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Her Yerde S Kuruş 

AntigOne temsili 
Dii c·· J n um uırlyet Abidesine çelenlı 

koyan ,(]ana.tkarlar lllı temsili 
bu akşam ı1eriyorlar 

Anııara D \l K tu • 
ir~larında. J{oru . on t;ry . :.1'1 san ~tkarlan, dün saat 16 da 
lllJlıc P"ıde"'clt ~~ tuartlJubdUru Ors~n Şaık olduğu halde Tak 
tıUn ilk p;0 , Sb unye a ıdesıne ~lenlı koymuaJardır Antigo-
l!' <:cı avnı Vfrii dun ti ankhr hy trosnnda yap11nw:1H'. Temsil bn 

GÜNDEIAK 8ff ASI HALK GAZETESİ . 

• .. • 4'~ ' • . . 

Doktor Refik Saydam, Parti merkezinde yapılan 
büyük toplantıda bulunarak halk birJiklerinin 

faaliyeti üzerinde izahat aldı 

. ' Mehverin Mısıra 
karşı yaptığı 

politika taarruzu 

rtfUsterek tebliğin 
nesrinden sonra Mısır 

' kabinesi uzun bir 
toplantı yapmış ! 

~a.n ıalrne';\ e 00\11 p beıden
DJıt>ıttiği Ye Mısırldann hıma 
uvmaJannın kl'ndileri icı.in 

• fu~t'8h oi4'11a.ğı yayıh) or. 

AVRUPA -------
HARBiNDE -

ilk Amerikan 

1 fotanbul, 4 (A.A.) - Başve-
1 kil Doktor Refik Saydam bu!?'il l 

öğleden evvel berah<-rinde Ti
cru:ot Vekili ve İaşe Müsteşan 
oJ<luc7u halde Cümhurivet Ha11r: 
p~ntisi binamnda İstanbul ida · 
re heyeti azaları ile l~nzn ı:m.rtl 
rcislen topJnnbsınd:ı bulunmuıı, 
İstanbulu alakadar e<le.-ı ~.eşitli 
meseleleri halk biı likleri faali· 

tebliği neşredildi 

Bu tebliğe göre 

yP-ti ı.izcrinde :ızalı<ıt almıştır. 

Maarif Vekili Sivas'tan 
ayrıldı 

Sıvas, 4 (AA) - Maarif Ve
kili Hru;an Ali Yücel buradaki 
tetkikler1. ı:ı bitirerek şclu·imiz· 
den aynlınıştır. 12 Amerikan tayyaresi dün 

ilk defa lngiliz uçaklarile _F_R_A_N_S_A_D_A_ 
birlikte Holanda hava 

meydanlarma taarruz etti 
Londra, 4 (A.A.) - Bugün 

ilk defa olarak Ameriknn tayya· 
releri Almanya tarafmdaıı i~gnl 
edilen topraklar ii7Jerine yapılan 
hava. hareketlerine iştirak etmiş 
lerdiı:o. Hava ne.zaTetinin bu ha
lleri 'kaydeden tebliğinde ilave 
edildiğine göre 12 Boston tipin· 
de bomba tayyaresi Amerikalı 
ınürotteOO.t aratf mdan idare " · 
dilen 6 tayyare de dahil olmak 

(&milı Be. f, Sil 6 da) 

An karada 

. 

Ekmek karneleri çalan 
Uç suçlu müebbet küreğe 

mahkum edildi 

İ tkenderiycde 1ngilizlere teHli!ll 
olan Fransız harp gemileri 

Bunİarm vaziyeti yine 
Londra ile Vişi arasanda 

yenn bir munakaşya 
mevzu oluyor 

--
Kara adanın aç kalan mini minileri .4 gün aranmamışlardı 
Akşam otdu. Bu Robensoncuklar1 ziyaretten dönüyorduk. ·:Gül~~ ad.a,, 

0 erm yaptığımtz iyilikle eğleni~ gibi g_Olümseyordu: Birdenbıre gozlerı~ 
Bodrumda her zaman görülmıyen bır ışık bolluğıle kama~tı, sordum. 

- Bu gece, Çocuk Esirgeme Kurumunun balosu var, dıler. 

Mektubuma devam edemiyeceğim dostum, mazur gör, çünkü Sünger Avcılarından 

Bir telgraf aldım. Bana ihtar ediyorlar : "Dalma mevsimi 

geçmeden, bizi IOtfen denize sokunuz ~ ,. 

F a.kn.t o, kerıdisini topla
makta zorluk <'.elmıiye· 

cek kadar metin, Entarisinin 
koliyle, kocaman ve ıslak gö?. .. 
.terini, birer yara siler gibi ku· 
rutuyor ve mini mini baya.tının. 
büyük :romanını tamnmtıvor: 

YAZAN l 
( NACI SADULLAH 

Bir gece, anaları fena halde 
ı:;ancıhmmış, zaten kadıncniflz, 

öted ·nberi, ikide bir<l\' kamn'l'' 
bıc;.ak gibi saplanan bir a u!:rn 
bahseder dururmuş. Şül\ı h efı.. ı 

di, onu aandaUa hemen Bod! u 
ma götiırmüş ve çocuklar, o g\! 
<:c-0,...n &onr::, bir daha. analaıı.ıı 

r,c::.<>ı.u Sa. 2 Sil. 1 d~) 

MISIRDA RUS YADA 

El Alemeyn'de dün Harkof muharebeleri 
lngiliz kuvvetleri heran artan bir .. 
taarruza geçtiler şiddetle devam ediyor 

MOhim takviye kuv· 
vetleri harekata 

iştirak ediyor 
o 

Maı~-al Rommf'l'in K'l\UR>'tt 
bafakb~ı ~malincle girit-11111 
lınhaJdığı ~ndc giıi'}ml~ 
o1dui;'11 bii)';ik taa.mız Uç 
~denheri yeni bir inkişaf 

BQyQk Kurak harekatmı 
4000 Alman tayyaresi 

desteklemektedir 
---0---

Hnrkof w liuNık nıuharehr> 
lerinin hec:lefi, So\.'l"f'tlerln şı. 
nıal ~ ()cnııp onlulan ara.. 
sındnld irtihah ke.~ ve 

Don nehrine 'anll1tkhr. 

Alman Ko'!l~tanmm N~l'e Almanlar, bütün cephede 
v~r mak ıçın her şeyı Rusların mağlup edildiğini 

goze aldığı anlaşılıyor iddia ediyorlar 
o 

lngiliz tayyareleri 
er-

Sovyetlere göre 
---ıoı---

Mihver kuvvetlerini misli Rostof-Moskova yolunu 
görOlmemiş bir ölçüde SJkışlıran Almaft bask ısı 
bOtOn gün hırpaladılar durduruldu 
Ankara, 4 <Radyo ga:;"tesi) Aı kına, 4 (Radyo g<'..z.<:t<."!'oÜ 

- Mısır muharebeleri. hakkııı - - Gt.>len son haberlere gole 
da Kahire ve Lo!tdrarlan alınan RuaJar • ·ivastopolu AJm:ıı J.ıra 
haberlere göre, Mar('c;al Uom · l)uyük kayıplar •erdireı...-lt he . 
melin Kattara batakıığıylc El şaltU1tlnrını bildiriyorlaı. 
tlemeyıı arasındaki ta.'lrruzu in- Ru:slarn giire, Almaıı ı,, ) bı 
:kişaf gösterememiştir. yalmz ~ıvastopolda 300 bın. ı.;e-

İtalyan tebliği, E·ô.lemeyn çıyor. Alman resmi teb~ıği ise 
mcvkiinde İngili2lerin mühim 22 haziran 941 den 22 h. zirnn 
kuvvetler topladığını, bu mınta- 942 ye kadar Rusyad. an atı 
kanın Mıhver .kuvvetleri tara· 33.600 ölü verildiğini idd a. t <~L· 
nndan ~izlenmekte olduğunu yor Halouki Ruslar:- gor !;JJ 

b~~~~;ic göre, Elalemeyn- _______ (S_o_ıı_ıt_._sa_._2_s_t<_. -' _dl;J...ıı 
de lngilitlerin mukaıvemet gös- MihWır im\:, t•tlerinin MtSın 
terme.Jete oldukları hakkında.ki Miıii hare)'1et.leri karsısıJMIJ 
iddia. teeyyüt etmektedir. 0 .. 

lfa.reşaJ Rommel, henüz kat'i 
bir netice elde etmekten uzak 
bulunuyor. MuharQbelcrin neti- . 
cesi hakkında k8.fi tafsilat yok 
tur. 

