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• 
lzmitin kurtuluşu 

~:ye mt3ı:: I ::;: m~ Marsa Matruh'un 
akip lAlDdn· ~ 81.btm ~ Jıns- :ifan ka?.alliddi.:_ batısında büyük 
da v :Vqbıg· ter <İimdlll ile llJ'. Booeewlt 
tonda aynı n.- ...,_._ eıun 111r aaettıe auuı. kalkma- bir muharebe 
manda mtıete· -.. erJlbıilfUr. =· ~~- baıladı 
rek bir beyan- Onlu- ' ~ llmll- '1rhklannıdan ve 
Mme ~1- w ~. ~-. o 
lf. Bundan ilk rutw • Plrtıötwtıdn 'ft aon- d::~ti- Zırhlt kuvvetler arasmda 
pkan miııa, soz 1ıl.rald-tıeriıııin c.nh ve 
hiıyük bir nik- nui,,.bhaH bir misali halinde le-. ki çarpışma devam ediyor 
b. l Dfuµnan, on-
m ilrlm iba- hedefe doğru ~ ü.rü~ oriar; lara ağır dar-

rettir. Jki mut- tım.Jertyk>:, hareketleriyle mil- bel r indirdi. 
tefik evletin letlerblllı lOlnnu ıa dmlab- Bunlardan hiç 
büyük liderle yortıv. lşte fi()IJ. ooyaımame- biı ini milletle-

lngilizler, yeni ve miihim 
takviye kuvvetleri ah~< r' .. r 

n bugUnkii du- ıd:a eıinaSI ''C :ruhu budur, ı inden ve dün-
Juymed bundadır [A.A. telymflarmdıuı 

.mnu ma.ztye I • vadan saklama- hi'1 • d .1 . "". ) 
D ibetl zafe- dılaı'. J{aranhk ' a8lı. c ' nıı.,.,.ır. 

Libyadan yeni haber ahnma-
re .. dnhn mu.cınit HÜSEYiN CAHiD YALÇIN ve buhranlı '!ÜJ, nuştır. Mih,·er ku\'vctlerinin 
t.elüklu E"tmck- ler yas-adıkla- Mtı.rsa Matruhun 24 l ilometrE' 
le hlç ta'c-<ldut rmı, belki de babsında İllgilJz Beri kollan il 
[&.rtenr.ı)'(>rlar. d.Uha a ı f e l İl k e t l e r e temasta bulunduğu söylenmek-
Müştcrek beyannamenin dik- uğraya_e~a.rıru. itır~ e-~ileı:- tcdir. İngiliz havn kuvvetleri 

kam edbOOen diğer bir nokta.;,ı ~!1~n ıçıu ~ım.d Muttefık] ·~·ı-~ burada ellerındcki bütün uçak-
milza creler sonunda \'dılan ala kcndileıınd n h<'klenthg! lau lmllanmnktadırlar. 
Jı:ar--urlann Almanlnr tarnfından deı ('{'ede her tsıı af'Uı. kuvvetli Kahirede neşredilen hava t.:'b 
n.wıara indirilmek istenen dar- olınn.dıklru 1 • t:ilır.kkt~ ederst> llği, İngiliz havn kuvvctlerm•• 
belerin tesirini az.'lltacai:'l onlnrrn son galebe) 1 kazana- mensup uçakların Marsa .Mat
hakkındaki teminattır. Çittin mıya.cakl.ın, yalmt . m .. ğl~p ruhun batısında toplu diişman 
yükünü aznlUnnlt ma.ksadiyle olacakfaı 1 yolunda bır ~tik~m birliklerine taarruz ettiklerini 
Japonyaya karşı ibazı hareket. '.erıııenuz ınan~ıkı:uz. 0.lw · ~c- (Sonu Sa. s, 80. 4 de) 
ıorın ıcrası müt~nssıslarca u- tice hakkında bır fıkır edın- -----------
'?.ll.Jl uzadıya düşünülmüş oldu- mek hususunda bııe .~ardını A m e rı· ka 
~ vın beyannameden aı1lar:µlı- edece_k .mıy"r ı,"Udur: Mutteflk-

01: 1 r gıttikçc kuvvC'tlcnıyorlnr mı h .11 1 d 
• VC :bit Ün frll.Yl'Ct lcrilc çalL'll\'01'· sa 1 er n e 

Bunl rın h ricindeki 80zkr Jaı· mı': JJa.rp b lndı!lı zam. n 
ı :rn ıstihsaH1tı sahe.mndaJ:.i düşmnn rm nısbct.~ bulun-
mµvaff~,vetlerden dolayı. ~- duklan a , !-,'1 m1.: kldm dt>rece 
bı>.r edilP·n ntl'nınun Yete nrhı- der~.,;e Sl.}rıJıp d, ha yuksck bir 
t>.ı.r <>t~ olrtedır. lrnvYet S(viy&ıne c;;ıkıyorla,.. 

01 ur~·hi 1 ıle R evC'lt mii- mı? 
tından çok mühim netice- ~.;eı b ·b n baı-;} ngıcuıda i-

Karaya çıkarılan 
8 Alman ajanı 

tutuldu 
-o--

Bunlar Berlin<leki B. ltala:mn 
Okulunda taJısil göt n, Anıt" 
rih:ada bulunmue kimF.elerdil' 

ı r 

kamarasında harp 
müzakerelerini 
Çarşamba 
günü acacak 
---ö-.:..•--

Amerika mümessiller 
Mecf igi Reisi yeni 
ifşaatta bulundu 

"Müttefikler kıştan 
evvel ikinci cepheyi 

kuracaklardır,, 
•·oanyada eşi görül· 
memiş bir istila ile 
birlikte kütle halinde 
bir isyan olacaktır,, 

[A.A. it lgmflaNr ılah 
hul<isa cclilm'*tir.} 

~. Çörçilin Avam kama
roaınd, müz.ıkeı'C'l ıi çar
ş.ı.nıb, günü n ms..sı mUm
JWndiır. O zam.uıa kadar dn 
İngiliz halkının Çörçil-Ruz
vclt göriişmel i hakkında 
dünkü müşterek demt dt· 
6llldn taftlilit alınası ihtiınr~ 
Jı YQktur. 

lı"akat bu demecin umıli 
l16csnı açıkça gootenyor kı · 
hlil..11bın yeni ve son eallmyıı 
girecegi znman yaklaşmn.k
tadır. 

Ç--0r~ilin Londrayn. harc
ketind n biraz e\'Vel mii-

l r bC'l lcnmooi tabii idi. Th:i de\'· ki dii m. n tar·af a;ı asındaki 
JM ı.d. mı ~rlaş~ . phı.nlann km \ı..'4. f ı hop yııı halde 
ıf~ edilemı) eccıpnı ~"~ et- kalıyoı a, ) Jıut lfrhvcr lehin
m ·}tlı- daha zıyade .tul•yata d artı:ı.m a ı) 1 .. a.m. n Ml\ttc
ln~12.ar .ol~asını tavtuyc eyle- fiklf'rin' zafcnnclen iımit kesmeh 
mı~lerdir. Böyle ol'!la~a. be~a: taZJmgelir. l"akAt ar-a.clltki fark 
bfr lx'yannnml', şı~den ı~·ı Miitt.c."ıikl ı lehin azı: Jmnkta 
tec~rmı ya.pmıs ve Lıbya. ha~ı -ı de\.ım cd )Ol'W blr g\in lJütl 
6csıyle ,!Ulrsılruı muva.zene-nın fiklcı in kc Wı< b lnmındnn 
daha eoı.ıuk.kanlılıkla mah ke: - pJh"tt" \Hı•üııhil ,..ı :- ""1t>-

H · d kö Ü f b "k rnft>"iller meıelicıi reisi J, 8pSt 8 pr , 8 rı a Sny{ler haııbi~ c nC'28.l"ctiıün 

me edilcbilm~ne va:rdn'nd. bn "k.lennl'I bını• nul<' h son za -
Jnnmuştur. feri kaz:ınacaklaı tn.i'l biikmct-

1\füttdik memleketl~r lider- mek zaruret kffi c:"y)er. 
Harptcn~ri bütiin diiny:mın 

gözil önünde dl>\ anı eden ge
li..,mc, Müttefiklerin gittik~e 
ku\lvetlen<liklerinı HA>at ettiği 
inkfır götiinr<'Z. MUttefikler 
en znvıf dakika!. nn<la bile 
nmğlfİp olmaınıQla~r. En ağır 
darbeler altında yeis duymndnn 
çalıgı,nı..<;la.r ve t'6kisine nwbctle 

Ye yolları tahribe t.aıı komitesinde ibeynnntu 
bulunarak müttefiklerin kış 

meDtUf adilınisler f gol7,,...,.on Or\ 'iroı"it bh• lU'\ 
..,. da · pb vi uraoo1<-

Londı·a, 28 (A..A.) - Amed- lal'llll co:y iştir. İngiliz A
kanın Doğu kıyısına 8 Alımın menk'alılar 'e mütf.e!iklen 
ajanı ~ıkmıştır. Bunlar bund'l. ı :İiWl edilen memleketlerin 
bir kaç .zaman evvel Fransa sa· da tliı.hlnndırac:lli 
hilinden hareket eden iki denfa·',..._.ıım-.ı:tıaroa te&ıizat.a nıalik 
altı ile gelmi. terdir. bılunmaktadırl r. 

C6onu Sa. S, Sü. -< dtı) 

NOLm· YapacaMarthf 

Nevyork, 28 (A.A.) -- A:~·vl 
Denizalblan tanıfından Amerı· 

'---------
Fin Mıreşali 

Sivastopolun son 2 . · • 
m "d f h ti 2 ncl yıldöniimii dün bilgillı os lıBg_. u a aa a arın· • 
da yeni gedikler c=.~ı ::~.A.~e[!~~:':!!u!'::!d2:ı '!ı'::!!'!." 

açıldı bugUn ooşlrun tezah.Ura.Ua kutlanmaktadır. Şehir ibafftan bil ~ 
raklarln ve caddeler taklarla afiq)emniştir. Sabah l!&&t. 9 oa 

0 ~kilabnı temsil eden 600 kifillk bir grup şehrin keıınnnrlft 
Almanlar kaleye 200 lanaıı binlerce halkın alkışlan 11rasmda şehre dahil olmw; ve ouı 

b:n askerle hücum ediyor Jarı kahraman ordumuz takip etmiştir. Atattirk'ün hC'ykel.ne Oflıf 
lcnkler konulmuş, bit· grup şehitliği ziyarı•t etmiştir. 

Umende Ruslar 33 bin 
es;r verdiler 

[.A.A. tclgrafl.<ıroulau 
lnilasa edilm.iştfr. J 1 

U.doğuda 
Müttefik tayya
re!eri Salamon 
adalarına yeni 
akın yaptılar 

Brem en 
Alman ıehri 

lagiliz hava 
filolarının yine 

hedefi oldu 

Doğu C'.-ephesindc çarppışma
Jaı gitgıdc şiddetlenmektedir. 
Berlinde.n nlınan bir telgraf, Sı
ı; aı.1opol miıdnfaasının son hat
larında yt-niden bir kn~ gedik 
arıldlğını bildirmektedir. Alman 
hmn kuvv tleri iki Rus gemisı· -o-
nı batJrmı Jardır. Ukrnynn.drı . Çln'de Honon-Şemsl hu Fransız hava meydanlaN 
Alman hnRkısı ağırl~aktadı:-. d d d h .dd . ... 
Moskova radyosu kuvvetlerinin U un a arp şı et1~dı. da taarruza ugradt 
gerılemekte olduklarını knbu1 o 

Yirmi bin Çinlinin 
çevrildiği haber veriliyor 

etm" tcdn. 
(Sonu 8:ı. 8, SU. S ete) 

benizaltı 
tehlikesi 

·Amerika bahriyesi 
yeui bir 

tedbir aldı 
Bütün küçuk. gemilel'le müret· 
tf'batı devriye serisine geçecek 

lıir hale getirilıyor. 

Bu maksatla binden fazla 
gemi 120 devriye gemi

sine iltihak edecek 
V , 28 (A.A.) - Bil--

1 ilı: Am ıika sahilleri açığın
daki denızaJU tehlıkesile muc1.
dPle için yeni bır tedbir ala'\ 

Melboorne, 28 (A.A.) - >Ji\t 
tefik Umumi Kararga.Jıının t~\ı. 
liği: 

Salamaun kesimınde MUtt • 
tik hava kuvvetleri düıı ge •; 
elli manın in,..~ depolarını, hava 
bataryn mevzilerini ve a.Sk:d 
tesislerini bombalamı~lardır. 

Salamoıı adalan bölgesinde 
(Senu &a. 3, &U. 4 de) 

Tayyarelerden on biri 
üslerine dönmedi 

L<mdra, 28 tA.A.) - JI. , .• 
NaZJrlıJ,"lnın huo·ıitıkü tM-ı ı 

Dün gece- bomba uç. 1 r. rın
<1.nn miirekk<>ı> km·Yelli b ı te!t 
Jul Almanyanın ~imal b t " .. 
zerinde u .muştur. Bu h ~ kılia 
be-ili b< Hlı hulcfi Bı <'mc • ·hri 
idi. Jngiliz UC',aklnrı ı ~ic t ter· 
kettıkleri ?.aman şe-lıird b1iv1Hr 

iSonu Sa. 3, St . S d~ 

HARP DURUMU f-: 
ikmalde uğranllan 

G0ÇL0KLER 
·-------

Yazan: Emekli General Kemal Koçeı 

Bahrıye NC?.areti, kil ük gemi.· H +..... d . 
Jerlc mürettebatlarının deniznJ. arp a~ı enız a~,n kıt'a- birleri alrnı§br. 
f.ıl ar.vı den-iye sen':isfne lam sa.nnca, hel Avrupa Deniz hAJdıniyctiniıı artı~ ma. 
~ "ooeK bır lı3'c g,elmel riM cephelennin kiitenın dort bııca- "!'1 ve mahiyeti dcğişniştır. Bh" 
ınUsaade etroi.şt ir. ğından beslcnmooi g<>ı-ekince, yilk1 h8.J1>, denizaJ.blaıiylc Atlan,, 

Sahil a~ığında doJaşabilec~l{ denizlerde enıniyet bahis nıcv- tik enginlerinde emniycts,ı'zlı~ 
indeıı fazla geminin şimdi hı~· mu ohwya ba§la<lı. havası yaratmıştı. 1Jtinci cilıcı\. 

le-i bugün kendilerini hC"l' :;ı.a. 
ın ndan &İ\ ade zaf eı yn km 
ı;Qrdti Jcrini ilin ederken bir 
bclfı«a.t oyunu yapmış olmu
yorlar. Hemen hemen ~ s ne
dir sat f ettiklcri gayretler, on
lara b itimadı izhar edebilme
lcn 11 ın hal! 'emustiı·. Bug1in 
mütt<ıfik dcvl Herin muharebe 
sahneleı;nde noksanlanm mü
şahede ettiğını.iz vakiU~r ha-

i l<unmnız ıcap eden bazı lıa 
; .k. tlc> vardır. 

daha kuvvctlenmı§lcrdir. )!an sahillerine çıkarılan ve t.u 
defa. tevkif edilen ajanlann ya· 

Bu km-vet bugiin onlara u,. nındn baltalama teşebbiislerı · 
f ni verecek kadar iist.ün değil- de kullanıJnıak üzere k ndiler.
dir. Fak~t zaten onlar da 1042 ne iki yıl yetecek kadar infilak 
de harbi k.v .. uııp bitirecekleri-

mette olan 120 gemiye iltih itll Büyük Bıitanya, her ?.aman hart>i de, Japonya f:aaliyet 11: -
~luf'..eği ümit edilmelitcdir. A.· clruuı kaynnklanna bam•uı'l!lıya yuluncaya kadar, bu d nim~ 
me-nluunn limanları ve şehirle· malhküm<lur. AlmanyanPı za.af1, meydan mtıharebelerine a:hıt 

Mannerbeim ırı i&enllcn ,,artlan haiz yatları harbi.n zuhurlyle bı. kaynakların oldu. -Böyle bile bile tek hı> ına 
\ı<? bnlıkçı gemileri ve sair kü kendisine kapanma ın<la idi. M- sa.wşan İngilizler için, t1.h1. 

