
. ı 

... 

tJ 

li ·I 

"" ~ 
·ll" 
ad 
&l t 

•• 

o 
nf
s 

i.'fl 

r111' 
te<l ,, 

ff 
• 1' 

' ,. 
" ü!-t-l' 

1 ı>il 
eUt 
)i 

ot ıl 

.,.. .. 

• 

t1• 

19 TEMMUZ 1942 • 
[cuMAI 
Beıinci Yd No. 1501 

37 ·_ 

• racoğlu iiküm 

J İDARE YERi 

NanıOtMDaDlye: No. 11 

Tel,,"t'af ~ Y ~ni S&lıall fııtımbn' • 
Telef.ın ı !0195 

Her Yerde S KUl'Uf 
- - .z-~-- - &&' 

·ı ili 
• 1":ıJ_-m-vnn- -----_-------------~~~--------------------~ 

M 
- - - - -ZL<L<L<..J.ıı7v~!'ftA 11•••••••••••nmımım::11m••m!l!ll••• 
~ -------~· 

~ .•. ".;tr,;; El Alemeyn ununda e..,. "'ı:e Reli k Saydamın 
lı:«t E, A ı~mc \'Il· §lf!ında nıru;tar 

Reisicümhurnmuz 
o.el ln~ilİö MCY· Jffıny'<ll Roıı11mel'i11 ııuığlfıp !aldığı i\;in bek· • h t h.ı·tı.nı :;ararak tıldıtgıı .ııt ktınsc iddia ettni liyor. lııte açık. 1 az 1 z a 1 r a s 1 n a 
ıı. ·Z!(lın tlü~n'~"~ .l/?r• lıatta lııgiliz kavrwJcla1·ı ça ortay& kon· 'ı 
l«kıp e~M• kle ~ıs<mlarıt1111 ihtiyatını McO maaı lfı.zıın gelen 
olJuklannı bı·ı. ı/m.ta Ot'1'dıı~c~k kad"r t ,. nokta budur. dı "•« .. • Yakın istil·balin' Aııo'l.<ıwa, 10 1'vmrrııız 1912 
t<-~i!'.. . Alııı~ıı t.ıcı,::ıt gö.9lı.ri1J01:ıa,. Fakıa' ,

1
eter arzedecei'i Dr. Re/ık Saydam!ı, M\lld 1ıizınefoıde uiü·ııılıııııitı 8011 tıı· 

· •l,"l:!ıı ' ·n hak~kat Ş'lt<lur ki bu lau/111· '--·t · """···'t'kf lı.<tıı;ı ar:ıt ·.k.· µorl ı . . ' bil'nemez. Ma ,... nıı "'"°"' ı · rn 81'11ra 1.ıt'::<•Ptt;ıo. Tiuk ınıllrtuıi, bıiyıik ı.;, 
1;:, aml\'" al' mi ~,' "y"':!!et·ll' diişın-eı.ıı k<ı· c~:;al Rcmmeliıı ı;dıidınııı an<>ıttdatı dolayı yi!r.:kter. t<'~l!Jf t c d-erin .. Hııkika: 

. • "'U- '·~' 11 uı.v<.:r kuvtıftlcıi ''•-~ El Al tc 1ı · · ı...· ı...· • • t ı· ... 
1 

k · d d' f't·lie m ,.~ n ''"'Y emeyn cep. ı epwıız .,ı.rvınmı~t! cscH t·erııu:-~c ı;'ll<"l~~'O · ııc ıw ' ır. 
~ n._ a ., ı 1'"i'rmn4',n postunu. sa· h · · 1 Dr. So_ud,ım, 11inui Sl"ıltıt 1,1a.k-ı.tıd1r 1;ıah1rlif irı-o t~<-·1'-t•-

f:, 1!1,-:-;,i~c~!:·,~~ ~·•,ı ,~liht«~· propagantl<11n i{iıı t~~;1

01/uı:J::;.• likkri yaptH•ı'dıı. Ald.f.ğı biitıiıı vo.dfcl-Ori, tıHını" tirıc kt.ulrı-•" 
l'-' "On ••k d 'B':. \'Ok"''' bir olay ııar- dar P,eri celıil-, gnıç ve aic.'1' l>ir vcıtaıısevni>I hct{eroıı• ur sch•lr·•ıle iokıl><:ftö. 

• ır. · ouı,, l>ir vu.ziy( ttc bu bı 1 H · tl -' • f · 7 • " ea.1t c'ıı·r 
11 

· /.; • , mı>si vemuhnl'e- .ı::ııır ""'i te cmıııtıyt: s;ın•oak güçtiir. Faktıt IHhlıiyc V•· 

Milli Şef, yeni Başvekille birlikte icra veki110rini 
Çapkayada kabul buyurarak kendilerini ayrı ayrı 
ıtebrikle muvaffakiyet temennisinde bulundular 

durdur 
1 11

.
1
:. nkı f ccı~ 8t::liıfiıı nuıqlıibı11etle" beyi terketme,, kili olamk lııı ınf!Jr tiıı bütıye~irıdc 0tt11lı t•e ,.ı., rJ" ,.Si rlfı: 

t h 
e luwı;,:ı'(, a~ g·,·,·ı' ,.z .. ,,,,,·,. . -'··· 1 . tle h '· A k' " • • ) R" _.. ' lılıe Rl'l:D • l """' v ~ • Je miinıküııdür <wtcın<ı ııırıM' atır141ıac"'.:ftr. rı .m,, ,. ,,._,,_ - ıvasc .... ı· 

t ı ,
1
:vo• ;Ş· ?Jk~t dün biiy ı Şilpl ,,,.,h·tııı· ki h.l)flı.eı<t ıl6-rt '"'tl(iR ••ıMo •• 11,;ıktıı <ıltı.• ~ılıııl~n~ Umumi Katipli~nde~ 

l>uşrna. 'u HÜSEYiN CAHiD YA e dP-<Tilfli Dtlrı ı &"''J'l'f'hWti, .'11,J/U~Y- 1·(r-"'1./eZe11t~ e-tı ~!İ1n 'idi. ıru::ıft yi 11,ıflt:fı,,. tt:.b1ıJ! ol ıurnııstul'· • nı <>U ~.,. LÇIN ·b .. ,; . ·· · '• h ı ı· • ı · Reı~irinnlı.ıı,- •·m· ei ino"ııil h"· 
YENİ KABİNE 

•lZ ~'l't 
1
, .. 

1 
uluıı <lımya pa. nyıırıa ı>r ı«W~<" Hı< ııa t•ttı!!, ~'tn Y"•tl"1'diği. temi;; ı:c fiti. "' u. 

t nı ~«lnz g~' . . aige ui;raını~. diklw.tlc ltPtJiik ıı•IW<>ffakiııc~ı Tü.rk t .. itl<hı.ııı ku<liı'bilııı o:ı<- kiımetiıı tı-~:<ilıne Harirıyc Ve-
lonlıınu,; 

1 
gundıı,· dıırdunnu• harp kabilıwtini kavbet ,ıiş bir'I da"'""'" ı/Di111(1 {l"iikntn. •Jettl'İ ,;,ı.ı.haf<><tı et/cc·c/.;tir. kili İzmır Ml'btı"ll Şiikrü Hara-T'ıi~"tı '.~iır Mrs..ı<'nın ehı m: İngiliz ordÜsunun m~wut ola· 1 }Jıı/e imiz. iyi biı" iılMI! ;dtıımıo ımıi ve dcıi/P.t 1ıbM·ll.ı•: coğlunu Tr."1ılllr ctnıi~tir. Afyon mebusu Şevket Raşit Hatiponlu ziraat, Denizli 

,, }Ol, ı ;, .~:~ hun" inlıı<ar et- bilrn~ ;inden _endi.;-c e<lıyo,·dıı. 1 bÜıi'~İı:. liı<·rrnd~yrtiııS uakffıılrn bir oofrıı .. ~ .. ı:c·ıiı: JllW! t yuım R~11.~iınlıut· Te;.kerf'<İ mebusu Doktor Behçet Uz da Ticaret Vekı'lı" olarak 
'' ı. , , 

1 
"".ın ta.'"' ı;z ı •.1\. Ge~aral Auchınlel'k bu en1işeyı ı1'1 olvtu~y< l«ıd<n çalışııı.<;ı!'fı.ın nıW"teerıa 1'11· 11ıııt<ılıııı yMmı•:ı· Ankar:ı., !l (A.A.) - Raşve-11,ı, , ._1 ~~~ gıbı g.·,ı·iini\~ or ortadan k~J,lır:ırak itim .dı tek· tür. Bu misal, lıcpim.izc se~·'.!i 11;;11 .. "t t>e yı1.ır. ff-lki.,ı rl nıch • _kı])jğe İzmir Mebusu şuıu;ı Sa- girdiler, digv er yekillikf erd6 defüs, iklik yoktur 

lıı r~ "~ıın<lıl.k!:mış <>'.mak için rar te:;ıse n'.u\~ffak o'mmtu•· tro<r. racoğlu'nuıı. tayin edillüğine da -
e', f'ak ~nr•l·nı iliı.v~ kı. bı.nnn bııyıık bıı- zıııer ka- Dr. S<ıydaııı, d-:rl.f+ 1ıi..::metitıdE 1,,. ıuı·l·i ·1'üh uc lı~. ı•.\i ir olan Riyasctirwnhur tezkere- Ankara, 9 (A.A.) - Yeııi lru<İ!ınet aş:ı.ğıda go,.tcrilılıi;~ ,11,reı, 

'1~ el >rn;;nınt b.ı·y'I~ .bir ,iurum- d~r ehenınıiwt.~ '~anlır. . m.enfao,t kıaygt.'ltı1'1atı urc.k olaoı t,.rr,ır ,~f.s(ıllert/1•11 biıi olı·ı·ıı/i l!İ aynf'n şudur; . ~ teşclıkill emıi~tir; hır \,ı7Jy( 'e ;;ımdıl'.k tPCI .fiii .,;:ı Aleım·yn <mundı> SQhıt olan 
00 

to.rihitııi%00 daima !l(J.'j1!i""ktır. lnul;ıııi \'C ~tdyr.&i kııı:- Anı.ara,. Temınua 19''.! Ba~ı·ekil: Şükrü Saracoğlu. 1:.mir Meb'ua•ı. n]ı,, ır.•ı h alnula ... edmr dı~er bır hakıkat te • .c neral vetli b-ir 0 ,.kod"'lf"·ı•::-ı?ı. Ten•i< t'C dnğrı• bfklı?ii /ı<ırF/,;t·f/uıl~ l}l)JUU'J MRACOOLU Adliye Vekili: Ha.san Me.ıemencioğlu. M'ardir. ME-1/u~ıı bi.~ıık uı ~ (""111:'.'.'. vü o k ılar AuchinlH·k'ııı :?;<r~ektcn itima- ı0m'f''"' M.•.•' :ı:orlll; i.İf bi'." ııı.<:nfoa•, hU; "/Xr ıı ıfı1;<1nn iit·lc· İzmir M<'btL~ıı Milii Milılafaa: General Alı Rıza Artunkal, Manisa MC'b'.ı~ır 
fil« ı, 

01 1
:., 0ıın..ı n ı, ı ı<•·tmc- ela H\yı.,. bir kıımaıııl:ın r.lmü•ı- ~'rkye.ct'k hV'•lar giizı. pc1.:ti. l'•:t1t1ı, ıı::-ıı.,ı Nr ._.,.,ıızınıı ılrvritt'1ı Aı.'ı"KARA Dahiliye Vekili: Dr. A. Fi'lriTüzcr, Erwnmı Meb'u$U. liıhv , 

11 

<!"~'. ıld.ir. <' • ıı ılk dır. ,\~~!a>;•hyor ki Tüb~ı'.;;"n .u- latrıo.le ,..,_ 8ıirdlği bir ı"Vl..ıla.•ı• h~ıııct/(,,.;mıo <'"'' iMı/ndı:ı Dolı1.or Refüı S:;.ydanı'ın ir· Hariciye Vekf.leti nkili. Şiikrli Saracoğlu, İzmir Mc-b'lliR'. r~ı ,., L aıın, n:ı, ı .n ik· kutu ıızeıın~ y::. kcn<lL~"·in va edcugl ı,ı, ;p.ı,uııı.da, m«l<ııi ,,,,,1n.,;,,. kııt.nışt•r A""' I;! ı.;.,pk 1JlınlııııJ .. n lnhillll e.-l"'D Baı;ıve Maliye Vekili: Fuat Ağralı, !-.:l!i:ı.:ğ Meb'n~-u. 
'" lııılu~·nua•~"ı~~ 1 ı.e ıh -,,·n. clinileki orı.lımuıı rnano•vi,atı ' "'· ı ıı· 

11
· , k a· -..-,. ı killıgc tayın üfoın.lunu" Teıı· Nafia Vekili: General A_ 1.i Fuat Cebewy .. Kor.ua Melı'u.9••· ·~· " • ' · j ,,.,., ,.,. •. · ınc •.IJI' •~,..F, •'!' •:. ttv .. ır ı ılı!Jyı.!or Y""l•>"t'wh ,,, ı k • ,, ıl<:1tn•ı-.1ı •. Zln..Jı H:ıtı ... .t,•,·ı kııılnııs ıla rroılan .ı .. ıa101 ?.hm~ L "····ı k ·n '· ılatıesadyc ka'ltlllU mocibin Maarif Vı>kili: Ha.o,ıın .Ali Yilcel, İzmir Meb'usu. 

'r' 1 k 
• J •• ııt.z IJVf(.,'1l.1't 1l~ IK'"nt. ' J!< 'f.:.~("t:; tıı".~ (ıTC: /\'.('r,·ı ,,,,,,., trtn< ,, ·~('·· 1 R • • •' k- ~ lı·~ ı · 1 r o >.: ıı "· - ~ • .:cı ml.ıhap edt..,e:~ıı_iz cm Ve- lktısat Vt'kili: Sırrı Day. Tı·.ı:bzon :t.l·•b'.,~ı. 

11 t•ıl<.· \nrııt , 
1 

n.1 t tı1lrt!,:l~ .. " nlı~ < ~.-g-ı t ır. nun ... o. un11 nack irin de_. nıiisb;:t •'<' t;.idJi 1•azi/t1hizd11. "" ~· Y·•l "nl r ,., ,:• 'tıl.~r \". Fo 11\ı"k· ve Halfa"r, hattını m\\C:-ıto_.:tya y· , • ı · · ll · . J<illeı·inj bıl!iirmfni?.i rica ede, Sıhhat 1. '-fuavenet V.ı Dr. Hıılasi Ala±&ı<,, A'-dın "Mb ... lıPp, ;ııon <an '•·ı: lı'. t;·,,rı,ıı kalkm0ma~ı, hntt:i. Mer"~ M•t. üm RE S ·unillUR Giimriik İnhisarlar V. Rart Karadeniz, Trabzon '"eb'w~" •• 
1 

, 

1 

t:tnıet ,,.1ıı:ı ı:.ı" ıttı...~l(''ri·'·~'n, e m-ı~i'! ,:f'l-ı1c·,ı c-~~H.tfı"-"' ,,._ 1 ıc1•n J .m." -

ıııı • ~ tı•tz ve Şffc-/U lıir i!i1vı)/tdk tt.slim etıw-1.eri en um ,.,,,..ıırf'i,lı•. ıs 1NöNO ,.., 
0

~ 
J!• ı Unııyor. ••t !ık.onı~ıC, pil•ı rııht~ dava~!nuh islcv;.eı~··e~i Dt'. ,<ıaytlıım, iiznir.•l-eki '1Jt1Zifc Wl>''lf.l'tlf""rir.İ "' "flc tfslıııı et· MET Ziraat Vekili: Şevlret Raşi~ Hatipoğlıı, Afyon Meb'uım. AJı.,.,n •a 

1 
h~ı bı chha mı.saıt Raı tlar ıçınde mektc 111 ;ınıttr~ 1'(,. oohtiıµw;ığı; er·ır.i')"nı'I' l ·llı:.t lı.idimi bü- MilG !;iofın Tdın1Mri MilnkBlat Vekili: Fahri Eıı,ı:jn, Sam.san Meb'usu, 

k l1 ~lek '
1

,'

1

''' U ını.}ıj.-. u! .. un l;~bı.ıl_ elmek nızıı.ı.:ııolcn ileriı· yu··ı. ı~t"<ı•~·,...:, T. ·'· . 11 1. · . .,, ·ı lı. 1 Anloıaı-a., 9 (A.A.) - Başvekil Ticaret Vekili: Dr. Behcet Uz, Denizli Meb'usu. 

1 
" 11 bır J 1' El A " ~ w.-,r< '• "'" t~ı f' •ım. '' trY~~ '"' • "'""," tlt t•;ı.-, ,· "'"'-" Sıı-~g·tu "~"' ter" V~ ''~'~'l S .. B .. "" - Y4n·ı h'"""'-..,in ·-" t- Ve,_,.._.._. ['~. 1 "rıı•(tı şey r ,oy- ,;e uıgı . !·'mf'\ ıı ol~ tıı:ıın:na· r:d.i•/(YIU::. /·},tET INôNC 1 .,,wuu ·-v .t~ •• ~ .. .,_,,, ,. l1U ' uaWllU' ,,~ ~- lUUl>nlll '-IYP t>ıı. u , b h 11 ılııyılu Fn n• •:le sabıt oluyoı· B' da İ>ı!!!li• · " .ı (&nıt• .&ı. 2 Sil. 6) Re seL'lmla.rk<'n kl'!lldilerlDe owıdan ""'audmi bqanla:r dlltır. 

