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fiyatları dün teshil edildi 
~~binesinin ilk mühim kararı 1 Hükômetin bedellerini peşin ödeyerek 
r HUBUBIT SftTISIND SERBESTi alacağı mahsul nisbetleri de belli oldu 

A.nkara1 16 (A.A.) -Ticard ı= 
y ~ ni llük A t . Vekfiletinden tebliğ edilmiştir. Ek . f • t 1 \~ 1 
Yol 

.. ~ınıe , halkın en esaslı bir ihtiy11cını tatmin İstihsal mnliyctlctindcki U• 1 m ıya arı RUSYA'.DA u uzerı d d mumi yükseliş goroniinde tutu· 
· n e urnıak/a biitiin memleketin muhabbet ıarak hububat ınahbulü fiyatlar 

ve takdı·rı·ne ıı·ya '1at he~ı..etmiştı·r ------ rına zam yapıım:ısı hlikumt.•tçc Almanlara go-re 11 '1iU kaıcır altına alınmıştır. Bu ka Buğdag 20, çavdar 15, nolıut 16, nnsır 
Elu vat ra.r muc..tbince, bufdny, cavdar, S l ,# 16 lı I 
Elverir ~itn b~ü~:~~~~opra~~rı,. bizi her. hal içinde bol bol besliyebilir. :~us~ı:~~\i!ı:~m~~ll ~~~ 25 3'rı1m· 6, ,B)ar~-~b~ ~'~tayıuı Blbıu· 1_·nm· '\..:•~.,l "'!15r~şı"n vuerC) - Voroşilof grad şehri 
fena ni ·e' 

1 
~ as!ns .. ı ~ ım ve bm türlü kurnazlıklar, hileler ve lstihsa.I miktarı 50 tona kal 1• .us.u IS<Y ~ .. .u.. ·'l,UAJ."' u. ,..... 

~ terle hOkumetan ışım güçleştirmiyelim. olan müstahsıllcre 't bu cır.~ ıoo tona ıu:1ar olan mUstah1>-il- l~~ı ınık~n l~O tomı ter. - du··n ı·soaı edı"ldı• 
YAZAN O h b b t h b ' d .. ] )<>VL> aı"t bu D''-' h .. '"'·ıbatın 11M• VUZ eden müstn,lu;ıllc.rC ::ut bu 

- ("ff~ • : H ... SEViN CAHiD YALÇIN - _________ u_u n: ın er ll~l') n yuz< c_" _ .... _ .... o ___ ""_UJ.A__ . ı b ba ı.. o 

1 

-ı cınş ıu u tın ·ıc:r birinin 5l to- --0---

v r 
'- ıın kn.dar olan kısmından yüzdP • , 

• Saraooz4iu k 1 · . • . d' k ' 25 inin, 50 tonda 100 ton,a ltcı<-L .. ' Ruslar Mılerova nın tah 
S<>ılt~n ı ·ı . u H!l('Smın~rın ıye ntlar hububat satıı.ı mc. .,_ 

•• orhı,l·~< t' tıh, ~ e<lilf>n.1etlbirlerin ~.e :raııılan t.cC"rith<"lf'riu y e k k _ . d olan kısmından yüzd<> 35 irur\ ve liye edildiğini bildiriyo; 
tala1 bir g.ı>.1.~ ?~dllı,'11 hnkikatl.:nlln nnilhom olarn!l{ hunhtrm enı arar arşısın a 100 tondan fazla kısmının dıı ............. .__,_ -~n ~,,ı st l1.l1ııd,. attıtı "'ti , · ·· 1 1 

1 • '11ii
9 de. '-O sinı'ıı bcl:l.nJı l'"H1r1 tcdı- j t'tı40 J ··~•uunettt ~ ıtl •• '- .;; •• ım, •li~ ijll(l ıe ~·o ' ki tnitiin J'- "' " '" ~ K b d IJeVİı}\\ UYU.il{}'( ' C l'!1U bir a.JaJuı ile karı;;ıfa~a,mi( \'C uınlmıi bir ye Cdi)m<."k SUr\!tıyle d '' lctrt • cep e e· 

ıuıcıktır. - eatm alınnuu;ına k.u lil \'el ihrıı,.. ----0----
'M<:'rnll'Ket t • , • • ti nı v~ 'rtu-ık l t e ı:..s:lı. ~ıdası- kumet, bugdayı yamtamJ~ buö-- Hiikunıetln bu tedbiri höylü ve clft11i11ln refahına l':Bu hubllbatın Tı<:uc·t v Zı 1 Atman[ar 80 Tümen, 

~"Yl n.n sen ' 01111 b4~ t:k t>k- dayı istıhsal etmek bizim l'limi~- ~ raat Vokfıletleıi taıafınd .. r muu. 4000 tank, 3000 
kı t..den buv<l ' •• y:n. gmı teş- eledir. Bu btfösalın Stv>kt""ı)aA "'-'On 1 d d c ... nun mu··ba '0 a ""abı·Eıyetlnl co vat...._ h t: n u\ ve ~ h 1 b l l'~ .,~ l''8Tı ım e e en, u Ya M (i fJ ıaca , terf'kC'n lıaıırlanac.ı~ olan talı- t~yyare kullamyorlar 
'u •llr en el 1<·0, .... h,·t 1.ı:.m •. a~C\ ma uğram:.dan, mü.:ıkhlike 1 ~ d lı ""dd 1 

mtt \azg~mı~"~ .n ~ukı~ k~dar gıdc-bilmeı;ine çnh!]makta binnefİCe İSfİhSB/ de hen •/ig''inden BrfacahflF matrfnadmeTe yazk·ı:.ı bm~J <' Oer Pnkarn, l6 (Hadyo Gau• "'-
y .. ı- b ~.. wı. HPhume· h!"-•erc d. k '. 1 za m a opra M.ı ~ıu "' • ~ı· ı - Alm"11 '·t.r \•ctJ"rı·, 1~11 • i~~lı.l :zl &;Jıırl"r}o "ı •• •. IJl.LI uşec• • e l)Uyük \ uzifcle\' f' • • Of" .~ « l\ " ~ \, n:a-ın < ' " ' . mı to::ıses 'ardır Nıh + k.. I" .. h"" . ısının veya ıs namına nm- :ı, nda cenup cephesinde Don ne~ 
zif ın tr-ı n: etı.ıdt ........ · ttyeL oJ unun uku· Hükumetimizin bu\>ubata ğin 16·17 kuruş arnsınd satı- bul, 1zımr v AdaJıa gibi bazı bayan yapacak olan Ttiı Jq ' · 1 Do eı;;ııu ..ı ..ıf ı11 1 met tara.ı111d n O'M•- 1 . . . • . "-'l..- l b"lm . l .. kU .. ül :ı...·· ""k _ı..: ... ı . Cumhurı·'-'" t Zır."."~ H:ınlr::ı ı .. ·. ı y c nctz ar.ısında ta kıı na. 
ka 

.... _ u e • ıyoı· ve: ı,- ·nı.:· • ,.,..,..,.,.-nen l)'l ııı- ya;ptıgı z.ım ''e mlkuu"'lil nıtn- a ı esı l\P t mum n "'OF - cuU','ll Sı;;..uır """'~ ic>ı::A<!;nı bızzat J"' ..... • • ,..iJ. mnk u ı Y<>tlc-rd .., •- ,.., J ""'UA ··~-· • Pl a· ına devam etmektcctn. 
'H: n ' h ıcin dt klı uı, oıta 

1 
1;· n g yı·de gelerek hüt;in fnaüne verdiği mühim karar, mektcdir. ·Kararın t:ı:tbik .. tı tf':ıni~ edeceği anlamlmaktadır. alım teskfüıtma aşapı •ki ~nzı 1 Bl t.. kjp harekatı siıratk •ı .. 

nyyeu'1u <;ift<:ıleı-deı yrı.t~;z mu· {,. ıll'yetiylı: istihsa-li arttırmıy. 
1 

bütiln ) uıtla. çok milsait kar- hakkında henüz mUtenımim Bn tcsekkül vo şclıiı-leı· dışmdrı fiyatlarla teslım ('(!ıln ( ~1 Jlll<.'· kı~ f ı.·Hıginc gore Sovyetlcı • 
al.ınıı 1 nı1->bcwtte hubırbatııı :-;atın 1 c~I sııı-ası iktıza ı.'ffN. 1stc aıırnk k l ıt>tıridiı : , . ını k-.r ı. I bııti.ın b ti b' • şılanmıştır. Buğqaya yapılan mnlimıat alınmamıs olm.akl,ı alan yerleıu müst:a:hsil elin- H•ıbı•batın CJ"ıı.'"'l·•ı.: 1,.11 . ..,, tı ı..•rrısh bır muka\'emet gfü,tcırı • 
kı rr.ı " Ul"ı· ştn ı r<.lk llıı:, "l' u şaı ar ırlc~tiKi tak· " .. • v.- 1 
ve 

1
1t1 .ll.lıı:;ım 

8
, rb<-st bı:akı'-•or c.l11futır ki, C'Sa. lı gıdamız ohr. yeni zamla yalnız buğd:ıyclan beralx>r, hükfunetin mlistah· 'de mevcut mütebakı hubub~tı Huğda) :;.o Kuru < ıklt r.ı .ınh şılmaktadır. Bu· • ~ 

ın aldığ l b J c..hm · k"f" d ~ · ı ecrı es· as kub l l silden ala.cağı hububatia ı·esmj E:atm:Urta· se?tıcat olaooktır. Çn.vd:w 15 ., l' ~'' ''d tebliği, Bogus.u" 
i_ııu tla eski ı ıu ubatın fiy~- {W~'l a ı ('recede bulabıliri.r. ll'l'l~ 1 m. 1 00 . ı . u 0 un· Nohut 1 • nnubund:ı Milerova şehrııı.-. 
tblA Ilı . -ku.t~~'.11~1~~ f~~tın_y~z- 1 Bu y~ta.mn miıbarek topı;ıl.- -. duı,,'lı takdır~c, bır kılo ekme- teşekküllerin, Ankara, lstnn- fısır l~ " tttl li e edildiğini bildınnekt 
~u~w.~k ~ ~ı ~ ~~~h~wAArt~n-'-~-------~---------~-----·----------~ ~ 15 '' ~A~~~~~\o~ııt 

aJmn ı V() 1 ~.ırın bu seı.e. de bol bol be6liyebi1ir füvenr kil - --- Y'"upl~\ J~ 
1

1

1
' p.'r':lc'ın i ·p;al cdildigini habcı· '<>; 

• ... 11 mokta olııı 191!'> b" ı · 1 u.ı_ v n m 1ı 
11 

• - ı?., c, ısmi.l.SJnı bıldlm, hepimi- Ş f 1 • k • • h A.kd 1 ı; riv{ . Bu ı::ehir. Mfü rovanı • <.\ 

1 eı ne tdlııamen h' . ransa r4 
_.., 1 ıncı cep e ~ aıı ..,, .. . • t ugu da: nyrıca b l li .

1 
zın ı. sesıne • yn nyı ı dü.~en v~- • f' i Muayyen müd it'ti 0 rl 11 mıb ındadır . .1 gır sana.yi f .1 bı~ 

ır . c ıı - z te:lcr ifa etmN~ini bilelim ve• J NYI AMI --....e--------- teslim edilnıivcn tiububı• bıı ,. v. ıclır. Doncfa Eaflı .. \ 
\; kı bu 1. • bin t" 1 kt.1U ıkJ<U, hi)tlt"a (; •• ss;z f1 ;;ı , .. • m"t O••uu Wbnllllll ?1 /J l• •. '- ...... ı.; .. r,. .. ir>Af>n.-h 

r:-ı.k tlırııeg·· ~arhtllln nct1ccs1 oh- fena niyetlerle huktımeti. i~ini uzerıne ırın d nflndrric to u 
11 

fm: n k ı. bnııl •ıı: 
t uıı ııkum"tm te . .. l . . KARŞISINDA "Y yatlaı la 20 ,gi\n '- ha ~. tın l - ı ad>,11 Alm :nl:ır t l" c tıgı ırkı de kmek . mıTl gu" .eştırmıy<"lım. Tabii, bıı me-- ı iınd n 1 ,!ali kabııl edfü bıl t 

yuzdl ell 
11

, bet e d fı~ atı , k nızına içinde yürütücü ve bıl- . - M.. fik • • na<. a;:,ım1:·~ JUJo~u ~. '" <'tl". de mubarcbelC'riı~ M, 
p; l'Ç! a ıh :ı., n ... 

1a" :;.t~ıkF; h,. : h~. a. tanzim «liti ıttuvvct. ırn- 200 ingı·11·z uçağı COG utte sanayıı "'' ,.,, d ~ h b ·~mı '-•u-. ıı· al. 1 t SARA LLJ Bugdav 10 h.ııı.ı ıtı ':ı..rıın c~nnp ogusunıı ı lt 
u u fı): ıtmı 

1
. · .• a • .ume ol.1cal<tır ~Onun d::ı en ıyi "'avd.ı;. 7 50 ı L <>tm1 · ;;oı-üni.ıyorlar. Ah .. ı t 

d!; ~Ilı fazla lle ütlo;~~~ u~·e Yl'?;· ve c:n verimli bir yolda ~.tlışrna o_;_ Durmadan cephane ve N'' oııııt ., 1 ı .rın onümUzdcki hafta it:r.C(" 
ı;u~ cift<;ılerın he. ı V-e ku- :;l la1..ımdır. Şimcüki hal.le :ıh- Yeni ve büyük bir o ,. }) h . ah")] . :ı;W:d . nuı !'!Ulleı inıu k . • . M l d k .1 ~ h . I d' Mı.sır s .. \ on ne ri ı:ıımal rn ı erınt> \ r -
. E'.}<.·tnış hcs rtn. cıftc"J nan arar hukumctın bıı yolu hücumda bulundular arsİ ya a Çl an Si a ıma e ıyor Arp~ l,50 11 • 1·1al:m ~ok mulıtcn:eı göıi\lmel'.· 
~ yuuıe altmı ''1><:8 ve bü 1 •. t ~~lduğuna, efkarı umu;ııiyeııin .ı. ---<O--- Yul'lf . ., ted r. Takip hnrtkatı da bu ıh· 
~I tçılerın yhzdc ('lli nisbe1.'Yl~ !uzum g1).c;tcr<.liği icraatı takdir Ordre gazetesı- Çı"ne ve Rusyaya yapılan Al d 7 r:o timo.h kuYvellcndiriyor. 
mahl ·ullcıirun .rı.rl..-.,.t bır l~ıı'mn e ettFijM bunl"ll fıiln koymnk Mevzı'ler tarassut { arı ,o .. AJ l Do h . b t n l(''n k" r .:· ut'., cı., ::.· t'> • ....., .. ... .... ' nin başmakalesi Bu son miiddet zıu fıml'l da rn 1- m ın ar. n ne n a ımr· 
l:ıması oy u~un bu~d.l} 1 sak- hususunda va·kit ge~ırmcdivine mevkı'lerı··, ı"stasyonlar yardım harp sonuna (Sonu: Sa. 8; Sli. l dt) • (Sonu S:ı. 3, Sıı. 1 dt') 

kı h bn nı:ıııı olm k, hem h~i- d:ıir bizi temin cderok bundJn k d 1 k ~oel1 l~.!t yetı!'\tfrmiyc tesvlk sonrası için <.l itimat telkin ey- hasara uğradı uzeki diplomat Sarac a ar durduru mıyaca 
d n h~;~ bıı neti~ \t ... H'c gin- ler. oğlu, konuşma, pazar- Londra, 16 (A.A.) - İyi h~ 

krn<>l mi~~ d.ıgıtılm.ıkta okn Çünkü o)•le hisS<>lunuyor ki, Londr .... 16 (A.A.) - Çarşam- wr alan maihfillerde gizli ola· 
bnkJ olaı r k . nt'!l artm;ı.,ına ıx•k atılacak adımlar, yalnız ekmek iba. akşamı işgal altındaki Fı-an- lık ve vaadden ziyade.,, rak . öylendiğine göre1 İllgilız 

