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.............. Reı·sı·cu··mhu-rumuz lllllllMllll• Meclis dün toplandı 
Milli Şefimiz lnönü, dün sabah Ankaraya avdet 

~uyurdular ve garda büyük merasimle karşılandılar 
baauQ aaat J4~~tka!ıın Sef Reisicibnbur İsmet lnöııu 

• 

,.;....~--~----~------~ .... ,---------------------
Merhum Bqvekil Doktor Refik Saydamın hatırası ta 
edildi, Baıvekilete Şükrü Saracoğlanun tayinine d 
Riyaseticümhur tezkere•İ okundu ve bir çok kan 

liyihalan miizakere ve kabul olundu Relaicömh ya avdet buyurmtJ6lardır. 
Ankara, Vali v~uz. Etinıesut'da Başvekil ŞOkrtl Sara.coğlu, 
nnda da B M M:J~.ıyc ~sı Nevzat Tandoğnn, Ankara ga-
~knnı lf~~;al F~~ ~AbdUllı~ik Re~a, Genetkurmay 

fillldub Şevket Esendal ~· vek~ller, parti genel sekreteri 
• paı ı.ı nıecııs grubu reis ve.killeri, par-

ti idare heyeti halan, meburlar, gene!kurmay ve vek1llikler 
Deri gelenleri, '.Ankara vau muavini, garnizon komutanı, emni
yet m\ldürU '\'le merkez komutanı tarafından karşılanmışlardır. 

Gann iç ve dış kısımlannda toplanmış olan kalabalık bir 
halk kütlesi Milli Şefimizi ooakun tezahürlerle sclfunlnmışlar
dıı·.· 

tur. M1itealDben Bcrliıı BUyük 
Elçiliğine tayin edilmi~ olan Er- ı .--------"""llf 
zincaıı Mebusu Saffet Anka'nm R LJ SYA ı DA 
mebuslu:ktıın ıntifanamesi okun-
m~-Wr. • - oe.•••••e•••••••• .. •••••••• .. ••••c••••••••••••••••••••••••••••• 

'.Ankara, 3 (Yeni &belı mu. 
lha.birinden) - Büyük :Millet 
Meclisi bugün (dün) saat 15 
de toplanmıştlr. Hemen hemen 
l>ütlin m.OOuslıı.r hazır bulunu
yordu. Sam.ün locaları dolmu§
tu. Bs.svekıil Şükrü Saracoğlu 
ve \o·ckiller de ihazır bulunuyor
fardı. 

Bundan sonra biı-inci muza- Alman zırhlı ord kercleri yapılaca.lk layihalar o-
llincliota.n me-

ıııtl~ bir bub- Hı·ndı=stan, buhranı Hintlilerin ın-ı"Un.1. Yaklaş- giltereye itimat 
!Dalrt..ıdır. A- tgöstermelcrini 
~"Ustoı:mu ye- icabediyor. Bu 

1ımıd kongre- bi Bu Jwil<Jr ciddi ve te1ılilwli da kendi men
nın k.:u'a:r ver- r .harp hali t-"'<ırkc1ı. lngiltc- faallerinin em
rııoo.ın intizar r~ın llfodistonı boşallıp· bii.- rettiği bir ha
~uu;urken Bınt t•w; 1'i«r<1Ji, yerlileı·e bırak- kikattir. 
hi" u .. ı~i de jrtas: akıl o!.aca7; bir i~ nıidir1 Hintliler ln
hı l ct;":;ttt\a ka- o~ı~er llintlilerfo işlr.rliği giltcro ile olan 
•t'Ltl nez beya- n ,~ harbi 1.."a~anır1arqıı mümıoob~tleti -
Y;ırı::1 ÇoğaJtı- ' ~ Ilindistanı müdaftuıya ka- nin tarihinden 
<ıl En son d~r <>ltcrlarsa bm1u1~ lıiir Hin- ders alabilirler. 
'N~ .. :~dit d~<m dınıa.~ i{'in fi'§kil c<lc- Onlar da, şüp-

<-Q..Uıren tcği fr1 li1reYi llint liderleri he yrJ.r. ki bu ta-
~:~a: .. _.ıdhi '~ o1ııp da anl.nyamıym·7ıo-. rihi lıatıdıyor-
bir ifa<l'o~~~ Ç ne t.ıt. Ru~yatfa. yard~m et- la.r ve bundan 
Ue ntiif . "<U:-.GJ. t>ıe1.. Japo,1Uıruı. gakbcsiııe İngiltere aley-
rnUbaJ· ~ rıt ve ~narini .0 1» al: istiycıı 11iut li- hinde d~rsler 
a '"' 1 ~ - ~alı ıd- :c: • en 1.·('? ı d. sij_ lr,ri 11le '"! n ıl • 

-.wcu\L'l b 1 t ıl ı. - / " •• çıkarıyorlar. Fa. rnu ıt un- m. •ıurt k<'t " 1M i~ ohıwk '"itt k ··zd 
nırı !J ve huhra- lrobu.lıi, imkansı;.. tall p7cı·drn. z.~ 1~tt~da~ 
"-·'- 1aa.k.ınıbnası tJa..:g~Ç1nr1idirlrr. Çfüıkü 1·zc..o 
"UiJllı olnuy surd kl '• bir hakikat var-
gı lntih~._".' n.ca- 1_ 1•1 eri ~urf«rr ltoıdi cwcı 

"-UU h · bal ' dır. RuPiinkü 
~t.ır l· t<rlaun tcldifk·rdir. İngiltere dünkü 

vJ:,ı.nı Şerı ('\:- HOs l tngiıtere aeğn-
duııun3'1@nk!1 _ EY N CAHiD y ALÇIN d.iı·: Dünya ta-
fnd a.n lfit.i- rihindo ve bu 
(.(:hı deı'ek Ru rn-ıvhı. İngiltere 

. ike-ye atınak ~ayı ve Çin· tan hinde öyle değımniş şeyler 
~~ l"Wıvt:'r devı ıt,"teznr-dıkleri vnrdır ki bundan sonra geçmjş 
~~ek tst{'nlı--:-tlı~~iıı uıfe. politiilmların. devam etmesine 
:Yor·o~;ı~~~ta dah~ ~ :.~~ı·u-·? ımkıin kalmamıı:lbr. Bütün dün
d .LUlY.JJ.er J v,, Yn d~vletJeri iÇin<l~ zamanın 
llrnıaır ve Çin anonyayı dur- $a11.Janna intibak etmesini en 

::7'usundadı1 ım.e Ya.rdmı •'tmek iyi bileııi İngiltere olduğunda 
t ~ 60.zlCri it~tat bund n §~phe Y•llı-:tur. Ha11l sonrw.ı 
ac:ın 6f.nıe"" im~ lrlakırn.dı dunynsının emrettiği yenı ~art
.... ı dınyor. Çfu.1...ı, ortadan ~ en e rvel ve en iyi boyun 
:-UYen l.n.l..1!,~ u-..u in.kar "'dil"' - -~ ıeJn ""WlKeye k ' \::- egec<.'k ue,•let de yine lngilte-
}'~r ~Yden 0,_..::r ~o~ mak redir. 
b''' arı gibj b' ' v•nlıl rin Hindistan lngilteı~ıı:n bil
~~ ~let har- kilin ve ıdaresi altında bir top-

nı. · go ter- raktan ibaı•et olduğu halde bi-
~m;: ~~-~ bütlln büru·n le, lngıiliz emperyalizm politika
"{!' ınnı- ~ryor: "U~· k sının gelişmesinden ia.tıfade et
hlıdr ~<.ı.yenı<"ı ~uue ette miştir. İngilte~, kendi ırkına 
~ ~Y<nia-rın >ı Yarat- mensup ahali ile mesküıı müs-
~n ~deratı Bi"tlıler t:emleke'eıine muamelesini de-
i · 

1 ohnaıı iıni8ı a.rnıd:ı bızzat ğeyl.irirken ve onlan dominyon 
Yi l'Olu G""dl' cı., Neııru c>r.1.ı:-dugu ........ ııin ~~~ - en §"J"UJ.ue kalbetmiyc doğru yü-

nin ~u 11U.ve ctınclJ~is ol- rürtren Bindistnn da. bunun fay
buı !Ullflii C'C-l'\: e kendisi- dalarını gördü. lngiltcrenin 
~~uğunu anıa~a taı-aftar Bindistana. karsı politilrnsını 
• l.UJıt ~tin.in şbr. değiştirmesi yalnız Hiııtteki 

~lndt'rl Qi;phın'"" Jl'nflp~ı\•eUe- s·'-. • f':~. • aı .t... ...... ...._ .. .., ~ı •.:ası, ı.nı'l ve sos~ cereyaıı-

~ı:: ~ıkı; b· . ;yoktur. lam s.ticl:mek h~ilmti eksik 
kt~~~ olduğu~ ~ sabite görme-ktir. 
-~:-;uıue:rı g:ı; ıç:ın, eı'i~ek İngiltere HinllileN belki dün 
~Ure.-ıek yoıJeY<! . Biııdistaıu v~iği va.atlardan bazılarını 
~ hı .. taya düınitayın hususun- tutmamıştır. ~,akat bugün için 
fied"~ gizij ~or.Iar. Dilleri- buna. imkan yolktur. Dominyon 
ilil~ı Bunu P<>~ ~li~e his- teşkilfi.tı vaadine İngilterenin 
Ç<•t,t-- --: ~lki de ıga vur- tamamen riayet cdt!eeğinc dair 
:trı""""lf!lj~ nezaket ieabı Hintliler amdrldan t.eminatı bu
~1-:~tı \'.'e ·ın.,~ıyor ki gün M.iittefiJder davası uğnın
lıillt· ~Yorkr !: yaat- da göze -alacaklarını fedak:lrlık
Yon ~ liicJi<.itanı' . J?lltere ta ve göstcrcce.klc-ri samimiyet
rna; •ı.tUt Ve saJiih.i ~ır domin- te aramalıdırlar. 