L~=. ~1 '"~,~~~t:!;~ ~:::i~ ı~i~: 
1
· ~,1·~~,~ ~~\~7~~~~:,·:,~:~~h~n~~ 1 BI N LERC E 1 S TAN BU LL UNUN GOZ YAŞ LA Rt ARAS 1 N DA-ı şu·· kru·· 

ır "-'le·er ı \ ı- ı "ı lir · 

l11 ~, cı· . ranrn:..ı "l .ııa- n~liz kayna.Klnrı yaV3~ y<- ..;. ____________________________ :..... ____ _:_..::, ______ . _______ _ 

'.e JoJ 1 f t l d bınb•r l:·b'"cl rıınmiye ba!jladıl.ır. F·Jc:_t 1'fılıi • . . • d .. Sa ğl rrıııhJ))'c·•~lı hr~ıırulıır211 ·, \İ h',· g~Jebe<l<:n vı: kali e.ı•r~:.,t· e l au am ın cenazesı un raco u 
ın .. : • a •• ,~·ın, Mı>r"' i T' •• m. \•aş net ce hakkınrlıı iim;•ıı g(ı. R 

1 
d 

He.l:ıkı n,
1 1,.r 1 kıını:ırı L1.ıdır · I tcu b:ıhscttılden )u1<tur kı b•ı ı:~ızlerdı·ı J ,,ı_n'. her z::nı~ıı ln ?a nnl~ı·ı.n ~ası~-e~ ve itidali t.::ı~- V' 

ııalıo~ Stiı ••)av '-"<' (•.ı\a.ı•l •tında ıyı bır fıkır ffiecrl: ala· h l ~.:~.\ ~r~:eı11~i~ı~·i" h~~;.; ',a:;~~~ ~rı~~ın~;~cı~!!ıhe!:~~~··~~~·~: az ı·n mel .. ası·m e teş:yı· edı·' Jı· 
Okuyucularımıza yeni 
Başvekillmizin hayat 

ve hizmetlerlni 
bildiriyoruz: ıeıı:ıl Romnı. '"!'1d1<1~n Ma.- dıgı nıuvaffakı)et dahılı Mı· LU ı 

bi, r-<'vinmiy~ v .. glup olrıııı·ı ın. su· ~~nhesindc büyük bir galibi· 

E~~tL:~~ı:;:~)~;::: .. ~~~~.,~~~ ::;~~~~~:::~~.~:~:t,:l~.:~~~~.: MÜELLİM Orne'~ ev etçı· n ara yolunda *1:Bı~E~E Maı ~• .. I R ; 1 yoktıır. " yet şeklinde göze çaı pıy.~., ('iln· 

v:,rı ıral',ıl k~.ını adet.ı ,f ata "Mlbver, şüphesiz k! ~-e~rol.ti/"i o - yaptıktan sonra ıniillriyeye gir· ı~v rıa •. Fak.. t ,~z: .,ıste- beyannameden buvuk şeJler HA" oı·sENl.N ııı miş, ~oo:ı da IDl"ıZUll olmw;tur. kı,. bu kadar t h. ~ıl:a~ ~ıır ur bekliyor..ıu. :ı.:ıın erin Mıar hak- ""'""""""N>""'""'"""""'..,..,""vv""""'"""""",..,..;v.""'>AJ"" Evvela Aydın viliı.yeti maiyet Ct.ıı~nıanı ko\ aı"~ rl.,k U:>ıı. ~eri~! kııı· la besledigi do.otluk h.ı~le: in<' vv..,...,..,..,...,..,.,..,.,..,..,..,..,...,.,,.,,,,,..,...,,....,,,vv...,..,..,,..,, ruenrurluJuna tnyin .~ ınan Sa-vetl~ri ve a ı~~~ ll.ılı\ :·'.·uy. ve l\lısıı-lılaıla bütün Orta~ark RAPORU Bütf:.":1 yurdu saran derin teessür, müttefik ve do•t ra~oğlu, 1912 de ltti ııt ve "re-tıınu satan i:K1 .'urm~&.n ;ın5• milletlerine yautıklaıı i~t:ıtl~l v<> ~Ticaret mt>klebl mürlliı·llı-aı i.;in ortada ne~ lll'<ıJ•"l?anda- hürriyet \"adine Japönlrır şahit· ecnebi memleketlerde· de geniş akisler uyandırdı ....... ~ dcnıhU, eun.iıt bu vazifo· vardır. Bii.yle bü •~ı bır olay 1.iğc ko~tukları halde ne M:cır· der. ı;c.r.r.. tol:.~ t.'Unamlamak beceıiksizli"ir. ır v~~Nte bu lılar, ne sair Ortru;arklıl 'r ku· ısalı ıık:uırnı, gcoo yıını.ın- l!."'1.>;EJki geca iı.ıu bir buhran DEÜt<~mııie ha)~ata gi>zleriııi kapadığını ~ürle haber ver-dil:i- fuıere ön· e Bdç:k.,ya, birinP.i ci-
b•şlıa değe~ ola mag!ut,ıyetten caklarını n~ıp la galipleri ıtar- dan sonra ka~ hrttiı:,-ünlz Baır mız B~_'l".;Jul Dokfor Refik S~ydrm'.ın eenıı.zcsi, dlin İ•tanbuklan A.ııkaraya nakledilmiştir. ~_har-binde de cı,nevreyf' git-Mareşaı Ror maz_ ş1.1amıya ku~nıamı~lardır. Çi\·lkiı vekil Doktor R~•iık Saydannn Gumın pek erken ııa:,Uennden .ihbaren mt'rıu>imı> i•tlrak edı>«ek ankeri kıtalar davetliler Vt' halk mıştir. C'.enevre unıveı.,,itt"Ri si· 
me,kiden i rr°meJ.n hal ve bır lıcı •• ortada galip b;r m·du· bir kalb ııöbt'ti o;onul'dıı ziyaı büy~ bir ~ltr içinde Takııim mey<lruum dolduı·m,;~lardı. Biltiln resmi, hu;cusi miiesseseler, yıı.o;i il.in;;a- ve iktıı;at $>1lıe:;ini 
~olt mahir b-

1 
~de husıı~ 1,,1 d:\ ya te~adiif etmenıielerd r. Son- lıii.dlı;r.:..J, kemU4ni öliim har denız ve.ıaıtı ve konsolosluklar b.-ıy•·ahlannı matenıe bir nişane olmak \izere yarıya indirmişti. bitirerek mezun olan Şünil Sa· ı;u, lngilızleı·~ ıı,m: ııda,1 .. o!ıit. ra da bu beyana.tın keneli i?•~k tıMle bulan miit(')ısl.o;ı<ı dok· -----=ı Cad<ll'lerde intizaml temin için rıır-oğhı, İFtanbııla gclırıc•• Mec-h.ızıılaıııak. , Y<n_1 hır eoırpriz ve muhakenıelerıne kar~· bilrnk torlar tarafından te-.IJit cıılil- lıı-------------,,~ - 11, üç adımda bir polis'"° jandar·ı ı:s:' Mebı:<.al"..a İzmir M~'l.·ı.b-ıı •-· o.lıiğü ıı~ tı>sl;'~" ~bıyı>ler o:lii'.llin- bir hüsnü zan ifade etme-.u?:- nılş '-e lı:aıo,talık mahiyet, Mıyı A FRI KA DA RLJ SYA r DA ma rer almıştı. :urık gİ.nnl1tir. :ı.rnli. lı ... .,J;.;;,ta 

onun büyük hı; ~nabılir Fakat ni g-ürerek tabii bir infial dny- 'e Wri W..hit olmml1J'>f.ur. 1 Kesif bir halk kütlesi kıymet. ı bilfiil iştirak ettikten ~'"" 1 f<23 nııı.ın, bugıin na, um:ı~tfan o\. mu~ ol:ıcaklardır. Tarihi bir w,..ı"]{a ohııa~ı iti- 1.i Lir Tiirk evladına yapılacalr 1 ~e~nde İzlliir Meburn Jıarak 
l11Şıp kalmı~ o!Ju"run ,,..:~n~a a- denbire toplanan kaıan< k hu- bu raıı:o~. oı.urueııbmmm ngı·ıı·zıer Mı'hver on nar I" Q 1 bulu.nnıak t'fö:er~ Tak.sim mey- itıtihap edJ.c~k; il'. Kfml.r•, ~ ,,a. 
lngi!iz kuneu .. ~iu-ka:: rıırctte Hasılı, Yakın~srk ihtü.1 le bir-ı l>ari;ı.le lnnnetli hultluı!;ınn'.'ı; 1 D b" d k" son ihtiram merasiminde hazır 1 Diıyı." lJ.ii.Jet ?-!eciiı;;,. azalı"ıruı 
ııal:lıyamaz. lfar!'.,aı u L'Oz•len ~utlar dai;'1lnuya ba>lamı· t•r. So- 8~ nm hildın) oruı: 9 ır il ,Janını çcvreleınış, cenaze mera mıuı•l:u.berı İ=ir M•_·bu, .ıdur 
1~gılızlcri 00\'h~de . 'dRo~~I ğul:kanlılıkla muhakı'llle \'e iti· * mevzı·ıerı'ne karşı Sovyat müdafaa ~iıı·ine i~tirak edecek konsolos- 1925 de Ft'tlıı Ok\"ıı.r «at>.ne-rtıp d · umı '- ~usu m•t d t t · t" f' ı luklar eı·kıı.nı' Ab"d · .. ünde' ""•a'
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M ~· \i" U "· " 
• _e Ronra onları bir h ·, •. • ~ . av c ,. e mış ır.. _.e.1<ra. "Başvekil Doktor R<ofiıt Say· · ı enın on -· ~ .4.al"ll '""ı .pı. ....nııı, ~~kgl~ıp etnı~k \"C g\Uüp o~.ı~~ As.uchındl~k 'u~ bn:ıahkır bır dtabıvel- dam, 7 Temmuz 1942 ı:\ah gii•il muvaffakı"yetıı· b" hattı 500 Km ll·er aJmışlardh ı. ~eJı:imizdl" : efradı,bU· w kahınenin istil ,u;J Jİ.:;crin~ Ue t ıç~n F..ı Aleme ·; ·;..- t ye .~er . ır. uman an o· ak~amı yemeğini Ticaret Vckı· lf wıan m_er umun aı e~ı e muiıtt>~;. roüt.1d,-:, kvı.ııo! .. ııu .-..ııı<'ı;ı.ıyor. Orada t~i_rn. nd.e dtı"'ll goru.lmu..-tur. lngı~ız ordu· Ji Mümtaz Ökmen, İaşe Müste· ı esh vekiller, mebuslar, vali ve Türn h.,y.;t r'"u..:;~;;w Utj"lL o-

'~tl'.rı beltliJior, ürt.itı:,u ~~ ~\ · suna ııaklıye kuvvet,lerı de her ııarı ŞUkrli Sökmensüer, Ba.'/Ve- taarruz yaptı n n"ı ruı"ğ"ndn a ld beledive rei.~i. ge.ıerııler vila- lüLrı.ıııı".ur • ltn•lıı-m .. •t için~~~ •. dm- taraftan p)m1ıya ba~.ı~mıijtır. kalet HusuFi Kalem MildUl"Ü 1118H 1)1 l u y n l yet ve belediye me<>l.isi 'azalan 19:.ı7 dP hı ·~·ı ı< ... tı>.ıı ~Hlt' M ... 
~~tt~~~\ Hüsnü Şük?s Adal, ~ase_r tb- ~Y~~~~a;~:ı~~n~iı~;c;:=: ~;;;;~'~,.~~~;h~;~;::;,~ıı:~ 

Mevsl
. . -.- - - - - - ---~ 0tıu • a. "· 1lngiliz keıif kolları Voronej'de cephe- mı muteakıp bayrağa sarııı bu- 1'3Eın.ıa1ekaüt ve· bar= kml'ıt·· 
mtn 8n gü 1 Ö t · 1 luııan tabut hastanenin önündo la.rını kabul ettımliştir. Bılhaı;ı: 1 

VV..V~vvv. ze r por a11 : 22 . Rommel kuvvetle· ye muazzam kuv- beki.iyen top araba.sına eller İl· Cümhwiyet Meık~-z B.'Ullııı.,ııurı 
• ..,..,..~~ zeırinıie nakledilmiştir. • ---- SUNGER AVCILARI_ rini hırpalayıp vet~üre?Almanlar Kara ve deniz bandoJa.nnın ~~~~~ ~~~f~~"~ı;:~ı,; - d yo l ılerl y rla çaldığı matem hav!l.'\1 içinde ve tur. Hu ı;ırada ı.stıfa edı;,rt"lı ık· 

- UrU r ar ( 0 r yilze yakın Çelt'nk Ve llJlmlularl bsadi meMJiin 1.t'\.k: İ k;IO m 
Kıı.lıire, 9 (A.A.) - Dün ~ Beı·lin, 9 (A.A.) - .Alman aşağı çevrilmiş iki ıııra er ara· muren Ameırilaıya gibru~ biJL... 

iken "Bodrum,, u dolaşırsan ... 
Sahilde elleri 1 ederek, ufuk~r atın.ıa~ına g~tQrQp kasket ~zyeri gibi gözlerine siper 

avdet tarife! 1• gözlıyen bır çok yalnız ınsanlar görürsQn. Bunlar, 
":::-------e-rı..;,n:_I k::a:dere bırakmıı olan sOngercileri beklemektedir. 

T abil bir meııı.kla ııoruyo
rıun: 

u Ki ta".? m bu "Mehmet Mev-

~:_11\~ı alakamı 20p~ 
harcama;{ ı;nevzuu birılenblı-e 
'""'" istemıyonnu• 'b' ,.. wUtQSlVOr; ' gı 1 

r YAZAN 
NACI SADULLAH ] 

"- Gcls!n de, talllŞll'Sl'llZ ! .. " 
Onun, merakımı biraz daha 

ııürdürmek zevkini kırmamak i· 

çin, ısrar etmiyonım. 
l!}imde, görmediği geyler eey· 

retmeyi beki.iyen sabırsız bir in
san heyce.anı vnr. Fıılı:at sünger· 
cilcre bakıyorum: Onlar, arife 
gocffi, bayram güneşinin doğu· 
munu gözliyen çocuklar gibi nc
teli. .(Sonn: Sa. 2; l!l\l l '1ıı'l 

ce zarfımla batı ~ölünde t;w'T'.'iŞ- tebliği: Şruk cephesinin c.enup sında muhterem ölünün tabutu- hare Pariste cereyan etmekt~ 
malarda.ki durgunluk devam ı-t- ketıiınin<le yapılan yarmıı. hare- nu taşıyan top araba.sı sağlı BOi- bulunan Oımıanlı borçlan müzı" 
ınektedlr. General Aııchi!llcck'in keti Don'un ga.rbindeki Sovyet Iu Dı:.r\i.j.'iltiaka taltıbes! de ta.- kıereler'.n:i bitirerek 1933 de ak· 
seyyar kuvvetleıi Rommcl'in mudafaa t!ephesiıti 500 ı- iloınet- kip ediyoı-dıL dedileıı mukavelenameyi İ1117.&• 
sağ cenahına Baldırını§lardır. reden fazla bir geni!llik clah'iin- CC!l3.7P..nin a.rkasıııda Beşve- lamıştır. Ayni se.neııin Mayıı;.•n• 
Bomba ve av tayyareleri :lüş- de yerinden oynatmı",tır. Bütün kilct Milsteı;arı. merhı=un ai· da. Adliye Vekili olan SaracoğlU; 
man nakil vasıtalarını teairli ııu· sahalarda Alman kıtalan bare· lool, Vali ve Belediye Reiı:i, Baıı- idaresi mmanında b&ldmler, a• 
rette bonıbalaınışlardır. ket halindedir. Motörlii te~kil· vekillet Husus! Kalem MiidUrll., vukatlar, meşhut suçlar gibi 

hgilh Tt-lılii!:inden Jer çekilen dÜ/jnıanı yokll'dan ·---(S<>-n•u•:•Sa.-S•;•Sö.•'-l-dbıii)iaiilil!l-llllıııılİ(Sonİİİİİİİİuİİı:İİSa.liiİıİİı2İıı; ilStlii'iıiliiliılolıll 
Kalıire, 9 (A.A.) - N(;l!l';ıd.İ· sıloştırm:ı.lıtadular. 

len tebliğde kaydcdil<lığhe gfa-e, Orel'in §imal ve şimali garbi 
7-8 temmuz gecesi Alma.n n.ev· böl~egjmle Alman kıtalıın ce!lun 
ıı:ilerine lı.ar§l muvaffalnyctli bir cephcfilııin yilküııil bruiflctmek 
taarruz yapılmı.ştır. için yapılan düşman tannuzla· 

İngiliz keşif kollan ve avcılar rını dört gün devam eden şidrlet
n cephenin bilhassa cenııp kesi· li çarpıf;llllalaı-dan sonra geri 
minde bütiln giln dilşmaııı bl1'- pilRkürtmiı;;l?rclıt. 
palıımıı}lardır. Riev'm cenup bölg<oind~ ç:ırıı-

(8oWD ... •, 1111. 4 de} ı&onu S•. 3, 60. 3 de) 

Emniyet amirleri 
a as da tayinle 

(Yazısı ikinci .ahifemizdedir) 



ger Avcdarı i E 
- Baş tarafs 1 incide -

Bu seferki sünger avına, bi
lim hatırımız için çıkılıyor. tilfla-
6kal:na:s BahltÇJSl •• : 

"- E<!-er, diyor, ricamız '.ka
bul oltmmnsayaı, bir sttnger a
vı seyretmemize imkan yoktu· 
20:-a, m· barck "sünger avc.ıla.
rı , denize açıldılar mıydı, bir. 
fki, be.zan karaya dön
mezler... B :bı böyle uzun 'bir 
'8eferi a beraber geçir.me
n ize imk:ln yok. Fakat biz, bu
g nü, bu geceyi, ve yar~ bir
i te geçirmekte, koca bir roma
n·n mufassal bir hülfısasnu o
kaımut gibi olacağız. {)nlar.m, o 
mun ıseförler esnasında yaptık
lan her ıl§iiı birer lımunesini 
~ S~leriu. de.ms
• geçirdikleri aylar zarfında 
yaptı.klan iş, bizim giir.ccCe:.öi.mİZ 
ba.reketlı.rin b:ı.ska başka vcr
lerde, v b . ra b ka za.."TJ'lanlar
da bir ok dafalar tekraılanmn
sından ibar ttir. Yalnız, sünger
cı1erin o uzun seferlerden dö
.alişleri, bizim b ı kısa avciliktan 
.avdelte 0

)l'COC-mıiz bamba ka 
bir alemdir. O uzun seforlerc1e, 
si.mgerciler, - denizde krılacak
krı .m- çe kendilerine yete-
~ bd r ".komanya" yı da ~e
nulerine yükliyerek - kara<lan 
uzakla!Jlı larken, salıUe. 'biriken 
yaJwUarı tar.:ı.f.mdan tıpkı, cey
~ giden askerler ,gibi ıt yi 
olııaurlar . .7,,i.ra ~nlan teşyi ıedeıı
ler ara.cımda, analar, babalar. 
kardeştcr, dostlar, akrabalar, 
~. ~e yavuklular \ardır· 
Cıdenlcrin ~ere gidecelrleri. 
11e im r kalaca.klan, iVe bir da
ba dönüp donmiyeccT.1eı·i meç
iht1d.ür. 

