri• .inde ;,"ld.rr.:ıak. lii:ı.ın 

Deıı$>1ıır .ki, el.-P1di.m, but a..-.ı oy le 
~ ınu. 1 li..ık:ı dt •il •• 

!!ayır .•. TJtıl, nooelenln asıl ruhu 
L· .• I.>1 ~un. ki, . :don Tak-

:n GJ:zirJJS"'..._'l't :m l:n!a paı.ı öl.,>orlar. 
ıı~,~7 '-f~'lŞ pat. · a... Bu ne i'9tlr?. 

1 riniu aıt na ratı::.t bir ~ın.l(', ö-
nunc iıl!Tn.tz .:>ir tabak ~.rııiyer. bu 
~ı m ı_ıgclı•lm t:i«t t&ı i lt:rl ne
dPn tıu k•dar yu t'k tutul O'""O>r r. Lclt
fen bu .şı ~c t.ı• ;ıt edin de, B•! ıi.yc 
Ne.ı;rl? V.ü ürl!lj!il ' ıı.a..ile bfr ce
\."llP 14.tc-c.diu, b< • d.-\ b:: n-~·lcr
de-J..I fC'71..ı.'1 tı..ıy.ııın ..a.nlıY'lY•:o:ı. 

Eecr, b ı .. c iğ \ Uoıht;cr.Rl. ı..eı esi 
oJ.d · u n~~:: r<l J{,f. .;7, T k:!\ n(a 
eonınuz, W7ll~ ·rn. 

R. SARlT 

Y~ni belediye •o.rayının Sul· 
taııahmette İAfa: olunmtuın· 

dan ııazgeçildi 
Ycı.I belecJjye <&Ylll> l Su\" 

Aı'.bırıeııe y ıo::und~n v cı;ıı. 
om~'Ür, Bdediy,. royı Şdı:z'1.d~

başı - Fatih .;ıraı>ında H A t.:.ılicit 
,"'L•Lv rı i~z~r!nde inşa olmıacnk

tır. l)>!ler taraftan şimdi.ki bele
diycr.m ah,""!> o1:ıııı. roeN<.ez hl· 
nns;nıla bulunan Ilı.azı da're'cr 
p~)J.~rpc>y b:-.;ka mür.asip y~r
r ·r~ na.k:l.ılunacakhr. 

Sarıynin imar ve tanzimi 
Ş~hiTC ik ıınüteh~i Pı-oı,1; 

Sa .yerin l.msr 'c taı:ı:timi içın hir 
1;•f'1jo iıazu-lamnlc <lı.r. Bu pro;c
')C ı;ure çarşıda.iti dü.<:kılnlar 'e
ni b:r .şekilde yapı.'ıac. ve mt>:>l· 
l'C yer •e giden es:ı.s yallar as
falt• tal-.vıi olıı. arak yl'n• e\·ie
Tın r."ia .. tı ımu;eyyen planlara 
•cfrrk olun a'k1n. 

g t r , e' Capuzı.1l· n· l \eri mw. .Bö 'e h r hnı ~et, 
Sidiônı r ar. · dan ,.e~ 5' · ö- tal . ad.ıs• di ü.riildu n sonra 

undan yaı?ılaca' >Uir ve ronbahaı>da y.ap bilir • 
fn.:•liz,er, Yaziyctı d"Ü\7.cltınek 

"'>!n. l<ııır.nml~ cregışikliği v A· 
merik.·n yanlı.rru gibı .. ür.celere 
sa lanmı-laı..Ur. :&... Td'.::ı:-u1'ka
lcsin<1e c ·:ı .. dı.l..s-en ~8 bin k:Şden 
çogunuıı t~iliz askerı dıma'i:ğı
nı hatırlasalar, hatanın ne c~:!u
ğuıı" elbett Jnlarl;n-. Bızce hata; 
su ve va bu değil, L:byada ve 
iıın.rd'a çoğn İngil\z ~ünıe'lllerin· 
<l.cn müwlı:k •p b;r onhı bulundur 
maroak ve şimdiye kadar böyle 
bir kuırvoti İnıgilterı>den Mısıra 
nakletmemekıten ibarettir. M..,.. 
ı·ın n· üdafa ., i~n ilk dayamla
cak esas bodur. 

Yangın muslukları aayıaı 2 
rr.ir!ine çıkarılacak 

Cı eler . haLle a.ralar1t1rta-
J<i 'V:l:' ııı ı u:ıJuklannnı çoğal
tıiıma,;, k.1rar1Aşt.nlır. . İt iye 
mu Iu.ı :..1ğü ile suı.ır id-a.ıesi mü
dürlllgü yen.ı- yrmı,:m muslukları 
mMı:ıilcıini tosbit ctunektedi:r1er. 
l-kr )·ıl ycnıd<:ll nıi>tcadfü yarı

i(Jn ~\. m.!u :o&n koıı u mali\!a vl
d.~;;undan k s.:ı bir 7nnıaı.du ii.ın
<Uki yıın~m mu:olıtl<lan ":yı:sr 2 
nııslrtıe çikar-.lnl.11! laca.\dtır. 

--..--
Arnaııutköyünde ekmekle 
niçin hamuı· çıkarılıyor? 
Arnavut -yünde -e.kmdtlel"in 

çuk rütubeotli, su giıbi hamur b'r 
;ekikk ç.kar ldı.ğı Ye bu yiaden 
ektr:eklen kızii •taıak bile kabil 
oi'llıı<lı~ı ı:ik'' yet olunro '·tııdır. 

Ac-n , aı •.ı· ükrdec bazıları bu 
vaz•vı;t kaı ,.ıs•nda İstruııbulrlan 
<"=1'k ııet'rmeğı> mecbur kaldık
far"'' bifrluel'f'k ıroyıerinde de 
ivi ı:ltmek crkarılın••ın ı t · i
ııi; rıca et~lııtedirle.. 

Son Tc~rııf- ıklroiye re· li
l{in;n narzan ılikkatini celbı.0eriz. __ ...., __ 

E.mal cemiyed ennJe a yrc 
dUJan Ndelleri m i alınıyor? 

K,."J'ııı ıi:!hi muaycncleriue ve 
yeni d:ırlanlarmm verümesine 
devam olurull ktadır. ıBu iş ay 
ba.~ıııa kadar sürecek ve mütea
ki>en )o-.p,;1.roJl<.re başl.aıı.ıacaktır. 

Cfun:ı.n bedellerinin bır )'11 ge
<;en yMan yük&ck. olması ve her 
cemıyetin azalarmd:ın ayn; bedel 
alın.:.hnası bazı ~etleri muc:p 
o'lınuştur. 

Aııcı tezkereleri 
v te:ı!kcrelcrinin tebdili işinde 

gerekli tıiivlyet c\PAianlaruıa 942 
p1ı 'kayıdını _,enilemek ü;ıere aoveı 
'liyelnin pazartesi ve pe~ell'be 
günleri saat 14 den 17 ye kadar 
C. Il. P. B<' •azıt nahiye kurağı· 
nm l:ulunrlugu Şeh7.adeb~ ında 
Letqfet ap rtrman11ııı:la cemiyet 
merk' ıı>e mür~caatlıırı. 

D<>.;u ceph" inde Sıvruıt<'!DO! 
muharebeleri A!ımanl°"' lehinde 
tiıi!C§afa de,•am cıi')"Or. Mii3>ah· 
kem mevkiin şimal cephe;;i.ni dü· 
şür»n Alman tar, ~adan serbest 
kalan kuvye'1cri, \ahm·n etıigi
rniz Y<"Çlıi!P, kalenin şa.ı1< ve ce
nup cephclerire ka~=ı•~'31'. 
h5\'Jdikle Bab'<lı.ava ve lnkerman 
üz~rir deıı şehri' istikametin.de 
yaptIB.ları taarruılıırı ıku\•\'ı;f.~n
ıfü 'l'iş'ero·r. Bu vati,yct, 1855 dre 
cereyan e!m'ş &an Sıvruıtopc>I 
ımuh~re-belerini h::t';rlatıyw>c·. Rus
lar ,, zaman Sıvart.';:o!u ya.l<Z·~k 
Severn · :a kör!ezir>in ş'm'.lliı.de-
ki biil.gt"J<e çc'kllmi 4 1crd:. Bu defa 
buna ..:'llJ'i.kJ°ın "'4ctur. A!man 4-r.d:·a

ları körfezin ~:mal k•yılarını tut
mu.,faııdır. A1~ak, Ruslar h'r kı
sım ik uvve\i gece k.a<ar.' "'1ıı:da 
ge11nlerle Jourlıarabilecekleı:dir. 

Hut.\sa., S>vastapolun şarl< ve 
cenııp C<'lJlıeleı ir.-Jc Alman • Ru· 
mrn kııt'atarı Rı>>'-•nn iç müda
faa &ıa.t.laTuıa yaklaşmış buhıtJ· 

a>-'lar. B;r yınıma vukuuıida. S:- ! 
;..astcıı>ol ır..üıdafaası son.:ı erecek l 
hale cfi.11111., ür. 

H:ırloof dl"4lu.unıda tekrarlanan 
Alman tıı.arrwu. tr.fuiye sırhas·n
da muvaffak c'.lm:ı[:a ba.ılarnıştır. 

Balramaden ııc Enô.Ja 
sigaraları kaldırılacak 

11' ıısatla.r ı.uıum IDLl llrllıı,'Ün· 
ce 4ara nevi! . nm l<ı>hdit olun· 
ı:1:ıs• prens p it'b~rite kcra 1 aştı
n1rr..:ıştır. Bilh.ı.osıı ayni iwta o· 
lan cınskll' r:>hı:l•t Glunaı-ek azal· 

Pirinç satışları hak
kında Vilayetin tebliğiı 

ac~ktır. Bu m<')aroda .Bafra
tınaden, v-c Eiıili• s!garnlarının 

kaldrılacağı tıılmıin olunmakta
<br. 

S~n JJ"'1 1't'll"l1 elül<Pt Al;yi 1 

çok mllteeolr ctmlıı<" Ali S<-.ııiııi i>aldı
o;:ı gi.b•, k.•~ · g bt, ~ k.an.'ı,!Şinden 
••tJ ileri .;e'V.)"'<JP-l·J. o:ı na. :tırr1.nfı:.: -~
df'ıl :;....,-,; kılı'lın& k.at"$t twrçlu idi ve bu 
bo ı üdyo »Uyr-<ebl!J uu bil;~· du. 
Bu son ~ise onu ;:ı;~ı :tı, çünk.u bu 
~.MJ.lıs-eden <kil 71 k,-ı::oc..ni m~·uı tutıı
,.orUu. Keoanı bulmak, itıin i~yüziinil, 
ha~ık~tı 01ıa aiılatni.2.k lAzımdl. b~rr·> 

y pm ta kendı vr.z fı yrli. 1'~en. 

k~n kocanın bu tarzda ayrılm.1$ oi:r..a
larına da bir turtü tnanamıyurdu. 
F.rt'.nlt~O \ I• dcdı>l oço ... 

raladıkları ı.~tun bır yuzu l.them E
ft nciı c:"dd ı ~. uteki ytiı.u esxi, vl
rnn blr k k n b<.ıkimsız, Ç'3'ml k:ı ve 
k• ·t. ce • ğ•dı e k.i bir ~un b hçc~ 
f~ue b:ık: ]'IOtOıı. 

il dtıı<> saba!u ortal~< .ı J; !Ci. Ha• 
kırr ., bahı.;enin eo}unda-kl Larlav-:ı.n 

bt? Rd:a.m, beDilz oL"\:.lık ağannı;ya W~ \ 
lar ı n, ktmsız b•~tıye gıOn! .. , Yu
suf ~lu dJdının oturduklart k~ kıln 

Nı~.çe.slne orado.Jci dı" arla yıkık ytrin-1 

den ıeı;mcı, lbı: ı;ekinglslz ltiişldln ka
pı.sınt itm?ş, yukarı çılmntşh. K• · u la
nıd;.ğı, lrü$ktc kimlerin ve b;:ıcgi oiliı.da 
yattığını, akla ~ı'Slber d;ıdırun 
k~t·n ç klı> b:>hQcmn aonund. ko kü· 
me&e şrtiti . r llVIll'tıL yuınurt..al.!.tt u p... 
ı. yıp Jt;.pmm linGne oh kt:lrnı, bu ;şi 
\> tr-riccc çııı ıyı b?y\ ilıgım biıiyorau 

i'<oı1but \'iı.ıyetinden tebLg o
lunmuştur: 

Pı.rince el k<Jyrua mübayaatı 
hitdm buldugunuan ılm edilen 
resıni fiafü,ı· ;: .etinden 16 hax:ro.n 
19-12 tarihinden · '.ibaren pırinç 
alıırn satımının ve nakliyahnın 
sert>est bulunduğu tebliğ olunur. 

y..,uı y<1ta da mı ıl moşı.i u,yuyor
du. 

<)J.cu,.u kı..ıc. na aldt; Yu.:ıü \.:...,fku 
61'~-"Dİ •özlcrhıi aç!ı. llr!~ü. b""tr.'>u (t:lr
kedl"fl nda:n t.">CUl:u o'k1oih vıc Yusu .. 
fu11 bağınıcağını an~ıyınc-.ı b'ığuk bir 
tı ~ uYlı~ bit'.': 

s. •s' .. 
tı d ı 1'.i, çocuiun d•ı<.iakl:ın tit.. 

rcdl, bC@I U u. , . 
A m t,;OC-U,.un h~asını cekro ıı 1 ı.n 

'!o tı· ·tu. ?rI~\." nle.i. lnd~. & ldiiti 
y.olt cukf3 be:ııbrr çik.p gıtt. 

B MdJsc7i hiç kimse ıö~şti. 
B1.1 dam. kin:di"! .... eredt'n grl,,.or

dı? Onu buraya k"n gtındermişti? 
KinUn n·, ına hat, ket l"ı.liyordu? Ç-0-

c t'U , lıp nt y-:ıı)Gcakt.ı". 
B ra.ı 91.mrn er. tlı ultş \11 i:Jı"nı yap

mış, ~li k<>Ju odlo oMağu baldo köş.. 

\:e '°"eldi ?ııfı rdi.veo t>a_.ınd:ı kul::ı rnu 
ka' rt.tı, etrafı (!ınlcdı. ses ci.uyna
ytr.ı:a Yusı.:. fun uy-3umadıgını J\ll> 
mutrnğ"l gırdi At~t yaktı, Yusurun 

l,.·a.~hsını t o..ı:ı:rl..ı:r.~ya b.aşlJdı. 
Yw-..! her S'•b h """ı aclı.ızo doğru 

-: ~ rdı. 
• Saa.t ,,,kız buctıktA d~dı yukarda 
-. ııııde. duymll)'moa tblrıxll: 

s..- Yusuf' 
C.'e'\· ;p ç.1k n ... dı: 
- Bu chı>h 

lecd" 

• ıı.adı! Diy_, iÖy-

!J,ç.ı:z ır.oı! buatın<laki neşriyat 
artık ir.giltcrerün kendini göster
ıme<i zamanı ge~iğini anlıırır gi· 
bid:r. İngılteren:n ~endini göster 
mesi ,yani Aw1-Pa r'°'t'asıvda ha· 
rei<.,lf' geçmesi <Üye kesti e bir 
rarif ile anlat:hıl>ilsc gerek. Bu 
bahiı.te en a.yade batı.&a ge!en de 
ing'.ltCTede t.az.ıdmım . dıııran 
ordudur. 

