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KAR ARI 
Topçu Ahs Okulundan Mezun 

Olan Genç Subaylarımız 
Dün Ankar a 'da Ulus · meydanında yaptıkları 

bir törend e m ukaddes vazife hayatını 
şerefle beşaracaklarına and içtiler 

·----------------------
Okuldaki merasim de çok heyecan}~ oldu 

ı=Pasifik =:\\Pavlof'la Kornilof yirmişer, 
harp şiJrasıı Abdurrahman'laSiilegmanda 
topl.andı onar sene hapse mahkllm oldu 

[Şurada son de niz 
A~aral 17 (A.A.) -:- Bu yıl Topçu Atış okulundan m~n olan subaylarımız bugi.in J:ıaat 10 

ıfa önlennde muzıka oldugu :halde Ulus meydanına gelerek Zafeı· anıtına çelenk koymuştur. Törene 

1 • 

za ferleri · Kara:rın tam metnini bildiriyoruz : 
1 

tetki k edildi 
1 

İstiklal ma. .rşiyle başlanmış ver= 

H bunu müte-..ıkm bir g('llç ı:nıbayır--·--------.... arp sonrası heyecanlı bir hitaıbe irat ed€'rek 1 Rus y A HA R B 1 ~. 
atıl<lı1klaı ı yeui ve muk::ı.dde.s ,ra,. • • 

Müttefiklerin 
yeni başans~ 

--o-

1 An·kara, 17 (Yeni Sabah Muha-birinden) - Alınan Eii~ ili< El-

(
,_A_F_R,_I K_A ______ rıııı.."'\ I çisi Fon P_apen'~ te\ cih <."1ilt..'f1 suikcu;t te~i4ı:ıü muh.ıkem~irun 

HAR B 1 1 son cel~ı l>ugu.n saa1 16 da Ankara Agır Ceza 111ahkt>11ıesıncıı· 
• açıldı. Maznunlar ~erler ini almıi}, ı::u lon her ?',anma ki gibi Jinleyiı·ı r 1 zife hayatını şerefle ba.'?al'acak-

\ Henı ) ıvf'mah~ ı:ı., hem am~ka- !arına. arka<laşları adma and iç- s İ VaS topol' da ! l:ırmm da bizim ~ibi reta.lı \C mi.')tir. Sözlerini AZız Milli Şefi- · İ Alusiyen adaları açıkla

Alınan lar dün Sibirya rmda bir Japon kruvaz~~u 

L 
• b 'd kalab~ğiyle dolmu:-.1u. Hakimlrrsaat tam 16 lla ı:;nlona girenrk } ya a y~r}~n~ aldılM'. Reis, mah·kem<'nİU \'f'rdiği kat aıın okun<ıC'ağırw' 

bildirdi ve ~u karar okundu: · (Sonu sa. 3, ~.i. 1 dr 
... 1ladet i~ndfl, M1diM>siz ;\'aşı- ınizin etrafındaki c;öziilrnez ve 
'-ah:ilm <'ri imkitnlarmı t.f'- ısarsılmaz milli bil'liği belirterek 
mine f'hc.nunhet \~rm~fö:iz. bitiren mbaı:ın hitabesi• Ulus 
Ona,.ı. hnkh bir diiz•·n t;;'ol- mcyd:uunı ·dolduran binlerce 
ınadan lwr millc·ttı'n u....In o- yurh'la.şın hararetli alkışlariyle • ' • ballraldı) 7 harp gemısı 

kalesını ald ılar de hasara ugrataldı hımmyı isteır..ek hit;bir :;c- kar~ılanrıı~tır. Genç sub.aylan-
mnt'I ~~·rt>mtı:t:. B.ustu muba . .,.. mız bu törem m.üteakıp yine ön-
"'trlık rofönii itı f>d<•n J.m vet lcı inde bando olduğu haldt" A-
J:.'E"' -:e~ im1e ,lerh:~l yanmmz:- tati.irk bulvarını takiben okul-
lıkbr 1~1 .. ıar. }atına dönmiişler Ye yol i.izerin-

L _J de bulunan halkın sevgi ve te-
:whürlerini toplamışlardır. 

HlJSEYIN CAHiD YALÇIN Okuldaki merasim 

Ruslar, Kerç yanm 
adasına asker çıkar· 
mak teşebbüsünde 

bulundu 

.Melbmırne., 17 (AA.J -
'Mac Arthur bugün Paı:ıifik 
harbı yilk8ek ışiu:a:>J. toplan
tısına iştirak etmiş ve bu 
toplan ı Mercan denizınde 
Mid,·ay'da Ye Aleut adalann-

(Sonu S;0. 3, 8u. 6 da) 
Ankara, 17 (Hususi) - Bu- ı 

11 ~14 . l8 Gih;ın Hatb~nde, giin top atıs okulmıda .vapılan Berlin radyosu spı"ker'ıne ~---==~-==--=---~..<: 
Mutt~ il leı l n.rbe l aısı ---".'----------hir töı!E'nle, bu 8Cne top ve top 
h ll'j) tdi~ orlarJı. Bn <;ı>k atış okulunu ba~<ırı ile bitirerek göre Almanlar Kerç ve 

ı ~ n bu idc:>a l uÇ,rı·~ıııd. can Yeı- ....ı 
d . F .• at haı.bı ka.z."lnan Mutt.e- 0 '""mnuz ~a ları arasına katılan Harkof'ta 450,000 ki.~iyi 
fockr harbi ınah' edemediler. O subayl;:ıra <lıploma.lan ve müka- ·r 

fatlaı ı '\'el'ilmifytİr. Toplruı.tıda esı'r al f lart 
<l 1.:l'{ .lı• ki lrnrp r,ugün az kal- Ba.'i\'ekil, Milli Müdafaa Vekili, m ~ • 
!5lll 0.1 arı mahHd•~ekti. Fakat [ Hariciye Vekıli, Parti Genel Sek- A.A. telgraflarmdan 
uç :-.e w~ ynkın bir gaJ ıet ve ıeteıi, Riyaı-;cti Cümhur Umumi hıilasci edilmiştir] 
-·· ~~ ·ayc:-ınıll · bir(,l(.lk acılar Katibi. lionelkmn1ay İk•ı'nci Baş- Almaı1 tebliği şudur: 
\ < lllU\"cl ~fı:ıkıyei.;siz.Jikleı flah, · ' o·· kanı haz.ır bulunrırn~laı dır. " uşman çok şiddetli ve ıs-
"m · tc.:1 hkc~ ıı1Lıttılaı \'(' za- rsonu Sa. 3, Sli. 4 de) rarh muka,Temetine Ye arazinin 
l. i ''~ ıkt~m ~i.iımiyc bndadı- -s=z !& w , :es gösterdiği bUyUk güçlüklere 
ar . timaJJcri va.ı'ilır, ve vıne ya.....ı- 1_ rağmen Sivastopol kalesine kar 

H ı le- k:~ı·:-.ı harp iiııtıdi t~k- J• nıuı ta lar, harpler olacaktır ,~ '"İne sı arruzla.r ilerlcmekteclir. 
ı. ı 1 < 11 :ın.lı ',. bngiinkii f"~p·- J o·· .. d f . 

J "kuvvet milvazene.si'' :tıu"'kilm uşman mu a aa sısteminda 
Hı< \ ·n t<:n~c-lini tı:·~kil <."t· sUr ceıktir. meydana getirilen gediklet ~ok 
ınıyt 1 . J .dı. i''. ;. t aeabn bu i- · ı ·ı · k l<:'İ c h 

1 
ı rı 1 indrn sonr da Londra mua·hede.namesinin genış etı mış ve tahkimat hatla 

1 1
., ~ ı biı ha~ al sukutu bek- ahkfünı yalnız bu kadarla kalsa rında derinliğine bir çok nokta-

lı\ 
1 

mı. 7 oı . .ıd;ı bır :...Till<•tler idi harbin ortadan kalkması me- (Sonu Sa. 3, su. 2 de} 

Akdenizde 
yeni bir 
hücum! 

Mihver tebliğlerine göre 

Girid a ı ları.oda 
bir lngiliz deniz 
kafilesi taarruza 

uğradı 

Akroma civanndaki 
savaş devam ediyor 

Sidi Rezak'ta lngiliz 
mevzilerine yapılan 
hücumlar tamamen 

pOskürtüldü 

Mihver kuvvetleri, 
El4dem'in şarkında 

ilerliyorlar, Gazala-T obruk 
yolu kesildi 

Orta 
dur: 

[A.A. tr.lgraflaMtıdan 
hu~ edilmiştir. l 
Şark İngiliz tebliği şu-

"Dün, kuvvetlerimiz Sidi Re
rııoak'da1ti mevzilerimize karşı 
dlibınan zırhlı kuvvetleri ta.ra
fından yapılan .hU umu piiakürt 
tıUE-O~ı tlH • ..,,Al,,,t oı:aatl .. Jn ......... n.,i. 

lerimize kn.rşı di.ın bütiin gün 
devam eden hücumlar ela püa
'•J.iirtülmüetür. Elfülenıdeki mev 

(Sonu Sa. 3, Sü. S de) 

· . n t tı tecı iibesi buhtıHl uılı.l sele:-> inde tamamiyle ümit kes

.r.ı. rı ·~ün'{Ü tl\ \'!l't adamlaıı mek ic.ı.bederdi. Fakat mua:hede- ,,-HAVA HAREKATI ) 4 kruvazo-r, P..2 devr·ıye, ( uz tı.K oo~u HARBı" l 
L.lı.t rum.:h u. \, .ınnıak ımkan- namenin bir maddesi idealist • _ R b 
, ıı n mntinıtu ıeı. Laz;m olan hülyalara hakikat sahasına eriş- 6 ticaret gemisi batı rıldı ._ _____ _ 
""'-' }.:ıaı b" Ol t..ı:ia.n kaldırmak i- nrek hustınmlda. bir acık kapı bı- Bat da h ala a [.A A + ı /lat1nd o . ' d.. d'll u 

P !?/'I< •hım ,,,;unımi bir nı ·et ıakmıs oluyor. ÇUnkiı mağlfıp 1 ırp m 'ıülasa· ;%1k~ı-.] . ~ a. rvın e or unc 
be .emek Ye bu niyetın an- olac»k memleketleri intikam al-