~kabul etti · .Y~ ile tanı- Bu kadar ciddi ve tclılikeli bir 
~ bull'U eu ~bildirdi. Yal- harp hali var"&{en İngiltercnin 
~ ~ > tclılikesiııı or- Hiııdistanı boşaltıp bütiin irlare
di ~tliler :ıac h ısa talik etti yi yerllJere b.ıraknuısı akıl ala-

lilJli enıin v ~ bitince, ken: cak bir iş midir? ~oili7.ler Hint
gil~renizı bu ~Yet.~:e. gömn İn- illerin :işbirliği olmadan harbi 
~ndan, Yahu(4dini geri ala- tkaz:uurlarsa ve Hindistanı mü-
ti~uY<>rlar, <laraıtacağın- da.fanya ~aclir olurlarsa bunun 

rnl()j ~ hür Hindistan davam için teşkil 
dan tler? Buran lnıihrlar, değil edeceği tehlikeyi Hint lid~rleri 
Hın~t bir faydanı ~üruı.kaşa- nasıl olup da anlıyamıyorlar. 
li . aannund enemez. Çine ve Rusyaya yardım etmek, 
b~1 llilıay t b:: ve eınperya- Japonların galelbcsine m1l.ni ol
~tUn idealistl ınasau lstiyen mak isti.yen Hint liderleri ken-
sı>tie!fuinı1 · ın~~ ;lin~kld~:::~an di sözleıiyle mantıki hareket 
~ Ve h ·· ~ı1n etmiş ohna.k için kabulü imkin-

~<lır. B.iııUıJ.~~~. kavuema- sız talepleTden v~cçnelldir
vc ~tsmili §lmdi bu ~orla.- ler. Çünkü ilel'i sürdükleri şart

nı lcrketnıo.\}o 'klara kendilt.ri- ln.r kendi emellerini ba.ltalıyan 
~~Orlaı. B bu g~~e<kn u- tekliflerdir. 
..r-.-e llgliiır ü durum lliise~ Oalıid YALÇIN 

~HIR~AZLAR KRAi:i" l 
EBU ALİ SİNA 

r;;lJllA. - Yazan:----
--.... llEıtı ZEKİ KORGITNAI 1 

)"'e • " 
~!~~ m.r.u: lcorlru lıiraz h • ---u.vecek, macc .. aı .... · ._._ oyecan \"e bll\'ll! m.orakla 

...: •w lÇlnutl )\!.~ • • ' 

Pe Yakmd!!\ Y • S b h 
w e l a a Sotunlarında 

Hindistandan Bildirildiğine göre Nevyork Radyosuna ~re 

Ciandi Sovyetler 
Dün Bombaya geldi Amerika ive lngilterede:ı 

Hint icra komitesi Hemen bir ikinci 
mahut karar için cephe açılmasını 

cumaya toplanıyor talep ettiler 

Celse açılınca İstanbul .Mebu
su Doktor Refik Saydam•ın ve
fatı hususundaki teskere dkun
mll8 ve merlmmun hatıra~mı 
taziz i~in iki dtıldka ayakta sü
lk{rt edilmiştir. Bundan sonra 
vefat eden Samsun Mebusu Me
liha Ulaş için de ihtiram sü!ktı
tu yapılmış ve Başvekalete İz
mir Mebusu Şü.krü Saracoğlu
nun tayin edildiğine dair Riya.
seti Cümhur teskeresiyle yeni 
kalbinenin tczke-esi okunmn&-

lrunmus ve knbul edilmiştir. 

Bıwla.r arasında. nskerl ceza ka- Kuban'ın aşanı 
nununa ek 18.yilia, fevkalfldc ha- H 
lin ne zaman başla.yıp ne zaman ki 
biteceği hakkındaki lii.yilıa, ha- mecrasına ua aş 
rice gönderilecek Türk m"mtır- J 
}arının ba.rcırahlan layihası, 
Türk - İsviçre ve Türl; - Bulg:ır 
ticaret anlaşmalannın tasdiki, 
askeri muhakeme usullerinde 
Uı.dilat vo Hatny hususi idaresi
ne devrooHeook gayri m~11kul· 
ler -luı.kkmdald r yihrı.lnr vardı. 
Bunların ıknbulündcn sonra ad-

(Sonu Sa.. 3 Sil. 4 d'1.) 

--o--
Sal-Don ara!1ın 

Dun " SükQt gUnU ,, idi Almanlar hazırlamyorlar Parti Grubunda 

Alman kuvvetferi So 
leri ~arka sürmege ba 

[A..A. tclgr,afla 
h.ti.Uisa edi!mişt:ıi 

Alman tebli•1i şudur: 
''Şarkta dürıınanı t.aki 

mur edilen zırhlı ordu K 
Bombay, 3 (A.A.) - Gandi 

'bugün Bombaya gelmiş ve is
tasyonda kala.balık lblr halk küt
lesi tarafından karşılanmıştır. 
Gandi kongrenin tetlkikat encü
meni tarafından kabul edilen ve 
''Hidi.stanı terlrediniz" ismini 
a.hı.n karar suretinin iera komi· 
tcsind.e cuıruı. günü başlıyacak 
olan müzakerelerine iştirak et
mek Uzcre lbur"ya gelmiştir, 

Amsterdnrn 3 (A.A.) - Nev
york radyosunun bildirdiğine 
göre Sovyetler Birliği hüküme.
ti Amerll!to. ve İngiltere hüklı.
metlerindcn derhal ikinci bir 
cephe açılmasını istcmi~tir. 

Bugün yapılacak toplantıda Başvekil 
yeni hükumetin programını okuyacak 

aşağı mccrasını:ı yaJtla 
Düşmanın mcv:ı.ii mahiye 
muhtelif unsurk.ı ı arası 
tibat olmadan gösterdiği 
\·cmct kınlmı. tır. Hare 
Clevnm etmektedir. Sal 
arasında Alm~n ve Ro 
Uı lnrı diismaııı şarka do~ 
nıekte<lirler. Kuban böl 

Ankaı·a 3 (Telefonla) - Parti Grubu yann saat on beşte 
toplanacaktır. Bu toplantıda 5..ıracoğlunun yeni hiikfunetin prog 
ramını okuyarak Parti grubunun tasvibine arzedeceği anla.~ılı
yor. Programın Meclisin Çar§amba toplantısında Merlistc olrnna- j 
cağı anlaşılmaktadır. 

.AJnın.nbtr llazırlaıııyor 
Londra, 3 (A.A.) - Brita.

:nova: 
Mlittcfikleıin Avrupa kıtası

na 8$ker çı.h."anllaları ihtimali
ni pek zayıf göstcrıniye çalış
malarına rJğmen Almanlar, bü- ı 
ıtün müdafaa tedbirlerinı arttır
makta. ve tarassut mcrkwcri
Din miktarını çoğaltmakt.adır
lar. 

(Sonu •. • S , ii. 

----------~----- - ---
Bugün "SU!.Jıt günü" ilan e

dilmiştir. Gün stikılııet içinde 
geçecektir. AFRIKA'DA 1 ZAMAN Ki 'iN MOTTEFiK 
Muğlada 

&uerika1ı )fü~,sbra. Göre 
Vaşington, 3 (A.A.) - Ame-

lngiliz topc, u'an /J.:i tarafın t-W~ i, cll.<r;..i, ~('arının dev boğuşmaları için <lu 
ve yılmadan ~kmd ' d vam cacccktir. llal böyle olunca, 

f k• mı·hver şetinc ~mdt<lcr. bi ölçü çizme7~ imkaı ı bilımm1. 1cm, nıii8t 
D •• d •dd 1• b• rika müte'hassıslan A\"Tupada un e ıı et ı ır ikinci bir oophe Orurmak teeeb-

zelzele oldu ~~ilnde muvaff~ olabUn~ek 

cenup a 1 müsaıwlarda ztıfer yol~t açabileakler, {) <·iluızı oımiyctle 
tün verimiyle i.,<Jctetılcr t e, öteden.beri tahmin ettiğim.iz 

ıçın bunun çok yU'ırsek \'csaıtle 
Muğla, S (A.A.) - Dün gc-1 yapılması ve böylece yeni bir 

ce saat 24,15 de şiddetli bir dcp- Dünkerk hadisesinin önüne ge
rem olmuştur. Ha.sar ve tele- çihne.si lüzumunda ittifak et-

mevzilerini dövüyor :a....--ta_!'ı_ma_n'_~ı-·yw-Jw_vaıara ve denizlere Mk-im olamar 

fat yoktur. mcktedirler. 

Kuibişef B. Elçimiz 
~~~~~--~·--------~~ 

Cevad Açıkahn Tass muhabirine: "Rusyaya 
TOrk-Sovyet dostluğunu kuvvetlendirmek azmile 
ve bOyOk bir memnuniyetle gidiyorum., dedi. 
Ankara., 3 (A.A.) - Türki· ama gitmek Uzere .Anka.nı.dım 

yenin Sovyetler Birliği Elçiliği- Jiyrılmışt.ır. 
ne tayin edilen Cevat Açıkalı.'1 Hariciye Vekiıleti umumi Jr.2..-

. bu akşamki trenle vazife.si ba.- (Sonu Sa. 8 Sü. 4 dt.) 

iki taraf da büyük hava 
faaliyeti gösterdi 

[A.A. tolgra[lanndan 
htıUi8a e<lilnıi§tir.] 

Dün neşredilen İngiliz tebli
ği şudur: 

Cumartesi - Pazar gecesi ke
~ıf kollanmız bl\tün kesbnlcrde 
faaliyet göstermişlerdir. Dün 
topçumuz cenup kesiminde bazı 
mevzileri bombalamıştır. Av
bomba tayyarelerimiz Ka~ra 
münhat arazisi civarında duş-

(&mıı Sa. 3 Sil .+ tc) 

Belediye İkisat Müdürüne soruyoruz: 1 
---

"Eğriye eğri, doğruya doğru,, 
demek bir suç mu oluyor? 
Ae1 tekzip dilile hakikatleri örtmege çahşmaktan kim ve hangi makam 
sahibi ne kazanmışllr ki, siz de bundan bir fayda bekliyorsunuz ? 
Bırakımz, iaşe idareleri arasmda bir ihtilaf mevzuu varsa müfettişler 

gelsin, vali gelsin, vekil gelsin, hakikat meydana çıksm ! 

Sayır müdür, 
Dünı'kü "Haber" arkada'}ımız.

C:la, son zamanlarda iaşe teşki
ürtının eski ve yeni e!dplerı a
nısında tah:ıddils eden bir an
laşmazlık vazjyetini fakfı.r eden 
vo bizi uluorta - hiç de mecbur 
olmadığımız halde - yeni teş
lkilatın aleyhinde bulunmus gi
bi gösteren beyana'b.mzı oku
duk. Hayret ettik. Size cumar
tesi günU iaşe evrakı devir iş
lerinin sona erip ıcrmediğini bir 
arkada.~ göndererek sornıaştuk. 
Zatıfilileri, "Bunu bana sorma
yınız, Necati Çiller sizi tenvir 
eder'' buyurmuştunuz. 

Hayret ve esefimiz bu nokta. 
tizcrindedir. Yeni bir teşkilatın 
bütün vazife ve vecibelerini me
suliyet uhdesine alan ve ewnar
t.esi günü her §eyden ademi ma
lfunat beyan eden bir müdürün 
pazarte.sı günü, ~ ca.n teıa~ 
ve can a.cısiyle, bütün bu eöz. 
1eri ink&- ederek dUn.kü "Ha-

lber" e devir ve teslim islN·ınin 
per!'}embe günü sona, ~rdiğini 
söylemesi prensip ciddiycdyle 
ne dereceye kadar kabili teliftir, 
bilinemez. 

Eski iaşe muamelatı per~cm
be günü teslim alındıyc;a., bunu 
cumartesi günü, niçin bize söy
lemek lUtf unda bnlunmadınız? 
Yok, cumartesi günü bu mua
melatın devri ikmal olunmadıv
Ra. pazartesi günkü beyanatİa 
niçin ve ne hıılda bi7..i yalancı 
mevkilne düşürdünüz? Sizden 
ve halk müesseselerinden rei.iza-

har t beklemesek dahi doğnıyu 
öğrenmiye do hal1\.kımız yok mu
dur? 

Başın<ı. getirild.iğiniz bir foş
kilatın her hareketinin her he
sabını aı,;ıkça vcrmckU>n çekin
mt •inız. Devir icıi bitıni. Vf'ya 
bıtmeıruş olabıhr. Bu, şimdilik 
kll115'yi alakadar ctı1wz. Fakat. 
ona bağlı, onunla ilgili olaylar 
olmru a ... 

tstanbuloa ia.şe işlerinin bir 
çılanaz yolda yürüdüğü t •. bmin 
edilebilir. Evvelki gün de yaz

(Sonu Sa. S Sü 2 de; 

Bozanti yolunda 
Bir benzin kamyonu uçurama yuvar

landı, iki kivi paırçala rak öl ü 
- Bu habeı:e ait tafsilfttı 3 ncü sayfan ;(. 'a buhıcaksınız - ı 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

H arp için hazırlanmaını'j \ -
olan Dcmolmıı;i kaynak- s 1• ,1..,. e r lla 

ları zengin olmıya.ıı ve kolayca U JI Y 
mahsur dmı.ımıı getlıilcccği ı::a- -
nılan Mihvt:'r ortaklnnnı yere t 
sermek kaydıyle:, znmanın bir- a ar ruz 
Hkte calıştığına inanıyordu. ______ _ 
Mihver ise, harbin har1>lc de 
besleneceğine . knnıdi. . Buhran!~ mesel es· 1 
zamanlarda bır mılletın ı ·::ıdcsı 

hakimdir v eski de' irlcrin, --------
harp hayatını yaşatmakta. en 
bliyük amil, paıası yerine sa
nat, fen ve ılim gcçmi§tir, saı, 
sermavenin özünd~n başkası da 
değildir. 

Avrupa, kendı yn.ğiylc kav
ruJamıvan. harice müftekir bir 
kıtadıı:'; bir idare ve iradeye 
bağlı kalsa da, cıhanşümul bir 
harbin külfetlerine katlana!lu
yacaktı. Topyekun bir harp yap 
ınak ıztırarına düşen Totaliter
lerin bu küre parc:asını ele :r.e
cirmekten istihdaf ettikleri bir 
ğaycde hsrbiıı ihtiyaçlarını ka
pamak ve kaı-::ılayacıık düşn:an 
unsurları sındırmak ve baskı nl-
tındn. tutmaktır. • 

İstilacılar. hele bir yetcsi ham 
mailde edindikten sonra, lıor

csonı.ı Sa. 3 SU. 1 ed) 

Ncvyork, 3 (A.A.J 
york Hera.ld Tribune ga 
de bir makale nesrooen 
§1 Feilding ımliot .sijyle 
tedir: 

Japonlar Sibcrya'ya 
etmek için her türlii t 
:almı."1nrsa da ihtiyaten 
Jann Kafkasya taamı 
cesini bekledikleri tnhm 
mcktedir. 

Japonlar Si.lx;ryaya 
ettikleri takdirde Rusla 
den Pasifik bölgesinde 
sırtına hareketi yapılm 
tcıneleri muhtemeldir. 
Alman hava kuvvetleri 
olan Japon tayyareleri 
ha geniş bir sahaya d 
tır. 

Dağıtma Ofisinden başk 
~~~~~ ... -----------

