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REiSiCUMHURUMUZ B8!v!kil Ş. Saracoğlu Vekillerle ayrı ayrı· 
goruşerek ticari, mali, iktısadi ve zirai .............. 
-meseleler etraf tnda tetkiklere başladı lnlJnli, Baş11ekll f.}ar11t·oğ/un11, Nizamnameye göre Jlalli 

Partisi Genel Başkan l'ellilliğine tayin bagur~u/ar 
~-- 1 ..L.\.Lt..Crt...""%.~-- - - - - .-. - - ___ .-. _ -, 0 .A·nloaro 13 ( A.A..) - (Jwıw.1ı:riyd H<ilk Pm-fi.""l Deöi.'!""': Gı>twl Ba:{knnı Rei..~·ıim1on 

T hc 'I'ırn.- -\.LA.L.4..L\LALZ.LR..Wl.WJ:....:..ırWLW.2'1 
1 

Anka;ct. ?3 (A.~.) -:;- Yeni Sayo+ı İ8tnet lt:ötıii, merhum Dı. Re/ık .-.;.ıJ/(fom'ttı ~rli1~ ,ti::erinc inlı<i~il edm! Genel B~kat ... ., E k • b- nıestl<:'f,mm hnl- M. Attlee İcra V'"'kıllen Heyeti b!11fUR saat 1 V'elcilli(ji1ıe Parti Nizamnmı.• inin 27 ino »llulk.sı ttt-t4ı:ibi»ıı~ • &ı..-rt>Pk'l lrmm· Jllr~ .._ıı.krl, 
~~tl' - s 1 1 r Jiııi te:mm1.· vJış- 11 de Başvekalette Reısıdlrnhnr SarO-OOğl~'yı• taı.,rin 1myııNı .ı~lardn 

vı·~ıl:rmz Sa~ : ınıştı. Ar~\dnn d . k 1 ~nöf ü'nün ba!]kaıılığında jlk top- eııııııı••••••••••••••••••••••H ••••••••••••••H ••••••••••ııııııııııııııeıııı 
co~Junun.ını>zi. h ,. kaA ye bu ihtilafı kRl- ıyor : ~~~>~f:~ )~tjo• İ'ller ı 1 l"I 

s:<-~" l.ızrnet. dırıınak rnzumu- .ş.~ snx:a:oğıu·~~""
1

b;~,e-ıYENI ALMAN J~RU""'S-~YA'DA FRANSIZ M Llf ~I1kdcn b~ıhs" • r QU pe-k i}i takdir kiUige tttyııu mi.ınas~hetıyle 
b~r en IV',kı bi1• 1 Bal 1 eden o zaın~nki .. Başvekili hiçbir kimse memleketimiz içinde ve dıaınca --..---------
at.Jr:wı lrt7.(]ı - ı r ~ cı ]JhlC~i. B<J.17.:aıı d.ft:- Romanya har~- itham edemez,, . d <.l' 1 RLERI BAYRAM 1 

)o:. Bu h:ı.tu·ü J~ ''?1t!.ı?. böyle bfr i<lool v-.;,~ ciye Jla?.Irı Bay Bn~~t.~yad~ evamtbedi1mBektf /· ıl· TE DB ~ 
r tıım rot] J>~ lk 1 ıoııı.,. fi. 1 "'I G . k c.> u un unya ma ııatı :\ŞVPJ\1-
. c J }tU an do ..... fO}' '.>'il1umrullarımtan afrn u, ,-,ara· limizin iktidar rnevkiine gelişini: - Almanlar bir cok k~ısakın.ı Ve Bal ı ·ı~("l.li tışelr.k-ıil ndcme,u. Fe- ::oğ'humn huldu- " Çörçil, bu memlekette memnuniyetle kaydetmekte, şah ı ' ' 

1 an r~fV1"1h·ıi - W t:clıt""'i• alnıım rk:r.<tlcr f>fryle ~ hal ~~ırcaini aiyc:ti, sjyaaeti ve beyucl:nü'el Baltalama SUÇ U• 
ın'rn ı~tı,.. Llıe 1J 

1
' t'f7ıhoıin '/ıVJ,l'i liizt~m.ınıu. taavip etl!liŞ ve başka yer d 8 muvaffa.'kıyetlE'.l'i üzerinde ma- 1 .. • .. 1 Sovye• TUmenlerı·n·ı 

'fö • c u. v zdı . al1ı."<4uların genis ılii.'!lıtU'n i- ÖükrefŞte kabul b ka.IelC'J' yazmaktadırlar. Rilhas- arı o um e 1 
b~~. 't . 1f}1Cj ft'~ ~. k~ıik, adi re1cnbe~- >1W1?1W>J. için görülmiyecek ir ae. İngiliz ve Alman matbNı.ll cezalanacak • h t 'il 
r· ı ıı t!• nfc • C'r\ "<Jti1ıdaf etmesıııi btlmi- ıUl..mımi gnvrf>t- ahenk sag"famı~tlr,., (Sonu la. S •u. 1 ~•) ım a e tı er Ji~kınrl n ~onra YC'I. dipl.cn,uıflaruıd<ı bir ı.y~ Ier sarft ylem•;s- y ,Londra, lS (.A.A.) - Paris 
ter· hn !<'\"]et - tı~ık ~'e ~~anlık 1ıu ulc tir. Mesele, hnl- Londı-a, JS {A.A.} - Dlin ~ radyosuna gi,,re Paıi~t~tti Alm,Jl 
İ.tr: ~ aıl ı e n - f!~'"d. mit Burasını 'IKı.Jim lolunm.uş telfık- Tin Bridge Welles'de oir nu- A FRI KA'DA 1 polisi taraiından. ne.~c~il~n b'r 
l;iiu~ nr~'.Ql}, ı:•, ~;ıktıw bize gö8te-ı v~idir k! edil<>b!lirdi, tuk söyliyen M. Attıoo §()yle tebliğde( Alman ru;kerleri>ıe ta-
lat'() ınış - it r Ba.1kanl4nn bu <rt' ıı fakat hıır:Hıa e5· demiştir: ~ atTuz edecek Fransı:ılann ailelc-
k·n ı, rı < ..,,J,.kE"t· ç,;1,-tiği ıstıroplar nJıla~,.da ri Kı·aı Kar>lUn "Bu lıarptc doğn1 V'E•ya rine luı~ şiddetli misillt.•me tPc'!- R la .k. h . t hl. 
ecp.~~ı:ıut;;~·~ :;;:, ;&ı1iı:~~:_Mdi.qi. i.'.lf da1J.t tı ~~z~~ VC', dar iğri yaptığı ne i>IUl"M o:ı~un Mihver taarruzları db~rleri alnıacağı b!ldirib1ekt»-ı ~s r 1 t şe rl a ıy~ 
Ut: hll haf • \l ..., 'Ni<YHlh'!,J bo. (t !}iln '-§ oo- .,m lJ<illl a~ım~z Baavekili bicj bir kimse it- ır ettıler Almanlarm Don 
dt.'l;j} l !l2fı e - L~ n~. bir engel o!nr·ık ham edemez. Churem·ı~ paı-- IJ8fl. p'o'sk·u·r1u1ı1·u· Tebliğue şo:vle denfü~or: ' 

d)Juu,b~~~l~~ul·· o ~~ı;t~~~~: limootomın arasını açmak fU Hailtaret veva baıtalaxıutti:m doğru ÜÇ İSfİkametfe 
g\ t H SEViN 1 · ve herhangi bir i6 fena gitti- siipheli olanl<tr 10 giin İ('-inı'IC> • 

~alk~ ~1'<lııd", == CAH O YALÇIN Jikildi. !'.aın.n;ı~ ği zaman milleti bundan yal- tevkif edilme<liı{i takı\ircJo bu1ı· taarruza geçtiler 
•l' <Metle- l\ral ; bır arnlılt n. k"l • 1 ld ların nı'ln.l··n·..,,dr·n l 8 yacıı--1 ... ~ lllı Jj tek == B ruz v.•ışve J ın ıncs il (\ n- Cenupta Alman kıtaları .. .. .. .. ... .,-uu.-.. . 

m İ ·t'l' tek~ı· iE:ül. - ulgaristan He ğuna inandırmak i~:n ter;eb- yukarı olan e-rkc-kler k.ıl'f1m1a di· [A.A. tclgruflaNnd,.,ı 
l\ n f._ı 'C h4~tıiye ıu~~ u~ra-ı anfo.şnu~n meyyal gö1iinml\ş- büt\ler yrp!lmlfı1ır. Bu ynn- harpalamp duruyor zilecek ve ka~.ınlı.ır ağır i~le.re h'IJo....~ c,w,,ı:t~f>ir.J 
1.aı ~ JllPı 17. k. )4A]~l ıı:~- r: 8?.nra caydı. Çünkii l.ıtiyi\k- lı§tır. Ciıurclıilfin j~ m~a- gönderilecektir. 17 yaşından kU- Alrna.'l tebliği şucluı: 

B ~ l.· hulyasına kendisini ıkaJ>hı- daşla~..yapdan Jreı· j~ dl>- L,.a;z1:: tınnn a.ır çille olanlar ısJalı ederine gönllP.· D<>ğu. C~}}hc~inin tf'nnp keısl· 
194~ u~ 4m<l, a cazctw . mıf:itJ. '!la.ıiin her iki tarJlfı yın- layı onun ınesuliyetını tam&- IRr-e _. 4.UUU voe ruectlderiltr:" M lnde düşman ıenh bil" ~ph"-

Jl, •gt'l\d konfL, '"' nır. ratacagını ve kc-ndıı:Jnin ('n;ı;.lam ,_ b ı -~: ı c- ld 1 18 k ~~~ p-~- de taldp etınf'ktedır. Ebem-ret ı .ı?iı . "rarumıa. işa- Jraln Ro rd h miyle 'l\a u cuı.yor ar. .um·- a 1 ar tan 1 ---- ,.,_. 
.ka. u Zil n('d.~ o"ız B ı 11

§ men o nsım:ı dayan~- ch.m bu memlekete b:ış.~a hiç Ka ~enle ıniyet.Jı ha\a JnıvvetJ,.1.; tak•p 

---.-
30,000 esir ahndt 

Bu sene kutlama 
mera al mi 

yapılmıyacak 
Lofl{lra, 13 (A.A..) - J; Jın '" 

haberleı e göre htikumet b 
ne Fraıu;ız nuUi ba.yramut1r. ),ı.t, 

Janmamaımıa karar v<.>rn;ıı-ur. 
Fakat Gtnerıı.l de Gaulle't r. mı'· 
li komi~indcn mUznhm c-t ;!'..

ren gizli .mült.ehit cepbP o gün, 
i~al alundn bulunnuyan Fı-:m· 
8ada t<".1.ahürler yapılı.na • ırm 

faaliyete ge<:mi~tir. Londr:•ı arı 
radyo ile yaµılacak ne<;nyata 
Fı anMzlann evlerini ba}l rt.kh.J" 
la sli.~lenıe-leı i isteıl(.-ee ktiı 

lsvecio muvasata • 
yollarını tehdit• 

denizaltılar ıı:ı 1lW.;;o.kına. dahil dm.1 tl ~,. ~.Avrupa sulhunda bir hakc:n mr mernlekerW göriUemiyc- tahrip ettiler y : r muharebelerım destekJ.·mı ler 
bi .. b \C n.ı.ı.ırlannın h e enn rolu <lynıyacaı.,iını ünnt ed.yordu. ook bir ahenk eağlaruıştır. Stokholm, 13 (A..A.) - lrkM- l ve geceli gündil7Jü hikumla:rlal 
{)('; ' kentt<: konf(laru;~r r se~c dRra_I!._b:r Ttirk darhi me::wllinin lfuvaffakıyetaizlikle•im)aden lık m~ Bitlerin mü~~- 1 Doo ve Doneç üzermde y<'nıdcn ~ • . 

.-.·t•/''·rıı ı11 1.;ok n ('J'ak'ıı a ~- edıgı gı.bi, Dimyata pirince ct· bir ka~ı üzerine büyük bir Mas•olı·n•ı yı•ne ~do~, Ak~ tltogıı kböl>l~le-, bır l;Ok ge<;ır!eri hıht ip ctmiı- Mu~afaa Nazırı denrz~etı,. 
li .... '-ti ··1< <-n. «'ı noktnfan . "~ ~erken, evdeki bulgul'dan oldu. sıkıntı hissedilmekte ise de t sın e 1~-~ opra aı < a ı ff.roır. s1lahla korunaca~ım 

m1't.('n t·"' ı>l son :8aıJ< vardı::. !'akat ayni zamanda Balk!lll ~ ·b ' • .. •ti Alman fevkalAde komiseri oh- 1 VüıooeJ m şımal \e ~lmal söylemektedir 
n1:1.~ı Eit.\.. ela tı. n""'ı"""ı 19a3n9.ınt- de,·letleri arasındaki rabJ+alar Roosevelt'in de dilectiği gı ı, yeDl Uml ere rak buhına.r. ~g ö~-Jm l'.t'- 'ı ,,,~._- ::ı_ .l' d .. l" 
-.~J v .ı.,.-. ·~ ~e-- d bugünld,_i durumumuz Sonk~- k 1 f bu iböl ele}: al r ·ndı:n --.m.tn<ıc• uu~~ııı . un m şn Stvkholm, 13 {_6. A.} - S1~ 

lll.l + ~U alH l H Biikre ~ tO •)} • a bari;)in mÜtf."akJp yeli~· nUJxlakiüden l'~ ('fa}\o_ \y!
1 

apı mıı ZQStnnı ~ • Ja. lf)J ' i .. ~ JJlUkab1.} htıt•tJD)}nnOft. f~nt' .. 
k ... ~ O blı ,d:ırdr 1;u" ,1 an nu•loriyl~ ·büUm biitürı .gev§&ii ~ l kendilerini polise ve-va aH•'Cı 1 f ıb ,. 
""'ın''Glno.t kı .ıni bi ,,.<!f •• ~,-~a Ye bitti. 1940 TemmU2uakiJ\den ise 0 komutanbklar.a tMCil ettinnl· ı klU"fi yapı an mnda a.<t mı aıc· İhTeç taraf.sızlığının ihlilı m~ 

ohınış ,.e h 1 'ieı;ı~ıkhk Bel budutAuz surette daha iyi- Duçenin çölde bulundult.u yenle. re.· de tetJmjl e<lil~ııi ili'U> 
1 
~ ~da 111 ~VYP-~ •·.n seJlef;d hakkında demec:tc btılı.-

lfa:rk ı ç· •Ltı.:ıy r.ıazırlıl:'1na b grad koııfernnf:imdaTL ':IOnr~ dir." 5 tm t )1 ilfhtbarebe dıip edılrrııstır. nan t.sveç ıniidafaa n":rıı M 
bin ~ıre8iın ,ı' • gelrnişt.<, Har- u Ront('n - Bulgar anl:..şmas1 '- rivayetleri ısrarla e ış n·. Rjev'in t:enub - ba~ı kN•iın.in: SJrneJd şöyle demi'=1:.ir: ' -
lla'w Utluk r:c ~. <t r.laşı~ onlıık. Ar. \'Ukua g('}scydi, Halkan ll'Hs.1k:- d o 1 aş 1 y o r K k de ha\·~ )rnvvetJenmızın tesı:·Jı "Eks~riya. bu hart..,k('t!Pf .l'!-1 • 
~kı lo'Yakcnuz .şga} OOl!Inf'mi'-' 

