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Nurum: ive: o. 17 

Telgraf· "t Sa~ 1stanbol 
i'clefon : 20795 

Her Yerde 5 Kuruş + 

n ıb\" mu- M ISI mnmen aleni ola 16 !Turcbe€ cağı haklondnld 
bu giln, beyanatı, neti- ki 1 rin Seyahati 

nrtık },fısır nıu- M h b ı cedcn ~ kadar 

~~: ~:~ U are 881 ~?!~ g~~=: Zonguldağa giden Milli JJliidaf aa, 
Doktor Refik Saydam, 
dün Ticaret, Ziraat ve 
Hariciye Vekaletlerini 

10 köyde old11kça talıribat yaptı biiylf!l 
Ç111ar ağaçları höhünden sökiildü." Mareeaı Rom- ye kafidir. Ad lige ve miinakalat Vekilleri lıömür 

mel kuvvetlen Fn:kat Avam l huduttaki ufak r.n ;Kanıarasında.ki havzasında tetkillat gaıpınor/ar tcfclt ta:hhfma- r Çö~ Anıerikadan gc> aıUsadem.enin ne ;u 
leook, A\'Wll Kamnnısında lı:a.- · r--- ~ ziyaret etti demirtaş högünde iki ev uçtıı · 

b Jrolıryen zorlı- 1 t \'{'roodc, snn:tılmıs. sinirle- tJccsindc-n emin 
'.Yuıilt ,. rs - bulmunak ve 
1fatruh't n ba~- ri dii7.elt.cook, g~\~nis iimif,.. kabine lehin<ll" N~ 1 R 1 

1 J rİ lUl\'W~ttcnrli.reccl<, :tlk1~l.ı- a reşa . omme lıyrır < n 1ı ngi. 1 :«"'k \ c itim·. t ........ ' '1' "'"''-tlk· ~s"riyet kazan. 
Uz tcll kim,ıtu a. ,.. H ·' .. MK. mak kafi dı:~l. 

tır. Jıuknt harbin se' k ' e icla~ ..,... k ti • .. 
doğ'ru yürümfüı ~ ne ola(~k? ~li .. tl'r ( ör<:jl <lir. Asıl Mısır uvve erı uç 
n> hnrbi .Mıf.:ıı Jnglltero donarmınsnu l\Jısır muhar~in<le -
topraMaıınn in- ,,cmi i(,iııe ç:kırnnık ~ıuilrri- ki netice-~; ka- koldan Marsa 
uı~aı ett'mn t'r. ni kumda ~iiriitebilmf'k \ "O zanmak Hi2'Jın-
Mıs 1 Bııı-.ı.;ehili mntnı be et:tirehilmelt imkfı- dır. Bu ise fiim· 
N.ılııu Pı M - nrnı fonun etmi~e imd ir o) ay- dilik mnatte - Matruha doğru ınn he ı h ng' cssüf pek mu-
b;r tc>ea' füc kar dı. Afrika harhi c,ıart':fib!lk hi- hakk~ göıün-

t:t....-di. Fukat hunu ~'1lIY.lma~ m- * • ı ı · 
~! f-iddet e mti- ro büfün ulamc-tler, er-~ l'f' )'~ nıliyor. Bıı zan- 1 er ıyo r 
d?faa ~hl <'.C·~- rubıea~ım ~österirnr. tına f- nı Mıhver kay
nı temııı (;hm", fnlmef ket <li!er:fniıı ola nk- naklnımdan ç.ı
f ıkrt Mı-,ınn · ~ karılnn ~ayiala
mii<laf • c.ı vazi- tır; falmt, hu, wr olacaktır. ra istinnt cttir-
fc~im lJt>nnııtnd l mivonız. Ei1.7..at 
tıgıllz 'U\ \etle- HÜSEYiN CAHiD YALÇfll ln~liz knynak-
riuc bı .. · lm Jştır. 1\1 lannm Mnlta a -
Bıı de.. lngıliz clasını tdılntede 
im\'\ ct!t.:ı inin vnzif esi cok güç ı göııterit· w Mısın Milwc,. u~nk
r;i>rüı liyor. Çüni.ü 8 İn<'l nrc1u- Ja1'ının hücumJ:ınna pek mnruz 
ııun çclcı mıy ınm· ffr ı !mı, bir lıaldc tasvir eder yol<la ver
i l:Jllnlo ı ciınleilii •.}e • k't •• ula- diklPri malümatı gö1-0nündc tu
mıy.,('..ı.;: gıbi, t.~k ~ kıt.ılan- taıak durumu muhakeme etti
nın hiıf' miktard. mul. ır"~ ğintiz va.kit, Şnr.:..i A.k<lcniulı> 
sahu.;.Sinc eı iHip <:r Femı-..lı .Jeı · M"iittetikleriıı karşılaştıkları va
m~huldi"... zifcnin çok miı.~kiil oJ<lu;~ma 

Brnd. r. -O. a Mih\etin Mı,,ır hiikmediyonız. 
•lahilınde de İnj!Jlizlı>re zorhıı.. AJmanlaun Şimali Afrikada 
lnı· çık. ımı a teŞt~ ib decı>kle- k. zan lıklan askeri muvaffakı
ri. ·mu 1.ıkkak a J ! dllmelidiı·. yet, pıopagruıda. s:ıhn';ln<la 'ım
~ıhH· ı>ro( ... ~ nd ı ı:; . • e'fl 'dk- Y.aııdıkl .. 11 nıuvnffakıyct nctioo
ti bo.)!-1' a g ~.rmı~ dq~ıl~lıı. ~ı- fl!ndc H~i k.ı.tlı olmu'i \'C bundan 
sırıı' mıl..- t,;ı ıoC'n gızıı. <' .ırl- <lol y:ıdır Jd hMise bu kudı:ıı• e
clctli bi Alman proııagand !';l hf'mmi.}et 1. mctmi<ıtir. :\fr.ıan
.}. p~1mı.;tıı Bn propn..;and:ııım im ıır bı ı ~i tc muval'f.Akı~•t>tlerine 
a .ıgı t,•bn.lrnl:u·dan bu.;ı Y1l'ak biımıt lııt,ili'-l<'r yarctıni etmiş
eı: .} u~~'l tnbakal~ı:a k tlnr !erdir. Çiiıı.kü her z.tlman oldu
} llkPf·ldiıp ve y •• vılu.ıg1 • ıha 

1 
ğıı htbi durumu re.ali t h'r göz

Pmµnın ıl tid. · m<:vknnC' ~· 'me- le takd'ı• ederek. her z m ,1 ol
ninc lüzum g<bt ı n ve Bı Ye- dugu gibi <lo·'Yııı tahmbıle; yap
kil .ı. 1ah P • Y1 d b, ll tcı.ibir- ın o al;rtlı\u lı<>yaan \'e te
lC'ı alnll) ~ f!lCCOUl ll la ' n, k~. e: ,;r doJnu~ acaktı. İngil!zJer 
L ıl. ,n:b~ttır. dıhvcı ı < l n· d runyı do;;ru söze n.Jı. hııiılar. 
dnlil l• ellalıl :ı" ~ t P. :--.Jerk<:rı So:.ıı, b · z ~;naı li A fı iı" aıla. ha
onlara Mı z ı;., nl r 111 top , ı tünllı· üne malik olJ1 •ltlan-
1 alrJ.u1nı ' d • 0 A . nı \e en dalak ya k d r bunu 
g lıı"Se b to ı.ık 11 Zd n- <-l rindcn kneıHU"ch\lannı te· 
lerd~ . lı~ l\ k ft'lua. ~ • d ı; ılı- min ettiler. :F'al\:-ıt bir~enbiı-< 
ln.cap Hrıt olunuyor.' e ~ 11 

• 11 - gördük ki bu havo. ü.c:;t iiıılizıni 
Inr " 1

'.' le ld tılnı1 kım~··ı' trı- ' • :-.· ' uv,, ' ' . • • hırn ordusunu desteklcmı)e ve 

--0--

Her iki taraf ta büy,Qk 
bi r meydan muharebesi 

için Mısıra asker 
sevk ediyorlar 
- -o-

Filistin ve Suriye 
lngiliz ordusu Mısıra 
doğru bir hareket için 
tahşidatla meşgul ! 
Ankara, 26 (Radyo Ga

zet~i) - Mısırdaki a kcıi 
harckli:t hakkında alman 
son ha.beı lere göre, asıl kuv 
vetleıiyle Marsa - Ma.truh'n 
yerleşmeye çahşaıı İngiliz 
ordusu, hazırlanmak için 
Marsa - Mn.truhla Sidi - Bal' 
raııi arusmda metruk lruv
vetlcrlc oyalama muho.rebc
leri yapmakta ve asıl mUs
ta.hkem hatta çekilmekte
dir. Mareşal RonımeJ, Mar
sa - Matruha üç koldcn il r
liyor. Rommclin asıl kuvvet 
leıi sahiFOeım mı yun
ca h rckct etnıeıtteöir. Esas 
kıwvctlcr arasında tcmns o! 
manuştır. 

Verilen haberlere göre, i· 
ki taraf da mühinl kuvvet

(Sonu .~a. 2 Bil. S de) 

7.A>nguuldak, 26 (A.A.) __ Anlmm, 2-6 (Vooi Sshalun 
MiJli Miidnfaa, Adlive ve M.ü- . busı.ıni muhnltiri Cıt.ft>fcmlı\ 
ııakaHi.t Vekillet imiz \·e mnıyet- > trililıriyor) - l .,s,·~il llr. 
!eri erkanı dün gece haı·ıtbük- Re!ik Sa~ (lam, tm~,...in hğle-
ten Zonguldıığa gelmıı-ılerdir. elen t \l'\'1 I Tie< ret, 7'.dmat \'C 
Vekillerimizi horabiikfo Jrnrşı- Haı-Joile Vı•lJllı ttrrine ~hlc\-
inmışlardır. rt'1< Jxı Vcld'tlzf:lni11 İ';'h·rİJ le 

Vekiller, gcc<•yi hususi va- me ı;nl C'JlnmşfardR'. 
~onlarında gf't,;inuişlerdir. llu ~"""' ~ 
F.:a.bah \'İliı.yt•ti, partiyi, oo!edi-
ycyi ziyarettmı • onm }',;rcğli kö- Ankarada mesai saatleri 
miırleri işletmesi umum mUdli-
rü il birlikte mad<'n telmi yen * .Ankara \:ıliıyt>t dairclerm
okuluna gitmişler 'e imtıhaa.- J '!alışma. saatleri sab hlart 
)arda hazır bulunmuı-:lrırdır. !J-12, oğlel ·ri d 15-18 olarak 

Bundan sonra Çelik 1 li•;esini tesbit edıldi. 

Btn'Sa, 26 <A.A> _ ıw .. cı:ıcif Ruzvelt 
;,,..-UnlrU kw;ırgn ka.z:ı mt-rkezimi· 
zc baglı 10 köyde oldukca tah· , _ _ _ ....., ___ _ 
i·lbat ya.pnmıtı ·. K~sııgnmn • n 
bıiyiil· umı• ağnçhnım kMoin- 'ti!"' 1 
•lı'n ı;olüip att 1 P.ın1, nıeyva, set· ~ ---ze '" diğeı hubııhat Ü7.erinde 

Müşterek taarruzun 
bOtOn esaslarını 

hazırladılar 

İkinci cephe 

.j 
'il 

t 
olduk' n l hrıl ... t yaptığı haber 
Vd •lmi!:il•r. ı-.ıım·g. D •mirt:ı~ 
kü11i ·1c1C" 2 evi m,urmuş diğer 
b .. :t.ı ı:vlerin damlarını söküp t
mı ;tır. lıısan ve hayvnncn ,..ayi
at olma.nııstır. Mıntalm ziraat 
müctüı lüğii. · cldpleri köylere gı
<lPrc>k lm~UI(' grl<>n ?.(U'm'laıı teN 
bite badamı~l:ı.rdır. 

de ziyaret etmişlerdir. Parti ta- - ------- -----·------- iki devie1 , damı bu mese 
lede anlaşmaya vardı rnfından şeJıir parkında değerli , 

misafirler Berefine 100 Jrişilik T ı 
bir öğle yemeği yer~lmiş.tir,. Öğ- oru 1 

!eden sonrn. mısafırleı,mız E
reğli köımirl t>ı i irılct.Jl1esinin 

rmanlarında -o 

Ifoı.lu mıntaknsını gezmek ve BüyQk bir yangın çıktı, yirmi dört saat bastmJamıyan 
tetkikat yapmak il.zer orayı:ı 

Amerik a 
Bar.:·ı:r uıa gö:re 

hareket etmişlcrdiı'. ateş, m Ohinı denebilecek zararlara sebebh• t verdi 
Beşe.riyet. Vaşingtonu• 
vereceği karara bekfiyor L. HALIFAKS 

Vaşingtona göre lngiUz 
Büyük Elçisi yakında 
geri çağınlacakmtş 1 

Giimüs. n , 26 (A.A.) - To-1 
ruJ lrnZMlllın Erikbeli mmnnla· 
nntlcı. çıkan Ye 24 Sfüı.ttenberi 

Bu, üçüncü akm ! 
-0-

Anlmrn, 26 (Radyo Ga.{,~ 
ai) - Dünyanın ilgi VO dlk~~?j 

M ı.tMd, 26 (A.A.} - Vnşhıg
t on 'tın salnhi\'ctli mahfillol'imh 
söylendiğine ~ göıe !ngilter"nin 
Vn.sington Bilyük Elçisi Lord 
lUıJifaks yakında geıi çağrtln
talt ve yerine askerlik ve ~ilfı.h 
!slerinde ihtisası olan bııi tnyic 
edilecektir. 

K 

d '\ nnı cunektc olan yangın 
n•\ihim za.ı arlnra sebebiyet vcr
me'·tedir. 

Orman mühendisi ile orına.11 
J:oruma teşkilRtı jandnrıu .. mUf 
rı:•zden ve b:nden fa1..1n amel 
y:mgım "'n ıfürmekle meşgul-
1.mr. Alınnn aoa hnlıcrlcr yru1g:-
mn onlmm1ciıte olduğunu bildir 
mekte ıdi. 

