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se Sivastopol'un ~ 8:: 
Mı- ~- döun.m =-~1 
=:.~l:· -...~ "ilamı 7apmı 
lıusıs ._ .u.a.J. 1& munffak o-
l htt~ ." •••• il.. .. ita bma»damP. 
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Avam Kamarası 
dUn Mr. Çörçile 
karsı 475 reyle 
Himadıoı bildirdi 

~ aybk bir, • Wr teı ıılıılJliıl ....- _.._ .a. MIU'efJ&] Romme 
_.,. -.- lhı elindeki Jnff-

~h s;;:;~1~1~ ~=::: \Petıeri azamt JD8 lngiliz Başvekili dedi ki: 
te A iman ku\·- kikatwt ~ bdar göz h?.retle k11llan-
YE:'Uerini bu k . ......_l'k'I ._ıı. mtya ve o~ar-
L.r m<"şgul ede- l :lana~ ustü~ 
•JJnıı olmas dC'yı teını':'l etnlı-
•ay~t ı>dilece~ HOSEYIN CAHiD y ALÇIN ye ~muvaffa~ ol-
~ \'akadır R dUl(Unda !'lüpbe 
Jar kal . · uı; yoktur. Ancak 
M.rın• e~ı ?..aptetmıek ı~in Alman. bu kuvvetlerin koca bir Jnt'ayı 
lı:md. go:k al~=k zayiat hak- zapt ve muhafazaya kifi mik· 
'VPrıs oı ıar. Bunlan k ra~r ~ olınalan icabed~r lt1 Şimali 
>nı' e imkan oktur 00 ro et- nka ve Mısır hnreketlerinde11 
ın&.kla ~fevk ·18 Böyl'! ol- &.meli bir netice ~ıksın. Muvaffa
~ilmis , e bund a de. ~~ım Jnyetli Alman kumandanı ken
•iaf • olunmıı ~." da ~' rr.tl. diısınin elinde olmıyan sebeplf".r-
\ n uırun mü~J;:ı kıı~eııın zaptı den dolayı Mısırda bır magl\ıbi· 
ı l.: kanJı h '' t ıı,,raşı ır •·e yete uğrar, yahut bu kuvvetle-

ht- lı Jd ~ıeu~ı s apıı ıı nihayet yıpranarak Çt>kilmiye 
l:ıc e. C:? za):ıat verilm ... c- mecbur olurAA, bugU.ıkö parlak 
v~r: (ıkard!r: Alman ar S~- Jık ~cabuk söneet>k ve ;ıskeri 
ı,:ndr~ı k.ale~ını ıec.;: ve gb('. efo durumun heyeti nmumiyesini 
oü~y nı mı~ 0 malannı i~ h i in d&ha büğukkanlılıkl ıımha.ke-
ın d.~*' ~::~ifn~tahkem kale- me dakikası hulftl edE'CE'ktir. 
ı atın da. billibirıerrn• 1f r. ı\ ta.· B bakımdan Ruc "ephesiylP 
dtbmı.an halinde e ayı rt!ı: Mm "<'J>hesinin birfüınyle mu
muka\ met ..:e fedaklr~ı:lan, 1 ka~~ine imkan yoktuı. Rus 
1>unda ideta mtısabaka. u~ • cephet>inin az~meti ve ehemmi 
miR gıbi ~n ~k ~ ~ - yet d ğerlerinin heıw;inin itqtiin
bu P-tmez. Si\'8 <ıt>Ol k a- ded r . Halbuki b1 ıall2 Almanla 
zaptı Alman or 11 da 1" n n nn hflıUz bir şey yaptık'annı 

• 4'~1- '-" u .. ın• s· t 1 k-1--· IUll'eu ~ılı Mlb n b' g remıvoruz. ıva.'1 opo a.Kbl· 
ı'lf'lılidJr. ın ; n aaptı ileri atılmle bır 4dm4 

Fakat bu kale a aba bu k~ d,.gıid ı, \•ilcuJa bat• bir -eli· 
iW..kirbğa değer ,_1: • r kernn e;.ıkanlm&iildır Bu hadd{ 
gı-aJı .ıa.pt i in i tru~ I~n n- zatında. .bir hamle ~ ~ 
ha111ın1 G"öıe 1~bedt-n Kan P • O blr hamleye basamak 
noo~ ı::;ivastopola Aım rriar, nuıt 1 teP,ltil edee~ktır. 
~ıında bu kftdar .. ~r;:.e k ~;su- Fa.kat haml<'yc- in kan ve za-
ılar? Bazı a kert miltch~ an- ma..n k:..lnn~ nudlr Her haldP 

lar S\ a.atoPol el ge iri- hepımız görUyoru ki ~ark ct'Jt
eonra Odesa. yoluyla dtni 1 besinde Almanların muharebe 
(f(ôVkiyat yapdma ve ~~ 'ı! t.amnda bi d · k \'uiuı~ 
CUlndaa kat]1 P. kfri 
X&tbtı petrol aahaJ ,::C n ~f:Ya.•ı 
nıe'lı: 'kabil olaeabıi ~ · 1 

• etmı_yo -du. Şimdi adeta 1914-18 
ru. B nuıı ne derecey da · mut.a.rebelerini 
doğru veya. lmeıt bir mr an.Oıran ır ~ llultott t 
oluugu Yakında fil y n ,.d e h i~ı mlar başladığuri. dti8i 
Da kaeairur. Eter iva to - k;ı·· t-tlerinın uar.1Jd1mr. .Alınaiı 
~l sahalarına ~ 

1 1 . po. tJ.ob.ığlen bermutad ılfuı .edlror
Qln b'r iatlnat nokta.tını ~ '~ ı~ &ılıma, Alman vrduları eski· 
t>t.nıiyeceJrae, Zl.pt i<;in ' !Ş gibi bir nu,g{lr hm~·la .,elıir
bed~ı i tela çok ~k ... 'lf'n ~hlre u~çorlar adeta. 
tWebüii- '9 o .zaman Si tc::i la"l rlnde sayıyo·l8l'. Kursk'da 
l\aleaiııi -t.etmek Dl b\iytik bir hücum ~~ı 
'ihtiyar edila bu • ır y}E. günlerdenberi duyuyoruz, fakat 
~ r aMak Pft&ti feıdalltırhkla • bu Kt ı sk hUcumu ~eçerı Mil 

"Harbin kısa süreceğini 
vaadetmiyorum. General 
Oşimlek'e itimat etmek li
zımdır. Rus mukavemeti 
Bitleri p.şırtmıştır. Birle
şilt Milletler mutlaka mu
zaffer olacaklardır. Zafere 

olan emniyetim 
sarsılmamuıtır.,, 

o 

Çörçil, Afrika'daki son 
hareketlerin TUrkiJe, 
ve lspanya'da fena 
tesirler bıraktığını 

söyledi 
[A.A. telgm/k"*1M 

1MU4.w.ı etıU1"'şffr.] 

Avam Kamaraa1, bUkü
mete itimatsızlık bildiren 
tefsir ihıerinde müzakerele
rine diln de devam etmiftir. 
nk defa 8ÖZ alan eski Har
biye nuırı Hoare Beliaha 
lıWııı' barekltuaın güdilmU 
bUkmda -.ııat ietemil, 
Lı'byadaki lngiliz kuvvetle· 
rinin t8elliat laJmmndad. 
l8tUn ol~ dair hiç bir 
ifa.ret bulunmadıfmı söyle
miştir. 

~BlJrJQyor 
Bu lll'lıda Bapeldl lıl. 

Çörgil cevap vermek ..... 
ayap Jrallı:tait •man illi· 
.akli aPnt1ırJa ~ 

. ıve demiftir ki: 
"!{arp zamanında bile par 

limeııto mileaaeselerimizir.. 
baslnan ve hudutsuz bir 
•• .,,.,. ..ı.;p buhlf.V 
na 4air ne gtbe1 ve • 
kemmel bir misal 1'erllmlcı 
oldu. N&lırlann ebliyet.sis
liklerinf, kendilerine olaıı 
itimatlarmı ayıfl•hnak ba· 
Jmmııdan, 8ivil idarenin ya-r 
dJDıı hWRJSUDda orduyu 

(Sonu a.. a, IU. a ,., 

ızah edUnıek liz:ım ger, · ~amılJ olsaydı, C)Cıktan daha 
1':1hakika. Aımanıa1 , R · e ilen sal a.lara intikal bulunurdu. -----------

'hfainde ~en kış m.:: m· ~ önümüzde tam ınanamvıe mu- Garpte vaziyet 
~~gı.:ın<~~~ri gitt k<'e .... ~ harabeye imkan 'Yerecek-Ancak 
Eğe~Ş~ti~ıleAf ~\ll'maktc lar tiç ay kalmıştır. lngilis ~~ 
ıı m r ka. muh 1:bele- 1ıe bu müddet zarfında Alman· 
meı~&i.8.ydı, yaııi Yıı • Jtonı- la!'ln Kafkasya şimalindeki e
n '\:e General ORinlek ordula- hemmiyetsia petrol tarW&nnı 
ôh!!:e1azale ve Birii b ker:. M geç nniye muvaff f4.)t uMala• 
katş1 d mevkilerinde karşı bile, Alp dağlarında!. <;ok daha 
ı~kJ~ b:~~ Almanl.uın sarp elan Ka.fkas dağlarını a
d ıu.uudan IÖnWt bi- şarak uıı 181,\gin petl'Ol sahM~· 

ln~liz tayyıralerl 
bir Alman gemisine 

taarruz ettiler 811;':tt_kaldıklaııru inkiı e-oe nSl yani BakUya inDK·lenne vakıt 
8 . te bulamıyac~ldaı ını yazıyorlar. A· o 

mel~ Un MVabiri Mare~ Rom- m.€1 ıkan gazeteleri en bUyUk Londra, 2 (A.A.) - İngilt& 
nna ~tır. Alınan sililhla- Ru., dokum.ı. merkHlerinıt mü- re han. na.zırlıiı tebliği: 
m· •'- parlaldlğıru is.de e~- him otomobil fabrilı:rJannı ha-

iDARE YERi 
Narı "fır. No.; lT 
rraf : Yaıi 8aWll 18'UIW! 

Melea:.,. 

Her Yerde-5 Karat 

zır ES - t 

Başvekil şehrimizde 
-----~~----~~1 ... --------------------

Do k tor Refik Saydama Ticaret Vekili refakat etmelıtedlr· 
Nafia Velılll Tar•a•ta.,, te•uatını glhden geçlrlgor· 
Maarif Velılll de Enaruaıda tetldlılerlne başladı 

F l 

• •• •• 
ınonu 

Millt Şefimizin 
t-.ekkir ve 
tebrikleri 

Ankara, 2 (A.A.) - ~&f'/Wl Dold.or Relik Sayduı, bu akpm refaka.tleriade Ticaıet Vekili .Aııkara, 2 (A.A.) - Ri-
lıl:ümtaz Ökmen olduğu halde İstanbula. harMet etmi~lerdir. Başvekilimiz, i8tasyonda "'81ri.l!ir ve yawticUmhur Umlm1i ıca~ 
mebuslar, veki.letler ileri gelenleri tarafından u~url:ınınışlar•lır. tip~=:j1~ ~ürk ba~ ra.ğı-

=1 Nalla Veldliniıa '.l'eUdlderi na. ge, .. mt>ıdnin yıldi.inün tinde 
~---------,\ Mersin, 2 (A.A.) - Şehrimiz-~ 11

1 

yurdun her tar~ fından al-

Doğu cepbssinda ~.!uı~:~:n ~::;~ ~~ Uzak Şarkta ~:fs1 o~~br~~~:~~ı:h~~ü:. 
r&.JJm gezımş ve akşam BelediyP- önU teşekklirleriyl~ kaT'Şlbk 

K t,.. t' il Al tarafından şerefine verilen ziva- M'h . 3 O t lw teb ·kı . . 'blA" gı· n Ana a ı ne ıce man fette hüır bulunmuştur. Nafüı ı verm ne or a .. ı n ermm 1 a ... 
taarruzu inkipf ediyor V,~ill ~ diğ~ su tesislerin: başka pylerle meHUI! dolu Ajansını memur etmıl4-

g&den ,geçırecektır. !erdir. 
M...tf l'eldli Emıramda ~---;ii.ı;;ı __________ _, 

ALMANLAR Erzurum. 2 <A.A.) - lr'd&rif JAPONLAR 

Mo•lıova cenubun 
da 61r cep 

açtılar 
o 

Vekili HaaaB Ali YiiL'el, Karsta-
ki tetkiklf'rini bitirerek evvelin 
gün~ ge?miiÖJ'. v~kil, 
resmi ziyaretlerden sonra mek
teplerde tetkiklerine başlaumfı, 
bu arada akşam kız atmat ve ya
pı usta okullarını ge~miştir. 
Hasan Ali Yücel dün burada ya-

