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s:a Propagandanın 5;: Çok mühim bir karar 
~ moc1era harp- oynadığı rol ....... l\yetsi& • Doktor Refik Saydam, 

BASVEKILIMIZ Valinin mühim beyanatı 
= ~ 1 1 ~ ~ Klimilr /lgallarına zam goll-mallgetln don de Sıhhat Veklleti "Bundan sonraki teJJzlattan mahalle ::':. = ~~':' r 

1 
;a"" n;aarı: =.::.: artııı gilziJnden sekiz 1111/Jgette elek- ne Keordinasyon Heyeti blrlllılerlne aza olanlar oe lıagıtla nnı 

t.,. "~....ı': ~ =: ı:=.., 'ı: :".:.. .:ıt irili H lutvaga:eı urflgatı iherladen Barosunu ziyaret etti valltlnde gaptırmıı bulunaiılar 
~ haibiDhı .. ~ bombanın .... yorıar. :emm. Mmllr primi alıadacalı Aldma, Z7 <Y• s.1Ja1UJ1 lsll/ade edecektir,, 
~esme lı:ad. ~ sinirlerini bomıak hU8USUllda- dolayı ne. ~ir ta· ;-} Ankara, Z1 (Radyo G .. zetc- h\ISU8i mubabirt Wefonla 1 temm~ 942 çarşamba P 1 
Mıhver, askerlil kt 1"iyük" :roDerine ı.--ı ~ raf, ne dlger ta· sı) _ Paza•--= gun·· ü k'" u·· biJdhtw.r) _ R.ıı.Qv-•·--=- nunden itibaren mahalle bir_lik- 1 EM D En ba.kınundan çolr ,.,,_.., raf ba?bi ne .. ._.. om r ,J- ~ ~•ıı. 
fena bir meYki· M: Jngifiırkriaı bu lıbcamlan kaybediyor ne ı 'I' B k'I' fiyatı ile ilgıli bir koordinas ~ Doktor Refik Saydam, bu- lE"rmin faaliyete ba.ş}anıasıyl~ 
de bulunuyordu. 8lk !Ak _tdcNr ~ kazanıyor. t noı ız 8'V8 11 yon karan C:l~Ma~ır. . ~ g\in öğlt'ıdcn evvel Sıhhcye tatbik sahasına ge<;ecek olan -
Bınden fazla u- ~ c>diJ;orla.r. Bu oomı.rdı- H . kerl V Maden kömtirı. fıya'bnın Veki.leUnıe ve Koordinasyon tevzi işleri · etrafında. vali v3 Lı• MAN 1 
ça.kt8,n mürek· 11WJlar1' dewm, ~ ba- . angı 18 dU b' t •ı yükseJip yükaelmıyec<-ği hak· Bürosu UmuınJ Kit.ipliğine beledi c reisi doktor L\atfi Ku l ll 
kep İngiliz ha· ......,.. ~bir netb 1ıPmin mü~ass~ ya n ır ayyare ı e kında bir ta~ haberler do- giclen!ıll :Veldlllk \'e Koordi- tlar ~a.zetecilPre fU beyanath -------
~ fakat lmlle\iyar- z~ o nsa ar- }aşmakta olduğundan bu koor· D88YOll ile~ karu'tanm bulunmuştur: 

~a flo= ko~ fı lı:ı~. lştr. İngilldcr bu- bin y~~1!?~a, lnuı·ııareye döndU dinasycn kanın herkesi ~laka· müfeellik işlerle geç valrte .. _ Mahallelcrd.c ıe.kil edi- YANI YOR ~a . . . şe raJUı a.ulı)'1UINldılar. Z-.- ya '"6.,_~..,..e, dar etmektedir. kadM- ~ul elmwttar. len ıas}e birliklerinin kendiler.- 111 
bırıeı:mı bır ge- ~ ki, bu tiOn den, Müt• Y~ ~~anyada Maden kômürilnUn ıstıhsal ~vv-..~ (Sonu aa. a, au. 1 d•) ---------

ee içinde Y~11 flldel'\ harp p~ucı.'l ha- bıtecf'gı ha.-k~- malıyeti muhtelif imillerin te- ----------------------
vıi:maaı ~in~a lanundaa Mihvet:"dl'Ja öğıw- da k~t i htlkn~- Avdetinden bir eaat s~rleri altlnda yükselmiştir. Bıı 

Dağıtma Of isi 
Birbuçuk saat 
ıOren akinda 

yı df'.hşet ıçinde ldderf ben~- nwıvcat ol- lere l.esadtlf ~- sonra Londrada ve sebeple kömürün Vt.Sati kom 
b~ ve mü- duğ1ı iut!ıaadni fıeUita ~ lir. ~~t lum· pozjsyon fiyatına 437 5 kuruş 
ba.lagava mey. ....J--"- ıge eıımdiye ~a- Vac.ınw+onda bir ... ~- ' aı zilimıer Al Ot!" .... • da 'bt haıtin Y a' mm yapılma.a.u.dır. Bt' zam, Bir çok fabrika ve 

askeri hedeflerin ate'e 
verildiği anlaf ıkJer 

Y y&yı ~ s· r ll ~ "kad demeç neşredildi kömörii istihlik edenlerden biı °::tid w O 1 1 A = le n ~ · a kısmıJ'l.8. tatbik olunacaktır. Bu Hazırhklart tamamlanan teşekkOI, yakında 
faaliyete ıeçecektlr. Manifatura eşyasının 

dağıtımı yirmi iki ırupa ayrtldı 
f6~ :ev=· H SEV N CAH D Y LÇIN dair

000: ~1: Göriittilen t1sun &. ballt deme'!t değildir. 
diışeı ~ dil· . eerdetmemü.+· Za.rn f!ctua~t V~iletı tarafın· I!>·- . t~ "'1 .. ır • druı gostenlen luzum ve Bal}- Londra, Z1 (A.A.) - İngilt~ 

re hava nuırbiı t.mliği: Dh, 
gece dtl&man uçakları Norwı"h 
ilserine kJaa bir taarruz )ra.PıDL""· 
lardır. lkametgiıb. ve ticaret ma 
ha1JeJeriade yangmJar çıkarıl
IDl§br. Halk arasında bir miktaı 
mu ve yanlı vardır. t1'; dUşmsr, 
uçağı düşilrübnüştür. 

~)e ~laJWOt Ha~tiı Al .uıte bö~le bır muharebe ~- me•eleler vekiletin tasribi ile t1Lyin edi· 
n1aıı propa.gaııdMı b le bir şaıı- sında nisbeten çıok ehemmıyet- 0 Jecek kömür ınibıt.ehlıki mties 

Kararnamesi resmi gazetıfde olan dailtma plinlarma göre ma 
neşredilmiş olan dağıtma ofisi- nifatura eşyası 2'2 gnıpa ayni· 
nin hemen ~ya ~I 1- JDlllJbr. Bu grupa dahil olan ee
c;in yapılmakta olan hazırlıklara 3-'a, villyetlerin iklim, nüfus ve 
ihız vorilmiltir. Jbtf~lan balı:ımmdan fimdmk 

fkınlıga. ugrayaralc l~ız uçak- sız. kuvvetler arasmda bir çar. ikinci ~enin açılması, (&Mu aa. s, aü. 1 de) 
ıarmın sayısını aı. g('tltt:rmıye pır~ma oldu ve Almanlar galip istihsalinin arttınıması, 
~aktan başka ~ a)Jauı bL· telerek >forlemiye b&J adılar. ıınkliyatının genieletihMsi HAIA banımadılar 
ş-.) tıtıWnıso du flah:ı. da MJsn· toprakl~rında pmi intaatma ım veribneei Ofisin ta.şn. teşkilatı haldnn- Nbit ve- muayyen bir ni8bet • 

Diı!er taratıar. Dc .. ;r. {~}Jh- L .y<la d~ı!c-ı ~ll. ilerle.nw eeeıi ÜlleriDde ilri devlet adum 
1o1ındl': Alınan ta&rnızu bir thr-ı g~t'rm ş dt.-gi1dlıler. Fakat or- mutablJı.: kaldılar 
h kemini g0s1e emiyc <tJ. l'--;n tf.?ak •. hav~ya b~kılırsa . ~nki o 
A brıan dcııırtu k. }( n le bile bır- Mt.ttte. ıklt'nn gt-rcll a@ke-J"l istJ1-
ltaç ~ iç na( o tı»klenen Al- sı.ıa bakımından, gereK te6kilat Razvelt eliyor ldı 
._ taarruzu , ~ gelme2J re .hazırlık ~kımmdan temiu et
lbunun AJman} ~~'bilta arar- tik en ilerimtt"it'r, hi(e jnmiş; 
dR.n }Mt.şıka b• i;ley ıf:toc.> Ptıruye- t>mer uçaktan nıüı'ek~cp ~fi
~~ ını itiraıf f'de.....-k kdJ.ı ,.('t;l! lolııl!nın A1m an ~n-lerını teh-
• it~.-ıli. di_ci~ ortadan kalk.wrıış ve ka.t'i 

~ gnlebe ~n diden Mihver ta.rafm-
Uzakdoğuda . JhpüDl A.! A rr.e 1 1• d. k~ndh!ini bt'J.ictmm :umnoln

kalılardan dE-Tü?ıd y1 b . •.k~ na.bılıı. 
abY?ı~ Mf'Tcar. de .!z mag- t~ bu ani de~i.~kli'!.. blU' pro
Jfıbıy~tinı Jaronıar bUt ır:: ~ay- r ... s;and:uıın miii·m· rdünil !at 
ı~tlenr.e ~-mer. artık gıı:liye- eıkr. Ortada 'ajnu: bir tal~ & 
nuyorl~ Son bunu ~td'I. a_y le·\· vardır ki· gôz :ıram~!l~Ql" 
ıw.ığlUıbiyeti takip etJ:nıştir Bir B alev .sönmıye ve ~ , 
~.ıb~ pek JoorJrny1t clll8llluş olan noı'n'!aı. ~eklini' e ol~~Unii aJm!.: 
Avı. s.tralya şınıd.i ır.lır..t ~~s va mabkiımdur. Evvelce de-.... 
al yoı ve gı lilrc:e lrll",:etJerıru ret e1tiğ-.miz gib1 bU ~ıı
ıu1t.ınyoftlu. dt-. o)~tU'tuıda. lng1hzlf>r ga("JJ av-

