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D~I Kuruıf;yL~nd.a 
!~~~:k omunır ~pta~h, D~n ReisicUmhurumuz lnönünUn 

11 • • .. ~rlanle, Dıl, Tanh CoQrafya Fakültesinde yapıldı 
eısıcunıbur=:--:---.:....-~:_.=.~:_::~...:_:=== 
Vekilindenunı~zla Meclis Reisi, Baıvekil v~ Maarif 

~e_hirçok hat~~ en telgraflar alkıılar:arasında okundu 

~~~:.::~g=::!:ı·d~:~~D~n~e(::.~du:r~ 
0~.~.h~c(~J:~~aa: lnoilizler bak-ım-ın-da-n ~~-.~-~ 3F~tt;rJF°~::~ 
llalıiıuından n Y Rusyanın rttifa- İnönü'nün yüksek huzurları ile 
lıb',' nC"lrtlı•"l d u r u m kını ?a temlıı Ankara Dil, Tarih, Coth1lfya 

r hto.tx-re ~ eylemış bulunu- Fakültesinin konferans salo· 
l\ . lngilizk~o- r yor. 1941 ilkba- nunda yapılmıştır. 
8ıntrlfn fe n 1 r l ~ hannda Alınan KUl'Ultaym ilk toplıandığı gün 
~~\•!e lıozulını~~ kuwae;1ı<:M"n bwiin Miht•• ,. kuvvetleı~ni bir Türk !Dil Kurumu gen<·! sekre
~b'""Yan.- do"rt' '"''M ""' kar'i181>ula korl·ıı ıkı hafta oyaJı- terliği tarafından Cümhun-eisi-

·1· t ·-• u-.••1111/0n 1 9'1t · yabil ek '-' mU.e, Büyük Millet Meclisi Reı· a.ı. arafın<Jan A · . n ı Cff', yarıııı.lıı ec uır 
hklaıı lıabe '''~' ik Ru81fa, ı . . yardnncı veya sine, Başvekile, Maarif Vekili-

ı.T u katla 
1
r- :'.1uJ.,mp MiiHefik Yola ı::t, bir veı;ile lngi- ne, Parti GC'nel Sekrete.-ine ve 

llıı iın 1 . r e- vııldııkuın ı•e it l • r . !izler için büyük bunlardan önceki Kunıhaylar-
taha:ş n. artık luırp horid ınr: vayı adetri bir nimet sar da ve Dil Kurumw1dıı vfil<s<'k 

~'<lııı~ IUlliilJ.crj wıffak <ıl<ıcal· /..-,wıpa mı:· yı]abilirdi..Çün- ödev almış ıırkadaı;.lara ieıı;ra.f· 
d,,..__zıu~. Son 1·1/a I '· ' d~rurde lıır- ki' !ar ~"kı'lmi"'i Buru· o- "~vap -:'"'''it· titız 0 'ıı,t.ııı «ama ı•ı . . , ı hazırlıkları- ,,. ,~. <wa ~ 
!Jiı~J "~- >lf'(•o1. ı· Of ,ç-lt/(f~C· b' d olarak "illi <>~f '- " -u." 0 •·nd• 
ı -..c·rv~ııeya - "" ıx ımit ke.~ec•'·f '" 't nı ır ereceyc ·" ..,_ .lIJOJl '"' ""' 
r.ıc•'-J • k<·• 1. "· u ırıı , __ ,, ·ı 1 Saraooğlu, Yüool ve Esendal, 

""''<lıiiı b'l · ·en. "' ta.uf b ,1.. "'"'ar ı er ete- O 
rııyc,11 • · · l>elki ıicg"il r,. ·• l>«HI·», bilmek için en RU<)et1 Eşref naydın'dan ge-
•· qJ'lllı• ·. • mıth•'l<ka'· ı · len 1!elgıaflar1• Kurultayı kut 
"-tıııya,Jan ' · l'ardır, fakat im 1 ·: " ~"· kısa hır zaman " • 
dı!ıJa.rı m lif· terqıi Y«rbi Avm aıuf ı_,ıgı/- bile istihfaf et· la.mak üzere İ.!,Uuıbııl Üniversi-
lllat t. o•ı Jlu. 80-lx:rt btrn'-~ık~'dta" ".rlrt.n miyecek b i r tesi ile Tarih Ye Coğrdiya Ku· 

- , arın k ı "...... " tırar " (Sc;nM Sa, 3 ~u. 6 doı) 
"~111<\!<·lcı;n b" L ~-11 ; duruma dii.•e,. 1 . f · ." mevkide idiler. 
tuıı ' · .. 1 ıı- _ ' 11"' tı._ Bu dar zaman-
tı uut~n ar 
ıı.-llyor.rn:ış yt· HÜSEVI da onlara bir 

. bu 1-1>:.ny~j _ N CAHiD YALÇIN Rus Y.ardımcı 
rra:r,c4'.ıinuı . . çıktı. Bır sene-
~. ll.ııa ·~tilıharntına lıa.k.ı- d<'n ıQyade bir 
1

'1U'":IJ!alasill_ ıle Müttefiklerin z-.ıınand:w be!'i Ru,ya Al
~ılrrooş bit- hai!"ta tamıuııtıı ke- 1.!,'.an oı·dular:nı iııgal ediyor. 
1lerıkı.,, i f ~r. RusY>ı, fiit lmanlar.1 goz açtırınıvor ya
ıueı.te v., ena nıY.etle iiham et: ra açıyor ve bu yaradan 's. de 
~edıkJerm~hh_ııtlerin; ifıı et- kan ~Y~r. Almaııyaıw, '*' 

1• 'nı bu!ıınmnkl~- ;~erce lıiriktirdiğ-i ihtiyat ai-
l•ııan .

0 
• cepha.ne, malzeme, kunet. 

zı,,. h:J· 1 l(azı:l 'tıın h,asılı, nesı var, nesi yoksa heı>-
l'lar,<J1,..__1kati ıfa.J,, ctt;~}' ya. s, bu kanlı delikten akıp gidi-
. "'""ı1~Jıu:ı d 1 • gıne ı- yor Jı ima k di • ,.,. mahnn, . 0 ayı df'ğıl M·ı d · b .".:va <;ı s.ıne y:ıı·-

l:itıi ınasaıı'~ınııı kend'krı' ı 1 ımc~ ıılaoilm<'k ıçin her mr,m-
Y'&ı·ın.1 k a, la. a\ı1tına1< n.e leketı •ıkı.?1np kuvvet to1>lu
errı:u-e t•·s~ldıkJaıına d . ıht_ı. Yo~. Yakın Şark miUPtleıfoi ,,e 
~lı>ı<: ın~İ· 1 ettıg: nl<>n a,\r _hır hızı harbe i~tırak ~ttinn<'k U:in 
!( 'rli gord;f;: ıtl'haz etnıer ol,\'ı. n~ kadar propng:ında l"aptığını 
bıı ,,.i"' . Cliııkii ;1.h" A ( ı> gorınrdik mi• 
... , .. ""' ma.q•ıl!a . "ı \'tr,n Y•ln· .. '·e b"t" M'h ·" urııe . ' ra ınaııdı • · .. ~ ·'-"' n u un ı ver kuv-
lltin e.ı' . elıııde kendisi .gı ırn- V<'tleri kar,,ısında korku duy
hi~ bir C\ ek kıYnıetli ven~ ı~~: mı} ın İngiltere, yanında Ame
tabi~tile lk'lıbt mevcut 01...:ı 1'. 

1 
1 rı~a ıle Rusyayı iki muhar;p 

l'.Eı; ııa ıt olur. ' ( ı;:;ı ruttıefik _ol:ıra:k bulduktan ve 

Hindistanda 
Vaziyet sakinleşti 
işçi partisinin neşrettiği 

beyanname 

"Hint istiklali, Meıtte
fiklerin muzafferiyetine 

b a ~ l ı dır., 

Japonlar 
H indistanı istilaya 
kalkışacak mı? 

Mihver kuvvetleri 
naza.':!' k~; d · ;ün.. .. . . lı;Iyayı adeta harı> harici bı
<;ok k 11• lllgili;;Je~ '~Utnllze rru.ınıya muvaffak olacak de
~· aı·aıııı1ı görın . uı:_ımu recooe htrpal;ıdıktan sonra mı 
dii~,i~ ~il! sinirli ~,en, unut Rlllırleııccek ve ümit k~ııe<·ek? 
lıı.;a~ ~rı ı~n hi b- _duruma Ümıt ke;;en biJ: t:ıraf belki var-
l<ı ~.aıı~ı· e.:leınyoruz ~ t ~cJ;>ep dır, Belki değil, muhakkak ki, H ,· n d ,. s ta na .hücum 
tıfçr~()(!;Yoruz ki,- 1: ta oy. v~;: f_:ı.kat bu taraf İng;Jte-
l ı·d~n an muvaffak! gılızl~r, reyı Garbı Avruprıda adeta l!E'r- etmedikce Amerikan 
liyorıa ~ıı''k Wılıa ağlrl Yet.<ızlık .• beııt bırakacak kadar Slklşık k ıtaları hiç bir ..,.ye 
l'c~ r, ve hı 1 arını ~~- duruma düşın taraftn" ,,-
il '~ buı ın ara l\11ı;us R karışmıyacak ,._<ızitıuıında unuyor!ndı. 1940 ~syanın dargınlığına gdin-

1
"'"! soııı-a üuıık"r!\ r'e'ati • bce, oWenberi. söylediğimiz gi- · Ankara. 13 tltadyo GaZ<'l.e· 
<llin<Jeıı en kıYnı;,tlı mal n ı, ;Rusya, lngılterenin te'l\'iki si) - HindiAtandan gelen ha 
l'liın kaı Ve Rİ!iilılannılaıı ze.:ıe- ye ığfali neticesinde Almanya berlerde, Yaı.iyl'tin bugün llı-
du'ltı:ıii.' ~ İngilizler ' ~~- ile haı·he gırmiş değildir. Rus- raz daha sakinleştiğini bildi· 
IU.ı dö, Ho~\'Vetleriyle ya ı .. P Ya Alm~yanın hücumuna kar- riyor. • 
<iıkleı; h"'Cek bi.r dlll'1mıPa)'.'1· şı kendı hudutlannı müdafaa Karışıklıklar Bombay, Ab-

' Yıı~adıJ~de bile metanet~elo/: etmek vazi.f~yle harbe atıl- metabad. Nagpur oolgesinde 
liını~d · IDn zayıf v rını mıııtır. Ancak bu harp hw>!a" mahdut mikyasta devam et· 
1ekJifi <ı 'Bay II'u .e yalnız dıktaıı sonradır ki Mihver d" miştir. Bombayda, dört gün· 
ı 1nt ter"-'~" ı enn sulh lan · · " uş-her. :Su bir ~""-uL,üz redd tti = bıl'bırlenyle birlff'!rlle}i !ilk kaı·ga.şalık esnıwnde 43 

tıl etn Olaydır ki inJ« e • tabii bulmuşlardır. kişi ölmüş, 300 kliıi yaralan· 
lo<•nu u:tıı!1albu]fi 1940 ·ı:· ~- İngilizler, muhtaç oldukları mıştır. 
da)ti fıu-k 2 Yaz &onu . a ar za.nıaıu kendilerine kazandıra- Nagpur'da dükkiınlar ka-
~indea;,.' ~arnen tn~~ın- ~ bu fırsatı elbette ihmal et- palı bulunmakta ve dokıuna 
tıırrikaıÜn r kere 1nğ 1~'l'e mıyeceklerdi. Ruslara yardım te?.g'llılarındaki işlerin tatili 

l'IU'dınuıı1 !;aınimi ve ı re etmek, kendi kendilerine yar- devam etmektedir. 
~"a'ıılıı. bii~az!UUnı§tır Aı!af'.t dun _etmek demekti. Onun için (Sonu Sa. a Bü. 4 to1 

aYllakları 1'1\lrvet v~ ku en- ellerinden gelenin azamisini yap '-- - ---------·" 
llzıniyle b' llgiliz a vvet tıklarında hiç kimsenin ve bu 
d lll(>k trl~şıni'lti g Yret ve arada Sovyetler B' ı--· · d 
kı~ten °1•hıiiunu;, ;· Bunun ne şüphesi olamaz. ıl:;, ıgı~ 
R!ıın- v')~· AJnıaıııa~~~ her Rusyanın mııhia.ç olduğu ya
kı nıarn~ır '. n havzaın~ı~ler. hut tıemenni ettiği dereceye va
l):rııaıı A!r, ınaYi ltıerkez\e 1• ~ ~ış olabilir. Fakat Rus 
llıanJar 1 ~ kıyılatınd rı 1 e harbinin uzaması umumi harp 
01tuy0 rJai." 'h lıaZin bir ~l li- üııeriııde bayati tesirini yap.. 
lıaını1~a·. Bunıın bu k estan mıştır. Rus eephesinde netice 
('llJindir y.fına da bütUıı ad_arla ne Oı!ıırsa olııun, Almanya o ka
tııa ha\·~ . ~ttiı bu gaı.; cihan dar zayıf dü.')eCektir ki tngi!iz r•-· • dı" n-- ·' p uydur- adala.rına ~ıkına ...... ~,-- -=-'-"e.ı.:r> ·-,. wen .ıııp " yı ......,.,..,,,ege 

"' de ŞtipJıeııi 0ın:Y?ı hiç de hevesi kalıruyacakbr. 
