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Milli ebrimize Geliyor el Bugün 
Reisicümhurumuz, dün gece1 

Ankaradanhareket buyurdular 

• 

Mühim kararla 

lnön~ g~rda Meclis Reisi, Başvekil, Genel Kurmay Başkanı, 
___ ekıller, Mebuslar ve Generaller tarafından uğurlandı 

Fiyat Murakabe ve Vilayetler 
iaşe teşkilatı kaldırıld 

Her nevi gıda maddeleri '/lzerlndekl biltlln el kogm1JJ 
hükümleri· Ilga· olundu, aatış harelıetl~rl Belediyeler 

tarafından takip ve kontrol edilecek 
9':1it..Wfıa."t;'y;- _ _ 1 .Ankara, 24 (A.A.) - lılJll 

B. ----44~~-- Şef, Reisicümlıur l<mıet lnönii 

ır Y•ldönomo ____ .- =fi~~~ 
saat 22 de Ankaradao hareket 
tıııyurmuşlımlır. 

Reiaicilmılıurumuz Ankara 
garında Büyük ~Jet ld:ecl's! 
Reisi Alıdlilb~ljk Reoıda, Baş
vekil ve Hariciye Vekil Veluli 
Şükrü Saraooğiu, Genelk:ur-

may Başkanı M:ıı.reoıol Fevrl 
Çakmak, l,!clırimizde bulunıın 
vekiller, Cümlıuriyet HaHc rar
ıtıısi Genel S&reteri ve Umumi 
İdare Heyeti balan, mebuslar, 
geenıııler, .Ankara Valisi ve 
Garnizon komutanı, .Ankan 
Em.niyet Müdürü ve Merkez 
Xomutanı ve di~er askeri v.e 
müllıi erkin tar;ı.fından uğuı~ 

la.nmışlaniır. 

• .Ankara, 24 (A.A.) - Ticaret f 
n;==AFRIKA'CA il 
leri ve Vil8yetler iaşe teı)kilfıtı ı•-1...---

RUSYA'DA 

Alman kuvvetleri 
dUn Rostof şehrini 

hücumla zapt ettiler 

~~ v~e cl 8 nci lngiliz ordusu 
~uş bulunan her nevi gıda • • 

~:ı:~~=· d lwyma aldığı mevzılen 

! AZAN: HOSEYİN CAH-ID--Y-A_L_Ç_IN_ ''SOtOn mihver kuvvetle- Mısır parlamentosunda 
iit.Uıı dünyayı ııaııın ııu .. Osmanlı imparatorluğu he- rinl tamamen dağıtıncıya yeni kurduğu muhalefet 

Gıda maddeleri satışları ser
best olacak, ancak iaşe fiyat 
muralt sinin ib.tikiı'la müc:ı.
deleye ait saWıiyetleri Beledi
ye encüınenleriru: kııllamla.. 

caıktır. 

<;d! derin ve teni§ bll:i. n~ aya'kta duracağı sıraıaro:.ı kadar taarruz edeceğiz,, grubunun başına geçti 
l'ıı.a ara.'illlda Loza bile hakiki istiklal ve şerefini 

&ı:.,, lılımreileri, Milli Ko
ruıııma kanunu hiikümlerine 
1ievfikan belediyeler tarafından 
tWp ve kontrol edileOOktlr. 

~l<lönliınu blitUn n eulhunun ka}'tıetıni.~ bulunuyordu. Ecne- Vaşington, 24 (A.A.) - A- Ka:hire, 24 (A.A.) - V:üd 
"1oç ve fel'!llı ın_~eketi sc- bi haJı:imiyeti, memleket idare- IDE;rikıı. hariciye nazın M. Hııll, »artisiııden geçeıtlerde çıkan
havıı. ile~ ~ı bır m.:uıev] Binin t.<'\ içine sdkulnıuştu. Ec- dün :ık.'}:!Jll re,dyod~ Ameri:lra:ı lan Mıı.lı:ııım Pıışa ile dlğer 26 
Türkün 'lcaltı ~ an ııullıu, her nıbi siyasetleri hükumetin için- milletine hita.ben söylediği mı- aza lılımr parlamentosunda. w
leıi fı.ml<l'lllnı•.~~ılıuna ışu ııö-z,. de hfildm bulunuyordu. Elim tuırta bilhassa demiştir ki: ı ni bir grup teşkil ederek :cıuha-
lını YUPaıı ınUİet, ·b\~t"- sulhu- ıbır can ç,'lJtıme devresi 1,.;l\lle (Sonu Sa . .t! Sü. 1 de) le.fetin ba§ına geçmişlerdir. 

3 - SOOl:ışı teşlrilAtı kal<iı
nlımş ve yerlerine tahmin he
yetleri ikame edilmiştiı". 

l\ra. ınuv•"' ı ""bııbrnn- '·k .,. •~ir -•a.luyeUe g"- . mem.., eti yein ve fütur 
. ır, <:llnkü ~ <>gu.s 1N· k~p~. Milli kabilıyetlenn 
Aırl.a.lıy,.,.. ku eulhunu but k aı •- 1ıu b' :ınıı:t btgün h~ı.n vo dip!o. .. ~ .. ayn <ıoı.rı rumU'} g1 ı 
f"unıu.·. lir. --m azız llilli ;:ı~ ıl?runuyordu. Bir kurt.ulu.~ iro-

T ~- lr.anı bulmak ümidiyle girişilen 
llrlıiyenın ,_ c h b·.L· 

aıu şu tlaltik-~~ ın.eı;'ut duru- ' an ••mmin eav:ışlan en acı 
~ok ınille"h_, ...... ,dünYlUJuı pek bir felaketle nihayet ibıılacak 
u "''••e bir- gı ta zannolunduğu Bll'adadır ki Mil-
Ynnclırııbiür U p lıisai li _Müoad.' ele muciZESi 1/W<ua gd-

'l\iı-k (l<Jlllilı. . <; ııened(!}lber' 
tk<-yi elde .:'!'u1!11 bugünkü n.:_ ınıştir. 
ı.,ı. '"' biiınt:I . . Loz.uı.Uuı 80llra Tilrkiyenin 

eti, felı.a..etr bi · 1 vo nıM1- L~ı kolay değıldi. :mı,-:er Türkiye, 
T~ekten alıko~ •• '.· Yol takip et- dahil] inlolli.plan yapma.~ydı, 
Kı g>aıyı·et e - 1"1~ ııarfott.\. 
"e idaı~ ~ekten lyı bir sevlı ecnd>i devletler karşısında v:ı.-
•üı-ü.Lnııye la'"~~ı <>larıık ile,.i tarun hüniyetini elde e)' iği ka
llzılktan , __ ,~;:".r. Bazı işler dar d:a,.'ıildc de vicdan ve fikir 
~lri g;; .. ".':"'..ua:ıı pek , lro!a hürriyetini l.effise muvaffak ol
l.~in · ~;:'.'.:'.1h!~~at n kolıı.yJ nıaııay<lı, Lozan zııieri sönecek 
"'--- ~ """'"l n.... .• bir kandılin son ışığından iıba-

y~.,dı dereces; """"'1lığın ret '··'· :ınu,ı hır ~·~dı~en vücut bul- ........ rdı . Bugün Türkiye ci-
dıtııy,•t m-~..,.... r. &;kiJn,.;- e- han buhranı karş.L!ilnda kendi
lnn,Ia\uı~nVa.ffo.lny~eri ~ 'haıt. eini bu 1"<1.dar emin, müsterih 
t11ıi" tai>ı . dı~lıı.n 'Sehli mü ve kuvvetli hissetmeyi, Lozanı 
Wlkt.,,10,,:knıbBıY<ıııet ~ Yaratımş dimağ ve kabiliyetlır 
Y<lıııal ıınun en rin Loı.anı yaşatmak için 19 se-
il 

1. ol:ı.rak ""'~ . J>arlaa ne her gu"'n me•·~'k bır' •--~a 
"ll Sllllfl<>-'-- "1""lt J>olitıka.<ıı_TU ""'" ...,-,,, ... ..,. azını gelir ~alışın111 v~ gözlerini aynı he-

' _Hııgül\ Eiy•-+<-• . ' deft f-· 1·--uw •. ·uu ı.~ . .:,-·wulJ'arı d'"'-- ·ı en ayırmamıij o 'll<WUnr .. 
ıı -"""'ya ki _,,,,,ı borçludu;-. Lozan kahramanuıı 
i,_•·ftın irııat. ve illı~,_;ı,_~irl • Milli bugün başmıı'1.da Rrisi<:ümbur 

