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Reisicümlıu~~muz -
Milli Şef lnönü dün Ankara hava ~eydanındaki 

tayyareler üzerinde tetkiklerde bulundu 
i!nü, ~arn, ~. (Yeni Sabah muhabırınden) - Milli Şef fmnP.t İn--, 
karşıl·~ıJ: !dun) tayyare ıln Ankaraya gelen ~hı Ömer lnönü,yü M 
tünde'('~ . t:re tayyaıe meydanına gitmi~1eı.· ve bu vesiled~n is- ısır meydan 
lıulunmu~~ ~ıı~~Vf meydamndc1ki t.ı.yyareler iizerinJe t('tki1'1cı de 

llllıııı ....................... ...-.... 
ALW:.W:.V'Tô~ .-. --.-. ----- ~ -~-- ·~,.,. 
M il>'t.er Çôr. A 

~il A v:un va m l{iizk)nünde tı..-
1{ tulurı~a, Ort ı-

1'.ı.1arn- "-1· b" 
ID •1 1 K şark mag- u •. nu. mu 1n.rc- d . . 
bcl'J ka ' ndı. ama r as 1 n a yet}erinın net;. 
Şimdı ._ l'n, Mı- ceyi hicbir z:ı-
8ll'da. ayn mu- m. n deği,,'tiı <.·· 
va.ff-ık ~eh ~oı-- rniyecei;'inc hük-
tt•rmF-k h;ın G • 1939 l'JytiifündenW.ri gct.~ mPdilir. Faktı~ 
n<:r. l Osinlek"e U;\-lar \e sı•nf'lrr Mii'ttf'fik or- hn~~!n taa1liı.k 
J;Pliyor. 1ngili1 dulanlaki kusur 'e noksanla- ~~tı~ı muh~~lıf 

ı.ı\ eıkili 2!) mu- rın ı.ittilu,~ azaJmBJita olduğu- boJgelt>t'e gon;, 
halı• C':\'" k. r• nıı ~öst"nn?stir. Eı:.-.-r lm or- "!_ltıhlelıf. rnaha.-

muharebesi 
lugi!iz ordusu El 

Alemeyn de ciddi 
bir mukavemet 

gösteriyor 

Mevziler lngilizlerin elinde 
475 ınmaı k re:, dtılarda lm nnğrubht•t!r.; f P.\- 1

1
1 noktaı nhazkar-

11 p 1 .ı l"f J • k ar ve mu ıı t· R 1 b . t"hk. 1 .l ar .uneııto. t. t>: "'' "'ht ırt.•r <ırt-ubın imi - • ' • • omme u ıs 1 anı arı 
ı, 1< Y t "dJld\. mu. ol~ıych. rnııhareht· b\ııüin m~lcı. oe \ arılır 
l1u. lnr. ll<•rtih: llll'mt.ii ik111.. :ı (>denli. Jfalhu1 1 kı, .bıı ~a~ım\~~n. atlamak için çok büyu··k 
P<tl'hım ııte· c mulıa~henın 1942 rnzırıda hi- Ortaşaı.k,a Mut: 
'jjm lehin~ n.ıı·- hx:•~ini kinlfl•' ald..;uı. il trı•ı;ir- l~·fıklcıı_n. _kat'ı gayretler sarf ediyor 
kık l>' r nı, ~ 1 ~iştiı. Uiru;':tU.-J.ı·' h ma;";lfı- JI~ anaghıbıyetr> __ 0 
l~! · t.'iııwk •• ~ h•y<>Uf'r lıizi iim.H . ...r,,nı:;c• ~\- ugı·'lmnlnrı Ot 
dır. Çünlriı Mı _ ketnı,.~nwfi, ~-Undfıik tnhi'~ \'e taşar~ . ~1ernle- Mihver kuvvetleri dün 
l<,:ı Çôrc;H. ı-.ı ~- lnıuAJt ghrulıneli. i!ı rirn ikığ- kı.t~e~ 1«1!1 hu- akşam tekrar 

iıl t•Jeı k"" dC'- nıf'IWir. ehc-mnuyt>tı .haız gar be çekildi 
~ ııuımrn t h- ru ahlan ~drm~r iiniit , t>rj tsllı5l bıı: ma.n"' ':<' 
rncı'kras· Ye pa L oluı. l~te Mı<;ler j Ankara, 3 (Radyo Gazete.) 
lhmt>nt.o rf'jim~- . Ç<m:;il'iı~ < >ı ta- si) - Dün alınan tebliğlere ve 
ı~ .. ot.-witt r ,. HÜSEYiN CAHiD YALÇIN ş:ırktakı fı.:na 1 gelen haberlere gört~, Mısırda] 
dıkt.atörı.:e ha. _ tesı~clen b~l"'<·1 

• üç giindenberi 60 kilometre!lk 
ı ek('t z ı . . meı-ı bu mımad'.:ı j dar bir cephede baEShyan M1s:1· 
Je \r..l'fi~~~~etlNm,n bml ırlı:>ı - doğru<lur. Yokf.>a. id"::ıl bidi·~ınc meydan muharebesinde Mare~l 
ve hu me~~nı .. a ~~a lx-lirtıniı;I istinat eden mııhnbhetl<'r ve' Rommcl esaslı bir inkişaf cloeı 
tiıı büyüki bu ustun~k ~mlekP- dı'lc::Uul<lar gclıp ge\;ki vnl;n.1nr- etmeğ·e muvaffak oln.ma.mıştır. 
th.r:ıfınd tır clu; ııyetın: H<'nOi. la '"'ı'ıNiılımı:ı.7. 'ı lııır.tılnll1ı:ıl'. Bi- Bu vaziyet, Oşimlek ordusunun 
nıesuliy~t;~1.~ııkla.ın.ıJ}tır: O, hlıtiin 1 laki femı gl~nl• Hlı· d:lhn ..:11.,ık ciddi bir mu!rnı\·emet gösterdiği 
nazik dnhk 11 abul ~dıyor ve en, \i> dnha ~mmiıı11 bir hamle ile şeklimle izah olunmaktadır. 
Jenın. ·ı'-' · 8 a:.an bıJc her mese- • &::l::;tların etrafında bulunmak ve .Mihver tebliğleri El Alcmeyıı 
n . im~~e~ ruun.ı~~ş.ı. ('dılmesi- I kendileri hakkımla bcsl<'n"n iti- mevkiinin işğal edildiğini, bu
sipleri deı en huıı i~ pı ep- ! ın.;.dın hi<:'bır l'i ylC' zail ulaınıya- radaki hattın ynrılclığmı. bo"?;U· 
eı Vazi~e ı;\1k kalmayı en birin- cağını ttkrar t:tnıek tatlı lıir ,·a- lan İngiliz kuvvetlerinin Nil 

İti af e ı ıyor. zjfe teışkH edC'" Deltasına kad2r çekildiğini bil-
kct {in et~eli~r ki, ~ E 1·n le- l; giliz paı ı.\ı'.oc-ntosunll h ii· dirınişti. Bugün gelen teiıli~.u 
b 1• s~vı de~lct ~daı esm<le boy}.-. kiımete kaı. ı serdc<lılm tenl{it· Elalcmeyn'nin cenup doğusunda 
~rcekt(.'"e~ft ~ uksel~1iı:: olmak lr:r nrsınua. lnikiımetin cli~k.1ti- bazı yerlerin ?.aptolunduğuna i
lay ve hı;~ 1 ~r edıl~cek b;ı o- ni 1.:clbedccf'.k ve onu dii~llndiiı·e- Şarct ehnektcdir. Dilnkü tebliğ
ıbi ha t. um tı.<:>~ ıste<lıtı ıti· cck noktalar eksik clt•wil<lit'. Ne lerle bugiinkli tebliğleı birb;ri
reya~ı:~;~: teşvık eden f!ku· C<'- ç: re ki, 1ngıliz milJeti bugii,ı ya- ni tamamlamaktan uzakt11·. E 
lıuzurundn. kat'1lı ı>::ı.r~, rtıeı•to kın mazide biıib:rini takip et- (Sonu sa. s, su. 3 de) 
Jıafruı.ada • me<)uliyetkrıı i mu- miş knbinc·lcıin kcndılPrini uyu<.:- ------------"
devlet ad~~ılrnak ~ötı~mi~<:n turucu hlily:ılıua terkctmiş ol
~et"(>,ekten ı;nn. ma_I.ık olmak, mnlannm acısını çekiyor, çiinkü 
tlir ıumetti~~dır teaa(lUf ' h nur b.n ruuhklif hiikfımctlerin 11.iç bi-

ln ·ıte . r~ harbe haaırlanmadı. De,·le<..lc-

Hindistan müdafaa 
nazı nnı sect i 

1 

Mihver Mısıra 
karşı politika 

taarruzuna da oeçti 
Berlin vo Roma. dün müşt:erelt 

bir beyanname nc~tilPr 

'·Mısırm istiklal ve 
hakimiyetine hürmet 

edilecektir,~ 

"Alrııa.nya ve İtalya M ısım bir 
<lti,şman gibi değil, 1ngilizlcıi 
kovmak için dost gibi giriyor" 

Güdülen hedef 

Mısır, lngiltere aleyhine 
kışkırtılmak isteniyor 
Ankant, 3 (Radyo gnzet<>

si) - Mısırda bUyiik bir 
meydan muhaıebesi r<·revaıı 
edeı ken Mihn'ffcil"r iistclık 
bir de poliUka taarnızuna 
girişmişlerdır. Mih\'er devlt>t
Jeri. dün n~l'ettikleri bir be
yanname ill' Mısıra dost ola
r:ü. gelmekte olduklarını bıl
dirnıişlerdir. 

* 'Beyanname şudur: 
"Mihver devlctlerj, ordııJa

nnın Mısır fopraklarınc1a za
ferle ilerledikleri §U andn, 
ML<ın'lD. istiklaline ve hakimi
yetine hürmet ve bunları te
m in hususundaki ~mrih mak· 
satlannı resmen teyit edP.r· 
Je~·. Mihver ·kuvvetleri, Mısı 
ra, ·bir düşman memlekete gi. 
rer gibi drğil, Mısır toprak
Jarından ln,11.iUırJeıi taroet
mf k ve yakın şarkı 1ngiliz 
faJıalckiimünden hırtaı mıy:ı. 
matuf, 1ngilteıc aleyhindeki 
askeri harek~tlere devam ey
lemek gaye$iyle giıiyoıinr. 
:Mihver siyaseti, '?.fısır, Mı
mrlılarındır"' düı;turundnn il
ham alıvor. Mısır k~ndisini 
Büyük Britanyaya bağlıyım 
ve harbin neticelcl'inc .kattnn
mak zorunda; bırakan bukn
gılardan kurtularak iatiklal 
ve hikimiyetinc sahip millet
ler manzumesi içindeki rnev
kiini almıya layıktır." 

(8onu Sa. 3, 8U. 2 de) 

Başvekilin tetkikleri 
..................................................... ~ 

Doktor Refik Saydam, dün Ticaret Vekilile berabeı 
Vilayette dört buçuk saat meıgul oldu, ıehirin İaie 
vaziyeti ve teıkilitın faaliyeti hakkında izahat aldı 

Hariciye ve inhisarlar vekilleri gellyo 
ıstanbul, 3 (A.A.> - n~ı::,·c-I-Ciarpt_e_ 1 Rus--ya-da 

fkil Dr. Re~ik S:\ydam, bera }K'11e-
1
. 

ıinde Ticaret Vekili Mümtaz Ök- oı--- o 
< men olduğu halde bu saha.h . .kıı- I ~ 

kara ckı:;presiyle şehrimize gel- ngillz tayyareleri Harkof'un şimalinde 
bUyük bir muharebe m:işier ve Haydarp~da Vali ve Bremen'e taarruz etti 

B<>Jediye Reihi Drı Lutfi Kırdar, -o-
Parti Ba.~kanı Reşad Mimaroğ
lu, Ordu Miüettişi Orgcıwral 
F-cihrettın Altay, örfi İdare Ko
nıutnm Kor?enernl Sabit Noyan, 
İstanbul Komutanı Asim Tınaz-
1eJ e Üniwı ~ih• Rektörü Cemil 
Bılı.:<·l Emııiyet :Mücl\irii ve ~lost
Jar1 tnrafınd~1>1 karşıl::rnmıc;Jar-
<ln. . 