ASkerlik \:mH Mıh fi in lr.ı 1 1:-n,;J.Jlar ve il:ıt.emi~" Mrtemi).·e 
kadar aleyhin<k ~ n ftl12hnl. M:ı...iı er htt;..-ıbma ~11.bışblaJ• Or
~erken Miıtte 'ik er ~\ ~t:t 1 t • ..!•~:a yaydıkları b6ilbinliklP, 
ıı~ında da buy\ik l>h .ıı.:ti. ı - Libyadrki Mihver gal.etıeaine 
lük kau1eıyoriah Bay ;Mrkı.o- EJoııı dN-ece şişkin Vt' yan}Jş bir 
hın LoDJra v" \" ıu;üngt(]t ~eya~ n i! ·y<:t 'f'.rdiler. 
ha.ti 'bu hal'ıblli t:r. mUhlrn b'r ln·moocr ötec:l,,nben bdı1>in 
dıplıomalri ~ uiı . AkG"'lıleıı ) tJk:ll ,Jik i.milln: ihmal etmiş
IMıdn: .....0000 ,, ~· H Va- k··, yalnız a&keıJik bakimmdan 
l}ington an)aıpnttt>l. r, h • lfT 10r • '"'n-m ve faydalı olan t;ıeYWi ic
ll mıın~t e l "'"* llı2 b;r ıaya t4ummiyet '\iermişlE-r'dir. 
llt:' ra" k gPru mıs H &lf'.f-'\"'lk Meselii. Yunan11>t.arilii. muharebe 
1<•hl es: tt nfmo~ Miiln •·11• ' - f'tflı;}en sırad Romanya tize- ı-----------
ı-:u1.1 a.K ~ ~' ... cf* ve ~m:ill· rınt:- bir ~.a.k g,,ndcrip .dE: petrol MISIRDA HAREKAT 
iu"iı ortadan : J,Jır mB• . ÇUn- .ın ·ulıtrma ıki boınlba atama1i>
'kiı it ~a bu<ı-1 l "" ın geruşl t- l r.

0

• Çiinkli. zatf'n AZ olan bu U· 
mt-n1ek ta.ah ü<l1. dh.ına. gir!~r ,,. klarmı )J unrııu~Uın h:..ı:btndft MERSA MATRUH'UN 
"'" baı:ı.IGI. U('\; f>t tı.ın dı.hı ı H· dal:" aydalı ~.ıı:-Mte lmllanr.bı-
Jnuıtrine kar;>1mamaık Jı r.nsipi ıetıtklerinı hesaplıyorlar\b. Hal- iKİ ORD 
tantana 1ıe 'lan oltmıı~oro . buk· fü.•manya bombardımanının BATISINOA U 

Rumen·Macar lhtı·ıAfı daki projeye esas §ekli verilmllJ bilinde aynlml§tır. 
• ve Koonlinasyon Heyetine gön- n....'rr.tma lAnlanna ..,.,._ ltJJal 

-u-ua... art yor derilmiştir. Kadro hazırJıklan ....,"6. .P fi-~ 
~n5ıuv 1 · ela bitirilmek üzeredir. edilen manifatura ~yasanın eıa 

VaoingtoB, 16 (A.A.) - Ma.. ~ . mühim kısmı Ankara İstaDıbu1 
arlar ile ~ arasında ya. lı{anitatura efYa&l da.i;ll.ıml 1- t.ni ...:IAuetJeriDe' ·-'--.. 
sİyet klt.gld Prgm~ ~ huırlanan tair p&inla da, - ~ r Y~' 9'JA~ 
ROllM!bler &..nyada ~ ay Mal edilen manlf.aturalarm tır. BOylk ~ hem tdla-
sı.--...a.._!;. -....- _ıı.:.. •• n.....& .. ıl wıttm llHllDlelıete muayyen 'bir litçıhk, hem perakendecllfk,,. 
~-:-.uı lin&MUI Bl-LUKTI ~ Jıi8bet """" .... dağıfllınaaı J'O- iwt ta bmli&çlhk Y4P8n .... 
elmelrta, Jıılıaaıtar - MaeariB- ..n.t•'-~- ~-'---:..~-..ı ... taDıttr 'Y8fJIYaJı ~ 1Delft,. ıuu. fiOW~U5' UU&WWW-\.w.&A&• , eeıııwıMft ~ maDanit 
)ellet llarici ~ıva JıamrJa&. Her vili~ :w manifatura ybde 66 i ile 85 i ~ eat-
malltadırlar. · itlıa~ılar birliğine 2'öndMllnUIJ tmıacak ve kalan Jmnnlar tn· 

l tişare H. Azaları ·-Çinde 
Dh Bals• w •• amc1. e•ld aporcu ve vaziyet 

idarecilerin dileklerini dinlediler, 
üç uat metgul oldular ka r1şıyor 

1 Maarif Veklleti tarafındaıı 

Londraya g6re l menilefft lfPO~nun kalkınma· Ja lar •ki --Lı.• 
m. yoluııcl& eaki sporc:u .ve klilp _pou ı \WV--1 

Almanlar 30 
'
·um· anla ~: ·~a:aıu A ctaha itsaı ettiler 

l&ti~ heyeb balannda1 [A.A. telgra/l4nftıla,. 
Burhan Felek ve Vildan Afi• A4;ıciaa 6düm4f'Hr) 

Harkofta bUyUk d1in bölge binuıncla kalabalı 'ı Domei ajansının Japon ~ 
bir sporcu ve idareci lrtitles - makamlanndan öğrenera bil· 

taar t'le ı.in dilek ve arzulannı dinli!· diriktiğine göre işgal edilen Çu-

ruza geç 1 r mtşlerdir. gen ve Lifju1 şehirleri ~ 
Oc; saat devam ed~ konuş • Jmvvetlerinin Strateji bakmım-

mada memleketin tanınmılJ etr elan ellemmiyetli birer hareki• 
•i &pol'Ctl Ye bugUnUn idareci- lllıil'kesi idiler. Çekyang ve Ki· 
1'ıri sporumma. ml\aıtbet ve VI!- anpi eyaletinde bulunan bu ik~ 
rim1i bir dilsen verilmesi )'O- eebir 89D taarruız emısmda J&· 
ıunaaki bittUn dileklerini heyet pon1anıı eline. geçmifpr. 
balarına blldlrmlfllerdir. (la TMllil'W' 

Düa .,,... ... r&arl'llZ 
Londra, Z1 (A.A.) - Bu &3· 

bdı erkmden AJ:inao tayyarel~ 
ri heniz ortabiı ~ 
olan ~ •Atadın illtifaıde ecle• 
... ~ ....... wı. ltir 

(IHu ..... 811. 1 .. 

M. Mussolini 

omml'in ·zaferlerinde 
sonra ltalya, kendisin 

hulJılara kaptır 

lllJI llaflada 
aaolini'ye sör 

• 
Akdeniz evvelce ltal
ya'p aitmiş, yaran da 
ltalya'mn olacakmış! 

Ankara, 27 (Radyo Ga· 
ııetesi) - lılW1BOlini Roma· 
dan tayyare ile Sicilya, Ka
Wrlya ve Sardunyaya git· 
mil, baralardaki İtalyan ha· 
va Ye deni& üslerini teftiş 
etmiftir. 

