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Reisi;ii;h;;···i;i;;ü 
Milli Şef Ad • . Vekilini kaba ana aeyabatındcn avdet eden Ticar e t 

ve Me • ~bur-dalar, Vekil kendilerineAdana 
~ 19 cA:U- ~enn. sevgi ve aaygılarmı arzetti 

tayyazıe ~e Adan dan 1rl;_ Tıcaret Vtık:tti IDr. Behcet Uz, tetkik ecyahatinden., bugiin saat 20 de 
.kıabuı edi~k Adana. ve M:~r~1~W.et etmiş ve Mini Şef R~isicmnhur İsmet !nônü tarafından 

Erz.ur 'Q B m 1 enn sevgi ve saygılanru Milli Şefe ıibla.ğ eylemiştir. 

~"Anııını 1~A. ve olunun teref günle r i 

Japonlar 
Mançuko-Siberya 

Hududuna muha
rebeye alııkın 

kuvvetle r gönder
meğe başladılar. 
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i Alman takibi lngilizler biraz 
devam ediyor daha ilerledi 

Harekatın hedefi El Makhra tepen 
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Amirallik dairesi 

bri Alman deniz 
albsınm daha 
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1 
Yıldonünıünü ,dün Hı it),· . ..:ı ~1i~li -~fi~11iz .. Cümhurreisimizin En:uı umu §el'C•fleııdiı'diklcri güniin l New~imes Londraya göre, Rostof 8 inci ordu kuvvetterl 

\Jluıc buyuk bJT tor<'.nle ıkuUanınıstıı·. d d"(d" .~~u. w (A.A 
1 

_Ebed" "-f A , . * . .... .. . ·Bu hareketin Kamçatkaja ve Stalingradı işgaldir tarafın an zapte 1 1 Alman deniz kafilelerindee 
.._. 1yıe dun H.ıU· . d 1 ~'" ota urk'lün Boluyu Şei'eı.•enaırdıklen glmün vıldonumlı mii· t . Bcrlin, 19 (A .A.) - Rc-.mıi Londra, 19 (A .A.) - Garbi b" • I ..,, 

. ......... .. c~~ee b:r tophııtı yapılmış, nutuklar söy. uniş, hatııalan.t.azız {'(fürniştir aarruz rçin başlangıç tebliğ: çölden alınan san haberlere gö- ırı aarruza ugrad~l 
~==-=-:-....:...::=::~~~·•••••••••••••••M•M••••••M••••••••••s•e&eQeeeeııee ld '".I:X.ğu cephooinin cenup kesi- re, İngilizla· şimal kesimde bi- b" · b f ~Z&e--~-~--~---~---------~~==~ 0 UÖtifiUkqd~iyor m~~y~md~m ~~~, ~il~~~~~ M~~e~ ırgemı af i 

C 
- - - -'1ız..v..C""~ L H f 'f k • I" Nevyoı:ı, lA (A.") N"'v ~'lTlini +.nl..n. etmektedir. Bnıva Mihvcrdnı.vve1leri 1ngilizleri:ı c- Londra, 19 (A.A.) _ ııo AJ-

~<Wrerlen - - - - - - - - .., , 8 1 8 S SOY UYO f ı )'\'>rk Tin;ı~ g'~!ızc t~e {,-?re 3a: ıni';.;Eitl~voroşilovgrad çcv- !inde ooıunan tepeıere karşı ~:d- man dc.nizaıtJsuıın dahn batınJ. 

Y
M ·I-,. hB.:;ır· ~rg1~.Sonbiı·n~ Sovyeflerı·n bı'r ead)jğ~~,~~f!; 1 ı panlar şımdJ male y.ını 1.fan- ~~~ ~~:u;~~il~ :;m~~~m~~;~:n f~~~ =~~ru;iraUik dairesi bJldtr 

,....ı_ ,.,. ı' Ford fabr'k 1 d '~ artıın m.ıkjM.:ı--"a ı.n-.~ .. yetıcaıücum ctmi...th-. Alman ha- ma .. ~ ......... r. Şimalde JJtgilizlcr ~~=" harpte batırılan Alımın 
Lo

"U\"l• 
11 

Birli<ti, 'g

1
u .. tte- çuko · Si~rya hududuna. gittik- _ .... ın-"• ,._ , ~~ 

uu.ı;-a Bü t•k m" t d . fiklerd&ı ne de- ' a ar1n a ... ..-.liWU 11H..l'UC ... - ,,..... E' M~:ı-ı • • . d . IL.1 

Ch

f<)]çisi h.fru."sk":nın~ u racaa ına a 1 r l""·-·"'ue kndar }ışkın kıtalar ,,orıder.ınektooir· Va kuvvetleri yukarı Don üze- :.ı <uu1I"8. °OOpesını za.ptetn.lŞ- eDlza:rı..uarınm sa:yı.~t 2()0 ıd-j, 
urchiU' ._...,._-J lc-r. Gazete Vıa!J!-ngtor.rl.'l Japo.n- rinde di.işnan rlruvvetkrini ve lcl' ve iki .Jciloonetre ötede bulu- Bu harpte ise bu rakrun d:\11a 

ret ed l zıya. r yardım görece- iki saatte bir bomba yamn Sovyetk>r Birliğine ta!ll'- a.o:ın-eri ~.deflon b-OmlOOlamışbr. nan bir tepeye doğru bıru'TUZ şimdiden aşılmıştır. 
ınlidd Gt"ek .~ı~~n . . 1 ğini de biliyor- rnz edccet,:ule tlaJr }Jam.l olan ka- Düşman 90k önemli ka.yrpl:ıra. ~~leırdir. Fakat hücuma l:al- Clıerbourg Açıklarında. 
tü~ ~o~ Mutt1_,"ikl.t. rin /JClı: .lfti/Nll· du dıye ~arzo- uçağı yaprf acakflr 1 naa1in glttl1k~t' ı UV\ici.lo.nmcktc ~." kan Mihver kuvvetleri karşısınw Londra., J9 (A.A.) İııMla 
Yor On bildırı. d.tı uermı.~ OW<'<ıkları 1Jir 1xt~ hınmak lazım- olduğunu btJ.n"bnckted.lr. Sov}et Tebliği da. yeniden lbı.ı kmıvetler El kuvvetJeri (,"herlx>Urg aç.ıl:-ları. 
akı· ~ ımUte- ad: 'Utıutacaklarma ihtimııl dır. Bu yardımın G Nevyor-k Tını~!, AlolDt :t.ah'"1n1 Moskova, 19 (A.A.) -Bu ~a- iJ.1.a'khra tepesine dönmüş ve hu- da b.ir Alman gemi kafi~.;sme 
Bı:ı:, .. g!lt\.•re ı:ıcrileoıc::. nu~ların d.u lrabil mıktan 'la~.a ünde üç gemfye do~ru 11dnJarmda."'l . knçının ve bil- mhlci Sovyet tebliği: rada dayanmışlardır. Şiddetli taarruz c~şlcr ve tam ~t-
ll~kut>gi]ı bır ge. olmıt]a<.'nk bir ŞPtfi ü;tcmck- başlangı9ta Mut Birminghnm, 19 (A.A.) _ hassa Kiska va Attu'nun Jn- Sovyet tank grupları Voroııej bir muharebeden sonrru :Mihver le-r knydetmışlcrdir. G.."'milt"T'<

1
"1l 

la.ntım rm:ı.y tol'- 1~ ~·ı:ar cclc~c1ı:lerfrı.c inan•- tefiklt1' \1e .s~:: ~~artesi günü. orta İngiltere- ponla.rın dinde bulnnduf,.runu ha.- çevreslnde düşmanı mevzilerin- taarruzu !lurılmL41tır. birinde YMı!ınlar çıknnlm1f'ıt1l, 
bund. lt y:ıporn_ıq, ~nw .... o~~ıı.n için Maisl:i'niıı y~ttcle:hr Rı1rlıgı yı zıya.ret eden lngiJterenin Bir- Urla1:maKıt:ı.1J ve bu halin Vnşi'lg- dıeR çıkararak Alman müdafB.!L Londra, 19 (A.A.) - Ce:nbi 1 f>ir Ay<la 

2
5 Am.-_ıfüa 

da h:ı:ıı k ~ra ' '"'ll.~ıft lıavudisini mrı1- mu • ~ssıs 3rı leşik Amerık, Büvük Ehçi~i tonda birçok kl!mscier taraf·n- hattına doğru ged.ikJc.r açmıştlt'. Afrika Başvekili Mareş..ı.l Smut.s Gf'ınki Batmıs! 
Bini i~ ~bınc. ~ı~ 'bı,· kWJt ile rwşrrdilmiş a.rnı;ında kn.rar- Lord Hnlifaks Hınİıınghe..m'da dan Sihl'rya. 'c Alaslm'dan zi- M.illerovo oommundaki Diliµnnn şöyl domıştir: Vi~i l9 (A.A.) - Bir-• 1 ·n-ğırnnı nn a- b r pro-paq-mula mrrlumlıi tc- laHtırılmı.c;tı. İn- ~ir nutuk söyliycırel· deniz nak- ya.de bello Jfaım.çatkayn Jrn.··şı birlikleıiylo yapılan şiddetli mu- :"!'obruğu almadan bize r:ı1·at de Japon <lcn17.altıl:ırı ~· AMt 

Bu · L laklci cirtıPk rJ(ıJı..~ı rl~ğtı1,, o1w ~ili:deı le Ameri- hyalı meselesi hnlledildik{en ~apılacnk tm 1a:: ıTuzun başlan- l1arebeler hakkında malümat \'e- y<>'kıtur. Zayiata uğrayan bhın- rıkan g·mi~bi ba.tınnışlartiır 
leriıı gm 1 Mnıe- - _J kah.lar, her za- sonra Birl<><>ik Mı'11"-t1eı,·n "'""nı· ., gıu oldugu~ Ul.l"ZL-ı<la. tefsir cc'fl· ·ım lct".:ı· A'· R f ,,.·1 ....... ..ı..·ı Afı1·!._n, m-+o...: .. ,,. t:u .. ""1c- Bunların topye-kiin toınlılvıru 
A me\:zuunu HO :rnun vaatlaı1nı tl h ......, " ...... dl-· · ·r 11 e cuır. wll<'UlW" osto ..__ .. .._ .. u_u ...... !.>\. ..... ..., ·el· ) 200.000 i bulmaktadn 
<.'i ~'ki.'l ikuı. SEViN CAHiD YALÇfQt tuttukJruıııı ilftıı ye e areket etmclen ı<;ın sağ- gım 1 ave eıy'Bemekıtedir. (Sonu: Sa.%; Sü. 5 ile) __ _..:.<So_n_u_: _Sa._2_:_s_t_i _ı_r_ Harbin ba.'}langıcındnn!bc:ı .1~ 

:rn
"''· <Ol)'I-, • JÇ- I' "'' ·tı·l~ı·. J)ogrw u JRm sebeplere dayrınabi1eccğini J •ı.n. ._.1.. ·- berrt:m t· JD •• •• h k 1 • pon cıcnız ve hava ku\THI~rın 

~:ı~~~~1!~~~r: ~1 ;..:~~:!~~,,:~~.·;f; •Lti.:~~,:~:M::1::~:~ un u spor are et erı ~-s1~~~.E.~:~: .. ,· 
Yet ~ g~r(' Londr .. !.tb.ki S . ~~aı!. bu ~mıııaun ynnlı.:hğını pıbu1daştırmaktadırlar. Gec-en . Vişi, l 9 (A.A.) - C<:iOClaı.tn.-
ı hıin r;a~~tt/~~lıf~llern,. e 1İ"'~~: e; s~ım~ediJ~r. ay takriben 57 gemt jn§a edil- l-:'~i .. h . • rık boğazı lbatı.<5ında Alman 06-
\1: Mlitterk ır lisan ~~ulLınmış beku .du:. So\•yctle: BirliıT;nin ıııiş, yfmi günde hemen iki g~ ff nCD ajtaı at //Brış/arından bek/enen nefıce/er alındı, ni7.altıları bir tngiliz gen

1
' k 'ı-

goı4-<-·1111 ~ ~vlcU ~n fa.u \Ct - i~"llmt.'dik, istisnru bi.,.. hüı •\ m mi denize indinlmiştir Ameri· G l f h 1··b •• Ü h ... ı. • h I t• lesine taan'UZ etmislerdh. 4 g~ Yılda h~~ e>Jeıı~dcn (1\>hyı Rus- ~~ ~det knrşı.sınd:-~ lrn:l 1ı<?nı kahlar biiyiık biı' ıhti~ıallc ya- a 8 asarng U il lln n UFe.1ı ŞBmpıgORBSl ~geCBll 1 geç l mi ile 8000 tonilatoluk b ı 1 uıt 
kati C<"H~ uren i~ıfi.-ılr• <1 ık- -8?YhyemıycePği gıbi Müttefikle- kında bir günde 3 gemı yo.pab~- İstanbul At y. nsıanı.ın j}tln- 1 - TirynJd, 2 - Acar 3 - 1 - Sava. 2 - Tarı.an 3 - a.gır hasara uğratılmıştıı 
lmk · 'dili·. oldugıı nı.ul ak-! r~n .hahhut ettiklerı yaı'<lımı ye- le~e~lcrdir.. Dan.ı-y li"md Det- ~ı hr_ıfUı.sı ko~ul.nrı rlün Vcıie- C-t-~ldn. ' Ttınn, ' , -----------

Bı h Yor. tl.5\-izemooHtleriııden de bahs~e- rot te ıı 1 b .ı.. 1. d k d Jı: 1 lY>l k G 50 "' lk' • h 
m( ı lı ;:_\ !.Q.ig, Cenf'!\ ,_ l ı mıvccc.ği akla n- iı. ı ycnı 11· • ruı..; nUI'?llll ıen ı ~u 'ljl'mı C' a a ' :.a.nyan l kuruş verdi, Bu koşumu ikili bahsi 30Q ıncı cep Q 

U'.. rrdh(' h .._-. ,. ı - Bö 
1 

uu·. ~ . t:ı. u tı somında.:.-ı bir seviı 1rüt!f .on.ündt:' yJ.- lKINOl KORU 
1 

• . • u ~ıktıt.,'1 ını • <ın~ı b.yı ıktan Ye olm .. 'l.lda oc..ı;, !\.ıer c:;ov. evvel lıer ik sa tte dort motör- ıuldı. Dünku :y..ınşlıı.rda bahsi· Bil' defada 2000 ıiı·ahk iknı- ganyanı 100, plasclen 100, 250 
ku pı~pa, l~mnal<tadı1 . C'tin- ye-tlcr Biıliğinin nHkeri chıTurrıuw ;ü bir oo:nba tayyalesi çıkacak m~er" ıı:rürcik e<l"'nlcrin miyc knzanm:ımış Uç yaşmdvki kuruş. İkinci ve µçüncü koşul"r -

0 

sık sık rniYa.ı1l 'l ~tn<"k·riııin nun başlangı'}t..1 kar:ııia.JFllı mik- ~.r. Fabrıka tam vt>rimle işledi- yekunu !,<.>çen haftny:ı. na.wrr.n ) (rH saf kan İngiliz erkek ve arasındaki ~ifte bahis de 130 D N H •• n:u>Jıklı tda:n~an ettJkloi kur-ı !~tdan da'ha fazla bil· yardım.~ ~· zaman sa. tto b.r bomb:ı 11· füılı2 lm!ıanlı1 . Anl·arahlar ,ıa dişi taylara m:ı.hsuetv. 1800 huruş verdi. • • • ye gorf: 
dikJE-1 lı· ırı Ya~u.,,{ ıctl'.:- ~ tıyaç gi>stenn.iş olronsı VP bu «;ağı inş edebıl · ktır. .Ankamd. tdJeldı:uı eden "Bah- :rretrcde yapılan bu koşuya. alh DÔRDO'llrcV KOŞU 
ı ıtlu~ •1 ·rlerı t.ıını.fc ız mep 

1 
t.i) a<:laı.·ını Sovye<ler Birliği- E-~ .mfu;rte,'t lr krnutesi , 'ru;ıta~i- .ıt istirfilt etti. Neticede: · ı~ Af G 1 K ~ö~~· RKzmdan çı•. u~ ~.~: nın Mi~tcf:kıcrine açıkça bıldır- HARP BiTMEDEN 111 le 9498 lıralık hu;se ılt:: r;ıansl:ı- 1- Buket, 2 - Demet, 3 - İki yaşında ·ve koşu kazanml- man ene urmayı 

~ir. Hı/~sıu ~-~~~iyet: , cnn.-.k: ~~i imkansız blı: şc-y dnğil- rını denooıler. '117' • Şehirkm. mı§ yerli saf kan İngiliz erk<!k her S, eyi vaktinde 
ııı.anu.cnk kı . u hnhcrı"re 

1 
Hoşuların .ıv t'lıctleti Bu koşunnn ikili balısi l 5'}, ve dişi taylarına mahsustll. 

guu üan.t ~.!~n '"kok <la·a·ı . Ancak, hu i•tisnai yardımın BIRINN m?fJU ganyanı 100, pl....,i 150 - ı:ıo 1000 metıcde yapılan bu koşu· düşünmüş, her ledbiri 
m:ı_AA:ıtL rı _. 

