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Milli SEFIMIZ 
I'. Ziraat Enstitüsünde 
f mtihanlarda Bulundu 
l~inci Cephe 
~eselesi Artık 
~alledilmiştir 

!liiltcre ve Amerikn 1942 yılında 
A\Ttıpaya :ısker çıknnnlya karar 
l'rdiklt'rin., göre, &imdi yalnız bu 
l'Ilhcnin nerede ve ne :ı:amnn açı- · 
cagı meselesi kalmıştır Avrupa-ı 

:ta asker çık rmıya teşebbüs et -
llleden once rr.utla!iklerln halle 
llıecbur olduklan bir takım mese- , 
ll'ler ve tnmnmlıımak :ihtiyacında 
buıunduklnrı bir takTm hazırlıklar 
"ardır. Bu da en az iki aylık bir 
tıınıan ister. Bu sebeple mUtte!ik
er ancak Eyltil &yı içinde garpta 

1 • nci cephc:rl a,mıya teşebbüs e-· 
debılirler. 1 ,........,, ioi .ı.ı.~~ 

i l. Zekeriya SERTEl.J 

A ylardanbcrl müttefik dev. 
Ilı\ letler matbuat ve efkfın
trıeşgul eden ikinci cephe mese 
ne artık halledilmiş nazariyle 

kılabilir. .... ., , 
).rolotof, Londra ve Vaşington 
aretıeri esnasında İngiltere ve 

'llıerikayı Avrupada ikinci bir 
\lhe açmak lüzumuna inandır. 
~ır. Gerek Amerika ve gerclt 
\iİltere 1942 yılı içinde Avru -

a asker cıkarmayı vadetmiş • 
· . Şimdi artık ikinci cephe -

~ nerede ve ne zaman açılaca
rnesclesi kalmıştır. 
Almanyanın da artık müttefik 
tarafından ikinci bir cephe aç 

~a '.ltarar verdiklerine inandığı 
gösteren emareler vardır. Ber
~en ve Vichy'den gelen haber 
re göre Almanlar, Fransanın 

sahıl boyunca birbiri ardın. 
üç müdafaa hattı yapmıya 

lamışlardır. Bu müdafaa hat-
tı meşgul Ziğfrid hattı siste • 
inde ve 40 kilometre derinlcme

yapılmaktndır. 
.t\vrupaya ne vakit asker çı • 

a teşeW>üsü yapılacağı 1>ili
tnez. Faıart.müttefiklerin böyle 

lr teşebbüse' girişmeden ·evvel 
lle mecbur oldukları bir takım 
eseleler ve tamamlamak ihtiya-
1\da bulundukları bir takım ha. 
lıklar vardır. Bunların başın • 

<a gemi meselesi gelir. Dünyanın 
<0rt köşesine Amen'kan malzeme 
yetiştirmekle meşgul olan nak-

te gemilerinden ne miktarını 
~il işe ayınnak Iazım ve müm • 
tuıdür? Askeri mütehassısların 
~ince müttefikler böyle bir te
~hbüste :muvaffak olabilmek 
-çbı en az 500 bin ton hacminde. 
gemi kullanmak mecburiyetinde
irler. Libya ve şark cepheleri 
·ddcfle Amerikan :malzemesine 
ııuhtaç iken bu gemileri nakliye 
Şinden alıp bu teşebbüste kullan. 
'ııak lıayli zaman ister. Bu sebep 
•edir ki, İngiltere levazım ııazırı 
lister Lyttlton bir müddet evvel 
\taşingtona giderek Amerikan :ri· 
~aliyle bu meseleyi müznkereye 
ltıccbur olmuştur. Bu müzakere, 
imdi hayli ilerlem~. ve bu işe 

aynlabilecek gemi :mik-tan tesbit 
lumnuştur. 
Müttefiklerin muhtaç olduklan 

İkinci unsur, askerdir. 1ngiltercde 
tiri senedenber:i bu maksatla ye -
tiştirilmiş bir milyondan fazla as 
iter vardır. İngiliz adalarının mü 
dafaasmt zayıflatmamış olmak 
ıçın de, Avrupaya Çlkanlacak as
kerlerin yerini almak üzere lngil. 
tereye Amerika ve Kanadadan 
durmadan taze kuvvetler getiril -
hı ektedir. 

İngiltereye gelen Amerikan ha 
\>a kuvvetleri henüz faaliyete geç 
tncmiştir. Bu kuvvetler şimdilik 
Yerleşmek ve hazırlıklannı ta. 
tnamlamakla meşguldürler. 

Bütün bu hazırılklar tamamlan 
<:lıktan ve bu meseleler h alled il • 
dikten sonra müttefiklerin garp
te harekete geçmeleri bekleJlebi.. 
lir. Bu hazırlıkların tamamlan -
tnası en az bir iki aylık bir za -
tnan ister. Bu sebeple müttefikler 
ancak eylul ayı içinde garpte 
ikmci cepheyi açmıya teşebbüs 
edebilirler. -. 

t.Jfi":.. Devamı ~ Sü. f 

Reisi Cümhur, Tedris Vaziyeti Hakkında da 
Rektör ve Profesörlerle Görüştü 

Milli Şefimiz, Hukuk imt ihanlannı takip buyururlarken 

--~ Ankara, 18 (A. A.) - Reisi 

Almanlara Go•• eıı 1 Cümhur İsmet inöniı, bugün saat r 1 Il,15 de Yüksek Ziraat enstitl.ısü 
nü şereflend1rmişlerdir. Milli Şef 

Türkiyenin 
Bitaraflıijı 
ihıaı Edilmiş! 

Halbuki Berlinde 
Yürütülen Mütalealar 

Hilafma Olarak 

Amerika Tayyareleri 
Zaruret Neticesinde 
Türkiyeye lnmnştir 

Berlin, 18 (A.A.) - Yarı resmi 
bir kaynaktan bildiriliyor: Al -
man hariciye nazırlığında, yaban 
cı gazetelerin dikkati, Berlinc ge 
len bir Ankara haberi üzerine 
çekilıniş'ir. Bu haber Amerika 
bomba uçaklarının Türk tarafsız 
llğmı ihlal etmiş olduğunu bildir 
mektedir. Bu habere göre, ddrt 
motörlü üç Amerikan bomba uça 
ğı 12 haziran sabahı Ankara hava 
alanında, dördüncii bir Amerikan 
uçağı da Adapazarı dolaylarında 
yere inmiştir. Bir beşinci uçakta 
Suriye arazisine varmağa muvaf 
fak olamadığından Adana hava 
alanına inmeğe teşebbüs etmiştir. 

1.1fr Devamı Sa. 2 SU. 5 

enstitü önünde Ziraat Vekili l\l uh 
lis Erkmen, Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel, Yüksek Ziraat enstitü 
ıai rektörü Süreyya Genca ve U

mumi katip profesör Dr. Ali Ke
mal Yiğitoğlu tarafından kı:ırşı -
lanrnışlardır. 

İmtihan edilen dersler hakkın 
da rektörden izahat alan Milli 
Şef, profesör Sureyya Aygünüu 
salgınlar bilgisi, Profesör Salih 
Zeki 'Berker .ile profcSQr Tevfik 
Başerin dış hastalıkları, !profesor 
Bedil Şakir Toktaym tatbiki fiz.. 
yoloji ve profesör Hilmi Dilgime 
nin anatomi imtihanlal'ında bu -
lurunuşlardır. 

Reisi Cümhur bu imtihanlarda 
talebeye sualler sormu~lar ve ve 
rilen meselelerin mikroskopta ve 
canlılar üzerinde yapılan hasta 
lık teşhisi neticelerini büyük bir 
aiiıka ile takip buyurmuşlardır . 

Saat 13 e kadar imtihanlarla 
mcşguı olan l\Iilli Şef Veteriner 
fakültesinde kısa bir istirahatten 
ve talebenin durumu, tedrisat va 
ziyeti hakkında rektör ve profe 
sörlerle hasbıhalden sonra l 3,30 
da bütün talebenin ve tedris he
yetinin candan tezahürleri aracın 
da Yüksek Ziraat enstitiısünden 

avnlmışlardır. 

Yeni Fransız Sefiri 
Vichy, 18 (A,A.) - Fransa ile Sov· 

yetler Birliği arasında münasebeUer 
kesilmeden evvel Fransanın M oskova 
bilyük elçisi olan M. Gaston Berıtery, 
Ankara büyük elçiliğine ta)1n ..:dil
miştir. 

iNHiSARLAR ID ARESI 
"' ____.._._ 

Çay ve 
Ucuza 

·' 

Kahveyi Daha 
Satabilecek 

BEY'IYE ÜCRETLERİ ARTIIRILMIY ACAK 

\iım;riik've·fMisarlar \'ekili R . Karadeniz ~a7.cltti1crlc görü~üyor 
\ °fYAZ IS I 2 İNCİ SAYFAMIZ OA) 

.. 

AFRiKA CEPHESi 

Libya'da 
--

İngilizler 
Hududa 

Çekiliyor 
El A'dem, Sidi Rıza 
Boşaltıldı, T obrukla 

Olan Muvasala Kesildi 

- - ----~-~----... • 

lngifizler lran ve 
lraktan Süratle 

Takviyeler Getiriyor 

* * ~~----------------------~--------~~-
YUKARIDA: Trenlerle l\lı ı r- 1 p 1 • 
dan Libya cephesine sevkcdi. a, 1 

Berlin, 18 (A.A.) - "Tebliğ,, 
Şimali Afrikada sek izinci İngiliz 
ordusu ikiye ayrılmıştır Bu ordu 
nun b ir kısmı T obruk'a doğru çe 
kilmiştir. Mühim Alman ve İtnl. 
yan teşkilleri Bardiya istikame -
tinde kaçan düşman kuvvetlerini 
takip etmişlerdir. Tobruk müs • 
tah.kem mevkiinin ileri sahasında 
İngiliz üsleriyle birkaç sahra ka
Jcsi hücumla zaptcdilmiştir. İta l 
yan ve Alman hava ordularına 
mensup teşkiller geri çekilmekte 
olan İngiliz kollarını insan ve 
malzemece pek büyük kayıplara· 

len İn~iliz tankları. 
AŞAGIDA Cephede son va
ziyeti eösterir har ita. El A
dem ve Sidi Riza mevkilerinin 
tahliyesi neticesinde sekizin
ci İngli::ı: ordusu daha geride 
yeni bir h atta çekilmi~tir. 