11~. Bııl~aristanı da almak ve arışı ca yaıdımiy1 2 Temmuzda ba.sh- kamet şa.şııınaktan ilel'i gdılı :l 
mı \•e Al ~a Ol"tadıu 1t ... lltma~ muttehit bir Balkan m\ldaflrn ... ahas paşa. . [ A .A. telgm/](A'i'Oıdaıt ~n Jı:u'?lbnn t.a.'lrnızı· .nehco 1 için İsveç hükfımeti, toı :-akJr.l'l· 
Jann d! ~ı<.nyu, Romen hudut- cephesi .kurmak kabil olacak 1 ~ 1ıulaao edUm~tir] b • haber smde dilşman m.Eı:'zılen ym-;l- .nuz ii7..erinden geçen yabruıc;. ,

1
• 

YnJ.ii ılfuıJan~~nıı;:tı Fakat si- mıydı? &n, buna, §ahsi olank, İngiliz Orta şark tebliği şu- 1 r DllŞ l'e 0"!1aıılar ı<:mde ~apıl~D 1 Qak.lara ~mdi~'le kndaı- ate<; .ıç-
tına o ·ır'ı.ı_ arannıştJ. Bir fır- v!lkit geçmişti, diyorum Pöyle dur: (!ehn n-ı~narebeleı .. <·~'119:"l!'loa ! maktan imtiırn ehniştir. Fak~Lt 
fKıdt•n i&. .. n{':. U~ttan l~ .. tğr ak· bir Bal)can cephe8i kağıt iiwıi:ı· Mısır Bqvekili .. ''Şimal kesiminde 11<>n. ileri bır. çok. pıyade v~ suvarı tuı ı11 n mesele, muvMS.lıı yo:lctrlmı·!ı 
Yo11.ıu. ~~ t~\!'den hıs· olum;. ~ temin e<lilmi'J -01sa.~'\J1 bil+'.:, }ıa.J'eketim.iz eaııasında. zapte~ü- Mı.ar'daki lngiliz elçisi lPnJ" bu· zn:h~ lıvası ~e' rıl~ı ,~Jr 1 U•hdit eden denizaltıln.rı i;:ir<' ~ ... 
}e nazın d~\ ug slctv hnrıri- t.ı.ııe konmasına imk~n ve uunan krala son durum len ml'!nilerln §imal batı böl· Kral Faruk'a gOya bir ı•uha edilmı tir. ıı .gun sı1r· n . ıınoo tamamiyle değiı:ıik ~ iı ,-~ ·. 
ku ıçınde ~~ o_gtlnleru11 kor- l'oktiı. Vakuı. bu tarihten, l~l- ıeeine kar§ı düşmanın d~n yap l ·· · r bu mnharOOede 30 bın eınr a1 vı lıiyet nlınah1:aılır. Bu ·t .h•1ir.1, 

ll:dluın •" 
0 ·uı:ı·:a ıı.ı K>biy.ıL yanlann Yıınnnist.'llln ve Almor.- hakkında izaha l tığı taarı'Uz kıtalanmız tarafın- O tımatom vermış. m""3r 

1
.ıen;z!erimW ailôhla mii<fafo· , ••. 

lıle"Vzmıhah.-, hl~akının t~mdidi !arın Yugosla.' ya ve Y.unnnista- dan pfuıkiirtillmüştür. Töpçu- .&nu S•. ~. 8u. i '•) mıek :rneoburiyetind..-•yh: . .'_' 
lav h rı o uııu~·oröu. '\ U<ros- na Si41dıumlarına kadar epP.y(e verdi muz El .Alcmeyn cephesinde ve B 1 d 
4arı1t° .,cıyc ı~~l"l Alm~ ııyan aylar ve sene geçmiştiı F:<lrnt bu ' :merkez kesiıninde faaliyet göe- U i(&r ra yo• 
bıtını~ IÇl.Jl konferans zn- kadarcık bir :tamM ır..i~tt€1 it bir ~ • termiştir. .. 
tebliğde u ~ e s nra nCf';l'<..'t~!lccek 1 Bulgar cephesinin kttrı.Jıruu:ı B Cenup kesiminde seyyar grur 8UDa gore 
fKldil l<'ai l~~dan nr.ik<;r halı-ı ha.zırlıkl:ınnın bitirilm<;siııe kl\.. Kahire, 13 (A.A.) - aş\e- lanmız ve topçu kıtalanm1ı 
~)rd~ Kne i r ttiıfü Yaııa.~~- fi gdmc-Ldi. Bahusus Romnny:-~, kil Nahas Pa.'}a dün Kral Faruk dü~manı hırpnlamı~tır.,, Mısır krah, lngiltere'nin 
geMij,~n craru,111 son , ünti~e çok d:ıhn erken elden gitıni1't ir, tarafından kabul edilfrek k :ın-

6

-t.lman Tebliği 
li"iyo nazı .:uıh.ıe. n ııhtclıf rıa-1 Romanya elden gittikt€n .sonra disine durumun son gcllı;i"Ui Alman Tebliğinde deniyor l i: Mısır'm harbe girmesi 
ttıamı§lard~ ~ bır tıirlü anlası - Balk.'Ul ceı»ıesi, hilcumla.rı, ii- hakkında malfımat vermiştir. ''.Mısırda El Alemeyn ked- • ..., kl'fl . 
.Jnın ~(}~ n merasim Ct'ls~ mit.<>izliğıe düşürecek kad.ı.r Jmv· zrJnde "Clli İngiliz hücu:rnlsr; IÇİft yaptlgl te 1 eri 
ti. Pakat ,r sı ~aati gclıniı}. vetll olamazdı. .Akşan1 üzeri nazırlar mecli6i ağı k .J 1 eli ·ıerek t! 
2J.rı ayrı bl;ugoolav lıarıc!ye na- Çünkü Balkan cephesi ,100lek, toplanr:rak askeri durumu ine~ kU~~:ı:. nr rı p c;- reddetmiş! 
na otuıı.ıy~ odada ~alnız baı:;ı- h<:r §eYıiC'n eV\·el, a.<!keıi Lir an- lem.iştir. Harbiye Nıwrlığır.da Alınan ve İtalyan hava km·· Ankara, 13 (.R&ılyo Gazete-

Doğuda kitle taarruzları 
Alman atratejiainin mümeyyiz va•fı, 

yarmak, kuıatmak ve kitleleri 
koparmakla ifade edebilir 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 5nkıta. ıle net1:1·ele lfoıuerans b.ir lafJllla df'm.ek olacaktı. PcJlkan da na%lrla yUksek phsiyıetler vetlerinden mürekkep teşkil!cr ili) - Mısır ,-e Arap halkınA 
<Ü. İı,tf' bu 

