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U~ ~ ~~ bir köy~& ikiz doğun Ebu Ali Sina 
l!itnYa " . gizl. ~e; nıagarasnıa nasıl ...:ı~ı--? Kim. 
de blrıbi e 8lliıa ilimlerını nasıı öğreıııcI ErU-\Ml.Ç&. • ~ a, 
Çölleri 1-lerini altctmek i~in ne il~? Htlnor .. sah.nesin-
..... ""'"--it'hlr, eehirleri "Ol hali marifetler gosterdilcr? 
vu &~l ~-1-.::.. __ - ~ ne namı gelirdi} ? D" 
ile çını& ~ nefis vlicutlan ile do er: un.yap~ 
namı Y8!J. cUnbüe ilenılerini namı la.n. ve billftr se:tlerı 

[BirkiiôüOe dkad~~~;~~ 

(Sonu 81. 8 au. 6 da) 

Sovyef. basını 
KIZILORDUYA 

hitap ediyor: 
'•ordumuzun meharet ve 
kahramanlığına büyük bir 

itimadımız vardır,, 

İran Kabinesi 
Yeni hükOmet kıvamQs· 

saltana teşkil ediyor 
Londra, 2 (A.A.) - Höyter 

ajansının Tahrandan aldlğı bir 
habere göre, yeni İra.n kabine
sini Kıvam.üs.salta.na te;ıkil c.de· 
cektir. 1ran parlfuneııto.m~a 
Kıvamüssaltana 51, Süheyli 28 
rey al.mŞ:.ır. 

Teşekkül edecek Kıv.urJüsı::nl 
tana kabinesi, mevcut muahe -
den.in a:hkAmını yerine getire-
cek bir eekilde çalışacaktır. 

Ali Haydar A 
dün kaybett 

E:.ki Moskova Elci 
dnr Aktay, dün Büyü 
n·"nde hayata g-,özi · 
mı .. ır. Bir müddette 
h t ız bulunan Hayda 
tedavi için İsvicrcye 
hamrlamyordu. G~en 
Junun ölümü de kendi i 

(Sonu Sa. 3 S 

,. rimli oval: r, '.Zl • 

n1ües ·c3eleı i elden C' 

ııloruu, ,·akit ve lan 
Il"ak icın. ool kan diyl 
bır c phe ü,.crinde g 
)Or. 

Art.ık, Rus Heleri v 
mnı, yurdun tehliked 

B. Sırrı Day, 'dün Tavşanlı Linyit 
havzasında tethilılerde bulundu 

b:ı,;ınyor: Ölmek '. 
yok! 

On ofrt aydır, Do;: 
tııı ıh in bir esini hem 
mediği, olaylnra s 

T·ıcaret Vek·ıı·ı Ankaraya avdet etti ~t~~~!~:ı· :tı~~~!~pl 
nilg-ilcrc u~'l·adı. Fnk 

Kütahya 2 (A.A.) - 1ktı -
sat vekili Sırn Day, ma.\yetin
dcki zevatla birlikte dün Ta.v -
şa.nlı linyit havuısındn. tetki~.:ıt 
ta ibuluıunuş ve akşamı Dı:>gır
misa.za giden vekil ora.Jııki Un 
yit ocaJda.rını da teft:i~ etmil)-

tir. ün t 
1ktısat vekilimiz bug ana 

20 de Kütahya istagyonund3.11 
geçerek yoluna de' am Ctteeclt-
t.ir. 

Ti~;ret Ve.1{iıi Anka.Tada biitün knvga alanla 
, . ile nisbet cdilemiye 

Anlrn . .ra.. 2 (A..A.) - Tıraret ödev sevgi i gösterdi 
vekili doktor Behçet Uz, batı yet ordu ·unun bariz 
Anadolu vilayotlerin<le b~r hnf , .c;üphe gbttirmez bir 
tadanbcri yanmakta oldugu tet Jıktır! 
kik r,eyahatin1en bu sabalı Timoçenko, kork 
Anka.raya. dörunü~ ve keru:faJni ) ı~r önünde çek~l~1ey 
beklemeld:.e olan An.kara, 1s- 1 rırken, seleflcrımn d 
tanbul ve lzmir ticaret ')daları ı taya saplanmamak 
mümessillerinden . .mütcısekkil Onun bu tC"dbi1:İnde 
heyeti kabul etmiştir. (Sonu: Sa. 2 

ve kürek yarışla 



R 
Tefr"ka No. 62 Zengin dilenciler 

Diye sordular. Ceqlt gt!le
rek: 

- Stılhım ~! .. 
Dıye mınldandı. lıdsl birOen 

___________ .... _________ _ 
ailihlaanı çekm · terdi. 
»za.ktan trenin eslıııdell 
~ mınltısın 
llaşka civar 
a-eket, ne bir eeaJ..n.raı. 
4am tetik üst · de 
emrini bekliyordu: 

- Tamamiyle rahat; dedt 
bebl aşikar. Bunların t!".:ın ı
n ikinci bir mı ast haurla

On beş yaşı da bir çocuk 12 gaşuı
dnki bir hızı tüfek ile vurdu 

Ça.nakk:ilirlen bödiriltyor: 

Buıılardan blrinin üzeri de ild beşi 
birlikhl lleş a/1111 lira bullında 

. yet 8 me:ı §l2be memur
le.rıru.n yaptığı ada llmntrol ar 

- D" eye dikkat et v'" 

malan ıhtim.al1 yok gibidir. Tii
nel ı 'ndeki suikast.in muvaffak 
o cağına yUzde bin ·n idiler. 
Filhakika bizim o suik2.stten 
kurtul bir tesa üf ~ 
olmuştur. Talihimiz varmış. Bo 

~f1~~·J:ı ~ ye::: Valde hanı cin21'-fi 
bir genç 12 yajµlda bir kızı öl- "J " 

aet:ıcesın e ll!l imızia m 
telif se.mtlerin<le bir haylı cli
lencı ya.kalanınışq,r. ileriye doğru koş.. 

İkisi birden ellerinde aiWı -
llr ileri atıldılar. Yuz adım ko
FJ!lCa esrarengiz ışığın hemen 
.lıemen altına gelmişlerdi. Bu ı· 
)Ik. ~k bJ.J" kıvılcım halinden 
~ bir kibrit alm manza -
~ almıştı_ Durdular. İkicfnin 
obırden gözleri tünelin yuvarlak 
tlmbbesinde uzun b r kordo un 
11CW1da arada bir kıvılCIMla.r 
açarak yanan kordona dlkil
.mişti. Kordon ancak yarını met
a kadar bir şey kalmıştı. Bd· 
1i kı bllytik bir kısmı yamru"tl 
ve biraz sonra bu tükenecekti. 
Rahmi daha büyük b'r merak 
,re endişe i~inde: 

- Nedir bu? Dedi. Yoksa 
ıbJr bomba mı? 

- Evet. akla bu geliyor. B::ı.ş
b bir şey de olamaz. Böyle 
uunca bir kordona.. bağlana· 
nk kordon ya.mp bitince nina
yetmdeki bombayt tutuşturma-
81 kararlaşmış oJdu - na göre 
•ydutlar gayet kuvvetli bir 
'l>omba koymuş olacaklar •. Ya
IJl.i bomba burada patlayınca 
prıde kalan tren de ya uça
a.k, yahut bütün tünel çöke
.ftk.._ 

- Nereden anlıyorsun? 
- Tren durmaksızın buTa· 

dan geçseydi henüz bomb pat
lamamış- olacaktı, Demek ki 
eok da.ha ileri v::ı.rdığı ha 'dP 
treni uçurabilecek bir kuvvet· 
tedir. 

- Şimdi ne yapacağız ağa
bey? Hemen g ri dbııilp tre
ni tornistan ettirelim. 

- Fayda.81 yok. Bu kordon 
aibayet iki dakika sonra bom
bayı ate§liyecektir. Ben kordo
ıau uçuracağım. Ben uçura.maz
eam sen nişan al --

Bunu söyle ken Cemşit silA· 
hım huaya. çevirmişti. Bir sa.
niye nişan aldı. Atq etti. Silah 
11e&i bütün tl:inel boyunca çınla
dı, akisler yaptı. 

Kordon kopmuş, ışıktan esf!r 
kalmam tı. Rahmi hayret lçin
p idi. m.. tiklil &özlerine ina· 
m.mıyordu. Kamiefinin kolunu 
tuttu. Kuvvetle, muhavvetle 
lllktı: 

- Sen bir dahisin! dedi. Han 
f?i hünerine. hayra.u olmıyayım. 
Evveli bu kadar i§tiale müsait 
olarak yapılan kordonmı bir 
JAırşun darbesiyle kopsa bile 
koptuğu yerden tekrar yruımı· 
ya.cağına inanamıyorum. Sonra 
bu ince kordona bu heyecan 'e 
teli§ içinde nişan alabileceğine 
inanamıyorum.Hele bu tehlıkeyi 
vaktinde görmek, hissetmek . 
Hakikaten. bir mucize yaratmak 
demektir. Koca adam 
Karanlıkta heyecanla karde

. .tine sarılmış. onu öpmek ist.e
mi§ti. Cem.şit: 

- Haydi, ~di muhabbetı 
'bırak. Siliilı sesini ~itinoe bi
mnkiler büsbütün çı1dırmışl9.-r
dır. Geri döiıefun. Bunııııl& brl· 
raber._ hilen dikkati elden bı
rakmamak lbımdı~ 

Dedl Geri d-ndiJJer. Trenden 
Çlkanlar, basamak1arda hayret 
ve dehşet içinde yolu kollayor
Jar, uzaktan i ittikleri ve gör
dükleri silah ateşinin ne oldu
ğunu memQI'la.ra sonıyorla.rdı. 
lfakinıstlerden b'ri yarı yolda 
iki kardeşi karşıladı. Gerek cm· 
Iara v& gerek diğer yolculara.: 

- Bit §el' değil, bir üphe
den ibaretti. Atef ettik. G&-dü
ğiiınüz ı ık belki de bir bayva· 
nın gözünden fı kınyordu. Bil
miyerek b·r .z&ft.llıyı öldürmüş 
olacağız ki, ateşten ewm" bl· 
madı. 

