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7 TEMMuz 1942 

1 SALI 
Bepnci Yıl No. 1498 ' .. 

ir ARE YERİ 

Nuruosı. ıınt;e: No. 17 

'l'el graf ; Yeni Sabah 1staııbul 
Telfl on : 20795 

Her Yerde 5 Kuru 
' . ( G"CNDEI.IK SİYA.Si HA.I.K GAZETESi 

" JJdşv~kil düiı ek;,,ek; iaŞe Ve = M:sırda vazz:!. 
-. - - . 

Müdafaa istikrazı 
k k l l k .1_ El Alemeyndo ga aca mese e erini tet i1e etti muharebe şiddetle Maliye Vekaleti, ilk tertibin ne zama;~ 

ve ne miktarda çıkarılacağı hu ır· 
snnda ihrac şaı·tları için teıı.ıa c 

ve tetkiklerde buiunuyo-: 
~--

H~~K~t ..... -,~-k.otJı..~I Kontrol işlerindeki noksanlar ikmal olunacak 
. safhası a 1 rız lii}ık bh- sl!kün 

bır ı,ak,rnuan' Vll itimat eı,--eri ve teşkı'la"f kuvvetlendı'rı'lecek bm a~ır hasta'. gösterdik ı~rini 
lıkla~da kati n•'· r . 1 U>sl~de nıiittt>-
Lteyı . rni\~l~li-r 1'1ilıvırrin Rns ~ıhesindı- mıı- fı~fü·. Mısı:9: lstarıbul, 6 (A.A.) - Başvekil Doktor Refik Saydam, bugün 
Ycn _ hızlt•re bf.n ıı.ı:t.aın tJsfiye işini :vaıı:ılıiı- hurrıyet ve ıs- öğleden evvel şaat 10 dan 13 e ve öğleden sonra 16 dan 20 kadar 1 

zotılebılır. Bu ıı" k.i i<.'iıı önünde ancak Ü•: a.y- ~k~al_ ~etirdıkle· Vilayette yapılnn toplantı<la İstanbul şehrinin ve İstanbul k3zaları
t.llatılın• ;ı. arlık h~ lıl_r miiddet v:ırdır. Rıı bü- nru ın,l•a ooen mn iaşe tl'şkilatı, odun ve kömür ll'l"Selesi, kok ve maden kömürii 
nııılıakkak bir J'ill< ı-; bu kadar kısa bir 23- Mıhvenn propa- stoku ve nakliyatı, nakliye vasıtaları te5kilıitı, ekmek te\ :atı ve 
ıyılı·ş:nıyC' d ğ. ma"1ıı içine sığarı;a ~rt;'f'ld'l'ıt g~~dası, l'.~ıs.~r ı karne kontrolü, un değirmenlerinin ve fırınların çab.•mıa tarzları 
ru hız~ aıtıınlar. ha~'"'-~ ~"1ilnlcl< llzlmdır. Fa.- mu!'evverleıı u ve vesika kontrolü h~kknı<la al!'ıkadar daire ve müessese müdür. 
la ılcrııc ,c cı;·n. kat s~;.;mııY.sa :,ml\-erin hali ne zı:ı~ıı0e ht~ bır !erinden izahat almış ve bn hususta görülen nok•anların ilı.mali Ye 
fü, ,ihıb,, ka\. ola,.-..ıı;-ı '.'il.~üniilınek ical>Mrr. to::~':'. ~aı,rnamış te~kilatın kuvvetlendirilmrn! için lüzumlu olan bükü.met \·e koor· 
maz. Bu kdzi Ruı; '"l'"'"'ôııd" ikinr.i trir J.ış gornnuynı-. Bu dina.syon kararlarını teı<bit etmiştir. 
d..ı ıyi Lir UNİ. ~ l'l,ıl :•rel•p>iJıin krııatiııi ~n da Mı~ırlı dest- ı 
Ve \• ·aıa~ c~- 't'>f~··· . Zt Alınan itim 1'ı11n- !anınızın sıya~· Rumen ve Slovak 
"'" 'n giıııl~r- ~n anlı~aı,m.ız. nuna ı.,"arph ol_gı.ı_nhır.~~r.ma ı-
ıl<· Flll'\'l'tlcnrnı. for dr, fn::m~. Arıwıikan İ'L'u<.·· yı bır_ ılı _J, •<ldC· g a Z e t e 1 eri 
ye ı 1 ları lıomb::ıdımarılan YI' bı·llıi clıluı~ııdıı·. 
, 1 

1·1'! 81" .)11· ıhı 'ihr;ı .. Ja,-, io,;irır.ım ;.ıersc Eğı'r hug-iinkh •111 1 • 
" anını. I I'" ' · d•ıı·\ • d · ti-' nıoacar ara yıne d , , ..oıı- .,,3 s•11t -o,!Jıin bize sulh gı>ti· • 1''' Rn ~~ .·~-

icar ve isticar 
mukavelenameleri 

t '. 1 _.a,.. nik. rt'li.lm""İ iimfdi ı.un~tkniı· lal roılebıldıgı t 1 
>"l •;;(• knpı!mı. L ._J tarzda bir geli~- ça ıyor ar Ahitlerin yenilenme-
"" P, tti hit!r me vııkua gelir 

Pnt '<.ll. ;.;ôriln- HÜSEYiN CAHiD YALÇIN ele M~re~I ~om Macar radyosu sinden doğan iddialar 

. 

" ~. "' kPu,Ji. ~ mel oıdıılan :IB- isbat ediiinceye kadar 1 1 ~.,.t• ·ı ~ J;ıt,j lJir h . . 1 • • • kcndtri~:e civa- t hd 'd b f d _ Lır ı;ıı.n .... _ , p T :lı '.'Jrtar. nndaıı ~eııılır ve a8kerı vaciyet e 1 e aş a 1 icra geri bırakılacak 
1 
<d "ce Sollunı il 

0 

1 ;-'~;u kay. dııha emin ve istikr11rlı bir Ankara, 6 (Tekfotıla) -
lıt'ıınarnıyruı :ı.r-~ _ .alfay ı'~'l. şekil alırn:t ~lihvt·r nıitai zc fer - Tcm.ui:: ilfalıl~mt.:Bİ aJtiı-eıı 
~~ <'r le~ lrıgiliz u~J~ı ~~:;"rı ~~!ne artık w,<l:ı .. t.mi sa- "Eğer bir gün budutlarıın •zı nıühim iki te1:hldi tçtilıa.f 

.' cııye :ı- kıı.1.rınd 1 • ~- }1 :ıoılir. }_fole __ ınııhatth€T":ı lıf!" i.Elıdit eden bir harek~t karııı- krımn tımm-~tfr. Bu kmvu-
"Ucud g, ·•um· ~ a elacclıı 29rııan nwm1:un olan ~iirpı-izh ,- sında kalac»k olursak .• Zara göre: 
tutuı a.l•ııereği Un'~. ı.ıevzılcrde ıındrıı biı i ile :\faree:ıl Roınını>I - ı - lcnr ı>e i,•tı.ı:ar muka· 1
h! '" Mılı «r k;,;~ ~ltınamazdı. knnetlen bic bozgun ralmd"'ı "Macaristan~una teı:ebbUs vekkıint/\ yenilenme6-iııdcn 
k;uı;ır hayale k• ·1 ], I~ bıle, O Mıs111 terkc>der}ı'lSC r.H-ı:de tU· l 1fı.uteventt iıJdialloı•, mt ol· 
J,j A!c.nı.yn'in za"Pı', 1;' 1~'.trd! ki tıımılıilcctklt'ri mühiııı bir ITh'· 8denleri pişman edecektir,, fl_wju mırlıkPnu:cle. W/uf etli· 
to0,.ı.;ıı <lil:,m.ı.ııınp ·~.'~·~"-"ıııı \'e s..ı,, h~kil esler. Ilöyle bir ihti- 6 G lfw.cı/6 kadar icruru1ı trlıiri 
"1 """ d.1.ı.ıuı;ıınıt ı· a -::ıınte' !~~- nıarıı Mihver i<:in ~"k nf;;r. bir ·ı.Ank:l.Ja• gu·· _(RdadyRo,-~~ irop chııcktwlir. 
"".ı' ıliı.ıı e1m, •_ "'" ' .m. 1 _ e.ı •.<;· darh" t.e.-.kil erlerdi ı'nkar ka. bu' 6' - •. on nıer e ~" ·~ ş 

ıJ c"' Q ·hız l . n ,, .. beti . . ,g - aı-.ıtlan,ıa Tcar-... •-·-ıt ,y .ıts•?.'ıguıı ..,;·o•e :"'~':'.mı ve ctnw:<. Fa~.1 t böyle mırlıck h:ı.- ıuucar muuase en yme ger. r .., 
lu_ltıı.t n ııe,-.,1 ,-.,.r" ' 1 dıler. Ha-ı yali!'N' knpılmNlnn da dm·umun ginleşmeğe ba~lanuştJr. Macar leı.miş ımçlarıloıı d-0layı mü-

h ' ın. \ak• l 0 d o~· Romany ve Slov·'"y" meyı.i• 1.U'>iikleriıı dava "'" ı;ı eı he-. o-i-Lı' o lıı ' -~P e me- n'ırm:ıl 1-.rztla ı>:eli>1r,e.,i .\fih\•er ro y ~u, .. ..... G ,,_ • 

"'' ıı 11 d ··- t J · • Ma ·0 ~· 0• - a kar•' -'kıJ.yet hakkırıa tMlik ol-n-.ış olaeaktıı·. a ~afrırt-, için ;Fiııiirn ııokla;;ı t. e~. kil e<lecE-lı gaze e erınm c...,.fot.ıin .,.. ~· · 
A V.... '"'r">atını ıııa· ı·0ı ·"erek tıw.U:ı;ı w~ıtn n.-lmekte~ir. nJ.ı.~ yoı· ki f .1. ve onun biitiin ümııl••ıini kıı-a· ""ı n~, 1

J • "" L "' ..J 
l.ı(lzıiUJJa 11 ; ngı ız ordusu cakıı.-. -~--__:l:_:8o.::_"::_:u:._::8a::.:·_:'::_• _:'_::\i:_. _:• _:d.::.•>:._~=====:::=::;==::::. 
ku"'·et. ·' ı;ramlını-ıt:r; maııcvi 1 - • 111

" ıı t. r "' · b Ç ·· 1 ·· M'h 1 • mL-ıtiı-.. 0 ile.' ,.y ""Y etme-, .m1,u o z2ır.. n, ı l gJ e- l b 
1 

l 
Dlı!yndc ıeee.le kı El Ale· beyıyalnızfüLqccpheı;indenbek. stan u atyarış ar ınıyar•k sd.~ccc tutunmakla kal- lerııck mcvlıiinde knbcrlıtır. Bu l 
cuml·ı~ . wmıana ııı~·/il hii- nus ~eplıe.~i ise her ~ıi! Mihve'." 
altı °yu} ııruya da kalkıu15 ve kııvvctierindcn o kadar kon ah· 
mı'ltJr. İ;u :.af askeri e;ıir al- yor ki boı{lıı;ma bir galebe ile 
de leye d~vam':U. =, ar!Jk müca.- neticcteııs~ bile g9Jip orducla 
Yoı'gllıı düRm·· en1 ıı.vecek k_ada.• kıpmlaıııak tak~ti kllmıyac:ı.k· 
TI'İYor. uş 0 .1 ıklan soyle- tır. P.u~ cq•hesmdc Mihver or-

Mtı.wa:ı.fih ı ,. . ıluları i<-in eıJci ve hakim bir ga-

On hafta sürecek olan yarışları takip 
edecekler için Ankarada hususi bir 

teşkilat yapılması kararlaştı 

HATAYDA~ A.ılıı.ar:ı, 6 (A~A.) - İltıuıbı:J 
at yanşları: 

devam ediyor 
Teşebbiisü ellerine alan İn· 
giliz oıdusu Mıhveı· kuvvE-t· 
!erine dllrmadan taarruzlar-