Mahalle Birlikleri tevzi& a ba 
beyan am e me mü eti i 

f ,.. kat mazeı·etr olan a ın 
beyanname eri k a u e He ek 

BOyOk Alman limanı 

remen'e 

' :\eıin Libya.dan MISlra. ıntt .. 
kal ed n zaferleriyle esrara bu .. 
ı-ünen Ruzvelt - Çörçil gör51 >meı 
!{'tine ~evrılmişi1r. fai Fıl2 fin net 
gör.üştiiklerine, ne gibi :km-aı 
vardıkJruıııa. d~ıJr resmi lfr d~ 
meç yapılT.aa.m.ıı)tır. Ancok Çii,r 
çil ve RuP.veltin kimlerle g~;rü 
tUhle.ı i bildiıilm.ektedir. Bu baıi 

1aarruz etti bcrJ..,ı· nmsında radyol~u·, f z 
-o- tel~r tcfı..ir imkaruaı'ı buhn. t.:ı~ 

2 dn lar. Bir Ameı'ikan g:u•.et f:iJ 
5 tayyarenin üslerine nin) Ztlığına gÔie, iki devlı t 3.~ 
d·o·ı:unedı"g"'"r b·ıldı' ... ,·ı.·ıvcı· damı iltlı:.ci bir <' ho aol ıa ı 

" J h\1 u nndn. bir anı şmıy" v;ı n ış 
Londı~, 26 (A.A.) - 1ııgıı lardır. Bu aradn. bhinci ,.erl tYe 

lı va nazırlı ımn tı.;b ıg : d ha zıy.!.dc chrnımi}et ' rı c-

rn.fından Mı ml. b~r hah ur Mih..-cıin denizden tnkvive kı- \..., _ _ _______ _ 
dıvc beklflJ ''Ol Mıhv ı· lıfOllR- J ------

J , ! "· • ~ talaıı yollrmrwını z:ı.yıfl:ıtmıyf.! M;ıh.ule Biı liklcri "<ısıttuıiy
le Termnuz - .A.ğusto ekm k 
kartlanmıı tevziine ba~larunış

DUn g~e b i :- . '>· dt i de d 'sünülm~"i.ıir. Bil • ı 
t.l. 1 ilimiz 100{) d<· ı fazJ t . C• ph , Atlaııtilr c ı besidir. ı.ı. -
YJ ıle t:.ı. ~ru?Ct bı luumıı ·. c bi Avı't1paytJ. intikal ett:ı 'il
Almanyanın rn b'i.\ ül ılnnd li- mek iı:ln AUantik dü•; i• < t l~i 
nıaw ol n Br~m., <' • s heci •f Mihv"r faaliyetini bert "at t t
tutulmuştur. I m('J~. hi~ değil.so azaltın k J. zım 

Biiyük yangınlar gürillm,h~ gel~r. .. 
gruıd?- mm l_ liksck taba..1<_n fa n_e- mm·af f~ k olamamıştır 
lcr .fısılUadıgır.. n k lııhnf'yız. · 
l<'akat hnll: irına ki Muıvrı l)J.O· Ayni zam.anda Miittcfik kny-
ı ıa"mıdası oı !arın f'Irtınd. n rn- nnld.111, l 942 de zaferin kaza
ıııldığı füı.lde bu yiıkaek t:ıb;k 1 mlmnsı ihtim~linden .de ihtiyat
ı inde d fth\'Cre me~hl •c.cl{ sızcn balı ·ettıler. Bındcn fazla 
HCbc>plcr bulanlar c:k.siJt dt>ğ l r UÇ2Jtlarla i' tiiste yapılan . iki 
Başka memle.kefü:ı deki "' ılı-1 muaz~am a:kln, nrlık Mılıvere 
Vt.:r prow·rrnnd. sının u tlJıkatı- göz açtırılmı) aca{,rı fünidini tc,·
ıu hnuı n;ak ~1,ı; ır · 1kkında lit tti. Bütuıı b wlar oı tad.ı ~k 
da takrıb" b'ı f ıdr edinebi 'ri7_ fazla bir iyi görüı, harn~ı yruP.t-

The Tim - Hı:.ziran t .. ı ;h- b. Bu g-iil pemb" l"t'nk icinile ya.-
li b ş1ı akalesindt, ka~·b&.ülen şadığın112 sırada Libya mıığluhi
J.,tbyn. muharebesi mi.ln eb\"t') · I yeti anst.7.ın geldi ve siddetJi g'•l
le ne Ayam Kamar tıl'•d-ı, n.t" I di. G ncral Hommd'in bitkin 
~cm!. kette hiç~iı' her~c.\!~n ~~-1 dü";mnn tanklarının bu defa Tu
n muşahcde cdilmedıgım, bıla- nus hududuna. kadar cekilccck
kis iB~ ~}fi.metlerin b~ IDU\".lffa. l~ıini biilya ettiğimi~ sırndn 
loyetsiz.lıgı tcvlıt "tmış ~lnn _k~- ı F'eld Marc~:ıl Rommel in m1ızaf
mır ve noksanlaıı tashıh ıçın fer kuvvetlerinin Mısır Jıucludu
Jrnwetli biı: azim "~ kara: ın ':u: nu gcc;mclcıi ve hatta Siivey!:-i 
•ut .. bulduh~U goste~ıkk·f.n~~ tehdit ccler görUnmcl ·ıi bir ha-
oyluy•ırdn. 1i kat cı:t«>ı g~u 1 yal sukutu doğuıınr..mak kabil 
Av~ J{a.'l~arasmd~kı . te2.ıhu~. değildi. Efkiı.munumiye fı;.n.ı ihti 
Jngılız c.1kaııumumı)~ınde bır mnllere lıaz.ırla.nmnmıı}tı. Hatt:'.i 
hey an m Ycut oldu!,•1mu Tn<'Y· 1 bilakis iyi .. eyler beklemiyc mey. 
dana vunnuştur ıet.tirfünişti. 

Avam Ka.maraf-'.ındr:. içlerim]" 
Mki bir nnzır d, bulunan Ye mu
h afaznkarlarla. libE'rr.Jler \e I..a
bour parti men uplnr:ını bir ara
~·a toplıynn b'1 itimatsızlık tak
ririne liizumtmdnn fözln bir c
hem:m.iy t ntf<..1ınıyoruz. Bu iti
:matsızlıJ· ruşan<rinin hu ulc 
getiK'bi ,.,ği ~irlcıi silmek 
Uzcrc dd nal hükfunctc bır iti
mat taın irı vermi~ olmasıı l da 
g6ıi.i3ol'W' Av~ KamfPT mm 
neticede "üyük bir çokluk de 
Mister ç. ·rçıl'i Ba.5V kUlctt" alı
.koymak tiycce~-inüe şUphe 
yoJı:tur, znten S r Staf ford 
Crippe takıinn 'i e Lıbya muha
ı~i h"lrkmd:ilın istizahın mü
zakerooini n.~ ekilin avdetine 
talik etmiştir. MUZc".ket-elerin ta-

Mist<>r Çöı~il Amenkaılan ge
lecek Avam Kamarasında iz.ı.
h::ı.t ~·cr~ek, sarsılmış sinirleıi 
diizeltecck, gevşemiş linutleri 
kuv,·etlt•ııuirece'k, nlkıalnnncak 
ve itimat reyi alacaktır. Fakn.t 
haıbin sevk ve idaresi ne ola
C"l'? Mister Çölçil İngiliz do
nanmasını Mımr ~ölU içiııc çıka· 
ı-arak gemilerini kumda ~rüt:e
bilmck ve muhnrebö cttırebıl· 
mck imkanını temin etmiye Jrn, .. 
dir olsn.y<lı, Afrika haı bi çarça
buk ·biterdi. Ji'akat bunu yapn
mayıncn. bütün alfuuctlcr, rpcy
ce yorulacağını gösteriyor. Mu
vaffaltıyct, kendiler inin ol.ı.cal•
tır, fıttkaıt ; bu, zor olacaktır. 

llüse) in Oahid YAL{ı"IN 

Moskovada 
Japonlar faaliyette! 
Biı· Sovyet gemisi 

11/11 batırıloıası 
Rıısları kızdırdı 

- o---... 
Moskova, 26 (A.A.) - Molc

tof'un Londra ve Vnşingtonu zi
yaretindcnbeıi bura.da J aponlar 
bUyük bir diplomasi faaliyeti 
göstcriyorler. J apon büyük el
~isi yiiksek Sovyct fj{Jrasınm 
son toplantısında bazıı· b~ılnn t..· 

yordu. 

Mos1cova ile To1NJO A.r<ı.~nd(ı 
Ywi Bit- /tfc.selc 

Moskova, 26 (A.A.) - Ta1:'S 
Ajansı Hnbarovsk'dan bildiri-
yor: 

Akdenizde 
Tobruk yolunda 
lngllizler ü 

Mihver gemisini 
torpille batırdılar 
~ 

Londra, 26 (A.A.) - lngil
ic·re Amiralhk dairesi tebliği: 

Denizaltılarımız deni~ yo!n 
He Libynya ta..1ınan dU.~an ik
mal \'e malzeme gemilerine y~
ni ve önemli kayıplar verdir
ml~lerdir. Dcnhmltılaıımı?.dan 
biri büyük bir dü.,.~an malzeme 
gemisini torpillediğini bildiı·
mektedir. 

Geminin. kuvvetli intiliıklaı· 
ncUee inde tahrip cdildii;>i km·
VC"tle tahmin olunmaktadır. Bnş 
ka bir denizaltımız mülıimnut 

(Sonu S . ! , Gü. 4 de) 

Angastroy vnııurtmun mür•·t RıJsya'daki muharebeler 
tebatı Dairen'dcn Harbin'e gel 
miştir. Angastroy l Mayısla 

J apon sahilleri açığında. batı

rılmıştır. Yapılan taarruzunun 
şeklinden bu \'apunın bir J a-
pon denizaltısı ta.ı·afından bat.-

Sivastopol 
harap oldu 

tll'. 

Jse de ook kalın bttltıt ta.b:ıJ,a,. JWyterc gore, R uzvelt \"C ('uJ • 
Ja1• neti t-leı in knl otat·aı, kıı- çil, 'hwı·o karşı gıri ıl "k 
bjtiui b"ikli'Ftim1i~t ı. mil~ck t~,,a.ı.-:ruzun bi'tiın et' f..-

Dfüm1nn :rnüda". laı'lnı boz- lamn hazırlamı.~lardır. 
Sonu Sa. 3, Sı. 1 de) \Sonu Sa. 3, Sü. 4 ılt.) 

Dığt.·r taraftan evlere dnbrıtı
J n beyannamclerin ınemmp bu
JundulrJarı birlikleıc VC'ıilnu: - ----------------------
ruüJcleti dtin ak~am sona emuş
tir. Vilayet dün kş:mıa knd u· 
beyannam lenni ; it olduğu bh'-
2iğe vernıi~en vatnndaşlanı hh; 
bir . uretlc elim k knınesi veri?
mıye q;ini billlhmi ı ir. 

)?ai·at ôğreıuldiğiı gör nws 
l'U mazeretle henüz bcyanııan P· 

sini biı lığe teslim etmiycın va
lnnılaş1arın beyanuamcleri lı· 
narak kendilerine eltmek kam -
ei wrilecektir. Mazeretini jsbat 
edemiyen \'atftJldnşlaı n hiç bir 
fitırt·tlo e.limek knrncı;i 'erihııi 
yccektir, 
---------~ 

ıska çl ık yüzünde 
:t------

Şişlide bir adam, 21 senelik ksa-x~k .. 
O yerinden biçaklıyarak öldür ii 
Diiıı sab:l.h saat 8,30 raddC'· ı Kapalıı;arşıda Aral> cı "' ~ .... 

l"ı·ind~ ŞişlirlC" hslmnrlık yilziin ~1ndı 29 nurıı~rada. Jrn:ı; um• • 
den foci bit- cinayı t ff?I nmi~, lul. yaı an \'O Şişlide H .. Jfi;;k. -
hır adanı ekmı.k bıeağiylc 2ı ırnzi rn llıie ·inde 221- nur.ı:u ~ 1 

... ent:Jik karısmı 8 yerinden vu- Hü "yml ("Y npartımnnın 1 . -
ıarak iildiirmiiştiir. Ciıınyetinl rruı J..A?on ArtinFn ff'vl<- I:"J"' :ı· 
taffi lıhı ~udur: 1 (Sonu S~. 3, Su. 1 cleı 

1 ÔiE ta rafta zarf imalathanelerinde satışa hazır 3,000,000 
m evcut tur ve bu zarflar Birlik emr inde depolarda uyuyor 

zarfı 

Bu şartlar içinde kağıt ithal eden tüccarın memlekete kağı t 
oetirtn10kte tereddüt etmesine neden sa ;n1all? 

nldığı aulaşılmalttadır. Snllşı hükumetçe seı~e€t bı- t.nıb1tikata göre bir tnraftaıı pi- Birl1ı;lnin erı:rind~ ılepolıır 1:ı ı.-
Japon gazeteler i Rus vapurıı- Londra, Harkof önünde r kılmış olruı bırinci ha.ınur, sar- yw;a zaı-fsı2lıktan kıvranıp du· ı yum. ·tadır. 

nun bir J apon değil bir Ameri- tazyı· k gılık, bilotlık, zarflık kağıtıurl:ı rw·kcn, öte tara.ita zarf imalat- JUl.tibi Cmwui ~ ~e Di m? 
kronıc karton gibi kalın k~"lt hanelerinde sr.bşa hazır asgari Bu vnrlık içinde yokl ıı. ~·u ~ 

kan dcnizalbeı ta.rafından batı ve muknıı;n.lar ıoomi piya ·ada ı (3.000.000) zarf mevcuttur ve besi lın.kkı <.la kendisin,. r ür:·-
nldı!;'lna dair resmi zevatın bq- gittikçe artıyor, di)•Or bulunm.a.maktndır. Halbuki k~-ı bu milyonl:ırca. zaıf, Kağıtçılnı· en.at ettıgi.nıiz Kftğıtçıl .. r Dirlı,.-;. 
yanatını n~retmekted1ı·lcr. o ra borsaya mUracaat edip, ~~öı Umum' füitibi l3. Orlıan'<l .. n P ı 

Angastroy'un mÜ~ttebatıdıi· s·ıvastopol mt'J'dafaalarında )'UDlisto.I':::1J.~kc:ıenİ!l fil:,'°ZlDl ıı~tıkn!, ~ izahatı aldıJ\: 
se bu beyanabn dogru olına - ~ l."<dt,,ınız Cl!ls v~. ııı'' .ı n- - Piyasnıun ıstırabını b:;ı el 
ğını söylemektedirler. iki gedik daha açıldıdı J.,'ldı bulmak peı>Jllfı mum in n ol- u· .. n g r yalundnn biliyoruz, zira yar 'llll 

:;:.::=..=.=:...=:...::_=-~-=-=:_.::.... ________ ,________________ ın U:dır. içindeyiz. G::rek İstanbul, ~eı k-

1 

Berlin, 26 (A.A.) - Alm:lll\ Dernok ld nı<:mlf"..i-<>ttc bu cins .,. - se d;ğcı· vilayetlerin fıcil tall ple-

ara ıyor 

kıtaları Harkofuıı cenup doğu- k3ğıtlar mcb~ulcn movc•ıttur. vcı la rı ri li, rşısmda bunalmış ve iki s::ı. .. 
sunda geniş hareketler esnasu - Diğer taraftan bu cins ki ğıtla- tır yazı yazanuyacak bir Jı:ıl Jc 
da Kupinnsk !}Chrlni almışlar- rın satı~nı hi\kfuııet serbest bı- bulunuyoruz. Zarflann d.ı.4ttıl-

• Almanlar burada 21,800 (';- rnkını§ l)!duğundan bu vvrhk i- nınsı için tertibat aldL{, listelc1' 
er almıBlar, 100 tank, 250 top çluoe ~«>ldu~c etrafındn hilk:ımc- A.ı·)rn.::umlz Naci Sn.dul· hazırladık, fakat zarflnn ~clt .. 
ele geçirmişlerdir. tin hc-ıhan.b1 bir tahdidi de lıa- lalı; gi~l Bodrumun husu tur>lulc kfiğltla l>irlikte drığıtsıu~ 

Sivnstopol kalcsının c nup ı i ' mev, u..ı edilemez. si) etlerim ve zengin tabi- btcJjğimiz:den hm üz tcvzia1 ~ 
kesiminde, Rus hnUarıı ela ikt Ayrıca :~laıdanb ıi ge1e1< 1s- atini anlatan nefis yazıla- iste<tig.im.iz g"bi, brı~lıynm.1dü. 
gedik açılmıstır. Mosko\ a r. d- t;uıtul, gn c e eli;; ı 'il·' t ~l rmo. d '\ aı.1 ediyor. Başlı Son günl rd) Ma. r if Vek.ı.I tine 
yosu müdafilc.in kclrn'n o • - J~ p:;:a .. ı .... rı .d~ b' b, n bir kıyın.et taşıyan t~lim eU. ğimız kıctM·vc \"e kf· 
ı:ına. çokildiklermi .,-o lcmı tır. mu b r mı ı~:ı d l b t y :-:ı ı;._ 1 ine ait 17 nci ğıtlar mı ie.vz'atı geciXtire'l •.• 

Yeni köy Enstitüleri açılacak 

Bilhassa ziraat işlerine 
•t e 

,.g" ıu<;ıe: lıursları ve köy Enistitülerlne girme şartlarını 
.. ,," .. u öğretmenlerine veı·ilen lıakları bild.riyoruz: 

SoVtıet 'It ı 1.ig' t cır. H r tıc c er: 1 ôµo: ·nun oku~ cak- mil nl(.>'1 biri oldu. Di;. r t. r. ~ 
Mo;;kova, 26 (A.A.J - So • tan ı.: 11'..l ... l th €'1 · d • ; 111 • 

yet tebli ı: ı: w.n1amlıy 1 r . 
CSo'1u Sa. 3, O. 2 del 'Sonu Sa. 8. S.ı. 1 <Jr.) 

