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. - . EN SON TELGRAFLARI VE HABERLERi VEREN AKŞAM GAZETESİ 

Akdeniz ve 
l\1ısır elden 
çıkıyor mu? 

Marsa _ Matruh hattını 
İngilizlerin harpsiz ter-

r 
MISIR CEPHESİ 

MARSA 
Matruh 
NED N 

kettikleri anlaşılıyor . Bu- Ta h ı ı· ye 
nun iki sebebi olabilir. 

Ya hı:.rbedecek kuvvet· 1 1 E d 
1
•1d 1

• ,,
11 

!eri yok, ya daha çok 
kuvvetle geride harbet
mek istiyorlar. Ancak 
~u bir hakikattir ki lngi
lizler Mısıra gereken 
ehemmiyeti vermeyi bil
memİ§\et'dir. V a.ziyeti 
lehlerine çeviremezlerse 
Akdeniz, Mısır ve Orta 
Şark toptan gider. 

ETEM iZZET BENiCE 
Mersa • ~fatnıh'da lngilizlerin 

barbetmedikleri \C çe'<ilıneyi ter· 
cih ettikleri oınlaşılıy ır. Bu vaziA 
) ette Alman \e İta!, ftııların meJ · 
dün nıuharches.i dediklerij ardcı 
ku\·vctlcri-n aleJ:idc o~·afaına n1ii· 
sadcmcleriııdeıı ibaret kalnıakta
ılır. 

Hakikatle bu İn~iliz sckilişin in 
orehebi nedir?. Bu husu-ta iki amil 
ınüt:ılea eılilebili<: 

a - Ortada ciddi muharebeler ı 

\ 'Crt•eek, kat'i netice alacak bir in
giliı orclu,unu•ı l\frna - Matrııh
c!a lııcvcut h~!unınttıuası, 

-•111---

lngilizler kıtaatı 
buraya toplayıp . 
ııkışık bir v az i M ' 

yete düşürmek 
istememişler' 

Çölde çetin 
bir tank mu· 
harebesi 

oluyor 
Le"'1ura 30 (A.A.)- B.B.C. Ak

deniz sahil'lnde, iske!lderiyenin 
300 kih"'11etre goıtbindc blllunan 
Küçolik ]\forsa llialruh şehrinin 

fahJ"ye O::uc:Jugu rl'Sme!l teyit O· 

lunmus.ı.ur . 
~lüt'!~efikler bu şehri nıüd?.faa 

için hiç bir zaınan k~t~atı 01·aya 
toplayıp sıkışık bir nz'vete dıi

(Dcrnını 3 üncii sahüede; 
--~-

"ş· d. l ım ı ne o a-

b - İngilr~ Ba"kuıuandanltğı
nııı Alman ,-~ İtalyan birliklerini 
daha içerilfre ~el::erek ve yora
rak taze İngiliz l<ın ~-etleri ile 
kar~ıl"-'ıhnna ı ,-e kari mc) daıı 
nıuharP-bc1eı·hıi vcrınc"iİ. 

Bu <:;L•bep \ c a111illcrden hangi
sinin doğru oldu,;uıiu bize önii· 
ruiizt!.cki k1c;,a zaman ı:ııcçafe i Og
ret · ... ı·ckıir .... ;\ncak, ~n hakikati iti
raf etmek l:hıındır ki. İııgilizleriu 
Jll"ırııı müdafaasına la)ık oldıı-

1 cağını Mareşal 
Rommel bilirn 

Bcrlııı 30 (A .. \.). - '\"ı an ku,·
vet'Erl ta.rnfı~:dan 1 ~ı1a1 c-diln1iş 
okı1 :-!arsa Matruh ç0< kuvvetle 
talL'<{im edi'm'i bir knle \'e en 
ırr.tC'ıim bi'1· noktadır. İiıgılizler bu 
rasırı daha ll«~)e. "..::t n harbi za
•manınüa in~a el 'Y'li.: 1e:: ve burada 

(Dcrnnı. 3 iindi snlıifodc) 

Gl. Ochinlek'in 
takviye bekle
diği anlaşll19or 

Londra, 30 (A.A.) - Bura malı
filleriııde bildiri!digine göre l\Iı

SJrd•lki İngilit. ktt\'\·ctler i lnıınan
danı General Auchi11ick'in elin
deki mahdut zırhlı \'a •ıt aları ko: 
ru·uıak için nıücadcledl'n çekin
nıi s oln1usı ınulıteıncJdir. Gencra4 

lin .. ı>l~nııun kit.fi h.H\· v~t gelincİj·e 
kadar kat'i mııharcbcdc.n sakııı· 
nıak olduğ:ıt anla~rhyor. Dur u·· 
mıııı ciddiliği kabul edilmekle be-

' raher dii ş111anın Auchinlek kuv· 

1

. 
vetlcrini delcnıe<liği ve İn ğ·iliz 
kuv\·ctlcı·inin zaına.n ı gelince taar-
ruza gec~o<>ği bildiriliyor. 1 

. 

!3c a kıyan 

- , . 
·· ' . 

Mihver ku\'veUeriDin girdiği Mersa ;\fatruh 'u \·e i>krnduiye ile mesafesini gösterir harita 

s ı ·dam il 

Ceset teşhir edildikten sonra 
babasına teslim edildi 

Ç;.t.,!ı::.ının Ö cı.ı. ı.. • .u. ı .... ha 1~.""?
den İbrahim ÇJ\·~a N y ... _i ve 1'-teıh
mt'1. i~mli köy:ı.i ·i, bil' k<'.i' ~<' ev
vel, bir tarla a. Jaş:)~i:!Z .. ğ-... "J.dan dol:l
yı, t2fıaı·Iıya~t. tilil"klc u:düren ayni 
köy ah.nl~ıdcn Fili..ıc·yi".'l Kiıhya bu 
g ec<' saat iki buı;-li~t-1 s l!ans.hme!te 
2st !~ni§tır, 

HU.se:yin K;Q..~:ı.; o ~~üy c;,,a.rında 

Kı<:ılcoblylI den:Ien )'<'rJl'"l bir kl!S
~11. tarofnjan f~:ı,-.1 j;::gal ıed~! 

m'"i o.·ra-sına :-r.g-ı"'1, j!tX nm köy!J. 4 

lr•:·ı_• taı,~i.siılC :.Ci<:. :ış '"• :_,;ı . .kar~ yc-r 
bi1c 1e:-d.e yar.aş.T .:ır.ı"iot r. Güct=ı bi
rin:::U." t.."=!·laya gı • -ı bu rr. · aci!"le-c 
tii.f \il"' y~J:.rr-: at;·i ac:'liı~t..r. Ayni 
gün, bu k~;>:ıl ~:a k.-oyde de &li:.'lı 

patı:.t:J.1:ş+Jr. rrı.: .• b.. . , · .. " 
d~, bf: çok k';l ag,.. \('; b.1ı f )U. .. J • • 
Illp, üçü U!rn{4'ijr. 

ı-t~··:...ınd:ı i_tanbul E'•oin i .-\·~ır,.. aı 

Mzh!-;t•mc.;fnce venlerı da•' Kal.., r 

gcç<•nloı ·do Tr,r.yi:ıcr, ta ~~~ ye :\lec
lisçc de Cü2.anın inJo2.l t..'l; "p e ~il .ı..: • 

ti. n:o akşam İ<fnnbt:l AJliy"'""" b.ı 
netice bilcitril.ı.n;._ı :..::·. Z<..1E''l bi~· m · .. 
Qet::.enberi sfuı11n tı.z., •• :ı.:~ı ·, gı•ce J.u • 
rıs:: •. :J~ ktı,<lar bitiri!rni.;tic: 

Gr.cC! '!\aat ta•n ikic'.e .:\1 lt: • • ı ı 

:ı.rua' i.--.l{>t:i.ndcn c. \ t, Ağucı" :ı 1 ı . ·
eti üzas3:1d:ın Xcl'i, JI.:ı~ı~ .f" Ye Te · 
ki:fl1~rıit~ Serta.bi.bi Znti vr j:ınd~ı11 a. 
Böl5k Kun~a.."lda:"'ı B. Kı·,1. ldcn ... 

(Deva ı 3 ürn:ü SaL iı.clc) 

Filipinlerde 
Japonlar 

bir. şehri yıktı 
1 

RUS CEPHESi ' Cebelüttarık'a ıT 1. . . D .k-k t Ar 

1 
va ımızın ı a ıvazarına 

Loı:d'ra 30 (A.A.)- B.B.C, Fı- ı 
lipin adaların111 2 '.·nci rnü~1ir.ı 

§<'hri Selen bal!alama hareketle
rine karşt japonlar lRrnfmdan ta
ma111ite tahrlp olur.mu~tur. 

K I d yapı an 
K~;s'::'t~ ~~!!~As~~~~~,~; Gazetecilere yapı-
l Sa\·o:c 1~p:ndc sE'kiz \·eya on I- 1 an u•• ru·· şt ha re A 1 m ırl'. n ta • taı,_,. n t~yı a esi ta:·afr.ıdan Ccf:I - be!ut.tnrt}:a krır~1 yapı!a 1'"1 taarruz 

Bu lıabet·i nrcn ve huS'Usi bir 
vazife ile Va~ingto.cd1 bulunma;;: 
ta olan Gı:nearl l\lak Aı•turün er· 
kiLnıharb;ycsinduı b r zat Selen
de kadmlarır bılc kulübeJerde;1 
ve damlardan japonlara kan;ı p•t
s ıı kurarak ateş ettiklcriııi ve ja
ponlart olıJürdü k!erlirıi S'Ö)'lemi~ 

ve: 

da. sö.) lendiğ .• ıe güre._ gece bcn1· 

a rruz U n U barn:manları bak,mıntlan ~-eni 
b~r L:.ıb:y-c kuj!<i:~ı:Unı~Lr. •• 1 d • Saat l..t5 dı: b\r b~·yare grupu on e 1 pek yüksekten uçn,a'.< sm:elilc 

c- Şehrin hak ile ~ cl<oen edil
mesi b ·le onlnrı duı•dudı.,nıyacak
tır.• dc:miştir. 

Almanların 
yok ettiği bir 
köy yerine ... 

Amerikada bir yenisi 
yapılacak 

Londra 30 (A.A.)- B.B.C. Bıı-
11 .. ·n1.ya ve ~'l'lı"aYyn v<ıli rnua\'· 1! 
Heidı-lhin b"r stıikas~ n.etlcesind~: 
ötci1:.L·üfmesi ~~~c:-ine :\~m.anlar ta
rafır.ı:.ian evleri taın:ını~le yakıla
·rak eı:tcklcri id< nı ,-e kad!nla ·ı 
SÜo~glinc, ı;ocuk1arı kn!YP !ara t~ ··
~bi~·c n.i.i~:!~tsele~·~nc g.Gnd't:ri:c .. , 
L!d:·tze Çei< köj-üntin haritada·1 
silinmc>-in.' muknbil Amcrikada 
Lid:tıl.' ift;ninde b~r ld;y tesis J-

(Dr \ . 3 ii:ıtlı s·ıhifı.1 de) 

' 1 /. 

Rus tebliğine göre 
Diğer cephelerde 
büyük bir değişik· 
lik olmamakla 

beraber 

Sivastopol
da vaziyet 
gittikçe k ö -

tül eşiyor 
Londrr., 30 (A.A,) - •B,B.C.• 

Rv~yadan alına n habl•tl-t!rc görcJ 
Kur~k'<'aki Al·nl<.:ll h ü (•tıın Jnrı 1>lis
ltii r t ii hnii~tiir. 

Sı ,·as toı;ol'da \ :ı:ti~ et Ruslar 
için ı;iftikçe 'alıaıııet kcsbetmek· 
tedri. 

Bu hab~rleri veren geceki rcsıni 
So''l et tebliği cliger t<'phclerde 

(De,·uıııı 3 :öııtii sah üeclc) 
---...,,---

Baltakta A'man Sovgetler bir 
muhriplerine ha- 1 Alman iddiası· 

va hücumu 1 
Lv.'"'""• 30 (A.A) - _,;.,,kova ı-od-1 nı yalanlıyor 

:ra .. ıı, s-:,-yt.t ıı<;-akL.ı•-ı:-n Balt.k Dc4 1 
niıJn~~P, 7 Alı. an t ıtoı u":a hl;cu:n 

ed"''"'' bunıa_.,,,,, J;d ı ooıı·ıv iki,;.,; Volkofta 3 Rus ordu-
ağ?r hae::ır"1. .-:4.1tt '•l:ır·nı biJ.-lırı _,.,,_ d"}d" 
t«ıi··· sunun imha e ı ıği 

doğru değJl 

kayanın üzer.nci-cn geı;1niş ve 
ınıevki:n bi>'un haYa müdafaası· 
m, bataryalar:ııı \'C p"aic,kıöl'k

rini üzeri i.e ~t·kn1P,t:P m .,·ar'~k 
(Drıı;;nr.ı 3 ünı..•;l S1hitr:Oe) 

SİBİRYA'DA 
Sovyet 

,müdafaa hattı 
Ç'ung-King, 30 (A.A.} - Rii) ter 

ajansının muhabiri bildiriyor: Sa\'· 
yeller tarafmdaıı Sibiryada 120 
kilometre dt>ri •ı ligiııde bir müda
faa haltı test~ olunnın~tnr. Hususi 
müsaade olmadan bura) a gimıck 
yasaktır. 

---~---

Gümrükler U. 
Müdürü Edir

neden döndü 
G limrükler Umum :11üdiirii B. 

l\Ietllıi Edirııeılcn <chrimize tl föı· 

mii~, tt>dkiklcre ba5lamıştır. 
BİR NAKİL 

İstanbul ihracat Gliınriiğii :\lii· 
dHrti B. Ceınil göriHen liizu111 ii~ 

zerine İllıa liıt Gi.irnrük ~IUdür 
:\Jıt:l \ inliğiuc- naldoluıın1ıt§tur. 

---n---

Fazla kira iste
diklerinden 

1mahkiim olanlar 

e 
Matbuat kanunu ve nizamnamesi gazeteci
lerin istihbarat vazifelerinin teshilini amir 
bulunmaktadır. Acaba bu Nahiye Müdürü, 

mevzuatı bilmiyor mu? 
n~·, grce, ~ t 2 -;:L ı.. ·rı istan!> ı 

. gazı't.·tc_ın, t-en··t .ı ('ın nı~ .Hııo;iı• a.r
ı.~a.::Jc:c-l=- , bir iC,· .• 1 hıi~ 1.~:ı\ın infa
ZJ! ~ut bulun1r:ı t ,.a. f' Q,·!o • .\yasof .. 
ya n~··.\ "11..ı.n.i ~ tcp:~n 1~::ı~·dı . 

B .. ı ;ı.c.;.:ı geç-t n rr .. -es· ·1 bir l1'd·~f'Yi 
kay~l•_t .ek ı'.z•..:· ... ı.::ıc\\ bıldıji:nız 
;ç·n n1tl~"elli!t"ııiz, 

~r·t·hü ne et. -""~Y k ... r il(:Laret 
etrr: ~ "~zi!e ,.,l a:..th . .>ı.tı ile mı.

c~ııb .. z clc!1.0.ğ._::ı. ı b•::vt~•o .rjz A!er::
dar Nı.hiye ~!jdü"'.i c.la" >.Ut, g'.'CC
n· o sr..at'_':ld(I ya :ı:z Y .... ıfe ile o:a.c!a 
bu'. r:ı ,~::ıa :n·L-cl,, r tıli.in ta.::>.etecllf.:.r~. 
bG: r: ... y:-.?t!e~ i.çaı c b ••• k.._"1 vo b~: 

tUr]U s"bl'p \"C hi.'-tmı·tü1i h:n ... ~ n:·
ZUl aln:adığı <lü.ı:üşt bi~· rıa..a ıli'lt:c~ 
bulunn·. 'i vo üç ;aiıit huzrırunda, a . • 
kaı.;... - arımıza ayneıı: 

<-- Sizi şin1di nc-zarcthan ·ye tJc~· 

rın1 1 hat;.k?.I\ızJn b~: d·1 z.Jb.t t t:ı.

rı.1.1. S<4bJha .1<l:ı1• dt lik~r-:ı. ç ~• -
ma.on.> Den-:.işti:·, 

Biz, bir N<:!.hiJ., ~1\JdJ .. b ı &J-. 

leri ~ .;s:• .... da so~ ;.: F d • a.~ 
ka1.ı:ıs g,bf, ürp ··.rd . .it. 

F.i.ı.cli<e-yi, sayı~ \:""o.t ... •~ n a ı 
dikkr.ti."'iı"' arzcdiyor ve bu g~bi h 1 ... 

sele:-fn tcketTUrü.nc ~= ola k -
ırr.i:lerin mad n1f:\n-ur ra ve 
si h· '"' nı·n tL ::: l: ... lıı > ,ı~ o .... 

Maden ve Kok Kömürü 

Satışlar 10 gün 
sonra baş ıyor 
Eti Bank Kadıköyünde ve Gala· 

tada da satış büroları açıyor 
Etibsn.k İs~a:;bul köni r- te\."Zi 

bürosu maden \'C k0!: l<öınü:·ü 
sa!ı•!a,,na bir an C\'\"d başlama'< 
ÜZ<'re ha:zırlıklarır.a ~' am e~~ 
mektedir. Bngunle:-de bu işler 

hibilecekt.r. 

Saltilara dı~ o vDk.t bn~anı1 aca~ 
tır. Bu za11ıana kad~r da b~ Un 
serr l bay>ler;nde ve ,a ış deP'J
laı.nda kafi mil:ta.r :ı kooııir b. · 
rikiirihr,iş olacaktır. 

Hali<m ne zaman b )il~rc \l\u 

Et;bank bürnlarına rrıü~ocaat e
derek be:;.ınname a'al; 'ecek •ı 
a~~:!ca lan olt.n:ıcak'ır. 

Au c-hcnınıi~·cti vcreıncdiklcri ka· 
dar Simali Afrika hiıkimlyetiniıı 
nıfıu:ı ... ve şiiınuliinü de- kaYrıyanıa
nus Ye ~Iih\ erin ne ~ a1:1tığını, ne 
yaı;acağuıı ne yapnıak istediğini 
ölçememi ~lerdir. Harbin üçüncü 
yılı içimle İngilizlerin Mtsırda za· 
yıf bulunmaları \"C hatta Şimali 
Afrika hfikimiyetini tam manast 
ile cl<le cdeınenıeleri hususunda 
ileriye sürecekleri hi.;bir ciddi ma· 
zerct olaına.ı. Her türlü yol ser· 
kstliği, imk:m kendi lehlerine 
idi. Üç )"ll bo~unca )lısıra mil
yonluk ordu 'e bu orduya ait her 
tiirlii lıarp ,-asıta ve 1nalz.e-nıe~i 
yığılabilir 'c en önce Şimali Af
rika l\Jilıyerdcn tamaınile temiz. 
lenebil irdi. İngilizler bunıı ~-aıı · 
nı aıııışlar, hele 1942 lllih\"Cr plfı
runın mahiyetini :ka'\-·rıyamaın1~
lal' , Almanı'.aı ı sadece Sovyct ce ıı
lu.·:"!inde ıne~ul olacak ve k~ndi
leriııi l\lısırda rahat bırakacak sa ıı· 
ı:nıslardır. Bu bö)lc olduğu kadar 
dc~<:irntc kıtaat 1!e Ahuanya kar~ 
şısıı;da bugiiniin harbini kazana
bileceklerini de {arcetıuekle en 
bii)·ük hata) a dii~nıii slerdir. :uu
hakkak JJ, )Jarcşal Roınınel' iıı ga · 
lip vazi~-etini tentin eden unsur
larm baŞJ.nıla çok üstad, enerjik 
,-e iistüıı bir a ... kcr olması gddiği 
kadar nıülN·aııis bir muharip kiit· 
lesine da y;ınnıası da gelmektedir. 
Ronııne l" in cıurinde \'C Alınan ıli
nı cıılcriu pııında harbeden İtal
yan tümenleri bile llabeşistanda, 
ilk Libya harp alanlarında, Şatki 
İ1a1Jan İıuparaturlu!:11ıuda sa,·a
<an itahaıılardan cok !arkhdır. 