1 
1ngiHz seniz sözcUşb, Akde-

; " gt-ıcckten adalet ve insaf mak, yahut tekrar fütuhat ma- taarruz arı yapılıyor nizde Müttefik kruvazörler fi. Japon hava akını 
h ..,k·ııııı.• ı iııyct sa~ e::ıinuc kabil eeralaıına atılmak fikrine dü~- losiyie İtalyan zırhlı birlikleri· 
r <t'-ı"leceı!ı.in"' imaıJ •·tm~ktı'ı·. \'a- mekten menetmek vazifesini U- 0 • u " " ... 1 · 1 R ·ı t ·ı nır. temas etmediklerini söyle-
:'10 ctl~rmılen \'t' ~rıştikleıi kud- zcı erme a an u::;:ra 1 e ng:ı - 1 (Sonu Sa. s, su. s de) 
ret Yı~ ıt•fah deı·ect.:dinden mem~ teıe b11 gaye ile milletlerarası ngiliz tayyareler· batı 
ı.nn d<"\ ıetıeı in hal'p iı;te.me- biı- teşkilat vücuda g·eıırse işi Almanya topraklarına yeni 
tliklı>ıin~ inaı nıak zor de~il<lir. ona tevdi etmeyi karurla."jtır- hOcum,arda bulu11dular 
}<., ımt. asıl haı p i:·nr-m\.'mE:k bu- n11~Jaı:,lır. Dc.'m~k oluyor ki, mH-
ıı lenıneı. Bu ol~ olsa ele g-€- letleraıc:ısı rnlinaseıbetle:rdn har- [A.A.. telgrafları1KUı;ı 
rıı imiş ninrnı lı•ri nrnhafaz:ı. ile be meydan vermiyccek surette leıill48<r, edilmiş'tfr. J 

T opraklaramıza inen 
Amerikan tayyareleri 

Bu hücum, dört aydanberi 
yapılan en büyük ve en 

ağır taarruzdur 
[ A.A. telgrcıf'lı<omdan. 

hülô.sa edilmi.şnr.] Ruzvelt ıktifo. ~t.mekkn ibaı·ı>ttir. Har- bir ~cylc•r yapılmabı fikrinden 
b Ramimi 01, rak ·i'temiy<'.nler vazgeç'ilmemi~ir. Ne§I'edilen İngiliz tebliği t-U· Awst.ralya. Yiltıtefik karar-

Mensucat tevz~· 

Bundan sonra h11pon ve bez dar/rtım· 
farında ııüf11s kağıdı ha111illerinitı 

elımek karneleri de göriileceh 
• • 

Yerli malı satışı iaşe teşkiiat111a bı rakıhyo; 
Yerli Mallar Müe.<;::,;e::;e;ıi l.:Lra-ı tışı yapılm:iktadır. (,( 

tından halka tevzi edilen kupon- isleri ve ~Ct'L•kse kur ;, 
larla 2.')<llıağaza.da Jn(•ru;uc-<1.t sa- (So11u. S . 'R ·"i 

Avru a atı ·c 
ilk tren diin ~irheci'den hareltet elt! 

llonvaıısiyonel de saat 2 l de gitti 
Meriç ve Arda köprülerinin ' 

tmniıi sonl' ernıesi dC)l:tyısiyle 
AVl'upa_> 1 üv,,.• u..ı u uu..,. "Y' 

Tw·kiye.ye bağhyan tren hattı 
dün<len iti'bar~n i~letnlt'ğe <ı f'Il

mı · bulunmaıktadır. Edirneye 

ilk tı en dün ı:ıaat <'.3ıJ th1 Pdiı' 
11t"'yc lıureket elmi..:tıı·. )'Jdiu • -
.ı ' 1lı• b ı salı~h s , 
tı en hareket e<leee):{Ur. 

Di~cı· taraftan dün S<t~h 21 d• 
(Sonu &.ı. 3 311. 5 c; 

Yoksul Çocuk an mut tık~ 
kurtarmak ıazım ır 

Ru işte tahsisat yoktur gibi 
sebeplerin yeri olamaz 

Runları fabriluWuıı., dikiım,.wvlerine~ <liğer mik·s.~·lt·.-... ~ rlt"!r ~ 
ömıeii içjıı i~·i i.'jJiy.-.ıı, ısi.stenıa.tik ç.alışan mr t~!ôl 'iiı·u lP. :.,t·- ' 
Urmek ve bunun lJIU:llDA f'aal, recriiheli, ~tt)ı hilt"n hil' ı ·n·- f, 
seıyi }U)ymak ve derhal faaJiye~ ~e1< zanu·t .. ti ku~~nul.ı;. v ' 

y.·ı·ylb,ündı· ~a:·pyarnadıklaıı i-ı Miittefiklerin yapılması lüzu- dur: grull tebliğinde deniliyor ki: 
ı•ı haı be b·ı,:vurmak ıstırannda muntla ittifak ettiği bu '"bır. şey- "Bu sabah erken saatte dii!!- Amerika cOmhurreisi "Dün Avustralya ~imalinde ~ tlabı e k immn cı>maatleıiniu ler'' in neden i-b;:ıı-rt olarağım man uç.akları İngiltererıin cenup harbin başındanberi Avustral- Yoksa ba günün 7 oks nl ya'1'ronaı"t 

h't•r·•phu ııı;l nihayet ver~ıck @mdid~n karıu'l~'iıu·aroadıkla.rı eahilinde bir noktaya bombalar tefsirde bulunmak yada. görülen en biiyük hava a- yarın:ın muzır UD8uro nlıu.•aklardır 
•t .•ra da. çalı~na imkanlarını lı:in mmıheze olwulmamalan ta- atmışlardır. Hafif hasarlar ol- istemiyor k~nları yapıın:ı~tır. Japonlar i- -ve bundan onlar d e g"" 11 blzl er mes11ı~1~ 
b 

1
,.etm• k ç:ı.ı ı'slni arıya.ular- hıl'dir. Çünkü bugün bu te- muş, hıç kimse ağır yara alma- kı cephE'de agır taarmzlar ya- ~ 

ın-. Hem yns::ıırı:ı.lıyız, ht>ııı ba.f:· fon uata giril}melel'i lazım gelse mışt.n. Düşmanın dün gece İn- Vaşington, 17 (A.A.) - M. parken, Müttefik hava filoları Bir okuyucumuzdan gfüıün çooukhır hakkında aş:o gıd<11k1 
k. ıru mı 

1 
dA bızim gibi refü.ıı ve idi çok da;ha, müstacel ola.n harp- giltere iizerine yaptığı akınlar Ruzvelt, bu ~ba.hki gazeteciler da şimal batı ve şimal doğu .ke- derdi olan muhtaç, yoksul, kim- mektubu :ıldık. Pcık esa ·Jı bir 

.,ı, \cit''· içindro, t'n<lise::.;z yaştY"~- tt' tek kuvvrt gibi dövüşmek va- esnasında iki uçağı tahrip edil- toplantısında, Ortaşark harelta.- siınlermdeki Japon üslerine kuv sesiz ve bu itibarla sokak.farda. memleket O.edine tema:-; dtiği 
bılmeltri imkanhırım temine e- ilif' .... i ihmal edilmiş olurdu. Mi.it- miştif.,, 1J :ve Amerikan lY.>mba uçakla- vetll ta.arnızlar yapmışlardır. serseri bir hayat g~iren ve bu i~in aynen ncşrediyoım: 
hıımmm•t '\'t'ı meliyr.t. Ortaya tefiJ:<ler en acele işi en evvel hal- Alıto<tıı Tebliği nnın Türkiyede yere inmesi hak Darvin, günUıi dördüncü akını- gidişle yarının mw.ır şerirleri "Dünyanın bugünkü hııhranh 
haklı bir uüzen J:sf!ym.a<lan her ı..ıo;l~bb'ô..c;ı~kle AroeJi dav- Alman-tebliğinde verilen ma- kında iafsilatta. bulunmak iste- na maruz kalmıştır. Bu akın 19 olrnıya namzet bulunan avare (Sonu sayfa 2 sütun 5 de) 

mılette~ ıı~~ !JR1rma)!ı ist~mek ra:nmıtj.colıa#oH.ar,91"J9l~y\ffi!Jlı\•'11 rıtS~~d ... şudur: " . memiştıı. Şubattanberi yapılan en büyük 
}ı 11• bi~ t.';lTl 

1 
v~·JJ • ez. Başta yorlarf"i nı~.11 n"}r 1İ~9h9"{ ::rı'JI n:a... ı:ı~~""hava kuvvetleri gü11 Bi1 Ga:::eteye Göre ve en ağır akın olmuştW'. 

nıub,ı.s.<>ıl'lık :ry,liimi jfa eden Fakat gayeye Hifu;ill~ffi'>~('.{1,;- ~· '.~ce ~ptı.~arı ta~rrtiz.: Nevyork, 17 (A.A..) - He- Çindeki Muharebeler 
lmwet ge\şeyiııce derhal yara- Ct' i!3aret etmek]:-; va';..ifet~Prtlı'1'aJ ıtıfttiılıbiada. uç dlL'Sman tıcaret r.a.ld Tribüne guetesi bazı Ame Uzak Doğudan alınan h aber-
mazlıklaı· OO"'lru·. ' te mı' d i'r' ld' Zaf . ' .. f .<ıŞonu Sa •• e, SU. 6 da) (Sonu Sa. s. SU. S de) ( 8cı.nu Sa. 3 SU. IS dı) .., }e er $ E'nı ır. en tf'mm 1 • 

Bn h:ı kika.tin ht~l' nıemlekctte edecek ittifaktan sonra asıl \'a- :....-:-::;_:::--:::-::-~-:'::7.::;-. ----:-. ----~-.--:--~----------~-.:__ _____ _ 
nıiınevver t:ıba·kalaıxıa az ~ok zitc gerçekten· oaşıamış oıtıyor. Mevsımın en güzel röportajı : 12 
anl. ~ılınakla olduğunu gbst~ren Mütte.fikler i'iİil r..rbı:ını hını- vvvvvvvvvvvvvvvvvv•~,,~,..,,.~ 
i:~aıetler eksilt ıleğilılir. Fakat kııfarsa o zaman affcdilı•miye- •• 
\: ıı;ız varılac:ık hedefi tayin- <'ek bir müs:ltlllahaya düşmiio: SUNGER AVCILARI ı.Jı 'ttifak etmek o hedefe var- AAyılabilirler. Sulh masasının ha- -----· 
nı ·:vı ifade etmez. Btmun Y1Jlla-· ~ına giderken, ht.•r ı-ıeytlen ev\:~ı. --·---· 