Bir -hey' et Karsa gidiyor 
B •L m ı~ar edilebilir m <: lesine inhifiat ctmiFC(>ktir. J sada. Cheribourg ile Etnples ar:ı.- ve ~rikruı silithlan o knd r 

lu ~- A-b.eple, mreela İı>t nhul- lliihfunetlt' lı::fü •• ne dhirfi~'ı ınnda bulunan bölgenin .~uhte- "Muhariplerin karı~ık ".abuk \:e o :kıadar çok imal edil-
kıır ır 110 ekn <•k için on il ·~ Jo ııı»nnk e<:if',ri ~iist~rirst'k hii- lif noktalarır..ı; yapılan dort akı· 'J mdrtecür ki, ikinci cephe i ·in bu 
ı-. ~} ~'nlek ın('(buı İVt:'1İn~P kiır~P.ti, talıdidatı inılcfın ~f're· na 200 k~d~r Spitfire uc,:ağı İŞ. olanlarmdan hiç birine 1 silf-hlardHn munzam miktnr:lara 
. ca. \lı- ıh 1 •• cın. 'Seti ." ~uule a:.o..rıltma ,.P. goa:, n ta- tiı ok ctmı!:ft.ır. Bretegne yarım- ihtiyaç olsa bile yine Çino la 

Profeıörler orada Lozan gününü 
laçacak ve konferanslar verecekler 

~ .... k uar ekınek bulahiln1~k i~- hii duııım i~mlc tahiili~e ııza- adrısında ki uçaksavar batary-a- kapılmamak azminded~r" zım olan miktarda göndC'111 'bile 
d~ mna d~ kavu ><l.Crıf."ı memul- ıni t~t'rf'{'(',(lt• yakln51ua. siyase- lan ile top mevzilerine, taras- reıktır. A:yni Stır'(,>tlO silahlar bii-
h~ · Bkuglm Üt hnrii ı>llcrdı>n 

0
• 1ind(\ tcş,ik \'t' kşci rt~ sut m<wkilcrine, telsiz istnsyo!ı· Vi5i, 16 (A.A.) - Mar· yiik miktarlrı.rda Ruı;;yny.1 da 

Anka.ra., 16 (A.A.) -Anlraı_.\1 -----~-----, 
Üniversit si Dil ve Tıı.ı ıh - Cog· ı 1 ~ 
rafya Jı,akültesi ile Y~rek Zi- A FR KA 'DA 

k ırk, elli· hatta altmıs oluruz. Hi\kiimet, bu adnr.ı ıarına Ye Fecamp'daki demır- silyada çıkan Ordre gazete i gönderilec iktir. Ruslar l:aybet-
{/1ruf kadrır e'krn€'l{ s.-ıtın r.ıı~: a?nakl.ı. ilk vazifesini yupmı~tw. yoilarına yapılan akrnlara HUr "Dünya dramı karHısmda. tikleri fu:briknlann hnriciı.dw 

'f..~ ~:ıkkınclaki rivay~tler ~öz- Şımdi de bütün alakalılai'ôan i:;i Fransız lmvvt'd.lerinc mensup Saracoğlu,, başlığı altJnı.la yeniden fabrikalar ka.>i>ctsder 

ı~t Enstitiisii profesor ve <h:· 
çcntleıinden mürekkep ,1 O kı- 1 
şilik bir grup, fa:.~illt': ddrnm ngjliz ordusu 

~~·~: ı:ı tutulduğu takdirde ek- ııiyetlerle bir mukabele lii.1.ım- pilotlar da iştirak eyle!niştir. ne;rettiği bir başınaka.le<!·~ biİe İngiliz ve Amerikalılar ta-
luı; .;:.n beş ~U:.UR.'l almak, fa- dır, Berlin, 16 lA.A.) - .. Alman kabinesini tnmnmlamış olan rafından kendilerine götıcl, ıilc· 
·k Yrıc goruldii<>ii n: ·hette llü~in Oalıid YALÇIN (Sonu Sa. a &u. 1 de) yeni Baş,·ckili Türk milleti- cek olan silahlar ve Cf'f}l1enc.. ih-

t ı( ı hulmnk ,., ':- nin ruhunda milliyet filn · - · t -'2 ı Ural' ""b"" 
buyuk ı~l<'kl lllem1--"'kctın en tJ) a oıuu arı ve ın o nr 
·~ gt •

11
.,.,, c1ın1 n bmni yeı-i- ni demokrasi prensipleriylo u<·unda tallın görmekte olan or 

l "'-cgı fiÜI ht izılıı· Dog"' u Akdenı·zde yoğurmuş olan Atatlirkün duları da dalnl obnak UwrC bU-Şırnclıye k dar sadık bir arkadaşı olarak tün Sovyet ordulann.a 'kifayet 
lr ı " t tıb"k ' alınan tct bn- tavsif ediyor ve diyor ki: edecektir. · 
bı r{·nı.n~t:;~ ~--! l~"Clıkçe böy_~~ Türkiyeyi kurtarmış olan 
ZILııu giu d - ·~rlı.m~sının ht- • b • h Ad- Dahinin eserini takip edl'n iskendariye'deki lte1tıı1yord~~ ~~~ı:e.rıh·in~ hist- genı ır a ıse bugünkü Tiirk idare adam· 

1
1•1)'a11ylt ~· kındÜn :.ek, 

1 
zır1aa ıarı kendi siyasetlerine tnm 

aı ın vnz· ti 
1 

·l ·'i ! <> •• n· bir istiklal vermek husug-
hnylc- 'bı .ıky" { rı;ıhtma3> için 2000 •ı b• ) • • laı1n<la. pek titizdirl"ı·. Bal· 

r arara li!zum .. t tonı atoluk ır petro gcmımız '-
ddd('tı gt>I ulti)if)rdıı. gos er- kan memleketlerinde Yakm 

Sıırac._~ kahhre& ·an n .. , . torpillendi ve gemi karaya oturdu ve orta Şarktaki hareketle· 
ka ' • m ıım rin med ve. cezirleri ar.nsın-

r.mııı haUun en ~h '-~ Ankara. 16 (A.A.) - Habtt' alcbb'lrnYUl. gött-, Doğu AkcJe.. da Türk idarecileri tarafsız.· 
1hthacı t ( • Ut\' J hi ~ • • t _,.:ıı.....n.• A 

1 
it . ıu a mın ~ola \İW>-ri n~ 2000 tonilflıfuluk . r Ttirk I'"""..... ~f'.tnısır o • .,._,. .... ış v.. lık ve siyasette istikrar pv-

~~t1~1lıaz etmekle bütün.,:: ~emi lova~a o~ınmıştur. (tt.ftıinin kt?rtanlmasına ~~ak- litikalarına daima bağlı im· 
. •u mulınlıt.ıet \e t.lkdiri. tadır. }arak muahedelcrin harfı 

ne hl'~ lu b6tnıiı;tir harfine tatbiki hususunda 

~ btncni b . • ,--------.... o·u·nkü yangınlar musır aavranarak Tütl:i· 

, Fransız harp gemileri 
Viti'nin kararı 

l Eğer gemiler iskenderi· 
ye'yi terkedemiyecek 

olursa Fransız bayrağı 
altında lskenderiye'de 

kalacaktır 

profesör Dr. Şe"kct A2.ız Ramm 
nun 'başkanlığı altında lfarstn 
bu seneki Ankara Üııh·en;ites: 
haftasını açmak ve 1..o?,c'ln gii
nUniı or::ı.<L'ı. kutlamak i.izere 1 
TC'mmuz 1942 cumartesi günii 
Ankara.dan lrnreket eclccektiı. 
Anko;ıı·a Ünh"ersitesi heyeti 
Karsta bir t.'lraftan milli kültü
rümüzle ilgili konolar iizeıindı • 
konf eranslaı· verecek ve dığcr 
taraftan cloa: doğu bölgt:leıiınizi 
alakadar eden pratik k:1nu*1l:v 
hır ve dersler tertip cdef·ck ve 
mahalli ara.ştmnalarda 'buluna· 
caktır. 

Hüsrev --------
Cierede 

Berlin Büyük Elçimiz ııı • tnuh n u k:ı an Türk hal- ı M •• b k yenin mülki tama.mlığma 
it,ıır mık~oldu~ ekmc?,l tam u are halel getirecek her haııgı 
ctffi'f]e S~ekt tenu~e .. Yaröım e. bir meselede en küçük bir 
mc ıfa. etm.i~ e~a~~ bir hiz- Regaı·p gecesı· Kapah çarşıda kOçQk münakaşaya dahi yanaşma· 

-0--

Halbuki Londra Türkiyeye dönerken Hitler 
buna yanaşmıyor tarafmdan umumi ~nrnoan biı· ha r. Fahat dört dükkan, Balta maktadırlar. 

ugrayıp da elde elü!ı.. .. sukuhına n·· o - rımanmda da bir Sar'"'Og .. hı hükfımeti, bar· 
ı ooerleki faydaları '-JUileooği de~ tm geoo t~.k swg<l.· --~{ bir ruhi lı~,-~~11':. unuta. ib Kandilhıe tcsadii/ cdi- ev yandı bin ta baslangıcında kendi 

V>-:,ti, ıs <A.A.) - Vie-ioc ~u karargahta kabul olundu 
resmi notn neşre<lilnıiştiı: Beı Jin, 16 tA.A.) - Anadolu 

Merkez cephesinde 
büyük ölçüde bir 

taarruzda bulundu 
Mareşal Rommel'in 
yakanda şiddetli bir 
taarruza geçeceği 

bildiriliyor 
Aııhara, 16 (Radyo Gazch

ei} - Şimali Afrika muhım~bc· 
k·ıin :üt gelen malumata gör..-, 
teşebbüs yeniden İngiliz km vet 
leri eline geçmiştir. 1ngilizlcı in 
merkezde biiyilk ölçüde m:ı.htlut 
hedefli bir taaınızda bulunıuuş 
lardıı. :M uharebelcr halıl <levam 
<;tınektedir. Neti6e lıakkııııla 
maJfımat o.lmamamıstır. Mihver 
Jrnynalcla.n, bu taarruzun µtls· 

(&onu Sa. 3, SO. 2 de) 

Sünger Avcılan 
!l\:ın ibiraz :iib.tiyatlı d dUŞıncm~~ 1J<>rcuı. Bu tlin.i geC6yt selefi tarafından çizilmi~ o-
lınrpt nvran:ılım MiisW.matılaır i b a ıil et .:e Dün f]ehrimizde yUıe iki yan- lan bu siyasete Şark Avru-
llun ı.':1n~elki ekmek boııuıhı~ tootıa geçirtniş1c,. oo "ziz gın vakası olmuştur. Bunlardan. nı:ıı:ı.mda husule gelen çok 
I{,._,_, .. '-....... n Yarın avd"t ""'~ ~ . :ı.· • K l d K yumcul"r r---· ı ı ~cmıy"lim. Görü" ··ıu" çwu.C2i.nl Mtıü Pe,,;,...ıiz 1 ..... mu~c?a bu· ıuın n.pa ıçar§ı a u ... • derin değişik ik erden sonra 
ıı..11. '"' ki '.l J..,, ""~ da Hüsnünün 77/79, Jirair'i11 ~uJl){'tıı:ı tuttu~· Yor , hü- Zut1duğu. 1wl'1c t'Rcml-Okcti· :vegine tatbiki kabil bir si· 
~t bu, ~u ~ol b ıdur, Fa. mi:;' ıı i.ukıcırh "bir 8fi1Jı, ve 81/83, Hacı Mehmcdin S:S ve ya.set olduğu bakımından 

"Geçen 26 Haziranda Frnııs1ı Ajansının hususi nrnlmbiıi bil
hükimıctj, :Ma:reşal Ronmıel ta- diriyor: 
a-n'Uını va Alman - ltalyan kuv Ttlrldyeye av<l<:ti münascbcti
vetlerimn Mısıra giımckri mii· le Haıiciye Na.zan Von Ribbcn 
nasebetiyle !skendcıiyedc göz.- trop tarafındnn öğle y('meğine 
altı edilen filomuzwı -akıbeti Hr ve }.L Bitler ta.rafından da ça-

Yirmi altıncı ---
----Ropörtaj 

umetten ı._,_1 bir yoldur. Hü. 8Ükün içinM böyle nice mil· Ma.nifaturncı Onnik'in 87 nuına da tamamiyle sadık kcla· 
ıfıO n.-..1 lJUK en~ek şey iıed r cı1 A _,_ ralı dört dlikkanm yanmasiyle 
._, vW)ll olmak """ . . • e-. • oo ıttı ~ıiwm·ek gecU«;r dır caktır. 
ouwn.rn.k <>na~.~ ıyı tare1eri idf'ôlcıi d.uasuıı tekrar eyle- neticelenen yangın • .(&onu Sa. 8, so. a de) 
~....., • .,,_ve <:iddi~t- ~ir, ;HMiBe göyle olmuştur: 

ibarettir. Hu- <Soou s.. ı. so. 2 deT 

m~n'\11 olmuştur. ı· yo. davet edilen Büyük Bl~ı 
Fraıt..sız amir..allik <lalı 1:si, fq. Hüsı ev Gerede. diin ıunumi ka 

~e.ndm--iyooc filo ba.)koomtnm rargahta vedalarını yaptıktan 
<S~u Sa. 3 su. 6 del sonra Berline dönnıü&iü' 

• Yarın okuyacaksınız ... 



