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Ticaret Vekili, diİn h~d~ ve--İaşe ko~trolları 
Manisada 'tetkiklere başladi belediyeye geçince 

l .._,_S - - :zeŞ 

LiBYADA ELE 
geçen gizli bir 
VESİKA Behcet LJ .. . lşierm gOnQ gQnOne görQlmeai için Ankeradan 

me 1 i
z, SOft gunlerde fena çıkmakta olan ekmek meselesile de 30 ınOfettiş gönderiliyor, Ticaret Odası reisi 

ŞQ U d f Ticaret Veklllle g6rO§mek Ozere lzmlre gitti 

.. 
0 

u, ırıncılarla yaptığı görüşmeden sonra ekmeğin bugünden Piyasada bolluk ve ucuzluk bekleniyor 
[ıtıbaren iyi evsafta çıkarılması için tedbirler alandı 

Bu vesikaya g!)re 
Hitler, istila edilen 

yerlerde Alman nüfuz .. _ 
;'"'-'-'lJC>mımtn"'"\~1'\---1 v~'tir~~~}b b Ti~~ ~C:~~ıae:~,~~~ 

h :::::::: k hat- Al- - -pı-=- - - - - - - -\.LIW Toprak Mahsulleri zôr:U,S: :.i- ıruuıını temin edecelt ttdbirier 
lln ıı e etıe- man anının rol yolunu ke- derek •bir müddet meşgul ol- alınmış ve bunların azami cill>-
rrıaır.~0fu,.~ ııecek bır oM . duktan sonra, Ofisin toplama katle tatbiki 1>mrolUI1muı;ıtur. 
illan e ! Al- b • • • k için biribirindM anbarlarıru, un fabrikalanm Bahl<ef>lr Ya.IWııln TuödlıiPn 
birin~i P=ın ırrncı ısını caı-.ipilti ihtin,,, teftiş etmişlerdir. Ticaret Ve- BalıkE'>!ir, '.!6 IA.A.) - Balı-
~~lUn nı ortaya gcrç~k- kilimizin Ofisteki iştigalinin kesir Vali«i bııı:'(;r, Deroiı'lrapı 
tof ve 'iltRos. r ten zor •bir ter- ~evzuunu bilhassa gerek İzmi- civaırmdaki köylere j?'lderek bı,-
l(l'ad ·'. alin: Harbi . cih meselesi ~ı- nn, gerek millbakatın lıı.ı,ıe i<r bubaıttan alır.ar:~ yüzde 25 
ınüJıirn g>bı ikı lii Kaj "ganp ve 0 ""4k ta- kanr: Ka.fk4~- !eri teşkil etm;ş, bu hususta (!evlet hl-..inıı, rnm:İni ışleriy-
trıerkı•l':İnj certah ic,"itı bi ~ A.lmarı oı-d";t" yaya inmek pet aldıkları maliımat üzerine gere- le m~ ôlmusıur. Vali bu a-
tec;iı-erck ele Bu, i~ bile yapabilı;-. rol tarlala,r;n 1. kı:n talimat ve direktifleri Vf!l'- rada bir köydeki tc.~-a yetiştil'
ka,q ııetr Raf. Kafkas ~lıııısa d.1 el koyroalr, K-ı- mı!;)erdir. Dr. Uz, burıı.da. lmıır- me iAtaıcvonunn J;alabalik bir 
ilin n113 ·a oller!- ma11 .,;:va sa:kacak bit- Al- radeni2.do Rı·~ de bahusus son günlerde pek köylü kiıtleı.inin hıızııru ıle ıuı· 
ll'l<ıo;ine :y l~ r.ıt u.:n ~-Nü kıyıla1'1tıdaıı d.or.wnrnasını fena çı.lmıı:clrta. olan ekmek me- mıştır. 120 t-oğ:'Jık olıın bu is
ın.ı.Jıtan ın.~~1 ol- ek/~k d;;rfr bi;· ordu ıl~ rnahvetm()k 1 • eelesi ile de meşgul olmuş ve taııyona. şimdilil'. iyi cin.«ten 50 
~i g" 1ı aret nıah wre mr.k . taliiııd,11 ran ve ı~ı11 fırıncılarla bu hususta bir lto- boz ırk elana ııJınmıştır. 
t•r. Erız~ '"ı;dık- tt•h!i~~: kaı~.rtsat i'81erindeıı tehdit eden hir nuama yapmıştır. Bu konuşma (&onu Sa. s 80. s de) 
'tı.'ilrd . unu d<JX. .m'.e c aynlaralc . , ___ ..;_;:_..:.., ____ __:_ _ _;_ ____ :_ ______ ,;_ 
ketı ak:i haı·e- . Yrudaıı Mgl'Ulft1 war. ı·aııır vazıy< t almak, (İ d • J B i 
tiri e <le bit-leş. l~t!P, atılmııt İ"ıııF-l8i:: in·· ç?k par!~ ve an 1 ye r H ,. n t 

Yoı lar Ve a,... k. .. ı~tet "wıt'kİ'"'" ·-·-' L .,. • dıınya efkiı.nu-
ll;!j)('u 1 " r ı "'"avı ıı . . ilz ·-·B Yor ar. a t~ız Kafka..• pelmllan ,,

1
; rnum1yef;ı e-

t. u n~rıvııta ".1ılıkf·!Ji ·l'f; l>u ı..,tvı;ı-t daı"ıl: l'llıde heyecan cevap Şef •. 
rı':ı"\· lgAlınanıa- '''?"~'." göze ,,ı,,ı.,-,,.aya ~ifi uyan<lır:ı.bilir ı,.ir 
~· :/ . a Y Nil ıııı.lıı ~ Bıı>ıu.ı ttı dnyru, eı.ı·ıl- muvaJfakıyet -
ıuıı 1 

d U:1 '~vruııa fmı.ı bbe Almaıı!/fıı,;ıı ihtiyat tir. Fakat öte S. Cripps, Hindis• 
lı: ' ıı;erı Afri- LdcJK>l•m Vt't'Pmlir. tarafta düviiıı- Sapru kongrenia 

kararını acı 
acı tenkit 

ediyor 

~'f1:::. l.ı:enkitıe- m~ knbiliyetini tanın yalnız 
'teruı~ nehri il- HÜSEYiN muhafaza eden b k J JCr. 
h~:~a~~~. CAHiD YALÇIN ~~;:~:::~ ıra ı amıyaca •• -
bir t.ecar.ruıuiye rba.~lamala ·,ı,,. • 1ngılız ve Ame- Dl &Öy)ÜyOJ' 
ilaha . üf eseri ola bilirs drı n an ııılah ve cer•hanesi ya...dı
il<. .. "'Y~<le mu32.Zaın v ". ~ mı . dıırtluk~a, Ru~yanın iki 
•kcl.3~~~ bir Planın İL~~~~~ payıtahtı, Lt>ningıatl ve Moelı:o
Yailttnd 1 - Alınan ordu la · va, .~e~t kal~ıkç~ bıı Alman 
nı iımi: Volgaya ulaı;acak~~ rnu\a,lfakı}"'tı uzemıde bir te
f:aYft•t ed<'n lfiiıv. rciler art k- ık"ldut _bulut>mun uçmaması 
ıneı 6lrasının 1 R 1 abıJ degıldir. Hatta Harbin o geldi:H · ~'Şa om -
lıat ı .ıarı; ~ı, o~un Lıı:ıuzıe - gaup ve oynak talihi K a.fkas-
laııına.'il r ındı_rerek Nile ~ !">'l Alman orduım için bir tu
lar_ İşte ~dıgini l!Öylüyor- za.k bılc yapabilir, Bu mı.kan.az 
kacının ik n kuvvetiıtiu kı~- akddolun.:ın da Kafkasya.ya saT.
Vardı:h 1 uçlan bu iki Neh acak b~r Alman. ı>rdu~ Njj kı-
l ' b zaJnıı.ndı ki re Y 1 d ıı aıuınn bi . . r , Alman 1 •nn an uz.ınacak dığer bir 