1 

Mihver kuvvetleri Tobruğun 
dış müdafaa hatlarmıı yaklnŞ
maktadır. Tobruf:u Bardiyır;a 
bağlayan yol kesilmiş gibiclir. 
Yalnız burada henüz bir kısıın 
İngiliz kuvvetlerinin muha!'e- ı 
beye devam ettiği anla ıhyor. 
İngi li 7. tebliği de Tohruğnn I 
cenup ve batı ke ·imlerinde : 
Se~-yar İngiliz kuvvetlerinin ı 
faa)i~·cttc bulunduklannı ha-

ber vermektedi r. i uğratmaktadırlar. 

l:lfr Devamı Sa. Z Sil. 1 *· * 
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Maiinonun 
Topları CJeri 
Çevriliyor 
Bir İstila ihtimalini 

Hesaphyarak 

( 

Harp Sonu 
• • • 
lçın Yenı 

Bir PICin 
Amerika Hariciye 
Müsteşarı Diyor ki: --

Almanlar Fransada "Barışa Kadar Olan 
Fedai Kı+aları Devrede Bir TeşkilCit 

Teşkiline Başladı Kurmak Lazımdır .. 
Ankara. l S<Rndyo gazetesi) -

1942 de Avrupada ikinci bir <'ep 
he açılması hususunda müttefik -
Ierle Sovyet Rusya arasında bir 
anlaşmaya varılmış olması dolayı 
sile, Almanya, garpte miidnfaa 
tedbirlerini sı\ratle arturmağa 
başlamıştır. 

Muhtelif kaynaklardan verilen 
haberlere göre F rnsadan binlr.rce 
işçi Majino hattı topltrının yerle
rini değiştirmektedir. Bunların 
çoğu batıya doğru ateş r-decek 
hale getirilmektedir. Söylendiği. 
ne göre karaya ç>kacaklarla gö -
ğüs göğüse harbedccek fed~i kıta 
ları hazırlanmaktadır. P:ırıs so -
kaklarında sık sık Alman paraşiit 
cu kıtalanna tesadüf edildiği de 
bıldiriliyor. 

Baltimore, 19 (A. A.\ - Harici 
ye mü~t.eşarı M. Summer Wellcs 
dün ak. am söylediği nutukta in. 
sanlığın geçen harpten sonra gc
çirdiğı feci tecrübeleri hatırlata -
rak şöyle demiştir: 

"Barışın kati hükümleri, an -
cak intıkal devresinın acil işleri 
başarıldıktan sonra ve kati hü -
küm mantık ışığında vcrılcbilccc 
ği zaman tesbit edilmiştir.,, 

Bundan sonra şimdiye kadar 
imzalanan kiralama ve ödünç 
verme anlaşmalanna temas eden 
M. Summer Welles demiştir ki: 

"Bu suretle dünyanın müsavi 
durumda partöneri olmaktadır. 
Bu anlaşma, ayni fikri taş1yan 
her milletin iştirakinde nçıktır. 
Bu iktisadi anlaşma, birlesmiş 
milletler tarafından harp sonu 
dünyasında yapılacak yrdım ve 
teşkilat için bir hrcket no!• tsı 

Top Sesleri Sinopta haline gelebilir.,, 

Zelzeleyi Andıran M. weııes bir teşkiliıtın harbin so
nu ile katl barış muahedf'slnin imza-

Akisler Yapıyor sı arasında:Ci ihtiknl de-vresf için kati 
bir zaruret olduttunı; söylemi§tir. Fil-

Sinop, 18 (A.A.) - Karad~nizde h1ıklka harpten ::onra milyonlarca in
Kırım whUlerinden ve Sıvaatopol İl· şln A\'?'Upada Ye Asyada yuvasız ka
tikametlnden ba ı;abah eaat 4 te bış- lacaktır. Münakale sl~tcmi tahrip t"

Jıyarak 7 ye kadar c;olt şiddetli ve sü.. dlhni$ olacaktır. Bugün miihlmmat 
rekli tor uııle-ri işjtilmİ$ ve binalarda yapan cndustr:tıln sulh amaçları için 
uasıra zelzeley; .... ~.r.1" 11,n•untrlıır değiştirilmesi ~lbl muazzam bir \ a-
1ı:aydedilmiıtir. "tire kar~ısında kalmacaktır., 

Gruounda 
Fevkalade Kazanç Layihasını 

Komisyonun 
Müzakere Edildi 

Tetkik Eden 
Mazbatası 

Ankara, 18 (A. A.) - Cümhu- -, - 
riyet Halk Partisi .Meclis Grupu 
umumi heyeti bugün 18/6/1942 
reis vekili Trabzon mebusu Ha
san Saka'nın reisliğinde öğleden 
evvel ve öğleden sonra olmak üze 
re iki defa toplanmış ve f ev kala. 
de kazanç vergisi kanunu layiha 
sını tedkik eden Parti komisyonu 
mazbatasını müzakere etmiştir. 

SOVYET TEBLiGi 

Komisyon mazbatasında, A \'ru 
padn harbin başlamasile memlc • 
ketimizde de baş gösteren fcvka. 
Iade ahval dolayısile büyük ka· 
•.ı:nnçların kolayca teminine geniş 
imkanlar hasıl olduğu kabul ve 
bunların bir fevkalade vergiye 
tabi tutulmalarının vergi teklifin 
deki adalet esaslanna uygun ol
dugu tebarüz et iTilmekte idi. 

Hiiknmetçc hazırlanacak fevkalldc 
kazanç vergisi kanunu liyihasımn 

prmsiplcrL mazbatada bilhassa ıu 
dort esasta Hade edilmiı;tir: 

Harkoftaki 
Rus Karşı 
Taarruzu 

Almanlar Bu Cephe.de 
Yeniden Ciddi 

Kayıplara Uğratıldı 

Buna Rağmen Mühi'" 
Kuvvetleri Öne 

SürdükleriGörülüyor 
1 - Vergi. 1-1-1940 tarihinden iti

baren elde edilmiş ve fcvkalAde ah
valln devamı müddetince elde edıl•. 
cck nlnn fevknlidc kazançl:ırdan alı· 
nacaktır. Moskova, 18 (A.A.) - So\·yet 

2 - ıo ooo lirayı ıeçnıiyen senelik gece yarısı tebliği: 17 haziran ge 
sarı kazançlar ba vergiden haric hı· cesi Sivastopol kesiminde kuvvet 
tulac,ktır. lerimiz şiddetli düşman taat'ruz-

3 - 10.000 liranın üstüne çıkan ka- }arını püskürtmüşlerdir. Cephe • 
zançlarıQ verglye tabi tu tulabilmesi nin başka kesimlerinde önemli 
için bu ~.azancın. ayni zamanda ser- hi,.bir değişiklik olmamıştır. 
mycnln yuzde- ıs ıni de ceçmls buluıı. ~ k f ı bel • 
msı aranacaktır. Har o muııare erı 

t§? Devamı Sa. Z Sü. 1 Londra, 18 (A.A.) - Reuter'ın 
Kuybi ef'deki muhabiri bildı.ri -
yor: Harkof cephesindeki Timo -
çenko orduları düşmanı durdur
maktan daha büyük i~ler görmek 
tcdir. Cepheden gelen son haber 
!ere göre, Alman taarruzu yor -
gun düşmüş haldedir. Almanlar 
verdikleri ağır kayıplılra bakmak 
sızıa uçak, tank ve büyük sayıda 
insan kütlelerini çarpışmağa sür 
mekt.c v~ savaşlar durmadan de· 
vam etmektedir. 

ALMA.N TEBLiGi 

Sivastopolda 
Şimaldeki 
Tahkimat 
Zaptedildi 

Maksim Gorki Kalesi 
de Düştü, Almanlar 
Şehre 3 km. Mesafede 

Bertin, 18 (A .A.) - Alman or
duları başkumandanlığının teb
liği: Sivastopol etrafmda yapılan 
miicadelcdc piyade kıtruarı ile is 
tihkam askerl~.ri, mütemerkiz bir 
topçu ateşinin ve tayyareleri tara 
rafından y.apıbn taarruzların hi
mayesinde göğüs gögüse inatla 
yapılan çarpışmalar neticesinqc 
bu mühim müdafaa tertibatının 
simal kısmındaki başlıca i~tih • 
kamları zaptetmişlerdir. Bu ara. 
da müstahkem mevkün en mo -
d~rn ve en mühim tabyası olan 
Maksim Gorki kalesi de 1.aptcdil 
mi~tir. Bunun neticesinde cephe 
nin bu kesımindeki taarru'Z müs 
tahkem mevkiin liman methaline 
üç kilometrelik bir mesafeye ka 
dar götünnülmüştür. 

Milstahkem mevkiin cenup cephe
sinde in:ıtçT bl':' mt:k:ı.,..emete rafmen 
Almıın ve Rume-n kttalan Sovyetlerl 
!:trtlarda i~gal ettik1e-ri mevzilerden 
atmışlardtr. 

Liman bölgesl"lde dQşrnanın mal -
zemc dcpo1arlyle takviye arabalan 
Alml!n hava Uıarruz.lariyle yok edll
mlstir. 

«~ Devamı 5 a. % Sü. 4 

Devaını Sa. 2 Sü. 6 

r --, 
Türk • Almon ! 

Paktının 

Yddönümü 

: 
i 

Alman Gazeteleri Bul 
Münasebetle Genişi 
Ne!rİyat Yapıyor 

"Pakt Birçok Manevraf 
ve Müdahaleleri de 1 
Boıa Çıkarmı§tır., ! 

Bertin, 18 (A. A.) - Yan resmi 
kaynaktan bildirihyor: Alm .. n 
Hariciye Nazırlığı Türk - Alman 
dostluk paktınm yı1dönümü mu. 
nasebetile Almanyanm Türkiye 
ile idame ettiği münasebetlc-rin 
kısa bir tarihçesini yapmıştır. 

Burada bir kere daha ehemmi
yetle kaydediliyor ki, Türk!yc -
nin ittihaz ett iği tarafsızlık göru 
şüı Müttefiklerin bütün teşebbtis 
!erine rağmen en son· neticeleri
n9 varmc:ıya kadar mu haf aza e
dilmiş ve Türk hükumetinin nm 
lale.asma göre, Almanya ile de 
dostluk münasebetlerinde bulun
ma~a devam etmek hususnda In. 