YNI"W 1 SABAH 

senelik mütareke ve sonrası 
~~~ 

........ 1818 denberi lngiliz Politikası 
~azazı: C. PETRlE Bt. - r.:: - Çeviren: H. Cahid YALÇIN • 1 

Hiısılı, Finlilerin kahramanca Jaşılınca mırıltılar arttı ve u
ulm.vemcti İngiliz a.dalannda mumi bir şey yapılacah-a biz-

ve Ln.bour Pa.rty arasında oku· zat Mr. Cbamberlum'in de git- Güzel San'a1.Jar Akadcıni"°.:-..in 
dar çok sevk ve heyecan uya.n· mesi icap edeceği lcanaatiııi bcs 60 ıncı kuruluş yurlonüı.~t ı ·ı- AKA GÜNDÜ2 
dırdı hi, ·şubatta Başvekil l.:ızı liyenlerin sayısı çoğnldı. Y~lı Dün yapılan içtimada ihraç edilece alyala ın her nascbetivle yann Aknd("Illm:n 

ıer yapılmak 18.zım gcldigini kimselerin: ''Bir hafta için, b:ı· Fmdıklıdn.ki binasmdıı. bir mc- iz orta kazar 'ı İ' 
tti. Halbukı ,µ.eden bunu bu bası şimdi olsa idi,, dıye mırıl- menşe için ayrı, ayrı sıhletleri tayin edildi maim ,,.cı.nıla.ca<lır. belli gclıılr ın 

dar geciktirdiği izu;ha. muh· d1nd1kları işitildi. M::rasime ı::ohrinıizde 'bulu.ıı:ı.n az kazançlı YC:V.ı. f 
taç dıı17er bir sır te')kil etmekte- Fınlandiyava kaışı Rus hü· eyva ve sebze • aarlf" Vckıli H35all Ali Yfa:el biplerinin SJZlan:ııw.; ın 
clir. Bir !ngıliz - Fransız sefer ClllllUDU Almanyanın Danimnr· lhr c un n bal al arın .. zerı·ne T'u' r m n de i tir:ık edecek ve ıumn~Uoy- mn.}JlllZ! 

eti usulu dairesfndo hazn- kayı ve Norveçı isUJfı.sı takip f·yat an fes bit hin bu münJSebetle de bh· 1ıutı1k (Her şey p.:ılı y b.n, 1 
ıannm;, Milletler Cemiyeti Mi- etti. Derhal aşikar bir surette ! • b 

1
. t ,... • ti 

1 
si!yl"'lnooi ızmrhtcınelrlir. ağla.şı~ orlar ya. bu u bı 

kının 16 ıncı maddesi mueı- . nnlaşılmıştı ki, bu ger k vatan- • • şeı 1 1 r en r sm 1 ıs rn ar ODH aca Merasimden soura h;ıa c;e\a1- fa şöylç koya1nn <b 
· cc bu kuvvetin topr:ıklnnn- daşlnrının geı ek her taraftaki 1 1 · · (j miz.de :ı:ıulunan Devlet Konscrv 1· bak:ılmı. 

dan P-1!Çmosine müsaade etme- Müttefik memleketlerin naz.a· Sobzc ve meyva sa.t.ışlannd Türk tütünlerinin ıs!e.hı ve göre ihraç balyalarının &ikletı tmı.rı t<Jelıesi Akademi d:ıvtt!i- Evet, ~ şey p::ılı :vu b 
ileri Nonveçle lsveçten istenil- rındn., Mr. Chamberlain için azami kar hadlerinin fiyatları tipleştirilm.e'.3i mevınm <.trafm- tayin edilmiştir. BUI13. göre tz. krinc Antigone'u temsil cdeceı< Doğrudur. Faha.t nk .n ı 

·~ti. Çünkü bu 16 ıncı m:ı.dae çok zor bır imtilimı teşkil ede- ıtıesbit için bazı veni tcdbirleı :ı· da a~am eden içtimaların ikin- mir mıntakrunnda ye~irilen 

1 

~ haurlanıın seı-gi umuma. açı· bindi? İşin önemli t 1 l 

ımucibinoo, akit tarafl:ır "~füi-et cekU. BUyük Britanya bir k"'te lınmıştır. tu· fa ola:rak G!!.tışlar cisi dün Mıntaka Ticart.t Mü- tütünler 60 kilo üzerinden b l} lacaktır. Bunu in lf'yip ci-m .ı . z. 
ıer Cemiyeti lisakını hım-ıye daha mı gafıl avlanmıştı? Da- semtlcı göre ilaye ayrılmıştır: dürl~öünde yapılmıştır. Toolan- yn.pılacnktır. Diğer taTaft n ~ m·v , ar! tbrm :>· ltİ.l L 1 

j in i.sbirliği yapmakta olan ı.-r lla bir çok hakikatler ortaya et· 1 _ B •yoğu .t mti Balı~· tıda İnhi;arlıır V kaleti.ni t('rlısi- s~d:l;rdasyona tabi tutt< n 1 İase l"'i rfü . .. 

1 

ı-.~ ·";('_ n .u · p. • u in 
hangi Milletler Cemiyeti azala- ı.111caya kadar bu suale cev.ap d 't.ib ş· ,. M 1 .A len Mübaynat •• Iiidürü Jbsan, ~gc~ ıhraç mal!· tnnızda vl::lu- • : 1 ı_u. ben size heme 1 h bN· v : y.m. 
-nın I•uvvctlerinin kendi top.· vermek kabil dt·-·tdir .. <?. tanlı .. • rm an 1 aren ı.şu, ,_ <.: m, -· n ..... ,,.ksper Yusuf zıy· a, Tic~rel gu rn.hı ılıraç edilec\!k bn.l"alar A k tl •· • l d - yazp:ı.şa., Boğazici, Ada.1.ır, Ka- ~ . .. 6 .""' .. . . "' . mı 11 ara ya QI t ÇUnkü: 
raklarmd::ı.n geçmelerini tcmın te umumiyetle soy en ıgıne r;n· dıköy, Anarlolu şimendifc.r ~- Ve1."fil tıni ~5ilcn Müş.wir Fıl:- uzenne Tü.ıik mc.;:ışe.ıru bdııtcn .. .. . .. ı Pnhalılıü-n rafbet <'oğ11ldı 
ı.ususunda icap eden tedbirler_i re, Britaııy:ı hilküıneti AJm!l!l .1 1 k ri S:ıv ;r, Ba.şkontrolör Şadi Di- rremi işa.retlmin konuhlıası Bdre la~ Muduıu Muıutn: 1 M!?."Jıi goı ıin~n. sözleri.~m ·ı-. 
ittihaz etmeği,, tanhhut eylı- kuvvetlerıni limanı teıkctme- zergfilıı, Ye:ı köy ve Bn :ır:C'y- lek, Zira '\ekaletini tcrncilrn la.~tırılmıştır. Alınan kaı':'.rlar Rek Ticaret v('ı~·!etinin vt:Vi yüzü cok ucı<.ur. Ne cnı~ 1' ıı; 
ırorlardı. Alınan tazyiki gere~ den evci bombardıman etm.ck dür. Tohum Islfıh gnztitüsü Mi\<\ürü yem mahsule tatbik edile- d veti üzerine dun ~~uki el-:>· tE>dı ... ı ı.adar acı obun h ıf!'t• 
o 'oclnki g rek Stoldıohn lckı icternişti. Fakat M. Dalacli"'r Buralarda~i ~annv ~liik!~fın- Mirza, Sam~ un tütün uırac:ıtçı- cektır. ı presle Ank.::ıraya ,itmisüı. br.kik_ı ttir: Pahnlılı<.., t bet 
biıkumetl"'l'İ vccibel~rmi rcd· Fransız cıchirlcrine kar~ı muka- larındn am.mı kar haddı .. yuzl"e lan ınurahlıası olarak ... 1ithut Bugün yapılacak Uçüncü içti- Sıhhat Ve ili sehrimizde ~oğr lJı. 
cktmeğe mecbur bıraktı. Bu su- bele bilU:isili davet eder mil .rı-j 50, seyyar ~a.tıcı_l~ d~ yu.z.dc ~5 Nemli, !zmır tütüncülcriııi tem- matla diğer mıntıka tütünleri- ı İstıuıbul ... ·ıhlid.t ·,.r Sosv...I Yaı· Dikkat edelim. Korku.ı(>. bır 
rttlc o krıdar ümit bağlanmış l·~znsiyle bunu kabul etmem.ı • olarak teSbtt edilmı:,tır. silen de H ıacyin Kavalalı ile ay· nin imal tipleri iız<'rinde mühim snolm:n::anın peııcesiw u· 
olan koll ~~tıf. cm!lıyet b:na~ı ti. Çünkü Fransız şehirlerini!! 2 - t~tunbul, Sır~e_:i. _l{ası:n:· rıoa tütün z• ti ile istigal e- kararlar verilece!ttir. Diğer h- dını i~led üwnrr 1' rozı t tHk- kaplırmak 'iizereyiz. Çun. .... ü. 
rıiha.yet çoktU, hır har.:ıoe',e biı bombardımanı harpten yor· paşa, Şı~han Ehninonü F - den b">J:zclcnn birer muı<ıhhas.ı nı.ftan ahvali bazıranın d\)ğur- leTde bulunma.k üxeı dıhhat ve Bir<.".>k ka.zane; noi'ffial•n ~~ 
nıiink:ıJip oldu. 'No• (.'Ç ile tsv~ç gun düşenleri ve sulh yapmak köy. Tophane, Bcsiktaş, Fı>tih, bulunnıuştnr. Geç va.kic kP.-l l" duğu zaruretler dolayı&iyle ~· lçtnn:U Mu venet Vefalı Dol: tiindedit ve bn- 'çokl:ırı ~ c r ... 
ı aşka bir hatlı h~reket tuk1P iEıtiycnlcı1 pek ziyade ~şci erli!- To• . apı, Kumkıaı ~ı, Aksaı ... y. devam eden toplanbd hmi" tnlaj hususl.anna müteamk ka- tor HuJ;.si Al t.% dun s b_lıl:i rarn.1t yollardan ~üriımi!kteJ 
elmiş olsalardı -kı şayet Mr. cekti. Maamafih, bu dogru olsa Yenıknpı manav dilkkfuılarır.da mınta.kası tütünl rinİll tiplc<iti- rarlar nornınl vaziyetin tc..-essii- mıT'!~:.ek!i'"l• ·:yle c;evrimrae oel- Biı :i2 sermayem olınu.<: L%V• 
Clıambcrlnin ile ı. Daladıeı da· bile Mr. Chamberlain için Al- kar h ddi yt1zdc 40 ve ~ayyu- rihnesiyle ı.:.:;liihı Ye bunlarn •t süne kadar tehir ectilmiştir. ·~ c'lı. 
lıa çabuk hare.kr~c crcçsc. dıı.,r ırıa~ muvaffakiyctl rinin gen'~· satıcılar da yUzde 30 dur. umwni prensipler üzerirıdc gö- nuc e lir hlrSIZhfrl Ne y~partlım 'bilir mi .inız 
JıCkila bu kabıldı- Fınlandıya. licı;i ye sürati aşikfı.r surette 1:-•r Kar hadlerinin it ntrolünli te- rüştilmü.ş ve bu hususlarda m\~- mah!CÜOl 01'~ll &yoğltmda 1toskocaım1r, b,!' 
)aırtanhrdı ve Almanya İhkan· rUtpriz teşkil ettığı sUphesizdi. min içın, esnaf H:.ılden nldıi{ı hinı .kıaTarlar v rilınŞır. Bu a- Caddedeki ağaçları kesU- u m.ıJn.-,a .kiı IJrdıın. 

· oınnvyn hakkındaki eı_!lelleı u~~e Cunkü bu me~eleye dair Av~w meyva ve sebzenin alış fiyatl!ı:rı- rada her mmt:n.karun yetistirdi- İki sene evvd bır d~1rci dü~- kine batmunıw iki p ı ı~ 
·ati bir muvaffakıyet~1tlı~il Knmaı-n.sında ilk defa söz soy· nı aöstcrir lbir de musadd~·k fa· ği tütünlerin elyafı nazarı itib~... ginden bir sene hapse knnın:ı. ylı l"C'k lC{ll'i· örs bal- <lığı.m <'iiriik YL'ille \'e •hunı 
ııfrardı. BUyük Britnnyu ı!o lcdiği vakit, Lnrvik ile Na . c'- tuı:; alacaktır. re almnrak muhtelif s&nUere filahkUA iTi OldU yoz ve .. oir m1ktar d:ı damr c:ı· 1 kaçmış hıyar doldururom 
Fransanıu tercddiitlu ''" n111ı>: in bırbirine knııştırılmakta ol· --------------.,- --------- ,trnlt bunl&n l!ıık~ıııtdn İn· Vısıv'nin kilostw· 09Q t' u~ 
hl m politikası Noı".ec ıle 1sv~~1 m:ı.sı lazım geldiğinden bahc:f't· Bışktaşta kaıpılanrun onlc in- mail. Aziz ve Hu.._~s in ismmdl' ve hıyarın 1:..'Uıesıne 2.,5 ·u ~ 
Alman vr Rus dıktatorlerıne miFti. Çünkü dü mnnın. şimale d bulunan ~°'açları booa.nuı.k demircilere s t u a.il· ı:ı Edirneli 

1 

fıy~ :t etiketi ko,\',UI'dun 
ı:r.cydan okumak h usund tç.ş doğru Narvik'c kadar nufuz et- suretiyle tevkif edilen Mshmet sabıkalı! rdan Ahmet 8 inci as- Bütiin bunları bit· n~ l b r 
cı etmemi ti. ıniş olmasınn akıl erdiremiyor- Salibin duruşması dün asliye se- liye c~ m M~emesi tarnf!ı di1u 

1 
yıld clc~il, ve f ka;t y na ,ut-

Hattiı bu son dakikada bil0 ., du. • a ltlzinci ceza nıahkcmeslıado :;z bir s ne 8 a) n .. pse mahkum e- de sutlm.iını. Ve: 

:a~imli .bir: lıarekdeı gi('~s: Brıtanyıı. hükfımeti b ş!a~-ı80 lira kıymetindekiotomo İ last•ğ•ni ~~yır'·su~~~~ıg·(;~cı:1'd~: gi:ı~~:~-tr~ps--.~ı~~~fıkı1::1~~:.ıl Div~·~~;.:a~ı:'<lüluu.aı•lua 
1 ı vazıyctın kurttırı m ~1 ~ gıctn Fransa tarnf mdan rl1u • o- ~· ,, • ......, -
b ldı. 1sveçlılcr .. hükümctlcnnın aurulmu.§ olsun yahut ohn~c..ı:ı.: 600 lir ya satarken yakalandı layı bir sene hapisle 120 lira pa- larsu da bunlaı m ez:tları tecil n1ernm anla.tınıya ugr.ı<-u"Ctmı ! 
