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Mukabele bilmiril 
olmak üzeJ'e 

A iman tayyareleri" 
/{ enterburi 
Piskopos..!u-

.., 

gunun 
merkezini 

bombaladılar 

t=ımtım 
l\luhtellf tipte İngtllz tayynrolorl bir nkma geçiyor 

Akdenlzt11 
ımnı1eu 

/ 

Yazan: SADRI ERTEM 

LIBYADA 
Tanklar 
haıa 

çarpışıyor /
TALYAN hariciye bütgedııln 
mt17.&kereeı aınMIDlda harlcl. 

,. naun kont Clano bir nutuk eöyle
di: Hariciye btl~eeı raportörü Ayan. 
dan Selata da bir raporla tt.alyıuı dıl 
polltlka8mııı ana ba.tlanıu tebarilz et.. 
Urd1. İtalyan pollUkasmı tenvir eden 
bu Od TI!Slka birbirini 1amamlar mır... 
~r. Biri premlplerl, 41ferl bu 
pren.lplerln nasıl tatbik edilmekte 
oldufwau göetermektecllr. lkl devlet 
Mtammm ela 1ıelıaritz ettlrmek llltedl
p lld nokta vardır: 

Nlbal taaraza 
geçmeH için 

Azalardan Halit Akün, kunduracılardan başka.aına deri 
verilmeme.i, deri renklerinin tahdidi ve derilerde kar 

hatlerinin tayinini iıtedi 

1 - Akdmizln emniyeti, 
ı - Akclenlz.deı İtalyan bAklmlyeti! 
Plıolat devfot adamlarına g6re bu 

Mıhver 
kuvvetleri 
Akromada 
toplanıyor 

İktıfıat VeWetinin emri iaeri- ı duracı ve deri mevzuunda iş yapan 
r.e Aya.'ldca.brCilar ceııniyetinin a.çtı- lardsıı başkasına mal vermemesi 
ğı kooelesiz ayakkabı :imali milsa- , d<.rl!erin az bir kAr ile cenıiyct 
l-a.Lasx ibugün sonra vcrmi§tir. Bu kan.alından geçmek suretiyle tev
nıUnasobetlc Ayrukabıcılar cemi. ziinin temini çiğ ve mamul derilc
yeti ida.re heyeti buglin saat 14 rin kar hadlerinin tayini, çantala
dc fe\0.kalade bir toplantı yaparak rr.ı yo.lruz koyun ve keçi dcrJsin
bu me9eleyi it.et.kik etmiştir. Baz: den imali.,, 
fi•malar milsahaka için hazrrladrk- tdare heyeti ı,5 saat suren top. 

nı:ı prensip Adeta lıılrblrlnla aynıdır. 

Blrblrinder. aynlam&z bir kftldtlr. -o- lan nümune aya.k:kab:ilan yetişti- lan tıda.n sonra dağılmıştır . 
:r.ı>mediıklerinl bildirmişler, on gUn o 

ltalyaıım Akdeniz meeeletı1 bak.. 
kında b6yle dOftbımeıll yeni bir ba.. 
ldkat deflldJr. ltalyaıı fUUaa4ı kuruL 
4nktan 90Dra ttaıyanm tahakkuk et
Urmeğl Wıarladıfr polltuı:a ltaıyaya 

bir Akdeniz polltikBM tayin etmek 
oldu. Bu polltllm A vrupadan ba§lt. 
..,...... ...... ~aıark ~ 
Akdeilzfa ll&l'Jr.ta doğru lJlldpf g&r. 

Alman hava kuvvetleri 

Tobrak karesini 
mfltemadlyen 
bombardıman 

edl1orlar 

ruiihlet istemi§lerdir. Bu tekli( Almanyadan Fı"n:. 
bb•ıl edilerek İktısa.t VekAJetin -

dt-n 10 gUnlilk bir mUhlet isten • 

1 
d k 

mi~r.firmamn hazmladığr Uç çift andiyaya gi ece 
aya'kkabı mUhUrlü !kutulannda mu malzeme 
h'.l.faıa cdiiceCk, diğer ayakkabı • 

&erdi. V13', 1 (A.A.) - 4 gU.ndUr, Tobru_ 

l.ı:.rL tir!ikte açı ac'"n.Aht'; k f 
1 
1 . 

Jl!ri heyeti ŞU Şekilde kuntlmu~ a i e erinı 
t1?!' 1.cqn.a.H Kemal, Ömer Yürü, 

Akdellb: poUUkunu lnınm.k bakL kun cenubunda. çöl ortaamda c:ımıya.ıı 
ınmdaa llberallmı.lıı İtalyada 18ffz;m- eden muharobo lngillzlere çOk paha • 
den farkı yoktur. Nltcld.m blrlnd lrya mal olmaktadır .• 

~fnhiddin, TP.zgincr, Huma, Boran Alman harp gemileri 
F:d'"..c Alpan. himaye edecek 

BAbee barbl, Somali kolonlsl, Trabl118 DUn lngUlzler 25 uçak kaybetml§- Diğer t.araftan, 'idare heyeti a. Bcrlln, 1 (A.A.) - Alman rad-
zamndan Halit AkUniln bir teklifi yosu, Alma~ya ile YmUındiya ara
dc bugünkü to!l nnt.ı.da kabul edil- smda bir anla.,ma y:ıpıtdıı:rzru bil
miş ve bu tekliflerin lktısat Ve- dirmektedir. Bu ıınla.,.<mıa hUkUm
ücAletinc bildirilmesi knrar altrnn lerbıe göre, Almanya, bundan 
alımn"ttr. Bu teklifler şunlıırdır: böyle. .1,.lmanyadıı.n F.inJa.ndlyaya 

barbl llAdlaelerl )Kıp liberal İtalya ta_ ler ve 2000 e31r vermı,ıerdir. 
ratmdan tahakkuka s:aJlfllan lıa.Jyaa Vlt1• 1 (A.A.) - Libya.da tank 
Akdeniz politikMmm f.abakkak eL muha.robesl elAn devam etmektedir. 
nı13 bir er parçasıyclL Piyade çarpl)malara daha l§Urak et. 

Fatlzm Jrunılmof olan Akdeniz po. meml§tlr. Alman uçakları Tobnık ka. 
Utlka8mı daha gUrWtU111, ve daha ke- lesini durmadan bomba.la.maktadır • 
Bil bir halde tahakkuk ettin:Defe ça.. Londra, 1 (A.A,) - Libya.da.ki ba..-
lqtı. reket. Tobruk kıı.lcsinin oonup ba.tı -

"Derilerin yalnız Uç renk (siyah, ~cndt?rilecek nuılzcme ve i~e ka. 
krıhve rensi, lAciv~rt) olarak imı:ı.ı filelerini kendi hnrp gemileriyle 
edilmesi, derl fa:brikalarmm .kun- ı korumakla mükf'llcl' bulunacaktır. 

