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Reisi ciimh urumuz Refik Saydam dün eb 
Millt Şef /nlJnB, Refik Sagdam'ın elem verici liliJmiJ istirahatgihına tevdi ed 
milnaaebetlle 'Dakl t•zlgetlere teşelıkiJrlerlnl ve biitUn 

IJ&rddaşlara aağltlı dlleklerlal blldlrlgorlar 

Bulgar Kralı, Romen devlet reisi ve Sarkt Ordün Emiri REiSiCUMHUR INONO MERASiMDE BU 
Mım Şefe taziyet telgrafları gönderdiler 

~a, H fA.A.) - RiyMebcümhur Unnınıt KAtipliğindeu: 
<ıtrn he taıi~~ teınet İnönü, Dı·. Refik Saydam,ın A.nf ve elem verici öltinıu munasebetile yur
J n t om A <l ın • n gelen t.ızıyetlere te§okk.i.\r'lerinin ve yurt(la{}larn ~lık dil"1\.lerinin iblağma · :uı 1nı m€'n•m· etm.iı;:Ierdlr. 

Ecnebı devlet Reislerinden gelen telgraflar 

Aziz ölü, gözyaşları arasında, Sıhhiye Vekaleti önünden asr"i. 

götürülerek burada hazırlanan makberede Allahın rahmetin 
Anlmı'a 10 (Yeni Sabah) - Türk evladına karşı son ihtirnn: 

n ~ 'k~ ~O AA_.) - B sve1.,ı. Doktoı Refik S.ıyda.m'ın vefatı dolayısiylc Bulgn.r J{:ralı, 
NJ'J tflru 1 g~dt ~<> ' ";e ~a.rki Ürdılıı F.~miri tarafl:ı.nndnn Re.isicünıhur İsmet İnönü'ye ta?.iyet 

... ., < r lrıuı-. ır. 

~eisicümhurumuzta Mr. Ruzvelt 

Bugün blit\ın Ankara kaybei:tı- resmini yapmak uzere me: ı .. ·ı
ğimiz buyiJk de,kt adamın n min yapı a ·n "ı meydanı Çt:\' .. . 
matemini tutııyor. S:ıbahtan ı i·ı lemicı, caddeleri ıkı tarufh dol· 
baren bütiin memlekette oldnc'Tu durmustu. 

dn Alman ve İtalyı n BUyı.;K 
1'~lçılcri Alman:\ a. Devlet R<>irıfo 
Jwyan Hi.ıki'unet Reısi 'e Al
manya - İtalya Ha.rıciye Nazır
la,.ı namın· ılı b rPr -.eıenk gc•n 
dennek h::ıtır n lı • nda buh•ı 

Elin 
karş 

Onun için yeni ve ~ok mühlm 
vn;:.itetiine ycı li ve ecnebi bütün 
mabf' lcrinin mt'mmmiycti!e mu
hat b·r haldl' gc."n • aracoğlu
nun muvaffakıyetle çalıMcağmn 
'e ml'mleketc hi.zmct ede<'egin. · 
eınin bulunuyoruz. 'l'iırk harici 
politika.sının hiç bir sekte "fe in· 
Jıiraf e eri gi • t rmiycceği o ka
daı rnıılıakka.lttır ki, buuu işa
ıct d ıhi fru>Ja aı:lde'1it~bil5r. "3a
racoğiu. RPfik Saydam merhum 
ile t:un bn· fıkir mutal>aka.·ı. için
de mtl?~r<'ken C!a.lışmış \ e Milli 
Şefin ırşatlann<l~n mlilhcm sı
~ aı:;ctimizi vataııın nza:ınl lstifa
ıJc: ·ni temin t-<lcoek bir taı'YAh. 
t. 1 bık mevkiine koymak husu
sunda en ağır ''aı.f cyı yüldenmiş 
bulunuyordu. 

Onun öniind.c cok ağır vazife
ler me-. cut oldnğımu bili~roruz. 
Saraco~ltı, karşılaşa.cağı her 
müşkül meselede MiJli Sefinin 
irşat ve ili amlariyle biı lik1e BU
yük :Millet Me<•lisinin ve ~fkarı
unıumiyenin miizahnretinden de 
mahrum kalmıyacaktır. Onun 
şahsında. bu memleketin :ıhenkH 
bir i birliği temessül edec,.ktir. 
Harbin en itmıı. ve dikkatle ta.
kip edilecek nazik bir snfnasına 
girmiq bulmıuyoruz. Sürpriz ih
timalleri ortadan kalkım değil
d"ı TUrkiye her zamaı kinden 
z'yı <le uyaruk ve tedbırli dav
ranmak 1htiyacmdadlJ'. aracoğ
lu knbincsınin bu çapraşık du
rumu karşılıyaeak bir ehli
yet ve kabiliyette bulundağuna 
itim lt c<lcbiliriz. 

Hüseyin Cahid \' -~LÇIN 

gıbi şehrimızde de bayrrJd rl Cc • c n erasimi bm-n.da baJJ· 
yarıya indirilmi§, Bn~eı~.ılet lam \ e bir siıvari bölU"'n 3·an-. ı fJUI 

meydanında, istasyon c1vannc.'l cıaıma taburu, polis kıt le rınm 
ve istasyondan ~elıre giden Y?l 1 iştiı .ıh ettıği alay saat J O da 
keıınrJarıuda ke~if bir halk kut hareke etmı Ye Atati.irk b!ll
lesi· toplanmış bulı.nuyordu. 

1 
varını takip c::d rek ;:,ıhhiye Ve· 

Merhum Dr. Refik Saydamm kalcti önüne gdmi:ş ve b.ırada 
tabutunu getiren tr n ta)ıl sa:ıt merasime nihayet verilmi~tir. 
9 da istasyona girmictir. Milli Şef 1smet İnünü c nf.1?C 

Garda Bü.) ilk Mi let MecL. tö eninde h:ızır bulunmuşlar ve 
Rei 0 i Abdülhalik Rend.:., Gene ı Başvekalet meydanından başlı· 
l{urmay B. !)kanı .M, reşal Fc,•· ı yarak resmi törenin hitam bul
Çakmak, B QYekil \e Vekil er du~u Sıhhiye Vekaleti önüne 
Meclis Reis \ eldlleri, Grup fü•:s kad r cenazeyi takip buyurmllŞ· 
Vekilleri, Parti G n ı Sekreteri, Jardır. 
Aı.ıkftra Vali ve G. rnizon kom1J- Doktor Refık Saydam ~ıhhi
tanı, m bual:ır, Hl .1::4 ('l: erki!· ye Vck .. leti ö:ıUnden A'ITT Me
nı taraf nclan lmı 11 nuştır. zarlı ia nakledilmiş \C bı n<fa 

Tı enden indi 1 but b ,. hazırlanan makberede AJhlun 
cenaze ar::ıbasın konularak rahmetine tevdi e<lilmiştir. 
Meclis ve Parti ~ol dan B 0 s· C Ö d ·ı 
W·kfılct binasına gefr mi"t'r. enazeye g ff 8rf en 

Burada ta.but b'ı· top ant.ha ı- "'8f8Rkler 
na konulmnııtı.ır. Tc:s:ri ata dn· 'i 
bil zevat B"~· t!kalct meydru1J11- Ankara, 10 (.A.A.) - Baş-
du kendilerine ayrılan ycı le~ vekil Doktor Refik Saydaımıı 
i~gal etmiş bulunuyor ardı. cenazesi münasebeti1e gönde i-

Sabahın erken muı.tfoden i len 100 kadar çelenk arasını1r.. 
b!ıren meraaime i~tirak edecek Reis:icümhur İsmot İnönü, Bt'.
aFlteri kıtalar yerıer·nı aln ş. yük Mıllet Mec ·si Reisi Abdül
bütiln ream. '\:e h• l •i fM ~ . balıi Renda, Basvekil Şi\krii 
scler bayraklannı yan) a. ındı,. Saracoğiu, Mareşal ~.,e, z· Çalc
mifJlerdi. Cenazc:ııin :geçea.eı:ı .nıak ve bütiin Yekiller taı afı•ı· 
caddeJerde de intizamı temin i- dan gönderilml" e hrimı? ... c'o 
çin iki taraflı polis ve janda... bulunan bütUn bUyük el lH:'er 
malar )'er almı.c;lardı. Kesif bir ıve elçiliklerin ~dcı klcrı n. baş

ı lıalk kütlesi de bu kıymetli ta kayda şayandır. Aynı 7..am:ı.r:.· 

muşJardıı . I 
Saracoğluna gönderilen 

taziye telgrafhırı 
Ankara, 10 (A.A) - B8J]H· 

kil Doktor Refik Sa) damın \ ' t 

fatı dolayısi~ le İtalya lh~kun•ı t 
Rei ı, Portekiz Başwln! 'e H • 
rıciye Nazın, l ııtk B· svekil ·, 
Mısır Başvcluli ve Ha ıcıye N&· 
zın ve Romanya Hark'ye Na
zırı ta.rafınd.uı Harici) c Y kılı 
Şükrü Saracoglu'ya tazıyet tel
graftan çekilmiştir. 

Sof ya gazetelerinde 
Sofya, 10 tA.A.) - Gazete

ler ba.,makalclerly~c Saydamın 
TUrkiyeye yaptığı himıetlerı 
bel rtmeğe devam etmektedir
ler. Mir gazetesi rahmetlinin 
siyaseti Gok sarih, çok doğru 
ve çok neticeli bir siyaset oldu· 
ğunu ve bunun "biu raflığı mu
hafaza ve btitiin bU~'\ik devlet 
lerle dotluğu idame., ciımlesiyle 
hülasa ediloo!lece<Jjni yazmak
tadır. Bu prensiplC'rin muhafa
za& yalnıa Tltrldyenin coğrafi 
ıvaziyetinden doğmamış, fakat 
ayni zamanda Avrupa devlet ~
damları dcrı'?'Cesindc b · r devlet 
adamı ve politikam olan Sayd~· 
mın şahsi ırıesiyetlPrmden de 
çıknuşbr. 

Yeni kabine iş başında 
Başvekil, .dün öğleden sonra makamında vekillerin, vekaletler 

erkanının tebriklerini kabul ederek vazifeye başladı 

ZİRAAT VEKİLİ Saracoğlu Kabinesi r AFRiKA~~ 
RaıidHatiboğlu, cİin vekilete giderek b - ve - b lngİIİZ k0fl8rt 
~arkac1a,ıarne~ ya ancı mat uat mihver kuvvetlerine 

Ankara, 10 (Radyo Ga1.ete d b 
1 Ankara, 10 (Yeni ~abruıın Hususi Muhabiri bildiriyor) - si) - DUnyanın dört tarafı-· taarruz a U unuyor 

Ba.fvekil B. Şükrü Saraı.:oğ1u bugün eaat 15 te Bali. ekale: dan gelen haberler, Şükrü Sa·' 
makamına gelerek İcra Vekillerinin, Başvekaletle < ı· Ve- J'RCoğlunun kabıneyi teskile rrı.cı 
kaletler erkanının tebriklerini kabul etmiş ve yeni 'cl~ıfesine mw edilmesinin haı-aretli n~ı· • 

başlamışbr.YENI ZiRAAT VEKIIl VEKALET'l'E! r~~.vesile olduğunu bildirmek · 

Yeni Ziraat Vekj)j B. Raşit Hatipoğlu eski Vekıl B. lngifülcrin MiUulHıst 
Muhlis Erkmenle birlikte Vekalet makamına saat 14,30 da İngilizler Şükrü Saracoğlıı· 

Alman ve ltalyan 
kuvvetleri ~imale doğru 

geri çekildiler gitmiş, mesai arkadaşlariyle tanışarak işe başlamıştır. nun Ba.şvekillığe getiıilmeı::i mü 
TiCARET VEKiLi BEHÇET UZ nasebetiyle diyor ki: [A.A. telgraflarmdan 

Ticaret Vekili B. Behçet l.h, yann saat 15,30 da Anka· "Tilrklerin yeni Başvekili !.ıy I hultisa eilümi.ştir.] 
raya gelecek ve evveli Baı;ve~l !:!· Şükıii Sarac;oğlu ta.rafın- n1cUi blr devlet adamı. 1ngı\te Ortasark lngıliz kara V<' hava. 
dan kabul olunacak, sonra yazıfC1;1ne paşlıyacaktır. re ile 'rürkiye aıasında imzak- kmvetleıi umumi knrargiüıının 

~ nan muahedenamcnin hazıl'fan · J nıüsteı ek tebliği şudur: --------------------
1 
masında büyük bir rol oynamı.ı "Cı nup kesiminde seyyar kuv. 