M;il! müdafaa istikrazına ait-, - -
ll\.. tahvillrrin kıs1nen yüzde 7,5 a~ 1 • . 
faizli, kısıııen de ikr:..m:yeli '" I 1 g ISi.Z(l! 

da bulunmaktadır. yi.izde 6 faizli olarak Ağtıhto~ta 
1 

• a: 

1
..... ., 

il_ıraç olunac~ğına. d:ıit'_b~zı r:<~I mu ba a a 
r'yata ksarluf edılmesı uzerıne 1 

Kahireye göre 

Mihver ordug!hında 
işler yolunda gitmiyor 

l\Taliye Vekaletinden aşağıdald 

malümat verilD'iştir: ltalyan botlarının 
Milli Müdafaa istikrazı hak· K d • , j 

1 ındaki kanun hükümlerine gö- ara enıze geçıf 
re müteaddit tertipl~rde 15'1 

Mihver Geuel 
Kurmayı 

Geri çekilme tekillerini 
dOşünmeğe başladılar 

milyon liraya kadar aktedilece'< 
iııtikrazın her tertibinin miktar 
ve zamanını tesbit i•i lıiiküıne
te bırakılmış ve her tipte ibra~ 
~artları için Maliye Vekaleti i!P. 
Türkiye Cümhuriyeti Merkc·z 
Bankası arasında bir muka\'ele 
yapılması mukt.azi bulunmus ol 
duğuııdan Maliye Yekii.leti istik 
nza ait ilk tertibln ne zanıan, 

48 yıl ÖDCti 

Fatih'in kullanchğ 
tabiyenin yanında 

hiç kalır 

lskenderiye, St11ey,, 
Portsait tesisleri 

bombalandı ........ • • ••••••• 

ne miktarda akdi uygun olacağı Ankau, 6 CRa•lYo r, ,_.,,.,.. 
hususunda tetkikat yapm:ıkln si) - İtalyanın kara ~-c. • -.. , Kıı 
ve lbraç şartları için Merkez radc'nize hiirum lxıc,,.r m .-iP"• 
Banka.siyle temas ebnektedir. mesin~ dair bir lta:,aı: g , ••~ 
Milli Müdafaa istikrazınııı hi-j si mn'üınııt verm~k\ı-d _ n mıı 
rinci tertibini teşkil etmek üz~ lümata gi•re, k~ra<'an 'uj • ıı.ı 

(6onu Sa. 3, SU. 6 da) ( Scr;u SJ. 3 ~ı [ o l. 
Kahire, 6 1A.A.) - RtFmi -----------------------..:. 

Tebliğ: l'UfiWe ~jye kadar görül- Rn.~yı><la Dem rnuı ıı.· 
El Alemeyn bölget.inüe mu- mmıiş büyük akınl:ınn n•tiCt'leri mııl;an·l"'k~ d~Yah 

Japon 
hava üsleri 

harebe dün de devanı etmiştir. 
Kara ve hava kuvvetlerimiz 
bütün gün diişm.anıı ta:ııı-ruz et
mişlerdir. Bir he$imde kıtalan
ııı;z bil' g<xe taaIT11Zu esnasında 
ôilf;.IOOIIı ınüstuhkeın bir nokta
<\an atmı~lar<.lır. Düşman ağır 
kayıplara uğraulmı~tır. Bizim 
Jıavıpl~rımız hafiftir. Hüttdik uçakları tar~· fından 

İngiliz ve cemp Afrika ıuwa büyük bir §iddetle boıubn lnndı 
kuvwtlerine mensup oıta b\\. 
yüklükte Jıc-m~ tayr,aı-eleri ıııu Çinde Çan • Kay • Sek 
!'arebe bölge<11.nde duşman top- • • 
lıı!ukJanna muvaffaJdyetJe tPrr kuvvetleri Japonları arasız 
rıııı etmişlerdir. 

_-v •.• ,..._,.,,,."' J~leri. Y<Jlıot>ı.ta hırpalayıp duruyorlar 
De,..1! "" Sidney, 6 (A.A.) - Burayg 

:i{a}ıire, 6 (A.A.) - Birkaç gelen haberlere göre, Arneı-ikan 
g~indenbeı·i ba:oı belirtiler, :Uih- iııtıklô.l bayramı münasebetiyle 
wr or,Jugiıhında işleruı pek yo- cenup batı Pasifikteki Japon 
lr.uda gitmediğini göftcrmekte- üsleri üzerine Müttefik hava 
Oir. Her iki hiicuın ttimcni de kuvvetleri tarafından t.oplu hıı.1-
eı;ld canhlılılarmı çol< kıı.ybct- de akınlar yapılmıştn·. MUttefik 
tikierini göste!'mişlcrdir, Hazır bomba U9akJan durmadan 48 
lt-nmış olan hiicmnlar yapılma· .at Lae ve Salamua'daki Jıı-
mıştır. pon üslerini bon:dıalamışlardır. 

Çölde Top1UA•fl ~11!1 sııhalan, akar yakıt depo-
Nevyoık, 6 (A.A.) - Nev· L (8onu a.. a, 8Q. 2 de) 

(Sonu Sa. 3, 80. 1 do) 
~ 

Don e 
batısı 
T~h ·•el ooilmi- c.ı. ı 
kıtalan tanı< me' 

J• .. 
rtjev ve llmen de 

Almanların cephey" kona,.. 
mak istedikleri aıılaşth}'l·-t 

A.uka:ra, 6 f f~c:t<.1j o , ,_ t,.,. 
si) - Resmi tkbliğlE € Vf n ,ı-,.. 
telif kaynaklardan gd.,ı w ıt;. 
mata göre, Rusya• '~:<ıyet 
ııöyle lıiilasa edilebilir . A_ lh· 
yük kuvvetlerile Haı-k• ••• K1:ı.-..Jr. 
sahasından doğuya d•,~ 1..o ~ • 

nıza ge<;t"n Alnıanlar, Dc,r. ı;ı t-
rine varlllL'}l.Ar, hatta h, _ L- , .. 
vetleriyle nehrin u\.)~ ·t;~u op('

miıjlerdir. Almanlar.- t°'' ı ' r. /,. 
(SonJ Sil, 3, $ ' .. 

ne d,•rcceye · k ı~gılı7: <>ıuu"ıımın !ebe i:ı~iınali ufukta !?'Ör:inmü
ve Marı'ııal. 1ı,;:. ar ırııdat aJ<l#;ı yor. llı.ıhver ordulaıı belki bazı 
ne ne dereceye uf1'3a ~u_:•·~.t:~ı:i· miihhı meı kezler za)Jtt-d,,,.ekler
t<;:Un cdebileceği'a hcı .~lıınluk dir, b~lki rrc<'mi teb!i~·ıer de bü 
k~ı:1 ııı'. Oı.ıın içindir ~ıızLcıme~- yük biıYük nrdu!aıı çevirecekler 
btıyıık bir itimat "&·ı.1- ndr'.l ve imha edceeklerdir. Pıı.Jmt kar
çı·kırcı or. nu~--'1" d ımelrten şılaıınıla rlairn:ı. m;.ıhaı'ip bir nr
sı. temin ve mu7~ha~~ "~~ ş~~a- du b_uı_acnklar~ıı. Bu ordu .~de 
kı bırkaç gün için t>f·rn· 0 na ur ce rıc at etmı~. ccphc ılegı~~ır
panik lıa\·asınd•n ~etş b~Jı!ıı:•ı miş ol~caktır. Onun i.";in, Mihver 
uııi~· lııı:illz orclusur çoka ~~- kun·el!eri Rus mes<:l'ciı;i tama 
ıne li_ . b;--ş gün lrazaıım ;tır v~ ınen ta,fiye et.mi$ ve gayı·etini 
kcn~,.ını . rnr<.'3bıık tviııam,. İngiliz - .ı\merikr..n ordulnrın'l. 
k~bılıy•tu olduğunu filiy~İ. 11t döndiiı nı\\ş bir hale gr:kmiye

Bir alyımıza buyuk ve 
heyecanlı törenle 
sancak verildi 

Haber aldığımıza görı>, htan· 
bul at y,nşları 1942 Temmm 1~ 
pazar günü başlıyacaktır. Y :ı.rı~
L-ıra k.ırşı gö~terilen ıı.lakayı gö-, 
öniind~ tutan "Yarış l,;Jiih Encii. 
meni" bu yıl fatanbul ya,ıs!arı· 

Ant<.kya (Husu.si) - Şehr:- nın daha iyi ye ca.zip olmasİ için 
nıizdeki piyade alayımıza Mılli esaslı tertibat alınış ve h<ızır
Şefim!z adma 17 inci Kor Komu Jıl·Iarda btıluımıuştur. Ü', !ı..ft:ı. 
tanı Korgeneral Abtullalı Alp· devam edecek olan lstı>ubu; at 
doğan tarafından sancak veril· yanslr.rını takip etmek ıstiyen· 
ınil}, bu ınürıasebetie Erkek Li· ler içiıı şehrimizde de hususi bir 
r.esi arkasmdaki mcı asim saha- teı;kili\c yapılmıştır. Bu suretle 
smda bir töreı-. yapılmıştır Me- Ankaralılıır İstanbul at _;rarışlıı
rasirııde vilayet Heri gelenleri, rını ş<:ldmizdcn takip c-de!ıile
devlet daire müınc!li'illeı-i, par- cekler ve istiyenler miiı,-terek, 
tıliler ve çok kalabalı bir halk çifte ve ikili balıiôlere iştirak e· 

