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Hububat liıtlarma uaoııan zamlar 
haftaında Ticaret ueaaıelinin tebliül 
Buğdayın kilosu 20 kuruş 

Dün Ticaret Vekilinin reisliğinde iaşe 
müsteşarlığında bir toplantı yapıldı 

Tasarruf tem.ini maksadlle ofislerden 
bazılarının birıa,tirilmelerl muhtemel 
Ankara, 16 (Hususi) - Tı. dllkleri bir toplantıya reısrk et. İstihsal maliyetlerindeki u. 

caret Vekı1i Dr. :Behçet Uz bu. miştnr. Bu toplantıda hububata mumi yükseliş gözonünde tu .. 
gün fqe Müsteşarlı.Aında türlü dair yeni k_~r.~ın _tatbık sureti tularak hububat mahsulü fiat. 
faşe mev:zularile meşgul olmuş. etrafında goruşmeıer olm~ ve larına zam yapılınnsı hüku. 
İ• Müst~rmın; T caret Ve. kararlar aılnmıştır. metıçe karar altına alınmıştır. 
lkılletl Milsteşlll" Vekilinin, ta.. Ticaret Vekaletinin tebllii Bu karar mudb nce buğday, 
şe Müsteşar Muavininin ve Ankara, 16 (A.A.) - Ticaret çavdar, mahlut mıs!..r; yulaf ve ) s Dı..ş Ticaret Reisinin iştirak et. Vwletin<len teblı~ edilmiştir: (Dev.mı 4/2 de) \ 

••n111ra 
dramı 

kar,ıs111da 
Saracotıa,. 

Bir Fransız 

Do tada 
IOD barb 
vazı1et1 

Kovalama 
savaşları 

devam ediyor 

KAT'/ 
SAFHAYA 

DOÖRU 

Dojada 
daram 
vahim 

I 

/ 

gazetesinin 
başmakalesi Bir habere göre Al- Japonyanın da ay so-

s ... 
1 

"k ·a ,, .. manlar Voroşilofgrad nuada Rusyaya hücum 
« aracog u ı tı arın agır yu· h . . . l .1 d ... . .. l . 
künü bütün meı'uliyeterile bir ıe rını ışga ettı er e ecegı soy en ıyor 
likte memleketinin bir çok 
tehlilıelere maru11 olduğunu Beıfın 16 (A.A.) - Alman or. Ankara, 16 (Radyo gazetesi) -

bildiii bir zamanda omuz;· duları batikornutıınlığı tebliği: Alıman taarrurzunun hızı arttıkça; 
larına al 

0 
Doiu cephmıınin cenuo kes!min. Rusyadaıkl vazıyet.in vahametı de 

ıy u de llcova'lama •vaf.arı aralıksız de- o nisbette artıyor. Bunu müttefık 
V"dh l6 (AA) A. hu lDevamı 5 inci sayfada) (Devamı 5 inci 1&1fada) 

ı y, .. - 1ansın •

1 
susi muhabiri bildiriyor: 

Marsilyada çıkmakta olan cOr. 
dre, gazetesi, cDünya dramı kar. 
§ı.sında Saracoğ1u• başlığı altında 
neşrettiğıi bir başmakalede. kabi. 
nesini tamamlamış olan yeni Baş. 
vekilin Türk m1I!etinin ruhunda 
milleyet fikrini demokrasi pren-

( Devamı 5 inci sayfada) 

Mısırda 
karşılıklı 
blcamlar 

lngilizler ve Almanlar 
esirler aldıklarını 

bildiriyorlar 

t 
Kahire, 16 (A.A.) - Orta~rk 

ngi liz teb\fti: 
Merlkez kesiminde 1~ Temmuz 

«linü eıtten saailerde ilerleyen 
kuvvetler.imiz Elalemeynıtı. cenu. • 
bundaki tepeniıı batı JJihayetinde 

(Devamı 5 inci sayfada) --,o--
Akdenizde bir 

Şark cepnesinde blr Alman zırhlı ara.bu 

C Askeri wazıret :J -
Sovyetlerin Voroneze 

karşı yaptıkları 
taarruzların oneml 

Kararın Akisleri 
Çiftçi ve tüccar sevinç içind 

adeta bagram gapıgor 
"Son Posta,, muharrirleri dün köylere 

giderek çiftçi ile görüştüler 
Bir köylünün fikri: ''Artık daha büyük bir 

şevk ve gayretle çalışıyoruz, gelecek 
mevsimlerde daha fazla mahsul alacağız,, 
Bir başka mutalea: "Bu güzel kararın karşı~ıklı iyi niyetlerle 
tatbik edileceğine imanımız vardır. Memleketteki sun'i yokluk 
bazı yerlerde görüldüğüaü iş:ttiğimiz mal saklama gayretleri 

ortadan kalkacak demektir,, 

Birçok maddelerin fiatla· 
rında tenezzül görülüyor 

Ticari mehalil e göre lıararın 
tatbikınd11 gü~lük doğuracak 

ı bir nolııta 
Hükumetin buğd~; ve hububat fiat.. 

Jan ve aatiş.lar haklkında vcrmiı oldu
ğu son karar ıehr İmiz piJ: asasında 
memnuniyet ve alika ile karıılanmtf. 
tır. Bu munucbetlc Ticaret ve Zahire 
Borwa.sına menaub tüccarlar dün öğle. 
den .onra l.ta.nbul Ticaret ve Sanayi 
Odasında bir toplantı yapmıtlardır. Bu llstanbula bağlı Küriikrekmece Şenz·k l k"" l 
""- L _tld ._ ''11-1' • • k .. ·ı ... .. • ı • atıcı ar oJY Ttf"dP çt 
ıuupıa.ıı a nua;umetan ycnı ararı uze- çı er çalışırlar ve .Son Postao muharr · z . l 
ı-ine tüccarların mü tırJlcıaları dirılenmiı- , S 

1 
ırı e go~ur erk 

tir. Aynı zamanda, ihracatı yapılacak ara.coğ.u kab nesi, bütun :n~rnleketi bu meyanda b lhas 
olan diğer mallar hakdtında da hülcu. lçı ıftçlybı alaıkadar eden çok muhım ve hayırlı b "r kararla ışe ba 

amış ulunuyor 

\. 
(Devamı 3/2 de) j Buğday ve hı:rbubat fıatları ıle saıtışları hakkındaki bu k 

·--····················· .. •••••••• .. ·············--' ............ _ _iD_...:.v!m..!... 3 ün CÜ sayfanın 1 inci yıizti tdcdir) 

EKMEGIN KARNEI T~i 
iLE SATILMASINA "G·· .1 b b 
DEVAM EDiLECEK onu' u ser .est bırakm~ ~ararım 

daha şumullü olmasını ıslıyor 
Pasta ve çörek hak· 
kındaki karar tadil 

edilecek mi? 

e Bahçelııapıda Selamet ha-ıbatın kıısmı a2Jamtnın sı:rb~t bır 
nında 8-9 No. da zahire tüccar kılma.ei1e atılan ilk adım ~r.bestı 
larından Mu•talo Ekinci: dım ya.p lbcağı tevatıre'n ıöylenr 

«- HültUrrıc. buauıl?aır fuıık:lcındaJci iunıdleri artı 
tin vermiş dldu.. mıttır. Bu vaziyet bütun tüccarla 

An1tara, 16 (Hususi) - Buyük iu aerlbeırtlk ~ b r kat daha memnun cemi 'ır . H. petrol gemimiz 
torpillendi 

istihlak merkezlerind~ ekmeğın rarı müstah • len. bi"ıhassa ihracatç laır, e kı me• 

S t d su bu taarruzlarında muvaffak ola· karı:e ıle satılmasına devam edıle. •il köylüyü mcm zuata göre ellerinde :Jttl:.kları bj, 
ovye or U • • • • cektır. Ancak hububat~n bugunkü nun ettiği g "!biı ç<>'k .ihraoat maddelerinin, b"laha 

Geminin kurtarılma· 
sına ça "ışılmaktadır 

bilirse Fon Bock ordularını, gerılerını tehdıd f.atıar?1a ~apı1~n takriben yüzae t~c~rıa~ı .da ae- p:·!11i" i)gu ndan ~e .• u.~mı fiat te 
. h' •k l" b" • l k elli niSbetindekı zammın ekmek v:ındimuştJ. Zi _ bıt ndcn dolayı vakı azım dü uk 

suretıle, çok te ]1 e ı ır vazı ye e so ar ! atlan üz.erınd ikı tcs.r nin ne o. Ta bu karar ne. lüktcn doğmuş büyük urarların 

Y . Emekli General K. O. lacağı önümüzdekı günlerde anla- t rf'sindc tiıc • bu kere t:e-!fisi yıolund.t her tür 
azan • şılacaktır. carlar için faal- >e.rıdırn ve muaveneti gorecekleriı 

Ankara, 16 (A.A.) _ Haber al- 1 _ Şark ccph<!sinde: şiddetle devam ettilfni. bu takib Puta ve çörek yet dnııı açı • kani bulunuyoıihr. 
d{ğımıza g0re doğ Akd ·zcı l6 Tcm:rnuz tar.hli Alınan teb- hare1ketı esnasında kuşatılmış ve. .A.nJrnra. 16 (Hususi) - HukCı. bcağı g"bi bu _ Kayda şa~an b r nokta da, her 
2000 ~nilatolu.k b\ru Türk ~:t.ro~ .llğı ge}te wnumidır. Bckl~nen taf. ya doğu ile irt :batları kesil.mlş o. etın hububat hakkmd kı y nı nun cJ ğer i aCJI Zahire t6ccarla. iccsin ma!lumu olduğu ıeçh " lc mu 
~ torpillenmış ve gemı .kara,: silM.ı ihıtiv~ etımemektedır ve sa. lan Sovyct kıt a.~arın!n beyhude i rarından sonra hubııbat, bakl1 • için de bir lbc • rındn:ı Mustafa 'Ciahaleterin aiksülamd vücutla goti 
l'Q otunnuştur. Geminin kurtar.11. dıeoe ~ ~esinin ıeenub ınmta. kurtulma tcşebbuslerınde bulun- ~ .; patates ve pırinc n un ve ez. şareı:t aidımı ola. Ekinci • rcrek yıobutluğa ve ihttkara y 

_lllaauıa çalışllmaktad.ı.r. / b91iitm ··k takib hareketin n (Devam.1 5 inci aayfada) (Devamı 5 inci sayfada) cağı rahman cdibektedir. Hubu • {Devamı 3/2 de) 



1 Sayfa 

Hergün 
--···-

Ekonomi alanında 
Bizi aydınlığa 
Götürecek yolun _ 
ilk adımı 

'-·--- Ekrem u,.fdııll.-

SON POST~ Temmuz 1 

Besimi• •abla: = Kuvvet hem si/ala, laem %ırhtır ~ r Sal>ahtan Sabahfl: 

iSTER iNAN, 
iSTER iNAN MA 1 

Hub ~ tebirlenle deiil, de 50 .ini, Belçika ek yüzcl~ 80 
karı.de Ye ba arada lrikgealerde ninl ka)'fbetmİftÜ'. Bu arada lı .. 
de- bGyiik t.JariW.. npmald.dır. ..içre P,i harbe shmemit men. 
Tatulan 'ı...,;.tikier ıöatennlftir leketlerde de hububat yokluğu ve 
1ö aeçen Büy1ic Harbde Avrupa kulibl. ~"' azalmasa 
tam 180 milyon ta'911k kaybet • yüzünden tav* aayaaının azal. 
mittir. Fransa tavuklarıntn yiia. diğı görülmüttür. 

iSTER iNAN 
iSTER iNANMA! 

