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Her Ye rde 5 KUl'Uf 

eşrediyoru 
r-MİLLİ ŞEFİMiZ-=2Tatbikat hazır-lı_k_la_r_ı .-. ç-in-A-da_n_a_, -8-alıkesir, Ege v 

al 
ıdi,Refikalarilebirlikte harp okulu T k t k 1 • k• ) • •• d •ıd• 

A~:ı;e bayramında bulundula r ra ya mın a a arına ıaşe e ıp erı gon en 1 
okulu · (A.A.) - Harp Yüzme, Türk bayrak yar"ı, at-,_. Yıızme ba'~· · ~· b . 1 ·-. 
nt..~iz havu~· ·~. u ugnn amalar, harp okulu b:ıyrak ya
noı~Lu· T" un •ı vapıl- nşı, elblııeli atlama ve su ic-iu
ıuJ,,u· u~'~ Milli ~o~ İsıuct de soyunıruı, yağh direk, stıd<t 
vcını~leı rlir Y,;i~. İnor.u Şcıd boğuşı;ıa.lar, kıırbrmalar ve 
S:ıı ·aNığı -1 • ":"'9V<'!:ıl Şüh'.i taşıma yüzmesi, seferi t~hi
lrili Al: Ru 

1 
e :\filli Miltlafa:ı Ve- zatla yüıoiil] gösterilel"i ve su

v" lnıu...,,~,>.ç..unk,J, c;~ırüı~ topıı ıma~ı yapılmı:-;tır. Bayı'll
clemz ( • 1 okılı R-..ıf Kara- ıııa h·arp <>kulu ıımrşı ile nfoa-

' .n·nc Rıu rım .. b k 
ıu Anm r.u r v ...... ~ aş o.- yet verilmiştir. 

f" r ' nn·k' nı ıız, Milli M'.iolaf:ı... Milli Şef 1smet İnönü lörm-
" tı•nıay il · 1 

Bunlar, mahsullerin Devlet anbarlarına biran 
evvel sevk ve teslimi için lüzumlu aci l tedbir leri 

istihsal yerle r inde ·i·tti haz edeceklerdir 
•e ,-: 'a b. ' en gc enle:·i den ayrılırken okul k<>ınut'lnı 
lık·• t· rc-rld;''f!z i!C'<;kin davc'- Iüırmay Albay Mustafa Ere-
larr1ır ır b>ıhınm.ı.~- me, Sı><>r Başöğretmeni Hü.~a-

Tiıı·ene İı;tikJ" mcttin Gürele, b"POr öğretmcn-
lannuş bunu b" al re.;t'Fl ile b~~- leıinden lhteğmcn Sabahattin 
kip tt.'...•-t· Bır ı:<('(;ıt r nıi t.t- Doras'a, Üstcı,'men Nedim Ay-

Çiftçi borçlandırmaları, İhtiyar Heye tle ri, Subaşıları ve Dağıtma B i r likle ri 

. .,.,,, ır. un.-'---
rasi~Ie miizikl .. '""1 sonra S'- dınoğluıın, üsteğmen Hfümii 
1 rb • 1 Y~nc ho.rekct- Caııere ve üsteğmen Hayri AI-

Reislerinden müteşekkil Heyetler tarafından yapılacak 
ilstiı nıı~ ktırbaıaı-.ıa, sırt- tana, ellerini sıkmak suretiyle H 1-n d 1-sta n· 

J.!arı, ı;:ı altııı<l;ı iltifatta buluıı ... muşlanlır. 

---.::::::-·------------~--....:...J-----------
Tuhaf ve garip ' Alm_a.!! lTicaret Vekilİı-~-ü_n_a-kşa 

rivayetler dolaşıyor denızaltıları radyoda çiftçıle konuşt ~'l[Ja1'..-vcn-ı---------....., meselesi e ---...... -LL4AL™l.&lLl.L.,, 
e:rlıh.1en B - - -------
Madrıd'e u sene harbı·n di. Hele ik!?d İngı·ıtere, 
gd~n h~- bır kış harbme 

berlc·ıe g ö I' (> b"t .., . h .. ı hiç ilıtimal ver- selahiyetlerinde n 
::~·bu l!('ııe bi- ı ecegı u yası ıniyo:i:ardı. 

kıruş Bu tr- Bu humıııta A- fera gat e tmiyor 

Akdenizde 
6 ıilep daha 
batırdılar 

~ ·ft~iyi ve bütün halkımızı 
kadar eden bu kararlarcla hu 
J:>.ı.t hakkında bundan sonra 
~urotle hareket l'dile<'eğjni 
:<onmek kolaylıkla mümkün ~E :ıtın &Tl;n- -, l!'ı>rikan muhar- Londr:ı, 1_7 (A.A.) _ Rö'yt~r ·n Vc>rıkljg .. d- f 1 · 1 ·-~ ""I ~ 

Japonlar 
Rusyaya taarruz 

edecekmiş! 
~üı. il <'lı 1 u. . ''-!lilfcrc 1.vtti rr srınlı !,j, r.ıı· en•wen ",1 • Muhabiıinden: . 
sa haıtıın olıır- ı1t1/<1k mı1.a_lıedoıamesi il, lıa~ .~?ırer '.0 Hariciye nazırlığında , 17 Tem Çünkü, Kuantung:'daki 

İcra VekilJeri Heyetince hu
bubat mahsulleri hakkında i ttı
baz 1:>lunup 16 7 942 de \•ilf .. yc
te telgrafla tebliğ olunan kHl\t 
ll\irctleriııi <>kuyuculsrıwıza ay· 
nen bildiı~yonız. J.fü~lah8il \'C Berlin, 17 (A.A.} - Alma: 

lıaııkomutanlığı tarafından neş- ----
(Sonu: Sa. 2; Sü. 1 

rnaııy... leh '\1- Rı""ll'.•·!i b<ı9la,ıı,.ı~!ır. l11qU- neşretti~ ıııı· r.ıuzda Hint kongresi icra k<:'· ~ 
net.kele . '. u,, tcrcnııı .Mihw:nle, hım "•fiil- name bıze _ço~ ınitetıi tarafından verilen ka~ı- Japo n ordusu diğer 
müjdeı~et<t:· '

1
"

1
1'1• Jııç bir lwı kusıı ko/11w- dık~nto JegC'rlı rın hükıimetin takip ettiği siya- k uvvetlerin son ba<>a· 

d"1'1! 1 ndııu nııştır hı 111 l'rrdiğ ' . . roalıımat ver- sette hi"bir de'"'"klik vıı.pamı- >f 

nıdilen hususi tebliğ, Alman •------------,@ 
·~.:llİ2'altıla.,:ıııın Afrika do~ kı- ı RUSYA'DA AFRIKA'DA :vıları a;ıgında kuvvetle hıma-
ye edilmiş bir İngiliz deniz ka- - ---

lsı•a· ,a Pnla~ılır ziinııc;, mıiııcı>i ııc 'aı'1'1":'k':. ıbıı~-. melctcdir. Mr. " b_,.. J" rılarını kıskanıyormuş! 
ıyr " 1 u ı " yacag<_ ı hakimdir. Hükiımet, c· 

81 . .,az ~ ı•eritJc a'lııııı 91 • • 1 · 'ı". f .1 Hhire,.'i Alma..~- Lo nın n · ı ,, • . ,,, "''' - ]indeki sal8.biyctıerinuen hicb:.· ndra, 17 (A.A.) -Afi: 
h eşr~ıtu~. ı '•"Te lııı 11,u,,·,,cl,, · ı" ,. lıtr dığcı· gazc- , J av"" sl k ' ııa111r .,,_ feragat etıniyecektir. aponlıır Si.beryada Sovyet;. 
1 -~ı."" · bazı ·üııı/eıi,ıc 11·,,,1~ 1· 1 l . tedlt>rle birli1'- 1 ,_ u ıt d~ 11. · · ' r mr~ ı r , .. Bel ,.1 0 

Nehrıı'ııuıı Sözleri ere taarruz etmek üzere mi 
dı • v "· •1.SıJa '-lrıa rı oa Al ·ı "" ı,ı ray_, Yeni Delhi. 17 (A.A.) - Ro"· bulunuyoı-Iar? S<>vyet • Ja-
dl1"1· Alınb an or- nıii.,İfrdt 1,..'. 0

.
1 

lh 
11 ·:•:1· 1 !'.~- 1 

' ' Şim:Lli Franr,~- ,. 

~t::!/~?J1!~Th~;r~!~:.İİ Voroşilovoradda bir[ Rommel kuvvetle 
fc:~f~~. v:ü;:~\Z~ıı:> gt;:fst cok yerler yanıyor tekrar harekete ge 
-ıım de bu:ı: cleni1.inde batnıldı- ı ., 

an ır iki ı " • "" <'ana,.. :M· s.ıl ·ı r:ıc lideri Javaharal Nehııı pt'r· [.1t>n mtiruuıebetlerı 'l'Oiıy<>" 
i<;ııx]ı) J> :ty "' 1111ruk lıir itıtiha · ı ı 'l' · ya, ' ,mş · 11 

• P<:ntbc aks.amı gazetecilere be~·a nun son zııımanla.ı'daı yenileş. 
kat.: \USbrı iki ltıı·ııfr-,, "ı·ı· '·ıo "dnko. !erine gö:ünnilş ' J ti~'-='~' ıs· .,.,,,,.gı'" bı'r "araf-ı " vı e-ı mr ı ·rr !'atta bulunarak demi3tir ki! .-UIU~g """' « ~,;;.1 • mıı-cttro 8ı//ı yo'"· 111• - '· !erdi. S h i r er 1n "-' k uahed 1 •• . ..,, up ı L • "" - Kor.gre giliz idaresi!ıln -=-' m e.,;y e tanzim 
terin· c. "Cı lı- . _J Manş kıyıların· Hindistandan uz.1.kla~masını is- cdllmişse de Çinde \'El Bir-
son ış. Ontln HO - da tabiye e • .. k H. d" man'~"· bul J•""" 
Y.}a da .bazı ~i· SEViN CAHiD YALÇfN dilmiş b.ir to.p tem iştir. Çünlm anca ın ıs· J~ unan -r-·· 01'· 
_,, hadıst,>lcr başındakı bır tin serbest olduğu takdird~ dulannın muv~ffakıyetıe-riııi Vefd par tisi umumi 
<ılac~k ve ~ullı • • . Alman zabiti iJo halktan baskılara muk~vemet kıııkrn:an Kuantung'dalıi Ja- . k c\tibin in n için azledildiği 

lop •fty 1 \ apılarak unio .. .. e;unesi istenebilir. pon ordusu sıı.bırı<ızlanmalrta ld 
v ·~· ,, g:ıze~ · , ·1• gorrşm.iişlür. On:ı ıJı:ış mevsi· ve Siherya aşırı hattı veya nihayet anlaşı t tı.ıı. Rer!ın - :sı ~ nı lfuw.- mind b raJ •· • rl ---()...-·---

,.._ , q• verJdı:?ini t:ı ... 1 e u arın fH"n. ya.gnı.u ıı Aınur nciıri uzunluğunca C t 
•wu .ş nl•aydı b" - .>ıı ı \e soğuk olacağından bahsettii'i-i B ı• •• Ruslara ta.aı·ruz etmek iste- Ankara, 17 (Radyo aze_e-
tııhr--..uıdcı \;ıns ı.e kavnaı{ını z:ı,man, ŞU 00\'abı almıştı: Kıii er ıBe gore mektooir. si> - Mısırdan gelen gazeteıe-
çü::ıku üzeıind c Y'llnılınaz~ı mevsiminde burada kalacak de- Japonya çoktanben bekl ~ ıe goıe, Mahram PaJjıı.nın Vcft 
nıaı ülildiğini e _Alrnanya.ıa i- ğiliz, Noeli ailemfo araı:ıında ge· mc halinde btıhııı.ma.kta ve Partisinden çıkarılması mesele-
nıarka mc\•cuıı;toı.e ~arptır-dn "İr~·agı··m. B ir isyanın bac.lama •~'-'""! . finin iç yüzü anlaşılıyor. HiHi-h , ur AJ ' "' >f Alm:anyan.nı ısrarlı .,,..,., en- ek'ld tmi""' ar:ıe. başL'.lJııad.• · ma~hr Bu Alınan zabiti ailesinin ara- anı yaklaşmıştır ni ka:bul etml'k i;;temeınekte re şu ş ı e cereyan e ~wr: 
hır Plan ""'ıincl · n evvel boy le sında geçirilecek bir Nooli üç idL Ahlıanya, kendisi gurpta Muhalif mebuslar, Mecliı:te. 
hus loprııkJa~<J I:oııuyorl.rdı · eenedenbcri hii!ll. beldiyor! Mihııt>l'Cİ.lel' Teb-rik Ediycn·l(!T Rusyaya ta:arruz ettiği za- dahilde himayeci ve iıtiroası;ı 
ele u"·irnıeJı ,.,. bn hır luımıını Bizzat Iı'iiJırer Almaıı milleti- Ankara, 17 (Radyo Gazete- ma.n Japoıılann da SilıeTy:M- bir siyaset takip edildiğini, lıa· 
rin ll'R/Vafo.katin. un:>_ İı~ller<>, il'() ge.;en senı-nm sonlarında Bul- si) - Hindistanda kongre icra ya hücum oo~klerini zaıı- riçt.e ıııe kararsızlık mevcut ol· 
nınıt<'ı·e. ile uyu 

1 13~sal. için ha kavuşulaeağı.ıı.ı müjdelemi&ti komitesinin verdiği karar üze- netmişti. Fakat son derece ilıığunu ileri eürerek izahat is-
ma.ı1<la. ln~ı•.,.,.11,".'°'1adk, aynı za- ve artık Alnı"" mı·ıı4tı· bunu kati · · b 
ı-11 J . .,., u • e " b k ~· ' ı ine Mihvereiler, Hintlileri tcb· müstakil bir müttefik olan t~mi~lerdir. Bunun üzerıne a.-ı-
~ 111 

· " Jr.enf0
• 'tı • ıı.ş a ta. bir sen at telakki ""erek ~nlhu J · · d"' .. ed vekı· ı Nahae Pa•0 •~ırsu"ye ge· n" er tanımak ' '" ~.. rik etmektedirler. Beı·lin mahfil aponya ıyıce w;ıurun en ~" '" 

~u ınaı:~atLı Jn.,· . · beklemişti. İspanyol gaa:eteleri- (Sonu sa. a su. 5 de) )erek ,·evap vermeğe har.ır ol-
dc"·" ani"""' .... ıltere ıle bı"ı· ne Berlitııden verilen hare ist. <• leri, Hindistanda bir isyıı.nm ,....,, ...,..,,;u,ı bil (Sonu Sa, 3, SU, 8 dt) 
lcıtcli. Fakat t .