1 
e e ~IY<ı d:ı ıt ıaaı Müttefiklerin onu yanmak İngiliz idaresinin Hindit · üc y ... ._n)daJu :Yt"rh yarım kan kur11ş verdi. ya Gürsoy"dan başk:ı. bUtün k 

. Bu hıd<u rnuı: <>lu~"· htL"1smldalti Jmdrot.lı;rınc boğlı lngıliz erktlı ve dişı taylam.a VÇ()N()V KOŞU ntlar girdi. Ve neticede: ÇO 8VY01 almış! 
nın Loııd•'n.c:lan ~ıldıbıı 

1 

bu.ıi~-.. ohn:ı~ i:.CUlı idir. lşto bu JlQM.n.· tandan uzaklaştırılmasını :rruı.r.sustu. HOO n-ıetsedc yam- Dbıt ve daha yukan yaştnki 1 _ Polat, 2 _ Zehriınnr. 
?ozc <'<ıl"otığı ka rımıe-Jrı~ d~ ıkinci ct.phG meselC'Si orta.va istemek, teessüfe şayan lan bu koşuya. one;e ya?.ılnn Su- ta.f :kan Ara.p at ve kısmklaı~na. 2 - Vido. Amerikalılar yeni 
rn; tnua 

11 
• n da b dar Miln·er c~!tt)'or. l.kiııC'i hatta üçii".l.cU \·e bir hareket olarak at Ka.rıt0an1P .. mn Mrnevif'ii gir- mahsustu. 1600 metrede ~aın-

bı.mıw_ r amamaı~ HtJ.
1
r

1
r dordüneü cepheler .~:u ak Al- medi. Ye d,ğer atlar "U sıra ile lan bu koşuya S<mm selnzden Bu :Jroşu ikili baMstc 175, ga'l cephenin artık kurulr ıası 

1 
"<'" 'U '""

1 

$C!t;1l"'"ak, m k tavsif ediliyor :koşuyu bitırdılO' m2adn bt ş at girdi. Neticede: ,Yanda 100, plase. lcrde 100 \'c Ozumunda ı· srar ed"ty"•rlar 
lt' h J, r ı~er halde b ·~ ~'-. an mvvetlerlni dağılroıyn v l ~ı C(:neıır· telgraf ı ~khy- Dle('lbtır bı.rnlmınk heı-· akla "'e- Kalküta. 19 lA.A.) - Birçok lr50 kuruş v~rdı. Vnşingtoıı, 19 (A.A.l - l"'· 

"4tıphd1 dr..1nga~ l t.·una:nıiy- l~bil C'Ck lwtnr ib.ısıt blı- ~rw Hintliler, !ngilterenin Hindis- Ç inde vaziyet 14 Temmuzda BEŞINCl KOŞU tihb.ırnt daires:nin bıldııcııgınt 
g F~l a"' h.ıvndis Miıh~yor. f <lir. Müttefiklerin menfaati hm·- tanın siyasetini idare E-tmekt~n DOrt ve daha yukaıı ya.5taki göre Amerika hiiltfımet lııgıJı~ 
0~ 1 . taı·n.fında.11 u ~ Propa- bin ~ir an t>-\"\'el bitmesinde<lir. vazgeçmesini jstiycn kongre ko sııf kan Arap at ve kısraklanııa milletini harp zamanında Am•,,_ 
Çi bılc bughııkii du '1\mu~ Harbı ;ınsal~bileıcc,k ve zaferi mitesiniıı a.91rı bir U,tekte bu- Haz ... ıran ılloünde Gronoble ve Lyon'da nınlunıstu. 2000 metrelik mcsa· rik.ıdaki işler haklmıdıı <lı:ıh. -a'K Yakış tğı inknı· ol~~. azl tı:n:u~ hi?..mot eyliyecek bu t crl- . .'J w k , U fode yapılan b u kosu~·a Yavlı7 yi tem·ir etmeR mn.ksaJılt Lon· 

ıl u uy~'lınluk b~ ..... ok :n ~~fnan. ıaz. bhın CS"''-"' d"gw..ıı cl ...-'L.al ta•":k ı- mnuugu anaatmu~lirler. Bu " - - " drad b. b.. - k ... ı.. ..~, l.uı ... >4 '"'" l;JI~ ıt....,. ~ ırjrmedi . Ve diğer iki attan kil· a ır uro ac:nıaga ·ar.JT 

8
.av-.u."1.u dt'i'l'll tel-.Uokj il!<'?·de ınooelffii zorhıklarla. Jrnrşılaş.ıhi· i stek h arp gayretini ihlal etme- ---<>---- !;iik H ilal birinci, F idan ikincı vcmıiştir. 

So~e \'al'Clı:rn ~ ~ıl~ı"'- lir. Bğer bunu yapabBınek ko- eliği için endişe verici değilJir. Japonlar, 14531 esir Sokak muharebeleri ve geldi. Bu koşunun ikili bahni Amerikalılar şimdi bilh;-.s._q;ı 
tü

. ~ti j Hıt-liğinin ..:ı •• • u~un lay yahut m ümkUn olsa idı· hı·" F akat endişe verici olan kong!·e ld I 315 311 Ç bCı k J2r. l50 k d. üc mesele ile meşgul olu\lorl:ır r,u tn'h-.~ .. ı uuıı.u-1nı l1"'r ·ı h .... a 1 ar, ı ı'n t ·ı de yu- tezahürat yapıldığı u, ganyanı unış ver l . 1 - Jı~fla.s" uon. . 
Yol a b=..,ı.ııuuere \•c tef\ · )e ,. şı P• e yok ki Müttefikler şim li- ~efleıiu in da.ha doğrusu bu ar- Dördündi ve beşinri koşular ti· :m " bir m Ça İlecok kadar m~~he~~ yeırlkrul!lı' tatıbike gegıni§ bulu- zuyu izhar etmiş olanların ai- muhar&belerde öldQ haber veriliyor zerindeki çifte bahis 230 kuru~ • 2 - Rusya ve ikinri ('(}\lıc 

'17.al a g~ nt arc1ı. !\:kin, ıs (A.A ) _ Şimali Londrn, 19 \AA.) _ Reut:P.r kazandırdı. 3 - Beşinci kol ve baltalam 
Her ')'de: ted:ir. Hakik~ ~ı. ak h.. (Sonu : ~ 2; Sü. 6 da.) .rc-mdeki Jaıxm. Jru\ıı.'U,,.._, __ ...: umu- b:lldiri,•or: ( .. Sa 2 S hnreketi yapanlar. as~ · :n cvv~ SovyL'tte. · ' g~\;H. u~ ucum- ~ '"'wt:.ı.J. "' Sonu: ' · ' ; ti. f fü•) Don vadiaini ele getirme h,ıL 

d ~::~ıkilan zorluk~ i:;: ~:1~ok ~~ A
1

frJc.a muha- ~:~~~Jk~J~1: ~lnlri Hür Fransızhı SIRBISTANOA yapılan muharebe buı::ıd. b. 
k"t il arı aşikardır F ~ 'Çll.l'.;I...,..., g=~ .N.0 t:ı. ha.va mu- MARE~AL GİiRl'NC Ham . ille $inuıli umumıı lrnrargaluna gekn h~ı- ytik bir :merakla ve ha.ttü lıt' ~ 
~:kli u 'bekl,.nmL>.oıık &..:- • •a- harebeleri hep birer ,,,,...J.,.,, adde· Y U ı.,•u :-an ı~ .... ~ ... • Çinde beri re göre, 14 Temmuz günii canla tak ip edilmektedı·r. 
gı '<JUl vır suınr ~ ~"" ~ muh~uo..~ V"""9Vıw er ve G bl ·~ ...... J . uh-..,J.,~ı · 

1" MOSko"" ,~.....,_, __ -..~,, <ie- dılebilir. Ruelar bı·-'-rm :ı. ·r ~~-~~ r<ııl"1 e ._""' SONU'L m •u'-"lK: r.n Amerikalıların fikrincl • rlrn 
Yon Al ~ .. '"~e ·· ·· ' u .IJRI :!i l a- ıbunların Jl(.~ı;ue . ile!' ıln'ı- o1ırn~;U1r. Notrda.m ve Grenetıc Ç · · . 'k" · h · ku 1 
le . man ordulaı Yll:U- Yetsidiğiıxlen bMmedip !Pd<}clli Hava k uvvet 1 er i barebe meydanl:: a 31.531 ö- ıne"Aa2Üanndıı toplaruı.n Jıajk etecıler Tuna Ozermde 

1 
mcı cep enın nı ma~ za rı knıLm.a.z So 1 rasgeldfü- bir lisa kulla lü bır&'kml~nrdır. y ne .a~'tri teb- "u manı gelmiştir. tir)o:fı.:ıı vo e ~- vyeı tnW.,avem...._ d hakn nmıya kterıdilerin- başkomutanh(ımdan ı;;;,,~ ..... , Jrlll<.•nlıu'J.n 14.r.?ı .,.,..;,. n1_ ma!kineli tüft'klerle mhcch}:eı. Demirkapı mevzile· Bertin, 19 (A .A.) - D.N B . 

..'l,..~~ı ~l\en ba"-~·-...... kı .--- e ,~n-,,,_ı. ı·r-in "kiııJ>ı' "'"E>~ "l' "° ~ •14 policı ••.a _,_.,_I_ kitalan ~ n·rafı ıı O k A ~°"''""-lel} l "'l.lC•w& §1 d 6"'"' ~ll•::K ~-· l " alın m 1 Ş ! dıliW'l, 31 ;ı.,;; t,on u 'lL 187 h"· ._...-, ""° ~ ' ·~ • rine eri t" Dln a8 crı m uharriri bildinvor: rrııyn,. ....,LV·'b1011Yl g~ fi!e""" n :1 - cephenin muayyen bti· tarihte ' ""f::t ,, ~ ... dan dağıtılnnştır. Kargaşalık, Y eş 1 
Tehlike Sovyctlcr için m'imz· 

d 
••r "-~ Ur kal lıkl m .; l .Ur- .,.,..

1 
~ .. O Van 1.opil ele geçirfühk>Ti ilave O u.n itıhamn Alm c a:ı daltlka- ~acaguıa dah- onlara temlııa,t edilm~kt.ed:ir. Petrun Iejvoııuna. maısup 20 ki- zam bir hal almısbr. Bunun ·· 

~p lnt'Vf,'J!?ı rnı~ltınn l1azır- venlmi5 ve w ktin 00 geçmiş ol· Mareıalin bir bir· BoolbalıiıltaJD. M4'13'ılali ~jıun "Yn.~ımn Pc!tpm" d iye 1 ı'.i.- Kozara muharebe- ~indir k i Alman ~eri mahiıJ· 
~~ s1<1d !!tleriyle~t olunca b U- ması iktiza OOeı- l k }ı{elbouıno, 19 1A.A.) _ M~c ~a.~ ~y ıe başdelamıştır. I • d .. b• le.ri ik inci bir cephe a<;:ılma.mr.u c:~ıcn bıhni rd 8..."'lılza gt>Çe- Londra . İğe umanda İÇİD .Art:tıur ıkıa!NIJ"gSllur.wı t.t'Uiği: a .rı: una ' ~ Gaul!e, erın e UÇ ID hususundaki Sovyet illieıbnın 
'a rılıt''.V<l yo u. Ruslar,~ lıu- . , :rnuahedenamooi ve Rusy.aya fgo .. _...ıerı·J. Bir 'Mlittd .ik Jıava birliği Bour va..~15ın <~imhuriyot' ' <liyo bağıı- t • • .. Jd •• "I· manasını ?~a _ıyi - anhy;ı·ht". lllfı.?ı;..'1. tan bırakınnnıak 1ıi Vaşın.,ı>ıt:on beyannanwsi miin:ı- DU ,gainville';n 6Bnn:I ~rJW,."inde-, mı:k S"IJlX.oAiyle muk.'"lbelo elmltj- çe ecıauı o uru Pakat 1ngılızlenn şımdi lıt>ı ne 
Mıt.~n.t ~~~ g~ ~ı~ sebetiyle, söylediğinıiz gibi, res- diği aöyleniyor Salıimon adalarında Jaı>onları'l tir. dü"'Ü bildiriliyor bal_ıa.sma olursa .?ısun .gırışme-
wv haı\ nnnıa:;~nn v~den mi ~ i1cinci cephe Jl'I.<'· Kietta lın% ıreeydnnım bomt.ı - Lyoo'<ln 100.000 kişi bil' nra· • •len Jazımgelen böyle bu t.eşeb-
IÇ'ın iil <.'fı.na na sebep ohnak selesinde M.üttaihler arasır.da Zürich, 10 (A.A.) - B uraya m,ıu,ur. ya wp1anarak solmklanln. dol~- Londra, 19 (A..A.) -Evening büsü bile Almanlar hesab lcqt. 
J?r~t sarfc-1:.~ ~h b;r bir görüş mutabakatı tElnin• ..._ g elen, fabt hlenüz tey.it edilme- Çilıı Tebliği cnıabr .• .\AA<~ ve polis lbu halkın Stend:ı.nl gazet:eSi yazıyor: m~lardır. Alınan genelkunnayı. 