Diye izahat verdiler. Trende 
Vagon - Salon yolcular.ı bıe böy 
ltı spn izahatla tatmin edil 
Cilt soydan değildiler. Onlara 
etrtııyle hadiseyi amatmak i
cap etti. O zaman hepsi nuıl 
bir tehlike atlatmıı olduklanaı 
anlıyarak birbirlerinin yUzilne 
bakakaldılar. nt defa kıendini 
tophyan ve Cemşide minnettar• 
hğım beyan eden de Melika idi. 

Tren tekrar hareket etti ve 
ertık lmulz olarak tfuıelden 
çıktı, yolan& <Mwam etti. Bu yol 
timdi kupkuru; tozlu, kapalı, 
arp mAniaiarta dolu bir saha 
'idi illkfmderaba~a doğru gidi. 
yorlanh. Artık gece de o1m.uş. 
tn. Yemeklerhıl yedikten pek 
sonra yatmıya çekfidller. Va
gon - Ll de ilıtitam m.usunda 
Vagon - Salondan .,ağı kalmı · 
yordu. Yataklar milkellef Ye ra
hattı. Ferhatla Cemelt .. ltah
mi bir kompartıma:na a,.nldı· 
lar. IDşimle kana koridorda 
~de: _Rp....,.. ..,..,.... .. 
Tist. 

kada.r muha.Jtka.lr bir ka»itteın 
sonra hır · · hazırl 

izdihamı önlemek içla 
çare bulundu 

dılrmüştür. Hi'dlse şudur: 
Soodillba.hirde oturan .ın yaş Katil Mehmet sorgusunu 

için karşımızdaki haydutlarnı 
b'r devlet kadar lrnvvetll ve ge
niş te.şkilii sahibi olmaa ı.a.. 

Şehrin seyrüsefer icı.lP..rini 
tanzim maksadile topla.ntdan
oo devam eden beledıyedek:ı ko
ınisYon. kalabalık meydanlarla 

~.ka.til !snWı Aydm v... müteakip tevkif olundu 
kayı şoyle anlaıtmıştır: 

"Her zama.rı Ha.tice ile ._ ~ gece Çlkmak~ılarda 
h1tte Mısır tarlasını b«.clerdik.. Vem hamnda ~ ~larıııda 
Dün de tarlada bera.berdilt. Ha;.. Mehmet adında birıniu 20 yaş-

Çocuk. kadın v er-kek oı mak 
'fizere yakala.na:a bil dilen r 
ara.sında oldukça yüklü paraya 
Rh.i1> oianla.r da vardır. 

mndır. 
H8.şim t:ımamiyle mutmain 

olmuştu. T nı ayrılacakları sı
rada S!lra- hararetle: 

-Allah aşkına Cem ·t Efen
di Hazreti ri, tünele bombayı 
nasıl k dıılar? Bu na ıl ışıklı 
bomba idi ve siz bunu na ıl keş· 
f ':ıiz? Anlatır mısınız bana., 

Dıve ordu. Ce. it bu kadın 
merakını tatmin hev siyle: 

- Çok ba 't, ham ve 
oi r \aSl lariyle 1 vel lı r 

köprii ve Galatadald iMihamı 
önlemek için çareler aramak
tadır. 

Tramvay ıdarcsi mildür mua
vini CeW.ett.m, Emniyet altıncı 
şube müdüni Kemal, hareket 
müf t.titi et, Belediye Fen 
.İş:leri milşavın Nadir, seyrü. 
sefer müşa ·n AY v ef. Birsan 
dan leşt.Cci<ül eden bu komis
yon, Kara.köy koprilsUnün al -
tında geç?t yerleri yapılırıası 

eeuı üzerinde durmalrtadırJar. 
Bu suretle kö'prftye gelen va

purlardan çıkan yolcular köpril-
nün üst kısmına çıkmadan K&
rakoye ve İStaAbÜ1 cihetine ge. 
çeceklenlir. 

ti. ....,...,.ı" ,,...." •• larmda Kemalettini bir hiç yü-
~e ~ua.n.ı..a. yorgana burua- zünıd vurarak -ldürd;;r;;w.i\ 

mUJ yatıy du. Onu uyandır· . en . 0 ~ 
ma..k için dürttüm. "Kalk k1%. büt~ tai liiıtile yazmıştık. 
yok9a. seni vuracağım!,. diye Müddeiumuı:nim:ıt.e . sorgusu 
şaka yaptım. Aldırmadı. Bunun yapılan Mehm-;=t. demiştir ki: 
üzer.ine tüf ~mi kaldırdım. Fa- - Kem~ettin.in yanın~ kız 
kat tüfek birdeıı ateş aldı... larla ert?i odasının ~d~ 

Sorguyu müteakip küçük. ıra.. ~erk~ ı~~ ökdrdugunu 
til tevkif edilmı.tir ve bu oksiirük yüdnden ara-

• lannda kavga çıktığmı söyle-
---..~.,..-v_""_'"Wı_....,__.___ mış ve bu arada camm yandı, 

Dö t 1&0 ld birdenbire kendimi uyb~. r aya ma •• m o u o esnada elimde karpuz kesti-
Şuayıp isminde bir tütiincö. ğim blçak vardı, aonra ne yap

nün bundan bir middet evvel tığımı ben J.e bilmiyorum.,. 
puıtalonu ile beraber bir altuı Mehmet sorguauna. müteakip 
saatile kordonunu çalan Meh- te\ıl4f edilmiştir. 
met yakalanmış, Sultanahmet 
3 üncü sul:h ~ mahkemesi 
tarafından 4 ay hapse :m.ah

--------~:m••~-----

kllm. edBmiştir. 

şeyı öğre i. Bizim bu f;ahah 
Melika ile trene b neli ·miz an
Iaşı1dı. Tabii iş Nizam toprak
larına ayak basm m hı1unız 
idi.Ben bunu tahm'n edıyordum 
Gara g<'linceye kadar ve garda 
hiç b·r hadise ile karşılaşma
j',nca t ende t rrnza u~a:ya· 
c • muha kak addettim. 
Ga J b'zim trc n iki saat ---.---------------------

evv 1 b r e v tr . ıin hare et TiCARET ODASlllDA 
CDzal sanallar sergisi 

buglin açıbyor 

ettiğıni de bğr nd m. Bu csya 
treni ile yol c1 n b'r iki Hint
li. thn ldPn raz evvel ya bir 
ista,gyo da nmisler, tr ele ka 
dar ybnim enir, yahnt tiine-
le y n k ud let'ini k raya a y annki ictlmada tüccarlar arasıada 
mm · ı. 

- Tü eıe ~ k1u i ta yon- ayrı Blll'I liı#itJaa Jwmisyoaları&SÇif~Cek 
da- d -:umuzu hat a.nnyo· Vali ve Belediye_. dok· _______ ..;... ___ _ 

Gbei Saımt'v Birtiil 26 m
cı sergısini buglln -.t. 17,30 
da Galatmr&J liiFMfNe- açar 
caı:-ctır. 

Sergide birliğe mmsup ba
lat tarafından .,..,.., getiril -
miş tablolar ve mJı'e ~r e
diJecektir. 

Bir hırsız mahkOm oldu 

Me&elA, dün ele geçirilen r:.~ 
cşp .k:m Fatma admd :ıki bir 
dilencmm iize:rinde iki b.?şibir· 
Hk ve 5 adet altın lira ile bir 
ha) li aroı ' ufak ra bu
lunmuştur. 

Dilenci yaı ılaıı SO'I'gUS.Undn 
evınde de 4 - 5 ıbin lira nakdi 
parası olduğunu da. söylemiıı -
tir. 

T eh tike karşısında 
- Baş tn.ratı 1 inekle -

için yer ve zaman aradığım tah 
min edenler de ol.mt,ıŞtur. An
cak, ~sı m • ak r ki, bır 
çok ricatler gıbi, ş meliki de ız
tıraridir; büyük zaraı: ar do
ğurmak ietidad nd dır. Gene 
muhakkaktır, meslekten yeti
ı,e.n bu tecrilbeli kam.utan, bu 
cephede bir vakıtler vazife ve 
mesuliyet 1a.n arkadaşlan gib ·, 
ordusunu hırpalatmamıştır. Bu 
sayede ve be ki, p .annı g 
çekleştlrebılir: Arazi fedakirlı 
ğı mukabilinde kanı esirger ' e 
kara kışa ulaernak ve sığınmak 
imk.anlan elde eder. 