1 
~ aktetrni.<1 böyle bir mazi ta.~ıyor. Bunun !:>aşlama anının geldiğini söylıi· ....::============::::_:_ ____ ..:.:::.::.::....:.:::...;::_:;.:,:_..:.._::.:.:... 

bir n:\7..arlı<>a ;ıe1 U>ı"!' bu taJ"zda Yf'gane kıymeti Alımın milleti yorlar. Londraya göre, .bu'. p~o- KiMLERE M'OJDELIYELiM? 
Alm~nhr " . ;zı ''l>nadığı i~in için yeııi bir ~-abır ve tahammül paganda safhasından ılen g,t· . __ . .. • _ --~~~~ __ ____ • 
ZOrla fiile ,"~,ayet enıellcrinl kaynağı olabilmesin,lcdir. Yok- ~vv•-· ···-•vvvvvv•~~ 

~~~l·d·~~~1u1'~T~r~:~}e1~1~y3~;~ ~r ~:;ey~~.:.an uzağa bile mRiyecoeltmtir.anyadan Bayanlara mı~ Baylara mı? 
"" a "eri d.. · """1l. an İngiltere Rusyamn istilô.sı ve 7 
hL>lfln.n 1·sıil

0!1nı~k lst.ecfüer. Le b . dRını "tea.k 1 ir kJSını Rus topraklanmn Al-
ınıtcl't ve 11ııJ• l nıu '~ n manyaya ilhakı esası Ü?.erine AJ f ı ••k I k / l l t ·1 nıııı d;_•lilı""··n elnklu_ etmekti bt•- manyaya 1'11hage , ll s s arp n er, e man arıı uu 1 Almanlarla bir anlru;ma yapma- .l ~ ı 
diıu:e ba.•1...İı:ıta "''tere reıldıı yı Rusya ile hiçbir ittifakı bu- ayakkabı Ve fantezi Çanfa ima/i 
b:ı.<;1ı:. <;a:·e .. n uıe deıramda" lunmadığı tarihlerde •bile reddet-
l<ın•~1'1anııa ~oremediler. Rus miştir. İngiltere harp için hiç Bir petrol borusu yerinde bir kararla yasak ediliyor 
Y'1.J>b'al.a.r İn ·~iler. Fakat no hazırlaıımamış olduğu günlerde, t f • • d.. .. .. • .. Açılan "tek tip ayakkabı" m;:-sa.'baJtıasında kazanan niimuneleri 
dık~a lran~ '-'r~yi susturma- Alman tufanına bir sed ~ekmek e rlfl UfUDU uyor İktısat Vekil.Jetine arııeıbnek fu:ere Ankaraya giden ayakka.bıcılı.r 
ma·•ıu! » ' !lllıa..lıkça, ya.hu' maksadiyle h"l'bı' !!o"ze a1ınıştır. Lo d 17 (A.A} Alınan · lk' k =" · d.. " t·· 

ğını bıldirmektedir. 

Mahram pasa 
Bütün ceph<!lerde 

Her taraf ateş içindedir, 

A lmanla r d urma dan taze 1 
k u v ve t s ürü yorlar 

Stalingrad'a giden 
demir yolu kesildi 

Pek yakında 

Mısırın akıbetini tayı 
edecek ola n meyda 

muharebe si başlıyo 

Mihvercilcr Telelisa 
tepesini zaptettiler 

Beı·lin, l'j (A.A.) - ,\.lıı ın AııJ,a 4, J7 fRru.hu G.'1 
tebliği: ı 8İI - Afnkadr•ki ım~hnn 

Rus cephesinin c-cnı.n lrn~i- dair alılı:ın ;;on Jıabe :ı-. ., 
minele motöıfü tcı;kilkıiıııı~ dli~- llfan-ııal Ronıınel kıındlt-ri. 
manı Lonetz"in ,1oğı.1'und 'l ::'i<•· ~ııua, tekrar har«kf>te Uf • 
ğı Don i.ı;tikaırı:ıetindt> takip ("t· tir. Bu surttle, ~!ih\'ercİı.-r 
mektedir. Donetz çencııinin :;ta- 1 ""bbiL"ü tekrar l'le alnıı~l· 
lingrad"a giren dcnıiıyolıı kesil- İki taraf 'la llwırın a'.<ıLetiıı' 
miştir. ym e<l<><:ek mıı, \fan muh:m' 

AJnı:ın hava kuwetı .. ı i ileıic- ni kaı<dnmal< için sahip oh 
melrte olan motiirlü te~kHl,ri- 1 lan ~rnzi)i elt.len cıkarnı:;u 
mizi anıo;ı.z taaıruzlaı1a ık'-"ltk- yr.lıut mlilıim r.okt:ı.Jaıı c.!c 
!emekte ve dfü;manın ri<: 'at etti- ı:irmiye çalışıyorlar. Bu ı·:ızi 
ği yerlerde bu ric'atın intizamla ı Mı~ır ıııı-yuaıı muhaı't'I><·~ 
cereyanıııa mani olnınk1:adır. j baş! mıak üzere oldu;"tımu 

Kafkasya sahilleriııde Poli li- terıııe-ku-,lir. 

, maıuna yapılan bir akm<l:ı bi- Jn~öliz Tel li~i 
rinci sınıf bir So,·yet kıurnzöıii- Kahir<', li (AA.) _ t 
ne en ağır çapta bir bomb:ı ıwı- telı!i>!i: Meı·kez kc.-siınindc b 
bet etmU.'!'ir. ı:ı;je\''in reııuµ de>- yan 'Ş;.ıdetli l'll\'aş dün gen 
ğusundaki kesmıde 40 bın ~~ker. rai>.tir. Diiı,man Ruwı·i tep. 
220 tank. her l'.erotl<'n 438 ioıı de te--is eJ.ill'n ha1lanlaıı 
ve 1.660 ınitral,ı-öz a~~ımıı<!ır. j YHlerimi.zi ~ıkann~ı. ıçin d~v 

. llusuı.ı '.l'f'blı,,; . lı gayret Mrfetnti~lir. Fe-r ik. 
Berlın, 17 fA.A.} - Oh: 1111/'ın zırhlı lmwetleıi ı;aba 

~lman orduları b~.ş komutanlı- yin s:waı;a i:;tiıa.k etnıisll•rd 
gının hususi tebhgı : .. J Akşam ii;,-tü bu çenede 

( Sonu Sa. !, Sl.I. 4 de) / Sonu Sa. !, Sü. 2 Cbn~dıkr;e b' . İn ~ .. n ra, . - jüri heyeti evve· ı a şam ç~,mnıze omııu.'} ur. 
\ •ı<Urıl"ıt~.akl b' •r. ndıccy~ gilf:oei'e, Fraıısanın yıkılnıa>;iy- lır Romen petrol sahalarından --, Ayakkabıcılar Cemiyeti men-
ht"r ın<'rh·Jedarıııı ıldıkk•ri ir,in le büyük bir hayal sukutuna uğ- Almanyaya doğru bir petrol bo- • • suplaı~ dün, İktısat Vekiı.leti ile B h b 1 h 1 t ı • 
laze.lediler. c. sıııt, tekliflcriri radıgı" ve Dunkeri< ric'ativle son t . tm k tasa da 1 n g ı l ız u a r 1 n usu s 1 y e e r 1 · liie bıı" f d J rusu esıs e e • vvurun • temasta bulunan J'üri hevetinir, medi. ' 1 ay a et derece ~0y·• dfürtu··gu·.. gün!' ~-ıe ~-··" k J ed b" · J 

- u. ~- uırlar. ,,,,,.....tın ış gem en ı- iştirakiyle fevk.allı.de bir toplan-
bile AlmNı pazarlığııu reddet- tP-Ceği ve bu suretle Romanya- • tı y;ı.pıruşla.rdlr. --------------- ------·-- -.: 

- ~ 

Şimdi ııon üınitleıı · R 
~:ımıu,1en maJ1'Jlm eUi~ton usla!" 
.n.gılt<ıreve va ptı.Y.I= sullı ı:onr-, 
Lifıru· ha<>ı:ınıı· .. ·. .. .. .. teı. 
lar !'"· · " "'tbı gorunu"o"· . •,oer llll'ilt . J • 
\ , 11 tt>1ıu.r· k . ,ertnı.ı bu ta.ı'ZQ~ 
lJUJı.al<i:ı 1 

8.t>U.· etmesine inı.Jıiın 
I< ~ • ~dı ve eğe:· Rusyaııın bir 

il.y ıcınd,, tam 
l<tı.bıl uı..Q idi b aınPn ezilmesi 
.:kır SUih aın u _S<.'rıe. oo:ııına ka. 
bu ilci ~rhn ~ı;>biltrdı. Fakat 
edC'.mez. Heı tn' 1 de tahakkuk 
yanp '-lAAln~ ka~ılte~nin.aulh·, 
ı.avvur edilernez Yen l.nı.kan ta-

HP.rbin ba.~ıan~ 
Al . ~·CtnAo-L . · 

ınan resmi malıfı!ıp ·."":"""'rı, 
IMRand:ıı m" kineııin.-nnm pro 
hall!)na he ~ ~'1 Alınan 
<lıncJ b·ıı,,! .. ~ bır euUı v-d.-

~· ... sı çok dikkat edi
ccc~ blr kc"fivetr H ladıgı Zlllıınn Alm ır. .arp. ha.<;. 
:.akın b"ır zar' an milleti <;ok 

er ibel:li -.. 0 c], recıcde ki b" , . Yv• .... u. 
l1ınıl'etlerinc ~c; ~ malı-
n 1 , • Y"'i bir mem 

lll" :&ızlilıle ..,.. ... . 
~ogU!J P'ermı~ler . 

miı;t:ir. dan Almanyaya muntazaman tayyarelerı Jüri heveti toplantı<la tek tip 
Bugünkü İngilU:re, kuvvet ba- ~etrol sevkedileceği llmit olun· ay:ı.kkırbı meselesiyle bugüııJ:ü 

•kımır.d:ı.n 1939 dıı.ki, 1940 dald ma.ktaclır. • - hayat şartlan l«:ır~ısında ayak-
İngiltcre değildir. Şimdi lngi1- Geçen sene Tuna dondugu za- · kahı fiyatlarım mümkün oldu-
tere sonsuz kayooJd:ırı, tek:ınH man petrol nakliyatı inkıtaa Şimali A lman ya Ozerıne ğu ·kadar ucuza mal etınck ınal<
eııerjiıü ile büyük Amerikan mll· '?ğramıştı ... İnşaat masraflarını hırpalama taarruzlarında samyle hazırlanan rt>po:-ıın 1k-
letini dP. kendi yanınd~ buluyoı·. rtcıınenler uzerlenne alacaklar- •rn•t v k · 1 t" •·raf· d 

~ clır. Alman'.ar bu maksatla ken b u lundu lar """" e a" 1 
. .,. uı aa menı.-Her g""en dakika t~.,.;ıtere ile n ını·y~ 'e "ar""andıgın-ı bildir 

- ' • ..,- a.ı· Icrı·ne sekı"z senede ödenmek ' • """ " .,.. · Amerikayı nihai zafere doğru mı'ştir 
''zere bı"ı• kredi a0""ışlardır. • riyazi bir kat'iyet ile götürüyor. _.:.." ::.·:.:...;. _____ ...... _____ ö' d'"' . .. bu ay i Berlin, 17 (A.A.} - D.N .U. gren ıı;ınııze gorc, • 

Bundan başka, İngiltere kat'i 1. STANBUL Ajansının öğrendiğine goc.re Bri· c·eıiBinde çıkacak yeni bir koor-
ve sa.rih bir ittifak mu:aJıooena- tanya bomba ta yareleri •"in dinaRyon karaı·iylt>< d('ri ve kö-
meei ile Rusya!)'a bağlamnıştır. akşam ge<; vakit şimal AJro 11..,. 8Ckl hiikfımet t!arafından kv~i 
İngilrerenin Mihvenkn heıın mad Mahrukat Ofisinin ya ve Danimarkaya karşı h.ı - edilecek ay:ılıapl:ır B'ya.'ı. ve kah-
deten lıi~ bir korkusu '.kalmamış- • palama akınları yapmıştır. Vii~ ve re~i olmak üzere iki renk 
tır, hem verdiği imza yüzünden sermayesi man tarafından atılan infilak üzerinden inıal edilecektir. Lüks 
manevi ve ahliı.ki bir vecibe al- ve yangın bombaları bilhe~sa ve mantar ayalıkaplar hiç bir 
tına girnıiıttir. İngiltere bu mu· 500 bin lirada n 2 ,5 Lucbeck'de hafif h:ıııara sebep surette im.al edilmiyecektir. Ay-
ahedeııanıe hükümlerine riayet oimuştur. Alınan son haber'('r ni zamanda lüks d~erdea ka-
etmez cle Rusya za.rarıııa. Alman- milyon lira ya çıkarıldı ıki düşmruı bomba tayyaresinil dın çantaları da yapılmıyacak-
yaı ile nıilnferit bir sulh aJ;teder- Ankara 17 (Husuı.;i) - İs- oü<lirüld!if,ünü l!',öst.ennekte~ir. tır. 
se bu, ancak bir irıtibar olabi- tanbul Mıtlı.ruk:ıt Ofi~inin ser-l.;~ı;;,;;;;_;.;;,_;;;,;;;;;.;;.;-.'------~-------
lir. İki taraı'tan biri ezilmedikçe rr.ayesinin kifayet etmediği gö- MENSUCAT TEVZİATI 
sulh yoktur. rülmü~. bu sermaye 500 bin Ji. 

11Use)'1n Cabiıl YALÇIN radan 2,5 milynn liraya eıkarıl· bin ıııdileıı gllııde li<!ilhl<ııJonı fflan:ıtyıın v:ı.t:ında.~l ır paza.rt.-siık-n 
,:;('l'D,nlı mal.t:ınnı flJ:ldt.kla;" - Ta.t~ i t ~ nri sav+', ~"'17..(1 .1 -

nuştır. -~:',;.::::;:..:.:;::;:;.;;;.;;;;;,;;;;;;,...ıı;.iıOiiıa;;...;.,Yôı:i.m..-""''"'- ,,,,._, 

Anglo-Saksonların şimdi en büy ük tasası, ma 

sat diye koşan konoy larının s e lametin i t e m indi 

Bu emniyet e lde edilmedikçe ne müessis ceph e! 

yarpım, ne yeni cephe ler tes is i imkans ı zdı r. 
L~~~~~~~~~~~~~.~~ 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

B u harp, en üııemli lıuBıısi- ı 
yetini ınotöre borçludur. 

Büyük harbe g'.rerktn, pcrr,cr, 
günliik sur·aıi hayvan aılımiy!c 
ölçiiyc>rdu. 8ilıih•n tefiir , .. ho.~ı i· 
se, daima menziliyle reı ~evd:
dir. Bir muharebe sathı Lüyli'' 
harp öı1retti, ancak buı.un da 
bir badeli vardı. )folıar;p, ?.e
mine ba;tlı, alaı:a ~ı m.:rhalckr 
muka)'Y€.tti. Bir "Ut.:' c 1

\ yr .. 
"ginıı"" tc•pçunuıı ki'tlc atn ;Jc
riyle dC!lkkleniyor , ııih4yet ceb
ri bir y iriiyilii, tc ~blıilsc bir 