!•?ıı.lcııuş. ~~~·. ku;rcı bıtmış 0 _ ordu ile elele verebilmek tali
ikıııci kısıınn ~ ı;,onra sıra hmuen mahrum kalın;a üsle
g.,ıL'Cektir_ Fa:: ~•karılmasıııa rınden _tehlikeli ~uret.te a.ynlıı-
11un nedir? Bu b~ bu •kinci kı- rak dogrudan dogıuya macera
Yalnı.: Füıır .1; ınrdır Jti onu !ar ı~ıne atılmış temelsiz bir 

lfalkı ec- 'bilırınış, ku"";ı mevkiinde kalabilir. Yal 
ınut 1 

11 daıma efe•~- nız. KafkM p.:trollen bu teh-
a. §{'yler -· -~,,,ye ve lk · b 

Iı dünya , • ııstündeki esr _ 1 eyı ve u kuvvet dağıtması-
). Y<t alii.ka .. ar nı . al·'- -Ya •ili gıcıklı g"osteren ha- guze \Urıruya. kati nıidjr? 

hak'kat h Ya~ bu Si:izlerde bir Bunun en doğm cevabını bize 
nu biıtiırı ~.1 \'~r ~•dır? Bu- Almanyanın ihtiyat de-polan 
~P $oktur u~. inkara. hiç bir verebilir. 
~!anna bakım ~~;;,l Voiı;a kı- Don harbinden sonra Alman 
,_ hr Qrdunun .,._~ bıı1~- ordusu şimale dönerek her şey-
•wı-ek \'e - '""'"a.qla.rdan d 
d.;ıı .'"k. aşa.gıda ~l kıyıl en evvel Moı;kovawn ve Pet-
ta. ""-ukı~bJ~.Ye ha.şlıyarakann- rffiburgun hesabını görmek. ve .,.... ııtlJn b- or- . 
cak v~ Bııııra .. ıttüı;. kaplıya- §Una! yoluyla gelen yardımlara 
c;ık fliudistan \0rfc:ırıe sarka- nihayet vermek gayesini takip 
dı~ <~Je<·ek bir ~~u,la.rını t.:h: etse bunda muvaffak olduğu 
klanııu dıniUde oka.zzam ıstıla takdirde, Sovyet mukavemetini 
maıu ııe .. ııanııya baş- k . 

mafih bu ınunıkilndür. Maar ço zedeleınış olur. Fakat bir 
muk ~ıı·a~~oklnıtayı ~~üz dfuıün- kere, e.caba kış mevl!imi ı;at
" mıiyı.r ge emıştir gihi gö- madan bu işi bitirmiy~ imk:An 

-;irnuiki lıakı . var mıdır? Ruslann ciddi ve 
~~rı ı>iıi.r ·' . e bu- ciddi as- kat'i muluınıbeler vermekten 

ıu.uı zıyacı . ~>< 
r'"ııar> k e cazibeli bir ı.,...,nap etmeleri, ufukta dai-
f:lıı· kf'!'e". uyorıız, denilebilir. ma endişeli bir sual çizınekte-
d ı.•maJdeki Alın d · So uları v ı.lga . an or- ır. nra Alman ordulan Rus 

Gandi buna hiç bir zaman "Bu kurar, yersiz ve iyi 
yanaşmak istemiyor dOşOnülmemiştir,, 
Londra, 25 (A.A.) - Birle- AllahaOOd 21j - H~ntli l' 

§ile Amerikaya hitaben radyo ral şeflordeıı'. Sapru Hint siya'li 
ile yayılan deıneeinde Sir Stılf· erkIDıına harbin devamı milıl
ford Cr.ipps <?andini.!'- duruı?';u- delince bir arJnşmaya vannal:.-
nu tenkıt etmiş ve şoyle denuş- d · 1 1 · t:&- rını ve aım anııyasa mese e:;ı-

• Ul luwpk.n gnrıntva bJrakmal;\-
- C'lfÇmisıte n'! kadar şöhret rını teklif etmiştir 

li ve maruf olursa olsun bir rnef İnı:iliz idaı ·"inin" Hindir.t&t· 
kfıreeinin hlırriyet için yaptığı dan eekiJmeı<i ha:kkmda Hint 
mücadelenin birleşik milletlerin kongresince verilrn karen Saµ
Doğuda zaferi temin için gay· ru "iyi dli.'iÜillmwıi~. yel'Siz" 
retlerine engel teşkil etmesine bir kanır !.'llretin<le tavRif et
müsaade edemeyiz. Bahis mev- miştir. 
zuu ola.n. meseleler bütün dün-
y a için bir çok büyük. ve çok Sapru, &uıtr cJ.:ı.ı•. muhı> • 
vahimdir. Gandi, memleketi birine~ lır 

(Sortu Sa, 3 8U. 1 da) tSo".ı Sa 5 8lJ. i clec"ı 

Bosnada -------------------
Temizleme hare

keti devamv ediyor 

O. N. 8. ye göre 

Kozara dağlarında hiç 
çete kalmadı 

Berlin, 26 (A.A.) - D.N.n. 
Din sal8.Jıi.yetli kaynaktan öğ
rendiğine göre, Bmmadftlti te
mizleme hareketi mürettep pi.an 
mucibince gec;en hafta da ba
şarı ile devam eıtmiştir. Kozaı-a 
dağlık va.dilı:rindeki çeteler ta
ma.men temizlenmiştir. Şimdi 
Bıuara §imalinde Sava nehri-

( Sonu 80. 3 su. 7 de) 

Amerika da 
Harp istihsalatı 
1,5 misli arttı 

Yalnız Mayıs ayında 

4000 uçak, 1500 tank 
yapıldığı bildiriliyor · 

Londra, 26 fA..A.) - Am.-ı-•
kan istihsalatı, hari:ıin başlar.
vıcıııdanberi bır bıx;ulr müıli. e 
Çl]mııştır. 

Teslim eJil~n "tm.ıı toni!atı;ı;u 
iki milvonu-buhn:.ktadtr. 

Ma},., ayında, 4000 ~:ık, 1500 
tank, 2000 tank dıı!i topu im:d 
edilmiştir . 

(Sor." s. s ıiu. 1 del 

Gıda maddeleri üzerindeki 30 müfetti" gônderileceğ\ aöy- ve kudretini ge,tapo il& 
el koyma hükmünün, Fiyat lennıektedir. Yeni kararla ~-
murakabe komisyonlan, fiyat lediyeye ''erilen işler etrafında ile temin edecekmiş! 
murakabe heyetleı·i ve viliıyPt görüı)ülmek iizere bugün aUU::ı Londra, 26 (A.A.) - Mart 
ler iruıe teşkilatının kaltlırıj- darların iHtiri.kiyle vililyettP ayında Libyada İngilizlerin f'li-
masiyle bell'diye ve ticaret o- fevkalade bir toplantı yapıla· ne geçen gizli bir Alınan vcsi-
da.lnrma munzam vazifeler ve- eaktır. kaııı dün Londrada neşrt-dilr. i~ 
rilmelıtedir. Bu yeni ~azifel•r Diğer ta..aftan hE"r nevi g:- tir. Bu veı;ika Hitlerin Gestaro 

, karşısında bu teşekküller kad- da rn~ddelE'ri üu-rine el korıma 1 tarafından idare edilecek t>ir 
rolarının Jiizurnu kadar geniş- kararının kaldınlması ve •a· dünya hakkındaki pli'mll'.1·111 
Jetilmffii icabetınektedir. Bu tı.şlann 'l'rbest bırakılmaet göslermektediı·. Bu plana gt'rt 
münasebetle Ticaret Odası 1- karşısında piya'll!tlıı umıım! bir fethedilen arazide Alnıanyarur 
dare Meclisi reisi Mithat Nem- memnuniy~t görüldüjlii, bu ~P-. nüfuz ve kudretini sağlanıla§· 
li Ticarot Vekilimi% Beh~et retle gizlt-nmiş ~ yiyl!<'ek ' tırmak için poli:; va.ı.ife-'i hiı 
Uz'la. göruıımek üzere İzıuire maddelerinin pıyaeaya ~ıka01 1 ı cıım kıtalarına görüdülecekt;ı. 