Başvekilimizin ziyaretleri 
İstanbul, 3 fA.A.) - B·~şve

kilimiz Dokt-01' Refik Suydam, 
bu~Un öğleden evvel, ordu nıü
fett.işi Orgeneral Fahrettin Al
tayı Örfi İdare lfomutam K<ır-
general S~bit NovRn'ı. İstanbul 
Komutam Genercıl Asım 'J'rnaz
tepeyi ve Parti Başkanı P.f'~at 
M.imaroğlunu makamlannda zi
yaret etm'l~lerdir. 

Vilayetteki toplanta 
1.st.ımbul, 3 (A.A.) - Rışve

Jcil Doktor Refik Saydam \ 1e Ti
caret Vekili 'Mümtaz Ökmr·n, bu
gün ~aat 16 dan 20,30 a kadar 
Vilayette ~alışmışlardır. 

Y-a.p•laıı toplantıda Vali v~ Pc
lediye Reisi Dr. Llttfi J{1r-dnr, 
Vilayet ve Belediye muavinlı'ri, 
ofıs!er umum mlidürleri, bölg'C 
iase müdüıii, ithalat ve i1'r:ıcat 
bi;Jiklcri umumi katibi, belN?i
ye teftiş heyeti rch,_i ve lvJf'diye 
iktlı;.'1.t m\idürü hazw bulunmn~
lardır. 

Raşvekil ve Ticaret Vekili lcı
tanhulun iaşe vaziyeti ve iclşc 
te.cıkilatı ve İstanbulrla vazife 
gc\nnekte olan teşekkiillrtin fa
aliy~tle.ri hakkında nyrı Hyrı i
Zfihat ahmşla.r<lır. Ça1ışnı'.1hrn 
pa.zaı'teei günü devam c<lil~et>'k
tir. 

Hariciye Vekili geliyor 
Ar•kara, 3 (A.A.) - H~ri<'iye 

(Sonu Se. 3 Bü. 1 de) 

13 bomba uçağı 
üslerine dönmedi 

Alman gemilerine karşı 
yapılan hücumlar da 

iyi neticeler verdi 
Londra, 3 (A.A.) - Ha, n ncı

z.ırlığı tebliği: 

Diinkii pe-l'Şt'ınbe • cunıa gc. 
cesi bomba f'lervisimiz"' men.sııo 
kuvvetli bir teşkil Almanya.'ıun 
Brcmen şehrine taarruz etmi"
tir. 

Çıkaı ılan yangınların deva.ı, 
ettii!i görülmüştür. Bir düıjman 
uçağı t:ahıip olunmuşhıı·. A;\•ı.\ 
gece Hollandadaki düşman ha\~. 
alanlanna da taarruJ'.a edilmi"?
tir. Bomba servisi UC1lklannm.
dan 13 ti bu hareketl~r sonun-

l tıonu Sa. 3, Sü. 2 de) 

Cephe 300 ki. ge 
nitliğinde yarılda 

Almanlar Rus limanlanıi 
hava hiicumlarire çok 
tazyik etmektedirler 
Anlan a 3 t fü:HlV• G:ıre 

si) -- J.lınan tebliği :-5ıva 
polda 50 bın c~iı almdığmı t 

nun koımnind'-' Alm~n kıt.ala 
nın ·Sc \'Vel müdı fu, ha•ıa 
~ nı :u n h ~ b \f:•pheyi ;.)(l(J JnJon 
re grnhdiğınd,. y:11•dıklarını l 
dil mı~tiı, 

Rus tf'blig-lt ri de l\'.ı J'SJt c 
tank mul areh lcr· oort.·\ an e 
ğini, ilcılıy•·ı Alm~n kı w · 
riy1e R.ushı.ı ıı ~ıdcletlı m 
bey tutu~\U~unu haber ,..... 
mektedir. 

::::f HARP DURUMU t 
Ortaşarkm kritik durumu 
Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

Tobnık müstahkem meY-1 

kiine dayanan cephe, sı- j Ak d • d 
nırlarm ötesinde ve Mısır top., enız e 
raJrlarım korumakta icli, donan-
maya nisbetl" geni§ bir oynıı.nıa 1 . • • 
aı~~ bırn.kıyordu: tahkim edil· ı lngıhzler ·btr kruvazorıe 
nuşti, o~ak ~ v~ur.ıyP.tl~~de. med 13 muhrip kaybettik teri 
ve CE-Zre ımkan veı"fbılırdı. . rrıuhfr'('b~f . Ba§-'\; duh, Afrika rin bu meauliyetine bizzat lngi

'kaya dl~ • ~1 hn~kn da çok .ı.la- liz milletinin de işthnk E'ttiği in
Onun "~<'ılı ~mlumat Vc:'l'Tlli'itir. kir ohınanuız. Hükiımct ı:.daı11-
lu ı .1 uzlcıın<l{'n ôğreniyoruz Iannın en bii..vük rnt:'Suliyetlt•ı·i 
ıu;Jt"~g~ ız ~rdu"'u, hava 1mYVe-ı efkiuıunıumiy<>.nın akı~ma fazla 
t:Uııda 1 aş .r: tank '\ c top hu.:Su- muti' davranmış ve yakır. t --hı:. 
ll. ttİı ~fard~~~1:ından ü..,tündii. keyi millete kafi amkhkln i'.!n,h 
7 .. 1. g(>ÇJi <'m_..a Hommc-1 tanrııı. ctrocmiş olmalarında<lır. Hal
taıu r ~ 1

t X' 01~Yt1ı_. !ng:lizlc:r buJ<i bu de\ let adarnlan ar :ıı)ın
bai;l 3 tn 1 e<'C" lcrdı. Bt•ndan da m az mesul olması ie.ı tJedcn 
mev1' akfü 

11:h·rl 1'obııı,:'lı terket- hiıi varsa od. tC"hmevi ta eski
le r :ınıu an ge<Jrmt'miş- drn görrnii"· olan Mistcı· Cöı(;il
z;t~ •r Oı-ad.t kafi kuvv(\t ve er- dir. Fakat ımıknchlcratın gru.p 

M'aıı;a Matruh, Mısırı kar>a.-. haber verıyorlar 
Pasifik harp konseyine • mak, bir yan nıevzii rolii oyna- Londı n, 3 (A.A.,, - Aınırı 

Bursada Ve lzml•tte ınak üzer1.; tc:;is ediJmi,:; ve ~in lik clru~inin tebli;tı· 

.,::\ı} >u1undurdu!rfaı 11, (\ bir cilw•si on:ı, bugiin kentlisinin iı;-
"' ı.ı.ı nruyn da b" · k tı · 11 ~ l · · ,,111 . l' ' . Yana ılcc<'!:!eı ine tıı-:ı L ncmıı, u • ııgu >•r ::;ıya-
1n~;;. H klf!r. Büyle nlduf~l ııalde 1 !'etten il<'ri ~l'len köt ii flurıım i
l~ rı '! 1 nvv"tıı>ı111in nc'<lı·n do- r,inde \'.ıtanın:ı. ~ık:w bir yol a· 
ı .. ~ i;~~~ fıl"'mcmış oı.tckları ramak vazifosıni yiildenıiF bu!n-

·.. 13 · t'lhln11 d('gildır. Yal- mıvor. 
hı~•ili 1 . ~a.zırau mııl.are>bc inde 1 lngiliz nskt:rinin ccng:fwerli
h i~yiık : 110 

.• t~k jtibaı i~le lOli' ğinden. vnta11severliğinde111 fe. 
ı a v. ~ ~ ';} uı,'l umalaıı. ~n!- dakaı Iıjhndı:ı.n kimse şiiphc et
mdeıine ' .} ;~a. ha~lm ıı a • Pkil- m z. 1<1 kat ne yapmalı ki bu me
bıı e düı H'. Ol;.'l'\ıırun \ :ıd~;:ı- z.\'<'ll rin muh:ır İJe mc}dQnln
mı , ~mem de hllrnda tuhı;,a. rın· ia bir semeı c Vt:rmcsi il'i'l U· 

ge~i~'a . M~ı'Sa Mrıtrı.~h'ıı ri1.•··ıu ~un b;ı !·".mlıl tt:vrl:>im• ihtiyaç 
ıli,-.. · :rı.~~l<'ııne.. sc.hı'bıyet ver. ,-nıdır. g:r ı:ı· labrıka<ln \·npı
anl~ ıl:~.ter Çorı;ılın . i);o]\. •indt•n ln!'ı1az. R:iit;Uk ve biıyük sub!!y-

• '? -' oı. l::ır, ;..enel knrmm l::ı.r da seıi ha-
M ~rcşal nommel diiRn linde tornadan çekill'm~. Buna 

ı dt j 

-

iki Hintli mümessii g~tikc:e takvıve oluıımur-ıt11. 
Ri.t.kacie ordusu bu i al<'yi, ka• ·1 Amil'aH.ik Akdenizd~ fon 1;a 

gönderilecek lUzum karşıf\ında, b!ı lıimn- mn:nl<U da ysuıılan refalrn.~ hft.C 

Londrn, 3 (A.A.) - Diin gc- ga:g""muru-n tarı.batı ye mevzii olarak lmllunacaktı. kPtleri ooııa.~ınd:ı .ŞRğı.:ırJn g 
ce Yeni Delhide neşredileıı b:r L' k t ·· h fta ·· k ı miler.in zıvaa tJğradığım <~e 

SJ a a , uç a suren anı çaı · bildirir: 
tebliğ, Hint mlisliimanlaı ıııdan pışma.larda ağır ka\'ıplara uğrn-
Finız Hanın, yeni teşkil edilen dı, g5.h, yöneltilen Jarbeler, gü- Hemıionc liruv:ı?..orli B mt· 
konseyde mucıaraa naır..ırıığı~rn. Buralarda hasar oldukça mu"hı'mdı·r, sek"ız vennen mınta1mıarı ~arntı, ~ah nırındıın &-,ty, ervve ve .A1 
tayin edildiğini bildirmektedir. w- mukabil taarruılaı· yüziinckn dale muhrinleıi . 
General Vavel, askeri harekatta yurdda~ımız o""ldU, kl..g"'tt fabr'ıkaSltll Sel bash, zırhlı birlikler saflarında geni3 Polinya tebliğinçt de 
salahiyetlerini muhafaza etmek ·r a. boşluklar bC>lirıli, nihayet, c:e- lrn.rdedıJmektediı : 
tedir. Hindif'tan Pasifik konse- Kızılay Bursaya 100 çadtr gönderdi _ (Smm .sa. e_s_'ii_. _1_a"_J _____ cs_cn_u_s_ .. _ıı_s_ 
yine iki mümessil gönderecek· _ 

tir. Bun:a, 3 (Husus) - Bııı ·a 1 B • M • f t 
•• Vavcl'in Slıuüıiyctleri Amerı·kada \•e lzmitte yağmurlı:u·ın yaph~ 1 r an 1 a ura cı 

Yeni Delhi, 3 (A.A.) - Kt-al hasar oldukça mühim<lir. Buır;a-
Naibi konseyinde yapıldığı ilan da 100 kadar ev yılolmıı;;, a\ı:i 
edilen yeni değişikliklcrde:ı miktarda ev oturulanuy~cak Iı .. -
mak&ıt, konseyi, Hindistand:ı.l:i mühim bir casusluk le gelmiş, biı·ka~ yüz hayvan tc Metresini 53 kuruıtan verdiği bir m 
harp faaliyetinin idaresi i<:in mQselesı yüzünden 20 lef olmuştur. Şimdiye karlar ili--
daha iyi bir \'asıt:ı haline gotir- f d"ld" Öliı iİÇ ağır yaralı Vt' iki l>n~,?; için 45 kuruşluk fatura yaptı Ve cüı 
mektir kişi tevki e 1 1 t.esbit <-<lilnıi&tir. 