1

~ nm~ üzerey- hük\ımetleri, tek bir nwrnlek~t arasında USUL görUşmeler ya· 1ılalta Adasındaki İngiliz hava karşı Mihver propagandası faa-
larda Gener~ J~rgın dnkika- gibi telakki ~tuıan\lt oııa ~öre (&onu s •. s eu. 6 de) (8onu s •. a, su. 4 de) 

~~~· ~~M~~~~~u.~~~ ~~~ ----------------------------lllllda. meki~ ile Sara('~lu ıu-:t- komutanlık, tek bir genelku.,.- --------- ı lkbaharla ba§ıamM!l bekle- J -
nen büilyük truırruz, nihn.- I A j ı d f 

)'1(-t ; bu ay ba.şlangıcın1a ger- manyaya ave Balkan 'lni1'a~lokudu. Nihayet may tesis edilecek ve ••mu.r.:-i ~~!~!~}~A.~!' ........ 9-.... D,..zel ranortaiı : 24 
hen luı.rarlaşt nıu 1clidi el.fa- bir müdafna. pıa.ru y&pılacaktı. ~vvvvv vv•v--~ 
lerinc şifnh' 11 nazırlar bırib"r- Biribirlni arasında az çok hir 

lar, t('J"Qin .: ;~arda bultındtı· 6ilp'he Ye uzaklık hisleri ta.ma- = su·· NGER AVC.. ILARI liğ<lc de bir e lPı·, rcslt') teb- men izale edihnemi§ ~ Balkr.n 

~leşmiştir: Alman ordusu, ö- d'I f •
1 nemli bır yarma harel<eti?Je ko- e 1 en uaze ecı 8' 

yulmn:}1.ur. Bu taarruz-un muh- il -lıyle lll<'sclorı~n~bnd.ık hareke· d;vleti arasında bütün bu pi:- ·----
t'e4.:tiltt ın ~rınden knyıp rüzlü meselıeleıi öyle b.:ılır:ın 

tPlif hedefleri vardır: 
A) Rus ordUSUllU yoketmek, 
B) Rue ordular gnıphnnı ?.

yırarıık bunlara yüklenmek, :ı.::nes; '*'ne de'\Tesinde çarçabuk tanzim ve 
Belgra.d'da Baı ~O ~l'fttınd!' hallotmiye imkin clur m"tlyd•J! 
mn toplrnın ~1!,,- konferansı- Zaten Stoyadlııo\~ id~indeki 
5ınkkmda bir ha 7lanınıyacnğl Yugoslav kabinetıi miwlrll bir 
d('D amıra nüıa Y 1 .te~ütler- Bulg--cl' birliği hes hına kaydc
T lmrun ka.r ar~t Jitiınaın yp,. dilmiş bir kuvvet addolunmak 
\mu iş ·. Hcnt\z N a.rp :Patlak la2.UJldı. 
tıimarka i!7gal eau:ı~ ~e Da- Balkan cephe& Balkan dev· 
rnovsim1. • :ıkin geçiyoJll· Kış letlerinin böyle bir ideal ~n he-
t;c-alnv hnnt'iye nazırının\' Y~- nUz ham bulunmalaı'lllda.n dob
~~e evv<:lhi korkusu büt~ı>e ~.:1• '71 teşekkül edemedi. l''claket
:tu~ artmıştı. o derecooe ·kl u- ten alınan dersler, böyle hlr cep
r~ıye na.zırlıı,rının honfeı~~ ~a- henin kat'i lüzumunu, Bnlkanl!ıBru inde birlef:?meleri adf't ol&: r~ gen.iş düşUnemiycn vo lrüçük, 

kn.n ga.u:tecilerinin lrom •· a~ rekabetleri is1lhfn.f etmc-
mru Belgrad'tla inikad ~ran- S.':111 bilmiycn dipl~atll\rında 
ten vezgeçm1~ A~ık • davet- bır u~ anıklık ve p:IBınanhJ. huı:oı
:lecıl r istiskal eduın· <:&.m ..,:l.".-1!· l~ getireli mi? Burisını yakın is-

lJtc bu konfcra.n;~.. tfübal bize gö tcreceJrt.ir. Efer 
t.ylo Sarnco~lu &1 ~:t~~ Balkanların bugün çektı~ ıa-
dul en S fyiltla \ ~, ı:;ıdip tıraplar, ruhlarda bir Balkan 
~ r devlet ndanılaı tr;n le. n:ıı- birliği ıshdadım doıfur-:ı nk~ 
ırnu~ vo Roman . Y - gorü • borıa gitmiş sayılamaz 

ya ıle Dobruca HUseym Qıi1id YAL<;!JN 

Deniz sakatlanmasını meydana vuran ilaç: Sigara 
Bir nefeslen •onra vilcudun herhangi bir 

o• rinde sezilecelı 
ve felcin 

llaşıntı vurulma a/anıetl 
lllı emaresidir 

C) Rus lraynaklannı c·le ge
çinnek1 

D) Yardıım yollarım lrnpa
mnk. 

Rus e< Phesinde umumi bır ta· 
amurun <.;ı.kmnsına intizaı· edile
mezdi. Şimdi d"vam edt'a'l taı:ır
ruz için uzun bir yığınAk dC\"• 
resi gcrclnniştir ve loş rnv~ın
cı:ı yn krv.:lar kesin somı"un t>l
dP cdilmC'.<ıi gnyeyı te.~lri1 E"t.m('R-

Artık anlaııldı, Mehmet Mevta'yı diriltmeye götürüyorduk tc~nan ~ı.rate.P$nin ruümey-
neruzın dibine mildikce 5id- A AN . bu sigara:3ı'l, <lerin bir leuct, fa- yiz vasfı. yarmak, kuşatmak Ye 

aetıe.n.cn su tazyiki, birçok sün· r Y Z l kat~ayni zamin~a da,,,.'!1uthiıı bi.• I küi:l~ıerj k~)rarmruda ifnac roi-
ercneri sakat bıı'akmıstır. NACI SADULLAH korııtu dttyaıak ıçer: z.ırn, bu sı· Jebılır. 

g Denizden ~ıkan bir sU~gerciye garanın ~~ilmiye b~lanıhı:-mdaıı 1 3~ô kılv~eu eye~ h.& ·~· c~rıhe 
ilk ikram olunrın hediye bir si- - - sonra, vucudun her hnr.gi bir -Oerınlıklcrme dogrn ilu lıyen 
aradır. Sebebini izah edr-miye- yerinde sezile~ck. tatlı. bir]·, sUı· Alm~n taan"Uzu,. ~~ kilo~ctre-
~ğim: Fa1rn.t bir .. dalma" dan siingerciler tasdik ederler. tı, '"rurulm ... " .aiamr~ıdir. lfü hır CPphe gem<ıJıgınd~~11· A~-
s;onra içiloo bir sigarada, benze· Bu sigaranın bir marifeti de, O sıgn.ra, E>ıu·. e!\: e ı.ic,m c ~, ,~u, l?ieç n .Y~ ~.'~~~tt1ı;-ı 
rl başka hiç bir {1Cyden alhıanu· sUngercinin salratlamp, sakat d rece le7.zet '•r U · I<. .ı t ı C~I n • hiy~tuıı Lu,,.. go ,ur.r.ae-
yacak der~ccde enfes bi.r lezzet lanmadığını meydana çıkarması- nın meydan:. c • o ı ımr r dJr İki~ h .. '"tay'l y 1 <I.;. :uı 
bulnndu~nu b!lföstisna b\it\ln idır. Bunun içindir ki, süırcrci, ı m · ı. 2; Su. 1 d \ '~, ı ,. fl<ı Q ., ) 

Ankara, 13 ı Hususi Muhab.· 
rimizden) - Alman hükfm:ıeti· 
nin da\ eti ürerine Sıvn.s M~h:ı
su Noomettin Sakanın rf-i up;r.. 
de Amın Us, Nadir Nadi, N..,-•• 
zat Güven'den müreJ.r..kep Mat
buat heyeti 1617/9'12 Perşembe 
günü 1stanbuldan har~:.ıct ._\;c
ceklc:rdir. 

Yine Almanların davetlis: o
larak bu heyetten başka ayrıc • 
Matbuat Umum Müdürii Scıiı.ı 
Sarpcı· de ayni trenle gide<: l'1'· 
tir. 

Kanada'ya giden silihh 
Amerikan kuvvetleri 
Ott..1wa, 13 (A.A.) - Xc:~re

dilen tebliğde §Öyle öenilmek
~"<lir: 

Birleşik Ameı·ıka hükuffiP ı, 
Kanada hükumetinin muvafa
k ... tıle J{nnadaya s~l" lı kuV\et
kdnclen birlıkler gond rm·stir 
' " e önJN f'<'t-kt ir. 



8:lyfn 

.. tarafı.], 

Raa:'8lll.n · oynafuğı .rol edir? N c 
~ ne tl.e aClnuı. ''Denirvur-

• mssf' denilen acayip felchı bir, 
çot htıSUSiyalerine miiteillill 
zua'llere cevnp vermek, ne b&t 
-mm, - hn.ttft şimdilik ga -ı 
ııe ~ bıibabeti:n elludcdlr. 

Bild)ğimiz ;Şudur: Bu lroşıntı, 
bqlıyacagı :ı.nlaşilan f cin ema-

·r. 8Li.ı,1gercide bu rn.eşure 
~ b:ı diğı hkdircle, alJ.. 
nacak ~ tedbir, onu de:N 
hal kucMdayıp tekrar suya ata· 
rok, biraz ew.&l den.izin ~ lm
Iag dibinde ıidiyse, yine oraya 
kadar indirmek, ve kendisini 
ıkat bıroka.n ~ Y' • ~ 
VQŞtumıaktır. 

Vakıa, d · ı eti~ 
vermiyen bu tedavi usum, insa
na alabildiµine iptidai göriinu
yor. Fllka.tdeııiz.tazyikinden mq 
tevellit fel"leriıı te'd.•,,9 H:i'de, 
fennin ıba.c;vurabiidiği usul de1 modern vesaitten ııuahrnm bulu 

an fukir ·· gercilerin lcŞ-etr 
tikleri bu çnr.eden b ska mabi7 

"}'ette bir şey .değildir. Eeu, ka 
znya uğrayan dalgıcın vücudu-
na, im tazyiki elektrikle '\'N'Iyor. 
'Biçare, süngerci ise, elM·mk t~ 
sisatından mahrum buluıduf.ı.ı, 
için, ayni h@ke tabii ~ilde 
kınruşmamn yolunu, yeniden de
nize Atlamı.tltta., Te itazava u~
radığı der.inliğe kadar t:okrnr 
dalmaıkta .arıyor. 

Bu usul sayesinde, "1'0AflU~ 
kalmaktan kur:tanlanlsr da, .kuı> 
tarılamıya.nlar da ,·ar. it-ekim. 

drum H>Oka:klannda, dcniZ\'t 
yanılan bu ~etin kavganın, ma 
lffi kalmış birçôk ti1ihs:z -gazi

i e!.rastlanıın. Çarpuk kUmış 
.a.ğulan, Vt"Ya s&lro.t kah.:~ ko!-

·yıc onlar, kcnilll tini dfuıyı.ı.
'lDlll m korkunç di.\.şm.ı.nı ık~ı· 

, Ciünvruım en iptid i tesaiti ... 
~ran 'Slinger ..tüecarhnnın, 

esapları sorulmıy n k:urbaN4 
rıdır. 

Sırası gt:lince a:ı ;ı.., ı..sinlbu • 
ukh ciheti b1klmıda yrma iza7 

at veririm. Şimdi bu.nuıht:asrl 
li'ımatı sana, •• .f ıcl Mev-

ta"' yı tan1wbH · kolaylnstır · 
mak icin, yani mecburen ~er 
diın: 

.lııt.M>ul, l3 (A.A.) - Kandil
li rasatbıınesi bildiriyor: 

Bugün ')~:&&ti ile snat 10 ıi 
"52 ldıik lm tro smiye rgeçe !hafif 
9:>ir -deprem qıy1crodilrm tıir. Dep
remin merkez üstü TaBathane
den 140 kil<mıetre mer.fe.öedir. 
Çok hafif olmakla beraber §eh-. 

17 yedi lmrıış li7"'~ıinde sntı
Ja.n nôhut l 0 blcbi y.a.pildtlttan 
sonra toptoııcıltrr t..wafın'dan 
pero~<e?ldea·~,..re 704 80 l~ııruş:ı, 
peraltcndecil r tarafından da 
00-100, t'ı!lt.ti bJ.ZI ;;emtlerde 
120 '·'·uru:;a. at r Yilk3efül- · 
mfştir. 

Alfı.k d lI. ı kontrvılere baş· 
lammlardır. Bu at"ad:ı :Y-orgi 
Prodromos .adında iki muhtclfrı: 
yaka1::ı ıarak haklan tla kanuni 
ta.ki ba. :ı ~ ~ •1m1stır. 

Kömür nakliye Ucretlari 
J{ok köm.Uril '"tlfiltliy.e iie 

ri Belediye lktıso.t fillfürfüğ'ıl 
tarafından tesbit e~il "'.'.:tir. 

TeSbitte esas ola:rıik Eti Ba.n· 
kın kömür tlet>Qsiyle bayiler a
r:ısuıda.ki mesafeler nnmn tti· 
bam alınmıştır. 

Feci şekilde öJdU 
.Sanye.rd · İşpanya. 86faretba 

nesine '().it b::ılıçede çalışan M 
yaşında bahçıvan Dimitri diln 
akşnın ağaç budarken dü.~, 
bnşı ~ -ça-rparok feci b\,• 
şekilde mili.;t;lir. 

ııım. 

-Büyük >Bedir ·~ eı 
müühim olnyı Ebu ~hl'in öl
diirülmcsidir. Hazreti Ali, bü
tün gayretine rağmen bu azılı 
din düşmanını ele geçilip öl
clilremem· ; 1 xin 'Ebu <?clil l\le 

:,y~ein 

oynanmasına 

müsaade Erdlldi 
.EminônU lfalkcvi Sosyıll yar

dım kolu menfaatine Devlet 
Konscrvatuan talebesinin A.:n~ 
tigone'un son rtemrtllini .Pazar 
günü veı'dıklerini ve daha ık~ 
temsil \"t'rHmesine müsaade e
tli~~e;;i için Maarif "Vekill~e 
muracaitta bulunulduğmıu z
mı$tlk. 

Veki!lık -bu hususta:ıri emri 
ötin alılkJ.darlara bllôirnıi§tir. 
'l3mJ,a nazaran .16 Temmuz IRer 
şembe günü akşamı lu!.llm nıa~ •. 
'SUS Olmak üzere ucuz tnrifi>ı: 
biı t6m;H tin.ha verllmeSi w biı 
defa tla ·ortıu :.menmıbini Jit;in 
"1lleZkur • tcnısllin tekrarlanması 
muvafık gôfüiıriUŞt:Ur. 

~ rnz arı 

lümlien ~:ak mı kurtaı:ama • 
mıştır. Amma IJ!azreti ~ 
kılıcı altında değil tıe, "başkası.s 1 
nın lalıeı ltında can vemıiçtir. 
Şöyıe:ki: 

Aöaı.i.rıııhman ibıil AVf., 
ıro ,solunda ..blı:cl' delikanlı ol
duğu halde cenk ediyordu. Fa· 