Bir İıtıiHz mu:harriri diyor '.kıt: 
İııgil~ere biç bir devirtle ha!ibc 

'ha:ıırlarını.arnıst.r. Yani harp ha· 
ı.ırlığmı l<cr-cliııe iş ediım..emişlir. 
Bununla beraber !:\er ;ıit"'.l. ği har 
ibi de kazmmıştır. Bu ne<lt>n bÖY· 
le olo;y.:ır!. İQgili-der ımıı!ksada 
varmak için harbi mutlaka e\tzem 
bir çare s:ınnazlar. Ô)'le k' İı:ıgı.1i· 
zi-rı ıhaır.bi kanun tıar·ci tHıj·an ve 
'bunu dünyana da l:ı&yle !Gıbut c· 
oilmi; gönnıeyi ıs .yen lbir z'hnı· 
yeti 'Vardır. Niterl.im geçen harp· 
ten ,~nra da s-.1:..h rm ir.dir;}nıe
sınde de öı>e geçmekte tekC:füt 
ctoıt'm ;ıtir. 1n;:ifo. do>nanması bu 
vü:den uzun zaman yeni gemi 
yaparnronı ur. Çünkü zannedilıdi 
ki S•• hlart indirmekte lnır-ttere 
öne-g çerı;e bunun hakikat.en dün 
.·ada biıyiik bir Lesiri ol cak ve 
buııd11n roııra deva.ınlı bir sufüa 
varı1acal<1ır diye.. Kendi eli ile 
1ıarp gemilerinin biır kısmını pal"· 

ça parça eden İngi..lıere !bunun 
vanlw}ıgını sonradan, bu !llU1'le 
g;>'"'mi·_ ı.:ır. Eğ<>r hir 4'-Pro ,..,..a 

Paralı dilen
o l ur mu? • CI 

Suçu ti kmc• ti.. 1'ürk Ceza 
Kanununun 5 l1 u ıcu macldesine 
güı ,. ce abndır nak üzert: sulh 
:m&tıı!r~'csine ,·er' lııı.işü. 

Ha:o,n oordu: 
- S:ılih .. >eıu dilcıı~kcn y:ı:kar 

famıŞJaı-. Niç>•ı dilcniıyordun? Di
ll!l>lnenm ya~a" d<ı uıı'l.I bi.hr:i· 
yor rnu_..;;.un? 

- Bcn.dil~n 11) rown e.fe ı!. 

- Nasıl dılcıımiyordun? İşte 
bak, lb:ri:.ilıxlen para ahrh-cıı, para 
avllcw~da y~..ıım11 

- Ben ticaret adamı ımı den
d:m. Niçin dılcnC'yiın? 

So bh, buıı 111rı siiylC'r " eımi 

lı; cc.'bine nttı. Bır demet para çı
kar •P gö••x:rdi. 

- Ne ticareti ·ap•yuıbun sen, 
S:lıh? 

- Ge~rdye, ılı:;h,;ınuya ba!ı1lar 

rı,u ..ı-erııcı 'il. Al uma kadar, ıJ:>
:kal· ookak, :reah ile :ıoo!ıalle gezc-
riın. Ak\ tı'!l ke'<tig1, ald>ı(lillldan 

üç- kııruş, bt-ş kurı , fazlasına sa
tacağımı kestird '"" m ol!m'a alı
rım. 

- Me:>C'lii, •l<C gf'oı? 
- Ne g.bi olacı>k efendim .. eo· 

ki . va lar 3lır ~<tt:ıır m. 
- Pel;i.. ~di gelel.ın d.ilcıurek 

aııo;el~iıw. Bir kadın san:ı beş 
kurıJS vermi§. Belcıdiyc pul i&leri 
görır.i;<•lrr. Eiiıııle beş 'rurıışia !be
ral>e, ·ak:ılamı.şla.r. 

- Ocu da anlatayınt efcudi.ın. 
Öooe ıle ,L.,e!:tiın. Bu k:.'Yaietim 
bir;z dllel'(·i kıy aıf<>ti ne lbcnızer. 

Bir kadın, y-olda, ·beş l<u~ uzat
tı. Ben de r..rkın.da ooıadan eli
mi uza~ bulımdum. B(!Ş Jm~ 
şu aldtm. O sırada d3 polislu- ya
kaludıle,r. 

İki balediye :zabıtası mcmınu 
~ parayı ver.n kooın şalıit. olaı-
rak dinleniıld:ikr. Sa• ıtırı' dil:endigi 
şahitlıerin şal .ıuctile eoıb:it görül· 
dü. Bh· hafta mi\ddetlc bogaz 1Dlı:
luğ wı,'.l bekd;yc hl:ıımetincle ç~ 
tırılma..'nıııa karar v'tll"Hdi. 

Salih, 
- Hiç ol.mazsa tooll <:diniz! de-

di, Hiıloıim, 
- Bu sı;çua ili }"tktur! dt.dı. 
- Ö)•leyse temyiz edeceğim. 
- Tro> -ize oo mahal ydktur. 

Çunlkü, teıcyize übi değikli.t-. 
s~ıitı ona>! rnotloen ~tı. Kcn· 

disini yakalıyan ve uı .. h eye 
getiıen bdcdiyc :.a.bıtası memu· 
rwıa, 

- Bancı dtlonci di)GI"Suı·uu: .. ce
brmde yüz y~~m"ı be~ lirn para 
va<. Hiç yüz yetmiş ibeş lir-.;w olan 
ooam dilenir mi? 

Memlll', roğLlkkaı.!ı, 
- Biz, dodi, üz,erlnde oort be§ 

-bin lfra çıkan d.i!enciler g<A-dük. 
Sen ne diyar.un? 

Ve SaoTihi üırıüne kat.p götül'dü. 
HÜSEYİN BEHÇET 

zuohlı daha olsaydı Japon ity le fe
rah ferah A'vust.ralyayı tehdit e
der, Sin:gopura ulur ve Hind 
denizine çwkmayı tl~iiflü;r müy
dü?. 

İngiliz harp haLJrlıgında böyle 
geri k~lılığau şimdi ıtıı"a! ı:ıcLyor. 
Lakin bu safhada, yani harp :ıır
tık b'-r eınriv:tl<i olıdu1:ıtan se>lll"a 
iş deg~miştir. Çürf.~li insa.z aı·· 
tık kol"t&ln<laki tclıd!I ve lehli· 
Jreyj iyiden iyiye göıım-Uşliiı'. Bu.
na karşı aoc:ı:k bazdanına.k, s'· 
lahlanmak ve ılögii:ıınak hızım 
Ql<hğuna kanaı> gclirıni,'>lir. Hiç 
lbir ~ey ohnasa İngilizin bu haııp 
basladı b~lıyalı hazırlanmakta 
g&teıdigi lıat ıw ga~ r~h ..Öy· 
lenıck yetecd."lir ı.5k:n diger 
bir •. ' ta daha vardır: İngiltere
nin şöyle hazırland,,i;ı, böyle ça
h;ı!ığı hatibi baıjal'mak IJjİı e göz· 
le görülü~ gi.bi kat'i mm'llffakl
yetk.,. b .. kliycnkrce kafi sayı)mı
yor. Yanı b=lar b.r an cv\'el ne 
yapılac&1"'a yapılrr.ru;ını istiyen· 
lerdir. Hıılbuk.i ıı-ocle ile, sa.bırsız
hkla vt"rilmis bir karnnn tatıbi· 

kine geçmek İngilôzln hmı l~e
mediğı, hem de i.~ne gelıniycıı bir 
şcyd:r. BiUıaso;a §U günlcı'tie İn.
•gili.z Başvekilinin Amerika) a gi
derek ReıS Ruzve.ı ile mü:uıke
reler(! gir~iği bir sırada bu nd<
talar unutulur gibi o'ıma5a g&t>k. 

. ALI KEMAL SUNMAN 

. ~ . 
DIŞ· P..OLJTIKA 

• • 4',, 

ııır mu ar 
dotra mu? 

Yazan: Atun.t Şiikrii ESMER 
Lıbya muha.ı·ebesi, &>n bi" .:aç 

gütı ı('ir~c ooklenuı k bir st.ir
atl~ t?<-lişerek nı'ir•:creikrin za· 
fr-rile nılıayc>llenrni~tir. 26 n ~yı&• 
ta ba~lı)an bu hı.rekc·I ba,ı.ca 
döı•\ sa!!lıa gcçinniif.iı·. 

İng'lizl rin Tol trku mı. Caa 
eıımek kar:ıırm.da oldukları, Rom• 
mdin l'I· .E ge<;er <"İl' ı;ayıs.lc 
mah:cnıenin ~-oklu •tmdan ar.la ıı 

makıu'id>r. M h ·er teblıgleri, r· 
.ıni beş bin csırlc .,ayı,;ız siH1 \"e 

teçlı zattan tıal-setmektt d rlcr 
Tobı ukun şgali e L >; a ınuha· 

T('b •. si ı:ihıı., tllenrr.' ıh ilk b m• 

lede 'heddinc varam y n Rom· 
mel, üç hafta u ra~-rıktan S<I" n a 

Tobrııgu dire e~iı•m1>İ<le 11' lı ·• 
define> \'arm~ bulunuyoı·. !;i n dı 
zihiııleııde Jxotiren sual, R " r•e· 
!in bu zafer takip edere lıs rı 

i;,iı"1ya tqcbbüs cd:p c J et:· 
~id ı ı·uıu Lb)-a muharc:J s , .. 
den "'mıa fo .r mt:ıhard.ıesı b • 
lıyseak mıcH"? Bir kanaate ..... t', 

Roırr.nd ıı• -.,n a~m :yinmı ıltı
sı.r.d.J. harrkete girı:jirken. .ancak 
Toltn.ığu almayı ;,1iıhdof cdı'' • u. 
Gcncr.ııl:n m<\k,.ıdı bu l·marı el.· 
ne ge~irı-erlc vaz ny!arı ?.arfıııcla 
ha.<ırlanınak ve s.:mbRhaıtla Al?Sır 
i.iıeriue vüriimektir .Bu hedef'ne 
vaıvnış buhmıduğuna göre, J:t~r· 
halde soııbahara kadar burada 
dt:Iacakt..-. Başka bir kanacte gir 
re de Rornmelin hedefi, yalntZ 
To"'1.ığun i ~ali dı>gil, Mısırın is-

tolir.;ıydı. Tobı:u.ğun ele grçirilıne· 
si, :il l>sır yulunu m.>hvcrcilere aç
mı:>tu·. lı •ilizler lx12ulmuslar ve 
yoru..'-nuşlandır. Bu hale g<ırc, Al 
man genen:ıli, zaferi taltip ed rck 
ML'!..ra c><>ğru yülümek f.orsatını 

kaçnınuyacak\cr. Bu iki kanaat· 
tıen haagi&inin doğru oldugu bel· 
ikı de b'r kaç gün M,~nde anlaş'a• 
cakur. Libya mU!harebcsin.in bıı 
neticesi, Lıgilizter için •bir huy,.! 
su..\uiu o\m~-tlll'. Bunu İn;:iLz 

wıı giz'.emeınekkd'r. F;Jı:at 
Lihy~ mıih:ıreb •3ın"n bu ncth<~ 
sini bir İrıgiliY !eliıketı ı(bi g<is· 
terrıcyc nıntuf ro'Jwer i.<ldi~ları
nın n· i.ilıa~alı ~uğuna da ~üp
he yek.tur. Unutııc malalır ki iu
gôl;;.ıoltin ş'mal '1.l'ı-Jıada'ki ana 
hcdrfleri M»..rın ve Slio\ nin 
mü.rlafaas:man ih:ırcttir. İki se
ne evvel bugünlerde, yani ita!· 
yaı.ın haı•be katı'ıdıpı zamanlar· 
da, Libyarun tn1T;ıler taraf:.n· 
dan iı.tlkisı akla bile gdıniyurdu. 
Y:ıtn:r. Mı,;n·m miid.0 faası bahis 
me• mu id:. O günden bugüne 
ktclar lngilizkrin ş ınal Afr'ka
ılak hedef ve ga)'2lerinde bir de
ğiş klik hasıl oeılırmt, dcgildir. Ger
çi ?ih>ır, Lilıyanın ele geç· r'lmesi 
ile duha t."Oıav ınü<iafa:ı etli"r ,·e 
hatta Trobluı1garp !sl'l.a ec!"ir.s2, 
Mısmn ıl'Lid<ıi"ası rok d~r ko
lay\Qşıı·. E•asen İ •'l:Z1 ~ri L:b •a· 
ya ve Trablu axhe !:adar "6tü· 
ren dü~ünce de b!Kl ·r F:U:ıt 
Trablu.ı?~· ıb.e k:,dar ·!t-rr"'.ı-rıı • ve 
Li\7ııa.daıı t'E'ki!nıe. cla;ıl'a bu za .. 
ziy~cn ır ülalca e"d"•"l"cl'dir. L b
y3nın kayb iması. M•sırın 1T1ü,.a· 
faasuıı l ·,. ~ ., .. , ,c•.,-,,,.. .. n1b •'"'°'€ 

Mi'hv.,,-cilcr arır" k bu son hede
fe vardktını sormıdır ki kat'i ııc
ticeli bir zaferden bah<edeb<1_;rler. 

r errimızi•n 
ttepimizin 
Geceleri t t: l fon
suz k C: lan ~ ehir 
Geceleri saat 22 uHı son<a 

~eh:rinıiz'n ekser ~~ın1.ler:n
den teleflon etımek bir de"1; 
halini aimaktadır. Uru;lası. o
lanlar w•ya heı,hangi ac;ı b:r 
•L~p l.ayr.ı.e ıdefım el· 
mek ımcoburıyetintl kaılanlH 
bu s:o.. '.c aç · telefonlu dük· 
k5n bulnmamakıtad.rlnr. Ge· 
ce yan..->ın-0.an 5 n.ra ise İst&ın
but g. bi en buyuk 'e kalabn· 
ık bir şelıiıııle • bir iki ı.çıık 
posta ınerkl'Zi müstesna • 
telefon edilecek tek bir yer 
'kalmanıak.ta<lır. Telefon ic~· 
rC'si bu ,·az~yeti nazarı d.tk
katc alarak otom;.t.:k i~li~ en 
teleronlu kö,fk:cri QOğaıllmalı 
ye diğer ta~aftan bir 10 kw-uş 
atılınca işliyen bu rrıak:ne· 
!erin bozuk ulup ohnadıgını 
srk sık kontı<0l et\ırerek hal
kı mtişloü • an kurtarmalı· 
ritr . 
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SON 24 SAAT İCİNDEKİ 

IH.t~.~-~i ,_~~~:~~:JR? 
(Bu 7&z.ırun roklinlerl An~dolu Ar 
jansı Blilf mlcr°..I"..den ölın.ırus'.tr.) 

1'••lhis eden Mı.anuner AL..~TUR 

Lm ar.ı.n ~aUıl:.ıyet.li malı.f.-1 e· 
ıı'ID'-' ı;nte-. Mısın isWa bE<l~f rıı. 
gtirirrı n-·c.<•orcbcu.ıı başfotnıllj C}l
ma<>ı nıu'1t("ıuetdir. Bli lıarekcr·,~
rin tcli~tiğ? ~ıakti>oia • enüL ::ı~r..
liiın''tt \ -)~t'l~. Ahru11:ar1'"' ""';..:ıt 
ka~ •bc•ın~k :9'.emiyL-ccklC'ri s:ınıl-

lT ,ı.;,t<>t'.M. l 
K:·lı'rc;c gC.ıt, Rvnım.Yl ruüihlm 

1 1.."1.•vvetl rin• hii.la Mısu- hu<l ·du-
c' ·m.ı ileri harekMe geçirme- 1 

tt < I! b. iW-- Ü}"Oir. M . r kuv
~ ı \,,., m cn &ıı1 ve He aya bn
ğacıt J &.>;;;• geçit a<;rr> •a ~,,.. 
tı1<laxı mnneoôhy r. 