-
ı ı hakkında da. '3z1h biı ı» oı',-, ..Müt1P-fikler arasında, her mille
ı mR ihtiyaç vaıdır, Pı~ram tc tutbik edilecek ımıumi pren
dn •ma na?.nriyt·dt>-n to.füikata ge- ı st})leı· k~t'i surette kanırlaı;tml
cilme tlemck olıbığu ic,:in a~ıı' nıak lfrzıroilıı· ki sulh konf~ran
;iclüklt!r buuıda ba~hr. Şimdi- nmn lcı>lh>k• iııddd e-ntrikalarııı. 
y1. kadın· işte büylc bir pl'Oh"rDrtı pazı:ır!ıklann. kavgaların azamı 
henilı görmedik. ~urdte i>nüııe g~ilcbihün. On-

Jng1ltcı·e ile Ruı-;ya aıa..'-ıııuıı. ılan sonra, bu pı·,,n.-;iplerm fat· 
W Mayıısta Londrada akted:ilc'n I bik tarzları hakınndı-ı. iWfak e
mualıed name b\I bakımdan kati dilmiş bulı~nmamhr ki, mıılt
bir şc-y ~öylenıiyoı·. Hat~a i~ ] tı:>lif memlE>kellel' it:in çizile
Jılfı.ddclerı h: rptl..'n cvvelkı mıl- ı ct•k hıHhıtlaı· asgaıi m<>mııuni
Jctlerarası ni.zamm aynen hii- y(tsizliklerrlen baskı\ biı· ~Y do
kiinı ısi.ıreecği kmı:...atiııi verrniyc ğıırma..sın. Vt' hep,-;inin ih;tiindc, 
(laJıa z"vad~ me\ letmi~ göı ünü- bu yeni pı·em•iplcrın büyük fa J-
1·or. lııgilteıe ile Rtıı:,ya haıple sül:ir yapmadan. ı:;tılh içinde- iş· 
m~lfıp olncak mllletk·ıin lıaı p- liyebihnesini temin edet·ck mille~ 
ten sonra i.ı.l"idkrd .... n birine lıü- le ı aı'Cıfn ?.abıta. ve mfüyu tet;kila· 1 
cuma kalkma..<;l takdirinde uiğe- tı. İş çok miilıim, awr .ve ZOl • 

:rınin biıliin k. ,·m,khırivle yar- dm·. Fıılrnt ba~hıımık it:in sı>·a 
duna koı;;ıf'a~'1nı taahniit rtıni~- ~Plırıblir. 
JC'rcl ı. Pt·P ek kı ' rr h" ı> ih- llii"ıt) in C:ı hitl YA'f,,('I:'\' 

Bir dostun cazip teşviki ve sık n tehdidi 

Dostu~la işi inada bindirmiyorum: Obürgllnden tezi yok, arzusunu 
yerme getireceğim. Neşrini istediği mektub11, ana inad, tek 

cümlesini rotu,ıamadan huzurunuza çıkaracağım ._ ____________________ _ 

"Bodrum" da, bir gün, posta 
. müve-2.Zilıinin elime verdiği zarf
lardn n biri içinden dostlaı1mlıl 
yazdığım melrtup1arda.n birisi 
~ıkmaz nıı? 
Berek~t ki, ımektubuıı 1.a.dııu1 

~ bfıiı tecrübelerin verdiR{ de
ffe'bmto-z bir -itiyatla - ·gµ~~bi
re yırtıp ntmamı'i, V<' dn1t:rtl.e 
gözden gN·iı mi~ bu lunµyon:lu.m. 

,-YAZAN 
1 NACI SADULLAH ] 

Eğ·eı: bunu yapımayrp o&, mc~ktu-
• ıbun nanuma -giıoo ... uk ,{jnı: ~Cır· 
ımesG)ıdim, ke-nru 'k(>tı•lm.tı." • 

.. - DD~tum ~,·ir·' t..t:~' ·t. m s 

ve, yaOOığım adı'.ffiinde buluna.
nwn.ış olacak ki, mektubum ge
ri geldi: İyi ki mektlıbumu pos
taya ''iadeli taahhütlü" olarak 
vermişim! .. '' diyecek, ve bitta
bi, ltcndi yazdıklarımı bir de.fa 
daha ol:umı:Ya !üzum görmeden, 
yırtı!} ntacakum. 

F·ı.J··~t mcktUıbunıun, dostum 
.fO:onu: Sa. 2; Sii. 1 de) 