Bununla beraber mareşal Rom 
melin Nil mansabına varmak i

iRAnDA 
EnDiŞE 

çin her şeyi göze alacağına iıp ~Wlr9n .-..'.I~~--- ...c•.u. ·"F .. 
hP. edilmivıw ~~ -··•-- ··~ .. t ~ N İ lahat J!atlı! Cıfii 
ea ·esinde ~nerru OşinJek aynı şunbn )"alilyor: 
ha\'7.adn dört gün kazanmıştır. 
Her gün gelmekte olan Ameıi
kan tayyarelerinin artmakta ol
ması, lngiliz mukavemetinin de 
artmasına. sebep olmaktadır, 

lrıgViz tebliği 
Kahire, 4 (A.A.) - İngiliz 

tebliği: 
Dünkü cuma günü EJaienıeyn 

bölgesinde doğuya doğru bir 
baskın ya.pmağa teşebbüs eden 
dü§Dlan:ı kuvvetlerimiz lhftcınn 

Hadiselerin yeni inkişaflaN 
neticesinde bütün dünyp 
ile irtibatımız kesilirse .. 

"Bizi bekliyen 
Akibet çok 

korkunçtur, 
etmişleı·d.ir. . . Ankara, 4 (Radyo Gazel& 

Hava kuvvet.lenmız orta §ark si) - Mihver ı.."ll\lvetlerinin Mı· 
ta şimdiye kadar nMsli görü!- ı sıra ilerleyişlerinin lranda endı. 

(Sonv. Ba. 2 8Q, .J "6) (Sonu N.Yf• 2 elltun 6 de} --......... ~----

Mısır harek811nda 
Esrar perdesi kalkmış değildir 

' 
iki onlll da tak~~"......_ ut.a ....._ ~ 
et~. ilana ten- ft --ı eaJnılıi.n" rilıaJan, öyle 
göriintiyor; ~ lmnh ~- ...._ ~ ecleoell va ki, 

Uzakpıtl'm makMtıRtıllıa &hı; eddir. 

Koçer 

J?' ahire ve laken.deriye önle-, 
~ rine kadar Nil orduaunu ~'Y'ııivvvv"""~~"""'~~-~ 

gerileten bozgunun se~rini, LiSELERE kamara münaka.şalaruıa rağ-
men, i:-.•ke anlamak miimkUn o
lamadı: Orta.şark ordusu, gok 
kuvvE>tlidir, fakat, cephede sal
dıran 300 tanktan, 230 unun bir 
günde lraybedilmesi Ritehie Ol'· 
dusunu yenilgiye sürUklemi~th·. 

Bir misli kuvvetle destE>.klerw-n 
Tobl'Uk kale.si, ilk darbe ör.ünde 
çöküvermi .• tir ve milshlhkem 
üssün tesliminde komutanının 
da reyi munzarudır. . 

Oı1:aşark ordusunun, g~en Y'· 
lın 750 bin kişilik kuvveti ~ 
bine kadar yükselmiştir. Bunun
la beraber, Mjhveiin Lihy:ıda 
dövüşen 90 bin kişISine kare.ı 
100 bin lik bir ordu vardır. 

4500 tanlt, 6.000 uçak, aradan 
beş hafta geçtiği halde, muhare 
be alanında. değillerdir. 
To~unun 20 kilomctreve eri

gen menzili, sil8.hın asıileştiı il
diğine işarettir. Ancak, mm·af
fakıyet te en önemli rolii oynı
yan tank kütlelerini sal'C)an blr 
baraj henüz bahis mevzım dr;.
ğildiP. 

(Sonu Sa. S Sü. 1 de) 

Bu 1ene 1600 parasız 
yatalı talebe ahnacak 

Müsabaka imtihanları 
1 ıe 2 E ylOldedir 

:.tnl«ıra, .J (Yeni !Sabsh 
mu1ıabirinde1') - Jlatıril 
VcMıoti, her ya olduğu gibi; 
OM ytZ da 'leselere f)(trGSIZ yor 
ttlı tule'bc kcbuZ edeooktir 
BMnurı içi" yo:ınlacaA .a. 

eaooka imtihatıU.ırıntıtı ~
Zıklanna baş'lanmıştu·. 

Paı ası:: yatılı fol ebe o1ma\ 
istiye;nler 1 - 20 ağustos için . 
de Vekalete miiraooat cdR. 
ceJclcr«lir. 1Uüsalxı1·a itnti
'haııları cylrl11in birirci v. 
\le-itıci gu ılcri ya.1 ılacart1r. 
bu cı 1500 patlısı= 1/l' .. ·ı 
:a7cbc loobul edil c 1. · • 



a 
lam yor 

EL "ksiz evlere her 
%i edilen petrol n"şıermtn 
ması tamamlanmıştır. Bcıt:lbnj 
bölg9 iaşe müdürlüğü ~ 

nd 
ia 

tarnf ı 1 incide -
işbirlifh yapabilecektir. Evb.f 
idaresinin Eyiip, O küdar ve 
Has\!kide giınde 600 o."-· uc0 :ı.uı.ıl& 
yeme - dsğıtn n imaretlıar.e:le
ri siirntle genişletilecek ayrı
ca e •velce yazdığımız gibi Ca· 
pa, Topkapı, l{acıımpaşa, Beşik
taş ve> havnlisıru.oe de aşevleri a
çılnl'aktır. Şimiliden bu iş için 
lüzuı tlu •gıda madde! :i ile kö
mür, olun v('S.'.liıe gibı malzeme 
kısı 1en temin edilmiştir. l'eşrini
e\"\ -e · n on l>e ine doğru yemek 
tevz·;ne b~l nması mukarrer
dir. lfü hamlede öğleleri on bin 
:fuka ya giınde bır öğü:ı 
verik .. cktir. Bu miktar tedricen 
yevmiye otuz bin kişiy~ kadar 
çıkanhc~ ktır. Bunun için beş 
yüz bin L a. kadu ..fcdileceği 
anlaşılıyoı·. Alınacak neticelere 
göre bu teşellbüc; daha. geniş tu
h1fübilcc k, ica.bcde yaz me\'lo 
siminde de deYam ettirilebllb
cektir. 

Atıkarada ı ıevcut aşevi bil~ 
yültillerek günde 2-3 bin kişlJıo 
yemek \•erebilecek bir hale ge 
tirilecektir. 

E 

r nıtıı• · 1 
doğurdal7U İnuı radyosu

nun neşriyatından anlaşılmakh.
dır. Radyo, :Mısırda.ki ·ckatı 
tefsir eden El lalahat gazetc.c;i
llİn bir ya.tLJın.ı okumuştur. Ga
aete şunla.n. yazmıştır: 

" - Harbin ne sona e-
receğini, ne gibi inkişaflar g<>c;
tereceğini kestiremeyiz. Ancak 
IU malfundur iti, hadiselerin in 
kişafı neticesinde bütiln dünya 
ile frt.ıöatımız kesilirse bizi bek
liyen akıbet çok korktmÇtur. Bu 
aAJ~ a~lığa ma olmak
t.2.r. Bütün varlığıınıib. ziraatin 
takviyesine, isti çoğal 
tl m:ısm::ı. gayret .ooeıım. • 
nk rad m.ankfilm 

vurguncu ar 
olan 

.Anka~ 4 (Y ) -
Kames~ elem ekmek 
bı.yii Şerafettin milll korunma. 
mahkemesind 83 · ekmek 
bnyii Ali 16 lira ve fu2& fiyat· 

sebze ve meyva Muh-
terem ve Arif beşer lira ağıt' 
pam cezasına ma~ edilmiş
lerdir, 

Evknf idare.c;i İst:aııbuldakl fu. fakir 1h11lisine mısır dağıtmıya 
kira halka odun ve lkömiir tev- karar vermiştir. Bu bu ci-
zü için de tertibat a.lmaktadn. haikma da dağıtı!acak mı-
Kızıl y Cemi ti gege. sene miktan blıı beş yttz ola-
fluiu gibi Ka'"'•""'"- saııt11Am1 rU: tah ·n edilmektedir. 