~ 

C)Jık kıymeUl otlu, 
mm ve kanleşimlı 

Cah .. Glqba'ln da. 
ı. tee11k denecıft 
Ja.tta. k.ıBa bir baa. 
tahiı müteakib vefa. 
tı miiDaaebetlle ta.. 
:dJet için evlmble k&,, 

da.r cekın, tel.ırat 

ft!Y& mekıubla acı. 
mıza iştirak eden ve cenau merasımln. 
ele ıaaar 1nılıınao 'bllcllınle ehtb"'ba ve 
clostlarmıma merhum oğlumuzun mek. 
t.eb müdür ve iitretmenlerlle, t:ıll"kle. 
rlne en eterin teşddtlir ve minnetlerimi. 
sin ibliima Jiibe1r pztıtenis TM1tulle 
tavassut etmenizi rfca ederts. 

Mehmet Girgin E~ ve çoeuktBn 

Bugdag için verile 
Karar da tam bir 
isabet vardır 
~ Burhan Cahid 

Sebrimbıdekl c'rllrk KUlttlr Birlftto 
.ın a;rlık c!erclsi olan Ttntıt AMACI, 
48 sablk {kapak ıaa.rtç) halinde Te orta 
boyda. olarak lnl batta ı;ılımqtır. 

1 .................................................... 
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Muş da iz mirde 
S kiıi bir değirmende uyumah-Pirinç ter>zi.atı 'bafladı, ayrıca 
ta olan kendi hemıerilerinilManiaaya 10, deni:zliye de 20 

tabanca ile öldürdüler toıı pirinç gönderüecek 
Muş (Hwruııri) - Şehrimize bak- 1.zma. (HUSU3i) - Şebri:nıizdeki 

h ~kçan nahiyesinin KiID90mn kö. had'k claiıtma birli:kJeri vas:tasile 
yü de.ğiımen.ind.c hi.r cinayet ıo!bnuş..,heJkıa pjninç. tevziaıtı hazırılığına 
tln. Kü:rıcl Ha.ııos köyü.ilden Cıafer1ba~ı~ır. Bi~l'i'k.ler, mıntalaların 
oğ'lu Zahir Uminde b.iT köylü buğ.dak\ aZıa&lntn, nüfus ba~ına (250) 
dayını öğiitnıe:'k üzere köyüne 15 fer gnımXla.n lişteri doldurulmakta. 
kHomdt:re m-esaıfeıde Kimsoran kö -ldır. Bu fitleıllc herkes semtlerinde
yün.ü11 değinnenine gednı.if; burada ıki \:4aılıJkıaDardıan hisselerini a-kcak
gecekıınc:k mecix.adyetiude kaldığı 1Jal'dı:r. PirinÇkJıi.n k.ıaa. zamanda alın 
için o gece uyıkuya yatmlfhr. Gece Irul8i JlazımdıT. Çünkü bak.kaıl'lar, la... 
yarlısl"3, dıoğru •k..en.di köyün<len Sü.1pe müdüt.liiği.iıu:ic heeahl"Mınl kapata 
leym.an oglu Y a.ğlbılb; lta.rde~İ Za<bit ; 1ca!kıb.t1dı.r. 
kardeşi oğılu Hüsnü ve Meh,med oğ-1 Tical'Ct V clııail!etin<len gelen emir 
lu A;bdi ile ıkaır.deşi E.so giilice de - Üzerine Manmya 1 O ton pirinç tah 

lğirmenc girmİ~er; tabanıca. ie Za. sis edilmiştir. Toprak ofis müdürlü. 
hiri öldüri.iıp kıaçmışıtardıı.c. Hadise -jğü depc&.rınıda huluna.n pirinçler
den 90nraı ka&r yaka.l.anıp adliye. dE:n l O tloınu Mıa.nmya gönderHe. 
ye veııilmişlerclir. cektir. 

Deniızlıi vilayeti ih.tiyac! için de 
lzmirde boğucu ftcaklaT İzmirden ailınmaık iizere yiımi ton 
ı . ~ . .. k pininç l:'ahsie ~Hlmi,tir. Fak at bu 
LZm1T {Hususı} - Salı gunu -h ta D •-11! _t·11·v· t bl'gat 

• • v • .. u 3'll8 en.ızıu va.ı •gın e e ı 

mırllier. gene bogu.cu sıcakloa ~ırgu~ yaıpıMığı halde henüz İzmir toprak 
yaşadılar. Daha sabahtan şıddetlı , .l.__,ıı. • c._· t·-.Ll' tt bulunL k kenıcl' · h' . v b ftı.... me.nısuıı en oı:ı::ıııne tro ıga a 
sıcaı • mı 199et~ege .. ara- mamı'Şıtır. Emir gellince. Denizliye 
miş saıa.t 14 de az.amı haddinA bul. 'd m.e d .. 00 ·ı kf 
muştur, Güzd}yWıdaki devlet mete- aı e go en ece ır. 
oro~oji istasyonunda fenn\ surette 
oosbit edİldiğine göre en yükıSek ha- Bir arabacı araba altında 
rıa.ret gölgede 37,01 i gösteTmişl:ir. can verdi 
Güneşte ise 60,09 dOI'ece idi. Fakat lzmaaı {Hususi) - Tirede Yeni 
Kemetl3ltı caıddesıindeık.i sah:it h.ara-,Oha köyünde oturan ıa.ra:bacı Salih 
ret dereeeısi 40 ı g~miştir. oğlu Osm.aın, saAlıoş olıarak Alacalı 

Eğer allçak tazyik de inzimıam et-ıköyüne al!abuile gid.erlcen hayvanı 
m:iş bulurıısayıdı derece 42.43 e ka .. jciare edememiş, devrilen araba at 
dar yüıkısedeıbiUhdi. tında kallmış, 1başt beke. lçk altında 

o ezilmjş, ölmüştür. 
Beden Terbiyesi Mülettifi ---o---
Edirne ve Kırklarelinde Katta pehlivan güre§leri 
Edirne {Hususi) - Beden Ter. Kaş (Hususi) - Geliri Kaşta 

btyesi le!ikilatının muamelatını tef. i11.şa editecek ıhıaılk odasına ııarfedil. 
tiş etmek üzere şehrimize gelen Maımek üzere bu yil gene Gömbe yay. 
arif Vekaleti Boden Terbiyesi mü-ıla.sında peM.iVla.Il gföıeş.İe:ri tertib e. 
fetti~lerinden Refik Bülbül teftişle. d ilecelkttir. Parti hazırlığa şimdKlen 

' 1 
rmi bitirerdk Kı'?ikJlareline gitm1~ir. başlamı~lT. 

Çorum Emniyet Müdürlüğü . -~ . •v• 
Çorum (Hususi) - Vilayotiımiz Sıvaa beledıye reu velullıgı 

Emniyet Müdürlüğüne tayin edilmi~ Sivas (Hususi) - Belediye rei. 
olan Trakya Umumi Müfett~li.ği simizin ölümü sebe·bile beledive 
Emniyet Müşaviri Zekeriya Et.kut reis vekilliğine memleketimizin 
bir~aç _güne ka~:_r..,!t:!mize gelerek!:;~ g~n~lerinden Rahmi Gü. 

Hububat fiatlarma yap:lan zamlar -~~. P~u.. n•n ••• , tefrlO-, 

Ticaret Vekaletinin tebl"ği .~:~--~t ~~=======-~~~~-;;·· 
Güreşin sonu ne olacak? 

(Ba,tarafı 1 İnci sayfada) farını teslim etmeyen müstahsil. 
akdarı mahsulünün iama.ımndan: lerin, mal :koymaları mümkün o- Lak.in aLtta kalması da iş ne gel • Hi.ısmene daldı. Paçalara v<lrma • 

a) İstihsal milk.darı 50 t<>na ka. lan bütün yerleri aranarak bulu- mı:;.-t:. Çünkü Hasan, uılmechuriye dan hasnu mukabele e-tti. Aıhıınedl 
dar dlan müstahsillere aid bu c'ns nacak mal'lar alınacağı g:bi sah b. 9alışıyordu. Ve, bu çaLşma onun kaz kanadına aldı. Kısa kollu Ah.. 
hububatın her birinden 7o 25 nin, leri hakıkında da milli korunma Çın mu m bır yorgunıu,;:tu Kur. med, kaz kanadrna girdi. Hüsmeıa_ 

b) İstiıhsal miıkdarı 100 tona ka- kanununun cezai hükümleri tat- naz Yıldırım hem kendin· kollu - hasmını kaz kanadına tak.ar tak • 
dar olan müstahsile.re akl. bu cins b'k olunacaktır. yor, hem de hasmını o~undan o - maz savurmaya başladı. 
huıbulbatın her birinden % 35 ınin Bu tebiiğ"mize esas teşkil eden yu·na uğra.ştırıyordu. Hasan, ayak Dilkileır~ çenıgelleyip yenmek 
ve 365 ve 36ti numaralı kararlar 2/ üreşinde çalışmadan müdafaada istiyordu. !ki hasım biraz zorlan. 

c) istihsal mi'kdan 100 tonu te- 18364 ve 2/18365 s:ı~ ııı kararna- kalarak kendini yorgunluktan kur d.ı:ktan sonra Aıhmed, kaz kanadım 
cavüz eıden müstaıhsillere aid bu meler!€ mer'iyet mevkiine konu1-'tarıyordu. Altta fena halde yorul. 
cins lhuıbuıbatın her bir:n;n 50 to- muış olup 'bunlar 17 /7 /1942 tarihli muştu. Karnı bir kalay<:ı körüğü sıyırttı. Yalnız sıyırtmakla kalına.. 
na karlar olan kısm1ndan % 25 i- Resmi gazetede intişar edecektir. t'b: .gidip geliyıordu. Gerek otura'k dı. Üste de hasmın paçalarına 
nin, Sat .tft~ ıl . 1 cak .~ündesinde gerek "armada fazlaca indi. İki paçayı birden kaVTadı. 