M erke zd eki bütOn iaşe teşkilatı lağvedil 
büyük şehirlerde kurulan halk dağıtm 

birliklerinin de ilgası düşünülüyor 

Karne usu1ii lstanbul ve lzmirde tatbik ed 
Ankuın, 3 (Ye;ıi Sabali mu

Jıabiri.nden) - Tıe ıret 7ekale
ti, merkez iaşe mü.-,tt: ~drlığı teş
kiJatmı lağva knrar ''erır:<>tir. 
Bu husu.,, ta lmzırlannn kar a.ı ıı..ı
me bir il .. i ciinc kadar ncfıtıı:<.Hle-.., . .. 
cch.-tir. Simclilik yalnız ıa.'iC nıus-
tcşarJığİnru bnğ'lı olan dıu'>-ıtma 
ofisi olduğu J!lbi kalmaktadır. 
Bu ofisin vaziyeti ayrıcn. tet".uk 
edilmektedir. 

L:ığ->'cdilen iaşe müst{'ş ı lığı 
te kılatl yerine i~ frk ·,.ı_., 
m ~l olmak üzere daı kı lr -
lu bır ımidürhik teşkıl eıhi ,... • 
tir. 
Diğ·cr U..raftn.n Tie&r f Ye'W, 

]P.t.ı tevzi mevzuu knlm 
duğun ı göre, büyük . 
kuı ulmuş olruı mahalle 
ğıt.ma birlikforiniıı de 
zerinde tf:tk.dkler yap 
Bmıdan b:ısluı. ekme~ 

ile tc~v7.i edileceği bü · 
leı'iıı ns~nri hadde in 
kaı arl~ını~tı. öi;>Tcncii 
re \"ekiU.t Jmrne usul 
nız İsfanbul ve 1zmir\ 
ro']('h k diğer bUtün ~e 
kuldırılma.,;ı iizerinde 
yctl~ tet\.:i~'i.t )"3-J) 
Bn hu usUı suV\ elli 
( • u!l d lC y ut tur 



Fransız nasını na na ae· 
F'f'G,nBl.Z gazeteciliği UÇ6 ayTtlmış - Gii.rlcı n ı;e 
zeteler - Paris basını - Vıc ıy basrııı - 11 
8tnı - "D ~ matbtuıt,, w ''Zincire t rul 
''/llustration., un bugünkii. hali - Mı ~hur c kt F ga::»
t.lerinıieı yem dıırınıü.an - ~erlmi t>e baş' - 7nu.'ıafaza. caq 

H HAB 

kanaatlerini değiştireıt& gazete r. Lütfi Kırdar iaşe mese .. Piyasaya mühim m'ktar-

rf aş:ıtla 
Baylar 

Bay ani 
Bugünkü F r nS1Z gazetecileri anrs 

neJerce Ali Kemaller varmışı 
ı ı ri tra1 _ a Yeni sene vancar mahsulü işleniyo 

aiakadarl rla gorOşecek k d 1 .. h . . ,. rd 
Vali ve be ediye reisi Doktor ya IR a p IJ.11Bal}a mu l mın/8 a 

...U.L•~,,..,.faj 1 

çıkarıyor 

F r~!hln çökmesinden son
ra Fransız ma.tbuııt.ı hak

kında. rı - az f'ıl!Y bili} oruz. Al
man :ı.li altındaki Fransız 

rak1arıruh ç lZ ga.-
zet lcri h g !eridir? Vıchy 

ının basını ne hald dir? 
Sonra Golist denen ve Frru.ısa
~ hezimetmı ks.bd etmiyerek 
Enms:ının dfi3'"anl:ıriylo mü
cad lede ısra.r gôStcren. Hür 
Fr:ıı:uuzlıırm ga.wteleri ha.ng:Je
ridir? B ün ba sorul:1r.ın ce
vibıru bir Fransız mecmuasın
dan iktibas ettiğimiz aşağıdaki 
atırlarda. bulm.ak miimkündür. 

Gürlo)~cn Basm 

Bugün Fransa.da. bir değil, üç 
basın vardır. Da.ha doğrusu 
Frausu ıbasmı. birbirinden. ta
ma.men ayrı ve zıd uç cinse ay
nh:nıştır: lşga.l altındaki basın, 
düşman i.ş,~den masun kal
mış Fransız t~anııdaki 
basın ve nihayet Hür Fransız
iaruı gazeteleri. 
Başta (Pa.ris) gclnıck s=ıarti

le i~ altında.ki Fransada. çı
ka.n I!'ransız basınına Alman ha
smı demek daha muva ı!~ olur. 
Bugün Paris matbuatı gürlıyen. 
ateş ve zehir saç3.ll bir varlık
tır. 1.,qgal :makanılan emirleri 
altında bulu.nô.urdukla.rı gazete
leri Hür Fransızlara karşı. İn
gilizlere karşı, Y ahudılere kar
§l, KomünistlCTe karşı, Farma
soolara karşı, Vichy gazetelori
ce ve ıdarcsıne karşı ve nihayet 
birbirlerine karşı mütemadıycn 
trJırik ile ateş pü.>kürtmekte
dirler. 

Hiç şüphe yok ki Pari' gare
leleri sıkı bir san.söre ve taz
yike maruzdurlar. Fakat bunla
nn içinde Almanlardnn ziyade 
Alman taraftan olanlar da var
dır. İşgal mnkrı.mları emirlenne 
ltaat etmiyen gazetecilere kar
ii silrgün, hapis, idam gibi ce· 
Baların türlüsünü tatbik ctmek
bedlı·ler. 

Me§hUr '1:.e Matin" 

p aris gazeteleri arnsmda 
bir takım eski gaz.eteler 

Pe e8k:i gu.etccilere rastl:ınclığı 
gibi yepyeni gazetelere ve gaze
tecilere de tesadüf olunuyor. 
Meaeia meşhur "Le Mutin" tıp
kı eski şeklinde intişar etmek
tedir. Bu gazetede eski başmu
haniri Stefan Lozruı yine yazı
ıarına devam ediyor. Alman iş
galinden sonra. Pari te ilk ken
dini göGtcren bu zat olmuştur. 
Ancak bugünkü "Le Matin" iş
~ mal'A:amlannın re-mu nSJiiri 
efkan olarak telakki edilmek· 
tedir. Bu itibarla bazı kararlar 
Ye kamınlar bile CV\'Clıİ. "Le 
Mat.in" de, sonra resmi reride
de intişar etmektedir. 

"P, ris - Soir'' gazetesi biri 
Lyon'da, dığeri Pariste olmak 
1izcre ikiz tab'yle çıkıyor. Pa.
n.crte ~ıkan ll .. il yı bir Almaa 
idare {.tınckte ve miindcrecatın 
tenevvutinii gözeterek ~a.zetenin 
mazh::.r ol , gu eski rağbeti ida
meye çalışmııJ'.dadır. 

Mar<'cl Deat tarafından ida
re -0lunmı meşhur "L'oeuvre" 
eski tahrir heyetinden anca.k 
fıkracı Fouchardiere'i muhafa
a. etmiştir. Ba gazete Almnıı
yaya taraf tar en heyecaıılı ga
zetelcrd u biridir ve Vichy'ye 
Fddetle çatmakla. nıanıftur. 

Bu eski gazetelerin yanında 
'~ugün", "Yeni Zaman", .. Hal
kın Feryadı", gı'bi yevmi; "Her 
taraftayım"' UJ)ernet" gibi haf• 
talık gazeteler çıkmaktadır. 

''İllastratfon" Mecmua..c;ı 

P..obcrt de Beauplan'm ida.re
tıi altında. tamamiyle dEi'işmit 
olan maruf "1ılustration" m~ 
muası Vichy'nin ,~e Almanlarm 
koyu bir meddahı haline g~ 
tir ve her nüshasında Fra.ıısaı
nın eski mUttefıki İngiltereye 
ateş püskürmektedir. 

P ~ı.r.üili gazetelerin !jiddetli 
gtiı:lemelerine muikatü ·richy 
matbuatı müfrit serin kanlılığJ 
~ lüzumundan fazla ağır bat-

4 .._...; Tedbirler • '-J'•P 

r~ alt:ındlild mmt.a.1oıliro 
ç an gazetzler işgal 

altında bulunm.ıyaıı mıntaknla
ra soku1ma.dığı: gjtt 'rab.i .. 
len işgal edilmemiş mıntakalar--
da çıkan gaz erın Afmanlann 
i'}g'Ul • tınd şeb rlere ı ~ Jı de 
yasaktır. Buna mukabil Parı te 
çıkan ''tnust:raJ.ion' ıle [Jyon
da intişar eden "Gringoir~ bü
tün: Fi"ansnda rbostçe dolaş
makta. ve ok.unmnktadır. 