<YMJJ : sa:\'f '1 ı-1 .. i fo-
-·-· • ~···- - IHl!'-~~ - ~--~-- -- : 
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• .. ,r ~~~~J 1818 denbe•I lnglli< Polmkası - j '"------------------...,------=""""'""'"'---~----~ Her m l t e, her işçida 
ıYamıı: C. PE'l'RlE Bt. - 45 - Çeviren: H. Cahid YALÇIN n sabahki 
'ıllııi yükselW: M Arı.ıenal mütalea.nın neticesi olarak. ecı aza 

Sanatkar 
köpek davası 

evvelA sıhhat, sonr 
da vicdan va irfan 

aran alıdır 

A fi ', ~atı yerinde ot. 

ıuhakema, havv l mıyıuı msan. hiçbir mes-

Biı'deııl>ire bunlardan ~~ be indirmek llzımdı. İşte bu f . k 
4a:1r yasıtarı bir ttiriti bula- Martta A'vı: ~a.nı.n istilaa 
pum. Gımıte bat Wlarla do- vukua geldi. 1 
ıu. bir sürü ka.nlı poliiika ha- Bu memleketin milletlerarası Lokomatifın altında kalan Te m z günü Taksimde ve arbaros 
"Jadiııleri,,. Bu pek diklaı.te de- duronıu. Stres& cephesinin pa t" b • " =._..ıı • k 
fer l::ir hlldise idi. Şalıai hattı çaıanmam netice · olarak, so genç iki bacagwını r esi ODu.uu.e mer 1lD yapılaca 

1 1okte ilediyaıııcro. · ııızt· 
sahibi Salih Necatiye i lam oimıyıın herhangi hır ışçt 

~!del edemez. Çün!;!' aklı ıle fuınıketi ilhama dilrilııt oWı dört sene zarfmda çarçabuk fe. 
Vr. Eden kabineyi yalnuı. başı· nalaşm.ı.fti. Fakat Alman ist" birden kaybetti 
na tcrketti. Kahine Jı(r. cı-- lamru husule getiren ahval son- Dün sa.balı eaat 7,30 da Sir· 
berlain'in etrafında milttehit i- ra vukubulacak hadiseler bııkı- bcide feef bir tren lmzaa ol-

·• ,,_ +.....ıındıgı" zımı•n, 1ıü- mııı.daıı. ciddi bir ehemmiyeti ,,... ., , __ ..._ 24 k:..:,.~t' .'':!:':.,,ıar•---.L.- .,-•-·- haiul.ir. Yukarıda. gördii:füm- mıı;-ır. aazamn a.ı.u•uam 
-- ,,..._ .... ..........,. ,,.......- -.. yaşlarında Ali isminde bir ı;eD!l 

pek az kişi, koridorlarda ıes... veçhlle, birkac; senede Avnstul'" olnp keBdiai gar miistahdemle-
"'" ettılrleri' '---. -'-'"ı · va ;~in ya~ 1·-k yalım iki uw. --- ....... -... •-"" ....- rindcndir. Malımet dün maka&-
lttiler. v~: ~~~getir- lann bulunduğu hat üzerinden 

Mr. Eden'in istifasını Hari• me ya yaya iltihak et- gegerken a.rluıdan gelen hir 10-
ciye Nezareti lıCüııteşan Lord mck. Fakat ııı:ı.ıı.tteessüf dev· komot:if"ın tekerleri ansmda kal
Chamberlain'in istifaaı takip !etler bu hakikati anlamak is- mış v iki bacağı birden kesil. 
etti v,. bu da Nezarette baz.ı de- temıyorlardı. Habsburgların ıniştir. Yaralı hastahaneye kal
ğışiklı.klere lü•um gö terdi. Mr. tekrar Avusturya tahtına geti- dınlını.,'<tır. Tahkikata mı:-tan
E<len'in yerine Lord Halifııx rilmcleri şıkkın~ karşı ınu.lıale- mıştır. 
geldı. fet Alm:ı.nyadan ç;Joyordu. Ma· ----.~"VV'V"'~---

Mr. Clıamberlaio Mu.'ıalefctuı amafih orada da fikirler müt
Lordl r Kamıtr'ISlna mensup tehit değildi. Çünkü askerler 
bir Hariciye Na:nMllla tayini meseleye !5.kayıt idiler. Bu me-~ 
dolayısiyle vukubulan protesto- zuıı . iddct!e aiakatlar olanlar 
larıu. cevaben kendisinin Avam Herr HiUer ile Nıızilerdi. Kil
Kamaraamda Hariciye Nezare- çük İli!lf da buna muarııdı. J. 

b ade edilnıi§ Muııaqini.n kendı 
ti işlerindw d<~layı i7.r:at cevap lıaklannııı. bir kısmı iiıeı·inde 
TCl"'lCeğini bildirdi. Bu artık icr.ı edeCC'/;i c!.zibe!kn korku
ıı~iyenin tatbikata daha ya• 
kıml·ın tPvafnk edecc~i miınn- yorhırdı. Hepqj de Anscfo.U<S a 
sını ifnde ediyordu. Çlinkü bir muaıız bulunan ve bir kaç se· 
müddetrenlı<'ri Başvekllin Bü· ne evv~ sade<'e bıı· Avusturya • 

• . Alman gümıiik irliğine kati 
yiik Britanya haricı siyasetim 8 te ırr..ıhırlefet g" , llJ 0 
do)';ı udan doğruya kontrolii al
tında tutiuğu . ikar idi. Bunun aa Bllytlk r; 'tan~ • 1'" a \"& 

Mr. F.c:len'iıı istifasiyle ihtimal· ttatyıı Hahı.lılll"~'ln ~eıi ~-
nıeı;ini iyi karsı!am:.~ olsa! dı 

ki bi,. d!'receye knd:ır münasc- me.~·le ı •'k>lnnabilir<ii. a n 
beti olmnoıtu. Çiiııkü :'.l<fr. Balrl-
1'.la Baş ekilli!ti esna. ıllila çok ya lı üz hıırekC'te ge ·c-bilec-elc 

bir dunı:nda d·!ı1\ldi. Küçük t-
dnhıı w.-rbe!rt kalmı.ştı. tiliı.f Pari8tcıı g-P\('n işar~tlere 

ımdi ııradıın zaman g~t ik·/ berıfü; ria et ediyordu. nu"ya 
•c11 sonra. Mr. Ed~n'iıı i"ti!:U'I bile Jıir !lir itirıı~ serdetmiy~~ 
vil~3ı.Jen hisJe<liluıİR olan gıı-ı •rt· n" ı ı 1 J '-- b J • C!'. ı. r,oy.e O C:.l < 1i ud'll •r. 

!Jlaari/ Vekili 
Valilere bir tamim 

giinderdi 
Maarif Vekili, Beden Tl'rlliye. 

si Umum Mti;,iürIU<:ünün Maarif 
V ekillii;iu ~Wıma,;ı dtılayısi.
le Beden Tettıiyetıi bölge b~ 
nı olan vulilcıe ~önderdiğl ta
mimde: 

"'l'iirlı: ınilletin; il ke!ldiı:ıi ko· 
ruma, yaratma \·e kuvvetli ol
ma y!;!ıınd& Cümhuriyet devrin
de yaptığı · kıla.PÇl hamleler, 
genç_liğin her bakımdan iyi ye
tiı;me;;i csaııınd:ın hız a•nıakta· 
dır. T"ıirk v;ıtanının !ml~r-nda, 
denizlerinde ve dağtannd:ı. L>llWl 
temiz lı:tva..ı ile bedenini ve ru
hunu !iyen biri<aç milyonluk 
genç kütleyi medeniyf'tin mad
di ve manevi siWılan ile cihlU'P 
larıdırnıak a.n~yedir. N Pıııl ki 
fartte t.emel. bir iıı.uı olmadıkça 
ya,nlnıış Jıa.reketler ahenkais 
kalır ve belli bir noktaya yöne>o 
lfııııtlOl>e. kilLlela-de de böyle bir 
inam yürüyüş nolrtaııı. almadık. 
ça a}'J.ı.n bir ülküye varmak ka. 
bil de~ldit'." denıiştir. 

----J-UI«----

Geceki deniz şenlikleri muhteşem olacak 
Denizciler Bayramı her yıl ol- ııJ:zyolfıırı, Liman!ar, Şlrlı:l't! Hay 

dıığu gibi bu yıl d.a Tııaıımmm riye müstatıdmüeıiyle annatör-
1 inci gllnü ve gecesi büyük me- 1er takip edecektir. 
rasimle lmtbıJaıyıcalr1Jr. Jılszlııl Kıta ve birlikl.er Talaıim ıney
ıkııhram:ınlı:klarla dolu denizcll&. dınmda ya-leriııi ald>Irtaıı fiQııra 
rimiz o güu vasıtaıarmı alay saat 11 de ~ çekme w. çe
sancakla.riyle doııataea.Jtlat'dır. Ienk koyma töreni yapılacaktır. 
Resmi ve hususi daire ve mü- Direğe ba.yrnli <;ekilirken Urnan
eeaeseleı· de bayrama iştirak e- dalti bütün geıniler lJınır <loki
deeeklerdir. Ifazlr!anıın progra,. ka .süren üç seiam dixliii':ü cala
ma gore bir borık deniz eri ön caklardır. Btuı<lan sıınrn genç 
.sa1tıı ~ bmdoııu oldıı~u hal- denizciler ve ticaret filosu na
de saat 9,45 de Kasım~!ldalı. mına iki nutuk .,.,•rileoeictır. Bi
l:ıa:reket edecek ve Şi.şiıan<> - Te- l.8.hare alay BCfliktaRta. bnlunan 
pcba. ı yoliyle Taksime çrkııca.k- Büyük Tlirk Amirali Bıtrharo
tir. Yiik ek Deniz Ticaret nıek- ııun türiıeıt etrafında topl'ı.ııa
tmi talebesiyle Dt-"Viet Detuzyol- caktır. Bunıda. meraaİIDe htik
lıın, Devlet Limanlan U. Mü- lal mıırşiyle baıılana.cıı.k, Parti 
dürlilğü. Şirketi Hayriye ve a.r- ve denizciler adma iki hit<ı.bede 
mat.örlcrdcıı birer grup merasi- bulunulııeaılı:, bumı milteakıp Bil
me iştir.ık edecektir. Bu alay yük Türk Deımt..;,.min hatırasını 
Gala.t,.,.a.ray Wıesi b&b~de taziz içjn bir dakilı:a silküt edi10-
tofı1:lna Ye saat 10,4-0 dıo. baş- oektir. Sa.at 14 de Beden Tar
ta. lxı.ıtdo oldo::U halde Tal;aime biyesi Su Sporlan AJanlı;;ı ta
lı.areket od~ktir. ra.fmd&ıı Modada. tertip edilen 

