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Avam 
Kamarasında 

birçok muhar('
beler kayoct -
mekteruıe Çör -
gili feda etmek 
daha münasip ()
)urmuş. Alınan 

---- ı-adywunun Çör 
rnTı~~~ çil meselesine 

bn hdar ehem 
nıiyet vermes: 
ve t:atUi böyle 
d.kıl ö~etir bi\' 
tarzda dediko
dular yapması, 
Mihvcı'n Av~m 
Kamı:ırası mi~
zakereJcrine tıl? 
kadnr alaksıdar 
oldui{unu gi.'s
w.rn i· .. e katiı1ir. 

İngiliz or<lul:ı
nnın MısırdP ki 
mev \' eri B?.f;· 
VPkİl \f. Çfü-
1ilin Avam Ka
ma~ sın da ki 

d.m ltl Marcsa.1 nommel ımv- ı 
' lt> ... u ktan ~nı iinii.,•.., n z:ı

, ı. n , d e bir aı{tn kolu :ıddc
ı <.-b leceğı için Mısn dahilinde 

ı . ;daca ııerlı.:mel~ri:1C nıe:vdan 
\Pıiln <'kte büvük bir eey }«;\ tA
dılmiş s yılaınaz. 'B<lyle blı a~ 
kın kolu geJu ~i si.i· 'ntlc l r>ıule
bıliı, ~ ahnt tamamen }>eriı:an 
olabıhr. 

- - - -- - --~~~ -- .~ 

NAFİA VEKiL. 
Cebesoy, lskenderun liman tesisle· 
~rile bataklığın kurutma planlarını 
gözden geçirdi, Adanaya hareket etli 

Mısırda 

vazi et 
Mihver kuvvetleri 
Fuka çevresine 

kadar ilerliyerek 
burasını da geçmiş 

bulunuyor 
,---oı---

Marsa Matruhla bu nokta 

arasmda müthiş ve kanh •-------~·------a 
muharebeler cereyan RUS..._Y, ADA-ı 

etmektedir " 
o 

AMERiKAN Almanlar 
TA YY ARELERI --0----

DQn Sivastopolun iç 
istihkamlarına girdiler 

Mısır hare a ı ve 
Mister CörcU 

1 

lngillz Başvekili dQn 
Avam kamarasmda 

bir demeçte 
bulunmak istemedi 

Gr . A chinieck 

Mısırdaki 8 inci ordu 
Komutar.lığmı 
deruhte etti 

-o---

ÇorçH, Krala Amerika 
ziyaretirı'n neticeler· 

hakkmda izahat verdi 
[A .ti. tdgraflarmib.-ıtı 

h asa cdiln işti1. J 
M Çörçi, dü 1 A' aın Hıı

rr anısınd!l Geneıal .Aue:hin
fo k'm M1sırdtt ınci ordu 
korm lanhğını bızzat dernh
de eyledıgini bildirmi tir. 

M. Ç ·rçil §unları söyle· 
mi.ştir: 

'Şu anda Mısırda oereyaıl 
e en e~1r muharebe hak· 
lnnd<' hugün her han. i bir 
demecte buhmm;>lr istemı. 
y nın. F.ak t Mecii. in Cı.:
neral Aucml kın 25 Hı:tzı-

L d 
randa Ritchic'in yerine ot· 

on raya göre du komutanlığım ~..h~u 

İDARE YERJ 
1u.ruosma:ıhe: No. 17 

Telgra Yen. Sa.balı ktanbul 
~cJcJo : , '1.95 

Her Yerde 5 Kurt 

. .... 

Dün 1Jaşvekil Dr. Ref ih Saydan 
Reisliğinde haf tal ıh ıctinıaını ye 

Ankara : 30 • A. A. - icra Vekilleri H 
bugün saat 15,30 da Başvekalette Başveki 
Refık Saydam'm Reisliğinde haft lık top'an 
yapmışt'r 

iki günde 47 Çeh 
daha tılam' ed"ldi 

Prağ sui astinden 
sonra öldOrülenter 

823 e çıkh 
Stokholrn, 30 (A .\ ) - B .. ı -

llndcn Svcncka Dt>ul lat: et ga:T.t'· 

Kö •• 

1 
Yeıd bi tren J 

ihdas olllıu ı 

t 
• t h t de.rol: de etmiı:ı olduğunu bıl. [A.A. telgraflarnul.rıtı 

hiilıi.slt cdllmiştir.] 
Şark İngiliz tebliği şu-

vazıye va ame meı arzu edeceğin~en eır.ı- Dağltma 1 Temmuzda baııl y· 
O :1.:! k b tt • nim. Auchın1eck 'in bn Juı-

dur:1 " ~ 1 rn.n hiıkfımetçe derhal taı • Halka snafa ve m o eı~ese E 
''Dtin Marsa Matruh ıle Fuk!.\ vip edılmi~tir.,. kömürün nasıl Ve ne s_ekilde 

arasında yüzJerce kilometre m 1 Volkof kesiminde Kmli Ziyaret 
rahbalık gayet büyük bir saha -o-- Çorçil, Euckingham sara verİleceğİnİ b •ı İriyoruz: 
dahilinde dün 5idd~tı.i bir mu- Almanlar ~o 000 Ruslar yında J{ralı ziya.ret ctml~ Etfuanl konıur "t·V~l .mü sw-ae • taı·. fmd ıı ha l~ ) 
har"'be d"''aın etn1ıı:ttır u , ve BirJecık Amerikayı ziya- , ~ "' • ';t • ~ kömür tevziatı ya~)J}, t u~ı hakJnnıinln t.alinı~tn:rn.enin mu 

28 H. ziran günü kl1171:~tıeri- da 20 000 ki~İ kaybettiler kr~~~1!8n1•1~e:ı0:~1~~ınri·u·:ua1r:•.kınds sımlarını dtin bll<lırn. Ptil ~ehrim'zd f{•v.zıatın biraı• . vvı 
mız Fuka'mn batısında. duşman ' T ...... u " ~ · '"">! "'" ,,,. \.. 111 · r' tanklrıı ıııdan ve ara,baJarınaaa [A.A. telgra/larmdan Kral, Bnşvekili öğle '€- rnaaı i~n i · IA; en · .. ı. zlr l \ a.r:ı u a.tlo du\ arrı <'dilı ( l<tr-. 
roU eltk('p biiyük bir kafile ile 1ı tlcisrı. edilmi§tir.J meğıne lıkoynnuıtur. Kömftr W\zı miı" "'<'SC'l-lı mi;. -
avaşa tutuşmu. tur. Duşman "K Alttan eb.1l)1, Alnıan kı - dilrü B Z<.-1'~ ıynda1 ,· 

1 <lı • ı- • • 
geı;ıemiş, fakat diln tekrar ilet' larmın Sivnstopol kalesi ilk \.,, _____________ ;,) mlT..c goı-e, te" ıatn O 1' mIH ,. 1 
leyerek nihayet bizim kuvvetle· ~enber istihkfunına girdikleıini ---------------------'-so_rı_u_s __ s_s_ı.ı_" _d_c>_ 
rimizle savaşa tutuşmuştur. bildiriyorlar. R ı· ı e R 

Dün Marsa Matruh bölgesin- Sapun tepeleri alınmış, bura- ava kampları ,~ç,•n usya 
de büyiik sarn.~hır olmuştur. tı:- l~....Uaki tahkinmt tahrip ~dilmiş 
giliz motörlü kolları bu sava..<;- tır. Donetz hay7,asında bır Rus ar d 
lam kuvvetle istiri.k etmişler- hücumu piiskürtülnıüştür. Fin as 1 n a 
dir. - landiya körfezinde bir bot ba- 120 .. il ıı., l d 

&t11Al Boyıı y,01ııµ>r tınlmış; iki harp gemisi hasa- genç ·mUrBCBB B ull Un il, 
Röyterin bildirdiğine gö•·p, ra uğratılmıştır. bun/ardan ellisinin hJJIJll 

H<ı,t·koftıı :..,.. 
csonu sa. 3• Sü. 6 da) Harkof kesiminde çarpışma- l'e kabulü yapıldtt 

INGILIZ TAYYARELER' 
Jaı· şiddetliclir. 7 Hazirandan 28 1 

B 
,. 

remen ı 
gene şiddetle 
bombaladılar 

Bertin radyosu, 15 lngiliz 
tayyaresinin dUşürüldü
gUnü haber vermektedir 

[A.A. telgra{lari4ulatı 
'hu,üisa edilmişti>-] 

Hazirana kadar olan müddet i Her .. ene nönii'rdc açılm:ı1·ta olan Pa nşütçuluk V( P1an1.1r· 
çinde Almanlar 15.000 esir al- ellilik kampının bu yıl da aı.,ılması için kabeüen tedh. ··kr a.Jınmı<\ 
mışlnrdır. ve :faaliyete geçilmi0tiı. 
Şinwl O)·duları Kmn<oıd.am Ja Bu yıl yalmz 1.st.·wbul \ıilaye-- j -

lılarcs<d Ol<lu, ti ıçin<le bulun.~ kıız~laı~an bu ıA ·merı· kan 
Fiihrer'in uinumi karar....:.ı.ın kamplara tmgune kadar ı..'?tn k 6..... -e1m~k üzere müracaatta bulu-

tlan bildiı'ildiğine göre, Doğu nan 1~? i.~t.ekliden ::ılıhl dt "1.1TI1· tayua re 1 e rl 
cephe~i şimal ordulan grupu laıı musaıt olan 50 taJ,-.,benın ~ 
kumandanı Orgeneral l{ueerler, kayıt ve kabulü yapılroıc;tır 
Hıtler tarafından Mareşa.lli~-a Bunların sühislerl ke.-.ilmiş, lıen-
1erfi edilmiştir. si Jmınpa gonderi1mi~tir. Kamp 
Sene Ba,şıncltm Bugiinc Ka®ı· Eylül nihayetine kadar <lf'vam 
Alman askeıi ınahfillerind~ e<.1ocektir. 

alınan malfımata göre, Alman 
<sonu sıı. a su. 5 de) Çocuk dispanserinde 

"Londra ve Bertin 
bombalanmamalldır,, 

r~ Çocuk :&;ırgeme ~{urumu, F.
minönii kaza kolun.ııı Çru'<ııka
pıdaki dispanseıinde bir de gin -
koloji muayenehanesi vfümda 
getirmiye karar ve! mişt r. Ru, 
ıada calışacak doktLrl:1rın tayi-

(Son.ı Sa. 3, Su. 4 dt) 

Pasifikte Wake 
adasına 

taarruz ettiler 

Aleut adalarmdan birkaçı 
deha Japonlar tarafmdan 

işgal olundu 

Yeni bi.r mı 
anlaıma 
imzalandı 

lngilterede ve do 
yanlarda yap1lan 
malzemesi Rusy 
bedelsiz verilec 

Loııdıa, 30 (A.A.) -
va ra<lsoı,u bugünlrli n~ 
dn, Rusyaya vcriJcı·ek 
malzeme bc<lelleı 'ıur. k 
ma ~ekilkri ve R\•· j ayn 
cak a5keıi mahi~ et tek 
yardımlar haklmııln tn~~ 
Sovyetler Biı lığı 'll ıısıı 
ruılaşmnnııı jmz l..ı.ndı·'Yııı • • r-.. 
n1ıştir. 

Radyo şu maliımutı 
tiı: 

1m2 lru1tm ruıh.<>mny 
hıgiltA.'l e Rul)y~ya n11lu 
zeme vermeyi ve ru;k.•rl n 
te d?~er ~ a.rdımlarıi hu 

Jngiliz hava nazıı lığının teb
liğine göre, dün gece, boml)a u
~aklanndan müteı;<'lt'.ı:ii. kuvvetli 
bir teşkil Alnıanyanın şim11 b~
u1'-ı Uzerinde uçmu~tur Esa<ı he 
defi teşkil eden Brc'l'len şi<ldet
le bombalanmıştır. h;:ral altı11d~
ki topraklarında buluna'l 

Almanlar bu 
ıekilde bir 

anlaşma istiyor 
Atlantikte 

[A.A. f P1gra{la1'1uda;ı 
lluui.~ı t.dilmt§tir. ı 

Dün gece, Vn;ımı;f:ilnclnn bil- ______ <s_o_n_u _5_12
·_

3_•_
5
_u. 

dirilclı•'Hne gorP cı.im:ırtc"· -..u. 
mi Am<"rikan bo~ıh· ul"akG.ı: (Sonu. Sa. 3 Siı. 5) tc) • 

-----------------·-------------------~~-----------------...---------
~~~imin en nüzel röportajı : 18 

yenige 1 Japon ışgnll altınii buhmnn 
Wake uda.sın taarruz etmıslı·r
dir, Hik um ay ı~1!!mda yapıl 
mıştır. H:wn nwvıit.n: \C birro'{ 
askcı i tc:-sisl<>r bom bardım:ın e- ı 
dilmiştir. Bazı uçnkJaı· sakatlan
mış iı:;e de geri clöuuıiyc muvaf

Fransız batı Afriı 
Valisi Visrde 

""~.-VVVV~ 

ÜNGER AVCILARI= 
__ -IL~Odrum uda neşe adeta irsen intikal eden huydur -B: \:a. yerlerde çocuğu güldürmek zor, ağlatmak 

olflYdır. Burada iıe, çocuğu kolay güldürebilir, 
fakat çok zor ağlatırsın 

o 

YAZAN-ı 
( NACI SADULLA~ 
nıiyon şu "Liı.yoo:ıut" isimli çiçe-
ğe benzerler ... 

Meseia sokaklarda rastlatıığın 
Bodrum kızlıınna. bak: Ayakla· 

! !_.. ..• • ' 

trir p.pka yerine, adi bir peşte. 
mal vardır. 

Zaten, unutmadan söyliy~yirn 
ki1 Bodrum, şapka, kundura, kı 
ravat, ve çorap ticar€tinin iflas 
ettiği yerdlr. Zira bu rnat.'1.lar 
burada yalnız1 - k:ua sekene· 
sinin ekalliyctini teşkil eden -
memurlarla aileleri ta.rafınönn 
:'I ,,.., ...... ..,.,..,_ 1? ıPl .. ~1-.~ ..., j"l 1 1. 1'"' 

lnkilizler "daha görülecek 
hesaplar var,, diyorlar 

Londra1 30 (A.A.) - Almıın 
membalanndan <;ık:ırılan v~ her 
iki hükümet mcrlrczl"rinin t oın
bardıman edilmemı:-si hakkm<1a 
Almanya ve İngilt ~re arasınCln 
zımni bir anlaşma ::ıeYcut hu
lundı•ğunu bildiren lıaherlt1re 
karşı Lon-Ora ma.hf'li. Alma~llıl 
rın kendi arzulannı hir hı:tldl>:at 
olarak telilkki etmekte oldul'la
rını ileri sünncktcdirlE>r. Şüp!ıe 
yok ki İngiliz ıı 111kavemetin: 
zaafa uğratmadan Lo!ldray• hh· 
çok defalar bombJrriıman ettik
ten sonra havad2. giin geçtikçe 
eskisine nazaran daha az kuv· 
veUi olan A.Imıuılar tu yold~i 
anlasmadan memıuw olacaklar· 
dır. w Fakat bilhııssa Alniwlar 
r:ı~rı olacaklan içindir ki 

er bundan h;chir memnu-
niyet hissedemezk.'. Harbin 
başlangıcındanbrri Perlin 53 dı>
fa, buna mukabil I..ondra "74 
;ı".r 'hflmhllrihm11ıı ..,;ı· · 

--llSSl-
ayıpları 

Almanlar İki 
günde ondört şilep 

daha batırdı 

Bunların içinde Afrikaya 
harp malzemesi götür· 

mekte 1. I ,n gem:J.ar 
de vardır 

Berliıı 30 tA.A.) - Alın rı 
gemılerinin batı Atl<ıntiktc Mek
sika körfe.ılılde J{aı aib deni .n
de iki gün zarfında ıopyekfın 98 1 
bin tonilatoluk 14 tic.ıiret P:emM 
batJrdıkları hususi bir tcblığdc 1 
bildiriliyor. Diğ('J.' ikı germ o .. h" 
torpıllerle ağıra has:?ra u~rsbl
mışlır. Bu gemıJP.1 ilen b.".Ztl&ll 
Afriknya gönderilmek liz~re 
favv. e rniihimmnt 'P. h ,... 

fak olnrnşlnrchr. 
Paris ra.dyosunnn Tokvochnı 

naklen vcr<iı ... ı bır habere gör<>, 
Japtmlaı Ahm1 ad::ı.l~tı aıa~ın~a 
yemden birka adı i'3gal ctmi. -
lerılir. 

tSorıu Sa 3 Su. 5 de) 

- s::::: 

7 

\ ş , 30 c A.A.) -
hntı Afrıl , ı um ımi ı; 
çok resmi ~· 1 l) etlerle 
raıla abahleyin hiiJd?m 
La' al ve öğleye doğru d 
TP.isi Mareşal Petenle ıı 
göı iıf}me yapmıştır. 

Fransız batı Afı ikası 
büyük ehemmiyeti <lol 
Vişinin siyasi mahfiller 
göriişmelere büyük bir (; 
yet verılmektedir. 

$ . FZL 

EKMEK KARTLARINIZI iYi SAKLAYll -Karneleı·ini kaybedenlere evve 
olduğ gibi yenileri verilmiyec 

l.stanhui \ illy4'linden: 
Terumnz - Ağusfos cJmu k kartı. rı Halk Birlikleri far. 

(ô\ zi ohnımn.<.tu • li m '-'l ıni 7. lVİ odt ıık're ge<,'ıl'n • ~la rda 
~w hu :ı~ lar l d '<mileri 'eri'nıt eoolrlfr. 
1 BüUin '~ da.şi nı. 1• rndcriıİin nıul a.r..ıbnu.la. a:uı 

a.t g%1aı 1"n taH.i.H~ Ye tebliğ olunur. 



. . 

