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L!~: s1ma1111r1ka'dl - -1( AFRiKA HARBi 1( RUSYA HARsılBoğazlarda ve Hali.çte 
fi~.;_ Vaziyet E (Mısır smmnda Sivastopola ~ ks d F-azl 6 •• !~ll-
......... r- - = ~ Blylk blır Alman Gece -Aaclla ~e en en a llmrua 
5:~ t::ı-rı.;;7 ~ =.: ~:ugt: ~~1ı1•en1rr•:°"• bomby•.!~0~ermı Muhafaza Karakolu Kalclınlch 
~= au • ı• , ...,... v...,ea. -......... v-.n ·- ._. ue J ıs•ı • 
-.n: llOll w" Mh 4mek lc'a lı6t" raklanM dahil o o 
lldlwlma kadar --= da bt'I Wr tld:o olmıyan bu yer- Ma.--.. ı Ronunel '"uV\ ~...... iM- R malr l . eereyaafldenve- eıllr~ ahwlha .._ele,. )erin esaslı su- ·~.,,- 11. ~ın "'"" us r.m arı şelütdeki kadın 
t. ... .a.· J ·'".1.- -• ~•,te "': .• mn.ıa- istikam~tte lıll:31r hududuna \'e ~0\..--uklan hıbUye etn-Ve 
~. rL Uaa.,- "C'll" ... ......._lDıı!ıııılml Wdnniıue lh• l1D" IHL UU ~ ~ u .. ı ·l- :ı- ) ...1 ..... -..ıı. ·-e 
t kt .uı. .. r _......_ ~ -.ı 1 .... ıı..-..ıı ~ . .ı. uoı,rru aw- at.iÇ 1":'r emca...:uır karar verf.rek iı:e bal'lladı. 
ı eı """' .. a ·~ ~ ~-. ·- - ~ -4» ---o 
butı!ardan bın I ~in hılZll'~ -
bu • J>t:\ izahat'-· -- ---~ madıkla·, aşı - Kapuzzo we Halfnya'da Harkof kesiminde de 
vcrm ·k iizere HOSEYIN CAHiD YALÇIN kugra~rdıryan° Za8viaıncı~ ~itilin Ame- _ Mihverin bir ihata hare- Sovyel ııüdafaa hatları 
rikadıuı dön~ - ===m-=-=====-===---mm ordu bc·kiyyesi-
ldıri urt ~eceıt kadar sabınm\ nın dlıılenmiye ve kaıdi-ıini t.op- katine teşebbU;; edeceği yarlldı, Ruslar geri 
chvnM'lflır. Sir S~fford lamıya vakit bulmuş olması f f • 1 •. ,. 1 
Cripp.; . abOOen tedbirlerin alm- da. şüphelidir. Onun i~bı İngiliz 8 lmlft 0 URUJOr Ç8 l IJOr ar 

Biınlarııı yerine ikisi Bo!fazlarda, 61rl de llaıand#I 
olmak ilzere De bilyillı merlın llllmld• 

BU KARAKOLLARDAN ACIKTA KALANLAR CENUP 
' 

MUHAFAZA TE$KILATINA HAKLEDILDI 
dJğmı <"takviye kuvvetleri gön- Jmmandanhğı belki de şinıdive Ankar \, 24 tRaclyo Ga;~te- Berlin, 24 (AA.) _ Alman 
derild mi umin ederek udişe- kadar düşmanı iki defa durdur- sj) _ Muhtelif kaynaklardan t.e"ollği: Siv.ıstoµ.-'1 müıttahlfeıı Ka:"ftıi.ienız boğazı ile Cınak- J'l!ldan gelen gemiler M y.ılma 
leli tt ~ın etmiye çalışmıştır. mıva muvaffak ol<kığu asıl mil- alınan malfımata göl'E", Tobruk- mev,iırun şimal kumund \, Be- lale ~)()gazı al'&: ıı:.da ı:e Hf li~ te b<ıiazJanla t>ulunan mttAELerde 
Heıfla ü Başvekilin Vaşington- dafu. mevzilerine kad'ıı' çekil- tan sonra fırsatı kac:;ıımak iste- ~.ırnaja körfain;n ş:nu.lindeki .bulunan (80) dt·n fazl t gilrnrük mua.yme edilecektir. Ruzvelt mtlsal H'lt"rini yanda bınkaı-ak meyi tercih eder. Fak.at, bu, Ma- miyE-n Mareşal Rommel, kuV\-et bfınahın ucıunda ht-ntm muka- muhafua karakolunwı fWdıııl- Dlier taraftan 80 daı fasla 
bu Jn(~d ıçin Londıaytı. dön- reşal Rommel ordUBUnw1 mulıa- leriDi Kapuz.o civarına ~lğmak· Vlmf"t t..fmekte o;an ılilşrı an ha- DWJJDa k&J"ar veı'iJmi., ve bmıJa- ırltmrük ~ıubataa Jrankoıunua 
mek l·12umunu bi.s&etmiye- eği faza. ettigi taarruz kabi iyetJnin tadıı•. JLyele 1 yckedllmi~ir. ~ivnsto- rmyer:üıeÇanakJWe ve Rar.ı&. İAğvt:dilmceiylıe açıkta ~\lan me- ~ •tık ha k ı 
tahmir () unabilir. Znten \·aşmg. •Jereceeine ve 8 inci ord11nun ha- Ronımel, kt)VV'ltlerın(üç ifti- pol et\'aiı11ı.ta yapı.Jnn nıuhare- Diz boi~ariyle lstarbul ırna- morlar cenup viliyetlaim'lzde ası rp 8DS8J 
tonda .ızun müddet k:ılnu! acabı llne bağlıdır. .kametf! yönelbruijtir: belerô~ d~man kayıpları 7 den nmda bld~an 1iim.rfJt moı~- bulDD8D güfuiik muhafaza tet-
bildirilı olduğuna göre, m•t.le- lfesele bu t{lnkil ı,ekliy)e ta- 1 - Bir kol, "imal sahil yo- 22 b8.!:irana kadar 11 bın eı:ıir ve f~ "t.el.\ııatlan §U suretle JI) Jdlltma D&kledilJıli.llerJir. Bu n·ı bu· oun .. IC.f D hususi 
t~ Jt' ""ecikmemeııü de tabıi- mır kabuİ etr.~ bir fet,jket gibi Jundan SoUunı ietıkr.metine dJ. 138 .t"< pu buJmua+tl1' ' götteeJrJ...Wı·: auretlo hem J-emilelin kontıolıil 
lir. j "'ÖrUnmilyor. endişeyi Jnueip o- ru Her lyor, "it Slw :t '1w • Ecnebi JimanJı rdalı g&en e.r cllılı& easlı le pra.t!k tir ş.Jkle 

Gms ıJ \\ avelin te nr Mısıra lan nokta, d ırumun ııe sw-etle 2 - Asıl Jn:vvetlc-r merlresde » opol TahlAye ECIHyor miler henı boğa. \a. bulunan m(J!' ~:.~eki~~~.-!,~kutta'. vıki·-- bı•r ı•çtı•maa' çaQırdı 
rtll"ile: f'ğıne dair Londra rad- g~eceğinin şimdiden keatiril- Kapuzro kal'fl Jlnda yer almı.JE.. Koıi!lkova, 24 (A.A. l - Sivas- ~le w hem <k· İstanbul lima- .,,_ag~ a.-ııı "'~ 
yosuna v~rdıgi haber, İngiliz m sind~ki zo.iuktur. M:ıaın&.fih tadır. toooldaJd l;a.rr»nmaln.r bOyl\k nmda ~Jnnan gıimrfil. muhafa.- batı bdrommun ~ıyle 1 