,~ndoyu ııleıinde çelenkı.:i- deniz yarışlarına başlanacaktır. 
le Y-ük.at.-k Deniz Ticaret mekte· Gece denizde bir fener alayı tJ.r. 
bi talebi'St, D i7:'Sporculan, De; tip~. 
~~~·~~~~~-=-~-=-~~--~ 

inhisarlar idaresi 
ın ur alıyor 

İııhlaaı:Jar ldaresi !.afıra t..şki. 
!itıııdıt münhal bulunan nıemu
nyetl..,r için bir müsabaka im· 
tilwıı aı;acaktır. 

T afeba ve muallim ·kamp
ları bu sene açılamıyor 

Her yıl muh~lif verlenie ha.
ziran, temmuz ve ~ ayb.
nnda. açılmakta o1a.ıı ta.Wıe ve 1 
mwı.llim launplıı.n bu yıl bii~ 
sarureti dola.yıaiyle a.çJlamıya,.. 
cakbr. 

edilmesine karar 1§ goremez. 
Para piye;iııin temsili eaııa- Çürlik, h3'talık!ı bir lns&ııı ıı 
~ seyircilerin hakh takdir- tataeıığı işde mutlaka bir eksik. 
ımzıe m.a:har olduktan ROnTa hl: olur. Ne kı:ı.d:u- dikknt ı-.der.ıe 
pıy bmmine birkaç ala;ıam etsin günün birinde lbozuıduıi 
kala. ııaJıibi tarafından alın,~ :ı:-anar'. Sa.paa.-ığlam insan. ahlı
Şehir tiyatrosu meıısupbrım gı vazıfeyı tamam yapabilir. Bu· 
lıir hayli teıAşa d~iireD. ec.zııcı l ltı:nduğu meslekte !aydalı i~et" 
S-"h • ,..,...._, .ı. _ ,_.~ ~ılır. ..., ~ ...... ıı. me..,_ur .........,r . 
köp •· alt da.v&F• ditn saat Eh-erır ki (ı·icd n salı,bı ıJl-
ll.i de seltizlnci hukı.ık oııthkcn~- sun! l saf vicdanı oımıv:ın m-

'nde baln~r. san, hcrh nt'!;ı i le duua ols ıı 
iOtırwımada. şııhltlcr diıı.l :rı- erge-' hata yapacaktır. \ icdm

ıı:ıiıı. ilk d fa ~detillt' nr'.ıra- s~ ın anhn h r fenıl'< f;l'le>o 
caat ılen M~'4ımC't nıevz, ub - 'bıı.r . 
his köpeğin lcanımıısaoin ·n 13- ÇunJı:ı; vicdan.•ızd ı l'IP ı \l! 
14 üncli gününde kaybo\.hıı;'Unu korlmau!I v:ır. ne de ıhli~r" lı· 
ve ~-20 gün mütenıadiy~n ,_

1
. 13.k kovkusu!). Bu ;.:ıbı adamlar, 

~:IıRı. ~lde bulunamalfı~ını ·~sınlığıu e11 :ı~c ~~ .. ,.~ı ,.e t,ı 
soylemi ·tir. lınn:ı z lekeı;i nl .1 ( v;c lan :ız:1-

Mehmet, bır akşam Sa.l;h NI'· bıl nın ne ol<Jııf:ıımı bi'm ·~' "· 
catinin oğlunun Şehir tiyatro- Ben (kıılbin<le Alla 11 kork•ı~u ol
su.,•l• k<İ)'l('ği t.'\uım'" old ı;:unu 

1 
mıyan i ı d n t•ık kor'< ıl"'m. 

ve v:ı.kıwlan 7.abıtavı lı:ıborda.r IVi<·<lın azı,ıbınJaıı kc.rlnu:v ııt 
t-ttiltleıini bildınni fü·. B>ından ı adam> dau çekinir;aı. i t hıı 
::ıw:mı·a dinl n~ ~ahitl("r dP Xöp .. '- gibi nısan kı~ .. le~inde lıoı· a 
ğin eo·zoeı Salih Nec·ıtiye -ıt ol- feıın )iirrlı:IH m ~ kı lıe ki'· k-
duğunu sö;~lem~Lrdiı. ı ğ·u yaparlar. 

Bunun ıızerıne mahkeme ki;- 'Bıı yar~d . ! b .. t<'ı•~" ,. 
peği.n Sa 1 ilı Necatiye iarleRine ldn in!4:t ı. ıu• ,uf ı fılıtn .ıl H" 
v mıılıkcrnc ma':.rafırun h~ı· iki 1 ... olı.ıııı. b s para e "' . ( ·
tarni tarnfındıın t'i<lennı.,sw.- ı, ı- nın biilün ılim \'<' ;r["nırıı11 ı.'" 
rar vermi~tr. fasın;ı soK:tarı!z hiç h.!" f'. .ı 
~ vcrn1(•7,. J{rr fı .. 1.ttn !:>fr fen hW 

Çuvallar çökünce ... .v~ıpa<:~ktlr. Hc-r ıR -ırl J'r t1~' ..... 
k:lrlık göriikccktir. * F~nff e Ebul.7.d P ...... ıı.de Fık.ıralı;;·uıri• herk .,. eli.• , 

Mka.i(ında Köy Ti~.arl'l B" ·ıtr.aın- ~~lo>n f •ıalı*ı yap ı·. ile"!' •i
na aıi. depoda ~.alı,;ıın Ali o;!lu duı..>u zıun~nd. rla wrıırnı• d :-
1mıaıl btıtle bulunan çuvııllunn m~z.. H k \' a'la.let tanınıı <. 
bin::lıımhire çi)ltn:u\qj ile ,,ru ":ı y·ı-

2 tc.ı.ımuz ııe<"~ günü lise 
menı.ııları. 3 temmuz cuma ~11 
orta mekteıı mezımlan arasında 
açıl:ı.ca.k müsalıaka. imtih&tlan 
netice!Mi kısa bir ll!!IJX!aııda aJA.. 
kadarla.rn t<bliğ edilel'ek laıza.
ııaııların t.ayitıleri _.. ilt' yapl
Jacııktır'. 

MılarmıL-.tıı· ' • ~ymak. vurmak. ~almok. •r-
,..,.._ • __ .. __ v· ·- .... . . 1 mak. hak yı•nıck en büyü1< :o ... 

tıeı:if...,.ha;;~~~;;: •ıııc 1 !etidir. Çünkü k.ı.lbin·ic ı.'U lı 

----)lllC<----

lzmirde 

!';!,r,::~. ~~~ i:ı iki küçük hırsız ı ~~~~~~~~':lr.a?.~1~~ iin~~:~ :.· :.~ 
Y~ Ç-Ocı•lrlın Kwtarına * .N•lco ve Hrun.it isrmııJc ıki tıır. 
Yırrdu tal""'wi de Kanal Ki- lı:öçilk çncuk, dün Ullel'dP f~n', Yür,•gıııde (in anlık du~-.;u
qllkyalı ~ ilk okulunda j Til.rlc ıtOl<ağında 37 mım roJ:> sıı l bıılurımaz. ( Milliy~t ~'"" 
ı- __ .. , _ _._ oturan Aibdull uı cvin<'V!ıı ef!-
-.... J~"-lıl". ,,.. .. ı.......ı. ui). nılcn eser cr._;jriilnlf'Z. Biaaen y& ....... Rt"heft SUÇ ., Ü y ı...ıan. ~ ·• 

1400 ı· ·. h?r irı.1Jand en 4.)n..--·.-.' s~la1ııb1 ' 

le.v:ınırı bil' baı lak ırnda bir fır- 1 fırsat ka~ırıldı. Bil h111uııta BU· 
tına ınahiyeti de olıluğııııa hük-ı :v''k Britaııyaya bnyiik nisbcttR 
aıetme.ıru>k elden gelme?. ı.',ia:- bir lCf;UIİyet hi , i d~l<".;İa· 
ılir J\Yr. Cluımberl.ııin ile ihtiia- den korkulur, :>.fr. Mac Do
fı ~tıııtejiye değil tabiyeye ta· ııald Ba.ı,veldl bııl.uoduiiu za
aJJf;k ediyordu. L;tifuından man Ar~idük Otto'nuıı !ngilte
mrnki aylarda, ayrılmuı oldu· reye gelıueeine miiuaflc etme

ı:;u hiikıimete klll'Şl bir baı-bio di. lngiliz Hariciye <>•qrcU, 
ya ol uğu muhalei e iş- en zayıf bir ti.bir ile, Hcrr Hit
tir~J·ten imli= ~fütermesi ne- Ieı,.i Viyanadan ur.ak tutrıınıı•n 
k dar takılir ilse al'.dır. Tc§- yegane raresi o.-aya bir Rıh<
r;nıev\·elin 3 ünde Avam Kama- burgu otıırtmak olduğu yolm'
ro ınd M"ıinih uzl11>ıması bak- daki telkinlere hiç aldırıs et
!:l!ldnki müzakereye. kadal' ağ- miyordu. ffakiklltte. 1ngili7. Ha· 
::ı -:ı adı diye müzakerede de riciye N~reti hiç bfr m.W'le
hıu,nsi bit· itiııa ile takip ettiği de bu Avusturva işledn<k ol
it "'al Haricive Nezar~tinde bu- duii;u ka 'lu · · · ı dw
lur.tlu~ sırada mühim surette ranmamı tır. P..eami hattı '.lre
f3t'!"ılmlR olan siyasi bir «öhreti ket uyuy-~n köyliiytt 11vanılır
tebr1ye hıııruaund.a cok hizmet mamak politikaııı idi. Tfalbulı:i 

Bakar hakkındaki ceza 
Bir müddet evvel yiliıde ylrmt B"r pyia berine 

be!! ki.rl& kıındura sattığı içia toz f ker kapıpldı 
B&ker ma~ ağır pa.ra rem.. 1.-.rd<M ~: 

•m• 1 ı:a u..ı ale:,•h J er roe;:lektt>. her ı<ı·•·l" 

ıra çalan hizmetçi =1 !=:-- sonra ;ci.iJ:e\ ahlıtk V-' vfod'l.11, ·•O . * Bey~ İıd:ikl;\l caid<>- -- S P O R 1 aoıırn da ilim \'<" irfan ofın .ıı 
111 4'71 .ııımıarııdıı otuna eli- -

:n;~;ı;~~:U q.ı~ lstanbul kulllplerile dırÇ,~nıdarımı:cı, ·lerı•n t 

yet i~ ti"' " etti. başkalarının ona nyaN.iırmayı 
suıdaıı ba.~a tioaretdıan"mn de 
bir haita ınMlet!e kapatıl
ce?.ıı.sına çıırptınlmışb.. 

Dü.ıı öğleden sonra çıkan bir 
şayia. yüzünden pi;raııada dllk· 
kin1arda bıılı.ınaıı tDll ııekerler, 
lı:Jlpıijihrca;;ma satılmıştır. 

llMlıideaheri buhındll1".lı.ığıı his- tem b , , 1 bu esaR fıurin.ie 
tt'J)b;:isi, bir aralık yatalı: odasl- asa aşıamyor ,,~1c yanarız. b•Llf17., sı~K.tzlNCt BAR m,.nfaa!I rine rblu:. u.~ hu-

l&cııkları lıiç düeii11ül ·y,,r 10. 
Na8ıl ki 901lr!I tam bıte ooyl' 

na. girip Me!i•h•?ııı çaııtaaı içinde Ankanıd Maarif \'ekili rıya- ı a~larız, gitlei'.lz. 

Berchtes gaden, 
Birmingham 

Lemi Halifak&'ın yeni Hari
"'Y'' Nav .. ın maliyle kabineye 
a hııma · gayet ın hirıme bit
bl;hnp idi. M . Chambeıfain 
l:aHvekillik hayatında yaptığı 
bfüüıı iııtihaplartl1. ayni illa.beti 
~·irtermiş olsa idi bütiiıı blitün 
tıı;~ka bit' ııcti~e rlA.hil nlnbi-I 
liıdi. Loru Halita.~ Hiııdistıın. 
H'divi sıfatiyle tııldp ettiği ıı~
ln. ırı politika dola ·ı iyle nnılııı
locet'ıı hürnı..t ini kar.anmıştı. 
r~ı vür.<l~n. b:ı.r.ı ınuhazııfnkn· 
ı,11' 00.~11 lforıciye Nar..ırlığıruı. 
gelvı iııı ba I· rıııı ıııı.11 yarak 
kar ıla ınlarsa da buıılar haki
~mtte harid i~lccin sevk v<> i<la
rc•i B ·ı>ldlıo elinde kalacağı· 
il• dü•üııerek ı·arçabuk k<>ndile
.l!ni te!>elli e<lebilmu,lerdfr. İki 
<!evlet ruhmıııın <lunıınlanııı 
hu tauJa telakki etmenin ne 
dcrece~e kadar drığm olrluğıın•ı 
J.:c..<tirelıilmek ic;in henüz vakıt 1 ı:-t•ln;P.'Tt· tiı'. :Maanıafih Lemi 
llıılifaı:'ın en sid<letli muanz!:ı.• 
rl t , iViµ etmediği bir siya:-.etin 
ta' rı ci!il ""İne de ses çılmr- 1 

:n'vacak hir adanı olclnğıınu 
;.(;vkmeı.ten geri durmam8ktn
dı rlar. D11rnm on sekizinci a.s
ını ilk zamıınl:ınnda Lord 
l;reııville'ia im !i Hariciye Ne
r.aı·,'İine n.it VUY.if<'yi ifa ettiği 
v, fr. Chambcrlaiıı'in peJ< ziya• 
d., lıayr.m olduğu Pitt'iıı de A· 
vam Kamarasında harici poli-
1.ıkaııın g~u; mli~ar Ceorge 
C::nning'e tamamen bırakıla
mıyacnlı. lmamlı>ıiyle mcşg-.ıl 
bulundu;':ıı ~!eri hatırlanıycr
dı: • .,,111· hususlarda, Lord Ha
lıfuks k~'lcli sahsl .karakteri va 
dini göt üşleıi dolo.yısiyle bGtiliı 
nc'llllekette Pnrti Jıarkindc do 
bir cok mıizah retlere nail bıı
lt.r<uı:ordu. 

F ariciyc Nezaretindeki deği· 
fill k ecnebi IBC'ınlekctlerda 
d ~al pek heyecan verici netico 
ler husule gelirdi. Mr. Ed•n'in 
ı 1ifa8l İngiliz - Itnlyruı mll?.a
l ~r<'lcrinin ba~Jaması için lcB
bt.-den ır:ıvn.yı yanttı. Herr Hit. 
ler bu müzak reler muv::ıffaki
y . L hır neLceye eriştirilecek 
oiı.r a Sinyor Mussolini'nin tek· 
r:ır hareket serbesti~ elde e
<'u.cf;ini car.;abuk takdir etti 
llu " yine Stresa polit kasın'\ 
o r '< n: ·.,:ı ı i'ade eder 
di. E h d rhal l•r dar-

olmıı lnr. 
Alman ı~galine takaddüm e

den cie\ rede AvUHtııryadaki ef· 
kiın umumiyenin hali. iyice tet
ki.k edilirse giiıiiliir iti halkın 
taln1b;'n dörtte biri Ar.sidükli 
k11li ·urt:lte i tiy0<du. Dii;er 
ıförtte biri Nazi idi. Oiğ'er ya· 
n~1 da yıı Sosyalist ya I..ikayıt 
idiler. Fak:ı.t. ııı:drnl suretle i
dare edilmek ~utiyle, gerek 

onarı<i ile gert'k nıe .. ctıt nimm 
ile uyusrnnğa hazır bulu1Juyor

Temyiz :ııl&lıkeılM!8i., bu ıuğa. 
zanııı harpten evvel de böyı. 
y\ik;o<'k karla satı.ş yaptığını, o
nıın için fcvkaladt> ahvn.ldeıı isti· 
fallll etmediğini ileri sürerek 1-
Jca.,ırı boıınııı.şsa da !stanbul 
Milli l{onınma. mrnbkerııesi, ka
rın her almı.lde fahiş oUlll}.'unu 
iddia edel""lr. k:ı.rannda. ien.r ~ 
mistir. 

lise bitirme imtihanlan 
sona erdi 

lardl. Diğer ıaftao, N87.ile- y a.pılınaktıl ola o Ji-11e bitrrıne 
rin arknsıııdaki .sevk Ye İ<fare im.tihıuı.iarı ııiha\'et bulmuş ~ 
kuVYeti Habsbıııt: tanitar!rıı·ı· imtiiwı.a giren °1570 talebeden 
nın km<vetine nisbetle kıyas 710 u m raffak olmll§tur. Bu 
ka.bul etmiyecf"k de~e bli- 811ttlle bu yıl badraıı dewrt'llin
yillrtü, Hahsıbnr~ taraftarları- de Üniven.ite ve yüksek ıkul