~ Devamı Sıı. 2 Sii. 1 
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!f MiS Ç@~ Srıtdan 

Scg.:ırainr 
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11 l.ıhisarlar id~;- ... -:j 

]A_I , ANY A iLE TICARI U'n Sata~ 
MÜNASEBA TiMiZ c~n~f;ila!_ 

r····-... Dt~U' T~ 
i Denizl~r·de Nakil 
j V c;ısıt larım Kontro1 

i<G~\veyi Daha 
~tabilecek 

İmalatı J.\rttardı Mcal!arının if~lbit ldile11 
Bu9iln İlan Ediliyor 

1 f Fırıncı Korunma 
lnvatlarJ Mahkemesine Verildi 

Eden Yok mu? 
Geçen akşam, vapu bulamadı· 

ğımrz için. blrkııç ıılle Mr erad• 
lıir motörle Bliyi~dereden Mıı· 
doya gitmek istenil<. Bu yolculu!< 
par;ıca bfzıı kacOJ mal oldu, so~· 
rT)!!Ylnız, fl\k&t 81: d<ıha tıayatını•· ı 0"'1 '. /' '••r o;;•ı. '=l'zd"' bul ının 'Eonrıı bayilrrjn eline 4t~a f11zla pıra 

G•ım ı .k ve 1 'ı r.~ Jar Yckı·ı Raıf Ki- I gectığını gôstermistır. 1!>4U yılı !çın 
· ııfonı7. t tk '•Iı:~·rı tamamlarnıij ve l:ahı.ıl ettığimi:r. nisbetter tiltıinde yıb· 
ilıırkıi eı. rrc le Ankııray ı: tr1't'J .1 de beş bu!<ul:'•an yüzde ;ıltıya... ırüıı;kiuıt 
Vekıl. lnJı ""rlır ;ı.ımıım miitJ.urlıif:ü'ld rıev·l~rindc de yüzde yedidC'l) on üçt 
h•r m •h r ··.-·mız k"hr.ıl ~er~k '<lluh- kadardır B:ı ni,;betlerin dtba f;ı;ı:la 
telif m~selt'ler et ahnd:t beyın'ltt,;ı rtıırıJm~sım doğru r.ormüyor.az ... 
hulunrı ·ı;. trtanbu1da çay ıv.e k hyc Raif Karadeniz. ıiiğeı sualkrinU..,c 

lrr il m•' gul .piduv. ı:ıu söylıye k ~v.ıpları vermiştir: 
tterm;tir '!)!: B [ · h · 

'Evveli r» ·ıı·., r?ı;ıl yürütl'lecı·•· U UllmıynJI lll Utar 
e~ t e• ·r.c hıh a 1 r urııum mü~ nuıddel,;ri 
h~ıınun bılü uın satış faıtliye*> 

'Yıır! i ndc b zı yerlerde bazı ce 
ı ı · hısır pınddelerinin bulumoadı 

fi\-, tlııı ı biL"lc't'ııi iı;in, 
-iy d{' S"r1' il noryaqı 

terç h et,. i er ıı•ı•I (i ti'r. Bu itibarla 
lıu sig ran•ıı • • h• ı nıil,tıın i lilıliıl;e 
kafi gelın~.., ı • lıı. Runıın üzerine 
si,...:ıra fahnkcısııırlı dictf'r bir nuıfd

ne d. h;ı SE'rkil P'IY~n lm;-line tnh
<;is eflil i<tır -;; ı 111 ii artan oı(1er si
ııarahır ıçın de ııu ıı~uı t.ı\bi}> edile
cektir. 

flR<'ll ktır. 
Vekillik fiyatlarhı birli tcı h..ir d<' 

sirküler göndernıiştir, Bu ııirkiileı-de 
ihrac mallarının ne ,)akilde mııa"lelP 
göreceği tasrih olunmaktadır. flglli 

ilk tacirler Vekilliğin bu terzd:ı h:ıı·eke -
tirıi çok ;y{?rindc bv1m;ıktadl'', Bu sı.ı

rtıfle fiy11~Iarın t~blt ve il:in olun -
maşı yeni bi tılfrm yr.nlıpltkl rın ö
m ne geçml~ olm ~~ nrlrr. 

Bu fiyııtlarla for: hrı:ııpl:ırı ayrıca 
gazetelerle de ilan edilmek şuretiyle 

a16kalılara bildirilmeJ.:tedir. Bu il{ın 
dörqijncü ayf'ITl"ıızd;ıciır 

• iik e al ::;; • !@ ., ;. -, 

1-lelfldl y., ~ ' · heyf.'ti on giınlerde 
vaptığt kontrolkrde, on bir fırıncıntn 

Of sten ıılqı~ı un1~rnı b'r kısmını ek 
1ıı>k y 11rrı11çhj;mı ve e1 altJno3n f::>ı;lıı 
\yatla bp.kat.a~tn;ı altıii:ınT tP>:bit et-

rrılstir. Bu fırııı<' lard;ırı bir kısmı 

f:ızl;ı l<arrıesi olduğunu ileri süı erek, 
'l'oprak Mahsıılleri Ofsırıden fa:zla 
mlkt;ırda un ;ılmıya muvaffak ol
ın u ~ lıı rr.1 rr 

Teftiş heyeti bı on l:ıfr fırtncıyı 
1\1' 11i Korµnma mahkemesine \'ermi -
tir. 

Avrica ekmek ·e karne yohuz1uıq 
ile jakaları rıld·ı~ıı nrılaşılan Beyof!
lu k ,a~mda ne ia e memuru 'Milli 
Kuruııma :nnhkemt ine v~ri\nıi tir. 

'?'! mal oluyordu, . 

ar!" etlen s tıı; jrleri mücjl rliıpu bu 
v zıfey de ıor ek ır Bı:ı ınudurıu • 
erı" ın~e bu mak&;;ıtla ı ki şube lhd~s 
c t k. Ç v ve k bven alı'll, s'.'ltım 
~evk ve tcvz rµııamıdeleri bu iki şn 

rndan ar ı;ıra ııikayetler olmaktııdrr 

:Cunl rı k'p etmekteyiz. Fi\halı:\ka 
';.• ye de m ~eyi :r11manında bulur -
dur mıyoruz. Bnnun iki sebeJ:ıi varıtrr: 

birı f2brık ;ı:.rona, diğeri de nakl·ya.t.a 
taa'IHik eder B r fııbrlkanın tam r;ın. 

llığPr t11r fhın sil' fımi\ aıal;ırı siga
r.ılıırm da ynv,ı v. V1''3 inuılindf'n vaz 
g~ilerek öted ;'ll;>erı sl~ara çeşitlerini 
tııhdit lııin d ılşıırıple:n tedbir Jçendlli -
ğınden tptblk me\'ldiJlf' konulmus' o
lncııktir idııre. <=igııra çeşıtlerlnin in
di rilmeşıni bugimkıl ~rtlım .. uygun 
görmektedir. 

Tanzim Ediliyor i Fakirlere Y akaca!<, 
i 

Bu motörıer j:ılr nevl den~:t 
tal<slteridlr. Karıııda işliyen taksi· 
ler gibi bir t:akım seyrüsefer ka" 
yıllarına tabi olmııl;ıri lazım gc· 
lir. Hatbul<i bindiğimiz motörl= 
cjenlze aç•ld kta n scnra anladı 
ki, m9törü jtlare eıJen adam bU 
suları bilmlyen bir acemidir. f.4°· 
törün ne önVnde ne arkastnd• 
ne de yanlarında hlç\:!ir ı!$tk yolc• 
hır. J<aranlıkt~ s~1 ar Jatarkfl:ı 
bir!'Jenbire ı,.:ar§ımız;ı bır Şl_rk.q 
Hayriye vapuru çıkıverdi. 1k1Y8 

böliinmel<ten !jOC( halle kurtul· 
duk. Fakat bunıır:la tehlıkeyi at· 
tatmış ,geljllcl\k. plraa ilerler Jter· 
lemez dlgcr elr motOrün ıUratle 
ta yanımız.fan ge~ti(jlnl gördıil<. 
Kilçlik blr manevra hatııtı ~eP.I· 
mlzl denizin dicine götUrebılırdi. 
Sözün kl§lfl• o gect> ~lrıbir tçhl.I." 
keyl atlataraı· gUr. halle Kadıko· 
yüne varabildik. 

b· a ·• ıoınd tal:.lim edilm ştir. 
Ayrıca bu 1?1. rt irJiık emrınd olmak 

t ere İ1, yaca go e mu::ıyyen m~rkcı
lcrcle atc:l>el~r kurulacak. kahve ve dıman ve•eb'Jrr Eİ yedek parça, imalat: 

iı:in luzumlu olan iptidai madde vtı 
çuylal' bu atelyelcrde haı man yap:l11-

k pokelle'.lecek ve l>uralııı dan .. :ı•ıs her türlü mah:emerıın ve nihayet çaJı
ı;acak lnsıın kuvvetinin nolı:ı;ansı:ı: ola 

e. ler'ne ı;ev!rnlunac.:ıktır. Perakent!e 
1 rak zamanında h;ı.:ır bulunmasınp mıı 

" ı arı ız n vereceğimiz bayiler ya- tevakkıfhr. Luıı.ımlu maddelerin bir 
Pwcaklardır. 

iusmı hnr:ı;•en bir kı$1Tlı da d:ıhild~n 1 • .ıt!L;.ı :ı.k emrinde bu işlerden nnlı _ 
~rdarik cdilmekteqır. t>ünya harbi 11· 

"·ıın miıtchassıslar Joııı!•ınduracıığ ı. 
"..'llrt ıı;ıncle b y'lere YjlPılacak 11atrş., adı i f\~rptep t>vvel biriken ıtpldanmız 
• rı d ğer ınamulatınıızı satrnakt.a olan tlıkenm"ye yüz tut u. D ahilden plın:ı,,. 

