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Ticaret vekili dün de lzmir 
mühim tetkiklerine devam 

IND 
• ~-!,-.-~-n-a1n--,.-z-ı_z_lı_a_tı_ı_a_la_n_tlı_'li_n_ç_olı hazin bir 

.,..,,,idi, denlu ~lelllıler atıldı 

rm;;;Bır-::!~~~. ~I ~0=.!k!!G~r~O~k~a~n!!2'ı~n~h~ita~b~e~s:!. ~-1·1t-ha-la-t-ve_l ... h-ra-ca_f_b-irl~ik-le-ri-id-a-re-hey_etl_e-ri-ni_k_a_bul_e~d-en~ 
altı gıtımbnbde ~'-tan Atılay Deni:ır.- Deniz bandoSWlun ~aldığı '\e deniz en.tının f f · 1 1 •• .. t•• ... •• • • f f• ti t f d • n~ JJl iC}ın din oe ıt olaa 38 yiğit Türk d- gür bir eeele söylediği İstiklal Marşı ile mc- tü ün acir eri e goruş u, uzum ve ıncır sa ış ıya arı e ra ın a 1 
zıriıhAırıda, bir ih= 16 

da Gaıeürte Yawı ramme ~anmış, bundan sonra Amiral Şu-
Meraaünd hm yapılnııKt.Jr kür Okan bir bıtabede bulunarak Ablaylia 

ınutcnı U~ 1 Valı13 Donamna kfl- ~it düşen kahraman denizcilerimizin hstı-
e İhtanbuı rı 1r: mutan denız arubaylf\n rasanı anmı§tır. Amiral Şükrü Okan söyled;-

,.~=-~~~~g~~~~~lt'1'1~h·am~~\ı\ıh;;;m~u;y;or~1a;~~~;ı·~~ ................ ~'8o::n~u ~s;a.~3~8U~.~4~de::.J t/I 

Japon 

Başvekili 

söylüyor -Anglo-Sakson nllfuzunun 
Hindistanda yaşamasına 

müsaade edemeyiz 

lmıir, 27 (A.A.) - Ti:.:ard m~rkezinde halli icap .. n hu-
Vekıli Dr. Behçet Uz buguı} \!• suslann da ehemmıyetle takıp ı-------~ 
layet, ko111utanıık, partı ve be- oluna.cağı 'V&Bdinde bulunmug- A FRI KA' DA 
=:ı~ r::ı!. zis!:~I~"d: r; !~~er?r:~::am~~u;~;rt kı:; , ..... __ _ 
racat ve ithalat birlıkleri ,unu- şısında bulwıduran yeni ihracat Ce bel da · "' 
mi katipliğine gelm 1Jtir. VC{'@',isinın tatbikatına taall~ p er umum 1 

-eden ve lnbısarlar vekaletinı 
Bwıdan sonra ih$cat Vf Jt· hal ini J 

ha1flt birlikleri idare heyetlt'?i- ~~:1~~-=u~:ıt1~~<let- b·ır SUıuH var 1 
nı kabul eden vekil, üzüm vP m miftir. 
cır ııatış fiyattan ve bu ikı ml\h 
8Ulön bugünkü dUrumları ile Vekil, bu aırach bazı t!itün 
palamut mahsulü etrafındaki tüccan ıle de kıaa. 1:-ir müddet lngiliz uçakla n 
:ıruitaleaları dinlenu giderilnıe· k~uş ve llen&i&me ~ ~ 

RUS 
Almanı 

sehrini 

$1 zanıri görlilen mi)ft}Jlerin iza 1 dilmek isteıulen bazı dilekJen 
ıes JÇın llzım gelec ve mahal- tetkike layık göre~k not ahı;-
linde verilmesi nHbnkiliı olan .ması husmnmda talı.mat vetmıo T obruk doklaranda yine Almantar 

büyük yangmlar çlltardllar milyon aslc direkttfler VemıİJ, httkfunet tir. (Sonu 8a. 8 8U. 3 del 

[A.A. tclgra/Uımulata 
h~ edilmiştir] 

lngili:ı; Teblığı şmlur: 

A 
1 ül 

Alman tt.--.ıö 
"Alman Jt 

Avustralya mukavemette 
•srar edecek olursa 

Hububat kararları 
tatbikatı başladı 

• 

"Dtinkü ııazar günü yapılan 
devriye f a.aliyetlenmızden baş
ka kara ordulanmız kuvvctlerı 
hakkında verıJecek başka ma lfı 
mat yoktur. 

Japonya merhametsizce 
harekete geçecektir. 

Dün yapılan Jki mOhim toplantıda hububat bor~· 
landırma ve fiyat kontroUan meseleleri görCatOldO, 

Belediye iktisat mOdOrlOiO iakviye ediliyor 

Aşağı tabakalara kadar inen 
bulutlar ve .kwn fırtınalan gföı. 
düz ha."a faalıyetine mani o· -
muşlarsa da harp sahası drnm 
da hicendenyeye y~mağa 

Gaadiain hitabı 
Japonlar! lhtiraalarımzı 
ıerçekle9tirmeie mu

'(~ttak olamıyacaksmız 
OeaıkA, 27 (A.A.) -- Bütün 

nulli eneırJinin ~dan böyle bır 
araya toplamnaaı programı Nnı 
W:dnden olaralc yapılan bir te
zabilr ~asınıda, Başvekil Ge
n.eral Tojo bu münasebetle 20 
bin kişıden fazla bir diıı1eyici 
~tttlftıı huzurunda bir mıtu1c i
rat~. Hindistandan bah-

(&onu Sa. 3 aü. 4 de) 

EJ konulan iııladdeleıriıı ~tı~
larının serbest brniulmaaı halı
.andaki kararname dün ~b 
Viltlyete tebliğ ol~ur. 

Gerek btl busust ve gereltse 
Jağvedilmiş olan fiYat murakn.
l>e w ıaşe t.epil&tm.ın Belediye
ye devrolunan vazif ~leri ~rüş
.-ek ve yeni kar&Aa.r wrnıek 
iİlde!'"e dtin ..sahafı~ ~a

.p1lml§br. 
Yalovadan dönen Vali ve Be

lediye ReiBi LQtfi Kırdar dün 
sabah Viliyete g&lince vali mu
avıru Ahınet Kınık ile berab:-r 
j~ müdürlüğtı binasına git
mıştir. 

Bu toplantıda., ~en m
it> miidürlüğü vazife ve iş} rı-

Berlin B. Elçimiz 
Saf/et Arılıan dQ11 allşamlll elıspre•le 

lstanbula ha relı~t etti ve 
harareti~ ağar/andı 

Ankara, 27 (A.A.) - Berlin Büyük Elçimiz Saffet A.nk&~ 
bu akşamki ekspresle hareket etmış \'e jstasyon~ Hariciye 
Vekileti erkinı ve dostlannJan miirelıllep bUyllk bır kalabahk 
tarafından uğurlanmıştır. 

U doğuda 
Japoalar Çiade 

8 aci orduya 
imha etmiıl 

IBHefik 1Çakları yeni 
Ginede Gona üslerini 
f iddetle bombaladdar 
Vişi, 27 (A.A.) - Uzak Do

ludan alman bir habere gö~, 
Japon kuvvetleri Çengtung eya
letinde sekwnci Çunking ol'du
smıu tamamiy!e imha. etmişler
dir. 