tilkilmft nın Llb~ vakalanna kumandan değiştirmiyt' k rlrr 3 _ t)çüııc'\ bir kol da ı. bir şiddetle cl4wam eder ve mü;. za. merkesinde nu.ayu1e olunı- flU& mtWıbet bir 'lt'lrle koul-
brfı h.<i .Tiyetini cifıtermfye varan haB8Uiy t. taJn.ıiye kıt: - meı istlkame ınde hal"ekct ha- 4atilerin Gmıımu gUD geçtik- cakbr. Jlemleatlmiz tinumıı- •UltV· Neıa·edilen mesai 
J; lf'Jd;r. T "\:'ye ı t ınm yola ları göndenn •k hususundaki is- lindeclir. ç.e ~ fidren, Rm '*8kam~ ı' ---·---------
ı;.ıkarıln; h ta b' kısıntı ın ti< al, İngiliz askeri makaml.arı- An?a,ıldığma r:örc, Ma~ rı şehirden kadın ve çocukların ( ~ )'( • • ) "Ruslara yardım edeceğiz, = T ı h lunduk an nın icabeden tedbirl.~i alm.ıkta Rommel, silratle hattJcet e(tereJr t.Jplu halde Kafk.,aya doğru HAVA HAREKATI llenızlerde vazıyet 

~ de Du t$lk\'ile- v •t kaybet.aıh-ettJderi ttrıidi- Jaaemını llull'Jılttlbl )'ahlamak ~':11arıııa Juraı- vernli§ taarruza tam vaktinde 
Y<' hbiDic edecek b!r del ldir. ni veriyor. iatemektıedlr. ,,. ıçc ~ı·. • •ıtzl Allı;· 
~ Attlee 1arafından A- Ayni .zamanda. Kalrirede ltısır BerHn, son TobruJc harel~ Bir Tepe Gaı Am• 1 ngı er Almanlar gep~IZ,, 

\'llm ki: anumıda ok~an ra- Başvekili Nal188 Paşa ile lngi- tında &iman fngilis ~rleri Jt ik llosJrıcft radyosu, lnıliia Soy. Vqington, ~ {A.A.) - ıı. 
por, T..ıtı muhart:bt> er nde ki.- liz askeri şefleri arasında bir tannın 33 bine baliğ oldwfwıu, Q.i~== 1~= Do k k 

1
. ~'in k~i Early, Cüın-

fi ~iİi lV\·etiniD bul mn adı- müzakere cereyan etmifj oJınası (IHU Sa. 3, liJ. 3 ti ) polun ..,.;_ .. 1 Affl"heslıııde k;lfn bir o ar ımanma Amerı·kan sularında huiTeieinin Paımik harp ?conse-
ğını a.gı a gösteri~or. ~lk ;saf- di~kati celbed.eeek bir keyf.yet- ~ ...........- yini )'Rl'ID için hUllual .içtbnaa.-
h~akl rp1 ma~ netıttli ~e tir. Bu görüşmede Mısır uke- tepeyi geJi alınıa oldu,dannı davtt ettiğini bildirmiştir. Ear-
d j - bitkin., r halt> 2'f'' •gı- nnden istifadenin nıevzuıılGhis Libya bozgunu•11l•n =-~~·:. t::::,.~1:!: Yem e bi·.Alı Yirmi ti aret ly, ». ~il'h w.ıtmada tıazır 
ni pt;ki 1 anlamış 013!' İılgiliz olması hatıragelebilir. F&kat llUIU -....ur. 3• bı;lunMag1nı ve Kanada B~ 
kom•ıtaı , ıbundan ıstıfn~\e~~ Mısınn fimdi}e kadar takip et- u.. ...,. Meeajl bir hava .... pmiai daha ldll lfar..konzil' King'jn top!antı-
in kail taWamaınışbr. Cunku ti '":i hattı hareketi d~ştiNc<'gi- • t ,. .-.,"L- M da htthirimak Ül'Jere yola çık:mış 
Jı:endili • l>ıtkin halde bulunu- ne ıJiUl'rial l ermek 2lC rdtu·. Mınır- sonra vaz• ~-(~ ~e~ J'.8ptı)ar babrcblar elduğuau ilave etmiftir. 
JOrm.u.IJ Hatti. buna .ıha. bitkin da bunun Wsum ve ehemmiyeti- IJU ._..__~Yekaleclen.--"-- a • • , • • ~ JUıileft 
halele demek de liztmdır. Ciinkü ni düşünebilecek k&(lar mll eca- K h -· ~- 1 V8Jjlngton ?( A.A.) 
sonra.ki saföal!tMIJ. te~büs ni ve azimli bir efkanumnmiye- a ire'de çok ıaı~ Bular Stali Rthtaınrarda v• dok bına· nglftz Matbuat Heye1 ın; yorlta 20 000- Jrj~ önUm:~: 
düşmanın elinde kalmakta de- nin mevcut bulundtt.unu ınn- "him b• ~ g6~1:ni§lardii':ııe gu ı.,.nda bir çek bombalar Rusyaya göt6rrnekto Hupanı!, ıw·a Ruzvelt'in yanm-
vam ettigınl ve İngilız km:ı•tl l l- n tmiyoruz. Diğer tıraft~n Mı- mu . ır . • .. ., .. 8a. a ıa. 5 tlc) patladı, Mans. üzerirıde olan bir ıenai yolda dan daıbıl şım•.ti ayrıldım, görüş· 
nin artıJ... ki.fi dere<:Ede canlaoa- ~ırda Mih' er prop..1ga11daBımn •ÖrGıme •apıldı ... .. ~ .., ... aıelerin yegane hedefi taarruz 
madığmı gorüyoruz. Fazla ve ve bilhassr. ttaıvan cerey:ınları- • J ... -U .. G .. ON·---- muharebeler olC:u torpillendi ;trat<?ji8inin hazırlanmasıdır; 
taze b.ir .ıhtiyat ~~ ınutı~-e: nın ktıvvetli olduğu unutubna- Lomtn, 2' tA-A.)- 1ngUt .ıa E ·lin, ~ A.A.) - aaruat demii ,,e Reit:in aşığıdald şu 
~e S&l-kedil~bseydi tt>razı~ mak lazımJır. Mth\-er propagan- Yısır'daki lngiliz kuvvet. Ankara Habarlerı· re~a!~ ~ve·: _, __ ..... 1 w.~-- .1~~--ı...1,,. ... t-....... ue JMAJJDI okumuştur: dUŞJn&U al~ytıine mey}ettirebl• d381Dlll heıo tarafta.ki ~eWJ ha• .uua ·-_.... ill;l_.-0 ~ Uil~'llUIAIWWl-a uq;~~ ır "Rtı&Jara, Jıarp meydanında 
lirdi. Şimdi w ~ırıbmş fm;a. zırbklan hatırlenacak •>lurBa leri komutanı dİJlf ki: tiMli aY. terviıiliae m-.ıp Spit- Aıc.eriJ..an gunilerine ana mü- ~ l ardım edlıCeğiz. T muıa 
tı teli.fi lÇID (Ok da.ha.fula gay· l{ahirede görülen bazı if&l'et- Oçillcll SIJflllltZda fire uçalrlan Bo8t.an bonıa 11• eadeWcrincJe yenı DlhVa.ffa>u- tam \UtİDde ~lg ~e Rus 
retler 8&1' edilmek lizlm gele- lt>re ır~arak orala da geııilf bir Jaifttlalden emin bulun• _.....__ _ __. 4Sonu Sa. a, 8f#.~4' •> yctıar k•senDHflaıU-. _\tlantJt- cepbe'd tılç bir vakit yanlroıya-
ektir. ı:,ebekenin faaliyetinden ~pıhe e- yona. G~ sene de böyle i.e Amerik.'\B 4oMnmiw11UB eki eaktıi ." 