Ü Kon~eyin mi.idnfaa a7.ası, Ge- Yaşington., 3 (A.A.) - önemli i:mıil't-e ınü meşhut halinde yakayı ele 1."e:rdi 
neral Vavd'in salahıyelleıi füı.· ibir casU.sluk mCS('lesi netil'<'Sin- İzmıt.le .H<'lin bastıi.:'l taı lalar- 1 An:ıdoludan basma \'C sa.irefC -------- -
hilinde kalan askeri haıeke1lc- de İngiliz HondurJls'm<la rn ve <la nu:nr, buğ'drıy, nrpa mahı:m!H 1 alnı.1~ iizcrC' gelen bir taC'ir P\"· s b• t d 
rin idaresine müteallik faaliyet Panama. ceyresinde bir kişi tc\·· hM.ır gönı1 ii~tiıı·. T\:iığıt \'C sel \cll i f!liıı Rızapaşa yııkuşu:.ıdal 1 r IS an 
ıerden hic•birini uhdesine alm;ı- kif edilmistir. Mevkuflar m·:u~ın Jüloz JabrikaJamıı lla ::;d bas 2S ııumaı :ıda J":ıra Halli iir-
makla bci·aber ha!·pten sonraki' da lııgiliz tebaasından Georges ını1-·ür. ma ·ı ı: rıhibi C.:.r•ıil M<'rcana nıti- ------ VE 
terhis ve imar İfSlerinde bım Zouo-h dn. vardır. Bu şahıs ln Bir('ok maddelcı· zm·:.ı· g-(iı. l ai!n~tla ::!10 mctrn siyah Dok A r k 
mesuliyetleıi bulunacaktır. t:ı (Sonu sa. 3• Sü. 1 de) (Sonu: f./.ı.. ô; Sii. l tı:e) 1 aln1nk i~tcmiı-ıiir. Bir hayli PP.· rnavuhu ta 
__ _:.. ______ ·----------------------------- ;.o .. nrlıl,ton sonr:ı Ct>mil faturada 

goz a~tırnıak i~i.enıi~Nc' 1::ım~n Ç'i.ndl n<• y:ıpsm. Hnzq!lt n~ yap. 
ü.Nlı takip w hfü:uın hm:c : 1 

- .,,n? l"aknt j .. iu bo~ le olması, scın 
ı ınd" <lC'\: :nn ct.miş ve 1 l'kc~e- ! ?.aft'rin k:\!/.anılmuma.sı h~in bir 
ınen 1ı:;kendcriye llCmı>n e-

1 

sd~p uc~ıldir. CünJ.ü 19:iH Ey
di\~" ıırmş bulunuyor B.ıp~lar~~a lC:liindeııtX'ri gcÇ°cn aylar ve sc
llll'n lngff. na~vc-kiu u~.1 ! ~ti: I ncleı· Mlittefik ordulardaki lm
:a~ı: tmP11 iştir hatta u;:t· nı sur ve nolı--~anların gitlikçe a-
ltızv<'lll<· g'"rU.rt.ükte ız~r, za.lma.kta olduğunu göstP1 mi~-

urn uın ll ııa kuvvct n sonı~ u tir. }~ğer bu ordularda. bu mağ
™·11:<'..a s: "'lcıni<rl ·' ı b~l~u~un J llıbiyctleri te\•lit eden scbcolcr 
v~kılı o ~ -ı .. ır. n~lız Baş . · 
1 . rn:('lnrıarlctalti ma ·ıub· · ortat!an Ka.llm11ş olt:ı)•ıh, muha
crııı "utki:\'Cde :L g ıyct- rebc bu0 ün bitmek ikti1.a roer-

Kömür beyannamelerinin 
gecikmesinden kim mes 'uf? 

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

).;unun mct,.csini 45 kumşt::ın Oo.---

,.,östermek, b0 delini ha.kikatte italyanlar inzibatı fermr 
!l3 ~uru.:~.n ::ırnak . ş~ı1.ıyle sn- etmekte bu·· yOk g-·çl ·,kle 
ta bılcccgım soylcmıQtn·. l• l4 

•.rac ir mm·afaka.t etmiş ve bir le karşılaşmıya başladlla 
mıktar kaparo \·ererek en ... "6.i 

giiııü tamamını tediye edeceği Arnavutlukta b"ır mu· sad ni ı:;öylemiştir. 
f~r Ort~rk 'm::~~~a. . "ae- di. Hal~ki mukarebenin 1942 
eruı tooır h:tsıı etuın ~ <'rın ~ e yazında. bitccemni kimse ak 

:m.E'.JılO<!an ~ak.Iıunanıakrı ~~rl~- lmdnn g~irmemiştir. Biııacııa-
:rime hır nikbmliğe sıır·\~orko- leyh mağlubiyetler bizi ümitsiz.- Beyannamelerin basılamaması Kag°''ıtPı/ar Birliğinin geç ~>i..-. mesclevi etra.fiyle ~h ~nm~- liğe sevkotmemcli, §imdilik ta- l" 

~ıuJıakenıe etmekte Old~!l Ve bii Ve mazur görülmoli, ileıi vermesinden degvll lıagvldfn ge.c istenmesinden ileı•i gelmiş lı 

'l'aı,ı :ıh tacir dün J?iyat Mura me OfdU, dfı'zt"nelerfe 
kabe bt\rosuua müracaatla key-

fiyeti anı:ıtmıfitır. Sırp ko··yu tahrip edı"ldı· 
t:•östermiş bulunuyor. gunu l'C doğru atılan ıtdımfar ümit _ 

Ilıu p, heyeti umuıni.,·t'81yle ı \'errıiclidi~. Cahid YAI..çIN 

~~;~~ 1 Temmuzda dağıhlacak kömür için 30 

1 hisar Memurları Haziranda kağıt istenirse böyle olur 
-------------·---------------

lJ ii n meriııete giren nizamnamede 
Oentş ve ş11mullii hükümler vardır 

t\'a.zıc;ı 3 tinMı g;ıvf:ıoo) 

Evvelki günkü nilshamızda. 
Eti Bank kömür teıvzi müesse
sesi tarafından bir Temmuzdan 
itibaren yapılması lazım ge1en 
\ömür sabs1arı için muktazi 

beyannamelerin henüz basılma
sını ve bu gecikmenin de beyan 
nameleri basacak baskı kağıciı 
bulunmayışından ileri geldiğini 
bilıiirmistik. 

Beraberinde Murakabe mı>-
mul'll oldttğu halde paramn t:l· 
mamını vermek ve m:ı.Jı alm~k 
üzeı o mağazaya giden tacir hu 
sırada gömleklik kuma.c; pazar
lığı yapan ınc-nıunın önfüıde p~
ra) ı v<'rıniş ve 45 kuruııt.an fa.
tuta almıştır. Bu suada memur 
müdahale ctmi~, suçlu bir z l· 
bıt v. rakası tutulaı•ak Adliye· 
ye tc"lim edilmiştir. 

}"'pr fi'Z'.ll'lll defterleri kont "' 
edil ı "' i z,·M~n Cemilin bir n tid 
dct•"nb, ı i bu yolda sııtrn y. n
tı ~ı tC':.hit olunmuştur. 

l.ondrn, 3 (AA.) - Londr 
claki Yugoslav mabfillerme g 
lm haberlere gi3re, İta1yanlaı 
çete muhnr.:belerine karşı mi 
Jeme oJmak üzere sırp köylcriu 
binl<'r c yangın bombası atm 
tır. Çetelerin toplnııdı~ı köyle 
den bir lta" düzı nCBi bövlece 
talynnlru tnrafmdan t:>hrip o 
lumııu tur. 

B J 
t., .; ~ • 1 ' 



d ALÇIN 

Beyaz KitabmCla nev-ı uuı.lfun değildir. F kat Müıı ;b 
edil bum ktuplar i devlet aniaoması son devre tarihine 
&damının nok m nazarlan hak· o kndru' tesir "''lPIDtetız' ltl, bil· 
u.nda hiç t eddUde yer bırak- tUn olaylar mtydana çıhnca.yr, 

maz. Sonra iki devlet adamı kadar tamamen bir tara.fa. b•· 
lnlıp unutulmuş gibi dnvr ıı

rulamaz. 
Bazı istidlfil ardır ki, Mr. 

Chamberla.in müdafileri de ml!
nekldtlcri de nuhakkak ki şim
Ci;den bunlan 4abul edebilirler: 
Birlnclsl fı1Udlll"~ Mr. Cham
berlaiıı M ü n l h t o n dönth 
şllnd. son dereeede ve muhik 
görülemiyeeek su.rette nikbin 
idi Uzlaşma muhakkak ki onun 
Downing Sreet'deki kalabalı~n 
balı ttiği "Şerefli Sulh,, u tem· 
sıJ etmiyordu. "Zamanımızd::ı. 
ullrtan,, bahsetmek bunun me.

nası ' Benim zamo.nımda sulh .. 
dem kten ibarettir yolunda b;r 

muk "'bele dnvct ederdi ve bu da 
yetmiş YB.§ında bulunan bir n· 
dam i<;in höyük bir şey ifade 
etmezdi. 

W'hıpler ve Muhafaw.kfı.r par· 
tısi merkez ofisi başvekili :ı 
. o.,lerini dirrh.-tif olarak kabul 
ettil r. HUkümctın taraftarları 
•~ra ında istikbali penbe gözlük
lf' görmek bir vazıfe haline gu
di. Ayni zamanda. ya tesadüfi 
~o knsti olarnk, hükumetin da
' llEIIll l<üsrUden y:ıhut matbıu>t 
tan i 7..ah edecek olo.nlar cere· 
varı en ahrnle d ir hlitii.n ha
bcrleı dcn mahrum k:ıldılal'. 

.; . ym ! 
ilda~ K&pancı sokağın

da. 22 Rn.Yld"L oturan Nem!i m· 
de tütihı dc'losunda kontrol Sev 
fettin evde olm!l.dığı bir sırada 
bir mUJdetko beri dargı-1 d4·1'
dnğu ktzı Ehn!lZln alfusını ta· 
mamen kc_~i!i metresi Atiye 
evine girerek 220 li~ parasiyle 
muhtclif C."iyasllll çakbğını lddid 
etmi3, EUÇlulnr hakkında talıkt 
kata ba.cı.lanunştır. 

ö 'le şey olur u? 
Limon tozu yerine 

asit oksalik satan bir 
şebeke yakalandı 

Samucl, Fnne rve !sak isminde 
üç seyyar satıcının limontuıru 
:\'erine Aııit Oksalik b'flttıklnn 
haber alınarak yab.lruunıştır. 

Su !ular Sibhat.c çok muzir 
olan bu maddeleri Çcşmemey. 
danında baklrnl Yuvandan n.ldık 
larını söylemişlerdir. Bakkal 
yakalanmıştır. 'l'nhkilmta müd
deiumumilik el koymı.;şt.ur. 

----->utc-----

··nakalat 
ya a lı 

y ..... ...,.. .. ._._. 
Evvelce ehrimize getirilmesi 

kararı tırılnn 1000 Yunan ço
cuğuna. tahsis edilen Balta L._ 
ınanındnki eski Balıkçılık E:ı ... 
titilsil b"nnsındn icap eden tA 
ınira t ve tad.ilfı.t ameliyesi SOI4 
ermek üzeredir. 