Jliaıefik Tebliği 
Melbourne, 27 (A.A.) - Mü: 

tefiklerin Avustralyadaki bU
yUk umumi karaı-gilln tebliğ e
diyor: 

Yeni Guıneeıde Gona kesi
minde: Müttefiklerin hava bit" 
likleri, düşmanın mevzilerini ve 
tesislerini fasılasız olarak bom
bardıman etmişlerdir. 

Rusya muharebelerinde 
~VVV'V 

VOROttEJ 
Arkadaşımız eski Rfae 'Meb'usu 
Ekrem Rızenin bu çok kıymetli 

tahlil ve etüdünU yarın 
olruyacaksına. 

Hava akını 
Hamburg diin 

pddetle bombar
dıman edileli 

Turruza iflirak adeti 
lngiliz uçaklanmlan 29 u 

usleri11e dönmedi 
Loadra, 27 (A.A.) - mgı!

tere iıa.\•a nazırlığının pua,,1:el!l 
tebliği: 

Dün gece bombardıman ser
'1İ8İne menaup çok büyük bir 
uçak teşkili .Alinanyaya dem~
altı inşaat merkezi '\'e bi:yük 
bir lıman olan Hamburga. t.ı.at • 
ruz etmiştir. Hava şartları olt 
iyı olduğu gibi alman ilk ra~ r 
lar da taarruzun haşan ıl t:ıı· 
tinldiğini bildirmektedr. 

,Aynı gece Hollandada.ki lu "a 
alanlan da bombalanmıştır. Bu 
hareketler sonunda 29 bomba 
uçağımız üslerine dönmemıslel"
dir. 

Büyiik Ham Jlu1ıa1 ('bf 
Londra, 27 ( A.A.) - Di ~ 

Şimali Fransa. üzerinde şıddc 1.ı 
hava. muharebeleri olmuP.tur. 3 
İngiliz uçağı kayıptır. Alman· 
Jar 9 ucak kaybetmişlerdır. 

Bu çarpışmalara 7 Ameı 'kar: 
pilotu iştirak etmiştir. Bun) r· 
dan biri geri dönmenuştır. 

'.ıtlmanlann Hllcu.mtı 
Lmdra 27 (A.A.) - Ai&ğı 

~n belediyeye deYri ve l>undan 
Eclediye tarafmdan bu işlerin 
ne ~ ifa ediıeceğiııin taıı-

(8onu Sa. S 80 2 de, 

r. 
ikinci cephe nasıl 

nerede aptacak? 
---to~-

İngilterede 60 bın kişi çok 
muamaın bır mıting yaptı 

lfÇi mebusu Haden 

''Bu c-epbenın ~iJması 1n · 
gi)terenın istilisına yol 

açar,, dedi. 

Hatk kitlesi " her 
mllcadeleye hazırtz,, 

diye bağırdı 
Londra, 27 (A.A.) - Diln 
~ bm kişin1n iştirikile mu
azo;a m. bır toplantı yapılını9· 
tır. !kıncı bir cephenin hemen 
kunılmaı:uıu :urtemek i~in ya
pilan bu meting' e bir çok me
bus da ~tiri.k etmış ''e söz 
almıışl&rdır. İş<;l mebuslardan 
ıı. Ha.den. nnnci bır cephe 
acılmasın>n 1ngılterenin isti
limna ~ol açabileceğini söyle 
mış ve lng1Jiz milletinin ildn
r.i bir 1ngı1tere muharebeeini 
karşılamağa. hasır olup olma· 
ruğını sormuştur. Bu suale 
«ar~ı mitinktekı halk yüksek 
IJE".Sle· "Evet, evet, bazını.!,, 
tlıye bağırmıştır. 
Pootypool, (llonmoutshire) 

27 (A.A.) - ~ nazın M. Be· 
vın dün burada maden ~l

f 8-u s.. 3 8ti. s cJe) _________ ..) 

~üs eden bır YDnkenı SS ,.e Jıa.v ku 
uçağ1 avcılarımı ... tarafından de- dan dıet5 el< 
nize dusiirülmılStur. Dün ıreccJ he bzerınd<: 

ı8onu 811. 3 Sü, 5 de) ( 

Adliye Vekil 
Hasan lenemencioğlu, Medeni ka 
cak tadilAt. beşanmalar, cezaevlerini 

lstanbul adliye binası hakkmda beya 

Dün öğleden sonra AdliyPyC 
gelerek Adli u,ıer uzerrnde te~
lriklerde bufünan Adliye Vekili 
H1.8an Menernencioğlu saat 16 
da Cümhuriyet Müddeiumumi
llği kaleminde gazetecileri ka· 
bul ederek kendısine sonıları 1 

muhtelif sualler hakkında a. · 
ğJdüi beyanat.J verrıUştir: 

- Kanunu medenide yapıl
ması ica.beden ilinE> ''e tadiller 
halrkında ~ııan anket nasıl bk 
,ekil almıştır' • 

- Kanunu Me~nide yapıla
cak tadilat hakkında. yapıl.:ı.n 

anket Ü ıv 
gondenld. 
dı. GeJd gin 
Tahmınımc 
tj e tize 'lne 
saslı b ! d 
zı.n bu ııs h 
edıyoııım. 
nun bu ı~ 
lerınde bazı 
m:w.nıı. ihti 
HPrh l<k ya 
şeklıru on.ün 
bıt etm<-1 i 

( 

Ordu lıastab 
okulundame 
Din okulun ilk devre me 

törenle diploma arı v 
Ankara, 27 (Hususi lıluhabirimızden) -

Ordu Hast&bakıcı mektebi ilk me:ıunlannı ver 
betle mektepte bır merasim ya >ılmışhr. M 
dafaa Veklleti, Sıhhiye Dairesi Reisi General 
Jet erkaru haz1r bulunmuşlardır Sıhhiye Dai 
bir nutuk söylemiı,, diplomalarını biuat v 
pek yüında ordudaki hizmetler.ne baflıya 

Mevsimin en güzel röportajı : 31 
~~ 

=SÜNGER AVCILA 
Dinamitle halik avında bahkçının rakibi: Köp 

Bu zekı mahluk, gCımbOrtüyO duyar duymaz soıutu, dinam 
yerde ahr ve derinlerde ölen nefis bahkları, suyun yüzüne çak 
bırakmadan kıtır kıtır yer. Fakat bahkçllar da buna imkln 

'Hahluırn. Balık~ısı \ bır 
tar&.fuın dtnıro savuraca,ğı di
nam.ıtı hazırlı~r, bır tnı aftan 
da be.na b az ~onr ey ·edt>ce· 
ğmı av ıtu. ınd ı.zah:rt 'e ı -
yor. 

"-Dm 
bb t •. nhtt 

r.::YAZAN 
~~CI SADULLAH ] 
okluğu, ve denizde balık nesli
m kuruttugu sanılıyordu. Hal· 
bukı, balık yumurt~sı en bol 
c lan rr a.hlu u O kadar kJ, e-

ğer bir kısı 
lıklan, \•e · 
diğer bir 
murtalanru 
lerdı, denizl 
Onların bi 
6ayesindc d 
ıruyor da b . ( 
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me.ıa-:ımatt·.raE cılıla Jl•l'JIJl•4& •• ,.,,.. ..... ...,.~ 
lır ..... L'b• I• m;Bll•ra 
...... eftl"ı rm sa~ 



yerler 
• 

r 
- lUı.ş tamfe 1 incüie -

seden Başvekil, şöyle demi~: 
"Bhl · erika ile İngil-

na a-
tereyi yenm ye ı ... at'i surette ka
llat' v J ny , tngillli - k 
merillan n zunwı Efihdi n· 
da yaşamaı:ıına müsaade ede-rı dığıı 

~·unin 
tkik~eri 

İkinci ce he nasıl 
ue er.ede cıfaca1l ? 

