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Ticaret Vekaleti, b11nları bedeli 
mukabillııde satın alacak 

Yakrnda kalitenin 
iyileşeceği anlaşılıyor 

B11 tahsisat ziraat aletleı i tevziatı /cin 
yeniden Ziraat Vehflletine veriliyor 

Tevzi listesi Vekaletçe hazırlanacak Adanadan sonra diğer 
bazı Vilayetlerde de 

Petrol atölyelerinde günde 3 saat çalıştfabilecek 
Ankara, 29 c Radvo Gazet"- r-= --

------=:;ı 
Mareşal Rommel 
kuvveUeri dün 
sabah Marsa 

Matruh'u zaptettiler 
Bir Kahire telgrafı 

müstahkem mevkiin 
tahliye olunduğunu 

haber veriyor 

Marsa Matruhun 
doğusuna intikal etti, 

Londrada kalenin 
düştüğü hakkında 

henüz malumat yok! 
Ankaıa, 29 (Radyo Gaze

te61) - Bugün Alman Ba -
komutanlığı, olagau hHti.i 
bir tebliğ neşrederek, Mısıı·
dn Marsa. Matı uhun d\in s.ı
bah cok şiddetli nmhareb~
lcrd n sônra zaptı>dildiğini 
bıldinniştir. Bu tebliğe gö· ı 
re, İngilizleı·den 6000 c ir 
alınmış, 36 motörlü vasıta 
tahrip olunmuş, geniş mık-
Y ha J m l ~E' . r>l 
gcc:irilmişhr. 

Mareşal Rommelin bu se
ri muvuffnkiyctlerini doğu· 
ran amillerin neler olduğ>.ı
nu buradan kestirmek mi.im 
kün değildir. Şimdi,Jc ka· 
dar wman zaman tahkimi
ne de •am edilmiş olan Mar
sn Matruhun bir gün bil~ 
mukavemet edcmi~erek ter 
kedilmesi muamması bil· 

(Sonu Sıı. S, Sü. 4 de) 

Faşizm yıldızı sö11er.kcn 
İtalyanın yeni k ... rarları 

M. Musolini 
M. Laval'le 
buluşacak 

ıRndyo Gazete- hasada başlandı f.ı} - Y rııı <(ıkacak bır k 01 -1 RUSYA'DA VAZIYET 
rıina ~on hey tı kcırarına e-oı ı 

0 Ne Hhal olunmak . .ı\nkara, 29 (l'f'ni Salmhın 
~ onlann ithalin- lm~-usi muhabiri fRlefoııla ' ıfl<ftye pulluk, ne demiı i \'eS<1ır -----

ldiği nıalümdur. biJdiri~or) - Alılı~ım malfı- ziraat r letleı. cıc~ğıtmak \ize\'€1 fdm~nı r rs 9da 
Zıraat Yekakti emrine yc:nıdE'n JU Q heyt:>tinin yarrn matn gc;re, Aclanadan oorn 

r esrolunnc y\:nı bir karann ı tli~'l'r bam 'iJfıyetlerd<- de koordmaı-;~on heyeti kararıyle 
µ,ore, knmyc n 'e bunun gibi di- ~ e~ mahsuüıtm ha~lırut bu i~ ıcin 3.\ nlan seımayed~n taarruza b~sı d 

bır mıh on sekız \•uz bin hrahk u~ ğcr n I v ıta!arının en fnz!cı baı-lannu .... 11r. 
ı andım ı ' rc:cek ellcı·de buluo- Hi~e-r tarafüın )':ıkın.da tahsıS<tt verılme~ kar.•dnı-::tırıl O.---

bonilmüştilr. Bu i-j Anj\sra \'e ist nhulda uri- 11 ıstır. d 
t \'Zİ isleri de. L lt>.n c~knwk kalitR"-inin d .. ha ~ Petrol atölyelerinde gün e 

l "t i., ift~.ı:; nnfaı:..ılmnlrtmlır. 

Sivastopolda da Çorna· 
yatal vadisi geçildi. bazJ 
hakim noktalar alındı "' ur. """-"""""""b~"""-"""'V"VV'"""....,...,.._, 3 saat faz 1 a mesai 

'on heyetilll:e haki 
ki \:(; bük ı ahısıar elinde b ·- Vatandaşhgımıza kabul yapllabilecek 
hman \<: k 6 942 tarihinde plfı- d"f I Ankara. 29 cRad)O Gttzet _ tki Sovyet ord 1su kn ve se) rı~ Hr müsaadesi bu- e 1 en er ei) _ Yine lo rdıf\a. yon hey" 
hınmıyan 1\ C·) n. bu tarihten so.1- YabanC'ı memleketlerd :..ı tinin yarın <'lkacak bır diğer ka 
ı JYhmr leı den cıkarı laC'ak \"P- h t ·1t· t· ı ·· • , r· · 1 Y1 t "- mu acere vr-ya ı ıca sure ıv c rnnna. gore-, pe.ro. o ısıy e r;e - il .. 1.. . 

1
. d 

ya \ıkaınrnı ul. n bütiin kanı. memleketimize gelen 1387 ki~i- rol '.lirkdi ato1ycleıinde giınde men go U şıma ın e 
:\on . t ıı bedellerinin tediye , nin vatandaslığımı?.a kabulli ka 3 sant fazla mesai yapılmasına yok edildi, Ruslar 327 59 
rnlik 1.JJ mde Ticaret Vekaleti,_ rrırlnşmıştır. müsaad olunmuştur. esir verdiier 
c e satın alınması karnt'l ştınl
mı hı. Bn k~myonların vcril~-

(8otıu , 'a. ~, ~ii. 6 dt.t) · 

iKiNCi CEPHE 

Avrupa kıtasmda bir 
şaşırtma harekeli pek 

zaruri görülüyor 
Stt itholm, 29 tA.A.) - İkinci 

cepb mü? ... "k\:relenn 'e sima! Af
uka . Jubi.}etının ıki katlı te
ı;ın olrıımıtur. Bı~ı 1' imsel~ · cıi 
malı A rılrn hııdiselMinden '"On 
m Av pa lntı.smd ı bir ~ •nt
m... fi'"ek tinin dah.ı ?Jyadi z -
rnrı ~ mahiyet alr:nğı müt.tı!ca

n \ .ılum rken diğ'Pr bazı kitr 
ole-1 c>tL.tioncı "t:Cp.il nın ~ 

Afrfüada esn en kurıılıımş ok!u-
t Sonu Sa. 8, Sti. 3 de~ 

1 AYET 

Askerlik kampları 
Maarif Vehiileti şehrimizde b111 /arın 
iiç devrede yapılmasına karar verdi 

A:n a a. 29 (A.A.) - M?arif r-
\'elullığ ru:len bildirilmiştiı: 1 News Chronicre yazıyor: 

Yühek tahsil mfü'b.....eşd (nin 
1942 yılı .n kerJik luımplan An-
kara ve lStanbulda aaagıdaki (ie•e ek 
t~'Ttiııx goı e yapılacaktır: il 

1 - Anlrnı·ada kamplar bir •• f('mmuz c;nrn'lnbn sabahı b'lŞlı- uç a 
yacak, 20 temmruz pazartesi ak-
"' IDJ bitece-ktir. --------

2 - :fstanbulda kamplar üı> Bilhassa Hitler •~m 
" de-vrooe yapılacaktır: 

Tt·mmuzun b<'Hinde başla ·111 
25 t:7 fbi• •t[ o1an :Oir.fnCf ae;v
re Hkbiyat, hukuk frıkültelPriy-

(Somı Sa. 2, Sıi. 6 da) 

çok mühimdir 
Q 

Alman ptam tahakkuk 
edecek olursa ... 