On dokumncu asırda koloni siya_ smda inkipt etmektedir. Kalılrede 

ııetı modııydL Şahlanan emperj'aJJBt resmi mahfiller, 48 saat içinde Al -
t.emayllller devlet adamlanna dünya manyannı levazım bakımından bir 
talCB1nıl etratuıda hazırlanan projcle. karar alacaklarını tahmin etmektedir 

rt birer aok mektubu vecdUe okumak ıer. 
hnkAnmı ~-ermı11u. İtalya krallığı da Zannedlldlğiııe göre bUtlhı mihver 
ba .,artlar içinde bayata &iiderfnl ~ kuvvetleri Akroma dolaylarma txıp • 
tı. Fransa ile olan lhtllAflar b6yle be. lanml§ bulumnııktndır. 
llnU. Avusturya ne Adrlyatlk 8&hl1- Mihverin nihai bir hUcuma geçmek 
Jerlnde aıılapoıu.lıldar-1 ('fl88I b6yle- emelln1 gtlttllğtl sanılıyor. 

ce a.tııdı. Mihver kuvveUc:ri blrhakefnde 
İııglltere ne İtalya arasmdald mtı. ma.yn tar .alaruım bazı yerlerinden 

Milli ahlikımızın 
MOşbet tarafı 

tevazı mUnaeebetıer bu mmıınlarda geçmeğe muvaffak olmll§larsa. da 

lnguterooe r~ kuandı. top ateşi karıtıanıda leva.zım yükU - 11 ltı..LI ablli1imııza. hep menn 
Trablus ve Adalar me8elcsl ytlztln- nUn bir kısmını bırakmak mecburiye. ! l t'.l 'zaviyesinden bakıyoruz: lııı

clea TUrldyeye karııı aoğuk münaae. tinde kalmı§lardır. yat p:ıhatıh~-ına. sebep olan ifıtl. 
betler bu de\o-lrcle ~lad.ı. 1ngiliz uçakları Alınan levazım koL kfır \'ak'alarını te,klLU bozuklu

Akdenlz davası luUA tt.aıya fçuı !arma kal'Jl faaliyette bulunmaktadır ğundnn ziyad-0 shlak bozukluğuna 
19 uncu aann ortaya attığl formlllle- lar. Bundan dolayı mlh~r<'iler leva ·"ki "p "Jkma~a doğru bir tenıa. 

zun koilanm daha mkı bir emniyet ;) '~ .. e~.~ "' "' l'fn devamı ballncledlr. ttaıya ıtlmal ve 
1 

ki t-- l lılırmuz var. 
tark Afrlka&mda katJ Ustünlilk lstt. altma almakta 0 du anndan ""'-'blllz Milli ahlakımız bu kadar ifla!i 
Yor, Akdcnlzlıı prk ıWılllcrlndca kayıpları fazlal8.§1Dıatır. Fa.kat gene mı etruiştlr'l 1ht.i.k8r ve yol!lozluk 
Franııaımı. fnotıterenlıı bUtUıı Akde - bu kollan:ı. hasar verdirilmektedir. ı ·dl terinde abtak ve fe!-,1'-flat bo. 

.,. ona nın 600 ta§ıtı hava akmlan 111 e ~ ~ • 
lllzck!n aökfilüp atıJınaamu istiyor. "'ilma zukluklarmm tesır payı nedir· 

İtalyanın Balkanlar poUtlka8m. neticesinde yanar bir halde kaimi§ • Ortadaki yolsuzlukları top) ckün 
clakt O.tün rolünü tcba:rtiz ettiriyor. tır. umumi ablak bozukluğuna yUklo-
llnttin bunların gcrek!,Ui cJe Akde - Ka.hireden blldirlld.lğtno glSre ı:ö • yip !lıkmak lıem mcs'uliyctten 
ll1ztıı emıılye1Jdlr. ınn ortumdan geçen demiryolu bom- kaçmak, h~ de mMum halka if-

AkdenWn emnlyetı Ue, Akclenlzlıı balanmıı fakat hn.sar az olm'll§tur. tira atm:dc: gibi lmtmcrH blr hat"' 
bir devletin lıAklmlyetı altmcla bulun. olur. Milli ahla.1 .. ,mızuı buhran 
lnaaı arasmda tarihin eski vımarılar- geclrtliğine 6'iphc yok.c;a da bun· 
dan1>er1 stırttp giden bir tezat mev. BI B te dan iflaı; manası ~ıkıırmak doğru 
CUttur. Bugün bu t('!Ult n~lmııı değU, r aıgar gaze değjldir. Bilalds, bir yanclan mem-

Öllı\kta daha keskin bir hal aımııttı:r. sinden Bir Alman to?ket ahlakı hesabına ı.eder ve 
Berrak ufuklu, mavi aemalı, parlak rid maııza.ralıır öniinde kalırken, 

&1huıeıı. rUz;-t&rlarmm llmou ve por. gazateslne cevap: bir yandan da ~ırur vr.rici snhnc-
1-kaı kokularllll bir aahlldcn bir..... uar be Jet' önünd~ butonuyonız. . 
biıe tqıdıfı, kıyılarında zeyUn dalJa:.. fl j Mifli ahlilmnna hep menfi zavı-
tı gölgelerine yaslanan mermer oMJr. yeden bakmak itiy~mnıı. t~r1:. e-
le11n ~11 bir musiki tle cıvıldaftıtı işi ir Q k flCli.m. Müspet pliiııda yUzUmuT.li 
bu deahln esmer )1izlU, berrak, par. aaaıtaca~ mlsi.ller \"ar: Doktor 
lak gU:ı.lll lmanlan tarlhln ber dev. / • Ziya Gün'ün t!nh·ersit.cye sen·et{ 
tlade ba emniyeti tarlaama yağmur, e mı yor uz nl bağışladığı giindenbcri menıle-
~eal liflrecek rüz.gAr g1.bl bekle.. kette geniş bir teberril ufku açd-
laaltttr. Fa kat... dı Birçok hayır sahiplerinin bÜ· 

Akdeniz meclenlycttüı tarihi af. Son zaferin elde edilmesine yıİk ölçillcrdc bağıstar nphldan -
'-iarı Akdeniz lrula.nlarmm bu eımıl. muhtelif bakımlardan nı ~ördük. Bonlann ilk misii.11 Zi-
)eu lımrııcn kurma)'& muvaffak olduk Vll Oün i'~ en taze ömei;i de bir 
larııu da g6ırt.ermcktedlr. Akdenlzde yardım ebnİf bulunuyoruz Sanat-Oryom yapılmMı idn 100,000 

"'-J!lf.:~-am& .ı net IA.>:fada ._ _ _.. __ Y_A1m1 __ 2.ac1_.•_J'fada __ •• lira teberru eden ilkeoap vatan. 