Lozan günü kutlandi 
~~~~~~~~~~-... ~~~~-'-~~~~~~ 

tlniversltede rektör ve profesörler günün ehemmiyetini 
anlattılar, EmlniJnü ve tlsküdar halhevlerlnde 
gap~lan törenler çok samimi ve heyecanlı oldu 

lmıı.n sullıunun 19 uncu yıl- eonr:ı. kürııüye gelen Rektör salomında iımalaııdı." 
dönümü d\in bütün yurtta oldu- Qmıil Bilııel e-ııcümle demiştir Lomn sulhunun imz:alımmn-
~'11 gibi mt'11ıleketiı:nİ2ıde de dün- ki: siyle 'l'ilrltiyeye be.hşedilen hak-
ya barışı üzerindeki eıbemmiye- "Değerli arlaııdıışlanm, 1ıı.rı uzun ve selis bir lisanla; i-
tine 18.yık bir değerle kutl:ı.n- Lozan bar:ışının 19 uncu yıl- zah Eden Rektör, sözlerine !IÖY-
ınıştır. Bu mruksa.tla .İ!aat 17 de dönümfuıü kııtlamak için top- le devam etmi,ıir: 
Üniversite merl<lr<I binaıımda Jııruııış bulunuyoruz. Toplanma- ''Hemen hiı,tıir barış ııavaııı 
bir toplııııtı yııpılıruştır. Top- . ya yük.sek huzurumızla. verdiği- yoktur lıi lr.onuşıılınası çetin 
lantıda Maarif Vekili Hasan A- niz şereften ötürü her birinize ıçekişınelerle, zorlamalar ve 
li Yücel, Vali ve Belediye Reisi üniva-sitonin şükranını ııuııa.- lbaııkııılar:fa 12,5 ay ~~ o!
Dr. Liitfi Kırdar, Üniversite rını. eım. Bütün Avrupa ieleriDi nı
relıtör ve profeeöl'leri, talebeler Banşmıızın konuşulduğu Lo- zamlıyan Viyana lııonferansı 6 
ve diğer devair erkiı.nı hazır bu- zan lronfenınsı 20 İkinciteı;rin ay kUsilr gün silrmüııtU. Bu 
lunınu.şlanhr. 1922 de a.c;ı)dı, konuŞınaiar a- bale kongre eğleniyor dmlil}-

MeN.airoe saat 17 de Şehir rada. bir kesilme ile 8 ay aürdli. tık ." 
iband-06UllUJl !;aldığı İstikliıl Barış 24 Temmuz 1923 de Lo- Mumailey:b I .nzıu,ıın . dünya 
marşiyle beı}lamnıştır. Bundan zan Üniverıı?tesinin mer:ı.sim. (Sonu: S.. 2; Sil. 1 de) 

c e.ı,.11 lruk - ....... ıy e ha.re- olarak görmek k:UbleriıniY.deki 

Loz:ııı ~11ın11
11

~erkam hep itminan ve itiro:ı.<lı bir ka.t da- T'ıcaret Vekı'lı' radyoda konucfu : 
~,ı~ ZSUaı u . ıteyen ve ~ kuvvetlendirea bir il.mil teş- Y 

"'1<ıYeyi anlı ' 
1 

• Bııgüııku kil etmt>ktı>dir. 
tdı~ııhoek ki Yab~lınelı ve izalı 

tahkim ediyor 
Mareşal Rommel Müstahkem hat 

Kaybettiği eraziyl tekrar 
1 

Cephe boyunca yapıları 
ele eeçirmek için yarma hareketinden 

taarruzlara başladı $Onra ele geçirildi 
IA.A. tclgraflantıdatt TA.A. te1g-ı-a{ki~ 

hulasa ııdilmtşnr J 1ıiddsa e.lilııı.jş'tir.] 
İngili% Tebliği şunları kayde- Alm.ıı.n tebliği şudur: .A1mu 

eliyor: ordu kuvvelliıriyle llilil!ılı hıl-
"Dün kuvvetleruııiz, bir gün cııın krtaları Rostov'ıı.ıı &>rirı

evvel yapılan sava~lar eonun•la !iiiine yıwılmış kademeli nı .•• · 
ele ge~irdikleri mevıo.ile_ri »Si:- tıı.lıkem nı.€"1Zileriıü bütün cr;ı. 
Jam!amakla meşgul olmu\jlsr· he bo'Wl•'a yıı.rnıışlar ve çetiL 
Gır. Şimal ve merk .. 2. kesimle- ~""ııııı.larılan son;:a, onfflllh 
rinde topçumuz ve zırhlı araba· bir ıuııvaa:Wa merk= oldui;u 
lardan mürekkep devrıyclerimiz kadar m!lhlm bir Ruıı limanı o. 
düşmanı hırpalamağ:ı devam lan &-....ta1.- şehrini bü~mı~ 
etmişlerdir. zaptl'tmişlcroir. Şehrin, son k;. 

Cenup kcsiıninde kayda de- lan dii..,"TılI;I! kuvvetlerinden t<· 
ğer bir badlııe olmamıştır. Ha- mizıc·nruCGJ ı<,i halen devıım et· 
fif bombii. uçaklarımız merkeı mekt.:dir. Don nehrinin biiyıilı 
ke!.'imindeki dü.'jlllan bedefle~ı- <lirs':ğindeki tünıenl .. riınizl~ &\Ji· 
ne bir sıra taarruzlar yııpmv,- Yıl!" ınüfrezelerinılz yeni<lm yı_, 
JarılJr. llİ:li" sava.')a sürülen Sovyet lm• 

RaıJter MuJıabiriıı.e Göre vct lerinin muk&,vemetini lı:ır-
Sekizinci ordu nezılindcki mışl:u"\lır. Volkov cep!l·"~-· '• 

Royter AJansının hususi muha· ve LeuirıgT:ld öniiııde •iüo;ınııı. 
biri ııuniarı yazıyor : tarafından •·0oıılan yeni ta.u·ro:: 

uPerşeınbe akşamı Ruvey;:at lar akim kalmış ve Sovyet P.l
{epesinde yapılan muharebenin talarının hareket mevzileri t ı:ı 
şiddeti azalmıştır. İngiliz ta:zyı- ıatrı;ıiyle i.ahrip eJiJmi,~tir. 
kine karşı koymak ti?.ere mer- lf<rifV>"ll ~·O"lll1ı'. hön 
kez bölgesinde tabıridat yapan 
Almanlar, kıtaıanınız d\iŞ'lla- Y06lru\o. rıırlyoıru, V<ı"\:>u, 
nın ilk müdafaa battmı işgalt' oonlıeı:.indelu Prav<la rııııbah 
muvaffalr olduktan l!Onra iicri !i:nd,.n cuma ııabııiıı :ı.1ınan d..•l.· 
hareketimizi durdurmuşlardır .. , ihdaki telgrnfı ııeıp-etmiştir . 

8 mıı; Ordu ilerliyor Kıtalarun:ız perııerub'ı ..;j ,,_ 
Ochinleck Elalemeyn'in cemı- Don neiır:inin öteki tara.fın.~:. 

bunda 5() kilonıetrelil! cephe \i- yeni köprü bruıları Iı:ıı.--:ınıy~ nıLı 
zerinde taarruza devnm etmek- \'-affak olınU§laroır. 

ol.ll"a!t Lo: • n ll:ı:iro.et llOkt;L«.ı İkin<'! cihan harbi bas;lamğı 
ın.-1< l» ·~·n:ı.ıuıdır BUt.lıım.u. "·"-·-• et- vakit Tlirkiye pek çoı. iğv:ı.:ıta 
rMı;.-ı,::;:u • Çih,ku .~ maruz kala.bilirdi. Dıt.ha diin 
tıı J-... buKiiıılıu Tür~ nı.. bir iınparntm·luk ka.ytıetmişti. 
,,,.~aı.cııı k~ kıY,e Yo\- Bunun W:ıayyilliindelıi c~ 
lııtı a..ıııı ve lnıbiu ııörrteren Ye k.ımılnıa.k pek kabildi. lm,ıa-

Behçet Uz diyor ki: 
(Sonu Sa. 2 Sü. 1 de) tSouıu: S.. 2; Sıi. 1 d<· ı _,. , ___ __:. ______ _;. _________ ..:...:......:..----.. 

ı.:;arıı ve - - Yeti, sonra rat-Orlıık ı>eııinde koı;ııJmBAA bl-
{ IOİ'J Ol'laydı ~alaza le Tlirkiyenin ooğrati vaziyeti 

ıyc Yİllfı Yoktu' Tilr- oı:ıu bir gN>pO!itik akıntısına 
Cııhau h,..,, ilriikli ... '"-' tt1aı:ıup A 1 • .:-~,- ».1üc:ıtle'·-- .•• 8 Y~i. Tııbildir ki Tlir "' v'""' • urkl ~""' kiyeyi ıu veya bu tarafa ~k-
r ~llYat baJUo ye l<-,ln gali'p- mek l&tiyen cereya.nla.r bJa1e.. 

•' 

" Ekmek sıkıntııı devam ediyor. Her Türk çocuğu11daa 
iıtediğimiz ıey, çiftçiye iıticalin hakiki ıebeplerini 

anlatmak ve onu teıvik etmektir ,, 

" ilk haftalarda gıda maddeleri üzerinde tehalük göstermeyiniz ,, ~!erdi. Tüık tannDak iııte. dilmenıilJ d~dir. Fakat bu :ııd 
•ııe Yli.klelilmEar !'1illeti kellfli· ve luı.rışık politika aııafodan 
dmw ııartıan ıw:terıeıı utaJı. &rıUımda Tllrltiye ııarııılmaz btr 
tıı.ııu.,r~ Vil • 11 ~Yili ie- kaya gibi kaldı. Kulııklarını 
B\lrıniy., ın=: bir hayat lıer tiltlll teşvik ve vaatlara, 
~le bir lbt.iınaJ kıUacaltu. itıatta tehditlere k~ kalbi- Koıılııwı ~ So?yctlere 

• hir, lel"f.ddiit e~ınd'\, ili ınıııturdu, ainirlerine' lıatdın lıllyeeanlı bir hitıılıl 

.Ankara, 24 (A.A.) - Tlcuet 
Vekili Doktor Behçet Uz bu 
akşrun rıı.dyoda a§&ğı.dt.lti koımıı 
mada bulunmuŞtur: 

ilin bılt,ün d ' Vat.cc. old ·-•· · - 3 k "-•ıııı t--..,uyguı~ ~ arzu. u ,.e go_,rıni sw.ıeee Tür 
•rlı -.._. eden .l!.'bedf "'A•· V"atanırun dMmi ve bayati men-

""ında.n Yİİrild.. .,,.,..ın f&atlerine .dikti. '""~'·ü Tilrk!-tl.ı.in bu 1. u. Tlirk ınilla. . ,.,....... 
tlıı : y 11 ın .~elede ışıarı §UY- y,,r.ın :ınukadden.tına lılilli Mü-
trıılı._t1 il~' ya ölüm. Türh cadeleYi bilen, harilin ne 'lldu-
t.~ ı _ ~ ve .,.... ~ taltdlr eden, memle:lııetin 
-ıuı ""&\J\ ~.-. g_I' "'eld' idn-~'-ı" ·-'·""'" - .. 11.lilletinJn ...... u gıı.}lp . Türk -~ ~~-· ·~ ma:ı1mn 
uıı:ıaı ta<:ııu ~ h\irr;yet Ve is. ~erinden çıkmış ayıdııı-

n oldu. R!Ydi~eı:ı bir Vesi- ~~~-gören Lolllm ~ 
"'"-"'-°"'b"\"L,, 0 - Bll8eytn CWdil YALÇIN 

-_ııııııı•, ... ---

Rus vatanı 
tehlikede! 

"OQ§man durdurulacak 
ve tahrip 
edilecektir ,, 

Alman 
denizaltıları 

" Altı ayda 616 eemi 
batırmıştır, tebrik 

ederim,, 

Azız yurtdaşlarım, 
Geçen hafta hububat hak

kındalıl kararlarımızı anlaur
ken diğer meselel~.mize de ıı
rasiyle geleceğimizi söylemiş
tim. müstehlik ve müstahsili 
çok yakmd11n ilgilendiren ve bil 
hassa şehirlerimizde fena sıkın 
tılar doğuran sebeplerin gide
rilme.si ma.ksadiyle bükOm~ti
nizin dü~imdükleri \'e aldığı ye
ni kararlar üzerinde duracai(ını. 

~Sonu Sa. l SU. 1 od) 

TUrk gazetecileri Hava harekatı 
Hey'et, mehtelif cepheleri lnıillz tayyareleri tekrar 
dolaşmak üzere don 

sabah Berlinden ayrıldı 
Berlin, 24 (A.A.) -Türk ba

ııın heyeti Berlin c.ivarmda 
zırlılı kıtaat mdrtetıini zi}wet 
etmiş ve büyü'k bir tanılı: tecrü
be maoovrııaında hazır buhıu
muşıır. Mektep komutanı km
dileriıw bir öğle ziyafeti ver
miştir. 

Heyet ınnhtelit ~eri <'o
laşıook üzere dün ııatıah Berliıı
clıen ha:rd<et etmiştir. 

Türk gazetecileri Berlinde 
geçirdikleri üç gün zarfııld1 ge.. 
nılı: askeri gerek siya& makam 
ve mahfiller tarafından <;ok 
nazik~ hli.'filÜ kabul görmllş
ler, izaz ve iJı:raın edıhnişlerdir. 
Heyet reiai Necmettin Sadak 
bu dostane kabulden dolayı bu
rada.o aynlırken Alman ına
kaınlanna teşekkllderini bildir· 
mhjtir. 

Fransa ve Hollanda 
sahillerin& taarruz ettl 

Londra, ~4 (A.A.) -· H14"ı.. 
nıı.r.ırlığ:ı t.dlıliğmde İngiliz a~ 
'1Çlldannın işgal altında.ki Frtm 
Ba eahil bölgeleriyle &llan<l~ 
eahil bölgeleri Urerinde 'llç:Wt
tan uçarak düşman lutalarııın. 
top bat.a.ryaiarn:ıa, yolla.l'diı., .1~ 
miryollan üzerinde ve kı.!ıllP.!· 
da bulunan V&&ta.lııra taaTnı.;.
lar y:ı:pıtııuarı bildiriliyor. Brt'
tanyada La.ııııion hav:ı. m{'yil :ı.ı:,, 
keza hücuma uğriı.mı;ı ve tır 
düşman u~ağı yerde tahrip ('(lil· 
miştir. 

7 A!n-ı 7~ TııJıriı, 
Edildi 

Lonüra, 24 (A.A.) - Dıı;, 
gece lngi!ttre w~rinde 7 Jil7 
mıı.ıı u;;ağı ta.rip olunmu,'.}1.ı. ~. 
Allmıcılar bundan evvetlö !er. 

(Sonu 8a. 8 SU. 1 od) -
~vsi~i~ en güzel röportajı 

u c 40 'Ptw 29 ... - - - - ~ -y ~RWUW dJUat; 

azan: Naci Sadullah 

Londnı., 24 (A.A.) - lıloe»>
va radyoeu 'bugUıı. öğleden son
ra Rus milletine beyeeanlı bir 
hitap yapmış ve "V atanı:ını.z 
~· "dediktesı eonra 
eöYkı devaııJ etmiştir; 

Berlin, 24 (AA.) - Alınan 
dmiz kuvvıetleri başkomutanı 
Büyiilı: Amiral Reader, Alman 
denizaltılarııı altı ayda.'lheri 
Amerikan ııularmda elde etfil
leri muvafiiaJuyetler üzerine, 
daııizalblal' komutam Doenitz'e 
~ ınesajı göndernıiştir: 

Atılay Şehitleri için 
Muı. rr r ll.ri.~..._-
ıı,ıio İlğ<l "YOı;;;---ıma, SUnger Avedarmın t.-...ıı...~.ıo. 