Turifeylc iF/'liyen, lima!llaro:ın 
«a.."rlkası dn1dlw:.snm <1emir alan. 
va limanlar :ı dakıkası dakikası
..., demir atan kocruıum genule
mı çizilmi§ -progrnm1 ruıı bil:> 
a!tii'5.t 'Cd-n, iıattii, hiç lbir teh
liu,.Ye m ruz buh•nm!tdlklım s:ı
mlan "Tram~atl • ık" leri u
:mulınadık bir nnıi rnım n: m · 
~ lokm:ı gibi yal nıp ~'1.ltU\'e
ren deni:de. fak r bir süngerci 
.aıandalını bekli. ;en tetılı"k ler, .sa
hillen aöveu d ...,!"alar kttdar ısa
~· Si!n~erei, bu tehlıl~e1er
Jıe aYı ren oof::~~cak, başa çı
kam1yaca,iı fırtlna.lsrla Jrarşıla
.;e:u:u, en yakın sahillere sığı
ıracak 'Herlriil" le dovuşen bır 
"'tCtice" gıbi, koea <lenızin altın
dan girtp 'fustitıınen cıkaca:k, ve 
eğer kısmetinde va...""Sa, .bir gün; 
bu ölüm d"rira kavgvurı.ın ma
sum ganinı<:tiuı, selimct sahili
ııe &ağ safün getirenvektir. 
~"~ gtdooleıin bir da

- lüç geri gelmedt!de!ini çok 
gömı'üştiir. 
S~erciler seferdeyken, Bod

Tmml dom: Sabl!Jerd.c, ellf'rini 
alıalarma götüriip, kasket \"iz. 
yeri gibi gözlerine siper E'dereı:. 
Ufukla11 g'öwyen birço!ı; yalnız 
'insa.Blar göriir•iiıı. 

OnlarJ avdet tarifelerini }ta.. 
dere bırakmıt olan süng\;rcileri 
beklemektedir. 

.. _ t>1ingerciler ~<r! .•. " 
~ujdesini aldığnnız giinfuı g~ K .. Ba~ka il,. C! 
m. Bodrumu görmen ıa.zım. o •• t 1 11arne hırsızı " \J...,y 
. p~~nya bezginlik veren Şl mur sa iŞ an '~ ' 
ikmcı cihan harbinin sulhu müj- soynu cu 
delenso, b· "1U tcsit edecek in- Ali ve Ay~e ism. nde •i ba h b 1 4 ekmek karnesini bec::er il 
fu'1d:J;1e~d=~~~: aşık mahl•Qm oiaul&r sa aş ıyor liraya S~tarJten yakala~dJ l"eHn 

1 
~-

ya~~~ ~Adeta, zoraki b r gülüş Şinasi iroııinde biri Kasımpa-
~Di hu:mnıu kahr. Eğer, Bod- Ali ve Ay :lınninde :ki k:iŞ • şada akrabalarındnn birine zi. 
rumda bir içki beranı b~lı:ıdı- evvelki gün eğlemn k iq:n ı;t- B ütu··n , ... ,, ımtt~-,..ınca ,ı•tec•lı ·'-adar ynrete . k odada bir.u yal- Eski zamanda 
tmı duyarsan, anla ki b r sUn- tikleri Fl rynda. gıu o1;ada W UGU; vco ~ .fi nu: kalnıasından istifade edip RABAZ dcnı 
gerçi kaf:ilesi seferden dönımiş- bir hayli iç "ktm eonnı ron tftr Jıön;ü f k '--lu d ğ d ıL ''- .konsol üzer"nde bulunn 4 ekmek manavın; et satan 
tür. Süng rci, uzun bir ıayn- ni kaçırmışlardır. Sarhr.ş bir r 8 '() U UU n U U il an ,n lulft knnıesinı Ç'llınış ve bun.an dı- ramanı kıvırcık el 
lıktan sonra, karnya ayak bas- iıalde istasyonda kalan iki §şık l.. t ,/IJ.owrn §ı.rda b®r l ava satarken ya- bın; karne ekmc.ğ 
tı n_uydı, Meta, denizi mağlup polisler tarafında., karal·ola cel- UZUDUUZ •~·B .mahal golı! kıım·al~1~. s çlu Adliyeye Lcs· on günde d~il, bir 
ctmıe gün, masum bir ıgurur i- bedilmi,5tir. Fakat .knraknla ~ Etibank kömir tevzi mUaıııee,. Q,UU1.I doğurtan fınn nın; 
çmJed"r." tirilm ten korbn çiftlt.'1· polis sesi tardindan evlerind8 1:q yamıame!erirıi ınsunı olduJda- ~ tu mukavvasını Fra 

mrada ynnmw:a, ~ıplall -..ı.- memurlurından Necip Kabliye k ·mlirU 8...:ı..~. -·'"·--- __.__ n malı&llenin bıirtiğiae tasdik I .ai dive süren kundu 
yaldı, eski lftcıvert pant.alonlu yolda serbest brakılmal:tn için VUGDI ·~~ -- ettirenler bu aa.b&lrtaıı it aren thala"" t bı•-1!1-Je- " 
yırtık, ve soluk lacivert fanila- 5 lira rUşvet ıteklif etmio:-Jdir. dn"lara Sömikok tevziabm. bu istihkaklanm alecakhırdu·. Ev. rUH nun veya bunun vu 
ıı .. ''İz)'erinin yarım kopmtLQ la- o·· r 6 d .. t sabahtan itibaren btu;l-.ı.naeU- vclce de yazd~ gı'bi ~hri- rinde fevkala"" d- dan, soygunculul;'11.n 

'J un as ıye ncı ceza a ru,ve br. -n--- s-- ....,. edip dururuz da av 
cıvert knsketli, orta y~Flı, uf k tekhf etmeleri yüzünden d"C!uş- 13 "tib la d~ mizin bütlin kut imtkladınca ma- t f nı unuturuz. 
yn.pılı b r el~ sokulm· w. ec. ması ynpılan SU<j n ır b n-r ay u ı ar un şehrin mubte- den kQk ve Sömikok ihtlyc"'a- op antı 
~at Şakir, Gint şn: :yll' konu- hap Ye 16 §!ar lirn da para ce- lif semtlerinde bulunan lcömtir .,. Al\' madrabazı ola 
ş-•n bu nd:ımm selamına karsı- zaınna ~rptırılnuşlardır. sa mu. temin edecek ıbtlyler, rmı öııliyecek kadnr stok köı11ür Dlin ithalc~t ve ihracat. ~itli~- nız DlÜ teriyi 1.1~rm 
lıl: vcrdıktcn sonra, bana: _ ~ ~mtl rındeki vatandsşlara b&- mevcut olduğundan haUı u lU- !erinde şehrimizde bulun n F:i- nu, kanunla teyıd 
"- &-vtan kulağına ;.un un, y.annnme tevzi etm~Yfir. ıB&- zumsuz telqma. mahal yoktnr. yat lfıırakabe 1Tınunı Mfüfürü kalarmın l nkkmı, • 

f:evbüacı Ş" nsın "'' r ... dedi. :ve Mu·:eıııı·m ha" dıse· _ -- Sait Seyda rnn riya eti . u ndn adliyecinin, janda 
'T " ~ fevka'a "e bir toplnnb yapılmış- kiye amirimn kanu 

gu un s ve· k n: :e etti: Kazım Dirik'in ,na• Dola dırıcı ı·kı· ur. Tuplantıya ınad nı es •a it~ aldıkları vazıfeleıini 
"- Paluko da geldi... Bir taş- • r- .hal~,.,. t n . d h i 11 la ~...11·yor . .__, b' · · - ı lJ k a.,...ılAJ'l ı re ey t c yeni ....,,, 

Wı r wıı 1,ı. vr.rnc ız de- nın raporu ra I.[0 e siyonlan 1-adı- yakalandı ... ~~ m rur. Ben uug f' "' ... o..ç:-,vkkül eden motörfü ve mo- Ağustos yıırısıım 1 
sünger nvım dcği~. • p rıveta" E<:ıki eserlere karg1 tbüyttk ar Hafi:ae ve .Emil. i&m:nde iki törsüz nakıl vasıtalan i<1 re he- yeıierılc Eylfıl bite 

- Bacı t:a.rafı 1 incide - muhnbb,... ,.....,,.;..; la k~.:ı. Yeti rn .. Ul'l,trı ·ı,. blriı l r tı- magı· a." k d avını, "Aht~n...,t avı" nı 11. aös- "4. ve s..,,.."" .... o n ımer- <U.UD !romşulanPıdıNı birinin do- - "' • anunu · 
ı·v d ı l Ö h·•n '1".... J. U ··-c- :u.u~ ;ı:... munıi kittibı ScUlh& tın ('ulmık ede b terme!{ ı tiyordı n. •·· . :hmet u la t nkoıı, Ticaret Ve lleti ... 1 .u ou.ya munu JMtu-""!r" 5,~qş olduğu gayri me3nl bir r v.... nmm ıcm 

tcı.1:.a" g. tcccğine, ve ''PJ.lu' o" Husu i KrJem ll"ıidüru F'a.7.il General I<<izım Dirik ha'wQQda çocugu para ııı.u.kıı:blliDde Dariil· i..<ltimk ctnu it. koymuştur. Bu kauu 
da geldiğ'ne g re. bunların hep- Asal ve Vali Dr. Lutf· Kırdıı:l&. iken b:r hayli meskfıket .ıa.. iı.cczeYe yatu:ıacaJrJannı söylivc- rroplantıdu mevv.uubaıwı J ir- maliye, ziraat zabı 
sini gbrect>ksin dem,·xth· birlil te '!'aksim Belediye g.ıor,;. mıstır. ,re1c almı~ ve ~ da ka- tiklerin m mleketimh::e ithal et- yedo::meyc yürütme 

Vakıa. "P.u ·eta" .vm., sn- nosun ıa yccliktcn IJOlıra saat Bu paralar merhumun aAlıli ra.kola gl\tirerek bldınm \Ue- tikfon maddelerin ı.ar baJleıi ü- dur. O kadar hi. bı 
na başka"" lr"n ela • ·L.:1"tJir- Z:,30 da vtc e gelmlı? ve yattık- tar:..fından a:tJdk edilmeık ~ rinde bulduklarını bildinnişlcr- .E&inde görü ülıntif1 ~e mı hu- rine baş ~dauu. el· 
<'!im. Falmt "Palulro'' mu, .,ı,ta- tan v~ 15 dnkika uyuduktan re İstanbul ArtDeolojj mü•ım.- dir. Fakat yıq>ılan tahkik3t ne- 'SUflta ba ı ınuhim kara 1 r \'e- mı daha yük.f!ek mıı 
pot nv!nyışım scyıelm 'c, tun- .oonra J~a·b nMiyesindc gayet ne verdmi~r. M~ ticesinde mesele utaşılml§, her ı-ilmiştit. Sa t 14 de kad:ı.r dc- 1 kil.yet oocrse 117. onu 
ca yı1clır burada buluniuı!um, r-iddctli bir a ~.,.1 ile uyanmq w. bunlar ü,:crlnde .iltni t.eUQIJw iki kadan d& dıolıa.ndıncıiık su- ''am ed".n fotl~antı ~öı uıen lü- zaluud111r. Çüıılm o 
ve o kaMr isted ı1foı h ld.-,, ba.- Kalemi Mahsus M;JdUril B~nU yapn nkt ırlar. Şimdiye k...w çUDıdan cürmii -.buda ;sevke- zum üreriuc ba ka bir güne bı- Jetin \'Uridatını tal 
na bll rı k nz na3ip oklu ... Hele Şükrü Adalı çağırarak kalb na-! ynpıln.n ıncclemede m'ble )rolle&- dilmipir. rnkılmıştır. madrcı.l>a~ı takip etm 
''Mc'hm t cvta" _.. hiyooinde iclrletli bir ağnd"n siyonunda bulunmıya.n birkaç lzmir919 ya1·avı ""'6 uftren Bir çok mcktıın a . 

"B ~ı.lw-nas Babkçı<u", İ'lsa- muztarip olduğunu \"(! etrafa te- sikkeye ~adüf edı1n~. Xet- Gümrükler umum ıU ,C\ J ~ nı ları evime hada;· 
Tl1 sirayet ecfan bir rıow~:vie o- l~ vormemesini tenbih ve-faka• kikata dt:\•am edilmekte olup müdü.rü tetkikle- vurguncular me\simde her ('e tl 
mrzuma trnyoı: biraz soma bir hekim çağın!- r.·ü.6elcr kollekaiş<munda buhm- ca füıiına yasak edı 

11
- Hıllıtz:ı. ıı.im;~ df':t b:ıflı ınasını emretmiş ve hchim gpl- 1 uyanl r aynldıktaıı soon bm- rini bitirdi bn~ .. n trih!idü:H•r: fkiçe.5- fo takım takım a 

mamur olacak dootn n ! .. H. m, ı dHn zaman kullanması için için- faı.ın m·:<:cler idaresi t6U'1lfıadu Bir mfüidettenban tehriınizıde melik caddesinde H lil oglu Os- ğından sır.landd ı·. 
n.yetim a soı a sbylcu c.'1ti de kalb tedavi. ine yarayan ılaç mühayaası eibetine uidilttekür. buluDıfl:l Gümriüder UQll'aa Mü- man \'e Hasan oğlu Yaf'.'\.r Ş.:mcl CC\ abı verdun: 

m 1 i u; • ·1. •1n · ı r bulunan kutuyu hazııianuş-' Para koffeksiyonlan düril Pertev Dwı&, tetkiklerin' iki .araba ·, m~ l4. cuva1 !>'.Ulaf _ Si7,de. Madt:nı 
·, P"erc:ı r l; :re b'r ınir tu. ikmal etmiş ~undan ya- ve bir çm·al :ııpayı evlP~ne gö- 1 · 

m d h mı..ıj<l ~ kr· Buı--lL b ı GQnderileu polis motM va- Bütün Türkiye sınırlan dshi- kıuda ~a ~ edccP..k- türürken ttıt ılmtı,<;lar ve Milli fa~~~:ı~ve~fı:i./f 
~.ve~ rın denizden ııe <;• .. t· s.tasiyle eıı yakın haatahano o- !inde bulumn villYwUer •t.ıe- tir. Umum ~- Ankara-ı.. RoL·unma mulınkemrsinn v«ıl-

b
. h~ı 1 1 ,.. · . · .. 1 • -w.ıw- ~ taciz edip keyı"flerini rJ:'lam, ızc t."UlJC < ·•c r. : .. ıı Beyoğlu hnı;tahancebıdcn rmm l.:µc;mıi kuilay.laştır:mak • ~ki Wkikkri ctoıtuı- ımi§lcı-dir. 