VvwnJlnl, Kalibriya.da. 1.,te Rommcl tAal"W.t.ı hrnuz b.'!.· pı"Onaga.n<ia bekımından bıraka-

~~~~=~1~~~~~~ ill e:ı; ı : J~~~ı:~~ e:=ı! TEMASA GRDILER Smolansk cephesinde 
'kacfar k6til bır durum ı~ın<le kal.) B€rlin<le ya[#UTilŞ Amoikan [a· 
Dll!Şlardı. Şimdı o!1"alık upln ~ir 1 zetecileri Merlİn üz.eımc ~~,. 
tiyatro salmefı gıb bır an. u;ın- 1 tayyal'elerinin a.ıtıkJan tesırsız 

41"' değiıJt.i. Mutt1-fi.kierin bUthn b.r~ bombanın halkın sinirle· 
JınzJUldıklan rilt.fınn ar voJgEde 1 1 ir..ı bozm:tk hususundaıu büyük 
ıta.ıdı, :Mih'\'enn talih paı l~ K g0- roll<>rıne i~ret ederek İngilizle
rnnmh e be.şladı. ıin bn hikumlan sık sık tekrar 

Bu dileklerirı eıııulı noktala· Cin bbliğine gön ClnlUer tlç 
rı ıunlardır: . eyalette Japon, taarruzlanm du. 

1 ·u· w......:ıu · kltt ,_...- clurm.utlardır. 30 sahra topu ve 
- .mea .... y enn pnsnav lrirook tayyarelerin hlm&yesin-

bir autuk eöylemiı ve ez
dlmle dem~ iti: 
"- Akdeniz, evvelce 1-

talyaya aitti; yann da İtal
yanın olacaktır.,, 

Ne oklu? Buvi k bıı muh.ı.re- <'1ın.-:m€lerıne eı;;ef ediyorlar. Bu Rom mel 08 yapacak? 
be 111 kaybedild "e kazanıldı" ibom.lbardmıanln~ deyam. asker· 
lilıııMlı muhaı·e'bc- snhne.c-rindım lik bakı~ından ~1~ bir netice te-. ----o--
taıinde mWıim b hidJtJe m min etmıy~ektı, fa.kat mane'Yl- Ma r kit k bet 
•ayded.ildi? Ha},,. Hi(' k""lırıeenın yatı kıracaktı. 41'.e İr.jtilwer ...,_ ın va . . ay • 
düne kadar büyük bır ehenuni- buramı anlıyamadılar. Zanne- meden ingıllzlerln 
~ a.tfetmed ğı ikıı~ derecede deıız ki, bu son dt.-rs, Müttefik· Ozerlne atılması 
tnr ~ cep'hesınde nıabe- lE'l'e harp pı~pagandası balu
~ ~ hafif kuvveotlf'r arasın· mından Mihveıden öğren~kle- muhtemel ıörOIQyor 

• ıila bir dövüşme vukua g-eldi. ri bazı şeyl~r mevcut oldugu k.a.. [A.A. te"lgra./14nndalt 
Libya.da ~arşıltklı boğnsan kıta· naat.mi telkın edecektir. lıuüiaa ecfiltıH§tir.] 
Jar bır aıaya. getiri.~e v~ Doğu · ~üıteyhı ~y.!..~ ~ tebliğinde, ~ 
,..----------...r:T~--V <Sonu aa. ı ıu • •> - . ..ı:ır..ı..ıwJV..-.x.w.ı:ı-------- ' . ---

Mnsimia en güzel röportaja : t 7 
~~ 

~=SÜNGER AVCILARI= 
nihayet deniz ve deniz adamları .. 
Kabma sıtmıyan, sonsuz btr safiaetle için içi~ fıkırdayan, ııkır 

netelenen, gOmbür gOmbGr ofkelenen engan, derin, verimli 
renkli denize satlam bir in~an şuuril• ma~um ve içli bir 

de· çocuk yüreği kat: işte sana demz adamı! .•• 
o 

fikir 
ve 

( YAZAN l 
NACI SADULLAH 

özlemi§ mahdut kuazedeler 
müsteeııa - bü.ttbı "wanlar: 

·-· Deniz, deniz'./' diye clö
\"ÜllmÜşler •• 

Bu feryat, H1Um korkusundan 
<1 • ı hayat sevgisindendir. 

unda hiç bir .,eyin mu
(tı;Gno 8a. 2, 8ü 1 del 

Harbin başındanberl Rus 
çetelerinin 17 ,000 Alman 

61dOrdOkterl anlatıldı 
[A.A. tclgm~ 

liüciM 4'flil~.] 
ünan tebUğiııe göre, Sivaa

topol kalesi çevresinde münferit 
mukavemet Yll'ftlan tamamen 
igga1 ecmmiştir. Alman tayyue
leri SiVasWpol sWarmda bir tor
pit.> muhribiyle bir deJriwalb b&
~. M~k~ cePıesinde 
Rusların gedik açmak tfılebbtia· 
}eri boea Çllame, Ruslar 4000 ~ 
1
,. 9000 . __ .... ,._..,_ 
u, 8J' ~~-· 
~--e.. 

IM&el*' 
20 )lazıran eef&Jda r bpeJamıe 

olan Alman taamJZU gelilJDek
~. Berlin, Ros mukavemeti
nin lanldığlnı bildirmektedir. 
Kupya.nsk ve lzyum '6hirleri Al· 
mar.ı1anıı eline dilşınUırtiır. 

z.ter 'l'elıllil Mdmiyor 

8)>0r Y_&pmalanna müsaade e- de hareket edeD 10 bin kieilik bir 
cUJmesi, Japon kuvveti Honan-Şami hu-

2 - Kl\i.plere laer balumda ~ dudunda. kiin Linbaien ctvum-
yardım edilmeei, da.ki dağlarda Çinlilere taarruz 

S - Stadlardaa bilflmunı etmiv ise de 48 saıtHJr bir mUha-
wrgilerin kaldırılması, Nbeden sonra geri pUa1lilrtW· 

Bu sözlerden anlaşılıyor 
lrl, ltalya, mareşal Romme· 
lin moa Afrika zaferlerinden 
lıir teY ummaktadır. 

4 - 8pcır talimatname ve u- m~. 
ımDeriain ~. ---------------------------~-~~ 

~ "E. Yeni Hastabakteılanmız 
bakalar tertip edilmem, 

6 - KUeueeelerin klilp tee
kll etmelerine müsaade edi...,. 
mem, 

'l - ı.u,.. Jae,.u ..... ,. 
mn aeçiminde Jdtlpleriıı de reyi 
alınmm, 

( ..... a.. ı, au. 4 •> 

Don okulda parlak bir merasim yapıldı, 
mezunlara diploma ve rozet verildi 

Kızılay bastabakıcı bem§ire-1 nyda okul binasında yapıln · 
ler okulunun 17 inci Jıl me· tır. 
aıml&nmn diploma tewil me· Seçkin bir davetlinin ha ~ 
rubnl din ea&t 1'1 de Aksa- (Sonu s.. 3 SO. 5 de 

Peki amma tursusunumu kuracaklar! 
Kağıt tevzlatındald intizamsızlık yüzünden bir çok 
matbaalar kapanıyor, bazılan da kapanmak üzere ... 

Har1rofun doğul;unda. cere) an 
eden m'lllıanh hakkında Al • 
man ka.ynakla.rmdan verilen ha· 
lberler §imdiye kadar müphem 
bir mahiyet mmafaza ~ 

~~~ Bizim blldiOimiza göre, k&Od, bakkal, kasap, doktor, ve ec~~cıdaD 
iiE~~~ .!c.! !J!!k!J!!Y~L saJ!! ~~ !b~~~ !!!!''!ı .. ~-
olm&kta devam ediyordu. Jan birilği tarafından tehrimi· beş veya onu nispetinde kağıt toplantıda ki.ğıtsızlık ytlzti ı-

~re Göre • ve v;Jlyetleli-'e yapılmakta o- almakta olduklanndan bahisle den tahaddüs eden vaziyeti g~ 
Rus t.sbJ.ii1erjııe göre, HarJiot- lan klğıt tevzla.tının çok ağır clağıtnıanın iyi bir gekilde ce - ıillmfuJlerdir. 

ta aiddetli muhareheler deııam ıittiğini, ha.kiki ihtiyn9 aahiP· reyan etmediğini yazmıştık. Matbaacılar, bu suretle m • 
etmektedir. Almanlara ağır Jta. leriııfıı giinlerce ve h ti haft MatbaM l r cemiyeti men- binı zararlara uğradıklannı w ~ 
yıpl, verdiriliyor. Başka ke- ~ bekl dikl ı i }l ld~ :\ hic ı:upl rı dün tlc ı::aat devam eden liyerck heyeti idareden bun :1. 

, ........ '- su 4 da) l a.v>t ld d n v n et hr i_t'mıı akdetmişler, bir çok <•nu Sa. a, 5il. 1 de) 



Sünge 

. 
Bilmem sen Mareel Bern re~ 

iuıır m.ısm? ki bir Fransıs 
·ycliai 'Olan bu zat, hmiku
lleniz 'b:'bl Jnn vapmnktalci 

....... -.... m retıyle oo ret bul
· r sn.rıatl Mır. Ona dair, 

la hikiyelcr ani tılır: Mcse
&, gii~ Marsilyada., bir Fran
.ız nptannıa, hareket emri ve-
rilm . O sıra.d , kaptanın için-
., b:ıtunduğu od run duvarında., 
ıııaı~ Berny t'nin bir "Fırtı
w" ta:blosu ·varmış. Gözü bu tab 
:loya. ili u ka.ptıın, penceredeR 
k dcnizı gö il · ü amnış 

mnnin ' o tavloyu göstererek 
nni bir ciddıye : 

nim ur · · 
bö~le bır hEwada limandan uzak. 

' ' ... 

c l rı 

4 

Baikmıızm Sümeııban.k Yerli 
Mn1lnr Pazarianna fövlmınde 
rag'l>nt göstermeleri d~la.y.ı.ttiyic 
yerli allar i Aksa
rayda bir sabş mağazası a.cmıya 
karar vemıJştJ. Bu 
da faaliyete geçecektir. 

Diğa- taranan satq 
6tl'beQ bulumnıyan vi~ 
de de birer şu'ba nçılmnaına ka
nır verilmiştir, bu arada Balı
kesir, Eskiselıir, Ant(ılya ve 7~ 
gulda.kta açılması karnrlaştın
lan satış mağa.zalan ctta.:f.ında. 
icabOOen hazırhklara ba.şlımmlt'
tır. Dört mn.ğtı.za temmurun soa
larma. doğnı açılncaktır. 

Büf lln esnafa: 
Cüzdanlarınızı 
Salı akşamına 
kadar mutlaka 
almanız lazımdır 
D>nııf Cemiyetleri "iyecek ve 

içccak mıı.ddelerini satanıarla; 
~ber, hamamcı. otclal ve gnr
aonlara mhhl ,.Jll,U.;"l,yene cilzda.m 
venniye devam etmektedir. Şeh
rimizdeki esnnflann ~ekimu 30 
bini bulmaktadır. Böyle olduğu 
ha.ide ha..."ir&n biday.etinrleıı bu
güne kadar sıh!ıf muayene eb
danı alm8k ~ Cemiy&len 
mUracaat cden\eriıı ·yc)tUnu 20 
bin kl!.d&rdır. Salı günü akşamı 
ciU:dan verme milddeti sona e
receğinden o gün kadar 
O?ıniyetl ıine müracaat etmiyen 
esnaf baklnnda Belediye nia:am
namooi büküml • göre ta:ti
ba.t y pılıı.~ömdnn hmüz ımna. 
m · · ikmal eıvıa.fın 
müraoaatlan 1lzmı gebnekt&
dir. 

Zavallı soförlBr ! 
İki cami ara•ında 

beyaamaza 
döndüler 

G~erde takısi ücreöetiD& 
yeni yapılan yüme T.rmi ~ 
um ortada.ti kefJllleke3Uğ\ 
bldn-aı:na.mıithr. Bu huamb 
ya.ptığımız tahkfkata göre '°" 
fö!'ler; bıb ati, otomobil ea.-
hipmnlıı üstlftine atmaktrdır
lar. 

Şoförietin iddi uıag-Jre; )NLt 
roolar kendilerinden kilometre 
baima otuz beş lnıruf istemek· 
tedirlel'. & :vaziyette şoförler 
ıpatronlan taraündaıı i&L rine 
m1ıa,yet \'eriJ.memesi içhı pazar~ 
lıkla üşteri taşrmaktadırlar. 
Be1cdiycniıı bu aoktayA da &o 

hemmiyet ~erdik.tem sonra ~ 
förlerln ohliyetoamelerini elle
rinden abnasm tem i ~ 

Tica et 
nıalları I isarlar 

devretmeğs 
Inhis..ı.rlar maddeleri nramm 

ithal olunan, fa.kat ieabedcn 'ha.. 
zırlıklarm henüz ikmal 00.iln» 
m · yuzü.nden aa'bşı serıbest bt-
..,""" .. ..n çay ~ enin .uıı:ı~· ~ 
1ar tnr.ıfından sa.tılınası içiıı i~ 

en hazır o 
maktndır. 