nuı ı...-k ı;oğıı harpten evvelki ı.ıra deV'.ı.m etmek üzere 71 O tar 
rejimden kalma yadigarlar itli. !ebe ol~nluk imtilııuunıı !l'İnıi
Kendi davaltU"tnıı kar ı aldık- ye hak lt!l.?.aıınuştır . 

bıtluııa.o 2350 lira.dan 1400 liı·a.: setinde .Y-dpılan istı. aı-.• h-~eti . Dr. H•fır c,, .. aJ 
mm alara.k ~nmptır. Hizmetçi topla ntısınrla verilen bır !t.1 r• ı1a -;:::::::::::;;;:::::=::;;:;;;;.: Bunun sebebi g;ftya geker mö

etıeBCleri 'l'ürk Anonim virketin
deıı }ehı ımiade bir tu.-ıze geldi· 

z:ıiJı.ta tarafuıdaıı aranmakta,. Lrl.a..'11:ınl klüf)leri ve enırkli .<por- 'r 
dlr. cularla görli1.'Tlli~e mrınııı .vJf TAKViM 

ği söylenen bir mektuptur. Bu Bir dayak iddiası 
melrtupuı şeiı:er fıııbrikalarınd& 
ıma.lıit durdugtı için tamire to:& * Sı.rarıervi!erde Kaı-J ;tp.a.r
Şj!k~r göıı.derileıniyeceği ve ya.!- h=ımmdı1. nturıuı Habib evvelki 
nız küp . eker gönderileceği bU· akşe:ın Ma!lw.iırıbardan çtkıırken 
dın ·yorm.ş. Gir kadın meseıeaı yüzönden ~ 

BOll Mehmet ve ~ ııı:ar 
Ba haberin piyasada ya.yıbııaf nobaıı taraündaıı dö"""""'...,'-u·· 

111 li7.eriııe bakkallar, tel< ·-u..,.~• ı 
onar çııval ,eker ~ kalkış iddia etmiştir. Müteca.vizler hak 
mış, f:ı.k:ı.t dunuııdan ıaııe ~ kında. talıltik&ta ba.jlanmJ4tlr, 
dfüfüğü haberdar edilmiş vel'" ____ .,,.., _____ __,,j 

1-lann bırer, iJciııer çuva.ldan ~ıtlardır. \<'akat lr.ınin 
fazla ma.l aiıw.11.ruılJI ÖDÜiie g şeker getirilmiyeceği haklnııdsı 
çilniliJtlı·. resmi makamln.l'da malli'ınat 

Düklı:" 111' mil:racaat eden yoktur ve ali.kadarlıı-dan öğl~., 
.bal!ra da yalnız birer kilo veril- diıfünize göre, müessesenin füh
miı;ıtir. 'Kontrol m-lan geç rika depolarında mühim roik
vakte k dar bu mevzu üzerinde arda toz ıoelı:er vardır. 

len istişare heYMı ö_,.aftID<fan 
Bwtuuı Iı'clak, bu.s:-ilrı '"''' Ui.3<1 Huıır 1>;; GOif 178 A. y t> 
dıı ilk görü~"1lli 'l'cıJclı:l nud:ı 
yıı;>ııcakuc ktim:uı. i<;t ı:Jıul 
klüpleri mün · ill~rı ve ıli~ ı 
-1'CU1"r dJ;,., l edilmiı!lertiı•·. 

Yüzme teşvik 

müsatakaları 
·~ı apoı·ları ajaıııı.:·ı t ru·a.fın•i;sn 

tertip edileıı me\•;ııııin ıitinci 
yüzme t.eş\ i k m ii;;ı.1"1 k.al:ı rı y,;.. 
nn fnda vili<.me hd\'k•lıleıD<h ı 
biij·iikh.'c' \~e küçilklt~r tıloı·t1ı: Ü· 
z. ·;e iki sınıf yiiziiL·Ü aı .~!·HH•l ı 
y.Lpılaeaktır. Eıı fttı-J l , .. -ı\r<ın a· 
Liı.11 kllibe. Hı...'nt:n i r1 t E"'.~\ ik ;.- 1µ;.u;t 
'Veri ·kL. 
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Ia.rı tavır ve vt11iyet çok kere =============::========= ============-===='.! 
lngiliz Jacobi '!erinin ve Kırk- 1 

-- -
b~'teki tavır ve vaziyetlerinin Bütün bunlar111 mesolil fliphe- ~----
a •ni idl. Bunlar hic bir ,,111vaf- 8U ki Ebu Cehildi. Damıı:rların
f~kivet elde edemeJller. Herr da ha.yin kanı, lw>di ioıimlernı
Hitler zafcrd n zıı.Ccre yüıi.lr- den sonrv. Qynİ bo.ba ismini ta
ken. Aı·Jiılük k~di davalal'ına şıyan insanları kan;ı karşıya ge
Avrııpa.nın dikatini cclbetmek tirmekle ibretle seyredilir yü AZ --
lıusuaunda hi~ tıillhli ~ıl;madı. rekler acısı bir manzara :vnra-!lilı••••••••••mıll\ 

Dr. Schıı.schuigg, yazdığı F'a- tan b adam. o lrıırplen kurtu
rewell Au><tic =rinde kcıı- lup sıığ dönebileceğini ~ u
di 'nin bet" zaman imanlı bir m.ııyol' muydu? Bırçok ııı.o.;an
!onar~i~t old~uuıı söylemı~ dan OOıık-a k..:ndlııiııin de orada 

Yazan: M. Zeki Korgunal 

ve Anıstıırya halkını başka bir çukUc doldurac:ığını a ba. 
hi<: bir yıorde bıılamayaca.kl:ın hiç hc.tıruıa getirmi.ı miydi? 
bir merkez etraf mı.la toplamak Ha.yır! Ebıı CcıhiL harpte koo· 
için Monaı~inin en iyi bir iimit diaini'iı de ölecef;ini katiyen dil· 
nrzellii(ini temin eyl emif:tir. şünmemi~ti. Eğ~r dü~Unmüs ol· 
Fakat hakikat şadw· ki ne o "" .ıtaydı b~rkesten ewel mubare
tıırnlladıırdııa başka biri Ar.;i- be meydanını kendisi terkedip 
dükü tahta oturtmak tolılikeöi- Medlııeyc dönerdi. O, Müslüman.. 
ni göa alma.ğa lıazırlanmı~ de- ]arın mutlaka yenileceğine ina
iikii. nıyordu. Buna inaıııııa.k için or

Mona.rşi 'nin tali ini Lecriibe tada. mühim sebepler vardı. 
~ hUlr IN!onan biricik a- Miislümalar az, buna karşılık 
dam bi7.zat Arşidilk idi. Naziler Mekkeliler üç ıniııli fazla idi. 
ise bilakis en bliyiik tehlikelere l\Iili;lümanlann mükemmel si.Wı
atılmağa hazır idile.r. Bu uğıır· J.arı, sağlam zırhlan yok, !ıakat 
da hayatlarını bile feda e<lPrek :U:ekkeliler bu cihetten pek zen. 
Anschluıııı'u temin etmek isti· gindi. Müslümanlar Şam kerva.. 
yortanlı. Son sıı.ferlerinde 171 nmı basıp yağma. etmek malcsa
halin az teııiti olmamıştır. Bü- divle yola çıktıklarından Iayıkı 
tiln buıılara rağınrn, eğer Ha- vOOııile hıarp hazırlığı görmemiş
beşistan harbi olmasa idi, A vus !er· liı.k:in Mekkelil~r MUslfuııan
tnry.ının istiklili muhafaza e· ıar{ kılıçtan geçirmeyi gaye edi· 
dilebilirdi ve nihayet Habsburg ınerek harekete geçmişlerdi. BU
iar tekrar tahta getirilebilirdi. ıtün bııniıı.rı hesaba l!!:ıtan Elbu 
Zecıi tedbirlerin tatbiki, İtalya Cehil, maneviyııt bozuk olduk
ile garbi devletlerin aralarının ç:ı çokluğun bir şey ifade ef:mi.. 
açılması Sinyor Mu.ssollni'y! yooeğlni katiyen hesıı.plamıyor
Herr Hitler'.hı kollarıııa atb ve du. Askerlerin araamda clotıı.ııa-
Avıı•turva mahvoldu. rak: 

(' Arkıaaı mr) 1 - MıdıammedlWI ökllir<neğe 

Her hakkı .fahfıı7.dur 'I'eiril:a No 17 
t 

lil7..ııın yok! OnLın, ellerini erim· omu boz.anlık ·yoı·! Mııh1ııı- ' mn·t>t!eriıı hüeı l't ~ b:u..:b-ı 
l:ı.nna ba,.,.T\ayıp siirükliye ~iirük- medin yaıımda ulunaıı oıi.Ju maz.Jı. l<N\'t'"la nrta ·a birPr ki-
liy Mekk•ye götüreceğiz! Huzeyfe'yi kılıçlaı'1111U: al1 ıııJa .r !;;işi cıknr, binnirl"n ı,, kı.' 

Diye ha kırarnk daha ı:ıyade can vermek feı.a.kuiıı<leıı kıt• <ıl- ' ısıya ~1m•1•lıırdı. nı,,c·rl n <le 
cesaıct \·ermiye aJu<ıyardu. Ut- ın.ak ü-in ııizi cenkten so~ulm.ya t:ııı.:ı pdıli , n güre ı vevB 1ı ... 
be ibni Rebia itte büabütiin aksi çalı.,-ıyor! Sonra ~c<'Ild1ııi pcl; t'Oz cli;viiı;ıii g-ibi btt <:arrı :ı.yı 
kan::ıatte idi. Utbe, başta E.'bu korkalttır! 81-ri d korknk Yll!>- heyL<CWl:ı. "eyrw 'rierıli. n-"'" 
Cehil olduğıı halde Mek.kelilere mıya u;7aşıvor! HalbW;ı l>iıler manını hak' yan cengaver, düs
ııöyle hitap edttek ruıııilmtte bu- yekvil<'ut bir <:eroi»etiz' Czeri- rnın ordusıınd n tekrar r dilc
lunıııuştu; ne vnnlmaz, dünya •lurdıık<:a ye- yh ;ı.,,,i geleni de cı-kel<c.,, d'i-

~- Ey ecıııaat! Kim kiminle ıulnıez bir cemaatiı! Bu;;in Hu- nış'irdıl. Ordular. nııc ık bu t .... 
cerıkedecek? Karşunıza. <lilııman ha.mme<lilErd"n intikam a1r111~-

1 
ker teker ça.rr•ı alıoıtl;ırı sonra 

olarak çıkanları tawyor musu· sak Arap lrn.bJekri ara..'1nda hareket<' ;;eçı,rdi. Fak Bedir 
nuz? Onlar yabaooı mı, yoksıı şöiın>Wıı:iz ne o!llr? Artılı: bize J ınuhareb i bu şekilde b lıııru.. 
hePl!i de bi7'den mi? Kardeş kar· hllDg:i kabile itibou· eder? Amr dı. Tc ker tek•r <'.Crpı ıa ü !Iaz
deşi, b ba oğulu, $1 babayı öl- ibni Ve-bclı. Hamza ile AJiııiıı. bi- reti Haııı.z:ıum karşısında J..imse
dürecek! Sonra yiizyilze nasıl .ı:i deve bogazlıır gmi ~...,~:ı- nin tuhın~.nı~·~'ını ga}·ct İ}'İ 
bakılacak? Celin! Biz bu dava.. rııak için kılıç biled:i!tlerindcn bilen Ebıı Cehli, dnğnıdan d'ı~- j 
dnn va7ıg~e!im, başımızı alıp gi.. bahsetti. N(' büyük hata!.. Iln ruya kiilll l uvvctlı:ııin lıü= 
delim! Muhamm i ve adamla.- kadar insan bir Hanız:ı. ile bir ile işe b:ı.ı;laınayı dJvru1ii. Bıınıı 1 
rmı öldünnek işini diğer Arap Aliyi tüküril.kle boğar! Bıı ilı:i yapa.bilmek için de Amır ibııi 
kabılelerine bmı.lr.Jılım. E,,"er on- cengaverin biz.im savlet.imiz kn.r- Hat!raıni'yi kı~kırttı: ı· 
!ar Muhammcdilere galip~ ııısmı:ialuhqtut:ınpıırm:ıklıınu- ~Ne duruyorsun }a Aml;• 
!erse bizim de maksıwiıımz 'ıasıl yıışmıı71la bileklenmi kezmim ! İşte karcle~in Anır'i öldürenler 
olıır ! Şayet mağ!Op olurl&n1& Elbu Cehil, bunlara benzer da. k da 
,....,_ yı'ne bir .,_ kr.............,• sa- ha _.... ook: 1 . .. lı ek ·arşuı !._ Onlardan karde.,i-
,u.. .,..,, ,~-·..,. ~ ~y eı: 80Y yer nin intikamını alın* için bun·, 
yılmayız! Utibe)'t berl:esin n==l: ku- dıı.ıı -1-'-· n.ı· r~·t ol"· mu' 

Elbu Cehil, bu söz!eri hiddet- çültmiye muvaffak olmuş: bu .,....,.. ~ -- -
le kıırı;ılamış, a.tmı harp cafm. suretle bazı tereddütleri orta- •

1 

.ı\m.ir. hu 1;(;zler üzcri'le gale-
dan dısarı sörerOO: §Öyle h.a;?- dıı.ıı .kııldırnııştL yan:ı ı: idi: 
kımııştl: O zıımıınki muharebeler şım- - İııtib.n:ı ! lııt.ıı:am ! .. 

- ElY Mekkeliler! .Bu adıual.Clld u'lıarebcler gfuı büy.. ?ıy ·~J.ra'~ Lrnı ış 

bir hıılde saflar arasında s .• g 
so!,. knı,ur herkesi tahril< etnu· 
ye lı<ı..;ladı; nilı .. n·et Miislünı .. ,,. 
laı'dan t"ra.fa bi;. ok attı. Bıı ok 
doı:;.-uca gidip H ôl4!'eti Omer' ~ a. 
zıı lı k<'.•lcsi ulan .llihca 'ın ba~. 
nruı ..aplandL Milıca, ~'lir ce: . 
gi:un il~ ldi olar-.&k rcrf' 
riloli, 

B 'ııl ~a.lız:.un kabil "1•l• n 
Eived ilini .Mıclillcse<l'ı.l"'; 

- Y b 'il foh:uıımctliıer n 
luvuzundıuı sn ı~-er: , yııhu u 
ha.vuz.un .iı ·in e l"&n veririm' 

Diye 1ı; ğmır:ık vemiıı P.1t •• 
Soı kılıeım c;citiıı" lıılfun k ı
rargıll: hh havuza doZru ııil
r:ıtı~ iz1ildü. }!unu göl'l'!I f 
rıı · H..mıza, h vnrıın b· • 1 ı 
lil;;\·,.cı·c yeti~li v Y<'lişk vct ... -
meı: kıll<.'ıııı kaklırıp indirdı. rı: .. 
,. l, :.,~ı· sur tte yaralanan~; 
mrtllstü yere ynvarlan ı. fa!ınt 
ııumnu ka~ıncdi. Oh ı.J i

k bile vem.iı · · Yl'l'ine • tir
mr·yı diiş,imfü. l:rndi:iini hın-u
ztı.n İGine attı. 

Hazreti H ıa, ı · \ cııdu 
ile havu;;;u kirleten l,sver\'i ikuı
d bir lkı!ıç daı 'hl'>i~ le lıa\'UZU 
içiııcle ö!Jiirdü. Bu s retle \lclc
J· ti • de h:ı.rp b adan ev· 
\ 1 bir !cayıp \'ermiş oklıılar. 

Fa t iki tarafta.ki lıev< can. 
fl.:a ~ t fe-vkal!de aıtbgı JıJ! 1e 
E u Celıiliu m:ıkiıadt hami r!m • 
dl. (lrdn!ar. o za~an.ın mııha.r 
be ı:: llcrini ç-., __ vip loplıı bir 
mide · ıi yiil-üıneu .. 



rJ ~,~H;n.zira;;;;;~;;2~~!'!!!!!!'!!!!!~~!!!!!~~~~~--!llllll~~~~!!!!!!:!:!"!!!~~-...~nz:o:3~,wz~wmeıeeaı:ıııa::sıı~s~~~~~~--~~szsmmııısıaıırn .. ~ımc4~'..-ıımr~~:::::::-~:r.~ım;-l!!!!~~ıııımılll!!!~"'";"~~~~m.a-~lll!!'-ı:ı~!!!!~~~SaJ~~.:.:_ 