Hitler'i umumi çUk geri ilerJe doludur. BaJııi· ıika yiılcasına kol <.ıtan. ve Ak- «eıeı· doğuruyonfo. Gere', D . 
}/ uttt iklcr na: ıl bi.r durum

Oc1r: yol çrkmışlnniı ve bugün 
nasıl bn me ıalf'~C; gclmişler
dır ? HRJ1) ba ı <lıhı zaman 1.a
feı h. J.: .. ında bızc nc- vaadet
rnı 'eı d. ve bu 'aadfe.rindc ne 
derP c~e kadar durmuşlarchr? 

ni iddia tm mişlerdi ki. Milt - ~&leıi, fitiller ~e kamıştan 
tefiklcr harbe d vam edebil- köm~r parçalan intıbaını veren 
111cl. k\1\lretini haizdirler, de- sa.atlı bonıbalar vardır. Yapılan 
vam ettik~ de daha kmrvetll · BOı:_ı§tı.ırmada aj~ ~rip et 
olacaldardır. t'jic şüplıe caiz mege memur edildıklerı harp 

k d 
ye Ne.zaretinin yeni nizamla.ı. denizde üsleı· edinen ltnlya de- rook:rnsi safında. iki bilyük do -

arargAhın a mucibine bütilıı yat, bahkç: nizde tir şe.hrnh açnuyn, ~ lıetin yer ahnası, bu tohııı mn 
• t • gemi ·l ve sair küçük gemilerıJ irtib.'lt tesi-;inc mcdburdu. Ken- peylaşıhnasına imkin \'t.'rmi :tır. 

zıyaret e tı sahıpleri kont.r-01 \'&Zifesi yau- di yağiylc k:ıvrulan Rusya de- Fakat, uzak doğu muva.ff!1kı:i l"t-
:Be'ıiın, 28 (A.A.) - FtnUın· mnk ıçın kendilerini ve gem; ı nizlcre açıla.mamakla ~her sizliklflri, hemen bütün dlm a 

oJmıyan bir realite. Dedikleri melzemesi f abrilralarının, et\ 
gibi olu,;or, ağır dnı~bcler altın- yoJlannın, demiryollannın ~f. 
da kalı\•orlar, fakat bu darbe- llöprillerin adlarını aöylemişler
ler onl ı ın zaten tahmin ettik- dir. Araşbrmn bilrosu şefi Ho<ı
leri, bckle<iiklcri ve evvelden ver'in söylediğine göre bu ajan· 
ha.ber verdıkleri fclfllictlerdcn lar Berlindeki BalWnmo. Oku
başka bir f1C'J değildir. Muyaf lunda ml\kemmcl bir ta.hail gör
f~}?~:ctsn~!ık ?nlru'l ~zpııyor, mtişleı-dir. Bunlardan birin'!i 
bılakıs a2mı ve ıradelerıru ka~- ,-nıpta para olarak 90.000 ve i· 

diya M~i Mannerheim Al- lcrını kaydettirebileceklerdiı. dolambnclı yollardan ikmal ted: (Bomı Sa. f Su. 7 il<} 
man umumi karargahına gcl""~--~~-------~---------..;......;.... ______ .:.:_~:.__-----.......:;.:.::::=.:::::...:..::::::.:...:....::.. 