Bu "'a -··up(T(li dildi-· det ..,. miş olan haberlere göre, Göring Çurılông 19 (A.A.) -Cınna.t"- Londradnki Hür lt1'a:m>ızlnr ka- Yugoelav milliyetperverleri Amerikan - İngiliz şeflerınm 
riıldi~ }"l'tltlel'in s~ -· gm 1 bahsolunmu~:ıı. Jl'a,. Aıman ha.Ya kuvvetleri ba.şku· 6s1 aırıau..., neşredll n Çin teb- ı~~ı to11iıfından topln.ntı ye- ~dın şarlonda, Tuna üze- ilk buluşmalarından çok eYvel 

u~ 'oütun dilnya go- kat bu mutnba.'katın ne mahiyeti mandanlıgı- vazifesinden ahmm.o. liği: 1 ri olaı"d'k Jrn.rarla._.,-tınla.n Carr.ot ıinde Dhn.irkapu et.miındaki t e- bu lmsuı:; için hazırlıı.mıs oldu 
mu~ur. liern ıı.ıabit ol- h~, ne tarihi lın.klmıda h ic '' J{fangsi • Ç.(>J~ynng ıfomiryolu- ı meydanına gitmesine mani ol- pcl.ere y~rleşnıişlerdir. Almanlar ğu harp makinesini ruirckete 
mıştir, hem ~1~z ~ec:k. b!r sa.rayat Y<>küı. Zaten oınıa: yerme Gootapo Şefi Hamm~er mı JaponlaJdan ku.rtarnuya ça- mıık ma1ffia.lliylc kordonlar &sis ~ary bu :tepelerden kov:mıık getirebilmek saatini bekliyoı. 
~deti gösteırem gı V'Ü<l'at ve ~ da beklenem~.di. Mütt:efiltle- tayirı edilrnifıtir. Bu habe.~ lışun Çin lmvv~t<rl l mı;,;van'm etn1i'?tir. Nüma.yişçiler '"Eknwl{ ıçın bir nehir filotillası kulb.n· 
oıraI yh, !bugün ;nı.sur. Bina- nn

1 
~ yakında vermiş olacak- göre, Göııing ibir Alm8ll haya. ooğu w (',erıubundnki I\'.ml ı şeh- ve silfıh isloriz. Y:ıvasın De maktadırlar. Fakat şimdiye ka· 

i1ıun 'bc-k)r.-.....;likol~ Birli- tim~nalbir v~ tmuta.caJ.:lanna ih· birliğine kıumanda. etmek fur~e rin:. geri alım) a ını1vafhk olw Gaullc, kaiırol'>un Laval" diye dar :nUlliyctperverler mc.vzileri-
km: ·u, "'"\.' crı \ıh- ha . verilemez. Ru92ann da ka - Rusyaya. gönderilmiştılr. muşlardır. bağırmı~lardır. ni muhafaza. etıu iyc numaffok 
d l:,.,,. ındo. kaklıkıru-ı ve b~d l bil obruyacak bir şeyi istcmekoo olmuşlardır. ~J~ ıkı5tlldn.rı •dtli!: n.n ısrar edecekleriım inanılamaz Budaıpeştc, 19 (A.A.) - Bos-

muz. l3Qvıe 0 • '\ ~e- Onun i!}in Maiski'nin mü.racaati Fakı·r a·ııe· ıere tabag· ı 7 · 5 kuruşa yemek dagv ıtılacak nanın doğu - şinul bölj!'esintle ~ ay 1 it: . ~nca da ŞİT.ildiki havadisini .nWl&ı~ bir kast üe Kozo.ra. dağlarında bir aydanl:x>-

~'2~ "' Ylı ~r ~ 0:~1!;"1ııı !~t1~:'~.ıo~ ' . ;!., ~~:ı~~!k~:'.f.;;.; l',;;; 
1'U- olUT. . ) ermiştir. Alman k.t:ılaı ır.d •11 

Iliisoyin Oalıld YALÇIN Paıatl, KIP ay "Ve llnlke.._,ler!t :fa lı•leri le ine halJIOth yarılım goren Hın t ı,ı;, ctlc-1 
,_ Yazısı OçlıncO sahifemizde - ri bu ha.re.kat esn::ı. ıooa 3 t·c.-ı 

den fa.zl~ asi oldüı 1Uo» ....:xlır. 
7 hın ası tı>slim olı ı ·''r. 

Bir haftada 
-o-

Almanlar S5 gemi 
:batırmışlar ! 

Berlin, 19 (A.A.) - Alma~ 
ordu~~ Başkumandanlığınıo 
ver<lıgl haberlere göre, düşmmı 
malzeme gemıleri geçen haf . 
Larfında yeniden amr darlx-1.: • 
u r.ınu.Jardır. Alın n dE>nı" 

< '"1onu; S!l. .2. f, ..,, , 



Yeni hiiklı:m.etin ''blltiln tec 
titlerin neticesi" diye tarif e. 

. esi )-"Rlll?Ş değildi Çi!nkO 
~H.LLot:ıu.ı.a re cfini tenkit ehnlş 
~n çoğu yeni kabineye 
ldhal ediln Rlcrdi. Maamaf il 

a. başlan çtan a~ça anla· 
hmştı ki Mr. Churclıill'in lril· 
funeti hakkında harbi ka?ılll 

gö3tcreceP kabiliyete 
,gör hüküm verileceldi. Saiı: 
t;fitün di.ı.~celer hep bu mil:i-
bazaya tabi olacaklardı. • 

Lord Halifa:x harıcıye nezare 
.tinde kaldı. Fakat aşikar idi k 
ııııemleketin polıtilmsma. başve-
1ra b kil ~. Hakikat· 
.ıe vak'alar o kadar hızla hare· 
J:et.e başladı ki bunları kont!ol
den bahsetmek çok gecınede"l 
canasız bir 18.f oldu. Diğer hu
G>nslarda, ycnı hUkUınet ecnebi 
memleketlerde Britanya hilkC' 

etinin sonuna kadar dövl\ş-
J'l'.'ekteki azim ve karo.nnın ycuı 
bir delili gıbı telakki olunuy.ır
du. ı. ... ııbour p rti fı.z:ılnnna ve
rilmiş olan mc\kilenn sayım 

una ayrı b!l' delil~~~ . ~1~
) ordu. .tmparatorlugun ıı;tira&· • 
t · :ı..iz olduf:'ll c'hemmiyet hı· 
lnmından, Hindistanın, Domin · 
onların ve müstemleke ofisle

rın• istisnaS .addedilecek tarz
a ıvi ellere tevdi edihni1 o!rrv.
ı goze çarpıyordu. Mr. Ame-:-v 

H ndistan ofi ine geldi. Bu a· 
'1..amın mcharet ve liya.katint1m 
alın evvelki b&IJ'w'ekillerin iati· 

fade etmemiş olmalarına e..;t'f 
~er için biıyUk bir memm.
ı•ıyct kaynağı teşkil etti. Şiml:i 
I ord Caldecolc olan Sır Tl:o· 
mas 1nskip dominyonlar ;~, ._ 

vlci katibi (nazır) oliu. 
Bu suretle mazıdekilerdcn 

çok dn.lıa mü~a.sip b"r mevkie 
geçmiş bulundu. Yem nıüstcm· 
k>ke nazın Lord Lloyd'e gelin~. 
cınun bu ınakanu ihraz etmesi 
ter ıbangi bir k b"ne ol~ 
«uvvetlendiriroı. Mü.steml ke 
ımparntorluğunun menfaatleri· 
k Whireh:ıll de Lord Lloyd m •ş 
gul olduğu muddctqe. müstem· 
i keler için ~ndişe cdil~A!k bıt: 
ey ktıln1azdı. Bu telakkiler ha· 

F.ebiyle deniz asın imparator
lukta. duyulan memnun:iyc:.t bil· 
lıassa ehemmiyetli idi. Çünkü 
b r kaç hııft:ılık bir zaman soıı: 
ra. Britan~ n Milletler Ceroaa~ı 
Almanya ;ıle yalnız ba: ına kıır· 
f:ılnşa.caktı. 

Yeni luikumet teşekkül eder 
etmez Büyük Britanya ,:,Unıt;te 
evalı etIDek uzere bir çok şi~

c:ıetli darbeler yedı. Felemeııgırı. 
crtadan kalkID.!Wl Be!C'lkalıla; 
lrralının harpten cekılm~ı. 
li'ransanın tc ım olması hic bır 
z:ı.man mağlup oldı~ğ~u b~nıe
mek ananesın" ına!.ik bır mıllet· 
ten bar;.lm her }· ngı bir milleti 
l'Crisan e-1 ,bilırdı. Bunlardan 
basKa, aynca, 1talyanın Alı:ıarı
}:ı tarafın lıa.rbc girmesı ~e 
,·ardı. Bu kadar bir arndıı felı:..-

etler misali gömıck 'çin 1797 
~enc8ine kadar gözlcri çevirm~k 
ı 7ımdll". Fakat bu f lakrtl"rınl 
• epsi bizı bu da alitkad3l' e~

IBZ. ,., 1iı Fdemenklilerın 
ezimeti eni hnrplerde kücük 

~ir mllletin büyük bit miU~t ~ 
} :ı..rı:;ı koyıu ktaki 3.• ı:.iıı~ y~n.ı 
~ır mi li ı len ba.c: bır şey 
değildi. Kral Leopold'ın ~esl,!:m 
o'ması lıfilii bir ç k e9rar ıle or
t ülü olduğu içi:ı ilaha fazla rea-
jmat elde edilinceye kadar 

uunun tetldkınden ~ir .faY~.a.. 
.; km.az. Bilhassa, nilı ı bır hu-
:klını vermek roümldin ohnndan 
ev el Pnris•e Fran büyük ge-
ııcl kurmayında. n ler ce~eyan 
etmekte olduğu tetkik edılmf".k 
ıiznndır. Hukikntte, Almanya
wn F'elenıcnk ve Bel ıkayı fot
lu:tmelerinde politı ·anın nu 
yoksa 1.rtra cjı·nin ıı:ıi en _kati 

Iıi oynnmı oldu._~u _oyle-
el· i ·in hen12 vakıt gelmemiş

tir. Fala: t itlmni ile t~ olıı
abilir ki o da §udur: lngılız as· 
eri döğtlşt ğiı muhareb~ mer

danlıı.rında kendi sclcflcr.ın.e ln· 
yık oldu1darını isbat etmışler-
oir 

ta.lyanın . lıareketı ~~i. bi; 
dostlut;"llll mhayete eroıgını .. ı
f de eder. Fnka.t. yukarıda gor
a.ii "'.iımilz , e( ile, bu dostluk 

n senelerde pek ziya~c. zaY';!· 
tamı tı. tta1. n ka:mıının ~~

ekseriyetinin Almanya ı.e 
irlikte Büyi!k Britanyayn kar

Şl yüıiimek istedi{;ri hemen be· 
men mulınkkak surette yıınlış
tır. Fakat onl:ınn bu iste h\i: 
kUmleri yoktu. Yüksek mevkı-
ckı sulh t.J.ıaftan hisler bes~i .. 

yenlerin de bir tcs'ri olınad·ğı 
görulüyordu. Yukarıda, . Habe
tısta.n ba.rb·nd n :sonra bıl~ baş
• turlü bir politikcnın Sıny~r 

olini'\ · Berlinden nyımbı· 
~i fı: i ıl ri üriilmüş1Ü. 

Fal· t M n· l :ın·a ıasından 
so Sin: ,. Mu olini Alman 

~omnsısınm aglan ara.,,."!lna o 
d ır d · i ki arzu etse 

bundan !kendisini knrtarmMl er 
nun için imkfuımnlı. Halbtıki 

rhum Baş il 
Refik Saydamın eşyaS1 
hOkOmetçe satın alındı 

Merhum Bnşvekil Dok.tor 
Refik Saydamın terek · meya.

ir aile re tabavı 7, 
r k w tı ac k 

rnnda. bulunan bir kısım eşya!& Parti, Kızllay ve H lkevl ri fakirlerin tcsbitine"başladı 
rını hükfu:net 'Varislerinden 11 
b!ıı 1·raya sabn almı~r. . Kızılay ve Evkaf tnrafından cekle ber8ber odun.; kömür de 

Muhtelif oda takınılan ve za.. şehrimizın muhtelif semtler..n- Cağıtmayı .kararlaştımı:ıştır. 
ti ~ bulunan nesnelerden de fakır yıµtda3lııra. mea.k y~ Bu suretle KıZılay ve Vak.1..f
b_~r ~üze vücuda. getirilmesi dil- mek dağıt.ıru.ı.k üzere açılacak lar idaresiyle !:i~vlcrinin ycı.r 
.şunülmcktedlr. olan aşhandcrdc:n istifade cd~ dım edeoeklen fakir v. !· 

eelrlerin toobit edllmeleri ıne tar ayn ayn olacağından daha 
Parti «.'~o ve Hallwvlerl çok ve~.~ muave-·--.e d :ı..... } .. - .. ~~ Let temın edilmış olacaktır. 
ıı..önUlll an JJıı.f! ~~. o·- ... __ ·-.... f-"':... u 

A,. } • .ı-~ ııı.,.:_ lger uu-.ı..ı. ı.un ı:uuı- 111 
c far İCİD 
' ---~---' 

Wırle bir arm duymuş olduğu
na dair de hiç bir delil mevcat 
değildir • .Almıınya ile bir kere 
muhasamat b~ ı><>nra., 
İtalya daha 1ıame:_gırmed ev· 
veı. ilttefıklerin daha metin 
bir tavır ve hareketleri acaba 
baska b~ır netice tevlıd eder mıy 
di? Bunu iddia edebilmek zor
dur. Her halde, Fransanın ta· 
lundığı ta.Vll' ve harek dolayL
siyle bu im.kansız bir hale ge
lıyol'd • Mtibakikak ol:uı bir şey 
varsa o da. şudur: Londrada da 
bir çok mahfilerdc İtalyan kral 
ailcsınin, Kilisenin -ve bazı ileri

1 Mahdut miktarda 
g~l?n ~aşistlerin i~?al ~:znin e-l;11akarna şehriye piskOvi 

~ev erı "'"'"'~o Uill • ,1.ımremiş mahdut km;anQlı kim· 
lar Kızılay ve Evkaf tarafından 7,5 k~ sıcak yem mb 
ayrı lığından ktiza. etra- 7, kuruşa. sıcak ~emek tılm • 

riıcı nufuzlarına mubalağalı .b:r . ~ ' ' 
ıtimat besleniyordu. Dığer ta.- ımali haztrhklarına 
raftan da o müthiş l<"'arinaer.i başlandı 

kın t plıııının ıua başlrumıışt..ır. ıı.ı da düşünülnıcktcdir~ 
Diğer t r tan Halkevleri de Bu hususta. Kızı.layla Vakıf-

bu kış ınev$ımmde muhitlerin- lar İdaresi tetkikler yapmn.kta
cfeki fnkırlere yjyecck ye giye- eırlar. gıbi adamların n~sih:ıtleriue Ha...~arla çocuklar için mn-

Vok nz kıymet verllı}'Qrdu. karna, şehriye ve pisküvi imali-------~-----------------
Ayni 7..amanda ttnlynnların hakkında tetkiklerde bulunuln

ynlnız müfrit Fasistlerden mü- rak a1&1mdar makamlar tarafı:ı 
xckkep küçük bir ekalliyet en- dan bır r por tantlm edilmiş ve 
tı ikalariyle harbe sürükle.nptl'j lmlt~ yn. gönderilmek üzere 

c "' uz 
clduğunu söylemek tamaın"n tulunmıWı! ır. . . 

y~lış ol~r. Se!ah~t etmiyen 1n m~rm~a!ı~~~ ~:Yf:n.;;; r 
gılızler diktatorlerın trafıııda- törler har.ırlıklanna başlnnu~ 
ki yanılmazlık hill ni hesaba ur 
k~bnayı ~ c erler. ~~ ıe Bu yıl vilayetimizden 
bır ~n bılhassa Duc-e'nın et
rafında mevcuttur. o kend· ının 1023 talebe olgunlukta 
öaüna tehlikeye atılmak sure- muvaffak oldu 
tiyle yaşamak düsturunu tat?ik lstaııbul Maarif Mli.dürlüğün· 

ı· i 8 • yalda.,<r.yoı. Türk talebe ıvelilerini muhtelif 
oku lıın ı grrmc şartlamıdan 1ı:ıbcrdar etmek üzere h6r gün bıı 
:sütunlar ~a o :ı yucul.c.ımnu:a bit oku.lutı kayıt oo kabul şeraitini 
'bildfr cQc. Herhangi bir oklllun kayıt ve Joabul ~larmı 1 
gazeteilc ne.şrindcn daha evt>"lI öğrcnmel;; isti)/enl.cr, mu "Okul 
8t-'1't:i ·,, nam na tnektu.pla mürlc:oat cdcr"Zer ıve 8)) ktı.rwflu,% 
posta p: 1u dcı götıderirler86 rombmı alırlar. 