' =--7 Kıskançlık 1 = ~ J.B I......:E- Y ıipı ve İmar işleri ilim 
uüzünden _ . ~z= Nafıa Velıaletinden 
~ 1 - E ltıneye konul:ı.n iJ. A G~lik P kında yapılacak -,.,,,, 

ı;ahlb~:ı:/ ~ ~ Sivastopol harao Maresal Rommel tJzveıt· Aden acıklannda y l~~inb~e~uş (;~~:) ~=~:=:.r~ i~lerdlr. ~ 
)arda 40 yaşlarında olan karısı ı 2 - Eksiltme G/7/942 Pazarieti tainü ııaat 15 te Nafia VeldlleU ~'11 
Diruhiyi kıskanmağa başlamış- oldu kuvvetler•ı p Baş tarafı 1 incld!i - o .--o,--- ve imnr i~len eksiltme komı.syonu odnsmda kupalı zar.! usullylo J'llPl.la.; 
tır. Adamcağız dün saoo.h 17 ve asifik Harıı Konseyi Ç ln2iliz gemisi cah--tır. 
~ ya§lan arasında bulunan ıcitJ. Vaşmgton, 26 (A.A.) - Pa- ~ 3 - Eksiltme oartnamesi ve bUtıA mnteerrl e\•rruc (103) ytıdi.Q ku-.. 
Bert, Varnınan. ve E&non isim• - Baf f:lınlfı 1. it :e - - B~ taraf• 1 incide - sifl'c loonscyi Reia Ruzvelt'in re- to:ırpi!le babrıldı ru~ bedel ınubbllinde yapı ve bnar lııieri reısliğmden al.ııabillr. 
li ·· ~lu magra"""Ya gı"tmia ka· Souvet l.ıa.va kuvvetleri Har· r go-ııdeı·mekt·~.;; ... lcr. Ortn isliğinde topl.anraısur. Bu rop- 4 - silt · ... ilm k · ısı ·' • ın d • u~ og ,....~ "'' ·,, -~ ..... 1 1 f k t .-:ı: Roma, 26 (A.A.) _ Boınbay - ..,,, meye gıreu e ıç:ın e uucrm usu nıresinde (15«.2 ... ı. 

k . ..t- knlıvaltı yapmak için kof böl..,.,eSİ Üzerinde yapılan ~ ız•l..+.., yol!ar111 ınun4····zaro antıya İ k de a olum Il~,;ll.lZ 'l..f b .,;ı ,, 1 -'-"' . t J' m1 k n1 kk '1 
J'1 oca uu. ı-. ':1- "·"' - ı.u B ~ı.:ı· ('"1;~ı il d '": k t l"<Lliyosu Ade:il ile Bomlbay ara- ., n eş,..,.,. tı.r.uor ıra yır uç uruil"uk muva nt teminat vermelc~ 

Ya Oturm,tt:lardır Sinirli mulıa.rebelerde bir g"Ül\ zarfın- ve V"""'·h-ın bo, olm, .... d"'· aş. v.c.ıWı ':ıs"' ç e iş,,,N. e • N r v '·"l t· d b ·,. lınm hlı ik b ınasa --; • a.o&li.d.U ,, ~"°· .v g.. sında u'"" fn.o-ilı·z ıremı"sı"nı·n tor- Ye aLıa e~ e ın en u ıs ı,..ın n ıs e ~et ves ası i raz etm.eıh ... 
,koca karısına hiç bir şey yok- da 51 Alman uçağını tahrip et- iayısiyle İngilizler kına bir llll§~~~ıruı AkılJ:;ti Vo 'ior"jJ pılleımli§ old~ığun~ bilclirm"'kte- Uzımdır. =~ 
ken: m.iş veya hasara uğTatmışlır. zamanda kuvvet t ıplayabi- ..,_ ..., İ.İı d işbu ve ikayı almak km i cldil rın eh. ltme taıilıinden (tnt.il CUn~ 

_Sen artık beni herkes1e al- Bir uçak grubumuz bıt' orman leceklerse de bu kuvvetler l .1Ya.c;Bing~11.26 .(A..A.ç)·· -:-1 b- ır._ V~ı•tı0na Göre . !erı h l en a~ ü gün e el bı d e N fia Veldi~tine 
d di e ı-.~ ........ ~ "'°'" i"inde toplanan düQman tank arasında '"hıılc bı'rlı'kleı·ı· t'1"1ı gı ız aşv~ . .ıu 1 Mıster nr<.'ı u - 0 tm ı k ..,,_ atıyo un, "''"6 ... ~ ""P!I ~ ~ "" ' '"' b h p ifik h ı Vac:inrlon, 26 (A.A.) - Bah- e c.ert n u tazıuıı · 
lamtstıl'. :ve kamyonlarına hücum etmiç cluttur. Bu itibarla İngiliz- s:ı 1a' .. a~ .. - ··arp ı:donseyı ~- rive ;ezaretinin ~k tebliginde ı; - tsteklıler teklif •· e g nU olan 6/"l/942 p zarteııi 

K bu B"""-p'""' 0 1-- TT.6 27 tank, 63 kamyonla. altı lerı·n Mı"hvere kal"'Q. ı tank b"- sıy e goruştugu sıra a umnmı- J 14 k d u ocasınıu. ~ ~ ·ıau. '"'" ··.1 .... t"b . 1 h d . kaydedildigu !!Öre hazıran a- gunu sa~t de a ar oou re "'ıne makbuz muı...""libilln .. .. h d .ı-..,. .. ,.,.-•::>.-1 at..:~•~- ~r sarruç ................ ve.rn mu- kınımdan aşagı· durum~- yeti t arıy e arp urunıu.m ı- .. d ı . d IUJ> esan en ı ..... ~e luAı.~<;;U ~,,,_ ......_ .... ~ _,_ u.ıı. --ıı. --ı · • · h t .vı ıc.ıinde Atl ntik auhlfüırle iki c verme eri kzım ır. 

d harobe dısı etnllstir kalmal .... ı ı•1uhtem~•dtr. Bu- LüU ~en emnıye verıcı VA a - - P k ka ın • - • ...,. , • 1;;1 t~ · · L •h"-' · · kücük denizaltı av ı bidıın kay- ostiwin olncrık ~eci .meler (6641) 
Y 1 . 1" benim R kıtal H .1.~f bö"lge ı1a muk"bil tn::-1:..1 ...... , pek- a ıyınıser uır w.ı.uıo çıunış.tır. ~ - s. n.n sov uyorsun, us an, ar.MI • ... ı;u~ .... _ k.;\...- • ı .:ı d - bedılmiıj ve den.ızalb!ar t tr'l.fın-

Jıiç kımse ile 1illikam ,yoktur. Bu .si.oda çetin muharebelerden son çok tanksa·vnr toplarına ın:::. ı.\-ı=di~I a. 1~d til takKI?u1a. .11ganl dan yaıJilan tı.ı.arruzlar netıce-
ııözleı hayatınım boşuna r.e- n bir sehri bosaltmışlııriır. liktirler. Tahkim edilıni!1 end - se enlı ın ıle ~tuudnıy e zat 

0 
• sinde 20 klcıi ölmücıttir. 

hirlem: y~lım diyerek ağlama_ğa. Lond.İ-a, Harkofta Alman ta·t. me\ ziler<le Romnıelin tınık ugu a aş ma:,;: a ır. ~ -,; 
ba.,<ıl'lnı1 tır. yikinin gittik~e arttığmı, Al- taarruzlarma bu toplarla Kongre Liderltc11ıd Kahul Jt:ttilN• 

Knııtsının ağlın1 3.sına fevk:ıl8, manların bu taarruzları iptidai mukavemet edebilmek n1ürr. Loııdra, 26 (A. A.J - Reis 
CIC' :-inırleu •n Arün ·an maf;a ü-' eli~ vasıflandırdıklarını. tepe, kün olacaktır. Ruzyelt ve Çörc:il Amcrık·ı 11 1-Wn-

ır:eı·i ı ı dlt rın ckınPk bıçağına. kÖy ve kasabaların elden ela Süveyş ve İskt!ndcriyenin m'.l gre liderlerini kabul dnv ,iı•r ••e 
6.'H ıl.ı k hemen karısının tize- f.'eQ'{:iğini, bır günlük hava mu· haf azası, Marsa - Matı ulı hat- lııgiliz B:ısvekili Clircil '0 laki
riııe · ·t .11 etnıiı;; ve elindl'ki harebclerinde 51 Alman tayya.- tının mi.ldafnasiyle kıı..bi\dir \C ka silı'en bir iz:ıhatt..'l huluıımu;i
bıca~ı ıastgele Diruhinin vücu4 resinin düşü.rüldtiğ:ünii. Mosk<•· her halde İngilizlerin Marsa - tur. Çöre-il, hru1J vnziy •tıni em-

du~a ::ı:~ı;: taı:f ı•dan m:"şki\. ~~ ~'fiYı~ı~:ıu1i=~;~t1~~ı:i. !'!:ı~~h!~;~~ı~~~~~ diren- ~;~et vcnci o!nraJ, t ıvaıf ctmıs- 1 ıatıa k•ırtn:rı. 1 kad10 hastaha- nın harap old ğunu s()ylediğinı Rommel ne yapacaktır':' Dört Yeni Zelanda S"-firine Gort' 
ne 1.- lmii'":ltin. Artin memurlar btldirmektedir. ihtimal var: Vaşington, 2ü (A.A.) -- P · 
tal':ı f dun va'k nmrntır. Ka- 1 - Büti\n kuvvetiyle l\Inr- sifik harp meclbinin torı:ıntı- 1 
rakolda v"rdiği ifadede bu i$i Mos7:rılK1. J?.(f:d1.10sıınıııı rn • :Matruh hattına taan'llz e- s.mdan soma Yeni Zelandıuun 
kıskrın~lı~ vüz..~den ya~_tıtı~~ı.:ı Söyled4J:lcıi <lerek bit' vaı ma har..:ketiylı:! Vaşirıg ton Sefiri demı .. tir hi: 
sôvl .. m:Atıı. Hudıseye muddeı.-! '!\foskova, radyosu sunlan cephenin bÜtiinünü ~Akertınek. "Mitn·er:in Kahir~yi ul.ıca.ğını 
ııınınn.BAllkD·l ·,oDymguşitur}j.z l söylemiştir· 2 - Ak~ue olar~ık zayıf kuv zannetmiyorum. 1yimser !Jlm k 

Al l V"'tlerle ~farsa • Matrtıha ta"'- istemem. Fakat ahvalin ~rim-ı Brian:.k cephe-.sinde maıı a· " !.\ "' ...-
. ıuz €dj!) asıl kuvvetlerle me\'- d\iğü lrndar fena olmadığım söy-

:UD nehri !!e<'tnek i~.i.ıt yaptıkıa- 1n li J,,·ı· · " ~ ziin cenubwıdan. domşa1·.ak • Yt,YV! mm. 
rı bir teşebbfü; dün hataryala- g'ilizlerin gerilerine ulişıucl(. Bt~·az Sara;n'Jal,i lı•tit••ı' • 

tayyaresı 
--•zın atesivle akaınete uğra- ·ı .,.r 0 ........ • 3 - G~nifj mafü•vı:-a ı e .ı.• ar- Vaşington, 26 (A.A..) - Uni· 
tılmıstır. Nelırin iki ı-;ahilinde Hı • Matruhun (•ok ~erilecine ted Pı~: 
150 den fa7.la ölii. ve yaralı Al- dtişüp daha g·eni~ muv.ıffı.ıki- Cü..~hurreisi Ruzvelt, M. Çör-
:maıı askeci yerde yatınuktachr. lı yetler ka7,anmnk, çil, Hariciye Nazm Hull -ve ı· -------* Yi:::i - Zagrebden bildiı il
diğine ~öı·c. 100.000 inci Hın·at 
if.:!cisi .Alnıauy·ı-v~ lıa eket etmış 
tıT. * Sofvn - Sof) ·ı askeri malı 
kemesi Rns ~aru.:;ii.tçüleriyle de
nizaltılar tarnfınclan Bulgar kı
yıl.ıuına c1karılun Sovfet teb<·· 
ı_ı ları lı:ı kkında nnı1ıLelıf cezalar 
1·eın1iı)t ir. Bmıhrdan ıs i öliı-, 
rne, yedisi nıücbbcd küreğe ve 
ıkisi c.le 15 yıl hapis ceza.larm: .. 
mahkfnn edilmlı:Jlerdir. 

4: - Çok daha büyük b\r h•- gil.rerenin Vaşingt<>n Büyuk F.:l
reketle doğmdun dogz uy,-ı ka- çisi Lord Halif::ıx bugti.n iığle<le ı 
nala vürümek. SOlU"J Beya.,. Saıayda bn• toplan-

Katsala ba.takiıfruı.dıuı gccıp' tı ya.p~lıu'dıı'. 
bgilizlcrin gt!r11eriııe sıu ltm.a~ Ub-iuof d:ı Gürüşmekn.: ı 
kuvvetlerin fazlaea yıpn.nmaLa i~tinıl;. Eıdiyor 
rmı mucip olacağ1 iııin Romm<·-
lın bu har·~eti tercih edeceği Va.sington, 26 (AA.) - Rei 
ı:1i.iphclidir. Mar~a _ Mat.c.uhtau Rıw:elt'in katibi Earı,r, ... o ·:et 
1\at:-;alava kad,ır nrazi kum$nt-1 Birliğinin ilk defa olanı.k ç.:n-. 
dır. Patika yollar v;.ınlır.Hareıd\. çil - P.uzvelt mi.izttkerelt'rrnc i~
ta pek elved$)li de~ildir. Buuunj tir:ı k ettiğuıi açığa VlWf1

1 ış ve 
:.cin RomnıP.lin heuıca cenuptan Sovyet Eiiyiik El<;isi Litvinofuu 
t~nk kuv~tleri_v'le cepheden hii iki şefle uzun gönh.mel~r yt~ptı-

·~~--------------

Piyasa zarf sızlıktan 
CUlll etnıesi ihtinrn.li, doğru bit• ğını söyl~=- GiHw 
mütalea olarak kabul edilebilir. 

kıvranırken 1 

Köy Eoistitüleri 

A.melikan g~~ıeri dıvoı ki: 
ia.gilbc ~ "önilmümclü a~1az i".--ııda 

Kahire, 26 {A. J - Orta- ırttktıa ~ hittiseleı' nıuha~ 
şark ingitiz mmrmi nra.~tı.ı~muı rebeniu müddeti w.eıiude mii-
t.etiliği": emir olMNıktır. Burum içindir k• 1 

Dün ileri kıtalanmu: dlitlllR· büt'üıı ~iyet bugün Ru·:v-el· 
nın il ri ıot~ı lle !bir 'ker~ da- tin ve ÇôTÇilin ''e?'et>ekterı ham-1 
ha ha.~e- t'ıtuşm.uebrdlt". ra in~ardadır. Genel kurmayı 
Dtişmamn ~ kıwvetleri ba§k.anlan lllÜftc.rek blı· taarruz 

çöl demir;olunw1 ınim'eri bo- harek:etinhı i~r,:ı 111·• .u ha
yuncıı H~rienıi~ ve gün batarken ar1.aaıak üzere v·aı. ingJ..• ınd ı gr-;. 
öneiller.:i Jrılar8a Mlil.trfilı•un 48 ri~-. Gen.el J.:uımay b ı;.wı· 
.kiliını&tı:e ga:ıhWe ı•axmıştır. ~}. larımn istibsal haş'ka.nla:ris !e i~ 
sas kuvveUerim.i:.6e bıwt'tlZ edil- birli~i yapa'bilmeleri pek ~·nde 
memiştir. teme.wıive değer, çünkü !:a)ilıe-

BeriiM ~~ dil~ek hiç vnA;it katman·ıstu-." 

Berlin. 26 (A.A.) - Mareşal 
'Ronmıel Almun Ye ltalyan ltıbl
lat'ı ile taarruzuna !Wfibaı·rn.ni· 
nin ötesinde de dev~ >ediyor. 

Askeri ku.yııaklaril df'!nildi:!.i
ne göre. Mar.'la Maır.m etrafın
daki çevre ve biliı.:ııı;se -cenup kıs
n11 lngilizleı.· iciu i,ı bir müda· 
f11a m"'·zH teşkil et:mekteiir. 
Bi~ Amnikau. Tümfrlli M!f!mltt 

A1"am J(amanM.nua Yeni 
Verılon Ta.krirlt-r 

* Londra - 1923 renehindc 
doğmuş olan evli vey L b kur 
hütüıı kadınlar önümüzdeki Cu
ma, Le~i gGnü milli hizmote ya