kat enüz UevUecek biti 
çağda bulunan bu delikanlılar-
dan biç wı değildi. 
di kendine: 

- Bu iki gencin ara.smfu\ 
tunıwsğrm e iki üa1ü peh 

livanın aro.sında lluluıma_ydım 
ne olutdu'? 
Di~ 'St>yleaiyorou. o mnıdn 

de1iltıınlılımhn birisi: 
- .Amcn., ~ ! tliy&l.Sel!:len-

di, Ebu Oehli tamr musm? 
13u suale ~ v.~mtmı 

ni AVf: 
- Tanırdım. dedi:, mm 
y~? 

- öldUreceğini ! 
-&ınml ö . ? 

et. ben öldü~! 

Kr:ır Temyiz Mahkcm.csinca 
tasdik olunfüığundan gazino 
bir lınfta. patılacaktır. 

ro ncu 
Oser a_y haps C!J© :.er 

lira paca cezasına 
rmahkum Dltiu 

!)evlet Limanlarında memur 1 
Lfi.tfi :Vıarol :Yerli -mallar paza.t 1 
-rının Bahçekapımndan tDev!:t 
limankırı memurla.rı için m, 
metre pamuklu ı ısucnt ınla • 
rak kahvecllik yapan ~si Esat.j 
ile bunları muhtelif kimselere 
y:ük~ fiyattı. ~tır. j 

Yakalanan • .sııÇlular dün Hli t 
numaralı Milli Korunma. a.lı-
'kooıesi karariyle ~r y unfü1-
deUe hap , 100 er lirn parot 
ceza.sına. ..m3lı.kfun olunmn.slar 
ili~ ' 
~ \Yilksck fiyatla .k-umaş -sa 

tan Beyoğlu Asmahmoocitte 
ınaıüfo.turacı Tana.~ dün Milli 
Kı:>runma Mahkemesi lmraritl~ 
3 ny hapse noo lira wara cceı.a 
sına ve ..bir ~ d.UkkAnmın ka-

rgatllmnsma mahlftmı ·olmuŞt\r.· . 

Yazan: "M. -ZeKi Kornurnii 

dinen delikruılı!aı" bir t.qrafüm. l 
1tkıtime lle ce:ıilid.ijyorlar, bir 

ardftnn'tla·gayelcrlni tahal&t\k 
ettirmıgfo C}alışıyorlaı'llı. J;ok 
telillkeli ve !heyecanlı b:r miı
«".alifilcdruı sorun .lilh.a:\'ct mu -
<nttlarma erdiler. :s u Cehli t3 
nıan1cn öldüreınccliler, ı· kın çök 
ge;çmed<>n mutlak surette öle -
~ tmle getirdiler. 

JBwılar n<la bir ka'" 
dının çocuklanyd.ı. Bırisınh' 
adı Muaz, üıgerinın tnni .. faav· 
MzB.i. nnl nıım illmi ile 1bni 
Afra., babalarının .Y.:ı.mi ile lbni 
Haris llıya 'lWllırlardt. 

İki km·def1; 'Ebu Cehlin men-

Kırtasiyeciliğin bir 
hazin cilv.esi 

DUn mııtb:ıamwı yıı.Şlı bir uı: 
ffiııracıınt etti. Keridisi cmtltlı bir 
şiı:neııdlier memuııumuztmr. Bi~<! 
resınl bir tcil:ere ıuuıttı. Bu tez
kerede kcudWıtin .k t aandı
i:'ından nlaca!ı olan bir parnn..n 
yarnsmı bunClnn iıti yU evvel al
dıgıru, yarısını da bu yılın UJ 
rrmzuıı'da kcrılfuine Ode e
ti tcatıetUfil b6cllrilm • leli. v~ 
desit,8eldiği hnlde .bu parayı Alıt
mamıe. Müracaat ..tUii b~:ı.: 
kcridi&ine paraıuz ~ e:ii d ı ı-

ıuiğ. Ya~h rr.urnca:ıUı çok 
esır ir halde dcdı ki: 

- Bu mcak\a \'.' .ııctrv 
.kfJ.;ttlll}, Gala yıı Zer. at B 
Eımı mUrr.cnnt cttım. ikı ~ c 
'\'el ınuamelcsı bitmi~ olma ı 
z:m gblen b'.ı p!ıt J ı •• ·J.<M>'"""""~ 
I<ırtasiycc.ligin bu h ıın c lvc ı 
karııısrn'da tlond 1 \Da • Al ' 

kL'l<I şu tczkt'roye bir bak 
Benim ycn.nıde klm o...,-a p 1r •n ı 

r,~!eccğind ... n lıphc ~ ' 
p:-oje~erim suya du b.ı. 

btl ~ yaı·ın, .oı.ilir 

..D.,vtet...Oemfryoııarı ve Lrm ları 

ı,ıctme IJrnırm M durH-g 
tdare r! .. c:ı:i 
~: 2Jl4 

G A.L. fl' tlZ lf 
'letıU .. "Oy t~mıye Keklık 

fü.ulur~: 4 
:ca.>et s. 

urşun hı sızı ~ 
mahkum oldu 

11.'e.fri No: 2n 

ya 

nm.;. olnl}y.a~mz'? 
- H~yır 'J a .R-esı ım U1 

14 t;"1" 

Her ihtiyar akŞg 
iyafgtlerinden çek' 
i pirtolu içkilerin 
birini kullanm oıtı 

fü tiy.:ı. rll k ta c11 " ,t i1 
c..~ı,WJ-erck-n 'brri ~ mi~ 

1 
fcrt!eıilaı ,~Jmr.n:i tıı'. 1f 
ceteyin . ge~ v ut yeni}C1! 

1 12iyaf~i!crıinı:.amu nrlıUllı 
' rir. Hsıı {iğ~ ziyaf etın~ 

yeyip ·çnrek, ham üe ıı 
:rofuliııll~ ~k l lilfiy:l. 
fis " kfori bir genç 
tırmak. (~Hını fer.mnnıJ; 
di eliyle yamı:Uc demol< 
kü :österisli. ruuu. k:lrlJ 
fetıerne r(X:J)t f'.('..ş\t eUi 
ıer. türlü türfü ickıler. 
y•ıpact.'k nice ııi.,c tt;tııP' 
ıuıtla1' \"~:rtln'. Btrr.lu 
lu tÇkUeı;, ne :ı:s \:lonfütJ11f 
mazsa mükellef ziv:ıC t 

Ce vğccnl\: n i l • 

so llu: 
- :Acıl.ba 
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lnönü'nün reisliğinde · anşıkca bi~ ha r 1 
- l>a~ t;<rafJ 1 incide - _ BQf t.Mafı 1 imide _ 

AFRIKADA 
-Biı6 tıaıv,f~ t ıııcidc

üslerini tahribe devam etnıclt
tedir!er.,, dün toplandı 

Rıı.11 Tcb!iği 
Sovyet tebliğinin eltlnde 1- I· liyeti arMnaktod•r. Bu prol18-gan

daya eski frak B:ışveldli Ali Ha
manl:u ın Voroncj civarıo·fa şit Geylilııi öle Kudüs Milftlsi 
cereyan eden muhıı.rcbcde .a.&ır Emir Hüseyin Hüsnü'n.üu <de ka
kayıplara ui(radıkla.cı l:.ayıleılil n§.itığı g.. .. ektedir. V-er\ltn 
mcktedir. Bo;'.;'Uşar bi.4gcsiıı.il·· lraberlere gilre, Kudüs Milfti~iy· 
Sovyct kıtaforı ilcl'liyen Alm;ın le Musolini ıırasın<l" m~jlar 

- ~ 'IDrv!• 1. iııcidıı -
~lriblriyıe edercesine Ş!lk-

&raeoğlunun b~ııira 
ge1ıniş bulunmıımnı ':~:ık
ta ve Tiirkiyenin harici Cİyası>ti
n:ıı lıeriıllllgi bır tol:ıcddfil kay
de~csi üzerinde Sa.ıııcc•ğlu

. .ıı.u~ Hariciyo V cklileli V oki!
llğini uhdte.'lin<· ~ bıılımciunn!IS!m 

ÜZ ır. 
Bu n lyat edın1ce.ıı 

~~ilim~ bir yı11ıd"n da Ba,_ 
ı a V3;zıfeımıı :f ayn 'ba&la-

rn ş, evvd;ı tıc<ırı, ık• ıgntfi .;rai 
Ve nı. li me.~C'lt•l<'ıı Vekili ' ~ 'l 
ı:"rı . ı· ' . e r t· .. P1i.' al:nuRtır 

b Hı ı!itıı yılkbC'k Mı : &-ı ın reh-
c i"ın ı T' k . . 

.... , •• .' · 
1 

( ur ve .ı.tttdut~ ,r1 =ci· 
... ,l._ :ilt t -
t• ~ ~l"ılel:e-

n {'fi ~ ul 'ele r~. 1 

t ·u.ıım;ısı ·ıı : 
ıL"d,Şulı: 

ıcw r1e 
~ ticel~r el-

Ştilo;i SıtrRCOğ!urrun mcvzuuh!.· 
his meırelelcr etrafındaki tet'iik
lerlııin sona ermesi ile bclll ola
caktrr. 

kıtlarına kamı yapılaıı mfiCıı· • e<l.,_,,...,_ M"'fti bn 
İ'nind İçtimn faa muharebelerinde n.id<lc!Je teati :~....,...... u mc<;a· 

J!Il Mihver uvaJfalı:ıyetlcrini 
A.ıı:kara, 13 (A.A.) _ İcra !,\-ırpışmıılctadırlar. Rus hutla· övmekte,~ u tı:Unmdan duydtı· 

Veltllle:ri Heyeti, bugün ö,ğ'leJen nnda ir ge::lik a ~~a f- ğu S"'\ ~ci belirt-r.c. tcdir. Müiti, 
aonra saat 15 te Başveln1 Şühü fa'k olan bü}iik bir lik ,.-;k Arap alemiyle Mihverin lıiribıri-
Sarııooğlu'nun 'baakan!ığında top edilmiştir. ne yıilila>tığını ve bu memleket· 
lımımştır. Röytern Gi>re !erin istilasını sa:bırsıilıkla bok· 

Gelmı T. ...... _.. Tul afları P.öyter Husuai Mııhıı.biri şu ı lediğini söylemiştir. 
--.,- ı;ı1 !arı bildiriyor: • Bulgar radyo'm da bugiiol;ü 

Anlaıra, 13 (A.A.) - Raş\·e· "Alman ord:ılan iown ı,;r neşriyatında b;\dirdiğine gr~rc, 
kil Doktor Refik Saydall"'ın ve- cvvel:<i g-ün, Kahire 0 ki İngiliz 
fatı nıünascb~tiyle İnı.'.illerc Ha· g-ün'• altında ·s ·dularır:ın I7 I' '• b 1 

•· c:cnup ve Kafkasya :ile obn ba~· büyük elç'.'i ,raı • zı UK a ır 
riciyc Na;~ırı M. JiAJ. m, İran RC'i- üilin1c.ton1 vererek filIBırın har-
. .. Al ,. ,,, · 1 lıca muvnsa!c hatlarına kııı .; ı 1 smuz,,,:ır1 i ~ı.iı~cyh, rarı f!a- be girmesini iste1nh:-tir_ n_~ili::: 

ltri!ytı11 'l't!bli..ji 

İtalyan tebliğinde de şunlar· 
kayıtlıdır: 

El Aleıncyn böl e mulıe. 
rcbclcr şiddetle d~ııın etmi~'.r. 
Burada Milı~er kıta!arı dü5ma-

• nın "tekrtı1 dığı bücumlan 
geri püsXürtmü:;lcr ve düşma'ıa 
t:ı.nk ve insanca ağır kayıpla 
v~rdinnişlerdir . ., 

Röyter Muhaltiri vaıjycti 

~e hülasa ~: 
'~imal kesimi: Avustralyn 

ve llfoltefik kuvvetleri, iki •.ın 
halyan edr ettikten -ve 18 füiş· 
maı:ı tıı.nlauuı ta.hribıııi tanıa--.t· riciye N.ızırı Saad Han ı'C; Ai'.,.aıı üç noktadan laarru."'ll geı:rni~, ., 1 . V· 1 F ki .. . 

" Lulu:ımaktadır. Bu noktalar "'> biiyiıK c çıs.i .... ra '"Tu a gonı· ı lnmak suretiyle istediklerini ele 
Haricıye \'ekili Ali Muhatr.m-:cl . r. . ~it· ·. lnp;i.z ıao liral sara-
Ha t ~ 1 B k'l rmıtı- Kante,..ırov1<a ve ·uH1 • "'"ıa,. ., . · .... -'·la~ı· iı 1. 11., geçirilikten sonra şin;di dar J< n arıUl . ını 'ışvu ı t H~- ,~ ,, .....-. • • • 
riciye 1 kal ti Vekili Şiikr!i Sa· ~~:~~.:-~c~~tl~ı~~k :aj~ "" tlcri d~ sarayı :..uıı•trıı;~. 1 çıkıatıdaki me\"Zilerini sağ'a· 
rııcoğlu'n gelen ııti.vet tel.,o-r:,ı- • k . . t !ardır makla mc.şguldür. 

di~i kara lopr. · r-pvrc:....-.ının '":rr, 
lanı,a tesekkiir elgra!!:ı--iyle • Km! Faruk verdi~ cevapta. M<=·kf'z kesimi: hu ~.e-ı 
mu'--'--lc edilm;"tı·r. ortasında lonlmrnn ve telgı·11f, sarayın "tı·afını J•u>"', •on ln~ifü( 1 .... .....,. ~~ d · ı • •ı · ~ ' ·«•'-" .. simde zırhlı kuVH!tler uasın 

emıryu u \"e .. ara yo, aıo mıı· kuvvüleri çç:,iımooı~ı tı! <lrdc 
hını azetekrinde J ııa.1'.115.tının m •• kezi olan Vcm1· Mımia İn.,.iltereııin harp lıaii:ıd•' kııyde değer c'herıımiyette hlr 

Tahnn. 13 IA.A.) - Gec;k. nej"in iıl<!bctine bn'i'Jıdır . ., o!duğı:ımı 'lrıııbuı e:lt1:!eğini sövl~- c.arpışm.ı olmamı~tll'. İti tRra·ı 
'it jpoe miştiı · 1 Togru~og".ı Tawrn: m:iş. fuıerine .ku\"!let.ler fın tan.lr!•rı bir · !etiyle kaqd· ı 

rbn~ı her t!c~ P s i '1 bildiriyor: .rıeil'ııl bir ~ııf. ~eri .çekilmiş. fakat Kral ~ j Je.,...,kta ille >de üt filı:ler ·~ 
i. 

J'Vf~I•. ırm..- ncat; Biıtım trnıı ga.zcl:ckri n l:te>r Almııa! Tagonrng'da taı.r- fugılız tekliflerini reddet.niştx. çrechleri en mıı51lit ~nmımd.1 · 
>il 1:'.iı l< 1 h', b' ,.,....,,.,. ·-.ıv ·~·~ ,·,·ıu"mu" r,·ıu···.ı• 0.·<- ruza ..... t·'-'-;..; bildi--'-l'• Bu babeıi ihti=tla knr~ı:.ı- . . ' 

~'Y >yl · ' ır '"''' ~"•M •· ""' ' ,,,_,.._..,._ .. ....,.,,. ,_ 1 taarruzageçmckıçınfırnatı:..ı. 
;,~k 0 , ·t·ınııc:ı.:-ıtıez. ftt-ı k Ruyıı,,;n beti.vle tı:ır~r-.ıtli ·~ı zılar n~"l·crle· _.:d:::iı:.:··:.:l:.:-k::i:.:.şe:::::l:::ıi::r_t::r:.:.1::1!.::iy~e:....:e:.:d::il::m:=iş:.:.t:::ir:.:. . .:....:m::::::a_l<...::..y..:e_ri_ıı_d..:c_o_ıu_r_. _ _ ___ _ 

ıı ı ' · 1 lamaktadırlar. ı:a-Ji .:,. 1 
• e• 1 le iktı- rok do~t '"' kom,."'11 Türk mi'.icti-