' ~tarafj l nci sahi/lıdeJ 
lcrın 'lt;.tbcn tiır nutuk '.\rcr-
mi v sövh.· demı tir: 

- (}; 1-1 mwı b ciıramk 
bır ikmc eplıe n ılfmısını iô
temek d . ma.mn oyununa fi
l t ima~ d nel tir. SuP!çu 
ark ll1E- 1:S ıu ..yap
mak ve memlek"t efkimn'l,ı 
ikılik ıl rom kl h pimiz'n 
sakımlınaı:ıını istediğimiz bir 
lıavn •ur tı •orl.a • 

İsçiler' tl~mci ·c~lheieıı 
b::ı.h;;;etmcyiniz. Siz, hiç bir 
şeyin eksıl~ olmaması için bü
tün ka.vvetlcl'inizle hükfımc
tc yardım ediniz. Heı·kes 
mumkün o nı yapmalıdır.,. 

RUSYA'DA 
- Btl tarab 1 incide -

mışlardır. Volı?'a furt.ündelti dUş· 
man iane ve ikmal harekcUm
ne ~ şiddetli hava tıınnı.t7 .... 
lan ya'J.ldığı gibı Stalingro.d ~i
mnl b:ıtısmdakl demiryolu he
deflen de durmadan bombalan 

mez." 
A\.1.Ibtrtlyc.. an b en Ge-

ner..ıl T-0jo, Avustrnlyn idarecı
Jeıi f dasız mukavcmetlerinde 
ısrar etilden takdirde, Jnpon
ynnın nı h m i&ce harclrnre 
g~ nı .., memlekf1tlerini in
kiya.da m :fuur ooegini soy.
lemiatir 

B ı 

dir.,. 
Bund,, .w!I a bılUlı:ı m nılP· 

ketin f e • \ elim k:ı.mdan ~ıv
lnyı du_\ d •• ğu ı.ct:ıı'llbı tbb u·u~ 
ettiı'On Amırn.1 denizaltı filc.n!u-, 
zun buyuk ı.-o.hrnmnnlıkl:lnnı 
anlatınıs ~hitl ' rin bıra!tt· ğ1 
boşluğu d uizaltıcıların hiss· t-j 
tinniyecekı ~rı,ıı sövliyerck ı.:o.l· 
lerini bıtırmı i it. 1 

Bir dakık.ı s"iren ilıti ·.ıın 
vak!esirıd n s nra b1r mauga 
deniz erı ra ınd..ın havnya li1< 
defa ate:: ilmi-;. l azırlaw:ın 
oelC!ıkleı - 11.! atılmıştır. 
~ !era.sıt t 16.46 t ı:;.1na 
cmı.i-:tir. B mü?det zarfı11,ı?. j 
ik' denız'lltu ız. 1 avuzutı y1nı
na yaııa ı Ulr yaziy tl() b·~lu· 
nuyordu 

VEFAi 

,\ ), 

D 

ALBER R. KlMHI 

içinde Almanlar iki milyon :u;
ker kaybettni rdir. Bunf mn 
350 'binden 8:7.lası öltidilr. 
Artık Aim yaraUlannı g(); 

ril~ 'taı.<ııırude için t.rcn1a kt ll 
golmez o ?. 

• 
- BtJ§ tara 1 · c· 

bomba uçaklarından mttrckkep 
büyük bir teşkil Tqbruk'a taar-
ruz etmiştir. BU da. dolrlnr ~~9 
resinde ynngınlar çıkarılmış ve D .. 
bUytik infDUldar olmuştur.,, 

A m n T bliyi 
Almmı Tcbliginde !l malQ· 

mat \ardır: 
"Mısırda Elnleıne~ mevzii

nin cenup ltıımıındn yapılan dilş 
mnn taarruzu pU kUrttll'nil~ 
tür. 22 Temmuza kadaı· bu cep· 
hedeki müdafaa savaRlan esna
sında tahrip edil İbgiliz tank 
laıının sayısı 1 6 yı ve nltnan 
c irlcr miktarı da h 'len 1400 U 
bulmuştur.,, 

l '(l]yaıı T 11~/i 
1 han '1.1cbllği hüliı.sası şu

dur: 
Dü~mnnın Mısır cephesi c -

ııup kcsııninde yaptıgı tnarruz 
teşebbü ü milfi-ez. terimizin şiU 

d~Ui karşılık hruıek ... lc-riyl~ kı
rılmıştır. Yenitl n t nlırımırJ· 
tır. HaYa kuV\'Ctl •ıi Jı:ara hn,. · 
lrntlerimizi destekl ni& ve mil
teaddit defalar dli mnn gerıle-1 
ı ini bombahmıştır.,. -

Berlinı 27 (:A.A) - Tilrk b • 
sın heyeti, Klopp, m·· m 
§8,tosunu riya.rot ettikten sonra 

Jstanbul tevazun Amirliğinden \'terilen & 

Asker-i Kıtaat Uaıılaı•ı 

102 nci topcu alayının 1'10 n
det kad~'On için tanzim ett•ği 
22 8 941 tarih \O 3fü7 sayılı 
Harbiye ayniyat tcaeUi.ım m-ık-
bnzu zayi olduğun lıiilcwil 

1 
olmadığı. (602-~03•• ı 

•• f) 

Tuhmin bedeli 9 00 liı'tl o! n 
4009 adet muhtelıf d o dışı 
pazarlıkla satn alınacalfür. 1-
ltatesi 5 942 Ç rı:;amba gil
uıi saat 15 d Anlt roda M. M. 
V. 2 No.'ı Sa.tınalma komlsyo-

-7 wı 

nuııda ynpılao:ı ·tir. Kati ftmi- • • m 
natı 1470 l"radır. 'llaliplecin -;;--
beli vakitte komisyona goln•o· ."o O O kııo koyun ,. 3.ü !t;ır ~'!!lllD:.215••••111l 
im. (612 _ 8096) etı kap. lı .zarfi k ltıw·~ ~'"" 

. r :lfonmu .u11. llınle l 13 8 ". 2 
Yarımbuı aaz nıgon tesl;mi p~ · mlie günü ~ t 6 1 

beş pJrtl ı5o toııdh.u 750 ton~ mit. post h no l 1.sınd \ ~ 
mc::1e odunu prızarlikln satın nlt-1 lterı Sallnalm k ı 'ô un Jt. 
nacaktır. Her pa tıin thliminl Y3;Jllltı.caklir. Koyun et~ırı 
bedelı 4875 lira ilk teminatı 365 nıın fiyati .120 k~ ~ı~ • 
lira 62 kurustur. Taliplerin n~b !2700 lıra. 8ıgu c.tımn ~ ı -
30 7 942 Perşemb~ gi.lmi saatj rnın ıfşn!ı 90 kuru." lk. ten ln ı· 
15 de Hadımköy C" nnda Çl· tı. 202~ Iım~ır. T· hplerın kn ıı-
lingir köviindeki :,,"!<eri satın nı '~hıl·al r: l · ~ k f me~ P1 
alma komisyonuıuı gelıncleri. ı mı ıhaie . saatmd bıı t 

evvel komts\ ona nmnclerı. E. • ~~~~~im!!"~---~ 
saf ve E!artuaın si Aı1k:ıı:.., t 
tanbul L\. Amirlikleri Satıı al· 
ma komisyonlarmd da 7örü-