Bu :haberi &;!rennı<>k, ''t.ı fakir t. ··hedil ı nöbetçi tabibi Dok::Crl zere bu mü.zel«de birUCl!Üf Ye da. alilkadarlam iMbat verooeık- M 111' Ş f ~:i1~1fn ~!~k~:(ia~öh 
insaAların ytirekleriııdekı ze:ı- Avni Yahyuoglu saat 24,46 da tasnifi yapllm1m19 obuı ~ tir. •• 1 e ı"n 
ı:.>inlik önünde duyd1 ,,.;ııı-rı l 0 zze - ha..,tanın neadine geldij~i zam:ar kolleksiyonıan l.vtanbula oeH. Ag"Uo yaralanra" MLIÜ gelir. l~öy heyeti e11' 
li ~şlcınlıs.,'l, IY..rnz dalıa r'~lır ı nn n fe. hı! vemıok lizere bul- dilmi'.?tir. 11 1\ uw f b ki dar ce-4 kesebilir, 
~: Katlaudıklıırı bu bi•yuh} muştur. Buna rağmen Jd.flır, Arkeoloji mu..ri wnwa mi- Kiiçük pazarda. Saitı-fendi e f İ eri sandığtnn irat yaT.ar. 
~JJ~o .nıu~, ~;z,.il);l ı~· l?· I Kafoiı1 ,şiriııgaları ynpılauştır.j dfuii Aziı: Ogan'm riyP~ mahallooinde t.dıia sola\ğlucla. tuzağını. kafesini ne 
dikbri, biroen istedıklen h_ıç bir -On dakika oonra Beyoğlu bu- toplanan miitclıassıs bir. heyet oturan Mehmet imnkıde biri dürı - Ba.:ı wm/1 l mcide - den alır, olur biter, 
şev yoktu. Bw Od.cnmcz ·ı uı .et-

1 
tal anc.si &\ita.bibi Doktor Fik·ı bu paralt.rın Dd '.ka:tal~ I il~ gel~ lnl ttir'lfenalık yU- .k'illerl Heyc-tıni Ç·ıokaya'da Re- aklı başına getır. 

1er ~tmfüı. bırakan hu t,.··t:Pm z ·t Onm-..ı.In ve Dalıilive Milt<".- pevdC!pey y....,.. y1- ait ol- z'•1den ye.re dtişeırak ~ll ya- aiofunhura takdim et:mfaUr. Rei- Bana ııe ~cHyorsul 
iı~ıTıl r, yiir.1eı iıni7.c ı.n·. 1tcn ' ua.i:ISlsı Doktor c ... mcttin 1z- dukltm ·vili.yet -~ Jede ı-al~lır- M.ı.a.t kal\Jıa•ıldı- sicUmbur İcra V""klllerini ayn Alıfeş'in keçisi miyiıi 
gö~e:riui 'ere ~n?:ı i.~ vi, · " ,,.~ 1 mirli ve hemt>n akabinde Profe-ı e~ktedir. ğı hastahanede ölmllştUr. ayrı tebrik etmi§ ve hensinc icinc bo§uboşuna ba 
ht.imnl, keaclerınm L • I · ~ırn sor Dokt0r To-:f'k Sağlam gel· muvaffakt\.'>t'-t tcmnımsiw.ie bu •

1 
cet kuyuım muyum'! 

il eden QıpJak • \ RJ ! ı\ u-
1 

njs•er ve ~-aptıkları nı.uayernx:le E • A • 

1 
e llwwu~ur. Ynlnuı; sızlannıak 

t.anıyorlardı. Hu.Ilı lü ...... O"l kalb •·e t effi'ı~n ta.mame•t mnı t r..aa~ Uz !lttkarn {"idi () rckle ıiş bitmez ki. H 
ben .. bize •. mulci?·ı , ı. ~· bı· aurmu.., o• ui{unu .. hakild {>.. ye amir en lzrnir. !) La...A.; _:~1c~·~ .Je zc bir kanuun devı 
,şey istcmı~n, ~!rco~ ;;"'• rı ~- J lüm t lnıetlerinin meveudiy •t!- ldllıih.no tavin edtleı.ı l,),r. Beh· sililmst ed«ıi, ilgilil 
ren bu zı..~gm yureklı ı'l~ nl u. ni teslJ t ehrıi.şlerdir. d t e 1 çot U.z, gee"' sa tt .24 tc e~ sprcs. .kinı aldın~ etn~ 
önUnde, ödenem\yeo"'k l!'O ... ı.ı: r '<Rlenıi Mu.hsus Müdiirü Hüii· ~•asın a ayı Je Alaıuıcak ista.~Ollllll<i.ı.n An ğu vekalete yaı-.m, altında bıruJul"n Acu bk ıo.<Jan nu Şi_•krü Arlnldan a•ıruı.n m...tü- ~ n er kat-a.v Jıav • ' • m·,ı· düzelir. 
lrll"üklüğ'il c1u~uyo1dum. . !:ıata goıe Ba11vckit Doktor RP- a ~t::ı. ~ı.. 1 ır. 1

11 
I Av .kauı.ıı;ı.u \•il~y 

hı~amn ayagıuda gıcırLılı ıs- 'ık Saydam be~ ay e\'"\'el gündüz A:~'U'l\, 9 (Yeni .sabah ~ enm~c·t umiriiğhıo, İst.rı~t,\.~ baş Matf muamelat daha Shu mCt·keıde birer a, • 
ı rpınlerler'le, ya.lımıyn:k h~ huna beı v.·ı 'l!~fıf Ye <'.abuk ft-, habir.inJon) - Emniyet imirie- koI.Oı1Be-.rlerlnden Ali 1tol'di1ek ık l 1 d"I ~ J k•uuiınasmı eınrecl 
im..lc-rlne borçlu kalru~<ıl ngu· çen ffe ymP Utkriben bir ay ~v-t ri arasuıci!t şu na.kil ve terfiler Zoıııru.}da.k oomi-et A.mirllöiQe, CD rıı e 6C8 1 kUl'tıhnuş mudw? • 

ohıy.or. . 
1 

:cl gecC> ıymi<xn kuvvetli bir ynpılmı!ltır: İatanbW.dan Sami JIDri~ fürk- Ankara 9 (Y<!'ni Sabah Mıı- it;: görmektP midirler 
~tuhaf: Bır tar - oı~bır nöb t da.ha g~irmı~ ve ondan İstanbul emaV« lulmilıerle ~ ~~ jqjrliğin t,. Kanı; habinndcn) - Mnliye Vekıllı Hı ıucfii faydalı olur i$e 
L'1 7 ~ak!Rl'Illın çıpl~~J4~ 1! :kt glln istirahat etmiş, ıindmı ı\fcbablıt Kaııt tst.nbu.l I 6DlılU"8t wwn YN&r /i ba.rar~ dc''teniıır!~nu nıali nııt~m~Mc· sıl dediğim ,gibi v 

~n, oteh t"•f .da:_ - ~l.!l~ıl P-"ı- oldıl~ll n ı, ıimı tır. emniyet a.m~. aınıi1"t U· ~aailı&ya, ~- ~bil ikin- rin gidı { ni ~kip ve ,. · l in ınadbara.~ kalır ne al 
m - gu,.,ı1.ıh 'l3lc rpın ..,_ "\oo .v lce vm tnrzda iki nöl.ıtt nrnm mUdUrillğü oq km. ııi\e. c:ı llllUf mıDl,Yel l:mizi llafnp Be>- l~yıkiy!c yaptllı> yapıl t.! ı.- fü yeu. 

uı or! e ımı~ lı u a ve bu geccld ıindon ~efik BarlM a:nma mA- ra Uşak blrinc:i anut em ıiyet a- ruüı:ı.kabc "ciıı her .e b" tiı ı -..---..----..,....._..,-
- ~"' ııöbe i 01 w hı•·s1y1e mMerarn: dtlrıük ~niyet lndr!lğine Ço- mi.rlil~ &hkeair mhi 0s- ku1.a1ar.ı U!ftiş ctmeıenni ke·ar Ha~ m.alall 

Sanat okul 1~da kalb nah nd Riddetli tir rlllı ~ k.<aJeeri Baltaetthı ~Tunç. poijıa emtit·U.qü imir 1aı:;tınn13 ı;e al~kndurlaıa bit ı - r 

'Bir O m.a.n 'Reii varüı r O an
latmıştı. '.Bir , bJ>kı bövle 
6aWl anlaLtı,ğım g.ib , güz.lermi 
:uftık1a.ru d miş, 00 1Ul1Uil dÖD· 
DMİlrl g~y.ormrn;. 'Bir aralık. 
d~ar .. nyıı<> ın d.blılc, scrl 
ltu- cisım gc.:Lirmişlcr. Osmnn 
:Reis, g{izlerltıi ufu dardan. uya
ığuıın ili 1ııc , ı ~ bu cisme ce
vırmi.5: 0·1ı.. l "o:;g-ıze ~ı~~ Muafüm Cela' için yarm 
lcr. Gözleri :ıçık kalm!R olan de- bif j bHe tertip edilıyor • 
likaıılıuın. saııld: o-··· M ktc"" · 

a -rn ve 'heniz ~ohık .ı,1'u, 110ğ ık Kam eınni:;et !mirH~ lııtan· ~ ~nel -..! mUfıet:tit- mi~tir. Yeri!ecek b 
arle Uttas.Lf olu.şUlla ,. pek bul l · koı:m-terinden Hamdi Hk e!l-1UY\'lt llllfaftr muavhü Teft ~ n :icdt·ı i rupoıfo ııw~- 1 klsa bir zamanda öfümJ.e netioe- Özdc:t tr tat:anla.U fı&IWyet &mir· ~ 1.'raıkya 'Elimi rnü.fet- keıze blldir:l'JC.-ek, her hangi bir miktarla 
letıtw olmasına nazaran BM.· lijf!l€', vdıa lııı!tt Jcomiaerterin- ~ mWta.\ir mllı&Qıtiğine, eru- dairede ~nUec k yul.ınıtlu;'Uu 
,•.ekil Dr. "lef ile &\ füWllll c-U-ı d-!tı 0 allh <"*ıqu Antep em- nıyet mnum .adtirlijğü iilcinci tclfiş e mtiraJc.:ıbasinin hakkı· 
miınU int:, eden hastalvbu ga- niy~t anıirlijtM, 'i'•stamon11 k'} ~ ~~~ Naci F'ardee'j le ynpılmruıll1mnd• 11 ''l'J'll ıüs tin 
yet siJd t: bir .ugo . Petorsi. ko ıncrlerlndell Ahb:ıs l!Bıni -polw mümettipi!istt nakıl'n Vf' kfü'U yapıhnasrndaıı ileti ge!ılı-

A'flknnt, 9 (Y m 
habk1nden1 ~Ha 
ve SQhil yetimlerin 
yılı · ·in verilecek ı!e, 
lctrı tesIDit edılıruetir 
lar Malmudtirliilcleı 1 

bAs::ı.bm11. alma uk ,,.. 
m yonlar ttıı ıud 

~·- A1L" w.'f.·ornm C7lb\ _._ Tiirkiye ~ t c ·l" en 
·• ..,. )lezuwan Cemi>•etindcn · ht...-,11-

~na uzaRan elinde, biı· tutam bul Sana) i ıneltı eb\ndc ( ıt. l vıl-
·~~ vn~13. . dan1iCn muallir: .Jık edere on

Zavallı sung~;cı., ~.uzu~ .. ?.fer-J binlerce .sanatks_r ve t" t'ı:' c-n 
~en, b.:ı;-.an ~ ~~y1<: cı?ııer... uet' tirt:n (Ccl:•I A•knn) ı,;cıc

, e ı...c..te bunun ıçindır kı, !Bodnl- fine :Lt:m'yutimız tn"aL ıd.ın lı1r 
Jübile tertip '(>rulnr iı . 

11 'I'emln tz 942 uunar::est 
t 17 ÖMl iblJ<ı.l t'R ~lll· 

.. !d ~ n'at ok>ıl11, ye-
ni. ve h.i .ı:ıa.n'nt meıun m ı.ı, · 
.nıuaUmı eri ızi. büytikl riın••;, 
matbuat r-r .fu nızı ve .nuh -::
:tirlcrlmizl !Qlbı• ı i!e h!,,' !. ef 
.edeccl• ve ir çny Y.iyP.f~'!°i vere-
ocktlr. 1 

nöheti otd - md~ SU'• 1411! lraka- Q51t;ı.m mu auiyct imtrtWine, terften tayin edihniıt'nh·. ,ği r~ılJ.-Jır :.a s-~i,_, 'Şci1t .. J~ 1e 1 

Clığ'ıuı bild.ıron mü.te~ rapo-I Lmn.bıJ ibat komi..<ı.ecl&iıa4wa MiM birlıkt"· deftero:ı.rl,ır huk w1 ' 
"Umuz Uınzlın ·•.-e takdim kı ·u. !:=\üle)m n IOBWIMr 1s4- ıti!J111 eın- dn mürakahc va•.ifesir.i il ~ı·a' 
dı.. R/\~ 19~·~ 1:yet ~unirli?!ine. f~a ·kalıt han fjyıt Mürakahe umum suçucn(lau takibat yapılacal· ır. 
Beyoğlu H ~bwı neısı ~~: ) ~omis;~~-..::; a= mOdDrünllı tetkikleri 

Tevfık 8ailam n , Balıl:.eıJİI" Mt lromiaerteriu-1 Bir mfüldettenberi f]ChrimiT..dE> 
eH .Hilonet. Erko6on l!a:n:lhı tet!dkleruc buhmM Fiyı'lt Mu

eınıııvet fmtiıtiğine, .İatıulbul ko- rakabe UP-11un Müdliçii S·tit &y
m..iaeıier.iııMtl MU1Ul Okta.Y lı: da dün o leye bdnr ltb:ılUi 

BeyQlılU Hruıtahane<;I miı· cn-;niyet iunirli)ine. ıiBura... Bir ;klcri l Jnıumi Kati' r !inde, l 
iNob · ç· l'nblı.t lba"' O!".l ~ Sevbt O,,. l.>ğl~n ~·nra <la la...şe ~,. i· 1 fülii-ı 

l)r. Avnı vıaı.yaolr•J 1 can emnivet mnuıu tnü ~iriiğti ğUnde ıtctk derde bulunmuş~ur. _,_ 

----

<.;aktır. 

\"erilecek be\'İve 
şöy:~dir: 

Dlyerck o sır chl ?t <.'l.te o\-l 
duğu hurmnl rı clinı'len ahı ve ~---• 
lillıcın1 c ltert:1 ha'kl n hır aSJan 

Şahımerdan,, Mel'dimeydaa, Şiriyezdan 
Vv'VVV'w''•'Y'lt•''''''•''•"'-'"V'VVVVVV'~~~~ ,..,...-..-..,....,...,..,.,,.._ 

- Neden? Benim g;}zle,'im 
k '"l' nıii ~ 

Subaylo.ı d~ı bit iT. 
maJü!ler !!76,5 lira 
ooye !:!~S lira B:l l{U 
dcrt'CC'ye 193 lir>ı. d · 
u~c ve 165 lira 9ıl 1' 
ci dercoeyc l3S lir ... ~ • 
;aJJ.mcı <ler~eye 110 
n)#; cılertlan bııinci 
lf.ıllcrc 138 lira 25 ln 
deı·eceye 11 O liru 60 
çünoü dereceye 82 lir'. 
4 Uncü dereceye a5 l 
rw,;. beşinci ve altmc 
27 lira 65 kuru.<> v 
Şehit yetimlerine de 
dağıblacaktu·. 

glbi ~ıo.ıı i ·ne dn.l:lı. Nice din 
dü§UUlnını öld"' rdüh.-tt'n sonra 
§el"b-~lıı en tatlısı olan §Ctı:ı. 
det .jCCbe.tini i<rt.i. Yalnız r;elıi't 

~~HAZRETİ AL·-.---== 
olmak gayesiyle carpı~arak k3;?·ı•••••••••••llll 
raınazıca can veren Umey-- .n Her hakkı Mahftudur 

,_lazan: M. Zeki KorgunaJ 
Tt.:trıka .No: ~; 

bo§ kala.n yerini,, yıldmm s'ür'a
tiylıe yc~en Hazreti Alı dokbır
dıı. Umeyr'in ürerlne hep bir 
den ı:a.ldıran en aşr.ğı on Mek
keli. Hazreti Ali ile k~ca 
çil yavrusu gi!>i dağı!dılar: bu 

~-----------• suıet:lo ha.yatlaı:mı kwa bh- za
AJl.3Jl içiıı ik.ıwterabildiler. Fakat 

Ş. Saracoğlu 
- Ba., .taroft 1 incide -

mihjm .mel'ZW1.tw. tatbik ~ 
- ~ kanbr.ıs:na. muvaff.at ol 
muştur. Saracoğl:ı, n>38 ae Co
w :Ba.yw, d:Lha soara da Refik 
....... lcaJliDninde - . ==· Rnüıtıa etmii;Ur. Vem'lckete hayırlı, feyizli bir 
~~ bJlmwn ?mil 
l!lalmıet ....... telde ~ .. 

çok gecınedBll cllğ"er Yiislüman
J&rJll kılıqlan altın.da C3A ~ 
diler. 