Buz ihalesi e 
Talip çıkmadı 

i.•tWra 30 <A. \.) - S:..\·yet hr
l..t• • t b :ı., .Ilı.in r:! ı·ı.; \'oJ;rof 
kr-s"ıniruJ•' :1 S.JYJ t ordu .ı.1111 in.:ı;ı 
c-tt ... tel'Jn,, dr :y· )r>-1.~l •. 1 habtI'.C:ı 

l'E':i'. Ul ti''\. :p etnıı ''-'· ·i,·. .·\lnınnl:t
~ •. hı 1 ;.ı ..;..~y >~~ı.. ı 3tl.1'00 d;t'. R:ı~
la·•· c 1 o,ooo ö~il vı~ ı o,ono k~y:p 

Ankal'<t 30 (T'·t f<,n;v )- Lütfi
ye Çak·,· L!>nin·le".<i b" ;;ad"m e\ı· 
ni ) iiksek bc<le!.c :,;raya vehiı .. 
ğindcn :1!10, Hii"~) :n Topçuog~u 
c\ .ni fa:o:a be-delir kiraya \"erdi
ğinden 53-'.!. S~tlih Sa•Il! aduı<la bi 4 

ri k.ircı sa,..t]['lr rnı ağır!:;ı~lır<lı.ğ:n

<lar 4l;il J:.ra agır para ce2:ısna 
ça: r t 1C'l İtı'l15lal"dır, 

Te\·zlatm ~üntaıanı. blr .şc~il
de cJb:ası için e .. as!t !eJoi~er a
lıl'mak.fa oklug~r.cl'vr• !xyanlrn· 
n1e tC\ziatıra yarın ba a.rıam14 

yacak. bu i:i co. gi!n r;rc .kecckti:. 
E,ib~nk, G~1ıata~la l~ zluh~.., , · .. 

(Dı \ a:nı 3 il:ıcü S 1 \ 

(Orman Fakültesi MezunlarıJ , 

' . . 
Buuda şiındiki tiinıenlcr i n halis 
İtahaıı olu'ıı ile beraber Almaıı· 
lat·1~ teşci ~e,fki ruhi ı·e n1ane\'i 
tc- !)ir1cri ile ~' k ve idarelerinin 
nıü c·ssiri~rti hi<: şi.iphe ~ok ki bi- l 
r inci ~unHrlir. İngiltere ı.endi ır-

(D• \ a 3 cu S. ı·rle) 

Belediye, Buz satışını hu 
yaz kendisi yapacak 

Dun ppı1 an iholcde hiç bir ta
lip ç;Jm.adığı isin belPd'yc bu 
yaz rn-cvısIDıi buz sau::ını kendisi 

ya~,n1ağa karar vcrn. ~tir. Belli-

başlt bu-z bayilc.-· bu ~abalı mrz
baha n1:üıdUr1ügünc d:ıvet edi':ın.ş 
ve k('nciilcr·lp gı)ri.~ ıl:ın~ti.ir. 

r·----------~--~~~~------~ 

S hrin ~n kal~bal k yc,·kr •ı
deki biiyiik bayıl~ı ı~ hustıst Rn
Ja;mıular y[lpılacc k \"C? küçük 

semt bayil<'rı ,Jıt>yn<.Lırırı bu ba
yilerden t<><larik cıJH·eklr•ı-d r. 

~111~111 
l\'lt"t~kc7. bayileri bu(: ıabriknsın 

dan m::ıl a1Jra.k &tn·; er' r.:lk1e
dec-cri.leı'dir. Bun1ara 1 fnlırikaya 

u:takiıklB.t'na göre nu, l musrafı 
vı:rill'cektiı'. 

Ana bayiler de kı.i~-ük semt 
bay'lcıine ayni ŞE:kil<Jc nak\;ye 

ı, :;:·:A~~'· 
Hasta o!an ayan 

1 azası~ 
1 1 J ııy;Jıw•ı ııı ~"'"'ı; ti fri/Jııla 11''· 
~l 111, ".-•i: JJi rlc.<;'1.- •1l1ru~ril~tu:Iu de· 

1 1·i1ı b ,. tes.".r JJ<tıını.s.ş t·c şid.c'fı.:·tli 
tc·1;1, ">•\f .w' yol a':inı:..-;., 

Bl~ Sto1~holııı ga'"''fı 1 .o::iııc göre, 
Anı'? ha ôı•cın. aZa.\'ı 'd·_·~ı l•i1· -aı 

şöyle cl.vınl~: 

-· inai.li ie·:i1ı ntnr,tılü;veti be~ 
11·· Jın . .;ta ediyor. 

f"alNıt, bi ~nı hatırl.a.dıfJnıitZa 
güre. İJıt b~ı· .~c(rl.:ıc!ır: 

IJ~ı tay;:rı: 1 ycş yuru .n gö:'i.ın.ıll t\;! .~ı=ı.
ya.:nle 

&11'1 b'r gih, b;ı· g'i.Jl· d;yc 
BL~1.!ı:riın i.ia·.it ;1e ... 

'---------------·-----------------.,,/ l 

(Dev.ınıı 3 ür;c-ü S.'1hifcdeJ J A ŞEK.iP 

KJ•""c'- L·kmdt sa':m l;::an suç 
lıı Hem' n f .rır,ı kiıt!·bi Musa 46 

(De\'aını 3 ii::ıcii sı.hifcde) 

Kadıköy VP 
•• 
Usküdar 

Tramvayları 

Bu sabah fevkalade 
bir içtima yapılarak 
Belediye ye devri 

karat laşhrıldı 
(Yuısı 3 ü11cii sahi!edt'} 

I · 

Yüksek Ziraat Enstitiisii Omuını Fa küHf'iniıı 1941·1942 mcwıılarıı•ııı 
profesörleri şt>rdine bir kır zi~afeli .. '· er~~le~iıti yazı~~ı~tık. ~ıık~r,l• 

dalıi resim ~eni nıez11ı11larla 11rofes orlcrıoı hır arada gostNmı•k!<>dır. 
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ALI' Fi 
T 

1 
De> il rl ekerli su' a hMtırmak , 

ic•dmı orta)a ko)au kiisclo fab· ı 
rikalıırınnl :ze' a 'e naarüetini 
gazeklerd~ okudu •tu mu?. Bu >11• 

retle deriler çok ağır çekiyor n 

biti bi kll.r dıı, bir misline çıla· 
ornıu ! 
'It'l cl<kc!i lt-ğil, son '.<Bınanlar· 

da, toz şe el buhra11ı1 tıla:ru.ıılı.. 

IEŞill' 

JAU! AL 

Ba h rbiıı t n çok oh ret luın· 
non ku ııar.ılaıu, J,ıb) ada ki yeni 

Alman larc?'lli r .. ımmcl oldu. 
Herke' \ ~ hu anıd.ı lng;Jiz g3ze· 

tdrri l'vnın~li ·t1ı; mecak tdİ· 
yvr. 

?\a.. adam?'. 
• ·a ıl adanı oıacak, a,ıı.crli;1i iyi 

bileın bir JrnroanJan- bütün sır 
bu ... 

ODL, 

r.Ki~ı 

Simdi, 1 ı t.:! lira~ a olan odl!na, 
l~hrukat Ofüi Sa)f'tiİııde 7 • 8 

lira) a ıılabllectk imi İli. 

l"ınıuu o~uru amma, ha) di öyle 
ol un. insan böyle tatlı haberlere, 
ııe kaı\ar ~ok knn~ak. iu11111ınak 
ihli)acını dn~or. 

içı\i~ z 
Z YA 

Gwzetcforde bazı illiııl&r ,,ar. 
Fılan ~·erd itki iz saz.- lluydi, 
bu. urun: 

llir ar ılaş ~oyle dedi: 
- l'chu, bir de sazsız iç olıuı 

bir ) er Lu k da, biraı: a mızı 

dinle k!" 
'AHMET RAUF 

Su ve çay bardağı 
tevziatl 

F.:ah uer \'e lokanl.adara tev 
:z.ı ed imek uzorc Pa§:ıba~e ş..şe 
" canı f&'bn"ka.ıt tarafını.lan J.a
k ntac ı. r c ';>~cıne birıncl par· 
t su \C QllY barclagı verilrniştır, 
ıBun!Qrın hemen tl!'Vziitıc başla· 
whnlli ır. 2 ınci partı de önümüz· 
deki hafta idnde vcriıeecktir, 

RE AT FCYZ1 1 
ac! Bale s )C 1: 

l l lZ, l nnerl~\ raıfı. filn 
. ııı h" d i l.ııld ııe 

> c saklı) ~ ıuı. bu 1..ınııı. kız 
la L t k ;-, cglct rı ı.liııı, 

hı:• J 11ıu6'~111ı, b u.ki , içimde 
bi c ın , 1-ır , [1< 1, bir hima• 
)~ l • k • r 
Gı llik fı \ :ıt mızd.ı biıi ay· 

i bi ler !tında muı.t rip ~d u 

l r 

n ni 
1 ı &lıru. 

B ' rı, &en' heııdcn ı~i Lil· 
digtnc cnıininı. n.ıı olmadan. 

f.("\ :..ı, kanatsız ta~ yare~ c ben· 
z.l or, il lbuki, tayyaruyi ıcal 
ettire ilk fikir nallır. 

=<enci 
araI 

·ıtesii .... 
nıp öld"" 

Uıfa kazas Nn B deniler ko
yurc! ı Şn'J!u. < , wrd 30 
y ır d ı \, r Md;;.m, tut...n t "1n· 
smd i r.: 'I •ctn ı ;SOmuzl.ırdan 
ma ı bı.'uno....ı:mak iÇJn eline 
çıftesını a!aralı: hır ~..,aca çık!!'ış 
ve ç üzerind ... U) ür kaMıı~tır. 

N1!6ı!Eıı çifıe chrden kayr ınk 
d~ \'e ağaç d.ıll.ırır.a takı.la· 
rak a.c ıı-lıl' .Zavallı adam 
k neli ~wtc- fo bıqıik bi: wıtcsa· 
dü.f ereri cta.·ak boyıılnden ya· 
ra' na ak ö .. ~tl..r. 

--<>- -

Kadın yüzünden kavga 
fan- r 30 (Husu i)- H;refp~a· 

da Du= .ı v;::Iu nn ve İbra· 
,_ m c;; ;ı Kemal arasın.da kadın 
:ı üııU den l:a 'ga çıkmış, O.ım:ı.n 
'bıçak ç<'kmış, Kemal omlan ev• 

el davrı.narck eline geçirdiği 
bir su kupaıo. O nanı sa• kası· 
ğırd n ~ .. ral~ır. Her iki kov
gacı suçlu tutulmu.,tur 

--<>--

cCnıekli •ahne •an'alkarlar'i 
yurda» cemiyeti faaliyete 

geçti 
Çal~amı) ca.k bir hale gelmiş 

<ıl«n em~ idi sahne san'~karl:>rı 
iç n bır ywı:l ııçına:C mak.,aJile 
"' !<il okı ~n eemlyctl.n nizo.m· 
ııı mc i ' ı.r,, ~ tasd· k olunarak 
fMliyct geçilıni, ir. 

MU ti!~r.mlu!cn Ertu!;'ru1 M uh· 
sin, Bdıı.ı:t, Galip, Ert:an, Vasfi 
R.za, Ra::m; Hüsey·n Kemal ve 
J:ıclN!iye daimi encümeni azcsm 
dsn Rcf A!ımet Seveıırgil trıra· 
fır.t'l:ır. t s olunan bu cemioycle 
az~ kaydedilen'lcr dıllrul.ye ola· 
rak 2 lira ve yılda da bir L ra 
Hrcceklerdir. Cem ·yet ıı -ame
rcler ve ba lat terlı p erci: ga· 

• ni temine ca'~aca.kt<r. 

A....ıt..r l:ı esm1 m ı4 :t ı ye-
r.den lı:ıntiın cı<>lld.. s.lıoıhJ.arı 9 i e 
12 •nı .tt:t. ~tJod(7, :ıor.ra 15 • 16 
.,,."llUl:da ~ şiliır.:ık. Y .un el'cak ır 
e i•rsll me;aJ c:ıot)eriııd• d'illa 

1 b r ı:.sı.,, W<Çı .,ımek , 'c;rlıru 

b&km: c:r:ı ı;olt zarıui<fu•. 
SU!:di, " er UZ<$1dur. Akilim geç 

Oley<l<'. S;;bslti;ırı Ol J.Jt (>.>'!.; ;JJ• 

dıc•lan.y r ş.Mrıfl s.oalı. Y' n mın... 
takalıtrda, ilin h1"""" etler;,,., 
gı>re m=i ,..,.tıerl d • ·ıounelidlr. 

BURHAN CEVAT 

r 
EDEBi ROM AN: 18 

" 

- K n ç:.'di! 

ve G ZYA 
znn: SELA!Ui İZZET 

BİRL.'iCİ illSIM 

•dı. 1 
yı ı..yku· I 
D • 

dt • Kc.-

D 

<li,o • a 
l • 

- I. .. 
- :E .. IAı '6. .. 
... ı:oen n retcn duyd nı'. 
- B~ az ll\"H J dadı göldt, 

1 

- B ı y~3 lıalckı ;role, çocuk 
b ı;n çoc ığwn. •• Den g.dcı·, ~u· 
u:.u r aı. 

- N ~ye cider de k:• ·n?. 

n ç ,Jı? 

>P " n t'lldı· 

- Ne l"fle oldııbmu bolmıyor mu-
?. 

tını :ı:.r ı:2>i <ılUT< m. 
- Sen 

K 
r!l'U'J İD Ah •• , D!lnden

.ıı ne~ <!dutunu bil
<lda ı!i.. ur m Jum?. - 5-)IC. 

-K ı• :ım y f ola 1<? 
Al~ b soı rı an! ,. y UIGJ:n \ltrodz'. 

o. 

lı 

Fak t, lı~ 
1 tas-

n kapı 

; t ·• anne yo .. ?n. • .Du U3Ullt"l"l'll 

tatbiki .,.n <>:; aı:ı ı:<.en ~ ·vıı-

1 r<" biıı.:r zn: ı\,l me:r.~ru.lUn dui;:ıl 
ol .,..lt bı lunm ı şa tı..ı. Maalc>fl 
İstanbul h lltJnın a".ıt;rh.İ'l'lt amn a. ne 
)"'pUl.;n, h<ılc!J;:at LiJyle trıııı ·aykıra 
binip ;,, ~·'<<'!!, lı::ıle kthc·der ı;ö:ıl Jta. 
rekel ec!.yol" z. ııaıtfı, kn!aoıJ~< bir 
n.rab.ı ir;::i.ndıc dun11a "Ull 1J1 c t.ı lmiyv
ııız. Bt :ıun se!>Ebi, yalnu: kcr.dıJı:Jzi 
dilı; r.. Kend•nıt:i <>ilşlm;r"'-
Jiy1<. Fı: \ dıı.ııı.oeıntz. ba!jka· 
flltla z.:ır· r vcnnemck cartiylc .. 

R. SARrT 

Trenden düştü 
i.:mır 30 (Hususi)- Tu1·an is· 

tasyo.nu ch·en ca \ ıl emcle1'ği 
yapan 'e d:.U s:ıb. h ::Jesrr.ahane 
, n n~.n Ka,.,..;,a!caya ha· 
, ~t etlen 23 ra)ılı katarda ge· 
ıııı:nckte elam fü.•cc'P oğlu 3~ ya· 
Ş\OOU iiynıi, mUVD;'.fnesin' kay· 
tıedrıek trenden d~ .üş, v>iku· 
ci..ıniin ruıJı~t:lıf )'Cr;e .... lndc'n ağır 
ırurcLtc ;ı;rııaanmışltr. imdadı 
sıh1ıi ot 1-d;.ilılc memfokeı has
tanesine knldır,1mı,tır. H'd;seııin 
Iurzad .. n ilı.ıırct o.'lı:luıiu :ın!a~ıl· 
m m. .. r. 

Radyo abone bedellerinin 
edeme müdıleti bu ak;am 

bitiyor 
1942 mali yılına ait r~~o ııl>o· 

ne bedel1erlııln troiye olunması 
müdı.lcti ibugün kii salı GÜnÜ ~& 
mı ınihayet bulacak:tır. 
Ça~amba ss.ba.hınıdan itibaren 

bu l>edefier ~o 20 zamla cezalı o· 
l:ııak ulmacakıtJr. A~ başından i· 
tibaren rauyo'.ormı kulla,.m .. k 
is?.mıycrJer P. 'f. T. su1><:1erine 
'"';lrr.cııat Nlen-': habtr vere<!ek
lcr y~ ırıaıkınclerııu. n .. üb.ürlcle· 
ceJ<.k r. 

Yeni yıl üzüm ı-ckoltesi 
Dı. yı Elgc mı t~ltnsı üruın. 

nk •"cır.nın 00 b:n t 1n ola.cağı 
ı."m'" c'ur.mu~tı.r . İlk kı•ru ü· 
zfllT' 11 alısu' ·nu ;:;rU:mür::lclti 2 •ın 
nil a)c!krne ~ '•ru boı~aya gc-

k k '! "b"' •. ı t rnnc u. o.a .ere. r . • 

FRANSIZCA 
dan lKMALE Kı\LAN" TALLBEYİ 

MuvaU!<kiyeUe hazırlanz. l'ııtilş
tereı< ı!ers!<>rin haftada 3 ders :çın 
ey1.i:ı 6 li.Nı:hr. Husu.1 dersler 
dahi \'erılir. Lisan mütcll..ıssısı 
Pl'Of. Albert Anjel. B:ıhı;ei<apı 
ırumva) C. Sel3mct Hro:. 

- E.-ıglne no tl!y~D.z~. 
- wr §C:Y denııyt.'(;eglz. 
- Ondan sı •. ~ r.• h... Ben nosıl 

olsa ara buhıru.m; ("OCUğ'Wnu bul
rn.:..:na ur xan ve iht~mal ~tur •.. Ilcr 
h;ı! de nbto '<!:ı<!.! r. 

.. 
.... u nu tl> bi. :nem .• 
E rd ı A,e Aloaa:n. nkl....l.a. ...... a 1Jir 

• L iZ K 1all d ğ,ı.SC" 

- K.n d ..-:. 
- E •:.ııin kocuı. 