1spartnkule mgon ,Umi lfıO 
ton mese odunu alına:caktlr. 1 
Tahmin bedeli 4875 lira ilk te· 
minat.ı 355 lim 62 kuruştur. 
Taliplcıiu 30 7 Q 2 PeraemU • ! 
günü 6<1.ı.lt 15 de Hııdıınköy ci· 
varında Çilingi!' koyiınde As• 
Jceri Satınalma Itumisyon ... na 
gelmeleri. (5717 - 7972) 1 

4 

l{uyruğu ile koyun etinin ld· 
losu 90 kurus, sıgıı etinin 62,S 
kunış. Keci clinıt.ı 60 kur•ı..'4. l 
Ü<;te iki kuyroltlu ko.vun ve iic
te bir kcr.i etinin 80 kt.ıruşt~n 
et ahnac::ıktlr. T~minati 13~, 
liradır. Şartname i komisyon
da görlilür. TalipV:-r n kanuı:ıi 
vesikafarile teklif n ·"'ktuplarım 
3 81912 Pazartesi gUnU cıaat ın• 
c kadat\ Kars A~erl Satınalma. 
Komisyouun!ı. \'Cnncleri. 

(482 - 7583) ... 
Behl"r tonuna 150 curuş ta!t

min edilen 15.00 ton ta.hmı.l, 
tahliye ifii kapalı zarfltı eksil· 
meye k umu tur. !lıalcsi 1 8 ' 
!>42 Cuma gi tıü saat 16 da Aıı
karadfı 'M. M. V. 2 o.it Satıu
~ ima komisvonunda yapılacak· 
lm 111: t ninntt 16ı7 lira 501 
~uru tt ·. llpl n ııuni vc
··ikalarile teklif ı •ktuplnrını 
ıhale saatind· n bir · at cv\•el 

askeri s tın n1ma, 

lü1\ ( 613 - ~09j 1 

500 tt>n J,uru ol p ı"'ıl~' 1 
atın a.Hnaca:ktır: Tahmin b -

lI 35,(JO lı~ ~ iııatl :." - 11 

ııadir. 'ru.lıpleri ı 6 911.., P • 
oomti günü s.. t 1 t 5 · \: ı· 
fo}>le Askeri Satınnlmo komic.
yonunda. oulunmul n. 

(6 8 Jfl3• 

Yarımşar :iloluk 30.000 a<.İ··t 1 
zeytın y.ığlı dolma pa.,. trhl l.ı 
satın alınacaktır. !hal i 12 
942 Çnr.flamba giinü saat 10 dn 
ÇanaJ:knlede Aslieri Satuı ltr ... 
l<omiF1yonunda yıı:111l mlfür. T..ı· 
liplerin t n natla•wle belli va
kitte komı yonu gelhıcıet ı 

(61 - ~ODt 

"hale f:ıatler·ndcn bıı· • " C'\'l\ 1 , 't olduğu kamis. '!in 

Cin.J 
Pat.at..">S. 

Koyun. eti. 
Sığır eti. 
Koyun eti. 
Sığır eti. 
Kuru ot. 
Saman. 
Kuru ot. 
Saman. 
Koyun eti kavurması. 
Sığır eti kavur.ması. 
Koyun eti lmv.umı ı. 
Sığır eti k:n-uı'mıJ.Sl. 

Asağıda nıiktıar w mııh 
peynir 29 7 ı 942 güniı ruz. 1 
leri her gün llronıis\ onda go 
:komisyonuna galtncl 

Ciıısi 
Beyn~ peynir 
~.11 

l\ıılrtan l'utnn 
mıo l.Ara 

lR0.0 0 5-1.0 

66.000 
66.000 
21.000 
24.000 

600.o:.ıo 
650.000 
166.000 
166.000 
200.000 
200.000 

50.flOO 
100.ütlO 

.Mfl,imt 

5000 Kilo 
8000 'r. n 

12 8 9t~ 11 

1 l t'\ ek. 

21 942 15 Muğ <ı 

14 ,. ,, 16 
1'1 ,. ., l5 
11 ,. 

" 16 



- Henen Yenooe.k m11 
RMpahlar, sevinç içindeydi
• YörUğU sevenl~ bsğnyor-

t:ardı: 
- Mcrfiı Y-orlik ! 
- Yaşa Y'ori.ik! 
Must.afnnın on dakika içinde 

lsabı altilst olmuştu. HE!n ha.a
mma hamle ynpamı~, hem 
de Yörük Ali, bir horoz ~ klJ... 
P.at wraralI k~ çırpmı
)l'(Jrdu. Yörtik Ali, nArasını sa
-.uruyCıf', sonra !1asmına tenı-

giriyordu: 
-Hayda be!.. 
Derdemez soldan hüoum edi

yor \i bir tAraftan hasmını kap 
ma.k h"'l ·yordu. Mustafa. afnlla-
uşt Asab. bozulınuıı sinir i

çjnde kalın~ ı. lradesini ka:ybe
dcrı> k gf~e<Pn <>nuncu dakika
smd. onrn dolu di2.gin hM
ımmn üzerine sallapati girmiye 

.. tdı. Del· gibi el cn.ıocler vu
"ıyor VP, tırı>ruıla.r çekiyorö.u. 
Yürük .Ali h~mının tamamiyle 
ikızdt<!lm Ye asabının kUUiyE.n 
bnııldU~'llnU gfüiillCC nara), n~ 
d.'? ı·ı ı·) ade attırdı: 

- Hayda Mm;taba. he~ .• 
-- Hayda mal~llnh be! .. 
- Hay:la! ...• 
I.:JrunJ lı.zcrin hamle yapıyrı 

~c. rl,ı.imi 'e mut.arrıt suıet+c 
tıasırnnın ~1un.ı <!iriyordu. (';'i
J'\~n on be..,in ·i dakikaların 
oğru 'Mu. Uıf anın büsbütün ş -

§It:dıgı göriildü. Elle tutulur gi
bi idı. Yörük A livi SC\ ('nf Pr b~
ğırıyordu: 

- Ha Ali ... 
- Ha '\:orük! .. 
Ro. p2Jıl. da b..~'lnuıy. ba~-

lndılar: 
-- ifa 'Rompalı ! ... 
- Ifa Yörük! .. 
Ali, ha:mlelf'ıini n.rttu aıkc,:. 

rttu • m 'u. Mustafa, ha~mı
na kc-n ın· kaptırmamak kin 
cani b, .. ş a müdafa~yn E:a\.- ı~ı 
ı,;oı'd ı. B li· rırdu ki, Yörük Ali, 
kamı aldı~ ı,ribi götünir ve, 
l>ıı~ tırırdı. 