Ankara, 29 ıR.dw ti, ,te. 
si) - Rm., c>ıl.~ıı ahı1. h. he·· 
len.: göre, Alm. nl r H~ ı 1 ı •· ,ı-ı 
200 kılonıt-trt- 'im. lm(l< hıı ~ 
mın h1J1 sk hol~(' ınde , ı.k '.\ 
b ~ iıJ, \ e ı-.iddc tli b.r l • uı 
g<'c.m ·~ıcrdir. 

Bu t.•<H ruzıın 1 ulı>fi b ı mt:• 
.ncı 1· cııı.bf:l', m. lrf.: ıı v. 
y('tlt•ı 'n gözlı'ı 'ni bı nı 1 
.:ekl'H k , ıl t l'l il 11 

ccg nokta) ı i;l;..l ı h dı 
kuV\ etlı b ı· ıhtım. ı d ı J 
dir. 

Her halde b t taarruz baslı~ 
yacsık olan yeni biivıik tam .ı • 
zun bır mulrnddeme~ < 1. f e· 
reko.•-. Hnı~ko1un doğu b gpsın 
deki harekattan bah edılmeır.e
.J AJmnn hanıl('leı 'nin ıle ı .;t· 

(Sonu S •• 3 Su 2 de) 

Dört Vekilimiz 

' 
Dün Zonguldaktan 

"Japonların Rus- tezahürle 
• yaya taarruzunu uğurlandılar 

P • 300 t k"'" t k 1 beklemelidir,, 7A>nguldak, 29 (AA.) - Bu-
ıyasaya 0t1 agı Çl arı ıyor, Londra, 29 (A,A ) - l''•~H rnda bulunmakta olan Adlıye, 

25 t t ad ğ f J k Chronicl gazt·t ı \a1Jvor· MiJliMüdafaa, İktıs..ıtve.Müna-
op ancıy a 1 1 aca ''Alman bnşkumanrlaıılıı!ı. ''a- 1 kalat Vekillerınıit cuınartcsı gii-

1 
Pjyasacla mektunltık znı f, Jrfı- rıl~cıık h~>dcfın m~h;m Ye tehli 1 ni!. Ercğliyc giderek ?r::ı.cla~i ~ö· 

Anadolu Ajansı hususi ğıt sıkınt1sı çekildiğini yazTııı.;.. keh. ?ldııınınu. bılıyor. Ma~sat :n:.ur ha_vz~ı~ı gcmuşler, ı?çılc-
nrnl ahirinin bildirdiği şayia tık. Bu neşriyatımızı nazan dik ı ln1?1h.z ma.k~zmasmın k~bı sa- rı:ıı vazıyetını tet.kık eylcnuşlcr 

lspanya'da 
Krallık 

kurulacak! 
---oı-----

Bu şayialar henOz 
diğer kaynaklardan 

teyit edilmiş değildir 
Vişi, 29 cA.A.) - Anadolu 

Ajansının hmıu~i muhabiri bil
diı'iyor: 

.kate alan Kağıt İthalat Bit lı§;i vıla.!>ılt;eek bır ~ere rı~ır bır dar- dır. _ 
piyRsaya mühim mil·tarda nıek- 1 be ındırme.ktır. Alman stra.te- Akşanu tekrar Zongul<laga 
tuı,luk istidalık kağı't ""c- zaı r çı- j.isi l!J4~ yazın n J<_R lıireye ulnlj- dön~n ::ckiI~e~z ~li~n de '!Prcğ 
karnuyr karar vermi!3tir. mak ı~tiyor. Bı~. plan}m· AJrvıruı- lı ko:ıımrlcn şırketinın Üzulmez 

Ha:arlanan tevzi p'fmına gör" lann Unut ettıgı gıbı tahal.kuk ~ntakası~. \'C ocaklan.~1 g~z. 
bu defa ~dııimiz piynsa ·ına 300 edecek olm~a Jnı onlarııı_ Rusya. mı~leı: "~-'!ürk maden müheııdi~
ton ka~t çıkanlac:ıkhr Bu'llar ya Wıı.ızunu be~lcmnk lazıı .dır len bırligı tarafından şereflerı-
25 t:op~cı kırtasiyı~ ıı:ı'ağR7.nsı- lşte bn~uıı kındi1;· ki g.e~ecek Uç ne verilen ziyafette hazır b1ılun
na taksim edilecektir. Birli1<ler- nyl~r ~ılhn~ ~ H~tler. ıç~n ~k d.u~truı sonra saat 15.25 der Re!ı
den kfıi::rıt ve zarf alan kırta h·e- k~t i _bıı mahıyeb haradır. Çıın- ı ım~l~ aynlmışla,·dır. \ t>kil
ciler geı ek zarf ,~ gerekse ka- ı k~ Hıtler bu sefeı kazan~~~ l rımı~ ıstasyon~~ Z~n~uld~kh
ğıtları yıizde ellisini mfü·teh- ~ır d1~ha lmzanamıyacagım b·- Jnnn ıc:ten tezahurlen ile ugur-
liklcıe, yani halka ve mü1't,.,hlik lıyol'. )anmışlardır. 
mUt'ssest:lere, yüzde ellisini rte U- -----------------------
fak kırtat.Jyc mağazalariylP pe. 
rakende satış yapan yerlere sa
ta~altlar.dıı . Halka yapılaca 1• o
lan tevziattn 10 kiı~rıt ve 20 7.aıf. 
tan fazla \"erilmiye<>ektir. Bu 
gibi }}E'rakendc satışlarda fa.turq. 
tanzım t:dilmi •ecektir. A) ııca 
mili tehlik mü~ c>Seleı'e ancak 
hüvi) l~tlerinin te\ siki mul ıbi
linde azami 2000 kağlt ile 1000 
zarf s.ıtılacak ve bunlnr için fa

(Sonu Sa. 3, SU. 3 de) 

' ~·· ~- :. : . . '. . ·' 

Suikast suçluları 
Kornilof'la Pavlof'un temyizde müdafaa için 
yaptıkları teklifin yerinde olmadığı anlaşılıyor 

~~--~----------~~-~--------------~--~---

Vişi dinlomabk n.ahfillcrincle 
lapanya haı•iciye nazın Ser!'ans 
Sunner'in İtalyaya seyahatinin 
muhtcnwl netiı·('lerinc da.ir -tola 
şan şayialara oldukça dikkat nt
fedilmcktedir. Bu şayialar ara
sında lspanyndn. kr~llığın ycni
dcı:, t:esis roilert:~ine dair olan
lar da vardır. B\4,niiıı 1s1nnya 
tahtınn kendini namzet ilfuı et
miş olııh l>ıens don Juan, son 
k1·al on üçüncü Alfcns'un kii 
ciik oğludur. Marun-ıfih buf:Ünc
kadar bu :;ayiaları tc •it edtcck 
mahiyctt(' hiç bir haber aln~ına
mıştır. 

YARIN 

Ankaı a 29 < Y <-.ni Sabah mu
hn.bırindf•n) - Pıwlof ve l{l)rni
lofun t<·mYi2..c:le miidafna taleple
rinin _} c.rinde C1'mac!ğı anlı'}ılı
yor. Çiinkü ceza usulü muhnkc
meleı 1 k..nnunumın 318 inci nıad
dt s;nin s n fuu·asında: "Mru-ımn 
mevkuf ise bizzat isbatı viicut 
etmek taleminde bulunam:ız" 
denmektedir. 

suçun nev'i, Alman :Büyük El<:i
sini taammUden öldilrmiye tc
ş bbüs ve bu fiile yardım olqrı:ı~ 
gö'>terilmekte, bı.ndan s mr_ 
.ı;uçun i~lcndiği mahal. suçun ta
ı·Hıi, suçluların yakalnnma ta-

Evle r~n kok ihtiyacına ait beyaunameler bundan sonra 
Halk Dağıtma Birliklerince tasdik olunacak 

rihlen ve talıkiknt ı:;.tfhaJarı taf
sil edilmektedir. 