ı,- nas }apı a d'd'ct'~· d w:· b.. . b' b 1 Hüsmen·, boyundurukla mukabele 50 tondan 100 tona kadar olan ı ı~.ıgm en ulJISl utti.n ıta ka -
kısmından % 35 inin ve 100 ton- ~nlkıaıra· 16. {Radyo ga~e~~)- ını.ştı. Niıhayet kemaneye geçti. ~eyim d~d'i; fakat geç.. ~al~ı~ 
dan fazla kısmından da % 50 si. Vekiller heyeıtı tarafından ıttihaz e- Ve duraladı. Kemaneyi sımsıkı Bıraz dahı durursa sırtüstü duşup 
nin, dilen yeni kara~ar mucibince köy - bağladı. Ve dizliyere'k durdu. Nefös mağlub olmak v~rdı. Çünkü Ah • 

Bedeli peşinen tediye edilmek lü, huibubaıt maıhsuliirı.iin muayyen a madan göbeği ıridip geliyordu. •ı m~, paçaları iyı kavramı~. ~ 
suretHe devletçe satın alınma:oına kı~mın1ı hülkumete . satt.ıkt~n ~ sıc.nra, Belli id'i ki, f:ına halde kesilm;ş"?· men;_ baş~.a ça·re ?.u~_amadı. Bır • 
karar verilımiştir. elınde ıkıall~ı da. ı~ş~"ı hukumetçe Yıld•rım, ayaga. kalkmak için hlç dentbı:re dönerek yuzu ko~ ken.. 

Bu hubuıbatm, Ticaret ve Ziraat/ yap.ılım şeıhırler ham:ındc satmak - 7orlanmıyordu. Işi büsbütün kur • dini yere attı. Bu suretle ç•ft paça.. 
Vekaletleri tarafından müştereken ta serlbest dlaoaıktır. na:clığa doktü. Hasmının altında dan kendisini kurtardı. Hüsm~ 
hll2lırlaınacalk olan talimatnamede Ekme~n ka.ııtıa tabi tutulduğu kuzu glbi yatıyordu. Etraftan ce - a:l'ta düşer düşmez büzüldü. Ve; t.a. 
yazılı müddetler zarfında Toprak ye~erdıe hubu:haıt satışı yasakttr. mfr Hasanın çok fena kesildiğini parlandı. Hasmına oyun veıırn~ 
Mahsulleri Ofisinin veya Ofis na- Köyllü, ~rçlandığ1 nıahsdi:. k~n- .~örenler bağrışına~a başladılar: istemi~rdu. Ahmed. kemane,t 
mına mübayaa yapacak olan T. C. di vas~ta.k.nle a.lım. merkezlen~e - H~san, ~ur .bıraz! bağladı. tki ayakları hasmının ar. 
Z·iraaıt Bankasının alım teşkil.Mı~ tevdi eıdecektir. T~sllı:nar, depo ıt. - Gıtme iızerıne! kasında ve diıkili idi. DizlememiştL 
na aşağıda yazılı fiatla;rla tı::slim tihaz eıclii.kın amlba.rlıa.ra yap~'acak - - O. senin üzerine gelsin{ Kemanede biraz durdu. Birdenbiııe 
edilmesi meobU1'idir. t:r Bh :köy veya kas.ıbadaki mü~ - - D~_:.!. YetjşiT!. .. v .. kemaneyi hasmının kasıklarına 
Ifu.buıbatın Fiatların kilosu tahsiıller, a,yırı .ayrı hükiımete borç • Bu, ogutlere v: bagırma1ara lu. kadar sıvazladı ve; kasıklar üze • 

cinsleri Kr. laın<lılkillat'lı miıkıbaııllla.rı.n yekfınunun zum ~ktu. Ne sıoyleseler para et.. rinden sımsıkı kenedliyerek Hüa. 
1) Buğday • , •......••.... 20 yüzde 75 ini teel:iım etmedlıkçe, elle. mezdi. ~~sa~. zaten ktpırdayacak meni birden:biıre kucakladı, kaldı .. 
2) Çavdar ............... 15 rindeki meıvcudu stamıyac.aklar halde degıldı. Hasmını kemanede götü elk istedi. Fakat Hüs 
3) Mahlut ............... 16 dır. bile gii<:; tut~yordu. Hoş yıldın~. ~~n; tet; davranarak bu; ma : 
4) Mısır •···•··. •·•·•· .•.. 16 OfldtW ha·rekeıt e1ımry'Ordu. Hasan, dakı - new:a'W:I gelımedi Hemen kendimi 
5) Ar,pa •....•••...•.•.... 151 kalarca kemanede 'kaldı. Güreş ta. ,J- an· ere l> 9tı 
6) Yula:f 16 Anka<ra., 16 (Hususi} Mem. mamile hev•eeanını kaybetmişti. boşalım, ayakl ~ ~ k Ah " 
7) Alkıdarı ···::::::::::::::: 15 kketin iaşe i~leri-nm tanzim, idare Artık o tarafa kimse bakmıy<>mu. med maınew-as muva a ola• 
Muıayyen müddeti zarfında tes- ve milı~akabeıi!e ~ü~eUef ~lmak ü- ~~ler yine A'hımedi~ .gıüreş_ine çev maımıştı. (Arkasi var) 

lim edilme-ven huou.bat bu mücL zere Tıcaret V eıka.lehnc baglı ola - rıldı. Kara Aihmed, ık!de bırde çır -···· .. ··-· .. ··••••••••• .............. ·-···--
de-tin hitruhından itibaren aşağıda raık kurul.an iaşe re~iiatlnd. bugü • pınıyor ve narasını savuruj'Qrdu: 
münderiç tenzilatlı fiatlarla 20 nün 2'J&rtıre~1er.ine daha uygun ola.- - Hayda be! 
gün daha satın alınacaktır. Tak yeni bır çehre vermek bahıs - Hayda! ... 
1) Buğday ............... 10.00 mevxuudur. Bu ayıada mua~~n va- Hüsmen de Afıımed canlı canlı 
2) Çavdar . . .• . . . .. . . . .• . 7,50 · zifelerie kunıillmuş bulunan ofısler - çırpınarak cevab veriyordu: 
3) Mahlut •... .... ... .... 8.00 den bazl\a.r:nın birleş•iri.lmeleri su - _ Hayda Alh:med be! 
1) Mıstr .............. .... 8.00 utıile bu teşekkü'l.~erde tasarruf te .. _Hayda! ..• 
5) lAıtl>a •............... .. 7.50 min.i ?htimaı1i vardır. Var'lacak ka - - Hayıdi kard~m! 
6) Yrulaf •.•...... .. .. ... .. 8.00 rara inıtizaren İaşe teşki\!\.tı~.ın ye - Hüsmen de keyifli idi. To~_uz 
7) Akdarı ........... ....... 7.50 niden memur almaması munhalle- gibi hasmını ne taraftan y€ncegım 

Bu sıon müddet zarfında da mal- rin mahfuz tutuhnası kararlaşmıştır. diye düşünüyıorou. Ahmed, hamle 
---------------------------- üzerine hamlelere başladı. Hüsmen 

Halen stlada. buhmııp ikinci devre ka~ına. tefrik edilmiş olan Askeri Tıbbi_ 
Te mektebi talebeleri 1G/Ato.sfos/9t2 de üçüncü kampa. iştirak edeceklerinden 
u: ~ Wllı.ıı. c . ilin (7656) 

de hasmın1 boş bırakırruyor, güreş 
karma 'kar~ıik ve heyecanlı anlar 

· i ordu. Bir aralık A'hmed, 

Dun kuyumcularda 
4 dükkan yandı 

Dün kuyumcular çarşısında bW 
ya.ngın çıkmıı, araları bölme ile a7. 
rıhn.ış 4 kuyumcu dükkani yarunlftı 
tir. 

Yapılan teh:kikat neticesinde a,. 
t~n bitezikçi Hüsnü Oğuzlunua 
77 numaralı düıkkanından gazoc•. 
ğınm parlamas'i neticesinde çıktijl 
a n!lıaşıbl.ftİl'.. 
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(______.~--=--'· ~~~-:-::~---~---] 
Bu sabahki "Dünya dramı kar-! lngilizlerin / Başvekile gönderi- Askeri vaziyet 

- ---__ B:_a .. bımm;;ler şısınrla Saracoğlu,, deniz ticaret len tebrik telgrafları 
mımmmımm~•· k bl Ankara, 16 (A.A.) - Şükrü Sa. (Bqtaratı 1 ;nd sayfada) bir taraftan Boguçarı, bir taraftan 

Vişiye göre : (Bqtarafı 1 inci sayfada) ayı arı raooğlunun Başvekalet ve Harici- d~larını, hava kuvve.tlerinin çe. da Voronez • RostQf demiryolu ü-
siplerile yuğurmuş olan ~ıatürkü? ye Vekfileti Vek!ll;gini alması Ü- ~ılıneıkte bulunan Sovyet kıt'ala. zcrınde ve Boguçarın 120 K. cenu.. 
Sadik b!İr arkada~ı sıfatıle kendı. · y b k·ı· T rıJe bunların ge ·ı · b 

Al 1 
" A L dl zeı".lne unan aşve ı ı suderos, , . rı erıne ve ayrıca unda bulunan Millerovo "ehfrle. 

ma sinden evvel gelen hükumP-tlerin vam ve 01' ar Amer.ka hariciye nezareti vek:li m~telif Ka.lJkas Karadeniz liman. rini boşalttılkları.nı ve muharebe-
"İ:yasetlerinJdeki büyük 7ıatları K 1• M s w ıı F ı k larıle Rostof ı::e-hrın' dek ··h· ı · · · "" amaraları giz 1 . unıner e •. C6 ve e emen h ııb . lt 1 mu ım erın şıımıdı bu son şehrııı cenub 

D 
taık:b edeceğim k<11~'dettik.ten soııra hariciye nazın tarafından çekilen rr:adi hh~eflerıne ~arşı gen~ m~t~- s!l11asına intikal ettiğini ve Mos. zevo diyor ki: .. . celse akdettiler tebrik telgraflaıına Başvekilimiz So .-4,uıc:mııar ıcra ettıklerını. 'Kovada Almanların 240 kilometre. 