Hlndlstanda talı
rllllerlne yeniden 

hız verdiler 

ihracatçı 
için mühim 
bir karar 

pılmasına karar veri?en kız ~ns- --•---
titlisiyle erkek sanat okulu için Alınan haberlere göre: ihraç mallarma ait VtoSt· 
1\azırlana.n yerleri tetkik ~yı~ kalar, ihracat tarihinden 

Berlinin Bildirdiğine Göre 

S. st 1 h. 1· mit. ıoz orta okuliyle Beeyı zı. Hi d"le • t"klAI d .. .a.. k . iV& Opo fi ır ti ıma- yaret etmiştir. R 1 re IS 1 a va na· 8 &iln sonraya ada~ bır 

nında Alman ve Romen Yalmz Mısınn değil, bütün orta nk memleketi içinden Türk ba~kasma tevdi 
bayraldarı da•··lamyor prJun mukadderatmı tayin yıkmak istiyorlar edılecek 

'P edecek büyük mücadele 
Ankara, 2 (Radyo Gaaete- Ankara, 2 (Radyo Guete-

si) - Alman tebliği, Sivast. ... M d ei) - Jlihftrin üctincü ortağı 
polwı dültilğfuıti bildil'Dliştlr ısır a olan J~a, IOll aamanıarcr. 
Bu haller ti1.erbıde Ruslar mi · hareket tempasmı11 yavqlat· 
auatada bulunuyorsa da w1ı- El •"eme~un nuetır. Gerek Al!Mb1ann. ..-
ı11en bu mal(Unatın dofnt ol- ... ~ rek İtalJanlara AfrilaMla ve 
muı UJ1lmalj klıvfttlidir. Lo ı · •• 11 de .._,.. yıldlnm .lwekitma 
draya göN. Ahnanlar Sivu+.l on n liftlmiı ~ bir ailwk 
pol önünde 100 bin asker kay Japonya, tenine olarak şimdiye 
'betmi§lerdir. kadar temin ettiği Jı:az~lan 
Doğuda dJter cepheler boyll"' D-LI claa eağlaımlaetırmaJda meşgu'dttr. 

ea bllyU WıTUz ~t. uw~JaD•D ••'Y--- Buıün JapoDlarm Çine kar1µ 

=:.11;ı:: ~mı!!. -~"!~ :::.U:~' :a:~:!: 
(9-v ........ - ......-- OWriN at'Yiıme*' yok ed\lince-___ ,_.m,ı 

1 
Je bdar m~e deYam o-
lunaeağJnı yazmaktadırlar Tass aJansı Mihver, burada 1nılllz ........... Tahıtlder 

memlerlnin yarlldıtım, eıttc~~ıa 8;=~~~:~ 
-.JMr9'4 .. N'tt .. !MM~-.~•· ~aledn Nil deltasırta madJ~ ~lıyor. Yalnız Hin 

~ru takin edildiiinl 4ti8tancti. tabii~ tmı _._ 

Bez, basma ve 
• pazen yem 

ftyatlan 

lkttsad Veklleti metre 
ba11na 3 • 5 kurut 

zam -yaptı 
Ankara, 2 (Yeni S.1.bal M • 

habiıinden) - Türk pu':lorullft 
.kıymetini koruma ka.ıam me•: • 
ne ek karaı a göre ilıra\ ed ıe 
cek mallar" ait vesa.tkm, ihı • 
catın yapı}dığı tarihten itıbaı en 
8 gün zarfında tahsil i~ın TUr
lıiyede bir bankaya U:vdıı m ·· 
bunyeti konmu~ur. Bu vffltlilP 
ala.n yeı·li bankalar baric;t .. k ' a
lika.dar Mnk.amll.- adı j)e Vt!ll • 

""'• ... JapOnlar, Bintdıere istikW ~ 
T~ •- t ki bildiriyor derek meleketi içinden ydı thnu •· ı su 1 tJ• 

ura Opra arıaa Ankara, 2 (Radyo Gazete- malt istiyorlar. Hmt türleri ~All iğ 1 
Sovyet uçakları si) - Kısır meydan muııare• 11Dnerin ~lerini. tak~ •· '1911 J mor lr 

inmq• delildir si bUgün de bUttın dUııyayı ilgi- mekte birleemi,ıe!'diı. 
lloüon. 2 <A.A.) _ Tn·;a ~n:;n ~u!u,~ ~ = mı=~iı::=. ı:Ubı C. Demir 70Uanmlaki 

A iansı bildiriyor: lek İskenderiyeye 100 kilometre lizlerin de memleketten gitmefe- tahribat tamir 
·Alman Ajansı tayısı buan 9 uzaktaElAl~yn önUndeKih: (SMtı 8a. ~ Bv. 6) te) edili 

ve Mlaıl da 10 olarak gösterı· ver lcuvveUerıyle muharebe)') vor 
bo ba. kabul etmiştir Ba muhanbe- el " ~'!:e~=Jı=~~p~ıan~YY; nin yabuz Mun~ değil, l»elki de Kaplıca ve annıa 

Cifinl haberini yaymıştır. bütün Ortaşarkm mukatlıJeratı· mubayaa fiyatlan 
A~ça tahrik makaa.diyle ya,. ııı tayin edeceği ım.hakltaktır. 

-~;,;ı::lan::..,:bu::.;h&=be::r:..::uy::..:d~urm--ad::.:.ır:.;. ______ <_1o-:"-u_•_._,_. _ .. _.'!"",._d_•_> 
Ofis kaplacayı 10 kuruıtan 

Nakit yerine tasdikli kuınc1a:;,ncıaaı!!:'uttan 
k ihdas ediliyor v.~~#ı~~ çe rarı ıle hukimetçe, diğer bubı1· 

Anbra, 2 (Yeni Slıhu'ı M\. 

habirinden) -Devlet Demiey()l
lan idaresinden aldığınUJ: mal ,_ 
mata pre, son yaiJnurlar d-..
miryol pbekesi ana. hatlan bze
rinde bir bozukluk yapmakla be· 
raber aeferlerde bazı ~ikmele
re aebep o!mqtur. Bu tıatNı.h 
Ankara.ya gelmesi icabeden t · 
taııbul treni öğleden sonra saııt 
14 de gelmiftir. 

mı ve .n.ıman Pre tijini yükselt- vi Gorki şehrine Alınanlaı1n hl· Dün gece kıyı mervisine meıı-
Jl<: ~:.::;,'·af fak olnıUŞtur Bu ıa. -erYJeınediklerlni hatırlatıyor- ı.up uçaklarımız Frice adalan • f • • 
c ·lrtir' Bzaınan lçbı devam edf>~ !ar. Alman ordusunun k&N•mndl\ açıiında düşman deniz müna· Ba .... t verıı mikelle lerının 

bat meyanında, el konan kaplı· 
ca ve darının toprak malusull.._ 
ri ofisince müstahsilden ml
layaa fiyatlan ~ felti!· 

• Bura • Mudanya hattı. Bur· 
a ovuı 8Ular altında oldui;un · 
dan lelememektedir. 

DemiryoUan İdaresi, tamir • 
kiplerini faalivete ~inıt.iltir 

k ll uram bllkıeınez. Çun ,~k mühim hedefler ve vazifeler kaJitına taarruz etmişlerdh. 1 öd ) • k•t k JI 
muhaı·= Rnrmmeıin M18.P duti)uğu muhakkaktır. Fakat Orta tonajda. bir düşınan gemi- barÇ anDI eme erme Ye DB 1 U 8 
ten&sip b' hd~ batla~ mü: hala taraflarından Ctddi bir te· Sl alevle~ .içinde terkedilmi§tir. Dllma•IDI azaltmıya yardım edecektir 
~ 1bell~ ;ıeye .el'l§'p e~ şebbüs f'8E1'i sadir olmamakta.- Av servısıne mensup uçakları· 
Romıne 1 eğildır. ~l dır Mareşal RommeliB m.uvaf. mız, işgal altındaki towa.klat .Aııkara, 2 (Yeni. Sabah .. llu·Q- -
ve Kanı :Tetler~n. Kahireyi rakıyetleri bu hakikatleri örtebi burinde yaptıktan devriye u- habirincteı;1) - Jılaliye Vekiletl Kanada Baevekı'l'ı 
de ıuu.:: k".. ~ınnıye ve el- lect-k kadar göz kalrmaştıne. ~elan sırasında dtişman hava nakit yerme kullamlacak ta.,. 'I 
laenüz ~~ :i geleceğin" daır olamaz, alruılariyle demiryollarını bom· o~li. çek ibdum& karar ve.-. 
~'T_--~-~---J!!tle=~~~ b;ılamı'1ar ve üç düenian bom- ı:ıifür. • ••• 
-~::---:.L.;;;....:;.L.::..=.-:::::~=::~:~:!~!~!~·~-~~~~~~~·~-!!:~...!ı..~-~v~~n~·a ~ .. ~n~ .. 'erdi~'r:..· __ Tastilı:li çek kullanılmasına.M. Kıng "kuvveHerımızın - - - - - - - - - - - "" uçagı "'W? Ul!l" Ağustostan itibaren başlanacak • 

levsi11i1 11 llzel rlpertajı : 19 :; =.,. ~-.?.:;:: dU'8'an ıle ~pıf8ca~ları 
~-SÜNGER AVCILARI-- ::~~~!;;!.?!! ~::saat yaklaşma tadır,,dıyor 

için bu usuıtt ihdas etmiştir. A al k · 
Bu çekler vergi bor~larında YUStr yaya ÇO mıktar 

Bodrumun burnu dibind~ki Karaadada Robenson 
hayatı süren üç kardeşler 

Ay en, Nurten, GOlclhan 
Baba!ara Bodrurnc1a bekci imiı. Karaadada oturdukları bu harap ev 
beledıye~ı altmiı. Şakra •fendi: .. Hem adaya pz kulak olurum, hem 

de evı yıkılmaktan korurum,. demlt ye maaile buraya 16çrnQf ••• 

fakat zinhar, bu nt~en, 
bütün Bodrum çocuk.an 

ınn h sselerini alabildiklerini 
eatıına: Belki fazla "tekrar' sa· 
Yaeüg 
~ tn _amma, Bodrumun bir 

la al mi olduğı nu 

r YAZAN l 
NACI SADULLAH _ 

bu daha ailyJiyeeeğtm. 
M'eseli, Bodrumun barDıı di-

binde, bir '1Caraada" var ki, ben 
ora.da, gillmesini hiç bilmiyen 
~Ukla.r gördUm. 
Adına bakarak, bu adayı, ba· 

wt1i veya tekinsiz 'bir ya- olarak 
tasavvur etme. Billlds, "Kam

'•onu la. 1, 10. 1 tle) 

vesa.ir devlet aıacakla~nda n.a· da tayyare gönderildi 
kit yerine kabul edilecektir. 
hakiki ve hükmi p.bıslann ve
recekleri çekler karşılığı bulun 
duğu muhatap bankalarca tas
dik edildikçe kabul edilmiye
Ct ktir. Devlet sermayeeile kurıı 
lu müeaeselerle mülhak blitçe~ 
idareler ve huami idare ve bele
diyelerin verecekleri ~eT 
karphğı me\'cut bulunduğu ban 
kalarca tasdik edilmeksizin ka
bul olunacaktır. 

Mal sandıklarının birlbirleri
ne ve tahsil ıubelerine ve talı· 
&il şubelerinin keza birbirl~ri 
namlaruıa yapmaia mezun o'.
duklan tahsilit için bo~u wı 
kellefler tarafından çek tanziın 
edildiği takdirde kabul olun>-· 
caktır. 
çaıer verildiği gün nakden 

&lınDUI ayılarak borÇ tedi~C: 
ecJılmit addolunat'ııktır. 

Ottawa. 2 (A.A.) - KanaJa 
Başvekili M. Mackenzie Kııı<ıı 
parlamentoda şöyle demiştir: 

- Kanada kuvvetlerinin di.!cr 
manla çatışacakları saat yait
Jaşmakt.adır. Geleneklerimiz~ 
göre erkeklerimiz şerefle çrpı· 
şacaklardır. Bunların taaITl.47.
daki paylan çok büyük olacak
tır. 