Talimatnamen!n halkı alakadar eden esaslarını bildiriyoruz: GANOI YAZIYOR: 
Sünger Avcıları 
-----0>---

18 nci röportaj 
Malıkcnırnin ilamı 

])jğer taı af an Ağır Ct-za 
mahkemesi esbabı :n.ucibcli ka
rarıııı hazırlamışur. Bu k~raı 
38 sayfa tut:mnktadıı'. mu sml~ 

Ayrıca maznunlar dcrecE>i iş
tiraklerine göre bir tasnife tabi 
tutulmakta ve suçu tjastl iRledik-
Jcri nnlatılarak ceza vı hHf ıf!eti
ci makul bir sebep lulunro~dığ; 
bUluı.s&-ı kaydolunmr.ktadır. Ankaın, 29 (Telefonla.> -

J\.ömUr tevzi talimatnames: ta<J 
dıl~ erulcrelt bugiinkü Resmı. Ga
:r. ted intışar e!miştir. Talım;ı.t 
J\amenin mbhim esaslarını bJl-
c1irivoruz · . 

1 Temmuz 912 tarih nu"'n ıtJ· 
ibaren Türkiye ltömür satJR ve 
tevzi n,_\; sescsi teşk';r,tın<lan 
1.er ncv. kömür (Kok, Sömikok 
T8.8 ı.omariı, Lınyit) nlnnla~· ll~
t E. t Vekalet hitab .. n Ttıl'l;..
yu komuı tı ve te·JLi müesse
besınc mntba miı n•nc ·ine uy
gun ve imz.:ılı l· ı ıht1:13ç bcyan
rl.ı.mc.., 'erıncj],c mcclnırdur. Bu 
heyanno.mcl r ::ılı:.kJdarlnı n. pa
ı .. c , . k veril"'C'ektit. Dığcr 

taraftan devlet, vilayet, beleni· 
ye müesseseleri ile memurları 
3659 sayılı kanun hükfünlerir.e 
tf:.bi müesseseler (memur ve 
müstahdemleri hariç) ihtiya.ç
inrını beyanname hiiltmünde ol
mak üzere birer resmi mektup
la bildi:ebileceklerdn·. 

Lokanta, süthane ve benzeri. 
mutbak ocakları küçUk demirci 
ve dökfuncüler, şeker, helva 
pasta gibi maddele~ i.mr.l c~en
ler, kolacı, le!.eci gı1>ı esn~U:~ 
olup ta ot.:>dcnbcri kok, taş. ko
mürü Linytt yakacak tesısatl 
olanl~r iht•yaç;:ırını bildirir be
yaımr .... ıcl..,L"ini doldurup birlik
ieri •;aı sa birliltlcrine, :vo~u~:ı 

belediyeye tasdik ettireeeklcr-
dir. Diğer sanayi müesseseleri "Müttefiklerin hemen 
ise ihtiyac beyamıamelerini bağ k'I' •t · b' · J 
ıı bulundukları mıntaka lktısrıt çe ı ı~ gı mesı ızı ~~on 
müdürlüğüne tasdik ettirnlllr lşgalıle karşılaştırabılır,, Deniz bayramı yarın kutlanıyor surctile kömür alabileceklerdi'". 
Teshin sobaları için verilecek 
ihtiyaç beyannameleri halk d'.l
ğıtma. birlikleri tarafından ta0

-

dik edilecektir. 
Ticarethane, yazıhane gibi 

halk dağıtma birliklerine tabi 
olmıyan müesseseler tapu senet 
!erini veya mu&nddak kira mu
kavelcnanıelcrini ibraz etmek 
ı;uretiyle kömür alabilecekler· 
dir. Yalnız ı:ııhhat mües.qesele-ıi 

(Sonu Sa. ~. mı. 6 da) 

Bombay, 29 (A.A.) - Gandi, 
kendi gazetE>Si ofan Hnri Jn"l'dn 
İngilizlerin Hindistandan çıkma-
sı meselesi hakkında yazdığı bir Yarın şehrimizde Barbaros türbesi önünde ve Taksim'de 
maknlede şöyle diyor: b .. .. k • d •ki J k 

''MliU.efiklerin derhal ~un uyu mera1;1m ve gece e şen ı er yapı aca 
gibnesi bizi Japon i•jgalıle kdl"Bl· 
laştırahileceği gi:b1 Çinin de l(at'i Her sene yapılmakta olan 1 \denizciBaı~arcsun tül'b~i tınun Yarışlaı ~uğıdaki t;ekıl 
surccte yenilmN~ini intaç ed"'bi-Eemmuz Denizcilık Bayr.ım~ ya- de po.rlak biı m rasim yanıhC'ak tıplenıru tir: 
lir. Ben haıx>.ketlerimlo böylo bJr l'llJ Plırimizde büyiik merclSİlnle tır. 1 - Tek çift e-rke!iler 
fellik ete sebep olmayı asla dü· kutl n elli tır. Saba hk ym ~aksim O~l dl ı. soru Sdtt 14 30 d 2 - 4-00 met (' e~ t 
şUnmC<1im." e~l .unnda ve Be;.;iı\l.•ştn biiyük mu.:;ab kalAra ba~l. n rnkt . m 



~~-------.ı~~,lllııııll~.._. __ _,_~ ... -... ..... ~~lılllA1illltltıı~.......,.. 