Evvelce de yazdığ.unJz gıbi 
Yunan ÇO"Uklarının §ehriınizc 
getirilme indcil sarfı nazar eail 
diğindcn bina Hünakalit Vcka 
letine vcı ı1miştir. Bu itibarla 
Mün:ık lat Vekaleti Müs~ım 

a 
at 

• 

• 
ı 

a 
dOn binayı gezmiş ve icsbcdeo 
tamirabn bir nn evvel b~j 
jçin nl lanı. emir erm.U:
tir. 
Öğreııdiğumac göre, otuz ki.\ 

sur bin lira 2nl"fı ile tAmir ed !
mektc olan bu munz:.mm bi a 
MUnak-0.lAt Vekaleti tar:afmdnn 
hastahan olm ~ a pek mUs it 
görillmti tür. 5-6 yUıı; ya
taldı bir b:ıstclıane ynpılma8 
memleket için büyük bir faya"' 
temin cd ccl:tir. 

Açılan talebe sergisi fevkalade rağbet gördü, 
serel bir mOddet ·daha açık kalacak 

~----------~ı------------
lsmet [Paşa Kız Enstitüsü sergisi de hazır 

r u 
• 
1 : 

A ır i çi e 
tütün 

Okuyucu! rdan F Kuruc 
ile Mu fa ~el k §\lna ya;z:ıyor• 
la~ 

"Kimlerin ağır işci olabilccek
lerıni tasnü mnksadiyle Bölge i-

MOdürlli!Undc bir topbntt 
yapılacakmış. Bu t .plımtıda tü 
\ün iaı;ilcrl üzerlnd görü.'iUUt
ken b yalım sarfcttiklerl 

Jı nıı&m itibarc ntı.nmnrruılı. 
vılcutta büyük zararlar m~n l 
gctiTen Nikotin'in tesirleri de dil

nı l dıdir. Bu t kdi .. de t• k 
J le inde çalı ıınLırın l ç te 
gouı.:med ı ngır ıoçi l an c i ve 

ın nl ka cd ,Yoruz.. Bu h ı 
ta ı:ıl"ı l ıdc1rl.ın 

• 
ır v n aşıı. 

g ·· zel haıreke i 
Sokakta bir karne buldu, 

sahibini arıyor 

Bundan dolayı mud:ıfan cok de· Antigone temsil Heyeti 
f pek aciz ve gillün.G oldu. Ha- d b h ld' Ankara, 3 (Tele.fonla) - An- llaıı-m=~qa:;;ı:~.:::sıııc<ıMl!Di:löil;!llZ:•ll 

kara Akşam Kız Sruı 'at okulu · 
rıun ~1ı serginin Ankarnlıla
ıın göstcrdi&>i fevkalade rağbet 
üaerina bir müddet daha açık 
bulunrru:sı karar~. An
kara Akşam Kız Sanat ok.Jlu bu 
sene ibina....'"1.llda yapılım tadılat 
dolayısi:vlc tcdri2ata. çok ~cç 
m.~bilmiş v., ancak okulun 
beş ay kadar kısa bir me.;aide:ı 
sonra bu kadar güzel bir ı;ergi 
açması fovknladfl takdiri muci•" 
olmuştur. '.Mektebin OOııkiz yüz 

rieıye neı.areti ile mcrolckcttı: ün sa a ga 1 
propagımdacılnn arasında ko- Antigone'ı. temsil etmf>k u~ 
ardına •on cksikh~ı hiç bir za· rn dün &ınt l4,45 te Güzel , ... 
nmn Münih nnl ;mı:uıını tnki.p natlar umum müdürü Tevtik 
c 1 ·n aylardaki kadar göze carp Aı nrat, Kor ~rva.tuar Müdil.rü 
ıramı tı. Hatip! rdcn ve muh'\r Orhan Şaik \'O Riyn.seücfun
rirlerdcn, ne söyliyeceklcri kc ı bur filarmonik orkcstrAsı şef 
dılerıne telkin e i"lme<:len, d n· muavir.1 Ferit Alnnrırı riy.ısetın 
1 rını mi:dafna etmeleri bekli} · delci D •;let 'Konscrvatuarı tale
r• yordu. Bu lıa1Ier ve .'8.rt!..1T si Ank.irad:ın !}ehrim'ize ~elmış
ıcındc resmi nolıtı rnya muzu- lcrdir. 
her t husus mıa bırbırine 7.1~ Heyet Emiröı.ü H&lke'\'i soo. 
d l rin 1 eri ~ilrtilmilş olma- yal yaı ilim tolu menfa.at;De 5. 
sıııia ô sıl c k ir sey bulu~.- 7 ve l?. Taı .• nuz tnrihlerlode 
m mak la7.tm dır. eski J•'ransı"'ı yeni Ses sinema.. 

Bundıın b . ·a Mr. Clınmber· sındn bir defa da Güzel fWlatlar 
h 11, AlmaılJ" ın uzun ncleı _ akademisinde .Artigone'u tem· 

l'U ri d ı; m etmiş iki yüzlii· sil edecektir. 
l i ıc raınncn, h l ı H rr Hit.· oksan e m 
ıer' n samımiycti hakkıl"'da ·ri'c· 
lcc1t r ·rıci b r imtı.n muh fn7p satan fırınlar 
dıy iu. üh r'in B r hle·, Emniyet 6 ıncı şube memur-

6J 1en ile Gode b"rg'Jeki k..>· Jıırı tarafından Üsküdar cib~ 
nucmıa ar nrasında 'd değı "kfü~ tindeki fırınlarda yapılan m.kı 
rnziye ini kendi e tı ~e•ıc kontrol neticesinde 283 ekstk 
\•el Sir Au en'·n Av. m Ka· 

m ı mdaki u ··zıen i hnllı'· Yezinli ekmek bulunarak müsa
dere edilmiş, ayrıca fıruılan.n 

Lıt cağı zannol na.bilirdi: sahipleri haklnrmda da c~ 1t4.,_ 
Alm nyu:y bir :ıev vcrilm ~ Eilmi tir. 

sc o hayati bir eh mrıtly t ik \- Gü ·· 1 U r\ ··dn..ıı 
l •• b er. Eğer aiz: ''Pekala, on l tnrU er fllUID ıı .U u.. u 

1 
Takı;lm Aı.kerlik Şub094nd•n: 

339 loğumlu \ e bu doiwnlulal"la 
muamele-ye t ıbi olanların (338 d~ 
ğumlulru la mu:m el ye Wbi olarak 
her ne sur tlc olursa oı.un teci!lni 
yaphra•ılar, tehiri sevk karar nlnn·· 
lar Ye Cllt'Yİ atiye terk edilen~ 

dalu1) ilk \ c on yaklaıpal..vma 

6/7/942 t;ünü b lanacakt:u. A.Wca
dnr ol:ınln ın ilgili veslkalarl1le bı. • 
liktc h r gün saot 9 da DUbcde bu.. 
Junmalnn ve yoklamalımru mma
nında yopt ınııyanlar hakkında lıJı... 

nwıl takibat y pıl~ ebnnmiyat
le illin olunur. 

* 
Beyoğlu Yeril AskerUk Şvhetılndsn: 

339 do.uı.r luhr ve b\1 do.,wnlu
brla mu:ı n 1 ye tübi olanların ilk 
ve son yoklı m rı beraber olarak 
6/7/9!2 P;ızartc I g\inündezı. iüba· 
ttn nyın r;ıCt g( nlerlndc yap~ 
ve Agustos nil•ayct'nc kadar dcvıtDl 
edecckt"r. Nılf c:ü:ı:daı:ıları ve ika· 
met k • tlnrile lJ rlıkte fllbeye ın ı-
racaaUarı. (96~~) 

·· ur talobcsi vnrdır. Sergi o 
el.bize, ~pkacıhk, beyaz ~lcr 
ve bebek kısımlan çok iboğenil-1 
mekteclir. 

Melde! Müdürü, tw)ıir edile / 
ce d:ılıa ~k iş bulunduğunu, 
talebon.i.o. elinde mevcut w gü
zel işlerin ancal: gelecek sergide 
teşhirine imkfl.n bulımacai:'Ult 1 
eöylenıli§1.ir. Bu mütevazı. fa.kat 
muvaffak sergiyi hazılıyaularln. 
bunların ba mda. okul mlldürfuıü 1 
Ukdir eme b~ Mlık 
olur. 

lsmet Kız E•~IWisü 
Sor .. de A~yor 

Ankara, 3 ('l'clefonla.) - İs· 
met Pnşa Kız EnstitUsü de .. e
nelik eergisiııi bu hafta içmde 
açacaktır. 

ze ".e~gız. (;ılık ınun~ f- teftislerde bulundu 
b tlcı muz, Uı.b l, memnunıyct , 
' ı ıd b"r tarz ol ca ·tır,, d Q· Bir müd •thmb"ri flehrımizde 
11ız o y ele ~ ırilmi~ ol uğul buhuıan GiinıriiJdC'r Umum Mil 
ı:1 kik J:ın itib ren bütlı.u ki\'· dürii Pertev Dunı berabenu
m tini k:ıy'>e-der ve AJmnnyr. de GümrUk b:ıqmUdUrii Meth'. 
b ıu adece tla.h b:uıka. bir ta· Gilmriik muhaf za başmildllrO. 
lep i iu bir b m1k 1.lrak kJl· Zeki SimitcW,Iu \.'e itlıali'tt gilm-

lirayı a • n 
lanır. rültleri mfüfürü Suphi Ok:ıy ol-

k;. a."ldaki biitlin d lıll L' duğu ~al~e cl_ün ~uhte!if sen.t
go l.:riyor ki Mr. Cham~I'ln n lerd. ki eum! ·klcrı tcl'tı~ etnlli-

Piyango biletind.e ta 
sahte arlık suçlusunu 

i e ün ağır cezad 

y pan 
na.ı.1.:.oı. ... ...,.keme 

aşl 1 

ınliteakip Mnrt a~·1nda nldstıl- lcrdır. • 
mıs oıduguııu nnlıı'.iığı ~ ffi"'O Vapdmıyacak demz 

23 Nisan bayramında Milli Pi
yangonun fev!rnlide tertibinde 
6 biletini ttı.luif ederek 2512 li
rayı, piyango gişesinden ~ken 
Şerosettin'in duru3masma dün 
Birinci Ağırceza mahkemt>Siruie 
bakılm.ı§tır. 

ok ı detti hır d~ı-beye ı 1ıu~ ~ t 
lı;aldı. o hiç bir ,,;aktt ın n kn· pos,a arı 
~akt • l ri hakkında do ~ru hU· Görülen !i!2wn üzerine lmroz 
ı.;~m \ ~rebilir ~ır insan d .. ğ!!di. ve İzmit vapur postalan mu vak 
Fuhrcr e tnaliuk eden hulcum· kat bir zarn n j!:in yap1lmıya
leriudo ise en büyük kabiliyet- caktır. 
f>İzli 'tıni 0 ö:;tenn1Rtir. 

M am fıh, Hcrr Hitler tara
fından aldatılmnkta onun yal·ı 
nır. olm dığmı teslim etmek ı
cap eyler. Çünkü kendisinirı 
m ı 1.tı l ·ratma d:llıa bir çokl::ı · 
ıı da iştiriık c mis bulu.-ıma':<· 
tadır. Bunların arasınd.ı S.r 
Neı; ille Hcmdcr on d (labildi". 
Bundan başka, Hilnfü nnh ma
sının haşin kuvvet için yeni bir 
nfcr demek oldu 'hı da ink· r P· 

d le ez. Mr. Churchill mcmlt:· 
ketin "tam ·ve ku.rursuz bir m:ıJ 
lübiyete v-0 Frnns:ının da b 1-

zim Jıi semi e dURenden daha 
biiyük bir mağlübiyetc,, l4_,';;rn 
~ oldut~unu söylediği zruuan 
yı:ıpılnuş olan işlere karşı bil· 
tün ınüer"~ir mütalcalnrı hülacıa 
ebniş oldu. Sözilnde devn.m ed~
rek, Godesbcrg ile Münib aM· 
blndn.ki farkın tıı:ruldar sofra
da.H apılıp alınacak yerde Hcrr 
Hitler'e yavaş yavaa takdim e· 
dilmesinden ib:ı.ret kalmti o:· 
duğunu ilD.ve eylemiştir. 
Diğer t.amftan, Ba§vekil a

leyhind ki t nkitlerden ~r _ço· 
ğunun f Q3ia kaçmış oldugu şıın· 
di ani lnuştl'r. O man, onun
la ayni muta.le da olınıyanlar 
He.ıT Hitler'in ya.tw:a blöf ya~ 
tığını, ke.ndi ine ica.bı veçhi.«~ 
mukabele gösterilm' olsa idi. 
cvr-elki ~ıa ayı.nda yttpt1ğı. 
gibi, yin • eri çeldle<:eği bol bol 
aöylenmiBti. Sir NeTille Hen· 
derson·un arta_ya koyduğu ha· 
ki kat bu huau.ata. bir kana • t 
telkin otmeia kifidir: 

CA~ vu) 

- Nevfel hakk•nd malfıma.
tmız \•ar mı? 