"Figa.ro'', "lJC Tempa", "Le 
Jonrnal dcs D lbnt.s'', "Le :lour'' 
gı1>i ti ve öh etlı gnzt>t ler 
Vich,1 'nin: e irlerınc uvmcya 
çalışın. k suretiyte biraz da 
htiniyct "ı:ı.n e!erine sadl'k !tat
mak kaygusile msbi bir h~~~iyet 
muhaftlZnF...ına gnvret etmekte 
ve roman tef ik~arnm., sanat 
tefrldtlerine, edebi ... ayfalar11 re
vaç vererek' men:udivetlet'inb i
damcye sa..va.~ırlar. 

Hüs~n nı 
.Btı iki çCf.Jit basından başka. 

Hftr Friı.nmzhnn bir 1rnnm ~ 
zı makinesiyle yazıla.ok teksir 
edilmiş, bir kısmı. ise kü{·ijkJG,. 
taaa.. 'bnsllıhış "Valmy<:' gibi 
"Zinrire vurulmuş Frans9..'' gibi 
"Hür Fransa" gibi, "Hurıiyet" 
g.ıbi, "Ga liste" gj.bi rısulclor, 
gaze1ıeler ve haftalık ırecnma.la
n varo!I' ki bunlar binhir yasar 
ğa., okuyup ta.şıyanl rm ölUm 
cezasına. çarpt.ınlmalınna. nığ
men. elden cle doln.şırlu. 

İşte bug:ilırldL. Fransız basını
nm aı:zettiği fitret \.-e teşettüt 
manzarası budur. 

lıltfi Kırdar Pazar gilnU altşa· toz şeher ÇJkart/aCaR 
mı Anha.raya hareket etmiştir. 
Vali Anknrada bugtlnkü ia.şe 
durumu etrafında alti.kndarla.r:l.a 
temasla.rclı bu.lunnrak, yeni ia
şe teşkilıltıwn y~ ngı işler 

zermde miiz:ı.ke r e buluna 
<'ak ve koordinasyon h yeb eı:n
rınde mevcut ta. s an bele
tl _·eye ıiı.zmı: olduğu kadar a.y:
nlm.asmı temine çnlLŞa<'alrbr. 

Vali, bunlardan b a Yeclı-
n..c;u.ıuu.ck •• n Ekle-

. . e \er · \<' • Ji ' nunu ct-
r ı a clilll e · ccekL'-r. 
Yeni 1 anun byiha ... ı d bazı 
nakil vası lar bil t ·ne yapl
lacak. zam bulunmaktadır. 

Ticaret oda ndh 
·a ılaeak se~im 
Esnafı os:nni tanf dan kon

trol usulü bngünlerd bnshyn.
cukbr. Ti attı odası ib mıı.s ıko
nıisyonlarını bugün. seçecek ve 
listeler muhtemel olarak yarm 
ilan.; 0 dilecektir. 

Şehir meclisi intibahı 
Şehir Meclisi bef}inci intihap 

devresi hazırh1dar.ıruı başlan• 
mıştır. Seçim listeleri eylül so
ıtuna kt.da.r nihayet bulacaktır. 

Y erillda bir t.Şeibüs 
Çocuk Esırgeme kurumu Si

rıgüzel kolu muhitinde bulunan 
ttılebenin ikmale kalanlarını ye
ti'itirmek maksndiyle kurum bi~ 
nasında b1r tatil kursu açmağa 
kar!lrlaştırm.ış w faaliyetlarine 
başlamıştır. 

Kum Fatih 13 üncü okul öğ
rct'lllanlerinden Atiye Emer, 
Neomiye AktJ-ılay, 18 inci okul 
dan Bad.i,ye Işıksal tarafından 
iü.ıre edilecelttir. .. 

Bir müddcttenberi şehrimiz 
piyasasında. toz şeker bulunma
r..,aktadrr. Şeker ştrkcti memle
kt.:tın bu muhım ihtiyacını kar. 
şılrunak. üzere bol miktarda 
toz şeker ı.maline başlamı.v l» 
Junmaktadır. 

al mmta.k.alarındnn .,.. 
ri en mclılmata gpre bu yıl; "9 
kcr pı.ııc·Tı mahsulll bol ve iyi 

dır.. Ve mahsul yan yurıya alın· 
mıştır. Alınan mahsulün m\ıhun 
kısmı toz s er olaı:alt i lcnme. 
ğe ba.şlıı.nmışUr. 

Ş\mdiden. yapılma.ğa b l nan 
toz .şeker stoku on gün kadar 
daha devam edecektir. Öğrcııdi 
gunı~ g re ~t08tlll 20 sin· 
de piyıısaya bol mildarda toz. e 
k r çıkarılacaktır. 

~iri ayuntar Fe tiva i· . 
Bil giiııekada gelen oyuncular, bqlıca 

oyun arın provalarını yapıyorlar 
Mi ~ Oyunlaı- Festivaline iş- nu 6 k'şi, 19 - Koroğlu 2 kişio 

t' a çın yurdun muhtelif semt 20 - Elilzık (fl.ç ayak) 6 kişi. 
!erinden gruplar peyderpey ge- 21 - Ynzga çıkalım 2 kişi. 
muhtelif gruplann oyunlan baş 22 - Mendil 4 kişi, 2 - !{ay· 

Bu üne kadaı: ~lmil oian farına 4 .kişi, 24 - Epepe 3 ki
liyorlar. şi, 25 - Balamı.ş 4 kişi, 26 -
lıca oyunlnnn provaları yapıl- Hey hey yar 5 kişi, Zl - Cruıa
maktadır. Henüz gelm~ olan na saL'dmı bu gece 2 kişi, 28 ,...... 
grupların oyunları hanç gelmiş Hey Berine 2 kişi. 29 - Ondürt 
tulunnıılardan., ProctaJD&. alman oyunu 6 ki.-,i. 
lar şunlardır! Gelecek diğer grupların o)ım 

1 - Sıvas halayı 9 kişi, 2 - l:irı da ayrıca. bildirilecektir. 
Çerkeş o~5 kişi, 3 - Kb- Bütün bu oyun gnıplarının 
tamonu (sepetçi oğlu) 6 kiflı, ayrı ayn sazlan. davul ve zur-
4: - AWriı: (Birmt zeybeği) 9 nalan da vaı:dır. 
J·.işi, 5. - Konya (KaşıJc:h) 8 ki- wc,----
1.'1, 6 - Han?'" 11 6 kişi, 7 - Ali Haydar 
İzmir (Kôrdon zeybeği) 5 ki:ş4 Akt , • 
8- Rize (Sanama) 3 kişi. 9 - BY, ID cenazesi 
Rıze (Hançer~ 4 kişi, 10 - Rf.. Di.bıi veb.tını. teealrle:. bildır 
ze (Hemşin tulumlu) 11 k1l4 diğimis B&brk.: Moskova Bl\yiik 
11 - E"ruru.m ban) 4 kişi; Elljimis Ali Haydu Aktay'ın 
12 - Erzurum (DeUo) 4. kifii cenazesi bugün Blfyükadadan 
13 - Temur Ağa 9 kijJi, 14 - hususi bir vapurllL şehrimize 
Hoş bilezik 9 kişi. 15 - Sı~ getirilerek n:ımaa Beyazıt ca• 
(Tamzara.) 5 kişi. ıs - Mac;ka miinde kılınacak ve merhum E
horonu 7 kişi, 17 -Giresun ho- dimekapı ~ defııedile
rcnu 7 kişi, 18 - Artvin hOro. c~ 

alat saray 
• • • 

resım serg s1 

iki amele toprak 
altında kaldı 

Kartal Çime ıto fab l< 1n a 
!smnil ve Ömer adında iıd n Nişane 

Sevgilisini 13 yerinden bıçalılıyara'Jz 
ölaüıen Sadıllııı muhakemesine 

Çrruuğllnum hangi le cvvclKi grin tUHjrnak ıçin f ıb 
' rilttutın 12 ıne re derinliğ"n " 

bUlunnn topro.!.... kıwınla:rının i
çine gırm lerd"r. lula vareceksJniı? dün 'li a-,,laıı d ı 

Bundan bir müddet evvel 
Kunıkap. N ı.1ancasın da. nişarut~ 
sı Perihanı ilk defa - ceı hede! 
rek 10 ay 26 gün hapis yattık
tan sonra bilihare hapisteıı çı
kan ve sonrn da tekrar ıs ye· 
rinden bu;nkla: vurarak öldüren 
Sadıkın du.ruşı;nasına dün: 2 inci 
Ağırce1.ada baklh'nıştır. 

Mahk('mede sadık emayeli 
tir kıskançlık } üzünden. yapü
~ını itiraf ctnıiş ve aklı başına 
geldikten c;onra hftdiseyi mUte
akip karakola giderek teslim ol 
duğunu anlatmıştır. 

Neticede dunışma ~ahiU · 
celbi için bir bafka gllne bı.ra
kılmışt.ır. 

-~----------------------------------------

Bos.f an llırsızlan 
Gece domat~s çalıp haçarlıeıı 
b.unlardan lilrl bostan liayuaun& 

d'ilşe1'eli IJoğuld& 
.Ba.JurköyUnde Pancar oka· Orhan teüişla. koşarken.. bost. 

ğında oturan 16 yaşlnrmda Or- nın kuyusuna düşnuiş ve boğul 
han geçen gece kendi yaşında ınu§tur. Orharun cesedi Jaıyu .. 
iki arkadaşiyle birlikte ayni dan çıkarılmıstır. Vua halrlaD'! 
mahallede FıŞekh'aııe caddesin- da tahkikata ba.şlanmıştıP. 

--__;;~ __ _;.;.;~..;..ı._;..;__:.,.;..;;..;. __ 

de Selime ait bostan tarlasına Taltsiler meselesi 
girerek domates çalmak i temiş 
Jerdir. Fakat bostana bir y~ Taksilerin benzin tasarrufıi 
bancı girdib'ini sezen köpekle- ıçin tek--gıft usulünün tatbilri
ı·ın hn.l•lamaın üzerine Selim he- nı istiyen petrol ofisinin tek.lifi 
men dışarı çıknnıt küçult hırsız Atıkaruda incelenmektedir. Bu
lan kova.lamağa ba~amıştır. günlerde bu hususta bh: karar: 
f{aranlıkta kaçan hırsızlardan verilmesi beklenmektedir. 

Yem d.era ~ ~fl", Rütün tulıebe 'Veli7erini muhtelif 
o1:'1!flann. girme şartlanndc:M Jubert.üw. etmek üZert: Mtı giin bıı 
lıil unlard.a okııyı&culanmıaa bir okulıuı 1:ayıt vo kah1 ~ini 
bfldfT.ec gi... Herluıngi bir ol.·"'1Kn kagt;t ı1e kabul f(Jrllar.nt 
gazetede neşrin"-, daha ~ lğrenme'k '3tiyenler, biaB "01.:ul 
Seroi..<ri,, t1amı11C1 mdatıplO wüirlnsat ederler ve 8,5 kımt§l~1' 

.JJ!)8ta 1 uıu da g(jraderir.ler.ae ~ al&Tlar .. 

Ziraat oktıllart 
Atık:L1"8, Burm, İat.aubul, U. 

-ınır vilayetlerinde Ziraat ~ 
kullt'l.rı vardır. Zinat Okullan 
zirnat işlerinde çalııaukbn 
~etiştirirA Bunlua orta. okuL 
mezunları alımr. Tahsil mtl:i
d tleıi i.ıç yıldır. 

Gırme şartlan! 

1 - Türkiye Cihnhuriyeti 
'atandaşı olmak. 