Ticaret O inin n& 
bulunan külli} etli miktanla ka:h. 
venin İnhisnrlar İdaresine dev
ri muıunel · ikmal edilınclr ti-

z"!lli cin e 
Katilden suçlu kuyumcu, dOnkO duruşmasında 
vaziy ti anlattı, mahkeme kendisinin mOşah de 

ltma ahnmasına karar v rdi 
Dünkü nüshamu:da 21---~•""" 

Jmn31 Diruhi')i ekmek hçağiyle 
kıskançlık ylizündeo 8 yerinden 
vw'a1'ak öldür 55 ya§lannda.
ki kuyumcu Leon Artiny.anm 
islediği cin yeti otra.flıca. ya. 
llll§tık. 

D B at 13,5 c\1rmll 
but kanununa göre İstan'bul a
ğır ~ m h remesinde yapıh!.a 
durwpnasında Leon vaka ihak-

nda. müddetince gtSs 
:Jtaşlnruu zaptedemiyeNk §UD\a.. 
11 söylemiştir: 

"- Bundnn bir buçuk Bel)8 

eweline kanmla ga.yet 
f7i gcçinmekteydik. Fakat bir 
buçuk senedcnberl J~ 
fJÜphe ediyordum. Çünkti gitti
ğimiz her yerde kanm ~er
bklerlc alikad r ohı)1ordıL (). 
ııım bu hali benim baiblm Üle-

fena. lde «li.Jwdu. 
Kendine müt.caddit cWalar ilı· 
tarda bulundum. FU:at o. hm
lArın !ıiç birine kulak ssmndı. 
Son zamıı.nlarda kMıdiaine karQl 
olnn s&vgim dol }'IEliy'lıt omt sıkı 
lir t.uıa ~ a.. 
ailndilm ve dükki.nıma dahi gtt... 
medim. 

s 
~ aralarmda bir iı,e.ret~ 
meler oldu. Çocuklu- maPza.ya 

Açık göz fırıncı 
Un almalı iÇbı O/t..e g6tilreceğl 
"mirde talırifat rgaptı, gakalanılı 

AZRETİ ALİ-
Üç cengfwerden i · c 

\Terdi: 
- Bilın.b'o bil ki. 

Abd bni Revah d 

~Iedme ~~anlan çıkıı.nmıkla 
sen bizi tnhkir mi cdivo un! 
Bize, dengimiz olan amea 11şak .. 
lnnımzı gönd r, ki onlarla birik
miş hesa.planmlZl görelim! 

Hazreti Pe, milbarek 
a.kı arını s çevirdi, 'Ebu 
'C~·d ·~ i g .. ıdU; sola cevinli. 
Hamza ılc kar ; arkaya. ge
virdi, Hazreti Ali il gö ·· 
geldi. Kendilcr e ydana çık-
malarını i d bu;yurdu. 

Üç · am , zıı1ılı o ıklan 
için tanı ı , . 'k haldevdiler. 
At'l ... g ilmiş . • dan 
fıruy n ç ok gibi er meydil.nma 
fır1 d r. K clilcrini beklry< 
dil:. n iltil-
diler. 

: Galatada. I{&. 
·cac.ldeert:r" lde Şev.ketpa1;;~ 

LU:U1Wllıa oturan ve Zür.afn soka.
evlerden bbindo 

ç.aiıaan Ho.cer isminde bir kadın 
dostu Kemal ismind bir gençle 
bir müddet içki içtikten sonrn n 
rıl nnda ikıslmnc;:hk yüztinden 
bir . cıkmıstJr. Gittik
ç.e nrtnn bu münrumsa nihnyct 
hıvga.yu döıımliş 'e neticede 
Kemal tabancasını ~ekerek fu. 
ecri ild yerinden \'Unnn.c;tur. Yn
nılı hastn'hancye kaldın!.: ımtır. 

Ça ,ak taşı s n 
tta Bala.h.ı.ıı 

i · mefor sokağında 
3 num md otur'llll Ali Solm ,. 
:zın k ~ çakmak taşı sattığı 
b ber , üzeı i•ıde 103 çak-
mak taşı bulunm ur. Ali Adli-
'Cye t tinı edilmi ~r. 

iki ız arası d 

Efektri siz ev ere ikiser 
litre petrol veriliyn'r 

~ -.. 

E debiyat tarilıciliğim ~ 
çe zayıftır, Cem Sul~ 

mı söylam.iş, bilOI 
mem. fakat kim . 
dd ":Hele 
miş kaftan: 
" ..... '""4 k) ! Olı 

n
r Tllt 

Aı-kııda.qnuz V dnt <C. ·-
lturt, La 'l'urquıe adlı )t.' ~! • • t

yasi günd lik fransızca bu h ~ 

z"t cık "ml '.& basl ın u . ~u
vaffak1yctler ı er 1-

12.00 

t.32 
10.17 

y 

2.03 
20. 'il .t.2.48 

8.33 
17.H; v 
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Ü İ . ·ı;~ ta yare il ~~~~, tf ı.;;- / liURÜD 

• Birlıklere halhırı da t1al'dmu tür. a tab kıcılanmız 2 Film birden 
ıa.=uıır - in ı"ffereye do .. ndu.. O'UJallnvaT.a:ımıZ!an -Baı;ıarotııincide- J AŞK ooQARKEN 2 GOLIVER 

Zıll''Orl lht.iyaçlanmızın l\ıfül- Alınıı.nlıı.r, Moskovanın uzak hulunduff'J ınern;,ime lstikliil •<laudet Colbertt c-e.eıer Ülk .sl.uG~q 
ne tım:lini temin için hükflII'.•· - ~ tarafı 1 inciM - li.wa yollan m''-'-•aa hatlaruıı mal'§ını mütc:ı.kip okul direk· Ray Milland'ın Baştan ba<ı.<> Renkl"ı 
flm!z!n aldığı tedbirlerle bir l!c8mJ ..,,.,.,, """" r-
lasııı vatanda Iann b;r!ik id.o- M. 9örı:ilin dö;ii;fuınen bi?' delmCk ~in inatlı te~cbbtlsler törü Mme. Mochnacka'nın türle Yarat ığı zafer destanı Bir ean'at harikası 
re heyetlerinde bir çok mcsu · ııaat ııonra, Loııdrıııfa ve Vaşing- yapnıışlıırd.ır, İki gün içinde So,, Qe olarak söylediği bir açış nut/~;z::ıı Bügün saat 1 de tenzilatlı matine ~s:-a 
llyetlıırle beraber kabul ettikte- tondıı resmi bir demeç neşrolu.ıı- ~~~;;:fcarırdir7. düşman uçağı dil- kiyle bas!anmıştır, "" 
ri vaıdfelcrlıı iyi neticeler v~· mue'ur. Bn demeç ımdur: "~"'""' Schubert'ın Senfoni Amol'u 
mest ancak vatand:ı@ların bu "l:Su hafta zarfında akıl ttik- Lon4rava göre, Harkot cep. dinlcndıkkn sonra profesör Dr. 
mes:ı.iye yardım ctınclcri ve lerl konferamılarda Ruzı•clt ve lıooinde Almanlar 30 t..ıııcnle ı;cncral T~vfık Sağlam söz al.ı· 
Jı:emiıierine teretttlp eden J • Çörçil birleşi'lı: illi etler tarafın- taarruz etmelrtedirJcr. Niço- rnk hemşirelerin cidden ağır 
rf --anında alan ne dan b""''- k~-•- ve bütün ı;enko kuvvetleri d:iyanmak" azif ı · · - u'"'-Ul '"""" ....,. ve mesuliyetli olun v · e enııı 
mtimkünd<ir. d ni~ e yapılan haıiıe alt baıı- <lır. ·~1ik bir gayreti~ baş:ı.rmalan ! lanbul blra ıaoıilramıda elde edilecek Y•I k(lspcden 100 kazanı ftı•l• 

G&öterllccck ihmal \'e in.kay- Iıca mır.el.elc:.in biltlln safhıı.la- . Londrava göre, doğu cephe- icap etiğini tebarüz ettirerek t: lhıaılen ıtibarcrı haftada iki ı:wı harç olmak üzere -t!ler gilnlcrd ı;o.-
f df neti inde yeni tevziat& k.ı nru tetk<k etınişl&dh. Reis ve sınde, artık ilkiıahar taarruzun h p "ni tebrik etmiştir. l.:ııcak kuspeleri 3 - f ay zarfında alınnk prtile pazar ta artlumaya ıı:o-

oar her türlü mahrumiyete 'bt Ba,,-vekil düşmwı.n üstün bulun- ba ladıfa tahmin OOilmektedir nulmuotur. 
ıanılmak zaruretinde I·alınnca - duğu noktaları teslim ettmşler Alrnaıılıır, Knfkas daglanna Bıınd:ı.n sonra 20 mezuna dip 

herkes tarafınt!ıın bilin· ve dU;$manm kuvve.tini kiiçüın- d)/;ru ilerliyebilrnek içi;ı, kuv- !oma ve rozetleri verilmi P arlık 10/6/0·U Sıılı eiuı &ant u.ıo ı:ıa Kabata ta Leva&11n .,,ı.tstn 
meeino gazeteıı.izin de 'ilet et· semeınişlcrdir, Bu konferaM vı:_tlerinin yanl:ı.nnı temizlemiY'! Mcmn talebe şunlardır: lllerkez Satış komlıyonwıda yapılacaktlr 
mesinl bilhassa rlca ederim.,, esnasında dli.,"nrnnm tiUtlliı u;·. ugı sr11a.ktadırlar. Zeynep rarakıış, Azize Va- ı.t ılerln P•••rhk içln t.ıyln oluu n gün ve ••atla tek ı edec 

Bt:yM&tllfflt t""""e " :le i ve • \•e kıı.yııa.kları !'fu'l)nünrle Snıuleıı Jc Ckpoo"nıl• n Iı, Bedıa Kııya, Emine Sakıı. 111aı ilzcrlnden % !fi teminat ı>&tl\ iyi bulıı<te mezkür 1ı: m~ '"" 
u::rıtıl ı tutulmtstur. ıtütt.efik'cr!n mli ı H' . •· . ,,_.._ s k · F 'h A ·· llıırı. (6919) 

h 'ınım:ı.t ıs' t.._ __ ,,_n·. ı·""~·- b.'•r ,· arbın ba.'l·ıııgıeından berı, raunye p izlı, crı a t.aot· =========---==========-----==~---.;_--:: Diğer taıaft n nı:ıhnlle b'r- ~ ·~~· d - H Y. ır f ö 
tablo ,.ızm· ·ıye m''"a't;;". A\•lık c,.'11 ecphe>ınııı Smo'._?n'lk. J,f'Si cl'n. .;cer a:ı,, a ize ı· -=""~!'!'J!l!'~~l!l'!'::ıl!'~:::ıl-•llllllıms:--lll!lımt!lft ____ illCl!!I 