Diye sordu. Hnr.r~ti Ali, h ,... 
kesten evvel davranarak: 

- Ben onu öldürdüm! 

Şemscl.tin suçunu itiraf ~ 

Dedi. HaT.reti Peygamber, bu j 
haberi bilyük biı· sevinçle k~reı-
laclı: , b:nl!~:&.:;ı:;ö~~za-ml! 

Hnmdolsun A 1bha ki dua-ı Her hal.kı Mahfuzdur 

mı ~~~~ket~nciru izha,.. etti du. Ebu Ceh"l'in ümitleri ~ j 
ve Hazreti Alinin eı:a-tını sıTiıdı. çıkmıs, sarfottıği gnyretler !l:ı-
0 zamana kadar büyük vaka- vaya gitmi ti. Zafor perisi, kan
lara ginnemiş olmasına rağmen lı m.-lıarcb b:ı .lndığı aııdanhe
iştiro.k ettiği ilk cenkte biiyUk ri Mli!ilümanlarnı yüzüne ~um. 
ynrarlıklnr gösteren, nmca yor~t. Mekkeliler !i~lona dön· 
Hamza ayarında, hatta ondan mfü:ı rdi. KendilPt i:ıin üı:te biri 
daha üstiin bir vunı9k n C'ldu- kad r olan MiblHınanlnra pe 
ğunu isb t eden H zreti Ali, nz ı ~ ıp verd"reb.ilırJ erdi. Bu
tekrar er mcydunına atıldı. Bit· nam •k'..Lbil kendi kııyıpları da.W1 
avuç Müslümnmn üzerine süril şimd. '•n elliyi aı=ımıştı. Esir df~
süril saldıran Mekl:dilerin iefın1> şenL : n ve~ n ölmek istemivf'rel: 
daldı. Korkunç naralar t rak teslim r;lanl:ırın sayısı da bu · 
tarlndn tırpan sall:ır gibi lnhç dan a ı:ı.gı dcJildi. 
sallam.ıya baf}ladı. Hazreti Ham- Iı.."'bu Cclıil, yetmiş yaşında nek 
za da ayni gekilde h.ı.rpbcdiym" g-Ozfü, korkunç yfu:lfi. tok eöz
Mekkcli, .Mcclincli bUtiln Mi\sfö- lü, fena i .,m bir adnmdı. arıya 
manlan kılı<$tan geçirmek a · eJil~c suna b:ı.9kumandat!
lo oraya gc?en düşmanları biri· lık ediyordu. "Anam beni bııfri,in 
birine katıy-0rdu. için doJ';'Urdu ! Muhammedin ka-

Ccnk çok kızışmı~tl. MüsUi- nmı içmedikçe veya MU yakı.
maıılaruı he,psi bire" aslan k ail- }ayıp esir etıııedlli~ lliye 
mi.~lercli. Ensar ile Muhacirin fı.. dönmiycceğiml" diye mütem3-
deta kahramanlık yarışına <:lk- diyen ha.ykınyor; fa.kat er mey
nuşlardı. Kıh~ şıkırtıları, kal- qanı paznnnda yapılu. <:aıı alış 
.ka.n gtirliltillerl ve ııftrıl sesleri- verişine bilfiil iştirak tmiyor
le dolan cenk meyd:tnı mahfJeı' 
yerinden fa.rksıa olıuuştu. Yer du. 
yer insan gövdeleri, gövdeeiz iıı- Beni M.azum Yititleri biiyilk 
su başları ve i~ kanı ile bir daire ç~. Ebu Cehi-
dolnu\f cukurlar .. öte ar1)ıyor- li bu dai " rt.aaıı:ı& alnı~. 

ve bu ~I Milli Piylngo MUdfu:i-ı 
yetini ikaz için ya.pUğua ve aı.

1 d p.ı.nuun 10 parnsmı bile sar
ı Ml,t;;ni " t ........ ...:+~-v..ll6• BOY=.4ı~w.ı. 1 

?4uhake.-ne, ~Ucrln cclbi I 
için ~kn bir gü.ue bırakılım.,. 
tır. t 

eydan~ 

Yazan: M. Zeki Korgunal 

Ona yrpılan hticmnları, cllcnn· ı 
deki ınızra.k1"'.I'la. kılır-hırla d • t'· 
diyorfaı·. ııctkc iz bıra.kıyorl r
dl. Iillı ·lı ve mızraklı yiğ1tL nn 1 
çevırd rri bu d "re oria.-,tnd'l b ,. 
lundu -un lan do lavı ha v.~unl ıı 
emin olan Ebu Cclıi!, ara ~. ·:ı 
ltudurrmış naralar atma t n . ı . 
geri or . 

Fak t harp ed n :Mekkeü1N in 1 

şevkin; arttırmak için bu .f ı 
değildi. Ebu Ccltili.n er mey ı 'L- ! 
nmd.it et: g· · ·n i ıaw: 1ı. 1 Halb1tkı bunu ynpmak. bib 
öl.. e- at.ılınak demekti. Kurınz ı 
ve ha.in ihtiyar, güzel bir c..ııı.: 

1 . Beııi Va hzum 'dan b- , 
h ibni M .. oziı'c: ! 

-- Ya Abdullah, dedı. Zm:mm 
giyip meydana t;ık 1 Muha.mn:e· 
clilere benim ne yaman bir vu-
tıı 0.1 !l is'bat et ! 

Abdulln.lı. bundau bir şey :ın
lamıyarak sordu: 

- Ya.niı ~? booi görunce 
seni mi zannet ııı" 

- Elbet te ya Abdullah! 
- Bu hileye bn.ş vumu~ ne· 

den lüzum gö.t-dün? 
- ~ıu~:ü bem r mey 

Z riu 
Hamamın cam!arm~ 
kırarken arkadaşları 1 
peştemaliarı aşırmış! 
Galat ada, Berberler ~okağır. · 

da l~ılı.;ali hamamı sahibi d"" :' 
gc<:e :uı.t 2 de hamam kapalı i· 
kcn Niy ~ i mifüle birının zor
la iÇ("ri girmek istediğini 'e gi
rem mc ne kızan:ı.k hamn.ııı'l 
camlarını ta la kıı lığını yonPı
d bulunan aı kad tarı ., bı!.n
lı.l rdau Disikırık Sait ile ız.., ' 
ve Mustafa.nın clıı lıamn'll dm' l· 
ı·mM.n ar.:ıarak b · çedcki n 1ı 
pe .temalı alıp 1;: ... l ki rım z;.ıb• · 
ta.ya mürn aatl lıab r \'lfmı; 
tir. 

Bunlardan Niyazi y ka cının•. 
dı~er s:ı.bı'cuhlar • r nm<ıkt ı br. 

za~alh çocul<I 
Ü&kiidar is1 elC'. rle n :ı. \' 1 

Mchrot!din dUkl a und c; Jı ıJ' 1 
H yaru ırmda ~d · lıa.ttın, u,,t ı j 
na ait taba.ncaYl çc'!rmc.dcıı alır 
karıştu-ırkcn ·ilah putlaımc;. cı ı 
kan kur~un &';h tlinin ~ k ~ı· 
na · • bet ed1.:ı"'" iıl ·, 

T 

1 
c. ahir T H ı"ran 

2 
em muz 

8.40 

' 2 CUMARTESİ 
ö!b !kindi 

4,33 8.31 nl 
5.J4 ıs.ıs 17.18 ""'::U 

12.00 
20.44 

gôv le:,. 
~r! 

Yr; 

2.02 
22.47 

hm.ak 
6.30 

$.1 !> V.uı:ıt1 

l).ye hnykırnmk ~ağa. sob 
1 kt ı . .ıruya b_;.q ı. 

Bu nir yı duyan Hazreti A
li, }ıldıı ıın süratiyle yeti~ip ger
çcl;t n Ebu Cehil zannettiği Ab· 
dul 'un tarş ıruı. dlkilifi: 

- FF •• m!et j tt .mel'un, dedi, 
h.'.1.mlct ki sözünün. c .. i olup otla

-; !U bileyim ! 
l ull • h, Eb Cehilvnri L-ü

C l ·- sa.ıurara.k lı"cw:u etti Bu 

rn 

(.lı·ka • ı· ·) 



Amerikada 

Akdenizde 

Sırbistanda 

GARPTE Mısır meydan Japonlar 

Ereğli 0.Umrük işletmesine 
2 milyon lira verildi 
Ank::ua, 3 (Yeni ı:;:ıb• ı Mu· 

habi · d •ıı) - Taş muı 11 
dalı' i fiy tl mı tan· · n il 1 F
ı e -h komlır i letmc:;i e ikı m;ı 
)on lıra nü lavil scrm ye 'c
nlnıesi \'eki lcr lieyet'nce J,a,. 
rarla, rılı.u tır. 

muharebesi 
-B 

'r'l 

Cenubi Çinde yıldırım 
gibi taarruza başlamışlar! 

e~ti 1~ Müttefik tayyare-
1 ,. 1 T. , 

·de ı er ımor a 
hücum etti 

i 
ıba 

Harkofun şimalinde 

.. mUr b yannameler-ini-n -
ikmus·nden kim mesul 

Kilo 

1500 

500 

.1000 
300 

ınce 

Ne iy'.ltı a halkın ve yJrl h .. 
dun mcnfu tl ı ine t3alhik cd ı tl.r. 
dava!arda her hangi sabit b r ------------
fikr~ esiri olmadı !lmm v ~ Ş h • • k •• N 

Yenıı:z.ı.n c e amme hak ve e rımıze Omur 
meruaatıcı ini korumak ll iba b ı . 
ret bulundu-unu i b t i ·11 0 ,1 eyanname erı 
da:va?a; k~ ~ıt ıların b'rh ~· llmu göndeı ildi 
mı lcitipb n her h i b'r ~ 
cikmeye rn_ · ... ~ 'eı:m · ol 
duğunu niyetle k y · 
de::ken ~omiır ı.;atış ve tevr.i 

g 

c· i 
(1,5 Asitli 

Vcva 
(3 A.J li 
(1,5 A "tli 

Vey 
(3 Asitli 

e 
Od n 

CiNSi 

uh 

Koy n etı 

s r etı 

A 

z ~ n 

zeytin 
zeytın 

ze}'tin 

an 

ılbn 1\1 ıh. BedeH Ka.t'i Te. 
J ilo Um Kq Ura Kl'lo 

~ ğ ) 5000 o 002.00 
) 

-;. ) 6 930.00 
I'> 
;y ) 5000 6550 982.50 

) 
yğ ) 5000 6200 030.00 

bıları yaz.ılı yakacak ve yiyecek nıaOdeleri 8 7 942 Çar. nı 
rde p~rlıkla satın alınacaktır. ~art.nameleri her gün o 
gun ve saatl rde kat'i temin tlan ne b rliktaFındıklıda. Satın 

10 8) 
"66) 
4 ) 

28 2~0 
00 21 

Lira Krı 

4 o 
4 o 

4 

14 

8 • :ıız 14 

21 8 ) 

l 8,G-0) 6 l:.ı 

1 30 
15 

1 

Aıık r , 3 (Yeni 3.b ı Mu
habirinden) - Posta ile ) p • 
lncak Adli tebli.Tat kuram m.-... 

c l i 
r Koyun eti . 