Bundan sonra ne olacak? Ma- dilemez. ihtimal ki Na:has Paşa bir dt!l1lm1& lrar§alapne ve H fe Af ika h 1 j d lüımneei ı--.Jtmda IRthm:ın frimaJ aıswı1t•1e Çö~U Aknha 
rPŞal Rommel gibi müteşebbıs ile İngiliz şefleri arasmd.'\ wkua bütib4 zorluklan yemni§tik! arp ft sonra rı ct-tp 8 er n 8 ve ~rta Anıerll-.anın. ı:abil uub- Çiktllar 
bir kumandanın eline t"~en nr- ,,-elen srortlşmclerde daha. ziyade . il . 1 rmcıt~ ka.CLelere dahil \e wpye- N<.~or.k, 24 IAA.) - N~v-
ı;att azami derecede istifmıar et- bu meseleye temas olınımut ve Kaili~ .2f (A.A.) _ llMur- ' • 

1 

kfuı 102 tm ton hac tıiııde 20 yo k hal tercUmel("l'i evrak nıa.h· 
mıye kalkacağmda. '"phP yok- Mısır hüküm.etinin dikkati CeJbe.. daki Lıgiliz kuvvetleri komutam H&r F----..-;~ar. Mı•hyer •----."'len" • ~~!!. ~~~" ı...~~ ztni Muharriri, Ruzvelt'le Ç>r-
tur. lık kazandığı muvaffakı ·eti dilmiştir. Mısınn asıl mildaiaa Gen.eni~ Mısır Başvekili ........ u &a • ww& w.u-ı..._ --~ ._,,..&L&&U9"' çilin uzaktan birl>irleriojn ye-
- dereceve kadar genlıtletebi1e- hatları üzerinde bjr mıığlublJet, ve yn .. 1 .. .Paa ..... rı Nahaa n...... Demokrasi 5ft0 000 tır. Jlllndan Lqka bir hima- &....1-i olduklarını te-sadüten 
~ ue'rübeden el>ette geri Klaırdaki ~ kuvvetlerini ve ~re ıijiyilk Elçi;ı .. ~ ~ı I (&on• la. ı, su. 4 .h)- -- ~kurmı1'tır. 
durmıyaealr.br. Daha şımdıden ild ateş arasında bırakliıauıü: l- Lampaon ile yaptığı üç saatlik 
Kapuszo kalesi karşısında dUş- çin Mısır yfilraek, kumanda. IHJ.. bir görUşmeden sonra töyle de- İdeali ıtidecekJer a&Jrer eDr Yerdİ ş 
man kuvfttlerinkı topbnm'asl vetinin müteyakkız bulun1D881 DWJtiı': 24 40 TOP KUMA 
ve diğer bir düşman kolunun sa.- ve simdlden bu ciheti emmyet .. Lrökbalden emin bulunuyo- te~ ~!".!sı ~= _ 1:: (~ ::~ ~ 
hil yolundan ilerlemesi hunu altına almavı dtlşünmesi, en ruz. Geçen sene de tıpkı böyh dayamn bir milkt MMliei eer:i- ,,_ .,....,._ -...~ •--
oö&Leriyor. iptidai bir ihtiyat tedbiri t~k.il ...rtn L.:- du ... ·.m ı.. .. --• ....,ıa k~1..a.. "~·e '11'.A ............ ~ ---- :~~ dar e'ber.isi .. _, _ _:_ ve r.1Ustlm- _, ____ _ 
• Gerek Kapuzzo k~, gerek edeceii aşiklrcbr. j,-:ı:; rab.i ~ i;i. ı""~ ..... - "' 6l fiil-~ leke Ukeri, .. ;;..,. da Al- . 
8icti ömer müstahkem mevkii Her halde Şimali .Afrika me- ~ döndUğUnü ve btltihı zor· ~~;:::::ta': man olmak ömeııre 520.000 Jllh- Bir gece l~lnde sırra lıadem baamıılı, 
hep kalvan arazisi u.erindedir. selesi bakımından en buhra.nh lukları yendiğimizi hatırlayllll2." b'' edileeeğine dair General Do e8iri il • 6 
Jngiliz kuvvetleri hlll dUlfDUlD· gtlnlerdeyiz. Vuiyetiıı Mıame- Neeredilen resmi bir tebtiğ, G!ı tarafmdan • lene 8iW« ver •· •hmnlfb~.. . . /aJtaf erfe8f fi n llB~'llı'Bn lr aramada 
=o~~m~~~v= :::a!1:nı!~ ~~i. ~:::=e1T"er ;::=~ v:n= FranSaııın lelal ':fuım: ve~ ni r:~::le; ~s·N~: her fBll ,abucak ·aalaıılıverdl 
ltommel'ln ileri hareketi bura- mek, ahvalin biru daha ~liş- mi durumun her bakımdan ine• ~-=lan= bı~~ te, 15 ban YwıuifıJtarnia ve Gi
·-~- durdurulaıbiliree Tobruk mesh» beklemlye lıttyaç P. lendiğini' b:ı..ı:--~....ı:-. N-ıı..- 'Ve m nı:net ~ ritte, 'bini bundan evve ki mu-
MU-u. auu~. ..._ küller!nl 'teml!lil eyliyen gizli d· ,.._...,..... 
hfıdi9Mi galip gelıMk sanatını teriyor. ALÇDf Paşanın ilk fırsatta parJiDien- Zetela• tuafmdan Defl'Olunmut- ~~ltrde L\byada, 10 tııbıi 
~-~~~n.!!~---!._k~~Y--.. Mela beyanatta bulunacağı taA- tur &ııg\ong'da, 70.000 1 Singa
~~~..V..LJU.,,.f..LJ.Lll.LW4.!W mbı ediliyor. · . De• ~ MA-Hm':-dem~'-ld•. puıV, 9.800 Ü, Tobruk hariç, 

~ ...., _ _.llD ..-- ~ Libya uefes inde, 26 bbB 

1 CI COCUKLARI IURTARILIYOR 
Amele kesafeti fazla olan mıntakalarda ilkol<ul 
barındırnJa odaları açılmasına karar verildi 

Buralarda deıa •aallerl dııında barınaealı gerlerl olmıgan 
De ıolıalıla analarını, babalarını belıllgen gavnılar 

barındırılaralı solıatJın fena le•lrlnden llor11nacalı 

'91 lmtılD dflnmla bir ttsa· Td:Jralııta e.1ir ediln.:=t:.. alt .. 1ııMID dtinyadaki miDn- ..-. 