senelik mütareke ve sonrası 
~~~ 

,__dllll;dl~ 1818 d b ri lngiliz Politikası .....,___ 

~m:: C. PETR1E Bt. - .&. '1 - Çeviren-: H. 

Halen ith üt b"rliltlerinin e-
lind mühim m.ıktar derl ve 
kösele bulunmakUı.dır. Birlik! 
umumi katipliği bütün vilfi.yet
lerin ntif v ı tiyaÇlannı göz 
önUnde tutarak bir tevzi li~i 
hazıdam r. ynca birlikler 
tarafından glındıye kadar avans 
olarak verilmekte olan ağıtla
rın da tamamı t · ediJeceğin
den bu bir tem pıam 
hazırlanmıştır. 

Birlikler umumi katibi Sata
hattin Cuhruk yarın akşam a.n
karııya giderek her iki tevzi lis
tesini de V ckaletin tnsdikine 
arzedecektir. Lıstelerin tasdi
kinde d rbal tevzıata başlaru:r 
caktır. 

:Memleketin gozlükçüye olan 
sidd tli ihtiyacıı ı gbzönünde tu
tan Sıhhat \'e !ç-tıma.i Muavenet 
Vekaleti müteh ssıs gözlükçü-
ler s etiştirmck maksadiyle bir 
kurs o.c;:ılmasını kararlao:;tımıış
tır. Kursun, Şışli Çocuk hasta
lınne inde açılm~ısı düşUnülmü~ 
ti.lr. 

1-\:uı sa gözlükcü olm k kara
rında bulunan \eya bwıu mes
lek edinecek ve edinmiş olan 
orta okul mezunlan devam ede
cektir. Kurs ynun faaliyete baş 
Iıyacaktır. 

Görünmez kaza ! 
tmıir, (Y · - Urla 

kazasının Bad ler köyünde Re 
cep Şentilrk dında 30 mda 
bh' adam tütün tarlasındaki 
mabulünü d uzlard oru
ınak için eliM c;üt · · alarat 
bir ağa çıkro ı ve ğa.ç üze. 
rinde uyuya lmı ır, a.ınlsa 

çifte elinden kayarak ~ 
'e ağaç dall nna takılarak atae 
almısbr. Zavallı adam beyn• 
den yaralanarak olmiiştür. 

53 liraS1nt çarpt tar ! 
Kanı.gümrükte ma · · İs.-

kende • b. ilesinde Kabaku 
sokağında 51 numarada oturaıı. 
Hasan oğlu Şükrü, evvelki gece 
saat 23.5 rad l rind tihte 
Halif ınahall de '-at per-
V('r sokağından geç rkeıt 'rdeıı 
b're beş m hul ,ahsm taarru
zuna uğramış ve cebinde buluı
nan 53 lirasını ka.ptırmışt'l'l·. 

fı.i ca\?jzler l akalanmı tır. 

66 e sik ekmek f 

anm ır. 

Taksimde Sw b-
rinin 6 y evvel ikiz ço-

BAR 

Tı ş kömüril tonuna 43'1,5 kuruş zam 
yapan kararııame dün neşredildi 

Ankara, •(Telefonla} - K 
mür fiyatları hakkındaki karar 
name Resmi Gazetro intişar 
etmiştir. Buna göre: Evvelce 
tesbit edilmiş olan kompozisi
yon taş kömürü fi tma 
başına 437,5 kuruş zam celi~ 
tir. Bu 7.alll yabıız lktısat V~ 
kfıletinin teklifi ve &.şv 
tin tasvibiyle tayin olunacak 
miistehlikle.re ya k 
taşıtlarında tatbik olunur. Muh 
telif nevi taş kömürlerinin zam 
lı fiyat esası üzerinden fiyatl:a.
n 1ktısat Vekfıletince tayin olu
nur. Yıkanmış veya tlivenan <> 
larak satılan kömürlerin kül w 
nıtubet l üJ hadleri lktı t Ve
kıi.letince tayin olunur. Kara.el& 
niz nakil idare ve m er.ı
ne satılacak kömürler için bio
rinci maddeye müsteniden z.n~ 
lı fiyat tatbik olunduğu tak~ 
de bu zamian yı ücret tıv 
rifelerinde değişiklik ynpıla~ 
maz. Bu karar mucibince tat
bik olunacak zamlı kömür fi 
ları veya alınacak kömiır pıiın 

• dolayısiyle ok · ·· · fi .. 
yatlarına her hangi bir sam ya
pdmıy ktır. 

Ankara, İstanbul, İzmir, Bu • 
sa, Eski:;ehir, Zonguldak, M ~ 
. bmitt şebeke-

den alarak elektrik sa.rreden
lerden beh kilovat saati üze
rinden yirmi para ve hııwgau 
fabrikaları olan yerlerde hnw
gnzı sarfcdenlerden beher met
re mik8.bı üzerinden otuz 
kömür primi ahnır. 

Elektrik ve havngazı konb>
ru konulmamış olan yerlerde 
bu ii.letler konuluncaya kadar 
ve götiirü satısbrda sarfi'.V'tt 
bedelinin yüzde · nisbetiİı le 
prim alınır. 

Elektrik veya havagazi tem 
edenler kömür riminin tahs;ıl i 
ve 7 inci maddede yazılı yerl :-re 
teslimi ile mükelleftirler. Ru 
primler 24.42 numaralı lr unun 
vamttiği usuller daıresinde fa
turalara zam edilmek suretile 
fat ra bedelil biı lik tahsil o
.hm ur. 

BİR KOTOPHANE DAVASI 
HüsnüpaQa kütüpbanesi mütevelli•i 

10000 liralık bir da va açtı 
Eyüpte Bostan isk ;inde bL J müracaat ederek mahkeme 

hın.an H n Hüsnü Pa§a vak- masarifi ve avukat ücmti hariç 
fından ol n kütüphanenin Va.- olm k üzere 1stanhıı Mlıarif 
~ Uı~1~ Müdürl~ fa.- Mildlirlii.:,c'Fü aleyh· lJ • !im
~ Vekilliğın devri a.kkmd1.· hk bir dava. açmıştır 
ki muamele 938 scnesindetrberi Dün .Asliye 10 uncu Hukuk 
devam etm kteydi. Burulan bir- emesinde sa.at :4 de baş-
kaç a.y eV\ el mezk:Ur kütüphane n ibu davada. hazına :vl'knt. 
m~ttwa~nın Maarif Vekillt<~ine larımezk.fırvakfınhazineyec1 v. 
lbağlı Husre\' Paşa. kütüphane. red~ o w v ıbinac a-
sine devri hakkında İstanbul Va.- ~ıh ınütevıellinin bu husustıı bir 
liliğine gönderilen emir ata.Jca.. bek iddia. etmesine Wıiyeu o~ 
darlara tebliğ edilmiş ve kütüp- madığını ileri silrmüş.üir. 
haneyi devretmek :istemiyoo Va- ~keme, evrakı tet.ın et
kı.f mütevellisinin itirazlar.ına ~ uzcre dunşnayı ba§k'\ ib"• 
rağmen Eyüp kaymakamı; Sü- bırairmışbr. 

Jskemlerun sefedsri 
t başhy r 

lıeymaniye kütüıılwı<.'si müdürü 
ve daha bazı z<mı.t bu:IQiiylıe..klfi...1._ 
:tüphane açılmış kita ta.. 
dat ıedilerek Hüsrev Pasa kütfu>
hane.sinde bulun boş Y!. 
nakledilmişti. Vaziyetten muğ-

Bir üddettenberi taUJ edi
len lskenderun '\'ltz>Ur eri · -
nin tekrar :ımasma knrar 
venlmiştir. 'Oç TemmU21 Cuma 
gunii saat 18 de kall::aeak va-

iber o n Hasan Hüsnil Paşa. kü
tüphanesi mutcvelliBi emekli A 
miral R tü ~z.cah, kütüı>haoo 
muhtevasının derhal ie.desi hu
susunda Beyoğlu ot üncü not.en 

uzurunda 3 nüsha clarak tan
zim ettirdit:>i protest.onun bir 
n .. hasını Ma 1if Vekilliğine, di 