lngilizler Mısırda tehlikeyi atlatt 12, 
~~~,~~':'it.ir. Bu henüz hiı ~a: eektir. 
bir oıa;:;~.1r' fakat ümit verici Mihveı in Rııs ceph<:ı,ınde bu 
Mısır nıuhar h<> • İ ınuaz~am tasfiye i~ini yapabil-

tııvvelleıi · e sınde ngiliı mesi i ,in önünde ancak Ü<; aylık 
d nın son hareketlerin bir mliildet \'ardır. Bu bi'ıyük İP, 
c ckn çolt göze çaırı~n cihet ha. bu !tac·,-ar· kısa bir zamanın için" ta ·uvvetıeıfo;n ç ki ;; · ' 

.\.uvvetı~rin k 0 u.,u ve bu sığar.ıl gerçektf'n hayı e~ edil· 
h,ıkiki bir işbirtğ~ ~vvet_leriylc nıck lazımdır. Fakat sıgmaı..'a 
lnınnsıdır L b, ' pnu~a baıı Milıvcı·;n hali ne olıı~ağı dü~ü-
ı_~nkit ed~nı~ı:" ~'i~~~~~!?~:~~ nülm•ck icabc'<ler. Rus cephP.ı>in· 
ı ı noklalarllan biri Rimd; . k de i'.ünci biı- kış muhar.,~ini•ı 
d•~ b u.· ] -- · -~e a ~- · · ·t Al 

- •l f.'ruı~ ıgıııın herıüz laylki- L=aatım g€~en eene:ye r.ı · 
~..:__emın edilememiş olnıasıydı man itiraflarından anlıyabi!iriz. 
""m~k ki felıil:ct!Rn d<>rs alın: Buna garpta bir de İngiliz • A· 
nwlti ~il'. Bu_ da istikbal hakkı.ula merikrm iz'açları, bomb«rdı· 

lll!Jıtlerı arttıracak bir all\- man ve belki de ihraçları inzi· 
IMltn'. nıanı ederse 1943 senesinin bizr, 
\ı Diğer iyi bir işaret te bizzat sullı getirebilmesi ümidi kuv· 

ısn·dan ~ Mısırlılardan geı· vetlenir. Yor M.. ' ,. 
.. ..:.... ~'l'_.!!:itlt,.in hepsi Mısır llii<;('' in Colud Y AJ.çIN 
..L<L4LLZ.".t..-ıt111nn- - - ~ -('Y""YT:"'ft -----_il...Ll.LALV----19 

Şilplıesiz, yalnız lnglllz JıllktlmeU "e milleti degU 
miJffe/lhleri de rahat 11e gemş bir nsf e• almışlardır 

Libya maQIObiyetinden allnan ders Uzerlnde durmak ıazımdu 
kütlesi hazıı· bL1luruııuştur Ak· debileceklerdir. z annedilebilir ki, İnırilizler YAZAN --... lılr göz gezdirelim; 
ııam, garnizon komutwıı Tuğ- ------------! Mısırda tehlikeyi atlattı· tf 1 Alma:n ordusu Po!oıın. üzı.,ı·ı· 
bay Sırrı tarafmdan bir ziyaf··t - ıar. Şıiphwz yalnız tnı-:iliz hü- ~ Bkrem Rize ne piyi.de bire üç ru!.betıoor 
verilmiştir Ha ı ı· faks k(mı<>ti ve milleti değil, Mütte- lib ............ =""""""'"""'""" ___ 1 tank ve tayyare, bire 3 ili' '( nıı 

P 
• G ı fikler Je mı.at bir neieııı almış- betinde, üstün bir kU\-vctJc tu-artl ene tır. Fakat ).tmın ve dolayısiylf' arruz etmeııeydl, İngilizlerin ha- 8lTUZ etti Ve derhal çökPrtt:. Al· 

Londrada İngiliz impJ.tııtvrluğunun vazi· ziran ayında ta.arrwıa ~k mıanlar Mayıs 94-0 ta :Vra.!1roa i 

S k teri• l'zmı'r'de yt>tini tt>hlikeye atan tLibya) kararında olduğunu ela tllve merine 18 zırhlı olmai( lizeı·e 180 e re - ! m;ıtlü.biyetinin iizeı-ind(', bir etti. tümenle taarruz etti. Frımıııının 
ı deı-s almak için duralım. Harp tarihinin uzak misalleri· İtalya cepbesindeJd bütiill Jn 

lzınır 6 ıA.A.) - Parti Ge
nel Sekreteri M emdub Ş<,v ket 
Eseııdal dün akşam ('ıdeıniı;e 
harek<.t etmiı;tiı'. Genel &·kreter 
dö.ıüşünde Tireye de uğr~ya
cak v~ tetkiklerde bulunacaktır. 

Yaşir;;:;ton Büyük Elçi2i d,.ı hal 
iEtişarelere ba~lıyor . 

Evvela Eden'den 
radenvu aldı 

Avam KamaraE!ında söylendi. ni bir tarafa bıralı:aralı: bu harp vetleriyle bera.ba- mecr.11111 ll!ı 
1 J. k ı·"'-.. e aldıgmıı" z aynı· ders1

-- (&onu a.. 8, su. ı de 
ği gibi, Jl.farN;al Romme ın a~-. 1 __ s~----------=-~------------

l 1,h;,nd.ı İngiliz ortluııunun mag-
lfıbivetı bir talihsizlik eseri de
ğil, ·fal<at lııgiliz başlrnmaııdan· 
lığınm harp ı>anaUna iyi nüfuz 
ede-meme~i neticesi kuvvet t;ık
&iınindeki w• flct i niıı bir efeıi O· 
!arak göriinmeklcdir. 

~min en güzel röportajı : 21 
~--··;vvv..,~ 

--== SUNGER AVCILARI --
Londra, 6 (A.A.) - Lord Ha· 

lifaks hükumet erkanı il" d·rha1 
isth;an;Jere baı;lıyncaktn·. Ewe 
li Ed<mden randevu almı~tır. 
Lo~d Halifaks, galip lıir ihtı

ınalle lngittcrede bir ay kala
caktır. Vaı;ingtondan HY~'>k k.al· 
dığı nıüddet~e Blrl!!~İ!: Ameri 
kadaki İngiliz tıefaretiniı, işle
rini Sir Ron&ld Ca.mpbel! üzeri. 
n& alacaJ;tır. 

••• 
Mister Çörçil Avaın Kama· 

ra .. ınılıı, bu km-retlerin 
muk.>ye,,esini yaparkffi tarafeyn 
ordularının yiiz bin racldesin
de oMuğunn söyledi ve aradaki 
tank adedi farkını da ln~i!izler 
lehine 5 : 7 nisbetincle fula o
larıUı: bildirdi. Şayet Mihver ta-

Almanyadan gelecek 
olan yeni vagonlar 

Süngerci, fıtreten kibar ve nazik insandır 
:~kat nezaketi ondan zorla iste~emek llzımdır. Zira ondan zorla 
ır. şey alınamaz. Rüzgar gibi hür yaşıyan bu deniz adamı, hiç 
kımsoye,. Y.aran.mak Qmidile saygı Köstermez. ÇQnkQ o, yeglne 

velınımetı "deniz,, i blle "mafevk., tanımamaktadır Sigorta parasını almak icin ... 
- 1 -

.Ankara-lstanbul arasında lşletllec~io 
mazotl11 trenlerin Almanya'da 

imaline devam olunuyor 

Ş .ı.ak uknıek fu:erı- ... Cölt
YUZlinlin koyu :menekşe 

, ~ngi 1•:ırıe yavaJi yavaş su akı
lılnn _mor gelincik §erOOti gibi 

r YAZAN~ 
NACI SADULLAH I 

deRokn:. bubar.nr~f~ğırurııhk Dün Samatyada bir bakkal dükkanını 

Anlı ara, 5 (Telefonla) -· Devlet Demiryollan İdar~.~ın<*, !o
konıatif, vagon vesaire demiryo1 malzemtr:i mübayaası için Al· 
manyaya gitmiş olan hey< timiz oradaki işlerini bitirdiğinden lL 
Temmuza doğru şclırimizc avdet edecektir. Yeni anhışr,1'yr. gört· 
muawen zaınanda Almanyadan kati miktarda lok~rnr.l'i yolcı 
ve yük vagonlariyle Bulgari~t.andaki lruıonıotif ,.e vagonı. ı- D•ıv· 
Jet Deıniryollariyle Bnlgar nakliy:ıt ~irk ti arao;ııl'iaki ihii' lıal· 
ıoıunur olwıınaz memlckefünize ~e-tirilec~ktir. 

gı~' agtr aı,.ılıyor. 
u,,,lnırn" llrnamnıu ııahilınde vun. C'enubun erı vüzel lklımın-

rüzgitrım genzime d<>tin derin k d kJ k kt k J d çektik~e, eter ~okluyormuşum un a ıyara ya ı ve ya a an 1 
gibi :K.zzetll bu bayj!Ullık duyu· 
yo.-ımı. 

'"""" e.. , ... 1 ti<) 

Ankara - İstanbul arımntia lşlctilec -ı m•..zotlıı trtr.J( r. , 
- HAdieeye &it tafffilatı 3 nfü sayfaılıı. okuyacahııuz ·- manya.da imaline dc\·anı oll:nmaktadıı-. llu lu:rnmoııf · ' ıc .. r,,. 1 

ı-------------------------•I p!lnce lııtanbııl i!o Ankar• '1!'3.Su-da. daha sfir'a:lı ıı;. ~. ıı 
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Hl 
•• •• 

KOMU T 
Beyanname tevziatına Perşembe, kömür 
dağıtımına da Cuma günü başlanıyor 

-----------------------------
Hileye sapan bayiler 

lıakkznda takibat gapılıgor 
, • u: O i~ers·t liler kampı 

n ,. a 1 ~:~ dün açıldı 
eoaceıt.lerdir. Uu ersitc t.aJebesinden b ı · -

n 
mt. al s 

Bir ço1c baytle!'e iID414.t<ı 
tlerın e bııhmın ~ a ,..,,... 
~ e ek kadar köm\ir tefti 

e ·ıı ı ir 
ö ığimbıe görıe baza eemt 

lt-rde b una.n bayiler yapllac.ak 
J, · mıir te.vziatı için halktaa llJil· 
di ka.pora olarak para top
l:uruılu;a '\: e ac1aza ön pllncla 
t cvziat yapacak.lanna da.il' vaat 

rde unmaktamrlar. 

K ~fıyet tevzi mhMeılll ta
fm an tmtrel eciil.melrtı9d; r. 

Bu ı b yilerin derhal eillrin
b yılik haldan ahnaoü ve 

ha.klarmda takibat )'apl-
caJ tır. 

Terfi edeı hUkOmet 
tabibi eri 

lleriww hliltUmılt tab plerindal 
Zıya Laçinalp, Yümnti 'l'ilr.ker, 
t)' ooar hükfimet ta.bıbi Ta.h
~in Eaeın, Adalar htı'ltfun ·t 

Okuyucu 
Diyor ki: 

Gıda maddelerin• 
konulan narhlar 

B r Okayuou Ya.aya. 
•ı a1Jah. bugüne k dar l'ı -

yat Muraı ... be Komisyonu ca ko
nulan narhlar ilzerinden herb.m -
gı bir gıda madd ıüm k usio 

dı deaM bata .tıml olmtqlZ 

' Çok çocuklu aileler 
bi Celil Ferdi Kocal, B ıkt 
hükfunet tabibi Hilmi Akkoyn 
Ju, Kadıköy h~ ta bi Al 
Roman Kayacan, San er hii!ni 
met tabibi Necdet Zeren, 50 lira 
dan 60 liraya. Yaıloft. ve s· ıv 
hilkfuııet tabipleri de 40 rr d:ır. 
50 liraya bU... öereıce terfi et
tirilmiflerdir. 

985 seneslnd•n itibaren mat~rald• 
ilıramlgeler bütün ldllılıalt 

ıahiplerlne ödeni'gor 

Yiy8CBk paketleri 

r. Del!blil hytaham mft 
·ıne t ı fon edeceğim " bu 

asta.lıaneıline ,.tmlan 
beeıoa'un bir 'l'r ı ar: 

:u-et gemıailt d>i cleılUo lıer 
us gibi m-mele aeı < 

emrede;eğha. 
al \' kih dedifini 'J'llPb. Der 

hal telefonu açtı. ıı.. 
ta ~ini ıstedt. 

llo? Orm Baht i)A6 Bu
tabmıesı mi'! Rutahane 1919 · 
rü siz mi inis! Aıl.. .flWnlıt ko 
nw an Vali Vekilidir, 3- -.ı 
sabah bır Pramu kaptam .
tirdıler 1llllit Qabeeon-

e.ll VelllU lllrdenbint ...... 
Y-üzilnde bm h&.yr« t'•kl 
peyda oldu. TeWonda llua p 4 

rip böerler a; J·•• dr •t 
yordu. Ti~ dıl'hldeny 
bükerek: 

- Birdentm. mı' Bir llillUı 
öyle mi Jllıldro kıya!~ 
Wr .Qekkaa ._. mı! Qmip 

... 
Emniyet 6 lllCl §ube memll!'

J.arı tarafmdaa )19pılan kontru1-
lar netiıeesinde 19 esna! uht.ı
llf. da maddeleri 
olarak etiket koıymadı.k dan 
belediye bılimatnamesi hüküm 
leriııe göre oemlandınl.ımeia.r

dır. ,,... 

Bayazıt ve ftahmutpaşa 
hamamları 

Son senelerde 11ahmutpqa 
tla.mamı da i.,....,,-ıtJr edilerek 
halk hamamı ittihaz edılmL, ise 
de birkaç zamandlr faal eti ta
til edilmiştir. M&bmutl) §a 1...
tanbulun işplinde J'atih rı Sad-

Bir muhtekir 

para ceau:;ına, d ..... · ~ ... M# .. 

kapatum a m& 
ti!'. 

şey_ Hemen poU. mudürlbıU edilmektedir. 'Belki de bu Hin-
haberda.r e<Jinb Tahkikata du kaptanın a~ Huıdia 
başlasın."' Bau da d rhal bir lıur mayilerindeJı bir damlıı 
rapor ~ damlatın tır 

Telefonu kapttdatan sar.ı ltAptan Regnier mırıldaıı ra'k: 
VeWI, kea«fiajne ....wa ltUu - Cürtita ertakl&l'l,Jldan bi~ 
lara: ni orta.dan kaldırdılar. 

- Mösyöler, dedi. İşte size Dedi. Vali Vekili ôe ayni ti· 
hiç 1teklenmedik bir W>er: Kap kirde idi: 
ta CeJwcw lllı6Jtlr, Bir m t. - ._ de lyle -.u~ 
evvel bir Hindu hastaha.ne~e Ne olursa olsun Mösyöler, şun4 
gelmil. Kaptamn dostu o duğu- dan şttphe etmeyiniz ki, M 
1111 ~e cnm pna.k ist~ Jıom~ e,valet.inde bulundukça 
JIÖt'lemif. Kendkb.U haatanırı selamette olaca.l\J!Jnız. 'Bano. ve 
yanına çıkarmı'1ar. !lasta hail 1ngU..iz id&Pesine cUveub linn· 
biıkia 1l'e baypn bir Jaal&ı imjm. niı. 1&ı' üdAdijjni9 )'aNml ya. 
Ziyaretçi bw .....,,_ ha5ta i- pıla.rAk, uurtıa.faa ~tında bulu4 

le görnı,mek Istsnlt. Beyhude nacaksmız; 1-ıunla ~ 
zahmet.L" Kaptan hiç cevap Avrupadan büsbütün ba§ka a
W8NllleDÜI- Buma._. ... Hin· na.sın ve ça.rtlan ihti\•a cdao 
4u aya~ lutlbnı, Kaptaeın eli4 bir nMmlek_eat.. 1m1uıı4uAunuza 
Dl aMmll ve ~ ıttDıit. O da ailpbeniz olmaauı. Yalaız ~· 
gtttUcttn bet d ' " ..,... Ü • gtlvenınek y..... ı,te 1111 
sizin katil kaptuuu ec ver.ı- - Wiae de JÜM bir daftl 
q, Bir .wı-tenmeden slipbe kil etm lidir. Burada bir çak 

A Dkara'nın y 
jyı gidiyor, 

ğına. kurt;un. 
Yalnız b 

zevksizlik 

1361 7 
C.1.1.hir Te 

23 ,,. 

1 

• • 

OIBUMil:~ı 

Raca Hayrı 
rinin topraklarımı: 
bana kimse hab r 
le Qi.r pli§e k 
ğiaae bul y ""le b' . 
inde değilun. Ra 
nın halefi oldu 
gencin d~ 8Ö 
d.iğini tahkik e 
dUşmes. :Bombay 
kaımnclabubahis 

~·· ~'" ~ f&J<Lılı al 
l>eıaber düşınan 
durdufwıu veya a! 
ka ~ı.rtş ve 
dan haft«et 
etmiyorum. 



Sünger Avcıları 

il !a. 

~ ringerc ·ı r gelip, Jı:ahv y,. 
PUler. Ocağı yakıp, k3.hvelP. 
~ çaylarını iç ler. Sönra, o
caaı aöndllrüp, kirlettikleri fi.n
emalar .. bardakları yıkarlar Her 
~~~ yerıne koyarlar. Ve i<:
~1ı11n parasını da, kahveci
Dlll ~ecesine bırakaı·:ı.k, ka
PIYJ. Ç6]rip giderler! .. " 