ı. arMUada ka.rşabklı yardım~ Jlilıtıer •311ialei:im in ıı.ıoo 1 
si8 eBci bir dünya organiF.asyo- ~ ll8.000 i Afnllada ab
DIDI& dı'tcN" oJmeeını istiyc>ıılS. nan AVJ'IQ8h ukerlerdfr. ~ 
fstlJw.u ki, bu Olpllbaşyon-
da Wı s 111 c1e1ııMmm ve a.erinbı 78da l6.GOO, doğu Afrikada 280 
bndildne ~ itibarb lıiD ..... •tlıBtemlel• •Jleri 
aevldi aJmn.' ' e&r edilmiftir. 

lskendemn liıanııa 
gelen kauçuk sandal Ders saatleri dıl)Dlda bum~ gö~ek üğretmenlerin, seçiıı ü 1 ki tamir ve tadile muhtaq mtr

calr. uYIUD tJiıt yen olmıyao iflçi •·apılmalrtadır. Bu OOalara ka- kez <>kullariyle halen oımı ola
pukİarmm, okul içinde yar- bul edilecek talebed! pe gibi w- rak kulla.nılan, fakat kendilerin.-
dun Pnıeleri, sokağın, menfi aa.f aranacağı hakkındaki ~ ~ Jtifi ~erecesl~ lstifade edile- l~ı·nde ı•ld ltaluaa Rba"'nın' 
ıa.irlerinden Jnırtan1arak milta- kikler de bitiribnek 4bıeftdir. miyen köy okulları bin&lannı " '1r ., , J ·---

h88818 öğretmenlerin elinde ye-- Fatih, Eyüp ve Eminönü ka- tetkik ve yeniden okul &f.:lhna&ı ce••cll btıJaaclq .... L--• ..,. 
tişebilmeleri ve günlük vazifele- Jalannda gift tedıiaa.t yapan ve icabeden köyleri teftiş etmf"k ü- .,.. • ....- # -

-
... o - - giuıl l"Öpllt& ~ 

S1111r Avcıtan 

l'İDİ hUlrlıvdillnıeleri için ?atan. merkezi vaziyette bulunan okul zere Yalovaya gitmi3 'e dUn sa- ık ) k d f ecllldl 
bul maarif müdtırlUğti !şçi kesa- binalaruıdan istifade edllmPlt su. bah ""hrtmıze dônmllşfür. ç arı ar e D . • HARP DURUMU 
feti faaJa olan mıntaJralardtı 0 ilk retiyle Odalar faaliyetine eylül· Tamir ve tadile n11ıht ~ m<:r- : :Alı.Aara, 24 (Yen1 S8hah10 hu- ken.da"tm lbnamna ~r. • • 

Bir Çin tümeal 
komatanUe 
te•lim olcla ___ ..,..... __ 

Japonlar pasifik cenup 
adalarından Çine dur· 
madan .yeni kuvvetler 

IÖftderiyorlar 
(A.A.. tdgloflatvtdM 
... w. ••ffıir.J 

Apc D Jm\'\'etleli Jaalen llopei 
ft fantmıg ~ hu~ 
nada.· telnlzllk hvekeUeri yap. 
mal.taclırlar. 

18 P.lZinınd:ı 600 kltilik 1ıir 
( m çe esi ~ en'fn 15 Jdlıo.. 
l wtre dof,11811Dda. tamameıı ed-. 
mi<Jtir. 

Bir Çb '-'ima-1 Tetıllm Ol«• 

okul banndırm:ı odaları" açını.; de bagJanacakbr. kez okulları vi'Ayet husuı;I lda- awd muhabiri tele.fonla bildiri· Sandalda ild 1t.aııan ~m 
ya karar vermiştir. 11.aartf lltidUriiniba Tettdlderl re bli~inden aynmn taheiaat- ~) _ Bt gün buraya ~ cea0di bWımduğu görWmijftür. Uzak hedefli teşrıbbGsler 

Vlliyet hususi idare biltc;esin- Ja yaptmlaeak, yenıdcn inşası Ceeetltt bra:ra ~ıkanl w -o.O ---

Toky( dan biL lirik ligine ~ Öft'ıı 
C>.Jde 'b r Çin tti meni kuma!'da.
nıyle bi!IDde teBIİ!ıl olmu b r • 
.llıpıdı r Çine Kuwcıt Cetil~ 

den bu ış i-:in 4000 lira tahtMat İstanbul Maarif llüdtlni Tah- kabedeıı köy okullan için de köy malümata göre. .üdelllıide bu- (Jlüler mernsiıiıl gom lm · r- \ '8ugii ~ S ime. ö -.,tanm:ı. 
ayrılmıştır. Bin Adil Binal daire mima·~ ile bütçelerin'1m par~ ayrılacak· "1k bir scındal suiarm ~le tlir • .Ha.tay \'lli~et.ir.ce tahkikat • = ~ _J 
~ odalarmc1a vazife llirUkte :ra1ova bl8l1 dahi inde- .... ' lliirüldeu sürükleDe bu2üıı rs- :ve tetıükat ya.pılmhktadır. . -

Japml.ınıı Pasifik ceTıUP aa., 
, Jar.Ddan asker çe!dp Çine g&ı, 
_, (Sonu e.. la aa. 1 41aX 



( 

YEN.a 

leniyor, para gelince 
başla naca!' men tevziafa 

a ti r Çok çocuklu ailelerin 935 ten 
941 13eneıd nihayetine kadar o
lan istihkaklarının Verilec~ 
dünkü nushamızda ya.zıııışWt. Bunlarm Paz.ar akşamın 

İstnnbul vil&yeti dahillndeld k d d ... I .. 
ıG Iroza içinde Sıhhat v İçti- a ar agıtı acagı 
~ M~venet Vcltil11ğbıe bu iş a fa~th ·or 
ıçuı m\trncaat eden &ile ndecll Y 
1000 kadardır. Bunlara 30 ar Şchriıniroe teşkil olunan halk 
lira hesabiyle 30,000 lira tevzi bırliklcri ç::ı.lıf}1Ilalarına devam 
edilecektir. ediyorlar. Evlorden alınmakta 

30,000 liralık bir hava.lenin olan m:rann~!nclerla bunl~n 
bugilnlerde İstanbul vilayeti em kon~r~l~ ~e n~~ ~~crelcrının 
rine gönderileceği ve istihkak- tctkikı ışı, . bır. ıki guno kadar 
tarının Temmuz ıçinde de mer- ~.nmen ıknıaı olunacak ve 
kez kazaşına b:ığlı bulunnnlann bırlıkler Pazar akş~ına ~adar 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet pıü da ekmek karnele.r1nı dagıtmı 
dürlüğlince, diğe!'- kazaların da bulunacakl~rdır. 
kaymakamlıklaıc dağıtılması- Pnzartesı sa.bahıt ekmek kart 
na bemQn ba§lanacakt.tr 1annı almamış olan yurttaşla!', 

· bağlı bulundukları birliklcıin 
~ reislerini görerek hüviyetletini 

isbat edecek ve kartlarını ala
caklardır. Ay ba:cpnda r-.ehrimıy,.j 
de kalacak ve o gün yola çıka-
cak yolru vatandaşlar da be
yn.nname doldwmaya mecbur 
tutıılnıuşlardır. "?=-1C11!9o;DJ:J=:o:~:ı:=-:::==-=ı:za:o::qı 

G 
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4.!$2 8.32 l'llJA! 