~~~11 
,,_. ....... ....._. t818 d i lngiliz Po!itil' sı ( 
Xı:;;a..; C. PE:m!E Bt. - 48 - Çevıren; H. Cal:ld :ALÇIN 

sftrlllen Kantonlara muhtariyete 
malik Kantonlar fikri Avu.stur

kutu'tian evvel her Z<'I" 
Pıagdski Çalı: IDAID k ve yacan ili! .kalııu2 

·~Lkiı-l:i' & le y-h iade -kıl- olun du. Hatta Avustucyanı.ıır S 
n derecede tahrik edilecek 6Ulı:utunu takip eaen haftalar i- atışların Beledi

millctlen. m0kaddenıt- ~ de ayni memnuniy.etle :vec 
1 tayin et· J:arşı1amnaa milmkllmlil. J y m •• 

"l.'ENI SAJlAR 

Çatldcarun ~ü .ltOyi\ııde Katilin eıdııısı .Ali Kliıtıya d<ı 
3 IW,ayi ö - en, beş kişiyi de idam sıııasmda a allinde 
yara)ı uym :köy .ııa:ııoDılB!ı idi. F'al:ıı; i femı1* geçir. 

O · yucu 
--- iyor ki: 
Olgunluk imtihanlarınd 

gr.am r soruJacak 
mıdı? 

ri prensibine ist' t ec1ile •.a !!haktan . . işte ı.ı:r. Chamb:rlıı.in . böyle kar ştırı 
bir 'durııma tevarus etmış bu

Jırdı. Böyle bir dava hem A!· lunuyordıı. Bü;vtlk Britanyanm . Buz tıvıarımıı • esinde 
t111Lll gururunu o~caktı.. MUletl.er Cemiyeti azalığından hıı; btr talep çıkmadığı için buz 

B" lBrJtımya V8 ~ .ı. ~ tir .,.. ıvazlfe.si satışları Belediye tarafından 

Hüseyin Ka.tıyanın Ağır Ceza 
ma.hkcmesi t:ırafmdan idama d:iği için Alemdaı- karakoluru. 
m. üm edildiıfüıi 1i11Wn:ııistik. ~. Katli Hi!Bey:nit, 
Katil R" eyin Kirlıya düıı. gece cesedi öğleye kadar sclıpad& tcş.. 1 

saat 2,5 t Ult:ına.hmet meyda.. tıir edildü:tıııı 80tD1I bsbaıR a,. 

imzası bizce martfuz b ıınzrn 
<bir okuyucumuzdıiln '"' mek'tvbu 
•Idık;. 

no ınn lABC' son 61JUf ta\eb8s .. 
dir. Bir miıild ttenberı mcırıı,p
orde Grnınet tlorsleri kaldırıld.
iı lmldo ı.12 R zir.m devreoindo 

gitıL Demokrasilerin .red .cevah. yoktu. Çekoslovakya hücııına yapllacak'tır. • 
~ ııer.bir aleilD- ğrımıa, 1914'ıteBelçı1tayalkar- Dilu ~~-~U.Z ~ M.e. 
lr&caktı. Bunı:lan bQs;ka, AvWr ~ olduğu gibi, onun yardımın& baha Müdurl~une da.11et olıa-
llııryrmm ortadım Jm11anuın+ian Jıoş.ılaak hDllWIUllda hiç bir şart muş ve lreııdilmi!e lar et· 

ra, .C<Y.;raü .rebeplerdcn do- konmamıttı. Halbuki ~ ra~da ~~· . 
Jayı C rp Demokrasi devletleri bövle yapmayı taıı.hhUt etini~ Ögrendıı;mmıe gure ~hrın en 

• Çcltlecin yardmnna k ııroa· uİun yordu. Daha Şubatııı 22 kıtl~balık ye.rl~rindeki büyük 
l&rı iı'ç d~ kolay bir i~ olmıy~- Pinde Führer, Reich'ın Südet bayil 0 1e hruı_~ aıilaşmalor_ ya; 
"8klJ. Y,ko-lovakya Ü<erlne b'r Almanların zulüm 't'e tazylka fll~cak ve itüçülı: s=t bayılen 

.bll~CTtJtn faydası A.lınınıl•a için n ere m ruz bnhımııııır•· ılıtıyaı:larını Dıı. bayılerdcn te-
n ,an ibaret kalmıyacaktı. Çc rın daha ziyade tahammül ede- clıırik edııcckle~ir _ 

ko · ·-ııkyada b Alma az'ı :ıj r ye<·ı:~i sözlerini ha.tırlatarak . Ahna.ı'.. Uıdbırler lilllyesuıde 
ltulıındugu gibi bir I.eh ve Moı k · ıııi gfüıtermı:ğe bael<ıtnı•· hırkaç .gwıe k dar . oielJrm her 
car ı ıkl:ırı • :ı vardı. O•T'~n ı.• 1 ., tı. Sonra Avmıturyanın ilhakı tarn!ında buz tedarik edilebıle

ıımda ıwılııuşt.ır. fmdan teslim &lınmJşbr. 

Cenup şehirlerinde 
sai saatleri 

Ankara, 3J (:Leni Sabah mu
halıirnıdw. ı - Aldığım maliı
mata ı;cire sıılı:ıctli sııcaklann 
hükiiın tL illiğü Adıuıa, Hatay 
ve diğer ;;eııup v·· ayetlerin<](. 
mesai saaU i1liı:ı yerine göre ve 
miktan gözuniiııdl.' lM!undıırula-

rak Valiler tarafııırlaıı tesmt e 
dilm;ş, V cldllcr "Hey tince 'karın 
'Wl"ilmış ve alillı:ariar1ara terli· 
gat yapılmı .. tır. lst bul ile 'lı· 
ğer birçok viiavetlc-ı de ~Ulı'>Jm 
saatler.i dcg-bmemcktcdu'. 

Pra •eme dmrek~tte Fi!. ı· · vuk1'!1 -gc-ldl. Mnrtın 24 ünde Lektır. 

et'~ Va '°~'a~~ı \e :u;~ta m';:I "t~u~vckili şu beyanatta. -Da---~·w,:ı·ı ..... ~ .... -li ..... -ıı:·""·ı .... --- Kıs ançlık vak 1 
ı l uc-rede yahut Da.ıız:ğde • " -

llu'n •n lmaıılann &nn vatJ.-
1 
."e~ burıalnş ve kka\'ga. ınc.•~- ı 

na ı ~ >ıH ha:kknhla tıir talep '- csı çu<arsa Y ız anunı Yccı· 
kın üri' occk olursa bunlar heler ileri sürülmez. Şayet harr --0- G ,_. k 

,1,m etnıe..ı:leıui. patlıı.k ...... recek ~ıa böyle b; ._ y il k enç ~ır ızı seven iki genç geceleyin sokakta 
takım .-ecibdcr deruhte etml~ 1 J kongrelerini 4 karşılaşınca bQyQk bir kavgaya tutuc:tular 

'r. C'h .m~··Iain'in Çokos'.o- olanlar arasına milnlıaım- k~l- Temmuzda yapıyorlar .. 
vakv:ry& kat t tııkip etliği po- ınıız. t!tin .nerede nihayet bula- Fatihte A-lipııııa eıımıi eivMm- lıalade küderli olan 3 delikıı.ıılı 
lltika hakkında pek çok 'ukit· ğını \•e hanı::i hükumetlerin Darüşşefa~ .M nzuları-oımi. ~ kL~lıan~bk yüzünden yenideıı a:endıisne bir Rey isteyıp im-
ler eıdcii!mi Ur. Fakat B'lŞVe- · e karı,şacakl'1J'ını kestireb;ı. yetinin geçen hafta ekeerivet bır -va.ka <hba .ıbnuttur. Hidiııe DHldillleriııi ~dır. ıti· 
kile kıı.r•ı ad l;ıne davranın s •I· nıek , amamen imkı\n5Jzrlır. olınadı,i:1 ~in hlik edilon kon- ııud!11'. . • Y_~r yaln1Z ı--a>ııwn olmadığını 
mak i<··n karşıla:ıtı;':ı wr uklar-

1 
gresi 4 Temınıız curıı t'tfsi !!:Ür 'Y,eilikulede Hacıv~t aokagm. roy!errıi~. bımun \i?.erine kücük 

clac bahsetmek lazml'lrr. O Ç t <>!ayların lmrf!I kııııınıız ta1.- nü saat 15 de Eminiınil Halkevi da oturan tornacı Sabri kom'IU- oğlu cebinden çıkardıih cüzda· 
ille! ·le ı ile ı Ugal ııucak cer- iltı k ti bcya:ııa.ttan daha lmv- salonwıd&yapılac&kttr. Can.iyf>t mı buhıııan S ha isminde genç mnd&n babıwma blr .ııillttar pa 
rahı bir ._,.,, J·wnin Çek!'Jslov ,el vetli ve üessir zıılı11r ebiJir. reiı;lj;!i, ~ütün &zaruıı kongrede hır '!<'zı kcııdi arka<iaıılarmdaıı, :ra verıniıiıtir. 
y.ı ııı .as.ıtrnı kurtar bil,cejiı u takdirde ilk münazaaya lı• :· buhınınalarıııı ıica ~tmektedir. aynı z:ımanıla ~ihaya sözlü o- -------·----
4i}pheve aü«tü~ t! ·ikmi la-. lıımış olan rleı-lrlk-r hwicinde -----ı•uıc---- tan İlı ımı.Uı.ıı Jask:ınmaktadlr. 
vet ı <fi. l'e · ıudeıı eVVl'iki baııka memlekı !erin de hem~?! Jl Bu nıÜnlse.beUe aralarında dai- Polis haberleri 
tn. 1 . . ku ı u ri 'ptidli e ô}ı,ıl ihtili. daln1 nlnıalnrı usküdar lramvayları ma münakaşa e~.ıı bu iki genç 
b ı ha ır g\i t iş •l- · na! hariciml değildır. frefetf" . .ı ..a;ı;,. yuka,. il yazılı r•laıı vıı.ka mahal- * Şu"'ketihayriyenin 76 nu-
•' r ıı Çek kya itı< Lclıi~- B•ı özler hirbiılcriyle uzun ıyeye ~eYreuın7or !inde gece g-.ç vak.it lrarşılaf!lnış maralı rv3puranda çımacılık ya-
taıı v~ an ııı ır' uııd '>:r d U.ık münasebetleri bulun:.tı1. Ü ·küı:lar - 'Kaı;iıköy ve hava- lar, kavga ıı tuttııımu~ rdır. pan Mastara ieıninde biri dün 
azı., ına temı 1, ,t"in elleri :.'il m ııfaatlcı i b' irine ~yet ka-, lisi Jı.Uk tremwyl~ı lı~ !Ka.vga eımawı.Ua bir .ara.lılı: ta- vapurun Paşab&lıçeye yan~tı-

1 heı ,. , , yaparlard: \' b ı rı bir lı ı!de olan •e a_nu Uırı dlin sıı.bah fevkalade bir lıanca...;ını çe'l<en Sabri İhsana a. ğı bn- lllrlld& iskele verirken s.ı.P. 
t \i,,.ar} ının Do.htv'ı Jemokı ııtik harbin irlcali<'rine tl)plantı yapmıji.ardır. teş etın~ de isıı.bet ettirf'~ ayağı vapurla iskele ar&8m». sı: 

J"'>1t u · parlardı. Sud • • Fadakat ıvr bağlılık !!.ii"tcrmef Toplantıda ·rk in Bele.liye- mi.~tir. Yalwz Çlkan kllrf:lunlar kısmış ve ezilmıştir. 
tıwııfüiııdc 1.ı ıı ka'lı· w huı:ıa:ı mıılıafazara azmeı-j y~ ~!ev~·~ ıneııel~>:i etrafın~ gö- dan biti lhsanın sağ bacağını 81· * Biiyilkçekmeeecle otur-..ını 
n , lesıni Çek ov k e\· .en !Ji':vük ıBıitanyıı ıle Fran- ıaşiilılUJ<! ıve neti~de de-v-ır mu· yırmıştır. Va.k;ı mat.elline gelen .50 ya..şlanrıda R&ınaaaıı dün !leh 
·er•e• sı ;çinde 'al' t.m ·> n "bi m ı kctleı hakkında ,·afık goriı müii\iir. Şiı·kct bım- zabıta memurl:ın Sabriyi ynka. rimizden Çekmeceye dönerk«n 

illaıırtt IV~kalet.ını ı:eJ:ıı oıeıuı 
lıik e<leb\yııt - i ısm.ı. 
Gramer suoııcr, 0 !!dlr, .Qocuk 

-....nclerdmbeı'i okmııh"""'llil bil 
dcr.e t au~ıe ıpek tobtl o 
ce ... p vcrcrnt"l1'14f. • 'Bu yi..Zd.m 

o!lum -eihi b:r "Ok t:•lebeıiin hol· . 
ları da ZRYi JJlıtıuştur Bu luılc1t 
~ay('tınıl7.in ırıu • ete 
ni.~ln ''"0:...""Uy•.ıcu D·.yor kf.. a 
nuna rl ı·cj ıle al3kntla-r. na ... 
Z1U'l diL.l:::ıfiıu C"tıbetmen • 
(!ılurıın{a rica e-dttjm.,, 

Arzdan imtina 
suçu ile adliyeye 

verildi 
Böl~~ ıaı;e ı:new.ın1arı dün 

Jtrnlıtelif >mıntakalıırdıı bulunoıı 
ba.kal!ıırda vağ "~ .pıriııç ımıııtır 
~~.'.181 _)1'llpnu~lat•dır. Bu aı ad;ı 1 
1...-yog· unda Pannakltanıda l-1 
n.aıa ı;okaı;ındıı. 12 nunıaıııda / 
Yani Yuvauidı~ igmmde bir 
bakkal. gelen .m" teı-lleı ;ne . l\ğ 
\'(' pırmı; lnınuı"ını sa.-lemck
te olduğu hald~ dükl<aıtİn-:la ·a-' 
pılaıı araştırma ne.t;i(:esiııdc ın 
kilo Urfa yağı le J'l kilo 'i'mlı· 
zon yağı e 29 kil(! da ıir 

bııhınmu "" Ya»ı }."unıııiJ.ıs 
arzdea in ı.ıı uci\'lı~ hakkıntl,ı 1 

tutulan bir zabr+iıı Adlıye_yc tet; 
!im ilm · tıl'. 