ın~t &r.18nı<la lMıtduJdan -._...... hlıılılr 
:=---~~-..:::.::::::_:::~~~aı~v~l4~~ 

<~ ınc röoortaıı . 
varın okuy caksımz 

"D~ httcuma geçmek ve 
~et içlerine daha derin 
girebilmek içh\ tıütUn l!ıtiyat' 
~- bir araya tnpla

Dilşnanı dıırdUrmalt ve 
blreır kalo yııpmıılr 
vatanpervcrlcre Jıl

(Somı: l'la. 2: Sil. 1 ele) 

Altı~ ~eııizaltıl:ın
mz, Amerikan sahili açıklaruı
dııı, ctiişmıı.n iıışe gem.ilerine kar· 
eı. muv:ıffakı;yctli netlcelar ve
:reıı ııımuıeı:ıı bir müia:dele aç-

( &on• 8a.. 3 6ü 2 rl• I 

Otuz sekiz Subay ve erimizin Jıatıralsrını annıak 
üzere 21 Temmuzda Yavuzda ilıti/al yaoılacaktır 

Ça.-ıakl- ı.kde ,tiJJ:ı.v ,leni>, ltımızın bı.r mancıvra t><::"':wınıla ba m<:dylc ı;.:ili.ıt dü.5(n 3S sıı.'b .) voı 
enmizin ·ziz f, ıt .. ..ı.ıruu !llıruılı ı ,ı.lı:sailivle 27 Terıınil':U:t. roı.arte..: E'.ÜnÜ eıınt 16 da Yavuz'da br 
il; ıfal \ ~ p.;} .,_ "' r 



L z 

Ha.lkori 
bir "Jıi'~de p:ıluııdi;k 

tan sonra bugüne iBa!>et .-tfui.. 
len su sporlan eglencaleriııe ~ 
çi1nriıı ve Salacık Jialk p!D.iµıda 
y ılan m k:ı.ılıı· 
nanlara hediy ter ' · ve 
bu meyanda birİI)ciye bir altın 
ıroı saati hecr edi!ıııiştir. 

---~~~....::;,.;....;.....;,~.;.;;....4 $J4lt 18 de ~ .Hııllrevi $a!O

RUSYA'DA 
- Ba~ tarafı 1 inddc -
~ öıtl.e tebllğj. ' N~ 

~rkaek çevresinde s:ıyıra 
listün MihVCl' kııyv Ue ' 'ı,ıı t:ı· 
.-ızlarmın püıtkürtiildiif.i,W.ü. 
~ktedir. 

nuııdıı Proıf~S p!ı Nur· tıo. 
ri; Lozıı.ııın imzaııı mnUacırulaki 
~n.Milv ~I• 
lan milşklilleri izaıh eden biF ko-
'1~ ya . 

Ankara llalkevin.ie 

vu 

100 lira r·ü" ıııv••• 
~rirken 

yakallan1di 

r 

l'ENI SABAn 

• 

toplanan emıcümende 
k i 

!ınar ,Pl.ınımn li'ıd!ı ve Eyttp 
'kazaları= . eden Josmı. 
Illn hazlrla nm a gına (588 olacak 
işlerin ikmaline çalışıtmaırt•dır. 
13u k=ılar.ı ait paft&lar Um
~ 'liirelıız: ~ :ıı:ı.. 
ki Eserleri Ko Ezıcümmi 
tarafından icalıeda tetkiklerin 
yapıl.ına.Sı ve tar:il:ıt kıymeti o
IB.D . rlEl!'lo viicuQ\w.ıııı kakü-
rı.J.ınlli!ıında ıruıhııuı: ~ymı bi· 
na1ann t&-biti için gııiıiT p1a. 
nına esas olaca.it haritalar bu 
cncümcllQ scvkedilmek l\zı.'re 
~ .r • idArp;lne ı:Qnd · • 
mişti. 

Dün J>AAt 14 de Milı.cler ı;. 
mum. Milllilnil Aı:i.ıı; {)gJ\.nin ri· 
)'lll'lCtınde top!::ıruın encümec 
müteferrik evrak ilzerindt> ie&
tx>ı,!e:ıı lt;ı,r.1rları verılilrten son
ra bu ilti ka,za dahilinde bulu-

yıkanırk 

Yüz yetmi 

p 
ına kum oldu 

:Miiteatldib hırsızlı1tlımhn sa
btk:ıısı olan. I\icço yen!.ıfun. ..9 hll'
mlık daha yap:ı.rak. ynkahn· 
mış ve dün 7 ııci asli;ve cezada 
duruşnıa:;ını müt.ım,kİ:> lcvllif 
edilerek 9 sene 2 r;:y • ve 
aynı mü<ldet kadir- da; 111-
tan so;ra. nezaret altırnla hı-
luıı \t:ıi:ı.r- w rilftıiij ..,. 

25 

ke! '"'"":intn 
huti. e 
hum.~ ;ıiper ed C'rck ulu orta. 
ala.bı.diğine birlik kı.."IIJ.•k f ,,. 
da Yerlıu:ı zarar. verir • 
diaın bem su, hem · 
t:t" . 

Blrlildt:rın en f..,yda.!:_.ı v ~· 
nırlsi milli bir~. B1Jb iınJ.!l 
çorba dünyada. ayakta d tı!· 
1 . !L nıukadd mılli 
Iuu:n <'a ıde c -ını:; ·lali 
Da:~ıtı:,.;, i>irlıkleri; işte sue 
rınde, faydalı bir birlik. 

Milli hir.!@ni bırakıJ? Pl'lıtıka 
maskıu-.ı.lığın:ı ·~ :ı.ıı ve ııaıa 
kas.ını kıırtarnıı}ra çıı,lı.:;nuyılll 

oca Avrupa. ~ÜZÜ.'l önl'"· 
de Belodlyclik bır leş g"bi dur'lf 
dunıy.:ır. 

~lıı:slel;ı biı'lildeı- de f'*" il" 
dır. 

• Fa.k b ..uıx;ıl<tı b•rl t'6 
W ola :tı.:ı ı ge :ı-tar.z r it· 
lcr f ) · ':.Zı:lır, hatt.il bazı n,l<· 
talama zararlıdır. 

j Jlöll~.ııll<Jı 
Sovyet tebliği ekinde; d~ 

m.anuı- kaybettiği mefti! · t~· 
raı.- e\e geçjJ.'11Wk için. V ııej 

lgti3lne 11ııiy t kuvvet ~e
tirdWI bildiriliyor. Bir k im· 
de tanJclaman. ve ~ede ,mU 
ıek.ken- önemli bit Almıuı •Y· 
vcti bir Ruı< sita.hendazlıı::- hir
\iğµıe hiicuın ~. 

~ u .l\..k.) - Lozaıı. 
sulihıııw.ıı. 19 unı:u yıldi)!ll.!mü 
m.~betiylo bııgüıı ııaat 18, 
30 da Ankara. Ha.lkevinde bü
yük bir - ve ; ıı
lerce vat"!lldaiı ılıazır -bıil nmuş, 
tur. T!!rcne istlkW ~yle 
ba(l411Jtl,lj!, mü~ ııı_a ·r 
1\1 eltilliğj fili \'il Terbi ~ Dıü
resi izaı.<mdan Faik 'f Uru1t 
~ ~u ~o bir 
koı:ıfernıış v ve Loz~..nı 
hazırlıyan §Ohitler için bir da
kika a~ siikit ei1ili_ıüştir. 
Bund.e.n LQm.ıı ıı:ulhuna 
ait hatıralar ~jeksiyonla gt;s
terilıniş ve bir genç tarafınıLın 
okunan IJÜ('İ mut.eıılPp, Mil!t !';e
fimizin yurt tetkildenne · t 
filmler ~ heyo.caıılı 
kzıı.Wirlere vcııile o~,tur. 

Lok:omotif" 
11' g fıkracısı için s "1 

LU'.ı-a:Klla~ ~eyip uzatmak t.la.. 1 , 
<1<4,'ihlir. G8'-ezciilL değiJııc JfJO 

Hull'Un sözleri 
(BIJ.)talflfl l nri ' ede) 

"Mııhardbe =ak <lil:;ruilll& 
taanıız eıt.mekle ka&anıhhilir. 
Hudııtla1unJZ!n içine çekilın_ck 
ve dUşman tıınrrtıY.lıınnı plls
kürtmakle ~ ka1;.'.ına 
mayıe.. Dii,.'<llıan ta,yya,rclcri vo 
denizaltıları ançak onların t:ıar· 
ruz kayne.klal'llll yıkab!lirsok 
tııl)rip edilebilir. Dtlşmanlanmı· 
c:ı karş,ı en ııiit''afü v• t ir
i bır tanda hareket od~ız 
"R u· ver kuvvetlerinin bhr;p 
lışlerinde bu1'.ıııdukları d'iay.ı 
nın blitUn noktal:u;mda oahuıa 
eaıarruz edeceğiz." 

M. Hull, geçı:o. harpten ı-:>'·· 
n.!ti il..""tıııııdl bulırıı.nm. sefal~tı.n 
ve k:µ-ga.ııalı!Uann mU .. P.rck 
eınniyete ınill.i m nfaa.tJ'·rJD. r.~ · 
kiın kı)µım:ısındım ileri geldi· 
&i de lıaydotmi4Üf · 

AFRIKADA 
- Ba tm:Jl,/ı 1 inc'..tle -

te ve ilerlemektedir. Ür kesim· 
de muharebe çok şiddeUidir. 
Rozımı;ıl ~bettiğj araziyj rek· 
rar ele gııçirınek i<;in. ker,ıı taar 
nıaa gııçiyor. 'ı"llzlet~ ·- In:•lııı 
tankı ve yeni ~elen dıUııı b ka 
t.ıı.nkJ.ar 61\Yll@A İ(<Lİrilk et.ınek· 
tedir, 

Şimalde P.ommd kıtn\ıın E
l!sil tepcıwıın, ötesıne püııkıir
tU!ıniiştUr. 

BWiin. MQP{i>\e\t.e 

.Al'.W~ 24. ( • .\..A..ı - l..cYıaıı 
ırullıunun 19 uncu yıldoııilmü 
lbugUn yuıdumW<Wl yer Vt'rin· 
de coııku.'l ~ !erle kutlun· 
roll}tır. BUtuıı: hallrevleı:in<le, 
h, lk odalarında toplantılar Y8'
pıla:ı::ak Lozan ha.tıralan 3Jlıl· 

ış ve Lozan JUlU!l na 
mmiycli llwmıde k<>n· 

f~ru;U.r- . . stil'. Tl1ı:k ırul
utı hare' ve sulhun. biiyilk 
.a.lı anı Milli Şef Rciıı nüın

hnr liımet lnön!i.'ne aaıılıııa.z 
lıağlılık duygulıı.ıın.ı · 
wnilemiııtir. 

- fÜ inde sahte fi.ti r 
ıuc:ı.atıra.rak toplarla kumaı ç_a-

1 • ş ke I dl 
0~ 1.'\ır!i Mallar Pa

~uı;da.o~ça. miibiıu bir. ırui
~l .h~ ın.ıordıı.ııa. çı'b
nlmış ve bu şebekenin fııill::ri 
yaJr;ı,la,ııaralı: dün Adliyeye te&
~ edi.lı,ıı.i.:;_tir. l!Ad!® ııud\11': 

:aı tevzi edilnıek '.17.eore 

tur. A~ a tanı.im edilen yi!z. 
!erce Jclı.t.e )tuJıou ~ ele geçiril
miş, a!tı:>ı erkek ikisi ,,kadı.o. o
lan şcJbe kenin büttın failleri ya
ka1':ıı:uı.rak Aılliyeye tealim edB
m4;lcrdic. 

snıx J.tı:ıııı.k'i-aıı ÜşkijıW fJ1ıbo. 
sine verilmelıte olan k~ 
bııııma vesaire l!f}yaya aahie " u u ha 

c 
- ıı ~ sa.ııt 4 ra::.ı.ı.ı.,, 

rinde Sirkk,'lCida bir. tren lı:ıua· 
81 oJ.nıu,'i, NUli lsmt:ıde bir gell!; 
lokomotif altında kahrak llll!h• 
telif yerlerinden ağır S'ırette 
y-.ı.ul nmışl:Jı;'. Yv.ı lı kald:ı:ı!
dığı lıast~.halıetle bir ın'.iddd 
swra öı.uı·· iür. Taif~ e
va.ın. ol.ımmaktadw. 

ınema k~ hi la
T 
rumkapıd.a Bıı.4 AJ•kı.nv o-

lrupoolar taMİln ~ dJŞ\U~ 
dan blrk · · ile aııiııımt bli
yük bir !1tbelre kuran nUi e:ıe 

r~~~iir~:. r,..---Okula vereceksln·z. 
h:t>Mıı ve almı§lıu'd.ı.r. l' eni ıi,cra ııeıwai f!Gk"ldP'Jat. p, ~ ıWe..Pe notlilıı!t'ini ~i/ 

\ kağın<la ot.uran Yetvu.wl Ruıu 
ve N~t aduma; 3 ark ı.l.:ı!i 
cıt;ıı. larm.ırn sin~m:ı.'lln.:ı gıt
ııllşleııda-. Eleltt,ı;;, '"''İJ. :< ,, e
ııiııdcu ıswıı.ae c•J•n 'bıı u~ ~ı:
kadaş derhal otıı..-11•uı; ohluklaı:ı 
koltuWı:ırın. 'ahtivs.ıı derU•-riIL 
k~e ba;ıl: ışl:ır ve SQnı;a 
da bıwJ&ı·ı bir pakE't. y;ı.pµııı l•r
dıı:. lı'al<.at tam ell>ı uıdr r:ı
ket.ıe W$ı.rı çık4,•ukl n \'al.it 
'bird~ı>.ıir-e elektrikler y.ttıml§, 
bu sı~ jur=!ar eller· ~d kı 

Bu memurlar mağazada depo 0"J:tfl.larm girme şortlanotdaot hl/;erı/ar etnwık W:cra her gün w 
ettikleri bu kumaş ve .bıuımala- .mtun ar~ıı o/fııyw.ul.ıı'"!"'":~a bi'.J' okuluıı kayn ı;e kabul .~craiti!ii 
n ııaı:arı dikkati cttlbetmemesi bildırııccgız. HM-hangi bir okal"n kayıt ve lcabııl şartlarını 
kiıı h.u:i1ıte.ıı YllŞal: ve Sa.it iıJ. ~~ ~nd8ıt daJıc 6'll'4l i:ğı111t1wık ~ıl((r, ~"01.:JJt 
ıninde iki ki.'liyi de an.la.rnı:a BBMMI., tı~11111a ~ mürıcaat ederla-r ı>e 8)i kıı~'< 
alarak tıop top cıııan çıkamıış- P.O#t4 w>w d.a göttdşri,FJ.fml6 ""~ aı.-kır. 
ıar ve.- ru mallar ooııer top '>ıı.- Ak m Kız Sanat Okul arı deriled Y• ;r.;ıııı n«uştır. 

O J'g • H ayı'nı' nel şında 3.5 Utı:ı. karla toptımr NI- Bu 111 ~ kolaidi blı'iıie sa! .ıuyw okullar, tahsUlai.lli Uını.ı meli; !Azımdı.<'. 
On güodımbcri hu- baş amışlardır. Bilil.lıare işin ~ e!meıı:ıiı gQPı; _iilıları iYl bil\ ~ ve Tıılel>e kayduıa E7lfıl a.rın;!;ı 

Gece h iz' rı y al .. n ı 
!urum Toprak Mıııhsuleri Unwın t:ı:ın • =•~ctiçindo yül'iiıne- I aile kadım olarıJ< Yetiftinncı!• ;~ bı>,;latur. oklll nçıldıktan lld ·~ Kooaııwstafapaı;a\l.ı. Ne· ·,.•_e 
Müdür MuaYin.i Şakir Tıırıılı i>'ı.rıi taaıırhyan 4 suçlu aralan- bında aeçjn.nıclerini ı-iD edebil- llOIU'f0.1• kadar d<ıvam eder. Dert;- • !nındur:ı.,ııı;ığ-ı)2J~~ına ~vırdıc;. 
dün öğleden 50llt'll ta)'Ynre 'le nL Bııı- \'e Hamiue isminde pteleriııo vasıf<l oı..ıııl-ıt ~ len ~lülıın ı;; ıini taı.ip "*' ·ık ak:;an1 mııtıhul J.ıi.r hırş.ız _g~l~~Jt 
~~ dQıuı:ıiiştür iki lmdını eh almJşlar ve ooyie- bllci ve mı\bııreller k•l/ld.ın:n ~ ıünü boslawr. g dan 12 ka.pm üz

4 

· ıde lıiJlunaıı ruotil 
lı' .. '· her.,;;., mn--~1 ~.,.. ~·k• tahaillcrini t.nuııınl171Ul ve .aile .ıra• , .• , 13 ıe... 16 ~ .ıs dan 19 ,. ..... kilidi kır:ıııııı ve içeri gi><'ı k ''i 

Bl·r .ıukk"n s yuldu rıı""'an ·~~:::: -e :.::::.:: to;:;o::._ ' '~ - ... w 