):"'"< K .. htı:cye t,'Örc, m.•hveritı 
K, nıo ve HoH ) ıı.ııı arl!:=n-
d: 1 -O'. l:ı:- .. rır.. cenuba doğı u b!r 
l>ıı • a lı»rek.,hne geçeceg ni gOS.

tercn o. "metler val'Cl•r. 

~ıIISIR HAT.DE GiRMLYEC.EiK 

, 1: ,,. Ba ekih .N.0 ! -s Pıı.sa diffi 
ıP"•rı:,mer ~ a \>aZ vet lıakkm<l.a 
ıza .. t \er.ır.i .. ır. Ba \ek, Lu 17.a

lha1 . ıJa lt~!:io ..... Lan dern.::ri-i.ı" k .. 
lıver kuvvetier .. n M:s-tr 

h U•1t'<1U o. yaı-ın.,•·maldfın<!Jnber; 
mü ... fık detrlc-tin St:\'".tt~ı ve askeri 
rr.ümc Ueıi ile t mas hal.nde 
ıcr m. İn;;:ı:z huk:ı\rneti ?.3 hnzi
ı a.l.!lo bann <>tdi ctt""i bPyann:ı
ınoye g-Or-c, ~Jıı,tr t ,.r~l;loruu ınü
daf(la it;irı ruıtı:nn ·ıraci~ı- muk3 .. 
\'e-tnPt Pdl'~cl::ı~-~ . İfş·. ccı1lnıe1rı.esi 
icap t<~ll pl&ı.k11na muttali ol
du:~ tn s<.nll!"iı ~ n 1 rnu'ın~~n btt· 
Juııuyonı-ı, .!11iiltefikimiz>n va
ziyetı ~c-ç<:n .. "P.nıt r-e ıı!:tl''~.ı.·alı 

du.n . ınü.>aittir 
tnı; ,tere ül~f.rnıt.ı•ni Mısırdan 

as· _r nlırıma '''lı ve mtln·ete h~ı.p 
i~aa ~cfilrıı<·•iııi istcd:~. şay'::ı.ları 
<': :t~l · 1.Ş'l r }~ 1u ·p~t'i~ ~tle te-k
zip ld<'ıiın. Siyaset.n1ir., ~--: -... ·r 
ı•; ·b, hatibe giııneme-kt iı·.• 

ATvfEJ>,İKAN A'SKERJJEPvi 
AF'RİKADA 

Avam K•nıara.ıw ·la mü~teınlc
,ke bi~.~çesi rnit.zn.kere edilil\keu., 
rnü9tsk1l J:'ı;i Malw'ıcıı ş:mdi Af
J!kr..r .n OOgu soh ılin<lc ve eski !-
1.ak:13n mwtc.rnlckes Er'trede A
lll1<'rikan aıh:erlerinin bt·':.:rvlu
iul'!ll söy!Em:ÇZt>r. 

!İNGİLİZ KRALI RU: YA İLE 
İTTİFAKI TASDİK E:T11 

L11giliz I<.r~:ı c_,x, dün ing.Hz .. 
Ru'Jl ittifokıı» taroJk etımi;;t:.-. 

HGı.rwiye Nf;izırı E'tien ıü·n l\.
rvaoı Ka.nıru:as:.-ı.cia L..:" !ill lts bu
lun:ırak, İ.ogilız - Hl!s u>AJ.dolı<.'de
sinin t.a..'d* cdilm~ş . 1-.1~1a~Hu, btı 

• ahaa Pqa, parlamento ! 
da Mısırın harbe girmi 
yeceğiııi bildirdi - in 
ııiliz Kralı İngiliz - Rus 
ittıfakım ta.dik etti -
Atlantikle Alman deniz 

.,.ıtııarı 102 bin toıııuk Serbest millet-
20 vapur batırdılar. 

=====ilerden mürek-
kabil muı.lK'delerin parlıimenroda 
kai'Tla.sı rnatad olan .tı".ilhleUn 
bitmesini 1:ıeklemedCn evvel, Kra
!ın irr.<Z<O' na ar.zet.ıneyi tı-klif et
miştir. 

İ'.ITÜ'AKIN GiZLI 
RUKÜMLERi VAR MI 

f ""'an C.öW.borgs • or-
g e ,..-posten gaz ed İngiliz - Rus 
Jttifaklllın gizli matidcleri buluıı-
ğunu dfa etmiş'.ir. Bükre!)ten 

D.N.B. ye bikfüild.\gine 1'<)re bu 
maddelerin Rımıanyaya tııallı'.'ık 
ı.cdPn k•.ını R0unnen efıdiruı.da he
yt'<!an t•yaoo".ıru;;ln· .. Bu mad!de. 
lerde Romarıy~rı +ngilterenin 
muvafakati ole Sovyet nüi'u7. böl-

e,ir.c bağlana.cağından, Sovyet
lere füını<:n) atla '9linat ıı.c'Nialan 
Mas cd;ıcceğinden, siyasi ye as
keri konlı'Dl he. '~'.c'llm \·erilece
P.irrr "n bahsrdihr.elttcdb·. 

RUS CF. HiESİ DE MUIÜ.\\I 
DEG.İ.ŞİKLİK OLMADI 

Sıv.st;c,pol ımıharebe!>' Jı:lla de
vam otmektcc:lir. Alnwnlar bu ti<e
sim<le •imdiye kadnr 11 bin esir, 
ve 13S lop a!di;lk!nr nı bildi:';o:-
lar. Şehirdı:>ki J;achn)ar ve Ç(,.;uk-
1..:ı.r l" afkt ~yuya nakl~diiırıiktcd!r. 

ıı,~ı ko[\ a. A1n1anların t.Mı:ı·uza 
g~<;'.t. i::cri !~kktt1:ia Ru.' ka; ııak
lnr1!l(~an vc·ı1ilen malüıın~-t-:.. Bc-ı'
l'ıı ne 1.eyit ,.c ııe de ıel(.z;p et· 
ırntk' t :.Ur. 

Jı:lmadat· 200 tatlkla yaptıkları. 
!tık Pnda genL? bir gedik :ıçına
jra muv~ıfiuk ol·n.ıuşlardır . .ı:11.ı.lma.n 

!ar otuz:ı.r tanklı.'k grur,;ıh>rla b.;>.~
'ka gctUkkr ele açmağa çah'j•\"O<
lar. Beli So\-yct birlikleri yeni 
ınılid~,fna nıev1,:lcrine çeki.hn.eğe 
nwdi.'.>uır kalım:şlarnlır. 

ATLA"NT İ.K I.IU'!·I.ARRBES i 
ÇOK ŞİDD:E.'1'1..:t 

Hususi h:r A1man tôbhğin.de, 
Arlantikt.e ve .An'.Hika donar.ana
st taralıwian muh,,faz:. •dilen A
meri:.-.an su lru·uui:ı refakat altın
da giden ıkofilelere n eıY;up ır.2 
~>iu tcntt'lk 20 \;c ret gemisi iie 
bir ~ı im batmlm,,., clfüıi. geı,ti 

ağ:r ha;.,r:ı. u.grJ.rı:ııru«;lı:r. 

PASİFlK HARP KaNSil':TI 

Rc;s Ruz\'elt, Pıısi.fi'< '""''P h."On· 
seyL1L b·~gün i.ç:n ;çtimaa Ç::J:ğtr-

rn ı '11-ı:r. 

kep bir cemiyet 
Nevyork, 25 (A.A.) - Minescta 1 

nfui llamld Stasse, BİTl<"jik A· 
merJlrn nlileriuin senelik konfe
r;,.ns1na s.erbest milktlerden n1ii
rckkeı> bir ceru;yet te~l<İlil'e ait 
bir pn•je ,·ermiştir. Bu nıilktler 
§imdidoo mütkfk mille!l-oT tara· 
.fmclan teşkil l'ılileu niİ\ oo.in et
rafın<!» toı.>lırnacakl..rılı.r. 

Kanadadan Yun - j 
nistana y rdım 
I..oııdrıı, 25 (A.A.) - ·B.B.C.• 

Kanad:>dan İ'>Vl'<; gemil~'file Yu-
11.a:nistana aycla 15 -bin ton btti:day 
gönderilme!. tcdir. 

---v-
Avustralya'da 10() 
uçak meydanı yapı!dı 

Meli> n, 25 (A.A.) - Geııeral 
;\1a.::: .ı\l'thur'un krın·.g'.c"..h:ı~ı.hı.n ytipı-

1.r. .. 'l biı• le"J.:ıli ~~i~ gt~!;'(.'I> {--'OTI ÜÇ ay zar .. 
!ı_n-dı;ı J\ıv',1strrly:'ld't 100 ta~c mey
danı hl.ija cdiLniş lıukıOOu&u i:tşa e..o 
c.i.ilmiııtir. ----o----

Shnit imali 
(l inci .soıtıile.h"" Dt>~amı 

de l!ll kaılaı- simitçi, börekçi fınnı 
ka~f)r ki bunlaırm bir kmnı ka· 
p:ııunış. bir kısoıı da lrurab:yc 
imaline ba.5lamı ·!ardır. Simitçiler 
ve Böreksiler Cemiyeti yeai mali 
yrl miiııaııcbclile lıer iiza.sı i~ 
ayrı ııyrı ~ieil varakası hazırlıya

rak Ticaret Müdiirliiğüııe ver
mektedir. Ctıniyet yeni. mahsulün 
idrakinden sım:ra simit ve poğaça 
imalatına izin V"erihnesi. için Tl4:a..
ret Vt•kiletlııo yt'nİ bir m.üraeaat
te bulunmuştur. 

Kuvvetle tııhmin olnmluığuııa 

göi'e EyJiılden itibaren simit ve 
pcğı>ça iınalie müsaade olU1111-

caktır. Anc:ık iınalat mnayyea 
bir ruiktarda o(llacaktır, 

Çabuk davraıı-
1mak mecburiyeti 

( S'EHIRDEN MEMLEKE!TEN .,J 

<D-jlf!)~. kalı·clrn Dı:ıvanı) 

yine başkadır. O halde, hrumlık 
bitecek .. diye pasif kalmanın ve
yahut da zııyıf bir müdalua ile 
iktifa ctır:nenln ve yt!r yer gerile· 
meu\., faydası y()k, zararı çoktur. 
Hoıu luı.zırhf,;'l sürdürmek, hem 
ııktü &lıııak en uygun hareket tar
zıdır. Nrl!ayet, Mi.ltver İngiltere 
\;e Aıneriknıım ha't.ırlık faaliyeti 
içiı'!tlo bulunmasından i.siilnd~ e· 
derck A\ rupa, As3·a '" Akdeniz 
lı:ı,ozası.nda bugiinkii durumu d., .. 
J1i~tiı·oıi3 c 111uva{fak olursa bir 
an ge-lebiiir ki. 1n;.rHterc ·-"<!' P.nle-
rl.knııın hazırlı' lan miishP1 ve 
arnt>ll lietice ·:t>r,~1\ekten ır.:rak ·l-'e .. 

ya l:ı.azırl<k l>ülgvl~ri içinde mah
sırr k:ıJı.bilir. 

ANKARADAN ve 
ME!\1LEKE'l'TEN: 

* Tnl'c;yJJA >C J\!ltalialuııun el<S<l· 
ri y>'rl~ıır.2 ya.ga:n san y;..ı.ı§i. uı· ırı.em-

lf!xLi11~ ·' !lUUl.$ erd. 1- rıl bcr
taı~rlf f.it:a:a,t.r, 

+ lı\\\. ~et K>e ı~~ ""* 1 1' - r-c .. 
.Orl.! ıı .... il!i 1\ iman J li ;,.ı JC..-ı.rl 
m,,,-ı pt-ır;coo ba ına d i:~r düşüp 
yttıola1A.1ıgıı~:ı fi :Lı..crJ:iôC lıarr.tcı.W 
l-'&ı.ac gUna ~ ~ir rykı-mi1tir. * Alrr,any.n.o..y giCc.cl!~ 'l"ür~ g:tz.e .. 
tE.'C!ıE."ri hı y'l~t.ru.ıı d.ı.ı.vt~t•,rcler· gcl
noi.:ı.ı~-. l!l y'O nüz ı u ı;;:ilnc 'ktıd~· ll..·.ı.· .. 
rr.f' ttanı .... c:t HClCQt'kLir, * 'tıt·i . l ırlsf;m. \Teki.il• ti r;;k.t Za;t 
j, 1 ,., ll. İ l'IMk .t Gent>.r3l Ôt'mml 

ş~·lcı.<t velat et.nıiş ve t.:eı111.zrsi tli.i.tl 
AJ.--..._ :.a ıc"f"ra,'5.t:Jt ,k·_.,dJrıJ~ıujt~:r. 

+ Sı.bllat \C l.ç'tlnx ! !\ı'..',.ı.:l.\'Cntt Ve

ktı! bi tar~~tı.r.i'w ıa ... J.\f?mın'U2rlan iti
buren 5 y ·rdc sılı!ı.-.t mı;:ok~zlMi ~c_t
u,.;,a\1.:ı·. Hük.lrmrt tcıbİ'ı'let ir.;n rn1J).. 

1 
şı 35 liradan .SO h:a;o. bd;U" f.ıb!:ı::t.t 
m-.-1'1~ rrlaırıntn. ve oax:tı:::.-iı:ıın 2Q ii!'Sda.a 
30 Jiı .. y:ı ka.c~r çık.arıl:o..ktır. 

VİLAYET ve BELEDiYE: 

Ka!I1) Jo1arla ruağa.zaya .ıTS.1üo1u

nım kLıma'1Jann biı kı;smmı ke.n
t'Jsim• '31m:rasmı rıca Ni~n O:du· 
lu 1lir ma fatLJt a. tüccarına S3tı.ş 

y::ıpınly~.-ı.x 40 tqp knmaş.ı b:.r 
gı.:c .... ıy'n... :.ı~{1 .<l15"'!nciJ.n arhi
yeye l'L\'G ç.İ.Ui~U~1.u.r. 

,t. J? ... ı•t· l ı·oc~ sr bni~ı· ro.u-
ı:s-vir.i Il. Tc...l,fil ı~ı ta....,;:-Jı..ıı;. ll(~~~ ;cr!e 
Ç'at{l •le Y• ... ~ •YLU i' ı, 'lnr .. ·~ten ~n.ız
r.- n ~.\' .>!J:l ~·ı'-'.ıı::<! i'ı ... n :41 gUt h .. p:;;e 
rııtri·:uım oluunnı~·~~r. 1-f~ı,,_ı;.-e nıd.İ.)'\?'l'I 
yar•drt.,ı& Tı:J..1i).eVr 'r görüh:lüJü ve 
kı·.n· "'r •r..ı,:ıı.. b;.t ") ~ ... 1 .. 1u1 d:ı!l son
r.. ln•-lr\!-.> T}~,san l\,:h.tll.iıı1uı f'\'1ne gi
<tP -"'"':: 1 ·t'l'M.l.ı tc•t:J:"' ett,1 ıı•.ıt:~ ndt;ll 
öli•rr ün ''ukıu.:ı- g !dJgı tl(:tict?5iylc. bu 
J 1'' 1 " gii1:J li.ık Ct?i.<:l \T'l i.lır.iştit'. 