fıı, t varl<·'n bunu hi• b;lh ıı~rudw·. ilan suııra lstaııbw vay i· lıya'"lllr. dliye~ teoJim etı~ ~yonun virııj y11,~aaı ncti-f 
türhı takdir rJ -ıiyeııler' d" l wırcs.ııı mer\ı ol ra'k işliye- c.esınde . roıntı yilıünden oto- At 1 
ınUlıim ns!ı.ctt bır m ~uhy t u·ktir. Kı !11111' le. y cunun nıebıldelti yiikle.rin üzerinden a- yarış a l 
b= ., lii ·er. Mr. C· ı ı!m"kııı>'· Az ha bf:rivif.ılllJ d 1 -Y §8ğ:ı dli,ı;erek • rca y&ralruımıs. Sorıbııiıar nt \"ıın~I:ır>-w 1., 
İn llo. vekil ol .a,•nılım { ar u. dünkü duruşması biraz ııoııra ölnıüştür, • Temmuz PJZRr ~·ıil ı1cıı itiba-

el bii 'n p~wtilcr tar.üıniR Olin nk~anı 'ama'tya yel· • * ~kta('ta Şııhııişah soka• ıeıı Bolcırkiıy V«i 0 i k,o;ı,ı 
k !ar çok h · a va ulm ll, kenle g(·zınc;:: · c ·kıın Gogo iıı· ~..kıı.n ·lık · üzilııden 40 yaş. ıırıada 5 numıır-.. da otuı·aıı Hali- yerinde b:ı~ian c-aıt'tır. h:oı ,,,, .. 
Herr H !er r ·.""' bu mese:. mindc bir g ) d le ~o Jaımoaki karı..ı Durihiyi 8 ye- lll6nin 5 y~da.lti oğlu duvar- 10 hıı.fta devam edecc!rtır. 
Yi 7'Jl"lı1.D· ·.ı ı1"z?iır 'lrarm_ !:ındn ve!_ kimleri i· rindıııı vurarak öldüren 65 lik dıuı ılli.•eıu y••-•--mıctır. - k L-ın Aı.+<•van'ı d 'l -&.uuı """ Sekizi '"liksek -ı·ı \'e ,. ı..n. sonra b~;Jk ıı; l~re c miyerek k~p:ıldaıımı~- uywncu ~· .....,._ n U• * Sirkecide B;; •• m,. 1ııtrkliıl •• •«• 

tuh .. d.. e 1 rıışmasma dün ağıroeza mıı.lılt&- •-'--~- ...,._ ul e.ncliıı;cniı ce ve ikı ı 1e dliH·c• 
raııın . " ~- J' n 1 'Rıtlı!r b 1 belli,, t •»iti 1 n~~ . . mcsin sıo.at 10 ıi1& ka"l•hahk :._'"'.'.."'""' miaılfiı-cte.n b wıan hususı idareııiııce tct tip ol n 
1{ le 'CC , u ır ,.,..1 -m·ı,. bırer ı:kt ~ı ad +.ıı· .-... ı e~·i ı;:eua n .r;o. Gllll • .,....,wn emniyet memurla.un- bu 10 ~., ,. ~ ., d ı 1 1 "' l ak bi.r dhıl ki hu:uuıında de.vam. ,, __ 1b - Sabah-'-'· yarı~n her hi-i h erk -

I'r B es ıle Çek <'r ta_r n- "'' oı1uıı t . .fsir;:l·n rlrı;';ı u o!lluğ-ı "cı ar t erııa v a mahalline edilmi""-. ._.. rahim oglu ..,,.ın şııdan ibnrt'l ola"aktır. 
dan •.-hlikl' sn. ı rinde ·ı· sı>Dra 0 ~itkrek bo;;ıılmak li~re olan ,,..... li&bahleyln .vıbııııt.:ı.k ichı dı'!ll- ~;;;:;;:;;::;;;:;;::;;;:;:~==~ 

ce arı>t 'C' tı.ıdal zar rkrinln · · .. . . 1 •enci ın- kil ·:r1a klll't:ırtll18- lllt defa Adliye doktoru En- n çıktığı bir sır;ıda oda.sının . .d -·----· .. 
ilk l!;'liıılcrin e ırtikap tlikfoı ı O tal"lh~ ?~r ruıı gı.~t~"'.' lanr. • ver K!ı.ra'IU!I atil hakkın ver- boş bulwıınaill!dan istifade e- 1 T A K 1 
batat.aı-a g<;zıeı ımi.z. kapatnık· daha a il!a hır su ·~te ı:- ll"ıı l· 7 takım lllbise hırsızı mi olduğu r;0 Jr olm.ıımııştıır. den ayni otelde Ahmet ismiııdt- V M 
ğa se '1:ı olıı.'1 7_ ımıınya Do•t ,• ır!ıı ki Çek hükı,ııncti 8füle Bıı raponla Lecınun şııurundaıı biri içeri girmiş, pantolonunu'.!] .! AY , 
Be•ıe •bi?ld ,1 sonra dalı ! e. Aiuıa:;lann ~ikiıyı•tlerini izalı>. meh!<Ulll Oldu il e edilmgi ve ıJa;nduıiıun gös <'ebin·ie hutunıın 35 lira .. para0ı lı r----ı 
bir 1 biri gı t· ınlıı etnı.,•e bJ .. 

1 
t>de~ ·k bir qey vııp zııa bu J. altına alııuııası hlzun geldiği nı ı;;Ua.r.ken yakalaıımı.«tıl'. 13e1 1 j 1358 

ladı i!ı nııdan ı'tı'lıer~ıı Ccit ıslo- m. ıı aT biraz smrra ,e"dı'a itti- Geçculerde bır ıı · m Gala- ı>'Jdirllmiştlr. Bili.hare müddei· * ..-...:taıcaıı ail o"'lıı 'ı 

lu çiçeklerd n 
s e · iz 
(co!onya) yapı z, 

1 - H ·r güzel 
qeği atnı yınız. B' ga::;ete kil 
J,'ldı üs üne ~ Oölg8ılei 

! kurutunuz. Sonra lıa.patıı 
1 (kav :ız) ela V"'Yllhut ten :;a 

.2 - Kışta yıı, 1.n ı~ı~ 
~ !ıa$mımış mı ra, hıı.ı' 
mıye. papatyııy:ı, ey1::. i 
rnon k:ılbQğuııa. an " kıu-u • 

oçiQCk den biraz atanı nız: 
~ lezzet.le içersm ız. T ı • 
llil'SWZ, 

~ K . 
" -: urutııcağuıız güzı:; '"" 
~ .çı . Ç4y gfuı ." ,ıa.ıı:l 
ıç~ ay, ltahve ıç C\ 

-~=ınız. Çiliı'kii f u
:ı.ı ı •1ır.· 

ı kim;[. 1, 

:rııpn ıhnız s. ı -ıa' rın lQ 
ı .mrar:I y k:t r F } . lıu r• '·. 

tıır. 

1 - 8 v b>ı»ı'ı 
olımy:ın pı:z ~ ır .cJ d 
(Ali !) den ·tur · kıh a ıız, 

ftı alk.;ıJ ır u >ah dır. fü>
~:ın?acllar.nı .K IL..."'11 darı H •ıa 
Jspirtoyıı { hı . . td.ıı . ' ""' 
•· Yeti 1 eu uu.. alınız c k _..... .. 

...ı;A...11 \• • JQ G t-

jen!i mı ı ~=n ın:li ,,,ı 
dar ıılk· ıl k ,,. ı z. , C >.u. h 
.kıonı.zı g:ül -..,..t~ • ·..ı.n.ııı J/ :rı 
r .. bhrrlDı · r 1 m a\lrUı z. 
hpirtrıııuıı ı1,.::. 
~ ını ,,-,. kı 

ı;ıra • ·i bıı.; , 
'"-llayıllll<. 
y ın·;ı.gı koı 

•• l 

vetıi l<obu. Y"a«m • >lu -. •• 
n;_ır.. Biı lrnr aon .... ı n ~- •'' 
tutbcntten ı;U,Q, ., •ıuu ~' • 
ha kuvvetli y:qmı k .• erı.. iz 
ktr~'lnyn:nın · 'tflı.! tr1 "'. da ( ~ıil 
yıtgı l ı . uhırt Alı 1. "l ,,ıııırıl!>ı. 
f' •~! n tF.d~ ı ı e:ı1 ı -
s "lıın lave C>im ımll:ı.\-ımz. 
'F\~e n-nkL g .U'!~J l.o~ lu l•t~ 
(gm. -alrnı~ ,;) ~ .. ,.etmiş Ol~· 
cıksım--1.'. 

5 · Etıntzc ~ ·'t: ,, J>lJ.:.-tı 
3 ıı "'-11rı ;.n, "tut k, rıl, ın;.m1)111, 
kat'lUll ıl \"c• hntt.. ·ııv nt c.i~ .. ıc 
lf·rtnı i. µirt:ıyıt l rıı,'tırınız. "• 
şe,i arnsıı·a saU · vnır~. Çu:ı k 
m va nıı :g~ l' n son!'"J s."'uz
;:; ec k ~\4-ımd n -. zUn:lz. ç 1t:,, 
ce;. t ko'Jr .:1 n b ; "inmi:ş ~ 'l 
bır kjllmy ı--:mı. ;")1a:~.ksı ... 
nız. 

6 'F:o '!" ıı_ '.Jı.o:rvn v;--, ·' 
r'l:.-: iJ. b ,k;:ı *>~ ~,., n.n:il r: 
ı ı.ın.tıı uz 'ı ku 'Vefh 
ul ı 

~ 

' - F:. 

:;oıırı 

ıakvaı:;n mıık • .;;_. \ 1 A\u<tırr·I lıak etım-k1en ba,ka bir şeyi!? tada Ek~cıııt·oı· ma.;azaıııns. ıurmmıi inın de .miitaıeası veç- met ~anmak idn giWği Y1ı:· C. tur T. Hazır•n 
yanın m•ıkad !eratı •le bo.ğlı bu· ı W!mnıın olınıya,.aklarrh. Qünkü girerek Ü ·t ili;te 7 takım .elbise hile Leonuıı Adli Tıb miiesseıe dız hamamının em:ıııet cekm~- 17 emmuz l~ Hekim 
lundu~ ne ka<lırr tekrar '<rar ıııtuı)'llda muvaffak' et ve-r- İ".İp saba1ıl<>yin mıığazanın a- si tarıı.fc dan gilz altına aluıına- eesiıle bıraktığı arasının bir İ ıJ.2 18 Dr. Hafu -c .... ı 
ııııOyleıısc a?. ;

0 
\~ s r" 1 1• blll" r.~ım<la ıı- ~ı 1m0 s 1 e:ma"lıt<Lı açmak isti- sı, mahkem heyeti tarafından kısmının ı;ıktıktıı.n sonra 1101,.. - ' ----

c:nı yapılabilecek ;·alna ki ,ev "uilcri ~im<li C~kıısloukvave. yen, fakat .kö1ıni Uzcrinde kuv· .karar! tı.rılınış, durw,ma da s:ın olduğu.au !!'Örmüştür, Para- Ainıanların !htarı 
\-ardı: Anselıl·t s yalmt H,•İ>'· ııl'b k n u . . . Hcı: '?IO~~al ""tteıı düşer"k ~·akalanan~ b.~'ka u güne bı.ralı:ılmı:ıtır. ına hamam " ~i!enıleriı en T d 

ç rşamba 
.__-::laı ı __ taht• l!f't.cTllt-Ji<. -polı~ ~l!lt"_e_ ke ıışm_ bir .. lu•,_ı durralııııan dün Asliye ikinci ;!ık mahke c.'<inde müthiş bir Ali tarafından çalındı'" an ~.ı. E. :'J m ~il l '·· \.) - P..Oyiı,. • 
uu.q; "o " - '-'· - • h ,_,,_ ul b• • ıı;ıt•t B• rf.ol'~ ne§r..'3 hm 

le olmakla berıı.ııer rşı- Ye teC'~ _ hıı.rekM:i ek_lncle !"; cc.oa mauKE:mesmce ., ay apse .ısa ıyet içU....O uııan ihtiyat D1.1Atır. resmi r . taı, . •ıı.l al D.d· kı 
o.-... OJ!e !kındi .. 4. ·;; .ol). i .. .ı 

dük Otto"ııun avı ı ,,,; e za.I lan •ehime e h laıımısu. Et: malıküın ed"ılı ht.ir. kuyumı:u dünkü !lOl'gUSunda ta- '* i'ak!OiruGe iir,ıük Krliil.an A\'l bulu n b::ıtün ıv 1 
man bir teklif l ptl ~kler· Çek a9k~i bir Alman r k:z.ı:• * Büyükdeı-ede Topçu Kara- ıııamen ~essiz olarak ve d!işüıı. apartımanında oturan tsmail 1 M" f 

U.1'l! rn.ı ı ı ı.arı "-11 ........ 
tlcce böyle hır lıııl nıhl öperse f,cıclı de btr feryat .. da_.-1 kol sokağuvla bir numarada o- ekte 'di. JCcııdisi dı'1U'ı rukar üdn Floryada. yıkanırken kabi-'' ;~~n;larıtıt:te ı:~~.:~~ 

'
•,·yana ı.ı· •• ı·m· • yiirtn..., .. ,kı n·ini "ası 'k:ıbanyoro•ı. . ı_maıı hul ı-ı turan bahçıvan Dimitriuin o~lu çıkmaz etrafını 3 oğlu alnıİştı. ııesme Bam! ıiuni.ade bir ı;enc 

• < _ _,_ ı " k ı Kneo ı ı t •·- k · · B b • old • re ıı.n u ıakiiırı!m-ıııe _or<• 

..... y-
1 !l.()I) !.O-! ' - .. nl ... 
21) .. 1:) 

:.!:? • '" :~.12 Vuau fx:yandnn ha!!k"l bir şey vıı.prnn- • . _ç'.clc idare5lnuı ·a:ran tK """' ı ı anıur op .......... a ıçın a al rıuın u~ U,."'U girerek ,parasını çalmak i ;te:nis .. 

mııılardı. M. ııdh1 scitleri·! ca lar ıdar".5ını hntırl tı.ı;ı ~a l•r•'::it~ı: ~i!a:-=ct:n~~ü~·--:ti~ir~.~~-h·ıı-flıecı;;'.;";;kllıblıc•t-kıı_r.İıısı•sl•ı•ıd•amflıev~--t;i .. r ;.. lıS~u~~~lu~:ve~k~a~l;;m~ı~~tır;.. __ ..:,l:::::::::::::::::::::::::~-ş:~~~~·~~eı~tl=~~il:~~::"~;~ır:ktuCl~11::ır~ .• ".'.n•l•a•a•:•·-
ne ınanf!nıal< azım · . Çek·. naali verihyordıı. . fa et!'J~fıh, I 
:ıer hu meselede Bıiyıik ttaıı-1 'l:erek a alet. erek ııab·ta Prıı.~- fozef ve Maksvel Ferhadııı ... IJ========j;============:•••-=================~ 
ya il" nsznın ·- ıerme ~-ı1 tlan ~?ni§ nıi!Dlacı'ler \anıı;;~·, ıı ğsıılim Hindi;; tana lf • ' ru • ve sıhlırlc tnemtır!arun 1 

ımıayeııc m' lıeldcJi. 
1'apınıı Regıııcr Cenışı.1.. l.

dı ~.i: 

lmlak asınamı·lardır. Maıımntilı ın zum g !'l rorcla. lı~ C:eğil, Hindimtın yoluna bile çı- H 1 N T Es R A 1 ~ 
bu ihtar!ann kafi ir kun•etlc cfkfırt umunıiycsınin Çe:dcrı. knmamasını emin çarelerini __ __ • ' 
:ı.-ııpı!ı:p yapı!re:ılh~ı h m 11 ufa«ık b". mu ~;lede b'.lc bu- dü\fÜıımfuıler. Jozef bu is,'te De- _ 
biı• nuılümıı:t bulımnıad :;. ı U.ı· luıım:ımı:;::a teı;V>.< ed~'~ kı•mı- deni.n mülıinı bı.r mi oynayabi- ••••••••••••••••mm~~----• . G ııimrnııı lıı;;ılız nıak:ı.nı 
Ve etnl"·'r ıaı:ımdıı·. İ""e btmrlaıı 'Din aldı~ ta»r •e vazıyet dı; leceği:rıi ''e Ft"rlı ılı ··teki düa· Ef l:ınıın iııtonnı·~~n ımlcular 1 ,1. • ,, ' h '-t kt il b'l k .. ba la "ı irin Rahmi endi o- bunıı da d" .. ·· · k b·ı ı ,_. ı · «.. • ' 
ao•.avınır ı..•1 °A""•ı'"'ııryanın lj;.. rıımu ıs1a _-etm_ ... en uzn · . \.'a.ra vo aya rme uzcre evv~ ,., • u,unın=esı ·a ı JJU ... ınce-<ı ->C',1fın ada!:!.!ıda K11 •• v· "-··"mi ol:ı"ıık h ,,_,. ,, .• 

u " • .. " J il1'.."l •vak!arını bir zıncirle bağ- idi? 1 1 b ı· • ' uı.ı ~ " Almıın vilawti Jı:ıliı,e gE!lm 3ın-, 'u un el:icesın e. gergın!lkı lfı Dedenin arndaıı çıkması la- "" om o ıınmun a bab"b:ıb , • ril..."'IJ~ nlnıut ihtını:ıfı var. Çilrı 
__ , . k 1 ·ı l ' arttı fayı ın .... 2° '"-e·u· ı"ın zım ·eldı·,;ı·nı· 0 0>,·Jenıı',; lanıak ilıtiya"Una l}llE! vurdu. Jo- Daha yrılda, ın ikı'erı' ··aıııı. . muz a.Z"Çlan"·le ~~:ıim"· '":'·. - ,_.;; ro,u'Lk 1 • 0 ktır k ... ı··,u· ı b . ·I d~ ,...,onm • ı a ı ~ . . · · .. -•- ., ""' .,: ı; ., 0 ., .. • ,.- • , ,... _, ._..,, _ ... ..... .... • ~ 