Fevkalida kazançlar ' 
~~~~-~~~-'•-~~~~~~-

unlardan alınacak vergi hakkında· 
ki proje bugün Parti grupunda 

görüıülüyor 

Bulgaristandaki lokomotifler getirtilecek 
!"veni Sabah., ın Ankara muhabiri nd~n;I 
* Fevkalade kazançlardan vergi alınması hakkındaki 

projenın yarın (bugüıı) Pa.rtl Grubu un.umi heyetinde tetkik 
ve müzakere edileceği anlaşılmaktadır. Gl'llp Umumi heyeti, 
ounu tet kik için ayrılan konıis) uııun t'csbit ettiği esasları 
ınilzakt-re edecek ve Meclis Er.ı.ciimenlcrine gönderecektir. 
Projenin Ağustosta müzakere cnileceğ! anla:jılmaktadır. 

Bulgaristandaki lokomotif ve vagonlar * Trakya. köprülerinin imzası yüzünden Bulg'l'lrh;tan
da kalmış olan Devlet D<!IIliryolları k!aı e~iııe ait 7 lokomo
tifle 15 sarnıç . vagonu buglinlı:rde memleketimize gctiı ile
cektir. Bundan başka BerHndeki heyetiJ.'<:ize de yeı'u alımm lo-

. . 

ı komotifierin süratle gönderilm<'st bi!diriimiştir . 
~~--====-:o--~e~~===:~~~--.~=====-J 



• 

.......... 1 &nol -.fada) 
-.ı-aıından tesenlim olunklult:tan 
.on:ca gen ~ .. eai '1eni dü
~dürdü: nostum, me\Ctübu-
mu 111.ıuı ia1ie etmi§tl" 

Bu milin cevabını MMıa.k ih
)tya ıyle, 'keMl nıeıtttlbamu ,ır .. 
bp tmadan~. 'bfr defa gö&; 
den geçımıek.ı istedim. Bu niyet
le, dorde bükilfaı.üş .ımtfabh •
çınca gôrdum ki, dostum, iaae 
ıett: !1 m ktu'bumun ıçıne, ken
d " ~ yazıhn'llJ bir de 
u kQıp ımtmlş. :.Bu mek.'"1 
tu un m yertl:wte beniaı ıten
dımt azdlldanmı. Qiliimii kı .. 
~tac:ılt derecede ôvdukteıı son-

arik&
n m ta-

YENi IJABA.B 
• Q:~ 

Avcı l ( ş E R H A a E 
MSlP aile kızlan atbi, - lmi~J ,.._ __________________________ .... _ .... ._ ___________ _, 

H 2!Sfil! .,~-

J lı L 1 ru _J 
Şifah \litaminli çllek! 

z8.k amJan dahaLJdmbilir'l'lle 9.-kWide gUzeliilderi gözlertlen lll- l Be le 
~ın::r.tu :.ı-;rtubumı ~ aşe yanname rı 
:retmenı iste-:~ sonuncu se
~ \.ie aöyiiyeyim: 

Hmnısi bir mektup okıDDAnm 
husu!ii bir lezreti vardır. Kim'bı... 
lir,dm hmıet belki de, h't18USiı:bir. 
meıttup ökumnıun, ekseriya, 'bır 
evm en ma.ıtı.rem oliasmı anıihtar 
deliğiaden seyretmek gıDi t;t.yıp 
eayılnwmwda n ~yor. Niçin 
saklıyahm,., Bız inıwllar, bir.El 
yaaak edilen şoyleri oldl.VJU ka.-
dar, bize 4-YW demlen şevlen dıe 
severiz: Ve duşün ki, senin bti 
~ususi ~tubu neşrot:Men. ca
"1> bir cı.yiıha, .talfilwaı ~ 
bir ~ mitine soltaee.k. 
~lik, Mektup nın ta.ra

fmd:a'n ya.zıld gı n, okuyacak· 
lan dah fazla ho ut ede ııttir. 
Zıro, onlar da b rı en çok fark-
lı bit er ın an degıldırler. Bu lti
ba ta, mecmunbrda ga1..eteier
tte 1-e taptarda 'l&Olen tanı
dıkları kuııscl rın y.a2lla.rmı o
kurken, z m n z man. tıp'kı be
nim gibi orU -keneli kftdile
rıne u u lı ormu turlar 

" '.Acaba u z tm husu l 
mektuplan ........ = ... • 
~te ban 

weşrotun 
hiı teces!tttsc 
~{. 

• 

ayfiye1ere göç eilen1er, 'beyannamelerini aay'fiye1erlle1d 
ilraaıetgWlmnnB.n deiit,w • evlemnde• a•cıel&ler 

Kimlerin verai 
vereıeeWmıini 

'f 'fmDIRH -Ajastos d<&T leri dün ge1di ıladraılla, milkelteflerin Teıt 
gi ödeme zamanı da gelmiŞtir. 

listanWt mla,.......ı; 
il. - ~e\'Slm ddta~'-"98.y-

~ ı<öç<denler boyann~~ lelllli -.yrıye.lerinde1ri mmlllk 
'8.t ikamıe~"1e8i) ~ 
.as ikame1ıg~ Yer 
o birlikl re kaydolmalıdırlar. 

2 - Halk dağitma 'i>irilklen 
~ğır işc;i.lere \IQgrUd n d~a 
karttannı \~mtı\~lenitr. Hl 
lerinde Mayıs, Hazıran ayına, 
~it ~r .ı ı ekıuek koçanı ~ 
iunıa.n agır ıler bu ıkoçaıi1arl 
kayıtlı bulunduklaı ı birliklere 
ibraz ederek çalısmak:ta olduğu 
mües.1il4ilQe f&brlk.a 'Yeya resmi 
daire muditrliiğili e ıtaben ya-ı 
-,:ılımş birer ktuv ıalacaklar
"dır. 
~-He.ık -mt~ 'biriikienn-ı 

ce agır ~re rl cek esnü 
.daire ııu.ıe. e ve fabrlkalal11ı 
gönder· n nıektunlar hakkındıw 
ne şekıl.de ua.meje yapılacağ( 
Vilayetce hazıdaruı) b~1bnaktd 
olan biı' taliına.tna.mede bü~ 
.teferruatiylc t.esbit edilmiştir. 

Halk da t:aua b tuR. ennın te-; 
~l&illlino ~ t'4Ga.ranımne sureti 
ıile bu t li atııameden, alakali 
.hulunwı b tün nılftli dail'e halk 
bııfütlerı ve hususı nı ~es He 
fa:brıka1 ı ,.,o d ıl cektir. 

ı4: - Iünfuti olarak ~şan 
ağır i ie • mukan t oldukları 
halk dagınna birl te.nnden ala~ 
c km m tu :rı d g-rudan 

günündell itibaren llnlb.yyet 
~dtflthrtı \btıifttlere mÜJ'&i 
oaat e9.eı'3k D'leıkUınle.nm ...._.., 
Jı ve ~ m"' eu -.iLı 
dürlüklerine götürmelidirler. B'hi 
liklcrlnijen m~ '1aıyan &-{ 
ğır iseHere Imtttan verilmiJ 
cektir. 

6 - EHcrin~ 'geçen ya 

ağır ışçi kartı 1troç1111 bibmm~ 
yanlara bid.i'.kleıiıae ~ 
doğruya. nornıaJ. \.kettlmı vena. 
ooktir. 
.rBunlaıdan-eğlr riıfti ~ 

\iddia edenler kaza iaşe .§efli~1 
aine mi.ir.ırea.St ederek ne..şeld~ 
1ıareket edeceklenni .<iğrenecek
.ferdir. 

M-ensuoot tevzii 
\'~li matı satışı mşc t~ 

ktiittna b11M..ltyer 
- 'Btf,ş ttın.ıft t IRide -

fevkalade in.tizunie.-.areyan et.. 
mcktedir. F.akat bazı nahiyeler
de unutularak geçilen \"eya Jw-
!Ql tmzu gthiu ev8e '1Ril~ 
yan vatandaslara .tesatlüf edil
~. Buıilan ZIU!llSlmat ckııpe
nu naiı.j.ye müdürlerinin. ,göstar&-
Mteri dlıertte Yerli Mti.HaT 
M iiessetlCSi .nıenwrkm taraf mo 
dan ya'('>ılttaktı. 'revzittın ~ 
nü nıahaRe bekc1leri v•ıtasiyl8 
Ga.lka. .bildiıilecekti. 

memuıtle.r'i;ara.fmdan bizzat mti-
raca.At olunarak dağ1.titması ıçın Suırlu lıiltı :sene .an 
amir \~nniştir ~... _ ..__ 

Butla e~! ~'Pn ·.a~S'e 
Diğer taraftan -'kuponlarını Wlll'llkfita.WU 

alan 1-:A va.tand~ar, üçer, 'he- Bund ııı biı· müddet evvel 
;§er nilft.16 kiğlt.lar)yleı.münuJeBt 'Beyoğlt nda lrenisehııdc kah\l;c
eiierek h~nih 'kupon ahn.adUUa,. ci Ne m~yi bıçaklıyarak oldı.i
nnı .ilen .Jilllm:ıflk~. Yapı- ren 'Kemalin ikinci Ağır.cC?..a 
lan t:ıthkBaııtte. .bu ıva:tmı~ann. mahkemesinde yapılan duruş
Aınaaöluaa bulunan akra:ba ve- ması diın neticelendi ılmistir. 
y.a tanıtımıanruıan nüfus kağıt- 'Mahkeme Remalın .1.S sene 
lan~nk .ikinci defB men-
sucat kuponu almak iıltıed.tkleri müdd il<' lıqpsine karar \Crntis 

- doğru)u k32a fliklerine 

ı:Bazı mmtA!kaiuda u .Jge ü-
-mmu k&dıar aıaamiyet Teril
cmemiş, .ilalka tevzi yer Ye .gün-; 
ftri bildirl~r. ıBu a.radıa 
Dartı smıUerde t.e'fti yeri olarak 
ya bir kUmüı cil dükkanı veJ19i 

antas\lıyor. "Bu itlbatla 1ntpon ve s;e de henüz on sekiz va ını ık
mellfllleat .wvzüerillde ::t>wıdan mal e me<liğinden bu .cczaauıı ö 
sonra nüfus Kiğıtlan hamille- sen( 13 ;.·ime inthıını tir Diğer 
rinden ekmek karnesi de sorula- maznon Ha -BQyrantın hadi e-

{tpfi E d9n llftml 
..Uftll:lllellleri 

götürerek mahnllı zabıta vası
tasi} le o te 'ha ıı alı ıp calış