-lr Gilz •1 5""ı'a~l•r Al= er.ismin 
'l.e- . ._ trnn 60 aıcı y ~;'Ö'..,.-ı:.;,mn ıı Tcm
.ru :. Cvına:' i ı:rr u. ~L~~ olJ~ıic.
tn·. 

+ .t'-ü.i:ül;ıpazarda t.ı-t\.n'((\} Lvl(a ~

uılocle 72 ,.a.~ında bıri zıca'ktzn b:ıyı .. 

Ja.ı.ct~t <.lüşnıilş ve kaldu.,lCığt Be;voi
Ju llasl"h.:'l'W3itre ifmüştür. 

..... Tıb':-t A-d:lt Mi!.ş.;.-.h ~(hanl'.:.l r..ıü

d·iirlüğüne Ooklor B. IJikmet. iilyin o
lıınnnntur. 

+ Bt•\e.-;.iye R<.-t;:,lic;~n·n e.r~riyle 
b'OA • ·~:ı dite ... n çncukl.e.r l4pl ;:ı.n.a.k4 
k • .ur. Şim.diiıı k~a~r 300 den iilla 

ço-cu.k ıbu oJ:;l~ t .. yl~a:ı ı;s1!l". EUl'..-
1.al' i~ n 1) ı '. C't.2t'.de b"" <:"7"'1rkat 

ı-

• y, --n.u-. -te ,;s {'l)vn .. "CQ.kttt. * J..ol:ıır1a \trınl-eri:•l• j(:mCk 
f~ 1·r;:ıi11 ı f'!•'i .b.lı~ •• ına.akl Şehir 
Y..t:cli i k.araıı. bu .:tym 23 il.reü S::lı 
ıf.J .:ı :..:kn ,• b< ren 1Pr· Yl.ıte ır:rmis•~l'· 

Fak.at th n h'<nt ri. y·"'t e-.lilnıt"<ll~ 
d. bJ. .. 3.b...~ ı il k.. ym k nllkl~ 
r.a ıı' ' ·;; vr. !»r.ıt:"Vllcre ~.:... 
ıa.: t yll'ı.lt!'"<C 1..:. ..aı.ı:ı1a ye 1 ~·~(':n-
.bı f'ı, a "! k.t:ı''ı: -t. yos.:.!,mı~ır. Bu 
yas ~ u.nl .iyenleı; 5 t.:1' lira para 
ceı.· ı ödc.miy1• ıı1 h~\ünt oluna.co.;.:<lar-
ch E'~s<·'"l Jok-b11 alar carnek:&ıla.nna 
bt y bt::1. y ıA .., c )'":~ boy1ıi.nıtya ba\>· 

a..,.:~lJ"t-rlır. 

t'.tÜTEFERRIK: 
y, !:kulene Çeşme S<J.kağında 

b?: l,.al ibrali•min d;..kkaııına ke
.IJ<'nkferini kırun :c sıu·etile Di.ıni.t

ri ıbll'iiıırle 'biı bııs:;z g'r.miş ve ek
mek karııc'eri:le yumurta çalm'r 
•r. n:ırrı ti yakalaJ>mı~tıır. * .Bruci kınna~ mağ>lzası sahilii 

SGvyet s~tiri me~ 
zunen gidiyor 

Aıwı-ra, 25 (Telefonla) - Sov
}'l!tleriR Aıık:ıra Hüyülı. Elçisi M. 
Vnogradof bu ak~:un mc:runen 
~olu·inıizden ay-ralarnk rucm.leke
tiııc ı:-iıl.ecektir. __ ,____ 

Rus cephesi 
(1 inci 5all~euen Duvam) 

ü>tiiııfük vermekte ve şehre doğru 
1azyilı. artmaktadır. Maamafih 
diiıjman lıüyiik kayıplara uğruyor. 

~---o------

ÇATALCADAN 
( l inci S::..htre<len D..-.va.m) 

ll\ilnd, a k'esü1:-0ıe~ maktaı.arı Lcsbit etti .. 
rert'k buıılannı kıöyli.ılrr tarafı.ndan 

ista..,..,,on]ara kaôar na.klirııi temin. et..
~t.ir. Bu ollw:ı.lar vo ya;ula-ct& kö
mUrler ~talırukat OCi.-.inin ~chrimiz
dcu:i depo!:uın.:ı stok cd.ilecrktir. 

Ve?.İ) el !>11 Ye Mihve;i.n 194% 
~·ılı içindeki Asy.a - Avruım - Ak
deniz lıakinıi;'cfirıi istihdaf ed..-n 
plfını gÖ',iioiiııdc olııHoea; dt'mok
raı;yalann höylc bir iıkıbele fır

sat bırakl'u·muk için he.. J.akım
rum çabuk da vrıorunaları ve Mih
ver kın vetlerini her yerde işgal 
ve plfınlıtnnı işkil cyJemekıri bi-
rinci şart olur. Bunun içi11 de: 

1 - RtL,yanm fu-..aınl mukave
nıcti, 

2 - .r. vrupada ikinci ve lıatta 
liçüucii cephe açılması, 

3 - Şimali Afrikada Rommel 
orJ11s,mu t&rdedebileuk kuvv0tte 
bir ~rşı taarruza geçilmesi, 
denıokL'th.,yalar i.··iıı en mü(!tacel 
tcJbirl~r arasınıJa g~lir. Bunlar 
yapılınıu \"C lı:.IUkaten l\li.lı\'er 

orduları Rusyayı nıağlUµ etmiye, 

İngiliz A'l"• Orta ve Yalnıı Ş:mk, 
Akdeniz İınparntorhığunu 1asfiye 

etmi3 e muvaffak <ılurlarsa harbin 

tııli:ıi çok Jeği~r ve d<ım<>krasya

larıo buoılau öteye Mih,eri ycıı

mclcri çok güçl<>~cbilir veya tı

zun. zaınan nıc:-cl~si o!ur. UcrJıa.l· 
de, Va~iııgtoıı'a ,.c miitfofiklere 

lıakiın olan son tedbir ve karar 

müzakerelerinin esasını da bıı 

miilahnz1>lar te~kil eylemekte bu· 
tun•a gerektir. 

E1 EM iZZET BENiCE 

LİBYA'DA 
• 
Ingiliz kayıbı 
ne kadar? 
lkı·ün, 23 (A.A.) - D.N.B. ajan

sına ~~kc,·i kn~-n~klardun bilıt~Til

mişt: ~ 
Şimali Afrika mn.Jıarehe mey• 

danında Alman .. İtul~·au k.t'.,lan, 
ric'at Jıuli11deJ.i dii~nıaoı Y.1elaCC'-' 
fo teşkil e&lcn tak;p bizliklerile 
geniş bir e~phe ii.oerinde kovala
maktadır. Bıı iakiıı birli.kl:ıri se
ri seyyar miifre-ıelenlcn, malfülü 
istihkam lnfalarmW.o, t-oPJ:udan 
ve tanl;,;ıwar t..,,ki!lcrinden mii
re!tl<cplir. Bu birlikler lıavıı kuv• 
vetkıindeıı de ~ r.ı-dun göl'mek· 
tedir. Yapıl.aıı hrılı takip sayesin
de ric'ııl hdinılck~ diişruanın baş
lı<& kuvveleri yeniden muharebe
ye mecbu.r edilnı~ş \"C dağıtılmış .. 
tı~. T·:bmk'la ulınan t>:.İr:er de 
da.lıil olmak üzer~ 26 l\fa~ Hılaıı

be;i ele gecen esirlerin sayısı 

5.6.000 i geçmi<tir. Dii)manm truık 
kayıbı 1000 d0n fazladır. Tc.p ve 
kamyon knyıbı İM~ lı<-niiz tohınin 
edilemiyocek derecededir. 
YENİ DA:BBE İNDİJÜLECEK. 
Bedin 25 (A.A,} - D. N.B. 

ajaooınııı aSk.eri nı Wwllıiri di V'Ot 

ki: Tubı uktan sonra zaptcdilcn 
B:wrlia da çı>k miiliim bir ınev
kidır. Çür kü lnı.rada su kaynak
ları vrıroır. TLJbtU'kta 6 aylı'.< ınu
Jıaro·~a müd:rJeti için yetecek ka
dar le<Vazmı \'<' yiyecek bulun
muştur. Şimdi iaşr :~; değil, as 

,.keti haerııket hazırlığı görüşülü
yor. T<bı.ukla ir.dn:ilen yıltlırım 
daIÜlesin.i d•ge!'!eri takibedecek-
0tir. 

LORT GOltT AFRİKAYA MI 
ALINDI? 

lBeıı:in 25 (A.A.) - General 
Riç!'nin yerine M:ı.ıta Valisi Lort 
Gml"un tayin edilmiş olmasi Ber· 
o\in'n &.ld!rniini çel<ımişıir. Hunun, 
oıa!l"o!O akııbcti frZerinrie htÇ bİl' 
tesiri obnı,yacsktır. 

Teksi zamları 
(1 inci Sah;rcJen ı>ev.ım) 

Gaz.etekrin ·bu ~ilde yanlış 
neşriyatı bu sııbııılı b~k karışık· 
lıklara ....lıcp ohnuş, bazı şoförler 
müşterilerinden fazla para al.m:ış· 
lardır. Bn tı>lebe itirnzda bulunaıı 
ba.:ı müşte::-ilerle ~iörler aras. ı 
da da bil'ÇOk. hu.ı..~CiCf ub"1\1Ş'tttr. 

Bu vaz.iyet.i haber alım Belediye 
Reis l\1uııvinliği derhal -bel<>diye 
şub<ılt'rine bir tamim göndermiş 
ve zammuı bu~ tı>!bik edilmc
nı~si için şoförlere tenbiliata hu· 
lunuhnasıru brWiımi§tir. Aksi ha· 
rek-01 ed"n şGfiirler cczalanduıJa
calı.lır. ---Lonch·1.1da 

(1 inci Sn-bife<}Eh:ı: Drvnm) 
sıikfıtu muhafaza elm""i Berlin 
nıahfiUeriııde p~k manidar adde
dilmektedir. Londra ~imıJi.ye ka· 
dar G&fonl)Orgsposten g!t:Letesinin 
heyecanlı neşriyatmdan haberi 
yokmuş gibi ıl.avranQ·or ve ne hii
kfunet, ne de nıadıuat neşriyatı 
tekzip -0tınek veya doğruhığunu 
kısmen olsun taııunaına-k, yahut 
da gizli bir paktm mevcudiyetini 
bıkar etmek zahnıet!Jı:e katl.nı~ 

yor. 
ı.tlotof'un hiçbir şey ifade e!

ruiyen ve ii~klik Bır.ıevik ihtila· 
linin pnnsiplerinc aykırı bir sıra 
feragati ihfü·a eden bir kağıt pnr
çasını im:ı:a etnı~k i~in I.omlıraya 

gitmuiği aşikfltldır. Bu itibarla 
B<>lşeviloleri şark ceplıt iııde bonu. 

na kadar çarpıı;ınıya tc ,.ik için 
Çörçil tarafından veracn inıtiy.az

lara dair ı:-uli lıi.r ~ıılu'joll\a mev
cut -0l<ltıJ,;rıı esasen tohmin edibnclc· 

te idi. Filhakika Londraoın Mo· 
lotı.f'un bütün istediklerini kabul 

ettigi anlaşı.lma1.t:ulır. Bu ise Bol
şeültleı·in bütilu Avrupa nokta

sını kıontrolleri alhca ala.wklıın 

Almanların 25 
günde batır- 1 
~~.~~25~~r'!~~~:d .. ı 
,~-osu, ll-aziran ayını.o bn~ınd~nhcri 
Alınan tkni-ıaltıları tarafından 

İngiliz ve • uıerikan ticru:et 'apuc
laruıa ,·erdirilen znı-arlann 600 
hin tonıfau fazla -0ıduğt!nu hatır• 
latm.ıktadır. 

RuzveU boyuna 
tan5isat cstiyoa 
V1~inıst '" 2ti (A..L\.) - Ru1.vrlt 

ci:ün, ·y-eni ha1rp g~mi!rrı inşosı i
çin 6ii6 ırr.»ly-0n dola•· munzam tahsi
sat \'erılınl's;ne { or l~~ızı.tlanan 
kanun ffı:yih-ası.nı ı 11.?a_ "'lmi~tir. 

L~yihada bilha& a 56 b!ıı ton
luk muavin g€'llti inşası göz ö
nfrntie tutWmU§lıo:. 

Alman Kızı:ha
çırta iane 

Bertin 25 (A.A.)- Al'maıı Kı
z>füaçı için ııcıpfrn~n i:ıı>eleriıı e
kunu 43 m:lyıın 820 bin m~ r:.Oa 
baliğ olmu;tur .Bu miktar gc~eıı 
••ıldau j'o 18 fazla<!ı.r. _____ ,......_ 

1 Temmuz Deniz
cilJk Bayramı 

(1 in.el Scolıi.ft'uen Devanı) 

r::.fınd:ın çelenkll>l' koııulacaktır. 
Saat 10,4-0 d:ı mernsim alayı Ga
htasar:ıy Lisesrııden bnreket ooe
cektir. Ve Taks•m abidesi öııiin· 
deki merasimden sonra He§ik~· 
taki Barbaros m:ıkbcresi öniinıle 
büJti.k bir türen Y"-Pıluaktır. 

Saat 14 de Mod:ı koyıımla B<J. 
den i'erhiyesi Bölge Başkruılığt 

tuııfından kayık yarı !arı yapıla· 

csktu·. Yarı.,v.lara SO<tl 14,30 d:ı baş
lanılacak, davetiyelerle vapırr

larılıı.n takip ohınacnktır. Bu ya
nslar s..ı:ıt 18,40 a kadar devam e
de ... ck ve tahlisiye ~·arışı ve gi>'s
terilcri, Denizyollnrı v-c Li:n.-ın 

İrlaooleri filika y.a1ışları, ycllren, 
ski, alamana yanşları, bayanlar 
ve er.Lıeklc.r yar.şiarı yapılaıc.aktır. 

GECE 
O geçe saat 21.:ıo da Den4:yo-

1arıııın bir vapuru Köprüden, 
21,30 da K...W.öyiinden, Şirketi 

Bayriy<eni.n bir v.aııuru saat 21,30 
da Köprüden, 21,40 da Üsklidar
dan lınrekıet ederek Bebek bah
çesi önünde yapıhıcl'lk olan meh
tap alemine i~tirak için d·eınirli

yeceklir. Bunlann davetiyeleri 
Cunılnu:iJet Halk Partisiııılcn alı
nacaktır, 

Tepebaşntdeki 
cinayet 

(1 ı.uci b_..ı.uıt•fıen. Dı:v~ın) 

T~;"Z.il'.k ycp2.ıl. ı.ıt."'ılu.u ::;,; ııh cğ
lu H~l'yıı.ı., Mu::. .... ı.a oe;ıu C1.·v.:ıt ve 
>y~ı GE::J.ç1W'.:u &&mlt~ı.ıo.ool! Uç ar-

kau.:..~ c.ı.in gı·..t:c .':'dü\. :ııa te ·r t<vtıba
t-ınd.a.ki Ç<>c1.ık .t}.:. lı..;t..'Slniıı önür~.dl?'!l 

geçt•th'r.iicn, c..•yni t.'i.ı"'UOenıtn n1UJ(aı0il 

tarc:..ı ıo-ttı:.n sel-nle.<..t.o olan üç l'J}ilik. 
bir grupla karşı! :-ın'!)lard1·. Rizeli 
!ı.It hrı:ı,t, \ rı ve U-ıı ~ın ;,'(Jl311ncU&ki 

bu aua:mln..r. Çdl<.lrk.:oyi( ohıL.ıtlarındaın 

bu k~ııs.tlo).Wa l';iH'li:-.uı<.;a, terzi ııo....-e

yio!t• aı•,c.:oQ!JV?'an:ı.. .hiç .)ı·<~1""n kü!ür 
et11-...... ~r. 