" cı ~.......,, • - .. - hibi olan bay•nlaro ttlt<W daha dar olmnk üzere ,ründe üç dwren çift. gcyil=ui3 kadııı ,., eııkc~ 

Çiftaha~ nı."l. ~ ini a.rt:t:ırnıış1a lJri i!We edebllınelerini ...,.;,, içUı 17,l'llµllJb,t Tald>e eabab, ôl!le .., uilwrpnl" ı;a.Laı:ak ka.<;~t'. \ a. 
balı.kıı.I dük!<. iln.: dır, ınefi' :h~iin sık sık ~kl lıllsiUar verm Ne bu su- aJqaııı dewelerin<leo b.,. banıri bı- 1 k;Wa,n ıı~!beııdar edili:ıı: z:ı ta 
pırlaki kilidi kı.rmak. iyle Y~rli '.Malları Ü!;k.ildıır §ubeaine retle aile refahını yOkseitmeg~ ça· ri.tiıı~ deVQI. edeltilir. Bu oklilla.r- ' Jwıa. brr t2;)J.kikallan son..:a v .-
meçhul bir hıtııız ı;iroı.iıı ve i- u,.ÜTayan oblt..4 l<işln İn büvUk -pıı.- lı.:ıır • da A. ıı. c. adlar.mı ta.."IJ'an uç .,_.. · fa.ı.ll<.:riniu ı.r~t.a!a. il~ U'ha • 
çeıl"9c:ıı:: l 00 liraıdıın f;Wa para ketlerle"11şart çılanıı::ıı poli3 m&- Bu okııllaw A - ıa ~ be. vardır , ı Hak ı oı.iuğ.ı.wı.ı.. veyJ ıa-
ile 25 aileye ıUt:. ek.ıne'k kaı:ne- murhu'ınm nar.arı dilı:)atini ooı- lrlloill<. 15 ~llf!lldan ~ o!m , A. şubesine en az iil< oıwıu bi· ~l:.ı;r ve hı< ızlaı· ycı.ka-
siru: çalar k ka K;ıraı:Jc- ~ ve kendileri takip edil&- l il - 12- 16 ,ywz>da .olaıılıl:ıl• ill< linni• olaıı ba7&nlar ıtt10billr ve lıı.:ımu;i.ı.ı: 
riı çııhııan-bu ail ..r dün, e k 'fı\•leri · edOnıjştir. Ani <>kul~ bltiııenler, C - l~ ,... bdtada 30 saııt mubtellt derıtleı 1 - -- · 
......... a.. . .... _ olarıtk emniyet kaçakçılık bü- f!'ld• _olıınlıır en aı millet .okuna.· i()rür. B. fllhmi kumlıırdo.n mute· a·~ 'a !in "Al' a o::.I 

Alman Tebliğinde dep.is r ki; =~ktadır. · .t..ımKZ rosu memurlan tıa.ra.findan ya- nm bıtırenler, ç - Tahal v- tekkıJdir. ;Bıırayo A. n, iub <ı1nc \'-~ 
1 

"::J J . T "Mısırda ElSl~yn Tı.le\'1.U lan oir bali\londa suçlularnı katı. olrıuyanlardaıı da YlJ>ılaealt bütün dtt>len.ne ırtrmekte bir ıaıı; Mdım.: .ndıııda. bıı;ı <:"' eili.l 
etrııfuı.daki eiddetli ı;arr11§11Ulla.· Tramvaya atıayım derken !her birinin evinde top top kill- lmt!lıalıilş ınuv.ııfak ..w.ı..ı: olınıı:. da Eilm\- bııJaplar. d ... _ ~~~ 8'!$1W NIG~~ı bl!' )· 
ra devam edi!mclrtC'.dir. SLwa .. .. liyetli miktarda elbiselik kumaş okula yazı mal< iJ.in.: 1<-r. Bu il•beJ>e ginnek !çın en 0 ı · tı.d:ı .1 mrı ~ ,Y~ k~n ach.~~ 
valı!\81 ltalyan kıtalan tarafın· 

1 
~ Sulad.ındtan bir. ve b; ar blllunmıış ve bun· A - TahsU vCsikalı (Talıei1 ,..,.. ille okulun 3 ilncıi sınr!ını Uonal ~a ıLı ınd':'1 :S<tl41; ısımı:ı "' l•uı 

dan işfJll olunmuştur. Alınan ve OS .. uammer . .a !arın lıepsi nı:U.-ıadere edilıııil}- iıikaoı olmıyonlar ınıtı edilir), etmı' olmak veya MJllct olru!Jarı- lÇ\l ·ı !!l.ı ınış ve ıL:aı.ı.tında _bır 
İtalyan hava kuvvctleı:iııe m~n ç_ocuk dun sal:>'lh Sirkecıye p;&- tir. B - Hil\·iyet cilzdam (yaıı..- nnı A ve B kunılarmnan mez•ır IIWL.Aki1l•P. ç:.ııv!)'..ır. .:.ıuıı:ı. 
sup gruplar kara harelı:etlerine lir~ bWa. ~o tram Y • taJıkik:;.t netic~ !Abl.i;'1ıtinde olıınlar Maart:ı Veld· bulwunal< IA=dır. c 1Ube..ıne g., ı;· n oouı:a hırsm• efou "hım-
teııirli ta&ITUzlarla işt' ~ k et. vay,11 o.tlaımık ıstemış V.? ıı:.a· yine aynı şebekeye monsup Şe- l.etinin mUsandeslyle alımr.) r•'Cek olan truelıe bir veya bir kaç yıı.u l~ <ıı ·ağır .. çck~rck :.. • 

m·ı·.lerd'ır. ""ide ve Malta ad·- b:ı.yı tu•_·-··~-."""""" d"""'UŞ, rif ısının' · de bıns' · ı' ~'""- ·-ı-ı.~ C "·••·•· _....,, .... _,. '' · "0 " 1-~·- :ı."•rr:ı v , '>"' - _.,,...,.. J-·-- _,..,. u....... 3~~ - - """"""ve ,,. ..... Jlfıa rı· 1"ına d~ etmekte serbesttir, """"' "· ~ ,......_., ,. ' · 
nııtilndeki hava c;arpııımalanıı· muhtelif yerleriı:ıdcn yaralan· ~ Maluıı~ ~ Telt.'Iil v..ıkam göstennıxen bl\- ~t~ I.ı .ıiisevi -li:t~ ıp 
da, kısmen hava karşıkoynıa a· ımetır. !aralı Ctıınhpa;ı\\ ha11- J:>uluı:ıan· dlikldlnında da 61 par- D '- 4;li.~6 bl'dzndo ı 11lclar i.sted.W fUlıey§ iıııtiloıl<0 ka<;ıluya ını.,,;ıl'(ıı.k oı .. c nh 
teşile 18 düşman uçağı d\lııürül taJıpqeeıJlll ~. ça tı2tlielif ba.ııına bulııııınuf: R - Ka;wt 1-annaıu..I gelir- alını.rl•r. biıı müddet wnr« yaka!:ı.'ltll -· 
mttııtilr.,, ·ı"'----·-----.-;;.....;;;~;,;..,--------1 tır •• 

Yeni Gine'ya taarruzlar 
Mclbume, 24 (A.A.} - r.,. 

rurtralya@ki MUttefik Urıtrııl 
~ Ulbliğinde Yem Gi· 
nede kfi.in Buna'dıı. birçok ytn· 
ıı:ml&r çıJµu1;ıldıgı bildiriliyor. 
lılUl.iefilılerin y::ı.ptıkWı beıı }'n,. 
V'& taarruzu aıııa:ıtiıda 5000 toıı. 
1uk b!I Japon taşıtı &!.evler 
lıçindıı 'bırakılmıştır. Gmııı.'ya 
ya1Wı bir mevkide bulunan ge... 
miler ve mavnalar Mllttc!ik r"' 
lre bomba. uça.kla.r:ııwı tıl.urru-ı 
mna uğııuıııştır, 

Rus v t nı t i de 

Şiriyezdan c~.k. irora:ıcıı:k n.e var? Anc!llc 
avlooirken l&zım ohcrak- ~e' ;-r 
n! nı:a.t için p ren \"Rr ıru., 

AZ 
Her l\akkı Mabfn,.,Jor 

za= bu el, ]'lll'!hıll için ele 1)

zıınmıy_a 1uızırı:1ır ya Ali! Ba
hll8U8 ki RuJWU Ek:rmı. paraya 
değ1], insıı.ııa ıtibaz' eder. Ollnıı 
~ penınm .zıeae kadar 
kıymeti olını.ıdığını sen de ~a.. 
lA bilirsin. 

- Biliyonım, fakat bııııa ı:wj.. 
men ,Yiiıe cesaıı:ıt edeıııi)'\'.l?'llJD. 

- Mam'llZ bir ~ 
Hıeme:ıı gidip Hazreti Fa.Uıııa ile 
evıeam;;ye talip olın•hmn Emi
nim.tci W1Am yerine~ 
tir. ... 

H&zr.ı:ti. Ali. bn ııi5derden -
a1du ;Doğru Resıılil Ekr&-

miıı evine_gil.Q..~yı. çalıp i· 
çıııri g:in1i. Şimdi Resulü :mıa.. 
min huzıınmda buluneyoNn. 
Lüiıı ne ııöyllyooıığitıi ııaıJll'
mıştı. :Baamı önüne eğ;ı:ırlş oldn
ğıı :lıald.e sUkQt ediyordu. AkJm. 
dau ve lrııDiuden gegeıı1l;ı:1 aııy.. 
lemektaıı heıııı. ıı:.nwor. bwı 

Yazan. M. Zeki Korgunal 

de korkuyordu. Utanıyordu, 
çlln'k.ü ıWıa: pek erıç o1:lu.<';u i
çin kız:istemeyi ayıp '!CY 93. 
r.ıyordıı. KorJruyordu, çünkü Re 
sulli E.krem diğeı-;talipl~ yap, 
tıgı gibi ona da red cevabı \'e
rebilirdi. 

Ha:ı:reti Ali, utıınm-oktıa ve 
iroı'lanıcl<ta taınrunen ha..v.ımı · 
dW& doğrusu, uıtampitorkmak: 
lı aldanıyordu: Zire Resu\U Ek· 
rem onun ne ma'ksatla r,ddiği
m ditlıa ·apıdmı gİrÇ.' ~ 
aıılronıı ve sevinmişti. Kızı Fo.
trm&yı. OD& vermekte ltııtiyoıı 
t:eredd.Ut etmiyeeeKt1 

- Ne 'l"ltl" Ya Ali! diye~ 
dıL Gt\lilla benden blı-~ 
bulmmıtık :için geldln: 
~ All. .bll:ııtıUt!ıı eılııldı 

"' cevap vennedl. ıı-IU. 'ft. 
rem, N'a"l!Jıi telıl8rladıt 

- Ne var Yıı Ali! - ....... . 

- Blr devem. blr killMm ,-c 
bir Zlt'hımdan b:ı.«ka bir f'.E'YIIU 
yok, Y-:ı. Resululfüıılı ! 

- ncvc füı lkılıı: , a ıaz • 
Tefrika N 

0 
.3G dır. fakıı.~ zırhı r.at::l'ı:ıllirıf . mı 

• ~- ·.! eliıic geçecı!:~ para alın. 
- Niçin c~·ap vermiyo:-« m • ı "l ~ 1: ,r'e şeylere ın·a· 
- • • • • • . .. ...... r ~ c·mı:n. 
- ' c- u±a.nıyo a · · ~ı Ali, ll1'1nett R lil 

im uyorımn koı:ılena • ' · 1 roifüarek cllcri-ıe- k a. 
_ • • . • . • . , • 'Vclı1 !laf, elini. s ırra 
- Benden bir ıltlc:-7in vara • · l ~ Mırm tie, rnınnetl'°' öp· 

söz v~ i, derhal katuİ "- T'c ' ' i Etı"C<IU de on n ı. 
edip yerin gtit;irecei'"?l' r ın.: ! tlı b ı- -buse k , -. .. 

Hl!tteti Afi, ~ V1 .n d" · 
'kaldırdı.. iMııtıçııp hrını P.e - "= nıilj l o!..l!'l ki ·a 
ıruJU Ekremin. miibıı.rek yG.~.ı'lC Al• C na'bıhak, ızi hi ,biriniz 
dilrti. Yavaş iılr sesle: in ve tı.i izı iz,. mq 

-.Eeui affa. Ya ı ltıllıb ba L.Q. bağl:ıı;. t;)lır. BU mc ut 
dedi, hadıl•m "' Jıaklui 11111: hllf.)< ri sen gelmezden nz e\, el, 
y.ara;k. bir--dfl ctıeı truıuım;eyıı Şe);tai. da bir melek gatir-
geldim. dı. 

Nl Hazretı Ali, scvincı 1aen lıir 
- edir dileğin Ya Ali ta! ı.f oldu. Kıeuıfüıinde m 
- ~ bunu ~lcııniye 1: :r uc· \'erccclwıi~ g<Jbi bir ha f.:f. 

tfiı'IU dilim varmıyor. _ Anladım Ya Ali' K li;k hissdti. O araWt, e"llide ha-
Fııtmıa: helAllığ illİi . nrdon yapılmış bir kilğıt oldu• 
değil r!? 3 )Orsuıı, ğıı half ceıı~. Alc}hiı=lfun 

- Evet: Ya Reııulullah, ı:ıaı:il o. lu. ll u ~,(renıe y· 
,..~,_ ! .. a .. ~ı .., ___ ,_ •- 1 ı; ıı.ın ve .kt n sonra 

- ,..._ ....-.. .,.......... u._, • 1 fl!lllan süyledi: (Ari ııı ~:orl 

b~ ÇO!Jl ekiııgenlıktlr. On 
~ın. J-;.. ıın aö eliyim 

Anlılanlrınl:ın, ilg,ilil~rt~ 
lıcr k\.ı.·'PJ•• görü;,-tltnı...:C b u3 
dcai!0 r ••· i.z:Jı ettııer iti>· t~· · 
l.i.i;, ihı:aı;.ıt. ticaret~biı:li" 
:ı.ııh favda.l1 değildiı. l<'avıbııl"· 
lığı_ .. ~il <ıan> n, zararlıdıi b 

nu i: bi blrliltler ne kad: 
mu.rudJ!I ,·fogru ve Kanı 
su[VUllliaıı berr, k olurlarsa • 
sı;nl ~ · ve suWı.i:yet.Jcfl 
ıca4- vı;tı:ı:ya bir ııull& ye 
ı;:ı.r tiiı;~lt 'Ol'. 

BW.üa. zekamı, bi . U; 

may<:mı ıizkimi .ortaya. 
ruru.. Kuı:ı, za.rıı;rı kt:nd1me1 

.ka. meın ket ihtiyaçlarınıı 
k:ı fıı.yda .halka oım.-.ıc ii• 
:zere il ıç y:ı. dış tic:ı.cc"J v 
nrm. Jtlmliltçılılt edlyw 
:ra a • 'r ediyorum:. 

ı: n">rum iti karrma 
"ta:k.L • ş~a.tlı ııiizlcr ve ıı .u::·· 
rıyd .rlL bir birlik çıloy:or. L • 
lı•ti k:;ır..ıı.. bu iyı ,teınız rn; • 
tfaşl • nt' serma,·clcri \"llrdıt 
ne ~r.ı, ).lC de Üı _-;~uii.Vı t.c.rı. 
Anım. büıim her ,·:ı.rı~ W
llfi."ilı .ternı.ı.ııı :ıltındadır! 

Eski ıı öviiu!il'diüu ttııa.19. 
tımw. ih aaiır' dl 
ve. O = öviınmekte h 
İıydı" 

F .. k'lt ıtgilıı. a'n:lıı i!,ı 
maı·"'• u.ıha ı;ılısında m ml 
tJn ne ı.lıtıyıı.çJarı ya.r1111; ge~ 
dıyoru7 

Diy ;;ız aı:ı:ıma. birlıkk ' 
İbuşı kesilm!.5, olmazı lr 

Yol' 
iıı;;ım; beşer. bazı. ı;. 

!lda d ;:Uıgiyi a r, demu;IJI' 
Iliı:liL:leri t kil cd.:n :ı~ • ', 

t:md:ı;:larım. d:ı.rılw.:ı.suıJ >!' 
dor, l'dur: Bu biı:Wtl• rJ 

11 

ntllk~ meınnım d.: · 

'H~t" ' C V 
rivt•l Fi ... 
ti)•! _ ediyor. 

i .-1 · ticaret A!e.'lt· Jd 
ı,umet ;L.;aı;ıııda lJ'lı k • 
lık ııı v .U::.(~lıiwlJ r. 

Ti ~ odal:ı.rı var. s:ıııo
od a-1 • , ,::ıı:. l'e'lti, 1>Fkafa 
}:at i>ı.mlarm üıitıc e (:ı:t.ı'' 
ne oluyor' 

Ti cr.ITT>l:ımi.ı: 

( .T KVIM 
! Hı:ıır Sl QÜM 2Qfı AY 7 

1301 
Rece 

11 

-2 13 9 

Teınm.ıız 

1 .42 

G Oile Wııı! 
9,ıı:; 4.46 s.u ~ 
r;,49 18.20 17.17 .,..,,ıı 