ğer bir nüshasını İstnnhul Vali 
liğine ve 3 üncU bir nüshasını da 
İstanbul anrif Miidüriyctinıe 

rmiı i. 
Maarif Vekilliği!lin verdiği e· 

mirde ısrar etm · üıerine U,. 
tü Bozc lı bu cla da mıtJık~ 

r Mersme uğradıktan 
eıKlenına gi eeektir. 

Camiyi gnturecekmiş 1 
Üskiidnrda Kısıklıda Bulgın-

lu mahallesinde bulunan Çile
hane camfüıe dün. ~bulunan 
kapıdan meçhul bir hırsız gir..._ 
rck mihrapta. bulunan kıymetti 
bir hah ile 4' metre w:mıluğun
da bir kilim ~ daha birkaç kıy 

tli seccade rak 
tır. Hıl'SIZ aramnaktadı • 

KARADENIZE KALKACAK MOTÖRLER 

pur, bu d 
t y· • .....,..,.-
ötü ·yor 

Yunanistana yardım ve yiye
cek maddeleri götüren Duml 
pınar punı altıncı seferi ha 
mrJanmaktadır _ D oo 
defa urum, incir, fmdı • e f -
suly& olmak üzere 1300 ton 
telif 3 iyccck maddesi mtıiıre
cektir. Aynca bazı yiyecek 
d ennın Lisa bugün-
lerde ibcklenmektedir. 

~"""'----~----

Cez 1 dırı lan 
g zinocııl 

Bu hafta §ehrimizin eşı!köy. 

Florya Boğaziti '"' Bı::yre u 
cihellcrinde yapılan kontrollar 
neticesinde yeniden 17 gamno 
sahibi Belediye tnlim:ıtn me i 
hUkümlerine ay m h:ı.reket er 
tıklerindcn cezalan u ılım 
dır. 

Tram ydan üş il 
Fındıklıda Beşaret soka wı 

7 numarada oturan Mehmcdi'll 
7 yasındaki kızı 1 ık 'atm n 

ecidin idaresindeki 1140 nu-
maralı Ortaköy - tr 
\ n vından dü k b::ı 
f.rııX:a yara.lanmı~tır. 

Asekerlik kamptan 
(Qat ta•af• 1 lncf M1yf ) 

1 ôğretmen ve yulttek 
mu i okulu t!tlebeJ nııe, 
t muzun 26 !:.'lndın ğu too 
15 in kııd r devam ol, n 
tkmci el vr tıp ve iktl t r ~ül
te ·, ı:;izel n tl .,. ~kadf'mic;1 
ve yuksek tıcaret ol(ulu ~,ı be
t rm , 16 ağustos u beş evtuıe 

adar sürecek olan ucfutcü dev
re fen fakültesi talebet rıı~ m h 
su,,,tur. 

t nb:ıldaki yük:ıt k t l\c;i! 
mues.-ses !-erinin kampa tabi ta
ıebelerinm niyad en J?RYri sınıf. 
lara a) nfanlanndan bırinri v 
i inci \'lld:ın olanl r kendı fn
.kiilte veya okun nnm kam? gÜS\ 
iminde kampa gelee -ı iv. 

G" ü rde i 
kamyonlar 

..K ...... ,ür t vzi . 
f alimat na esi 

cuklarınd biri e\~ liri gün H • • 
birdenbire ölmü: tür. Çocuğu mu erhangı bır taarruza uğr ndıg"" 1 

-Ba~ taraf 1 1 il~ ick -
iJe k o if li b · ve otcll l'"l 
ihtiya beya.ı:ınameleri t ıka 
tabı d ~ildir .• 

ayene eden Adlive Doktoru ölü- tak • d I ak ha • 
mü şüpheli gördili!iindeu ceset ır e yapı ac reket bıldirildi 

orga kaldırılnıı ır. Kar deniz ve Akdeniu kal-
OIU çocuk kacak motörlerin her ha · bir 

Feriköyüncle F rb t · ğın
d:ı 5 numnrnlı vd uran Pem
be isminde bir kadın dün ölii 
bir cocuk düny ya g tirm4;tir. 
Doihım hadi ~i hakkında t h
kikntn ba lanmıstır. 

yabancı tahtelbahir tarafından 
taarruza uğıamas.ına • i ol
mak üzere mmtaka Liman Reis 
!iği. al A darla gön i?i bir 
emırlc sefer esnnsında tabtl'Iba
hir göı-dük1eri zaman katiyyen 

naa,;uuı.ğa teş. tmiyerek 1 Bütün •atan~la.rı.n. t vzia ·. 
bonlalarmdaki ~ı~ tau istifade ed bilmel ri için 
~tı!a da .~~k ç_ekmclerım f hastalı eler hariç olmak üze"" 
~illi~·etıennı gostermelerıni bil bilUınum resmi ve hususi ehi 
d~nnıştir ... Aynca tubtell>a.hiri ve mü s e"'eler g en senekı i . 
goren motor veya vapurlar der- tıhl kleL · den en z yuzd, ) 1 

~ durarak be~elmilel duıın n· bct:.ncie kı" ıür tasarruf c-Jı>
mun.ru;ına gcl"'n ı.sareti v~recek- c klerdir. Bunl ra bu wı:iu:: k 
lerdi.r. lulmde kömür veriieccktı:ı-. 

--o-

m hnı·p S(l7.

. v:ok~a h:.u J1 

lu 

TAKViM ·ı 
Rınr Gô GOM t 'l AY ı, 

tiG-1 3 1358 

C. ahir 

16 
H z· arı 
19 2 

H,u:ıra 

17 
SAL J 

tkiadl 
~:~) E::.a.ut 

1";.J 'VuaU 

.lıaü 
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GEBElUTTARIK 
, .) i ". ,, - ' • . . . .. ~.. . .. ':" , . "' -- • ' 1 ... •• :.;;:..< ....... r- ·--=- . ~.?'·_. 

Deniz bayramı 
- Baş aıafı 1 ·ı ide -

3 Te • ıfte b anlaı". 
- Su uzt>nnd, k yak YJ· ı 

n 1 r 
J t' l kı? •loı. 

6 t filıkal.ır. 

j Lınıaııl r 

1. 

e-
ril lt 

1 ı --- Dört tele b •ani c. 
11 - Y ken \'arı lan. 

uzE'nnd" ski miisa- , 

alamana 
miil--ifat 

Rusya da 
vaziyet 
- iJa~ taıaf11 l inoide -

medıği ın:uıtıni uyandırıyo• 

Bütiın kc imleı :'le hava. harl:· 
katı gen.ıs ol tide le\'.:.ı.m .etmek-
edır. 'a~topolda .Almanın.·· 

etlcrınm de ~·.ardım,. 
tal \•ad ·rn ~çer .t 

n ~ erleırı zap't.ettik ,_ 
"phcde 21 gunde 15 

lındıgmı, 112.6""1 
v.ını haber veri-

Rus merl ezi 
vırmak bed 
dır. 

Alıw•ıı T blilji, e Göre 

Alman tebliğine ~Ol'e. llm:-11 
gölü şimalinde Şubat basınd<l 
Alman miidafaa hallarını ya • .ı~ 
32 inci ve 39 uncu SoYyet orC.ı..· 
tarı tedı icr>n kuşatma savcsindf 
kati olarak yok edılmiştir. V 
suretle 32759 esir. bıt· çok ha -, 
malzeınt>si alınnmıtlr. 

•• g 

BEKLENMEKTE OLAN 

POKER 
Traş bıçakları 

Gel n lır. 

DiKKAT: lstn.nbulda 1 adedi 

5 kuruştur. 

lat.anbuld:ı 10 adrtlık paket 

4., ku uftur. 

Taşrada 1 adedi 5, 10 ııdedi 

O kuru tur. 

Umumiliğiııden: 
·bu· s ne-

ihli Erbaş Orta Okulu 
Müdürlüğünden : 

• uya Donanmaya 
• yd dJcccktir. 
dan cant cd 

lm. u c o ta o-

Akdenizde iki 
ltatyan harp 

bnhlar 

nu '\ 
t 
~ .e:tf::i'!"!l'ıi!=d::lı-

lan bu hücwn 
harp gem T'i 
ıbıılunmamışhırdır Bu fik.ın

Jıktan istifade den denizaltı 

Gümrük resimle-

Terento sınüınfuın aralı b r -------------
kruvazöre ynk1asmış ıve ıki tor-j 
pil atmıştır. Torpillc>rin ikisi de 
isabet etmiştir. Bu kruvazör Ü" 