Bıı s~bPf!<'li"Z küi'!.ir, üç terziyi dr s~

ni.r.endilll'iye !cl.fl gcld•flinden onlar 
<la an;a..ı....,ı,.-uıa ayı.i §tıkildoe mu
~al~Jede bulumntııl...!dır. 

E...: y;l'.l.dı.:n nflı ki)t bh:ih·ir}erGe 
girıni.:Jlrr ,-c bu. J.r;.td,, bıçaklar da 
çe:-.:Olmic~:r. Tı:ıpebışı cadcie~r.ıJe kt'
sa l;ir ı.aıman süren bu kanlı bo~~ 
ma 1.-ctice~de terzi Ilii.•t•yjn~ vu~

di.i~Un. mütE"cl.ddi-t yerlerinden derin 
yıa:ralar nlrr:ış ve hir nıürldet sonra 
kaldıı-ı.l<tı&ı Bc)Oe,!.lu lla.st.:ı.ihanesinde 

(lhnı:ştür. 

cmryr•t taıllkötaıtına rr .. üd<reiumuml 
mıtilvınlcri:ııJen Ziya Yarzırın e-1 koy
mt<ş bu ubah ll»yoğl.ı EmnOy<.>t A
ın.iı1igi.ne giderek g~rckli tı;tk.ikle.rdt> 

bulumm ·tur. 
Katil Ri~lf A-'lt'tımctle Nuri adında 

iki ki.~;di!'. 
.l\d'fyı> c1 ,·,ro ı.ı Ltı'\ r K. r.nı da 

iJ, rn• giı<k-ı·t·K rı1ak-
' ini mıı... y •ı c ct,n~tir 

ı. manasını jfade eder:_ _______ ·' 

+ın l)tı ck.jam t.ı\'U.ZZuh e't
t r ı loır. 

1 İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan 
!=5ABUN ALINACAK 

ı F,cher lciloruı':ı tah1nin olunan 7C kuru~ lbcdclli 40000 kilo ~bunun 
i.kir..ci cie(a pazıtTlıkLı.,_ t•kislbme:i 29 Hı:i.tlran 942 Paz:ıı-te.sı günU Ea.at. 15 de iz
nı!t.~· Tl•rs.ıne Kt~Pl~!ndaki Kwnisy<>n biD3"iıt:":" yapılnccıktır. 

2 - Blr pt;ı-tidı• alınacak olan işbu ~?.buntın 'kat'i t.en ir..J.tt ıtlô80 liradır, 
3 - i teklilt ı n Hgili Ticaret vesikalariylc biı·lıkle yukarll-..ı ya;a.Jı lt•minj,t 

ı:r..ak.buzJ,ıını be"lli giln ve saıaUe kOm~yon:ı ve1ınel.eri~ cüeOJ~ 

3 ·- S O' N TELGRAF- 25 llA.r.ittA"'1 ııı-ı:ı 

Romanyada T~1rkiyeye g . 
len merikan Tayyarecileri 

Cl ir.cı &ıb'!ecle" De ml 
tut, pi}~t muav.~ni vlan be?\ rJ~ıt 
te~iz<:i ve topçular vardı . ..1: lc-nc.
üm: .. e vaı'<Lk. B:riı:ı<:i bcı:t-b&m•zı 
ataııken peşimiz.de bir cMt»crş
mit l(f.ı. b· litxıi \C bi P ·_tc, çtı. 

D..,.,.Jı;! ınukı;belu ctt:I;, Bir y~n
dc.n li•lE..') (diyur. •bir yar.rlan da 
·ıuımıbalz.-~mı.ı.ı olı;-cı~uk. Bır a
raWc ba~:ın.~1 :u·ka.\'D. ıst.:vird:ın ki 
tıe ı;ön:yim ! Birinci to.pçu m ı.ı:z v:< 
sıj'=n nıu: kesi .\~Ü·!Ünd<:n dü~ rıÜıit, 
zavall• bit.k'n b'r hal:e yeoc1• •a
to.; . On bin tr.('tıe bir irli'.da 
lıav;'1z ka 'ma1'ııı ne demek ol· 
duğı..nu Ci~.1~eım tcı~av\"t'.r ecteb.:.. 
liı n1isir,;z·t. lJcn1en k\!nd:i rn .:ıskc

mi çıkar~:· n \'e urkad.~LtTull vü-
7.iine geçit 'ı,ı. Dı n bunu!"1:ı Ilıeş 
~ul !~en nt·..'.'llrıiztlcki cli;-=-m:'"tn lav 
yo-or51 bi~L"l', altm:: "'a g.,"Ç.,,,;, ı;. 
eak ki; an• •zm ta~~yarenin altın· 
<lan gireıı bir kuı.:u11 a\'iCllU! 'Un 

içinden girip üıztriırdeıı ~tktı; ce-
1<.et:n.:ıı yakasrnı dt:lp tayy"re
n1n tavan,r.dnn vızı-rlıyt:ıraı...1< gitti., 

Gerpk el ın;n yara", gerek ha
vasizlı"'- bcildc de tc;.;:rini ~ôstcr
mive obaşlaımştı. Yüıziim kıol"kunç 
!:.'.:- ~ekil al'reı') olacak k:: bir ara
lık pi~o:tun k.enrli m~k.t:ısinı cı4 

ka,· p bnııa taklıgmı 1ı· :ıim."' 
•Bereket bütı.:n bom:balar111Lızı 

atım.ştık. Hemen gcı t) c <l:öıı<li"ıık 
ve hir mü.udtl so<>ra ciu tehlike 
1n1nt&kasınCan <_;fkn1.3 oJ<luğL1mu~ 
için rtifam'lZl azattabi.lclik. Ar
'kad~~lrırdan biri d-c b?.CPğından 
v~ralanm:~tt. Tayyarenin hiç'bir 
~·erine rr~ü'.ı:·m bir ~'\rtır d..ır .•. .:rınış
tı Fakat aksi ıı:•b< 'oozulan l>oı iki 
;·eri uçc:.rkeıı tt:mir ctme11in in1-
kanı }'Oktu. Ve i~iıı ,ı:ı.ha bötü 
tarafı bu tamirlt""ri yaı:ınıac" ... kca 
da cck uz.ağa UÇU?la.t!' 'Z r.1.·ü1 kun 
değildi. N.t~lön b'r ~r.llı<!< artık 
önünıüze ilik ç:IY.accl< rr ~ydar-a in
mek meolıu.r,Jclinde o:ı:luğumu
zu ilııssetU'k. 'Iabilttiyle ioı,r ın
mez de nezarel at . .na almdik .• 

•- Tayyarecil.ğe g:rmerlen eV'
vel ne is yapıynı'Cit:nıız"/. 

c- Okuı:naktn o:<kğum Kalıi
fo:rniya üni\~ens:ıcslni bitirin<>~ iti· 

vil tayyarediğe girmC'k niyetin· 
deydnn. F'ukat l::en iinivCi1"iteyi 
bittrince hnrp ç.ktı. Mcl<I eı:dc 
tanışdığım b:X kızla <'vlendik. 
Kartm Kaur-onia'<la ınualliml.k 
ediyor, ben de ordu.ya gir,ıLim. 

' 
1 

Simdi art•k biraz da s z 'Jao ha· 
yadis ver..n. Li'ey&da ne 0Juzyor 
S''Vasocpol day3myor r.·u•. 

TÜRKLERİN" ili!"-' · 
l'ER\Tm .. iA:ı 

Hc.ııll.l ;:.6 y~:ı..tl.;. ot...ı.. ıi Jt ga 
yet ciak. dek '~J.t.1'. mavı güı· 
lü b'r genç u~an :.ı.ıd.eg:lılH F.ıı.:l<:r

ıı 1r~os,zca bılrr %•'"''" .. ,nJnız 
ıbiraz. :sµanjıc.C.ca k:o t 11 ek lı:.ı.·. 
l~eıı<lr~ı! 

-c Nasıl ().k:;a haı..ıu.rı. .;onu!Ja 
kadar 'ruı'kiyu ... ~ m. F• ıy si 
tüıı!ı.:çe ö,trcr.ın l" -, ş,.,,...ı .. ·n 
'\'-em k 'u urla, )<Ok su. e' et, 
Giga'- gil.-i kcJ.irnc·kn ogre -ID• 

.Ö<..-rJ< kl~dır. 
Am ikalı tan ucc ı>ö71Pr m 

§o"Öy1c bi~i.rnı·ı~1:ir. 

-< Mc>ciıekelinizc ;ıy;L'<: bas
tığı!'n gün<feıitJeri h ... ıX'f..•en r,ü .. 
ler yüz "e iyi ırıu.aıı Ple g"' iL'll. 
Doj~T1Jh'U Tü .. k!e-r cok ı~azi.~ n
sanlar .. fakat Ti\ı kiye, c h. ,,. za
manı d~g>l, sulh çiııde gel!'!'ek 
15terrlı.m.-. ----o--
ltalyen fayyareci· 

leri gömüldü 
( 1 incı Slhıf€< ln Dt"\ııtm) 

lar.ıı tcs; 'ile b:r k&t<çu1< < dal 
İ~~e1. ~erv"l sah.lu1c YD.r·n~1tr 

S· ~ır.;.lın karaYa vu.ır'1t: unu 
güre sahil mu! 1 ız' ,n d r'ı:ıl 
l\.a:zazt:d-t·lerin h..- :i:ı.d~. a k "1'1'..ı~ .. 
:tarsa da bu iki t:· · < n t.. :e· 
c;&) ölü (•11-lrak bt•ltU'tnuş~tı lYia ... 
halli hü.kUı:ıel ve ıı-0.•:ye ma am
J.t rı. bu iki ölli iç ı laınn .gclJen ih· 
ti:ramı g('ı.St.enm;~er v~ kendıl-eri .. 
ni aAA:cri r .. ~simle g1ırnmfr<ler
d)r. Ayrıc:ı vak'<:.dan İtaly.,,, -ma• 
karr~: r :l h:J:erdar e<k'ıni ir. --
Lon~ra E üyiik 

[[çimiz 
1 inci. Sal<.=fı•.lcn !>< vpm) 

B. Rauf Orbay slüdy<>larıo birin• 
de bir mil.rofon öııiin" d8\et .,dil· 

ıniş ve Türkiye lı:ılknıa 
bir mesajda bulımnrak 

plfü~a gcçirilmistir. 

hitaben 

Rauf Orha~ın bu mt-saj1 bc,ı:ü-a 

Tiirkiye saatile saat ı.ı.:;o da kısa 
-dalga 19 ve 31 ınctrc 

nC')rıolunscııktır. 

üz~rıt Jea 

tnahsu aeri ~t s r.c.en 
ı - 942 l':ııC'r..r:ti •'fyvn .n:ahs.•lti. geren s,,n.clerde o4uğu ı;tl..M l:ı.a.$1ı...1..$ ekl

nıine n'l.~<:ı;.ı.C.c edilt'U ~n·lı:ılı:ırôa mu~es T. C. Zn'3.-:li &.nJ~tı...:ı Şllİ>-e \'t: .. J .n .. 
ları ma:ri!t. t ylc 1110:.' .Jı.:1100:\ ,,:übctyaa. e<iılt'CC&t.~· 

c 1( .. 2 ~ l\1ı,.l.>ı;Jy~ay.~ 15 ,{a?.lr'L'n:ı~'l bh~le:ı:::ı.cak ve iti E.,vl(ılde ı. yet v 
tir. Bu tnlı <lı,;t z 1-ı;· 1 ... ltı af~·o.n~arınL Zir-at Bar '..;.t.ı~·l Ş ... L>e \ l' aJ .. iı:..nna ,,. ı.-
ıtrıyaı·ların :n ı<1<h ti:ı i•:l":cfen ronra vukı.ı butdC.ilk. nıur•ca:ı.11 .. rı ve .. 
ciı·ct""k!eri l't4'1'1.:rCtlı t t'iJYt '1 kabı:l edilmiyE-cv:-ı .. •-. ·-3 _ A·.ga.ri hir J-.ı-.~.v :00.u· satl!ia erz,.ailro t f}"'O!J t· r 
cekt?r. IV"...rı. .ıu bı t ? ~' t t-...:ı..ıı:i."\$ı Şı he aı~larına gh' n 
namına Vl'Y3 b.il'le c ~ t~;;i~;ı ('(ie{:l-klt.:.i guıı.ıpJ .... r 11:ı.muıa a, .. 

' C.:ile 

'-- 'ıi 
ım.ıtemeıt tayin tc!-e ıı~ •tıJ.l! ... J:ıı bu mu·zmı:.-t V-<l..:ttf(ı·J-·ı· tCJ=l 1 n 
Ilu tak.di:dl• eercl ... t ·~· ~n \C t c-Jlü1nde ge-rtk para t ·C.·) 1 rr 

••• 

temer:i nıal tı.!lil>i ;:::i..ierlcı:vıJ~lir. 
4--Ceır,.~n s,•n. l ede ola~t. ı g~bi bu ece de ı t.:~ .. 

ı•k"'ı:>ert.iz t•crı·li ye :lir er nı:- nrm ile ol<ırt.! clsı,._ıı Jı.ı bır 
il ı a ~ı, 

:n;. 

Y<-CC:.h.1.tl'. 
5 - D .;i,,,t ei.)'l r bu tst"ne de D . . lı.., D. B, D. C, harfi J"I 

1r:.:\k üzer.! ü:; sını!u rı)·rı1 -;: tır: 
D. A -.:::: Ta.rni\miyle k(\Paks1z olnra:t ince \"e 1,~nıiı. top'.au.nı '.1 ren.\. 

ku i•il>ari-yh~ nıümt3'Z \::t"-ıf~ı atyonla.r. 

n-

D. B == Az kon;...kh ve renk it4b:(iyıe cazıip, yf k \'<ı ıI ı <.!''O!l r. 
D. C = çoı .. kQ " .. ıı y"'ğm .r yemjş, rc·}gi buz.• ~ınuş dU.şUk va ıf" af-

y0t1lar, 
Bu taı.sni{ n11ntaka itibnı-i~'lf) -0lrrwyııı urr. ıtnidir Yanl bir nı _t h.ru ı.ı n:;:;4 

beten iyi o1cn atyonlı D. A, ye Caha düş.ık .ufynuu D. B ve en kö.ü ~ı~.o;ur.1u 

o. C add·et1iltni-yt t:t:ktiı• 
S'!\tışa. ar.z<'ei!cn rıfy~nl.ır !hungi nun\ 'k.c! ın ol' ırsa oL~ın l;.;:ı ıtesiı•e r.oro 

)-1.Tkarıtia ı- r 1I e.:..il :ı sınıilarUan la_vılt el ~ıf,ıl bi - t>Jnıia iUı , ec!.ileceiı:: •;e o 

6
nuf'n fl tu\.1. t:.bl tu1 ulı;ro.kfır. Yuğn.1ln1ı..11;1 ntycnl,;:r için Ük t• St Hümde D\onB 

vı·:- .u.iyt rek iıı;t:ınJı.ulda yapılncak J~t1 rrrua-ycncden oonra btdı:li <\C.ra.: 't.,l. 

