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ş ekili izi ybelli 
Bir hattadanberi sehrimizde iaşe meselelerini tetkik eden 
Hükômet reisimiz, gece gelen bir kriz sonunda vefat etti 

Reisic ··mhurumuzu mesaıı 

Hükômetin kat'i teşekkülüne kadar Başvekalet 
vazifesini Dahiliye Vekili Fikri Tuzer yapacaktır 
Fedakar vatan ve millet hadiminin son sözü: 

Ankara, 8 (A.A.) -Kıymet- "Bu00 yu .. k buhrandan müteessir olmamasına =ı:~ o~~ı;~~~ir!:ı1::~-~- 1 
li Başvckilim•z Dr. Refik Say- rolU b' 

dam, İstanbulda tetkik vazife- ı·mka"'n bulunmıyan Istanbul şehri sayın ~:'1~eıenJt.i:. h~~~;,~ ıeri yapmakta iken dün gece yacına mahsu.ıı kok ve ma<leı. i 

::!ı 
2

:eta~ ~ı:;tr~~ı:;:~~~~: halkının devlet ve belediyece alınacak olan ~ö:~ :J>!ımU: gi~~~::· 
rmuza bu acı haben verirken 

:n~= =~ıa~:1:ue:1~ kararlara azami yardım edeceğine kaniim,, ;~~~eraı~th.~ irabeden <' 

1 · ef d. 1 '""t''- yurt· Dünyanın içinde lıulunuu~ '' leı aı eıu ra ıy e "" ı.m biiyük buhrand üt · • 
da~larırı acılarına ~tirak ede- . • f mıımamna inık: mbu!C:y öı· 
riz. kadar başvehıi.let wazıfeıın;m tahl!lmatı itibariyle bugıinil!" btııj~~ te~kılatın ~ muvıı. • 1s . . . ~~ 

BE1Slct.tMHURUMUZCTN veltD.leten Dalıiliye Vekilı Th-. ~lU'lD.'l. tam uygun bı.r teıık.ı- iaki)'.'etı zamslana m~-ı;ak_l:uftır~ lll~~1~ıfu~e:rennin n:;~;. 
' ME8A/l . FlJa:i ~r ta~af~n~n ifa ~ıl· liit.ı bulunrnıyan ~~l ııeJ:ırı- Şehrın hus~ yerle e gore ıı. ~ ve alacaiı kararlara azami 

Hulnıro~ kati olarak t& mesı tensıp edılrnıştir. nın ~ meselesı. aynı zaman- lınan umıımı kararlarda ban. de- ardını edece-·ne tamam 
1 

k . 
ııekkülUne kadar baŞvekAlet. 9'.: Re1Mciitıı1ıt.ır lıımııt ltıöııQ da iaııe teııkilatı ile bera~r gU- ğişiklikler yapılmaıu dahi zaruri ~im., · gı eı 
%ifesi dahiliye vek!li Dr. Fikri :MERHUMUN SON nüiı en mübrem ihtiyacı halin- görtllınilıJtür. Bu arada, beledi- MERHUM BA.~VEKtrJMtztx 

· Tfrı;o Uı.rafından ifa ~lecek- BEYANAT> d6 tebarüz et.mi!, ve iı;e bir de- ye teftiş hey<:tinin ehemmiyet- ntıNKü 'rETK ı R !.ERİ 
t.ır Bu hu~"1:akı. telolıgab ay· lsta.ntul 8 (A.A.) _ B·l' trJ- fa da bıışlwııp l!Ü"atle ikmal et· ll bil' 8\ll·ette takviyesi ~<.'diye lst.aııbul, 7 (A.A.) _ Başve. 

· nen n~redı!~rm.' tadan beri '!tıt:ınbulda, fJJta»tıu' meJı mec·burıyeti karşuıında ka- zabıtasının ya~z bu i§lerle )· .ı Dalı tor Refık Saydam bugilıı 
Baıı D; • Fıkn 7:tı~ ehı:inin İt\Şe vazi eti, iıısıe teli· lırunı~tır. Bu hal naklıyat iı;le- DJeşgııI olmak. li.ı!erc . mahaı•;ı üğl<"<len evvel beraberinde Tica 

Dal~il•YI'. Vel'l'AU 'Y~ kilatı. ı;ehrin loşl;k nmlınıka.t rinın ihtiyacı.. tam revap vere- bır ~l'olro halın~. .~etırıl.mesı, ret Vekili ve İa~e müsteı;nn ol· 
B~~t ~~:ıın i~i ttzerinde tetkikat yapan Baş· meıııeııı, ıı~ram v~ kadrosu ve- ııchı·':'1. od~n VE'. k~ımır ıh~ı~acı· ?uğu halde. Vilayette ithalat , •• 

Fı11.,vclnl Dr. 'kle~ e~· veki,l Dr Refik Sa dam Anaılo· ı ılen te§kilatı:. derhal uygtın ~r- mn önılmüzdeln ü~ ay ıçm1~ ıhrn• at t.ac:rlerini kabc;l ederek 
lııtanbduldka lvbll.1.iflıelte~dı a"a:_ ıu Aion~ muhabi;'ine ~gı· dalıl ııonel bulunaınam:uıı glbi fımıl· ltiifi stoka sahip olması birlik- v~zıyeU<'r-i hakkında maii\ruat 
mı.sın a se e~ın en ·- ...,..... b. h 1 le · · · · işi b" hal' &I ı t ı· zın ırtihal etmiştir. Yeni hüku- &yanatta bulunmuştur; ler Jnu·şı~~ tam. ır . ~sı a rı~ı!l ıyı. er ır uzuv . ı~e m' ı . 
ınetın l!at'i darok te~ekkülüne "Coğraii vnzly;,ti ve nlliuıı veremenııştiı. Bııglın dahı ,.e getırıltııesı, esn.~f bırlıklerınuı, 

Fi ı iı• F'rarnııa sözcüsünün 
c. , uilııgu gizli blr gazete 
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Barentz denizinde 

Hini korıgreııi kararlar 
komitesi içtima hallndu ! . 
Hindistan 

v 

Hint liderleri ve halk zaferin 
Müttefikler tarafından kaz'l

rulm:ı...=ı tercih ediyorlar. . 
Nehru ve Gandi 

"Mi'SiRDA"I 
lngiliz tazyiki 

çok arttı 

Cephede teşebbüs G. 
Auchinleck'in elinde 

Harbin bu devresinde El Alemeyn'de Mih-
lngilizlerin memleketi verin ileri kuvvetleri 

terk etmemeleri lüzumu· dağıtılıyor 
Oç gOndenberi bQyük na kani bulunuyorlar Rommel yaralanmı 

bir deniz ve hava. Yeni Dellıi, 7 (A.A.) _Kon-
muharebesi Gluyor gı'E'niıı. kararlar komıteıi toplan-

Berlin 7 (A.A.) - Alman ceonu sa. s ıu. 1 de) lngiliz taarruzları 
donaı•maAına mensup hava _klll' 1 devam ederse Mihver 
vet~~·. •yı ._bir lngıliz • Arııenka.o ~SYADA ı kuvvetlerinin Marsa genıı ko.filesı arOJııncla ~.ok bu· R h' k'I · 
:yük bir bava ve ıleniz muhare- Matru a çe 1 mesı 
besi Barentıı deı.izindc 3 gtio- muhtemel! 

1. Milli P!Jango 
312825 numaralı bilete 30 bin lira isabet etti, 

kazanan diğer numaralan da bildiriyoruz 
Ankara, 7 <Hıı•uııi) -- ~filli Piyangonun T.-ııımıız ke ;;, 

bııgün Sergievinde yaııııdı. Çeki CtJ numaraları bild ıyonım 

SERiP! 
-ı 

M. Mussolini 
lskenderiyeyi işgal 

edecek olan kuvvetierin 
başında bulunmak için 

Afrika ya gitmi' 1 

jn.0110 ı;ı·" k·'"'' ;n,, 
R1?825 

Bu hiletın taFlıli"i Afroıı·l· :t 
10.000 lirıı ~·worn; ·ıln ı 

200111 3C2931 3°9fHı :? H'":;.~ 
5.000 liro ka-,<ı,;a,;ı,,ı. 

OS953:i '.:9G83G l1h76 ::ı ı~; 
239078 ] 21631 

Z.0011 Ihı ka.a,µ. ·!ar 
32~&10 2E'!'1G2 Ot""~7~ 11~68~ 

l;4091 311610 25147.) 1562t' '. 
~42tl2 373596 lö2011 17!li0 t 
4r,e~;ı 11s53s 110.13 !!•ı~>.ııı< 

33'.:25~ 2i91.5!J !263197 251;140 

denhı>ri devam etmektE'dı.r Bu M h beler m"h' buyiık J< •. aflle Anglo - Sakııon U a re U ım Ankara:, 7 (Radyo Ga,,ate- Ankara, 7 \Radyo Gaze. 
si) - Londra ve Kahirooen ge- tesi) - DünJ•a rad''O ''e ga bahı1y~ame mensup vıua:t>:sm haber ö M 1ı J 

1.000 li.-a 7:11::arı11r:ltı 
368900 1597 ~ 2 1E35~3 O!l6~ ~ 2 
269485 324241 336:'.'.!~ Of•u:;!.'9 
063570 385946 l75Stl 2131 :o 
323().~ 7 356102 300435 051.100 

(Sonu Sa, S SU. 6 ce) 

•• 
tı d • k• fi " 1 ' len !ere g re ı;ır eı>p e- zetelerinin dikkat ve ilgi1i, kuvvctleri~so!~~~~!u~ :.ıa- ın ışa ar ons enyor sinde teşeb'bll.s General Aurhin- dün başlıca üç nokta üze-------.::::_::.::::::::~~~~!'.!:!~~~~~~~~~~!._---~~~~~~_:_~- lcck'e gcçmi~-tir. Mihver tebliğ- rinde toplanm~tır. Bunlar, 

Çin • Ja.pon lıarb;nin 1:ıeı;,,,. 
ci yıldönümüdür. 

Mısı.- Jiuhtucbclcri 

MUBAYAASI 
• leıi d<! bunu kapalı bir şekilde 1) - Mısır .Muharebesinde 

itıraf etmektedir. ~ılkalıi: taar- teşebbüsün İngilizlere g(!Ç-Don nehrini geçen 
Alman kuvvetleri 

ııJZ!arın hep İııgllizler t<\J'afın- miş olması 2) - RusyaJa 
dan yapıldığı ve Mareş:ı.l Rom-

1 
~man ~uzları sonunda 

(Sonu s.. a, eu. 4 de) L_görillen inkişaf ve 3) - 1 

Mısır muharebeleri ha)'.
kında Müttefik kavnaklnrı 
diindcnberi iyimser- bir dlı· 
rum almışlardır. Gerek İn· 

(Sonu Sa. 3 Sü 7 d,. 

'aıt 
•; alma 15 Hazirandnn 15 Eylüle kadar devam 
~ ec<>htir. Fiyatlar bu sene de yeniden artırıldı 

~~er mahsulü de satın alınacak 
ıilk ~ ~ .ı ara, ' lll ·;u~ıı - r 

B<:ııe.ıı nfyon m;ıhsıı.ıu 94Z nn, mtlddetin hitıamından l90ll· 
nelerde oldıığıı, gibı h:ı~~cn ııe- ra, vuku bulacak milraca3tJan 
nıne Itt~aadc (<füoıı ! h'\il eki- ve serdedeceklerl mazerctltt Iı:a
rııiic-;;:eıı Ttlrkiyo cu;:lı~rdl! tiyen kabul edilmiyecelrtlr. 
Ziraat &nk<IUIJ. Şube ·= Aııgari bir kiloya kadar satı
~kınarı " il _ .nıübay~ a.ıcdilC: lla Vzcdilen afyoolar ınlll;ayaa 
~ ~~ktir, Malını blzzat Ziraat 

MtibaYllay:ı l5 ~ .....,= ı;ube ve ajanlanııa gö-
lanıı.cak \1fl 15 n ~ h:lş- tilrenuycnıer köyleri nammn ~ 
Verılecelı:tır, Bu~~1d n•!ı:ıyet 

1 
Ya birleşerek teşkil cderekleri 

!la afyonI::run Zir r.t zanm-, gruplar namına rnhn.'l:!.an bl
lrub( ve a aı:ı ,.,., aat Barut· ı rini muter>·ct tayin edere\ ba 

a tnııvnnl ' muten.ct vasıtaSlyle ~)ı:ı ede-

ıbllirler. Bu takdirde gerek te&
lim ve teııeıl.Umde, gerek para 
te<Uyeleırinde ofi., bu muteml'di 
mal sahibi addedecektir. Gecen 
ııeıı.elerde olduğu gibi bu &one de 
müstahsilden eksper(,-, !lcreti 
ve saire namiyle ne olur;ıa olsun 
hiç bir lll&S1".af alınmıyacaırtır, 

Afyon f'ıyatla.n bu sone de ve
niden ıırttınlmıştı:r: D.A. ElLllfı
mn beher morfin der~ıW 160, 
J)J3 ııımfmın behcı: :ın.ıniıı de-

.(Somı: Sa.~ f.ı'H.. J ) 

Voronetz sanayi sahasını 
işgal ettiler 

Moskova-Rostof demir 
yolu kesildi, Rjev ve 

llmen'de Almanlar hllyUk 
ölçüde taarruza başladı 

Berlin, 7 (.A.A.) - (Re9mi 
Tebliğ) - Doğu cephesl tizeıin 
deki taarruz hareklitı auraısmdd 
Don nehri geçilmiş ve önemli 
Vornncj sanayi ııalıası işgal e
dilmiııtir. Esir ve ganimet sa· 
yısı. devamlı surette artmakta· 
dır, Dlişıruırun kruv. hücunılıı.n 
neticesiz kalmı.şt.ır, Orel'ln şi
mal kesiminde dü;lnan bir çc.k 
cırhlı unsurlarla desteklenen 

Ce.>oa la. 8, BD t d-' 

ırda teşebbüs hangi tarafta? 
lngilizler, kati teşebbOsO ele alıncaya kadar, arazi fedakarlığına mecbur 
olmamak için, şimdilik Kattara dolaylannda, neye mal olursa olsun, 

bOtOn tehlikeler! karoılamıya AzimdiTler. Yarının olaylarının nasıl 
gelişeceğini anlamak için biraz daha beklemek zaruridir. 

B irıbiri ardınca indirilen 
dıu-beJer altında c;t kilen 

Auclmılcck oruusu, Nil ön'eıin
de, destelıJer.erek tutunmak ıs
tu'nrır.tla kaldı; artık, Mısınn 
mukadderatı bıı.lıb mevnıu idi, 
İıık<'nclcriye üssü, hatta Süvcyş 
tehlikedeydi! 

