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Ziraat Enstitülerinde--li Mn'kalıele bl )iN etı.tt.-n 
başbymaı. ·......m lM'ye \'11.-

l'aeıtğı el" ızortıtı. W)l'k-
meyb;. ,1İmit lim lıi, bıı,r.ı.11-
lıır ll\lııl '"' Jflarmı biitün 
biiüln Lıt~ ı~ ~'e.rlder ı.e 
lnı,.;.niıır :n d •• ki bvı:ıtyı 
vıılı'!J ı,rnı · tabil\t 
J.ıtvı;"al"" h -.-Okmıyo<'3lı:-
Jardrr. 

.Ankaro, 18 (A.A. l - Rei.sicilıııtııır Milli Şef l<mıet İnönU 
bugü ru;aa t 11,l 5 de Yüksek Ziraat Enstitfuıünü şereflendirınirı
lerdir. Milli Şef Emılitü önündı~ Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, Yükım!< Ziraat Enııtitiisü RekW
rii Süreyya Genca ye Umumi h'.iıtip Profesör Dr. Ali Kemal Yiğit
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oğlu tarafından ka.rşılanmış!a.-dır. 
(lfo·"1t So.. e Sü. S tlc) 

"M1' l6.l!İ.)'3-: ı.Jo. 17 

~'P)fı-ı"af <•n; Sabıh fstanbııJ 

ld"un ı 20795. 
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·urk -Alman 
dostluk paktının 1 

Fevkalllde kazanç ııergisl kanun IA11llıaıını tetkik 
eden komisyon mazbatası milzakere edildi 1 ! 

1 
1 

10 bin lirayı geçmiyeo senelik safi ~azançlar ~u. vergiden hari~ 
tutuluyor, 940 yılı ba,ından itibaren hır senede ıkı defadan fazla 

bina ve arsa alıp satmış veya yaptırmış olanlar da ahın satırı. 
kıymetleri arasındaki fark iizeriııdeıı vergl verecekler 

Ankara, ıs (A.A.) Ciirohuriyet Halk Parth<i l.~~liı; 9;upu Uınıı•H Ht!.' ' t·u·•.lı-. 'Hsı~/ 

1 

yıldönümü 
Be r!in radyosu ve 
Aln~arı gazeteleri 

&amim· tezahürlerde 
bult•ndular 

-·eo--

12 ay içinde 
iki memleket arasında 

.) 

·' 

H'JSEYf C HID YALÇIN \.. .1 

M~~fü e,"m;~;ı:f~n~':'hi~: İnhisarlar vekili gitti 
Biy oyJe bir g<>Jişme-

ll!lıt: !$öiüt o! ruz }r bunun in-
Hı.' • rt ,ıan ı:ok es f ve- Raif Karadeniz çay, kahve fiyatlarının indirileceğini, 
rıc. r.ı:r u :a;aJ-ürlere yol bey'iye ücretlerinin arttırılmıyacağını, bira muhte-
•" '1 ~ından ıt1tııla:bilir. Mih- " 1 
'·" kU\'\etl 1 i ,gru aııınd, _ kirleri hakkında şiddetli takibat yapıfacagını söy üyor 
l<I rıoeml<~<ctlerd~ .hal itaate 1 
m ur etme ıçiıı kııllan:!ıklan ma.sını ve ilin edilmCl!ini istedi. f B'ir müddetten«t·i !lclırimiz-
1en~i~ pc>li ·-<.:. h Uırafüı. Hariciye Nazı!'!. :Mister Eden, de buıtınan Giimriik ve İnhh;ar-

942'' Reis \·'(.•t{]}i Troozon Afebl.>:-1n Ha.san S.1kn.'nıı1 rei:-:.lıgındc ogleoen e\ \tel V~l ogH· ~{~n. r \l)1:a nlm'?ılı 
tiY.ere iki defa loplnnmı v. fr.vkalade kazanç vergisi k~nunu Jiyihasını tl"fkık eden p,,._., KC'Jnıs
:yx>mı IM::.batasını mii.,:al< • e c<tn· ~tir. 

Korıü~yoıı ma.-lm.ta: ındıı, Av- ı=·------------, 
rupad.ı harb;n baı<lama.'i ' nıem 1 r- 1 f '"\ r 
lel<etiıı:':>:dc de b:•.<;g, :s f'1 ft v- 1 AF R K A H A R B 1 1 
tx:lil.de ıı.hwll dola "·;vı biiyük 

1
-.---- -

kazaıı~Jarm kolayca ·minirıt.. T k t hl'k d geniş imkiııılar ha~ıl (o dııi;-u ~a- obru e 1 e e 
bul ve bunların bu· f(•vkaLlde 

RUSYA HARBi ' 1 

\•crgiye tabi tutnlnıala ın ver
gi W.lifindeki adald · Bl, ııoa 
uygun olduğu it barüı N.tiril
mt"kte idi. 

Mihver kuvvetleri Almanlar, Maksiaı 
ani bir çevirnıe Gorgi halesini 

ı 

ki munasebetler geliş
mekte devanı etti 
Ankara 11' t Rady ı,, -

zetesi) - l!I H ?.!cı>n, A 1 
manya ıle irr.~ .. ı. dığ1ır>1~ 
dostluk ve ı;:ı.1dııın· .. ık J··• 
tının )'ılı'or.Umıid\i.. Beri n . 
rady08u im Miiıı. d, tlc \ 
oarııimi dc>stluk tr:,.~h\irlı -
r'rıde bulunmm;tııı. Racl. •o 
'UDIRJ"I ııöylemi~tir: 

gittik t \'t' a lruv f<tlı itı az- bu tdklifi a'men kabul et.mediv-
1 k · • ·' J d - .r- , la r Vekili Raif Karadeniz, dün ar, :!'.er ve ,..,,.y:-n Jr OY,'(!'- se de red de ctmemi~tir. 
ıru;, ı. h şla ır. "oı C'c koslo- Çünkü her tarafta binlerce gazetecilere beyanatta bulun-

Hükiimct.re hazırluı cak fw
lıalii.de ka7.,a~<; Yer.ırnı kanunu 
Jayiha~ııun prcıK<ipleri mwJ:ıat..1.
dl\ bilha"lla. şu dÖit .• ta ifade 
edilmiştir: 

yaptılar zapt ettiler 
0

- Bu n1ualıeclc Jıer ıA 
memleket arasınd.c eski dos• 
ıu·ıı t<: t ettiği f!.İbl. hu 
c.ı.;.,tıuğıın daima knlac-zj;'ln 
tcrniı. etti. Bu mur..ınc>le, A ' -
cı:nanynnın TilrkıyC'yı.: ba'.·l 
tlJb'l ilimad1n der<"cl-slnı gt 
ten:ı: "" bu do~thıguı. . .1 

.ıky::. ı•~aml • h~ · •,.,_ üst!iı:ıe kişilerüı ic.famına kar§ı duyulan muş, m~m!.:.',ı<>tte ç~ ve kahve 
.,ı.J:u ve. zat ele.ima• istıda<lını galeyan, kin ve intikam hicsini sWkumın fazla olduğunu, yeni 
gfo~rren kııd · ta.sıracak bir yabuz bir iki k~;ye tevcih et- fiyatların şimc.likindttı dun ola-
>.<! t<~ etL Bele Ltitiin bır kü- mekle kali>!ern ~ii'kiınt't geJ.ni- (Soıw Sıt. 2 lfü .!> ılor.) 
~eli< ka~.ı.lıa Jkıwn (;l"keVieri- yor. Onun i~in a.y11i taıula h~ıe- ------------
ıün ıram;ı kursw1a. dizılrnrel, ket edilereıc öldürülenlere rnü:;a- Üç saat devam 
h<'ı manlclı:ettc biiyGJ< bir tees- \i miktarda Nazi rmı tisi aö$ı
miı ve be - n t • tl J.:~bart- Dl!t idom cdilmt>Si fikıi ortaya eden top ateei 
1J. A!Jn&?. · '" laı-nın aldiid.C' k' B b ·· beli· b d ~ , Ç! el, u, ugun, 'a un .ll 
'bir zaıbıta tından bah.-eder fonr:ı. bigünah iPsanlaruı iu;, :n-

1 - Vergi, lı 1 l!HO ı,;rihm-
(Sonu &.ı, El; 6 d") 

Amerikan 
tayyareleri 

Tobruk'la Mısır muvasala 
yolları kesildi 

Vaziyet çok ciddi 
[A.il. teı9mf/i•n•ıd«'I 

Jııılôro e(libııi~tir j 

HarkottaA!man taarru
zu duraklamı~ 

Tımoçen o dayanıyor 
[A.A. 1ciqmfla1 .ı1aoı 

hilld.-.a ~11 ı,,,;.~ttr.] 

samjnııye.t Ç.(•J'Çc\·cslıH et. "" 

R it>ll! etmezini t (' tl , 1 

t'ftı ' 

r;ilıi ktıUaı ı so;EJk~ılı Ye ıa11n•n ön!iııe geçmek i~>in manı I Sinop'ta dOn sabah yine 
Juı.ywız dil t ~ bift.tin bütt:n h_i_r tf<lbir olarak ~llişiln~H~nii'- korkunç bombardıman ·--B-u-n-la-r,~d-e-n-iz_e __ , 
körüklüyor tur. Fakat yarın bıı· h kıkı ar- ı I . d ld 

Holıineln zıı ve tale;ı haline geçmıs;inden ses erı uyu u gidişte ve dönr şte 
t yle bu ha k.o»kanz. Dt'\·let adanılan ne topraklarımız ozerınden 

Alman tebligıne gore, Sıv:ıtı-
Lon<lı'lL radyoHumın ~»n veı- topold~ göğüs g<ığu<'P, mulıaı·e

doi;oi balx:rlere görP, LibyP.d11J be dPvam ediyoı. Müdafaa ıı.an 
Mib,·ıor kııvvetlE.'li ani bir çevir- zumcsinm ~ıwal talıkimntı il!' 
me haı-eketi yapaı-a'k cephede 

E ıiııygnlamı lıaıııılı'dı 
~.ıllll{:!UI u bile t'.Oylt")m~ğe 11 • 

zı m ·gimnüyonız. :'nitrfeh
'lıumler yüzünd ·n bil" k ç 
E:C'll' evvd soğum ıı b ·'u
naı do;;tluk, ı;nn Ban an 
Mııb.ıı cheh~rind<> ı,(oluı ım tı-
1' r lur gc •rdi. Tüı k yenin 
; • yet!. ın ha!<lllaı e ı lmaılı 
?'.'lul ani ~. n Adolf Hı :er, 
Bliyi;k Ş<·fımize bir rnel<tup 

kadar rnf,ı'.<karılı danP.n~aınr Sinof. 18 (A.A.) - Karade- " d' 
Ye dibliııcelerinin mil\>azPne,sini ni e Kınm Rıı.lıillerinden ve Sı- geçmiş degiller ır 
ınulıaİ.'lZay_a <:alışsalar nihayet va.stopol istikametinden bu aa
onlnr da bil' !ıı,andırlar. OrJ, r bah sa.ot 4 te başlıyara1< 7 ye 
da lıalblerind" !<in ve nefret dıı- kııı<lar çok şiddetli ve sürekli 
vabilirler ve Ef ·drıumıım;ycııin 1 top ı;e;;leri işttilıni!; ve binalarda 

mü/ıim dajişiklikler vücuda ge>- en miihira t.0 hya ol-aı::. Mııksim 
timıi.~lercür. Bu hareket karşı· Gorı;.i kale zaptedilrrıişti . V"I 
ımıda. İngiliz lıııvve1l~ıi FlliidEm kof iilk<'flındı Rıı: rn~. ız.lan 
ve Sidi • Reza:k'ı IJO,,«altmışlıl~ Pil lıii.rtiümfürtiir. 

ı t \'e dıclı.ı AAl'l<a çekilıııi~lı•nlir. Bu Rı< T< l.lu 
niş, bir zarure vaziyet, 'l'obruğun lıRırJ mu- &lvyt:t i.'hC yan•J ..-tıll, 

gLn lcr<l C"umhnrreisimı 
u: ,, ı nı diler. 1. inci mel -

ISoııu Sa. 3 Su 7 de) 
t-•ıyıkına. . k:ı:r~ı koyıuru 9cak ıı~ı a ııc zclcyi andıran saranı· neticesinde ve va,;alasının kt"silmesiııo Reıbep Şudur: "17 H,nr~ gı:teH. S•· 

(Sonu Sa. 3, &,r. 3 de) ($onu Sa. S, 8li 6 tfa) '----------hale gelcbılırler. tılar kayd,'dılrnl.<>tir. 
Yugoslavya Hariciye • 'a»n İltica mahiyetindeı--------- ------------------

lkind cepheye "karşı Almill akla 61 • -, dı· ~~t.ı;ına.k ;;öyle diyor: "Ui'ttikçe belinn"~e Milı·;crc kıırPı 'kin ve intikam 
wyle d bilakw artl\'< r. baş)ıyan mıızaffcıiyet:mizdm cluvgularuıı arttıran hadiseler 

olmuştur tedbirleıi 1ıızıan<1ırııdı 
rn:::cr taraf l ı m< . ette son a mücrimlt•ı in ce;z.alanrlıııl- Berliu, 18 (A.A.) - ITaııo-

işg:ıi ,, n·cLerinc lıat"" f..J·tr-•i- nularını istiycceiliz. Hİ0 biri :ıa- Sı'mal"ı Yunoslavyada ~e Nailrlığ nıla. yıılonıı,., gaze-
len mU:.a\" et \e nıı!r~• hı ·~i kasını ku taraınıyacııktıı·." !I tclerin c.iikbti Ameril n ti< ak-
,ıe kuvv€'tlcllİ)'1J'. Dillıyamn en • 'cv;ıork Tayrnis gazetesi 'iÖY- ı:ırının Tiirkiy<'yc } ptıkları 
,Gidet!i m elclerine ıoğmen, le vazıyor: '"Aı:lalet dakikası ha- sabotaj•') ma"nı' c bri iı'i§ hii.di:-;e~inc çd<iJnıis-
ıc "11.ı altııK · ka\ :ııJenn hi<' lfrl ettiili zaman Lidic kvyündc- i!1 tir. Deniliyor ki: "Aruçı il, n u-
1 rku dn •arak nı. lyatlan- ki k1'rbunlar adalet ne ol<lu:";u- 1 k • ' 38 ~aklaı·ı Şinpli Sııriyedcn Jı, lka-
lıl da .ı bir ,.,·retle !l,ÖS- mı söyHyeceklcrdir. Mihverciler 0 ma ıcın rn k Karadenizin ~imal Ja ~;;ına 
t.:nnek1: n ıl'!!llel~ri Mih- umumi ricate başlayınca. Lldic yaptıkları bJ- hlkumJan dön-

nJl.l ta~ ;,- et 1; c· ölüleri rnezarlarındnıı kalkacak· ko"y yakıldı ınckte idi ve Türkiyenin tam 
li hiç hiı f,ıyda 1 !ar Ye nasıl bir ad:ı.let lo.zım ol- oıtab~mlan ge<;tiklııri:.ıe ~re, 

h.ıttıi. b"liiliı• d:ı.lıa du:;tınu ha.ykıracaklarc.lır." Aınerikulılar bu mcmlelictın 