Çcko<loHı.kyıı lehdit al•ıuıı. ıerıne ti' .adili e en hafta talı ı· Bundan sonra "Maksvel. Raca zet yatağındnıı ba~a hiç bir da kuvvetli ıf\-manıa:rmın U'" lerı Gey"l'etmü:Icrdi. Safa 50 , tJtfo ştt fal. v.~ .i ~ttr'.l l:ı 
h ıh ·k b' ld eo k" "st ':bel bal tarnfu ayrıluınyacak. Ancak arrıızlanna -··~:ıı k ı ı ·'ı kı·-' - j •'ır·'ı. I ' :ıso;u nazı :r zan:an o ''· Hayri _,en m mu 11.l' e- -- " z ·a ıyor ar., •oıan mt 'nehlrleriııı ,~ '"""' Cız'1 e,., •I b~z ;·ı ""'a•"" 

.. u 'B • k ·'d k .. tir a· 1
·- 0 •·-k ~•°" sola dö- Ya hı·,. b ime 'ki · a· H • h I' .,, ' ~-~' zam:ınd ,, Çeko;;lo»Jkuı> tr .. ıre n l.aa!Tnztl_ • nun 'VU. _·ua- Jıni ortadan kw ornıa Uzet'e .....,. --- -..... ' 1 '"·en o eo;rar •· ııı. a ınııı ıı.urmiL;lerdi. F&- ve ic::ıbcd n t bı ·l·. ı alnus:trr. 

>~ ~.. h a hil • J - h ııel>ilecek \'a"lvette idi. yarııı~• elet Ol b·ı· d'? 0 " k t · 1 
1 mi!letlt•riıı l<Cn<ıi mukad<l-:·· !! ın ·m yet tıın~! m .. ~ n.ühiın terlbirkri o< ugunu .ı.- -J "• n · " 1 ır ı r:ıı• l 'l , şım~i bulun.duklan "!.'!ırın B:.ı tedl:7İrler m J"antııd !t\rlıa-

mtlarmı kendii"ri tasın ·un~k bulunuyorıh. lkı ~u Fransız ber \'ermiş. ~·crhat bir daha onun yıının:ı ciüşmanları, vazivcte bfrt;bütiııı ba•.ca hır hıısıısıveti ,·e ı:uıa 1 dın \"!\pıtr lllı çıkm.u-ıl sı v:ı•-
bakkı bakımuı.fuw y:ılnız hıra- 'bfısv~Ulninı:ıasası ü~d im-ı Bıu1u dıı JozeftPo işiten 'Cem :;:irnıedi: Bir ~ehzade 'Ve müs· hiıkim irliler ve Ifinı.listanın bci· ''ardı. Hindı.stan:i btlral!Uıı nyıık du-. VAi..:a o Ferhadın ç .. ktm 
kıl;ınk hücunıa maruz b r hale za bektıyen brr ınnumı .seferiıı-,r- ş.ıt. takbel P.aoo, kn il, serseri bir tün ana.sırı onların elinde bir ııi· basac.ıklard.ı.. Bu bir milyon nli· oldilrülmi:;ı ola.ta;;ıııı da ıes:ı:,:ı 

'dlmesi .kııtl~rin bir «ıivcs;- Tık e irıı:rmeı;lnin ıiurd "'ı n- - Ne gibi tedbir!~? diye l:ayd la kııl' .ı kRr§ty& bulu.a· liih gibi ullaıuJabilirdi. Bunh-, fos olan 'clnin bütün 'Tam.ı lı:a.1.mı tır. ma :ra bütüı1 tedb!r: 
dir. ÇUııkü Çekoslovakya kenui vayet olunmuştur. sordu. Tn 1m lıdır rı ati ··nilükçe atı acı mazıyi ha i en mii.lılın tilıri olduğunu da !re Pr bcı ·ıı. gittly!!c'. :ııt ve! gi-
ku.Jotlaı:ı i,. d~k.i azlıkl:ırn "'nnı , ıı.:ım:ıflh, Sin r .Iussoliai Jozef omuz! nnı kaldırdı. Ne Gabe"°n·a gelince Lioıı gemi- tırlanı. Şu daha beş ongun ev-ı s:ıba kntıy•ıı'lıırdı. bi ibırf:dıı.mı_ıı . ı · · nm .. ıık~ 

d h . . 1 d · b k k ...... veiki maziyi. Ça.dırın k•-n!S!Tld!\ o 1 · ı ..... ·ı d , 11 t ·ı· k ~lıı -ındım n a ryı mu .me e ile Tiome.da }"eni bir mulakatta bileyim? De1ı1ek istiyor u ve s.nın bu sıı r ·ap ....... eersaın- ...- _.n .u 1tı_ kilometre .. genif!liğin- ~ı ....,::;ı chı ' ıı·. n;:: tz ır.;ı an 
etrniıtir, d~hıı fena ğil. Me-I' b:ılıır.dn.,im ve buml.a Çekoslo- devam etti: ,eRmiııti. µını at:.amıyord~. kah mü.ııt.erilere bilet !lllttıırı ve dBl:.i §e.:ı.rı batan .gıınrutin l"zı! • laırnıı k~irı, eti .baO..•r verecek 

il b. G 1. d" kah cadınn irinde k&l.ıı. ..... 1,ııı ~ 1 -·' 1a • ' ' ' s<'la, Nazi Almaırya n ır Ya- vıık•'llnın en esaslı 'ID~ıu t=· - Ben sıze yııptıklarıını, duy a tba hakikaten ne ıışiinebt- ~ "" ' ve ya!ncı cıi!:ı lmda bu"t"~ 'll:ızı y .... ıuı r S<l "'· ·eK. B.ı,J:t 
C J ""' nıemııuniyetle ~"'""et";;.; za- ~ - - · ı · '-·st'· hudi o!ı:ıııkte.n is~ . ek 1 ' re;ııl kil etmesi pek trıbii görfuı...."'üğ'i dııklartmı .söyledim. Maksvcl'· liyor. ne bir mlililhaza.da bultı- manlar . ""-'" ._.. vüs:ıtiyle g_m:dul r. Bir t3 r~fi;~ ı?"cne gı-:.ı ,.... ~ ıı. başvur:ıc.tlz, 

altında bir Alman olııı:ık mu halde, Herr 'Hitler işi en son in ne yııpeca;;ını bilir miyim! na biliyor, ne etrafında l:eQen ~skı lliılı, ob~r tarafta ~·eııi ,_, 1 tır. Ecn rc.,<-rnİ knıı. 11 n y~pıla~ 
reccah iai. ~ikliyetler mıı.lralli noktasma Ir ar ~ Een onun elinde bir aletten baş- hiidi~deri an1uyabiliyordu. Fakat bu hıı.srotini ne koca.- Anupalı .halı: Yepyeni, kocı' c:ak tedbirler ' ıı fay ;tı he,.~•· 
idiler. Ç'.oğwıda da kalınhııUilcı: enüz hazır dcğ'iLdi. Diğer ta- ka bir ı;ey değildim. O ne söy- 'Böylece seyahat başka bir sına, ne arkad~larma söylem"- taş bmalar. Oyu!"'uş ba.!J:nnlı. nı s .r.r.•ıy,ırum .• \ı!ııı dediğöm 
kUı;ük Çe'k memurl:ın idi. i er raftan, Mr. Clıamberla.in artılı: !erse onu adeta bilmiyerek, faı- hadise olmaksızın devam edJ.. di. 0..lan iimltsizliğe diiııtlrnıelt rı ve ogaıı;ş ıı:ıçalı:Iı -cı::.mı .. r •• , !fbı o bir .,. hepsıne b"'IYUl"J\ 

rultan Bilyii;;: Britanya ua kati ve şedit hareke geç- kında olmıyarak yapma.ya mac yordu. Hint yolcıılan ara-diı. ten <;ekiniyordu. a.lışa.p Hint evkırl bir ~ t~ ' e.ıktı.·. Vanw· 1!!71. keraJa çı!;:t,, 
Fransa, h~r ikisinin de .lfillıit- me~e hazır idi. Onun için, 'r bur idim. Saklandığım yerde yalnız Sar~ bn;Jlanna g<'len fe Hiiliisa kah ılmit, kah korku. kil ed'yoıfaıJı. j 'IUZ mı, uıtık .iwı Boınb~ydan 
ler Cemi:,.eti lbwıı olm key· aralık harp o kadar yıı.kla.'1JUŞ- ortaya çıkınca ııaşll'dım ve Fe.-. lakctlerden yılmış, bu işlere ita- k'.ılı pi1;ınaıilılt Sarayı =~ Bombay bir aa cJır. Fc!<~t b·ı ~!· trerre binr.ı~ı•zi v~'ryeme2 
:Qyctinden ba.ska, diğer :kaba- tı ki İngilizlerin Alma.nyadan hada ateş ettim. !sterseniz beui nıımış olmaktan Jri.lmıanhk duruycrdll. ~ &rtı.k geri dô· ad& gen· yollar, t!'eıı!c~ Jı:ı. ·ı üll tren sı-.ı, yum, il rt ı::ıat 

tler de yapmışlardı. Çünlrli tahliyesi ~<:in tertibi.t tamam- ölc!ürüııilz. sterseniz adaletin maya başlamı,,O. Ancak her a' nemezdi ya!..... hrla karaya tıa~ n ı·•ı irin .... $0n~<l :il= cı a.ı:ıcaklır. 
Çekoslovaky:ının vücuda geti- Janmı~tı. Maamaiih, kırk sekiz penı;esine teslim ediniz. Artık Hindistnna yukla.ştıklarıı:ıı oğ. Nihayet, t&a dört ..tıa.ftalıl; tık ada o1ım1nıı'.;°1 ·cı ~ -tır B;. Biitiln >~C bu a n kııra 'fa 
rilmesi onluın i&i olduğu halde, rnatlik buhranlı bir zamandan sizin elinizdeyim. renılikçe ve günler yeni bir hl\- ı:ı.r .csey.ahattsn sonra ıEombay .rada usıriar ı:;ir!nfİ.q esl:'i b'r u:Cı:ı:ı.k!.ıl v · trwP bının<'ktcdir. 
en son dakikaya ka r, ekalli- r.onra, Herr Httler geri çekild'. Hillılsa, Jozcf, her ııeyi itiraf dise olmadan geçtikı:e imıUli. görün~. Feriıat ile ar.bdaşla·, bel~ 1 e ~ymı r.n= cşmn bir' G.:mırıııı J.ı:. t ı e.:-~~'t< 
yctlcre duydukLın gadr ve ZU• Gerginlik ilevıesiui stıkfırıet.sl.ı etti ve görünüşe göre doğnıyn cesareti artıyor; HindiıtaJıda n . güv . de sr:r•l!mm~lıırdı, şehır ,·ar.yana., fak .. t asıı.l.:u•a li zıı ı 'o·ıc• pi!c.or,ımas.:nı 
lüın hislerini lçl rin&n çıb.r bir tıulh dsvreııt takip etti. Bu söylilyordu ve artık mıılradde- Ferhadı bir hüklhııdıır JDMllı:i• %lı:tfyar Hint. tapr&ğıııı ~~fo· bırbu·ıııden uz;ılı; ..,ıbi ~:ı:k- .hıı.yra:ı h yran ~ vredeıl.:1'1~cn 
mağa saik olacak tarzda. bir esnada muhtelif ~ nilud rata boyan eğmişti. Oma tem,. inde "Örmek hiil)am eaıılaııt .<r&llla ~Iıu:d1-. \üıııl tadır. ı Liou da :ıne,=-ını bitirmış, 
mwunele yapılnıası i~bı, il.iç 'bN' mUcadeleyi teı)kt eaceir dunt '!'iye devam ettiler. yordu. B~ beraber ~t .~pr&ğım ı.mndi ılk def' Lim ner.ıizi y':ı.I . -lı.l :ı.i.11 <l · iu ::.tmı tı Bu sn ıda "Fe~ 

ıaC:Jı~ ı~~~~ .Ye.zmd& ileri :: k&l'll - ıc::.: ;f· ,.._ıı:~ep=t.e:;;ı~~ ~.~~;l~o;,~n=.~ ~ -~rm~rı;ra!ı ~~~ ~~ ;:: ~~~~~d~~~k~,~~:~: ~~: G~nıillitı arka ı ,!~l~~.~ 
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1lENI. SAC.AH 