• Yazan: BiR MUHARRiR 

da~unuz Süleyma.n Çakırdır. Bu 
milletin kanını Verem mikrobu .. ,. 
b

• b 

1 emen muhtekirlerin yanındn 
bı.ı mikropla mlicadclp için mıııi 
<.;;ığlıjia bir sen·et hediye eden in. 
sanların bulunması ne iimlt ve ile 
ı:ıırur 'erici bir teznd ! J\lemleket 
ahlilmu "cmJren habis ruha kar. 1 
milli \'İcdanın aksiilfunelini tem il 
eden bu tcberrü ynnsı milli a.hli
l•mıızm an'anC\'i sağlnmJığmı mu. 
hafa7.ada ısrar et~ğine ne canlı 
1 net! 

Birbirinin Pc51 !iTl'a giden yol. 
&a7Juldar kal'Şısmdaki bllyük t f'S

siiriimüzü bu t.ebc.rrulann ,·cr~ı,;• 
büyük ~mitle anıtuyonı:r.llal·ır: bu 
bir Unııtten ve bir tcsf'Jlidcn ~ok 
da~ fada daha yüksek bir töCY! 
l\.r.tlı vakıf Ye hnyrat nn'nnemj:.J 
de,':lm ettiren bıı tcberrUlar menı 
lekt"t ahlakını kcmirrn yol' uzluk: 
lnrm mu\'al<kat olduğun~ bilhas. 
<ın "Türk,, \'8sfmı bütün ~ana lylc 
to51yanlann eserj olmadığını gö -
terf~·or. Bunu anlamak itin \'Ur
gtıncular llstf!slndf'kl isimlerle l>ü
yiik tcbcnil sahiplerinin llste~in. 
dekj isimlere bir göz atmak kiifi
<lir. 

Hiikfımetinıizin bir yandan yol
snzlnkla geniş ölçfüle mücadeleye 
hamlımırken bir ysml:ın da bu tc. 
berriilan te..<ılik etmesini ve Avnı
pada oldu.iZ'u gfbf bUyllk hayır sa
hiplerine Şeref maclalyaları ver. 
ruesini temenni ederiz. 

--o--

1250 bombardı an 
tayyares" 

RerUn, ı (A.~.) - Alman tcc
lı~inden: Kolonya şehrinin mcr • 
kt-Zlnp İngiliz hava kuvvetleri t. 
rafmdan yapılan t~dhiş akmır.a bk 
m'Jknb<?lc olınaJt Uzere mühim mu. 
harcbe teş!q1leri dün g"e<:e İngil.. 
tcrel'l'.i.n cenubu ~kisinde Kenter 
buni pis'ltoposluk merkE>zlnc taar 
ruz edcro'lc bin1eref' yroıgrn ve fn. 
fiUik bombıw atmrşlardır. !yl go
rila 8artlarx içinde alçnktaıı U\.'tin 
tı>şkillcr gen~ yn:n.gmlsr çı:ktrğ:. 
n: ~örmüşlerdir. 

Dikine 
dalarak 
şehri 

bombaladı 
--<>--

T aymiı gazeten diyor ki: 

Kolonya 
bombardımanını 
da a mütblşlerl 
ta p edece tir 

LondraJ 1 ( A.A.) - Almanya. 
nın Kolonya şehrine yapılan a
kın hakkında tafsilat gelmiştir. 
Akına 13 muhtelif tipte 1250 
tayyare iştirak etmiştir. Birçok 
yüksek rütbeli 7.abitler akının 
neticelerini gözleriyle görmek 
için tayyarelere binmişlerdir. 

Hava kuvvetleri l{olon;ıanm 
üzerine gelince ış·kJar ve 500 
uçaksavar topu harekete geçmiş
tir. Fakat tayyarelerin çokluğu 
yüzünden bunlar bir tayyare bu_ 
lup onunla uğraşamıyorlardı. 6 
saniyede bir tayyare dikine da 
i:ırak bombalannı atıyo-rdu. Kısa 
bir zaman sonra şehir bir alev 
kaynağı halini al~tı. 

Almanlar, ekseriya yaptklan 
gibi şa.cıırtmak için şehrin dışında 
sahte yangınlar çıkarmışlardır. 
Fakat 100 misli büyUk hakiki 
yangınlar kolayca ayırt edilebiii
yordu. Bu sırada sahil müda.fan
sına mahsus tayyarelerimiz Al
man sahillerine, hava meydanla.. 
rına ş~ırtıcı akınlar yapmışlar 
ve müdafileri oyalıyarak iyi ne· 
tice elde etmişlerdir. 
Almanyanın üçüncü şe-hri olan 

Kolonyada hasar akıl ve havsala
nın kabul edemiyeceği derecede 
büyüktür. Buradaki } angmlar 
Rostok ve Lubek şehirlerindeki
lerle kıyas edilerniyccck derecede 
f5'('nistir. Erteı::i sabah şehrin ü
:rerind" 5 000 metre yük8<"k1ikte 
dl'man tabakası vardı ve bunlar 
pek uzaktan görünüyordu. 

Akınıı en veni tavya:reler işti_ 
-- Deva.mı 2 net saytncın 

Varna mtlstab :f em 
mevkinin 
plan arını 

Sovyetıere veren 

Mütekait bir Bul
aar Generali asıldı .... 

--<>--
Bir maznun da idama, bir 
diğeri müebbed küreğe 

mahkfun oldu 
_... Yazısı 2 ncl sayfada 

Londra, 1 ( A ,A.) - lngiltere· 
nin cenupbatı sahili kıyısına bir 
Alman uçağı bombalar a~-tır. 
Az yaralı bulurnnak-tadır. 

Londra, 1 (A.A.) - Dün gece 
.Alman tayyareleri cenubi l11gılte 
rede b"r şehre bomb~lar atml§. 
ilardır. Hücum krsa. fakat şiddet· 
li olmuştur. Bazı zayiat vardır. 

iman teblhll 

Mevzii 
taarruzlarımız 
MavaDaklyetU 
neticeler verdi 

Bcrlln, ı (A..A.) - Alman orduları 
başkumand!ı.nlığmm tebliği: 
Şark cephesinde mevzii tae.rru.zı&rı 

mız muvattakiyetll neticeler verınl§

Ur. DU§lllan tarafmdan yapılan bir _ 
kaç taarruz gerl pUskürtUlmUgtUr. 

Kerç ya.nmadasında yapılan son 
muharebeler esnasında. ı;avuş Ent.la.n 
bllhwısn yararlık gösterml§tlr. Bu er
lxı.§ dU~anm §lddetll at~lııe rağ • 
men bir taş ocağına doğru ilerllycrek 
bir kovuğa girmiş ve burruımı hava
ya uçurmuştur. Onun bu hıı.rokeU 9 
subayla 650 dllşmnn erinin ealr edfl. 
mcsı !mkAııını vermiştir. 