raddeye Jı, du hız ve '1-iis 'at ve-

rebiliyordu. Klasik e.a.sl:ır, 
günkülerle nisbet kabul etın 
dar çcıı;e\·e!i •k.u.53tnı:ılarn, 
yerde girmelere, düzeltin 
iııılı"n veriyordu. Batı c1.p 
1fame'derı sonra mevzii 
ketkrc sahne leı;~ il etmiş g 
di. Dojiuda, yer yer y 
göze çarpıyordu. Fakat, b 
da önemi büyük değildi 

Bu harp, geniş ınikyaslı 
Junlarla doludur. Siliih ve 
tadım kuvvet alan yeni mu 
be mrto<Tuın-ı, o eski nazar· 

(Sonu SL 3. au. 1 



• re 1 z 
._ B~ tam/11 incUkı - liki nnkli hibesi Milli Korumna 

, Kararnameler şanlsr· kanununun 21 inci maddesi e 
• 1 : ~ ...... ,.u tevfikan yasak edllmiştir. An- Yüksek fiy tla mal 

satanlar takip ediliyor Şimdiye kadar 6f!O bin nüfusa 
mensucat tevzi edildi 

- 1942 Hububat mahsulü
istih3al maliyetinin yiik.s&

leceh'i na.zan dikkato ahnarnk 
tn.l!Zllı.rıs:UJ" tatmin edeook bir 

tesbitinde memleketin fili 
f :ti no ından fs.yda ö-

ı-0.lmü.Jtür. 
2 - Yeni fiyn.tlar hakkında 

15 1 /942 de 1 V ekllleri He
ce alman karar 

r!l'l . .r.ı.u&.: ...... 

3 - Yeni fiyatları tesbit eden 
:a.rord& mQstahsillero duyurul
ması lô.mngelen ve tatbikntta 
cu•a.wwiy e üz · de durulma· 

ica.bedcn esaslar da şunlardır: 
A - Pek yakında tebliğ edi· 

lecek müddetler zarfında borç
landıklan hububatı hükiıınct 

rlarına te lim edenler yük
E.ek fiyatlardan istifade edebi· 
leceklerdir. Tnkyit ve tahdit e· 
dilen müddet içinde borçlandıh 
hububatı hük'ımet n.nbarlant\3. 
teslim etmiy nler yüksek fiyat
hırdan istıfooe etmiye ler ~e, 
hu fiyatların yüzde elli noks:ı
rllc ellcrincleki mal nhnaeakt r-, 

B - Miıhim olan nokta ba
mli borçla.ndrrmanın doğru o

l:lrak hczap ve tesbit dir. M~ 
mur intihabında bu noktanın 
göz.önünde bulundurulmasını ri
( O ederim. İaşe No: 22285 - Hu· 
bub:ı.t mahsulilnden muayy n 

i tlerin bedeli mtikabiliııd'.} 
tın alındıktan sonra geri kn· 

lanın serbest bırakılması hak· 
d l·oordinasyon heyeti re

icliğinin 15 2 942 tarihli Vt) 

l/1024 yılı tczkeresile teklıf 
ohınan ili"ik 366. lmrann me1"i· 
y konulm!l.Sl İcra Vekille:i 
Heyetinin 15 7 94.2 tarihli top-
3ntısında kabul olunmuştur. 

Reisicümhur Basvekil 
/um.et ltıönü 8. Sara{olilu 

Adliye Vekili 
H. Ş. Mcnemencioğlu 

• {, Vekili Da.biliye Vekili 
A. R. Arlutıkal Dr. A. F. Ti1:f:r 

Hnriciye V. V. Maliye Yekili 
Ş. Sa.raçoğlu F. Ağralı 
faıırif Vekili Nafia Vekili 

H • .A. YiiceZ A. F. Ce°buCJ'IJ 
1ktı t V kili Sıhhat t M. V. 

Sırrı 1Jay Dr. H. Alataş 

S. ve İnhisarlar V. Ziraat V. 

cak bir nahiye veya kaza mın
taka.sı müstahsillerinin umumi 
barçlıındıklan miktarın yüz:ıe 
75 ;,i, alım merkezlerine teslim 
edildiği takdirde o nahiye veya 
kazanın mllst..a.bsil eri borçlan

hububatı se~..ça 
satışa n.rzedebillr, ticaret ve~· 
li lüzum görillcn nahiyo ve ka
.z.:ıla:rda bu nisbeti azalta.biıır. 
tamim tışma ve tahdit esası 
tlzerine kartla ekmek tem.ine 
tabi merkezlerde her nevi hubu
batın alım ve satımı yasaktır. 

Medde 3 - 1942 mnhsul~ 
den dcvletQC satın alınacak ru;ıt 
t~rlar mti.stnhsiline borçlandm
!ncnktır. 

Madde 4 - Borçltı.ndlrırıa 
324 sayılı elkoyma ve 320 sayı
lı Subaşı kamrnamelcri ve lıu 
kararnamelere tevfikan ih;:a!' 
edilen talimatruımeler esasl~ı 
dahilinde vali ve kaymakamla
rın memur edecekleri ziraat v .:
kaleti me.nsuplanna ber hangi 
devlet tc.c;kilutına ait bir memur 
veya bu işi ehil bir ıvatandaşuı 
~kanlığı ve mesuliyeti altında 
köy ihtiyar heyeti subaşı ve 
köy dai;rıtma birliği reisınin .
t.irak cd ceği heyet tarafmclıı.:ı 
yapılncaktır. 

Adalar, Boğaziçi vesair say- · 
f }ye yerlerinde yiyecek fiyatla-
?'l sebepsiz olarak günden gihıe ft.An 
artm:ı.ktadır. 

istihkakım alamıyan vatandaşlar 
n son mallarını alacaklar Bu hayat pahalılığını nsza.n 

itlbare alan Fiyat Murakabe biirosıı sayfiye yerlerine kon- Yerli Mallar ~ tanı· mensucat tcvzintma bru lannca-
trollar göndererek yiyecek fi- flııdan vatandaşlara tevzi bd'- ğmı ve bu hususta hazırlıkla-al 
yntıarını kontrol ettirmeğe ka- len u eneucatın dnğTt- baş~ yıı.mııştı. ö~.ii. 
rar vermiştir. mına intizamla ilme\.- ğimiza göre Vek&letten henilz 

Dtln ilk olnııı..k Büyükadad:a tedir. bu httsusta hic: bir emir J,"elr.e-
u.mumi tetkiklerde bulunan m&- Şimdiye kadar ~ miştir. Aynca yerli mallar pa-

600 bin niif mensucat tem zarları tarafmdaıı da"l eY\'el 
m.urw balıkçılar caddesi 37 na edilmiştır. ki t.evziat listelerinde çıkan ku-
ınarsda ltka.l Nilronun elinde pon numaralarile istihknklarırn 
ır · hım mıl{tarda nohut. pirinç Henüz i...,tihkakmı alnuyan nlamıya.n va.t.andnşların haklan 
ve lurmw mercimek bUlundu.ğu pek az vatandaş kalmıstır ki, ı.u korumak ma.1res.dile p mu te-
1,alde gelen mü~rilcre (yok) burılar da daha ziyade Bey~~u si günü başlaması ıa.zım gcle'l 
<"emekte olduğu tesbit edilmış- ıve Si li gibi nüfus kesafeti faz- beşinci Parti mensucat tl''\."Zin-ı , 
tır. la olan ye l rdir. Bu semtleri" tını üç gün tehir etmiştir. Bur.a 

Aynca yine ayni caddede 13 bulunan " tandaşlara mensu~t göre Pazaıtect Salı ve Ça.n,an.
numaı da. kkal Yesar dükka- fişi tevzi ~tmek üzere muhterf ba günleri haklannı gününde 
llında. pirinç ve kırmızı merci· yerl ın murlnr ç.:ılıBmakt • istimal etmiyen vatnndaslar r 
mek bulunduğu halde satmak dır. lac:>.klar, Perserobe aabalnn1an 
istem. ~ en her iki OOltkaJ D'ğer rnftan dfin çılran bil' itibaren de beşinci parti rocı~cu
da arzdan imtina suçu ile Adli- gıwte 15 Eylfıld ikinci parti cat tevziatıruı başlanacaktır. 
yeye teslim edilmi.~lerdir. -------------------

Diğer Bir Mu.Tıtekir 
Diğer taraftan dün Balat Mus 

tdap e dde i 116 numarada 
fützınan Yofoğlu lonnızı merci 

•• g z ırsız 
roe ~in kilosunu 50, fasulyayı S f - k nd .. d- "" .. I as, beyaz ynirin kilosunu da arra u nı a gor ugu para ra 
J30 kuruı,n s:ıtarken suç üstti "'-· k ~ b• ki ~aknlanarnk b:ıklnnda tutulan u.c:1.y amny r sarra.ı;ı ır yumru 
bir zabıtla ihtikfır mahkcme3i- re erdı· onra da 
ne sevkedilmiştir. • • • 

Madde 5 - Bor landırmak 
rsas hububatın kemale gelcti~i 
ve orağa girileooği sırad ruba
Rı ve elkoyma. kararnnmelerın· 
deki e,:xıslar dahıünde yapılacak 
ilk tahmindir. Hnımnnda tesbit ••••• Dün • }:ı.m Knraköyde gol: tarda olan para deısteloriıri alıp 
€~ kalclınlmıştır. ) ki entere an bir kapkaç bildineei kaçmağa başlamıştır. 

!adde 6 - İşbu kararname- U ÇOCU ara olmuştur. Valm şudur~ Fakat arkasından aarrafın el 

Yolcu beraberinde (30) 
(İlo yük taşıyamaz mı? 

D iın matbaamıza yaşlı blı: 

yurtdnş m ·ır at etti. Bu 

zot bl%C ~ garip vikıayi anlattı: 
- tzmırdcn, t tanbu1a gelme..: 

il.zere. Karıu Yak4ldun trenle hs
ı cket ctUm. Ellinde (13) l'.iloluk 
bir ~ sepeti Vtıl'dı. Trene bi
nerken bu sepeti ~endifcr me
murlan gördüler, bir 6CY demedl
lcr. Tren McncmeQ! get1i: .. ni
saya yakl4?Ştı. Nllı:ıyct bir me-

nin neşri cirihmde ılk tahmvı d g 
ya tesbiti yapılmış yani ekin Y. !" ım Karaköyde Ziraat Bankası. ci- diğini gören açıkgöz bu defa 

ierı orağa ~imiş olnn hubub'.l- ... k tahsil ~da bulunan ta- varında Hıristo Franciye ait yakalanacağını anlayınca hc,
1 

uzu go ttı-
tın borçlandırılması b:.ı t~ leoe nnmzedı ile ilk okul talebe sarrafiye dükkinuıda dfi:kkA ~ men elinde bulUD&D dest.elerdC'.ı: meyi de ih'.Tl:ıl rtn t.'<li. 

min ve tesbıte göre yapılır. i için knzalardaki 11 okulda sahibi Hırislo 5~10 ar liralık bir kaçını Hıristonun önüne ;o.t· -----=-~......,------..;; 
ad"1e 7 - Borçl:ındıı ılan çocuk e.sl açıldığını yazml§- d<.-3te halmdeki paralan eame· mak suretiyle sarrafın bu para· Da ·ıiye Vekili 

hububat harman yapıldı a köy tık. kfının tızerinde sayarken henüz lan to lama.k • · eğildiv" ıu 
Jhtivar heyeti ve suh"toının me- Dünden itibaren bu bah"""ı...re p ıçın f.1 sa du .. D 0 aba l geldı• 

1 
;r nl ~ha d hn, . .,,......, . hüviyeti anıa~ılamıyan bir a~ müddetten istifade ederek imi ~ 

h\l iyeti ı.utın tercı n er ;.u &vam eden fakir ve kimsesiz Dahiliye Vekili Dokt r F·ı--. i 
alım merkezlerine sevk edilerek ~ocultla.ra C. B. P. si ilk Okul göz birdenbire şiddetli bir ymr.- kaybetmeğe muvat.fak olnıus. 
teslim edilecektir. AJım merkoz yoksul çocukları yardım birliğin ruk atarak sarrafı serseml.etımu tur. Zabıta bu cüret:Jdl.r hımın Ti.izer, dün "' bnbki ~ .:qp:rec;

1 

lerine sevki geciken lıuhubat ce vilfiyet maarif müdürlüğiiu- ve aka:~...nde de külllxetli mik- aramaktadır. Ankara.dan ehrimıze gclmi--, .... 
köy ihtiynr heyeti tarafındn.a den }'Rpllan yardımla kahvalb. ---------------------- Sı.Lhat el-ı" ı·n·n 
teslim nlınıırak köy anhan itU. verilmeğe baSJanınıştır. n H. 

haz edilecek bir bınaya depo e-- Diğer :taraftan Maarif müd Çocugv unuzu hangı' ,. tetki .,.)eri 
dilecektir. Bu hububatın muha· lüğü evvelce açılacağını haber -
f zasından v nlım merkezleri- verdiğimiz çocuk barındı.mı& APkaradaıı !>ehrimir.e g,elc-n 
ne sevkinden koy ihtiyar heyeti dalan etrafındaki tetkikleri · o 1 Sıhhat vekil: Huliı i Alatni Duml ına 
mesuldür. l{öy anbarında hubu de ikmnl etmiştir. ku a vereceksın•ız? Sıhhat mi.ie"''*"'....E'leri l 1e l:ıir kr • • 
batın mulınfozası icin nakliya- Buna naz:::ıran 15 ka.d:ır muh r~-------- 1 güıı tetkiklercle buluoac.~ktıt· yarın gı ıyor 
lın devanı ettiği müdd te m".in· te:lif okull-....ı. n..... ve bahala'1 ' ---->111· -

k b
. cU:\kl .......,. r · d • • .,.ı.ı,,,_,..,... m..-:-7. s.-1-ı... j , Yun nistanı yardım n:. f.l 