ı:aklann, J;iil.hassa han~ten getirilccek
t~ k li\tmuz yapacaktır. Kalıve ve çay lc-rin tedariki bazao müşkül, bazan im· 
i"' ı ayrıca teşkilat yapmryacağız: sa- :Clinsrz hale glrd.i; hele kış aylarında 
dece işleri artacak olan mevcut teşki· yurt içi dtki 0 klirat zor! ğu bazı 
la+a lüıqr.112 k.-ıdijl' memur alnıakla ık-
t fa edcccilz,,. amanlyı: faliı qJarı1111~1 ~ömürsüz, 

kısmen iptidai · maddes!z bıraktı. Bu 
Vekil, })undan sonra bütüo çav ve Jüzden jmalatıınız J;iaıı aylar sekteye 

klhvc st9kl~ırı İnhiı;aı1ar İdaı·efirıe ııtragı. Piiı:r taraftan mev~ut ma-
dı-vred 'Ieceğfrii, bu işlerin çabuk bitl- mulatın yurt içindeki tevzıatı da nak 
r.·lme::;iqc çşlışıldıimı, memlekettl'f e-

liyat y~ünden ıı.erlaotı. m11llarımu:ı 
pe~·ce !Hol} ınevcut olduguqµ ~yle. istediğimiz zaman ıstdiğimız yerlerde 
m ştir. 

bulundur3mad1k. Bir yerdfı ihtıyaca 
Raıf Karadenizin verdiği izah-ata p;;; veter mlkdarda lnh'sar mallarının bu

rc. kan t ve ı;ay bir inhisar rn:ıddıısi 
~ lurımaıp.ası sadece devlet Vjlridatrnı eı-

olarak ;>iYı!Ş!l ı ~ıltarılınca fiyatla., zal~an bir netjceyi değıl ayni zaman-
0'\Z veyı çok. fakat herhalde bugunliı da bunları kullanmıya dışmış insan. 
fıyntl;.rnı. dunurıda olacak 11e bu ııı,:ıfl. farın kaçakçılık yoliyle yerlerine da 
d•ler her )'erde ayni flyııtllf ı;aıııa. ba mızır maddeler kullanmaları teh-
cak~r l'k · · d d j B d · · v ıriı . . . ı esını e o urur. unu aıma goz 

.eı 
1 

• _harl,t~n ptırıieıruyen bi!Z:I önünde tııtarak fabrikalardil faıla rne. 
~_ıuıd.e.eıuı 7FlnC yerlılerinin ikemeı;i sai ve ırece ekipleri yapmak faaHyeti 
•uretıytı "' vo:ı~~ ipıallne t krar ha&- arttır.mııf; bıılupamıyan maddeler ye
:ıwd : 1" 1 't'e sııy:ı"a:a çıkarıldığını rine bul14nan!;ırı ikamı: etmek. hôjJasa 

lr-n ~ Y'"P~ •·• •ın~l,itırpn 9a yakm· her '""reye ba~ vurm"k suretiyle ih. 
I' l- ' :ı<... ı• t • i .,,. • r 

• •:ca.-ıfll ~ve e mıtt r. tiy;ıdap lc;.ırsılamıya sa'1şryoruı. V e 
• ~·r r mamulatrnı satmakt;ı olan mümklin olan tedbirleri .zamanında a

. \ ı~n''"" r ·--''lrı kendilerine "be•·'ı 
• :1 - lıyorµz 

•. r mt,.ıc vı-rile~ k4rların azh&rn~ ; l . "k,. 1 • 
n_şi'•i:•et e'rıir.lcrdir. Raıf Karade Pıra lıtı ·aı·ı mesetesı 
- l •1 m•s•l,. h''·krnda da diyor k:: llıra ihtiltarı mıısejesi... fl~zı h~k-
, B •v':yeler. tarifC' fiyatı üzerinden kall;uın ınüstebllke ~ıaım~k için )ren. 

.... 1· ~ınm, :rı.tım müd~faa kıs- dılerine verilen bira l;ırı yuk~ek fiyat· 
dan hey" e \ı"er'lmesirıc müs;ıi\ de- larla lekant;ı ve gaıinpl~r?l devrettik 

el r. T1'ffife fıyan üzerinden öde. lerJnj ve ihtikar yaptık la ı mı Öfren
ıcn befİrelere gelince, yaptırdığımız dik. l3ıldi(iniı gibi bu yıl arpa mah
,.tk ~lci" fiyatları yapıl~n :zam4;ıl'.! s~lumü.:ıin ancıık hayvan beslenmesine -· 

unda 

___ _,, ___ _ 
Kadın Yüzünden 
Arkadaşını Yaraladı 
Kadıkoyiine Laj(lı Küçükbakkal kö

yilnde pehlivan Ahmedin yanında. ~a
h.c;an 18 yıışıııcla Aii, 19 y:ışmda Ah
met adında birı taraftndnn tl)banc~ 
ile ağzından <Lğır surette yal'aJtıruniş
trr. Hiıdise şöyl~ olmuştur: 

Alıı:ıin dul ve güzel bir teyzesi var
dır . .Alhı11et bu kaqını pelice sevmek
te ve• Aliden \itemc~~ Ali ise tey
zesini ~hnıede nınnek jstemem~ktc
dir. Bu yüzden E;\'Ye\ki gün ying kav
ga ed eı lerlq:n Ahmet eline ~e~irdiği 
t::ıbanc~yı atesliyerek, J:tıı.rsunları ar
kada$ının a~.:rna bo~altmıştır. 
Ağır surette yaralanan Ali, hasta

neye ka1dırılını~, Ahmet de tabancası 
ile yakalanmı~trr. 

K l v n,,,ı d' · b " ül b' k ~ıeııulıı rpcl r.vlerum 1>iQalı 02 ...tr.ıoımt 
lr ca~ııç Y':' e 1Yt.'ŞI uy < ır a- Gö~ı~rıaı cbn•ııı .ııenıdcn u tUlbe yııııı :O.im 

dirşınaslık j!\Östererek hicviyeci şaır ht1111•ıı1 l!cıı fatiha tek ,alpıasıqlar taıımı 

Eşrefin mezartnı ıan~e karar ver- Jıleızıır taııma l!Ail'in dojvm ve ölüm ~--
AJtın Fiyatları 

Djln bir .alttn 3325 kuruştan w bir 
gram l<filçe altın 451 kuru;ıtan satıl -
mıştır. 

nıiş ve bunun için yüksek mimar Şe· tarihleri de yazılmı~trr. Yazılar ka
kure Altunaya'ya bit' anıt prolesi ha- partma olııcakttr. z('mini örten taş
:qrlatmıştır. Belediye, eserde ş"irin ıar mural:ıbıJ ~"simlidlr. Meı9r taıı_ı 
şah!liyetinin caniandJrılmasmı ve Eş- da yekparedir. Mez~al resimde görül-

:e:::; ı refin ııu kıtasının da meı.ar taştna ya- dülü üzere arka tar<ıfı yüksek olmak 
yeter mikdarda idrak edilmiş olması zılmasıııı istemi~tir. j.i7.ere bir taflan veya şimşir seddi ile 
bira imajitımı:zın geçen yıla nisbetle Kabrimi kim•e z;yaret etme-.ıin All3b için çeyriler~k aynlmı~U'. 
yarıya kadar jnmeslne sebep oldu. .....,.-=,....,.;,,....-..;.."""'-..-... ---11"1!111!!1..,ll!'!l!'!'!""'!!!'!'~-~~-
Gördüğünüz bır vAkalar ihtiyaçların Eyüp _ Kereliteciler l}ir Deli, İhtiyar llir 
tamam karşıl:m:mamış olmasından i- İ 
ıeri gelmektedir. Bunu yapanlar hak· Hattında şliyen ~adıp.ı !\uyuya AtU 
kında t~klbat y;q>tırmak•axız Aldığı- Otobfüıler İzmir. 18 (A./\.) - E~refp:ac::ada 
mız yeni bir k&rarda bu takibatımızı , ,.,.,, 
kolayJaştıracaktır. İstanbul, fırnir ve Keresteciler - E:vüp hııttrnda çalı- Hatay ca~desiııdıı Hiiıan adında lıir 
Ankarada gazino ve Jokanlal:ua birayı şan otobüsçüler günde ancak üç ~İ e deli i'Oa&l altmı~ nırnda Raziye is . 
fıçı He. bakkallara da şişe ile sata- benzın aldıkJartndaıı fa~ı~ ı;efer ya- m.lnde bir kaduiı kuyuya ıı:t:ırn öi
ı:aiız, Mantar sıkıntısı böyle bir ted- pamijmııkhı ve bu ylızden z$1rar et- dUrmiiştür. 
bir almamıza sebep olmakla ben.her. mektedlrler. Otopüı;eüler Vila;yete mu 
müm;uıil memleketlerde bıı it daima rdcaat edcrejc, keuqjlşrine fazla ben
böyle yııpılmaktadır. Fı~ı içindeki bi- :ı;l~ verilmesini, öbtir taraftan pelc -
r;ının taam itibariyle dahıı lezzetli diyenin aldığı yüzde on imtiy z hak
olıpaıı bizde de halkı buna kolayca a· kının kalcitrılnuıaını, bilet ücretlerine 
lıı;hracaktır. Şimdi bu kararın tatbi. yenide.ı yfü:de yinni beş zam ;yapıl-
kinc çalışmaktayı:ı,,, 'masıpl istcml~lerdir. 

Akdenizdeki 
Son Mücadele --

~ Baştarrf1 ı incide 
Merkez kesiminclc C('Jhenin geri -

sindeki Sfilrnda dıi;jman sruplarma 

H karşt fllücaıtC'leye cieYaın eqilmlştır. 
Reuter, Deniz ve ava Volkaf r.Pphesır.rle dilşrrıanın ~iri -

]etli lı cumlan dih akamete 1.Jğrjı -

Moakova Sefirimjz 
An karada 

Arıi:ar~. 18 {TAN) - f,fos~ova se
firimiz Haydal' Aktay brı sabah tstpıt
buld.an §ehrimize ge]miı;tir. 

Göre 
~ Baştarafr 1 iııc.-ide 

Çarpışmasma Dair mıtttr. t'if? Ba~h!'~fı :t inciıle karşılrk tutulmak üzere 150 milyon li- Murmansk limanmda pike bomba 
4 - 1-1-\940 tarihinden itibaren bir rııya kadtır dahili i;ıtıkraz akdine Ma- Tafsilat Veriyor tayayrelerimiz tlı.lşm~nın takviye ızc-

Ru hııberin ayrt"ll tasrih ettiı'!lne 
!!Öre. Amerikan m::ı:ıklı;rı. .şimal Suri
yoclPn kalkaT'a'k K<'r<ırleniz.ln imal 
kıyısına y:ıphkbırı hir hücııın<'lan dön 
m!!kleydi va yine bıı habere göre. yıı
karırl• !ı;mi ı:eçım AdRpazaı:ı. ,\nk~rıı 
ve Ağana h1va ı.larılıırtnm '.I'iıfkiyeyi 
tam orıaıt.:ın k:ıte~f'ıı bir h;ıt ü~crin· 
de bulunmiı;ını::ian ve bir~cık Ameri
kan bomba uc;a{{tnff Türk arnziFi ii
zerind('n geçerek ~im::ıl Sur.iyeye vıır
f111Ya muvııffak olmıısında11 sarih su
rette anlaşılıyor ki Alllcrikalrlar, Tilr 
ki~e üzerlnden uç.ınu~lar ve bu su -
reUe T\\rkiyenin tm·af~ızlıı;ınt bile 
bile ihlal etmişlcrdiT. 