T 1 bal •alı ,. ya hnsn lı 

• • • 
10.000 ton muhtelif n r~ .1t y. pıl c ktır. 

ya.ptt ıa.c kur. Kapalı za.rfl:ı 
el· illin · 7 9-12 pc -şembc gil
ni.i s at 16 da Geliboluda ::M r

kcz Satm:.ı.lma J{oınigyonunda 

lstanbııl Belediyesi Teftiş Heyetine 
alınacak Müfettiş ve miifettiş munv ı

lihleri için müsabaka imtihanı 

• muesesesı in bu bcyannan'" , " 
defterle a ·k ıru a la a y l· 
madığımız ? O kilo pars· ""n 
kağıdı nerede 'e nasıl s rf te
ceğini merak ettiğimizi' de s k 
layamıyacağız, A"aba köml'r 
vesikalıı.rında.n veya dcf1 erler ın 
den bir kısmı parşömen k~ da 
mı ba.sılacsk dcrsi.!ıiz., 

• 
ı~tanbul Levazım Aaıirliğinden 

'-•Mut m .. u Yet 1 Ttirk ye klS· 
,., r aatı' ve tevzı m 091Heal 

fatanbuı Şubea 
tmq 

Matbaacılara kağıt 
veriliyor 

Kiğıt B'rliklcri Umumi lclt p 
liği ınatbaacılara {550) ton k 
fıt verme~i k rarlaFtırmıı tır. 

Şinidilik avans olmak v ıil«'n 
bu ki.iıt bir ı.aç güne k ar 1 .. 
~ Vekil•Unio ta"dilu 
zo Wlaoakt.ır. Pek yakı d 
lıyaca.lı: olan esas k. ~ıt t 

tında ına~ncıların ıh • 

Od i n ·:r. 1 
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-- lKaptı !açtı Kamyonet satın alu1a(;ak 
fstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilanlar1 Az.mu hlr tonluk Fort Hya ŞC\'rQ}(', yenı vey:ı aL ull:ınılını:; bh 

k.1ph k:ıçtı - kmı.) on• t , 1 ı • lına:ıklır. K:ırnslr!İL ol<ıb, ıır Aı «b:mırı 

o 
T ebenin spor !düplerine girme

le. • s temini ve antrenör 
h ili za rnridir 

Yazan: 

llcı giin biraz daha. gerile) e."1 ı me imkfinlarına ve tanı b r a • 
ınt~nılckct spoı una esaslı bir dit- maförlüğe kavuşınnkt.3. gürlük 
7.cn, yeni bir ~ki veıilmesi J~in çekmiyeceğiz. 
uğraşılıyor. }JW>~ esclcrtle Khip l'eşekkUJü 

Geçen hafta içinde bölge bina· Müessese klüplerinin kurul- . 
ınne davet edilerek dilek ve ar- m:ı.c;ı ve tesei1i sporcu kıtlığım 
zulan dinlenen <.'6ki, kıymetli bü bütilıı arttıracalthr. B'rcok 
gporcular ueuruma dnğru girlen e:s :i kJiiplerimiz SC'nclcı cc u~a
spoıumuzuıı km tıılnrnsı yol1m- . ır yeth:tiı clikl.cri elcınnnlara 
da t<>n nı1iteı d(' hnlı ndular Btt ,.c .. ın etmek mecburiyetinde ka
tcmeııı il< • '·"' 1 • ıd ı ı ,ti ;1 • ~ hP ı ... aklaı clır. 
yet" l l.ıı ı t ı fın ı n hiı rn- 'l'alcbcleıin f:lpoı klünlerine 
p.1· ~ klinde Yn ıf \ ckalt•tını, girmelerine miisaade edilmeıı:. 
sunulacaktır. Alına<'nk tcdbır - müessese mensuplarından isti
ler, yap-·l:ıcnk dc>ğiı:ik1ikkı le po. fade imkanları da ortadan kal
rurnuzun lfıyık olduğu mertebt.· k:ırl'.ia klüpler bugün~.ii varlıkla
yc }liiks,..lmesinin h:minini s hır- rını na.<Jıl muhafaza edecekler
sızlıkl.ı bekliyoruz Maaı ifin bu dir? Mel, teplileri spoı klüple
işi b, şar:ıc" ğı kananti içimizde rinc kaz:uıchrnuıclıkı.a mlic:;se
Juikle miı tll'. Bu son hanıl<'de ı:;elt rdc klüp t<>!]kiliııc miisaade 
mfü.,b~t hır nctire Y•'rmczıre ü • edılmesiPi doğru buhnııymuz. 
mit.s;izligı:> dii ,m<'kte haklıyız.. Stad Me~Jesi 

Bölg-c binaı-;ındrı ~apılan top- Ff'nı•ıbahre stadı her fürlii 
Jantı çok samimi bir hava ic;in· konloı<lan uzak. ~cref stadı dıı 
tle gedi. Hatipler d:1Pk \'c arz•· bıı l arcbeyi :md1İrn1aktnclır. F.;. 
lrmm hcy<'t :izni ıı lll'\ a<;ıkçn bil- limiz•lcki mevcut 2.hnb.rın ı•:Jr.lıı 
dirdiler. Biz dı~ sütunhrıml7da ve mı"'\•eudunun hi(( olmaısa dör
sporumuz için foydalı olacıc ~mı de c.ıkarılması 1 .. m ııri•lir. 
uıuduğunnıı b zı noktaları sy- Antrenör Df'rdi 
dınla1na.ıyı faydalı buluyoıuz. Bn ınd li~dc yer alan tal{Ull· 
, Jcl,f4'pli!1·rin Uliipl~rde "ııor hu-ımız :.ırasında yine bir clac-.:;e 

\ r..;mı brma Miib-:ınde farkı göze ~n.rpnın.ktadır. • P.yir· 
Etlihnı>fütir ci, ma<"lnıda t.ı..lnıin edileıniym 

f:: n 'erdmbı.ıi kliip1crın.ız c- Bir iki klübümüı stad \'I' antre· 
ı.-.m. nı.,ızlık i~mde kıvı anıyorlar 1 ııöı\.: rnahk iken eli!,;:• lc>ıi he•· tıir
Bunun ,·e<Yan<' sebebi mc1de1ıl'- lu yoi{lıık ve imkünsızlık İi;inde 
kı in klÜpl~ı de • por yapmrlnrı kıvıanl\ o lar. Bilhassa :ıntru1Ö'" 
na nıiı:-;~ atl. ('(filml'mcsıdir. <lerdı Ü-;;l rinıic ı~rm ~ l cluı nro -

gır>mansızhk rPk;ıhcte ınani ruz. TCtjkilüt antı cnöı temin et 
ı)luyor .. Bıı , azı), t lrnr~1ınnd . meli, z.1yıf tal ıınlı:ıre;ı. hafta o
sporumuzrJ:ı inki, r h<"kler.eruc-Y. rasında antenıöPınn J apt n ıfa-

'l"ahmda kcıla,ı kla :Y"ıtm rak fııt,pıılün tclrni'{i ö*ret 
1
me

t-ı.ığlaın1ıyan futbrılcu zaman, za... lidlr. 
1nan ayağının km .. ·Y<'tini mi'"fcif Yukarda saytlıkl rımızm on 
m?nfa tlcrine iıl t etmelt ce~ - ptanda tutıılm:.ısıııı memlekt:'t 
1'<."'tini kf-ndinde bt.lmakt.;ıdl''. spl')t uma; kurtulnrn"l bakı11n.1 

Mekteplilerin J:lüpJ('ı de sp ı daıı faydalı buluyor' \'e bunla•·m 
vopmnları:ıu ınUı;:ıade edi1nıeı:ıt temırııyle spoı umuıun ıınıhak· 
nııi\tarı m tan elı·ın:ın nrn.c:mde kak kurtulacağın inanıyoruz 

\"(>.,i!P ,>Lı.<::_.1i_.~ J.rc;e:;:l:=·:::::====--======-"-=i:.:i '..:"=n=t-=Tl=ı=ra:-:n:;::l=ı 

Devlet Demiryo ları ilanları 

It h. rn 1cn bcd h J23ıQ (Onikı b il u ;} Ul" ~ ırmi) lira ol .. n htdı~ 
uu• cı l'.!/3/194? ç ... ,,, mb. ~in ı ımı t l!\30 d:ı k p. h znrı u ııhl • t Ank< -
r. ıl:> 1-'. e bı nd. topl:ın. n kıkt.L 9 wı u k• ısyonı.ınc:ı ı>· t: ; lır.. • k

t • 
Bu 1~ ,,ır ek ttycnlerın 924 (D<.kUZ)UZ yirmidört) lirnl k mm::ık-

. 1 trı• ~. t le 1 • nunun tt;y:n cttli;.ı 'csikal n ve tekllfl<'rin :ı~ nı r.ıı ı 
: ~t 14 30 Z.'l knıl r • dı geçen kon u.yon rcı· ligine vermcl ı-i ı:ız.ırnhr. 

~:'! tıı . .m('ler p r olar.ık Anl • rml:ı M. 1 "'ile dnircdnden. H:ıy lnrpr.-
tP•l Tt cmım ve Sr-,·1: şcı,ığiı clı•n temin r.1 ın\ır. (ı r.OO) 

1\1 1-w :uı en bcdclı 5116 (b• bın yuş c.n nltı) lır.• 50 (ellı) .nırıı• o
la , u telif eb ntt:ı 63.000 (nltmı.. uı; bın) :ıdct ıt.mb:ı fitili (14. temmuz 
1942 ı :ıh ı,.tfır • at (113) on , ltıd. H:ıyd;;ırp. ;adn Gnr b'nn•ı cl.·hı ındc

t ... rıü.nd. n k. palı z, 1 ıf u• uli~ lC' •atın alınacnktır. 
r rmc-k ıo>tıycnlcnn 583 (uç yu;ı sekı;cn \ ç) lirn 'i4 (yetr!'.14J 

ı. lıık ı-ııuvakkn\ temın. t, kanunun tnyln etU.;:t \ c~llrnl .. rl:ı 
gun ;ı~t (1 } on İ){'~c knu .. r Y.(lmİ<.-

d;ıc t.ııı • kta~ 
(7006) 

d • . -============== ----~~---=-======--======~~ 
J)e11lz Gedik li Erba~· Orta Ok11l11 

M"idiirlüğünden: 
.} ıl du,;• 1.ıJ:m dogı ı;~a Donanm. 31n ı:cvkcdllmck üzere 1.Jrla c

ffi:. 1 t.nlco» J.;nydedıl.-•ldttir. 
, l' h.nr •ıclıın n u racı:, t ed" <•klcr ı :.nb l Denız Ko
'e c1 .... ı n<lm rrur. en. t t><i.Cc" lcr d~ l\Jcı-sırıdeki e;lrnl 

n(', 

l<>i. •,bul .,;e :vtcrbm n ınw~.•ıı o ıcır.dc b.ılunaııların bulundu.~l:ı-
r ~ .. ı.. ık ı\;ı l 1 1 ,, ıhl .. kçe ne bi' cıirecekler ,.e bu dılckçcnın bir nfu:-

'U (i, ı t ı.I> ıl Dcmz Komutrnlıg.ın:ı veya Mcn;lncleJ,i okul g•1ndcr(j-

4 _ N:ı~ıtlıır 1/IJ/ -t2 ınrıhmdrn S0/9/0"2 t:ırıhinc kndar <l"\Om edc
(6576) 

crh.t ı -
A 11har11 lnlllaarlar Baş 

Aliidilrliiğündon : 
l remizin Ço[:ul tu ı .. sında y .. pı;ı .ıca i!l ;ıhşnp kuprü i~ • tmın ilk 