Binlerce işci aji o 
hattında toplan 
batı ya doğ r u 

ceviriyor 
ne nınu ye kadar D~ha ileri gidenler ve >;imdi- t>1.rafaııhğını bile bil.ı ihlil et-

l'lm ~ ıazım gelirdi. den filiyata g(><;ilincsini i<;tiyen- Bu tedhl haı~etleıi yiizünden mışleıdir. Alnımı Başkomu!"1ı1ılı~•k ht>ı· !er var. Bir Vaşington haberi- SJoyanya vJ!ayeiınd,,. derin bir , . hanti hır ihracı on eme ıçın 
H. tta e<ıerı:ı: k ·.-al niıı bilclinliğiııe ,(Öre, Bay J.fa- h<ı~toozlıığun lxıf'gÖSteroiği A. A. mıı Nolı•: 'iuk~rı~akı Sa.i,.;t.' auıire fedai knnd:ler 

n.llınd· ki lcketı,r<lc 'ıpılan zarik Müttefiklere miiracaat e- kaydolunuyor t<'lgraf üzerine Anadolu AJı>n- \ yerle."1.iriyuı· 
zıılürnlcrc i::ıneı> ışıttığb·,iz derok Müttefik uçaklarının Li- ~ının salithivetli ınaknmlaroa11 

b ı · ' -~- ıı lron'-1 ""Ptı;;, talıkı.-kat m'ticc'ı kutlırr. • ki d ~ rr l'ı·ıı -~o;..,.,, .uv dic köyünün intikamını aJma'k· • il , - .,. ., p k 
m ,anı b ıamarupdan dola- Bır enge eme Va•ingtnndaki Türkiye buyı k arıs so a a:rın a 

b. d ht\ t için birkaç alman köyünü tahriJ} eleisine Amerikan hükumeti '"" yı ır ette ye K ;ır 1 ya etmele1·inı· isteııu""tir. "Alman!•- ~ . 
"·- ~'ı •· l 1 F- k t son ~ B ı· K • · b rg burnila hiikümctimi•e Amen· .,.,.y,u e '" 1:1""1' " ' .ı· a ra kendilHini ne ]x,kJe.dlgın" · i er ın - on ıgs e • 
günlerde E':" tarnftan ve bılhas- kan biiviik el~isi tarafından va-
Ha Çdı= '-va<lar. ;1den ted- gilslern.ıck ihtiyorsak, biz de on- ekspresi yoldan ki olan'. hcyan:ıtt.an haısıl olan 

, !ar k:ıdar meıhametsiz olmalı- k t ı k A ... ta Jıis tafsil ı öl\rcn<iıltten eonra Ç ı anaate p;öre, menKan yya-
• yız." diuoor. 1 ' di t d ·· ' artık dıı} larımızır hcpdne , tA.A. telgmflır.rt;idıı;ı re eri ne gi ş e, ne orıu•,e 

ınaınııaı zarmetintlt kalıyoruz. Ottava'dan g·elm bir haber h<ilti;;-a rdi.lmiştiı·.] Türkiye aıaz.isi lizernıJrn .,e<;-
Uih"'r k.,mlan, b ı tedtı • ayandan bir zatın meclişe yap- Veı~leu ı·:ıporlara nazaran si- meği de1·ııiş etınenıi.şler, Anka-

! k f b. • tıii't bir tekliften baluıecliyor. Bu .nali Yı;ı?:ot>lavyada'ki Slovanya ra ve Arifiyeye ini~leri b;r za-
"i} >( 

1
" 0 ena ır •:ıgır a- z:ıtuı fikrince Kanada ve 111."" ·• ~ ruret n'"li"cesı·nde ve iltiea ma-l•? n ın --nıu maat -~· vila"elinde derin bir hosımtsuz- ~ 

~ıyur ~. 1 '~" - liz uçak!an Alınanlar tarafın- JukJmevcut bulunmaki:ı<lır. hiyetitıde vulmbulınurıtm'. İııen 
tH- • ou un Alnıwı 1rıııllMl'l"itctoe- dan Çek köyünün tahribine kar- Mart ve niş,an aylıı.nnda sa- başka tayyare yoktur. Göza'tı 
kN' ktır ' <lıye ıı-.ı, ar ' 

11 
•• e- >ı mu'kabele bilmisilde bulunma- edilen mu··rcttcbatın ibtİ<·vabı 

f . d vı-~ adaml~nnın '-· 1·~~ ı~ botaJ· ve -etecili.i'i:e karşı ko;ı.-malt 
'" " "' " "'" ~ • ~- Jıdırlar. Teklifiı "'" 'ka az" alaı· ' ah· · b" 'c.l ,_ k Alnı """' •cı"n 38 köy yakıhn,,.,-tn·. da meselenin bıı m ıy<:tını ır tikbal crt «Onu.-;ur ı-ıı an da teyı"t etnıı"o, lerdı"r. Almanlar '" ·~ · · '- ı " (Sonu Sa. 3 Sü. 5 de) kere daha göstermı:;tir. oııilletın< .. anı;n ıemen 8 em- t-,ı;.ıl altında·ki memleketıerdel-----;_-------------''-------

pati ile tmi.~l<'r ve onıın da kaç köy tahrip etmişlerse Al-
ıahr.t ve anin ya.,«amak h&ikkı- ma.nvada da bu kadar köy talı- Hayır Severlere na hiç b ıtirazları ohn;ıdığını ak k yf" ı 
temin C"le:niı,lerdir. Fakat bu rip olunac ve e ıyet e\'Ve -

J ce radyolarla ilfuı edilecektir. 
E-'iirVunler metburi çalışıtııma- Mukabele bilntisil harekftıeri Biri 5 diğeri 7 yaşında kimcesiz iki kız çocuğu 

'1", ıdamlar, köyleri başlayınca neticenin neye vara- evlatlık verilmek isteniyor, çocuk seven 
tazımalar, her taraf- cağını tahminde zorluk çekme-

ta o k derin bir kin ve nef- yiz. Ümit edelim ki, insanlar a- yurttaşları vazifeye davet ediyoruz 
ret nyandn-ıyor ve her gün bu kıl ve insaflarını biitün büiün :Anadan, babadan malırıı.m, retenizle ilan bu~tum.ı.mzı in-
h:Ssiyatı kadar körüklüyor ki, kaybetmiyeeckler ve inı;anlar bakılrnıya muhtaç 5 ve 7 yaşla- sa.niyet namına rıca e •leııuı. 
niluıyet "ttef.1tlerin de hissi- arasındaki kavgayı valıı;i oı-- rında güzel iki kız çocuğu var- ,,, K"" "·- DfAl,ç:Jf 
yatlnrına apılmala.nndan kor- manlardaki tabiat kavgaları ha- dır istedikleri sera;t dahilinde ADRF..,,; tıl,.'ltH»JI_, ya, -

Alman paraşütçülerinin 
görüldüğü haber 
verilmektedır 

Ankara, ıs (Radyo Gazete
si) - lngiltereden gelen haber
lere göre binleı·ce işçi Uajino 
.hattındnki topl1111 batıya doğl'U. 
ateş edecek hale getirmektedir. 
Rclın boy\mda yeni tedbirler a
lınmaktadır. Alman başkomu
tanlığı, sahile çıkacak km-vct
lcri önlemek için göğüs göğüse 
lıarbedecek fedai kuvvetleri 
Sen Nazcr"e yu·leştiıı:nektedir. 

Alman para.şiitçiileriııln Pa
ı'i8 sokaklarında görüldüğü de 
kaydohınme.ktadır. 

Akdenizde 
lngiliz kafilelerine yapılan 

hücumda bir ticaret 
gemisi batmış ! kulrubitıı illetler arrunııda mu- !ine sokmıyacaklardır. aımak i:>tiyenler aşağıdaki ad- sar<tili ('ıkmıızı, No. 29 ~. 

,har<bey1 bir felaıket diye haydi Hüseyin Cahid ,.AJ.(IN rese miiuu:aat eylemelerini, ga- t.,i;uılıuJ lskenderı"yedekı· Ro··yter kabul edelim. Fakat bu felaket 

:.~w:ı~:ııj~~:k~~·~ 100 MiLYON MARKLIK KREDi ·muhabiri "Mihver hayal etmekte hiç bir fayda ve lüzwıı inkisarına uğradı,, diyor 
olamaz. mıılletı.ıı: bugüne 

1 
İskenderiye. 18 (A.A.) -

kadar e.'C nefret hislerini Röyter: İngiliz derıfa kafilesin<> 
bildirmekle ilrtifa ederken artılr l . /I ti pazar günkü hücumlar bilba.<;,.a 
bunlara mü bir ııekil veroıck Almanyadan alınacak harp ma zemesı ya ilrını Yunker 88 uça.klan ile yaptlmh-

Yalnız değirmencniı1 dt:ğil ! 
--~----~pı--------

izim der iz : S 
"Tamir edildi, oldu, 11eriyoruz., diye ilan ettil..-ır. 

Fakat 8eyoElu halkı üç gündur susuz!. 
llf<ıı ve foı h nt.lı>r y,,JJar ruyıı Jıııne 'ıkayet ede"ım 

tamir edildı, ııuyu veri orna. Arıza t •mir e<lildiyse re-
dcclıler. Fa.kat yıne kestiler. 
Beyoğlu yak:w h!tlkı dü ev- d!'rı verılm yor. edil!lledıyse ı· 
velki gi".n ve d:ıJ,, e>vellıl gün lanlarla sıı h sretinı 'ekcnleı i 
ım~ıız kaldılrır. I\orr biı- şehrin niçin tar. ılı ediyornz. Halluıı 
en mılbreın "" zanui ihtiyacım nıHıtnatı r e karı>ı sadece :ıla
dü.).inen mı yoktur; nediı·? Bır ba de~l c.l kkat \•e h~SRa.ı:ıyd 
türlü anlayamac.lıır. Günlerdeıı· l'<:ffrb<'rl1ğ: iskmek ha'·kınııı:r 
beri halin irJeten o nıenı u~ be~ c ı;. 

s as 
---~---~·--------

aklarınd ki kara:rı temyiz için hezır 
)anıyorlar. Süleyman fakrühal 
mazbatası tauzim ettiriyor 

1 Yeni Subasılanna ait vazife taUmat
namesi Resmi gazetede neşredildi 
l"Yeni Sabah,, ın Ank~ra muhabirinden:! 

* Ankara Ağn"eeza mahktıJtıffilnm .;ııika~t davası h. 1 
kındaki kare.nnın Cümhur·iyet Müddeiummnlliği taıafındaıı 
temyiz eclii:niyeceği anla.ı:ılııı:ılrtadır. Çünkü karnr t lebc U) -
gıın bulunm:ı.Ftadır. Suçlulardon Pavlof ve l{omilnfa g.,. 
lince, her ne kadar reııen kr.bili tew iz iFe de lıaldarındnkı 
ı.aran aynca temyiz için lıazırlıklar.ı ba;ıladıklan anl ılm;ık 
tRdır. Karaı·1 Al:ıtlurralıman da tanyız cdecektiı·. Anmk .;uç
ıulıırdan Sii!eyman kararı temyiz icin, harç olan JO lirayı 
veı-emiyecck vaziyette bulunduğundan balıışle bir fakir il
mühaberi uınz.im ettirmekle nıeRgıılclıir. 

Subaşıların vazifeleri * Sııbi'.~ı ıPŞkilatı ve vaııfrlen hakkındaki t~lim;ıma
m~nin mühım noktalannı bıldirıyoruz: 

Suha~ı. ekım zaınar,.r.ua elwcıı malli,ıılün miktariyle 

bııfuara eli iıir §Cltil vermek tes'"it etmek üzere bı"r heyetimiz Berline gidiyor tır. Gemiler, müfuiA bir ba.raj a-
iı<Uclıl.< öniine geçilmez biı' u teşi U:6is edeı·elt karşı koymı.>-
lıuvvet kcsiıetm1ye ~l~clığını l y . ~ , 1 Muhabiıiııdc-n) _ Ahnanyanın açtığı 100 milyı;n ıntn'klık 1ııedi ıle lardır. 1 

lıiylcrira=: ÜP''fCIEik g< nıyvrıız., Ankar
1
a, 1h8 ( enı ::ı1 ,ıwıa ı: r·,.atıaıınııı te;;"Qiti i• in bir Maliye Heyetimiz bu ~.k§ru> &-l'l•ııc Yüksekten u~an boınıbıı ur:alc-

ekim sahasırnn genişlığiıü, ınansııh.in hakiki miktal'lnı tesbit 
edece:l. nıemllı demekLr. 1500 w kadar nüfuı,u olan her muh
tarlık nıe.-ke:oinde bir Bubıv;i _ı.;uhJam olunacaktır. Sutıaııı 
ve yardııncılan her höyün ameli o!. r~k yetisnıi~ en iyi çift
çilcıi arasmd•n lıazalaı da ı.ıraat meı .ıı laııııın teklifi ıle ta
yin olun.ıralılnrdJr 

11 a)monaJ.: 0 an ıırp ma zemeııı ı, • 1 ·· ·· h"" 
İngil e Avaıı'.ı Kuıııaı J0ında - ~ . tir . . • . arı gunun en f'.?ll ucu~?11u 

bır nıeb ion«l alimdakı mı;;,.·ınaıe~r ~:wka;ici •e \'ekalE:ti şube mi' ilrlerinden biı· zatla Maliye Vekiılclı Kaıuhıııo • Jıidıııı.· y.ptııa: .. H~va hucumu~un one-
l~lcctl'' '-Iihver 1uvv~·ı~ı! ta- ey .e. J , · . Du Ti'~r·· Umum lfüdür Muavini Melili bulun:mJt.ktadn·. · nun nWıtt!e alı11!1n netice Mih-
'afırdan , pılaııkaiilJfl"uen yal- Büle'l1t ve.~caı-~t V!inedırnı;;-; ş , k».ı~laıiYl•, temaslar yapaca;k1 fiyatlann tt?Eibiti ı~ı 1aıı1'•üı r,ın- 1 wı· irin lıa\'al i~•··ı;aınu !11uciro 

f · · ı , ·ı b ·c Heyelimız, Ber e man Dl • 1 olınııh-t w. Bu ı •<'uıncl b•r tek 
nız mıın c. .. "ı

1

' ll uu ~<lı;k~L:,:·ı~so~nr~~a~a;'~·tl;~;~~ed;c;ce~k~t;ir~.mııcıl!llllır:llilll:lm•••••~~-~---::m•••••J//lı (Sonu sa. 3. ~;,. 6 dal N r ı mc,rı; uı arının n'C- " iP' • 
ıl r_ k· rl"':tıı~l-,, 

Nasıpları iki sene il letilecek subaylar * Askeri ınemurl:41' naı<lundak. ıuınuııa ek bir Jiı.yil. 
ya göre, ı;ub3.y ılirn hıı'ııık tahmlını bıti'fl k a~k~~i ııdli ı 
kimliğ geçiril ulerdcn !ılı.le l Hı' aıo af Lııhına laıı•ı ı ' ıı 
lıırı ıki stı e ılerletilec-d<tıı 