1~.1G 17.J 7 Va.. 1 

Ya 
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>:ENi 8AHAll 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilfinlan 1 

,, 
" 

A :ı. d:ı ~auh mi vndın kDPlllı zarfla c..'-s.lltmeleri hiuılunnd y.lT.lb gün, sanı 'e nıııhc.lıeıdt-lı. l ı '<• ı sn-
tın n1mn kom yonl nnda ynpıfacaktır Ttıliplernı kanun vca:;Haıhır.J t l'klif m khıpl<ı•m li J<: t lcr ıutlH J:-i, 

azm ç fı!' i Hü le~lııflerintn 
dl a1 naza rına 

IX.'nt evvel ait oldugu :konılsyo5a vcrr.ıclcrl. 

l Nakil \le iktibas hakkı mah~uzdur ...... 

· ll le bat; glire§e ~-ı 
Je.rln hali blisblitün yaman 
e>lurdu. Başlar, yeni meydan o
luyau pehlivanları )'ennle2.ler .. 

altı saat, tahammülüne gö
l"C kuvvetli e7.erek güreşi körlc
IJrlcr, ondan sow·a mnğlüp 
edM !erdi. Bilhassa. eski pehli-

nlardnn Kel Ali un )'egane 
usulu buydu. 

ler, ç~abuk orta.d n <:ılun"Salnr 
lyi idi. Fakat .köyüne leijinı gön
derirlerdi. Ve bir daha da btiyUk 
ortaya. bile gür tı..t,.\muz h le 
getirirlerdi. Cazgıl', üstUste ba
ğınyordu: 

- Baş ltma tke,.eı.o.ekler 
meydana! .. 

Ci NSi Miktarı Tut•n 

Sıgır \C), 

Odun. 
Koyun rtı. 
Sığır eti. 
K uru ol 
Saman, 
Odun. 

:koyun eU. 

Sade yn •ı. 
Sade ya~ı. 
Zf'J' tin ) • 'I. 
S de yıı•ı, 

Kilo 
100,000 

ı,000,000 

lli0,000 
lli0,000 
277,200 
252,000 

ı.~ ,000 
10,000 
10,000 
20,000 
ıo,r: •O 

Lir1ı. 

100,000 

16,682 
J0,080 
26,700 
25,Bı!I 

25,825 
!5,82.5 
51, 50 

Teminatı 

Lira 
~2.50 

WO 
14.,063 ) 
10,.850 ) 
1247,40 ) 

756 ) 
2002,50 ) 
193'1 
ı {13'1 

) 

lhal~ oiin 

P,/'i/942 
7/7/ 42 

6/'l/li42 
8/(J/942 
8/'l/{)42 
6/7/942 
8/7/042 
817/942 

1937 
8874 ) 8/7/ 42 

Saat, v e Mahallı. 

11 Bolayır 

ı ı; &kırk.eh 

J li 
10 ) 
1 ) 
](j ) 

lG 
15 

Jl 

UnknH•y Mutı 

Çorum. 
Adaı :ır.arı. 

Adnpaw1·1, 

lıdaı 17..lrı. 

ı-ovu. 

(223 - G'i o 

i stan/Jul De/te~darlığından: 
l - 19<1~ ıo .. li yılı lu Ltnl; v gU~rinhı bl rınd tnksiS Merıı mUd#I 

im llJ' • oııurırl bıtcc••k1lr. Bu muddct icind t.·ilw~Uerıru wnnlyen moııı.ıl' 
lf'ftn, lıu taksitl ·ı l•ıi, bll:ıh. ra ', 10 :ıntıln lemclt :wrunda 'kal1tat;~ 

~! - Bllurı.wn karneli milkcll~lerm de u~ ınn ayı l~n~ (Y~ 
J~t: l>:ı,,lıy:mı. r 15 gun ic;ind ), r;ubderll4C' :mUr:ıco:ıtı:ı, kameiE>rini aJlll'..ı 
lım ı.ıı.ımd11, Alc~ı tııkdırd l'.!yyarl.ırın ve.vgilerı % 10 umla, i7.uı .... 
krlll'flr>r y.-ınındn ı::ılı~:ın!ann v sileri d 'lmn>tm ~lı«branln:rd.ın, üç 1111 
1aı.1:ısll • U.hsıl olun:ıcnktır. 
~ ... :ı v~ınck btemiren ııiJ.KclkJfkrin SO/Ci/1042 Sala Pü alre•·

ks.f • Url\ tıhftlerini öclaoel ı, k imt!lemıl almnlnn trr.iye '·hınur. 
(8693) 

P\"lına.klP.r da .kıznuslardı. On
lanı da Uç pehlivanın büyük or
tacı oldu.,üu halde b. çıkacak

sd:>•le.nmişti. Onlaı· da birl
i> }erin : 

- HeyyyJ •. Pehlivnnlnr, i?.C 
söylUyon.ım.. Du:ydum duyma
dım dem yiniz! Kazan dibine!:. 

Ba§ altı pehlivanlan hen*h
rilerinin ynnmdan aynlntnk ıbi
rer, iltişer kazan dibine gciiyor
lardı. Anl.iUl A ll:ıh, d ;ı; gibi a
damlardı. Dcli Mu<rtnfn ile Kc-1 
Memiş hiç olımır.sn bu ıl:u ın i
çinde bariz b~r fark wkil etmi
yorlardı. Onlru d iri ve, l<alıplı 
pehlivanlardı. l"akat Yorlik A
li, tam mıuıasiylc f rk te!}kil e
diyordu. Bnnlann ~ n rısı bir n· 
damdı. On b;nıu c f.I< yirci lıc· 
}'eean içind idi. H rkesm gözli 
daha zi •adc Yorillrlt•\<lı. İri <TÖV
deli Bnlknn 'l'i.irıd r.f hır h ı in ı
ne: 

A•a...,.ıda )'R%.llı m<\'Vt:tlın Jl,.zıırlıkm ekB ltm~lcri bj ... ,ırırımla yuzılı gün, E:ırlt \ie rn:ıhnllcrdt-kı u;Jı:crl •ın .ı
ma kom yorı];;ırınd:l yll ıl taktır. T; p!enn lX'lJ v kitl r<kı bll old ı u k t• yonn geL-nelerl. 

- Ha.ka be! .. KeHmeli h yiz
c'Wn bu luzaııcazl:.ı.ıı oo! .. 

Diy • soyleniyol'lnrdı. Her ne 
tını 18e, bUyük orta gür<.Vjı bi
tınr. ... yc knda.ı· on binlerce seyir
c t.ep baş altı ghr Uzcıinde 
11 ün. kaş: cttilel'. YoriiğU ya-ı 

lru1 b'lenler ve, onun güreş
eroı gurcnl ı-, onu ayırıyorlar
dı Yoniğün baş nıu pehlivan

na l'p yce kıl ık :ı..tacağı Juı.-

CiNS i M iktarı Tuta·ı T emln:ut 
Kilo L"'• Lira 

Eln ku ı;n:. 5 00 ) 
8<ıdc v. ll'· ::;ı oo > 
Kunı ot. 2(.ı u ıı ) 

Y..cy ın _, ·•l:'· .,oı O 
l\eyıın lıeı "C>~ ·~ ı l 1 15•.ııOO 
Kf" ~ !.nyr :zu, 51 060 
Prt .. tt-s. ı ,t tlO 
ı.;,y..ın 

ı oou 
~·,400 

• il 000 

.. 