El Alameyn de 
muharebe ş:dtletle 

devam ediyor 
Stingercilerin lıa.zırladıklan 

çayı YJ~uınlarkeıı. bır gün yaz- - Baş t~~rı l lncMe -
mıya ruyctlendiğim ·'Bodrum" york 'l'imes gazetesi yazıyor: 
Yazılan , rasına., kapısı ''e kasa- Roınadan hususi bir k<ıynak-
111 hiç kiliUenmıyen bu zen •in tan alınan haberlere göre Milı
balıkçı kahvesinin bahsinı de ka- ver genelkurmayı dün sabah e"'
.bp ~mamayı dtişünUyorum. henden çölde bir toplantı yap1-

Zira .iater misiniz, n.dresi he- rak genernl Auchinlcck'in tak
mea ceplerine koyaca.k olan a- ıviye almo.smı beklemeksizin ve 
~ gözler, soluğu Bodnımda a- teşebbüs henüz Mih\ erin elinde 
lıp. mütekabil itimadın, fakir ilren ileri mevz"lerdcn ge i çe
nodrıım sahilinde tüten bu en- kilmck meselesini tetkik ctm·ş
der, bu temiz, ve bu musum o- tir. 
cağım da söndlirsü ı 1 ? Derlin, 6 (A.A.) - Alman 

Bir:...z s nra b ı y cak ol n tebr -•crhıden: 
seferi.ı son tcrtib ~ını alan siın- 1,.1 • ı Jn El Alem yn mev ile
gcrci!crdcn ne vakit hareket e- rnin ele gc<;irilme..,i iç·n carpıs
debilc.-ccğımi i sorduk: ı ıtıalara devam ulunınaktadır. 

"- l er . y tamam; Y:Jnız Bava 1.uwdlc imiz diı. mnn 
'"HU.seyiu Yıldız" 1;,1, "Mevt 1 1 zırhlı unsurl. ı :yl1.1 knmyon toıı
Meluı~t'' i bakliyoruz! .. " dedi- lulu'clarına hücum ed rek Port 
ler. Said ve b.kenderiyc lim'ln h ·s-

''RJıka.rruıs Balıkçısı" cnla- lcriııi de b b~ ıamışlardır. 
ra: Roma, 6 (A.A.) - 1taly3.n 

••- Demek "Mevt:ı Mehmet" Tebli;;ind_n: 
de gekcck !.. " Mısır cephesinde motöı ili 

Derlikten sonra bana döndii. zıı hlı un<- ·rl rla her "ki t rafın 
Sevinç dus duğu, se md n o ı- fiiddeUi top u f <ı aliye i ol nJı. -
ğu kadar, hiç bir duy Ttı •nu giz. tur. Dıi man zırhlı teçk llerin"ıı 
~y n gö l rinden d he 11. v di: j ~ü tiin te;-. eh'.Jü~}. ri .. h~r bra.f 

- O h lde, dedi, E;annn var: aerhal pu ;l·Ur.ulmu .. tur. 

~~ır~~ ~~ü~r~ı.:~~ ~nlı;;;~ısı·gort~ paras•nı 
larının en eul resunını tanıya a 1 
ca.ksııı ! .. " 

Japon hava üs;eri 
- Baş t:a fı l inri~c -

lan ve birçok b:nalar havaıuıı 
fenalığına ra - m n büytil, lı<t n
ra uğrutılmıı:;tır. 

Şimdi.) e Kadar Görlilmcm:ş 
ALn · r 

Sidney 6 (A.A.) - Aıneri' a
run .istiklal yıld liinü ~ünü, Ye
ni GiD.ı>'d ki J pon ili;l ı"nc }. -
§l 3im<l j c k · r ~ pılm m de· 
recede • i iı bir akınt.u- sil::ıi· 
lesine v~ ·ıe tt: kil etti ,i h· b r
ler merl :n•lc.:n hildırılıyor. 

C. intle \' a.zi.\ et 
Londra, 6 (A . .A.> , • v.ıııla', 

Çinde ı n.l cttil ri ~ l ·ri s· ,· 
lamla~tırmakla nk •' 'ürler 
Fakat Çank yşek l L v ·t! ri dur 
ınadan d .. mauı hır ·makta
dır. 

İç ıı o, oli. t a. ÇinlP :ı Ja
ponlar n el nd n Mu ıı -11rmi 
alm1~ı r<lır. -. 

almak için 
dükkanını 

lngilizler Mısırda 
tehlikeyi atlattılar 

- BU§ tarafı 1 · w· 
tUmendi. 

Fak t Al n taaITt:ztına kar
ii toplcruı:ı Fran ız l U\ etinirı 
piy~ 1 2 nisb tin le z:ıyıftı 
Yani Alın: nlar, Iınru.ı laı a ikl 
ıuiaU piy de. yedi misli b1ı y.a 
re. ~ misli tınk kuvveti üstür.
lüğüyle taaı.TUZ ettil r. Bu, u-
mum Y<.'kun fazl lığı nisbetidir. 
Darbenin vuntlmak i tenen nok
tumd:ı i!Je bu ütilnll\k nisbet: 
daha çok yüksekti. Taarruzun 
teksif ed"Jcrği 45 kilometrelik 
bir cephede 5 Alman ordusu top.. 
lnrunışh. (Riom) mahkemesinde 
Franınz dörıdüncll ordu kuman
danı Genaral Requin'ln bildir 
diğine oj!'Öre, kend sinin 265 tan
kına nıuk&bil k9.rşı nda 160!ı 
Almıı'1 tankı' ardı. Yani 6 mis· 
ll fazl:ı bir tank kuvveti. 

Halbuki Alman ordusu ferden 
harp kudreti itibl.l'i'\ !e Polonya 
ve F'rsnsadan a'"a~ d 6ı1, belki 
de Ostündti. Bu kndnr bir te
fevvuk~ berki de iht ·y1tcı yok
tu. PakD.t muzafferiyeti PÜ'phe
~ ~.Junamak için yummğu 
indird~ verde azamı ku'I vet 
topla.ınıya ehemmiyet verdi. 

••• 
B ir milletin mukadderatını 

taviu. edebilecek olan 
harpte, netice kumar oynar ~i
bi tek mi, çift mi diyerek tnli-he 
bn.Jalmıyacağı tabilclir. {Lib
~) gibi ~ imı>amtoıluğu 
ıÇJn hayati ehemmiy~U haiz o
lu bir darUllıarekAtta taarruz 
ida nivede iki misl' 'le ~ akır, 
tank ve tayyare bire kar§ı 3 : 7 
milli fazla olmu proktt Bil
ha&1& karoıda da Ka.r$ıl Rom· 
1Del Pıi bir kumandan ve Alma.& 
mhlı kuvvet! ri olunca-. 
.~Yle olsaydı o zaman lı&ter 

Çörçil Avam Kamarasında Şl. 
llÖZ1eri söyliyecckti: 

'°Şimdi Fransız boı_ııumındıın 
beri Akdenizde vo Ort.lvıarkta 
bir eşi daha görülmemi 'bi~ maı~ 
1'~yet ve ümiUerimiılıı geri kal
l!l-.ı t!unımu ka.rp91nda~". 
~r laıe Libyada bu üstü'l 

ve b6I --!°~~ı=~t:~ :ı::ıınaıı 
Har .. uki onlar kuvı,eU rin· \e 

malı~eyi Slngapurdan tutalım 
da H.!nd!stana, Ro11tanyay , 1-
!"alla, Ira.ka, FH.mt.lnıe ve dalıa ı 

bilmem nerelere 5!Önd rerek ca'• 
alac. 1: en mi.Uıim b:r dariilhare
katın üzerine pa.rm.a~ kaymağı 
ihmal ettil r. Unutuyorl"'rdt kl, 
bütün bu kutt et gonderdik!eri 
mnhall~r oralarda dc,'.:il, Libya
da ve Avnmade. Alma.nltı.ra ta 
arrl!z etmek!•.. r. lidaf 1.a edilb 
Çünkii Alın"nlar Avnıpı.da v~ 
Libyada gal!r geld'br. t. :ı:ak-
prkt ı, Hind: tand , ,.urafüı, bn
rnd n k.i kuvı; lcr hic bir ı~e ya-
ramad n s·ır 'ıl n bır kırlar. E
ğer Almanlar Llbvada ve Anu· 
pada ma.güin olurla:ısa Japoola
rın biılün i al ettiği yerler bi
lii.lıa1 e dili nı.iyc mahkfımdur. 
Müttefikler bu (Lib, ı:ı.) harbin
den lazım len d rsı yıne al
ruazl .. ı sa, rttitle k1: dileriııi yınc 
böyle mtn aplı dakika lır bekli
yccck deme~ tir. 