Bölge Sanat O 'ulları c.:tmi8tir. En bllyük tehlık{.1 P>i ee Maarif Vckillığinc arr.edllen 
göze almıştır ve daima mm·af • rapora nazaran bu YJl olgunluk ' 
fak olmuştur. Vntandafilanm hıtihnnlanna 1~79 talebe gir- Eıkek talebeye mahsus olan wz talebe aluıır. Pansiyon licrc• 
iştirake mecbur cttığı şımdıki mis. Bunlardan 7ü6 sı muvaf- Bölge Sanat Okullıı.n, endüs- ti 150 Jiradır • .Memur çocukları 
harpte de döğü mek '\"akruarım fak olmuş '\"e 583 ü sınıfta jbka tri sa.ha~da kendilerinden is-- nn yüzde 10 tenzilat yaptlır, 
asga ti hadde indimıı tır. R tl cdilmi tir. ~fade "'':ek sana.tkli; yetiş· Girmek istiyen talebenin 
böyle olunca, va ati 1tal}'anlar GeCt,.--:n yıl olgunluk imtihan- · ~E>k ı ııı a ılmış muessose- A - Dk okul mezunu olınası, 
kendilerini harbe sürüklenı ·ns lannda. muvııffak olamıynn 672 1P.rdir. Ankara, Aydın, :Btırga, B y w 

g öriince omuz! rını sılktıler ~e t~le.beden ae bu yıl .. mıcak. 227 Diyarb kır, Edirne, Jsta.nbul, -. aşuun l3 ten aşa.gı 17 
k" kaza ü1.ebak 495 lzmır I{astamoni ve Ko::ıyada den yukarı ohnaması. 

Sinyor fussoluı 'ye giıvend Ier. !sı nnnş, m ı <>lın~k tize.re bu sekiz okulun iki C - Sıhhi durumunu rapor 
Tabiidir ki yanılm z bır ad m lruıı tek:o:r sınıfta .~nl~ış~. ihzari. uç teknik sımf ve .ağt.ç la tesbit etm~ buhmması. 
ciye S<ihret hı m:mııı zor ığu DahıhJB Vekıh gıttı ı~len, model tooviye, demir~ D - İmtihanlarda kazanını. 
ışler fena gitmeie b sla '1n a Bırkaç gündenber1 vekaleti- aöküm. sılıhi "İ8at ve elektrik olması lftzmıdır. (Paralı ve ya-
bu AOlıretill d<>r-h:il zaıl olma ın. 0 - :.:ıaglı müe ·eselerde tetkik- atölycl ·ı vardır. Bu okullara UBlz talebe imtihana tabi de 
dadır. Böyle bır sey vukua e1- 1t~de bulunan Dahiliye Vekili vatılı, va.tıı:o;JL. varalı ve a ara .. !ildir.) 
diği takdirde 1trı:y nın ır ı.·c Doktor Fikri Tüzer dün Jandar • ..,_,-=-,_,,_.. ____ =-Sı=-===.-ııa:-ı:mmmz::::zm-.-...... ----ccı 

SPOR: RUSYA'DA 
ııUfuz rmhibi efka.ı:ı wnı t:S·- ma ve Dikimevinde son totk;k· 
ııin ulh için f .. ryat ed~ÖYiniel lerinı yaparak ailn akşamki 
F:üpbe olunamaz. M ınıaf ıh ~J"":'} Toros Ekı;preciyle Ankııray:ı -&ı§ mrojJ 1 incide -
Jangıç için .ciddi bir muvaffak ··ı har ket etmi'$tir. Gal a saray - Baş tarafı 1 inoide -
yetsizlik ister. fogılt,..rcricn lıı<' aıı:::ı::ı:::z.::m~ıı;;ı;ıı::!llie::EB:.E::mll • • doğrusunda.ki hücmnlamu Mil-
cıkmamış ve bir çok ltnlJ rı.r pıyone l J.erovonun cenulbundruı ya:pınıya 
1arafından Sinyor ı· olın ye diiy yaz tati ine Gala ı y KJübü tnrofın· çalışıyorlar. Ahnanlar ağır ılr..a-
l·arşı hissedilen hemen eır.~'l b .. ~'R adı dan tertip e Su aporla.n Ajan· y.ıplar v:ennelrtedir. 
dmdanı.ne §e\'k ve '.) anı t;oz ug --S Jığı to.r fınuan da idare edilen Moskova, 19 (A.A.) - Bu-

- · t gil" ~ lstanbul dliye.sinin· yaz t:ı- 1 ~~ yın.5ı n dün Bebek ~o- günkü Pravda gazetesi yazıyor: 
1c.riyle gonnemıs .rn r 1 VoroneJ· ~ın· de ",_·-n ı·ıer-
b kta ı k te unı tm:.ıic 1 tıli bugünden başlıyarak Eyli'ı- yuntla kesif bir meraklı kUUe· ~··~~ ~ u no yı r,o t e • . d , ,...,.,..., leyişi dumıuş, dü mn.n müdafu a-
t:adırlar. Hiç şüphe } ok ki Dut~! fün bei-:ıne kadar sürecektir. si omın e va.p~ .. r. 
b bul d ~ d ·va lst ~""'uıdan Galatasaray, Tak da kalınak zoronda. i>ırakılmcy-
aşı un ugu l'eJ111l en zı ·ı Bu mü drt zarfında müsta- ıw.ı tır. Kıtalanmız şimdi dü.,rrınnı 

ae taraftara I11..alıktır. rel <.la,·n nr ic;in noöetçi ve izin- EJın, B yk z klüpleriyle B:.ı.lnr- ıva""'"' fakat azimli bir surette 
B · ilk" B "tn ·ı I"al ·a 11.öv halkcvı ekipi lzmitten l~- .. r ·~ uy rı n~ a 1 e " ) - Jı olan ba7.ı mahkemeler çalış- J batıya doğru sürüyorlar. 

.ı &sın.daki eski dostl ığun ı ll• ğıtsı~~r Herekeden Herekcspcr Londra, 19 (A.A.) - Cenun-
i.H mo·a.ruıa dcrn,m edeceklerdir. olma.k üzeı'66 ltlübün if!tiıfı.k et- ı· 

in münazaa n"nlbnye.te ertl· tm Yalnız Sıuh hukuk mahlıcıu..... tiği miit.abnkalar çok heyecanlı tn gelişmekte olan Alman taar-
eıtınrn tekrar en n.nınaması m ~-'- •~-" dan ruzuua ~enim orduları S:d-._ b" ·· l<'ri bu sene tatil yanınıyal.;UA- olmu..'"' ve yirciler •u.utı..ı.ın "";ı.uı.~ -
lıic bir sebep yo.-..tur gı 1 gu· :r·- detle mukav€met etmektedir. Bı.ı 

O ltal • 'ı?rdır. 11.!Rka ile klp e:lilmlşt.ir. Unıtt-
ıimüyor. za.llliln yanı ır ..... i •nsnü "'"nunda kıdemsizl "-. !taarruzun gayefil ikidir: 
Alınanynnın :r.füttdıkı lnunın Biri..nci Ağırceza tatil oldu- .,.. \.u av Bi;isi, Sta!lin ........ ~ ikincisi i.:e 

~ +ı,~ .A .~..,. nnlton de Kiğıtfipor kıdcmlilerde \e ~ e" ....... 

• 

· Tünel 
o 

Şirket belediyey iki 
milyon lira borçf u imiş! 

E '>ki Tünel Şirketinden 1s-

~ 

20 !Jtinlük çocuğunu 
boğan anne 

lıınıirde !ecl bır cnınyet ol
ıouş, !''atma ndmda bir kadının 
10 günlük çocuğunu !bo -ar!ık 
bldiırdübrü iddia edilın · tir. Bu 
iddiaya göre, Bornaodn Bay
raklı caddesinJe bir numaro.·la 
oturan Lat.if'in karısı Fatma 20 
gün -evvel doğurduğu çocuğunu 
.kendi eceliyle öldü diye defin 
rulu;atını almak içın Belediye 
Tabipliğine git.mi , fakat ÇOl.lll

ğu muayene eden doktor öfü
mündeıı şiiplıelenerek ceseJi 
Morga kaldırtın.ıştır. 

Kadm kaçırma teşebbü
sün en 2 aya mahknm oldu 

Silivıi ~ıvarında Naciye :s
minde bir kadını zorla knçırnın
ğa. t <ıebblis eden fakat arzusu
na muvaffak olamıyan 031IU:l· 

mn dün Bırinci ı\ğırceı.adn .du
ruFıması vapılm.ış, suc;lunun su
<'U sabit olduğundn!l kend"si Jkı 
ay ağıı b pse mahküın edilmifj· 
tir. 

Sahte arabacı katıyası 
Yeclıkule gazhanesir.den kö

mür nimak içJJl hariçten kiı ala
C:ıkları ara.balarla gden bir çok 
:-ahıs kendisine o.rabacılar k-lh· 
.i·ası .üsü vererek lmr..:rutup p1-
ı a alan Arıf isminde biri vakı 
Glau ikavct üzerine yakalan l· 
:rak hakkımla takibat.o l.ın 1 n· 
ınu~tıı. 

er 
" ayın v 

Sumer Bank Ycıli :Maila.r Fa
ızarlarının tstnnbul ma.ğaz tlü 11 

sefi Sadi Altan Müe escnın l 
İ~lar Muamelat Şeflif; n , 
nakk'Clilıni. tir. Beyoğlu Y r1 ı 
Mallar Pazarı Müdiirü Kl"ı ..... il 
Qolray da M~r'Tamlar Şeflig•ne 

dJğ>l bvaa.!tılllZ. 
Bö\ ltı c o suyu biı k c. elet 

bard.ıUan b~a.j{ı;ı ıXı 1t 'ak 
ha\ u.hı:ndırmı.z. Sonra ıi.;iniz 

İ)i \ e t.cıniz su b:1hma2sa!lıl. 
t.ertenuz bir bardak ile ha.fifCl', 
ac:ıkc:a çav v ... yalıut ıhla.cıur ic•
niz! Kokulu gül, yasemuı çiç~k
lcrinGcu ydpılmış ha.c;lama mı 
icmiz! 

An'lıron v-eyaJ.ıut naw· ile k "' 
nstılnu., su ıc.iııiz ! Bu çk·>irlN 1•. 
bu vc1.nr ı ·t.ırla, hazıt lıuı.c"-Yınız 
lıaşlanmı su, çav gibı ~ızin hcrıı 
s ıl!'ıU :.luJ1l:lluzu gidı>rk, hem t 
ız 9f-dtıl!.k \ı."ıir. 
He1 t.emiz, hıiec,ız vogurtt n 

EUTI 

Ç'ı.r men·aları t"'miz, l:ayr.L· 
mı rnlarla adam.dullı yıJru:ru
lı. fi, l.!Jn luu talık 7.il.İ)l::ı.nl' 1 ı 
çi. n C-\'"\ ı }mn<·melıdir.' 

Dr. fiafı:r Cımal 
ne demek oldUo<'Yunu u;;renmiş gundan :ı.KIDCl ..n.o ....... er.a ~- !ıavanlarda G:ıJ.atnsaraY klübil ~·anm ka.pısı Rostof'clur. 
bulunacaklardır. \'e icap l"lea <caktır. Ashye cezala.raan: ı. 2 birln"ıhğı k ızounıŞlardır. Ruslar çekilirken dü.'.Pl}ana a_. ta3 in e<.1ilmistir. ------------

'Kendilerini tebrik eder, \'<'~i afta a cezayı cekince Akdenızd,.ki 6, s tatil yCIJ)a.cak; 2, 4,, 5, 7 .ııö- Beş · icın ortaya koc.an ğır zayiat :verdirmektedirler 
menfaatlerinin Bm uk Brıtn.n- betc;i kalacaktır. şHUeri ~rı latn.saray klübil al- Vişi, 19 (A.A. - Rostof Şı:b-
yanın menfaa.tl i ın muten, tıliye i'ic:rret mahkemelerin J.Pıştır rinin müdafaası icin Tıı.ganaıor' 
nıimi olduğuna. kanaat g~tı;~ den 2, 3, 4 tatil olacak, birirı i J}I .ba.:al.arın Teknik VC Rostof ıaxasında bulunan! arp i ~ 
<.eklerdir. Asliye Ticaret mahkemesi çru!- lıı'e.tıc.eleri ırfüsarhh--em mevkiler şinıdi r- ı l~ 

Tnbıidir lci Şarki Afııkad<ı.i<i şa ruüır. Tek Çifte· 1 - Galata.Baray hıı.da.n çevrilmiş hulUD11yorlnr.ı (Ba•taı'aft t nci 8t!lıf..frrJP\ 
l. ·uılaı atorluk hırsıcahlanm t~r- 12 44 ı.,: ı· - tspor Buma.a.ki Rus ordulnrm.ın Stn-• tiye Hukuk Mahkemelerin- · • ;c:: - ~ı.gı • 1..._.. rı il :.....:b tehlik • ~·a i r:; de \-fu:.ıl olm ıklarım 
ıredec""kicr, on iki adavı boıal- • ı 3 5 6 7 8 9 l1 tat.•1 İki çifte· 1- KAğıtspor 12.l, ~µ. e nı..ı atı eye gu·-
... v J aen ' , , , , • , ı ~~ ı bat ~tıni o!ınalandlr. 
tacahlar ·ve Arnanıtluğu hakiki yapacak; 2, 4, 12 nöbotçi kala· 2·- Ga1at:: saray. Fi1h.ak1ka bizzat Garıdi bı"l.e 
gahiplerine geri vereQeklerdir. <'aktır. D'ört Tek 1 - XAğıts.por 2 - Galatasaray. fıarp ckı:am ett~i müddett?e tn-
BülUn bu §eylerin bir km'Vct Sulh Cezalarda, .... Sul'----~hm"'" ll.18, 2 - Galn.tnsarny. Dörl Tek: l - Galatasars.y a· 1 w lmal '·· · ı bir ..... ~ ~ .,.., .. 1.,. ANL"AR 1 o 13 2 KA ~ '"- g·ıu. ııı mdist:aııda kalına 9· kavna•rı 0 twın zıya e Eirmci ve Ürüncü nöbct,.i ola- 4 a - · - agtl.f"ipor. 
sanat kayıın,ğı olduğu artık sa- 2 t-:c •1 k~ Tek Çıfte: l - GalattuJaray Mük.c1le]lcr Amsındam ıının menfaat1t>ri icabından ol- _ B:h tarafı l >nnidc _ 

t B l 1•-Iı.>o cak, ınei ati yapaca tır. ·.'.l2.ı, ~~ _ u&;',..'"~por. 1~ M'•~•--·'-"L.. - ııı'!"·· -.r.kl · h • .. ...... bit olmuş ur. un araız ~ ;, 40 - .. a..a.eAı.n flZ'me t~n ctagunu ve .uuttt:.ı.ı crın nr ı ·~'J-....... daldı• .... ·'-·· ... 
~.:ıh kt' Bunlardan baska Sulh Ceza tkl if+-.... ı G ın•~~-- A ·anıı- f kil....... .. ... UJuı. daha rahat t:l.K'cc ır. c =· - WU><.U~ay Sn Sporları - .1 gı tara ın- lrn.zann1nlarının HinUilcr i •i., v ık.in i bir m .... + .. ...,.Ie pı.•,..•de t u· 