Eğer miittefiklcr uzun miid -
det1erılbfri harbe hazırlanmL~ 
olsalard1 ve hnrp b:ışhldıktan 
oonrn bu kifayetsizlikleri göw 
çru aydı, hc-m hruıbo giı1nek -
le ı.atn ettiklerine, hem z.ucri 
kıı2.anamıyncnklaıına hinnnet
ınıy<' hak.kımız olurdu. J<"akat 
m 1 efı'klcr daha mecburi as
' (-' .. lık hızmetini kabul bılc et· 
mt mic: bir haldeyken harbe 
gırdill 'c tamamen gafil aY· 

~~~J~~:~:t~r:r~ Varhk içinde yoklug'"'un sebeplerı· 
l~ karşı savaşan iki adamın 

ç lıyor, daha çok çalıf5ma.k i:ıın ·• . 
bir amil oluyor. kıncı grupta da 58.000 dol~r 

lli.ieo31n Qlhtd YALÇIN bulunmuştur. Büfün bu ajanlt.r 
evvelce Amerikada bulunmu(' 
lr imsel erdir. ... 1. ,. . • . .-.,;'F~ "' ..... 

ikinci yüzme teşvik müsabakalan 
---------ı-~--.. --------------

B ey koz' l ular büyük bir varlık göstererek 198 puvanla 
günün birinciliğini aldılar ve teşvik kupasını kazandılar 

Jt>truıbul Susı>0rlan Ajanlığı KÜÇÜKl .. ERDE l ian (H1l.ydarpaşa). 
tarafından tertiı> edilen movai· 100 Se-rbc'lt: JOO &ırtü.tta: 
min ik ncı yüzme tesvik nıÜG"- T ___ l - Mahmut (Haydarp~a) 
bakanl d1111 ögleden sonra Modn ı - ~ (Beykoz) 1·13·6• 1.18.2, 2 - Gültekin (Beykoz), 
yüzme ı avuzunda bilyük ka'.a· ~ - Fehmi (Ortaköy), 3 - 3 - Şahap (Beykoz). 
balık onünde ''" intizamlı b'r Papken (Fatih). SOO K·w.rbağalanuı: 
.., ... k1 d y pıldı. 100 BırtiisW: 

Muhtelif klüp ve meklcı>le"· 1 - Behiç (Bcyk~) 1.4.5 4. 1 - Ahmet (Beykoz) 2.26. 
den 71 '\:üztlcUmin iştirak ettiği 2 - Rasin <Beykoz), 3 - Şe 2 - Bilfı.J (Haydarpaşa), 3 --

,, tik (Ortnköy). Tarık (Sarıyer), 

buluşması samimi bil' <lootln'lı. 
içinde olmuştur. Öğleyin J.'üh
rer Finlandiya. Mareşali şerefi 
ne bir kabul ı eınni yapmıştır. 
Mare.'jal Manncrhcim z.iyaı ı?ti 
sonunda • Mareşal Göring'i de 
karargfilımda ziyaret etmi tıı. 

Kara dağda 
Vatanseverler iki 
ltalyan Tümenini 
periıan ettiler 
Londra, 2S (A.A.) - J.foe

kova radyosunun bildirdiğine 
göre, Yug<>slavyadn. Gen nıl 
lfihailoviç'in vatanseverler or
dusu, cenup Karndağda iki İtal
yan tümenini perişan etmişti·. 
ltalyanlaı yalnız ölU larak 
4.000 subay ve er kaybetmişler· 
dir • 

Almanlar 
1.ıu mu bakalnı· çok heyecanlı 100 Ktırbcığcltıtna: ~00 Serbest: 
olmıı~ bıiha sn Haydarpaşa ile ı v d (B yk ) l) 36 2 Deyırn ~ üzüclilerinin çeidı;m~- 1 - Suat (Beykoz) 1.35.3, - e at e oz . . ' Ati t•kt • 
leri alal u. ile takip edilmiştir. 2 - M•ıstııfa (Beykoz). 2 - Tuğrul (Beykoz)' 3 - ~- 8D 1 8 yeni• 

N"'ti -~e B"''kozlu yüzü' ·cu1cr 200 Serbest: man (KandilHspor), de 16 • d h 
"' n• ,, ı Le (Be k ) 3 3 .A. Türk BayraJc Yaw_": D gemi a a 

rakıplerınc kar131 üstünlük gö~- - on Y O?. • '""' 1 · "lt· 
tererck 19 puanla günün birin· 2 - İnal <Beykoz). (Hay.1 .. ~~~kı~~~) c~.~.rhnn batırdılar 
cıliğini lmzanmrn.lar ve A1·nnJH 'l'fü·l,; Bayrcık YanŞt: .-.ı-W'"' T ,,..., __ :AUoma Berlin, 28 (A.A.) - Alm2.1 
t.ır. fmd<m verilen te~ ·ik kup.ı· 1 - Behiç, Suat, Lazo (Bey- nın"l'K7', : Deniza.lWan, aiddetli Amenknn 
amı almudnrdır. koz takımı) 2.2.1, 2 - Orhan, l - M:.ahir (Beykoz) ~.53 müdafaaQlla rağmen §iJnal A· 

H 'tJ ı rP""a J .. iscsi 72 punnt:ı Doğan, Nihnt (llnydal"p8ia). ~ 2 - Necdet (Beyko~ • ... J ._ merikanın dogu sahilinde, :Mek-
ıkınct, Oı1:uköy klübii 23 pua.n BÜYÜKLERDE Bariton (Beykoz)· sıkn körfezınde, Karayip deni 
la üçuncü olmuşlardır. !00 &t~t: Müsabakalarda.n soma tcşvık z:nde ve Atı.antikte yeniden l07 

Yüoarokalnrdn elde edile.:ı 1-İbrohim (Beykoz) 2.37.4 kupası merasimle Be~lrn lıtlara bin tanillto tutarında 10 ıumü 
neti<'el<' .. unlardır: '1 - Besim (Tak~) 3 - Do- vcrllmistır llatJJ'DWj}ardır. 

Kara borsada bir tabaka Kromo Karton 40 ile 60 kuruş arasında 
eatlhrken bir tacir elindeki stok maldan 15 günde ancak 140 lirahk 

satış yapabildi; bu yüzden iflasa sürOklenmektedir 

Gördüğümüz derdi teşrih edebildiQimizi sanıyoruz. Alt tarafl,11 
bu zoraki sıkıntının vebalini alakadarlara bırakıyoruz 

Cummttcsi gü11kii nü hnnm:- --------------------
d.ı. pı~asa had bir zrtlf yoksul- J • 

;~?. i~~~~c j~~r:~~~~~"'r~~~~ YENi BOTLAR Bulgarlsfan'da 
f'latışa hazır a.sı-,aari 13.000.000) 
zarfın kağıtçılar birJiği umumi 
Jdltipli{;ı. emrinde dcpolaı da 
11yuma.kta olduğunu anlatmış, 
l:ıu mc~le etrafında birlik u
ımıııni katibi Bay Qr,Jıanla yap
ıtJğımız k-0nusmadruı bahs t
ın;~. 

Piya.."!ada. en hakiki manasiy 
1 sun'i bır bu111-an yaratan ve 
berkesin iyı niyetine, bir seylcr 
lıa.şarma:k arzu.~una rağmen 
varlık içinde yokluk ihdas· eden 
Smilin maJliyotini elimizden 
geldiği kadnı· tayin v tcsbit 
ed<.Virmiş olmak için bugün de 
aımrünıetçe cl konmamıR bina -
cnnleyh satışı tanıamiyle scr
flx•<rt ı. r b'r parti kağıdın 
mem ct1.. ı:,eld.ktcıı SOW'n. pi. 
Yaiô :1•· çıkınca.ya kadnr geçir -
di"' sa.111ınları tetkik cdelin1: 
)fıru]( J"(11A a,fıi;tt J._oJa ·en girer 

Birlnw. hanrnr, bl etlllr, s:ı.r
gUIY rı.m'baJfıJ) k.ı.:,;ıtlan gıbi 
miiktm e e • ı koıımı) il ~e 12.U

Sonu 'S • S · 1 de) 

Akdenizdeki 
lngiliz filo•una 

iltihak etti 

Bunlar mihver teknelerin
den deha suratli! 

Kahire, 28 (A.A.) - Motör· 
lü Amerikan torpitobotlan Ak· 
denizdeki İngıiiz filosuna ilti
hak etmişlerdir. Mihver boU:ı.. 

nndan daha sibntli olan bu t .. l.: 
nelerin 21 inçlik iki torpil ko
vanları vardır. 

Bu botlaı ın gUrü.lU' etmeden 
karanlıkta ilcrl yebılıneleri i~in 
motörlerinin çıkardığı eesler i· 
<;abettiği zam~ ke ikb'lme ·• 
tedir. 

9500 Yahudi iş 
kamplarına 
sön derili yor 

Bunlar da, derniryolu 
inşaatmda çahştırılacak 

Sofya, 28 (A.A.) - Yahudi· 
ler aleyhinde kanw1a ve 90"1 

günlerde hükfunete verilen ta .n. 
salahiyete istinaden Dahili) e 
nazırlığı tarafından ba.zırlan'.ln 
bir kararnameye göre 31-4) 
yaş arasında 3.500 Yahudi l 
temmuzda iş kamplarına ğön
derilecektir. 26-46 yaş aramu-
da bulunan Ya.hudilerclen 3.3()1) 
kişilik bir kafile 15 Mayısta on. 
fia ve harbiye nnzırlıklan n. 
rine vcrH.mişti. Bunlar dem · -
'ı'Olu m a tında ç. hstı11hn. k -
dır 



On 'bir 
v mucizesi 1."Ul'tarabilirdi ve 

bu wkna gelmedi. 1934 t1I 
~~ bir Alınan tdıdidi ttaı
yayı silaha nlmağa sevket
m' ·. • t t938 .. Dlızy sü-

et çlııde kabUl. ildi. i-
Eandaki lngıliz - ltnlyan n.nlnş.-
ma.sı o tarihte idi 

' Heır Hl üt ede--
bilirdi. li'akat o ttatya,. 

za; 

v prova idi. Tef-errı.uı.t h.mnı-
da, tatbik edı1en usul 'a.Ynı

dir. Dahilde hiynnct 'V rtlı. 
L'.?galin dahili bir harbin deh-

hnel d mem keti 
Jmrtamın.k can y pıldığı idia
aı ileri süriililyordu. Bu :hususta 
d nil bılir ki her halde istili. 
1936 z AitnAnya ile 
A vustury arasında yapıl o
lan an\ anı bir • ı de-

• • Çünkü Hen· Hitler ·om-
fUSUlll. uıı'am bi.kım1. ini., 
kabul dm' i. lki 1 de bir-1 
birlerinin dahili i lerınc müd -
bale etmemek talıhüdiınde bu-

Bu haller '1"e rtla.r Wnde. 
A vuatul'lı-a.da bir dıı.bili harp ih
tiııınli mevcut olsa bılc. Reich'· 

ilAJet emrine 3870 
t eke turyağl Yerildi 

• (ağ ilıtıip,-

ten.e.ıce tur }".ağı 
hUfl~asa. ait mıir 

• 

atı .. 
Odun satışı da 
sonlarına doğru 

gelecek ay 
ba§lı acak 

Odun ıve ltÖ!-nltr 
ucuz ir . - - icmale etti -
ğimiz ha.kle el'a.n pcrakemle o
larak - . ll kunl
ea satmnakt:ndır. 

Yaptığnnız ta.blôlaıta naza.-
ııw bu tereffüün ur: 

Motör re .kayıklaria gctiM
len kö:ınür1er daha. iskeleye ya
naşmadan bir çok açıkgöz tüc
car geçineni r 1bu motör ve 
mavnaların yüklerini toptan -. 
!ar.alt perakende fiyab iüzerin -
den ncılanı. sat:maktadır
t&r • 

• 

B1r kaç - • keyfi ve yol
sm hareketi ,münden bugün 
perakende 1~ kuru§a sanı
mmn ieap ec1en kaımir 12 
:ru:şa sa.tıJmaktadlr. 

Mahrukat ofisi tarafından 
Uımmuz son1anna. doğru pe.rıı. • 
Jcmdecilere ve halka odun .sa • 
tJşna. baŞ1221BN1.ktıır. 

Odunun -çekisi 9 liraya ka
dar satılacaktır. Ofisin kömür 
snt:ıŞJan devam et:ııyJ'kt.eıdir. 
Ewelki gün 9 Jwruştnn 380 ton 
~ kOmllıil sa.t&lınJ.ibr. 

ilk yerli motör 
·.;y~l!B. ~~yette ~Liman işletmeleri atölyesinde yapılan 

bir k~ bn yağlann tr.m:i l -b 1 ._ • • '1-!lc) ti e)--.11• 
§eklini toobit cdcceıttır. ecru e er ço-. yı pıu e ne c c.uuı 

reiti KüııakalA:t V eldlliğince uk 
dil' «lilerek bu .:motörclen .sel'i 
halinde iılfUl 'çia ıicaı> eden 
tedbirierin ahnmam allkadar

Menba suları iiyatfan Bütün parcalnn ,YN'li mal~ 
me ile '}'.8Jlllınası nvelce ka.

mnrt:rnla rar}$n\an motör, Devlet Li
nuıntnr.ı !Stetmcslntn Haliçt.eti 
a.tôlyesınde ~lmıan ~ wı 
mnbendi erin ı.ızun e gayretti 

~ EnStitJüaü Or-

lar& bildirilmi§tir. 

Djğer taraftan tebf'lıııl 
sınaları neticesinde .&"lmıa! 

edılmiş ~·e yapılan tecriibe&i atölyelerimizde yapılan., motörii 
muvaffn.ln)•eU netice1emıüg'tir. hariçten getirilen 200 beygir. 

Bir tekne içcn:Wıe oturtuian lnr bir cer römot\ü:iiriön i'n • 
ve 'Tür'kiyede ilk defa inşa ecli. r.J da ik.mal .olunm&Jf n 250 
len 65 beygir Jruvvethıddki bu beygirlik diğer bir römorkör de 
matör,, bu suretle yapılan dcne-1 ikmal ekte mı.muştur. 
mede ıtle tahminin feV'kmde iyi Limawn römoritöre olan ih -
netice vermiş, inDasmda çalı- tiyacı bu :tezgUhlarla glderilc -
.şan miilıendis Ye wrt:aıanrı py c:ektir. 

vaffaloyet. --~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~-!'! 

3' ~ dit» 
malun.nı a1mıŞla.rdır. 

n tı4 
larabük'ta 

Sümerbank btr 
lk kul bi •• 
yaplırııy.or 

İlma' B ~ 
a.-~~~ 
Ozeıoe tam ılıir • o
kul hin •yapmatl ~ 
~r. 

Bu Jkuldan her y11 l, :! ve 3 
Uncli demcelen ıalanll ımeruR 
olan talebenin o:r.ta w lise ~ 
Billeri Sümer Bank atma yap
tırılace:ktır 

~ a Cıılmı.,.,_ .aııı:a.. 
imd& <rt:uran ~ 
N~ ün~Sir 
'keey-e ;giden ~ v. 
laJsma takılın WlePIPl!la ,... 

~ alıundaJı ~ 
tır. 

- Bu ağızla konu.<jllln.yı S!t ·l.Jll .. ••• 
na 'kim öğretti ya Ali? Amcarı 

1 Hems1re1ar kampı 
ICmlay, Ya•ikö

yiinde bir yurt 
açıym-

!tmlapı A:kway' 
tehıj'lıyı bemlireler 
• f jn )W llııir bmp } l 

~~-=-karariaştırıl-
111.Jfbı". 

mu 11uıkafla EıJ11a7 Cerni
.,.etir v an'i100ıy8nile 1i bal 
,,. - ,,.alı ı*-1 ,,.. 1-m tir 
ifek -:eırret illtiy.ar.i'Jte itam :pe 
--.m. öir' )1Drt; 1Mılim ~ • 
-.m-. 

1 ıtı iııı. 'ti.itte ; iıl 
..._ ıarwıdürıcr* ola 
.. ıwm ıblım 1 ft :! iDai 181· 
..,..,,. ...... ., tMılıit 
Wllecebir. 

t>eniZlle ıarılaama 
:&ıJ•m • lıliıs 

n..a. ~ otı.ır.an 
, .... din~~ 
lb2 nwW yıkurrkfllt lbq& tat• 
lll'a çeç ;, ~ ........ ........ 

• Hamza mı, ~ amcım o . ., 
-===HAZRET 

Yazan: 

5-Y 
~ da 
y~t"du Y 
mı ... 

LI ·===~ 

ıku.vı•c.ti}'le Haznti Alinin U--
rme yük1cndi. LakİD. ODUD 
kılım. ~ 'Dl' ~ye mu
vaffak olamadı. Nasıl m11Vllf
'fu'k olsun iti Hazreti Ati a&
fer de 'Sol tarnfü Bıçımn.t§, • 
lidin lJrarsısmd ~ ba,
ka 'hedef bırn:1rmamıetı. im& 
h3mle smı.sı Hazreti A1idey4i 

j 
g· . , od •• G ba · • 

bis de rüm\ln son dakikal ı·ını yaşıyo-

Mı:seJQri. nu ile Ali, c söcleri söv 
kn. • der ısöy1emez kcndini";den ı:c-

ö ü: 
- Hamle et ya Velid! 
U · · ğlu V lid, ke.ııdi .. 

perv ~ au 
Hazreti Alinin üzerine atıldı; 
kılıcım · e kaldınp indir· 
:mek ıS.Uretile işini bitllmek · • 
tedi Hazreti ~ kılıç .in. 
~ sı.rada sağ tarafa .fırlamak 

Ctile T elidlll hamJesinj D&-

.ticesiz bıraktı. 
1lk bir 
~ l lid, Wll'lll.C:lQl:lll 

ı:a.tli olmak iliıere ikinci 
hamlede bulundu. Bu hamle, 
ayın zamanda &ha şiddetliydi. 
Ne ır~ ki V el.idin kılıcı, lia.rr 
reti Alinin can alacıı:k bir yeri
ne isabet edeceği yerde, hızla 
uza.nan kılıcına çarptı. Halbu • 
ki Utbc'ıım oğlu, ıltlncl luımlo
den yiizdc yüz emindi. Bu de -
I'-."Ce sağlam ümidinin 
çık :mı gônmco lrudunnnoa 
d U. Ne ya.pa~1 bilıniy n ----· 

G ~n.n~ 
- K<illa .kendini ya V C'.iidl 
Dıye bir nii.ra. attıktan son

ra kılıc.uıı bir ,def.a kalıdmJ> in
dirdi. V el.idin ba.Jı, tqpefıiıKlcn 
boynun& ar iki ay
nlıver<li ve gövdesi -cansıs e>
innık ~ 

H.aueü Hamza :ile 
hemen hemen aym ~e ~ 

IDll e ym 
§ek.ilde ~itirmi'1erdi. Hamza 
dimwk · fa.ka.t 
;Şiy.be'nin iltiicudu al kanla.r j. 
çlııde ~·eme y.a.tıyordu. 

Hazreti Hamza, ~ 
kahkalıa attı1rtaıı ıBODm Aliye 

Si' di: 
- N~ yaptın Ali! 
- Ne ptığımı dlYD:lm.. 

dmı amca. 
- Bu i 
1 l 1 

• :JU'-"'1'lf. ıa.ıı 

rıa. ile Aliye: 
- Beni Ramlüe:.ıa-e:ıma 

"ddet O?l 

Gö?Jm:ri 