Y 1 f 1 • Akd • de • f bir de\'lct ricalidir.,, 1 vctlerimiz düşman kuvvetlerin" Uoos av çe e en enız vazıye Amerikalılara Göre ve tanklarına hücum etmişler 
Amerikalılar, en korktuldn 1 ve bunları şimal istikametinde 

(Sonu Sa. 3, SU. 3 de) (8onu Sa. 1, 8D. 4 de) 

Ankara, 1 
sı) - Dhnya 
dan gelen 1 a 
Re.fik Sa~ daı 
tevellıt acım 
pa.yJAA?ldığını 

lnaT 
lngılızJeı di 
''llefik Sa 

Londrada de 
dırını br. R<' 
katlı c dra 
Cilmhu rei · 
tam bır bırl 
düny. nın en 
da Törkıyen · 
finı koruma 
tur. Bu a.rad 
re muahM.cn 
tır. Re..-ik Sa 
ma bızimle 
tır., 

Ame· 
Amerikalıl 
11Doktor n 

mü Amerik 
uyandırmıştı 
milletine hi 
Amerikan m· 
tan dolayı 
yetlermi sun 

Alma 
Almanlar q 
·~ekil 

Devlet Reisi 
Ierıne uygu 
di ti.biriyle ' 
tinı teminde 
siyaset taki 
leketin muk 
ranlı Zl\Dlan 
:dm.karlık ve 
miştir.,, 

Vorone 
büyUk 

muhare 
Almanlar 

birçok 
geçtiklerin 

[A 
1ı. 

.Alman tel> 
ğine gôre, Rt 
manlar ka('a 
kip etme.Jete 
metl ri kı m. 
Ruslann yap 
kürtülmü:;-iüı 

( 

ltalyan hududunu . aştslar Bir lngiliz denizaltısı 

Dünkü büyük ga Londra, 10 (A.A.) - Yugos- Libya'ya malzeme götüren 
lav çe~ İtalyan hudııdunu "k" . . b I d "k' 
aşmışlar Ye İtalyan limanı Tries- 1 1 gemıyı a ır ı, 1 1 
teye inerek polia karakolu ve • • d tah · it" 
münak.alata. taanıtz etmi~lerdir. gemıyı e rıp e 1 
Bu ha.beri Amerikan istihbaratı 
"ermektedir. Londra, 10 (A.A.) - Amiral

lik makamının tebliği: 

Küçükpazarda 24 ev, 
• 

Terfi eden sıhhiye 
müdürleri listesi 

DenizalWarımız Akqenız'dP. 
düşmanın muvasala huUeıına 
zararlar vermiye de\•am ctm k
tedirler. Bir denizaltımız T..ib~ a
ya gitmekte olan iki dfu,ınan ge
misini tahrip etmi§tir. Bu deniz-

evdekısmen 
1 dükkan tam 

yandı ziyan belli 

Ateşin patlıcan kızartıllrken çıktığı an 
\•e !kuvvetli bır hınırıye ::ı.ltmda d b.. 'k b" . ., d y b-ı yu 
altı Libya~a .ı;ııalz~e n kleden Diln Mt l5 de Küc:ü'' • r-ı malünıılıı. g, ıe, yano-m KU,,.nk. birdeı blı-o 

ahşap eu bil 
yakın )a 

.00 b" kafi • d hil rta t a. uyu ır yangın çıkmı , d pazaı a wuz S nan ma.halle-
gı • n ~ . ı e~e a . ~ . 0 • ev tamamen, 6 eı.· kısın ve bir sin J 1 bic soh:ıgınd, Cemi-
ın.a.~a bir ticaret gemısmı tor- dUkkfuı da tamam n yn.n 1 ktnn lcnm k.racı bul nduğu eyin üst 
Mfiliyerek ~br. J sonra güçlükle söndürülebilıni~- ,I kn.tmd:m çıkmı .. tır. Cemil{' tn-

(kau la. 1, au. a ile) tir. 1:U4ise etrafında nldıt"lmız la.şl. rla patlıcan kı~ rtırk 

Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor 8iddetli · 
zamand bü, 

(&en 



~~~ 

~f/111:;---~ 1818 d nber lngmz o · n ası 
~fl%8.n: C. PETRlE Bt. - 52 - Çeviren: Il. Cahid YALÇIN ri 

p bun•m 
söyHyerclt

1 
'l. Rusva• 

Ftih· 

ya ile Lehistan al'Mll1da rbl 
muhik gösterecek hiç b•r sebep 
yoktu. Bwrt'\ll dolayıdır ki, Mr. 
Clıa.ntberlaiı.ı o esnadaki gcrgin
lığı azı:ı.ltmak için her iki ta
rafa da bir m 'tareke yapılması 
fıkıini telkin etti. Bu csnııda.. 
eğer nihai bir uzl im 
varsa bu diğer devletler taıa
iında.n da garanti edilecekti. 
"Şu sırada, itiraf ederim ki. 
Avrupayı rbe aUrtildiyecek 
bir f t.ten nmak içın 
başka bir yol görmilyorum. Hi\
kUÜı'llet başında bulunnnla<"m 
he.reketleri yüzünden. beşeriyet 
ıçin ka:bilecek vahim neticele
ri m ~ ederek, funlt cdt· 
yorum, Ekseffinsınız önünü~ 
l.oyduğum mUtalenlan azam! 
bit' dikkat ile tetkik edeceı: i-
niz.., 

Bunlardan dôrdO yak ~k 
i tt v n m ya k bıcı/ar Ce iyeli 11g :il bı e 
satarken Y le ·nın d·dı ile deri ve öselenln 

HnHrn pamuklu • • ı1• ,1 r zi eden Yerli lıü ümet tarafından tevzi· ~ 
ci bayı1erind bazıbrı.nın yofsuE İktuıat Vekaletinin eMyle Raporda. deri rcnltlerinin tcJı. 
hareketlerde bulunduklarını yaz. şehrimizde ayakkabıcı sanntkfır- dldl il deri ve köselenin hülrii.· 
~iiy,ett.en haberdar edilen la.rı ar!:Sındn açılan tek tip ayak- ~~~ tarafınd. an tevzii istcnmek
mağazalar eefi Sadi Attav bu kıhı musııba.ltasın.da k~.ananları IAA.lu-

gibi bayıler ha:kkmda derhal ta- ~~·. Bazı gazcte.ıer geçen Aalakadarlnnn iddialarına gö
kibat& k halka eksik. ınal hafta; ıntıhap olunan nilmune- re. son günlerde deri ~ :tfucle 

geçere . leri lktınat Vckfiletine ar-wtm.ek fiyatlarında görülen mütemadi 
sa.~ veya mevcut fay~tl~ üzere Aııkaroyn. gidecek jüri he- yükselme, tica.rotini pek karlı 
üstünde satış yapmak iStiycn Tn>+İ • ı ft~t-...t. ttiW• • v 
dört b yü tertip tti''1 pl8.nlar- .r ~run ı~.c.mçı. e gmı ve e- bulan ve bu i5in ehli olmıyım ba-
la SUÇ üstilnde yakalıyanık ba· kftletlc hnlı temasta bulundu~- zı va.tandnşlann deri ve ltöscle 
yilikt:cn azletmi~ ve nyrıca hak· la:rını yazmı. tardı .. ~eyet henu:: i lcri;.> le mC?:!Ul olmamndr.n ile
larında. birer zabıt varal\!lfl tan· Ankm "Ya gıtmemıştir. ri gelme!dıedir. Bu mut..'\\'n.smt 
zim ederek Koordinasyon kara- Öğıendiwimize göre jüri he· eUProen g~ı bu maddelerin fi
riyle eerbcst satışı meııc>dilcn yeti haz_rlıklanm ilnnal etmi~ y~tlan ~ l~...e ıüzwrı-:ruı yere 
maddel r meyanında bulunan lnılunıiugundn.n yı:ııı.n .nkcıanıkı ~ uksc!me:.t~dır. Bu ıtibarla de
nıa.llar üzerin.de hilcyo sapan bu ekspre ;le Ankaraya ~idecektir. ri ve kösde hükflmet tarafından 
dört b:ıyij Adliyeye tıcshm et- Jtıri heyeti td.ısat Vekaletine tcvzie tabi tutulduğu t:ıttdlrcle 
mistir. intihap olunruı tek tip aya.kkap- ı muta.vassıtlo.r ortadan lm!kncn-

- • ---" larla birlikte bir de rapnr vere- ğından ayakkabı fiyaUan nor-
cektir. mal hadde düşecektir. 

ha 

Fi.ihrcr Lelıistana nit po1!tı· 
kasını tadil edemiyeceğine dair 
kati bir cevap ı.·erdi. Fıihrer Al· 
man milli menfaatlerini ve şe· 
refini feda etmekten ise u:.un 
bir harbi kabul etmeğe hazırdı. 
Eğer Büyü Bıitanyn almış ol
dui!u erherlik tedbirleri'lde 
d :nın cde:>elt olursa b" ün AJ· çı ıyaıcak 
man ~et!~~ derhal ~P~:~- Vnpur ve matörlerin Haliçten 
her ed~ı «;ın _emrede • ti. ~'iaza ya aksi cihete !!'eçme. 
J.fa maf ıh, 23 toetn ..: rl !eri mnkaadiyle her sabah saat 
Ne\•illc Hendcl'son'u kabul et· 4 ile 5 ras;uıdu açılmakta olan 
m ğe ra7ı Cfldu .. Bundıı c c•/J.;'l Galata köprtlsü dubnlarının bo
ed n ahvali efır şu suretle an· 'J nmaın milnnsebetiylc bu h 
latıyor • . _ ve y nn sa.bn!ı açılmıyacsktır. 

"O guu ilk müli1~ .. • Boyan ıa ameliy · OD be<J 
tımda, ~IT Hiiler s:on d~reı:·! gUn devam ed - bu va
sili li ve titi.z bir :lulde idi. T .eh ziyet il.d htıf:ta devam edocektir. 

Gece evine gitmellle olan ilıllyas 
haluJeci başına demir vurul ak 

sure ile öldürüldü 
lil· r ve Lehfocrin \ aziyctinı'1en ınıı:----
do1::wı İngillrleri m .:.ul:;-ed Ü.1küdarda Yeniçeşmede 90 

nınnarııh diikkUnda. 20 soN.'den
bcri kruıv.!Cilik yapan 65 yaşlar aray a h kkın · r jt, ş1 •• .ı

w C't ve rnub §.ğalı idi. Mc~liı. 
İ:."hi nd gclmiş L00.000 .Al-

ı eali nı~ az bat ~~r~1 bt~ Yerli maHar subesi dUn , 

Kem.rl ism.iııde biri C!VVcl
j" 6'0C evine giderken .Pıi.snii-
paşa nt'Stlsı civurmd.iı. meçhul bir 
k lısın tecavüzün u•!raya. 
rak b!l.Şlna d mirle vurulmak su-yiikili. Bundan b:t1:_lta. bu ıa- mnras·ım O açıldı 

ı dogruluı:;u bnkku.da v 
bir : n tı var mıydı, yu~a "erli Uu.r müesaeseslnin 
~ z_ıdi kendi ,mi · :na. mı etnıekl ~yda bir ~ ~ · aç
.~ıY. rd~. bunu ker;tırcmem. 1- mıya karar verdiğini yazmıştik. 
k.lııcı mu' -~t· n<lı:ı., b~.na. ce• ıı: h usta icn.beden hmrhk
bmı veı.liği 1 0 •. ::mk•ı;ı,.:tı~ı· lar so er ğinden mnğazn me
tekıar lr aan ' m 1• .ıı. ık t 1 rnsiınlo Mlıruş ve bunu ımıtea,. 

kıp atı1lan ba.şln.mnıştır. 
Açılın töreninde mağualar 

ts3fi Sadi Altav ile Yerli Mal
tar m• esi mlldlir nmavini 
Ziya Arlf ~· Ww.r buluomnrr 
laxdır. 

Koc.a.musttta otur.an 
kawnın k rım Aliye dün fuıt O· 

19.rak snncıl ımış ve pak u eon
ı d ol ü ü . Ccs001 emaye;. 
n edt..-n ı·ye Doktoru ölümü 
ciipheli gördijğündcn resedi 
morga kaldınlıuıstlr. 

Evinde un kfam 

- Baş, Uıı /1 1 . . ı.l6 -
teren yangm, yanda, Imrşıda ve 
etnıilta bulunan d!ğer evlere si
rayet Un-iştir. 

HMise deı·hal itfaiyeye t>abı3r 
veril..nilift,ir. Evvela Fatih itfai
yesi yı:ı.ngın yerine gelmiş, biH1-
-ııar :Beyogıu gruplariyfe bir de 
doıtiı.ı rupu yardmın .ko~ 
Jardır. Yangın o.nW saat 17 ye 
doğru bihriik fedakArlık Te ~abş
malaıia öndilriUebilıniştir. 

~in bu kadar bllyümesine 
evvela bn semti ~ buluıınn ter
kos borularının tam.irine başla
nıhm.ş olması, saniyen e<>kakl9.
nn çok claı~ girift ve evlerin ek
seriyetinin tıh~ bulımmnsı .se
h .. p olarak~. 

en eferleri 
Devlet Dcmiryolları ldaresi 

varw ba,p,lıyacak olan at koşu
ları nıfuınsebetiyle Vellefendi 
koşu mahalline hwrust bir tren 
tahsis etmiştir. Bu tren Slrke
ciden 1•~30 dn. k kurak yalnız 
V efendiye y8'ttı elacakhr. Ak· 
mı.m dbnüşt do Vcliefendiden 

•ğh add ... ttiğini, son 18,40 da hususi bir tren tahril:. 
~.et:lifiniı bundan ibaret old •· edilocektir. 
ğunu teltror ediyordu. Alma: - ------------
Lclı n1c.sclcsi halledilin 
hemen rka ındaa, bir teklif ile r es'ud evlanrne 
Erıtımya. lıül-..ümetine milrncaat Plyasanııı tnnm,ımş bayilerm-
cdeccltti.,. Yapılacak hiç bir çey c· , c •'Ymi Sabah,. ın teYzi 
kalınanı;r.tı. Çünkü Herr HiUer nı muu Bey Htılit U.atülmmcı ile 
C'mirlcrını venneğe azmetmiş n ,..ruı ı.em.ın ttstiikaracı'nın e-;

t,uhmuyordu, müzakereye gir.iş· knme tön>oleri Gülhnnc Pa:kı 
;neğo degil, Britanya hiikfuneti Sar. yUurnu GWııoaında W? 

kırv\•etiuc 1."'3rra kuvvet ile :rrıu- aıt .,ın w.cri saal (10) d icra 
kııbcle edıleceğini Almanysya 
n her \'erdı. BıitUıı ımparator:- 00 Iecekt.ir. 
hık Brlt ny tya bu tavır ve va· Genç evlileri tcl>rnc eder, kcn-
. t.' d mü h' Id ' dilcrlne engin sıtldeUer dileriz, zı ı e zn 1r o u. 

,.._ .... aıı wr) 

mnh!ıiM roı onlar Bütün vti · 
cudilm ür• rdi. Bununla berıı
her yet'imd~ıı kınntdamadını ~-

- Dı; ye baktınız mı liiç? 
Bu u o n Fer attı. SOvgi'i 

l yvnnınt .: k 'yordu. Sa· 
ra: 

- Dede mi? Dede tabit yerın. 
dcjir. Ben bu sıcakta buradaı 
·nlkı_p t.ıl bahı;:enin öbilr ucun

daki D·~eyi tefti~ mi gidecek· 
tiın. O kendi memlekt>tindcdir. 
Bur nın cnğına alışıktır, On'.1. 