~ Yala 2-ıılt 

12.00 1-53 7 .07 
20. 22.28 :ı.ı ı .,..,.., 

ı· 



.•. 

r 

' 
,ı 

odalarının, bonıalar vo !:? ., iıme 

tin, müzaheret ve yardımla mı 
dalma. yanlarında bulacaklar 
dır. İc:ı.bcdcrse !Ummlu ycui 
kıırarlıır da alınacaktır. 

Koyun etı. 
Sığır ctt 

MWıtımmcn bed. 
Lira Kll1I"IU/ 
42900 
30000 

Ka Tr.. 
Um K•trfUI 
64.35 0() 
4500 00 

tııaıe Zamam 
t~m 

1 30 
11 30 

(573 - 7914) 

"nlari 

u l-ı ... urı 
l) 

erdarlığından 

ıo<leki ihata duvar le l 
~tılm..t/• .r. 
.ınil saat l~ cı. ..,~·--"'-~-t-

k. k:oınLy" a 
Şimdi bizim, halkımızdan. 

mlleıreselerimizden. tıeirleri· 
mlzden bau ric:ıle.rımız olacak· 
tırı 

A.~ağıda yazılı mcvndın pazarlıkla eksıltmelerl hiz..ı.lnrtııua Y , . ~ ı d ı (•2665,56) ı atı 1699 '':ıı 92 kUru:itar. 
dı>ki A • erf Satınalrna komisyonlannda yapıla.ca.ktır. Tnllplcrİll belli valtiUerd& .:ııt oldtla~ konıJlı. m!tı ll'!illl Eınl ürl tın<!• r"1eı:ı!lir 

1 - Halk. muvakkat bir r.ıı. 
man için, bilha.<ıBa i.Jı: haf !ar· 
dır. hlç bir ihtiyaç madr esi kar 
ı;ımnlıa telı:ılülı: göstermemeli· 
d!r. tiyacı varsa ve bu ihU· 
:;aç h&ttA acil dahi olsa mutlıı.· 

yc.n'.ı.rda bulunın~ ı btelt..ilcrin en az bir tealı te < ••OOQ) lirııhk bu iiO b r 
CiNSi Jfilc+an Tutan Temincm /lıcıle CiJıı, Saat oo Malı.ali. tık :.a dair ,dıır ~ e ·~ oldukl:ın ve&ik lan d 

Kilo Liro Ura Vl!!)'etuıo mı.raanttl ihale "' C~ g • .:iler ç) Qç er1el 

Nohut 100,000) İspa.rtalrulede alrıınış ehliyet ~ ~2 yılrc a et Odruıt 1l!l e munk t 1 rn!.J 
60,000) S0/7/G12 14 Hoşdere köyü. nab muhtevi ve 219 sayılı lL'l'm tartfatı da~e lıa%ır nm P'll Kuru b:t.kla. 

Kuru fasulye 
Yeşil mercimek. 
Pallı c:ı.ıı. 

100,000 ) ve ıni\hf!rlü =:! d<it'tmunda tekli! nıkctuplarını ı.haJ.e cı'lh .ı l4 de " 
60,000 ) 80(7/912 ,14 Hoadere öyü. lıromisyon r=ll&e makbuz mııkrbılln.de tevdi etmellalr. (?78 ı h olmalıdır. "Mahrumi 

J'lltln awldni milli menfaat!erı· 
mm \ıgnın& tatmak istiyorum. 
Bu benhn i~in bir vn.zife~lir,, 
filıriııi eweL!l. kendi nefsine, 
sonra da etrefındakilere ac ı!n
mak ve 1 etkin etmek yolunda 
ısrar etmeliJir. 

3,750) -= 

2 - Memleketin mul:?telif \er 
!erin , muhtelif istihlak mH
kıızlcrine Iü=lu çeylerin 1-
mesi on bes yirmi @ne b ığlı 
olduğıından büyük miktnrdıı ~:ı 
tı almnk evkiinde olan NS 
mt ve husu • müffiSescler amir
leri de; "fiy t serbesttir. biltiln 
ııenellk ihtiyacımı derhal temin 
cdiııoeğim ve etmeliyim., sevd:ı.
ııına. kapılme.malıdırlar. Onlar, 
bu ihtlyaı;l:ınnı bir iki ay son
ra daha bol ve daha koltıy bt!
la.cakla.rdır. Anl hareketler pi 
yasada liiznmsuz f:ıkat z:ı.rarlı 
darlıklar doğ11r;ı.bilır. Bu d~ 
halk hllcti nılıiyeaine fena te
sirler yapar. Bu itibarla mües
- ldııre edimler do bırlı ve 
temkinli olmalıdır. 

1 
3 - '!'acır! rlmiz, her mem ! 

kette. oldU."hı gibi bizde d~ çok 
zeki va çok becerikli atbnı' .r- • 
dır. Onların zeka ve kabiliyet
leri heıiın:ıı;i bir buhr.:ın. dağ 
masına daima manidir ve nıen· 

Taze kabak. 
Domates. 
Kunı nt 
8~ıan 
Tez.:;1c 
Tezek 
Tezek. 
Tezek. 
Tezek. 
Keçı boynu.ztL 
Zeytin t>.nesl.. 
Sirke. 
Er fotinl. Çin. 

3,750) 
1500) 

2.500,000 
500.000 

1.000 000 
1,300.00fı 
1,000.0llO 
1,000,000 
1,000.000 

20/lOO 
'.l 5'.JIJ) 
LOOO) 
4000 

20.00!l 
32,500 
20,000 
20,00() 
20,000 

7,000 

50,000 

t ,125 
1,875 
ı~oo ı 
2437,50) 
1500 
1500 
l!\00 
1050 

3750 

2'l/7.'942 
5 8 S~2 
5/8/9'12 

29ı7 ''rd2 
3 8.'P1Z 
3 g,q42 
3 '8 '!l4o'..! 

30 7 C)j2 

11 Hoş erek ~il 
1~ Iİadunkö • Ma1ı .ke \t!lyü. 
14i<l0 ,, Mufuıkc köyt!. 

11,::0 ~. 
11 Karakö6". 
16 Karaköııe.. 
16 :K:ıraköse. 
1 Gelibolu. 

29 7/'J 2 15 
29 7 94.2 10 

Ça :ılca. 
İzmir Lv. Z.1111 'h. 

< 5:)6 - s:;o2~ r 

A~ağıda vamlı mewıdm kapalı .zarfla eksiltnıelcri biz .. ı ~nda yazılı giln. ııaat ve m~
\,~nleki Askeri Satınalma komisyonlarında ya H.lacıı.ktır. Tali · t n kanuni veslk:ılltrile ~ 

oktııp!:\rmt ilııı!e tlerindeıı bir saa. vvcl.ina kadar ait oiiug. komisyona ennelerı. 
ıJINSJ ııw.ıwı Tutarı Tımri t 

Odıın 
Pa 
Soi;an 
Od\ln 
Otlun 
Oduıı. 
O<l:ı.ıı 
Odun 
Odun. 

dun. 
,ıun. 

ıio Linı. Li 
G,000 000 75,000 5000 

5t,8llı'l 15 54.0 1165,50) 
51 ,800 15,51-0 1165.!iO) 

!l00,000 10.000 750 
400,000 8,000 600 
600 000 12,000 900 
800 OO'l 16,000 ;HOO 
oo.oruı 16,0'JO 2400 

500,000 10,00ll 750 
·oo ooo 16.00t\ 2400 
800 000 16.000 2·100 

ihale G-ün, &ıat t1<f .ım. 
10 18/912 16 Gellbolı1. 

13;8 942 10 
138, 932 11 
13. '8/942 16 
12 8/942 11 
10 '8. :942 16 
18'8 942 11 
12 8/942 1 

.1118/942 11 
11/8.94.2 16 

Kıı.rakusc. 
Çanakkale. 
Çanakkale. 
Çanakkale. 
Ça.nııklı.ale. 
Çanıı.kkal 
Çaııakkale. 
Çandtkale. 
Çanakkale. 
(595- •2S) 

faatlarmın icıı bı dn budur. K~ıı 
di teşekltiilleri. onlıırı daim'l I· 2!l.006 lira 81 kuru!f kaşif be-

d~Jli genel müdilr' lülı: hıırib. dekaz f'd ~ ;e ar:ı.lıu:ındaki k:tii· ~ 

10 6 ı ? gününde ibalc.;i ilin olunan e tA'libi ur ı.ıneyip 
temdit edilen ~5 ton sade yağı bu kere .yine puzarlı • m:üna.kaaar 
ya lrorunuştur. EYBaf ve hus i şartları >komisyon ı:;orülebllir. 
Beher kilosunu.'\ ınuhanımm bedeliyle asidin azami derocesi ve ya
ğın nev'i a.ş;ı.ğıda yazılı şckild · . 45 ton sade yağı toptan bir iıı
tekliyc ibale cdilobileceğ'i gibi 20 tondan az oUn.anııık gıırtiyie 
da.ha az miktıırına da talip çıktığı takdirdaihalesi yıı.pıtahilir. :tlıa
lesi 1·1' 8. 942 cuma. günü sa:ı.t 10 da yapı~ndan taliplerin 
W'i teminat!ar!yle Hal!biyedo Yedek Suib:ı;y okıılundı sn.tın alma 
Jııomlsyonuna. ııı.üraca.a.tla.rı. 

!eri temialeınck. i~iıı. yine keAI posuna • iııışaatuın tnUn 
anlaı:mda mücadcl ederler. çıkmadığıruiiııı. 30: 1 942 per· 
Bunların içinde her tara~ al,h- !r.'ffiOO günü saat 10,30 d pn· 
t.ıyornm iddiasında, zannında, zarlı'ld:ı. ekailtmeai Aııkaralla 
gıı.fietiude bulunanlar d;ı eksik M.M.V. 4 No. lu satın alnı1 ko
değildir. Fakat bu gafillerin u mlsyonunda yapıla.ı-.ald:ır. İlk 

_.... 1 . temlruı.tt 22fl' lira 53 kuruştu". 
nuttnklan bir şey de Vl•v•" J • Tiılipleıin belli vakitte kc·ınııı-
Bır •. d:ı zararı vaıı:ız memlekete yo ~m ı.en. (5.$2-W'iTl 

bir kazancın cok defa kurbanı 

~ T .Aai.tli Diylll'baiur Erimiş 'ff siiııiilmliş 207 
~o 7 Asil:li. Kan ı:nen.'.jcli Erimiş ve süzi.ilnıli..'l 210 

(555-7860) 
degıl, bizzat kc.ndını> olan lmrıs, • • .. 1 
olduklandır. Hurlııteuz ve gay·: 12.0 ;ı : 15.000 ~ift l!r fotöru 

· •·---- nk llr 1
1 kapalı za.rfla eltsiltmcve kun· • • • nmeşru ııara .........,ro .. ' mll8tur İhalesi 12. '8 ığ42 ç•ır- Pazarlık günü Wibi çıkını yan aş:ığıda cıns ve mlkbrlan 

kimse tarafından f~rked'.lm~ ~ıırl:,1 İ;-ünü saat 15 'te Anka- yazılı iki kalem in maddesi 31, 7 942 ~ü saat 10 a I.'.azıır
'"llnnedcn .. ~unlar, 1.·ı:uıiolcrın.nl n,mı, M.M y 3 No. lu saba al- Jıkla satın ıılın c:ıktır. Şartn11.me•l her gun koroısyonda gorllle
hallr ve hükumet tarafından ne k . · ·unda "'"n.ıMa't'ır bilir. lı.teklılerin b ili gün ve saatte Fındıklıda Sat-.ruılına ko-
lradar iıı~e bir füna ile takıp e· mBah =if'i"Yt.0 1.1 .... ..:m-~·h·~eıi mi<nronun3 ,..-iıııeleri • (57'1 ~ 7015) 
dildikl . . f kt la d ;; ·ııer eı er ç mm "'"" '" au • -, " ·· · . ~ı:nın. ar ne c:~· . · 11,50 kunı.<ı olup ilk temin~tı CiNSi Miktan J1u1ıaınmeıı 00.i. .Kati '!6· 

latanb 
Muhamm~ 

Dosya No. NE-.ı/ I lledoll To,..ınal( 

1/(000 Fa\W\e KGtilk Mur t aşa ııan 1in eski 
Fener yeni Abduıezeı ı.:a dcs, .de < .; 247 ye
ni 263 NoJı U2., 5 ı:p,~t.ı.e ı:::ur~l:.:u arsanın 1/3 
hiss ı. 1711 

fi230112'142 Süleymaniyede Tiryak C 1 ı · oı:aı;ı..,da eski 
ve yeni 13 pı. "'1J'1lı kfmın S/4 

7'19110 Fatihte Atık Ali alleslniıı eski Dalı>-
çıvanoflu ycru. Neşter WK ıada en etki G'1 esk1 
65, yeni 53 l<opı .lll)'1lı amuıın mL 

F 2/1145 Kadıl<öyünde Cal~• m h 'n1n BademoltL 
• sokağında 32 p:ıfta 150 ada 11 par:;eJ eski 11 

yeni 19 kapı i8)"lii. '14 m~tre rnurabaı ars-;ıru.n 

tamamı, 

C201/9118 Aksara)"da eski KD••rıd•il• yeni lntu!'Y ma
halleşiıılr1 esl<ı em M urou~ ;renı lnkılQ'° 
sokaj!mdn 200 pafta C52 ıı.ı. T p~r-e.ı 13 kapı 

~nyıli ıooa. 5 metre ınura b.,. l"'!J!ln.;n 24/36 

168,15 

75 

925 

hi ...... " J.OOT 
l/631S klaııı.Omınd& Zlr.d:mkllpı r.\O.llJl.Uesln n Ç1ktnııı: 

build'U'cı oot.. ... bndi. c:;· ~& l1l ener :veıı.ı 41, 
48 kapı •ayw .:ııı p:ı'ta ::.. G :ıda !Ol par~ 

snyılı dükkAnı.n 4/'!4 ... L~- i. 
T7 /32li'6 Sarı; o•de. Ayıır.llmlo ır il ç; :b-

1/43~8 

6'215l/70 

1/8203 

sap &ok~ğındR ukl \:e ren lO kııp.ı. s.~yılı 100. 
metre murabbaı r.uı tam.ıun!; 

Beyazıtla Emınbey mıhıll eo:ı11 Hıısanp:ıp 

kar:ık.olho:.ne '.$Q md l t n yenı '11 kapı 

say>.lı 671 ada U par 1 t5 metre. murabbaı 

di.ıkk.'.a. hAlen hrwm ı~ı 9~ • -<!. 

Eyüpte es!<I Baba JJ } Jr D~«neciler 

ıualı.cı.llı::si.nıu ekı Kıltse r-tt. -- ~öl sokağında 

eakl ve yeni l'l k3p1 ı;J)llı evın aını, 

Beyojjlunda Şehit Muhtar m hallooiuln eski Ei
ri yenı Çorh:-.cı sokağınrl.:ı e:sı 1 ve yeıı.i 3 kapı 

•a;"h 9 r.aıta 414 ada •6 ~ No.lı evin 2/4 

... 

a 

hissesi. 1651 
Fenerde Tevkil C 6 er- m t-..ıılle!fnitı e-.':k.i Zam-
bo yeni lstırumca sok:ı,!'Dda eskı .22 yeni 30 
kapı 8'l1llı :312 ada 11 l)a<"""4 bul.lı. e'o'ln 1/3 
hilsesi. ' 1'9 
Şelıamıtııhıde eU! A,dın Ket!ı!\aa l'eni Uzun 
YlL"U~ nıal1'1llcslnın Çvr• <hane sokatlllda en 
eski 7 ookl 21, 21 Y•nl 1" 21 l\u.lı (801,70) 
metre mu.rabbaı eviu bmarr,ı 

• 

• 

n 

Yukarıda )'ll~h go;vrimenkullH' 3'8/912 Paznrtai günü ı..,.t H de 
MUll Eın!lık lllüdli.rlllciiınde mU~kkil k<."11LSY<>nda ayn ayrı ve n-. 
tırma ile satılaca.ldır. lstek:Wtmı nurus hı...\l"lvet cüzda!lları ft tmüuat 
nıokbuzlarile birlikle ihale .... tindo k 'lllJS)'Oı><b "e fazla h::ıhııt ıt;,ı Mı!R 
Flınl>.k Mildürlüğllne müraeaaU:ırL (7'366 dır. Böyıl'k-rıne de t&\'Sl~u:ııı~, 12 937 lira 50 kuruştur, 'l'ıl'.p- Kilo Lfra Kııru~ {,mı l\W1l§ 