Hart. Ç!l. K e-
• D< bu. 

na e 
D n tur 

d. 
oldu . .A! m. ıl-

ç ldı ır Lıyc 

v "' ,ı ç . u ıı b Uddet 
t ull1' Dll.ŞtlllÜ.)l'O ı lardı. 

l d'-
- ? .e d uı1Lıyoı un"' 
- Hıç ... .-.)ıl ın .•• 

• Ne ya ak fıı,;r!ndesl<ı? 

Ali baynımıı b lü: 
- L nı. •• D _..~ '1.i; bir i y sj,:-

1 f.'llrl:-w k .. 
- Kadı: c bz 1 in z yıı. ·:ın boş ol. 

~ il • . 
ll at p, 

,~ .i b~ n gel ı m e 
(Deı·c:n. ı:ar) 

• • az 1 
-----; -, 

sır a ekrar ı g·ı·z1 
ric'at• ve A a zu 

1 
j 

Yazan: f. • E ı;l,i Eükreş Att'şe mili teri 

ı ır ceııh sinde: 
Du kti ~ azLmszcüı 8 İD<'İ İıtgiliz 1 

ordusunun Mersa lllalruh'ıla l.u,·· 
utle tulıınabileceğ 11<: ıhliıııal cr
ınl) cırduk, l unkü fı ıhhr o~dıı,u· 
ııun çok rı i erle i~i ,.c tanr.ruzu 
dol ·ı 1 • s '" i l rz ordu-uııu 
t:•.,· e cını-k im· nı pek azdı. 
'Uıbvcr ordusu, tny) arc, tank 'e 
1.ulılı bı.I ilstiiDlügüıı;i mııhn· 

!aza ~i~ ordn. 
l \ve kı mu' ar bel erde 8 .n•i 

İugil" ocdu"ı o ı.,,dar fnılR bo· 
wln.uş ı..:, ;\l<t'a l\.nıruh'da da 
kat , bir nıııl•:ıN"l>c \·crnıck ü.tc
ll\Cmi~, Orta S.rktan ku\'nt ye
ti!?İn<:i~c kadar~· rka doğru ("ekil
ınryi tctlih ctınışLr. 

İ:ıgilız ordu•u iki :üıı süren kısa 
bir mukn\ cml•ttc-n !.Onra i\.1.crsa 
.. 1atruh'u lı ~~ıt,nı~tır, ir~ilizler 
Alnı~u tt~bliE::ne g<ırc bu n1e\ ziı 
ıil~ıka\ rınt:t t: na ·ında 6 bin İıı
giliz f'Sir \crn,·-:ıer ,.c 80 - 100 ka
d.ır bo.uk tank bıraknmlardır. 

Hu nelkc ı;o.teriyor ki, lngiliz 
ordusu i\lnsa :llatruh'da kal'i bir 
muharcbc~·c gir?~ıncr.ıiştir. ingiliz 
ordusu geri <;·t~kitıuı lıuzulınuş kuv
,·ctlerle geriden gelecek taze bir· 
Iiklcri birlc~tircrck Hııi bir mü· 
dafaa in:kanı hazıdamıya ~alı~ı· 
yor. Zaman kazanmak için l\lıh\'er 
ordusunu Sidi. Barraui. • ~lcrsa 
J.\<lalruh araslDda 4 • 5 gün oyala· 
mıya mu,aHak olmuştur. ı 

Nil deltn>ına kadar şarka doğru 
Arabi körfezi il<: Nil delta." ara· 1 
Mm!a mütlafonı a ..ı, cri~li arazi l 
k<' ·imleri \ardır. İngiliz ordw;u ı 
Orta Şarktan gelecek Lunctlcrle 
fl.Urde ve ne zaman kunctl,.ıtir· 
sc ora....,ını tutarı•k kat'i ınuharc· 

be~ e giri-:ebilcccktir. 
Bu nrada , 1İh\'cr ha•·a kuvvet· 

leri.ııin Mıılln.va tekrar hiicumla· 
ra b:ı,bınası, . Iib\'cr ordu<:una ta· 
ze kuv«Ueı, benzin, ınühintn1nt 
,.e yi~ N:ek t;4.'ndcrHdiğini tO"'ter
ınekt.!dh. M:ne')31 Uommcl'iıı en 

çok muhtaç olduğu ~ey ~üphesiz 
tank, ta~) arc \e beuı:ındir. Eğer 
hunlara kısa zaman i~inde bol 
miktarda malik olal.ilirse, .arka 
• 'ıl drllnsuın J.ndar ~ üriinıcsi 
ır.ümkiind r. Ak~i hıkdiıde ıs inci 
urt!u 9 unru 'c 10 t nc·ıı ordntar .. 
c!2.n gele.- tak•İjt lerlc ti ı,inlU1i 
l.n:umcak, hclkı d · hıı muh ı ebe 
b"ıabast:ı hir Şl~!.le d'il litcc;.. 1 tır. 

Dvğ•ı ı~;>l e-iııdc: 
Snastupol"da Alnıun • Rımı~n 

kıt'alnrı heıı:iıu ilcılcdiği halde, 
Rus ınulnı' l'ınf..'~i iuııı tıa dl'' anı t>di· 
;yur. Sıvnstoı>('l ~in1nl, .ark YC ce· 
nup cephrlerinrlc Ahuc.nların han .. 
&i çevre,; l' h3dar ilerlı.:<l~ini \"1' 

Ru..,Jarın <l~ ıı ıl J:ir ç-eınb r i ın .. 
de buluııdu!.larıııı h~l'rtıııck kabil 
değildir. Nok~~uı nıı.ılüınal, noksan 
lınrila \C u1üµJu.;111 f{"l)li;'l"ltr dola· 
yı ile buna inıkan ~ vktur. RildiV.i· 
miı bir se,:;. var:,~, o da Sı, ... stnpJl 
k.alc\:inin er geç dtİŞ(."t'.'e;~idir. 

ffaıktl{ dor.;u~uoda. ınulıaı'-cbc 
stralcjik sahada d ,,am ediyor. 
!\.iare al Tiınoı;enko, n,~n<'ç nt·h.ri· 
ni ~arka gl'4'Cn Alnıan ordu una 
karŞı bii~ük ~ırhlı birlikltrlc tnu· 
kabil taartU•a ~C\\l\İ,tir. l'okat 
l'tus ordusunun bir netice aln1ası 
çok şiiı;!ıelidir. 

Ciinkiı yazımız.da Alnııın taar· 
ruzunwı cephenin siııtaliııe \'e ce .. 
nubuna dp.ğ'ru Y:'l:\ ıhna İ~ tidadı 

gösterdiğini ) azını tık. Bu \'azi. 
yet, Harkof'ır.ı 200 kilometre şi· 
malinde Kursk'da )·eni br lı.;an 
Alman taarruza iic )·eni bir in
kişaf gü>len.ıesidir. 
Alınanlar en keslirnıe bülııııel· 

tc ilcrliyerc!; orta Don hau.., ;na 
ula~mak \'C böylelikle c!alıa cenup
ta kalan Rııs o•dulu-rını imalc!Pn 
k.ı\·Yaınak V.ilntnı takiı> eder gÖ· 
ı·üniiJorlar. ll1t plan ınu\·affak o .. 
lur>a, Ro,to!'a kolayca ilcrli~e· 
ccklcr \"C Kcrç'ık," Kaika,yenı da 
bü)'iik gü~Iük çekıncdrn a1lıyabi· 
leccklcrdir. 

MI.il ~EME.LER: ----
• • • 
ı ·, se 1 

e en 
111 

1\1 • 

1 E;Jlfl l,}ICt' t_ ,P J p 
\JL r p y!.p g eu m Yar:u~~ 

n~. t ol di.'c t'.I :G btr s k •y P 
. E,·, znttn.o ay cıvn r •. 

Gı p y! • •ğı )-ef ıı. 

r tıklp l.ı ya 
be;)= taı o .ıoo 

k 

~ 

K r .J k :..ınc cıŞ'.;f', 

1... K'> yh• 3'-

p r ..... yle ,\,..ı..'lbaf rı; ı ı.:Jk 
c. .)'!lcı rx .... ı ey 
ııu~o ?. A. :na, Lı Llr şey W.)'l~ne
ın D ı·kı ı, b ,j 1 ) ~atı &t>
çc:rkC'n, b .. :...l bi ı ıu 

- 1'<' o, Sol • .nııd;; bty; Al· 
t ~a,..ı ını b l.a,un art k? 

- i"ILk aJ.r. m, dı:<!ı liı:zı (}!lC.)'t i.. 
y•ın. A1 h rı yil f''-;:;-..k etın :.n! 
A\-anaı:ırı bırı ıur.ıya. bır ycrl' bir ~i
şe All:ll'lı. kc' •l· n.ış. Onu 
buldu•n. E .yhıı...'l c· ıu ~hı tektim. •• 
Kafayı tutu.mı. 

ııu, ;>grud.ın wtı uya lıoınıi ta r· 
ı-ıad..:.. 

_ llü-.aticr, d d.iın. O senin y~e-
d.i:·n er. y, lı~nira Şi:ı.'tYl Len ba.kl.J.. .. 

Lım. 

_ ~ı .... ~eı,- f oldum ... Eksik. clm..:.ı 

Dl·n~ fn ni.'!. 

- /o..rk ·~, t.'tlim. S -n ba.na doğ-
n;ıdan dogr~ıyc h:'h:Zl"el ('(\iyot un. 

Eı y .ak ııtınt' dtt, r ... "'\lı d-e aka ... 
ret ,.,tınfy.-yiııı, del'.il. 

O:ı.dr n ronra. da, ~ını. ho2Lıl1. SOy
le<liği dı~l L-i iJd( ttiın. ÜZ(•!'İlJ"lf )"~ 

(Ilı·v·ırnı 4 lıı:c-il s:m.iledı·) 

r TARİH ıÜSAHABELERİ \... ________________________ .) 

~ŞAİ FITN~~T ve MllMCll 
Y:.;:.ı y ı.ar}\ L'l, e.nrpt.~~ıl.n bn1rü tü- 1 

ktrunı: " .ı..'111.kta .k. ... ~l\rt <iım .•• 
VB•t İl'l.-C yarısına ya!un, k .. l• rr.i el } 
yordam1 i:I' u\W anın bir kt•n rınaı 
Lı~:arak Jy rıuı b.J"It• .. ğwı a: ,.... • ı.a 

d:.:Joı.....d:n:ı • Yorı..ılc...uğunı zr.... ula1·, 
çıa .•• a tı..;.Llıma r nı i~ dırı! 'l ı;<::J i 
p k Slc'\~nm . Kimoi. r .n' z:lman:bn
btri clf'kır:Jc;iz Vl: pı.;t:01.:!ü:ı; oUııya

yı riüplu:rr-rru:.ıt..m .•. ııat4...i, geç\ n yıl 
J:;;t:ıı b l<1a ı~L<lann ı...r;u-tıld.ıg: gı:ıı. 

lerı!e bııe ... On g n mJ, a:ı b g;ın 
m!.l ne 5 :'11': ~ dı;.. s tınt.ıd.:ın booıllK' 
g~ ohn mn ... Eğ~, o gun er u,.-in-
dc ;ıkl:.... , e k:ınd ı ~' lrlpJ.t, 

0 de\. iı tere zı. ... ı ko.:'AD :ı.. bürun; Uç 

· lı~ulu g'lıniş ol ~'Y~•. b&y.ğı '"" 
~ı l!ı bu..:.r.ı:, 1,.rtıJJı. ..,·ı l. 'il ve trcırrı\i .:.Jo·-
1 rın slnısi J1 a\i f cı icri1 gtA ınc 
t,ır tŞarak t G ..:1 gu .ın aU •• 

JJum "e-, a. ıl C.C\'r,: .. 1.,, ğ n l°lı

aınrı oJ .;Iu.gu <' "ırL.. O d:\ ı e Y :~ .. 
11.ı~. r t k c it ık n ~u:n ~ı., 
rr-...ım orw..sı. mum ıc.Jttfı!. ~> aı!nutn \ 
b.1• nt·v y '"" ~ oyunun... 001:; 01-
1\8.ra•.k... Y ne ._ nı.k U&ltII': • rıecc.lr- 1 
,., d~, ,...ı,~k odaJ.arıua · .. iJGU,llLl n 
o rü Ptt..:ul ı~.J .. ~.sı 'konınoz. DH.ı.ın 

yaltıJırdı, 
~ıuml<'ruı, en. Gdı1cıi, iç )eğır..da.n 

)"i.pı..'ıxi.:: lı.~:ı.tı t:ı.:falet i~c tzvs.i c-
di!ebilea, u·~elt-=rl~, b~kdr ve ıı-ıa.t. 
hanJ:ı.rl!'ıda; donannel:ıniil, so!ok v~ 
dlkkkiln t:_.,,v~-ctınd!!., l'ull<!nıl:r<lı; lıU· 
nun biı·ar. (l'!'tCrx~e;;.j mumlara l>a1

-

mumu k 1 ;tuıhrdı; wt bo lmumun
dlı.n t.>"!.anlar dn, -ı~in ve kibar ev, 
korn.akL.Jl.Ih;,;.\ .,..e c-a.nvlrr..ie :,yckıhr
d!, bunJ.nrın 00 en Alıl cim:fne ,ı-ı:aru-
r1 muı c.ot'l:ılirdi ki, ı,.ılınw-ı.uuu.n 
içine il\. •el 1:o1<.u!11 ır tıddelcr k .ıştı. 
rıhroı. 

r11mlarm. boyu, ycrJr.ıe gOrl'. \ :ı.zl .. 
f ine gu:e ıl .;;(<! .. l\Jes.15, <'u ;.;. 
ç-~ cı i, ~ k k<>llu ıı nı.d jaı" d;kı-
1~ \O bu5;CJ1 CJ'"' Y~&>, Lnt..ktc 
olıı:ı bo)'lar id ; c:ınl muınl ı w:ı, bil-

-:ı ~P rızı ı!u k n., ;ı,C· !\:1 

la g liııce-, ôdtl n m zzam 
f '"lnt>ir •.. Onlan c!W<m k ve h • ~ 
c:ec ıeri > ::ı.ı..p eô d mf'lt l.ı ı :- )'l'l 

r '° , c._ t , c. yı e ') r, ne 
t,;Ul! .• ~ d, yınc 1.» er. .Sul"y .. 

n ye c ·· .rn n r ı · e..:.1 1 nn-
d ı1 rı ~r, yirmişer l ubar b .... mu .. 

t dan, yani lı -r biri, 680 ckkn bal
rr u n y ıhı t t ; fıti le.t'I bırer 
kol kaJınlı ı:ıd,adır, yl!kn.ı.::l: için on 
beş r e:y k ır -di\ l:nl( ç;.kı rdı ... \·e 
h~ t:.,,.. h ız. lci, c:uniin çhı -,du:, -
tan inha lıinlerce k : ti ,, y<alerce 
ş.'ltndan cııl':.'lruS, bu mw:ı:ma:n mu:rc
ı ... nn ;ı, m.lhrap ve Cl\'t:ırrı:ıı aaca.k 
nydrol tabi lli!. 

* n Hat nın cl!u!..'"1 ç P •• 
bı ıx ı'OI d rlıtı ol. 

' .n hem ) = 

r \az n: ') 

l_Reşat Ekrem Koçu) 

cL..ıu•~C .k.Jdt drye tıird!m: 
cUn.ı.a u:r.a dond ırunuı.!.> dcnz. 

Doğru, I"!"'J.muslu '6d!lr. m tımsah dQ 
n !l~ı.H·· .... !um g bı ~da.ın dogru
Eu:. > d.;~ ınt.·lt1c erll. l:"a.k.a~ iooan, 
~-..~ ."('.ı .,• den ın· ·n oi., alı, vMş;c;;ı.sınan 
o mce ır.-.ı...11 olursa kı:·ırıct. cı..~LP.., 
\ t ı...; cm· ctn •iı-..>, lir i t•l )"U

musa~ il r m <1.nt . .;, a\...ICLin. ıçllle a.l
max d~ ır. H...:..le ınsa:nı nıum <·don 
karısı t:it.~ ... Vevl. O f.....,ı.ye: ... 

* D...-d;m y:ı ... · H..:ı Cıhan l{urbır~in 

dü..-ı.ı·a. ı;.ıpı ıda Qo0 uı..:! g.ı ı.ı trol <J~ı;r
hg, olına ;zytlı, r: um, < llın .ı.ın ~sıl 
mı ada O u l. lı ı::?lc:ri: >u .ı ol-
111~ i ıe -u.• 1~19 'b:lSıtmıs 
ın.""'ZUM lJıı· }J;lıııl·CC l.rır.fblllOOn bil" 
b;,yı.; 

Nı.. 1ejd<.Tdir ki. aie;:tir ~.dası, 
Acuyiptrndir ki ,eırıak t~lı=?! 
F:gcr na~n dcvd.nın h ç "'nıaıı:ıa. 

SOllJar:.1:.a :;t:tl'J,lI'..eıniş iseoız, \>iıl•.tntJL

sinlz!. Bu., cınu..'1l nı::tk...:ıoı> du· Yanı:.. 

fıWlrr için ağam!& k:.ıç~ctı.k tıır çu.ın

gı olan n.um m.'.1k..3s~~-ır1 1 bugUQ, an
t.net dC ::kAIW rL"lA.a ı t.ilıyar. 

..... 
l.Yliya. ç,e.I.~blnin k )d.na gOrı. on 

yr~,,.,.; ıı.su· o"laJar.naa i>tar.:::>ul 550 
ınu.mt..ornc 5500 nc!er de 1\ ·n1 a.. 
ml"lı ,,. l"611. rı varmış. Bu f"l'!.kanılanı 

iLi.ıoo.t ctn,-t r.e ed1·t~ 'Y'C lal .. d:.ğ
ru ohu·, IJ.lr Ş°' y oo:ll .. .ı.(lJlA;~ s .... :;ty 
rr. ınlarının J'·.Ri>ı.ldı ın.wnh:ı..nc do 
O · •nk ... pımun iı; yüz.Cncto l~· ı.da.:ı:

ç. a!' ı.çınde in ı•··· Yuz ndet umc·le 
ı ıcrr-'-i, S &t!·1 c nill illin, Sultun 
s:ırnyların.n, \Uzera. ""'ay &1JfY ve 
LEakiarl.'1ın JTo~nbrı ta bu.ı:-ada ya
pıl ır:n ş. CJ. u u t xaı'L~ 1 d3 55 
d;;l<:kôn 100 ncleı IJJt!ll, I:ıtanbuhm 
ı: :.ı. cu Cii r dn1 Z :nk.ıı,pısı 
y re... cu • f nm lı.epsı. dP 

!" l ı:.rın ı ve ~tı.: mu cu rs-1 
rr f n:::! en k z:t tl ri r.: nc1 ba-
t idô. dökülen b lın nı ar;, bl rcı- b rer 1 
m t.rler iaı, ba! rn.; nu alal::Lk.ıar, n ... 
zeı • " m :ncubi..;7 .rrın mill•J UuU a
:rru !J.rdı, Y')k , .;}, o tı:ıln umu D.di ,yağ
larla la ut, hileı. <I n kı•, 

..... 
Zarlı bir ı:ıkradır, yeri goef<li ;ı,n!a.. 

t.zynn: 
ou sek zlııcı uır Dô,ıau F..d biyalı

mn ı;üzlae btr Giırr.ıısı ol:m } ıtnıı.t Ha. 
n:m, kııxır ır :ı.lrnin .l;IZ.lydı, b ast 
dcd">I, k~ı'CU>ll• ri Şt)1li:'d!'ımbk 
ynp,: ~' L 08\Tm derbeder V\'°' kül-
tı nt ş:ı•t Hl.ime! ılo olan zar'1ana 
nt11Tnalan d.llere d"'1an<!J. i te bu 
fık d3 o:ıl n bı ıdir: !' uı Ha· 
r n. i .cıJ.rhın,. ı: nç 11"16ı. 1:ı.mt 

tl,y ""'· g,yoı ~ • l b." çırağına Gö
nül V\•rnı.Ş, ne .. ,gl.a ttL::kkli,run (,ı;,;,i"!], .. 