Durum, çetin e çapraşıktır: 

~o halde ken ilorini tren- :~:da ~1'1blz~~ SERKLDOBYAN 
A) Müdafaa cepl1°sı geni le· 

Halil isminde lıir PDt ar- miştir. Sovyet oıı:luları, bir col~ 
lmdaş 1br.aJıimin 4.8,5 lira pa- bakımdan oldıığu gibi, hareket 
rasmı çalmış ve ,.aıanaraJl ve manevra kabiliyeti. teşebbüs 
adliyeye verit«•\ştl ve sevk ve· idare kudreti it'oo· 

den ağı atm1 . Şu "r- evvelki gtin topll;aak kenW. ıf 
düğttniız Hmt l rın nasıl ş0p !eriyle goriiştüğihıti yazauştı.k. 
gibi, fakat sa -ı m, e ik mah- Yann Ticaret Odam icJ&.re 
llıklar o dugu meyda.ntiadır. heyeti b r toplantı yapap.t 
Bunlar bir kedi gibi sıçrar, a- muhtelif gıda. maddeleri ve ~ 
~lara ~mr, ~rdan a.-:ıa ruri eşya ıtieuetf şubeteri için 
gı kend eruıı ka erırler. l~e piyas..ı.da vukuf ve ihtisasJan .. 
bunlar n b' iki ltukların- le tanınmış muteber kimseler-
daki pa.kctl önele girmiş- elen mürekkep ihtisas kom.is • 
ler; yık k v b r k kovukları yonılan seçecektll'. 
olan tünel d arına tırmana- Bu kmms...-ı·- ~ • 
rak tepeye çıkım lar. Or da bir ,__ 't ı:~~·~- ~ ~ 
kovug bayı .umıı. aa -~cıaqmıı~ gu. 

• Jlıt tot'nsınk .... JDMIWnin 
:~ temibine arzedilecek ve bil& .. 

t - · 1 •r hare kabul edilen es• ttzerin.-a geç egımız ma um. am on- den rlcJJarlara tebligat 
dan bir müddet evvel kordon. 

1 
~ 8 

A yapı-
tutU§tunılmm;. HinWler s&VUI-' aa:~. 
m .. nr. Alt taratı ına.IUm. M•lakUmlann 

- Yi sız, z nasıl f rlonda 
oJdunuz? isMlbna dojnl 

- Ben Bombayda.n h81"eket Okuma bilen :mahkimılaım 
eder etm z bir s t bel·ledi- ıalatulMia büyük bir te.ir yap
ğim i~n hep tetikte iuım. Yol-· maa ihtimali kıırşısınııia Koea.
da bir bombanın üstünden geçe eli cer.a ve tevkif evi miidUrii 
ceğimizi umm ordum. Fakat Serv.Bıri Ermete, 1200 kitap & 
bu ihtimale ar rk'n'stı rin tia.p edeOilecek bir kitüphane 
ne derece u anık J ğunu ha- vıüettda ~
inler biliyorlar. Yol Ü& i.i.Dde gö 
rülecek en fdi ı.lk bır hancı 
<.'isiın treni d duracakt.a. On
dan dolayı böy e bir .çareye b~t
vurmadı!ar Tünele girince ~ 
helendim. Lokomotüı.n feıerlc·~---·--------------------

yoln aydınlatıyor, fakat ci-

'arda bir saaW bomba nereden Çocugvunuzu llangı' gorfüec k? Bu şüphe ve endişe 
ıle Iokomotıfin arkasmdakt va· ~ 

~:uı~t:u:~:~ ~~ Okula ueren"""•niz bir solu kontrol edecektim. Tren ~- IU üGl\aJ 1 ı 
yavq yürüy&rdu. Zaten ma~ 1 
n.istler de tenbihli idiler. Fakat YniM:ra~~9t.Tllttfl,.tuleh~malıtdi/ 
bu karanlık kovu - n dibinde ~ girme şsrllıanttJ.a.I 1ı "1erdtır etuıe1c ~ hşr gi9I blf 
bir ı~ık, nokta halınde, Vlldıza aiit1't&larda ~ birokralan k:ayıt w kahı fe•mftiiıi 
benzer bir ışık goıiince tuhafı· ·bildir:sce{IU. Herhangi bir ol·• kıayrt w kabul şartlartM 
ına gitti. Baktım ki önümdeki gıuıetsde nqrindn daha t:tN"l lğrtmmek ~. 1*:e "Ohl 
makinistler de hayr tle bu ışı- Servüi;. tıamsna msJıtuıpla mirıtıoclt eder'/m · -ve 8,,5 ,...,.... 
ğa bakıyor. ne old&ğuııu ıuılıl- poata pulu da gönderirlerat1 l'tlrabtm alırlar. 

::~a ~~Y:1':!:. Parasız yatlll tatebe kaJJt H kallul firllan 
na kıvılcımlar sıaı.;ıyordu. Bildi- Leyll meccani lise ve orta bulunmıyan yerleftie rap. ... !ar 
ğ0niz gibi imdat ipretini çeke- okullara girecek olanlar :O .. hükiımet doktorlan ut.raf!n-
rek treni dttrdurdum ve birade- ğustos pe~ ak§a.muı& dan doldurulacaktır. Ro.at.gen 
rimle gidip ışığı bulduk ve sön·, kadar buluııd.ukla.n y~dmn olan yerlerde isteklile~ rad-
diırdUk. lŞte hepsi bu.. liselerine. lise olmıyan Y-'11'~ grafileri de almacUtır.) 

Hll,im ve· karıa blı iılr bç de orta olml müıdürlüklenae Fakir olma.k, (.bu cihet ns-
kellme ile anlatılan macerada.ki ve orta okul bnhm11nya:ı ~ mi lir nıa.zbata ile t.wsık edi- ' 
fev1 ali.deliğin hayrauı olJukla lerde de maarif mtitiilrfflklel'i- leeektir), çaJ'§kanbğ:i, zekası. 
nııt gimeyemed'ler ve kompar- ne birer dilekçe ile müracaat ahlilk ve seciyPi talebesi bu
tımanlarına çekildiler. Ceıa§ide edeceklerdir. · lunduğu okul tarafından tu-
tarşı derin bir itimatları vardı. Xaıilerlmize bir kola.yh!I» dik edilıni§ olmaık Ji.zımdır. 
Hele Ferhadın Cemşitle bir olmak ~ ka:YJt" ,,. kalMll • Pat"8.llJZ ,.mıı olm8k ~ 
kl'mpartnnand& yatacağını da. şartlannı, ımtihan glbı\erml t:aleltenin sınıfta ka.lm.ış veya 
btltyorlaTdı. Onların kOlllı>artı· bildiriyonız: bütünlemeli olmamal-ın lıi
manı Melik&, Gi7.el ve Mis Bir- Girec~ ~ ve orta zımdır. Müsaba.ka. imtilıaııla"! 
bek kompaıtmıanlarlyle Cemşıt okul talima.tna.mesinin tesbit ibüttta snnflar için ttirkçe e
ve arka.daşlarmın komparbma- ettiil ~ bWnnnwk, bedin- debiyat 1 eıyl1l1 942 salı, ~
nı arasmda idi. Melikaya ka111 ce. rubQa. hasta, iUatl1, sakat mata 2 eyliil M2 çaı-.llllD\ 
hiç bir endlleleri yoktu. ~· ve kuaurlu olmnulr (olml.lar- göaiaıi aaat 9 cia yapılaeat. 
manlan ona ilipriyecelderdl daa ahııacak matbu ömeğımt ar. 
Bitil• tehlike yalmz Ferhadıa poe ~ maarif beyeo 
ilzerinde toplanıyordu. tince, en az iki o1mbı bulunan NOf'. Maarif Vekillitlne ı.ğ-

Dlbı 3 ilnet1 salh aea. malı- riyle de hasıniyle boy ölçilStı
kemesiDdıe ~ yapılan memektcdir. T.aa:.ruz ordusu, 
HaJilin suçu sabit oldnğu anla- Jl~yUk Harpte bu ccphooc yap
~ bir ay 111199 mahkfun tıgı yarma prensiplerine sadık 
editmişür. kalarak, kfilı suı da, kih ö.. e 

M ... l..A .... olan mubtekirler teşkil ettiği ağırlık merkezleri. 
CIAllHI .lı; mey<l n uha ebele i veri1 • 

Pımga.lbda Hı1hkv Gazi 
caddesinde Osmaabeyde 164 
awwwah 48klırbda Mkkalhk 

yapan Va.sil oğhı Dimitri pa
halı pirinç ssttığmdaa lstaıı
mı birinci milli kunmma ma.lı
ltem dme ~ '99 25 lira pa.
•• eme, ;mehJı;Aın ectilnrip:ir. 

Ayırıea Cihangmda Abdilihak 
lramid caddesinde 44 numara -
da elek:trlla ticaretile iştigal ~ 
dm .bd.on oğlu AJMo, ihtiklr 
suçUe 1etanbnI milll korunma 
mahJr.anesine reriladl ve 410 

kurwJ pal'& cezn-. çuptml-
rmetır. 

Tarağa tla ne elda ? 
Son ayar .zarflllda memle

kette bu:hn:n dm WMek bir 
tank yekiuğu -- tKPEDAk
ıtadJr. ~e 5 l&a14& aatm. 
almabi's ea lıdt uiı ** tarak
la.ruı bugün mevcudu kalma
dığı iddia edMiği gibi, el altın 
dan bu taraklar ~ ku
lUI ıftıi bir f.ipııt& Ga. satıl
m'*9*fır. 

A1lkadaıUr -.!inde yaptı 
ğımız tab.ldke.t ne.;nde elde 
ettiğimiz ınaliıma.ta. göre, g~ 
rek perakerıdeciler ve ge
rekse toptam:ıkuıdN.ı ilıtik8.r 
yapmak maksadile taraklar pi
yasadan toplattınlmış ve şim -
di de yilksek fiyatla el albn -
da.u sa.tılm.aktadır. 

Kaqma lunızı 
Sultanalmıette Oc;ler mahal

lesinde bir mü<JıWtenıheri faa -
liyetıte bulunan ve civar evle -
rin telefon kablolarile k tr.»lJl 
borulanm çalalı AhJpet adında 

biıi yakalanarak adliyeye vc
ıtimi§tir. 

ken, müdafiler, çok yerde hare-
1\etsiz ve int'zal' halinde kai· 
mış, b'r türlü ı ;:;·yatifi ele ala· 
nıamı ardır. 