1i lerinc'e evlere ğıt n b~ - , ~ • ,... nrl I' -- ı u . - D kd t b ıii 
't • yannamdcrln !bazı vntnn h_· ictihsal henüz :ı.r..nıni haddiııı.hul mı e •U~ ~Ncleı:ı l ı bın Al • '' r '· ....sene i emir, k al ÜSKÜOAR SALACAK KIZKULESI P Rf.! 'DA 

tarafın n h n ğlı bııl n rnnmış olmakla beraber bu man öl urmuşl~rdır. - tınar, Kevser Kutkan, Latife K 
ıkkları bırlık!ore ,·crilıned."ı de yaklaşmış, ve e\'velce tahmin ~~·~---- Dündar. Mel:ihat Dt'rya, Mualh ıymetli .Okuyucularımızdan Yenı Yıldız Bay n 
anlaşıhna t.ııdn·. 13u husus ~ edileu art nisbeliui takip t,ı. 1 ı'ş!ı r H A 1 Kurtönal, ~!uazzcz Deşen, Mu!' 1 ~l.IHA ve arkadaşlan lzmirli Borulu 
\İlay,•tLı son teblıği ~tı<ltır: .ıniştir. Bütün dünyada me ·cut 1 1 IJ e 1 za an dime ltınhııtak, Nihal Ars- K . •• 

1 - Ayın aoııuııa 2 gün kal- lıarp cephelerinin geni !emesi lan. Ş:ıhizcı· Karakaya, Ülker emanı Şİİkl"Ü 12 kişilik .;az ve Saz 
mı.ştır. Bu iki gün zarfında bir- d-:ılav"iyle muharip Jiuvwilere - Ba., tarafı 1 iıı!'i•le - Atala· wı. Zarıfe Betgen. ıil••••••- H~yeti her akşam 
lik idare heyf'tleıiyle lınlkın ve mühimmatın nakli Flirleşik Mil-ı 8 - Tesi"lcr arasında klüp 

ütiin f br- ·tn ve miiessesatın. Jetlerin hafüııc mecbur oldutı,ı t>ina!aıının da iıışıısı, ve sonunda eski sporcu ve irl'.1· 
kmdilerinc düşen vazifeleri ik- esaslı meselelerden b;,·ini teş-1 9 - Beden terbiy i mükel- recilerin dilekleri istişare hey•1-
ınal ('(mış ,.e lteı'kes mukayyet !.il ediVQr. Mih\·erin tatbik et- lefiyetinın cazip bir .. ekle "°k.ıl ti ihııl:ırı tarafından bir rapor 
bt•l:ın tuğu bıı Iikknien kaıııele tiği deniza.lt.J harbi mülıiın za-j Lıası. " ltlind~ Maıırlf \"ekiiletineı su 
rini almı~ .. ınıalı<lırlar. radar vererek drvam etmeklt>, Konu.malara devam edileccK nulncaktır. 

2 - B 'rhk ic\a ı e Iıeyetleı inin bu..'la •mukabil den iz t••1Jl!'a h l.ın .----;:,;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:~;:;:;:;:;:::::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:.; 
çalısına yrrlı'ri !lcıhi •c müdür- tarafından el<lc e,dilPn lhealıit 

/star.bul Kiiçük Sıhhat JJ/enıurları 
Mektebine Talebe Kabul Şartları 

• TMrkiye Cümlıurıyeti t. hlflt d. ,, .k \ey ., 8 d•! ~ 
dnn. y\lkR!.1 bulutHn .tlak •·20 d~n yu!·...ııi. otı1ı r n 
rr.' ol;.c:o.k t ı , " 

,_ 

lUkl rine ve kar k Uara bildi- ta artmnktadır iki büyük mil- lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
.,,,. •11 • ıi tı·.ıderc kayıtlar,.,• rilmhıtir. l\trlik (.'rinin nerede Jet bahriyesinin h· ·Iadı);"I de- A 1 
yapt l mı var. 'ar ··e ekmek ka~- olrlugıınıı bılmiyt•n \'&t.uıdaşlar niz stmtejiaine dııyanılarak b skeri Kıtaat !anları 

2 Otta okul hın V\'k yı ve iyı if,~ı ~ 
bnn t- r •ya ıkı 5ene f11 o uş o J ..!!it' 

lıirl.J kadı o Ü Jlınazs or:ı dtrcccııleı d-..· l 
,_ r, ' 

re. ı mı l. • vat. r, im pazır t ikamet i!ı'. rın<iıı.ki l• llıırP. kayıpların ileri•lc azalacağı Ü -
h ·ıu d!l c.Jert•k h<'1H·mch11 müruca1•\~ wrıcrını ö~renıueli- mit edilebilir. 
, lıl' ır ki 1 mıı "ne eıi ıi dirleı. • Bir!Ol}lk Milletler a ınd• .;a-
l):n t mı t d'rl.. Aksi t ı, ·- --=---- pılan konferanH!ıır, harbi kır n-

AıJaiıda cins, 1klat: ve n1uhıunn bedclleı·i yazılı üç kalem el 
3/7/9-t! Cun1a günü hi~lan..nda &ö lotilcn saatle-rde paıarhkla s:.ıt11\ aıı-j 
ııac klardu·. Şartnameleri. her gön k<'l. • yonda görlllebülc. İ!'te.klil("ri.n bell; 
gün ve &:4allcı"dr kati teminatl;ıı:ı il"' birUktt? Fıııdıklıda & ı1ulma k nls· 

, ' 
1 t , , 

• !tlllacııkl rı m hr ı 1 T 1 Z R mak hususundaki pliı.nlar bakı
• İ•'" ı ı · ~:ıne nıe 'ulii k 1 

< k <' "i\, lle·i n·ı· 
ı •;,.h o·,, a aktı'" 

Yazı'llt7Jr" ı•oklut;lndan (Hi.ıt 
I~r~ rı ı roın~tn·•?u.7ı k~ıyamad 1 ~. 
Ör.iir di'eru: 

)'OnWl& cı:-lmelerl, (~50) (88-ISl 
Miktarı 

CiNSi 
Koyun_ eti 

Muh. Bed. 
Lira 

30000 
Ktı 

Kıti Ta. 
Lira Krt. 

''}00 

ihale zan'Ml"I 
Saat Dakika 

10 30 

bir car r 

mından hiqbir \'akit bu dertte 
dootane bir anlaHmıyıı. miin<"r·r 
olmamıstır. Birlc,,ik Mi\1-tler 
Iııısllrı ·alkışlar!. r v~ Çinlil<'ri 
tebrike layık "öt·iirl<"ı-. Çinin ii
zerine çöken ağı rlııh azaltmak 
için Japonlara karşı tatbik e.li
lec<'k nJ5nlar mlinakoşn roilmiş-

veya 
fuiU" eti 
Koyun e\i 

20 20000 
40 60IJOO 

10 
il 

3U 

"'' ... nn1 \ ı 1 ıanıı)·a("aırı ya ılı· 

r-u.n r İ•t 15&1 aliydınin tir. Ruzvelt ve Çör~il ra,,;ındn 
artı ·ı:->ı karş • • waııılmck için tesbit edilen han:-ketler, Almnn
bazı vilfı~'<·t'ı: ti •n kbıııür pri- yanın Rusyaya ı·urrnı}'ll çalı~tığı 
nıi ahııac:ıktır. n.ı aı~·ia An dnri>enin tesirini a.zaltaca:ktır. 
k ra, lst•mb·ıl. hııı.r, Bursa. Bugünkü umumi duıumuıı za
Eski hır, Zorı ., l<hK, , kr sin fer bakım.ıdan evvellti dunımlar
v" !mıı ttc u" tııuı >'«bcl<,•deıı e· elan dııha mü...ait oldUj,~ hakkın
ı~ı-trik sarf le,,ll'rdl.'ıı beher k:- da. iki devlet adamıtlda da hi9' 
!oval ba ma 2-1 ııara, ha va gaLı bir Rlinlıe nıevGUt değildir." 
olan y ·rl<1-..Je d b-'lıcr mel n .Ruzveltin Sözleri 

Ko~ u11 eti 
,-cya 

Sı!ır eti 

40 
so 

30 

40000 
4~000 

27000 

• • 

GOUO 
6300 

40~0 

• 

11 
11 

il 

& · kilosu 7 kurl lan 1283 toın kwu ot pı:tr.arldUa &atın alınacaktlr. 
'l.ı, eri n 2/7/941 Per_,be ıünu oaot 16 da İzmir Lv, Amirli~i satın 
alma ~-• yoDUD& Jebn<oleri. lllıı.le ledeli U7.erlnden kati t<minat aıua· 1 
ea'•tı.r. • (210 6677} 

• • • mikabı b· ı ı.ı ı:ıuı para kö- Reioı Ruzvelt demiı;ılir ki: 
mır prııııi ı , ktır. "Biı:i zafere ulAşUraeak yı.1 Komisyonda miwcut EMlaf w f 15,000 kil koyun et> p&T.ar-

Biliıruum sm"i mUess !er ~rindeyiz. Hiçbir vakit durrnı ııınrtıan dahilinde I~ bin kilo- lıkla satın alınacaktır. İhale i 
ıl trırnıvayla.rda, !r.tanbul tU- va.:-aiız, da.ha ~a;buk ve daha luk partiler halinde ayn ayn ol- il ·7 942 Perşembe günü saat 11 
nelıyle, unıu..'Ui t •n:irolın pa fazla yapmak için cluı-nıadan ça- mak ili:ere 10 ton koyun veya de Lülcburguda a><keri satın 

Peki amma 
"urşusunu mu 

·uracaklar! 