Türıkiyeyıi kurtarmış olan cıahı. t 1-k" ı k b J tm' t' vy~ı.:ıenn bu mıntakada u<rra ı·k b h .. · - . 
k

.. eşe.l\J ur. e mu a e e e ış ır. d.ı:kl • n· - • ır cep e uzerınde 80 motorıze 

1 
nin eserini tak;b eden bugün u .Aır.lilara. 16 (AA) - Başvekil 'ır arı :ve ugramakta old.~la~·ı ~- tümen, 4000 tanik ve 3000 tayyare 

il Türk idare adamları kendi sıya. Berlin, Amerikanın deni%altı- ve Hariciye Veka'et: Vekili Şükrü g zasöyl~at tı.~:ı<la. henuz hıçb1r ile taarruz ettiıkleri kanaatınin bu. 
~ setlerine t~ 1vir ist .. ilda.·ı vermek lara karıı teıı'rlı' bır' mu''cadl>le Saracog-luya Afganistan b~~ekı'li şey enmesı ımkanı bulunma 1 d -huısusaarında pek tıt:zdırler. BaL ... ' -<· cjı.ğıru blldirmekle iktifa etm kt - un ugunu bildirmektedirler. 

kan memleketlerinde, yakın ve yap'*1Jadığını söylüyor Muhammed Haşim Han tatafın. SO'vyetlerin Voronez köpr:ba:~ aLoaı!ldra tel,gra~a:rını? M .ııerovo. 
Ortaşarkıtaki harnketlerin med ve --- dan gönde.rilen tE>bı!k telgnlfına mevkii üzerine kuvvetli 7.J.riılı bir Y • <l kısmı rnuhimdır. Zıra, Vo. 

d 
.
1 1 

--d . B~ekilimiz ~ir teşekkür telgrafı l'kl . • roşılofgradın da 75 Km. dog-usunda 
cezirl~ri arasınd:ı. Türk i arecı erı, L ~ ııa 16A (A.A.)K - Bugun göndermek suretile mukabele et.. ı enn de iştirakile yaptıkları ye. bwl b . . 

Donetz ke.iminde Alman taraf~ızlık ve siyasette • 1stikrar .or~· a.r vıe ~aırn amaralarında m.şlerdir. ni taarruzların onlara büyük ka. Sta~~:ad~ şehi~ aynı zm:nandıı 
mukavemeti kırıldı, MoskotJa• pofüilkalat.l!na danna ba.f;dlı ik~la. gJZlı yaıpıian bır celsede deniz tica _ Y:~;~ t':'eTJd~~~ suretile te~a: zasuıa gid~n demi::Oı~n°aa~e~a~-
R t I d . yolu 3 noktadan rak, muahedelerin harfü harfınc ret kıay~l)krı işi münakaşa ve müza_ D v d pu::m.ur u . U5u.nu ve son yırmı zak değildir b .. • 

OB Ok ~;;ı.r b l tatbiki hususunda musır davrana- kere ediJhneıkJted'ir. ogu a son d?~t saat zarfında şar-k cephesin:n rebelerin bu::n :nau:or::a~~~ 
esı 11 a ıınuyo~ rak Türlklyenin mülk1 tamamlığı. Lord~ar Kamaruında, celsenin d.ge_r nurı:takalarında ancak ma. intrkalile hem Voro.şilofgradın da. 

Vişi 17 (A.A.) - AID;a.:rıar, ~ay. nı halele uğratabi:ecek herhangi ejzli y.a.pılmasını teklif eden lord harb Vaziyeti hall~ ~~7yet1.e hareketler vukua ha fazla teh.li~eye girdiği, hem de 
hi zamanda J?o~etz ne.hr.nın sag ve blr meselede en küçük bir müna- Cra:nborne, şöylle deımiştir~ g~ld.ğim ıH\veteın kaydeylemekte- Sovyetlere pek büyi1k hizmetler 
S?l luy1farı ıstı,~;metın~en ;ro~o • kaşaya dahi yamışmamaktadırlar. Düşmanı'Il gerek bugün, gerek ~- (Baftarafı 1 inci wıyfada) dır. ·~· • , gördüğüne şüphe ~ilemeycn bu 
§ıloMgradı teha.ı etme e aşa .. Tatbiki güç bir bitaraflık leride dleıni.z t'ıcaret filomuz mevzuu vam etmdlctedw. Düşmanın ku~atıl Alman teblıgı umumı olmaıtla arzani demir~'Qlunun da kesilmesi 
ın~ardı~ b 

1 
.. Alın n'1 Sararoğ u hükumet\ harliu ta etnfınd·B i§i.tdb.tleceği ve duyabile .. mış ve yoVla:rı ke:>Üm·, münfeTid beraber ikı no~ası çok mühimdir. ihtimalinin baş gösterdiği kendL 

V a~l a ~ ~r\f~7°e a dar başlangıcında kendi selefı tarafın. ceğ ne ohııısa. olsun kendi:ıı için pa- grup1arı bo~ yere doğuya doğru bi-r Bu!11ardan btrisı. kuşatılımş veya liğillden anlaşılır 
ır,oıDe·oş:baı 0

1
vgra e. a.ın1 ° da~asm a. dan çizilmiş olan bu siyasete, ha biçiı!mez derecede adeta abn kıy yamıa bareıket yaıpmağa te~ebbüs dogu ile irt.'i!batları kesilmiş Sov. 2 M · · 

ö.1 zevoya gırm•" er ır l .. h . IA k'l d ~ı ""'t kıt'nlarına daı'r olan ııoktadU' . -. ısır cephesınde: 
B h ka 

-'( · 
1 

şark Avrupasında hm usle ge en ınetını aız ma umat teş ı e cbı _ etıni~erdir. Şimıdiye kadar du~man J ~ .. 

u şe re rşı taarruz yapı • 'k d . d u. 'kl'kl d ı·a 11 ktir f d ~--"1 k bl 1 ld ve bu kuvvetlerin miktarı hakkın. lngılizler, üç. gü.n evvel Elale. 
akl 

ı.. b Al 
1 

T ço erın egış: · ı er en son ece . tarııı ın an vnmıen ayı ın a e e ~ ın a ·uera er man ar agan • . · · ı o·· 'L-l b .. k d'I · til · h ·· da malUnıat verilme:mek!e bera~ meyn ce._.,..,esının şımal kısmından • k h l'f _ t'k tl yegane tam>i'kı kabil bır sıyaset o - uşmanm ua.en ugune adar e ı en gan:me enn sayısı enuz tes - T 1 İ 
. ~a arşı mu' te .ı ıs ~ ame er duğu bakımından da tamamile deniz t!K:aret Hlomuzan hakiki du - b't e<!Uemeımiştir. ber tebl'ğde ziilui. ci.hetıne gidil. e sa istasyonuna doğr~ bir ha. 

hucuma geçmışlderdir. sadık kalacaktır. Çok ince ve çok rı.:mu hakıkında sahih hiçbir rnalu _ Hava kuvveıilerimize mensub bü. mesi pelk elheımniyeıtsiz olmadık. reket ya~lar, 2
000 esır almış. 

. . Donetz e . supl bir dıiplomat olan Saracoğlu, rna'tl ,ohnacl'~,ğını .g~sterecek hayli yük teŞk'ill:fer, Sovyet gerilerini Ye larını aa:ı-latmiktadır. İkincisi. Vo. ~ardı ve l\~.er ku~~etlerinin bu 
k ~ışı. 17 (A.A.) - Donet~ .neh.rı büyük devletlerle konuşmak; p:ı. lcymehli dıcıfıller ehmızdedi!'. Bu i _ düşman !bağlantı yerlerini şiddetle ronez 'kqprübaşı mevl.kiine karşı ıst~;~u~ ı::.~~~dı. ıçıD:. ~·-ptıkl~rı 
~~·~ nd~. ~us muk~vemetmm k.ı. zarlık etmek ve onlara tam bir tiborla dü manımtzl mümkün ol _ bomb~ış!iar ve birçok dü~an Sovyetlerin. ölçüsünü gı·ttikçe ar. ~udi 15 T are e en pu:; ·ürtJnuŞ

rı :gl gorulmclctedır. Almanlar ;...fhlirli-· 'd de ek yerde muha- ciuğu ık-adar ıbi1gisizlik içinde bırak - kollarını .(lı .. ~·ıtm1~'ardır Savaş u . tııırnak suretile taarruzlarını de. er ' emmuz sabahı dn cephe. 
yen den ·1 ı · 1 . b' h ~~ ........ gı va e c . . ._. <;-ı • nın merikez kısmında bı tepeye 
al uer em.ış er .ve ır ava riblerin kurnaz ve karı.şık oyunla. ır.ak çok gerek~ıdır. çak'laTımız Rostov sehnni v"' Kaf _ vam etıtirdilltlerinden ~ıabseden . .r 
uç~~n~l zapıtetmışlerd:r. Burada 15 rmdaı:. hiç birine kapılmamak az. Avam ~~~a.:ın~~ .. gizli celse ka& kıyrsının .mütea.ddid limanlarını nodrtadır. Sovıyetlerin, Voroneze ta~ru;z .etnn=~~e i'!1hve~ k~r-
Mo k 

ruru~tır. • mindedir. . yapıcrmıaısı ille.n suruldugıı. sırada yal. bomba ve m:ııtral!Yöz yağmuruna tut karşı yaptılkları bu taarruzların ve er:ıı:-zn a arru ~ı e 
s ova • Rostof demıryolu Sa ;::ıı b' k defalar Jngilte- nız işçi meib ut&arda:ı Shınwetl ııha. rr:u~rdıT. sevkulceyş bakımından olan ehem ~:u esır ~ırakrtıktan oonra gerı çe. 