dığuıı }aı.ı:nı~ulı. Bu vesikada Führeı sıl'-hlı 
gitmışt.ir. • Yiyccı·k madd<'lerınin şı;hir- hücum kıtalarına rılım liiwn u; 

Yeniden memur alınmaması ler ar-..sında mübııdPle~i ser-· dayandığı prenRiplNi ksb:t , ; 
Ticaret Vek§.letince bildiriln>iş best bırakıldıi\"ınılan ~E"hrimi~- · mektedir. Şimrtiki AlmMyaı n 
olduğundan Ticaret Ouası"a de bir çok tacirier ~inıdidrn içinde olduğu kadar dışında i:J 
verilecek yeni vazifelerin mu- lstihe.al mıntalrnlarmdırn lPl- Almanyanın dahili nüfuz w 
vaffalı.i:ııetle başarılması i~in grafla ma.l iHl('mektl'dirleı·. kudrE"Üni temsil ed,·bil.-cd·: w 
lağvedilen iaşe ve fiyat mura- Bunlar ar~eında her lll'Vİ YE ~ağlanıla.~tır~bilecı•k devlN !· r 

kabe teı;kilatları mı:murlann- meklik yağ, pmnt: ve diğer ~ •- lis kıtaları bulundurmak liiz no-
dan iııtifade edilmCl!i düşünü.- da maddeleri de vardır. Aı;ı. dır. 
melrtcdir. kadarlar bu •erbesti knr~a,ır.- Bumfon sonra silahlı 'km, . 

Dığer taraftan İaıje ve Fiyat da piya><ada bır kaç hart~) a !erin va1jfcsi sim<li olrlu,,lru gın 
muralrn.be ,işlerinin günü glı- kadar gıda maadeleri bt>llaşa- yalnı' Almanyaı•ın harici dl., 
niliıo göriilmesi için İstanbul cağını w ,J.,Jayısıyle m·uzl• k manlarına kart)ı ha\t'>kiıtta hı 
bf'1Nlıyesi emrine Ankara.dan olabilec.,-Jim ı-ii •ltnl('k1"1lirler. hınmaklnn ibaı·eltir. 

..._...., ..... .....,_ ..... ==-""""=----~-"'=-·-------"'==--'..) Ifücum kıtalarınııı güzid!' b 

1 RUSYA'DA J f AFRIKA'DA J 

te§ltilf.t ıuahiyelini muhafaza • 
debilnıesi i~in kadrc.-ıuıun Möl 

rlut olması lazımdır. Fiihreı ""' 
kıtalar kadro8unun, :<ulh znrr ·• 
nıııdaki ordu mC',·cudunun ,-ı;z· 
de :; ilit 10 11 g··~memet;> lii•~ıı 
geldiği fikrindedir. Alman kuvvetleri Karşılıklı topçu 1 

Bu ve ·ika bütün ordu ve k -
• ı-du komutanlarına göndPP, 
nı!ş i. Mart a:yında Alman um · 
rui karargô.bı taıniıni tekrar r 
tu-aı-ak ordu ara.sında daha g • 
niş bir ölçiide yaydırılma•ı..: 
istf~miştir. 

Doo nehrini geçti f aaliyefi durmadı 

lf olga üzerinde 

Scıvyetıere ait üç petrof 

gemisi tutuşturuldu 

Taarruzlara yarım milyon 
askerle 2000 tankın 
i~tirak ettiği söyleniyor 

[A.A. telgraJ/.amıılan 
hıdıisa edilmiştir] 

.Alman Tebliği şudur: 
ıı...ıırtofun cenubunda ve d-::

ğu.ımnda cereyan eden ~ 
muhru'(,'belerden sonra Do.ı 
nf.hrı geçilmiştir, Nehrin cenup 
k.ıyrnın<}a muntazam ve inl!i
cawl.ı rtıır cephe kurmak mak
eaıtiyle düşmanın :yaptığı tt)
Şlbbüsler akim kalını~ır. 

Volga :ne.IH'i üzeı·!ndeki hc
(leflere geceli gündüzlü hücur.ı
larda bulunan Alman bomba 11-

ça.klaı'l top}>ekfuı 6,000 toıı ha.!
minile 3 petrol gemisini yak
mJşlar v;, cepheye malzeme g(ı.. 
ıtüımıeı.'rte <>lan 3 büyük marn•,. 
yı lı:ı.t.ırmı.~. 

Doo oehrinin büjıük bir k<ı,. 
vıs ~umği bölgede AJman ve 
Romen Jotaları düşmanın zıı·lı
lı brlıhleıi ve plynde Jruwetıe
rı ile muharebe ediyorlar. Al-

(&o•u 8•. 3 SU. 3 de) 

Tobruk tepesi 

lngiliz uçakları taratın· 
dan ağır bombalandı 

Röytere göre Mihver 
kuvvetleri durmadan mayn 

tarlaları hazırlıyor 
[A.A. telymf1arı•ttla;; 

11 iılıilıa edilmiştir. l 
Orta Şark lngifü. tl"bliği ~u-, 

dur: 
"Düıı kara tephesinin bütiiıı 

kesimlerindeki hareketler yal
nız devriyt> ve toJpp.;u faaliyet
lerine inhisar r·tmiştir. fu rn 
fa.aliyf:ti m.ahılut ifü,iide olmuş 

\Sonu 80, a 8ü, 6 de) 

Fı ~ıı~ıL ~ahilhnindc 

ki uzun menzilli 
ağır toplar 

Evvelki gece Kale 

üzerinden ateş açtılar 
Londra, 26 (A.A.i - Fra,_oız 

sahilindeki uzun menzilli A -
man topplan diin gece varı~ıı· 
dan itibaren lmJ,. üzerinrlt- aıı·s 
aı;mı~lardır. Son salvo giln ,fo(.
duktan biraz Eoma atılm"~ ır. 
Dovurei1de "top b~Jmbartlı""l.:~. 
nı., iFar~ti verihni§tir. ----

Yüzme şampiyonası 
Beykozdan 76 Galata•araydan 68 

yüzücü şampiyonluk müsabakalarına 
girmek hakkını kazandı 

Susporlan Ajaulıı';'l tara.fın-ı ·-

~ ş~~ry:;!~ı ~eç8!~u~fı~:ı ARSiDOK OTTO' 
be.kıılanna dun Moda yjizme ha 

i'."b!. M areşaı ~ enşem~e.~i başkentlerini zapta muvaffak 
zıınıı görıned OJnmel Nilin yu- 0~aı- bile, bununla d<ığu bar
bı<-k zo~nd l'n Mıgı~ çekil- bıni bitirecekler midir? Eğer 
Y•ıo· uoı,"U a kal.a<::a&-a benzi- kendilerinde böyle bir iireit 
oruula.rıoın ce~ındeJti Alnıru:ı olsaydı, hiç tereddı.it etmeden 
ıı:_ıl'<let>. ~vvı..ı il(, llgradı Ul!Jtet- ~al yolunu tutarıaroı. Her 
~!1' bitirıni'l 0 .;; mtıharebeıc- halda kat'i neticeye erişıneksi- At Yanslarının üçüncü haftası · 

vuzunda devam edilmiş ve fi
nale kalan elem:ı.nlar teııbit eJil 
ınil}tir. Heyecanlı bir hava i~i'l
de geçen yartŞlar lltlnunda Bey
kozdan 76, Ga.Iatasaraydan 6:< 
yüzücU İstanbul yüzme §arnpi
yonasına iştir&k hakkınl kaz.'1.n 

Avuıturyanın ikinci 

cephe için harekat 

sahası olacağını 
SÖ}Uyor 

' 
a!\lır. Ondan ııo~ a~:- mn Ural daiları.oa kadar ilf:r· 

~~n ne Yapacağı çoık mU::u- !~~· Alınıı.nların hiç hO§Una 
Al lldilrnışı;e de saLuıi a: ırıtm.iyor. Çünkü bazı Alman 
ı .. ,~ ~fillen pek tabil'l>etli ~eleri, daha gimdiden, ta
"e. ~ükiıtu tercih ..t~'~ 0

• am_ızu Ural dağlarına kadar 
"1!lı',n F'ühre --""ller ~!et.menin lüzumııuzluğun-

tııJıın·rnPkle ik .rdeıı g~ dan bahse baııla.ııuş!ıu'dır. Giı
dır. lııtiınaı 1ıi Ufa eylemişıer- ya Rus ordusu aırt.ık varlığını 
tıal Hoınnı li meselede M:ıı-e- ve ehemmiyetini lm.ybedermiş, 
oılli'.'lğı . 