oakikada batmı~f'. 

M"dıou Mwuı 'ObeRinck 
Jnpon Kayıplm ı 

Pearl H tboUf', '29 (AA.) 
Bahriye ııezaıcti Midw.:y Clenız 
muhaı ebesindc J p d nanma 
sının uğradığı kay.rnlara 
dair bir liste ~iştıı. 

Bu listeye gör.e, dört t.ayyaıe 
gemi · t ıdıkforı takıibcn 271:) 
tayy"re ile beraber batııılnuş 
'tn. Bu'\ yya win mı:un~~a 
tı -01mii n . Bun a.ıı · siaı 
ağır krm nzör, üç muhrip asker 
nahieden lJir ~ y.a caret 
vapuru batırılm1 tır. Dbrdüncii 
bir muhnbm de batmldığı zan-' 
ncdılmektcdıı. 

ikinci cephe 
-Ba~ barafı 1 ıı '.de -

~ mütaleasmı i1crı c:.lcr 
dir. 

İngiltere~e J•itot 'Yı~~ıı~ < • 

Londra, 29 JA.A.t - Br· t.n-1 
raftan ço!.: büyiık sayı la AM-eri- 1 

kan pil~-ı.n. bil ilık Brilıuıvav2 
g-elmiye de\•am ederken, öte 1nn
da11 mühim A: cnırn.rı iluı.va hıv- ı 
vet1erinden ıbır in mııun A lan
tiP.in bu 'anına t.Mınmaları iE;i
Din hemen tamamı\ le bıtiribm5 
olduğu 0'.'1eneb'llir. 

Nihayet karar 
~ Bu taflilj 1 · ocSlk -

tur.a ta zi!n · · ı lF. ·a-
lann dip !k .. 1.lıM ~e-
nin manuru mraü.nd n ala-
naca:ktır. 

Tüj>tancılar bmaf ıd. n tııcı-

la.ra verilecek k~•t ı:e .zarfı m 1 
~slimind satı lııı'<lan ihvan 
teskeresi sorula aktır Bır defa 
kağıt 'e zari .alaıı ib $1b~ya 
bir haf ta g cmcyiuce yen den 
mal verilmiyeccktir. Diger ta
r~ftan bir :satlCtya verilecek 'ka
ğıt m·kan 4000 ü W? zarf mık
tarı da 2000 i g~m ~ktit·. 

Mes'ud bir 1e1'enme 
Emekli Gıı Uk B~ u Maz· 

har Ersözun kızı Af.ife IEnıitiz llt' E
n c lı Alb. y Dokt r t+t'"' Teksoy•rn 
oılu Sna Cer Atcl}e::ii D T ul 

-~ ..... ,. ..... rdlr. 
tlilerıı: 

Mareşal Rommel 

VEF~T 
-01 cağı iııtıbaın 

it Alman v1. 
j 

Marsa Matruh oğ· sunda ikı ı. c 1 
}Oluna ul ştl ığı hakkındaki 1- =--.;_::..::..:=:::.:===-::.==== 
talyan iad al rrn1 eyid cll :r Z A 1' 1 
mahiyette hıc blı haber vokt:ır. H y~ .. c Şebek 

Ma.amafih a keıi mahfiller Ymileı~ni al, C"a ıı ıdun e 

Mıı.rsa Matruh n bırakılmasın n lıükmu yoktur. 
ıtıyo Verıturoı No. 234'. 

General Allclim k Strateji - F-«k4<ltesi t<tmya M&ıh. 
nin bir kısmını te kıl etmesi ve ------------
lıunun elde m ut az sayıda İn
giliz zırhlı tı.imenlerınin Rayıca 
\.stün Rommel zn hlı kuvvet e
riyle ısa vru;a ı:.ırmemek suı eti:I! 
Almanları !ııgıhz miıdafaa hat· 
larını yarmaktan menetmek i
<'İn kullanılnu bıı taktikten i 
baret olması ıhtim 1i bulundu-
ğunu ileri sürmektedıı. 

Adapazarı Asliye Hu
kuk Hakimliğinden: 

Nişaııtaş Kız Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

ıı • 1;, ı t m 

S~oölu 
Nf.~rlyat MUdUrO: M. Sam Karayel 
Ba•ıld,Oı yer: (H. Bek r GCrsoylar ve 

- A Cemalcddln Sar çcğlu ma 

lstanbul Levazım Anı ·rligi Satmalma 
Ho ·sy nundan verilen ilanlar 

t CV\el Ko 
(36-6712) 

....,.~s E A 
l tanbu1 Sat ınal a 1ild · r ü ~ · .deru 

Mobilya Yap ırılacak 

be eunlc
be n kayLt' 

(70 9) 

lstanbul levaz•m irılijİldell VeriieR 
Askeri Kıtaat llaalan 

M ktel'ı M n. ad. 

C1NS1 Ton L ra Ki! 
Ko~un eti o 

"~a 
s ~tı .20 ıo 

Koyun et 40 

48 4 
30 4 00 

o -ooo 

500 t n ku 'll ot ı!ld ktı 
Pazarlıl-J eksiltmesi 9 7 H 
~ günü saat 12 df' nazı- n 
ant p Askeıi Satınalma Komıs
yonund yapılacaktır. Tuhmın 
brıdeli 35.-000 lira, kat'i t.P'Iltnntı 
5T~ liradıı. Taliplerın bPlh va
kitte Komisyona gelmelerı. 

no1-6n G> 
• • 

J Hl 

ıl 

;a(Mt 

llA 

l!öol 

ihale z:ıman 
Saat Dak ıı 

l 30 

ıo ao 
l 1 

il 

1 30 

1 - 7051) 
• • • 

• 

.,,,,,.,n,unı:rn yapıla-

lı 4 2' OOtl liri! 
d . Taliplerla 

,g meler!. 
(311 - 7011) 

o - 7050) 

Mi satı.ıı--

Y Akpınar 



ı:~ftl SAUAU 

TESiRi KAT'i Devlet Demiryolları ilanlar 
TAZE Ml~YV ALARDAN 1ST1HSAL ED1LM1Ş 

• s M ıh•clıf tı:ın.>,ı ııe ı t yon! rda bdunmus, hıpsız cem'nn (62.C) k 

Nakil ~e iktibas hakkı mahfuzdur •••••• (GAZOZLU) 

esyn nçıK :ırttı na Ye ~iıl c ktır. Arttınna 2/7/942 tnrihıne m0s3djf 
cm be gunu • at J<i de H l darpn.ad.-ı Birine, 1 lctmc KomiEyon mdn y 
lacaktır. 

ı c.:r·lıl('rln knnuru mu\ı. kk, t tm1inat al çekrile muayyen gtın ve 
• ttc ko ı onda l•azıl' bulumnnlnrı ı.ızımdır. Bütün eşyn için t.rıhmht 
len bedcl (679) lıru (85) 1 uru tur. Dedikten sonra pehlivanların 

menkibolerini okudu: 
- Buna Yörük Ali derler! ... 

!Büyük ortnrun Kırkpınnr bası
dır. Baş altına yeni çıkıkyor .. 
Heyy! .. Uzun Hasan! Dikkat et 
hasmmı hor görme, kücük {'"Ör
me.. Tekrar ediyonun: Buna 

LI 
Lezzet' hoş 

it • 

iÇ ay 
Yörük Ali de .. ler.. Rusyalıdır. MARKASINA DiKKAT : Fıyatı 60 kuruş. 
Koru kendini çapra?.ından, sar- Sıhha.t ve l timai Muavenet Vekftletinin ruhsatını haizdir. 
masındnn ha!.. Aldatır ınsanı IZ:~:21mEi•mm:smımilii:J1i••amİiiiiiıEilıiiıii~iiıniiiimmlıilıilmliimmilllii!iiiililiiim•I 

Eşv. hı>r gun ogl<' c krıdnr İşle•ıncyc mürnc tl ... gorulı-bilir, (6 

Bu l gırm ' ıstıyenl ın 024 (Doku.ey ıı: yırmıdort) ıır. lık mı.v 
~1 tcrrlnaı ile kanunun t.rı:> n etUı:i 'csıkala ı ve teklifle mı nyrı 

uı:ıt 14,30 z:ı kod.ar adı geçen kom İS) on r<'.I lıgıne verm('ICJ 1 ı. ındı 

her yennd n ha!. . .ArıHL\'Utoğlu 
vn.vrusudur bu .. ~ ele <re<>-er, ne 
de aya.:::.... ve ne de di<;e •.• 

'YörUk Aliye d şunları söy
.1, ___ 1s_ıa_n_hu_ı _L_ev_a_zı ... m_A_m_ir_ıi_öi.n_d_e_n _v_er_il_en_As_k_er_i _K_ııa_a_t _il_an_ıa_rn __ , 

Ş rtname p:ıra ız ol rak Ankı..r da Malzeme d:ıırcsındcn H 
&ada T llum ve Sevk Şc!lıfılııdcu temin olunur. ( 9ou, 

Ankara inhisarlar Baş 