•· ---....... ~. ... ,,.,,.~ 

ihmal 

1 
1 

)'O muş! 

il.O Hazır:ın 941 tarihJS (Ye 
Sabah) da çıkan ''Ne derce v 
kadar doktu, anla ık,. bas 
lı.klı yazıya dnır malUnıatlll": 

Alaktıdar <lııireden bildırıldiı;.-

ne g re: "Ha n '91 /Hı tın 
hinde ve saat 17 7e dofru 
arnbasllc Ccrra~ hastah"'nf! 
sine getirildiği,, salht ve 
cllde nı cb:ısır berelere pansu -
man y.rpddı~ s:tr"ah olduğ'..md n 
ve bu hast!ılılı: umn ted viy1 ic.tp 
ettirdlğ ndcn ve ım:un tedavi) 
muhta~ hastaların ilaçlıın \ nl 
rek tcdavıleri dı rıı.i y pılJ 

d::'ln "e ı, t nın h 1ı h :r.tr d 
mu her h N!ı b r cıl tro:ı il 

hııum ge tcrmc~ ıtı b r h ld 
o1dtı"1.lnd:ın a, bıye miltch 
snca da gönılm içın crt~ı gu 
de gelmesi söylcmm c de mu 
at' , t etmem" ır. 

Hidıı;e bund n b~retiır 

"e su bet b hi3 r:n :tuu de ld 
Saygılıır. 

- Baş Lırnfı l lncid 
Bertin rad_•osu dün neşredi
len nıü:terck t:ıeblF'ın esasl::ı.-
nıu izalı clmi."l, ~-nlnıt twr
lılan d~l Filistinli, Suriycli 
ve lraklılan da: kend:lerine 
istiklru veril~ne ınam\ır
mıyıı çalı.cmııştır. Şunı.J unut 
mnm:ık tizımdır ki, Mih\·er 
tarafınc:.an tanınacak her 
han~ bir istiklfil. daimn üçlii 
p:.lktın kurmıyn. çnlışlığı ye 
ni nizamla müfit olncalılır. 
Milıvercilerin ıstiklıll sözün
den auladıltltU"I mana, u lU 
paktın l ğı rutındu müt ı a 

. edilınelidir. 
MihYerln isiklal vüdeden bu 

bcyanname)i neşrederken Mı
sırlilııra. bir tesir icrn etmek is
tediği anl ;Şılıyor. Londrn, he· 
n'ilz intiza.r halind~. Berlin 
basını, Mısır kabmesıniıı ictima 
halinde olduğunu, toplantımn u
zun sürdüğünü söyliyerek h.
minl r yapmış, beyıı meye 
cevap bcklenmedığini ve fısır 

halkının bnna uymalanrıın l·ea 
dileri için faytl lı oln.cağıw kay
detmi~tir. 

Londra. ?ı.fısıra. ve Yak~ ka. 
.kar~ yapıl.an \'aatlara in nma-

.. ır. ffiiranın tefsiri :kı-
ohnuştur. İngill;{'ııe huktılllC't 

merkezinde 'Mihverin hiç bır sö
züne im:ı nıla.mıyacağı, Mihvcrci
ler bumla.rda yeticşirlc mil
letleri · · r edecekleri ileri 
sUrülmcl:tcdtr. 

:on dyosnn Gore 
Boston radyo3u şunları söylc

mietir: ·~fısır üzerine vaki Mih-
er taaı-nızunun durduruldu...,&u

ına muh::ı.kkak nazariyle balola
ibilir. Eğer bu ta.anın durma
sayd1, Ma,reaal Ronımel'in bu
gU.n İskenderiyede olması lil
zımdı. İngiliilerin mukabil ta
lllTUzlnrı Milıver uvveUerLııin 
gerilerine uzanırsa R-Olnmel cü
reUi hareketinin cez:ısını ccke
cek. belki de :ıtendi.c;inin Ttmus 
hududuna ka.da.r aWnuı.k t.,..hli
kesi başgöstcrccektir." 

ru a rbinde 

-Beş tarafı 11'widö 
:aıyiat milyonlara baliğ 
tadır. Bu raknmln.r büyU ııt 
laşnınzlık mevzuudur ki ğı1 
mı ancak harpten sonra Ui 
labilocektir. 

Dünldi Alınan t bliğino 
re. dört gündür b:ışlıyruı ıa:: 
ruz, bttr gün ve her nn nrttuı 
~idJetle devam ediyor. 
kesiminde ve Kursk do.. UJl 

en büyük muharebeler ecre) 
etmektedir. 

Almanlar, bura.d Ru 1 ut 
v Uerinin çcvrildıgın , f1'! 
kuvvtllennin Don n hnne d 
ru ilerlemekte O! luk an ı 
dedıyor. 

Alman son lıaborler, 
hare:kutında Aim n taamı 
4 binden ~a u,. k d ste!c 
tecl r. R•ı far mulı=ır :'bel r 
cl..:t c dcv::un ettiğine t 
lil"k!c lx>,.ab"r t arruzfarın O 
kürtü"diığüuü b dırmek , 11 
C''t>l•ede bir günde 250 ~::ın'k ~ 
r:n edip 15 b~n AJm<ın ol tur l 
teri ı ıdd'a edi} oı lar. 

P. rhof "e Kun.k ta.ur 
:-- n l k hedefi, Re.,,' n 
el~ «"Ih.ıha ku\~· t t vdı 

rına ;,nrıyn k ol n · t 

Donetz harekfı.t.ı nıuva.fı 11'1 

yet vermezse Kınmdakı 

vctlerle Kafkasysy tı t'fl• 
hemen hemen imkillısızJJf 
Diyon.ız, ç ü n k ü n1 
f ~ıyet ihtimali azdır. G 
günlerde bir taarruz beki 
kanaatimizce şimdilik yennd 
bir mütalea olmaz. 

Alman tebliği 
rlin, 4 (A.A.) -

teblığı: Harltof ve KU?'Ek kc-Sl 
lerinde Alman ve müttefik tef. 
Jnrı bütün taarruz cephesıfl 
dilipru:ıu mağlüp etmişlerdir 

Bir çevirme taarruzu netı 
cinde millıım Sovyet kuvvetlef 
çember i~e nlmm~tır. Seri t.i 
killer Don istikam tinde ileri 
I!!cltted.irter .,, 

Ru.s tebUğı 
Londra. 4 (A.A.) - tn 

ce 'Moskovada n~ılen So\1fC 
tebliği: 

Kursk kesimin ut dil'1 

Abnnn ta.anıızlan .geri tılıl1l 
tır. DiL']Ulan ağır kayıplara 
ramaktadır. Bir günde 2fi0 dU

4 

ı:aan tankı tahrip edilmiştir. 
ma.nlar 15 bin ölü ve yıır-.llı ye 
ıni§lcrdir. 

Alma baskısı dımlwrtd 'il 

Kuybişef, 4 (A.A.) - rı.w .. 
şal T.imoçenko, Mosko - 80 
tov demiryolundan \·oronez Y/ 

ya Gordok - Sivobodi.. istika. 
- J~} tarafı 1 in id _ tine giden Alman baskısını dr.I 

üzere Hollandadn dü..r.ınanın ha- durmu!'ltur. 
va meydanlarına. t.annı.ız ctmi.cı- Ureşal, Alman hü um tulJil 
1eıd1r. Hanıstee'de ve Alkınaar nine önemli tank kuvv. :tı~v 
da bombalar hava meydanları-
nın muhtelif nokUı.lanna isabf'+ mukavemet ederek gedik ıı.~ 
&mi<>lfrdir. mnsına nıfuıi olmuı, ve Almafl 

\"ulkenburg hava. mcydam iarı 60 kilon ctrc dnltn ~eoub 
şiddetli bir mitralyöz ateşi altı- Vol~tısk ve Biclogor tt .) "'ıı 
na alır..nuştır. Yerde bulunan bir tccrUbeler yapmıya m bur 
duşman. avcw ~b.r. mistir 
D~ kara.kol gemileri de ---·--------

Hollanda sa.bili aÇlğındn tanm.t- r 
za uğramıştır. Bu harekat ı1C:!ti. 
cesinda Ameriknh mUretteb.~t 
tarafından idare edil iki tay

T 

yare de dahil olmnk üzere ürHı---.-. -· 
ibomb.i. tayyare.si dönmcmi~tir."' 1301 

ş· .Uze.rinde 
Lond 4 A C. hir T . ra, ( .A.) - Cuma nk-

2 
İ em UZ 

Hazır rı 

şıı.mı, lki dü§man bomba uça-
ğının müteaddit noktalara bom- ıı-----' 19 2 

l ;r ettıklan ve bunlann altt 
ayı müteca\':İz bir .za:ma.nclanbcri 
İngilterenin ~nuıJ merkez böl 
geai üzerinde ilk defa olarak gö
züken tayyareler oldukları havn 
n&m'fığı tarafmdan ~ edil 
miştir. Hasarlar v ölenler \"S.r 

22 

de d.ü:µnan uçaklanıım her 
· • • de İııgiliz avcıları tnra.f ın
dan düşürUlmQatür .. 