Poıot.ya ~ Yardtnz 
Vasington, 2 (A.A.) - Pat· 
Birleşik Amerika hariciy~ 

11azırı ll. Cordell Hull ve Polo"\· 
31a Büyük Elcisi Ciechanowski 
Ça~ günU Ameı ikanın 
Polonya ordusuna yapacağı yar 
<hma ait bir anlaşma ımzalarruş 
fardır. Bu anlaşma ödilnç ve"
nıe \•e kiralama hükümleri ıe 
~·öre Birl~ik Amerika ile ev· 

(8oftu Sa. 8 &il 7 de) 

deı~~~~:~c1esi yüzde 3 Portıkı'z 
olan kaplıcanın kilosu 10 ku- açıklan adı 
ruştur. 

2) Yabancı maddesi yüzde 3 
o'a.n kum darının kilosu 11 k•ı
> ustur. 

3) Bu fiyatlar 1942 yılı mah· 
snlüne aittir. 

4) Diğer nevi \'e kalite unla 

lihtır •nizaltıları 
müttefik kafilelerine yeni 

hllclHnda bulundular 
ı ın fiyatları toprak mahsulle-i · . 
eıfjsine mübayaa olan hububat· Don Oç defa hava deniz 
ta tatbik edilen tarzda tayin o- muharebesi oldu 
'i..ınur. 

JAPONYA 
Mançari ıimaliae 

kuvvet yığıyor 

Bu kuvvetlerin taarruz 
saatine intizar ettikleri 
Lonnradan bildiriliyor 
Lonera. 2 (A.A.) - Japon· 

farın Mancuri hududu 3imali •• 
de uçak ve kuvvetler topladı •• 
!:tn bildiriliyor. Bu kuvvetler·., 
ourada to'Dlanmasının taarr.1ı 
l'Utine intizaren yapıldığı ta.'ı 
ıun edilmektediı 

Müttefik Te'bffli 
Pasifik ~tı c nubu MüttetJ~ 

Umumi karargihı tebliği: 
2 (A.A. -- Celeb - '~tmot 

(Sonu 81. 3 SU. 5 de) 

Lisbonne. 2 (A.A.) - Porte-
kiz sahilleri ~ığında Anglo -
&lkson gemi kafilelerine lraaı;t 
Mıhver deni:zaltılan ve U«;akt • 
r tarafından yapılan taarruzl&r 
13,..\:am etmektedir. Harp ~ • 
~t ri refakatinde eeyreden 3 tr .. 
g:liz geırWd bir clelıizaltımn bil· 
cumuna ajramıgbr. Bu denb:r 
ı.?t.mın bir Korvet ba.bJ'dıtı tııJı 
mJıı ediliyor. Birkaç 1!11.&t aonı a 
ı.yni istikamette bir hava dMılıi 
ı::avaşı olduğu haber verilmiet;r, 

Lisbonne'un 120 kilometre 
9imalinde bir mevkide de Utün.~ 
..:tı bir savaş haberi v~ıı-, 
f'..ahil ahalisi her Uç mubarebeı 
ye de şahit olmuştur. 

Berlin, 2 (A.A.) - Alma·_. 
radyosu, Cebelüttarık'ın düa 
geee yenıden iki hava hücumv· 
D& daha ufra,dığmt Tancadoa 
b.ldiriyor. Limanda infilAk1 ı 
y.ıpılm ş ve bunlan tak'p ed • 
yangınlar Afrika sah 'nde o
ralmüştiır. 
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i r n biri 
f sulyeyi de 35 r t n atmı 

B Yo "'lunda Zibadakı umumi Fi t Mura ko trolörl& D~erleri: Çenb litaşta Ve-
ri dün ehrin muhtelif semti~ zirhn.nında 2ô numarada tatlıcı 

(;Vlerın birmdc bir sarhoş gii. rinde yaptıkları araştırma ne- Yunus, Şişli Hal argnn 291 
:illtü çıkara civan bir hayli tic,.csinde dört muhtekiri yak.s.· 

elv leye vermist.ir. Hô.dise §U· 1 J rak Adl Y ye ebni'l1 numarada yoğurtçu Kadir V! 

dur: tir. Bunlard"n biri Sults:ıınh- Pangaltıda tatlıcı Mustafa yo-
Sü1 ym i in bir ~hos ette O r 1 da 15 nu- gurouıı kilosunu 60 kuruştan 

Zı'bada umumi evlerde Sabri>e ma.rada bakkal Bayram sabunu satm-ken ı:ruç üstl1 ynka ' 
ısmınde bir kızla ~ yarak 90 v. Horoz fasuly · 35 ku· '1e hak.lannda Uıttı1 bir z::.· 
aralarında kavga cıkmıştır. ruşa satarken suç Ustü yak& bıtla Adliyeye teslim cdilıni.:.> 
Kavgayı ayırmağa g di.: ~ la.nmı br. Ur. 
r.adınl r i ınü tm --~...-.------...-. ...... ..-.---------~,.._-----------------
;stemi l rse dv bu d fa ~Uley-
ınan on1anı ela kır.arak h ~ni 
birden dövme:~ lxışlw:nı.,-tır. 

Snnki Med ~i bu ç yetmı-
yormw gibi v a mah"llline p;~ 
len zabıta me urlınn da s-.:1-
tlıran azılı r , yakalanarak 
diln sabah Bevo ~lu cUrmü t 

but mahkeme ıuı~ v · lştır. 
Suçlu bir ay mi\dd tle hap$ 

ve u9 ira t> ra. eeznsı a çarpt~· 

Fakat yolda önOne çık n d vriyel r işin 
mahiyetini anladılar ve kendisini yc.ıkatadtlar 

rılmı tır, 
~ 

ydarpa ki 
tramvay kazası 

Evvelki gcc"' aat iki ra clı>
leı · d~ B ıkb a çok te1"l -
mın b r h r ızlık vakası olmuş· 
tur. H-ırse şu ır: 

!brabim ismındo biri Sin 
camıi cival'mda ulunan ab. · 
Kemalin dükld& ına arka duva 
rı delerek girmis ve içerde mev 
eut 60 tan altın ve gümüş kal ... 
malı ( aati al:ırak dışarı cıkaı
mağa muvaffa1: olmuşhır Gc· 
c in · li i içinde mümkün 
mertebe ı z y-Ollarda:ı gitm<'
ğe gayret eden İbrahim biç fi. 
mit etmediği b · ı yel'de de'\·riye 
g n e lnrl karş1 ış
tır. Bu gece yoıc:usunun yanma 

w :u gid · ler bul 
sahra yakla tiliça birtnkım g\.l· 
rültüler duynıağa başlnmışl.M ______ , ____ _ 

s tark 
Alemd rda Yt'rebatanda 5211. 

numarada o ur n İsmail Gille
rın eroin sattı rı haber abnara.k 
kendisi takip edilmekte idi. 
Dün İsmail, Hıkmet, Nahide 
ve Melahat isminde eroin müp
telası 3 k dına bir pak.et eroin 
satarken suç t tünde yakalan
mıştır. 

ve kendisini durdurm <ılnrdır. 
Bunun üzeriı c elindeki bohı: 

aluıarak kendi~ karakola getl.
rilıni~. Orad yapıl:.m tetki· 
katta lursl?.ın elinde bulunan 
bohQa içinde 61 adet saat Çlk· 
mıştır. Su lıı suçwıu ıtiraf et
miştir. 

Aksarayd ki i filAkm 
son kurbanı 

Ak~ra..yda. Y enilaı.pıda Yal•. 
ı:okağuıda 9 nmnarada oturan 
Nazire bundan bir müddet e11· 
vel Aksaray civarına düşen b"r 
rnurmiııin infilUk etmesi yfı.zfüı 
den yaralo.nnrak Ccrralıp ş 
ha.3talıa.nesine knldınlın1stı. 

Na.zire dün hasta.hanede VL'
f-a.t ebni.,tir. Büylcliltle bu m\:. 
cssif kazada ölenlerin sayısı 6 
yı b~lınuştur. 

Sab k h eroi ci 
Aksa.rayda oturan sa.bıkalı

'lardan Nadidenin eroin sattığı 
ha.her ıılınarak evinde yapılan 
ıı.ra.şt.uma talı lar nlbnda 4 
paket eroin bulunm~"tur. Suç
lu kadın yak lanınıstır. 

Tarihi surlar 
- Vali ~e Bel diye. Reisi Do.~· B rl i olma tan kurtarma 

tor Lütfı Itır far dün İnşe M ı-
eıil Olm ve iç.in bir talimatname hazırı nıyor 

l aşe .Müdiu ·· "llmtaz Rekfo P.. • 
C-ır i$çilerln hır heyet ta.rafır. Arkeoloji i.izelttinde Ul'lUtJl ya. Demirkapı, Sa.raybunıu ta 
dn.n maballınd~ ıı:ontrol C>dil.me- müdür Aziz Ogau'ın riy eti ni1armdaki kı81Dllar.ımn tamiı' 
luinı kı.mı.rla:i'.jrmışlat'dır. altında toplanmakta olan ' i ler.i icabetmekte ve Halit( t.ar.ı-

Birka<; gfüıe it clnr bütfuı fab eserleri korum encümenin İ& "fmd& bulunan kısımlann da kal 
rikalaı· tcftı ea lccclt a o, r ışçi tanbulu ceuelı~ en Bir.ana sur- dınlmasında bir mahzlU' görU •. 
··aıuesi t j. lP da. işlerL.::.iıı ha· lan hakkındaki tetkikatma de- mc.mektedir. 
fifl.iği gôrulenlerin karneleri a vam etmektc..>dir. ------------
im caktır, Encüm • surıana muhafaza, Haıa·çte ...::.-:- edilecek cihetleri hak· Bad ma ... ır işçi kam.esi aı- IAUllC 

m ~ isti ıen vntandaslar çatı~- lund ki ı o leı?l lenni ikmal 
tıkl::uı mu ı·analiyle la§e mekte o up Y1 a bir. 
Mudurl ime nuirı:ıcaat edecek:· malız ır olnuyan nn te'· 
ler 'e dıle leri saslı bir tnhti· biti husu an da bir kroki vü· 
k ttan nra yerine getirilecek cuda getırın ·r. 
u·. Diğer taraftan doğrudan doğ 
----,,.uıc ruyn devlet nı ı olan bu I; 

Bardak ihtiyae1 

ir. 

B rden koşa k kaptan ·e· 

rın iye ' ~ bnzı 
ta rrufu a ~tiğl; bualarda 
bir kısmınuı yıkılmnkta olduğu 
görü.lmelttedir. Bunları harnbi· 
aen kurtarnuı.l< trların 
cihetı aıdi,eb hakıttnda da bır 
tnlimatn ıne ta lağı hazırlan
maktadır. 
Yakın bir r.ı. da ikmal e 

dilecek olan bu taJ.lııuı.tııam ... 
l.fuarif Vekilli~ne anedikcek
tir. Sur! nn Y ikule. Sam.at-

DiiD bir ceset 
bu,a-..ıa.ıı-U 

Dun sabah Haliçte Ayakapı 
civarında yanya kJ,t.dar \llltnnş 
bir sandal i ~de ~70 ı~ 
rında tahmin edilen 'bir cesst 
bulunmll§tur. 

Bunun İmnail adında bir S!l.tı 
dalcıya n.it olduğu tesbit ed;ı. 
miştir. Hfı.disenın bir kaza mı, 
yahut; bir cinayet eseri mi C'll-
dtıe,,&u hakkında talılr.Hmta ~ 
lıuıml§tır. Hadiseye mfidd i 
mumt muavinlerinden Orba:ı 
Gün el koymuştur. 

;ı' 

Yolcu Sul 

kaza a 

Yafimurlarm lzn it ö ge
sinde ~ap .ğı tahribat 

Bakırköy b ı f b n·. ın ·a 
co.lıc:an amcL erden tbrnh"m 
aokuma kısmın akl a ık p n.: · 
releri l:aparnak i ın çıktı~ d 
lap üzerinden r. c: gı dü erek a· 
f,ırcn )arnlann:.· tu·. Yaralı C'eı 
rahpn a hastn ne .. ine ~aldı· 
rılmı tır. 

ri e ~ ldi' \ kum nd n Rc-g· 
nier've: 
-WBakınız k plan, şu t{l.raFa, 

aenıinin nrka a bakınız. Bir 
ka~ k, gemi manevra yaparken 
,.e d ı nya addı &ndan~· 
ri bizim arkamızda dolagıyor. 
H.ic aynlma n dol ~or. Ba 
kımz. 