• 

M i.:.ttcA.'ikler Rt ~ a ~I·' me;ı
gul olan A lmanlıı r k t sı 

Auup<.<h b"r ha ket> ~~ · 
için sunu hat ıiam l.ı• ı i ,, e• 
ki 914 hr ı bi başıuda Aln nl.ir 
bütün kmn. eti ıiyle Frar anır. 
üzerin~ çull udıkları Ziil» n Um; 
lar flarkt:ı Alın ıya ü cdue bir 
tazyik yapmamış oL:ılaıdı. ve 
Ruslaım bu tazyiki uzcrıne Al 
man batjkuman lnıılığı acclt 
garp ceph€s1ncfo i i colorduyu 
alıp şarka g·· J m:.i) c ruecbm 
olm&aaydı, Fr n..;a Uzeı indeki 
Alman ordusu P rise ftirmiş ve 
harbi!l mukadderatı belli baı ka 
tüdü .seyir almı3 olacak ı. 

• • • 

Müdafaa 
istikrazı 

Vekalet memurların niciıleriııe i; le
neceh vulıuı;tı güııü gününe ist·JJor 

J 
HER SAB 
saf, posta mOv 
hafif ifÇi midir 

lstautuJ Levaz m Amirliiitndew Verilen .... 
Askeri l{ıtaat ilanlara 

yazıla m kap ı, l :fla e :ıtıne1eri hizalaıııld yaz.!• ıua. ~' ~ mııhaJlenWq uterl a 
;:onunda y, 1 t . T illplcrin k::ı i.Inl '\iı:s!k ~ile tckH n oktupl:mnı iru.l.e saaUcr;nclcn 1 

C 1 ..ı.it ddufu kOOllJYOll .. 'l \l nı cleri. ( 40{ - 7323 • 
CJ NSI M ktarı Tı.a'tlırt Temıaatı ihale Gün 

Dö dl·r. s:-ınıan 

Kıl o Lira Lira 
42,500 ll,908 892,50 
6,:ıOO 4,225 316,87 
rı ... oo 3,~ e 243,7ıJ 
7.!lOO l,<l O 78,75 

10,000 
600,000 
701),COO 
65Q.,OOO 
800,000 
350,000 
800.000 
431,000 
550000 

llJ.000 

ıs.ooe 

49,000 

24,ı " 
36,000 
24.7MI 
a ,ooe 

1350 
.,675 
ısso 

ı 7 
2.00 

21n/M2 
27/ 942 
2 /7/942. 
27/7/'ı>42 
2 7/9U, 

.._ v~ M~haı 
la ) 
15 3-0 ) H :Yk..Jı 
16 ) 
l.. ) Yesplk~de 
1t !lbıhıW. 

11 ) 
l 3 
11 

ICuaah,ra 
Doju Bet-az.t 
D u D•ya lt 
Do u Il47azit 
~ 
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TEJ<RiKA No 137 

y 

TENi SA.BAR· 

[ -~ lstanhul Levazım Amirliğinden Verilen Askerr Kıtaat ilAnları 1 
Aşağıda miktarları y;.;-zalı (9) ka1em kuru ot ve (5) ka.lem ;, man k:apı.h zru-fl t"."I ..... ~r.t·J-e konulım.ı~\~Jr. 
~Iulıa.ınıneıı bt."Clelleriylc ilk ten•1na~l:!.rı ,.e ihnlc günla.i. cMvc-lctcki bi;,..tlı rrnrl..ı. r.t.~ .. 1._ .,.f,.ııı~tir. 
Teklif nlekb.ı:plru-ı ihale taı '.hlaiııiıı rr.uuyym vaktindr.n bir tıırat ev...' el )! •.·r•'l' '.I <ıra "er j)ın,j~ o'rr•:ılı.lır. 

Geç gelen mektuplar kabul cdılrucz. Tl'klif f,;ektuplanna e:-.rtı;.menın 4 üncil rr ... rl<'" ;n<1ı:-·· • jctenil~n. kanuni 

~•••.111J Nakil 'le iktibas hakkı mah1uzdur ,.eı;aik konulmalıdır. 

Ş;ıf Yörüğü yenmek Ye, - Bırak! 
kazığıııı çıkar111ak için iyice Jıes. - Ayıptır! 

1 
l~nmiş, ınunt.zaıııan id.ınanları - Bu derecesi kepazeliktir! .. 
nı yapııııq, ÖJle ;:-elmişti eruıey- - Mulrn.belcsiz boyuıaluruk 
daruııa! fi;,,, MıLgtafanıu bu. hı· olmaz! .. 

·,.~na • arı M!"hınet tesadüf etmi~ Hacının göxü kızmıştı. Büyük 
tıulunuyo1'lu. Stın Mehmettcn a- ortanın bu, pclılivanı.ııa kıııı kuıı
Mf,ı ka.lmıyan Muırtafa okka i· turınak istiyordu. Kendi kendi· 
tibariyle hemen hemen hıı.smıyl.ı ne: 
hir ayarda gibiydi. Kuvvet itiba- _ Bat; altına güreşe çılmutk 
riylc de böyle idi. Arada bir faı-k -~" · · ? 

kt 
'-" 

1 
....,ir, ııana göııterırım ... 

yo ıı. ı a ıuz Sarı Mehmct, du.-
ba t<.'~:rillx:li, dııha <:ok gilreş Diyordu. Meıniı}, bıumıınııı ha.-
yapn.ış, b ş altınd-ı olduk<;• zor· şin boyunduruğunu yedi. Göz· 
hı pehllvanl:tl']a lı<>y ökii"müştü !eri kan içinde kaldı. Nefesi til· 
l'. ı·k bııı lrın ibar , kalıy"ı·rlıı . kendi. Gırtlağı ters döndü. Du-
l .a .. , •c : He• ıi<is, el» ıla;;ı patlayıp l:ana<lı. Falrnt gık 
liuı t'. ;,ur t.·- '-. fr r>t,.·t 1 Iıı-(~n!ar. b~le dc-n1ecü. Zorla. ve c:unnı dişi-
l 

nt .-kPrak nihayet boyunduruk-
(; nı '· • r. '" J .. n J!irdi.:.ini. ı·ı·t h u· 1 

1 
tan kuıtulwı. Ve, bıı a ye çu·-

tı 1l bıli:y ırlu dı. } 1 
'L-{('l\ ye;. k ·, lı b" • 

1 ~ A ı gılı .. im•k ;ı.rn7'ali ob- pıı1'1ı, eyıtli ve can ır naıa 
ı._ ı> ı. Yöriik Ali, nlldir ya- sav uruu: 
rııt!lnw; nc\i ııansıııa mii.1lrnsır - Hayda Hacı be! .. 
ı,, uda@ lı. O, hiç yoktan icat- l\lcmişin bu halini gören b~-
b\r y, ;ı~n •. A ! la gelmedik bil- ba~ iğit geyircilerden bir çoğu 
ı ı r H' nınrifotlcr gö~tercn, g&yıi ihtiyari bağrıştılar: 
t ı ~ nılcc~ğ'• zam;,n insanı iki - Aferin Memiş! •. 
tlırlıeı :ıliL yerinılen lıf.zu1< dii~ü- v k b ı . hli d ,. , 

1 

- arol ızan e ... um o. r ~·<' van ı. :'.ıı ı Menıııet, 
1 ·li !IL3 tafa g-ib: p€·hlivanlar Hacı. büsbütün köpürm~tü .. 
Jd~~ik .ıyuıılada giirc·>; yapan· H;u;mı biperva idı. Meyd~n oku-

vordıı. Zorlu ve öldürücü boyun· 
gorc:~el:lerl Vl"'.I., üğrenrlik1eriyl~ .. 
b •.:iu!jE.n iJ:..:Dııl~ niı. dtıruğa rağmen çırpınıp kanat 

t::;teklilcrin ıarln•melcri görmek jçjn t.•lı.f:nd(;ı·uuda 
CiNSi Miktarı ~ uhım·men Bd. 

Ton Lira Kr, 

Kuru ot t.l bolyslo ) 40500 00 
,, n ip balyalı ) 450 38250 00 

n " dökünl halinde ) 31500 co 

,, ., tel balya.lı ) 
,, 11 iP balyalı ) 4.jO 

40500 00 
38250 00 

u ,, dökün1 halinde ) sııno oo 
,, ,, tel bıılynh ) 
,. ,, iP balyalı J 190 

17100 00 
16150 00 

tt » tel balyalı li5 
,. ,, tel balyalı ) 
,, ., ip balyalı J 13~ 
., ,, dökam halinde ) 

15750 00 
23450 00 
11775 00 
15075 00 

,, " tel balyalı ) 
., ,, !p balyalı ) 275 
,, ,. tel bi:Clyalı ) 
u ,, lp ba]y~h ) 450 
n il tlökiln1 halinde ) 

19~50 00 
17eı;5 o~ 

31"00 uo 
2~230 00 
202!0 00 

11 ,, tel balyülı ) 
., ., ip balyalı ) 1000 
,, ,, dü~iiim halinde ) 

70000 00 
OStl{JO M 
45000 00 

,, ıı tel balyalı ) 
,, ., ip balyalı ) 1000 
n u dökün1 halinde ) 

';'OOOti< (10 

ti500ü 00 
450to0 00 

Saman yıg1n halinde 380 19000 00 

Saman yJJ:ın halinde 380 rnüOO 00 

,, Balyalı ) 
" Döküm ) 500 

25000 00 
15000 00 

,, BaJynlı 300 
., Balyalı ) 
,, Dôküm ) 750 
., Balyalı ) 
,, Doküm > eoo 

15000 00 
37!)00 00 
22500 00 
4 oco 00 
~4Lo00 09 

A.s?r~r ~~tıur..))hı ~(tml.t'y~,n:.ır., rr.tiı t.t:tıvtlaı-ı. 

Irk Tenı. lltıale t<?rthi S5i.t 
LlrJ Kr, 
~057 50 ) 
2&66 75 ) 
2262 50 ) 
3rn :,o ı 

21HHJ ~~ ) 
2362 ~o > 
128° 50 ) 
12:1 1 25 ) 
1181 2~ ) 
17~8 75 ) 
16~3 13 ) 
U30 83 ) 
14~3 75 ) 
lj4tı H3 ) 
;.'?:l.f12 ;)O ) 

!!193 i5 ) 
1~18 ~~. ) 
~ıc.o ııo > 
18;5 ou ) 
i:ı"5 un ) 
5250 uo ) 
4675 (IO ) 

137' (Ol) ) 

1425 üO 
1425 00 ) 
187~ (J( ) 

11~5 ü<J ) 
1125 00 
2812 50 ) 
1687 50 ) 
3tl(l{J 00 ) 
1800 (!() ) 

~J1/942 

!217ı 942 

24/'i '•l .. J 

25/7/94: 
2517/942 

28/710412 

3017/940 

ıo 

15 

JO 

J~ 

ıo 

l 1.5 

10 

J' 
10 

10 

1324 - 7054} 
C:Ure,,leı- b:.ı.ı :ıya.ıı bir bu•;uk vuruyordu. Ml!lniş, Hacıdan, 

s-ı t J;:,,ı~r olmuştu. Bu. n'üddei derhal aClSlnı çıkardı. Ense en-
7, 1, ıııd •• o •!l :!.!ustafıı., sarı ~fen ııeye dururken o da Jıile ile bir 

l
. , · nsınna boyuııduruk aldı. Hacı 

ı ı ·1 i ik~ ı1 \_ta haet111nı;1tı. Sarı .. 
h 

boyıınd!ıruğu veı ıııcmek i~tediy-
:.·, ':,•t de Mu :tafay:ı bir ],ere 1 1 b d 
b~ t·•-·•ı tı. nıkat he~ iki8 inin se df- :!.knıiı;in zoru azu,un ~n 

Aşa ıla yaıılı nle·vud1n ci-lsillt::ıe1Eri l.ı .... ...ıl;..rınd::ı yaı.ılı g.~nler \e (ie~illctdc f:~·o2•·c"':t! .. Lk.f'ri eatın:ılmn ko
n1isyununda ytlptlacaktır. Tali.t)lerin kapalı zcırnar için ihale sa;.ıtJ~d.rıdı:..n b1r E;rıt t>vV<l l"-r.n.unl vesikalarile 
ti:klit mcktupJru·ını komi.o;yvnda vcrrucleri, Açık ekUlt.ıne 1,Jn a};;ı .. snatt<: korui ,yo1ıa gchfl.cloerı. 