Büyük taarruza tak d ·:ru P· 

den haftalarda. Alman p fuu u 
alt iıst etmek kay ivle, Har'rof 
kesimlerinde, ihtimaldir, H r
kof için de, yö.. ilen t.aarru .• 
lar, Alm n t bb··. ünün bq 
ma iyle suya dit üş ve kAr y 
rine zarar vermişt'r. Cenup 
dulan hicret etm ktcdir! 

B) Kafkas bö l, z ·u 
kaynaklan ihtiva etmek ve il . 
mal yolları da buradan gecmı:-k 
dola.yısiyle elde bulunduralwa. 
lıdır. Kıyılar ka bedilirse Rus 
Karaden°z donanması üs üz va 
kesın akıbetini cizmeyc mah
Itiım kal . R s .. oftan geçen pet
rol bonılan artık k~mürttr. 
1ran yol'yle dl4 memleketl"rder 
ır,elenı- haıı.> m ddeleri, H v.er
den, fakat d :latıık bir yolla ve 
uzuıı zamanda ulaştırılab ·ıir. 

C) Arazin· n gUçlüklerinden 
kuvvet al rak Kafktudann ve 
donanmaya daya al'ak kıyı bo
yunca u an yolun mUdafa sı 
için bir ordu ayırt etmek nıe~
buriyeti vardır. Taanıır; otdu· 
su hareki ı Ha'?.E!re doğru ge
list ği halde Kafkas durü'
harekatı, ana Ol"du ile d ğru
dan doı?n.ıya. itbir. ·ın yapamı
yncak b r duruma gider. 

D) Müd faa ordt su, he!' ey
den evvel, Fon Bo k ve KJ t 
ol'duJarın n merkez e he ni 
tE:hdit edebi ek stra e .. k 
viı e t rini gö de bu· 
lundurmayı d işünee ktir. Sta-
1 grad mmt asında yapıl ım 
haber v .rilen yığınakların i1'J 'h 
daf e tiğı g ' e, bu ordul ... ~n 
da a ö 1 arJan lannı ö f,

ı e n *uf görı'nmc1 "d:r. 
ı. d'ye kad r birn" aba ve y.ıl 

lı ım süra tiyle ilerliyen ordu 
e n de c phed n ci '. 

oi b muka: ete maruz ol· 

1 
ı· ?.mı tır. Voronej karşı U>.ar-

Haalı6yde M~ J.SRtınde ri<·••:ları ane k H rkofa doğnı 
birine ait .kalafat yerinde ta- inldşa etmek şartlyJe, hakılti 
mir edilmekte olan Basaa yan· b~r. man ~e mahiyet ifade ede
-mawa ait O!tadere ad nchık' bılır. Bu, b r kuvv.ı: meseles;dtr. 

. .. Al n dusu harekatı cepl 
mot.örde dlkkabdzlıı1r yftzün e aerinl"kl('rine doğru genişleJl · 
dün ~ ÇJ'""' bila.lıare zama.ııcianberi burada Rus!.ar 
söndiiri~. tacizden geri durınamakta<llr· 

la:r. Fakat, kesin bir- sonuca er-
Gece yar.mı harm uyaduk- şehir.Mrie 1M olluDa.nn 9Jnd h oJmll•ra Jm7ıt ve kabtit eıü

tan sonra 'V-' ya&m makinist- ve panaiyoıı doktorlariı. "9 ı.- taJehenin bir Yat biyük 
Ierle kondoktörierin ayakta bu- llit edilecek heyetler t.a.rafıa. veya bir yq kilçük, olmak libi Ualdıda.rda Kaıv1Uli Mezarlık 
lunduklan bir sırada tren terr claa dolıdurula.cak raporlarla bir eNeple okul& kaydedilemı- sokaiında 15 nwmerwıa otw ı 

dir'lem·yen 'bll gibi teşebhii.tJeto 
ancak önemli birlilıleri bağlar; 
Jar, ve taa.rrıız Moakova kesi
rı inleriııdeki ordulan arbdan 

ııa. kftc:ftk bir istuyonda tiç da- teYsik edileoeWiir. Yalım bu. yecek talebe Maarif nüldArl~i A.~.J.----
kib durd1L. Btı sırada .- !ılia heyetleme W ~ ve memurları taJfmatnamesi· --~~ ejbı ı.·aruk, 
Birbelt.....,. Giirel uyanabilııe- vak'alar remnf hastane ruğJık nia babeettiif ~ iattlı'1e cib aritadatdarile o,narketı r 
lWdl k~ tapı· heyetlerine J111Vked.ilecektn•. ederek birer dilekçe ile maballf sadaı bulunan bir aet:ten 'Ulağı 

dıım ild -'-'" ...,_._ _,_ tld okıdll w panslyoııu bil· maarif mtıdürlilklerine mDra- düpıU, ve -~ lrolu k• .. •lmıs 
8lll -T- .,..._ ,_..... lımmllb~ ._. ........ u ....aı. _.., k b n ""Cllfi <A.A 

ı-~ ·- _,..... -..-. -.....~ caatbili-'::'ertL u m ••deyi &la- br. Yvalı 1tubmeJ11 kaJdJrı 
PO JYa ·~~~:=-maı-.ıiiiiillliiii ... imiiiiiiii ... -=ımn~Ç&"., ................... ~,J~ .. . 

,4ıJt .......... 

h · t ettikleri 7.al'D8l1. kötü aJg.. 
tlere de yol acabillr. 
E) Rua O!'dulan blJjlk kıam-

1 yle geniş ceplNııujn öteki b-
imltrinde yep almakta .,. yur

dun ı&Ulıiın nıenhalanm kora
Mtadırl9r. •rbıtelll Dalııkte-
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•• a gore 
s ta.rafı 1 inci :ııe -

n bır Sl dina~"B. memle
keti ol~ ve N rveçlc ts 
\ - ba;:ıı aldığını b l rtm ış 
ve Danımarka milletinin dP-

okratilı: pren iplerine e.-ı1ık 

bulundo.:mnu .eh ı etle 
kıı ·detmi.tir. 

Nan~ f:uıcvm 
Stokholnı, 2 (A.A.) - Nor 

Yeç lntı kıyısı bQyunca ve 
bilhnssa Rr .stiansud çevr l· 

le Tr .illı :.n cenup b~tı 
b.. ilk a .eri ınaru; ... 
pu_~ı . tır. 

l muhtc· 

• r:.-a sa ırç 
ayn ayıp y 
Clermolit • f'crr:md. - (A. bu e:n:ı ı, tadına 1 A.) - Ofl: 
ögr: enil .. d . ~1 den üç e-aıc, rnütl lı 

~ me gore, ı , <>. c- 20 el n:~ :tmı. tır. 
den sonra t 16 da bir hvL.ü .. 

ııi t kadın bü.} Ul'< c 
birinde bir yiyc"'clt nı 
önünde bel iyen h lka 
gandn bcVJ.D.nuınclc i ' 
ta Ye nutu • s:.iylem h 
üç polis memuru bu k 
lnf etmek temi lt:rd·r. 

K :J} f Bedeli 

11-9-t;OO 
3lJ7!>ll7 
6381,18 

-8S,tl5 
290,'99 
478,59 

Ke;ıif tı dcllen ac tıı. t in~t 

2-G-942-8-8-!J42 w . le 
mulıtellf katlarmııza 

vapurların isimleri v 
saatleri ve l: alkaca 

Karadcnlz hattı 

I3:rrtın u.ı 

h:mit hattı 
Mudanya ttı 

b·hçc 

• Hanlan 

İmroz hattı 

AY\~ 'ttı 

t 9.00 da Kl'mM. Toph c Rıhtuııınd o. 

1zuılr SW-.ıt 

&!i nceuta: 

- Ç r~:unba 12.00 d~ (Burlh ). CUIIh l 12 00 a 
(Antnlyn). Slt C'.ı Rıhtımmd~. 

- Pazar 13.00 de {l • ır). P r mbe 13 00 d.., 
'h.m). Galata Rıh 1 n, 

NOT: 
\ apur seferleri hclclonda her t u l 'i m 1 
tcl fon ır:ımarn1nrı y.:ıulı a ı ı 
bıl.nir. 

Galata - Ga1 tıı nhtmıı Ltm 
ğQ binası -altında. 

Subc aC(!Iıtcliği Galntn - Galata ııhtı ı M t 
bması eltmda. 

Şube ~llği 
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100 19 
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2212 Q 
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000 1143 
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i}00 150 

60 
25 

00 

00 .. 

20 

50 

00 

~ lamol ,si ... rn 
(Ecnebiye t:JW mek üzer ) 
Mnmul sigarn 
(&uclıiye .götürülmek üzere) 

San kopye lt :tğıdı sl~:ıra 
~l C\ nfır.ıdtı 

.(Ecnebly-0 ,..ı.iwrUl k 4ize ) 
Tclsiz tclgıllf msl.I ı 

.. 
" 
.. 
1 

(EcnchQe Götü.l'tl1mck -Oı:cre) "l. 
I'o~ .tyodur 
(lilcnebl3'ft öWrU ek m: ) 

Yakandaki ~ 1549 sayılı kanun mucitrlnee ltı; 20, 21, 2d; '2li 'le ~u 8/ 
00 günlerinde Sirkecide Re diye mdttcstndcki GCn'lruk Sattı :M'.ildur-ıu
tlün'dc s::ıat 13.30 dn rrt'lk tı•r.tırma usıılJ ile Uti.kn:alttır. ~tan fiç g'1n ./• 
'\'"el ımat D-12 nrıısım1a '('Şy8 nnbnrfarmııa ~rlllebllll'. Kanımı v l'l kn~r t 

lbrtı7.ı. '941 ~ sstıs 'l[finü sut l2 7• taıdar y t rı1 ı ilan hinur 
lazB2) 

Avnrtrcl~ bu aziyeti 
km •· · · çin tw. n bir 

tehH e addediyor 

- Ba.~ tam{ ı 1 i:nci 
Sovyet müdafaa m , tcıin 
gh n: v lt:. rdi r.,, 

t.Len:lnıya ı:; ro 
Lônilinyrı göre. Alınan H ri 

levhi en ziyade E tai ' lıı re •

1 
nnbmıdı:ı. ve cmu"> do;tısur da 
tehlık lidır. Alnumln.r, I role
tarski alo klanın bilcfunıişlcr· 
dir. Lm :b: ~ bınnı teyit ede-
cek ir r yo':tuı'. 