Cc<ı:ı gt;Ct'r, ka.5 ıl.c gOı: ;uaıı lıd.a, ~ 
cı..Du tep ı:!Pn tırn;.ığa § ıyle hiT t:t~re, 
eh edip ;.çin çekcrı•k g;ı;c rın>;. . H~· 

ı.ıct ,.c ıra .net aya.rmda. bcr kaç 1..i.l
txı.ni ocLp \ ır t.!.ı· bu <liü.kltil.oııı 
ceı:..:Jtli mUdavur.lı rınd:en ~lcr, h!l
n~UJ11.u a:ulw mı f· k-::t-l~ler; 
H~!net, n>.u:ı~u tfJ~ Ji::ı,• bir nısra 

er.i'lbt:ı t• ~ft: Jı,aııım k3Bd1Sıtll1 scy~ 
C.c:·k.tn soy urı~ı.ı lt,: ~ ı :nq;. Er-

gUJı 1''•tt..2J eor; .... ~a:e <"u.;U IJıda.. 

kılor gızlenrr nr, çocuk ta dü:<'k:ln 
ka.pl.!ala çJ.."lJUi ve l'•L.ırJL ııa.n.ı..nıD 
kc•:ıdL~nıe , ll'I W). g"z . .ı. r yle k't.ı-;ıla

i,;1TlCU c.:..Jbe1 l ı mr~ı ı <ık um1J:$' 
Şc.m•i ı•ulnmıcı 2·ek lıakm.a, 

ya1•ar. ı,n!. 
Dem.tj; Fitn ... 11\ •v1!1l?"1. bt:den.bire 

h.ir 7.l'ki şın\Şı,..,gi ı.:.e J1o9.l"lamış, l{q.n.'lt!
tın ıogı~_"$ini clt·ırhll raı l\Ctın.ış, se.;ı.ni. 

dü.üta)(f.a gi.1.!uumt~ c .n h..ılnanl şa

ir'"~ ""tti:-ec~ k'lCt\ı' J JJ ... i!ı. ·ck 1 d.u,. 

dn.k:la:rır J.a acı bı..ı tebc.: Li.Jn ılc. 
Hattın gcliccl; .,<m d.: hcııi 

nıu.mla arar~m! ! . 
D!ye .. ıyr.• ·ct,11:1 vt1 'ka!lyc ilo irti ... 

cal.en c<W3:p 'Vt.',.rn · v<: llacmt"ti mat 

ctıniıı. 
..... 

Bc\lemf"k, ı,a.ret koymak ıc.Arnıstna 
c.miml.aınck--. deriz; hı·lc ın.(•ktl'P ço-
Cltkl· ı, kt•ndil(l.J'ıırıi t ite c·alış.. 
lınns.kıia ısrar eden n.u:ıllim\ı:::-i lı:ık... 
}~ında. cA<"'..aın bt'!fl.İ mhnll·~!. ııer 
dcr.a loılc!.!"'yur!.> dı;r.e ş ~l cdi
y<: r; ~t..e bu !.ı:·liıt L""llin n.tlı da mıml('
rn<• de.ği11 ıaumJ,..m.rı.J..:ttr. l' •tidt~l., h 
t~p m~le.a:;ında, kal !llln yere \,a
balmumu p:ı~aısı ,aıııştır· at\: ıı.ı... 
~n ;,.onuluırdu. U e'"'la da., kcnnilrr·ne 
t.a!llul> riı:;ısiyle n · t:ı.11,>a cdilın<k ü..,.. 
:.e , . .Je•. Pi la~ "'uı ıJk!e"i ycn,... 
ı ı"'lJ'ı, ne aJ eten 1.1o•U rta t.3;31ıi.h o-ı.. 
mrzler, bab.lı veya oolr"..n lr. luıt· 
lıı.!"ı yer c lirar ıbal"t'lw u ')l&.P • -
.... ·-dı. 

F'kra n ~- Cahil bir mi, 
baştan lilCln!1 y ... \re ve ynn ı'e d.Olu 
b•r eserlru bir A me b:. ~tla 
\"el"Jr.iş, o 'k tabı al.. :.ktan Gl)n.-

ra sr41H[)ıllt", balın.unu n y;:pı ınış 
~ mu:ambaya Gı. r gc&l \ ı.. m !. 

* Mum ile dUı;ünı. d ~k 'e or;yı:'1n 
davrtle·inden; wn vıl k:tudil ~ • ... 
ıiıJ.J.e isotnbul sokakl:ırmı.n g..ce ha
linden; muşa:ınba fen rlC"'<lt'<l; z..o. 
para ronor ennden ve hır-= okıııuNk
Jerlrdrn ilerde bahsodccck\.-n; \,ugWı. 
lük blı mum scmocı.n : 
Yağ murnu yakana yağ mumu, 
Bal mumu. yakaaıı. bal füum:ı.! 
Dlyert.k lbaeJıY"'Nıt1. 

!iz "ni 

'ka.un: Ali Kem 1 SUNMA!'C 

l 
t n <lC• 

r Ç '"<:• 
c!a 

ı;ıl, .k, • ı 

Jiu lı&y '
n r.u görm 
1n .:r. B 
~a ... 1

1 ~. 

lenr 

uk 

,ı 

ıhtırı.ı (l(.. L nr ha.ı <l• vnm 
<dcnktn a 1 n.. r J, • 
d r üziı ükre , ı;~r e 
meoburiychncle ka3clı ,ı kcla;ca 
tulını.n e<.ıi bil r. n bO <>l· 
ın kla 'beraber Cırçıl ç, mu • 
k-i.ı'iıt U; · t · d:d·r k ;ı;cru kdf• 
~ıl~t ı hJ1.er C!ı; G nç 
va ında amr• e k (l 

Cerubi Air ka n ııha • ııne 
gıtm"ş, u n SC) anat, .e t • rnk 
dırny J). , şır: Çor n 
miıcau.c' ile lu f.İ)" b r a· 
y.n.u Vo.rrlrr. 

Meb'us oı rak A\'a"ll Kom r, 
sına gırn e i, nazır c.~ı 1:, gcısen 
st er ı ı rpte Jt b ııdn L'un 
anası ona 1 •\'Ük 1er·\'WX!lcr g<"cırt 
mişl r. Bu lıa11bın d en ır.~ill 
safhasmd bı.iyük bir ımlihaı ge 
ı;irmiştir. Avrupada ln ,iliz ordu· 
1arınm yapacağı ı~ lka!m .. nıış, 
Frar.sa '"""il.ip olnııı~. Ingıltere· 
nin de is\ !asından bal:ııSc{]ilme.i;e 
ba~laıL'nI tı. Öyle .bır fü a a Çor· 
çil yine işbaşı .da i<li. O vak.:tten 
ftm yaktc kadar da ıki senPdir 
herlır. İngilteJ'C> \in tıoş olmı· 
yan pek ço'k vuku:ı.\ lbaşgusler· 
m\'<lir.19'.e hep o fıı'lıralı ıam il· 

farda Çorçilin dJmer.i <>linden bı· 
rar;:tn&dl!;!r g<.lPÜ\i;ı. r 

Arr.erikayı bu scfcrkı z yare· 
t.nclc. oradaki de\ Jel au.•nılanl~ 
gö.rÜ.'J.'TI<!ler'r.dc y~ııir.uı bazı 
n1U~·:u-ıtla kar'Ş1laş~cacıı~ı k' stir 
mPk kab; di. Aıncrikndr.ki miila· 
katlı;r pek ~ıstıc;a olrnu~tur; bura 
ıjüphc y<'.k. Du 1.onqma iıaki1<i 
r ;tlar nrııs ndaki giırüşmclcrd:r; 
yani açık~a. hat !arı ~ aııa 
koyarak, ınl•s"ı.:li)"tlerde , ç r.· 
mry~rak ,·aziyetl bU.tüı. acl!1~1ı ile
gilrcrek anlaşmaktır 
İng \iz Başvekı1inin Amcr;k.,.. 

da geçen gürtlt~ri zar:ında gtı ... Ü.i
'üğü y:ı.lnız Reis. Ruız"cll ' ııadı. 
Avan az&sından. ır.elı'uslardrtn. 
,p~rliınento ark5ııındcn, saltıhiyE:t 
sahibi bir çcJkları ile gi>rv,ıü. 

Gekn kısa telgraf haberler; bu 
koııuşır aların ne kadar uzun >'iır· 
uuguı'u aıı!atıyvrdu. Bununla 
.berı;ber C<'nrl::I:r ki Çijrçıl gibi 
nskerliktc ol un, s:-yasctt ohiun 
hep iş içiı :1-e \'e \"Ukuat arns •da 
yetişmiş b:r devkl &d.rrıı için 
~~klt!nınıycn &u 1 y •ctu. Ame
rıkadakı d ;slların or.a cağı 
tih:lü şeyler o!ab:hrdi, 1ı •:l,z 
Bnşvrkili bunlaı ın nc1or o1r.bı1 r"
ceğ:ni dfuiincrLk ccv~µlnrı ı ıia 
b:ı'C:r kag a ynzornk odaıa o' U· 

mu~ olmasa gerek. 
Çörçıl bütün h:r hamım v-zuu· 

nu iyiden iyiye kavramış, onun 
her gün~nü., s:ıat~,i ve da ~ika"t• 
nı ya~ıyan bir dcvıiet ad .,.,, l.

1a 
rak \•ereceği ct:>vaplnn da hemen 
ven.'Tlckte güçJiilt Çl'iomem' .r. 
Gör.üliivor ki İnµil:z Brc:ve1.:ilinio 
Amerika ı;cyahati y>0ngunluk1arl'-
1e 'bera1ıer .muv~ffak'yrtli olmuş 
tur. Vc:rilen 'kararlorın r· vat ve 
tafuikat!a belirm<::kt ~ec'kmiye• 
ceğ: nnb~ılıyor. 

Taksim • Y enima
hall:? otohüs!erin

den ,.ikayet 1 
B ıi\.Ukıdercdıe ot UTa 'l !tu • 

:yı.1cltl3r1rrıııx· n 1:{ a 'fa ·ı~ vr 
•- Tokısm • Yt-rı 1 

otı:ıtt··os: ri ıı n t: r har 
rifesi vLrdır. Fakat buna hc
m""n hcmı'n h ç aldıran ' 
tur. O' uu.i< r TaKS rr ~ iı ve 
iburad•n btc ğı saa~tc kal'<ı· 
yor. Ş för ısk , c>.s<; bazan 
son t.cfc e!' ·anı m ) J3. • 
,-u:.;:icr eçe l<c b r 'C c 
1.:t r , k ık Scı .;. a· 
raba ar O< assa p:ızarl rı bı. 
!ık i t f g bi • · •ru aı<ta· 

d r AM.ka ~'a ., na,· ı d k 
1<nt ni tcThuıır.cn • ı c e• 
<lt'rim 



(Btt yazının m 1.inlerl A.r.adolu A
l n ı Bi ltcnh melen alınmışt>r.) 

Telhis eden Muammer .ı\LATUR 

Londradan gt•lcn .b'r haberde, 
Murolinı ıle LlYalin on beş gü;n 
sonra bul :aruk, itab-arun Pran
SQ(ian i.91t klPri etrafında tl'l.fJeake
reler cerl.:yun edece~ bihliriITT-ı-e1.t 

tcuir • 

• • 

Bu Labere öre, eğ r L;,·al, 
< t tavı l[!ı.• ı d işbirliği ;{ •P· 

k i;;!eır ' e, !• !ya !arın Kat'-
ı ı , şka t-:ıp· 

ır: ~ e; ç nr.ek mili;ande-
1 rı .murr '{ün c irü mek 

r 

MISIR C.flPHE3iND"S SON 
V1\ZİYET 

A'.man frıf ği, ~ım•l Afrikasın· 
de .c:lerııJer.,esı:1P, is ih-k3.m1arla 
n <faf .ı c ·ıen Mersa ~!atruh 

al<' ·ı -n <lün z ı)' di!:tliğ!ni lbil
!liıwektcct· r. 6000 İngiliz esir e
diinıi•, 35 tarıik ve bir çok ıi:ıarar
ya t ' .µ o'unrru<:'ur. 

ı{~h k. r.ı ıı .. ı:sa Matn:
t · n le.lı!JJ ~dildigiı. bild:ım:ş
tir. 

Londraya ıgi:ire, ~alıliye Gene
ral Oh.inlekın tııil'~ eti~- strate
j n.n '[ ·r kı=ı~ı t kil c'ıınekte
d:r. l !iz a~keri .ır.ahfillcri, hu
nun e'de mevcut az sayıda İng:
tız tümenlerinin sa)lca üstün 
P..cmımel zıı1Jıh kuvvetlt>rile ınu
n~r~b·se. g:mnemek suretile, Al· 
m~nları "Iıcgiliz tr.rüdafna llıafüm
nı yamın.klan mcnetımek için bir 
t..Jk.dk olabileceğe mlltalcasında
dır. 

Haroret derecesi lıarcketleri 
oon derece güçleştinmel.tedir. Bu
nunla beraber MrJ<r.da d~lıa bir 
eşi gı""ıü!memi~ bii:yü:c zı.,,h!ı kuv 
vetler bir'.lirlerile ça.r<pısmaktadır. 

N )UZ Kl'Dnikl ianıindcki İngi
lız gazetesi, Alman stratejisinin 
lfl.l.2 yazır.da Kalı 1 rcye girmelt 

o'du >unu yazmıştır. Bu plfın ta
hal<klık cderoe, japonlarm da 
Rus~'~ya taaı1l"uzunu bekfomek Ja 
:ı:ınr;dır. Bunun içindir ki, gelecek 

üç ay I!itler. için pek kat'i ınalıi· 
?eti ha":ııd;r, 

ıl'll"GiLT.EREDE HUMMALI 
HAZIRLIK 

Lorıdı a kaynaklan çok J,üyük 

Yakında Lava! ile Mu
&olini arasında bir müla
kat vukuu ihtimalinden 
bahsediliyor - Hitlerin 
planı bu yaz Kahireye 
girmek - Almanlar do
ğuda Kurak bölgesinde 
yeni bir taarruza geçti· 
ler - İspanya Hariciye 

Nazırı Romada neler 
görü,tü?. 

-=== 
sayıda .Aımerikan plktlannın ve 
Ameri•k.ın baııioa ıayy1lreleriJıin 
rnütcmı:o._yen lııgıltereye gel
m-l<te o!dukları:ıı bildl~mck"\edir. 
Bir çok ;,·eni ha\·a abn!a:ı yapıi
rn~ır. Pek yakında Alman top
raklarına her defasın-da binden 
fazla uçakla muntazaııı akınlar 
yapılacakıtır, lng;Jiz İş Nazm Be
vin İng:liz tayyare fabrikaları 
irıtlh~alfıtının Alman fal>rikalan
nın vetimini geçtiğ:11i sö:y~emiş

tir. 
RUS CEPHESİNDE 

Rus kbliği, Almanların Kıırsk 
isti! rumeı:nde taar.ruza geçLkle
rini bitd:.ıarC'JQtc,1.:.r .Lonciraya gö .. 
re, A)ınan!arın esas hedefi Rus 
()Ol(]usunu üçe eyıt•maktır. Kııb

yansk taarruzu da, Kafkasyayı 

.ı:ne:ı1kczi Rusyadan ayııunak için 

Ros!.cfun almmasrnı hedef tutan 

'b:r lharcket §eklinde telakki <ı<li· 
liyıor. 

Sıvastopo!da taarruz ve müda

faa 1:ülün ışiddeti1e dev;.m edi· 
)ıor. Kuvvetıl1 Alman ve Rumen 
.bhJi.kleri tayyarelerin de y ad1mı 
jle Çoımnyatal müstahkem mev

kiini mrlamı:şlar ve lıak:m vazi· 

yevteki Sapt"un tepelerinde çok 
kuY\"etli ta!-.him cdilımiş bazı mev 
zil<!re a)"ak basmLjlardır. 

İSPP.u-,YADA KRALLIK İLA...>i 
:FJDiL:EıCEKMİŞ! 

İspanya Haric:yc Nazırı Scı-ra· 

:no.Sun<!ı· R<llnad~n Madride diin· 

mü~ıtür. Vişi mahfilleri Stınerin 

1.ıu seyalhaüni İspan) ada krallı
ğın yeniden tesisi ile al5kadar 

göri\)ıcırfar. Bu.gün İspanya tahtı

na keı:dini namzed ilan etııniş o

lan Prens Don ju:m son kral on 
üçüncü A"if.onsun küçi.ik oğlııdur. 

(._..s_E~H;..;.I ;;,;R..;D;...;;E..;N __ ve,___111_E-.M~L~E.-, 9K..;E-..T..;T_E~N'...J) 
ANKARADAN ve 
MEMLEKETTEN: 
+ ç:11'ı ı 1 Prc lt-,\_,.i edlilecek al.it ve 

c v.<ıt Lc,:in Ziraat \·rk.[;.!.Pti r~nrinıc blı' 
m"lyon 800 b'ın liralık bir tal.:;i.>at ay
ı >in r. * Yeni bir J<ıo,ı:\l\.lir.asyv;ı H.::y'eti 
kra rı rr l rıibl;r.ıee, 8 Ha7.liıranda.:ı. ronra 
getirilmiş c 1an k.arn~lar bcdtl-11.eri 
mukoıbi' 'n<lc 'l.1irart~t \ 1ukilct.i tarafın .. 
dan f,(ltın aluıacJktır. 