k lilı el 1 {' .. ~ ' k' h . 1 H.a('Jl.a ·Uoh Tro··mu··ru·· Dagvıtma H11.-'-ı.ın- ı Cenup kesimi: Diin bu ı,_,. ~t 1 ~· "'" ı .ar~ nın aı,,ı,.ma i.}tirak e.:lc:ı ra:n fi n• 1:1.1 Mtt 
- ıınıı 1 '~"' ~ı h.r t· ,Jile 'il-'' · h' 1 · 't ·· • ~imde pek az faaliyet oldu<; •ı.ı.cıız k.a• .. , •·-•-- . mı "w'llın L" erme cıcum.an o- J"""i . t .ııv kBAlefı"nı·n ""eblig'"i 

"' ._."'·' -,, 1.:u·3k luyorlaı~ 8 H IS .,. f! .1. 1 • • , bildirilmiştir. Düşmıın mevzi! 
f # Kurr:ür ~r'!\ ,-e 'tevzi mü· ı.~t$i. ve şu belerince ve bu ıılue$csı:.ıın 1 taarruzlar yapmak talttiğini 

-..Vi1: 1 hu i Fiyat ıı.Jüraha.be s.emt bayi \'"c ajanl:'.irı -tanıtL.ıdı..91 1~11hk l<:öıııür tevz.ii11e b:.Lıjlar.rnr.;ttr. terl:etmiş gfbi görünmelttc ,.e 

' ••• 
• • ı 6'ı. 

• tl'ıt 'I 
• 1 

~,...," 
n. ~Y 

l'{ " 
ı . l \" 

ır - ){ • L(t i\a 

~t :w fi 

1 •· .. .,.1 ... l. 

Tu. mı"tnascbc_Uc Afilli Korutıın.ı aııunun:ı te\lfika~ ~~sredilcıı karar. \'C ı belki de kuvvet.Jer.ini merke~I 
uomı·eoo, gonnndtın •• !alim:.tnamc hükuiJmlcri an'rcsınde kömür cl~ıtma ışının cerır.mmı le· n,ı ;, w ~ çekmek gibi bir bbii 

min için aşağıdaki hmusl~rın suyır halkınuzın dikkatine arzcililmcsl !.ıy-

~af· r..t gör~ nar..tl ıı t ı:-ri 1'41l:iden apt· • 
At ed d!ti j).ln olunttr, 

t< uruÇt"iJ1".edftrt 

ilO l~urus 
~ ,. 

:;rHl 
60ll 

'• 
ını , 

~ 

!\ı)fl •• 
Şijft .. 
6!>0 

" 71> .. 
l;5 •• 

K.14tk..,) ~ele" 

Kuruı 

ilÜ tahaklmk ctUr~e ~alıp· 
dalı ı:·;rühııtittar. maktadır. ı 

1 - lı(\ıtoür t.c\7.ii. iı. ı . icra \C"clı:ill·"ri }feytl:nin 16/1/t{'fZ t;ırih ve 
• \e · ı•7rftP12 t ı Mussol.iniıııin !! c.i•!dc 2/18109 r.lo:::aralı k:ırarn<.ınle-.>fle t~·tbik ve re!.ını gnze nın ., v · 

rihll rıü:JlilSile nc$ir ve ıı~ı·i,yet ın .... •l.Jinc ı~l•nulan 343 s;ıyıh K®rdrna .... yon balunduğuna dair ol bnr" · 
kt>t"<trına t"·/fil~tın t ... hdit ve Uınılm cdihniş ve tevzi şekli t"C'fÇınİ. ~zelcni.n da ısrarla deveran ~ s;ayLa.-
29/6/191~ t~rihli nü~h=ı&ıncla nc~rt:.id'!n iktı:o~t Vek5.letinin t;.ıliınntname • ların doğrıı ohı.bil~ ıSant1.&· 
ı;ile perkil;iJnljtir. Türkiye kötnür ı:ı~üı.ş ve te\'t.i mücsscsc1'i ı.'e ;ıubelcrlle Yor. 
~cnıt b.:.vilc,.Jı:.in ve ajanlnrın n<." ~urctle kömi:ir satacnkları d.ı tım.-.at t:k.:ı.... l{abiredeki b!i~l ..rnüSAhitlPrj 

· •-ı· '- · d •· 'h e•J;tmi Mu 0 •. 0· olı"nııı· ı"ıı bı"zz00 t m-tl"',•1.ff0 1• k·!in'-e t.-ıc:di~-: edilen körı1ür sat ı ş vı> tnvzi w tn1auıamesın c '·" rı ~ ~... ,.,..., :..c' .... "" 
tir. B"..1 nı~ıddedc yn~ılı nr::)riyat lıro~ür hrılindc Eti B<ınkta kilnhır satı.ş , .. ,. İtalyan ordularım 1sk.cnderiy,.-~ 
te·,t:.ı Tnl esse-esi r-:atış yerleri ile b:ıyicrde tevzi edılectktir. ve götürmek i.iıniJini b.c.l:ileı.ui 1 

2 - I~Oıı'ıür s:-.tış Ye tevzi nıüe'il.e.:>es.i ola11 yerlerde, bu rnües:-·e1e şu- bulunduğu dilşünrcsini Oeri sl.lr' 
be!crinden \"c semt br.yilcrindC'n L· tnür alınması, lıeheınehill bu l'•~h y~r-
1eri t:ıro.fı:ı .. h.'I\ par~ız verilen lx'yrım..:-ımelerin usulü dairesiıııJc aile reis
leri t.ırafından c.lu,Y.ru ol=.ı.rttl: doldlH'ttı:ı<ı~ ve imza edilmii ohn1t.oırın ve da
"'ıtına birliği teşkillıh faaliyete geçn1iş olan yerlerde beyann~rıelerin l-J ı 
hirl·.l:ler ... t l!di.k cdilıtıiş bulunması.na mütevakkıftır. Alıcılardan ITO.viyet 
.._-~r:ı.k~ı, J.:\)JT!Jlr yaka('E>ldarı yerin m~ısadduk kit'a ınuka\•cl~qi. veya t .... p•ı 

!lıımllllDIEllD s o M E R 
lstanıwı Satmalma 

ltlEJ.\illTll AL 

Ye.rdı a 
d~n altı 

el enler· 
fif 
dı 

o 1'3 (AA.) - N:ı.pôli~ 

deıı. bildJıildfiine gQre, .dıınia 
'- hallı: dolu 

*>ir tl'eD 11'arogrettJe t . •İ!
zında bir 'ha şka treııl!l tarıı<t
nıı§tır. Yolcular araı;ıııda 55 ya
ralı mrdır. Kaz"l.yı fu'.lrer ulao 
l:ıiiyük bir k:ılabalık ır.ııl..iel'1 
ı•laJ1a.nl.aıı k= mahalliııe akın 
ctmi · . Knl:ıhzh\r o kaıtar fa~ 
1a uç aır ki L CTl<tt'de b' 
köprü ııgı : ıf:a tatmmınü! ede· 
miycrek yılulı~ 6 lihi haf.! d 

e 

T•rıını A. C. ,s,.,..~Ja 

r ı-kenden kahvaltı eu ·n )ro.4 

~ CAl!fmD ~ b!r ·ıta..i 
mm ıkru:laııı.s.k!.ıı 
,,,.,;,.,.;.., ~·lcııi;mlA 

- T~;-:ı.ğmdan nıe:ıınıın " 1-
mım ~rnıJ>oru.ııı.. Çiiııl::ıı de>' 
uin iç;n ke:ıdi d'nıle aldun. Ci;.. 
rüyors ·n Vt\, m::.ct:m anlıy•'I'Unı 
H("l'Q "fen,1ım, ık-m:ıı'l !ll bil~n PV 
kndm: an;ı pazar dn~,,'P " <l· 

dl: ıılmalı. ı.;;a~ hır~ 
k eı:ın i>ct l't:neınclı. 

lrilı\ ~ si.;;- ı errve 
lat:a'!ım kavr:tn. Uf 

DU\ar, 11 •• e y:ıra!amnı~r. ] * ı J:lkk!ıııın ı; ıı va~ 

941 t:n:ilıüı.:> U yalıı:ıı: erza kı 
kadnr batı At n d ğ'il. n.Jinı ''l t e ı.ı.klı~mı 
• • illOl ·ı. lld;ı giyim ya ·!== . ;ı .ıcµ 
diğine göre 3\i\l a yüks• :e·ı :ıt~ilı t.o= eıl·n ff vt.· Iı--m 
dir. uc..ı• > - ., r i:cm .'.l • ıyı c:ns 

. . mal tm'u;· n.-.. G!'C gün Bı>-
mcı<tcılirlcr_ lı ~ n diliı<'1'k 'il "l:fo!l 

Eir M'cı7dııua m '"' •:.:ı,;ıızaıında_ 
Ilcld: .... - (Bıcd 'n irc tuza~m I.ıri<ı· 

iai ı orda nezdl!>dek.' IU1 "l'llrl! ı· s..-ı.ıtiıı. ıkıırı;:. +~ 
Rr·uteı Mnhu:mı 5 mlıo.."I Ildiri iliş ' o. geç kalıut§il"' im 
:i ·; :::' ~, biz~ A.."ıuledt', onıuı. y.ı. 

"'··--al 1 EM"ıaııes·c:. Hılw up 11.ıı.- P!>r'h 
\.,1-~I rı hakkl'14' l ~rüoocektik 

'l'tıtelcyi r te,1l' · · ıtutmıı k • , 
tı,•lıı'lar. !!: m. ısı .şimdi o il m:ı AaZ J p rli 
~ P , ilsi hat· Hani 
!ara u•>ğnı zıııı.ıı f::(Jıı-ı 1' 
deı"~k.ıedı • "<: her t111 ilyük 'l 
bir mC'y.taıa ınııharc•befil g~lişı·- ti 
bil . lY "ttefik tıi)':ıısı.ı Afrika 
kıt llll"IBil ~ bii,.aı;ı>);ı.r )'llll 
maktadır. Mııiı a.. "')).ıe ce Te!ii ü-
zerindı') gergm ır 'tı~t -rerJ'r 
~ hıı keti e c• giliıli 
yapı.lan 'leri !ıaı;ıik~ti. o lrnd.ı:: 
.ıbekleı:ıruedık t!h ~d.i.se • i kl, b!r 
İta1yllD ~l a tııit'.)da uyur· 
iken~ ediliw.Jtir .•· 

•> 
ı:enedl , le-n ~lıili.r. 36J9 sayılı 1~ Mücs~; ve &alra.lıır t:re 

~ '> 

z 

.. kt ... tr- •• it .. , .. 
4'111 

" 'lO • 
''" .. f 

.. 
qQ~ 

(7509) 

TÜRKİYE CO HURİYETI 
AT BANK ASI 

3 - ı~~·lorl!c-·li rrı<.ıhalleı·d~ o· l'\n1arın kömürleri buw S<1lüp \'ef,. 
nü~tcctr: t.:ı.r41.fı11don verilecek }ley~tL-ımıelellc en az üç tak.Sı1.le .::.ı..:.nır n.ı 
binal::ırd'l o~..u·:t.1lar ic,:in ~tyriC..ı k;,ır,Ur v~rilrnez ve köınOr 't»"iı~hind~· Uıd~ı· 
nuları1t.ı .. 

4 - Kalorlfl•rsiz e\•lerde oturan aileler, her soba i~·in iki tvn Ye so'•, 
url('(L ne 0lu :.a ohc:un senede uç tonı.ı geçmenıek üzere kok. i.stiyelıilirler. 

5 - 'IU:n~ bir il tara.un~ l:adar ... '\nkaradn alınacak kôn\ür ınikt:ı• 
J;cr ~v tein e :..rı :!ki tunu gcçmiye epnden ı:;oba adedi \'(' ihtiyaç ne olu:
sa o~un, ne' cüt sh•k\;ır da d·-thil, l·i; bir kiın~e bir ve rnuh.telıf ycrlerrte 
ilk t..i it ::! trıı·d.ın fa:r.la kvk kün.1\nü.'ll.lamaz, Diğer taksit ve tı:-vzi tf.lnı:ınt 
Iayr:ı.a U...ıa "e•lllcl't!'ktLr. 

ı 6 - T. mür ""i!•t mrun k·•la;:J.avlırılnmn .ına 

ı
1 bayuer n?.n. y ,__ üa 1 h ;tlcUn\lr.r ile resinde 1eıvıi. ~eırt 
~ilud.an 33a:;. \'e bir . "'~l ;u · . lama"E. f!ı~ılde 1ba 

1 ıı.i tor1dıır. "Bu b ln acıhı tevz?atı B'Ptıda ? ı.rıci maddede 
!cyyiJel<:re t~tb.Jtr G~rek bu b:"lJ.Il~ ~e ve gerekse köınür sa 
:n~\('~e~e:::iltı;t.:n 'er:1en kı .. l!tl\!rleı·in yekfınu herhangi bir .,, ,,...ı:ı. 

madd~de ~~, nı:ar.ı.1 t:a t{•ılan. e·~ı,:tiı':;:i kon.trol nctic-esirtde
t. ~;dird~ alorilnr ''.~ınıla Cl!'?'.ıd takit•at yapılır. 

cibinC"c !'ı!ü.di.iri~iı11ize :ruıu;Pk V-Ekte,p \~11 l.ı " 
100 lifalı.k aylık üt ui.L", 1'.) Jl. ·alı., a.Yl~ .., 
ya J:adar aylık Lu:retıe f! ı er.:- ur .. mnhanla .ı~ar.: 

Atidel:i §er it. ,~a\z bu.ltın:ın t ]' ı1orin TeQlJH 1r. 

dar Galata'da :B.:11tkttl<..1r cr.dJe . 1C""":ı. nı ~e-t· B,t"11"n.ı 

riyetiınize vesuiki.ni ~n1! etıı ? t \r ıut~~n oi11H\t;;. =e\·~ eı;ı Tem-
muz Pcrf;cn1be günü sı:mt !'. O d•ı Udtt."i,.~ h ... urm a liiı

zımdır. 

ŞERAiT: 

1 - Yllksek mel;~ voya 
L1::e rrıe::uuu oln'\al\: 

t - hkeı~ı yapmt1 
bUlllıımo veıra rM. 
k"'..1!>1. ol-1n.ı.m:ı1'. 

s - Yaşı 35 şI geçm;, U..ı. 
lunın:ımalt 

4 - tstihtLı.nuna mfıoi 

h..U olınamnk 
s - 1.ıittn.ando ıuU\'lrtfCı.tk .,. 

}anlar s:lüıi durun•U..
raıı lkınkonııı Do.:~

runa tesl.ıll ctl..:r•nc1~. 

l - Nur.:.ı_, 

2 - T,.füıJ. 

·-
" - " •• 

NOl": Ecnebi lisarı1ardnn 1ngll~ t .. ı\.i•ıu11ı ·,ı llq-:ı. F• 
tercih edl1C<"e1t.tir, 100 Hıt'ı~ ii:tzıf,.. ~ 

k: 

h enl~r 

tclr.e ll rii 

ı1 Zu a., 
eu GO t ı 11"- bwı 

~ 
pı.;,.., t:ll..,. .,._ -

-.a.&ly~ 

1 7 - K.t;-nur satrş ve terzi müe~csesinln izni olına~ıun luç bu- klm· 
sı? cı.LL;lı kbınl.ırü LcyJJ.ınamc.sindc }aLlll irtihlük mahalli h:ıt'ic.irıe ve biç 

:LU: ~ere hiç lJir suretle n.:ıklcdcntircreil, bulunduğu yerde drıhi devir, 
jtcm.lıl;: ."(: lıibc c<leıne~. ~~&nıUrünü hçrl:ang~. bir su:~tle devrriH•C'k m~c .. 
tıurıyetmıle Iol:ınUr kluııı.ır s.tl~ \•c t<'nı nl•ıesse>esının yazıtı ruuvafata ... 

f fni a~ n'.L'Cb'.U'dur. cy-.ınnanı.tinde lıakikl vaz.iyeh gÖ/Jl\."!"Hliycıı v~ 
1

"Vahut kl ni.c.,z:.ı ·ı.~ın.Wiı ne &urctl.e lurı:a olswı ~ta uıabW l~ n· .. 1-n ve,rn 
.:<;•1eruıe d..:=:adc!ll.er halel ~da rıttlUF .. orunma MaU..""'e "in r ejhut 
'!-uClar h~Umlcci d.ı.irciıWd.e \.:ıl~ıb:ıt.J"D.I.ıilır. 

yazı yazınn.•ıtnt bilınesi şnri) r. 

4 ad..ı t.aııo · ~· 
4 • 11111 -· .. . .. . 

40 a • • 

. 8 - Ko. ıG.r ı.ott.} \'C tevzi mJ-.:s.. a ;..i Ye ıubclerlııin dtpıo"' > • ıJıa.\ ,-.tp -
1L,cak it.ilk 1.J!"'.'lüı U s:ı.lış !iy~~tı csklii. ıÇul. alıcı \'aslt.atDtı •ton b~ · loatc 
1 

Ar1Kara ~ lı:mirde 26.50 
.. an ıl 23.50 

L! t\ı~. 

1 S<mit lıaylleı:lnla m•uı•:.m mr." l>ri!P lılrliktc 
ıf;yatt:ın ~n' "'t lcr d "lSıh ln•"' 1ın cal .. ~r. 