öd "'>f1t'{"ktir • 
6 _ ~n. i'.iatleri hu sC'ne de ytr...i ü·ll arltırılın1;.51ır. 
D. A. S!nıf•OOen b~.:lıeı· m rfin dere :.r-...si 160 l..'"'i.<rtJ.S cyll,ı al ıı • kıll'~• 
D. B. sınıi:nd..•n bt•hf'r ınôritn dere"'rfi l:iO ktırLLs. ıyuı. ot rz kün;ır..-, 
D. C. bUl'lfındr.n l'4.iller ıoo.1'ın dere:l•_,,i 110 kuru~ yi.ız on kutı.ış> 

7 _ Bu ::>ı."':le mi.~ıııya.a.larJntla da afyon lx:d.c>'leri ilk ta.f·IJWndek~ 14-t ular 
üzeıinden 1 h:ıkkuk ettiıılccı;k. ve aynca !irr. ten~il edi!n1\y~cc.k1. r. 'l\-.p:ı.kt :ki 
şeklıni nııuhafaz.a etmiy('C lt \.Qı.cı.ı:ı.r sulu ve rütı.!.betli Sıfyonlar kurutıılc.ı.ı.ıttao 
sonra k.--sellü-m cdiiccc- nden rr.üPt.alısillerin ınallarmı b.-urulre.-ıda.orı (:Vlif'} $&lı ... 
sa arz.etm(·melt•rl lfrzln dır. 

8 - Satışa arz.edilen dfycnlnrdan. kabule .ş..yan görülenler nltın-cı Jtıad
dede izaıh edilen stnıfl .. ra. St ~i.ldikten sorve ayn &yrı t~,<t l.ıc k ve hu tartı 
üz.eriııdcn her mıntaıuı iı;!n ı.eyyanen: 

D, A. sın:fıoa girt ı ı·ı in bı heL· kila3un:ı 2080 kurus. 
D- B. buıuına gireı:Jlc.>r~n ~h~r kilo .-...•·na 1560 kuruş 
n. c. ·ırııfına giı'C.lıleı·ln bC'lK"I' kilo-ı.;.na 1210 kuruş. 

3vcı:ns ,-erUl-'<'t •~tir Bu sureth-. t< ]im edl.Pn dyon!"" ... ın ıaoorattı'w'arda yQpıl .. l-<ık 
tahlil ve Ofi-~ ?t1l'rkcz depw:.ın:!a ynpıl:iC--ct..:: uib.:.ı ınınryl'fle ınd n r 6 ıncl 
n ~dcd._• ya.ı.ılı hf"r sınıfın beht:r mor!in derecesi !iatı üzerinden trJbo. tık 
rdccck. bl'dC'llt"l'I~ nazaran ~'on tc~lı.n eden mu: "lı$it:eri:1 alac::l 1 tc:t..ılhür 
ettıgi t..'lkdiroe bu para yıne kai'i 'teeeUU.~ü nıi:!eli.kıp Zira:ıt Bar.'k Ş~ıbe 
vtl ajans-ları ia'r.-afl!'."Cla.:1 alfıkJ.clarları.na ö<lenecektlr . 

9 - Bu ene mU!-.ia.'lsi.l t;li.ı1uı kalroıs e:_.k, ~ r.eJpr m h;JulG ... ryn lar d4 
cin!:.lL11i dnlhilindt' sa.tın &lln<tc .. ktır. Mü3iJ:Ju:ı.ili11. .r); n!-, :ı ı ::i 

ı~elrr U" ... ~ ı1ü, ıııağşuş ohT'..cyan atyonla a. yeni scue rr.&ıbsuli!nlin ayni t~nif 
şı ili tatbfk. ('dilccı·k ve .aynı sınıflara ayni 3\·a~lıı.r V'-rıl.t.'C K r. 

J O - Stft ufyıonların beher kilosun t.zruınt 20,80 lira 4:.YÜ ıni lira &e'ks('n 
ku. l ;-> f ,/' ta~r c<lılmiştir, Her mınt3.~ada er'A.-ilill"'Cek .t.-C!t J.l'yonlar rütubı:t 
d "c-C<..1ı r·, re-r..k, koku "\-es:ıir f'Y<Saf1 itJ>~ .• fyle S. Aı s. C, S. C dı}e bir 1:ıt."Tiife 
tabi t\.lttılaC'3it y(l lı"'r Uç Gtnıfa .ithal edi!PC'C."k Sf'fller haıl b~1lı..uclu.k!ar1 \---S ıi
Jara göre 2080 kuruş ol· n seft: uza.mı fiıt haddinin allındR r1\, percc t k~il' ve 
t:;ıyin pdi\ecC'k bcdt'l]e le yinı· Ziı·aat. Bankası Ş· .. be ve njanı:l· ıı tnr..ı.Iı •J n 

sa.tın ah1?41-caktır. 
11 - Tabiaterı düşük murtinli veya yük3ek n:...ırr'uıı.ı mır.t~k.al r J\-nı 

ı\irtf' ~·e kıymet ta.kdiı·iıııd( hir mtnlalta ayrıldığı. güef., rih)1l) ı'C'rğındf'l'! \e 
mr.Jı:rul ha°'i mınt.a~ olursa olsun kalitet-:ine ı:orc girr\il('ceği &1nıhn fi:ı .4. 
ıli<! -:QI tutulacağırd.an enüst.ah-illrrin bir n·.ntaka. mabsulımü b U b\ T!llTta.· 

JUi.ia tJŞımz:k külJetinf ytıltlrnmemeleri tavsiye olunuı-. 4260> '6520, 
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HASAN ç • 
1 L L"OSYONU 

rudrA. OOv11., ruj ' ' ' krf'n1lc-rin cild iizc.r-inde tabr"ba-,ı . mutfaklaki ~an \·e yen.ek k-.ıkularını , ">İ"iı du n1an Ye tt>:ıJardan Jıa,ıl olan kirlcriJ ç;zgileri_, kkclotıi1 buruşuklukları ve bi~ha~a ~Heri ita le ttler. l{a ... aıtl ("il l.AJı yoni:ylc ıslannıt~ tcnıi"L 
bir ı>anlui;,u f\thrtniu \t'ya cildin;ze ~ürdiiğüniiz zanıau ha~ıl olan L.ir tatnanUle h.,bat eder ki cild bu )iİzden ha.\'3(İ3rtini ka~brt.nıcktedir. Cild bunu n i~ltı buru~ur , .c ihtisarla~u·. Çünkü cild*n gıdası ofan f~Hcf{i.i~ n.oktaiarr ·.,ağ ye kir tabaka· 

lar*·le tıkahtllr. Onun i~iıı '-'.ildi daiıu a Ila~oırı Çil Los3oni)le •~nıizlenıeli. kirleri \t! çilleri izale chncHciir. Tra~tan sonra dahi Jlasan ÇlJ Los~onu <' ilde \e ~ehre_ye ferahlık ' 'erir. Şi.şesi 4fi, İ-:ki nt isli G5, Dört nlıis.li lOO kuruş. 

( htanl. ul Levazım Amirliğinden verilen Askeri kıtaat İlanları ) 1 1 ~--:-;:A'fı ~-· f 

A.ş.q.r:d.;, ~ 1 ,ı '" {\; <hn kopalı za ·! a f1k.:ılt: 11•, 1 1 hiz.ı.I~1·ınd:ı y:ıı.:lı gün, sa. t ve n)i.ih l~r-rd;.ı. t p._ ... r Sal''·': •. ,.·,\·!' ".-,"ı 1 9-;' "lr o 
l~(lt; ı"Yt•.• 1 f, ... ) .. pJ;;.rak\ır. T.ılp/eı·n t..ı~oı:ıu t.ı:;ııo.3<an.)4 1t'kl.fıntkt.ıp].,.!::ıt ilöl 1.e tn;J,,r-n<iıı ı.•ı .. ~ ·• I 
o.'\ ,·::ns~~ ~· ii c ~(;ı • . ı. J.hn..~ı·ı 1· ·~.ı Yen 4t1 İh·a! tut t \(' ıı '1 h. ' 25 Haziran 1942 

f hl.~·\ 

°" o 
()d.vı 

Ktıyu.n rı 

~'«ır eti 

f-,Jf)Ş u ll { t" 
~ıKıı· ı:t6 

"-··biik 

·r •. ) r ·!:U ,• e 

'f;-ı.ı• f~ ·· :ye 
Unn~oılc-li 

Kı.o> Lı··a Lı a HJ.OtJ P;·ı &,:ri-lru '"" t.tt·n1leke' Suat A-

fUU,000 
ö0010UO 
50n,ooo 

31i,300 

: tı.ı.;e!l 
n,ouo 
16,01){) 
28,UO 
:,ı,rno 

3C,{~0 

:)2/ı(.O 

__ _...._ ---- - J'3JJ, 

12CO 
12:.;tı 

12CO 
2118 ) 
l~88.ö0) 

2720 
~(00 

2!'/G '!lj~ 
:.-.018194~ 

~4..1 j !11111. 

17 .-\:·dıhJn 

16 Ardrıh n 

l /7/9H 16 Agn 

2/7,,94'.! tı 

l/7 9'-12 J t 

18.0'J 

lf' !l:J 

l9.!j 
)9.30 

19.4:.l 
20.15 
20.45 
2l.O~ 

21.10 

A.1uzrk. Cı! ı F...ı. ·ıJ. 

K"o ,,~ lll ~ Po tl>~.ı 
I> J 

l, ıo:-

Afl1' ı:{. D .. ,;ı 1\1i.izı .. i 
Merıılekct s-.at Ay-.rı. 
H.tıl:ı-e!"lt'rı. 

ı Pi. l 
\'C AJıuu 

J\1":.:ı::ı. Yu~ tt11r. St>~-!t·t• 
lta-dyo G:.ı.t .. .-.ı 
Mü··.-:ik: .Şt<ri<l]r . 
Z.•;'f>a~ 'J'c'.ık vin1;. 
\.!i.h:ik K,aı.ş.\ $-• .. 
kl'ılıır 

TESİRİ K A T'i 
TAZE MEYVALABJ>AN iSTİHSAL EDİLMl~ 

iDRiS MÜSHiL 
(GAZOZJ,U) 

LIMONATASI 
• 

Lezzeti Hoş • içimi Kolay 
MARKASINA DİKKAT: Yıatı 60 kuruşc. 

Sıhhal 1•e i~ıimai Mcav~n'et Vckaleı;n1n rııh• atını haizdir. 

1te.~ 1 ,_,;t, ı· 

)'1'-'\J•ı.:<.•n 

35,3CO 

35 f!Ull 
'>0.rıtlO 
l!\(lı;i) 

3MUO 
15.0uO 
4 (}l)ı) 

2i>,QOO ıs,2;0 Eı.ı>nc~~. 
4 }~'j) (~502). 

21.~0 

21.4~ .Mü .. iX · lt: ciyn Sı•n.r ... ; O!'i.;.C':·:
trası. (~l( JJı Pr~~t<J:ius) 

22.30 Mr:r.lt>kt'L S..;ıt Aya•·ı , ı· Ajans 
Habt!"Jeı-l \ f }}.)ff(' ı,.ı._ 

İstanbul Sıhhi Mücsıeseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 
.A.< .. ;taıil y<.·.t.ılı ı:,t aı.iın k. p:·lı ı:- tr:ı. ('~c;il·tn.elrri )ıı;ıo_,.ıl;,. ırMla yw .. Jı gi.ln soot \-l1 ·n•·iı;ı'J.·r·l<·ki Asictırt Sat1n ."-.1- (",•ı.:-i Mtiilır.n~ıJt-·~ 

Fiy•,11 
Kur;,!; 

n-.:ı Kon~~ y-vı-.Jarıı,,ı , ,.;.pıl;ıta.ktıt• J'--•'iDlt:1in kil"i'Urıi vuM:;la1·i·yf\. tı1 kbr :r:eJdup'•r•nt ih •. le ~ .. at!Min.(!Pın b' Ea-Jt ~-~ .... ·~~ 
aıt -OlhtıJ:· A°ıt)f''~cy•)l"I \1'111ıflı ı. 22.4:3, 2.2.50 y.,··ınt.ı l'r"t:r:ın: ';'t' K~- 1)ıa 

C>rw:i 

Kcy'.ln t-•• 

ı.ı !_r~,.; .... 

Kilo 
Tct ·ı 

Lira 
'l't'fl-:.in.atı 

Lira. 
ilıa 'c 1nıı1, '~· t \ ı• .11oh ... l1ı. 

B~.)l.'glı.ı )re;·,i Aı.r, Şub.~ll<!En: 
iyi ~lı 

) 

(4.6ö Kı~·1 J 1~2 JQ 

2!>00 120 315 Açık 10.7.94:! cu.-,1.ı 15 tle 

Sıt;:ır eti 
Koyun ı·U 
Kuru Çi)" 11 t..\ı) 

53lraıı 

OJun 
Pirl-nç 
Snn:an 
K")'un eti 
J~ı~n.a 

S·gır t'ti 
Mu.iMfliI ru..kli.J,, ) 
na!y,jl. ı.u :"l.J t.t 
H< l):ı" k:.ıru t:\ 

80,000 
80,000 
30,000 

2,000,000 
750,000 
800.GOO 
30,000 

4J0,0GO 

J20ı0110 
120,or.o 
2P.0,000 

3,000,000 
l 000,000 
~oo.ooa 

~o.ooo 
28.000 
271000 

HO,OCO 
41,250 
18,400 
22,200 
27 ,000 

132 ODO 
18,000 
112 ooc:ı 

7 Kr Kilnt:n. 
7 Kr K;]c,·,,, 

;ıooo 

2100 
2025 

10,Şf.O 

3093 i5 
1380 
1065 
2025 
99()0 

1350 
61!~0 

> l5f?ı942 
2/f/9<i2 
3/7;942 
8/7/9i2 
2/7/942 
3i7ı9~2 
1/ii942 
1/7 94J 
3/7/942 
3/7 /942 
l /1/9-12 
4/7/94:! 
6; 'j' !.loi:l 

17 Siiıt. 

10 ),feı-ztfon. 

ı 6,ôO A<fana 
!~ Anl<,.kys. 
lO ) 
17 l 
10 ) 

17 ) S..:ns n. 
H) 
14. :!() S.u•1kU!1"l.f, 
14. S<-rt!<a '1110::, 
ıı F,-;J.-;:· .. ı hfr. 
11 &k.i:,'C-~H , 

Tvp A..-.~gn1. M· Sl<::!'!t og. ilı uiıi•ıt 
Tütınt•n (55600) i11 al·(:l.• ş .• h<'.Yı ın~i-
,.,raat>. (907!) 