&1ÜTEFERRİK: * K agfuıı.rti.!<lte i,,.'<Cttler mahal
lcsU'rle oturan ,,ı~·~.ıkçI Şükrü g~e 
saat 24 te l{j(\se Camii Cİ\ a ·ındaki 
~-"'1!."!>lık arsalı.rd.m gEçorken öoüne 
5 kii'i çık:tılŞ v-o Şi.üri.:ır.l:n (i::;ti.:ne a·ı .. 
l;,:,,ı•;..İi. Ct '>i.'1<.le bulun.an 35 lirasını cal
nu.;;t1r. * Kcrt;;:çı J<mec<'d~n kamyunln İs· 
l;::nb.da gelı'ın. f\:tr·hm!...l o.~'u P.an1a2a.n 
i..ııınıdıe 13 yaşında ~li:" ki.iylü ı~zin ... 
t\'U'ndar. dü;-müş ölmüştür. * Blı yıl Ünl\ <ı .;I{ kall'~lan üç 
cııc-wcdc yap laea.klır. Birincisi 5 Teın
rnı.;.zda b .. ~1..-ıyıp 25 TP-·ınn1uzda bilc
cı..C:<.' .. kr. 2 in.('i<d 26 Temn1uz - 15 A
ğ-u~!..:Ei, l:çi.rn; ll!>ii 16 Af;tc..tos - 5 Ey
lı.il ari.Jc:ı'll.da yapılacaktır. * An.k.ara. su.tkasti muha..1te.me.si ne
t>erc"İr..io ro""hkfım cdilnO:; oları Rus 
K"Ol'nilof ve ı>avlofia Abdi.irrahman 
ve. Berber Stil17rnann m&hkO:n1iyet 
l:<tra:-uun ta.:r~ mctci tebliğ olurımuş
t...~r. * 71orya, Boj!nıiçl ve Bcyoğhı ci
h ·tll•.irıdc 17 gazino s~hibi 4_'(;2.iye o
luımu .. :t.ır. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ ?t'le.mlrketirnize ithal oluruıcak 

.rady-0 nw:ıkmeıcrl ile l;Jmbalar ve o
parlör!er.:n gürn~·ük rroınC'~t~ % de 
'/5 ve d~gı•r klSU)ı]al'd.n 7~ dp 88 tf'il
zil:"ı.t yapılaca.ğı al!ı.kadarlora tebliğ 
olunmu~lur. + !,Iahrukat ar.si "6lıri?T'izirı ihti
yacı için 200 bin celtı odun tenıf~ C•L 
rr;ştlr. 
+ TL':J-.n1uz ayına alt pe-trolic·rin 

tevv. ohınnıa.sına p ·k ye.kında baş.

lanılacaktır. Bu sc1er bir aylık t.evzi-

:::::~8 ıstıyonkrl 
(1 inci Satı.!feden J\evam) 

lira 60 kunış ağır para cezasına 
v.c bu fırından karnesiz aldıkları 
ekmekkrf tesbit edilen fiattan 
faı>]aya sr.bnoaktan Stı<;l 1 0,rnan 
2 ay 27 gün hapis \".C 111 lıra ağır 
ıpara cezasına, Agf>'b ise 3 ay 15 
gün lınpis ~·e 133 lira 30 kuruş 
para <:ezasına mahkCm ed•hniş
tir. 
BİR TON PlRİNÇ MÜSAIDERE 

OLUNDU 
Ba.kikal Osman Er ile 4 arka· 

daşı naI1htan fazlaya pirinç sat
tıklaı'l.ndan 25 lira para cezasına 
ve elierin<le 'buluıoan b:r ton pi
rincin -ıri"ısadcrcsine mahkftan e
dilmi~lerdir. 

er·----·--------1 lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI J 11..------
- KJ.>1 e<;m<ı yolwı.Wl K""-an kani ma 

t..:. 
taırir ·ı.tı 

rnryc 
Kt 1 (DG~) l•rıı (81) kuruş ve !!}; \, (72t) J'1ca. (94 ku- 1 

1 
1 

Keşif \ .,. :1a'ıaıme Zi:.blt '-e fo.Iua:ue'J,ıt J.! 1 'il knleTninde t;o iılt bi!ir. 
Ih le 3/7/942 Cwı~ gUnü s .. at 14 de D:liır..._ E::ı.cllı. r. ~c yç l<ıc ·.:ti! 
T:ıl pt. ı'k tıını nat rr. .kbuz v.;ıya ırrıekl )laı•t ilıı.1 ta.:·i.!\ir..d.cn 3 gü:ı 

(!1.:vel \ ı .. yet N ıa 1\1.1,..'tll.lri..ıgür;ıe mürzı"a~Ua a ~1arı fenni E.1ıl::J- l ve ka... 
-ı. r:-ın İl)''Utl laı~ g l .n d cıer V"~' -.alariyl.e ihale gmı_ ınu :1ren s..1atte Daunl ' 
inci.ı..mor.de bulUtımala:-ı.. t..6636> 

Y(şi ·l.IY - ıı:ı• 1ı yolunun Katı-an kaplama tnnıiratl t\.cıp3lı zarf ~u
ıtylı, ı 1 ;)t ~Y'e kv.ıu.lmuştur. Kcşiıt b<ıf;].elı 12916. li.ıe, 32 J.i.uru.ş ve ilk teınina.it ı 
968 k:ı 72 karu.Ştur. M· kovele, ek>iltme, Na-!ia Işlcrl Gtı:>e~ Hususi ve F0nnl 
ı; ı.. .ı• C'!ı, .,,~·•Je l..reşif huli\sasiyle buu:a mU.tef~rıi d0ğt'r e\.·ruk 64 kuru;s 
n1ı..·· · l e \•l!5y('t !~fie ?o.iüdütlüğün.:!ıt~ vo:·j],v.-eıkt.ir. İlı.al.e 13/7/M.2 Pazar-
te"_I gunü 5 15 de Daimi l!.lıcümcnde y;:ı..pılacaıl:.:,u·. 

Tal pl in, ilk teminat makbuz veya mek.;u.ııı:ı.n, ii o.le tsl"ihinld.e<t .üç gün 
e·" el 'rtlfty"\ Nıf;a Mildür!üğüne müracaatla al.a:oaklan Fenni Ehl;y,,ı mııalı 
~a ·t ·· me 'c ı.re ve kanunen ibraı:z.ı l:iızım gelen ciiger vcsıila.lariyle bkli..\.te 
2490 No. lll k ni..lı.'1.Un tarifatı ı;eYrt.: ir.do :t;J:ı.zı.:!ıy t-aklaı:ı tekli! r.ıe-?t;t.uphı.rı iha-
le ıunu saı.t 14 e kadar Daıın.1 Encümoıı.c vcı·ır ... ıe,ı .;.n,dır. (69-S21 

Selaniği Tiryes
teye bağlıyacak 

demiryolu 
So~ya. 30 (A.A.)- Fransız, İ

.talyan, Lıviçre, Hırvat, Sırp ve 
Bulgar dem:ryol:arı müıncs;ilte· 
rin:n ~Llraki1c ynp::.::.n L.:r tQi)· 

laı)tı ne: cesin.<lc Svil"r.o-rad ı'le 
' o 

TürJ<iye ar<0sında dcmiryolu mü-
n~scLeic, ınin te.;.;ı~i de d.ikkate 
alınar:ı {, bıı ,rnemJckctler:n mu
ralılıııı>la ·ı Seliı:ıiği Tr'yes:eye. 
Uskü.pten geı:rnel· suretile, Bel
grad ve Sofya yolu ile, ·bağiıya
cak olan bir tren ihdasına karar 
vermişlerdir. 

-----0--

Mısar cephesi 
(1 inci S'.:l1ıifcden Devam) 

şüırcmczlerdi. İngiliz kıtaatının 
.buradan çekilmesi garbi çöl mu
Uıarebe,sııi oy-ııak b:r şekilde de
vam ettim.ek icıtediklcı ini ~ös
terir. 

Şin:diye kadar Liby~da cereyan 
eden diğer seferlerin inkişaf bu 
~ek:}:le olmuştur. 

Rö;nter ajansııı, n bir muhabiri 
çölün \•5si ·bir sahasında nevrni .. 
<lnne muharebelerin cereyan et· 
tiğini bi!dinrr.cktedir. Muhabir 
lbunu ~'ırndiye kadar cereyan et
nn~ olan en nnuaı;zam motörfü 
çarıPL~a diya tavsif etmektediı· 

Vaz:yet her an ye her saat de· 
ğ'şmektedir. 

İngiliz hava kuvvetlCt"i rnü·t~ ... 
madryen faaliyette bulımmakta 
ve Libya hududu ile Marsa Mat
ruftı arasında s"yısız yangınlar 
çıkar.makıadnılar. 

Kahireden bildirildiğine göre; 
içlcrind.e Y•mi Zclandalı1ar da 
da.bil 0i.dugu lıak!e yeni müıttefik 
tak\"iye kuvvetleri ccı,.'heye var
mı.ştır. 

MISIRA AMERİKAN 
TAYYARELERİ G!ELDİ 

Kahire 30 (A.A.) - Askeri 
maJı.filleıde söylendiğine göre A
:ır.erikan h"a\'a kuV\ etleri çölde 
dik)man kııvv.et<!er:·ne karşı ya· 
pı1an taarruzlarl ?5tirak emıeJt. 
üzere M'"u"' gelmişlerdir. 

3 cana kıyan katil 
nasıl idam edildi 

(! inci Sa.bi!eılen Devam) 
roldkep !bir hcy'rt tt.-vkL.tha.cı.€:.yC git
ın1ştir. Du :hey'l't Ten.'lki.Uıant! l\1Udik.""'ii. 
Hili,,.nıü Knaı,:Ul:..."1Çu 1nurt odasın:d'a bc.kler
lı:..cn 9 unt'u .k1o-vu.c.:ta uyu.m.a!tla olan 
idam m .\'.{fın:u 1-i:l'"l-"Yin Kdoh.yn uyc:.n

d~rı!n1:ıı ve: 
- c:tkJü.idar ııaı:.t:1Iı;ıneı:ılııe nmdo

Junacak:;m! ... > Dtni~nı.ştir. ~!nh...:Unı 
giyı.rJ.:ni.:, K.ıpıa:ıltt tlc.n-il(':!l ı1evkie 
gı·.lliiği ı·a~{il 'l'c.vkifil1one İnı~mı ve 
liı~:v'etlc Oiar;:ıl~ınca hakikati a."lla-
n:ı~tır. 

ot ... z yasında, \:Zun boylu, tıknaz 
yS:pl!ı, .s.-:lrı ~çlı ve uzun pal<Abı,yık.ı.ı 
d;l"'.ç bir adaın d..n!l l-!ü.sC)m ı~:..._~ya 
mtt. :1Ett-..i hıç .k • .;,-;.;;.ctn1t~ı!ı~t\:.', Dura.
daı imnm tarr.!ınK .. :m .l.t.tirıd.i.;ııu? cii.a.i 
t"lktnatta bul .... ~ı.:ış ve IJ<yaıı gön:
ltk gi;x.:ı~·ilip cllo:'i .baglaunn,..~;;r. B
ı:,hare ... J.~L:ık ka.ulılıkl.a ık.'IPlJl:ı ~.ru 
ilerIQ-·crt•k 'l"-t)Vkichwııc ot lill\l'bil:nc 
.blnın.i~tİL'. Bı.ı.. eısn;ıda yan.aı Adliye 
bin.ı-Pın i.ini~:ııde idan-l ~c-hpa ı kurul-
1•ı ~' yn.glı i.p hıız'l'};.ı.rnnı~ <bu.lunı.<yor
du. liük.ır.:i.!!.'l .m.t:azını görn"\(~·( gel(n 
auı.Ut is(' trnmv~y cada··~,'1.İô:l .. ~risine 
v.lınmı.; 1 ileı İj c k .n ... e br:akılnı.:tır.ıştı. 

İdıan1 nı&lüu!nU sL~hP<•OLrı y;..k'i:ıuı

da d.o.:ırr~:i:>i~t.·n il'ıdı.ril.rr-~ ,.c s5.kü
netle ~ııhpanı.!l alt;.na gt·lnı<oı.ir. Bura
da. A;ıre:eza. J:;ıfıtjbl k ... raı·ı C..:.wmıış.tur. 

M-ütea.kibcn soğuk ka11lılıtkla sehpaya 
çık:J11 katil: CHnkJ<].ruzt lıdiıl cdiıı> 
dt ı:ı14 \ c hi:ıkG.m lnf·ız oh. 1.a rak üç 
c~:na k~v::uı .'~;-ııt~l bu Süretlc C(!Zasını 
bul:nu~tt•r. C~·edi saa-L 10 a kadar 
te.._ıh~r oJı:r-: Pt. ıtııır. 

çt,Gl::>/ENİN SÖZLERİ 
liü:·tmü inıf-"l'l: <·dLn Çingtın.e: 
- 4Ay:'k tabıl~rıılda gözUm vn.:·!> 

Diy:<~·ek ırı:ıslCıhu:n, indiı-1lme6ine ka
dar b~ 11 uctıa;ı:.l<ı hi•k!"n1i~t:r. 
İdam n hkün1u11un ba.bmil Halil 

Ktıtıy~ cı0 1 llnu•1 crc:edlni tı.:s·im airnıa

\ır. 

Buz iha! s: 
(1 'ncı SJhctnCn n. V::!m) 

'a rtıfı ~{abt,l ~ecek!er Ye mın
tak~.Jurtrd<..ki rcrntlerCe buz bu· 
lur durmayı taah1ıüt ed~cek!erdir. 
Bc-"e<l;ye, et nakl.ye :ır1>:örlerin

den ''·~lfadc cdertk bwılarm gü
vertell ı:-ir.de Adc. 1~ra ve Boğaza 
·buz ırnkklmeyi de düşürnnekte
dir. Bir iki güıne kaıiar şclır'n 
lher tar~fında buz bulur>ması te
min olunacaktır. 

ZAYİ - 13 bin tonll·k in·anı B. h
rl motöriı.ne nit 79~9 nıuın,;"'ralı nıl~sa.
lıa kM!dunı ::a,,,vi l'ttıın. YcMinl alaca
ğ:md..tn c Jcishin hu.krrıü yeıktur. 

Pw. :ı::k, O: la Dea ""ki01' 21 nwnara. 
da Ari! ACUlff.R. 

Gnayzenau 
Polonga'da 

bir limanda •.. 
Londra 30 (A.A.) - Alman 

Gnc·senau harp gcm:si ş.ma Le
histan J:manlarır dan i'..'irın<le bu· 
lımmı:kt dır. Bu gemi Bre. l li
ınan·.nda iken İngdiz uc.:a.l·lr,ıının 
bon-i!:ı.ırJ maııı,ile 1 3<ara u:~ı at.ıl
nııştı. Sonracfan Mar~ dcııiziıtl 
geçeı1ken yıı.e taarruza ugr yan 
bu ge'U.i ye·1idcn yara alrıı.şu. 

-----0--

Aleut'dc bir kaç 
ada daha işgal · 

edildi 
l.Dr:dra, 30 (A.A.) - Paris 1· ıdyo. 

su'Il'1tll Tc 't.l"Clldun nıaklen yero;i.ği bir 
hr.beıte görl~, ja-:11mlar AA ut A-fala'
rınUa.n YL'niden bU- kaç ada i~gal et.. 
mişle1ıci;r. 

Maden ve Kok 
kömürü 

(! inci Sah<lcdm D»•·nın) 
tırrla ve Kadıküyünde İtfaiye 
karşı sır.da. birer büyük sı;.tış bü
ı:ıous hazn•lannaktadır. Bayilerden 
otduğu g)bj halka buralardan da 
beyannrumelcr verilectk ve s:ı.tı.ş 

yapılaca'mır • 
Bayilerden ve bürolardan be

yanname alımı~ olan lk:irn•<eler 
bunları oo1dmıduktan ve halk 
bi~ülcleriııe tesd.ik ett.rdilacn 
oonra •baŞka hiç bir muameleye 
Lüzum kalmadan istedikleri bayi 
veya depoya gidip parasını Yere-

. rek derıhal köır.ürlerinl alabile
ceklcrodir • 

SOBA BAŞINA 2 TON KÖMÜR 
VERİLECEK 

n;ğer taraftan İktısat Vekfiletl 
yarından itibaren tatbik ır.evki· 
ine g.i:ıımek Uzcre Türk:yede kö· 
ımür satış ve tevzii hakkında b!r 
talimatname hazırlamı.ştır. Bu 
taümaına.ıneye göre, her ne•;. kö
rnür (kok, sömikok, taşkömür 

ve lin:-r~t) alınlar llktı>nt V2kiıle~i 
ne hitaben Türkiye kömür sa.ış 
ve tevui nıüesseacsine ~narba nü ... 
muneslııe uygun VE• imzalı bir 
ihtiyuç lıe,pımaın<!si verı-.,eğ< 
mecburdur. Beyanname p.ıt ~sız 

verHeceklir. Sanayi müesseselerı 
ihtiyaç •beyannı.meler:n.i mınta
·kalanndaki iktısat mü·dürlli:ğiine 
~asdik ettireeekleı'Clir. 

Te"hin sobaları beyannameleri 
da~rıtıma birlikl~r~ tarafı.ı.ı..<lan 
ta~d.:k edikcek:Lr. 

S:ıhhat müesse3eler', ka:lorifer· 
li bino.lar ve o0tclieriıı beyanna
nneleri tasdike :abi d .ğıhlir. 

İstanbul ve Ankara kalwiferle
.. ·,.,;n <hHyacı yüzde yetmiş kok, 
yLtzıde otuz iaşhömürü olarak 
k~r.şılan&caktır. 

Ar·kara ve 1st~nbu1ıia saba ıba
şu1a tcs11in için sc:r.cr:ı:? en çok iki 
tem hJcık verilecektir. Ancak hu
susi iktmelg{Jıların scba adedi 
ne clursa olsun, \"Cr,ltcck komıür 
beş \onu geçttniyf cektir. 

----<>----

·Rus cephesi 
( 1 inci Sahifeden n,•vem) 

hiçbir değişiklik olmadığını bil· 
dirınektedir. 

ALMANLARIN YAZ TAARRUZU 
NEDEN GECİKJHİ ? 

Landra, '\O (A.A.) - •B.B.C •• 
Ilır İsvec gazetesinin Berlin mu• 
1ıabiı,lııe ... göre, kış nıevsiıni zar
fında Rııslarm Alınan hailarma 
derin snrettc .nüfuz etmesi Ahuan· 
larııı l az taarruzuııu geciktirmiş· 
tiz. 
AL~.Jı\NLAit K.l\T,ENİN SON 

l\lf'DAFAA HATII!\DA 

Vi-i, :ıo (A.A.) - Sıvastopol 
li~!!Iİ:ı"inde, Ahuıın \·e Ruın~n tuv
wtlcri kalenin en son miidafaa 
hattına \·I'rıt'ı bulunuyorlra. 

0:-l" GÜ?\'DE ALINAN ES!RI.11R 
Vi i 30 (A.A.)- IlarkC'f kesi· 

ın:ı 'le ç2ı-p•1malar şiddetlid •r. 7 

hazirandan 28 hazirana kadar o· 
lan mü .det iç'·r.tlc Alm3 ılar 15 
bln es: r a lın~l ardır. 

Almanlaran yok 
et~i9i bir köy 

(! inci Soh[!eden Devam) 
lunn'.ası 1'ararlaşlırıhrn°"iır. 

Pek yakında bu tesis .A:ıned<:a 
Reisi<cumhur muavininin riyaset 
cdcceğı bir ımerasimle yapılacak· 
ür • 

Bulgaristan'da 
Yahudilere kar· 
şı yeni kararlar 
&ıfy a 30 (A.A.)- iki n sü-

ren muz .. · .. (rclel"tl~ _ r.r ?6 ha
ziraııda, B lgar sta la 'ı hudi 
mesc <' 'l:n halli !çın hıik ıııcte 
gen:ş sa_.:.lıiyeı!cr ver.lrr.c.sici kıs 
men ~abul (;(.ti' Sn"ranya mec
li::;i c J.n a~::ım ıki, ci 0 1iU · ta 
ve kat'i m~tte Fılof huk 'tmeti 
~arafı>ıdun te\~dı c .im<; o1 '\ l?r04 

Jeyi kabul ttn' şt.r. 
----0--

Cebelüttarik'a 
yapılan ak&n 

Cl ınci ı;.b leden De•·' m l 
olınıı<ıtur. Bu müıd'ckt içinde pek 
alçaktan uçan ba ' a biı bcımbal'" 
dı..'1ıaı1 grupu, yal"la-!t10 1 hal '"r a
lının.~dat., Ce!bell.tL~ı;.ka tu .... ruz 
c,n1~Jt r. 1', arrut.:un bu Vkincı kı.s
nnı sdat 1.-±5 de, 1.55 d. ve 2.05 de 
yapı!mı,.'Lr. 