Evv .... I para sonra kömOı 
mü? Voksa evvela JcömOJ 

sonra para mı? 
-0--

.. ~n: A. C. S l11 

Haliç sahi inde sEfıi f, ars .. 
Piyasanın ser~m lıir ~eri ut , lı r 
·~tifa<lo edil :huir,, dtT.o :\nınim. a 

atıs .. 

an l.ir m"i 

Tr-1 

v ~ya 
Kı 

T. r 

. ... "' ...... :• , 

ti 
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-YA~;,·:.·;.·:.::;:,••·;,; .... ;~;~~;·;:·:::11 ~- .stanhal Leyazım Amiri;.: v:.~~ ~:~~an 
~R K A~.::J ----.-.-... ""'""""""-"'gün. .... ~ -..,, BSkeri satın alına koınisyoo}anıı la yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesilrel:ı.riylo teklif mektupla.rını 

lhııle eaatleıindaı bir ıııaa1 evvel ait olduğu komisyona. venneleri. 

Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ( <lıısi ~ ~ ~lan ~tı 1lıahı gün, ııaat ve maJınlli. 
Patates. 180.000 54.000 4.050 12/8/942 1;···6· lmıit. postane .• 

- Gard\in mü ağımı~- İşte niz. Üı;üneOsü böyle adamlar, ~ 
~örilk böyle Yöriilrtür. emniyetle güreşirler. Çlinkü Koyun eti. 66.000 72.600 5.445) 

- .Amma, Yörüğe bugün hız tutuştukları hasmın gradasunu Sığır eti. 66.0QO 52.800 3.960) 12/8/942 ll Devrek. 
•eren MW'dt ağadır. Onu gece bilirler. Ve nemden tutup nere- Koyun eti. 24.0ÖO 26.400 1.980) 
oğarkeın afsıınladı. Yörüğün hı- den boşalacağına da. vakıftır- Sığ1r eti. 24.000 19.200 l.440) Devrek. 12/8/942 11 
cı oradan geliyor... lar. Kuru ot. 600.000 66.000 4.950) 

Demesiyle Murat ağa, söze Sen, onu ııensinden tutar- Saman. 650.000 58.500 4-388) 
girdi: san tut, h&tii emniyetle tut! Kuru ot. 166.000 18.040 1.353) 

- Doğru. •• Onu &fS!ınladıın. o yine bir kolayım bulur boşa- Saman. 166.000 9.810 736) 
Güzel bir oğma. oonn blltün yor- lır. Yalnız bo§•lsa iyi, bu sefer !Koyun eti kııvurmam. 200.000 400.000 6.250) 

Zl/8/942 15 Muğla. 

gunluk kuluçlannı kırdı, açtı. de seni tehlikeye ıııokar. Bu se- Sığır eti kııvımnası. 200.000 300.000 5.000) 
- Usta! Bu olllmıım çok heple dll§iln.ürsiin!. Ulan nere. \Koyun eti kavun:nası. 50.000 100.000 1.625 

14 .. .. 16 San1mmtş. 
15 Sarıkıımııı. . ll .. 

faydası var mıdır!. sindoo. laqıeam ve yenecek bir Sığır eti kavnmıası 100.000 150.000 11.2.'50 
.. 

u .. .. 16 Sarıkamış. 
(575-7mJ - Sen ne eöylıilyomuıı.!, Bii- oyun dahi olsa. herif beni bo -

Wn yorgunlultları götürlr_ Oy- zuyor, usta da teiılikeye dllşü
llıak yerleri a~4r. Kullll!ç fillln rüyor dersin ve tizerine git. 
almaz. Demir gibi olur insan.. mekten kaçarsın, çekinirsin.. 
1 ' t erbabı oğmalı.. Yüzde yüz gar·a.nti olan oyun -

- Yn ... Demek herk<'Sin oğ- lara bile g'.rraezsin çekinirsin .. 
cı:ıaı;.ı para etmez. Bu da hasım içın bir kunet-

- Tabii... Oğmasını bi.!Tl'ezse 1lir. 
tı;,,bütün pehlivanı ezer ve, et- Sonra böy~ adamlar fevka -
Jt>riDi katılastınr .. Marifet er- lade cesur oluyorlar. Yılmadan 
babı olup m:ıisalla.rı açmalı... güreşe giriyorlar, çünkü kl'ndi-
,y"' gunluk kıılun~.la.rını kır- lerindcu emindirler, kuvvetleri-
mıılı... ne gelince böyleleri sının olu -

- Usta'. .. 0€Sl':!le bu dıı bir yor. Kösele oluyor. Kemikleri-
hüner mesele«ı... ne varıncaya kadar yay gibi 

- Yüzde viiz .. Usta pehlivan- oluyorlar. 
lar ve, bu .işten .a.nlıyanlar ö- Ben, bir keresinde Arnavut -
JJ.ıiııe gelenJ kendini oğdurma.z- o~ıuııu kaptım, çap,azlayıp 
tar... s~.um. Nasılsa bir kö>,cye 

- Ne söylüyorsun usta?·· gırdım. Kurnaz ve tetik adam 
1 - J<::vet diyorum ... Ben enuıi- sırtüstü düşerken havada clö
ret etmediğim ve bu, işten az:- nüp yüzüstü ve göğsünün üze
lamıynn adamlara ken<llil' ı og- rine olanca hıziyle dilştü. Hen 
durmam. de olanca lıızınıla kaburga ke -
, - Ya!.. miklerinin lkırıldığına bir anda 

- Dün akı;aro gelip, benim hükmederek üzerinden fıı la
,Yöriiğil O'.;ınam bunun ~indi. mak istedim. Fa.kat yine bir 
[>ün ben, ona söylemiştim. Ge- anda havalandığımı ve Arna
tip ben, oğacağnn demiştim o- vutoğlunun önüne olmuş bir 
na!.. armut gibi düştüğümü gönlüm. 

- Ya!... Demir pençesinden k:u;ayım 
- Elbette korktum ki, ı:ocu- derken köstebek ardı sağını 

fu başkssı oğa.r .. Büsbütün in· tutarak çekti ve olcluı;ıım yer.-ı 
rar onu. Onun için kenJi elimle mıhladı beni. 
()ğdum işte!.. - Ama yaptın Mur:ıt ai(a! 

- Hay Elksik olına Murat a- - Valla.h, billah!. Ne yalan 
fam. .. Varol!.. Köye ı;elirsen söyliycceğim. O dakika, o gün 
sana bir kuzu çevirmesi var... anladım ki, bizler kiıdici.'ık 

- İşte gördün m'.; afar,nu ?.. gbrdiiğümüz ıihtiyar Arnavut
~r rora kalırsam, kimseye i- oğlumı dünya bir aray.ı gelse 
tiınat etmezsem, kendi kendimi meydandazo çıkaramayız. De
oğarıın ... Ba;;kasma emniyet ca- dim ya. ... Bunların kemlkl<rl bi-
u değildir. le aınınla<;:nı.~.. Kınlnı , be!. 

- Ne diyonrun usta?.. Vallah kınlma~ bunlar .. E -
- Etmem emni;'ilt ltiınseye... .zilıne= bunlar ... Bilakis l'.asım-

Bakarsın, mahsustan yanlış ve lıı.rını ezerler .. 
ea:ici bir oğma yapar .. Sonra sa- -- Murat ağa, nasıl havalan-
baha h~m k:ırşıııında durakla- dırdı seni!. 
nın. Bu, be!l.im başıma çok ke- - Bir kıç kıl<::ğiyle. Yere 
re gcl<li. Sonra anladm1 ki, bu dü.'j('r dlişmez ben, üzerine Jü~
la ba.~ i~tir. tügiinı zaman daha kcnrlimi 

Cazgır, y,Uliiyordu.. O da eski toparla:ma<lıın bir anda kıc:ını 
bı'.ş pehlivanlardan vo, kurtlar- • kuvvetle havaya cltkerek lx>ni 
d:ı:.-ı olduğu için Uurat ağanın üzeıinden atıp üstüne dıi;imlü. 
dediklerini biliyonlu. Söz~ ka- Kaçıp kurtulayım <ler«en de 
nştı: k:umaktaıı k:ıpm' ,tı Şiiyle bir 

·- Murat ağa yapmamış olsa şah!.ındım, dört elle zorla 
idi ben, oğacaktım. dım, imkan nıı var? N~ demir 

l>cyince, köylü ağa: pt.'tlçe; ti o. Vnllah i<ıkcle ka-
• - 'l'amrun! .. C~:ı enıni- zığı gibi olduğum yere mı:ılaıı

) ıtimiz v~rdır. O, Yörüğü çok dıın zannettim. 

·~ ' . 
~ yazıb -mevndm kç:ılı mrlla elmiltmeıeri 1ılzaların.da yazılı vlbı ve eaatlerOO .Adapa

ıııınnda askeri sırtın alma lrooıi:ıyonunda yapılacaktır. Talipleri.'l kıınıml veııikıılıı.riyle teklif mek· 
tnplarını ihale saatlerinden bir saat evvel ttomisyona verm~len. (627~46) 

Cio~i 

Kuru ot. 
Kuru ot. 
Saman. 