Miidiirlügünden: 

ledi. 
- Yorük, Yörük! .. GUvenmc 

ustalıPına ! .. Güvenme m:ıhnre
tm . H mına da Uzun Hasan 
dr>rle.r. • ı'lcı bir pchlıvandır. 
Zoı o,> unu bozar Yorul !.. Git
\ nıne oyunlarına .. Uzun Hasan, 
zorludur .. Sakla kenclını boyun
dunıklnrdan, knpanlard:ın, ka
zık!. rdan .. 

Aşağ•da ynzıh mev.ıdın k. p. lı u rfl, ek 1 meler! hizal ır:.-d 

tın alma komı yonlanQd l • ktır T.ıJıp e 1 k \ ni c k.ıı. 

~ .. ı. evvel alt oldugu kon ;)O , vcrndcıı, 

CiNSi 

Sı 'ır veya koyun etJ. 
Odun. 
KO)Un cU. 
Sı ır eti. 
Kuru ot. 
&ımın. 
Odun. 
Sade yagı. 
S.dc ya ı. 

Zeytin ):ığı. 
Sade ya •ı, 

Miktarı 

Kilo 
10 000 

ı 000 000 
150,000 
150,000 
277,200 
252,000 

l,068,000 
10 000 
J0,000 
20000 
:wooo 

Tutıırı 

Lira 
100 ()(Q 

ıe 632 
10 080 
26 700 
25,825 
258:!5 
25,82 
51, o 

Temln11u 
Lira 
6250 
2250 

14,003 ) 
10,350 ) 
1247,40 ) 
756 ) 

2002 ~ ) 
1937 
1937 

) 

ltıaıc 9ün 

8 i/042 
7/7/942 

6/7/942 
8/7/942 
8/7/942 
S/7/942 
8/7/942 
8/'i/942 

]937 
74 ) 8/7/942 

Saat ve lY. .. halli. 
l ı Bol. yır 

15 
10 ) 
14 ) 
16 ) 
16 
15 

ll 

B. rk(! u1 ,, Kl ., 

(223 - tı7M) 
Tutarı ihale GUn ve 

Dığer pchhvanlar icin de söy
liyccekleıini söyledi. Duasını 
yaptı. P~hlıvanlan mc~ dana sa
lıverdi. BUtün seyırcilı:r, heye
can dtiı;mü. !erdi. Bilhassa Yö
nıgiın kövlülen oldukl n yeı·de 
dm amıyorlardı. Liıf dt?'ğı!, Yö
riık, Piireşçılerin en lbc:l;lısı U
zun H sana dü.qmÜHtü. Hoş Mus 
tafa da, Kel Mem!ş de helalara 
diisnüı lerdi. Uıkin Yortık Ali
nın ha.cımı lıep melen gaddıu'<lı. 
Y( ti~iın kbvlUlerı korku ıçuıdc 

A;.ığıd;:ı ynzıtı m v. dm k palı ~;:ı ek ıltmclcrl hizıılarınd::ı ynzılı, gtin, , 
Ko 'tın eu 
Sığır ctı 
Koyun eh 
Koyun eli 
Koyun eti 
Sıg ı t'tı 

Koyun <:ti 

Ton 
o 

40 
Jll 
15 
42 
42 

Llr;ı 

34,000 
}(j 000 
J8 000 
1 750 
37 800 
1tı 800 
60000 

T~M nalı 

Lıra 

2 •O 
1-00 

10 
15 
JO 
10 
10 
15 
10 

bn • lmn komısyonlnrında y. pılacak!lr. T.lliplerin Juın~ ve ik lnııle teklif mcktuoı. ı 

ıa. t t>VVCl nit olduiu komı or..-1 vennel<>n. 
l o 
11111 15 
.rna 
1260 
4;.ıO 

UaO 
2400 

ı<lil"r. I iribırk>rine: 
C' f n oldu. Ke.<:ki baş 

altına ıkann ydık .. 
B bMml< n oyhyeceğiz? 

Ad mc gız evladım bızc teslim 
ett. 

- Oldu bır kPri',. Allah koı ur 
ımµllah! .. 

- Böyle d meyıniz be 1 •• Eh 1 
Allııh Yöruk <'ıkrı.nr bu <YUrt:şı 
(>e.1. 

- Blı, l'zun Hasan çıknr mı 
ortadan hiç .. Bela herıf bu!.. 

- Dur b. kalım .. AIJaJı buyük
ti.ir. 

l{ol'l,ulu .. Bu, h nf ezecek 
ocrl nı. 

CiNSi Mlktırı Tuurı 

Koyun 
Sı •ır eti 
Ko)un eti 
Sığır etı 

Koyun eti 
Sıgır etı 

Koyun eti 
Sıgır cU 
Koyun eti 
Sığır etı 

Koyun eti 
Sıgır eti 
.ı 'ııklıyat 

Kilo 

•• 
" .. .. 
" 
I> 

D 

" 
M 

it 

Muhtelif nakliyat 

60,000 
G-0,000 
90,0 i} 

90,000 
24,000 
24,000 
13,000 
13,000 
48,0 o 
<!8,000 
13,000 
ıs ooo 

Lira 
0,000 

36,000 
99,000 
72,000 
24,0{)0 
19200 
18,780,50 
7,800 

38000 
24000 
15,600 
10,300 
lil,850 
39,984 
19 000 

Teml,,atı 

Lira 
4 00 ) 
2100 ) 
7425 ) 
6400 ) 
l440 ) 
810 ) 

) 
5 ) 

:2800 ) 
170 ) 
]170 ) 
780 ) 

8850 ) 
-«2150 ) 
1425 

Pe rcvlev b ı lnmıştı. Hnkik.ı.
ten heı kes heyecan ı ındc <:ırpı
nı \ oı du H ık<>. in gozu Yörük 
AJıde ı<lı. Ne olacaktı a< ba ? .• 

Aşağıda ~azılı mevadın ka zı.rila eluultm i 24/7/042 Cumn gilmı 

m ıı . 
Yo ük Ah, ok anlı bıı ı:ıesr 

ı'C\ ok r:ıyordu. Uzun Hasan da 
bı\ ı u.ltmdan ğül rek reşıcv a
uyordu. T, m a.mlynn bır tabir
le ı , ibo... oynuyor gıbı idi. 

Qlat 11 de Eski hlr Askeri S:ıtın n mn komısyonundn ynpılnc.-ı t r. Ta
liplerın kanuni ve.ıdkalarıle tckli1 nıektu:ı:ıJ rı ı ihtı ıroatindcn blr at ev
vel komisyona vermeleri. 

\Arknsı var) 

CiNSi Mllı.Urt 

S\t 
y !urt 

Kilo 
86,500 
45,500 

T..-nlnatı 

Llr:ı 

821,2!1 
1'106~ 

'(275 ..... 6897) 

/t;t ıı!ıul S hlıf Aliiesse eler Aarttı ·ma ve Eksiltme Komlsgonandıln 
Mulıanuncn M. Tmıhınu ~ 

l<'iyat. 
( ~i An C.,.»t;'lı I<urut; Um Kuru' Eksiltme gtin ti 

-~-~----~--~-------=---·-----.....:::~-~~-~ 
Tereyağ 3660 4465 Kılo 350 1172 10 Kapalı 10/7/942 Cuma 14,80 

İ•·i su 2500 3500 Danrncana 120 316 l~de 

B.-.1 300 600 77 
~--------~-----~-------P" in 3000 5000 2'1 

il • 11 • 15,a()da ----~--~-- ~---
ı o o o 2000 140 ------
200 4. 82 ----------Pnra 1500 3000 06 

---------------·---------------------y·-----oW~oW>---------· ...... ._..----------------------~ 75 150 KiJo 12 

100 200 Kılo 

500 Demet 
~----

tlavıı turpu ~:00 ---------
Kırmızı turp 3000 5000 ,, --------
Maydanoz 5000 10000 ,, -------
D rcotu 1000 2000 ,, --- ------
Afl'l1'1 rnprstk 300 500 Kilo 

--~- ·------ -----
lnce hibe::.· 300 500 Kilo 

Y ~1 salata 8000 10000 Adet - Hıyar 5000 7000 ., 

Mnru1 1500 2500 il - ~-- ------
y e.şll e.t ili - 400 900 Kilo --- ---~ 
l~nrpuz 2000 4000 Adet 

J{ ı.v:ın 2000 4-000 Adet 
~-----~--.-~ ---

1' < l tr..ka.l 5000 8000 "80 lik" 

l5 
03 

02 
02 
01,5 

20 
20 

03 
02,5 

03,5 

15 

20 

282 - --------------- - ---
Portakal 5000 5000 "100 lük" 227 

Ltnın 1000 2000 "Amasya" 35 --------------- - - ---
1000 2000 "Ferik'' 15 

1000 2500 "Fenike 100 lilk" 166 

700 1000 Kilo 20 

1000 2000 Kı1o 36 

700 1200 Kilo 40 

600 1000 Kilo 35 

V no 500 1000 Kilo 85 

Çıl<.'l\ 500 1000 ırno yerli 50 

Tı:ı. uzum 1250 2000 Kilo Çavuş 35 

ı da 

Tnı<> uıı.:Um 1250 2000 Kilo Yapıncak 20 