'Taarruz eden tayyarelerden bi 
ri·nin niıı.5~\rüf.ıdü.gü söyler.rnekte
dir. /Jkın esnasında 25 borrO.ıa a-
1tl!ll~L~tır. Bunlardan on iki tanesi 
ha"'va me·J~danına C:~'"11ıi..'ş \'C bura 
da bu·lunan dfü•t .ır,vtörlü Libc
ratör tipinde bir tayyare harap 
olmuştur. 

Ba~rn bomibalar met'.hal'.ere ye 
rıhtııır:lara is:>bet eun.ştir. 

Hava meydanına düşen beş 
ıbomlba paı:Jı:mamıştır. Hepsi cie 
ask,,r ct'!ıııak ıüzerc 3 c;;ü, 11 ya
ralı vardır. 

Bu toarruz bir zıı'lıl:.. bk tayya
re gemisi, ik\ krm•aziir ve bir çok 
ımuhripten miiıtekkc-p bir İngiliz 
f.losunun Cebelüttarık limanına 
gir.mes~·nden biraz son~·a yapı:'!Il1Ş 
tı.ı·. Bu filo, asker yül:IU b"ır ge
nniyi de ;Uiva eden bir kafileye 
refakal elmebte id'i. Gem tleki as
kerler karaya çıkarı'.mı~!lr. 

~{adıköy ve Üskü· 
dar tramvaı-!arı 
Ü kiidar • Kadıköy \"e Ha..alisi 

Balk Tram\'a,darı hissedarları u
mumi Jıey'eti bu sabnll ~aat 10.5 
da idarenin thkiidarıiaki merkez 
binasında fe•·kaliiJe olank top
lanmıştır. Bu içtimada ş'rketin 
B(!lediyc~·e dt:VTi işi görU~ülmüş

lür. Neticede de\İr mtı\"afık gö
rülm\iştiir. Şirket badema İstan. 
bul Traım·ay ldar-0sine mcrlıut o
lar>ık lşl~tilcccktir. ____,, __ _ 
Boca· katili kadın 

ıaama ma.h t\m etıi!dl 
İ:ıımir 30 (Telefon le)- Çeşıme 

kazan n Ova.erk küyüıodcn F. dvan 
A~lını bogarak Ö.JC.Ürcn karısı 

Veca'1et ve uçagı Ha;un•n Ağır· 
cezad:; mt.ıhrkur~lerı bılti. Ve

caJıet ;d<rnl, Hasr.n ıdnma ı,ooel 
30 seneye nl<.hki:ın ed Jti,;er. Ha
sa11, y:•~tnın k.ürü 1{ ollllası dola 
y'sile öiü.m ccz~s:n<l';;n kurtı.:ldu. 

KATİL KAPICININ DA 
İDAMI [:,TENDİ 

Bcyoğlunda Tiinelbaşmd"l At
t~r apartunanı l.;.ptcısınn oda
snda Hüseyin i.ııı.ııd~ bir köy 
muhto!"ın• b(·garak Oldiireıı ve 
sr.nra da kuyny•~ atar1 Haytiarın 
~ inci Ağırc~zada>:i dünkü muha
kemesinde mü,ideiurrıumi idamı~ 
rıı talep eı:m' ,.ı:. 

Buna yard•m C'lcıı Hüseyin 
hPkkır da is~ ya~·nın kiiçükiüğii 
c.ı.J1ay•t;ilc hdµis :.:ezası i~ten.lm:ş· 
tir Muhake'1le mürl:ıfan:,a kııl· 

ı~~·~t1r. 

Darüşşafaka me· 
zun-arın~n kongresi 
j Dariir.,afaka kmnları Cemiye-

f.nd.eu: 
27. 6. 912 cuın·,rtcsi günü t>pla· 

nan l,oııgrede ck$criJ et nisabı ha· 
sıl olamadığıııdan, 4. 7. 942 cu
martesi güoii saat 15 ıle Cağaloğ
lıında Eminönü Ualke,·inin yeai 
'alonıında yapılacak içtiınaa bü
tiia mczıılarıu gelmesi rica olu-
nur. 

Akdeniz ve 
r!ı ır ide 

ÇIKl 
ld.en1'v·11 

hına, r \"l!ı b r? ,.,ine 
"a)anm. ı! Lf3 \ b -ka ı farı 
lıarbcttirip k. nd"ni "n sona bırak· 
ıunk aııni ı·e ahu!;,ada tutınaJ"tan 
\aıgc~ırn!dıkçe d i .va lıurm"ndcki 
bu harbi kazcnın ı gilt çt uş

kiillcri n,a!t ı~ •<ak, çognltucok 
btl!"La~lı Lir o .ıild" lnk" :O· 

tör, t•JY~>re, Uınk top. şu 'c bıı 
harbeı:cLilın k ı ın lfızırtı!ır. Fa
J.:.nt, l;a""bi 1·a7.nnaın · san \e ruh
tur. İ '.i \'ttı lık, ıua c le 
,·aıl;,.Tt b": amda ol ndkı ı ı.n harp 
ıki!il, hiçbir •e) Qla) kol ) kaza
nılanı z. 

Ilcrhal o, lısırı!.ıki dıırnm çok 
ddrlı, çok tchli di, Orta "akın 

Şark • Akdcni, mu!rndde<uh ba
kımıııd2n ~ok nnı k bir s.ıfhnda· 
dır, Ejlrı·, İngilizler bu bir '1 i giin 
içinde f'ibtind<'n Ürdiin'dcn, 
Iraktan, "'ııriycdPn, Ct nul i Afri
kr.dan h~k:U talim n teı bi:e 
g(;rnıiis, hugiiniin lıa .. p taktik \e 
tckr~iui ka,·raınış ii tün sn~ ıda 
kunc t!rr getirip l\Iarcpl Rıımmel 
ordusunun karş1s•na ikame ede· 
ınezlersc •·e J\tı ırdaki kın vetleri 
ile hhkiki bir meydan nı hare• 
besini kazanam:-ızlarsa t~kcnderi· 
~·enin di.i"ııcsi ile biifün Şa ki Ak· 
denizi, Siiveyşin diişme!-ı-i ile de 
bütün Yakın ve Orla Ş2rkı kay· 
bcı!ecekler, demektir. Zira, hken
deriye üs•.ünden mahrum kal:Nl 
İngiliz dnnanmnH Porbaitten, 
Kıbrıstan da sür'atle çeHlmek 
ınecburiJetinıle knlacaktır. Malta
ının b·ıli i-.e mnll.'llldur. in~iliz do
nanması i~in kala kala CebeHitta• 
rık k;•.lu. Cebelüttarık i'e şimdi
den berhuldc i\lih\-crin bu hesap
ları gözöuiinde tutularak bt•mbar
dınıan edihniye ba~IRnmı,tır. Do
·nanına Coh.,Jüttarıktıı tutunsa bile 

,~'cı-"nc ı· 

S
0

L bul CU\Ur, ' \1 

. oı lru--: a k{"ndllcri · 

' ~. 
t-

ıldırını tuaı. u ıı , tat i · h.,. 
1 ııi el n tı z:. iki k ı '''" ı I• 

re-si ;\tfttn~k U1. c ~;. · , ,:u 
öbür sahilin~ 1 · ı ı.< aım ' toı 
l.a•ka rare kalm.ı. Fıl! nld,n, Ur
la \e}. .k !fa ıkın h t .ı ı ıı di 
tan 1 ~,?1..11ut3 ı d f:i İn İ]t<:It! İu1-
p2rutorlugu \C A 11.: ·ka ı ı ,i,I 

neti c .... \-nrı-s de ·I ir, 1 ı · re 
\C Aııı rikan n A o , ı Al· 
ma s ell.,. nıa lll> 
ticeJ i !· z mak ın , 
g nda oldukları ı.ıtL.ı ! ~ , 
kat, lh~a \'O Ş i. k 
R:ı<~an n tl'C ·ı <d•I r k z 
Um.ası, h rb·n il t;ı, e I'osi 
fik'c, ı\frjJuı irerHer1 e sil itlmrsi 
bu tt· c.•lıhiis ve ın.ıksat 'ııJunı.la 

1 1ulittrf.klcri hiı; dcgılsl' l\Iı ırda • 
lliııı.lisf ııda • KnfkP. ~n:1o tutt·ıı. 

nıt•ş eı!ını~·a nazaran dı:.ha <', • 
miişküliila ~.C\ kel mel •en .{crh e 
kalmaz. Bµnıınla lı<rnber in il, 
!er lıe.ıüı Mısır•ıı ıaudaf nııl n 
uınitlerini kc m·s p:örünnı h· 
tcdirl.,r. Ben ı ılc sch:1 ·'· i o•du
ları yeni bir batııı ıoı>lan UT. do
kuzuncu ve onuncu ıli .. e arl~n.11.dı .. 
rılan taze ordulaıı da hakika,rn. 
İskendcri) e ileri!.· rinde \o dıger 
noktalarda harl•c hazır \azi~d~ 

so.1..,ılul vrlar. Bu urdaln:r üstuıı sa 
~-ıda \'r...,ıta \:e nıulzfın~ ile Rom• 
11ı.el ordus.wıuu fizrriııe otılır \·e 
nıalıfr bir talıi~ r, kunctli bir 
kar~ı tuarrıızla Romnıcl oı ~ıı unu 

' durdıırnuya, ı.:criletmiye mu~·af. 
fak olabilirse l.>iitiin kn~·ıtıları te
lfrfi, mernk •·e N,di,eleri İlale e
debilecek bir vaziyet ıt'l rar do
ğabilir. 

ETEM l?!ET 8J!l\'1CE 
bunun Şal'!<l n Vasatı Akdenize !==============• 
Jıiçbir faydası Jtı!.,,tur. Bu ta!t.dir· 
de fıall •n donannıası Orta ve 
Doğu Akd.,ııhde serbe~t kalacak 
ve Ronımel ordusu Süve) ş Kanalı 
kı)lS'na dayn-nınış bulıınurl<>n 

Suriye •·e Filistine de Arap Ya· 
rımadasını düşürmek, kanalını.ağ 

sahiliııd.e miida!aa tertibi alacak 
İngili:z b:rliltlerini arkadan vur
mak, fraka sür'atle yetişm<"k iç;n 
asker çıkaracaktır. Bütün bu i§ler 
Arap Yarınıada"ndaki temayül· 
ler, Mihver proııagandasınıu yıl
lardanhcri bu sahalardaki ~alısma 
tarzı j.,,..iliz birliklerinin durumu 
ve kab:li, ·eti gözön!ine gdiriliııce 
baştrılınu,ı baknnmdan uznn za· 
mana ihtiyaç göstereıı vô.l<ıalar 
o!mıracaktır. Hıı vaziyet tahak
kuk ettiği sırada da Jnpımyıı)ı 
JI;ndistaııın içtrill.'rİne doğru U• 

zatır ve donanması ile Basrnya 
doğru gelir göwıcmek için sebep 
kalmıyncaı..tır. 

"Şinı.dg ne o,aca• 
ğını Mareşal 

Rom m e 1 b i 1 i r,, 
(1 ir.ci S&hife<len Dı;.,;am) 

büyilo< oir hava meydanı da yap 
anı~aı-uır. 

İrıgili~lt:r Mar~şal R=. ıdı bu 
a"a<la UurdurLtb!lccckl!:rinj z~nne· 
dij'1:'~ardı. Milwcı kıt'&ları bu 
oure ~le üre; üncü İı gilıı. rrü,lıı!aa 
!ha1ıtını oa y .... mı.ş bult.ı~ .akta• 
dtrla.r. 
Ş.md Tullmı~ · ıı ıııuza t' a 

kerlerı ı u.zarlarıı:ı ileriye C'C\ iri: 

ker. h'-rkes şcnu. sormakat.d : 
c- Şim:li ne olacak? .• 
BerJ;n a;•';eri rn3hblerin{lc bu 

<lUru'Il"'. şu sutet'.e artlatılmokta 
dır: 

•-Ne olacı.ğını biz b ıe, .eyız. 
'Bu iş '.foreşal Ra?mnelin ls!d;r.• 

Göri;J"ıyor ki, J\lısı.r mücaıldesl ı--------------
DEVI:EX SAT;:LIK OTJ:L harbin lıiitiin se~·r!ni bir anda de

ğiştireLiletc k öl~ üde frd<.a lade 
hayati t'}•Pn1ml~ eti J,aiz bir müca· 
deledir ve şimdiki halde !Hilıver 
harp planında ınuvarfak hafdedir. 
Roııunel ı-.ğer süı·'alle tah·iyc a

lı~·or 'e gü1>Jen giiııe karn ordu· 
sunu u~tün sayıya çıkıtıabili)orsa 
bken<'cri) e ve Süvey~in ııhbcli 

Siıkecide T-!''1mYry cat e
sinde kıı•k 'ataklı 1.ıir otel 
cle~.,ren satıl ktı .. İst~k.:!Eı.in 
Slt.'tan Hamam D.>traı yan 
Han 9 nwnarada J\,·1.ıc. · Hı. 
mi H · e : n Ba .. r, n ,, i~ a 
ııuuırD.Cü.at'i4!.r1. rfEJ: ~!. ·22. 

Devlet Demiryolları işletme 
Umum Müdür üğünden: 

D•.•vlat Drmh""ftlları Har ~et Ser\~ uui,e n un!ı::d bulı,.man mL: ı~; 
, i_.Ii!i.J . irH y~pılac&.k rntl:.abaka lmt'1ı.anı ile yiU~ek tahsil n,t!'z 1B _ 

caktıı•. 
McLc:~ baıka imtih .,l 

d~ yapı.ac;.;kt1r. 

Müsatl.U.kayaı gkn1ek için, 
ı - ~ y.ıı:;:ırıı g{'-Çmi3 olms:ı:ı::.ak.. 
2 - Tll:'k olmak. 
3 - EcnC;bi ile ('\'li olm- r.:.1ı:k. 

rnuw.. 
hı'.Tu ... 

4 - idare lb.eK·~ l(rir.ce tıiz.ıı'.cte el\·cırişTI o'!dugu ta$tlıl<. ey'.lmlş buh.1 : tak. 

5 _ Fiilt askerlik bi.J.ınet.ı"'l 7~;rm.li ol.nak \'t' ibtiy~tL.k cclbile ilgı bu4 

lunn.n. ,-.alç. 
vesika ile te'\ ~ik et.r,\ k şa.ı:tt1r, 6 - Hi\<"ü hal'ııl polisim taaclikli 

7 - F• J.:ı. tafı l.lı.t almıı.k iı>\ly<nler İşletnH! ıiüıdü.ri · l rine müracaat 

t,derek öğrt'll>tll>J.irlN. 
X'>~ Ttlr-pler \rsika~ iy, .... 20 Tem uz 942 pazartesi> ı;Unü .. ltc:a~n:~ 

kadar n.. nU:kalarında.ki ~1 t· ·e Mii<li.iI ltı·kl~. irıe müraca:o:.t ~ .. el:Cl"l Jan o u· 

nur. c.7033 .. 

1 
Tahvilit ve Hisse S nedi $'-"{·;_; · 
Ueyoğlu DördünrU Sulh Hukuk Hiıklmliğindeıı: 93j/JU 942/83 

T~rekeısi.ne n ah.k. ·r ece elk<J, 3in i.lü ?rı d >.Ucı ?. t 
~1ehr.1et Uygı:.nca tcı eke! ~me a.' b ;;.'Ok :rı. •ye \ . t. t t t 

1 
He is_ B~ası HB.Je Sı ~itı:ri a"ık. a, 'l"JlUI urt"t.iyle 11 

rafroo..m ı..taınbul Para ve Taıhv ili! E<>=nda 1/7/9~2 t.ı. " 
dif Ço..rş;u:nba cln(I <:11'1 ı.ı d s. ı la<'<! .ır. r •hliler•n )c\"Illi 

V.,. da B<Y.'S:l Komist rliğine mtira~Jıı Han oh.mur ("l518) 

,, r • 4 EıE!S m~"' 
~ 1 L A N ; Devlet Limanları lş~etme 

I
R AyO"Jlf19a03 dtnlz gören ve ~ Umum Müdürlüsünd n : 

ınobı]yslı b.ir apartunan üç ay 

1 mtıddctle kiralanmak ilzt're a .. ~ t. Tcrrı.muı 942. tarihindm itibarmı bi.asyonl nrr.ız Ka..c::ı norışa c-1.11 al -n-
ranmak~dır Kiraya y:rf'cekl~.rin f.~i oa. hazır:a.nm.ış olnn m=1'ıo.ldr "'ll fc göreeekleri."lciıec aI4.knd3i.:l3..i'. ·.ı.n 1.e el Ja 
GdzC'lemız İdare l\tudü.rluğune ywacaklan. !llÜ.raca.atlarill Cf'r. ron:örk ör ve v .:t• •ıtiya 1 ı iç'~ 4 58 ,.e 

~. rr.· racaatlan. ~,.. 42395 nı.nr.nıral&:ra ve dahU1 tieafı:t fiı.7ası iç'1. de .Wl3 nu ,uu-a il YJ.D!1loılan. 
L 3 ~:&s:: ~ n:m oı=-. •7ooıi• 



I N T E L G R. A F - 30 llAZIUN 1141 
rn .. x-as -· · ·n r E 'Z 

HASAN ç .. 
1 L LOSYONU 

Pudra, ooya, ruj, ... kremlNfo ~ild ÜZ<'•inde l•hrilıalt, mnlfaldaki tğan 'e y .. nck lwkulatJJll,,,;' dumaıı , .o to1Jardau haoıl olan kirleri, çizgileri, ldtcleri, buru~uklukları ve billıa"a çilleri izale edcl". Has:.ıı Çil Lo;~nni;le ·~lannıış temiJ 

bir paınu!;<tı çehrenize n•~a dldiniıe sürdüğiinii7. zaman hasıl olan-kir tamanıile bbat eder ki cild bu yiizdcn ha~·aliyctiııi kaybdıuektedir. Cihl bunun i~in buruşur ve llıtiyarlaşıı·, Çlinkü clldln gıdası olan lenc[füs noktaları yağ , .• kir tab:ıkı.• 
la.iJ ı,. tıkalıdır. Onun için cildi daima IIasan l J..os~'oniyle tcmiı.lemeli, kirleri rn ~i lleri izale etmelidir. Tra~tan sonra dalı i Hasan Çil Losyonu cilde ve çehreye ferahl ı k \•erir. Şişes i 4.(1, İki m isli 65, Dörl misH 100 kunı1. 

Tarihi Tefrika: 107 ----.... 

r Ehi· salibe arş K lıç rslan 
\. _____ _ 

Yazan;. M. Sami Karayel ..J 

Tarih diyor ki: Harzern'den gelen 
emirlerden bii'lsi, Osmanh 

1111 pa r.ato rl uğun u kurmuştur 
a Ha t .( r ı - l 

:r ı; ıl 3~ c ·.u ~ 

, ıcun ve o u \C .ı ;.... t 
• rr-eclJı.:r ettiler. Defa tile bu 

'i r J ak '.!l a gelen Har ... ır. S.;l- 1 
:ııııu olcbi:,u ka<l E rcf ile Kc) 

kubad h ·kında da me '··m ol 'u. 

b:r t.nesi Osm~nlı hıpa•ntorlu
ğ .nu:ı e as·"l'l.t knı nı ya mu\' af
fa "O muştur. 