-.:::0:: rlıgı lI\iseyi.n Cahid VAT .ÇIN 

.!~~atların tesbit ve kontrolü 
le rıP\'il ıl.:ı tedlnrlere 1'1lg-11 
• • L %1C»ıekt r •en /iyuı Yük l'-' . .. "<tiııi bul · e• ır. Mesela 3 . se .,,,ııcn oıtihıe tomami-

Amerikada 
Bir f aıist reisi on 

bet sene hapse 
mahkiim oldu 

Ankara, 13 tRadyo Gazete
si) - Mihver devletleri Ame
rikayı rahat bırakmıyorlar. A· 
~rikada bir çok yabancı un
surlar vardır. Bunlar arasında 
Almanlar ve İtalyanlar da bu· 
lunmaktadır. 

iMihverciler bunlardan istifa
de etmek i~tiyorlar. Albany çev 

(Sonu Sa. 1 SD. 5 t~) 

1 -
- ? (ii 

Numan Menemencioğlu 
Veni Mebusun Hariciye Vekaletine 
tayini yüksek· tasdika iktiran etti 
Ankara, 13 (A.A.) - htaııbul M('b'usu • 

)N'll:man Menemeı:ıcioğiu'ntın Harf.l\ye Vekil· 
liğine tayini yiiksek tnsdika iktiran etmı~1.iı, 

Numan Jlkn<·mencioğhı'nun Hizmetleri 
Numan ?.fonı>m<>ncioğlu 1892 - 1308 de 

doğmuştur. Tahsilini Lausanne hukuk fakül· 
~de yapmış w 1914 de harlMyeye mlisap 
etmiştir. 

Srıı:ısiyle Viyana, ~rn. Paraıı, Bülıre~, 
Atina, Budapeşte ve B<>rut'ta vazife gordilk· 
ten sonra 1928 de birinci dau'll umum ınu· 

<fıl:rü olarak merkeze gelmiş ve bir serıt- bı
rinci sınıf el~.i. derecesıyle hariciyıı, moot~ı;ar. 

lığm:ı • ayin olunmuştur. 
Numan Meııemencioğlu Hazirar. 1933 dl 

büyiik elçiliğe terli E>tmis ve Hariciye V!)kkk
ti umumi kittipliğıne g<:tirilıniı;tir. 

1937 de Gaziantep'teıı m<·bus ınl1haf 

edilen Numan Menemencioğhı aynı sene ha
riciye siyast müsteşarlığına tayin edihnı~ v 
8 ay sonra mebusluktan ve sıyaHi mÜl!t"J;IU'· 
hkt.an istifa roerek tekrar Hariciye Vekilt>
tine kiıtibi ınnumi olmuştur. 

Numan menemencioğlu haıicıye &erVJ""· 

l€'l'İIIİn başında bulunduğu 13 f>l'nelik hır müu 
d~t zarfında devletin mühtm sı:va•i, adli, i~

t.ıi':ıdi ve -mali muahE'dc ve m'ıkavelelen" 

müzakere ve imza etmiş ve bıı meyaııd ... 
.llonlt-e:ı.u.x muka.v-elesinitt im1..o:-ıına meıııur 

edikn mumhhaslardan bıri sıfr.lıyle fiik·ı 

müzakereleıi yapnuş ve Hat;ıı· isinde butwı 
safahatın müz.ıkere ve ınıaı·ı krnoıo;in(> kvıl 
edibniştir. 

l~SYA,DA 1 B k·ı· · ş·· k .. S "I ~ aşve ı ımız u ru aracog u 
·cr · • .,.. _ .. ., • .·• '" 

l_P_ASI Fi K'TE 

Alm~n.la.r Kalmuk. ve İngiliz matbuatı 
arazısının ınerkezı ! . . . . 

Amerikan kıtala rı 
Salomon adalarındı 
f ahkimatta meşouı El. f , f tt'J Bütün gazeteler Başııelıılımızi ve 

IS a YI zap 8 J er 1 hükumetin sıuasetını allıışlıgorıar 
ı Anlıaro 13 (A..A.) - Türki-

BİJYQ k hava k ti . 

1 

ye Başv .lıili Şükrü Saracoğlu
uvve erı mın B M Mecliaindeki beyana-

----- tJ haJıJuD!da Tiıne6 gazete!':i di· 
yor ki · 

menfaatlerınc te>.ırlerirıi gös
termekte devam edecektir. Bu 
ittifak M- hakik.ııtin ifadesidir 
ve svasi sıst.emimizin esaslı §.. 

Amerikan askerleri 

milini ~il etmektedir" dedi. • _ 
Kafkas sularında Yenı Tütk.ıye &~li sara- TiirJ;;iye ;ıe Almanya arll.\'ın· ı Yenıden uç adaya 
gemilere saldırdı oo;tıu, B M Meclisine hükfune

tinın prograınmı vzetti ve ıt-
d.alı::i miit'Cluı.ba anlaşmayı ve d h k 
dostlu~~ :e Türkiyenin a a ÇI arJldı 

Berlin, 13 (A.A.) - Almaıı tifak ile venlen bir itim:ıt reyi ba.şlıca ;~.ı mıı~p dey}~ nıu- Ankara, J3 cRarlyo G~.-. 
tebhği şudur: aldı . varohesınde takip ettigı faal si) - Mütt<'fik kuVVt-Oerir. :-;Ü. 

siya.<.eti ~'iye tden Türle - lomon ı kını ıulularına k:ı.r~-ı 
Alm.ıın ımAAlnna da ll'mas Ye yaptığrlı.n<'ket d,ılıa. dw·.ı.ır f'l.
Türk hı;.rici <ıiyasctirıi. ~ çok mekt ,J r. Bütiin vaziyN., A 1 u<-
11~.ı:m .ın c.ıimle .ıe hı'.lıı.qa et- tr~lya Y~•hmun k!>lıyen kapı.r.
tj Dostluga aynı dootluk•ve dıgını vo•lermdct<'dir. 

Alınan kuvvetl~ri Kal a8ya. ::ıaro.: oglu, Tıirk bıtaraHıKı~ 
çeVl'fflinde dü.'}lllanı gerılere at nın gayrı fafıJ almayıp sarahat 
ı:nışlardır. Bir Bolşevik grııpu "" ölll:ıtmıyotı herke.<U t<'mın et
yok edilmiştir. Seyyar piysde '™"" litzıım ~J{'n umumi biı si
kuvYetleri Kalmak arazitıin.nj vaa'liıı ifrılooı- olduğunu izah 
merkezi Elistayı almışlardır. f'ttit "ltuyük Bntaııya ile olan 

Alman hava kul'vetlcri mü· ıttlifak mualıOOeıniz iki tarafın 
hİJ><nli niyetle, d~-m.anlığa <la I Haı;r n·nlc!iğiııC' giin:-. T. 11a. 

{SMu &o. 3 s,, 1 deı gı yakınlıınnıla ıiç adaya Am<~ 
hını kuvvctlerfo KMkasy& şi· ' - ·ı", : .. ı ' • . - . .. . · , !' 

mal sulanndaki denfa münakn- ----------------------- -
rik 1 balıriye piyadesi Dl' rnensu r 
birlikler c·ıkanlmıştır. Burı ar 
mevz.dt-rinı kuvvcUendırnırklt 
meş,.,"'UI bulunmaktadırt:ır. Bun
lar, Japonlann bühin gayrctoııc 
rağmen geri atıl.unamuıt.u B 
hart•keti <le..t..-kliy<'n deniz k 

!atını ve Kerç boğazındaki dilş 
man hareketlerini tııarrıızlarıı 
ugratıruş, bir kıyı gemiııini ba
tırmll} ve üç yülr gemisini ate~~ 
vermiştir. 

Voronej çevresinde <;arp•kma 
ların Aiddeti artmaktadır. Bura 
daki ·durumu düzelbnek kin 
düşmanın bir çok tanklarla tles 

· teklenerek yaptığı taarnızlar 
(So nu So. 1 SU. 5 te) 

Manş 

sahillerinde 
Büyük toplar 

Bir •aatten /azla 
/aaliyette bulundu 

Karşılıklı bombardıman 
çoktanberi görO lmemiş 
bir şiddetle devam etti 

Londra, 13 (A.A.) - Çarş~m 
bayı perşembeye bağlıyan gece, 
Manşın iki tarafındaki büyük 
toplar faaliyette bıılunmuştur. 
Boulogne ile Calais arasındaki 
Alman topları, E&lvolarını Douv 
res bölgesine tevcih etmlş, İn
giliz toplan da buna karŞtlık 
vermiştir. 

Karşılıklı bombardıman, çok 
tanberi görülırıedik biı· şiddette 
olmu.~tur. Almanlar, Banıldığı • 
na göre, mutaddan fazla ~ayıda 1 

top kullanmışlar ve bir kaç ke· 
re altı toplan birden atılan ~o 1-
volar yollamışlardır. Bombnrdı· 

(Sonu Sa. 3 Si,; 3 tt} 

Gümrük •• 
usteşarı 

Mahmut Nedim GOndiizalp hariçten Memleketimize vclleri rol< çelin- mııh:m·hı·ı.·r 
1 k 1 h kk d b y.aı1mıı;tır. Bu mııhaıeb>Jcr ı ... k. 

ge en posta pa et eri a ın a eyanatta bulundu kında hı•niiz elde tat..ilat Yol;-

Ba nıuddetienberi şelınnllz· 
de tltkıklndc bulwıan güınriik 
ve lııhısarlar lfü~teşarı Mah· 
mut Nedım Gtindüzalpın bern
bennd~ Gwnrük baıım üdürıi 
Methi Gumrük mulıaf:ua ba~
miJdiırli Zeki (,'imitoğlu, Devlet 
Demıryolla11 dokuzuncu i~lct· 
me rniidurti Hayri İsen olduğu 
halde, :kara yolu ile ya}ıılan Av 
rupa münal<alatını tetkik et-

mek ıizere Tı-ııJ<yoya gittiğini. tur. · 
Ye evvelki gün tctkiklerinı ik- ~ ı Sonu Sa. a 5u 3 ı 

Berlinin gözü 
Moskovada 

mal edl"rnk ~rhrimize döndüğü
nü yazı:ıııştıh. 

Mahmut Nedim dün kenı!i~i
le goıiı•f'n bır muharririmize 
şu beyanatta buluıınıu~tur: 

" - .Son gıinlen!e Avrupnnın 
muht.cliJ y~riC'rindı:n memleke· 
timı:oe ke>li sevkıyatı artmıştır. 

(Sonu Sa. 3 Si,J 7 del 

Amerikan ucaklan 
faaliyette ! 

O r. Göb be ls 
Alman Propaganda 

Nazırı "Şar k cephesinde 
kazanan her yerde 
kazanacaktır.,, Diyor 
Berlin, 13 cA.A.I - Alrncl.D 

propaganda n•ızırı Doktor { ~ ,.. 
bel~, haftalık "Doı; Reı(·h ., mN 
muasındu "Kuvvetlerin ı. tıj;l
dı., bat:ıhkh biı ya>-~ neı;retı ıı:-· 
tir. 

Siyasi mahfiller Ruzveltin Havarin limanında 31talyan Propaganda nv~rı. bu \'u/J• 
ııında Alman ~tl':ıtejisi ile ln .,. 