PAZAR 

5 .. ı.ı 

12.00 
Zo-« 

ikin& 
s.:ı ı 

13.18 17.lb v d 
Yaill hıuıü 

2.0'2 6.31 
22.ıJ6 3. tG v .u 
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x...._ ~n Eyüp Ra- 121801-121900 121901-144000 202501-202600 202601-202700 262701-202800 202801-202U' 20280J..209f)Of Z!f617-2'M710 21'78-21MIO 
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&eki Zenm ve orta.ğı F~an<"ı- 3llllü-3li8ta aı.~045). 310451-310650 39200il:-31~ 392201-392400 
laıı Yusufyan han iı;iııde 
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~1.,2 

3'~01 

39ll5Ql-S958Qıl 395801-396100 396101-396~0 396401-396700 Halil F.fılrmet BPger Mafııautp~- 31155!-312000 
p: İi-fu.mye caddesi N&. 16 · 
S. B. Yerli Mallar Pı:ı.zarlan Bah 3980013QQöOO 3~1-=-fltt 400751-402000 404001-40515v(l-4ı96501-407000 
sek~pı ma~azası. 
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il0Q01-411000 411001-fi2;()()@ 

397861-

'rekcağlu Haygaz Mahmutpa~a 4180M-f.l8000 418".!0l...f.ıMO& 418401-418600 41861ft-4!188M)! .fl.8801-419000 

caddesi NO. 109 --------------= 
S. B. Yerli Mallar Pazarla,, 420001-ttfftOO 42'.r001-n2000 422001-42.3000 4230Dl.-42400U 4'24001-425081t 
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ı-..,. üvet 
,...._,, F"altfrtet"W Vlll'1trM Y11t· .......,: 

lstauul mı11tık• 1Tearet 
ltlüdürlüğünden 

Valebatr PreYBa.torram •• S..atery._ .... 1942 ı 
yılı yiyeeek we yak•e•k elu.iltme ili•• 

"lmıdunwzıın k.onlresi 1 1 Temmuz 
MI Cumartesi l(Uıü sa:ıt IS,3tt d:ı 
'l'ıll*apı TramvaJ' caddesinde 107 
-anılı Yurt blnUUlda toplanaca
...._ Azaların plmeteri rlcv. oW.-.... 

Anlara lnlılaar.,_. Baı 
, l«ldGrlBllfalYn: 

Dclte Cilt Ç l ~ Y•&ıtııc • 8'taP Wltaf1 . 
W~ 1 lira ~ vele fewtı c • 1 e'l6&J _.n ~ 

111 YoUdr e ~ ~ 'k·4Mailllllıl~ttır: 

t ~·-·- ~ .. kwustlir. 

Ettıride Jath tohumlar bulunanları 
Eilerfnde !JU ve daha evvelki ser elen mahsııl•i swıam,. keten tol'ıumu, 

.,, ı:~ to~ aısafl,t ve. keDılW: toı umlan bulUIJAlnlaz:, ÇU.VaJladıkları ~ 
fuıdılt çı.ı.valla.ıı.ı.Ma olduju 8iQi. 'l1SUhi ~i d.ikiD- ~l.QL takWda 
.. .aılılarllllll em&,. fW af v.e- mikta.ıı• ltcill.ı!d.uklw:ı. ı:ualtelleızı a.ıın asrı bl.
clizeıı. 'birMr 'ile aonaıne ile. tKRA.cAı; BAŞ KON.ı;os~UN&. ıailr.aca
aıtı. en a~ 16/7/942 tarihine kad~r n.t .. ıyeııelerıni ~~ \l& mi
l:ildett..in1i.k.leri tal ... dird~ eı.. :ıaallac ~ Ve 9ı4o3 sıtU8İ aahsulü ~ tıı:>hUJ:Dto 
lana tiıbk tÜtulaca4ı lhnt fi.yatı ııef 'rıe. ı 'lieal:W& 58 No.1.ı a.lrküler ah
ldmınduı istisna edileaektlıı. 
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Tııllplerln asgari ylrını bın llraltk" bu gibi i~leri yapmq olduklarına dn ~ 
ilielıe ~, .... Rl 9m. ~ kadlw HarH* hW.._. umuıı 
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wıria pruli1lmz lıbaaı.nda ynı1ı erde tenunat rae ıpları, y 

· p.ımlr ve JJeÇel. fıJ.llUPlar ru , k:ıpah za yle ·tuıı 
laıwu.. ekailmıe. saatinden. bir s t e li el · Ull'<ına tesllin e 

::abll"yum idareame müracaat edlerek ı<irülebiliı'. 
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YÖRÜKALİt 
Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur J••••••-

- Hayda kızan be!.. 1 sanın köste.klenerek alta dli§1.ü
Faka.t nansı hafifti. Eski hı- ğü görüldü. Yörük bir oyun da

zmı kaybetmiı?'t,. Yörük, çalımlı ha çıkarmıştı. Boyunduruk i.\ze· ;»r. ~ırpıunı.1 ile nnrki:.buk- c-tti; rine gitme oyunu ... Yag gur~şi 
- Haydc. Ha.san be'.. pehlivanları boyunduruktan l ur 
Haoanın aklı dl.ha Mlll rop- tulma.k, hasmın boyunduru.kta 

raz.da. idi. O, rn:ı.r.ııl olmuştu da. iken çengeline düşmemek için 
böyle bir netice v~? Bir aya.kla.rını gerip geı'i gcı-1 gider
türlü aklı enmyordu. Ne bir.im ler. Ve bir eliyle de hasmın kis
myrılı.ştı bu? ... Ne biçim kılçıkb pet:iııin ön kaımağından tutar
kı ? •. Nasıl olup ta basmanın hı· lar. Yörük Ali, böyle yapmazdı. 
tarafı kırıl.inamıştı?. Basanın Billk:i.s hasmın üzerine gid~rdi. 
eyunu kökUnden bozubmıştu. Ve, eokultirdu. iyice sokıı.louk
~ük ha.<;nUm krnna.ktan baş- tan sonra birden bire dikileı·ek 
la çare yoktu. Deh dolu saldırı· hasmı çengelle!'di İşte Yörü.k, 
'yordu. Yürük Ali, sakındı Yö- bunu ya.pmıetı. 
rüğün böyle s..'l}\iıı ~i1renler kı- Uzun Ha.san, boyufülurı.ıkta. 
zıyortlu. O d2 ır. ık bı le etmeh ı:kt' basıtU frıxrine sok'ıldttk· 
idi. ;:;e:-ı; i ·cılo:ı tlt-n Ha nın ı; ..... d-ı ça m .. mnun oluyordu. Çi.inkü 
darlığına ı rene ~. a0 m- ~·cngdleme~ ilah. kolay olac:ık-
yordu: tı. J•'alrnt Yüı iik. ht:ı:mrnıdan ev-

- Ha.c;ruı, dogn ı;ureJJ'. veJ davran rak c;tıngeli ba~mı~-
- Yörük, en de l' ukabale tı. Uzun HasAJil cwgoli yiyınc-e 

et!... birdenbire bozuldu Ark.aya <lil-
- Doğru i;U.1'«? Hasmı! • şerken tabiatiyk hoyundurl.lğu 
Ru:::ya.111?..r de. bağı.rıyoıV!u boşaltu. .M iiva.z"ne~j·1l bulıt1ıya 
- Doğru giire~ be'. çalt."?U. Ve, fü:te de uönerelt ye-
- Ayıptır re! . re düştü. Eğer tetil: davraıuna-
- Yörük, sen de mukabele sayJı. Sırtustü diı~ıeJ.: mağl.4p 

et?.. olabilirdi. H;u;an, yerı.: d'ii<;er 
Bağırıf;Jar Çliğalm "1..1. Yor1k dü.,"'Jllez ka.llup kacm.ak istedi. 