ÇankalJşek 

Radyoda 
Amerikahlara 

hitaben dedi ki : 
istihsal ettiğiniz malzemenin 

yüzde onunu bize 
verirseniz 

f rdesıı size 
zde y z net cele 

ve ·ecektir 
N<n·york, ı (A.A.) - Bugün rnd 

yOda Amerlltayn hitaben Çin ~ku • 
mandanı Çankay§Ck §t>yle dcml§Ur: 
Eğer Amerikada isllhsnl edilen mal 

zemcnln ytlzde onunu Çine \'crlrsenlz, 
Çin ordusu size yüzde yUz neticeler 
verecektir. Harbin kazruıılması lçln 
mıuıcvlynta makineli tcchlza.tı kat • 
mak gerektir. 

Fakat son zafer muhakkaktır, V<' 

Çin bu zafere kadar mUtoarnza muk 
, emele nı:m-tml§Ur. 

Ço.nkay§Ck §Unları llAve etmi§tlr: 
Çin milleti, Atlas paktında blldlrl. 

ıen nnuı;ı:larm gerçekl~ğlne kanı 
bulunmaktadır. 

Vali Ankaraya gitti 
Vali ve Belediye ret.1 UUıt JDırdnr 

§C.brtm1%e aıt lafe tş,ert Gtrafmda altı. 
kadar VekAlctlerle temaa etmek Uzc. 
:ro öıı ak§lUll Ankaral"L gtt;mllttr 
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Mahkeme Salonl&rmda· Par iste 
10 kişi daha 

kurşuna dizilecek 
-<>-

Belfikada 20 ki§i idam 
edildi 

L<ındra l (ıl..A.) - Panste Al
mıın mak~ıırmdn.n bildirildiğine 
göre bir A lma.n askerine karşı ya. 
prlan suikasttan dolayı l O gün zar 
fmdn sufkastçılnr yn.kıılnnmadığı 
takdircle 10 tuia.k ku~ınn clizile
cclrtir. 

J.ondra, 1 (A.A.) - Pragdan 
bildirtldiğıne göre, 20 Çek ela.ha. 
hüviyetlcTi bilinmediğinden, kur
§Una dizilmişlerdrr. 

Berlin radyosu Hcırdrlche'in va
ziyetinde hiçbir dcğisiklik olma -
drğmı söylemiştir. 

ihraç hareketine 
karşı 

Londrıı, 1 (A.A.) - Belçika ha 
berler ajansmm bildiriliğine gore, 
1'lmıı.nla.r Namour villyetinde, 
müttef.ık ltuv\etlerinin çıksrtlma. 
sına kal"Şl bir ihtiyat tedbiri ola. 
rak Mtiz nehri Uzerindekf köpni· 
lerin altına mayinler koymuşlar. 
dır. Şimdi kBrpUler Alman kuv. 
vctlerl, reksistler ve Vslon mu
'hafrzlarm neza.z'(>ti altında bulun
rnnktRdır. 

Varnama plAnları 
Sotya, 1 (A.A.) - So!ya harp dl -

vanı eski topçu mUtetti§t mUteakit 
general Salmof aleyhlne açılan dava
da kararım blldlnnlştir. General Sa.. 
1mof tlr&r halinde olan Pr&§Of Uc 
birllkte idama mahkOm edltml§t1r. 
Maznunl4irdan Çençirof mUebbed kU. 
rek cezamna mahktm edllml§tir. Dl. 
ğcr Uç maznun beraat etmiştir. 

Kararm tebliğinden BOnr& haber 
almdığma göre nazırlar mecll.sl harp 

divanı tarafmdıin verilen bu karann 
istlndat edilmlyccetf,ni ve hiç bir at 
talt'binde bulunulamıyacağmı bildir • 
ml§tir. Hllküvı galib bir lhUmaJle 
bugün Hğle Uzcri infaz edilecektir. 

Alman malOmata göre muhakeme 
esnasında general Salmof SovyeUer 
blrllgi hca:ıbma casusluk yaptığını, 

Sovyct dostlarma V nıa mn.stahkem 
movkl1nln pltı.nlnrmı temin ctuğlni ve 
Sofyndan Varnaya g1zll bir vcrlei alet 
gctirdlğinl itlnıf etm.ışt.1r. Maznun 
bundan ba§ka bu hlzmeUerine muka.. 
bil Sovyet Ruayadaıı para aldığını da 

epyl~\lr~ , • 

Bir Bulgar gazetesinden 
bir Alman gazetesine 
Şofya, 1 (A.A.) - D.N.B. 
Utro gazetesi, Bulgaristaııın hiç. 

bir cephede çarpı§IDL\dığmı iddia eden 
bir çok lsveç gazeteleriyle Nev ZUr. 
her Çaytunga kn.rşı cephe almakta • 
dır. 

Bu gazete uıznlar ya%Jyor: 
Biz mlhvcr devleUerlle yalniz bir 

muahede llc değil, fakat: mukaddera. 
tımızm devamı mllddeUnce daha sil.. 
rekli bir bağla b:ığlMIDI§ bulunuyo • 
ruz. Harp harekeUerlnc i§Urak et • 
medlk ve lştirak etmiyoruz. Fakat 
yenl A vrupamn ıkurulması mUcadele. 
Binde bugUn mllleUertn ba§md& bu.. 
lunnn bUyUk §eflerin bize verdiği va.. 
zlf<ılerl çok dikkaUe bafnrarak son za 
:forlnelde edllmesine mUhtcnif bakım
lardan yardım etmi1 bulunuyoruz. 

Por e iz e lbtlkArla 
m ca ele 

Llzıxı.t, 1 (A.A.) - Portekiz !ıU _ 
killlıeti, ııpckfiltuıyon ve lhUkAn or -
t&dan kaldırmak için §lddetll ted • 
birler alm13tır. Para cezaları 300 bin 
csldldo olarak o.zamı haddo çıkarıl • 
mıotır. Ceza hUkUmlerlle kapattlan 
müesseseler direktörleri müstahdem 
l"rlnln mnnşııırmı vcnneğe devam e· 
dcocklerdlr. 

" Sanat Ayı ,, 
Beyoğlu Halkev.nde · 

üç sergi aa.llyor 
Beyoğlu halkcvi ha%irıı.ıı ayu :',t! 

sanat ayı ittihaz ederek her &CDe 
bir ay içinde snnate mUteolllk hare
ket1er ve te§Cbbüslcr yapma.ya karar 

vcrml§tir. 
6 Hnzlran 942 cumartesı saat 16 

da: 
l - Prot. :tmnııJı Haldcı Baltacıoğ

lu tarafından (sanat) mcvzuunda kon 
:fcrnns. 

2 - "Flgtır,, sergisini açış. 
15 haziran IH2 pazartesi saat 18 

de: 
l - Prof. Ahmet Hamdi Tanpı. 

nar tarafmda.n (sanat) mevzuunda 
konferans. 