~c ıcde ki defadan fazla bina ve ar- bye Vekıh mezun olacaktır. Bu kan~r. mjleri,.n~ ~~rruz ~llli~l~r<Ur Bu tay 
~a alıp satmıf veyıı billıı yaptırıp ~~t· mucipinyı~ Yavılaı::.ak istikrl\ı için n.ü. <>-- • ' yareıerin himıı~Jr4t memur edilıı 
mı cılanlar da A]rm ve satıın kıymet- te;ıdd•t tertiplerde hamiline muharre. 41manlar Atlantıkte • 9 j avcılıır 11 düşman avctsını düşürmüş-

d ihraç olunacak. her tertibe ait tahvil- • • • ı ~I 
nıa:yerı rı yüzde 15 ini e geçm.I~ bu· ıcrin itib~ri lJIYP}~tiYlF .l:fra~ fiya~ı a· Tıcaret Genusı Batır.dl er r, 

'lması aranacaktır. raı;rn alfi fıırk ~s deJl fptı olanııy j İskenderiye, 18 (A.A.) - Reu- Şimalde fiddetli biıı /l,,,. 
~1'/ill Aliidaf aa istikrazı cııktır. Her 'tertlpte çıkanlAcak t?h-1 1er'in Akdeniz filosunda pıılunan hücumu piükürtüldü 

Ankara 18 (TAN) - Mılli Mıidııfaa lv'ikltler 'kyalnıiz fltlzlle hvleya ı.fotizlhyl•lt' bir-ı hususi muhabirj, son d niz ve ha 
· ı e ı raYTI ye I o ar ı:ce,. 1 il v .erın h ı:k d t f rt Berlm, 18 CA ) - Al?'J.!\P orğu-

kruzı ha~kındaki kanun layıh·ısı senelik faizi )t't)!a fııiılr ikramiye tu· · V~ çarpış~ası an. O: a .. H 91. a lap başkumandrınhğmın bildirdiilne 
Y_ecl.sin al~kah encümenlerind.en .geç- tarı itibari kıymetinin 3 7 sini geçemi. ı V?~mekt~dı:'. Muha.bıre gore, In- göre, şark cephesl1'in şimal kesimin-
1. • umumı heyete se:}'.cdıl~ıştır. yecektir. !~ramlycli tahvillerin i!§rerrıı· J gılız r.roıes_ı. Cebelıtarıkta~ hare d~ Bol~eyiklerin ~idctetlı bir topçu a 111 

l ayıhaya gore lıasılalr Mıllı Mudafa.ı. j ycleri kur'i!ı ke~fdeıti surttiyJ~ -tcıvzi o-ı ket eden bır kafıle vasıtaı;ıyle İ· t~inden sunra :yaptıkları. taırruılo 
Vckatct.nın fevkalade masraJlaıır.a lupacaktır. , talyap, filosunun ~ikkatini başk~ geri püsküııtülmüştü,. Duşmarı agtr 

yere çevirme\$: ve Iskenderiyedon kayıplara uJtramı§tır. ae>lşcıı:-llclerin 

Türk • Alman Paktı- Lüks ıı:JY" le'" Döviz 1 hşrek~t eden kafilenin g~çroesini bareket meVT.ilcri Alman to~u ate~i 
•• •• •• !i' ~ kolaylaştırmahtı. Bu proJe mu pıtına altnarak tahriP edilrrıiştir. 

n~H V aldonumu V ~rilmiyecek v:affak oln:uş~ur. t~alyan_la_r Cebe aııtalı:lık \ilr b&lıı@den \ı iÜY@!l m{i-

Alman Hariciye!<inde toplanmış o -
lan yab;mcı ıazetwJlı.ırc ol(un:ırı tıa -
berde aynca 'öyle ~enilmc:kteyrli; 
Türk p:ıahfillerinde bu hadiseye hıı -
stısi bir e}ıemmiyet :ıtfedilmektedir. 
Ztrıı bun~, Bir1P~\)t 4evhıtlerln, cnıri 
\'~kilt:rle istikb:ıl1e de Türjdye üze
rinden uçmayı roümküıı kıfacak bir 
fmsnl yaratmak t~~ebLüsü görülmek
tedir. 

Yiye~ek Dağıt,lqçak 
Eminöniı Hıılkevı ı::oı::yal y:ırdm1 şu

bcı:i. bu yil f.minöıılı böl~esirıdeki 
·•0Ksull11ra yarrl11n ırm biı· miktar 
tahsiı:at ayınııntır Bu tnhsiı:::ıtln 

1 Mahrulqı1 Ofisiııden l cı vagon m:.ın -
~al kömürü, Sıımsundıın 'fao::ulye, no
hut, mercime';; Ad:ıp~Z'armdan pnhı
tes alacak ve l;ış gelir gelmez, aosyal 
yıırdmı kolunun tesbit ettiği yok6ul-
1arıı parıısız olarak dağıtacajdfr. 

Devlet konseıvatmırının ,·ereceği 
Anliftn piyesinin haı-ılııtt da fııldrlere 
Antiıı:on piyesinin Jpı:ılatı da fqlı;i~
lere Yerdtm jşlne ayrılacaktır. 

Ölüm Ce~asma 
Çarptırıla·nlar 

Avencılcla Mehmtt oilu Tıhlri öldürmel<ıen 
ıu,!u Satı o€lu Mehmet §rnJllrk ıle Geflb..,lu 
dı: Ali oilu Ahmet ile kardc-i Mu<HfJvr ili 
d•lrmekteıı &uçlu Rµhi ojhı R•:•ıı Rı:ık'ın il 
IUn ceıasm~ çarı>tın1muı h?k'<ın Ja 1110.llı 
tarafrndın ta<dlk etllhnit >hn l.:ır.&rl~~ r~·;ır! 
ııa•etede rıcşrcdilmi§tir. 

* HAVA POSTAL~RI - Devlet hıva 
poştalarının ••Y•hat bılcıleri ctınıarıcsl ıı:ilnun 
rlen itibarcıı yalnrr. YH•klı •-aaonlar i!l;ıcşi 
ıırafmtjan jl<tılarnk)ır. 

Denizlerde n;ıkil vasıtalarrni 
kontrol eden kimse yok mudur? 

• Bu motörler t:-öy,e ba§lboş mu bı· l .!akılmışlardır? rrr' 

Edirneden Blk 
Tren Geldi 

-o-

ilk Tren Avr\Jpadan 
Bu Sabah Geliyor 
Erlirneden hıırcl:;et eden ilk yolıııt 

k;tarı da 'tiün fikşam üzeri tarifesirı~ 
den rn thıl\jl~ıt bir aecikme ile sııa 
tnnı, lB ele ~İf'teciye gelmi~tir. TrenlC 
Edirneden de b!r miktar yolcu gel .. 
miştir. Edirne !le Istanhul arasında 
iş\iyen otobilslerıien bir kısmı halJtıP 
trenle suyahııU tercih etmiye başla'" 
malan yüzündım e hfplerl taranod n 
ihfiyar.J karştlamıy n çliger hatla~ 
tahsis edileC'ektir. Sr.fyadan hJlrfkC 
cacn Avrupa Kpn"ıııısi~·oneli de pU 
s;ıpi!Jı ~rhrimiz•! gı leı:eJ.;tir, ....,. 

-iır VJLAYWrLERE MANlf'A'rtr.RA flOJ'{· 
ngRJLDt - Vilbetlcrc aynlmı$ olan mani ~ >1 
htura "şyasmın hep;i ııonc!etilmi$tir. Bunla. r ~ı~~· 
pn bu halı• i(inde ıcvıiinc başlanacal.lfT· Ha --.. ..,.., 
ıirkn ı,vıj~ll için _!le iı~ mi!Yı>ll liralı~ tlı'l t 
eu••sı ı~vıılac tabı tuıulaca\ıır * ŞUPHf'LT Ol.UM - Fatihte '.)turan Fat B~G°()1'ıı!K0 P'ffO(';RAM 
ma Zehr;ı evinde ölü .alarak bulunmuştur. Cf· 
>teli mu~yene eden p.t!li c oil!ktoru fıuı b••F,! r 1 30 Pro ram 
çormıış \'t kad1nm ~ayale la öldı rijldııl niieJ' 7 .33 M •ik ( nı l 

ı ~~o Mllzik (Pi.) 
ı 11 ~o Konuuıı• 
t~ıs Mu•ik iiııı~clcllfJlıliıİr Cuct moraa kal<fınlmıt ır. 7.45 Haberler 
ırı 3ı'l Hahrrler * ı)EHTR HARTTAST - f7 yıl !cinde ~.po 'l!ıllik (Pi.) 

tarnamlan11n ş~hir harit~5111ın •on imar plim· il.IS Fvin ı<aatı 
!il 4$ Klhilı: Mllıjlc. 
20 ıs Raclvo ıı:aretc ı 
2p ~5 Şorkrltr n• uymadığı cörnlmUııilr Pa~a kUcOk yeni 12 iO RrPf{f•'11 

bir ·~lıir lıaritası yaptıplacaktıf• l2 3 Tilrkıılcr 

+ GAZt BUJ.Vı\RI N;ıfıp V~lı~lrtl Ga· 12.IS tınb•r!er 
21.on Ziraat t•lvk' 
21.10 'rrmsll 

ıi ()ulvarının imar ı>ISnını ıaSdi'k ctmi;tir Bu ıs PO Str]ular 
ı>IA'11ara töre bullınnı iki taraCındo l;nleri 18 PO 'ProFram 
bahç~lf tc tip modern tıi9alaT yar>tınfa,•1itır1 ;s.p3 Fuıl hc.vcti 

22 po Prkrtt,.. 
Z2.30 llabc•I r 
~Z U Kıpan1 .. 

ffJr R~~tar~fı 1 lnr,i-rle 
Şurası :işik.lrdir ki, srın 48 snat 

zar{ıt1da Almanlar pi4nyc\tc tjqe ~~
tiJ..;l!.'rı faıırnız kudretini k;ıybetmtş 

bııluııırıakhıdir.~ar.. Düll ve Çil un E:ı
tıtordu. Harkof cerhC'~inin birçok kc
simlerinqe öıı~mli k<rışrlık taıırruzhır 
yapaQilınis, Almjinlaı·a cirlç!i kııyıplpr 
\lerdinnı~tir. I<ııılorrlu, şiddotlı lank 
taarruzlarını ktrrııak saııatında h~kinı 
alrlu~unıı bu yıl biı: kere dapa ~ös -
terrn iş bulunuyor. 

Sovyet ord4su pir hartadanberi sü -
rrn carpışmnlard<ı fltı kadıır miihim 
tank taarruzunu pü kürtm tür. Sov
yet tankl:ırl şlındi ta rnı geçmek 
k;ıbiliyetindedir. 