'.Ali, birdenbire h <.,mmdan ayTI1- Ve muvaffak da Qldu. Yörük 
dı. D~ıxul zı•rnalcra işıret etti Al hRSmma :rcti~memişti. ; 
Davul zurnafar smrtu Yörtiğ'ün Hallı olan Hasan, ba fu fa. 
bir :;ey söyliyec~ği anj ~'11Jı Ha- yışta kalkıp kaçmı~b. A•ıu;,n. 
san da durdu. Yörük sevir i!f'"'e :kalkar kalkm.,:1 da (fönlıp lıas· 
seslendi: . mının J('Utlağma ıla\a.'lmıqfı. 

- A.\ğalar, güı..c.r;e kan,,on1ay1- Yöriik Ali, ~ıüyoı·t.lu. Hasan. 
ruz! Gür<:-Ş kıran kıranadır. Ha- bu if4cr. de bıı :-.e) aulaman:ııı:ıtı. 
san, naoııl güre,~· s~ güressin? Cin ~arprı•Jı-. t>lb' lmu. tn. Hiç 
Ben. ~reşinıi katiyen bozmam.. msnn bo;runduruktaylrnn böyfo 
'Meydan. bu.mı ı ... Ben, n·err.mı- ol·•r muydu? Hu.--an, af:ıll:unış· 
nıım .. ~iz de rica oderim kar:ış- tı. Hasmım nc•rfdPn tutmıı~ o1sr. 
mayınız... ne dere<·e C"ınrıiy1>t1ı oyuna. gir-

Bedi. l3nnun i!ze1 ·n,. Has-:.n: ınıo bulunsa mut ak boznluyor
- ;.. Te bai!ı...""lyOJ"Sl n Z bf'.? • du." rrste c:ıe roağlubiyeı::e gid~:ee\( 

Güreş kıran Jaı<nadır Has m tehlılrelore giriyor<ltL 
itiraz etmiyor .. ~iz b ğınyornu
mız! .. O da ~rp;:;lıı ben"m ~ili 
be! •. 

Dedi. Çırp ,.,~ ak a.<;.'T.m.m 
zcriıı.e yü ... "iid ·• D< vu :zurmı.l::ır 
tekrar Yınmıya. b: şladı. Yör1Ht 
Ali, bıyık altından te-bi ~i.m1 e
diyordu. Hasan, cıh Pl ensele
r:iyle, tıı ı anlariyle bob'U. ı..:yor<lu 
Yörük, bir aralık tek paçaya in
di. Pıı"'JYlnğım :r d -emcdı. Ha
san b ından i ifa.de e i ·ek Yö
rüğe 7..Chir gib: bi 1>0yundur'"tlk 
çaktı. Zoıla ve. 01düıesiye bo~· 
nu\a b, 1• •• fltr, , n vm l -
~:..ıııl"r b~ lad· 
-A)ıp'• ·' 

Yl ···1 ne 
O, " ı..na o~ le ıı 

Çok gcçmı:;;ll Bıro 

' . . 
Ortada J\d .Memış ılc H:ıcı, 

Mcm:o ile Haaa.n .. Deli lııfnst.afo. 
ne ~an M~.hmet tl.a.ha. hala bo· 
ğm;up auntytırl:ırclı. Me.mış ve, 
Must.lfa cidd<n iyı giiıeş çıka
nyorlardı. Ba.j altı ha.sunları bi" 
~y yapamıymfard1. Dl'lİ Mus
tafa, bütiın kuvvetıylf' t.:nrpı51-
yordu. Mu~.t:.:ıfa t;arı Mı·hı11edi 
yenn1f',ge J ii?.clt> yuz ~7.met.miır 
ti. Sarı Mehm~., ba:;; .ltmın zor
lu ıwMi\ anfarındun lıı ı·ıyı]ı. Öy 
le kok .. y l:<ılııy Mtıstafay·ı mey
danı te:rkPoecek hı pehli an tk-
6·~- P - 1.,.4 \,fııstafa ) ö:riık A
li kin biıtün bir sene n· zmu.u-

. Arka.."ı var) 

istan /Ju I Defterdarlığından: 

('O .ı 

ASKERLiK /ŞLERi 

339 doğumlulann yoktamalan 

* 

2 - 331! clcıilıur luJ.,,·ıa ınuam(•l~ ... ·e 
tııbı olup mlt:bt' olduklarından erte-

,. , 7ı>rm ilk , ' e•·• ;\ e h~ı k('<lilCJ, nıukı Uefleı 3'39 
doguıcıluJaı·}a tıı-kr:ır ıı-·uao.deye tA
bı ıurn1-ıcak~rırı<lan bu gibileıln 
11'.l'.kWp )dnrelerıudeu getir(!(·f')deri 
ymü tal~.'<' \e-·il vesı~tarı il< tıır•n 
t:<Ulen mUd<k-t ıı:ınde ııul."9y~ ıuin~

c:ııotları. 
3 -- Yoklaınıya Jo;ıı nııı tııuadell 

ı~iı.de gcliniyenler hakkırıdn As. ka
r·ummıin ~~·zc n.ıvldcSi t:ıtl,.I!: e<lıle-

<'t: l;.tir. ı 
4 - 339 dogurıılıJların ygkJ,,ı .. r.sı-

na temr.-ıuz, aacustos 942 aylarınd::ıı 
öevam ed\lecealinden Fatih merkez 
:uahıyesı ıle Kumkapı nahiycsmc ka
y:•\h mul.efü•fkı m yokl:ınınlıırı ı:.ı 

tenıınUL 942 nih~yetine kadnr, Fe
Der nah.iyesi ile cıubemıze rucnsup 
:E.yüp nı.ifusunda kayıtlı miikellef'er 
l ag>JStos 942 den 20 ağustos 94l 
tarihine kadar, talebe ~illeri 20 a
iustoe 942 den aiue'tos 942 nlbaye
tmı: k.ıdar devf.ım edeceğinden mü
kelleflerin l;ı..; mtiddet zarfında l:JU -
beye ceın'.ıeıen ilfin olunur. 

. * Be9lktaf ukerlil< ıubeeinderı: 
ıa39 doguınlular ve bu doğumlu· 

lar·a muc:ımclrye tabi erlerin ilk ve 
son yvld::ımaları ayr..ı zamanda 6 
ten muz 942 tnnhınden itibaren haf
tanın ~lı. pcrııembc ve cum:ı gunle
rlndc ağusto,, 9"2 sonun:ı kadar sa· 
b3h saat 9 dan 12 ye kadar devam 
cdcc ;:ıodc mukeU<'flerin nüfus cüı
daı:ı , ol ndet foto~rı-ot ve ikametghb. 
'lal b"le in mektep vesikaları ve 
.san tıtar crlı>rln de sanatım gösterir 
ves.ı t hlıle tiı"zloir tarıhten ıUba
ren tayın edil n günleı de Y•' s:ıntıcr
dc .. ube merkezinde bulu>unaları. 
}C • m:ıl nı v k ndo yaptırmıl .ın
lar hnkkıntla kanun t:ı b t ynp -
.l:ıc lh Dfı olunur 

WENI SABAH 

1 lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kttaat ilAnlar~ , ____________________ , 
Aşagıda yaz.ılı mevadın kapalı .. una eksıltmcleri hizalıınnda yal'Jlı yi.ın, aaat ve mah.ıllerdeki askeri sa

tın :ılına konıb-yonlnrında yapıl:ıcakh T:ıliplerin kanuni vesı knl:ırile te\Ji.f mektuplar mı ihale sa:-ıtinden bli" 
saa~ evvel ait oMuğu llomisyona ve:ıut Jcıi. 