mesajını merak ediyorlar kruvazörü hasara uğratıldı Jiz strateıisi arasındaki prn 1 

"--rlın 13 (A.A.) _Yarı res Kahire. 13 ıA.A.) __ Anıerı- değişikliğini belirtmekte v~ "' v 
..,., le demek troir · 

mi bn kaynaktan bildiriliyor: kan ordulan bava kuvvetlerine "Alman Stralt'Jısmin tarız 
Çoı'(,ilın de iştirakiyle Mos- mensup ağır bomba uçakları va.Rfı, daıma bir tek "Biıvw 

)..ovada toplanmiş olduğu riva· pilotlan geçen Pazarte.~i ah~a- pliiıı., dır. Ve bu plinın taıt.ıı>ı 
yet t-dilen Jıoııferans hakkında mı gün batarken Yunanistanın üzerinde, ikinci dere<:ede h'.tdı
eld<' aı;ıl! m:.lümat yoksa da Navarin limanına bir akın ya- seler ne kadu can sıkıcı oluma 
muhakka~ bilmen bir şey var- paralı burada bulunan üç İ1al- onlar, hiç hır zaman twr ırra 
dır ki 0 da hı( değilse iki yük- yan krııvazöninü hasara uğrat- ed <:zl 1 .,. 1 • . 
se. k Amuika •ahsiyetinin orada tıklaMnı iddia etmişlerdir. Taar em er. ngııız <'r ıııc, oı,r n 
- 'i (Sonu Sa. 3 Su. t. it 
bulunmakta olmasıdır. Bunlar- ruz, lımanda yanyana demirli ----·-------
dan biri Amenkanın Kuyişef olan dört İtalyan krııvazöriine 
Büyük elı:isidir ve bu zat J.fos· yapılnııııtır. Türk gazetecileri 

So fy ada ~ o\1'l ı ziyaretinin ta.marııiyle Alın1!-11 ilk. raporlar, birınci 
hufiuEti mahıyette oldngunu ga- kruvazöre ıkı tam isabet oldu
z.:tcdltre sbylemiştir. ö teki de !lunu ve müteakiben ağır bır Sofya, 13 CA.A,) - Alıı.ıııı
Genernl Bradley'dir Bu zat da ınfılak ~ıktığıııı bildirmektedir. yadan Türkıy~ye ılönmeku o
M Ruzveltten Staline müstacel İkinci kruvazöre muhtemPl ola lan Türk ı;:ıZ<'tecilcri Perş rr.
bi~ me;ıaj getirdiğini binııt ken rak isabf;~ler olmuştur. Oç~nı ü be giinü Sof ya va varı:.:akı. , , . ., 
disi bildinniştlr. k~va.zörun . tam yam.na. d~~ıı Cuma aktamına kadar Bulgar 

~,,,~ t·c n11ı,ş11ı1" Aııook bıı vtçrede bu yiikaeli., yü::de (.~O) 
...._ '"4!;1111 licretleı iyZc ,./::;llü.üıı bl,r k:.mıını hsmeıı si-
-----.:!a~/I~"!;"~,. arfoucuıında~-~~ ve umunıi mas 

- · _,,_,, doğru olur, 30 AGUSTOS 
Heı ket' kafi derecede bilir ki, bır bomba şıduetll hır ınfılak hükumet mE·rl<t•zinde kal:.<"ak-

Ruzvdt müşkül durumlarda da- 1 _vuJru _ _ u_n_a_se_be__;p_olnı_u_~_t_ur_. ____ ı_:ı_rd_ı_r_. ---------
ima hı.ı<tı~i mesajlar gG..ıderir 
,.e evvelce yapılan vaatlerin ne 
için tutulamadığını uzun uzadı
ya anlatır. Ancak ııimdi yeni 
b1r ney varsa o da bu mesııjın 

Balıkesir Va isi l!.~ 6 [•] - ler 
l"ln ~t A. 'l'ele!ti "Fiyııtla li h.~~'t_bitaraı: ülkeler, nıil
!l<ıyıe il{'\1 Ve kon:troJü" oobı · • tın~ J:Ağıt parayı ai
le "l93n B~ü~l'or. . :une btıriyet:ini ~~'.:!~ştirmek mec-

Y<ll lliitUn A tn<le V&>riyet ş()y. ka!dırııı.ışıai-dı":::::1 ortadan 
vruıı;,, nıenıı~et. ·--. ne de oı.. 

(Soı>u Sa, 2 su, ' de) 

o gün Dumlupınarda ve memle
kette yapılacak merasime ait 

programı netrediyoruz 
- Yazısı üçOncQ sahlfemizdedir. -

gönderildiği kimseler onu oku· R • G" l h b h t ·· h d k• mak hususunda aeele etmedik· ecaı ure u tt a n•ı ayaasıu a J 

lendir. mtırla.rda olduğu ıı.ze.. pıes iıinden do!a-ı.·ı ta dir edildi 
T~ GuitraJ BradJey gaulocil!ll'll ~ 

(8011U $•. 1 •O. 'fil•)' - Vaiıı:ı liçlıncıi savf .. mızdadır 



SlHl.R 

Yazan ı I Nakli ve 
M.. Zeki Korgıınai lktıbaa hakk.ı mahfuzdur 

Oda kapış:mm Onfine geliru:e \ ydı. Çünkü aynı 
<1ı.m:nağa: mecbur kaldılar. Çün- kelebeği diln gooe cinayet oda.
idi kapı aGik değildi. İçeriden &mda gö.zdilc.~ hatırlamıştı. 
stinnelenm.iştl O knda.r yum- Kelebek., dün gece de ıımunun 
ıııklailıklan halde ~ ~ uçuşıy<Xdu. O za-. 
muvaffak olamadılo:r, Nihayet man ihiç ehemmiyet vcrmedjğ1 
hep birden yliklenip kapıyı ar-. bu kcld>eğo ~ çok büyük 
kaya devirdiler ve icert hilcu:m bir ehemmiyet vernıek Iazım. 

. lfulidlıı oda.om OJ."ta.gn- geliyordu. NOO.en, mçbı ! 
da cansız yaf.ttı:,r7mı ~rerek fur.- neden? Niçin 1 evka,. 
yadaı _başlaAılar. Bu mti.thia ~ l!de gfimffiğinden başka bir ım
nayetıin nasıl ve kinı tarafından suru ohmyaıı bu kelebek ucden 
~dıiğine -~bi akJ1 erdlr.e- nnihinı ohtıah? Nıçin üzıerindo 
mcdiler. ÇilnkU odada, yerde dım:na.ğa, düşiinrne-e layık bu.
cansız yatan Ha.frtren ba.şkaı kim lumnalı? 
se yoktu. Pencerler do smısıln 
kapfili idi. Dışardan ~çeri, i.çc.r
den dışarı mıni mini bır sine
ğin bile ı:(zıip çılanası imkan
sızdı. Yalnız titreye titreye ya
rutn mumun etrafırub kan.atla
n cicili b1cili 'b:r k.ıclcbek dala
şı yordu ki bwıa hiç kimse ehem 
miy~ venniyordu. 

Çok gecmeden, cina.y. en 
haberdn.r edllen Emir Abdullah 
geldL Hem vczıri, hem de roki
denbcri vefakar arkadaşı olan 
füı.lidin çok feci bT şekildr.. ol
dUrüJmü.ş olduğunu görıc'fü. KC\n 
di kendino derhal hükm:ünü 
verdi: Bu milthlcı em yetı .,le
yen oga;ddnr, o hort.la.kt.w b:ıfka 
kim olahliroi? 

F.lmir A:bdı.lla.h, zangır zan
ı,rı.r titremeğe başlamıştı. Her
koo onu tccssliriinden titreyor 
ra.nıyordu. Halbukı sebep tama.-
men başkaydı. Çünlru bo~ıl
ma.k suretiyle ö!durulme t ıra
sı kendısinc gel.mü tı. Y.ı.rın ve.
ya ür gece onu d:ı böyle bo
g lınuş bulmıyaro.klar mıydı? 

Emir Ahdullah. bu SU?Jlere. 
cevap verecek vaziyette değil
di. Sadece ana ehemmiyet ve
rilmek lizmı geldiğini düşüne
biliyordu. Lakin orta.ya mucip 
bir sebep at.ru:nıyortlu. Atması
na da imltiln yoktu. Zira kafası 
işlem~ olm.ıı'jtu. Az evvelki a
eırı ccsaretinden eser kalma
mıştı. H.ortlakla tekrar karşı
~ şimdi ödU kopuyor
du. Halbuki o, hort.lalda bir ö
liiın ve dirim mücadelesi yap
m~ö-a karar venn:i§ti. Kabahat 
kendisinde değil, hiç şUphe yok 
ki şu gil7,cl kelebekte idi. Gil
zel kelebek, dün gece clna.yct o
dasında., bu gece de bura.da g~ 
rUnnıekle Emir Abdulla.hın k~ 
fasını altüst etmişti. 

(Arkası \'nl') 

n 

Hazırhklan son erdi, 
Oyunlara bugün 

başlanıyor 

Eminönü Halkevi So yal yar 
dım l:olu tarafmdan tertıp edi
len MilU Oyunlar Festivali bu 
akşam saat 21 de Taksim ~ 
diye gazinosunda başlıyacak
tır. 

Bu iş için yurdun muhtelif 
yerlerinden getirtil.en müteha.&
S?S oyuncular diln hnlkevinde 
son m.ııvaffJak provalannı. yap
mı şüm:Iır. 

Programın heyeti umumiye-
sinin tertibinde ! Ieliha Avni 
Söz.en, Yusuf Ziya Demircioğ
lu, Dol:tor Celfı.l Tahsin Boran. 
Kemal Emin Bara, Ankara Dev 
let Konscrvatuarı Rejisörii 
Kari Ebert, Cemil Türkarman. 
Nedim Akça, Ressam Mlinif 
Fehim, Ramiz, Adnan Öğüdür. 
Alaeddin üren bizzat çalışmış
lardır. 

Bu maksatla muhanir arka
daşımız Nusret Safa Coşkun ta 
rafından hazırlnmın Festival 
şarkısı da bestclendiriJmiş ve 
plağa alınarak pi ya. çıka.
nlınıştır. 

Ev\•e!ce de bildirdiğimiz prog 
ram 22 Ağustos Cumartesi gü
nü projektör ve reflektörlerle 
aydınla.tlfacak ve süslenecek Fe 
nerba.h.çe Stadında saat 21 de 
verilecek bir süare ile nihayet 
bulacalitir. 

1 

Tic tet a ın umumi bir içtima 
yapan tacirler mev t ey 

stokunu teshil 
Satısların serbest bırakılma

amdan önce 120 kuruşa satılan 
beyaz p ynir son günlerde l 50-
160 kuru.sa kadar yükselmiştir. 
Peynir fiyatlarım normal had
de indirmek. mevcut stoku tes
bit ebnek maksadiyle dfin mm! 
taka Ticaret Odasında peynir 
tacirlerinin iştiri.kiyl~ bir top· 
lantı yapılmıştır. 
Toplantıda peynir sezonuna 

sekiz ay kadar uzun bir müddet 

olduğu nanı.n itı"l>are alınmış 
ve bu suretle clda mevcut pey
nirin müsavi surette aylım tak 
simi lmrarlaştınlmıv. 

Öğrenfüğfmim göre hAlen fır 
tanbul depolanııda bulunan pey 
nir stoku 50-60 bin tenekeyi 
bulmakta.dır. Aynca istihsal 
mıntakalanndaki peynir mev-
cudu da Ticaret Odası tarafın
dan sorulmuştur. 

Ankarada bir karn tevzi efi sattığı muvakkat 
karnelerin parasını Beyoğlunda yerken yakalandı 
Zabıta bir müddeti.enberi Bey 

oğlu S""..fahat yerlerinde hovar
daca para lu.rcıyan bir adam
dan şüphelenmiş ve yapbğı tah 
kikat neticcsnıdc de bunun kar' 
neler ıizerinde suiistimal yapan 
bir şahıs olduğunu meydana çı
kn.rmt!Jtlr. 

Suçlu Ankaraya gönderilerek 
.Milli Korunma Mahkemesine 
verilecektir. 

Emir Abdullnhın cmrı ıle, 
Halid.i yattığı yel"clen ka.ld.ınp 
rı:ı.lıat döşeğmo yatırdılar. Er
tnsi g-ün de öğle namazından 

nra eh..~1 istirah.a.tgB.hına v
dı ettiler. 

Bizaııs sarayları mllştemilalwdan 
bazı lıarabeler meydana çıkarılacak 

Su~lu Ankara belediyesi İk
tı t müdürlü~ miss.fir kame 
tevzi eefi Fuat isminde biridir. 
Bu zat kendisine teslim edil~ 
olan misafir ka.rnelermden mü
him mıktarını para ile ~tmış.
tır. BöylcliI,le elde ettiği kiilli
yotli meblağı da şehrimizde eğ
lence yeri nndc bol, bol yerken 
polisin nu.arı dikkn.tini celbet
miş ve hüviyeti gi~ce tesbit 

Şehrimize göndorilmekte olan 
karnelerin suiistimallere mey
dan vermemesi için şehrimh'.de 
ds .mühürlenmesine kanır veril
miştir. Millıürlcmniyen karn&
ler muteber olmıyncakbr. ~ 
ten ay başından itibaren 1.mıir, 
Ankara ve şehrimizden başka 
yerlerde .kame ile ekmek tevzii 
yapılmıyacaktır. 

----wc----
ednnı·ştir. S ] • 

Bunun üzerine Ankaradan r 'fl e 
VI 

Şaşıluca.k Şey 

V czir Har din hır hortlak ta
raf mdan boğularak oldürulnii
ğünu koca şehırde y::ı.lnız F~r 
Abdullah biliyordu. Ölünün , ıle 
efradı da dahil olduğu hald~ bu 
müthlş sırra başka kmıse va
kıf değ'ılc!l. Hemen herke \'e
z rin ani bir cinnet buhranı ne- 1 
tioec,inde ı~endi p:ırma.ldan ile 
kendi.Sııi boğduğuna. hlikmet- ı 
tnişti. 

Bu hü.lanü vere.al.er ,1Jph~ 
ki nl~y-0rl:ırdı. Çunkü or
tada., odaya dı~ ?r.sınin 
m.p çıktığına delalet edecek 

biç bir emare yoktu. Kapı ve 
pcnce'.l.1alcr hem kapalı, hem de 
l"~cn .süı-gülü bulunmuştu. ö
lünün gırtlağında.ki paı m t ız
leri ancak ve ancak k~tlı par
maklanrun izlen ol..:ı.b hrclı. E
mir Abdullah da aynı \.40 'ati 
besler görünüyor; bu h~ lıa
d:SC etrafında fazl:a dedikodu 
yapılmasına me) lwı vernı me
ğe çalışıyordu. 

Elmir Abdullah. keneli kendi
ne §U karan vernuşti. 

- Mademki h.1yu.tım yuzde 
yi.iz tehlikededir, ben, illldıden 
ölmüş bir adrı.m sayılmru. Ar
tık benim için yaşamak bahis 
mevzuu olamaz. O halde bu 
müthiş hortlakla büt1in kuvvet 
ve kudretimi kullanarak müca
dele etmeliyim. Onu bir daha. 
bortıayamnz hak getirnıeğc ça
lışmalıyım. O benı bo~rken 
ben de onu boğmalıyım. lktmiz 
birden ölmeliyiz. 