pvlıtikasma mu1.ah ıet husu· her halde, tehlikenin. runhı-.··.:tı o·· aki ı b' "hbarf ra gibi fahis bir f'ıyatla ~nttı~ ra ceı.asıııa Ç8l"ptınlınıştır. edilını.ştır. ln .. mnız ki !bu, 'böyledı.ı. A1.ıt· 
ı.1 ndn müttefik hulunmakt~n hir kere anlarulmca. çabuk b~- tlz ~ Emni ~et ı{ ~~ Bü- içn va.kalan rak Adliycy .. ~erÜ- ~i~afıa=~~:ınd~~ ~·;.ı 
t;'lk uzaktılar. 1svel: de\let • reketc geçti. Vurulan mulmbıl ennc • n .. , oto ....,;.,.tir ç v • 

d mlarının ilerı g•IC'nl~rtndP!ll \larbenin tam icap eden nokt~- rosu. ınemurla.n Kara<kNo~d~ . u.u.~· • ·-- ocugunuzu ~n 1 llllılıı. göst ıiş olsun diye.• ka.p' lı kı· 
b ri olan M. S::ındler arıktan n- da ahut icap eden miktar.ıa m?bıl ıtey~~ı . ~n &."'l:l. ~ A • • • . Q ' mi d.. ek~dar p:ıbahyıı. .ı Jı 
tı~a hükiımetin siyasc~ıne ~1J- kıl\1~etle mi inclidl~igi1:ı. t<;Udk mm~~ .t:Hnnın dükh.alllna eıtmın- ntıgone pıye~l : ğili btlllundıra baJlaııdır.ı. ıml lı. 
balif bulunuyordu. ~rt !:)~re etmenin hurnsı yen dcgıldır ve l~u. . . •. . son ef a temsıı Ok 1 . . 1 malt ıçiıı - pa.hnlılıkbn bıı. ~ . 
lıarbi esmısındn ~- Vcnızclo., u~ zamanı da değildi : Yapılan . Kıraf ·tl nn.ı. ~~tiren:k ke:ı • • ~-------- u a ece A z c: 1 y:ıhnd:ın ~tkıiyt t et.uv-k 1 rı 
i!J'1a benzer hall\!r ·e .. ş~_ıtla.~ ı: ~ey Alman bahriye ini hıq)aln- dilenne. alıcı susu veren memur- edıldı 1 1 alırdı. Kimilelti rl.· <O aldı b..n 
fıı de ~nptığı te._c:cbb~su yaıu mak icin zuhur eden fırsattar.l lat', m ~ p.t~nu u~u N :: Eminônil H lk vi Soar.;.1 Ylll'- Ye1ıi ders senesi yaklaşıy 1r. Tud: t<dcbe ı· ·lıkr: ti nıuJ 'e.lif ııed"u J:eri kala.yım ?) crı.: · 'lu 
bıı hiikumct darbesı ynp rak tamamiyte istifade etmı.:k ol- mıktan lastik 1 tcmış!er, . .:s~. dun K'Jlu menfaatine A::ti· <.l;·ullann ni.rme ,<ıorlUırenda ı l nbcrdaı etm.ck u:o hPı .mhı b' lnn:iı. 
( ,.·nr:ı rnttefiklerı memlekete nıt·~ur '"alnı"" bundan dolayı len cvsnftalu. otomobil }.ısti_kl_e-- ~one'u t,,.,......,il ...... ~ k ---~ Ş"h- ;,· GuziinU sevdiğim · '1 l ... " ., ,._ " 1 ı ~ o '"'~ ~wu ·-. .... 8iltunlariüı. nkı !l~f'tnm:n lıir Ct ı.l•uı k 11.ıır ı.'" f;, b•ıl ~t r:ı ·nıu k b ld ~ f l ·~ • \J 
1 '",., ,,. •• : 1 .......... ıu· ~ .... n,. .. J'IV \ır;t • ~CL\;ll "·-"~- -1!L--- -: ... ; 01,.,. .. ı,. • ··- r .. ,.,.,., ıv:·. r--trı..<;- ıııuız.a. t>uıunbn Dt:vlt.-t.: u:s~:... uı uıı o ugum ::ı .. a..<>ı. ~ 
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d ··ıd· Bclk" '! · dler c ~ .~ k' .. t 1 ti 80 Jorn ol"n lbu lastiklerı ~"'- ga-:ctcdc 'HP-~ri,ulC'rl <kiJıo evvel t.ıiro;ım 1: htiıırnl"''· lıi;.r ''01:-- 1 1 .ı.. d ~ , ı b ı "\' egı 1• 1 1~ • • nın gönderilme.sinue ı sura 1 o rne . ., •. . önü Halkevinde bir çay ziyafeti """X' ~ erı Ç.ı.r..ınasay ı Onıtu t oy·' n. 
tı"ıyle bir lt'klif yapılmış ve o da P vre tesir ) aptı. :MaamaNıl ancak 600 lmıy, verebilec~nı verilmiş ve talebe gece saat 21 &ı•ıtlsi,, namına nıeld"ll.f>lıı. ııııi.racrı t i.erlo , • .., .5 kı•r şl ı ·.: olw'\.lu ·: DUnva ,·.t.Un.hi mum 0 , 
r td~tmi ola~ıhr .. ~rıknt _bu ~u cinuvakkat oldu. Fml~ndi~;t söylemiş ve mu~ ~t ~~ ol- de An igone'u son defa Sl..'E:i sine- posta pıılu da grhulerirler c ııı'Q u ttl rla ıoek kc:sihrcü: 
\: kdırde onu ılrna ıı~ın 'ukna ie;ınoe "'ÖSt,·rilen oos.sizhk YU· duktnn somıı. 10 çıft liist1?Jn be- ması salonlann muvaffaln- Orta Ticaret Okuliarı ve Ticaret Liseleri ----------
~ kn t~ bbnste 1sveçteıu en .. ,,.. "ka'";broilmt.c: pre. tıj ~hi- aeu oıan ı) ııra vcıilirk\°?n ··eue ·h-sı·ı etmı· .. tir. Fakir aile elere 
~ d b" · · h" :r.ım dl " ., • ·· ·· lmı 1ı Su~ • """1" .. A Orta f t kili t•· d t h l l y. kın do t!nrm an mnın ız- raz tamir edildi. Noneçin uıha- curmu m ut Y pı ,._ ..., ~- · Hey t salı günü Aukarav:ı - ıc3.t"e o ı w1 un e sı .!Unnl 3 lrcru t k 
ır tindt'n istifoadc edilmem.ıs ol- vut tahliye edilme i E'elemcnl<- lu Milli, ~or:ınmn n:uıhkeroest- avdPt edecektfr. ilk tahsilini bitirdikten SOJll'a teknlı>)~ıloriııi yeti.<:ıtiıı:-n, uy- parasız şe er 
n a. 1 <;ok gnrıptır. Dost_ b:r ~s- teki nmharebenın gürültüli'l ı a. ne venı.m~şti!" A.yrıoa Cafa~- örfa derecede lbir ticaret ik.- ni ?.anıa1l<ln yilk.~ek iktı ·at \'<:' k 
\' eli ileriki. aylaı:<Ia ~1udttefık- r.ısmda fıdeta dikkati cclbetrııc- j :nı~~~~ ~a-~tdlk('4ili:kln,:~u~~!at 1 " tısat tahsilini mütcukıp lıay'.!.ta ticaret okulun girmek i tiy<'n- verilece 
icrl' balın 11;>ıçl11cbn~1 ~rde<;~r~ 1etret eke-

1 
miş gibidir. lSDlhru\'l 'Uın e .....,_,. uu t· T A K V M ablmak isti.yenleri, ticareth~n , leti ha.zırlıvan m ı ı~ li::ı<'kri- SLlthat ve tçtinuı.i Mtı:.venct 

cı· kıymet ı o.a ı ı ı. ıul R • M amafih Norv~in istil·i·;ı M•ll l Hıı"'ır 7.,. O"N 198 A. y 7 banka Ye ekonomik mü ese- ·r. Yatısız ve p, Msl7.dır. Vekclleti fakir aik>le.r-in (<Oeukl 
hıikümdann yP.rine belki de ~İR- T -h.ata ın v'e Fı"nlandiynmn i:;- ı i oyun ar ,. ... " ler için lüzumlu ola!l küçük me· bu ok-ullaro k.1\'Jedil~ck t:ı m· ·· n: .. ıısız f....ı-~t· da.V.t...ıak ii· 
"'PriilC'<'ck liiwm iizerine, ,·eh.alı· ı.K ıs n ık d rs cri'Oe ""n> f . 

1
• "nurlan, ticaret acent terim. l nin o ticaret ol.ulund.m "."' ~ r,.1.-,.~..,et = .... .., }~5,. bı"ıı ,. .... 

.J t' ·ı .. b" •l bı' tr.,cb- tıl:ı.sından ç an e tr;- . '" . eatıva 1 11•1 7 1ı•e -.,;; u-.~ '""' .. ~ ..... ·ı .. , .. 
t.· .n geğ ırı dmcsöd~ O) ek rh ~,".ni tırmağn hizmet etti. Yanı gö- u u k~ük m~ onomik bir ~ bulunmn Vl' 20 ~·a.m- tah:ill"!. l göııderın.k"l'tir. 
ilı•ıs u ı:ın a cnece. ~ n .... • 'T ordu ki harbin bugün :ıl·ı Enıinonü Halkevi Sosy.\l Yar- Recep temmuz teşebbüsilıı mubs.selbesini bi:z- dan fazla olmam."'' ~uttır Bu 11·ıra il~ <ılımı.c&.k ~1:-~ı 
}etsiz bır yol sııyılabılu:tl•. 1;:-r~Ytarza göre bi~ bir küçiik dmı Kolu, yurdun bütün k~ . · 

3 
Temmuz kurabilecek orgnni.zntör e· Tkaret liselerine, orta okul 39.lS-O kilo şekt-ı· fakir aııeı :ırı 

Müttefiklerden ~aslı bir y:tr m~mleket büyük bir devl~t:n sinde ~~ıı milli oyunları 4 lenıankın yet.4,<ıtirir. Parasız ve mezunbnm11 dJ kabullct ine im- bes yaşına. kadaı· lun f kir r.co· 
d•m beklenemiyece~i nşikar u- uzun bir hücumuna muk~vcmı>t mooıl~etimize tanıtmak maksa· 11------ 1942 tyatelit:ısıztiı·. ~-.:bl um?u.kullarddeti .. ;;'??'uyııh· ıkil1 . • n ~':--ı .zne.k ilzereıf bu oktt!J d-.ı cukLı.rınn ayda yan.'1\1'1r kilo be--
n tte meydana çıkınca, Finler, etm k ilmidini b liyemez .. Tay diylebirfm?vn.ltertip.etı ·~w .1.w~ .... , vtnnci sına mü\.ı'Zı olan snb"Y'le dört aylığı birdrn .ı"CT'· 

f ı .:ı l k h d k•aı b.>r bu h -~•... ~ .... 1.:ı.. mccl,.me- C U M A olan bu okullara kahtıl ediln: ilk ve hususi bir mUfı't."JaL pıog- lec.,..'·ti·ı·. Btı ı...u...n+n hn., .. -'nn ... nn urih say a nrınua yer n -n ya.relerin mey ana. çı .., . . us~ ~w-.ıA ve i .,....,. uunu..;:K4 ,~~ 
ramancn. mukaıvometlerdcn bi,.!- halde mınakkat bir zaman icuı. 1 ıerini ikmal oderek progrn.r.ırnı o.... O.,. at.a ~in ilk okul ınezmw olmak. }O.· ramı latbik etlen Uir "hz r sı- kararnameye göre avda 30 liı"tl-
m gösterdikten s?:ı.ra. Ru ya ı· tf:r:tziyi David'e kartıı Gohath ıhazırla.J:?l!Ibr. 9.0-3 4.-tO 8 .. 'l9 a...ı ş 13 

1
den ~ğı ve 17 den ~·IJ· nıf mev uttur. ~·a. kad::ır geliri olan ailelerin i:ç 

'<> ellerinden g ldıgı dere de ı- lehinde c1Uzeltti. taamafı , za·1 14 gusto.':d.a b3şlıyacak olan 5,42 17.19 v ... w ·arı 0 maman. Kabul sarthın til'.'ar t lı-tesi- ~ocu1u .. n: 40 lira ~=ılann 
y• şartlar knnırlaAtırchlar. Bu, m n ile buna bir ç re buhın- 1 bu festivcl 22 Ağustosta Fener ta.~ B - 'l\tlısil müddeti 3 yıl ıJ- nin kabtıl Ş<lrtlnrmm a.l!nidir. da en çok dört cocu!;'lınn füi~· 
horbetmemiş olsalardı ba~lırı· ma-ı ntümk'u'ııdu··ı·. Orta Nığln· babc,e btadvomun<la sa:at 17 den 4Qlıa Yatla .... ticaret liseleri. banlmlı:ı.nla. 1 kilo ~ker verilectıntir. Bu v::ı· '~ .. ,... '"' 1'> O" ı 5~ 6 50 ~--· fabrikaların mulı ..J\.~ı..,...ı·nde ·.ıyıt ve kabul için doı!rudnn 
na gelecek hallerden çok d .• h~ rın son devresindeki baronla~, 21 e Juı.dar de edecek ''e son ..... '' • 1 

• -
0~'"' ' .. tundu..şlarııı .iı:rtihka'.klnrı yakında 

k.Z zararlı bir Sf'}' oldu. Dığ.cr a.sıl kralın kudr t ve sat:veti !liı· gösten ilo n ayet bulacal:- 2(t,39 22.36 3.29 Vuatt ''e el-onmnik müesseselcrd~ iq doğruya okul müdürlüklerine hnvır cemive.tled yasıtıı.sile teı.r· 
taraftan Bü~riik Bribnyn ıle ~arı?ısında mukavemet cdenıe·ı tır. , ____________ _, alacak orta ticaret<>ku.ıı.tın_tıs_·_·._m_ii.,.ru.c.u.a.t.edil_·_ec_e_k_Li_·,.,.., ___ _.. zi Cdi1eceılt1lir. 

Fransanın prestiji iddeth b.~r mişlerse bugUnkU küçük de,._ ===-=============:==-=========-==-:-==================-
d.1rbc yedi. Diğe,. bir kuf' k lctler de dnhn büyük ıve da.ha. . .. .... 
millet onlnnn mü1.a.heret1eriM .. n in komşularının lıava kuv· Hazrc;:tt Alı tarafından olduru: 
rağmen ınağlüp olmUŞtu. Tun.f- ~·~t~·i tarafından behemehal len duşı;nOlılaı:ın hemen heJlS' 

.?. devletlel' dümcnlcruıı buna . lmciYe mahkum bulunmakta· MekJmnın ilerı gelen adamların: 
J:,ôt .OC\ ircliler. Büyük Bntan... ~ı l '"orta çağlardaki b ro11la?' d n lır. H~retı Alı, pek g n~ ol 
V:l ile Fransa Müttefiklerin ni .. lt~,~f°eııerinde mevcut ol~~a!'• :.~~ ~~:'ld~~ı~ö~~~~ 