Sivastppal'da Kızılorda 
di)smanın bire kiJreı beş nıs 
sayır11 iisWrı olmasınrı rıığıncn h 
yoqııınluk Cbcrı giı.,lcırmeınekt-Odırlor 

* Moıkova, l8 ( A A.) - Prııyda u.a-
zetesi dı.m Ti ·jcoı cephesindtf şidd~t
ji carpııpnalar oldııjµnu bjlqiriyor ve 
diyor ki: 

l.t.;fff" fia~tarafr 1 lnrid 
Tobruk yine sarılıyor 

Ankara, 18 (Radyo gazetesi -
Lpndra radyosunun bildırdigine 
gore, Liby~da rnihv~r kuvvetlerJ 
nın ~ni olarak yaptıklnrı ı;evirme 
l arekcti netıpefiiııdp İııgijiz ordu 
~u :wladem v~ Sidi Riaa 1yı boi'al
tarak geri f.'€1\ilınıye mecbur ol· 
muştLır. Tobçukla muvfisala he • 
ınen hem~n kesilp.ıiş gibidir. Yf.l
nız sahilde dar bir yol kalmıştır. 
• Akronwda ı;alı ak§amına ka • 
qar mukavemete devam ettikleri 
bilinen Jngıliz kuvvetlerinden ye 
ni bir )'ıph r alınamamıştır. Ingi· 
lizler Top ı..ı ı.m dıs mi.ıclııfaa hat 
larına kadar çekilmiş va~iyetfe .. 
dir. 

Ra§tarafı l inri ·o lıtarık ka!ı)e:nne huourp cJn Jlarp pim Sovyct !,p.arruzıı şic\fletli bir or-
••!{Pt"" ı· e :me::c-u't Tct"ırk an]':, ı11a . Ankara. 1. 8 <.TAN) - . it.halat bır- gemileri göndermişl_erdir. _Bun. un pıan muhareb~i netı'1esinıde Jetj ~üs-'" • .. ş ı ki ı ı.. ı aı İ d f l d kürtiilrpüstür. Dü mana arn kayıplar 

"Düşman. mevzileripıi:r.ı 1antı~r hü 
. . cumlardı hiç hir muvaffakıyet ejde 

'Su münase~et~ t A'lmj an. fTarı~,e. eqeınemlştir. JCıtalarımrz hatlarını tut
Npıırlığınd~n n.yıı f'ren fil ı~ver ~v 'makt;ı vr: Almanlara afır kayıpl r 

Son g~lon hab~rlere göre İn· 
gj]izler lrak ve İrandf\kı? kuv -
ı ctl rinden bir kıliqunı Libya cep 
hesine nakletmıye bqşlamışlar -
dır. Punlqr<lım bazılarımn Mısır? 
vıırm1ş olduğµ hildirılıyor. 

Tobruk tehlikede 

lettııtjne karşı yapbğı harp,tf: milm - verdirmc:~tedir. " 
k!in olan ytik hr.fi!ıetme lmkanlarlm ---.:...·-.>-----

' t d f ·• h' t' ı · b' 

1
, erının $ımı ıye l'>il ar ıştıg m~v- 1 la beraber sken erıya ka ı eSJ e "'"" 

rnın e a uı ma ıye ıne ııc ır 1 r·t.. dd . " ,1 k ı·· w F k dü \"erdil'ilrniitir. l 1 - ıuu o ar u.s llll e ıtt.a il 1 su- taarruzlara ugramıstır. a at s -------
ev enge P. m~mı. 1f . _. rette mcncdi!mi!tir. Bu karara cör' manm şiddetli gayi-eti gemileri : 
ı te, hu cır.et b lınecekhr kı. Al·i rııemle~et zarurr ıhtıyıı~ınd;rn başka . d b' kısmını hedeflerine 
n - Tiirk dostluk p;ıkh ~f'l.iml§tir. herharııır bın rn:ıdıienıp iUıpl eitilmui ınız en ır de e i""i 

'fo dast111k p ~lı 1 ~ı:ıılapııq~ ıa~ıi ni-; icin biikıimet tar,fıpdan qöylz verJI- varmaktaı; me~e ~. m i' r. · 
rıcnfaat ayrılığı olmadığına. bi- mıyeı.:.sk11r. J..ül(s •ıın şmııl•n ı114 ~p,. Cfbelılarıga done.il IJlr 

lak s ~lııı birçok temas r.okt:ıları bıı- ler arasında kadın erw\\sı q\arak l<ul- j ngiliz f ilosıı 
tıınduiuna dııır 1kl rrıilll!tın \li'lin se• Janrlan kürk, ipekli çoraplnr. her n•vi 
.. 1 r<Je elde ctti;i fikre dayanmak:a- ırıekli elbiseler. lavantRlar. camdRn 

•r. Alrı~l\ hıriı:iye na~ rlıjıııP,a ııle- \>iblolar, ziynet eşyası olarak iı;leıımiıı 
·ıı:ı ı::'ne t'O ·-:. ik, milletın menfaat- altınlar, memleket ht=yacı hariclndıı-

er nın tınıpJ11a ııp v• l<~rtılılth İ'ı· ~I lı:ac'lın ı;antııın vr ıt~rilcri de bu 
ın da dayan<ın hu paktın Al manya ve lıınnıııktıırlır Bu Jiı;felııriıı icerisıne it

" :. ye saılece ma.:ıdcki munasebe~ ~al 11d1leç,\: diier m;ıd<ir,lnrj hi~ ko· 
•ıııi go.tonüııdc tııtınalıl;ı tıa haldı a- ınısvon tesbiı otmekıe mtşfrL1lıNr. 
.ak rııemrııın ~hıbılirjer. 

Alman gazetelerinde 
Be lln. 18 (A.A.l - Türk _ Alm:ın 
' lulJ rıa~ı,.,ın ilk yıJ dpqiılJlii mu 
0pçtı;ııle Bı:rJın bıı.ınr bug:iinkU l:ıil~ 
ı~it!elerını Turı.·ve jle Alıııanv ı e-
sınslııkı muna~ebc:tlerc t IJsls etırıek

eulr. 
'Volkischer Beobachter" $Öyle ya-

ıyor: 

'/'. l•71an • 1 ü•k münascbetlı>ri öyle 
glam bır temele 4ayıınm kudır Jt". 
rro" m .. n~vraliilr ve mijdahııleler bep 

rı .i çıkmıştır ... 
' A 1' ı;trrıcine Zei unı;'' ~öyle ılıyor: 
· A 'man - TiH k dostluk p ktı lıurı· 

bir yıl önce iki memleket arasın-
k dostluk mUnaııebetlerinı temın et
ı:ıc k-ılınanııs karşılıklı il'matsı •!ık. 

varııtmak hususundaki birç9lı: tc
ıb 'e de lmklrısız bırakmıstı -.,, 

.\f>keri Jlakim1er Unkkında 
llir Lı1yihH 

Anlrnr:ı 18 ('f!A N' - Ask .. ri mr 
murlır hıt.hl:ın!if~k; ff!rııı~ıı rrıyv•klı.ıt 
hjr pıaı!oıı f'\ılrnıntfi hı>lfkmdıtkı lrnrıuıı 
lh'ihııııı M ~çfü umıımi hııypt' nl': s•vlf 
trlilmıstir T • •·iiıv~ ek'ı:nı:n JTI\H'illt· 
kııt mjdd.r ~övJ~ôır: 

"Sııhrıy ık~n hıılqık t1h~ 11ini h!H:-j!
r~k 1637 savılı kjirıu n.ı ırö"e ..ıııkıori 
adli h5.kimliğe ~eçiri lenlerden halen 
or''" ~ .. muva7.zar bultınanlarm n~jplit 
~, ki 9ene ilerletilir Bu nasp diııel. 

tılnıe~lnılen Öliirii maaa farkı Vf!r!l
mez ve bıı ileı•letm.,1er tek üt mür\ıfo . 

tinin hes?bında filli hi:rm•tte11 !l~vıl 

f]l:l7. 3128 s:ıvtlı kınundan ist'f91dc 
cr.lenlere bu lıliküm tatbik olunmnz, 

,,., ıner ifoı sı.:n Zeituııs" d;ı cl vo: 1 rule ·ın 
r snıqıı 

tı-:ı., vı1dönıimü ar'fesi olan d;i>ı • yenıden 
t;Lt'1, Tr1 ky .. da ku&Ulan yeni ko;.ı- f tir,, 

Türkiye ile Avrupa krtasr 4· 

demirypll;ı ı ın inakıılfı!:;ı ini 
açması manalı olsa gerı:k -

Madrit, 18 (A.A.) - DNB bildiri . 
yoı: İngiliı h"lrp ııemilcrinden Mıılayıı 
~11rfıI1111, Eitııle ye Argı.ıs uçak semi. 
lerj, iki torpido muhr bi ve bcı; kt1r • 
yet Akdenizden Cebclit?.nğı g~lmiştir. 
J;lıraz so11ra pervane~lnden ve buı-nuıı
darı aif ır hasara uğranıtş ıanc:ık tara. 
fı delik deşik olmuı; ve bııtmak ü:ıere 
bulunan bir kruvazör uç rı:mıörltör 

tarafından ~ekilmek eureti)!le linı;ına 
«Jrrıı15t1r. İki U<;jllt geınııpnıicm, zırh
ı dşn ve torpido rrıuhdplerinrlen Öo'. 
lylcr yç yaralı lş.r çıkarılpıı~tır, Rı· 
pprıia Qj}piri 1tlii;'; ~ibj uç;ık g.:misi E
tıf]f 'ğ!" hasara• uğramıt olacaktır. 

Cebelitarığa dönmüş olan bu J.ıarp 
,,.mı lerı 11- 12 Haziran ırecesı :tyrrl
nıışlardr. Filo. buradan ;ıyrıldığr za. 
man Malaya z.ırhhsı ile Arguı :ve 
Eagle uçak gemisinden mı11ı!!a ıiç ~ı·u. 
vır.zor. sekiz muhrip ye liekh kornt 
ten mıireklıııP bulunuyordu. 

Alma11 tebliğine göre 
Bertin, 18 (A.A.) - Alman ordu

ları baskumandanlığırıın bildirdiğine 
göre. Alrpan denlzaltıl!!r• Atlantikte 
kuvvetle himaye edilen k;ı{ilele~e ta
arrı.ııo: ederek 34 bin tonluk y~rll gemi 
b;ıtırn•ı"ilardır. B;-ı kabir geMi de tor. 
p11le ıı~ır h1~cıqı u~ratılmıshr. 

Bundan bıı~ka ceman 75 lıin tonluk 
12 gemi Antil deniı\nd<! yok cdilmi:ı-

Türk .. AJman Ticııret 
Anlaşması 

Ankar~, 18 (TAN) - Tiirk - Alman 
ticaı·et mııahf'deılnln tatbikatT ile "l•ıt
gul olmak üzere Ti~ret Velı:lleti dı, 
ticaret re is muavinlerinden Melih bı,ı 
ıiin Berline hareket etıuiştir. 