tnfV~ 1'. (A.A.)-:-- ~o~~ova • Ros. .
1 
rac~~;ınn:00ran tedafüi itti _ y:n diye bağırmış, fakat bu itin - Haırlb bakımıırııclan Rostov ıeh _ m.iyetiniırı fevkalide büryük olduk.. ·. .şıez:~r. Ta.rafeynın h:ava faa. 

k .dlm~yolu şvundi uç yerinden rfekı e aalı desn·e sadakatini teyid zındla ıs:ra.T e'tnıemiştir. 11inde önemli sayıla!l hedeflcl'de bü. ları meyıdandadır ve o:?ğer bu ta- lıyetı mutem~dı ve ,.gen.ış~ır. ~lale. 
ne~~ ~ bbulunmakLıdır. Voro • a . m~, e lcl ber.a.ber birçok de _ Berlin ne diyor? yük yangınlar çıkmı~ır. AyTlca. bü arruzlarında muvaffak olabilirler. ~~'l1 ~epi.'lıEs nd:, şımdilkı haıde İn 

eJı:rı cenu un.da, bu demiryolu 1 etnıış 1IJl.lma a ; k . , . ··1t b' irk . . . be 1e b se cenuba karşı harekat yapan gıll'Zil~rın daha zıyade olmak üzere 
hun 50 kilometrelik b' k • f..Jar da A1ma.rıya ile o.an pa t.n 'e Berll'in 16 (AA) - Berlın ga - yu ır Y gemısı tam ısa t a. M 1 F Be k d l her ilki tarafın birbırini mütemadi 
Alman1ar kontrollan ır ısmmı Alman _ Türk iktısadl münasebetle zetdldı, Aıtlantilk kıyılarında bir tef tırıbnıştıT. . . ar:ş~ on. c ~r u arını. g~- bir sure1Jl.e yoklama '"a ve afil av mı.şlardır altına al - . . bütün ehemmiyetlerini de mey tiş seyahati yapan Amerika bahri - Düşmanın, elıemrmyetli tank kuv rıle:ın~ tehd.ıd suretile QC>k tehh. lamağa çalışmasile g teba~z d • 

Vorone.j &layların:ia . . . ~= çıkarmış ve kira ve öd~nç ver ye nazırı albay Knox'un Massa - ve~er.i:le -::e zı-th1ı tcşkillerle yoro " kelı b1:1' va~!ye~ soka:ıar. Bu se. garih ve fasılalı b'r d~rgunl:k;~ 
çarpışmalar de ıse şıd?etli e kanunu mucibince Amerıka ta. chusetb hükumeti dahilinde küçük r.eı köpru !b~ıına brşi yapbgı ta - bebledır, kı So, yetlenn bu faar. birlikt~ hummalı bir bazı 1 'k d 

R 
vham ctmeoktedrı. ~fınıdan Türtkiyeye yapıian yardı. biT kaısa'bacl'a gazetcft'ere yapt.j'.:? be arruılkra deV'a.tll ctmi~t:r. Kara kıt - r~zları~a mu"."affak oiabilmele- resi hü3tüm süırmektedir r k: Dev. 

US alkına mı da k~üm.emerniştı~. !ürkiye, yrına:tı d1kıkate değer bir mahiyette alaTl'mlZ.. bava kuvvellerimizle sıkı rındekı eheanrrliyet K~d.ar Alman-
1 

• • • 

tatbiki fevıkıai~de giiç hır bıtaraflı - bu'luyorfar Alba K .. b"t" bir i ıherabeııli.ğj yaparak dü§manın ların bu taarrt~an aef ve tarde. M d k ' ki 
vaziyet·ın vehametı• i'ın, mu~tdif in.celildenne ~ağlıdır mileriın df!'lliza:ıları:o ..... mü~a~:ı:;~ bütün h:.icum:1arını kanlı kayıblar debilın~~te ~~re~.e~eri _meharet ısır a arşı 1 1 

1( endi~rnın emn1yer ve hı taraflık •-u1nan'ıı __ ı t' h I ld - ~"elldirınek &met'Je piisküxtmü..,tür. ve kabılıyetın a.e buyuk bıT ehem . . 1 l ''k ~ ·ı :rmas 7anıre ı ast o uıru • .. · t' d .. , d b'l' h•• ı 

1 t 1 
m:ntalkallannı :zaman ı er eaı ·çl! ... so"yl m'ı ~ B .. l A '."k Doguv cephesinin ba~a butün ke - mıye ı var ır ve oyıe ene ı ır, ucum ar 

n a 1 lyor . . I h d l .. u e ŞLu. u '°zer men a. · ır· ,.. ı~- So , ~ mem~e!ketımn yanız u ud arına nın d n'ıza tJ1 k ı t Q. ı· b' Ü mmlerinde valnl'Z mevzii ehemmiyet :ıü .n..w1arı ve vyPıt l)~,rnmutan. 
d 

·--1·--- d L · e ıaM arş e~lTt lrm .1 lkl buh ust 'tkbl b. L lı:a a.r gen .,.,._., .. uı.c;ge e ıı;arar Vl'rmış cad 1 v b t hl'k . .. te oavaşlar oimtışhır ı arı US a ;ı .. ·4 e a ı ır 
d ond'ra., 17 (AA.) - Rusya.. görünmeac1tedir. Fa:kat bir tar<ıftan ş eve yap~:g~ ve l u de.,, 

1 
CY• •. on- Finbmda körfezinde Alman de - m~haret yarışı yaımıaktadu!ar. 

an Ra ınaaı en şon haberlere naza.. ailahı'Flı elinde tııtımak1a beıabeı- bir temegeket meli~ e r 0 ma ıgını gos • ni2 iruvvet1crinc mcnaub birlikler Ancak bu kabil yarışlan şimdiye 
raon uSlaır T""" St ı· d erm 'e T. ' s. d h Alın ··ı k k h · .....,.anros • a lJliogra tııraftan d'a kıeındi hudud'lanna doğ. ___ 

0 
2 Sov)•et d.c.nizaltısı bııtınnı~ardır. ~a a:r ep an y..ı .. :.C'. scı.v ve 

altında tutunmak istemekted;rler. rn ç&J'itken muharebe sahaları git Sovyet tebJ.iii idaresi kaza!lmlŞ olduğu cih;:-Ue 
Alma~ buıra.y~ karıı taa.nuza baş. tikçe goni:şleınekte, gittikçe kendi - Kat'i safhaya doğru M~ova 16 (A.A.} - Öğle Ü- bu defaki yarLŞJ da onun ku~na. 
lan;ıı•r~ır. Berlli~ bu taarru7.'lln Ros sine yıaJkfllaışmakta, ecnebi propagan zeri .neşreıdilcm Sovye.ıt tebliği: cağı daha fazla bir ihtiırnal c!ahL 
tof unv ıbı·rk~ .. k•ıfo:netre yalı: ınine dalar da Türk mi~let~ntn soğul)kanlı (Baıtarafı 1 inci sayfada) Ça.rpmha/Perşembe gece.si Sov. lindeclir. 
vardıg::m sıoyl}üyor ıse de Ru~yada.n lığını ve sinir mU'kavemetini çok a. G<aynaklar ve Ruslar kendileri ıti- yet kıt'alaırı Voronei bölgeııinde Soı.~et yı.ıı:kseık ~evık ve idaresi. 
gel~n lııa!beiJ'leıı~e bundan bıç hah- ğu 'bir imtiha.na tabi tutmakta,dır. raf etmektedir, cKrasnaya Tvez- ı:e M!'iel'OV'O'nun cenubunda yapı _ nin geçen Ha.zirar danberi ~·~tişme 
eedılmeme'kltedm . SaracoiITu liktidarın ağır yükünü, da> gazetesi, mücadele kat'i ~af. lan rnı.:lh.aTebdere iş'irak etmişler _ ı yolunda çok büyük n.dın lar at.mı§ 

Ruıs ballkı tdı.rkeden g1lzC'teler b"t" · liuı .'t :<ı b' l''-t haya yakla~mışa benzLyor; demek- dı'r 01 .:ı··mmun a<>üclr e>lmasına rag-.. . u ll'Tl mes u J eıaeırhle ır ııs: e mem • ı.-uue - · " • 
vası.ta~n~ halberclar ed:Jmekted ır. leketinin birçok tehliketeıc maruz tedir. Voroıilofıırad ifgal edildi mi? men kuvveHer..:ı1i büıyük scv•kuL 

Kızıa Yılldız gazetesı şunları yaz. olduğunu pek y.a.kııntllln bildi .. ~ı bir Diğer taraftan Svvyet haberler Ankara, 16 (Radyo r.:azetesi) _ ceyşi ma•b;ı:.dlar içın bir m.ıntaka. 
rnakıtaıdL bürosu şefi Loıxıvski, ecnebi gaze- B' h be .. Al l tl · d ,1 b'ı k " r: _ .. . . zamanda omuz!la·rı.na alıyor. Boğaz. ır a: re gore man uvve erı; a topıaya ı:ıı:.e ve ouı1un içın 

«~erleri Koy1~ler! işçiler! Rtı5 Tar me:kl1esi ve iiktısadi muhasara tecilerle yaptığı bir görüşme es. Doneç hayzasının en mühim sınai de ehemmiyetlHi tali olan bazı 
Ya~ı. ı~urtarm~k içın bütün gayYet. kendisini ciddi mşiiküller karşısın- nasında Rus - Alınan harbini dört merkezlerinden biri olan Voroşi. mıntakaları 'muvakkaten ihmal, 
lennı211 sarfedınlz:» d b k -·'L ,ı. B 

1 
h b; . k' ravıundluk bir boks maçına ben- l()ıgradı isgal etmişlerdir. Bu şe. h:ıtta feda ecleb:Jrnek cesaretini 

T
. ~-· T S 1. a ıra a..oıa'IT. un ar ar .n ın ı - zeterek. demiştir ki· h' R , , 1.1 h ·· · u ımoçenKJo, aganrog • ~ta tnog. n .. .. 