1 
e .n Yutıınıya kadi Ufak bir ktıvvetle doğu cep· 

t<ıktır. Ç?. "'~.'.1 ~ bir rolti ola~ h~de Almanlar için müdafaa 
~ A!rnaıı llllku §llnlllt .4irikada. halinde durmak mfunlı.ün olur
}.{ısırr!a ~ı;?~ kumandanı muş ve ;8Cl'best kalacak ~ 
Ylltııi7Ji;;, • 1 hır ınuvaffa&ı'. a.ekerlcnne başka vazifeler ve-

neticeler alındı. Dünkü yarışlarda beklenen 
bahsimüşterekler az kazanç verdi 

mı şiardır. . 
Dünkü yüzme yanşlarından 

aşağıdaki teknik neticeler alın
mıştır. 

2-00 Serbe~t Bü.lfii.1,;l.er: 

Ya.şiııgton, 26 lA.A.) - A-
vusturya tahtının variRi 0Jn . .:ı1. 
iddiaRında bulun•n Arsidiik Ot
to, Cumartesi ak~rnı, ı·aıJy<• ~ 
söylediği bir nutukta. millt-t;ııfn 
Nuilere mukavemet nıiıuııu 
muhafaza etmiş olduğunu ve 
Avusturyanın lıuıtuluşuna ka
dar bu ruhu muhafaza. edeı·ı· - ,. 
ni söylemiştir. 

1"1i "" UgrayB.rak L'b rileb"'-'" T k ne ger; ~ekil ı Ya iç- ~""9· ama.men yenil-
:ıh~ lr.Jsk • ını;-k ZOI'\lnda meıniş bir Rus ordusu Alınan 

nıış ve iki :ın ~ ucu kırıl- cephesinin karşısında durduk~a 
..ıntl; lcavu znıı.anO\'l _ncltir ara.- Almanlar bu kuvveti istihfaf e
~n P<>k çok hillı~aJ anı ?i!DYa· dooıezJcr. lıerleme, Alınanlan 

ıı bır h"· } .an gibı ha- muvatfakıyetıeıı ""'"''""'; c'lk. u.:ırana \1gra.m 1 fe.k e "~"" .. yor, 
,, ış o a- ?-t her muvaffakıyet yeni 

l<i!kııı;:l'a ile ~ yeru zorlukla.r yaratıyor, 
yarın pet. Hil.seyiu Oalıld YAJ,çıN 

Iatanbul a.t yıarışlarının ilçün- olııp 1400 metı"ü mesafe fu:e!'in- j Döı'llw.cu lioı:n: (Cffitllnıen 
eli haftası dün Veliefendi koşu de yapıldı. Netkede: 1 - Ve- lt~•) 
mahallinde yapıldı. Ankaralı- cize,. 2 - !eriıat, 3 ;-- Yamr.n Üç ve daha yukarı y2ştaki 
1a.r dünkil koşunun bahııi mıiş- geldi. Ganyan 100, pliı.sele.r 100, Vt: 1*Jıe zarfında ka~;ı.'!qlan ye
tereklerine büyük bir hisse ite 200 kuruş vernniştir. llı:inci k,.,_ Jwnu 250(1 lirayı gt-Çmiyen »af
iştirak ettiler. Koşulardan alı· ftl üzerindt>ki ikili bal'ıis 275 k •.- AA İngiHz at ve kısraklarına 
nan neticeler ııunJa,rdır: nış vermıştir Birincıi, ikiıın :mıı;hı:w;tu. 2000 metrede yapı-
Birinci kO§U: koşu üzerindeki çifte balıi~ d• Ja1, hu lı:<>:ıııda.: 1- Dandi, 2 -

İki yaşında w IJrazançlan ye- 115 kuru~ lrn.z:ı.ndırmıştır. Umau. 3 - özdemir geldi. Gan 
kfuıu ~00 lirayı doldurmıyan tl'çiindi k~r.: (('<lftkb&yın ynı. l~O. plılseler 100-200 ku-
yerli safilı:an lngi.Jiz erkek ve koıiusu) ruıı vermiştir. 
dişi taylaı, arasında 1000 met- üç ve daha yıi!rarı yw;tıık• Bu kOl/U ltterindeki ikili ba.-
re m'!Safede yapıldı. Ve netice- yerli yııa-ım kan İngiliz at ve }ili; 425 kuruş, üçüncii ve dör
de: 1 -Polat, 2 - "Deı<tcgül, Jruıraklann mahı;mıtu. 16()0 ıllmdi koşular üzt-rindeki çifte 
8 - Varacl geldi. Ganyan 100 m'!trede yapıları bu koşud. 1 bal"~ dt 205 kuruş vermiştir. 
Jrunış vermiştir. ,__ Ellıan, 2 - Me'IH'>'11Ş, J - ~nci Koşu: 
1kincl koşu: (Sa.h.5 koııusu) 1 Alooyliı.rı. geldi Bu koşur.;ın Ü9 ve daha yukarı yaşla.ki 

üç ya.mndakl ea.fka.n Arap ganyanı 100, plfut~lerl 100·120 oo.fkan lngill.z at ve loı;raklan· 
erkek n <li"< taylara mahsuıı kıır. verdı. 'So•u Sa 3 Si• 2 ••l 

1 - İbrahi.m ıBeykoz) 2.35. 
2 - Mustafa f Galata.saray). 

!00 Serbe.st 'Kıirfikk~·: 
1 - Leon (Beykoz) 3. 2 -

Gogo lBeykva). 
100 Sırtüstü: 
ı - F\ıat (Beykoz) 1.28, 2-

Kemal (Galatasaray). 
100 Sırtüstü Kii~ülcler: 
1 - Rasi.m (Beykoz) 1.38. 

2 - Adil \Galata.saray). 
1500 Sc-rbc.-«t: 
1 - Vedat IBevkoz) 24.49 

2 - Osman (Galatasaray). 
800 Srrbe.•t Küçükh ı-· 
1 · - ÖtnPr ı Galataıı:ı.ray) 13, 

2 - l..a?,o !Beykoz). 
T;ı.r k Ba:vıuk: 

fSonu S.oı. a Sü 2 d~l 

Arl!idük, bilhassa şöyle de
miştir: 

- Almanyanın iaşe ve ikımıı 
hatl&l"tnın ve Avrupanın cenur 
doğusunda işgal orduları müna 
kalat.znın ana.lıtan olan Av.ıs~ur 
yanın, Miittcfiklerin ikinci ~ µ
helerinin harekat sahası olmalı 
ihtimali vardır. Ahalinin yilz·i~ 
90 ı , boyunlanndaki boyunıfa.
ru/tu atmak zamanının ge "ne· 
sini bt"klcmektedirler 

Arşidük, hu nutku Dolfü · 
öldürülmesinin 8 inci yı u . ._. 
rnii mr·) "i ~ ' tivle sCv'"'ı ... 