çağırdığını duydum. Dondilm. 
Bir sokak lambasının dibinne 
~~~· Beni ~ğıran sesin 
sahibı, ıçınde bulunduğu karan
lıktan kurtulup, altında bulun
duğum lfunb:mm ısılı hududwı:ı. 
girince tnıudtm: Her ı·astle.yı
.şımda beni Juzaraııı k ~eliınıhvnn 
b~· komşu kızıydı. İsmi Piyaİey 
di. Bu deniz gibi kı ,Tak, fakat 
deniz gibi temiz kız, doğ·du,Jhı 
yerin, anlıı.ttıgım ı:-f ?.ellikleri en 
iyi temsil edebitece'c <'.ocuklann 
dan biriydı: Bıraz evvel lzmir
deki erkek l rd~imfon bir mek
tup alınış. Mektup eski harf. 
lerle yazılı imis. Muhtevivatmı 
öğrenmek ihtıyaci}1<' abırıuz -
landığı mektubu b3M ol..-ut'llak 
istiyordu. 

Kardesi. mektubı •• ıu. ru1.ııııına 
hitaben yazmıştı. Bt-ı· sokalt fe. 
nerinin ı ğında mektubunu o -
kuı ken. Pı~ .ıle, evımli bir <!ik
katle dinlıyordu. Aı n sıra göz
göze geliyordu~. Kfıiir kız, mm
nettar bakı l rma ''erdiği t·.tlı. 
lığın. zahnıcnmi ka1'1Ulamıya vr 
gidı;ı'llliye yetecek hir mükafat 
oldııJundan eroin gihıvdi. lst<' 
tıu a: iki.ı.r emni.,et. on:ı., muht.E'· 
8em bir tuvnlet gil · ya.kış11 or
du. Kn.rde .ın n vn .n· Mtnp e
den ektuou ~u uiml yle biti-! 
joıdu: 

"- Pı} nm ın ·y grude 
rinden öpeıuu! .. " 

Ne y:üa.n so liye~ ım Pi ale o 
em n tebcsa imüyl o Jmdat gii

l<li ki, bu m cil.tıl~Yİ. onun 
iyah gö !eı ıe b.ık lfalt, - ve 

sanki tcıru m d ın \yleniyormucı 
gibi ·- okumaktan I· udimi al<t
madım. -

Rbytcre Gorc 

Röyterin siyasi muharriri' 
t:unları yazıyor: 

"Mister Çörçil Vaş.ıngtondı ı 
döndügündenberi yakınd A
vam Kamarasında yap cak \'e 
iki gi.ın slırecek olıın m e
lere hararetle hazır! ım !:ta
dır. Başvekil 1940 J\fayısı:1da 
kabinesıni kurduğu gündcnb n 
Dk defo olarak ecl bır ıti-
matsızhk takriri il rşıh 1-r 
caktır. Alın::ı.n malüm ta rt 

-BQ.§ nrofı 1 uıcidc -
18 Çck'i dabo. i "run E-tmişlerdir. 
Bu ralta.m llaydrihe yupılan sui 
kasttnnberl idam ed lenleri'l o::a· 
yısını 823 e çıkarmn '1-hdır. 

Sofya, 30 (A..A.) - Soornn
ya meclisi, Filof lıulı:umcti t ra· 
fından teklif cdıle,, Y ili• rli a
l yhtarı tedbiri ?'\'." '\

0

t pro]ı>yi !
kinci olrunu.sun fa 1 mi tnıi~· 
tır. Bugünd n ıtı ~ m karine 
tarafından nlına.c.ak Yahudi a
leyhtarı tedbir! karum ruv\•e
tini hsiz ola :.ctır 

müzakereler başlndıktan hı· :-u - Ba:~ tarafı 1 "ncide -
sonra hava nazın .Mı teı· Sın münasebetlerm•n ~ m P.O "<ıi 
ieir söz alacaktır. 1ı. teı Çör- de dikkate- alınar n:, t u mPmle
çil ise ıikhıci günd'· uıuzakeıe-. ketlerin r.mı"Silib ~ ·l:ıt ı • HP!t:i 
fore iştirak edecektir. İt.i.ınatsız- Tdycsteye. ( Rlr 11' n .! .·mc'· 
lık takriı'ii verilmesint.: öııaynk suretiyle, B l .r'til 
elan M11afauuıki\r Milne ~un !İ· lu ile. ba~lıVJ1.. ık 
lik valn.ız 18 taraf car l bil-1 illd sına !~ r t 

rnlstir... ' londrn e 
Londrada habeı " nldıgK~ _ ~oınJ,9 3fl 

f!Öre, Büyiik Britanyamn ij Uu n 
hire Biiyük F.lçisi. BliyWt Bıı-
tanyanın maksatları k n h • 
Mtsır hükumetine aync.ı tem -
ııat vermeğe son gıintcrde l'i- ı 

hiyetli kılınmıştır. 

Denıek ki o.nıd b ın: goı·ii'e
cck hesnplar v;.uvl11· \1 B• rl"~i"k 
Dc\'letlerin clind~ b11nu t m\rı t:
decek vesiknl ı m •vcuttı.ır. E
ğer Berlin sın zam.uılaı t ı 1n
fYiliz hava kuvvetPlr •ıın h,.,itcf 

Bir Ga'":ctoye Gvr:- İ~ri meyanına ~u·mem c. bd-
Machcsier Gmm. mu u.zew nun sebebi kıs.-.ı. ·~ ı k· a1~1n<fa 

söyle diyor: bu uzun seval\<jltm Jgıli:r. tw•-
t varelcriui ğu :.Jt.'r{Ürı Nr; Jii ~ruı n 

" ngilizler hiç bir :r.u m n ~ls- " ~--ara1.isi üzcnnı:ı •n g , n iye mec-
ker bir millet o\maım.l rdu. b.tr etınesidır. Uz•ı11 ere elPr ge-
Müttefiklcrimizin rck Almanlam "<' "" ı ~k b Jl13p. 

lıasındo.ki kabilivet ve iti ati - sa Berliıılilcı c incı..rr•n'i. r ıstı: lilr
rınd n faydabnmnmıv. ı3 nnı- led bu )'Old ı bu it! rfı 1 m •vcnt 

ı 
olmadığı husuuunch -..mll.P+ p-e-

dır.,, tirecektir. ~tc bu ıman JıJhe!°i 
h · t ·1 · d - ha.klanda Londra!l~ fıı.~ri b•·-unye .cı erın en ,,..,_,.,1; -i !?"" d 
dir?" ur. 
"- Bilmem... ,-----n-----
••- Hiç di.isünnıc.lm mı... 1 
Tıpkı diğer mesl kıi~·n ı;:ıbı ~t. 

rafına lakayt tebe~ tın.?l rl b~
kınan bu ikinci csiı el€', ıwnı ez
berlenmiş cevabı V< '"l'1is 
"- Rir Alman s -~rl ;hl j•ı· 

şiinmez! .. " 

ı ~ !tı;,e ile 
arasında 

- B<ı~ 'i rofı l . 

us ya 

Bodrumun çocuk:ıJrı :ı. mı 
ZO~'. an-- di, İstankoye ölürı y gdıtııı• 

latm<ık kol v hı. Bı r la ısı>, GO- bombardımanları tıpkı M .tiril 
< uğu kol \' .,,; ılrh1 t' bilıı. f<lhı+ 1 cehennemine lak~vt tı:>l)ı ıiııılT>r 

taahhüt ctmcktedır ln:rilrcrv 
de ve dominyonlarında. yamlnn 
malzeme bOO Jsi:r '., ilcc~ırt;r, 
Mualıedc, het· ıl.i t.~ t a yanı

lacak yardımlurd. mutehbıli-
01 ağlatır m. le bakan o Alman nskerleri t'l-

. Ic la Bodı umun t m k ırsı- bi, gülerek scyı C'divorlnr Fak t 
sınd . "İ~t. n ·öv" • !ac;ı var ln- bittabi bunlar, masJm, v 
eılız tuyyın l ri. bu ltalvnn P. • zurdurlnr!.. 
da.smıı ık sık, gi.ımhth tülii zi- İspanyada };in 11yııi nı 
ynretler yJpıy~>t lnr. Bunun için- daşı ta ıyan bir t· !oiiıun çok 
cır ki, a ı.k hn\';ıla la. bu 11.d!!- r· ·· d ı .. · ] 
laı dun Bodrnmn, t, '-ta havnnd·ı gene "0 oru e, yo t{ırı uzer Ilf 1 

bombalar patlaıiık~'l. nl' Ahın -
tokın kla voğuı t cWviilü~ünii rek: 
ancm :ıu. ~ g-n, 'e dRrın güm
bürtül~t gefü ot. 

f<' kat ne tuh lflıı ki, bu füüm ı 
ziımburtülcıi. sahıll •rde oyn:ı -
san masum Bod ur..ı. rocnklan
na, bayr, rn davu il u gibi neo:e 
venvor. 
Mermı s 1 ri ~u\ ulduke , 

oniar. mıru nuru c>ll "' ıııi vin<'
lc çırp rn ·, B drun :-ı "H lık. r
na Bahk<;ı.sı'' nın Y") iıg-ı neşe 
nıda ını lrnparıvotlaı·: 

··- Olce ·e~ · s! ... " 

"- OleceesHss! .. " diye b'lO-t· 
l'll' ve bunlaı·ın f ehli!.. •1i ol U~llll
dan bchsed n muluwı.:ir . '·Vı.., 
f?:elir, bu giirfütüler ho unn P,i
diyor! .. " dermiş. 

İlya lrenbnrg: 
"-Bir sah h, <l" or, ı ()ı-ii~ 

mutad hilfıfma sö:r. H•ı ltf•ı sast
ten evvel odam gelrli: üzü sap 
sarıydı. Hecycıınla ruılıı.Uıi~m~ 
göre. otelin arkasınd i me·ma
na düşen bombalar .. k · ı.mn 
ölümüne, \•e iki çocıı . .:hııı ğlt' u-

yet esnsıııa rı Y"t 

Sovyetler Bich*ı ıı 
arzu edildit,i u kav 

Hava kampları için 
- Baş tam/ ı l · riıl<.> -

ni ve mesailerinm t mzımi ile 
mcqgul ohwuyor. 

Bu mua~tıP: "'1". müra-
caat edecek her :ıru1 ve gl"'b 
kadııun müt~... tanfın
dan nrnaye.ııesı }'apı ,c k 'ı> te-
davileıi i in ieabed~n vesn,·:ıda. 
bulunulaca , takrı: lı · tC'"-
W edilmiş <>lanl rm terlnvi-
leri ücretsiz ol rrık ytıptırıh 
ca.kbr. 

1·ette yarnlnnmasınn sebeb ;;ot 1 , ____________ _ 

vcrnıiş. Şoförüm, yrırıılı <'~k-ı da na'da 
lan. arabasiyle hast.-ıb~ye gi-i-

----oo---

- Baş tıa.rofı 1 incide -
ordll.3U ı Sonkanun 1942 denbı!
ri G20.000 esir almış, 7 .800 top
la 4.600 tank ele geçirmiş veya 
1 ahrip etmiş, 4.000 uçak düşi.k
müş veya yakmıştır. 

Sivastvpolda l'aziyet l a1 im! 
Londrayn göre, Doğu cephe

sinden alınan haberler, Kursı.t 
Eesiminde Almanların püskür
tilldiloöünü ve Sıvnstopo.l .kesi
minde ise l\'azivetin \•aha.met 
keshettiğini bildirme1rtedir. 

Volh."-Of" a Al1nan Kayıp 
Sovyet haberler bürÜ-O"U, Al-

mruıların V olko kesiminde 3 
Sovy ordusunu · ettik1e
rinıo dair ynydıkları haberleri 
:rcsın tekrlp ctml'ktcdır. A1-
manların burada kayı arı 30 
bindir. Ruslur ic;c 10.ono ölü ve 
10.000 knyıp vermişlerdir. 

m~ruıan tayyarel ri 
f Ba.~tarafı l tLCi 1 ifeds J 

Pazaı tesi ak rm renı'en 
Çin tebli~ine göre Jo:ı.ponb.r S -
si - Honnan huil ırlwıda T -
hen~ 3l'a. da& '.!1 C' uun <TC\
ğusunda y::ı.pılan mıılı:ı.rcbe<'"' 
5.500 ölü ve yaralı V'Crnıi~lerdir. 
Bu çevreck Wrk.:ı.c l.rno bıı h-i 
çevrilm" tir. Kuar ton ce ht>
sindc Kanton'un lınl\l d~u ·u!.
da muharebe yenid n h ·l~!"'. -
tır. 

lnoitiz ta f aral~ri 
- &q t rafı 1 incide -

ha meydanlann:ı. fl2 hucum 
edilmiştir. Bomba uçaklarındnn 
dokuzu üsleı·ine dr<ı.:ı Ql':ıi~f '"· 

Alman Rud) us ~fire 
Alınan radyosuıım, Wldir~·~

ne göre Alınan P.v tnyyım"ler 
öğleden biı az sor.ı ~ Vunk rk 
bölgesinde is!?al alt:m !? bt!lıın<tıı 
topra nn ·· ime' n l!~m k te
şebbüsünde bu IH'! İngi!'7. f"e""
hillerine ta -::rru~ et:M s1 ·rlir l r; 
İngiliz tnyyare.c;i riiL~iiı lllrn'.i!-<
tür. 

- Baş taıYı f ı 1 iıuidl-'1 -
ela baslanacaktır. Ge~en 1,1$ yal
nız tevzi müesses~si ta.ı ufın-i" 
yapılan ki.inıür tt:\2:i •t! bu d 
halka kolaylık olmnt. mert> r;... .. _ 
rlıı mulı telif semtl .rinde bulu
nan bayiler tarn.firJ~'l y~ınl.•
cak ve ilk olarak b:l·,'llcr·c 5 ":n 
ton kömür tevzi edt1ecC'ktil'. 
· Te\'zi mliessoo si , ~ hrimiulıo 
3 büyük satış mnğa7a"'ı açnuv 
karar vcrınfrtil'. Bı.nl:ırdRn b"ri 
Tophanede Kozluca b m altın
da nyrılan gen is bir salond ~. 
Diğ·erlcıi Kadıkövf-r·.le ı.ıc·ılacak
tır. Hazırlıldnr son~ f'nlle-kt"ni.ı: 

tür:rni\ş. Arabanın i<'i k n i ~ind 1 kalmış. Ileıı. {ioföı ·~mün, e:;ki 1 
neşesivle tczlld eclcn bu hey f'. .. -

nına bJ karak acı R<'? gülum >.!·. 
dim, ve: 

Diğ·er taraftan 'o+aııdaf'lnrın 
kömür almalarını te flin ed"rı t· . 
lep be' nn m lcri s-c-•atıe bac;
tmbyor. Bey nn c r satış nuı· 
ğazalanJla bayii r t rafındıı ı. 
halka tevzi edilecek, dol rul n 
beyannameler ,ı:;rt•: ma~ar ln
nnda koatl ol edil<l' ı t sonra. 
ber va ta ndafi kc · , emtiııck m 
lun:ın bayilerden i ihknkh.nN 
kolaylıkla alabikcel•"ir. K<imi.i.r 
tevzi mües....~sesi rntıı--l:mıı nıün 
ki.in okh~ k dar s~ \ c h ti
zarula J: ptlması içi~ icahed "" 
tedbirleri almı bul-ır.n1akt rl•r. 
V tandaşlar ~ tihka \tl ırını ~ 

Bir zabıta memurunun 
1 

suretle alabi.lecekkrdı ·: 
cesareti kanh bir · rif. · .ı~·mm:Sl' 

hadiseyi önledi l{olöriferli binnlr.• .• ihtiy cı 
Ada nadan yazılıyı...r. yüzde 70 kok, yüz t' 30 t.a~ k').. 

E s B 

t "~ ihr n efendi .. ye d~ir 

- B~ tarafı 1 inci.de -
Sollu~dan .Mnrsa Matraha ka 

r uzanan bölge dlın gece yaı
ruyordu. Kahirede. lskenderiye
de hayat normal seyrini takip 
etmektedir. Yalnız biraz aso.p 
g rginliği na.zan dikkati celbe
dıyor. 

Alınan tebliği, Marsa Mntruhun 
alındığım, .Mihver t~ldllerinin 
İngilizleri daha gerilere ntarak 
Fukanın doğusundaki bölge}e 

rdıklarını bildiriyor. 

ttalyn.n tebliğinde ise. ih-
vercllerJ.n Fukaya vnrdı1dan ve 
ba cevreyi ge<> i1deri. arsa 
Matruhun zaptmd h!lvn re,,'lut
leriniıı büyük yardımda b,ılun