~~~~~~~-50~~~~-0_Kilo,;__~~~~-2_0~--~----·~--~~~-----------------; 

ltıa e otln, at Vt mııhııll. 

'1 8 942 J1 Dcvu 

2. 7 94 .. 

118 94~ D<: Jt' 

24 ı /942 ] ] De\Tt>l 

29/7 ee ı D<'-vrf 

18/7/942 D<>v • 

l!l/7/942 l E. ı 

15 7 • 2 17 ... urum 
(2'2fı - 68!.lllJ 

• 
Rapnlı :ı.: rl us,u ıle 4 lo"l 

ıgır eb 
Koyu eu 
Sı ır eh 

cıı.ıl 

Kuru soı .. n 
Kırnnzı d mat 
ı>n lıcan 

ıe ıl bıber . 
K buk 

o 
o 

40 
40 

T .. c r .. ul ( A, K 
Tı ... ba ~~ 

p t. t!'J." 

0000 
32,000 
18 000 13 o 

Kılo 

1 IJ(•I 

111 ı 00 
10 uoo 

0110 

Tutıı 

ltıOC 

o 
_,oo 

68'13 

y~il mercimek ahnaoaktır. EY
snf ve humısi şartları komıs
yond crQr:illclillir. 4..00 to _mcı
cimek bir sttkhJ c ihale edi "· 
ceği gıbı dnha az mıhtnr<j. da 
talip çıkuğı ta.kdırde ıhale yıı
pılabihr. İhalea. 21 7 /042 &'ı 
günu c t 11 o y pılacaı-tır 
Muvakkat t1.::minat• 6250 lın· 
dır. T. lıpl<:rın ıh. saatindE ı 
bir s •• t CV\ l Jı.nnuni v gjkaJ< -
rilc birh tc Hnrbıyeöe Y cdck 
Sub y Okulunda Satınalma k .. ~ 
misyonunn müra natıarı. 

• • • 

(313 - 7020) 

aatınrlcn blr 
a \ ermeleri. 

(22!) - 6778) 

A 
alm korı 

CiNSi 

da y.,ZJh mev:ıc m r"'ı. rlıkla ek ılbndcri hiznl.'lrmd;ı y lı lln ı. ~ ıh.ıllerdckı Ü ke 
c;yc..rıur.<ln yııpıl:ıcaktır, 'Jlı1 p!erın bcllı vnk1Ucrdc mt oldu u ı, 11ııı yııııl::ırd, IJ,ııunm farı. 

Kurı. Gt 
Tuzc fnsu "t. 

Kabak 
D<ı ı :ı ('C 

Sog .• n ' 
Hıy .. r 
T:- , i. 
s !; eti 
Sıı;ır c:ti 
J{urn ot 
Aşnkı.ın ,,, lJ ıgn 

Miktarı Tutarı 1" Tcmlnnlı 
Kilo Lir:ı Lh·a 

000,-000 O.< 
12 000 

,OO<l 
1500 
1500 
fı 000 

l ,00() 
62,500 
2500 

360 o o 

.., 500 
2 soo 

24 000 

. -

4 O) 
135) 
48) 

39) 
90) 

)i.100 

acrıı 

42 1 • 'R kisPhlr 

l/i/942 l 
~/7/942 l 
8/7/942 17 
7/7/942 lG 
1/7/942 15 
7/71942 14 lln::lımkoy l' t.ab 

(323 - 7013) 

A":ıt;ıdn y •• ı.ılı • evııclın k. p:iiı zmlfa ck.sıltm'!leri h12nlnrmd<ı yn7.ılı Gfın rınnt , , nıhnllerdeki Ask<'r 
tın lmıı komisyonl<ınncln Y• p>l. caktır. T:ılıplt>rın knntmf 'csiknl. rılc tı-Klıf ındıctupJormı ıhalc sı:ıntlcı ındC" 
~:ıııt cvvE>l :ııt cldu omisy na vcnncle:rı. (319 _ i049) 

CiNSi Miktarı Tutarı Te.ıı ınatı 

S r eti 
Kuru o 
Samnn 
Kunı of T<l 'hlı1;t.W 

Muhklıi nnkLynt 

Tel b.ıl;yalı uru ot 
Dökum ha1in<1~ r;ım, n 
Koyun ti 
Sığır eti 
Tutuştumı. vöunu 
Koyun eti 
Sıgır eti 
Bulgur 
Pirinç 
Ftısulş 

Noh.ıt 

Rıırı 

Mercimc~ 

Sade y:ı•rı 
Tuz 
Kırmızı blbe: 
To~ 6(.'kcr 
Kuru iuum 
Pirinç, unu. 
Zeytin ;ığı 

Çny 
Beyaı. enbU!i 
yeşil &nbuıı 

Jtoyun eti 
Sığır eti 
Taze f~f 
Isp:ınak 

Dom:ıt 

Pır::ıs:ı 

Lah~na 
&m:y 
Pııtlıcar 

R'nlık 

t< o Lir;; Lıra 

3!i 000 45 500 3 13) 
5~ OuO 29,750 2232) 

~ 500 000 
ı,ı;oo ooo 

2.94 000 
şıso 

Stifl 1100 
tı25,000 

D,000 
,OGO 

397,120 

9000) 
6300) 

18,75-0 
13,500 
9,450 

M0,000 
13,500 
JS,500 
12,000 
J2,000 

kilosu 16,5 

" ı,5 
8,000 
(1,000 
5,000 
6,000 

!10,000 
5-0 

!.1,000 
,ooo 
100 

,000 
25 

rl,000 
600 

,, 
" 
n 

" ., 
" •• 
,. .. 
" 
"' ,, 

"1,000 •• 
'1,000 I h 

~,ooo 
2,000 
8,00 
e,ooo 
(6,000 

500 
500 

35 
23 
~ 

165 
7 

ee 
93 
60 
fi O 

100 
1'100 

80 
?O 

JOO 
'lö 

• 

13,1-iJ 
0625 
1640 

H,785 
200!) 

) )47,5 
1406,75 
1012,50) 
708,75) 
148,50) 
;.ı85 ) 
210 ) 
103,50) 
131,2a) 
742 ) 

a2,50) 
2 25) 

147 ) 
185 ) 

3,75) 
~50 ) 
32,82) 

126 ) 
26,25) 

525 ) 
.C!l2 75) 

) 

) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 

lhole Gun. Saat ve Mnhalı. 

17/7 942 
2217 942 
24/7/942 
20/7/942 
16/'l/042 

llu.~crc koyu 
14 Jsp:ırtakulcdt' 

15 Mııha köyü. 
15 Muba k ;>Ü 

15,30 Knrs 
lG 1zmlt postane 

Ktır§lSınd;:ı 

20/7/042 16 Krırs 

24/7/942 16 K:ırs. 

14/7/942 16 Sinop nskcrJık Ş 
17/7/942 JG Kay N'i 

16/'i/942 16,30 Adan;ı 

l5/7/D42 10 30 KırL~ c 
ıCJll; 