mad.ilıtlan tlı!8b ıt ettireeekler· 
dir. 

5 - ~r Her '20 6 1942 

1 :ıadffir "8 ttı, 1 
kiti boğuldu 

.Ev""\: lkı 

----- mc------

t 6 earitilltrdlik attır 
kaldıl!jhyor 

Son un c d ~hnn btrçolç. 
inhi aı bayılc nde {55) kuruş• 
hık )lan - .ımntıhtrelik rakı 
bulunmamaktadır. Bu hususta 
yapt1gımrz tahkttrata ~ıre ltu
günku ~ ar ttıntia malzeıne.ı 
den azami derecede tasarruf i
cap etüğı en llımısarlar idare
si 15 fl'llntılltrelik rakıları kal· 

:thrmaga ioaNr venniıaür. 
:Fab hilen bu nevi r.akıl&~ 

.ıait ı.bir mikhır malaeme 'bulunj 
r:dujunt:bu l'k-. 'bir nıliddet ima· 
l&ta rtlevam «!ılealttir. 

a 

"!bir mem.unın çalışam.ıyacağıb 
dar dar ve h~be odalar göSteril .. 
~. tBurakıra ghder'Uen ,lnı&f 
muffar~vetki gttıı ~ «li ~allul 
satlS müdürü Sadi'ye müracaa~ 
la, bu glb yedenle 9ÜlftlTUY 
caklarım bildirmışlerttir. 

satış 'Mtidül'ii, bu ~et kar 
şısında, lkupoırilarm yİlle evlel"El 

ı26 000 limhk ikıam'8 f 
kazanan 111ibltler 
mı ı o nı ~ lffMt 

çekilisinlie (.25000) liralık bii 
yük lkramıyeyı ~an cini 
.bin 2'!0) ıumarah IJllıetin <:l\.n 
karada $atıldlğını yazmışti.k 
Bu numQralı ileti iki talihi 
almıştı ... Birisini :Ankarada 
kurt malıallcsi Dolma sokak 1 
;ntuna'ra.da öturan .Htl9eyin 

h :h. de eh cldıı.~undan 10 a) 15 gün 
rııııl< Jca.rnenin angi na: ryeden hap~mc, "! ehmet i\lın:n bıı se-
ııU•Wi,gı'"t8tkm: ~- ne mü t • 4c ha1>.ttıne karar ve-

Öğrendiğrmize gön, pek ya- r;ınuHtn . 
tonda etli M~llla.nn ~ ve -----------
:lkupon ~ qı Bölge .ıa.,e Mij. 
dit(tüğu mesuUyetnre brraitlta
caktır . .Bu takdirde UI işlerle 
meşgul olan müessese memurla
l'l mm OOl<lro ile i1MJe beŞkil8.tın
da 911~r. 

lrihisal'rlar ~ilinin 
Jdliiileri 

~rinimte bulunan Gümrllıt 
ve.lnh.aıarlar ''.ekili B. Raif'Ka

rradeniz dün öğleye kadar İnhi· 
....ıar .umum müdür.Uiğündıe '.'ilet 
liıJlderine devam ~tmiltir. iVe· 
•ilin bırilaç gtine kadar Anka
'raya avd~tı nnttt'temeltttr. 
----,>UM----

ifıım :ıaltmda 111dU leyen ttiğerini ~e lutlcaftcla. · 
Jtfajye .-alanı Qerkeş sokak 1 
numarada inşaat }toyacısı Mita 
De.nkal almıştır. 

IRıliıtt.kÖ!IÜcie ottman ~met 
adında biri tlün öğle üzeri tren 

mtmd& hUaıutc ffıci 'iJUI'ette 
reı&ilmlŞ 'Ye ölmüştttr. 

~ ... 
JlünlUk ibuz .arififall 

!125 0111 ,ttttı 
Şicf deili suren bir kıŞtan 

1'l wıcaklann ıiniiıtn llıaılbrmaı~ 
fehrimi&de huz ...-ıfjyatuıı ge
çen seneye nazaran aaha fazla 
laştırmıstır. 

T9bl ~lm 1Taicamlara. g" 
geçen ~ı fJJÜllilllk buz ~ ·. 
laki 70-75 ton arasında ıdi 
Bu mik lar bu sene günde 1 
torra -kamır çtktnıfUr. 

'Jlugüıılel:de noımal 'buz sar
fiyatı 100 tOndur. 
Kalıp ittbarlle satfiyat bu 

~ın .J.5 Jnde 2119, lô .... 1181 
ft\dün de 1167 kalıptır. 
:Qıff~ git:t.iqe ..daha .,_ 
~ ttlhmin ecllbafıktedir. 

Pirinç sefbegı sllat11:ak 
Arikarada.n olltltrlldiğine ~ 

re Ttcaret ekl~ti N1e mtis~ 
şarhgı bittftkım havayie1 .ıu
nye satıl'tanna fiyat tesbit edil 
mesi us\11Untten vugeçeeekttr. 
Bu cümleden olaaik Mm' s; iP" 
lık pirincin piyasada .:ae~ 
satıhnaeo..ını karar altına almış-
ttır . .Bu ilrarar bir, iki ğllwe IJra.J 
dar ilin edlleeektir. 
--~----•mc--~~---

Temmuz - lguslos 
Hltnete-,ii jildi 

Temr.ıuz ve ~tos ekmek 
k.anteıeri dün Anuraıian rpi
mi'Ştlr. Ranıerer 1>ugiin 'll&lıı,e
Ve ~ağıtıJaea&tır. !Wıi,.ler 
de halk1 tevziata bajlıyatiklar
ilır~ 
----->ıuc----

"'-11l••• fiıler 
Dünk'' niisQamızda Haber re· 

fikim tibuen .J'atlh kay
makamlığındaki elmMtk .fi§leri
nin f reler tarafından yendiği-
ni ya . Yçılan 1BhldlaLt-
t.a. ehm,. n11ıpp\-

Muayenesini yapan Tabibi 
.Adli EM8ı- 1'am .w;.,.. nllı
&at v~ •• Hidılıeye,Mildd.ei
umumi MuaY'inlerinden .Şekip 

Musluoğlu el koyarak tahkıka
ttil ~. 

'Bir oksijen 1UpU pltladı 
Dtin AkMftyda bir mfila 

hittisesı ohnuştur. V-atde cami~ 
önünde tramve.y rayını timi~ 
etmekte olan Mehmet birdenbi~ 
re patla)'tn bir oksijen tüpü 'YÜ· 
lltinden yar.alartmurur. 

148 liraaıat 
.çerp1u&_ -

Davut;P.aşada ~~1 
lW!ııda .birı, dün 91 
'Bir 3-'ankesiciye.ee · 4ıiıli 
Pti!tnl- çdidtfmıstfi. 

• 

ZATİ SUNGUR 
Smem 1 \c 

lKKA'T 
Suareler saat 21 30 tla 

Pazar gecesi on 
tem ıldir. 

Ba ,geceden itiltare• ... 
yenı aeçme program 

'Gtmlersayılrdrr: 'JDerşembe, Cuma 
l()umantesi, ıP.azar, süarelerine ve 
Cumartesi Pazar Matinelerine 
mutlaka gidiniz, fevkalade nir 

Siirprizle Karıılaşacaksınız 
ZA.Tl .SUNGUR un bu son y i pr !!r mı du o 1 

nefıs birk v 
3 PROG&AIMIN EN G ZEL Hill 

Bu geocden itib ren sahn ~n 
DiZ, t mı k 

d f~.-...... 

&Qlmcak ipile ttıuğtİlan 
'f'Wruoak 

"llı~ır 44 08" 169 -A?/ ö 

13151 18 rıaae 
Hazir11n 

._.___..__. ı 'o 
Hazır.an 

PERŞEMBE 
~ oaı. İkiııd! 
8.45 4. 2 s.u ~ 
6.2 1 .ı,) ı.1 ) Yaatl 

Yetil._. 

... o ti Euı 1 

J 2w. l V 



18 H:ı • 12 

(~ıı t11·afı 1 inci .. yfadı) 
emisini bonlbalarla hasa a 

ratmıflardır. Bnghton v P 
tand ya'kmın ki on n lı u 
tesiSlermc cıddi isabetler m s 
tur. Diln gece 1ngı ıı. a a ku 
\~rl batı Aimanva t~
:rı üzerinde hırpa.lam taarruz
ları yapmıstır ... 

SABAH) 

o 
r • .- A. C Sc,..çofl, 

S ~ Mıttlnclldcn ~ Redeki tittincüden bııJ 
~~istedim. Hu1 
zUaJii bir «la - .,. yanı hay .. 
ret .oeNlla ıwrdl: 

F'EVKAJ,,ADE HAS ~ Pl.AKI .. J~ 

M (j Z EY.>' il N SENAR 
210464 N Kayııa.k şarkısı - Jı~NGLl\/DJ~ \' A" ı\~ y A \' A • o. Gönul şarkısı - Dl~t'.\IAN KAn ·~1 LEMEZ 
Bmte: SADEDDİN KAYNAK - ''Hanmun-e..<;id fitmmden" 

FASfL Pl.At<LARI SERfSf NO. 3 
HUzzaaıı şarkı - AÇMA.il AÇAMAM 

270468 u.. Beste: Naıs.i!bin Mebnıed 
nu. Huxzam şarkı - KtlŞAI>lt~ TAliırtM 

Beste: ŞevJti Bey .M<rimm 

Oku'lnlar MÜZE\:Y.EN SENAR -SALAHADDİN PINAR 
MUZAli'FER GÜLlt:!R - N:tXJA'J'J TOKYAY 

NEZiHE YILMAZ 
27046511- ıKırschn bozlagı - G O i" L DE IK K 1 

'mJ. l:l~k ~nrtrısı - BAHÇELJı~RDE MELEME 

zere 

lzmiı-Berganıa yolu Bayralllı-7"uran 
arasının paı·ke inşaatı yaptırılacaktır 

18 t re 
ren ~ guf\ 



l>llyflL : : 

PHILIPS 
u,..: ?59" 

Temamile camdan mamuı yenı sıetem ıam· 
balarla mücehhez bu radyo ile neşriyatı 

dinlemek fevkalade bir levktır. Bir radyo 
ahizesi içfrı şımdıye kadar tahayyül edilen 
fenni evsaf Philıps'in 759tA modelinde 
cem edilmiş bulunuyor Çok mOhım yenı· 

liklerıne rağmen bu ahızen•n lıatı ı,.vka·. 

lıide ucuzdur 

OÜNYANIN EN BÜYÜK RADYO FABRiKALAR! 

_fuhisarlar U.Müdürlüğündcn 1 
HJ. 6/9<f:! t. ıh noe yaııt ı ıhn.r .. ı C·\.,.t.•iı.e l;ı.~ r-.hln •. · oloıı. bir~ teıbrl

ka~ ya~ ku-be nı. ı:a):edesuıin ihah v ;)'""ılı .01y; 11 kısı ın .l<"nıcien ;;rttJ.r
nUlJlll. konına.s; t,e,.;1.rrur ftrni~tir. 