50 
,iıJ 

uı 

RPDU 

l<oçe 

lıo fuı.trn Ea'jllrunıyacak 
l'1lhnz ~miydi! Net.ıce, 
80nıl talih eseri midir? Blı 

CQ'8 olayiarm gdişınesi 
Cıevap Vcrccektir. 

zrr:m~ yan mtidn.faa nmn 
Çok ~de keslıı sonuçlu ve 
tır nı- çarpışmalar başlamu -
rekati ger ~raftan, Mısı-r lıa.
a.lii.ka Yle mut.c'ra.fik ve onunla 

h Yeni ıteşchbüslcr de 
muhten:cıdlr 'l.t'!L...._.ı._ s . • .n:ı.uı "" .... 44• urı ve· 
Ye ve Mısıra k:ı,..... hnvnd •. dfrm ··~ ... n ın-

e akrnlıırı yapması ve bu-
rala1ıfa.n 'kuvvetlerin h , 
siirülın cep cı.cre 
ra.gelir.•cıini önlem.esi de hatı-

Şilph' • · . emz, Mısır, İngilizler 
l~n hil-ya.tl kıymeti h 'zdi O ~ı aı r. 
~eve he Nil . . r şeye tcrC1hım, 

cet>hesuun takviyesi bu .an-
de .ADglo - Sakso :ı .. ftı. rlnds n mWT..111:\.Crele· 
1 1 yer almıştır. Akdeniı yo· :ey :ı, Nil darülha.rekatınır. ta-

. :uvvetıerle t.ak~iyesi h!:ı beri
nı uyuyoruz. Mlbvcr.e geı;.ncc 
zaferin seme~ :ru nlmnk .: ' 
harekt • uzere, 

t ol"dusunu, neye mal <r 
lursa olsun, daima b~lı~ ecek 
ve DW.'Simi uh nıaı n m alefetins ı·ağ. 
tir. ' takip devam edip gidecek-

üz şa iyonası 
- Baş tarafı 1 incide -

2 1 - Galatasaray takımı 5.55 
- Beykoz takımı. 
Ti.ir]: B J.tMk T?':" • 1 ,, 

~ "" H.1l{"llt•°'.tCT .' 

Gal -- Beykoz talmnı :4.lG. 2 _ 
l<ı.Uı.saray takımı. 
Kııle AtTama: 

2 
1 - :Fuat (Beykoz) 56.l O 
- Muzaffer (Bc\,·koz) 
~u J • 

lv1•tU.1d G 1 B-t.-yk d ~ o. .a atasa.rayla 
OZ O!!l'Udun dOl,;.t"'ll,;yu. '" 

~a.le ~ lruıslnn:l.ır. İstanbul yi\7.
h e sampiyonası Ağust sun ilk 

- aftannda YD..'1tlacaktır. 

t yanş.annın 3 ncü 
haf s 

- Ba~ taraf:ı, 1 i <;id~ -
~ mahsustu. 1800 metre mesa-
e ~abilindc yapılan bu k03uya 
y~ at fr tirn 1r cttı. 
GO Neticede: 1 - Buket, 2 -
k~a, 3 - Demet geldi. Bu 
l>lase~un ganyanı 180 kunış, 
lnist er 130-400-200 ku~ ver-

- lr. 

Alimm koşn: n-ort ve daha yukarı yaştaki 
saikan Arap at vo kısrakb.rı· 
ne..mahsustu. 300 ı:-11----: S:i uuı.ı n..&;ö.llllYC• 

18 
olan bu koşurtun mesafesi 
~ metre idi. Ym-ışa dokuz 

: işt1rak. etti. zı:. etioode: 1 -
ODiurcuk, 2 - Bora, 3 -Th-

geldi Bu koşunun ganyanı 
125, plaseleri 100.125-200 ku
ruş vc.rmi tir. İkili bnhfs 270 
~·beşinci ve nlhncı ko;ıulnr 
~eki çüto bahis de 200 
QALJ. ~ vermiştir. 

Oç Alman f(undakcı 
şidde11e arant}'Or 

Vaşington, 26 .(A.A.) - A
~tırmnlar. fcckral bürosu 11e
fi .. ~~: Ed. r Hoovcr" cuıxu:ı.rtc.•i 
~u milletten, Amcrilcaya gcl
~Ei olmaları muhtemel olan üç 
mutehassıs Alınan kundakçısı
nın aranılnl:lSlnı istemiştir. 

:lif. Hoover, Aln1a.u bnltn.la:ıxr.ı. 
me~:-ebinde dem görmüş olan 
bu uç adnmın, yüksı..k Alman 
komutanlığından Aımerikaye. 
gelip hayati ohemmi.veti. ha.iz 
~~ 1.W..11 yüni ta.hnp etmolt 
ıçın enıır aluıklarım lıildirroiır 
tir. 

RUSYA'DA 
-Ba.ş tarafı 1 ine.itle -

nıan ve Romen önci.Ueıi nehre 
varmışlardır. 

Voronej bblgesinde bütiin 
Sovyet hücumları .latrtla:nmız·.~ 
\ iddatli mukavemetiyle knrro
laşnııvtJr. 

Rus Tub · 
Moskovada neşredilen Sov

yet P"ece yansı tebliği audur: 
25 Temmuzda, kuvvetlerimiz; 

Rostof, Novoçerkes, Çinlıyoo.

ka, ve V orouei kcsimlcrlnrıo 

düşmanla çarpışmalarına. d J· 

vam etmişlerdir ... 
Don nehri boyunca misli "Ö

ı ülmenıiş §.iJ<letli. r.armş:malar 

olmaktadır. Almanlır ROato:ı: 
şehrine 600.000 aslter, 2.000 
tank, ve tam bir hava filosu ile 
hücum ctmcktcdirl T .. Bu -.n. .. 
Tin müdafaa hatlamıda.n bazl
ları yarılrttJcıtır~ 

Voroncj mubn.robesı ~t-oidi! 
ş!ddctknmek.t · r.. Prmn:ln. va.. 
zetesiılin muhn.'hiri Rtıs km ... 
vet.lerinin .AJmnnlara n.ğJr dıw
beler in : diki~ ve düşma~.ı 
Don nclırindaı ot :v:e attıkları· 
nı cumartesi nkşa.roı ibıldinni~ 
tir. 

l\loskovn mıd~ IGuro 
Moskovn r~dvoou · ı.ı..şa.ğı Don 

ııe'.lır.in.in sağ kıy.wınd~ nnıhrı.ro
benin deı: etti~hıi blldirmiş.. 
tir. 

AlnuuıLE. u -radıkl n ağıl" 
qrnyıplan göwnünde tutmıyllr 

dı•rmıufon t arrwı: ek-
l~ı:=uı. 

Vonışilof Lo ra a imişt 
\..-ışi, 26 (A.R..t - Eez:lin\n 

!bitaraf siyru,1 nı.nhfill(}rindo 
söylendiğine göre, M~l 'Vo
roşilof şjmdi Londrocla .bulıtıı· 
mruktadır. Mareşalin Lonclray:t 
İngilizlerden Mele yardım iste
mek için gittiği ıilave edilmek· 
tcdir. 

- Baş tarafı 1 i1ıoid8 -
l\luni!:B'da 

Mattlsa.. 26 (A A.) --. Tıcarct 
Vekili Doktor Behçet Uz, Cüm
huriya Halk P.art~ bir 
müddet istlralıatta.n sonrs. llil
kevi salonunu d lduran tühcar 
ve müstahsillerle. menılol : u 
ia.~ vaziyetleri hakJnncfu k-:>· 
nuşnmlıır yapmıu ve btı yı.lın bf'" 
reketinden ıba.hiDlc sflnntı ç~ 
kilroiycce~inc i.§arot etmiştir. 

Dcrktor Behçet U:tt Manisalı
ların 'bns.ka.ca dilekleri olııp ol
madıı7ını sormuş ve Egı.min en 
mU1ıim ~cltird kah ikuru üzu~ 
münü icıtıhA ı eden Mııni.Btı vi 'u· 
yetinin. üzüm işi kendilerine i
zalı edil~ek i.~ masr u.rınm 

fazlalığı seueuiyl& Uziım mn.h
sulUnün maJ..iyct fivatwın. ..... üJi. 