bıı gaflet uykusundan U}""lrull.ı· lerln kanwıi vesi.kalariyle tııklif Süt 4500 2•175 ~Jl! 25 =======================:::ı 
landır. mektuplaıını ihale saııtinoden Yo&-urt 1500 lSOO 2 •0 00 lstanbul Defterdarlıgu ından: 

Ber itıimiz'le oldu~u ~ibi h'ı bir saat evvel komisyona. ver· • • • 
lnumııta d11 M fayrlalı hiirli;;i meleri. (579-7974) 1000-ton 1lel balyalı kuru ot Fatihte .tpı.ı.zarm 29 '7 / Vil!yct hükiltnet konoğuun (0:22) hra (81) ı,uruş kı>;il badelli çatı u-
tedbirleri illan hÜk\l.nıPtle hal • • • alına.cıı1."tır. ,Kıı!palı zarfla ek- 942 Çarııanıha günü saat 9 dan dlliil.ı ia 27/7/942. Pazartesi gUnil saat ı de Milli Emlıik MMı.rWği.!ndAı 
kımmn esnaf ve taeirlerlmir.n 3'.l.387 lirn 30 kuruş keşif be- siltmesi 3.IS/942 pazıı.rtcsi gjl· itibaren 3{l ba>< beygir satıla- mllte:ekkil komtsyonda atıf: et: l>u.•e ile ih le edJ.ecekür. lıll vakkat I""*' 
ve bet" türlü ticari te ekküllcı-i:ıı dellı Eskü;clıir hava okulu er- nü saat 15 de Sarıkamış aSkc- caktır. :bt:>klilerin belli \'akitte naı (467) Iin>dır. 
istekli bir !~ birliği yap:ı.c:ıJ..I · ha;; yatakhaneııinin ikmal iuıa- ri l'lltın n!roa komisyonund Atp:ızannda satl hı:~yetine mil· t.teklil<·rin en az bır taahhll t r•ooo !..-cl.ılt t.>u ı:ıe benı.er iş ,apta-
nndan emiııim. 81 işi mütea:hlıit nam \'c h"Sa.bı- yapılacaktır. Kilosunun talunin rae tları. (5W - 8027) lt= daır idarelenndım aJnnş oldu • • lllt.luden tstanbı.l 'fi.ü;ıoe-

na t:meye ;mr. fiyutı 7 kıtrll!l 42 santim ilk 0 1 9 tine müracaatla eksiltme turlhlı"lcı.ı ta ' g"ilcri haclı: 3 ııün ""'el ahnm .. 

Al an denizaltılan 
- ~ tarafı 1 i11cide -

mıştır. Bu altı a.ylık nüıddet 
z:ııriuıda bilt\in harp sa:lın-:le

rinde 3.843.200 tonilitolnk ce
ma 616 gemi batırılmı.~tır Bu 
~ 2.917.600 tonilato tu· 
ta.rıııdaı 467 gemi münh:ımran 

Aıner:Wtan ııularıııda. batırılmııı
tr. 

Ekle elıt!ğinls lllU'\"llffakıyet
lerdmı iftihu 'Ve sevinç duya· 
rak s17ıı ve lnymetli mü~tte
'bıd:lammıa. yorgunluk bilmez 
faaltJetlniz v. elde ~ Jı&.. 
!IM"llu'dm &layı ll&IIll!lli tc.'l>
rikleriııai ırönderiyonım.. 

Sow 

n """• li 5 '···- tem.iııa 4960 liradır Tali ı · elıllyet ve V42 yılına ait T!c::ıret O~cır. eslkalır.nı ibraz etmeleri mt.ıktaW.lor. 
1c t<!IDİnat.ı ~"~ ·ra ...ı..u'I- , ____ ,..ı . '· ~"'·'"'~.:"1k. ' ... fu"te··'"'u·t n•~ \' '---bına ··'·- ı ,_,, ..... ınd •" "'~ h ı tur. Tahplerin 11' M2 FJ\lı ......,....,. ...,. w:n;w. .. ~ .• ,...... ~ '"""' M~ve e, e"""tme, v•Y ır ~ .,.. .. ı:eı:ci ve usw: \'e fennl şartno· 

g ;;,"; 15 d A M. tnplarmı ilıa.lt>. aat'ıı.den bir 5000 çift malınıuz eksilt- meleri ve proje kc:tt h~Yle b' !ltcbn di!er evrak ll(ıU !mi ıı 
M:İ;~ 4 No.. ıu satın k ımi&· saa.t e-.-wl ıwınısyoua. v=c· m~ye konmuştur. l!ı.ıtlcsi 8/8/ Müdilrliitünde göıiilobilir. (7782) 
yonwı:ı. gelmeleri. (58'i-'rn82) leri. (llJ2-7614) 942 cumartesi günii t 10 da -----------.. 

• • • • • • ~k=k~~!~~~ s No.~ l 1stanbul Vakıf tar Direktörlüğü Bani rı 
P ,ı;a.c·mı: g1iııil talib1 çılam· Kuyruğu ile kosuıı etinin ki- caktır. Belıcriııi:ı tahmin fiya· 

}'tin 11.00<t adet ta'"ll. 31 ·;, l0<ıuna 90 kuruıı, sığır etinin ki· tı 130 kuruş. kat'i teminatı 975 1 - Yenibahçe Guıcba H:ı.:bha:-.... •rlusı:ı<fa Vakit fidnnlılı: iW&.lln-
942 giiııll ıı:ı:at 11 de pazarlıkJa loeumı. 62,5 kurtl\j. l{eçl eti~~ liradır. Taliplerin belli vakrt:te de 30 dönüm maa h•""" scba bahı;"'1. Setıcl:!ı: 150 L. 
&atın ' aktır. bıfutınmnıen kilosuna 60 kuruş. Od:e ilti k · •--•·-' 8,.1 esı "'"- k d bedeli 19.910 lira o"·- kat'i t.e- mrusyona gew"""""- Mllddcti icarı: •en ....,,ız ""DUila a ar. 

..,... kuyrUlılu Ye " bir ke- ( 440-712')) 2 - Yukorita yuilı bahçenl.h iç de 311CO ocak dıımates ve !000 l:i4aıl. 
minatı 2997 lira.dır. Şartnrun.~si çi etinin 80 kurtr!!tan 175 ton • • • ltamabahar, ı dCSa.üm no!lut ı döı " -a. l lll>ıııliın Kalotılt ve .ı 
her glfu lroınisyooda R6riil i· et ka.pah zıuo!la eltııiltmcye kon- maydanoz ve dec ... to ~ 
lir. İBtekllTerlıı belli ~ va H• muştur. t!'o. teınlnııtı 9682 li- 200.000 kilo ta...--e f ıı1ye ka.· 
attc Flr.ilıkh ııatm alım. komis- k · • un:ı ...,lmcleri (571_7912) rarlır. Talipterin ·amınt vesika- palı zarflı wiltmı~·e ıt0nmıış-

.,. lariylc telulf ınck-tuphrını 3 8~ tul'. İhalesi 28 7 912-giisü saat 
• • • 942 pazartesi günü t 16,30 15 de Ankara Lv. fımirliği bi· 

20 7 J9'r!. gününde .bps.lı da Kan; ııs'keri s:ı.lın ıi.Jmo ko- nasıııda M.M.V. Bir o. Iıı a:ır 
z:ırl ıısııliyle JluUesi j)" n ~;ayonıııııı venncleri. tın alına '.komisyc>n•mda yapıla· 

Tamamı 

• YUkarda ya~ balıçı> ~· ••l'f!~ •·e lç..>dekl malımlii .açı& 
tınna ile IJcrlikte satil:.ok.tır. th:ıJcs', ~' Terr.muz 1142 Cuma gQW sası .,. 
Ue;te ~apıl,cakhc. htektilerLD. C'en.erff~ta 15Uınhul Voıntıa. S.....,Ci4 

100 bi.'1 lli'nlık oduna talip çık- ~ ( 4W-7o19) caktır. Tahmin 60.000 
Beriin, 24 (A.A.) _ Alma.n madıgmdan ~ la. • • • 1 lira ilk tem>.natı 4::. ftradi!'. 

deı.iz kuvveuer;. ııou. 21 s.ıat nuveı~~'.'.ô".~~ ......... ,.;~'!1!;i:=.~ . Taliplerin kanuni alariyle S:ırayburnıı lıast<ı.lıaıın:;lnd, ! 8500 lira olup kıttt t=İ"1lltı 
içlııda Finlandiya körfezinde ...._,_ ..--u~- 21: 7, 942 ~ palı zarf ı.ısu- teklif mekt.ıplanru e sa.:ı.- mı..'tcıthlıi.t nam ve hes:ıbınn yap 525 lıradır. Şartnamesi her 
bir.,,___. .de'V'riye _,,,;.....,le.,;... hıU!cri k~cntla görülii.p ii.0:- liyle ilı~ iLin °1 . ..~I,} l1)n 1 ti <len bir saat ev\·el ~om:syo- Urılacak tairatın keşif :.ı J, mısyonrla görtiWbl.llr. Üıtelı:• 

lwıdc kıf Akarlar lrnlero.oe g.unclcrl. (78:ı2J 

,_,.,.,. ... ~, ,.. nııiletıilir. Beher kiloısuı:ııın mu- yeşil mcrc e. ~tT.uul:- ra vermeleri. 0-7397) 3.U liro 41 kıırıL• olup ·:ıı!-oa iilcrin belli gün :ve s:ı.n:tte l ın· :1 ve~~S~•i:al~no-· ham 'bedeli 3,ei Imru?r. ğınd:ın bıı kere pe~ 3 muı· • • • tL 25 lira 70 kuruşt ıl". 1 • ı ıci.ı Satmalma koınuy u· 
ğusuıı& biri an bin ~'<tol-'- İhaleııi 5. 8. 942 çarşamba gi.inil nakasaya koıımııştu;. EV<~af ~:e P bov- a~ı'k" e!ı:si!tme ıe 12 94.'.l r rı:ı lnıcle'"İ. (593-802 ' 

wo. saat 10 da yıquiaı:aktır. Talip- hususi şartları k nusyonı:lı. go· ""ııaı:aktı E ' lı 1 ~a nüııü san! 11 d<• I•"·ıdıl<· • • • 
o:::---. oıa..ıı: üzere dört ticaret g&- ıe:-1n kat't teınin:ı.tlariyle Har· rüldlıilir. Bclıer kilosunun mu- IlW!ll .,... k r. . 1 v ~- 1ı samı a:ı::Iıı:1 itoııt!S'I· y:ı-_

..::::::::::::::::-:~::~~=:==~=~~ın~t.ı;!bıı:.C:•~rm~ı.şlardı.r~~~· ==~==ı lbivede Yedek Subay okuJ,ındıı. ha.ın.nıen bedeli 2S .kı.trn ;tur. ıo~ ll k1\: kil ' prl.;e.:ıktır. Tiilip ı :ıı:ırııı ı: '.'ı::.Jı..eu! miktarda At. kıs-'iıa'tm elnıa lroınlsyonuna roüra- tOO t il mercimek. tom·ıı. 1 l e ' mıı· ı ürac:ı.atl 1- ro.k. ~ tır 'e tay sıı.tıla. nr. 
l J caatlan. (584-7979) . . on ~ . . . 1 

".;. hammeıı. ,,lı 22 kur:ı0tur. t lllİS''on:ı m "r.: 1 
9 -: v Ltclu ler!n 30 7 '1112 Pl!'M<.m-

• VfJ mar }IJ/eri 1/am • • • ~ .18t.ekliye ~ edil~gı 100 tcı.r keçi bo. ::.zu t ııta~ 1 nur. 0 • C· 9--ı:o2"• be gımii ~:ıat 11 d.ı ÇııLalc~da 
fi V k 

gil>i,da.lıacaz ınik.tarına ~'O zıı: bir istekliye wıı.ıc le cc~gı 1 1 • Bd .:li) • mezat )erınde 11at14 a e ~ Jeti•nd 21'7 942 de pa.zarliltla. ibate- hur etli"! tııkdiNe de ilıalesı "b' daha az .,.. tane d:ı tn- Mıı:ıtefil' nalılıy ıl, L y müracaatları. 
1 - dl en : si ili.n olunan 1000 ton nohuda. yıı.pılıbilir. tlıalesi 6/8/942 per- f' J kt - bk'- e 'nı eJile- Uılıliye i:;i kaııalı zıırl"ltt ela: (600 

)'ıKha bın eye iı:onıdaıı iJ An talip c;ıkmadığından tekra:.- mü- şe~ günü ~ 11 de y".pıla- Jir:ı İi~~lesi 4 912 .lı gü- ~e 'kl)nm;:.-u.ıı· 
1
esi .. ~1Çr. • • • - S\l28) 

K b"' 4 d ve ~a tesİsatı. ı...,. ~ Porkmcb. yapıl:ıc:ık ıı:a- ruıkasaya konmuştur. E\"5'.lf ve cağı.ndaıı. taliplı;rm kat'l temi· nii s· 11 de J• ı en :ıı- T:ı,. """', c:ı:m:ı. sa • ..... ·'" 
2 • ru Ut 2.ı1t5 Ura 75 kur ile ~ ı~lcrldlr. . hususi şartları komisyonda g\i- natlariyle H:ırbiyede Yed ~u- !{pierln kat'i temin1 rJ Ela"- aı.lc! mılı:erl n a De.. t p.:ırti ve dör .. ..ııe 

•e .rnnr ıı.. 1 nıe ~oıaınu Pazart:!ı~ rii!OOilir. Beher kilosunun mu- Q&y okulunda. satın almııı ik<>- biyede Yedek Sulıo.y okulu_n:Jıı. , ....... ...ı• ,.,la ılacaltb t.ril;· .l.5,20 Wll muhtelif ııa.kJ ııt 
Lr. e ltunıısy aat li de NaDa Vekfiletl. Y•ın ha.m.men bedeli ile nohudtı:n cııı- mlsyunwı.a. mUracaatla.rı. s:dı ııJroa. lı:cımlsyo ın.urıı.. I "'"""' ....,. • 1tırılacakbr. K:o.pıı.l.t z.aztla 

3 • ~··1ıne °"" 0 daau>da kaıı-4 zart u.uuıe yapliaca!ı:- si a.'jağıda yazılı oekildedir. (58.>7980) ~ c- j Gll teıııın:rı 1875. ~- T plf ın ckail ~i 8./S '942 C'u.martı:.st 
k11ru, bedeı ı. i•rtııaınCll ve bun (1000) ton nohut toptan bir iıı- • • 0 • • • • l.ranımı yl ·k giı.nü ....at 11 de BolAYirdıı Aa-

• _ ~ lttlıkab!llı:cte nın ve • lnlUııfent evrak 121 7ilz yinni blr tekliye ihale edilebileceği gibi tıı:pl.!ıı:ml · t:ı:ı ıı·r k i Sııtuııı.hııa k · _,on da 
118 (l;i.Q ~itiz tın.,., clrebnrı..,k :,,_~ .-ıtı.n.ı... nlıııab!Jho. daha az miktarına da talip zıı- 39.973 lin. 37 kuruş U,U b&- 9S.396 lira ke~f bedelli 3 :ınbar sut enci konu.sy<ma •cmıele- r. T:ılip!.cr• kanunl 
tı:ıe , , e :. ~· ı Ura aı~ in '&ırin ""114 c:ı.ır..ıtndo 1803 11ra hur ederse ihalesi yapıl.ı.bilir. delli inşaat malzeırıesi k pn.lı i.nş%ı kııp:ılı zarfla c • ., iltnıayıı rı. Şartnrun.eı! Aııkar.ı.. L;t ıı- 1 ,,. ' iyle teklif mektııph:ı· 
lnclerı 11 VekAie den boa ; = ~ muvııklı:at teminat vw- l:ı:ıa!esi 6/8./942 ~ gfuıU zarfla eksiltmlye lwıımu.,""tur. konmuştur. İhalesi 29 7 942 ~ul Lv amirlikleri nL:.ı j nı i s=tindcn bir :t ,, .,. 

tobu " · aı.nı. ehi~ nıılkan ibraz et- saat 10 da yapil.aoağındaıı Tar :lhıaJefli 10/81942 gllnll saııt 15 çarş::mıb:ı. günü saat 11 de An· komisyonlar &ı ı:ül · · • · ~-e cıı. 