Emir A'bdulla.h. o gtin akşa
ma. kadar hep bu söilen mırıl
dandı. Yatsı nam.azından 6011ı
ra lSS1Z CV:.ne çekildi. Yatak o
d::sına girdi. Fa.ım.t soyunup 
yatmadı. Elbisesiyle ya.taı.iının 
ilzcr.i.ne U7.andı. Artık korkmı
ynn bakışlarını tavana 'ii.kti. 
Tavan, odada ynnrı.n mumun 
aydınlığı ile yer yer dalgala.u.ı
yorou. İçeride Emir Abdullah
tan ıb:ışka canlı ınıı.hliik yoktu. 
Her tarcl:ta derin bir sess.ızlik 
hüküm sUrüyordu. 

Dışa;rdan birdenbire hafif bir 
tıkırdı duyuldu. Emir Abdul
lah: 
-lşte geliyor! 
Diye söylcn.crek fJrla.yıp aya

ğa kalktı. ŞiddeUe çcldp knpı
yı açtı. F'aka.t k<ı:rŞISmda koyu 
kıı.ra.nlıktaıı lx\şks. bir şey gÖ· 
rcmeffi. füı.yallediğ.ine kanaat 
gcl.1rerek kapıyı kapadı. T k-
ror yatağına uzMJdı . .Anc:ık bu 
sefer odada yalnız değildi Ya
nan mumını etrafında dola§all 
kanatları cicili bicili bir kelebek 
peyda otmu.~tu. Emlr Abdullah, 
ömründe bu k güzel e& 
bek gön:nenıişti: 

38 sen ın:de Amerikalı Ar
k oloğ Profesör Baxter tarafın 
dan Sultana. m tte yapılan ha.f 
ny.ıt netic inde Biz;ıns saray
larına .:ıit cok lnymcUi mo?.a· 
yıktıı· ıkarıld ğı malfımdur. 

Alın n Ark o!oji EnstitüsU 
İstanbul ubcsi hükfuı1etimi:de 

• 1 rda bulunaTalt yeni ad
iıve 1 vının y~ tırı.acağı sa

üzerinde Biz.an ...... raylarının 
m te li!'tmd b , bina ha
rar; ı ıni bub.cağını ileri süre
r k b fri3 n.t yap nak üzere ır.ü· 
a'.l.d t I--bınde b ıLnmtı : 'c 

aıaı, dar m k mlar bu haf riya 
tın yapıl~ına mü~de etmiş 
l ir. 

H men fa..ı.liyetc g cil k o· 
l n bu 'mzı ı ine lstnnbul mü-

lennJen mil sı m mur-
lar He Arkeoloğlarım1z da neza 
ret edeceklerdir. 

• D 1 

1 
• 
ır 

ar 
Hasırcılar caddesi 44 numn

nı.h mağazada ithaEitçı Mordo 
Rodrik elınde 20 ton limon tu
zu bulundugu halde !l!ltmak is
temediği h ber ıılınmış, bunun 
üzerine kendisinden b'r alıcı gi
bı lımon tuzu talep eden emni-

Guro bazı ~-srarlı kel meler 
teıfi.ffuz ederek sandığın ıçinde
ki şişeyi aldı. İnce bir bezi bu 
mayıle ıslattı. So..ua bezi Fe~ 
hadın gö;; ı.me sıkıc.-ı sürdü. 
Ferhat evvela si<ldetli bir ate§ 
hissetti; derken bunu bir scrin
lık tak.ip etti. Burulan sonra 
Brehmen brom bir kupadan 
baş' bir su alarak crhadın 
goğsdnde aynı noktaları ıslattı. 
Bu seferki haldkaten su idi; an 
cak takdis edilnnş Sll .. 

Nihayet Brehmen kilçük an
tika sandıktaki yapraklardan 
ikisini Ferhadın göğsüne da.ya
dı. Eliyle bastı; bundan sonra 
kalın bir deri parça.siyle Fetha 
dın derısini kurutur gibi Sıva· 
dı. Tekrar yaprıaklnrı bastı. 

- Kudretine kur.han o~ 
ğuın Allah! Neler ynratu-sm n& 

lcr! 

Ferhat, y vaş yavaş mensi
min bitlp tükcnmiyeceğine ka
naat getirir gıôi oluyor, ,sağına 
soluna lxı.kara.k içinden söyleni· 
yordu. Brehmen onun lfdibAli 
hareketlerine ve bilhassa Mn· 
budu ftzama karşı "la.kayıt bn • 
kışlanna :imki.n vermiyor; bi
raz kunıld hareketlerini e
liyle tashih ediyor, büyUk ma
but · karşısında dimdik ve hilr
metkilr durmasını temin ediyoı: 
du. Ferhat, bir taraftan sıkıl· 
mış, diğer taraftan da meşale 
lcrden .fışkırtın hararetin çıplak 
göğSilne vur.ması yfuiinden ter-

• ıcıneye ba.slamışb. Nihayet bü
yük Brehmen ağır bir sesle: 

- Proııs, Siva'dan seni evlAt 
lan meyanına a1masmı tem.en• 
ni et e k8l'§lllda duuıll"' 
zan vak ucundaki ve şu maden 

Diye f. öylenerek giizei kele
beği .seyre d ıldı. Seyrodip du
rur?tcı:ı b rdenb~ hoPlllllı. Hop 

• • e ı e dro u 
Belediye iktısat müdürlUğü 

günlerdenberi tanzim etmekte 
olduğu iaşe kadrosunu nihayet 
dün t bit etmiş ise de vaktin 
geç olması münasebetiyle a!Aka 
darlara. tebliğ edilmemişti?-. 

Dün akş!ltn. geç va.kit ôğren
dığimize gore yeni iaşe kadro-

kendisi haldnnda IIU!.lfunat isten Dün sabah İstanbul semtinin 
miş ve oradaki vaziyeti de son bir çok bölgelerinde bir .kaç sa.
zamanlarda gaybubetini mütea at sular kesilmi~tir. Sik sık to
kip iyi olmadığı Rnlaşılarak kerrtir eden bu gibi hallerden 
dün gece polisler tarafından halk son derece ~yet etmek· 
yakalruımıştır. tedir. 

• 

z 
u a er s 1 

iZ. 
su kaza te']kilatiyle birllkte ~~ 
kişiden ibaret olacaktır. Kadro 
harici kalan memurlara bu sa- r 
balı tcbliğat yapılacaktır. 

Yeni den senem yalcl.aşr,ym, Riitütı7alebe 'Velilerini muhtelif 
okull.an.n gırme şarilanndan 1ı 1'er4ar etmek üzere her gıln bu 
m'ltunlarda okurJUcu.larımızcı bir 01..·ulım kayıt ve kabul ~eraitini 
"bildırccegiz. llerlumgi bir 01-.·ib.ın kayıt ve kabul ~l.armı 
gazetede ı~nden daha OO'V"'l cğrenm,ck isttycriler, bize "Okul , 
Servisi,, namına mektupla milrıroat ederler ve 8,5 kuruşlu.~ 
po3ta pttlu da gö:ıderirl<:T3e rerobını alırlar,. 

·· ı.ga iaJ teski13tının tet-
kik ve murakabe kısımlnnndan 
11 memur alınmıştır. Bunlardan 
ddrdU ekmek bilrosuna, diğer 1 
memur da kontrol .işlerine veri
lecektir. 

Ankara ukuk FakUllesi 

r? 
Ank:ıra Hukuk Fakilltesi

nm tahsıl talı il müddeti 4 yıl
dır. 

Girrne Şartlan: 
A - Tılrlt olmah, 

1 an B - Lise veya yfiksek okul 

du 
· veyn yedi yıllık ıdadi mezunu 
bulunmak, 

yet müdürlüğü kaçakçılık büro C - Hastalıklardan salim 
su memurlarma da !imon tuzu olmak, 
bulnnmadiğmı söylediğinden D - İyi n.hllllc so..hitii bulun-
suçlu yakalnnnrak hakkında mak, 
tan1.im edilen raporla Milli 'Ko- E - 18 yaşından aşağı 30 

~roda :Edebiya._ ve Hu
kuk fakülteleri tnlebesi icin 
Maari~ ve Adliye Vekaletleri 
tar.afından pansiyonlıı.r açıl
mıstır. Bu pansiyonlara mUsa
baka ile yatılı talebe alınır . 
'.Müsabaka §artları yaz tııtilin
de gazetelerle ilan olunur. Ya
tılı talebe, fakülteleri bitir
dikten sonra vekaletlerin gös
terecekleri yerlerde sekiz yıl 
hizmet edeceklerine dair No· 
terlikten tasdikli ve kefilli bi
rer taahhüt senedi vermeğe 
nıecburdurlar. runmo., mahkemesine verilniiş-; yaşından yukıın olmamak, 

tIT. :.m.cz1r;:.._..-._.ıac:ı---.11!11m1----..._----_...~------==-=-~~ 

aynada goğsUne bak.... Dikkat] 
~t. Hakikaten Binııari Senk'in 
o~lu Mahalli Senk Silkthıdera 
mısın, değil misin! Senin sU 
nesebinin .işareti, muknddus 
Lotüs çiçeği göğsünde belirdi 
ve artık ebediyycn bu i~reti 
ta.cp.yacakron. 

Ferhat, bu set r heyecandan 
donup .kalacaktı. BtıtUn mcşa.
lclcrin yanaltlarmda ve göğsnn
de toplandığını sandı. Şiddetli 
bir ateş her tarafını lmwnı .. 
yoro"u. 

Arluısında Brchmenlcrin kAh 
alçalan. kah yükselen 
şimdi tttylerini ilrpertmeye, ba.. 
~ını garip bir sersemlik içindo 
dönd.Urmeye başlamıştı. 
bu bir çok kollan ve başı olan 
heykel de Jr.cndislne gülünç ge}.. 
miyor, onu gillllnç bulmaktan 
korkuyordu. Sanki ayakları 
vi.icudtın1i taşıyrunıyncak gibi 
olmuştu. Acaba. rilya mı görü
yor; bütün bu garip ve korkunç 
Alem bir kft.bnstan mı ibarettı?, 
Hnkilraten bir Raca. mı ola .. 
ca.ktı! 

Mabut Sivanın ayAklan di· 
bindeki altınlı aynaya • 
dikti ve birden.-- Ne gördü! 1· 
!n doğrusu, önce gözleri de o 

kadar şa.şırmışbr ki biq bir §ey 
görecek halde de~ldi. Donuk 

dcrisınin üstünde evvela belli 
belirsiz, sonra yavaş yavaş or
taya çıkan bir LotUs çiçeği işa· 
ret ederek: 

- İşte Hayri Senk'in kUçUk 
oğlu, Binnan Senk'i.n oğlu olan 
Sükimdera MD:hali Senle_ Brah 
ma, VLsn.u ve Sıva seni takdis 
etsinler 
· Dediği zaman Fcrlıa.chn göğ· 
sil kabarıyor. taşıyor, başı yilk· 
eeliyor, kaşları nzametle çatilı
yordu. Şimdı önünde ucu buca
ğı olmıya.n bir saadet ufku ~ıl
mıştı. Yalnız bır ukde Guro
ya doğru eğilerek fısıldadı: 

- ÜsUıdı iizam, artık bana 
Melikayı da in~ edeceksin d~ 
ğU .? 

mı. 

Guro elini ha.vaya. kaldırmak
la. ik~,fa etti. Ne demek istiyor
du? Bunu Siva bilir, Siva.dan is
te demek mi istiyordu.? Ferhat 
lbir şey anlnynnuı.dı. Sualini tek
rar edeceği sırada Guro leğen 
gibi mfuleni bir ci.ımıe vurdu.. 
Titreyen bir ses çıktı ve iizcr· 
lcrine lm.pımm1e olan perde tek· 
rar açıldı. 

Arkada Brehmcıılcr VP hade
meler sıra sıra duruynrla .. 
Hiç biri ne kıınlldayor ne ses 
çıkarıyordu.. Ba:ş Brehmen on
lara doğru .. dil ve Sivanın 
vak ucundrı.ki üc b:ısamağnı ôo 

ıtüne kadar yüriiyerek titreyen. 
hoyeC!lJllı bir sesle dedi ki: 

- Sh'lUllil sudık beıı.deleri. .. 
.Allahın :k'Udret ve azametine 
büyük bir mucizeye şahit olu
yorsunuz. Şiı:udi slı:c-.baber ve· 
rcceğım mucize büyilk mabu
dun eseridir. Bundan on altı yı 
önce, gene bu mabedde anane 
mucibince Hayri Senk'in kü ilk 
oğlu, Binnari Senk'in oğlu Sii
kihı era. Mahalli Senk'in go~U
ne Lotüs çiçeği işaretini koy
muştum. Ben kendi elim le koy 
muştum. Bilirsiniz ki büüin Ra 
ma.dor Racab.rımn göğsünde b•ı 
işaret vardır ve bunlar o işareti 
on yedi yaşına kadar gizil. deri 
lerinin altında muhafaza eder
ler. Öhimüne senelerdenberi as 
Iamğımız Sükfındera sağdır , .• * knrşuıızdatlır. İşaret göğ-
··nde duruyor · Ben onun ah 

smdan mtistıkbel hükümdar 
Silldindcra Mahalli Senk'ı selam 
byorum. Sivanın dık bende!e
ri; sizi ma.butlarımıznı a?..ame
tine şahit tutuyorum ve bize 
Siikfuıder.a'yı iade eden kudrute 
lınmded.iy-ormn. 