Her ne hal i~e Celiılettiniıı m~;ı
!ub:yetinde11 sonra Ermcni-stana 
kadar nüfuz etmi5 ola·n Cengi:: 
Türkleriri hoş tutncak kendi men
fa<:: ti iktizasmdan olduğunu Key
k:.ıbc..J çci-c geÇ'!l•edl'n takdir etti. 
Blt, Büyük Asya. Türk akını hiç 
b:r şeye benzenıi) ordu. Ehlisali
bin n:ilyon.!arca ;.n-hlı ordularına 

kar)ı koyan J\ nad•Jlu Selçukileri 
ıı kdaşlarının ve ka•cıdaşlarınm ne 
dc;e~ede muharip olduklarını bi
li> r!<::rdı. Binaenaleylı hoş ge~in 
m"k lazımdı. Ye>k0 a Harzem bü
yı.. '< TJrk lm;:ıaratorluğu gibi yok 
olnır .. k gerv.{'ti. Cengiz akını mü
h' r.di. B un1 ... r:i!n Bi.i\ ük AS"\:ad::ı 
Oi a~· nm1111daki bc··,·ük Harfarı
n.ı bic· seL· pli ·Jı. Garbi Asya
nı"" e;ı zik 1ret hükümdar!.:-ır.n

J· ı biri o]a,, Ke~k ba<l, kt>rdi 
SE ~r·r·ü1 ne ksd.:;.r rr.·Ü 1 cazzi 1·'!1ane 
it'"bttl edCdiğini !-;ittikç(\ hele 
l(a:'4?':,u!u...'11a g"'1(;cf'~ olursa ken
d·ine müh.."T.i un·vı:! Jür tcYci!1 edi-

Ha r.1 Sultamıııc:1 zıya bulun 
A.::y . •. ı irıl razım intrç eiti. .. A..· ... 
t.ftk, MD~,,l~3ra kar ı koya1;ak bir 
sc' .at:n:ırlı. 

.. 1c~o11. :, C('-:ıg:z lian1n tc.htı 

, tib "n<lc kUer. B'4tün T • 
,a ı ,.e Çinia biı' kıs'l':nı zaptet 
?°'" Ha:l.:e:n cibe'ine ilcr!cm~, 
ın tc aclcl't Muharebelcn!e Sul
tan Celitledd~i maglUp etmi ti. 

n "Türl<leri:."> lç A.°"' adan yrn• bir 
,... ncertt akını !d.. Ön~-· c gc
C'nı de\ ki. ·y~rdu. liaı .en1 T ·ı·.._ 

J ...... + .l •nu da r. ~e 1 t-
r . Ifarzoıı. SCdi yıkılı:" rdu, 
C ıgiız TJr:..;: İn11J~'".. - rh.ı~u. ıru ... 
\ \lt<.: kuv · .~erle ya>·ıliJ-or1 :\re. 

« a, ga:"b 1 cer· ba, Şô!Leoc e-k: ... 
) rtl.ı. Ö· .... ıe gelen h~küır.c"eri 
r· ·:rUv•orclu. Yeı;i blı.' üi\. bir T ,rk 
J ı~a.a!.r,1·1 h!ı belirıni"'ti. 

Cd'l 't• H"rzem Şclı, Cr- .'
:: , kınl~n 1. un<lc dur 1 ~·r 

c n •"laymca K•Jn;a Sd ki 
Jl ' ümdarı ile Şam Tiır~ Tfu-

·rn<ları E ref!en r uan~.'ı:t !o 'ep 
et ·. , ... l', kenLlisi magltip c..!aca~ 

c:· .. a B-.} ·~k Asya T~irk.!er". in 
Ce"g.ı.z idô:"t5ile- bütJn &.j·ayı ·~

t le 1 
... .t·ına .}~oı a.çılrr.·3 olacöğ·nı 

J!, rzem Sultan1n1!" ;an '-"C "'ere-
' h- · : cde:ı Kon ·a ye !== 1 

T' Huk ;n~arları lii l'l' , •ı 
~ · ... ··ene k11vvetin · \"€ ... '!'l1 k e
ı_.. ·1 i!er. Bi.l~t:n ü.zer;l"'C ccı·ı 't'n 

tarr.am!~c rnağl·"ıp .,..,.J .1 .. 1. Bu 
· t ı!e Hu·l"ZM\ lı-.:-pa rıtorluğ' , -
l z buld t. 
T rze..TJl ada5lnda:-ı b ' rı;oğ·· }t!r 
• r askerle Sı.:.:;5 eye kaçt 1 r 

't:: aia e'~:.'"l!aNa bul 1! r"1 

E 2 Emirlerin ba:ıl!cal~r- B·:rch'
hac, Ke,.:uhan, Sarol an, Fe ~>ı, 
13ı:r an'dırlar. Blı Em'rl<'. Ko:· a 

l '.< Hü'.;oüır.darı Keyk ':ıada 
hiz.'11et ettDcr. Ke0 l< • , d 
rı !1 ·yc-•Ierre herabe .... "

e-1+:. \'"c o.:.·dusunda !;..,.llaJ 
Tari.ı d :ur ki, bu, Harw ıı'c'en 

ı:; .:-riı Errtirir-rden b' i Q_ a ... 
p zıtorluğ'..u::u k ·~1 -ıtur. YH

: bu Em~ı·lerle ~elmiş TÜ co<l~Jl 

g:::e d :r Y:ııl r ile be~ ·aber 
b r davetname alınra son derece-

(Drraım va,.) 

Şimdi, ı;en mi 
ben mi? 

.. 
enaı, 

J o . s~-

c "'! • b.1, 
. ~'· .. •e. 

t Q\rlu. C:.'.~

rd t. Bı'1. 
bt:nda •,.,ı :--

s ... ··. ' 
c.~· ..lııg·ü ~ üy

e ;t .. ?ını. d ı !lı.i. 

!l.İ b lı p:ıroı ı~P-
ka ar r " 

en·.~·:, 111"!1 
n ı r ıtıli. ~''' ı tiı.l:r'ı. 
y beş Jiıa ~ i..,t ., :y.1: 

Seli.hrddfo, 
-A~.!T'n, i<'"- 1 -, c .~, .... L ·•,;r.1', dı~-

di:s ·e rn:< ·f ·'. 

HÜSF:YİN BEHÇE'l' 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
=-ı ;gj;:ı d l 7 -·yli\ 1 71!14.~ .ı l de-n. 

< e-ı .en dt<g .c y·ıp: ·11 .. t:r. 

1 - >.zıAa ·a P. T. T. Cr-n cı.! 14 d.e k kan ot:>b ıs.1- '.t 'k.ac · t·r. 
~ - A'!l~ .. ci.an El.iz.· :ı 14.25 d~ 1~a! <Z: 1 t •. J-"'Y<:. 1.).40 a. An;cr.rc.-d.~n 

"' a. 14,40 c.a kalkan t::ıyyare 16 cl:ı. A:f{n · .. :;an A:..w.n .;:a 14. . .,o da. kalıü .ı 
e- 15 50 ~ :ı!kac:'l~ t:. •. 

3 - İ'tanh :dan Anka a. A<la~a ve r'.:7 ğ-, 
l'L a.nada:ı İstanbul, "" ~:ı::-aya. 
.El. :g.:l.'-n Ankara ,.e İ ıanb sc!erlr .. - n har•~=· t ·a• ı:-·1~ d'"·lii i\:li~ 

4 - A.nk<.ı ·a - Ad.:ın ve Ad na - .-\r,·r • ıp, z mo. ı " kal<l:-
ı:. (4.65!> tClJ-.ıJ 

- . .'l , a, a ... Bana ~:md..yc .ı\a

c .. ·...; k _. bu t:w vede bu u .. -
c .M~yiı Frank Suttoıı da "1cp 

1 n\ i,ye<le bulunı;r, 

Lc.i o'kudugu bir mt:K'uıbu rr:a-ı: 

• a ıın üze.ı ıc bralctı: 
Mö:.ı Fn.ıık S.t. fn'l'.ı ep y 

z '"' da. ·J~"i tanıyor nıusunu ? 
!\fa' :r.azel Tre · t ha.;. snıı j-O-k

lı ~~i clu L dü: 
- ~ı\n, e'\- '""' D b a Ga-

r O.."l d.0~ St'"tk.: A ar ol )f. 

I ı sa., rıe~ Ldt ' e b er 
ç. . O ~dan som, rr.üe,_,ese-

.ı Hiyo'ya nakleW. Beni de b~

;3bcr aWı. !1tc şimdi de yınc bu

n a 0<1un hiıırnet'nde ç:al 'l''YO
r mı . 

- Alı, a.lı , çok esk i b ir a ' eye 
Jıen>tıbiyel. ,.ı;r değil mi? Siz <le 

kendisine niç~n bu had'1r çok b~ğ· 
lund!ntz? 

)!illi Trtnt on uz.iarın 1 sirkti : 
- cDr.:f::;la. tJ:nız. kc:l"n~ i ile 

nC' <lc-n1ek istctlj.~in; i anlıj..ama

C:1n1 .. bir in·an p .. tı{1rıur.a b ... k.-1 
· nsanl.:lra ba:~trg ı gilzlc ba'k:ma·1.. 
E •{arsn, uzu ı. mUddrt onun hiz
nıcl~nde kal nıaz. Daha C:chrusu 
d:ı. n~a illetli b;r k 7 , vazife~i11:s 

b·r ;;ız olmak laz.m<l1r. 

Con LPli bu s<;ze gülüne C'<li. 
l.l!ıli Trect boj ınıo anla!>Jôl u: 

- O, benden •Ki ya . büıyu'< ü ·, 

ha 1 bukı hiç ö; le görürmıiiyor dc
ı;;:ı mi ~ Çocu!;: gibi ... i ;·leri~e de 

öyle .. . Şbıdi e kadar tccrübest-!
lwer ini kinobilir ne kadar paha

lıy a ödedi? 
Uzun blr sükı'.ıt fa" l ası oklu. Yi-

1 İstanl: ul Levazım Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilanları l 1 Jzmit Deniz Satınalma Komisyonundan 

1 

1 

'-------------~-------------------------J 1 
İNŞAAT İLANI 

c . ' 

K'"'yı:n efL 
Sığ? .. e~i 

K:.y n. 'ti 
K ·r çay:: cıı. 
Sc:n,an 
Odt.:n 
p:·:-, 
SCJ.n;an 

K·y 1 n en 
r. '1 ... ra 
S f;lr eti 

·ı 

l\IU:,t.ı.·lif n.::.kJiyr. t 
Ba?yı.l. kuru ot 
.H;ı;y;;:.1 ;rı..ru ot 

n I< ı z rfla $rl r,Ple ı lıi1··~. ,.,.ela y:ızıl giln sn~;. ve ır.a"'n."l H'1.e,ti JI k 
y. pı. ca.-...t 

,. l"'rn.e lt 
Tu'iplı• ın k~n" ,. .k. :a /ı:ı t• ki'! mektııp!ur"-. 1'.1 .... e f. at'ı ı"c:ı ı b• 

J.! '.i"~arı 

Kilo 

R0,000 
80,000 
20,000 

.ı,000,000 

7sn.ono 
t 00,000 

3-0,000 
450,000 
120,000 
120,000 
280,000 

3,000,000 
1,000,000 

500,000 

Tut3fl 
Lil'a 

40,000 
28.00D 
27 ,OO'J 

140,000 
~ı.200 

18,4.0() 
22,200 
24,000 

132,000 
18,CilO 
112,COO 

7 Kr. KJosu. 
7 J{l'. Kılosu. 

• 

T11n:natt 
Lira 

3000 
2100 
2025 

J0,500 
3003,75 
1380 
1665 
2025 
9900 
1350 
6850 

) 
) 1.5/7/942 

2/'iiD4:2 
3/7/~42 

8/7/~42 

2/7,94.2 
3/7/942 
l/7,'943 

l/7/042 
3/7/942 
3/7.!942 
l/7/942 
4/7.'9<2 
6/7/942 

17 s;irt 
10 Merzifon. 
16,30 Atlan.o, 
l 5 Aıutö,-a. 
lo ı 
17 ) 
10 ) 
17 ) &.msun, 
14 ) 
H ,30 Sa:ık:ırr.: s. 
14 S:ılrlıka.mış. 

11 Esıqc<hir. 
11 E~J\ iee'hir. 

S. ıın ..-\.1-
::.a~ t ~vvl•l 

(163 - 4558) 

A;;ı~da yazı!ı m t-v~.dın k:ıp;ı1! mrlla pl.;: .. iit.n('sl 2/'i'/9~:! gll.oil ..,&.;ıt 13 <le 
Tok11.* ,*ı.r;ı:rrt Sat;n A1 rr.;;ı Kr®jSJ'OD.Unda yap:.JJe..:lfJir. Taliplerin kani.ini Vfl~İ

l;;a}arıy!e ekJ.if rnoJ.tt.-.ıp1a 'Jru iıhrıle !: aat!ndıen bii.' S.:!U.1 e\-ı.•ı.•I konıit..)"Ona v('r
n~r·lı•,i, 

Deniz. Levazım Satınalma 1 
Komisyonu ilanları 

O<i.un 
K. Fn~"'JlY•J 
'1'Iert"irr:e.k 
X~ıhut 

P<liatcs 
Pi '-ıı; 

1,500,000 
50,000 
15,000 
30000 
30.000 

Tutaı'l 
Lira. 

~0.009 

15.000 
7.500 

15 000 
9,000 
0,250 

Teırıinr.h 

Lira 

--~ 

2250 
1125 
562,50 

1 l~J 
675 

---
Alınacak '.! adet dklel cencrcy

ter gmpu evsafı •akümülatör
leri iınlciy.:ı mallsus, 

1 -- DinamoJa.r ~21 t dinamo o
lacakt;,·. 

- T<?hlT'i:ı. olunan kr i! bedrlı 4185G..11 li:·ad'r.n i1.:ı re• o' ·p ~~ 4~ 

b;!' n1P.hald(' Y"-ptır:,acak cıları bir binanın ilcic.<(!i kop:!! z"' ·t t>. "t f'~i 1 7.-

rn ız 9-12 Çar~amba ;(Ünü s at 16 da İ:-":'l;tt" Tı•r-sane Kc.p• n"? ... i Krı., ı "'-' 

bin<::s~nda y.ıpılac;:ktır. 

~ - Fenni \"L' hu~usl şnrhnı::rır·..-,İ, proje' \.~C kt'şfi kom.,,..;;o a. :;v lehi}€•' 

ği g~ui 210 !..-ut'. ş nıukolıi"inde aJınab 1 .ir. Tı•nli:1;,:h ~r313!t.:?·~) lıi'ild r 

3 - İstı:hl.lerin bu gibi i ·lı'rl~ ilgili old.i!<l ... ·ına d..ı.İl' ,.h_ ·y{'t YC '1 • 

rninı.YLt Vı:"~·lka'nrını ve 24.90 sAy;It k.:ınunı.:n. taı·ifatı v< c·hiie .! n -n1 ı•dr~ı 'e 

tl·klf nH':!rıktupl.1rını l-'Uk.~rı<la tr.ik-ıtaı·ı yazılı ten~ir~atl:irl) le biılk~P. beJl 

Uevıet Uemiryolları ve Umanları işletme O. İdaresi İlanları 
l\fuh~n1nı"'~n bedeli 9000 (dokuz bin) lira olo .. n 1500 {bin bes yüz.) ~ilo D. 

d'·ri--i (\·akı •ta) (13 Tema; uz 1942) Pazart~i günü satb (15,30) «n bt s b-ı·ç 11 

tJ. IiJ;yd!l:--p<.ıı.-:ı..:..:in Gaı· blııa~ı dahjfjndı~k.i ko•ı i.syoıı t;;.!"~f:nda:ı lifIKıll :&.e..f ı..:. 
~ iyl<.' ~ı.tuı all!l1~ca :k.. lU" . 

tr .Ba iŞ'} gi!·ıne~c. ist~s~lı>ı'i~ Gi5 (l'llt:yüz .. ıni~ be~) E!·;..l! rr: "\ ~~at 
ınin:ıt, l.Jrıunun tayin etti:;i vesik3!ar-la ~kliflt:~rini muht!.:'\"İ r,;r la;ını ::ı:yr.ı f 
·a:..ıt ( 14.~0) on dört otuza kad.ar ko:r.i~yo;ı Rı•L,li;.._ne ,-e-.~ .lJ,·ri J;.;·.,,d1r. 

Bu ~ oit ~a:i:naın<!'°ı r ko-!l,i."')·o;.dan para~:z olara~ <lai;ı:ılm~<<t.ı<l!r. 
.-697j> 

MEMUR ALINACAK 

1 

1 - Dpv]rt DCn.ıiryolh ··ı is~~yon sınıl~ d.J ic.t>hdc.m erıiln:t•k ilzcr.-• 
S.:"'ıb·;.J\.:.l. il» U!·ta;'1ektı•p ~cza.nlar!nd~'I"\ l::ı ı·kct men1'·: n~ n7'C'cii ~ 1 :ıac.ılt ··. 

2 - :\oiü~ oa;{:><la k3ıa.n.an!G..:a 60 ·..-...., ··e-t ,·rri,• et kt 

l ı; r~ .. ıJ:r .. 
15 coo 
15,000 1 ·l 000 

C~B 75 
POO 

2 - DLel rnotörünün tak5ti 
.t~kr;ben 400 . 430 be:, ;,~r ku\'
Yeti• 

f ~-".ll!."'ab. ,fl ıınılh.::.nı 18.i'.9~2 CU!ll(:rtı. i günü so;ı.; t 14 cif• T!ay<lc µ~:.r:-·c /. 
1k. ·· B l'~{L , ı.:=:rysc··i. \Iolatya1 Adana, Atyon, İ.c:n:, S l~"-' E.z.,.. 

1 
ı .\şn~ıd2 y;.z;lı sdndcrin nçık e-k,:iltmesi 30/6, 542 s:.]ı günü saat 

1

10 da lzmitte postalıaı~e kar~~sın--!a askeri satın ah~~ l .. v-rri~1· lnun<la 
:rapılacoktır. Taliplcr:.n belli ''akit tc kı~rr,is~"DJ'a ;;c-~n·ıclPri. 

· Cinsi Miktarı Tutan Teminatı 

kilo kuruş li:ra 
.---~ 

Kabak. 
Kabak. 
Ta;,e fasnlyc>, 
Teze fasulye, 
Paılıcnn. 

Pil ~·can. 
D matcs. 

~ Domnte-s. 

18,000 
15,000 
20,00() 
16,000 
20,000 
16,000 
15,000 
15,00~ 

+ 

3 
8 

15 
15 
22,50 
22,50 
15 
15 

103 
99 

225 
180 
n7,50 
270 
169 
124 

{157 - 6552) 

A5r.gı<la mil;tarla. ı yazılı odun lar kapalı zaril:ı eksiltmeye kon
n: tı:.r. l!'alcle'i h.izalarırıcla yazılı gün ''C saallerdc Kırklareli askeri 
sıdn almı• komisyonu.."Xla yapılaca kt1r. '1'~.UpJerln kanuni \'Psikalarilc 
te~ 1 f mr·;r tıı>larını ihale saaıin:ien bir saat e\·-rel ko:ıı;syona ,·er
n;cleri. 