CiNSi Miktarı Tutarı 

Odun 
Odun 
Kuru ot 
l{uru ot 
Odun 
Odun 
Odun 
,t;ığır eti 
Koyun eti 
Taze kabak 
Taı.e fasulye 
Yeşil biber 
Patlı<:an 

Domates 
Tııze b~m,.e 

Odun 
Sığıl' eti 
Koyun eli 
Koıyun eti 
Sıgı r eti 
koyun eti 
Sıgıı· eli 

Kilo 
l,080,000 

450,000 
800,000 

60,000 
1,000.000 
1,500,000 
ıl50,000 

90,000 
90,000 
56,000) 
56.000) 
18,000) 
50,000) 
H,000) 

7,200) 
&,000,000 

30,000 
30,000 
15,000 
15,000 
11,000 

11,000 

Lira 
48,600 
!l,000 

91,520 
4,360 

15,000 
45,000 
16,560 
31,500 
t5,000 

97,100 
?5,000 
16,500 
24,000 

Teminatı 

Lira 
3645 
675 

5826 
327,60 

1125 
3375 
1242 
2362.50) 
337:; ) 

81~ 

5000 
1238) 
1860) 
1350 ) 
1013 ) 

990 } 
743 ) 

ihale gun, uat ve mahali. 

20/7/942 
27/7/942 
21/7/942 
24/7/942 
22/7/942 
23/7/942 
2417/942 

18 Gazıa14lc1' 

11 Trnbl.Oft 
11 Tnılıı:on 

11 Trnbzon 
11 Trab:ı:on 

11 Trflbzon 
11 Diyaı b::ı lor 

20/7/942 12 Dı .. r1:0.k1r 

28/7/942 ll D!yrub<ılur 
18/7/942 l1 G1,.•llbolu. 

27/7/ /942 16 An~. Cı:ır 

20/7/94~ 16 BalıkcL·u 

(S37 - 716Gl 

Afıll'1: da yazılı mcv;adııı k<ıpalızarna eksiltme1eı:i hizalarında yazılı gtin, saat '\ie mahallı>..rdı·~U aı:lı:er.ı sa
tınalın •• komiı;yonlarmda yapılacaktır. Taliplerın lnnunl vesikalar ile teklif n1ektuplaı ım ih:ı1e ra:ıtlerlnden bir 
snat ev vd zıit oldu~u komisyona veaneleri. (319 - 7049.l 

CiNSi Mlkurı Tuuı:ı J"emlnat• ftıalf' gün, saat Vf' manam. 

Koyun eti 
Sığır eti 
Kuru ot 
Saman 
·Kunı ot. Tel balyalı 
Muhtelif nakliyat 

Tel lhılyalı kuru ot 
Döktim halinde saman 
Knyun etı 

Sıgır (1ı 

Tııtııştuıma odunu 
K•.1.)i~n eti 
Sıgır eti 
Bulgur 
Pııinç 

l''..ı~uıyc. Kuru. 
Nr>lıUt 

J.Ier~ımc c 
s. de :ı;agı 

Tı.ız 

K.ırımzı biber 
Tuz ec;ker 
Xuru u üm 
Pırınç, unu. 
Zuytin y;ıı,'l 

Ç&y 
Beyaz. !>aoun 
Y~ıl sabun 
•~oyun eti 
Sl., r eti 
'l'. zc iasul;,e 
l:;p;ıı ;ık 

Duı ıutes 

Pır:ıııa 

Lah:ına 

Bnınv 
Pııtlı,..an 

K&bOl\ 

Kilo L.lra Lira 
35,000 45,500 3413) 
as,ooo 29,750 22a2) 

2,600,000 13,125 
l,~oo,ooo 5625 

294,000 ltHO 

2,5Giı,ooo 
8~5,000 

9,000 
!l,000 

600,000 
13,500 
13,500 
12,000 
12,000 
8,000 
6,000 
5,000 
G,000 

,0.000 
50 1 

2000 
3,000 

JOO 
6,oOO 

:ıs 

2,000 
500 

7,000 
?,000 
3,000 
2,000 
3,000 
2,000 
2,000 

500 
500 

S.000 

8150 

197,120 

9000) 
6300) 

18,750 
13,500 
9,450 

kilosu ıt,, 

,, 
,, 
" 
,, 

" .. .. 
ı• .. 
il 

" ,, 
,. 

65 
35 
la 
35 

165 
'1 

60 
98 
60 
50 

100 
1750 

80 
70 

100 
'15 

14,785 
2969 

1H7,& 
1406.75 
101250) 
701.J,75) 
148.50) 
685 } 
210 ) 
103,50) 
131,~5) 

742 ) 
5Uı0) 

2.25) 
H7 ) 
ı:J.5 ) 

3,75) 
450 ) 

32/12) 
126 ) 
26,25) 

525 ) 
4t•3,75) 

} 

' ) ., ., 
·1 
) 
) 

1?/7/942 
22/7/9-12 
24/7/942 
'1.0/7/942 
16/7/942. 

lioşdPTe U:1l 
14 tsp:nfakulede 
15 Mııha köyü. 
15 Muhn köyü, 
15,30 Kars. 
ıe izmıt postnne 

~ar:6J.."1nda 
20f7/942 16 Karg 
24/7 /94~ lft Krus. 
M/7/942 ıc Sinop ;ı~erlik I• 

17/7/942 16 Kayserı 

1 Gn /942 ı o.ao AQ'1n-Q 

·' 1 .. .,, 

1517/94: 10,90 K.ııkc.ğtı~ 

~"' :i :oakabafü~, 

A nğıda )'azılı mevadm pazoı:lık:ı eksı11meleri bizalarmda yazılı gl.ir.,ı;ı;at v~ ~·ıahallf'ıd4:h Cildk~ri ~ 

Batan şık ve kibarlar, Aperitiflerinl: 
istiklal Caddesi 451, Stadyum üstü 

MASARiK 
de alırlar. Maestro Tiano idaresinde 
Orkestra, okuyucu Hriato Mnimati· 
dis, Havaien kitarist Hristo Kontis 
Saat 16 den ·itibaren açtt<tır. Telefon: 43848 
Her Pazartesi akşamı MASARIK ve arkadaşla· 

rmln iştirakile Hususi Suare ~ 

Üniversite RektlJrllliJilnden: 
K<ımpa çıkacak talebenin 6 leınmuı pa~rlesı ııtınQ uııt 9 dı, tlniYr.· 

.,,ı: bahçesinde hazır bulunmaları. 1.72r.o; ı 

Aş:ığırta yazılı mevnduı kap&h ıtnı tir;. {ıkı>ıtııl'lesl 24/7/9•ı Cumıı atı 

saat 11 de Esltf~l'ıiı:- A."1«-tl S:ıhrı (1 n1{\ knmil'l)'nnnndq )'ftJ.)ıllU!llkhr, l"e 
li,p1erin komml wsikalt1.rikt tfıklil D11'k\uplnnm lhlll~ ııı:ı~~indcın biı.- .,,.,, •V 
yel ?-omisyona ~.rm~ltri. 

CiNSi Mllcta"' 

Süt 
Yolun 

Kilo 
S6,500 
4.5,5(10 

• 
Teklif edilen fiyatı pahalı gö

rillen 4.00 ton odıın 13 7/942 
p:ızart.e;;.i gilnil saat 10 d.'l pa
zarlıkla alınacaktır. ŞartnaıııPai 
her gün Komisyoncia. görUlcbi
lir. Muhammen bedeli 14 .oor.· 
lira olup kat'! teminatı 211 O li
radır. İstekliforin belli giın ve 
saatte Fındıklıda S:1tmalma ko
misyonuna gelmeleri. 

1361-71~2) 
• • • 

125.ı)(l() kilo ~ıgıı· eli l<ap·lı ıarl
,la ek.:ıi.ltmeye lı.onmu~-tur thalec;i 
7.7.!142 salı güııÜ fnat 10 <ln Saın
sun askeri :;atın alnın komiı:vomin

da ynpıJııcaktır. Tahn in hNlc1i 
• 100.000 ]ıra, ilk tl'.'min::ıtı 7!>00 lira
l dır. T~liplerm lı:<ın•ı:ıl , e ık' larıv]P 
! tcl<lil' mcktupl:ırmı ıh~lc "r tiı <len 

bir s.ı.ıt evvel J,omi,..yona vrrm,.1erı. 
<;:;32 - 6781) 

• • 
Mulıtelıf nakliyat yn11•1ı ıl;ıı-akttr. 