2?.:o 
3060 
7:iOO 

i ha le G ü"- Saat ve ııh lı. 

30/6/94'2 ı~ Akpınar. 
J/'i/94.2 14 Akpınar. 

l/7/!H2 14 Akpımır. 

21l/6/942 JG Gelıbohı Mcrlo ~ 
27/6/fı42 11 Gel:bolu Mttlrnz. 
19/7/M2 lG Hnciıın~:uy U . kt..-lby • • 

(239 - (!f,24') 

JVhıtıt••lıf t.;ırih ve ı•tmıyonlıml. bulunmu•, •::ılıip, .. z ccm':ın (824) ~ 
c." 1c;ık • tt rmn ili' ~tıl vık:•r. At ttım ... :ı 1'1/04~ t. rıhıne müııadif ıw1 
• lı•I ı rıın•J S.'l,.t J4 de ]J,,~ d:. p;ı•:ıdıı Blrınf'J :ı ll'lıı Kıım~onu,..da 

im ı.ktır. 
~· t• klılfl in . ımmt na akkııt hı ·ıno t .ıkc(' cıl• rııuayyt:n .On W -' 

;ıtte uml~-yıııı<J •• hıı7.ır t ulı11 nl n hın .. dır. Hutıın ' -,:JYA için tahmin .;.J 
}. "l>Nfol (17t) h:ı (85) 

r-:Şy:ı hı•ı ~ıi11 •J!!!IC'yc r. ııır:wn: tl.. tl••rUJebıhr. (.-> 

n r.tı v3l'dı. Bılhn.E ibunlar .. y tın al 
fl. t'' 11 1 :ıclcıı. hunl.ırındıı ycmlı, gün, smıt ve mnhnllcrdeki ru;n:crl a

'r ı, l' ın k nıınl v lkolnrıle teküf mektuplarını ihale n:ı.tlcı ind<..n l:ıtr 

le <h\.,')uı üyorl;u'dı: 
- ). orıığü kola) ko1ay mey

and, ı .nrrı.mazlar .. 
Her~bere knb"ıOl', yme ye-

11cmcz (·r. 
- Çolc uyn.ı.ktır ve, ust. dır. 
evlc·rı yorar ... 
Tu.nıımyanla.r d ; 
- Ne kadar WJta ohn'Sa olsun 

rzcrl(!J. Çok yazık bu C:OC'_.uga! .. 
- Yazık, pclılivanlığı hörle

nec k.. 
- Bcl:ınsı yokmuş bumda. .. 

O gürcştirmezdi, diyorlar .. 
- llbylilleıi teş\ıik ediyor .. 

Yazık delikanlıya.. Körlctecelt
glire.jini.. 

- Aklı lba.şın ihtiyarlar söy 
1oocl rdi bari .. 

Nihayet blıyilli orta güreşi 
lbitti. S1rn. b3.f} altı güresine gel
d i. Ba.c-ı altılılar soyunmuslardı. 
Cazgırın b:: ğırnıamm bckliyor
~ardı. Cazgır, m ydr:.na çıktı. B~ 
ğırdı : 

- Bnlj altuu:. ~er 
ilmzan dı'bine! .. 

- Heyy! .. Duydum duyma
ıdım demeyiniz. Baş nltmo. gü
;ftll!~Jtler kamil di'bine !.. 

Yörült Ali, D 11 Mustafa, Kel 
Memin de, oyuıımufS}ar, bckli-
1'10rlardı. Y:füillc AUmn koylil
ieri: 

- Yöriik, seni görelim. Amnn 
:Yöıi.lli? Dikkat <'t ! .. Eğer yeni
lim n bab n bizi C>y-1 sokmaz. 

l{arn:!.ballıl ı'da:n bııi bağırdı: 
- Yalmz yenılmek mi? Ha

ıyizden k ılmek te \"8.r be: .. Bu, 
P-OJnnklnr a<lamı yenmez, ağla
ıbr ve öldiirür be! .. 

Doı,Yııı söylüyorlardı. Yense-

- Tehey! .. llC'p .... n lm.çırmış 
bu, 'iQCuk be! .. N lEn bu kızan- • 
caz çıkeı baı ~ it '1 be? .. 

- Bak, be! .. lıur ht1r be' .. 
- Abe bu, nlır ·Uık ._ok pe.h-

livanmı'l be! .. 
- Arn. 'ut. ,:lu gtb giir !1Jl'
~ bc! .. 

- A be ı ter mı 'n hepsınl 
çıkarsın oı1:aoan be! .. 

- Tiibeler ol un ı;ıkarır oo! .. 
Görml' mi in na.sıl yUı Ur be?. 
Hacı H nnın vurdug ı kekli•'Yc> 
Oenzll Ol be! .. 

Yörlilc Ali, he~('(anlı ıd' Ha
yatında hiç biı 'nldt bu derccıc 
iheyl:X:anlı oh .:ın ı. tı. Guı'C ıni 
nasıl çıkara.en ı 1 ı n iinmu~ oı -
du. O, kararın \ uf'! . H. 
tnıın en ~ü:-,eJ '< Kl ' ı _ıı.ı 
ni yapaeaktı. Onııı hn ('( n bı 1 
bütün ıba.-ıka ı B. .... 1 n Y<'
ni çıkıyordu. D "' ' c n c·ar
pışacaktı. B şka Uiı ı be, ceanı 
yoktu. J{orku fıliu taı:-IDuv. n 1 
Yörlık1 yalnız ts:ıı b ı: ukli\;nın-1 
d o idı. Ne Uzun H ~ ll.l ııc- H. -
cıyı ve, ne de dı.ger l>ru ltı ı><:h-1 
livanlarını bir k<'l'C' d.,h · ol un 
kafasından gc irmemuru. l 13ln
ca tutu ı< cak, u t 1: botnıAA
ca.k, mo.lıa.ret.l ' ·, ArnRnıtovlu 
vnri güreşecekti. 

Deli .Mustafa ile l el J\ miş 
de heyecanlı ıdıkr. Onlar Jıc-r 
şeyi göz~ almışlardı Yüztl ) üzl 
yenilcccklca'di. F k\At kmdıl ri
ni pahalıya sat c kl ~ı D~Ji 1 
Mw;tafa, Yorül· Al} ı <' l"Jl\i. 
ye lu:ı.ro.r vermmlı Kt ~'em' de 
ayni kararı aJnu bull nuyordu. 

(Devamı var) 

Devlet Orman İşletmesi 
A 

Karabük Revir Am · rliğinden: 
1409 metre mikap çam ve 266 metre mikap köknar 
ağaçlarmm dipten kesme tomruklama. nakil ve istif 

işi açık eksiltmeye çıkardmışhr 

roı~r. 
2 - Atık ,11tme SO Hnz.lran 942 tıırJhıne rac;tl, yan S< lı 1ıilnü ınat 

H de K lıUk Df.:vlct Ormıın tıııetme!ıl Revir im l~l b ı • nrl. tııpla-
L,..;ıık o n kom yon buzunında icrn edıl !ttir. 