' 
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hraz=ı C, P1!iI'R1E Bt. -36 - Çeviren: H. Cahid YALÇIN İ a • s bsdav 
\ Bu~ vesika gözönünde tutu- kındı&'l vaziyet olmuştur. Sir aı>:c 1ill.,uı.ı.ı;ı,r.;ıı 
!nisa görülür ki politika ile ııi- Aıısten pliinı pek ııiddetli bir b 1 miktar a Ver 0 n 
)fıblanma arasındaki münrutebet suı-ette tenkit ">ili. Maamafilı i t · car n 5,0 Tak ' kamyon ga-

~ ~mra-~::ı~y:~~: ~amm!ıae~~ :3eZe~! agwıt c,rkar lr or ttreceğini vadetttkten sonra getirdi"ikamvonların ericin 
Bn üç rcsm1 beyanatın o sırada! kati surette kararlaştırma- tane 'ni 9 50 liraya başka birine satmış ! ı 
realiteye uymaz bir hava var-. mıştı. Fakat Mr. Baldwin Sir 
dı. Mr. Baldwin'in intiha.batta Afıuııtcıı.'in h ü k u m e t e hü
mu af.fıı.kiyet ihtimalleri üzeri-ı cum niyetinde olduğunu haber 
ııe apılmı.ş kUrnazC& hesabı, c:lmıştı. Eski rııesa.i arkıı.daşı
Millı Hükiımet için zaferi ka·ı nın nüfüzu o kadar ziyade idi 
:zan 1 rdı. Tarihin en mlilı·m va- ki bumın bir ınagfübiyet demek 
kal ına şahit olacak bir parla- ollıcağıru takdir etmişti. İşte 
ıneııto işte böyle bir hava için- bunun üzerinedir ki Baş\•elkil 
de intihap edildi. Bu par!amen- Hariciye Nazırını feda etmek 
iıo bir hilldiında.rm oltimiınü. lıalıaeına olııa. da Hrore - Lava! 
ikinei bir hükümdarın saltana- plfuınıı terketmeğe karar verdi. 
tından isti#nsını ve üd.lncu bir M ··ıe Noelden evvel Avam 
hükümdarın tııc ·~ymesini gör· KamarasınJa müzakere edildi
dü; d i k t a t ö r l ü k emel- ği zanım, hemen hiç misli 
!erine !:ur n ola.n beş müs- rillmemiş bir sahne cere~an et
takil mille · ı dünya harita- ti. Sir Sanıuel Hoare sürek$İZ 
smda!l siiin nedıne sahit oldu. olmakla beraber mühim şaluıi 
Sull :·anıanında İngiliz mill 0 ti- bir muvafiakıyet kazandı. Ye
ne m cbııd a•kerlik lıizmetıni rine oturduğu vakit gözlerinde 
.)'i:ikleyerck bütti11 a ııı.nel<>ri bın- yaş VRrdı. Mr. Ba.ldwin ise ta
du. Hükı'.'ııaetiu bir nesil içmdP. ra.ft.al'la.·ını etrafında topla
Alman;pya iki ıci defa olarak !!lak için büyük bir ga~Tet sar 
h, , a ı n mw..a ere,te fedhoruu. Labour parti işi ha
bul ındu: Ha a o:ia ıne kıınJe lme oırekmak gıbi bir aldıse-

ıg akend.e s 
yapacak olan!ar 

sbit e · • 
Son günlerde piyruında yazı. 

istida 'esafr kağıt nevileri yine 
bnjnnmamaya başlamıştır. Pi
yasanın lıu mübrem ihtiyacını 
karııılamak üzere kağıt ilıhalil.t 
birliği piyasaya mühim militar
da kağıt !:lkarmağa: karar ver
miştir. Bu maksatla dün Jı:iğıt
Ç1lardan müteşekkil bir komite 
perakende sa.tı_ş yapacak mağa-
7..al.,,·ıri leimlerlni tesbit etmiş
tir. 

durm ktadır. Hm e.oeri göstermiş olsa iilı hü-

İStaııbul mıntakasında 24 ve 
Beyoğlu mıntakasında da 6 ba
yi seçilmi•tir. Bunlar bugünden 
itibaren birliklerden ciroları 
nislıe.in..ıe .ki.ğıt alacaklardır. 
Pazartesi günü halk rrerakerıde 
olarak satı.şa b:ı.')!:ına.caktır. Bir 
lik a nen satış yapacak mağa
zaların isimlerini gazetelede i
Lin edecektir. 

y ı Par .1to. lı;e :ıa11b r kiınıı:t dUşebilirdi. Fakat Hr. 
ba.t<ı muz, S Srunu Hı>« e iia Attl~e h'ıeumıınu pek ı;' ddetli 
M. Laval'in bir tesvıye tar?.ı yapma;;ı tercih etti. Sir AtL~
dıi l'ı•m'iş o!duinarı, 1 ·1anın ten Clı.amberlaiıı de, nazırların! 
ll'U uuit H _ş vil:ı tle ın> nedamet ettik!' 'ni gö iin e,

1
-------------

.a.ıne;J ... ,ı. aynı ey·in _.... o-er ·a ım.·la.t r•n" koQtu. Bunun üzeri-ı • • •• h 
ça.lil üzerinde lı;"" ·ı et . k- ne ôir . amtıel Hoare'ın bndi IStcu urumuz 
kı muhaf • e<!cce"' ıliıu o- tq,:ar·"llllii oldo.;;11 plfı.u lehinde 
1 1

• ~'"a 0~~· 00 
• ., .r n · ~:~~;pi~ ~'W~e~ç!~~~~~&~~I Ziraat Ensfiti'!erinde 

. Haile ;:: ıımıımh'eyi temin ve celbe ı;a-' _ ~ t f 1 · tciU 

Ifo re - La\ ı plıi ıı 
oıc: , nılmı· olması :ı.aı 
lrıyoııl~t\ biztn1 ~;Yt.Ü 
bı km '1al dır. E« 
" dil riııe b '·a 
dıl ;.,, olsa::dı ıki ımıtııınJlıln 
cn·ı l:abul ed • n 
h•n ~n f>Lip,1~ yol\.tu. ta.l 4 ı J.\

k~nırıdan. lı:ıqı o d.t "ı ta. n~k 
L r li gö ii " ou:lıı ·;;;·.atı.,·:.~ 
tı.rılan ~"ırtl t!· ~i~-:(·o·c 'f 

ıır;· n h, h' ı k d nnı,..;h 
lıfar b"r ~t 4t ı1. f 
yult .ıdu;'::u art' ra n" 
yo . tı. I-!ail &! • ·'Y 
aı:. u; ı kuvvf-ı.li.,:o · n 

m. hi ın old:ığumı aclı: 
,.., .. ~ '·i idi. tdıl.t.ı iild , ., bı 
111~ iız hallam!ı bü::-ıtk • . 

't"<·cı. ... l za11llolunabilirdi. Fa- ı ı~ - -
l<"t · İ· te böyle bir ~ey yarıma- lnıti'han edilen dıeırsler ha!k-
ı:!ı. Bilakis bir- müddet hususi, kmda re'ktörden izahat alan 
h -.. t, cekildi ve bir kaç haf Milli Şe.f, Profeoıör Süreyya Ay
soıl , i tifasını Yermiş ol u~"!l güıı· salg biigiı,ıi, Profe

ı:ıiı;etl<'. Amiı·allik Birinei or- söı~ Salilı Zeki Beı,lı:er ile Pmfe-
u sı",1tiyle tekrar mcydaıra ı;iif' Tevfik ~ dıs haoıta

. E.lşvekile gelince, o da hklıı.n,. Profesbr Bedii Şakir 
ıran lanmn nazarında ken- Tokta> taı1ıbiki fizyoloji ve 

• ziyctini k suz göateı- 1 pl'Ofcsör Hilmi Dilgimenin ana-
i k it ·n krahn i;;tifaı;1ııiliı.n i~- tooıi m>tı ~ bul:ıın:m:o .. '.t

tifa :ı.: etmekten ba.jıka bir ~ey laPhr. 
a '1ı. • · icilmlnır bu im ilıanlard& 
tın da, mfüı.hıı\ kalan Harici- tıı ye sual.leı· . sornnı~lar ve 

,. .zır!ığı icin en g':irı:<ie _ I veı·ı ıe . -.'.'1el".nn mikraskoııta 
zet • Austen cnı.mberıa· ı- Vl' cımtıla-: ~ y&pıla.n. · .. -
ı,. F ot ona tekili edilen y blfle' ~' ~lermı büyük 
eutr!'t<iz biT deorlet nazıı It.I hır ar,.'!Qı. ile taıl<ip. ve te~ 
~n ilıaret oldu. O da. J>li'. • rurnrw,lrumı:. 
BJ '4wiı>in, kab'ııeııinin sargı!· ~aat 13 e kallar imtihaıılarla 
nu;ş I PStifni iade i~in sacre- ul olan ll'fılli Şef, Veteriner 

e •; .1'.li ·inin isminden istifade F'akülte;;inde l'Jsa bir istimha;t.. 
tnrek ietediğine hülrnıedeıek teıı va talebenin dununu, tedris 

but ifi reddetti. Yeni Hıı 7C'i-f vnztyeti Jıa:ıdnnda. rcktilr ~ pro
" nıo m bili\' 11 oofün ba.. ı bir f.,Wrlerle ha ıhutden sonra 13, 

~ani Mr. Anthony Eden 30 dn. lbi.ıtün talebenin \'e tedris 
- h ve!Jnrıı candan te2m'hürlerl a-
YEDiı C! BAB rııt>ı "1 Yülro.ik Ziraat F.-titii-

('E!NN BT fBDB l ı>üıılen ayrıhnışlartl_ıı_ .. __ 
BAHCESİ ..--

Y~i Hariciye Naumıııı keıı
'i- ·e takaddlinı etmi" ol.an se-, 

lef!. t ii7,erinde bir üstünlüğü' 

0 Jg un J ak 
m· ııtil· ıanlilrı 

\ rdi ki. bu da genclikti. Ancak Lise son s111.tflannda olgun
ot z sel:lı yaşında bulunuyordu.' Juk imtihımları bu aytı:ı 23 üncü 
Böyle oldl-'ğu gjbi. siyasete at•-

• l da ·· .. ı Salı günü s:ıbahınJan itibaı·en ka ı, b~ı çagda-, arın goı u ·ı 
di.\ği\ üzere. pek erkenden mey- ha.~ •"aeaktır. Bitirme imtihan-

~ rıhınamrntı. Oxforıl'da o- larında m1'.vafrak olanların isim 
n nuilia.fazal:fı.r pnrtiuht n Jli- mi ı· • i üıti~ kada.r bil-
'. '-'-~ ·n ziyade Cezımne.'i11 diril.-.:ektir. 

~~"ç~J!i='~;;. A=/ y v ""' f:1--;:-~.... , 
cı beı:laia'i luısıısi ııarl - t 1 .. n azm r 
ID·-·=t ) l Llpliğinde yaptı. 1B31 ' 
rlen sıra. ile. Hıııic' ne- Bırkae gilııdenberi 3ehrimizin 
zaı L "ıı eşarl o·mda.. 1ıührii- bazı mınt kıı:l~~ıftda yoğurt bu
ha,; L'>"c'fnğnrıtla ı·e MiH~tlet' luml'l l'.ı.a ta~r. öğrend.iğimize 
C~mi. ti i!l.leri kin nez.aı-e:t~İ'A 1 göre vOO. w! · r tetıbOt edilen 

.,.H !tta bulundu. O tar te~ Uan bub !<+·"·-'-- B 
m ~ :mrll'llı:hr itjn.fle- b ıhman . :J%' .~ '~""'~ u 
l!ılt~ B:ı!dwiıı. gibi bir baFı'eldl ıtıbarlıı. bır çok sıı.t<:füer yoğurt 
ha!'nmıııclan, llfr. Eden, Muhale-! y..,.\ne peynir imal ektedir-

zn n d .. adliye n çh 
:> 

Bir ihtikar maznunu di.lı:ı Ad-
liye llroriıl firar etmiştir. 

Avni a'!lında. bili bundan bit
müddet evvel İ:ıınirli tüccar 
iıı.rdan IIrunıdi Yılmaz Ba.sra 
yolu ile tan · 7500 ııer lirWan 
4 kamytın gı:ıtirbıniye söz ver
m.işt'r. Avni, Hanıdiden peşin o
ıaı-a ·ki kamyon bedeli olan 
15.000 lirayı ahnıııtır. Aradan 
•bir m:üddet geı:t.igj halde kam
yonlaım gelmedıgini gören Hrum 
di, keııdiı' ine m üııı.oaa.t ederelk 
kamyonların ne = geı.ıee,. 
ğlni SOl!llluşl;ur. 

Avni kıımyun!a ·a, ciheti as
keriyenin el lroy i ;; ınnı ' .. liye
rclt ·· Leriııini kandırdıktan. 

oonra getirdiği kamyonların bir 
Uasmıuı 6.()()(), t:~ kısmını 7.000, 
ru kııımmı da Muğ-Jalı bir tiil:.
rora tnn<)Si 98W r Iirndim sat
ınıştır. Avni böylece Ticaret Ve-

Jr>ll'-"'nin tanesine 4500 lira 'kıy
met ikoı-tluğu Fargo ınıu".&Jı 
Jaımyonla.rı yü!ıaek fiyatla sat
mak suretiyle ilı:tilıar yaptığı 
kldiasiyle Gala.tıada. yıı;kalaııarak 
dün Milli RQ1'1lll1Dlf 1i .. . 
mumi!i~ teel'om 'lmisl;ir, 

Sııç:lu .Adlfye karidorımd.<ıa 
birdeIIlbire firar ederek sırra ka
dımı bas: • Zuıbıta. Avniyi 
şiddetle arm;n.(.l:ııtada r. 

a:ger vcı.k'crlar 
* F'.:\ı'Wlıte Hıısımıettiıı ma

hallesinde oturan Ragıp Döner, 
ayni yerde fırıncılı t yapan Ga
cı.tden karnesiz c Tarak aldığı 
EiaııeJd i"İn !Je);ııı:ıni 30 kıı.rıış
tan sıı,tarla!n ~. 
Suçlu dün Adliyeye verilmiştir. * Orta.köyde fskde caddesin
de kiimiircülült yıı.pan Raşe! Pe
ker kilD>ıı.ı 14 kuı'!llJta.n l©mür 
~ yakal::ı.mnıştır. 