yette muzaffer olacakları VıJ krallurda bulun. n toplar yuzuııl u fı l' H 1 öl
zamruı bütün lınksızlıklarm uen mahvolrnuşlardı. T-0p1a~ O'l· ~~~~~ •. :en 

1 
ok ~~~ n fazla 

uıizettilec ği hakkında bir ko.- Jıı.rın hiaarlarını t:ıhıip edıy~ .• d~r u~ıı~ldür.nıus \'e ~ir cen· 
nM.t telkin cdcbilirlcrdı ve et... d Sah' bir çok nahoş olayları !"şm:ın ~ 
n~eleri ıazundı. Fakat dıktatö... ~· • Ven;ay muahedenam~~i•1İ. gının bırıncı d recede knlırnma-
}Pro hiç bir zarar ir s edemez· fn~'p 'eden yirmi sene esnasm·I nı olmu')tur.. ~ • • . . 
ıcrse n.radaki zrunruı zarfmd-J. da bu hakikat da meçhul knl- Mekk lilerın agır nıagl~bi~?tt 
mağl"Up olmaları imk~ınsız de· mıştı. Yoksa kollektıf emniy•t i!~ ıı.cticclen~n Bedır cen~ Mus-, 
j;rildi. Büyük Bı it;anyn ıle Ft~n- manasız bir etimle cılm ktan lum:ıntnra goz kamaştıra~k ka
sa dalına pek gec knlmıs g?bı kurtulabilirdi. d r p rlak bır zn~er ~~nm et
görünm ktedirler. Fin fiyasko- ıi. Almruıva Lclıistana miş; fak t H~etı ~mın kah· 
ı;u Almanyanın lehine bir hnre-

1 
. :Mesel tliği zanian, bUtUn. Av· ramanlık menl)ıbcl~rıne . a!1cak 

ket teşkil etti. r~:c~~~yük Britanya ile ~"'rau· bir başlangıç teşkıl etmıştir. 
İngiltere içinde, cfkaıı umu- sa~ın liderliğini kabul ctm~ ol· B~lır th."".lhrn.manlann~n ş~~~ 

miye daha fazla bir sey yapıla· sa idi ve ellerindeki kaynakl~r! oldugunu hu cenkte gosif rdıg~ 
mamasınd n tlolayı çok merak miıtearnzı tedibe hasretse ılı Y.ararJıklnıla . bat eden azre .. 
içinde kaldığı gibi Büyük bir in- hnrp 1939 önUnde nihayc~ e- t~ Alt, .Hazretı ~nmza_nın : 1 

f'ıal de his.5etmi§ti. Mr. Ch u:ı- rerdi. Fakat kollcktif enuuyet bır sckılde ~~ 'ermesmc 6.~ •
0 

wlaın'in izahatı bir .sebep diye pı·enı;ibi, ilk hakiki imtihanında olnı; vt; f~lüma.nlarm muthiş 
d~~l daha ziyade blr mazeret forveç ve 1svcç gibi hiç bir z:ı.· mnğlCı~~~e sora :ren R~:~ 
w·:c kabul olundu. o andan !ti- ınan sadakatlerini tekrnr tekrar gazası. h ~ z ya ~ f . et 
~en, çok geçmeden hükume- t'·min etmekten geri kalman:ış Ekrenın a~~ ı°ı ~uıa~~en: 
tin Ga.niycsinde pek ~?lı de devletler tarafından terkech.. melde m~ o=~ Arap cen· 
ğişikliklcr vulma gclccc~ı hak- mi;,ti. . d~ c~6'"""e. m. Abd"' l'" kat
kında. bir lıis carçabuk kuvvet Uço.klara karşı ~Ue~.ir bıt gaverı ~ı?ı~ ka.lu.:~~rtlık u
lemncğc başladı. Münihın ve ilk rnre keşfedilemP.dki~ıd ıçın •. ~u }et;J:::n oJeai bir .,.ünoş gibi 
zamanlardaki hazırlıksız bu· mesele harp sonra ı evresın} u _ "' 

A 1 ıwı tm k mrunda kalac:ı•!l dogmu~tur. 
lunınalatın hatıraları can fın . ~ e .. • . . t kil ed: Uhud gazası yapıluıc:ıya ka-
ağa ba1ladı ve Mr. Chamber· ı.ılez:n e;ı muhun~ 1 eş . i da. Alla.hın at'Slanı H8%l~ti Ham 

lain ile Mr. Asquth arasıncb cektır. En radikal. a çaresın. n. ı.d. Uhud ında §Qhit dü-
ınuknye el\?r yapıldığı kulağa en tesirl! ç:ırede~oorct o~~ı~rpı ~~~· Allnhra.rsıaru Hazreti 
tarptı. T<nbinede yapılan ufak nun meydann c;ı ası a 1 ır Hamzanm eri boı5 kabnı.stı. 
tıir deği<1ikliğin ayni nazırlar a· ki, bu da u~aklann ~~en Hazreti Ali Y Ubud gazasında 
rasında yer değiştirmek~.b ~ ort.ndıın kaldıntn:(~ı::u:n r bos kalan b.tıramnn amcaBlDlD 
kn bir mfma ifade 1>tmcdl~ı 3!\4 retir. T var 

• 
ETi HAZ 

Her· hakkt Mahfuzdur j Yazan: M. Zeki Korgun al 

yerini Hendek gazasıoıb fazla
siyle dolduımıuş Ye "Şalıı mer
dan, merdi ım ydan, Şiriyezdruı, 
sahibi zillfikıır, diildüli.:süYar" 
ünvanlarivle anılarak bü füı öın· 
riince ceİik meyd nlarında at 
oynatıp ılıç sallamıştır. 

Hic bir c~nkte dilşmarun pes 
demıyen. dnim galip gcleu, • 
ımnn dileyene an:um veren, ka
çanı kovalamıynn, l>Jcfürmeyi 
bildiği kadar bnğ'ışlamayı da b'!
len Hazreti Ali: aradnn bin kü
sur sene geçtiği hııtde bugUn hii
ıa yası.Yoma buu.u dönlilncli Ha
life oluşuna değil, dürüstliiğüne. 
temizliğine, ölçltsüz fadletine ve 
ibilha3Sa e hiz ktıhramanlıt:'lu~ 
iborçluclur. B\ltiÜil döıdUm.U ha· 
life Hazreti Aliyi bllnılyenlcr 
pek çoktur, faka.t lklalırn.manlık 
rmwkibclerinde "EsedallalıUl ga. 
lib, Al· ibni Ebu Talib" dıye de 
anılan .;tthuı1erdanı tmıımıynn 
henıı::n hemen ihiç kimse yoktur. 
Dağdaki çoban, omınsmtda si

lihı nöbet bekliyen aske>, yum· 
ruklu, tnbruıcah macera filmle. 
rini muntauunnn tak:lP eden de 



l!M.a 

1 
ramı 

arşıs da 
- Baş tarafı 1 incide -

Çôk inec ve ~olt zcln lııı c..I.p· 
;om.ut ollı ı Shracoğlu büyiik 
devietil!ı re konu maR. p zar ık 
et.mf'k \'e onlara tam bir hl.ı" r· 
Iığini v decLcek ~ ! e ruu.•.ı
ı ıplerin kundak ve rnrı ık ı..ı
'\-U .arından luq Ln.·me k: pıl•n ,. 
.n :it azmimfüdir. 8ar.ıco ~lu tı 
c ok. dcfnlır İngilter ile nkt ıJil 
niş ofun, tçdb.fiü ittifu.lc m 
c!eııamcsın..,. ımdakutın. t~:vtt t· 
mi'? <ilinakla berab r hir <>k 11'.. 
talarda A!mnn~a le olan pıH· 
tın ve Alman . Tuı it i ttı rli 
nı iina. eh:tll ?'İ!l 0 n büt:in ·'· 1·-1 

J· 111 ydlct ını o n 11d mn rı! -
mı. \'C ldı il V<' odliru: verme J.; ı· 
ı ıınıı ıuu~ ibı.ı c •• ~n ·ri • ..ı t .• ı· 
fmdan ruı:-l:ıv0vt: v:ıpıl:ln \ 

b kiu. ·l! 11 mı~ ·r. Ti ~ 
1 

.l:İY. , t;a bfüı f• r\; lô.ıle gÜ. Lı.~1 
lııCı..:: 1 gln. mnh -.ı, in 1!k . ...ı 
ıtjne wHnLtır. Kendit.ıııııt • 1 -

ADA 
rofl 1 tnf'tUf -

li ,b r \' rılm :..tı -

(~f• 'L. nci sahi/MsJ 
Elüw\linUn dtikirnnında.: nltm 

bifuz.iRI ~· kay.nabn k kin J·ıı!
lamlan ve benzinle i leyen Ş.c·l
nnı~ patlan 1§· ah ap oltın dlik· 
kfın derhal at.e~ almıcı, ''° kı: 11 
'liir zanunıdn üüy.Ume ist.id <'ı 
göstcmrc.lt r.aııınunk'le.ı ı:.ıı 1-
yet atmistiı. 

DilRkfinllıı dn bulunn11 c y1-
lardan lliı kumu gfü lükle ku -
hnılabiltni'j~ v-0. :\: no-ın 4 dül:
ı:.~n lıımnmon ydn lıktaıı scı.1 :ı 
sondtirü l!bilmi ur. 

Di;:C'.T yan n lt R ımelilıı~a
rında B ita Lıınam caddwinde 
50 numa1 alt üç R tlt Fuilmnm1 

evinden çılmustır. 
Bu evde kiracı ola1 ak ikam"t 

e.den ~~ı-löpi içtiğı sıgarnyı ya-j 
rıar bır halde pencerenin ııer\'a-
7.l üzeıinde unutmUD ve dı~aııl 
rıkmı~tlr. Az zaman sonra pe• -1 
v!lz att>ş alaıak deılıal saqağ 4 
Lırayct eden at'cş O\'in sacnk kıs 
~ını y.akuktan sonra deniz itfa
ıy~ grubu t ı-afından söndü• ül· 
nıuştür. 

yet ' it:ır<tflık nmıtnkal -ı ı 
I' •• ı ilme ~ek •ı " 
:. n 1 rıız lııdu• lt'l ın lcı.daı , ... ıi 
çeı.- ııne ' tlC kaı ..ı r vermi • 3..,.. 
ıünmc>ktdır. F ıkal b"r t ı 
tan silahını 'l ncl tu !nnkt l 1 • 
ro beı bir tf' n ft:ın da m ul• · ' 
'lh 1 > rı a ttıkcf' g nı m •le. 

c;ıttikçc ıro. rli in y•ı d m, ı , · 1 
tcıı>bi prop::ıc.;~nJ::ı.l • la Tfü 't 
r..lll"'t;n•n SO~llkılrttı ı nnı \.f! 

inir mukavernetıni r k afrı b ı 
Jl'ltıtran.l t:.1bı tut'ln mdır. s,. 
ı rıco<tlu ıl t ıd ın ağıro vü i, ' 
ı 1cm!c ı un bir ll. t:clılıkt l · 
ıe nı ııuz ol luguutİ pek }'J.lr••ı· 
c an hild;_gj bir zamncıdu onH' ~ 
larm ~l·yoı . .Boguzlar mc :;('~ '"" 
\ c ıkt•s[ldi nıuhrı~ar2 keııdısı-ı 
ciddi m · u·;ııı-r lc:L • ı ınd • bır-j 
ı Wt.abil•ı. B ınl r har:hin inl:i~ 
fiylo beı~bcı y iı iiv ·n mL-.ı"l • 
.eı dfr. H •ı lıald~ Tli111uy. t ı r 
llndan ittıhaz c lılen haı ";l t 
!ıattı heı U""' olUtticl ol; un ·l~.1· 1 ) ::ırı alt uııt eden nu Zlll<'İl'U<;n 
•·urtuımu., ku\'vctkl' k. r~ı ı ı l ı 1 

lil ihtıy.ıta ciü.;ünıJel.f'' n v · n 
, } l yapıtlın .. nesavlum.n bile 'ı!t 
u~t olup u!nuyac-:ı.ğfm t.a.y:n ( l.
mck kinuxmiu clıuderı g~l~ıni
'/l'n bır sey lıt. 

Yeni karar 
k aırşısın da 

- BU:! ftı mft.. 1 itwia.c -
Bu~ı!ııy tif}l uının ltıınnen 

·rbe.st lm kılması 11etıc~.mdo 
cımı k tt wm ela ·r~t lb.
rclulaca~t tlınit cdilin••kte i.h; dl• 
bu. ı•ıJ.\at ı l« bilciimlcılrik·~ hü 
\ ü.R ' ilu..:or lede ıa ~' hl.il:lnnp ... 
tc. .ut tc.sekküUcr ı<·ıu simd.ılitt 
nre\·zutliı~ıfü:o; olımyncakt'ı·. EU 
a.rad<.t.. ttnilllll imal oluııun m.ıdL 

1 

ddl".v. lbmküvi, siınit, u.ısta, '00• 
r 1 •. m:ı.lbrna) f:'a-tı11ınuı dr. sı.-r- • 
~"t bu:runl rağı ihfömıli ilern 
Ül".ilti\•.•r. An .1k, füı hu.<111. ta 

ka t \•,av.inet, yeni lhw. Mu b1! 
bikınden som ı belli lubıi~.:>L 

Knn,:rm A'ki"leri 
Zalıir~ 't' zir tı t htleı in· le .ı~u 

tdııu;su; v aliık, h sahıslunn 
mütaicalmıncı güre, ka r <::\'V'& 

ıa. meml«ketin h;üyük .kö lü '-e~ 
cifmi ek.'>!'rırc.tiın furD ı ~ı llh, 

mübA'\'a ka:bıliycbm a•·uı nu;
öetl•"' <:oıi•.tU.nu.ş ve ~ Y)ll J.nrııııar 
da unu zami dtinı '\'<: ı ilıs ... lb 
sevkt>decek hakiki ~c mfüıı.:.ı:dı. 
bu- amil ollı<ı.akbl". 

Köylünün ınüliar.ruı l· .,bııt .ı...~ 
linin artması piyaı:mdn alış 'e
ı i i ,.o iktısacli föo.lı:Yeli aı1.a ..... 
caktır. ı.10.hsulünü de~cr ı:ıat· 
la satmak imkanını eld1.. edeu 
köylü ihtıyaçla.nnı doh •. g~ui" 
mi.kyasu temin için vaı kU\ v~ 
ti;: le calL.ım.rok ve bnnu_.1 . t bıı 
bir netıce,.,i olarak da ı. tıh .. al.. 
bUfü.k hır ehonınıh.• t votec -~ 
tir. . 

Gazeteciler heJBti gibi 
Mı11nny.tı"-;a dnv.• t ileıı g ·~· 

t cilcı h y ; dün ak 1 g~uım 
tır. HJyet Necmettin ;:)~d~~·m 
ııni lı!':ıin le Asını Un, N<!.dır .... adı 
ve Nn"Z::ıt Giıvcn'd~n m~te::ck· 
kildir. Aynca, nyni tre.nl~ Mü-1 
buut Umum Müdürü Sel ro Rar
pcr de Berlme gitnüştir. 

Açık teşekkür 
ço ~ k , ne lı <' luıt uz • • h rl· -

1 
c:'m z C'i U .;ı Gııı:1n n d • • • 
dcnlC'Cck )ti t 'k1 a bı 1 t.:ı•,: 
r • ..ıtca.~p \Cf tı mluı. cb t o;I ı•, -