Romme},, ııe:ıueliyen ordunun 
lakviY6 «lilme<l ı mııha~'Je dı-

YAZAN! 
Emekli General 

KEMAL KOÇER 

fil edllıneelni istihdaf eden bil\ 
pllnla, kuvvetlerinln büyük ın. 
sımla.ı'llllll ulaşmamış olrrnsnııı 
da bakımyarak, saldırıaJarına 
hız verdi ve El Aleme:1~ ıııevı:t-

Jeriıx! bir yer.inden delmiye mu. 
w.ffak oldu. H.areklit, Kantara 
do!aylannda yılmak bilmiyen bu 
lliddeUe devam etmekt.!'Jlr. 

lskenderiye, Akdeniz meniye 
ıve müvazcnesiııde en önemli bir 
Amil olan donaruıı:ı.nın mesnedi: 
Silveyıı ise, küre ~lıınnı b•· 
~e l;.'lğlıyaıı ve biribirlndi n 

()!onu &ı. 2 '1 7 de) 



2 senelik mütareke ve nrası i 
._,..,._~~~i 

ı •r t bb' s 
h . i arafta 

~llUI{. O. l'Il:TRlE Bt. - o'I - Çeviren: a Cnlıld YALÇIN y - Baş tarafı 1 bclde -
eyırıuı bir şehrah, impar;ıt 
ltık tıını.a.nııyetiııde bir bıtyıit u."" 
desldir. o sebeple; Nil ö:ırllllıM 
rekihnde çetin~ 

8heyvıo Mııssolinl'yt Arnavıı.t
.,. . ,ya elıebiıı 

Kart ayında Herr Hi tlcr'in Ç&
Gıslovakyayı e' ge~'3Si.ne 
brışı g0stcrdiı;1 muvııfahte 

lWywı milletine blr 
tıeY arzeckbllmek ihtiyacından 
ileri geldiği evvelce tahmin olu
oa.bilirdi. llalbnki bir kere daha 
"8ki ınn.kbul usulıı bıı;mınıldıı. 
.Resıııt protesto nobı$IIJın arka· 
lllJldaıı. hiddet ve nefret geldi. 
Maamafih Çclroslovıılcyamn nl
llai isti!~ bunlann haltild bir 
aynlı:nnaı. rn !lrnı sını ifade etti. 
Bir sene evvelki EyifU ayının 2 
ilinde Herr Hi tler §Öyle demişti: 

"Biz .kendi içinılzxle başka 
ııııilletlcrl ı;6rm~k istemeyiz. B~ 
kendi hayatıınıa yag:unak '~ 
tıaşka m!lletleriıı de ayni şeyi 
yaptıMarıııı görmek isteriz. Bi
ıiın harici politikamızın hedefi 
işte bu suretle tnlıdit edilmiş
tir Biz.im hiç bir Çekte gö· 
ır;iimü~ yoktur,,. 

lııgHiz adalarında bir çok kim 
ııcler, ııçık ihtarlara ~aıen 
bili\ Führer'in bütün Almruıl!\· 
n it. . h 'a il hal; etmekten b~k~ 
bir e.""::eli olm:ı.dıf;'lna inanıyor· 
w:dı. Yu.hudilcre, l" atoliklcre n 
Monarşistlere yapılan zulü:nler 
bunların tamamen me,.'<r'.ı bir 
hareket olmadığım kondilerine 
anlata.rn· yonlu. 

1939 senesi 'Martında vulma 
gelen i till hf!discqi nihayet on· 
lan.o. g<derinden örtüvü k"ll·lır
dı. O tarihten sonı·a ıu tık kii
çft.lı: bir ekalliyet istisna eo ii tir 

"t>e bİİ•İl.'l İngifüler Alman J,ede · 
füıin Avrupa hegenıonyasından 

t olduğu kanaatınrle birle• 
miş bulunuyorlardı. l1 rt Hit
ler nıyt:tlcrini bu kadar acı.ia. 
mırmad:ın hüyUk BritanyJ;,-<ı 
hücum et.ıniş o saydı luç ~Up ~ 
yoktu ki ingılterede müthiş !ı->-
ind ~:ol bl!luuac ktı. 

Çekoolov.ı.kvarun tama nPr. 
saptı İngil.eıede F!ihrcr'in ha·· 
n.nlarınd ki havai sukıı~·ı;m 
taman.l:ıdığı gibi' 1'1r. Cha~ber· 
la!n'ın t k'n !>Olilikasıııın niha 
yete erdiğini de gösterdi. BJ~· 
vekilin kendisi mcsai~inin ll'>'a 
<;\ktı!'.'lnt bir türlü kabul et:mck 
istemediği a<;ikiir iuL Iartln 17 
ı:hdc. Birmiı.gham'ı.!a Başvekil 
iıdctı1 ı;i'·!\yct eder eibı bir ~a 
ile Jedi ki: "Ş'\pl!esiz: ki hnıh 
eula!"ına: ınd.ı mili terek irr. za 
sahid1c.r;Ddc biri sıfa i)le, tı.<•r 
ac ka ıar H. rr Hitler onun ber 
taraf cdilebilece,';'ini d- ünın:i~
,;.e d 1ünih beyaııııaıuesi dl" 
.,art ko .ulmuıı i.>tişareye h•k-ı 
lmn vardı.,. 
Alı gUn oı r,. Avam '8.ma-ı 

rası ± , ola ·ları ira~ d:ı.lıa do~ 
re b · r görü•le kıırşıl.ıJı · ı 

hl je~tcnin hJ.lıümeti cbirr.a I 
ru ~ .>'...tnyı ıı~ı~:~a bclirtmiı,ıtir, 
ki, Atına hiilriımetinin son h:ı.-J 
ı·t'!tdlcri oıııın müteakip admı
larl.t AVI'l'p y:ı. hatliı. hf>lki de 
bun 'ın d 'ıa uz·,klara ı:kim ke 
ailn1A1

• arzıısıı m~lesini ortaya. t 
ıka ı' .ttarlır. 

A' iıii'~üıneti:ıin niy0 
• .tl..ırı-

n in bu tarzda tef iri do;lrn •11-
d'-'' . , ı 11.lıaltı.uı: ed"""SC _:.ıa; · -ı:-1 
ııirı uı,c. eU ı,untı soylemeıp 
iten li ıni mecbur görü l:i höv· ı 
le b.r lıarck~t gerek lngl.ltt-!'!'
n 1n rrek hil:..-riyetlerine kıyılld 1 

verca mcınlel.~tlerin nı;n-:ı.ffah- ı 
:yem mukavcrnctlerini bıbcd~
celrtir. Nasıl ki mnzid!! bun11 
oenıu tc-.ı bbl'.s'cr göriilınü~
tiır. 

Hıi lı, Mr. Clıa>nb •rlai ı, !IJr 
Rit!eı 'e i'; · ı" edilehile\'.:eği z:ın- J 
n. il rel: 'l elmiı)tiı· ve \:•k'.ı· 
~r 's ln nıın ~oaıı.ı olm!l.d>;I'.r>ı I 
:ebat vl m. ıtır. 

E·ı ooı.tada, t&b,l o!:ırak bir 
1 

.m~ ' akla geliyor; A ba 'r. 
C'aa nberlnln'iıı istifa etme.si lfı
.Allil gaJm....: miydi? Ilugi.bkü 
ro ıl;rnatımızın ziya5ı alo.ında bu 
~·· m" b L &mette cernp ·ıer 
meı-t~ıı b:ı ka bir r.t"y SÖ)leye
lıilm '' zotJıır. B~~kil.n t:ıkip 
•tti. i p'.>litika hem Alro.,aynJı>., 
.hem ltalyad:ı al.im kalmı«tı. Ar 
tık ne ~ıluıdcı ne RoınaJ:ı ken
dlilinln ismi bir ehemmiyeti h~· 
iz bulu,ı:wyordu. Da}Jı uğra';lN 
bır ·-ııca ve dil:tatödcre kar
rı dJ.'ıa derin bir itimatsızlığa 
ıııaJ ik lı' r zata yer açmak üzere 
uıtifa.sı011 vcrmi;ı olsa idi ~ille iyi 
eı\croi. Ç'iinkü bund.14 sonraki 
on iki rı.y za ıııda Mr. Cham· 
l;erlain çahscn rnem;mn olma
dığı bir hattı hareketi takip et
ıneııi için o.rkruıınd.-ın zorlanan 
bır ad m hi sini vermiştir. Ne 
kadar kendi rey ve miiWea. 
ftlla, n• kadar başkalarının rey 
ve nıüt"1easına göre hareket et
tiği prk malum değildir. Her 
f97den evvel, acaba parti maki
ıı•inin nil!ıız ve tesiri altında 
balunınayor muydu! Parti dal· 
ıııa kendi:ılni behemehal lilmm· 
in ,.e hata etmez gibi iıwıdır
nıağa ç;ılupnı~tır. Whlp'ler Ofi
aindf'n ve T81Jralar Malıalıt Ce
miyetlarind daima yUkııelen 
ıetıcil ve tak ir dalgalan Muha.
!nzal<ir Paı tinin her hangi bir 
li4eria!n ba!;ınt döntiilrnı :ı: iı'.aı:ı 

ederdi. On iç'n. Mr. N 

at ilin m ke 
1'i • Cl 

e 
Bir kaç memura i~ten 
el ç~k iril ', T ah ikata 

devam o unuyor 
l.eııi1inli. M;ldafiler, her 

~..k. = 
!)Ok lcntik mlhralcna J 
taı.rdmblar ve ınnlıar 
bı:l <'ttfler. 

İki tarnfm tla. t • ı ' 
ğı: ~JTu"lların r::ı A!= 
da ve mevtii malı· 

ville Chamwıa.ın. Alm:ın ve t
taıya:n diktatörleri kendileriyle 
lıir uzlaşmıı,y ,, vurab'lmek yo· 
hmılıki. gayretlerini hiço çıkat'
dıktaıı sonra, Down!ııg'de 1~ 
r-ınnarada kalnıağu kcndl iıkir 
ve mütale:ı.sı hilafmıı. olarak lk· 
ı:ıa edilmişse bu da şa.5ılııcalc lıır 
Cihet yoktur. Fakat şimdi ODU'l 

o zaı:ııaıı ltiilıas etlnli olduğu 
1renıruı hem memleketinin men 
taa.tıcri h!IMında hem kendi 
r.ölıretlne z:ırar verecek bir ma
hiyette ol~u inJdlr etmek 
Q)k ııardur. 1 
Eyım iptidasında h:ırp baş~

madan evvel ı;eı:en aylıır zarfı,,_ 
Cia fikirler ihtilaf aro:dıyordı:. 
Kabinenin inhilal halinde d•ğil· 
ee bile kararsız bulunduğu hi•
.,. arbyordu. Her lıııldc, Jıül:il-: 
mc·t cfkAn umumiyeııin ark••ı i 
sır1 yürürdü. N:Saİı avında mec 
'b;:ri askerlik hizmetini kabule 
kabıneyi mcmlelrnt ?.orladı. Ha
nlı, Mr. Clıamberlain'in ve her 
halde mesal arkad:ı.şlarınd~n 
b-ızılarının, zaman zaman, ıırk'\
larında bıraJrtıklan teskin aiyage 
tine esefle bir göz attıkları şiip·I 
hES'z:lir. rıı:ı.mafih, 1939 senesi 

Katil edad maktul Fatma'yı nası tanıdığını, 
niçin bu cinayeti işlediğini ve nasıl 

lstsıı!Jııl M · dciıımıımilii:li yüz 
Nn hm.dan f<da lıir dosya h• ·. 
ıa.zlığı ve sahtek§.rlığ'l üzerinde 
bulWL."'l:ılrtn.d!r, Bu hllli'xrta edin 
a Tunlı ır:alluııa.ta ~aro men 
khis docya Bi~inci .sorgu lıfı.· 
kimliğinde ikinal edilmekte ikerı 
birdenbire ka;11~.ıolıı:ı· r. Bu
nun Uzt.rine bir kfıtibe De b'.r
kııç memura işten el çektirilmiş 
ve :r.ıın allına alınmıştı. Di\r. 
lJiidde.iumumllikl.en öğrendiğ'" 
mire gi>re do yeııld n tanrlnı 
cdilcr k talı 'dkat saflıssı t ı 

etiğini göst=~ • 
r~ye iç+' eden tuv 
arasında Iralc gm ni. 
gelenler. iıattil. Amerll: ı ı 
bulunduğu ~l.ıyı>r. 1 
mUrot tep oldııklı.n 
l:nolamıd,ön J 
gibi, ızııd~ r ıt ı 
temin cdi11 "O?' • 

teslim olduğunu açıkça anlattı 
.Bir müddet evvel Büy!:Y da- ci A ırceztlda dnruşi.ııı,;ı y:ıpı

da 1'..ka.~ya Pcla.s ottk'l<..e Sed:ıt lan 'lt:d3t demiı,tir ki: 
ismind~ bir r:e:ıç metresi Fatma- "Fatma ile Mer.Jnde b:r bu
yı Güvercinlik denilen bir ına- da t~nvıı:ııştık. Bir m'i.ldet ora
halde bıçakhı 2.'l yerinJ~n yara- da b .ı a er yıı.şad·Jı:t:ın sonra 
lıyaraıt öldürmti,\'tü. Di.in !ıtin- bcu ç:ıltı;ını olduğum Sii:::ıer-

~-~~a~~:~':4 m~~~t~:ıt 5alışlarda yolsuzluğı~ görülen bayiler 
leıe giril;medcn evvel, .~rta?aki hakkında r.iddetli tahilıat yapılıyor 
o 'ayları hatırlatmak mu nasıp o- • 
lt;r. Ç'inkU o zamand'ln!Jeri köpi Bunla da b 1 . .ı t ' rübıin o.ıtın•ıan !<f•k ·u -ve :.-oır r n azı arı pıyasaı:an ış opııyor. Bazılan da 
ı.:ın- ıı:rmu;~~r. . .. noksan tevziat yaparak ha:kı aldatıyornmşl 

~artın 31 ıcde, Baı;vekıl hıı· .. .. 
klıınetinin Lelıistanda bir temi- ~on gunl~e Sıımerl>aıık duklatı tesbit edilmiş, bunun ft.. 
nat vcrdığiııi ve bwıJa diğ~r Yerli Mallar mucs3es_e3mln Pll· zerine ınai;ıız:ılnr ı;eflif.i clerhal 

ı;lc1lçrle isti arclcr devnm et- mııklu n;cnsııcat tev?.J'l.l:nı ya- faaliyete g0çı:relı: bu d'ti ma!la
t·~ devre csnıu;ınd:ı I..elıistar.t:ı pan bayilerden bazılar·nın yol- zı-Jardın l:ıir kll.Çl hakkında cör
ı.;Ük!llini tehdit ederek bir h:i.· '!U3 hvelı:et~hıılundu1ıları m'lo- mii rnc .lıııt ynptınırak hem el
dsc ruhur cJip de bu hükıimeti ga.z.al.ır ı;efiıgıne ihbar ~dilmek- lerl·· k•ı ba_vilik hakkı aiuı"DJf 
"ilflhla karşı koymayı hayati tedıı:: •. ,, ve ..ın de dliyeye v~rilmiftir. 
lıır ~le ·1dütiği tnk,tiı"!leı . Ôb~diı;ınr,~e gore lan ha· Bayilerin btitün bu yolsuz hare
Biıy'lk Erit yanın derhal IA'-1 yil<ır bırk~ç nüfusla vcı 1. ı;?~- iketlermden başka diin bır -~ata. 