Miktan '.l'utan Teminatı 
Ton Lir:ı Lira 
700 49.000 3.675 
360 25.200 J .890 
730 36.500 2.737,50 

İlıaJe gün ve sıati 
14/8/942 15 
17 " " 15 
14 .. " 16,30 

Aşağıdıı. yazılı meva.dm açık eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Elazığ 
satın alma komisyonunda. yapılacaktır. Taliplerin belli vakitieroe komisyona gelmeleri. 

askeri 

Cinsi 
Kuru fasulye. 
Şeker. 
Sa.man. 
Kepek. 
Meşe odunu. 
Kuru üzüm. 
Pirinç. 
Nohut. 
Beyaz sabun. 
Ça.}'. 
Zeytin yağı. 
Salça. 
Kok kömürü. 
Kuru sogan. 
Patates. 

&liırtıın Tumn l'ernlnııtı 
Kilo Um l.im 
2.000 340 25,50 
1.000 1.180 88,50 

10.000 5CO 37,50 
1.000 50 3, {,) 

100.000 3.000 225 
1.000 650 48,75 
7.000 3.150 226,2;) 
:::.ooo 2"\lO 19,50 
2.000 2.400 180 

25 437,50 32,81 
700 945 70,88 

5.000 5.000 375 
100.000 3.848 288,60 

3.000 900 67,50 
2.000 800 6() 

1lıalo .. gun, 
15/8/942 
15 il ,, 

15 ,, o 
15 ,, n 

15 ,, ,, 
17 IJ ,, 

17 ,, ,, 
17 ,. Jt 

17 H n 

18 ,, Jt 

18 " 20 u ,, 

20 ,, ,, 
21 ,, ,, 
21 ,, " 

saati 
10 
10,5 
11 
11,5 
12 
13,5 
14 
14,5 
15 
15,5 
16 
15 
15,5 
15 
15,5 

( 632-81:!1) 

Aşağıda. yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmcleri h!zalarmda yazılı gün, Raat ve mahallerde· 
ki a~keri Fatın alına ,komisyon\ann<la yapılacaktır. Talipl~rin kanuni vesikalariylo teklif mektnp
larıııı ihale saatlerinden bir saııt evvel ait olduğu komisyona wrmclcri.. (633--8152) 

Cinı.i 
Odun. 
Saman. 
Saman. 
SHmaıı. Döküm halinde. 
Sığır eti. 

&1ilıtıın Tutarı 'l'Pminatı 
Iiifo Lira Linı. 

5.0!H.ono 113.100 12.889,70 
200.000 13.l 00 1.009, 2'i) 
300.()(l() 26.451 1.98::,'.) 'ı 
650.000 20.31.4 3.052 
48.0UO 21.000 1.800 ) 

İhale gün, ı>aa.t ,,·e nııı.hıılli. 
17 /8/94~ 16 Metris. 

1/9/912 15 
17/8/!)4::! 16 

Kıoyını. <e-ti. 
Döküm halinde ııaman. 
Beyaz peyııir. 
Zeytin tanE'@. 

48.000 38.100 2.880 
8.251).000 9,690 

40.000 48.000 3.600 
'10.000 26.000 1.950 

) 17 " " 
17 " ,. 
20 ,, " 
17 ,, tt 

11 
16,30 
17 
17 

Devrek. 
Kars. 
Gelibolu. 
Geli:bolu. 

A~ık ek.:~ltme ile 200 Jdlo sarı ı 36.086 lira 70 kuruş kr•,;if be-1 
~bunlu kosele ve 100 &ık~ me· dclli Etimeıaıt'ta bir depo inı;oruıı 
~on s'!-tın al~acaiktır. Kös_e!c.~ kapalı zarfla eksiltnrlye kon
nın k~lc:;ıu 680 kuru.~, meı;ını~ muştur. İhnlesi 5. 8/942 çarıı:ım
~erı rtJ? kuru..,tur. nk teım- ba günü saat 11 de Ankarada 
na.ı 154 lır:ı. 50 kuru..otıır. Tn- M.M.V. 4 No. lu satın a.lıruı. ko· 
liplerin 13. 8, !J.12 perşembe rü- mi~yonunda yaprlac;;.ktır. İlk to
nu saat 15 de Ankararla !I.~. miıia.tı 2707 lira.dır. Taliplerin 
V. 5 No. lu satın alma ~omıs- kanuni vesflrnla.riyle: teklif mck 
yonunda y.ıpılacalct.ır. Tall~J.&. tu:'ll:tnru ihale saahnden lir sa· 
rin bdli vakitte komisyona gel- at' <W'I l komisyona vernıekri. 
m le:i. (630-81 D) (526-Ti57) 

• • • • • • 

Pazarlıkla 100 ton yeşil m~'t'
cimek alınacaktır. Evsaf ve hu
susi şartları komisyonda görü
lebilir, llıalesi 5/8/91.2 Çarşam
ba günü saat 14 de yapılaC3ğ111-
dan taliplerin kati tl'minatlarile 
Harbiyede Yedek Sub~y Oku
lwıda Satım:lma komisyonıını:ı 
müracnatlan. (6.1() - 8207) J 

• • • 

~İŞÇİ ALINACAK..-. 
BOYOKDERE 

Kibrit Fabrikası 
MODORIYETINDEN: 

Kıtırıt Fabrlkaaı ıvın .. wcıa yazılı ıortıar..ıtuıdıı erkek, kaclın "" 
çocuk tlç1 ahnacaktn'. 

1 - Tekmil tabtlka ,qçUerıııe la liinlel:.l ~ sı<ok ill!le ')'<'" 

ınetı verilir.. ' ' 

2 - OCRETt.ER: 

A) Erkek lıçUere: 
~ 

Normal mesııi saııtııır:ı 11.'lıi ·eri<ek-taı:IJtl11 7llPbnlacnl< !fiJı ınntıı • 
1Vf.lne .ııre saat ~a '6crel beı:alı1le c&ıde ıoo . ltttruDtaıı rro 1ı:u 

J:llf3 l<aclar • 

B) Kadm~: 

Normal ~ -tllri- ido.!lbıhtt leı;!Serc ,.~ ~ ınıılıiJ'•" ...,e göre 75 kıııı-.,tan 110 lwrup kadar. - · " -

C) 12 Y•ttnchan 16 yatına kadır olan erkek Ye ktz çocukla~: . ij: 
Normal mes:ıi saaUort iç.in ÇOcul< llçilere saat b~ ü<Tet; he.:ıJ>ll< 

65 k=. 

D) Tahmil ve Tahliye, Avlu lfÇllerl: . 

Bu kabil ;şlerde c•lışanlara ~n mahiyetine göre 150 kUroşton ı10 
kurusa kadar. 

E) Faxıa Mesai Ocretleri: 

Koorclineryon heyeti kar:ırlylc fabrikanın günde yapacalı 3 ~pi• 

!ık !azla çalışmaların % 30 zam uavc edildikte ho<mal mesaı ile 100. 
170 kurllja l<odar, ücret alan bir i:oçlye ı50 den 250 kır.ıı;n \arl'r: 
75 - 110 kuruşa kadar alan bir Jı\'lye 110 - ıeo Jru=3 luıdnr, (-c 

kuruş alan ifçıye 95 kuruş, ıao ·-170 kuru'!ll kadar alan ~ıye 220 • 

250 kurı~ kadar gündelik venlecektir. 
3 - Kanuni ~ergiler i&çile?"e ait <im:ık üze.re ücreUer, iuhrıka i'1 " 

bili tslimatnaınes.inde yazılı bilkı.UrKere göre her 15 günde bir ödctH1 

4 - tıçilcr, yatacok yerlerini kendileri temin ederler. 
5 - Ta!lp olanların Bilytlkd<ttdc Büyükdere _ Bohçe.cöy ,oıu 

üzerindeki kJbrit :tnbrikası müdüriyetine nüfus tezkereleri ve altı fO" 
toğr~(fla beraber miiracaet etmeten i?An olunur. . 

Tesviyeci, Tornacı Frezeci Alınacak 
IClbrit imal eden dn!relcrde veya fabrika tartıirhnnesinde rneY.1

'" 

n.i.rt ve makinist muavini olar.ııe çah~ak üzere birinCi sınıf tcsviy<(\, 

torn:lcı ve frezeclyc ihtiyaç vardır. Fabrikada ppılacak imtihan nclJC'C'" 
sind~ gö::;terC'Ceklerl ehliyete -göre maas veya soat başı ücretleri ta1 11

'l 

edilecektir. Talip olanların ve;Jiltile birlikte Büyük.deredeki ):J't)l"J 

fabrikası müdüriyetine müncaatları U3n olunur. 