2 - İyi hal ve .ahlak sahihi. 
olmak, 

3 - Hastalıkh obnamak..,. 
bli yem zırnat i&}erinde çal ~· 
may:ı elverisli ve çiçek &fl8l 
olmak, 

1 - 19 ya!flDd&ır. bUyük o~ 
ma.nıak, 

5 - Bir <;iftçinin veya arazi 
sahibinin oğlu olmak, 

6 - 3 tane 4,6X6 ebadında 
foto~ af. 

Kabul edilen talebeden.: nu
munesine uygun ve noterden 
tasdikli bir taahhüt sencdt 
almır. 

Bu. okllll.ardan mnun olan
lar birinci derecede ort& ihti .. 
sas okulu derecesinde tahsil 
görmüş sayılırlar. Askerlik \•e 
bir- memm:iyete yerlegnrek hu
susunda lıse mezunu- hakkın
dan istifade eder. 
NOT. Maarif Vekilliğine bağ· 
h okullara kayıt ve kablı'1 e r-
ıacek talebenin bir yaş ~ U 
veya bir yaş küçük- olmak gibi 
bir sebeple okula kaydedihınr· 
yece.k talebe Maarif müdürlsı 
ve memurları talimatnamesi
nin bahŞettiği haktan istifade 
ederek birer dilekçe ile mahalli 
maarif müdürlüklerine rnürn
raat ederek bu .müsaaJeyi aıa
bilirlPr. 

. Bıri ötekini kolundan s U- .ıiF===============-••••===============~ 
r ü k 1 i y e r e k göturcn bu ~ w 
iki gölgeden biri erke~ diğerı H 
kadında. Erkek geniı bir hnr- -
ma.ı'liy& i~inde bir kadın gibi ba -
şını da örtmüş, etekleriyle kıı- w w 

T 
'ı ....... "'; ~ . .. .... at..>:..,.._. - ..... • .t: ;o:: ..... 

dını sarını~, onu kapıdan çıka~
mış, merdivenlerden indirnu'j. 
ıstasyona soamuştu. lstnsyonmı 
iki memuru bunu bir hastalıklı. 
bıçare sanarak hiç ehemmiyet 

na bir zanna kapılarak bir &nl·ı haykırdı. dım. G "'.! s m yatak 0 bsın-
lık onun .Ferha.tla başbaşa kal- - Ben Mis Birbek. Lutfen dan benim.. o urdUe"um.. oday 
mak . üzere baııka bir yere gıt- k:ıllı:ıııız~ P~ nses kaybold1;1. .gelen_ ve bann neden hilla. y'1.t.· ı 
Uğinı ~ular~ beklediler. Fa-( Ferhat. b r o.k g;b.ı yer~~en madı ?Imı sorarak oturan 0 l· 

vermenrlşti. 
Tren memurlan içinde uyku 

ı:ıersemliğiyie bu iki gölgeye dık 
katle bakan bile olmamıştı. Yal 
:cız gece sabaha karşı koridorda 
dolaşan bir meınur Prensesin 
kompartımanında kapıyı açık 
görünce biraz hayret etmiş; f~
kat içeriye bakmaya cesaret e
dıemiyerek: 

kat Mis Bırbek: . fı_rladı; _hır fanıye; ıç~~c gıyı!'-J du. Batta , atlercc sonra r ılı 
- Ah, olamaz, dedı. Pre~ diler. Bır kaç dakika ıçıııde bil-1 yatmasını ı ıca etti !ım ..,a an 

bu kooar geç kalamaz. Gızli bır tUıJ tren b, ,.tan aşağı arancıı. ben en ayrılmak. istcı ti 
his bende derin cndı eler uyan- Mclikndnn eser yoktu. Biltün söy' m şti. 
dırıyor. Nasıl oldu da onun dı· elb' elı-ri, çornplan. iskarpin- - Evet. enin ,süah 
şan çıktığını duymadı~ leri yerli yerinde duruyordu. bütün hareketleri. butlin 

Acele etrafı araşbnhlar. O zaman ilk akla. gelen M.clika.- ri bu E:Özlcrinizi teyid e 
Prensesin bütün elbı eri ye- nıu n ·~ini trenden ~agı at- Pek mesut \"C ı>mnun · 
rinde idi. Hnttl terlikleri bile. ma.sı oldu. Cemşit bu ihtimali yordu. O halde bir nevm u 
Böyle gece loyafetiyle ayaklan düşiinen: F.erhada ,Upbe ile .zünden intib ra ihtiınnl • 1 -
çıplak olarak Prenaee yatağtıı• baktı. ıniye"cği gibi bir nedamet Jı · ssi 

Fakat nnsılsa bird nbıı: kn· 
zanııı;.. etrafında bulunan tor 
la.ı:.ın ôkmes.iyle 'ki zavallı ,aı ıc 
le toprnk altın<!~ kalrın!i b •
lardM .İsmail arkıtı1ın bir ıp-
1 nııi kü.la.tla. k IJ. :t:arıl.Jj 
ôm r ha'li n.sızlıktan öl 
Kaza. hakkında t.ahk.ikara 
lan.nw tır • 
---~uı----

Ali R~za Onal 

Fakir çoculdanı 
şeker tevzii 

tmı r (Yeni Sabah) - Fa
kir <'ocuklaı:a ve hastalar. pa-ı 
ra~m ·eker tı •zii için Sılıh t 
mıınürlüğjinde .hazırlıklan bal}· 
lanumitır. .ı. "'e miktarda. k r 
dağıtılal!ağı hakkında Sıhhat 
Vek"' tinden beklenilen ta'i
mat llenıiz gelmediğinden ek 
te\•cia Vl!l .. onlaı ın do w. 

ru y ıl ğı ruıla l ktadır. 

o 
Yı xan ı AKA 

Tramvaytfa yrz at 

lirasu11 1 ap! rdJ 
Dün. akşam s nt 17 ., 

n:nt rada. E~ cmezde Sa 
Ccd"tte bir n~IIU'.l' 
Nttc'İ i minde b d tramfl'!L'WI~ 

tarken J 60 littsım kal • 
1:/r yankesiciye çarpt 
S ıçlu • ranmaktadır. 

Kim çalmıt: 1.. 
D · yollan itla.rer3ın n 1 

maralı kômür mavnasmdS 
. n Tı: abzonhı Ömer eura 
_ cc Tophnnede Kılınça 
kö e ·nele eski döstların-:Iaır": 
ı p Ct..!mal isminde birı 
r: 51lll tır. Ilır müddet o 
konu~tnktan Eonra ayrı 
Bir müddet sonra ma:ma~ 
ıı n Ömer elfni cebine at "' 
maYI icınd~ (170) lirası bnl 
cü.,..d:.nının bulunmadığını 
r 'lt zabıtaya ihbar ctn:ı 
Suclu aı·anmakbdır. 

TAKViM 
Hı%ır. 91 G:OH 216 A. V 8 

1361 4 hblğı ile kendini göstermekte
dir. lp altındaki basma "Sa
raya tutularak delirmiş bir ba· 
mı" dersek işgal edilmemi§ mm 
ta.kalarda çıkan gazetelere de 
•'Zincire vurulmuş matbuat" di
yebiliriz. Biribirini takip eden 
talimat ve ta:hdida.t yiizUndeıı 
Vichy'ye tabi gazeteler politika
dan ziyade edebiyattan. r:niat
t.an demvuran birer cdebt :tleo
mua haline gelmişlerdir. 

- ~ çıkan birisi kapıyı 
örtmeyi unutmut olacak·

Diye kapıyı çekmişti. 
Fakat saba.ha doğru Mia Bir

bek uyanarak karşımudaki ya· 
t&ğı boş bulunca doğruldu.~ 

dan başka hiç bir yere girebiliı: - Dün gece uzun müddet de dd.$ünülcmcz. Bu. işte ıar 
mi? P:rensosle bera.berdiııi&, değil yoktur. Gene onun Mak ve1 ta· 

Bundan sonra Mis Birbek mi? rafından kaçırıldığım dü i.in· 
sabredemedi. Hemen yandaki Diy& sottdU:. Feıthat inür et- mek lazım 
kompartımanın kapısım vurdu~ ınedi. Hafifçe kızardı... Cemşit Ferhat şaşırmıştı. Ayakta du-

Ağustos 
• ..___ .. t9il 

Mesela 1940 yılında bir Mar
tdlya gazetesi Fransız ihtimlin
deıı ve hukuku beşer bev-:ı.nna-

lerini uğdu. Alçak sesle: 
- PrenseB. Prensesim. __ 
Diye aealendi. Daha yUk8ek 

sesle ve tel8.şla tekrar edince 
Gi7Jel de uyandı. Yatak haliyle 
koridora çıktılar. Kimseler yok 
tu. Etrafa bakındılar. Sağa so
la beşvunlulnr. Yandaki kom
uartımam dinlediler. Hatta re-

- Miater Ferhat. Mister Fer- keskin. ve mfı.nidar dılerini o- racnk halde değHdi. Pre.w; iu 
hat, Mister CcmşiL. na dikerek: yatak odasında toplanan n·ka-

Ferbat ve Cemşit ayni za- - Sızinle b6~1e ~ müddet d~ları onun n(' derece fen • ~-
manda ôrladılar. Trenin mutta- kalması onda bır Y~ ve neda- tıgmı görerek tescllive ~al' tı
rit madeni sesi arasında bu kee met dQgur.Q).UŞ o~!._ lar. Kapıda. memurlar top n
kin kadın sesi sanki kulakları· Ferhat daha ziyade im.ara- Dllştı. Bunlara Cemşit şu suali 
ıu tırmalamı.7tı- Cem§it u,im rak: sordu: 
ersemliğiyle: Ha.yır, zamı.etmiyonım, - En. !'<on · ruı.syon:ı ne ıa-

- NPı var. kimsiniz! diYe dedı. Onu ·kovan ben olma- l!'l:ın n ~ık 

Ak..-
12 00 
20 22 

SAL 1 
Otıe ~ 

4.57 8.5 ı .-> 
13.20 17.14 v...atl 

Yaial tm.k 
1.4 7 7 .36 ....,.ı 

22.14 u.59 vasa 



Mazart'ın 
b"r çe 

c1o memlel~etir, i tems le memur 
edild· ~im için bahti 

nda ha Bu memleketteki 

1ı y"!iz • Amerikan 

Yüksek komu
UlA-C'.'L .... JI;; ---,·-·or z: tanl1ğı kurulacak 

------~--~--------~-----------------=---------

v~rli mallan soyan bir 
~ebe!te yakayı ele verdi 

K ım H zlnr nrka· 
bir numnr da oturan Frnnko 

ile ar d ııdnn D t it, Tn· 
yip te Baru miı tek.eren y:crlı 
mnlhı.r pazarı un b ek ıda 
bulunan ~bcsindcı:ı basma ça.· 
la.r.ak bunları 14ahınutpa d~ 
172 numara.da manifa lık 
l pan Azize satarken suç ttstil 
yal-..alannn lardır. HaklıırmdA 
tnkibata b:ısl~ 

SAB,4 
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YÖRÜK ALİ 
- öyle.. Eh, bari çabuk btt-ı yetlerinden haberi yoktu. Niba

"" bu iş!. yet oğlunun muvaffakıyetl~rJni 
• - Ç.a.'buk bitece~ fakat o ~· .. ~zlcıinden ya.' gelmiş
ıkada.r da çabuk değil.. ti Yorugun muva.ffakıyeti yük-

- Ne !kadar uzar dersin sekti. Kimleri yenmemişti. Yö-
Murat aj;"alll?. ırUk .Ali, babasına şöyle diyor-
, - E! .. Şöyle böyle bi .. bu· du: 
p ilri saat sürer. - Baba, sen güreşte b:.ılnn-
~ - Çok be Murat ağnn1 1• mn.2San ben, daha iyi glireşiyo-
J - Kel Mcmiş, kolay kolay nım. 
~ '3.da.m değildir. GörmU - Y'ör'jğli. bundan sonra baş
yor musun herifi.. Meşe sopa- altı güreşlerinde göreceğiz.. ı. 
m gıbi.. ein tuhafı Kel M~ de, Deli 
i - Evet.. Mustafu da. başaltı güreşçisi 
r Dedi. bu sefer de Cazgır lfıfa olmuşlardı. Zaten bu iki pehli
llaMlJ&yun dcııken.. Murat ağa vanı büyü'k ortada Yörükten 
bağıl dı: maa<la mağlfıp eden yoktu. 