Lo u r sek oldufu t ıtı:ı.rilz ~tiril rek 
re h :n~ 26 fA.A.) - İngilte· bu kıymetli mnlısuiiuntızi. u iyi 

.~va nazırlığı tebliği: 1 fiyatlarda. sat ının knunı rı"1.. 
n .. gece bomba uçaklarımızı edilmiştir. '\Tekil f;aat 17.50 d.) 
~ murcld.u:-p büyük bir teşkil ~rn.yla 1zn:rlre hare1ret ctnıiş- ı 
tur ~a.vzası üsttiude uçmuş- l!!ti!!!r!!!.~·~!!!!!~~~~~~:?.'!'1 
lloUand:ı~~ Louisborug ile liz uçakları dün güııdiı-;lcyuı I 
muştur. va alanlaırı oı.. Rıhin bölgesine gelişi güzel bJm 

Bu sabah balar atmışlardır. Dün gcc İn· 
n.tazı m.Unfcri~den bomb!Llar giliz hı:ı.va. kuvvetleri batı .Al· 
Yl bölgelcrinde~arı~ız sana: manya. üzerine bir akın. yapaJ.1ak 
dokların Louisbourg Duisbourg, Hamombcg ve Mocrı; 
vara. etmek;~arın lıfil.u de- şehirlerine yeniden hücum ot-
1 l."dir. e oldugunu g6nnUş- mişlcrclir. Halle ruıımnda ölen 

ve yaralanan olmuştur. Baıı ma 
hallelerdo büyük ba.snı- var<l:r. 
Gece avcılan ilo uçalma.va.r bıı· 
ta.ryaları 11 t~iliz Rçnı; dfi81lr 

* Bertin, 26 ( A A) 
tebliğind .n..A.. - Alman 

e fi\llllar Vardır. 
T ker teker ucan b~ İıu?i· ın'üalerdir- • 

.ZA AN 
Eğer ır 

v ili 
o 

Japonyanın ve Almanya-
nm m fi i olacak rr 

''Ame · "anm J onyaya 
ta uza geçece ~ini 

ümit ederiz,, 
Çunkin!!, ~u (.A . .A.. > -. Chi

nn ~ımcs gazetesi diyor kf: 
Bırt şım milletlerin mütt"- 1 

fiki olan zatn1D. e<,,.,cr btt mille; 
for hnrckets.iz kalırlarsa. demoıt 
msilerin tarı1fından m verai
ler.in tarafına geçebilir. J?"''ln• 
ya şimdi cenup-batı Pasifikfu. 
ki kazanclarını ha.r.me:.meıtı~ 

ıneş1f111dür. Oralarda bulwı .. :ı 
zcn?'ln ka•rn:ıkla.n kullanması· 

n miısaad edilirse Jaoonı•:ı.

~un sürecek bir hn.rp Y\\Pa.b.!· 
lı:r. Jıaınonyam 7Jıın a ihtiva.
cı vardır ve. zantettııh topm~
lan rahatça s!etebıliroe zaman 
onun müttefıki olacal..'i.ır. 

. Bu, Alm içm de böyl~-
diı. Bılhassa Raik y 2v1 elege-
çi...re"ı:ilirse... -
Eğer bu ikı nıenıl kcl. .zaı>tet

tihleri veva edecekleri yerleri 
lmll.'.ı.nabilirle-'rse huro enelerce 
daha sürecektir. 

lnP"ilterenin Rusya.vn ol:ı.ıı 
vnrdımını daha ziyade n.r:ttım
cağını ve Amerikanın da Japon
ya.y taarruza: geç eğıni ümit 

iz..., r~te bir tanlT' ı ı 
ço'lr ehemmiyetlidir. ÇUnki.i C"' 1 
ınıı>Joatı P si.fil< sef erindcn so'l
rJ. J "B kn h r~~ de
vam eden ve~fı.ne memleket c:n 
dır. Cenup denizi çevrelerorn 
.Tıı.ponhtt t.arafınc'bn kullanıl-

mn.3ına Çın m:::ni olam tZ. Bu 
lnusust!.t er e h bir vasıta 

yoktwr ... Blı::r:ı.e."l&lcyh hu vazife 
Amerika.va. y'..Jtlenın ktcdir. 

NI 
IDEL ·R: 

2 4 Ma,yıs. 8 2 tkQa.. 

ctt.esrhı t.ttihlerlndO :J~. 
• 

- Baş tarafı 1 incide -
l alnız haiif bomba uçaklarımız 
düşman t:aşıtlarina. knrşı sabah· 
leyin tesirli bir taa:rtıl1%1. geç·' 
mıslerdir. 

Ağır bomba uçrıklnnmız Tob-
1 

ruk tepesine ve harp sahası çev 
resine basanlı gece taarruzlan 
yap mı !ilin dıt.,, 

Londraya göre, ba.tı çölde. 
durgunluk devam etmektedir. 
Zirhlı otomobil keşif ve top~u 
f aliyeti olmu~ur. 

Alınanlar, Telelisa tc,pesinc 
karşı yaptıldarı hücumla:rdnn 
sonra yeni mevzilere çekilmiş
lerdir. Almanlar, şimdi mn.yn 
tarlaları vücuda getirmekle.. mc§ 
guldür. 

l cdet 2000 Ltrolık = 
ıı > 1 > 
2 > 76C :P = 1500.
S > 500 > = 1500.-

10 > 250 > 
40 , 1 > 
50 > 50 > 

209 > 25 > 
00 > '1.0 > 

=2500.- > 
=4000.- > 
=25®.- > 
=5000.- t 

=200').- > 

ABAH 

- (,. nıa.ddeleruıhı ıt 
s rile:,-;; ~dID. d \o" •• dil ii· 
ğim kadar n· ~"\ a.lnuv&vun? 
Dı.}enlC".re "·ı l .,.k c • p 1 

dur 

lı-

ill~... g' it 
m ın \ i:'UTiıl tlul n mut\.,'
' ı.zı buiA <'li vurtda.J rının rny· 
l.:uma e! ;.ı.tmı~ ınlcı.r.ıı h k· 
km\ iını ol1u-la.r, lhrsızhlt ~ 
diınyanm lıer tı rafında !hım z
lıktır \ kanunun ~'1llnnlğu er 
~ bırsızuı .kafasın biitllıı şıj. 

ddiyle ıner. Hwıcr. o yumruğu 
yem kar.arlara l~yık 

yüksek rulhlu r:unia -Oldu"u-
muru dosta. dti.'IDlana kan,, ı.s

b::ı..t ~nektir 

a 

i 
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OKALI 
1 1 
~ 7ada __... bpab mraa ebiltalelen 1 ' b meta J91]a IOD. mt ve maballenleki .U.l .atin 

..... ~ ~. Npı.na u..-1, 7 7 

..... ~ lbal• -u.inden tılr .. 
ft'Ml alt ....._ "• '•- wrm ıı .r:. (511 - "l'ltt) 

BüyOkadada sahi* a 
Emlü ·va Eytam BanDst 

GiireF; kwı,ılmuetu. pehlıvan
lar son güreşlerini ayırdediyor
taniı. Kiiçtik1er güreşlerini bi .. 
tirdiler. Sıra büyük ortıaya gel
mişti. Cazgır, bağınyordu · 

- BbyUk ortaya ~
leP lll y<fua! • 

y ı,>rük Ali, eslrl- hatıralanm 
yokladı. Kendi kendine cleriıı 
dÜSjÜneeye daldı; zaman ne ~ 
bık g~işti. tiiyar ~rın 
~tc.den, kUçök ortadan, bü-
7Ük ortadan baineJanna ko
•ken şimdi olcldju, yerde du
ruyor, başaltı ~ bekJi
)'Ordu. Kendi kendine: 

Hey gidi gtlnler hey! Al
Jahını ba;şa ~ gfinleri * ~terecek millin? 

Di) dua etti. Ayağına k• 
petini gıynuş. 8l'bnda göm]eii 
t.ekliyordu. ııu.taf.a da hazır-

• 

- .... ,. 2 ., 
Turp'811~ ... 

..:.. Atae! ·~be! .. 
- ~ ~ 1111Btafa.

yı... 

'!"'T -·~le ıe.Myor .. 
Kel il it, müecldıerdl. Da~ 

ha Mil airti tdl. GCWeriai 
dQrwlf. llmlta.faya Ye Y~ 
IUnııorcla. Y&1liihı ilk - elde 
llmtafQI 'bomutwıu gı6rdü. 
Ve,. :u..catuın ters --liret içi:ı
da çabnnyacafuu wdi. 