Bır kı m ih c 
ma ları için !Jı m 
fiyatlar k ndu 

Ticaret Vekaleti, bugü gazatel rle 
b fiyatlar. ait · sirküler ne~• cek 

A:ıılkara. 18 (A.A.) - 'l'icaret 
Y tilW.I tirırle too1iğ olu"'DWı!lt=: 

Ti.ea.ı·et V ekaı..tiı:ıce biP kısım 
maeııt illlallarıımz i9ıı yeniden 
ihraç fiyıııhları tesıbii edilmlştir. 

r 
- B1ş t 'r •fı 1 incide -

cııt- sö en:nş, · hisar madde
lerine yapılan soıı zamlardan 
sonm in "- bay:ileriııin lıey'i
ye ücretl<?rinı11 azlığı hıı.kkmda
ki $ik;lyetlere" tema& edereık i(la. 
renin b Ji looe ooy'iye kUıııl es
ki tarife iirrO<ti iizelıiH ve!r'· 

mekte olduğu.mı., Milli M4irla:iu 
ılasmırıtL~n aJll'lea beq'iye ltıiw!ı 
veril'ntediğiııi, b yüeriu bu. vo::: 

Poli 

Bu f,iyat:ıı.ra dıı.ir olan. 58 n.uma
r Sirküler yııxuı Raıımi Gwıe
tedıe ve :lata®uJ, 1=tir ve Mer
stn, ,gamt:eleF.iııde n~ectık
tir. Alô.kıı.da.r!ımn bu sirki.ileri 
dlııımelaı:w.ı tamıiıve ederiz. 

o 

en 
gfy;I devlet ııamma mü ıru.ilden 
ıta.h:ıil droeklerinı bifdirın~tiı-. 

Soın zumanltı.ı'li.'ı gilçlükle te
darik edilen bazı infüsar madde
lerine temas eden Raif Raxııde
niz, alınan yooi tedbirlerle iıın
'lııin daıhilinde olan lıer şeyin ya
pıldığuıı Ye y:ııpıl."?laikta olduğu
nu, bu arada Cfuali fahrikasın
d& tir makinenin sadece Serkl
dorywı imo.liııe tWısis edi!B.iğini 
eöyleoiştiı:. 

Bllllll ıniiteıılnp- sözlerini birıı. 
meselesine intrkal ettiren Vekil 
lba?a bakikallaruı aldtlıları ~if'El 
biraları yüQ ek fiyatla. lokan
talara ve gazinolara sattıklarını 
ve bu sebepten zaten geçen se
ne'lri ama ma!lıaufünüıı.ı azlığı y ü
ziiııdiın istihsali 'kııaılnu!J bulu- · 
nan biıımın bu suretle biis.biitüu. 
ortadan yolı:olduğunu, faka.t a
lmac:aJı: yeni ted'oirlerle bu şelkil
de ihtikara sapaııla.r hakkında 
şiddııtıli takibat yapılacağını, 

İsta.ııbul - lımir - Ankarada lo
!cıınta ve gazino!arm sadece· fıçı 
!birası kullanm:cya mee!bur tutu
lııcaldarını, eğer :ı-eni arpa malı
sulü fazla olursa bu sene bira is
tiihs:ı!iuin arttırılallıileceğini ilil
ve etmi.5tir. 

Vekil, dün a.lrşıımki e'kspresle 
A.nka.ayıı. avdet et.miı;;tir. 

Bölge iaşe müdürli.iğil; işçile
rine meccanen sıcak öğ14 yeme
ği veren. resmi ve lıumıııi fabri
ka, imalathane ve atölyelere pi
~ ve fıtımlJ'!L veuneği kıtrar
laştırnrnıtır. Bu müıw.ııebetle 
İaşe m.. ü.riiığü. bu gibi fabı.•ika, 
im;;; atlıane ve Atöi~lcrde- ç:rl,
şen ve para ııı yeme'<: yiyen i~
çi lerirı snyı:aını tesfüt etmekte
dir. Bun1ara 150 ton piri çl.c, 
100 ton fasulya tevzi edilecek
tir. 

Ek-mele Biir<>m4ııdr_; 

Bölge i:Işe. nıiidürlüğfuı.de bir 
aYI'- yakın bir- z.am,anıla Rhıri 
:faaliyette bnlunan "Ekmek Bü
rosunda,, şeTıriıı muayyen semt 
!erindeki fmnıarın eıcr.1 .. k fi8le
rinin kontroiii: yaı;ıUınalrta irli. 
Ekmek büı: osu tcşlüliıtı tamam 
la1ıdıgından l'azarte~-;i gü iln~ 
den itibaren şehı imizin biitün 
kamlarında fnn la 1aı ımeleril 
ekmek biiı:oau11d::ı. gi>zden geqi
:rileeak. fıımlıııı,ı, ekmelc li:a:ıme i 
tutarında. un wrıfucektk . 

Adry:ey vSl ifnn , rı rıl&r 
~elı i -nizd~ > npt n1akt ır olaııl 

bir kıırıııı v... ış tı ·&i:malı mey 
d'ana <:<kaı-ılrm~ı . s; · , llıııa!i 
yap!m!m- ınul !lıf '<'!!!tl•!td<• fnı- 1 

lmmıı 11 firıneıdu. B~lediy~ 
mii~ tie.l"'ı·ile i ;;e mii ürli' gü-' 
ıtiin y:ıptıgY "lllu bit- kııntrol n 
sonra Ô1-l 11 ftrlD"l n ~riuna ~lw, 
lrıınlmıs ve dill• Hoı•rrııma ma ı 
kemesiı;e v~il ··ıf'?t'<Jir. 

Suii:iUınal, efr~ik fü,Jede fa?l:ı 
un almak."" t:·;,Ja ek11'cgl yük· 
sek fiyatlad:ı satı:uak sureti!.<>' 
olmııştw:. ' 

SPOR' , 

Haftanın ıt n 
fa liy i 

B~ 'it'" ·ı1t,!f'eri 
Bi ,iklet F >i •t>:n>voı \' t,ı ·:ı; ın

duıı -enelik T:irJtiı:e bi~'~r!Pt 1>~
rincil'ltlkerir.1.ı y:ı;1ı. ~··~ yet
ler ve tarihte ı su ,1!kıı • t~'lıit 
edilmi~trr: 

'l'üı-ıtive n1ukat"t-m .. t })11"in ... H'i· 
ği: 5 Te.ıırno~ " lı:"' ı. <e. 

Türki~re s<· .~ Oırinct J'I. ~· 
Temmuz But'~~H.i:a. 

942 ı~Pko-r ) .. 't ·qı: 1 'l'~ınnı.uz ı 

Utıı·~ad" 
Tüıı~i\.ı: biı-:ikl"t 

rlire Aıııi:.u 
mit, Adımı 
biiJg·eı ~i v .:" a ·~,. ) 
likleı:· i·~t ~k Wcekttr 

Ko!iulu gül ~~~rtıarını 
atmayınız 1 

Her fidandan bir gül ikopıı• 
rınız. Her külist:ı:rıdan 

!bir gül kolldayırn! Eliıılı:e dü· 
şen gülleri dkşa.yuı.ız ! Seviniz! 
İnsan eli deymemiş (gül. gonea
la.rmı t) öpüntiz, Jroklayını&l Ne
şelaııiniz ! 

KÖŞklerin ~ini süz!iyoo 
ı-ımgii.renk gülleri ooyir ve teı:na
şa ediniz ki göz nurıınıız artsın, 
kalbiniz feraılıla doL'lUll ! 

Elinize geçen gülleri atmayı
nız. İstifade ediniz. 

1 - iil ç · çeğinııı ~·a.ıruz yıı.p
ra.kla.rnu ayırınız. Orta:wıd oo 
lan Slll'lmtıra.k, siyaılnmtıraık to
ıhwııJWı; laııınıları alın )llnız. Bir\ 
ga=te üzerine seri.nia. Gi gt..ı.ı, • 
ıyice kurul.ı.ınuz. &:ıura biı; (•kıı.- i 
va.ıroz) da VeJf"lml kapaklı bir' 
tezl"'''e kutud ı saklayınız. Z.ana
ııt geunce Kıdanı .·ınız. 

2 - Kurumu~ ( gıil yapralda.
rını) ıhlam,1r, hacmi, papatya,• 
mli~r ve hatıtiı "•Y h~lama
,.,_ .biraz kor.sa:: r; daıha. ıe-,..zet
fe ıÇt!r•inız! Ne"K'tmirtinız. 

3' - Bır- tiilb nt ·ine koyup 
·b3ğ!ayıım. Elbise d :$ım<ı., suu-
tl.ğ:ı ko anız _ı~ı.ıınnız, 
koetümler "'~ ıntz ne t;:a_ .. 
uaı g'' "el h;; ·ula 

4 - Cul Y·•ıır~·"' . r·a~ •la
ı ... r-

,361 1 1358 
r;, ahi. 

Hazt an Htzırar. 

5 
1942, 6 

c u A 
mı...., it .lk.iıwtı 
~~ 4-SI ;.~'? s. ... ..ı 
ö.::?S ı:ı.ı:; 17. ,., V~ıa!t 

Aıı:ı...m Y•• b>ıak 

1 .oo :!.0-i 6.:M k'ln! 
:!11.H J'J. 13 ,).{); Va.wacı 

lıö' ie b'r a ıJusm ta = ı
I:ıa ı et ecle ·k l·· "il Iı. , ra.ına
f,h bu -artlar dillr . de· 
ı.smcı muhar'pler taı·ıucı.ia.ıı 
iubul edilm!>< ol•aydı bunun 
!ı r ha !rn . den:eeye 
ka r bir esGf asıl cı:1e og:ı T1 

he-ıizcli. Plan ka bLtl ed ıiıie · li 
.. {illetle= Ceıniv ti onu :wr 

P' n pek z>yade öe' ·ı !er. 

· ı;:ıbı büyük bir muhass"na-, =============================================== --::---==========--======= ta m~ likti. Halkın her kısmı 

do ~~di. hı'.'iltz doırnnm~snım 
Akden.i.zde talrid eililll 1-

y t palınlıya mal o!uyo d B ·
takı ~n noksnn1ar gö..,.e .'1.rmn· -
tı ki, pelc endi:~e Yt:rec~k yt"tyi} 

n~ devletin !n5'tter 
c.la :ıgı d3 n rkc:ı :ın, ılm13 ı. 
Heı:- seyden evvel. H , re - Lın-ıı.I 
'filanı ı '.lbtrl edilmiş ol. 'JI Ro-
:na - B~rn }.of\n--erı ': boit-
ıouyacaktı. 

Hlikı'.ı.met n. lıat:ılı u.sttr .nnin 
r.ct ce'ii olarak ou plan lı:ı:ddi 
,,-atında haiz o'ıauğu değPr ba
kımından gözöııünde _tutulmadı; 1 
iı tikfı.p edilmedik hıç bır hata. 
kılmadı. Btzzat Haı iciy<? Nazı- 1 
rı en çolr hata yap:m kimsedir 
Çünkü tekliflerini arlı:a~~
nın ön~inde ve memleket k, ~-ı 
.sındn ııı Uch!aa. icin Parfııt~ ı 
JAtidrnya döııccek yerlle biri 
Wı1 devresi yapmak ı~ tsviç
r ye g; ti. Pro · yi "" faa e
dooelı: nala.hiyet sahibi bir zııtıa 
bulı:nmaması yii7ünden fırtına 
F)lddctlendi. Çok g e , Ü• 
::.-..fımetin ccl::'lmesi 1" gele-
ceı!i aRil ar bır snrett f!; rüldiL 

B ·vekilin kararı tizerinda 
i y t arr il olmt o.an ·ey 
~ - o\m:teıı. (. 1b n • ı-

- • · -;.uJJ.etle Ce ·yN" lı k-' 
lmııia h"yük bi cvk. ve lıeye
c·nn duvanl:ır- \'e Hoare - La
val tekliflerine en cok itir z 
,ı..,.rltr ?IC'.<dinde b" •ilk bit' 

!.tilıan ,·ardı. Dirrer taraft 
lir. Eden'in kendi p:ırtisi nez-1 oin<l~ muhtelif sebeplerden 00. 

lcffl bihük bir nüfuzu yoktu.' 
z ·re.an "ge~ti~ e bal liberaı- 1 !er -e o. lıatler nezdinde ha
lı ol ı o teveccb-W fazlırsi le 
tffiin;iz bıralmıı. . Bu lı:.ıkım-
an Mr. Eden'iıı siyasi hayatı 

Lord Randotp Churchill , 
Mr. Gtoorge Wyndhıı:rıı'ı siya.si 
hayatlarına kısmen tıemer. Mu 
kaddent tının ınarıız kaldığl buh 
ranlar- d o da,. bu benzediği si.
vaset adamları gibi, parti ar
kada·ları arasında ne kadar az 
taraftan oldağıınu aınlamıştn-. 

Yr. Eden'in tatbiltiıli taahlı-t 
ettı "i siyaset Ha,beş:istan r
binde hiç bir wzlaşm:ı. kabul et
memek ve mevcut z.ecri tedb!r
lerl tatbik e.yiaDelt si:yıwaeti idi. 
Bıı pol 'tlkaınn kendisiain şahsi 
mütalealarınıı. tnıı••llltt uygım 

olduğunda hiç şiiıiıe edilemez. 
Maanıafih, vekayi biraz sonra. 
kendilerine haklın olınağa c;alı
f:ln devlet adıunlarmdan daha 

>-vetli olduklarmı isbat et
n kte ~cikmedi 

<Am- vıırl 

. ı ·ba~ııda iki .Airç. dııııha lf'BI-•• 
vaı-lr, ki bu , !itiai bir deve
y ımıe olarnlı: ~ler; Jr.o-

mısulaıılan duymızym"mıış gfüi ~ H A z R E A 
goriiııerek su kapla= doldur- ----;:;: 
ını• . , ; l H uki ha-

,;;,( tte ~ıiı::ıl'ln t"C. Anbın s&z- [-ı:ım:ııııımm=s=:ıınımm•il 
!erini harfi b:trfın~hıfae~-llla:m-=:mı-mm:ımmııu=ılj Yazan: M. Zeki Korgunal "' 
di. Aldıkları ımılıim~t kendil.eri Hıer iuı.lı:la Malıfuı<d;ııl' , ___________ ...:;;.___ Tei'rııo l' •> 

tein p kı,_wıetliydi. Kı:ı:l&n. ve 
seze ~rıık kızla.rı merıılia.ıı 
kurtaran Aı·ab9.. vü:derini gös· 
teı.ıı:ı.eden kuyu ba:ıından ayrıl
dılar. Hazreti Peygambere mıır 
Iı'ımat uJaşt.ırına.k üzere İslam 
ordu n00"'1> taraf yönelerek: 
gözcl.;m ka.ybol<lnl·ır. 

Kızları erıı.kt:uı. kurtarnıak 
için söz.e ltarışa:o Arap, Elba. 
Sil!y:L :Mecdi' den baş
kası değildi. İkisi bir deveye blıı-

. ol.a.rak a.lıı:cya gdeı di-
ğer Araplar da Besbese füai 
Amr ile Adiy . . Rağı~ 

ıım ta. kendileriydi. 
Hazreti Pcygıım~--r taraf'ında:ıı. 
Bedir Wdisbıe ne ma:ksatla ·· 
derilcl!klerim tekrıır etmiye bil
mem M.cet vıır :ınnlır! 