3 - Blıl.ncı m::ıddcd 7azılı cartı:ı.r dalttsiı de c- ' 
rının tomruk h bile beher :metrcmik bına rımh mmm 

ru~ olup mu'linkk:ıt mınat akçesi '123 llrn 8~ kuru tur, 
t - Bu ise ait açık eksiltme şartruımclerı Ank rod;:ı Ormı n Umum 

udurlil ile Zonguldnk Onnnn Çevir e mOdürlıı liııde c l{ ı ıhuk 
Devlet Omıan Wetmcei Revir Amirliglnde rfılebıl • 

~ - htcklllerln Eksiltme gilnundc temintıt aktelerile bt .. lılttc Revir 
lmlr etmeleri )uzumu n:m olunur. ((j732) 

Yapı ve İmar işleri ilanı 
Nafia Vekaletinden 

ı - Ekırlltmcyc k onub n ı.,: Anluırn Genclık P::ırk.ında YRP11 l' k k:c._. 
lkbnnc l lnası duıı, ve h 11 tesisatı ile focscptik i,Ierıô r. 

K ! bedeli: (2 589) lira (70) ıtwustur. 
u:lltm 17/942 P nznrtcsi gün sa.at 15 1e Nafia Vekfilctı y. r,ı 

ıtır. ı omisyMu odnsında knprılı tPrf u ~le y.1pıla-

ın 

t U 

H! k yı lm(lk ıçın isteklilerın ek ltme Ulrı.hinden (t: UI CUn-
1.ıO n Cı.I': el ir iı;t!da ile N.Uıa Vek ld ne mur. ca t 

upl. r.ı;,ı ıhnlc gunU o an 6/7/94.2 Ptmırtcsi 
Eksıltme Kor:ılsyonu reısliiinc mnkbuz mukabilin-

lr r kabul edılmcz (6fl41) (4.397) 

1 ıh• Jı n ... kl ~at 

* 1,5 a. iUi \)(>b r Jdl u 113 ku-
111 ~ ı 40 ton l'A.'ytin yı ğı ı>· • 
ıarhl ı. sntm ııhnru.altlıı. 'J'nliJ -
ı,.nn G 7 H42 Pa1.aru: i nii 
s nt 16 lla. lzmir J.,v. A.. ,-ıi-ı~ 
Satm. li1.\ Komi»yomıt 0 l:ı lı ı· 
humıalnn. ı 273-'38~5) 

* K tm~ı 1 t,. nbt ldn. " "r·ım k 
fu.t:ı e 23 ımb, \' elbı&ci ~ • ı t n
laı k haramanda t.:slim nl n
mrık ve 1 942 de flçlllerı lfa
runınnda okul kom taulıj:,11nda 
alınmak üze t~ lıpl ıin olrnl. 
mü • tltın. (274-(; t ) 

* Beher kilostmP. 120 km ıı~ fi. 
yat tahmin edilc-n 6 UO 1'.ıı~. B: 
peynir ı 7, 042 Çnr'f,.. mba gunü 
saat 11 de pawı lıkln. sn.tın nlı
rocaktır. Muhrumnen bedeli 
7200 llrn. olup lmt'i tcminatJ 
1080 liradır. Ş:ırtnumcHi ht-r gli 
omıs onda ~öriilc;bilir. J...,tekli

lerin belli gün V\! snatte l"ındık
lıda S tmalma. J{omis) onuna 
g neleri. t 263-6885) 

* l{. ııı:a. .bağlı birlikler i<:in 23 

l , ı o 
., 800 

~ıa J 

?.<:.Ot l 

Sı •ır eti 
Kn~ n t>U 
Sı •ır H. 
K yıın ~ti 

~ r cı .. 

Teminatı 

Lira 

A • •• 

4 .. JO ) 
2100 ) 
'1 25 ) 
54'00 ) 
1440 ) 
810 ) 

) 

fı85 ) 

2a::ıo > 
1700 ) 
1170 ) 
760 ) 

3r.50 ) 
4 150) 
t-t"5 

ihale g ün, a.ıuıt ,.; e mah il, 

'i /8/942 l l 0cHt lt 

22 17/042 11 Dcvıtık 

1/8/!142 11 DcVJ'<'k 

2~/7}942 11 Dc\rck 

29/7/fH2 11 Dcvrtk 

13/7/942 11 Devrek 

15/7/!M2 16 E.ı.un.mı 

15 7/!l42 l 7 Erı.vnı!ll 
(270 - 8 ) 

Kılo 

Go O 
10,000 
ıo,ooo 

3000 
2000 
81! J 
2(rlİ0 

10,QOü 

T tal", Lır:t 

!) o 
-UOO 

ı ı):l 

t ıJ 

vJ 
] j l;ıj 

{2 l - c 

• • • 

42 
42 
GO 
GO 
40 
40 

Tı.ıt4lrı 

Lira 

~4,000 

113,000 
lG,COO 
15,7:>0 
37,800 
Hi,800 
~J,001) 

30,000 
3.,ı 00 
18,000 

Tcmlr.o:\ı 

Lira 
Z:.!50 

"' . 

1200 
1350 
1181.25 
2835 
1260 
4500 
2~0 
24(){1 

1350 

lh:ıle C.Un v-e. 
Santl 

317/04:? 10 
13/7/042 l!'i 
14/, /fJ1Z 10 
1517/94:: 10 
lG/"i/9 - 10 
16/7/9 .. " 15 
J?/7/94" 10 
l 117 o .. 15 
ıa/7iu - ı 
18/'1 &!:! 1 l 3D 

27- - 1 Q4 

.:.. ı,.d" )~ m ...... d ık 1.ı<I ~rn:ı cl\sJtm 
• • • 11 ·'..: &~r lı.w c ı S t o l .1 • • ,e,yon rd 

Lrı • rin k .. n mi v~ıh.;lı:.n!c tcl!.lir m ktup'Q ını ılıoıl 
\fl ko )O n ' crml'lnri, 

C iNSi Miktarı Tı.ıtarı 

SUt 
Yo urt 

K ilo 

36,liOO 
4.>,500 

• • • 

K uruş 

30 
50 

{2/5 

Tem natı 
Lira 

Aşı ğıda cins 'e mıktarlıırt >azılı \ıç 1 nlcı ır se m. ddcl ı 2C/ 
flt.~ ı::u, · bluıJ .. rınd;ı Ö:r!c..r 1 n ı> • ~ı rdc pazarlıkla · • lt.lil"• ·n ... 
c • lr1e JA'tlir. ~arbı:ım kri hcı· gUn J o ·b.)Ond:ı gurulcbılir. 1 h: l l<:un 1 
bell° ı'i .,.-ı. Uc.de J-'ındıkl d tın nlm:ı komisyonun .. gdrncl Ti, 

C. INSI Miktart Mutı . Bedeli Ka~I Te. lha&.c :z. manı 
Kilo Li ra Kurı•ı Lira Ku rut G~ t Da •ka 
80000 38400 00 5760 00 JO. 