U.7.un :H, SJin, Hacıva hitaben· 
- Hneı, bu çor:uk korkulu .. 
-- Ev~ .. BaşaJt:ın:ın belfı.ctı-

dır bunoaıı sonra. .. 
- ValJah benimle gi.iı~tigi 

zaman bu afacanı bu kad, ı: 
anlıyamamışt un. Şimdi daha ı~i 
anlı ·onım .. Bunda. ne açmazlo;,r 
vnrmı$.. Bak, ueler yamyoı b~ ·• 

- Çvk teınız ,.e akıllı güreşi
vor. 

Çe m e C~. ~ 
Et<ıı.. 942/107 ve 11S 
K rar: 942/ 77 
c M.u.· ~oa 

- Yahu, güzel de saz çalı
yormuş bu, delikanlı, Hem dıo 
kendisinin yaptlğı koşmaJ.a.rı ve 
manileri varmış. •• 

- Evet, ben de iştt.tim •• Dtln 
ak§alll ~. Rospalıları eğ
lendirmiş... Güreşini de saz gı
bi yapıyor. Mustafayı alln.k bal· 
lak etil. Deli gibi 68ldn'lVQJ' 
avanak Şinidi bir taraf.tatı. k:ı-
paeak ..• 

Derneğe kelrmıdı, güref>dn on 
sekizinci dakikalarına. doğ.ru ı 
Yörüğün dolu dizgin çapraza 
girdiği görüldü. Har.nuru kolla
nnnı arasına sıkıştırdı. Omuz 
altından girdi ''e, yürüdli. Mus
t.af a, koca gövdesiyle da.yamı
yım dedi. Gırtlaklayıp duroura
yım dedi amma, olma<lı. Yorük 
Ali, hasmını nlabildi{,'ine hızla".ı· 
dırarak ha.nnanlattı, meydanı .. 
Seyirciler heyecana geldi. Ve, 
baf;rrışt.ılnr: 

-Haydi Yörük! 
- Yeti tir kösteği! .. 
- Bitir işini bir elde! .• 
Yörüğün güreşine hayrar ol

mamak kabil değildi. Bir J.ı{"hli
van bu kadar muttarit ve dfü;
gi.in güreşcbilirdi. Hasmıruı. ne
ler yapmıyordu. Yörük Ali, has
mım sürüyoı-, bir yamla.n dn 
köstekfomiye çalışı) ordu. Mnl'>
tafa, köstckten km tulmalr için 
kO<'a• gövdesiyle ıçrayorou. 
Yirmi beş, otuz adım kadar 
yollandı, nihayet ka7"1n dıbınc 
yakııı bir yerde !hasmını buda
yarn k altına aldı. Mustafa, Yij
rük Alinin babasından müdev
ver alt oyunları oldui;,'lınu bikiı
ği için kirpi gibi bUıii\dü. Kn
tiyen oyun verın<'k istemiyor
du. Saı maya bile düşmemek az
mindeydi. Yörük Ali, kem.ant.'"' 
ye gt'emiş bekliyoı du. Ne oh
caktı? Heı kes heyecand" .1:di 
Seyiıcıler, durmadan. aralık fa 
sılalarla bağmyoı'du: 

- Yaşa Yörük! .. 
Mustafa, bu bağmr:ılaıı. ış:ıt

tıkçe cilcd'-"n ~ kıyordu. Boz.ula11 
asabı bü büti.in yt>ıinden oynu
yordu. Ne yapacagım şaşıımı"'· 
tı. Fakat ne olur:,a obun Yo
rüğUn altından kalkacaktı v. , 
zoı landı. Kemaneyi buda~rır, ~ 
ayağn kafümnk istt>Ch. H ... snı -
nın bileklerinden yapıştı Acı 
kuvvetiyle tuttu, duğrııldu. Y'o
rük aı·kada \'e keınanC{l~· ıdı 

(Srnm \(11 

n mil deı : 

HUKtJM l:fuLA&ASIDIR 

•..ıı, <ı ınma K nunun. t>luh. lif h, re etten mnz.ı un Al .. 1,:-. nm T· K-

oglu n :ıhı•llt inden 1'nıncı Hamdı K rekı:i hakkında 3005 sayılı ka•.lına 
t .. d, •1 evhit cdılcrek )apıl n .. ı,;ı' duruşr11a sonund.ı: m,•41ıun m 
en ı~nt .,rılen un kar Lu::ınrl :>- om qı gerekli olan 500 el.mcltıt·n ı:ı; 

l rıesı ı k. me ·z tı~tıfı ve Kctr k ~ın c;ocuı;uno ait olup !Jrmda bulc u
gu k. me;)i bcledıyeye tc:lim etmcy.p karnenin tnnlluk elU.!i ckmcti .. arf 
ve 1Stihl<ık cttigi ve Niynzl isn ınde bir' .ine ait kP.rne s:ılılbl koy gıtıı •ı 
halde buı un ekmekl"rini de h>z. her hcııı,gi bir sckildc snrfettıı ı s.ıt ıt 
olllu• mri.:ıJ'l 4180 a ılı k.nnunun 21 inci maddesi dcldlcUylc 4150 J ılı ,._ 
nupun 55 m-• m.,ddesi muı: l>ı e 25 er lha a 'ır ~rıı cezası ile mahk ıırııı
.reüne e ı~tlmn knidcslnin tatbiki ile neticeten 75 liı a agır p:ır. ~n .. ı 
ile- m h Hlmtyctinc ı.e hilküm bul .. ıısmın ,gazete ile neşir ve iliınıno 'bu:ır 
vr.nlrıı; ı.e hükmtln yUksl' tcrryız m hltemcsince tasdik edJlueı.:. kfl1 ı,p•1 
k(' be , o1auğu illin olunur. 

,. 

TÜRKiYE COMHURIVETI 

ZlRAAT BANKAS 
Ku.ndu ribi: 1888 - ., nna : 100.000. O '1.rk 

'.A ube ,. A. • acledi: 265 

Zirai ve icarl her türlil banka. muamelelori 
Para hiriktirenlere 28,,800 lira ikramiye veriyor 

• nt B ıık. sınd;ı kumbaralı ve lrumbaraSIZ uısarruı ne!aplıırı1.da 
50 ı.r. c;ı bulunnnlarn senede 4 dcfn çcklJccck kur'a ile ~· t(Jdııkı 

rl r. uc ıkr. miy dafutılacaktır. 

ID 

4 aded 1.IJOO Llnlık 4.00C Lira J 100 ad•ed 
4• » LOOO • 

~· : : ! : 11'0 • 
DiKKAT: lJı ... aplarınd:ıki p:ı olar bir sene içinde 50 lirııd.n aşağı 

~ 
1 

m Y'nl re ikramiye çıktlfı tn'klırdc % 20 fmlaslyle verlJecektır. 
uı"ubı renedo dört def 11 ~ ll HazUan. ll 

ıl 'o 11 binc"k5..nun tn.rihl rinde~-

l1ENI SABAD 

lstanhul Levazım Amirliğinden Ver.·ten As eri Kıtaat ilanları 

~~d .. ~· miktar v~. m~en bedelleri ile kati teminatları yanlı ilti halem yağ 
&"!17/942 günu hiznlannda g<>sterilen saatlerde pazarlıkla satın alınacaldaxdır. Şartnamelel'i her 
gün komisyonda gijJWebllir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde Findıklıda Sat.mahna komisyo-
ııtına f?,elmelm. (590 - 8018) 
. C}N):)/ Miktart Mwıanwıen &d. Kati Te. Paza.rltk .?omam 

Hila Lml K11ı.ro:J " Lira Ktm.§ Boot 1JwikUro 
6000 6550 . • 930 10 
ISOOO 6550 930 16 

• 
: ~dalri mevn~ pazarlıkla eksiltme1eıi hizalacnda yazılı gUn, saat v~ tnhhallerdekl 
Askeri Satınnlma Ko.mısyonunda yn.pılacalrtır. Taliplerin belli vakkHJerde ait olduğu komtsyon· 
larcla bulwımalan, (607 - 8057) 
OlNBI Mil~ta" Tutan Tmnin.a« 

Kuru ot. 
Kuru ot. 3 partı. 
Kuru ot. 
Kuru ot. Tel bnlyab. 
Ku!'u ot. ip ba)şnh 
Odın. 
Balyalı ·rnan.. 
Kuru fasulye. 
Kuru ot. 
Zeytin yağı. 