ı-·'1 , hı lafuı:ıı ko~acağ• bı!·' lan muk~~ll':do Yl'ı:_H MaUar mU d.ı..~ Yerli Malla.r müesııt .. esi -
llrilmı.ı:ı "' ıı "tlllU illin etli. Fr:ın esıJ<:sesının F terdı::;ı h;ı.yı!erden tı;; ~~fliğinr. müracaatla mal al
ı;:ının c!a. b •ı: ben= bir gaııın-1 m~ ,alınalı:. ilzııro murııcaat eden mak üzere gittiı;i · ~vün 
tı v riliği i'ave olunabılir. Bır·ı· muş.~ulerı_n. elle~ndeki k ıııon- kcn<lif.iııe yü~_st;k fi) --t'.3. mal 
kar gün sonra J..chiEtan Harici- lan hırer, ddşer hrayıı. ,dm al- satın:ı.k ıste<Jıgını, &eh ... -lımı _... 
ye .N'a."1n Mi~nlay Beck Lvn- mak Ll!tedil;'.len ve~a h•! ı,-.ıpon- ması üıel'iııc patiskalauıı llOll 

d 
. t tt· . d h de !ar mukab~ınde dı.,er lıaş•a n&- gü.ulel'\Je tJahaıa ~ı..+1ı<--· bu i-

rnvı r.ıyarc ı \ e a a - . lru ol • t hlif ttik . ,,.... '""' 
ı,ıni ı bir ma.ıiyelle S111·ih bir vl 1 

• maİar vcrmilt;~dlc 'k~· -• • t!lır,rla keu<iıleriııin de_ y~ 
ı ld' M Cham- erı yıpı au Dl '""' c şı ay.,.,. fıyatıo..-Ia a!dıklannı acy1edl_ğlni 

oıı a.'l!Ilaya varı ·· r. Jcril'°n anla.,"nlmnkt.adır ihb t · t· ,.._ ·-~ 
hPrlain in l;cn<li sözlerin•ien 'ilt D~ bir kısım bwiler de ar e nı;-~ U:· Mı ... za .,,...._. 
pa. cayı naklP.dıyol'117.: y : .. · derhsl ınarwlune bir tahki'k -

erli Jır!~llP,r m~<'sşeııef'•nı.::.hal· muru ı:öndererelt mııhtPkir sa-
"Muvakat t •nat ihı. hım! 

M:!Mllla cin diğer h r lıruı~i lo·r 
''le""<ıkket tıleyhine mlitevoc.rıh 
c'e-ğl <lir. Bundan maksat Bılv~•k 
Brıtanva ile I.ehıstamn istıklal-
1 rine doftr'Jdan doğnıya v11lıııt 
(\clambaçlı ur tte lıir tehıfl· 
te bulun dugıı t~ kdmJe keıı•U-
1,.r !le miıtl'kabıl ıı· y.ıt<iım te
m etmek t.'n b •retttt', .. 

ka tevzı etmek Uzcre wrilıgı pa· tıcıyı Adliyeye teırum e• rn•~tır. 
ımıkl'U mensueab 4 .5 roetr~ 'ft' W""w...,...,,...._~ ..... --
h:ıtti bnzıl'.ll'ı da 4 ır.etre olıu-ak 
kesip k.\ğıtlnm sardıkları ve K• 
len mUşteril.:ıre bu e1re;k malla
rı verdikleri, ml~'jleril,•rln pa
mu lıı mensuc tı a!ırlaıken 111&· 
ğaz!I. sahilline öl~ınclrrini rlca 
ettikleri lıaide bu işlcı hı uğra
. mıyacaklaınu söyleın~ı.te ol-

hin'kta.n Ltıfo ettim. O ela bar· ma•nJ;l!J.:nt;,, bulunmaktadır. 
dm n) rııaı. Ber:ılıeree tsıanbu- Oirıun!l!k imtihanları 
la g,'çrek Th:y .. ·P,lıında &ık"L'\i;':I· -
cında bir ev t11ttuk ve b'jvl e Li:;c'erd~n rn zun olup da ('. 
aylarca be< ;ber yaş.-ıdık. r.,,~. ııiver, te ve daha ~ "l:tsc..lt oı.uJ.I 
mek için ekseriya Büyi;kaı: va lua g.rnıck .lıeı<ı yapılınat:tıı1 
giderdık. Yine btr cuma 'l(Jnü ola.n olg· nl:ık tilıdllları n ~-, 
BüyU:rnd:ıya ftid~rek orııda A- yet bulmu;;; ve u hU.Jl'sta ol ·u!· 
kP..'.lya P:.Jr.ııa ındik. Paz:ır günü !ardan alınan lfuııat M · r f 
de Niznm yu'ıınu takiben y-ıvıı.ş Vekiliij;ine arzodilm' tir. 
yavaş ~~'u nıııhallhıe gittlK. Büyük posta'ıaıle OstOn· 
Fatmc. o~t. '" t:ına. NlaJa, !.en- c!ekl es:..! harfler 
di.sinin CTI eıdcn tanıdığı epkek-
ler olı:fıogcmn VO anda 'llI::!M k:lld;rı'tj OT 
ouı~~ıa da konu.~:ıc:U;ı'll sih1edi. füiyQk P t:ı.lt;• enin c-qıc 'eı 
Ben, ona. kend:sine karşı besle- kuleleri üzerind~ bu. ltıniln •'il!' 
diğim aşktan bahaettim ve bu !mrfli yazıların kıı.IC:.ıılması i;..ıı 
gibi l areketi yapam1yaca.ğını Müzeler M:id iri1 :~ J.ııt• rı1li ar . ı 
b\ldirdım. F'alwt o fikriı1<'c ıs· ~dilmi. tır. 
r:ı.r etli. Ve ll""yı:.lıklarıa ü~eri- Eski Eseı 'rri ·wuma Eneil· 
ne çıkU. Bun 'n U--U.e hl't, de meııi bu y=lacı mıhaUuir.cle 
için<le 6 kurşun lıulunan taban- tetkik ed€rok kaldı11lıı1al;ırır.d 
mı çeldim. f''ııkat ilk kl"'ııUD bir ınahzur oiınacıığı hakl.ıııda· 

ltovaniyle beraber tal:anca hn ki ra.puruıı· M.aaı ·r Vckii!iğın<> 
fırladı ı:-:tti. İkincial de elimı ya- at ze'=i.-tir 
ra.ladı. Bunun üzeriııe tabıı.nc.ı.ruı VekilJôgin En.ti:• '!!tin bu it · 
fırl:ıttıın, attım ve •;t·hhııdeVi rarını ta.o;r.ltk cd:rek IJug'.inkr
ceyliı>ı aya;!ından ııa.plı l:n.nayı de :ı.lıilrndar!an tcbll;;at Y'.t! a
çıkaı •l•!ll. ü~erine y!ril E.m. ca.~ı wnul • lttad!r. 
Şimdi ifademden ~..:..yo '!lm c·· l s ti d . . 
ki 1''atmo.yı 23 ycrindeo vu•ını;;. 1 llZtı ana ar rn e:ıl'Sl 
şum. lilLl»se ~r. ell"r~ımezunlarınatfn. ma feyzjj 
l<aclaıınııntt. Onları civarro. kıt· l' 
çii.k gölcükler halinde b'riken Gü7~ ıı:ınat:ar akad-.ınüsln n' 
yağ'.ımır sul.'\rı içinde yıka.d•m ve tr.ulıteliI şu.ıel 'ıne rl aıu ed · 
yava;ı yavaş ayıti yolu t:ıkibcn rc\ı: bu yıl b tı."n t.u rn:nm •l·ı> 
otele geldinı. lo!rıa t'vzn n .::· · :--Lmi 10 "i' ... ·-n~ 

muz Cuma gJ .. ..ı ; ı >1lacakUr, 
Gan:;on, ytrne.k vakti olduğu

nu sö1ledi. Yemeğimi yu1'"..ırda 
yiyecegimi söyledim. Yemek~ 
901u-.a. dıı bir ba.ııyo y<\'>hın ve 
tra~ c?dum. Bil&J:ıare karakola 
gidereh. hadi5t~yı lkon.ı:i~:re an
lattım V<! ı.oslioı oldum." d!lci§· 
tir. 

'Malı.keme dosyada s:ırgı! hi.
kimli~nin ta.lıkikatmda ;,ksiltlik 
oldu~anu -zôrerelt m'id.ieiu .'ln· 
min.hı .:ie talebi üurine durU"ınıt 
yı başka bir güııe bırakınrnt ır. 

Hu! ıık FaküHesi 
mezur.! rının gezisi 
ts.~anb~. Ün..reıcı+t~'-' Huk "I 

Fakultesinı bu yıl oıtir n t:ı it
be b "".in f 'ılte ?ofcsôr ve 
de 01l1ruıın dl ·~tırlk;le E ·
yükada:a h•r ı;'!Llntı yapacvk· 
laroır . 

Sa:natya yangmın~a 
yaralanan vatandaş oldü 

Sir ,Austen Chaınh•'rlaııı' 
lı:ıı"eiye nuın ı;ıfntiyle, lıi~ bir 
İn~'iz hükumetinin T_,elıbt:ın 
:Kori~orn u rnnda .hir İrıg\li& 1 
:ıcfe-nnın. keınıkkrmı tehlıkı·}~eı· 

Topka ı fakirlere 
yardı yurd 

kOllfJl"eHi 

Ant"gone piyesi 
muv1tffakıyetle 
deva ediyor, 

Ankara Devlet KoıuoeNatm.
n tal.ebe<ıin n Enılnönil Hall:eri 
Sosyal yardım kolu roenfaatlr.ıı 
tam.sil eto ı:te ()lduğ'.ı Alili- Sa dualı hırse 
gone piyesi dün ı:ece ikinci d~ oihayet .vakuyı 
fa olarak: vine Scıı niı:eınası 91.• 

Diln'..:ü nwıharatutı sig•ı.·t ı 
P' ra'>l·ııı. • ın.aa ·u Saıııatyıı ;:ı 
.I;ahkçılar icınd<> b"ktal Ali~':ı 
yang::n cık~rrl•ğııu \'·~ n\·rıi •ı ı
l·alde il<i thi<kimın yandıg.ııı 
bildırmi..';tdL Yan;{ın c<m.tEin • .lc.1 
::ftnca yaı-.ı.b.ııaa Yııv.ı:ı k·•J ı,.ı 
rı!mış o•duıh Cerraha-o 1ı1'lt<ı·ı 
haııe,.hd.: il' ı ôlm'i'1:iir. 

aLmıracaı.'l ynlumlı yıızdıgı TO'pkıt"'P' F•>kirl'JTe Yardwıı 
cE 1e i!c bu tcnıin!\-t a.ra.:'"'.Jll ~A.· Yı•rdttu . .lon: 
n~ ..ıUylık bır mesafe vardı! t.ı;. Yurduınu~u kongr i il 
hıst.ına b<iyle ir gar:ınlı ~erıl- 'fcmrnuı 1912 CıımJ.rtefil gilnil 
.::ıe i tııbci<lir kı Çeknslo akvn· eaat t5.30 el\ Topk,.pı tramvay 
ıım Almany:ı tara fınifan ı~ı::,ı ı caddca.inık 107 nayılı yurt bina· 
(..Jilrnesinin d~rhal t vlid eLği ~ınJıı. topl ' ' .Jında.n azalana 
hir netice idi. lynnın Ama- gelmelerı B-'Y'1 ıl rıca oluııur. 

vııtıtıkta. bıınıı. nur b;r ha - Sabıkah sarhoş bir <haylı 
•eti de Ywıanı.sı.aııa ve Rom~n- . 
~ .ya e.yni garıı.nt· in ·ıerilnıe i- fçtıkten &0nra 
nı inta.c; ettı. tabancasını çekti 

Bu taahhtitler lngıltcıenin h:ı. Bir mUdclet evvel. !uınsıDl l-

lonlannd:ı.
0

büyü.k bir mU1-aftır ele 'i'erdl 
lriyetle tem.~il edilmiş ve ııeyir- Bir nıüdJcl.teııl:«i İstruıb<ıl 
ciler tarafından büyük bir raf· ci>-.ırındaki otellerden bir h11yli 
bet gömı~tUr. ı 

Tea<3il 12 Teınm\13 Pau.r gü- para \e e.şya çalan sabıkalıht· 
ııü gll::ıcıuı: ,,., gece olmak ihe· dan ömcr Ç.aııkaya yakalana· 
r!" iki defa daha tekrar edildilı:·I rak Adliyeye teslim edilmL5tir. 

ı~~a6:l~~a A~;~ı~:ı:;~ v~n:ı Sahipsiz bir sandal bulundu 
""ktir. j Dün ı;abah ·belt önlerinde 

D nkii ?Aytıfet J;ıireği kırık Ô.:ya& bir S<1.nı:!:ıl 

Ankara Devlet ~ıatuanl bulu.'ln1u7tur., Akı;nlının tcsii'it· 
R .. .. .. r l Ebert ""-"-- le ıçınd•.<tlcrın bır kazayıı. u;;· 
:eı~~'~. .~ar ~~ radıklan ihtimali olduğun<lan 

1'.Jl'.ınoı.u h~lkevi Soıwal Yar· zab,taca tnlıkik:,ta ba lannıı1· 
d!m kolu taraCındaa dün saat tır. 

11.s ta taıebenin ~0 sum eı- Bir yanl:asici yakalandı 
tiği bir ~ay l'oiyaft>ti •enlmiıı
tir. 

ıd p,1litikasında esaıı!ı bır le· l'lıkt ile yalrn1 ıv!U'l'.k •lldUmıli.~ 
!fJ1it,liği i' aret edıyordu. Çıiıı!cU \'e aşıkım da ·"ır surette yua
Ccn~vre ıırotcıkolıında unut:ıl· lamış olıı.n ııabıkalı;ıı.rdan Çakır 
m olan ş.'yl rdcn çok ilen !;İ· hzct evvell:i g e kendi:..ini bl
ciiyoruu. Cenevre Protol:olu ;r,. lcmiyec"k Ll·:ırerl'<.i r •oıı bir 
0 :.. rnnn lüzıun göstereceği r,ok lı:ıl<le Be-ıikt qtan geçerken, ~- care nı lnrr.ıış. tavan.,. ınlaır 
r:eniıı ta:ıJılı."tlerden dolavı rerl· k.a gel ni , ııil!hını çcker,k ha· 
dniıln<i~ti. .Mr, Balılwin nı tıır.· \'&J a. iki el • teıı el · ıtir. 

r~ıauküIJIJa oturan Kenan 
('\'\ t:lkı c;iLı Taksim - ~yazı~ 
trar..ı\-:t~"'tnJa $iderken ccl.>:n ~ ':! 
bttiııı.tn Gfı füa paramııı Şc\'ki 
İ>-::nındC' bin çal rlren cürmiime;ı 
hut halin<l yıılialıuıuı;Ur. Su<· 
hı mr tesı.m erlilmişlir. 

:mıE:tır. 

İz.::l't yaku! narak 
verilmı tir. 