bir şey olımyacağındun emin ~ 
hı.bilirsin yavıımı ... 

- Öyl gidip bir görefön 
o l':Vi 

Aı İcadaJJJ n hep birden:. 
- Haydi gidelim ... Dediler. 
lliıf 1 S!ır irlı: dakib i• 

rin g I" valntz kaldı. Biraz da• 
ı ı n l tr-.n ernnun göril--
11 vor lu. ' nihay•> 
t Nt k i c· yvan-

lnrı misafir etmek İÇln husus! 
surottc insa edilmiş bir ahırda 
iJi. ' niş , verandadan içimle 
büyuk pa.rmiyelcrin \'e Ba.olr.lb 
a.:ar-tarının gölgelerini saldığı 
la.t:r parka cıktııar. Buradan a· 
hıra ltadnr iki yüz metre kadar 
bir ~"Ol vardı. Pnrlu.n bu yoıu 
hiç de sılncı değildi. Yolda ge-
1cnle1", gidenler bile eksik 00. 
ğildi. Habeşliler. Hindular Re
gent's .a:ct.CI'in muhtelif servıs
lerine ait bir çok adamlar bey
girler ve nrabalarla bu yold:m 
gelip ge iyorlardı. erh tla ~ 
k:ıdaşlar.ı, o saba1ı "Dede,, Yl 
yerleştirdikleri alııra diııleıı~ 
dinlene ve ctTafı yred e1e 
vardılar. Ahır, otlin b hgcsın.:,, 
!bir kapı ile bA{;'lı ..oh'lu~ gibi 
diğer bir kanı ile bir duvar iç•..ı
dı:ı.n geçe <ek so a. da. çıro·ı
yordu. 

IC:ı'{lıyn ilk v rnn ma.t ol 

retiyle öldüriilmüştür. c· yoti 
ialiyenler ihtiyar kalıveclıtin 
cebinde bulunan 150 lira n<ırnsı
nı alarak 1 cnuşlardır. 

Bu esarlı cinayete Ü küda !' 
müddeiumumiliği el koyn,nştur. 
Ve nüphe üzerine ilci ki§i v.nn
nltıruı alınmıttır. 

Y---
Ya.ngındau berrlar edilon • 

vali muavini Ahmet Kınık, bclo
diye reis mtınvini Rıfut Yencl 
ve maarif müdürü Wısin Adil 
Binal da vaka mahalUndc bu
lunmuşlardır. 

200 kişjnhı ortada kaldığı nn
lqılıyor. Ekseriyet.ini işçi ve oo
nnf t.eşkil n bu o.ileln in bir 
kJSmı mescit ve boa evlere ycr
.le.'}tinlmiş ve iaşc>Je..'i de lw.ılay 
ve Belediye tnr:afındım temin ~ 
dilmiştir. Zarar ziyan hentiY. t..~
blt edilememiştir. 
Yruıgım müteakıp C€mi1e ya

kalanarak sorguya çeldlrni!ıtir. 
Yangındn bir tmsit olmadığı an· 
laşılma.ktndır. 

Yangın esna.-:ıında telaşa dü
şen hallan ~a.fletinclen ·ve orts.
Iığın kargo..şııl.ığıdan istifade 
ederek e,,c:;ya çalmak iatiy~n yed! 
açıkgöz ynltelamnı tır.. 

İtfaiyenin yangın yeti".C~ gec: 
geldiği hakkında.ki iddfal&r doğ
ııı değildir. Fatih grupu, clar ve 
tamir gören sokaklardan değil, 
yeni caddeden inerek Küc:iikpa-

a ginniştir. Yangının l:'nhili
Y VelclUetinc bildirilen b.l!'fnço
ımruı. göre. 24. e-v tam:ımelı, 6 ev 
kısmen ve hır dükkan det ta· 
:mamen y.mmıştır. 

rana hırsız yakayı 
ele verdi 

Sdma.tyada Kasap Ily.as ma
hallesinde Cami sokağındıı. tütün 
vesaire satan Fahrett.inin diik-J 
;t{fı.nmm kilidini kırarak iı.;e.rdt.ıı 
35 liralık karamela ve 13.'5 lira· 
lık tütün ~ c daluı. başka bazı eş. 
ya çalan Cemal yakal:rnnra k 
hakkında. tahkikata baJ)lanmış
tır. 

muştu. Fakat bir iki adımda Ö· 
tektleı· de yetiştiler ve he,p bir. 
drn kapıyı itip içeri girdiler. Bu 
bir adını. hepsini birden hay
retle oiduklnn yere mıhladı; A
hırda ne "Dede,, den eser vardı 
ne de seyisi Sa.miden. Ahır bu'll 
b tu •. Cemşit: 

- Vay, dedi Fil ne.rede? Se· 
yUri ne oldu! .. 

Et.rafuıa süratle göz gezdimı 
Ferhat, bir köşeyi g-östererek: 

- Sami burada! dedi. 
Genç seyis bir saman yığ: a· 

roauıda umnmıu tıyoniu. Uy· 
ku mı, baygın ızu? Belli de
ğildi, Cemsit hemen atılaı·ak. 

- Hay mcli\nl bay. _ Se.:i· 
ye devam ediyorlar. Dunu dtın 
d vnm ediyorlar. 

D rkon Hil6im hiddet ve ~
kınlık .ru: sında: 

- Olaruo.z, dıy u. Güı giin 
düz ıiüny ntn en b i · · oı •I • 

VZİ 1 
Dan Gabahtan itib ren 
evlere p"trot dağdmaya 
baş!amış bulunuyor 
Elektrik bulunınıyan evlere 

v.erilmekto olnn pat.rolün tem
muz ayı tc\•ziafJ dünden itiba
ren başl&mıştır. nu defa J){!trol 
fiçleri ms:hs.lle blıliklcri vasıta.
siyle tevzi edilmektcdJı·. 

DiJcr taraftnn geçen ~ lardn 
ynpılau teV%tinde evlerinde c
lcktirik bulunan birçok vııtan
daşlurın eleL."trik kullarunadıkla
nnı ileri sürerek fiş nldıklar1 
bölge iaşe mıidürfüğüne bildiril
miştir. faşe müdürlli~rü o.laka· 
darlnra gönderdiği bir emirle ev. 
!erinde elcktrık bulunan \.ıtnn
daşbra. hi bn• surnt!e ı etrol 
fişi vermem~ erıui, aJ·si hareket 
eden tevzi mcmurlnrı bnkkıucla 
talubn.t yapılııcağmı lJıldirınış

tir. 
~ ..... ,..., ... __ _ 

ithal madda'erinin r ar 
1 ad.eri 

Diln ithalat birliklerinde Fi · 
yn.t Muralrnbe Umum 1.fildüri\ 
S yit S .... yd 11n riyrureti e.ltında 
yapılan toplantıda, ithal nJunnn 
deni eşyanın k.- r yüzdeleri ü-
7.erinde ınhhim kararlar ''cril
~tir. Öf.rond ğiınizc güre muh
telif mi;IDıl •le tlcrdcn itliR1 olu· 
nan mamul ve .,ayri man 111 ma
dcmi eşyanın kar yiiii7.del~ri ü
zeıindc atikndnı ithalU.~ blr:
likleri idare hevctlerince yapıl
mış olan tctlcıkledn uct.;,cdcri 
lıakkında y •niden bazı göri.L0ıne-
~r ~npıbnı.· ve m('zkiır c.-şvanm 
Tic ret Vol:fılMınce tesbit olu
n<m kir ha.dl rıne e.::ıns teşkil 
ct.mc:.i 1.lzın gc:len hrum'iı\dar 
ikmal olunmıışt•n·. 

Eyn Yardım S •eı ter 
cemiyet: föreni 

F~vup Y a.ı"tlım ~ vcııl r ~i. 
yo ı tatil i.;jnd" d:l\'urdu~'U yok
sul (jocuklar 11cr ·fine bugfü saat 
11,30 dıt 36 ucı ilk olrulda bir 
tören vcı ccW.ttr. 

Fenah, ne!mis \ ., ' 
Çutlııdılmpı odun dcpogundn 

çalışan 70 y::ı. 1 ıncla Mustnfa 
Hasan iımıind • b'r ilıtiyn!' dün 
güne lem k i •. in çıktıı";rı dt'; ıoutın 
üstündeki ça.yırlılttfl üzerine fo. 
nnlık gel\!fck :mi olarnk ·11rnUş
t:i.ir. Ccs~ muayene ca• n Ml
liyc Doktoru. ihtiyatın def m:;e 
ruhs!\t ~istir. 

1-
~ ~ SPO 

ün p n ~nis 
m.. ,ıtıkaı n 

Ş lırinıizrlc bulmıan .\bıan 
temscilcri ilk m fu;a b:ı hlo.rl~l 
dün saat 16 <l Tohı:;im krn·t'la· 
rmdn ppmı!;Lnıclır. 1ü :ıbak:a
lar s2çkin bir meraklı katlesi 
tarafından nllkil ile tal ıp edil
miştir. Alman neticeler: 

Koch - fi :ı <4'1 ı kel karşıl f':

ma21: 6 3, 6 1 Koc.h ~nlip. 
E..;er.::ıt. - S. ll Sub y k u-.;ılns

nm:n: 6'1, (i 2 ~grrst J!nlip. 
Ha.san Akel - F'ehnıi K-.. ıl cif

ti il.; N'ı..<ıaıı - Melih çifti kerıulac::
mas.ı: 6 3, 3 G, G 3 Ha ~n A
kel - FclıruJ Kızıl çiftı r.-·»ip. 

Kuclı - Eg rst çifti i'.? Sunt 
Bn ·ı ınt - Enes Tıtlo:'t cifti kar
~ıla< ı1ıası: G O. 6 '1 Koclı - F..
geı t çifti gu lip. 

MüsnUalm'w lmgün C'C de
'n ı cdt1crekt. . 

r'nden birinde bu hıwdntlul: O· 

Iamrı.z. Koskoca fil cnlınamuz. 

ıf J 
(Sıhhi t biye), (beden 
terbiyesi) nin temelidir 

G azctclezimizin sütunlarlJll 
(Spor) a. ait birçok nın· 

kaleler dolduruyor. <Beden ter
biyesi) nin öneminifE'n bahcıoiu· 
nuyor. Takd!r ile okudu<>ınn hll 
fikirleri nlkışlanm. lı" ı:' t ( vii· 
cut terbiyesi) nin tem l t:.ı~ 
(sıhhi terbiye) teşk~l elli ~ini' 
dair ya.."lln.r yolrt ır. Bcdr•nrıc 
sıhhi terbiye vermiyen, Jı!C 
bilgilerinden ma.hru-n ol n •nÇ 
idman yolunn kurban gıd ı 

Gençlerinili:e ahh1 t.crbi • 'er 
medikçe (sı><>r) da yaya k ' ı 11· 
Bu cihetle çocuklarımı it r 
şeyden once (sıhhi tt'rbiye) v~t" 
meliyiz:, ondan sonm be<lcn tel"' 
biye.si! 

Muhtelıf spor kliipler ne (1e
vam eden b.irçolt idma.ncılar gör# 
diurı, nıuayenc ctt :m. Çt">Fit cc9it 
mcktcplil~ri r,özdeu gc-çir. litı' 
Sıhhi durumlan'lt m ele-:ifl'I· 
-(Sporcu!) olduMarmı iftikırlll 
sevinerek söyliyen n ~ kadn.r 
gc.-ıçler gfu'düm ki <!,eşit çc~ 
hastallWı:ım uğ1'3llllf"lardır. SC' 
ltatlaımıışltı.rclır. Ne t adar spor· 
cular gördüm ki içkinin her CC' 
şidini 3u gibi içerler! Pa.kot, P?: 
ket si~nra kullanırl ır. GcPçlı1' 
dırurt.alıklilr.Ulın ikisine de- yak.'\' 
lıınırlar. tedavilerini bile ynptır' 
mazlar. .. 

(Tedaviaiz kalırsa günden~· 
ne fenahı.şaC3ğııu, h,.stah~ııt 
müzminlc~ceğini, kiik:leşcc!'ği • 
n i ! l söyledib-lm zam~ın: 

.-- Ada.m sende! Ben soorc'll' 
yum, çok kitıvvetli~ıim, neye tcd~ 