Kilo I.Am Lira. 
2,660,000 2466 

600,000 25].2 
2,560,000 301:'1 
2,000,000 14-0,000 21,000) 
2.000,aoo ıao,ooo 19.500) 

300,000 6,000 900 
500,000 27,500 4125 
200,000 55,000 6000 
294,000 1597 
25,000 31,075 4662 

1hok GU.tı, Saat oo Mahalli. 
3/8/942 10 Kars. 
3/8/942 10 Kars. 
3/8/942 10 K re. 

6/8/942 
14/8/942 
3/8/942 

31/7/942 
3/8/942 
7/8/942 

16 
16 
16 
16 
10,30 
l1 

Gelibol 
Gelibolu, 
Gelibolu. 
Balıkesir. 
Kars 
Çanakkale. 

Aşqgıdn yazılı me~ıı k3.0.llı zarfla eksilt.melen hizalarında. yaı11l gün, e:ıa.t vo malrJ.il ·ı'tlc1ti a.<J· 
. eıi R..'i.tm abna lwnuayonunda yapılac.'!.ktır. Taliplerin kanuni vc.sikalarivlc teklif mcktuplan:u 
ıhale s.-ıatlerind n bir saat cvvehit olduğu koolisyona vermeleri. (532-7'163) 

Ciı i 
Koyun eti. 
Sı•'rıı ~ti 
Pata.t('J). 
Bnly .. s:unnn. 
Döküm suman. 
Balya tXUnan. 
DökUm saman. 
Odun 

Odur. 
!i'hdı~Jif nakliyat.. 
c hın 

Miktn.n Ta~ Temhıntr 
Kilo Lirn Ura ihale gün, t ve m:ılınlli. 

25.000 25.000 1875 ) 
25.00 17.500 1312,50) 4 8 942 10,30 Aıln.na. 
74.000 25.160 3800 7 ,, ., 15 Tirilye. 

220.000 36.000 2700 ) 
220.000 211600 1620 ) 
400.000 20.000 1500 ) 
400.000 12.( o 900 ) 
500.000 1425 

5N.OOO 

300.000 19.500 -----
1425 
1221 
1463 

12 " IJ 

10 il il 

4 " " 

5 " ,, 
4 il " 

5 " 1) 

17 Siirt. 

17 
16 

Süı1:. 
Akçnhuı-gnz • 
Çiftliğj. 

16 ,, il ,, 
16 Rı:ırs. 
l 6,30 Kara. 

Aşa~11dn ynzılı mevadm lmpalı zarfla ckailtmeleıi hizafaruıda yazılı gün, saat ve ma'hlle_r.. 
dekı AP-keri Satınalma KomL'>yonla.rmda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mM 
tuı)lnnnı ihale ımaUerin<'len bir saat evvel ait olduğu komif,-yona vermeleri. (567 - 7908) 
ClN. 1 Mikt:ır1 Tutarı 'feminut.ı lhalc Glin, Saat ve Muh~li. • 

Taze faul 
Pat!ı"nn 
Yt-f;ıl domat~ 
Kınııızı dom te~ 
Sn: ri l>ülx;r. 
Odım 
Teze 
Odun 
Kol-U l etı lu .. vu:ı ası. 
ı.:>ığır tı 1rn.'\ı'Urması 
Ko::ı. un eti kavurmam. 
8ığır dı ka\•tırmaBJ 
J{r.yun •·t•. 
• •gır <>t 
lfo) u ı etı. 
~ığlı t-t 

Kilo Lira. Lira 
-t~.000) 
2.4,000) 
24.000} 
24,000) 

5 2f>O) 
l.000,000 ) 
J..500,000 } 

500,00fl ) 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
18,5()') 
13,500 

8!>3,000) 
852,000) 

25775 

18,500 
12,500 
18,500 
12,500 
15600 
J0,400 

1934 

1650 
1388J 

938) 
1388) 

938 ) 
1170) 

780) 

Eı'Zllı-wn. 

10/8/942 16 

Arı.lahan. 

l0/8;942 16 lu·,fahan 

ll/8/942 11 

17 /8/942 15,30 EJrerrıit. 

.A~ğıda :yaz:ılı mevallın pazarlılda eksiltroeleri Mı::ılarmdn ynz11ı ~. saat ı;e :ıruıhaJle"&ınl 
rı 'Keı i .satın alma '()JJlis-.ronJaıında. yapılaca!ktır. Ta:Uplerin bt>lli vrkiUerde aıt olduğu k-0mi<:>:Y<~nlardn. I 
b l.ınn rJan. (615-8099) ı 

(~a<-i 

atat< 
_,ıeı cım~k 
Nohuı! 

Kuııt ot. 
Zeylın yn~rı 
Zeytm y~'Yı. 
Zey tın yn :?ı. 

~ ırt 
Baş 
il 

'Milı.faıu Tufon Tmıinah 
Hifo Lira Lim 

500.000 
4.000 

30.000 
l0.000 
6.000 

500 
' 1.000 

2.500 370 
2.500 375 
2.500 375 

35.000 
5.320 798 

5.B85 
l.995 

468 

hnle ~, ıa.:ı.t \'t.' manam. 
30/7/!M2 16 ) 
30 " ., 16,30) H~tdımkoy 
30 11 ,, 17 ) Uşa.ktabya. 
29 ,, ,, 11 Esl i,;ehir 
1/8' ,, 10.30 F....eldşehir 
1 ,, " l O E<>l\işehir 

3117 / ,, 15 Et,;kişt~hir 
31 ,, ,, 10 Eski~hir 
6/8/ ,, 11,30 Eslm;ciıir 
6 ,, ,, 10,30 Ecın.şe?ıir 

-

şç· ALI ACA 
BOYOKDERE 

i it abrıkası 
M O O 0R 1YE T1 N DEN : 

-- Kibrit Fabrika&ı içJ• •taöıda ,,.-tJı prtfr.' alttltda ori<ek, kı:d•• ~ 
f/OC.Uk ~ alınacaktır. 

l - Tekmil ftıbrlka igilc:r.ine 
111 gi vcrmr •• •• 

2 - ÜCRETLER: 

A) frkek t19Hert: 

N mıal mesai aaoUeri ~lo er çilerc ~ııeak ;~ filli~ 
yetine göre &IOt ~n ÜCTet be:ıabi,k B(lndo m )luru§tan 1~ ~ 

dfU'. 