2 - "Pey:lzaj,, aergleinl açrı. 
23 haziran 942 salı saat 18 de: 
ı - Prof. Leopol Levl tara.tmdan 

(sanat) mevzuunda koııferaıuı. 
2 - "DHen,, •rgfalnl açıo. 

Kolonyaya yapllan hücum 
.Ba~tarafı 1 ncl sayfada 

rak etmiştir. Bunlar ıçinde her 
biri 8 ton bomba ~ıyan Ster 
lingler, pek büyük Halüakslar 
vardır. Kolonyaya 3,000 ton bom
ba atılmıştır. 44 tayyare kayıbı 
mühimse de harekete iştirak e
den tayyarelere nisbetle bu mik
tar hafiftir. Almanlar İngiltere. 
ye son akınlarında 50 tayyareden 
7 tane kaybetmiplerdir. Bu nis· 
bet kabul edilse İngilizlerin 140 
tayyare ka}i>etmeleri lazım gelir
di. 

Bu hareketin en mühim husu
siyeti istikbale yeni bir nazarla 
bakmarun mUmkiln olduğunun 
görülmesidir. 

Baııta.rafı 1 nal sa) fada 
emniyet 5Uphcıılz noma ile Kar1n<'A" 
nra8Illd uzun ailrcn fakat nlha) et 

Karta.canın tnhrlbllo nihayet bulan 
Püıı harplerinden evvel daha ııağlam 
dr. 

Akdenlzde Roma, Vuııan, Kartae.a 
ara.smda bir nevt muvazene ve Akde. 
nlz milletlerine hayat hakkı tanıyan 

bir mevcudiyet \-ardı. 
Akdeniz medeniyeti sadece blr latl. 

IAnm eeerl olarak meydana çıkmı~ 

değlldl. BllAkls lstllA bu medenlyetm 
çökmceJne veıılle oldu ve bu çöküt 
Akdenlzln a ırlarca korsnnlar elinde 
harap olmuına yol açtı. 

Tarihin eski devirlerinde tek otorl· 
te altında mlllotle.r camin 1 vUoude • • • 

Londra., 1 (A.A.) _Kolonyaya kar getirmek mUmkUndU. Nitekim Roma. 
nm ımn-a.Unklyctı tarihin böylo bir 

§I yapılan taartuz hakkında Taymlıı dcvrtıne tesadllf etrnt'sl ve onu kendl 
gazetesi oun.Ian yazmaktadır: mbnarl ine malı.eme olarak lnıllanma. 

"BUyük Brltanyadan hareket ede. ıııyd1. Faltat bugün artık bu mümkün 
~k İndireceğimiz darbelerin §iddeU değildir. Bugün ancak birbirine ltt· 
o kadar bUyüktUr. ki bu darbeleri Y~ mat veren. Jıtblrllğlnl yapabilen crunl. 
meğe hazırlananlar §imdiden deh,et l\lar emniyeti teslıı t"doblllrler. Akde. 
içinde kalmı§lardır .. Bu yolda Koloıı- niz de böyle bir emniyete muhtaçtır, 
ya henUz bir ba§langıçtır. Gelceek Buna şüphe edilemez. Fakat bu em· 
hattalar içinde Almanyanm fabrika- nlyett eski Roma imparatorlu~ ça. 
lan, Limanları ve demlryollnrı lçln pmda bir bşekkW ıle tut.maya ımkA.D 
fel&.ketlcr birbiri a.rkasmdnn gelecek. yoktur. 
tir. Almanya, tayyarelerinin V&rfOV&- "Akdtı11l:ı Akdeınhlllerln,, IÖZtl ye_ 
da, Roterdam'da ve bclgrad'da. yaptık rlndedlr.. Ancak bunu Japonyanm 
larlyle lttlho.r etmektedir. Almanlar ''Asya Aııyalılarrn,, dır sö:ı:tl.ne ben~ 
tayyarelerinin sebebiyet verdiği kor. bir manaya getirmemek prtlle. 
lrunç tahribatı gösteren filmler 90- Akdeniz mllletıerinbı kf'.ndi mukacl
virml§lerdir. Bu suretle bUtUn millet. cleratlanna l!lerbeııtçe sahip olmalan 
leri korkutacaklarmı ve hiç bir mil- gt>rektır. Fakat Akdeniz yalnız bafL 
letln onlann adaletini Uzerlno çekme- na bir ~ .. rlık değlldlr. Avmpanm la&.. 
go cesaret edemlyeceğlnl sanmıJlardı. 1 kim fikirleri, hlUdm menfaatim lııe 
Biz.zat Hltler bite İngiliz mlUeti mu. tepedm tırnağa kadar al&k&lı bir _. 
kavetme devam ettiği takdirde bU. b&dır. Blnamaleyh Akdeniz davaeııu 
tUn :tııgillz şehirlerini tahrip edeceğini Avnıpanm da "Avrupa Awupelı1a • 
söylemekte ıdi. Fakat tlmdl tettebbU. rm,, dilsturuna ciddi olarak inanacak. 
kablllyeti Alman hava kuvvetlerinden yani her mlllctt mfüıın1 91lyae&k, ber 
İngiliz hava kuvvetlerine geçmiştir. devleti aym bakka~lk bil' uzviyet 

Almanya mukadderatmı mihvere!- telAkkl edecek zUınlyetln bAk1ın olma. 
lerin eline bırakmakla yaptığı çılgın. 

81 
Ue tahakkuk eclebllttıekttr. 

lığı anlatmıığa bagıla.mı9tır. Tarihin eeyrt de bau clalAletlere 
DaJiy Express §öyle diyor: rafmen bo ı.stlkameti &lmıotır. Akde. 
"Kolonyayı 1250 t&yya.re bombala. nlT: milletleri bir gün parlak ctı.ne,ln, 

ml§tır. Yakında binlerce Amerikan mavt eemanm ~rçcveledlğl ~-anyana 
tayyaresi Almanların harp kudrctlnl getmı, dost hürriyet bayraklan aıtm. 
ve harp fabrikaln.rmı tahrip etmeğe dıı. ince zcklUarınm hendesi vfrnıhunu 
gidecek olan binlerce İngiliz tayya. ·yeni bir modenlyet eseri ballııdc in. 
~refakat edecektir, Bu fabrika.. sanlı~-ıı baheeclf!OOklerdlr. 
l&r i§leyemezsc Alınan ordusu muka.. Bunun için Akdenlzln emniyetine 
vcmet edemlyeoektir. Da.ha §imdiden ve bu emniyeti tC81ı edecek lyt me. 
mUhlm AnıerJkan hava filoları İngt. todlann balonmanm lbtl~ ftrdD'. 
uz tno1ar1yıe birlikte fanllyet.e geç. SADRI ERTEM 
mi§lerdlr. Ordulamnız kendilerine yol 

açacak olan İngiliz ta~lerinln S t I bllll 
bombala.rmm göstercocklerl yere git. ovye e 
meğe hazırdırlar." 