• , t• h'ıodı :y:ıpıl , mtıkti''<'?e fi"' hcdılmış olclugundun yt•l'ı:1 n yııpıl,m 
!if•·lll ııro 47 kuru~luk ke.o;fo r.ıvıe ~ p:mulığa konulıntılitur 

'\1 ı'<akknt teınin:ıt ;tüzdc yccU buçuk hcsabile 1980 lira 86 kunı~tur. 
'J 1 l• ı , ııı u gart yırrni bin ım1Jık bu ıibl kJleıi y~pmıs oldııklarınn d:tıı 
ı. ı t.ı ihlnderı st:luz ~On "'""C'lıne kad.ı.r ts1nnbuldn .fnhi.eıırlrır umum 

, 11 l!ı,;; in ıı t şubesine vc3i ... u ·trı;.z etmel<'rl l~zUl'dır. 
1'a::nl'lık ih •• le 1 H/7/942 umhir.e müsndlf Salı ıünli ımnt 11 de 'bn~
uı ı t.r.ıüzde topbnaccık 1-: omisyor:da icra ed lccefindcn taliple in 

, ,. kat l· rı'ımt p::ıralnrı \e evr:ıkı mıhıb'te1f'!rllc tJtrlikte munyyen cun 
• <' • tte •• o~ )Ona m~cratl .rı ıll\rı olunur. (48~7 - 7207) 

1 

A~'lda yazılı meva hn p. 7.arlılda eksiltnıeleri bizalar:ndn. yazılı giin, saat ve nınhnlll'rdeki 
Askeri S:ıtınahnn Konıiı-,vl•n1anııda yapılaca.'ktır. Taliplerin knnllli \'esik::ıluriyll' teklif mektupla
rını ih:ıle saatlerinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vcrıncleri. 
Cin~i 1\fikhm 

Odun. 
Odun. 
Odun. 
Tezek. 
Tezek. 
Tezek 
Odun. 
Tezek 
Tezek. 
:Muhtelif nakliyat. 
Odun. 

mıo 
350.000 
80().000 
2on.ooo 

·1.0JO.OOO 
500000 

J.000.000 
500.000 

1.000.000 
1.000.000 
2.615.000 

11.061.000 

Ur.t. 
21.000 
40.000 
12.000 
20.000 
12.500 
25.000 
23.000 
20.000 
20.000 

J..im 
l57!l 
3000 

900 
1500 

93S 
187fJ 
1875 
J50(1 
1501 
1505 

14.811. 

İJıale Win, saat ve muh ılli. 
22/7 /942 1l Doğu .l.ky::ızırl. 

22 " " 11) " ,. 

22,," 10 " " 
20 " il 15 " il 

20 " " 16,30 ,. il 

20 ,. ,, 1 o il ,. 

22 " " l 5 ,, " 
20 " " 16 " " 
20 il il 17,20 ,, " 
20 11 ,, 16 Kam. 
20 ,, ,, 15 Sank~mış. 

(316-702l), 

Aşağıda yazılı kuru otlar pazarlıkla eksiltmeleri hi?.a?annda yazılı gilll ve saa.tlPrdo Hadım· 
köyiinde Çilingir köyünclc Askesi Satınalma Komisyonunda yapıl~ c ktır. Taliplerin belli vakitlerde 
komisyona gelmelP.-rj 

Cin ;i 
Tel balyalı 
Tel balyalı 
Tel balyalı 
Tel balvalı 
·rc1 balyalı 

kunı ot. 
kuru ot. 
kuru ot. 
kum ot. 
kuru ot. 

Mikian 
mıo 

530.000 
520.000 
550.000 
600.000 
540.000 

'l\ıta.n 
LL"n 
37.100 
36.400 
38.500 
42.000 
37.800 

T.-minah lhnlo giin ve 
ı .. irn 

5566 
5460 
5776 
6300 
5670 

11, 71942 
!) .. " 
9 .. il 

7 ,, .. 
7 " .. 

sa.ati 

ll 
15 
15 
15 
15 

(308-7015) 

A5<1ğıda yazılı ıncvadın knpa1 ı 7.nril:ı t:ksiltıncleri lı.iz,ılarında yazılı ıtün, s:ı;ıt ve mnh:ıllcrdeki askeri s:ı
tın olma komısyonlarında yapılaculdır. Taliplerin kanuni \ csikalnrıle tc·l ! mektıııılannı ih:ı<e s.ı. :lcıimlc~1 b·ı 
&ı. t evvel ait olduğu komisyonn verınclcrl. 

CiNSi Miktarı Tutarı Teminatı 

Lira 
ihale giin 

Kilo Lira S:ıat, ve Mahalll. 
Sıt:ıı· ve:r:ı koyun eU. 
Odun. 

100,000 100,0IJO 6250 8/l/942 
7/7/942 

11 Bol:ıyiı· 

Koyun eti 
SıiPr et!. 
Kuru ot 
S:ımnn. 

Odun. 
Snde yağı 
Sade y:ıgı. 

Z•":,'1in )ngı. 
. gı. 

l,000 000 
150,000 
150,QOO 
2i7,200 
!!52,000 

l,068,000 
10,000 
10,000 
20,000 
2U 000 

J6,632 
10,080 
26,700 
25,82.'i 
2 11,825 
25,825 
fil,650 

2250 
14,:.163 ) 
10,350 ) 
1!!17,40 
756 

2002,50 
l!.137 
1937 
l!l37 
3874 

6/7/942 
) 8/7/9~2 

) 8/7/942 
) 8/7/942 

) 

8/7/9-12 
8/7/942 

) 8/i/942 

J5 Bakırköy Muh:ı Köyü. 

15 
10 ) 
H) 
16 ) 
16 
15 

11 

füı'kıı J..öy Mulı. lıö) ü. 

Ç-Onını. 
A<lnp.'lz:ırı. 

Ad:ıpazan. 

Ad;ıp;ız;ırı. 

(223 - 6750) 

ı i< gıda yazılı mcv. d n k. palı uırfln dcsiltmelcri hı:aılnı·ında yaz.ılı, giin, wat ve mahalkrdcki asiu~rı an
t rı • rıı. komisyonlarında J :tDılo.cn'lctır. Tnliplerin kanuni vesik;ılarilc teklif mektuplarım ihale .•a:ıtıerindcn blr 
:ı;ı~.t evvel ait olduğu komisyon:ı V.-?rtneleri. 

CiNSi Miktarı Tutarı Teminatı lkate giirı, uat ve )nahı:tll. 

K yurı eti 
~1(;'11 ctı 

Ko ın eti 
,ı;.ı. ctı 

Koyur. l'.!tı 
Sıgır eu 
Koyun eti 
~ır. r etı 

Ko,>un ctı 
S:g r etı 

lfoyun eti 
c< ıgır <:ti 
N.ıl•l y .... t 

Kilo 

" ,, 
" 
" 
ı• 

il 

., 
" 
•• ., 
•• 

M •• Hif n kliynt 

60,NıO 

60,000 
90,000 
00,000 
24.000 
24 000 
13.000 
13,000 
48,000 
48,0IJO 
l3,fl00 
13,000 

Yığın halinde kHı:n;u 3 htU"l'" 
\ c ticJya halinde 5 lcuruş tahmin 
edılen elli~· ton dört parti 200 
ton <>mnan pazarlıklP satın n.h· 
na\...llktJr. Taliplerin 7 /7 / 912 gii
nü saat 15 de Yalovada .A~keri 
Satınalma Ifomisyorıuna. gelme
leri. (332-7101) 

• • • 
207 .<!-Oo kilo koyun veyi\ sığlr 

eti pa.zarlıkia satın alınacaktır. 
Thalesi 7/7/942 Sah ~üni.i snat 
1& de .Ezinede .Askeri ~ntınalma 
l{ornısyonunda yapılacaktır. Ko
yun etin.in tal.ımin bedeli 248.-iOO 
llın, ilk teminatı 37.260 lir~. Sı
gıı etinin ta~ımin bt.."'<leli 207 .000 
lir:ı ilk teminatı 31.050 liradır. 
Taliplerin belli vakitte Komis
Y r.a gelmeleri. (297-6979) . ... 

Teltlif cdil~n fiyatı pahalı gö
rülen 400. ton odun 6/7 /942 çar
~mnba günU sa.at 10 da pazarlık
la satın almacakt..ır. Şartnamesi 
-her giin komisyonda görülebilir 
Mn.~ammen bedelı 14.000 lira o
lup kat'i teminatı 2100 liradır. 
l<:ıteklilerin belli ~ün ve S.".ntte 
Fmdıklıda Satınalına Komlı,ıyo
nurıa gelmeleri. (315-7022) 

• • • 
Jfapa ı zarf usulü ile 100 bin 

liralık odun alınacaktır. Evsaf 
""' . ıususi f;laıtlarile teslim mn
ha lleri komisyonda görülüp öğ
:r nih.4Jilir. lfuvakkat tcminah 
b250 liradır. İhalesi 20/71942 
Pa:t.artcsi g\inü saat 11 ue ya
pılacakbr. Taliplerin ihale .saa· 
tinden bir saat evvel kamını ve
sikalarilc birlikte Haı-~~ycde 
Yeuek Subay Okulunda ::iatın
almn komisyonuna müracaat-
ları. (283 - 6929) 

• • • 
Mubtelif nakliyat yaptırıla

caktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 
10/7 ;942 cuma günü saat 15 de 
Erzurum .Askeri Satın.alma. l{o
mi~onunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 65,000 lira, lmt'i te
minatı 9000 liradır. Taliplcı'iu 
belli vnkitte Komisyona gclmP.
len. (244-6829) 

• • • 

Lira 
f.0,000 
36,000 
99,000 
72,000 
24,000 
19,200 
13,';'80, 
,,600 

38,400 
24,000 
15,600 
10,300 
51,850 
59,084 
19,000 

Lira 
4500 ) 
!!100 ) 
7425 ) 
ri40G ) 
H40) 
810 ) 

) 

585 ) 
2800 ) 
1700 ) 
1170 ) 
780 ) 

31150 ) 
4250 ) 
H25 

'i /8i942 ı ı DevrP.lt 

22/7/942 11 Deuc k 

1/87942 11 Dc~ıek 

24/7/9~ 11 Devrek 

29/7/942 11 Dcvnk 

13/7/9~2 11 I>eV"rek 

15/7/042 lfl E11111 unı 

l~/7/942 17 Eı'Zunırr. 

(270 - fl898) 

.Aşn&ıda ynzılı cllcıin kapolı zarfla ek iltmehl'i hizalrırımla y:ızılı gün 
\re saatlerde İSkendcrun Askeri &tın~lmn komisJ;llJltınd:ı yapıl:ıc:ıktır, Ta
liplcı·in tanuni vet.ikalarllc tckllt mcktuvl:ırını ihnlc s:ıatindcn bir .sa11t e\'
Vel kom~onn \'ermeleri. 

CiNSi Miktarı 

Koyun etl 
Sığır eti 
Koyuri eti 
Ko:mn eti 
Koyun eti 
Sıgır eti 
Koyun eti 
S1ı.11r eti 
Koyun eti 
Sı!>lr eti. 