zılacaklardır. Bu kııraı el 18 ve 
l9 yaşlarındaki genç kızlv ı 1 , la
K.c'lclar e.tmektedir. * Stokholm - Socı ı De
rnokraten gazetesinin B~ılin 
muhabirine g·i)re Gest.'ipo Al· 
mauyad:ıKi bütün Yalıudi okul
iarıınn kapatılmasını emrctıniş-
1ir. 

ÖLÜM 
3 ı aycl. rılıeri ı·ahat ız b luu,m I ;ık 
L.~e:-;i Mlidürli ve IlcyGı,:lu Orta 

Okulu Talih Mu .. ; 111 

Eşref Blnlf'A:'t 
Dün gece Allahın rah netme k:.t\'Ll!i
rnu ·tur. Cenazesi 27/fi/912 Cw1ıı-ır

tPSi gunii .saat 1..3 te 1§1 ~ Lıse,,lnden 
k ldıı'ıh'ır<'l, namazı Tc ' k '<' c •• -
nı i şer ilinde kılındı!. tan :s\I u·,ı Edır

nC'kapıda aile mezaılıgın:ı .., uooı
leceu·ı-. 

Işık Lisesi Muallim, 
mezun ve talebelerine 
Dcğe·li J'."ltidürümib: l!::mEF BIN

ZET maatteesııüf. aram zıl n eh xii
yen ayrılmı~tır. Btitti11 ml'T. m n• t[l

ie!be karceşlerimiT. sou lllırın.et u12-
frlerini ifa etmek Ü7.Pre 27 r5/ft42 
cuinar1er:-i giinli :-aat rn t~ 1 ık 1.i
se.>i lde buluınn;ıbrını ric t' r"ı. 

* .. • 
Feyziye Mekta~eri 

Cemiyeti idare 
Heyetinden 

CelliyeHmiziı.ı ı~esiude bulun:ıll 

ışıl-. L". esin"n Mtldmiyet. nı on iki 
senedeabcıi kemali lıyabtle ifil e
den .S.iya"al B:lgiler Oltulu s-~bık mU
d .r n uuv:in" Eşrer nı zet <luıı gece 
A1bh n rnhınetine ka rı~ı S l.ıu ~ 
di g,ıybubeıile bu:: pek derw. :ınr te
('fsi.\r i~inde bu·:ı.ı.-m lMtır. Cemn.eı:ıi 
2i Hazlı·an 942 Cumıırtesi gı~niı sııat 
ı::; te k!!ld.u:ılacakur. Ccnılyetimiı 1'4-
ıa:ııııın son hürmet \'a;dfeleı ini ica 
c tmck ilzcre 'Nişant.aşuıda l ~k Llse
~inde bu!mmıa1annı r,ca -e:lef. 

Yeni nevlyat: 
'W"'am - Tii1'k AB'lildo~~ 
36 ını:-ı nfü:hası in ~r etmiftit'. 

Bu nüshada Kamus Mitteıdnıi Asım 
hakkmda Hikmet T-urh~mn u't\tn ~e
nele:rin mnhsuı mesa4i cılım mühim 
tetkil.lcri vardır, Şınl\iiye kadar A
s.ım ha1dmıda ilk de1a olıttal. bu ka
dar osaı;h bir tetkik" inti,, etme
miftil". 

Demir K6prü Boya işi ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - K ırs vılfıyctinde K:ırg - 1 •clır, K ı - Sat·ıkcımı K.u:s _ Arrl~ 

han yolunun ı ıuhtelıı kılomet cll'~ ııde ı,uın ı::ı adet denur kopriımw boy• 
işı 19, l H lir" !lG !.um:; ktı1:ıf b<'d •lı uze inoen k.ıp .. lı za ·i usulıle ek&ı.lt... 

ınl"ye çıkıırılmı tu-. 
2 - Eksıltrne 1/i/9·n t.a lı ıe m 

Jl..'«Cıa Vckfüetı Şo c 'e KôIJ J Re 
3 - Ek~"'t.ın ye n u c l k e 

riUcr Re• lıg elen r. l • 
4 - ıstc clilcı "1 t 

en az uç gun e\ el biı 
mura(.'aaUa bu n•tı ıc.le 

uzere eks.ilıı ıe tarilımde'O. 

e veya Kars Vnfili.iıne 

<' i1ıyet \es.1.ası alnı.a2 n 
Jazınıd r. 

'crn1e.1erıi Hl. .ın dıı:. 
(<! I7:l - G381) 

1 İnhisarlar U:..,Miidürlüğünjen.i 
tu ı ıhıı,dcn it Jd cıı lı tadn iki , ıı 

!,ncak ı.u peh.•ı i 3 - f ay z ,d 
rı u lımı§tu t • 

fı.vat UZCl"İ•Hh-n 

ca.ıtlnrı. 

lstanb11i nuntılla Tit:aret 
ıJlüdiirliigüFden 

EUerimJe ıaaıı totwndar 1ın unanlara 
El.leı inde !.Hl \. • d .. uı t.>ı t 

.,.,;' çi< ~- tohuı u, a ı t ve t· ~dı 

frnd ı. çtı. all. 1d.t o du~u ılıı u 

NOT; Dııhıı fazl:-ı inluıt \ ı• h :- ~ ı e ırn•ulleri c;;:rkt de 
llaom.da iHRACAT B.t.f KONTROi QRLL.CUNOEN aıınab• ır. 

ı· 

==================-:=::=-=====·=-=-=-=-============ 
lstanbul Elektrik 1'ra nutaq Vt! Tünel 
işletmeleri Umıı111 Aliidiirıüğünden: 

1 - İ1t.ıttbukııı muhtel f ~em 
l\QDDUJitUr. 

2 - Muv .. k:h., t tcminsu 20 {) 1 
3 - Şa.ı-tnam<!lcr :tdareıtm i.<-\ 

ı•,ektediı-. 

4 - !stekl Ieıitı teklifler k nlı 

tarif.at d.ıhi'liııde 30/6/942 Salı 
ı;uo.e t,c\ öı eknele..rı lazımdır. 

!eı';,. y~tı L • 

IAndra, 26 (A.A.~ ~ 8 incj 
lnpliz <0.rdUS4.l SXüıb8nıı ni ile 
Mnr.sa Yw'Uiı a.r.ruiiu1.dm ıbiil· 
gede Roınmel kıtaları heyeti u
pınmiyesi!ı•le usa.qn t t·msnıu~
t»r. Alman kayna·ltlal'..ıD.da n ge
len ha herlere güre, Jo"il.iıı.tin ve 
Stıriyt·~leki lngiliz oniusu ?;alip 
bir ihtimale gör~ :Munra d•lğı n 
bir hareket vn ·m~k üzeıe ı.h
~._;daJ:la ml!.~ıldi.ir~ .Alı:uan.lar, 
lı biG mevcutlu bir Awcrıh.""'an 
motörlü t.ünıeninin de lı a'ktan 
Mis.ıra sevkedilci.iüiııi sö,Jlüyor· 
lar. 

Londra, 26 {A.A.) - A n'1n 
K<>marasında Lfuva haki ındıı 
cereyan edecek o1an ge1ecek mü
zakere münasebeti) le en az 12 
tane ta'krir verilmiştir. Bugün 
ı·uznameye 6 tane yeıu t<tkrir 
kaytledilmiı,-tir. Bunlaronn biri 
hü.kumete itimat beyan etm~kte, 
diğeri Başvekilin müdafaa ıuızzr. 
ı~ va'Z'i!eemi ba.'Jh"ll bi.rio...iııe ~·
di -e~ini isteme1kt-edir. 3 tin
cii mkrir, Ubya seferinde idar<> 
ve techizat isleri hakkında <ieı·~ 
-hal tc~hkikat ~ yapılmasını hıte
m.~cdir. Bununla benbeı·, iki 
gün ı;ün~cek olan müzakerenin 
~sinde dün Wardlur 'Milıae 
tarafından yerilmis ohm tenkit 
takririnin lehinde veya aleyhin
de rey ~ri.lmekSe iktifa e füme· 

Maarif btatistiği 
İ~hıtı.stik Uurnm !Mi.idürliıgll 103.U- ı -~ 

~ der.: ~eı.te»inc ait Mı.ı~:ii Jst.ıtın- De 1 t n-" • ll •ı ""' 1 
tıf!illi ueac<!ykılliştiı:~ (517) ı;ahifelik v e 1..1emıryo an 1 an ar! 
bir :Cilt teşkil eden bu eser, b:.ıs ta-f••••••••••••••llliİll•••••••••ı•ı•••-91 

at ihtimali lun-veüid.iı . 

Akdenizde 

rrıfınd..ı 19.23 :wmcsiııclen itibaren 
me.rulelı:eümizde okul,, ö;ı·ct.rncn, ta
lcl>c Ye mzııii bü*lcı n·n lıe.ı· se
neki inki§afuu tedrisat. .zU:ı.uı'.eler , 
sclıirla", köyler itibarile mukıı,.escli 
b r ~ilde ga.termelde \ e esas me
tinde \ il.aye-iler, kaznl , ki.iylea" ve 
şehiıl<>r itilı-.dle buwu ~·.eııiın sc
ncleı" ıdelti muallim ve Uıiebenın 
ıd ıtıınlanruı ait murassaı ade{ıt ma-

M"uh ıu en bed.eU 1.232(! (On,ı. ı \ı n 
putrel 12/.8 100 Ça ~ ~ guııU t 1, ,. o 
rad11 td.ar~ b nam.oda toplanan '.Mcr ez O un 
tır. 

Bu Şe girmek ısl.iJ<enlerin 924-

yirmı lkıı ohm lll 4el.ıf 

P<HI wrf u uH\ ile Aıı -

ka1 tem mıt ıle kanunun ta;ı.in ettı aynı ak 
tmat H,~O za ı,ad r ndı geçe,1 kQIT ~on re ne vermeleri liı.ımdx-. 

Şı!l"t.narneler ~ ı oh Ani." .. da M l • me daire-ı; nden. Ha~ 
trıda Tesellüm Ye Sevk Şefligınôı::n temin olunur. (690I) -- Uuıa/r 1 öıoide ~ 

yiiklü bi.iyük bir düsman malze· 
me gemisini torpilleyerek batıı· 
:nuıt ıv~ .k~ oıt.a toBajda ağır
,ea yüklü. baŞ.ka bir dÜ§nlan nm 
ı;eıne gemisi de i"'Orpil i ~lıetiy· 
le baUnlIUJ§t.ır. 

liırn. l:t Jhtiva eylemektedir. ====::::::::::==::::::================================= 
Bu eseııcif.n ultık~rlara bedels z 

c.ılaruk gDıı.dcl'ilmeld.t.'C!ır. l\'!aillif b· 
tati~tiJderiııln 1939-40 cildi de p~k 
yakında nqpr ,.e tevz;. edileeei:Lir. 

Veldebağı Pr.eYllntol"yam •• Saaatoryaaumun 1942 mali 
yılı yi,.eeek ve yakacak eksiltme ilam 

Kılo Demet Adet Çeki 

l Ek~ 50680 
2 Dağlıç, kw:u., .sıiU' eUert 28Ufft 
! Zeytin 'ı, nbmı, soda 11000 
4 Sade, Trabmsı, Tar ~~arı 7060 
5 

6 
7 

a kalem ikunı er:ı: t ırooo 

Patait:?>, so::an, ~ ru111urta 1'9000 
Süt, yo!urt, teı'eyltğı. 32500 
36 ltaleın y~ sene '~ Imey\"Q 611)()(1 1500 
Mqşe, .(ürgen odunu, mangal kl)ınur.ı ıorroo 

Beyaz, ka~r peynıri 3900 
Reçel 1'500 
Valdeb li;ı P.ı· vnntor,YUm ve Sar:. i 

ve y h. cakl:m cksillmey!! k.onm.Uit' • 
t. a ı.ı a ~1oğlwıcb Yüb:elc MC~ 

ın l<.r.uplar hizasında yll1llı 
·, p nir ~ e re.ı;e.1 ~rı 

s aünt'len bir 

40060 

1'6500 
~00 

1-utarı 

LlrA 

5250 
463JO 
94W 

15800 
:19080 

'125<1 
1GG25 
17305 

9100 
4500 
11!()0 

"1 İltl ı*Mll 

•aA4 
&. o. 

aga V'5 10 10 
3476 25 'HJ 2t 

708 00 10 80 
11&5 iiO l{l +o 
1431 00 18 50 

552 25 11 
1246 87 11 :m 
1297 87 l'l !6 
'682 5{) 11 ııo 
3 7 '50 11 40 
1~5 '(){t 11 fi() 

O nivenil4' Re htiJrlüğiinden 
Kwnpıı. işt rik edecek hıleben·n ck.a.ua\: vesikal;;ırıw Kamp K•.,...~ 

lı~Ul2 ~di etmeleri. (6992) 

T. C. Ziraat Bankası Bolvadis 
Ajansından 

Afyon tmııı,n mııhallcsmdcn \~ rıeu:ı.ı 'hı r muha "rlerınden Ali of?Tıı 
i"zcttin 2814 sayılı kı.ııunla muncceliyet keı::bedcn borennu it r ay zar.fuıda 
&leıne<ilti tıJtdlıde ~ V'.e ?.lnlt(llc 1.uylertndeki mcrhuıs arazile:rnün sa .. 
Uil y.apıl~;-.n ve tayin ~len iş oldu u • uni ikaı~gıihmda bu~ 
~llı c"ılai .nec.ede !li&'lcl.Ulll da anlaşı am· d.ıgı dun tebI.:r: makamında 11'1t 
Gluınıı'. (6fli5) 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Ohulu 
Miidürlüğünden: 

l - Bu yıl do,grudctn doğruya Dor,nnmaya AVkedilmek üzere orta ~ 
kul n-ıezunlarınctan talebe kaydedilecektir. 

2 - :tatanbul • e civarından mtira t edecekler istanbuı Deniz K~ 
ı utoınlı :tma, Mersin ve civnrınd&n racaat ede ~kli!r de ~ıerslndeki o~ 
.n dürlugune. 

3 - lstanbul ve Mersin mınf !il ı aıiclnde bıüun nlarm bultındukla-c 
rı a erlilc şubelerine dilekçe ile bilclireceklet' ve bu -dilekçen n bir n~ 
hasıN da lsW.ııbuJ Deniz ~ ,,. \ ya Mersi.ade.lci okul g ~ 
celılcrdir-

1 - Kayıtll.t }../1/941 tarlhludsn a'Q 9/94~ P\rihiııe kad r d~vadl ~ 
çektir (6· "6) 



~ENl SABAH 

.,: .. . ·-, ~ 

. .. ,'to- - ~ 

Ame ika a T çe , ya ı 
Amerika Radyo Şirketleri Trrkigede "i dinleyicilere 

Türkçe neşriyat sa tlarınz bildirirler: 
Türkiye saati 

8: 10- 8: lJO 

8: 15- 8: 90 
8: llO- 8: 45 

8 : 45 - 9: ()() 

18: 15-18: IJO 

18: 45 -19: 00 

19: 00-19: 15 

PROGRAM 

Müzilı 

Müzik 
flaberler 

fJerlerin tahlili 

Haberler 

Haberler 

Haberler 

19: 15 -19: lJO Haberlerin tahlili 

21: 30-21: 45 
21: 45 -22: 00 

Haberler 
Haberlerin tahlili 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilanları 

A:;.ığıcla yazılı mev:ıdın p.'lzar.a'dn eksiltmcl l hlznlannda yn lı güıı, sa:ıt ve malı Herde' i o kcı 1 sal•o 
a m kornisyonl:ırında yapıLıcaktır. T<ıliplcrin belli vald11erc1t! • ı ı olcJugu komi J'On:l gclmclcı 1. 

CiNSi Miktarı Tutarı Teminatı lhıılc Gün, Saat ve t.fahall. 

Ot n:ıkll 
Ot b:ılyalnnm:ısı 
Bc)nZ peynir. 
Muhtelit n.'lkliyat 

Kilo Lira Llro 
7500 1125 ) 
9000 1485 ) 

10,000 10,400 15GO 

~ 9/(l/94:? l 1 Ç. 11. 1 k. le. 

30/tı/942 ıo Çouakknlc 
W/G/9~2 16 İzmit Po tnh ne 

ı,ar0ı ı. 

(307 - 0989) 

Aş:ı ~dn ynz.ıh rncvndın kap:ıl. uıdla cksıltmelet·I lıı.u formda yaz•'ı &tin, ant ve m::ıh ılcrdeki kcı i .1.-

11,1 , l:ıın komlçyonlannd:ı ynpıl:ıc.Hur. Taliplerin konuru VE"."'tknlanlc t~klıf mc {\upl.,nnı ilınlc saııUer.inden bl; 
r: 1 cvvC'l ıt olrluiu komlsyon:ı v~ı roeıcri. 

CiNSi Miktarı Tutarı Teminatı 

Kilo Lira Lira 