1 1 
d' H · h ır osıtO'Vun ve ı~ı • er::ıvanın ara- enuz elde edememış oldugu an. 

nd ce;Phesinin müdafaıı edilmesini hialıde T~r~~n mesf e t<d ~r .1trt .. h er - Bu maçın birinci ravu'l'ldU ar. sında ve Don n~hrınin üzerjnde laşılınaktadır. Dikkat olunursa, 
a e ur ... .,e tan 1'11 an J 1 az e - bin J:ıa?langıcı teşkıl etmektedir. b lk d So ·· . 

cm~e~~· R --'-1 b' d;len haııek.et hattı her ne olursa ol. Bu sırada Alın.-ı.nlar kazandılar ve ulunma ta ı:r. o h vytet yükscfı •• ~1.:. skev~ ve ıd.ares~niı:ı .. 
J-\!MITlaınra:r \llllların munta:ra.m ır .. .. . . l er ara orı .. ıuıe ı.steyenın b1çbır 

8Urette ne' at ettlik'Jerİnİ itiraf etmek eun d'ünyaır ~lust eden bu zınc•r - ilerlediler. t hal edil en diş kauçukları tarafı örteııneycceiti hakikatini U-

tecJ;fder. Genw~ı Jukof hareketle1in den. k~~i!lmdu! .~uvvletler kaışıstn?~ .iıkinci ravund, İlkkanundan Ma. nutarak memleketinin her nokta. 
de muvaıffalk olmakltadır. en ~htıyam uşunce erıın ve t'n ıyı yı.s ayına kadar olan müddettir. hakkındaki karar sını muhafazaya ç2lı.şma'k z'hni-

Londraya göre yapı\mış ~'bların ?ile a1t üs~ o - Bu mü<lde-t zarfında Ruslar Alman Ankara 16 (Hususi) _ Koor. yetini terkedemediği, bunun için 
LondTa, 1 7 (A.A.) - V•oıronl'!Z lup. oJm~yaoag~nı tay:~ et~ek kıı_n - hatJlannı yararak düşmanı geri dinasyon heyeti tarafından verilen de en "'ternmiyetıli bir sahada çok 

~e variye'I: pek vahim olmakta de. aeron elınden gelmeyen hır ıeyd.ır. attılar. bir !karara görıe lsta.nbu~da iki di~ büyuik ve kudretli bir taarruz gru. 
\lam ~mıekted'fr. 0 Üçüncü ravund, Şımdi cereyan deposu tar~hndan Lthal ed:lmi<ı o. pu t&~idine iml:sn bulamadığı 

'Btlha a cMub çevresinde V8Zİ- Mahmud paşada ~;;r~tek~:~;:~;:;ır~e Almanlar lan dliş ka.1çuMarına değer fi;tlan görülür. Bunun hriz misali Sov. 
Yet pek ciddicli'r. Dördüncü ravundda :se, müte. venhndk suretile ol koyc1.rak almağa yet başkomutanlığının Volhofla, 

Üçüncü Ma.c:aıı· 'kolordusu tank- bı•r adam karısını hassıslara göre çok ıyi hazırlan. Sıhhat Ve\aleıti ealah1yetli kılınmı~- Ozelde, şimdi de Voronezde birbi. 
lflT!a iıüc.um eı'tm-ektedır. m~ olan Rus ihtiyat kuvyetleri m. El ~onu1an bu bauçukla• Sıh • ıini •nkib etlen bir taıkım dağınık 

Bir noktadt Ruslar Almanları ki d ALr.ıanları nakavut eciecek ve har. hat Vekaletinin rlirı:ıktifler; <hire • taarruz hareketleri yaptırmış ve 
Voronei'ıin bir ıbantiyösünde tardet bıça a 1 b: kazanacaklardır. ain<le Diş T alblb1eri Cemiyet! vası - yaptırmakta bulunmuş olması, 
rrüş'lerdir ta~i1e d~çYlere saıtılacaktır. Volhofta1ki taarruzun Mareşal Tı. 

. Rus tebliği Dtm sa.at 16 da Mahmudpaşa·da Rusyada lıqe durumu --o moçen'lroya Mçıbir faydası olama. 
Londra 17 (AA.) - Moskovadan bir aile faciası d'.ılmuş, Ali Rıza Gü. Vişi radyosu ise, Rusyada iaşe Ekmsğ:n karne ile satılma- yacağını ve Sovyet askerinin bü. 

irleşredllen Rus gece yarısı tebliği: ven ismimde 'bir terzi karı~ı Saniye. durumunun güçleşmiş olduğwıu d d• l yülk müdafaa kabiliyeti sayesinde 
Voronej ke~iminin bazı nokta • yj inç.ııMa muht~if yerlerinden ya. bildiriyor. Moslrnvada adam başı- Sına avam 8 l ecek bu mıntakadan kuvvet tasarruf e-

larında Almanlar müdafaaya çe • rc!lanıŞtlif. na günde SO gram ekmek verıl. lRo&tarafa 1 inci ıavfada) dilerek daha mühim olan diğer 
kilrnek mecburiyet:nJe kalmışlar - Yaptığım1z tahkikat~ göre; An n:~~edir ve halik bundan şikayet- mel~r:.~den makama, pasta; ·çö- mıntakaya naıkli sureıtile o mınta. 
dır. ile Saniye 3 senelik evlidirler. L5.kı n çı ır. rek; börek ve bunlara benzer mad. kadaki taaruzu daha kudretli bir 

Millero'"'n cenup ..J.ol!usunda · Pravda gazetesi, önümüzdeki delerin yapılmasını ve satı~masını t _.ı k · k" v... l.I' ~ •on atlarda kM'l kocanın arası açıı. hasad rr:ev•siminde mahsulün kal- - aızua yapma, ım anını arama. 
Rus kıtaatı yenı· me,•zilere çekil • • men~den koordinasvo:ı 'kararı u". mış bulunmasıdır Yalnız. bu fer mı", Sanlyc d.e mahkemeyr. milrıı.. dırılması işine önem verilmes.ni .ı. • se nıiştıir. ,. ~ 

1 1 
b' el zerinde de durularak yeni csasl<tr Orel taarruzlarını Voronez mınta. 

d h b 
caat ederek oşanma" ta e ın e \"e istihsali artırmak için her ç:ı. dahilinde bu kararın tadıline g;_ kasına intilkal ett'r bil kl d <1 tlSlr a mu -~re e buhınmu~ur. Dün dııvıı. ncfcelen. reye baş vurulmasını istemekte. dileceği haber verilınc-kted ,. ı e me e o..,-

- . 'h\ ~ m kııruı ver bu isin de harb kadar mühim ol- l -. ru 'Te iyi bir hareket yapmış ise 
mı~ ve ma eme an. a ~ . zn-ür &azetelerinin neırlya.tı de Sovyet ordusunun, Alman or. 

Yen.iden. ş·ıddetle mi,ttr. Saniye ımahk~ıneden çıktık- duğunu belirtmeı.ktcdir. lzmir, 16 (AA.) - İzmir gaze. dusu gibi bir orduya karşı taarruz 
tun eonra aılkıa<la:ftariic M:ıhmud- Japonya taarruza mı ha:m·lanıyor? telen hük'lımetin hububat mesele- edebilecek dereçede techiz edile-

b 1 d paşaya doğru yürümüş, bu sııa. A~ara, 16 \Radyo gazeU-si) - sinde itt:haz etmiş olduğu kararı memis ve yet~tiıiJememiş olması 
aş a 1 da kendisini takiıb eden Ali Rıza Uza!kdoğuda Japonların h'.r müd- müttefhkan alkışlamakta ve tasvib bu doğru ve iyi hareketin de akim 

Londra 1
7 

(A.A) _ Büyük ol. yanına yakil!aşaraık, konuı>mak tekli. ddettenberi hiçbir harekette bu. etmektedir.. kalmasına sZb~biyet vermektedir. 
duığu sanılruı bir tank muharebesi finde bulluınmu~tur. Kadın teklifi lunımamaları di'kkat çekmek1ed.ir. Dünkü Yeni Asırda ekmek işi. Cenub mmt~asmdaki bu du. 
bütün Perşembe güniı merkez ke- red~ed'ince, Ali Rmı bıçağını çeke- Bazı haber1ere. göre bu durgunlu- nin baUolunmuş bir iş olmadığı rum vuzuh.suzlıu.ğunu, tıpkı €\'Veli. 

shrııinde cereyan elmi~tu·. DU.~ma- tek sapfamış-tır. Faciayı gören halk {{un seıbebi, Japonların Mançuko haıkkında bir maka1e neşrctm'ş o- s· gün olduğu gibi dün de gene 
nın elinden evvelce ahnmış olan Ali Rızaının üzerine hücuın ebniş, fa hududunda tahşidat yapmasıd;r. lan Hakkı Ocakoğlu bugün cBirin. Londra v2 MoSJ«ıva haberleri hır 
Tel Elnsa tepesi yeniden düşman kat ATi Rıza hu sı:radı kadınıı. bir. Jc:ııx>nların, bu ayın sonunda ve. ci karar» Ba<ı! 1 klı başmakaleı;.inde dereceye kadar g;dereLilmiştir. 
tarafnld.aın zaptedilmiştir. kaç clatibe d:aıh.a. ind'irmeğe muvaf- ya Ağıistos baslang!cında Rusya. hüıkCımetin kar:ırını Türk köyfüsii. Fi1ha1<~:ırn 16 Temmuz tarih1' Lon-

Kahiredıe, bu muharebenin neti- fa&: omu~ur. A1i itıza deThal yaka- ya taarruz edecekler.ine dair kuv. ne refah yollarını açacak ve ha!kı dra telı:sraflan. Voronez sahasmdn 
OE'.'ilni-n bütün batı çöldeki vazi • l~ır. Smıiı}-ıenin hayatı tehlike. vctli belirtiler olduğu da ayr;.ca sıkıntıdan kornyacak bir karar o. carpışma]ara devam eden · Sov
Y~te t~.c edeceği kanaati vardır. d~dir. kaydedilmektedir. larak selamlamaktadır. ycilerin şiddetli tazyı"k karşısında 

(&,tarafı 1 İtıci sayfada) 
mevcud bede-fleri e1e geç~rmişler .. 
dh. Eı>irler :ıbnmış ise de sayısı 
henüz bilinmiyor. Öğleden sonra 
dü.şm.anın tank kuvvctlerile bir. 
lildt.e ya.ptığı karşı taar.-uz püskür. 
tü1ırnüştÜT. Şimal kesı.ıninde d* 
man 14/15 Temmuz gecesi TeleL. 
İsa'ya kısmen yerleşmeğc muvaf. 
fak olmuş, kıt'alarımız bu bölgede 
tepeleri muhafazaya devam etmiŞ
lerdir. Düşman dün topçumuz ta. 
rafından ağır surette bombalan
mış ve bu kesimde kara ve hava 
kuvve1Ilerimiz bir mikt,ar düşman 
tankını tahnö etmiştir, Gene yı,. 
ğın halinde hafif bomba uçakları, 
av uça'klan kullanılmıştır. Düşma. 
nm rnulharebe bölgesindeki bir 
'.kurmay karaııgiı.hına hücum edil
miş ve büyük bir kamyonun ya
nına bombalar düşmüştür. Düi~ 
manın hava bombardımanı bir 
parça artmış ise de avcıiarımız 7 
düşman uçağı düşürmüşler ve bir 
miktar düşman uçağını da hasara 
uğratmışlardır. Bom.ha uçakları. 
mız dün ~am B'ngazıye hücum 
etımişler, orada yangınlar çıkart.. 
mışlardır. Geceleyin Tobruka tek.. 
rar şiddetle hücum edilmiştir. Bu 
lhare!ket neticesinde tayyareleri ... 
mizden i'k:si noksandır. 