Unnkaıa•t Vekilı" Ticaret V. hasır olmak üzere en co ır çr.l buriyetinde olup et era ~ • .&1.111' CA.HÇVG v~ mtıhtelif Ad b' h ı D l li k 1" •. delikl anbl r - Ok-Ullartn girme ~ h:ıbenfnr 6bn6k 'ÜZ~ '/ı.er" glİın bff nail motoru ır afta- ti µ-ötıircn um UplMl' \'apuru 

R. Karadeniz Ş.R.11at1boğul 

F. Engin Dr. B. Uz uçu ıra gun ed.i eil. a erken saatlerde işlerine gider- .. twı'TJ:ıril ,.z .. ,..~ı..--··- 'L! -"-·"··- ı-... ~ , __ ..._ . .,. hnmuk""ini tan amen aln. bu * bekcisi istihdam ·ıeb ır. · rken tedrisat romanına ve au. <\ -,_~_,-... - ~t """"'._ ...., .. ve - §e7'Qititti danberı' gaı'p 1. !nndu2undan yaun sa..ıt 14 "' 
Kabul tarihi: 1317 9~.,. Ne- Madde 8 - Borçlan ırılnıılıı.r §amlan dn oltul tatil olduktan bildirec.eğiz. Her'ltalıgi bir ok.WX ha.yıt, ııe 1cabul ptlarmı li 3ı{{mızcbn Pıre\i"' miitev · 

.._ tarihi: 17 7 /9~B K. lıarçlandıklan hububat kendi a t 20 ye kadar olan m gazetede 'tlf.frind.en d.tlıhtı ~ öğrenmek isttyenler~ bize "OTM.il bi G~k gün. geç :·akit bird n- cihen h:u-eket e<ll'~e ... tu. 
,... tal . 1 n1....... ;ı. m r rf ..:ı. k - nfl ~A Servisi. mmıma ~la üraooat ederler 00 8 ı:. z.. ....... lu..1' dd tl f rt d 865-2.-17875 numaralı karar- vası any e u.uu• \'e saı.ım e • za ınuu ngın me ı.c:- P """"""l . re çı ~n şı. c 1 _ 

1 ma ~n 1 Duınlupm-tı.r bu defa f sul" 
camc ile ıneı·iyet mevkiine ko l:ezlerine vketmeğe mecbur- r-irlerinden korunmak için açı-- posta pulu gö"4erirlerae ~ıtı1 tilırltrr. bir motor !m~~olın': ~· .1.?.1-n incır. Urum, balık, fındılı cı " 
nula.n 32-1 sayılı karara ektir. curlar. Alım merkezlerinden laçak barmdırma odalarmd:ı Gedikli hazırlama okulları ın2ntnka reısligme b1ldı~d~~'1~C C<'l\ ız ic;i olm:!k üz I c ( t 71)l). 

Madde 1 - Bu kararnıuna ronraki sevkiyat hiikümete ait- m '!Ul edilecekler ve yemekle- ~or~ 10 T~ınmuz Cuma .. gunu :;ı-ı 1on mtLlı.tclif yiyecek m:ıddeRil 
nin nc.'jri tarihinden itibaren is- tır. 1'icaret ve Ziraat Vekalet· ri yedirilecek-tir. '.Anknra ve Koıcyada iki ka, ri beden Jta.biliyeti bılima.tna· lrvrıden Iı01anımı271 .mütc\· cı- Yumınistındn yrurın nkt'nb."~f\,. 

• .. b lcl'ince müştereken yapılacak ıuc---- ra, 1.ı:ıtan da Kasmı~ mesi gereğince faal hizmete hen hare~e! ~en ~.ı tonlu~ A<1 bulunan yatırndaşlardan alnı ,ı 
tihsal kabiliyetlerıne gorc ırı bı'r talı·matname ı"le t yı·n '\'e tı" bı·r :"'7, o··n:,._.;a~ bır" ı..-- .. ...._...: .. li -'--" Dan mo1oı"' ,,.,.. kı .. td"'n ·~nııı: k 

181
m müsUı.lısilin yüzde 25 bir - z H J.D WJ.UO' :ua... ..... ... Ç4.., uuıu>.&o • •• · "" ~~. ._, ~ • ... - 'l' iyecek maddelerim gö tlrm ~ 

ku;mının yüzde 35 bir kısmının ca~t vekiilctiuce ilıln edilecek eynep anım gedikli e ş h.aW'l&ma okulu c _ tyi bi:c karakter sahibi xep murcttebatıyie bırlıkte b r , dir 
da yil?.de 

50 
hububat mahsuıül muddet zarfında bu merkezlere vardır. bulunmak. haftadanberi kayıptır. Motfü •f.. • 

deli mı1kabilinde alındıktan te.Jim edilmiyen hububat bu konagıv Gedikli Erbaş hamiama o- E _ Deniz Gedikli Erbaa bos olarak lim:rnınıtzn gclınek- 1 

1 
..... u··..ıdetin hı" ...... mın..ın- itibar ·n .ı....llarınd,n ı..·n· ,,..__.J: U or ~ ~e idi. Mıntak ı: ...... n r"': 11",:;1· 

sıonr ru::ağıdn.ki esaslar dahi· .... "' ~" UCo\,11 18364 ıa.u "' u ~·· - Okulundan sonra 12 yı! daha .uu = .. 
jn<le ·alanı serbest bıraktlacak yirmi gün zarfında 2- . 7,.,_..., Hanım u -~ ta. olmak üzere 4 8IJll.f bahı· hizmet edece1..1-=--: N-•- o-- motörli nrama..ı' üzere Silk.Ti yo-

nuroaralı kararname ile menyet ~· nur. zari sınıfa. - sınıflı ~ \AooÇI. !una bi'i" motör t bril: ctmi~ir. 
h • ınevkiine konulan 365 sayılı k~- ,~4- fakült.elercaı· ~}~·~~.~: ~t kö o un mn bitirenlerdt.a ünde taahhüt etmek. e· ht .. •· k 1 d 

Madde 2 - Milli Korunma ka rarm 2 inci maddesinin 2 inei ~ daki Kim ınu;tii;i''"':'. iyi erbaş obnağa elveıiıfli ve Kayıt itleri ve eahh! mua.- lr Sa tmUr ya a an 1 
nunwıun 14 neli maddesi hUkUru fıkrasında yazılı tenzılath fiyat - ._. askeri dkullara girme şartlan- yencler 1 Temmumaa 15 A- Zinğal Sil'ketbin lstnnbu.1 
ı~rın~ müsteniden roeml$et da· ?arla satın nhnaea.ktı~. Bu so~ ıli.ve edilecektir. m haiz köylü çocuklan. Orta ğustosa kadar devam eder ve şubesine aiti derinin muhı.ısel:;('.. 
!ıilinde 1942 yılı zarfında istih-

1 
müddet za.rfmd& borç.la dığı Bı.. vaziyette projede yeni hı kısma. da. ayni şartlan haiz. ilk İstanbul dışındaki yerlerden t sini tutan Faik ismi de tiri 

edilen biliımuın bugday, ~av hububatı teslimden ımtina eden zı t dilat ya la.ca.ğı içia mım,.,.. okul mezunlan aımır. gelen bu şartlan hm öğreni- muhtelif tarihlerde tahsil ichı 
~ar. malılfıt, mısır, ak dan, yu-

1 
ter hakkında Milli Korunma ka· kasa kı.sa bi müddet geri bira· Bu o.lrullarI bitirenler oırt& ciler, alınma işiniıı sonuna ka- bankalara gönclerilen çekler ü-

l:af ve arpa mahsulü tamaroıtı· nununun 4156 sayllı kanunla. kılmıf}t.ır. tahsil. gör.müş sa.yılırlar. Den:ts dar okulda. doyurulur ve yatı- zerinde tahrifat yaparak zim-
iwı a..~ğıdaki nisbetler do.bilin- oeğiştiı,ilen 85 ve 65 inci mad- Kır balosu Gedikli Erbaş Hazırlama Oku- nlır. Mezuniyet imtihanların- metine 15 bin Jira gedı-cliği yn-
de bedeli mukabilinde devlet;e deleri hükümlerine tevfikan ta- hına "zdc w havacılıkta da en çok nmnara alan Te mil· ı:nlan tetkikat sonunda n.nlaşıl· 

Bu:.ıdan bi. mü.Jd.t eı,. 'ı 
Toı hanede 70 y ,larıo d '.kh · 
ro~e otomob"l ıle. çarpnra't y 
rahmın na bCbep o'an tı ~ 
R..>peu 'in dün birinci Acliyt! • · 
za &ıahkemesiııdc y.ıpıl.:.o dt.' ı ~ 
ma~mda su<'lu 3 ay h ı., 1 

• 

100 lira para ccns.ı~le 5 l• 1 

dn tazminat vcrrnesuıe n1 !lh' Ol 
odihn:.,tir. 

r fac.· t 
POtın alınncnl<tır. ldbat yapılır. ~ üı=~:ıer ~":: = hizmete elverişli olanlar ah- dürün bagkanlığındaki bir he· mıf} Ye kendi j Adliyeye teslim 

A - İstihsal ettiği bu cins Madde 9 - HUklımet na.mı· ye Reisi Lütei Kırdarın rc.filaılarmııt nır. Giriş 6artla.n şunlardır: yetçe seçilen. iki kili deııis su- edilmi.§tir. 'E'\<ve!ki ak am • fahmıı .ı.şa: 
raalısuller miktarı elli tona ke- na yapılacak milbayan toprak A - İlk tahsil diploması al- bayı olmak 07.ere Deuiz Lise. İkinci sorgu hilkimliğindf> I eh. bir vaile ~~?in.Sl d~ha 0

1
mu :· 

c r olan mtistahsillerhı istihs .. l ofisi şubelerinin bulunduğu yer ~~m~sinde tertip ~ık~ ~ bul • nk. &ine. be§ kişi de askeri sanat ilk du~cmıa.sı yapılan muhasip t~, Öğrendıı:n m?~ gorc h ıdı 4 

hlnh~nwinin~~e~i. ~~~~~~~~sn~~==~~=~~~-~~~--~~~~~~=~=~======~;~~;;=~~~~~il~~~·~·~~·==~=~=~~ ~iR~~in~bni3 ~t 
tikleri bütün bu cins mahsu- Jerde toprak ofise, toprak ofis B - V"ücutıan ve sıhhatler lisesine a.ynlırlar. mahkeme tarafından tevkif n-1 §O) ıe cereyın ctınışt r: 

"'-.&.!L--ı tt" -· ah ul ve hesabına ziraa.t bankası her hlre . rla.rda. la B em çif.-...... dir evli olduğa kansı ıy •ı. 
B - ~UM e ıgı m s "k"r.! . b lwunn;ı,;;.. '-'erlerde za

1
.,.

1
.n ıtnmu·ı..-- -..:ı:ın~-•· ~~~ dil~"'" a.Vı,. milli ~....;.&...; bi~ laı- millet haya.tmda her güD.p sek Ye asil cevheri her zam:m- ken isi aleyhim~ nctı .,'l oo rn 

ıktıın yuz tona k dar olın 1 mnn.ın . u .....u.o,· ;r _ ~ WJU Qtw.ı.."IXflo. ~uıuet-u:ı ~.....,_ ·e:-- YilJ»lo'O;J .. -~ her saat d...cnsınek. zaruretinde kind .:ı-:ı..- 1 • ili k t k d · · leuc.rck m n 
fu;tah ·ıı . ist" et tikle i keza nynı ofis nam 'e lıesab11".a lbu ir].ler "çin l-a.pılıu ha.zırlık pli· !hatırlatın icritJe<ier mi? kalabilirler. 1fecıerıı \118 .... .,ı,..;1:.tlı en ı.w.ua. .ııı.u\'•:e ' arm o . ' a vacıına S'nır 

m tUn bsıu c~ırnms mahısıııun·· her ne· \ lilikl ri.n tensı. .ibn. e bc. lediycler ilt devletin bu ~ gözü d'aha pek olarak haıJr ol- den çıktıktan srmra lı; 11 nı t 
1 

zah b likl ta f runm tatb şekilleri üzcrind6 nı· Çiftçh;TW"!yYll:tnın~aşktı, ..:ı~ bil.ye.el- millet b8nyesi odur ki hiç bir duğu için de mes'uttur. Denizi, ı:ip etmi5 "~ :M hmu• l 
\"lllin elli tona kadar olan kJg. veya ırecı ır erı ra ın- direkti.flor ve.ııniştir. ......... uırn.uu buhra.ndnıı ikor.kmaz. Doğan karası, g<~ ha.va ve suyu ay-1 kav~ya b~lıunı~tır. 
ınd n yüzde 25 ve elli tondan dan yapılacaktır. HubU t ha.kkında son karar- deki mah~ulünü doğru gÖ6t.Cr, bulıram bu günün zanıretlmi ne b:i refahlı ı P .. · k b" b t • 1 

yuz tono. kadar olan lnsmından l~de l~ - ~1bu. !raraına- m er telgrafla valiliklere teb- doğru ıtalımin ve tatıit ~- jsc oovap1arını verlr ve karşılar. rı ayn :ı.rcr servet ve -ıy- ... yu • ıı- asa ıve e ' 
1 

l 
ftt;Z(le 35 menın utbık sckıllen ticaret ve liğ olunmu~. Diğer tmnfbr.ı Devlet boı:cumı ~ &w. y~".!ılva.n. vıirilvaıı bir millet nağı olan toprağın sahip ve <;-O- Alı Rıza .~~kak ?rtasmd c bın 
,... .., . 2iraat vekaletlerincc mii§tcrek ia.şedcld umum müdürlerin re- let nnb:ırına ulaşbr. Vereceğin ~ ~--,;r cuklarıyız. K~d.a c iınive- den çektigı b1çruda ~:ırı t ı " 

C - Yüz tondan fazla mnhsul hazırlanacak talinmtnnmelerle iEl.iğindo muhtelif ekipler Ada- mahsulle mtisahsil olınıyan m- hayatındaı buhranlı, mlwıtılı, acı cek bir zorluk •"Oktur. Yalnız m11zm1dan ve mulıtehf Y• rl 'ı ııı 
ratıhsal eden miistah~illcrin lise tanzim olwıacaktır. na, llalıkr:Sr, Ege ve Tnı.kya gi- ~lerirun yiyeceğini ~öfıyacak ~ ~= J~<..'r;d~ her birimiz sunfurı daima hatır~ den ynralamıs ve lıfı.di4evi nll' 
~ ıhsal .. ettıkleri b~~ün b~ ciLc:; Madde 11 - 2/15888 numn.- . istihsal mınt:ı.kalanna. gi"tm61t ve her şeyden üstll:n llmdretimiz edenle cdileın arasuJıiiaki sevgi lıyacaJ{ız: Vakitte, parada., is- te:.tf*iP kacmak istemi de et 