Harp, baflaclsğı andanberi. 
U.iilliim8lil&nn lehinde ~ 
ediyordtt. HMJNti Ali ile HB.1.l'e
ti Hamzanın ve cliğer İslim tli
ii'ftderiaia kalı.ramruılıldarı 'Si.· 
y.mae miQri.klerin sayı w 
malzeme uın.rınlüf,ü suya diiş-
11riiıJtll. Büyük zaferi ne tarafnı 
tazenaeağı artık belli olmuştu. 
.Velümanlardan kat kat fazla 

- B:Qı ..,Jıl.. • .Buna. m<.·ı ıeıı 
' "~ , .. 11 •{or • · kJn imi 2'i>rc.ınczsin. 

l ı ıc: hırinı • ~\_ir n c.ısiniz... Ov
ı; . ı.·lı::r g..:rüyor..mı ki ıı~1 ıen 
{. folup nıtm ··k nhma.kltktu·. 
Zh =ı :>..'U AH ıht n kork ını Al-
1 lun cezwı1 co1. iddetli ar. ---------ı 

Haris föni 1iü..)<:.rn, h ılil s ıra- T A K V 1 
ka zeıuıet.tlı;i ~ylanm oc1ine 
tui'.nı.r nldı. ~. gl) ~üne ;11,".., 66 G'1• llH 
zoılu b~r ) lmırtık indirdikten 
sonrn onu -ökliir-Oü ve sı.Jıil ta- 13~H 10 
rafın<ı doğ!'u biilıl!l ..;ür~tile I-ac-
nuya bas' dl. Bıttabi. iıra"l ııelt- c. ahir Temmıız 
lme girmiş olan ave.ncsi Ue ken-
diaioi takip etti. , __ 2_6 _ 1942 Beklenmedik biı' zruııat.dcı. ;;ar 
dım ~eldiğiııi görerek scvjnen C U "'M A 
m ü..ı;;;rikler. yan:lım cılnr.ın Jw. çma 
sı U?.-Or~.oe .:fıay,1 sukutlın ı u-:ra 
d.ıla.r .Ebu Cehil, lıayal sukutu
na. uğrayarak perişan olaD Mek
'kelUeriıı mane iyatlnı ktı\'Vet.. 
lendırmek ~çiıı: 

4.ır.-

12.00 
o.'i2 

6l1e 
4.36 

15.19 

,_....,.., ______ ~ 
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~ ! aman ve Ot a ınacak 

YENi AHAR 

Tirpitz zı blısı 
Bir Rus denizaltısı ge· 

miye torpil attı 
:Moskova, 9 (A.A.) - TL'>'I 

Ajanııl bild riyor: 
Yunna.tı!!ka doğnı ilerliyeu 

bir Müttefik kafilesini önlenıı ·,· 
it ~ 3 ağır Jtnıva.zörle 8 
dl!llltroyer bir Jıus denizaltıu 
tarafuıdan &<1rill.ınliştUr. D~ıu2 · 
altı VCllll Tirpi.tz'~ iki torpil ata· 
ak hasara tıinı.t=iUr. 

Prıfvda gıı:ıet.csi önemli su . 
r<Kte hasara uiJ'ay V.on T,r
ptu zırhlısının bir NGWWElıl: ko
,_ • ~ lıildiriy-0r. _____ ,.,,. ____ _ 

Yahudi ordusu 
Kudüs Siyonist medi ine 

bir takrir verildi 
Kudüs, 9 (A.A.) - Kudüs 

yüksek Siyonist ıımumi mccli$İ 
lüzumunda Filistiııin ınüclafa1-
sında knlLtnılmak üzere azami 
sayıda Yabı,diler;n s'l~hland•rı
lıp tallın ~fill!lcr.lııi istiycn bir 
IJıJu'ir JiU< liıü kabul \'e tasvı p 
etııl iş tir. 
Siyonı t Yilkeek :ı.r ""!'si. Loıı 

dra ve Eu.ılüs hi.ikü.ı•ıeı!.e<i:ıden 
Fi!iııii.ııdcl;i Y alıudilel"in her 111 • 

sıta ilt' !ur g ıyret.i.ııc faal hir 
surette- ~ ı. ;k etnı'lleri:ıe mii
se.de ed heıo i rica etıniRtir. 
~---.. ~ıc: .JWI;.,_ -
da kısmen hasara ı.ı.~T,ycn di
ğer bin:ıl~rthki za)~·ıliınız do. 
dahil olduğu hall•· nı~d1\ zararı
mızın beıı. altı yiız b•n !irol a!"B
sı.ıı<l;ı bultır..du~nu 'h":>aP ct
mekteyiz.H 

l!ecli~i Reisi. Gcnr:lkıırmny Baş
kanı, Vm:;ıU r, \l:c.liıı Reis Ve-
fil.lleri, Grup R ., V'Eıti.ll Cüm. 
huriytt Bali< P.., l· i f' l S~-
releri. 1ıiiist.llldl Orııp ·., Ve-
.kili, Anknra il ait 'Ve Btl~iye 
Reisi, Ga :ı:on J{om·;.t>ıru t.ı-a
fıa an ttın- ı 1 =zz bir 

YiıLIJ J 
y, 
:<k,.. r! 
ı;ifekriw 

fena 

(){i#brıı.k o-

. .Alav 
e 2.layı 

jçı;d:ıtr:md 

vekikt 
trlcre1' 

i\ tıı.ti::U b vıı ı~ -

~1anş kıyılarında 
Karşılıklı topçu düellosu 
şiddetle devam edi~or 

- ==-................ - ........ ------·---.'! 1 Ztınguldakta Ereg i mUrleri fştetrnesinden: 
Pasifik harp 1 jn~iit re S"hillerinfe •. tın~:~;c•lçlnl0081oDSamaaüe0001ıaot~ 

d 
E • 24 Temmuz Ml CUına ııo.nn aaa' ıı de Zo.,guJ.dal<'ta .C • ı· f pJan 1 t,ıetme n· ındaki Tteııreı Mliılürtukfuıde yapılacaktır. 

Seyreden bir kafilenin Yalnız mezkur sante kodaı gcıen telıılifler nazarı tUbal·e aıınll' 
altı Vapuru b.atınldl Ştttname ve mukavele prııjeltri Ankarada Eti Bımlt 1'1ımnn .Mllfüir· 
Berlin, 9 (A.A.J _ Alman li.iiü Ticllft't Müdürlüğünden lstanbulda Yent VWlde Bıımnda EU 

seri hücum botları dün İngiltc- Bank D!lnmrndan ve ZonguHok,\a Ticaret Müdiirlülıllndtn a ır111bl· 

ı-c ıııı.hiller~ne, di.işmwıın sahil linir~ er"lle h'Jlkte'ı.ıı.ııt edeııelderı 
ınüdafa.aııına meydan okuv.:ırclc 
cürı:ıUi hic akın yapmışlaıd··r. ~ 7·5 Diııbetinde tem!rıırt 'B~'\'e7'1l uuıtebtt 

ızerindı.:n 

:ıt mek-

ısır a diğer hare
at çevrelerindeki 
vaziyet tetkik 

olan 

Londra, 9 (A.A.) - Dü.ıı. .S'.··1 
bah erken sa:ıtlerde Manş deni.
ziıııde Almıın ve lng iliz urun ' 
menzilli topları arasında şidclc~ı 
li bir ateş teati edilmiştir. lrıfi
Jfikjıı.r !GyılllJl bu böl inılelci 
büti'in şeh:rleri ıursmışs.~ da ~a~ 
sar ve telefat olt\ugu bildlriln•e· Ya gton. !) (A.A.) - Pıı.ı,i
mi0tir. İngiliz topc:usıı aynı za- fik harp meclisi diin üç saat sü
manda L9gal altındaki Fra?l"'.l ren bir toplantı yapmıştır, Mı
ltıyısını da at~ al!Jna .alısıı.şlır. arıla.ki dı<rum ve bunun 00.o;ka 

notlar İngiliz dou:uınııw.n.:ı .men tubu tevdi etmeleri meşruttur. 
roup birliklerin refakatinde gi· iizıı•••111•••1111•11:11m=•---=••:m:ısoı:ıı:m11:1o•ıi 
L!e;ı bir çok orta ve küçük ton-ıj
da ı:a:ııilen!eıı mürekkep bir ka 
fileye ta.ıı.rruz etmi,şlcrdir. Hep
si 19 biıı toııl.ı;.k alb vapur b:ıtı
nlmıştır. B!l.tiln Alman botları 
f.alinıeıı ii>lcriı:ıe dönmü.s!.ilr. Ht.nl Stl"i IOO • cevrelerinaeki tesiri başlıca mii •• n ..ak .. re mevzu teşkil etın;ş. 

k. ' k rl .C:f ,. tir. 'l. n sonra yeni Zc-
lŞI .ay ... Ctı.. lil .ıen.·• ro'' ·1i şi.iyle dcmi§~ix; -----•w•,-----

Nazi c uslan 'Yeni Delhi, 9 (A.A.l - M:ı- ".Mısırda t·ıtuııuynnız. Bıı i~·i 
yıs 2.yı irınde Hint ordusıını bir a!a~.1ettir. Bunun a~ı·a·ıılı 
hizmet etmek için 100 bin Uiııt- ''l"ca~m 'bil~mcm P"kat du · 

rum buwfa , 15 gıtn e ııllne n~- Batu·· n t,...ıbı"rler alın·'ı li go···. Utıiı ya7.ılm•ııtır. Son 12 ay, .... ..ı ı 
. telle cok aha iyidir- h k k d 

i~i ... rlP \'asnt! {;0 bin o-önü!lü kıy mu a emeye ya ın a > D ------11-IC,-----
deıJ.JmiŞtir. Nehnı kongre k.o- baş!an:yor 

lzmir Gilm "'k Mı ha/aza Alay 
Satınalma Komi&yonund 

ı - lzınir Gümriik Muhafaza alayı blrllklel'! 1btl7acı. oJarıık ( ııoı 
~Jlo odun salın alınmak üı.ere kap1'1 ı:aı-fla eksiltn1eıye l:tmulmud\l:l!' 

2 - Muhammen bedeli 21700 ı'ra olup ilk temlnotı 1628 liradır. 
3 - Şartnamesi konrisyor.da o!up ırtlyrnlcre r,'Qn(ienlebfiır. 
4 - Elı::siltme 28 Tenunuz 942 Saiı gımU sıt~ 40 da k 1111i9y0Jı.dtt yapw 

lacnktır. 

5 - Talip olanların ilk tcının3tll<Mtu GLlnırlE~ :\luh:- <:be veıaneleriıı4 

yatırdıklarına dair makbuzla 'Tic&rcL ()cıo.sına kayıtlı ol6~il:lı rın:1ıı. daiı' VC$)."" 
la ve tekli.t mekhıplarını eksf!t:ne c;.;.;_.;,nden bır ıaat e~"V 1uı~ t"aadar ftrnıır~ 
d'" bulunan kon1isyonumuza te\'di ebntlm-i vey:;ı Po·lı u'~ trıilhh u c.W.c 
t"lk göndermeleri ve 'f$bu odwn "fjy"~1 a müte::ıht\itle e t.~1,ye etlilmtik ilzt:• 

L"lil.esinde hazırlıı.n.ıu:a.k karı:r Gö"ru" m larden sonra \"aııin°ton 9 (A.A.) - De-. J b ...., / rt: vergi ve resimlerin '\e ş::ırtnrın1~fe :ı·azlll nu:1hüller(! L ıdat' 11 ... k.t üı..TCt~ 
::.uret nin ,üııheıl; • .J•,.,.~lara hi-' ı ı niz<.ltılan tarafından Amcril:an - ............... ltrinıu ilc'ive edildiği tl.ıl.ıı oluuur. 1uu ) bir yardım k:nin ct..miyecek ~- ~ahiUerinın doğusuna. çıkanl0n _____________________________ _ 

V. · ·ı .n ı· ı· i · Alnıan ca~usları yedi gene~al-
kildc kaleme alınacağını söyle- ışı ı 9 cer mm yı den teşekkül eden harp mccl'si-

1 
Teknik Okı lu Satın Alma 

nıişt.ir. geçinmedi' 1eri an!..ajtlryor rıin önüne çıkarılacaktır. Bir ı:ııa 
o ·sy nu 

* Ban 0 kok - Boaılıay r~ıl· Lowlra. 9 (A..A.t - D ily !<ineli tüfek müfrezesinin nc,n.·IBaşkanlığınucui: 

~:ıı;::~;:~d~~~ee~»-~,~j ~;:,r {:::[~.~-~n~on ~;·:,~~: [~;i i~i~ınl~~ı~~:~il~t~tns~~l~~·\I T::;:'.~ F. Beoe;," 
l 

__ , h"ki.i' .. kt ,. mJtda!n 60iJ. <>,or~~ ıııı.zı.er- y.ıtl teabirler alınmıştır. Hal'."n CllCSI ı> 
era -g:ıaı U ro,aurınc C"ır. y· · · · '. · ---• t6 -• SUÇiuları görmemesi huSUSU J:ı, Miktarı «ur.•ş Lıroi 

. . . . le ;.~n1n •.J.'l ge'=mm~~' o;; t.ıu.- . • • • 
13o:ı'bay b_ö .":ı'1ıvle şı~ıye l. :· ~ı.ıiclaruıı g3$\~rrnektedir. ~tı temın edilnııştır. .tl<mek 594~0 ,.det ıo :lJ 6008 

.Sıı.ı 410 ltişmın lıaı;taıı.,a tutuı- A\'l"t"pa.nın 1ıWdalu.ıını.ı teııııııııc 1 ı ~~~ Sih\rl ~= k~~o !'~ ~~:~~ 
duğu teııbi.t edilmiştir. r1'emur o1aıı ~ne.r&l Von Rııru;-lf Askerlı"k • l • 

ted. FTan i tamamiyie ;T;ıı.l. _ lf eri Yo;;urt küse 200 ~a • a'~ 
~ilme;a usıısuııda ı r ~ıı:ki Tere yağ ıoo ı RUSYADA tedir. G.>nen.I bY1't _a.drerı biri Bakırköy Askerlik Şubeainden: 
zat ur,•t ol<ln~ ıidrtıaı:ı;ıııdadU". Yd, P. Tpn. Ahmet oğlu m;.ey'ıı 

fı l iuclJe - lf3ydr;ı.r1n (24096) acele ı:uheye ına- Yetil salata ıuu ... ad(~t * Vı.ı;i - Marcş:ıl Franelıet roc:.ut.ı, aksi tukriirdo 1076 soyılı kn· Pıra>a lOOı•J k.lo ı·ı 
D.e';J"e6 .8l) Vajlnd::. olrluğıı hal· uı•n ahkjıoıunca «'"l.al.ıındır•l11<·nğı. t.panak 5QOO " 
de .ölın'.i.0.tiır. M.a.r ıı.l 8) UI Zil- * lfo\'uç 250Q ,, 

rı1a!lfla Fr.aılS'l7: akaQ+""ınt...'\inı.n J.'" Fatı'1 AskerJik Şube~lnden: Lahana 5hOU ,, 

ıa 

jij 

l~ 

1>e:- içine alın:ın diişl'!tR:;ı yrı.pl;ı
nna her tar~tan hücum aji:ıni~ 
ve bunlar 2'0nradan sı!<ı~tııı!ını;
tır. Dün 75 Rus tayyıır<'s; d; «i\
r illn:ı.i.i;;t ü r. 
"~ Cıuiıliıd.> 

Za'orınrla!ldt. •. ·· k · " u ı· d. pjyadc &t~m. ;\ bınct oğt:.J f n.Oi< crevu:: .. ""' " 
j * Ronuı. - Jlvma r: dyo.:-.u- Rc!if:: Yc.t:.iucr (50178), çok ac~lc Patlıcan 28l 1'1e1i 

.. o 
li Moı;kov.ı., 9 (A.A.1 - 'Vı:ııo

™'~ ı;e.hri · garoiııı.cie .,,d :•t!i 
,.e ıtrıudan1' muharebeler ·,lınak
tadır. Voronee'in er:nıılıu garbi-j 
sinde AL-na.ular, l>üyül. !:'"ı·vct
terie ileri haı-el<etlerine dennı 
etmişlerdir. Ruslaı- ba lı.~si.14.e 
ıımıılane mul.-a ·emet.lerice c.k
"\'"&m. etmft<lec!.irler. 

u n bı . i.-dip,in.e gffi'e Marc ı 1 ~.tbeye "'"' ·ıuıtı ilftn olunur. Taze \Jomya !<> 
· , Domat8 5tl!JO ,, 

C-füing. c~stapo Şefı Hım.erel Tt>ldr<"';;. AıMye Ccz.a Jllabke-' Semi7.0LU 400G .. 

lta~.acılılı: mm-asaa altın :ıi~nı-' mesincl;;;" 1 Kabak saku souu " 
C.ıl ıvermi ~ı·. Karar: 43, E!:'ls: 92, C.M.U.: 173. Taze bakla 2000 ,, 

25 

AFRIK DA 
Milli Korunma Kanununa muho.· Biber dohnalık lOGO ,, 

ı; t tuareket eyleme~ten suçlu Tekir- Fasulye Ayşe 20()0 .. 
C.:u.