duğu. ta \"Yaı·elerin r "<:-at halın
d ki !ngir ;s kuvYctlerini hoınb \
ladığı kaydolunmaktndır. 

lsl;cndcri:; de Olenler 

• za 
onu tenzil cd t ı '· ·'"' i1e<>('lı: 'I'. 1 

Twıretban.c l e 'I vluuw.wı ti • 
Ticarethane \'E' vazıh '1 ·r 

kömür ilitiya laıı•'' t rıun · n ı 
tapu senetlerine vP.1• kıra ıc
kavelelerıni göster:rı'ye m ~ 
tut11lmuslardır. 

Lo nht.c.ı \' esair })tust 
Loh:.:ı.nla, :ı;ütbaue ve b nzt:-ri 

mulfal· ocı.ıkları, .;~ I1< dPmir<"i 
ve dökümcüler. c;c•, ı. lıelva, 

pasta gibj mad "l r imal t.>f 
ler, kolacı, lc.kı>d cr:ı ~ e,;na fl !l 

ötcd nberi nıadcıı kö:niiru \' ı 
kanlar '·erecekleri t .. ılep ıbPy:ı.n
naınelcrini birLl:deri , rırsa b!r-

1 1iJ; •ı ine, yoksa ly>l diVt:YE' tac
dik ettirmek s ıretİ\ l" khtı1 ·r 
al cakl rdır. 

Talimatname :-Uu~"et!on' 
BilrlirD u 

Ank.u-:ı, 30 (Yeni Sabah mu
lıub:..rind ·n) - Körı Ur t ·ı"?.ii 
ha.kkıruhki talimatname E!•
bank kümiir sutıs ve teV7.i n<fi
cs.:>ese.s • tarafmda n i tnnbul v 
diğer viluyetlerd ki şubelrr'ır 
bildirilıni,.t.ir. ,TuC'f-h~~ bn~tn ı
~ı kömür be3 auu meler'nrler. 
mühlnı bil kısmım da viillv iP- I 
re göndcrmistir. 

törlügünden.· 
1 12 ç ı 

ve P.:

i1 l l 

~a gur 

Öliım giimbiirtn.-.·; lrnrsısındı:ı 
kopan bu n f'li fı ı ynt hanr>, 
"tlya lrcnbuı ~" un vaktilr İo· 
panyol l1:11b nden ytılhdığı .v;. 
nortajlaı ı h. tırl tıy•ır· Bu kıy
tn•"'tli me:sl kda<ı, biı v,iın cüınlıu
rıyetdlcı tar.ıfından e.<ıir olun 
muş bir lm;ın nere!'ivl konu 
suyormu~. • nki Jqp:myavı ka
na boyayan o hcicı.rb hiç rolii 
yokmuş gföi si.ık(ını-tle e-iilüm
Sİ)en Alman neferiııt-, 1. pnrıya 
ya nıcın g :diğinı ormus. Aldıyı 

"-Hani, declim, honib .,iım
bürtfüerinin çok ho ltu dtt fr•
ııi .,Ö) lüyordun ) • .,.. 

O. maswn bir ned m t "'"' hi
cnpla önüne baknrak. 

Geçen eunuı gunu t 20 zı- mlirü \"eyn lzm it ol r karşı! -
ralannd~ lıal'< ... ro:ı nd heve- na· ktır. emnr ec' ' - m ·· <'- --------------------·-------
cnn uvnndırnn Vt. l:rırkunr. bit h tarnf.m ı. ı m.~ r 1i-cevap su: 

"- Eınır vcı dılt:"" ~<>ldin. · . 
"- Scn·n, burac1a kendileı in( 

sılftlı t:ekti,.;-in in.52n' •rla göıiilc
<:ek hıe hır h • btn olm .hQ-1nı 
düsiinmcdin nıi ?" 

"'- Bır Almun askeri nala. cU
§\İnmez ! .. '' 

Bu mtllükatton '"ıil' miiıirlet 
sonr'l, nyni n t.'Rlekdaş. bir ba-;
ı·a k1s1uch, ymıa cüm'ınrivet<-ill'l' 
tara.fından csiı' nlın:mq bir tıaq.

1 ka Alman çavuı;iyl1: konu .• muş. 
Ona sordu~u sual <lıa ffilVIl'UR: 
"- Almnnyanın İsp~nyol cÜ.m 

"- Ben. dedı, o '!liı Ultul· rı!., 
bu feııalıkl:m •apttğını b .mi-

1 
yordum! ... " 

Bu vakayı ~rntırl \'mı . t•'"U\>n 
ni ettim ki, İstankilve Olwn v ~ 
dıran giimbuı tiil~ri. mini u.mi 
ellerini neşeyl ~ırp •rak, V' .. 
•·~ Oleeeesss! .. '' dive lı ykı

raı·ak seyı eden sevwılı ve mu -
sum Bodrwn çoculfırırı, o saf. 
ve genç İ::ıpanvol d· Jıkanlwım\ 
hicap ve nedam t V'-'.ı eu cı ha
kikati, hic bır 7 .. a.nıJn ögr.enme
sinler! .. 

. lecck fenni zaı·uı eth..re mi.ı.:-tı'-
cina~eUc nl'ticelt'nn ·..,i rmı.h k- niden kok nisbf'ti ·;:-de f'lfö i 1 
kak iken cesur bir J">lı ... imlz ta- · 
rafından önlenen . rıh bir k v- geçmem.ek ilzc>re arttırıı-.~:t ,_ [ 

1 h H ad cektir. 
gaomu!' n. 1

' u ı•r: !~\lere Veril •C>L. K1;ımir j 
Genel evleııd seım ~·e A11tcn-

li Fatma halen. ' k ) ı varatan Evleı deki soba.!'lr>ıan her h;. 
Deli Cabb=ırın ak.·~oo.ı rında'l ruıc en ~o· iki ton ·ok vet.l"
birisini,1 dostu bul•ııınınkt.<ı yel cektir. Aynca bir ..,vde 
.ayr9 zamanda Kıhıslı Ahmet miktarı ne k .®r ~ u:sa ~J. •111 
isminde b~ini de sevmekt.ed•r. ı beher c:·e verıleı~ ı.~ .. m· mı~ta-

üdürlüğiinden i 
ı muc bmcc 2l k ı:em S X F. tek e 

r n p: l'lıl:l s tın ı:ılıoncakbr. 

2 - Pa.:mılıl .. 10 if94!? Ctı •• gu,1 ı sa t l(l d .. K b. ı ta ~ zı rı .t -

bt..<ıiruh:: ,j Merıtcz. Alım ka.ın ;ronu11fö ytııpllac ktlr. 
3 - Liste her gı. n ö •1edcn soma FhzU C<'<'en ırı.ıbcde g ru1eb hr. 
4 - I tcklilcrın p:ızarlıl. itın t fi n ohı • cu.ı \ .ı .a tte teklif L-d .. -

ceklerl tiy:ıt ili er· ıden r.. 7 5 gu rı e paromyle b'lhkle n • r l.:omı..'Y na 
r·ı.ır c ... tı..rı. (7071) 

Buna iç1!ıliycn C labar. Ahme- rı a7:-amı 5 ton kömt·'"U aerm1 ·~
din yolunu beklmuckt !r. Ah- c~. ÜCl ton~nn f. d.cı. l·of\ ki_ -
met dün saat 20 ye dogru genel mll!u tal~plerı t ~ı.te de,.., .. , ============================= 
evlerden çıkarak Siptilliye rloğ- lebilec:_e~tir. • •.. 
ru ilerlerken gizli olta.kkı.rdun u \ e Husu ı ~Ilı 1 rd,, 
birisinde, Cabbnr c1mdeki tn H~~ }taneler haı. C: olımu. ü: 
bauca ile Ahmede }~tı.şiyor '\"El: ~~e, bilum~ rE$IIll ve hı..ı ·ı ı 

_ Duı ı daıre ,.e muesse.scl 1 gN en "en~ 

ORTA -
lstcnikn şekil Ye saatlerde ( Çeır berlitns c..<ıki traım y durag! 
karşısında YABANCI DlLLER ve RlY AZİYE Okulund ) hazır-
lıyoruz.. ?J:üdurü : z. ÇETL:N .\)' Diyerek .A.bmede bir el ate'1 ~ istihkaltlarcıd .... C"l :ız vi 1 

ediyor. }{ursunun Ahmede isa- --------------------- ---------------------
l ... TLRLOJ.t•I{ IU \ 
o~ un - 10 ı OfO -:_·\ö 2~ ~ALE - Gi ORİJİN !\I. Mi~.ı.t 

ıuu, ff lu.zık - 10 Arti!'tt - Gü il ıeıni.., bir 
\"nzan: LKI~E3ı :ıl~ı~etle <le~um E"ili):or. · 

bet etmemesi üzerine bıçağını ~ m•••••-m..:mııa-.:;ı~IU~iiiaa••mcm••••=~~~-:aı:m::Biiauı• 
çeken Ahme.t, C..'\.bban lrovnla
mıya !ba..'Ülyor. 

Tam Siptılli civarında her iki
si de ellerinde bıçak lliribirlerine 
saldıracağı sırada arkadnn •eti
şen cesur polis rnemurlaıımız
dan Rızn Bardakçı, iki gözil kan j 

u 
AZAR 

ru 
DIKK 

c 
O Y N 1 Y A N L A R ~l ... "!'l'l' - ~Uizik: Ct~MAL RE :l'.C 

SAFIYE'n~fo~ ~/!e~r: ~A1!ETTl!fKA A C A 
r k ps z d' 

1 
d . AYNAK ta af rıd;ın be te!cnı: lft r. Senn:erdcnbcri sahnem zde 

0 seıını ın c ıı mız san a•k r SAF' YE • . • 
IKKAT S !l 1 n111 bu 11EVU de d;ıh· lı tun varlı ını da gorcecks nl:: 

at 1 O d;ı 21 SO ;ı k dı 'ı~ oıı zın .,..uh.cşem GAZ HF.V ETi, R~VO tam s::ı~t 213 :J 

.. ;:r. Te'cfon: 42G 0) 

lınm arns na girere blınrı 
yakalıyor. 

Bu sırada Ahmet ka k-
tan istifade edere sıvışnııss~ 
da biraz sonra ıkeo.disi gelip tes
lim oluyor. Her ikı lu Pa
mukp zarı 
ediliyor. 

• • 
Şimdiye kadar iaşe Bölge MüdOrlCğünd n verilen v sika1ar mukabi

linde Tic ret Ofisinden tevzi edilen çekirdek k hve!er 1· 7-942 tarihinden 
itibaren idaremizce satıtmağa başlanac ktır. 

S~t•şlar: Kabataşta inhisarlar BaşmOdOrlüğOnd~ yapıl caktır. Alaka· 
lıl rın idareden aldıkları ruh•at tezkereleri! mezkur Başn1üdür ü;.e 
mOracaat etme!eri. 

İnhisar ar Umum Müdü ~liiğ .. 
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BİR HAKl.KAT.1 Saym mOşterilerimizın Fatih 3 QncO Sulh Huku_k_I~ ~-

ÖRO 
Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur •••••~ 

~aka~ !örük yay gibiydi. Ccy-ı le gelmişti. Bunu gören seyircl
J~n ~ . baş parmaklarının tize- !erden bir kısmı bağnşmıya ba.s
pne clikllmış kıvrak çırpllllyor- ladılar: 
~u. - Ayıptır! .. 
Balk~ nğaları: - Hasan, kal'Şlnda.ki cocuğun 
- Guzel peşrev ye.p1yor. Ne gibi be!.. -

lmnak delikanlı.. - Güreş yap!., 
Diye metı_ıüse-.nadr.ı. bulunuy<>r- -Kavga yak! ... 

Ia.ı'dı. Hakikaten YôrUk Ali, YörUk Ali, gillüyordu. Hiç is-
ca.nlı ıdi. N~i ve, keyfi yerm- ti!foi bozmuyordu. Uzun Hasan 
dr·ydi. Dev gibi Uzun Basana t,i azıttı. 'I'ırpan ve el enseleri 
lmı • bipuva oldui,~ görülüyor- arttırdı. Tam bn sırada YörUk 
du Ali, bir giriş yaptı. Hasmını tek 

Eşk'r hep çırpınıyordu. Kel paça ile bir elde bastırdı Yöriik 
•ır~. ~cı i!e .. M.~. Hnsa.n- Ali, §U cevabı vermiş old

0

u: 
la ... Yörük Ali, Uz ın H::6anla.. - Tek paça ile adan1, böyle 
D lı Mustafa, Sarı Mehmetlc ba.sbrılır. 
!kat" ı l"a~ıya çırpınıyorlardı Uzwı Hasan, paçasını kurlar-

ı- l a! !~crkc:-i!1 g~ziı <l .. h zı. mıya vakit bulamarnıştJ. Yörük, 
yad 'loıuk Alı ıle Uzun Ha.':4.'1.l'l· hasmını bir manevra ile derhal 
da. id . "örıt.k ipiri hasmının kar. altına alıvermişti. Yörüı~ün tek 
~ısmda keklik gibiydi. Nıhayet paça kapışlan keskindi. Orta 
llY..lfil~malar bitti. Güre ıba.ş- pannağını bir kere pac.ııya ge
iadı. ye, Kalın nara sesleı'l de çirdi mi manda olsa d

0

evirirdi. 
ortalıgı sarsmıya ba.<;lndı: Yöıiiğün orta parmağı adeta 

- Hayda!.. mengene gibi idi. Hangi paçayı 
- Has da kard~ım !.. bu, orta parmağına geçirirse 
- Hayda maşallMı!.. muhakkak lbastınrdı. Yoıi.ik A-
Uzun Hasan, naracı bir adam- linin paça usulü tek parmaktı. 

dı. İkide bir çırpınıp nara Sc"ı.\'U· ~yle ba.5ka pehlivanlar gibi bü
:ruyordu. Hnsan, hela.JlnşmaJar- tm:.Pa~aklannı paçaya 2"PÇire
oan sonra küc;Uk hasrrunı ense- c~1 diye çahşıruı.Wı. Sa~ eli-
21ndcn bağln.yıp durdu. Sol ~liy- n~n ~ı~ .P~rmn.ğını birdc-nbire 
Io goğsiinün yağını sı mzlıyor hır çıv1 gıbı paçaya ool·ardı. Lr 
ve. o~uyordu. Yörük Ali bennu- tc bu kadar. l 'zun H:ı.snn, kuzu 
tM lıaıunını ens~ inden' bnğıa· gıöi alta yatmı:;tJ. Yorhk Ali. ko
rnı.ş, dımdik duıııyor, sol elini en hasmını nltma alır _alrııru: he. 
bir illeri b'r dışarı snllıyc,r<lu. men kemanel.r.r~.o .. ba.gladı. lfa
Bas!nı :,.·anın Ce\'11'1lllf>, ha.sn 1• san, kemane ·ı "'"kup ~ıl mak ve 
na b.~lruıı:yordu. Hasan, hasmı- k ln) ~~n.~ a.y • j;. ı. kalkmak hu·
nın kfü,üklüği.ıne bakı~or, bıyık sına du1?tt1. ~'a~~ L.~n.ı~vaffuk ola
aliından gülüyordu. ikide birde madı. Bı!: ~urlıı kuçuk h:tsmınm 
enS<' değiı;:tinyor ve, dE'ğiı;tinr- k;~~~ledıg_ı k~~1.1nC'yi sol(emedi 
tken de hafıf el enst.· C'r vuınyor- Yoruk Alı, bıçınıın · beJ,Jiyordu. 
du. Yorük, sessiz '\: sakindi Başk.ı oyuna geqm.ek fırsatını 
H anın ufak el enselcn Yörü- kolluyordu. 
ği.ı S<.ıJ't;I} oı· ve, ~.ıga sol. hnf ıf Yörük Alinin paça. ilC' h:ısmı· 
ıneylC"ltiriyordu. Boylelikle iln n.ı ba~~~n!:ı ortahı{l al~ü t et
lıasım bitihirlerini bir iki dakH:a ö. Yoı u.gü scvcnlf't' hagırıyor-
yoJdadılar. Hasan, hn.cmnm çok du: . .. .. 1 , 

iıaf.if bulmustu. Amım .adar - Mcrın ~orun ... 
~ıf ·, hc·men b'r t .ıhp go- - Yaşa !,ö~~!.. . 
türere? basUraf'ak , , ymc blı ~n·, Yorııgu se-) re<1ı\•<ırdu . 
elde ycrıec<>k gıbıy<li. Yorük e- Uzun Hasa.na m~ g-iizcl güreş ı.;ı· 
sa.sen g:..ircs.ini hafif tuü.n bir karıyordu. Uzun Ba.~a.nm, Yö
pehlivandı. 'ııasnuıannın knrşı- riiğü e?.mesinc imkan ~ı'mit
eında sert durmaz, yumuşak du· yordu. Yanında bulunan Ruc:ya-