Dalıy Mally yazıyor: 
"Çörçll tngUIJı ha.va kuvvetlerinin 

sık sık buna benzer akmlnr yapacağı. 
p b1ııe vadetml§tlr. Alma.nyaya lyt 

denı verdik.,, . 
News Cronlcle yazıyor: 
''İngillz hava kuvvetleri, dnha bir. 

çok kereler ve daha bUyUk kuvvetler. 
le Almanların harp geyreUnln men
bamı yerinde kurutmağa gld~kler -
dlr.,, 

Dally Telegraph yuıyor: 
"Bir a.ııırdan fazla bir zamandanbe. 

rl Almanlara kendi topraklarmda har 
bin ne demek olduğu öğretllml§tlr •• 
Almanları bu felAkete uğratmak de. 
vamlı bir 6ulh ·temini için JA.znn, eL 
zem bir pıt ldi.,, 

I.andra, 1 (A.A.) - Dün Rus 
cenhes1ndc mUbw bir bareket oı. 
mnmı~ Almanlar Şqyyetıerin 
zayıf noktabrmı bulmağa çalışıyor 
lar. T>oneç nehrini geçmeğo çalı. 
~an Alman kuvwtleri anudane mu 
kavemctle k~<>mJŞlardrr. Al
manlar bir piyade alayı ve 27 tank 
knvbetm1§lerdir. Alınan tayyare. 
lerl büyük faaliyet göstermişse de 
Rus avcılan bunlara mukabele et
mişler, 9 Alman tayyaresi dUş\lr. 
mUşlcrdir. 

Cumartesi ~U 143 Alman tay 
yaresi tahrip edilmiştir ki evvelce 
bildirilen miktardan 49 tane faz
ladır. 

Fin körfezinde ve Karadenizde 
l.ı!rer Alman vapuru batınlmı.ştır. 

Ankara Nümune hutaneıi baıtabibliğinden: 
Cinai Miktarı Tutarı Muvakkat ~mlnat İhale ta.r:lhl 

kilo Lira L1tıı. Kr. 
Sığır eU 6000 •SOO 360 - 18.6.942 
Tereyağı IS()() 2000 1110 16.6.H2 
Tavuk adet ıısoo 2700 202 l50 17.6.9'2 
Yumurta 20000 800 60 17.6.9'2 
Ze)'tinyağı IS()() 610 45 71' 17.6.942 
Kuru üzüm 1200 1080 81 18.6.942 
Kuru kayıaı 1000 2000 1!50 18.6.942 
Kuru bamya 250 750 56 18.6.942 
Tereyağ 38000 3800 285 18.6.942 
Sadeya.t 5000 800 60 18.6.942 
Kuru aovan 4000 1040 78 19.6.942 

Taze k&beJt 4000 2400 180 19.6.9'2 
İspanak ' 

8000 800 60 19.6.942 
Taze bakla 1200 240 18 19.6.942 

Semlz otu ıısoo 450 33 75 19.6.942 
Salça 600 !500 37 50 19.6.942 

Limon adet 20000 2000 lCIO 19.6.9'2 
Kesme geker 1000 1175 88 12 20,6.942 

-

K ule dibinin 
meşhur falcısı 

Kur'anı Kerimi Yahudice okur, '' Beni 
Müslümandan başkasile evlendiremez
siniz 1,, diye hüngür hüngür ağllyormuş 

Koridordan gegerken arkad&§ım 

kolumu kavradı: 
- Demek y&k.&~anıı~lar ha? dedi. 
Gözlerlle, yaolıca bir adamla bera. 

ber giden genç bir kızı gö.ııtcrlyordu: 
- Kl.ml? diye hayretle söylendim. 
- Me§hur falcı Rozayı ..• 
A§atı yukan hepimiz falcı deyince, 

arkaamdan "koca karı,, ekine all§tığı 
mız ve umumiyetle falcıları, bUyücU
terl bayle talıa.yyül etUğlmlz için ar. 
kadB.§ımm tpretlediği kızı yadırga • 
dun. Kırmızı bobatll ceketli; ondUleli 
aaçlı, incecik kqlr, uzun kirplkll ve 
mükemmel boyalı, bir genç kızın fal. 
cılrkia ne alAka..ııı olabilirdi? 

- Söylediğinden bir fCY anıaya • 
madmı. Hangi falcı Roza? 
Ark&dafmım na.zarında gazeteci, 

her ,eye vAJut bir ınsa.ndı: 
- Demek Kulcdlbinln me§hur fal. 

cuıı Roz&yı t.anmuyorırun da., bir de 
pzetectyim dlye &'eçinlyonıun h& T 
Ayol bu alvil memurun götUrdQfU, 
geno, güzel kız, lstanbulun dört tara.. 
tma oöbret aal.mıf, Kuledibinhı me§ • 
hur talcw Rozada. Her dedi#i birer 
blrer çıkar. Kuleyi ta1'1e bir dörıUp, 

at tarafta.ki liri b01J11 aoıu.ta gir· 
din mı, ~ bil' ape.rtımanıa karfıla... 
§trsın ı.,te Roza bu apartımand& otu. 
rur. Herıün ka,pıamm önü hu.awıt o • 
tomobWer, taksilerle doludur. 

Hatt& bir gUn ben bile giltbn de, 
gördUIUJn blr rtly&yı tabir ettirdim. 
İ§te sa.na yem.in ediyorum: Vallahi 
de bUWıl de ded.l.klerlnin hepal teker, 
teker çıktı. 

ı,ıe allkal&n.ml§tım. Arkada,mıa: 
- Ha.kk.md& hayırlı bir ,eyler eöy· 

lemedigt halinden bellll diye takıla

rak, kırmızı cekeUl genç kızla 81.vll 
memurun arkaamd&n yUrtldUm. Me. 
mur genç kw adllye doktorunun od&-
1ma soktu. Kendisi de kapıda bekle· 
mete bqladı.. 

Yanma eokuldum ft: 
- Ne. ~}Qt ~ın~? d~ 

sordwn. 
Sivil memurun kaflan çatıldı: 

- Klml? 
- Falcı Rozayı. 

- Ne diye aoruyorswıuz? ? 
- Şey .• ben pzeteclyim de .• 

Memur birdenbire toparlandı ve 
her arkad&§mm, her a.rka.da§ıına aöy. 
ledltl ııözU tekrarladı: 

- Vallahi ka.rde§im, ben bir §eY 
ıöyllyemem. 1stlhbaratnnrzda.n alabl. 

1l.ndn1z. 
- TctekkUr ederim ama. aadece, 

ııe vakit yakaladıtmızı aora.caktım. 

Hant t.alık.lkatı lfklU edecek bir §eyi 
ıtöy!emenızı zaten iatemem. 
Kemunın ka§lan yukan kalktı: 

İhale tekli 

Salı a&&t 10.30 açık Ek. 