6) t<o 111 fKllore: 

Normal ınC31li at1.cYi . lı 

tine gore 75 kur~ 110 \ ...... 

C) 12 yaşından 16 ypııno kadar oloı11 trkek ve kı:ı: ,ocuktara: 

Norma\ ınc:::U soaUeri i!;in çocuk i§çil.cı ııaa\ be:ıı iıttdi 
~ kuru: 
D) Tahmil ve Tnhllye, Avlu lsçiterlt 

Du hbıl )!!lerde çnl}i:mlara ıtın mablyt.-iine ıfu'e 156kuru:tıııl 1 

iku~ı kndnr. 
il) Fazı Mesai Ocretlert: 

K~ırdinasyon heyeti karnriylc fııbriknnın glınde ~apacngı 3 V 

lık b7Ja ç:ıJışmalnrın % 30 zrun ilave edildikte normal mesni ilC lct 

170 kuru.-;n k.ıdar, \ıcrct olan lıtr işçiye 150 den 2!10 kuruşa 1' 

'15 - 110 kuruşa kndaı· alan IJtr ~çiye 110 - 160 kurusa kııd:ıfı 
1turu.'I .ılan ~çiye i5 kuru~. 150 --1'10 kurusa kadar alan jM'iye Z' 
:250 kurup knd:ır gündelik vcrılerehtir, 

3 - Knnuni vergiler ~ikr.·c .Ut olm;ıi üzere ilcreiler, f;ı r!ıcıı 

hm talimatnamcsinıic yr.ı.ılı büktimlcrc gdrc hr.r 15 günde bir t.idi 
4 - 1şçi.lcr, yat<ıcrık yerler:nı kendiler! temin ederler. 

5 - Talip o1cır.l:ırın Buyükd::ıt.ele Büyükdere - .Balıçel.u) · 
u1erindeki klbrıt fııbrılrosı mıldilriyctin,. nüfus tezkereleri ve ıılt 
t•Jgroıfln bcrııbcr murnc,"lııt etmcıc.-ı H•ın olunur. • • 

Tesviyeci, Tornae1 Frezeci Ah nacak 
KJbrit lmnl eden dairclcrılc 'eyn fahrıka tanıirh:ınesin&~ 1 

1ıı•t ve m:ıldnıst muavini olaraıt ı;:ılısıoıtk uz.ere biılm·i sınıf tCS'~ 
11_,rn:ı• ı ve fr~cciye ihtıy;ıç vardır, Fubrikada r.ıpıl:ıcak iıntihon ı:ıtı; 
sindt• g•it:tercccklcri ehliyete ı;ôre m.uış veyn s.ınt b:ışı i.ıcretıerı ı; 
cdilec··ktır. Talip ol:ınların ve~nikilc birlıktc Büylikdcredel< !< 

fabrı~a·.ı miıdliri,);etinc mür;w.1atJıırı ıliin olunur. 

Gazianteo Belediyesinden 
l -- Dc'k'llıyc 'E'lcktrık F.1brıl':~s1 ihtiy:ıcı ol:ın 200 ton oöıın 

H/7/942 tariiLııclcıı ıubar('n bir oy ınüddt?UC kapalı zar:f u ulılc t 

ye KOlüOUŞtur. 
~ - ıh:ıl<'j katiyeri 11/8/9•2 tarihine mtiso dit Salı gUnıl ı;. ıı1 

l2 :> • .k:ııl:ır y<ıpılm:aktır. 

a - Bu l!iO aıt ~..ırtnameyi j:;t,•kliler i:ılctmt~ idaresinden tırclel! 
r.ık: rıl.ıbılırlı r. 

4 Muh.ımmen bec:lcl (18000) lıra olup muv:ıknt teminatı d 
oıauı.:u Jf.ıı ., • nur. (7:;!/ 

Aş:t.ı,'lda yazılı mevnılın pazarlıkla cksiltmeleri 4 S ~ 
günu hizalarında ya.zıh saatlı·• do Ç'ı:ınakkaledc Askeri · tı. 
lrnıııisyonunda yapılaf:aktır. Taliplerin belli vakitte lcolt 
gclmeleıi (578 - 7973 /tı 
Ol N,'-J/ :Jlilctıa ı Tutorı Te111i11tıt 

Kuru ot. 
f;ığır etı. 
Sığır tti 
Taz.e fasulye. 
Sığır <:ti 

Kilo U1'f1. Lim. 
500,000 35,000 5250 
30,000 30.000 45()(, 
26,000 26.000 3900 
58,000 15,370 2306 
40,000 40,000 6000 

/:' 
1 
1 
1 

A aktan ko:vun 
Avn.ktan kuzu 
A; aktruı sJğ".ı.r. 
~iıt. 

it 200 
4.500 210 

l.350 
5.625 

6 ,, ,, 11 &;ki-;OOir 
31/7/ ,, 10,30 ~~elıır 

· Sığır ı::ı i. 27,000 27,000 3050 

1 
j 

Bamya. 
Th ı~a. finm, n 
8ıım biber. 
:--1r,1r CU. 
}{. un eti. 
Path nn. 
Tazı fasulyo 
H.-.n.:ya. 
Dom t ~· 
Bıbt r. 
Saman. 
'a.m1lll 
·am n. 

Kt r-ı.ı ot. 
1n balyalı ı mı ot. 
Kurn ot. 
Kuru ot. 
Kuııı ot 
Kuru ()t 
Kı.ru ot. 
liuru ot. 
Eunı ot. Altı 
Sarnan. " 

,, 

45.000 
1.500.000 

J0.000 
15.000 
14.000 
48.0üO 
37.000 
9.000 

35.000 
17.500 

750.000 
7.000.000 

500.000 
350.000 
600.000 
~ı00.000 

2.5<)0:000 
550.000 
850.000 
~50.000 
800.000 

35.1)()()) 
40.000) 

13.500 
15.800 

9.600 
9.250 
2.250 
7.000 
5.250 

41..250 

20.000 
40.800 
19.000 

162.500 
24.750 
36.000 
24.750 
36.000 

225 
1.012,50) 
1.260 } 
1.44.0. ) 
1.387,50) 

337.50) 
1.050.50) 

787.50) 
3.093,75 

16.350 
1.687 
1.500 
3.060 
1.4'>2,~0 

1.850 
2.700 
1.850 
2.700 

5 8/ /1 H,36 Hakoy Mwn. 
~ 11 11 11,30 11 n 

5 u " 14 ıı u 

10 .. " 16 

6 8 942 16 E\-,ıne 

8 " ,, 10 :Antafl\y?. 

5 " il 16 Konya 
5 IJ " 

15,30 KıJn~a ,.. 
j ., ., 16 D. B<':-:Y ".2.lt 

19 " " l5 ElY.inean 
21 " " 

16 Er-hin can 
5 " " 15 Konya 

lO ,, •• 15 D. Beyazıt 
J 0 " v ıt D. Beynzıt 
10 " ,, 16 D. Beyazıt 
.tO ,, " 11 D. Ueya.zıt 

20ı7/ J) 15 l.f'.1PJ"1İ, 

• • • Evvelce ihalesi ilan oluhan ~:; ton sade yağına talıf 1 
€biwdignı< en münakasnsı ten1<1it <.dilen mcvzuubahıs ynh

1 pr-7.m lıkJa münakasaya Jrnnmuştuı. J<~vsaf ve husuı:i şart~ 
ın.:~yonıl.t göriilebilir. 45 ton s.1t1e yağı bir istekliye ilıııll' 
tHt cef;ı gibi 20 tondan aşai; olnııımak ııartile daha a.z rı .1 

falip ...ıktı~'l takdirde de ihal~i y:ıpılabİlir. Beher k 
muharnmen belleme asit tlerı>t't! i ve cinsi aşağıda yazılı "' 
dir. 1ha1e&1 3 8/942 Pazartesı gıi 1H •saat 1 O dn yapılacaktl 
Jıplerin kati tı~min~tlnrilc Hnı·biy,.!lc Yedek Subay Okııhtf 
tınalm:ı kornisvonunn. mUrauv.ı.tlru >. 