t f.t •• tc. r. 

ı 9 - ıtak 'k,.,mcrLL JJ:ılı.. ,.~ le.ı.in• !' t.ıı1tlı~ tcsliın e:d· Tr,, ' • .. ~ti 
' , % 5 i r.·~ı:er ~. 1-lerııım: ~elJ ma de, su k&l!lan..:ız . 

'9l.:l ıo -.Dı.:;p('llard:: ..... tl "c1len.l::"tciii:ıı1 Ye terlir1 eri'leta k·ıtnurlcre ıılt 
1 (\}, .. : ı.her ( IU '}.'<·· ~J r Fu 'F.'ln'~"n 'c körrt\r satış t·e t:J.\'71 ı,ıu .! cı;ıı\•! 

T 
™ 

Yarına katlar lı•·'" mrlıl~ ·I 
mi~dcn :ısrılrmv rıı.'1t ''e da . '\ 
uyı..ıL?k bir hal ' 1>:~kh:;: .ın. 
Eıraz ı:'V\ ··t "'}t" ._tığımız g,il-Ji ıh ~, 
ti~·at nz h.trek!'t e<l r ·k liiıı ·ı!!
larııı al-.• sır..a ı:ol:u:n1rrn1 11, 

Bunların idnae du-manlanrı· ı 
zın ~Ultl·\.~W.rı · r la lıt 

YC hi:!! 'lUlffl dıtn t;ı.kip d~\J:ı-ı 
l.iıkr. Her ~eyden lw.rkınalı ,.e 

cl+-..me'i •iz. Elimizi 'S!lmı:ık ü-
1 

z re uzanan yıılıaıı.:ı ellerden, 
ko:dadıi:'1"11Z ı;içeklcrden, ol:şa
d:~ Lıyv:ınlardan bi.:ı:e Ul· 
.}1i.ılc ::aı·~rlar gclc!>ilir. Trrn~ 

b~~ :.:ııux;. t"'hlık.ec1 ! 
...:l::l!V~ :.ız. O!. ... , .. l I 

t; .)4 L.:.l . 1 l:..:!c:- , ·a.r. r ...... ~ 
ı.ı.uıual ·..al:k:r ~il ~e ı!lıJ~tı~' 
tr-: · • r~ Ji.l· .l:ı!ıa az. <•l..'\Cl1'·ı 
t ' 1 cL. il::ıu:! b' b3· 

--
lık, medpnj bir .. T,f-Cl 

ha~ile nesıl t lıkel ıie mtı'hıı.t 
o!duğumuzu ı;ördlik. dnt"""!İ. 
d"rt açmalıyız. Ya trend ı:-.Jı
tıktan sonra ne ol ı ııkl' Bil'?lı
yormn. Dıı.;; MU ittı; İr r°"' 
tıı.lunin ed · ·y nun nmıı vni· 
;yetin çok ,.ahlın <>lıltığ ınu giz· 
lem.,.yc lüzum ,. k. fu ıimiz !ı~r 

-O 1 \im tehhı:. ıu . d iı:. K • ~ , 
{'!Il!l7da şe ılıı. k - larl 

• 

\'e ral;ıııelııerlae, beleeyeletıe ve 1<.'ub•:lda iktı.;.:..ıt \-eı~ clı!ı 

" •• e · i..ı..e . aııdı=J,ı4ır. 
11 - Kömür s:ıtıı.ı ve te~·z.j tn\'ı('.s..-::-es~~ı ~lıne..:..ı

yukardaki es:ı:-l<Ara n1ütenQdll' ola -41QAf!~ ıb!Jftıl.l'!et 

fı.:nirJ ta.ı~~·Pdnn alınır . 
12 - Kön1ür satı~lımm intİ7..31•·mt 

kncnul•nası S<l:YJ l h .. tn J (ii·_cl.:: ır.eııfa&tle!'i 
tutularak kar~name e"" iın<ltnar!C? ·:ı.lsiQe r: -r 
ınesi \"e lıu!\U ihl<it eli· lıf'r hfıd;r.:oi.n al8t>;...' nl<'r- 1~· :· b Jtiir·.._.,,•c:j ı1r ı 
olunur, 

13 - Bu teblii 
rilccekli.r. 

• 

. u .aramıyıırıız. Arnr-
sa.lı: dalıa biiyiik rıı.rlarla k.r 
şıleşabUitiz. Yarın h are·/ 
"t edeceğiz. Ala H i do~ 

ru ! Demek ki artık yapılaeıı' 
if yok. O haydi bııyıınuı, 
yemek yiyelim \'C hemen ·~la
lını. Yaıın crl·endcn uyanırız. 

Cemşit. mütehakkiıni'uıc 
ııfüler karşısında isliy hl\:-· 
metkiır vaziyet :ıldı ve: 

- Sevgili Şehzadem; siı:in ıl. 
iııı.kimıız var. Nutukların, ı;ij:ı. 

ıa· .hiç bir • i~ti vok
tur. H~selare l:ıa • lım. Na °"' 
laca.,,~; TJeler ohıWı: ilıtiır. 'i 
old funu ~· yıınu gWll!r'
ıniı:le gör~ 

:A. !'!'aı y eıği it gen i.'a I!,,.. 
t•'l'Uı •• •UJ.: !\lan füı •r
! mı~. r:tlond:ı t pl~!'fulaı-~ 
Ar:ı!a.r'r~,, ~ :n! ,..C',.rl:\1, r..~' ~ 

r..l hU.Ll b .... ,. ~c " · r !:~C:e J':l" ·"' 
~'isin ha' ClJ .. İ J • rıc l 
O bİ!'1.Z dih::l '" ... , \ ~ !L 

a m 
dek Asliye Ce.1.8. r.mblm:neıdn· 
de yqpı ıı.n durn;;m:ı sonund-.; 
::ı ııçlu Neriıaun 
4!&bit ol .• , .. ~ ll" ~-

ma J{anununun 31 '2, fiil 3 '" . 
'"!\Ül'İıt .oe.za l.: 1 55 ' t"m 
di ımaddekori macibi:ıııe :"'O 
l<ııru,ş nf;ır para .ceı:- znah 
1 ümiyctinc, y~ ı gün n::fu:lde. 
ı~ ı "' 

ticaretle!!. m~ 'ine lararın .knti· 
lt=cs:lndl."!l ~nra hük:!m 11;1. 
1 fıaaııının !mt<ll\1'T '-u!!l t R 

r -Cd~ ·-.... ~c :!!"i· 

dah-V{'rl' 6"94~ tar;h ve\ 
:." • "l -= n·~<'t kesbetti· 

, - ..... - -. 

Yeni rıeşrlyat: 

Cılt. ıt. cnz. t1. 

,, 

~r
ttlı • 

M_-ııta7J'l>lln hor iki : yda bir ~ 
Anı;ll<lopodlı:!:'>t:t 11< M:f 
ı ~1 olan 11 in~j 

t, !ll'.ı..1 \rr"'"""lu~i i"'ayın 'E\."iDJ.e :ve 
lıca k"· c...lm'da arayı.r.ı~ 

NOT: At~ı mnddcsı, hll8Ui1 ..... 
t=m!Y'!ti dol~yı:ı;iyle ;mcu eli"' 
t1'fttlııt kapu:yaca:!ınd!lu, 
müdıiet soma sotı.;~ ç•kar..lacalı.tr • 

1NGIL1%CE - FIKÇI! 
Rnlmll ve Teli ruzı \llcyu ı. d 

Eu mycı ' lll;ıatln döniüm:li. cl\ıll 
de rılaruştr. 'Buru \'.mıı. B.lamı EYi• 
n~ miln-1. Fi.•lltl lll6 ~. 



J.)('yince, Cv.gır: • nın sırtına vurara.Jı:: 
- Yahu! Bir de bağırıyoraun? - Bırak! .. Mehmet... 
- İyi ya 1 .. Kel Memişiıı galip Deyince, San: 

gt-lmt-si if,ln.. --,.. Neden bıraluyomıu.,ıım ns-
- N('(kn ve, niye?.. te be? .. 
- fstHını Hunlar btı:ııük or- Diye mukabele etti. Cazgır: 

tanın başlıu ıdır. Baııaltı pehll- - Topuk dlemede açık .iL-r 
vanlan ı:nla~ııılal' ki, bliyl1'.k or- tUn? .. M.ı.ğlfıbsun, bırak! .. 
ta baıılıın pehlivandıl'. Çok iyi San, hasmını bırakmıyoı'du. 
olJu Hec-ı yecildi. Aferin l\lemi- Hatta bu kargaşalık arasında 
ııe.. . Mustafayı pa,.a kasnakla kese-

- .AJ. ma.. Galibiyet temoo- rek yttt attı. Mustafa sırtüsfü 
ll&l'•W sruıa çaktı. G9rdün ya!.. dtışmllştii. Kurnaz San, derlıııl 

- G,lrdüm. llerifin zonı ben- galibiyet temennasını ~- Se
le İy:ı bir güreş atarız ~I Me- yirciler bağırıyordu: 
"mi'll Onun da keyfi var, be- - Yuuu .... 
nim de. 11ı13tafa, ayağa kalktı. Fena 

Dı.:;:•kt:r .. Muı..,tafa, tehlikeli b~r h~1dt- sinirlenmişti. Hasırnnun U
~az~yt>tt: .ii>:"tu. Sarı l\1~h1ı1et z•!fine yU.rUyPrek yumruk savur
D3"'1llnl bnJavoıı-ak altına ahlı. <ili. Haklı idi. Galip g<·ldiği hal
Sarı aule ediyordu. Çüıfkii va· tit üsto dt> has= tarafın<lan pa 
J< t iuUmanuı;tı. Hasnıını hemen ça kıuınak Sat~ yeı-c vurulmm,.. 
künteliyerck bır elde a.5ırıııak İS· tu-. Cazgır, :ıraya girdiö Musta· 
tiyordu. Nittık:m de öyle yaptı. fa bağırıyordu. 
.ı\.lıa.li lıeye<!andan yine ayağa 
1 1 dı C Y .. rük d - Yenildı~ini bilmiyor mnsıır. 
ır a . av.:nr,, • ve, o c a- te• yağ':!. "'alktıelr ... Cazgır: 

....,. Mufitafa gidiyor.. San Mehmet, köpürüyordu: 
Diye l!Öylenince, c:ok temkin· - Sen, yenildin be! Paça kasna· 

.il olan Yöı-ük: ğı kim aşırdı ... 
_ Akıllı olunıa bu, aceleye Cazgıl', Sarı Mehmede hita-

wı:ıkalıele etlllfflİııi bilir.. ben: 
- Onu sen, yaparsın? - Sı>n, mağlfıbı.un? 

Deyince, Sarı: - Mm<lafa da yapar belki .. 
Sarı, lt'lacde künteyi doldur- -Hakkımı yiyorsunuz! Mns 

du. Bozuk dii.zen hareket edi- Wa mağlub! .. Ben. açık dli~me
yor. önüne ardına baktığı yok- di.m. Pa~a ka.ınak yendim onu. 
tu. Den Mmıt:ı.fa, kendi$ini to- - Fazla laf yok.. 8en, nuğ-
po.riadi. Laf değil, ı;idiyordu. lfıbsur. ·1 

Sarı IM!ele bir surette hasmını Mustafa derlıal g11lihyet tr· 
askıya alıp birden aiimrken Mus mmnasını ~:ı.kmıı;tı. Ve, :;:eyd~.
Wa toruk efücli. Ve, cllemc,;ini nı bırakıp gitti. :farı l.frlıın•·t. 
tam yednde yetıştır<li. San. to- dlJlıa h~ liı bağmyordu: 
puğa dfuıünce birden J.<ıç liatii _ Galibiyet Jx>nim be'.. Kiııı 
ere dür.rek künteyi bo>;.-tlttı. yE1nil.miş be'! 

.Ayni zamanda da geriye açıldı Ahali de b'4ğınyoı<lu: 
San mnğlfıp t•lınu.ştu. Fakat Sa-
ı'l Mehırıı t, ma~·Jüp olmamış ve, - Mnırt:tfa galip!.. 
açıir d~ş ~ıbi h.arekct ede· \Arkası var) 
1'1elr. HUbtafuııı uzerine hamle 
.;tti. Mu>1tafa lxığınyordu: 

- bır.ılr be L Y enldin be! .. 
San, oı alarıla d.,gi.ldi. Mus

Wayı kemanelffilİş, pa.:a <ı.n· 
yot'du. M11•tiıfa, bağırıu;ınP. de
Vill'll etti 

..:... Bırak be!.. Oldu!.. 
!'!eyjrcilcr de bağınyorlnrdı: 
- Yenildin, bırake .. 
Sarı, eni1diğini bildiği haldt. 

mç tınnııyordu. Fakat mağll'!
'bl,yet.i hem hakem heyeti ve hen:. 
de Cazgır görmüşlerdi. CazV,tr. 
yerinden fırladı. Meydana e;cle· 
rek davul zurn:ılara işaret etti. 
!Davul :zu 'lalar durdu. Cazgıı· 
pehlivanların yanına gelivordu. 
Mustafa, ö:ıha h8.l<l bağınvor 
w: 

- Bn•alı. be? .. Oldu be! .. 
San, Mustafayı knrgaşalığr, 

getirdi, ooca kasnak aı:nuştı. 
'Yeneceltti. Mustafa tııtmu:ııor
du. Mukabele etııriyordu. Boyu
ııa bağırıyordu: 

- Oldu .. Tutmuyorum be! .• 
Nihıı.yet Cazgır yetişti. Sıırı· 

lstanbul Asliye Birinci 
Ticaret Mahkemesinden 

Refik Sabri, Emin Vafi, Ha· 
ran Vaf'..i, ve Vecdi Selen tara· 
fındnr. Yeşılköyde Şevketi ı· 
malıalfo~i Bulvar caddesi E'l.· 
ı-ut~ubatıı zade Ohanes hane
rinde Pol Levi. Hans Widm~.ıı 
ve Berhard Fleisch ile Ayeste
fano Deniz banyoları g• Y" i 
menkul şirketi aleyhine 4f\2 ' 
H2 numaralı dosya ile a~ıl:ı.n 
153600 lira alacak dava.qındaıı 
dolayı müddeialeylılere gönJe
ıilen dava arzuhalleri şimd;kı 
uturdukları yer belli olmadığl 
kın tebliğat yapılaınadıı.n g<ri 
~evrilmiş ve mahkeme<>e de bu 
tebliğatın ilan yolu ik yapı im•· 
sınn karar verilmiş olduğund~ıı 
yukarda iaıni yazılı olanların 
1li1n tarihinden itibaren bır ay 
i~mde mahkemeye gelerek aı·· 
ırulıa.I suretlerini alıp cevapla-
11nı vermeleri tebliğ yerine 
geçmek üzere i!An olunur. 

lstanbal Mıntaka Ticaret 
Müdürlüğllndeıı : 

Ellerinde Yağlı Tohumlar 
Bulunanlara 

Ellwnde fHl ve daha ewel4i str.i'Je:ı: mahRulti su:am, keten tohumu, 
JY ~ '\ohumu, ye'ı~ fısbl:ı ve ~ft'0.'1\ı· 1ohu:nn bulun:-.nla1·ın 15 Tcnın1 Jl. 

)942 tarıhjne ]q::ıdor J'tl;\llnrını, mıkt..'4 \'t. e-vsnfını bildirir b:rer beyannar.1e 
ile :lbracat B ... , Kontı:olörlüküne b;:dlıcreı- usulü "'(hile n>ühilrleltirdi.li.ıe
Ti Ul{dirfle yer.i fi,y;.t rejimine mli eJlJik. 56 ~oJı .!irküler hUkümlerind-.:n 

41Jf<na ecliJoi·-ekl<'ri ildn olunınuştu. 
VekAlet Yükr.!c maA~ını11ca bu t.U6\1StM alır c.n yenı bir karorla ~~ · 

füki toriılô: ~apilmıetıı-. 
ı - K<'~en tohumuna ait ~nJ amelerin kabul ve müAürlftln~tsi eç

)ıl~l &Jhl J5 emınuz 1942 de hitama em 4 bulunacaktır. 
2 - Y t:r fl$hiı, a\lı88101 ay ~~·ve Kendir tohuır.lMrına ait beyann~ .. 

)11tler ı Ai;u•t>:ıs 1942 toriblne kndar ıtvdi e<tllmL, bulunacaktır. 