Kapalı wrna •'k~ıltn•e<-i ıor 9.J2 
cuma günü saat 16 ıfa Kıırr n kP.
rl satın almn korııisyonunria ;.·.ıpı

lacakn;. Tahmin h d• li l!l 1)00 lirı:ı, 
ilk tt-minatı 132:> lir clır. Talipl~rin 
kanwtl Vt'ılikalar~y1e teklif mektup
larını ihale saatinden bil." saat ov
veı komisyona \'emıelerl. 

(229 - 6778) 

• • • 

Tutarı 

Kııraıt 

30 
60 

• 

l..lr11 
821 2!" 

t700,2A 
(2'iS - 8897) 

rr.inatı 618 lira 75 kuruetur. Şsı 
mcsı her gün kom!syon&ı sÖJ'()~ebl 

hr. isteklilerin belli glin ve saa~ 

lıomisyona gelmelel'i. (372·7~51 

• • • 
lS,311& lira 13 kurı1$ ketLl 1>0de 

su ve elektrik inşa tcslıılcriyle n1i 
tör, kap:ıh zarfla eksiltmPye k 
muştur. 

ihaleıi 22/i /942 çnrıambo gün 
saat 16 da B;ılıkesir askeri satın & 

ma kon1ii)'onıında yapılacaktır. j 

tP-minatı 1002 lirad1r. Bu iş1'!r ı 

t:ılibe ile ih:ıle edilebilir. Keşif r..., 
rakı İstanbul \•e İzmir J,,v. anıırli 
leri ı:;:ıhn <11ma lcomisyonlnrın:b ıf 
ı·iiliir. T:ıliplerin kanuni vook:ıbri 
le teklif me~::t'!ıpfarıru ihal~ Sft3ti 

elen bir s:ıat C'-'\"el kmnisyona g 
mdt-ri (3116 - '12S8) 

• •• 
1 - Sara_y\mrnu ha~ 

15 ton J,o~ un eti ihalesi 20/'I/ 
günü sn:ıt 11,30 da ynpıl;ı.-;ıl<fı-r. 

2 - Tahm:n edilen bC'Cidı ~ 
lira, muvakltat teminab 1671 

dır. 
3 - Ş:ıdname:yi gö~t-k iırti~~ 

lcr her giin Fındıklıda satın ~lrı 

].;omisyonımda görebilir. 
4 - .lı;teklilerin b•'lli .~un ve Jb 

le saatinden b\r s:ıat en·eı 24~0 
:nlı !rnmın hiikümleri d:ıhılin 
tanzim edecekleri zarllan malı 
karr,ılığı koml!.-yona vermele.r •. 

• 
ı - Haydarpaşa 

(365-71~) 

• 
lı;>ıstahıınesiı 

alma koıniEyoDlru"md.ıl ppılac<ıktn·. TalirJerin belli l'a1ritlerde ait oldu~u koııili;y(ln)arct.ı bul\JıHflalan. 

30.000 kilo kunt fasulvtı pa
zarlıkla satın ahnaC'aktır. Talip
lerin 1350 lira tf'Ininatlariyle 
7/7/942 Salı günü ~aat 16 aa 
Ezineide Askeri Satınulma Ko
misyonunda bulunmalaı'l. 

1 (298·6980) 
!!5 ton koyıı ı eti ihalm kol)lllı ~ 
stırctiyle 20/'i'/9•2 p:ı:»arlP.Si g 

sAat ıo,so da yapıla<.·ak.tu· . '98-'f•ll 
Cfnal .-ıtlkt~m Tutarı temtnatı . \' l 

kilo l.lra Lira ihale giirı, saalt Vt ma<ıalH, 

Kuru ot. 
Sadı;> yagı, 

Taze !:>::-•ı}J'e 

Kuru ot. 
Zeytin yııgı, 

Pirinç. 

200,000 ) 
5,000 ) 
~8.000 

5Q0,000 
ıo,ooo 

20,000 

14,500 
35,000 
11,11, 
12,200 

2f15 
li~O 

1668 
915 

10/7/942 
17/7/942 
17/7/942 
17/7/942 
13/7/942 

111 i\kpmar 
16 Çanakknle. 
,15 Çarı;ikl' c1Je. 
J1 Çc:ııı.1kkaJe 

17 GE'Jibolu. 

A ağıda yaz.ılı Mevaııdın .k:ıpuliı.<uila eluılltmeleri hiza1anDda ~lllgün, 5$<'• ve mah;ılfoıdeki aek4ld eıı· 
tın clma kon:ıisyoolannda ~pıl.ıc:ı1rtır. Taliplerin bellf ~üerden biı saat e-vw'l kenunJ ve&iknlariyle ıek-
l±f mcktuplanru ait olduğu komi>y:ıııa vermel~ . ,(899 .. 'l*l 

ClntJ pıiktart Tutaı'ı .T-.ninatı 
Kilo Lira Lira ihale gun, .aat ,"ite rrı•t.aın. 

Balyalı ~an:;ın. 

B<ılyalı kuru ot. 
S1~r etı. 

Kuru ot. 
B:ıly:ıl snman. 
Odun. 
Kuru ot. 
Kuru ot. 
Tel balyalı kuru ot. 
Tel balyalı llunı ot 
Kuru ot. 
tp balyalı kuru ot. 
lp b:-.lyab kum ot. 

:.2,420,000 
3,010,000 

256,000 
l,188,000 

894,000 
l,080,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
ırno,ooo 

500,000 
500,000 

121,000 ) 
210,700 ı 
256,000 

35,060 
19,500 
84,COO 
34,800 
10,500 
26,006 
26,000 

21/7/942 
22/7/942 

13,990 27 /7 /942 
g237 !7/7/942 

lli Yalovcı. 

15 Y:ılova. 
16 Gclıbolu. 

17) 
4<U3 29/7/942 17) 
1417,50 31/7/942 17) Gebze 

11 25/7/942 
1462,50 23/7 /942 11 
2550 23/7/942 11 
2550 23/7/942 15 
1482,60 ı:J/7/9~ 15 
1950 23/7/942 11 
1950 23/7/~2 15 

E:.b;ehır. 

En:incan. 
Erzıncan. 

Eı:.:incan. 

Eızincan. 

Er1Jncan. 
Erzmcıın; 

.Aııagıda yaa.ıb mevadln p:ız • .rlıkla eluılltmelerl blılakınnda ynz..ııı gün, :ııı~at ve :mııh<ıllerdeki aeked 
saı.ın alma lromisyonuJlfla ;:rnpılac~ fır. Taliplerin belli vakitlerde ait cl lııgu komi..-yonhırda bulunmaları. 

{397 • 7290), 

Miktarı Tuta!'! Teminatı 

Ktl.ru ot. 
A. K. Ta ... e far.ul,,e. 
Branda bezi, 

~rkek :loJı\ln eti. 
Sığır v~ya koyun etl, 
Rafme zeytin yağı. 
Rafine zeytin yağı. 

Kilo 

-480,000 

e parti 
15,000 
95,000 

800 ton, 800 ton, 1800 ton, 800 ton, 
'60 ton; 300 ton cem'an '200 ton m~
lf:ı odunu kapalı zar& ekl!liliırıeye 

konmuştur. Tahmin tutan 63,000 ti
n, il1ı: teminatı 472-0 liradır. Tali9-
krin 16/7/942 pereembe pil sa1t 
16 de Bolayırda Mkeı1 ..tın a1mJ 
komisyonuna kanuni vesl.kalarlyte 
ulılil mektuplarını lba1e .aat;in.d..ın 
bn sa:ıt evnl vermeleri. (891-7284) 

• . .. 
90 ton O.ç parti 2'10 ton balyalı ku

ru ot ve 12.0 ton 1k:1 parti 240 ton 
bf!lyah aanıan pazarlıkla ııııtın alına
cıık.tu:. Taliplerin 16/7 /9ü -perşembe 
günO saat 16 dD Hadımköy Gnzi~cr 
uker1 satın alma kom~onuna iel · 
~· (395-7288) 

2500 
ıı;oo 

aooo 
2500 

15,000 
~.ooo 

Lira 

5040 
375 
375 

450 
375 

ihale gün, eu1 Vt f!'lô!ıhalli. 