~=HİNT Es RARI --

(Ark.nı var) 

Diye telişla seslendi. Hakl
ltatcn, dört Hintli kürekçinin 
bulunduğu geniş bir kayık '"ar· 
dı. Dört kUrcl<çi, günc,..<ün kız {.n 
at~ine karşı bez tente~ e cıf!ın· 
mı laıdı. Yalnız bu tente onla
ı 'n yabancı gözlere karşı saklı 
kalmalarına da yaı ıyorclu. .. 

Bird nbire kaptan yeriııin al
tından P..alıminin tiz sesi lil· 
tildi: 

- Y nkı:ı.layı.n, tutun, atee a-
di 1 n. 

Bir adam Lion gemisinin yan 
~ve e iude bir kaç ad.un ko
E:arak kendisini denize atın tı • 
Du ad J zef idi. Günlcı de.o· 
\Jeri a' ğ daki zinciri gev~c.t· 
mck, yU\arlak pencereden at1a· 
'ıp c.ıkrnak imkiuılannı aramış 
iıiha 1et \ purun demirlediği za· 
manı beklı\·er k fırlamış, ket. ... 
cını ıy kovuvemıi ti. 

Rahminin "ni iş"ten tayfa• 
d:ı.u • , tu. Fn1mt bir 

şey anlı:ı.yaına ıl r. ~n ada.
mı görenler de vardı. Kimse ~11- • 
nıs mı}ordu. Buka nları Ga
beson değildi. O h lde kimdi bu 
yabmıcı? Nereden ılmu :ne· 

.den kuş.yordu? 
Ra tun heınen ti. Cemi 

in san Uarındruı biri yn in
dirildi. ~it dört kuYv-etli 
R çle birlikte u sandala. atıa.
oı. Küreklere a dıl&r. 1'"'a.k&t 
wya. b:ıtıp eıkarak gemiden. bir 
hayli uzaklaşmı olaıı. Jozcf 
kendisine y kl esrarengiz 
kayığa tırmanmaya ~ ordu. 
.. yığın te.•te.si bir y.ana yattı 

ve ilti kol onu erek kay.ğa 
aldı. Hintlilerin alışık ve işlek 
kürekleri kayığı bir kaç defa 
da Oemsidin sandalından uzak
lnabrdı. Liro!uıd:ı.k.i gemi rin n· 
rasından nldılar ~ nbtımda 
kayboldular. Z:ıt , o ha· 
valide bllyük bir suratle ç6xtı
yordu. Ortalık bU- anda karaı:ı
verdi. 

XII 
TA'rLJ BI B AY AK .4. f'lf 

Llon genıislııe e dmrük 

ne Sıhhiye servisinden hiç bir 
mi.işküfüt çıkarılmadı. Ertesi 
sabahtan itibaren geminin r 1h
tınıa Y~aauı& :mUaade o
hm.mu,tu ve Lion. mall&ruıı \ e 
müşten1erini sahile çıkarma.vn 
hazırdı. 

Kumandan Regnier Ferhat 
arkadaslan bundaa 

brtacakları yol hakkında şu su
retle anlaştılar: Lion yolcu1ıt 
rı derhal karaya çıkacaklar; 
münasip ıbir otel bulacaklar; 
"Dede,, yi emin ve kin bir 
yere yerleştirecekler; 80llrt. k o 
lanla birlikte Bombay valisin~ 
blı.~vuracalı:lardı. Orada Hint 
yokulan hüviyetlerini, gayele
rini, maksaUanıu a.nla.taoak~ 
Lion vapurunun İst:a.nbuldan 
Bombaya gelinceye kadar geçir 
eliği bidiiıeleri kaptan hikaye 
edecekti Britanya makamları 
büt:ihı bu vUalara, kaptan va
sıtasiyie muttali olunca. tabii 
deriıal alikadar olacaklar, J o
Ef'ia fıranm öğrenince onu a · 
rqt:ını:uıya be§lıya.cak ve Fer
ı.tla arkadaglarının selametüıi 

temin edecek, hatta anların Ra
mador Haca8ı nezdine kadar 
emniyetle gitmeleri vnzifcsil'li 
aeruhde edecekti. Ce sit b,ı 
karardan sonra: 

- İngiliz llükiımetınin davu
mızın haklı olduğuna ve lmrn.· 
mızdn hi!itakun alçak adrunln
rın bulund~~a h.~ t getir
dikten sonra bizi muh za al· 
tına almam sı bil dei';ildir. 
Bereket versin ki, İngiltcrenin 
Rerefini ilılal eden ve Rnmador 
Rac:asmın emniyetini sur · 
mal edenler blı- iki ki · en iba· 
rettir. Bu bir iki ki i geı,iye ka
lan yüzbinlerce İngiliz memuru 
nun da bwm kadar kin l'e nef· 
retini tahrik edecektir. İngiliz· 
ler bir ke1 e meseleyi öğrenince 
artık blııd n fazla onların peşi. 
ne dü. eceklcrdir. Ben burada 
ve başka :rel'lerde !ng-iliz me· 
murlariyle çok tema gectim. 
Onlaruı zihniyetini bilirim. Böy 
le lekeleri d rhal sil ek · ter-
ler. ı 

Hii.tıim arkad n•o sö~ilnii 
t dik etti: 
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de 1 
"H.ommel il~ri hare! eti, ne 

ticesi lıeniiz tamamiyl" ölc:"i.l •
>nediği icın l"ı nsız . imal A ·. 
rikasındu, Franısada, İ• panya'ıa 
ve Türkiyede fona t"sırler 1 • 
r~ktı. ş·mdı Fran. ız b Z"UntU1 • 

can beri Akdf·nıro \ Orta Şa k 
.a brr Clf!İ d ıa goı ulm mı bır 
' enilgi ve üm t Mmi n r:"'1 ı 
kalmam dw'Uınu r ısmdayız ... 

üa. bahsctierel ~unl ı ı soy le· 
rnuıtir: 

- Baş ta afı ı "ncid-0 -
rmin h.izunılu oldu;:; nu ılAn et
mi8tir. 

Ameril:.adr. 
Mıh' er tahrık • tı Amerika& 

cLl çok ızl 1 ınu:ıhr. Am" riknlı-
1 u-, s .. ~an son ! Alman ll! 
j:ımnd n onra J p n rdtın d~ 
endi e etmC"ktedirler. Hüt_umet 
yem bir karar veımıftir. Ru ka· 
rru g-orc Pns...fik n ıl<ınnd 
hi bir .I p mm b lunmasma mi.i. 
sa de edilim} k ve buralarda 
ot n Ja.ponlnr taei. olunacak 
ttr. 

c 
(Baştmufs 1 tu:i ealı.i/Cd6) 

beklenmektedir. B adığı sanı
an kati netice l truırruzun nğır
Jık no trun ' hed ı, Moskov.,. 
nın oenup b ·ı ·ne .restlaynn 
Kur ıle E'i1 ü'un ~imal b51· 
.c idi . 

Bu b .. gode b"y.ük lı va ku\'· 
Yetlerinin kullıuıılması bu 
ı · l · h"Uv1 tlendirm ktedi" 
Ji'ılh ıka bu ocph e A manıa· 
rın fazla tank \•e tay-ya~ kulla" 
dıklarını Landın da teyit ea~ 
yoı. 

Alman tcllliğı, gİn il D tnnt•· 
ruzi harekatın goli i~ ni kav 
d tm ktcdk. Lıcndra, Moskova 
c_'Cllubund Aimanl:mn bır c f 
a tıgını habc-r 'muı is:tır . 1 

Alman Tübl gı 
B ·im, 2 ( 1..A.) - Alınrı.n 

tebliği: 
Sh astopaı dil ii tür. Almo1. ı 

ve Romen bayrak1a.r.ı kalrnınl 
chrhı iızcrind ve ll nnd..-ı d , 

balıuuyor~ Alın n \'e Romen .. , 
tallın Jün o ~l ın dun anın t. ·ı 
ı:.:ai"Irun k.ır.a 'e d ız ı ıt ı ... ~. 
!l'.illll zaptetmi erd ı. 

Alın n e irlerm ,.e f! u'mct ul 
ı.ayı. henitz re ıt eaılt-memi 1 

1 iı. Bozguna u~~ ı ordunun 
ı ıi:ıl a Kırım yaıım1 n a.smcl 
ı-;on a reee ctar bh s b.ı a <. 
l-ilini l rdir. Bitnlaı, yok ed ' j 
mektcdir. 

Londm, 2 ( \.A.) - Kur 1· 
'cpliC3imn bar..ı ke irrJer inn· ı 
~anıl.maktu olaıı şiddetli muha
ı bele.rcie dusman maız me \ c 
msnn b::ıJnmındını ağır z:ıyia , 
ı ~·nıınal.tudu. Bu r hede A1-
mruı taam.urunun ba Iadıgm 
d ır enınrele:r- fprillmektedi.! 
Simdi Leningrad ile Kursk ar'< 
Sf mdd~ tli mul arebelf>rle ka' 
ıı van bır ~ anıırd. -;- hnhni al-

Çorril Tobrukun sukntundt'll 

"General O :.nıeflen bu me.v
zıiıı düşmesinden evvel bir t ı. 
grnf aldım. Bundn mudııfaatı 11 
.nül(emmel oı ı ı •, burailiıld fa. 
talara 3 ay Y• ti c k malttrte 
ve ia.cıc madd~si 1'Ör.de .Idı •i 
~nldiriliyoıdtt. O ·nrldt H. v !I\ • 
'e Sollum mi.i tahl em Jrntların· 
da tutuna(!agıııı ümit cdiyoıdu. 

sında rrıuhar.e!J i ı,...,bl.il etti- • t 
ı mıı ır. 

ni v dun ba .Iı\ an muhaı t bt-1'..ın ~mmm:.mm•mmmmc!:.>l:~:z::::aım~s~mmm:;q 
şidu le de\ am et.f ~( biklird

ft o 

m tcdıı'. 

HabcrJe bu nıuh 
iki ta .. afın ela b '• iıı ] uvvetl • m•ım•lllll•-•!!a!&:•omı•:zr.-::Zfi:!!.tRl!Zla~~ımıre~ 
r~ni sUrmıi~ buluıı.ı.ıklaı ı :la' e 

T6brukta tuh.mm k karı ı 
0Rınlek ttırnfınclı n aUnmı , ·ı 
rim t.'trnflmızd n ela. muwflk 
görufmti Ur. Er--er- hata edı 

ca. 
ki: 
"~ Gen rallerin iera tınn o

muzlarından öakmıı..k doğru da
ğiidir. Onla1 ın arkalannd kuv:· 
vetli bir Hükumet gi1rnıcdik<: ... 
tehlikelere: atıhn ... inıı liekJen cckleri :Uyw_ı • 
mczj Hükumet ı , sağ! m bir ı uracaafürı. 

odilmektcdiı 

'l ıı.ıfi / 
Alın teb''~md•' unlar yn?J· 

lıdır.: " ısırda, k dreUı stuk -
tcşkılleriyle destckltn n Alm n 1 
ve !t~ l)au tiımcnkı etin s · 
v.ı.;: 1· ı'dah sonra El Alcme~11 
meı·zıini ''armı lardu 

Halen Nil de!tasın·ı dur. r u <'C
kilmckte bulunan boz un lngıli2 
kı nnm t l.ıbine el olun
..,..., 1,. rl ...... p t s t 
rc.-sintl bir A m!\n 
ı O tonılito ttıtın·n 
gihz milliımm t ,.,en 
mıstır." 

o1.&ı rivet il d oklcnmooikc;c ====================-:~-==-==-= mesu1ivct ultıua gı '' 
İiı2iliz ba~\' kiti, H.ornmel '1 

taa ;_tzlanmn ilk günü Tol:irn· 
gu cle gec!tm için çaliştığı 
ıu buna muYafCnk oldllc:,<7ruın; 
h~ ilfi tnrnfln dn ağıt" kayıp <.ı· 
ra uğradığını, 1i1gilızlerin ço~ 
fürpa1tmdı0ım ve müessir- bir 
ı~ ul:Etlielede bulunamadıklttntıı. 