111 t7. olarak y.ıpılan kısmında leyıca.ğız." sığır eti pazarlıkla satın sluu.-J alma komisyoııunda yapılaeak-
istihl:ik olun n c'ektrik için Till1L'll'e GQre caktır. Her partiııin tl'.minatı ·o. tıı·. İlk tenıinntı 1350 liradır, 
köıniir primi tatbik olıınmıya Libya hakkın.eh yıılıındıı c~ yun eti verildiği takdirde 36~ Taliplerin belli \"akitte komis-
caktır. reyan edecek ınii1.akerc-!ere dııir liradtr. Sığır eti verilıliğı tn 1<dir- yona gelmeleri. (2!<6--69321 

Ru itib,lrla hava Ye eleı-tri:':e miitalealar serdeden Timm, bu de b{'I' partinin teminatı :115 Ji- ~ • • 
yapılan, körıı" r pl'İmi zam na müzak&elerin lüzıunım:r. möna- f'l!dn-. P8.Z8rhğı 3016 M:l Salı 
ancak halktan bir kısmını ala- 'kaııalara ver bıraknnyaca.k de- günü saat 16 da Karaağa<:ta 
kadar l'tm lı:t l'r ki bu rla faz rcc·ede ciddi ohna.ıı !Azını gele· 1010 S&tınalına Komisvonıınd~ 
la bir para tutacak d ,...ildir. c<'.ifini kayJetnı<"ktedir. yapılacaktır. (3i2-7019J 

e-.. t•·sh 1 inci NİfMl•) Bu :ııı.a.nıl rtn k;jmür.. artan ....::.:="'-======"'----ı • • • 
• ..kı.J·· ): ıl ıııı ~e en 1 maliy<tini kat ıla.m•v cağı da Mısır'da har·ııka"f Mıağı.da yazılı Beb?.clı>rin pa-

za ıa ı•la ı"t v larnıın diişüniilnıUş Ye bunıın için mil· 1i zarltkla ek.silmesi 29 6 942 gü-
r ı ıstem • t·ı-dir. Ji korunma fonundaıı bir mik- - Baş tarafı 1 itıelde - nü t!aat 15 de Ylllovada .AJ!keri 

ı' 11 su; etliklerine tar parıı. ayrılnu tır. nın dün Men;a Matnıh'un 25 ki- Satmulma Koıni.;;yoıuında yatıı-

:Muhtelif nakliyat ynµtırıla
caktır. Pazarlıkla eksiltme. i 
1 O 7 94.2 cuıııa günü saıı t 15 de 
Erzurum A.~ıterl Satınalma I<o
nıisyonunda yapılacaktır. Talı
mln bedeli 65,000 lira, kat'i te
minatı 9000 liradu-. Taliplerin 
belli vakitte Komi. yona ~lru"
lcri. (214-6'\29) 

• • • 

3 - ı 

.ı.lt' mura at sır uuı ı:ore > 
m mlad klnrı tarıbe kadar nıüra( etmem.ıe 
rnclc yapılnıaz. 

Gönderi '-k v tk.nl""r ıuru 
A - !\'111\ıs huvi.Jet cli .. danı 
R Oı okul tnhadaHıam i 1 'd~ ı 11. ~ l\itUroıu"' .rl:1' r, 

hadcbıame ı bif'liktc tııllrfi.İı ırıtiddeütrinı • 
C - B,:ı;atlnuş örneğhıe unun c ü ıun•J 

hır · t nporw .. Ou raporu b.at.tv;rıc f 
hın· ~ e-" \ e istckh tcın1!1nd n l 1 
~ktır_ 

Mna,)'"t' <'r A·ıkar~ Sı\'M, l':. .7U , D. 

" ,_ 

ne Iu. 1 1han~l"'l'iyh.• tstnrıbuı ~>C.uk 1: • talıa unca r , • 
Yll, • rıa & .. Wl, BaW,t";'lİr, A)"d\11 it• ... t 11 (B ···~ ~r .a y pı •-
cak 'te ı~t<"klil~ bu ha.stah~nf" erin t.ulundtığu " yPUt'"''" - h.11..J• '"' 'r-

sı Mua -enc-t ~tildtlrlü.kl"r.tne b,:=ı~t rnura :ta• ecı ekieı\ıtr 
D - ·Çıktı; at'l okuldan veya mc.ıh.-1 n..~t " a l nmış ı.; l .ıl a ·h 

E - 4.6X6 boyunda Uç tane fok.A;r il ''Cc h "''1 alınm y ve tu e 
ılmış olı ~tır. 

4 - Leyli kı.smın.a kRbul (ıı(ııldı~t kc-udisın b} .. ol •n;,tnlat ok, 
h k ederi.en. ömeı;: a!J3ğıda y lı \C "'gterljkt4..n u li.kU b r ıa.'h'" 
nt'<liııl blr!.kle g5tnrıne~e med>' lcrhı". T.ıahhut ,,....ız CJ'• 
uym n ienellf' mütacaat edecekler t~abul 4 wna:.lar. 

TAAHHUT SENEDi OFINE.01 

l..7li h çUk s.ıdı•l l\lenuırhm ıııekte ' o alın ak taı...ı .~tip 
oWu umd.:.ı, Sıhhat ve ı. ::t.ünal uavrnct \' ._.H'etinm tay ede.."le&ı 
lı<'i )11 hı· Ni lmtıul etrııedltllfll voyıı lobUJ eoıı> t ıını•n~.ıı m•t.J· 
timıı«le.n turektıiım ve athhl ı•ler cUsuıcla mt-k.tepten dai!nl -:Jı 
rıtdı&un tak ini.- bcn!m iein ftltrfeWlm.ı.a;

0 

o?on ~royı taıu.:nen ıııkm 
IJ t;Wlhut · nıncfbınt"e dm ~.;;. ll ra ı 
Teıiıtdc olduıum tarihten ltıbaı' '1" 9 (a,, yı.ruıulın 
bilt e.ı !erim. 

im(• ve ••rih tkarr~tgl'I •~~ 
Yulta~:da adrf":! v~ hü'lt)'t'ti y ZJh olan ., ' t.ıal ntnu n .. muı. b:!\ .. ~ 

' 

lllt": ... meci.>uriyetindt' l>ulu~dui; l her ders yL !çın • ·iynz lira o1 a U' --: 

butüo. tat-sil n11ıdd<.:tt için ct"man 400 laaya ·..: d.ıı parayı, t ı.zı .. 
bo•\,:lu birliıtııt mt.L lsU kefil \ t:' m · t'°rek n1ü.te e ı bor~lt.ı 11fat1.1" e f.' • · • ıum l:tı nt nuvileri - Kok ki.imlirüniin dağıtım ve lometre batıı;ınd11 bir noktaya lacakt.Jı-. Taliplerin teminatlariy

n . "· b' .t s:ı" ı ı ıene~' •lik - i tihlnkine d<1ir kar:ırın tatbi- vardığı bildiriliyor. İngiliz öıt- ler ~ili vakitte Komisyona gel "''· 
t , • "l ıt•ıalat bırliklt ti fl'h- kine h· ·bıımıştıı'. H.lzıı-Janan me kıtalan Mihverin il!'ri uru;ur- mele<;:'..", 
t'"lll" r ı 113 ıcı!anıı yil1. toı IL~t.el1>r lktıHat Vekfıktinden !eriyle temas Jıalinde bulunnıu.- ·

Beher kilosu.na 1-15 kuruş talı. Kof l•n .., .. ıojj ve .. ,,., ••-• 
MilıWı Fi~&h nıiu edilen 100.000 Jıralık koyun csnıı, 

nııır - ~ıtl' ::o ton Başvekiıll'te \'erihııi lir. Şirndı tur. 
, ı k :t veı i i ı miistclıli.k halka dil eıı iş, ya. Romrnel'iıı \'llrdığı noktalar-

'. ı Pıt J lesli ı alı ııı hu 1 ka klan kfüııUr fiyatının yül.- da diğer kuvvetlerini beklemeııi 
k ' • >r ımi.zde bu,.ı ı 1261 S!'lrni} i!bd n emiıı ol rak m.u:btemel olduğu gibi, taarruz 
ııı t•, \ • k"<im edını· tir. A· ihtiytt~I rı k •lanrıı teııı!n el- lı:ı.ı;ırJı";ıııda bulunarak hıgiliz 
r ı ı kı 1'ııc•ık :ıy·ı ya'un blr mcktir. mev7.ilcrinin önüne lrııdar sokul· 

•n • t ,i hald mctb: at!- Bugiiniiıı en miihinı ma,Jde•; ma ·ı da ihtimal dahilindedir. 
· " tldit d• f ı' r birli\- kömürd'ir. Dağılım v i"lihlak R.ommclin bıınılon sonraki ha-

k,. k·ığı~ ta!ehi hı:.l:kı cLıld teki iııtiz.am umumi ılurumıın reketleri k:in iki ihtimal il ri 
mü ··u "ı ··ırı ı-eddolwım.ıştur. üzerinde ~ok mühim bir iımn sürülüyor: 

B•ı ,. •iyet kannsında pek olabi!•r. 1- Rommel, verdiği birllH'V-
ta lı. 01araı. bir <'Ok matbaacı· , ------------- dan ınuhal'ebeııinde ınıuaff(!{" 
1 r ka anmtş, b zıları d ka • lım el altından sattıklarım !<ÖV komutan ınfativle daha kat'i lif'· 
l·t1ıınıak ii r< bıılıınm,ık aJır. 1 lemiıılerdir. • ticeli bir zafe>: i~in vakit kay-

! th·ı l'ıl r. birinci hanı.ır İddiaya göre, birlil·lere kaf:'lt betıneden İngilizlerin üıerinc 
l:a • t t<' · n tam m key· almak üzere miira t eden .,, nt.J!ııcaktır, 
fi y pıldı~nı \'e ancak matbu hail faaliyetli> b•ılıınwı matbaa 2 - Ronuo.;-1, bu bü.yUk taa,r
U! rını.l ı .. ıııamlması Jiız.ım ge- Mhiplcri.ıe ka~t verilrnemesın- nıza esaslı ha.zıı-Iıklıı.nnı bitir
'"" bu nıwi kiığıtt n külliyetli delı:i sebep evvele verilro ıoıı dikten sonra kall.."llCaktır. 
ı.11kt.ırda doktor, eczacı \'C Jı3~ ton klğıdın matbaacılar tara
tiı b:ıkkal ve kasaplara. verildi· hudan el altınılaıı yüksek fiyat. 
ı;ı lıahl kal'i ihtiyaç salıilJi !arla satıldığı :volwıdalci boş VP, 

bııl ıı mrıtbaalam -rerilm·:'<ll· ır.lmıısı• bir tereddiittilr. 
ğin! ve bu arada birliklerin se · Mal.lınacılar Bil'lifi yarın 
nelerılenberi i li~ ınııtb:ıal.ı- 1 fevkalade bir toplantı daha ya
ra killlıyı-tli mıktarda kağıt 1 parak keyfiyetı bir rııporla 
"e"1'klerini, lıu matbaa sahip- Vekfilete bHdirmiye karar ver-
, , ~,. Plrl1l.·l·1M hu k1.;;ıt· 'lıic:::tir 

Kaplı Kaçtı Kamyonet satın alınacak 

Emden limanı yanıyor 
-B~ tamfı 1 iııctıic -

§Clıre l!idootlc taarnız etmişler
dir. Şehre büyllk ~aptıl bomba
lar alılmıştır. 