- lşte gidiyor.. İşte, merhum Deli Muradın 
1 H: kıırnten Yörük Ali, hasm1- Karnaba.t güre~lerinde gördük
m toparlamış, alabildiğine sU- leriııi bana böyle nnlatmıştı. Ve, 
rüy •niu. Hun de olanca hı.tiyle, okuyucularıma da sunmuş bu
l\:cl Mcm~ kendini fena kap- lwıdum. Bwıdan sonraki güreş· 
timı.ıHU. Sıla bir <',apı-azla. dolu leıi de yine merhmn Deli Mu
di?.f'ır uc:uyordu. Bir türlü çap- radın anlattıklarına istiwıt etti
rnz! sökemiyor, sıyıranuyor, receğim ... 
durduramıyordu. Nihayet y:ir-
1ıııi beş adım uçtu. Seyirciler ba- YÖRüK ALİ - SARI ŞABAN 
ğırı.} ordu: GÜRE5LER1NDE 

- Ha! Yörük Ali! .. 

l -Köstekle!.. YorUk Ali, ile babası arasın-
- Çabtrk ol!.. da epeyce sevinçli ve heyecanlı 
Bu gürültüler arnsında. Kel konuı;malar olmuştu. Babası, 

Memiş, nihayet çaprazı sıyıra· Yörüğiln başaltı güre~lerini ko
bildi ve, hasmının altma düşe- laylıkla kırmL'} olduğundan do
rck biizüldü. Hiç bir taraftan layı oovinmekle bcrnber oğlunun 
açık v""rm;yordu. Has.'l\ımn ne ezildiğinden korkuyordu. ikide 
d('mek olJuğunu biliyordu. Yö- birde: 
trük Ali, kemaneye geçti, dur· - Oğlum, iyi amma acele et
du. Ve bıı'8.Z nefeslendi. K~ma- tin .. Bu herifler halat gibiıiiıier. 
neyi a.c;ai:,"'lr yu!kan sıvazlıvordu. Bir iki güı~i böyle ~karabi
Nc yapacağı belli değildi. Bir lirsin.. Ji'akat ıronradıuı dunır
e.ralık tanıamiyle hasmının ardı~ sun vallnh ... Ne olsa d'lha ilik
.na geçti. J.:::llerini iyice kitledi. !erin dolmadı tnmamiylc.. Ba· 
AyakJarıru da dizlecli. Murat ban ne diyorsa ona bak! .. Şim
e.ğn ve, Cazgır, Yörüğün ne ya- di bu güreşler, gençlik h•.ziyle 
ı)aeüğını sezıni.1lerdi. l{Jyliilcr sana dokunmaz, liı.kin birdenbi· 
oor<lula.r: re keser seni! .. Ne ise olmuş bir 

- N'e olacak acab?~?.. kere ... 
Mw·at nğa, eevap verJ . - Baba, ne olacaksa ol~un ... 
- Kucak hava.<ıı olaca'ı ga- Be.'1, bu herifleıle giir<"ştiğim 

li !.. zaman kendimi zorlamış bul-
- Kut:ak ha ·a. ı d. nt·dır, mu:y rum. Buular bana \ allah 

!Mur.ıt ağlı?.. hafıf gt>Jiyor ... Ağ1r ~ e. zorba 
- :Birn.z t>aıbredin, .oımdi ne hcrifleı· amma ... &n, bunları 

olduğunu anlarsınız kuc-.:ık ha- ne mvvetinden '~ ne de okka
''MlJUn. Hem de bolca k•h·n.ıa: Iann<lan bir tcsi•· duymuyorum. 
'havam olcı.cak galiba.!.. - ~'vet, oğlum. sı5ylediklerin 

Demege kalmadı. Yörfüt Alı, doğrudur. Çünkü sen, usta. bir 
Birdenbire ltemnneyi kasıklıyn- güreşçisin, som ,ı senin güreşin 
rak sıktı ve, bir anda koskoca bunlara ters geliı ... Hep bundan 
hasmını kn.lça.laı'lnın atasına ileri geliyor i.c;te ... Faknt, ne o-
Sikışt.ırara.k ayağa knldınp ku· lursa olsun 'bu, ayılar mutlal 
Ca{,"Ula run erdi. Kel Memışın n- ezer seru ... Bakswa k. ç ~ y ı ile 
yalı.lan yerden kcsilmi~ti. Çıı:- güreş tutmuşsı.m.. Baı i svnun
pırup duruyordu. Yoruk Alı, , da Kel MemiH ile tutm - ~dm. 
hasmı k~c~gı~da ~ken be:-. adım _ Baba, K~l Mem.ı i de peh
kadaı yurUdlı. İln ~ınn. ba- livan mı sayıyorswı ... Ne var 
landı. Hak~1 beyctıne de bak- ı ki 0 herifte .. Knbn fOgan, o ka-
:b. Ve, .oldugu yer<' .. bıraktı. dur. B r nyı gibi gurem,or .. 

:Meınıs, derhal donerek has- b' ·· ı· .. . .. "d"' F k t - Ben sana ır şey so~ ıyc-
mmı~ uze::e t Y~ ~· .. k aA~' yim mi? 

1

Kel Memi~, l.>unlnrın 
!~~y~t 0tC:~~n1:~sınıon;,a mı;~ hepsim.len daha yonıcu b'r gü: 
,,....... :.. r"!'lçı'dıı Uzun H:ı..~ n b1le scnı u. Hasmı gelip ensesme yapı- "'· · ~ 

itti V nl .. led'. o kadar yormamıştır. Bu, Kel 
tpnca., · e, ~ arı soy 1 • ı .. ı.~.ı.~+~- 'bidir Se.rt ve - Yenildin be!.. ı~ ayı gı . , 

Kel Mtmis, dinlemiyor, hrıS- çetin tut~şlan. v~:oır. 
mının üzerine yürü.yordu. Ve . - Dogru soyl~~ors~n ... ~a
magli'ıbiy<:ti katiyen kobul et- kikaten ~ı. Mcmışın gureşı ın
m.i~O'''du. l!."'traftan ba.&'1! mıvn. so.nı daha f.lynd yoruyor. Çok 
ba.şl:ıdılar: ~ sert güreşiyor. Fakat Uzun Ha-

- Oldu... san da epeyce c,:ctin adam ... Be· 
l - Yenildin... ni üzdü. Lakin güreş tnbiyesi-
l ){el Mem.iş, dalın hi>Ja hasmı- ~ biı· türlü ~t~ ~eme~. Da
nı tutını,a uğraşıyordu. Yö- nna benim gü~mım pe~mden 
riill Ali de itiyordu. Bu n-..ıda kostu. . . 
C'.a7~'1r, oldu~ru yerden flrladı. - Şımdi .:bırak bunları, San 
Fakat Kd Memiş hasmının boş- Şab.a~d:; ~:J .. varmış .. .';..:S~m 
Juğundn.n ve tutmamazlığındaıı de büyuk bır . unnet dlıgunu ... 
istJfüd ed rek üzerine yiırüdü. A~ koşulan da yapaca.l{~armı!?
Ve, Tôrüğü tek paça kaptı. Siir- DUn akşıın ha.'be: get rdıler. 
dıı Çengelliycrek altına alJı. Dafrı8:. se-ni!l hn~ yolt, ııuh
Y<ırli.k tutmuyor, !bağırıyordu: tar sorlcdi ~:·::v.. "zl . 

Bırak be! .• Tutmuy·>rum Deyınce, ıorugun . go. erı 
!işte. Yenildin~.. parlamıştı. K.a.nınbat güreşı .o· 

ı{ ,,. . dinl . • B lalı çok olmo.mıştı. Ancak yır-
<> .. ..ıue!Jlış, . ..emıy~rau. u- mi gün xa.dn.r olmuştu. Yörü-

~n uzenne Yörük Ali, ~lttruı ğün idmanı, kej1i yerinde idi. 
blr bankı ile ve, ustnhkla. bır an- Y" Uk babasından bu haberi 
c1 Kel Memisin ilzeıine döndil. ~,?:. sevindi ve· 
Ye bcklc:tme<len bir künte clol- a.uuca. . . ·. 
durdJJ. Yine bekletmeden bir - Öyle ıse gıdelim .. 
tınd. n.: mp basmınnı sırtını ye- - Tabü gideceğiz.. Fakat 
re vurdu. Tam bu sırada da bir şartla.. .. Eğer başaltında ka· 
Co.zgıı, pehlivanlnnn yamna la:Mlık ve, sayılı bs.BalW~ v~r
gelrnlşti. Kel Memiı;ı, sırtüstü sa sen, büyük ortaya gure~r
yero <liıştükten sonra doğrulup sin? .. 
nyaga kıalktı. Ve, meydanı bı- - Nasıl olur baba?.. Beni 
r..U:up kaçtı. On binlerce seyirci büvük ortaya ka:bul {!derler mi 
g\ılu3ordu. Yörük Ali de gillmi- artık? 
ye başladı. Yörüğün son hare- _ Elbett.e ederler. Dur ba.kn.-
:ketı şaheserdi. Allah ona. fırsat 
verm.lşti. Kel Memişin inatcılı
f,'1 'c .haksızlığı Jxl1ıım yemişti. 

C'.azgır, olduğu yerde kaldı. 
:Yapacak bir şey kalmamıştı. 
Y<wük Ali, hıısmını üstüste yen
mişti. 

y orük Ali, temenna ederek 
meydandan ~ekildi. Seyirciler 
iıcp -bir ağızdan bağırıyorlardı: 

- Yasa Yörük Ali. .• 
Murat- ağa, Ustüste söyleni

~ordu: 
- lşte pehlivan buna derler .. 

!Aferin Yörüğe .. Y~ın be! •. 
Yöıilk Ali, ortaya konan dört 

~daici tayı da almıştı. Ros
palılamı sevincine payan yoktu. 
iRospalilar, köyleıine öyle bir 
~n!iş yaptılar ki, cünb~qe pa
ı,yan }Oktu. Davul zurnnlarla kö-
5'e girdiler. Tayları, kılaptanlı 
çevrelerle süslemişlerdi. Çalık 
oğhmll bekliyordu. :Mu\affnln~ 

hm .. 
- Ben, zannetmem ... 
- !Bal gibi olur .. Ezilmekte 

mana yoktur. Sen, Kırkpına~a 
sakln. i§Ülı.8lll. Bu, "kış geçsın 
üzerinden iyice dol, daha bir
kaç okfk31 al. Şöyle iliklerin dol
sun, ense kulak yerine gelsin; 
olmaz mı? - -..... 