Kervım, nihayet kuyu tı 
gelmişti. Mecdi ibni Amr, k 
va.nı urada bekliyorılU. Eba 
Süfyan: 

- Ne haber! ~ ~ 
Milııl''-ım ,,.jlilııntııı l:ılı: 

öğr mi? l luııduğunıı lıa.tıı:lar gibi oluyo-
1\Iecdi, esefle başmı. salladı: rum. 
- Hayır ya emirf Her tarafı - M<ığer semle hiç akıl yok-

dola.'jl:ığım, rru.ıtıa.dığun herkesin ıınuş. İ:mıaıı. iltılıı;h adam giirür de 
:ı,,,Ozını :ıırııdığım halde-bir şeyiğ- uttphelemııoz mi? Ne tarafa git-
reneıınediın. ö bıııılar? 

- Şu.ıha.rafa ya ıımir! 
-Şu haklıe haıamklanm tar Dm. Süfyan, a;,·lr.adaşı Amr 

!1!!8ımlayıp vaktinıle hareket &- ibıi _ksı.ııı döndü: 
i!emani şleı-. 

- Ben de öyle zıuınediyomm. - Beni tairqı et ya Amr! 
R "·dı" a.nsırulıı. :t... - Nereye gjdeeeği.z? 

- ..,.. ;:ııı §ur - O iki Ambııı ..,.;++<;;.; tara-
llıeli olıı.ni:ar yok muydu.? ,,, .. ....,. 

_ .,. heli insanlara rastla- ~~~ııum ki onlar 

dım der3em yalan söyleı:ııişo obı.· Ebu Süfyan ilo Amr iıbni As, 
rum, yalnız... ııj!umık Mecdinin -gösteFdlği :is-

- Eıvet, yalıı.ız-. 1lkamete doğru ilerlemiye başla-
- Y:ıJruz ,bıı 'k:tıyıly& Sil al- dılar. Çok r.itmemi§lerdi iti y r-ı 

malt i.izct'& iık.i. Arap geldi &l de ıı.- plslikleri buldular. Ebu 
lmpla.nnı doldurdulllZ' W :bir de-- Süfyan, bımlardan birisini eline 
ve)l'lll binip gittiler. alıp kırdı. İçinden çıkan hlll'rna 

-Kıyafetleri ıııısıh1ı.? çeıldrdeği.ııi Amr ilmi As'a gös-
- O ııırada iki Arap kızı ile teD;U: 

lıX>nuıım alıta oldı.ığuııl · ~ kıya. - Bu, nedir? 
fetlerine pik~ etırnedPıı, - Hm çekirdeği. .. 
~ - Jm.. - Hıımıa cekird~ oldu<>unu 

biliv t'tlm. S. •cmadı:t.:n 
dnıi şudur: ç_kirJ 
ne mii :fu.<l;a, eder'. 

- Bıırnıe b ı bı~ mıı.na. üla.J<! 
etımez. De\•e un bl<'iai Jıuı.-ı Ve· 
ıniş, celrirdegin ıı ilk ıl~ ~e- ' 
raber diAarı t mı .• 

Ebu Silfvaıı, koltmdarıı ka· ı 
baı:tar:ak glildil. 

- Sen de z..ı.ıncttığ'm 1mJar 
lnll'naz değilım~sın. ya . m 

- ~e ep? 
- Sebebi ıneydıuıda4.. B cı 

kir ;-in Ueı liıı h 
ki~ ı old ğu ıı '1> 
Medlıu.ı. hunnamm • bii Jo.fe' · 
develeri yerler. Biııaeıınleyh u 
pisli,.,i ıkı anı eılln s hibi o
lan Araplar Medi::ıclidir. 
Amı ibm As, E Sıify:ının 

zekfıaıuı ta ı d · r 1ti : 
- ('.rfüıd b l •. 

lüm:ınlar ~ m b yerde. izi 
bekliyorlar. T ,Ji :ı:l =k 
meclbuı iyeıtind ğ'Ulll im 
di 1:ıeıı de 1 ul 

- Tt'<lbır alma!c ırin lmVb di
l · Pk vaMirııiz 'f Y'olti ıuzu 
leğ . tirec-eı,'iz. Sa ı i boymm t~ -
kip ederek ifoı·ienı~k sıu-% le 
d\ifqn:a.nlnrınıız!n unıitlerini :;o
a Giknr:1~afu. -ervanı tJnı eıı 

ırac.ırdi""""lll ö.',:rerı .... nce Muh ı
met kiın1Jil .,. trtl t/t -t.r m•ıtee.:JP:oı 
oi~~aki1r! 

Amr i bni "' " ba 
söiıleri t1 ı "" 
neniıp- 1 · ı anın 

t·e- oraLfan ;ralk!Jı ' ıal har Jı.•t 
e tlk.'!'. Yoluıı11 el • _.,, ı:::nıeilı. u
retiylC' ya-gına ed ı •!t tı>o.Jı k~-
illilıın kurtcla! ıu 

bir hurlllQ. lu 
ını. 

-4r--



hı ç Mallanmızın Yeni Fiyatlan Hakk1nda 
ithalatçı ve ihr ca çı irlikleri 

Umumi ~ aHpliğinden : 
1 - rn.mt VekiJelha fi& mımara1ı s! cüJeıi 'Q'D811 ~ya nlmmı W:. 
2 - Bu sim dn ~ hact madtlestnetevfilm:n, -enıetee ~ m1 :v. ~ ~tini 

'-lep-e ~ ....... ,..Umumi · ·~ ppoo.klan müracaat'la.r, 20/G/942 WiJıl 
\.imJl:1l"rosı gilnü saat il3 o kada.r:Jmbtıl eimooe m.r. 

Ticaret Vet<Atetinin Dş Ticaret işlerine dair 56 saydı Sirküleri 
ı - 1'1IMelif •edrlıılerimk lcta tZllbit it1nea1: fiyatları \ n miktarla.n ru_ ğıda g6s-

1teritmıiişör 
ookta üseriEa ~ bi.Jmıaaa. dihıl.:at bakımı çffi.ılir. Bu fiyatların ilfuıı, muh-

maddıelt.ıri haizkmda takip edilen Ji.sans politikasında he bir değişildiği tir.am.-
etmemeJd;edi.f. Y'811.i. 'bım meddeler ilıracına. .ancak ma.hdut ~ t1 müsaade etmek 'ftY& ih-

t cını W)looJ.eık yolunda almmJI W §imdiye Qga<}ar miltcaddit~.; a (ti ye ha.kknWw>Jdnğu 
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Yeıh I 
Yerli II 
Klevla.nd 1 
Kle\land Il 

5 - Y. -ıı tohumlar: (1) 
Sı m, keren \ e mavi haş
ıhnş tohumları (2) 
Keı:ıdir tOlhumu 
Ay~~u 
y fıstığı (kaba'kltl.) 
Ç (A~.ala) 
Ç gı (Kl 'land) 
Çig t ('Y •rli) 

6-Klısb : 
7-Pa mut: 

Tun k 
Krbe 
Bırsu 

I Naturel , 
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YENi 

En n Ajans 
Afrika harbi 
-B tara.jı1~-

T onrak Mahsulleri Ofisinden: 
.il. 

ı lık pa

harbi 

Türk-Alman fitJsffu 
paktının y.ı 1llm1i 

lstanbal Defterdarlığından: 
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SU&l/1841 

. 1/1238 
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-Pamuk dokün ru: 
5 - t:pe dölnmttileri: 

Kamc;ıbaş 
K y ıınnş tava di4ı 
Deli ı koza 
Esm kMn iba 1 

E ra ıpek kırıgı 
El an ipek ku ığı 

-_.. .1 
\0.500 

B 4li0 
9.150 
s.-oo 
IL.tOO 
1.800 

u ,, ,, ' ., 
" 

16-F ulye: 
17-Bakla. 
18 - Nohut (n türel): 
19-Darı· 

3-Kepe4. 
21- Pw; :vı a. (pamuklu) • 

Yeni Amerikan beyaz 
Yeni ~·az triko 
Yem renkli 
Eski b ... yaz 
Eski renkli 
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" B az ÇOıl'ap pala 51 800 ,. 
R li ,. 87,5 421) ., ., 

-.sit toau {tonu) : 3.-000 .. .. 

• 

2 - Yuknndıiki cet:veidegörillea yağlı tane ve tohtanlar (Susam, ketıea Wı•en, ""il'&i 
tohumu, kendir tohumu, ayçiçeği., yıer fıstığı) fi.yqlilan 1942 yılında almaca m'ÖtJıl&l hakkında 
t.atbık edü.ecektir. 

3 - Ba fiy.atla.r, muayyen fiyaltlıada mii>adele esası üzerinde h!lSıl olan mutabakata. ve bu 
lıuBIEta bu defa imzalanan a.nlaijm&y& binaen 9.x.1941 tarihli Türk - Aban Tic3ret Anla.,rııası 
m11eibince pılacak ihracat için Ahit~ fiyafJanclır. Bu fiyatlara her halde rlayet edilmem. ve 
blllllar aaric' fıyrı.tlf\~ rat.ış yapılmamasl kat'i surette mukarrerdir. 

4' - Ü i.ıncü maddede vazılı şekilde ibır fiyat anlaşması bulWlıllllyau. diğ~ m.emldlııe-tlerie 
- hu.su i t l as nıuam leleri hariç - ticari mubadelelerde bu f"ya.tJar asgari ilaım9 ~ olup 

_..:Wilır üstUııdedd sa.t.Jşlar ao 90 nUıbi fona tabidirler. 
5 - M•rlr.abilinde ithal edilecek malların fıyaıtları birinci :nınddede yazılı fıyatlarla miıtenasıp 

w scviyq bulunmak. ve bu husus birliklerce kontrol edilmek şartiyle, hususi takJa yolu,yla 
yapüan ihr es.ta. da b3.hsi geçen sabit .ihraç fiyatı.an tatbik Wilecektir. 

6 - Tiftik hakkında İstanbul ithalatçıları ve ihracatçı.lan biıiiğince 3/5/1942 ~ ga.. 
telerle ilin edilen hükümler kaldınlmış ve yünlü paçavra fiyatlanna dair olan 52 numarah 

sm,ıı··uer · a edilmiitir. Tiftik va yfuılli paçavra. }UU(ıkmdn birinci maddede yazili fun miktıuian 
30 Mayıs 1942 tarilıiDden itibarea Dl.Ol"iyete konulmuştur. 

7 - Bu sirkillerie ilin edilıea fiyatlar, telgta.fla. alilkadar birliklere tebliğ edildiği veçhile 
A.lmaaya. ile t.icaretimUıde 12 Halli.ran 1942 tarihinden itibaren ve cijğer mıendeketlerie n 'Mı ı delıeı
lerde- ı ü 0 azetede n sri taıilrinden itibaren. mcr'idir. 

8- Vekfiletim.izce şimdiye kadar takip edilen usule tevfikalı, daha evv« ıılkdedilmif olan 
muk :v m hfuz tutıılrnııştur. 

Bu mahf iyet lıiikmümxm~ edebilmek için yapılaca~uamele af}ağıda gösterilmi§tir: 
l§8u s.irkülerin Ankara.'da. resmi gn.zete ile ve İstanbul, :&.mi.r, Mensin ve Giremm'da mar 

aHi g nanı ta tip eden 48 saat icindc, müsbet evra.1tm ibrazı suretiyle mevcut m.Uk.a.ve· 
1 erin Buli r Umunu Katipliklerine tescil ettirilmesi 18zmı.dır. 

M cut muka.vel ler taüirlnden maksat, 7 nci maddede yuUı tarihlere kJldaı' al;ıiediIIJÜi olan 
muka.v rdı . • 

fu!smi p- te ve yukarıda balıSii geçen mahallI gazeıteıeıte Deil'in ayni gün.de y.&tÜnaS1 ~. 
mm edi1ı.u.&.°"'"U 

9 - Bu · r ül r ıne' zuu, yukarıda.ki m.addel relen rurlasılmış olac ğı U?.ero, yalnız bir :fiJ :ti 
biti i ret 4 ldir. İstihdaf edil n gaye, ihracat fiyatlarında görülen mutemadi artı3" 

J.ar i · d i ve pahalılaştırdığı için, ilıracat ,.e dolayısiyle ıtha.l.it fıya.tlarında. isf;ik.ı 
rt ....... ~, ....... 

Bu 

ihlıll edilmeme ine ehemmi} ot.le llf'?.:A.'l'P 

1r.külerle ttsbit edilen ihraç fiv-...... ,;ı.n 
termesi halinde, bu mallara hiı ........... oç. .... 

ddeddQ f'yaıtlarla. ihracıru ıu. ..... UJ\ll.UI 

D. h, D. C lındler yl ı umuz-

ıp, y ek~ 

, b ulmuş, 

dı • Ye ıı b r mınt ka un 
o yo u D.B v en ku ll f-

a!yo ılaı· için ılk teseı
ı.nti muayeneden sonra 

eylemek gibi tedbirlere bq vurul l ktlr. 
Y-ekfilet alftkadarla.rm bu tedb rl re müracaata } er vermi 

(1~ Bu fiyatlar li>43 rcL."'Oltesl iivatı.:ı.rttııl"_ 
( ) Beyaz h~ to un fi 

n= 

Yerli Mallar Pazarlar• ı! 
~iies~e•-:si Mf düd •· r u· ğunt!en 

lltiesscsenıne bıağtı nıağaaaJana tiM • n •: 

'iffEMUR ALINACAGl 'DAN 
Askerlik hizmctmi yapın b un n tl n talı 

(evvelce mağazal rda satış er nde b l mn o nlaı ten 
edilecektir.) .A.şafıd yazıh v k larla bc-ı r f- ıl nhal ı -
mmda Katımıoğlu hamwn iitıt katında.ki m ~ rkezur
de Zat 141Ien Şefliğine müracaat eylaı:neJen tan 0 

1 - NUfue hüviyet C\İzd ıu. 
2 - Askerlik vesikası. 
3 - Tahsil vesıka,sı. 
4 - Hizmet vesikası. 
5 - 1 adet vesikalık f t~'&f. 

lstanbııl Defterdarlıgından: 
Dosya No. NEV 1 M tı me 

ee4e Temtn 

5 100/2851 
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1 Orta nku!lara talebe kayıt 
ve kabu!Unde kolay!rk 

, 
YAZAN: M.S. Karr,.gr:I TEJ·RiKA No 12:3 

YO OK ı.ra-.r:f Müdü:iüğü i'1ınıniU.de-
ki ders yılınch o te•'risat o. 
kullanıu talebe k:ı.> t v" kabul 
işlerinin daha kolay L·r şekilde 

Nakil ve ikt ibas hakkı mahfuzdur ıeet~ti yapılınrurun temin nrn Laadıy!e 
@imdiden l:'IW tedbirlc'1' ~lmı11br. 