Giüm·ifkler JJ ıdlaf aza Genel /[011111- ı 
iln ima KOnıisyonunri"W 1 tanlık 

ıs Hhzirnnda Bir Ha.kem de.. F '· vermeleri. 
b<:hJeyin harbe b!lŞlarken 300

1 

===========:=-::::-::::========--__:::: 
tank mevcut olduğunu ve faknt ..ıı1111111m•rm•a•••lll-••wma~mı:•ım•••••••••••&11'~· 
~·1~«~ ltaı:~ knı~rırken 70 ~an.ı~ı' • j N A N f Z 1 kaJfügını seylemış ve dcmışt•rı • • • • 
ld: Uç aylık yaz tntilinizd& d iıi lh

0
'lizce öğrenm ni,: ı ,.e 

"- Bu lıfuliseler ve bu nisb~t öğrendif;rinizi ill\rletınenitin knbil olduğunu. inan z 
siz malzeme kayıpları kru: LSlll~f A~ S I r M I ? 
tla Romıncl kuV\·etleru:ni.ştir. Bı1 N .Hı. JL. • • 

c..'rı.yhı.rda harbin mo.rltezden i-1 DO y: J S EA )~, 'fmL S •·n 
dnresiııin ne rolü olmuştu~? ıı O 
n~. Ro.mmeli ağır kn.yıplru·-ı 9 Temmuz Sayısında Başlıyacaw ~an Y z 
ıq:r;ıttığımızı sa1llll1Ştık. F.a.knt Kurslarını Tui<ip Etmek Suretile. 
r•1illt ıcuvvell~rimizin tahrip C· B 1 L H A s s it. 
oilme .... i ) üzünden y niden ge i r-\ 
rddlıı1{:k zurur.oti ıı· sıl oldu. 
~ B \ekil hu izah tındnn S(l'l· Sizin anlıya.cağıruz bir r ll'C y:ızılimş, lıazırl mh olan 
r ı Av m J{'amarası lıükfımcb malrnlel •i, femıi "!- T.ltı-rı m r kla bel. •·bıL 
ilıın ıtrrızlık bildirilmesini isti- DO YOU SPEAI{ .!?'~ ·m.!. H'i h'T yerde b ' b l rn • 'z. 
jetı '\\'. ·~Jılne'ıu tn.t:ıi:ı.nı 25 ı>e· l•'i~ata ~ ı~uru~tur. 
yek~475reylcrcddetm~ti~Lil .. i!11~ ...... ~DE~D?lt:m~~:a1m11m1m:J .. _.mıi111:11 .. .-. 

ı , l 're kadcır İn roz \c 1:1'.mıt p ı, rı y pı.L .} 

lr;;tanbul levazım mirl'ğinden 
.-4skeri Kdaat llfın!arı 

Totnrı 

Km:un ctı. 

E! k keç' etl. 

144 

erilen 

crs - 59101 
• • • 

.Aı;;aı;ıda • nzılı odunl l l. palı zartı 
erde Kırkı.ar ı n .crl satın rınuı lro:ru:;y nunda y 

um vemk:ıl rılc t klU m lupl:ırnu 
Vcrrnt:lcri, 

72.& 
!i92 

••• 

T tarı 

L ra • 
~8 "2(1 

16,GGV 
7,2CO 

11 84 

A; ~da m v ın il!.· 
z" hliliı. · · tmck 1 16 7 D • 
JY.'.l~rnb gUnü sa:tt 15 d • Çor 
lııdn At;keti P. 1 c6 Sa.tınnlm 
J(omıs. :onunda yaprl caktır. Ta. 
tiplerin b ili valötl }\omisyon. 
gclmelen. 

Oin i 
Kum fasulye. 
Çekirdeksiz kını.ı ·· ·iiın 
KiınJ C\'İ ev ııflı zc tım .:ı~. n 

(3GS-7Jnfıl ..... 

Teminat 
Lr 

28G6,i>O 
1219 
SH'iO 
888 

• Aklğıda y· r.ılı S<:Uı;eieru 
znrlıkla eksiltmeler 
cULı giinü sant 16 
c"1e A h~ri ~1tına t!ı 
nundn yapılacaktır Tnhp 
~ili 'nkittc kv.ım 'o•ıa 
Itri. . 

C'ı . 
So.,,nn. 
S ·.z kn;b ğı. 
T: , fnsulye. 
Hl\.-. A 
Da t . 

• • 



YAZAN: M. S. Kara;;el TEJ. RiKA Na 13'> 

6R0K i 
~''"i Nakil ve iktibas hakkı mah!uzdur I•••••• 

> 

!-, - Yörilk, ı<l},r ! · - j - Yaşa Yörük!. 
ı._ '--- Aman Yörük ı ERki pehlivanlar da: 
~ Ca.-,gır, Yörüğü!l bir oyun oy- - Aferin kızan be! .. 
. nıyııe.ağını biliyordu. Fakat ka- RusyaWar, derin bir nf'feıı al-· 

mya gelmem<'si için heyec.w i- mıştı. Aman Allah, bu ne beyc
çindeJ·di. Seyircikr '.l.·ağa kalk- candı! Nasıl işti• Nasıl kurtul
mışlaroı. Yö~üitfin r.Jsıl sııtüsff· mu•tıı Yörük• Cazgır, d''·yan:ı
düşüp nıağ!fıp olac~.~ım kolin- madı, köylülere: 
yorlartl•. Uzun Hasa:..ın hem;ıeh- - Gördünüz mii köylünüzü ? .. 
rileıi ii''~lcniyordu · - İşte pehlivan buna derler, Bak 
, - H'ydi Ha.<ıa:.!. ne yaptı? 
ı - Ha Ha.•an!.. Diyiııce, köylüler: 

Hasan, canını di,.ine b.lmııcı, - .Aman usta! Az k&İ$1D he-
.ıa bildiğllı" sli! üyo., bir yandan yeeanda.n kalbimiz duracaktı ... 
ela ~er.gdliyeccıi;im diye wrh- :Ne oldu böyle! 
nıyordu. ;l;ihnyı•t hAyeran o dı>· - Anlamadınız değil mi? 
rcc<' mı>;;hll- b·,. '<•kil o_ldı ki - Yoo ... Az kalsın Yörük gi-
JıerkPsirt dı!i :.-!1~~ ~1 tutl!iı_lP. diyoıdu. F'ena kaptırdı kend1ni. 
ıHn. niııG. JJ (,Ju\· rUu. (':'.lz;:;rr ~e güıüyordu llasan be'? .. 
1lti!P )•rrln ı.;;n oY; .. · .ıı::;tı. ArtJ;: - M:•hsus yaptı Yöriik ou-
giireşl)lt~r m ·~J3~1 tUkPtn1iş, ı nu ... 
8e~1r·eiler ~afvı~ gint1ek üzerr.-y- I - Mahsus mu?' .. 
di!Pr. rzun Ho~1T"ll hem.,"<?.!ıri- - Evet! .. 
leıı: \ - Hiç öyle şey olur mu us· 

- Oldu.. ta• .. Az kalsın gidiyordu. Son-

D<>ı ken Y i\ıiik Ali, manev• a- rıldı zannettik ... Maş~ Hah, ne de 
- o:uyo:-.. 

1 

ra şa~ılacak şey ... Kemikleri kı-

ıını ,-,ıp1 ı, hhknbirp ~apraz•ian I çelik gıbi imi~ .. . 
ııyrılarak ycizi.:k<.)~ın kendmi - Öyledir o ... Hasııımı mgh-
.verl' :ıltı. ezun Ha"r.n da kalıbı i su~tau üzerine hızla ~ektı Bu, 
l-:ılıbına. lı2..~m1nın i.lzt'r:ne rlü:-.ıtü. oyuna ~irnıek için ... 
Rıı:<p. :.Cöyliilcr·, ,»,~:i pebl;v,1n- 1 - Biz, onu, çuk oynar .ve us· 
lnr, tlitiin ~cvir«iler h~p b:r<1en ta bilirdik ammR, bu kadar de-
p>vri ih!iyaı'i ha~rı"'ılaı: ğil.. Hiç böyle şey mahsm; olnr 

Eyval:i:.. mu' .. 
!Jli>;üs çok f, r.'.I idi. Yörl·lr, 1 - Bakalım simdi rw ol~ ·al.• .. 

~O;;ıiikoyun düşmii'-ti" Uzun Ho- Hu.;an, YörUifün altmılü ı k.:ıf;-
t an da hütiin :l~rJığiylP 1Tö U~ ı rnak i:-,tiyordu. Fakat mümkün 
i;'iin sırtl ü~ti.ice ywiikoI Lın vıı- müydü. Onu her tarafından us
raı, k ,Jii~rııÜ8' ii. Bu ~ekild<> lü- talıklı bağlamıstı. Yörük l:ıas· 
~ti: n111iı~kı-a•: Ytirüğ'ii, c:iğc•r- mını Arnavuloğlu sarnınsiylc 
Jı,ı ;ıf 1 ğzın·'I g- ·tim1i~ ıılabilir- yenmek ııiyetin<le idi. HrısnıJnl 
ıli. \ •'. ·"b1:r~-a krı'liklerini kır-\ biçimine get.irer~k sat'TPaladı. 
mı~t 1. F' -}:~t ro~ s:.H,..mrtti, ıiü- Fakat her nedense l..Tzı.ın Ha!'an 
~li~·ir- ı:,. ı·:lbı• h·:~,.n i·.iı d~· T.-zun Y-öriiQ-e kendini karJtırnJ.ınuya 
11~ "''ı; l lır.\41ln91rrak )""ijrü~Un 1 çalı~ıyol'du. Birtlt:-L~lıire lönerck 
b.-tı-ı-tH un. <lii ı.i.i~ii f'"·.irüh.Jii V;;., baskıdan dörunck istedi ve. ruu-

iıl., yüz;ik Vin ili;''"' !ü0ı c•z vaffak da oldu. Ha;;an, ba,kı ilP 
birıir-11 hi<· kıc kı ıô-ı atam k 'a· doğı ulııp ayağa. kaltını..t . Y 0-
,~,.1 nn ·i'=~t. J°.ı. an. e> ıt n kı1\..ı~ı rük. boş bulnnnıu'.tıı. 0'1.un 
,,.1vi11c·, 'iürlıJ:: liı ~u 11 ii. ı Uı:t. t n aklı fikri Arnavutoğlu ~aro":t· 
j,.;y "ı y;; "iı(.t iiniir, ,r;,_ ~md:ı idi. Ha;;an, ay:ıga k:ıll.ar 
uıth- ı .: . ) lİi:ılt." ~\li. h. hU"ıllll. Ü-ı kalkmn.z nirasını savurdtl. 
r.iin. ~i:--t"'r dii'711.ı z y~tk~:-.1~1a va- [Arkası var) 
ı,ı~tı. l'-ı~Jlt·t·ıp~ aı-ı~a knk:--naginılan _____________ .__ 

y, •. hy"r "k lıabmmı oii)P~tl yer- Evıı· bı'r genç 
Ot n11J,?. '~ı. lrzun Ha~aıı, ne ol-
ı1luğurı1 ;..ı~1rn·l1~11. Hasn11 d.~if}- b 1 
tuğü. hald<> k.:n& alla ıiü«nıi..~- ayan nash 
tii. Ne bi\;in ç.a.pı cc1.7., n~ bj ... inı 
gidiıı, ne bir.im dü~lli;. ne b1<;lm Gu·· ZELLEŞTI. V-E 
alta gidbli bu?... Yörük Mi, 
Jıa:-:mını y2n kazığ'~ı ~~aktı VC', 91'· 
J;;ı ayağının altmrla.n d:ı köstek- MES'UT OLOU? 
lıyere)< nld•ıı<tı yen~e destekıe- 1 ' 

il,. 
)~i~r ü;?ün l}u }1'lt:.ekt~t·ı r,1.,.0'1"1 

.., .... ~ .:ı. 11 ... ~('drü.ı. l·~ta ık, J.l, - t 
Jıa ·~'. peUı,·:mlık bıı kad:ı.ı· (). 
ım,ı,. Yörü,:fuı vücuJu yay ~·:bi 
rii. Kırıl:_r. ,ı;;}·illilr ~<'yler•len 

~ıf~.;lrH. Tj7-!1': tJ:ı.~ının ~ğırh~ı 
.... ,,. düşiir:i.i O!'• \ :· ::!r-1irri~. YCrü
f~ü ~ .. rnler hr·.t.:t7J\~o,..,lıı: 

K:ırar biiifı~"-t.dır. 
lht.ikiir: z,r.: "3:::! 
TuTJli T{0··'...~"· a .,:.:l!'la .. una nıuor.- 1 

1rr ... • .. cn s· 1·r. de ı:n-"'ir1iy"." .:-adrl-,
'"'ıl"'(~P (j!) !".'"r·:-r-ıdu ....,eyl:-rı..-.eı:":lik t:
cr.~·~ile JTl("ı::~·l P,.-~;:::ıi o~lu .. ~..,f·l) 
?\nl{~ınc~a ı-·~·lbt;,' rl::nci \Uü.- Kn
,. nr·ıa r 11 ~<' !'"'inde C('rrıy~n OCe 
~u1 ··1kf'F.r~; -C':.·~~,.·r::<lc c-uc;lt<nul\ 
.. !ıı· r~bi. dlt g.;n 11 )..lilü K)·ı;.~-ı 
mr; I.:.:-1-.· ı 1~·u:ı 32 . .j!} uncı rrad
""~l"ri n.•ıı·ib'.n<'c ·· ... Hr<ı 30 :C""\l-u? 
r.., .. ;ı C'"'7~ • ;;, r ~C' .ae ·e yedi ~ün 
,.. ... ,(!il 'lr ie ii ·;::; nın·;ı ~;,op;flı:--t--:

a:ın:- '"" 1 ~.İ\:Ü.~. k;;-hi:<'..:'iği·ıde üc .... c:i 
~1 "'lı!;:n 11 o1 ~f: ı:;.e-:c ~:rrar lıül3.
,. r<1r:111 ı-,.,,· S, oab ~<:.zc~esinde DC'$

.. ,. .. i;·, r ırıf' :::: 4 9-'J tan:ıinde ka-

"\'amız 

ıızıs •• 

Bayan G ... 
bir ay evveline knd•r oazJlıe. 
kıymllıizdim ·• dit•r. 