Ad.ı~ snmn hududu Ren nclırind"' ot- I<\il°'unl:ır<llıı bır t nesi Zwa 
(•tıguııu söyledJi;ın<len doları adın<la birlsl.,;n e-ıine isabetle 
bir çolt mahfı•J~rd·• tenkide ııg· ====:.:.:: ===--~-======-'=== -..=--:. 

Bi!eıiği kim çalım::! 
1 • 

Kadtk<.yundtJ Y >1jLtt ı ,ı.\a ""k 
b:ıhç,'Slrde »ıı. 1n ~ iha, cı rıı 
Eınıti_;ct Ban 1~,;ı:ıa "ı, ı: rrn~ o'! 
GU~U altın 1),: ·zi.~;~.i ·~, Tl1 
mcın• rıındaıı alJrak ıJı ,:.rı r:k
r •. ı ve h ·Jay.ı. "'.IJinh'Ye Jq=l ır 
aa bll~·/jği \a}-1>1)lnl':'-ıur ~h· 
lıii.ıun zaiııt.J.·ta !ll;!.r aatı üı.cr
nc tahhkııh bl.;Lınm•şıır. 

•}~n·!'Jaıi luraızı 
• M 

Ga·ııtada N ati'>·''I c dd 
smdo Kar:: u ırscl •Leiine ı b ı· 
firC'ten ~lt.1u k.if ıı;,.ı1irıde b ı 
sabahleyin teli' t :ki yat"Jı 
~" :ı.f1w hel:n. eıınp ıkark•" 
LuÇ üstiinde ya· ı ~:ın t~ v~ µ ;· 
l' P t<:'SI im ?dilini tır. 

n-.mışu. Ha'buki bu hudut ar.-· 
. ı Vilna ile Se•auık arnsınıb bu- C.1k ~eçııı~·ı, n n~ydaııda bir 111ırnı:a:;~zn Şahu erda.n, .' erdimeydan, Şir"yezd n 

Öb : .ıfa. ka u1e•u •l dl 
çı';:ırrı:. ık . :n, .M 1 1 ıd·ı·l 
. -.ntıu her sı ı '" 1 r :e 
b 1 ı ~de V<' I,iby;,, r ıı-1 
nu ~ .,ıt tol-'ra.1ilanu.ı. Jr ı .u:ı
dc §iİf c yoiit.ur. 

Ba'•ı:ıkim ve Tob!'UK rıf r 
rı, resmi ılemeçlerr !:ılı <ıO 
binı g" illiy-~ı b;r Ol\~' 
Bıı, ıı,ı uk giln.iln 'ht ı 
şılıyaınaz. u..., wdy l n t 
d .. ~, <.! ı! llC en. !ozgı 

rı...l talati ı.;.:_,.~t...;!l ~/l 1. 

ı· 

1 ~ 
•ıU 

IJIJ )'<'n ı k 1.>ti :ırın:ı. ':;ıtL:ı r 
0·~11 deniz •e ıı...va ı• il ı\ ·~ 
yollanf,n bir'ik ~re uııtı 1.r. 

kti •nız fıl.ılarrnın ol l 
m , ~ "t:' ~ıtr--: .şt!~"< li ' 
c.tm1. olma.l.ırı ical)..~tı~ •kl 
rtbı>r, bıı y~M:ı. lı?ı..""" · rd · ı 
bel' \'!'rilm m ·stil'. 

,. 

Ccruıbu şaıki An·upa 'ı !--, r 
E;! ·;a.k:tjı'a atlat;• u.ıy.sn ı. , s~ 
l .. U\ ·~r.;tl rinın de N:.l t ._ r ;· 
ıı:ı ·,tı..ak etitklcri ' ıl , .r. 
lııgılizknıı O .aş.ır '" ~ 
\•:ıran bir uçık ordm u 
builınd 1;; ı temm '11 .. 
hüt• yruıdai'4 tl%Uil I'~ 1 ı . c ... 
laı k, birc;:.ok lı:ı.•·.ı filo! ıını ı le. 
d"tti'- n .t ~toru n •-ıı , ·,. 
,·ltildıgı <le bildiı ılrıu,, ç, ~ 

el r bir h~reket sahn~ind ~ cı ~· 
hilı bir haı:-« orJ•ıs;mru• ",ı\ 
i,i;,ılı.>rıdili.i ~~ aynca < lilı.k;ı ı ç~~ 
kiyor. 'Ingilızls &')f) kılmnetroo 
detiııli~indc b;r :;al, '1 1: ' 1ı< • • 
meklc ha\''.l f'lol.ınm "l' • 

·. kaıılan vı;rmekte d 0 r ı \ , 
ra u~ı~' rd1r. 

Bu dunını k.t.l'§l3ln• l k '!> 

\.iislin hangi tanıita <ıldu': ır '' 
k<'>\İt'mek lıukiınsızdır. V kı 
Osin\Pk'' EJ A!o:!lıey01 evı:il • 
ruıi sebatlıı müdafaa tm lrt" 
dir, lıatta cen:ı)')tan te~· • ,..i1!ı • 
dll•!ll ılar~~ .. lcrl dt! g•·ı~ l r '· 
bazı tepc'lerdu &kir.1 bir 
ka,;anuuşlu-. An· k, l\; h ·ı u. • 
dwm d~. her haJ.nley! ;, ıl • ..ı· 
\'f. n ish·?-ll•~ uza~'" :1l!dr" li ı. :ı ı r• 
ları:.ı. geçmek ~~r"'~ h .. ı , .. •l·ı •rı l 

biitünl <!kt'.l>liı-. 

Nil vo<!isıııd•·. stn><~ı. 

~·up1l1,1,il?1 gol~tl•· bıı rlt•• 

eck };it· muh ··eb>!ye ıntı 1.r ,ı, .. 
le-bilir. Rnınm~l. bu fL·U ırıto 
kahul ed eek mi' Ye:'ts• 1< r •ı· 
ne lı."ı~ ,-e çok ıa!"l\ı: ,,, . 
ll :j.i il , nı.:ıne 'l"ı.l ~u<l• '!'} ! Jt 

müracaat ed k? H ı• ( • 
İngilizler, ıt ıt'ı t 'bt İlo• ı · 
luıcaya kan a.f'ı.zi f1'1a. ıı I• •ı· 
na mı.-~cl>ut· oll!tatr ·1·k ır n l1 t'" 

dilik !-.attara udaylaruıd ı , • 
ye mal ol•ırsa olsun, h' • . ·~ •· 
liJ;eleıi lt~ tanuya ~.r.ı , •11 l· . 
Y.aı ının . l:ıyl:ırıı1ın n-ı tl ,,..: ı e 
~ini aııl1lllak ı ·ın ıhıt .. • ~ ıt.ı•l ~ 
lıcklcm~.c z:ıruridır: • 'lilın•r ı · 
d.ılarınm vır yf'ni C<':>b ·" l·J ~ 
J:ın<iınlmalnn i. • niv1n;ıı. ~;ı\ 
nı•J!ıar..,· leri. e.c.a.1>3., o rol 1v· 
n1y:ı az. ruı n 

mıın vermez lıanılesını ıı. v:;,;ıı 
dı ve ım-tüstü ,vore ~'t!varlındı ıunuyotrlt1. 1939 !lesi va t.-ı, ki d~h11 pey<h oldu. ı., Har· 

mele ibıı1 Amr ısmindo mef)hur , Hazıeti Ati, dil: ınaıunm •lur 
~~ .......... V'V'. ,, ,,,..,...,~ .....,.....,..../'V ,,.,,,...,..,,....,.....-w ~ 

• öltn"'d~;,;:m .. elama~ r.:ı. c ı•f\ 
bi'e k u!uudan <ırayı rk ttı z ";iltcreoin ve-: ibclcri çok ;:l'- b'r pehlıvıı.ndı kı. yni zırlıı giy. 

ııM;;oılştı. Her şııyu~ı eV\'el, mişti. K~nıl in n Ebu Cehil ol-ı 
Lor·arno \fisakının ~aı tıarı n.ıı- 1 dui(unu i n eıl rck ···ıumıı.n
c'l.ıince ı;ebclıiy~t ı•cı·itm~miş bir tara saklırı}-ordu . 
';:ı.aruza karşı "'r.ıns:ı. ile '\.elql· "<'.l>u ro-"ı'li o"ldit-•·Y"· ·-··t· H:ı::c:ı:ıı::ııı:ı.ı:~m::e:ı:ıı::ımr;;="Slm ı~'lil::ı<.i~~;u -;zı::E:z::ı::ı~21S 
• ınn mfufafaa.eı ı•ardı. Loraı-no: mi~, 01,.,;;-Hazreti A.'iı, ıu:;;;;;ıe- u 1 iı.kkı Mahftı ,,1 .. r ,__Y_a_z_a_n_:_._'.1_._z_. _"_'<_i_K.or.;un~- ':. :!J 

Gid!n bn..:liı.lari· '"" ccn.,.e t t ~· 
tu. JkL<:iini:ı cerı•!"iııi u~~akr:1r. v
redm B.ııi Ma'ızum yigıtl ri ,,,,. 
ısa koşa ~cld!lPr: H;ırnı ı ıırı 

11is:ıkı 1936 ııencsı .• fart.ın~'.i.! yi görünce aşka. gt<ldi: 
Londrada tekrıı.r teyid ellılmış _ l te ~ ıdi aradı,•ımı bul- dım. fıdüın ya. hıl. """ koouı;- ı 
bulunuyordu. B<iyUk Br:tanya- dum dedi. Ya Ebo. ~· Seni m~m•z ol:ıcnktır. 

ti · · d J ' lfl'!Cle Jçnr1-'·ti. '-"--· ('~ 1 nın bazı haller ve şar ar ır.ın e öldürrr. k lıcil.m i~in büylik bir ~ "'""' ~ 1 
Portekiıin, Iralun ve l\1ı81rın zevk olacaktır! 1 hil za:rnedert>' kor~'e:ı} e arık
yardımına koşacaı,w t zam· Hıınnele, ıni Ebu Cehilin. bn -~a nlay &Jm genç ve teh
mun eden muah~enamc er d-l ııesiııe iıctızetmiye çalışarak ce· ' lil; i < J:ımanı a: 
l"ar<lı. Bunlara ııave olarak, vap verdi: Ç> v ur;;· bırak da .hamlet 
;.mıetıer Cemiyeti .Mis:ıkın<lan - IP k bt:ni. tanıyabildin ya Aıı! 
ıleri gelen vecibeler mevcuttu. ya Ali! Diyr :ı,ğlrtiı. HAzrol·ti Ali. mü-, 
Mr. Erla'in tasvir ettiği gılıi bu - İnsan en tıflytlk rHlşmuu-' rlafa:. -~yeti n!an.k Ct'V ı> ver-

di: 
\•ecihe!er dolayı.eiyle ''l3iı:lm si· nı tannııaz nn 1 . . 1 I' - Eba ,.._, ı · .,L 'lô.' lıı Miil ti c 'yeti - Halbuki ben .aıı eboxlı ra· ·- .ı•,1" ya '"""ıı . ,_ 

M
? ~~ h'"-''~l e~ ~~- , hata kavuşturouya Pt·ldim. Böy- ha le hakkı lielliııdir! 
:.sa~n ......... en m ,ç;,,ıı.cel . d , • dl .. 

bir taarruz ıvukua g t'i · ı": iP- bır dosta ü.~rn t • .-meı;:·e • - O halde kolla l!:en.~ııu! 
mettiğimiz takdirde nı ' n. ıl wnyıw · - Ben. ha~n1:' ! 
1'UJl kurbanına yardım ic;u kı;l- _ Cer "k yleı:ıı•:ı ; F'b~ - Al oyle ıse. 
iaıulabilirdi.,, Nihayet, bg'.lte· Cehil! Seni iıl<liirtlu!tteıı ırıra Harm~l\l, ~İli ~ v~ fev-
renin Lch:ııtana, Roınanyaya vo ebediveıı nıüateıih olın ık be· kııliıde k1JSkin. 1°!"""ı .o itam 
Ywuınistana •-erdiği yeni g ni.ın !Çin kabil mi? hızlı kaldırıp indirmltti lı:i Ilaz. 
tiler g~Uyordu. Lord Hııhfaı: - H~le ~ına bak! Baıuı. k&r:' . reti .":linin Lu hamleyi aavmu.-
anaııevl prensiplerden bu ayır- D3Jlll agn knlla.nıvor! 1 yıp ilı:ı P" n:a olıınk 7t:tt: vuvar
maııııı. sebeplerini Haziran ayın• - Küııtahlı;,~ alfot ya Eba Ian:ıca~ı .nmh•lı:nl:h . Fuat 
c.aki bir nutkunda 11<yte iuh Cehil! EirdeJ?-bıre kılıç .. kullan- ~f.ı Ali caruıız bir • lll iıa-
ett:U ınaJc istemedim. Ayak uzeri bl· llnde yenı yuvariaumgı 7erde 

,Arl\ıiiat oır) ru kem '>11ı:ı.k he~ üpıl- Jıiendis~ djişnamnm r-0! tara-

!ın atı.:. ı giir • h:ıa.I ol ıı. Harmde. yi-/ çnkt~'l öiıür dünyayı ~'•J!an .; 
B jy!P ı 1· olına.;. y ı f. l.,. tıH mu.; tfsJ_ .. , ıilHY .e;a. k dul·- o~d.u~Lır_ıu. b.a~r~~1e ~u~d . "1. ı ı-

Celıil! di~c !' , ·,lı. Den de ı::e- mu c..'nıd aıl·a nkaı;a. a- rıbırl~ıı:vıı yu;;uııc ucı.· r,,., 
ni .;uu ;:v n : ktlır. k;.::l2:\ı .. rı1n 1 nu ~!: l~l\UY-t ..... cLl bu'unn11yaı -- Ifarn1cle'~~ hh vur .ıt ı 
yı .yiCP. Öb'Tt ı,!!ÜŞ bir peh.i,an ba., ~ lı. Lakin •• J" ini coJ· ivi lı)an Ali, bız• ran:ıı vu11 ,· 
s:J'ııvordta ı! r:ıiidauı e' n Hazreti Ai•n:ıı ta tcınitlt ..... 