~~lif3l~Z"!llmllmlrıı::mı::ı:ıımz=-=:ısı-=ı:ıa:ım:a111111:1~ 
, IZ·!lm:Bm!l:ıı:llliml~llmllaım::ıllllmmımll .. ..,, 

M. M. Vekaletinden: 
Askeri lise ve orta okul ve gedihli 

hazırlama orta okullnrında münhal 
bulunan JJ/afematik, Fizik, Kin1ya1 
Tabiiye, lngilizce ve Almanca ders
leri içiıı öğretmen alınacaktır. BtJ 
dersleri okutmaya eilliyetll oıaıı 
isfeklileı·e 3656 sayılı kanuna göre 
ücret ı•erilecektir. Dilekcelere bağ' 
/anacak liizumlu evrakı ır.üsbite ııe 

· ashıt!rl itseler mü/~ttişliğine miira"' 
caat lüzumu illin olunur. (631-s150J 

&1'Viyor... - Ne kuvvet bu?. 
- Kim sevme~ böyle bir peh- - Haıh!. İşte ku\'vct !::una 

39.973 lira 37 kuruş keşli be
deli; iıı.şaat malzemesi kapalı 
z:ı.rfla eksiltmiye konmu3tur. 
1ıı lesi 10. 8 942 günü sao • 15 
de Ank.lrada M.M. V. 4 No. lu 
satın alma komisy,•nunda yapı
lacaktır. İlk tenı:natı 2998 lira
dır. Taliplerin kanuni wsikala
riyle teklif mcktııploannı 11ıale 
saatinden bir saat evvd komis
yona. venneleri. (601-802'Jı 

39.387 lire 30 kuruş k~ii b"
delli Eski~r hava okulu er
baş yatakhanesinin ikmal in<;a
sı işi müten.lıhit nam ve hF·s:ıbı
na açık eksiltmeye korımıcştur. 
1rk teminatı 2954 lira 5 kuruş
tur. Taliplerin 11/8/!H2 • elı 
günü saat 15 de Ankarada M. 
M.V. 4 No. lu Fatm alma k"n'is
yonuna gelmeleri. (587-7982) 

368,086 lira 50 lrnnış keşif 
bc<l<:lli Gölcü:<le bina temel L-ı
ş~ı kapıılı zarfla o?kfiltmeye 
.konmuııtc1r. ll:alcsi 19-8-942 1 
çıırşamba günü sa:ıt 15 de An· ı 
karada. M. M. V. 4 No. lu satın 
alın• Jrı:,ınls:,. onııncla yn pı lac ak- IE:ı?Ei3ElDl4'ıı=i:::ı:::ma:11•m1mmm:ıı:;ımzam:911111•1G-"': 
tır. İlk teminatı 18,473 lira 46 __ _ 

lh anı ... Onu herkes eewC('lt el- derler. Ama diyeceksin ki, bu, 
behe. Bak ne güy.el güreşiyor.. altını~ altı okkalık bir VLicntt:ı 
İşte Memişi kaptı tek paçadwı bu kuvvct nasıl oluyor? Olu -
sürüyor ha! .. Aferin Meıııi~.! de yor iı,-te!. Hem d< zehir gibi.. 
lrurta.rdı kerata be!.. Çotındir Işte vallah, Yöriü de ona ben
tu, M.ımiş vesseJam .. Fakat iyi ziyor .. ~ Yay gibi delik!Uıl:.. Gö
girmetli idi paçaya elleri .. müyoı• musımuz ?.. Onun yap -

- Yörugü, ta kU~ük orta J1;li- tığı diinkl\ güreşleri ben yap -
reşindcnberi seviyorum. Baba- nur; olsaydım \'öllah bu,,:1ıı ye
ı.ı onun ancak bir büyük orta rimden kalkamazdım. O, Uzun 
giireşçi kadar olablleccğ:ne kıı- !ıasıınlar, rOOnıolar ta.~mır mı hiç 
naa.ti vardı! Fak~t be'!, .:ınun Hele o, Uzun Hasan! .. Ne ya
b<ı'l gü~-ı.:i o~ağına emindim. pışkan otu bir güreşçidir o be: 
Yhrük. ilolclıırsa dolrlursa an- Adama kolay kolay ba~?Jtı bı
cak seksen okka doldurabilir.. rn.kır mı o? .. Onu bil<) yüzdü .. 
Bıı, ""KSe.ı oJ«a da on.ı yetişir. Hani Uzun Hasan, kıracak, 

De<likfrıı ı:;onra, Muı-.ıt ağ.ıya bükecekti. Nasıl oldurdu kos-
diinerek: koca berifi .. Bütün güreşi Ha-

- Mııım ağa, ded' !erim. sana taşıttı. Hem de na5ıl ta -
doğrn m•ı? şıtmak.. 

- Doı;ıu ... Yörük Ali, ancak Sinir bir taraftan, hüner ve 
&·kscıı .ıkJ.:ılık bir başp,.;1Jıvan marifet bir taraftan, haı't ne
ol"cak ... F.ızla okka J<>ldur- !er yapıyor, herife!. Neye ez -
maz o, fakat Yöriik Ali gibi miyor H.'.ısan. Hasmı işte her 
h a ·ırlı tir addm için so'.ısen tarafı ortada gür~şiyor. Tutup 
cık.~ yiiz seks(n okka demek- ev-'*l ya!.. Ezemez, yenemez 
tır r.ir pehlivan yalnız okkasi-

1 
va1lab !. 

ı . ,.?dilme• lşte bak :!\! :rriş, - Murat ağam, ne kadar 
yıiz 0 a~ yakın h 'rif.. Fa- sonra ~ giire.'!ir Yörük~. 
kat ne yapabiliyor .. Ancık ken - Çok gideme bir sene sür-
di111 muhafaza ile meşgul.. P~h- mez ... 
lh"lnın l''ıka•ı, marifet ve hü - - Ama yaptın ha<. 
neli. yı;n'i(i gibi bir ölçiide ol- _ Evet, Yörük bu s•ne 
m:uulır. Ru ü~ ku\"Vet bir peh- Kırlcpmania bo.,altını çatır ı:a
livı:ınrl birle~irse onu kimse tır alır ... = o: "aiı:ka' koyacak ~imdi. 

• • • 
30/7 / 942 de ihalesi ilan olu

n.~n 300 ton undan makarna i
mııliycsine talip çıkın.Wığmdan 
pazarlıkla müııalaı.say:ı kon
muştur. EJvsaf ve hu~usi şart
ları komisyonda görülebilir. !s
teklik"l' ihalıı glinü 100 kilo un
dan ne kad ır makamı verecek
le<-ini ve kilosunu k~ kuııı~t.:ı.n 
yapacaklarını bildire<:eklcrdir. 
Dıa.1€si 11/8.' 042 ealı günü saat 
10 da yapılıı.cağından taliplerin 
kat'i teminatlaıi.yle Harbiyede 
Yedek Subay okulunda satın 
alına komisyonuna milraea:ı t
ları. (663-8263) 

• • • 
100 add akünıliı.t.ödc ve 100 

adet cereyan la lı;ler 200 adet 
alıcı radyo cihazı. 6/8/942 per
şembe günü saat 15 de .Anka
raôa M.M.V. 2 No. lu satın al
ma komisyonunda pazarlıkh 
satın alınacnktır. Vermek isti
yenleıin üç gün evveline kad~r 
nümunelerini Fen sanat U. Md. 
ne vermeleri ve ihııle günü tc!ı:
lif edecekleri fiyata göre kat'f 
teminatlariyle komisyona gel
meleri. (622-8132) 

• • • 

yrnem~ .. lşte Sultan A?izin 
b:ışpclıli\'::nı Arnavutoğlu.. Alt
n,ış altı okka ama. üç kere, 
hatta dört kere altıruş altı ok
kıı. o ... Ifü· kere her tııraft.:ı.n 
giireş<;i olduğu için hepi.mİZP, 
biikiro... Bu herife hiç birimiz 
gürl~ uyduramıyoruz. K:ıva.s
oğ'lu ·ı" gt.'nç ve onun zama
nında krrk yaşında olan, Arna
vuto:?;lunu bir türlü meydandan 
~ıkaraınanııştır. Sebepleri bu. 

Başaltı güreşleri geliştirecek 
onu.. Sonra daha ziyad~ açıla-
cak .. Baş beli.'lldır Yörük.. 22,0-00 kilo sut ıu;ık eMil!meye 

_ Seuinle de oilreşe glreeek konmuştur. 1lıalesi 7 /8/942 Cuma CO-

dur ağanı: .. 
Benim Arnavutoğlu ile iki 

güı'efflm var, hem de Arnavut
oö-Ju Gark be'l ye.~l ında iken 
ikisinde de yendi beni.. Haya
trmda bu derece ters bir ~
çi görmedim. İlı:incisi, böyle 
basımla güreşi uydura.nıadınız 
mı yand= l!.'vvelli sinir baş. 
lal', .asıı.bınız bozulur. Yaptığı
tuzı yapa.e.ağmızı ka)"beıienri-

demek.. oü .. at 10 da Eökişehirde Asker! Sa 
_ Girecek ya!. Vallalı, btli t>Palma komlsyanıında yapılacoklır. 

olur başa bu.. Amavutoğlun- l<ilo.unun tahmin fiy~tı 35 kuru> te 
dan sonra Yörü,,üü tlıinı yene- natı 577 lira 50 kuruştur, Tallple
cek? Ona hiç birimiz güreş uy- tiı> belli vakitle komlayoııa gelmeleri.. 
duramıyacağız galiba.. .. . (501 - 7658) • • • - .... 

- B&t, bak ne yapıy"r Kel 
Memişe, sağlı sollu nasıl el en
se peşrevine g:iıdi. Herifi ser -
ııemletmek için birebir ııo1 •• Ko
ca herifi sa,,"ıı. sola dWiyor be. 
Elense n:ısı1 çekilir, hıı$mı n '.1-
sıl ~ Wiyor.. Bak, Kel 
Meıniş, 'lıie Jı:ı.rşı ln>yabili yor 
uın? 

(Bomı mrı 

Pazarlıkla 100 ton nohut alı· 
nacaktır. Evs:ıf ve hususi şart
lan komisyonda görülebilir. 
llıalesi 6/8/942 Per§embe günü 
saat 11,5 da yapılacağından ls
te.klilerin kat! teminatla.r<1e 
Harbiyede Yedek Subay Oku· 
lunda Satmalma komisyonuna 
ınüracaatlan. 