0
n1u1 l'U\'U.Z ıua.b;.llC$iudC4l Mtı.,·· F~~uı:re Çalı 1000 ,, 

td :}. oğlu 317 Do~umlu K~mi\rt:ü F. b3rbunya UIZe' 3000 " 
D.::·'ı':.!' özcüler b· ~ında Tckirdui? Dal kabalı 1000 ,, 
A.<liye· Cez> Ma:ıı·emeı;!nde yapıl >n Englıur 60UU -ıı~ 

o-·· 
8 

15 
20 clurtı»n~ada: Bezei!"e taze 5000 k!lo 

Suçlunun bir kilo manıa.1 kömürü-I Kamıbabar l'iOO et 20 
nu on beş kuruşa sattiiı S.i.iblt oldu-( Hıyo.ır 3000 ,, ı:I 
1;:u1ıd1.1n 4180 sayılı kanunun 31 ıu<'J Tst.e yaprak 4J0 k ln 20 
n,, ddef:l dcl~l<'H;. le t1yr.ı ı: .nw.u~ Kı_rrrı,1"11 turp 1000 demet 1 
~;~ u:ıt'11 :n:ı.ddesinin li"il:ıcti fıkrası Ta.ıe so~an 10000 ,, t 

Moytlanoz 15000 adet 3 mttt-ibince be~ )ıra ntır Jli-ıra c<.·z.ı::• 1 
ile m3"ık~mi;yeUne, yedi gün ticaı et
ten n)(:n'ine ve suclu .sryyr.r s,ı.tırı 

c.ldugundun dükkAnında bt·lunmndt- · 
l~l'ldtın dükkfının .»ü<ldine mahal b•ı
lunı ·arığın:\ ve 63 ürıcU madde-si 
n1u·\bi.nce hüküm kstllc.·tiği takdir
de 1Y"Rsrait mahklımdıın alınmak i:U ~ 

ı"t'liyle htilü:ra.sınm Yeni &b3h #{il· 

Z'·t~iyl.a üinına ve elde edilen ki5 · 

Dert'Olu 5000 
Nane 2000 ,. 
s~rn•lS"dk kuru 
Marul 
Yer elması 
EbeıOmeci 

Yap:ılc ~tamun 

200 'kr n 
sooo .a~ 

500 k.lo 
500 " 

1000 •ı 

8•) 
~ 

12 
10 
!!j 

- ' 
.. .! ' 

:ı.:o 

; ff 

'" -"' 

7'i9 
~o 

ıJılO 

!!u•l 
:?40 
80 
o 

fOQ 

i ıtJ 

ltiU 
·~.·tt 

r.o 
:rn 

200 

1S030 

"O 
u~ı 

,, J .. 

nu 
()O 

!iN 

o\ 

ou 
Oo 

•t•• 
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" l<ı 

•• 
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:ı·ı 
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Jİ) •.. 
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G 

,_-:eı.-.n 1.1i!::.deraLlt" ı~Jrar veril· 
. Keyfiyet ıı.... ol'Jlll'r. 

Yıldızda l h T~kni1c oktı!Uı un 94:2 mali :rıh ı t:yJrl olup ;ııb .. 

ır balesu tclliri 
Ytırdı- ı~lıı 

Balkondan düJ&r~ 
vara.andı 

?\Mr&ljt AııiiJ'e Ce7.a :&lııhke- i 
mı-sint'.ct>n: ı 

R.1rrır.. 'M. F.eaı: a' C.n..1..U.: 113. 
~ I'..ıraka.ba k.omi~ nunıın J:nrerı ~1, 

ayl>Jrı hareket etmek suretiyle t;ir 
:: tt'-ı m'l: 1ı;l k/\-nUrilnü Cıi'I ikJ btt('ul ... 
' ıru:a sata~-k )(illi Ko unma 

r.da clııe ve ...ııa.nw ta\ınıin l J.ıl.lııııı ;vıtt•lı ekmek, fıt, \40! \'e 
iiç llJ'n ................ ._ ııll>-e ll:V, 31-r.lblrıdo YllJJ• n :e!mtltmtısi~ 
çıkmadıgmdan pazarlı konultı> tur. Ptwoat ık JJ.b,( 111-ıe • ıınıı 
ei<mek saat 15.30, IÜt yo~u U. ııe\>;ot Je;llO da Güıntlşouv..ı~d~ YVlııı;olc Mil· 
hendis Mektebinde toplana<'ak Jk,omıa~eında yapılar;ıktır. T.k1T1:0-;tio il' tcnıi· 
rotı t57, süt yoturdun 33,, Mblenln ~18 lirad.c. 1'tekl•\e·ın .-.. a ekırl 
gönnek ve ilk teminatı y~ 1 Eiln evet;: ılıa1lar • ·aı.ı 

Okulumuza ve eluıiltme gürr!.I OOm~kı Y\i i< 'M<'l<..-
tlndeki Muhasebecllige g<ll~i. ~ 

Sanyer ~ ı!Jee.i tarw.fuıdaıı Ctı.· 
mart~i wawı.ı. ir.Jn .fı:.ıırry•ec-l 
C:ınMınl•k ır; , tertip 
elli1mis ola.u kır balosu, Ba~vl'
kil Dr." Refik l':aydaır~n irtihalı 
doh vısile 18 ·Ten m.111. Cuıııı.art 
si .a!İ:~armıa tclıfr M.il i~. 

=-1'.uilıte Pl'us ralx.>y ırnh3lle
sinde Zeyr le caddes'ııde {ı 11 nıı· 
Dltll.W ot•ıra.n HaıJi:ı.i;ı El }'a~uı
d.-ıkl azı !htirç balkan.in oy-
11.ark~ aş·ı;;ı dü:;,ert-k r~·rl:a l 7&

r.a.lııııııı;..jl;ır. '~Lff\Una ayl.ırı hnrekct c.Yl~dill ld11- ============================~ -------
K. TRABİC ve k. .. 

ı· -, :p.~ v ·t H:-:. .. 1 

::. ylıe su<'lll Tc'tird33111ın Aydoidu 
n.nhHlle!lnden fastata o~lu 317 d ~-
.;u ~ :ı I' l! ~ Kcı.rag:di hakkında 

·r '"rdoi( Ariiye Ceza M.Jıkem .. ın · 
CC' v-...p•-1"'1 odUrtı.,,,.flSilldO: 

C.utlunun ~uc·u sabit oh!p hareke
t l rıc uy:ın .tl!O ~ı kwıunuo Sl 

l1e ·tt :-e L., ~ :.'..,.,,. .sw.ı {; ...-;ltr. ı 
ı ı . ddc'ı'i deUUetlylc 53 Unt":U 

.

1 

~ .. 1.ic ·., n f!e'1"'"1 fıkrosı muclbır.

l-cy lira ıı;.:r para coz:ıslyle te-' ------
Deniz Ge ihii Erbaş Oı f;.. Okulu Q.~ ve ve\!! ı:tl.rı dlkk!lnıııın 

1 

\ . ..-ı:ı.ı.:..':la~ına ve yt-dl gün Uca;~t.
lEn 1 .o:":'ine ve ayJU kanunun 63 iln
c,,ı rr. .~ t ;ıhkenuncn da hilkilm 

.-.~ ı~· ~ '-... kdlrde hüküın hülfisa.u

li utlii .. -~IJğiindcn: 
1 - .elit y.ıl t1o!trıııG 

ı.ut mezun1~rından ti\l 

nluian11!(Joa., -P..'!er.&ın \'~ c 
nıüdür1!U:l: ııe-. 

3 -- trt:r.01.ıl ve j 

r~ ru:kc:"}ik ~ 

hasını dJ \bt ıJ>'Jl Uett ... ı :=!Aıı."11:...:U.~· \ 
Ctid~dir. 

4. - KayıtJ;tr 1/6 'Sl;! t :tr· ı M='Ut'!lf!~!"""' 

Ct•ktir. 

...,., . o-

1 
ıkı-lct:ı· 

"':" r.'i· -
v • . .ıa Kondc ·i 

lstaı bul De/terdarlıjjı d .n: 
NE 1'l ~ Terılr\11 t 

51217-231 Mccl- iy 1 .:.UyCıı'1.·~ 12 p:ı .:ı f!7 aJ:ı ı.,: I• -.el t{o b 

.n )"<', i. ~bab enzcte;;lylc llAnı 1 .'l 

'ıı ·ar \•ı:r'l~;ıiş olmakla ke:yfiyet i-

------====== 
'J°<'ll<iııl~ Asllyıı Ceza Jlfalıkf-. 

su ~~.:tı."k..a: 
;:· ıar. :1. 1'.s;ı;: lıO C.M.U.: 230. 
L• ~y:t ı• ~.~en k.~nıUriiııU f<ıhlı b:.C 

t."atkı. satmoktan &Uçlu Tcki.rdd.ı;- 1 -

I'!U Ya,~ı. nıahallc!.>indcu 316 du
tu olu n~<·t·p o.,:!u ?.fchmct Ert~ş 
h •":klllia Tel<irdaj JlsJ;ye Ceu 
rıı·ıı1:(:n\eslnde ya,pıla.n dli.l·u~n

d.ı sU"'ltınun suçu sab:t olduğ.und.:\a 
4180 s.ayılı l\.filli Korunına ~l'JJ,l..P.;L

ı.un 32 iı;ltl uıa4~esl d<l'letlylc ayıu 

Bulunmn Eşya 
lstanbul Elehlrlk Tranrv tJJ s•e '!l'Dse~ 
lıletmeleri Umum Müdilrlli(jüRdem 

1942 yılınJa Haziran ayında 'trram.ı • Tönel ve &to.»üm~er. 
bwlunan tıtrHIO<Jl\l,,.. .. .atJı liftc..stdfr. 

a 

Muhtelit cim tanto?;ı;r 
lıluhtcU cins ç-.ın:~ırbr 
Kadın ve erk.ek cldlven1.!r 
fü,dın ve erkek. ayakk..ıbtları 
Kadın ve erkek. §CDUWyeleri 
ı::ikck. ve çocuk. caketlcri 
IliU)tOn 

Şııı:ı~ .kaskd ve bert.ter 
A\1,ıJar 

ı..att.ıp ~e evraklaı· 

Teobih 
G<l.dük 
Cep saatj 
Ron.t<:cn filimi 
Rop kcmezlan 
Yiyecek maddeler 
Hırdavat 

Bir mikbu- para 
13u eşya sahiplerinin Galatad, Tür.el 

reket dairesine müracaatları. 
rh .;uı·-~J 

-.... , 
i i. 

•ı 

v 
ş 

~ 

il 
f. 
1 

s 

Tra .. ı ·oy t.ı-i Ra
ftro) 

(7•4.0) Jl.1,Cİ.l'C J:"U.Cltı ,boı -i.Q'<...QJO. ~f"l.,. .:1. -41~ 112 l.:.nnwıun 59 uncu maddcs"ııin 3 fık- =======;;;;;;::;;:::;::==========:;::======t 
!:;:381-:WB4 lolı!yuj;lıında Il'il~ül 'l lıılJ · ..:n T.euı:l ı .ı; '1>~-

2 211 

2 262 

ıJM!a 569 ado B·I parsel~.!·; 21 yı:.;ı. ;T.!J J;.·p• 
No.lı (35,!iO) ı.tt•t.ı·e mu~ :ıl.81 .tt=n ~ı, ıY·J 
Bo.,ı..ucı.U. B<lst.>ncı nı.i-1'. il " r: ~Cl oş)« -
bnıl:ı 317 a<lA !i paı:ı;.ı:J, 41, 43 ·2.ocrer k.•pı 

No.lı (203) ınd.ı·e mu.ı"·,ıo• =:.nm ~=• ı. ~o.ı 

l:ostaw:ıd.a J3 cı "'• .ıı..::;.-1.İ<I 'k'lll.!l>Bc. u-
l~da (ZJ7~ .ada il ·~ı.cl '"' 4J, tı r 
kııpı NoJı (~"6) m 1-• ı:ıı·~ lı;u ar:ıaı:ıa .ı..ım;wu.. Ull 

Yıı.luu: <h l'<lZllı g:ıy.r.imf:l'<U • l.V1/.ll 1% <' ~ ~ 
r illi l" ııliıl< "d"'lil u ~ J>Wte: ·,.~ lto:ıılııyo.ıı.1& fJ<'l \YL'A 
tr.na ne ..,.!;ılar~ktı.;·, 1st.ok~'u " .•• h:u'i el .•m 
ı; altlı l ·ıc lı.ı li tc ,h L• G<.ı ti. e k. • · '"·~ ve !atlı ı:1ıtJ1 • 

~ nlilc MÜi.İi.i1."h . ..; 1 .ııe U;.,l! Jvullll.Jl'l., {6904) 

n.ıtı ,ah\r•m•rw ,llij.re bq lira ııi;J;· ı;ı;.
ra ccznsı ile teczi,Yeslne \"C ~\;l~Y.:l 
ô.ükkiını olın~·ııı r.eyyw: Jii!U\:I oldu
~ur.d:ın dükkfullnın kopatılınnsınl 

r.ıah::.1 bulunmacl..ıbAa. ve tı!.as kü-
r.ıürlerin elde mescut l adı-

tından müsaderesine dair itti .. 
h.:lzıM mahal lıulu-"dtiıruı '• ay
ni. knnunun 63 üncü re 1 ucı .. 
b:,ıce hüküm kati Ut; takdirde 
ı ı~ra!ı rndhküma alt eılmak Uıere 
LJ.rar lıüld.sasının pzcıt.e ile it!C 
karur \daıJ,,o\ir, Keyfiyet il'n olu
nur. 

İstanbul Dt!/lt!rtl.. rlığrndan: 
Viliıyet hilkfımct 1.owı ııı.ı. (G~12) I.::u .ııı kur~ı kc.J bede.lli ~il taıli~ 

llıtı ~! 17/7/942 Cuma ı;tirii s:ıot 11 Je !!illl Er.:ili.k ll'lüdli,lüğ"u; m(l,._ 
~lkkil ko.nisyona a>ık cklil.· e il, lr:ı,J.ıı edilccckUr. Mu•a\ı;tat temıw& 
.(4(,T) lıraclır. 

ı jek!ilertn en az b;r ıılıhüt.o (S DO) fu'1lık ba '" .benıl'J' JI ya(7b-o 
~ına <Lıiı· id:ırelerinden .. (ı~iuc:-u \' 1 }.;va ıs!incıden 'lıt nb:.U Yiltye--
tae m\lraca~tla eksllt.::ne tou.Jünd;.! ı t '\J om1 i ho.ru; (3) .&fJl enrrl aı a
ın~ elı.liyet , .• 942 yılına ...ı l'ica• et OJ ve.;tool:ı.:uu Lmıı rL'?l< eıt 
nıuktazidir. 

Mukavele, eksiltme, ıQıiu·:_.~ , ı~::ı r.encl ve ıı;; 

rreleri ve proje k~i( lı!ilA!ı:ts•le lı.:0~1 n1ü "ferrl d~ r 
:ldüd~~lü.!:'lnde görülebilir, 

v .. i' .. .,,ul ":l!'tc~a..

c\"T 1t: M!.111 fuJA.r 
((7ı•eı 



....... 

1 tstanbul Levazım Amirliğinden Verilen ~kert Kıtaat il4nları 

Aşağıda. yulh meV!ldın pazarlıkla eksiltmesi hizal::ı.nnda yazılı gün, eaat ve mahaUerdeJ:i as
Jreıi satın alma. komiayonlannda görillilr. Talipleıin belli vakitlerde ait olduğll komisyona. gebne
(eri. Evsaf ve ~leri Ankara, l.zmtr, .1stciııbuı Lv • .Amirlikleri satın alma komi~) onlanıi~~ da 
'{Örülür. C 421-7362) 

Mıktan tl'ufan ~ınfnatı 
Cin.,i 
Sığır veya -0ky\lll 4IÖ. 
Ayaktan sığır. 
Balyalı saman. 
Balyalı kuru o(. 

Kilo Lira ı na 11~ gfüı, sa.at v~ malı:ım. 
a2.ooo 82.ooo 2.400 1517/942 16,ao Çanakkale. 
SS.000 88.000 2.850 15 ,. ., 17 Çanakkale. 

15.000 1.125 16 ,, ,, :ın ) Ye§ilköy Halkab 
1.5..000 1.~ ) 

A. 'd'.l yazıll mevadın kapalızarfia eksiltmeled htzalarında yazılı giln, saat ve ınaOOller<leki askeri ı;a 
.ı komısyonlanncb J8pılacaktır. Tnliplcrln bnun! W$lkalanle tckllf mektuplarını ihale mıatlC!'indcn bir 

ıa. <'\i el ait olduiu ~syoruı Ve(m~leri. (319 _ '1049) 
CiNSi Mlktart Tutarı 7Nnlnatı ihale gfJn, •at ..,e 'm<ıhnlll. 

Koyun eti 
Sıgır eU 
Jturu ot 
Saman 
Kuru ot. Tel 1Wyah 
Muhten nakliyat 

Td b Iy:ılı kuru ot 
Dı h.ılıı <le saman 
K.ıyun eli 
Sı •, · Ptı 

'J•utu turma odunv 
Koy n eti 
Sı 'tr ct.i 
Bulgur 
Pırınç 
ı-·a~lyP., Kuru. 
Nohut 
M'rc mek 
& de )ağı 
Tu.ı: 

Kın 17.1. biber 
Toz seker 
Kuru Uzüın 
p· riııç unu. 
Zcyt :y:ıgı 

C'ay 

Iley z stıhun 
Ye ıl • bun 
Koyun eti 
Sı •ır eti 
T:ı c fasulye 
l•pan:ık 

Doma '"J 
Pır .a 
ah. nn 
B. ınya 
Pntlıcan 

R:tbak 

~~ LI~ LI~ 

33,00G 45,500 8413) 
GS,000 U.7~0 2232) 

12,SQ0,000 \3,125 
1,500,000 fi625 

294,000 ı 640 

2 5ti0,000 
825,000 

9 000 
9,000 

500,000 
13,500 
13,500 
12,000 
12,000 
8,000 
6,000 
5,000 
ö,000 

10,000 
50 

2,000 
3,000 

100 
6,000 

25 
2 000 

500 
'7,000 
7,000 
3,000 
2 000 
3 000 
2000 
2 000 

500 
500 

3,000 

il~ 

197,120 

9000) 
6300) 

18,750 
13,500 
9,450 

kilosu 18~ 

,. .. .. 
h ,, 
,, 
,, 
il ,, 
" 
" 
•ı ,. 
,,. 