CiNSi Mi~tarı Tutarı Ten-.inat1 ihale GUrı, 8aa.t \'e ıekll - kurtubmadı. Mcmiş, çok inatçı 
de- l • ;rütirc .. l·:i görüliiyorJ.u. 
p; ·, ,.ıı . bitirmiş v:ai- I ve intikam.çı bıl' adam olduğun-
:. t :. o 'tU. Y·Jııız San Mch- dun H:•cıyı ölt.lürc~iye bo;':Jı,, 

Yaılnz lıo:?ıııakla kı.lmadı, l>:r 
u + ~arı <Ulıa açık v~~ yandan a:i' i"·k\iz ııliı er gibi ~eke 

e, ı.lı gw ı;rn:. M- 'tafanın d 
d, ]' n.xıı ol<l"2.t' .,.~'"'Y<'.anıla çeke si~rUü. Zorl:: \c.', Lnyun U· 

"·· ' ı·ukl• :ıltm• alııuva ç;,!JP_tı. Ha-
1~1 1s~f; ..... n tr Kitili ~iircŞ· :.ı. "' .ı 

t r,nu •·. E~ .. ıroıo.y ,\e· cı, bitik bir h~le gelmişti. Su
t'" u ı a~ ltılk ·re~rru.;'i. J)aha r<.ı..tı nıo;,mor ulınn~tu. Adet:.. 
u ~ ' .ı iJL r,. a oJ··ıaJ: mey- l\Ttlak lıastalıı,'.;'1ua uğrı.rı ı~ b'r 
ı, 

1 
l'>u~ ı. 11 .vorıh.. nılam ı;-ibi hırıldayıp ıluruyordn. 

· - \ 1 t~in_ tuhafı, bu lıalı <>ôı·en seyir-
.{ . i - ;.,c·Jm -c r:eı le- ,, 

1 
. " ı • una •l nk b"r gi.ircş ciler lıil: ecııl<"ıini ~ıkarmıyorlaı--

rıl ıl ı. !'C' ı· •a uiınakh 1 dı. Bilakis •. ırmiı;i gayrete ge-
l,, 

1 
'" h' f' ~ v \ ;ına.ın?- tinniyt~ c;.a.lı~ıJ orla.rdı. E 1 

•• Ha-
"' '...ı· • ı ın .. a- '1 '\!cınis ·ıiacı-1 cı, c-ezru:ıını ~ekiyordu. Kol~lY de-
' ı ii elet üı,t , •t<' ba-;tırıhı"!ı i;ildi. Çalma kapmı ~ıı.larlar ka
lı ı.ı,. lf,1,.,, lıı knc oLun 'le- ııını ... Zcılimli;(i tVV<'lit Harı yap-
>' ır nl ır, u•tr. E.ı'vet, Ha~ mış olclttf~Untı,.n ahali ~i~di ~!P-

n lh-.ıl»n kvlaylıkla mi~ Jıalr \·erivorJu. M~ınış, haz-
mın-'· hon-1ll1 t.fa boı';·tlu. llae~, bir 

kal • sP 1' k · h3~flllll:l t,öı· ' · " 
· - E" b türlü l1oyun<lu!-ub11t kurt-:ımrna-

ı;cy y ''""'le •.,ı a~ıırardı. ır ı:- ·· ı·· h 
c;:uk s "tlik g;ıirc eo;ııasmda Ha dı. ]{e Mı·ırıl <ie bir tm u o-
f'ırn l 1 llf!l \E.rnlef-.i Jf-z: ndt. vurıdHrnğn bır~knınciı. Nihayt::.t 
) ·ıt L ,.,, 0 : hikim b:~ J?;ii- ı ~<'yir<·il•"tde tahanrniil kıl•u«L 
rı: ı ı,, kle'lebıl•>'t<", JI'r 

1 

Bağrışm,lar oldu: 
1 'r V .~ rı:ımı}"• Itırı, a•ıcıut - Yet~T artık! .. 

;Aı·kB-•• var) 
kc/lf ni ku ıı b;~ yoı·u ===-:===-..c::=-==:===== 

H c • ddat' ve c:et.i bir p<cb-
1 v.1 rl Mcmiş; "ı.<'<'eğim zannet 1 
ı ti. J.'nli ıl ~!~,.,,:"in nı1lıim O• 
1. , OPJ kuvvı.. ti. ai,:Jı lığı ve i-
ı:: · .!ı:) Hacıy.• kar~ı koyımya 
haf ;dmUi. lfocı, ne kıl.dar 
g Jıur harelıet €diyor8a ;\i~mi.~ 
t!~ o <! re ... " ~&dcl'"'rca mukabele 
e<"' C·N:ı:... Ü, t.•l f;.IlJ;;(' \Ul'\(}'OJ'S!'l, 

o <l · "a ı-crtlni dnha gaıhlar
ca m nıru~ ordu. 'fırpanlz.nn~. 
tı ı ı, .rnkr,bc:!c e<l'yorC!ıı 1 
I atta hır ılefasıııda Hacı. dm,ıp 
du~ •!'K bir n.."lrma ile bo ·un· 
dı·ıı.. alılı .• 'rmi• ôldur..:S7yc 
b-ı;:tı l . O fü ':ee<' gad·iaı ~a hm-e
k•'t etti ki. Jı~r'etcon bainınıalar 
.,ı..ıu: 

Mübaıir alınacak 
C. "-1Uddeiumumil1Qlnden: 

hwrıhul ltrllıy~sin<.ic ı.u.,ık Ouıun t·l 

10 Ur-ı a!llı' ma.o~l1 piyQJ~ 1 i:ı<:··ir• 

liklerh.e ~1emur~n Kı.ınunun1ın 4 nL·i.i 

rnadô~ınde yazılı ~~ıuarı ha.·1. ola11 ... 

1~.l" ar. ınd:uı mucabnka ilC'. l!.Ün3-

tııplc"'ı nl1rımok üttre 10 Te.v · uz 

Cuma jtOnu jn-,Hh~n ynpıla<'aktır. 

To .. ıı•leıin mu..kt:ıı:. v<'!ri t.a \ € 6X.!l 

b..ı.yul<i.1ul!unde 4. fok>~'l·gf He· bırlı?-.t.! 

nlez.11.\H' i.:ırlhe k6~oa.ı· 1()1,~nnuı Adl;y\"' 

Er·<"t.a1r.t"nine n·hı. ~l'"atırır.. 

ııtmrzmıı::mrDZll-Y E N i ---, 
ViDOLU BEZİK OYUNU 

~atış yeri: ikbal Kitapevi Fiyatı 50 kuruştur. 
~,.u.ms: .......... ıaİılil ....... , .. sımmiııı11m• 

Devlet Demiryolları ilanları 
n bedeli 5116 t~ bin yi.ı:;ı: on altı) Jira 50 (r1li) k11rı:ş: o

l. hı.Uf •cb'aıta 63.000 (al1mış üç bin) adet lamba fitil; (14. ten.mu. 
l l•42) • lı i\J.•1ı.l sast (16) on altıda Hayd:trpaş~da Gar biıı;1<.:1 Oahtlınde-
k ., ... yon tnr~fın<Un kapalı zarıfusuHylc ~11.tın alınal'.'akhr. 

f l,,c gH rııef: :~tiyen~crin 383 (ÜÇ yiız seko:;en Ü~) lira 74: j yf'tı• İŞ 

dört) kır ~luk. ır.uvakkat tenıinat, ko.ınunun tayjn ettil!i \~ilt~l .. ı. i..1 1 

tTk ı.l<'l·-11i n-ıuht~\·i :.:c.rtlarını aynı ,On saat (15) on OO:e J.ı..;ıthı.r komı!-I 

.>on ff:: lıgine \ernıeleri J!ızımdır, 
Bu i e ait şartnamelt-:- T.orniı;rondan p,aro..?.ıı: ohırak oaı.;:ıhlnıakt.ı· 

(7006) ıhr, 

td-.1 rnü .. ı ihtiy~11. ı için açık ek-J.i1tme ıle ıat;n rtlııı:ıı..•1gı H~n nlunan 160 
t••n .ıc:he(' cl. ı•F..estne talip ı;ıkınldı~ıLdan bu ek ·iltruc 10 gtin u1.atılar<Jk. 
Jıl/7/942 t. ,.,tı ~ı- tT':tl.mrll! Cun'la gü~il uınt 14 de bır;'.l.lulnJJşt.ır, (730:>) 

~-==-=-===========-=============== 
Ankara lnhl•arlar Baş 

Müdürlüğünden: 
ı _ (.,anı ırı Tlızll'Slr.da idaremi"'· c yoptırılo>rnk tuz anlıarı ka.Pil 7. 0 1·f1 

un.ıUle l' .ltınf'ye ~ur, uln~u.,.<1.u:-. 
., \~r.pı11'l ak fşin k~if ~e!i ~::>244 lirn '18 !{uruşhır. ':0 7.5 herab'.\ .. ı 

r ·l ~, ~k>!t terı.ir.au da 24~3 lira 36 kuru. +ur. 
:ı - Kap::ı:h zarf ekslltme ve "''11:~ nnJ!lı 1f'iı i 2117/~'}2 S:ı.lı güni.i s~· ti 

t t tlC' Ba.,ıuiidürli'ı&·.inıüı..de toplJııarnk kon:.ı·.yoııUa i ecliJı't'4 ~ı -. 
4 1liaakrt .. ~ .ra L;ıtiıcik etrıı:ek i~tiyenlerin a~;s::.ırl y·ı·mi b'.n ıır<.ılık 1 

. ..,. 

l ri muva.(fakiyetle y.ıpını~ o:l!u'k.Jarınn <lJir t'k.Eil~mtdt• eh•1. :;, ·ıı, 
d;ır t:ı.t.""ır.ıbulda !rıhisarl:ır t'ınum 1\iu:tj,rl ... .,:ı.. inşaat şubt:;:.iue 

l ı.Jraz e'"JC"c!t oradan ayrıcı blı Ienn1 ehliyet ,·esik.ru;ı alınal.::.rı IB-

5 Talipı .... in 1hale- ~aat...i10en b r ta:nt evvelinf'.' kar ar teklı( me.kfvJ.-
!aru e• kı m teltrile birlikte Ea ".tti.Jlır1üğUını1z.c ~.,. n1elcrl ic p 
tri('r, Po t da vuitubttlac~ f;f.cıkmel r k ... Lut e<ldmf>Z 

6 l\IU ;:ıOail:a e i~e E:VY ·k, E~ UC'firT iC:n nUz ... t ont 

lt.ından \ey;hut HD"' .1m n;. <1 .un: "'Sfl~•t ilib(: .• Htn 10 

vt lir. 

SJgır eti 
Koyun et 
Yoğurt 

Sl"t. 