Bu ··z1en lbütün Brehmenle
rin ve hademelerin takdir \e 
tasdiki takip etti ve hepsi rPis
lerin.in harelretini taklid ('dt>tf'k 
golip Ferhadın onimdP dız CÖıt-

• r ı: 
Petrol tevziatınd ki 

Koeafn~ ff tel 
~km.azı 32.2/4 rw dda etunın 

okuyuculıınmızdan Vııılll' Kurt· 
tan ı;ıu .mclctubu ldtk: 

- Gecen aya aiL t?ctroı otıai 
ile istih!t;ı!rnnm u1m:ı1ı: üzere pe -
rol tem eden lınkkah günlerce 
müracaı.t ettiiimiz htı.ldc bir ttir-

jstthakımm aım.ıır. imkaru ol· 
madı. N.1hayd geçen cım tekrnr 
mür.:ıca:ıtmm:dıı elimizdeki fi~ 
hilkmü gcçti!int söylediler. Ve 
böyl likle Temmuz :ıymda petr l 
:ıl adık. D . r b:: frın ' 
scmUere Aı,'UStos ayına alt f 1 !T' 

tevzı cdildı.ıb. halde hfilen blZİ!U 
mahalleye tc\-zlat ~h:mamıştır. 
K.ınuilıkta k:llan b er hakkımı-

Deviet ve hususi mües· 
s se1er satışa başladı 

Mahrukat 0fisine VaJi ve Be-

Büyükadaya su se 
Büyükadaya vapurlarla ~in

derilmckte olan sulann miktarı 
biraz dalıa a1 ... 'lltılm1c; ve vapur
ların götürmekt~ olduğu ~ub- d ı ı , h m n 
nn israf edilmemesi halka bıl- , k tlt• çık 
dirilmiştir. .koııt.r0l t ' Jr t W!ll'D ı 

Bir jsUfci yakala dı k~t,tı ~ kru•~n 4 1 

Şehrin ınuhtdıf semtleı'lnde lı 
sıkı kontrolleriı e d vam ~ ıı 
emniyet kaçakçılık blir-0zu ne
murlan dün sabah Albert 1 

-

na11 m ve orta!tlanna a;t ol 1 
Çiçekpa ı ınd:ı mdıklıyan h n 
altında bulunan depol rda }{fü
liyeti mil.taran Emaye ve 
eşyasının saklı oldugu 7.abıtn a 
haber alınını tır. 

Kendilerine nlıeı sü i eı -
rek mezkur fırmava mumc. at· 
te bulunan nıeı rlara m::ıl aıt
maktan imtina etmi lersc t> 

deroda ynpılan aramada 1 ) 
sandık züccaciye Myası b 
mm~ Ye bunlar mı.is:ıderc t'dil-
mif:)tir. 

Yine ayni firmaya ait gitm
rükte de 350 sandık em ye ve 
cam E.'Syası bulunduğu a.ıh 1 .

dığından bunlı!r hakkında t h
kikata başlarımı tır. 

T1lBUN NEBABINTN 

J!UHA.BBETI 

Gece oluyordu. Iı"'erhat ve 
kada hrı kcııdilerino ayrıl .ı • 
dairede yarı Hirtt yarı Jngiliz 
ıssuhi y ·lerini yem ktc id'
ler. Tabii bu rofra.da. n Guro 
Prohittt, ne d onun Br 
lerindeıı biri vardı. Çünl il on
ların nazarında. bu ywıckl rin 
tıe i mfucvv sti. Hunları ye. 
me.k gün~tı. 'Takdis d lmiy n 
yem k yenemezdi. 

Bayata pek fazla kıymet lP 

kudsiyet atfeden -ı:ıintli i~in h v "----· 
\•an eti yem"k lı·r ,.,.füıaht.t . 
Bununla beraber onlar b<ıya7. -
rın et yediklerini görünee gi .- 11. rıustos s~~ 
lcrini kapamakla iktifa ederler. H:ı > 
.Müdahale cbnezler. 9 2 _,}/ 

Bu a.kşam ycmcZi p~k ne İj 1'----• 

geçti. Muhterem Brehmenin i' · C U M A 
ram ettiği şarapları da içine · a ötı tki.ılll .,,,. 
Ferltadtn arkada.ctlan müstak- 9 ~1 o 8 .:>J 

• t u. f) • ""' bel Racanın şerefine kafalarım 6.0! rn.ıo 17.12 
tiltsülemeld:cn çekinmediler. Ar y ~ ~ 
tık Ş(iyle tam bir ititirahate Jıak l2.00 ı. ın 1.50 , 
kazanmışlardı. w 16 _;;;; 4~;)7 \'') 

( :r ası 1ıı.r) ~ 

• 
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• • y r z 
A; • • e.kontilm.U.f} olacakbr. 

lst:oo.m m~da.n. sonra or~ 
du, Parti, Hall-ev.l i ,İstanbul 
ve A:. karo. yilltsck Okulları, Be
daıı TGNıiyesi Umumt MüdUr-
li!ğü l1Xima birer nutuk söyleno
oo:r ~ bilyülc geçit resmine baş 
lanacuJrtır. Resmi geçide if;t:imk: 

~ ~ At.Yen, Konya ve 
.ı.:mırlr izcileri, şahrimiz ve An
knra yilkBek dkul1an adına bi
reı- ~ cumartesi günü Dum-
lupımı:ra, t c1miş olacak-
tır. ime askeri .kıtalar ge-
ni Ö! ü J · ftk edecektir. 

'Bayrrt_m gfuıU Dumlupınarn. 
~·.Jen he- Ucre ve davetlilere 
Kon~ a. bizyilk bir akJµnı zi-
Yctfe~ venlecektir. ' 

SO Ai,'ıı.stos Zafer '"" Tayya-
önd .1 re bayramı FiaJ.kc,•ler.in ve. 

nıeçhuı erken Hnıkodrtlırında büylik prog
as er ı ~lıı ktıtl rntl..Cti.ktır. 

borçlandırnıa İfj}erini zamanm
da ve bütün diğer viliı.y tfurclcn 
önce tammrr1rumş ve hnbnb<it 
tcslhnine geçerek bu salında dn 
hızla ilerle.mi! tir. 

Tknr. t V cfüa!ctiniıı keıidisi
ni yrıc bir ikrırmcyc il Wtff 
etmek kı:ırarnıı ı:ıldıg da ö~rir 
·ım ö nı iııtir. 

- 8'11 tarafı 1 life <tc -

Aınerilran 'Ve AVU3trnlya ttny
yarelc!-i, dil anın in·., mcy
da.nların3. ve yerde bulunan tay
yıı::ı~erine tıonruzda devam edi
yorılar. 

Japonfarm, Tula.gi'de biri'ük 
bir meyda.nı u 
okluğunu haber alan~ 
War hemen harekete geçıw.ş. 
lcr ve bu meydanı ele geçırmiır 
lerdir. 

Salomon adası, Japonların <>
linden alman ilk yer olduğu ı.
.gin kmerlka. sevinç iqindcdir. 

Son nhnım b'.T h:in e göre, 
Salomon adalarının 4 ünciisü o
lan ... Wyka aııhsın ela asker 
çtl,arılnuş ve tı:ıkvıye edilmiş-
tir. • 

Ja:1J~)ltlar, Salomotı a:dallıı:rma 
karşı Amerll... lıl:mn u aTI'tIZa.. 
ge<}t"ğini hftla iti.rn.f ebne:mekte
di'rler. 

Müt.rt.efiklcr ,ilk hücumu ya
parak tc>,şebhüsü ele almalda. 
iki hode:fo varmış bu'Iuııuyor
laı;-. Biri J .... po•ıbrın Avustral
yaya karşı hn.zırla<lıl<l 1'1 p1um 
bozmak, b:ı'l de, Pasifik haı1>i 
ba.."iliıdığınJanberi m~ defa oln.
rak Japonfan roi.ıd::ı.faa vaziye
tini ka:bul z.orunda. bırnkınaktır. 
Wtıslmıgton 'Post Dıyor ld: 

V a.ctington, 13 (A.A.) -

W ruthmglion Post diyor ki: 
Miit;tc1 · ~ cenap - batı Par 

s"ıfı~'i.ıı müdn.f~.asımla pasif kal
dıkhını mü detre te.sebbüs Ja
ponların elinde bu.lıınncak ve 
Japonlar bnndnn istifade t
mekt:aı geri kıılmıynrot.l'ardır. 

Barp Konseyi Tup1nntb 
Va.'}ington, 13 (A.A..) - Pn-

0 silik harp knnscyi dun Beyn.z
sarayda toplamnıştır. 

vıans s i ler inde 
- Bai) tarafı 1 lntıdc -

man bir saatten fazla. sür.nı~q,. 
tiir. 

Jngili."! Tebliği 
Londr 13 (A.A.) - mgıft€ 

re hava na.zırlığıntn. bagünku 
Perşembe tebliği : 

:rruyUk 
rimiz dün gece yenıdcn 'May
yansa tnınTnz :tn ıuth . Al
n i g Hol! mis; sıqb 
bı.r.ı ıa da ta.:U:TU7hr yapılmış

tır. 

Bcrfüw Göre 

Bertin 13 (A.A.) - Askeri 
bir kayn

1

aktan bildirildiğine gö
'l'C dün gece lııgifiz bomba tay
yareleı i batı Almnnyayn tanr-
ruz etmişlerdir. AmnyenC<'n'ın 

i 

Bir çgk gemiler Mıs~ 
h~p malz mesi getirdiler 

Londra, 13 (A..A.) - D:ıily 
Mail gazetesinin Kahire muhn
b i General .A.uclrinleclt'e ldü~ 
liyetli miktarda takviye geldı
gıni bir çok gemilerin Süveyt 
ı analı .elan geçc .. ck Mıınrn ve 

1 orta ı:ıD.rkn çolt nliktarda hnrp 
malzemesi dağıtınc.tarmı biWir
ınektedir. Rıhtımlara ve duha
bıra. yükler mükemmel bir mc
todla ve şaŞllacak derecede ca
buklukla bof}altılmaktrı dır. 

lngüiz Tebliği 
Rahire, 13 ( A.A.) - ·ta 

Şark lngiliz mil tc .. ck tcblıği 
diyor ld· 

11-12 Ağu tos g i devri· 
yelcdm!zin fı.:: rycti de am c~
miştir. Cenup kea" inde hır 
miktar csL aJ:ı.nmı r. J{arn~.a, 
yapılan .h .. t dili to çu dü
ellolarından ibaret kalımı tı.r. 1 Muharebe bö' indcl-i hnva 
faaliyeti mahdut ölçüde olmu. -
tur. 

is tanda 
vaziyet 
ei d·leşti 

ı:.dc -

idci.n mahnllcriııde yenidc.n yan, n.L<wuı~~"' .............. -'-'.~ 
§Illla.r çı.lrmı§ ve binalar h .. ra .o;;y.ı.,:.. .... H · 

'U '!Tamı tn:. Son berlcrc ore. 
4 ölngıliz tayyaresi de ü iirül
müştür. 