Jı,ırırıele, hirl.a~ adım g d ·ı· biı- kılma bU•· r. ap ı:~t;ıemeiı. Der gibi dudak •ktüler V? 
ray l"'~k c~vııp .. erdi: Jı, lı:ı~e .ıy;ı;; ı ı;,"ibiriıw tavı-l kafatJ.sı p:ı.r~a:;narak ölcu ııı• 

- I~ırsın1dı ne k;,ı...i.r ( ı .ık rerc h.tl'''\ .ucı. !t.ızrcti hur pehlivan Haııne-l~ılin <•t·~"'-
ba~tı>;. y p an artık elimc,~n 1 A u ~azıy • 'U Ltı a;:J · e:' . <l.ini Ebu Ce:ıi!c gdiirclukr 
tulruı.:.z: ın ya Ali! Eli erir • oeri, • u!:i • X>blliıdi l•a- Ebu Ce'ıil, vfkesfrdt-ıı Viipl"· 
hcnıen ;.. ııatlanıp uçamıı 1 t o, • , ~ yJ. (.'. tfiı.i:< w,11 j re bindi. Gıcır gıcır di;l~n•ır r,ı-

Haueti Alı. iıır kııl l;at 
1 

.! zanı,.,•. ı iti nı1nmm cırdattı. Hazreti Ali hakkı·ıd ı 
VUI·ı::w.ktan kendüıini ala r l::ılt·r: · ır.ıı.. a m ((t.. ağır ı;,;z1.ır söyledikten soııra 

_Demek kııı-tulm"k l · rme.t~. ıvıı,:a kalkar 1'· lk· Beni ~ahzum y~~1 1erine do~ iti 
ruıtidlUJ> uçmalıyım• m;ız tAl.ııır hü.,- "'l '?.<; ı. Bii' ii n - Y.ok ınu ırınw~' b:I' kı ora· 

rtc.ı.)·t'l~t ve ın ·h r ... 1::. r~~ ıeıı man kı b? zıı~ı :.1yıp .e\"<1.!lrıa.. 
Harme!e, Hnzreti Aliııın ~ı.l· yirı» bir şey y .r, m::ı< ı, çıktım . .AU.lcn wtı :ıı:nı ısın• 

mPBini lıazmc<kmeyip büiün ı;e· Uiye ornurdıındL Ebu Cclıi· 
vikliği ile ileri atıldı ve ik!ri a· U:ı.·r:tı ı rt•k 1' lın clrıı.fını bir !;ate duvarı glb\ 
tılırken hav landırf!Jğı ktlıcırıı - l>ıra b!'ı;de • t ,,. kıF·ıtan f':.eııi ~Jı1h,.um ~'iO-iJ.leri 
etm.<;cl( gıııi ındlrdi. Ne yıınk kı n p u. ee ·ap vermeyip t.ti'• l ettı ·r ııo 
lı:lli·~· gen~ vurıışkanın l:er barı kıl• "il ha\ stikütun rnfıİıPsı g:ıvet :rtı 
gı bır Y. rıııe jıı3.~t ~ım"Y kal· ı hf' k:ı' • 'Biz bu .:ı.l>ad~\'llı~ı r 
ka.'Ulla iaıı!Jet etti. Kılıı,fa ka.!!ıa- ı . • p ı•" mt:ıt iJıti'·or • 
cıın ç:t'!'P~;ıruı.sıudaıı müthiş bir tıtı J<a'!t.~ ı ' (i\.ı. 



Benzin tah id tı .. 

HİNDİSTAN 
-B fılincde-

. n lıaya.ti 

1 r ~ ı ~ 
nı·1 1ctler 

fı~ 

Ber. 7 

~ndn: 
Akdenızi D vu k 'min 

bir Alman den· bsı kafile ile 
~ eden bir ~apuru tornil
lcmiş.tir. Malt.ada. gi düz ve 
a- harekatta bul an Almaıı 
ft İtalyan u~ıı.rı h va rnP} • 
danlariyle askeri t isl tam 

iaabet k ydcbni l rcrr. Hava 
aavaşları da 16 du man uça;:ı 
düşürii1 it tür. İn<Yılterenin Do 

14Temmuz 

r 
5 y 

Çin ceph sinde 

Rusya da 
- Baş t.."ll ı 1 b.ci<le -

neticesiz lıücu ! nı teln-aı .a
n ışt1r. Şidd tlı SU.\ l r dev m 
etnıel tcdir. Dun g' nduz Sovyct 
Icr 66 u k ka;)bctmi.şlcrd·r. 
Biz 2 uca.k rny ttık. 

Mosl ııa - Rosto/ D iıyol < 
l(csildi 

Pari 7 (A.A.) - Radyo!.ıual 
bu sahalı bilclirdığıue gör , z.ro j 
kova - Ro tof demiryoln kesil· 
miştir. 

&wyet Tebliği 
Moskova, 7 (A.A.) - So •vct 

öğle tebliği: 
6 Temmuz gecesi kuv ctl i

miz Voronetz b tıs ~da ve St:ı.
rı - Oskol cenup batı ndaki sa
vaşlara isti ak ctm~lc dir. Ct-p 

- ıt.ş taraft ı incide _ he:ıin başka kesinılerinde önem 
li lıic bir değişiklik otmaınışb.:. 

1unazı Frntısadnn Lond•·•-ıl'!l ka · VmıtMz Mücallcl 
dar gelebilmiş olan gulı bir ga- Loodra, 7 (A.A.) - Röyte-
.aıteyi okumuştur. Bu e;a et.edf- rin Moskovadaki Hususi Muhn.-
deniyor ki: birinden: .. 

Kursk'un 200 kilometre dogu
''La val Almanya.mn "ılibıve- sunda voronetz cepheainde n '4 

tini islıyor. Siz ise Alnuı.ııyanın hir yolunun hakimiyeti için ya-ı 
ıaağlllliiyetini ısüyor l Dll7., La- pılaİı ümitsiz mücadele dev.ım 
val Alman ı · etmektedir. yaya yeru csır er g<>n- Tanklann savaşlarda blldm 
dermek istiyor. Sız i .. rs'ı:Herin bir rol oynamalarına rağm~o. 
alldet etmelerini ıstı oı ınt!z. borada ça.rp1paa1ara QOk bil· 

Kahire, 7 (A.A.) D cü 
Pa .. rte i günü Kahirede den.
liyordu ki~ 

Muha ebe Mu t fıkler ı m 
mermauıiyet verici biı rr n • ct
t ir. Rommel şımdı bo.bya, El 
Ale!Jl1!5'1l'dea d sdoğru cenu a 
g'deu hat istikam tmde pil 1 ur 
tülmli tüt. Auchinl k k ta.laı ı, 
faahyetle g~en gwı zarfında. 
i tünlüğü muhnfam etmi8let'
dir. Dü.~ kuvve e m ki.ılU 
kısmı El Alemeyn'in batı cen Lr 
bund bulwımakt dır 

Remmd Yaralantt-..ı_'j' 
:-Londra, 7 (AA.) - K!\h re
den alınruı ve tee "l tt :.n11ven 
haberlere göre J"\.Oft1l!lel ~ 
cunına günkü muht.1.rebel~ 
prab.nmı~ır. 

14 Tenunuz hcpm 7 e hi 1 rtni- yük sayıda. Alman piyadesi ü
zl açığa vurmanız ~n bir verule riilmü t.ür. Cepheden gelen SOi\ 
teekil edecektir. Bu v t nın. haberi rde bildirildiiine gör0p 

htmyetın ba.yran :lır. Aima.nıar taze ihtiyat trUYVetı Barentz denı·zı··da 
rinı savaşa sürm kte ve birbi HUI 

1Jlga.ı altında olmıvaı. Fı ın- rruzı rmi takip eden t&a ar yap- _ B- __ ,,. 1 .!~...:.:ı- _ 
ınzla.r, 14 Temmuzda evkı 

0

W4'1 maktadırlar. --ır !Wf''""J • --

milli ayt:akla.nnızb d >D~tıruz. ır.?Mi·n C~e dır. Hücuma ugray n k :.11 ıın 
önemi ancak 12 ve 14 Hazlı n 

Şehriuizi11 büyük caddelcT'mdf" Londra, 7 (A.A.l - Most.1- tarı'hlen'ude Alman ~a.ktaraaın 
gıöğ&ilnü:ade 3 renkli koı dclılla· ,.a radyow Ge-Mral Zukof'.urı ve denizaltı gemilerı~ desLk 
n11uzh dola.şum. J4D~ ı:u.ııt~rla knm3.Dda31 :iltındaki SoYyet kı- ıemesile İtalyan hava ve de:ıiz 
tıoplantµ nıillt marşm\u: Maroev- talannın Kalınin cepbeaiııde kuvvetleri tarallnda.n t:ıhrip e
_,. söyleyın· •· Bn • .,, ; ..... .,. . ..1--. düşmanın ~iddetli bir hücumu- dilen kafilenia önenule k-
.r...., & ._ ~ .. '