25 yaşında idim. Bir kenrı.ra f)ı .. 
r.al:ıJmaktan~ korknıa(;a ba.ş1amı~
bm .. Sık sık: dans s.Jonlarır.a devam 
etm.r~ı tecrübe ettim. Fakat hiç bir 
erteı;in nazarı dikkatini c.dbcdem.I· 
yordum Henüz evıcnnılş benden gen~ 
bir arkadaşım bana bır aır tevdı etti: 
cErt:ek1erin takdir nazarlarını çeken 
Laze. nermin ve &('ık blr eiltl ve ~aya
nı perestiş bir tendir. Bu yeni ve ş.a· 

'ıuu ha7re1. gii>ellık reçete.ini ""n de 

ro , ·ı ·. (716ö} 
ı. 

Iönr;ır lılil.iı6'1J>ıdır. 
r. J~/l!Z·! 

~.\ill" ı~orun:na Kflnunw;.:ı n1ui1a
\~ıetırı Ç~ı·r;ı içincie Krılpalcçıla:rda 
•;tı~ r,u. ,1arrırt:- T'" :ı.nifaturacillk iica
'J"et.ilc Jucşgı,ü :\':t>hrr:et oğlu Rivayet .. 
~~ 11 Nuri h:ı. .... · .<:ı.a !stanbul Asliye 
Jlı' ınri re. ı , b';E'n1esinde cereya:l tecrübe et> dedi. Şımdi zevclrrıı r.ııı 
!l•<'ll 1 lll 4e~ı net:.cesinde suç- nazarda takdlr etliei göz ıcan1.aı;.tuan 
,ı,r.un f:iı ~r.hit görüldüğünden bJr ia7.ıelikteki genç •e :o.ennn: t.enım.' 
Mi1li J{o nrrr.ı Kr..r1u"1unun 81 - olduğunu'. itlrat edıyor. 

... Yaptığım şudur: 
b9 t·ııcu n~adclcleri mucibin- '-cHer akşam , yat~dan entll 
re y;rıni beş ı:ra Piil'a Ceza31 öde- ...n..a ..,,.,. ı ...,. •-""' o an penbc renkt•kı T<N 
tnc ,ine ve yed! gün müddetle de .taJon KremlnJ kuHandım. Terk1btn--' 
dLk'kZınının ~rapaUlmastna ve hü- ele, butbn dünya.da meşhur: bır enci 
lcüm katileştigiLde ücr<ti suçluya mutehasaısı taro!ından keşi ve cll~ 
11it olınak üzere karar hü.llisa.ını.ı.n tıUceyrelerinden lsti:hraç edlln1~ k:ı.J-4 

(Yeni Sab3h P:RZC'tesinde Deijre~i1me- metıı blr uruıur vardır. Siz uyurken 
~ıııe 28/11/üll ıurH.u..}de karar ve- O, tildi besler ve gUzelleştlrtr. Sabah-

ı (7179) ları da yağsız beyaz renkteki To~.a-
~:. loı:ı Kr<mln! kullandım. Bırkar gıin 1 

li:al'"ar hiila~~ıılır. ıartında cildim, l<Adlle gibi yw,;uşak, 1 
lhtik.ftr: '12/133 gül yapra!ı gıbl taze ve nern~\n ba 

• J{ uha bal a.ldı, ar:,:ık mes:amtlerlm ıui:ll:l'h 
> .h K~~ uı- i1 anunu~~- m _ .- ... Te siyah noktalarla gayri .saf m:u:!de-

le1,.: c ı !':'L " ne- Lı .. a P __ ,r"" . k~·ı.·~.. ter kayboldu.> 
81ntl Ui8 l ur. .c..rad.ı tuhauyecıUk tı-ı Erkekler BİZİ cuip TC .&ebhaı 
cr.ı-ct 1c ıne._gul ~~:it kızı_ Estt"ı" buluyorlar mı? Aksi tak.tirde he
baı:ı~ı do. 1 t bul ıtın"l 1\lilll Ko- men bugünden cild gıdası olan To
:ru~nı-ı , 1 h c.n{' ·~de cereyan eden kalon Kremini kullanarak ıetatr>tı- 1 

ele! 

r.e!·ce-inde suçlunun n.1zl arttınnız Ye ten1niıe bayat Vf 

1dan. ~HU Korun- taravet. veriniz. Toka.Jon k.ren1}eri.n1, 
clld için lıesleyicl hiç blr uruuru lh
llva etm!yen ldi güzellilr. kremleu il• 
lcar..ştlımayınız. 

lablbl: A. <:emcleddln Saraçoijlu j 
Nqrl)'at MDdUrD: M. Samı KarayeJ I 
... ıldtlı yer: ( H. Bekir GOrooylar ve 
'A. CemaledıUn S;;rıl"acoilu matb•aaı\ 1 

fstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilanlan 1 ._ ____ _ 
Paz.arlık günü talibi c:ıh>Yı:lyfln :ı~~ğıda cin.3 ve miktarlnrı yuz1lı Uc kaleın ia:>C runddcleri 10/7/911:2 Cur'ı.1~1 

f;iınj p.~zarlıkla i8teklisine ih3lc ed!l;.cck1erdir. Şartnameleri her gün ko11·,isyonda görüJcbiliı'. istC'klilerin behi 
i;Ull Ve ~antl.c•de f'ındıklırla S~ıtınaln·•ı 1"."0l1l~syc.r.unei gelmeleri, 

CiNSi Mikt:tırı Muh. Bedeli 

Yo~'Urt 
Yoğurt 

Süt 

Ton 
80 
40 
80 

Llra 
38400 
19200 
28000 

Kuruı 

00 
00 
00 

Kati' Teminatı 

Llra Kuruı 
5760 00 
2880 00 
4200 00 

1 hale Zarnanı 
Saat Dakika 

10 
lO 30 
ıı 30 

(330 - 7099) 

Aşağıda yazılı mevarlın kapaL zarfla eksiltı.neleri hizalannda ya.z.1 11 gün1 so.nt ve ınahallerdeki asker1 sa .. 
tın ~lnıa kon1isyoıılarında yapılacd ~ttr, Ta1iplerin kcınuni vcsik.alarile tekli( mektuplarını ihale saatlerinden bii' 
&a t evvel ait o!duğu komjsyona Vf'ıfT·Eıeri. 

CiNSi Miktarı Tutarı Te-minah ihale Gün, l~a;at ve Mahali. 

Odun 
Kuru ot. Tel balyalı 
San1aıı. Tel balyalı 
Kuru ot. 
Sundlll'ma i~~. 

Kilo 

2,590,000 
800,000 
75-0,000 

1,200,000 
Biı· adet 

Lira 
90,660 

84,000 
7,810 

Lira 

6799 
4850 
387li 
1460 

586 

lim.:ı.t· .. i 
Hadıınköy 1Ioşdere 

lladımköy 'F-Io,;:dere 
Çanakknlc 

13/7/942 H 
14/7/942 16 
14/7/942 15 
13/7/&42 11 
15/7 /942 16 Çanakkale 

1303 - 6985) 

A.şağıdo,.. ytoi.ılı mc.vrtd1n k[4p<:ılı zarfla ek.":>j11meleri hizalarında yazılı gün, saat ve n1<.ıballerdeki askeri salın 
alma komb;yonlarında ya.pılacaktır. Taliplerin k~nuni ves:ika1.ariJc teklif ınektuplarını ihale saatlerinden bir 
saat ev\"cl ait ol<lugu kon1is.\·ona vermeleri. 

CiNSi Miktarı Tutatı 

Odun 
Tezek 
T"'ek 
Odun 
Odun 
Patlıcan 

Bamyc 
Don1atcs 

KHo 

450,000 
1,000,000 
1 300,000 

90(• 000 
l,5QO.OOO 

100,000 
45,000 
45,000 

Lira 
18,000 
20000 
32,500 
32.400 
56,000 

Tem~natı 

Lira 
1350 
1500 ) 
2437,50) 
2437 ) 
4050 ) 
2250 
1350 
1013 

ihale Gün, Saat ve Mah.ılll, 

9/7/942 ıı Kara.köse. 

13/7/942 lo,45 Karakfoc, 

10/7/942 15 
15/7 /942 14 ) 

) 

9/7/942 H 

Knr:ıkös'l". 

Bakırköy Muba köy. 

Bakırköy Mulıa köy. 
(2•6 - 0831) 

Aşağid::ı yazJı n1evadın pazarhkla e1{siln1elcri hizalarında yazılı gün, sa.at ve n1~:hr.llerdeki asl ... cri sntuı 
ab:rıa !i:omısyonJarında y;ıpılacaktır, Taliplerin bell valtiUerdc ait olduğu komisyonlarda bulunmaları. 

CiNSi M'ktart Tutarı Teminatı ihale Gün, Saat ve Mah.ali. 

Kuru ot 
Sığır eti. 
Koyun eli. 

Kilo Lira Lira 
1,500,000 U?,500 12,250 

20,000) 
20,000) 

Aş.ısıda yıo7.Jlı mevadın poıadıkla ebiltmelerJ 17/7/942 Cuma liinü 
hizaJarJnda yazılı aaaUerde Çanak.kalede askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Talipl«in bellj vafritlerde koJl)iB)<Gn.n ~e~eleri. 

CIN&I Miktarı Tut• rı. Teminatı ihale 

Zeytin yajiı 

Kuru fasulye 
Kuru fasulye 
l\:uxu üzüm 
Kutu üzüın 
Kuru fasulye 
11" ur •J üz(i-ıJt 

Kii~ Lll"a Lira Saati 
10,000 11,115 1668 10,30 
25,ooo 7662,50 ıı &o 1 o 
25,000 7662,50 1150 11 
10,000 6900 101l5 10,80 
10,000 6900 1035 10 
25,000 7662,50 . 1150 10,30 
rn ooo 6900 1035 lO 

:c:r.ıo - 7187) 

• • • 
~~llld• mı.k.tru-lıu:ı ya:ulı odunl:ırın kapalı zarfla eksiltmelerı 6/'l /942 

Pa2.0.rtesi günü h:izalarınd:t yo:ı..ıh saatlerde Ardahan askeri .&&t~n a]ma ko
lıllsyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesiltala,ile teltlit mclı.tuplaı~
w ilıa1e saatinden bir &ant evvel kornisyona vermeleri. 

Ton 
•oo 
•~o 

Tutarı Teminatt 
Lira Llra 

,18,000 1350 
18,000 1350 

ihale 
lloatl 
10,30 
10 

:oee - so85 > 
• • • 

lzmirde 89,185 lira 30 lı.uru' keşif bedelli su isale isi kapalı z0>·fia ek
sll1.n'11::ye konmu.,tur. İhalesi 8/7/942 (!arsamhn EihUt ~af 1.ı::;. .ı,. A.uhcu.a\la 

..... -· -r. u.v .. ı. .ı.1v.ıı s;;.wn a.ırna Komisyonunda yapılacuktır. tlk teminatı 
5'108 lira 25 ~tur. Taliplerin kanunl ve.<ikalıırile tekfıf mektuplannı 

ilıal~ oacünden bir aaat evvel komisyona ve=clcri, '(lH - 6661) 

• • • 
1 a,500 lira 71 lruruo k~ bedelli Ar.karada bir :pavyon in§ası kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 1h:ılesi 6/7/942 Pazarte.i günü snat 15 de An
karada M. M. V. Dört No.lı satın olma komi•yonunda yapılacaktır. 1lk 
teminatı 8975 lli&dır. Keei:t" evı'akı 573 kuruşa kamiı:ıyô!ldo.ın' alınır. Talip
lerin ka'nun1 vesikalar.ile teklif mektuplarını ib~le sa~ iindch bir saat ev-
wl komi.'(Yona vuru.eler!. (193 - 6660) 

• • • 
Beher kiloou a kuruz 50 ••ntimden aşağıda mil:tarlnn yazılı odunla

rm kopalı zarfia ekııiltmelerl hizıılarmda yazılı gün ve saatlerde Kıu:s a.•
ke.ri satın aln1n komisyonunda y:lpılr.ctılrtır. Takarrür edecek fiyat ilzeıin
den ilk teminat alınacaktır. Toliplerin konun! vesikalarile teklif mek
wplarını ihale •eatlerlnden bir ıaat evvel kilmisyona vermeleri. 