» ld. iht1ym.'tm m lliiylediğine - Ba.tııı, Kama.batta baş al-
ıı=n Sultan .Am, Arıta.vut- bııa. 1/Üreııeyim., 

Bu cilmleden olarak her semt 
te bulunan orta. okull!lrla bura
laı·dan me:rnn olım talebekrln 
gidecekleri li~Pler bire::- liste ha
linde ~bit ediluıişUr, 

• cığlu ile mLvaııoğ!ıınu Camh- - Eğer ha§ altına sııyuı p.;h-
. •öııkün OO!ıı;eıtindc gilrf!ljt!rmj~ övanla.r noelmeue gür~. 
llri rehliv:ın dört saat kıı.dar bo- - Oraya ne gclecek .ki? 
ğıışmuşlar. Heor ikisi de birlbi- - Ne mi l!'elecek? Deliorınıın- Diğer tarnftruı Ira rıt zarııa:n

lannda gerek talE'bcll'riıl gerek
'.Se velilerin biızat Maarif MU
dilrlüğfme mlira<.'aat E:tmelerine 
!Uzum kalmadan işl!'rını kolay
lıkla takip e<k>bilmelcr; i in 
muhtelif semtlerde l>ii!'ol>r ku-

rini boı::unamL';lar. Bunun üzeri- dan kopan hey oraya gelir .. 
ne Bultıın AziT, ~ berabl're - Güreşeyim baba!.. 
ayırnnııtır. Ve, K&~muı sa- - Vallah bir çıvgar güre;ıi, 
raya nlnıı~tır. Arnavutoğlundan bir Pomak güreııl atarlıı.r, sırtın 
ecınrn Sultan Azizin b:ış~bHva- teneı;ir!iğc vurur .. Ulan! Sen de
Dı Ka'l"llS<)ğlu Koca !brabirnfu·, lirJiıı mi? $u işi yibe yüze bura
lbrahlm, ~k kuvveili bir adam ya kadar getirdin, biraz sabırlı rulacaktır. 

hnlı!. Sivaslı me. .. hur Keçeliye ol! .. Bat, Arnavut.oğlunun de-ı-------------
ım<'ak o. 1.-nrşı koymu~. diklerini dinlemiyoL' değilim ... 

Şim•li gcMim, Yörük Alinin Fakat evladımı ben, dal·a tanı
Karn:ıb.ı.t gl1re~lcıinc: Kaına- rım .. Sen, beni elinle! .. Biı-.Jen
batta biiyü k ~ünnet tlii(iünii gü- bire baş altına atılma! 
ro.~lerl >·ıınlı. O vakitler p<:hli- (Arka.~ı var) vanlann diiğüıı gür~l'ri ve, _ _______ .;.-..;.;;;a,..;,;;;o;..;.. _____________ _ 
Kırkpııwr güı eşleri m:ı.Iüm ay
larda nlurdu. :\icscla: Kırkpınar 
~ H•dırcll<z<k <•lunlu. Ya
ni harmandan evvel ve, hayvan
lar mayıs c;:ıyınna çıknıadan e\'
vel.. Köy dilijünleri de harman
dan sonra olun.111. Köylüler, dü
ğünl~rini lıannıın sonuna bıra
kır! •c1ı. JLnlann sebebi arukar
ılı. Çünkü kiıylüler harmandan 
so1ra btş on pardva sahip olıır
dı. Tiirk köylus\'. :ılacağmı, 
VP:r r gini hep harman zamanın
dı t us e<for old,ığ'ımdan kızı
nı, oglunu tvl~ndıre<:t!klt·r de 
lıaıınıtmlan ~onra düğün yapar
lard:. ~fulnt~t di. Tiinlt1 ti rle ağus· 
t•~ •'}1 iı:iııde yı.pıhıtlı. Binaen
al• ·.ı .,.ı ·csl~r. b'.ri'b!ı ini takip 
€'<lt:r li. \ e, bat .. boz,unınna ka~ 
.ı r giderdı. Bağ boz-Jmtından 
sonra. rt!ıfo'llnlar ortadan çe
kilin};. 

Kırkpınaı da güroı •:ı!:an r.eh 
Jiva.'l lar, tiı lınğ bozun. una ka
d ır ıla kö~. kns tY.\ \'C şclıir do-
1.ışarak gıı 1 n\, r · rdı. San
ı a, slinnct c . - unü gUr~l rı ,,_ 

Deaıir J(öprii Boya işi llaııı 

Nafia Vekalet~nden: 
1 - Kars vil3y<:ti ıile Kars - İğdır, Kars - S· rık.unı:, Kars • A.. .. d:i

han yolunun muhtelit kılomctrelcrlnde kAi 19 atlet dcmt-- k prtınün lxıya 

1>1 19, lH lira D kuruş i.~,f b<-<leli rızerlnden ı,opclı zar' UEU!ile eh.ıt
m~yc çıkarılmı.ştır. 

2 - Eksi.itme 1/7ı9C? tari!ılne mu.adi! Çu ınba ı: lit l~ de 
Nafia Vekillet Ş" c \'e Kö!ıt' llcr R<'.eli~i odasında )'.ıtul: ı:::ı.l t.r. 

3 - Eksj Uneye mUtc k E\,·ak 48 kuruş muk.ab •nd'-• ~ c V(' K"'ı.
rülrr Reislliinden ah,. ... bilir. 

4 - 1srckliler:n tat Jl guıılcı-i htori~ olma!c üztı r e ı ·,f" 1 utın d·~ 
en az fıç J..'Ün eVtJf'l bi • f :da ile~; f.~, \rek&lctin~ \t')'il K.ırs \1i.ilililı!~ne 
mUr;.ıı.:aatla bu 1'ib! il ı, y~pah;.lece' 1:"-rine dalr elıl'.yet VeE:.1.kaEJ rılınal.ırı 

IGztındLr. 

6 - E>t~ilt eye iş• 3k eJeceklPrin 4 Uı Mı metılt-rle yazılı veclka lle 
942 yılına a!t Ticaret Odan Yt'S!kası "Ve 1435 lirn 87 k n"U.Şluk mıtvakkat 
teıninaUn.rıııı ha\ i ol ı k 2490 sayılı konunun t.;: ~ . ...Jtı dnir~ir.ıh: h"llı'"h

yanklnrı kOlfl«-'l rırfl: r .:ıı ikın\.i madc1<:'de ya7.ılı \' •• kitten bır 1nat t'vveline 
kadar ko:ı:usyon ref ! ne m.ık\.ıuı; n1uknbilindo \e-mu·1

( ı ııu.ınuhr, 
(41.~ ~.o·ı 

K. TRABİCH ve Ş 
Et'J11lf"lmilel Nakliyat ve V::ıpuı· ı\ccn• ı 

ISTANBUL - SiRKECi 
]~r~k verleı ·'rı·11rl 1 1. ~te:~cla, 
1 

;.. . h · t d .. - ·• llorf!Sarıcıyan linn No. lt:i T1;;1: 232.-t3 
\Ol~~u;.,t ı 4.:l t.;ı!C t;:"ı~ Ut-,ll· nii yapardı. Ve, bu ijiınnE't dü~ü- ·--------•M•M'-s.·n_-.-... _ı.'k•c•'•'d•oru-•nd•a-A-Ja•n-l-ı•'•'•':-d-ır ____ _ 

nti muazznm ohırd• . Ka rn:ı.bat , 
k"~lülerlnln yf le•< c fıkarn ço
cuı;u J{1rn· hata getirilerek ,;iin
n t r tır.lir. hediy •kr verilird.i 
:Uütlin masrııt1a.ıı ağ.1lar '~bey
ler up!eıin<lcn öd rln·lı. 

Sünnet dcığili'ü olan yerler.le 
mulıakkak ur~· te giirc,.ler, at 
lwı;ı.Jarı, yaya ko~•Jlar, hokka
bazla? n a?.lol' da icrayi hü
ner eı.terle dı. K~rnebatın ,un
nct du; lı. li H J cıık, Vam:ı ka
d:ır ıı lk ve c nlikl; o!u1'lt:. 
pı,tün t · pd.lh olar bu d'yn
r~ g ı· i. l e bu sclıepk~bı
l i, öri'l 1 li d.I! bab· .iylc Kır
nab t gilrc ıno gitnı..'ye k~ r 
V< tı. Fakat Yörük Ali, Ar
ıınvuto;~lıı un tavsiy~siylc b:ı~ 
altına giircr;ecrkti. Babası d~ha 
bi cnı- b na rıw değildi. H.ıt· 
t.li. ar lut"ncla mtıthi§ bir ınii'lJ
ka.ıa olmu. ıı. Çalık söylen'y r
<l : 

- Olam.ız 'glı• ' Ru sene ılc 
abrct ! rıı t - ~ in .. 

i.irük de: 
- B. n' .. B ıı, a,Uk bas; al-

t ı ı::- .. PU :m Uü ük oı 
d• K n k Jdt J·ı ' • 

- Ol ma;.; Bu ne J~ b;;k!P .. 
Dly ı cd u Çalık, Yöriik 

Alı, Aın"\:Utuı:;ınnu ile?n siire· 
rel : 

- Baba' Bu ;şi Arnı.nıloğ
lı•. •lan d;Jh:ı iyı mi bıliyoru'? 

P.ycrct< m 1kRbele ediyordu. 
.. lı: , inat"'ı b r adan1dı. !'ikri 

;.ahit!<!l"C n1ahki'ımflUw OnÜn ka
<ıı.ı.ıda " ı<ere 11 v !da b;ı- fi
k ır yeretmışt. • 

ı •H;lik \'C hafıf bir J*hli
\'an, biıyıiklP"lc J:'iİl'<'ŞİIV• ezilir. 
Ve. korleq.ı. 

Fakat bıı ı" y,;, ii;?;iin bünyesi 
i iı de•!lldi Y (·rıik esasen hafif 
ynradılmı biı arlamdı. Fakat 
(4.t \ c biinye 1-nrlıı<:ı sıkı ve, top
ltı~uu. tliJ,lcn dolu <'lduğunrlan 
kolay kolay e-ı.ilmeYli. Yörü
ğüa :ı:rarı fazlalaşınca babası 
~ert muknbck-dc bulunuyordu: 

- N.: yapnrbnn yap?.. Ve, 
l'll)ltıldarını da bana gösterme!. 

Devlet J)emirgolları 9. 'lşletaıe 
1'1üdürlüğünden· 

IIiılcn tst:ı.nb ... l , Lzu~urrü at..ısınrla ı .. i~tı(,.-i ıbılt n l"l mtJ te ol:ı.n 
5/6 \e j/8 No.b Y"'l .·tc-ıTL.ıJ'ının ff•ferlc-ri Edirııe ve Sv l·~groda kadarı 
tcmd•t edılmıştir. 111< t en lstanbulclon 17/6/942 Çar :amb:ı ıe l'd...nedcn 
18/6/942 Pcrec be g; ı ı b."tre>ket t-dcc~kilı. Bu trc'11rrin U r~f 1crl B!l!f~a 

sayın h.llka "·"" olun ır • C.5 ) 
8 No.ıı Katar: 6 No.lı Kııtar: 

nbw K. S.35 l taniıu.1 K. ~:.«O 
Ed;rr.o V: rn 05 Edirne V. ~ .li 

K. H8 

7 No.h Katar: 
1'.cUnıe K: 8 (<(J 

ı,ıanb;ıl V. 17.SO 

- - - ·-· 

6 No.lt Kııt•,.. 

bı. ı1t- ı:tı ~·d K. 
.l ... umc 

~ı 1,) 1 
K .. 

ıc_.-a 

17 5" 
1r. 5 

lstanbul Elektrik Tramvny r1e Tiinel 
Umum Müdiirlüğüntlen: i~·letmelerl 

ı - (Jı ' '• L 1 ol ğl ly~::.ıh IJ.)Z(' e ı: ı. r. .•l•n .. -

l t • 

2 290 .... t J l) 21 o m ,., 1 , ı. ıı 

soo ı:a. b ,.. ıupü ) 
4001) K,. renkh u.:- ftpü ) 350 ı ira :: o 6-12 s.ı .. t 10 

3 - & , ıclC'" j d..,1·f!nın 

• nılın .t.l~·r. 
oJ - l{P.r ıki p.; .. 1..ık. hizalaıı~da 3uz1lı gun.ıe 7'.~eho l: .. n 

sinci k:.tında to Janaı..ak. olan l<onıh;~onda yaınla . ktır. 

7'.ayl Ay11lyal 1'lakbu:1.lı r 

U1 -tfl....ı'") ~I 

'6~70) 1 

A"kt>:rl Pc t- 860 K l ~ tda Cilt /64 ve 4.4- 50 51, 5Z ıt , ru.ıı -;-:::JJ: 
.ft,ynıyat Le "'ı • ti! e un" makbuzlaı ı zay! olduğu.~ h unı eri kn.ln'!a-
~ ~ il n olu: ur. t••;:.t71 

t.Tiirkiye Ciimhuriyeti IJ/erkez 
Bankasından : 

Almanytıd:t n1ah.~ur a1 nc11'i.hu·ı bulunup bu aloı.roıkl;:1 ı Tı Ytıyeye t. 0 -

vtıle ~tlrmek t:rtıycnleri"t nuıtltı)l:ırının ınıktai"'nın, k~Jı n nczdin(l t·u
lunduı';unu, nt d~n te\ ~~ut~ C'l:1~_iııi, b~r an evv~ı TUd '.tı·c- t'urnhur.yM Mtı·-1 
Kez Banka:ı Umuı11 1'ı1udurlıtt;.Unc bıldJrn1ell'r1 \"(• rııU ~ı;:-,.i tornı .. h·tl ı'<
mal edılınek Uzt re lıulunduklan ln;ı.lı.:ıllc t'll yakın ~lnırıiel(J l•H.:l tt:e uan-
ı·a!'ı ~ulıt""lcrlne ınünıcahtlJ.rı il:ın oluı ur. (R~17) 

hieqhuf Levazım Amirliğinden 
~-:. Askeri· -Kıtaat !:anları 

Verilen Bütün şık ve kibarlar.·JJı'ı•••llllll!.llZ 

MA S AR i K ~()()() tul1 H"C~ odunu :CP[•alı !:Q?'.Oôl'cl:ıriltmt.}e konnn~tur. İb.l.lest ftn/fJ4'J 
glınil -t rn da Gt'llbobfa ..ıcerl I'. 12;;o satın alma komısycnul)<!a yapt
l•caktır- Tdu""ı bed<ll 4~ OJO hnı ilk !x'J:ıinatı 3,;00 liıodır. TaJ,pk>rln ka- de alırlar. Maestro Tiano idaresı"nde 
nunt ve::;ikAlarJle t'f>klit rucktuplarlnı ibal~ s::.ıtJı<!en bir !':n•t evvel lr~-

'''"" ,-.nneJ.?ri. .~!.\r-~·, • • • • (ın - 6608> Orkestra, okuyucu Hristo Mnima ti-
ı 

2100 tım M bcit;,ıtlı kuru ot ~•Pnlı wrl!a t1'Eill<n•y~ koı muıtar. Toh- dis, Havai.en kitarist Hristo Kontis 
mi.n JJoe<l~H 153,!)10 lira, ılk. ten1tnatı 11,513 lira 25 kuruştur. Eloıil1n1osi 
4/7/042 günü •••t 12 de Gelibolııda A:-J,cı-:l P. 1250 ••tın elma !<Om;,yo- Saat 18 den itibaren açıktır. Telefon: 43848 
nunda yrıpılacak.tır. Taliplenn kn:ıuı ~ ikalarıle tc-klit mek.tupı. • ..-11ıı ib"'le llammmammamm••••lll••••••••••••••' 
6ö?:t ırdt :ı tir SA8t evvel k yf'\na vernı.nleri. ( 172 - d.H09) 

• • • 
A~lıda y:;::.;)J e1.h'?ırı. knr"8lı uır,l:ı eluultınesi 10/7/9.J:l Cuma l•'nu s,a .. 

at 15 de r..Iuglıı ~ 'ri satın ')Ut: hcın ~da Yftpılıu:a".h'". Talip1etin 
kanuni \W1 ... nlarile te~lif n•ekturıu-uu ıhale .;r.r..4,ı<lM"ı hfı· sarı.t enet ko
!lli~yon.:.\ Vlrmelt:ri. 