- Ne o, neye eusuyorsun ? .. 
Dediğim doğrudur. Acele etme. 
Birdenbire verme kendini orta
ya. Kı.rkpUl1ln belde. 

t- Baba., bir kere Sarı Şa
bana gidelim ... Bakalım ~nabı
liak ne gösterir. 
·- Lfıflarmdan anln.sıltyor ... 

Başaltına çıknca:ki.'lll. Fa.ka.t çok 
yazık ede®ksin kendine .. Bütün 
!hızın ba.~da kaln.cak.. Bır 
şey yapamıyacaksm. .. 

(Son n:~r} 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilanları TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI Aşağıda yazılı mevadın kııpalı zarfla eksiltmeleri hizalo.ruıda yazılı gün, saat ve mahaller
deki .Askerl Satınalma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanwıi vesikalarile teklif mek· 

Klll'UlotJ tarihi: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 i'Urk fin'I 
Şube ve Ajans adedi: 265 

tuplarını ihale Baatlerinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. (649 - 8217). 
CiNSi Mi'Tctarı Tutan · Teminatı l1uı1.e Giln, Saat ve Mahaıli. 

Meşe odunu. 
Kuru soğan. 
Koyun eti. 
Kabak. 

Kilo Lira Ura 
4,200,000 84,000 4950 

900,000 15,300 11!7.50 
24,000 18,000 1350 
15.500 1705 127,87) 
l 5.500 5059,20 378,44) 
15,t>OO 5059,20 378,44) 

17 /8/912 16 Bolayir. 
27 /8/942 l&,30 Gelibolu. 
19/8/942 15 Kara. 

Zira1 ve icari her tUrlü bankla. muameleleri 
Para biriktirenlere 28.ıSOO llııa ikramiye verivt. 

Taze fasulye. 
D. Büber. 
Patlıcan. 
Kabak. 

15,500 6231 4.67,33) 19/ 8,'94:2 11 
14,250 1588,88 119,17) 
l(,2f>() 4645,50 348.41 ) 
14.250 4645,50 848,41 ) 

Taze fasulye. 
D. BUber. 
Patlıcan. 14,210 5603,60 420,24) 19/8/M2 11~80 Devrek. 

70,523,48 -l776,18 19/8/9-t2 11 İzmir IN. Amirliği. Garaj binası inşası. 
Apğıda yazılı mevadın kapalı Z<lrfln ekslltmeleri hlznlarmda yazılı gün, sa~t ve mahnllerdeki A.aker1 s-.

tın alına komlsyonlarında yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerden bir r.lPt eon·eı k:ınun1 veslknlarlle tıeld!C 

Ziraat Bankasında kumbnralı ve k.umbarııaız uı:ıanur llCfttlpI:ırı 
en az IO llrası bulunanlara eenede 4 defa cekflecek kur'a ile n~ğıda 
p!Ana glb-e ikrnin1ye dftğıil'\Caktır. 

4 M9d j.oGO LINlıJr 4.000 Ll,.1100 ..... • UNıllll MOO mektuplarım ait oldLıilı komisyo.a.u vermeleri. (551 - '18.'7) 
4. - • l.IOO ....... .. ıt.IOO' CiNSi Miktarı Tutarı Teminata lt.ale QUn, &aat ve Mahall. 

4 • - • t.110 a 1IO a • a .... 1 
Koyun eti 
Sığır eti. 
Muhtcltt nakliyat. 

Kilo 
180,00:> 
180,000 

Buğday kırdlrılınası. 1,200 OCıl 
r~r.tatcs H0,000 
fıogan. 100,00'> 
Yazlık seb~ 161,9W 
Koyun eU G7 600 
Sığır eti. 67,500 
KeÇi eti, 67 ,500 
Kuru ot. 750,000 

Lira 
180,000) 
126,700) 
-30,000 
72,00(} 

53,145 
67,500 • 
43,875 
52,650 

Koyun eU 80,000 40,000 
Sıl!ır eti. 80,000 32,000 
Kavun. 100,001) 10,000) 
Karpuz 100.000 10,000) 

Lira 

2250 
5400 
3360) 
1313) 
3907 
5063) 
3290) 
3950) 
4462 
3000) 
2400) 

l~/8/942 11 Afyon 
HIB/942 16 M:ıraş. 
11/8/942 15 Mm·a,. 

1018/942 15 llndımkdy Muluıköy. 
7 /8/942 18,SO Kars, 

lll/8/942 15 Muğl;ı, 

8/8/942 11 B. Çel<lTl<.'CC Akçnbure;az 

10/8/94:? 17 Siirt, 

40 • ''° • 4.000 • ' 

D 1 K KAT : Hcsaplnnndaki pa nlar bir smc içinde 50 linıdnn 
dil~lyenlere tkromiye çıktı!rı t:ıll. lırdc % 20 fazlnsfylc verllccektJr· 

Kur'alar ..aode dört defa ıı Mut, 11 B.ulrao, 11 Er. 
itil ve ll Birincikfı.nuu tarilıleriude çekileeelrtir. .. 
Jstanbul Jılınlaka Ticaret 

111iidürlüğünden 

Taze üzilm 250,000 62,500) 5350 6/1:/942 lt) Gdıbolu. 

Ellerinde Yağlı Tohumları 
Bulunanlara 

.Balyalı saman 700,00~ 8412,50 '318/942 16 B. Çekmece '.Akt-oburg:ız 
1941 'YC daha evvelki seneler m1hı;111.\ ya[:lı to.'ıuınlnıdan clClınd" 

Iunup bnnkn vcyn umumi mağ:ızalardn 1/8/942 tarihinden evvl'l dCJ)O 
miş bulundul:'Unu tcvı::ik ve mlki:Drı bu müesseseler tıırntından örn<".li 
l;ıda yazılı bir mektupla tuahhüt. edilcm Dlikme veya Çuvallanmış Y 
tuımların dn 56 No,lı fiyat rejiminden ~lisnn edilecC'.ğj il!in olunur. 

Aşağıda yazılı meYadın kapalı zarfla eksilôneJeri hiz:ıl:ı ·ıncla yazılı gün, saat ve roPlıal
lerdcki Askeri Satınalma kom;syonlarında yapılacaktır. Talipl~ in kanuni vesikalarile ·~klif 
mcktuplannı ihale sa:ı.tlerinde.ıı bir saat evveline kadar ait oUuğu komisyona vermeleri. 

CiNSi Miktarı Tutarı Teminat 
K i'lo Lira Lira 

Odun 
Patates 

5,000,000 75,000 5000 
51,80() 15,540 1165,50) 

, Soğan 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 

51,800 15,540 1165.50) 
500,000 10,000 750 
400,000 8,000 600 
600 ooc 12,000 900 
800 001) 16,000 2400 
800,000 16,000 2JOO 
500.000 10,000 750 
800,00() 16,000 2400 
800,000 16,000 2400 

Aşağıda :miktarları yanlı k.' urma imalı l~i kapalı zarföı eksiltmeye 
kcr.muştur. İhaleleri 6/8/942 Pcr~cmbe gilnU s at 16 d~ Ardahan Asker? 
Sotınalma Komb;-yonunda Y3Jlılacnktır. Tnllvkrfo kanuni vcsikalnrilc tekli! 
mektuplarını ihale eınıtlnden bir saat evvel ko.nlsyonn veımclcri. 

CiNSi Miktarı Tutarı Teminatı 

Kilo Lira Lira 

lfoyun etı kavurmo imalı 10,000 18,500 138& 
Sığır etı ka\'urma imali. 10 000 12,500 938 

(545 - 7831) 
l!!I •• 

3000 çüt er fotiııi kaptlı zarf- eksiltmiye korunuştur. lhal~i 
la cksiltmiye komnuştur. lha- 7 /8/942 cuma günü saat 15 de 
lesi 6 8 ~42 perşembe günU sa- Ankaradaı MJJ.V. 5 No. lu sa.tın 
at 11 de Ankanıda M.M.V. 5 No. alma kamisyonunda. yapılacak
lu satuı alrnn komisyonunda :ytt- ıtır. İlk tem:ina:b 450 liradır. Ta
pılaca.ktır. Beher çiftinin tahmin }iplerin belli vakitten bir saat 
fiyatı 1150 kuruş ilk temınat\ evvd komisyona vermeleri. 
2587 lira 50 kuruştur. Taliplerin (523-7754) 
1.'"alluni vesikalariyle teklif mel: • • • 
tupl:ı.rını ihale saatinden bir sa- Pu1.nrlıkla 40000 kilo p:ıt.atc3 s::-
at ewel !komisyona vermeleri. tın nlın:ıcaktır. Bir kilosuna t.ır.min 

{524-7755) olunnn fiyat 31 kuruş olup k:ıt'i tc-
• • • n-matı 1860 liradır. ihalesi 7-8 ·ll"2 

79,807 lira 24 kuruş keşif he
delli Merzifonda iki er pevyonu 
~~sı kapalı zarfla eksiltnı~ye 
!konmuştur. thalcai 10/8/!J12 
pazartesi günü sa:a.t 11 de .An
kara.da M:.M.V. 4 No. lu satın 
alına komisyonunda yapılacRk
tır. llk teminatı 5985 lira M 
kuruştur. Taliplerin kanuni ve
sikalariyle teklü mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

(561·7~66) 
• • • 

Beher kilosu 20 kuıı.ıştan 
30.000 kilo soda kapalı zarfla 

HESAPLARI 
2 İkinciterµin 

Kcşidesinc aynlan 
İkrnmiyelcr: 

1 adet 1000 Liralık 
1 ,, 500 " 
2 il 250 il 

14 " 100 ,, 
10 ,, 50 " 
~o il 25 ,, 
ti O 10 

rl·mıı günil saat ıo dil yapılnı . .ııtbt', 
&ıırtnamcsi her gün ögleden =ıonrn 
l.omisyonch g6rülcbilir. Tallukrin 
Fındıklıda komisyona miıraca ıtlırı. 

(636 - 8204) 

• • • 
Pnznrlıkla 20000 kilo süt satın alı

nacaktır. Bir kilosuna tahmin olu
oan fiyat 40 kuruş olup kat'i temi
natı 1200 liradır. İhalesi 7-8-Q42 
ruma günU s:ınt 11 de y pılnc.ıwr. 
Şartnamesi her .ı;tln öglcdcn sonrn 
ı umisyonda görülebilir, Tı:ılip olan
ların Fındıklıda komisyona mllra-
rn::ıtlürı. (643-82 ı •' 

lluilc Gün, Baat t•c Malıtilli. 
~0/8/94-2 16 Gelibolu. 

13/8/942 10 'Karaköse . 
13/8/942 11 Çanakkale. 
13/8/942 16 Çanakltale. 
12/8/942 11 Çanakkale. 
10/8/042 16 Çanakkale. 
18/8;!>42 11 Çanakkale 
l.2/8/912 16 Çannkkııle. 
11/8/942 11 Çanakkale. 
11/8 194 2 l G Çanakkale. 