vi oıavım ! Yine alacak dCb~ Jlll' 
yim ~? Bu •bedii fırsattan neye i.~ 
tifadc et.:miyeyim? Bu geP.Gli 
hcrı v it ele geı1mez !. ccvabUl1 

verir. 
Ne k~tdar sporcu göriiyoru:ı1' 

ki, sı:ı.bahlcyin aç knrnma 01~\t: 
e\•den cıkıyor. Ac ar,ı bütilt 
gün ko .• u3ro , güreş:yor, oyntl 
yor. Akş.ıınıteyın ev.ne geUnct 
yorgun, ıarguı yataf ına giriyll~· 
Vücuduııu O@mnaz, hrılına? blf 
çclik z nnediyor. 

Ne kadar iUnıttııMlur görüJO' 
ı uııı ki uzun saçlı ol luklnn l 31· 
dC' lıi\tinı giin toımı J.-lp r irindt' 

>\ ' • ....,,i oynuy r r .. A.ıt~.uıu· ym c-vc ~ ~ 
aikkı i zanııın eli ini, ~ğuiliırıP1• 
vfüı:lcrmi, baslarını 1 ile yrkurıt' 
· ı · · · · t e u1c-h91 yara ;: yıyıp ır.ıv ır v ı 

yntııkhırınl gırio y ·t'ı) orlar. . 
Ne ka~a,.. • :;o me~-lclıla:r• bı· 

lh'1m ki 'l'.)İrkaç v<ln bi,. kere ol· 
smı vücuil,u 1111 yıkaouvorla' • 
b myo yapmProrlar. Hsttit ay~1t 
larmı bil yılt:ımafülda.mırl-:r 
PEH'fl)dJ\ .:mıbtınd ı (pişıJt) 1 
hmmle .; liyor ,, (l:'okar ay. 1 
lı~ 1 ol v ırlıu. 

Ne. kı a. (ib c e•1 ıvc.-.ı t r.ıt 
mcı klı gençler giJri rom J;:• 
nyaklatındu.nasırlnr. (uişik) lef 
-bacaklıu mda (rom,,lizmı:ı) l r 
old ığu tı, ld · topnllı rı. topallıY: 
idman lın~da ho,· eö~teı 1• 

y{ırl.n ki fotufa"üfl :n ·vazch·ler• 
de g 11 ul;;lin ! . 

Ne luıdnr spor buı!l;:ıJ;ın fJI' 
llı:'m ki ı·ulblerı okJY kalbi J~p· 
da.ı bti.;üdüğaui.ı M>Vl !ii~im h 1· 
el gi?Jı gizli • .;parlar ,.-·ıptıh.r, 'f/f 
ııih~yc yata' lur d' tiller' 

Ne ~ dnr sı rcuiar bıliriın \( 
biitün g•in ıdmanla uğTnşıvcıı· 
hl'. Biittln gece ele u kt su:r. J, • 
laı·~k ycm&likleı i t rJc knlnı'' 
yoı. , 

Ne k d r ıJ n..uıd il' go• dt•'1 
ki dis\e,.;nı ka.ybetinir;lr>r, ş:ı<:: 
lnrını p qlazla.ı· ~ıbi ı.z..1.tnuı::l~1 • 
tırnu.kLmu uzata~k boyuınl· · 
l:m:lı r. 

Ne ı,ud.ı.r (ntlel\ 1 • , l:v~•.ıct1 

hu ' uivücült'I f!. •rdüm iti ::;ıı· 
, "" il! ., •• -

b:.ıhlcyiu • ç. kur nın:ı v on rn t• u: 
mü 1cr, d· .. ı , t •pı:a dc;meyıp vil' 
rümi~lı.>ı, &rtlfn ı. th uıc(· bir 1ıı.· 
ncla buluımı:'lilıı:ı h '1e (1l ı :tı-' 
at gcı.ınişlcı'. tc~ li tf>ı li riU-g~t· 
larıdn otm·arak mPlı:t • "' gelııı1~· 
ler, (zalüıT<'..e) }' , (z'.1-tıllcenb:.!. 
(sattı :uıa.J tut. ı u !ar \ e ' 
müslcıdu. . ' ' Bu cıhctl~ g 11 ı r uuz er ' ı 
ce-roükemmel1:>ıı ( . hi t •.bı··~ 
ond n o r'\ 1.ı vüt ıl h1rma. l ll11 

yelcrinc gu • (lırden tem•. ,.,, ı 
Yermek l11zm1r' ı _.; 

B na n fü dcJil. tawınn ~·cy:ı. ------------
tavuk bıle çnlın:ı.ınaz. Atletizm birinciliği 

F kat Ccm.pt ark&dn~ nı .:1'ıı
lemiycrek " yll:e yakl:-ştı: EJ:J
di. Samanları kııldtr:lrak: 

- Eey S mi . S mi bal ..ı 
bak, Sami, S mi 

Diue baihrdJ. Kolwıdan tutq,- ;::.::::.:::.:.:;;.ı==;.;..;.-----_./ 
~ ~ _a.,... .. _..,..,....,~=----..a-,_.......,_,ı~ 

rak çekti, sar tı. Sami horuJ lı0o 
nü uyuyordu. Dört arkadaş b;r· 
cien Samh•i u rak b ğırı~ti· 
lnr: 

TAK V 1 
Hıeır • 7 G{)N rnz 

- Sami, Sami, kalk bakalır.ı . z------ı 
.. nerede? 1361 

Beyhude znhmet..M. Seyis lJ:r c. ahir T 
türm uyananııyonlu. o zamn:ı 27 emmuz 
Cemait çenesini ka.§ıy rnk: 

- :M llalı, dedi. şimd. de 2 

8 
H:tvrnıı 

28 -bir ınnnynU a hokkabazlığı i-•-----· 
ıe lmrşıUıstık. Mesele aydınla a- CUMARTESİ 
yor. Dedeyi a.şınnışlar; Samiyi 6ilc lklı:.dı 

uyutmuf}lar. H tta fili de Sanır 8.50 4.U7 S.:.i7 "' 
yj d uyuttukları ~bi manyati· 5•38 l9.1{) 
ı:o edornk yilrlltmilş olııcalr.!ar. 
Ma.nyatizma ile uyutulan fil kar ~ 
fo1Sllldnkilerin hüküm \'C irndc· 12.00 t.G 
sin Cbi ola~ onlann istciik 20.4.2 22.41 
lıwi y e s vkoluıımu~ olacak. 



ına· 

tcı
olo· 
lı~ 

( vii· 
ta'1 
.Ti..'lf 

:itıe 
ok 

~Jl~ 

ver 
rı1· 

ııer 
vt·ı--

tpı-

d<'" 
ör· 
c~it 
liJ1\ 
.ifil· 
:ırl~ 
r1ar 
~jt 

rla•' 
:l'~ ı:. 
l'l.ı• 

l"' 
y:-I 

) ıı€ 
ı;I, 

ırr
\,ır 

llı\'; 
1·e.1·i· 
.. ıl'rı 

oi· 
i le~' 

hal· 
• '{t 
• 

1 

ro k' 
q,ıl' 

. j; .. 

ıJrııt· 

·t,.lP'11 

s.ıç· 

~t9t'ı 

U!!l<" 

:-,:ııctı 

i :-;n· 

"'i'"' vi\· 
.. r lı:ll 

)~ .. 
. gıil' 
lnıi5' 

nıı-'· 
l;'ı 

~· 
·' 
1 

·ti: Jl 

I' 
~ ., .. 
ı--__... 

-"' 

raıı 

• ..ı 
ıU __,,, 

~-~~~H;A.;;;;;._;.;;;._p....:..-D=--u=:.-R::::.. -u":'..:. ~::.:.Vl-U::.. -~-= l 
ısır ,.,. ...... a 1 s ra- owlu inesi 

• rı Y-a-za_n_: -Eme__::k..:_li -Ge-n-er-al_K_em_a_I -Ko-çe-r 1 ve ynbancı matbuat 
I "liz ~ tıı.rofı 1 l11e.lde -ngı_ ordusunun Libyadaı ın:isıı.lkr vermklcrdı. Ii' k~t. İn· 

· r:il.dlğı "" bir zama ıda memloket ınııks.J.,. 
1 .. ug Yeni4;inin seı:ıep.. giliz b=nının da idclia ettiit dem tını eline alan f'..liln1i S "" 
<ırwı ~ ça 'BOJıuçlara teknik nt>l=sa.na inuııru:ı.k ~..il d bii 
V:umaJı:tadırlar: Seyya.e tamir a~lyclerirnn, tek cc~l· bu ı·cıı vaztfesın e · 

Al Taarruz ordıısıınuıı MV.'- ni.k unsurların nçılan bü~ıhıklıı.ıt yilk muvaffaldyetkr teıuc:ı.ııı 
ve ıdare ilstünlüğü, " doldtırJl'akt.& gösterdilıJerl ba- etnıekted .r!cr. 

Bl Bu orıhınllQ hareket ve şan ~özo çarpma!:tııdır. A.,,ıa ıla.111 Nc~yatı 
m.Covra ~ 'l.tJrii, Hava kıNVctloriniıı !>er anda Alııuıılıu· da 1meoğıw ı 
. ) .11.Inuın s!Wı tekniğinin lh· ld ~ uygwı işbirliği Vf! ve Türle!; nı belirt· 

t:iyaçiarı karşılaması adı unutulan toD<;n kftlckrini., mekte ve Türk - Alman dostlıak 
~ Hava kuvvetlerlnin oynak ~ <lııls>alarını kırm~kta, geç- paktının Saıacoğlunun iınz:ı •ı 
iannı.1ı. vaziyetlerine göre istihdam ~ gi.n!crin parlak haıliselerı ta.şın1akta oıdut,'"Wm süylcmc t· 
ler ~ılaıı muvaffakıyet- nı andıran. baı·ajlar, <alMıın ha tcciir. 

• kinıivEtini i.sbat ebnek bakımın· 
E) ""I" d dil.. . Berlin, 10 (A.A.) - D. N. B. . ."" wı takati tiiketen gü :uı c.;aıtı "Ok ~cıkm-okterlır. 

llildb·ı eıın .. galcbcde gösterilen~ Arari ve ı~l~mgibı Mtitahkim Ajansı tildiriyor: 
.. ., manzume cnnın de hr.k ~wlct Hıı~cıye Vclı.i!i il"J:l'!i Snr.ı· 
. li'J lıı-·.U.: ordusunıın ıı-:u!ıte- !eri öı.liııde bıiyük cn{cll,r tc~· co; ı11ının yeni k:ılı:n yi tc'l~l'! 

lif tınsı.'.r~ııU.ıı. nıiirokkcp bulun. kil edc~e:cıerine d·ıir -~ana,tkr, memur ccliidigi h.ı''1mıda '1'llr· 
~ı yuz del doğan karısıklı.k bu reılıtc nıeydanda ı,:c•l. artıh ki)'<! Clim!ııırreisi ~r.ıfındu 

r, - ~ kuvv0tini kaybc<lcr nibiciır. J~pı!an t":bt·A.ıt Bcrlin .{azetelc~ 
GJ Cı•ırue . klannJaki ordu lngihz ordusu muhtelif un . rin:n alükamnı ~c!mıi~tiı· Ilütü 1 

k ''Uk tehlikeleri i:inl-ı.. surlardan ~-ücut bulmu~tur ve ga>ıeteler Türkiyenin yeni ba~
l~ gu·ı •lo> in izarda bırııhlma. bu, ne de olsa, bir zaaftır. Azak- ' i!lnin fot ~T!ıf'tm tı~n!lb.ııi.•· 

' lar. 'l'vbruğu, her giiçliı~ü yene- lerdir. 
RJ rıı ·n kunet, niyet rek, müdafaa eylemişlerdi. Si· Dcutsche Allgemrin' Zeit~ 

: •a.1•1~~ · dair vetcsı bilri- vastopo!, cehcnncml~l"lc savaş- r.azetcsi Saraco~l $İyıtSi fa. 
,. l.i~\lll .emıY<:n Ritchie'nin v~i- roakta.-lır. a1iyetlni belirtmek~ ve g~ 
' v -;ın te \ t ı Eene aktmlilen Türk • Alm1·ı Wtı g<r" elts,'e. ('.' bir -alm&k- 9 ve lu o.rdul"r, uzak lıcdefll!r dostlu1' pıı.ktı:nın onun ta:rafı<ı· 

eli ~...__, ıklı,1ı. "-"'' "'· teşkil cd illerde iııtiza.r va.zi. 
""' . ~ıızumelenne. ik. yetinde hır tlıılmL~larctır. iç cm- dıın irozalan-nı• cıldujiunu tıaltr 

l ,,,, " •ye ırnklıılarma RÜ· niyet bır kere elde etlılince. hii· ia!:mıı.ktadır. 
""' ' ük" k ,_ · • Berlıner Lokal A11ze1ger ~.t· Alr.ı.Jı ı:uı;· •·- Y ·ıın·dıcr!n orahr·\a tutul 

~AN'Jı vukuf nuwmının, büytlk roaL'U'ıruLın ise, kat'J nctit-e yeri- zetesi de Alman • Tilrk dost! ı1t 
~y'.tıerı ';; azıın _ve irade ne s~riilnuleri dof~ru olabilirdi. ınuahedcsinde Şükrü S:ıracaj