fhtl1P. 23.6.94:? S;;ıh gunü scıo.ıt 11,30 chırf • )~1111 

ti.yenlerin K. b;ıt:-ı,.ta Le\·~ıını Şub.- r.e i,:<:hı ~-lf'r1 

soortn.ıo•f'YI gOnnek is
(6~08) 

CiNSi 

J~latln o·a,lık) 

Mikd•r• 

ırıOO Kilo 
1500 Kilo 

l7 Taktm 
17 Adet 

GUN 

2tl/ ti/ !}42 Cuma 

Saati 
ıo 

. , CKı ·lık) 

Et'foıiy~ Elbı <>Si 
Kapt..tu 

Ç~m n ı·.~ 

.. JO 50 

11 

ı \·UAa dı:ı ~ n e ıntkriarı )'a;.: · • Aheme ı; tiıuı elPrı ıı.ucibiu-

""' p:ız.ırlı.ıtla s.nt n 1J1• lll<' ~ur. 

2 - l>a1.urhk \uı.alarındı:ı y,1ııh gı;.n 'e s •. aUf'ıde K.ıhatoı~•n Le\'&ızım 

ıubesir~deki A1t-r ez Alın1 Knr.1isyt.nun<lA yapıl;u:~kür 
3 Şartn~ıneler her ı:ün rJii.:t'riC'n ıt(II4 :-uıu ~t«,ı n şubede gorule-

biur. 
4 t tcklilcı ;n pazarlık IÇin t 

ed l ıeı ı y.tt 07• ı n,ıen < 7 6 il 
nıis)Orı..a ınurnr.nr.•1;. 1. 

.n eıl.11.~n gi.ın •. e 11~.atıcrde tekli! 
enm.c pJraC'ıle h1rlıkte rr <"'lkUr ko

(6312) 

Devlet D miryolları 9. işletme 
1'fiidürlüğünden: 

lf-'lea f tnıb J 1c L7 un!'ol'J.rlı ,}'.~rıd41 ınutckc-Lllen ış .. crrekte olan 
6/6 Vf' 7/8 .N"o.\ı ~Uh'U .ıtarf ,rının tt1•tleı EA;· l f \'(' 5\;ılen lrla ll;,d~ 

ten.dit edılr. ı.}t r, llk tren İ· • n1>uJc:1:-n lı ti "4.. Çar J. b...ı \. Eriirnrof"r, 
18/6/942 Pcı i:.ıe .ı;11nı: ha ..... et cdı• ... ır Ull 1~l'n t·ıın tC?rırclf'ıı : a;ıda 

r;:ıyın hullto\ ııan niunur. p>,fıl~) 

8 No.h Katar. 6 No.lt K ... tar• 

trı.a ~·Jııl 

Ed!rne 
K: 8.% 
\t· 18.05 

7 No.lı Katar: 
Edime K: 8.00 

t lonbul \'; 17.50 

l ·t;:•T.btl} 

fo..(i.m(' 

K. 21.UO 
'\ 7.~o 

K· 'i.!18 
\; 9 V3 

5 No.lı Kat:.r: 
Svilengrt>d K~ l 6,45 
&lir e V: 17 .. 15 

K. J8.15 
htanbul V: 6.50 

Sivas C. Müddeiumumillğinden: 
ı - Swas Ceza Evinin 1/6/942 t~ril:ind n 31/J/943 tarihırc k:ıd.u' 

bır cnehk ekme+;.. ihtiyacı kapalı zarf usuliylt> ıh,ılc.·ye k••nuh' u tu •• 
2 - Tahmin edilen ihtiJaÇ n1ikı;ı,n bır s.-nt:ut.· a.o:Jo!~rl lOOOCf\t, 1lıZPnıııf 

ı2aooo kH•> ve yevnLiye n gt11·1 iki yüı: seluten, ·aı-tn~ı :!S9 '' f"l(,oekt& 
Jbaret.hr. ic•bıı•t\a l)ll nüktar aı.alır vey, çog.ıılu-. 

3 - Al.anıl ihtiyaç nüktarınd"n bhn::in Cfhlcn b"<iE>li 18000 liriWır. 
Muvakkat t<·ıninat 1330 liroılık hazine 1ntıtkbu2u v.:ya 1•;1nk;ı m~ktubundan. 

4 - tşbu f'kmeK piyasada sntılınakb ol:-ın ·nE''o'idrn ve ıran-Jle fiyab 
bıll"lln1c>tin h.ayin ctti"i m;kt:tra ve belt.>diyf"nin gösterdi~i rölyiCe rüre alına .. 
caktır. Ve ~·eı..cı. cvıue kadar teslim edile\.:ektır. 

5 - İh;ılc m ifiıl4 ti l'1·G'9.f.2 tarihinden SOı6ı9'42 tarihine k•)(.lar 20 

Jıuntiıı r. 
6 - tıınle ao;,i/9.:t:! ~:ılı ,cUnii. saat 15 de Sıvas Cutnhuriyet MUddei

.,,11ı.ı1.1.hh. 11 .. 1Kt.ın 1 nd.1 t~C' .kul etl~ek k0tnıt:yon h\l:.(.tırunda yapılacakbı·. 
7 _.., Tt"k.Jit Il't"ktupları ih~k l!Ctinü bulWkin So1h günü saat 12 ye ka

dar kv isıon.a ._t>rilmi9 oJactlktu. 
8 - Eksiltın,.yr taUp olnnlnrın 2490 Eayllı k~nvnun ı. 3 unc mad

d<-lerinin cı tlrf"ttigi \°f!':'l'iknları ibr.ıı. ehnE>lf\n laı.ınidır. 
9 - Bu U:..ahhıltte.1 dolayı müteahhi<~in vernıf'ge m~cbur okluğu k:a

:.an<;, buhr~.ıı, dau.3a, re ınt n1ukavelenan~c, lemin:ıt meri.tu\:nt: ve t ellUrn 
v~ n;unyenc ve n:a.kil m:ıSl"tlfJan tevsik: t'dihlıf'k ~~ıiile tnflhhüt hed~line 
tli~\;C olunacaktır. Ve devlet t.araiından ınu1'~i•Oide a.1rıcoı "eı·ılecektir. 

ltl Ş.ırt'·:l.:me S!'\'tlS Cün1hurlyet 'nuO<leiumumiJijJle Cezaevi mOd1ı.r-
lul(i.1r,rle lıe-r guo ~.ıh~na saatlerirıdf: gOnllebılir, • (6300) 

Vakıf .~femba Suları idaresi 
işçi Alacaktır 

v~1r.c.- k ,11,,h··lll idarece t. emin ed ;ıı-.-..PK: ve klrk lıra t:"t ,ııylı~ iıc··ctl 
'\ !'nl•ııek tizer~ Taşdelcn iı.;in ~aro yedi StJu~ amele nlınacak.br. l!tt:kli ... 
.,.,;n hiimüt>al veS.:kasile her Ctin oa b hl.,ı Ctmbe<li~ta Vakıflar wnum 
ımıdurl gıirde ırioremiz~ muracaaUa rı. .(8:181') 

Y:SNI SABAH 11'.!JI''·· 

·--~ 
lstanbul Levazım Allirtiğffıden 

ftskert Kıtut llAnlan 
Verilen--·ı·--------T-E_S_irmR_i_K_A_T_' i..._.. 

1 
" ' 

~ğlda cins ve miktarları yıu:ılı. ;ıe- lutletu ıU>'! mad~leri I~ -<l/"42 Cu
ma gi:inü hialannda ıüsterllen ~ttarde pa;ıı"llkla · ·u~n liılın.tt•ıtktır. 
Şartnameleı1 her ıftn korıili;yonda Al''- · 

lsteklileriJı belli C\in Ye aaaner.ıe J'>n4•1<hdıı Saı.ıı alma lr;,mı.•yonuru. 

' 

cehM!erı. 

Muh. Beıı.11 "•nrhk atamanı İ 
Saat D•klka ı 

OIN&I Mlkta,, 

Sut 
Yo!urt .. 

• 

Kile 

sooo 
fioot 
5000 

LI"" 

1750 
2(00 

2~00 

K•• 
00 
00 
00 

Lira 

l&2 
MO 
ilfO 

• •• 

Kufuı 
60 
QO 

00 

ıo ao 
1 Jl 

11 80 
(117 - 86SO) 

'l'AZE MEYVALARDAN 1STtlrsAL EDtu.fll; 

İDRİS MDSHİL 

L 1 MGô"Ni'ı As 1 
Lezzst i hoş • • içimi kolay 

,\ş•J!tda ya:ııh •ilerin açık ek&ilt•e'ul 6/7/9->1 Paz.arlnı gonü ••at MARKASINA DİKKAT : Fiyatı 60 kunıç. 
ıc ria Zaı·a askeri. ı;atm alma komis _..ıa ,J~aktu. Talıplorir. belli Sıhhat ve 1 timai Mruı.venet VekB.letiuin nıhsatını haizdıı 
vakıtıe ııcomi.qCDa admeleri, J iiım•••••••••••••••••mmiİİİiıİmifıiıiıiilııiiiiiıiiiiiliiııiiilİİİlliİiiİliıİımmmliılllmmİıı•-
cıNSI MikUrı 

Sı&ır eti. 
Koyun eh. 

Kilo 

20,000 
20,000 

• • .. 
ıa,ooo 

21.000 

Lira 

1950 
1575 

(191 - titi29) 

Ceman yektin 1760 ton san1;ln paz.arhlıi.la Etttın alınacaknr. ı~t.cklilf"rin 
teminatlarile 29/6/942 Pnzaıtesi günü saat 16 da Su~urlukta sıskeri SDtın 
alma kornlıcyonuna geln1eleri. ( 180 - 6~24} 

• • • İki ko:ıle:m 50 eı· ton koyun, keçi veya .sıgır eti p:1zarhkla satın alın:ı-

oolcbr. Tkliıı-!et·ln 29/6/942 Pazartesi günü saat 14 de Hadunkdy ~ivl\rır.da 

/ı.kpınar askeı·i satın ;,ı,lma komil'iyonu na teminotlasile gelrr.eleri. 
(189 - 6627) 

• • • 
8-46 ton saman pazarltld.ı:ı satın alınacaktır. İhalesi. 29/6/942 Paıartesl 

,C.nil "<ı:n~t 16 da tzmir Lv. Amirliği SDtın aln1a lı.:omisyonundn yapılacak-: 

tır. Talipledn ~o 15 knti teminallarile belli vakitte komisyona fe:lrnf'lc-ri. 
(182 - 6620) 

• • • 
50 ton yemlik keçiboynuzu pazarhkla s;ıhn alın..ıcaktır. Tnlip1erln 

28/6/942 Cun1a günü saat 16 da Geüboluda m<'rkez satın alma komisyo
nuna gelmele-ri. 'fahm.in bedeli 151000 lira kati teminatı 2250 lir dır. 

(187 - 6625) 

• • • 
'Aşsğıda ya7Jlı mevtıdın pazarlıkla ek~iltmesi 22/6/942 Pnzortrı::i Y"inü 

s.1.-ıt 16 da İzmit POitabane '-:oın;ıı-;ında .aşkcri f:~•bn alma komisyonunda ya
pıl;ıcaktu·. Taliplerin belli vakittt' kooıisyona gelmeleri, 

CI NSI Miktarı Fiyatı 

Zeytin yai;ı. 

Sade yağL 

Kilo Kuruı 

10.000 
10,000 

114 
1115 

Teminatı 

Lira 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 

Muva'ı:kat Veznedar 
Alınacak 

idare.mitin Taşı·a te,.;kildtında çal.,.tırılmak uı.ere ''<'Z.Jıtd~r ;_ılın.acakt.ır. 