Bal böyle devam edip durur
brı •lheebı ommeu dakikaları
na dotlnı 'RrDğtln çırpmarü 
niraJar attıh görilldtı: 

- Hayda, mı11Uab be! .. 
- Bayda Kuetafa be! .• 
- BaJda l>e !.. 

0111111 Mftttan Tlltarı ~faab 
.Ki.. Lira Un ..... GI•, lut ve lt•ltell · 

ı.r...taiı --.. 
~ 

Lwwww ..,..,_ eoo.• -- ~ 11 Enmuaı. ...... 1 ..... 1$,00I ım 111/td 11 Enine• . - ...... ., ... il""" 1/l/M2 10) 

a..ı ..... 18,212 ıııa.• 1/l/M2 11) Urfa. 
l[ma ot. ı, .... f4,lll tl91 f/l/tC2 ıe Bana. 

Al8bda a.., miktar Ye mub'1nmen bedelleri ile kati temlnatlan yazılı iki bıem kOJUD 
eti atil/M2 slD1l •t..ıannaa ~ .. u.ı1e JU&fbkla atın almaeaklanbr. Sartmme
llli her itin ...,_. &örlle1dJir. İllte'ILtlleda ~ llbı ve ıa:Jtlerde Fmdıkhda Satma.ima ko-
~ ~ 

OINSI •aton •""-'-- W. Jrd ""· l'lttlle Z- ~ .• P• Linl a..., IAN ır.,., S. DılW1oıJ 
10 '2900 la6 00 11 30 
10 IOOOO lllO 00 µ 30 

(5'13 - '1914), 
ANıda JUlh mevadın pilariıkla ~ hlzalanada Ulh gün, aat ve mab.U..eld 

Askeri Sabn•bna komlsyonlanmla yapılacalrtır. Taliplerin belli vüttlerde ait olduju -llGIB~ 
larda bulunma1an. (597 - @OZ) 
CINBl Jfiktcm Tutan 2'6'1&İMt\ l1tale Gfftl, &tat w JfaAGA 

l'.OJUD eti 
'N Wyalı hnl el 
ip..,,... )ima .t. 
Tel ba1yaJı b:na ot. 
ip balyalı kuru ot. 
Zeytin yağı. 
Hasır. 
Sabun. 
~yalı. 
Kanı ot. Tel balJab. 
Kuru öt. lp balyalı. 
Kmıı ot. Tel balyah. 
Kuru ot. lp balyalı. 
Kuru ot. Tel balyalı. 
Kuru ot. tp balyab. 
Kunı ot. Tel balyalı. 
Kara .ot. tp flalyah. 
Kuru et. Tel balyalı. 
Kunaot.lp~ 
Peblmet imali. 
Zeytin taneal. 
Kuru Uzüm. 

Jrtıo Li1w UN 
46,0&lO 46,000 8100 

l,000.000 70,000) 
l,IUO,CX.0 85,000) 
1,CMMt.000 70,080 ) 
1,000,000 85,000 ) 

7,000 9,369~ 
5,000 

20,QOO 15, 750 
il,000 49,6" 

100.000 7,000) 
100,000 6,500) 
100,000 7.000 ) 

16.'§0 
2362,M 
7.ffG,60 

975 

100,000 6,500 ) 975 
100,000 7,000) 
100,000 6,MO) 
100,000 7,000 ) 

975 

100,000 8,500 ) 9'15 
100,000 f.000) 
100,000 6,500) 

40,000 28,000 
5,000 3,250 

15.000 9,750 
3,010,000 210,700) 
2,420,030 121,000) 

M.000 65,000 ) 

13/81942 ıt Gelibolu. 

4/8,1942 16 Gelibolu. 
4:/81M2 16 Yalova. 

3017 /9t2 15 Balıkeeır. 
3 8/942 16 Gelibolu. 
4:/ 81942 16 Gelıbolu. 

l4/8/942 16 Gelibolu. 

11 8,19-l2 16 Gelibolu. 

16/8/!\42 11 Gelibolu. 

13 8/9'12 ı• Gelibolu. 

18/8/942 16 Gelibolu 
7 / 8/M2 16 Gelibolu. 
3/8.IM2 15 Bolayir. 
•18/M2 16 Bolayır. 

f/8/f->t2 15 Yalova. 

.. 

Balyali kuru ot. 
Balyalı saman. 
Koyun eti 
Sıj1r eti. M,000 45,000 ) '1~ 30/7,.ıM2 15 Çatalca Subafl, köyft 

Yoimt 
Süt 30 

Alaiıaa yalı mevaQın kapalı zarfla tıbi1tml1ei'i hizalarıuda )?Ullı gün, aat ft mahaBer
delti meıf ll&tuı alma. komisyonlarında yapllaea.ktıl'. 'hliplerln kanuni vecibb.rlyle teklif mekz 
tuplanm iluıle ••tJerlnden bir aat evvel ait oldlju komisyooa ~ımeleri. (G32 - '785"1) 
C[NBI JlikMn Tan !'em_,, , 

Kilo Ltnı LinJ l"ltıttı6 Oitl. &ot "" •lfı dit .. 
Muhtelif nakli,e tahmil ıı .a.N'I. 

ve tahliye. ~ 
Me§e veva.~ S;OOO ıl5,BOO '1,025 ) 
~ğır eti 110,000 60,500 4,2"15 ) 
Odun. BM,000 19,000 1.425 
Kuru eoğan. 36,000 8 280 621 
Saman. 4'M>.090 3,006 ) 
Kuru ot. 230,000 4,140 ) 
Sığır eti. 200,000 12.000 ) 
Odun. 1,476.000 11.670 ) 
Kuru fasulye. 50,000 11,000 825 > 
Jılereimek. 15,000 3,300 2'1•,50) 
Nohut; 30,000 9,000 675 ) 
Patates. 30,000 9,000 675 ) 

12/8/942 ___ , ..,,~ 
&/8/942 
lS/8/9'2 

17/8/942 
17/8/942 
l3/8,ISM2 
13/819'2 
13/8/9'2 
13/8/942 

l' 17 
17,ıt; 
16 
15 
10 ) 
12 ) 
16) 
18 ) 

t== 
Ernrwn.) 
Emtıımı) 
13erpma 
Bergama 

Suru 

Pirinç. ı~.ooo s,250 eıs, 75> 
Kunı tlzthn. m.ooo 12,000 900 J D/8~ 9 Tokat. 

BOyOkadacla Maden rnahallealnde Ay 
(Yılmaz TOrk) caddeaind• ada 182, pa 
par•I 12, kapı 28 numarah 4525 
murabbaı eski BellaviSta ıazinosu 

ao-7-942 Perpmbe aono -· 10 
arttarma usulO ile satllacaktlr. 

Teminat akçeıi 45! llradar. 
Fazla izahat almak iatiyenlerln •tlı 

den evvel bankamız emllk •rviaine ı 
ilin olunur. (8034) 

Yapı lılerl llllnı 
Nafia Vekiletinden: 

ı - P.Qilbne"9 kcıntdan it: 
Jandamua Genel llGnlutanbjı iCia Suba7 okulu dvuına. 

hıird atolJeSldlr. 
Keıit bedeli; (185801 lira ('18) kunaftur. 
2 - Eksıltme 3/8/942 Pazartesi rünü saat ış de Nafia 

n tmar ifleri eniltme komis7o:ıu o~ında kapab zarf 
br. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna nıüteferrl evrak (98) 
l. rt1$ ~l mukab"lu1de Yapı ve imar lşlerr .reidllinden 

4 - Eksıltmeye ıırebibnek iç.n bfeklilerin usulü da 
bin dört yUz altmış yedi.lira al'h kıau:luk muvakkat 
v" Nafia VeUletinden bu ıı ıçln ahmr.ı,, ehliyet vesıkası ı 
zımdır. 

lıbu vesikayı almak için iste;c,1letir. eksiltme tanhinden 
!:ariç) Uç ıfln ev"Vel bir ınida !le Na Ja VekA:ıetine miWfM'~ 
dilekÇt'iaine en az. bir kalemde bu ı" benzer (15000) lıridık 
larına dair iti yaptıran idarelerden aLnmış vesika ~aPt 

a - !ııteklilerln ~kl t mektuplar :ı.ı ihale &ünü oJan S 
r.ünü saat H de kadar ek ıltme kooı~:s onu reillilb* malt 
vt:rmeleri lizımdır. 