Dün geceki 
lar 

- eaıı tarafı 1 ine de -

Alman kıtalannın mtldrı.fan. a-

Tahmin 1 ~ 

ıçak ge is· en 
nrtulanlar 

blldc{I Tem\nat 

vSB,12 
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ı:ENI SABAB 

·"-~·-;;-'°'·"·-;;----------~-;;;~ı ~· -
";~~N, 11.s.x~,.ı WRIKA N• "' il RADYO PROGRA~ 
Y RO AL uo~o~~ust~~sı:::Mwı; 

ı~·s-at_ı_lı_k_y_e ... n-i -te-k-;e 

• Nakli ve iktibas hakkı mah!uzdur fM~Ni 
7.32 Vücwlumüzii 19.30 Ajans 

Çnlıştıralım 19.45 K!Aslk Tı.iı:k 

7 .40 Ajııruı Müziği 

7 .55 J.f üzlk 20.15 Radyo 
Pehlivanların diııJ......_itıe Domuz topu oyuooııa aldı. Do- 8.20 Evin Saati Cazctcsl 

lllzunı yoktu. ÇllnkU, orta.da. muz tl:>pu oyunu yağ güreşinde 12.30 Program :ıo.~ Şarkı ve 
ıorguıı kimse yoktu, Hacı, ço- pek e.z kııUamlan bir oyundur. 12.33 Şıırlalar türkıller 
ban kıyafetli adam, YaJrııcıklı 'Y'ağ pehlivanlan bu, oyunu he· 12.45 A;iııno 21.00 Ziraat 
Hasan, bol bol Wnlenmiş bolu• men hemen çok az kullanırlar. ıs.oo F••ıl be,-ett rakvlmi 
nuyorlardı.. Bu, üç lı:i.'li a.ra.sın- Çoban kıya!etli adam esasen 18.00 Progrom 21.10 TEMS!L 
da kur'a atmak !Azmıdı. ÇUnki1 kara.kııca.kc;ı olduğundan do- 18.03 Fıısl bey•ti 22.00 Müzik 
tıek kalıyorlardı. Kur'ada tek muz oyununu takmıştı. Bunun 18.40 Dans ınüzliıi 22.30 Aians 

Sabah, öğle, Akşam 
Her yemekten sonra günde üç defa 
muntazaman diılerinizi RADYOLIN 

ile fırçalayınız 
ıt • • : • • • • ·""Y ! • ; . • 

lı:rı'.an ka:J..nacak~ Çünkii bu sebebi vardı. Hacıyı evvelce 19.00 Kon=• 22.45 Kapanı~ 1 
pehfü·an çift giireltn galibim bastırdığı zaman kolaycacık al- , =.======================= 
bekllyecekti ve, finalin onunla tından kalkıp kaçmıştı. Altın· 1 A k ı·k • 1 . 1 1 t b ı d . K t 1 ... dan 
bir güreş yapa~ktı. Cazgır, dan kola.ycacJk kalkmaması i- ı __ ._e_r_ı __ ı .. ı_e_r_ı_ s an u enız omu an ıgın 
Wı.aliye meseleyi a.nla.ttı. Ve, çin tam eınniyetJ.i. bir oyun tıv d k 
l;ur"a çclcileceğ:ini söyledi. Knra. kara.k hasmmı yere ımhlayıp Emincinü Yerlı A-. •. den: Deniz lisesi ve deniz ge t il • 
ıat:ıklı. Aksi gibi en kuvvetli o- za.ptetmek istiyordu. Çoban kı- ı - 338 doilumlu ve bu cloğUmlu-
'Jan Yakacıklı Hasan tek k:ıldı. ya.fetli adam hasmmı sıkıca do- ıarıa ınuamekyc tlbi daha yaşlı do· OkU/UnB girme fBrf[Brl 
Hacı ile coban kıyafetli adam, muz topuzu vurdu. Bu, oyun tumıu kısa ıuzmetıı ve taın ehliy•t· 
Qift tlüı;tWer. Bunlar giire~c- şöyledir: Hasım dör telli yerde n:wıeJıı,.,. """' edil<'<'ekk•inden top· 
ceklcı·di. yatarken üstündeki hasım bir lannı ... gunu olan 25 At:u~tos 942 aüo 

~-.aı 9 da nutll! ctizd•~n:.ırile btr.ı

ber ıı;;ubt>rle bulur.maları, 
2 - Gelmiycnler hı.,kk·ı:.da kı1nu

n\ 1.1·~1lıaı yitpılal~ktır. 

DENiZ LiSESi: 
1 - Den.iz Lisc!'inm birıncı· sınıfına girmege istekli okurlardan ikm3le 

kalanlar ~Jınat:f\ktır. 
.Aı. - Llı;e binnl"t sınıfta ık..m..)le kalanlar Deniz Lise~i bb·inci sınlhna, 
B - Orta ok ut son Fınıtında ıkmôlc kalanlardan ~niz Lisesi birinci sı

nıfına taJıJ> olanlar ikm~l imt:ihanh1rıru Ve'rdiklcri t~kdirde aln:ım<ık ti.zere 
kuyıt yc.ıp1lacaktır. 

C - Ll~e birinCi ~ınıiıoo ya' baddı IS-18 dir, Altı ay ktiçtik oLınlaı

luıbul c,rılir. 

DENİZ GEDiKLi OKULU: 

Pirinç ve OOJnr (lvi ile yeııılnıış, ~-. mot.Qre ve kil~ 
ge&r, yepyeni, lroleplr bir teıme ~. Gömıelı: ve aJnıııll 
lsl!yenleri.ıı Kalamış'ta l\laran~ Yam Us1aya mtiraeaatıar'· 

TÜRKiYE CÜMHURIVETI 

ZİRAAT BANKASI 
B.ıuulu!J ta.rlbi: 1888 • Sermayesi: 100.000.000 1'ürlıı tııaBI 

Şnbe ve Ajans adedi: ~ 

Zire.! ve icari her türlil bankıa. muameleleri 
Para biriktirenlere 28.ı!!OO lira. ikramiye venyor 

Ziraat Bankasında kumbarah 1'e kwnbarnsız tasarruf besaplaJ"Jnd' 
en az 50 lirası bulun:ın1ara sence.le 4 defa çekilecek kur'a ıJc aşnğıda• 
plana göre lkramqe dai;ıtı!ocaktır. 

4 - 1.000 Llnlık 4.- Lir• ı 100 IMle<I IO Llnıhlıı l.mG ı.Jt11 
4 • IOO • &.aOO • llO • 40 • 4.IGO ' 

Hacı. küfrediyordu. Talihsiz· koluyla hasmının baş yanından 
Jiğine kızıyordu. Çoban kıyaf.~t- ve, omuzu üzerinden dolıy:ı.rak 
ıi ho.rifle uğraştıktan sonra us- 1 öbür kolunu da bacakları ara.
te de Y akacıklıyı yenmek çôk / smd:ın gcçiri.p alttan kilitle
wrdu. Güreş bir gün sonra ola- mek. Hacı, domuz topunu ye
eaku. Fakat ne de olsa Y :ıka- yince duraladı. Ne yapacaJ.. tı? 
cıklı fevk!lii.de rahata ernı;ş o- ı Hasım o kadar kavi idi ki, ona 
ılu} cırdu. düp€düz marifetle mukabeıe e-

'akacıklı Kel Hasan, kazan dilemerzıdi. Domuz topuna karşı 
.ı ,... ıılen cekildi. Hacı ile, ,;o- 1 yapılacak oyunlar vardı. Me~e
b m kıyafetli adam meydana I ıa, omuz ürerindeki hasım ılı.r
yürüdüler. Ve, giiN.')e ba.'}L1dı· ı seğ;ni üstten kavnyarak ,.e, 
lar. . . . hesun sağ ayağını da, sg;'.: a-

Çeşme lllöddelu
munıillğinden 

Jlıiküm hıilii.ı,a..~ı 

4 • - • 1.- • ı 1IO • 111 8 1.1111 
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•• 100 • ..._. 
2 - Denız Gedikli Okulunun heı \iç sınıfına oıta okulda ikmftle ka- ıı 

tanlar aJınac-akhr. DiKKAT: H~aplanndaki pa alar bir !;f'nc itinde- !50 lırc.ıc\;n1 ~ı~ 
Etıae ~et~ Karar: 74. ıtam~ 63 . 
J.ıY U Kcırur ma KanLntıon nıııhoı

llt ho.ırl'-ket etnı'!kten n·;:ı1..nu!"' Ala
Ç.-ı.tı nani;yeg1 yen1 lh."< idıye- m~ ha!~ 

les.ir.rierı Recep eoilu '.l-tO d0ğ'umlu 
F;ıcLJ Kadır~an hctkk.ıı:da y;ıpılan 

durtı ;.m.. nt>tı<.('$.lr.de: ].!aznuı ;,,. e .... .: 

A - Bulundukli'.lrı ranırlar1n n·ıuachh o1an Ofdikh okulu sınıflJrına k.a- dU,miyenlere ikramiye ('ıkb!ı t~J( lırde % 20 fazL.ıoı::ıyJ(· vı·rılf,.. . ...,,..tir 
:rıı edıl<'<'eklerdir. Kur'alar wenede dört defa 11 Mut, ll Haziran, 11 f:Y• 

B - Gedikli ukuluna gırı~ yoş haddi birinci sın.fa 12-ı7, >kinci sı- ili) ve ll Blriııcillii.nuu tarihlerinde çekilecektir. 
ruf1nrı 13--18, ü~titktl -u·ııfırıa 14--19 !':lşlaı·ında olanlar kabul t'di1ecek- lı••••••mıma•mmmmmm•:zııııı:ıı::•-••m•~ 

Çoban lnyafetlı herıf, dC'l do- yalda üst ve, birdenbire dola
lu ıriireııe girdi. Bir meııc sopa- yarak omuz yanına doğru Fıkı 
ın gibi h:J-'>mının önünde sanu- bir kllcık atrna.k... Fakat bu, 
lup duruyorou. Hacı, beş on da- hcrıife bu. mukabeleyi yapr,ıak 
kika bocaladı. Hasmı sert ve, ı tahlikeli olurdu. Maazallah kıl
aarp olduğundan Hacı, bir tür· çık \'C'l':ni bulmaz, herif yEcım· 
fü güreş uyduramıyordu. Ç~.~ den "oyna.ı:rı:azsa çoban kıy:ıfo~ 
kıyafotl.i adam, Hacının butun heriiın yapacağı gayet b2qittı. 
ince g'.rişkrini, m:ıhirane O} un- Derhal avak arasından geçer. 
Lu-ını kılıçla biçer gibi bir zor- el!inı şaka gedrip hasım en· 
la.yışt.a biçıyor ve, bare_ketlerı- :;esine de sağ eliyle kuwetıc ba 
ni. oyunlarını darmadağın edi- sarak tepe taklak ~cdrip sırtı· 
yordu. . nı yeı e vunıuk. \' e, karalmc:ak 

lerd ır. 

mek ycopması Jı;in 3.5 Ç'w\ al un ";e- c;,atl~rı, 

rildü:,ı Vf: bunur. rr.ukabJH Bt>it--diye- 4 _ Kc.vı+ rrıliddf"tı 20 ~~guı:tcı~. 942 aJu.~amına karlArdu·. 

3 - l!t<.ıtıbul ,.e civarında bulunanlar ıst:ınbul Deniz KomutanJıgına, 
tst.c:ırıbul haı·ıc1ndc buhıntınl«r rrıensU\l oldukları Aı-kerlik şubelerine mtira-

YE ~ft>lin1 E.tmc 1az1n1 gell"G. 600ı----------------------------• gr::.rrJ,k 560 elm o.. ten 16' tar""'ın'ni 
kar•· kurooun• ı .. ı'"' etmıyer•l• rr.:ıı-- DOKTOR ARAN 1 y O R -1\1 
a1,:·kt<.ın karı esiz aaT1ettı...,i sabit ol-

(8603) 

dugur.<lan hareKc-tıne Jygun o!or. Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 1 
4l:>f ı. YUJ 'kanunun 55 Jnci m.:ıddc- Çoruh Vill)'eti dahilinde Murgul'da bulunan bakır lfletmemiz içın 
tıJrı. ıkınci f!krası mur~buıtc ~5 lira tec,.übell bir doktora ihtiyacı vardır. Bu vazifeyi deruhde edecek olan 1 
~ğır para c·ezas. ile ff-< hküıniyetin~ 1 zata ayda (350) lira ücret "erilecek ve ikametg.lhı itletme ldareıince 

1 \t' ;y;-~ dan dvlay1 tenzlftt JL ... ı:t:' temın edile<;ektir. T•lip olanlar bankamıza müracaat etmelidir, 
11(· 1 .t-tl·n .. 6 lıra 60 kuru· ;ı~. p .rr. 
t l'.<.cl: ı ıle mafı'kumıyer1r.c '\e ır.tıS· 

lstanbul C. Müddei Umumiliğinden : 

-ADEMİ İKTİDAR VE BELGEVSEKLİGİNE 
KARŞI 

TO 
111 

S .. , 1. MUAVENET VEKALETİNİN RUHSATINI HAİZOll" 

l!Ell ECZANEDE BULUNUR POSTA KUTUSU :!28 
"l '( 'l lf 'jA ıc 

Türkçıxle bır darbı mesd var- gür~ie bu maııe\·nı.l;cr ,-ar· 
dır: Zor oyunu zozar ... İ~te bu dı. Ha,;ı bunlan p~k ala bildı· 
darbı meselin yeri Hac.~ ile. ço- ~ı ıçm ne }aparnğmı "lU;Jrna~tı. 
ban .. ~,Yafetii adamın gurl"pr.de Kıl~ıg, atıp atmamıtkta mlitk
gorunuyordı!. Haeı. ~vvek~ ~')- ı-e<l\J.tti. Çob:ın kıyafetli .. da
ban kıy:üetlı henfı ,ll:"Yle t>ny,e. mır. rTıadaı;lan b:ığınyorılıı: 
kaba saba. .. İstcdıgın zamJıı m : Hındi ıle! ne bek· 
w· twıütan ~utu.labılccek ~n- letvon! .. f'll 
netını& iken şımdı böyle kos_'.'0 • :kna.kııcakla domuz txı1•ııııa 
ca, IJo;r kıl'.oık çıkınca şa.."1. ~- gir<·n b·r pehlivanı yenmek şöy-

1.1rı m·ıznuı a oit 0Jrı1nr.. dzere hü· 
kur:" ~\ilas· sının eau:t1.; Ue ı~~ır· \•e 
.. ı~ nınn fı/6/!t4~ 1~rıhınc~ kar, r '\iC:-

r hı ve ,•hu hu1tıoun k.:ıt.ıh ... ~n 
bul>.Jndugu ll~n fılunur. 

lstanbul kürek 
şampiyonluğu 

t.ıar.buı Adllye D.,:r YC m·lıkcnocleri için •alın al<n•<•·' 120 Çek. 1 Devlet Denıı·ryolları 
kuru Ket.ılır.11 l(ıırl!f'D vducıu aı;ık e_k 21HirfleyE- konulnıu-.ıtuı·. 