Kilo Kurilf Lira 
15,fJ!ıO 90 1012,5C 
14,000 l~O l2t~O 

10,000 40 3il~ 
30 . tto 

2311194~ rn 
23/71942 16 
16,7/91: 15 

ı:.ıı.ı::.~ wrt 
Kn!)<.11ı r.ırt 

AçıY. e''5il~me 

16. 7J cı:.~ ı~ A;ık ektHtırıe 

1340 - 7123) 

AEıal!ala yatılı me\-adın i·'.z..,_~lıko. ehsilt.rı:ıt-leri blıalaıınc"ı .. .,. ..... 'ı ~Ur, Miut '\it l••~i ... ı~"tl(ıôekı askeri eatın 
alr.1a kornisyı.ııı!arında ya1·1l~caktn·. Taliı~Jt'ı in bt'1li vılkitJ.~r•ll' .ı•t u1ctuju k~f"'li~·:;·fln1a.ıfla hu.ltnırnaları, 

1398-7291) 

rnıktarı Tuta,.• \cmınoat~ Cinsi 
kilo Lira Lira lbatie Ql•f\ •;.at ve- m11n•lll 

Kuru c..t. 
Sade yağı. 
T01.e fasuly• 
Kuru ot. 
Zeytin yol:"ı. 

Pirinç. 

200,000 \ 
5,0CO ) 

58,000 
600,000 
10,000 
20,oııo 

H,56Q 
35,000 
11,115 
12,200 

-
2ı75 

~2.fıO 

lijB8 

91' 

10/?/94Z 15 Akt:>lf~rJ". 

17/7/94~ it Çonnıı.k,.le. 

17/7/942 15 Çrm,.lo.1<•1•. 
17/7t94Z il Ç;ınakkal•. 

13/7/94~ 17 Golı<;oJ.ı. 

Aıatıd:ı ya.zili mev«dın. ~apa.L znıfla e.•sıl~lerl htzali'."srır.<l ... yıw:~ı kür, ı;;.ıt ".·e T··ı~ihrJlMd1.·Xl askerl ıa• 
tın alma konıisyonlarında yopılacd"'>llr. Talıplerin A..rnual ve..;jk;ılf·rıle teldi[ melttı..•r- , ını ıt .. le- Ft .... 1.lerinden bk 

ı;~ .. t ,s-vel ait olduğu kom!eyona 'l~ı.n:tleri. 
Clt\SI Pl.ikt2rı Tutan -emin•tı lt.1•t Gt 1n, g.,;.t "' MahaU. 

Kilo 

Odw1 2159(.ı 1 •JOO 
Kuru ot. Tel. bal;y~lı &00,00G 
Saman, Tel balyalı 750,000 
Kuru ot. 1,~oo.noo 

Bir oaict 

Lira 

50,150 

ı4,000 

7,8!0 

Lira 
e199 
48~0 

3075 
r.460 

tJ"'t· 

' 
1'.:ıı .r rinfln l:':ı7:P42 14 

14/7/P42 16 ll; dın.l<:t.•y HoŞ<1ere 
15 11;-.dım~' uy Ilı ·dere 

13/f/9'42 11 Ç;,)li.kıc •. ıe: 
1!"/";/~4:' }tJ Ç~ıh kn.:ılc 

;ıcJ - •;nsş > 

A,::ıspJa '.)'azıh mevnd~n k~p~zarila e~!j1bneler1 hizalr.ııı'.u., ~..vJlı ı,::t\n, uı:t ve matı~ llr!f!f:'kl a~\<"rr1 n.tm 
alnH1 }..:oınb7cnlArında yapıl.ıcr.~ll". Talipler~n kctr.Un1 Vtıik4lhırile tek.lif rnet..turı:o.-ır.ı ih"1e i"at.Jc·dnden bir 

saat evvel oı.it oldutu k.on)i yona vermelPrl, 
CiNSi M;:..torı Tutarı 

O<lu."1. 
T~ek 

Teı.f:'k 

Odun 
Od1..;n 

Pat!ıc.ın 

Ban·. ye 
Dc:~atef 

Kilo Lira 
450,000 19,000 

1.000,000 200t\O 
1.no.000 

900.000 
1.500.000 

ıoo.oııo 

.t') oco 
1-5,POO 

32,5(-0 
32 400 
5r ooo 

T•,.,!na.tı 

Li.ra 
1350 
1500 ) 
~•3'i.~0) 

:4~7 ) 
4050 ) 
22~0 

1~50 

Jül3 

l0/?';l+42 ıc K.ıraldY..~. 

l~/7/942 14 ) p,.Jorkt.ıy l!uha köy. 
) 

5.'7lft42. j4 "B&.kntı..Vy :\Iuhn köy, 
•24~ - 6031) 

K. lı~a bağlı birlikler içi;ı aş~ğıda cins ve milı:tarlan y:,zılı bee kalem YR-~ tıı.1r ... dc-ı-15:7ı!142 gü
nU saat iı,30 da kapalı zarf suretiyle iateklisine ihale ed 1etekle.'Clir. Şartnamekri he~ gön Komis· 
y<ın<la görülebilir. lsteklileriıı belli gün \'e saatten en az bir ı-.~ önceye }ı<l(l~r teklif mekbıplannı 
makl,ıız karııılığı Fındıklı'.la Satır.alına KOl!JrisYonuna venn~l-.i. 
·- Cin<ıi )iiktan Jl<>psinbı tutan 

Ton Lira Kul'IJŞ 
Ay~c kadın fasulye 
Patlıcan 
B•mba 
Y <>'!il biber 
K de>mates 

180 
96 
JO 
5 

25 00156.00 

!IS..v..w.ıı.t tftnina1ı 
lira Uım15 

762.00 
(265-6'387) 

Aşağıda. cins ve miKt~ ı !arı yllZllı be~ kalan yaş eebxe'rr 15 7;942 gww '"'"L 11 de kapalı zarf 
Fureti,·le ist.:klisine ihnle e•lileceklerdır. Şartnameleri her giiı:ı Ko.ııisyon<l:ı görillebmr. İsteklilerin 
belli ğu_'I. ve aatten en ıı.z bir ııaat öoceye kaJar mektuplıirı'Jl ma.ıbuz 1r:u'}ıhğı l<'ındılılıda Satıııal· 
ma Komisyonuna venne:rııi. 

Cin,,i ;\Iiı.··tarı 

Ay~e kadın T. fasulye 
Potlıcım 
Bamba 
Yeııil biber 
Dvmatoo 

'l'oo 
90 
45 
5 
3 

12 

Jfc>pı<lnin tutan 
Ura Hnruş 

40560.00 

tılu\-aJJııd. ~nah 
Ura H11nl'} 

3417.00 
(268-0890) 

Ar-•ıı!ıô..ı. yazıtı iki k&ltm s:lbtın 10/7 /942 Cun1a IÜJ'lıi\ Jılzal:.ın.ı a. f'Jlietilt-n ı'&1tlerde Jtfı.i'.4>rlıkla sabn alı• 
na .... n:io.ırdu·, Şartnameleri her fün koIDi:qyonda aorült:bilir. t-aıefflilerin bel!i aW ve saatte y,,ti ıtıniıı~tıan llııı 
birlikte Fıodıklıda Satınalma kom:ıyonlına ~lıneleri, 

CiNSi Miktarı Muh, Bedel! 

Sabun 
!!;obun 

Kilo Lira K,... 
5000 4MO 
5000 41150 

'•· 

Kati T~. 
Llrıı K .. 
682 50 

Jttale Z•manı 
Saat Dakika 

10 
10,30 

(385 - 72S8) 

A :. ;ıda y .. ı.ılı ın-evadm pa:tJrl·kla eKsiltnıetıl hjznlarında yazıl. gün, saat ve: ı-, .?, .. l1c-1·d<•:!i a~kcıi Sa
t r, lıll~ k.onHs:ı,unlarında yapılacnk: r. TıJjplpel.in beil; "YPkitlerde ;;ıit olduğu k.on-~i~y<.nda bulunnı;-ılaı·ı. 

CiNSi MikU,. Tutatı Teminatı tlta\e Gıi.in, Saa-t ve Mahall 

Tru-...1 1;.ı=;ulye 

Sallf' Jcıı::ı 

K• yu. Kavw·muı 

KııYU tli 
e\ı 

K \in etı 
'ıı 

Kilo Llrıı Lira 
ıoıı,tıO< 1500 

4 BU\ 

10,004 
~5.0ot 
4ö,00f 
•o.ooo 
411 ooi 

18,500 
66,2:ıt 
29,2SO 
18,000 
14 000 

2775 
-t662,50) 
R193,75) 
1350) 
n~o' 

11n;942 
7/7/942 
9/7/942 

1717/~42 

:Muha köyü 
Yalo,·a 
Sanx:-.mıf 

Tr-ubı•ın 

l'''i/Q41 Jr 

100 
15 
15 

16 

BEKLENMEK.ft l.1L.PN 

PO t R 
Traş bı :alılar~ 

Gch.ıiet '-. 

DiKKAT: latan&" dı. 1 1ot.1~dı 

5 kuru~\I'!' 

letanbulda 10 aCtth .. ~·~ ~"'• 

45 kurL:şLur 

Tıırada 1 aded: '· '" •. rl.-fl 
60 k.tıruf*ur. 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu 
Müdürlüğün(ler..: 

1 - Eu yıl dogrudnn doğruya Donarunaya sevkedilıne •ı ı·n , , ... 

l-uJ mezunlarından talebe kaydedilccclr.tir. 
2 - tstnnbul ve civArından müracaat edccU.ler lst::.ıılt~l Dtüı~ J\ 

mute.nlı:!ına. Mersin ve civarından müraraat edec~lec ek M\•ı ı..i1.rl4·~ ı \· 

müdürlüğüne. 
3 - tsta.nbul ve 1vier.:.;in mınta"kAtı ha"":t:indc. b .. 11ur1.:ııı!f.; nı bulıınoutı: 

T~ a.sk~rlik S1 ıbe}crin~ clıl"kre J](' bı ( ı ·~·c!~}e.• Ye hu ( l-İ\ı~<rıin bir n 
h·,. ;nı rla İ!it.lnbul Dt:nlz, Kon1utan •• gııı~ \C)-U ::\lf"rsindc-~ı <.ı..nı~. gtind 
Ctk1C''. ıiit'. 