ti Pe~· · 

. ını 
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==VARLIK İÇİNDE 
y~l!J!·~ ~~I?!~ 

En Son Telgraf Haberleri 
RUSYA.DA MISIR'DA 

J'Jtla t.unamiyle -'lıllt olan kf.. ~ işin kolay tarafı, me • - Baş t«raf1 1 mctdtı - -Baş tarafı 1 incide -
l!ıt 111.ı-.... tıiı:ar, yabana mliyeıt )'Wdlıaö 71•1&•W!Jen Alman1ar 96 btn lfG!'" bıldırmektedır. 
~enim getirttiği k~tıarı .. ko- R11i ci!heti oriada dururken T~~rt Katıireden bilclirildiğine göre 
layca ,.._lktletı çı:kanr, hüki- neden stic '8nltına gitmeli'! Alman ordtılan başkormıbm· bugttn 6ğle imeri iki muhasım 
metin aleft'ımu:m ,efIY3. h~ • Hem in-.fla dftş{bıülecek olur- lığı Si astopol muharebeleri tarafın ana kuvvet eri hwib: 
Wa cari fiyat taliraatı dMıilın - aa bir mıemurda.ıı kendini '\~e hakkında verdiği tafsılat mey:ı- temasa gelmem lerdi. Dü ma
ije getirttiği kjğltlan ~atlan- ..,.......ıini tehlikeye atabılecek nmda. A1mu ve ltomq istin· run en ehemmiyetli kuvvet1eri-
8ırır va fa~- fiyatı <*li teşebOüsıer beklemiye kam müfrezeleri tarafından 7 nı tah it ettıg.~i kısım, sahilde -.ak ..,_ Halu'I K&ğıtçdar law1r1nm• vv mıdır? Y ann 
BirlijiM te.W eder. iı&ıldıane1raae, hıer hangi nıua- ila 24 Haziran tarihine kadar şerit haliııde ıuanan kumsal sa-
~ Birliği 1NW>lek~ nn'e ılmı: ı-..ı tut:ulursa anu bn cephe -... ... iM9 bin wy~ lıa ile sahilden 68 kilometre i

te kağıt ıthal eden tacirlerden ...,..wndua w memlekete elin- iıofıianchğını ve,a arana& w çerde bulwıan Ka.tarra Münhat 
ı. ~ Biuaaleyh tüccar ol hale ~wo~i bifıctinnekt• - arui i .uaSllldadır. ~· ~r. . - . ._ &9:1iği bdar fqdalı • 6"""'• UU11fi'u Almaa'8.r biWin kuwederi i· 

lillriar .,. tuooarca 21. go~ ..,. 98k!rll·olmaktan dol· dir. le-0eıııuba doğftl yol değiiümıe-
allşlk ve bu ıtimia tiearet • .., -.Pil bir kalp .llmııonmdan İlmen gömniın fimatinde çev- ieri de Uatinıal ~----ıa ~klli". 
Jarinde vaktin kıymetini ~ baPa kim UMIM .-cektirT rileıı So\'yetlerın 32.'759 es!?' ~ .,.... •eder kimseler okluğundan bu A ..._ verdikleri bildirilmektedir. hgiliz TclMfi 
en'ak ve vesaiki demal Fiyat 

8 İngıhz tebliği !-ludur: "Kuv-
IUurnkabe 1( ımisyonuna gön- Binaenaleyh memur da me - Timoçe1t'lı:-0 Day.wyor vetlerimız. dün <fit•ıımmla muh~-
.a~..;-u... """" .. gib0

1 harele""" eder. Büıuiik- ~ 
- usa \U.&4&J. """ ,,_ Kızıl Yıldız gazetesi. Almarı- rebeye girışmiş ~ ıbütiin gün 

.bk tntl7.a.r de'\Tesi lerine yazar. emir "Ve ta1imat 
.ElmLk F yat Murakabe Ko- bekler ve lifın kısası ateşi dai- ların Sovyet 'hatlarının ?.ayıf fiddet.ü muharebeler olmuştur. 

~ noktalanN arodıklannı sö•.t... ua...,.n 'rat h' bat ıııda mı~Mn& gunderildi mi artla lna maşa iiıe t~ dikkat e. '"' •ı •... • - t'U un ıs 
~ sahibı i<,:ın fiyatın tas- der • .Eder ama memlekete ka. mektedir. mevzilcrinıızi nrkadan çevinnis 
dikittı 'beklemektln blu ka ya- ğıt getirtmiş taoir de Jlb'asa- Timoçenko, Alman tMrnlZll olan zırhlı düşman kuvvetl..!'°1 
ıpılaca llirve kalma&. Baza düi Mıllnıa ağmen eliadeki au dıtlrdun:nak içiaı ihUyat kuv- Jwı- gr.upla.nwnzla kacşılaşırus
tnTak birk~ gün içinde mua • y& 8ü:llerce lira kıymetinde wtiı1ır gttlrtmelUıedir. A.bna..'l· ur. Zır.blı k.ıwvetlerimi&den ba-ı 
mele gon• Clıkar, baun da ko- mahn. ~ bekliye bek~ lıanl& hdefilnnia, ~ zı1an Marwa - Matnliı'a. lıatı
-nınıMIB "ft'\'a ---~ b- maliyet fiyatmın g'lttDaje ytik• plea ~ bonıiarı ;allmLk o!, 1bda ftsılıamn attlı UVJ/Ct· 
l!ım veya şıibe'eriade git llerce, ıa.ıttııe .aduğaıa llklııpıtle ~ dıltu. tala1ta Miı.ebedir. lerine ıhttt.m ~. Mu-
._.tıüaroA. Mtt& bacan aylar- :1..---ı.... ..:ı-- .-...ı~:-

'"....-. 1.r .. LL-. -1.. Bu üd rilr. Q&ftkü andMl ~' Slv••---1 'kalesi tazyikin arf P&1~ l:K"V.ml ~~ ... 
ca __.p -.• -.ır. m haftaıat. ~ ay)ar ~ ıar. """l"' 1 CH 1 
~~ a~iıs~ .~~i- """- kiralan, l>aftka faizleri masına rağmen eıio 4ayaıım..ı1t fı q:ı 

- :r-- ~"cı&ı "1.UJ"" ı.dır. Alınanlar buraaa '200.UOO 
•- vaa.- "Y.a sabır!,. lmrkunç bir lttnwDa ,tbel· kişi Ue 1.000 u~ak kallanmak- ~ .. ta•afı 1 •·• .-)'faW 
~ mMik 4okuma.k gı"bi mektedir. B\1 afer pak haklı iadıdar. Sny4er swılal'ı Hl.ve et-
Qllll' ~ cı, e.sap yıpraoo lbir olarak tücoann 'ka.faama kan se.,ıet öğle Tebliği .flldur: Mliftir: 
lııltillar *1uıw "'81allllŞ olur. çıkaı-. Zaten ~ ftlıat etti· "Bu, 4üny.ada -iimdlve ka-

.._ ... al ği88 bin kere pışman obn.tMJtur. 27 Haziran gecesi 'lntaabmız ~ bir «fi görülmiyu bir 
_.__. ...... n.. birinde Fiyat Yeni sipari ler vermeyi dişti- Sıv..-.pol'un şimal kMimindt- .i&tMa ile i>ir.likte kütle lwllin-
~ ~. fi}'Jttı aüıbn eski sip&rişleriAi iptal tllP'PDJ durdurmuşlantu-. Cep· •bir Mıyan olaoaktır..,, 
mıdlk 4!Mle!' '118 ~ya: ..._. ve neüoıe ıela.nak da mıem- henin diğer kesimlerinde Ol" mrıt-.ı l~ hnparatoltağu ve 

- 1lalıllt aat.Milinin, der. lelMe kiğtt ~-olur. Artık Ji Mç llir -..oHıtP- e' anı· ('öı\'il 
Tlıllıif 4'iiecar a bit dl ~eker 'kanı 9ıona .Çn, awlatekir i- Tanınm&Ş mu!ıarrirlerden 
~ ~l illi? Acete ~ gln ~r. tir. JCıster Garvin, Sunday Ex· 
~" -- lk ~ _,.. ~ ....... ~ ,,a...,.;_ .. _ zd • ıet...,.m. _... ~r, um Bu varlık 'eme aoNki yM- press ~~u~ )'Q lgl 
---. 4ıiJ e•••. zira komisyon !uk Mttındıa 'ltariıl bir fikir :M w a rdf08U bucin~ 1 bir yazada tös'le diyor : 
W3.. ?el"llliş Q\mak ııc;ia '*' misal .allriyatıD4a bildirdiiiae g6rt! "Zaman. hükimaeUe deği-

- -..ıM satAbitin;in. Ama 'f:ibedel.R: ~ ...._ ma.ı.- BadıDf ceıtz ısinde w arşı bü ~k vapılmasına elverişli 
&«tWııler Bir!Jğinden Jıaiş faz bir kağıt ithalatçısı klilli! cumda bulıw Tim~ko kuv Gliildir. Hic bir devlet ada-. 

,apal> ~ne dair bir yetti mikıarda Kromokarton vetleri, A'-ıtlann büyük k'\ aa .awvaffakıyet.aizliğe uğ-
eM'Nt ._k şart\yle .• demi§· denilen bir tft!'atı Mat, d~er · diki · nmaktan kurtulm11& 4ieğil-
tir ·--ı :1 r. a...: ır yıplar ba.hmna ele :eeçır en 6-. Bugün hayali& Wunan 

-:ıı. ·---. d,;.,.u··nur" w, •ı:.....a... &.•ı.nuı par. a,. -ınr n~ 'lftlı av- bir koy" le bir tepeyi -..i almış· biri, ç·· . 
eU:u:=mııld~ piy~d~ i; vadan kii1liYetti MMvQa ithal l&rdır. '8~~ :•ı:n~~ ~ç ~ ::ı: 
• 
..- &-- '-u- :me- yok~··r ~.Bu weY1 ıwukawalar- MEN 
...,.. "~ a • .,. y"""'" ..... dan ecza. a1ga,. kWtuian ya- BRE nıı1ıorıuğu mümeMUi. dün-

re malmı ~ bir kaç 'gÜn i- pılmakt.Adır. V.ıe ~...._ mev- w. hürriyeti dawmliı1il aJem-
~mdA ~bmıa'k ısten bıte de - -t.:J 91n sıf ativle ~ mü-
Nchr. Biusena1eyb yeni sipa- cudu tamamı'1e ti*~ uwut u- - .S., 'lıtlra1' 1.,.. _ ililll rolü ônun &.ur liya-

Beurees 19hrm 
Fransız Halk Partisi 
binası taarruza uğradı 

Göniitltl 1aııhpn bir 
büroya .. tecalllz elliNi 

Vi§i, 28 (A.A.) - İşgal edil· 
memiş Fransada, Bour,gea flh· 
rinde SO'\i)dleie k&rp h&rtlet· 
inek ihıere gönüllü toplayan bü
ronun merkezine kal'şı dün ak
şam bılipm•dik *imgeler taar-

ruz et»atştir. llulr o0~a I:\· 

ğırdır. Fransız halk partisinin 
merkezine de taarruz edilmiştir, 

Mütecavililer lsaçmuııtw • ......_ _________ _ 
Bo::kıw C. •'4Meıi..-mili

ğitul.en: 
942 181 
Hüki'nnetçe beyaımaneye ta

bi şekeri ~a:n.mrme -vennemek 
ve kaçırmak suretiy'le lllifti Ko
rumna Kammuna aykırı hare
.IGetıtıell .atUllıUll Bosk.aı' ıkasaba
aıHa makim SQğacak Jlöyiin
am Mucafa .tığlJıl Kuatafa. Er
~ ~ .ay miiddeıtle .ba19iae 
:ıre (250) liı:a :ağır fJ&1IL ~ib 
malıki&miyetiae ve ~lan~ 
keria nı~eir ..Mii1.e
c.e.za Ma.hkemesiaia 2> 12 ~ 
günlü ~ kati'epniı ol
"4ğu ilin olu.nur. 

8'nslkluklarımı ~ 
• 

Nası 
Giderdim. 

1 ...... 1e,....ın we ................ 
lultlera kartı 

rif:tıer ·~· memlekete ye • ğundan kara Mnmda ~ am 
aidan :\dğlt ıthal etmeyi, dü- ({()) He (00) 'ktnı.lŞ 'a'l'alllda J JJ,W1 .. ~vam etmekte ol- katle başaramaz.,, 

1 
.... ,_ .. ,., 

-·--.Han biraz :da aoole et- satılmaktadır. duğu görUlmUştilr. -11-wnlr dıamula -
;-~'lbmt. ~rll mah yerinde Bir tarafta fiddetli ibti,aıç - WJJll't•:n .... nı 5 

,. ..,_ ..... eamlM'ı 
'lll"k ltmn. 'Zira mal yermdf' diğer ta.rafta c!a m*1l! mal !l'n.aatla ofilmama ..,.,... __ .,.__ ~ ! itll'ile _ "Palmuan ı4!'f 

...6.. .. ır • • 1 Artık tUocar ic:;tn mabllı öeır- . 'U91l .. a. ~at 
'\cıılar .. ~ sıparı~ Y9l" ırsa bal s&ttp elden t*annak'Uııa m~1arma ~ "diitr ••ııe-ı .Qe 4iia pce llii1:te!ik bava Qw·ı W"llf: ıtıaywan-
ınai • kadar UC4lA temin edi • L-n'I..- yaNt--. bir -" 'Jmlmı. N Q&rrm etıraiallenür. Bu 'hare· vetler.i lıNr alan )t&Pllll91ardr. 'hırın hueeyr~· 

..e nıemleilet de o il.is- -~ r-CllA ~" 1 4 bonı'-~- ""'"n4 ~ ~ ~~ b.,a(.tıe tallla 1a14.Uade edeci.Jltir. yor değil ım! ~ gezer. Bakın katı~ .neticeein e ,~_,_. ı.-• e lttınden ıatıh· .,.._... 
.... .rokM 'Wdr tiiccar ne diyo'r: 8el"VIS1De memıup dokuz tayya: Pekin, 28 (A.A.) - Şi•• .._ ~n 91. 

tqw. atba*.çı liea şahsi mea- -:- EUmtte ~ Jriiliy~tli re ile av ~e ___,tiri Çindefti .Jl,!'Oll l:u:vwtleri Mat- OCBL ...... 
f~ llem 4e yurdun Hı.ti. kiğ1t anıwmda KmMMıart.on ıoyadir. re ~ Aaaanl!t11e- -.ı SerVisine mensup 'bir• .-ı-.•llıııfte• 
y~ tanıiııe mı.tur bu da batamna~r ki ~ c~ ~ ~aıuıtta 'baluna:ra\:, • •ı• ..,_. 
k~s..e2011•arla zihin oyamr- 1 ~ memleketin 16f~e ıh· BerHttc Giire 'hin Çinllnın 'Honari -1ansi W- .,_ •• . .., 
keu ım.P~l ır birliğj umumi tıyacı vardır. Halbukı aldığım Blliin, 28 (A.A.' _ Alına 4udunda çember ~e aıı--ı::." • · 
~ be-klenen satı:; ordi- ordinDlaı1a mı ba, ~- -..clyOllU btldirivM': Dün ııOWuklarını söylemlstir. " ~·· 

tıir tilriü l:!'•es. Ama 
1 

cak 1~ ~ ~ ~!1• higiliz bombat"dıma uçakla Bu subay şimali Çinde )l&J"· 4111' alhnama& 
p.V8ilMlla .mano 1xkliyoo -0 ma.- f etim. Ha1n1cı _yb tıııhrlen:e 11~a Alam- şimal batı sahilin· lan son altı hareket esnasmd~ olan bu ce-tihff saıesmcte .,.._ ..a ıMfN!lı~u hi ıkaMıılamıfiA;ır 'ııe ~aye'ln ~ı ~l". Fa~?. J- 49846 Çinlinin öldürillmÜf w ... -OiltliniE ' 111enece11., c.aze._, 
lsa ._.. akli ve havale ~ve 'bu ytt'Zden J'las de bau mahallere hücum etlnir Jap-lanıı "line '96ll esir PÇ· -....flıauuk au ctld ...-.t. ıtit.89 
..,;.. ~r üzeriude • sa.- ~esine ma:ru bcdıuo• M-: 1•~- ......, -... ~llllil'-.f - ~u tasrih etıNtttr. :8 ~ ~ ~~!_c..: 

- ~. Oruı umwm iri- yım. BhML.e~~ ben R. ~ ~'l""'---.. ._. ~ - -.. - .. _. •• 

• .ı -.1r wımranda ~-;.ildir. si.P8l'.itl~ jpta1 mec'bım1yetı- rindeu biri olan lkemen de ilk ._de ~ ıl'Mtlt*ı 'Tlllralon tre-
... ,..~ .- ......., ,..;_,,....._,,._.._ ,.... IW.le yanA -~· ı .. M ızl- en 1'in ~bine ıtbal .-...ı1r. '&iJ'a __..1 katip Birliğe Tica- nı •~.l''" uu• .... '7;!• rm" 1.~ım ere gore ----~ ··-
Mt eltileıti tar~ıll4an cö•tJe.. -,ğım. . . . . altı tayyaresi d~r. •r ldL9am JflllJRUdaa 4"91 '9-
nlmIB ~r meftlurdur ve bir me- lşt:e bızce varlık ıçı!'i~ı Büyiik Za_,...,. ~ cı8ıl ..-.ı elat'ı w wtocm:u 
...,. ~·ıe .ftıadisini baila- aua'i yetluJ!un aaji~lı Bern, 28 (A.A., - Matbımt =ı :iN& ~~= 
yan. ~et. se~tisini taa. ~- ~ıkr.aş11r : !i bhı lngııtz tayyaresi .taraflR· Dün gece saat 22 de Kiıilt- ~tilluurı•2 o. enen ._.r, •Ol'k eıe-
dit llir takım kfO'ltlar&, orciiaelerm çek aç v.erilaııesı, dan Bremen üzerine yapılan a- kö.Yde kalrd-nde ÇifteceM- •aaelm sıkl~ırır n ~ 
fonmliUlere tabidir. Bmaroa- foMMIHtelerin ~ .~ laa haklnDda tefsirlerde Wldml· 1erde t.lrlçgı "'•na aıt boş bir l~in mnmktm olan en mükeımael 
.,-, O. wur zilaa.iyetiyle ha· Bi& bir gazeteci safatzyle W• •ektad•r. Gaweler ~ 'fllU ... nia J1llllg'Ul Çlkm•ş ve atef iki bsr ,.... -.ıı ..-, aı • kremiD 
n... • u r..- il bir şe}' yapa- 4li r iaien ge~ kadar ı..a de ~ . bawiaftl Jıuath Gl88 e\' 'tAmlnaen ~- ..... hl* .. -.r ae•n• ıa-
maa ' alua meeuliyetten kor- rih ~ bulunoyonu. Alt •· .__ ...,__ --::..~r....n----... ...etUdlr Nııll la141e vir.:a•1111..-

.-..,.k b . ._ -"ı-. bu roraki sıkınbllRı .e- -.wdıjn ı:ve' 1 a~-- - - _,.._..... --
:ubllaba. kartaal.r~ul ır ta• nw '""' \ Y• .,.. ~ 'bt1li -AJa ._.. ... tkt .wl ade .... ra.fli atüınak oosareli gösteril. tJü ele alakadarlara ait ol1na • !'Ular lamaıle geldiğini yazma~- .. --- .-- ~· 
se muamelesı bin.z otsı.ın hl?.. sı li.zıırukr. tadırlar. dir. Tahkıkat yapılma'ktadır. 

Hah pek parlak -değil, de
i annmdaa y~i yıunrak 
u lral911t. cıwmı alacakmış! 