1 ıcoAJ nu püskürttükten aonra 4 k~ 
ımdır. Kimleoin bana nıini ol- ba _._,., ttikl · · b-'-- bilir. yı ~"e enıu ~ ver- ~;- .tadar alı ıan hı.ıhı "' 

~~~~·••••••mımya•hakkı••İıyıtıo•k•tur• .• · •••••m·ek~ted;.;.trl..a••••••-l ıerYwıi~ refakat eden gc •· = terin 2 tayyare gemıai, bır A-

• 
T ESRARI= 1-~7:_J 

merikan m.rhlura ve bırçok lcrı.t
ftJIÖr ve muhnp olduğunu goe
termektedır. 140.000 tondu 
fazla gemi oim4iYe k dar :bQtı
rılm1' bWunuyor. Bu kafileye 
karşı Ahnanle.r tarafından yn, 
ptlan hiicummı nasal bUyhk b r 
muw.ffakiyeUe biWi:'i hııkk D• 
da resmi biı' tebliğ beklenmek· 
tedtr. 

..Batve1.c1A G6'1t ıle-r 
Berlln, 1 •:aadyo Alman t b

liğiaden:) - Bir A u "1"ik1.11 -
tılgiliz ka.f ıle!itinP karı=ıı Miln er 
denizaltı ve ta n taraf n
dan yapılan lıarekat uetıcesmd 
192000 tonil&tohık 28 vnpur b: 
tınlmıfjtır. ~ ~ m e• 
mektedir. 

Yeni ~rfyat: 

Foto Mağazin 
'Foto Mabzumı (80) i 

aınema arti:ıUeı'U\·n resını 

ıı... olarak çıkmJşttr Bu. 
ni f lmlt'r ve r len. 
ı Hasbilwı. Sa h 
dın ()pcrnt"•ru hakkı 

röpo e lı:tüali 

c! r. 

rC?ttiler. Ben de beralP·r 
Rahmi merakla. 
- Fakir mi g 1dı' Tuha . 

b hangi ımn.tak va men-

. Ne bilej-im hm! O et 
· ibe aomnu.z. garsonla ro 
uz. Hem ne cins .f k" r o-

:ı olsun; merak cd~ k n~ 

~ ~LI 
MARMARA KLINIGi 

S.Wp Ye MA•ftıoft 

DOK'l'OR SADIK ÇAÖLAB 
~--llıljNj 'ft tdaTeyi lıimDt.,.. alauştw 

HER SABAH 
10.enelik bir bataraya dair 

etmiş, t hı bulu- o 

• 

y h kkı.Jld 
· · fınnUlları ve 
t almıştır. 

laralt. kabo.ıl etmia ye 
l Ü rinde~UŞ 

yango 

lstanhul Levazım Am"ıfğinden Verilen ı 
Askeri Kıtaat ilanları 

~a ya.ulı etlorm k~ 1ı adla ekslltm leri 8/7/942 Çarşamba ıu
ııü .saat 16 da Hadunköy U,.ak ll)ya askerl g\ın alına komisyonuncuı Y -
pllacıüttır. Taliplerin kanuni ~ J.;:alarile \ekili mekt;..;ılarını ıh le sa tin
der. b .scwt c\'Vel koaus} ı a ~er e eri 

CllİISI M tarı Tutarı Tem natı 
K lo L ra Lıra 

40 00 5 o 
411 D9ı.ı,ol0 
49 9, o 

.. . . !7.0 
(2'14 - 68::i2) 

~a ıda miktarları y: 'ı ıp balşal.ı beher kilosuna 6 5 kwu.ı, \'e tel 
b l,rnlı beher kilosuna 'I r f • t tahmın edılen kuru oUarın pazarlıkla 
el. ltmeled 13/6/942 Pazart ı gunu luzaları da 7azılı s atlerde Balık r 
askeri s tın alma komı.yorıund:ı ) ailllıca .tır. Şartnameleri Ankara, İstan-
bul L"\, A. Sa. Al. Ko. da görülbr, (248 - 68'16) 

Mll<Uırı Tem natı ihale 
Ton Lira 
2000 15,500 
2000 16 00 
4008 8.500 
4000 
5000 
5COI 

30,~00. 

000 
3'1 00 

• • • 

CiNSi Saati 
ip b::tlynlı. ı-

Tel balyalı. ıs 

p b lyalı ı 3il 
T 1 b ly:ılı, ı 36 
tp balyal 16 
Tel balyalı ıa 

Aşağıda y8ala mevaduı kapalı ıcıırfi e· lı:ı clerı hi%al.annda yaz 
itin ve saatlerde Bahkerirde a eri satın a temis.10lllM'lda J'llP lac -
tar. Tal plelin ım.unı nısikalarile tekili mektup! nnı ihale allennd a 

~a e~ lmmlsyooa e!'I. E :ı e şartname1erl Ankara l -
tanbuı Lv. Amlrındırri sabn :ılma lıtGırftisyon'lannda ela törlll«W. 

CiNSi Mıktaft Tutarı TemhtMt lhMe 
t< lo Kurut Un Glh•, 8eatl 

Yumurta 
T. ı; ıın. 

T. b'beT 
T. bamya 
Domates 
Patl1can 
Semizotu 
T e f!l~ye 
K bak • 

57,000 85 1497 
Adet. 30,000 5 113 

7,:ıoo rn " 
4000 o • 

00 
H5C>6 
ı:ı,ooo 

6000 
21 00() 

12000 

s.-
15 
17,SO 
10 
tO 
7 5G 

70 
164 
3" 
45 

315 
68 10/1/04 

(lU - iMi) 

ı~ 

Y....: A. C. Sa•f!I!! 

t .w 866,. 
Hani bt kı k oswıtl ,-

ur kurata k dar aldı~ &iv· 
ve Toriğ n süt bira.deri ~ı 

('ingene P l mutunun raibet
zlikten d 7.e dökül.dtlğt Ü 

bir 'kere gözOnime gcl: rln., b'r 
de a<:lıgın hükümra.n oldugu YV
nani itan gibi memlckf6nu 
buriınkü halini. 

Oerc:ekten biz insanlar ~ 
mahlUklarız ve elim.iadaki. nl· 
metin kadrini ancak o~ 
elden çtkanlıktan .oora takdir 
ed yonız. 
~enaleyh ikide bir: 
- Harl>c girmif oJm•tı«w• 

halde bu <:ektiğimiz mbntılar 
nedir? Yolunda uka'tlhk tasia
palar&: 

-Hemen Tazın~ 
.Apğıda. yazılı ~vadın ı z:ırkkla eksiltmelcri 20 7 942 p:\- zi de a.ratmasm! 4ıyecetim ft 

zartesi glliıü saat 16 da libolula Askeri SabnaJma Konıı yG- yukandüi Çingme ~ 
DWlda yapılacak.tJr. Ta.lipl n hell' vakitte komisyona gelmelerl. bal»erini unubnam:ılanm tani

lllktıan hlllrl t'mnlaıl.a ye edeceiim. 

• • • 

Cinsi 
K<>yun eti. 

Kilo Lira Lira ...:;... __ ..;._ _______ _ 

~ 45.000 6.750 SERAP' Tel balyalı veya ba.swlı ln: n 2.000.000 100.000 15000 • 
(330-7?.t ) - :88§ taralı 1 IBCide -. . . l giliz kuvvetlerinin, gw.._ 

Gelibolu· iskele t • limi S 000 den tonıinatlariyl belli • n.Jtit e Mihver kuvvetler.in.in yeni 
ton. tel veya ip balyalı kuru ot K"Omisyıc:>na gehneleri. ta kiye aldıt!arı belhtiU. 
:p:ı.zarlı!da satın a1ınac .. ktır. İ· (310-7017) yor. Söylendığıne göre. 'Mill 
ha.lesi 9 7 942 ptqembe gunü • • • ·eı· ktf · ;ıetleri garbe çeka· 
saat 16 da Gelibohıda Merkez 4Ne kilo ~ Yafl pa !il kta mck üze edır ve hatta btl 
Satınalma Komisyon ında va ı- tın ulınacalttır. T·liple:- ı k +, te· husu ta konU3D2alar dahi 
la.ca.ktır. Tel balyabmn t hnım nıın:ıUarile 10/7/942 Snb guna !!IR t yapılmak d r. 
bedeli 35.000 lira, ip bal\ a1ının l5 d Akf!!n;; askeri Satmslm le:>- n.. d ,.. '{ _u_.1· -ı .&;><.ı m, a U!Wmrn, :T--
22500 liradır. 200 to 'ld n gı m~on' 'lt Y. ~~~ ri. MM ı han Genelkımr.ay 
olmamak üzere ayn ayrı l'pl"- (405 - 7 .ıt B 1 ~ 1 v ı-8.llet-o le Trabl ~ 
re de ihale edilebilir ve temınab 20.000 kilo aığır e'ti veya 10 gıtm tır. M. Mussoliıti ve .Ma-
tut:ın üzcrinckn 15 l! r k bin kilo koyun eti abnaca.ktır r ı Rommel in de ha%11' tU
ahnır. isteklilerin belli ak tte Taliplerin 10 7 94:2 cuma ~il lwıduğu bir toplantıda Mı.;tr 
K'misyona gelmeleri. saat 10 d'\ I.üleburyu A k ri muharebelerinin son durumu G-

(~iô- 5-1) Satn:Wma Komisvonuna gelme- se nae ko uşııtmuştnr. 
• • • leri. llk teminat 2830 lira.dır. Bostan radyosuna göre M.. 

Beher kilosuna 145 A (331-7180} MMl901 nı, tStt"nderiy~yi i,.~ 
n edilen 100.000 lira ı • • • ~k 0 n kuvvetlerin bql.~ 

ya.ktan pazarlikla srıt :ı 10.000 to.a maMMif nakliyat da bulunmak i<:'n Afnkaya -t-
dıı. İhalesi 15 7 9-12 ı a ı- yaptınıaca.ktlr. Kapalı :zarfb m · ir. Ya uı nı ~-ar ki M t\oo; 

ba gmıü saat 15 de·Balı cea'r As- ekı.ultmesi~ 1 9'2 PM'eembe gü. Yerin btt ni i tahakkuk ebv~ 
kerı Sa.tınalma Ko. 1 · '.J rnn 1 nii &aat 16 da Geliboluda Mer- m.iş. M.ihverciler El AlmMyn. 
yap lacaktır. 500 a na a~ kez SatmaJ.ma Komis1onunda öniınde seıt b'r müda!aa .Jc kar 
olm:ı.mak üzere ayrı a} ı •lip- yapdacakbr. ~ Ko- şllanmı la dır. 
le!oden de :?.lınabilir. E\ ·f ve ro.i::>yonda görülür. Talipleri.oka- Kiln-er r..lyolan ~ o-"n-, 
gartnamesi Ankara, 1staubu Lv n11lıi ~yle teklif mclctap- dalanlll Mısır ü~rindc tel.mi! 
.A.ınirtikıeri Sa.tınalma Komiff. Jarmı ihale saatinden bir eaat etınU,lerdır. M da1d ta:rfr.\ e
)'Omında da görülür. T.W leriıa ene]. .Komiayona vermeleri. Bet'lerin l"'ap"a nakledilmek ııto; 
teklif edecekleri miktar il.zerin- (256-MSS) tena·~i haber Yeriliyol':i& da Kar 
====~(D~~~~Asl~<~en~A~K~ı~fa~at~llWıuı~~~f~iiftıl~ca~Y~_,~.._~~n~~·~t~)bl h.irenın açık şehir W n edi 

1 inhisarlar u;Müdürlüğünden 1 
l - Mevcut listesi n ucib nce 23 blem S K. F. tek ve Çt~ ba1yı.lı nıı

rnaa pazarlıkla satın alınacaldır, 
2 - Pazarlık 10/7/912 Cuma ~ sası 10 da K b tasta Le'< 11'1 ,µ&

deki M~ Alım ~ yap lac3ktır. 
1 - L" te h n t'A s' u g çcn şubede gtirill bilir. 
4 - tst lıt uı ~f·n oluruın cun ve saat• ıi.l .. 

~ J u enme p· rasıyle b rli te mezkiır k na 

olmaması, İngiliz1eıin. Mımn 
müdafaa.ya lnırar ~~ 
göstermekte bu!unduğu oeklin
de tefsir ec!IH::ror. 
2"M71o~ch~ 

Tokyo rn.dyosu, Mlhvercııert:-1 
t~yeııia bir kaç Jrtıoır.et· 
re yakınlaruıa katlar geldikl&tı 
rini, Mihverin yalnız Mısm ~ 
lil. Irak. l"IUstia ve Suriyeyı de 
kmta.ncaimı atiyliJtnk Arl(I 
ittihadı tızerınde teiiir )'~ 
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TDRlKA No 138 Kok ve Maden KömUrleri satıslan J'AZANı M.S. Kan!Jffl 

YÖRO K A·~ ... ~J KiJmür satıı VIJ tevzi mllessesesi 
1 lstanbul Ş11hesiııden 

K:ılor!fc:rll bincıkırl. ~., rı ı v ... h<.1' tıs! mücı:ıSt..::.\t<ı, l•·. n1~ l!tith:ıne v~ 

N k•I lkt'b h kk ~ ' ht nım·i mahnller mutfa 1. nJc .ı, iiçuk dökmeci, demire. tıh· ~~n:.fa vcı·iı-1 
a 1 Ve 1 as a l maliıUZdUr mckte ol;.n komuıJt'r~ iJ:\vetcu hu:;.ısi meskeııle<iıı sol ;ıl:ı•mn da kı · ihtı-

Ket Mem:ış din~nnyo:r<lıı. Gö
•• Juzmwt.1. Hacıyı nefemıiz öl
.tUrecelüt Bm mılşttiilatla Hacı 
J>oynndıırukt:rn kendini kurtara. 
bil<U Ve in "üılur ~urtulmaz da 
Kel M~şin böğrüne hız~'l bil 
yunu ul! vurd11 Memi~, yumruğa 
mukabele etil İki h&1ro giireı;i 
bırakıp ywnrulı'.1ı.ı..'1mıya. b:-ı~ladı
lm'. Bunun iizerinc fhallc meyd2-
n.c'1. ugı adı Zapt.iye ·~avu~ları da 
tiife.kleı·ıyle n.eydana yürüdüle,.. 
~e.h dipçıl<lcr1yle haJkl dağıt
tılar. Cazgır da we_yJana gel
nıışl! lkl l hlivaı-11 1.a.ptjyel~1· a 
y.u-.tı Hacı ~ovlemy01'<ı1ı. 

ı lılaı Pltliı t'l'• 1 ~"'i~ı.1 t~, 
~lf't Jı .. 

N. ' J J,l r n 

V•ı 
- B.ma b .. 1'. pt•JJJrı;ar.ıia.'t' Doğ

rıı dı r1u,rt; p;iir<~ınız. K~wga 
fol~ E~<-1 bö)Jc yapa.nmnız gü
r•'!?• f~Y rınm M' ydMJ(lar al .. -
rırn mz 
D('ymı c Memış 
- U•;t.'1 &nm rıı:: } 4k,]-~•

tım v:ı1 lhırnr ı1urnrken. bo
'tl•ndmııgu : t:ır o • 

!Ilnı hıt 1 br halııt> ıd! Yuııl 
t•117.i • F{lf;rnış1 Haıhrıy• rdn 

- Uınıı • ld1uö't·e!· roı~"' be~ 
ı ı,ıc ı Jın.lwmlı 'I'~lıı" o!t'linrn 

rı ı ı t ~. •rır ··oy e-nrlı 
)~: { • l T 11• llHJ./.~Jı J!:v-

.,,p);ı "~ / '1:tp1Jn 1 

H°, A' rJ; 
- Uı-.tn n .. , iı ı•fı•ı,.1 rrıı 

rül\iyordu. Yani Kel Memiş, 
daha hakim ·bir vaziyette bulu
m.1~or<lu. I<eı Memi:;, hakim gi.i
:reşıne devam etU. Hacı, t:ım ya
rım ~aat k~ıd<ır bocaJudı. Birkaç 
defo dahı:ı. afüı. dliı:ııip kaJktı. Fa
kal eHki bir güre.~i olduğu için 
yavaş yava!J açıldı. Yarım saat 
sonra :\{el M<:tnıf lO tekrnr güre
li denkleştirdj 

Delj Mu:rt.afa ile Kel '.Memi§in 
dayaMşlan llaıınnlanna iyi bir 
güreş çıkarmaları seyircileri bay 
rete dil§ürmüştü Mtmişin bil
hRi:lsa Hacıyı bozrııası ve, zehir 
gibı ıbir l:Ms altı gure.~ı yapması 
ı:ıı:yırt"il4JoJ e bıı.~ka manalar veı·
rnı~tj Binl•iı ıeııylı: ~öyle ko.nu
~ıı vurl~li'•l ı 

- Hu, hN~ rdtı,.ılm, y,,.,j ye
bt~. ·bu r•ehhv.ı1ıJ(lJ1 kabH de· 
ğiJ ezı.;_rrroziel • 

- Böyfo gHfor.sc rl<'f;'ll e.zm.c-k 
y,.t1<•ııı ıye<...---e:d~~1· de . 