•,. 7 asitli ·Diyar bakır erimiş VP. siiziilmiiş 20'1 
% 7 asitli Jfors menşeli t:ıimiş ''C süzülmüş 210,.<:ı~ 

(549 - 1ıw 
f.t:. • • ... 

Aşağıda yaz.ılı,. mevaılıı; r.:\W.rlıkla eksiltmeleri 1 8 9-4 
marteai ~.iinü saat 9 da. Ezim' le A!;keri "Satınalma koırıı"' 
da yapılııt·aktır. Taliplerin belli vakitte komisyona geınıe1' 

OJN. 1 J11kttln. Tu.tarı Tr' 
l<flo I.iı ıı f:!tı 

Bulgur. 
Kuru fasulyn. 
Pirinç .• 
Nohut. 

22.000 6050 • 
16,000 1640 
17,000 !1520 
13.000 3250 

~ da yasıb ,,. dm pazarlıkla eksiltmeleri hlz.~<>.rın yazılı gün, saat ve W:ıall rdelı:ı • • • <
611 

-
AB eri S::ıtmalm. l!omi13Yonlannda yaııılacaktır. 'l'aliplerin belli ''~ıkiUerde ait oldıum f)ffiisyonn ' M' 
golmele ·. ~ Aşai,'ltla ya~lı mevadın p:;z:ı.rlıkla eksiltmeleri 5, 8 • 11 

OlNSl Jfild(l,l'I Tut' ı Teminatı JTıolc G'iiı, Sa at şr.mba glınü saat 16 da Anl{:ı.tad M. M. V. 2 No.h ss.tı 
Kilo Mm Lirq, lrnmisyı>nlmda yapılacaktır. 'J'alıplcıin belli vnkitte lt Jl1 

25,000 4/8 942 16 Hndımlrn l';:ızıler · gf"lmderı. Kuru rıu:; l~e. 
lfoyun eti 
Prrtlı rn. 

18,1)00 21,600 '1200 3-li'.J7 8 !H2 Balıkesir. OJN. l M'ktarı 
Kilo 

20,000 
20,000 

Fi?Jldı 
Kuruş 
440 
385 Taz f~-uJ}'e. 

lia.bak. 
Domates. 
Dolmalık bül~r. 
J{uru ot. 
Patlıe;an.. 

Büber. 
Kabak. 
Taz.e fasu!ya. 
Domates. 
Soğan. 

72,000 15,640 1173) 
48,000 H,400 1080) 
24.000 1,920 144) 
24,000 1,800 360) 
24.000 4,800 360) 

.S00,000 56,000 8400 
42.900 7,293 546.97) 

2,900 10,296 772.20) 
42,900 3,936 295,20) 
42,900 12,012 900,90) 
28,400 6.674. 500,55) 
28,40t) 5,l12 383,40) 

7 /8/042 16 Bola.y:ir. 
2/81942 15 K ~sen 

' 

3, 8 942 15,30 Ra.rnı Metns. 
H31"' - 8100) 

A§tığıda yaz.ıh me\, dın . kapalı zarfla ek&iltmeleri hizal.wwdn yazılı gün, s t ve rnruJrtı 
l ıcıekı ~akcri ~un alma komı~onlarında yapıl.acaktır. Talıp'erin belli vakitlerd<.'D bit sa<ıt ~vvel 
a!t Oldugu komısyona kanu.ni v~sıkalarıle tek.lıf me.ktuplaıırıı veıımderi 1 l 488--7 5.."l•) 
(tri,RJ Mıktan Tutan Tcmınatı llıale gürı, S at ve • f. h.ılli. 

Tel bal)'ah kuru ot 
Br:ma.n 
Balyalı saman 
l\f ııhtehf nakliynt 
C(..UD 
Odur 
O·'un 
Oı.ın 

Kilo Lirş, Lira 
3,200,000 l.Jlo::.u masrafı hariç 7 kw'Uş. 418 942 16 'H. dıın oy 
2,800,000 Usaktnbv:ı 

600,000 30,000 2250 30 7, 9-12 J6 Jzmit }'Jostnne har§l · 
1,000,000 15,000 1125 80/7 94~ 16 Tokat · 

5001001) l6,000 1200 3/8 H4.2 l ı Ardalıan 
400,000 J2,000 1800 ~ 7 94'2 10 Ardahan 
000,000 16,000 2400 ?.8/7 /042 9.30 Ar'1nhan-
500.0(11) 16.000 1200 3 8 94'11b Ard tan 

~antrnlit. 
Difinilamin. 

• 
Beher kıJo una 70 kmıış lalı- Taliplerin kanuni yesıJıı 

min eclilen 30 ton Arap sabtt.rıu teklif mektuplarını ihnl~ 
kapalı zarfla eksiltmeye kon- <len bir sant evvel )tO 
muştur. İhalesi 3!/7/942 Cnnıa venne1eri. (479 -
giinü t>.1flt 16 da Ankarada M. • • • 
M. V. 2 No.h Sabnalnıa komis· 325,000 kilo meşe ~ 
yonundn yapılacaktır. 1Jk temi- kapalı zal'fla cksilJlle)" 
nat.ı 1575 lira.dır. Pa.rçn parra muı;-1.ur. İhalesi 30/7 ;94'} 
talıplere de verilebilir. Talipk'- şembe günü saat 16 dil- CJ 
ı jn Jı:.uıuni vc~ika.lnrile telc1if J'aua M. M. v. 2 No.lı ;, 
ın ktuplnrını ıhale. saatinden ma komisyonunda ya.p>l 
bır S.'l.at evvel 'komısyona ~'er- Tahmin bcdPli 15,00Q.J 
melen (486 - 7581) teminatı 1125 liradır. 'Jl ... f 

• • • kanuni vesikala.rile t~li~ 
63,6G3 lim 25 kurus ke.<;if he- tuplamıı ihale saatifl e 

! 
dcllı Adapazal'lnda inşaat i• i cvı\•cl komi~yona veı~~~ 
kapalı z.-trfln eksiltmeye koı· · (481 - Y._ 
muşt.uı İhalesi 30 7 /942 Per-

1 
- ~ 

5cmbe gıiııii a.'l.at 15 Je Anknr.ı- Neşri.yat Müc!UrU: M. sıı111ırP 
da M. M. V. 4 No.lı Sat.malm\ hlt.t A. cemıtcddln S' 
ı.. •mH:yoillrndn yapı laf aktıı-. l'l euıı~ ö• yer: (H. B~klr oıl 

l 4 !S3 liı •• 1 Ô J, • • /o... ( eır .ıe..t·dın t;;ı a"' 1 