tr.a.h ulun her na ının elli towı. al ku mn ile ~;ı7.<Söt~ üzere yola çıkar:ılmışlıır:. olan ordumuz lbeslenecektir. Bar ve aHven bizimki CF?m olsun. tihliı.k ve istihsalde planlı ve tu- raft n ko"?anlm:_ tarafından ., 
~adar olnn kısmından yi.izde 3~ 2 {1s21~21118"5 n~alı ka· cunu taınam ödedikten som-a ı.Şt;' 'rnrk ınıneti, a.nr..m. mil- tumla olacağız. Tembelliğin ve ~ianmısur. Kadının yarak ı ı 
•e yUı tondan fnz kısmınd.ın . . k"" İaoo t kiliıtı erkiim kanıma- kalan malın eo ......... 'L.-.rn.J.o 01-. w ~--...l..·,nQ w..~~~~~ a- tek bir bug-day tanesinin h:r.ıfı- agırdır. 
. 
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. bu miktar mahsul rarnamelerın merJyet nıev ıme melerm ta.tbı"lmb ile uınlıallinde ~ ... uu..r~ .... ınuu ~ ALUı.w.._ Y.LI.~' _ ,--------·--.....ı 

)'UZ e 61 - oyduğu 278,320 \"e 324 sayılı ru~~ olacaklar ve mabfrulli:n "Türld. 6 ' .. • t.cşli bir idealin etraf.ında üstiin nın b"r CİM.yet olduğuna imma- r 
ty.0.,rç ..... ı.a+~d~~~a~:i;:ara~:; k~-arları~ işb~ karara muhalif deYlet a.llbarlsnruı bir nn evvel D:ı.)1D Ero bir fcngatle cmııa, ba§la çalı- cr.q;'lZ.. Ba.ziliı.nmız için k

1
yme't- T A K V 1 M 

. . dd .. best e an hülciimlen ile bu lrn:rara se'lki · · e. ren icil ted.birl~ amır'1 şan iyi ida.recilcr tarafından siz olan bir şeyin he'.I"hangi bir Er. ... , OO 
~lrıncı1 mak ~e_)for~1.~,....., muhalif diğer hU.kümler de mül ri al'a:cnkla.ı'Clır. Sevgili kardeşlerim; sevk ve idare edilmek bahtiyar- ~,:ı .. .,.,..,.,ız icin malızı nlıoot nırı,. '~ 
Llır ı aca IDlllll>lllWl Uillll .....,..... gadır. Umum müdmerin ~ Cilıanın bicibirini yolrotmfllt bğ:mdan dolayı da ımm'uttur. ~';.'brı;;ğiru anlıya.cağız. Yalnız 13• 1 1 

Madde 12 - İHbu kal'll1.' neşri rinde lllmmu &ır emnr da için ıboğ~<::tuğu şu ıstıı.ııt>li sün- Bu milletin tarihi boyuıwaı bir kendimizi değil, daima toplulu- u 
d n dü•erek tarihinden itibaren muteberdir. istihsal mmta'lmhrma gitmi§.- ıerde mes'ut Tiir.kiycnm biz milletin yapmuyacağı fooakar- ğu d~ R 

'$' tir. bahtlı çocu:klan ila siz1ımi en çctt Iıklarla dolu bir hayatı V"J.rdır. ecep Teınmıız remm ı 
Yaralandı • • • ilgilendiren h.ububat meselesi Hudut.lanmn dört ki.i§esinde ya- •tgea, lg Kalem.izsin!" 4 

Dün gece 63at 19,30 rndde· I ı~Wı8al Mmtakabrıım 11* 'ficıaıd: Velıimm Sözleri ~;:_~n~uttur. dedim. şıya.nlar en fiassas. en içli kar· Eğer çı>k çalışmış ve cknıiş 1942 
r"nde Floryadan SirkeC"iye ~eı Ekipleri Gönderfidi . AnI-:ı.ra, 17 (Homıst) - ne. rt;.;~\ ~~~ '1.. .. ..-.:ı~ ---ı...:.. deş sevgisiyle biı:ibithte bağlı- :isek :mükiUatmı göreceksin, ar- CUMARTESi 
.::.l•te olan banliyö treni YCŞ:l· Ankara, 17 (Hususi anillıabı- ret Vekili Behçet Uz bu. abam ...,.......,..""' ~ ~~ Ql~ dırlar. O, hli;:h:ir millet,e nasiJı ol- ~. çoluk çocuğunu daima. 

k v ista~•onı.mrı. geldiği sırada! rimizden) - 'l'icaret ycıtl!i~iz radyoda. bir kon :na ynpmışbr. bir~ vardır. O milWino. mA- ~n meziyetlerle dolu ve ka- iyi.ye, daima doğruya ve dürtlst- ~ ~119 ~ 
yo rulardnn Sındırgılı tbrnhic11 Doktol' Behçet Uz bugün (dün} Vekil, yeni kara.r.ı:l:ı:meerdec. leti ona. ~ ve birlblıine i- :rarlan daim:: biiyük nu1leü için lüğc ve da:im& ça.lışrmya. süıiik- 9.02 4.40 8.Srı aranı 
isu e bir genç trca durınndPnl Ticaret ve İaşe işleri üzer!-00.~ ba~settiktenH' u""ı~.-~~-~t1 ~~_1-~:}kili~ftı~"'~ hayırlı neti...~ teeelli etmiş le. Sevgili çiftçi, güneş kadrır ı;.&2 t.3.'20 11.f9 VasatJ 

1 t:am:ık isterken boıcım. çalıtlıkta.n sonra akşam üstü "'~ ~ .-wa. A>t ...... ~ __ ._._... U4I-" ~ tecrü~.li Ye "'Uvcnilir bir millet ~n ... ,..ı ve feyb'li ytizUn gtilsliıı. ·.:- Y..._ •---~ 
i reli surette yarıili:·r Toprak Mahsulleri Ofisine gide- çiftçisinin h . tia lbakkı 'ut obna;ktxr. meclisi oldugu. ıçuı de çok nıcs'- ~ve afiyetle çn.lış, yuvanda: - ·- -

ır 1b .ıhim Bakıd öy lıns- rek burada geç vakte arudar k-0rumuş ve undan emmıas içia ~ ir ;~:~,.,!°~: ~ mes'at ol sen bizim iç Jmlemiz. . 12.00 1.57 6.{iO illin! 
n ıne kaldırılmış talık;k.ı.· meşgul olmuştur. de daha çok ekilmesmt teşvik -,;r-- ,~... . yacağıru~ nokblla.r sin. Biz size gü\ren1yonız... Sizili 2().39 22.36 !l.2{) v ttt 

·am ol maktadır. Ticaret Ve".rlli sa.tın alınacak istir. Mediıı:~~da budur. il« ihtiy&ç- Ordu. 'l'ilrk ını.!letian a ytilt- bize g .. etlidtiniz eibi. .. ' 

8 



- n tlraf.ı 1 incide -
~ iekr.ar b~am.nış ve 
bütün gece de\'8lll etm.i....c:tir. Ce
nup""..ı:ı. düsman hafife geri çe.ltil
ıniştir. 

'"'""'"'cu.::" o'l'l Aldıbı.r 
Lcmdra, 17 (.A.A..) - Büyük 

olduğu sruıılan bir tank ıınuha
rebe.sl bütün perşembe gün.il 
merkez kesimde cereyan etnua 
&._Düşmanın clinden evvelce 
e.lmnuş oln.n Telelisa tepesi ye 
Diden dıi'}IIWı tarafından zu.pt.e
dilnriı.ıtır. 

-~ bu muharebenin 
• bütiin batı ÇÖ}dp]rf 

~ete _t · edeceği ka.naa.ti 
vardır. 

Vaşington, 17 (A.A.) - A
iııerikan hükumetinin Birle il\ 
Amerikada bulunun b'i i.ın 1 '!l. 
konsolosluklannı l•npatmak h -
su6Unda verdii!ı karnr diplom.ı-
1.Jk mahfıllerde umu 'i urettt 
F'miando. ile Birl ık Amer 1.n 
arasında gitt" c artan gergin· 
Jığin bir tezahuni oıarak tel:.k
ki edilnıc.ktcdir. B.ınunla bera· 
ber yakınlarda iki mem elret a· 
rasında diplomatik münnsebPt
lerin kesilec .:'fi uınulmamtılrt.a-

A e· d me ' n Fr nsızca adyo I eşriyab 
~;, R dyo Şirketleri Türkiyedehi Dinleyicilere 

raıı rzca Neşriyat saatlarını Bildirirler 
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16.9 
49.G 
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18.9 
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·rn-

-Ba§ 
y~·ni bır sefere b .. şlamnk :is
tememektedir. Japony bü
tün gayretlerini Hu '°kong, 
Fi.lininler, s·mrapur ve ~;va
ya ya: ih h tbin ilk 
aflıns u..."'amde toplann..c;tır. 
'an undc son~~ 

da yapılan nskcri talı · da.t ce
t'C} an edecok A hak· 
kınd bir fikir ediıımcS im-

ı d! 'l'ekzil i ! 
I 

17 (A.A.) - 1 
0hn~'da çık n Mai Nişı 

J .i)On gawtesi OC.Ş ynzısın
d:ı ooylc demektedir: 

(Başta fi 1 tıcf 
ri, altüst etmiqt:ir. B,as.ınnı.a 

mned n ve omhn bnee us
tün a !ırhk merkezi yaJ)an, lnsi
y &ifi ele alı}"Ol', UÇSU% bucak
sız ccphe.;y-e se!'J) lm büyük mii
dafaa kuvvetlerinin, hatta. uzun 
müddet, müdah lelerini önlü
yor. 
Ateş sfildct merl"CZini ynrata?ı 

·unsurlar, mot.Orlü silfilılardır. 
Bu i.ıarbe girinceye k2d3:r u -
ğın ve tı:m.km ta:n manasiyle 
lıa.rckct istikHı.lioo sahip -Olacnk
la:nm dıisünenh:r azdı. AY.ruJXV 
.nın uf • manh:ketıeri o .. dul:ın
n v~elcr veren Fransa. bu 
hakikatten biluı'ber, o sebeple, 
bu kuvvetleri arttırmaktruı müs
tağni idi 

H iki silah, . itliği yap
ms.lrta geniş nrlımJar atınca, çok 
d fa, muharebenin n.3.zıttıı sn'B.
sı geçtiler. Uç .m dol hır
mıya bir'raç ay k 1 n h n 
l1 c- en b · Un o 1 rı z. ferd 
onların am l oldugunu gbs
tcrm · tir. Z n -0kiu, liitlf" a
teşlerinin ci€4 adı unutuld ı. Z:ı
fEr yolunu rnotö cı\ rdu •• 

Bu kanlı safh&lar l.apanırk n, 
yannın orduları heı · i · ~ 
lnyık olduğu ehaumi~ etle b '
nimsc-yec t r. Ancak. kat'i-
yen teslim cttni ·e mecburuz ki 
siüıh, yine hukim rol.imi oynı
yacak -ve taltm Ye t ıye c., s
l<ırı, muh ro m todl:ın rt 

Y nid n KOçOcü b 
adanın meydana çık 

haber veriliyor 

.. an yada '~yet - Japon miin~o

tlt>ri lnkkında bir buhran 
ıldugu.ü.a, dair çıkan.tın P.avi-
1.ır }Mlıştır. Şimaldcld mü
Jf :nlarımız herhangi 'bir ih· 

bın d<.".ji e ı.tu d 
Kara mul-aı bel ... fi. gücün'i 

· yol ~ey 

t ale- karnı koyactı.k l .. dar 
kuvvclJidir. Biz lıiçbir hadise 
f" kannnk amısunda olmadı
gun.ız gılJi Sm~ctler de bi. 
zımkınden da.lıa biiyük bir is
tekle b'1rışı muhafnm dmek 
arzusundadır." 

j motörden \-e a.t,'lr !ahların kiit-

1 
le t MC'rin n alacaklu. Bund . .ı 

1 
ı-;üphe <-dıl m z. 

Deniz 1 • art'!b: ine , lince, 
heybttlı k lo<>I r. bu~ii du-ı 
rumn gor Y rl ıni uf k m•t· 
hnrclJe mı ı ·:ı . kl r . de
nizıltılara \ h · um botların 
ltı kctmiskrdır Alt.ık. Am ri 
lm.n inc:aat pr :ıml:ı.u, ffı-

iz öndü. 
Ankn.r, , 17 (Hu-rusi .,. 

lıir'minl ı) - Alm:ıny 
dernıryollar umum müdiır 
,.i ı J<u Zinc'rlora.,ın 
ı.md ı hc}e sel rimi~ d 
tiir. 

lstanbul Le azım Amirliğinden Verilen 
s eri t<ıtaat ilanları 

harp zn hlıl rı y knl\ !Uo~ 
lcr dcstım· ı l r d mz:ı U .u. 
ilıotlar, uçak 3.-'1 aemilcri 
nayı tercılı edi\or ar. 

JXnizlerin er.mi •mm bı ı da 1 

II 'et Lmanv:ı.da mu 
r nkamln1 la tl'm:ısta hu! 
'r bu!!föıkü !}:' rthmı. göre 
yolların ı n ilıtıyaçla.nm 
ı unde tt t:ır....k muhtelıf 
;.•cl<'lt>r i nz:ıla.mı .trr. 

33.480 lna 82 kun•s '"i ~ıf be· 
d<'lli Pohtlıd ... tavla ım~ô.Sı lm
palı zarfla el: sUtıncye trmmuı::· 
t1U'. llıalesi 4 B 912 &'ili ~unu 
saat 15 a~ Ankaratin. ~ır M V. 4 
No. lu satın aln1a lcomu,yonun· 
da ~ apılncaktır. İlli tcmin~tı 1 
2511 liı a 6 kunı., tur. TLl.l.pL .;n 

. l.rurnni v~ilmltı.rlylc fu ·Ut m"k· 
tuplarıııı ihale sanlinClen bır. a
nt cnrel :korı'lisyona V('J'D\ lı.: rı . 

(525-7756. 
• • • 

lma. kom· ,yon unda yapilacak
trr !!k t~minatı 39$$ lira 98 ku
ru~tur. T .ı.liplenn kanuni vesi· 
k~l"riyte teklif ınek-tuplannı i· 
hale saatinden bir saat <'VV-el ko· 
misyona vermeleri. (436-7425) ..... 
ih 1 22 '7/1'142 Çc.r mha gilmı 

r.eı ... t 10 d.. y ;nı.. ktır. Tnlipler'n 
katı ı :ruıı ile H.ub.j'Cdc Y.:d, : 
Sub y Q,.;ul Satın alma kom s

l 

tl rı • 
1p balyalı 

8 
(417 7436) 

• • • 

böyle ı. fıf ,. ili ~ l::ıfıldn . 
Zayıf, r.z z..ıınandJ. \'UClldn gc 