Ton 

683 
1290 
l ~"ı) 
~4~ 

~ 4-,0 

.... 
• 

Tutarı 

lira 

f.,330 
16,125 
:!0,600 

5,600 
18,19:> 

Aııb,-a .. ~ 78.392 lira 36 kuruş 
ke~if bedc2ii iki p:ıvyun bpalı 
zarfla eksiltmeye kor:r.Q;~tur. İlıa
le'i 3/ô /942 cuma günü saat 15 de 
Aı' ·ara<l.a ;\!. l\i. V. 4 Xo.lu sa:ın 

al. kom s~ onunıta y:~pılacakt1r. 

İl.l: it::rı !lfıtı 4919 ı:ra 6:! k~r-:.ı~tur. 
Ta.iplerin k~mıni \'C»ikalarile kk
lif mektuplaıır.ı ill'ale s::;al1"den 
bir ~r.at C:\""Yel komi ~;ona \·crn-;c
leri. Şc:rt:"arrr-si 39.:! kur!.tşa .ko
m' .yond:::n alınır, (141) ((l4'ıô) 

S:.J.;p 'e Ba~·.1 ·h1rr1r~ Eten; iıı.,...! 
Ee-nicc - --ı~ş ·.y ... t T)i.rfktörü 

Ce ~t K.' .. h.\l:U!..GJN 

SO:S Tt:l.GR.W :\l.~TB.~ .\SI 

Tcmi~atı 

lira 
İhale gün \"O 

saati. 

J/71942 

• • 
2 • 

• 
• 

10 
15 
10 

512,25 
1200,38 
1545 
420 • • • jj 

1359 3 > • 10 
(161 - fö5ô) 

ASUEJlIJK İŞLERİ: 

Şubeye davet 
F:.ıf;h A.~·~ ı·l;k Dai ·~~indı tı.: 

336 doğ~ıı 1.ı ,.,. bu <ıvı.:uınh.:.l.ı la. 
n; •n jeyı• ı~bi fYerli ve- Y ... 1ıa.~'!.::!) V" 

Ol'tA h 1 yet-;. ·~·&;i nr a ·l T·1r'<.i. 
;'l'l••dc O:t::.o. 1 c1ipl< •• ı:. ::ıldı';t n 
90"'!ı2. Y..;i>a·•c! i '• T• g·dı·.!'-~( Ye<lı !t 
S b:.y y ~~"ı..'Ck d'l.'l'('C:- •' t:ı'ı,.il ;zü· 
r~.aıl :· 1 T< <m ı.z 942 dıe s ~ kf'diln •k: 
C.Z ! • b r- ıır dı:~1::..l 

'hrı.•Jeı·l il.1!1. olunur. 

S ADİ 1' E K 

TİYATRO U 

B ı r;ı·.c~e (J(;ıdı:.töy - Sü:·ryy~ ) 

Sinı nı;-:ı~•nd.:ı ~a t ~J,.:ij dı-. 

il Ö R D G N l' Ü 

ı 
ne :\Iiıli Trc 11' c.n1atnıı>·a ba~l::ı'Clı: gidiyordu. G;dc,•kcn de Ha:,dpark- \ 

- P..c iı~g~"n der-ile~ rrJC.o;1yrıl: 
au. tı.ncınları bill_yor musunuz? 
B, im acL rn alı ko.tta kt'eü!( 
bir ap:ırı .anım \'Ol'. Çok ı.ıha
t n. Sonra Ü) le K, p;.c ~n ~ (t1 as· 
smıu altııı.rla da dr·ı;-ilım. Ne za
rn· n can?rP. J ;tcı·s'!, g;rerirn, ç;.ku
rım. 

(' ,., L€li d, 1,\ Joya baktı : 

-- lyi, iyi .. dedi, bari gizlı zi
yaı ctıeriıı..iz oluyor !r:tı? 

:" .. [rtn:a7.cl 1,J."t nt kjzardı: 

- f\, c:ı, o ca ~'"'~P::.!l l~f7 c~c-ci. :-;,, 
m ııa;.;cl) t: Sız çoıc ga :p bır , 1. -
ıra bı•1.Z

0

\ 11 ·unuz. 

Bu son cüıııılf'yi ~IJj lerl:en ke· 
h,ı,c ı re oa:; nıştı ve .L< fııs•tto.ı: 

is\if de c--lL •c ., oil, d, n ç :~~ . C!
k r · c n d ı ıy ı ıc c .le • 
sı ıan k paJı. L·' ktooi hıhl'-

11 ' "fif e guıilm.sl'd i 1Iemt: ı ... cc· 
le ·ni bl'i. '''') c 1-"'<>ywlclu . Çunkü 
o gün , günl ·r·!en per~'Tl'OC) uı. 

Beril kı.:~:11~;1 <ler . .,i oi almak içh1 
Ila~ ~.park cıvor!nd,· ki ho.:~°":ıo a 

tan geçi;oro HG!tu·la iki ı;ü~ J 

golı <>)°"'' iıgı 11, böyle bir ek- i 
;:r-1 :zc ihı:y, ' htu a. na. i;t" 
yiıı~ ifa:, poı·kt~n g•r;iy-0rdu. 

J,cli .ri.tı ıısJ ııı mt·ay\·ea bir a
ğac:n altında bf'kli.1· 'l du. O gün 

<lf' gt>n,· ku n p !'Klll kapsını ge. 
c:cı-L•k k11 ı-·dı~~:--e dvğ' tl g(•Jıı~P~te 

ol hlti .n .. ı g::ndü Fc.kut o g .. n Be
ril'in lıallr.<le i>.r bu<.lkalık Yard . 

Hiç o eski re ·'c-si, shmirr:yeti, 
güler gözleri j ·)ktu. Lı·Ji"nin ka1bi 
U·ll~itıld:ı ; 

:7\1aim'1'-ll Iler il, dedi , ~izi g~~ 
çen gÜ.! k mu azarlodılar ? 

-- Çok nı. oz:;ıfl<.ı "lnr? B eni. 
ıni"? lfavı ·• na) ı r' Bı·ııı bn.bah· 
blln ·bile a;.:arlan n.z. O c ryi adan~
dır, 

- Sizi k ";. 
d iye, beL<i b.r 
muş·larclır. 

sık göıi'ı;i'yoruın 

telımht<: buluıı-

Genç kı-z ddıkanlıya d ik dik 
b~ :{-t\: 

(Deramı var' 

3 - Da;; ikadn dcv.-ı 500 ü geç-
1 F. •. ha İ)E" f) rnel".-if'ı.!cri-nıd•l, S!\ as: cı.1 1· at:;h e:;.:nae ~:. p... ,.._tı • ~I,ı ;ı. 
• • bu İ.şlc::ı, !er ve Atöl:yc !ı.iüdi.:r)üğJ. 'e i .. ta .. .:ı"(l:ı Ş• lı;::ı. ,cc lıo 

n:ir0ct'ktir. /oll 
4 - HC'r biı- d~-zcl n"'otöriir.c 

2 adc·; 00 fri 1:.0 kil-uvathk cHna· ı 
rr:o bağ1J.rın. :; olacakt;ır. 

' )J', 

4 - '!ıi a - !{;'ya ı:;tiı·nk Şl'T:l.iti ,:un;a!·dı:. 

1 - T .. t ı.lnzık. 

2 - Ecnebi b?ı• kıms-1 1 ılc P"\'li ohnanl&!-::. 
3 - 18 y. nı bitirnıi~ \"e 30 u gc<""T .. E:.m:ş öl.. k 30 y;;ş ci:h 1> 5 - n:nan'ulanrı ,., .ltajı ll5/13!1 1 

volt olacak·!.lr. .ı - J.ı ..... kı ı·liji yapn:ış vey~ askcrliğir.i y~nn1as:..~a en 3.z bir SC'"'~, zo · , 
1 1-~ < .,·:~ cnss.llcri ~i:a!1 a!tınrl'l bulıınr.n veya cı.•lbl ·,,j ol3':"!1U < 

6 - BLı iki grupa aıt komp'e 
te\'ıİ ta·bl ·~a tlc kabloları ölçü d.
lctlc ri \'Cso:re teklifte müıxle:i; 
b;ılunacak!ıl". 

t.-ıh YC".Y<.1 ~·h'.ıi sc·beplc·rle rrtı•~i s~ey~ b~~·~k.ılnn! :l' r rş1irr't ed11 ·ı~e,•._'er. 
1 

5 - .'\.~lif· ··]igini yap 1'1$ v e lhtly.ıta g~·ç,ı~is o\ >n!n:r a~rni <lr:r.'cedıe krı.1 
1 nrıı~la··a tt'" ·• ('d!lecı•k'.ir. 

6 - İ.O~r1,ı dı.:ıkkırLıı·ı t:ı1""aıfınd:ı.n y;ı.pjla.cuk mua'y•en('tle 6>hhi d t'" 

Dı: :ryol le- '11-de \-az·f.._, gü:-mrğc t•h·erişli btı l ı.ın..'l"lak . 

5 - l f i.L""U-caat ~lidal aı·ına bağ!.rınnc.ı;.k ye==tk.ala r Ş"'..:nlardll"': 
Yukarıda yazılı e\'Safta elinde 

diıel cenerc}tÖr gı-upu bulumaa
ların \"eyahut r.ariçtcn geürubile
cekJ('rin 10. 'i. 942 ~arihLne kadar 
lnı Jıı:~ustak' :ekM m"ktupla!'ın1 
Kamr.pa~ada bultın~ıı deniz leYa
zını .~a t ın alnia kon1iSJ.or..una ver-. 

1 

Ni.ifllS ciliz'd;.nı, dlpl-o:~a v·eya tn.sdi-knarr.ı\ askerlik Yesika.""ı ve a,.~e 
yeıi-d~l'.ı.alar:, poii_-:.t,·n tantl ikli iyi huy kilğıdı, çiçı•k aşıı;1 k;lğıdı •ı'\"li >e t l~ 
1ne c;;ı.chp;ı, a~ 1 1 adet \"eslkalık !ot.oğrr.f . 

G - !:><ih:ı. rnzla maiUrr.at a lmak istiy~1leri!l L;:!ctr.:c ~I:JrlJ'"luk!• ı e 
İst. J:J!l Şc!l.iklı~r·ine bizzrıt mürac;;,at rtn~elidirler. 

'i - İ~ticlalar en son 14.7.942 günü Faat 12 ye k;;<la!' kô'.!bul olı~n· ;.• 

molcr i. ( 67~6) 
c4';5~> •703:: 

~ 

5 ton ~br n. 
\. k ·:·ia m l-\.'"'n y~• lı 5 ton ~u

nun ri.o!"'ı~i.cı;:;cll'!Ri.1 buhuxm. c\·safı d ... hi-
1i'1. ~e olm<:.ık Czi'-::c 2 Tı.'n~muz 942 Pc•·
şe nbı' giiı1~i t.13nt 14 de Ka•ımpaça1Ja 

bıı!t\.'1(1;!1 Dr .. u. I ... ı·\·azı'!'lı Satın Al:na. 
Kon·;i yfınt~n<la pa.z.rırlıgı ;yapı.acağı"l
cian t'i•ı ı< .Jeı·t ı belli gU.n ,-o ~altc 
nıtz:{lıt ko ... ;:., a n:ü~ac~atır.:ı. 

Devlet ları işletme 
Umum Müdürlüğünden : 

1. Tı·1r.ırı.1 ~ 942 tarih•.1<ll'n ftibarcı:ı ista.sy":l~l:'i..:nız Ka~ım9a a Ca 1~ii Rı 
da haz;~·Iarırrı.ş olan m;ı.:.h.::ldfı vazife g;j'"ecck.f'~'indıe--o aılıiA:adaı:·l- .d:ı.n. tı"ı!ı 

:rap~ c-.ıt\la.rı nl'.;~-aı:~atl21.rı cer, romörköt· ve v&ı')ıta it.lıt~ya-;laırı i--in 43556 
4:239J nurr:?.':"·Cl<...'!""a Ye dahili ticartt e~yaS'l k-iın Ce 24613 r.un·":-a •.l•. ~ap·rral. 
ihln o1w'kur. ti065~ 

, 7011 > 

100:) K n Ze)ı.in;y:ığJı duln':l 
lOOJ > > A:r·ac İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
tOı\I) > B.1 ı·b.~·ıya Ci ı&i T<'hnıint Fiy.,:.tı. Tt•rn ·n. 

..ıoo K. yı sı re,·cılı. Ku.ı·l!.SI Ll:-. ı 

Koyun ctı 

s1gır eti 
9~.000 

92.000 
120 

90 

l - Tn.hm ın o!\1:10.:ı: n:<>cnouu be.-lr
]i -t!.t:iOt i'.:a o~a!l .;1ık.t·ıda cins Vf"\ 
:1 :ı..-. io ·ı yc;.ı1iı OO.:.·t ka leın kvns(:~·\·c 

C-"•.a,dn 2 Tt•ınnıLz. g42 Pı~rşernbe gJ.
nii ~t'lt 14,30 Ca p;. zr:. 1 t~:a eksili nesi 
yfı.pılacaktıl'. 

2 - Ş:ı~tn~'\ ~ini gö1ı1 ek istiy."1-
lı·:·n h~r C:!•m ·o pa2<:ıı Jı;.;a g•- a·~ e
drce.kls, 'n il.c bel: i gün "\:c ~aattı~ Ka
!'ı p. "fi?ı!a. bu] ·.nu k..r.n! ... yor.a. 

ı - Y-c.knrda c-i:ıs \•r ruJktnrı y.'.izıl ı i.ld kn!cı.n et ny"ı a·y ı tal!p!er•• l 

etlil.111}: suret;yıe kapalı zarf ek:Silt:Jn.·~i 11 Tı•n:nnrz 942 Cun:a tc"i gt;"'Ü 
11 cie İzıııill~<' 'f.,!·sa.uc k:ıpıı:ındakl komis~-on blnasmda yapıla.ca.ktıı'. 

2 _ Şartnaıneieti 552 1....-uruş mtık.a!>Hi:ıdP l:O!rıiryo.1J. !l 21 nab li:-. 

3 _ İs'kklilerin iJgHi olduJ\laı·ı Ticaret Ye Plıl:y('t \"(~ik•ı!.t" n:,. 2490 

739 50 lira!tk k;.ıt'i te n in:ıtluriyl~ 

Jı k.m:.ın-_.n t .::fatı vcçhilı• tanıJm e-dCceklı::i te~d:r ll:"k~up:f\ .!it \ e .'.\';.ı.ırn 
ınikt"ı·ı ynzı:ı tı·mhu1~'.a;·iy l e birli.~t~} belli gi.in ı· e :-:~:.t'.tr, ta:n bı·· s t ı \ 

b·rlilttl' rnü•t""C;:ı~tl~ıı. c;.7037> kad~ı· h··o.ıriı.."iyona vennelr-ri. •6837> 

fstanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonundan: 

8alı n 

J..;. <:.::l: f. lyc. 

Miktarı 

Adrt Kilo 

40000 

3500 

ıooo 

800 

~r hommcn bedeli 
Kuruş 

il 

192 

122 

-;7 .5 

~500 30 
2200 ;; Q 

\'c !! l'r.l ;'C ı·ı İ{ 2000 24 
t-ı:_n-n 1..,.1 • lC!'t' .:t";c 600 23 
-~~~~~--'-~~~~~~~-~~ 

'roı. ~d<' r 1000 93.25 

!\-!: .;;~l !<bn,ürü 6000 10 
-~__;__~~~~~~~~~~~ 

').l• ~· j;tı) ın e".i 
l..:ıg; eti 
Ku14u €tJ 

~000 

4000 
2000 

15~ 

ııs 

163 

Pirin-; 6000 58.12 
....::..::.:__:_~~~~~~~~~~ 

K.•:·u soğ;.;n 

p, t~ ~es 

Zı·yli.n 

··e n od n 

4500 21 
~000 3~ 

1500 73 

Çeki 300 1015 

İlk Tf\ll';natı 
LJıu 

330 

504 

183 

46.5 

199.25 

279,7 5 

15 

982 50 

261.54 

268.87 

82 .1 2 

228.37 

Eksiltme GLnti SJali 

• • l.ıJ.ı 5 

• > 14.30 

• • 1440 

IH3 

• • 15 

• • 15 l (l 

• JS _o R 

> • 15.30 

• • 15.40 

• > 15.45 

• • lJ.50 

·dacı. ... , ı :.:~rı J.3zıh ınr:.:tf'hi l 942 mali yılı yiyecı k \·o y~·kacilk iht"yaÇ'ları E 1
; ıHı ey• :.ton şt 

A 

ıt.n nev'i, ı.r~ır.nn v~ s. a.'i hizal~ırın'(]u gö. t t·ı·rlnıi";"liı·. }..::ksiltnu•, Dı yoğlu J :i:dtı l C'O · ı•!-.l 349 T"i.. ad L e · ' 
c-ı·1 i..'"l<lC: t planan korn.i::yo:n<l::1 y.p1a~1ı.·11. İ!ite.·lilı:ı:ı V3"ktind .. nı :tl'" J;ı1 ebe ··eı.ne·ir...P. y:ıtı",:!··k! ... ·ı Jk t 

n::ıl n kb··z~ le yı•r.i yıi Ticaret Oda·ı \·t ikct~·nı \·e kapalı eksı.l!"'~YP a·t tek 1 if!crini havi 24go !'r . .y1iı · nı:lın 

dv ·e .!ı h~ı ·J:.yucak1 aı·ı zaı [} arını yt· knrıdu hizalarında göstpril('n saatten bir ~at ~;,,:vC'li:-·_ KaJ..ı.l' k.oıı .. yc~a. 
n: ık .. b!Hn<le \ · ı .nC'lı'ri; (pc-stad:.ı ol:ıc:;;~ g'.:<'ı.crr eltır k-alı l f'c;iilmez) Açık e-j,;,.sıl tn1cl· t-d<e ~ hı.ta~ 2J ında ~t;cterılen, 
j .. ı:ra ıda 7j.k ·edHPn \.' f •sİl\<ı f aTla b idikte komisyona. müracnaıtla rı; şartn ame \ "C ev~atn :ı ·. C } (''"i her giin l .c t JC:: ~. 
beosi.11c!e göf. p ö.~.ı nn1f'lrı i; 

. .~ ı· - . , kl: ·ı .. · ·,.,:,... !l ı1 t 1 . a t .hi<'IC 2_--:-'" Ekon~ r-r::., S cnn., vC" Zl'Y L:1yag, s:.bu'ı, f:ısnJye, nvhll:t, mc~·cıını•k , t~ iC~er, V{' nlti.ng, •) .•. ıı. u .... · · · . c ı ... ı 
b dt:hnın t-e"! . .) esıntı ... keo:;;ı l ec·~k kcı:z:ı. .ç, hı..h:a.._1 v r"gi!• rıy le m nka ·rle, +,.,~1: 1 nat ıı::.-c l ;. t~·b • f l ı n1 .:ınıay e11 e rr..1ı&ı a 
dJ r. i;!. r e!l:r f."'l i bil .:ı hare t~:lhhi.i t b edeli ıe i \ ~ \· e ~uf(ltıle müt..·~hLlde öde~~ •Ü7~ 