<fOOOO 10200 03 25SO 00 10,2(1 
5 coo 28000 00 ~200 00 ı J ,30 

(164 - ~1) 

Ycı,ruı t 

· I • 1 t 

• • • 
A • ıW;ı mıktulnrı ya~ılı odunlorın kııoalı wrOa ekalltm- lc l 6ı'i/&42 

P. 'rv--. ~unu biu:1<ırınd::ı )a,:ıh anilerde Arcmh;ın ruıkerl snt ı t.ln. }.o

rr.dıyc.rıunda yapıl:ıcuktır. '.l'ul ııl rin k •.t!H1 V""tknl:ırlle teklif E • .-kıupl •• n-
m ih. o atiııdcn bir uant C' vcl lron ~ona \"crrr.el .. rl, 

Mıktnrı Tutarı Teminatı 

Ton Lira Lirı 

400 18,IJOO 1350 
o lll,000 1350 

Ilı • 
(19t -

Sıı:ıtl 

ı~.30 
!O 
fı5) 

~· ı )1:12.llı CllPıin n1,;ık k ltı11c1 1'rı 6/7/fJıf.2 P .:u. tn: ... ~nı.ı ı:;..ot 1 lC d:ı Znr ıı k i tın alına komi ~om11 da y pıl kt r. Tr.l plc in b ru
1 

8 ııır eti. 
Koyun cU. 

g• lmel~ri. 
Miktarı Tut:ırı Tcmlrnı1 1 

Kilo Llr;ı Lir;; 

20,000 13,000 Hl o 
20,0 o 2 J,000 ,157 

{191 - 6!'9) 

to:ı aman 29 6 942 günıi saat 
11,30 da pazarlıkla sntln nlmn
cakbr. Şartnaım.>si her gun Ko
misyonda görülobilir. Muham
men bedeli l 3SO Jira. olup ltat'i 
teminatı 207 lira. 50 kuruştlu'. 

lsteklıleı in belli gün ve saatte ~------------, 
!':ı~'~k~~~i~~~aımad~~~~1:6) / stanbul Vakıf lar-Direlıtörliiğii ifan1uı 

* 5000 kilo kaf 

ıı ......... İlllll ........ .-.sıa••--.-.. mm._mıııİ~ ... ım::Ol!ll~ 
Vakıf Gure/Ja Hastane t 

Baş.tabibliğinde n .~ 
G 

mut \1 

atl .. n 

14,30 .. 

temln-' 

J· l••trnı <' :nniracn:ıt E>Undi~ 
, .. aı > 

sta ~~ıntak "ficaret 
Müdürlüğünden: 

ilerinde Ha.,:Jıaş tolıunıu bıılunan
ların nazaı.,ı dik k atine: 

l 

"' i 

ırr. n Hoınında ıhr:1cat l»atk9"" 
Har. n... İıt.alıı ve ihracatçılar Blrlljl ...... 

(6843) 

lstanhul Levazım AmirHği Satmalma 
Komisyonundan verilen ilanlar 

n hain 22,5 kuruş t:.l m r; ed ,. il 15,0GO udct ::aknndınık kayıp,,,. 
t• "' 1 t na.n 'liC l .'.lb.rı 1ı .ktı J • lıkl.ı ckslllmesl 25/6/842 Pfl" 
t,r-mbC' gunu ı;a:ı 1!i tc Tnphııııc l' L..;. A , •rliaı ~tın lnuı komiQoauPll' 
)npılac.:ıktır llk t m:ru tı 253 lıra 12 lw \.>'tur N ı.unt':;i komisyonda .... 
Jiır i U>l<lilrı in belli s:ınttc komi yor. n t, n<'l (28 - Ge57) 

~ .. 4' 

45,000 kıl• knram .. n rnyun ctı \:ey oı ctı ruın:ıcaktır. Pazar 
eJ; oltm<!: • 2G/C/942 Cun.o guml t J'" t" To: ı an ede İstanbul Lv. Artıit" 
lıHı t.nlın olmn l orni.s)onund:ı )upılac-.. ktJ,, l\•l)'un ctlnin ilk tcminau 384' 
lıı,ı 75 1'.ıııu .. rı ır etinin Hk tem n.ıtı 3712 llr:ı :;o kuru~ur. Şartna111-' 
k•Jmi yomı.. ıwı Ulur, 'l'nlipkrin b<:!l, v •• kittt ~ • rn ·syon:ı gelmeleri. 

' . 
ı ııo 

:-0,000 

Jo 
··v,'lOtı 

~i ,Uı)(J 

1,500 

Cln$ı 

Ay\> "ı..r.Jın f , uly 
h.ılnk. 

• 
Cı"';I 

J y_e kufün r. ul3 e. 
.:ıb•k. 

ı .ı, 

(29 - 6658) 
• • * 

:· .uc · kılo 1araman koyul 
,.f vcy.. sıi?ır eti alınacaktır· 
Pru:r· lıklı. elr.siltmeai 29/6 194' 
raz..ı.ı~: günh saat 15 15 4' 
Turh l ı.. lst. Lv. AmirÜği S.
b "Jn F (Jlllisyonunda vapı!S' 
1.: L.k !l'. · • ~ ·u etinin kat'f te~ 
n,ı .JIJ ' 'ııı, sıi:;'ll' etinin kat'I 
lt .• nu hL 1125 lir.ı.dır. Şartnr 
rn h.• mJ:Jyonda gorJlilr. Tıt
JiıM· m belli vn.ltitte Komisyon' 
ti ·lnıt: eri. (41-6871) 

* fat he l l·i!osun.P. 7 kul'U:J ta1r 
1 n · · ( H!n 6503 kilo y::ı.takhk kil' 

ı o a.lımıc:ıkbr. Pazarlıkla ~· 
'ıtn t. ı 30/6/913 Salı gllnU IJlı• 
li <it Topha.oode Lv • .Amirli" 

ğ. :-• IJ.milma. Komisyonunda Y'! 
ııı .. c~ tır. I{at'i teminatı 68 li
r:. 25 w ıı.-;tur. Taliplerin ~ 
\ :..-.ıtk h..omıs~na g ... lınf'leri. 

(~78> 

* U:. Y oJJn., Md. <le buhmaıı 4 
• • . l • . vna.yn konacak Dla)t
n • k ıd. nıda yapılacak tadi
l tııı ı~~lık1n eksiltmesi 30/6 
04k S., lı ~;ünü sa.a.t; 15,30 da ToP" 
1 • 11 (., \! Lv. .Amirliği SatınalJll' 
Komı ~ununda yapılacaktır• 
Tl ı t ı e yapılacak ta.dilitm kr 
}if btdt lı 1740 lira, makineııi' 
n.o .tc. le rnnkine dairesinin ke" 
fJil el.ı 1600 liradır. Tekneni.il 
.lk tu:ı:.m:-,ı.ı 130 lira 50 kur~ 
ma :.ını mn ıı tcminatJ 120 ,,. 
r ... Jır. n:cşl.f ve şa.rtr.ame8i go
m·cyonda "'oıiilür. lst~ 
bclli caatt\) U.omiayona. gelnı') 
lci. (~ 

* 'ıö0.000 ılo tutu~turma od1J" 
m.ı. 4!ınnc, ktır. Pazarlıkla e)• 
ıltmrs1 30/G/942 ~3lı günil lif. 
t 14,80 d'..ı. Tophanede Lv. ~ 

n ırlıgı Satınclma. Komisvon~ 
c1 " rı•lac. k1·r. Tahmin bedC" 
;:ıZ L k.lt'i tcmirr .. tı 7:i7_ll~ 

İot 11 1 • !1 1ICJI" 
t lrrıı l<'ri- ) ' . 