~ lhpier blr IAla&a •ü-

401 ~aa 'llOftra: 
- Şimdi onu blll'acia wraka-

1•.n dedi. Gene en e.U. yer ba
nı ~•dır. Ki ıtlıer. hatta bağtv 
blrıtkınz Dil.')imeceğimiz bir 
r. a le bu herifin rnevcu
~yttmı mfıtrett:ebata haber 'e
nf ~mizdir. Vi.kıa i
'k: k1mfUD atıl&. Ama ben bu 
.eJtio dlpnya abetmiş olaca· 
itnı 9Udftlyormn. Bim:eıraleytl 
liızam ji9ı lb ee« bu herifin \'la
ra4a 'tD&hpua olduğunu hertre. 
ten gtz1iyebitinz. 

Canııpt deruı IMr düşünce i· 
<'mde idi. Gözleri yerde, baygın 
ya.~o hayııiutta olduğu halde: 

c.'tıı1 geçirdftctm wnra Ftrilada 
<ı&<itl: 

- Fakat Prens ftnı ederi: 
~ ·er siz bütün tebeanıza bu ce
~'ı tertip ederseniz mendıeke· 
~ ai:ifuau yarı ya;ıya. iner. 
& ae mithi§ clarbe böyle. Om
ıümcie tramvay, ototnabil, ıara· 
b& altında kalaAlt.r gb'l'dftm.. Fa 
bt bu kadar kor'kunç bir ade· 
mlfve ~insan gbrmedim. 
~ula beraber bu darlıenio 
!'1.iddeti kadar sürati de 'P8rlak· 
u. Eğer o kadar tetlıt, it!eta bir 
vı·dırım SMr&tiyle hareket etme mii alsaydınız Ramador tahtı 
a?nhakkak si7.den mahrum ka· 
brch. Bravo ... 

at fasıla ile 'k«m&raya çıkıp gl-' oldüğiine tüPhe kalmıyacaktı. 
ri' orlal'dı. Uznn m~t hatta göğsü, gö.ı 

Sefil herifm kendisine gele· leri, dudakhn hareket etmiy«-
bllmesi i~ uzun bir ihtimama du ... Dede., nin hortumu bir dar 
ih'tiya.ç ,,...rt!ı. Yanmdaa ~ 'be 9e bfa. taulda '9ir- yara aç-
11ymdı!ar. Ve 1iç 'gin 1tevam'h 11111 "le 1ıla 'Y&ft G1J' •'tin 'ak 
ota.tak te.Ja.,.i ettiter~ sncak 1- tlm b~ı mtııtı. 8'Ai kll"ittt 
t'ftnrli "glin soımııda llOnllan sn- bir a'lmli,at !lifi gdeeekti. ,. .... 
a~re cevap verebileM "Wdel bt '"1'ln• "'1 •meli,,.n Jd.• 
idi. -pacak )timse ~kte.. Bundan~ 

Gemide hidıseden .kimsenin hıyı kaptanın ancak aşçı y~ 
haberi yoktu. Yalnız bazı tay- tı ile seyis Sıaıinin ihtimamı
!alar Gabeson'un kamarasına ına kaldı ve la tııatıl8 bir tttrR. 
girip çıkanları gördükçe &flphe- kendine gelemedi. 

mak OllU korkı1 ••· Fakat 
9IBUJlhlk, tepuklann tJirer taş 
•ağlaml.ra1ı: denize atılmak k..ır 
kusu !laydut herif'tn iilhti ıçöz 
dü. hat" söyl~ ""'1a<lı. 
Ralmdnhı tahmini t.tnı .çık· 

mıştı: 1-ef' meu'tuf i!Nağu za. 
man ~ıştı. Hem de fek mn
kenımel, ıparlak Jııılr Wltip üe 
~11tı. J911ef merkezden mi.ij 
deiumam~ &el'kolunurkoo 
~ iki jlMlııianRaMa kareası
u •r eGleiıi ~' · ya1Y11daki 
tem'l-uı V&Sltaaiyle jandar-
malara ınevblfua l~&z oldu· 
ğllml ve ~ lloaok>s sı· 
tatiyle • middet bu ilıgiliılo 
~~ İllt.eftiğiai sij_)iemi~. 
Jacianmiar l'UI elnaamışla .-. 
O ..... ahtıe k_.&S re tet 
.n&l•eaı w üti .-;..a.r.a arasııı 
.. t*iedi Gir - .. ka~ baş 
~. s.jdarı aoldaa topla
lmılat- olmuş. l'ite JHlf-. ka
rışıklıktan istifade ederek sa· 
'"IJillW§. Zaterı biraz ötede bir 

ABAH 
H'rStZ ~acknJar kumea111aSt ve serseri çocuklar 

Yuıı: A. c. SariNla 
Ceza Mahkemesinde dük- fet defietırmecle 9* .....,.. 

klnlan çok ustalıklı bir zıösterdiklerini de m1*'! mekJk 
şekilde soyan, üç kadının ma- ri sırasında öp'endik. ' 
hak emesi yapıldı ve nnlaşüdı Ancak. b~ ~l haımı:lat' kum·, 
ki üç kadın bir araya gelerek P~ 1Ş1 bme . son Ctlal~ 
bir lursız kumpanyası kurmUf- 1"?k çoğalan ve birbç lıllı ev-.) 
lar vel "Yeni Sabah,, tn l:lılrillcıi say 

•. . fasında günün mühilll 1'ir dercfi; 
. ~ımdıye kadar ım.z, yanlııe- olarak teşrih olunan eet'Bel'l Ç<>

sıca _ bdın çok ~muştiir. euklar meselesini yımiden hatır.. 
Hatti hırsız çetıelerine karı.şmq )atmaktadır. Bugün 11ftı.k tefek 
k~ da ~adintta11 dfiil- kumar oyna,.an ~ yanmn :ızılt 
dır. kılı şenrlere yalaklık • terirleri olma.ya namlet bulu· 
den, 'gtizcülilk Jl8l'lıft sabııı.PI zıan bu masum gli.HhkarlarlS: 
diflertn isimleriBe paetelerill yakından ve candan ~l ol
"Za.bıta vakaları., arasında sık rnamakta devam edersek korka.
.a:ık tesadüf olunur. Lakın .ara- rız ki yakında nuıhkemelenmı• 
tarma ~ bir erkek almaya lft. ~ KMJmJar Kampan ., 
zum ~rmeden cinsi llttfe lMD- .ndan -.mna. tir Bftrti. *Hınlz Ç~ 
sup üç kafadann elelt vererek cuklar Çetesi., ile meşgul ol • 
diilcJcin soymalarına galiba ılk caklardır. Ma.tınmuyetin ıçinde 
aefa şahit olmaktayız. kalmış yüzlerce çocuğun y nn 

Gündüzleri kiıli.hlı, geceleri! .cemiyetin başına beli bıu~ 
ailihlı bu hırsız dijilerin kıya- lerine şaşmamalıyız. 

lılegli Tıp T•lebe .. rdunun 'l'ıp ı'e 
Eczacı lıısnuı111 alrnacalı 

talebenin lı.,,.I fllrllan 
ı - ıateklıle m aş d :ı- ı \ e ilillla aml.ın o dukkn h 

'1/e !l'.ı,p ve Eczacı uıdan bitDgu> ne .eınaek iı.tedudenru, ve sab1 "~ a ı• 
........lrti oWldiımek auretile dojr..._ ıdotnı7 SddHıt n ı~ Mua
vemt Vellill~ t14a jle mU™aal~:ı ]+aıe+ı. 

ram e raJtla :PpUag aı.ı • uy. ~ ib~ 11r1 f9ılta kar-

•, keyfi~ &aıetderie ilAu o ac<ı :.tll" 
.2 - 1'Mbul \'lllUIUllelıesl dilı!kçenın alm<htı tarihe ctııre •etH .,...._ 
~ talille &öre yapılır 'Etşlk e ak ile .ın aut Mea18r "l'llKftra

.ıauaı tamıurıllvaca.kl.rı ta he ..-nd nıcaat etm8niş Q7ı'hrtar ~lı:oe
nln .ahndl&ı ~ ad!tiine bildi. eceli lltn k.a.ı edi1itt -ecl~ d9 
zamll!WMMı qnca yoızılııc&ktlr. , Ve.>il alaTı ba! anmmn ı; dit~l«e ttV111' 

ven~ v.e bu clilekQelen üı.erme hiç bir 'llW:lllMle raplllnaz 
8 - F. it. a aufıila lise)'i 'eya lise deı"e' ' 'e elııılu.:u Matırif Ve

ltı...,... .iatııllk edılmı okulları en a~llğı fJ'i dereoe ıle bıtırm11 olanı. 

alınır. F. K. B. 'Clen yukarı ı&akiiılte enflan için bulunduıtu sınıfı pek 11' 
~ :"'1 derece .ile ı~. yabancı dil ve askerlik ntihalılarun venntıl 
.ebnak, 11'.&p l'.aköıtasi 3 .u~ ~ ı(in 'F. K. 'B, sm "'11 .f7i .,.. De 
bittrlllii ve \ belerini en lYl ~a iYlılerece t1e _.__, eblle\:,, Jlı 41r, 

4 - Milrae&llt edealer, llfllitda ka,.aeandiii ~e abt4 Na ı 1ıılo-
..ı&wler. 

'6 mcı• .. ide,,..zW .,...hıen a-.n...__ .... ı ıa4o11Mak ....... 
J - Cllsanluit imtihanı \ e lise h tın e derecelen (pek iYf) ....ı.. 
il - Olgunluk imtihanı (pek il'l> lise bitirme (ıyı 'Ohuılar, 

lU - Olgwıluk untihaaı ( v.ı} l se bıtlr e (pek ıyi) otaatK 
IV - Olawıluk bntibaı 'e li:le b Urme dereaı81er'& (U'i ı allaııilııE 
V - ~ ı.küHes nio hWllf mufta naa ~mn ___... ~ t:ıııl 

•u-i~). 
~ - Y.,aarı 22 yı seçkin olanlar Yurtta oka •Y• ve Uerilh ~ti 

hiwnetlerın -yaprnıya eqael oiecak bit bMtal&iı vey Wı2Ml b ~ ve 
evliler kabul edilmezler. 

6 - Gönderilecek ~ JUn&al"tilr: 
A) TO~tre CWFeti ......... IUI llllalwww \iHizc .,..... ..... .,.. 

eilzdaduıı astı l ey.a faitcıııiNl1ı ve tM4lik1i ~ 
JI) F. ~ B. sınıfı iom me eve ~ ~~ ...._ 

veya şahadetnamesi henüz Wdiktıen gekftcıumş ift 'Lı9e Müdur ~ bi
.tbme ve oıa•mhı\- .detteeSıni de göıaeıwı fotoiraft \~ tasdiki 1lir YeSl

Jwlsı (bu ;qs k8 talebe taraf Bdatı ..,...._ 4NıimJ'a '1ae ım'IE •••H 
.dilekçe ile lstalir \re IRWOlcWn athhat w '4'timai M......-et WkmitiM 
,Onderılir. Liseden "bir yı1 \ t"Ya 4lıı1nı lince llH!IO ........ ,_ ıu:ıtHııe .e
r-'e ve .ae suretle ı-çlr*klenni bir ee6ka ile büdirnlele 1WCIMw41\atar.) 

C) T ı> Fakukeii bmncı ıırufı için FX.B. imühan notlaruu, Ye ~ 
tıCın.-r için F.K.B. ımtillan not'le 'ae MUarmt b direa Bıı!iıta"1l1c vsa~ 
(Bu Wıtlka istekli tanıl.alian de rhlctac alınarak ~e -....ır.~ 

~ OtuMillklan liseden Hya c: 'tantn etınlyflt lıllaestnı!a tıl~ 

iyi hal kAfıaı, 
E) Jlaalnui ornc;.e de dura1mut Te e11t•• tmıMkb ~' bu· 

luMıı Mr .Rıbat raperu ~ IMlf _, plııdeft 'M rap!ln --....i 
.Zll'f 1\iftde ilı1Nlıye ı; erir.) 

Muayeneler Ankara, 'Dl,..rbakır, ~. Has._, ıı ı,,.._ Nlnnu; 
• lııastahanelıll'ile ı.&anbul Çocuk Hnt....._lllıie 'ft Atla&, ~ 8-ll· 
&mr, :aur.a, lllllir. Konya· "Smn911n. 'lleMiebt H•tırh•rele!'lftle ~
caktır. 1:1uayw ~ isteklıler bu ~ Ml_.4u ~ 
Sıhhat ve 1çtima11ııluavenet llt\diirlfılQerhıe bit ~ 1k bttMt .. ...t 
~ııdir. 

F) Altı tan. ı.tolt'al (~ ~ ft 4.1• .._ ......_ -.hnıt 
•lıxı-tx.~ 

7 - Ka'*1 ~iklerl llaadilerine *9blil 'fllha•iM", Ywıle IMMlk e
derken, örneii .... ıda yal&ll iM Neterlücçe tu4'A::li bir aahlıüt ...-ti'41 
elrWı:ıııe .. tüı·fll4e ınecburdlldar. T.wmut senetc wre ~ ..-r•11 
taahbtit ~ Yurda münıcaat .tj terin kabul tıaın~ :ıratM1mcız 

(Bu senet istekli tarafından -.ıı• taı&zlın ve imza edftecek ve alt lt1&1na 
önaejınde~ sibi kefili tarafıııdan keza ay wı ~ .-.meı. 7a taırak 

imuJep.actıldJr. 

Leyli Tıp Tıllebe Yurduna kobu1 edftentk aert.eci Wr T p falmltMin
Gell taitl.P ıolarak çıktıiunda 2000 • a)ll lınıaua mu btnce Y rtta C~&tm 
z.aaewn (tatiller de dala 1) üçte iki · kadaT Itır u<We e ( 1 ıbhat ve 
~ıaai Jı:S,y:ıvenet Ve ~tinin lu um ıöreoccı h3llenie met if!liılıu 

ıkıa1*l •ırned giın veya muayyen m ucl et bitırme<ie hllmeti rke~c m 
4alaılinıie Yurtta benım için an'folunan peranm ik katmı lidemt'fl ~ 1"ıp 
ıtahsillıw •kettitim 'eya ..aht sebepler dlpnda Fakulted~r; daımt olarak 
çıkarald&tım şabut Yurtta bir ııeneden az hlr mild~ kalarak 7 du terke-Y
lediğim takdirde benim için sarfcdilmı~ olan p rayı tamamew ôdf'tAt>t' 
ve bu taahhüt senedı mucibince beıı:ien lııtenecek par;:ıla ı~ n, ödet 1ıt 
mecburlyetınde oldutum '8 hten itiba~ tr. 9 faız yun t 1lmeeml ~ ~ 
sayılı kanunun eliler ceat hulı:Qmlerlııin de hakkımth t2tbt ~ 't/e 
taahh t eylerim. 

IMZa ve .. rlh 1~ ... ltı ..,... 
Yukarda adres 'e huv ,-eti yazıb olan . • . nm 

bu taahhutname muc b tc ödemek meclt\ltiyetinde \MllundujU ller- den 
yılı için üç yüz lıra olmak n ere outün tabsıl mu~t tt:' ~ 1118 ı> 
lıı-ayı ve iki katını ödmaek raecburİ.>".!ti Mısll oldulu take1t'de 39" tn 11n
ya kadar pa ~·· faiziyle ~aber bo; çm Ue birlikte mü~! bfft 'Ye n&"I'< 
t<' ek muteselsil bo lu ı;ıfatlşlc ödeyecejim 

Ket l n ne lel ve 111trıh adrest 
(1) Ec cı olmak ictiy~nlertn tamtnı ~lt!ri !'en~ (ı.e,; T'f) Ta

lebe Yurduna kabuı edilerek ~hesabına okuyup F"""8C ~ 
'8989 sayılı 'kanun muclbtnce t ç sene nHhldetle 8ıhlıa t e k- t ..,_._.. 
Veklletinln • • ilih) fekl nete ya ki '"-tır. 

(2) EC7.acıl:ır için 1200 lıra 

(3) Eczactlar için 2f00 lira. (6757) 

& aenf, dedi. MUCturiye
te uaklcdılın.istı. Mcvkuftu; na
sıl oldn da ~e yohlmuza ç1~
b billdifiuıız vapura gittbildı? 
Bur.ısı anlaşıl sey ~1. 

Rahmi kard şnım 'hayretine 
if,' ritt edettk : 

Mecnıku Ka.künp Kaptan Ga
beson'ue yatağana yatırdılar .. 
f,(P'sülaii a.çtKar. Cemşit kı a. 

ieııiyorlardı. Bununla beraber
1 Lion vapuru Sll+rj>jte ve O. 

meselenin ic yl\zlinü öğrenmeıt bok'da durduktan -sonra artık 
merakına dtişen de yoktu. Elıa· hiç bir ,yenle mteB 11hnadarı 
sen bu babacan gemicilerin kıı"iJ 'Htnt Dentzme çd"b. ~n a· 
tan Regnier'e derin bir itimıı.t 4a1m1da Kolombo'ya ıığradık 
lan vardı ve gemi sahibinin talı sonra Bombaya yollan
yefeni olan bu gencuı dürüst- caktı. ot mobil ıuaır1a!lml3 o1d14t.au l· ======================~ 

çin J zef bu otomobl e ayı ı· 

-Ben de onu dii,.<ninüy-0rum .. 
l!JD&U· a tt: h n d ıı kaçtı: 
y ut na lıı e.n k ınl~. 
lfaska r iı o 1 z. F kat ı.ın-
di el lad Eı u stvı ti-
r11.. H ti . <l kAt 

de 

bir aua:reaıedıen sonra basını salı 
i .. dı: 

- Vuiyeti tahmin ettiğiolz.. 
den çok vallim. Alt çenesi kı· 
rllmı.ş gibi. Karaı tie 'l.miye bea. 
gcyor. 

Bu hal, havdu 1 n 
ilıtimali 
ı 'n ocad 
kııdi. \' 

lijğündea. asli. şttphe etmemiş- Kızıl Denize glrdıkl rinclen· 
lerdi. beıi bizim Hint yolcuları em· 

Lion'.uıı yeni kaptanı ise her salsiz öir aıcaklık şahna bürüıı 
türlü <ledikodwıun ve sabık kap mi.iş gı"bi jcliler. Yanıp tutaır.ı· 
tana. l<~ he ecanll tezahürle yorla.rdı. Vapurun güvertesi bh
rln -Onimü ~lab'lmek Uzere Jo- fırm.ıu. ıçme, aşağı"kl katlar, ha· 
.zef'in bulun untı gizlemeğe lU· vasız bır bodruma benziYordu. 

t' . İşte böyle 'boğucu bir l>fledt'n 
sonra Cenışit, Jozeften maın

al ya kalkt.l. Fakat Jo 
· l m k tem rdu. T 1 

ca sırra kadem llamrus. 'andar
malar kalabalık :aruında f ra-
1 ~i boş yere araınıs\ar '\ e bu sı
rada iki -'ıte lngflizi de kay. 
betmi r 
· 'Bu 1ugilisin konsol 
ya dı; fakat ta iliz ol 
oftpbe yoktu. Çün bi 

vel idi ve fkl ctlrttm 
bol bol bul l 



1 lstanbul Leva:~ım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilanları 

i!1. . 
tm. 

Mlktan 
Kilo 
3.00<n 
3.000) 

18.000) 

tl'etnin h 
l:im 

U.. gUn, saat \e m:ıhnlH. 