i'm'du. Yörük Ali, kanan ı gel- lılara: . . .. . 
diği 2illl1an işler w çc;lık ketli- - $m1dı gönlhın ff·rahladı .. 
lirdi. Öyle beyhude yere kuvve- Bu-az c'"''<'l sıkmt.ıd_P. iJım. K<:ırk 
tini sarfetmczdi. rzun Hasan, maymız. Hasan, bır ey ya.pa
iküçi.ik hasnunın ne biçim giıreş mı~acak.._ H.a~an, ynµam.ıı~a ö
tuttuğunu bilmedi~ için onu tekı~~r. hıç bır .şey Y~ı~ııma.z. 
büSbütün hafif gf\ı ıiyoıdu. Ha- Ko •liller de R~ ın vorl:ırdı 
EJM, i.i~ dört dakikadan sonı·a Onlar da: 
küçi.ik hasmına b•r<ll.nb'ı"<' n1r- - .Aman ustn.! o domuz kırı
di. Tek paça kapaı'ak on üne h ru- yordu: M~ğer Hasan, ne imiş 
mak ve, bastuınak istedı. İşte be! ~~ç hır .flPY yapamadı. Üste 
im anda Yörük, birdenbire ma- de bızım Alı bastırdı onu ... 
ltineleşti. Ve, bir ha1nletle pa- -:-- Merak etmeyiniz ... Ali gU
~~ını hasmının elinden alarak reşı çmaracak .. Art1ır ko"t·lm knl
kurtnrdı. Ve, Ha.c;:ının gırtla~'l- madı. Hasan, madem ki ona. ılk 
na dayandı. Hasan, kör bir a- ellerde bir şey yapama.ılı, bun
dam değildi. Küçük basınının dan sonra biç yapamaz. Ne gli
büyle kolaylıkla, paçasını t'lin- Y.Cl tek paça b~~tı.ı;t.lı. . . 
(k-n almasıuı uerhal sezdi. Ve HakJkaten Yoruk Almı11 son 
anun müthiş kuvvetim P-ordil oyunu mlıkemıncldi. Eski Ji{'hli
Fak.at her nede olsa bru;mmdn.n ·vanlar da: 
ikı mit;li cüssede iki rukl' kuv- - Aferin bu kı?..ana! .. 
'Veltc olan bir b~ :ıı ı r hliva- Diyorlardı. Yöriik Ali, hasmı-
m olduğu için bütiın ~·ıl. yı 3Jarı- nı kemııncdc Ç-Ok bckletm~i. Ha 
nı b'r tarafa koyarnk ~ ne has- Ynhı.ı~ı .. u·a:k s.<ırmn.y~ gectı. Fa
mını küçük giirm\iştü. lnsan knt bıı-aY. acele cthgınd"n t.am 
benjiği bu... Anl r da yine bil- ~a~ayı durduı nmadı. Bundan 
dlğim y ... par .. Nitekin1 Vzun Hn- ıstifade ed n Uzun Hascın, be
saıı, inat ederek küçlik haQrm- men tek paça knJ>tı ve, doğrul
mıı tekrar paçasıru kapb. Yo- du. Y<iıiik Ali, tehlikeli vaziyete 
rük .Ali. birdenbire dönerek ve düştüğünden deıhal paç<.J.Sı dcr
iıa!'mı"'ın ensesine d-0 kuvvetle dine dilştü. Ve, naçasmı 'huda
ıba.s: rak kolaylıkla pac;nsını kur- yarak kavi hasmının elindf'n al
tfil'dı. Bu, ikinci kuı: tan9 u. un dı. Alt güreşi <;ok. sürmedi. Ar.
lfaaaru biraz şa.şıı1:tı. ~ .. ~!imak cak beıı. altı dakıka ~a.dar de
la beraber Uste de sinırlendi. vam etb. Hru:;aıı, ayng~ knlkar 
Ç11'1lınarak geniş bir nara attı: knJJsmaz çırpınıp t>ır nara sn

vurdu: 
- Hayda, kızan be! .• 
"örük Ali de hasmın1 boş bı

rakmadı. o da l'ırpınarak bir na
ra 1>avurdu: 

-Hayda Hasan be! .. 
Hasan, Yörük Alinin mukabil 

nasa.<ıtna büsbütün içerlemişti. 
Dclı g'bi hasmının üzerine yü
rüdü. Ve. inadını tekrarladı. Pa
çaya snldı. Bunun üzerine Yö
ri!k Ali, derhal hasmım boyun
dunıkln. karşıladı. Sıkı ve, zoğlu 
bir boywıduruk attı. Fakat bu, 
tJoyunduruk çok kısa sürdü. 
i!t,aılı:ı. tutmadı. Hasmını silkerek 

.• altlı. Yörüğıün ibu, suretle 
hareketi tam balbnfİc5itt.e ve, 
'.Jl('J11ivanoo. idi. 

Uzun Hasan, Yör.ü.li Alinin 
son hareketine da:lıa ziyade si
nirleııı: .işti. Hızla. Yörük Alinin 
uzcriııc yürildU. Ve, tekrar pa
ç:- )a ~l<lı. Ve, ~ayı taktı. F'a· 
1rn1 Yörük, sıkı bir budak ile pa
ça mı elinden aldı. YörüğUn bu, 
qın hareketi eski ve yeni pehli
vanları giUdürdü. Uzun Hasan, 
i)th>.oı.itün deli divane oldu. Çıl
dıracak h. le geldi. aaHsnın o
l. nr. kuvvetiyle saldırdı. Yö
ı u ..ıkındi. Temldnli, yavae ve 
usuı tlo tutuyor, mukabele edi
~ ordu. U un Hasan, hasrrum 
lurp 1 mı) a kaı ar ,,erdi. Oyun 
k:.1Pl\maymca 'e, oyunları muka
bc ı gorünco tokat vurur gibi el 
ensek>r çc'aniye, içteı, dıştan 
uı-p:ın vurmuya koyuldu. Adeta 
ıg\Jrefl1 bırakmış lmYga eder ha-

- Hayda., kızan be! 
Yörük de mukaıbele etti~ 
- Hayda, Ha,<;an be! .. 
Uzun Hasarun kalkması 11sta

lıklı oldu. E!.. Has1m ağır ve 
sallı olduğu için Yörük Ali, sar
mayı çabuk clolduramanuştJ. 
Küçük Yöriik bu işte aldanmış
tı. Hasan, hasmının altına düş
tüğünden dolayı sinirli idi. nk 
elde altı düşmü.ştli. İzzeti nefis 
meselesiydi. Yörilk Ali, açıl
mıştı. Hele hasmını 41ltJna a,ldık
tan sonrn dnhn ziyade geni.şle
ınişti. İkide birde çırpınaralk na-
:ra. a.tJyordu: : 

- Hayda Hruıan be! .• 
-Hayda, maşallah be! .. 
Basan, kudunıyordu. Deli di

vane oluy-0rdu. Bir giin evvel 
bliyUk -0rt.a pehlivanı olan bu ço
cuk şimdi karşısında lspenç lıo
rozu gibi ötüyordu. üSteHk te 
peh.livanıın diye naralar atıyor
du. Hasan, hasmına sıkı bir 
hamle yaptı. Yörüğü kaz kana
dına geçirdi. Yörük, dalma ham
lesi yaparken, kaz kanadına ta
kıhnı3tı. Hasan, hasmını kaz ka
n.ndına. alınca büküp ve çengcl
liyerek yenmek istedi. Fakat 
Ydrük bu! •. Yılan gibi sıyrıla· 
rak kaz. kanadından kurtuldu. 
Yalnız kurtulmak değil, üste de 
Uzun Ha.sanın paçalarını ele ge
çirdi. Paçalan kaptığı gibi has
mını sürdü. 

(Arkası var) 

nazarı dikkatine: ... -· -·~ RADYO PROGRAMI •ı T~ı~,:~1~:~~1~:~::..~~~ ~. zıJd _ w 

~~t::~5f~~~~~~~ 1 olunan ollı İ«nH'1ın il.om 1u<rt<ıh- 1 Ten1muz 1942 
IY ::dn S, n<'akt< r n ah· ll ·inde es- 7 30 Pı O"rnm 19.55 :ts!ah~n 
ki Koctınıtı nf:ıt :ı11.l )' ni Ç'ınnr cnd- 7.3S Miızlk M:ık:ımmd:ın 
ıksiI~.:le eski 251, 2.ıj, M. 245; .21'1, 'i.45 AJ<ıns Şarkı1:ır 

Pırlar:talı ve etmaıı;lı Gat demek bir kelime ıle S 1 N G E R S A A T 1 demektir-. Çunkü: 
Pırlan~ ve elmaslı saatlerin bütnn hakiki evsa!ı meşhuru fılem olnn 6INGER rnatlerindc toplanm~tır. 

Bunun ıçın: S:ınt al caJınız zrunan. tel"Cddüdsuz SINGEFt roati almalısmu. Ve s. ntin üzcrır6leld SINGE:R 
mnrkaF.Jmı, müessesemizin ııdrc.,lnc dikkat etmeniz ldzımdır 

Modayı takib. eden. her ası 1 kadın için kı..'\"metli tndarıl~ \"(' nc!is iş , lt>lt>nlc h k•kt1'"n ıwY. .. rı diKn.. t 
ct:lbcden böyle b •• hnııkulade SINGF.R ~.:ııtıı c .hip olmak Ad,.tfı bı . Ktdettır, 

S EA Saati m~6:, 9~:0~~k g~~eı Hediyeliktir 
No. 82 - ç. ebnasiı \'e oı-trulaki büyük o1mak üzere 1l oırlruıfnJı 650 lira. No. sı - :E' elmaslt \'e 
ortıad-ald ile Od b.-en:tnndruıi hiiyiik olmak tirem l 1 pırlmıtnlı 800 lfra E IH S A L L J<J

0 

R J G t B l 
15 SENE HARANTiIJDlR. 

DiKKAT : StNGER sa. t!cıi t t l;;.ıld:ı vn!n•z Eminönti nıer?ı:wndeıt' m-ıg:wımızda ır.ıtıhr. i!!tanbulda {iU

bemız yoktul'.Adrea: 61NGER SAAT MaO~:aları, leta"bul, Emlnl!nU No. & 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilanlar 1 --------
Aş. tıct;ı Y• zıh mc adın PuU!ılı" J.ı c,{<:ıltmrle· h!z. 1, rınd. ' h gıı 

<>l•na koı.ıi :yonunda Jııpü .. I.'. ktır. T J pler n belli v. kitlerde ait oltlu:!U lt 
CiNSi Miktarı Tubrı Teminatı 

Tuzc C .. S1.ıhc 
Sam.n 
Koyun e 
Patates 
Patates 
Kuru ot. Tel :tı:ılyniı 
Kuru ot. İp balyalı 
Kuru ot. Tel balyalı 
Kuru ot. ip bnly:ıh 
Kuru ot. Tel b:ılynlı 
Kuru ot. ip balyalı 
Odun 

K lo 1.lra: Lir~ 

12:i,OOı) 

500,00P 
20,000 
30,000 

100,000 
1,000,000 
l,000,000 
l,(l{)0,000 
ı,ono,ooo 

1,000,00J 
l,ooo,oco 
soeı,ooo 

10,500 
42 000 
70,000) 
65 000) 
70,lıOO ) 
65,000 ) 
;o ooo) 
65 0(' ) 

Hl75 
1800 
787,')0 
oo 

' t \ c mahallen ek1 • "koi s:ıtın
Y<'nl.mJ, buluı mal, r • 

ihale Gı•n. Sant ve Mııhall. 

3/7/9 .. 2 
10/7/942 
14/7/942 
4/7/942 
i/'i/942 

15 J1.1dımkoy Al':pır.or 

15 Muha kc~ u. 
15 Dulıkerı. 
11 .Boluyir. 
H Ç:aunkk, h 

7/7/94.l ıtı Gelibolu 

r./7/942 10 Gf'lıbolu 

•17/942 16 Gclıbolu 

l0/'1/942 16 Km.s. 
(322 - 7•J:i2) 

. P. zr.rbk gunu talıbı ~krrnynn ~:ıt:ıd:ı cins \e n:lkt.-ırl:ırı y. ı..ılı üç Y..>lc-n 1, A: m.ı<idt:kri 10/7/94~ Cum!l 
gunU P~znılıkln ısteklisine ıhnlc edilt:t:eklcrclir. Şartn .. mcicı·ı her cwı Jrnmtqyorıda gbHlkbılır ht<'klılcrin bcHi 
t;un ve saı tlerd Fındıklıda Satınnlma kom•ryomına gelmeleri. 

CiNSi Mlk1cırJ Muh. Bede-il 

Yol:.'Ul';t 
Yoğurt 

Sut 

Ton 
80 
40 
80 

Llr:ı 

38401) 
10:?00 
26000 

Kurui 
00 
CıO 

00 

Ka'ti Temınatı 

Lira Kuruş 
!>760 ıJI) 

2880 00 
4200 00 

ı. htlı Zıımanı 
Sa:ıt Doıkil<tı 

10 
10 
ll 

(330 - ?ll!m) 

~:-gıda yıwlı mevnd knpı;1ı2.una t:.külimcleri 1'Juılarındı ynzıııp ıı, sa. t \C m. h.ıllcı.lcki as {'.• J Hl
tın :ılma komisyonlarında }• pıl.1cJt,.1 •• Taliplerin kı>nunı ves.kc.l. ı ile u•ı.Jı1 1r:ektuolr.nnı Uınlc :uıtlndP.Tı bı. 

s.:ıat evvel alt olduğu komi-:yona 'e. mr.kri. 
CiNSi Miktarı Tutarı 

Odun 
Odun 
Kuru ot 
Kum ot 
Odun 
Odun 
Odun 
Sıgır eU 
Kovun eti 
Tn:z kabak 
Tıızc 1asuı11 
YC'Si! biber 
Pntlıt'an 

Domates 
T,lLC buruyf 
Odun 
Sığır etı 

Kvyun eli 
Koyun cl1 
Sığır eti 
koyun eti 
Sığır eti 

~Llo Lira 
1,080,000 48,6CO 

450,000 9,000 
ııoo,ooo 91,520 
60,000 4,360 

1,000,000 15,000 
l,!i00,000 45,000 

"'50,000 16,560 
90,000 sı,soo 

90 000 f5,000 
5 000} 

56.000) 
18 000) 
50,000) 
M,000) 

7,2uO) 

5,CA10,000 
30,000 
30,000 
15,000 
15,000 
11,000 

11,00G 

97,100 
75,000 
16,500 
24,000 

• * "' 

Temınııtı 

Lira 
3645 

675 
5826 
327,60 

1125 
3375 
1242 
2362,50) 
937!: ) 

&105 
sooo 
1238) 
1800) 
1350 ) 
1013 ) 

990 ) 
'143 ) 

AcagıJ:ı ynzılı eUerin krıpalı zarfla eksiltmeleri 6/? /942 Pr;2nrteıd gu
nü hl.znlnrmdn yazılı ~ı:ıtlerde Erzurum Asker! s tın alma kom.isyonundn 
yapılactıktJr. Taliplerin ihale s:ınUerlndm bir snrt cwcl komisyon verm~ 
leri. 

CiNSi 
Koyun ctJ. 
Sıj?ır eti, 

Miktarı 

Kilo 
13 cıoıı 
33,UOO 

Tuur, 
Lira 

24,750 
18,150 

• • • 

'remlnatı ltıale 
Lira Saati 
1857 16 
1362 lCJ 30 
066 - ~79) 

120,000 kilo sığır veyn ..ıtoyun eti knp:ılı :wı flll cksl'ltmeye konmuştur. 
~o.hmin bedeli 125,400 lira, ilk tcmlnntı 7520 lir:ıdır. ihnleııı S/7/942 Cu
ma gunıi sant 16 da Canaltkrılc Aııkcrl sntın nım:ı komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin kanuni vesikal:ırile kklif mcktuplonnı ihale sa. tinden 
bir snat evvel komisyona vermeleri. Evsnf ve fiOrtnamcsi Ankııra, b.mir, t.-
truıbuı Lv. Amirlikleri ve Bnlıkesir, .Askeri sat.Jn alma komisyonlıırıncn 
görillür• ll'i'(I - AŞA3\ 

• • • 
Beher kılo...ru 'l kurwıan i203 ton 1'.uru ot pn1.:ırlıl la sntın nlın:ıcaktır. 

Talipleri n 2/7/942 Perşembe gilnü s:ı:ıt J..6 d.ı lz:mir Lv. J.miılıgi satın 
a1ma komisyonum gel.ınl'Jcrl. Jh:ıle Ledell ü:z.<:rin<leo katı teminat almn-
cnktır. (210 - 6G'17) .... 

ihale giın, ~at "e m~• :il, 

20/'1 /942 
27/7/942 
21/7/942 
24/7/942 
22/7/942 