1 Yet ı" n c\lm ze k :td gı.> d · f 
~ E va ı .c t.ıpla ncımıza ! · k d · 1 

\" • ccn .c. mcı":IS mmdc 1 ıı bulıı· 

ı•nn bilcUrr.le clubb.:ı ve do tl.uı n"
~ıo Merhum oğ\umuzun mektep J • .-

lliir ,.e u.,:rctrncnlcrılt'. tnl bel .. 

1 

en der'n tcsplfltOr \'e m1nn tlenmı. n 
iblfısımı :> tlkselc gazeteniz ':ı ıt ı 1 
tavassut etıneni.ı:i ric:ı ederi 

Mehmet Glrgln Etl ve Çocvkl.t"' 

Atgak}rair ılaı· Cemigeli~n: 
~lyt>tımıı;den Şimdı.H' ksd r h çivi aım ıış ol ıılarm 9'2 ve 911 

Ecnolcrı um n teı.ky eleı:ıle ber her ı 17 /9U U ıt:arteslnderı lUb ren her 
~i n o~lı.>den onro Cİ\ i ıı.lın k t <re murac!latLlrı ililn olunur. 

Ln dlar ve A anı 
kamaralar nda 
yapılan gizli 

Ka 
bir celsede ae 

D:eniz ticaret kayıpları 
meselesi müzakere ve 

münaka~a edildi 

Bu bültük tecrübede çok 
uvaffak oldular 

'y da e 

Londra, 16 (A.A.) - Buguıı 
Loı'dl .. r ve Avam Kama.ralaruı· 
da. gizli yapılan bir celsclt: de
niz ticar t kaymlan i;;ı · 13 .a 
. · ,.t: rnuza.ırore cdilm d :<lı 

Lo d' .u I~marusınd.: 
nin l'!izlı ~ ılma ım t 
I rd c.d::_tnhcım , 

-· ~'.n tlaı lunmo' 

1 lstanlrul Levazı Amirliğinden Verilen Asker! Kıtaat iliiııları 
A :ı!,ıd.. ynzılı otl r• ı il .~.:u:ltl• c.k-il'ınelcri liizalarmdh y ılı gı·n \"C 

"iı , !,om; yonundıı. )(:ıpıl ır T •• ıılc:: n ue.llı '\ akıUcrdc ltonıi yona sc·ıue•cn. 
CiNSİ 1111ıkt.11r Fıyatı Teminat• lnale 1JlJn v s•a?ı 

Toıı Kr. Sa, Lira 

tıı baly.ılı kuru otı :woıı (j -50 1fı 5(10 

Tel bnlyalı kunu o:t 20ı)fl 7 .!!l,50Qı 2.,17 !J'l:! 

tp bol,> nlı lmru cıtı o 6 50 35,000 

'I"d bııly;ıJJ lmnL ot uOOtJ 7 3'1,501J 23/7/942 

1p btılynh kuıııı ot: 400!) G 50 26,fıOOl 

Tel bnlylllı kuru ot 4001 'l 30',SO(J !!' 7/f~'U 

ip bı;ılyalı kuru otı 20il 6 5-0 2 l{I 

Tel bal :ılı kuru o• 200 7 ~J 7/~ ~ 

s: 1 .. 111. Dıılyn lı H ) o ,, Zl''i 9'l2 

15 

·' 
1 

n .ıuı:lı :ın eı. 'ltınelcd lıiuılar.ı da ~zıh gün, s,ı:ıt w ı. ıh:ılleıdckı 
T ~nleı in belli \"\\kitlerde alt olduliu ~i ;yoııl ıt :ı liulunm t rı 

Tutarı Teminat'\ 1 ıalc C n.. .a t v atr.11 

T, zc haınya 
B ••. sogon 
Hıyar. 

Patates 
Doımıttl! 

T .. ıze l<nUalr. 
i'~U bıber 

'l'.ıze fmmJye
Pallıcnn 

~·ogurt 

S ı:ır eU 

t<ııo Lira Uira 
• ıotı Kr, ao :mo 
5000 
'i001) 
u ol 
7110.ı 

5100 
4000 

ıt,oı ı 

6ô0ll 
5 lflU 

" ., .. 
,. 

,, 
" ,. .. 

t6,9!10 
21Zfi 

K U!aŞ 

" 

2· ,ı 

l':j 

40 
40 
10 
50 
45 
5f 
50 

) 
~) 

~3 ) 
15 ) 

UIS) 
113) 
4°3\IJ 
4'l0). 
75) 

300) 
143 
4ui>)I 
375)1 
559!1t'" .. 

lfj9i 

• 

2:1'7 L Li Y.ıfo 

~3/7 /04:? l s;;.t yır.: 
~ 171 ~2 Ll l>J.ı tc. 

• 

~ <le :>ağı 

B.myu 
Patlıcan 

Dilber • 
Domates 
E~ 
füıbn.k 

D ·~ sogun 
P.ı.ıuıç 

.. 
" l..!.~flÔ 

25 ) 
1'2 ) 
13 ) 24 7/ !12 1. 1 ıt&c Lv~Amlrli~t 

2 , /7 /!H2 17 Gelibolu. 

Ko,,un eti 
Sığır eti 
Hurma keçi el.i 
Koyun eti 
Sıgır e.tl 
Buımn keçi eli 
Sı ·ır eti 
Koyıın etı , 
Bum1a keçi eti 
K<Q"Ull eti ,, 
Sığ_ır eti 
Bunnn keçi eti 
Sı ıır eti 
Koyun eti r 

Bu"T!1a l:cçl eti 
]{uru ot" 
Kum ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kunı ot 
Saman 
Saman 
S:ımnn 

S ım:ın 
Saman 

5uo o n 
500 o~u 

Aşıığıd:ı S·:ızılı nta-. <l " le 

l 0,MO ) 
10,000') 

4500 ) 
lÔ,000) 
10,000) 

4500) 
rn,ooo ) 
10,000 ) 

4500 ) 
JO 000) 
lO 000) 

4500) 
l0,000 ) 
10,000 ) 

4500 ) 
Cl.5.7 Kuru, 
0,5.7 •ı 

G,5'7 ,, 
6,5:7 •ı 

0,5·7 •• :· 
(İ 

5 
5 
5 

ılı .... il:ı eksiltmelcri hizalar ndo yazı\ 
ı.ır. al roıı komisyonwıdn y ı ' :ıkar rlıı;k ın kan.ıınl vesikalarllc t mr 

.s c.I c\•\•el nit olduEu kon yon •,•em tle f.. 
CiNSi Mlktilr: Tutar, '.Teminatı 

Kılo Ura Lira 

P llıcan 42 r.oo ı 1,900 692,50 

B:ıınya 6,503 A,225 316,81 

n, miber (l,500 3,250 243,75 

K. Domates i,.ıOO ı,o:iO 78;75 

Si\'•1 büber. 100 ıl) 533 

Döküm snman 60rJ,110f! rn.ooa 135~ 

Bolyolı kuru oL • 700,000 49.000 t670 

Kuru ot 5.>0,00ll 24,750 18511 

Kuru ot Bv0,000 3G,OOC 27011 

Kuru ot 550 001} 24,750 1851 

.Kuru ot 600,0Q(t 36,000 2700 

Saman 430,00D 22,360 167'ı 

Saman 550,00i 28,f.00 2145 

Xoyun etl 18,009 21,GOO 162(1 

Odun 10L2000 2.5 300 11197')0 

4/S..194.a ,. Gellbtılu 

ı; 1942 15 G wotu 

3 ı/ 
31/7/M.:! 
3 !!1/9 

4/8/942 

- 7703 

ltfile Gün, S nt ve Maha•t 

2ı/7/94.' 15 ) 

~'117 94 ıs o &ll:ah 
27/7/942 18 ) -J 

2'1 'T/!!42 rT ) y JlJ{(ıydra 

2Vi ~c: .1'.l ) mthıı ıtfi8'. 

'2~.'i/942 11 ) 

2!il7J942 
2 17/911:! ıı 

2417/M2 1 
N/i/94:? 16 
2417/942! w 
29/i/!H.2 15 '!ınbzon 

28/7/n!2 11,::IJ Tr uzoı 
2!./!l !H2. Ui,31J R:Jlık~~ .. 7 !1'.lZ rn B ıh C" r. 

: ~ 

AB 

e 
.--0, 

Yaran: A. C. Stz,.,.ço"l• - -

... -

• 
ıze 

aponlar 
n'Kar:ı. r (!LıdJo G~Pct.?· 

ei> _ JD.lJ n · Manı ury Ja 
büyük lmvv tl tvplı:orlar. Bu 
teccnımüün R ;yaya kar\ giıi-
friiecek: bir h:ırek t1e 1 · i .>ldn-
ğu. bu haıckctin Temmuz sı.n· 
J.arında. ı«ıhnt ~.:ıu to0 11n ilk 
ha.fuısınd.'l. b hva a -ı ıla \'C~ & 

iiılm,.ktooır. 



Askeri Tıbbiye Okulu 
"Tabi,,, Eczacı, Kımga, Dişçi, Halluk 

ve lğretmen,, sınıflarına alınacak 
talebe lıagıt ve Jıabal şartları 

l - Tlirkiye Climhuriyetı tebMsından bulunmak. 
2 - So)'lldı \'C loloi.'l'ııiı kendi nüfusu Jlc blılllıte ana Ve bobasının n\t

fQe kAbtlanm ibr<>z ebn•k, Bunlardan her hOlllli biriııi v•1"t ebniı iae 
ıtllfus b;Jdmd•n birer muııaddak suret ııe\irllmeoi lawndır. "Ebeveynine 
alt llbu tıınınm,. veoilı:aları mektepçe aorüldWnen ııoonı hemen iade edilir. 

3 - Lise<len pek i:Jl veya iyi d'1ecede mezun olmak. 
4 - Lıuyi bıtimıe ..., olgunluk diploması vermek, Ha:o.ırlonmamışıa 

ıı... möduriyetinden bir mu....,ddak Ve.ika ve askeri lam thliy•tnome gös • 

ternı("k. 

5 - O•ı stiuz y ~ı»a bawuş ve yirmi üç 7arına gi.rme.micJ bulunmak. 
8 - Çıçek aşı veaH<ası g<is~rmel< ve hım ~eltkullü a.J<eri bfr sıhhi 

heyet tarofınd.ın mUıayt"nc olmak ''Okurun ıapar üzerinde tasdikU fotoi;
ratı ~ktır, 

7 - Kendisinin \"fi" ailesinin fen.ı h11l ve ,öhret ıah!bi obnadJ&ı oku-
l'lm ni.Şôloh ve nik..&tılı bulunmildJg:ı tı~lu.Acla mahalli :lablta t~1rafından 

IMdlkli \iu- vestk.ıı. gô:Jtermek. 
8 - Rab~ ve ana ölınıiş ise bö-,uk bo.ba ve a~, am<.-n, dayı, hal.ı, teyze; 

\:ız ve f:rk~l<: k&rdee veli olabilir. Şu karlar ki ana ve babanın ölduklCl'"i"'lC 
daır resnıi bır l:.tg.. Cf•tirmehdir 

9 - E.ablll t-dı..:dik 1 crl kendilcunı.: k:Ulig edildiktf"n sonrrı velisı tar•~

fınlJan ''e No1e ltkh'r rııı r, 2<lrJ.;1k ()l{'dtla örnc&::i yazılı taahhüt M.'ntdı uku1a 

1 
\lerıl<'t.e-kt 

10 - .Cx6 bı yüklükte 6 kıt'a {ı\tvgraf. 

t ı - "tcktE"h<- JQÜ ka ,t munmclesl yukarda istenilen ve.~;ıik verıldik
t1:n tonra Eyhıı :l)ı ronund.ı yarı1ır 

ı eden ~ek ıyt dere ede roeıun olanlar bilfıimtih~n ahnır. Jyi dcrecc
cl(. ll"t: un ol;.nlar lı adrod.. f;lı.J:ı t:!l:lJ olursa isteklıler ara.sınd:ı (yabancı 

· dıl \c rıya1.. yeden) nHİ.::>iib ~ iırh!11nı vapılacak ve en çok nwnarcı--aıan
Jar "«"ilcte!{tır intihan Eyllll ..,yı ~ık .ı:ıru. ısında yapılır, 

1 12 ~ LiS(.'<.iffi bir sf'nr. eV\'el ve d Wı ev\ el mezun olanlar bu nıüdde' i 
ııt'r~dc \·c ll• s- -cı 'c gPı;irdıklcrinı iJJdırrrıeğe ve tev~ika mecburdurlar. 

(489) (7611) 

Gümrükler Muhafaza Genel Komu
tan/ıh Satınalma Komisyonundan 
~O Tr.rr-m. z 942 Pa:t .. :-te:si günü ırıat 15 de 1600 bel kcnlt:dnin kapalı 

ı..ırna f'ks11trne3i yppıktra.-..tır. !-Iuhamnıen bedeli 11200 liro ve Hk tı•n1inatı 

840 liradır. Şaz-t':lamc \"e nümunesi l:rr gün komi!>yc.ında gOrulebılir is 
1'1'.lil("'rin eksıltnıe s::ıatindcn bir s::ıat e"vcline kadar kapalı ı..ırll<\rını Ga
latl'- - Mumharıı. :ıdderı 54 num:ırah d:.irc<lt:! &Un almak ktır.Jişyonun:k 

Vf'nnelPrı. (i161) 

Yapı işleri ilanı 
Nafia Vekaletinden: 

1 - E'l· ltrn•~yc konul1n iş; 

.Tand;ırrna Genel komutillllıiı tç n ~l.b..,y okulu ci ar ncl~ .. ..ı.pıl;ı(ak tu
f-!kti atOlyt:sıd.r. 

Kc~•t bcd•lı: (l95r.oı li (78) k'1ruolc , • 
ı - Eksiltme 3/8/942 Pauı:tosl El•nü seat 15 de 1'•Ji" ".iek;.J,t.ı Yspı 

'\ıC lın;ı:_ ı 1eri ek ıltmc kor.ıi.~yv.ııJ oc!n<"lr.da. kLıp;:ıh znrf u ulilt• ~apılncnrf

tır. 

3 - Eksı!tme ,iJ:rln 1 ı ve ~ a rr: 11ıtı•icr ı evrak <98) tl1.ıt-:s.ıfl tel-: .o! 

J.-,-luş bedt muk:.hillndc '\"apı ve: 1'1lar .,,ıe:rı re! ·li~inıJcn al n:;.,,ıJir. 
4 - EksılimC'ye a:ircb..lınck ıc.n i·.1r lılcrin usulU d:ılrf' hıde t 146., "") 

bın dört yu: alt.m1$ yedi liı-a ltı kuı ı •uk n:ı.uvtıkkat ~erıurı~t vcrrt'lcl• ı 
v.;; Nafia VeJ<ıılı:tindr.n bu is için nLnrr ı ehliyet ve~k.:ıs :bT,tL (1. tm I~
z.ınıdır. 

1şbu vt-Sfi·'..ayı almak: i('in isteı;. leıl~ eKsı,tm~ hu·ihinde. (trıt ~ gıııılf'rı 

1'ariJ,,') ü1.,• gun evvel bır istida ile N.ı ld Vekilf't ne n1\.ır; (•ant ("b1·ı'10.:rl ,.~ 

dılt:kçtlC"ılnc en az hfr kal.ııom<le bu lşe tcn .... er (laOOO) Jiroıhk Jıı. u y~ll·~~

lorına dair ,şi yap~an ldareJeı-Gen ahnmış v ika Tt-1Pt cLmf'le ı ıı.uhti.l"'"'dır 

~ - 1stekl!\C"".in t•·klü mcır• ıpı:::-r rıı ıhalc giinü olan 3/8J9~2 l1r..!ot.rl .. , 
p,iinu ..... t J d'.:' k ... IJr c'<si!tme u \onu rf• ;ıgıne n1a. bu mıı .tbı1i1'1dt> 

Vt mt•1er, l~"'11ndır 
!1ti~I) l'ootadn ,,l•e>k ged \54lb) 

c::=:..:~==~-==-=-=:=:==================c=c-=-~~~~ 
lzmir Nafia Miidiirlüğünden 

K p.nlı ı.. f 1.ı ırı 'h~ c •. hmt:" 1 ı.;,.ıı1 e-d:lmiş ol;;ın 4l"417 hra 10 ıt'l\'V<: 