~~~Ü 
l'lrlııç. 
l>atat.cs 
~nç. 
Balyalı lmnı °" 
Yoğurt 
Koyun ~b. 

5.000) 
10.000) 
15.000 
60.000 
15.000 

ı. '10.000 
.\5.000 
~f).000 
'-0000 

9'124,50 
20.400 
9.124,ljQ 

M.000 
15.750 
6'.000 
ü.000 

8.06-0 

12.601l 
l.182 
uoo 
8.800 

7/7/M.2 15 
4 ,, ,, 11 
4n,, 11 
8,, ,, 11 
3 ,. ,, 16 
JS ,, JJ 11) 
4: ,, ,, 11) 

liadımköy AlrJlınar. 
Gelibolu. 
Gelibolu. 
Gelibolu. 
İzmit postane knr

~ısı. 

Slğıı eti. 8 ,. ,, 12) Bllnia. 
(817-7024) 

NRI; • ;,az:rıı ~ p;;ı:urıtık eblltmelet'i Jdzalarmda l'ıwlı ıttn, ant ve mılhallercl i kcri tın dl• 

sın k r ısyc k>!'ll!doı ~. TaüJ)leln belli Wıldtlmfe ait oldulQ bmisyonlardn bulunmnlıırı. 
c NSl Mlkbrı Tutarı Tem~ıuı'tı ihale Gün, Saat ve Mıhali, 

Kilo Lira Lira 
s rıu ~O 000 l 5 750 2862,~0 18/7 /042 11 Gc Ubolu 
o 400,000 6000 000 4/7/!H2 11 Gelibolu 
tJdu 400 000 6000 900 3/7/942 16 Gelibolu 
Od•ın 400 000 6000 900 2/7/942 16 Gelibolu 

dun 400,000 6000 900 30/6/942 16 Gelibolu 
Odun 400 000 000 000 l/7 /fJ42 lO Gelibolu 
Pc il' t itt. .. u 40,000 28,000 4200 3/7/942 16 Gclıbolu 

42,000 4 ,&«. 7446,60 4/7/942 11 Gclıbolu 
60 000 S150 3/7 /942 H Hoşdcrc 

4.5 000 ~/6/942 15 Ömerli 

p balynll ol r:ık kopalı .. ..arı u ulile a:ıtın 

f ve hll!m! Et1rtlar koı:nil)'ondrı görülebilir. Otlar tstan
lbul d. bilinde g rılccek her h&!!lll) bic mnhnlde tecilm alınncrıktır. Mu-
Ynı ı, t tc""L'l~tı ;~da ynzılıdır. frrJe!i 9/7/942 P~embc gilnU s rıt 11 
ille y.:ıpıl r k ır. T .. liplcr tel balyalı veya lp balyıılı olmak üzere teklil
l<.Tııu ' p t> ı rl<>r. COOO ton bı.r mütc:ıbhld ilwle edilcbi1cccl?ı gibi ynrı
d n az lrr.ıı.mal. snrtile dı!ha a:: mil:tarda teklif edileni de ihale edı1ebillr. 
,.ııııı,ıe in ihı:ıl snntinden bh' s.-.at eıt'llcl knnun1 \'C!liltnlerile bırlılcte Harbi-
7c:i Y!'dtı- Subay Okulunda s: tmnlmn komısyonuna mı.lrac:ırıtıaı'l. 

ip &alyıh Otun Tel Bılyılı Otun 

Muv kk2t Teminatı Muvııkkıt Teminatı 

24150 Llradır. 22950 Liradır. 
(203 - 6 70) 

• • • 
r: ru'l.ıle ıooo ton b<ıl;rııl ı:nm." alınncak:tır. Evsnl c bu

su rtl c teslim mnhnllcn komis}onda g •riılebllir. Mu\ kknt temiruıtı 
19350 lır:ıd.r. 1hruerl 9/7/942 P~beo ı:unu sant 15 te yo.pılncnktır. cıooo 
i<>n toı t~-ı b!r iı:tt"l:llyc ihale cdılclJ.llt!etii gıbl daha a7. miktnrda d, teklif 
eden,. lh le edil bilir. Tnllplerln ilınle s;ıaUn bir saat evvel Jı: nunl vesi
Jtolnrile lia~bl"'e-dc Yedcl: Sub:ry okulundıı ut n abn.-ı komisyonuna mUra-
c:a Uarı. , ~ .(207 - 6C74) 

\ ı. • •• 

3000 ~ ~ od',ınu kapab z::rrflnC'niltrr..e>c konmu~. ıtuıte i 6/'l/942 
~il smıt llJ da Gcliboluda nskcrl P. 1250 satın alma kon1 syoııunrfa yapı
lae:ıktır. Tohmln bedeli 48,000 lira ilk tcminııtı 3600 liradır. T llplcrin ka
cunl veslkal:ırile teklif mektupfarmı ih:ıle saatinden bir saat evvel komis-
yona VM"mel~l. (171 - 6 08) 

• • • 
2100 ton l balyalı kmu et knpalı zarfla et.slltmeye lronn u. tur. Tab~ 

Jn.In bede'J 153,~JO llr.1, ilk teminatı ll,518 ıını 25 kuru'"1r _ı,:k l~ 

4/7/Gf2 günü s::mı 12 de Gelibolud.ı A!;kcri P. 1250 s:ıtın alma komisyo
nunda ~pllnı::ıktır, Taliplerin knnunl vesiltalanlc te ill mektupl:ınnı Uıale 
c:ıUr:dcn b!r c:ınt c-~eı komisyona vermeleri. (l'i2 - 6609) 

• • • 
Asağıdn yazılı etlerin lmpah znrlla cl'.siltm l 10f7/g42 Cuma gOnU sa

ııt l5 de Maula we..'1 satın nlma komicycuunda ~npılacaktır, Taliplerin 
bnunt •~ık:ı~rile teklif :m~.upla..-ıı:.ı ıbalc ~na\lnden bir &B:ıt C\'ıi el koo. 
nıisyon:ı \'cn"ClC."i, 

CiNSi 

Koyun cı .. .i. 
F..ı-kc;;: l eçi et!, 

MU•:un 
Kilo 

l'i.SvO 
17,600 ..... 

Tutar. 
Lir• 

67,600 
62,650 

Temınnı 

Lir~ 

[;O 3 
950 

'(Jll3 - G610) 

J\~ğıd:ı yazı1i ~dın kapalı znrfl.-ı eWltmdcrl bi%nlı:.rmdn 1anh 
~n ,.c sanU!'I'dc Aday-..z:ın :ır;kcd :::ıt:n alm:ı k~undR ;,apılnc:ıktır 

,-aliplc:'ln ~nunt vesil:nlnrilc tcltlif mc)rtupla.."IJU lbaJe ıanUcrınden bir 
snat C\Tcl korr:l.sy~na ve.""D:clcrl. 

CiNSi ,Miı.."'tan Tutarı Tenılnıtı ihale 

Kuru ot y;ğ n h.:.i.inde,. 
Kuru ot !p balyalı. 
Kuru ot tel balynlı. 

' Sam:ın yıcın IWinde. 
Snman b:ıly;ıl .. run1s. 
Kuru ot, yığ.n hnlinM, 
Kuru ot ip balyalı. 
Kuru ot 1cl b:ıly ... ıı. 

Ton 
400 
400 
400 
~i)i) 

, 'iOO 
ıooo 

11000 
1009 

Lir 
lB,000 
sıc,ooo 

28,000 
21,000 
85,000 
(f;,000 

65,000 
l'i0,000 

... "' * 

Lira elin, Gaatl 
1350 ) 
1950 ) 
2100 ) S/7/942 18 
1575 
2625 1C>/7/ fH3 ıı 
3375 ) 
4500 ) 
4750 ) 1/7/942 11 

(181 - 6fi19) 

;\ • ı<l:ı yazılı odun.lanD k.ı:ıp:ılı :uırflıl eksıltmclerl bızalnnnda y:tZJlı 
yun , c r.::ıntlcrac Klr r areli eri ~tın amn komiı;yonunda yapiliıcakt.ır. 

l ' lıplerın kıınunl vesıknl:ırilo tcldi! mektuplnnnı ih:ılc r: • tlerindon bir 
saııt r \ 1 koti'i ycnn V"ermeıer·. 

r • ı<'orı Tutarı 

T ;ı Llrı 

38 .!20 
lti 660 
7,260 
11,8~0 

Teminatı 

Lirıı 

286G,50 
1249,50 
544,50 
888 

* * • 

ihale gün Ye 

S1atl 

6/7/942 10 
6/7/04'!. 15 
?/7/942 10 

'f/'l/942 15 
(192 - CC''O) 

A ) da y •ılı ctl • n ı• lı z ..... ıı.-ı ck.:-ıı tmc cı i 8/i /fH- t,; ba rru-
llÜ ı; .. t 16 da llarlımltoy u. kt .. b:, a ' eri .ıt111 ..ılın k<> ı iS)'ö ıunda ya
pıl • tı:-. 'la~p!erin ı~anunl vesik.ıl..ır!le tekli! mektuplarını ih: le JOıı.ıUn

llen bir • at c .. \el kom:.syor.'.l \ \!Imelcri. 
CiNSi Miktarı Tutarı 

Ko)uıı c~. 

Kccı c'1 

Sıgır eti. 