ti.rdiği hm·a \".., demzal ı kuv
vetleriyle Ol;:yııu t~Lhl. kahir 
Annad.ı.lara kar<:ı üyle err:niyct 
sizlik havas-ı yaratuııqtlr ; ı za
rar. bü3 ük mcjdnn muharoh,,_ 
lcriııdekiııi adeta gol c-dc bıra· 
kıyor. Almanyanın deniz km1-

\·etlcrini "iı.m.ılı erbaü · ile he I 
sap ooenler, h l 1 dü.şmii ler· 
dir. Alman sancıvi rn ~mainin 
tı 1) de· r~si iciÜd~ y lnız bo ... 
luklurı ka l tm.a..kla kalmıyarnk, 
denizaltı filob:n faaliyete P'<' 

lıı ım l' m l tt-rcru ga:ıcte · 
le ibla ı ı der n saygı .. r mlı 

cderım . 
Suv;ırj Ön Yüzbııi• Memduh 57.990 lira 37 kuru;; ke~tf bı:• 

delli Cebeci hastı.ıh:.ın .1 b ... hcc
te Yiyrsi \"C yolhrı • 41~ · lı 
günü ~aat 11 de Ankaı 1 M ..,.~ H t lı.ancs:lnin 16 

e~ 22 fi /9-12 Çcırşnmb:ı 

ı. O d.ı kapalı znrf ıu-
M. \'. 4 No. !u ntm im ko· h . 
misyonu.1da 1: palı zm1la ek ılt 
miyc lrn:ım.u!jtur. !U. t(>nmıtıtı 
4319 lira 28 kuru tur. 1' lıpkn-lr. 
kamıni vcsilrafadyle L ıclif rn ı, .. 
tupl~·rını ih::ı.le s:ıntind •n bi·· ! 'l· 

rcll'7ie h y .pıl c:ıktır. 

Elektrik ve Makine 
mühendisleri alınacak 

t eYYel kom s~roo vemıcl ri. 
( 2ı-7i5S) 

• • 
ı.soo ton o< un ~ p:ılt znrfl ı 

1 
eksiltmeye k~nıu~tur>. lhnlcsi, 
22 7 9i2 çnr amh .?'ilnu ,~ n ı 
11 de DiJ rbul:.ırJl • kel"l ;ı. 

ı bnalma l\:omisyonunrla vnoıla· 
1 caktır. Talipl"rin kanunı vesıka 

la.riyle teklif mektuplarım iha
le saatinden bır s :ıt CV'\' ·l l:o
mi'"yomı yennclet ı. 1' hmuı b -
deli 66.210 lın ılk t nıinıtı 4::>6? 
luadır. lJ~~·718:1\ 

• • • 

1~5.0CO kilo ıım e k mnu tı 
knpalı za.ıfla cksılııı Ve kon· 
mu.stur. 1r. e:si 30 7 ti !2 P • · 
şcmbc günü saat 16 da Artı · 
rad M. M. V. 2 No.lı .., •tın !· 
nın komisyonwıd ~aµılac. 1:t1r. 
Tahmin bedeli 15,000 !it ilk 
tcnıiııs.u 1125 lir .. dır. Tulıplcı n 
kanuni 'esikalal'ile teklif D k· 1 

tuplarını ihale w:ı.atuıJen b ?' 

e\·\·cl l:omisyo111ı '\i:C!'lllel n ı 
(481 - 7.:; 2) ., . . 

6/7/94.2 gu tiı de ' ' ,ı o • 
1 an 250 tM ktıtU o t Up ttk•ı -
dlğmdan t.ckrar ı~ thia o ·ı 
tur. E\_ar \C hıısıı:ı ıt ııe t ·ı 
llm mm clü lmnı :ro ıd ı;un l ı 
ö renilcb!lir. onar İP Vf: tel bııly ı'l 
olacaktır. Otlaruı l'ıns1 riııc l.ıcb ı~ 

2 - -.r 'ı".ın edilen hcdcli 23'i7ı)ı 
l m e , ı: ks.ııt tem natl 1783 lı-

r;;. r. 
8 - Şa t meyi göı mck ı .. tiycnler 

lı gurı F ndıkll S tınalma ı.o• l•• 

70 und.ı görci:..:ıhrlcr. t 
4 - ı ( ııll'rın belli günde .hnfe 

.. • •ı eten ı.r ~ ot en·ı:l 24!>0 c:Q'llı 
l n d h !inde ta ız. 

Mııde.u işlt'tm 1erihıizcle çalı tmlınal• '\'C olıliyctl...~ 

(400 - J>ört ~'li.1.) fönJn kada.r iirret ,,.f'rllmek ~re, Ekıktr."k 
Makin6 illı • alınacaktır. 

l ekıilerin diploma, eh iy~(n , lılzmet \-esikl&lan, n· 
hllvil~t ciizdam Ue nskerlHc 'o ilm nSlllan ' ~ bsdildi ı 
le.r"min bi.r t.('rcimıeyi h1U clil~l•<>'f..:ne rapten 1 8 !'42 tari 
klMlu Allluus Eiilııank '(Tmum l\tüdirrlüğüuo göndenmteıi 
<>tunur. 

~~-._._ ............ Ell.._ ..... Hlllam• 

·;u ., H uhıınc inin Askeri 1'ıbbige Ohulu Müdiirlüğün 
16 ton , yu 1 etı ih ı . 22/7/942 Unlcu ul d b;.ıJun"p i ıncl dcHe k. n pma ll'frl.k cd im.~ olnn 
C 1 ba gü'l saat 10 30 da kap:ılı T.\.ıbtyc l('ktCbl talebeler! Hl A ll!!•O N2 le Cı1'\lncu k::uupa ııtirdk 

ff urct ~ c yapılnc:ıkt.ır. lcrlnden 15 Ac,• • ı m~lcbe ıltıh !I: t.1mclcrl ilfın olur.•1r. l 4:1!:1)) ( 

.. - T-.h ın bcdch 23770 l rn YC ===================::.:::.:=========I 
ı ı ,Kat te mnat 17C3 ı.rndıı 

3 - Ş. rtm •neyi gö ·nıek 1 1iycnl r 
lı~r .uı Fındıklı Satı t lrna Komls • 
r •n ti ebilfrl~ . 

4 - 1 tcklilerin u •ili gl" .1dc ihale 
~. ıt•rdc• biı s:ı:ü en el 2490 s:ıyılı 
l t' .ın l•Jk mleri d hillnclc tanz:m 
cd "tlcr ı. rfl~rı makbuz 1:nr5ılığı 
r •.d i Korr.! . ·onn vermclt:ri. 

(304 - 7195) 

• • • 

Gömlekçi ve Tuhafiyeci!er 
ltlıalalçı ıte il1r11catç1, BiL·lilıleri 

Un?nmi J(atipliğinden: 
b!.ınbul Y.r.I5yet e cyrüın por l 1c n tc\"Z.ili:"' b~Lı!ıır.:ıştı.r. 

Uı.tlpliğlrn.1%c t;ı;.nL~4tcıt ı u:ımd<' le. ı i kemmfü ctm.:,, o1nD 8 
\'C tuh:ı.tljc~ utp dıı Aout E udi ILı!und.ı :ı.....:uı n 
tevziatı i~rc et!Uckte o Go lckçı ' Tu fi~ cc'.ler koınitu'mc a~ 
rncnııtıarı. , (77GO) 

36 031 lira keşif bedelli S n· ================:==:=-============I 
·cı qeıtul: ö 1ın· .. :lldi paznrlık· ..,,mçmEmnm~~DIBlC:::~:::.t:::.::::21!5.?!!iliır.t!lilmımm 

l.ı ... atın nlınacaktır. İhalesi ı.:ı .. 
si llanla:ri 21 'i 912 Cuma günü saat l".i 

d .... lı.nkaı ad M. M. V. 2 No.lı 
Satın:ıhna komisyonunda yı:.pı-ı FZc.ıın:Jlızt1Eii:CJ:nc:m~e•••aaıaııe1-.:ı:w::ıa•miiai 
l ·a'~tır. l(o.ti tC'minatı 54:04 li· Tahmin l>t:fcl ilk Tenıln:ıtı 
ra 65 ku..'"'UŞtuı·. Taliple1 in belli 
\ :ı1ntt'-' komısyona g.;lnıclcri. 1 

(480 - 7581) 
• • 

Be? ·er kilosuna 70 kuruş tılı· 
mm .Jilcn 30 ton Aı · p snbu~u 
ka alı • ı'fla. eksiltmeye lccn
m tur. lhaksi 31 7 9-"..t.2 Cun a 
gi.int.i t lô da Ankar:.ıda M. 
• •. •. 2 No.lı Satınulm kom\~· 
y...ınun"l ~ .ıı ılac:ı.ktır. tık kmı· 
n tı 1375 lır..ı.dır. Parca parc:J 
t lıplere d verilcb"lir. T-..ıliph.
rtn kanuni vesikalara tck1if 
1.1 ktupl nnı ihale • nt'nd ·n 
bır at c'" el komi :}'l' a \" r· 
ru lcri. (lSG - 75 i > 

1580,00 1l ',50 

801> o 60,00 

~;~ ~:ı0 0~t,~ ~ ~~~;:ıi c '1!~-d~ ·stanbul "Gümriihlerl Başr11üdü1·lüğiinden: 
l;llcccCi gibi d::.lın az ınıkt ın ıll lh. .e ı;; n ı: 24/7 /9 _ ,, ,, 

Her SÜJI 

WRUL 
WBU\V 
WRllS 
WCJ>A 
WGEA 
WLWO 
wcw 
\VRC 
\VNBJ 
\V~EA. 

9.670 
17'780 
15,833 

4r.G 
19..!>G 
SJ.02 
ı .8 
sur.? 
rn~ 

23.1 
33.9 
40.6 
16.8 
1956 
llf.7 
18.9 
31.02 
10.8 
19.00 

I tckhf eden t lipl ~ Walc cuılebıl r. M lk\.arı Dcğerı 
I • • • M.K.N Kilo Gram Lira Kuruş Ewa Ctnsl i\nbarı 

( 80 Listeyi Lutfen K • esıp Saklayınız) 

93.396 lin keşif be lell. li 1· 1 S 518ll00 C!OO 269131 74 Çimento T 'lop!ı:ıne 
ba.r hl§ ı k 1>alı Mı k :.ılt·ı Yu\.:ırdnkf c •• a 15-0~ " ,, 1. 1 ımn mucıbince !H 7 'D012 de sruıt ıs !!Oda ktıpalı zarf urum ile satıl 
meye; ko.umu~tur. İlıal ' !.O 7 / ! wıı...u ' · l:ırın ibr.. \ c ı no.ı .De teklif Jncktuı•Iru-uu.a. satli günü sJat 12 ye kadar , erilıne5..ı n .. n ol 
942 tUTI'UUl.lba ~ll r ll l ;...; R ~""'""ye cadde!: rı c • ..ı·ükı;atıs anüdurl Wrleo.ır. ŞJrlrnı.mclcr Nııl:ın gij.nırilk~ 11~nı; \erilir. 
Ankaradn t~ 'l.\ . l N lu. tı..-ı (':3 o) 
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xtl(llk haamı, bir İspenç ho
ııııızu gibi ikide bir de çırpınıp 
JDeydan okudukça ldmno, yava§ 
J'IW&#l iıtiyatıru elden bırakmı· 
1& yüz tuttu. Ve, yine yava.~ 
Java.ş ka.barınıya başladı, O da 
etrP'lllarak · ıWa atmıya koynl
du: 

- Hayda bel .. 
GU=eş yavaş yımış .lazıpyor-

1lu. Yörük, blrk~ ııira daha ııa
"flll'<iuktan sonra halnlelere bıuı· 
Jadı. ;\lemo da gayri ihtiyari hÜ· 
1Mma geçti. Kendi keodiııe gü
~ s!irllk\elımiş oldu. Kumu 
Y-oriik, açık veriyor, boşluk g~ 
teriyordıı. Maksadı Memoyu o
yuna sokmaktı. Nitekim M!'mo, 
çaprn aı·ıgı buldu. VP, kaptı. 
:Yörüğli zorlıyarak sürdü. Yörült 
yirmi, yirmi beş adım gi:tikten 
10nra birde.ııbire çapra2d1n sı~'
nlarak Memonun önüne manıa 
t.erudl eder \'aziyette dertop rlü~
tü Ml'mn Yör[iğ'e çarparak ılÇ· 
bı. l>iirt dli Yörliğ\in önüne 
Jrondu. Kurnaz Yörük lıasrr.ının 
tizerım fırlamadı. Onu ~ıtup 
altına almadı. Yıldırmak iste· 
m~di. Meımo da kalkıp kaçtı. A
yağa kal.Hı. 

Yörük de ayağa kalliı. Vr:, 
prpuuı.rak bu· nam ı,avurdu: 

- Hayda. ma.şallah be:. 
Çırpınıp bir nara daha attı. 
- Hayda Memo be! .. 
Y orük, zorla güreşi kızdn · 

mış uluyordu. MAmo, artık gli· 
reıe girni*ti. İki taraf da tid· 
bırin~ hamle ediyordu. Yörük. 
hasmını yıldırmamak i~in da';'·a 
kendini kaptınyor. :rntiytn t~r,; 
güreı;mıyor, hep hammn io!cdi· 
ği gibi s&ğdan güreşe giriyoı · l•ı. 
Meınn, yavaş yavaş kü<·i_ik h~s 
mının ktır1~uld.:ıKu ~ii"'i olmarl1ht· 
ııa iııaııd!. Kurnaz w• şeytan Yö- 1 
rük, tam yarım saat sx!bırla h~•
mını ınaııdırdı. Artık Memo rt;.(· 
rığıncl:..ıı~ t;ıkmLŞtı. Küçük h:-u:;. 
mım ~ıQe sayıyordu. H~tt·ı iıir 
ik. k<'ı-~ dP Y Müğ'ii tek na~? al· 
tırı rla abm~tı- HaKmını altta 
da ı•avt t h:ıfi! bulmw;tu. Rus
y;. l,cV•iileri ı:-ınlr içindcyd!l-:r 
,-,·rt' l zun llat;;·ına k1.r~! da 
he ıy· ?'lıre7 ~ıkarılıp halde ne· 
der Mrınoya k.ır~ı böylu oldu 
di"r ke<krl"'i•yorJ-ırılı. Ca•gır, 
artık Yrirııglın k n<li .dmu,;tu. 
Oııun ne yaptığı:u biliyo•du. 
Kovlü:•·r •abırsı1.Jıkla ı;aı>.g-11 a 
sorlı~ cırl.ıı'Ciı: 

- llst•ı! Çok ftna vaziyet! 
- Ha dt> degil. .• 
-- • 'a.:Hl dt·ı;·ı! u~to\ ? .. Biz' tt'-

selli mi ediyorsun? G<ıımü) or 
musun lı:\t .,__ Memo, ka~tır al
ona alıyor Yöıiiğil ... Yöriii< lıi~ 
bir ~ey yupamıyor. . 

- Kaı~n ayağı öyle değil ... 
Bir~z ıwl.urli. o?un 1 • Bal< neler 
olacak• 

- ·ğ~,~ Riısyah Yörük Ali 
derl•'r ... K&rı<lırdı eşek Memoyu. 
Bitti Mcmonun i:;ıi artık ... Dü· 
şecı-k tıız.ağa ! .. 

Usta• e ı;öylüy"reıın? An 
laroıvoruz. 

mağlfıp etmeli.. Ondan sonrası 
kole·• Yörük Ali, yanın eaa.tb 
baımıırun maneviyatını mağlfıp 
etti. Bundan sonra etle "'8Illiğ:lııi 
~ 

Dedi. Hakilmten Yörük, ha>r 
mmm ruhunu zaptetr:nişti. Şimd, 
lııııımıının et ve lrerniğiııl yeııe· 
eekti. lılemo, o kadar çıılımlı, o 
lıadar -<ivezıekli ""°1'eşiyordu kı 
~k he-ııuı biç metelik bile 
.ocmiyordu, :MEl%10, kendi Jı.eııdi
ııe: 

- Meğer, Yörtık hic;mlş be! .• 
I>i]ıerdu. Yllrtl.k Ali, iri ve, :ı.&

ltAsı kıt olan hasmına hiç belli 
etmeden kendini veriyor, onu 
tam man'aSiyle hız verecek kuv
vet kudreti ~riyordu. Memo, 
Yörük Alinin bu halinden o de