1'" l Mahkemelerinden: Gnla~ı Be- a 1~ 2 v:. ts 0 f l lHA./•u.. ..... Rejime gelince, bu bizzat • u · o, - nıı~ por. n mükeller sporcu ar arasın· t.ayuti bır ehcmmiyetı h::.iz ol- ro(ıni kurulmakta.dır:' 
yanların kararlafftJracakları da- fiktaı;, Eyüp, Kadıköy, sltü- Dôrt Tek· 1 - Gııln.Wmray dı-ı tel-tıp edilen yüzme teşvik du.:-,unu suylemiştir. Bu itibar· Btrlı 1 19 A.A.l _ A~.Ul 
hıli bir meseledir. F'dknt Sinyor tıar. Bebek, 'Kartal, Beykoz, Sa- 7.49.8 müsabakaları dün Moda ~r:i.izme :a zaf '!' ka7.anıimadan eYvel h- tehlı;1 d ~1 · • ~u;.rda, İn~li:r.le-
Mussolini başta kaldıkça Roma rıver kazam mahkemeleri fa.ali· Tuk Çıft.c l - Ga.ID.to.sa.ray havuzunda yapılmış we neticwel g liz id:ı.resinin uz .k .... l , - rin m .::zü mahiyetteki m re d· 
;,e Londra ara ında samimi mü- :retıeı-ine devnm cdeoeklenrr. ll.3L2 2 - Hereltc. 68 puanla P..ami Gençlik Klübü Eıcı ısteınek tces.;,üfe :ıyan lı"t eli hti: umu d"i n~ l:.ayıp v -
r.&sebeiler tesisi knl y olmıy11· ıı::::ı:ım:::s:mı:::::om~;:zz:ı;;;u:=~~z:m 1ki C t<>: 1 - Taksim 1 .=>8 birmcilik kupa.suıı almıştır. h ·ek ttir. diı:iler ..::k pikkürtülmü-tür. '' 

C'ağı llşikftrdır. Hal aresi dsha ===========================-=-:=======-;....:.-============~=--=====-:=::;:=::-===-=;.;::.:=======.:.: __ 
mutedil b·r liderin iJ.aresi al- _ Bununla bcnmer, döndü- --=======-=========:1rı::::"''.'.::~::::a~r:::: ....... ::ı:ı ================::ıD. 
unda Fnsizmin utedıl bir ~ek- ğfu:n znmnıı yat:ığmıın altında, il' • ,~ 
lini bulmnkt.adır. KorporasVO!l bu sefer de bir ka;>lmı bulurum. mı 1 
(F~ı üzerine müstenit de"\1cle belki... - 5? • 
<!aha büyUk siyasi ve ferdi Mir-1 XIV -=-- - _ -
r'yet dahası içındc i~i§aflıı ~m-1 ~~ ın~AI{A 
kin verilirse bu kabı\ olabılır. I Rahmı, .seyısın yıanında Sara· 

ltnlyanın harbe girmesmJmı yı bır.al~ yemek yemeğe git
ZJyadc Frao ~ harpten çekıl :mişti. Srumi hara d-erin uykudan 
rnesi ve bundan çıkan neticeler uyanm..ı.mıştı. ~erh~ arka
ve değişiklikler çok daha b2i· da.'}l<ır?- oday,a ~eı: ~ 
:vük bir ehemmiyeti haizdi Çıuı Rfilimı yom.ekten dönm.fuı ~
kü bir nesilden ziyade bir n!e- n~!l .~'}UClmL'ı oturm~ denn b~ 
den1yet 1ngiJlı • Fransız itil J.fı du~un<:€.'Ye d~<jh. Bu . l_ıall, 
!ngilterenin dış politikası,, .. m kardCŞJ Cem§ldin hayretini 1ı· 
temeli olmu.§tu. Bunun bir d~· yandırdı. 

9 
•• 

· ihayete ermesi gayet ge'l· - Ne var. Ne daldın oyle rm n . n-1.. . ., 
brr diplomatik inkılap teşkil e- .ı.~?U · rd B. ı=-'--- kmııl..3-- Dıvo so :u. ır ~ u:.:.· 
a~ - • 

Harbin ilk aylannda Fransız madan ~e cevap vernl«:" 
cfkfı.rı umumiyesinin aldığı ~e- den, ha.tti ~~-~~~ 
kilden yulrnrıda bahsetıniı;tik. yen. ~blm.i, Aı:M.u.~ 
Fakat yukubulmnkta ~~a.1!- şey- dcli ~ · daldım., Bak do9-
leri '\-e bundan daha :millnm ol- - eye ım B. ').·~· ... n... 
mak ü;r.ere, vukubulacak şe)ie· tunı, nmata.yun. 17., ~ız ---

. · ....... •hten Stre- tal a{lam]anz. 
ri anlamak ı~ın .ı.nunı • erha.t gW:dU · 
s&·dan ve Locamo'dnn arkalara :_ K~di lı~bımı. konuşali-
on dokuroncu asırda Fransız . . bizim bemnmızn 
ııiyasi .... teminin inkişafına 'bak lit'sm. ~ 

k . \red haldan yv.a. 
n-ıa ıca Ari'.a var) Amn. hakku6. vok mu? Zeki· 

mm, · J ükimizı şa.şırmı.:ı 'İ 
ıara ben enuvor mı~? te 
mesela b·-im birader Cem.. t .. 
Hepimizden c cl onwı cb ü
nüp ta ınıp ,u seyise bir çare 
buhnası 1& m gelme?. mi ıtlı? 
Bir co'k e}l r öğrenmiş. Oku
muc:ı,~ d gaı ığ'ma yerleştil'ffi.lS, 
tercübel...r yapmış. dünya n-or
mil§ bir ndnmdır. İspirti..zmcdl' 
bilir, manyatızma da. Fa t ~u 
seyisi gene i ırlizme veya man 
yntiznıa ile uyanclınnak nklm 
gelmiyor. S tlerdir karrm:.ında. 
nhk alık bekli~·oruz. 

.Ferhat, ay ğa kalk.an Rahmi
nin omuzuna vurdu: 

- \Tallahi hakkı var b3.baca· 
um . .Anlaşılan hiç birimızde dil· 
f}finmek, iş yupmak ha.bili eti 
kıılmBlllJ8. Biz olanlnnn öniliıe 
geçmekle il..'1.ifa edlyonız. Keıı .. 
dlliğtrn.Wden ola.caldan 5nlemek 
t . ;ı alma: lliy 

betmişız. Delli~:iıı d"~r·ı. 1 

O ıt h m söze atıl 
- Vakıa orrn daldığı s u-, 

:hn uyımdırmnk kabil u 
.a::r P bcThi ipnotıroıe ederek 
etmek milmki.tı dür. Beı ı. • • 
eiıı mutelı~sı olma.ınnkla 
:rnbeı bir çoJ:·awıdan fnzl ı ~ · 
lirim. Bazı miipheın ma!Ü"Y? 
!ite tecrübe.ere giriştiğim ol
muştu. 

Ferhat. hevet rei ·nin ; . 
keserek: 

- Yok, yok; dedi. T ,. 
göstermeyiniz. Ben cminir: 
fıizin -sn~lannızın her te i• 
J~edinin postımdnki kadar 1.;l k-

1 trlk :vardır. Şu b1zim Sl'yisi Pt't. 1 
filli s:ihirliyebilireiniz. 1 

Gülüştüler ''e böyle en b ·ı 
.rnntı zamanlarda bile gene; pı PU 
sin .n <c'esini lroybntmiyeı·<'k ·ı t•arek i z rvücuda dikilıni . 
· 1 r 'Yaptığım g-bren ft.a:lı'.'n Bir an ro!l!'a seyisin üı pcrdı~i 

- Valla!ıi. Jedı Pre ~ ~ ·ı ,zem! t Ve Ccmsit harf\'lt<>tleri.-



lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Astceri K1taat ilAnları 
A.sniıdAki mevadtn P1Wtrtık1a • 

~onlrm.ıta YllPllacaktır Ta ekailtmelcri hizalarında ynzılı ı.,'iln. sa:ıt \"e mahallerdeki askeri sMın alına 
CiNSi M'ı ~ belli vakit erde ait olduı;u kom~larila Holumn. l rı. ~ 

ktan Tutar1 Teminatı lhAle GUn, Saat ve Mahali 
QdQn ~ Kl~ Lıra Lira ' 

W • <Q,ooo f4.iOO 128/7/0442 15 Bol.ayır. G l v IUUUi bidon 
Oıiıın nnkll 
Zeytmyağı 

adet 100 28/7 /942 11 Ç nakkalc 
ı,sOQ.OQo 22,50a 1688 27 /7 /942 16 Gel bolu 

25,008 31,075 4662 24/7 /942 15 Çanakl.ale 
l,500;8QI 1658 27/7 /942 15,30 K::ır 

'l' ek 
'l'Cl b:ılyıru kımı ot, 

lGO,• 'I ll8l'ti 63'1 "• 2"/7/n•2 16 n ..... ' ~ .,..aıaıco, Sübnsı köy(i. 

~<tgıda r.ız.ı1ı (530 - 7Y61) 
Dna oUarıc pa- tııtıa el:ı>il . koınlsyanUQda ;yapılııcaıctU., =- . lmelcrl hiz.nhı.rmda yw;ılı gl.'n ve saatlerde B:ilikcslrdc Askeri S tın-

C l N81 MUa.. ~belli vakitJCKde lromiı:yonn ı!ellnelcrl. (514 - '77fr7) 
Fiyatı ll'ııımınatı ihale gün ve ı>aat 

tp b.unıı kuru ot i;;,: .Kr. s"" Lira 
!:_eı balyaıı kuru ot 2008 1 50 15,500 
~ bal.Yalı kuru ot il 16,500 
T-• bnl--s. '-•- ~.. SOOI 1 ""' ... "'Y-a.l ""-"' .... U-'1 35,000 
lp babalı kura ot = . 37,500 
T I baJnıı .lattu ot• HOi 1 GO QS,500 
lp bal.Yalı kuru Qt. 

209 
f fiO:VOO 

23/'i '9'*2 Ui 

23/7/fJ. 2 16,80 

23/7/942 16 
T ı baly lı kuru ot • 200 o 2 ıoo· 
S ıan Dalfnh "OOO 7 3 Pi O 2n/i /9 ıı 15 30 

A lııda 5 2-,ı;oo 24 'i'/94- rn 
İla k oY'lıllım ın~ 

oznbyonlurwd.ı ~tnla~~.r::; ... ~tm len btzatannda yn ılı ciln. w ıat ve muh Ucrd • 1 nskcr! IQUn nl-
CIN81 Mlk_:. --.--in belli vnkitletü.a ait cıla~'U kt'\tıisyonlardtı bul ~m Lm. • 

Kilo Tuta 1 Tcmlnat:ı ihale C.Un, sa:ıt ve .Maball 
Taze ba~a' 
Baş oı:an 
llıy:ır. 
Paı.ates 
D nıat.ea 
T ~e kabak 
y 11 bibi!(' 
Taze la..'IUlJ!t 
P L4 an 
Yrıturt 
61 ır tı 

3200 Lira • Lira 
Xr. 80 384) 

uOOO 
"000 
8008 
7000 
6000 
4000 

.. 25 138) 
·~ 15 113) 
... 40 480) 
,, 40 ~O) 

tı 10 75) 
.. 50 800) 
"" 45 743) 
ı• 5.0 JlliO) 

• • • 
[{ pah zarf usuli.le 600 1:.an i 

kwıı bakla alınacaktır. Evsnf ve 
hmmsi şartlar köıni!V'O'Ub. gö
rül b:lir. 600~ ı.aru bakla bir 
.is füye ihal ed 1 bilec.(j!!\ ı;. 
ıbi biı· veya ık.i talınitine de tnl 
çıktığı takdirde ihale ynpıln.La.k
t.ır. ev:zuat ciheti asl criyeye 
t ı·kcdilecektır. Mütcibbitiin ö
d .. yeceği taahhüt vergilen, pul 
ve muJm"ele m:ı.srafları nyrıca 
tedıyc edilecektir. Muvnkk. t tc· 
mın:ı.tı (65;)0) liradır. İhnl i, 

5 i 942 alı glınü t 11 d 
yaoı1 ıcaktıı. 'l'aliplC'rın it. lt.• ..,a- 1 

, tinden bir at V\ l tc if mck 
tup! riyl H t"b y t> Y., lC'k • ı
bJy okulun mı -

417 7358) 
• • • 

•• 5 

Ku u k yun tinin ki-
90 kuruş, ı ır etinin 

6::! !") lrn-ru l cti ctı-
rın kıi ma 60 kur Ü 't iki 
k yruı u h>. un ve 'i c bir !.e· 1 
cı e~ıı in O lruruırtan 175 ton et 
ırnp lı ~arfla ek!iıltnwyc kon-ı' 
rım tm. İlk teminatı 9582 lira
.Jır Tahplerin kanuni vesıknlı>
ıHe> tE>klif m"ktuplrı.rını 3 8 912, 
P ,artesi günü Fnat 16,30 da 
Faı A kt>rl Satına a kom·s
:•onuruı. veımeleri. 

( '196 - 7618) ., " .. 

Yapı l leri İlanı 
a · a Vekaleti den: 

1 - E it.neye konu :.ın ııı. 

Jımdmma Gc;ıel kc;mutü:.ılıı..ı .tut SıW y oluılu cıvıuındıı .) p 
fcirçl atöly da. 

I~f bedeli· (195CO) Lra (78) k ıruftur. 
2-Eksilıt'.'3Ci2P t 

\C t r i 1 iJt c 
tu. 

k 

r. sel • 

6 de Yağl 
6 ll:!Ya 
Puuı ıu 
Blıbor 
Domatcıı 
Fıı ııJ.ve 
KJba!c 

P.:ış soc .. n 
Pırınç 

:u.oeo 
6000 
uOOO 

'10000 
ıooo 

10..000 
o 000 

33,ooe 
101$,000 
57,000 

" 60 375) 
IC,990 • 09,60 

23'7/942 I" Y .. lova. 
23/7/942 ıs Dolnyır 
23/7/942 15 Bol:ıyır. 

h.Jrt.elıf nakl •yut ve tahmil 
t.ıhlı t.: · rl mpalı znrfla. oksilt
ırıeye konmu."1tıır. İhalesi 31 '1/ --------------------------

112-0 1J9 
ılturuş ) 

.. 25 ) 

... s ) 

., lu ) 
•ı 25 ) 

~00 adet rnd:\- o lıc.ı cibn · ,, 

9n Cuma günü saat 16 da Ça
ı.akkalede Askeri Satın al· 
ma komi::;yonur.füı ynp lacnktır. 
T.ıhmın bed li 25,0f!O lira, Hk 
t minntı 1875 liradır. Taliple
rin kanuni '\e ikalarile te1dif 

~üdürliiğ ·· nden ) 

10.000 
63 000 
:ıo.ooe 
10,000 

.. u) 

hop rlör, nlnmlatörlcrılc bn lik 
k rınzat!ıkla ın alınacalrtır.• 
10 ad.,tt n n. aJı olnıaıne.k ili!e
re n \Tı ayn talıplcre de ihak 
edilir. 100 adedi heı ııevi cet(>·ı 
yanda calıetr e 100 ad ·di n.ldm 
1nforlc çalışac::ı.ktır. Taliplcı ı:ı 
25 7 942 Cum günü saat 15 e 
katlar ;verebilec lclerı malların 
tıp, cıns. katnlok ve hırcr nü-1 
mun,eleri.ni .Ankarada M. M. Y. 
2 No.lı '>il.tın alınn k mı yoımı1R 

ıuektt.IDlarını ihale n.atfodt'tı s 

tn rr.t-<.ı 
ıı, tu ı:ık 

Koyuıı O\i 
liı ır tı 

,. 13 ) 
ll,200 

24/7/9!2 16 i mır Lv. Am.irllO 
2!l/7 /!t42 17 Gelibolu, 

bir saat e\\el komisyona ve .. -, 
meleı i. Şartnamesi Ankara, İs
tanbl.il LY. \miıliklcri Satın n1· 

L • .run t· 

B tımn ır: .. 
K •ett,. 