Londra27 (A.A.) - Dün i.iğ-
100.cn sonra Bremcn § hrinde u
çan k if uçak pilotlarımız elan 
yanı:ınJarın y akta olduğuıı
dan bahsct.mlşlerd!r, 

Iülo Kııııı. ayaktan pazarlıikla Sl!ı:ı alına· =================--====~==.:.'..c.·..:-== 
40.000 15 caktır. 1haleı;i 15 7 /!H2 ~aı'Şlln· 
50.000 30 b:ı günü saat 15 de Balıkeöfr As· 

•• 
lf niversile Tazı> kabak 

Taae fasulye 
Patat• 
Domates 

50.000 :,5 kerl Satuıalına Komi.syı>nıındn Kamp• ııtırak erl•cek tale 
26.000 40 yapılacaktır. 500 adctll'n aşa~· ı. ına tovcU etmeleri. 

R~ktörlüğünden 
tD e-traek ve Jr:-.111 K • p Klluwıınct: -

(69Glı 
Y 6Ai.l biber 
Taze bq soğan 

12.000 100 olmanı.ak üzere ayn nyrı talip-
2" .000 25 1 ·den de alma bilir. lc'vscf ve 

(300-6982) (19..l'tnamesi Ankara, l:ıtaııb:ıl Lv p•••••••••••••••••-•••••nıq 
• • • 1 Amirlikleri Satınalma Komis- ı D ) D } 

s.1ı...,. kiloıu 132 k.mı,t«n 10,600 yonunda da görülür. Taliplerin CV Ct Cmiryo larl ilanları 
kilo z~tiıı y•2• alınaı·a~.tır. Elrsll!·ı teklif edecökleri miktar İİzArin- •••ım•••:ız:;:mıam•aııİİıı••••••m••••a.il 
n•eoi ı/7 /~2 Pcr~e be gUnü • at den teminat\ariyle belli vakitte 
ıs de Hadııııklı)'de a. keri P. 4305 Komisyona gelmeleri. 
aatın alma komle)'onwıda ;yapıl. -ı (310-7017) 
cakllr. tık teınln~tı 1040 liradır. • • • 
Tahplerin kanuni ,·eslkalarile tekl•t Beher kikıeınuı 135 kul1Ji t.ah-
mettupbırını ihale 1&1tf!lden bir ••· nin edilen 100.000 liralık sığır 
al •fi. komi..~ona \.'ermeleri. ayaktan pa?Arl!kla eatın a1ına.. 

(218 - tii43J ca.'ktır. tııaleei 15 7 !\42 çarşan. 
• 

0 
• b .. .. t lt' d B "·' a .g-unu saa 1 a :.LWie-

BJıer kilosuna 3:\ kıı~ fi- sir Askeri Satınalma konıisyo. 
ynt tahmin edilen ~ooo. ~ilo ılitı nunda yapı~tır. 100 b~ hay 
29. 6 942 Pazart ı gunu ıuı.ut vandan aşagı olrnnmak :izere 
10,30 da pazarlıkla tın alına- ayrı ayn taliı*:ıre de ihale edile
cal tır. Mııhammen J,(,deli 1750 !bilir. lc'\-saf v şıu·tnameoi An
lira olup kati teminatı 262 lira, kara. lstaııbul Lv. Aruiıllicl ri 
50 kuruştur. Şartnamesi h r Sntınalma Koın.isyonlannda gii
gün komisyonda görUI bilir. 1s- rillür. Talip! ·n teklif oıf.ıCl'.kltı
tcklilcrin belli gün ve saatte ri miktar üzerinden te'lı!n11tla
Fındıkhda satın alma komiıyo- riyle belli nı.klite komisyon ı gel
nuna gelmeleri. (293-6939) mel rL (309·7016) 

• • • 

Muhammen bedeli 18000 (On srl iz bin) Lıa olan ı"oo (hın b 7 ı 
ton Dökme demlr ic;in DiJkınec. K1,. ı (3 Tem l 11N.?) CUm.ııı 1 , ıl 

illul (15,30) on be buçuk.Lal JIAyrl.ırpapda. G.::ır lnn~ı d<:thılınciek.l k. H:!

l'On taraflnd:m kaprJ.ı. zart u:.'Ulile &&tıu alınacılktır. 

Bu il" Jim.ek ·tiyerılerin 1350 (bin Oc 1UZ elli) liralılt au< llltr.-.4 
trminat, kanunun tarın etttii " ıtıı.larla tekl rı 'Tin m\.i.tı~..evi ur " 
w.ynı gün s:ı t (14,30) ou duı•t otuza kadar le. Q~ r ielltıueo v a.eh>d 
16~dır. 

~yoı:ıdaıı pac-a ıl o rak. da'1tı.imoi;ltUı<f.tf. 

(6575) 

Mulı:ımm~ıı bedeıı :n ıs (b bm yuş on altı) lira 50 (elli) lı:uruı ~ 
lan nmhteli! cb'atla .63.000 (altı ti~ b:rı) ndoı ı ba hbli ( H, """"""• 
ıtı.ı2) •ah ııi!Dü sauı (16) on alllJI• lloydarp l&d• Gar b ası ""'ıwı-.
kl komisyon tarafından kap;ılı &arıf u uliyı satın alı acaktır. 

Bu ı ·e girmek istiyenlerln 383 (uç yüz •l'ks= c ) Ura 74 (J'll 

dort) kuruşluk nıuı;ıkluıt temlnıı~ kanunun ~ın c\Lll:ı , ... ik rla 
tcklWerini mu]ıtevı mrflılrıw aynı ıü.n sat (IG) on beşe k..id3I' t.omU... 
yon rei.!'!... ·meı vermeleri Jlzımd1r. 

Bu ııe ait ıaıtnaır.'ller kom syonda.ıı para ız olırnl< Al m bir tonluk Fort ,eya Şevruıe. yeni veya az kullarulm1' bir 
k ptı tt - k "1)'0 • ı t n alın·~ · tır. K rvsersiz olabilU" Arabanın 
mı.ı!ll&iU fı • ii.Y• ve nered~ bulundu&unun bir mek
tupla 'D \ let Orman lı;lel.m i Düzce Rl"\1r ftı ırı:&ı" •dt<ıoJne G<'t!le uil-
d (6872) 

A~:ığ1da yar.ılı mevarlın pazarlıkla eksiltrneleri hlzalar~ncla yazılı gUn, saat ve mahallN deki 
eri Satıruılma Komiııvonl rında yapılaca!ktır. Tu.liple:rin 1."3nııni voolkalariyle teklif mektnpla

rını ihale 8aat.lerkıdcn bir saat ewel ait olduğu kom!.zyona. vcnnderi. 

dı.r. • 
d :ıbllnaıkıa

(7008) 

Ankara /n/ıl arlar Baş 
iJ'lüd 'irlüğünd ıı: 

ın 

\'& 

• 

m n o .., . 

C lllil<t::ın 

Odun. 
o un. 
Odu.n. 
T . 
T zek. 

ıur T~ 
Uf" Ü luıı. 

T :::l< 
, T k 
• ?ı • nakJı 1 o n. 

(!rt bul L~v ... m 

KUo 
350.000 
80rı.ooo 
200.000 

1.030.000 
500.000 

l.000.000 
500.000 

1.000.000 
1 000.000 
2.GlG.000 

ll.061000 

J.i.ra 
2.1.000 
40.000 

·;l.2.000 
W.000 
12.500 
25.000 
25.000 
20.000 
20.000 

lir en V-'l en u l k i:ll&\ 

l57iı 
3000 
900 

]500 
93S 

1875 
1875 
1500 
150:1 
1505 

14.811 

lha!;ı gün, Sll.'\t rn mahalli. 
22 7 lH2 11 Do~ Be ya zıı:i, 
22 n ,, 16 ,, ,, 
22 ,, ,, 10 ,, 
20 ,, ,, l!J " :: 
20 ,, ,, 16,30 ,, JI 

20 t ,, 10 ti ,, 

22 ,, 'ti 13 ,. " 
20 " ,, l fi 

20 .. " 1720 
20 ,, ,. 1G l 1 

" 
" 

20 ,, ,, 15 ı..;." 

jılıılaruıı:ı dıv-a t.ı dgrdüne:ü 
r ~ rj 7023) 
-~·~ ,) 

Zonguldak Beledigeainden: 
ıcvcut otomobil şasosı üurlne ulr ıı<kt luı.!ta naklıye ıırııbasl fabrika 

n cl.ndo yııptırılncaktır. Araba 111onl:ıjı ve boyası Zonguldak .,.,...,. 
yııpl ilin.ık ere ü: el:llierln 15/7 /942 · e kndar yazı ile taıı.ııtııı. 

Wk. In.ı ediye Reislifine ıl:meleri rica olwıur. (C7C ) 

lahlb~ A. Cemaleddln 8ar111ıojjlo 
•utld liı yer: (H. Bekir GUfftl: 

Netriyat MOdOrO: M. Bam' Kal'«)'el 
ırı ~ Gtm•1.,,d1• ~lu ma . ._. ..... 
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MARKASINA DlKKAT : Fiyatı 80 Jruraa, 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekftletinin rolısatmı haizdir. 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat iUinlan 

Aşağıda yn.zılı mevndm pazadıkla eJmJltineleri bizalarmda ya1.ılı gün, eaa.t ve mnhallerdeki Al! 
keıi ~atınalma Koınisyomıuda yrıpılncnktır. Talipleı·hı knnuui v~ika.larlylc belli vakitlerde it oldu. 
ğu komisyona gelmeleri, 

iıJHi 

Kuııı ot baly8lı. 
Sıı'.;'11' eti. 
Koyun eti. 
Sı!;11r eti. 
K~yun eti. 
Kw'tı ot. 
..,anıan. 