rece memnun, o derece memır
du ki, yine kendi kendine: 

- Naaıl olup da bu, Yörü,,~ 
yenentlyorlamuş be? .. 

(Ark•aı var) 

BU 
GARİP 

DEGİŞİKLİK 

Boyan 

O. Bramaınallo 
fotogr<ıllorı 

yAı.r.JIZ. 
1-

eüNDe 

. .bi !lnrlinüy11r • 
Bu ıııamlmaz !I' 

· fakat, 
-rccRUBE. E.D\'4\Z. 

aıız~1 • L 

Ancak bir halta z~rlında buru·. 
fukluk!armdan kurtulmuş ve bir çolı. 
seneltr gençleşmiş btnJert:"e kadın 

hayrandırlar Cildi k•ndl tabtl "" 
'1tıymotıt • BIOCEL • ııenrhk unsuru 
1ıııe bc:leyinlz. clld serian tazeleşir 
ve gençleşir. •BIOCEL:. buLUn dUn· 
yada tanınnııf Viyana. Unıversltesl 
~prolesoru Dr SteJskal'ln şayanı hay
. ret keşlıdır. Şimdi, pembe renkt.cltl 
.'.J'okalon kremi terkibinde BIOCEİI 
'vanlır. Onu her akşam yatma:ıdan 
,e .. eı tatbık ediniz. Sız uyurken 
cHdinlzJ besler ve gençleştirir Gün .. ' , 
duzler için de b<>yaz renkt<ld To-. 
'ta!on kremini kullanınız.'. Sıyah ' . 'noktalan eriUr,, aç-ık mesameıe.rı 
aıkfaştınr ve bir taç gün zarııncı:i 
en donuk ve sert bır cildi yumuşa; 
lıp beyazlatıp klldı!e gibi yumuŞatır.' 

Dtwrek Aıdlye Hukuk Hiikim
llğiııOOn: 

Dav;ıcı Selsoğ\u kôy~nllen Yuu1.t 

oğlu K5zım KckUk'in k;.ı,·~ı avo:• 
köyden İbrahim kızı Ii'aniic :ıleyhir.e 
ar;hl;ı eve döıunete ihtaı doı ı:asın Ji 

yapılmakta olan duruşma~ı e!nUSf -
d;ı; 

lstanhul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilanları 

Aşağıda. ya.zıh meıvadın kapalı :ı:arfla ebiltmeleri hizalı.ı:mda. yazılı gün, saat ve mahl\l.
lenıeki askeri satın alma kom~rnnlannda. yapılacaktır. Tallpkmo beli vakitlerden bir saat ervvt! 
a:t olduğu komisyona. kanun! v35ıkalarile teklif mektuplarıı:ıı~ormeleri. (488 - 7589}. 
CİNSİ Miktarı Tutan T\!minatı İhale gliıı, Saa.t ve Mahalli. 

Tel b&lyalı kıınl ot 
88'man 

Kilo Lira Lira 
3.200,000 Ai14ilSU murafı hariç 7 .kuruş. 4/&/942 16 Hsthmkam 

Balyalı sam.an 
Muhtelit: n&lı.liyat 
Cnun 

2,800,000 Uşakta.bya 
G00,000 30,000 2200 §ô17;942 113 lzmıt poııtıu:ıe ~. 

1,000,000 15,000 1125 30/7 /942 11\ Tokat 
l'ı00,000 16,000 12.00 3/8,1942 17 Ardahan 

Odun 400,000 12,000 1800 2\1/ l/!H'<l 10 Ardahan 
06un 500,000 16,000 2400 28/7 /943 9.SO Ardahan 
Ooun 500,000 16,000 1200 3/8/94-'.l lf> Ardahan 

Afaııda yıızı.lı ınevadın eluılltn>eleri hizalarında ;yaı:ıh ırurı, 88at ,.., ııekillerde Srumıuııda ~ Sıat1'· 
alma Komı..)'OftWlda ;yapılaeeJdır. Kapalı zarf için !hile aaatındon bir ııaatevvel kanwıi veeikalarla 1'*1U-10<llr~ 
ıupiarmm Juımio:rooıa -aım.e.i. P,.prlık)or için belli ....ıotlerde k~ müracaat edilmesi. 

Cl-H81 "'ikt&rı Tutarı Te8'.ht•tı lh•le Qtln, S.at ve ~H 

Pirinç 
Taze 1awlye 
Domates 
PaUıcan 

Bam ye 
Dolmalık büber 

K~ LI~ LI~ 

1%0,00-l 132,000 ~00 

IOO,OO'l 18,400 • 1180 
590,00') 7,080 531 

30,00? 22.200 1885 
30,00Q 6000 450 ) 
so,ooo 45()0(l an,5oı 

30,000 6000 450 ) 
3,000 900 87 ,,0) 
3,000 ~ 37,50) 

17 ,900 ~342,50 

28/7/942 
tan~ 

t:tn/942 
Ja/7/842 

16 Pazaılık 

17 Pazarlık 

10 Pamrlık 

17 Puarbk 

30/7/942 10 Kupalı zart 
(424 - 7391) 

Aşağıda yazılı mevadın k~alı zarfla ekııiltmeleri hizalarıııda yazılı gün, snat ve mahallerde
ki askeri satın alma koıniııyonunda yapılacaktır. Taliplerin karıunl vesikalar:iyle teklif mektupları
nı ihale saatlerinden blr saat e,ıtel ait olduğu komisyon vermeleri. 

Ml:dıan Tutan Teminatı 
Cinsi Kilo Lim J..!ra İhale giia, saat ~ ımıh:alH. 
Odun. 700.000 18.200 1i:C5 31/7 /942 11 Trabzon. ~sı. 
Odun. l>00.000 7.500 562,50 27 ,, ,, 16 1zmit postane kar-. 
Saman. li50.000 14.000 1050 29 ,, ,, 15 Doğu Beyazıt, 
Koyun eti. 90.000 58.!>00 4387 ) 
Sığır eti 90.000 46.100 3038 ) 28 ,, ., 
Çamaşır aaıbunu. 30.000 2331,56 Z1 ,, ,, 
Sığu· eti 13.950) 

16 Al'dahan. 
15 Konya, 

Koyun eti. 19.li30) 29.295 2197,12 23" .. 15 Aııtalyıı. 
(423-7300) 

Aşağıda. yazılı mevadın kapalı zarfla ekailtmeleri niz2:arında yazılı gün, saat ve mahallerdeki 
askeri ı;:. tmalma komisvonlaraıda yapılacütır. Taliplerin kanuni vesikalariyie teklif mektuplarını 
ihale saatlerinden bir saa.t evvel a!,~lduğu lromisyona vermeleri. (420-7361) 

JmKIJU'l '.l'ufan fimiııatı 
Cin~i Kilo Lira JJ"a İlı:ııle gön, &aat ve mahalli. 
Saman. 550 00 14.000 1.0:50 29/7/942 10 D. Beyazıt. 
Balyalı kuru ot. 12.322.000 162,540 9.377 27 ., ,, 15 Bolayir. 
Balyalı saman. 1.454..000 72. 700 4 F85 26 ,, ,, 16,30 Bol!lyir, 
Koyun eti 40.000 28.000 2 100) 
l;lığır eti. 40.000 20.000 1.500) 30 ,, ,. 
Sığır eti. 280.000 112.000 6 %0 30 ,, ,, 
Koyun eti 280.000 196.000 111'50 80 ., ,, 

10 
15 ) 

Sürt. 

16 } Sarıkamış. 

Aşııj,'ltla yazılı mevadın bu.ıh zarfla etf!iltınele?i hizıılanııda ~·azılı güo, &-ı.at ve ınal>ailert:lelti as· 
Jreı·i salın &ima. kamisyonlann<l ;yapılac>ıktır. Taliplerin kanuni vuillı:alarivle teklif mcktuplaırı!ıı 
i.lrnle sn.atlerinden bir saat evael ait olduğu .komisyona. vermeleri. (532-7763) 

Cinsi 
Koyun eti. 
Sıeır eti. 
Pa.tates. 

Jrıktarı :rotan :ıhnmatı 
Kilo Lira • Liri\ 

25.000 25.000 1875 ) 
25.00 17.500 1312,50) 
74.000 2:1.160 3800 

220.000 36.000 2700 

4/8/942 10,30 Adana. 
7 ., ., 15 Tiricye. 

220.000 21,600 1620 )12,,,, 17 Sıiıt. 
400.000 20.000 1500 
400.000 12.000 900 

) 
) Siirt. 

Balyn saman. 
Döküm ıawna:n. 
Balya saman. 
Döküm ıoamaıı. 
Odun. 500.000 142:'; 10 " " 4 ,. ,, 

17 
16 Akç:ıbuı gaz • 

Q,iun . 
Muhtelif Daltliyat. 
Ouıın. 

600.000 

300.000 19.500 

1425 
1221 
1463 

5 u ,, 
.( u il 

5 ,, " 

Çiftliği. 

16 " .. .. 
16 Kıaı'lı . 
16,30 Kare. 

Aşağıda cinsJ, m.iktan ve rnttıomen bcdr11erile kati tenlinatl.ırı ~aı.ıh .k.wu wiı;anl.lr 2.i/7/942 Ptı..ı.arlttı 
gtlntl hi1A1.1arında ıösterilen sanllt-rc1c pazarlıkla satın alınacaklardu-. Şer:n:ımelerj her guu koıt:ıi1t13·<~nda ıGru

lebilir. lsttklilerin belli gün ve aaallorde Fınchkhda SOlhn alma l<omi:ıyoııuna gtlmeleri. 
CiNSi Miktar. Tahmin bedeH Kati Te. ihale Zamaf't 

Kuru -sog.gu 
Kuru ~n 

Kilo Lira Kurut Lira Kurvı Saat DRkilıı:a 

65000 10375 11>57 10 ·~ 
85000 H87S !l23Z 11 30 

•• 1519 - 771i-O) 

Aşaa:.daki Jne'li'R<:hn )H1ı.arbkl..ı eksiltmf"1Cri hizalarında )'aEllı ilin- !aal Ve ınah&Jlerdeki 3ıifktr! sştm alma 
ken.lgyonlımda 1apılacakbr. Taliplerin bf!lll vak.iUerde ait oJdugu koıni!yonlarda bulunmal.uı. 

CiNal Miktarı Tubrı Teminatı ihale Gtin, Saat ve M•hall. 
Kilo 

Odun 4,200.000 
Galvanizli bidon adet 100 
Odun nakli 1,500,000 

25,000 

Lira 
63,000 

22,500 
31,075 

Lira 
4400 28/7/&442 15 Bolayir. 

28/7/942 
1688 27/7/942 
4lffi2 2417/942 

Maarif Vekaleti 
Beden Terbiyesi Umum MüdürlUğO 

NEŞRIY ATI 
Beden Terbiyesi Umum Mildilriıııtl tara•ındaı:ı ~n 

1u<lan aıa#ıdakiler kar;;ularm·lakl bedellerle oatııın çıka:rılınoşbT. ısıı; 
7enier Ankarada Akba Xitap Bvlnct-, t.t-bnlda Muallim A}Ull 
Halip tnıuıAp ve ~ Kitap E>!crlndelı, Kama Mehmet Tür)<&)'• 
den, Boiuda, z.feı· Kitap llvlnd.o-ı Ankara, ı,.ı....,..1 hınlr, Di:yal'l1'"' 
kır, At:yon, Konya, Anta.'cya, Ada a, Aotak;pe, &~, Erzurum, 'tfab' 
r.oo. S:ım.\ln Maıır!f ~killlği Yayınevierhıden ııatJn ruabilirler. 

(1262). 

50 Atlıoiızın el kitabı. 
40 · , F"tbol Mken\ klanm& 
50 -.- Beyne!nıilei futl>m lcald..ıerf •. 
~. · PuiboJ. klavu.zu 
20 , " Kö:f ııpor llllıelıın talı:landıı ~er 

125 ' ... Tö:k _.. llıııerisı<le ~. 
75 "' • -..,,, ..UCU.m, 
5G • •~Halkın kır le.,,.-. . 
50 • Balkan güreş•eri 

150 •• Greko • Romen ı.llr<t oyunları 
150 Tenis 

75 Kayak Spo<u 

Bu kıt.'.ıp evlerinde beden !ftb yosi ve Spo1 ır.""'""""' ciı> wblJI"" 

Kırıkkale Belediyesinden 
Be:k.-dJyece ihzdl" ~en ta~la ~'ı.rlre yol, Bordur, taşhujle beton ıı 

!ardan tret.uaı· in.şn.'Wl.l. ait 2669 li!'E. 61 kuru~luk keşif \'e şnrtnA111 
t;ıbin\:e 31/7/942 C.'1rna gunü snat 15 de açık eAsıltme ile ibal~t ya 
i'tndan iBW>klilerin 200 lira muvakl:~t teminabıu yat..ırdıkların,;ı f1~ıt V 
dJye veuıc m.&kbuzu ve 2490 .;:ayılı k11nun ahkfım1na göre veKOıJ\iJE' ;> 
~ale belediyetine müracaatl31·1. (7~24) 

Sermayedarlar için bulunmaz fırsıı1 

Sahibinin ıııhht mazeretine mebni ~in en tanınmı~ bıı "'' 
fiyesinde en mutena ve halen mükemmelen işlemekte oulııJl 
ve çok tutunmuş olan verim!i ihti"'1s icap ettiı miyen bır ııı• 

esaeiiC Devren ve Acele Sa.tılıktıt• 
İsteklilerin 1.stanbul 1093 No.lı posta kutusuna yarJ 

müracaatlan. 

Hava Gediklisi olmak istiyenler 
l - 192d d~uır,Ju olup orta ok111u öğretrf•cn l-arl:!'-ltı Jl~ ... ,.r 

oerf'-·e ile bitirrniş, i;;kat olgunluk frrtihıuuna l{Jrrr•lnli..: , .. ,arıt.ıı 

:l - 1926 doguıv;lu olup orta okulu ögrrtır·ı.,: kan .. otiıc l>llirıııı• 
Jui<.ta ikmAJ1 kal•ıu~ oJitnhn·, 

3 -- 1~41 d·~ııLlınlu1archın birinL \'e lk:Jr.ı rrı.:ddı • ._ t·t>l- 1 ·, ı tloı 
ol...,n lı.t'-·kıil1;;11n ·r 1f, K. it:1. Hv T!"'tirr.<>ssılligıne nı..ı ... c.ı:ıt};:n ı t 

----
Aşağı.da yazılı nıet·adın pazarlıkla ek.siltmf'ler:ı 20 7 !J-l 

Mrtesi günü ısaat 16 da Gelibolu ta Askeri Satınalma J(o.ıı 
nunda yapılll<'al<tır. Tuliplerin helli vakitU; kc.misyoruı li'"'ırıt 

.\f"ıJ..-twı Tuhı.rıı 1'. ~ 
Cıru;ı Kilo I.Jra. ı.ı 

Koyun eti. 45000 45.000 ~ 
Tel b.olyalı "eva hlll<Jrlı saman 2.00ü.O()l'I 100.(l(l(ı lD~ 

133(}' 
• • • 

A ··~ııJ .. "·ı.-ıl· t-MJı.t•lı·ı·;n pa.Lllrhk.l:ı ek,.ıttı. •.•lf-n 22/7/fl4~ ('~n,ı:ın 
J'otl hi7.«l~ı H,11; '."•ı: 111 c:,ıatlerde t:an r Borno\·n A 'k<'rı. S:.tn .. Jııı. -

ıyc:ınl11J<f y·4ı,.ııl,to;.1kıu-. T:ıhpleria bc-Hi -v.ıkıb~ k<ıtnı~~'"'" Ct·Jııı\'lı•vı 

CIN&I 

){~b.ık 

f:ıze il UIVl 