- bter misin gnlıp gelffinler. 
Cazt,•uın ve, bt\tiin seyircileı·ın 

gt77.1•"ıi Ybnik Aliye dikilrni~t:. 
Y <iri ılı AJ;, ha. ... l"Urıı lnrpalamıc;, 
gıueşP t:•:ır. rn:mumyle hakim ol· 
muştu Guı e3m iıçüncii sa.ıtlP. 
rın _ ı loı,,rru Uzun Hasa.ıım gev
sedığı ve, korlPştiği :;ı~ziJıv ı.Ju 
Sınır it.zerin" sınır Uzu·ı Hn!'aill 
yıprııi nm;t.ı V ,, Y ı,ı·ıiJ,· Alının 

dmm! wırct te :, n ı•tııh ter!': gıirc-ş 
(le yıwmuı>t ıı Yı>' flt Ahyi ,.n zi· 
ya<i 'lıld{~tl( 1;1Y.ıt) eden biri~i 
de c~,.z~-rıı dJ Alrw:ı. g{,zle r.dım a
ı1ım YııriJl< ı!e U;,ıın Hn .. ::ınm gü
rt·!;!inı fo kıp elleJ Caz;nı, ~u hiik
nı" v~ıı nn ,·ı ı 

-- vo, ılk bu li.:tzaya uğra
m •. ,.;ı.;~. yu"il yh U·"m Hasam 
yt•tif': • k1 j{ 1 

V 61 ıii;. ıır koy ııieı 1 •_,,ıı pmıyoı-
du YıJı ıığun ı.ist m giu"'•;ın· l?'iir-
dıılne kLt.,'lrışıyc rla:rılı 1 

- °Y'ıs.'l. Yoru~ 1 

~oy1ui ı. 1k1ık hwdt '"z:..,-ııa 
l'.l• •ruyurlı:ı.rcfı j 
- U~t~ 1 Nns:ı ı:< •J ıı\01 "'un !?'~i·, 
Y'~I·; 

'!aı.gn· ·~ ı.. 
- tyı gıdı~ ur Hrıı-,,ın, bıı !:it:Y 

:yaıınnı(J.1 ı Yö7İl~· ve. yv.pmru-
vaeıl'l-! 

[Arkası vur) 

lLA.N 

O"küdar Mım Korunma 
Mahkemesinden 

':tayın c{~ılen f1yat1a,1 yuk::ırı 
lı-~tık ok!:fe sa.bonktcın mazrıuu 
Bos1a11,1 Bağdat yn r>1R No. 
cıa mılbur Hasa o~lu Hahl Öz
kru. Usku, far Mılli l\.ornnnıa 
m;ılıh:mc::;ıllln 17 /6/942 gi.in ve· 
133/11 1 sayılı karan ile fi lira 
ağ-ı, J)ID·~ı 7 gtln duv.Urnımn ka
panın'~ V<' tıu mi.ıddet t;~ n retten 
mer~ ve 07! c.;ırt öl (.onın rnu~ndo
ı·e.'\t ıCfzaia""ıyl :mnl:ıkiım c-dıl
mışl.ır· 

nmaz bir fırsat 
~i1cu• Camhcada satıhk büyük arsa 

• 9 
F<'ii(:iik ('amluca yolu üzerinde f evlıal-
adlP nlanzarafl Marmarayı görür 
flraza. müsait IJü·yüh 1ııı·r arsa satılıyor 

JJ n'Nllik ''~ Eytam Bankasından 
Vtfil ~ ymt·ı 

ı.ı. 

Temimılı 

T.L. 
IJo;, ul; , EtJlı:. u:ı ıu Mcıh. .t. l 1 • 2~21)11 - !u 11'2.1 .tır.• 20 M..: ..'221.· -

'ut< ç, ınJıcr r<ıd•ks-1 l\fo e:;~ ı 

yeı ı3 tnj 6/rn 
Yuı<:. ııd. .ı ıl; L ya:zı • ~·ra.-• ııt~"' Jıııeicı, )lı; 'Vf aoı, 11r•tınt•a u~ı lıle 

ı .ıtıl.1~:ık1Jr 
llıa1 23 7 942 Fc fi(c•o1Jt ırunu '"~ıı 10 Cl<ıoır 
r ı:wy de , r ı da verilen bet1el mukndtlar lu,yu.etı t~ı;u&.i t .. Mhrde 

nh .. l nı ıhrılmayaı hll. ıl•:ılc k11n H ubde:un icr::ı edılirı!~ 

ondan 1ab!:ı1 edilccel..tlr, 
nüfus tCL.keresi tcmln;ıt ıikçecı ~ lı latıı :fo1okrcı1Lı ı-u:· 

gun ve ı:;arıle krıd::ır ll'bcrtıi.ı Eıol!'ıh: &n i.clııe ı;dm,.leri. 
(700';) 

fm:~ ... 111mım11mmmaııısm .. 1m1•· m 

[tst~n~2! B~~~i !~2!ar1 
BEt'OÖLU ~A'YMAKAM VE e.Ş. MIJD0RL0C.0tJDEN; 
Nı~r.ntaş Eıııl:ık cııdde 43 No.lı ıı~ırtınııll kar;ıısınoııkl 88 N(), harap 

• e maJli lnhıda ı barakanın sahıpleu meçhu1 bulunrlugundan molızurun 4:8 
g;ırıt za fmd. bcrı:rn iz;ılesi, al<si halde Belediyece yıktırılacağı illin olunur. 

(7365) 

ı~taııbııl C. Müddeiamamiliğinden 
:t• • rıu C ~. ve Tevkil Evi lfast::ıhan«;.inin 942 mrol ,;e:tıesine ait ıa~;J 

).;l c l cıguı , 5GMO kıl ııilt ve S250 1ılo et ihti~.acı ;içık eksiltmeye konmUI 
1'• <lC lJ1 (' gunlU eksflbneye f<l]İp Cıkrlladığındtın bU hUSIJSfakl ek
t:t1t,tnC on gun m\lclde\.lc u:uAıbnı~ c;ıuuğundan muhammen bedeli. 2372 1i. 
ıa 60 ~ r • ve 1• uHıl,knt temlıuıtı 177 lira 94 ku~ olan Yoğurtun ek
sııtııı~ 13/7/942 Ptızartcal günU ııa<ıt 15 te ve ınuhıımmen bcclell 1204 lira 
fİ'J rn U JılU'i.•1lliat '\cmiırntı 90 Ura 3'3 kuııı:ı Olan SG\ün eksiltmesi :ıyıu 

lı(ll 

tor.l 

I 

• 15 30 ve muhammen bedell 4tı'1~ Ura rouvakknt tcm.inatı 86~ llnı 
et,n e.ksillmesi yine aynı gön cıant 16 d::ı yapılncaıtmdan ta

ı;:ün V" eaatte SuH:ınahmette Ceza ve Tevkif lEvi binssml.ıa 
syonn 1ranuni vesll<:ıhdle birlikte tn!iı aı aatlan. (7271) 

be KA'RA-

y::.cı itin Kok Klımtiı satı~l .. ıına a;;:ıgıcl<:ıki eı!<&~lıır clOlhılm'.iı.:; Hl Temmuz 
1943 Cuma glinUnden itib.ırf!n ba. ':ın~caktır. 

1 - A) Sobalaı-, B) T\':,Jorifer, D.ı Lokant:ı, Suıha:·c \'C buna bcn.ı,,.· 

m:ılı.allcıin Vt> kil<;t\k fliil<ıııf'ı i 'lie demirci gibi esnnfın serı~tlıırma yıırır 

kiimürlt'f için uç ne1' i ih1 ıJ ,ıç bt'YMn:ın•esi haı:ıı·Innmı~tır. 
2 - &~b:ılar için n·.1iya.,: beyr111n:ımelednin 10 Teınnw~ 1942 Cı tn.l • 

sç.oabından itib:ıı en :ışn:.:ıcl:ı y<ız.ılı ycrlcı·den tenil.ne b~')l::n:>u•ldw. 

A) Kadrnoy<'fe itfaiye knr~,c;ınd:ılrJ sai•ş \)lirosuı cl<n, 
E) Tophnnc<le Gli•ıınık lı:ır;;ısr.ıda Ko..:!urn hı:ı.m alt ıltl. l<ı sr.ıın bi\•·c-

sundan, . 
C) Yediku:ıe G,•ıt<ın<:sındcki ııı:.tış bürosundan, 
E) Ru H~nda yaz.ılı b:iyılcrdcn, 
3 - Sobalar icln K1.:ı Komıitü salış mahalleri ılünci m .. d••i:!( ~ıkri g ?

çen bayilerin )T:ağazu ve uukkiınbri~e yine aynı rn~ddcdc :;aı1lı K~dıküy 
VE: Tc!:illane Satış bürol;ııı ve YedilmJe Gnhane.s;c:ir. 

Kadık<•Y Eabş burnı.u, Kadıköy cfpoı;ilc Kurbııg.ı ı<lt'.Ie Gnhnnc->l 
i~in, Tonham:dc K.:ızlu~n Hnn aıtm.ı,1k! sııt•~ b•ıtO<U, Kı..ıtu•~~mt. Kok de
P ~ile Dulıı><ıbahçc ve Yedtkulc G"lharelcri için, 

Yc.ıt mlc Gazıı<ını;~ınd~U Sa1.ııı m<ıhall, de yal 11:.: y, ılı!•uı• f~ .. zı-\aıH
si iı in ve l.>Syık d•) y,. ı ı knııl; nı.ığcm~ ve dııkk~~ .. ı .. · 'İn , tış y<:ıpJ

crkl;,rdıı'. 

4. - Resmi ve hu. usJ ı.ıııl.'!-i~e-:lc•· ki.icük demird, nv~. ı.ıc::d w_ bcnıeri 

esı.oafa, Cltt-1 ve ı>am iyonl .ı n ve kal•wiierli binalaı la bilurı;urtı Jı•~.:len l\ö
n ı.!riine aıt bıeyııı narı1elcı ıı tı<vzı mahalli ve köınfü •:ı1ı.j mevkii, G<ıl:ıt1-
cl;ı ye:ni y,,ı,..u S.ıloruı.un w tnını '{.ıtmdaki merkez bıırosııtlur, 

5 - Kadıkc;y, Topiı . c V"' M••ı ke7. sah~ ttirul. ule Yedikulfc' Ga;..hrı

n1; mdfki bıırodn bır tnr.o, n \·e bil':ımum bayilerde ile yıiz 'l! ıf•J<fan aşni!ı 

s: tış y .. ııl l•«;ı;acaktır. 
6 - Knloriferli bH:r,1nrl1a otuı Anlnra tesbirı için AaJmıft rr't-n kışk:ı 

nı:5ıta da yakılıııak uzcrc kl'ırı lir "Verilemez. 
"i - Tı:ıliıl'at•ıamC'uc, b<:J <ınnr.mcl<.rir tnsdil,ınc aıt 1)1.>n rn.ıli•t<'lcr aıj<-

ğ•da ;ı;azılıd•r. 

• fadc.le: 3 \Fi; d,. Y<'L ılı r;:ıhıs ve mCesseseler ~htiya.;1 .. r ıın bc;ı; nnn::ıme 
hlitmiindc olmt'k ve n, •, ıı lıc)onn:ın•a ile istr.:nilC'•ı rn,:'l}Qınntı rhtivn et
mc·k üze.re birer re m; • ıC·'İlıp ile b'1dirilPbi1irlcr. 

A - Devlet, \il:!ct, l)€1edıye idnre ve mi.ie"scsekr· m(,ıııur ve nıiis· 
fal·clc-mll'«inin ih1iy::u l.ıu hnri•, 

B - MPmurlrırı 3650 :;<ıyı]• k~r pn hüktlmler;ııe ı:ıloJ mııf-~se~eı ~r, 

(.ll'cmur "c,:- ımist;ıhdcır.~t·rırırn iMiy,1c;ları hariı;-,,. 
'C - El..; ili it ve konrc,Jıı,lııl<lrır il~ Lunl:""ın ınerıııırfan lmtrııuı lrıı n ~·t 

ol; n 1i l'kttıp!an•ı n1er.sı1p bıılıı.'dıık•;ırı Elçillk vr·yn r-::vnt;ı,losJul•ç:ı ı .. ısd•kli 
oJm:ısı lilzımdır. 

D - A. B. C. fıkı- .ı. ı hr,m.i tl'Ski i.mme·rnilei' e-ı:.e1<:ı ılt ı.tıYlıı, i me1· 
far.Ue.·e bi dim mliPSSC'•CJf r, ·ı·ıenııır ve ınlıı.'. hdı n 1ı"ırııın 1lp1yrıçlcırı h:ı.

ri~ .• 
E - lhrak.iye io;in t"'mı1n 
Yrızılnı:al: ı·esm1 mekiupl.:ır vey:ı tfy:ınnanıf•er, m ıfi ..,c~elerı temsıl 

~ lrnlcr tnraiır.dan in.z:ıl.ı • r B• ,J;ırın başka bir m.,lı" .. •!l t:ır;rtmdnn tas· 
d•hıne ihtiyaç yoktur. 

:ı.rndde 4 - Lo'h .. nt., Sııt.h .... e vı.: ben.oeıi nmtıak <ı":.ıkıtııı, Jmçok de--
mırci ve (1u1'\ır.ı1cill'.!r, fieker. hel ... n, pr;t-:ı gibi madclekr iı'ııAl edenle·, kohcı, 
lf!ke"i gibi esıı~tc.n ôteot-rılı< ri Kilk, Taş körnür~i. Linyıt y.ilrnr::ık tesis3h 
o7ııp ün j .. :erinl bunlarla gnı cluklcr• sı-ıbit bulun:mfar ı' yerl<'ı';m'le kııllnn
n<>ccl.l.ırı lt<imilr içn veu:• ı:kleri llıtiynç bey:ınnımt>1cr•nl -.,.,r!cl-ı ı:ıırlil~le·i
D<'. yol<sa beleolyeye ~ıı;uik ctii.rMe-.:-. 

Yrıdcfo 5 - Döniıın~.u il :ır:dede yı:zıh <tlmı~;;n .<m.ı-y· rı•ıcı;•P"eJeri Vü

recc\kri ihtiyaç beyr.nn~ıı-oıderin h~glı bulunduJ..lrrıı r, •. t,.i':ı ildısoıt MÜ

OOı·lu0mıe fa~d.k ettırfr1,,-

Mocldc 6 - Teshın ııob.ıJ. n jd l verilecek ıl •ı). ı. c••'Y~r•r" rndcri Halk 
D ... ptmn B'rlıkleri taraımdnn f.<ismk edilir. 

~T:ıdde 7 - Tic.:m 2thnne, Y:ı:zıbane gibi fü,Th D< g.ı.1rr." B.rlıklerine t5-
bi olmıyan mahaller aıt ihtıy.,ç bey:annameJel'i tar,cliJ:;:ı i!ıbl değildir. Şu 
k.::ı:ıar :ı.ı bu mahnllerc aıt Jlıl'jaÇ bt"y::nnamelerile kömur ıstlyf'nler tapu 
seııeUerini veya musadu.ık ı· n .ıııuk:ıvelelerinl ibraz. eaerl"'r• ··enlen k5-
n.ıi un ı;f' 'J, :miktarı bu. vNak:ıl:ını S-::aret olunur. 

M.,rldo 8 - ~a!••~. yrı.Jlı müeşf'esderin ihtıy;;ç beyaıuı:un~J~Ji t;ısclık3 

ta'IJ do"'·lclır, 
A) Sıhhat Mlieesefıeler 
B) Kalorlftrll bin; ıı.r 
C) Oteller. 

BAYiLERiN &EMTI VE ADRESLERi: 

Semti 

F.-!Jlı 

Ak•:ır;;.y 

Cıtıali 

Beyazıt 

Çenberlit~ 

Abırkapı 

Eyüp 

Fener 
Şı:ılı 

.. 
Bomonli 
Niı;antaşı 

Bt·ı;lktaş 

Maçka 
Taksim 

P::ııwaklrnr.-ı 

Galatasaıay 

Asmnlmıesdt 

Kı:ılyoncu kulluk 

Galatn 
Topt .. ne 

K< lli'HX'IŞ'.1 

Fındıldı 

.. 
ı• 

Mııavutköy 

Kac1ılıoy 
,, 

•• 

" KuıltoprM. 

Gôztepe 

Erenktiy 
Usküdar 
Csküdar 
Kısıklı 

Blıyültrada 

Heybeliada 
Bakırköy 

Yesilkoy 
Beıfrk.tnt 

iSMi 

D:ınııi Poroy 
Cemil A1ııltın 
'.Ali Hıılit 

ADRES] 

l\.ıilh Feyı.tıfah Ef, So, No 25 
1nebey mahallcıi Ne. 19 
Cibali 

Halil Haydar 
Osman Tuncer 
Oımı:ın Tuncer 
MPJııı et Ah öz.er 

Yf:nh;erUer cııdüeel No. 130 
Matnbnni Osmaniye sokak No. 23 

AJıırkı;pı 

:hı~ ı Ög(.'r 

Cemil Kapı .. ı 
Mehınct Konuralp 

Feridun tJçok 
Ali Rızn Öneti 
Tevfik öneıı 
Mı r, t Bnşulr.ş 

h-rıınıı H::ı11.kı Kat?a-
sak:ıl 

buavl Ale~:ır 
lbı nhiıı1 Çayh::ın 

lildııyc1 Ayangil 
b..ı.t.1 Gulten 

:Abd...ıllah ,.e Burhan 
M<'lırııet Şengül 

H!ı~ııi Tur'rnglu 
Sadull;ıh ve Şeriki 
Fnhri Dolt"n 
fü:';iit 

Jitiseyin tlnnl 
'Ml·8ttıı:.ı Yo .. gancı 
Sadeilin Bllenst>z 
F:ııJ) :t.nlm 

;vat.det Pekol 
'.Asım Aslan 
Müfit Dikmen 
}Ialil ve tbrabinı 

Balaban 
Muharrem Zileli 
Mm:ıt Erg.iner 
İbrahim Yolnl 
füi Çetind<ığ 

flaıt Gerıc 
Halit özkaptan 
<}mtt Baskal 
Osman Gürer 
'Ynlrnp Uzun 

'.Hıı•t·yırı Aksu 

camil11.ebir rnn:tınll"51 Ka-
Ier.<~e:rhcınc So. !l2 

Fener VCtdlnn cndd~Si No. 12.5 
Hal!~klı.rgazı Cııd. No. 187 
llalfü;kAıgn21 Cad. No. ı 
Halask.11 g;ı~J Cacl. No, 643 
Ni.şnntnşı 

Bcşikt:ış Hayı ettin iskt"lesl 
Teşvikiyc "No. J27 
Tıık"im ı.:iıx·rı~ı. 1 k:ır:ısındo 

Imaın svl~ar. 

Gal:ıtasr.ı :ıy Yeıııçrırsı Caıl. 
Promt'('i s<ıknk No, 12/H 
KRlyonaııkuUuk Karakol 

y::ırıın<ln 
Okeumıısn COdrlt•j. 
Topnane Boğazktstn 

Caddesi No. 156 