15/7/942 16 Geb .... e. 
7/7/942 15,30) 
7 /7 /942 16 ) Hadımkoy 

7/7/942 15 
8/7 /94.2 J.4 
ti/7 /942 ıtı 
tl/7 /942 l(j 

..:ephanelik 
Gnlıb...ılu. 

Mıu1ı hoyü, 
lı.ır)lr Lv. 4mirlltJ. 
lzmır LY, imlıllA:I 

Afagıda cins ''e mlkta~Jan ~ ı ı.ılı dört kalem ı:ıüt \·e 1ogurt fJ/7 /942 
Pazartesi günü blzalarmda gösterilen saatlerde pazarlıkl:l satın alınncnk

lar<lır. Şartnameleri her gtın komlsyıJııda görülebilir, 1stek1Herin kail tcml
ııatları ile blı1ikte muayyen gfüı ve saatlrrde Fındıklıd<l Sot.nalma konıı.ıı-
;:ronuna 1elmelerl. (378 - ?240) 

CiNSi Miktarı Muh. Bedell Katf Tr-. Fa:a:arlıl< Zamanı 

Süt 
Yoturt 
Sllt 
y~ 

J(llo Lira Kuru~ L.lra Krı. 8aat Dakika 
•. 4&00 le73 00 "l 23 11 80 

•oo '2ao oo as7 110 :ıı ae 
~ ı.oo oe ııo oo ıı ü 
4000 !000 00 300 00 11 4:5 

• • • 
Yfıpılan pazarblma iatekll tık.mııyoo ve beher kl1011Urın 2!li :kuruş ftyat 

tahmin edllen GOOO kilo aut 6/7/'Jt > Pazartesi gOnU rmat l0,30 fl::ı po;ınrlık
la lsteklllerlne ihale edllccekt'.r, Murommen bedc:11 1730 Jır, ;;ılup kati tc• 
m!natı 262 Ura GO kuruçtur, Şart.nnmt'\61 her gUn koııılsyonda görOJobllıı. 
ı.teklllerbı belli .nn ''C ı:ıııtt.e Fın~'thda ~bnnlmıı Komlsyonunn gelme· 
lerL ~3H.· 7251) 

• • • 
Beher kilosuna 35 ı~urı.ı.:- fiyat t:ıh-

mln enilen 40000 kılo ı.;l.İt 6)7/9o!..?. 
Pazartc>ı;i günü saat 11 de pazarlık
la s:ıtın alınacaktır. :'\Iubammen bc
dE>li 14000 lira olııp k:ıti teminatı 
2100 liradır. Şartnnmesi her giin ko
J)ıisyonda görülcbılir. İsteı~ıileı 'n 
belli gün ve saatte Fındıklıda SHhn· 
alına komicyonuna gelmeleri. 

{292 - 6938) . . .. 
25,000 kilo taze fasulye alı

nacaktır. Ka:palı zarfla eksilt· 
mesi 10/7 /942 Cllma günü saat 
16 da. Hoşdere köyünde askeri 
satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 1Ik teminatı 506 lira 
50 kuruştur. Taliplerin kanuni 

. vesikalarile teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleıi. 

(281 - 6927), 

• • • 
MU:tea.Mıi<l nam ve he8ab!na. 

2000 adet tavla halatı açık ek· 
siltmeye konmuştur . ihalt.>Si 
18/7 /942 cumartesi günü saat 
11 de Ankarada M.M. V. 3 No. 
lu Satmalma Komisyonunda ya
pılacaktır. Beherinin tahmin })e... 
deli 13 lira, ka.t'i teminatı 3900 
liradır. Taliplerin belli vakitte 
Eamisyona gelmeleri. 

(234-d783) 
• • • 

2 - 'f .. hnıin (.-dilen btddi 
lira ı:c ll'Uvakk:ıt teminliltı 2734 · 
50 Jwruıjtuı-. 

3 - Ş:wlııanıeyi görmek i~iy 
leı· her gun Fındıklı Sa. Al. hom 
yoııunda 3öı ülebilir. 

4: - !stckl!lcrin belli gün ve il 
le saatinden bir saat evvel 2490 
yılı kanunun hi.ıkümlcri dahilin 
tanzim eclecdderi zarflnrı makl:ı 
kar~ılığl komısyona vermeleri. 

.... 
{367-7198) 

• • ti 

1 - ZıeytinbuI"nU hru.-tatıar 
15 ton koyun eti ihalesi kapak 
suretilc ~4/7 /942 cuma günü 
11,30 d:ı yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 
lira, muv:ıkkat teminatı 1'161 

drr. 
3 - Şartnameyi ıöı-mt.:4 .isüye 

ler her ııuıı Fındıldı .:ıut.m aima 
m.isyouunda gfüebilirlcr. 

-i - İsteklilerin belli günde 
le saatinden bir saat evvel U9G 
yılı lrnııun hükümleri dahilinde 
zim edecekleri zarnarı makbuz 
&ilitı krnnisyona vermeleri, 

t .<•-
• • • 

11100 ton nakliyat· işi pa7.arlıkla 
eksiltmeye koıunuştur. 1ha}esi 
13.7 .942 pazartesi günü 5aat 15 de 
ErLUrum askeri satın alma koınis
;yonunda yapılacııktır. Tahmin bede
li 194,400 lira, kat't teminatı 21,940 sa<ılınden bir saat evvel 2.490 sa 
liradır, Tallplerhı belli vakitte ko- !t,.ııun hükümleri dahilinde 
zoiıyona aeımeleri. \%26-6776) etkı ekleri zarfları maltbus k~l 

lumıisyona vermelidir. (860-'11 
• • • • • • 

1000 ton makine tel balyalı kur..ı 5000 ton muhtelif mel nakil 
ot oı:ık. ckıılltmlyc konmuştur. tha- ıilecektir. Kapalı zarfla eksll\rn 
looJ. 23/7 /042 .l)Crıcmbc gUnll acı'lt 2U7 /llıl2 pervenıbe günil saat 16 
1~ d~ BilyOkr.ekmcco Mhnr.r=lna'l Rın·se.da Tophanede asked ıatır.. 
keyUıH.t"kl aııkM 1 11\hf\ alına kon~lı- ına komisyonunda yapılacaktır. 
Jon\mıln )'•ıın1M:ıık1ıı', Mnhnlll !ılw- 91nln ilk teminatı 4454 llrııdır. 
ledG \~hm klloııu 7 kun.ııı Mlmıırııl- llpl<:rJn kanun! \•eılkıılnrlyl.e 
nan \·e~m SlJtvrldo t"ı:llın ı..a1;nıu 11 nıcıldupl•rı.ru Jhcılc ıııntındm bir 
1nml fw, Thllplcı·ln kırı:ı,ı.tlurll~ ısı ovvcıl komla;yonn vermelttl, 
ixıtıi ~'itJ,!,{\~<t kuml•)'"11111 !~lmE"lıırJ, U1 W 1Rrtntıtl\t-ııl AnlttrA Vt 1a 

(a02 " 7JllO) ınn Lv. Aııılrllkl~! iulın ılmtı 
• • i 

bnıı,W\örındlı dl l1Örtllfü'. 
U \oo ç~tık Mderı '1 etmtfnı b"• (3TQ•'ll 

Jl'nı1a tivi pAl'.tı Jı'•l!i }'s!,J!ınltıJnlt" ~=====:::::::;;:~~~=~~==:::l 
tw, Pıı.w~iıli 16/7 /li4:l ı;ar:ıambıı ğlj. 
ıılı sııat 10 da l! mdıtd.i aat.ırt nlımı 
1.t misyonunda 7ap11.nc:nktır, Muhnm
ınon bedııli '126 Ura oluv :kat•i ~-

.. hlbtı A. <:Mnaleddln hraçoıtı 
Ncırltat MOdOriJ: M, &aml Kara 
S&aıldt41ı yerJı>(H. Bekir Oıürsoyla 
A. Cemaleddln luacoöhı metbu 