65 
35 
23 
35 

16, 
7 

eo 
98 
80 
50 

100 
1760 

80 
70 
ıoo 

'15 

H,785 
2 69 

l147,5 
H0ü,7J 
1012 50) 
708,75) 
H8,50) 
585 } 
.210 ) 
103,50) 
131,25) 
'442 ) 

52,50) 
2 25) 

147 ) 
135 ) 

3,75) 
450 ) 
32,62) 

126 ) 
26,25) 

52J ) 
.. 93.75) 

) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 

l 

l'lf?/942 
22/7/942 
24/7/942 
20/7/942 
16/7/942 

H~crf: ~ 
H l.s,PJıtnkufode 
15 Muhn köyü. 
15 Muhn köyü. 
15,SO Ktırs. . 
16 b:mıt po..,bl\C 

20/7 /942 1G Knr . 
24/7/942 16 K r•. 
1417/94:? 16 Sinop l·o:ılik ::). 

1'i/7/942 16 K .. y .... ı. 

l••ı7/IJ42 H\30 Afi •ı-

15/7 1042 10,30 Ktrlt. g:ıç 
aıı.ker1 :n.ı krı ••nUrnııe.sl. 

A ıdJ yazılı mevadın kapalı ,ilffl<ı ekfilltmeler:l bbalannda ~ Jll.ln, s:ırıt ve m J}O}!k:-rcıekı ru;lm·t _... 
b.o alma .omlsyon1anmln yapılacal'tır. Talipl1::rln kanuni Tesilwl .. le te'r111 melrtuplnnnı ıhH)" snııtlnt'h\u l>'r 

evvel ıı.it oldu~ kom!S)ona v~(.lllelcri. 
CiNSi Miktarı Tutarı 

Odun 
Ddtıı1 

Kuru ot 
Kuru ot 
Od n 
Odı•n 
Odun 
Sı~ır eti 
Koyun eti 
T ze J, bak 
Tm:" !a ulyc 
xe.,ıl b bcr 
Patlıcan 

Domzıtcs 

T bamye 
Odun 
Sı 'r c•ı 
Kıo)UO eti 
JO.oyıııı cti 
8ıgır eti 
k yun rtf 
Sı ır cu 

Kılo Lira 
l,080,000 48,600 

450,000 9,000 
800,000 91,520 

60,000 4,360 
1,000.000 16,000 
),500,000 ıiS,000 

450 ooo lM60 
90,000 aı,soo 
90,000 45,000 
66,000) 
66,000) 
18,000) 
50,0')()) 
54,000) 
?,200) 

6,000,000 
30,000 
30,000 
15,000 
15,000 
ll,000 
11,000 

17,100 
75,000 
16,500 
a' 0ııa 

;l"emınatı 

Lira 
3!>45 

675-
5826 
:327 60 

ll25 
33iJ 
la-12 

236!? 50) 
33;5 ) 

616:i 
5000 
1238) 
1&00) 
1350 ) 
1013 ) 

090 ) 
743 ) 

ihale gün, .. at .,.e mahalı, 

ıs Ga ı. •lt'"P 
11 Trab on 

20/7/942 
27/7/042 
21/7/94.2 
24/7/942 ll 
2217/942 11 
23/7/942 11 
24/7/!H:? 11 

11 Trnb •n 

2ü/i /$:1.2 12 

Tı :ıl,?.on 

'I·roıbıoı; 

Trabzon 
rn~. btlur 

20/7/942 11 Dlyr.rt:ıluı 

18/7/042 11 Gclıbdu. 

27/7//942 Hl Art •. ı-ax, 

~0/7 /042 1tl B l ke--..ır 

~337 - '1100) 

Aş: ıda ynzılı rnevadın kapalı rırlla ckmltmeleri hlzalanncla 3 azııı gOn, sn t ve ır.nt.nlkrdelrı as1ı.eı1 """' 
tın al ıı:ı .omisyonlannda y .. pıl c:ııttır. Taliplerin belli Vl\'ld\J -rd il bir smıt e\ VC') k;.nım1 v lk.ıhı~le ~~ 

\if n c -.tuoı. rını ait olduğu komlo;yoruı vermeleı:ı. (3'l!) - 'i29.a.) 
Cinai mıktarı Tutarı Temınatı 

B.ılyJlı s:: m n. 
B;ıl.}.ıh uıu q 
Sıgır et:. 
Ku ıı ot. 
13.ıl• 1ı umtın 

Odun. 
Km 
Kum ot. 
T .. 1 b. ly:ılı rnru ot 
Ttl u. 1). lı kuru ot 
I< r<1 ot. 
:tı ~ lv:ıh lrnru ot. 
jl u 1 • lı kuru ot. 

Kilo Lira Lira ihale 9ün, ea~t ve m<ıhaJl • 

2,420,000 121,000 ) 
3,010,000 210,700 ) 

256,000 2."'6.000 
1,188,00(I 

894,000 
1,080,000 

G00,000 85,000 
500,000 19,500 
~oo.ooo 84,o<ıo 

500,000 84,800 
600,000 19,51)() 
600,000 26,000 
500,000 2G,OOO 

21/7/942 15 Yalo . 
22/7/D42 ııı Yn1ovrı. 

13,890 27/7/!)42 16 Gelil.olı 

G237 27/7/042 l'i) 
1~23 29/7/042 17) 
1417,~ 31/7/042 17) G..,tze 

.2517/942 11 Ea'illi' ,·r 
1462,50 23/7/942 11 ı-;u.ıı can. 
2550 23/7/942 11 :&.:ı:.mcan 
2 50 23/'i/942 16 E!:lincnn 
!462,tiO 23/i/ll42 15 Eiz.ınc:ın. 

rnso 23/'i/942 ıı 1'nın<'.:ı!'-

1oso 2'3 7 /942 Hi rrz.ım.~n. -------
J"ıd:ı y.ızılı llM'Vadın kapalı ~:ırfla eK llmeleıi llizalarınd:ı ya11' gürı, s11:ıt ve m1ohalkr.1tl1 Al:lterı &.l• 

11.aım.ı Komlt;~onlarmda yapılacıı.d•t Talıplerin Jumu»l Y~knln:rll ı.- li' m~ktupl::mnı ,hnle Sflntıeıindto 
.... ul e\"H!l Git olduju lı:omisyo;u 'l.Umcleri 

CiNSi Miktarı Tutarı 

Kıyu ot 
Ko:;un etı 

dun 

Kilo Lira 
768,000 

60,000 2'1,000 
50,~ 

Temınatı 

Liroı 

'4632 
4050 
376-0 

ihale GCin, ftM!t V4! MahatJ. 

27/7/fH.2 11 
3/6/IH2 16 
5/8/9"2 15 

Diylt bıt ( 
:Me17Jfon 
Hıılkalı, 

(4-44 - '1433) 

A i'\1:,"lda ya.Dlı lff<.•:ıdın paı:ırl ld:ı ~kııiltmdai hlzalaruıckı • 3 a2l1.ı rıı.n. s:ıat ve ~nbnlerdeJıJ Askerl s. .. 
ıalnın I\:oml yonlannda 7apıl~:ılttl:. '.J'pJiplaMo b9l\i l'a.ktUerde alt olrl~u ı~omisy,mlarda bulunmAlnrı. 

CiNSi Miktarı Tıttan T~rr.lnatı ltt•le Gün, Sıı.t ve ~tahııll, 

Ko) ın eti 
Sıgır eti 
Odun. 5 p;ırtı 
Samım. 4 parti. 
Kuru ot 
Sığır eti 
Koyun eli 

Kile Lira Lira 
120,000 156,00CI ll,700) 
120,000 120,000 9000) 

400,000 
33,000 

,as,ooo 

2,300 
2,GOO 
~.ooo 
18,l~ 

2'6,730 
1862) 
1857) 

17/7/9'42 15 

13/7/!>42 14. YC3i}kdy HaDıab. 
l 3/7 /942 l'l.lN E.sJrl~ehJr 

18/7/9!2 ll Erxul'Uln, 
(U5 - ?4a4) 

Aıağıda yazılı mevadın pazulıkla ekııll.ınclerl lıilıahrında yazıl\ Jiln Ye saatlerde Oeli00l12d.J :u.m 
molma kol\Wyonunda yapılacaktır. Tolıplerin 'bel1l vıüıitlerde kom•l)'<ına gelmeleri, 

CiNSi Miktarı Tutarı Temln:ıtı ihale Gtin ve ~tl. 
Kilo Lira Llr• 

R t t('t; I0,000 6800 1020 
Pntc: S0,000 fl800 1020 
Xoyun etJ 6.000 5000 760 
PMnç 15,000 9124,50 ,. 
Sabun l0,000 ll'i,750 2362,50 
Pa&at4l8 eo,ooo ~o.4 ıo 8060 
:Kuru ot. Tel baQ'a. 1,060.000 'lC,000) 
ıturu ot. 1p ~ J,000,000 65. ) 

16/7/ll4Z 
1717/942 
lB/7/042 
l7/7/9il 
18/7/942 
lB/7/943 

ıı;.ao 

16 
11 
11 
u 
11 

IO/'Z/942 ll 
(449 - Yöfll 

H-OLANTSE BANK- ÜNI N. \/. 
ISTANBUL ŞUBES~ 

GALATA: KARAKÖV PALAS 

.,AJANSI ı MEYDANCIK, ALA.LEMCI HAt,) 
' .... 
I 

BOTON BAN°KA MUAMELELE..B.I 
KA~A ICARI. .... 

IVIERKEZlt KÜRASAO 
fUB!UAf t AM8TERDAM • ltOTIEADAM - 80!N<>~ IAES 

~ACAS. • MARACAIBO - HAIFA - WILLEMSTAO • ORAH ...... l?AD 
RIO DE JANEIPO. SANTQ!l - ı:;an PAIJLQ 

.... 

ı----· ŞIŞLl • •v• 
MARMARA KLINIGI 

Salıip ve lliüdürü 

J>OK'l'OR SADIK ÇAGLAR 
Ask~ri vazifoden tlônmiiş ve idareli bhza.t erme alnm,tır 

Ankara l11Jıi•arlar Baş 
Müdürlüğünden: 

1 - Çnnkırı Tuzlasındn ıdareml.Zl:c yaptınlacak tuz an barı r.. pdl ı.ı' 
usu1ilc ck«iltm<'yc komılmu~ur. 

!! - Y:ıpılııc:ık işin keşlı bedeli 2a244 liro 78 kuruştur. 'r 7. hef>abıJI 
~uv.ıkknt tt'minııtı d.ı 2493 llrn 36 kııruıtur. 

3 - Kapalı zarf eksiltme ve lhal~ muamelesi 21/7/942 Sah unu sJ 
J l d" n ... 1mUdlll'lüğfı,mizde tlıpbnnr:ık komizyond:ı Icr:ı cdı1ect> tır. 

4 - Miinııkrumyn i-itirilk etmek fatiycrılerin nsgarf yirm; bin ıralı!< ıııı 
ı;lb' i~leri mm;a!fnkiyetıe :r:ıpmıs e:c!uklnrma daır ekrl1tmC'dei1 ek g 
evveline lrndar fst.1nbulda inhlsarlnr Umum Mitdürltiğü in a.ıt ub, 
v~nılkini lbrnz. ederek Ol'adnn ayrıc l bfr fenn~ ehliy\'t vesikarı alınaları -; 
uudır. · 

5 - Tnlıplerin ih:ıle saatinden bir saat evvı~inc kadar teklU mektıf' 
1, rım .. , r, ı.1 müsbitclerile bidH:tc Başmildürltiğılnnh:c vcrn•elc.ri td' 
cctc . Po t.ırhı. \ ukubulacak gccıkmel r ltr.bul edilmez. 

\'! < ıbühı c ıh le c r.ı:,t [';ıc,uüdtirluğ '1 i. inşnat kontr~ 6 -

" • lı' 
v ul . 

f'). hut umum n. d'ırhı ırş:ı.-t şube lnd n 1 G kuru bed 
(7298} 

30000 kio ho)un vtya rıflr 
eti 1317 /942 pazartesi gt;nn .•aHt 
15 d"' p.ı2.rı_rl.l· la satırı • lına ak-
1.ıı. Şartmırne~•ı hPr gün Jr Jm;• 
yorıda goı ulebilir. Koyun et ııin 
n·ııhmını c bedeli 42.000 lira. 
kat 'i toniıMtı u300 liradır Sığır 
utinın muhanu.aen b<>dr>lı n.oon 
Jir:ı, k t'i t<-rrıinatı Hı51) lh~l'hr. 
lstcklilt>rin. lx lli t, ün Vf' s uı tte 
J<1nd1kbda Satmalma l"' omi vo· 

A,., •ıda ).ıZ 1ı me\;ıdııı p ..... 'lı}ıkln eksılmelcı ı hlı..'11. rında yazılı gun, s::o.ıt ve ıırnh:ı '.!rd hi nrkeri ı.;at • 
• lrna koı 1i ;ı;ıınlt11ıncta y:ı111l:ı<.':ılitır. 'f•ılıpl<'rin bcU v ıtl<'rılı ..ıit oldugu komi yonl,ırd. h ıl nm·ıl;,ın. 

Ci Si Miktarı Tutarı Teminatı ihale Gl., Soıat ve Mııhat, 
Kilo Lıra lrra 

Kuru ot 1 500,000 1)7 ,50Cı 12,250 17/7/94~ 15 Erzurum 

mma g~lmelerı ( 418-7359) . ~ 

Sıgır eti. 
Koyun et. 

20,000J 
20 IJOU) 

200.0oO kilo t:ı.:ı.e ı.n.sıılye ka
palı :r.aıila eksiltmeye konmuş
tur. İlrnlPsi 28: 7 942 giinü s:ıa+ 
15 de Ankara Lv. amirli~i b;na
smd:ı. M.~r.v. Bir No. lıı satın 
rurıa. komi.c;yonunda :V"rtlarak
İll'. Tahmin bt"ddi 60.000 lira 
ilk teminatı '.1250 liı a lı · T:ılin
lerin kanuni vesikalariyle teklif 
mektuplarını ihale saatindt.:11 biı' 
saat ev,•ıel komisyona vcnncle 
ri. < 430-7397) 

.. . . 

Bt.her kilos, 132 lmru tan 
3(100 kilo ... l vHı ~ağ1 • azarlıkla 
S.'ltın •. lına aktJl. lh,tlE.f'i 16/7 
942 ı> ıcı.mıbE> g üı;ii saat 14 de 
1 p:ırtnkule H ~.h·rc k<iyünde 
ask'-=ri sab11 nlına komi~' omınd•1 
l • pılacra.ktu İstckfüc ~ı temi
n. tJmiyle brr iktc belli vaJ<'tte 
k\ mi~' • n:ı cr(lme? ı . 

(425-73!)2) Bdudan Anknraya trm, kaın-
• • • Yon ·veva arn'ba ile 3]!)0 m ·tl'e 

~ • :>' ı. 13 k r c · bf'ı. f'llı inikab1°lH?·t~Htc naklctt1rile<'ek-
{_ f'ltıtlı ık Jıı .ı tc. ı ll '3 it' n v-t tır. T'aıı-~'1.rlıli .~:t .. cksiltı lPSi 17 7 
Jo "l·h' • 'fl. f'R<I ' ' 1 '.l- k 942 Clll ın. s•ınu &'\at 15 de An-

i ı r k~ra M M.V. 2 .ı:·o. hı 8'.ltln al-
h i'.lt" Z. 1 :t/942 o,::ı • mb \, n rr.:> komL=:yonuncla yapıl~c~ıkhr. 

ı da ~lık.-i a kni • 'l'allm'n bcd<>li 1.900 lir~ ilk 
tık teminatı 534:5 liradır Tn tipl .. ıih 

rem ' lottc komisyona gelmt>
leı i. t42S-73~) 

• 
3,596 lihL l!CŞlf 'bedC:llt Ü~ an

hir · .şa.'31 ksıpalı zarfln cksilt
Tı "Y<.:' konmu~<tur. İhale.si 29/7/ 
t)42 ~arşrı_Dıba gi.\nü saat 11 d•' 
Ankaro.dn M.:M.V. 4 No. hı ı:ıatm 
~ırna komia:yonun<la ynpllnc<ık-
1ıı. !1..k t.enriı.ntı 39ôG lirn 98 ku
nı~tur. TııJit,Jt rin k~mmi V{!Si

k. ı .... ,ylr tc. tlif me;~tupl:ırmı i
bu e ea: 1.ınd n bir saat eV\-~l k · 

,,, :nm,F 11:ı vcnnderi. ( 43~-7 4 25) 

1 ••• 
Mı!V ~hbıt n:un ve hesabına 1 

5<.ll}O çıft m ilimı.z açık ek.;ilt
mey~ li:onmuştwr. İhalesi S 8, 
942 cun art 8: güni.i aaat 10 da. 
Anlrnrada M M.V. 3 No. hı aa
tınn 1m.., komLc:yom nda vapıla
caırtır. J3clıel1nm ta.hn,in fh a
tı 130 kw'ltt?, knt'i temjnatı 975 
lıradır. Tal l'lt>rin belli ,-akitte 
1wın:ıgyomı Y,f'lmckrı. 