0.VUn ll 
liı ır lı 

QOOO 
ıo,ooo 

10000 
10,000 

10.000 

l.it,000 ) 
J0.000 ) 

450() ) 

10,000) 
lD,000) 

4/B/942 lG Gelibolu. 
ma komi.,yonlarmdn °öriilür. ı , or ı bıl r. 

(197 - 7619) . "' 

şu 

llurnıd keçı tı. 
Sıgır etı 
Koyun elı 
nurmıı k.e4=ı 1l 
f:::o.vun ett 
8 gır ctı 
Bu •na k~ ı 
Sıgır Clı 
Koyun e\t 
P.uını-. it T .. eçı 

Kuıu ot 
Kuru ot 
ICuı u rıt 
Kuru ot 
Kuru Ol 
s.nı n 
&mıt11 
S..ıın ~ıı 
~ ınaıı 
S.ırıuıu 

10,000 
10.000 
lQ,000 
U,000 

10,000 
ıoooo 

ıo,ooo 

ıo.ooo 
10.000 

500,000 
soo,ooo 
ıoo,ooo 

OQ,QOo 
800 000 
800,ooo 
oo,ooe 
00,000 
00,000 
00 oOO 

iSOOı 

:ıo,ooo > 
10,000 ) 

'4500 ) 
ıo.ooo, 
H,00) 

4500) 
l0,000 ) 
ıo,ooo > 

'4500 ) 

4/3/9.ı.2 15 Gclıoolu 

6/8f94!l 16 Geltbohı 

"5/81042 15 Ge1llıol1' 

6,57 Kunq 
4/8/942 Jo6,BO Odübôliı: 

81/7/942 13 ) 
6;5'1 
6,5:7 
6,5:7 

81/7/942 13,af)) 
., Sl/7/9'12 n > 
~ 4/8/942 13,30) 

6 •:'l •• 4/8/942 n .t 
s .• 4/8/942 14 80} 
ş .. '4/'.8/942 lG 3-0) 

5 '• Sl/i/042 111,30) 'l\.'l'koo 
6 .. 31/7/942 15 ) köyÜ 
15 ,, ı81/7 /D4:: 15,BO) 

A.,:ı"r·• (418 - '1'703) 
.n_ .. -'J Ut..sı trı" 
•\&Ull iu'l::al :.ı·~ ı ve m., 
lıabl!ır Ltl'k:: da IÖ&ftrUen ;ıau.r.ı.-•"lll...,.en!n bedellerile kati teninnll.'lrl )lltıl! kuru soğtınlı;r 27/7/942 P.ıurtesi 

CiNSi 1.eııu >elti r.un ve -.a:;ridtla satto alıQMıllfrJardır. Şnt1tırımeleti her guo kom~onda >&örü-
"'•k.ı.r. Fındıklıda ı;ab.n alma komis~Or.una gelmeleri. • 

K1Jru .,., ;:ı 
K ı n.ı it! tı 

Kilo Tahmin bed_. Kati Te. ihale Zamanı 
000 Lıira '<ul'UI Lira .!Kurut Saat Dakika • 

6 ı()Ut l037'i 1537 10 43 
14 75 3182 11 30 

(519 - "l750). 
a n kaPlllt ~ 

y.ıpıtaeeıaı.: ksiltmeleri hiuılannda yaı.ı1. ınn, saat ve mnlıallerdeki Askeri Sv.· 
OlllisJıocıııa "l'alıplcrm kıınunl vftli.kalar.ıle teklif mektuplarını ihııle saaUorlndEQ 

M k\a "«meleci 

verm.,lcrı. <495 - 7617 J 
• • • 22275 

36,031 1ırn keşif bedelli 8 a-1 lır, mu·-ak 
det scrtlık vçlme aleti pazarlık aır 
la. satın alınnetıktır. İhale. ıt ., - Ş.ırl n:cvi gomı k ıst'Yeo -
2417 9'12 Cuma günü aat 15 ıer her un Fmdı ı ım:tm ~ıma Itır 
de Ankarada M. M. V. 2 No.ııl mı y •n..ındrı gC.rebılııler. 
Satmnlma komi yonund:ı yı:ı.pl·ı 4 - btckfü,. in bclh günde iba
lacaktn-. i<ati teminatı 5404 Ji- le s .• :ıtınden o saııt e' \el 2400 sa
ra 65 kuruştur. TaliıJ1erin belli yılı ı nun hukumle i d::.hılinde t:ın
'l1akitte komisyona "' m"leri. j z.im ece u z rfüırı makbu .. kar

{ 180 - 7581> I şıl .ı .. om· y;>na \erme· i, 
• • • (359-7190) 

K ııı:a bağlı lıirlikler içın 30] • ,. * 
ton taze fasulye 22 7 912 gün;L (500) ton odun pazarlıkla 
SMt 15 de pazarlıkla satın nlı- satın a.Iıruıca1.-trr. Şeraiti ko
nacaktır. Muhammen b<-dcli misyonda görülebilir. Tutarı 1 
9900 lirn olup kat'i t mıu .. ü (13000\ liradır. Eksiltıncei 1 
1485 lirndır. Şartnrunesı her gi!.t. 22 7 .942 Çar.samba giinü saat 
.komisyonda .görülcl.>llir. ı~ ekli- 1-6 a ~.assrrjran köyünde ynp~
lcrin belli gün 'c saatte Fmdrk- lo.caktır. İsteklilerin muayyen 
lıdn satın amuı. ~omit>yonun~ ghu ve saatte komi yonumuı.ı. 
gelmeleyı. ("508-7665) gelmeleri. (54~ - 7801) .. . . 

K lığu bağlı birlildı:"J' ieiu -00 Belı-Or kilo::nmn. 218 km uş fi-

" Tutarı l<tlo 
Llr.a 

t.on taze fasulye 22/7. 942 gü11iı yat tahmin eJilen 9 : 10 ton 
i&aat J4,30 da pllZ3llıkla .atın !l- va elin )'ağı 24 7 942 Cuma 
'lınacalrt:ır. Muha.mın l beodelı günü saat 10 da pazarhlrla sn
'!19.800 lira olup kat'i t-0tn:ııatı tln almacaktır. Tahmin bedeli 
2970 Jıradır. ş, rtım.mesi h lj 21800 lira olup kati temin:ıtı 
gün komısyonda göıi.ıle'bilıı. İs- 3!i0 liradır. İsteklilerin b lli 
te-klikrin belli gün ,.e snatte Fm- gi.ın "'e saatte F1ndıkhda Satııı-

:remınatı ihale Gün, Saat ve MahaH. dikbdaı satın nlma komisyonuna a.nna. km:ıisyonuna gelmeleri. 
Lira gelmeleri. (507 -766-ll (521 - 7752) 1168-

0009 4032 27/7/042 11 Diy rbaklr ,. • • 
:·: 40:50 :l/8/94.2 16 Menilon Aşağ1da cins ,.e miktarları yazılı k \un veya sığır cUeı i 

A ' 8763 5/8/942 la llıilkah, •'7 7 '912 Pazartesi günü hizaıarm la g,ostErılen aatlcrde pazar-
aJın 1 11. ~ı lıı .V(l.zJlı lll<Wadı (44' - 7433). J kla. sı:ı.tın alın&.<.'aklatdır. Şartnnmel~r het glın komisyonda·, 

a c >mı YonWlda Yapıl· n ~elcri hızalarmaa. yazılı gün v.e saatlerde Elizi- askeri satan göriilebil_ir. htcklilcrin bcli_ı giin 1·e s .ntıerde Fındıklıda Sutına.l-
Oit :.ı.C&ktır. 'l'al1plerm belli vakWerdc 1 ' · . g ma komısyonuna gelmolerı. 
'l'ulr..ı lllnü1 'l'ntan ~,.:ıf:::;ona gelmeleri. ClNSt Miktarı mthnrir. bedeh Kati Te. Pnzarltk Za. 
l'uz Kilo Ura ı tra ıİhale-'"- ,~saati Kılo Lira Kuruş Lıra Kuruş Saati Dak. 
ı~ıı~~! t1ye "~~- 425 •31.88 30/'1 ;942' 15 Ko~ un eti 150000. 210000 23500 11 30 
• \uınn., 'Jlber. -.vvu2.000 2250 191,25 ~'eya 
, YLıı • ~.....,,, 12t)() 90 " " " " Sığır. eti 150000 135000 16501 14 30 

f:: •ttOSı. -...uv\I 1251 '931'5 " ,. " " . nı ogruı. 3J)OO 8000 , 3, 8/. ,, " 
.ı 2.500 225 " " " ,. z. 1....000 500 37,5Q " ,, " " 

l .. 11':'.nn ~~ 15 6 " ,, ,, iJiOO ""V~ 151,88 

Koywı eti 
:.Veya 

Sığır eti 

150000 210000 15 

150000 13:30 16Hl0 13 
(320 - 7751) 

10.000 ~400 105 :: :: ;; :: • • • 
2.000 500 337,50 10 ,, ,, ,, Aşağıdtı. yazılı men.dan kaı:.ılı zarfla Cksiltmeleri lıizalart•ı-
1.500 ~ 19,50 ,, ,, " " aa ya.vlı sa.rı.tlcı-de 3 $ '912 gün i Bu.lıkesirdı"' A keri Sa ınalma 
7.()00 

4200 
ı~,SS ,, ,, ,, ,, ~omisyonunua l>' ::qul.:u:akt.u. 'l" ~ıı ı ı 'n 1 anuni ·c 'kahır le tt.•1 

• 

81D 13 ,, ,, ,, ıf nıektupla.ııuı ih le e: aller· ıe , bir saat e\'\Cl k mi .roı. ı 

.Ask. i . u'aa YiQlı tn.>"a.d.ın. • (505-1662) \ermeleri. 
laı-da bıJlıuı:~ komisyouı~la cksiltmeleti. hizalarında yazılıgtin, saat ve :maballereekf C1Nst h~~~rı 'F'Jı; tı T ~i~~;tı 1hnl · sauti 

C N [ n Yapı.In.cak.tu-. Taliplerin belli vak.itlerde art olduğu .komiS.y,on.. Nohut 1()0 lıu~~ ı .... n2 5 ı,.. 30 
Miktaıı ""·"-- (534 - 7792) - T.~ f 1 100 .-,') ı-: 1"'87 5 !'6 u'">O 
Kilo ... ~J. Tem.m.n.tı 1hal.e Gün, Saat :ve Maha.li. , ı.~uru asu ye -2~ ;.> 1 :--( 17 

100,000 A.lll'8. Lira Ycsil meıciınek 101) ., . u 

42.000 • lo ·o,_; un ' .. ı,..,n 
eti alınacaktır. Kap.ılı zu f';:ı e, 
Riltmcai .30 7 94~ gimu • ıt lf\ 
de Ankarada LY. amirli hı 1 1 

sında 'M.M.Y. Bir No. lu Pı 
nlma.. 1.oırusyonwıdu '.~p.ı..ıc h
tır. !{oyun etmın tahnıirı be ıe
li 46.200 lira, ifü tem.matı 3163 
liradır. Sığır etuıin tahmin l) 
1i 37.800 lira, ılk ttıminıtl } ~.,' 
lirndır. Tc.liplerlıı kanuni ı 
kalaı·iyle t~klif mektııpl2r ı ı .h -
le saatin<l..:n bir saat e\'\ ·l lw 
misyona Yl:I'lnelerı. ( • 12-7 ı:;ı ı 

glındc ih:& 

. " . 

• • • 
16 7 94.2 tarıhınde ka.p h 

r...ı.rf 1 nlile ihnle<>ı ilan olw u 
10 bin H1uhk oduna talip cı~ -
nıadı[,rıııdan t<-t t tı.t pazarlıklı 
miınnl·ruın ı :ıı auılncaktır El f 1 • • . "' . 

Pazarlıkla yüz tQll prruıte. n
lınacukttr. :U.'"t af ' · lıu ·usi 
şartları komu,,yond.ı goı uleb;
lir. Muhammen bedelının bclıcc 
kilosu 30 kuruştur. Yüz ton b.r 
istekli}'? "\"e!"ilebileooı:: · gibi "l;i 
talibe de Yeril~bilir. lha? c;.,i 
25 '7 912 CumP. rtesi gfü. iı t 
10 da yapılacak:!:rr. Talipl .. ·:ı 

ve u .wn artı ·ılc lım n'a-
hall<'ri kom syon a görülüp ö ,_ 
Ten l""bu ~. Bclıet kilosunllll m ,. 
hnrrmpn bedelı ".5 kunı .... 
lhnlc&ı -30 7 91!! Pe: şembe tt

n iı aat 16 da ~· uılaca• ınd :ı 
t.ıliplerın kati tl'mınatla.rh t 

Haı bıyedt: Y dek Subay Oiru-
hı•ıda • 'atınalma kom~. o , 
muracao.lları. (53u - 7791 

••• 
lmti t~mina.tlarile I::larbıy" 1;.' Beher l.cı 1 Jsun::ı. 4 kuru~ fiyat 
Yedek Subay Okulun la Sntıu l· tahmin edılen 125 ton Q un 
ma koınisymuına n1üruC3atları. 21 1 94.!? g,Luıı" saat ıı de ~-.. 