Muhım1nt.'1'1 tıedt>l 1:.!tiO lira olup muva~kat teıninat 94 lir~ 50 kuru~- llm•••••amm:ımm••mİİl•m:ma•••ı•••"' 

Bu sop:ı gıbı herifi yenr,ı.-ııın j · · 
. k. kt D< • 1 r!ebı gı· le olurou: \ a. sakil alıp cn"e-
~ h '.'°t Y?.ftiu. mır e s.ndea basıp altiiı>t edtrek sır-

ı Aır eııl ~l ·.·1m • , ... 1• tı ere ''Unnak .. Yahut ta ılo-
Et ~PC"I ARI AJANl t(i,IND1'N: 
j .. ; r:OU Kurtk Ş:.ınıp yı)nlo.ı~ 

tur. 1'.;kJJlııne 26/8/942 ç.:.ı~b<l günıi 541at 15 de tiirka:i A~efendi sok~kl ı 
:.\1"uhao1mf)n bed<·l, 161>25 (on ~.ıtı bin altı yüz. yiııııı lı•·~) lıru 1 ıo.ı · 13 nı.ı.nıar.1c1:. Adliye Le\·<..ı.ım Daırcundl' yapılacaktır. Bu hU.1Ust<.ıki Şttrt- ti 

. (Üt; yOı. elli) .ı<let deııür karyola (21 Ağ~los 1942) F:ı:.<ırt<·~· 1-~tırı 
rıamt: 1.cttl) günleri harıç hl•r gu.ı mriküı• dJircdc gOrülcbilir. tı:::tekhlerin (15,45) on bt'$1 kırk bt·"te llc.ı}"riJ.rpa~~uia Gar bincısı d~ıhdjıuj,~ı. ı ;..nıfl 

rnavu ov· U f'11 (\trC '•uq ._.- · ·· -.1 k 
, " ~ b. d'~ ·k. muz toptınu hıc; c:omı\."\.len e-

mıf)tl .•• ıur.ıt n,.,aya on~n _.. . . sıkarak roehlivanı 
- Murat U"a. Hacı a<...ı d-ı n,.., ıyıce · .. . .. 
1 lib ı " · kend:.n~ ~ekerek uzM"ıne vu1<le· 

yo Cll Vj!'aaJlh iL ··.: l . ._. .. ·or rup .ırtını yere vurmak .. Çı.ban, 
- n oye gomıu . -'· ak .. 
_ Ne dersın herif ı q,ziııı ;;ü- kf'ndi kaı ...... uc gur~sın ın < ~ u: 

. L ı·b • nıınu '.wacaktı. \ e. kenedı 
pıı.recea :ı 1 " · .. bo aJ • d. k ee kn ı;k ve 

- l~i .. in1ncz amma .. ()ylt ... gu- ı . tma .. an &ı: ıp ... 1 _ • 
"k·· . i12A·nm• ~ uklı;norek ha0.nıı m~-

zu uyoı': . '"a'-arı"ı··,,·ı ı Jüıı etmı;k .. Şaka, en.•;,, 'ıa kı-- s.eı mıs>n ı n .. · · 1 ç·· k .. . 
1 

? ' ı--ı v~p:n.11:k ıstenııyörc 11. .un u 
da te~ız es1, ny ..... k .,a,·•llı ... lıa~mmın ovnak nlıluğunıı ~nla· 
_,~ \'·l l ort.ı. •. ,~ "" "'"- "; . r r 

m ııı:ıkeları 1€ A~t<ıs l!:i42 P.A .. 

tlr gunu F.~"ı 13 d< Sarndt)~~ ıle ").·c
rıık&ııu .ır ındrlrı f .. ·hıldC: yupıl. ,~ak· 

•ır Toplan1 n.tıho.ılll Sanı. ty.:dL. 

DeJTıJr'~ rıoı KltJh,\ Om.ırıd('ki sa.hılU r 

hin .. ı.r .. y.ıanı kimler<: b:ra>.tı- nl~ı.ıtı. ~lkı.kbır~mk'.';"k·ıyad,alıga~ 'er,'ı~ 
ıar .'cm•·nuı 'o m, , .,; '••- DOKTOR mm:?ı•I 

.., . t . <.: çob;ı.n kı ıdı. Ç<•bantn arkadaııları b.,,..ın. 
- nen, ll'ı eıtm .. "lu - d HAFIZ CEMAL 

yafetli lı-trif tem;zJcı;in_ cıı lı;:'l :ı-or 11 
ilindi de! .. Ülı·n b<·~lct- 1 

- Ynkacıklıya yaıık olur 1 ,, b . 1, L k H k' 
_Doğru ... O, pehı:,·nn aılnm me .. E.et ır }O .• • Q man e im 

dır... ~acı, ha."1nln.ın bir halt0<le-
Diyc krıııuşurl3rkeıı r obırn C-:)!ln' anladı .. Ne olur>ıa nl•ı:n 

kıyafetli lıeıif. Hacıyı ton, ı la- ondan """'.el bır şey yapmak ı.a- I 
dıgı g.bi ~iirdii ve, neft.,; a1tlır- zını geldı_ı:ıne kara~· verdı. \ e, 

kQnuni vOEıkolaı·ıyle birljktt' ya:tıh gun ve !aattc- t<'>plr1n:lcal' komif.yon:ı 
n:iıro:.('aath.ı.rı. (860'i) 

Deı,let Meteoroloji işleri Umum 
lflüdürlüğilnden 

t - tın'lunı. Mu<itJrluguııJo;·dc mevcut döıt ;:,det 158 kul·f! dıııf;.li V<' ~-

se61 bıri otot>ııs Oıg~ r uc;iJ de ı~n<:J oln1ak ÜL(-re y;:ıpt..u·Jl.ıc·ak C\1:ın Uöı t <Mte-l 
kar~~ K~•Piı , 1.M'f tı<tUliylt• elu;illn"\f'ye konuhnuştur 

2 - 4 udet kaı~erhı n•uho:lnıtnf'n bc.-dcH 10 bin lirn olup ı1k tenıin;~t 

750 111 &ıdtı'. 
3 - 1lk ten'\ip;ıt kar~ılıg:ı nnk..it veya n~ıkit yC'rine k<ıiıl1 hılk\İmEtc;t 

kabul edılen tahvı11l·rle bc·nolar komisyont·a k;,1bul rcliJ~niyecclli.ndPn bun
ların M ... hnı.Jdurhıklerınc yntınf;jı:ık aiınacJk. nlakbuzların koı11is.yvna ih-

ra:u. 
4 - Jha1f""~ 31 Agu~l('ı!; Pazaı tesl günü ~aa~ 15 tP Ank.l'ad:ı Ycıııt)chıı 

KwlıJ"mak ~vkak nuıııAra oto da De' Jet ~Jeleorolojı ı';ilerı \ımum nıtidUrhi

tlti bin:lf:Jnda tophın~C'ak ~ıtır. aln1,1 J.:on1ııı;yonu tar~1fıntian y;Jp>l::ıcaktır. 

r, - Taliplt'rin 24Sl0 -..~)·ılı krnl11"'lun 2 \<" 3 ün" ii m:ıddclcrlnde yn:.uh 
VDEı.lları haıL;. oln"')alan. 

G - Ş:ırtnan"'IC'l<'r mFÜ\Ür unıurn n1tidU1"1.üti..in 
ı:ıara.~Ji. olcırak ·v··rileı·t:ll u:ın olunur. 

h'\'i.l.tım TfiUdurlııı:-'ınde 

(8702) m >dın b.-.ı<tınlı. Görün ti.<>' na- lını;eb:ıdabad kılı;ı!9 attı .. l' a- h•llll••••••••-• 
zaran, Hacı g .. Hıa gıiı·e,i )11'- k:ıt ~oı.an .kıyafeti~ ad~m ı~kc: ı ,----------·-------------·------------------. 
nıinci rhı.i<ikal:ırın<la gıdıyorclll. le kazıh'l gıbı oldugu )erdP ça 1 1 A 1·v• d V ·ı A k • K t 1 'IA 1 

fo\ıkat çok m;l:ı, ol:ın Hac« İ)]I· k1lt idi. Ne kolu, ne kcrulısı ye- stanbul Levazım mir ıgın en erı en s erı t.la 1 an arı 
df'n t parlan<IL. Ve, bır lıarLıy- rın..\'"' oynadı._üste ~e_.Ha.~ı teh ---------------.... -·~".".'"-':""~:"'.""""."-~--':""""'.".:--""'."---:-::-ı 
ıc d.-ön<lti. AyJga kalktı. m;re.~ likey•• gmii.. \e, du~unduklerı Aııağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltml'leıi hiz:ı.larm~a y~lı gün, saat ve ınahaller-
yiııc ay;ıkt.:ı ba.~hmış _oldu. baxına_ geldı. Hacının kıçı ha- dcl<ı Askeri Satıoalına komi&yonlarında yapılacaktır. Tallplerın Kanunı veıııkalarıle teklıf mek· 

Yıı.kacıkh Hwan, gıy.nnıı~tı. ı·aya kalkar .kalkmaz h:ısını der· tuJ•lannı ıbale saa.tlerind.t>ot bı,. sa.at evvel ait olduğu komisyor.a vermeleri. (~9 - 8217) 
M .)dandaki g\irt~i ee~~·e<liyor- I hal .kem<'ndı boşnltarak ~ak~ CiN/;/ Jtil(tr.ırı Tutarı Te:><ıııatı llı.ale Gıw, Saat ve Jfahallt. 
du. Çoban kıyafetli a.tlamla Ha- gırdı. Şak ~emek,. kispet_ ka~ Kilo Lira Lirtı 
cı biı<birler,ni yıyorl~r<l.. B<.yle naıl;ının y~ı. kusagının orı ta- }4('.t'( odunu. -t,200,000 84,000 4950 17/81942 16 Bolayir. 
111 k.ı boğu,,,m:ı göı ünınen;;~tı. rafından elini geı;unp tutmllk· Kuru ııoğan. ll()(),000 15,300 1H7 50 27/8/:H2 16,30 Gelibolu. 
Yörük Ali, m<·yııstu. Şahınn,le tn · Çoban kı~etli ru~. l'C'ı.ka Koyun etı. 24.000 18,000 13!:>() 19. !lı042 15 Kaı·s. 
mütces.3ird'. Yörüğün haya-. el :.eçirir geçı~~ fi:lı;' elıyk de Kabak. 15,5GO 1705 127,87) 
tınd:ı ilk, toel'eürüyd\ı. Ş~h;m:a· ı hat,mın ensesı. uzenne aban•lı. Taze fasulye. 15,500 5059,20 378,44) 
d<', daha h!U:i hayret içinıkydi. Vaziyet fena ıdl. He.cı, tı>.pe- D B. ,.__ 15 500 5059 20 378 44) 

l · rd B ket er · uuus. · ' 0 3 Kii~iik ha.'>!11ıııı yenffit<"fl~ke Uıklagı _at&~o .u ... ere ' • Patlıcan. 15,:500 6231 467,3 ) 19;8 942 l1 
b ı·aber onu fevkaliı<lc t: .. kılır sın, yag gureşı ich. So~ Ha- Kabak 14.2.50 1588,88 119,17) 
etmiştli.. Tutu~ları çok güzeldi c1, }ağ gilreşindc u11~ hır adam- J'aze fasulye. H,250 -4645,50 348.11 ) 
Şalıinzade, ikide birde yanında dı. Derhal kıç~m uzcrıne. hı~- D. Btiber. H,250 -4.645,50 348.41) 

Devrek. 

bulunan Yakacıklı Hasaıır: la oturdu. Ve, ~lıyle ~ı s<ıktu. Patlıcan. 14 2ı0 5603,60 420,24) 19/81 '1.J.2 ll,30 Devrek. 
__ Has>1.11, bu çocuk çok ı;eh- Çünkü, Hacı bırdenbire kıçının Garaj bınaaı in•ası. ' 70.523,4.8 4776 18 19/8/942 lJ lznıir Lv. Amirliği. 