Ton 
40 
-10 
18 
1!S 
42 
i2 
co 
M 
40 
-10 

Tutarı 

Llt".a 
34,000 
16,000 
ll?,000 
ıı;,750 

37,800 
16,8~0 

60,000 
30,000 
3:!,QO() 
18,000 

• 

Teminatı 

Lira 
2250 
1200 
1350 
i 181,25 
21135 
1260 
4500 
2250 
2400 
1350 

ihale Gün ve 
Saati 

13/7/942 10 
13/7/942 15 
H/7/942 10 
15/7/1)42 10 
16/7/942 10 
l6/7/!J42 15 
17/7/!H2 10 
17/7/942 15 
1817/042 10 
18/7/042 11,30 

(2'72 - 6894) 

Aşngıde ytızılı ~C'bzelerin knp::ılı :uır!la ckFiltmf!leri l'l/7/942 Perşembe 
clınü s:.-at 16 da Kırı?ı:knle nskeıi &an11t •ııseı:i sntııı alma komısyonunda ;y:ı
pılncoktır. Hepsinin tcbmin bedeli 10,700 Ura ilk tcrniııotı 802 lıra 50 k·ı
ı·uştur, Tııllpledn kanuni Vt-t;iknlarile teklif nıeldnplannı ilıitll! s;ıalinden 
bir sa:ıt. evvel komisyon:ı vermeleri. 

Ci NSi -
Kuru soğnn 
Kırmızı dcımnlts 

PaUıc:ın 

Yc;ıil biber. 
K:ıb:ık 
Ta7.e fnsv1yc A, K •. 
Taze banıyc 
Patates 

Kilo 

tiOOO 
10,000 
10,000 

3000 
2000 
8000 
2000 

! 0,000 

• • • 

Tutarı Lira 
sıoo 

2000 
2001} 

fiOO 
soo 

1600 
800 

2500 
t271 - 6&93) 

.4şaı;ıdn yoı.ılı mcvadm kapalı lıırnn e\.siltmclf'l"J hizalıırııııla y-;ız1lı 
(!Ün ve s:ıatlcrde Adnnnda a keri c:ıtın alııın lıomisy.ınuncla ynpıl:ıcnktıı· 
Taliplerin knnuııi vPSlkııL1rile teklif ınektupl:ırını ih:ıle sa •• tkriııılcn bir 
ı;;ı:ıt e\'VCl komisyona vermeleri. Evsaf ve <;artn:ımelcri .~nkm :ı, t tnnbııl 
Lv. Amlrllklcrl ı;ntın nlına komisyonunda göı·iiluı. 

CiNSi Miktarı Tutarı Teminatı iha le Gün ve Saı:ti 

Koyun eti. 
Sı~ıı· eti. 
Sam:ın. 

Kuru ot. 
&m:ın. 

Kilo Lira Lira 
25,000 25,000 1875 ) 
25,000 12,500 937,50 ) 10/7/942 J6,30 

960,000 28,800 2160 
600,000 42,000 31M 

1,000,000 30,001) 2250 

• • 

l5/7 1f " 2 16,30 
13/7 /ıµ!,?. 111,30 
l:l/7/!112 10 
(249 - r.s-47) 

Nişantaş Kız Enstitüsü 
Müdiirlllğünden: 

1 _ OJ..ul bir.. smua yaptırılac k bazı tfımaı.rat ve tadiUıt ililcri açık ek· 
w .. eye konulmuştur. 

2 - F...e-Jif bt>dell 9Nl3 ı:r:ı ~ kuruş ır:uva ·k:ıt temin .. tı 

Gelibolu iskele teslimi 5.000 
ton tel veya ip balyalı kuru ot 

742 luoı 7' pa.zarlı1da satın alınacaktır. 1-
ı: rue;i 9/7 942 'P"'..rşembe günü 

kl..n~t~.F.k nı.mc 10 ~:! yılı T~.muzın:un 17 inci euma günU ak5fmı sant saat 16 da 9eli_boluda !~erkez 
14 d Yuk :ek mcittcorılcr muhasipllgi mn:ı•ı-nda topl. nncalt komi.,yon taıa· Satınalnıa Komısyonunda ya~ı-

c 1 :ıktı I::ı..ca.ktır. Tel balyalının tahmm 

6000 ton kuru ot tel \'Cl a ip lın 3' ıı olıırnk k.•palı :ıı l usulilc satın 

:ıhnacaklıı'. Evı:af ve hususi snrtı:u· J.omi yondn ı::trlil~bilır. OUaı· tıı~n
bul d<ıbilin<le gösterilecek her hangi 1 i. ıııohnlde tc:sliın nluıncaklır, Mu
vnkkat tcminııtı aŞ.1CJda yazılıdır. lbı.J Sı 9/7/942 ~C\ı:iClı1bC CÜOÜ ı;a,:ıt Jl 
de yapılac::ıktır. Talipler tel balyolı veya iP balyalı olnı:.ık uıcrc teki !
le:rinl yapabilirler. 6000 ton bir mütethhidc Uuılc edılehile<:cı:i gibi yarı
dan nz olmamak ~rtllc daha nz nıikf•rd:ı teklif cdllcnı ıle lhulc e<1:ıcblllr. 
Taliplt!rin th::ılc saatinden bir s:ıat ev;\·eı kanuni vcsikalıırile birlU.te lfarbi-ı 
:yede Yedek Subay Okulund:ı ı;atınoit, ::ı komisyo,ıun::ı ıniir:ıc::ıatl:ıı ı. 

ip Balyalı Oturı 1el 8alyalı Otun 
Muvııkkııt Teminatı Muvakknt Teminatı 

24150 I.ir~dır. 22930 L1 rııdır. 
(203 - 61.170) 

• • • 1 
nd 4° ~ ~'~ a:,.eı/~enel hu u..ı ve f Pnt't 6:ı :tnamCieri proje ve ke lf hula- bedeli 3_:>.000 lira, ip balyalını;ı 

l b milk'crrt cHnlc Pazarte<ıl Ye Pcrr;cmbe günleri s.:br.h 9 da'l 22,500 lmıdır. 200 tondan 8:-"'agı 
ı: ... ı c una . . olmamak UY..ere nyrı ayrı talıple-
12 ye k d r ld:ıre.'11 ... dc onil bilir. edileb'lir t · tı 

5 - ı ..teklilerln en nz bir tanhlı it1c G-000 liralık bu içe b<:nur bir re de ıh.nle . ı {'l ve r: emınn., 
api ğına d, ·r ldorcle.ind •1 ı:ı'O"!'Ş 01 • • ı-~ Vf":Pt:alara dnynn:ırruc lstnn-ı tutarı Uzeruıd~ ı0 1t" ~7~ bul vilAyctine murn :ıtl.l clt;:ı.ltm brı inden s gün evvel nlmm111 eblıyct .alınır 1steklılenn ~ 
v 1942 moU yılm::ı alt Ticard od 1 ı. .lrnlıırile komlgyona gc~~:~) Kom <lna gelmelerı{25G-GR54.) 

Kopalı zarf usulile 6000 ton bal;rnlı saman nlınacllktır. Evsnf ve Jıu-ı 
tunl şnrfüırilo teslim mnhnllcri kom!Sjond,1 gorülebH;r. Muvııkk.ıt ~mlnntı 
19350 liradır. ımııcsı 9/7/042 Pcrşcrr.~<' gı.in ı sıı::ıt 15 te yapılnc::ıktır, f!Ooııl 
1.on toptn:1 bir istcl.1iyc ih:ıle cdiLbil ce ı ,. bi dnh:ı 07. mikt:ırd:ı dn U?klifl 
edene Uıale edilebilir. Taliplerin ıhnle s:ıntindcn b r s.tat C\ \el kanuni vesı-

1 kalanlc Harbiyede Yedek Sul> Y okuJ:.ınd11 ~ı.ı:ı hn:ı koml!l)'oııur:ı m!'r, -
ca:ıU:ırı. (207 - t674) 1 

mufaJ al e'\os<ıtı il" .. ı; .• rı fı~ t nııı \ c nerede bultuıuugı llll bıı ınck 
tupl:ı "D \lf.'t Oıın.n f,lı>t. Duz~c Re;lr !imirli.,ı" adrc··nc ll••l• ı,ı 

dırllmr i. H lj'/:l) 

Eliiziğ C. JJJiiddei Umuınillğindent 
1 - Eli11Jg C<'7.a F'lııııın l/«1/042 <len 31/5/1)43 tarihin(> 'lu0 d .. ı. 

lık <' t.n,;k ihtiynu knp:ılı zm ~ u ulılc miln.ıkasaya konuırr ı~t.ı.,. 

2 - Tahmin ecıile'l ıhll) :ıç nı g.ıri seksen 6z:ınıı y\İ .. h•f1 ( Jı • ı~rncl; 
olup bu eJm ı·gın ırııhnmınc·n bf'ılC'll nsgmi (14400) :wırnl ı rnoı•ı 

3 - Muvııkk:ıt temın. t (1350) l radır. 
4 - Jlınlc 13/i/942 t:lı ılım~ rastlnyıın Pazartesi guııu ~.;ı1 l' 1, El.ı

zıg C. Muddeıumumiligındo yupılaca'ctır. 
5 - Teklif mcktupl::ırı o gun e:-:ıt H de kad:ır kcıblll t'f'• f • ı 

tad:ılıtl gcdkıneler tmıtciwr tlef:ıldir. 

...... 
r .... 

6 - Ekslllmcye t:ıhP olnnHır (2490) s:;yılı l;anunun • '" 
delcüniıı 11nrcttil?i vesı;..:ıl.ırı ibr:ıza m&buıdurlJr. 

"I - Şartname Elfl:ıığ C. MuddeiumumUiiile Ccıa E\1 Mıı ı ı ıı ,,,;ir 
lır.r tıılışma saatinde gôrülcbilir. ~6C!i< 

K. TRABİCH ve ŞkJi. 
B<'.>-ncl l J, ı N.ıkliyı t \ e Vnpu .. ' ı'i'l \N13UL SlHKt'( • 

J in 

Mı'ı ıı 

n· ıy.ın li:ın No. 1fJ 

Aşagıda dns ve mtkt:u·J:111 ya7.tlı koyun \ey, sı 1ır e1lııı l3/7/fı4•. Pn..: 
zartl·~i günü luz:ıl:w1111 l.1 ı::ot'tı•ıılı-ıı ;,ı.11 IC'nlı· k.ı p. lı .ı:ıı w ul• <'n ı:ıltnı~ 
ile isit>kllı;ine ihc11c edil~ l'klu. S, 1l aındcrı hl'L' illi kor ıa• \ • 1 •l. iıonıJe-" 
bilir. isteklilerin lrnnuni vcı:.kal .. rilc birhf,tı• tı•l lıf m• kt ıp :ı~.. sa-
atl<'rındcn t.n az bir s:ıat •>lllcyC k. dar 8a· 
\ın.ılma komır-;> •11lt.rın vorm••lt rı. 
CiNSİ Mt~tarı Muh. e .. ıı. 

Koyun di 
Sığıı eti 
KoJ un etı 
Sıt.ııı- etı 

Koyun t-ti 
Sı:,'U' cU 

Ve.)• 

Koyun eti ' e~ a 
Sıgır etı 

Ton 

150 
150 
150 
1GO 
100 
100 
200 
:ııı 

Lir;; 
ıını·cıo 

J25uOıı 

2H•UCO 
13~()(}0 

l ~,(ı()( o 
ıovı•:.ıl) 

3•J0ı)01J 

2c:ıı uıı 

* 

ilk Te. 
Lıra Krı. 

11750 
8fıou 

lJ750 
lhıüh 

8i:i•) 
(J?!i(I 

l~ı750 

11250 
:ılı 

'i ... ,1 

S:.ı 

il 

)( 

A,n8ıcln y:ıLlh 1'.lıru otl. ·n lrnp h znrıla c\s l\ın~i r- ı ·, .... _ \. uma 

'··I ·l.ıı :ıklır. 
•J"t n L' saat 

tilmi s:ıat 11 de Trn~:on • k••ıi : •••1 r.ı n ı,, ı y.:ı ıtn " 
T;!iplcrln kamı i '•' il,. ı ... ıl<' t• .. 11 md.tupl:lrı ı 'lı, l<' "'~ 
C'l\· el hoıni yona .., l'• ııı• lt'ı •. 

CiNSi 
Yığın halinde 
ip balyalı 
1'Pl balyalı 
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