Kuru ot. 
Saman. 
Kuru ot. 
Sanuuı. 
Kuru ot. 
S:1.man. 
Kuru ot. 
Sam.an. 
Kuru Uzüm. 
l{uru üzüm. 
Pat.at.c.~. 

2500 Lirnlı 
2500 

" 2500 
2500 
2500 
2500 
2500 
2500 
2500 
2.500 
2500 
2500 
2500 
2500 
2500 
2500 

" 
" 
" 

,, 
,, 
" 
" 
" 
it 

it ,, 

iktan 
Kt1o 

000000 

!ruta.rı 
Lira 

:r.etuinn.u lhaJo gün, saat 
Lira 

Kr. 7 Kilösu 
" 85 ,, ) 
,, 125 ,. )' 
,, ~ " ) 
,, 125 " ) 

J 
) 

2/7/!H2 11 

375 29 ,, ıı 
375 20 .. " 
375 2/7/ ,, 
375 2 il " 

375 6 il " 

~75 6 " " 
875 8 il " 

375 8 il il 

375 10 il il 

375 :ıo .. ,, 

15 
15,30 " 
l5 
15,30 ,, 
15 
15,30 il 

15 

il 

il 

" 
" 15,30 ıı 

15 it 

15.30 

h:ıl 

il 

il 

il 

il 

il 

•• 
u 

" il 

Kuru fasulyCl 
Knnı fasulye. 
Patates. 
Zeytin Ya.\.'1. 

2500 
2500 " » 

1.000 Kilo! 
; 
) 

l 00,000. ,, 
S.000 11 

30 Kr 
132 ll 

30 6 912 14,30 : 16,30 Halkalı. 
3/7 / ,, l 6 İzmir J..v • .Anıirlit 
6 " " 14 İ~f>a11:akııl~. H09 

dere ':ô~ 
(31S-7Q25) 

! •·Od y;u.ıb fıit.ıçrıdın 1'.•p&lJ :uırfl.'\ e'ksıltmc1ı:-ri hizalannd. 3 .ızılq~un, sn:ıl ve: ı 
ıılm:ı koı11i~onlarında yopılncı:. tır. 'l'nlıplerin .kanun] v lkal;ıriJc teklif ~(" tuplrı n 

aant evvel slt o au u om~on" vermeleri. 
ClNS ı i .. ~~ Tutarı 

Odun 
Tezek 
Tezek 
Odun 

• ' ,. t• 
Odun 
J'ııtLıı ·an 
Bsmy() 
D<ıro.ıt\'1 

Kilo I I.Jrn 
4:.0,000 18,000 

IJ,000,000 20000 
> cı cıo,coo :2,600 

99-0,000 32,400 
,,tco,ooo 5r.,ooo 

J00,000 
:ı,ooo 

~ ·· {l(ıO 

Ttmlnatı 

13oı0 

1500 ) 
2-137,50) 
2437 ) 
oili50 ) 
2250 
1350 
1013 

11\:ıle Clin, S:ıat ve Mahalll. 

fJ/1/N2 il K. ral• W..(', 

13/7/942 J5,.f5 K.ır l<ö.sc, 

ı l•/7 /942 15 
15/ l/IH2 l4 ) 

) 
!)/'i' /!142 14 

K. rnko e. 
Bnkırkliy 

13.ılnrkıiy 

{24G 
•uh lw .. 

(lfi3 l) 

. \K. lığn. ~lı bh likleı· li.>!.1 y~f.rıda dn.'i ve .m.i!ktarları y 111;, hcs kalem ya'? sc.hzcler l 5. 7 !l4 2 S?i. • 
nu. &lal ~1!.30 ~~kapalı ~ar! a'ıırt:~Yle ~'iinc ihale cd 1rt~1.le:dir. Şa.rtnan cJc•'i her gün J{nıu10-
3'0llcla göıiilelbılir. fsteJ-Jileun oolli gün ve saatten en aı; t ır ;;u!t ön"eye kn<la,. tr•klif mnkb>plnnm 
maklbuz karşılığı Ftn<lJltlı<ln. SatınnJma. Ko,misyonmın. veı meh i. • 

Cinsi Ukfnra ' Hepsinin tutan 

.Ayfi_e kadın foooly 
\Patlıcan 
Bamba 
Y C8il hlbc-r 
iK, d<>ma.tea 

tron :Lira. unı!ô 
:ıso 
96 
:to 
5 

=t!i 90155.00 

1 

l\ u \ltki..J,ı t.,,nina.11 
l.irn unı ... 

t;7fi2.00 

~rıda cins ve nıikt!':rlar:ı yazth ~kalem yaş sebzcleı 15 7. 942 gll'lii r.,u· n <le k.Ll• l ,,.-ut 
aurttiyle isteklisinc ilıale c~lıle .eklôi'Oir. Şartnameleri her giııı I\ ı · J mıdn. ;.;·l.\1 nl• bilır. İstr-klilt 11 11 
ibclli gün ve sattcn m az bir snat öucoyeJmdar me.ktuplanm mnkhuz kar ılığı FındıklıdB ~;;t'lı. -

nın KoınisyQnuna verme:~ı i. 
Uld.tın 
Ton 

00 

ll'ellf'İnin tufurı 
J.Jm Kuru"i 

~l m tild•a t frnun.itı 
Lira li 11111~ 

Ay~ adın T. faF&?Jl;e 
Path~an 
B&mba 
Ye.~il bi.~ u 

D-Omntec 12 w.>60.00 3417.00 

Aş.ığıda yazılı me:voom J.ni'.fil'lı!ltln dlmiltmeleri lıizalar.nia. 
keri Satınalma lwmis)10nhn'ldn yapılacnktır. Taliplerin belli 

(2fl8- Ptll 

~ Y. lı gün, saat w mahalleı ·lel.l A""· 
v ~ Uerl1e ait olduğu komi<;~ Mİ<ıı ıt:ı 

bulunmnlan. 
0181 

Yoğurt. 
Silt. 
Patates. 
Beyaz peynir. 
Yoğınıt. 
Pirin~. 
Pa.ta.U:!S 
Phim;. 
Balyalı kuru ot.. 
Yoğurt 
Koy.un eti. 
Sığı:r eli. 

likt.:m 
. Kilo 

S.000) 
S.000) 

18.000) 
5000) 

l0.000) 
15.000 
60.000 
15.tJOO 

l?Or..000 
S5.000 
~~.000 
40000 

U'l24,50 
20.400 

9.124,50 
84.000 
15.750 
64.000 
44.000 

Tcnıin.ıh 
Lira 

3.06ı) 

12.().')ı) 

l.~82 
4.800 
3.3011 

thal~ giin, Mt Hı mııh.ıUi 

7 7 942 15 Hadımköy J.J.p n r. 
4 11 11 1 L c;elibolu. 
4 ,, .. 11 Gc1ibolu. 
3 11 11 l 1 Gel bolu. 
3 11 ,, 16 İzmit p<ıst ne kar-
.B il il 11) ;ısı. 
4 il il 11) 
3 ,, 11 l:2) Bursa. 

(317-7024) 

~[..,dn y<ı.Zllt.1mm ofüıı v~ trlıkla eksilbnelc.ri hizal:\nndn yazılı giin ve sn:ıtlr>rılc Ha·h 1• 
köyünde Çilingir köyiln•lc .AB)ır"€1 Snt.ınalma Komısyonun'"la yaıu ln.alctır. Taliı•lerin belli \'' liitl~l\le 
ltooı.h>--yonn geJmeJoı·i. 

Tel 
Tel 
Tel 
Tel 
Tel 

balyalı 
balyalı 
balyalı 
ibalyalı 
00!.ynlı 

kuru ot~ 
kuru ot. 
ku:ru ot. 
kuru ot. 
kuru c-t. 

J\lildnn 
ıruo 

530.000 
520.000 
550.000 
600.000 
540.000 

Llm 
37.100 
36.400 
38.500 
42.000 
37.800 

Te.nıiııntı l hale 
Ltm 

giin 'e 

5566 
5460 
5776 
6300 
5670 

11 7 942 
9 ,, u 

9 il ,, 

7 il ,, 

7 " ,, 

11 
15 
15 
15 
15 

fi 

(308-7015) 

l - Mülkiyeti Hr!Zlneyc nıt o up Mccidiyeköyünde vfı'd ve B.11'1tımucu çiftliği nrunllc m ur g. , _ 
nmcn'kul dahilindeki c\11.'itnmlnrd~ ~'Ukarıdn cins ve c\'s:ıiiyle lmalııt. omok mukadder kıymetleri t•ı 
riJt-n par.ı:cll~ lcrn Vekilleri Hcyctın·n 16/4/942 tnrih ve 2/17720 sayı.ı kJı :ırnnmcslne bağlı tnlım. tı 
htikmUne müsteniden '\"C 2490 5'lyı!J k lı•unun 46 ıncı maddesinin D !ı~ .• .,, mucıbincc muhyilcrı 110 

h:ıJeti icra edilmek üze c sn ~ikar.lm~tır. 

2 - Satış yulrnncln ı:titıınu n•:ıl'susund:ı gösterilen giin ve santte Jstruıbul Dcl'tcrdnrlıı:rtııdn (l\. .i 
•;ml k :MüdürlUğ(l) müte ckkil koO'llE:ı·or tnrafındruı ıcra edilecektir. ' 

3 - Satt' llcdclin1n l inci tali.Fiti ihale tarlhJnden IUbnrcn 15 cUn ve mütcb:ılı:i trıksiUer de hr.r 
lm htlı.iran ;ıyı içinde tcdiy<ı ed.lmdt rnrUyle 4 taksitte ödenecektir, . 

4 - Müştcrl, ihaleyi mlit.caklp 15 gUn zarunda nümune!llne uygun \'e Notere tasdnc ettinlc k t ç 
edıni tanzim ve itayn mecburdur. • 

n - :Muhyi veyo (ölmü:J l.SCJ V-'rislcrl, bu ilfimda go terilen gund.!s:ıtı5 komisyonunda bizuıt ı;oya 
-.;e1rAlc h~r bulunmrzlar veya lhoıcyı müteakip 15 gün zarfındo borç sctıcdl vermezler ve ilk tnk iti ()( . 
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