• ,, H de 
Ça.rpmb& ıo da 

ı, ıo da " .. 14 de " 
Pel'§embe 10 d& 

• 10 da .. 
• 10 da. .. 
• 14 de " .. 14 de " Cuma 10 da 

- Atfet. 
Bu sırada da genç kız, elinde bir 

raporla dok~run odasından çıktı. 

Memura ka.r§ı Urkek ürkek gfilerek: 
- Ben huta değilim, neden beni 

burda getlrdlnJz; diye söylendi. Me _ 
mur raporu aldı ve genç kızla benı.. 
ber okuya okuya yUrlldll. 

Ben ise, nihayet nereye gldeceklerL 
nl bildiğimden onlardan evvel mUd • 
delumumlllk oda.ımıa gltml§tim. Me. 
mur beni orada görünce, çareslzllk 
iÇinde ba§ını yanma lğdl ve raporu 
mUddelumuml muavinine vererek: 

- Hezeyanı mezheblyeye mUbtelA 
imi§, diye .wöylendl 

Müddeiumumi muavini, raporu dJk.. 
katle okuduktan sonra. Rozaya dön • 
dU: 

- Bak senin için aklından zoru var 
diyorlar. Seni adli tıb mUphcdeslne 
yatıracağız. 

~ç kı.zm uzun kirplkll trl g8zlerl 
birdenbire korku Ue daha çok büyUdU 
ve akabinde de boga.narak: 

- Ben hasta değilim, hastaneye 
yatmam. Beni orda bırakamazsınız! 

diye af la.mala bqladI. 
- Blz aenı lw!taneye yatırmıyaca.

trz ki, bakalım, §Uurunda herhangi 
blr bozukluk var mı, yok mu onu 
anlayacağız. Doktor ilenin için, mez. 
hep heyezanı halindedir, diyor. 

- Ben bilmem ki böyle ıu. 
- Yanl din hakkmda, b&Zı &ıeYler 

aaçmaiıyormU§BUD.. İ§te tahkikat ev. 
rakmda da böyle yazıyor: 

''Mlşoıı kızı Rozanm Kur'anı kerimi 
yahudlce okuduğunu duyan bir çok 
kimaelerin kendl.Blne tal için mUra.ca... 
at ettiğl, Rozanın da. bu gibl m\l,Şte • 
rllere para mukabilinde iak&mbUlc, 
k&hve ile ve din ldtaplarUe fal baktı. 
ğı öğrenllmlf, tarassut netlcea1nde 
dalreei basılarak Roza bazı klmae~re 
fal bakarak pa.ra alırken cUnnllmC§-
hut halinde y&kalanmlfbr. Kendlıılne 
~bcı.aının mU,terl bulduğu, ana.smm 
da m\l,Şterllerl kabul ederek a.ğırladığı 
a.nl&§ıllDJllır .,, 

- Ben ki.mııede fal bakma.dml. Ben 
naeln anlatayım, hani uyurken çok 
çok ,eyler görUrllm. MUalUman kita
bmı da mu.sevice okurum. Arada sı • 
rada konJ§ular gellr, bana bir ~eyler 
sorarlar, söylerim. Ama, para almam. 

Memur aör.e karl§tı: 
- Efendim, tahldkatrmıza göre, 

bu kızdaki bazı garip haller aon Ud 
aerıc lçinde b8.§g8sterml§. •·tue de We 
mUelüman He evleneceği.mi,. diye mll. 
letd&§larmdan bir çok .ldmııelerin 
evlenme talebini redoolml.§, alleel ıs

rar edince de ağlamt§, kendiıdni ın -
dürmeğe kalkml§. 

MUdde.iumumt muavini Rozay dik -
katle sUzUyordu. Genç kızın akil va. 
ziyctlnde bozukluk olduğu ~phesizd.I. 
Şimdi ağlaınağı bırakmı§, gülüyordu. 

Nlhayet kendisinin adll Ub mll§a-
hcdeslne yatırılmasına karar verile • 
rek oraya gönderlldl VerlJecek rapor. 
da cezat ehllyeU olmadığı anla.şıl.ır8& 
hakkındaki takibat duracak, ancak, 
kızlarııun bu halinden lstllade ederek 
kendlalne para lle fal baktırtan anne. 
81 tle babası hakknıdakl takibat yürU-
yecektir. 

ADLİYE MUHABtRt 

EN SON DAKiKA 
Küçük 118.nlar Kuponu 

(.6o Kupona ek1eaere.k &:Gnııertleoeıı 

ta arama n ıa verme ll4ıılAn En 8oa 
Dakikada paJ'88JS aepedllecektlr. EY
ıemne ıekllfl &ıdenm oknyucolarm 
mbfUa kalmak Or.ere earlh aClrealerL 
oJ bUdlmıelerl ı.ıwm.) 

Evlenme teklilleri: 
• Yq 23, boy 1,70 kilo 65, metnııT 

bir bay; bir ev1 veya gellratı olan 
esmer bir bayanla evlenmek ISte • 
mektedlr. (M.Y.) remzine mllraca • 
cnt. 345 

• YS§ 50, boy 1,80, kllo 80, beyaz 
renkll Avrup:ıyla tUtUn tlcaretı ya • 
pan, lstanbulwı en mutena bir ma.. 
htı.lllnde mUkem.meı evi, aynca cm • 
lAk ve akar ımhl.bi. bir kadm fevka. 
lAde yaşatacak vaziyette olan c!ddt 
VO dUrUst bir b:ı.y; 85.M ya§larmda, 
uzun boylu, ~an, gayet beyaz ten· 
11, enda.mlı, parlak yUz ve çehreli, 
tora vetlnl muba!aza. eden, evini gU • 
zel idare edebtlecek otorite sahibi, 
mllşfik. llak1ıı, vakur, kimsesiz., içti. 
mat mevkii yüksek bir bayanla ell _ 
lcnmek l.stemcktedJr. {Mihrace) rem· 
zlne mUracaat _ 846 

• Ya§ 30, boy l,67, kilo 64, esmer, 
aylık yazancı 90 llra alıı.n klmse51z 
makinlat bir bay 24.28 yaşlannda, in. 
co rulılu, açık kalbll, mazisi temiz 
bir kızla evlenmek istemektedir. Ala
cağı kmn hiç bir §eyi olmayab!Ur. 
(İnce ruhlu) remzine mUracao.t _ 347 

lı anyanlar 
• Alafranga ve alaturka yemek 

pi§lrmesını bilen, bonservis! olan b r 
ahçı 1.§ aramaktadır. Karısı ile birlik 
te çalııacağı ailenlıı yanında tccrt be 
edilmek için mR8§ o.lmıyacaktır. Ka 
nsı orta l§lerlnc bakabilir. Beya.zıtt 
Bakırcılarda ııhçılar kahvesinde Bo 
!ulu All Rıza GUıcne mUrncaat •. 