,;uıtl.) ç•ırııa.! b~ ~ hlL!·~ııı en ~ok Bug;ııı. MJ&u·1 do;::ru akııı baş- hı- im&a.sı bııimıkığ'llM. iş 1• 

'"iı•luı giilümı ır ~~bU>,'"lı oldui;u ladığı 1"'.laı.Wmıı.ktaiır. Va7.ivet, ret ederek yeni 'nirlt Ba'lıt·cl:ı1i 
O, I.ıhya.da ezf ır hakikattir. istical enm.•tnıeokte.lir. ilıti~al-
lizcrın·: aW•~zı c ve mesulivetı dir, _konvoytar, filistiıı • l\!ısır tarafından takip e<lilm;ş cı'!l-ı 
nu11 bir & ~1 sırada., anayurdu ıskeiekri arw;ında mPkik doku- Fiyıı.selin, uzağı güreu bir p.ı · • 
de maft,l~ km~retıyl!! ~ _iller- mal{ta, d••niz "'' hava filoları bu likanın bütün vasıflarım ta ı~~ı 
~y n . ten m.ıgfılbıyete sulard emııı.y l te<>ı.;; ııc ıı~« a.5. ;~ını yazmaktadır. 
nı.ıı ır ordunun lmkiyeııi maktadır\ıır. 
ıııah ıİ v ·oı:eı, rn•ıkav• et~ Daha Tulınıiun R•ıkut•1ndaı• 
de kuv ~-~ n_ bulam:ıd:ıı;t ver ,;..,,. .. '--'" . 0 "'-'«lnı kaıxlıımıuıa.1< ~ """ mu .. ........,rntına ter· 
çtt· •n ve fınıat kazanmak ÜJf'ı kedilei"ek S. orJ. ı., ,ı::.:ııi~ ölGÜ· 

ılnıe~ı:u ildi ve b" .. . lü bir çekilme 1rnraı ı almıstı. en: b · · utun CC\-ır- H l d b t eb .._,.. • ooleı uı<l·•n k , ııldu ırpa ".ıuıt or unun u e... . 
~·~:~v·:l. llAU:canil daı-belcriylc büsü, mecburi ve ınmıiptiı-. • 
ı· l{•cıı ıaıı-Iarııı:ı d•Jğru tt'. Artık, M~rna ~faln•h, nrnnzu-
ı. eı,ın aonuc l 

Akd 1_,,.,n 0 ·\ ı:eo;m~k lizere, me eııne dayanarnk Nili kap'l-
.ııarak, y~~~,1 .ukıa~ına katla mak, bır y~ııdaıı dot-:udau kRy-
~ırhklıı. 1 • ..dıını yaptı., ha- dırılmakta olan kuvvetl•1rin ilti· 
,;:;·.. ıutunledi \e vföıe1t· bakı i~in w.aman ve iınk;;n elde 
..... ~'l •nı.tzl·· o 1 ·ı· . et k 
'"' ~ . ~ >. ngı lZ orılusr::ııı me ml'd;uı iveti b.ı1~<-istcımi~ 

öt~ı.,rm.~ at•ı .s;•ı·· bulunıryr·•-du. " .ınuvurr. • • · · ~ 11' 1 • 
&.tul I' 

1 "~leroe en hüyfi.k 'raru ı uz ,wdu uıııııı Tohrıık 
lıır k 

1 
dir. Ye büyüıt deot>nı ıııuv.ıfiakıy :tine de gli· 

{ 1 ~n ııah~•vP i <'e, ?.ıt· ve'.!eıck. ı.:iH·ın bıı kılit nokta· 
L .n «mı oldu<.~ı b r . re ıLt 
11a , •l' l dern kti.r sını vakit g._ irnıt'·lı•n kı.ıs.1L'lıas· 

). ılı~ 't o-' · en cii•etli b.r horck •lti. C'.clen 
... • ıuLJ.,"l'lllU'l. lutcket y... h L. 1 k ah<,,.. il y ·t l' !• rı - . • a.~ .. r- er. ı:ır ılı ve motiırlii ll\' 
r~ 'ı ı ~ t th ~ · ·al sıı- vet.k-1in mc1.nzulncnin va.kıınn-
ıt: ~vd.t J • 

11 
• nı 'hırınd'lı cla.n tlol~··a.k do._;tısurı~1 t:oku1· 

r ~..ılı.1ıı'\ı. Tohı f.ıııı ç,·v dııklarnıı i•d·ı-iyoıl ı•lı. K:ıle-
ıa. ı , .11.•ı. • Ve J r.tın rl . 'irı11ınf"· ı nin .-.ukut ı h.~bt:'ri S'~t·ikm<'<li ! 
lıac<'t. :~ı.; n ; ·~··t ve • '!ıiiliıblıkenı ınıntak:ı i!t' <le cles· 
d ' ıı~r a ~ bır ıH \ı. tekl%tn Tııü.Jafa:ı ordu•uıı•ın, 

G<·r. ,l~.~n saıı·~ı. nı ıl<nn:,,. n~ye mal tı ur,;a olıı•ıu, hu alan· 
t v. da k~in bir ınuka\·•~'11et gö:ıtc-

. ı ' ll,fl'Cile . n iRt,..1t ierini ~ 
)'~,:;. , tınnek.te has:mlann'l l'(_>('cgi ~an•lıvvı·du: l'!tSır. kanlı 
11....... 1e ,.. k ~-r·ııı, adımlar ....... <:arpısm.ala -a ~~'lhll~·Jir. NetirP 
•:ıı •it ı ı c' . ~•u hak kır la, olayların _, 'iiyimi iL 
~-· __ --'~Y1arı bir ~··-· ı · ı ı · · ı ·· · ~- v" nıu a.c'l ~ ti"nıelc rui•m ~uuıtiır. 
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D;ıJ1a sonra bu dcniz.ıltı cırt..'.\ 
tonajda bir muavin gcıni \"~ • 
l:ıııu k~seı·ek taarruz <'1 ı•ıi.'-'l.ir. 
Cem;b tfo.ilrıı gitm~ktc r!an bu 
gemi ıJti t . i! ~f'IJ,\J1ilralC 

lıru~tır • 
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gı 

Diiııı ~m Edirncıkapıda f•· 
d bir adise olmuş, lııı· Edint!J
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anha "' ters tar.ıfımlan 
l3 n S y L~I a ı mdıı. S<>lıiıni Caıılı: •
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YAZAN: 111. S. Karttgel Ankara lnhi•arlar Baş ı 

Müdürlüğünden: 
l - Ça\ikın Tuzlaınnda i<hı.remhıce yaptınlacak tuı. r.11harı ı,ııpalı :ııa1{ 

usnlıle eksiltmeye komılmu~tnr. 1 
2 - Yapıl~<.-tık jşın ke;ı! bede!i 2:J244 liı'ı 78 kuru~tuı. ';t 7,5 he$!> le 

muvalı.kat teminatı da 24!Ja foa 36 kunıştur. ı 
YÖRÜK ALI 

Amerikadan ingilizc 
,Rad yo Neşriyatı 

"I NakH ve iktibas hakkı mahfuzdur ,.: .. ,...~ 3 - Kapnlı zarf eks.:ltrı~e ve >h ıb muamelesi 21/'i /942 s~ılı günU !"ılnt 

11 de B~;mlıdı.irltıgumüzde topl;mnrnk komisyc•ııda i<rı. •:dllocı.'ktir. 1 

Dlye onlan tak ırıyc ('diyordu. 
'Yörük, güreşin üçilnıru saaUe
ı mden aonra bol bol nAralıu:a 
ih~uılrımıı;·tı • 

- Havd~ Hnann be' .. 
- Hayda m~ah 'bEı' .. 
- Hayda lrn.r<l~ bel .• 
- Hn.yda be·! .. 
Y •.)riij;•iiII bı na.J'&fal'l rı1iı.n.ı. 

l .'Jly0rdu. Hasmım arlık kema
H scrbsstiylc yeneceğine işaret 
jt'i1 H.a.klkate."l de böyle oklu. 
Cazgır, ı · sezmişti Yüzü gillü
yordu. Kôyliller da 'Yörük, nara 
attıkça ~virıiyordu. Fnııat nJ 
ıt>Jduğı. un farJordn do•';" llcrd .. 
ıh )' 6 iı;'·u, . l""'b"''- lJ pın-

1 \ e l J. do' .ı Jız. 
r. '~ uı ı Ja · 

• \ l: P1 li .' •>I l l'·, 

ıl lfalb ·k·, ı«'ncle i~ vardı. 
f n. a lıJan Cuzgmh C'uzgır 
koylu Pre di:nel'ek: 

- Af, l u, simdi bb R,.. sakin 
.olun .. Gi'reş bitmek üz~re .. 

Dt yin<:e, köj lulcr: 
- °.t'.,.niııl bitiyor gü~? 
- :)iz Yörügün kôylfu:ıil olJu-

_ğıınıız halde onun güreşini liilmi
:'f OI'Slmuz! 

- Nasıl bilmeyiz? .. 
- Bilıreniz böyJe konıJ-Şffiaı.· 

t;JlllZ!.. 
- Sen, öğıet •ısıa nyl~yoo! .. 
- Yöı'liik Ali, naral, rn ba!;la-

dı mı hasmım öldiirmüş Q"D1Ck
for. Şimdi olacak i~ .. 

Dedi. l{ôylüler bunun üzui
ne gözlerini dbrt açm.ışlarclı. 
Hep b't-den bnğırnnya ba.şl:ıılı· 
ı. r: 

H Yörül: .. 
Ç buk ol Yontk.1 .. 

C, zgır, J.öylilleıri sustmı:nıyR 
11fllışıyor<lu. :~ihayet Yörliğiin 
~· (.h etli lıücnnılan başladı. U
zun Ha an, artık hasmımn kar· 
§ısında :,,:ıı.iç dural)hyordu. Yö
rük oyle teıı:; girişleı· ~ap•yordu 
ki, Uzun Ha.sanın mukabele ct
mw,ine mecalı kahnamıRtJ. Yö
)'U'k Ali, son n:. ·ısım nUı · 

- Hayda Hasan be 1 .. 

N:".ı.rayı atar atmaz do:rl.. bej 
\ ırodan hasmmın Uzerine çırpı
ı mrak gdirken bk yılan ~ilıl HÜ· 
l.illm-ek auen hasmının topukla· 
:ıma jndi. Vı.un Hasan, bu ani 
J.nşe mul abele r-tm'ye 'J~tiŞ{'me
uı Yorlik, ha.ı:in:nmn tr.pukla.
rmdan yapL::;a,r.Lk <;ekti. Koı;k<>· 
oa Hasan. bir çrnnr ağMı gibı 
devrilerek sırtustr boylu boyunh 
ı a. yere dii'ltü. Ve, mağlüp ul
fiU. Biç itiraz g· ,ürÜt' yen yok
tu. T~m s t1.ı üsti.mc düşro~'til. 
Vıe.ı, Pomak u uliı cıv· :') ok11rı yc
:ıı ılınişt'. 

Yorilk J.J, gt.Jıhiyet temenna· 
rom ha·rtı. Seyir<>ilf'rc1crı YörUh 
Alıyı f'('\·enler b.:11,;ırıyorl:tl'dı: 

Ya a. Yörı.fü ! 
Aferin Yoı ı.ik ! 

Uz ın Hatt n, mı.ı.hçuı bır hal
ik ym·den kalktı. Ağlar ha1<le i
.r. Hasmının elini sıkmadan, ku
cnklru mırtdan meydanı bırakıp 
lo:l h. Yi.>ri\'k, üç saat bir çey
rf'ltt..0 hasmıı ı mağlup etııı·~. 

Me.;ydanda Kel Memiş ile Ha~ 
cı, Deli Mustafa M Sarı Meh· 
wet. MP.mo ile Ha>.ın.n dnluı. hala 
boğı.ışu yorlardl. 

Yörük Ali, 1.o~ lblorin yanınfl. 
g('lır gPlme:z, Rıı ynlılaı hrıp bir
de.: ~n: ·'a l·alkm~k YiJr:lk A· 
lı" kar!!a tulunıba c<lerl?k o
r11uzl.ırınıı akbl"r. llir iki 'kere 
l vad'"' O) n. ltılrbr' onrn yere 
oturttular·. H.ıı.ss ahlar a·~ırinc i
..: ncC'ydi. Bıı.ğn~'lyoı laı d1 . 

Ya a .. oriik Aoli!. 
F: kı IX'hhvanlar, yeni pehli· 

" ı , ı. ba ~· <>ı. acak ~1\livan· 
lar biı h'rleııyle konuşuyorlaı·· 

Oim ş ~ değil . Yendt Uzı.111 
}fa m lx·? .. 

'rPhtıy !.. H~pte:u pehlivalJ 
b adam b<>!. 

Aoo ! N~ oyruık 'kmm bu 
Voııık Ali be-•• 

Ba.ıi l)e ... Yenemezler bu, 
kJMlll be! .. 

Hakikaten Yorüğün muvaffa
luyet.i mühimdi. Olur §('Y değil
dı. Uzun Hasan b'1bi bir pehliva
nı ılk ağızda ve ilk başaltına gü