P:ıt:ıe<•r: 

Bt:·n:y, 

Bıbt·ı

Dc,ın;ıµ .. 

T:ıı, •·<'f"• 

Ta ... l ~·ı, .. uhrt, 

J\J1Jh .~r, 

F .. ·. 

Miktarı 

Kilo Lira 

• 13,f,OO J 282,50 
n,;;oo ~aw 

lo,500 :ı78o 

13,500 607~ 

9,000 19M 
10,000 1400 

•!ö;1] - ı'-8-,,., 
T~mınatı 

si' Lir;ı 

10,000 1500 ı52S.:<2 ./ 
~;;;:-~-:-:-::-::--~~:::.:::::~~---
14, 500 ı ıı:o 

H,500 507~ 

H,500 435l 
14,5000 J07.) 

10,000 2500 
12,000 19~0 

12.000 1680 

• • • 
l<ı7 942 ılt- ku71alı zaıf usu·ile ihaleı.' iibn oluu;;r ı~~ 

- · Sizl.-r ne bi~im adarn~ımz 
be.., .. Kt:!ndi µeJ.ıHv·anınl7.J anlamı· 
yorsunuz. Sizler yaln!.2 .. f,iireşi 
ııeyredıyor~unuz. 1~ yu:ı.une dık· 
lr;ıt .,ım.y•>r"'ınuz... Bu, Yöriik / 
eı;ı;ıı bir pehlıvıı.ndll'. Onun eşı 
yalnız Aıııavutoğludw·. Mahrn-r 
tan alt:ı yatıyor, mahııwrt.:W kal· 
lop yatıyor ve, oyun venyor. 

Müddeialeyh Hanife nanuna çı?u
rılan da,·etiyenin mezl..ıurenin köy
den te&ayyüp ederek h3len ik<ımf't
ıoflıı meçhul bulunmasından b L\ 
tebliğ iade kılınmakla uanen teb ... 
l!at icr .. ıro ve duru:manıo 9/9/917 
Çar~amba (ilnil saat 9 za taliklı:'I.~ 

karar verilmiş olduğund::ın yev1r i.i 
mezkılrda müddealeyhin mahkeme
ye gelmesi veya bir \•ekil gönder .. 
mesi, aksi takdirde durusmarun 11 -

yabmda icra kılınacağı teblig maka· 
mına kaim olmak üzere ilün olunu,·. 

Z•yfüıyaııı 

Tt>z~ic 

Tt'l balyalı k11ru et. 
l,500,000 

100,000 8 parti 
1850 
637,50 

27/7/942 
22/7/942 

11 Çanakkale 
16 Gelibohı 

15 Ço~akh .. lo 
15,30 Kcır~. 

l' Catal\;a, Sub .. ~ı kOyU. 
(r.30 - 7761) 

ı l<uru nt:. t>:liJ· ~ıkınadığından pıı.ı:arlıkla miınakusaya J<L•n.fl' 
~ı;:;.1 .. " ... hu"u~. ~:,.rtl:ı.rıle ksl:nı mahalleri komisyor.d• f" 
ower.ııtbılır- OUaı1n eıııslerılc b.;lıcr kilo•unuıı muhm:ıırorı' 
oeli a.~ağ.•~"" :vazılmU>tır. Hıalesi ::.:ı 7 942 Per~embt J!U"fı 
10 d:ı. yı.p•lac..ktır. Taliplerin kati teminatlarile Hartı 

- Delı mi bu Yörük? 
- , femoyu zorla güre~e sok· 

tu sizin a."llıyacağıııız. Ör..Jen 
Yorüktı•n çekinen Memo, bak 
ş;m,li ıı<' Jı.ada r emniyetle güre
şe ,;ınyor, görmüyor mıı~unuz!. 

Aşaiıd:'l yaz1h mev:.dın p."1:,.ırl•kla ekıiltnfekri hizalarır.da yllzılı 1:ün, saat "e mahnllerdt"kj al'lkerl s~
tw.. a1n1~ 1'<1.u11.Q"ontannda )'ıpılocalC r. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komıı;-yonlarda bn1Utı.maları. 

'528 - 775'9) ' 

- Ha! ... 
- Ha, ya! .. 1ı;te pdıliv~nhk 

bu ..• Odun gibi gilr~ekten ııe 
çık ar" Evvela hanının ruhunu 

CIN&I 

Yeııil t u~ 
IC•bak 
Patlıcan 

Dorcates 
T~ıek 

Miktarı 

Kilo 
8000) 

20,000 ) 
~o.ooo J 
OOtıO ) 

Tutarı 

LJra 

Teminatı 

Lira 

T ~3/7/942 

=-
Yeni neşriyat: 

TÜRK AMADI 
Şeh .l r-i-'«k ·'Ti.irk Kültür Birli· 

li nin aylık der#İ.•i olan (Türk A· 
,;~ ı} 48 ••Yfn halinde çıkın.,t.ır, 

Dr. lbrahim Denker 
Balıklı HMW>esi Dahiliye lllü· 
tehassıaı. Her eün saat 15 ten 
soıırn BeJ'Cilu • Aiacamil, Sa· 
lnzağacı caddeoi Çöplükçeşnıe 

aokak No. ıs. Tmton: 42488. 

lstanbul Mıntalul Liman 

T•c<k 
Kuru fasulye 
Patates , 
K1ram:ı 

xo,un kuyruğu 
Tel balyalı saman 
T•I balyalı kuru ot. 
J! ılçıksız tnze !aııulye 

Kuru tasul:rc 

.r 

1,000,000 
1,300,000 

130.001 
7000 
960 

4800 
750,~0 
800,000 

2S.QQO 

Reisliğinden : 45.000 kilo sığır etı alınacnk-
18.1.s.ı Cum•ııooi sabahından, :I0.7!M2 Pazartesi akfamuıa kadar, :;a- tır. Pazarlıkla. eksilbnelJi 2117/ 

raybw-nu • Salacık arasmda ~ Mıldörliliü ıaratından bir telefon de- 942 cuma günü saat 15,30 da 
nız altı kablosu ~r. Geliboluda Askeri Sabnalma Ko. 

Bu k•bloyu dÖleyecek ......,tıı;ard.~ ~I lı:ablo döueyen tıemil•re misyonunda yapıla.caktır. Tah
ıxu.ıısu, işaretler olacalı.br. Alikadarln>a lllW!n dllokatleri celp ve koyh- mln bedeli 45.000 lira, kat'i te

minatı 67lı0 liradır. Taliplerin 
,::1,:.el:_:.:llA::n~o;;ıu::n.:.ur:.:·----------------.:..(7_&_78-')--- ı belli vakitte Koıni&yona yelme-

Malul ve Şehit getlmlerinl davet: 
Kadıl<öy A.;kerllk 1111oeslnin 142 l"neoine ait tütün llı:ramiyefJi aş:>

J>da gôoteril•n ciin}erde tevzi edllec~ktir, Tevıt Ciinlerinden gayrı ıün· 
~rde sabahtan ö&Jeye Dd.ar numarG almak için lllbeye müracaat etme
leri, teniata pU! ve nııtıııı clizdanlarlle 4 adet JDOe kiltıda çıkarıhnış fotoğ
raf, resmi senet ve 1Juaıııl7e ciUodanlarının ııetlri!ıııeol. OllııU haricinde 
~Vziat y<ıpıhnıyacaıı. • ~ 

20/7 /942 Pazarttll &\inli. 
22/7/942 Çarııamba llb>6. 
24/7/942 Cuma &ilııll lli!leclel> IOlll'a Şehit YetımıerlDe. 
21/7/942 Salı ırtinü. 
'l3/7/IM2 P..-senıbe aDnQ asw... _,.,. -'all'.U Subay Ye erlere verile· 

Jl!l<tir. ~· • 1 Bu ~ gOn içinde nıilrtocaat etmlyt!> Şelıit Yetimlerine :18/7 /942 Salı 
)llna. Ve mtıı:ocaat etmiyerı Malill Sutay ve Erlere 29/7/Hll Çar,;amb~ 
eünil t .. ,,, e .. celi DAn otımur. (5:?9 - 77Afl) 

leri. (381-7!>4.9} 
• • • 

9/7 /942 de kapalı zarfla ihn· 
lesi il!n olunan 6000 Ton bal· 
yalı samana talip ç.lmıadığm
dan pazarlıkla mllnakasaya 
konmuştur. Evsaf ve hususi 
prtlarile teslim mahalleri kr 
misyonda görülüp öğrenilebilir. 
Beher kilosunun muhammeıı 
bedeli 6.5 kuruştur. İhale>i 
23/7 /942 Perşembe günü sn ıl 
11 de yapılacağından taliplcı-ı n 
kati teıninatıarile Harbiyed., 
Yedek Sub.ı.y okulunda Satınal
ma komi yonuna müracaaUarı. 

(47::! - • 7'Y!) 

~o.ooo 1500 22/7/942 
23,500 243'i,50 22/7/!M2 
31,200 4680 21/7/942 

35 kilom Kr.) 
18():180 kiJogu Kr.) 

180 kilosu Kr.) 24/7/94l 
7750 ' :!2/7/9'42 
8750 22/7/9•~ 
938 ll/8/94l 

2500 22/7/942 

3000 ila 6000 ton buğdaydan 
un yapbnla.caktır. Kapalı zarf. 
la eksiltmesi 28/7 /942 günü sa· 
at 16 da Balıkesirde askeıi sa
tın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin fiyatı ldlooıı 4 
Jrurwı 40 santim, ilk teminatı 
14.320 liradır. 3000 ton için ay
n ve 6000 ton için ayrı teklif 
alınacaktır. İsteklilerin kanuni 
vesikalariyle telı:lif mPl·tupları
nı ihale saatinden bir ~aat evvel 
komiııyona. vermeleri. 

( 427. 7391) 
• • • 

63,663 lira 25 kuruş keşif be
delli Adapazannda inşaat işi 
kapalı zarfla eksiltmeye koli· 
muştur. İhalesi 30/7 /942 Per
§embe günü saat 15 de Ankar.ı.
da M. M. V. 4 No.h Satınalm" 
komiRyonunda yapılacakbr. tııt 
teminatı 4433 lira 16 kuruştur. 
Talit>lı>!-in kanını! vesfkal:ırile 

laat ve Matrı•U. 

H l1<t$df'ıe i<Oyfı. 

11,30) 
12 ) Kar<ı"k.W.e 

11 E:rz.irw-»n 

15 Yıdovn 

ll Akça Burg<i2 
15 Akça BLırt:ız 
Her gün. Akça Bu;·g;ı.ı. 
16 Çatalcn Sub~~ı kOyü, 

teklif mektuplarını ihale saatin 
den bir saat evvel komisyoııa 
vermeleri. ( 479 - 7580) 

• • • 
Kıı)-ı-ı.ığu ile koyun etinin k._ 

!osu 911 kı•ru~. sığır etinin 62,5 
kuru~ Ke~ı ~tinin 60 kurıış. 
Üçte iki kuyruklu koyun ve ih:
te bir ke<;i etinin 80 k•ınışhn ı 
et alınacaktır. Teminatı 1342 
liradır. Sartnaınesi komisvc•n· 
da göriiliir. T'11iplo.'riıı l<a~uııi 
veııikalaı~le t!·kli~ mı>ktuııların: 
3/8/942 Pa>.arleHi günü fiaat 1:1) 
e kadar Karı; APkeri Satıııalr:ıa 
Komisyonuna \'Pnnelcri. 

1482 - 7583} 
• • • 

Orhaniyedc 104 nııılıabcrc ta
burunda. bulunan 50 arn.ba gilb· 
re 20; 7 /942 günü saat 15,30 na 
pazarlıhla satılacal.tır. htckll·ı 
!erin belli gün ve Sa:ltte Fınrlık
lıda satın al-na kr,mlsyon·ı;n 
geMıııAeri. ("J6-i7i7J 

Y t>d~~ ~ubay Okuluııda Ratın•lma komisyonuna mürnra:•tl, 
Tel bııl_valı kuru otun kilo İp balyalı kul'"U otun t1 

\izeriroJ .. ,, muhammen bedeii üzerind .. ı: muhamrn~r t.ı' 
Kı-ı. !{ş. 
~ 8 • 

'"'' • • • 
,(1/(1 -· ,. 

20\J bat; sığır ve 600 ba.~ !tuzu 9000 liı-...ıır. T:ıhJ-ıl"'-m t"-~ 
ayakhtr. kapnh zarfla <'ksi'l me- kitte komi0;yona gelmeleı ''ti 
ye lıonn.uştı.ır. İhalesi 27,17;94?. 150~· 
pazarı fhi ı;ıir•ü saat 15 de Kil- • • 
tahyad:ı Askeri Satınalmn Ko- Aııağıda y821.1ı mevaıiı", 
mi~yonıında yapılacaktır. Sığı- h zıı.rfln eksiltmr:lerı 23 1 

rın tahll"ın bed€"1i kilosu •!<2 ku- per~bc ı:.-iinü hizaJarın•~ 
nuı. Kuzunun kilOtiu 1'.!7,~ kı.ı- zıh ı;aatlerdc Siiriic: AAkf";ll' 
ruııtm. Sığırlar 50 adet, kuzu- alma kom1>ıyonunck yM' ~· 
lar 200 ~.ıoc olarak ayı·ı ayu ta- br. Taliplerin kanuni ,,fl' 
!iplere •ıe ihale edilir. ı~teklile- riyle ~khf mektuplarırıı 

1 rın ve: ecekleri mıktara gli~e te- saatlerinden bir s•al e'"'' 
minatl.ıı-ıyle telcli! ınekttıpla•ını misyona vermelerı. r 
ihale >ıı.atind,_.n bir saat evvel Cinsi MiktKı.nlon TftnıJ'~', 
Koı11it.yona vermeleri. .~ 

(4.14-7:>.55) Saman. 4110.000 3.()()(1 
• • Kunı ot. 2.'l0.000 4.140 

K. lığa bağlı birlikler i~in 60 Sığır eti. 200.000 ) 2 o011 

ton~ fasulye 22'7 942 güııü Odun 1.470.000 lJ 1)7l1 
1, 

};aat 14.311 da pazarlıkla Mtın :ı- t4:t." 
Jınaı. 3ktır. Mıth~mmen bedeli • • • 
JP .. ~flll iir· olup kat'i leıuinatı K. lığa ooı'{lı biı-bJ<ıl-r ~ 
:!!170 Jır.ı.ıhr. Şartn:ı.me.;i ho1· ton ta2e f n,.,uJye 22ı 7 /~1 
güG komisyonda görülebilir. İs- saat 15 <le pazarlıkla ı;ı> 
t,klilerin bdli gün Ye saltte l!'ın- nacaktır. Muhammen 
dık!ı,ı.ı. .ıa.tın alma kr;misyonuna 9900 !im olup kati t~I 
gdnwl~l'i. \507-7664) 1185 liradır, Ş:ı.ıtndJlıeı;l 

• •• 
130.l!ı)O kılo yoğurt alınacak

tıı. P.ız:ırlıkla eksiltmesi 2'2 7 / 
942 günü saat 15 de AııkaraJa 
Lv. ıi.mıı liği binasın•la :ltM.V 
h r Hcı. ll luı al . ı lrnrnisyo-
ııll.ı<l~ \ . k r. T .... lıı, ·l b;;ıo 
(' (l l; • "n ' 

komisyonda görilk-bilir 
leriıı belli gün ve &'Ultl.C 
lıda satın alına kon;~4, 
gelmelt>ri. (l'Jl."' 

8ahlbl: A. Cem;:ıleddln 8~1 Jl 
Ne;N.rat MDdUrU! M~ 811"'' 
B111ıldi\1 yt'r. (H. Btklr GV 
• {"t-ır.aled:f' 63 .. ı:: .. "!' tft 