kiJt( bede:'", lırnır i~yeti r'cı!i:rdar1ıK bınaı,ı kalörifr·r It ı ... ;.tHHl 1~•r- ~i 
ı;.ıkrnad·ı;.ı;ıd:ın dt l yı bır ;cy müad tlı· f .... "l .atlıga konulduiuıı<I<' ı. h.·klı:•? 
ri·1 24011 s.--ıyJh y-:ı ·~ hukllınlcri"'le Tı vf c :ı muvakliat tcmiu:ı.t ehliyet ve 

tt ()J;ı ~e-- kaJ:drıle bı· lıkh: J·cr ~'iın NJfi< Müclür1 ";,1inck "Tit.ı,-1C"~etk 1 
(!Jf.IHl} C7:l73) 

Öğretmen Aranıyor 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden: 
l - U unı fhrlUrJug ıınllıutı. Kıı ıkkcı.l('<lekl nnıhtelit orta 1Jkulı1n,la 

(l-itı) lir;ıyJ. k.ıd«r ücr,tlt Matrına•... - GeorueL·i) Cfrar,1112ca - Alma-ı-

ra) ( f, •Ih CnğH f,.ı) ıT.-ıbı--'fe) (FJ'"ık ... Kimya) öğreırr.\ ·liklcl'j arık
ta 

:': - O o Pi v~ı:-· ı· h~l ıa1 yetiw haiz i~teklDcr l 
A ~ flı taı' :y-t!t ttizıtanı 

H A kt-r1; tPrh ··f"!'ikt'LJ, 

(' - Di· 1 nı.' \ f'y, orf~ oku v •~cırıien1igi eh1ıyetnarıJcsi 
• J) - t)t.;. ·ıluğu y("r :ıbıtcJJ;ııut1n atır.1 ... 1ış iyi hol kiıgıdı ve oğre~rrıenU~e 

en ·t.~l ın,1hkiımı)-t'f buhınntn<l:11ınn ıta~r n1utlrit"iumun-.Hik vesikcu.ı. 

B ly1 hJ.ıı et · d. ıdı \.f'~ J;;llı n b.r hUmctte ı-ul...ınU.} ırlnr:sa ınv-

s ıld.üc sı~ ıl "tıül·is.ı"I. 

t~ 1'n ıJJl çıkarıl 1 r .. ;r !'Jr: •ctografı ı;e dilf•kc;elerj}r tetnmuı. so-
ııunn \.'.ld K.r ıtkrılc husu··i nıt:.hh:lil t."t..1 okul müdürhiğurv• gonderıne1eri 

ve 1«:.ıl.a. ı ~ t Jçın umurn .,1uı1ürlüi';üın-Uz Znti~lerl Müdur1uı.."'n'e veya okul 
ırJ,t!uı·hJ.1un,t:' b~..:J vurmnları. (7600) 

1 İnhisarlar U.Müdürlüğünden 1 
l - 'r:i$ilıhii 11 ını ve hl"f.abına (İınaK üzere nümune ve 9<l.ı:tnarrıt:s.j 

mıı(,;ıturı' (23000) • d"1. lizun1 kü-f.-51 pazarlıkla satın al1n~ı.:aktır. Mürı••kıt-

~11.ı gi1 <: ,'!1_1" 500t) aded} l('in r1.o tcı.' !te bulunabHirler. 1 

J - l'üZ.l lı.: .. '>l/'i'J942 ~lı günü 8'ı~t 10,50 de K4ılb:tt;ı~L.ı Levn21n1 4U-
l.M Ohll·k le;,; i! 1 ·ın kum'.:ıyonund3 voıpıl::ıcakbr, 

3 - N ;.ırntın•~ '\ t~ i~rtn:ıme h.1•r ;.;Ull öı;lcdcn sonı·a w.r.t.: ır.<-\:Cn -şuı.,c<le 

&vrf.ı'k iJ1lır. 

4 - t tek1Hcıın paz. ı!ık iı.:ir: tfi)Hı olun:..u gün \'e ·saatte teklif ede
<'tk1«:·1 fiyat uzcrirKlen r~ 7,5 g:.ivc·rırrA\: p;.rasiy1e birlikte me-ı.kür korrıis-

!'ı•ntı sr.U •• f'no.ıtlı:ırı. (7528) 

r -==-=================================== 
Ceylıan Belediyeainden 

nı.lı''lıv.em ıl.· 3.S lı a.:H ma.;.<;l.-ı i·:1ıhdııın edilecek bir vtteriner ı:ır1-

'oru .... ~·mt kf: \l:'1 1 ıhıerlerden d~hi Oi.dbilir. Memurin kanunumlaki ev~ah 
ho.ı,z vl n. l.p~Pr ... yedlcrindekl evı:ıltı müsbitelerile biılikte Ceyhan 
ı cl,·cıı ..... ~ r·ynsetirıe 'lJÜt'ac~Hıtları ('1646) 

L 
• Istanbul JJlıntaka Liman 

Reisliğinden : 
) ı:ı i ')42 ('' Jm. r:c~i snb.:.h;ndnr.ı, 20:; 942 Pazartesi ak§amına kadar, tin

r. :viıur .u - ~)acık arasındn Telc!O'l AlüdurlüğU tal"a!Jndan bir-. telefon dc
n.:1 . l ı aı.. 1 0:: u d t-net't'ktir. 

Hu k 1l)Jıı) u d~ecek \·as1t:;:;,rd '\ beynelm-ilel kı•blo d~eycn grTııflpre 
rr:ıı .. 1..-:...J i"'ôlI{'tler olaca .~. Al:l'kadarl.t'ıın nazr.,n dikkatleri celp ve keyli ... 
)M ıh n P1unıır. (7676) 

Asileri Tıbbiye Olıu/11 Müdürlüğünden 
llolt .... ılad.:ı bular,Jup ı'kinri dC'vre .ampına tefı'k cdJlml$ olon Asl.:crt 

'l:.bblye l.\kktebi takbeler; 16 AJtu•loa !'42 de uçilncü koll)p:ı işUrAk cdoc k-
Jt rinO"n 15 .A..ıru ~.'.1 mtktf"tıe Htih.1tt f'fmf'lt'rJ ilfl.n nhınıı.-. (409)) '7<i'56) 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilanları 

Aşağıda yazılı mevadrn pazarlıkla eksiltmeleri biııaluında yazılı gün, saat ve mahalkı'
deki asker! satın alma komisyonlannda yapılacaktır, Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu ko
misyona gelmeleri. 

CINS1 Miktarı Tutan Teminatı tlıale Gün, Saat ve :Mahali 

Kuru faaulye 
Koyun eti 
Sığır eti 
Keçi eti 
Balya kuru ot. 
Balyıı. sıı.man 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 

Kilo Lira Lira 
50,000 16,300 
10,000 10,000); 
10,000 10,000) 
10.000 6,500). 

1,000,000 70,000 
500,000 25,000 
525,000 
500,000 
450,000 
450,000 

9500 
3750 
2165) 
2072) 
1856 ) 
1856 ) 

24;7, 942 

27;7/942 
23/7/Ma 
23/7/942 

zı.;71942 

16 

16 
16 
15 

16 

Geliboltı 

GelibolÜ 
Kayseri 
Kayseri. 

Kars. 

15,30 Kars. 
( 509 --:. 7666) 

J\;jagıda yaz.ılı ınevadn1 l:u~I\ zarfla Wiltmeleri • Jllularındn J"U1111W>, ~&t ve mahollerdK:i uker! 
.. tın alına komi<yonlarında yaptla<oldır. Taliplerin kanuni '""ikalv.>ıet<.lilıt n>fflurlanru ihale saatllıckn 
bir """t cvv•l ait olduğu komi•yonı wrmeleı·i. (489-753'1} 

.Clnc1 
Odun 
Koyun eti 
Sığtr eli 
Balyah saman 
Döküm san1<ln 

Miktarı Tutarı Temiftatt ihale g..;n, uet ve trıahaHI 
kilo lira lira lfll?/942 l~ Enm<an 

1,800,000 46,000 4800 
. 40,000 24,000 1800) 3/8/942 17 Sıirt 

40,000 20,000 1500) 
>',195,900 59,295 4894) 31/7/942 16 BU"8 

1,160900 34,~77 3280) 

Aşağıda miktarları ynzılı (D) kalem kuru ot ve (5) kalen1 ıo:;aınaJl kapıılı zart):. e~ıltrnt-ye konulm\lit'F, 
Muhaınmen bedelleriyle ilk ıen.tnatları ve ihale günllri cetveldeki hi2alarınc:ln gtı~terilmiştir, 
Teklif mektupları ihale tar:hJırriııin muayyen vaktinden bir l'.'aatevvel komi."YOna verJJmJ§ olmalıj}T-. 

Geç gelen mektuplar kabul edilmez. T<'klif rnektupl::.rına §arlnamen!n t üncü m.add~indek! J~tenilen kanuni 
\"e!!::ıik konulm::ılıdJr, 

t~teklilerin şartnameleri görmek if:in tsJı-.enderunda 
CiNSi Miktarı 

Ton 
Kuru ot tel balyalı ) 

" 
,, iP balyalı ) 4:50 

" 11 döküın halinde ) 

" 
,, tel balyalı ) 

" 
,, iP bolyalı ) 450 

" 
,, döküm halinde ) 
,, tel b::ılyalt ) 

" 
" 

,, ip balyalı ) 190 
,, ,, teı baly[Jh 175 
,, n tel b.1lyalı } 
" t, ip bc.lyalı ) 335 
,, " döküm haLnde ) 
,, ,, tel balyalı ) 
,, " ip balyalı ) 275 
,, " tel balyalı ) 
" ,, ip balyalı ) 450 
11 " döktim halinde ) 
,. 11 tel balyalı ) 
" ,, ip balyalı ) ıcoo 

,, " dUküın halinde ) 
,, 11 tel balyalı ) 
,, " ip b.-ı lyah ) 1000 
" " dokum halinde ) 

Saman YJ&ın halinde 
Saman yıa:ın halinde 

,, B ıJyalı ) ,. 
,, DUk,lm ) 
,, Balyalı 

,, R<ıly:"lı 

" Döküm 
,, Baly:ıh 

11 Dök.Um 

) 
) 
) 
) 

380 
380 

500 
300 

'i60 

800 

Muhammen Bd 
Lira. Kr. 

40500 00 
382~0 

31.500 
40500 
38250 
31~00 

17100 
16150 
15150 
23450 
21775 
15075 
19250 
17875 
315ü0 
29250 
20'2JO 
70000 
65000 
450~0 

70000 
~5000 

45000 
19000 
19000 
25-000 
15000 
15000 
37500 
22500 
40000 
24000 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
(IO 

00 
00 

Askeri Satınıı)na koıni~yonuna YnurncaaUar1 
tik Tem. ltıale tar!t"l Sıat 

Lira 
3037 
2868 
2·382 
3037 
2868 
2362 
1282 
1211 
1181 
1758 
1633 
1130 
1443 
1340 
2362 
2193 
15ıa 

5250 
487, 
3375 
5250 
4875 
3375 
1425 
1426 
1875 
112.5 
1125 
2812 
1687 
3000 
1800 

Kr, 
50 ) 
75 ) 
50 ) 
50 ) 
'j5 ) 

öO ) 
50 ) 
25 ) 
25 ) 
75 ) 
13 ) 
63 ) 
75 ) 
~3 ) 
50 ) 
75 ) 
75 ) 
00 ) 
Of) ) 

00 ) 
r.o ı 

00 ) 
00 ) 
00 
00 ) 
00 ) 
00 ) 
00 
50 ) 
50 ) 
00 ) 
00 ) 

20/7/942 

!!0/?/942 

2117/942 

21/7/942 

22/7/942 

22/7/942 

23/7/942 

24/'ı/9'12 

25!"1/94:, 
25/7/942 

28/7/942 

2,/7/942 

3-017/944 

30/7/~2 

10 

15 

10 

15 

10 

ıo 

<0 
ll5 

10 

15 

10 

15 

1324 - 70M) 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri lıizalanııda yazılı gıin ve saatle Gelibolı. 
d'l Askeri SatınalmP. kcmibvonunda yapılacaktır. Taliplerin bell.i vakitlerde komisyona gelmeler;. 

Miktarı Tutarı Temiıır.tı İhale 
CİNSİ Kilo Lira Lıra Giin, Saati 
Odun 400.000 8000 l200 23ı 7 942 15 
'Icl balyalı kurn ot. 1,000,000 70.000 9500) 
lp balyalı kuru ot. 1,000,000 65,000 !ı(i(lQ) 
Tel balyalı kuru ot. 400,00() 28,000) 
lp balyalı kuru ot. 400,000 26,000) 
'le! balyalı kuru ot. 400,000 28.000) 
lp balyalı kum ot. 400,000 26,000 ) 
Balyalı saman. 400,000 20,000 
Balyalı saman. 400,000 20,000 
Odun. 400,000 ::ı,000 
Odun, 400,000 8,000 
Odun. 400,000 8,000 
125:150 St. uzunluk ve meı;e, lı:•ıırto.ne ) 

12:15 St. kutrunda. adet 2000 luwk) 
4 santim uzunluk ve 4,5 santJ.n ) 

kutrunda 120,000 adet makara.) 

15,000 

12,000 

3U60 
3000 
1200 
1200 
1200 

21;7/942 

23;7;942 

22;7;942 
22/7/942 
23/7;9'!2 
24/7/912 
24/7/942 
22/71942 
27/7;942 

16 

15 

15 
16 
16 
16 
16 
15 
16 

0

1490) - 7612) 

Aşağıda yazılı mevadın pMıU"lıida ekailtm~ri hiı.al.annda yazılı ı,'11n, sa.at ve mahaller
ôeki askeri satın alma komisyonlannda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitleı·de ait olduğu ko-
misyonlarda bulunma.lan. . (493 - 7615). 

CINSl :M1ktarı Teminatı İhale Gllr.. Saat ve Mahali. 
Kilo Lira 

Sığır eti. 120,000 
Ayaktan sığır. baş. 200 

200,00Q Patates 
Yumurta 
T, soğan. 
T. Biber. 
T. Bamya. 
Domates 
Patlıcan 
Semizotu 
T. Fasulye 
Kabak 
Zeytin y:ığt 
Odun. 

Adet. 30,000 
7,()()1) 
4,l)l)C 
3,1(11) 

H.:;o() 
23,5t0 
6,0(.U 

21,00•) 
12,000 
l O,()<){) 

450,0fl>) 

Kr. 
5 

10 
20 
30 
15 
17,5 
10 
20 
7,5 

165 
4 

5250 
113) 
54) 
60) 
70) 

164) 
309) 

45) 
315) 

68) 
2475 
1350 

24/7/94";? 
28/7/94.il 
2217/942 

16 
16 
16 

Çanakkale. 
Çıınakkale. 
&Jılıesir, 

, 

20-28;7 v~ 7/8;942 15 Bıı.lıkealr 
221 7/94'] 14 Sıı.rıkamış, 
20;7 ıM'l 11 Kar .. köse. ------

lstanbul Mıntalıa Ticaret 
Müdürlüğilnden: 

Ellerinde Yağlı Tohumlar 
Bulunanlara 