• Lise son ıımrta kadı.r okumu 
rlyazlyesı kuvveW blr genç, bcrhan 
gt bir yıı.zıhanede lıı aramaktadır 

(F.S.) remzlno müracaat. 
• Üniveralteye devam e®n bil 

genç; ortaokul ve l..IJıe talebelerine v 
hariçten lmtlhıu:ı.a gir ccklere flzJK 
klmya.. cebir ve hendese d rslerl " r 
mektecllr. (Öğren) remzine mUraca 
at.• 

• Yazısı gUzel ve rlyazlyeal kuv 
vetll bir genç, alle"1 vaziyetinin bozuk 
luğu doıayısllc kendine mUruuı!p blr 
1.§ aramo.ktadır. Beşiktaş Tıillmhaıı 

meydanı SUAlıhane l!IOk k H numara 
ya mllracaat. 

• Aaı1 daktllo kuraundM tyt dere 
co ile mezun olmuı vo tic ret mekte· 
binde bir sene okumuş b r genç; her 
hangi bir mUessesedc talı§mak l5tc • 
mektedlr. <Solgun) remzıne mnraca. 
at. 

• Ortaokulun son sı:rutma geçmij 
15 Y8§1nda bir talebe ,tatlı mUdda -
t.lnce bJr mUosscsede çalı mak lBte. 
mektedlr. (Pay 1243) remzine mUra • 
caat. 

Aldınnt%: 
Apfıda remlz.Jerl yaub alan Q. 

&ruyucuJanmız.m ııamtaroıa ı;eten 

mektuplan ldarehane.mlu1eu (pazar. 
tan bartc) bergttn ubnhtao öğleye, 

kadar ve saat 17 cıen eonro aldınmı 

lan. 
(S.C.K) (Gar) (El, Ural) (El.O.) 
<a önaııl) <Ş.U.> (Acele) (H.B. 888) 
(R.R.G.) (Clddl söz ver) (N.C.K.) 
(329) (A.M.) (E.L.) (Ş.B.) '(B.B.G) 
(M.D. 8111> (Tekcan) (Yedek denizci) 
(T.H.R.Z.) (F .A) (Naciye Dlndnr) 
(G.M.) (A.) CA.G.) 

Bir lıveç gemisi Yunanista. 

na yeniden un götürüyor 
Londm. 1 (A.A.) - Hayfadan 

b°ildirildlğino göre, bir İsveç gemi. 
s! Hayf ndan Yunanistann hareket 
etmf!jtir. Homulesi olım un, Kwl 
Hac;m kont.rom altında dağrtıla • 
caktır. 

" .. 10 d& " 
" 10 da 

" 
Maliye Vekaletinden : 

.. -• .. 
Cnma.rtesl 

1' do 
1' de 
14 de 

ı H do 
10 da 

" 
" 
" 

Eıki nikel 5, 10 ve ·20 paralıkların tedavülden kal. 
dırılmuı hakkında ilin: 

1 - Ankara nUmune ha.staneslnln 94.2 ınaıı }'Ilı için yukarda yazılı erzak ekalltmeye konulmU§tur. 

Eak1 nikel !5, ıo ve 20 paralıklarm yerine danteıu blr kuru§luklarla 
bronz 10 paralıklar darp ve piyasaya ltA.fl miktarda çıkarılmı§ olduğundan 
eskt nikel 6, 10 ve 20 parahkiann 31. 6. 1942 tarihinden sonra tedavUlden 
kaldmlmuı kararla§tlnlml§t.ır. 2 - Taliplerin muvakkat mektuptan ve makbuzları ve yeni yıl ticaret odaaı fteikaaile birlikte ye.mır gün ve 

eaatıe hastanede m1l.te§6kldl komisyona müracaatıan. 
3 - Şartnameler hergUn ba.8t&ne idaresinde görUlebitlr. (37{3-11947) 

Ankara N ümune hu\:aneıi baıtabibliğinden: 
Cinsi Miktarı Turatı Muvakkat temln&t İhale tarihi thale ,ekli 

lira Ltra Kr. 

Ekmek 70000 7350 5:51 25 16.6.942 SaJ.ı uat 10 da .kapalı 

Koyun eti 40000 52,000 3900 16,6.942 1 saat 10.30 .. 
Kuzucu ıısoo i!OO 360 16.6 942 

sut 45000 18.000 1860 16.6.9•2 " aa&t 14 de 

Yoğurt 32000 19,200 1440 16.6.9•2 " a&at H de .. 
Sadeyağ 4500 9000 675 17.6.942 Çal'§&mbe. saat 14 de 

Sabun 0000 85~0 641 25 17.6.942 .. N " 1' de 

Patates 20000 7000 525 19.6.942 " " " 
H de 

Toz teker ıısooo 145'50 1090 9~ 20.6.942 Pertembe ııaat 10 da .. 
ı - 4:nkara numune haatanemnln 942 mal! yılı ilıtlyaeı olan ve yukarda isim ve miktarı yazılı olan erzak ek. 

ııUtmeye konulmuotur. 
2 - Tallplerln 2490 sayılı kanunun tarifatı veçhile hazn'lıyacakl&rI mehUrlU tekllf mektuplarmı beJU gün ve 

saatten bir •&at evveline kadar hıı.cıtanede mUt-cşekkll koml.syona vermeleri. 
1 - Şartnameler Ankara NUmune hutaneal ve ı.tanbulda aihh&t mUdUrlUğilnde J(Srül•bWr. (3742-~06) 

Meüill" ufak paralar 1 Temmuz 1942 tarihinden ltlbaren artık tedavUl 
otmlyecek ve bu tarihten ıtlbaren ancak bir seno mUddetlo yalnrz mal san. 
dıklarlle CUmhurlyet Merkez Bankası gubclerine ve CUmhuriyet .Merkez 
Bankam §Ubesi olmıyan yerlerde Ziraat Bankası §Ubcleri tarafından kabul 
edUebllecekUr. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulımanlarm bunları maı sandıklarfle 
CUmburtyet Merkez Bank.aaı ve Zira at Bankası §Ubelerine tebdll etUrmo. 
teri utn olunur. {4129~60a) 

Ankara Jandarma Satınal ma Komisyonundan : 

Miktan 
kilo 
88000 
65000 

Cinsi 

kösele 
Vaketa 

Fiyatı 

Kuru§ 
610 
610 

lllt t.emınatt 
L1nl. 

ll082 

Cins, miktar, flya.t ve ilk teminatı yukarda yazrlı lkf katem ya ka.. 
palı zart eluıiltmeaııe 16.6.9i2 salı gUnU saat 15 te Ankaradakl ko::"Aisyonu· 
miada aa.tm almacakt.ır. Şıı.rtna.mesi 46 llra 66 kuru§ bedelle Ankara vo 
181.anbul jandarma aatınalm& komisyonlarından almır. lsteklllerln kııpaıı 
zu! mektuplarını ihale gllrı ve sııaUııden bir saat evveline kadar koml.s. 
yunumuza. vorm.clerl. (3910.6040), 