CiNSi 

Koyun e+j, 
E ?fek ktl:l t b. 

MıJ.tarı 

Kılo 

d7,500 
t 7,5{ıQ 

• * .. 

Tutan 
Lira 

U7,500 
52.~50 

TernJnatı 

Lira 

5003 
39;0 

(li3 - '"'!0) 

A ,..,.~ı<l ~ ~ '· r.ı cd n ı .; lı zar f!a r ' -:ttelt"i'i hız:d: . nlta ~i a1 ıh 
ç:ln .e ı~ıl 'rle: Ad p ı l eii c~t·n .ıl: a •~ornİ$.fOn.ında yapılacaktır. 
Ta.liı-1eJ·in 1 ln ... c ~K~ 1. r1?e tek nıck•.ı.;pli.ı.rlJU inole s.a;•th.rindcn bir 
-üt CV\ı l nn· s V(' t f'}<'d. 

Cl.rı.:SJ ~Hkt rı Tut..ırı 

ı-::uru o!. ~ ~ı t b • .-.ıı r de 
Kurt ot ' baly;ılı. 
Kl L o~ 1 b:aly~ lı. 
S ,-ı:ın yı •u· haHntle. 
~:ıınan l.ı ... lyal: mı<. 

Kuru ut, ) .... t.rın lınlıral • 
ı:uru ot ip i~atr.;ılı. 

J\w-ıı >t t:l b-ı ıh. 

Ton 

400 
4•10 
400 
700 
700 

1000 
1oııo 

101!0 

• 

Lira 

18 UlıO 
2G,0110 
~3,00(\ 

21,0t!O 
~!i,000 

A'!:' 000 

6~.000 

711 f\00 

.. • 

Teminatı 

Lfra 

13"0 ) 
1950 ) 
2lu0 ) 
1!J75 
21r.5 
337S ) 
4.,oa ) 

lhafe 

gün. ••~ti 

10/oı~4l ll 

4750 ) 9/7 iN2 ll 
(181 - 6U19) 

J°'I ,lgnl<l Yi"'·:._ılı t<lun~ ~ k:p ı U>rı,a eks.ıh .1elcri hUalo.rınUa ynıılı 
gLon 't? snat1l't"do Kırkl:ırcli a heri snt10. ü a komisyonunda y:ıp1L1caktır. 
Taliııl ·rin knrıu ' veril.,;.='l ... ·,.e •ek r,ıpk.tunlarını jhııle eaatleriodcn bir 
E;:;at t. \-V, l !4.C 1111 : ...... o veı-'1 !en. 

"•iktarı Tu;atı 

ion Lira 

~184 

932 
i2G 

38,220 
18,660 

7,260 
l I.R40 

• • 

Te.mınatr 

Lır• 

28t1C,50 

J~ :,) "" 
SH,50 
~~8 

li\alc gün ve 
Soıatl 

6/7/9·12 lO 
8/7/ll42 15 
7/7/943 10 

7/7/94~ 

(192 - 6f.~0) 

15 

~'\ •·ıda ) h ıı.f-ıvlırlıı· ı.az;.ıhkl.1 t-lts.ıitcnı·cı 2!!/G/94-2 Pazc;.ıtesi gıinü 
s'"ııt 16 da >ı-:nl P • t~!1an k.)rşl.!ll:d:ı &!·kert saıtırı ~ım k:omjA_vonand.ı ya
pı 41rak~r4 1-"t.LJ1lP-r.n tıelli v~"''tte ıu:ırntt:vonn gcln1c·leri. 

C~NSI M kterf Fiyatı 

Z,.y1i n yaııı. 

S. <le Y"'1· 

Kılo Kuruı 

ıo,noo 

ıO,OGO 

• • • 

ıı~ 

ır.5 

Teminatı 

Llra 

1710 
2775 

( 181 - 6613) 

Beher k 1 5~ k Uj .0ynU'1hm'n •rlıl•n 40000 kilo sıit 24/G/942 
('..ırp.'"'l.ba gftnl\ SDat 11,30 dı pa.o .ıılıkl;_. f"'Iİin :ı)ına .. ·akbr. l\.luham en bc-
deıi lf:OOO hra olt p btl t<;mın h. ~ıoo 111 adır. Şart..1ru-ıı her eün k 
yo da gö al•bilır. t «:lılilr, hei!J gıh ve . aite Fındıklıda sa\ı.ı .ımn ko-
rni.r:yor.u &f:'lrnelert (115 - 65iSI) 

• • • 1 
~ .ua şeh::r <'!..alı1.:.lnd" :'-tü,000 ton n•Jdly. ~ i~ pıtzt' lıkla ek Hı.mcycl 

k:onoıuştur, th~'' ~ ~/('/94:.! P. '~ntf! ı lJtti s.-ı: t 11 de Aaık;Jraria 1'1. M. V. 
\kı .. cJ. t a .• kcıı yon dJ. yafıl)ac.:ıktır. Tahmin bcleli 32,500 lira. 
U\ Wı ır .. ~tı 537.S L , dır Talipll'rin ı e-lU '~ıkittl .. kotni.f;yonn r;eıtı~cır.ri. 

(195 ~ 6662) 

• • • 
Ttl u l.}o h doı't purw 100 toıxlo.ın 400 wn kuru OL p:ıı.1r1rkla t.abn aıı .. 

na1..'1L ıır. lhnlı.:f.i 2:J/0/942 P • .z;ıtes:ı ıinu saat ı-ı a,~ Ya ıvirn~ askeri P. 
'j(," s:.ıtııı ~'.nıa k"'mı yonu: d::ı yapıl:ıt~khr. Tohrnın fiyuti 8 kurug 50 san• 
• ır.dlr. llX tLmlıl t her r. ::1,, ı\10 d37 1ıt..'\ ıı;o kın uŞ\.ur. Otlar Sirkeci, Af
)~ R kJ hır, Pıı' ı~ y n• ı n<m cW tt-slim o.lln.;ı,bılir. (109 - 6ô76) 

• • • 
50 tın JA.Ytln nt •• l1 P r~ f1oa..'1rlık.1a :ı:4ın :ı:lına.c.::ıkt1r B htt Ki· 

ltY. nun nu~!l:ımmcn ti) a•ı (55) ur 1 ....... Evı:af ve husu ! ırtl rı komi -
rcr.<la go ebilir Tahpl r n\Lrntn.e Ü"Prinden VCY<lhut gı t. ekleri kendi 
nüm Jne ve t.c-?tll! cdrceldcri eı;saf \C fiy.Jt., gilre nM°IB.:ur.ca •))!Un &Ur,, ni 
il1;ı}Co edilc.cektJ • 60 ton 4 "'.>'tın bir tal!De '\"C'rilçuil<.<egi gib1 ek.ha 3z ın~1<

tara ~klit eu ~ dt .. ihal~ t:!d.1~bılir. tl;ile~i ;!4J6/94-2 ç.-~~mha ı:-ünıi saat 
1~ te ya1nl"*c.ı.,.. • ... n ıaJ lcıin k .t1 U .,11*Jt-1 ıu·.le }ır bıyedc yedek sub;1y 
('a\\lhıt'cl<l ;;ot n ,ılno:t kı . l Vtl\L"l:'I. Ol J.i.,( .ıa+J, rı. (~02 - r~9) 

• • • 
Pa?.lrlıkJ. 'ıLQ t' n ıı·u ut Plınnr.o.ı~'"tır. OU:ır ip ve-ya v·ı b.ılyoıh oln-

c;ıktıı·. F:veaf ve hw ı i ·~" tl:ırlle t l·m 1r&ll3lh:ri komisyon<l:ı gürülilp 
"'ıcnik-bilu·. oıı ... r n ct l\,;1·lno nı-e le}'('l" kilosunuıı ınuı--~mrrtm bedeli 
~"1d.'\ yruoılıLJ, ~50 ton tı·ptan hir ı trkHye ih31e ed~lı.:bi'!Hc-iH g!bi dll"--'\ 
t:. .. miktarına ela Wkj ~ tul' ; n Uı\ ı ){re ıhJle edilir. lhalcri ~.J/6/942 
Çar !\lı'b:l r.:ü lİ. saat 10,G ta y:•lJll. t <J.tıı. Tilliplerif" l<D:1l tt ınL1.1;.-ı,O:l. rilP l!~r-
l"0)"!(lc 1•,.,t.•lc. Svb;;.y Okul•ınd.. tın :-'rrı;_ koını~ w ı)n\.lna nıbra<,, tJ:ırı . 

Tel S;ly~'' ip Balyalı 

u nt.ı:ruş 

' (204 - G671) 

• • • 
,.(.jO t.•n ı..u...u "t ,,Jı; ıktır p.._·uıı 1.-.. t:.:s'..lir.E··l 21/6.'942 &ılı gıınH 

ı ... t 15,30 t1 ... J!ur~ T phıı: .... c-rlo r;skel- C{ntın ;llrrıa kr:m i:ry-onundn Yt.1pıl~- ~ 
('t.k!ır l'az •• ılıJc ~oın.;nda to1l~::crt~r \.·t.&tk. tıynt \17rıindf'Jl k..ıtt 1f•ınin:ıt au-ı 
n;.c-.\<tır. (180 - (.ılJ7) 

• • • 
lti/Uİ912 tlt: ı .- ~' • ıL:•'l l}}uı ~.ı1 Si, l t 1 i •01\ınrının ti5 bın , n yt·ıı'ı ve 

rın kapalı zıırfia el<.Utmeltti hUalannda yazılı ıün ve saatlcrıle Kin ap-

11.ttl satın alma l<omlsyonunda 1'11"1.ıcaktır. Takarrür edecn: fiyat ~ 
den ılk tcmmat alınacaı.t.ır. Tallpleri:n lır&nuııl v..ıtaıarlle teklif ıneıı:, 
tuplru'.ıru jltaJe ••3tl<rinden !l'" ,....t evvel lroo>h<yona ~i. ' 

Ml~tırı Ton ihale gVıı ve .. atı 

2000 
1coo 
1800 
ı~~o· 

• • 

817/114!1 
8/7/91.2 
617/942 

16 
lE 
J5,3~ 

ıs,SC 

~A!i~ - r~oM) 

bclıer kl!OSU ? kuı·u.~\an 12-63 ten kuru ot paz. tıllrıtı. ... t,. al.ınAcakto\~ 
'.I'aUplel'i n 2/7/94l Poı1ernbe ııtinil •aat 16 da lırnir L·· .'ı.rturlllli ...tıa 
a1n13 korrıisyonuna geJJ~"?<"lcrj, ll"jle Ledeli üzcrindcu :kntl tes,-.•n~t aıına.-,. 

caktır. (:ılfl - t_-.G77) 

• • • 
Aşa~d:ı mikWları z.ıtı odunların lc:R~ıh urfla ektlJ\n,e 1.·r. 6/7~9 ' 

P .. ıartesi gtinü hiı.alarınd· yQZılı sa~tıerd(' ."ı..ı:drıh:ı.n askeri -Ek'ıtJn :JmR 
m1-;yonunda y:ıpı1acakh~. Taliplerin kanuni v~ikalarile 1.t·k\ıf_...pııı(JrUıp 

uı ib~le aı~.tindrn bir E..,at evvel koınis)·uııa ııcmıelı - ' 

A:1 fktarı 

Ton 

400 
400 

Adet 

6 Yeni pic;ton • 
18 Yeni Soı.man. 

6 Yeni pim. 

Tutarı 

Lira 

.ıe.(l()O 

12 Yeni pi!rton burctı. 

TcMln;o:tı 

Lira 

1350 10.30 

Yu;;.aı ıda yQzılı kamyon ınnlwn~esıı·in l.:ıı. lıklci e.\ JtJ'\ • t 

Carwan-,\.a günU uat 15,30 d:ı Tophanc,le Lv~ Aı i iği to:hrı :ılr. 
rıun.da y;.pıl,C':lk•Jr. Taltı)J rin bc.•lli , .• ıtot'·~ it: ı. ı~~·ona gıt.' ı.t t a 

1 

• 

Adet 

1 

• 3 
8 
8 

10 ııt. lleırtu:rı ır .. rt'!'kc.r. 
25 1'-It. Ht'rlu.nı ma rekQr. 
K.ınca. 

noıta. 

Kürek. 

-.; - 1 ) 

• 

.. 
Yuk· rıtla yaıJJı y:.ıngın rntıl'l.•·ı·1f nı.: ı: rlık.la c1, L• e 25)6/9421 

Per.;er11be günü saa.t 14,30 da Toplı•·t t"flc L·ı . .Anıirligi tın alın .. komis-' 
yıınunda talir•lerin tcltli! erl~"'kl<"rı nı :munclı: c.e_ lıeğeı ... ~e,..,. :va~ıl.ae:ıı-.. tır. 
ı.~ c\fi1°tin nlin.1 1nc ve t<•H'n.ıtlar'Je l:t:lli \;ıkıt ~ k ıiı;:yr>1 ı;,,.',l<'•leri. 

., ' f. " 

• • • 
ti0.000 kilo 51~· "';"YJ )ı..f!) n t,ı ı:1rlıl\, :-ı ~ 1 1n. 

b?ct"U 50,000 lira ilk Wııın.oıtı 3750 hı ~<i r. ı.\ 1iı !erin !?:9.'6 
16 d.ı Gf'litcıluc.l.il '16"1-:eti J-" t_. 11.JO • ., alın on1 yo""urı:ı 

.. * • • 

6üü0 tt n kutu ot trı ve). ıP b .. 1:' 11 c. ·:c.ı1 lı :: f QôJHl~ ... atın 
1 

tılın~ktır Ev~f ve ht U! i ~ır1J.ı1 ~ omı voncfu gOrül"b ll:. t.Jtl hıı--tlfıı-, 

bul d"hJli'ndc gfirlerilf'Cck. h<r h-.rı"'. Lır IrJh de tc linı ,\lın, ı.::.kttr. "'hı
Yak.k..ıt tcnıin.tıh a~ıda yo1z.ılıdır. 1h.ı?csı 9/ı/ 42 Pc-ni!CJ.lıbe ~ ı .1 nt J~ 

de yapılo.c~ktı'r. Talipltr t.cı t,;ıly;ıh \it.ı.)c- ıp halyrılı oln .. tt ı- • c teklıJ
lt·r'.ıni y.,pal'-ilirlf:ır. 6000 ton bıı.· 1nı'ı1f .o.:hH ıl le cdilebı.~('" ı v.ırJ

c':.n az olmam~k ş::ırUe tlaha ev. nliklarda tek '-dil nı de h.oıle cdılt>l)ıliJ.·. 