6799 Odun 2,590,000 t0,650 

Kuru o . Tel b:ı\yah 800,000 
Soman. Tel b.1lyalı 750,000 
Kuru ot. 1,200,000 
Sundur:mn ınsnsı. Bir adet 

:Kon.utanlıga 'bnılı hastahane ve 
n I< h. h neler için 11000 adet tn
'VUk 17/7/942 Cumn günu a:ıt 11 de 
.A p. lı ~nrl sureUyle i!lt klı.:.;inc ih::
lc cdıl ektir. Şartnamesi her gıln 
ko )Ond.:ı görülebilir. ı tcklilcrln 
b llı ~;ı ı: c santtcn en nL bir sant 
on \.fC k:ıd<ır teklif mclttuplannı 
Tı kbuı; k ı ılığı Fınclıklıd:ı &ıtın
olrruı kon' J onuna \•cm1cleı 1. 

(266 - 6888) 
• • • 

"' .. 

7.810 

4850 
3875 
5450 

GSG 

Af3.l\ğıua yazılı sebzelPr>in pa
zaı·lıkla ckailme.<ıi "29/6, 942 gU
nii saat l5 de Yalovada At;kmi 
Sa.tınalma Komisyonunda yapı
lacaktır. Tnlipleıin teminatJp,riy. 
ler belli vnMtte Komisyonrı gel
meleri. 

()irw,i 

Taze knba:k 
Taz.<1 fasulye 
Patates 
Domates 
Yeşil bU>er 
Taze baş sogan 

Miktnn Pi~ ah 
Kilo Kuruş 

40 000 15 
50.000 30 
50.000 35 
2t3.000 40 
12.000 100 
25.000 25 

(300-6982) 
• • • 

30.000 Julo lmnı faauly< pa
Z..'\t hkla satın ruuıacaktır. Talip
lerin 13.50 lira tem.inatl:ııiyle 
7 7 942 Salı güni.i saat 16 da 
Ezinooe Askcıi Satmalma Ko
misyonunda bu1uıırnaJaıı. 

(298-6980) . . " 

!ıy t tnh
t 0/7/942 

ihale Gün, ,Saat ve Mıhall. 

13/7/942 
14/7/942 
14/7/942 
13/7/942 
15/7/942 

14 :Mimııı- ın. n 
16 Hndımkoy Hoşdcrc 
15 Jfadımköy Ho der~ 
11 Çaıınkl<alc 

16 Çnnnkkole 
(30il - tl985) 

bclli gun ~ c smıtte Fındıklıd:ı Satın
nhna komisyonuna gelmdcrj. 

(292 - 6938) 
• • • 

AşaJ:'lda. yazılı SC"bzclerin pa. 
z.1.rhl l. clc.~l~leri 2/71942 
PcJ'l}.enlbe giinU saat 16 dl\ Geli
boluda. Merkez Satınalma Ko
nıısyomında yapıJacaktır. Ku'i 
teminatı 7455 liradır. Taliplerin 
Komisyonn gelnıeleıi. 

Cinsi Mikfa.rı Tutan 

Taze fasulye 
Taze kabak 
Taze patlıcan 
'l'aze bamba 
Domates 
Ta2.e biber 
Soğan 
Eıik 

Kilo Ura. 
3.5.000 8750 
20.000 2400 
40.000 8800 
12.000 4200 
70.000 10.500 
13.000 2600 
75.000 ll.250 
8.000 1.200 

(301-6983) 

l{umnşı İstanbulda verilmek 
ilıere 23 subay elbisffii ya.ptın
Jarak Karamanda. teslim alın
mak ve 1/8 942 de öl illeri Ka
ramanda okul .komutanlığında 
alınmak üzere taliplerin okula 
müracaatlıuı. (274.--0896) 

• • • 
Hepsine 44,700 lira tahlnin e

dılen 21 ton beyaz pamuklu kır
pıntı ve 60 ton renkli pamuklu 
kıIJ>ınh satılncaktır. Kapalı 
zarfln eksiltmesi 9/7 /942 per
§emlbc giinü saat 15 de Topha
nede !si Lv. Amirliği Satınalınn 
Komisyonunda yıı.pılacaktır. İlk 
teminatı 3577 lira 50 kuruştur. 
Nümuneler Deftcrdarda ve Top. 
hanede dikim evlerinde göriil<> 
bilir. Taliplerin ~mnuni ve~ınaıa
riylc teklı.f mektuplarını arttır
ma eaatindcn bir saat evvel Ko
miayona vermeleri. (36-6772) 

GÜNLER 

Salı, Çarşamba, Perşembe. Cuma, 
Cumartesi Pazar 

Pazartesi 

Salı, Çarşamba, Perşembe, ~uma. 
Cumartesi, Pazar 

Pazartesi 

Her gün 

Sah, Çarşamba, Perşembe Cuma, 
Cumartesi. Pazar 

Pazartesi 

CHer gün 

Pazartesi ve Perşembe 

Pazartesi, Salı Çarşamba Perşembe 
Cuma 

., 
Pazartesi, Salı Çarşamba Perşembe 

Cuma Cumartesi 

?azartesi, Sah Çarşamba Perşembe 
Cuma, Cumartesi 

Her gün 

Her eün 

,,; . • tı: }: 

OSKODAR SALACAK • KIZKULESI PARKINDA 
Kıymetli Okuyucularımızdan Yeni Yıldız Bayan 

lllELiDA ve arkadaşlara İzmirli Borulu 
Kemani Şiiln•ii 12 kişilik •-;az ve Saz 

Heyeti her akşam 
!L!E -A§<ıgıd:ı l·nı.ılı sebzdcrln ~ı:. rlıkln ck«,ltmelerı S0/6/942 Snlı E;'mıü sn

nt 16 do İzmir Lv. Amırlı~a S tın lmn i onı yonund, ynpıJ. cnktır. Tuüı:ılc
rln katı tcminutl.lrllc ~lli '.kıt kro ı ıııyrınn gdr,.,el r . 

CiNSi Miktarı Firatı 

Tuzc kobaıc 
Tozc !asuly 
Tıuc biber 
Taze bamya 
Taze patlı<"an 
Dom.tes 

Kılo 

~7,GOO 

oo,oo 
00,000 
\t5,000 

175,0 o 
l26 000 

Kurut 
3 

20 
2J 
30 
~ 
23 

(8CG - 6D88) 

• • • 
~ıdn y&uh etıerh1 t P 1ı :ınrf1 t_k l •n ı~rı fJ/7/942 Pıı ırt< 1 gu

nii hizalarında ynzılı en. tlerde Erı.u.mm As..lte.ri satın ~Lrnn koml~yonundo 
yapılacaktır. TaJlplcdn ihale 11 aU"rıı (1fn hır s:; •• t e\'Vf'l korolsyomı \'<.'fme
Jcri, 

Mlkt.uı Tutarı Tamınatı ihale 
CiNSi Kilo Lira Lira Saati 
Koyun eti. 33,000 ~4760 1857 lG 
Sığır eti. S3 000 )8150 131!2 lö30 

"' • 166 - 6~79) • 
120,000 lulo iıaır veyn .kvy\ln cu lu\p , u rı. t- 1H•11r .> ~ k01111 u.şıur. 

Tahmin bedeli 12.5,400 lir:ı, ilk tc:dı .. tı 7520 ı rı.d r. İh 1-1 3/7/042 Cu
ma günli sant 16 da Çanııkkal-' A•kF t .. ıtın alm::ı komı yonundn y. pıla
caktır. Taliplerin knnunl vcdk.,ı •• rılr teklif ınek"tuplannı ihn1c s . •• tındlll 
bir sa:ıt evvel komi&yonn vcrmclc!rl. E f v~ ';- rtnrımc· i Ankm a, l mfr, ı . 
tanbul IN. Amirlikleri "• B:ılık<"Sir, Atık<'ri tm alm:ı koınlıı3011l ında 
gorülür. (170 ~ 6623) 

• • • 
ıao,ooo kilo :yogurt :Uınncr.kt.ı. Bir :tdet deniz motörU lle tkı 

Pn7dırlıkl:ı eksiltme"! 2/7/942 gumı a.<lct sandal }X'.zttrlıkla s:ıt.ın ıılı
tınnt 15,30 da ""AnkRrafüı M. M. V nacaktır. lllalcsı 3/7 ı 942 Cuma 
Bir No.lı satın alma komlsyomınd • gUnü saat 11 de Çıınal~kaledc 
yaııılncaktır. Tahmin bedeli 6:i,OOO .Attkeri Sahnalmn Ifonıisyonun
Jira ı.ati tt..mlnatı 9000 liradır. T •• )ıp- ,fa yap11acaktır. 'f:ı.Jımin tcdcli 
lcrin belli vakitte komiııyonn gel- motör SOO lira, sandnllaı• iki yil-
mcleri. (260 - 6&!2) ze.· lir:ıdır. Hepsinin teminatı 

• • • 180 liradır. Taliplerin belli v:ı-
K. lığa bağlı birlikler foin 23 kitte Komisyona g-elmclcri. 

ton saman 29/6/ 942 giinü sant (299-6981) 
11,30 da pazarlıkla satın alına- • • • 
caktır. Şartnamesi her gUn }{o. 
misyonda görülebilir. Mubam
men bedeli 1380 llı:a olup kat'i 
teminntı 207 lira 50 kuıııştur. 
İsteklilerin belli gUn Ye snatte 
Fındıklıcla Satınnlma Komisyo
nuna gelmcleri. (264-6 86) 

• • • 
207 .000 kilo .koyun veyr .. sığır 

eti pazarlıkla satın alınacaktır. 
İhalesi 7 71942 Salı günU saat 
15 de ı-:;zincdc A~erl Satınnlmn 
J{omisyonunda yapılacnlrtır. Ko
yun etinin tniımin bedeli 248.400 
lira, ilk teLıinatı 37.260 lirıı. Sı
ğ1r etinin tahmin bedeli 207.000 
lira, ilk teminatı 31.050 lirndır, 
Taliplerin belli vak·tte Komh
yona. gelmelerl. (297--097<)) 

22 tor. meşe köruUı ü alına
cak ur. Pazarlıkla eksiltmesi 
30 6/942 Salı günü 11aat 14,4.5 
<le Tophanede L\: • .Amirliği sa· 
tınalma komisyonunda yapıla
raktır. Evsaf ve Ji:nrtlnrı komis
yonda gôrUIUr. 1Btek1ilcrin te
romatlnıile belli vakitte komis
yona gelmelcıi. 

(49 - 6946) 

* 10,0 O kilo k<;yun eU kavu :nnsı 

ııllnocn'dır. B h~ kilosunun tahmin 
fl3 ntı 210 kuruş ilk teminotı 1575 11-
rııdır. Tollplcrln 2/7/942 P~ mbc 
l!OnU ımr.t U,SO dn Sonknmıa nsk r1 
a tın alm:ı ltcmisyonunn g"lrı'lelerl. 

(261 - 6883) 

Dalga Uzunluğu 
Radyo Merkezi 

WRCA 
Klosikl Metre 

WNltl 

WRCA 
n 1NBI 

WLWO 

9,670 

11,890 
9,670 

11,890 

15,250 

31.02 

25.23 
31.02 

25.23 
19.7 

WRCA 
WNBI 
WLWO 
WRUL 
WRUw 

9,670 

~1,890 

15,250 
15,130 
17,750 

31.02 

25.23 
19.7 
19.8 
16.9 

WCBX 

WCRC 
WllUL 

15,270 

17,830 

17,750 

19.6 

16.8 

16.9 

19.8 
16.9 

WRUW 
WRUL 

15,130 
17,750 

WRUw 
WNBI 

15,130 
17,780 

19.8 
16.8 

16.8 W1 BI 17,780 

fstanhul Levazım Amirliği Sahnafma f 
Komisyonundan verilen ilanlar _f 

Aooi 
127,500 Ifopriilü nürgil. 
127,077 J{öJ>ı"i.L'iliz ,, 
124,414 Koonıc kanca. 

Yuiıarıda. cins YC mıktnı l.m 
yn?.:ıb Uç k..1.lem nıalzı mı·niıı mü
te:ı.bhid ım.nı 'e lıesabınn pnzar
bkla. ek.<>iltn1~.i 29/6/ !)42 pru-.ı:ı.r
tcsi günil saat 15 de 'J'ophnne
do Lv. Amirliği Satınruınn Ko
nıısy nunda yapılaca-ktır. Hc·p i
nin tahmin 00<1 ·li 7807 lira 46 
k.uıı~ m{ teminatı 585 lira 56 
kuı uştıu·. Nibııun('kı i lfomis
yoııda göıiilür. 1st.•kHI<.>rin lx."lli 
saat.~ Komisyı)n.ı geJnıdeıi. 

38-681 !}} 

* ı Beljeı kılusunn. 7 kur ll'J tııh-1 

P zart:esi gUnü saat 15,15 de 
Tophanede 1st. Lv. Amirliği Sa .. 
tınnlmv.. l\.onıisyonunda yap1l~ 
c:ıJttır. Royun etinin knt'i tem~ 
nalı. 5625 lirn, sığır etinin knt'i 
l< minntı 1125 liradır. Şartna
mesi Komisyonda görülür. 'r~ 
liplerin belli vakitte Komb;yomf 
gelmeleri. (.fl-6877) 

* 4'500 gil im at nnlı ve 6000 gi-
yim katır n th mUteahhicl nam 
'c hL-s: bınn alınacaktır. P· znr
lıkl.3. c·ksilıtıe i 29 6 942 paz...ır
t. ı;i güııü 'i..Ü 15,30 da. 'J'uplı:;ı,. 
uedc r,,. ıHniıiiği ~tıtınalma 
Kımıis)lonund:ı yapıla<: lrtır. 
Heı ı-.i•ıin t lın in bedeli 98!>.ı li
ı a, ıU'I. ttmin:•tı 739 lını 12 J.u
rtı tur. Niinı ınel»l"i Komıı un
·l· ~öı"lifür. lsteklilerin beli· ', 
kitt<.' k m~yon:ı gelmcl •ı; 

139-68211 

miıı C<lilf•n 6500 kilo~ a.Uikhk ku
ı'U ot alinaenktır. P:w.arlıkla eJ·
siltml~i 30/ 6/942 8nlı giınii H:ı
at 15 •fo Tophanede Lv. Antiıli-
ği Satın:-lnı.a Tfomisyonuncla ra- * 
ıııl~ aktır. Kat'i teminntı 68 li- lx. ) olln., Md. de buhuı •n 4: 
ra 23 klllWjtur. •ralıplcı in bcJlı N•>. Iı ım ,·ıırıy:ı kona<: k m.ıJ.- • 
wıldtt;.c, l\Qmiı.yoııa g lmc>iı ı i. n ı ı nı. 'ında yapıla • k ı.:: d'-

( 42-GS7. J l n ıı ı lılda cksiltmt>si :1Cı G * fH- • · lı giinii saat 15,30 <l:, Tcıı. 
120.000 kilo tutuşt111 ma odu- hauı l· J .v. Amirliği Satın, ın .... 

ııu ~l.ıı1• caktır. P:ızarlıldn cknilt- K~rııısj omınıla ~~np~ill''. ktıı . 
m 30 ,6 n4.·) ·aı g·· .. t . Tckn ~lt y.tpılnı:ak tad l~tın kt.:· 

v - • 1 unu s:ın 1f be<1 r 1740 li 
14,30 d:ı 'l'oı hanede T..v. Aruir- ş. ~ 1 

• ıa., . nınk nr~ın 
1.•. ~ tı lm K . monwı f 1ı1:ıkıne daıre;ııun Ke· 
ıg1 • a na a l}mısyonun<la ..,if bed r l600 r lı T •·-~ 
yapıhı..~tır. K.ıt'i U'miııntı 1)30 ;lk t ~ 1 

t J"frr r.r.,.eJ\..IJK:I nın 
liıadır. l.stPklileıfa belli vakitte 1 ~111~· 1 u ıı:a <>\.r ~ıını 
}{. misyorın "'Cl neleri. makın mn ılk tenun:-ıtı 120 rı-

,., ı adır. Kcı~ıf ve .şartıınmi')'ıi J\o-

* 
l 11"68811) rnL'>yomh.. görüliir. 1~t· klıl ı 

150.000 kilo lııtu~turm:ı odu-
nu alınacaktır. Pazarlıkla ek-
8Htmc.ii 30/ 6/942 Salı günii sa.
at 14,30 da. Tophanede Lv . .A
mirlifp Satınalma. l\omisyonun
da )1 apılacaktır. Tahmin bedP!i 
5250 Jiı-n, kafi teminatı 787 lira 
50 kuru\, lur.- İstcklilcl"İn belli 
v kıt:te Komisyon~ gdmcleri. 

l4.5-6881) 

* Beh••rı c 25,5 ı.unı 

b<>lli saatte KomiRvona dıı ('· 
l ri. - (43-ti Wı 