3 - K~r.dir tobumlwnnm ınü\l~:J.nJT\ıım. t..."'i 1 Atu--tos 19•2 tarihln,.~e 

&ı1ii··>a trr.t~ıtJ bu~naealrtır. 
~ - Yerh .rı.tıit, """""' ve ay Çi(f!i:I t<ı "'"'.lanıı•n mül>.tb:letııneei !11 

ır ı\~ l9~l de -• erue1t1"° 
' _ Evvelce depolıur.n m.ıha-.ı tlııtalt biklirilwlere llivelen resmı 

Junfrol rr.er:<ezl bııJunan Gir .. un, Ordıı, Fotıııı, İnebolu, tokenderun, Tekir
d•iı Cannk.'tale ve Bıındırmada bııluun ı;uvallaıımlş ve usuıu veçhile açı>
tnıya,,ak c<·kilrle mühürl~rı takılml' bulunan yallı tohumlar mahallerinde 
tlc deııol"nacak yani mübürleıebilecektir, ' 

~ - Kontrolö .. Jük teşkilS!ı bıılunmıynn ~lerM!l Tekirdail, BaBdınna, 
Çanakkilletlckı alilkadarlar b<oyannamtlerinJ ;ıoukardak; müddetler! aşmo
ınak üzere M.arıbuı Mmtaka T!carel :MUdürlilğil ihracat Baş Kontrolörlil
lune tskenoound;ilri alakadarlar il• Mt .. m Mıntaka Ticaret Müdiirlüğilnc 

tevdi edeceklerdir. 
7 - Bu llmaıı ve "1tr:kff:ltr harlcını:., -.~ya ®ltme bolinde buluna'l 

7d(11 t.ohumlu.ıın mühürleJılne ?e dE'J)Olar..m.ılarma urılaln bulunmadığın-
llıın al~l<olıların Jlle.rlnl ana göre b"llin'l etmeleri, 

8 - Dahn fnla !?.alıattn ı.tanbvl Sirkeci Liman 
Ba~ Kont ulörllıgünden abnabileceğl i]f,n olunur. 

Hıumıdak! thracet 
(75ll7) 

Kızılay Cemiyeti 
UMUMl MERKEZiNDEN: 

Afyonkarahisar Madensuyunun 
lstanbul Vilayeti ( Belediye hududu içinde ) 

Umumi bayili~i müteahhide verilecektir. 
Şartnamuıi Anknrnda Kızılay Ceıı.ıyeoti Um1ımi Merkezinden ve 
t~tanbolda Y cnı Pootalıııne cııddesinde Kızılay deposundan ve
rilir. Tal ola.rılann 1ri tenımuz 942 tanh:ine kadar yazı ile Anka· 
rada mzilay Umur,tl MeI l<C2.İlle muracaat etr'leleti ilin olunur. 

1 14 !l'EP-tl\fll:f HJ42 

1 fstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilanları GAiBE iHTAR 

Jtı.~ltdo yazılı mevadın paz.arJıltl.a eksiltnu.·leri hizalarında yazJlı gü,, \'e l!!!~atlercle Ge-Uboludn askeri s;ıttnJ 
alnıc komı>;onunda y;ıpılacoktıı· Toliplcrin ~ili vnkltte kooıi•yona ııclm • (H5-7643J 

6/6)942 günU firar etti~ bildirilen ve haklarında takibat yill 
pılmak üzere evrakı Adli amirliğe gönderilmiş olan U. Slıh. Dll 
erlerinden lst. Fatih Askerlik _şubesinden Manol oğlu Niko fü 
'l'aksim oıııbesinden Tı>na!J oğlu Dimitri hAlen kıta.sına avdet et· 
memi~ir. Meskenleri meçhul olması hasebiyle gaip sayılan ııı: 
iki maznımun MU$teşarlık Muhakinı şubesinde hemen isbat! vü• 
cut eylemeleri yahııt meskenlerini bildirmeleri As. Mh. U. L. ?.lC 

Cinei 

Tel balyalı kuru ot 
San1an 
Kunı ot 

Ekmek pişim\e ~ 
Balyalı IQillan 
Kuru ot 
Kuru iasulye 
Son1r.n 
Kuru ot 
Kunı ot 

Mikfarı T"'tarı Temln"l:tı lt-ale gün ve 
kilo Ura Ura uatı 

400,000 31,0GO 40ô0 22/'7/942 16,30 
400,000 23,000 3450 'l'J/7/942 16 

ı,000,00-0 70,000 950-0 3/8/942 18 
~ kalem 18,420 1232 20/'7/942 17 

500,000 :17,500 ~2~ 20/'7/942 15 
500,000 3'7,500 5625 23/7/942 16 
16,30-0 4087,80 748,17 21/'1/942 18 
(00,0-00 23,000 3450 21/'7 /1142 16 

1,0-00,000 70,800 9500 20/'1/912 16 
400,0-00 31,000 4650 21/7/942 18,30 

A,;eğıda yazılı mevaduı p.urlıkla ok•iltnıeleri hi2a!ııl'ında yıwh gün ve saaUerde Geliboluda llerk<!.l 
l!Atınulma kQmi..,.oınında y;ıpı!aeaıı!;r; Taliplerin ~Ui vakillErde komıs,y<na ıebneleri. (448 ~ 'H») 

CiNSi Mlktuı Tutarı Ttmlnatı ihale Giln ve 8aat1, 

Fhlateo 
I'at..les 
Koyun eti 
Pır:nç 

Sabun 
Poıtat<';; 

Kunı ot. Tel balya, 
Knrıı ot. lp balya. 

. l(llo 

:!O,Ot!O 
20,000 

0,00-0 
15,000 
20,0-00 
60,000 

1,000"00'1 
ı,ooo,ooıı 

Lfra 
~800 

6800 
5000 
9124 51' 

15,750 
20,400 
70,000) 
65,000) 

Ltra 
1026 
1020 
750 

2362 50 
3060 

18/7 /ll42 16,30 
17/'1/942 18 
18/'1/942 11 
17/7/942 15 
18/7/942 11 
18/7/942 11 

30/7/942 16 

.J\..ş:,~· ıda yazılı mevndın p._t~arlıkla ek~Jımeleri hizalarındot yo:ı.aılı gün, saat "e m;..h ... HerdertJ. 1 tri s.t\Ul 
alına ~<onıi~.yonlarında yapılar;.ktır~ Taliplerin beli vakitlerde ait olduğu konüsyonlarda. bulunmnllu·ı. 

CIN81 Miktarı Tuta,.ı ' Teminatı ihale Gün, Saat ve Mahali. 
Kilo Lira Lira 

Kuı·u ('t 1,500,000 97,500 12,250 17/7/942 15 Erztnurtı. 

Sıgır eti • 20,GOO) 
Koyuı: E'ti, 20,000) 20/7 /942 16 Sıı.--urlu :C, 

(320 - 7050) 

A-..~·~·da yazılı hlevad.Jn k~rcıl1.axıla ek;;iltmeleri hlzalarında yaz.ıh gün1 s.-ı.ıt ve ınab:-.Uerdc:ti aBkert sa· 
tın~lın:ı. -<"ıı1i~onlarında yapıiaı:,'\ktir, TaHplerin kantınt Vffl1<.alarile teklif meh.tupl~rını ih:lle saatlerinden bir 
sant ovvd ait oldulıu komiı;yono v~cleri. (319 - 7049) 

CJN81 MJktarı Tut.art Teminatı l,_ale gün, tıaat v• )nahalll, 
Kilo Lira Lira 

K"yur. eti 35,000 45,500 3413) lloşd~l'· köyU 
H hpartak ul«lc Sıyır eti 35,000 ~9,750 2232) 17/7/942 

22/7/942 
, 24/7/942 

20/7/942 
16/7/942 

Kuru :·t 1,50&,000 ıs,124 ı 3 ~fuhn köyü. 
s,.,...,.~ -. 1,!500,COO 5623 15 ll!uba köyü. 
K•ıı u. '"'. Tel Mlyalı 294.0UO 1640 15,30 Krırs. 

ı !Hl telii 1111kllyat 8150 10 lımit postane 
k.1n1"'nda 

'1'1-• o.ılyalı !iluru ot 
J)(,K tm t-.c.linde saman 
Kuyun eti 
fi•gır et~ 

Tntu~turma tıdımu 

Kı•~ur.. eti 
$ığı.r e~J 

Eu!c,.-Yr 

r·ı-;lılyP. Kuru, 
N"~U1 
].Tf'.'ı.. ın\ek 

~. <~, Y~~ı 

KırH~'.Ll biber 
T•"'" t~kcr 
Ku;·a iizUm 
Pu·;111;, unu. 
Zf.yıia Yııtl!l 
f"11y 

Bi"Y<V: snoun . 
Yt.}•1 S{:ıİ.lUD 

Keyun t'li. 
Sıti.·r et, 
Ta.e r .. , ulye 
Jsp~n.aic: 

Tlt•ıtıri.as 

Pı. .... ;;;a 
L~h:ona 

.D~~a 
Fd'.1~.:an 

JlnO:ı..ıı; 

2,660,000 
825,080 

9;oôo 
ll,MO 

000.GOO 
13,~00 

13,501) 
1z.coo 
lZ.000 
8,ıltlO 

6,000 
5,000 
G,000 

10000 
50 

2,000 
3,000 

ı<ıo 

'000 
2Ş 

:ı 000 
t.OO 

'4,0W 
7,900 
3,000 
2,(ı(}i) 

3,üOO 
:,ooo 
2,000 

600 
600 

5,000 

197,120 

9000) 
0300) 

lll,7:i0 
13.~(iO 

94M 

kil<ı<ıu l &, ' 

" .. 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
·' .. 
" " 

·~ 3~ 
23 
~s· 
1~5 

7 
GÔ 
98 
M 
50 

100 
ı7GO 

80 
70 
ı~o 
7~ 

H,783 
2969 

1147,5 
1400.70 
lOlZ,50) 
71l8,75) 
HIUO) 
5b5 ) 
210 ) 
lO:İ,50) 
131,25) 
7U ) 
~2,50) 

2,25) 
H7 ) 
135 ) 

3,75) 
450 ) 
32,82.). 

l26 ). 
!!.G,25) 

525 ) 
4V3,7D) 

) 
) 

~ 

" ) 
) 

' ) 

20/7 /942 1 O K&rs. 
24/7/942 16 Kan, 

14/7 /942 16 Sinop -'•herUk ~. 
17/7/942 10 F.ayııu;, 

18/71042 111.39 Atlan•. 

15/'l/90 10,lO 1iuk!ığ39 
a!kcrl nakab~th;Dftd, 

4•ı.,Ja ytwh DMvadın thlltme <rı. 1:.;...ıarında ,...W .Un, aat "" şekillerde 5el"sımd8 A.lı:td 8at;n
a1ma Konıiayonunda ;rapllacalti,r. Kaııalı 2ad !çln ihale 11HtiDdcn bir s<ıat evvel lqmıın1 veslltal<Jrllı tel<hf ınck• 
tuplt.rırun i-fcmiqODa verilmf"''i. P~ıtıthlrUJ.:r Jçin belli v11Jtitkrde -!'01nisy'lna mürac.~t edJbnffi. 

ClN&I Mlkbtı Tutarı T9rninatı lh•le Glin, &a•t ve fekli 

Kvy!ln tti 
O<lu"' 
('el•ek Ma en Jd)Mör1l 
Pirin~ 

Tııze Io'ull't 
Dun1at~ı 

Pailıran 

.. .... 

Bctn1ye 
Tlvlmdık ilUba 

Kilo Lira Lira 
1~0,00-) 11!2,000 98QO 
800,00Q 18,400 1881) 
59(),009 7,080 531 

30,00\J !ll,lOO 18tı5 
ao,ooo sooo 460 l 
80,000 4600(\ 337,00) 
o.oo~ ~ooo •so 1 
3,00Q 900 . 8'1,50) 
<I 000 &00 87,GO) 

l7,91J6 1342,60 

10 Pazarlık 2&/7/M2 
:.18/7/942 17 
29/'i/942 10 
29/1/942 17 

Pazarlık. 

Pouırlik 

P>zarlılı. 

!0/7/!MZ 10 Kapalı :u.rl 
( 4:!.4 - 7391) 

Aşr.ğıJr. yazıh mevadın kııl!alı zarfln ~ hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerde
ki r.skeri satm alma Jromisyonuıtda yapı}acaktıı·. Taliplerin kamım veslkalariylr teklif mel<hıplan
nı ihale saatlerinden bir l!llat e\t el ait olduğu komisyon vermeleri. 

Jddııın Tutan Teminatı 
C.'intıi 
Odun. 
Odun. 
:=::aman. 
Koyun eti. 
~)lğlr eti 
Çamaııır sMıuau. 
Sığır eti . 
Ko:;ıın eti. 

Kilo Ura Lira İhale giiD, ı;aat ~e mahalli. 
.700.000 18.200 lSM 31/7 /942 11 Trabzon. rıısı. 
(1()().000 7.500 562,50 27 11 11 16 hm.it poııtıuıe kar-
M0.000 H.000 1000 29 11 11 15 Doğu Bey-t, 
90.000 :SS.500 4387 ) 
90.000 fô.100 3038 ) 28 " " 
30.000 2331,116 Z1 " " 
13.950) 
19.1530) 20.296 2197,12 23 " " 

16 Ardııı.hıon. 
111 Koaya, 

111 Anlalya. 
(423-7300) 

A.§;:ğıda yazılı mti'iadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarıııda yazılı gün, sa.at ve ma.hrıi· 
1'er"elri askeri .atın alma komi~onlannda yapılacaktır. Taliplllrin beli vakitlerden bir saat evvel 
ait olduğu komisyona kanuni v-~ıkalarile teklif mektuplarırııv.ımıeleri. (488 - 7589) 
C1N Sİ Miktarı Tutan Teminatı İhale güıı, Saat ve Mahalli. 

Tel balyalı kuru ot 
Saman 
Balyalı ııa.man 
Muhtelif nakliyat 
Odun 
Odun 
Odun 
O<ıun 

Kilo Lira Lira 
3 200,COO Jı.ilOBU maı.ra!ı hariç 7 kuruş. 4. S/942 16 Hadımkam 
2,800,000 Uşak tabya 

600,000 30,000 2250 30/7 /942 16 İzmit postaııe lum;ı. 
l,000,000 16,000 11211 30/7 /942 16 Tokat 

500,000 16,000 1200 3/8/9-12 17 Ardahan 
~00,000 12,000 1800 29;7 /942 10 Ardahan 
500,00IJ 16,000 2400 28/7 /942 9.30 Ardahan 
500,000 16,000 1200 3/8/91'! 10 Ardahan 

maddesi gereğınce ihtal' olunuı-. (fi7 - 7578) 

Asağıda yazılı ııebzelerin pa.zı;.rlıkla eksiltmeleri 17 '7 /94~ 
Cuma günü saat 16 da hmitte Poı;talıane karşısında AskPri !"a· 
tın alma komisyonunda yapıl•lC:ıktır. Taliplerin belli >akitte 
1.oıııiijyon .. gelmeleri. ( 4~ - 75Hi) 
CİNSİ . Mlktu1 Fiyatı 'fcr>ıinı.tı 

Kilo Korw; Lirn 
K. .bale 33,000 12 5f14 

Taze fa~ulye 
Patlıcan 
Domates 

36,000 30 rn::ıı 
36,000 30 lt''.YI 
26,000 30 1171' 

• • • 
~.\._~.ığ.da ya21h oUann kapalı zarlJa ek..<lldlun~ıe.rı 30/7194:: Pt'r~···ıııbe 

günü saat 11 de Trabzon askct.i ~t.1 ~lnıa komisyDnunda yapıl:ıt7akt T' 

T•ll.1>lerin l<anunl vesikalarile teklif m•klııplnrıru ib•le s.1atındrn bh· sa..t 