lııırı 82 li ".le iı:lıı Ubııdıa """" llplcr!ıı kiı.t'f teznlnall1lrile Har- de Ankara.da M.M.V. 4 No. lu karada M.ll.V. 4 N. in satın (497-'l ) T • ı bctldi T'em,i:-.a:t\ 
!arı lllıt:ı::ıııırç gtızı ev..eı b~ <1ıı ıı. .,;;.m:. ~ Ctatıı efuı1C!rl bl~ Yedek Subay <&ulun.da satın ahna komiılyoııunda y:ıpı- alma komisyonunda. y&pılacalr· • 

0 
• Liıv. Li:rıs 

G - ~ <kiletlne mllnıcııAt - satın alına konıiııyoııuıı.a. mü- Iacaktır. tık teminatı 2998 lira- br. 1nı: teminatı 3906 lira !"S ku- - oo·ı S:::r 
11 liiııa :aaı ı ltkiit mcktupıarı ınürııo:ıatlan. dır. Taliplerin ıka.ııunf vaıikala- ruştur. Ta.liplerin luınunI ' si- 23 :i 1912,:N 
de verın ı t d" k:ıdar e1mıJtme tn rıı ıı.aı. llinf1 olan 10/ll/9Q Pazıızto- 80 No, in llıallıar 11.iW İlipıuıy@l riyle te!ldlf ı:ıı.elı:tuplıı llıale k!l.larıylc teklif mç mıpl rını i- 1125 

1 '· 1"'6~ 0 tok ınlıl71'll1l rWlllhıo ınaktı<a ımıb!>mı.- 111 saa.tüıden bir aat ııınııel hıııni&- hale ı;ııatinıleıı bir saat l!'VVel ke>- 1282.50 
te<"ilt.nı...,. kob"I ~ (i918l (586 T981) JIQll1I vermeleri. ('6()1,8'J20ı ııı!ııyOlLl vermcJeri. ff~7425l n (5."'I -



tlayJa:. 

· lstanhul Lnazım Amirliğinden Verilen Askerf Kıtaat ilArİlan . ~ . 

3 ,, ,, 
2.t28 ' ,, .. 

11.514. ll/T/ ,. 
5~ 81,, .. 
5.215()), 
3.m), a:ı. .... 16 

ı~u ~ . 
ı.199,15 e .. ,, 14,80 Jı1a1aeya. 

(l!Oe-'lta}j 

rooo Kilo 
3000 Ton 

Al}ağ.ıd:ı yazıb ınnadııı puarlıila eluıl.ltmeleri hizalanrl1a yazılı gün, aaat ve mabııl!er. 
11ekı Agkeri Satmalma komisyon armda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komie-
JOnl:ı.ma bulıınmalan. · (566 - 7907), 
CJNSt ııntan Tutan Teminatı. İhale Gün, Saat ve Mahali. 

Wıın 
'l'uzc kab.ı.k. 
Pirinç 
f.eytin tanesi. 
Rirıııızı nı~rcimck 
'Yeşıl •- rcircv•k 
Nohut 

Kilo Lira Lira 
'4!0,000 6000 900 5/8/942 16 Gelibolu. 
200,0IJO 27 /7 /942 15 Hadı.mköy 
16,000 9124,M 4/8/912 16 Gelibolu 
10,000 7000 1050 "8/7 /lı42 15,30 Çanakkale 
30,000 8400 1260 30/7 /942 15 Çanakkale 
60,000 14,280 2142 31/7 /9-12 15,30 Çanakkale 
60,000 13,500 2025 31/7 /942 16 ÇMalr.kale, 

Agağıda yıı:.alı mevadın kapalı zarfla elrsiltmeleri hizalannda yazılı gtin, •at 1'e m•lı•llel'o 
lleJıi a."lke.-i satın alma Jı:omicyımlannda yapılacaktır. T:ıliplerin kanuni vesiblarile teklif •e~ 
tnplarını ih:ılc ııaatlerinden bir ııaat evvel ait olduğu komisyona vermeleri, 
CINSl · lfiktan Tutarı Teminatı 

. Kilo Lira Lira lhale Gün, Saat ve :HahaH 
Tel balyalı kuru ot. 1,000,000 70,0UO 50 ton 1/8/942 11 Eslıisıehlr 
Tel balyalı kum ot. 500,000 35.000 Parti lıalinde 4/8/942 16,30 Eslıiııehir 
Tel balyalı kuru ot. 1,000,000 70,000 de verilir. 3/8/ 942 16 Eski~ 
Yoğurt t~ 85,000 1002,19 31/7/942 15 Konya 
Koyun eti . : •1 20,000 16,000 1200) 
&ğır eti 1 • 'i,. 20,000 ll,000 825) 29/7/942 11> Ardahan 
Koyun eti ' : • ~ 70,000 56,000 4200 
Bığı.r eti , , ı t . 70.000 38,500 2880 
Odun ' . 400,000 18,000 2700 
Tel b:ılyalı ıı.'Ullalı ll'i,000,000 750,000 56,200 
Odun • J 1,350,000 111169 
Odun \ l,475,000 6084 
Odun l,475,00'l 6084 
Odun • \ l,350,000 IS569 
l'ataloe • • \. 100,000 30,000 2250 

28/7/942 
21/7/942 
28/7/942 
31/7/942 
31/7;942 
31/71942 
31/7/~ 
3/81942 

17 ,30 Anlalıan 
ıs Ardahan 
16 Gelibolu 
16,30 Karıı 
16 Karo 
16,U Kars 
17 KILl'f! 
111 Trabzon 
(~ - 74.!l:S)' 

'Aııa~ıla yıwlı mevadın aı;ıkeloıiltmelern hizalarında yazılı gün ve eaatkrde EIAziğ asker'.l atm 
alma komiııyonunda yapılacal<tır :.[~erin ~~tlerd;e!.=ona gelındm. . 

Onı<i 
Tuz. 
Kuru fasulye. 
KırmlZl biber. 
Sama.n. 
~ytin taneei. 
Kuı-u soğan. 
Sal~a 

• Kilo Ura Lira İlıaJe ..m. l'& ııııaı;/ ... ' ! .. -' 5.000 42(5 31,88 30/1/942 15 
• ~ 15.000 2250 191,25 " " " " 

l 2.000 1200 90 " " .. " 
~I 25.000 1250 93,75 318/ ,. ,, 

ııt. 3.000 8000 225 " " " " 
i j l 2.5()1) llOO 37,llO ,, ,, ,, ,, 

.... 
ı.. 

.rı 
• . J 

,( 1 ~ 

1.000 1000 75 6 " .. " 
1.500 2025 15l ,88 " " " " 
1.000 1400 105 " " .. " 

10.000 411()() 337,50 10 .. " " 
2.000 260 19,50 " .. .. " 
1.500 2211 19,88 .. ,, .. " 
7.000 4200 315 13 " " ,, 

Z,_·ylin yab'ı, 
Kuyr>~k yaji;t, 
Piri!:ı•~. 
Nchud. 
ı.ıercim''"
Kuru ol. 

-~ (505-7662) 

A.Jıni;ıöa yazılı mevadın paı.a.ı·lıkla elıııHtmeleri hizalannd . ~ ızılı gün, saat ve mahallerdeki 
, a.ııkerı Sat.ın,ilinn .llllınıByonların•la yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu koD:lley-On• 

la.rd:ı. bulunwalart , __ (597 - 8025), 
CJN Sl . ' ; Jhklan 2'utarı T_._,t /hale Gmı, &at oo Mahal&. 

ı; Kilo Lira Lira 
Koyun et..ı , j 45,0UO ._5,000 8100 6/8/W2 16 Gelibolu., 
Tel b:ılyal.t lrunı ot. :ı 1,000,000 70,000 
ııı ba.l}'alı ııuru at. , 1,000,oı,o '36,oooı 
ı•eı balyalı kuru ot. 1,000,WO 70,CıOIJ l 
ı... b:ı.ly:ı!.l kuru ot. . 1,000,000 65,000 ) 
~ytin y.ı.ı;ı. ı 7,00IJ 9.369,:SO 
Jlısır. Adet. i 5.000 
&bun l 20,000 15, 750 
~ytın yagı. • ~.ooo 49,644 
Kuru oı. ·rcJ ı.aı~a.ıı. ·ı loo.ooo 1,oooı 
liuru ot. lp balyalı. 100,000 6,500) 

1650 
2362,50 
7446,60 

9711 
.Kuru o>. Tcl balyalı. 100,000 7,000 ) 
H\ll'U ot. lp batyalı. 100,000 6,500 ) 97:S 
Kuru ot. Tel bnlyalı. 100,000 7,000) 
Jiuru ot. 1p balyalı. 

1 
100,000 6,llOO) 975 

Kuru ot. Tel balyab, • 100,000 7,CIOO ) 
Kuru ot. lp balyaiı. • 100,000 Cl,500 ) t7ll 
Kuru ot. Tel balyalı.. c 100,000 7,000) 
.Kuru ot. !p balyalı. J. 100,000 Cl,500) 
J>elııılınc-" ımali. L') , 40,000 28,000 
Zeytin ~ıcsi. / iT . ı • !'i,000 3,250 
Xuru ilz'wn v 15.000 9,750 
Balyalı klU~ ot. S,010,000 210,700) 
'Balyalı ııtunan, 2,!20,000121,000) 
Koyun eti 50.000 M,000 ) '"""' 
Bığli' et.ı. :I0,000 46,000-...)· __ •vvv __ 

13/8/04:! 16 Gi!lıbo!ıı. 

'18/942 16 
4/8~ 16 

30/7/942 15 
3/8/942 16 
4/8/942 16 

Ge!Hıolıı. 
Yalova. 
Balıkesir. 
Gelibolu. 
Gelibolu. 

14/8/942 16 Gelibolu. 

11/8,19-12 16 Gdlbôlu. 

15/8/{14.2 11 Gelibolu. 

13/8/942 16 Gelibolu. 

18/8/942 16 
7/8/942 16 
3/8/942 l:S 
4/8/942 16 

Gelibolu. 
Gelibolu. 
Bolayir. 
Boltıyir, 

·4;8./9i2 11! Yalova. 

30 /7 /942 15 Çataıea Bub&ıp, 1tOytı 

-. 

A>;.~l{ld'" cl1.11J, miktar ve muhaın:ıııen )ede.ller_lyle Jı:ati teminatları yuıh .iki 'Jı:alem iafe 
wmddd"ri 31/7 /9'12 Cmna g\inil blzal~. ~ ~tle~e pazaıbkla satın alıııacalWır.hr. 
Şartnameleri her glln llaın.isyoada görülebilir. lateklılenn bellı glln ve aaatte Fındıkhda lllltm-
alm:ı komill,Yonunn gclmelerl. . (672 - 7913), 

<:/NHl MWııan ırw-ı- W. JratC teminatı ihale Zammıt 
ınıo Lira :ır,,,., Uro Kıı-r~ &ıat D. 

" . . 

4000 2200 00 330 00 10 
11000 2000 C10 llOO 00 10 

gt1ııil .at 16 da Ankarada Y. 
il.V. 2 Ne. 1ıı atın elma komis· 
yonıında ~· İlk temi· 
natı ısıso liradır. Taliplerin Jı:a. 
DUn1 "ftlllblarlyle teklU mek • 
tuplamn Dıale ııaathı.den bir ea
at ene!. ~ 'ftml(l]eri. 

(464-7509) 
• • • 

'Kapalı mrt uııuJlle 600 ton 
lamı bakla abnacalı:tır. Evsaf ve 
huııust fllrllar komisyonda gÖ· 
rUleblllr. ı800 ton kuru bakla bir 
istekliye ilWe edilebilcr.c.f.i ,;. 
b! bir wya iki takJ!ttlne de talip 
~ğı takdirde ihale y:ıpılat-ak· 
tır. :Mt'VZUllt tihrl i a.qkeriyeye 
terkedile<'.,('lrtir, v;,ı h1' <lin· ö
dcy~ t; l ; ı. pul 

30 
ve mukavele masraf lan aynca 
tediye edilecektir. Muvakkat te
minatJ. (6650) liradır. lh:ıleai 

28/7 /942 salı gilnü Baat 11 de 
yaptlacakbr. Taliplerin ihale sa
atinden bir aaat evvel teklif mek 
tupla.riyle Harbiyede Yedek Su
bay okulunda satın alma komis
yonuna mtiracaa.tla.n 

(417-7358) 
• • • 

102 nci topcu alay<ıun 140 a
det kadron için tanzim ettiği 
22/8/941 tarih ve 8517 sayılı 
Hamye ayniyat teııellüm llı"lk
buzu za.yi olduğundan hi\.lanU 
o!ın:ıdığı fG(\2 ~O:} ı 

.1'.ENI 'SABAll 2S 2.EMilllOZ 1 

isfanbul Defterdarlığından: 
..._ - Meuhal Tehrlr Clrıeı Muluıdder Mvtıylnln adı ihalenin lt>aı. "' 

ltN No, M&IMırı..ı TltJ ..... _Kütük Pafta Ada Poroel Sothll'ftf Kıymeti ve o.ı,...ı GGn S."11 Tarihi "°' 

1811 

179 
171 
172 
171 
ın 

171 
171 
177 
178 
119 

180 
181 
182 

183 
184 
185 
188 
197 
188 
189 
190 
191 
192 
lf3 

• 
• 
" .. 
• 

• 

" 
" .. .. 
• .. 
" • 

" • 

" 
" 
" • .. 
" .. .. 
" .. 

:r..ki o.mımıı 
J;aki Osrn•n'• 
l:8ki Qwnanb 

KllYU 

Kuyu Muhtar 
llubtarııev)ı;j 

Sivrita~. 
Utilokum. 
Utilolrum 
Kuyu 
Kuyu 
Kuyu 
Kuyu 
Kuyu 

Kuyu çıkman 
Kuyu çıkmazı 
Kuyu çıkmazı 

Kuyu çıkmazı 
Kuyu çıkmazı 
Kerv·angöçmes 
Şair Sabri 
Şair Sabri 
Şair Sabri 
Şair Sabri 
Şair Sob!'i 
~alr Sabri 
M. Caddtsl. 
M. Caddesi. 

19 
15 
13 

• T 
1/5 

' a 

No. 
211 

212 

sıa 
2H 
216 
ııt 

:n 
218 
219 
210 
E21 
ll23 
iM 
225 
128 
ti'l 

231 
232 
235 
236 
ı37 

239 
240 
241 
us 
244 
us 

No. 
2 

No. No. M2 Da. No, 
u 6 lll:i 

2 " 11 

2 11 
:ı 1f 
2 11 
ı 11 

2 ıı 

2 11 
2 l2 
ll 12 
2 H 
2 13 
2 u 
ı. -13 
2 19 
1 13 

2 13 
2 13 
ı ıs 

2 
2 -
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

13 
13 
22 
22 
~ 

e 1/4 

' 40 
• 67 

9-JO 16 
11 118 -

)2 2 -
13 7~ 

l 1178 -
~ 12~3 

• 8 255 

: 1 '" , :ı 1880 

' s 3'9 

" S3' . e u.. .. 
9 4411 
7 370 
8 2~6 

9 352 
10 360 
3 962 
.. 280 
5 70 
7 %10 
1 83 
9 482 

11 45 
12 94 
1a 29 

• 

" .. .. ... 
" • .. .. ... .. 
• • 
il .. 
" .. .. 
• 
• 
" .. 
" ,, .. .. 
" 
" 
~ 

Lira Kr, 
e2 oo .... 
11 18 
:ıe 18 
M eo 
•1 20 

1 eo 
17 00 

- 00 m 11G 
.UV .M 
JU 4f 
,,, et 
181 .. 

31 H ...... 
w 1() 

H8 00 
102 to 

140 ııe 

ı« 00 
173 49 
1G8 60 

42 90 
126 00 

37 80 
102 80 
45 00 
H 00 
19 90 

)11'Ş8 Ila;JJ 

W5MMtl 

ııu.... Dacrı 
ftl'eo'81i 

P=""e 

lleber 
llehmet YWle . 
Cemal 

:Blbeııı -~~ 
ı.ıan. 

" • 
" ,. 
,, 
" "' 

LOt1! satıır.ı. 
c.ıı:ı 
-:ıı:ooe. 
8tıloy.w>.n 

~ ' .. 
Baea.n -. ••••ili ı r .... 
...._. --.1111 

o.,_ 
J--. , 
?Mınet 
~vuojhı 

llilleJl'l'lan 01111111 
'.Alifot Gdrç 
Lokman Can 

.. 