Kilo Lira 
(0,000 50,000 

. 45,454 49,099,40 
65,SSS 49 999,50 

• • * 

Teminatı 

Lira 

3750 
(25~ - ('352) 

: ~.-ı yaclı iP balynlı bt:her kilosunn 6,5 k uş "C tel 
bcly:ıh bete. .. : una 7 kurJ:f fıya! tahmin edllen kuru otların p;ızarlıkla 
ek ıtcclcrı ,.3/ /94:! Pazar~ .. gunu !ıi!.:ıl:ınndn yazılı sa::ıtıerdt Brlıke&ir 
a!l.c:i ... ın ~a ..,orMJ._yor.."!ld ' r 11 hr. Ş:ırtı .ım,..lerl Anlur., tstnn
bı;l Lı .. A. S .• '\l, Ko. d:ı go u 

Miktarı Temlr.at ihale 

Ten 
~uuo 

L •:ı 

1 'i ı(IO 

16,"lO 
28 ) IJ 
30,) ;J 

3 ooıJ 

1 o 

:ıt 

CiNSi 
lp baly. lı. 
Tel b. lyalı. 
!p bnlyaıı. 
Tel baly:ılı, 
tp b.:ıly h 
Tel bnl .:ılı 

(248 -

t;aatl 

15 
15 
15,80 
15 30 
ıc 

1G 

(29G 0042) 

Harıcl su te ı tı 1çln l!O mctr~yc 
basma tazyıkli ve sm ttc 30-35 ton 
su verebilecek kobılıyette bir adet 
Dizel Pomı a Gnıbu .satın alınacak
tır. Bu pompa grubunu temin c<lc
bıl,..ceklerln teklif mektuplnrıııı en 
geç 1/7/942 tarihine kndnr Anka
rad.:ı M. M. V. 4 No.h Satırınlmn ko
mıs:ronun:ı \'(•rmel ri. 

(212 - 6739) 

* Ycıkoyde, 39,639 Ura 35 kuruş 
kesif bedcllı pavyon in5''l:ıtı k. palı 
znrlln ekı:illıneye ko unıışt.ur. thııle
&j 7/7/042 &ıh gunu at lG de An
karada. :t.ı. M. V. 4 No lı &ıtın ima 
koml.v<ınund ,apılncnktır. ilk te
minatı 2D72 lJrn 95 kuruştur. Talip
lerin kıınunt vcslknlarlle teklıt 1nck
tuplıınnı ihale aoUndrn bir saat 
evvel A(Y.Jlisyona V!'rm~lerl. 

(218 - f.7M) 

* Müteahhid nam ve hesabına 
· 2000 adet tavla halatı aqık ek

siltmeye konmııştur . Ihalcsi 
lB/7 /942 cumartesi g'Unil saat 
ll de Anknr:ıda. M.M.V. 3 No. 
lu Satınn.lm XomiRyonundn ya
pıla akbr. Beherinin t:ilimin 00: 
deli 13 Jira., kat'i teminn.tı 3900 
liradır. 'l'aliplerln belli vakitte 
Komisyona gclmcleri. 

(234-6783) . " . 
1500 ton ru.ltliyat ı~I pazarlıkla 

ek:ıiltmcıye korunu tur. İhalesi 
13.7.942 p. znrtcd gfuıu sa.ot 15 de 
Erzurum askeı 1 satın alına komis
yonunda ynpJl:ıcaktır. Tııhmln bede
li 194,400 lira, kot't teminatı 21,940 
liradır. Toliplc1 in bt>lli vakitte ko
Jtlısyomı gclınclerl. (226-6775) 

• • • 
Beher kilosuna 120 kuruş fi

yat tahmin edilen 6000 kilo B. 
peynir 1/7 / 942 Çarşamba günü 
sa.at 11 de paznrhkla satın alı
nacaktır. Muhammen bedeli 
7200 lira olup ka.t'i Wninatı 
1080 liradır. Şartname.si her gün 
Jronusyoncla görülebilir. f stekli
ıe.rin belli gün w saatte 1'1ndık
lıda Satınalm.ı. Komisyonuna 
gelmeleri. (263-6885) 

• • • 
A.§airıda yazıll mevadın açık 

elr:rlltmelcri 3/7 /942 cumn gli· 
nü snat 14 ile 16,30 arasında 
Geyvede Askeri Satınalına Ko
mmy<>nunda. ya.pılncakhr. Talip
lerin belli va.kitte Komisyona 
gelmeleri. 

Cin i 

Sığır eti 
Koyun eti 
Sade yağ' 
MC"'-ıe odunu 
sut 
Yoğurt 

Miıd.an 1'.Wnina.tı 
KUo Um. 

6000 360 
4500 338 
2500 376 

250,000 375 
3,000 68 
3,000 113 

(257-6855) 

• • • 
Belı~ kilosuna. 3 :kuruş 76 

santim fiyat tahmin edilen 500 
ton tul.uşturma. odunu kapalı 
zarfla eksiltmiye Jrnnnmst;ur. t. 
halesi 9/7 /942 perşembe günü 

• saat 16 da Knyseri Askeri Sa
tınalroa Komisyonunda yapıla
caktır tutnn 18750 lira ilk temi
natı 1406 lira 75 kuııı.c;ıtur. Ta
liplerin Jmnuni vcsikalnriylc tek
lif mektur>larını ihale san.tinden 

ı bir saat evvel Komisyona ver-
meleri. (258·6856) 

• • • 
Gelibolu iskele teslimi 5.000 

ton tel veya ip balyalı kuru ot 
pazarlıkla sntın alınacaktu.. t
lıa.lesi 9/7 / 942 perşembe günü 
saat 16 da Gcliboluda. Merkez 
Satmnlma Komişyonunda yapı· 

ı 1 Nd ... tır. Tel balyalının tahmin 
beclrli 35.000 lira, ip balyalının 
22,500 liradır. 200 tondan aşağı 
olmamak Uzere ayrı ayı ı talip! · 
ı c de ıhnlc c i!cbilir \'e temin'"! tı 
tutnn u rir I n r o 15 ola ak 
· nır. j t l . r.ı n bdli vakitte 

. ~hisarlar U.Miidürlüğünden J "um 
lstanbul 

KIZILAY 
I n!n:l b.ra :r;ı., .. ·1;, ınd. dde cdıl "-'<-k. yaş h; pcdC'ı. 100 krur.a u ılınlc 

tu ıhlndt'n ılibarcn hııftnda ıki gun hnrlç ·olmak u,, "( ti ' guı 'odı.:: çı
kacrık küspeleri 3 - 4 ay zarfında nlma . ş:ırtıJc p .. wı lıJ. !. arttın a,;ıa ko
nulmuştur. 

Satış Deposu Direktörlüğünden: 
KIZILAY Hanmdaki Mağazamızda da 

Prakende Oyun Kağıdı 
Par..'U'lık 30/8/91.? Sah günii sa.. t 11.10 d, K. . t. ~ta Le\.. zıın •ub<w..:Jn· 

deki Merkez Satış koml"yonund • <ıpılncı;ktır. 
Satışı Yapılmaktadır. 

isteklilerin paz.1rl.k için tayin olunan gtln ve snattc tl· tlıı cde1.ekkri 
fiyat uzcrlndcn % 15 temln.ıt arasiyle birlikte me7.ki'ır kt misyona milra-
cnatları. (6919) 

==::=== 

IJniversite Rehtörliiğünden 

Konya Deposu Kömür 
Tahmil Tahliyesi 

D. D. Y. 'i inci işletme Müdilrlüğiinden. Kampa ı;tirak edecek t:llcbl'n n C'ı<m< k "csıkal:ırııu Kamp Kwnand:ın-
lıfpn:ı te\•di etmeleri. (6992) 

•-~ 
~gıda yazılı mcvndm knpalı zarfla cksı1tmc1ı rı hizalnnnd:ı yuılı 

ıün ve s:ıatlerde A~aneda e!lterl sotın alma l omi:.yonund yapılaroktır 

Taliplerin kruıun1 vesiktılnrlle teklif mcktuplrırını iJuıle s:mUcrlnden bir 
aant evvel k~a verrn,.lcri. E\saf ve :artn-mclen Ankaril :lst:ınbul 
Lv • ..\mirllldcrl satın alınlı komi!:ıyonundn gurillür. 

Muh::mvncn bedeli, bliktan, mu vnkkat teminatı ve eksiltme gilnu '\'"e 
6'lnti aşağıda yaz.ıh l&letmemiz Konşa dt'posu kömür tahmil ve tc hliyesi ~
lcrı npalı zarf usulilc münak:ısaya konulnnı~tur. 

CiNSi Miktarı Tutarı Teminatı Jtıaleı G:Jn ve: 6a&tl 

Bu ise girmek it:tiycnlcrin hluılnrınd:ı yllZllı gün ve saatte mu\ ııkkat 
tcnıinat ve mahsus kanundn t:ıyllı ed.İlt'll vesikalııtile b:rliktc tcklifleriııl 
lhnle saatinden bir sa:ıt ~l A1yonda l§lebnemlz komisyon reisliğine 
ve~lerl ıtlmndır. 

Koyun cU. 
Sığır eti. 
Sam:m. 
Kuru ot. 

Kilo Lira Llr;:ı 

25,000 25,000 ~875 ) 

Şartnameler t~ıetmem~ konusyon reiıı\iilndcn parasız olarak olıo:ıbHlr. 
(679~) 

25,000 12,500 93i 50 
!Gll,OOU 2n,800 21130 
600,000 42,000 3150 

Depol\ün 
lemi 

Miktarı 

Ton 

Muhı>mmen 

Bedel 
Lira 

Muvakkat Teıninat 
Lira Tar ıh S:ıat 

Samnn. l,000,000 30,000 2250 

) Iô/'i'/942 JIJ,SO 
l!'i/7i942 16,30 
13/7/942 16,30 
13/7/94~ lG ~~onyn deposu 25,000 8-000,00 600 13/'i/942 15 
(2-t9 - 6847) ----

A~ı,:ıdn cins \'C nu!ttaıl rı ynzılı koyun veya s•tlır ctfoıi 13/7/942 Pcı- lstanbul Levazım Amirliği Satınalma . . . 1 
~.ırt -i günU hizalarında (!Ö terılen snnUerde kapalı zarf usuhl eksiltme K • d ·ı ·ı ~ 1 
ile istekli ine ıh:ıle edilecektir. Şartn. ıncleri her gun ı omıcyond:ı görule- omısyonun an verı en 1 an ar 
biliı'. tstcklileı in kanuni v k:ılıırıle birlıktc teklıf mcktuplaı ını ıluıle S<I· ·--------------------------

aUcriııde11 en az bir sn:ıt <inceye kadar ınakbuı kn 'Ilı •ı Fındıklıdn Sa-
tınalm::ı komi yonU'ltl 'cnnclcri. (251 - 6849} 

CiNSi Mlktlırı Muh. Bed. ilk Te. ihale Saııtı 

Koyun eti veyn 
Srğıı· eti 
Koyun ctı veya 
Sığır eti 
Koyun eti veya 
Sığır eti 

Ton Lira Kr• Lira Krt 
150 210000 117 O S:ınt ll 
150 lasooo 3000 s~.ıt !1 
150 210000 ll750 Sant 11,30 
ıso 135000 eooo Saat ı ı ,ao 
100 1"0000 8750 Saat 16,30 
100 100000 6250 Sant 15,30 

150.000 kilo tutuşturma odu
nu nlmac ktır. Pnznrlıkla. ek
siltmesi 3016, 942 Salı günü S.ft.· 
at 14,30 da Tophanede Lv. A
nıirliği·Satmalma. Komis~·onun· I 
dı:ı. yapılacaktır. Tnhmiıı lx>deli 
5250 lirn, kat'i temin.,f-ı 787 lira 
50 kuruştur. 11-lteklileıin belli 
vnkıtte K.-ımisyoıın geJınc·leri. 

(45-6881) 
Koyun eU "Veyn 200 300000 J57fı0 Saat 16 * 
Sı:;ıı· eti 200 ~00000 11250 Sıırıt 16 B her }rilosuna 7 kuruş tah· 
~ • • • mın edilen 6500 ldlo yataklık kıı-

Aşa:;ıda y ,zılı mcv, dm knpah zar!L'l eiualtmck:rı hizalarında ymı.ılı nı ot alına<!nktır. }>n~rhkla ek
gün ve saııUerdc Dcılıkeslrdo askeri ııatm ulmn komlsyonun<Jq ynpıl:ıeak- siltmesi 30,'6/ 912 Snlı gltnü. ~
tır. T liplain kanuni v1:ı>Pt. 1.ınle teklif m ktui>lımm 1hnl\: saatlerinden ~~ 15 de Toph~n~e Lv. Anıı~Jı- 1 
bir sa. t c"vcl koml:.yon "W\:rmcll'd. ı:vra! ve ~rtnamclcri Ankaro, ls- · gı S:ıtmalm:ı h.:~~y~mundn :,:~- 1 tanhul Lv. Anıırlikl~ri a tın , lma tomL..-oyonlarında d:ı ıortilU1 . pılacaktır. Katı temmat:ı 68 h· 

CiNSi Miktarı Tutarı Teminatı lhato 'ra 25 kuru']tur, Tnlip!Plın lx-Jlf 

Patatc., 
Yumurta 

T. soğr.n. 

Kilo ı<uru~ , Lirı.ı 6ü BHıtt vakitte Kümısyonrı gelmel~rj, 
1 57,0tıO 35 H 7 • t 4 2-6E78) 

1 * 1 Ad t. S0,000 , llS 
r;,200 10 54 22 ton rıh ~l komiirii alına-

T. biber 1,000 20 · tıO' c.a.ktır. .p~z:u lıldn eksiltme i 
3,100 o 70 30ı 6/9•12 Sah gtin\• rm:ıt 14,4fi 'l"'. b:ımyc 

Domates H,500 1:5 164 <le 'J'oplıanede Lv. Amiı Jiği s.ı· 
Poıtlıcan 

&:mlzotu 
Tnzc fasulye 
K .. b:ılr. 