(595- 8023) 

Dört parti ve ciört rnalıalle 
16,200 ton muhtelif nakliyat 
yaptnılacn.ktır. mıp:ılı zar!la 
eksiltmesi 8/8/942 Cumartesi 
günii saat 11 de Bolnyirde As
keri Satınnlma komisyoımncla 
yapılacaktır, Talıplerin kanuni 
vesikaJariyle teklif mektupl ':"1· 
nı ihat0 saatinden bir saat ev
vel komisyonr; Yermcleri. 
Ta1mı.in bo<kl' Teminatı 

Lira Lira 
45,000 3375 
25,500 1912,50 
19,000 l425 
17,100 1282,!50 

(598 - 8026) .... 
12.000 : 15.000 çüt er fotinı 

kapalı zarfla. elwiltmcye kon
muştur. İhalesi 12 ı 8 '942 ç~
ff&lJlba günü saat 15 te Anka
rada M.~ı.V. 3 No. Iu satırı al
ma konrlsyonwıda y-a.pılacakt1r. 
Beher ciftinin •. .-ılımın hodcJi 
11,50 kuruş olup ilk teminatı 
12.937 lira 50 kuru§tur. T..ılip
lerin kanuni vesiknlariyle teklif 
mektuplannı ihale saatinden 
bir saat (M; el koırüsyona. ver · 
meleri. (579-7974) 

• 1! • 

2000 ton saman 7 /8/942 Cu
ma günü saat 11.30 da ve 600 
ton saman 7 /8/942 Cuma günü 
saat 10 da pazarhkla. satın alı
nacaktır. Taliplerin belli vRkit
lerdc Ç:ınakknledc Askeri Satın 
alma komisyonuna gelnıelcti. 
Parti parti ve nvrı ayrı taliple-
re de verilir. (618 - 8128) 

••• 
Y nrımşnr kiloluk 30 000 adet 

zeytin yağlı dolma paı.arhk!a 
satın alınacaktır. İhalesi 12/8/ 
942 Çarsa.mba günil saat 10 da 
Çanakkalede Askeri Satmaln,a 
komisyonunda yap1lacaktır. Ta
liplerin tcminntlariyle belli va
kitte komisyona gelmeleri. 

TAAHHOTNAr.IE SURETi 

•••... fü mnsmın nezdinde mcı bun veyahut dcpolıınmı:; y:ıglı tıı 
ı, nıün sun ...•. Kg, olduğunu mc-suliye!.tmiz altıııda beyan eder ve ıı 
lusmcn veyn tamamen ahare tcınllki. veya depomuzdan çıkarılınnk 
mcsi hallerinde keyfiyetten htanbul nııntaka ticaret müdürlüğlı IHA 
BAŞ KONTROLÖRLO~ONE! önceden tclırlrcn m::ıliimat vcrC'rck 1l1 
cevabınızı aldıktan sonra sevkine milsa:ıde etmclh taahhilt ederiz. 

NOT: Daha fazla izahat lstanbul Sirke<:! Liman Handaki IHP. 
BAŞKONTROLÖRLOCONDEN alınabllir. c(S3 

lstanbt1l Sılılıi JJlüesseseler Arttır. 
ve Eksiltme Konıisyonıından: 

Şişli Çocul. Hııst..'lhanc<ınin (1195/) lira (76) kuruş bedcllı :PoD 
bin...sı tevsii ir\ aatı kııpalı zarf usuliJe ektlltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 5/8/942 Çarııaml>a günü saat 15 de Cnğal.oğlundlı 

Ye iı timai Muavenet Müdilrlüı;ü b!rl;)sınd.ı toplanan komisy<ında yııp 
tlr. 

2 - İstekliler mukavele, eksiltme, lı:.yındırlık islt'rl gcucJ, busu 
fenni sartn:ımclcri, proje keşit hillü: ::ı Uf:' buna mütefcrrt diğer evt 
lJ~na giınle~inde komisyonda gorebiıirJer. ~ 

3 - Muvakkat teminat (896) Jirn {83) kuruştur. 

4 İ"tcklilt'rln teklif mektupları "" en az bır tanhhutte ıo,eıoo 
bu i e hP'lZCr i 31aptığına dair idtır"'lnindcn alınış olduğu vesıkatıı 
tı•ıtıflt'!l ts nnbuı 'ıH'.'lyetlnc mi.ırncaoıtl.ı eksiltme tarihinden taill 
b.ırlç (3) gun evvd alınını,_. ehliyet Ye 942 yilına ait Ticaret OdnSl 
k · ile teklıfı lı. \"ı znrfinnnı ihale sa1.tindeıı bir snat evvel m.'lkbUZ 
bılındc kon {cyona \ermeleri. (7738) 

İnhisarlar U.Müdürlüğünde _________ ....., ______ _,, __________ !ll:>m __________ ,,__-ıııııı 

1 - Pt<ıJ<', 1 l' ıf ve snrtnnm~i ~ıucibincc idaremizin Pcı,:tbnlı 
rnkı fabrH a ınd:ı y:ıptırncnğı deniz suyu d"POSU inşaatı i"i ktıJı.'l 

u .ıliylt' t'k ıltrncyc konmu~lur. 

2 - Kc9if becl ·li (18.950.49) llr.ı olup 3 7,5 ılılı\ nkkat temm"t 
Uıadır. 

3 - F.k,,ıltme 18/8/942 Salı gün!l snat 10.30 dn Kabntnsta Le" 
b<': ındrki nw ·kez ::ılım komıeyonunda ynpılııcnktır. 

4 - Prc.je keşi! \ e ş rtna'lle (70) kurıh mulrnbılinde r;özJ c.,,c 
cien alın,ıhıllr. 

5 - El. iltn cJc girmek lstiycnJ ri.ı (10.000) liralık bu kr.ul 
tnuv .. ffa!,iyetle y. pmış olduklarına d::ıir \'CSiltn ibraz ederek ihnlc r;t 
(8) gun c\-Hline k:ıdnr umum mil':ilırlük in~nnt 11ubesinden :ıym . f' 
ye iştir:.;: "c., ka ı almaları lfizımd:r. 

G - Ek iltmcye gireceklerin mu:1 irlil tcl:lif mcktupl::ınnı ı.:. ıW 

E • .'Jde "" 7,5 gm cııınc parası makbu1u veyn banka teminat m<'ktub 
t· rtn:ıın<" inin (F) fıkrasıncliı ynzıh vesaiki ihtiva edecek ol. n 
zAı·il:rrı'l.ı ihale gUnu ek iltıne saat ndcn bir saat evvdln~ kaJ. r 
komisyo,1 b. ~·.:.nlı ına makbuz mukab:linde vcm1clc1 i ıazımdır. 

vukua gelecek gccıı,me1er kabul olunmaz. (BS~ 

Çeşme ıtlüddelumumillğluden 
HÜKÜM 11ÜLASASI 

Çeşme Asliye M. Esas: 121 - Karar: 88 - 1lam: 55 
Mlllı Korunma k .. nununa muh lif ol:ırnk 20 kuru~::ı E<ıtılma ı ıc

~{Jrım k lo yotlmlu 25 kuru,.;ı sntımı ... t, n maznun Rum nıilltccısı ) IJ\ 

ıu Hıri to lpsalas ve Hıristo lp:>nh-:ı bu yoğurdu 25 kuru11a saiı1 
t ''mat \ E.'rcrek fahi& fiyntla sau 1 a."Zelmekten maznun Çc(i!l.crı 

Mnhallc:indcn 73 yaşında Hü.-cyin Al .ı.ııcak hnklnnnda me~hut u 
• • • nı•na t<'·.,ıkon yapılan duru ma sonu'lrfa her iki maznunurı da j :l • 

• ~uru • !edikleri sabit goııilduğündcn ~180 Sa. K.nun 32/A dclfılc+i) 

(610 - 8094) 

23.7.942 gününde ilırı.le:;i ilan ın·ıdde<.ı rnucıbfnce maznunlardan Ilı~ .yın Al nnc~Zın neticeten 4 
olunan 6000 ton SZiman-ı. tuliı> ı~uruş ve Hirlsto tpsalüSJn 3 lira 30 kurus nf,.ır pnru ccz,1slylc nl" 

çıloııadığındmı tekrar ıınza~- y!>tlcrlne ve 7 ser ı;un miiddeUc tıc retten menlerine ve hukum 1' 
lıkla münakasa..~ yapılnrnktır. ğınde gnı(:te ile ne ir ve ilanına ve yoğurt bedeli 25 kuruş ıle i 
Evsaf ve hwınn ı:;artlarile tes- ~ .ıgurdu'1 müsadeı·esinc karar veriln•i:i ve i~bu kararın kat.ıyd k 
lim mahalleri komisyonda gö- o'tıl F!".t ıl~n olunur. 
rüliip öğrenile:bilir. Saınanıu ·!!!!~~~!'!!'!!!!!!!'!~~!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!'!!!~~~~!!!!!!!!!!'!!!!I 
muhammen bcdelı aşağıda ya • 
zılı şekildedir. İhalesi 8.S.!l42 
cumartesi günü saat 10 da ya
pıla.cağından taliplerin kat'i te
minatlariyle Haı biyede yedek 
sub:ıy okulunda satın alma. ko
misyonuna müraea.a.tlnrı. 
Belıer kHosımun muhanımen 

bedeli 
6,5 

Aıllmrada Harp vkuln iç av
lusumın 25 212 lira 14: kuru§ 
keşif ibedelli betonlama i .i ka
palı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. llıa!csi 17 /81 942 pazartesi 
günü saat 15 d Anl.r .. radn M. 
'.M. V. 4 No. lu sa.tın alnıa ko
misyonunda y:t.pılacakır. llk te
minntı 1890 In·a 93 kuru tur. 
Talipleıin kruıuni ''csilwlan ·le 
teklif mclı plrurüll uale l:!u t 
den bir sa..t cwvd ko:rn. :,, '1 1 
\ nneı,.~ i 6:? • r 1 

. 
Paz.ırlıkln ~0000 kilo yogurt :ı1ı.nıı- ,.Muhasip aramvo 

c ' br B:r kılo~una 50 kurus fıyLıt 1 • ht cdilrni tir. Knt'i tcml'l tı 1 kcndcruuda bir tfc.ı.r 
• hın ş , .. içın bLl· Muh:ısip ararunn1' 
•,.o lir::ıdır. Sartnamcsı her gun ı - A k l'kl 1•• ... 

• · d · rlil • ·ı s er ı c n .ıı~ası oınııy .. leden sonra komısyon a go e •l ır. ktı edil 
•h::ılc i 7-8-942 cuma gUnü s::ınt 15 u/' oŞr'ı.arırnşlıl?.r .teı·cih 
de yapılacaktır. Talip ol::ınlann 1''ın-ı · :ı ar gorü,,c:ül.crek 
clıklıda kqmisvon:ı mürnC':ı~tln -ı lnşhrılır. İstiyenlerın m 

• (641 _ 8209) lı.'l tercümclcrile lsUınbU 
Posta kutusunn bildlrmcl 

• • • 1 ca olunur. 

11------.-ı Pnz. rlıkla 40000 kilo ıınt:ıla. sa! ın 
nlınnccıktır. Bir kilo.."llna tuhmin cı Yeni neşriyat 
Junnn !ıyat 32 kuru~ olup kat i te- -------
min. tı 1920 liradır. 1hnlcsl 5-8·042 KÖYE DOC.RU 
çnrş.ııtıb:ı günil saat 11 de y:ıoıl.ı- BUtun k6y mcseleknnd 
r. ktır. Sartn::ımcsı her gün öğlclcn den Türkiyenln ye tın<' 

ECI ra komısyonda görul bılir. T'.'l\ıp mecmuası olan (Köye Dil 
ııl. rm Fınrlıkl da ko li yon'l mil- 51 ınci sayı ı cıkmıctır. 

(64?.:;2t~> \ lov iye eduiz. 

Nerl)·at M 8&hlbl: A. Ce ııı eldi t:ır 
~..ı.ı:ııd ı ve:" <'I • ... "'Lrscylar ve A. Cemaleddln Sırııç~hı ı1I 