"' 1) • 

.., .. 
.. 
" Nruırniye , ,, 

Necmiye~ ,, 
Rlfııt 

Bıial 

lsmaıl 
ıım;ne HAlyrl;ye 
XAzım 

Emine Haynytl 
AJ:;e 

,, 
" ,. 
" 
" 
n 

" 

14 sı•lf'I 

3/~ !! 3/8~ 
H S/8/ .. 

14 Jt•·" 
u 31•~ 

~· 'jııl" 
H 3/8/" 

~ ~% 
l • G ""İ" 1; ;/;,~ 
H 3/tfl". 
H a/t~ 
l4 3/61" 
H S/81 _. 
l4 3/8~ 
!! :~:,,, 
14 3/8-;:: 
14 3/8 

1 - MU!klyeti Hazineye alt<>lup Mecldiyeköyftnde ... ki Ye Balmumcu ç1ttlll! namıle tııaru! goımmenlrul dahUiı>delrl cü%i.ılnmla.rJ.1r 
yukanda ciruı ve evsafile !marı11z ol:ıralt mukadder Jo:rmetl..-i ııı.terilenparseller ltta Vekilleri Heyettnln 16/4/942 T , ve 2/17?29 :ıayılı ka:ıor· 
namesine ba~lı talimatnanie hillanlliıe müsteniden ve 2UO .ayılı kanunun 4G ncı maddtıııWıin D b1c:raaı mucibine• muh;,:Uer1 narnın~ ibalesl icra ıtd; ~ .. 
mek üzere satıı;a çıkanlm~tır. 

2 - Sııtış yukarıda alllunu ...ıı.usunda ıösteilen ıOm "" saatte tııtanbuı Ddlıerdıır~ (Mılll Eml!ık Müdilrllll!ü) mijıe,.>l<lı.il lı:orni.,Yot' 
tarafından icra edilecektir, 

S - Sa~ bedelinin bi:rincı takati ihale tarihinden ı\lbaren 16 &ün "" ll>lltebalı:I taJW1ler de her ;rilin J!azıran ayı !ç.ınde tediye edilr"'~ 
llU1ile 4 taksitte ödenecektir. 

4 - Müşteri ihaleyi mitteotip ın ııUn >al'.lında ntimuneslne uygun .,., ll<lt~ tosdilı: ettirıle<ek borç ~edml Uınzmı ve lloyo .,...,,bu.-dur 
1 5 - Muhyi veya (illmüı ıae nrlaleri, bu UAnda ııı.terilen ıfuıd' a:ıtış komil;ı'on-unda bmat veya bilvek~e hnzır bulunmazlar veyo Jlıolt1 
mütaoklp 15 ııUn :ı:.arfındo borç sen..JI vermezler ve ilk takııitl ödemezler..., 13/2/936 T. ve 2/4053 aayJh Vekiller Heyeti Jt.ararnron.,.lyle tarumruş ol>• • biltün lutkluı saldt olaeak ve gavrimenlru! 2490 sayılı kamınun umumi hillrilmlerl dalreainde arllrma suutıle .,.ıı,a tılt1ınl.wokhr. 

e - lııbu ilin aWtadarlan tahriren yapılmış \ebligat bruımündcdlr. (7789) 

Maarif Vekaleti 
Beden Terbiyesi Umum MUdUrlUğd 

.NEŞRİYATI 
Beden Terbiyesi Umum lı!Qdürlüğü tarafından n~n kJtap 

Jardan aşağıdakiler karfılarındalti bedellerle "31.ışa çıkarılmıştır. trti-
1enler .Ankarada Akba JGtap EvJrıden, lstanbulda Muallim Ahmet 
Halip lnlulAp ve Çııtır Kitap E'lcrinden, Karsta Mehmet Türkel'
den. Boluda, Zafer K.ita;> Evind~·J Ankara, İstanbul, .tzm..ir, DiyarJba
kır, A.tyon, Konya, Antalya, Ada a 1 Antakya, S1vas1 Erzuı·uın, Trab
zon, Samsun Maarif Vekilliıli Yayınevlerinden •atın Rlab'lirler • 

(7282) 
Kurut 

50 Atletizm el lutabı 
~O Futbol hak•m klaruzU 
50 Beynelm.ilel futbol kaideler! 
~O Futbol klavuzu 
20 . Köy &Por saba ları l .ak.kında ögtiıler-

125 Eski Türk sporl;;rı üzerinde araştımıalıı;•, 

l5 Modern atletiı.m, 

50 ' Halkın kır koŞIJll! 
50 Balkan güreş·eri 

150 Greko • Romen rsüres oyunlan 
!50 Tenis 

75 , Kayak Sporu 

l 

Bu kitap evlerinde beden terb yesi ve Spor rrıecmuaaı d:ı b.JIUnlll'. 

KiM GENÇ 
GÖRÜNMEK iSTiYOR 

ltoyrtt >1rın 

bir '"''' IURUSUILVILARA 
SON YfP.Jrag 

UŞUAllOlll 
l.ID1HUI 35 IWDf 
&i!RüNtall ıaurı 

C'lld hıi.,..yrel<

rtnden istU\ra~ Ye 
tıpkı ilh.hatll bir 

ttn.; 1uz clldın.!n ha .. 
Jali un,urlarına muşa

BU TECRU8fYI •lh •l•n y•n! -. kıymctu 
Yıpın:z b•r hul;:.a. Buıun dun-

Üniversite RektörlüğilRden 

yad• tanınrnıt V&)'a.na 
ünlYers:t••l profoıonl bir clld muıe. 
h<l.SSl!l tarahndan k.tft ve buyuk bir 
JUna ile MçUmiş ger.ç hayvanlardan 
lstıhraç ve •BlOCELt tabir edUen bu 
bula.sa ılmdl cUd gıdası cıan penbf 
renk.Uk1 Tot.ılon Kreminde mevcut .. 
tur . Hf'r ak.Şam )'atmazdan evvel bu 
kreml kllla1nn1.ı . 81.Z uyurken clldi
nk'. bu kJymetU cevheri ma.-:sederek 
btıslenır Her .sabah U)'andıeınızda 
clld1ni2ın daha ac;;ık , Qaha taıe. DA
HA GENÇ, daha y"mu;.11< oldutunu 
gor~Ct>ksı ;ıi; Our..duı.lr:I l(,n de ,tıe

yaz renkte)u ya~5ıı• ı·oiı.alon Krem!-. 
ni iu . .;Ha.nınıı Bu baı:ıt ve koıay tanı 
teda·.-ı sayesinde hrr kadln ıo Y&.1 
gençJc~bllır ve butun genç kızların 
eıpta nazarJlt balıtac-atı .;ayanı hay .. c 

rtt bır rtıd vt bir tec lemın edebUlr,t 
Tok alon · Krem~rının mP:nru.ınıyet v~ 
rlcı :ıemerelen garantıhdtr Ak.!ı t&k,l 
tirde p3ranu ıade olunur . 

tklncı devre kampına l§1irAk edecek talebelı."rin 27.7.94!! Pazoırte.ı gi'ı· 

nü ııaat 7,30 ıla kamp talim:ıbndaki kıyafet ve zati ena ile saçları k"'ilıni; 
olarak ve hüviyet varakalıttlıe blr!ijı:te Univerdte bahçesinde hazır bU!u'1-
ınaları. (7956) 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
CÜntri.iklU ııamulelerdc-n Gümrük mu:.unelE>lerinin jf2~.. .ıÇi':l alınacak 

tıcreUere mahsus yeni bir tarife yapilmıştır. Bu tari1e l/9/ 942 \arlhinde 
yürürlüğe Pre".ekUr. Fazla bilgi ;slasyruılardan verilecektir. (5728) (79&e) 

Mi\teehhit nam ve hesabına 
17 kalem muhabere malzemesi 
açık elmiltmeye konmuııtur. İ
halesi 7 /8.'942 Cuma gilnü $!lat 
15 de Ankara.da M. M. V. 2 No.Jı 
Satınalına komisyonunda yapı
lacaktır. Taliplerin belli vakitte 
komİl}'ona gelmeleri. Ta.hının 
bedeli 17 ,810 lira, ilk teminatı 
1335 liradır. ( 522 - 7753) 

• • • 
42.000 kilo koyun vey:ı sığır 

eti alın~. Kapah zarfla ek· 
Kiltmesi 30/7/942 günü saat 15 
de Ankarada Lv. im.irlijp bina· 
ımıda :M.M.V. Bir No. lu satın 
alma komisyonunda yaııılacak· 
br. Koyun etinin tahmin bede. 
li 46.200 lira, ilk teminatı 3465 
liradır. Sığır etinin tahmin bede. 
Ji 37 .800 lira, ilk Wninatı 2835 
liradır. Taliplerin kanuni Vesi· 
ka.lariyle teklif mektuplarım iha
le saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. ( 442· 7 431) 

• • • 
37 .344 lira 4 7 kuruş keşif be· 

'delli Etinıesut'ta bir d<'po inşa
sı işi kapalı zarlla eksiltıniye 
lronmuştur. :ihalesi 3_ 'S/ 942 pa· 
zartesi günii saat 11 de Ankara· 
da M.M.V. 4 No. lu satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. İlk 
teminatı 2800 lira 83 kuruştur. 
Taliplerin k:ı.nuni vesikalariyle 
teklif mektuplarını ihala saatin
den bir saat evvel komisyona 
vıınnekı ı lf-03-7660).' 

24. 6 !H2 de ihalesi ilan olunup talibi zuhur etmediğinden 
temdit edilen 45 ton sade ya~ı yine pazarlıkla münaka.aaya kon
muştur. Evsaf ve hımusi şartlan komiı.)'<ll'.lda görillebilir. Beher 
kilosunun muha.mm~n bedeliyle asit dn'eı:ıeleri ve yağlann cini!· 
leri aşağıda yazılı Şt;kildedir. l5 ton sa.de yağı toptan bir isU!k· 
liye ihale edilebileceği gibi 20 tFmdan :ız olmamak! şartiyle daha 
az miktarına da talip .;ıktığı takdirde ihalesi yapılabilir. thalmi 
10/8/942 pazartesi günii eaa.t 10 da yapılaeağından Wipkrin kat'i 
teminatlar:iyle Harbiyede Yedek Subay okulunda; satın almıı. ko
misyoouna müracaatları. 

% 7 Asitli Diyıutıakır Erimiş ve ;ıilı.filmliş 207 
;. 7 Asitli Ka.rs men;ıeli Erimifı ve süzülnıilş 210 

(?158-7003) 
• • • 

Aşağıda y&2lh mevadın ko.r:: Jı zarfla 6!wiltmeleri hlzıılarıwla 
yazılı saatlerde 318 942 günü Babkesirde a&keri satın alma koİn.is
yomında yapılacaktır Talipkrin kanwıi vesikalariyle teklif mek· 
tuplannı ihale saatlerinden 1'ir saat evvel kom.İ.>YQna van1e-
leri. (494-7616) 

CiD6i Miktarı F't)atı Tnııİıl'lltı füdl 

Nohud. 
Kuru fasulye. 
Yeşil mercimek. 

ron KurufJ Lira Ram 
100 15,5 1162,5 15,30 
100 22,5 1687,5 16.30 
100 ~ 1875 l7 

.. . . 
20.ı 71942 güıııin<ie knpnlı zari ıı..ulıyle ihalesi ilan olm"m 

(1000) er tonluk ll pa.rti kunı ota talirp çr!ımadığında.n bu kere 
pazarlıkla münak;w;.ya k'lnrnııştur. Evııaf ve hıısw;i ı,;artlariyle 
teslim mahalleri komisyon.!,. g-öriilüp öğrenilebilir. Otların cinsle
ri:Yle beher kilosunun mu1rnmmtu bedeli a.şaf;'lJa yU>..ılı şekildedir. 
İhalesi 5. 8. 942 çı. am!:ıa günü saat 11 de yapılar,ağ:ın\lan taliple 
rin kat'l teminatl~ri"le lfarbiycde Y cdek Subay okıılun<la satın 
alma; komisyonuna nciırnrn,1t1 rrı. (583-7978) 

Tel Balyalı Tel il'.al~-alı 
~ OllıleH AslıPr i ,. T• 1 J\füfroMıi<IJ tıınıfm· 

fi 25 d<UJ 
7 

tp p,,;.1. 

' h 

Satılık kelepir 
TEKNE 

Yıeni Jıııldc, yalkene, ~ 
ve motiift elwri(ıl A vrupiO' 
tıari ~ saQhkm, iste"' 
tiWin Kalamış lskt>kslnde 

llamngoz l.'ini Usta'ya , . 

milwüan. ,ı 
.-'.J 

Dr. lbrahim Denk er 
1 

Balıklı Hostnnrsı Dohiliye '!J ·• 
tehassıfil. Her gün saat 15 tell 
aonin Beyoi;lu - Alacnmii, Sil" 
kı.:.nğat>.J catlJe:ıi Çöp1ükç~c 
'.;;olt~k No. 13, 1'€lelon: 42'160 . ..... 

ZAYt 
NıJ fU'1 tt·•kefMllİ knybeltim. fı·~ 

sıni ç ık :trtncagJnıJ:o.ın er.kj~:inin fi' 
mü yok.tur, ı 

3-41 doğumlu ~ı . llurhanettl• it 
• 711 

~ATILIK BOY()~ 
Bakkcdiye Mağazası 
Munta;ınm teşkdt\tlı ve halih•·"' 
.zuda iy1 1ş)Pt' v~ye-tte Kal)'~ " 

c~J;.ıo Uuıtunda 13-15 No. 

Beyo~lu Ekonomi 
riagnzrua) ~ahıbıntn ver:ı'U 

dolay ıs.ile 

Devren satılıktır 
Talipl.rin filt'1ld\ı m.'G" uı)ll' 

mi.irth·~.,unrı, 

15/7 /942 de ilınleei j)i\ıı ''
1
• 

nan 250 ton kuru otn talip ~ 
madığın.:lan tekrar pa:tarl.~ 
konmuııtıu-. Evsaf ve hll'~· 
şartlıı.rıle teslim nıalıallerı ·ı' 
misyonda görllli:lp öğreıı.ilelı' 
Otlar ip veyn. tel balyalı olfl'~ 
la beraber ciruılerine göre 1 
her kilooıınun muhıımen ~ 
a.,"t\ğlda. yazılı şekildedir. :;; 
ton kuru ot toptan bir istelll · 
ihale edilebilecf'ğ:i gibi dahi' 
mıktarına da talip <;Urtığı tJe' 
dirde ihnle yapılabilir. tlı~,' 
30/7/942 Pe~be gürıii r• 
15 te yapılacağından taJi)ll'tl 
kati twıina.tlnriyle Ha.rbıY 
Yedek Subay Okulımda S•\ 
alma koMieyonuna müracal' 
rı. (537 - 77951 

İp balyalı Tel bnJyalı 
s 8,5 . . ~ 

16/7 /942 tarıhınde kl' ~ 
zarf uırullle iluıleai ilA.n ?11~r 
100 bin liral}k oduna taJıP ~ 
111adığından tekrar pazıı.rıı..
miinakasaııı yapllacaktır. ~~ 
ve huausil ıµırtlaı-ıle tealinl ji 
halleri komisyonda görUlUP ıJ\ 
reııilebil ır Beher kiloııunıın -tıl 
hamnıen be<leji 3,5 kur1*t'. 
thaleUı 30/7 /912 PcrııerobC ô 
nü srı.:ı.t 16 ela yapılacağıflii 
taliplerin kati trmlnatls:J~ 
IfarbiycJ~ YçJel·. SubaY ~ 
·un'h' Rat n:ı!"ııı. 1 oıni~~" 
ı~ı , lla1' 15~ 