K"ca!l Rir Katil Yak.qhımh 
İımir, ıs (~AN) - Buo~ap bir 

mijdqet rvvrl A~if ~dınpj! bir 11ı:hm 
karııı f;minı:yi boi;nl11ş ve ı::cscpilli de 
hrti cQ.)c~rumı ata~' ortadaıı Jı:.ybo ' 
rnuı;tıı Ki!tll: l>'! cinayetle al4kah nl
dıı.k)an apl;ı$ıl an annesi ve k;ırdesle
riyt~ nirlikt~ H!l!Yreboluda )l!&lı:alan. 

llll§ıtr. 

eçlkc;a gösterc.ı bru:ı fotogı;aflarm İn
fiiliz nüfuzu altında bulumm ga7dP
lerda daha &PTl ~inlet de ı:ılql}tş oJ -
mrııı b11llr\llrrıiııtir. Basm mümes5jJ -
terinden bu mes .. ıe iJe alakalı olarak, 

''Revue du 1Hı!4n"' Pl~ınuasıpm Q'f 
ııü~hasl gösterilıni§itr. j!ıı mecmtıprla 
mütte!iklerin, oklarla işaret eylerligi 
gibi, Tiırkiye üzuin<len g~en bıızı 

askeri hıwa ~tlannt ~Pliterım bir 
krQki ımıvcuttur ve b1111u ıazştııciler 
ş<ıhsen müşahedtı etmi~lerdır. 

••neype dn Lfban., ırı bu nUshıı ı ıa 
ve ;yııkarıda bildirilen An~ııra hı.ı e
rine ~a:nrıarJılt, Ahpar. Harıtıye N 
,ırıııında JlJ ı:iut br)·~n eUlpıl l 
Türk arfflfii üıerinden bu u ı.ı 
fliç P.e ~düft deillf!lr ye mi.ıtte 
ışrin ııratejik planlrırına ve nıyet~ 

tir. Bu suretle cJüım.an yenid~ tOQ birı !erin• flf!ı!l Pir hlıiisıt fibl teJikkı p .. 
ton tutannda 19 gemi kaybetmi•tir luıımpl~. 

Amerikanın harp gemileri AMdtlg Aj~nm Notp: 
Vaılııc!on, 11 (.\.A. ,) ır.e tfünı.n,ıı. VuJm,•ii ~tlpff üzerme .\rıtdolµ 

-,, a;arııımflı! "lthi)'Mtlr l'l•kamlardan 
ler m~clişi bahriye erıcüm~ni Dir1 rıı!lı: yag\ılJ .. 1'1sflrt' RfllcNI i\ıdur: 
#\merikuım tıialee hizmetle tiulıırıwrınit 1' n 
~artiyle l rnilron 9245 toni!Ş.to!uk VHln~-~ 'J'ür'lllY• Büyük El
hilrP gemisine tıııhfp bulundutunu ve çisine Amlı!ri1'1\ b(\lni~fti Vl!I burııda 
tınrıl~rın 193t tenbel'j tn~a e4i1mi!; • hüJçetme~t~ :\Jlıterlk• 1'1l1ük Jı:lçisi 
duk!arını t>ugün ifııa eıtm!ştir, Bundan tııraftncJtn viki ttl110 tıe.yaııııttıın tııı· 
hp~ka il<ji mllyon 646 bin 606 toni- Rll obin ~anute li:!r•, Amerikan t;ıy
lhqluk h;ırp ııemisi de halen tnşa e- yıırelen ~ ıtdl~, nfı dönhşte Tur -
dilıııektedir. kiye arıılst ~erinden ıecmı::ııi del'piş 

Deniz mahfillcrJnde son feıJ:aha r,lr. et'l''lffiİ~ler ye Anlpr::ı ve Arifi ·ere 
me isinin 1944 te yapılacağı ve ın ııon ini~leri ~r zarul'et r,Eficeslnde \'e 11 -
geminin 1946 da denizi' indirlleı:esii 

1 
tica mahiyetinde vukubulmuştıır. 1-

bıhmln ohınnuktadı1'. nen başka tayy:ıre yoktur. Gdzaltı e-

İkinçc Cephe Mesele i 
Artık HalledHmiıtir 

Zaten şark cephesindeki mu ~ 
barebelarin gelişme tarzı, bu yıl 
bu FÇP.hçdc bijy(l~ tapta yıldlnm 
lı:-ırplcri gdı mtyeccgimizi ahlatı ~ 
yor. Sivastopôla yapılan hücum 
c hennemi bir mahiyet aldığı hal 
d • mıldafileri yıldırmak müm • 
kun olmamı tır. :füırkof cephesin 
d ı:le tı:ıarru~un yava~lfım1ya bµş 
lııdıgı lıaher veriliyor. Eğer şark 
phesınde harp hu şekilde de -

vam edecekse, Almanların Ağus
tos ve ya eylfıle lçadar kat'ı bir 
netice elde edebileçf}kleri siiphe. 
Iİdir. Fakat buna karşılık Sovyet 
müdl\faasının şiddetinden dolayı 
bµ müdclet ichıde tuıyli yorulup 
hırpalamıc~k ve garpte açıl cak 
ikinci cepheye ~Afi derec~rte bü
yük lnıvvetler ayıırmıya mm af • 
fak olamryacaklardır. Oııun kın 
ikinci cephe te§ebbiislinün eyhi l 
ayınfl kıılm11sı belki de mi.ittcfik 
!erin !ah ine olııcıık tır. 

dilen nııirettdı;;ıt·n i·I c:vabı cı. n'P"e
lenin bı ı mah vc.tinı bu· kere dalı 

gö•termı~tır 

Kahire, 18 (A.A,) - Tabruka kar• 
şı yapılan tehdit ııimdl ''ciddt,. sayı• 
lqbll1r. DııRmı:ın kalrnin müdafaa 
h·ıllıırına :vurmak üzeredir. 

i laly01ı tebliğine göre 
Roma, ıs (A.A.) - ttalyım teblfği: 

Gıızale cebinin temiT.lenmcsl tamam
lıtnmek üzere bulun.tuğu iti sırada 
Alman ve İtalyan motörlii ve :ıırhlJ 
iqıvveUeri El-Adem bölgesinde baş
kp dtl maıı mevzilerini zapieıtml~ler
dJr. 

Ke if tıyyareleriQin müphedeleri
nr f{•re, rliiijınarı kııvretleri Ljbyp ill'.1 
l\{ıstr arestrıd;lki hıırlııdıı dof:rµ çe -
kJlP.tiYe baııl;urıı!illlrdrr. 

Rommel takı.ıiy~ aldı 
Lc:ındra, 18 ( A. A.) - Daily Mftil 

'tiUetcsinin askeri mutıahiri Y!myor: 
I ondray el n haberler, Rpınmel'in 
y,enl bir hııv;ı filo u ve iki zırtılı W
menle tf!kvjye edildjjjiıü ıP.şterjYl)r. 
Bu y~ni t@nk :ve ııı:;ı~lar, Rommel'jn 
taarruzı.ımı, çok hüyük ~<ıy!'])ler pa
llnsına taz~lemekh: gi:i:'tefdiğı ~üvcni 
izah etmektedir. 

Sinir Sannutılapna J{arşı 
Yeni Bir tlaç 

Londr.a. 18 (AA.) - Biiyiik Brı· 
tanyada sinir tıarınntılarrnı tedavi ictn 
qir ille bulunmuıııur . .Çıinlıtj bam~ 
rhmıınlar çok vahim as;ıhi ıııroıyntııua 
sebebiyet verw~kferiir P1• iTlç 'ı f f 
hir uyu~tnrucu madde alıp 'hırtHrl f 
ıcrkeclil!lll'~rrlir. Alimlı:r 1 p.lrkhı ı 
tecrüb.,.Jerc'I ~..., muvaff kıyct1r. f!l. 
de ~tmi!ılerdir 
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İHRAÇ. MALLARIMIZIN YENİ FİATLARI 
.... _ 

HAKKIN DA 
İthalatçı · ve İhraca~çı Birlikleri 

Umumi Katipliğinden: 
1 - Ticaret Vekaletinin 56 numaralı sirküleri aynen aşağıya alınmıştır. 
2 - Bu sirkiilerin 8 inci maddesine tevfikan, evvelce aktedilmiş mukavelelerin 

mahfuziyetini talebctmek üzere, ihracat~ıların Umumi Katipliğimize yapacakları mii. 
racaatlar, 2016/942 tarihli Cumartesi günü saat 13'c kadar kabul edilecektir. 

Ticaret V ckaletinin Dış Ticaret İşlerine dair 56 sa yılı sirküleri. 
• L .-: Muhtclıf maddelerimiz için tesbit edilen ihracat fiatlan ve fon miktarları aşagw ıda gös. 

terılmıştır. 

. Şu nokta üzerinde ihracatçılarımızın bilhassa dikkat bakımı çekilir. Bu fiatlann ilanı muh. 
telif ıhraç maddeleri hakkında takip edilen lisans pQlitikasında herhangi bir değişikliği tazam
mun etmemektedır. Yani bazı maddeler ihracına ancak mahdut surette miisaade etmek veya ih. 
~c~nr.1?1eney.1e~ek yolunda alınmış ve şimdiye kadar miıteadditdefa (fasulye hakkında olduğu 
ıhı) ılan cdılmış olan tedbirler tamamen muhafaza edilmektedir. 