'63S - 11206} 

• • • 
ımte:ı.hlıit nanı ve hCGıı bına 

17 kalem muhabere mal.zeıne,;i 
açık eksiltmeye konmıı.~tur. 1-
halesi 7 /8/942 Cuma gün;t s'lat 
15 de Ankarada M. M. V. 2 No.lı 
SatmPlma komisyonunda yu pı
lacaktır. Taliplerin b<.>lli vakitte 
komisyona gelmcleri, '1'-'.Jımm 
bedeli 17,810 lira, ilk teminatı 
1335 liradır. (522 - 77~) 

• • • 
Kuyruğiyle beraber 100.001) 

kilo koyun eti ve 100.000 kilo 
sığır eti pa.za.rlı<kla f.atın alına
caktır. Dıa!eleri 7 /81912 cuma 
günü sa.at 16 d'I. Erzoıruın ask.ı
ri satın alma komisyonunda ya
pıla ca.i<tır. Koyun etinin tahntin 
bedeli 105.000 lira, kat'! temin·ı
tı 13.000 lira. Sığır etinin talımiu 
bedeli 55.000 lira, kat't teminatı 
8000 liradır. Taliplerin belli va
kitte komisyo:ıa gclnıeleri. 

(538-7796) . .. . 
Pazarlıkla 100 ton kuru fa 

sulya alınacaktır. Evsaf ve hu 
suzi şartlan komisyonda g<lrü
lebilir. İhalesi 6/8/942 Pcr~e:n
be günü saat 14 de yar,ıl~ca
ğından taliplerin kati teıninııt
larile Harbiyede Yedek l>ub:ıy 
Okulunda Satınalma komisyo
nuna müracaatları. 

(637 - 8205i 
• • • 

Evvelce ihalesi illin olunan 
20 ton zeytin yağına talip çık
madığından tekrar p:ııarlıifa 
konmuştur. Evsnf ve hucu.~l 
şartlan komütyond:ı güriilebi
lir. Beher lk:il06Unun muham
men bedeli 130 ktııııştıır. İha
lesi 13.8.912 p3I0embe gliııil 
saat 11 de yapı1..-ıea.ğuıdan ta
liplerin ka.t'i tem.inatlarile Har· 
biycde Yedek Sub:ıy Ok•ılunda 
satın alma. komJHyonıır,.'.\ mü-
l'&Calltlan. (tl 2-82C2l 

kuruştıu·. Taliplerin kanun; ve
sikal:ırile t.: klif mektııpl;ı.rım 
ihale ı;.ıatinden bir sar.t evvel 
komİSyona vrımeleıi. 

(652-8252) 
• • • 

Gaziantep Belediyesinden 
1 Bclt-'(,liyl' Elcktrık Ftı.bril~a!1 ihtiyacı olan 200 ton odu:ı J\<-ft.'I 

14/7/~4~ t. ı·ih:ndcn ıt:baren bir oy n1üddetle kapalı zarf u.sulne e t:"' 
ye korunu tLıı. 

2 - !hal< i :.otiye"i 11/8/942 taıihinc miliıad.f Salı günü ıaıst 11 V" 
22,899 lira 50 kuruş keoif be- 12 ye kadar )•1 ılacakbr. . 

delli l{ın'<kalede bir anbar ir,- J Bu ıt'• o<\ ~;ırtuameyi istekliler tıle1me ldarttinden bedcl.'liı 
ııası kapalı zarfla eksiltnıt>ye rak alah'l' !er. 
konmuştur. İhıı.l~i 20.8.912 4 - ::'.lulı;>r .. 'nen bedel (18000i lira olMD mımık&t tcmiwıtı dn il> 
pel"f)Cmbe {;'Untİ su.at 15 de An- oldu,;u u:._~ ol ınuı-. (7896) 

karada M. M. V. 4 No. lıı satın ======-=================:::::? 
:ılma komisyonunda yapılacak-
tır. İlk t<.'min:ıtı 1717 lira 46 
kunıı;tur. Taliplerin kanuni w
sikalariyle teklif mektuplarını 
ihale saat inden bir saat evvel 
komi..")'u'1fl Vt'rınderi. 

(651-8251) 
••• 

(30) ton koyıın veya sı;;'ll· 
eti pazarlıkl.'J. t'ksıl!nıeye ko
nulmuştur. Şartname.:i koınis -

1~tanl;ul Vilayeti Daire 
11-lüdürlüğünaen: 

M~.dii~ 1 - tdare lf~mua"'":p.ın Ho;ı.iran 942 ayuıdan başlrnn.a'k ıi1'1 
M«yı• !H3 g&y~ .. ınc kndar 12 ayh.k n(lsha.l:ııun şart.namesi.ne göre !3 TeD'fl 
91!! günurıdt'!'l. itib.,ren 21 gun mfı~d\;tlc açık eksiltmeye konulmuatur ~ 

2 ...... J\iccrnua en ı:ış:ığı 3 en çok _10 foıma olllcaktır. Lü1.11mu hl'ı ~ 
f']c olar:Pık 40 !oı:uırıya kadrıı· ayrı kıtJp h3linde illives.i yapılaC1lkilf 

f,:nı::-,nl~ırtn bede-Beti de mecmua !ofrr.nları gibi oJacakbr. 
3 - Her mı. honın baskı adedi 360-0 dür 

yonda g-örülebilir. Koyun etinin ı _ Jhalo günü 12.8.942 Çar:mıba günüdür. 
te.roinau (5400) lira \'O sığır e- ö ~. Tr.liplerin yüzde yedi lıucuk h("Sllbilc 227 lira 25 kanış ı.""'1"' 
tinin teıainatı 14050 l lirac!ır. .. · ı ı d · a"•;t'SJ .. ı. J ):'\Jı~ı l!\·veı !'ıı al San :gına ycıttrmnıa ıa..ı:undu·. ~ 
Ek.dl~ınl"'i 11.8.912 ~:ılı günii 6 - T .. Jiplerin ihale günü olan 12/8/942 Çarşamba gınui saol I~ 
E0.1 t;. 15 de Y a..c;sı\.J.r:m k0ylı.n~ V:ii!Jyet lıı.la n~laki eksilb.11e ve arttı.--rr.:ı, komisyonuna ve rtnoı:nc1l 
deki komigyonıJmuzda Y:iPJla.· J retıınek ıç1f1 de llE'r gün Vilfıyet dnil'c m,ıdürlüğünc müracaatı.arı. (7a:~ 
caktır. htel,lileıin muayyen ~ 
gün ve sa:ıtte komisyonumuz~ --- - Jııf 
gelmeleri. (666-~2(;6 1 12.~ tı1:: çarşamb'l. günii saat caktır. Taliplerin 12.000 .,,,ıı 

• • • 1{) da yapılacağından taliplerin kat'i terniruı.tlarile belli ,mırı·· 

23.7.942 günün<l ihale,,i ilan 
olunan 600CJ ton ""1rıaD'l tol'p 
çıkmadığından tekı-.ı.r r :ıur
lıkfa müııakasası yapıl:ıcaktıı. 
Evsaf Ye husm.i sartlarıle tes
lim mahalleri 'korrJsyonıia gö
rülüp öğre.nilebilir. S,rnı~nın 
muhammen bedeli aşağıda ya -
zı1ı. ııckildedir. İhnksi b.~.\"12 
cumartesi ı;ünü ı<a.at 10 <h ya
pıla.cağıııdıuı. taliplerin kat'i te
minatlariyle Harbiyede yedek 
subay okulunda satın :ılma ko
mis) onım.a. miinltaat.ları. 
Boher kilo~unuıı muhJmmen 

'>edeli 
6,5 

••• 
Pa?~u·lıJ.Js. 50 ton sal:ım, alı

nacaJ;trr. Ewaf ve l•..::ıı i şart
lan kc.misyonda göı-il'~bilir. 
Beher Jillr-suı1un ıt:' ı.u..::.ımı n 
~el. M lmnı.,tıır. liıaf,,.,1 

:ı..nn tuninatlarile Harbiyede komisyona gelıneleri. 
Yedek Subay Okulunda satm (667-8267} 
nlına komisyonuna müracaat- • • • Jll 
lan. (660 - 821i:ı, 5.000 çift er fotini paz.aT~ 

• • • satın alınacaktır. İhalrsi ~; 
942 ft~--::·-"- gun.. u·· saat ı.-• 

Pazarlıklı 23 ton ı;a.bun alı- ...., """""'"' ııl' 
nacaktır. Evsaf Ye hususi şart- da Merzifonda askoıi SQ~ 
lan kt,ı.ı:lsyonda görülebilir. ma komisyonunda. )"alnlac jl 
:&-her kilosunun muhammen Beher çütinin t:ı.hmlıı fiya~. 
reieli 84 kuruştur. tııaıcsi lira, kat'i teınınatı 11,250 ııe 
13.S.942 pet'Şeınbe günü saat dır. Taliplerin be.lli va.kitte 
19 da yapılacağından taliplerin misyom gelreeleri. 4 ]t 
knt'i teıninıtlarile Harbiyede • • • (646-l!~ 
Yedek Subay okulunda satın . _,.,, 
:ilına koıniF<yonuna. müracaat- 400 ton meşe odunu aııne/~ 
!arı. (661-8261) tır. Pazarlıkla eksiltmesi , ~ 

• • • 94.2 perşembe günü saat j. ~· 
da. Antepte askeri satın lıııt 
komi!'yonunda yapıla.ca.Jrlll"j,tll 
teklilerin teminatlariyle ı;ot"I; 
vakitte Cwnıisyona gcinıel ~ 

&ılıer adedine 80 lira fiyat 
tahmin edilen 1000 adet benzin 
bidonu 7.8.942 cuma giinü sa
ati 5 de pazarlıkla satın alına- (664-l'? 

Nqrltil:t MUdUrU: M. Sam: KarayeJ 8ahlbt A. Cemaleddln lar~1~ 
ll.'\atld,Qı yer:: CH. Bekir 00.-.oylar ve A. Cemafeddln Saf'acc.O!u tn•ttt•• 