(!\."Vtl k11nıi.<.YOnR ,-(ll'tiıt>l~ '(375 - 7243) 

CiNSi 
Pt•hlıH] .• ı.!Jr.de 

ip İ),·ly•lı 

r,: ~ .... ~y;ılı 

Ton 
tiOO 
RM 
600 

Tubtrı 

Lira 
28,080 
40,:>61) 
41 Gaıı 

Teminatı 

Lfra 
21or, 
3t..ı42 

3276 
.. * • 

125 000 kılo me~e kömiiı ii 
kapalı zarfla eksilmeye 1<oıı· 
mu~tur. lhnle~i 30/7;9·12 Pc-r· 
şembe günü 8aat 16 .ıa Anka· 
rada M. M. V. 2 N".lı Satına!· 
ma komby<onunda yapılnraktn'. 
Tahmin bt·deli 15,000 lira ilk 
teminatı 1125 liradır. Taliplerin 
kamıni wıiiknlarile teklif ıııek
tuplarmı ihı;.le saatinden b"' 
ev<el iuırıııı;\·on~ vermeleri. 

. 4481 - 7582) 
• • • 

Bc•ber ıoJ,,~ııua 70 kuru~ \:ılı· 
nLıı edilt>n 30 t.aı Arap sabııı'u 
kapalı zarflf, ek,ıltmeye küıı· 
muştur. lııalcsi 31 7 \.112 f\ıma 
günü ..ıtat 16 da Ankarad;ı :\I. 
M. Y. 2 No Iı Satınalma kom ıs· 
yonu'1<l.1 y;,pıla~aktır. ilk ttn i· 
natı 157fı liı·aılır. Par~a pan·a 
taliplere il<' V<'ril~biiir. Taliple
rin kı:ınmıi veülialarile kk1;f 
mektllplımm ihale ı;ı1atinılı:n l 
bir ~.ılııt t->' "•'l 1-omis :(ıfli' \•t~r·ı 
melt:·;. ı48ö _:. i!'Xl7l . . ~ 

=• ,t•or f•lı , t•1i.11!t k:<·: kııı·n uı•ı•.ı 

;.ı},,,. ... , .• ılı\.1 r 'f;-ı'.ı .. ı!n l>(ı1t;>li 7fl•'.tl 

li~a 1.t·ı,·.ııeo• ııı~,o lh~'1ır T:ıL·ıı -\ 
rin Ik'~ ı~-4... ın .. r~t: ~ ~ıınü ~ •• ıt 1 

10 de:, F/.:nt:ıt._· ... ı .t.r·r.i ~ • :ı ln' ı ı 
kt)ı'•i V(ı•)ıHı.-· gt·l•)1t-'h !

0 l 0 

(4tı""7~1S ">) 

• • • 1 
63,St!:l Jır,, 25 kuru~ kl·şif h··· , 

ilelli Adnpozımnda inb;uıt i~i 

1 kapalı zıırfJ,1 · tk•ıltmeye km·.· 
mwıtur. hı"ıe,; 30, 7 ll42 Pı·r· ı 
~cmbc giınü ~~ .. t 15 de- Ankaı·.~~ 1 

da M. M. V. 4 No Jı Satınalw:., 
korr·!~yonumla yapılarnUır. ll'c 
tPmihatı 4-1::!3 Jiı a 16 1-uıuı;tur. I 
Taliplerin · kııııoni V<-8ikalarile 
te~lif rH•1'.tuplarnıı i!ıa'c saatin 1 

dcrı. Dır ~1at evve1 kon1:~:yo. ıa \ 
n·rmel .. rl. 14.79 - 7[ı~Ol 1 

• • • 
h uynığn ıie koyur, eLııin k · 

1 

luHt· 90 kuruş, .cnb1r etinin 6.:J',5 
kuı·~. KEc~ı etıııin 60 kuı•ırı. 
ü~ı~ iki lmynı.khı koyun ve fı.;· 
w Lir k"'-l etinin 80 kııru~tan 
et alm:ırnkta·. Teminatı 13J?.· 
!ir ... Jır. ~r,r\nameHi komihyOn· 
da gJı'ıiliir. Taliplerin kall<ınt 
veh;lmla~il( 1eklıf mtkturlanm 
318 !142 Pazartı:ı.i günli ":tat ı:ı 
e kı.dar Kars A,ı..eri :Satıııal1"a 
Koın.'+\·onnna "Vern1cleri. 

- t4R2 - 7583) .. ~ 
36,031 Jiır,, l<t~ıf beJt:lli 3 n

det Eıertlık ö~lme aleti pazarlı!• . 
la saLn :ı.lınataktır. İlıalehi 
24. 7'042 Cuma giinü saat ı:, 
de .t..rıkarada M. M. V. ::ı No.Jı 
Satınalma komisyonunda y·apı
lacc.lmr. Kati t~·mir.atı 5404 Ji. 
ra 65 lmrm<tlll'. Talip1erin belli 
vakitte ı..oniıs)>ona gPlmcleri. 

1480-7581) 
2000 ton tel balyalı veya ip 

balyalı kuru ot pararlıkl:ı nıtın 
alına.ı':.ktır. Taliplerin 20ı7,91?. 
paz:utai günü li<ıat 16 Ja Gdi· 
bol•ıJ-ı Mfrkez :S-.tınalmr. Ko
mi~vvnun .. ~ gt•hnt'!eı:i. 

- Tufan Tenıin:ı.h 

Tt>l bal)>ııll. 
İp b'.IJya 

Lira Lira 
H0.000 "J .000 
1ao. ooo 19 .r.oo 

(4!3-7'.354) 

A~~ğıJ;ı. yazılı mevaılın kap?.· 
Jı zarfla ekı;iltmeleıi 23; 7 942 
pc·ışembe günü hizalannda ya
ZJlı saatlerde Sürü<; aııkeıi satın 
alma komıı.yonunda yapılaea.k
tır. Taliplerin kanuni vc.;ikaLı
ri~ le teklıf mektuplannı ihale 
8an tierinJ·"n bir ..a;.t evvel ko- 1 
m~~' ona ·vermeleı·i. 
Cin·· .Mikron Ten inat. llıaDe 

lillo Lira saııtı 
S.ımaıı. 400.00\J 3.000 10 

BP!i'ılcta.~ı.aki <le;;irnıeYııntlrn 
Sirkı•d ;uıbarın .. kadar on bin 
ton u:ı ve k<'pl'k nakliyesi kar.a
lı zart thııliylı• miinakıuıavıı. ko.ıı
nm,tı:r. Husu,.i ,,artları komia
ynnıla. g<iriilebilir. MuvakkM te 
nıinatı ı 4750) liradır. 11ı:ıle;ıl 
21 7 942 ~aJı >,<lirıii saat ll'i de 
yn.pıiat:•.ktır. Taliplerin ih•le sa· 
atiıı•kıı bır ~aııt ~vyeJ teklıf meli 
tııplıırıyie HdrLiyede Yedek Su· 
b:ıy okulı.nda Satı.'lalma Komi» 
youı;n ı rr.üraı·antları.,345-7128J 

• • • 
K; palı zc.rf ıt~ulü ile 100 bin 

liralık odun alırıac<ıktır. Ev8af 
\'<' hu"ı"i "'ortlarile teslim m&· 
h&ll"n knmi~yonda göıiili:.p öğ
rı·nilebilir. Mtt' akkat teminatı 
6250 limJır. ihsle•ı 20ı7 /942 
Paı:art<'"i günü saat 11 do' yıv 
fıılarnk r. Taliplerin ihııle ııa.ııı 
tiıı.kn bir -...at evvel kanuni ve
silıal~ıfü• biı·l,kte Harbiye..ie 
y,,,ı..ı, ::'.uba) Okulunda :>atın 

•llnta kıınıit-.\.·onuna miiraea.11.t 
1;111. ı 2R3 - 6929) 

• • • 
4?.1tııO t.,Jı; :!,5 aı;i1li zeytin ya

ğı paz:ıl'lıl<la ~atın alınaı.;aktır. 
T.ılipJPt'in :!tı 7 /942 pazartesi 
gıınii >? ıt Hi de Geliboluda ıner• 
kt·z "'tın ıilma komlı;yonuna gc\ı 
mPlu·l. 'r•hnıin bedeli vergi -.ı 
nıam:Jiar Jı;,ıi~ 49.644 lira, t& 
miırntı H46 lira 60 kurul}tur. 

(431-7398) 

* llııt "J ~· 1 •u •ııu•lil ır .. ıl nakil etti• 
ı i'•ır.'"' •. 1, . K"'ıı ·h 1.~rfi:ı ekttiltm~ 
2::/71~4~ 1-·f·ı ~·•i1 be gUnü saat ld da 
1-lu, .. dô.ı ·ı:, r·h~ne-cle askeri sabn al
u.;;ı k•_ .. ı ~~ oı '.ın·la yepılacakbr. Hep. 

ıı ~n ıı;· ttıniı·atı '4.454 liradır. T,,,.. 
liylr •n. ı..,ınıun. \t'':ika1ariyle t,.!,_l\ 
ı11"'~"tıt:·l~r1·nı 1n;ıj_e sa.:..tinden m.r ~ 
.tr P' Vfl "·'"";"J."'•~yt:r-~ V!'rnıf'lcri, E\1"' 

::-t ' t! S.• •-:-;:-" ıı ~, lı.nkara ve 15tan" 
bvı L·;. 3·nırül\ıtri. sntın alına Jtc· 
ıı ı·'J'Orirın,,•1:-ı fin gôrülül.", 

(379-724~) 

••• 
93.3t'6 lira keşif bedelli ii~ an· 

hıır inı;ı .. sı J'apalı zarfla ek,ılt· 
fil• ye l!üntıl\l';lur. İhalesi 29/7 / 
942 ~arı;amba günü saat 11 de 
Ar..karao.- ~·.M.V. 4 No. lu satın 
alma k<ın.iı<yıımında yapılaca.le· 
t<r. Lk ll'ıııin~tı 3966 lira 98 !<u· 
nıit111. T;.ı!ijı}.-..rin kanuni ,.~~a:i· 
k:ılnı:iylı: tı•:ıfü' mektııpl;ınm i· 
htı le s.• a nolt-n bir sa.at e~~ı kl'-
11. iı.;w.na ;eı mdtri. (!36-7425) - . . 

39.181 hu;. 80 kuru~ ke<ıif lıP· 
d~lli fü. :a'h••!· inşası kapalı zarf· 
J~ ek:;iitnıe;ı.-. konmu~tur. tha· 
ll·"i 28 .• !42 >«ılı günü f!a.a.t jl 
,,, .. ~kar"tla M.M.V. 4 No. 1tı 
~aıın alnıcı. komisyonunda yapı· 
lac: ktıı'. İlk teminatı 2938 Jir8 
ti3 kuıuı;t\ir. Talipleıin kanıtıı1 

vı,,.·iknlaı;;ı.ie tt·klif nıekt•ıp!Rrını 
ih .. ık- >9.ıttiııdı-n bir saat c·vve1 

knrrıiı..v 0 •na. vctmeleri. 
• (437-74261 

• • • 
1 - Yı "tl kuJe JJ.ıttdb.ıne:;toin ~ r 

ton k"~ un t:'l.i 22/1/942 Çar~:ı.ıl .. :.:r· 
gun'-1 ~c .~t 11,3•) li..ı. k.apnh :ı..~u·f 

rt tıylc ı ~ı ) dp1l.a1,;aktır. 
~ ·- f~:hı."ll.ı 1.:<lilen bedeli ~371 11 

,., <l '~ hı ;ı;.ık:i:. t tewina+.1 1783 :# 
.'<.:tlP', 

3 - F:ı•·tr, .. ,• :ı" i gonı.t."i-: i~ti.y 'l 
ı.~:r l:U'l l!'ınr· ·ıı So..tınalına i?t•ıl ı.;· 

;yon ınc'?<ı gö~l·l.lilırltr. 

~ - t~tt:ldilt' ·in belli günde ~ ... ~e 
s:ıat.ı:ıfirı1 t.ı· l!.: .. ;ıt C\'.Vel 2490 ,&.i.!.yt!1 

l·.!ıın.111 r.ı:: .1rıılı..:rl duhilindc ta.oı\•11 

t:dt..>\. lı:.'cri zarfları n?:t.1'.buz kilr~ 1h~ 
kuı _vona Vl·rmc1ir!ir (363-71' .. ıı 

ı 

lt1 :.o 
Ç.ı 

• • • 
G~:.:::H.lşsuylı ıı ... stah1'H'' i"" 
:~'lyun eti iJl~·~ l :!~/ • " 

, i)a ;ünn sıı01t J0,30 de-! K•, 
z~ f ·ıı:t;yle 31 •. pıltı~ahtı!', 

8000 lll 6000 ton buğdaydan 
un yaptnılacaırtır. Kapalı zarf. 
la eksiltmwi 28/7 /942 günü sa· 
t.t 16 da Balıkooirde ukeri ııa· 
tın alma komiııyonunda ya1)ıl&· 
eaJrtır. Tahmin fiyatı kiloeu 4 
kunış 40 santim, ilk Wilinatı 
14.320 liradır. 3000 ton~ ay
rı ve 6000 ton için ayrı :telıJif 
alınacaktır. lateklilerin kanun! 
vesikalariyle teklif ml'ktuplan
nı :h:ı.le saatinden bir ~ant evvel 
kcml•yona vermeleri. 

1280 ton bıılyah kurU ot paza:
lıJ,.la Balın alınacaktır. Kiloeunrn 
tabının flatı 7 kuruş ltoti teminatı 
12,600 lir .. dır, Taliplorin 17 /7 /9 ıı 
pa7.aıterl gtintl ••t 16 da İ<mi\'.e 

Em u • .t. 230.000 4.140 12 
rndır. Şartname ve nfunu ikili ',Sığır etı. '.!00.000 1::..000 16 
her gün konlli;yonda göriilebilir. OJıın 1.47tj 000 11.070 18 

2 - T"'hr.:n bedel. 23770 FrP 
n~uvakk .. t ~.ı::- unatı 1783 UJ .ıdıJ 

(427-7394) 

postalıane kar,.,.mda aı;kerl satın al• 
ına l<onusyon..,,.. l'•bneleri. 

,(t38-7427) 

• • • 
800 ~ıft lı.°'1JJll takını• 17 /7 / 

9ol2 günü saat 10,30 da pazar
lıkla ifltekli8ine ihale edilecek
tir, Muhanunen bedeli 96.000 li· 
ra <>lııp kat'i tJ>mimtı 14.400 Ji. 

İsteklilerin belli ~iin ve saatte (120-7396) 
Fındıklıda SDtın alına komi>yo- • • 
nuna gelmeleri. ( 433. 7400) 13 '.:li. lira kt:ı;ıf heJelli Polnt-

lu., t" 1 tt!'Si--.a.tı v~ rııoutı.: eJilL·
C{·k d:.~ 1 r.omp.., ~rur;u İ!ii pa~ 
;wı lı·· · ,•k,;ıltrr.<-ye kGnrıııı:,tur. 
th .... h.'~-' 21ı7 ;912 paza.ı-tc-:.i };·i.ınii 
~'1at J5 de Ankar .... cla M.M.""/. 4 
No .... ı st.ı.1lü atma konli:syU!J.tt1ıda 
y:ıpıJa,~J.!ır. J-::ı.t'l teminatı 1!J80 
lira ~O Au ~hır. T.tliplcri.ı bı i
li \ :. t t .kc ro 'yon_ gdmf'l r. 

••• 
50 tondan <lört parti 200 ton 

patlıcan, 50 tondan dört parti 
200 ton kabak pazarlıkla satın 
alınacaktır. Taliplt-rin 17ı7t9l3 
Cuma günü saat l 5 de Hadım
köy Akpınar Asıteri !'atınal· 
ma komiııyonura kati teminat
larile gelm !eri. ( 484 - 7585) 'J41 71 fll 

3 - ŞartI::.a.rı•<'l'i gormek ~t.;~ ' ' 

lıı~:.· gı .. 1 Fındıl,.lı S.:ıt.ır:::ılrr .. 1 l'.v l 

~.-ı·n ·uda '>Ürcb~J..iı·ler. 
- 4 - isteklilerin ~l gurulı:· Hlii t 
~ant:n<.ı..:n bır ~ • .ıt e·.;.,.<.:l 2490 ~) lı 
l>t.ır.Un hı..C.Un·lcrl O.ar.ı.!iındı~ taı,z)ıJ'I 
f:'1 ekle l :ı..arn~ı: ı ıH •. u .. bi.lZ k,ır)lııf 
Fınıh~ .. 1ıda Komı.cyona "Verm~h·d • 

(364 - 7195) 

&ahi~!; A. temaleddln SaraçoOlu 
Nt~rl.1-t MUdQril: M. Samı Kaıayef 
a .. ıld-Oı yer: ( H. Bekir GUrooylar .. 
A Cem•leddin 8a:ı:aıceAhı mıttaaaı) 