Ponada olacak ıecıkmeler kab\ll 'cilmez. 

Pazarlık ilanı 
Allgazı Aa. Kereate Fabrl 

MlldiJrlüğllnden 
ı - ~ Asluırl Kereste Fabl- l il! ihtiyacı ıçın 80 

budak: kalası ve otuz beş bin aMt D ibı dak arab pann ~ 
lll'~tlr. 

2 ..- 5 Atu tos M2 Car nba gunu sa on dor 
karşısında Fab kanın yoll .. na da"t nde ayrı a'Vrl pcı 

3 - tsteklile n muayyen cUnJe • at on dörde kıtd 
miıraraatlan. 

. 

Yapı ve imar lıleıi ilanı 
Nafia Vekaletinden : 

'e g rebılmek ıç n isteklileorın w alü d ı 
18 (bm seltız yt\ ekiz Ura altm sekız) kuruşluk nu"Va 
melerı ve Nafıa \ le indeı bu · ~ için al run e ı1ı.y 
Slelf'ri lizımd r. 

lebu vesi oyı lm k ıçln 1 tt'kl l~in eksiltı e tar hin 
bııl'I() en az ç g(i e Yel bir i tf2 ile Nafıa Vektıletine 
~ri mukta. ıdır. 

5 - İEtekl ler te f mektuı 1 rını ihale gunil ol n lü 
•i ıumı saat 14 de kad r eksiltn e on l yonu reuıU&l ıe ma 
de vermeleri lılıımdır Postada ola<:'llf l{etik.meler kabul edi Apğıda :rUlh mevadın paııarlıkla ebUtmeleri hiz.alamıda yazılı gun, saat ve mahaUerdeki 

Askeri 8atınıJına laDtByonunda yapılacaktır. ~ belli \'&~itlerde ait oJduftt komisyonlar- ===================~ 
da ~ z A y l , ..... ,,_ MDdlrt: M 
CINBI · ~·" TtlMN f'eMtuıı ,,,,. QM. &Mt w .. ..._ Yüksek İktısat ve Tica et 

Ktıo Lira Lira Mektebinden almış olduğum ...,.._ A. O-. 
Kuru ot.. I00,000 40,000 8000 7/8,19f2 16 Karalloee 115 numaralı şebekemi kaybet- .... ıH#· _ ;M 
T...U .UU w tim. Yenisini ala • dan bük- • ._ ,_.' • 
Jresihaeei lııl3. 3000 207.000 l,600 11/1,IM2 16 Çanakkale. mti yoktur. M111 BNVNUJ A. O' u••••aa ._ .... 
Od1Ql 300,000 6,000 9,00 129/V/9'2 16 Gelibolu. 
Kııru ol ip b&IJah, 800,000 40,800 3066 19/8/H2 15 Enineaıı. 
K111'11 ot. 600,000 28,200 2500 l9/8/H2 15 Erainean. 
K111'11 et. Tel ı.ı,a1ı. 600.000 43,800 2886 19/8/9f2 15 Erzincn. 
Kunı ot. 600,000 28,200 2fiOO 19/81942 15 ErziDcuı. 
Kuru ol Tel ~ ll00,000 :H,000 2550 21/8/H2 16 Erainean. 
Kuru ot. ip ba1Jalı. &00,000 26,000 l850 21/8/942 16 Ersinean. 
Kmu ot. :I00.000 19.000 14'2 21/8/9f2 16 Enincan. 
JC.unı et. noo.ooo M.000 2Ki() tı/81M2 16 Enman. 
l{uru öt. ip ı.J:ıab. aeo,ooo 2'000 ~ 21/8/N2 16 Eninean. 
Kuru ot. Tel ~ 800,000 '8,800 2886 19/8/942 15 ErBcan. 
1'aıuiı eti. fG,000 24,000 3600 ) 

~ .. .,., = = =) == 10 Traı... 
11 Bana. -----) 

• • 

Puarldt l'ÜJıll talibi çılmu
yaıı 11.000 adet tavuk 31 .... 
942 gönü 88.&t 11 de puarhkıa 
aatın almaeaktır. lıluhammen 
IMıdeli 19.910 lira olup kat't te
minatı 2997 liradır. Şartnam.'?Si 
ilet gün Jmmieyonda prülebi
llr. f8teklilerln belJi rin ve 11&• 
atte Fındıklı satuı alma. komia
)'OllUDa ,eJmeleri (511,7912) 

• • • 
ıtot tilpler askeri fabtiblA.~ 

dan ftrilmek prtile bir 8eDe 
arfmda 24~ tap atat· 
jea pa lıaftUa '8 tip teslh.u 
e"DıMk ... puarlıkJa 3/8/ 
~ Puarteai günü saat 1Ci de 
saOn alınacaktır. Taliplerin 
.bkarada JI. 'll. V. 2 lfo.h aa
till alma komisyonuna gelq.e
ıerl. AJ'l'l ayn ~ parça 
J>&l'Ç4 da ihale edilebilir. Anka· 
rada teaHm fiyatı 720 kuruş, 
katl teminatı 32'0 lira. fatan· 
bulda tM1im fiyatı 320 kurWJ 
bU teminatı 14:40 liradır. 

(562 - 7861) 
• • • VakUdar veya Bayda.rpqa

dan ömerliye 3000 ton yıyet'ıek 
ve e9ya nakledileeettir. Bir t0z 
nunun tahmil tahliyesi ve çu
vaııanması dahil olduğu halde 

439.869 lira 90 kuruş keeif be-
96.2" lira 9 kurut) keoif ~delil ieçi evleriyle belir pavyon, 

bedelJi lfamaırt.a ikı pavyon m: ı.rı iJllUl upalı arfla ekaiH;.. 
1881 kapalı arfla eırsntmtltYe miye konmqtur. lhaıesi 30 7 / 

.... 
23 lira fiyat tahmin edilmıştiı. 
Muvakkat temtnab •700 lira o
lup tzrbıamesi her glln komis, 

konmuttUr. lbaıesı 12/8/J.H2 :.2ıJ:r1ıhı~~ ~~ ~r,:. 

eaktır. İsteklilerin 
Atp&armda aabf 
racaatıan. (599 

nı. Ali, ender ve nadiren 
cılaraJı: bByle erken nAralar a
tardı. Dlııha gUre§iiı. onuncu da
kl"h• mda böyle k8}'ifli byif-
H D1raJar sawrm:am eweti 12 000 kilo süt 9Ç1t eJaliltme,e 

llon~ ~. İhaleai 
l•/8/942 .PtiU1ıl!Jal gönü Jla&t 
11,30 da bpaö zarfla. yapıJa.-

Çarpmıba günü saat l5 de Aıı- tın alma ko:misyommda yapıla, 
Orada Jrf. lf. V, 4- No.h Sabn- caktır. İlk teminatı 23,Sü lira 
alma komısyonunda yaptlacalr· 80 kuru§tur, İat.eklilerin kanunf 
Ilı tik teminatı 7218 lira 30 vesikalariyle teklif mektuplannı 

• . ihale saatinden bir saat evvel 
lrurüştur. Talipler n kal;ıuni ve- flomis:yona ftTIDeleri.(465-7510) 0-3um nuen dikkatini cel- bnmUlbırıo· da~·= ~k allilSa-Wti. Aalla. Be oluyordu. Yö- DÜ saat ~· e m 

rl1k Al, ae dmıek ıatiyordu. tı alma komisyonunda yapılacak • 
Kendi ll'endine dlifşündii: 3 

( t1a ) 

ealr:tır. Taliplerin ihale vaktin 
den bir saat evvel u hi dıu 
sinde bazırtadıklan t khf m'"' 

pJ :w k mi \' rm l 
art 

sıkalarıs le teklü mektuplar•nı • • • 
ihal at nd n hır at evv ı FatNıte *tpazarında. 29 •( ı 

942 Çal'fl ınba gü ü t 9 d n 
r b 