Alman tebliği 
Berlin, 16 (A.A.) - Resmi teb~ 

liğ: Mıs1rda; düşmanın Elalemeyn 
merıkez kesiminde büyük kuvvet.. 
lerle yaptığı taarruzlar pi.isık:ilrtül. 
müştür. İnadla yapııan savaşlar 
sırasında bir karşılık t:larruz neti .. 
cesinde 1200 esir alınmış ve bir 
bayii zuhlı tank ve otomobil yok 
edilmiştir. 
Batı Akdenizde. Alınan sava.ş u

çakları bir İngiliz krU\ azörüne ta. 
arruz etmiŞ'ler ve tam isabetlerle 
düşman gemisini hasara uğratmış. 
lardır. 

halyan tebliği 
Roma, 16 (A.A.) - İtalyan or. 

duroları umumi karargahının 779 
numaralı te-bliği: 
Düşman Mısır cephesinde mer. 

kez kesiıminin mevzılerine karş1 
ş:ddetli taarruza geçmiş is!.. de her 
tara.Ha durdurulmuş ve derhal 
püSkürtülmüştür. Kmrvetlcrimiz 
1200 esir almı~lar ve hayli ,zırhlı 
yasıtaları tahrib etJnlşlerdir. 

Alkdenizde İtalyan ve Alman 
hava uçakları bir İngiliz kruvazö
rüne yetişmişler v-a ha~a:-a uğrat.. 
mışlardır. 



.. 

1 Sarfa IOR POSTa Temmu 17 

NEViN HASAN cEviz y AGI 
Giineıin ve denizin saf ve yalcıci güzelliklerini cfldin derinliklerine nüfuzunu temin ile sıhhat ve hayat fıtkıran tunç gibi esmer ve cazibi ruh bir 

renge tahvil eltırir. HASAN DEPOSU ve ŞUBELERiNDE ŞiŞESi 60 BUYUK ŞiŞESi 100 kuruı. 
HASAN GÜNEŞ PUDRASI ceviz yağının evsafına haizdir. Cazibeyi ve güzelliği ziyadeleıtirir. Gençlerin hayat arkadaııdır. Kutusu 50, büyük 90 kuruıtur. 

TC'RKiYE iş B.A.HKA.SI 
Küçük tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLAHJ 

ltQJDELES: 1 Oubaı, • Jıl&Jll, a ~ l Wnol\ep'l.n 
WWll'lla .. ~. 

1942 ikramiyeleri 
1 Mlet 2000 Ur&bıt - 2000.- Ura '° • 100 • -4000.-
• • 1000 • -aooo.- • iO • iO • -~oo.-• • 7IO • - ıaoo.- • -6000..-• • IOO • - llOO.- • 200 • • • 

10 • :&60 • -2~00.- • 200 • 10 • - 2000.-

İstanbul mıntaka liman reisliğinden: 

• 
• 
• 
• 

l8/7/H2 Cumsrtesl babından 28/7/942 l'a.za.rtesl akşamına. tadar, Saray. 
•unıu • Salac:Alt arasında Uldon müdürlütü ta.rafından bir telefon derıUaıtı 

kablosn döşenuekilr. 
Bu kabloyu döşlyf'celr. vıısıtAlarda beYnelmneı kablo döşeyen ı-emiler~ ma.b. 

ıas işaretler olacaktır. Aliksdarla.rın nar.arı dikkatleri celb ve keyfiyet ilin 
olun la'. c1676o 

1 İstanbul Belediyesi İliniarı 1 
Bebek _ İı;thıye yolunun ikinci kısım tıışaa.tı kapalı urr usulile eksiltme1e 

konulmuştur. Keşif bedeli (150011) lira 80 kuruş ve lUr. teminatı 8153 lira 59 
k1lruştur. 

.Ullka.vek, eksiltme Nafia İsleri Umumi, Hususi ve Fenni prtnamelerl, pro. 
Je keşif bülisa.<dle buna mUtefrrri dlter evrak 150 kurWJ mukabilinde Vlli.. 

Jet Nafia l\lüdürliiiünden verilecekUr. • 
İhale !0/7/19'2 Pazartc.sı •ünü saat 15 de istanbul belediyesi dalmJ en. 

cliınen odasında yapıla.cAkhr. 

Tafiblerin ilk teminat makbur veya mektubları imzalı şartname ve buna mü .. 
teterrit dlger evra.k, lhalo ta.rlblnden (3) gün evvel Vilayet Nafia l\Iüdürlüğüne 
müracaatla alacakları fenni ehliyet Te tannnen ibrazı lazım relen diğer ve. 
ııikalJln ile birlikte ha&ırlayacaklan tekllf mektublannı ihale ~ünü saat H de 
ta.car dalnıt eoclimene vermeleri Jazuntbr. (1092) 

İzmir Nafia Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulü ile eksiltmesi llin edilmiş olan C0411 Ura 10 kw-uş keşif 

bedelli İzmir viIA.ycti Defterdarlık binası lı:alörifer tesisatına lltekll oıkmadı • 
· tından dolayı bir ay müddetle pa.zarhia lconu.ldutu11dan lsteldllerin 2490 sa.yılı 
· 1'UI\ hükümlerine tevflka.n muvakkat teminat, ehliyet ve Ticaret Odası vesika. 

larile birlikte herı-ün Nafia ~lildürlütünde müteşekkil komisyona bıış vurma ., 
lan. d99h «'75'73• 

M. M. Vekaletinden: 
1485 sayılı kanuna. &'Öre ba ıene ha.rb ma.UUlerlle fehld yetimlerine isabet 

eden tkraml7e mik.d.a.rları aşatıcla ıistertlmlftlr. Paraların datıtı.lış müddeti 4 
ay olup cünlerl mahalli lkraml1e teni luımi.5)'onluıoca ayrıca 111.n edilece. 

, tfnden iaUlıka.t aa.hlblerJ tevziat uınanmcla (rapor, rumi 8ened ve ellerln•e. 
ki ikramiye tevzi cüzdanla.dle birlikte) ll&'ill oldukları Uaamiye teni komi•. 

1oalaruıa mlina.ea.atları. 

Lira ıtr. Lira l[r. 

ı. el clereoe ıuba.ya Z18 51 l el derece ere IH H 
110 80 .. H 

2• •• "24115 •••• 
a • • • 1H ss a • • • 
' • • • 165 90 ' • • • 55 il 

5 • • • 131 25 IS • • • z7 · 65 
• • • • 110 60 • • • • !1 65 
(~er ff'hld ailesi 4e 31 rer ltu. alaoaklardır.) (4'78 - 15'79) 

Üsküdar Asliye Hukuk Hi~mli. ~ ............................................................................... ıı-. ..... •'\ 

ğl;!;'~wıturbatı.ıuıereW>a.uyema. ~MAKSiM Yazhk Bahçesinde 
balleai Borlu Masla.k 90kaJt No. 13 de • • 

t\yşe öreney tarafından kOCA.tı l\lehmed Mu·· ZEYYEN SENAR 
aleyhlııe açılan boşa.nma. davasından do. 

layı M. ale1be l'Önderilen dAn lst.ldası 

ve cıa.nttye varakası ıı.ametıihı merhul Kemani NECATİ TOKYAY 
okbıiımd.a.ıı tobllt eclllemlyerek lade e. 

ve 23 kqillk munzam saz heyeti 

s· ATILA Takdim Eder 

ŞARK BUYASI Büyük revii 4 tablo 

dilımlıt " m.ahkanemlr.de de Ulnen teb. 
Ut foruma ve ta.hJdkatm 18/9/94'? saat 
a tnra\ümasına karar nrnmı, oldu.. 

~ müddeti ıolnde davıı. fltJdaaına 

ce-vab veımek ve yevmi meı:k6rda mah. 
kemode ha~ır bulunmak ve teblit ma • 
kamına biın olmak ü»ere dava. fsUd:uıı 

sanı1J. ve da.vetb'e varakası m&bkeme 
dlvanhuıesl.ne talik edlbnlt oldutunda.n 

müddeti içinde ceva.b vermedltl ve tah. 
ldbt Pnii ete &'elmedlti euret.te siYa • 
blQda tahkika.ta devam edileccll 111.n o. 

Bu ak~dan itı"baren tanınmıt ean'a~arıtarımızd.a.n SEMİHA, l. TOTO, OELAL SÜRURi; Ali SÜRU. 
Rİ ve 60 ki~ilik kadronun İltiralcile zengin mizamen; yeni dekor ve .kıostümı1er: büyük orkestra. 