'jnli.ı·lcrin iho.ılc ~aatinden bir ı:ıa:ı,t e,\.'"t"cl k nuni \·ı~kalaıHe t- r .... :e Jl;ı; ıJl· 
Y<."iotJ Yed1."k S1.:bay Okulunda f;ıtınalma korn vo una milra :ıaU~ .ı. 

Jp Balyalı Otun l eı Balya it Ot~n 
Muvakkat Teminah ~' uvakkat Teminatı 

• .# 
4 •• 241 ~O Lirr.dn·. ~Liral ·ı· 

( ~ıl:ı '}( 1 ) 

• • 
t\.;ıpalı ~"tri ;ı~,ııli1c GOOO tf\n bJlJ::ılı '4"\Jı' ·n alın:ıcaktı..; .. t ve h.t.!-

fl'.:;J ... hl tt.ırile teslhn ınahaJJcl"i )t,)ılı~;.nnda or1 ·Iebilir. J\Iu~axk t tcmiru:.tı 
193=>0 lirıv.Ur. liı~ılt'Si 9/7/942 I'er~ ınul~ günu ınt 15 te yan larnkhr. 6000, 
ton topWn bir i!~lckliy~ ihJl~ cdilet il.:>ltği ~ı'oi d~ha ev. !nlktard:ı d,\ teklif 
cdcll(' iJ;ule ~dHıt.'\Jilir. Taliplrıin ih:ı.lc ~ z.tndtı1 hir saat ı.;v\t:l knnuni vesi· 
l .. .llzırilc IIilrbiyede Y('df'll Sı:b;ıy okul~ında ~:ıtın aınıa kon1ı:iyı.>ntına mürn· 
caatlnrı. , (207 - ftP74) 

• • • 
Ht>lıef' ne 22,5 kurus toıhrılin ediıt.:n 15,0t)O ndct sakanoıri.oC ri.<ı · ı l mu

t,,nhhit nanı \C hı .\Lına .•lın~cakhr. I az.::ırlı1'-Ja c!ailtıre-_ 25/6/942 Per- , 
L<.7J"ıbe günll sa::.t ı: tc 'fcph~ııcde Lv. Arnir~i satın alrr.:ı kon1b7ununda. 1 
y:1ıılae:o.ıktır. ilk ten,:n tı 253 Jiı-a 13 '·tıru~tı..ır, Nümuncsi komi'ı.yı.ındt: görü> ~ 

lelr .. t.. ~eklilerin belli <l:ltte kon:ı.syon., grln-•f'le. i. (2.3 - \Jt>57) 

• • • 
'l:O llOO kılo kır01n1nn k.O)Un eti ve::rı C{ıt,ır eti alınaca~tır. Yaza"°l1kl:ı \ 

ek ;}~r11tsi. 26/6/91::! Cuma günu sant i.S tu Toplıane<!c tstanbul Lv • .lınir
Jiıiı s:ı.tın almn komL~-yorıunda yDp!ln..--ııktJr. Ko)•un etinin ilk teminatı 3R4S~ 
hı 't 75 kurut; ıgır thnin ilk t('ıninntı 3112 lira 50 kuruştur. Şartname '\ 
k"""':-:yonda töri.ilür. Toıliplc·rin belli vakitte komk..,ona gelmeleri. t 

(29 - 8658) 
• • • 

270-l trın fıı ın udunu alıı1:.caktJr. T>:\7.arlıkla cksiltmest 23/6/0442 $all J 
gürü s.ı, t 15,15 tc Toµha.n~tc tst.anbul L1,.·, .Amiı·liği satın alma konılsyO- ) 
1·ııud:ı. yapılacaktn". Tahmın bedelı &9,088 hra ilk 'teminatı 6704 Ura 4"1 
1:111·u>;tur. Şartn;:ın1 • k"'ın; ·yoııda g~1UHir, t~teklli'Crın belli nkiite kornJa- • Yörük Ali. irten bir cvıa.t ol

dtti;'lınıl:ın babru·ından aynlmak 
da onun i.<>tl'kl,;rınin haricine I 5· t Ol 1 O'kk çıkmak istPmivordu. Çalık niha- Yangın . ıgor ası an arın ı at Nazarına ' 1 

t 
·· ·· l··n· uzakl•ş ne ha- ~ a. mvb.lyo, ev <»Y , ı.ötl eşya ve he· nt•\1 t.ıı.rct 1u;ıU--n. 1 

t·· 4 .• Juo. t~ıı-tnıl \ t: t:ılıJıyC'f'lnc tf-klif eôHrn {~yat p.ıh:ıh gı_ıl •ıldıigund.e.n 
tt..·krur p~z:ırlı!'• ~' nn-ıu'i.tur, Hl.L..qı!-i'°:ııtlcırı huır.i5ryondoı gJı :ı1tbi1ir. JhO!
lt j 2ft/0/94:? Cuın.~ j:ı':ı:ıh ~ut 16,..) ta S"•Pıl.ıcakt.ıı·. •r;__ıljpl.:·rin kntl teıı1İLö!-
l:ırlyle l~aı·IJ!yOO.C Y~f' Sulr..ı.y '' ı.:. :ı \k~ l.-oınb.şona n.urac:ı;:.'..l:....,. 

(201 - Rfüi8) 

!·rııın gc1m~1C')I, (22 - 1651) 

• • • 
UG8,500 kilo tu•uıturnıa odrnıu alınacaı,ıır. Paznrbkla ehlltmesl 23/Ş/I 

9.;2 Sob gpnci S.'31 15,45 te To;ıl1<1nedc !.tar.bul Lv. AmlrlilU satın alma kO
ıni .ıyonuı\da y.ıpılxa'~tır, '!'ahı·lıin bedelı 26.740 lira, ilk teminatı 2005 l.iJ'llı 

~u kuru!1ur. Şartna1rı<"Fi komı~yOflda görCilUr. Taliplerin b~lli vakitte ıu,,.. 1 

ye guı.uım l " • r· 1 k ··~ 1n im 1 ··r d~ınek istiy<: rdu ma~ in"• al:\t ve ed~vat ıat arınır" to yı..ı ... ::.f' '" o ... <!r•tctııı-Myle. 
B7ı. 'n 1~ ~ ~~ Yöril~ u redd~ek~ Türkiye Si,ft"Ortatıl~r Dairel 1'1erkrrlyesl e\ki _ dücl'ık k ·ymeılt Tlr 14.~rttı-
tı Voriii,. blina karşı duııınıaz- lanını~ olıın mo.11t:ı.rın yang~na kaııı olan sıgôrta bM.ellertnı~. et~Ju.lıkı 

1 B
- ·L • olnıaktan ba"- lnyınetleri ile mfıv·nasıp bır surct1t' aritırılm._o•llH t-l1rı, .ıyetıt t. vr1)f 

• ı. ~ı.uasın ra.I\1 · •_I • 

ku ,arc y11ktıı. Fakat babasına eder. . , . Tü·r~ 
su te.kliftc bulunmuslu: ı Çuru<Q bir bına veya mulılevlyalı rneot:l~ lC.6r • 
"' · lir"'l. na ~fgorta edilmiş olur d:ı yangın vukuu z.an"'.a111nd~.kı kıyn-ıeU 

15.000 TUrk hrn~t olarılk tesbit edilecek. oJunıa, Si~fJrı..'.i K'nı•ponya ı, 
binanın t.;.msmen yanması halinde s'r.ortA n1uka ·(·\enarncsı Utr\lllrı1 
;;on·Unrına ve JTıer'i kanW\ hükümlcrJne gOre, ı;h,,'tlı·Ut ı •. hJbnıt. uutük 
10.000 Türk llnıoı ödeyecektir. Blnn lnmıen hı•nrc. U/İl'aıl•i!ı t.ıY.dır
d<", sigort..ıhntn Kumpanyadan alscnğı tar~mfnat. ~grı!'ta tdJkY. rf...alın 
ycıngın anındtıki Jcytneti7le sigo':.tu edilmiş altın J.-ıyn·,ıı:-U aıl\8ın<Jcıif1 n;• -

bete göre bess-P edllecelç olan paradır, yani ekPJ>f'r tar.afınt ~·n lu 
daire>:bıde tetbit <dilecek olan ıı.tıar Juym~linln ~çit> ik,.idh'. Bu •v
reUe sigortalı her iki ahvalde de alacnıiı tamıin:ıt'lo tıe ıılı.!orla etW -
dili malı ;renileyeblle<ek n ne de vAkl basan tam•mıy.e tıln ır elU
n!bil.,.,ektlr. 

Raşid Rıza Tiyatrosu 
Halide Pişk in Beraber 
•--4,,ıbly 1C', B .. hil Bahç<.~~niıı Ala

n ısmıprla: 

Her QPCe eaat (9,30). dı 
onıimUzdf"ki fl:",. a~ günü 

A~.:ınıı • .wa. 
SİZİ TANIMIYORUM 

K n1cdi Ol P<Tde 
YAZANLAR: 

P.t..'1.1 Foıı '\l<l!J.t.:-r 
\t) V fı t: a Z>btı 

ı1 y.:t, ' r gece Belvli bah~
d<> hm::il V rr-cktP.rl:r 

Bu !t!barb yangın vulmunda sigortahlann bu glbl mnhıuı-l•rra kor-
1ıln;,1111am.:ıları iı;.in bemm kendi sigortl'Cllann:ı n1lırn<' atL'\ errıv;ıl. ~Y ı 
ve mlilklerinin siıort:ı f'rlilmii olan bedellerini t~lıi rar tclkık f'li .-.k tı\ü -
1arı 'ı;:.U hazır luymetlerlnt""! cOrc nrttırmaları ıuzıunu hat.ırlatıhr. 

TllRKIYE SICORTACILAR DAIREI M ERı<EZIYE51 •R•ıll 

• ~ • ı 
t:z.ı1'inlr sa.ıı;rJ lıra :o ku• u k, .. [. ht-dt'lli su &Snlı" i ~t p.n1ı L.J fl..l cl ... -

~ ıtmeye k·•ıuı attı r4 litıaiı l 8/';/942C:ır~:ıroıba günü so._.:t 15 de ,..\nluıi.ı.1~ 
M 7v"; V. r\urı :No.h !;:\hn ahna Jı.umJ.$l-IJf'U!'lfl..'\ ya1)1Ja,.._._1 tı.r, il"t tE'i-.1.natJı 
t4rM r.~ ~5 kurustur Trtlıpterin ı., •1u ı \e:.4k.ıl ... rile tc:t-Jit mektupl nr.ı 
ıf'Hl.,... ıaııtır.~i, r. 1>.r nı e1vcl JıtQfıli \l'oı.:ı 'lıf•n,eJcr!. (104 - 6661) 1 ..... 

114,:·tıO lir.-. 71 l<.ı;.rus k~· bctıfl'lt <\n~tarada b:r I":lVJfn n.ş:ı.ı ı A p .. lı~ 
2.lf n f1'~ılt·n<"3~ kDn1 ı urhır, Uı:ılr ı ı.17/942 P:'\~,trh.••i v,J,n11 aAt 15 de' An· 
kor:ıd: , ~. V. Dört No.11 8 ıtıı~ ._ılrn~ kı,,,nit."°or.ııııda ~Tıpıl.ı\ aktır. tlk 
'tt-n' n:ıtı 61'75 1ira,l1r Kcı;.i! e nı'·ı ~ .-; ! u, l1,.:ı ko1.ı.'!S.>r·nd:".ı1, al•Pn· .. Tnlip
lr1 h, kdil~oıı v~tk.ılı:ırile tt-~lit •nl·J.itııpl:lruu .halı• ~.-:ıtiı.Otn hir ~n:lt ev-
v ! :.t•llıı~-v~·r•:ı. \t:ı-1\ıclrrl. (lfl3 - R66Q) 

ırı ı::rona gr.lmtlP.ri. (23 - "52) 

• • • 
150,0(J(t kilo tutu;tt.tm'a odnnu almacokt.r. Pa.ıarlıkla eluillme$İ 

23/6/9~2 S•lı günü saat 15,SO da Topbtmede Lv. Aruirliiii satın olm:ı lr<>"' 
nııo:} onuı1da yapılacaktır. T~hmin bedelı 52SO lira, kati temiıulb 787 litt' 
;o kı.rtt,ııır. l>teklilerln belli saatte kcmi!IYona gcüneleri. (24 - &ıı:i3ı" 

• • • 
235,000 kilo f!n1 odunu abnocnktır. Plızarlıkla t-ksiltır.c .. ı 23/6/942 SaJI 

gih~n 38:l1 15 tc Toph3nec:e J .. v. Aınlı·Jıği satın abnn ko:r.Jsyonanda yapıla"" 
<'Ak\Jr. TiJ111f .... bt..>deli GSUS lira k&ıti tcmilıaiı 102'2 lira 25 knruç'tur, Talipııı 
lcrin belli v~kitte komıı:f)'oıın ~··lmeı.t. t'25 '"'54) 

1 
••• 

Dü 1~lm~ \"C·.)'• t'. ly.11 lfıOO tC'•P 'ku.._o ot k:ı.p:llı ı:U. (',, ,,, ı • ... "' .:>Yt.: nıııı- J 
rr·".,tur ih. PSi A/7/~2 (~ rırııntın glh,ti c-a:.ıt 14"0 d:t & , :ın• ; • _ı f\.~CO ton buğdaydan bitlgur y~ptın1ara~·t•r. Pauı.rlık\ -:~ıJt.rru 

. .. . 
tm alma korn ..... Otı :-Jda yaı ı1 \cal .. t. .ı.. ı ~ liı.:leı ln k •. u ı c 1 ıtc •eA' !:.4/r./042 ÇortJmhf\ ıtınü saat 15 te Ttıphan~e tstanbul Lv AnJlrliaü ıt"' 
n:ek:tuplarır: 11 tll• at ~ bıı• -;.,. +\ .... t'.l kou1 ı .)tJD:ı \'C , cl rı t t' ~b'ra ){ornl Yı·~1 mda yaprıılıw'aktrr. T··hrnin bcd•li 21!'?.17 1'. +.Oku ıJJ 

tik !l attıt (Ilı\ rn h11 -ıtle ol:\".l:i"fn :~::o lır .. P b. '};ıl~ ,;,ç~ ".t';"(;ı) 1, ilk ıJna1ı 12.2.38 Hr;ı 85 kuru w.·. Şartnaırıe-ı k<'ı fF. r .. a•ir.ılOr tS' 
lel boll'olı i'i·ı 496l lln •·•• • • "' (!Oi _ UGGI) 

1 

! len_" ~·il~ sııaık• koll'lsy""" gclmtlcrl. _•3.:__-:_c:•~ _.. 
Behu kl?osu ~ lı.ur\ıs ~~ Sahlb~ A. Cemaleddln 8araço01u Nqrl,.•t M Udll•B. M. &•m Ka,.avol 

!ı!ntimılt·a ~C'.'~rrla m.Uc.tatlc<.rt y:mlı ıııdunla- 8uıfd~ı yer. (H. Beklr GOrso"lv v• A. Cımalıed<f.n Saraçcih• mr.Uı•ıtıı) 
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