1 
Deni:ıı: Lecıazım Sıdınalma J 

Komi.yonu ilanları 

::;:o - aoo bı•ygıı· kd\"\'ı•tınrf(' y( r;i 
bu: Dizel nı.ot-0 U ~tıı1 ::ı.' nacaktır. E
Jirı.rl~· ınevcut o!an i:tt1klilcrlc lıu rr.o
tö_:iı :ı:ı.ı ıçt••n g'·t.iHrbı.ccrkl"rin n1.otö

rün c.ı~er eV'l:u!ır.ı :ınh :ı 1 ~.ic uzıJrc ko
n1iC::.-"O!"ı;n- uza mt.ir<ıc:.~ı;a heıncn t~k-

Bt>., 

Ct~::ır 
İ'Şlf~n;i>c 
Pa~a 

Ebegüın-<"Cİ 
l;."'-ma.kab~!k 

Baıy;r t,1ı-p11 

K.ı fi~ız1 tu ·p 

M:JQ~d3'lloz 

Dere<ı1u 

A :fl".a y.ıpı';.,.;. 

i n<'ı~ bibr f 
Yes•l stıl.:.t~ 

1-liy:or 

300 
3000 
1000 
20-0 
1500 

75 
100 
300 

300'1 

50CO 
ıorıo 

300 
3ory 

tjıJO 

5000 
2000 
iOO 

3000 

l5G 
~00 

sneı 

5000 

10000 
2IXIO 
500 

501) 

Kit•J 
> 

De n·"·t 
> 
> 
> 

x:!t) 

77 
27 

Hll 
a2 
06 

12 
15 
03 
02 
(t2 

Ol,:; 

20 
20 
fr3 
(12,5 

03,5 
15 
25 
20 

iO.'i' 94:~ CuılH• 

580 73 IC.7 942 Cuma l& dn 

+ 
~acına ycızJı 'lıe'\".:. .n Y.aJ) .. 11 r.ıı- t :a l lu.İltrı t·si 2;'i 94.2 gı.H.ı...ı ~a..ıt 15 cJe 

Tt.Jkat ·'""~" f Satın Alır.u KöITJı!'")011ııntta yap:l"'c~kt·r Taliplerin kanı1ni \.'(''ii

Jt. taı·ı~ l~ tr~Jir n;tqı.up'nıını ih<Je a<..tiı.d-cn bir sua.t CV\'tl korni.~'()'Ofl ,·ı·r-

rı t·lı!• i. 

Cınt:i 

Odun 
K. l'cı..sıı;yc 

li-ercln•{~k 
Nohut 
J>atah' 
Pin.n.; 
f~'.lru w.ilfr"l. 

Miklcır1 

Ki!o 

l,G00,000 
50,000 
15,000 
30,0CO 
30,000 
15,0CO 
15,000 

Tutarı 

L>ra 

30,000 
15,000 

7,500 
15,000 

9.000 
8,250 

l~ ,0{}0 

'fC"Jı:inutı 

Lira 

2250 
1125 
~2,50 

1125 
675 
618,75 
900 

(i\8 - Gı;•~) 

Aşağl<fa y.ozılı ııt·IYu:krin açık e<ksiltmc'f>i 3-0ıS/942 salı ;;:ıı~,\ ,a,.t 
10 da i=itte postahane kar.~ı.sın<la askeri sı:!ı:ı :ııma k•-" ·. J<lll.\'0><1.ı 
yapıl~ak1ır, Tal}pl<'ı:-tı belli vaki\ te komis;oo<ı gclıı:elcri. 

Cinsi 1i~ktarı Tutarı 'I'enıiıı;,iı 

Kabak. 
Kabak. 
Tauo fa9tlly <'. 
Taze fosıı lye. 
Patlıcan. 
JJ;i tlıc{ın, 

Dvnrat~. 

Domaıc,. 

kılo k•ı:·u• lia:a 

18,000 
15,000 
20,000 
16,001) 
20,000 
16,0l)O 
15,000 
15.00(1 

.... 

8 
a 

15 
15 
22,50 
22 50 
15 
15 

108 
99 
~25 
J3ı) 

337 .)J 
270 
169 
124 

65'>2) 

Aşağocla mikta·"arı yazılı odun la k:spalı ıa·~·a ckdtm · e k(}'1-
mıı~iu.l'. !halelen J,;ıabrında ya, ·h gün V' saat!rr<lc Kırklure ı il'kerı 
>atın ~ima Jromisymnınıda- yapılaca kior. Tali;ılocin kanuni \'<'bık,;kri!e 
tc:kJjf nıllktoolarını il~~1c so..atiru:len bır .saat e\v·r} k.n-rr,ısyona \er
meleri. 

Ton 

683 
1290 
1030 
44.'l 

14:;-0 

Tutar! 
lira 

6.830 
16.1~5 

20,600 
5.600 

18,195 

Temin:;lı 

lira 

512.25 
1209,38 
1545 
420 

1359 

İhale gun \"e 

saati. 

J /7 /94~ 10 
15 

10 
15 
10 

, . 
2 • 

• • 
3 • 

(161 

• 
• 
• 
• 
ö55tiı 

---~---------------- - -

Kazanç Vergisi Mü
kellef /erinin 

Dikkat Nazarına: 
rstanbul Defterdarhğından : 

ı - 19ıl2 nı;;.li yılı ka.:anç ve!'"gi!e;·i·1in bi .. iı•cı ~ ..... ıt ö<len:ı rıılirin'ı· 1 1Ji.I "J.Y 
EOnlinda bitt-rı ktrı, Ilu mtldde-t i-çinc:e tak!> tJı_•rınİ \.-Cnrıiyl'n 1" .kelifl"flı'r, b~ 
~Ja>iılrı ini, lııl..n ... rc, ~ 10 1..a !J. ck!em".!"i{ zorı.;ncia kJ 1 ac<J<laı d.!'. 

2 - Eilümu.rııı. k;.ırn ·li n•ü!tt<lı•fJc,j21 de Ii:-zİ .. :\o ayı )(.; ı rulı• C\.'Cıı dl'n ı~c 
bı&.§layarıl~ r 15 g.ın ~t;inde). ~·lb .. feri!lC nıüracaa-tl:ı, 1<arn .. lp;in.1 :.,lrn !arı l;i
ı.ırr.-Oll'. Akb:İ takchı·d' f;~·y<:ırlaıın • ı·g'ı:eri ~{ı JO :ı:a~JJ, i .. :lolı ır· kel!e:t:cr 

(163 - 4558) 
~ 

50-0 ton balyalı ku1 u ot kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Ki
lcsunun tahmin fiatı 7 kuruştur. 
İhalesi 1/'//912 çar~amba günü 
saat 11 de E~kLjeltirdc a.Skeri sa
tın u1ma lron:İS)"<muııda yapıla· 
caktıT. 50 tondr.n n~ağı olmaımaik 
üzere a.rrı "yrı taliplere de ihale 
edilebilir. Taliplerin kanuni \•csi
kalarHc teklif m<<ktuplarını ihale 
suatııı<lcn bir saat cn·el lmml$-
:.ııı-::ı vermeleri. (11~) 16370) 

+ 
nk .,. a 73,392 a 36 ' ı-uş 

l"JJ..- ·ini ui'6-irnıı•lı·ı·ı. 1 661.5) 

ltAı)İ'f RIZA Tir A'IllOSU 

Ji~ı·lıi.yc'dı\ Be]\·ü Bahf'Ctılnin Ala
tul'lta Kı~'ntnffa 

ll« gece •aat (21,30) da. llcı grce 

BENİ Öl'ÜNÜZ 

Koıne.di -3-- Peı~de 

YAZAN: Bcdl..1 Fcıft Ştatıer. 
Jiry'"t hı•r gece Bph·~ı Bahr:e!ilfıcie 

1.en"lt:.il ,-c·rrnekh·clı .. 

• 
•ANTEGO:SF• 

Rrjı; Frc-t Cari Ebert, 
~üı.ilk: Fcrlt Aln;.:.r. 

Koro:ıun i,tır;:ıKi:y ;e 

1 
ı 

\ 

M:ırul 
Y0~l erık

K.aırpı;ı. 

Kavı..n 
Port::ı:!<.al 

POI'"liı.k~l 
Elma 
ElniD. 
Maudc•]in.n. 

.ı\ıyva 

Şt·fUl'i 
1'37.C !<a~ ,, ı 
Ki "ô:t 

\,?i~-nc 

{",,.il k 

T.-ze Uıihn 

Tw.e ü1. 

8000 
500G 

1500 
~00 
2000 
2000 

5()00 

5000 
ıooo 

l OIJO 
llHrn 

700 
ıooo 

700 
GOO 
500 
so~ 

1250 

125~ 

50 

• 
ıuooo .. c~ı 
700:) ) 

2500 • 
!tOO Kilıl 

4000 ad•.>t 
4000 ac!.;t 

sooo •80 li~> 

5000 '100 ]ük• 
2000 •Amıa~y~> 

2000 4FCnike 
2500 .. Fenike 

ıoo lük.> 
JOUO Ki111 

20lll 
120>1 
1000 
1000 
101.•·; 

• 
> , 
> 

Y<'r l 
21){10 Kil-> 

C•f\ U-'1 
2000 Kilo 

Ya1lll1'Cftk 

200 J{i'o 

282 

227 
35 
15 

jOb 

20 
26. 
40 
~5' 

35 
53 

35 

20 

20 

• 

ke'.'lf beddlı ı~ı pa''J on kapalı 
2arI!a ek .tnıc)e kw~1u~tur. İlıa
lesi 3/7 /942 cuma ı;iınü saat 15 de 
Ankarnda M. M. V. 4 No.lu sat·n 
~lJr:a ·k nıı.sj"'O!tunda yapılac:ıktır. 
ilk tc"ffii.ııatı 4919 lira 62 kurw;tur. 
T.a!iıp!eı·in k3J\uııi \·csLkalarilc tek
lif 1nc~\tUi;}a11ı~ı i:hale saati.:!den 
bir s~:ı C\~·el kon·1isy0na \·crrr.c~ 

1 .. · f?.1 tı1an1e!-:'ı 392 kuru~a ko
ır..ı". '<>ndaıı alınır. (141) 16496) 

Bil(.•tlf•\" 50 kuru.it::ın ba~Ja .. 5 '°'' 7 
Tcrrunuı. gece 12 Tı ~nınu:r. gece ve 
gündüz Sı\~ Sincma-1. )"~ıJınz 4 '1'C-n1-
sil. Gir,e\4ır hrr gtiı.1 14 - lS e kı.ıdJr 

açıktır. Tr]: •9369. 

Sahir; -çe na~n uh.ı:r!ri Eten·. İzzet 
Be~:ce - Ne~:.y;.t Dirck~öril 

Cevdet K.\P. 1-.BİLC;İ?'J 

Sıhhi müeı:;esclerln 1912 y:Jı yukO'ı·~a yn1.lt ihtiya~·lnr1 olbc:ıptaJd ~aı·tn~n-;eJeri Vt'çh.le tksiltrn('ye kon•1 lı11u~tur. 

ı _ E1PiJtınc C:.ıgu.loğlun<la Şıhhot\11 İÇ'l.in_ı: i 11.Iu~v<'net l\.'l.UtiılrlUği.ı b'inasurJ.a toplanan k<>ıniı,yoılda yapıfacHktır. 

2 _. Eksi:tır.ı• t;:ekli gün ,_.e f~atı ve 'T.cıhomsr.eıı !iy •. t!arı i!e n; ...-... ,.,:ul1 tc--.n1in~ t.arı k11ır.,·ıla .. ı.:nda göstc.·iln1lştir. 

..... SON TELGRAI' MATDAı\SI 

3 _ i·tc-k!ılı·r 194;! yıl Tıcarı·t ü(a ı ,,_ . .s-,k,.nqiylı· 2490 söyılı kanu1ı·~;.. yaz:lıve!)İk-D.1-ar ile n:u\·:kktt tc-n1inat a:aıkb--~ 

vı•:ya btın .. a OH 1 ... 1 p:~ri)·lı~ 1-:'1p.u!ı :ta <ıc. ı?ll ek::::iJt,,.ı ... ntıJ,dı.n bir s:tat CV\.f) makbuz il.l.k~biıi kornl~yor.J VI'. ·ı1< le i. 
•Hli38ı 

ıo,tıoa kilo koy 1 ı·t. 'l' 10,000 kılo 
s "l. cU al~n2cı.ı!d1~·. T~.I:pl ı:ı 30/6/ 
942 Salı ganJ C".<.3.t ~5 d•' Çor l.ida AJ:.
ıı;:ı i sa•·n l\.' '<l Kflma..') :1Un3 ge1'T.e-

İ(' ı. \!O~- G•şo) 

..... 

j7mit Deniz Satınalma Komisyonundan 

İNŞAAT iLANi 
25·ı DOO hl!o..,;: r, ,\l k p; lı z.urf'::ı ek

Eıltrn-fy(' ı,cınn ,ışt ·ı. İh3Jı:si 3016/!142 
S::ılı gı nl ıa. ı. 15 de İ t .ıdı t;.ı As
k i s.ıtın Alma Kcı )'OD m 1;ı yapı-
l C;.ıı;t.ı• Tuhnı!n b ·r\f•:i 2:!,&60 Ji!". ı'k 

tc•n,ı.ır.tı l'i'14 lh·a :>O kurıı~tl;r 'f,.Jip
lcr:n kanııni. vcsi.k&~ariy'.r~ tr•kli! mck
!upla~:nı ihale saa'iı;dcn bir zu;,ıt e\·-

ı _ 1.'ahn: in olunan \.tc ,ıf bedı 1 lı 41836,41 li.ad n i. ~ r.t 1 ,p gö....!rrıl~c~~:;;: 

blı· nıahal.Jı~ yaptı ·ı~::ıcr .t -uJo.:1 bı Oi"!i.an.n ıkır:cı k...ıp ... 1 ı.aı r ek~iltn e ı l Tcx

!1.ıuz !142 Çı .. ~a11ıb:ı gü!li.ı ıı< at 16 <l i_m:th· ·rı·. a:<e ı~-. p1sındaki Ko:r.i ,r~n 

bin~. aı..ıa. y~ıpıJ; cz.ktır. 

' •l kf)T.isyoııa ,-e~·melı·rj. (J00-6369} ... 

2 _ Fcnı1 i ve hu~lı j ~t ta1i ı!ı•:..i, prııje \'e A•·oıfi konıı -yonda gö' ülcbil<'e!ı~

ğı gü>i 210 kuı· ı ınukabili-~ı:ic ~.ıınab· ı·'. Tcrr,in.,•ı ~Jı..tı.24> liı•udıı·. 