A~nğıda gö.:oteı:ilcn ~:ırtları hRiz bulunanların 1/7/9~2 t~rihine kliclar mıi
rı.caat etmeleri. 

l - l\.1l·mu"rlar keınununda yazılı şartları h..-.iz olmak. 
2 - En az ik ı yıl veznedarlık, tahsildarlık.. v<ya n1uhasebc i1;ılrrif'd<·n bi~ 

rinde bul:..ınınu') oh11ak. 
3 - AikerlJğ.iı.ı y:-pınış olmnk. 
4 - Sa~lık du.runıu iyi olmak. (Ga2~) 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Oku/11 

1 uı 

Müdürlüğiinden: 
1 - Bu yıl doğrudan doj:'ı-uy;;ı Doıi<.ıHm;.:ty;.ı ~evYedilmeiır lizt."l·e orta o
ınezunlarındün talebe kaydcd:lcl·cktir. 
2 - İstanbul ve civarından müracaat edcceklcl· ıstanbut Deniz Ko-

rnut;ınlığına, l\tersin ''e civarından n1ür..,.caat edecekler de l\Iersitıdeki okul 
nıi.iduı·li.tğüne. 

3 ....:... ·ı -tanbul ve Mersin mıntaka~1 haıitind< bulunan1ann bulundukla
r. U!-.kerlik şubelerine dilekçe 11<1' bilcHrcrelttr~· ve bu dilek~,ı~nin bir nu ... -
ha~·ıru d.1 1ttanbu1 Deniz K.:ıınutanlığıı;. V~Y• l\ft:ı.· .. iıu1ek1 okula .ıönd(..·r~

ceklcrdir. 
·• - Kayıtlaı· 1/6/942 tarıhınden 30/9~41 

celı.Ur. 

«zthint ~ .. ır lfu\·ı.ıDl erie
(8076) 

Türk Abideleri Resim 
sergisi için yeni karar 

Sultan M~ıhmut 1ü1 lıt .... ıııı 
a~ılan "Tiirk i'b«l•·l• ıı minı~ıl 
resinı S<1'1~C:.~'' ne halkunl'.1JJ1 ,·t 
ffiÜUe'\\Terh•t :1 11 ,:t,}n rrOOterdJğı '!' 
kın ve ~amın1i ilgi illi.erine Mr.r 
rif Vekillıf:, t~mhnu;ın a~ık hııl
mıı müJd•" i ılalıı bet; giin ıı,..,. 
tılnııştır. 

Hu kar .. \r:...ı göre· ı-..l·ıgi H~ı.ı·'' 
ıun yinni ikind pazarıte·;. giiı;O 
saat lb tı kadar devam etn:k'k ır 
zere tııın:utf-si ve paz.v günltıl 
de açık bulJnt'unılauı.ktır. 

C. Müddeiıımumiliğinde~ 
tebliğ 

( ', ~tıiddc·iuınımüli~ind~u: 

~·· Beykuz ~uliı ma·hkelJl('t;ı ' 
t.ıııleı;nıı"" Kı·mal Berlmı~.., 
22 6 ft,2 tarihine k.u.laı i':"" 
ba~laır.adığı WJa Adlıye ]<;n~ 
meni kalemine miira1.:aat e-ttıı8' 
diği t~'kdirde vazile;ııu tc-rıııt 
mU.· s;:ı~· 1 lncağı ile-in ohınur·. 

Çocuklarımızı nasıl 
büyütelim? 

b. 

1710 
2775 

"(181 - 6618) 

A$oğıdu dn< ve nıiktorları y:zılı~ki .kulem Uı~e maddNeri 24/~9rt4~- •• İstanbul Bel~diyesi İlanlar:-1 Çltı'i<lmb.a gilnh wnt 10.30 da eksıltme ile Jstek:lleine ıhaJe edilecektir. ı..r-• 1 1 
nan1elerl '1er gun konıisyonda görülebilir. tstt>-klilenn be-Hi gun ve 1:1aatl('J' ... ,-

Hı.. 

lı ':. 

,, 
.. b!ık 

• Ç' ı. ıı • .ın k c 
ı ~ nu \ tı" < h ' ııı l•H 

~·dn. in.ı ... b z uı ~r 
t: aı!..•.L1 o ı-t) Jer lıı • .10< ,, t.' 

~e P'ırd Klıda satın alma komisyonuna gelmeleri. Xıırakoy - Kazlıçe$nle yolunun katran kapl<ın1 t.:ıınırrıtı ,11 ık eı .. sılt- ı 

t l P' .,. 
dl t ) CiNSi Miktarı Tahmin Bedeli Kati Teminatı meye konulmuştur, 

Çocuk Esi Vttnt K \lor:>~ 
G. Me,-kerl°,,...... 

Ton Lira Kuru, Lira Kwı-"t : Keşif bedeli (90~) lira (81) kuruş ve il~ tı.·nliıı •. 11 (721) lir<• ı'ı4 

-- --- - _.., kuru:ıstur. .... 
Koyun C'ti 

Sığır oti 
75 
75 

• • 

99750 
63760 

• 

00 
(1() 

14963 
9563 

(!~ - &681) 

00 
00 

B<.ıheı· küoeu 85 k.uruş~n 100 ton pnt.-.ıtes p:A1arlıkla satır. abnacaktır • 
Taliplerin katl temlnaünrtıe 22/6/942 Pazart.c i &\,tnu. ı:ıat 18 da trmir Lv. 
Amfrli/:i s::tın alma komiEyonunn gelmeleri, (177 - 6614) .. "' 

.~tda yazılı etlerin paz"shkla cksiltmeleri 27/6/942 Cumr.ı.rlee, gUnu 
raat ıo d11 Trabzon a.ı;keri s.-ı:tın alma komisyonunda y.apılncakt.ır, Tallple
rin b<'!li '"al\.itte komisyona geln1elerL 

CİNSi Mikt.arı 

Koyun eti 
Sıgır ('ti. 

Kılo 

40.000 
40,000 

• • 

Tutarı 

• 

Lira 

18,000 
14.000 

Temfn#lı 

Lira 

_1350 
1050 

(178 - 6615) 

Asağıcin y;.ıı:ıh sarnanlal· pazarlıkla eksilıı'l'lcye \i.onmu.,ıur. lhQleleri 
20/6/9-l2 Curnarte6l ıünü saat 11 de bkişPhlr tısk81 ~tın alına komisy<r 
ntınd<t yapılacaktır, 50 tondan a~iı olmamak Uıere ayrı ayn taliplere de 
ihale edılebiHr. İ!ıteklilerin teKlif ede ekleri miktara göre kati teminaUar.i.
le lıelb \'akitte koıniEyOOa gehnele·rJ. 

CiNSi 

B<11y-<lh dü8m saman. 
S:ıp !'aman. 

Duxme dÜg('n ıam.nn. 

• • 

Ton 

• 

500 
500 
500 

Flyatı Kurwı 

5 
i 
3 

(179 - 6616) 

50 toı' pateı.tes pazar1tk1a satın altnac&ktır. Eksıltrnesi 19/6/942 Ctiraa 
g\lııü Fcı .. t 15 de Ya~ıvlran köyOndekı komisyonda ,-apılacaktır. İsteklile-
rin muay~en gOI\ ve 5aatte komiııyondlı bulunrr.alan. (lM - G623} 

• • • 
.A~cı ıda )-'o...~•lı sebzeler pazarlık.la snt.ın alınaee'kUr. Taltplerin teminat

larile bil'lıkle 23/6/942 Salı gUnü r.ıat 14 de H~<lımköy civarında Altpm.ır 
~Kcri satın alma komi!yonUDJ ıebneleri. 

CiNSi 

1*yaz ııe:rııir. 

Zeytin, 
Patates 
Yogurt 
Hiyar, 

~lktarı 
___ ...,._ ... .,,w,... .. _..,. -ı.ıs. ... .. ı 

5.000 L'<!llfıl. = X•\I> 
3.00j):. .,_ • "' 

18L000 1 ...,,.,s, JlJ Jt.,. il 

ıo,oou _ • .uA lı ~"'" 
30.\IOO il• ~Adet · 

.. • (1110-:- '*°2J). " 
• • • ı .. ~.... 6-t.1• 

Keşif ve şartname Zabıt ._e J..iuamelô.1. Nill<lıırlül,~i ~ ... ;.ıl,.rııinde ctı)rülr 

bilir, 
'ihale 3/7/942 Cuma günü ı:aat 14 de Daımi EnLuıneııdt-1 yapılac;.Jkt ı 

Taliplerin ilk teminat makbuz. vey~ n-:cktuph;rı ihale taril'~ndı.:11 3 ~' .,1 
t"'\Vel Vilayet Natia Mtidürlügtine mürvcaat~a a1~.ca.ıl~ırı Ff'nni Fhliy<·t t 

kanunen ibrazı l:\z1m~elcn diller vesikalariyle ihale gunü ınu:ıyyt·ıı ıı. lt 

Daimi F:ncümendc bulunmahı.rı. (6ti36) 

lstanbııl C. Müddeiumumiliğinden 
lst..'lnbul Ce:n ve Tevkif e\iinin 94.2 rııJ.tl yıhna ;ııt 27~.750 kilı1 t.·kr1e~ 1 

ihtiyacı kapalı zarf U!:iulilc ekgiltıneve korınlU)'.t..ır 
Muhanıınen bedeli 37412 lira 50 l:uru~ olup ınuv0ı:ıı...at ieın!n;ıt 2MOti 

bra 13 kuruştur. 
Eksilune 30/6/942 Sah günü saat 15 te istarıbul Sullanııhın~tteki Ct7 .. :t 

~vi Mildürlügünde yapı1acak.tır, 

Tolipler buna ait şartnan1cyl tatil günlerindı.·n ouı.ıtl<ı heı· gtin fl\{ aa.. 
f;;.:;.t]cri dahilinde mczklıı· mü<lıirlükte görebihrlcı. İ"tekhler1n kanuni \t:~i- • 

katnnnı havi kapalı 7.<:ırnarınt ck.siltrr.c saatinden lıır . ast C\ \t'hnC' , d<1t' 

n:czk!1r mt.i.dUrlukte topk·na<:dk komi..;yı.ın rei~llğinc nunar1.ıh rr alil>ı.lZ n n
)ı:cıbllindc vernıe1cri, Ta:;n.1d:ın gönd~ıHeı..·<'K U .ıhhütlu n1cktuılla1·ıı1 rw 
gt:cikmeslnC:en bh· me8uliyct kabul 00i1nıiyec'""ğı ll n oluPur ~6254) 

lstanbul Emııiyet Sandığı 
Direktörlüğündeıı : 

939/485 
Enıniyct Sandığına boı·çltı öhi Fatma Zehr;ı \.~·• ,5]('1' 1t..' ~;-ın )·oli ... h· 

tcblı'-: 

Fatm'l Zehra hali hayahııdi\ TahtakaJede \'t ınah:ılle.iinde l.Iztıııçrı.fşl 

Tonrruk. soko:ığında eski 137,22 yeni 2b6,l nunınrrıh d:.ıkk •• rn ı,l~ıı k.ı!r~ 