livun!.. Tehlikelidir!.. Bunun 1 üzerine oturunca çoban kıya- ~ • • • 
karşısmda idman.;ız ve, vıbuk j fetl.i adamın şaka geçen knlıı, ti •ı 1 
kt'Silen, gllıcşe da~>ına::•ıy~ 1 Hau~ın kıç_ al'.ında. kalma~• do- T'o"rk Maarif Cemiyeti Resmi 1 an şleri çif~Tğ:ş~~.:ı~:~~~:d~eç!as;;oer~ 
bir ııelıliveu olursa bila.muh:,la· 1 layıı;ıyle ezilı~ ve, oyun baı • suk ~ayının 6750 metrelik gil· 
ğa ılcrhal i5·ni b;tirir.. Eğer ı kL-tinde? ıınkit k:ılnuştl. H~r 1 BU L' 't d ~· k ı• T f' . 1 fi 
benim nefc•im ~r/< olmasaydı, ne hal ~<Je, Hacının tıslaca bır lan rosu ımı e ylf e 1 as ıye · ~~:~~~ t~~~~u~~~. ıl~~~es~ 
bıı çocuk beni k~:crdi.. Du•ün ı ha.rekctıyle tehlike bertaraf ol- 21/8/942 Cuma günü saat 16,30 
biı: ker" altı saat d:ıyaııdı. Ve, ı muştu. Fakat çoban kı;ya~.eıJj Memurıuoundan da Eskisehirde Askeri Satınal-
doha altı saat ta daya.JU\'biliıJi. sch:ııı, durmadı. Şaktan fiokulur ma komisyonunda yapılacak-
AIU;ılığı da, ayal:çılığı da ya- sökülmez d~rhal başka ~lr ha- tır. Taliplerin 1504 lira ilk te-
man vesselam. Eğer a.z V!! çok rcketo geçti. Kıç_ır.ı.n U2

1 

t:ıın~ "'-iz 'ltc-aret malıl.ı;ıııeı;ilk\ı faMlik edllınlş ol.uı İstaıı-
J h bi d nh' ~-·• minatlariyle teklif mektupl:ırı· gürcı, uyduramamış olo.a~ ım otııranasmını ı· c r,, sag bul Aeliye S tmni Ticaret nıahkooıeı.ıinin 942/1235 l'l'oas 'e nı ihale saatinden bir saat ev-

ycnecekti <:apgın beni... Y&lnız eliyle gı.rtlakladı. Y<'· ıınktan M2:, :l8 ı.srar nunıanılı \'e 6/3ı 942 taıuı• ilimı nıııcilıiıı<lt' lı.- ve! komisyona vermeleri. 
vallaın! .. biç dinlemez ... Tutll§- kurtulan eliyle de kispet. ka.>na- la . 
l.ı.rııı.ı gördün ya!.. ğının arkasına. kuvveUe ba•tı. tanlıulda Yeolpoo;l.aJıaııe l<~smda Erwıı:ım hanın< ıer:ı)i (564 - 7905) 

Diye dert yamyortlu. Yaka- Bu, ~arekct e~elkin~~ de .ıı~- tııaJi:ı-t>t eck>fı Tiıı-k Maarif (;emi~ Reı.ıni .tıan ıı;ıeri Biiro<;u 
cıklı Hasan, Şahinzadeye ma- terdi. B~ ~fa yu;~ yuz maglu- Uıııitro ı,irkHinin fC'fiih ve taııflyeWıe htımbtıl anıl<aUann-
nırdı. Sonra YörUğün giİl'l'§ini biyete süriiklercli: H~, bıı mu- dıuı Necati YaJımıın ta8ftye memıuu tayin ve iııtilııabına. karar 
alı~ı bir gözle takip eLni.\ıti. kabelede de .kendı~ını top.uladı. ---''-'- ve buJiv. e mooıunı tarafından münf~h ştrkt't mım-

Bu sırada çol>J.n kıyafetli a- 'Ustalı~ goaterd•: Heı;nen yar 1 ...,...._, 
dam Hacıyı toµarladJğı gil::oi yi- nına dönerek gen düşmeden ~tının J;ıemcı.fi.""8.lıık tn><riF moomm nrun w m..ıllıuıa ifa 
ne sürdü. Hacı kıvranıyordu. kurtuldu ve, hasmının tem ye- ohınaoa;'f;ı ve <;irlu·t mıidıir, ıııemur ve müı.ttUıdrmlninin \'R· 

Bir türlü elinden kurtulamadı rinde olan ?.yımunu boş:ı ~alla- zift-k'ri0<le k<"mlil< ~~hl ı ı:;lt>i icr:ı:ti lazifo edN"t'kk>ri \\! mtin· 
Maazallah bir çengel filiin ye- dı. Yana donerken de b•rden ıf....ıh s'1<t·t ala•" J<lılnnnın ~iri.eli.eki huku.kUDU bir ı.ene .ıurhn-
miıı olsaydı yüzde yüz sırtüet.ü paça kaptı. Ve, te!< I>~aya ıyıce 1 .._ t.iİn.uı-ıwaa i~hat etmf"leri Uin olnnur. (8751) 
düŞüp mağlup olurdu. Ha:ı, b:r parm.a.klarını geçirdı. Hatıııın .. •ı:ııı•••••••••••••••••••••-:I an evvel sıyrılıp kıırtulnıağ~ <;a.· top&rlanına:sı. ve, paça. kavı a}:ı· , 

• hşbysa da muvaffak olamadı. şı yeı'~e ;.di. :\rtı~ bunthn o
Nilia,Y<>t hasını.nın altına düş • teli ya;:: gureşırun ınceliklerıne 
meğo karar verdi. Ve, sıynla • giriyordu. Qoban kıyafotlı a
rak lıasııumn önü.ne oturdt,, dam bu, inceliklere vakıf dt!ğil-

Hasmı, Hacının li7..erine çul- ili. 
l::ııdı. An:ı.dob ululü kavradı. (Arlının \-:U-) 

Üniveraite Rektörlüğünden: 
t\Çlıncü devre knmpnuı :i~tirAk edecek talttxl~in 17 AIU~tos 1942 Pa

r.Ar 1 guntı srır.ıt 7,30 dn Kamp TaJimabnd..J.ı kıyafct ve zatı eŞya ile tm\·

l:ııı e 1. l.ıS olarak bü\1iyt-t varnlı:alan ve e1.ı:mek karn<'lerile birlıkte ttnl-
\1.-J ~~ l•OJO(.:tSind h. zır l~h.1ım:•ları. (871 l) 

Milll 
oyun tar 
Festivali 
14. 22 
Ağusto8 

14 Agu:)los Cuma saat 21 
T:lks1m Belediye Gaı.inosu 

• • • 
15 Agushıs c:uınartesi saa~ 17 ve 21 

Sarayburnu Park Gazinosu 

DlHlHLfYE YOKTT.m 

ıaraıınd:ın ka~d.lı ;r.;ır_ı U:>ulilc ~.ıtın alınataktır. . ( 
Bu 1 şc girınek i-=tıyenlerin - 12·1ti (l>in ıki yuz. kıık allı) Jııa ı..S 

f'Cllı l:t·luz) kuru~luk mu\·akk:ıt te.11innt, kanunun tayı 

tet.lıt1C'rın 1 ıraıtııc,·ı zrırnarınt aynı giin s:ıat (14,45) llJJ 

kadaı· ı..onıı~.)'(ın rC'isli~.ne verme!·~~ i Jtız.ınıdır, 

~ . 
~-u ·1~1 \ 1-:s 1 tı1' 
dtıı (fıJ "

11 "° 

Bu ı .. e vh f=ıt in&ın1eler komisyond;o1 p..1rn.sız ol:1ral< 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Kastamo11u Belediye R~isliğint/t~ 

1-' • ı -a. K;;u,.t;ınHıı ı bf'lc·di;>csinc~ yeniden Jn.a cttit·ılt.:cl·k Htııt 

tf>.b-l..-.11ının 61tı:Jfi l .ı 1·~ kuruş ke!jif bedeli inı;aat kısn:ı ıl(' l'ııksf'k i 
lurJıı b:n; i h<tt tL~ıtına ait 1!.JO!J:J J:ra kcşı! bc<ll'!Ji }n~uı .k;ıµDlı JJ!' 
hvlt• lll ıltrrıt.:Y" );:.nn.tıımu~h.ır. 

. 2 - Ht'I' ikiııoıııın kt'..,d'. be<lt•li yt!kUnu 80059 liru J4 kuı·u~t.<111 ıl'•' 
3 - . 1tH ;ık kat 1eıninat 5279 lirJ. 57 kuru~tur. . ı..el" 

-1 - lhalE'si 28 .'\~u~.to~ 942 l'Lıına r,ünü ~aat 15 de K-.sf;tnıonll , 
yeı-ırıdt- ıoııtl·şt·~ k · 1 ko nü=yonu t.10 afındo.ın yapılacah.t:.r. ı:ıı.f' 

!"; - 1\-luk .. t «le, ck"ıltmf", bayındırlık işleri gcııt'l ~:ırf.cı;ıırı(· ıs. 

\;c- tt-nni ;ırtıı;)nır, prtıje \"t! ke.eil hül~l!>ası, elektrik le n.atırı;ı ;ı.t ; 
ve fenııı ~artn;•nıt' \"tı y;J~\I i~ll'ri uınuffı.l \"e feı~ni ç:ı:rtı~aıııt'~ı \·t 101 

teferrt dıgC"r e\ rak Koıı.;t. ;nonu bclt•cliyesinde görülebilır , 

6 - ı~ttlililC"t~n,..,, tt; lııı işe brr:zer 40,000 lir:ılık JŞ ,1;ıp1ı1.;l;ı: 1 
L' 

ibı)ledt·n \H, güo f· velin') k-"td~ır K;ı:;tamonu \,ıh ligine tıJr ı~·tı:' l 11' 

c;-ıal eticrek ehliyet \ (>Sih. ... ı ;:ı.hna~ı :,;..1.ı:ltır, 0 
~ ·" 7 - . •rahplt>ıtn ~hcıledt'n .bir c;1;1t cv\"el•ı~c kadar h.(1 ı11ı•y,,u.ı rııt 

rekll'1'i tl·ldd n1t>ktuplarilc hırlikte ehliyet \:C TicJ.ret 0Ud· ı ( s11t:·).lJ ,t 
min<1t ıoc-ktu:-ı~11·ın1 iınza nnıkabilin<le ve:rmeleri, aksi tnkdııı~• ııı• ~~~·f 
kubula<.ık tehır ,10Jay11'iyle \.<.ıhtinde t(!l;.)i! ıncJ\.tubu gelnııy«ııit'ı ltııı 
tiriık ~ltil'ılo1iyt"l.t"~i Ul!n ohınuı (>J!';.>~ 

Gaziantep Valiliğinden 
1 - l!:k~ilt:neye konulacak i:;: Gotı:.ianlcbin Kavaklı~::: m(·ı,,~ııııde ~1 

na b;ı~Jannı~ cılan Nümune evinin ikn1alı in~aatı olup .kc'}ff l,H.•dt'h 
br~ {37) kuruştur. . ıı' 

2 - Bu işe ait evrakı nıüsbite şunlardır: Seridopı ı ct-dvelı, ~ 
t'edveli hilli1~a cedveli, husu.,i şartı ı<ııne, Ek!<iıltn'le ~;.:ı t.J1aıı'lcsı, ' 11 Je 
projesi' olup her gün Nafia MUdtirll>ğünde veya EncnmC'n k;.ılf'J1110 
rill~bihr. 

4 - Eksiltme kapalı zart usulıle yapılacaktır. " 
5 - 'EksiJtn1eye gil'ebihnek ir;in isteklilerin (936) luo.ı (40) ~~ 

vakkat tcıninilt vennesi ve 942 :yıhna ait Tit.:aret Od~5ına kcıyıuı ıı 
guııa dair ves1kayı haiz bulurun:ısı l;i1.ımd1r. t' 

G - Ttklif nıcktuoları 3 ncU 111add~dc ynıılı :saatten b 1 
.. ;ı; t ~ 

kadar Vili'.iyet Encürn~ninde n1üteşekkil eksiltme komu-y 'rU fi"' 

n-ıakbu7. nıukabiJinde verilecektir. . . . Jc 
Po!'ta ile göndeı·ilecek mektupların nıhayct 3 tint:·.ı ıııı.ırJdı.: 

saalc l<rıd.ır geln1iş olmaıııı ve dış zarfın mti.hüı· mwnu 1ıt yıt.t' lo'~:f-'· 
olmnsı ıa.zundır. Postada olan g~ıkmeıcr k~bul cdiln1eı. _ __ <:;:P .. 

Pendik Bahteriyoloji Enstitüsil 
Miidürlüğünden 

sol 
ı - Müessese için (250) ba~ Kıvırrık koyun kop ... .., ı.o.ıı-J L1 

siltme1e konulmuştur. 
2 - Tahmini azami ayakta kilo (7500) 
3 - Azaml tutan kıymet; (G.750) liradır, 

4 .. _ Muvakkat teminat bedell (500) Ura (25) kuıu!; u•. fl 

5 - Eksiltme 19 Ağustos 1942 t<ırihine r:ıstlıynı C'ul <Hııbc• '::f1 t 
14,30 da h1anbuldn Cağaloglunda Yüksek 1\.lch.tf'plcr • hıtı.j!tUtC 1 ı; 
pılacakl.ır. 

6 - Bu eWlt.ıneye girmelc i:.;tiyenlı:r her gun nıı.c 

ne müracaat ederek sartnamesini görebilı ler. 
7 - Eksiltmeye girmek istiyenler yuk:ırtl.1 ~ya- h OL ı' ın 

2490 nun1aralı kanunda yazılı şarUar icinde t<''" n. t..ılc l•Hlı tC l'ı 
aözü geçen muha~ebl'Cilikte teşt:'kkül cdf'Cek Prıı.cliK lJo.ktc1 ıVl .ı{ 
Satınnlınn komisyonuna teklif ıne!<.ttırJl:trıl~ bcr!ll)c,• c k·· ı.t 1 '°~g 
blr S3at evvC'line kadar mliracaatt ,rı. · <ı.; 4 

Sahibi: A. Cemaleddin Claraço(!lu Nt:şrlyat "1ıhlur 

Ea8ıld~ğı yel": (H. Bekir Gl!r~oyl ve,. C ,, !~ 1 n ı; 

r 
M Ş':I• 