Miktan Ton ihale oUn ve Hali 
2000 8/7 /942 16 
!000 8/7/941. 16 
1800 ~/7 /942 15,30 
1800 e/7/9~'J 15,30 

(199 - tlfft) 

• • • 
.A.,aiı><la yQzJı etlerin kapolı zarfla eksiltmelert 8/7 /942 Çarıamba ııü

nü saat 16 da Hadımköy Uıaktabya askeri satın abna komisyônunda ya
rııacakhr, Taliplerin kanını! \'eı::ikalarile tekfil mektuplarım ihale saatiıı
dtn bir saat eYYel korn.isyona vermeıeı-J. 

CiNSi Miktarı :Tutarı :T'e·mınatı 

Lira 
Koyun eli. 
Keç; eti. 
Sığ>r dl. 

Kilo 
40,000 
45,454 
35.555 

Lira 
60,000 
49,999,•0 
t9,999,50 87M 

(a.54 - 6852) 

• • • 
-\oagıdo yazılı mevadın kapalı zartla ekiltmeleri h!zalarındo yazılı 

güı1 ve sa ilerde Bahkesirde a,.,kert satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tallplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ;hale saatlerinden 
bir taat evvel !uınıisyona vermeleri. Evsaf ve ıSMtnameleri Ankara, İ&
t~nbul L~ı. Amii"likleri satın alına komisyonlarında da görülür.' 

C'N61 Mri<tarı Tutarı Temiıtatı ihale 
Kllo Kuruı LI..., Gün, /luti 

Patates 
Yumurta 

T. sog«n. 
T. biber 
T. baınye 
Domates 
Patlıcan 

Serrıizotu 

Taze rasuJye 

57,000 35 .U97 
Adet, 30,000 5 Jll 

7,200 10 54 
4.ooo 20 eo 
3,100 SO ?O 

14,500 15 ;64 
23.000 17,50 309 

6,000 10 {5 
21,000 20 315 

K;.bak, 12.000 7,50 60 10/7/942 15 
(2~7 - 6846) 

••• 
'.A.ı;:--;ğıda yı.=ı.ı.ılı ~nevcıdın k;.palı 2Drlla e)ı-.!'iltn1ıleri hizt:ılaru1da yazılı 

run ı;e ~<1~tlerdl." AdPpCIJ:<t\"1 ..=t ı-.e:ri sat:n alın;.-1 komic;yonıında Yt)pılacaktır 
Tali1ılc·ri11 krınuni ve~ik<ılarilc Tf:khf nıek1tıph ı ını ihnle saatlerinden bir 
ı;.rırt ~·.vcl kon)•~yoııa veı·ınelen. 

CiNSi 

Kuru ot yığın halinde. 
Kuru ot ip balyalı. 

Mikiarı 

Ton 
400 
(00 

Ktu-u o+ tel balyrtlı. 400 
~ Saman yıgın hali?1de, 700 

Svn n b:ıl:-·.~l nnı .::. 700 
Kuru ot, yt~ııı hnlind~. 1000 
Kı u vt ;p boı~~ılJ. lOCiO 
ı-: lTU ot te"'"I b 1y:.11. }(l(.ıO 

Tut~rı 

Lira 
18,000 
~.ı.ooo 

28,000 
21,000 
35,000 
4[ 000 
6~,000 

711,000 

Teminatı 

Lira 
1350 ) 
1950 ) 
2100 ) 
1575 
2625 
~375 ) 
4500 ) 
4750 ) 

.Pi 

ihale 
gün, ıNAtl 

8/7/942 18 

10/7/942 11 

9/7/M2 11 
f;f;ı fi) 

17/7/942 15 Erzuıum. 

20/7/942 16 su~lu-luk. 

1320 - 7050) 

Bütün ve:ıgı ve ri.isun1ları n1ütc
ahlıide ait eıhnak üz.ere 50 ton kuru 
fasulye paz,;ı·lıkla satın alınacaktır. 

İhalesi 14/7/942 Salı günü saat 16 
. da Geliboluda askeı·i satın alma ko
mis.) ı>ınwda yapıJ~raktır. Dennason 
ve Bayrunıiç horozun tahnıin bedeli 
161300 lira. tst.nnbul horozunun 
13,800 lira. Anad<ilu tonıbul ve yu
mtııak çalııoın 12,550 lira. Bali '1 
çalı, Oi ve Rizenin 15,300 Ura. Bilr
bunyanın 10,300 lirn. l{araclenız 

Bayrruniç, Yenh::e uiagıuııı 10,800 
liradır. Kati ten inatlt-1 1·1 olınaca'k 

cins fa:;ulye üze.ı·inden ahnncuktı:r 

(360 - 7200) 
• • • 

Beher ki!«'una 135 kuruş tah
min edilen 100.000 lfralık sığir 
ayaktan pazarlıkla satın alına
caktır. İhalesi 15/7 /942 çarşan
lba günü saat 16 da Balıke
sir A..«keri Satınalma komisyo
nuııda yapıla.ca!ktır. 100 baş hay 
vandan aşağı o!Jnamak ilzere 
<>yu ayu t.allplerc de ihale edile
lbilir. Ernaf ve şaı-tnan;ı~-<i An
kara, İstanbul Lv. A.nıirlikleri 
Satınalma Koınisyoıılarmda gö
rülür. Taliplerin teklif ed·:c<>kle· 
ri miktar üzerinden tenı.fn:ıtla
riyle belli vakitte komisyon:ı gel
meleri. (309· 7016) 

* Beher kil0;;ıına 145 1tu ruş tah-
min edilen 100.000 liralık kl)ytın 
ayaktan p&Zdrlı.'kla satı:ı alına
caktır. İhaksi 15. 7 ı 942 ç:a-şan
ba günü saat 15 Je Balıkesir As
keıi Satmalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 500 adetten aşaJi" 
olmamak üzere ayn ayrı tanp
lerden de alınabilir. Evscf ve 
eartnamesi Ankara, İstanbul Lv 
Amirlikleri Satınalma Komis
yonılnda da görülür. Taliplerin 
Wklif edecekleri miktar üzerin
den teminatlariyle belli vakitte 
K<>misyona gelmeleri, 

(310-7017) 

24/6/942 de i'hıılert ilan oluııaıı 
ln.üteahhlt nam ve hesabına 50 ton 
Pırine sabununa talip çıl011adığın ~ 

rlan tekrar pnzarlıkla n1ünakuava 
konınuştur. Evsr~t ve hususi şartları 

komisyonda görülebilir. ihalesi 7 /7 / 
942 Salı günü ~aat 15 te yapılacak
tır. Taliplerin kati teırıinatlari!e 
:Harbiyede Yedeit Subay Okulund'a 
Satıoalm a konıj~yonuna n1üracaat-
lan. \348 - 7131) 

• 4 • 

270 ton sığır veya koyun eti 
kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 15/7/942 güna 
eaat 15 de Ankarada M. M. V. 
Bir No.lı Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin 
kanuni veeikalarile teklif mek· 
tuplannı ihale saatinden bir sa
at ewel komisyona vermeleri. 
Koyun etinin tahmin bedeli 
310,500 lira ilk teminatı 16,670 
lira. Sığır etinin talınıin bete· 
li 216,000 lira ilk tcminntı 
12,050 liradır. (289 - 6935) 

• • • 
Pazarlıkla 20 ton zeytin yııY.ı 

alınacaktır. Evsaf ve huınsi 
şartları komisyonda göriile'Jilir. 
Verilecek yağların asitlerine gö
re beher kilosunun muhammen 
bedelleri aşağıdaki şekildeclJr 
İhalesi 6, 7. 942 pazartesi gü 
nü saat 11 de yapılacaktır. 
Taliplerin kat'i teminatla:iyle 
Harbi)'ede Yedek Subay oku· 
hında Satmalma Komisyonuna 
miiracaatıan. 
lklrrr kiloswıun 
muhammen fiyatı Oinsi 

129,30 Azami ~~ 1,15 A;;itli 
124,80 c; 2 .. ~ ,, 
122.80 " r, :l ,, 

t 3~) ·. 71);::t}) 

I 
• 

Ankara inhisarlar Baş 
Miidiirlüğünden: 

İ•i<.ıı·erı1Wn Ccırü-:111 tu ... ı~.ı.cıd·ı y~p.na.cıağı 850.00 n1etre tuıt.incle '"' 
1-0883.72 lira keşlt bedetli kıı·nıa ta:l ~ose inşaatı için 8,8.942 tal'ihind~ 
m~hall~;n icrH cdiler'e~I n;ıı olunan kap~L za1·f eksiltmesine talip zubuP. 
ctınerliğind('n ıııPzkiır VJ pa2arhk suretiyle ycnld~n eksiltl11~ye konn1uş... 
tur. Pazarlık eksiJtn1esi 10.7.942 günü saat 10 da basmüdürlüğlimüzde:t 
toplanaı:-ak kon1isyon huzurunda ytpılf!:('ağından taliplet:in 20.000 üı·ahk 
bu kabil bjr it"Wiua+:ı muvaffakıyeUe yaptıkl.'.ll'ına dair Natia Vel .. oiletin
dcn alacakl:ıı·ı ehliyet vesikaları ve 1266 lira 28 kurt~luk tenünaUuriy
lc birlikte gelmeleri ve fazla izahatalnıak istiyenlcrin· Başmüdürlüğü-
n1üz in.,.aat şubesine ınürac:aaUarı ilan olunur, (4701) (7000) 

Ankara lnlılsarlar Baş 
Müdürlüğilnden: 

tdarcn:!.izin Çoğul tuzl<.ts1nd:ı. yaptaacağı ah&"ap köprü in~aatıııın tOt 
llıüteahhidi yapılan n1uka\'ele feshediln1ış t>lcluatlndan 3-"<'•liden yl\pıJ.ıınl 
%6~11 lira •7 kucı.ışluk keşfe göre i§ ponı·Jığa konulmuştıu· 

Muvakknt teminat yi.i?dc yedi buçuk hesabile 1980 Jira 86 kurul$tur, 
Tatipplerin asgari ylımi bin liralık bu gibi ;,ıeri yapnuş. olduklaı'Jna da.r 
ihale tarihinden Bekiz gün evveline kadar İstanbulda İnhisarlar un1u""lı.· 
müdürlük inşaat şubesine vesika ibruz etrneleri 15zırndır. 

Pazarlık ilıalesi 14/'7/942 tnrihinc Tılü:-·adii Salı günü saat 11 de ba$- ! 

ınüdürliigiinıiızdc toplnn<lcdk korni\ronda h~ra cdilf't ··~.tnclen t~liplerin: 
ı:ııuvakk~ıt ~eınınat pc.u·~ı:.r1 ve cvralH Jl1Üı-bitll"'ril{' b!rlil·. 1, )nuayy~n gün 
\'(· a.ıth: koıui:.yona n1iira\.'iıatları ililn olunur. (4847 - 7207) 

20.000 kilo sığır eti veya 10 
bin kilo koyun eti alıııaeaktl.l'. 
Taliplerin 10 ' 7ı942 cuma günü 
sa.at 10 da Lüleburg-az .Askeri 
Satmalma Komisyonuna gelme
leri. İlk teminat 2850 liradır. 

(331-7100) 
• • • 

15,000 kilo koyun eti pazar
lıkla saun alına~aktır. İhaled 
9/7 /942 Perscmhe b'ilnü saRt n 
de Lülebur-ga.zda askeri satın 
alına komisyonunda yapıiacak
tır. llk teminatı J 350 liradır. 
Taliplerin belli \'akitte komis
yona gelmeleri. t286--6fl32) 

• • • 
26/6/942 de ihalesi ilfln olunar. 