3 _ ist~·klilı•ri~ l>.ı gil.)i l"lı•rl•} i1gi:i olduklarıc:ı daiı· ı hliJet \"C ~·y''H.-a 

;•.mniyet ~t>!'-•k:>l~pını \"(ı 24SO f:ayıl• kr.nur.urı ta~·ifa~ı vı'~hılc J.unz1 n ı•dı•cı k!.cri 

tpk~ir n·.e!<hıpli.iı·ı:n y. 1 ~~~.tia .niktarı yaıı!ı ten1inall:- •ylr birlktt• bc'.li gUn 
90 tondan uç parti 270 ton bal

yalı kuru ol. Ve 120 lon iki parti 
I~ uattı·n tam .. bir ~n t €\·vc!ı.-:.c k:.ıd..ır k:'.>n:i~yo ::ı \:f .. ·1,f'

1eri. •6523> 

' 2~0 ton balydı sa:ı;an pazrırlı.kla 

satın alınacaktır. Taliplerin ~9/6 
942 pazartesi günü saat 15 de Ha
clımköy Gaziler as'kcri satın al
ma kom.isyomına g~lııırleri. ı 

Yapı ve İmar İşleri İlanı 
Nafia Vekaletinden: 

(153 - 6350) ı _ E.<:ııl .11 •)C k-onulan ıt;>: Radyo D,.(izyon pos-ta(~. ı E:ı.·ı e~l.i.t İ :1. yonun-
+ d;:..k E'ı c~o: bıı1a~·nd 1 yrıpılacak ılfı.\·p ile bura!oa yeni;:len y:ıpıhıct.:\ a'1>:ı r ın-

:30 r.~o Jı a tah!l)"l bt~<if'J:~ 1 :.ı.k~i,rat ı 7aa.tı i:-:lı n bazı tadıl ~ ile yroidı_•n ck..,Ht·ı~ı·ye çık.aı·;lmişlır. 
ıı;i k~palı zarf!.'.1. (•\;. t:1ıryc !·.O:'lmuşw Kff'.İ( bede'i 1'!366';51 Jıra 15 kunı tur. H • • • • 

tuı·. İlk tın inatı 2250 diı· İhnll•,,i 30/6/ I 2 _ 1:l;;!ı.ilL.1 c 3.7.942 Cunı~ gCınü soı::ıl l!) dı• Nr,[nı VE:kalı.'lı ':tapı ,,. Jn,ar 
942 Salı glintl IUO.t JO <la İ·kerdcıun /~!eri ll<:.st't:ı'ı.! Korr.lr.ycııu oönsında kapalı w:·f u')l1.i;Jc yap:l:'lcak~ır. 
.. AS'ıi~'C: i sr..·ın ~•m..1. J~~11ıi yo~1und-ı .rn- } 3 _ E?~~·i~l--r.c ~~ıi.n::ını:6i ve ~una :ı:ütı~fe-!'.·1 ~·~;"tk ,ıs~. _Y~~. sck"<n doı·t 
pı!ucakhr. 'fa,ı11lı•ıı11 ıtau·:ııı Vt> ı~:ı.~ ıkurt .. j bcdf•l n:ukJbd·ı•de ) ~pı ve Iır.ar !filen Rcı.:.l·ı; n 11tn i\l .. ıubıJıı. 
l1r'.J!e t~'ilir n)C'~ 1 ;ıpIJrl.l~ı. h·d(' ::a:ı- j .. 1 _ :f)c·oi!.tımcy.-• ,~ir-ı_l>ıln1 ek i~\:1 i~tc~klilr;rir. \ı,;.::..l: rı;ılre.s.ııJe •2750.64 1.ki lJillı 
tr'ld~ı hı:· ""-~lt ı·\··•··~ k-0rnı.·1·{'ına y{'!'-- Y• Uı yu.,. • ııı ·1::; . 'li'.'..., dO,.t k'.lrl·~J:ık nıuv3i..hl!l t-:-rniı~~t "\·trn ı· 1 cr; \"C N3fiJ. 

n1•<<' · • l07-6365) ı,., L~lEt>-..cı n h:.ı 1_ '- :ı alının 5 e:1!iyc.{ \f':::·:~ .. ı l' r. z ._.tn1t"}C-ri l~zımrhr Bu ve-
.. + ... , . t ~G.c~l ~J 11 :... 1 ·ıı i!.teUıler:n ck-ı'to_C' ta:ihlnd:•:ı 'Tc.til gtin'.l; ·j h~ri~:> ı·n ar. Uç 

18ı0 ton oJun k<ı·?·~· 1 • z.; .. !~·~ 1 e-~.ıl.- lgt:n \ \"\•r,J b r ı.·~.cla ı!, Nafia v·ı.:1-.[ılı•line n:ıü•·ac-;:o.t ctını:-1 eri \'H F!'tid;,J~rn.ıa en <1Z 
nıcyc ko:ırr .. ;:;tur. J nl . '.''ı bt~ı .ı . ..:ı7ııl~J •I .. '·a·ı . '• b· 'e ı. ·:ı CI' 20 OQO lirRl.k b:r ı ... y<.ıptıkl..'\.rıt:a d;;ı \ r ı~I yetptu·an 
ı -:ı il' tt_~!nınatı 2.8Hj l•nı<l:ı. lhal.:!:'1 ,A. ··· tı),r....._ :.ı 1

"" .. ,. • : i 
... . ., · . . ··t 17 d Si" l ~rı~.rrle:r ... ı n ~ı.nn 1 ~ ve ı\• r .. p.tı•tnu•I-ıı nıtıktazıd.r, 

r 3/ ı 94- C•ırr... g:.ın~ı. :-- .... c • ıı - . . '· ; ,.. .. . ~ ? , ·: .. J -
.~:rı i Satın _"\.]'.l.:l h . .o·ı j~(}•lunda ya- 5 _ {<!rk ılı .. ın h.,n.l·f n&kl\:plı;ırının h::o.le gllr.u o?o.l-r• 3 .. 9-l .. Cuır,a !,ı.:nu ! 

pılacaktır. Tajipie,·ln kanuni ws·~:t- ~tt 14 de katlar fl<~ılt1.P K•>nı._".YO''..'J Rt~i.s!igine ıl""l.u.flbuz JfıU'lt.-ab;Jinclı~ veı·n'ı•Jcı·I 
l::ıri.y!c• tc:.Jif 1neri.t pJ:;ı ;ııı ihalı· ,,.ı.:- ;lı.JJr.dıı·. 

<42GI> 

1 fllıİld r ı mi ryo Harı ve limıır lan lıletııre U. idaresi llirılarr 1 
:\-IUh::ırrııncn b(c!rli 336-00 (oh.ız üç bin altı yüz) lira olan 8 a'lt·t nbt:".l -

yf'r 2417/1942 C· ın. gi.>Hı ~-.ı.,t 15,30 da kop~lı zar! usıılü ılc A:nknrada İtl:ı·ı• 
btnar;ndA t<:planan Mr~krz 9 UTl'Cll .lroın~yonunca sahn r.Jınncaktır, 

Bu i;c girn-nk ; ... 1iyPnlc1;!1 2520 (İki bi.n beş yüz yırıni) lır:ılık n:u\ ;_ık!-t;tt 
ten1i!ln:t j}4• kanunun tn.yiıı 4·ttq;i Vt1sikalnrı \'C tekhfltı.·inl <.ıyni gi.ın sı .. 't 14,30 
;:ı kad;r adı g{:çCn Korr.io.:.yon R"ı li~'.inc vernıfllı·ri J:ı~ırr;dır. 

Şnı'tnamc·lcr p<ırac:ız o:al':-.k Aınkarada Malzcn1c D:ıiı·e:-:intl('n, l{;ıyd. 11-'• -
şlda 'fc'"fellü•n ve Sl.'\.'k Sl·fJ:ğ-in 1cı1 tenıin olunur. 6696;> 

lstanbul Defterdarhğından : 

!jl217-231 

52301-2~84 

2-2G2 

2-262 

MC-Cıcii)·ı•kaylltl<h 12 p;.f <.ı 67 tıda 12 P• ··
sı;l Ko. lu (':'420) nı..!tre n1t.L'aıb-baı ar'a .. 
n;n tnm:;ı.1111 

Bey!'g:unda Bül'ı~l nırıh:ıllc-sıTl'in Tl·ne
kc-ci sıo!{ağır.da 569 .-:da 34 pcıı~1. l (~·ki 
24 yeni 20 k.ıpı N<>. lu (35,50) mı-1rc 
nıural:)bru ar&J'l'lın t .• ıwnarnı. 

Bo~'.oncıd-.ı Boı-..t;ı~ıcı n~·::ı:1a!l~inin fc:.l
n;ncı sok, ~ırKJ~ 317 ada 5 parsı·l 43, ~:? 
mükı rı-eı· kapı No. fJ (203) mc~rt n ıJw 
rabh. ı U;,fo:ının t.ırrı::ı.Jrıı . 
Bost ... ncı.-<l Boo!;tdncı mn'l-al:esir.ın Yt.z.
m:ıcı f.okı::~'1HlU (217) a:i:t 11 p<.ıt el Yı.• 
4J, ıt3 n:l\k,ıı•rtr kapı No. lu (21;6) n·.e!-

Muhaınnırn 

Bt'df'l Tcn-ıı.~·< 

H84 J ]~ 

50 

16 

rr nıufalıba.ı a:f'!:;;ını;ı t.:ımaını. :~JG ~o 
'{ k,_ırıtla y::ıı.ıiı gayıi meuk.uliı•ı- 13/7/9-42 p.,z:;:ı-!t'"i gU•.ü s:-at 1~ dı• lı .. 

En .tık Müdürlügüııd·ı n·~üteş~.kil Komi:-:yonda ayrı .;ıy '"1 \.·ı• a<;ık a!·~• nı r.. .e 
~.t:la'C<ıktır. İgtı•klıle:·in nu.! ıs bü\iy(;t cüı..danl(lrıylı! ,,,. tctninat mtiıb ıı.'. ı~I~ 
birııKte iholc S.1.ati.ndc ı<omi~na vr. faz.la izahat iı.;in 1''lil.l Eınl5.k 1\;l .. 1 '.ir : ... 

ğünc n1ürae~eotrarı. (6009) 

Arttırma Ek· 
ya-nınd..ı t"aJ;ş.!nf..!"ln \:t'tı:ileri d.c bi..irıla_ ı çal!şltrliln!aı·Uan, ı.ç ,;:o.ıl r. ıti.ı.;;,yı', 

t0ıJ1-H rıJunacn·ldır. ı 
Cr.zıa ,·c·ınırk i.'-1r'l'rl';ı:e:ı Tr.ü1tc-:lc!l-cr:n 30ç6/l94~ Sa 11 gü:ıu .%~~nıı!'3 ki~-

1iade:ı r sr.at C\. 1 kil ı İ'Y"O:l.a \~11 r- P..ıst.:d~ v~ac.:ck g•·cijcn1cılcr k.ıhul rdiln11•z. 
ITI(l~rı. (111 - lJG!J) ..... ,--

Kongre 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
siltme Komisyonundan: 

Ll"yli 'fıp T~l.cbc Yurd:ur.un •148200 paı>ça çaır;1~1l'J yık:.ı.llır.lılıo.sı i,· ~a-
d<.ır \"( rgi l;_1k .. ıille" ıııi ödı ır.c• 1 tı; .. , ııt:arne:crini aln.ıala ı (;ı\~rye _:L ıı~ır. (6~:,)_ j 
- --- - -- -

K~ir Ur<le~i 4667 ! ı-a 38 kur .. ş olJn 1 ll•••••Dllll•M-5~ 
::\I:.dh.'I;Ctlı•iL a.$>:.f' ı l,ı::ı • 1'1 :1 U l;Or•:- ' - - . -- . - ~ı 

iLAN 
J..t. NI v. ir.~.;t D<'i!fl~i ~in ,.-ı•li!Ck. ln~at, elektı~. rı. t:r:t"ıhen-Otr::e·I y:lk:

Et4t n1in-,ar. kAlo:ı!er \'f ıhbi le·i..::at ten mrtJuru, mu..,mc le H .~muru, yeı·::l<it• sı
" ı nie1llur. "ft•!rs.İ · m ,:·uu:-ıı, rP "<l:n.. survı•yön, ye crkNt d:-.kt1!11 aı~11araktır. 1.'J
lıpi.E'rin ü··t•f't ·\"e g:i~·iş şartlar nı an?arn~k üzı·rt ~n g<'(' 30'6/Jl:? gün( ak."1 .ıır.a 
katla.:- Ankal'ada bulunanlar :,f 1\I. V Jnşa"t Daire .. :r.t, ı:ı;;cr rnoı.h;.Ut-1 de hu1u
nırılat fan yak1n a.ııikerlik nıınt;ıka ııo.ı· tanhklarına \"C'Y• aıJK.erh,ı:. d .. ı.f:!.l 11' ~

aanlıkJaır.ın 01 m4r:ıc"aı1•:·ı. l99-63S7} 

J. rı.-.uı fl~ı·şi ı. ı n1i.ilı'ah ıi ti t:arn v<' h1~- 1 L A N ,. 
..: b.rı;;ı 26 6 942 C· fl),\ f.:. 'ntı f:l,d. 11 
,.p aL:ftt ck"iltnıı• i .. cı ı::.tL•ıdisine ihrılc 

rdiı.·cek.t r. :r-.L..ı\·akl: ,t Pn.iaatı 350 
Ji~a on k ~ruşt.ır. S<•r• a p ,. \0.~if 

C\ ·nk. ~r·r gün ';nır.i"·cı da göl'üle
bi~i ... İ ttklller•n h :ıi :iın \'e s .. atte 

1 Fınôıkl·da s. t:n .'\l:ı~a l{n·nı . .:yvnur:;ı 
f gt•~:.1l'lC-""i. \}13 - O:lil) ' 

Ay~'Bı:.a-::ı. 1, drı l gliı·ı n ''r 1 
nmhılı·e1ı ı ı· <-ıpu· tın,r•ı ;t• ;ı~· 

·· .• uur1:•t!c t>.iıt:ı. o.nına!'" uı.ı '" rı- ~ ı 
~·c:·ı~ 1 .,kt:.Adır K ı dy.ı \'C t'l" :dc:·i.., ~ 1 

cazı tc~1 ı. İJ l' ~fJri.11·1".b'ilne ~~ j 
,, ra.cant:o~ı. 

ısı X d :!llll!Hı 

• 
~. 

Kongı'<yı D:ı\•c:t: 
ııali..; -Gf'ı,~·Jik H:1 bil 

d~.n 

T{lUburı "•·nı··!ik koı-grr.~i 27, 6/~1 l:! lc.
ci Cun~~ı·tı·.:;i gL;n i ıak.~a·ını ~Jat ~l Ce 
I-fo.ı!iç ı:-..;ıııı l'l Cuıııh.:•·iyct J}~.lk J"artiw 
5-İ bin ... sıne~ı , konf~ J'I:! c;:J.lOni.ıncı.-ı ;ık

ı.ec;ilr.ct giı d4·n bi.,C;n J.1anın tr~~ ırlı~<·• 

ı·ic;;s ol:.ınur. 

v-.Jı 7;at'fl:-:ı. ~k~iltını ye 1 .. :onu]ıı1u~tı,,rl'. . . • 
ı __ E1<siltınc 26/6/942 Curna güni.i Cağ2fo.ı;lundcı Sıhhat vı' lf,•t,~1 uı !vT '" 

a\·enct Mü.Cürli.igU.rı<ic b<1at 15,15 df' yrıp:lac:ıklır. 
2 - Muho:ın~mcn f iyat 1::15-61 lir~ıdır. 
3 - t.Iuvakkat t ı ·n)iı.atı •1017.t li?:ı •07) kuru~·tur. 
~ _ İ.-;ten.1il"Cr ~rı~tı tımc ni çuhsn'Kl günlf·rinde kı.'nıiç,yvnd<ı gi..i:·l•Ui;iı 'f·ı. 
5 _ i~t>kliier 194.2 yıh Ttı·aret Oda:.n ves.ilro-,.ıylı• 2490 ""-')ılı !,an\·nd..:. ) , .. 

1.,.•1 V"""'ı"-alnr i]E: bu İ'"e "clı,,- mu'\i;tkkat tcmiılil' llhİtblz ·.-r.\•J l>ank;ı 1i • t ,,.,. 
)......... J.T •.. ' kıblllt" 
, biy~e tck1ıti t..avi zarfl'-'ilnı ııi>:"llt' sa.aı.; ı·h~n b:: sa:ıt e-..v.!l .u:.:ı..:rb-uz 11.-..1 a 1

·' 

J de konı-iry-ono \"M"nıelrrı. •624~• 