reşmooe or1..t.dan ç1karmak fev
:ırarn.de ehernr.J:retli bir hadisey
dı. 

Rusyalılaı'Clan ibiri Yöriiğe: 
- Yöı itk, çok kıwkuttun bizi. 

Y ureğmıiz ağzımıza !!Clıdi. 
- Neden ağam bo? .. 
- MNı:t..ailah!.. Ya yeıniley~ 

din! .. 
- E! Pehlıvanhı bu ... İnsan 

Veni netriyat : 

Allahısmarladık 
Mr. Chips 

Maaıif Vekaleti meldep mü
Fllesi nıhdiu:lügünün ingüizc den 
.tcıcüme ettııd:iğı bu Ju;:mı.:tli e- l 
~er, ed{;bi to·biye\~ b. ı~m1dan 
son yılla n riyatı ar~. nıl:ı dik. 
ilati çeken bjr değer t:l.i.l 11akta
'fur. Oktı\'lll: llrı i'lJZ?. tı:ıvı:ıivc P-· 

yener de, yooilir de ... 
- Babana ne denUk YörUk" 
- Sus ağam! Hem gUrP~iyor-

dum, hem de babamı dii..:;th~üyor. 
duru ... 
L - Demek onun i~in hızlı gü-
ı·eştin ! .. 

t - Münakasaya işünlk etmek istiyenleriıı asgari ylrm1 bin füalık bu 
!lb' i~leıi mııvaffnkjyetle yapmış o;c.'uklanna dair cltsiltm"ten sekiz gün 
evveline kndar lstanbulda 1nhisarinr tJmum MüdiirlUğii inııaat şubesiı:ıe 

vesaikini ibraz ederek oradan ayrıcı b.:ı fenni ehliyet HiJİkaın almaları ıa
:ısrıdll', 

5 - Taliplerin ihale saatindi".1 biı· saat (;VVelinc Jı:::dnr tcklil melrn1t">- 1 
larnu evrakı mtisbitek?rile bil'likte Ft.şmüdüı·hiğiilnilze V<'rmeJcri i<'~P 1 

Amerika Radyo Şirketleri Türkiyede 
Dinleyicilere İngilizce 

Haberler Neşriyat Saatlerini Bildirir. 
eder. Postt<da vukubulaca.k gecık:mel~r kı.bul ediln)ez, - E! .. Babamın da~ ol

ma<lı değil. Fakat gUrcş bunun
la bitmedi ki. .. 

- DaJ1a ne va.r ki? 

6 - Musab:ı.k'a ve ihale evrak, B~,müdütlüğilmüz 
ğundan veyahut umum müdürlük inşaat şubesınden 1 
VHilir. 

in-·:'.t.t kontroll'ı- 1 
6 kUTUj bedellı> 

(7298) 

- Ne var ki, cılur mu? Dıilia ====================================== 
~eğiz.. ..ı._.___ Ş 1 Ş L l 

- Adam sen de., İş Ul'-un Ha- ır • • v • 

aanda.ö1;/~ deme ağa! .. Ummadık M ARMA R A K L J N J G J 
ta.5 hn.5 yare.r... Sahip -ve lllüdün-i: 

- E'et, üyle!.. )", 
- Ba.k, ~u Mustafa)a Vf!, Kel DOJ(TOR SADIK ÇAoLAR 

MemiRe, nasıl gİ.f!'t·f,ıiyorlJr? Askeri vazifedtm dıinnıiiş ,.e idareyi bizzat eline alnuı,iır 
(Ark~~· ~l.l') ıllfı .. !l!l:Cılilillillll!llllllm .... ~a.:l~lli'.iil!:i~!ll!'JIB:ı!&115~~i'!l:!:!!!İSa .. .I 

1 lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilanları ______ _. 

Aşağıda y..-ızılı ıncvnclın lrnp:ıL :mrna ek ıltınelcri kzrılar ında yn.z:•'ı gün, F<ıat ve m;ıhallerrleln a'"ked sa• 
tın alma koıııı yon1aı ınd:ı y:ıpılac,1>fır. Taliplerin ]{aouni vesikalanle tel< lif mr:ktuplarını ih:ılc l!:il<':ı.ledııden hı.

ısı·• ''v•;el alt olılU!f.U komısyo11a -veı lN.ıcri. 

CiNSi Miktarı Tutarı 

Odun 
Kum ot. Tel balyalı 
s •• man. Tel balyalı 
Kuru ot. 
Sund.ırma lnşnı;ı. 

Kılo 

2,füJO.tlfjO 
eoo.ııoo 
750 000 

1,200 or,o 
Bir adet 

Lira 
90,650 

84,000 
7 810 

Teminatı 

Lira 
6799 
.f850 
gıı75 

&450 

l'i8fl 

ihale Gün, Saat ve Manall. 

13/7/942 H 
14/7/942 16 
14/7/942 15 
13/7/942 11 
15/'i/942 16 

Mıın .. r inan 
H .. dımkı:iy Hosdere 
H"'tl.ınköy H~dere 
Çannkkale 
Çnn:ıkka:e 

{3fı.ı - G985) 

A" gıdn yanlı mevodın ı a·1:ıılıld::-. eksiltJııe?eı:I hizAlannd(l ya:.-Jı gl.n, suat ve l'fk halerıll".ki askeri Sa
t,ı.alma Korni. yonlarındn y:ıpıı •• ~:ıl{t.r Talıp1c>rin belli vakitlerde ait olCUllU kon uıyonlnrda b~l.ınımıları. 
CiNSi Mlkurr Tutarı Teminatı 

Kilo Lira Lira 
SPkı:ı; pnı tı sıgıı v~ koyun tetı 

T&zc r;ıbak. 

T.12e Y• ş S0&'1Jl 
F-,ıtates 

Patates 
Kuru ff>, l,ye 
Kuıu ot 
&ımı:ın 

Sıfır eti 
~'gh• Ctı 

Jıl,OJO) 

10,(JOll) 

100,0t>J 
ll o 000 
ıııo,Oı O 
ııo ooo) 

. ı.,.o,OıJı)} 
00 00,) 

.-a,5 .ı 

31,'JOQ) 
32 500) 
21 aoo 

~s.ıns 

fCl95 

2'173,13 

ihale Gün, Sa;n; '1e Mahali. 
15/7 /942 15 H lh alı, 

H/7/!:l't:! 15 JT.,}K,lJJ, • 

17/1/942 16 bınir Lv. A. 
Hi/7 /94~ ll ErüJJ.:tın. 

13/7/942 15 
11/ 1/912 1l 
17/7/942 14 

0lJlt' l ı. 
Burssı. 

izınir Bornı.va • 
(45.& - 7499) 

A t)d:ı y.ıiılı mev.ıdın k. p .h wrll; erl.siltmt'lcri hizalarında yaz·lı ı.lin, saflt ve maluıll6<.leki Askeri Sa-1 
tmnlna kıımısyonlannda yaprla· ,ıkt.ı', Ta1ipleı in kanwıt \'®luılm:ile tekli! ıtıektııplarırıı ıbuk s .ıtlerinden bir 
S:lat e•' el ait olduğu komiı:ıyomı vermeleri. l 

CiNSi Mikt'arı Tutarı Teminatı ihale giin, r.aat 'e matıaıı, 

Tl• b:ılyalı kuru ot. 
Tel balyalı kuru ot 
Tel balyalı kuru •)t 
Yo·'.Urt 

Koyun eti 
Sığır eti 
Koyun ctl 
8tgtr etı 
Odun 
Tel b:ıl_vıılı eaman 
Odun 
Oıiıııı 

Odun • 
Odun 
P .. tı•tes 

ı.. ııo Lira Lira 
1 (.'OC , {)()/) 70,000 50 hın 

"00,000 3i,OOO )iil\i hcılın<te de 
l ,000

1
000 70,0IJO ''erılir. 

Sl'l,OOa 1992,19 
20 oo1l rn,ooo 12t>O) 

1/81!)42 11 
4/8/IH2 10,30 
3/8/942 ıcı 

31/7/942 15 

ıo u<ıo 11,000 825) 29/7/942 16 
10 001 a6,ooo 4200 
70 ftQô 38,500 2880 

•00,00() 18,000 2700 
ıa. ooo,ovJ "150, ooo 56,250 

),350.l) o 5569 
l,475,000 6004 
1 475,GOJ 6084 
l 3 ıO,OllıJ 1'569 
:rno,6M so cıoa 2250 

~0/7/942 

21/7/942 
28/7/942 
31/7/942 
31/7/942 
31/7/942 
31/7/942 

17,!W 
18 
16 
lG 30 
lO 
10,15 
17 

3/ô/!J4:! 1) 

E •'F,ehır 
ı<::. ~ . clılr 

EsJdşebır 

Konya 

'Aıdr.han 

Ard, hnn 
Ardahnn 
Gelibolu 
Y..ırs 

Kars 
K~s 

Kurs 
Trnbzeın 

(-?50 - 9495)) 

A~ıda ya7.1Jı mevadm p:mırlıkl eksiltmekr:i hlzalarındn yanlı iüm·e sanllenJe Gelibohıda Merkez Satın l 
ahna korrı.ısyonur.da yapllııcııkt.1r. T •1ıı,ılerin belli vakitlerde komisyona &e1melcri. (4.57 - 7l>02) 

CtNSI Mikt;ırı Tutarı ·Teminatı ltıale Gi.in ve Saati. 

Peksıltem ımnli, 

ı-:ı·k(>k ko} ıın eti 
Pirin\' 
H..llta. 
'ıdtın 

KHo Lıra Lira 
40,000 28,000 4200 
3,000 3,000 4.50 

15,000 9,124,l}O 8149,50 
fi.det 300 1 200 180 

. 400,()00 f,000 900 

18/7/942 
15/7/942 
20/7/942 
24/7/942 
17/71942 

11 
15 
15 
16 
11 

A~. aıı<l:ı cins V~ 111ıkkırlım Yttırılı iki !tal~m koJ'UO eU 14/7/942 gil\1Ü hizalarında goıs\erilen o&oatl~rdc 
p;;2:w1tıu,1 satın abna('aklıırdıı·. Şnrtnal. eleı·i he• gün komisyonda görillebil"r. isteklilerin belli gi.iu ve saatıe:dc 
F nJtklıd<\ S.'ltın:ılma k(lı'ıisy•mun~ ı:elmelerl. 

Et Verllecek Miktarı Muh. Bedetl Kati Te • 
Mananı Kilo Lira Kurus 

Tttklye Saatt 

13 ~ 00-18 : lCi 

18: U-18 : SO 

19 : 60.-19 : 115 

EJııi•<'lcı· 

• 
lt 

lla~rlerlıı t.abliU 
llabe1er 

• 
.llnberlcrin tahillJ 

ti 

• 
c 
lbbeler 

ll 

• 
• 
• 

lO : lrJ--19 : 30 Haberlerin t&hlW 
ıo : 00-.20 : 15 Da.herler 

• 
• 
• • 
> 

20 : H-%0 : !O llabfll'lfırln tabUD 
20 ı 4tL-20 : M « « 

·lo : .tL....21 : oo 

21 : 00-...ıl : 15 

• « 

• • 
BalJerler 

• • 
• 
• 
» 

Ratwlrlerln tıııh)lJI 

• 
• • 

21 ı 11.-21 : 10 Haberlerin iahllll· 

2J 1 ae.....:a1 : 44 

ve MUzUr 

• 
c 
... 

B•berlel' 

• 
• 
• 

• 
DallerJerln tabUD 

• • 
• • 

lla&berlerlıl t.ahlUl ve mUzUı 
21 : ~ı : 90 Haberlerin ıaıııw 

• 
• 
• 
• 

• • ·• • 
• • 

Haberkıırlıa tahllll 'fe ~--
2~ : td-.2ı : 13 JIAoorler 

• 
28 t O(l._21 ı ll Raoorieır 

• • 
« 

• 
• • 

Babttıerta taldtll 

• • • 
• 

Gllnltr 

J>M.ll1'k'8J, Çaream~ 
Cumartt>ljl 

" lt 

1'.ı11ar 

Jln gt\n 

:ıt 

lt 

" CamArtefıJ 

• 
• 

Paı..ar 

ller gün 

• 
Ptw.Al' 

ller glt.n 

• 
• 

Pw@r 
Uı>r güR 

• 
J>ıt.,.ar 

Jl.azart.em, Çıu~ruba, 
Cmııarlc'll 

JlıY,art~I, 4,"'?arııaınb& • 
Cumam.U 

JI 

• J>aur 

• • • 
• • 
• 

ner g\İ.D 

• 
hml' 

• • 
» 

JJer gim 

lt 

• 
hıııa• 

• • 
a 

ıre .. J'ÖD 
& 

lt 

• 
• 

WR<1<\ 

WNBı 

WHOS 
WtH~A 

Wl.WO 

'V\CW 
~UC'A 

WNHt 
\VBO~ 

WfiF.:A 

WU\'O 
wcw 
WOFJA 

\\.UCA 
\l.NIU 
\\tBOS 
\\<4\lı;A 

WJ.\\'O 

"WCW 
WOEA 
WRCA 

'\\'Nlli 

WB08 
Y.'LWO 