M10-3429) . . .. 
89.:ı~ı lıT:ı SU lmruf? kr~ b•>

de!li uç anbar ınşası kapalı zarf
la t;k..~ıltm~yc konmu<jtur. lh.a
lesı 28/7/042 e&Jı günü ~:aat 11 

1 de Anlmrnda M.M.V. 4 No. ln 
1 ,gntm alnın lrnr.oiı-yonunch. yapı-
1 lar:ı.ktıı . İlk temnatı W38 Ura 
1 63 klu'llştur. Taliplerin kanuni 
1 vooiknlariyle tclilif nrektaplarını 

ihale saatir.<l.,n bir saat e\'vel 
k i\ro~ycınn ve:rnwJerl. 

(437-7426} 
1 ... 

13 2 ..., lu a k'l~ıf beuelli Polat
hdr. su t~i8:--tı ve monte c1ilc
et>Jr filze1 pompa grupu işi pa
z.'lrbkla c nltmeye konmuştur. 
tl1alc?$i 27/'i/U4.2 pazarte.';i günli 
enat 10 da. .A.n'k::u'ada M.M.V. 4 
No. lu :ı.bn alınn komisyommda 
yapllacalttır. l<nt'i te.minat1 198-0 
lira 30 .kuruf;tur. 'falipleıin bel
li vakitte .komisyona gelr.1cl~i. 

t441-7430) • • • 
ı - Zeytmtıırnu hasl:ıhanııslnin 

15 ton koytın et1 ihnlcsi kap:ılı zarf 
aıırefüe .24/7 /942 cuma gün il saat 
ll,30 da :yapılr.calttır, 

2 - Tahmin edilen 'bedeli 22275 
lira, mu l/f!kk<1t teminatı 17Gl lira
dır. 

€1 - tır\!1fırneyl ı:urmek isUye.ı -
ler her gt n Fmöıkh e:ıtın olma ko
misyonun<la görebilirler. 

4 - ııı+.elı.lilCiin belli gilnde ihn
le ınntinden bir 84lat evvel 2490 sa
yılı :kanun bükümleri clohlllnde tan-

• :ıin't cdcccltlcrl :uırffan mnkbuz k:ır
lllıi':ı kcm\syona vtrmelerl. 

,{859-7100) 
• • • 

50 ton uç p."lrti 2'10 ton bnl:yalı ku
ru ot ve 120 ton iki parti 240 ton 
balynlı taman paznrlık1n ıı:ıtın nlınn
eııktır. Tallpluln 16/'1/942 ~mbc 
&Onn snnt ıe da liadımltöy Gaz.i' r 
aakeıi srıtın nlmr. komfayonun:ı g 1 · 
lt]elpr (895-721lll) 

• 
UO rift koşı~m talum• 17, 7 

~ 42 giinü saat J0,30 da 1ıazar
lıkla. ı.stı:kli.E ine ilıalP <" lilr· ·ek 
tir . .Muhamm<'t bedt .. li 96.000 H
ın. \ılup k:ıt'i tl"nıinatı H.400 li
ı rıdll'. Şartname ve ni:mu·ıo;i 
h~r gfüı komisyonda güriil~bilır. 
1st.eklilerin belJi gün ve t:ınnttc 
.Fındı.ldıoa satın rJm:ı komic;yo-
nuna gelnıcl<'ı·i. ('13~-7400) 

111 w 

Jfap.ın wı'f usnlıle 600 lı>n 
ı-uru balda ulınacnı~tır ~ s~f ve 
husnsi ı;nı tlar l ı.misJonılıı gö
riılebilir. 600 ton kuru bnkla bir 
ic;t,..ldi~ c ihale edilcbilC"(ğ gi. 
bi bir veya iki tak.'3Hinc rlı talip 
çıktığı takdirde ihale yal)1Jac:ak
tır. M~vzuat ciheti rıshıiye)e 
terkc\J'ilecektir. MUt<>alıhiılin ö
deyec('ği tA."lhhüt 'ert,,ril!:ıi, pul 
ve mukavele masrafları aynca 
tediye edilecektir. Muvakknt te
minatı (6650) lir~dır. ihalesi 
28 '7 942 salı günü sa:ıt Jl de 
yapıladtkt.ır. Tuliplerin ihale sa
atinden bir saat e\'Ve1 tcı·Jif m\'l{ 
tuplmiyle Harbiyece Yedek ~u
bay okulunda sn.hn alma. konu"
yomma müracaatları. 

(417-7358) 
• • • 

aoo t• ... , 800 tl'n, 1600 ton, 800 ton, 
40() ton; :.'00 toıı eeırı 'nn 42QfJ .,ın mı:· 
•c odunu k:ıp.'1b zru·fia eksiltmeye 
l:o ·ııı'uştnr. Tahmin tuUırı GS,000 .ı • 
re, ilk teminatı 4725 lir thr, Tnlıy · 
!erin HV7/942 perşembe gümı sa'lt 
lli ele Bol. yı ela Mlce.i ~atın al.nl 
komisvonun:ı k ·nuni vcsılwlaıi} ıc 
teklif 

0

111ektupl:u ını ıhnlc "'l\ııtınd " 
bn Enr.t t!\ ,.-.ı verm••lcrı. (301-7294) 

• • • 
5000 ton muhtchi n>. 1 n .• 1<11 ettl

ıile kt;r. Knpalı ırnrfla eksılb11e-Ji 
23/7/942 pcrşemlw. gumi ~aat 16 dn 
llurs .. da Tophanede askeri sntm cil

mo 1.um' yonuntla ) npılacol tır. Hep
sinin ilk teminatı 4.454 liradır. T..ı
liplerin k:ınunl 'esik;ılariyle teklif 
mcıct.uıılarmı ihale ~atinclm bir sa
at evvel Jrnmisyona ,.crmcleıi. Ev -
t:ır ve !jaı-tnamcsl Ankara ve 1!!t.:ın
bul Lv. ümiı'likleTi satltl olma ko
rrnsvonl:ınm1n da aöriililr. 

• (8'19-7247) 

• • • 
15 ton çelik telden '1 t:oıntlm bo

,1mcla çivi p.'\zaı-lıkla y:ıı1tırılaecık· 
tu-. Pazarlık lG/7/942 çarşamba gı~. 
nü 53nt 10 ela Fındıklı Gatın alm:ı 
k<'misyonundn ynpılnc:ıkhr. Mub:un
mcn bedcll 4125 lira olup kııt'i te
mbıntı 618 lira 75 kuruştur. Şnrtn;1-
tnesl her gi\n konıisyoncla gorulcbl
Ur. isteklilerin belli ıun ve snatte 
k.omigyona .ıel.rnelerl. .< 372-7245 J 

• • • 
ıeoo ıon ınakine tel balyalı kuru 

ot açılc eksiltmiye konnuıştur. !ha
lesi W7/942 perşembe günü saat 
13 de Büytl!{çekmece 114imnrsinM 
köyündeki nsker1 s. t.ın alına komfs... 
yonunda 7apılacnktır. Mnhal.li iske
lede teslim kilosu '1 kuruş r .. un,nrst
nan veya Silivride te.slim kilosu 8 
kuı"Uitur. Taliplerin temlnatlarilc 
belli vnl 'tk! lrnmi )ona gclmcl rl, 

'lM - 7285) 

ı - ıooo yatnklı hnstal• ınenin 15 
ton koyun ctı h~ kai kn • h ı. .. rf s ı
H tiyl~ 24/7/942 cunın g•n ü ra t 
ı O 30 d. y pılnrn. tn. 

2 - Tahm n lılcn bed lı !'2!?75 
lira, nmvak'{ • tcınınatı litıl ıu .ıd r 

3 - S:ır 1ı1I' urm k h' c:ı1-ı 
le:.· h1.: gun ı:mdıklı Sn. Al. ko ı ııo 
~ onun<lrı görebılırlcx. 

4 - t teltlilcr belli li < c n. Jo 
nı:l.n biı n ıt e\ el :: 90 s~y lı 

"' . . 

2fı/7 1142 lti Su .ırıu:f . 
(320 - 7050) 

2000 tou tel baly~h veva. f 
b: lyah kuru ot pazarlıkln. usa~ 
alın&:&.ktır. Taliplerin 20/7 ~:: 
pu.zaı tc i giinii saat 16 ıla lP 
bolud1. Merkez Sa.tmalma 1V 

. el l • 
m1syoı.una g me.P.ı ı. _..1 

Tel balvalı. 
1p b:\lya 1. 

Tutan Terrri...,. 
J.,inı J.J~ 

1'10000 ~ı.~ 
130.000 19.~ 

~413-73J' 
"' .. . 

W knlLm wt<'riner malzeın,
kapalı ;; .. :ufla eksiltmeye k!t 
mu·tın. Jtnl si l.ı.1 1 7 fli2 ~ 
gUıni P t 13 de Anknrada_.~ 
.M. V ;::ı Nr-.lı satın alma koIP"'. 

y.ıpılacaktır. Tah'°.1 
: 1''J Iır.ı. ilk tPrnill"'I 
J .wru tm. Taliple~ 

lmnu • l · htlaı ilt t,..klif nıe' 
t ı·pl: ı ıı ı >r ıle . tmdcı bir ' 
al c,., <'l ı oMıı-ı) ona 'e11nel(;J1• 

(:!84-flq30) 
• KılıJı una 4 kuruş 1İ.} .ıt t l.n~ ·n 

Nlil<-n 46 ... lı tun octun 20 7 tM:.? 
pazarteSı giinü sn~t ll d<' lmJ•n
lı ıa.rf u"'ııli <>kı-ııltın • ıle İ""te1di-ı m. 
fine ıhale edilec ktır. Muhnm· 
men b<:clel' 1öti.OıJO lira. rıuıı iJk 
teminatı J o.552 liradır. .;artnn- ı 
mt"ti~ her glin komisyonda gC'rü
lebi:ir. bteklilı>rlıı belli gtinde 
murwyen saatt<'n en az bi ')[at 
önceye kad-ır tR1 ~lif 1ı1ektt,n1 n
lllll 24.Ql) sa •ılı };anun htı .:hı

:ı: dır. 

leri dairtıtünde makbuz kar~.ılıÇ,'1 
Pınuıklıcla Satınalma. Konıi<·vo
nuna \ermeleri. (388-725 )) 

• • • 
Muvakkat€'n it.-tihdarn ed'lmek 

ve yn.pılat'ak imt ihflnda g;ı:-.;tc
ree klC"J i li}akata göre i fllt:?t 'C· 

riJmelr fü·,ere iki tüf kı'i uc:;l: ı;ı 
alınllr~•ktır. 'I'nliplerc dah:ı irızl ı 
mali'ımat komisyonda \ cr'lc-bi
lir. lstckliler af}ağlda yazııı \ e-, 
saik ile Harbiye<te Ycdel! Srh'.ly 
okulunda l'ntınalma l{orr.i ,., ııu
na hPmen ınüraca:ıtl!!rı 

1 - Ah"ali sıhl ·\C irıııı tnm 
oldnğıına. dair hey1.:ti sıM1i "' ı a
poru. 

2 - 1, i ~ıhla;ı;ıı ok! ö-ıı '.l daır 
emni} et· kağıdı. 

3 - Buı:1kn bir mfü~H..<i<'f'e<.!e rn.
lışruış h:e hi\snü hal kd.~dı. 

4 - Yckal tçe tl'rJı ... l'<lilin
ceye kadar 'azife göı 1;.'(;c..,iııc 
dair nut€r kağıdı. ( 412-1.%3) 

2500 liın.hk mııht<'l'f e,ya. ve 
erzak nakliyatı l 1 7 91-2 , urnar. 
tesi günU s:ı.at 11.30 d<ı. pn."'ar· 
hkla isteklisine ilıalc cdı. ·cekt:r. 
~art.namesi her gün Jfoır.ıisynıı
da göl'ülebilir. Knt'i 1< ınmalı 
375 liradır. tı;tcklilcrin relh ~lin 
ve satte F,ınJıklıda • !ltın·ılma 
Komisyonuna gehııelcri. 

(422-i368) 
• • • 

1 

ı - Gı~miı:suyu 11. ~ lı.'lne iıı'n j 
16 ton l<oyun eti ıh.ücs• 22/7 /U42 
Çart;ambn gün'ı saat 10,30 da knp:ılı 
~ıırf suretiyle ya1nlacaktır. 

2 - Tohmin bedeli 237'i0 lira ve 
n1uvnkkat teminntı 1783 lirndıı 

3 - Ş:ırtmım~·i gJrnıck istiye:nlcr 
her gUıı Fındıklı Sntmalma Konıis · 
yonunda görebilirler. 

4 - İsteklilerin belli gür.ele ıhııle 
nantinden bir saat evvel 2490 sr.;yılı 
lıantın hükümlerı dı;hlllndc t:mzhn 
ede~klcri znrifarı makbuz lmr~ı{;ı 
F.ındıkbda Komis3 ona vermeleri, 

(864 - 7195) 

• • • 
10,000 kilo zeyUn ya~ı olın:ıC'akht~ 

Pazarlıkla eksiltmesi 17/7/C-42 Cu
llla gl\nü sat 10 dn Canııkk:ılcde as
keri Satınalma komisyonunda yap.
lacaktır. Tııhınln \><.'deli 11,116 lira, 
kati teminatı 1868 liradır. Taliplerin 
belli vaktttc 1'omisyoııa gelmeleri. 

(407 - 7~) .... 
800,000 kilo kuru ot pa&arlıkln en

tm alına<':lkfJr. TnUplmin 2.3/U941 

t! • • 

~ iite. J- • 'ıl nam \'e hc~ab 
200U <ıu • tavla. halatı a~ı k e1. 
siltmcy l ımrnuştur. llınl 
18 l ~·1~ ı....un:utesi giinü s~ 
11 de AP°i' ··ada M.M.V. 3 # 

lu ~ntııı.J ..ı. Kc•misyomında ?'.! 
pıla nktı· . Rcherinın tahmin ır. 
df•li l~ Jj ... lHı.t'i tcmimı.ü S!.l 
1iı adır. T ı · lerin belli vakit 
Komiı::y g'< lmeleri. 

(23Hi7t 
• • • 

:m.oou kı:ı trıze fası lye _:ı 
n:w ktıı. h.npalı zarfla cl<~.ı: 
mc. i JO i 9 :! C\ıma glinü ?'~ 
16 da Ho d re kijyündc asi< 
satın alın. komisj onunda yfl 
lacakt.ır. llk teminatı 506 '& 
50 ı~uru tw·. Tul.iplerin ka?l 
vet:i"kal .. r'le teklif mcktupl 
nı ihale ~~atin den bir saat e 
vel lronıi.,, ona vermeleri. 
____ · _,281 - 69270 

HukLI~ Şile Asliye 
Hakimliğinden : 
Ş ... Lıli köyünden MuS~ 

h ı 1 I .ı c Kurt tarafından :k 
Geb t: •İn P .a mahallesinden 28 tJ 
mnr~l ıı.. de sakin Mehmet 
Ha n l{t r < <'l hine nçtıgı l>o 
d. ı 1~ miideuılcyh nalll

1 
d.1\ t:' e Jl•.neıı tcblil: cdildigi )>B 

gelmc•nlş olma ı ın 11cbni müdd 
ı::lcyhin gı,>. bınd.:ı muhakeme yşP 
ma ma \ c ş:-bit dinleıuneuinc 1111 

verilmiş olduğundan Hukuk lJ 1 

Muh«ketrclcri ı,nnı.ınunun 4oı 
mü e:ıkip maddeleri mucibınre 
gi' ıı zarfında iUrn etmesi vo el~ 
m'l gUnU ofan l 8/7 /942 Cum 
g( .il saat onda m-uhnkemedc 
bu unması vcyn bir vekili kfl 
gö"' ı, medlği tal{dirdc gıl E 1 

muı. •.eme ~npılacaiı ve Ş• hiı 
dinleneceği foblif mn1':Jmın:ı 1' 
olmak 62 e illin olunur. 

ZAYl 
5/7/942 Cumartesi Kand1 

de 6-CB), 1-(C), 2-(A.) 
ınek karnesini kaybeıtım. 

Kandıilli JI ezarııı.~ so7~"tl'k 
munaraya geto·eni ''-"' 
mın edeceğim. M«-5 .. 

.AJlTVl'N 
Pcrı.ıembe günü s:ı:ıt 14 de Gaziantep -------
4\skerl Satmalma komlsyonuncbı bu· aahlbl: A. CGmaleddın Sar~O~ 
Junmalnrı. Tahmin bedeli 85,GCO llrn ttcırı>•et MDdtlrD: M. Semi K11 ,t 
kati tr l,.'l:ıt.ı 11250 liradır. 9Ulld,Oı yır: (H. l!lıklr Gll~oyl 

(401 - '1120) A. Cemalcıddln S·raçolilu maftıll 