K:ısın1paşa 

llanıam nrlrn~ f:Ck:ık No. 12 
Meb'U!thl C;ıdderj No. 95-97 
Meh'usan Cr.ddesi No. ll3 
Arnavutk<ly Çıır~ı iı J 

Sö~ütlii Cııoı.kıı 
Soğt!Uti C?.dü<:ııı No, 23 
~elcleği.rıneni 'l'<>limhnne 

Meydanı 

Rıhtım Caddesi No. 22 
Çuhadar ıokak No. 21 
Ihlamur Caddt.Si No. 121 
tstasyon Cadde!'i No. '17 

Hntboyu No. 22 
Uskildnr Eskihrunam No. O 

· Bnlnbnn iskelesi 
Toph:ınelioglu 'l'ramvay 

Cad<le6i No. ııı 
rAltınorılu caddeSl 
:Ayyıldız Cıırlıh::sı 
Banyolar caclc1e"J 
t11kele cacldc~ı 
Şenlıkdede Çallakçesme 

No. 8/12 
Hnscki cacldesı No 110 
. (7368) 

KTA 
Fiyatı 50 kuruştur. 

-~~-

lstanhul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilanlar• 

• A_P;:ı#ıda yaxılı l?e\'~clın pazıırlık1'1. eksilt."lıeleri hiuıla• •ncl:t ynzılı gün, saat ve DJ\&...lıa11 
Ası::c;~ı S:nınalm~ Knnı1;-,}on 1arındıı. yarılg,caı ... tır. Taliplerin kanuni ve.sUuılariyle teklif mel· · 
rı_ııı :-ııaıe l'l:>atlcı1nden bir St4'ıt evvel ait olduğu komisyona vcrnıdcri. 
Cin:;ı l\1iktıan Tnlan Tt>Jnioa~ 

fülo Lim Lh a. İhale gün,~ ve rn.sh' 
22 7, 942 11 Doğu &~: .. 1 Odun. 

Odw1. 
Odun. 
TezP.k. 
Te7.ek. 
Tezek 
Odun. 
Tezek 
Tezek. 

3!10.000 21.000 J5'40 
801).000 40.000 3000 ıı " " 16 ., 
:!Ov.000 12.000 900 22 il " 10 

l .OJ0.000 20.000 1501) 20 ,, " 15 " 
500 000 12.500 !.138 20 " " 16,30 !! 

1.000.00C 25.000 1875 20 " " 10 .. 
500.000 25.000 1875 22 ıı ,, 15 •. ,. 

1.0QO.OOG 20.000 J 5011 20 il J) l6 il 

l.OU0.000 20.000 l50J 20 il " 17,20 JJ 

Muhtelif nakliyHt. 
Odun. 

~.615.000 1505 20 ,, " 16 Kafi:. 
11.061.000 H.RJ1 20 ,, ,, 15 Saru:amı.~ 

(31ı· 

~şağ-ıda ya1.ılı m~vadın kapnlı zadla eksiltmeleri hiza!~rında yazılı giin, saat ve mahallt' 
~ker:ı ~;atına~ma komısyonl:;u-ında yapılacaktır. Talipleıfo 'kanuni vesikalariyle t<-klif mclrtnp 
ihale ~natlenntlen bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. '420· 

Cin~i 
S:ıman. 
B<Jlv;ıh kuru ot. 
B:ıl~·:ı.lı saman. 
Koyun eti 
Sığır eti. 
Sığır eti. 
Koyun eti 

Miktar' Tutan T1"minan 
Kilo Ura. JJrn İlı.-1~ ~iiıı. saa• H.' nıahrtfü. 

5:)0 (jl) 14.000 1.U'}t) 29 7 fl12·10 D. fü:yaz.ıt. 
12.~22.000 162.MO !l.::t7'i ?.7 ., ., 15 Bola·dr. 
1.151.IJOO 72.700 ·l ~85 26 ,. ., 15.30 Bolo\·lı. 

40.0IJI) 28.000 ~ .100) . 
40.000 20.000 1 !)00) 30 ., ,, 10 ~iut. 

280.000 112.000 6 q50 27 " ... H ) 
280.000 196.000 · 11 f\!30 27 ,. " 14,15) ~aı ık. ı•ı c:.. 

Aşağıda yazılı m~Ynrlm pazarlı Ha eksiltmelei'i ıı:ıaJ:u ında yazılı ~Lin, sa.lit ve nı. h. 11· 
aske-rl satın aJma komısyonlarında. yapılacaktır. Taliplerin belli v~kiilerd~ ait oldıığıı komı--~ IJ. 

bulunmaları. 1115-

Cinbi 
Sığır 1:ti. 
Sıgır eti. 
Iüırı.ı ot. 
Saman. 
Kuru ot. 
Samaıı. 
Ayaktan sığn·. 
Koyım, ~ığır, k~i eti. 

Mikfarı Tutara Tmıinııh 
Kilo 1..iı-a Ura itıalt> giın. saat H ınaımm. 

75.00!J 63.750 '1.7Sl,2513 7 942 1'1 hmir p, 11 
80.000 69.600 .).'~20 10 ,, 14 İzmir B• :rrı 

100 

2.500 37J 10 " ,, J6 ) 
2.500 375 10 ,. ,, lti.30) Ha.dm kı, 
2.500 3nı 13 ,, ., iti ) h;ııwJi'r 
2.500" 275 13 ,, ., 16,30> 

15.000 .. 1.125 15 " " 16 
50.000 13 " " .13 

Ç'an: kk.tı». 
Ya"~n·iı .l? 

,.. Aşağıda yazılı ~evndm ııa~..a:,ı~ı~ ek&il1:mesi hizalmınıhı yazılı giin, saat ve mah~ılil·Hk 
ken satın alma komısyonlnrnıcta gorillur. Talıplerin belli \'fl 1citlel'ıle ait olıh:' u komhn 0 ,1, 
leri. Evsaf ve şartnameleti Ankara., İzmir, İstanbul Lv. Amiı liklt•ıi satın alm~ kGmİı;\; nl ırı 
görülür. ~ ı 4 :?l-

Cinsi 
sıgır yeya okyun eti. 
Ayaktan sığır. 
Bal) alı sııman. 
Baly:ı.lı lmru ot. 

Milrları '.f11k1n 'frminah 
Kilo Lira. r .11 a ihltfe ~iin, -,aat n• maJıaUi. 

32.000 32.000 ~. 1fı0 15 7 942 16.:JO 
38.000 38.000 ~. 50 15 ., " 17 

J5.000 }.12.5 16 ., .• 13 1 
15.0UO· J 1.:!u ) 

30.000 kilo ko:yun veya ~ığır Bdıer t..Ho:;u bir l·.uruş 75 ı:. •ıtiı d n coa tc• ı 
eti 13/7/942 pazartesi günü saat ye konn u~tt.ır. lh«!f·~i 14/7/94::! 5.,1. c{ll iı aat 
15 de pazarlıkla satın alınacak- aima konıı:>yonuıHl:ı y:ıp 1 •<.ılnır. Tur ·: lı :>'3fi3 
tır. Şartnamffii her giin komis- (ip allnabilir. 
yoada göriilebilir. l{oyun etin.in ıır * * 
m~anım_en bedeli .42.000 li~-a, A.~.1ğ1d., miktarl<.l'L ~aı lı rurn ıı, ı ın p..ıı.aı ı k.l , ksılt• 1,.i •. r .!ı 
k~t ~ temınatı 6300 lırad~r. Sıgır P;ızaı'tesi ,güııü hiznl.ıt·ında ynzılı ı;,ı.:!il'ı'd~ E -zlnr. "W'l :ıı:keı 
etinın m1}ha.n~en ~dl'h ?7.000 J,ıımis.}ullllııda yapılul~k •1'. 1" ıli1Jl.:ı iıı h.•Jli \ aki'ıı ' l1i ~·orıa 
lira, kat'ı t.Emınatı 4-050 liradır. CiNSi Mıktarı Tlıtarı Teminat lh 
İsteklikrin ·belli gün ve saatte Ton Lira L ra 
Fındıklıda Satmalma Koıni;,ıyo- Kuru ot. ı.oo :.>3,~orı ~115 

Sa 

nuna. gelmeleri. ( 418-7359) Kuru ot. t.(llJ • • e ·'i:-1,800 32!l5 
32il5 

7000 kilü mal1!Çıt sndc yağı 
11/7/942 cumartesi gfüıü saat 
11 Cle pazarlıkla sa.tm alınacak
tır. ~ıuhamnıen bedeli J 2.810 
lira olup •kat'i teminatı J921 lira 
50 kuru~tur. Şartnam~si her 
gün komisyonda görülehılir. İs
teklilerin belli gün ve s:;atte 
Fmdıldıda Satmalma Komısyo
nuna gelmeleri. ( 11 'l-7:-ı60) 

'İl • ııt 

2000 ton tel balyalı veya ip 
ba]va.h kuru ot pa:r.nrhkla Aa\ın 
alınacaktır. Taliplerin 20/71942 
pazartesi günü saat 16 da Geli
boluda Merkez Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. 

Tutan Temhıah 
Iirn J ... ira 

Tel balya}ı. 
tp b::ılyat. 

H0.000 <)1.000 
130.000 19.500 

(413-7354) 
~ . . 

1.800 ton odun kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
22/7 /942 çarşamba günü saat 
11 de Diyarbakırda Askeri Sa· 
tına.ima Kom1syonuud~ vamla
caktır. Taliplerin kanuni vesika 
Iaxiyle teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. Tahmin be
deli 66.210 lira ilk teminatı 4.56?. 
liradır. {358-7189) 

• • • 
45.000 kilo ı:ığır eti alrnac11k

tır. Pazarlıkla. elIBiltnıesi 2J 17 / 
942 cuma günü saat 15,30 ua 
Geliboluda Askeri Satınalma ICo. 
misyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 45.000 lira, kat'i te
minatı 67!'\0 liradır. Taliplerin 
belli vakitte Komisyona p-elmc
leri. (381-7249) 

* Teklif edilen fiyatı pahalı gö-
rülen 400 ton odun 13/7 /942 
a.zartesi gilnii saat 10 da pazar
lıkla 8t~tınalın:ıcaktır. Sıı:t11nme
si her gün komisyonda ~örillebi· 
lir. Muhammen bedeli 14.oor. 
lira olup kat'i teminatı 2100 li
radır. İsteklilerin belli gün ve 
saatte Fındıklıda Satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

(361-7192) 
• • • 

Beher kilosuna 135 kuruş tah
mm edilen 100.000 liralık sığır 
ayaktan pazarlıkla satın alma
calüır. İhalesi 15/7 /942 çarşan
ba günü saat 16 da Balıke
sir Askeri Satınalına komisyo
nunda. yapılaeaJktır. 100 baş hay 
vandan aşağı olmama:k 'Üzere 
ayrı ayn taliplere de ihale edile
blliT. Evsaf ve şartnamesi An
kara, İstanbul Lv. Anıirlikleri 
Satınalma Komisyonlaı Jnda gö
rülür. Taliplerin tek if t"'d 'C klc 
ri mil .. tar ÜZE m E>n t t n-
riyle belli vaki k 
mel eri 

Kuru ot. !lııll i3,800 
Kuru ot. tıtıO :w,200 .!115 .i 

l Kuru ot. {l()O 40,SOO ';0$0 
Kum Qt, 

.. * 
2500 liralık nmht~lif e.,ya 'c 

erzak nakliyatı 11/7, 912 cuıııar
tesi günü saat 11,30 drı pR:mr
lıkla istekli9ine ihale cdilecektiı·. 
Şartnamesi her gün Komi:ıvon
da görülebilir. Kat'i kıninaü 
375 liradır. İsteklilerin h:'lli gün 
ve satte Fındıklıda S.'.ltınalmn 
Komisyonuna geJme-le·ri. 

{422-7368) 
.., .. 

30/ il 942 gününde !balesi ılan 
oluna~-ı ve ihale güııiinde tnl:ple
rin gelirdilileri mum ui.1nın esi
ne ve teklif edilen fiyata göre 
birinci ye ikinci dcrecc-yi kaza
nanlar evsaf tutulmuş ve btın
lara da.teklif olunan fiat gali gö
rüldüğfuıden tekrar 1rı.ü,nkasa
ya konmuştur. Evsaf ve niinuı
nesini komisyonda göriip 0~rc
nebilir. İhalesi 11/7 ~H2 cu
martesi güni.i saat 10 da y.lJllla
caktır. Taliplerin lcat'i tc.nünut
lariyle Harbiyede Yedek Sııbay 
okulunda Satınalnıa Koın'.~yo
nuna müracaatları. ( 4.l •)-7357) 

••• 
200 ba.'2 sığır ve 600 l:ı~ knzu 

ayaktan kapalı zarfla eksili me
ye konmuştur. İhalesi 27 /7 /942 
pazartesi günü ~a.at 15 de KU
tahyada Askeri Satınalma Ko-

•r •. ırno 060 
(35~ -

* 
nıh>yoırnnda yapıkcakt r 
rın talım!n b~del: kilo.s, 
ruı?. Kuz!.lnuıı ldlosu J: 
llll'!h1t·. Fiı~ırlar 50 aoe; 
la r :!00 s ti'~ olarak uvı 
Jiplcrc de ıhalt eciilir. t 
i'in vı:rl?cc·k'.ı=ri m~ktara • 
nıinatl.-:riYk teklif mekt 
föalc saat:n :len bir ı:aat 
Komi>ıyon, Vt"rnrnlen. 

41 

Muvakkaten i~uhdrırr 
\'C yapılacak imtihan<ı •• 
ı ecekleı i liyakata gfö e l 
rilmek üzere iki tüfokç, 
alınacaktır. Talipler<." ctal 
malfımat küınisyonda 
lir. İstekliler aşağıda ~· 
saik ile 1-farbiyede Yede~~ 
okulunda Satınalma Kon~ 
na hemen müı-acaatlnrı 

1 - AJıYali sıhhiycı:;1 _ 
okluğuna dair heyeti ~ıh 
poru. 

2 - İyi alılı1klı oldu.-., 
emniyet kiı~,'ldı. 

3 -- Başka. bir miiesse. 
lı~ınış ise hüsnü hal kağ1 

4. - \"ek5Jetçe terhic; 
ccye kıdar vazife gi.>ı 
dair nc:..ter kağıdı. (4l 

Ntşantaş Kız Enstitüsü 
Müdiirlüğünde 

ı - Okul binasında yın:ıtırılacak b ... zı tanıail'<ıt 'e tııdilat Jr.l(n 
sillme;ye konulınuştur •. 

2 - Keşif bedeli 9903 lira 29 kutu~ mm·akkat teminatı 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 1942 yılı Tcınmuzıır.uıı 17 inci Cun.a gtin:i aks 
14 de Yüksek mektepler muhasipliği binasında toplan;ırak koınl 
L.ndan yapılacaktıı·. 

4 - Muk3\ ele g(.'Ilel husus! ve feaı i al'tn:ıınelcri pı oje '\iC ,P 

ga~!le bw1a mütefcrl'i evrak Pa7.arte5i ve Pcr~embe günleri ~ı 
12 ye kadar idaremizde göri.ılcbilir. 

5 - tı.teklilerin en :ız bir faahlıliite GOOO liralık bu ~ ıx-n 
)'8pbğınn dair idarelerinden almış ok:ukları vesikalara d~ynn.ır 
bul vilfıyetine müracaatla eksiltme tarihinden 3 gün evvel alının:. 
\Ye 1942 mali yılına ait Tic .. ret oda~ı vı;.'!>ikalarile koml!'yona gelın" 

(7 

Gümrlllller Jıluhaf aza Genel Ko 
tanlık Satınalma Komlsyonund 

20 Temmuz 942 Pazartesi güntl ~n::ıt 15 de 1600 bel kemerın 
zarfln eksiltmesi yapılacaktır. Muh.'lnrnıen bedeli 11200 Ura ve ilk 
840 liradır. Şartname ve nümunc~i her gün komisyonda gorulc 
tC'klilerin ekslıtme sa:ıtindm bir sn.ıt C\ vel1ne kndar kapalı zn fl 

lata - Mumhane C.'lddesi 54 numaralı dairede Satın alın.ık kom 
vermeleri. (7 

&hl I! A. <lemııleddln Sar.:çı>Olu Ne ı,..at Mtıc!OrU: M. 6 m 
aasıld~ı ~r: (H. B klr GUrııoyla ve A. Cemaleddln Sara o~lu m 