WBOS 
wcw 
WMVO 
WBt)S 
WGW 
WUUL 
WRUW 

V.RUS 
\\R(TL 

WRUW 
\\RUS 
wı.wo 

WCBX 
WCRO 
WRUL 
WRUW 
IJ.RUS 
·wı,wo 

wnos 
WCBX 
\l\'lRO 
w.nuL 
WRUW 
WRUR 
WLWO 
'11.'J,WO 

wcw 
\\-1,\\'0 
WD~ 

wcw 
Wl"'DA 

WRUL 
WBUW 
V<RUS 
\\AUL 
WRUW 
WRUS 

Dalp 
Kilosikl 

17.780 
ili.:! J o 
l~.S30 

1 l).ıtjl) 

16.850 
Ja.IJı) 

"'· 780 
llJ.2)1} 
H.SSO 
16.260 

15.S!iO 
ı.; 330 
U.lôO 
17.'iHIJ 
1 ~.:.ıtl) 

lU'JO 
JG.230 

15.850 
11).330 

16.150 

17.780 

·~.210 

ıa.ıao 

15.210 

16.860 
1~.250 

11"210 
J4JJ.SO 
11.700 
t.'700 

6.<MO 
11.790 

9.700 

9.040 
ıuao 

15.270 
J7.830 

11.79() 

f.760 
6.040 
u.~o 

l~.210 

11J.2'l'O 
n.~ 

11.700 
0.'100 
U40 

13-25':1 
16.2~0 

16.8&0 
lUM 
13.21 .. 

1'5.850 
17.880 
17.790 
B.'100 
e,040 

17.790 
9.'700 

8.040 

(Bu Listeyi Liitfen Kesip Saklayınız. 
1(.IO(l yataklı Hııt, 3000 4500 00' 
HayrJ.,rp~a Hst. 3(ı00. 4600 00 

Lira Krf. 
6'10 00 
670 00 

Pa:tarlık Zam""' 
S.at Dakika 
11 
11 80 

( 46t) - 7!)05) 1 
Aş;,gıda cins ve ınilltnrlr.ı ı y,1:1.ılu.1it ve yoflUl't 20/7 /942 g\mil hi:ı.ııla-ı 

rında g•lstcdk:n saı'ltleı'Je p.ızrırlıkl.ı $atı.l olınacak!ardır, Şaı1nameled her 
ım1 .konıisyoııcla goriılebılir. lııte~'ilc;ııı krıU 1emin~tları ile birJil·te Fm
dılüıda S:ıtınalma komlsyımwıa cı::ı li ~ün ve "a:-ıtlerde gelmeleri. 
CiNSi Mlkt<ırı Muhammen bedeli Ksti Te, Pazarhk Zam. 

Siıt 

'\ioaurt 
Süt 
Yoeurt 
Siit 

Kilo 

~00 

4500 
•OOO 
4000 
5000 

Lira Kurut 
ı:ns ıJo 

22!i0 00 
14•)0 00 
2ö00 (i0 
1750 00 

Lira Kurur 
~(j 25 
3~7 5-0 
210 00 
~00 00 
21ı"2 00 

• • • 

Sut Dakika 
10 
10 

' 10 20 
10 30 
11 80 

• (~8 - 7~4) 

Aş;ıi;ıd;l y~zılı mev:.1.hn prıza•lıkln ~.u;lltmeleri 24/7/942 Cuma g~\rıl! 
saat 15 de Bola.yit'de Asker! Stlfı>ı.ıirna Komisyonunda ynp1la<'aktır. Ta-
lipU...ı·in belli vakitte koıni11yon:ı gc ın· lerl, (465 - 7500) 

CiNSi Miktarı Tutarı Teminatı 

Ba.ly a 1ı sam~ 11 

B.-ılyalı ot 

Ton Lira 

HiO '000 • 
210 14,700 

• • • 

Lira 
562,50 

1102,50 

Aı;ııg,d.ı yallllı MCVl\dın p3uı !ıkla ek>1ıll.melel hl1.alarn1da yazılı gün 
'" s.<:ıtlerde Hadıml~i)yde Askeı-i P. 350 StıtınAlma komisyonunda J'Bp.la
caktu, tı:teklileı in Oh 15 t.~minı tl!'lrıle lwm, yona gf?lm.,.leri, 

25 Toıı bcıı porti 125 ton toz~ fosıılye. 14/7/942 Salı günl\ saat 15 t<'. 
3000 k lo sut. 30u0 kı1o yo~ırt. 500) kılo beyaz Pt'Ynir. 10,000 kilo yoğur!. 
16/7/942 Per onbe guııil srınt 15. .(466 - 7501) 

• • • 
Aı;nı,ıo::ı y .. nlı lkı luılem odlln 17/7/942 CurM ıtınU hizalarında ~terl

len sa:ıtlerde knp:ılı ır:r!. W!tı1ıl ek i'hnc i1c ihale edileceklerdir. Şartname
leri her gun l·omi :·abda JıônİlebiUr. t tc-ldikrln belli itin ve Eaatlcrden en 
az bir n::ıt ôuccye 1'.adar teklif mektuplarını kıınuni v~1kalan ile bh·Ulc.
tc tn. kbuz korsılı•!l Fındıluıdn ı:.ıtın nlınn korrus,onıına "ermeleri, 

CiNSi r.1il<tarı Muh. Bed, Kıt1 Tc. Hıale zamanı 

Tor Lira Kuruş Lira Kuruı Saat Dakika 
Od ·!l 3000 105000 6500 15 
Cl<lun 31140 1344f'lO 7!i70 lt1 

(267 - 6&89) 

Teklif edilen fiyatı pahalı gö
riilen 400 ton odun 13/7/942 
azartesi günü saat 1 O da pa2ar
lıkla ~~.tınalınacaktır. Şa""tname
si her gUn komisyonda e;örülcbi· 
lir. Mulıammen bedeli 14.000 
lira olup kat'i teminatı 2100 li· 
radır. lc;teklilerin belli gün ve 
eaatte Fındıklıda Satınalma ko
misyonuna gelmeltri. 

(361-7192) 
• • • 

Kapalı zarf usuliyle 160 bin 
liralık odun alınacaktır, evsaf 
ve husu.si şartlarile teslim ma
halleri komisyonda göıiilüp öğ
renilebilir. Muvakkat teminatı 
6250 liradır. İhalesi 16/7/912 
Perşembe günü saat 11 de ya
pılacaktır. Taliplerin ihale saa
tinden bir saat evvel kanuni w
sikalarile birlikte Harbiyede 
Yedek Subay Okulunda Satın
alma komisyonuna. müracaat· 
Ja.rı. (280 - 6926) 

• • • 
Muhtelif yerlerde 13.(){JO lirı. 

keşif bedelli tesviye miinhanilı 
ve kadastro taksimatlı fa:nulfl\ 
haritası ya.ptınlacakur. !lıaleı: ı 
29/7 /942 çarşamba giinü saı.t 
15 de Ankarada .:M.M.V. 4. No. lıı ı 
satın alına koır.'syonund', yap, 1 
lacaktır. İlk tCım.inah 9'• · lira
dır. Taliplerin kanuni ve ihal:ı 
riyle teklif melctupiB.!-ım ihale 
saatniden b:r s.1at evvel kom.is 
:.vona \'e1 melen. < 463-7508) 

20rl ııuretıyle 15/7/942 Çarşamba eti alınacaktır. Kapalı ?.arfla ek· yan 40 ton sütün y 
ıoooo 1iretlık nakliye .i4i kapalı/ 42.000 kilo koyun veya sığırı Pazarlık gunu 

günü ııaoıt 16 da istekfüine ih<ıle edt- siltmesi 30/7 /942 ~iinii saat 15 lığı 221 7 942 çarşa 
lecektir •. Ş~rtn~•Si _her ~ün .komis- de Ankarada Lı.:. a.mirli!ri bina · S~lat 11 de yapılaca 
yondn göıiilcbllır. ısteklilerın belU :nnda. M.M.V. Bn· No. lu satın men bedeli 14.000 Ji 
ılln ve sııııtten en az bir saat önceye alına komisyonunda yapılacak- t~minatı 2100 liradır 
kadnr tekU1 mektuplarıru makbıu tu'. Koyun etinin tahmin bede- si her gün konıisyo 
k~rşılığ:ı Fındıklıda Satınalma lro- Ji 46.200 lira, ilk temin~:tı 3465 lir. İı;teklilerin be1li 
mısyonunn vermeleri. (270 - 6892) liradır. Sığır etinin tahmin bede· te Fındıklıda satın 

• • • li 37.800 lira, ilk t<>minatı 2835 yo11uruı. gelmeleri. 
tki kalem yirmi&er ton koyun, 11- liradır. Taliplerin kanuni vesi- ı:t ~ • 

iır veya keçi eU pazarlıkla satıı1 kaladyle teklif mektuplarını iha- 180,000 kilo patlıcan 
~.ıınacnkt.ır, Taliplerin 20/'1/942 Pn- le saatinden bir saat evvel ko- d:ııiltmeye konm~. 
ZJrtesi günü saat 1~ ve 16 da Çor- misyona vermeleri. (442-7431) 542 günü saat ıs de 
lucln askeri P, 1166 s:ıtın alma ko- • • ,. Amı.rligl binasında M. 
Jııiııyorııına ieıninatl~lle gelmeleri. 30 000 kilo koyun veya !:ıtır b Satrnalına komh1yon 

(402 - 7321) eti 13/7 /942 pazartesi günü saat cıılrlır. Tahmin bedeli 
• • • 15 de pazarlıkla sa.tın alınacak- nıiıuıtı 2700 liradır. ·r 

7 ;7 /942 de ihalesi ilan olu- tır. Şartna.ınesi her gUn komis- ni veaikalarile teklif 
nan 250 ton kw-u ota ta.Up çık- yonda görülebilır. Koyun etinin ıh:ıle saatinden bir 
madığından tekrnr pazarlığa muhammen bedeli 42.000 Ura, miıı,Yorın vermeleri. 
konmuştur. Evsaf ve husu.si kat'i temlııatı 6300 liradır. Sığır,, • • • 
şartlaıiyle tesl.iım maham ko- etinin muhammen bedeli ?7.000 Pazarlıkla 70 ton 
misyonda. göıiiUip t.>ğrenil<;biJiı'. lira, kat'f teminatı 4050 lir~dır. caktıl'. Evsaf vo h 
Otlar ip veya tel 1'alyalı olaca!c- İsteklilerin belli gün ve saatte riyle teslim mahalli 
tır. Otların cinslel'iyle bel.er ki- Fındıklıda Satmalma l{omi3yo- görülüp öğrenilebHi 
lo~unun muhammen' bedeli a§a- nuna gelmeleıi. (418-7359) losınıun muhamme 
ğıda ya:ı:ılıdır. 250 ton ot bir is- • • • kuruştur. İhalesi 1 
tr>ldiye ihale edilebileceği gibi, Komut:ınlığa b:ı.ılı ruıstahane ve şanıba. C>l\lnü saat ı 
dalın. a.z nı.iktarın:ı da teklif e- nnkahatbımeler için 11000 adet ta- caktır._Taliplerin k 
den talıplero ihale c<lilet.lir. 1- vıık 17/7/942 Cumn gumi sa:ıt 11 de lariyle Harbiyede 
bde ı 15/7/942 çarşamba günü k<:palı z;ırf suretiyle isteklisine Hı.ı.- okulunda satın a 
Slat 11 l!e yapılacaktır. TaJip.. le edilecektir. Şnrtn:ınıesj heı· gün nunaı müracaatıaı·ı. 
l ı 'n kut'i tominatlariyle Harbi- kom.isyondn görülebilir. isteklilerin 
~ede Yedek Subay okulmnlıı sa- belll gtin ve ı:aatkın en az bil' saat 
tın alµıa lwmisyommn. nılit·aca- önceye kndar teklif mektuplarım 
atlan ('149-7438) mokbıız karş1hğı Fındıklıda S.:ıtın-

Tel talyala İD balyalı alma k-0m·syonun<1 V()rmelcri, 
8Aö 8 (266 ~ 6888) 

.. hlblr A. CMnaleddl 
Ncsrl)"llt MDdDrfl: M. 
8Mtldı0ı yer. (H. Bek 
A. Cemal•ddln Saraçe 