(518 - 'iH9) zarlıkla sabn alınacaktır. Mu-
• • • • lıaınmPn bedeli 5JO.O Jirn obp 

Mütaahhtt 'lUUll. ve hCSD.bınE kati teminatı 750 liradır. " ı . 
5000 .cift mahmuz acık ek ilt- n mesi ıer gün l mıe. onda 
meye konmwfl:ur. lbale.;i 8 8 rül bilır. lBteld.terln belli ~ı 
942 cumaı:-tes.i güniı sn.ıt 10 d~ \ t:' ~uatte Fıudtklıda Satınnlma. 
Anknrada 11r \I.V. 3 No. lu Ba- 1 onu6Yonnııa tclm91er1. 
tmulmn krurusyonun n ' a.ptla- ( 533 - 779.) 
caktır. Beherinin tüımin fıva· ı · • c • 
tı 130 kuruş. iknfi teminatı 9.75 
lırudır. Xulıplcrin b m , al .. 'tte . . (~rJ. ~<?!1 pat.ate~ fıyatı pah h 
komısyoııa g"lmeleri. goru . .ı.~unden tdmır p~a.rlin:-

1 1o _ 74.?fH la ek ıltl""<.ye konulmuştur. Ta· 
• • • - tarı 1500 lıradır. Şartnam i 

I.on .syoudu görulebılır. Eksilt
n 15 mes· 22 i 9-12 Çarşamba giınu 

::ıat 15 d Yaı.mviran kö~ ü ı · 
kı kon~syond t y, pı .ıca.1 tır. l .. 

le tlilcrm muayy<'n ~ün \ e 
tt kom . vomuuuza miu ı ı-

(J3q - 77971 

~s.ooo 1500 24/7/94.2 16 a :ı..--öy Muha köyü. C494 - 7o1G) 
~ ' 1 r; ı J,008 1350 21/7 /9<12 15,80 H. köy Muhaköyü .Aşa,ğıda 1.azı1ı meı•rulın k.ıp:ılı zarfla eın,,ıifr.tı>leri bizJl rında yazılı gün, snut \"e m~h u .. rdekı 
T ~ ly llıı kuru l)t, ı 

000 
(\l\A 2300 24 7/M2 16,30 H. köy Muhaköyii. f!Skeci satın .alma .komı yon nn .< pıl'"'c ktır. Tulıp1eıiıı anun1 ve. ikalatiyle t lif rnel.t plarıı.ıı 

J.j i 942 dt> ıh ı.~. ilı\n olu
t ın km u ot talıp 

ı .ia'l tt.:kr r uaı lı .ı 

S .... vvv fA ruvı. 3 IS 94..2 15 Çatalca. n.ıe .saallermden hır ~ nt ev\ l .. it l lugu k )m.is.v-.ın..ı ver m 1 :ı i. 
ı~uı 1 

... '" <>'t .. 00,000 ~ 24 7/94.2 15.30 F.ıSki eh.ir. ~iıtrt;ın Tutırı 'l'eıninnt! 
·• 35000 23/7/942 10,30 Eski§elıir. ı(}iDfii "ilo L" Lir".ı İlıale ~rı. sn.at \C nıı:ham. 

~mwı 21500 000 
9375 

S 8/942 15,30 Edremit. Tel balyalı kuru ot. ı 000 000 74:.200 1 9e0 4 8 942 l<.> Sanku.ınış. 
'"ot>'Utt 7,000:000 24 '7/942 15 Konya. Meşe odunu. .a.o ooo 64200 4.815 30 7 ,, 17 Gelibo.u. r 

Yogurt 35 080 l6,850 2417/942 16 Kony.a.. ~o'-'un eti. 13 00~' 
.R:oyun 35 OOo ~:~~ 1182 24/7 /94.2 15 ) siır eti. 13.0001 

~~1~tıt ~·= M,000 ~ ;: 7 /:942 11 l a1e1 balJTalı kunı ot. 5.000.000 
Sanı L700'.~ 44,000 3300 /7 /942 15 ) lp balyalı kuru. ot. 5.000.000 fJek:' 5oo'00o 20000 3000 24/7/942 15,30) Bursa. Kuru soğan. 100.00Q 
~ 20•

000 
' lGS1,50 24,n/9:!2 15 Erzur.um. Tel balyalı kuru ot. 2.100.000 

:Aya.k~ .oo'o 25.000 1920 24 7 lll42 15 Konya. Kuru ot. ı.000.000 
~uı ~°'Y\uı 3 Par:r.' 00 21000 825 31/7, 9-12 11 D. Bayezit. Koyun eti. 100.000 
Odun 2:500, 31/7/912 10 D. &.yezit. Sığır eti. roo.ooo 
Udun. 300 !,500) IDel balyalı ıkuru ot. 1.iOO 000 
Qd.... onn .006 e,ooo OOO 22/7 /942 16,SO Çatalca. ~ b&l_yalı ıkW'U ot. 1.000.000 

"-il_. uvv,0()0 8,080 22/71912 16 Gelibolu. Döküm Jwru ot. J,;000.000. 
300 008 9,000 900 22/71™2 il.6 Gelibolu. !Mulı.tAllif inşaat. 

fiOO 29/71912 16 Gelibolu. 

15.600 
~l1.000) 
325.000) 
'35.000 

3:>3 510 
70.000 
80.000 
45.000 
74.200) 
69.000) 
"ii.500) 
~.S.9o""7.30 

1.170 3 8 912 11 

2.526 
11.514 

3 u " 

4 " • il 

31 7 " 
5.250 sı ,, ,, 
5.250) 
8.375' 81 " " 

16 Gelibolu. 
15 30 Sarıkıınııcı 
17 Galföohı. + 
10,30 A~ı1:.ı. 

5 8 '9-12 15 Sankamu 
:I .7 9 5 6 ,, ,, 14,30 Mala ) u. 

50~7ü6S} 

k :uu ıu tw-. E\ \ e hususi 
t rıl t.Juı ı 1ahul rilv

mi . o a gu ü tıp o_grerilcbiLr. 
O .p w-.a tc:l bahalı olu k
la be !k~t ~ cinslerine göre 
her kıl wıun zr.uhnmen b rlı 

gm ) " t:ılı f'~k ldC'l.Lr. 250 
on ı · t fopU.ıı bir istekby~ 

i •alf' d l.:bıl<'Cc~ i gibi dalın az 
.. uil .. tarın.ı da talip cıktı['"ı tak
üirJC' ıl .. u(' :rapılabilır. Tha1csi 
"30 7 !)..!! P~r. be r-ünü sarıt 
15 tc ~ ılarağındnn taliplcrm 
kati tcmiıı.ıtl.ıriy1c Harbiyede 
:icdek Sub y Okulluda Satıu
nlm korı"svonunn müracaatı:ı. .. 
n. (~37 - 77U5) 

lp balyalı 'l'cl ba.h:alı 
8 s..~ 



YENi SABAH 

Sümerbank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden: 
NAZARI DiKKATE : 

20/1~ - 21.l'fi&lı - D /'1/M2 gtt.alrrl bugüııe b4ar namN"aları ilin eiHlmf8 olup&. henilz ıMIJanm ~ ve ba.yl le.rden aJn*1Uş olan mll§tmilerJmiır.e falıs1s edllmf3Ur. BU mtmdet _.,..., Nl;&rliiqMa . .-nlan-. ...allmlt oha ldmsekdn illa eiBell mabenere Dllira<*'t ~yle ku~ muk:ıbilindıe hıfihkaldıLnıqalmalan sayın halktan rica olwıur. 

23-7-942 Tarihinden itibaren Yapılacak Tevziabn kupon Numaralan ile MüracaatGünüve Mahaleri &f&iıd• g~ olup 
1.) Numanlım ._ eCBlmitı olan lmpcUlr hAm1DmD1n nüfus ~ benber bDdirUm mahallere rniiıwtla.n. 
2.) Ayni BOyadlm taıııYan ~ nüfa elbdanmm, aile~ birisi tara.tından lbnwnda kuponları nıkabilinOO ısti1ıka1d:mnm verfletiikıcıeğl. ' 

I 

S.) Br.aüz lliıi eclilmemls olan nııwalıv ~ mtit.eakıp lliıı.mmuda tıewJ gün~ri bll~<Jm numarala.n nan edilmiyen kup0n himWerinfn . müracaat etnmneıert. 
f .) ı.r"9d ~ C.rafuulan Mlıı:ııdlD slyarederinde evde buJuJamyan veya hcntiz tevzi lnıponu almanu5 kim.selere nahiyeleri nıuı1almsmda t.ewJ lı.upoau V6n1ooeğindcn bft.da,.;tm.ya hıft:ra.z etmdert~ '!e:tWı Olumır, 

Beşinci Liste 
Jmıwat 4 r :M m:üal ZS/"l/942 

Perşeml>e 
KWJJ<Jn N <>. 

Remziye Atalay l:Wmnpaşı. Usun.yol Ttqueu 226801-226900 
sokn:k No. 6 1 
Fethi Benel7 K-asım--~-~-Ba-=--h-ny-· _e_ea_d_d_esi_N_o-. -sr;-. -2~25001:2284.00 

U /'119-tt i7/'?/9U 
Cuma Paza1tesi 

Xupotı N<>. Kttpon No. 
226901-227000 227001..227100 

228401-228800 228801-229200 

Müracaat edilecek günler 
28/7/942 29/7/942 • 

Salı Çarşamba ' 
Kupon No. Kt1.ııon No. 

2Z7101-227200 227201-227300 

229201-2296'l0 229601-230000 

S0/'7/942 81/7/942 
PerfCmbe Ouma 
Kı~ N o. KUJ>On No. 

227301-2274.-00 227401-227&30 

3/8/94~ (181942 
Paz.artcri Sah 

Kttpon No. Kupc:m 'No. 
2Zl001-ı27~ 22760ı..227700 

Yeıii Mallar Pa;;:rıarı Üsküdnr mağnzası 278001-278700 278701-2794.00 279401-280000 342263-3-!!::~00 342801-343400 
-Keua.n--Bü-.-.y-ük_n.kmtl __ n_EJ_rü_' p __ Ra_m_i -~-L."llım~-oo;~1y-e~28~1~1~6G-~28~1~300~-28~130i-2Sl 400"28140!:281500-28l501-2Sl600 281601-281700 

230001-2304')0 230401-230800 

34340 -3440'.)0 452001-452700 

28170l-2fil81j0 281801-281900 

23080i-23ıiü0 iaiTol-231400 

452701-453400 453401-4!5"1000 

281901-282000 283001-283100 

231401-2317{)0 "231701-232000 

496001-4966JO 400601-497200 

283101-283200 283201-283300 
caddesi No. 2 
Mehmet iKafarlaı· EyUp Rami Mahmudiye cad· 283301-283'100 
desi No. 34 

283801-283900 283901-284060 

• 

333819-3329<.'0 333901-334000 339817.;s399')Q 339901-340000' 

Yerli Mallar PazarL'U'l Kadıköy mağazası 321001-321795 328001-3287fi0 328751-329400 3294.01-33(~:.10 336001-336600 336601-3.~7300 337301..33SOOO 402001-402700 402701-403350 403351-401000 532001-532750 
KOVaruno Çirldnoğlu Kadıköy Pa~aryolu No. 52 !l.32751-532850 532851-532950 532951:533100 533101-533200 533201-ô33300-5"3330f-533100 533401-533500-533501:533600 533601-.533700-533701-:.533800 533801-533900 
Koncagül 
Sitk1 Zo-rl_u_B_iı-. yU-. _k:_ad_a_Çı_na_r-cad~des-i-N-yo-. ...,,3...,...0--..,,,.85650=.~ı:a56700 356701-356900-356!/01-35720Ö--a572(n-357400 357401-357600-3°5760l-357S!JO 357801-358000 358001-35&?{)0 358201-358400 358401-358600 358601~358800 

t:nvid Bahar Beykoz Fevzipaşa caddesi No. 72 412001-412100~'°412101-412200 41220l-412S00~2301-fı?40041240l-'112500~l2501.-4l264JO 412601-412700 -..,..--:---~~~----------------41270 l -412800 412801-412900 412901-11:-JO')O 413001-413100 

Pertev Korulu Beykoz Yalıköy Çayı ~ 4.13101-413200 413201-413300 413301-4134()\) 413401-4135{)0 413501-413600 413601-413700 4J3701-413800 4.13801-413900 413901-414000 414001-414100 414101-414200 
No.28 
Aıhmct Tu.nın Beykoz Fcv·apa.§a caddesi No. 38 414201-414300 414301-414.400 414401-414500 414501-414600 414601-414700 414701-414~00 414801-414900 414901-415000 415001-415100 lliıOl-415200 415201-415300 

Yerli M.-Pazarlan A.ksru.-aymağaz.'l.«ı -!38201-439000~3nooı-4395ÔO 439501-440000-468001-468500 468501:469000 4.69001-469.500 469501-470000 470001-470500 470501-471000 471001-471500 471501-572000 

Yerli M.Ailar Pnza.ıi.an Bey-Oğhı-m-.'lğazası 450001-451000-451001-452000 464001-465000-4.~5001:466000 466001'467000467001-468000492001-4.93000 •193001-491000 ıj,34001-495000 495001-496000 508001-509000 

B:üseyiıı özsaraÇ Bcşil~ OrtaçcŞ"rne caddcfil 509001-509100 009101-509200 509201-~~9300 509'301-509400 5094.01-509500 009501-509600 509601-509700 509701-509800 50~801-509000 509901-510000 510001-510100 
N-0. 67 
lhsan ve HUseyjn özer Hacıköç ~k ~ami&i No. 15 510101-510500 --m:-0501-5°10900 510901-511300 511301-511WO 511701-512000 000001-560400 660401-560800 560801-561200 561201-561600 

454701-454800 454801-4549ÖO 
472151-472300 472301-472450 

474801=1. 75100 4 75i'0'i4754 00 

561601-562000 562001-562400 

45490t-4550fJO 455001-455100 

472451-472600 472601-472750 

475-101-475700 475701-476000 

M.e ı.nıot Fanık Kapalıçarsı Sipahi sokuk No. 20 454.001-454100 454101-454200 454201-454300 454301-4.544-00 454401-454500 45fö01-454GOO 4.54601-454700 

A11met Giivenç Ma.'tımutpa.ş:ıb~No. l49 --4!i5101-4552fil 4-55251-4554.00 455401-455550-455551-45570:) 455701-45.5850~~1-=456000 472001-472150 

Bw·han Sunaı· ve Slileymnn J<:J-genc Ycniposta- 472751-473000 • 473001-473300 473301-473600 473601-47390Ü4.73901474200~74213)-47450Ö-r7450l-474SOO 
hane Aşırcfendi caddesi 20 _ -~---------------------------- , 
Mustafa :lami Huma.ııa.zıl Yempostahan Aşlı 476001-476600 476601-477200 477201-477800 477801-478400 47&401-479000 470001470600 4)70001-480200 -480201-480800 1S0801-481400~•J81401-4!1200ı) 4~2Q01-482600 
Ef. cacld€ei 20 
Şoıınm Iru'~rnzası Sultanha.mam meydı..ını No. 112 482601-482750 482751-482900 482001-483050 483051-4 : ~O 483201..:483300 483301-4.834,.>0, 483151-483600 483601-483700 ·183701-483800 
~=--~ -ir-Ş-." a_tJ.....;r::...S~an-yer-,-:San~-yeı_·._cad--::7desı-:-. -:-:N:-o--::-9/-::1:':"1--::4~84;-;00~l-4"':'.8~4~2:::-:00;:---4.;-;8:742~0;~1-:-4;-;:S-:-44.:;;,0~G-:4:-:::8714;;;0::-1-4~84:-::G;-;:0~0-7.48~4:-:;-61~)1:-_4':'.:-84~80;v0~4.7:84~80~1:--4:;8:;;5{)-;:-:00:;;--~4850' 01-485?00 4 85201-4854.~00-c---4--85101-48fi61J-0 -485601-485800 

Bu.rha.ı1e<ldin .Baştımar Sarıyer Oıfaçeşmc so- 4.86201-486400 48640l-4866Ö•i48660l-486800 486801-487000 487001.!.487ıro-487201-48740~ 487401-487600 487601-4S7800 487801-48 000 

483801-4~1UOO •183901-48400C 
485801-486000 486001-4b6W 

1ttı:k No. 25 ,. 
A.ılımet Ata Kösooğlıı ~utpa.5'1. başı No. 5l200l..Sl2600 51260l-5j3200 513201-513SÖO- -513801-5144.00 514401-'515000 ö150Ul-5l560<J 516601-516200 516201-516800 516801-517400 517401-5180:.JO 518001-518GOC 