4 - Kayıtlar l/G/942 ü.u·:hitıdln30/U/!l4'.! L<.rihine k·ıt.:.r ıJcv.ılY 

Cf"kth·. <(l57tl) 

300 tOi.l tPl balyalı kuru ot ko.ur~n "L l l;• er>. ıl•mc~e ı-.onr,-ıt.!"1Hlf 

~(t/7/942 PcızartC'.:.i günü !':aat 11 dt F~h.ı rh.: ·efe a• .• c-r Sl'it , .ıh:,, 
1cnto"lda y::·pıl<.ıcakhr. Kilo .. unun toı,ıJ~ 11 i)c ·<:ı 7 kt..ı.~.~u !"t(\ 1<.1\11.1,, 

tı olnuın1;,.ık üz.ere ayrı ~ıyrı t~11ip1ere o~ ihal..: C'<lilt'hLl r ·r.., ı·ıt·ıiı ı. ... n1 

vcsPuıl::ıdle teklif mektuplarını ihtıl..:s.r utinde: uJ. ~',,t c•,,. 1'.ııı+H·' 
vcımtlcri, (34 'i J2•l 

• • • 
Aşağıda y .. :ıılı mevadı.n pıt.ıarlı!tla t• "'il~ rleri 17/: !-'~~ ,._ ltrıı•· ı fı 

bj:1.al;ıı·ında yazılı E.aaUcrde Çanrık~ı..ıhıle •1Şl<t•ıı :-; *"tl'\ t,.,, ruHıı•.,,'llı• ,.ı 

yapıla~ ;ıKtı,·. TcıJ;plerin Lelli vakitlr,.de 1:::01.)~Yona "ı• ı·lt 1 
CiNSi Miktrrı Tutarı Temh'i-.-. ır.,.· 

Kilo Lira Lir: (t.;.:.ıt 

ili s 10.000 11,11 :ıt:1.~ 

Kııru Jasulyc 25,00P 7A(,J,50 l J ~.\ J( 

11 Kuru i•:~uJye .~n.ooo 766::,.;ı ı Lı· 

Ku1·u üzüın ıo,noo osrııı <,,,. 11; -.ıı 

·c 
)ti. l 

Kuru üzUn1 
Kuru fasulye 

lü,•lOO hılftu l rı.ır. 
25,001) 
111,000 

.. . . 'ı u_ t• 

"' 
Bütün verıü ve ri.i.sun·\ ... ı.·ı r.ütt-'

ahhidc ait ol 1•:ok üzere 50 ton kurı; 
fasulye p~ı.arlıkla .s:-ıt;n ıı nt'!r.1kt11: 
1h:-.1(>ı;; 14/7/'l42 S(ılt P\İı!U ... t 16 
d::ı Gel· ty?· ıtla a~Ju•ri s;ihn r. · -,l k 
11'if.:'-'QUU'1.d,,, )'d...,Jl;_< o.ıktır. ll··rr, ı. o: 
ve fl, y fJllÇ i t•l"\Jl\Pl l;,!U ·n İ ı.C.ı:1ı 

16,'.JıH) l c. j.,!anl;tıl horv2 .• ı ıa) 
13,8tı0 tir."':, .'\.n ı.lı)lu tofT\lH~l t t"' ' 

mH <ık <;rıl•nır l:! ?;!\O Hı~ H . .,, J 
ç:tlı, C•f Ye Ri en'.n 1:1,~(ll~ ı:rn. lı ı

buny .. nın 10ı300 ı:ra. K r ,.ılt. ! 

1000 tı,n tel b;,:,-al ·it ı 
kap"1J~ r-~· fla cl..~f~~ııı ıt lı 
nıırştnr. İ 1 1ah:• i :!'-?, 7 C::,~_ t. 

"": 'nlh· ~lhıii. h~ıat )l ,~._ l·!~l\· 
i1 rd': .. \F.:keri ~ı t.r. ~ .... ; İ\ot'T 
J.Vn~tn'.a y ııu!a.:« ~ t r J(~ ?~er 
lı>.;uniJ' t hnıin f,, , ~ ~ ,, 

~ı . 
t li" . .J ı tv~1dctn cı'1:-'~ • in-"~'' 

B,ıyr .. ınir., \'"t.~il'l' r :tdını H\f:P: 

if~t» .. _'ı 1 nyrı 1t J• .... ~ r ,, 
bııl ' 111·. 'fıılipiı l i' ı. ~lll<"••· 
siku1. r;yJe teklif nı, 11 l pl; 1 

i.halP s1atin'len b:r ı-:>8 t ''"" 
ıır k~ıı1 d' ı..::rımic.t\'<l'ı~ V( rJY,· it 

lirC'c1ır. 1 .. atl t in:ıt!Hl'I " 1 ı·1 .... k 
1 

cins !<.ısulyo l~ ı ri.r den rılı :ııx t 
(369 - j'!l)lt 1 

(1000) er tonluk ycya •131'> 
az µaıtiler halinde on bir p ... r; i 
kuru ot Trakva \•e tst anr: 1 ;,._ 
ta~von \'eya iskelelGinde I· .ı;. 
edilmek ş:ııtile kr.p' ıı 7"rf tı ·•'- ı 
liyle münakunn~'\ kon~ -tnr. 
l!..v~af ve huı;ı13i *"'tlôrı 1< ·-
yonda görülüp ös1,·•,ilebil •· t 
balyalı kunı otıın ~t·ı.ıi•nt. ımı
vakkatası (4500), tel ba'p'· l.u
nı otun (-1150) liradn. tıı: kl'i 
20. 7 042 pazute'i f'iinii ~a:ıt 

1 15 de yııpılat:JdP'. 'falip!Pri:ı \. 
hale saatinden biı· ısıwt evı·Pl 
tPklif mektnpbriyle Hnı b.;·eck 
Yedek Subay okubnda S ıtın~l· 
ma. Komisyonuna nıilcacn.atl:ırı. 

1 ;)34-71 lı3) 
Her~•ine 44,700 lira tahmin ~

dilen 21 ton bt'yıız pamuklu J·ır
pıntı ve 60 ton ı Nıkli pamı. ;-ıu J 

kırpıııtı satılacaktır. ız,ralı 1 

zııı11a ebiltme:;i fi i !"\.12 per- ı 
şenılx- günü saat 15 de Tnpha· 
ııcde lst LY. Amirliği t-;atıııalıııa 
Konli~yomımla yapılaca 1-tır. İlk 
teminatı 3577 lira 50 kuru~tıır. 
Nümuneler Ddtcnlaıda n 'fur· 
hnnede dikim evlerinde giirl\lc
bilir. 'faliplerin kanuni v<'sikalu- ı 
riylc t~klif nıekluplarıııı aı ttn·
ma saatindr>ıı blr n3nl C\'YPI Ko 1 

mi,;rona \·ermeleri. (36-6772) • 
• • • 

270 ton sığır veya kc•. ·ı:n eti 
kapalı zaı-fla ek~iltrıwyı• k?".: 
mustur. llıalc>il 15.• 7 fı.12 gun~ 
saat 15 de Ankarada M. ~L \'. \ 
Bir No.lı Satmnlına Konıi>y«
nunda yapılaı·aktır. Tulip!.ııin 
kanuni yosikalıuile teklif nıek-1 
tuplarını ihale saatinden bir s.;-l 
at evvel komisyona ,·ernwleri. 
Koyun etinin tahmin bedeli 
310 500 lira ilk teminatı 16,670 
lira'. Sığır etinin tahmin bede
li 216,000 lira ilk teminatı 
12,050 liradır. (289 - 6935) 

• • • 
268,662 lira 39 kuruş keşif 

bedelli Polıı.tlıda. in.<.>aat i~i ka
palı zarfla eksiltmeye konmUŞ
tnr. İhalesi 10/7 /942 cuma gü· 
nü saat 15 de Ankara.da M.M.V. 
4 No. hı Satmalmıı. Komisyo
nunda yapılacaktır. İlk tcminah j 
14, 496 lira 4.9 Jruru.'}tur. Taliple
rin kanwı1 vesilial&riyle teklif 
mektuplannı ihale saatinden bir 
ııaa.t eV\>el Komisyona vermele
ri. (245-6830) 

• • • 
29,INl6 lira 81 kunııı ll,.if bcde\U 

Ccncl müdürlük harita depoouna 
ynptırılacak ingaet il~vesile bazı tl
d.illt pnzarlıkln ekEiltmeyc konmll'l
tur. !halesi 10/7/942 günü saat 15 
ile Ankarada 4 No.lı M, M. V. Satın 

ı 
alma komicyonunda yapılacaktır . 
'faliplerin 2247 lira 63 lturuş ilk te
nıinaUarilc bellJ vakit.le kom!syou• 
gl'lmeleı·i, (S9S) (7286) 

. \0.~fı.'j} 
• • • 

liını r~h i rı~!{~ ı~f(l(.:r, ,. 

ıue;., ih .. c·e 1.104.lll•f) kifo el< 
pi ... ittir-•1(..t't. ktir. r:. ,~11 
ek .i!tn s; 20 7 fi !2 
gGd! · ı~t ili ıl· P ;;:ui:ı 'f 
h ını•dt .ı:\·' •.:-ri ~·;1 .1r:-&l1r111 
rni ~Y\ ·ı: ..on0'.l v;t;ııı-: ....... htır. 
.ın; b udi 17.223 liıa, ıı.1' tt· 

n:... tı 1 QS.) li:r:adır. 'r·ılı?tl~rıc 
ırli -~·(• ~ı?-a;2riylc t.::.-!ıf w.eJ.ı:t 

l: ı ,,,ı :J· '..!'<· r-a:ıtinden J.ir s 
·\·-rc.l J·pıııif'yon:ı ,~[\rrne1crı. 

8. i" \ P "LU~llıllf)İ /uı!tUl't 
t··11hi•l i ; . iım"rllkl~:'·~ vı.: ltıt 
A~:;cri ~tınalnt:ı ;., .. nu l~VO 
• llllla ı! ı g(; ·ü!iir. (J3.~. 7 L 

• • 
1;21 lı zarf nsn!iyıc ıı:ı 

Jir •. ~1h HL1!ı alınr.caktır 1~ 
Yt." h\1 • ..:.u"ı artlariyle tt!-ıhın 
hal!c-rı 1 f r isyanda j!Ö"iJliJP 
renilfb;l- . \f~''"" ..lkat t(1f1) 

(~'~JIJ !İl'.,_:.~·. lh.ut?ffi 1:-./7, 
Cuınnrte i ~inii ~;.wt 11 ue 
ı,ıl.ıcn Hır. '1' liplf·nıı ın•IC 
tiııdr·n bir saat e' ve! kaıınrıi 
sikaiarivle birlikte Haı bı 
Yedek ~uhay okulıın<lıı 8"11 
ma J(on' h-\·onuna ınüratn..atl 

. (278-li. 
• • 

~fuhtı lif nakliyat y"pt• 
c:ıktır. Pazarlıklı:. Pk~ıl1 
10 7 9'12 cuma günii s~at 1 
Erzu mm Askeri Satınalına 
mi:;;!~on\.!n,la ~rapılar~.ktır. 
ınin betkli 65,000 !ıra, lıııt' 
ınina tı !'000 lirııdlr. Tıı.Jip 
b•lli rnkitte Roır.lsy•)na c» 
leı i. (244 

• • • 
:ıoo \u. , 800 \<'n, lfüıO ton, 800 

4'.lJO tol\; :100 ton ccn1':nı 4200 to 
.._ udunu kap~lı zarfla c}Jsil 

· l JJn1u~tuı-. T>JtıP1in ıuta.rı 63,0 
rr. ilk ıerftıaL 472~ iuadır. 
ltr n 16/7/942 per~t!n1bf- gt..ını\ 
Ja <le Bolayırda a~kert sGbn 
t:\.ı.nk.yonuna kanuni 'Ve&ikul 
t.t:ı ... li.t ınektup1arını ihale sııntı 
ln~ saot evvel vel'meleı"L (391-7 

• • • 
130 000 kilo yogurt almncJk1" 

7;•rlıkla er~nu-:esı 13/7/94:! 
~ .t 15 de AnJ..:ru~d.:: L\., AJl 

binasında J..I. M, v. Bı No.L 
alrıa komisyonunt3 )apıı. 

T;:oh:nln bedeli 651000 lıra ktll.i 
na1L 9000 llredır. T•lıpl<'ıır 
vakH.te komir.yona g~lmt>lt rJ 

(4ll - 7,.,. 

• • • 
18-0,800 kilo patlıtl\ll ıı.opa·ı· 

eksiltmeye konmu~ı ır ıhnl<>ı 
G42 sünü sant 15 de Anı-»n•' 
Amirliği binasında M M. V :aı 

h Satmalma komi~o1.Jl1fı(.h1 -Y 

caktır. Tahmin b•ckU 36,000 Jı 
n:ıinatı 2?00 liradır. Trılıplf'>ıın 

nl vcsikalarile ~ı.hf mrklU 
ihale saatinden bir sa.a1 evv 
mlılyona vermeleri. \4.09 - r, 

lahlbk A. Çomalodclln Sart111oOiv Nq.rlyat MDdOrD: M, lırı1l K• 
l'l .. 11d4, yer: (H. Boklr GUrt0yl., vo lı. 0911111ffdl~ llaraeoBI ....,tb 

. " ...... ~--~ ---ifo.... .ı· -~-.. .. . ~· ""'""'., ~ ,_..._... • • • '"T~ "' 