ıa,ooo J7,6() soo tımılma komh;yonunıln. J apıla-
e,ooo 10 4ti • caktır. Evsaf ve rnrtl:lrı komi;;-

21,000 21) ai~ yondn. görülür. lstcklilr,rin t~· 
12,oco '1.MI .' ~·, Hl/?/il4~ J' minatlarilc belli vakitte komis-

.('J.47 - Ci84S) yoııa. gclmelt>ri. 
* • * 

lLınlrde 83,1 SS lir:a SO kuı us keşif bcdclll e1l i•ıü ı tıp; Iı ı.: ·fla ek
liltmcye konmuştur. ihalesi 8/1/942 Çarşamba cuııt1 :eant l5 d Ank rnd4ı 
ı.ı. M, V. dört ~Jı a;ıtın alma komisyonunda yn:ıul;ı._nkt.ır. llk temin:ıtı 
6408 lira 25 kur~. Taliplerin kımunJ we.lkııhıl"Jle teklif :mcktuplnnnı 

illa!e sa:lUndcn Mı saat evvel lromlııyoM v~nnelerl. ,(194 - 66 l) 

• • • 
~ğ'ıdn mikt:ırlıırı y;:ızılı odunmrın k. palı zarfla t.ffs.ıltınclcri 6/7J!J42 

Pıuart sı günU hhalannd:ı ynzılı 1;antlcrde Ardnh:ın ;u,'>.eıl s;ıtın ;ıbnR ko
misyonunda yapılacaktır. Tallplerlıı knnun1 vesjkalnıt'Uı teklıt mcl~tunırın
nı ihaltl snnUnden b.fr a.ı;ıt evvel li:Qniııy<ına ~: 

Mtkt.arı Tutarı :Ttmlruatı 

Tun UN LI~ 
400 18,,000 18~0 

400 18,000 1856 

lh•le 
8aatl' 
l0,30 
ıo 

.(100 - • ~>. • • • 
~ dn ywlı etlflin atık ekslltmeleıi 6/'l/942 Pfl.7.nrttti «Unu saat 

ıo da Zara askeri ~tin alma komisyonuna :Jtıpl} ('(ll;tır, "8liplcrin btlll 
vakitte komiEJ"ona ~ lrnderl. 

CiNSi Miktarı 

8.ığır eti. 
Koyun eU. 

il< llo 
:.0,000 
20,000 

Tutarı 

Lira 
ıa,ooo 

2:> CIOO 

• • • 

Temlna1ı 

l.lra 
1950 
Wi:> 

Jl9l - 662D) 

114,500 lira 71 ltunra lre3!t bedelli ~rırnds bir ııavyon in~~ı lrnpnlı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 1Juılcal 6/7/942. Prızıııfl.~ günü sant 10 do An
~-aradn M. M. V. Dört No.lı atın alına lı:omirıycınunda y51poocaktır. llk 
teıninntı eg75 liradır. K~f evrnkı 678 kurusa Jwmisyondnn alm1T, Talip
leıin kanuni wsikaları1c teklif nıektuplarnu ihale ~tindC!ll bil' sant ev-. 
wı komisyona vennelerl. 1(193 - , GRO) 

• • • 
Beher kil06U 9 bruş &O s:nntimt'lm asalıda trılli.tnrlıın y"2llı odunln

mı knpah aar1lıı ek.siltmelai hlzalannda yazılı gun ve sa:ıtlcJ'dc Kımı il!:· 
kttl ı;atın aımn Jr.omisyonundn y~ılacoktı.r. Tnkıırrur ed ..:<'k fıyat üıerln
~n ilk temınnt alınacaktır. Tollplerin knnunt vcs:ik:ılıırile 1 klit mek
tuplıımu ihale saaUcrindcn bir s:ıat ""el '.koınlsyonr. vermelen, 

Mlktlrı Ton fhato gün YO •ati 
2000 8/7/942 ]ti 

lOIO 81'//94~ 16 
l&QO 41/7/842 16,S 
ıeoo fJ/'1/942 u,so 

(JllS - ~6 ) 
Aşağıda n1iktar ve ~lık &"\tltlcıi J"ftliı Jki krılern }.oyun eiı ı/1/942 

Çnr~'Ullba aünU lliuııannda gö..-teTilcn saatlerdo po.ınrlıkla ı;atın • lınn~k
lardır. Şnrtnameleri bcr ıün komisyontla gÖT'ülebllir. l.stcltlilcr1n b 11.i ı-üu 
\'C saatlerde tekUf edecekleri :fJyatn g13rc kaU tnnimıtıan ile birilktc Fm-
dıklıda Sntı.nalma Komisyonuna ı:ıUneler!. (205 - 69-'1) 

CiNSi Miktarı Pazarlık zıımMıı 

Koyun eti 
Koyun eU 

Kilo Saat Daklkaı 

IOOO :H 10 
5000 .~ 

'* 
...... 

~şnğıda cins n tnıktnrlan ya2.lll fki kalctn kO)lın eiı 6/'i/912 Curr.ıı 
kfuıll hizalanııda gösterilen ınaUerdcp:ıuulıkJa $aUn alın:ıca lnrdır. İstek
lilerin belli gün ve snaUcrde Fındıkiıdr: &tınalm" :toml".ronunn ı::clmel".rL 
Şarbı.ameleri her ilin k.omlııyondn g:irulebUir, 

OINSI }llktan Muh, Bed. Kati Tt. 

it, Eti 
K, EU, 

:T• L:lrcı Krf. Lira K ... 
1 H50 1147 10 
9 • ,.. lO'llO HOO O 

• 

lhıte umanı 

B:ııt Dakika 
l4 so 
15 

'(tG.f - 6 40) 

Paz.u-lık gunU talibi ı;ı.lur:..yan n.a· d. ıı -.:c rr:. tnrları yru.ılı ıl.I 
k.ılcm ynş seb.,e 4/7/942 Cum .. rtc 1 cuı u h._ ı rında gw..t ıkn s.ıotl u 
pazarlıkl.-ı satın alınnc:ıktır. Ş ıtn:ı • hrr g in kem )Onda gorulı;. 
bilir. t trklilerln belli giln ve s<ı tırrcıe t:' • • 1 d ~ tın;ılma tO>• ı yon -
ruı gclmelcrL 
CiNSi MlktaJ:ı 

Ton 
fO 

V. ati Tc. 
Lira Kr~ 

lha'o Zr.mıınr 
tt Dakika 

ı ec 
80 

(49 - 6946) 
il • • 

1\lnçka kışla.-ının t . m 
)'aptırılocnktır. '-fok, hh1t na '~ 
h<:' nl>ına paz:ırlıkkı elu:ılh•~ 3/'ı/ j 
9-t2 Cunuı günü :ııtt 15 de Topha
:ncdc Lv. ~m!rliı;i S:ıtm.ılnır. komı-ıJ 
yonun<la )'npıl ... ktır. Ke•.f bcdeu I 
219 lıra k::ıU tcmim,b 32. lir 85 ku-1 
ru~ur. K~fi kOffiU.JlC>nda .ı:ıö mu •. 
lsteklllerln belli \'likitte komı!) on:ı 
gelmcleH. (43 - G945) 

• 8 " 

2784 ton fmn od\•OU nlın ıltıklu·. 

P a.ırlıkln eksılt ıi<:' ı 2/7/!J12 PC'r-

Aş.ı.ğııla yazılı scbzelerJn p.ı- 1 
Z.'U'lıkla. eksiltnv.:lP.ri 2 7 /942 
Perşembe gi..ınü saat 16 dn. Geli· 
bolucla Merkez Satınalm:ı. Ko
misyonunda yapılacaktır. Knt'i 
teminatı 7455 ln·fülır. Tnltpkıin j 
Komisyona geJmeJr·n. 
Oi~ ılihfarı Tııtnn 

Kilo J.lm 1 
Taze fa.~ulye 35.000 8750 
Taze kabak 20.000 2'l00 
Taze pa.tlıcM 40.000 8800 
Trur.c bamba 12.000 4200 
Doma't<*; 70.000 10.500 
T82.e biber 13.000 2 600 
Soğan 75.000 11.250 
Erik 000 1.200 

<301·6l 83) 
• • il 

10.000 ton muhtelif n. kJiy?.t 
yaptınlacaktır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 9/7 /942 perşerflbe gü
nii sarıt 16 da. C.:elibohıdıı Mer
kez Satm:ılr.ıın Komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi Ko
nıisyonda görlilUr. Tnliplcrin kn
nuni vcsıkalariyle teklif mektup
lnnnı ihalo saatinden bir saat 
evvel J{O:misyona venni'leri. 

(255-6853) 

* lie11Pr kilosuna 35 kıı rtlfj tıynt tah-
min edilen 40000 klJo ~ut 0/7 /942 
Pauutesl günü ~nat ll de pnır.arlık
ln satın alınacaktır, Muhnmmen be
deli 14000 lira olup kati teı ıinnlı 

2100 llradil'. Şnrtnnm~ her gun ko
tnlsyondn görülebilir. İst<.'klıl ·n 
b<'Jli giın ve santtc Fmdıklıd~ Sııtın
alnu\ komis,yonun;l gl"lmclcr • 

(292 - !l3fl) .. " 
177 kelem ecz.-ı ve sıhh1 mı>Jzeme 

ıxıınrlıkla satın nlınacakbr. Tnhmln 
bedeli ~00 l.lnı koı.tf tcmin .. tı 720 
llrndır. thıılesi 1/7/942 Çarşamba 
günil saııt 15 de Ar.knrncla M. M. V. 
5 No.lı Satınolma komisyoıl'ında ya
pılal'nktır. TaJlplerin belli \•ııl.itte 

komi ~on<ı gclmelerı. 
(.265 - 6~31) 

• • • 

&en br gı.inü saat ıs de Tophanedo 
t t. Lv. Amirl ..,i Sal.nalm.ı komı yo
nunda y:ıpıl:ıcaktıı-. T. hMin bedeli 
89,088 1 nı, ilk t ı · rntı 5704 lira 40 
kw·11 tur, Tıılip1 ı·ln \x'lli \ukıttı ko
m• yonn gelmc-.eri, Şartname: ı ko-
mi yonda gorülur. (46 - 6943) l 

Lv. Yolla, Md. de bulunan 4 
No. lu mnvnaya kona'' k nıaki-1 
ne ile mavnada yapılacak tadi- i 
lfıtın paznrhkla eksiltmesi 30 6/ 
fl12 Sah giirıü .,aa.t 15,30 da Top- / 
hanede Lv. Amirliği Satınalma 1 
Komisyonunda j apılaeaktır. 
Tcknc<le yapıla.<'ak ta<lilMın ke
şif bt."'<leli 1740 lira, makinenin 1 
montesilc maldne dairesinin ke
ı:i f ~deli 1600 liradır. Tcl<nenin 
ilk teminatı 130 lira 50 kuruş, 
mnk nenin ilk teminatı 120 li
ı adli'. Kesif ve ~ı1nıunı~i Ko
mh;yond.ı görülür. lstckliJl.'rin 
belli s:ı.attc Komisyona gelme-
leri. (43·6879) i 

660,5\JO kılll tulu«lUl'ma udtıı.u nl • 
nncnktır. P:ıuırlık ı. , l'i~sıltınt ~i 

2/7/942 l'C' .• mbc gün ı ıı t 15,30 
dn Tllphancue lst. L\. Amirlıgı S -
lınnlm.:ı komısyonund..ı y.ıpılacnkt " 
rnhınin bcdelı 26,740 lırıl, ılk tr l -

n tı 2003 l 50 kuı uştuı·. Ş:ıı tnn
rn~ koı :ıi yanda gorülür. Taliple- . 
rin bellı \. ı .. ıttc komlsyo•1a gelıı•c· 

lcrı. (4i - 6944) 

500 kil" Uıı tar ikl ndet bn3ki.ıl llc 
b'r • drt hıı as terazi alınnc.ıktır. 
PaL.ırlıkla el; ıltmesi 2./7/IJ42 Pcr
.. embe günU at 14,30 da Tophanc
dt' JN. Amirligi S:ıtınnlmn komlsy~ 
nuııd.; yapıl:ıcaktır. İ!.telclllcrin tek· 
hf <'c\ccekleı·i b.ı,,k·il \'e tcr:ızi ka
W1oı farllc \ c tcmlnııllarilc bc·lli '.J• 

uttc ko11 ! yonn g!'.!lnıe1erJ. 

(50 - 6947) 

saat 11,30 da pazarlıkla istekli· 
f:lİne ihale edilecektir. Şartnrı· 
mesi her gtln komisyonda göı i.:
lebilir. f stcklilcrin belli gün \'C 

saatt<' teı.lif edecekleri fiyat l 
göre kati teminatları ile birlil.· 
tf> Frndıklıdn Satınalma komı · 
\onuna g, lmeleri. (269-6S9o: I 

• • 
I~uınnşı lstruıbulda 'eı ilmek 

ii?.erc 23 €ubay elbisesi yaptırı· 
!arak Karamanda teslim alın
mak ve 1, 8 942 de ölçi.ilen J{a- , 
ramnndn. okul komutaıı.Jıı:rındn 
alınmak iizere taliplerin okuln 
müracaatlaıı. {274-6896) 

• • • 
3150 metre mikabı kereste 

nnldi pazarlıkla eksiltmeye kon· 
muştur. "ihalesi 2 7 /942 Pt>r· 
Eı<"mbe giinü saat 15 de Anka· 
rnda t M. V. 2 No.h satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır· 
Tahmin bedt'Ji 81.900 lira ilk 
t minatı 5345 liradır. Taliple
rin belli vakitte komisyona gcl-
mcleı i. (305 - 6987) 

• • • 
Knpah zıı.tf usu.\U ile 100 bili 

liralık odun alın ca1für. E\•sı:.ıf 
ve lııısusi şnrtlarilc teslim ma· 
halleri komir;vondn görülüp öğ· 
rcnilebilir. Muvakkat teminatı 
6250 liradır. İhalesi 20/7 942 
Pazartesi günü sant 11 de ya· 
pılncaktır. Taliplerin ihale san· 
tilıden bir saat evvel kanuni ve· 
sikolarile birlikte Harbi'. cdP 
Yedt1k Subay Okulunda. s·, · ·· 
alma komisyonuna müı aı. 

ları. ~2~3• - 6929). 

270 ton sığır veya ltoyun tı 
knpa.h zn.rfla eksiltm ye J oı!· 
muştur. İhalesi 15/7 942 giin~ 
6aat :15 de Aııkarada :\1. M. \ · 
Bir No.Iı Satınalma Komi v~· 
nunda ynpılacaktıı'. Talip!N ı:ı 
kanuni veslkalarile tcl~lif md<· 
tuplarını ihale saatinden b• · • 
nt evvel komisyona vcı mı Jr·ı ;: 
Koyun ct'nin tahmin b el .. J 
310,500 lira ilk te?lıinatı 1 vı. 
lira. Sığır etinin t._ h::nın be d 1 
li 216,000 lira il : t · 
12.050 liradır. (2$'l 6' > 

Ne;rlyat MOc!OrU: M. S:ım t<:ır:ı 
leddlrı &araçcğlu matb;<ı 