Ellerinde 9H ve daha evvelki ~!er m&haulü •wıam, lıe~n ~~ 
rry çiçeii tohuınu, yer :ftstıb ve ken'1\t• tohumu bulunanların 15 'l"V~ 

l!t4~ tarıhine kndat m~a~.•n.~, m~ta~ \'t. evsa!~.ı bildi~ir bJı·er be~ 
llc lhracat Baş Kontrolörliıl!une lı!!d•ıc~ 1:6\llu veçhile muhU:rlel~ 
ri takdirde yeni fiyat rejimine mü nlJUc 5G No.lı sirküler hükl.iJJl"'r 
is1!ma edilecekleri il!ln olunmuştu. 

Vekfilet Yüksek m~kanunca bu tllllut:ta alınan yeni bir k~r9rlıt 
rl~k-1 tadiJD.t yapJlnı.J.§t.Jı-. 

1 - J{eten Whumuna ait beyntlt"ameleriıı kabul ve mi.ihürleJ'lıı 
kh>i gibi 15 enınıuz 1942 de hitama enr .- bulunacaktır. 

2 - Yer' fıstığı, su.·an1, ay çi~~! ve k.enclir t.obuınlaı-ın~ı ait bt1 
ır eler l Al\u•tos 1942 tarihine kadar ıtvdi cdilntii bulunacakt<r. 

3 - Kendiı· tohunılarının miihU.·~ nmesl ışı 1 Aiıu•tos 1~42 ili 
hi1ama ermiş bulunacaktır. 

4 - Yerli fı.otıiı, suaam ve ay çİ(Ert tohumların.uı muhmkJ111"' 
15 AğUstos 1942 de sona erecektir. 

5 - Evvelce deP6lama mahuU~-ı el arak bildirilenlere illı\ e1efl 
ke:ntrol merkezi bulunan Gireanın, O~u, l'ats..ı, İnebolu, ı~.kcndrru 11• 
C.'.'lğ' Çarı.-ıkkale ve Bandırn11..ıda bul1.ır.;\r. t;U\"ttllanmış ve usulli \'t"\tıi 
mıyarak şekilde mt.i.tı(h·leri tflkılnuş bulunan yrıU:lı tohurnlnr nı;;hi'Jt 
ere depolanal'flk yani mi.ah1ir1enebilerektlr, 

6 - Kontı·<ılörlük teşkil!Hı bulunnHy~n yt:ılcrdeıı Tt:kirdu~, ~ 
Çanakkalcdeki alAkadr,rhır b~ynnn:ııııelerini yuk:ırduki nüJddetlef'~ 
n1~lk üzt•re İ:ı;tanbuı :.t"ırıL,ka Ticare• }1üdürlügü thraco.t Baş Kı•l'l 

i,ii.iııe ı.--kcnd~rundaki o.l k~J.arlar is •lfe...,in '!l.1ıntaka Ticar€ Mudil 
tevdi edt>N>klf'rdir. 

7 - hAt liın .. 'ln ve rılcrktılnr h-ır t-.;ı de ,.f'ya dukme lıalhıc~c 

yagh tulıumlilrın. n.ühı.irlf"nnıc ve rfcpolanmı.darına inık8-ı hııl l 

dan alilknlıl;ırın i•.1.-~rini ona göre t.:..11zin1 f'tlUC'}Crİ. 

8 - Dalı;ı f..ı:t.la i:>_Jhatın İstanbul Sirket:i T .. iınan H<ln nt~!ltt 

~B-•~ş~K_o_n_lr_o_ıo_ı_ı_üg~ı-n_ıd_c_•u~•-·l_u1_o_b_il_"'_·e~·i='~i_Ia~n:.._o_ıu=n=t='r=·~~~~~-"(-7~ 

GAiBE iHTAR 
6;61 !!42 günti firar ••ltiği bıldirileıı ve haklıı.rındn takılı' 

pılmak üzere cvralıı Adli amir!igc gönderilmis ulan TJ. :ö~ 
erlerinden İst. I~atih A~kerlik ~ııbesınden Mıınol oı•ıt. ~ 
Taksim şur..esinden Tanaıı ogla Diınitri hiılrn kıta.un,. 
mt:mi\;tir. Meslwnleı-i mc~hul olması hasebiyle gaip ~~vı 
iki maznunun MüsteHarlık Mulıakim ~uJ:ı,,sinde hNY!<n i•tıo' 
cut eylemt>leri yahut meskenlerini bildirmeleri As. Mh. (). 
mııcld!'si gereğince ihtar olunur. (477 - 7~ 

K. TRABİCH ve Ş~ 
Be~ı."\.W(;l Nalı:liy<.ı.t ve Vapur Al:~nta .. ı 

l8TANHUL - SiRKECi 
ı~orn.<JaıH·ıy'n H~n No. lü Tel: 232t• 

~"Jt:rsin \t: İ:=kc ıderundn -1\Jrtı1··latı \". dır 

~ ........ i:almlllml .................... -~ 

Devlet Demiryolları 
a.. .. -. ........ IHIİ-.. .......... 

O. D. YoHarı J-layrtarp· lln1a ~ aıışindc kd.rı eskı rwı •ın b 
1-2 No.lı od .. lar f;"!';0.1 No.h odoı 1050 ri· aynı ına1ıa1de lxl ~ı). t 

' ·"r bh· yt:r 60f. hl'rtlÇ aylık m.ıh.amfi-~rn ly.;(fellerlc paz~rhk' ye; 
rH~ rııiiddl•tle kir, ·~ \C'.rileçe·ktir. 

P-..L~ır1ık 29/7/~42 t:ı.rihlndf' ~aot · 5 <lf" Haydarıxı~a t ·lf'f, c 
i:l'tı<l<' y1ııpılac·1ktır. T:tlıplC'rın rııuh·~r.lnıt.n bedelin % 7,50 nJstı<' •1 

vrıh.kut terııiııooıt lıt'lteı~ \ t.• Ql'reke-n k:ınuni \'C'Silikle mezklır gun 
mur~ıf'U.ıtlnrı. (';62!/ 

JtfôO 1oİi. tel -biıl,y~ıl kİ.ı~l l~t l\ı u unun-t:;h;1ıın--ii3"at-ı 3;ı ~ 
kapah zartı ck~<,1rı1:;.e kor ... - rr. ıı. tı 6"7 lir.-ı 50 kurı....,.tu · 
mu~tııı·. 1ıı.alt.; ~1 22, 7 912 c;ur- tir bf'Jli vakitte komi:;yon:ı 
R,aıoha günii ><ııat 11 de EHkiııe 1:m 
hirclc A'"'~ Pri Satın·:tlma Koıni:..- • • 
yunund yapıla.-ak!u·. Beher ki- ı 11_.ydaıp~ ~ h t. 
losunun t1Jınıin tivatı 7 knruı.ı- 25 ton ~:oyun f'li 'I :e 1 J.; 

tur. 50 ıon·Jaı :,.,..;:ığı (J]n1~~1nak urC'tiylc 20/7/9l:.? p;. ..,e 
lli:~rb f\yr ; Yt 1r-kl;fler d,:- ka.- s;ı.at ıo,30 da yapılacal.tır. 
bul edilir 'f .. }ipJ,ı:.rirı ktınU•ii \'('- 1 2 T.ahnıin <'<iHcu lJ<"'(" 
sikakır·ivlt.• tt-:<tıf UJt"klupI:ırın' lır:ı \ e 1nuv~ıkK.ıt tr.uı 1atı 
ihale saatın.ıe,. bır Pat evnli· 50 kuru,tur. 
ne kadt>ı } ... ,,rni~;yon~l \'~rm'?l~ri 3 - ~.1rtrıa1nE'Yi goı nıeJ.. 

1339-7122) ler ht'I' gün Fındıklı S,•. M 
• • 

~ılın;ı. :-ıktır. ·r~ı nıin 

}ir .• \l·ınııı;..tı Jll~O liradır. 'f:ıl.ı~l -
rln lfl/7/Cı42 ı T11aril."'=i nıu1ü 3~t 

10 ela 1-~ ınt<it' tı•i.cri ~;..ıtın ~ılm.ı 

k("l•lıi~yonun.ı t<'101t'lt ı. 

• 
Uırn tilıeti ask<'r•Hden v~ı-il

nwk üzPre J .104 .O\l!l kilo eıım·!k 
pişıttirılc,.:ektiı. !{$palı 1.uı flo 
f·k~iıtm<'f->i 20 T ~··2 paza!:t,~i 
giinii S'1:ıt 16 ıl.<. Bu 'ada Top
ha n«lµ A'keri :;~tıı;alma Ko
n1ietyonunda yapı11.:3ktır. Tnh 
nıin lx·Jdı 17.223 lira, il1< temi
natı 1885 liradll". 'f~liplerin ka-
1>uni w~ikalariyle t~!dif ıreld UP· 
farını iholP ~aatin<len bir q":ıl 
evvel 1'omiı;yona v~rm<ckri. Ev· 
sur , ... s.a.rtnamesi Ankar~, ls· 
Uıubııl L\. amirlikleri Ye tn<'göl 
Askn·i 8at111alma Komigvnnh
rnıda d;ı ı:,-öriilfü•. '338-'i121) 

• • • 

ytıı1unda gürülebilir. 
4 - 1skklilerin b(JU g ııı 

it" aatinden bir ıt.ıat t·\.' el 
yılı kanunun hüküınler (i 

tanzim eda-ekleri zarflaıı 
karşıJıgı komisyona vt•l"rııt·I 

(3fıl ~ 

• • • 
ı - ·· Sarayburnu hast:t}lo 

1.) tn•1 J,oyt.111 etı ih<ılf·~: 

günü s.ıat 11,30 d.:ı yapııatt' 
2 --- Tahnlİil edilcıı bCt-tt' 

ı;ra, nıuv~ıkk~t temin~dı ı6' 
dır. 

3 - Ş:ırtn<ınıcyi görnı··t. 
Jer he-r gütı Fındıklıd~ ıı 

konıisyuınırıda görebilir. 
4 - t:)tektileıin beli' ;:ı 1 11 

lc- raatinden bir sa.-ıt c~-\·rl 
yıh kanun hüY.üır.leri 

trı111.iın ede<·Pklcri zrırıhırl 

kar::ılığı koıııi.-,yona \"Crtııt.J.4' 
13~ 

- - - ·- - -.,,")! Aşağıda 7azılı mcvttdın }laZJil:r ıkla eksiltnıeleri. hizalarında Y••z.ılı gün, s;-ı .. •t v~ nıdhn-lc·rdtki askeı·ı sattı1 
a1ı~ıa komi~yonlarırıda yapılaç;ı.k.tır. ~hplel'in belli vak.itlerde ~lit oldug-...1 k(.omısyonı ... rd;. buJut•JllAJarı. 11 

CiNSi Miktarı Tutarı Teminatı 

Kilo Lira Lira lhalf' Gun, $.aat v~ Mahatli. 

(1000) c-r toıılul~ veya •laha 
az p;ırtiler halinde nn bır rıarti 
kuru nt Tı.tkYa ve İstanbııl i~
tanyon veya isl,et~lninclc (p.;li.Jn 
edilmek :;artile kaµwı zarf tPU
liyl" münalta;,nya konmııı,tıır. 
Evsaf ve huıaı11i ı;a; tları l'1;mi,o
yonda görlilüp öğ»,·ı.ilel:ıiliı· İp 
b:llyah kunı otun tt,ıninati. tnu- ı 
vakkataı;ı (4500), t~I balyah ku
nı otun (-1750) liradır. İhnlc·si 
20, 7, U42 p.ızartE-Si :riinii saat 
15 de yapılıtcaktır. Talipl•:l'in i
hale sııatin<len biı· ><aat evvP) 
tPklif ınPktuphri}le füu·bi~·ede 
Yt-<lt•k Subay ohubıırl?. Sıtınal
ma Komisyonuna Tıii1ı'araatları. 

- . ---· - -~ 

Erdek C. Meıddlİ 
mum i liğinden : 

A. K. Fosulye 
Patlıcan 

Kabak 
Semizotu 
Bomya 
Sivrj büb<'r 
Domates 
Nakliyat 
Sığır eli 
Koyun eti 
Burma ke~i eti 
Koyun veya ı;ığır etı 

C>dun 

39,0-00 Kr. !!5,5 
39,000 27,5 
39,000 7,5 
39,000 10 

9,000 40 
2,160 27,5 

40,000 22,5 
l,500,000 1&4,400 

10,000 10,000) 
10,000 10,000) 
10,000 6,500) 
15,000 

1,800,000 

2L94>l 
4/8/94!.' 15 
2317/94~ J6 Er:r.uruın. 

2417/~42 JG Golilıvlu 

2017/942 15 lllt'1Ifj} 
31.'7 04,2 17 

(515 - 7708) 

Aşağ1da yaz.ılı mevadın k.npalı 4.E.rfla eksiltmeleri hlzalannl11a )il2.•h rün, ı:.";ıt ,.<' T<ı.ıno.llc·rd< .• rısk1>ri snu,.. 
allna komisyonlarında ,.apılacakt.ı.r. Talıp1erin k;ınunl veS1kalarile tekli! n""lcntuı~1;.rı .i. .h;ıl<' ı,;.-;ıtleı-fnflC'n bir ı::~ı ı 
eı:vtl ait olduğu komJ~yona vern~elerl. (513 - 770H) 

CiNSi Miktara Tutarı Teminatı 

Kilo Lira Lira 
Kemiksiz koyun etı 
Kavurması 300:400,000 
Patates 100,000 
Saman M0,000 
Saman 470,0UO 
l!'.unı ot. l.cı<fl 809 

800,GOO 
15,000 
29,064 
16,263 
74.816 

35,250 
1125 
2179,80 
1~18,65 

4~91 

Jhale Gu,., Sııat -ve f'4ahalJ 

&/8/r.42 
3/8/942 
1/8/M2 
l/R/IH2 

16 
ll 
10) 
11) 

F.rıurum. 
Erzıııc:.ı,. 

urr •. 
Furı:a. 

ı3:{4-7JIJ3) 
••• 

Kcıı:tılı 2.;ırf u .... ulil<' ~011 1011 n1 ı ... 
karn:ı ını.ıl ('tlille<:f:'ktn E-..· .ır ,·ı? 

'lıı}U:;;~ Ştır11.ırı J<OHll'-.)'C)ild.ı gü•·U.~e

t.il"r. J\luv;.ıiik~t t<•n1inatt 13!)0 Jir.._
oır. lh<lcl~i 30/7 /942 })<!r~t·nıbe gti
, u ~at 11 -'lf' y.ıpıl..1cakt1r. Tallpl~

rin ih~ le s:-iotındt:n bir snilt evevl tc.ıo:: 
lif mektuplariJc Jlarbiyede yetir~ 

·uh.1y okuluıula satın cı:lm;l koıni'l• 

yonı...na r11U.rac:ıaUur1, (4.33-'240:?) . . .. 
J 22,000 kilq sıit oçı'< eksıltmeye 

konmu;;tur. Jh:ıt""i 7/8/'142 Cuma ı:ır• 

in, ant 10 d;1 E~ki chirdeo &J:f' i ~:ı:j 
• rrıl•l'l"I lc.~\:fl .. nr •ıırl., '1 rı 111c· 1 tır. 

i lam Sayı: 64 
Belediyenin koyduğıı (/. 

fazlaya koyun eti 8111_ 
nı nznu11 Erdeğin Y <trı 
~: nden Fehmi oğlu a:ı.0.1 
ııı Mustafa Öktem ~ 
Erdek Asliye Ceza 
Rinrle yapılan duru~~~ 
da: Milli Kornnma f>Sıif 
31ı3, 59. 3 üncü nıs.,.ı 
röre (Beş) lira nğır 11".J 
Rile mahkumiyetin<', ;~ 
ıııü<ldctle dükkaıunııı f 
""asına ve ticarctt<'ıt 
hüküm katileşti~:nı:le fi. 
mahkiım tan°fındaı1 
iiıerc hülirnasının ıı,1 
r.e~rine dair verilen ) 
tarih ve 21.112 sa}ıll 1 
tiyet kesbettiğindeıt 

nur. ~ 
khlbl: A. Cemaleddln 
N•vV•t MUd!lrD: M, s•"' 
a .. ıld,jlı yer: (H. Btklr O 
A. ~emaleddfn Sarııe,ölıl 