İhraç malı 

l - Zeytinyağı: 

7o 5 asidli 
2 - Tiftik: 

Oğlak I 
,, lI 

Kastamoni 
Çengelli 
Incc 
lyi 
Konyadağ 
Sıra 
Konyaov.ıı 
Boz 
Deri 
Yağlı 
Sarı "'"' 

3 - Kcr.i kılr 

Tabak 
Kırkım • 

4 - Pamuk: 

Yerli I 
Yerli II 
Klevland I 
Klevland 1I 

5 :_ Yağlı tohumlar: (1) 

Susam, keten ve ma_vi ha~ 
haş tohumlan (2) 
Kendir tohumu 
Ayçiçeği tohumu 
Yer fıstığı (kabuklu) 
Çiğit (akala) 
Çiğit (klevland1 

Çigit (yerli) 
6 =- Kiisbe: 

7 - J>alamut: 

Tırnak ( 7o 42) 
Krible (% 36} 
Birsu (% 34) 
I natürel (% 32) 
lI ;; (% 31) 
l Engin (% 30) 
II ,. (% 28) 

8 :_ Pa1amut hüliısau: 

9 - Afyon: 

10 - Deriler: 

Tuzlu koyun derisi 
Hava kurusu koywı derisi 
Keçi derisi 
Kuzu derisi 
Oğlak derisi 

11 :..... Keten elyafı: 
12 - Kendir elyafı: 

13 - Kendir döküntüsii: 

14 - Pamuk döküntüsü: 

l 5 - · ı>ck di.ikiintülcri: 

• 

Kamçıbaşı 
Kaynamış tava dib; 
Delikli koza 
Esmer kamçıbaşı 
Ekstra ipek kırığı 
Elvan ipek kırığı 

18 =- Fasulye: 
17 - :e.kla: 

18 - Nohut (nettirel): 

19 - Dan: 
ZO - Kepek: 

:ı - Paçavra (pamuldul:" • 

~ Yeni Amerikan beyaz 
· Yeni beyaz triko 

Yeni renkli 
Eski beyaz 
Eskl renkli 

22 :..... _Paçavra (~lii): 

Maktu fon 
Ton başına 

lira 

64 

250 
250 
250 
250 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
360 
360 
360 

67,5 
2,5 

--

37 
25 
23 
36 
28 
29,5 
31.5 
10,5 

14.67 
11,84 
10,305 
7,65 
5,345 
4,065 
4.35 

145 
190,5 
220 
164 , 
152.5 

72,5 

58 

32,5 

İhraç fiah 
(Fon dahil) 

Ton başm:ı lira 

1.150 Fob İzmir 

3.600 
3.400 
3.350 
3.250 
3.200 
3.100 
3.100 
2.950 
2.950 
2.750 
2.700 
2.650 
2.650 

1.100 
2.100 

950 
• 930 
1.100 
l .070 

480 
345 
270 
540 
155 
145 
135 
115 

138 
128 
119 
104 

9.5 
87 
79 

380 

34.500 

2.200 
3.100 
3.200 
3.200 
3.30(1 
1.300 
1.400 

500 

.. 
" .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. 
" 
... 
u 

•• 

•• .. 
,. 

" 
" 
" 
" 
" .. 
" .. 
.. .. 
,, 
,. .. .. .. 
,. 

.. 

" .. .. 
" 

" .. 
.. 

İs.tan bul .. .. 
.. 
" 
" .. .. .. 
.. .. 
" 
" 

Mersin .. .. 

lstanbul 
,, 

.. .. 

.. 

... 

tzmu .. .. .. .. .. .. 
,. 

l~tanbul 

•• .. .. .. 
" 

fzmir 

İstanbul 
Fiat ileride tesbit edilecektir. 

362,5 
70 

250 
212,5 
155 
85 
49 
16,8 

13,3 
10 

7 

57,5 
49,5 
26 
12 
12,5 

sı 
37,5 
- 1 

1.0.500 
2.450 
9.150 
B.500 
3.400 
l.800 

320 
190 
210 
145 

105 

1.100 
t.030 

880 
560 
500 

800 
420 

a.ooo 

_ ... 
,. 

" .. .. 
" 
" .. .. .. .. 
.. 
... ... 
" 
" 
" .. 
.. 
• 

.. 

.. .. .. 
" 
" 
" 

.. 

.. 
~ -.. 
" .. .. 
" .. 
" 
" .. 

~ ................................ ... 
Devlet Denizyolları lıletme Umum 

Müdürlüğü i lanları 
İÇKİ SİZ SAZ 

Her Pazar . aat 14 -den 19 a kadar 
1 - Yalovn ı~kell'ııi inşa:ıtındıı.ki tadillittan dobyı evvelce yapılan CAGALOGLU ÇU'TE SARAYLAR BAHCESlN•· .. · 

eksiltme füınt aş.lğıdakl şekilde değişUrllm~tlr. ~ &JA.J 

2 - Yalova iskelesinin betonarme olarak temdidı (33024,94) llrn 20 kiş!llk t:ır.mmış Baynn ve Baylardan milrckkep "ÇiFTE FA81L,, 
üzerinden l:?ptı.ı z&rf usuliyle eksiltmeye çıkar;lmışhr Saz Heyet ile bırlikte Bülbül Sesli 

3 - Eksiltme 30 Hıızlrnn 1942 Salt günü !'aat (15)
0 

de. İdare ıtıer- MÜZEYYE .. l. SENAR'ı Dinkl·eamçırckmafyııt"'Jn~~ 
kezinde Alım Satım komisyonunda yaptlacnktır. Bu ı~e ait evrak ' ' 
komisyonda her gün görülebilir, Temiz hava, Boğaza NiızTr v 

4 - İstelriilerfn eksiltme tarihinden en az (tatil l:Ünlerl hariç) lıç belenlerfn fr;tir;ıh:ıtl temin edilu, 
gün evvel bir istida ile Umum Mtidürlüge milr:ıcaatla en az (25.000) Sanatk~rlar 

) manzaralı 

..ı" 
bahçemiz !çldsizdir. 

liralık bu gibJ IBşaat yaptıklarına daır vesaik ibraz edPrek ehliyet Keman Necati Tokyay 
vesiknlan a!malnrl Uizımdır, Piyano Şefik 

Hanendeler 
Yahya 
Arta ki 
Behçet 
lbrahlrn 

Okuyanlar. 
Fal de 

5 - Eksrtmeye iştirak ccleceklerin 4 ünca maddede ya.ıılı vesaik Kemani Saim 
ile 9-12 yılına nit Tıcarct Odası vesikasJ ve (24i6 Lira 87 kuruşluk) Kanun Ahmet 

c Meli hat 
Sem ıha 

muvakkat temir.ntlarmı havi olarak 2490 sayılı kanı:nun tarifatı dal- Kanun lımall 
resinde hazırlryac-:ıkları kap:ılı znt'flarmı 3 üncü m~dô"tJI! yazılı saat- COnbUı ICadrl 

~!ıld 

Guzln 
Saniye 
Can 

ten bir saat C\•vcllnc kadar komisyon Reisliğine makhu2' mukabiUn- Kllrnet Sallh 
de V<!rmelcri 15zimdlr. Postiıd:ı olan gecıkmelcr kabul f"iOmM. Nrıfıye Nihad 

6 - İn~:ıı.ta ](!zumu olan betonanne demiri TnarP brafmd"" hı-- Ayrıca: itstacf Darbuka Hasan '1ahsln ve Zurna Emln'den Ruıtı:cUI 
~deli ll1ukabUfod<' muteahhidc verilecektir 11:\24) '9 ve kAhtan havaları 
--~--------- , .......... . 
Jr DINAMIN KUVVET SURUBU ı ' Toprak Mahsulleri Ofisinden 
. ı · Piyasaya Arzedilmiştir. Bütün Eczane _ve MUVAKKAT VEZNEDAR ALINACAK 
'9 Ecza Depolarında Bulunur. , İd · · t k·ı A d ı k ·· 

aremızın taşra eş -ı atın a ça ıştırılma uzere 
veznedar alınacaktır. Asağıda gösterilen şartları haiz 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın Alma bulunanların l/7/942 tarihine kadar müracaat etmeleri. 

Komisyonundan 
1 - Memurlar kanununda yazılı şartları haiz 

olmak. 
Mektebimi?:in 1942 mali yilı iaşe ihtiyacı aşağıdaki şekilde eksiltme

lere konulmuştur. Fazla tafsilAt için Gümfişsuyunda Yüksek Mühendis 
2 - En az iki yıl veznedarlık, tahsildarlıl{ ve mu-

liasebe işlerinden birinde bulunmuş olmak. -mektebine müracaat. (6596) 
ilk te• 3 - Askerliğini yapmış olmak . 

Muhammen mlnat 
Er.rakın clnıl M lkteri fiyatı Lira 

Kuru :fasulye 5000 
" barbunye ROO 

Nohut 2000 
Mercimek 
yeşil 1000 
Mercimek 
kırmızı 500 
Zeytin yağı 3000 
Sabun 1500 
Beyaz peynir 1500 
Kaşar " 1500 
Sade yağ ~000 

Resel 2000 
Bulgur 4000 
sut sooo 
KAsc yoğurt 300() 
Börülce 1000 
Zeytin tanesi 2500 
Yumurta 45000 
Soğan 9000 
Patates 8000 

24 ) 
15 ) 
27 ) 

) 
21 ) 

) 
25 ) 

120,50 
76 

100 ) 
170 ) 
2JO 
120 
. 25 

40 ) 
16 ) 
30 ) 
75 ) . 
4 ) 

20 ) 
35 ) 

165 

357 

304 
788 
180 
75 

186 

164 

4RO 

F.kılltmenln 

Şekll GünU Saatf 

Açık 

• 
'.Ac;ık 

Aı:lk •• 
Kap:ılı 

Açık 

Açtk 

Açık 

Açık 

Kapalı 

6.7.1D42 

6.7.Hl42 

li.7.1942 

" .. .. 
.. 

" 

10,00 

10,15 

10.30 
ll,00 
11.30 
11,45 

14,00 

H,15 

14,30 

4 - Sağlık durumu iyi olmak. 6323 - 6525 

( M 1 S 1 R O T i L il, 
'- TRA BY A 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

IJletmeleri Umum Müdüırlüğünden 
1 - Muhammen bedeli 4750.- lirn tutan Tramvay arabalarında ,e 

'l'nım,>ay gUzergiıhı dtmlr yolu Uzcrlndc !;:ullantlmak üzere 500 M3 kum 
pazarlık usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Pazarltk 2316/942 Salı gunil saat 10 da Met.o han 5 ci kat~® 
tapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 356.- liradır. • 
4 - İsteklilerin parasız olarak 'erUmcktc ola 1" 5nrfnameicr! Leva• 

zıından almala,.ı ve> kı-nuni \'esikalıııl ve muvakkat tcmlnatıariyle ilan 
edilen gün ve saatte komisyonda hnıır bulunmnlarr. • • b. (6682) 

,~-------------T E S 1 R 1 K A T ı İ _., ı, Dünyanın en meşliur ' 

TAZE MEYV ALARDAN l STlHSAL EDİLMİŞ 

iDRiS MOSHIL 
"( G AZOZLU) 

LIMOMATASI 

KAY ı P: ist.:?ıbul - İran Şahinşahı 
Konsulgerinden almış olduğum 3572 
nwnarah ve 10 mirdat ıaıs tarihli 
ıldllml Bmln6nil ile Sirkeci -~ 
ela •ri •Wm. Şimdi ... ıenı.lal ala
c•lundm ka7bfttil m bu *lllDJ» 
~I 1Qktur. - M ... llMt All .. ltıı 
....... Aae-babrun.; 

• • • ' . • • 