600 ton börUlceye talip çıkınadıgll'
d<'' tıe!P.;ar ptı'La~ı:hkln ınünı!\k:u;aya 

k~.IJ,"lU:;-tu ', Ev~• t ve hnS"uı-J :;artLn·ı 

konıit-i~·ı,nda görülPbilir. 600 ton b'ı 

istekliye ıhale C"(lilı..•bile:ı:-e~ü g:ibi • .. ı· 
veya iki takı.itine talip çıkııgı tnl<
dirde ihc.tlL-sİ yapılcı.bilir. 1\.'fe\.Ll!.-\'ll 

ciheti <ı'>keri eye- tc-rke<Jilı"C't-Ktı", 

ihales~ 8/7 ·942 Çttr;~r11ba güni.i s:·ı:1l 

11 de yapılnc;ı1<t t', T~11iplrı·:n J.\.-;.ı.i 

tenıinatltor:le lfarLiyede Yedek S•.!
bay Ok.ulv.nua Sııtınitlnia koınh.y J

ııunn m:..ır:ıe:~ atld.fl (::S47 - 7130i 

• •• 

2ı:l/6/942 de ıl· l1eti iliın olunan 
2..10 ır t<..l~f) ı;ıktnadünn-

tlan tC'J ·;ı;,· µ;•;oıdıl::ln ı;:ıa(ın cıhna

··;ıı:i r Otlfli" if ' ~ tı:-1 l>aly~ılı ula
C«k~n-. Ev'"•'~ t hu~Lı··i •;:ır1l~ıı·ı1e 
tc ·lirn rrı ılı ... l <~ıı koın;•).onda göı··;_ 

lüp ö~rl'nih_l,~lir. Olt·1·tn cinsler.ne 
gö;:c bPh•')r !{ilıFunun muh·n·ır.ıta.n 

becit•li <' . 1 .1ğlrirt yazı} alır, ~50 ton tnp- 1 

tr.n bjı ı"-tı..' liye h •. ı. t>rlilebile• ı>ği 
gibi ı:J:;,t:,. LZ ı~1\t;;ırı•·., ı!~ı 1.!İIİf' 

t .1t·n t. !.pnlc:ırc d0 ihale f)flilcL·ıı~r 
jh,•lr-.... h/';/•)4? P.-.,~artcs( St\f'lt 10 rla 

Tel 8fıya'ı 

8 - Rı roı:-

Ye<i<'k Sul,::ly 
ktlıı1isyoınına 

)p Balyalı 

8 l{tH'\.l:j 

1343 - 712fi) 

.. • 1 

2tik »tl2 liı a 39 kurıı• kt-~if 
\), delli PcJtaUıüa inşaat i"i k~ 
P" Jı 7'u·tlıı ı:ksiltmeye konmıış 
tuı-. ı~,·.Jc.'>. 10. 7 9•l2 cııma gü
niı -• a! 1~ ılt- Anlrnracb M.M.Y. 
-ı ?\• ) ,·:ıtıılnlm;: Kon~i,<.;yo-
11111"",d. v:ı~.·ıl. ı·aktır. İlk 1.--mjnatı 
l •f 4~'Fl 'j;,-ı ·lt, Huru~t11r. Tıtlip:t -
r n k<ınıın 'l·-~ilru.J;ıri}·lı· tf>"ldit 
ınr ktıı >lrn·ı1J.1 llJnh~ ::ı:urti111J~·11 J.ir 
i-iaB1 < ~ ' p\ :Konü.:\·,,n: .. \"<.· nıı-lr· ... 
ri. • t2J..ı-ü!l:ın J 

• 

500 ton kuru oı ::ılın.ıc< k'1ıı'. Pnzqı·

lıkla e~<~iltme&i &/7/94::! Pc~ı·~t·nıbc 

günli 63at 14 de Antep A:.h:erl S'"ı"·•'l 

a11na kor:ıisyon1ı .. ua ;,~ıpılı. L-ıktı4 

Talunin bedeli 35,000 lirn te!nin;,tı 
1" 

5250 lir:.uır. TaHplerin belli v.-ıktltt: 
~( 

ıt n tı L ı•ı ,1-ı .. 1. i };·,~ ol"n.:.ıı 7ı 

Hı• ... k: • oı bııl .-,uru l'c:nıl.r .. 
t .iıo ,.; .. • ıd1.:::_ı·,• :ın tr>k.r:ır p 

kol11l~yonn gclrr!e1erı. 

(321 - 7CJ51) 
• • • 

27. 6/942 Ue ih~lesi ıl&n t5l1JH~ı,1 

250 ton kuıı:. ota talip çıkına.cıı•~ ıı

dan tekrar pu4;ırlaı;];, n1ii11;1J, .. -.:ı:'<'"i.l 

~o:;~~~~~~~:. ~.~~i1ı~-e~~:1 lt~1ı :~:l·)ı.:: 1 

' rilc teslhn n~ah~Ueı-, .ı.v• ıi.·:ronıJ::t 

görülüp öğrenilebilir, Otl<ı.r• l t.:irı ~ı~-

rinc göre beher kilot.unun ınuh<·ın

nıeıı. be<leH ~ ş .. ığıda yazıl cl.tr. !!'.JO 

~to H.::- '• , ı. ·~·.ıı-. Evı:- ,f \·c hu~.··' 

~ı •... kı.. ·,·n•O •. gürlilcbilir. Il· -
hcıı ·d}u 1111u rnııh;;ıı 1ınen fiyotı 2ti 

J..t t 1ur ll ı.:--i 7;7/942 Sc•h f!! '" 

;ı;•t 11 oı v,ı )ı1<1l!a.K.tır. TuHph • 
,,. tı ıeı• ı,;.'1 ·ilt. H~· ·ui:yede ,- ·tı•, 

1 ;1 , .. <1l ,1{.tlan. 
(344 - 7127) . .. . 

P~. :.?4!0/942 
ton toptnn. Oir i;;te~~liye hule erliıc- 1 'ı~, ··lt ı .• ~'iO l.o.·n !<uru ota t '' 
lıilccegi gibi dr:ha az ıni~H·ı;t o:q ("ı:~ 4 (' ·> .. :.~ı 1,..1\. :'.'l.E pazarlı"'~ .~·.••

tt;klif edenlere ih~ılt! e<Ji1ir, ih""· i! ı ıt fı ı ı{l;ı ;) \'c;ra tel b;.ty;.,' ıı~ 
. ' f/7/9<!.!. Çarsar11-t)a gUnl.İ ~oı;,t ı;; dt!j •.ıı < l · :ıi ··~ hususi ~.n tl:;ı , ... 

yapılacaktır.~ T-.liplerh\ j,,.,u teın•-ı 
21at1orile Har"oiyede Ycdl·k Stıb.ı.y 

okulunda E01tınal-na konıi. Ylınuıı·1 

n1iiı ;:ıctı<•tl.'lrl. 

Tei Balyalı 

8
1
5 kurıJı 

ip Balyalı 

8 klll'lli 

1342 - 7!2!i) 
1 • ifı 

* 17/6/942 de ih.nlesi il~n olııılan 90 
ton kuru fasulyeya talip çıionad 
ğından tekrar pa:ı.:arlıga konll'ıus":ı ır. 

Evsaf ve husuı-:.1 .;artları korııhyoııd·• 
görülebilir. Fasulyabrın cin8leriıe 

beher kilosunun rııuhanımcn fiyat~ 

.i'..fağıclaki sekildedir. ı~tckliler 11.e 
cins n1al vereceklerse tck1iflednı 

ona göre ya~c.aklrırdır, İh<'llc~i 
7/7/942 Salı günü saat 10 da yao -
lacaktll", Taliplerin kati teınlnatla

rile Harbiyede Yedek Sub~y Oku
lunda Satınalma ktlmi·ycınıın« ıı i · 

tt ı.. · ı ı ı·i KOnd::;yonrin gi.i···' • 

lın' ik.rı '' lı·h1li1'. Othırın ı.:in~.leı 1 , • 

~Öl' !)• ılo~unı.ıı nn1}1;.11n•ı." 

:. .i;, y~tz.ıhdı4. 250 ton t•ıJ' ,){·<İt·! ~ 

t; ı 1,. r ;,. - i::ro ihale edilecegi !tı' 

rlr:h; 

1C 

1. ıo 1. ·.J.1 da tekliitC' bıHıı 

t.,hı '" ı j:-,~ılc l:dilebiliı·. İhı•l 

!:İ. iı'l lU<f:.. ; ı. gl"ıni.i. .-,n.at 14 tc ~h-

pıl . .ı·._.Jt.1.· 'J';,J ı,ıerin k~U 1en1in ·
lavi~·lı: lI..ı b'~·cde Yedek Sub;oy Q .. 

l<t;hıncl:< S;,lıtıcihna kOJllİ-yonun ı 

n-tl'"< c~•·H· ı. 

Tel Balyrılı 

~i.5 l'\.IU"U.i 

lp Salya lı 

O Kuru· 
(349 - 7132) 

j • • 

K. 1 •ı•h ,, f u<>ulile 26/6/94~ gü··tt 
ıh.:.ıc i'!:"ıo) •JlWlan 100() ton nohu,.., 
t;ırp ' 1;;ı,,, dıgından tt"kr~r ~z·:u·

lıkla rı ın~kB-ayn konulmu.1tu1 
1000 tcı•1 nohut bir i'itekUye ih'll~ 

racaa tları. 
CiNSi 

c<lilı o;lr·•·fhl gibi bir veya iki tak· 
Bede 11 s:fhı; rlf' t~ lip çıktıı:ı t::ıkdirde ih-ı-

Yun1usak çalı ve An~dolu le~ı :y;ıpıl{.bilir. J.fuvakkat te1nh1cın 
23.5 (14950) lir<telır. Evııaİ ve hus.hi se~t ufakları tombul 

Sert çalı 

Horoz 
Of ve Rize b0ttalı 

24ı5 ~tırtlar o)ııüsyonda görülebilir. ı. 

28,5 haı .. i ?./'i /94-2 Ça9Şamba günü saat 
32 15 tf"' yı•ı>ıl;.ıı·~ktır, Taliple.rin iha'e 
34.5 
18 

Derınason 

Barbunya 
Karadeniz. uf&kları 19 

t3aLnt1'>ı bir sa~~t evvel teklif n1 • .1{
tuplariie Hc.rbiyedc Yedek Sub'1y 
Okulunda S<ıtın:ılına koınisyonun~ 

(S46 - 7129) müraraat!oıı. (350 - 7133 ı 

• • • 
Aoşagıda miktarları yazılı lP balyalı b<!hcr kilosuno 6,5 kuruş ve tel 

balyalı beher kilosuna 7 kuruş fiyat tahıTıin edılen 1~uru oUarın p3zarlıkta 
el<siltmeleri 13/6/942 Pazartesi günü hiz;·,ı:lr111d3 yal.llı saatlerde Balıkesir 
asker! sutıo alma komisyonunda yapllacah h1·, ŞrırLrıarnelcr.i Ankarn, İ:;;tan~ 

bul Lv. A. Sa. Al. Ko. da görülür, 
Mlkta" 

Ton 
20<>9 
2000 
{000 
(000 
5000 
iOOO 

Teminatı 

Lfra 
15,500 
16,500 
28,5DO 
30,500 
35,000 
87,500 

CıNSI 

lp balyalı. 
Tel balyalı. 
1p balyalı. 
Tel balyalı, 
ip balyalı 
'J'el balyalı 

lttalt 
Saa:ti 

15 
lf> 
15,30 

16 
(248 6846) 

3000 ton mese odunu kapalı zaı·fuıelualtn:.ıeye konnıuştur. lhalcsi 6/7/94.l. 
gOnü sant 16 da Gelibolud<:"t askeı·i P. 1250 satın alma koırıiiiyonund:ı ~apı
lacaktır. Tnhmln bedeli •8,000 lira ilk tcmlnaü 3600 liradu. Talıplerin ka
nun! vesikalarile teklit mektuplarını ihale saatinden bir saat ev\'el konlfs .. 
yona vermeleri. (171 - 6608) 

• • • 
2100 ton tel balyalı kuru ot kopalı zarfia ~l«iltmeyc kcnı.ıu,tur. 1\ 11' 

lniıl bedeli 153
1
510 lira, ilk ten·ıinatı 11,513 lirn 23 kuruştur F '"iltmea 

4/7/94:1 günü e:ıat 12 de GeliboJuda At:keri P. 1250 ~atın a1ır.a koınisy6> 
nuncla yn.pı1ac~ktr, TaUplerin kanuni \'es1kal~ıı ılc tekl i r,~ı::Kt.ııpl<ırını ihaJ 
u··nt;nd{'rı bir .. aot C"Ve1 komi_ı;:yona vermeleri. (]- - - 6fiflfll 