!lS/7/942 
2.4/7/942 

13 G:-.Lı<Jnt<'O 

11 Trııbıon 

11 Tınl>zon 

11 Trabum 
11 T.ı·r.bzon 

11 T.rnbzon 
11 Diynrb. kır 

20/7/9.(2 12 Dını•lınkır 

~l)/'1/ti42 11 n.yarb. kır 
18/'l/942 il Gehbolu 

27/7//942 lfJ Ardnlı:.n 

211/7/942 16 E~lıkl'., r 
(337 - 71Gt) . . .. 

Bch r kilo~m 80 kuruı_;itnn çe
Jrirdekksiz ve 65 kuruştan Qekar
dckli 14.000 kılo ku~ı üzüm pa-
1.arhkla satın alınac·rı'ktır. Tnlip
leıin 3/7 /942 günü saat 14 ele 
Yalovada A61'eri Satmalma. Ko
mi:::yonuna gelmc·l~'i. 

(336-7105) 

10000 lJr, lık nakliye 

zarf suretiyle 1517/942 

jşı knp:ılı 

Ç:ırcamba 

gunU s:>nt l6 <1.-ı :istcl-lı 'ne ıhalc cdı

le eldir. Şartname i her gUn horııis

yond, örülcbılır ıct~klilerm bclli 

gun ve sr.at•c ::ı en • z iı r a1 .. t tinceye 

kadar td:lit n.l'ktupJ .. nru makbuz 
knrs1lıf;ı Fıııdııdut.. &ıimalm:ı ko-

miı:yor.una \ ('l'Tfll'krl. 

(~70 -· 6892) 

tır. Taliplerin 1/7 /942 çnrs.am- • • 
b::ı.. günü sn.at 15 de Ömerlide Yeni neşrıyat • 
Askeri Satınalma Komisyonunı:ı. - . . 
gelmeleri. Taka1rür edecek fiyatı Unıversıte konferansları 
üzerinden kat'i teminnt alinn- 1:;tanbul ünı ersit~ı ~ :;yınlrırmın 
caktır. 1328-7097) (172) ınci s:-yı nı tcşldl «len bu 

c.scr inti5<'lr c:tti F.yntı (50) lmru7-
tur. 

j 24:.ı, M. yeni 30, 209, 211, 213 sa~ıh 8.00 Mü1.ık 20.15 Radyo 
füi diıkkfın:ı mu ,t<'mil bir bnp :ıh .1 6.15 Evın ı;:;:ıtJ Gazett'sı 
ş;1zl dıc<'ri y:ınm kiıı;ır 2 ll s.ıyılı hd- l 2.30 Program 20 45 Dır nırırç 
ne ıkı kııt nltındn ikı d<"mır kc·pcnk- 12.33 Tmlwler ,]ğr"ııiyo:nu 
lı dukk!ın bir t.1 lık ıkı hel.ı mut- 12 45 AJatl!: 21 00 Zıro •• 
lak kuyu buyukı:c \e cŞC{lr.1 havi 13.00 Şıııkı ve Tıık.,.ım. 
1 .ıhçe 'e u t k, tta bir sofa (iç od.t- Tud.ulcr 21.11' B tı•l>t:ı 
ct.ın ib:ııcttıı·. 38 :ıyılı h. ne bıı· kal- 16 00 Progıam <'O~ ve 
lı ıki od:ı mutbn c hela ur. k bır 18.03 R dyo Dvrı~ ıı.ırkı• 
b:ıhçe \e i.ıu ilti h. ne il<' duklcfin· Orkestr..ı ı 21.30 Kom; 

ları vcre~e arru!!ınd:ı tı:~ım edile
wcm~ ve verC',,enin t.ılebıle açık 
.• ı·ttırma surctıle hılmuz:ıycde sntıı

mnsın:ı kıı"'r vet ılmiş 'e bırbirinc 
ı usum mit.teriye tııt olmak uzcrc 
24/7/042 tarihinde ı:rıat 11 de bil-

16 45 Fasıl hcyC'tı 21 45 Mıızı 
19 30 Ajans 22. 30 AJ.•ıı 
19.45 Konuı;m:ı 22.4~ 1\., p.ın 

mUJ.nyedo &'ihl:ıcn{;ınd •• n ta1ıpfor.n 

mahkcmemızc .muı:ıcııatl.11 il{ın o~ 
lunur. (!l4~ - :o T.) 

lstanbııl nu11fıka Ticaret 
Riiidii rliii!ilnden 

Ellerinde yağh tohumlar bulunanlara 
Elt<'riııdc.: !)41 \<' dıın. '""tlkı ıı "te ton ımıı, 

r.y Ç1f"'~ı toh. ti :ır. şıt '(' kı:nd 1 1 1 • ı. 1 1 ııl ıı. r 1 1 o;'•\ıöll c•dık ırı ve 
fırıcuk ı;m:;ıllrırı~d. olduı'l• gı'b1 ı;-.uh '< 1 ıı dı\, •f ıı. -ıı. ı.ırı•ıı 1. ~ tıl<Jnrı 
1'I 'I, r nın ı ı c \ t \ p n ıht.ı• 1 bPl•ınr ı,I m •• h ,ıı, .ı , :ı:vı hıl
d.rcn b'rt'r hP n .nmt ıle 1 HRAC/: T BAŞ KONTORLÖRLÜGLINE . c"..tl:l• 

atın en l"t!Ç ı~,7/!!42 t.ııı ıın k.ıı ı .ı, rnd ıı, .ı; ıplııdıklr.rı \C ıou

l'iırldtirrllkleı t..ıl,d ıd" l·l• '11flll, !ll , • ~ ı;(tll'sı "' IJ"Ulll yoı•lı t h.ıın• 

lr.111 t 0 h• tutıı."l•.ıı ıh_. ~ı.ı;.t. ıqıı ı ''" 1ı lt<>ll•lt r: Nnl !ııl.ulc pb• 
k!imm~:>ı ı .. ~ nn e,lıL~c •• ıı. 

NOT. D;,ıh.ı f,,z);ı 17 .. h. 'c b~:omı::ı ını ı . l 1'1 ıll• • Sıı kNIJ• L 111ıın 

H .. nıml<l iHRACAT BAŞ KONTROLORLl ÔÜNOC:r" <llınabılır. <11997) 

- -=-=====::::: 

Muhnnm-rn bcddı iUG {beş bın J'll,{ • n . Hı) Hı:ı 50 (elli) kunış Q" 

lan nıuhtl•l,f eb'nt.1.1 G3 000 \Jltllllı 11., l;ı.1) . tl•, J:imb:ı fı •lı (14. t. ıHlıuı 
Hı42) ı:tılı guniı 3, t (111) •ll1 .ılt1<fa II:ıycto.p:-ı:adn Ga:- bın:ı"1 d.1hıiııııh .. -
kı kımuı;yon taraiımfan k p .. lı • ~rıı u ıı' ı:-Yl<' .. tm ;ılnıa<'.ıktıı-. 

Bu i c gırr.1ck ı H.} r ılcrın 3fi3 ı ıı., yıız. c>'· en ııe) lirn 7.. (y<'tml' 
dort) kııru!:lu'.- m .a :ıkk:ıt temınat ":ı ur.un t .. in t'ltıcı "'"'ıkıılarıı 

tcı,lirlcrini mui1! 1•vi z.wfl .. nm .. ym '" ... t ı J:;) on b<':;c k.ıcl:'ır ı,.ımıs· 

yon l'"· li.;ine VH.11ı-lc. l 1.'.z.mdır. 

Bu ' l' .ıit ~· , ın:ı .. ı"l • , ku.ı \ • ıu. • p .. 
•lh. 

tl... tılr..akta• 

ı70lıt) 

lzmir vilayeti daimi encümeninden 
lznıir - 1'orlıalı - Arapçı - h1es 

yo/11 tandr edilecek 
ı - İzmir - Torbalı - Aı .. :-çı ı-:r, .. lıın rn ~O : ooo - 4ıl ı 900 

Kı 1. lt!rı ara~ınd,ılti kıs..ı n .ı .. lı ı: ı. ı 18/fl. !H2 ı.uıhindl'n ıı.hm, • 30 
tun mlıddetle 'e knpnlı z •• ı=t ıı .. um el nltmcyt ... vnlllll!J\llı. 

2 K~,ii bedel! (:)1104) lirn (iı) ı ı.ru5tuı. 
3 - Iııvnkkc;t temin ı (580• J • i <lı • 
4 - i lek\i1cı· ib.ılc t.11 ihııııh • <' l .. rkı r ı nvı~l Turhslır Yüll.ıt 

Mırıtnka l\fiiclıirliitstiııd<!n dılı)•"t '" i.<, ı • ı .... "\.,ıJ,;, K·~•rlc•. ı·ııntni.ıı 

muchlı·lıır.ı mde gonılt>hll;r, 
6 - Eksiıtıne 1017/94:.ı. J>I', •;<••• ·" ! , n11 • ,ı, t 1 tl ıımir Vılü~ı t D ıi· 

mi Enctımcni ocln~ırıdn ;}'·)ıııl.ıu.11.ı 

(l - ist<!khll!l' 24tı0 • ;>ıl • ı... ıı ı ıı· ııııkumlm 111 gvı .... Juızıı·lı;;.ıl'rıkll• 

rı ıarflnn ılı. le gunu mıt 10 • kııll 11 ıı .ıL i ll mıık.ıtılındc vıliı)ict mnl.a • 
m .1:ı v<:ım~fori ılan •>~unur. 13434 (678fl 

Zonguldak ~Belediye~·i11den: 
fvfe'.Cllt vt•lııiı,lıİl 5i1SCSİ ıtb•rititl •Jİı' ; tiPI fı~t'İ<1 ıt<..Khy._ ıtri. ı,,t)rtkl 

ffi•xlelindı) y .. ptırıl.1.'.ıkiır. Arabn mı ıtaj l 1.ı .. yıısı Zoııguld.ıkt;.ı •• y tL<ı v:ıJ'l 

tırılm.ık lı~re i.steklıl,..rin 15/7 /lH2 t ,ıı '•ııı c t ..... daı :> .... ı ıle tafsıl ıUı tcldıf-
1.:rini bde~iyc rd llJ i ııc cönıl··rııı,•'• ri Ill", olunur. ({i78fi) 

stanbul. Levazım Ami~ligi ~atmalma ! 
Kon11syonundan verılen tlanlar __ __. 

278' ton fırın c<luı.u nl ıwc.ıl<tıı. 
Paı.arlılda c"•ıltm,...1 ':./7 '"i::? P~ ı -
r;cn be gunu .-;,ı. t 15 ~ı; Toph ıı1u! 
1s1. Lv. Anıirligi Sntın. lm:ı wmı ;ı.-•1-
11unda yapılucaktır. 'fahmm lıl'd•·lı 

89,088 lirn, ılk tcmirıntı 5i04 Jiı ;:ı 40 
kuruştur, Trıliplcri11 ııclli 'wnkıtte k• -
mi yona gdmelcıl. Şartnamesi IM-
mi'.ryonda gürülur. ( 46 G94~) .. 

ıJı,8,500 kilo tutu t urııı.ı ,,dunu alı
nac, ktır. Paznrl kl:ı eksı1tmr i 
2/7/942 Perşembe tunu ~:ıot 1510 
da Tophımeöc i~t. Lv. Arnırlıı:i o.ı

tınalmn komıs.; onu <la yop•h t. kt•r. 
Tahmın LıçdclJ ~G,740 ıır.ı, ıll. te•• ı
r.ntı .!005 linı 50 !:uru ,tur, Şurtn ,. 
ın<'ı:ıı k• m· yonda gorhlur. Tnlıpl...

rın bc-11' ': ı.ı•t<' }(ı l ı•. -0nn gclın• -
len (47 11944) 

" • 
50C lulıl t.-ı tnr .hı .ıdct l>a• kul ılc 

ıtıır :det lı~" ac; frra 'I • Jı .ı(aktır. 
Pornrlıkla cl,•iltmC'sı ~/7 /942 P r-

·,, • bt gu ili :-:-t 14,30 da Toıılı:ıııı" 

d~ L • Amlılıgi &ıtın:ıl•nrı kom sy<Y' 
u d :o.ap•l ı• .ıHır. h1cklılcıııı ttk; 

ı t t •l • ddH l><ı::k•jJ ve tcr,.;t,j kıt' 

t,•l\Jl-.J.wılt L temın::ıtl,ııilı ı •"Ilı s:ı.

.ıtte •on ryoıı:ı gelmelcı·ı. 

(5U - tı!l4'i) 

• • 
1. ,.~. l{ ~ı;ısımn cam tfımırııtl 

Y• ptı ·ıl.1• :ıf.tır. Mı.tcalıhıt rnım -Jt 

he • !mırı pa .. arlıkln d<siltmc. j 3/'// 
!14:.' Cuma gt nu r;.ıat 15 de Tophtı' 
nule Lv. Arı ırlıgi Sııtın:ılm:ı knıııı"

yuı unda ynpı1ncokbr. Keı,;i! ı.ı~·or11 

219 1 ı :ı knti teminatı 32 lira 115 ıcır 
ruştıır KC"sfl kom.syonda gôriıluı'· 
i •e lılPı·ın belli val\ltte komisyorıS 
ı.;clı d• 1 • (48 - 6945) 

hhlbk A. eemaleddln 8•rtıçOOlu 
Netrlyat MUdUrO: M. lamı Karaycl 
Baeıld.Oı yer: (H. Bekir GUraoylar "' 
A. Cemaleddln Saraçc61u matbaait) 

KapaJı zarf usuliyle JOO bin 
liralık odun alınacaktır, evsaf 
ve hususi aartıarile teslim ma
halleri komhıyonda görülUp öğ
renilobilir. Muvakkat teminatı 
6250 liradır. lbalcsi 16/7 /942 
Perşembe giinii saat 11 de ya
pılacaktır. Taliplerin ihale saa· 
tinden bir saat evvel kanuni ve
siknlarile birlikte Hnrbfyede 
Ye<lek Sub~y Okulunda Satın
alma komisyonuna m\iracru t-
laıı. (280 - 6926) 

Pazarlıkla 20 ton zeytin yafı 
alınacaktır. Evşaf ve hw ııs 
f}artları komisyonda görüle":lilir. 
Vcıilecek yağların asitlerine p,ö
re beher kilosunun muhrunmcy. 
bedelleri aşağıdaki şckildet'lir 
lhalesi 6/7 /942 pazartesi gü 
nU saat 11 de yapılacaktır. 
Taliplerin kat'i teminatlP. .'Jylc 
Har.biyedc Yedek Subay oku
lunda Stınnlma Komisyonuna 
müracaa tıarı. 

Valdebağı Prevantoryum ve Sanatoryumunun 1942 mal.,. 
yıh yiyecek ve yakacak eksiltme ilanı 

• • 
Komut:m1ıgn balilİ hnstahnne ve 

nıık:ıhath:ınclcr için 11000 adet ta
vuk 17/7/942 Cuma gilnii saat 11 de 
J<r.p:ılı zarf suretiyle iııteklisine ihn
le ed cccktir. Şartnamesi her gi\n 
komisyonda göriılebillr. ısteklılerin 
belli gün ve saatten en nz bir saat 
önceye kadar teklif mektuplarını 
makbuz knrGılığı Fındıklıda Satın
alrn:ı komisyonuna vermeleri. 

(266 - 6888) 

• • • 
20.000 kilo sığır eti veya 10 

bin kilo koyun eti alınacaktır. 
Taliplerin 10/7 /942 cuma günü 
saat 10 da Lüleburgaz Askeri 
Satınalma Komir.yonuna gelme
leri. llk temınat 2850 liradır. 

(331-7100) 
• • • 

16.000 k'lo pataks alınn,.,ak-

Bolıer kilosunun 
muhammen fiyatı Cin~i 

129,30 .Azami % 1,5 A ıs. 
124.,80 ,, % 2,t> " 
122,80 ti %3 it 

(326-7056) 

Teklif edilen fiyatı -pahalı gö
rülen 400 ton odun 6 7/942 çnr
şa.m'ba günü saat 10 dn pazarlık
la sa.ün alınacaktır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görUlebilir 
Muhanımen bedeli 14.000 lira o~ 
lup knt'i teminntı 2100 lira.dır. 
İsteklilerin bclli gün ve sfl.tı.tte 
Fındıklıda Sntınalmn Komi3'}'o
nuna gr:mel~Ti. <il15· 7022) 

Gurup 
No: Erzakın Cın!>I Kılo Demet Ariet Çekı 

Tut."lrı 

Lırn 

l 
2 
s 
'4 
fj 

6 
7 
8 
9 

10 
ıı 

I~kmek 

Daglıç, kuı.u, ıı:ır et1<>n 
Zeytinynı;ı, fabı n. od. 
Sadl'. Trobzon, fur Y.• •l:ırı 
8 kalem kuru erzak 

5 00 
uıooıı 

ı~ooo 

7000 
19300 

P:ıtntc, o.ı:-an, uıımıs.-ık, yumurta ıoono 

Sut, yogurt, tcr<'yı..gı 3lJ00 
3G k lem yuş sebze ve mcyrn IJIGOO 
Mo f' . glirgı'n odunu m:mg:ı\ kO..ııııu lıJOOO 
Deya..:, kar=ır p<'yni.n 3COO 
Rcç I 1500 

4(1(1\)IJ 

1501) ı..iOı 

:i25'J' 
{6350 

9'14\l 
lJ800 
.ııuso 

73;ı0 

luG~;ı 

li3t ; 
ııoo !llfJO 

.;500 
1100 

ilk Tcminııt 
l.ıra Kr. 

;193 75 
4iG 25 
108 00 

1185 co 
H31 00 

52 25 
1146 B7 
J2:l7 Vi 

50 
50 
00 

632 
3d7 
135 

Mıinaka!Hl 

Saati 
S. D 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 

11 
11 
11 

10 
20 
311 
.JO 
50 

l(l 

20 
30 

l.1 

oıO 