195 197 
Kadri özliyılmnz M.ahmutpaşa. başı-Doi;"lı mağa- 518'101-518POO 518901.-519200 519201-519500 519Wl-519800 M9801"520100 520101-520400 5204.01-520700 520701-521000 521001-521300 521301-5216')0 521601-52HIOC 

r.ası No. 91 _ ~- __ . _ 
Halıl Hikmet 1'Jrgez Mahır.ut.paşa trfaniye cnıl- 521901-522100 _ 522101-522300 522301-522500 522501-522700 5....~01-522fi00 522901-623100 523101·523300 523301-523500 523501-523700 523701-523°00 523901-524 J o 

desi No. 16 _ 
lbı·ühlrnzade Baltir Sultanhamam caddesi Ece 524101-524300 524301-5245('() 524501-524700-52470l-5MMO 524901:025100525101-525300 52ô301-525500 525501-5?,57('\) 52r.ı701-525900 525901-526100 526101-5263clf 

mağazası 

YCl·ıi:M.3.ııar pazanarı B.1.b\'e-kapı mağaza."Jı 526301-527500 527501-528700 528701-529900 
543801-544300 544301-544900 

53<.ıOOl-5372\10 537201-5384.-00 538401-539600 53!1601-54-0800 510801-542000 M2001-54320C 
M590l-54{i400 54(.H0l-54u9'?oo~--M"""'6_9_0_1--54-·-7d-_0_0_5_17101-:ı11n(m-G4woı-5484PO 54S foı-sıı 1 11 fit Mehmt-t Nuri Topba.5 Fincancılar Mahmudiye 543201-543800 

han No. 3 4 
=H=ayı~i~D;.o-=-:ğu~-v-c-şeriki--:.::-=-. -::Fin~ca.n--=-cıl-.-:a:-r-~:;-;. ~;-:a-;::hmt::::ıdi-:;;:.yc::-;54;::;o:900n;~ n1-..54~rı:?i250~-M92r.ıl-5495f;O 549501-5497-50 51~~15J.K.'l0<11lO 5.50001-55025~ 550251-5605<.ıO 550501-550750 550751-551000 551001-551250551251-551500 5G1501-55200 

hau No. 1 
Zeki Zenin ve ortağı Finoancılaı· Yusufyru1 hım 552001-552200 552201-552400 522401-552600 5fi300l ·553200 553201-553400 553101-553600 553601-553800 55380J-51':4000 55400J-55 ı::o: 

=:ı,·ehab Şehremini Saraymeydaru cad. No 37 55420l-6M4.00-- 554.401-554.600 554.60W54800 554801-555000 5550-01-555200 555201-555400 555401-555550 55.5551-555700 555701-555800555801-555900 555901-5!'161lfl 
H=~~.~~~n=ı=i;~~1=~~00;.;~~~~a~n~S~ır~n~~K~a=p~~=~=g~~~o~~~1~~~00~3~0~0~~5~5~~~0o~ı~~~00~6,~00~~~6~0~~~5~~~00~0~5~~ITT~~~~~M~~m~oo~ru-~1~~fil~~M~~o1~~TIJO ~ruı-~ooo~oo~~oooo 
Aynacılar No. 5 -- --- ~-- - ---------------------------------'---------------------------------;; 

,-~;~vle-t0-en-iz-yo-lla-rı-l.U-.-M.-il-an-lar-ı~~(~~· 1-~_an_h_uı_B_e_~_ili.re_s_i 1_Ii_nı_~-i~ BAYANLAR v~A~i 
ilk Temln;ıtı TeJJ 1,;lık arnbawuna Ku;,um °L"lkım f\'iieı;scsemlzde- daima KADIN ve ERK EK kol, ceb ııaatlerı, , ;ıu, "~ 

1 , 
l 

19-7-942-25-1-942 tarihlerine kada 
nıuhtelif ha·ııarımıza halkacalı 

vapurların isimleri ve Jıallıış gün v 
saatleri ve kalhacalıları rıhtımlar 

Tahmin Bedelf 
4550,00 • 841,25 y •• pılmak uzero r.lınacnJı; 600 Jtilo S:ı s2.ıtleri, nltın ve pl:Uın nlf;ın yüz.ıkl,.ri, kıymetll 'taşl;arla ı.u& v1 

tunlu Kvsclc ve 100 kılo ince V:.k ~ ve PLAKLAR ve yeııı "Şevallye,.. yüzo.:lderlnin zenı.ı n çc •d'l'ı n r 
-

2.100,00 157 60 

:ı. 

n Dorlılu,('Z<' Mucssescsı jçin dd'ırtc 

tesliır Milro~lt ~yl ıılmacnk SOO 
ılo Ze;rtin t:ın~. 

~ 

-
Tahmin bedelleri ile illi. t~n.ıt mıktarfar1 • yukımda yru.ııı ielcr fıY' 

ayrı açık e!.sıltmeyc konulmuştur. Ş rtn.\lnPlerl Znb1ı n Mull.l'J\elılt MU 
durlüiil kaleminde gôriUcb.ilir. ihale 'ı.7/7/942 Pcızıırtel cıınu l!fü.ı t H '1 
Doiml Eı\cfrmcnde yapılı: , ı:.t.r. Tnlıp~ n il tcmlnat mnl::bu., vey:ı m.;'k 
tupları "e kıınuncn ibr.ı:ı:ı liı;ıım gelc'l dı~u •esıknlnrıyle J lıale gilnfl :rtıl.14ly 

durduğumuzu blltlırmekle tcref duyarız. 

No. 9 BAŞAK 

144 ELMAS 550 LiRA 

rıo. 9/A 

120 ELMAS 12 P IRLANTA 620 Lira 

K:ı"" deniz hattı 

........ 

Bartın b.ıUı 

tzınıt h;ıtU 

Mı.;d, !\ya b .. ttı 

Dtırdı n n hatb 

Karnbıga lınltı 

fmroz hnttı 
Ayvalık bnt.u 

b.mır Sur.ıt 

'Ba::ı acentn: 

.Şube acenteliii 

Şube acenteliği 

- Salı 4.-00 de (TARI). Cuma f .00 de (EGE) Gı:
lata Rıhtımından. 
NOT. Gemılerin lmlkış saatleri &aat 4,00 ola· 

rıı•t tcı;bit edılmi~ de ı;ııym )'olcularıfl 
bır gün evvelinden yani P .. uırtesi ve 
Perşembe günleri nihayet saot 21.00 e 
kadar gemi.ye clmtl3 bulumoniarı liızım
dn'. 

- Cuın ırtcsı ıa.oo öc (KAD&S) S11keci Rıhtımın
d:ı.n 

- Peq:,.;embe saat 8.00 k (KEMAL) Toph:IM 
Rıhtımından. , 

- P:u rtesi. Çrı:ı;amba ve Cuma 9.50 de Mar kaz 
Cumartesi 14,00 de Sulı, Pa2ar 9 50 dC Marnkaı. 
Gafat:ı lUhtrmından. 

- Paz;: r11"!;i, Çarşmnba ve CumS\ 8.00 de Sus. Ga
pta Rıhtımından. Aynca Çarşıımba 20.00 de 
Annfurta ve Cumo~i 20.00 de An.afaı la. Top-
hane Rıhtımından. T • 

- Salı \ c Cuma l 9.00 ela Jıarlm. Tophane Rıhtı-
mınd'ln, , 

- J>azar saat 9.00 da Xmı~l. T(\fıhanc Rıhtımından. 
- CııT3<'1mba 12.00 de Buran, Cumıırteııi 12.00 de 

Antalya. Sirkeci Rıblımındruı, , 
- Paı.ar 13.00 de tzm:ir, ~ 13.00 df' Tırhan 

Oalatn :Rıhtınundan. ' 

e 
-
-

yen saatte Daimi l:.'ncümende bulur.ın al.111 (7613) 

Ankara Valiliğinden 
. 

' 
1 - Anktır:ı - K. Knlc H.>::ı:ı ı;l ın ılt "• lı: yoluncin ycıpılac ,Jt fıC"' <• v.- sı 

nni ima1aı işinin eksiltm<'!'l 3/8/942 ;. rıt..ıne .rnsfüıy n Pnza~..;.ı gumı na 
15 Je viliıyct daimi enC\in.enlnd~ y .. pılı. ı:ııı: ~ere t.:ıp:ılı wr1 usuli~ ek -
olbneyc konulmu~tur, 

!ı :? -. Kelif bed<'li (t2631) lil'fl ('i' ltLJr~ H muvn.k ııt t .. mın;, 
(3197) lira (38) kurustur. 

'[ı 

il 

·t 
ıi 

3. - İı;t.cklilerln teklıf m ' upl-,..,m :rnnvokk. t temın .. t mf'Jdup 'Vt'Y 
mnkbuıJ:ırilc Ticaret Odası '\·esikal.ırım \., >lı;ılt; ı:ırihJnde:rı ~n ;ız 3 cıı 
CV\'cl vil~yeı,c is11da ile nutrn~.. &İCl'<'k bu JS Jçln ~lacnklan :fenni tlı1ıyc 
vesikalarını hamilen yukarda adı cç-en gundc ıı:ıat 14 ~c 1uıClar Drıin 
Encümen Reisliğine vc:rmeleri. 

Bu ı,c ait keşli ve snrtnnDY.' 1 h .... gun N fia :r.ı 1ıdwliıı\un • f•Jrcbık -
ceklerl. t 7556) (5'356) 

lzmlr Gilmrük :81ııhaf aza Alay 

Saat ·Mağazaları 
A D R E S : ISTANBU L, EM iN 

bNO CADDES i No. 8 

No. 21 

23 cima• 
2 pırlanta 

345 Lira 

Ncı 

19 el,,.,, 

1 rı'-'"' 
.,.ı: ı.. ,~ 
-.o:.ı ~ 

............ mm .................................. _.~ 

, G!n!!.~~""'!~~~!~tı /s;:::u~.:~:n'::~.:::~~~~.s!!.~~~1~ 
ve BUr{!t12. Ad:ısır.a l '7, 16 de va- lef on Mudiiriycti tarnfmdan ctöşc•.ti, İlP<'C&i U.ın ed len drnız. t('lt 

l'fln Bur(lcı:;ı; v::ıpurund~ .ticaret.. 1 wnun v~'ı, bazı fenni ;;ebcplc 22 T(;nımuz 942 (.' .. r;::-ırnb. gun ı ) · _, 
haneme :ut 041 ııenesrnın mu- Bu k::ıbloyu doşcyecck v~ıııtafanfa beynelmilel ı,alılo d• • 
s:ıdJ::ık (Bıl~nı;o) de!tel'i ile 1 1"rc mnhsus is:ırctler ollıcaktır. 
(DEF'l'EIU KEBiR) i 30/6/942 Al3kadarlcırın n:ız.arı d.kkııtlcı·ı t·elp ve 'kcyf'yct iliı"' olu;:;:,/ 
tanl"ıınde unutlum. Bulundu-
ğund:ı ::ış:ığıdaki nclreosc gctiı·il
ıne-.n ı• a olunur. Getirene lyı 

l>ir Muk~ıat 'lit rilı ccktir. 

G A}BE iHTAR 

NOT: Satınalma /{omisyonundan: Trır.u.k~ıe Caddu•ı cedit H:ın w 
Vaı>Ur seferleri hnkkındn bi!r ttidu mnlllmat ~dn 1 - lıınir Gthnrük l\4JhE..f .. z: al~n ıklc-ı it.tlya ı ofa,., 1'" :i'f: ocı - L 

GABRIEL A.. MOROO 

6/6/ 942 günU fırar ettiği bıldirilcn ve hakl:ııın<l?. ı.,li 
pılmak ü1.erc evrakı Adli fmıir!iğe gönderilmiş olan C ~ 
erlerinden 1st. Fatih AskC'rlik şubesinden Manol oğht 
'l'alrnim ~ube~inden Tan:lŞ oğhı Dimitri halen kıtnsınıı 21 

telefon numaralan yaz.ılı eccntclerinmden öirenll~ kilo odun satın :ılınmak uıee kaunı.ı uı·r1 <:k .. ıltır:e. cı ko,.ılmuııtur 
bilinir. 2 - Muhammen beddı 21700 ı;,n olup ilk tmrun tı 16!.8 llrndu 
Galata - Gnlata rıhttmı Ilmanlar Umum Müdürliı- 3 _ Şnrtııamcsi kcrulsyvnd:: o'u) ı5ti,t'n1cre gfuıd iJ,.bılır, 
ğü binnsı ;ıltındıı. '2362 • 4 - Eksiltme 28 Tcmm z 942 S .. Jı mınıı 11n.1 ]{) da l O•• ı Cll(Jr y .. p1 

o 

-

Ana oğul ihtikardan 
mahkllm oldular 

Gahıta - Galata nhbnD KınhWa Limnn Rcisliğ.i .. ~ 
binası altuıda. . .(0t3S ı cakbr. Ku<;iikpazarda 52 numara.da 
Sirkeci _ Sirkeci 7oku ..ıonu. 22740 5 - Talip olanl.ııın Jı. tem n .. t r.r ... Gı..mnık Muhr~Pc.>t: \>C:m,lcrı' ba.ldrn.llık yapan Maide ve oö-lu o 

yatırdıklarına d:ılr mnl·buzl:ı T carct Oo m Y.ayıth olduklar na d:lir ve"ı Nidnı nnJJete tevzi edilmek b ü--

ıncmiştir. Meskenleri me.:hul olması hnsebiyle gaıı \J. 
iki maznunun Müstefial'lık M'ulıakim şubesinde hC'men ı.:; 
cut eylemeleri yahut meskenlerini bildirmeleri As. Mh. \ 
maddesi gereğince ihtar olunur. (477 - ': 

\ 
ihbar vaki olmu~, an• 

•· 'I (T"i64) '-••m•-•:'.ill•=m•m•••• ••••••- .JJ ka ve teklif mektuplarını eksiltme sartinden bir sa •• t CVH'hnc kml:ır ızrı111 :ıeı"t: \'<:J'llPn yağ, bulgur gibi i-
df' bulunan ko 1L-yonumu:l:: te'tdı ctlrel~n vcyn J)O ta ilo 'ttlnhh,ıtıı o -ı aşe mnıldeleı inı satmıyat•ak 
rak göndermeleri ve lı;bu od 'lJl fıyn:.ma m11tt;ıhhı!lcro tc:diy dJrrrk u:ı~- 'i'yn ..,.ızli olruıık fazla fiyatla. 

-

y hapis ve 100 lıra para ce-.ıa
biylc 51 gün de ticnrettcn men 
11 ararı verilmişti. Oğluna da ay
nca 5 lira para cezası ve bir 
hafla da ticaretle meşgul o!a
mıyaca.ğı karan verilmistir. 

mm clükldl.ndakı m.ı l. 
ı arak başka bir ) c:rc fl 

lcri ve oradn da ogJı ı:ı 
makta olduğu bıltlV 
Bunun ü~erine de J • 1 

tn b....,lamnıstır. 
.. hlbt ~ Cemaleddln Sancc4fu Nqrlyat MlhlDrO: M. a.mı K.arayol 
• ..,ldı6ı yer. (H. hktr GOf"IOyflJ',. ~ ~•leddfft Sa.. ... çc~lu tnathanı) 

re vcrgt ve rcsimkrin ve aartnnm('<Je ın.ıhnUwo. )mrıa.. nakd t re:- P:ıtı ış ührn,lo.rından yakala.rı.-
lt.rini.ıl uave edildi~i ~n ol nur, (7ffl) r .ıJ. u ('}~ Vl' ·ılmis, 1laidr 3 

Dün mc>~kfıı dHkkıinı mı.ihÜ.'."· 
lcnw1ı: kin l!tcJt '1 meJmırfa.ra bır 