tir hamn 2/3 hissesini bir!nci dcı·ccedt. ipotek gö:-.tt rer ,,.k 15/7/9:ı7 t<Arihın

de ~~71 hC'sop nun1arasilc Sandığımızd<.n aldııu 1600 lira borC'tı ıa/6/039 tr

Raş:.ı Rıza Tiyatrosll 
Halide Piskin Beraber 

' 11 ı ı ı it: Bt-l\ Boıh<;t>-slni ,.. 
hırh. 1 1 il ıcı; .. 

, 

H,.r gec.e •at (9.30) da 
uı _ı ııli.1<l!'l~i Pauır ın:oııı 

SİZİ 
· .,,.. :-oı ınn k::ıdı.ıı 

TANIMIYORU""1 
K o.nedi ( 3) Perdo 

YAZANLAR " 

Bc-tt~a. Fon Ş~:.tı.cr 
'e V·ı.sfı Rız~ı Zolıu Jİ 

,,, r Kl.'C<' Beh~i balı< 
t m~il vcrm~ktediı - ~ - -------
GEB2E 

H. H;c ı \-ı• Cwnk Esu·aeıo' 
ta İ·:ı fınd:ın i;, rtıl I~u ır 

edik>n ~ 

Siiun~t Düğü11•1 

İle Büyıii< 

Pehlivan Güreşleri 
21 l faı:inın l!H2 Pn.ı.ır 

- ı;ıioıi yepılacakln. 

ZAYi 

K;.ıc;•rl.ı uz. Ere"Vs.odt.>ıı htc.1 
niıfu- agıtııı' ı e ic;,~ri.., ndt: r 

rlhine ka<Lir ödemediğinden laiz, koınis.von ve m:ı<::arlti ılc btı·~bt:r htııT "'" ı••r 
B b tiın. Y 

,. tı1:, :.ıdct rc:-ı 11~1.i ~01: 

uu .,la•· ıt'H•~an ~ 1746 lira 55 kuru;,;;a vanuıştır .. u S<' cple 3202 ııuıno:trnh k;u1uı1 ·ntıcibin ·c·ı 
- ltii).; 

h:lk:kında itra takibi ba~lamak uzete t: nziın olunJn ilıbarııar.,ı> l>oı'(h.J~ıı..ııı ı 

rnu?(avel('n~ınıcde gÖ$U>rdiü:i iknınt'tgfı.hına ,gön<lcrilnıis l".e ılt• l..k"'{,:}U F,ı.frılA • 
Zehı·~nın Su~d:iye<lc Şaşl(ınbakkalJa Bağdat caddeslndı 378 N·.>.Jı h.uıedc 

"'l<1,uğ1ı1 oı.nl~~ılmJş ve tebliğ yapılo.111nm ı tu-. )..f(\,'.klır k.111unun 4.5 inı.·i ınad-

•l'<hn·. 
Adres: Hasköy, Cam ı sok•" 
2ı flc A.slye Türkoglu. ------------

ZA'\'İ ·~ı ;yet."\ı h;lJ.l,n.de lcbliia.lın illln .:.Ul'Ctıle .\"<tp1lın;~ ... ın1 !ınıirciir Boı:('lu ülii 
}\ıtma- Zo~a rnJras1;ıları ı..,bu ililn tarihinden 1t;ııar,:n bir.' bu<'~k 1;1y J<:h 'rlt~ i\ ,... ııı. hntırlaın.ı<hM;ııı1. 
~nd.ı~"QU:t.a w.üra~aatla muril:ilcrinin borl·unu öcteınelf"ıl veya kanuılcn ka- "' 1 ırn· B .. •lı\cuı<la KoyU , ıw nıt' 
i:ıule.,~y n b.i.r, iti.ı.·azl..irl ·var:::a bildirıncleri ıazımdır. lfir~!-'c.ıkır 1 fpott-'i?i lıe;j.t· "-'i ıı: ı·ı.·rı alnıı. vJn11i;ı 011 

kurtarm:ızlar \'.e.Yalıut b3~hyan takibi usul dai1·ps]ndc du.:dı.rrtiınlau~ ip.,u· ı harl~l!'•"lıt'tui 7a)1 ettJ.Jn, 'Yt 
tekti. "ayri PJ~nkul .m~k.ıir knnuna g~ı·c Sandıkç;ı Fat.ıla~kltrr ~u ciht:tlcr ;Jl~uıı(!11i:r t.":"-lr ·!nln l'ıi,kf''' 
pJAkadarlarra_ bilinip ona.gere hareket c<Ulmek v"t. 'hE> l>İrin.~ııfl)"riı. ayrı 1tı-... ·~ ı.r'ı ~· • 'tı' 
b•rn..'llll~ W~lılr:i ,n~ına lt::ıim o}nıak üı..er<i\"teyf1:v<'t Biin ofunur. ttil • ,eı..~~: Beyc-glu Bale. se>k.ı" 
.. -t ,.,. ~ ., .. ~~ 1 .. tl ...... .ı. (6~U7) · J 'C f 11~ .. ~ i.ır.ctı katta ı\ı•if Ak9'' 

:Müteahhit no.ın -ve hesabına l3/6/fH2 gıir.u~de iha~i i!5n olıınıın 50 
tO•l pirine !i.llbununa talip çıkn1adro"..nndan tek:r;ır mü ~•,,ıx . kbfımuşt\tt:
Ev~.J ve husuel .,ar tları kom~}}da göriÜeb:tHt. iha-l~ı 24/NQ.ü,Ç•\f ambn:: 
ı;lnü saat 11 de yapılacaktır, Taliplerin l<ati temfn:'l.tlarile Hari>~e<le ~ ... ... 
d('k Subay O~ru1unda Skhı1 alnıa komisyo!'!:tınn mtiracaaOarı. 

trl -::.~ 

1.., ,.. A.llA.NIYOH 

BlrlP'~ müracaatla vesikalaı~nı tamamlamış olup da t'<'mjyete 
tevzıe ait ınua.mdeyi yaptırnıamışolanl:ınn va.kit geçinnPksizin cc
miyı;t merkezine müracaat etınellit'l'tnenfaatleıi iktiznı;ıııdandır. 1 

hı l • l."', TiirK·~f', n~ktılı1 ' 

•• ~ko! 1 
(174 - &811) 

• • • 
13/6/942 de ihalesi iliin olunan 4~ ton >•de yaluın talip çıltrr.ndıpn-

0.ln tekr"lr paz~rhıa konn1~u1-. Ev::;af \'e huııu~t şartlan komü.yondo; :;:o
rülebilir. 45 ton sade yo{Cı 2U tondan aşağı obnamak şarti](' dah. .ü, wık

t~rına ttıli'~> Çlk1ıit takdirde ihal~ )'dpıtabllh· .. Beher kilosunun muharrırüCO 
bedelinin •••ılıdaki aeklldedir. 1halcsl 26/6/942 cuma giınii saat 16 dn :ra
Jlll•caktır. Taliplerin kati teminatlıırile Harbiyede ye<lek subay okulunda 
g"tın alma ?<emisyonuna müracnatıorı. 

~' 7 .Aıltl i Oly•rbakır t:rimif ve ıüzülmUt . 
" 7 AeiUi Karı rnenıetı erfm lt ve ıUzOlmüt 

• • • 

207 
210 

(1176 - 6'!12) 

so tun t;.ı~ fa::.tdye 2-2/8/S..2 Paıar~ı:-i utinu aaat 10 da p._'lLOJrh~ıa bll
tın ahn&cakbr. Muhammen bedeli 7008 lira olup kail tenunatı 1051 hrıı 20 
kuruıstur .. Şaı·tn~ın1esi her gi.ın koı11hıyo1.1dn &oıtilcbilir. İsıf'ttliJP.rit) vf>lh 
gi';n ve aatte Fındıkbda ~ahn alı::ı.:l knrni. ~·onuna gelmcleıl. 

083 - 0621) 

• • • 
15/G/942 de i)ıtalesi il:ı.n olun~ın 45 h>n . tıEfc Ycı">na talip- c:ı'tr•1t1d11ıpnd;,.ın 

tekrar pazarbga koıunu"'tur, Evt>o.'\t ve hu ;ıtiı-:·;;ırtı:ıi-ı 'k4·l11ic:vond· f?•n·lı lt"bi
lir. Beher kilosunun n1uh31'ıı111en bt~leli JJ~"-'iı.ıdfl.h.i ~1*'il~t rlı r 4!'i t•' (fe ~.,
f. .. bir istekliye ihale ~JehileceK.i gi~i 20 tonda.o °'a;;;;ığı olrr:~dua.< v·~ı Uİ.(.. tn 
aı nıikt.aruıa talip çıktığı takdirde ihalt'si yapı1abilir. 1helesi 24/6ı1H.l Ç:.r
J'mba silnil saot 10 da 7apılacakh•. Taliplerin kati 1~mırıatlarile li:orbı o-

la•lbt A. ı:-.leddln Bor-cotıu 
.... ld-lı yer: (H. Bekh· GUr"loylar ve 

Nqrly•t M-UdürD: M , 8arn Kar•yel 
A.. C•maleddln SaraçcOlu matbaa•t) 

de Ye<1ck Sub;.ı:y Okulundu WtJh ,.1n1a koıtıi.-,yununa 

~- 7 Aıitti Diyarbakır erimıı \oC s.üzülmüt 
% 7 Aaitli Ka,, menıell erimiş ve ~iiz:iilınüı 

• • 

ınur;tc·~•ıtları. 

207 
210 

t L';ti 

' 1 
20.0fıO kilo 1IBtat<'S oılırı;ıt·.ıktır. P~zarlıl\.\<.. t>\ 1 ltı· ., .. 2"1/ti.- l.f ı•> 'U.ıu \ 

.a.ıt 16 da (°.t'Hbolud~ı ~ .. I erı P. 125•1 ~<.ıtın ... Iın,, ı;.uuıj ·.\•ınuııd . J , ıl~. ı ı- ı 

t!ı Tntınıin bedf'li 7000 1Jr;1 ilk •f'n1iı.-ı.tı ,:j:_;j ;1 ·.,cıır "',•t·ı~iC'ı iıı \J, J1 \'ukıiı. 

lı<.ı tlt ,.. .ıp i~leı·ine 

Ti.irk h. yaı1a ciddi bir s.irkc>t ıl' 

clindl· ,t.y;.ç \' ırılır. 
Pangalt~ PC'6'ta kutıııu Nf' . 

A•kerllk iş/eri 
E~ktr~Oy Aı. Ş. den: 
".'d. P. Ti;n; .• .tı.hır.('• t·:tl'• 11 1

' 

Jfrıyd.;;l•n '240PG) eh"\.';(~ .1ıt,C.)"' 

rn.c,ati, ;1 1'"İ t~•kdirde 1070 ı>B~ 11 

nun .ıhk~ ıntn<'& Cf'LalaJld ,1,1::,/ lfOıı~i:>yona ge1rncleri. ıfıı * ıı; ( 1 ~R r.6.!f' 1 

K. IıY~ bagh bi:·bl< lt·· ı· n) ;, '~:ıcll "Ff;!•lı iki l·a l~ i;ı ı• rıı .. Hh!·~lt DOKTOR _ ..... r• 
23/ti/942 $:1h günü ~ıat ıo rl~ı 't•°;\) "'ınc.• lı.ıll' ı'<l!l!"C't-tdL d' ~-" ıı .. 11. 111•••• f 
lt•r1 h€'r gün Jtomi.c,yQı'rf<l gürült>bilır.' ı~-tt·k:ileı·ı:\ bı.·lh ~lirı 't• ..., ı1tı.• Fı HAFIZ CEMJ\J' 
rlık1ıda satın alına k•>nıi~yonuna .. gclı· + l· ·ı k , 

CiNS! Miktarı Tahmin bedeli K ... t ·re"''"''' ••••• Z•m•n• lo ~man Hekı 
Ton Lira Kuruı Li~a Kufuş S~at Dakık3 

T, Fooulye 60 14016 00 2102 00 10."0 
T . Kabak t3 rn-0 oo l OSfr oo ıo.ao 

118{ - 6622) 

U·.tlıili)'P. 1\Iii(l'ha"'"' 
Divnnyoln 