BALEYİ HAZIRLIYAN: MIŞEL • MÜZİK: KARLO DALPİNO KAPOÇELLI 
lunnr. 9f2/11Sl 

ASKERi TIBBIYE OKULU 
(Tabib, Eczacı, Kimya, Dişçi, Hukuk ve 
Öğretmen) Sınıflarına ahnacak Talebe 

Kayıt ve Kabul Şartları 
l - Türkiye CümhııriJ'eti tebaaımdau buhuunalt, 
1 - Soyadı ve foto(ra.fı il.endi nüfusu ile birlikte ana ve babuuım nüfus 

ki.tı.dlarııun ibraz etmek. Bunlardan her han.ırl b1ris! vefat ~tmiş ise 
nüfus ka)'dmdan birer musadd.a.k slll'et tetlrlbnesl tlıımdır. <Ebe.er • 
nln~ &lıd iılbu tanınma veaiU.ları melEteboe &'Örüldükten r.onr& hemen 
tade edllll'. 

3 - Liseden pek iyi veya 111 derecede men.n olmalı:. 
4 - Lise1l bitirme ve olcunluk diploması vermelıı. ba.anrlanmamujsa ll9e 

müıdürlyeUııdm bir müsaıidak vesika ve ,..eri tam ehllyelna.me cö. • 
termek. 

5 - On 8Ckia yaşına bunuş ve ylrml öç J'llŞına. l'lrmemlş bııhmma.k. 
8 - Çiçek Afı veaikaaı ıröı1tec'mek ve tam ~ü aakeri bir ıı.hhl heyet 

tan.Cmdan muayene olmak lokurım ra.poru üzerinde tasdi.idi tolotrafı 

buluııaca.ktı.r.) 

'I - JteındlsfnJa " •lhıllnın fena. bal ve töhrel sahibi olmaıtıtı, okurun nl. 
şanlı ve nikahlı bDlunmaılıiı baktn.nda mahalli &&bıta. tarafından tas 
c!IJtli b\r ve!;lia cöııterm~. 

8 - Baba. ve a.na ölmüş ite büyük baba ve aaa, amca, dayı, hala, teyze, lı:ız 

ve erkdr kıardeş vell olabilir. Su kadar ld ana. ve baba.nın öldüklerine 
aıaır tesmi bir kllıd getlrmelldlr. 

9 - Kabul edlidlklerı k.t:ndller!ne lC'blii' odlldiJıMn eonra velisi ta.rafından ve 
noterlik'ten müsaddak okulda ömeıı ya'lllı taa.hhüd senedi okula veri. 
lecettlr. 

10 - 4 X 8 bü.vüklilltte 8 kıt'a fotoğraf. 
11 - Mektebe tııı.t'i ka.yıt mua.mele•i 7Ukarub istenilen Yesalk .erlldikten ".ın 

ra (Eylftl ayı sonunda va.pıtır.) 
Llsedt'n pek t1l derece1le mezu.n olanlar blliimtlha.n alınır. İ.Il dertcede 
mMun olanlar kadrodan fazla talib olursa lateklller a.rasUMla. (Yabanrı 

dil ve rl1asiyeden) müsabaka imtihanı ~ıbca.k ve en cok numara 
alanlar s~llecektir. fmtlhan EJltll ayı Uk haftasında yapılır. 

U - Liseden bir Sf'lle evvf'l ve daha. evvel mezun olanlar bu müddeti nerede 
ve ne suretle &'eolrdiklerlni blldlrmeie ve tevsika mecburdurlar. 

(489.'7611 

Mühim ilan 
Gümrük ve inhisarlar vekaletinden: 

S/8/9f2 ta.rlblnde baştayacalı bildirilen müfettiş muaTlnllğl müiabaka im. 
tıhanınm cörülen lüznm üzerine 10/8/942 tarihinde b:ışla.yacağı ve müsabaka 
tarihinde 30 1asını clolclurma.mış bulun,mak kaydmın da 32 ye cıkartldıtı ilan 
olunur. «5255- c'7549ı> 

iz mit Deniz Satın alma Komisyonundan: 
Cinsf Kilosu TaJım.lnl fl1at1 Tutuı 

Kuruş Lira 

Semi:ıotu 6000 1t 600 
Ka.bak IODOO H 1000 
P&tlıca.a 10000 15 1500 

8aD1.J'& 5000 ıs 1250 

Sa(ga 1000 IO 800 

Lnhana 2000 10 200 

T&T.e fuulye 10001 ao 8000 

Doma.te. 5000 15 '750 

Sotaıı 1COO 1! 1260 
l'a.ta.tes 15001 .. '500 
İspa.nü 5009 15 750 

Prua 5ıJOf 15 750 

lli3GO 

ı - ı;Temmm/HZ a11nünde yapılan bP&lı art eksiltmesinde ta.hbi çık_ 
ma.ya.n 11*arı.da cins ve miltdan yasılı 'U lltalem lel>aenln ikinci dtfa k"pah 

urr tblltmesl 23/Temmu,'94~ Perteml>e cünü uat 18 ela İmıHte Tersane 
bp11uıdakl komlayoncla. yapıl~a.ktır. 

ı - Sa.rina.meal bedel.tb olarak kom1Q'ond.an alına.bilir. Muvakkat teminatı 
d2.2'7ıl liradır • 

ı - İsteklilerin itıUl tiuret ve ebll1et nsbı:alarmı ve H90 ~yılı kanunun 
ta.rit&tı v'9hlle tanslm edecekleri tekl.tf m9tııblarını 1aka.ncta yuıh temina.t. 
larile blrUkte belli ıitn ve taa.tten tam bir aaa.\ enellne lı:a.da.r komisyona 
vermeleri. d30Z» 

IST ANBUL ve TAŞRADA 
Kitapçılar Gazeteciler 

·Ve bHumum gazeteler bayilerine mahsus 

İLAN - . MUBlll 
Badema: Ahnanca günlük gazete1er, hafta~ık resimli harb 

mecmuaları kadın ve moda mecmuaları . ' s ı G N A L • Abnanca, italyanca, franaız:ca 
• ingilizce ve rumca 

Cazete ve mecmualarını, teslim şartlarını ve fiat listelerini an _ 
cak aşağıdak.i Türkiye için umumi bayiinden tedarik vo temin 
edebilirsiniz: 

Umumi bayii: JOHANN BAYER 
ESKi GÜMRÜK SOKAK No. 38 GALATA. ISTANBUL 

Posta kutusu: J 5 80 

r iLAN T ASHIHI 

1 
Ga.zetemizin H Temmuz 9'2 tarihli nüsha&ında neşredilen 

.. ,l<Yhah I~ !l.~A~l<~m~~ -~ ~~ ~ o~ok (SiNGALl 

' şeklinde dlzllmlşUr. Tashih olunur. 

İzmit deniz satınalma komisyonundan: 

Cinsi Kllosu 
l'ılnha.mmen bedeli 

Lira 

Kuru fasulye 45000 15300 %295 
Zeytiııya{ı 5001 6300 HS 
1 - Yukarı.da cins ve mlkda.rı yazılı lkf lı::ılem yiyecek maddelerinin paza.r. 

1*ları ıo.Temmuz.942 Pazartesi g-ünö saat 15 de iunltte Tersane ka.. 
pısmdaki k.omlsyoıula yapılacaktır. 

2 - İşbu maddelerin mevzuatı bllli.beılel anbara terk olunmak il.zere n ba 
ı>artide teslim eartııe bir veya anı ayrı taJlblere ihale olunablllr. Evsaf 
ve prtnamelerl komisyondan para.sız alınU' . 

3 - İsteklilerin bu gibi işlerle ll&'lli oldukb.rı ticaret veslkal~rlle blrlltıı. 
hizalarında yazılı teminat mak.builarmı belli cün ve saatte komisyona 
verınelt>rl. .. ... a. c7565• 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
aoraı.e t&rlblı ıaa 

100.000.000 TUrk Lirası 
Şube ve a:Jaas adedi: 265 

ZlraJ ve tica.ri her nevi banka muameleleri 

t-ARA BiRiKTIRENLERE 28.8UO 
LiRA iKRAMiYE VEftiYOR 

Draa& BM!r...... k&llllbanll " ......_ ...rraır IMeabl ........ 
• 11 llnım 1Mal-'nen1•ta ...... ' ..,. 9*fk9* lalı'& ile 

(TIYATBOl.Aa) 
RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Halide Piekin beraber 
Hatbiyeıde, Belvii bah.;eenm alatur. 

ka ktsmmda BU GECE 
SAÇLARINDAN UT AN 
Yazan: Mahmud Yesari 

E
oktor •. Zati O§]gt İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan 

a...ı-- Cln.sl ~ilk~ lluhammen fiyatı Muvakkat teminat 
,___.,, ... ~ m~ 

nesinde OAleden .oma basta- Az Çok 

Janm kabul eder. iti'. 
• Lahana 10.000 13.000 9.50 

.a&naP..~ .... ~. 

4 Adod 1-000 Lirahk 4,000 Lirt 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • 6,000 • 

.................................................... 
Son Postn Matbaaa'I ı 

N~at Müdürü: cthıMI Babaa 
SAntBl: A. Ekrem USAKr.lOU. 

-------------- Uavuo 10.000 ıa.ooo '1 
ZAl:"İ - tı/'7/1939 t:ı.rlh ve 412 nu. 

maralı Kırklareli ortr. okulundan aldı. 

tun diplomamı taybettlfimden bu dip. 
loma.mın hükmü olmıı.d!.iı llD.n olunur. 

Süvari :yarbayı Hıımıt Yurdun kızı 
Mel11Ut Yurdun 

Panca.r 10.000 13.000 5.5 

T~ Fakültesi tecrübe h:ıyva.nta.n ioio yaarıda miktar ve nevileri ya.zıh Ü(' 

oesfd sebze 3/VIIl/942 Pazartesi &'ÜJlÜ saat 15 de Rek'Wrlükte açık eksiltme 
ile ahna-Oaktır. 

İstek111erin 1942 yılı Ticaret O:lası kAğklı ve temlnat makbuzları ile gelme. 
ıerı. Şar1.name Rektörlükte ~örülür. c'7712ı> 

120 • 40 .. 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

l>lkkatı Beaablaruıdald iN" alu lt1r sene &oinde 50 UradaD ...aa 
a.mt1enlen llaam.İ1• •ıktıtı eü.unle " ıo fada6Ue verllooe&tlr. 

• ltar'alar ııenede • 6eta, 11 '· 11 lladra.n. 11 8'1ıU. 11 BiriDct 
Unun tarQılcrtndtı eekilt'ft'lıtlr. 


